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 تامُعتنطلح
 ةفاقثلاو ىوقلا ثزرتلا ةرازو

    
م ١٩٨٥ ھ ١.٥





ميتلا تراسب





 نوثالثلاو سداسنلا بارلا

 ةيدهلاو نبجوزلا نب ةضواغملاو ةنامألاو ةطتللاو ةيطعلاو ةيداعلا ق

 : باتكلا ىلا عجر

 نآ ىلع بهذ مث هيتانتو هرصبو اعذج لجر نم راعتسا لجر نعو

 ٠ امهد_ حآ تام دتو عجرف هلمحي نمب ع ىجي

 عوذجلاو ةيداعلا تلطب د_كتف عوذجلا بحاص امهدحأ تام اذا

 ٠ ةثرولل

 اهيلع رجزو رئب ىلع اهبكرو عوذجلا سخبق ريعتسملا تام نا كلذكو

 امهااك انام وآ ريعتسملا وآ ربعملا تام ةرمتلا ىضقنت نأ ىلا هلاحب عذجلاف

 ٠ ةرمثلا كلن ءاضتنا ىلاف مولعم دح اهل ةرمثلا تناك اذا

 امو ةيداعلا تلطب ٦٣ مث مولعم دح ةرمثلل سيل ناك ناو

 ىلع ةعجرلا هل تناك ةيداعلا ق هنايح ق ريعتسملا ىلا ةعجار ريعم نم ناك

 ٠ ة ةترولا

 ةمان هيداعلا تناك ريعملا ىلع ريعتسملل ةمداعلا مامت ناك أذا كلذكو

 . ريعملا ةثرو ئلع

 ص ةلآسم ة

 هذخأو هكف اذه دخ : لاقف هاطعأ وآ ء ىنب لجر ىلع قدصن نمعو

؟ هلكآو اماعط هي ىرتاو



_ ٦ 

 لعفي نآ هل راص ىذلل زاج هسفنل اهايا هكلمو هيلع هي قدحت اذا

 ٠ ءاش ام هيغ

 هل زجي مل هبستكا و هلكو مهاردلا هذهب اذكو اذك رنسشا هل لاتق ناو

 : ةلأسم ة

 ٠ اهيلع ةيطعلا كلت در توملا هرضح املف الام هتأرما هتطعأ لجر نعو رس

 ق اهيلع هدر زوجي ال ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف

 ٠ هض رم.

 لوقلا اذهبو هضرم ىف اهيلع هدري نآ كلذ هل زوجي لب : لانت نم لاقو
 ٠ نيجوزلا ىف اذهب انذخأ امناو ذخأن هلعل رخآلا

 ذخأنو دحأ ىلع ضرمل ١ ق درلا زوجي الخ نبجوزلا ريغ ق ناك ١ ذأ اماو

 ٠ نيجوزلا لثم دلولا كلذكو نيجوزلا ريغ ف لوألا لوقلاب

 : ةلأسم ةا

 اذك نمثب هل لوقي الو ةهكاف وأ ماعطب لجر ىلا لسري لجر نعو
 همهارد لثم وآ هماعط نمئ ذخأي نأ لسرملل له _ ةيده اهنأ نلخي رخآلاو.

 كلذ ىلعو ةيده اهنآ نظي رخالاو ماعطلا عاب وأ ضرق اهنا جتحا اذا

 ؟ ماعطلا سخبق

 اذاه ثعابلا هبلط اذا اذهو هضبق دنت هنآ هيلا ثوعبملا رقأ كلذ هل زاج هيلا

٠ ءات ام هيغ لعفي نآ هيلا ثوعبملل عساو وهغ ثعابلا هبلطي مل



 : ةلأسم :ةب

 باتكلا ريغ نم

 هلكوم ىلا هضبق ىف لكو ام هعفد ىف ليكولا لوق لوقلا نأ تدجو

 . ملعأ هللاو لوقلا رثكأ ىلع

 هلوق لبقي ااف ةنيبب وأ هنم رارقاب ةنامألل هضبق حص اذا نيمألا اماو

 ٠ نيملسملا ضعب لوق ىلع هيلا اهعفد ىلع ةحصلاب الا اهبحاصل اهعفد ىق هلعم

 : ةلأسم ةي

 كلذ ظفح حتافلا مزل الف هذنامآ دحأ هيق لعجيل هباب حتتق نمو

 هذه ىلع هتلغم وآ هباب لفتتي نآ ١'ا كلذ_ل هنم اضابتتتسا نوكب ال و

 ىلا ةفاضالا نم ملعأ هللا و ىدنع اميق اضابتقتسا نوكي كلذف ةنامأنا

 ٠ باتكلا

 : ةلأسم زج

 اهنمض ال ا و اهلوحي نأ هريغ وأ هل زنم نم لوحت ١ ذا هيلع لاتف هبأ رب هلزنم

 . اهطحي الف اهيلا اهبحاص وعدي نأ الا
 ٠ ء ىش : هبلع نكم مل هبآ ر ريغم تعفر اذا و

 : ةلأسم ةيج

 ٥ه۔٠رص ق اهل مهارد الجر تعدوتسا ةأ رما نعو ىراوحلا ىبآ نع

نأ هترم وأ ةرصملا ىه تحتفف اهيلا اهزربآف هيلا تعجر مث ةمورحم



 ا ٨ _

 من اهرحي نآ هن مأ وأ ىه اهترحص من تد ا رأ ام اهنم ىه ث ذخأ و اهحتفي

 ةرصلا تغلت مث اهل اهآبخي نأ هترمآو اهرح ىذلا وه ناك وأ هيلا اهتعفد

 ؟ عدوت ملا دنع نم

 نيمي هيلع امناو مرغ الو عدوتسملا ىلع نامض الف تفصو ام ىلعف
 ٠ اييف اهناخ امو ايعيضام هللاب

 : ةلأسم وج

 كلهو رمت نم ابارج ىجنز هعم عضو لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 ىآ نم فرعي الو اكولمم وأ ارح ىجنزلا فرعي سيل لجرلاو ىجنزلا

 ؟ ىجنزلا نم رارتنا الو ةحص الب ةنالف ةيرق نم هنآ سانلا لوقو وه نادلبلا

 محر الو ةيصع ثراو ىجنزلا اذهل حصب مل اذاف تغصو ام ىلع

 هيف تام ىذلا دلبلا كلذ ف ىجنزلا كلذ سنح ىلع رمتلا اذه قرف

 ٠ دبع هنأ ملعي ىتح رح وهو

 كلذ ءا رتف ىلع با رجلا قرف هيلا رمب ملعي ملو كولمم هنآ حص اذا

 ٠ هنم سنجلل سيلو دلبلا

 اهقرفي تضم دقو دبعلا ىلاول بارجلا ناك هيلاومب ملعي ناك ناو
 . انفصو ام هل حصي مل اذا هسنج نم رارحخلا ىلع اهتقرف دت ناك اذا لجرلا

 اذه كل لاتتف سيتب كيلا ىتأ ىبارع ىف تركذو ىراوحلا ىبآ نع
 كه _ هفرعي ادحأ تبص ملف هفرع دقو ةنس اذكو اذك ذنم هدنع سيتل ١

. ,؟ ءارقفلا هيطعيو هخبتي



_ ٩ 

 حصي نأ الا كلذ. لعغم ىلوآ وهو كلذ كل زوجي الخ تفصو ام ىلعف

 ٠ لوقي ام ىلع ةنيبب كعم

 كلذ ىلع هقدصو هقث ناك نا لوقن نآ الا ائيش هنم لكأت ال كلذكو

 ٠ ةقدصلا ةيج ىلع هللا ءاش نا كلذ زاج هنمث نم كاطعآو هعايف

 ٠ كلذ زاج ءارتغلا نم ا دحآ هتطعأغ هناكز نم هنأ كل لاق نا و

 ايح هيطعت نأ كل امناو همحل قرفتو هحبذت الو كل زاج هتعب ناو

 ٠ هنم قرغتو

 ْ ةلأسم وبح

 باتكلا ريغ نم

 . هتوم دعف اهزرحأآق هيطعلا ق

 ٠ فااتخا اهتابثا ىفف : باوجلا

 : ةلأسم :دج

 ؟ فرعت مك دح ىلا ةطقللا نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ةميق تناك اذاو ارهش تفرع مهرد ةميق تناك اذا تقصو ام ئلعم

 فورعم دح كلذل سيل هنآ الا مه ارد ةثالث كلذكو نيرهست تفرع نيمهرد

 ٠ ةنس ىل ١ كل ذ نآ لوقنف ١ دع اصف ةسمخل ١ نم ريئككل ١ نمنل ١ امآف دودحم

 : ةلأسم 3 ة

 ىلع هقرفي مث هب اودشي نأ هيلع مك ارانيد طقل لجر نع لئسو
( ( ؟ ءارقفلا
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 غل اي ةنس اهتميق وأ ١ دع اسح مه ١ رد ةعبرأ ر دق لق دق هنأ مم : ل انت

 ٠ هترتكو هتلق ر دق ىلع فرعب كل ذ نود ام و ١ ريثك وأ اايلق ن اك كل ذ غلب ام

 : ةلأسم وج

 ؟ نامزلا نم هطنللا فرعت مكف : تلق

 ليق هنآ عمو ث اهترثكو اهتلت ردق ىلع اهفرعي ليق دق هنأ عم : لاق

 ٠ ةنس هرثكأ

 . هبربرم اهنأل اهفرع اهتفرعم كردي نآ وجري ماد ام : لوقي ضعبو

 رهش هنميقو مهردو هنس ادعاصف مها ر ,د ةعبرأ نم . : لو وقي ضعبو

 + كلذ د وحنو

 : ةلآسم :3

 لجر نعو هباوجب ةلصتم اينأل هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع بسحأ
 هنم انأف كؤدىش عاسخ نا هعم عضو ىذلا لانقخ هريغ وأ ايح لجر - عضو

 هل لاقف عجر مث ائيست هيف هل لقي ملو هعضو وأ هب كل نمضأ ال ءىرب
 هنم ءىرب ىنأ ملعا : هل لاقف هلمحي ال نأ ىبأف ىنع كبح لمحا

 هعم هعضو ىذلا جرخف هعدف تئست ناو هلمحاف تسن ناف هب ضرعتأ الو

 ؟ ءىش همزلي له عاضف هكرتو هئيسث لزعو هلزنم ى

 هعضوو 7 ملخ هلمع ىلا ٥ اع د ا ذا هيلع نامض الغ تفصو ام ىلعف

 هلمحي ملف هلمح ىلا ٥اءع دف هبأ رب هعضو نا هنأ ال ١ هيأر ريعي وآ هبآ رب

 هلزنم نمه هعانم لقن ا ذا اذه ىلعم %ڵ هلمح ىلا هعد مل ناو هيلع نامض ااخ

 هعم عضو ى ذلا ءىنشل ا اذه لوحي نآ هيلع ناك رخآ عضوم ىلإ الوحنو

٠ هلمح ىلا هعدب ملو هبآرم عضو اذا اذه هعاتم عضي ثح



_ ١١ 

 كلذ نم لوحت اذأ هبلع نامض ااف هلمحب ملخ هلمح ىلا هاعد ناو

 ٠ هعم هلوحي نآ هيلع سيلو لزنملا

 ٠ لزنملا بحاص ىأر ريغب هسغن ىأري
 ليوحت هيلع نكي مل لزنملا كلذ نم لوحتي نآ لزنملا بحاص دارأ اذاف

 ملعأو هب كيلا تبتك ام مهفاف هيأر ريغب هلزنم ف عضو ىذلا عاتملا كلذ
 / ٠ باوصلل قفوملا هللاو طلخلاو اطخلا ىسفن ىلع نمآ ام ىنأ

 هيلع هللاب الا قيفوتلا امو مكلو ىل ةمالسلا بلط ىف تدهتجا دقو
 ٠ ريصملا هيلاو بينآ هيلاو تلكوت

 : ةلأسه اديه

 لاقف مه اردب لجر ىلا لصو لجر ف تركذ وأ وجرأ اميف هريغ نمو

 نا لزنملا اذه لاقو هنم اهخبقي نآ ىبآم ىنم اهخبتاف ميتيلا نالغل هذه

 ى مهاردلا نخد مهاردلاب ءاج ىذلا لجرلا نا مث هيف اهلعجت نأ كبجعا
 مهاردلا هذه نا : لانتف هيلا عجر مث اهضبت نع عنتما ىذلا لجرلا لزنم

 نم هيطعي نآ هيلا بلطو اهايا هعدوتسا نكي ملو ميتيلل ىه سيلو ىلم
 كجرلا تامو هيلا هملسو ائيش مهاردلا نم ذخأف ةنوفدم ىهو مهاردلا

 ىذلا ميتيل اهنأ هلوق دعب هل اهنآ لاتق نآ دعب مهاردلا هيلا ملسن ىذلا

 ٠ ميتيلا تامو هامس

 لجرلا ىلا اهملسو مهاردلا ذخآ ىذلا اذه ىلع بجي امف : تلق

 لوق زوجي وأ تام اذا هتثرول وأ ميتيلل اهنأ هلوق دعب هل مهاردلا نأ لوقي
 ؟ ميتيلل اهنا هلوق دعب هل اهنأ لجرلا

 هييلع نامض الو ىضم دقف لجرلا ىلا ملس امف تفصو ام ىلعف

ىتب ام امأو ةنامألا عفد هجو ىلع هد د ىق ناك نم ىلا هملس هنأل هبق
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 هللا و ايعضو ىذلا هثرو ىلا هملست الو تفصو ام ىلع ميتيلا هترول وهف

 . با وصلاب ملعأ

 : ةلأسم ؛ێج

 ٠ عاشملا ةبه ىف انباحصأ فلتخاو

 . زئاج عاشملا عيب نأل زئاج : مهضعب لاقف

 ٠ ضبقلا ةحص مدعل زوجي ال : مهضعب لانتو

 : ةلاسم ة

 ٠ زوجت ال ضرملا ف ةيطعلا : ىراوحلا وبآ لاق

 : ةلأسم هج

 ؟ ىطعملا هيلع زرحي مل ام هاطعأ اميف ةعجرلا هل ىلحعملاو

 مارح ءىقلا و هئشق ق عجا رلاك رهو ةعجر هل سيلف هيلع زرحأ اذا

 ٠ هضبق نكمي اميف ضبقلا وه زارحالا و

 اصوخ طرشي وآ مضري وأ هيف هلمعتسي وأ هليزي نآ وه لوصألا فو

 لماع نم هليزي وآ هبحاص نع هايا هزوحو هب هل هضبن هلمعي امم ائيست وآ
 ال ١ ا ده وحن وآ هصضصيقي وأ .7 وآ هبقسي ا همرصم وأ رخآ لم اع ىل ١

 ٠ ضبقلا نع امهيفكي لوقلاغ نيجوزلا

 : ةلأسم هج

؟ هيف حبرو ائيسث ىرتسئاخ اينم ضرتفاغ ةنامآ هعم تناك نمو
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 ىاع ديهشو هتنامأ نم ادش ضرنتا نم لك مكحلا نب ناميلس لات

 ٠ بصتغم ال ١ هيلع نامخل ١ و 4 حب رل اق هسخثن

 ٠ فخ وأ فلض وأ سفن ف ال ا هبلع عيب ال : رينم نع ٩ ل انت و

 هبلع نامضلاف ةراجتلا دصق مث ضرتقانا : مستاه نب دمحم لاقو

 ٠ ةنامألا بحاصل حب !ا و

 : ةلأسم :3

 هلزنم ىف لجر دنع تعفر اذا ةنامألا ى هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع

 اهنمض الاو هعم اهلوحي نأ هيلعو هريغ وأ هلزنم نم لوحت نا هيلع لاقف
 ٠ اهلمحي الف اهيلا اهبحاص وعدي نآ الا

 . ءىش اهيف هيلع نكي مل هيأر ريغب تعفر ناو

 ؛ ةلأسم وجا

 ، كءانتب هتبقاع ف لعجو كادهو ها كحلصآ دعب امآ ىراوحلا ىبأ نم

 نلك هنيمأل ةلغلا بحاص لاتو ةلغو ماعط وأ لام لجرل هعم لجر نع تناس

 بحاص هيلا لصوخ ةعقرلا ى ام هيلا ملسف ىنم ةعقرب كيلا لصو نم
 ىنطعي مل ةعقرلا بحاص لاتف كلذ دعب اركانت مث هيطعيف هتعقرب ةعقرلا

 دق نيمألا لانف ڵ ءىش ىقبو هاطعآ وأ كيلا تملس دق نيمألا لاقو اثسنت

 ؟ امهنم نم ىلع نيميلاو ةنيبلا امخ همامتو قحلا نم كتعقر ف ىذلا كتيفوأ

 ائيش ىنطعي مل نيمألا نآ ةعقرلا بحاص لان اذاف تفصو ام ىلعف

 هسفن ىلع لودتم نيمألا لوقف كنعقر ق ام كيلا تملس دت ىنا نيمألا لاتقو

 نيمألا قحلا هيلع ىذلا ةعقرلا بحاص مبتيو هيلع نامض الو هنيمي مم
هديب رمآلا قح ىدو هافو دق هنأ لوسرملل فلح ءاسث نا نيمؤلل رايخلاو



_ ١٤ _ 

 لصو ىذلا باتكلا بحاصل قحلا ىدأو لوسر 41 نيمألا فلح ءاش نا و

 فلح الاو هافوآ هنآ نيمذلا ىلع ةنييلاق 4 هنيبي نيمأل ١ عم نوكي نأ ٦لا هيلا هب

 هل ىذلل سيلو ائمسش نيمأنا هيلا ملس ام هنآ ةعقرلا بحاص لوسرلا

 ةعقرلا بحاصل ملس دق هنأ نيمألا لانق لذا ءىنتب نيمألا عبتي نآ قحلا

 + 4 هلل رومأملا هقح

 : ةلأسم وج

 ىضر باطخلا نب رمع نع ةياورلا اف ناهبن لان ىراوحلا وبأ لاق
 ىضر باطخلا نب رمع ىلو املف ث هداهم قيمع نيبو ةنيب ناك هنآ هنع هللا

 تننظ لجرلا هل لاقف س رمع هيلع اهدرف ةيده هتقيدص هيلا ىدهأ هنع هللا

 ٠ فرعت ام ثدح نكل ال رمع هل لاقف كناطلس قف تعمط ىنأ رمع اي

 هبلع ىذلل قحلا بحاص كرتن اذا لوقي ناهبن ناك ىراوحلا وبآ لات

 عجرو تلبق دق لقي مل ناو ءىرب دقف قحلا هيلع ىذلا لبقف هقح قحلا
 ةحصلا ىف كرتلاو ةيطعلا تناك اذا اذهو كلذ هل ناك كرت اميف بلاطلا

 اذا لومت امهيلع سيل هنآ هلل أ همحر ث ويحم نب نعف ناجوزلا امآ و

 ٠ ةحصلا ىف هايا هاطعأ وأ هيلع هل اقح هبخاصل امهدحأ كرت

 رخآلا امهدحأ ىطعأ اذا لوبقلا امهيلع امنا زوجي الف ضرملا ى امأ

 ٠ لوبقلا هيلعف هلام نم ائيش

 : ةلأسم وج

تقل هنأ لاق هلعل بوثلل طقاللا اذا بوثلل ةطقللا ىف ةفاضالا نم



 م ١٥

 بايثأا نم هريغل ةفلاخم تامالع بوثلا ق تناكو طوقلم بوث هعم وأ اموت

 ٠ كلذ زاج اطوتنلم ابوث هدي ىف نأ فرعو

 عفدي هنآ ليق دقف ، بايثلا نم هريغ اهب فلاخي ةمالعلاب ىتآ ناف

 ٠ ةمااعل ان

 هقرعب ملو هتمالع ىلع كلذم .7 ابوث هدب ق نأ فرع أذا امآ و

 ٠ هطتل هنأ فرعو بوت هنآ

 ةمزح وآ ةقرخ هلعل طيخ نم ةمالع هل نكت مل اذا مهاردلا امأو

 ٠ ةنيبلاب الا عفدب الو فرعي هنأ انباحصأ لوق ةماع ىفف اهب الورهم

 ٠ اهب عفديف ةنيبلاب حصي ىتح فقويو ءارقفلل عفدي حصي مل ناو

 لصف

 زارحا الف ىطعملا هيلع اهدر مث اهزرحأف ةيطع لجر ىطعآ ناو

 ٠ كلذ ق هيلع

 . ءاهقفلا ضعب لوق وهو لوبقلا الا هيلع سيل : ىراوحلا وبأ لاق

 : ةلأسم ةت

 ٠ زوجت الف طرش اهيف ةيطع لك : ىراوحلا وبآ لاق

 . هدي نم اهليزي الو اهعيبي ال نآ ىلع ةلخن رخآ ىطعآ اميف فلتخاو

 ٠ ةيطعلا لطيب طرش اذه نألا تبثت ال ةيطعلا نأ : لوقف

 ٠ طرسثلا لطبيو ةيطعلا تبثت هنآ : لوتقو

٠ هبلع طرش امك طرشلاو ةيطعلا تبثت هنآ : لوقو



_ ١٦١ 

 : تل اسم وب

 ال نأ ىلع اهلامب اهجوزل تدهأ ةأرما نع ىراوحلا وبآ لئسو _
 اهيلع جوزتي نآ لبق اهعوجرو ا ذه متأ ال تلاقو تعجر اهنأ مث اهيلع جوزتي

 1 ةمعج ر كلذ ق اهل له اهجوز

 عجرت ملو كلذ ىلع تام دت جوزل ١ نوكي نآ الا اهل ام اهلو معن : لاق

 ٠ اهل لام الف هتايح ىف هيلع

 اهلامب اهل دهسنآف ىلام كيطعأ انآو ةنالف جوزتت ال هل تلاق نا كلذكو
 تباث كلذف ةآرملا تتام ىتح كلذ لجأل ةأرملا كلت جيوزت كرتو

 ٠ اهيلع جوزلل

 : ةلأسم ة

 هل كرتن نآ هتجوز ىلا بلط لجر ى هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو ,7

 ناف تعجر اهنآ ملعي ال و هل تكرتف ةحيحص ىهو اهل هبلع ىذلا اهتتا دص

 ؟ كلذ هل زاج تعجر اهن ملعي ملو اهسفن نم ةبيطب هل اهكرت ناك
 هتطعأ اميق ةعجرلا اهل ناك تعجر ناو كلذ هل زاج تعجر نا

 ٠ اهيلا هنم بلطمب ناك اذا

 تعجر بلطي مل وآ اهيلا كلذ بلط اهكرت زوجي الغ ةضيرملا امأو
 ىلعو اهتثرول وهف اهضرم ىف هتطعأ ام عيمجو اهتادص هيلعو مجرت مل وآ
 بلطم ريغ وآ بلطمب ناك اولمعو اوعمس امب ةداهسثلا اودؤي نآ دوهنلا

 . مهملعب اودهشي نأ مهيلعو ضرملا ىف وآ ةحصلا ف كلذ ناك

 ٠ هل زئاجف اهيلع هل قحب اهضرم ق هل هنكرت نا امأو

. زوجت ال ضرملا ىف ةيطعلاو ةبهلا امآو



_ ١٧ 

 هتلآسو هللا همحر بوبحم نب دمحم ني ريثي نع هنآ دجوي اممو

 ائيسشث ىل اوبه تيبلا لهآ اي لاتق موق تيب ىلا ءاجف ةيرق ىلا ءاج نمع
 ٠ دبع وآ هبلط ىذلاب ىبص هءاجف

 . ىالوم وآ ىمأ وآ ىبأ كيلا هب ىنلسرأ لوقي ىتح ذخأي ال : لاق

 ٠ كولمملاو ىبصلا دم نم ةيدملا كلذكو : تلق

 ٠ معن : تلات

 ةفصلا هذه ىلع ىبصلا دي نم لبقي : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 كلذكو ديعلا وأ ىبصلا دنع نم هنآ ميلع ىتح ةيدملا كلذكو ديعلا نمو

 ٠ انلنن

 ٠ معن : لاقت هريغ نمو

 ناو كلذ زاج هب لوسرم هنآ بلقلا هيلا نآمطا اذا هنآ ليق دتو .

 [ ٠ كلذ زجي مل بلقلا هيلا نئمطي مل

 : ةلأسم 3

 اناياو هللا كمصع دعب امأ هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبأ نم باوج س ة
 ، ىدملا ليبس انبو كب كلسو ، ىوهلا تالضم كاياو انبنجو ، ىوقتلاب
 ٠ رىدق ءىش لك ىلع هنآ هنمو هتمحرب

 ىف اهنا ريغ لحاسلا نم ةيبرق ةؤلؤل تطقل ةأرما هللا كمحر تلآس
 ةطقللا ةلزنمب ةؤلؤللا هذه نوكتأ هبراقي الو دم اذا رحبلا هلاني ال عضوم
 ؟ اهطقل نمل ىه مآ

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٢ م ) .



. ١٧٨ 

 تناك. اذا ةؤلؤالا نأ ءاهقفلا لوق نم هظفحن ىذلاف تفصو ام ىلعف

 دحأ اهفرع ناف ة هنس اهفرعي ةطقللا ةلزنمب ىهف رحبلا ءام برض لصب ال ثح

 ٠٠ ءارتفلا ىلع اهنمث قرفو اهعاب الاو

 الا اهذخأو اهدجو نمل ىن رخبلا لصي ثيح ةؤلؤلا د تناك :اك ناو إ

 ةلزنمب ىهف سانلا لبنت نم اهبتث ناكو اطيخ اهيف نكي م نآ كلذكو
 . : ٠ةل ةللا

 بئذ ىردي ال عبنسحلس ف اهدجو هنأ لوت اهطقل ىذلا نا : تلقو
 ؟ بلك مأ

 ٠ اهدجو نمل ىهف رحبلا ءام لصي ثيح اهدجو ناك ناغ

 اهلعلف ةطقللا ةلزنمب ىهف رحبلا ءام لصي ال ثح اهدجو ناك ناو

 ٠ اهيلع عبسلا حرط امنا لعلو عبسلا نطب نم جرخت مل

 امم رثكأ هسفنل اه ذخأب نآ اهطتنل نمل زوجي له ةطتللا ىف تركذو

 . -٥ ٠.٥ ؟ اهم ىطعي

 اهلا وهأ هنأل كلذ هل زاج اهفرعي نأ دعب ءارقفلا ىلع اهنمث قرف اذا
 ذخآ اهنيعب اهدجي مل ناو اهذخأ اهنيعب اهدجوف اهبحاص ءاج ىتم نماض
 زوجي ريتفلا نأ الا اريقف وأ اينغ اهل طقاللا ناك هلك كلذ بلط اذا اهنمت

 اهنم لكب نأ ىنغلل زوجي الو دارآ نا اهنمث نم ذخأيو اهذخأي نآ هل

 ٠ ائسش

 : ةلأسم 3چ
 ےس

هتجوز ىلا بلط اذا لجرلا نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو



:١١ 

 كنذ د۔هب ناك املغ هعاب ىتح هبلطي ملو هعاب مث هتطعاف اهلام نم ائيش

 هيلع عجرت مل مث هنطعأف اهلام نم ائسش هتجوز ىل ١ لجرل ١ بلط اذاف |

 عيبب تملع ام دعب اهل ءىش الف هتطعأ ام هيلا بلطت تعجر مث هتافأ ىتخ
 ٥هد_ د ق هنيعي اما اقق نوكي نآ ال ١ اهيلع تديث دقف هبلع ريغت ملو اهتيطع

 ٠ هي ىلوآ ىهف هنمث : وأ

 هيف اهل نكي مل ؛بلط الب اهلام نم ائيش هتطعأ نا و اضيأ هنع دجويو ٠

 . ؟ ةعجر

 : ةلأسم 3

 فقوي اتس ىبصلا ىطعأ نمعو هللاا همحر ىرا وحلا ىبآ با وج نمو

 ٠ هابص ىف هب عفتني وأ هغولب ىلا هيلع

 دقف ةيطعلا كلهتسا ناف هابص ف هب عفتني لب تفصو ام ىلعف
 ٠ تيهذو تكلم

 ىب هلا زارحا ىطعملا عجر ناف ىبصلا غلب ىتح كلهي نكي مل ناو
 نم ةيطعل ١ و ةيطع لخنل ١ و 6 اهيحاص ىل ١ ةبطعل ١ تعجرو هغولب دعي

 ٠ ثاريملا ىلا كلذ عجر دلاولا تام ناو زوجت ال ريغصلا هدلول دلاولا

 : ةلأسم ة

 بانكلا يغ نم ا

 ؟ تامو ةبرجا رمت ت زنكو اهلام ىف هتآرما هتضوف لجر

ملعأ ةللاو هتايح ىف هنم .



_ ٠ ٢ _ 

 : ةلاسم :دج

 كيلع مالس هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج باتكلا نمو 7
 عئارش ىلع كتبثو ماعنالا غباس كيلع متنآو ث مالسلاب هللا كايح دعب امأ

 هنمحرو هنمب 4 كلاهمل ١ نم كايإو انملسو ك كلذ لثم انل تبهوو ئ مالسالا

 ٠ ميظع لضف ود هناف

 هتأرماو وه ناك لجر نع هيف تركذ ام تمهفو كباتك ىلا لصؤ دق
 اضرأ هيلع لمعب روث هل ناكو هضرأو اهضرأ ف لمعب ناكو ؛نيضوافتم

 ثلثلا رجزلا نم لا_همعلل ناكو هسفنب اهل اضرأ لمعيو ة رثني ىلع اهل

 ذخآ تبلط ةأرملا نا مث ثلثلا روثلا بحاصلو ثلثلا ضرذلا بحاصلو

 ٠ ١ ةرمثلا تكردأ دقو اهلام

 نوكي ام لثم ىلع اهل ناك اهترمث ذخأ تبلط اذاف تفصو ام ىلعف
 ٠ دلبلا ل_هأ كرش هبلع

 ثلثلا ةأرمللو مهثلث لامعلل ةرقب كرش هل ناك جوزلل ةرقبلا تناك نا
 ٠ دلبلا كرش كلذ ىاع ناك اذا

 هنصح هلف مهثلث ق ةصح مهعم هلو لامعلا عم لمعب جوزلا ناك ناغ .

 ٠ لاملا ثلث نم

 : ةلأسم 3

 ذخآ امم لح ى اهجوز ةآرملا تلعجو نيضوافتم هتآرماو لجر نعو س

 ٠ اهلام ةميت غلبي ال ام ىلا بهذاو فلنأو اهاطعأو ، اهلام نم

 جراا نآ مث بق غلب لجرلا رآ مث هلام ةمش غلبي الام ىلا لح ق اهلعج اضبآ وه كلذكو
مهاردب هعابق اذه هابشآو اعاتمو مهاردو ارمت ابح هتجوز لام نم ذخأ



_ ٢١ 

 نم هدي ىف ىتبو هلك كلذ فلتأو مهاردلا فلسو الام مهاردلاب ىرتشاو

 ؟ اهجوز دي ف ىتب ام اهل نوكي له اهلام ذخأ ةأرملا تبلط مث ةيقب هنمث
 ىف هلعجت نأ هتأرما ىلا بلط لجرلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 دق ناك امف اهلام ىق كلذ دعم تعجر مث كلذ هل تلعجف اهلام نم لحلا

 ٠ ءىش كلذ نم اهل سياف بهذو 6 هلكآو فلتأ

 ىرتشاو هدي ق اهلام نم ءىش وآ هنمث نم هدب ق قاب ناك ام امآ

 هسفن ىلع هارتشا ءىشلا نوكب نآ الا اهيلا عجار وهف ائبسث اهلام نم

 ٠ نمثلا اهلو ءارشلا هلغ اهلام نم نمثلا نزو مث

 هيف عنصي لصلا ى اهلام نم هتلعجو اهيلا بلط لجرلا نكي مل ناو
 هسفنل هنم ىرتشاو هسفنل فلسو هفلتآو هعام دت ناك امف ءاش ام

 هتطعأو لحلا ق هلعجت نأ اهيلا بلط جوزلا نكي مل اذا اذهو هل كلذف

 هل وهف هسفنل هنم ذخآ امف اهسفن كلذي تياطو اهسفن ليت نم كلذ

 . هيغ اهل ةعجرالو

 ىلع كلذ سيلف هترمث وه بهذآو اهرفو هضرأ ق ةرمث تناك ناو

 لثم هل ناك هسفنل ضرألا لمعب وه ناك ناف اهضرأ ةرمث ةأرمللو ةآرملا

 ٠ لماعلل ام

 تعجر اذاف ص هئام نم اهيقسيو ةرقب ىلع اهرجزي ناك نا كلذكو
 جوزلل كاذ امناو جوزلا كلذ بلط اذا دلدلا كرش لثم هل ناك ةآرملا

 ٠٭ هصاخ

 اهل اعيمج ةرمثلا تناك تام ىتح اهجوز ىلع ةآرملا عجرت مل نا
 ٠ هتايح ىف كلذ بلط جوزلا نكي مل اذا كرتشلا نم هلام لثم هتثرول سيلو

 كلذ بلط اذا دلبلا كرش لثم جوزلل ناك ةآرملا تتام اذا كلذكو

٠ اهتثرو ىلا



. ٢٢ 

 :ةلأسم و

 ىلع هقدص ىلام لات ناو : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجويو

 ؟ هليتن نآ هركف هللا هجولا نالاف

 ةقدصلا هل رو جت ال نم ىلع هلامب قدصن ١ ذاه تفصو ام ىلعف

 ٠ هبحاص ىلا عجار لاملاو “رمي دقغخغ

 كلذ سيل اولاق دنف ةقدصلا هل زوجت ال نم ىلع هلامب قدصت نمو

 ٠ عجار هلامو ءىشم

 : ةلأسم هج

 . زوجت ال طرش اهيف ةيطع لك ىراوحلا وبأ لاقو

 جرخف ةيرتقلا.هذه نم جرخي نأ ىلع لاقو : عضوم فو

 ٠ تباث ١ ذهو هل ةيطعلاف

 : ةلسم 3

 وحن هيف سلجو موقل ابارخ ىنب لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 لات ؤ ترمع ام جرخاو لات انتب نم جرخا موقلا لاتف نينس رشع

 ٠ انل رامع موقلا

 مهيأرب :موقلا ضرأ فق ىنب لجرلا اذه . ناك ناف تفصو ام ىلعف

 موقلا نم ذخآ ءاش ناو هانب جرخآ ءاس نا رماعلل رايخلا ناك مهنم دحاو
 ٥ ٠ انب ةمت ضرألا باحصأ

ناك ضزألا باحصآ ىأر نود هيأرب ىني لجرلا اذه ناك ناو



 س . ٢٣

 هميق هوطعأ اوءاش نام هانب هوطعآ اوءاش نا رايخلا ضرخنا باحصأل

 ٠ ملعأ هللاو هئانب

 : ةلأسم ةهج

 دجويو ةلأسم ندل نم ةفاضالا نم لئاسملا هذه لعل : رظانلا لات
 ٠ نالف ىلع ةقدص ىل ام لاق ناو هللا همحر ىراو_دلا ىبأ نع

 : ةلأسم ة

 ٠ اضيآ ةغاضالا نمو

 :ةلاسم ةهج

 نآ زوجي لوق ةمالع ريغي ةطقللا ىع دا اذا ةقثلا ق دنعس وبآ

 . هاوعدب هيلا ملست

 ٠ لصلا ى عذم هنأل زوجي ال : لوقو |

 .:ةلأسم ة

 هذه لبقي نأ هيلع قدصتملا هركف لامب لجر ىلع قدصت لجر نعو
 ٠ هللا هجو اهم دارأ امنا ناكو ةقدصلا

 اهضبتي ملو هيلع قدضتملا اهلبقي مل اذا لوقتو : ىراوحلا وبآ لاق
 ٠ ءارقفلا نم اهريغ ىلا اهملسي

 : ةلا ج

 ىذلا نجيو ىطعم ١ نيي عمجف لجر ىلع هل انتح اناسنا ىطعأ نمو

 قحلا هيلع ىذلا لاتنخ انالفل كيلع ىذلا قحلا طعا هل لانف قحلا هيلع-

_ ٠ ىطعأ ام ىطعملل بجو معن



 _ _ ٢٤

 تبثي الف امهنيب عمجي مل ناو ملعلا لهأ نم : لاق نم لاق

 ٠ تلبقت دق ئطعملا لقي مل ولو زئاج هنآ هل ليقف امهنيب عمج ناو

 ٠ اذه ليق دق : ىراوحلا وبآ لاق

 عمج ولو ءىشب تسيل ةيطعلا هذه نا : ناهبن هللا دبع وبأ لاقو

 ٠ ضبقي ىتح ىطعملا لبقو امهنيب

 : باتكلا ىلا عجر
_ 

 اهنبا و ةأرما نع تلأس نازع نب مجن ىلا ىراوحلا ىبأ باوج نم
 تناكو هأ رثن رتشا ىذلا وه ةآرملا نيا ناكو دبع امهدنع ناكو لزنم ف

 ىطعأ دت مالغلا ناكو دبعلا امهمدخي ناك مث مالغلل دبعلا ءازش ةذاعلا
 الو نمثلا نم اميسش هتدلاو دنع نم ىطعآ هنآو هل مهارد نم ديعلا نمث

 مالغلا لاتف كنيبو ىنيب هلعجا اذه نآ كنم بحآ ىنأ اهدلول تلاق تضرم

 متي نآ دري مل كلذب هنأ لاقو عبت انأف هيتبلط ءىش لك وأ هتيدرأ ءىش لك

 ك مالغلا بهذ مث لعفي ال هنآ اهمادتت لوآ نأ بحأ ملو دبعلا قتع اهل

 هلاتملا هذه هيغ امهنيي ناك ىذلا مويلا كلذ ىف قنع كلانه نكي ملو

 دبعلا لعجأ ىتح ىنعدو كل ىراوش ىرت هل تلات ث هيلا تبلط ام
 اناسنا تعد كلذ دعب مالغلا ةدلاو تعجر املف رانلا نيبو ىنيب

 ٠ هللا هجول رح دبعلا تلاتو

 مكحي مل مكاحلا ىلا ديعلا اذه رمآ عجر اذاف تفصو ام ىلعف

 سيل قتعلا ؛نم هتدلاو نم ناك ىذلاو هدبع ديعلاو قتعلا مالغلا ىلع

 ٠ مالغلا سفن ذ ىق ام ملع دتت هللا نأ الا مالغلا ىلع تباث الو ماتب

 هتتقتعآ ىتح دبعلا اذه هتدلاو ىطعآ دق هنآ كلذ هلوقب دارأ ناك ناو
. . ٠. هتدلاو هتلعج دع امك وهو ديعلا اذهل كلا هعست الف هتدلاو



_ ٢٥ 

 اذه ف تلعف ام هتدلاول هزاجأ هنم لوقلا كلذب دارأ نكي مل ناو

 مالع هللاو هتدارا هللا ملع دقو هدبع دبعلاو دبعلاب ىلوأ مالنلاف مالغلا
 .. . .- .:.. ٠ بونتلا

 : ةلاسم 9

 ؟ اهيدؤيل . هتياد. وأ همداخ برض نمعو .

 _ ٠ اميلع بدأ الف ةمادلا امأف

 . ٠. كلذ هل زاج بدألا برض هيرضيف دبعلا امآو 5

 . هلثملاب الا ( قتغني الو قتع رانلا هيف ترثأف رانلاب دبعلا برض نا

 هروعي وأ اغبصا ه تم عطتيو:هب لثمي ىتح ىنتعي مل هحرج ناو
 بيطيو كلذ نم ةبوتلا هيلع ناك هحرج ناف كلذ هابشأ وأ هنذأ مطقي وأ

 ٥ م ٠

 ٠ هدنع نم ءىشب ديعلا سفن "

 : ةلاسم ج

 امداخ نأ تلات ةآرما هلعل اهنأ تركذو .ىراوحلا ىبآ نم باوج 7

 ٠ هللا هجول رح اهل

 ٠ اهلام ثلث نم رح مداخلاف اهضرم ىف كلذ تلاق تناك نا

 ٠ لاملا سأر نم رح مداخلاف اهتحص فق لوقلا اذه تلات تناك ناو

 اهجوز تومم نأ ىلا اهجوز ىلع هتبقر ىذلا مداخلا دلو امآو

 ةثرولا نيب مداخلا اذهو.ثراولل ةبرلا زوجت الو لطاب ةبترلا هذمف
..۔۔.: ٠٠ هثاريم هيف جوزللو مداخلا قتع جوزلا تام اذا ربدم وهو



.. ٢٦ 

 : ةلاسم 23

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نم س

 ةيراجلا نآ مث لجر نم ةيراج ىرتسا لجر : ىراوحلا ىبآ نعو

 : ٠ ادال وآ اهدلوآ ام دعي نم اهارتشا نم ده نم تفرتعا

 قحليو ةلداعلا ةنيبلاب اهبجوتسا نمل .ةيراجلا ناف تفصو ام ىلعغ

 ةيراجلل قحتبملا ,قحليو هب هب اها رتسث ثا ىذلا ةيراجلا نمثب عئابلا ىرتشملا

 ٠ مهيبآ ىلع دالوذلا ةميقب

 همزلي امب عئابلا بألا: قحل اهلا ابصتغم ةيراجلا عاب ىذلا ناك نا
 ٠ دالوذلا هميق نم

 ٠ . باتكلا ىلا ا عمجب _ ةيراجلا برل هدالوأ ةميق نألا ع نا ا هيب

 ٥ " ةلأسم ج

 لخغللا ق ءاوس امه ريمدتلا و ةيقرلا نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نم

 :" هبلع بقز :ىذلا نالف توم ىلا رح وه بقرملاو ربدملا لوقي ىتح وأ

 نالف ى اع ةبتر اذ ده ه دبع لاق اذ ا ءا وسد امه سيلف تفصو ام ىلعف

 . قيتع وآ كلذ دعب رح وه مث لوقي ىتح قتعب سيلف ىلع و آ

 ٠ ريمدتلا هيغ عقو دقق ريدم هدبع لاق اذاف ريمدتلا امآو

 د_ةف هليلع: هربد نم تام اذاف نالف ىنلغ وأ ىلع ربدم لاق ناف

 ' ء دبعلا قتع

 ىلا حجر ت _ : هدعم نمأ ٠١ عوجر ديبعلا : ريمدت ف .شيلو : : هربغ لات

 :0 . 17 . ٠ ٠ باتكلا

>= مه ر



._ ٢٧ 

 : ةلاسم ةه

 هدلو دببع نم هلعل هديبع نم تارافك ريغ نم بألا قتعأ نا كلذكو

 ٠ ةرافك ريغ وأ ةرافك ف مهعزتني مل ؤأ مهغزتنا ءاوس قتعي هناف

 : ةلأسم ج

 جتحي نآ الا قتع دقف هللا هجول ة هك دص همالغ : لاق لجر نعو

 هلوتغ اقتتع كلذم درأ ملو هلل هنأ كلذ ىلوتب تدرأ لوقي ة ةجحب ديسلا

 ديسلا نيمي دا رأ نا ديعلا نأ الا ي با وصلاب ملعأ هللاو كلذ ق لويتم

 ٠ كلذ هل ناك

 : ةلاسم ةهج

 ىذلا اهتتعاف فاريس ف اهعابو هدلو اهقرس لجرل ةمأ نع هتلأسو 27َ

 دالبلا ىلا تلصوو ةنيبلا كلذب اهل دهشو باتكب ةيراجلا تءاجف اهارتسنا
 كلذ مهل له ةثرولا دحأ اهذخأي هلعل ذخأي نأ دارأف تام دت اهديسو
 ! هدالوأ نم اهعاب ىذلا ةثرولا قحليو ىضام امنتع مأ

 ىضم دقف هلوسر الو هتايح ف اهضبق دق ديسلا نكي مل اذا اذهف
 ٠ هدالوآ نم اهعاب ىذلا بصن نم اهتتع

 ّ ةلاسم لع

 ٠ هلل اهتنباو ةنالف ىتيراج تلاق ةأرما نع هتلاسو س

 تجنحاوا ةبح تلات ىتلا ةآرملا هذ_ه تناك ناف تفصو ام ىنلعق : -. ٠ ٠.

ه اهتجح اهل تناكو .اقتتع كاذب درت مل اهنأ ةجحب



 ۔ ۔۔ ٢٨

 اكلمي مل تتام مث اهتوم دنع لوقلا اذه تلاق ةأرملا هذه تناك ناو
 ٠ اهضرم ىف كلذ ناك نا اهلام ثلث نم اتتتعو اهدعب نم

 ٠ امهتمث ىثلثب اد . ةثرول ايعس امهريغ لام ةأرملل نكي مل ناو

 امهنم مهتصحب ءاكرشلل ناتيراجلا نيتاه ىف ءاكرش ةأرملل ناك ناو
 انعسي امناؤ ءىشب ةثرولل انعسي مل لزنم الو لام ةآرملل نكب مل نا

 ءاكرشلل ايعسيو لاملا نم ءىش ةآرملل نكي مل اذا امهتميق ىئلثب ةثرولل

 هذه ةصح نكت ةكلم نيتيراجلا ىلع سيلو نيتيراجلا ةمينق نم مهنصحب

 ٠ ملعأ هللاو هثلث نم جرخت ةآرملا

 : ةلأسم اج

 : بانكلا بغ نم

 نمعو ىرسلا نسحلا نب دمحم هللا دبع ىبأ خيسلا باوج نم ٠
 .؟ دبعلا .قنعم له هدبع" ءىنطو

 لاقي الو هديس نم .دبعلا جرخي .هلثم ىه سيل اذه نأل ال : لان
 ٠ هب لثم دقف الجر ء ێىطو نم

 ؟ سشرا هل همزلي له هايا .هئطو ف هريد ق ه رقع ناو

 ٠ حالصالاو ةبوتلا الا هيلع ىرأ ام : لان

 ؟ نيكيرشلا دحآ نم هسفن ىرتشاف نينثا نيب كرتسنملا دبعلاو

 دحآ هتتعآ ن ١ امآو ڵ هنمث فصنم كيرشلل ديعل أ ىعسيو قتعي هنا

 بيصن قتاعلا كيرسثلا نمضيو قتعم دبعلا ناق هكيرش نود نيكيرشلا
٠ نيملسملا لوقت رثكآ .ىلع “ ملعأ هللاو هكي



_ ٢٨٩ 

 :لصف

 كيلع مالس ىراوحلا ىبأ هيخأ نم ناسغ نب كلام ناسغ ىبأ ىلا
 دنع لاقت لجر ىف تركذو ىضريو بحي امل انايإو هللا كتفو دعب امأ
 هتمدخ هل لتي: ماو تومي نأ ىلا نداف ىلع ةبقر وه نالف ىدبع هتوم
 ةثرو نم وه سيل دبعلا هيلع بوقرملا نالف توم دعب نم ةرح وه لاتو
 ىل هتمدخ هيلع بوقرملا لاقو نالف تومي نأ ىلا دبعلا مدختسي تيملا
 ؟ دبعلا ةمذخ نوكت نمل كلذ ىف اوفلتخاو ىلع هبترأ امك

 رهدم رهو ديعلا ىلوم تمللا ةثرول ديعلا همدخف تفصو ام ىلعف

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو _ دبعلا قنع تام اذاغ نالف تومي نأ ىلا

 : ةلأسم ذ

 نأ ىلاا هل نيتنبا ىلع هل ادبع بتر لجر نعو : ىراوحلا ىبا نع

 ةيقابلا مدخي فيكو كولمم مارح دبعلا اذه ام _ امهادحا تتامف اتومي
 ؟ نامزلا فصن ممأ هلك نامزلا

 ةبقرلاو قحب الا ثراولل زوجت ال ةبقرلا ناف : تفصو ام ىلعف

 ىلغ دنبغلا اذه تبترآ دن لوقي نآ الا ريبدتب تسيلو فتقو ىمه امنا

 . وه رح مث اتومي نآ ىلا هتنبا ىلع وآ نالف

 ىرخألا تومت نآ ىلا كولمم دبعلا ناف هبلع نيريدملا دحآ تام اذا

 ةثرولا مدخيو دبعلا نم اهيبصنو اهتخأ نم اهثاريم ردقب ةيقابلا مدخيو
 ٠ اريدم ناك اذآ اذهو ةتيملا نم مهثاريم ردقي

 ديعلا نم هل امناو ثراولل زوجت الف فقولا نم ةبقرلا امأو

 هثاريم ٠ .

 ةدقرلا نأ ليق دق هنأ عم هناف ةلأسملا هذه ىف رظني : هريغ لاق

 ثراولل كلذ تبثي الف ةمدخلا تيبثت ىف ءاوس ثراولا ىلع ريبدتلاو .

٠ ٠ ءاضتلا ىنعم ىلع هل قحي تبثي قحب الا



 هتا .دحت همد۔جي هي هل ىصوأ دقو مودخلا تامف ةمدخلا تش ٩ اذا

٠ = 
 ۔_ . ۔. :. ..: ٠ هتوم .دعب هتثرو ىلا تعجرو ةيصولا تلطب

 : ةلاسم 3

 اودهشا ضيرم وهو هتو وم دنع لاق لجر نعو . : ىراوحلا ىبأ نع .

 تتام مث بقرملا تامو نالخ ىدبلو ىلع ةبقر ىه ةنالف ىتيراج نأ
 ١ ( ؟ ةبراجلا

 هذ_ه تكرت امف ثراول زوجت ال ةبقرلاو فقولا نآ ملعا : لاق
 ٠ ١ ةثرولا عيمجل وهف ةيراجلا

 ةثرولل و وهف ذ تكرت امه ةيراجلا تنام .مث ىبنجأ ىلع اهبقر ول كلذكو

 . : ٠ ١ . همدخلا الا هياع ع بقرأ سيلو

 . ةمدخلاب ةبقرلا تعيب اذا كلذك هنأ ةيقرلا ىف ىعم : هريغ لات

 ` ة ةلاسم 3

 : بانكلا غ نم

 ىتوم دعب هللا هجول ثرح :ىدبع نا ىصوملا لاق اذا نايبلا باتك نم ذ .
 ربد وآ ئصوأ ا ظفللا لوآ ق لاتت ن ,ا كلذ ق قرف الو مات . ريددن اذ دهف

 ! ٠ ءاوس هلكف

 لوتلا رثكأف ةحصلا ف رينذتلا ناك ناف هتوم ذعب رخ ةنا : لات اذا

 ٠ لاملا سأ ر نم هنآ

 ىعستبا الاو ثلث أ نم جرخ ناف ثلثلا نم وهغا ضرملا ق ناك ناو

` : ٠ هيلع ىقي اميق



_ ٣١ 

 : فالتخا كلذ ىفف هلاما قرغتسي نيد تيملا ىلع ناك ناو ...

 . ارح نوكيو نايدلل هنمب هلك ذبتلا ىمسي :ألو
 .٠ هنمث ىثلثب ذم ىعستسي ف : لوتو

 . نيدلا ف عابيو ريبدتلا لطبي : لوقو
 هدهف هتوم دعم رح هنآ لت ملو هتوم دعي هقتعي ىصوآ ن راك ن 7 و

 كلاهلا توم دعم ىمولا ا هتقتعم نآ ديعلا جاتحيو رييدتي تسيل ةيصو

 ١ ء كلاهلا لام ثلث نم نوكيو

 ىف ةعجر الو ملعأ هللاو: هتايح ف ىصوملل ةعجرلا هيف زوجتو
 . ٤؟ ريبدتلا

 هللا ىضر ىرا وحلا ىنأو ةللا ديع ىبأ ىلع ضورعم هنآ اندجو اممو

 نا مه وبتاكف مكناميا تكلم امم باتكلا نوعتبي نيذلاو ( : هلوق مهنع

 ٠ ) اريخ مهيف متملع

 ةنامأو اتدصو ءافو مهدنع نآ متملع نا : لاق هنآ ةداتق نعو

 5 : . ه كلذ لثم خييرلا لاقت ا

 : ةلاسم د

 هل ناك ىنارصن لجر نعو : هيف لاق اباتك .ارقي ىراوحلا وبآ ناكو

 .:ىنارصنلا هقتعاف دبعلا ملسآف دبع

 أف برحلا ضرأب قحل ىنارضنلا ن آ مث : : نيملسملا ةالو لات :

. " هقتعأف ىنارصنلا ملسأف لوألا قتعملا نم هوعابو نو ملسمل



 _ه . ٦ . ٢ ۔۔ے

 ملسأ دق ىنارصنلا ناك اذا اذهل اذه ءالوو اذهل اذه ءالو : لات

 ملسأ ام املف , اينارصن 4هققتعم ناك ١ ذا نيملسملل لوألا ءالو ناك امناو

 - ٠هبلا ءالولا عجر

 : ةلاسم ج

 ءالو نمل رخآلا هتتعأ مث امدا هناك نيلجر نيب دبع نع : لئسو

 | ١ .. :. ... . . ٠ه . { ؟مالفلاا
١ 

 ٠ “ ٦" هقتغأ نمل ءالولا : لاق

 ٠ هلام ىف صالخلا هيلع نأل هقتعأ نمل : ةداتنت لانو

 نمانت هنأل هبتاك نمل ءالولا نأ : هللا همحر هللا دبع وبآ لاق
 ٠ هكيرشل

. ٩٦٩ ٠ 7 

. ١ . ٨ [ 

 نث انباحصا لوق ق تيثا ! ىد دنع هللا ديع ىبآ لوتآ : هريغ لاق

 ٠ ١ هنيح نم :زح مهدنع تاكملا

 ه

 : ةلأسم هب

 نع ا_ينظب ل ف ا ام , ىنثتسا و هكولمم قتعأ لجر نعو : : عماجلا نمو

 نارح امهنأ نسحلا

 ۔ ميا 7:3هب د نأ هلف عيبلا ىف امأف ملعأ هللا : عيبرلا لاقو

 لقأ لع دلولاب ءاج اذا ةيونثم هل نأ انعمنس : هللا دبع وبآ لاتو
 . 7 .كولمم وهو اهتتتعآ ذنم رهشآ ة هتنس نم

 لو۔ةلا اذ .ه و : رح :وهف رثكآ وآ رهسأ ة هتس ىلع هم تءاج ناو

7 ٠ انيلا بحأ



__ ٢٣٣ __ 

 : هللا همحر ىراوحلا وبآ لات هريغ نمو

 ٨ ريشأ ةتس نم لتل هب تءاج اذا ىنثتسا ام هل نا : لات نم لاق
. } 

 لوقلابو قتعي مل رثكأ وآ رهسشآ ةتسل تعضو ولو : لاتق نم لاتقو
 ٠ ذخان لولا

 : ةلأسم ونج

 نينثا تدلوف رح كدلوف تدلو نا : هتيراجل لاق لجر نعو
 ٠ ةثااث وآ

 ٠ رارحأ مه : لانف

 ؟ رح امهدحآف نينثا تدلو نا لاق نا ىرن امو : تلق

 نايعستسيو امهنم دحاو لك نم قتعي هناف نينثا تدلو نا : لات

 ٠ ملعآ هللاف دحاو تام أذا امأخ ك نا دلوب موي ناموقيو فصنلا ق

 تام ناو هلك ىحلا قتع اتيم امهدحأ جرخ نا : ىراوحلا ويآ لانتو

 ٠ دلو موي هنمث فصني ىعستسي مث ىحل ا فصن قنع جرخ ام دعب نم

 : ةلأسص ج

 نا هتيراجل لاق لجر نعو وجرأ اميف : ىراوحلا وبآ ريغ نمو

 ٠ نبترم اهئطو مث ٥ رح تنأف كنطو

 ٠ ةيراجلا قنعتو هيلع سأب ال هناف ةرم لوأ امآ : لاق

( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٢ م )



٣٤ _ 

 ٠ ملعأ هللاو دحلا هيلع ماقيو مارحف : ةيناثلا امأو

 : ةلأسم ولج

 زئاجق رثك وآ "لت مكدبع وآ مكدالوأ دي ىف ناك ام رثؤملا وبآ لاق
 ٠ هريغ وآ مارح هنآ اولاق اذا مه رارقا ىلا ثتقفنلي الو هذخأ مكل

 : ةلأسم لج

 .٠ هعيب هل ءاهقفلا ضعب هركو قنعب ال هناف ثانالاو

 هكلم هعاس قنع هحاكن هبلع مرحي نمم ماحرذلا نم كلم نم لكو

 ةسنلا بيس نم ال ك عاضرلا بيس نم هحاكن هبلع مرحي نم كلم نمو

 ٠ ملعأ هللاو هعيبي هل سيلو قنع ال هناف

 قتعلا ) ضمم د لوقلا و فاالنخ : ا هقنع ىفف هدلو هكولمم قنعأ نمو

 ٠ ىنبجعي

 ىضمي الآ ىنيجعيو اضبأ فرالاتخا هيقف ٥ دلو دلو كولمم قنتعأ نا و

 ٠ ملعأ هللاو هقنع

 ؟ ةلأسم زج

 ميرغل لاق لجر نع مهجلا نب مئاه ىلا ىلع نب ىسوم باوج نم
 ىرتف رهشلا لبق تامف رارحآ ىناملغق رهست ىلا كنح كطعأ مل نا هل

٠ باتكلا ىلا عجر _ هطع مل هنألو رارحأ هناملغ نآ



. ٢٣٥ 

 : ةلأسم وج

 كيلع مالس ىر اوحلا ىبآ هيخآ نم ناسغ نب كلام ناسغ ىبأ ىلا

 ٠ ىضريو بحي ال انايو هللا كنتغفو دعب امآ

 نأ ىلا نالف ىلع ةبقر وه نالف ىدبع هتوم دنع لاق لجر ىف تركذ
 ٠ نالف توم دعب نم رح وه لاتقو ، هتمدخ هل لتب ملو تومب

 ىلا دبعلا مدختسي تيملا ةثرو نم وه سيل دبعلا هيلع بوترملاو

 ؟ دعلا ةمدخ نوكت نمل كلذ ىق

 رهدم وهو ديعلا ىلوم تلا هترول ديعلا ةمدخف تفصو ام ىلعغ

 : لصخق

 ثدح وآ ىضرم نم تم نا تمي مل وآ هيق تام ىذلا هضرم ق لات لجر

 دحآ امهكلمب ال وأ ىدعب اكلمي ال نالفو نالف رح ىمالغف ثدح ىب

 ٠ ىدعب

 امهو نادبعلا قنع دةقخ تام اذاف ريبدت اذهف تقصو ام ىلعق

 ٠ هتوم دعم نارح

 : لصف

 ىلع لوقي الو ربدم لوقي وأ ىلع ربدم ىمالغ لوقي لجر نعو

 ؟ ءاوس اذه لكآ

٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نم اندنع ءاوس اذه لكف تفصو ام ىلعف



 : ةلأسم ولج

 اهسفن ىلع ترقآ ءأدوس ةيجنز فق : هللا همحر ىراوحلا وبأ لات

 ىلع رثن هذه ١ ولانو نيغلاب ريغ وآ نوذغلاب دال وآ اهلو ةكولمم اهنآ

 ؟ ىه لوقت امك سيلو كيلامم نحن نوكن ىتح اهسفن

 زوجي الو ايهياع الا زوجي ال ةيدوبعلاب اهسفن ىلع اهرارتنا نا

 ىتح رار_حآ مهو ةيدوبعلاب اهرارننا لبق مهتدلو نيذلا اهدالوأ ىلع

 تدمسشث نيذلا كلم ف مهتدلو دالوألا ءالؤهو ةمأ اهنأ ةلداعلا ةنيبلا حصت

 دالوألا ىلع ةيدوبعلا حصت مل اذا ثاريملاو نيغلاب اوناك ةمألاب ةنيبلا مهل

 قتعت نأ ىلا اهلام نم اهثاريم مكاحلا نسحيو مهل تام نم ثاريمو مهل

 . تعيب اذا هب ىرتشن وأ تومت وأ
 نوغلاب دالوأ اهلو نالفل ةكولمم اهنآ ةمألا ترقأ اذا : لوقو

 اهنأ ىه ترقأ نمل كيلامم مهف ةرح اهنآ نولوقيو مهمأ ىه اهنأ نورقم
 ٠ هيل هكولمم

 اورقي نآ الا نوخغلاب مهو كيلامم اهدالوأ نوكي نآ ىرن سيلو

 ٠ مهيلع حصي وآ كلذب

 ٠ مهمأ اهنآ ا ورقآ ولو 6 رارحأ مهنأ : لوقلا رثكأو

 اهدي ىف اوناك اذا مهييش اهلوتت لوقلا راغصلا اهدالوأ نا : لوتو

 اهنأ اوركنآو رار_حآ مهنأ اوعداو اوغلب ناف 6 اهالومل كيلامم مهو

 مهنأ ةئيبب مهل ىعدملا ميقب ىتح كلذ ف مهلوق لوقلا ناك مهمأب تسيل
 فعع ٥١ ٠

 ا_هنأ اورقأ ولو مهيلع تبثت مل ةيدوبعلا اوركنأو اوغلب اذا : لوق
٠ لوقلا اذه ىنبجعبو مهمأ



 س _ ٣٧٢٣

 نم نقتعبو مسقي ال سنتلا نم خألا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لات

 . هيخآ ةصحب هنيح

 : باتكلا رغ نم

 هيدلا عمتجت ىتحف اطخلا ىلع ناك ن ا قنع ادمع هدعم لثم نمو

 ٠ ةلثملا ىف اهلك

 هحراوج نم ءىشثئ الآ دلرلا جرخ دقو لماح ىهو هتمأ قتعأ نمو

 ٠ ا هتقتعب 3 قتعي هناف

 ناو ديعلا قنع دقف هدبع ىصخ نم : هللا همحر ىراوحلا ويآ لادت

 ٠ قنع دعقف هبأ ر ريغي ١ ٥ وك وآ هندع اف وأ 7 ٥ رشن ْن ١ و قنع دقف هيج

 رو عخغ براضلا اطخأف اهل م الغ برضب ترمآ ةآرما نأ هل ركذو

 ٠ "طخآ هنأل قنعب ال هنآ لانف كلذ نع ايوبحم لآسف هنبع

 انبع هنم رو عقف همالغ لتم نم هنآ نيملسم ١ نع ظفحن ى ذلا و

 اطخ كلذ لعف نمو قنعبي هناف اد_مع هلمانآ نم ةلمنا وأ انذآ عطق وآ

 ٠ قنعب ال هناف

 هينذأ لثم كلذ قتعي هناف ةيدلا اهيف عمتجتس هلثم هب لثم نا امأو

 أدمع كلذ لعف أذاخ ةيدلا اهم متي ىتلا هحراوج نم ابش وأ هفنأ وآ

٠ دعلا قنع ٩ وأ



٣٨ 

 .. هئطو نم تنام ىتح هتمأ ءىطو لجر : هربغ نع دجوبو: ٠

 ٠ قنعلا هيلع : لات

 ٠ قتعي هنآ لاق ادحأ ملعأ الف مالغلا رضي ملو همالغ عيطو

 امهنيزي كلذب ديري امهينذأ ف نيرينصلا هتمأ وأ هدبع بقث نمو
 ٠ ةلثملا نم اذه سيلو هكلم نم اهجرخب اذه سيلغ

 : ةلأسم د

 ٠ هدبع قنع دقف هدبع ىصخ نم : هللا همحر ىراوحلا وبآ لانو .

 ه هننع دقف هبج ناو

 +٠ قنع دقفف هنبع آفف وآ هه ون وآ رانلاب ها وكا ناو

 غلاب وهو هيأرب نوكي نأ الا قتعي هناف هيف ةلع نم هاوك ناو
 ٠ ل_ةتاع

 . قتعي ال هناف هنجوز وأ هتخآ مالغ ىوك ناو

 ٠ هيلع سأب الف آطخآف هسرض نم ءافسث هب ديري هدبع ىوك نم : لاقو

 ع ىنني هضربو هيلع ساب الف هحرجف اطخ هدرض وآ هحرج ن ا كا ذكو

 ٠ لاملا نم

 ٠ قتعي هناف هبقرع وأ هوسث نا امآو

 لصخ

 هضرم نم ثام نا رح همالغ لاق نميق هلل أ همحر ىراوحلا ىبأ نع

مث كلذ هضرم نم آريب ملو بهذيو ءىجي ام ردنب هضرم نم ماقف اذه.



_ ٣٨٧٢ 

 ناكو هضرم نم عفترا دت اذه ناك تام اذاف تام ىتح ضرملا هيلع داز

 كلذ رثآ هيف نا الا ضرملا كلذ نم ماقف توملا هنم فاخي امم ضرملا كلذ

 ءىجبي ىذلا ىضرملا نم ناك ناو ريبدتلا كلذ لطب دقو كلمم دبعلاف ضرملا

 دي ةرمو فخي ةرمف كلذ هابشأو نطبلاو لسلا لثم بهذي هبحاص هيغ
٠ 

 هلع ٠

 هلعلا كلت نم آريب ىتح هلاح ىلاع لاق ام ىلع رعدتلاف كلذك ناك اذام

 ٠ حيحصلا ةلزنمب ريصيو

 ةدايز ق تام ىتح تفصو ىتلا ةلعلا ىلع ناكو كلذك نكب مل اذا

 ٠ لاملا سأر نم نوكي دبعلا قتع ناصقن ق وآ اهنم

 ٠ ثلثلا نم دبعلا قنع هيف دبعلا ربد ىذلا توملا ضرم نم تام ناو

 ؟ كلذي ةنيبلا مهيلعف هتلع نم ءىرب دقف ةثرولا لانت ناو

 : ةلاسم ادإج

 قنعلا هم دا رآ ناو هيلع ءىش الف انتنع هب درب ملو هللا ٥ ددع لات نمو س

 ٠ قنع دقف

 هتدلو امف ريمدتلا دعي وآ ريمدتلا ليت دلوب تلمح اذا ةرمدملا ةمألاو

 ٠ رح وهف اه ريد نم توم دعي نمو اك ولمم نوكب اه دلوف اه ريد نم توم ليق

 : ةلأسم ون

 ٠ فالتخا هيفف ببس الو هيآر الب هدبع مسو نمو هريغ نمو

 ٠ قتع رانلا ترثأ أذا : ليقف

٠ ملعآ هللاو ثلثلا هتميق نم صقني ىتح : ليقو



 ؟ | دلو هنم تدلوف اهأطوف اهدبع اهرياك ةآرما نع هتلأسو س

 + هعيبو همادختسا اهل اهدبع ديعلاو هثرتو اهثرب اهدلو دلولا : لاق

 : ةلأسم وج

 ؟ هتمأ سآر لجر قلح اذا لاق __

 عيه١٥ ٠

 ٠ هبر رفغنسيو ءاسأ دننف تين ناغ

 : ةلأسم واج

 نا : لاقغ ناملغ ةرشع هل لجر ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 لك لانو ناملغلا همصاخف ىلاعن هللا هجول رح همالغف 6 اذكو اذك لعف

 ؟ ىنقتعأ ىذلا انآ مهنم

 ٠ هنمث راشعأ ةعستم ٥ درسل دحا و لك ىعسيو نوقتعب مهلك مهن ١

 ؟ كولمم هل مهيفو رارحأ ( متنأ لاقف ديبع ىلع رم نمو

 . ملعي مل وأ مهيف هنأ ملع هكو امم قتع : ل اق

 : ةلأسم وزع

 اذك لعفأ مل نا هتيراجل لاق لجر ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
اهعاب نآ دعب نم لعف مث لعفي نآ لبق اهعاب مث هللا هجول هرح ىهف ث اذكو



_ ٤١ 

 ىه تومت وأ لعفي ىتح اهعيبي الو اهأطي نا هل سيلف رخآلا كلم ى ىهو
 ٠ وه وآ

 . ةيراجلا تقتع ، لعفي ملو تام اذاق

 نم تلعف مث وه تام ىتح كلذ ىه لعفت ملو اهلعق ىلع فلح نا

 نا هلوق ريغ وهو لعفأ مل ن را لاق اذا اذهو ةيراجلا قتعت ت مل هتوم دعب

 ٠ تلعف

 اهئطي نا هل سيلف اذكو اذك لعفي نا اهل لاق اذا : ةيواعم وبأ لات
 ٠ ثثكتع ءىشلا كلذ كله ناف اهمدختسم د دو

 ٠ تقتع هتوم دعم ءىشلا كلذ تلعخ نا لاق ناو

 ىهف كلذ ةيراجلا لعفت ملو ديسلا تام اذا : ىراوحلا وبآ لاق

 لعفت مل ولو هكلم نم تجرخ دق اهنأل ديسلا توم دعب قتع الو ةكولمم

 كلذ تلعف نا را هلوقن ىنعم ال هنأل كلذ لعف هف ىلع رذعت ال ةلاح - تتأ ولو كلذ

 هلعخ ٠

 ىلع ةيتنر هنال ىترا اج ةارما تلاق اذا هنا ا همحر ىراوحللا وبآ لاق ]}َ

 ىتح ءىشب ب سيل ا دهف هنالف رتنا ىلع ىتيراج :, دق لو قن نأ . ل ١

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو قحي لوقت

 لصف

كلجرلا ربد اذا هنآ انعمس ام صخرآو ريدملا عابي ال هللا ديع ه ويآ لاق :



 ٢؟. .

 ى هعيبي نآ هبل زوجي هنأ نيد همزلو لام هل قبي ملو هلام فلت مث هدبع
 ىلع دوسنيو هلجآ ريبدتلا غليب ىتح هتمدخ ىف عيبلا نوكيو هدلب ىف هخنرم
 ٠ ال ودع كلذ

 لاحن ميبلا ضقن ناو هيلا كلذف عيبلا اذهب ىرتشملا ىخر ناف
 ٠ كلذ هلغ ريبدتلا

 ٠ الف نيد ريغ نم هعيبب نأ اماو

 . نيد ربدملا ىلع نكي مل ولو زئاج ةمدخلا عيب نا : لوقو

 : ةلأسم دج

 تومي مث الام بستكا دق ربدم دبع نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 . قرلا ىف وهو هبستكا ىذلا هلام نوكي نل هربد ىذلا

 ه٥هديس ةثرول قرلا ق وهو هدسنكا ىذلا هلام ناف تفصو ام ىلعف

 .٠ هريد ىذلا

 : لام هلو ادبع قتعي ىذلا ى اولاقو

 ىذلا هديسل وه نطابلا لامو هل وه رهاظلا لاملا : لانت نم لاقف
 ٠ هتتنعأ

 ٠ هديسل وه نطابلاو رهاظلا هلام : لات نم لاقو

 دبسلا باتتسيي نأ الا هل وه رهاظلا هلام نأ انيلا بحأ وه لوقلاو
 + هقتع دنع

 : ةلأسم الج

ق ٥ امصاختن نيلجر نم ديع ق هنل ١ همحر ىرا وحلا ىبأ نعو



- ٤٣ 

 رخآلا دنع ناك نا ةمدخلا نسحأ امهدحأ دنع ديعلا ناك اذاخ } ةمدخلا

 رخآلا ىبآو ديعلا تبرض ةمدخلا هعم نسحي مل ىذلا نم دارأف مدخي مل

 ٠ ه4 ىرخ هل سيل هنآ أ

 نم هيبصن ردقب سثرؤا نم هكيرسشلو هبرخ سرأ هيلعف هبرض ناف
 ٠ سرألا فصن هل ناك نا دبعلا أ

 ٠ كلذ باسحيق رثكأ وآ لتآ ناك نا و

 هيلع ىعدملا ركنأو دبعلا كلذ برض هكيرش ىلع كيرشلا ىعدا نا
 نع لكن ناو هيلع ءىش الف فلح ناف دبعلا لذه برض ام نيميلا هيلع تناك

 عم نوكي نآ الا سثرألا ىطعي وآ فلحب ىتح سبحلا هيلع ناك نيميلا
 ٥ ٠ اي ١ هبرضي ةنيب هكيرش

 ٥ ريخآ وآ هيرض هنأ همالغ ٥ ربخأ دنل فلح هكيرش ىل ١ نيميل ١ د ر ن ا و

 هيلع ىع دملا ىلع قحلا هل بجو ىعدمل ا فلح اذاف هبرضي هنآ هنياع وأ نالخ

 . هكيرشل كلذ ىف سترألا همزلو

 نكت مل ناف هيلعو اهديس اهتعي ةنوهرملا ةمؤلا ف ىلع نب ىسوم لاق
 ٠ نيدلا ق ثتعيي اهريغ هل

 ٠ اهتنع هل زاج هنيد ىضقي لام هل ناك ناو

 هبو ملعأ هللاو هتننعت الو نيدلا نم عابت اهناف اهقتع مكاحلا هيلع رجح
٠ قيفوتلا



_ ٤٤ 

 ةلاسم بج :

 هضرم ق هقتعأ ناك ناغ ١ دبع قتعأ هنأ تركذ ى را وحلا ىبآ نع

 ٠ ثلثلا نم وهف

 ق ىضام قتعلاو لاملا سأر نم رهف هنحص ىف هدبع قتعأ ناك ناو

 ٠ ضرملاو ةحصلا

 : ةلأسم واج

 هل كولمم هنأ ديع ىلع ىعدا لجر نع و بسحأ اميم ىراوحلا ىبآ نع

 ؟ رح انأ دبعلا لاتو “ هينأل وأ

 ةنيبلا رضحآ ناف ةنيبلا دبعلا اذهل ىعدملا ىلع هناف تفصو ام ىلعف

 ىق دبعلا ىاعو ةيرحلل ايعدم دبعلا ناك هيبأل وآ هل كولمم دبعلا اذه نآ

 ٠ لجرلا اذهل دبع هنآ حصي نأ دعب نم ةنيبلا ةيرحلا

 دبع هنأ حصي ىتح رح وهف ةيدوبع دبعلا اذه ىلع حصي مل اذا
 ٠ ةلداعلا ةنيبلاب

 : ةلاسنىم دب

 همحر هنع هتدجو ام رثآ ىلع اهتدجو ىنأل ىراوحلا ىبأ نع اهلعل
 ء لجرلا ركنآف ةوسكلاو ةقفنلا بلطو نالفل دبع هنآ ىعدا لجر نعو هللا

 لجرلا ربجي امك قتعي أ ةقفنلا ىلع ربجي له همالغ وه سيل هنأ لاتقو

 ؛ رقي وآ قلطي نأ جيوزتلاب رقي مل اذا

هقتعأ ءاش ناو هاسكو ديعلا ادح ىلع قفنأ ءاش نا هيلع كلذ معنف
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 رقملا ريجي الو ةددويعلاي اذهل هرارتا زجي مل ةيرحلاب همآو ه وبآ فورعم

 ٠ ةقفن الو ةوسك ىلع ال و قنع فورعم ىلع هل

 : ةلأسم د

 ؟ رح نالفو نالف لثم همالغ لاقو لوقلا لسرأ نمو

 . مسثاه نع كلذ ىورو قتعي هنآ : ليق دق

 ٠ هقتع ىلا دصقي ملام كلذ ىف ے هيلع ءىش ال هنآ : رخآ لوتو

 : ةلأسم دج

 ةمألا لمعتسي نآ هلأ ءاميالاو ةراشالاب هتمأ قتعآ اذا مجعألا ىف

 ؟ اهئطيو

 مزع ولو ث ناسللا قطن ريغب ناعقي ال قتعلاو قالطلا نا : باوجلا
 ٠ عقي مل هن اسل قطنب مل و امهدحأ ىلع وآ امهيلع ن اسىنالا

 اهنيعب هذه عمسأ مما ىنأ الا هتمأ ءىطب نآ هل زوجي اذه ىلعف

 . مجعألا ىف

 : ةلأسم وبح

 تناك لجر نع ىراوحلا ىبآ نعو اضيآ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو س

 ةدحاو وأ اثالث وآ نيتنثا قلاط ىه لاتف اهئطو كرت دارأف اهئطي ةيراج هل
 ؟ هريغ ال و انتتع درب ملو اهئمطو كرت دا رآ امنا و

 كلذ هرضي الو هتمأ ىه ءاهقفلا نم لات نم لاق دنتغ تفص و ام يلعف

 ىسوم نع كلذ ىوريو ءاش نا اهعيبيو اهمدختسيو اهؤطيو ائيش قالطلا

٠ رباج ىبآ نبا
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 اهتطو اذا قالطلا كلذي تقتع دق اهنا : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 ٠ ميمت ني ٥ دعسم نع كل ذ ى وريبو ثنح و

 وني مل ناو ثتقتقتع دقف انتتع قالطلا كلذب ىنع نا : لان نم لانو

 تقتع تام اذاو اهمدختسيو اهؤطي ال : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 ىآر نوبحي مهتيآر ىنأكو هللا مهمحر نامثع نب ناميلس نع كلذ ىوريو
 ٠ هللا ءاش نا باوص كلذ لكو نامثع ني ناميلس

 هذ_هھو مهئاسن نم نولؤب نيذلاو لوقب هللا نأل ءاليالاب اذه سيل

 ٠ هئاسن نم اهسيل

 : ةلأسم .3

 هكلمنن ال و هفاع مهلل ١ ل اقف ةلع هيف دبع هل نميف ىر ١ وحل | ىبأ نعو

 ٠ اننع ونأ مل دسلا لاتنو ديعلا قورع مث دحأ ىلع

 ٠ هرذن هرافك هلعف هكلم نم هجرخأ ناو هدبع ره : لانتغ

 : ةلأسم 3

 اضيآ فلخو نيركذ نيدلو فلخو تام لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو
 كدلاو تعمس ىنأ هل لانف ث تيملا لجرلا ىدلو دحآ ىلا لجر ىتآف ادبع

 دقو انالف ثكدص دت تيمل ١ لجرلا دلو لانف رح ١ ذه هديع نا لوقي انالف

 اذه ىرن امخ ىدنع وه و هقدصأ ال انآ هوخأ لاقو 6 ديعلا اذه نم تئرب

 ؟ كولمم مآ رحآ ديعلا

 ءىرب هنآ انالف تقدص دق نيدلاولا دحأ لون امآ تفصو ام ىلعف

 انالف تقدص دق لوقي ىتح دبعلا قتع بجوي امم اذه سيلف دبعلا اذه نم

. ريرحتلا نم دبعلا اذه ق ىدلاو ىلع لوقي اميف



_ ٤٧ _ 

 ٠ ىدلاو نع ديعلا اذه ريرحت ق اناالخ تتح : لوقي و

 دعلا رخآلا دلولا اذه عبتيو ديعلا اذه قتع دت اذكه لاق اذاخ

 ٠ هنمث فصني دبعلا اذه قتع دتخ هنمث فصنب

 هل ادمحم هنم ءعىرد ناك نا دبعلا اذه نم ءىرب ىذلا وه كلذكو
 ٠ ديعلا اذه قتع دتخ

 ىلع مكحي مل ائيش هيف لوقأ ال لاق وأ هيعدي داع مث هنم ناك ناو
 ٠ دبعلا ريرحتب رخالا

 ىذلا لجرلا قدصي مل ىذلا كردي له ارح اذه ناك نا تيأرأ : تلتق

 نم هتصح ةميقب هلام ف قتعلاب دهاستلا قدص ىذلا هاخآ قنعلاب دين

 مآ قتعلاي دهش ىذلا لجرلا هقدصي مل ىذلا دبعلا ىعسنتسب مآ ديعلا

 ىعسنسي لم قتعل ا هل بجوي امم دلول أ اذه قيدصت سيلو كولمم ديعلا

 دهاشلا دلوملا قدص وه امنا هنأل هدلاو ىلع دهاشملا قدص اذا دبعلا

 نم قتعلا آدتبا ولو هسفن نم قتعلا ءادتبا وه قنعي ملو ؤ هدلاو ىلع

 . هاخآ عبتا ءاس ناو دبعلا عبتا ءاسث نا رايخلا رخآلا دلولل ناكل هسفن

 قنع امنا هنأل قتعلا ةلزنمب ناك هقدص اذا ليت هنأ عمو : هريغ لات

 ٠ اذه ليق دنفو ڵ هقتعي تماق ةجحلا نكت ملو هقيدصت بيسن

 دقو قتعلاب دهس ىذلا لجرلا قدص ىذلا تام نا تيآرأ : تلق

 ءاجو لاق امي انالف قدصم انآو قدصم هنآو ديعلا اذه نم ءىرب انآ لات

 د_دعلا اذه نم ءىرب هنأ لات امنا اندلا و نآ نولوقي هدعي نم هتثرو

 ؟ قيتع وه الو رح وه لقي ملو انالف قدصم هنآو

 + هقىدصتو قتعلا تابجوم ام كل تندق دفو 6 اذه ق باوجلا ىخضم دق

 باتكلا رغ نم ةدايز

؟ اهيرتسشم اهقنعآو اهعام مث ةما بصتغا نم



 _ ٤٨

 . اهنمثب ابصتغم اهبر قحليو ضام قتعلا نا : ليش

 ملو اهارتستا اذا اذهو اهتحتسمل ةمأ ىهو ءىشب اهقنع سيل : ليقو

 راثآ ضعب ف اندجو اذكه اهقتع دعب اهبصغ حص مث اهبصغب ملعي
 ٠ نيملسملا

 : ةلآسشضم دج

 نيعمتجم ديبعل لانت لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأل باوج نمو

 لاتو هدبع ىنثتسي ملو رارحآ مهو رارحأ ديبعلا ءالؤه لانف هل دبع مهيفو

 ؟ ارح هدبع نوكي له رارحآ هدبع نود ديبعلا نآ ةين هل نكي مل

 ملعي مل وأ مهيف ناك هدبع نأ ملع قتعي هدبع ناف تفصو ام ىلعف
 ناك نا الا هدبعل قتعلاب هيلع مكحي هناف رارحأ ديبعلا ءالؤه لات اذا
 اميق هعسو هددع ريغل ىنعا ناك امناو هدبع نود مهنايعأب كئلوال هانعم

 ٠ هدبع كلمي ناو هلما نيبو هنيب

 ىق انفصو امك نهيغ لوقلاو نهيف هتجوز تناك ولو ءاسنلا ىف كلذكو
 ٠ د_ بيعلا

 : ةلآستم ذهب

 نم ةرثع لانتف ادبع نوعبرأ هل ناك لجر نعو ىرا وحلا ىبأ باوج نمو

 ؟ كلذ ىق ىأرلا امف مهفرعي ملو مهئامسأب مسي ملو هللا هجول رارحآ ىديبع

 نمثلا عبر مهنع ىقليو مهنامثآ ىف نوعستسيب اولاق دقف تفصو ام ىلعف

 ٠ ديبعلا ةرشع نمث

 : ةلأسم وج

 هقن لعف ىلع هديع نقتع ديسلا لعج اذا هلل أ همحر ىراوحلا ويآ لات

 ٠ قنتعي 2 هريغ كام ق ديعلاو ثنحمخم

 



_ ٤٩ 

 قتع ديعل ا لعف ام ىتمف ديعل ا لعغخ ىلع هديع تنع ديسل ١ لعج ن ١ و

 ٠ انظفح اذكه هريغ كلم ق ناك ولو

 : ةلأننىم ؛ێب

 هسفن لعفي هدبع ىلع فلح اذا ديسلا نع هتلأس ىراوحلا ىبآ نع

 هديع لعف ىلع فلح ناو هعبتي نآ هلف رح تنأاق اذكو اذك لعفأ مل نا لات

 ٠ هعيبي هل نكب مل

 نأ ليق هعابف رح تنآف تيبلا اذه تلخد نا هدبعل لاق نا كلذكو

 هيلعو فلاحلا كلذ نم هناف عيبلا دعب تيدبلا لخد ديعلا نا مث تيبلا لخدي

 ٠ هسفن دبعلا لعغ ىلع ناك اذا اذه و نمنلا درب نأ

 . قتعي مل هكلم نم جرخ نآ دعب نم ديسلا لعف ىلع ناك اذاف

 : ةلأسم ونج

 هضرم ىف لاق لجر نع هللا كمحر تلآس هنم رخآ باوج نمو

 ؟ ىدعب ناكلمي ال نالفو نالف ىمالغف

 نارح امه و ناديعلا قتع دقف تام اذاف ريدن اذهف تفصو ام ىلعف

 ع > ٩٥ ٠٠

 اناك اذا ءاكرش نيب ناك اذا دبعلا نع هتلأس ىراوحلا ىبأ نعو

 مايألاو روهشلاب ةصحلاب هاذخأي العجو اعيمج امهتمدخ هيلع قسث مث نينثا
 امهدحأ هصلختي نأ مكاحلا ىلا امهيلع عقرف دبعلا ىلع كلذ قثو

 ؟ مكاحلا كلذب امهيلع مكحيآ هاعيبي وآ

 ٠ معن : لاق

( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج - ٤ م )
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 : ةلأسم دلج

 اضر هنم ملعي ملف ناسنا ىضر ىلع هدبع قتعأ ولو تلت هريغ نمو

 ؟ تام ىتح ةيهارك الو

 ٠ قنعلا عقي ال : لات

 قالطلاو قتعلا نيب قرفو دبعلاب مقي قتعلا نا : ءاهقفلا ضعب لاقو .
 ٠ كلذ ىف رظناف

 : ةلأسم دهج

 اهنبا مهس نم قتعي لوق هلو هنم اهلو اهديس تومي ةمألا ق ثفلتخا و

 ٠ ثاريملا نم

 ٠ لوقلا اذه ىنبجعيو ةثرولا عيمج ىلع لاملا سآر نم قتعت : لوقو

 : ةلاسم :دب

 نع نكي مل ناو غلبت نآ ىلا اهلوع مزال نع ةريغص ةمآ قتعأ نمو
 ٠ ملعأ هللا و فالتخا اهلوع موزل ىفف مزال

 ٠ هرافك نع هقنع ناك اذا آربي نا ىلا هلاع انمز قتعآ اذا كلذكو

 ٠ كلاذ لئم زوجي امل قنع ىف هتنؤم ىطعأ قيتعلا تام ناو

 ٠ هتنعأ نم ىلع ءىش الف . ةيتعل ا تامف اعوطت نا و

٠ فداانتخا هنتنؤمب هب هيلع ةصولا ىفف قنعمل ا ثام نا و



٥٦١ 

 ق

 ءازجلا نم هيف مزلي امو هب ةيصولاو هماكحأو هموزلو هبناعمو جحلا
 كلذ هابشأو

 : باتكلا ىلا عجر

 هيزجي ل امي تول ا دنع كلاه هل ىصوأ جحل ١ عيطتسي ال فىعض نعو

 ٠ كلذ هل زجي مل ةيصولا لبقي مل اذاف تفصو ام ىلعف
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 مرحا سانلا مرحي ثيح راص املغ هريغل هجحب جرخ لجر نعو

 ليحو ةجحب مرحي نآ لبق ودعلا كلذ لجأو تيبلاب فاطو ىعس املف ةرمعب

 ؟ لجرلا اذه ليبس نوكي ام جحلا نيبو هنيب

 وه قفتأ نأف جحلا مامت هيلع لجرلا اذه ناف تفصو ام ىلعف

 وه جرخ ءاش نا كلذ هلف لصو ثيح نم اهب جحي نآ ةجحلا باحصأو
 ةذه ىضقنت نا ىلا لصو ثيح نم هل رجتي نم عم ثعب ءاش ناو هسفتب
 باحصآ ىآرب الا كلذ نوكي الو لضفلا هل نوكيو اهبحاص نع ةجحلا
 .ةجحلا

 دري وأ تنأ اهي ح رخت نأ ال ا كلذ هل منت ال هجحل ا ب احصأ ل انت ن أ و

٠ هطرش هلف اطرش مهيلع طرش نوكي نآ الا مهل كلذف مهنم ذخآ ام مهيلع



 س ٥٢

 : ةئأسم ولج

 ةجحلاو ةرمعلاب هل ىمسي فيك هالوتي ال لجر ةجحب جرخ لجر نعو

 ؟ تيقاوملا ىف ءاعدلا هيلاع بجي فيكو

 هيالو ال نم هجحب جورخلا ء اهتقفلا سضخعب د هرك دقف تفص و ام ىلعغ

 كيدل لاق هلعل جحلاب وأ هرمعلاب ىبل تاو غلب اذاف كلذ لعف نمف هل

 نالف نب نالفل وآ نالخ نب نالف نع هرمعب مهللا

 ٠ كل تغص و ام ىلعف جحل اي ىبل ن ١ كل ذك و

 ءىرب الو ال وننب ال ةجحلا بحاص ناك نا : ءاهتفللا نم لانت نم لات دتو

 اوعدي الو ميكحلا زيزعلا تنأ كنأف نالف نب نالفل رفغت نآ مهللا لات هنم

 ٠ ايلو نوكي نأ الا كلذ ريغ هل

 : ةلأسم و

 ةجحب مرحي نآ هل له ةرمعلا هيلع طرتستي ملو ةجح ذخآ لجر نعو
 ؟ مسوملا مايآ ق لخد اذا تيتا وملا نم

 هل زاج جحلاب مرحآو ةرمعلا هيلع طرتستي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ

 ل۔صق

 ىذللا نم هنأ ملع وه و هريغ دنع نمم هنم لكأف مد ناك نم نعو

 ٠ اطعملا هضيق دمت ناك اذا هبلع ءىش الو كلذ هل ه ركعف هاطعأ

 باصقلا نآ الا اهحيذ اذا كلذ دنع ارجا دقف ائىسش باصتلا قرس ناو

٠ ل_ عقف امث منآ
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 ةلاسم :دب :

 رانلا هتريغ دق نأك اذاف نارفعزلاب ال ومعم صيبخلا نم ائيش لكأ نمعو

 ءابتفنا ضعب لاق دقف ةرايزلل رماع نب هبقع ةبقعلا قيرط ذخآ نمو
 ٠ امد هيلع نا

 ٠ ملعأ هللا و هيلع ءىش ال : ءاهقفلا ضعب لاتو

 ٠ هللا ءات نا كلذ هل زاج ةصخرلاب ذخأ نمو

 : ةلأسم ادج

 دعب ةعاس نم ائيش ىسن مث ليللا قوس فق ةلزنمو عدو لجر نعو

 ؟ مزلي ام دلبلا رامع نم جرخ نأ

 ٠ عدو عجر سطعلا هب رضي مل اذا

 : ةلاسم وج

 ةعبس امهنا نظي وهو طاوسأ ةينامث ةرمعب فاط مرحم لجر نعو
 ٠ ةرايزلا فاوط ف كلذ لعف وأ هترمع نم لحأو طاوشأ

 فوطي عجري نآ هيلعف هترمع نم لحآ دق ناك اذاغ تفصو ام ىلعف
 ةحيحص ٣ رمعل طا وسآ ةعيس فو_طي عجري مث عك رب مث طا وسآ ةنسح

 ٠ ىعسل ١ ديعيو مد هيلعو نيتعكر عكري مث

 لوقآ الف هنرمعو هنجح داسفو ةرافكلا امآو ةرايزلا ىف لعفب كلذكو

 . مكرو تيبلاب فاط دق هنأل ملع ه٩الاو ائدسش كلذ ىق

عكر مت طا ونأ ةينامث تيبلاب فاط نم نأ راتآلا ںحعب ق اندجو دقفو
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 نيتعكر عكري هنأ الا كلذ ريغ هبلع اوبجوب ملو طاوستأ ةتس ديعي نأ هيلع نأ

 ٠ اهداز ىنلا ةن سلا هذهل

 الو ةرايزل و هترمعل طاوسنأ ةعبس تيبلاب فوطيخ عجري : اولاتو
 ٠ ناصتن الو اهيف ةداهز

 : ةلأسم 7

 فيك مصي ملو ىدهلا ءارش ىلع ردني ملف هجحب جراخ لجر نعو

 ؟ لحي نأ هل

 نامد هيلع ناك لحآو حبذي ملو مصي مل نا اذهف تفصو ام ىلعف

 ٠ سانلا لآسو هبايث عاب ولو روذعمب اذه سيلو

 ٠ هلالحأل مد الو ةعتملل مد هيلع ناك حبذي ملو مصي مل اذاو

 : ةلاسم ج

 كنم رجش ريصح !أ ثحن حبصأف ةكم ىق هربصح طسب لج ر نعو

 ؟ همزلي ام مرحلا رجش نم

 اسياي ناك ناو ءازجلا هيلعف ابطر رجشلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هيلع ءىن الخ

 : ةلآسىم ةيج

 ؟ همزلي ام سبايلا نم مرحلا رجسث نم بطح لجر نعو

٠ ملعأ هللا و ءىش سبايلا ق همزلم ال و كلذ اوه رك دخ



 _ ٥٥ ہ

 ؟ همزلي ام هرعش نم رانلا تلكأف زبخب مات لجر نعو

 ٠ كلذل دمعتي مل اذا ءىت همزلي ال : اولاق دق

 : ةلأسم اوت

 ؟ همزلي ام هفاوطل ةبتملا باب لوآ نم بهذف هلغسملا نم مرحأ نم نعو

 بابلا نم لخدي نأ اوبحتسأ امناو ءىش كلذ ىف همزلي هنآ ملعن ال

 ٠ باتكلا ريغ نم اهنظأ _ ريكذلا

 : ةلأتتم ةنج

 ؟ هسفنل رصتقف همارحا نم لحأ نمع هتلآسو

 . لح دق نم رصقي نآ هل بجي ىذلا : لاقف

 ؟ هسفنل رصق ناو : تلق

 ٠ هيلع ءىش ال : لاق

 امهنع هللا ىضر ىسوم نع بوبحم نب دمحم نع ظفح اذه : لانتو

 ٠ انيلا لقن اميغ

 نم اريط رونسلا لكأف ارونس مرحلا هعم لخدا لجر نع هتلاسو

 ؟ ءىش هيلع له مرحلا ديح

٠ ءازجلا روذسىلا ابر ىلع معن : لات



- ٥٦ 

 : ةلأسىم هنن

 ةآدحلاو هرافلا الا ءازجلا 4_يلعق مرحلا ق اتبسن لنق نم لكو

 ءال ح ناف برقعلا و ةبحلاو روتعلا بلكلاو باتعلا و دارتملاو بارغلا و

 .٠ دوس لك لتقيو تاراض نهنأل نهلتق م نم ىلع ءازج ال

 هب فوطي نآ الا ءىن ىلا كلذ ىف غلب ام سجن بوث ىف مرحأ نمو
 ٠ فاوطلاو ةالصلا لدب هيلع امناف هيف ىلصي وآ

 : ةلآسضم دلج

 وهو موصي نآ هل زوجي له هدي ىف ام لتو ةجح ذخأ لجر نعو

 ؟ ءىش ا_هنم فلخم

 ٠ حبذلا هيلعو موصي نأ اذهل زوجي الف اينغ ةجحلا بحاص ناك نا

 : ةلاسم ج

 اميف هبرل لعفي فيك عمج نم رحنلا ةليل تام ةلعل تام لجر نعو
 ؟ ٩ جح نم ىقب

 هقيغرو أ ديلو هكس انم نه ىقب ام هنع ىضتقي نم هل رحني : ١ ل انت

 هلعل دحآ ىلا ىصوأ نوكي نأ الا هنع آزجآ كلذب ماق امهيآ كلذب اموقي

 موقي نم دجوي مل ناف ىلوا ىصولاو ارضاح ناك اذا هنيفر نم ىلوأ
 ٠ كلذ اودجي ىتح بلطلا ىف اودهتجيخ كلذب

 : ةلأسم ونج

 فقوو لصو ىتح ملعي ملو ةبانج هتباصآ ةفلدزم ىف مان لجر نعو

؟ هبوث ىف اهدجوف رظن مث ىنم ىلا راص ىتح عمج فتا ومب



 س ٥٧

 هيلع ءىش الو ىلص ىتلا ةالصلا ةداعا هبلع اذهف تفصو ام ىلعف

 هيلع سيل لاحلا كلت ىاع وهو حبذ وآ ىمر وآ عمجب فقتو نا و

 ٠ تيبلاب فاوطلا الا

 : ةلآسنىم هنب

 بناج ق هلزنم ناكو نيراطعلا ةكس ق بهذيو ءعىجيب مرحم لجر نعو

 ىاع هفنأ بيطلا لخد اذا هيلع ءىش الف بيطلا مشي دمعتي مل اذاف اهنم

 ٠ كلذل هنم ةدا را رغ

 عقو ىتح رسعت مت هيتبكر ىلع هسأر حرط دعق مث راد ذا لجر نعو

 ؟ ضرألا ىلا هبنج

 ضرألا ىلع هبنج ىلع عقو نآ دعب نم سعن اذاف تفصو ام ىلعف

 . كلذ مقي مل اذا ءىش دعاقت وهو سعن اذا هيلع سيلو مد هيلعف

 : ةلآسم. دێچ

 اهيلا ىصوآو ثراو نامعب هل سيلو هتأرما فلخو تام لجر نعو رس

 ؟ ةجحب

 هذه تلبق تناك ناف اهتادص فقوتست ةآرملا ناغ تفصو ام ىلعف

 تقوتسا كلذب هل لبقت مل ناو كلذ اهمزل ةئامثالث ةجح هنع جرخت نآ ةآرملا

 ٠ اهتادص ةآرملا

 ٠ نيدلا دعب نم ىقب اميف ةجحلا تناك ثراو لجرلا اذيل نكي مل ناو

٠ نيدلا دعب نم لاملا ثلث نم ةجحلا تناك ثراو هل ناك نا



٥٨ 

 ىق هل ناك امف ةغورعم مهارد ةجحلل ضرف دق لجرلا اذه ناك ناغ

 ٠ ني دل ١ دعي نه ىمس امك هجحل ١ تجرخآ دحأ عم ل ام وأ دحأ ىلع نب د

 جرخي نم ةآرملا ترظن ةمولعم مهارد ةجحلل ىمس نكب مل ناو

 ناك لاملا نم ةجحلا نم ىقب ام مت نيدلا دعب نم ريثك وأ ليلقت نم هتجحب
 مه ارد ةرنتعب ةنامخنا لهآ نم هنع جحي نم ةآرملا هذه تباصأ ولو ةآرملل

 ٠ اهريغ ثراو هل نكب مل نا ةآرملل وه لاملا نم ىقب ام ناك

 نم هلام نم ىقب امي الا ةنامألا لهآ نم هنع جحي نم دجت مل ناو

 : ةلآانسم وه

 هل زوجي له هتيحض حبذي ملو ىحضألا موي ضرم نميف تركذو
 ؟ كلذ دعب اهحبذي نآ

 . ىحضألا موي دعب حبذلا زوجي الف
 دق ام عيضو ءاسآ دقف هتيحض حب ذي ملو ىحضألا موي ىضقنا اذاف

 حبذي نم رمأي نآ هيلع ناكو رشعلا ف اهب ىمس دق ناك اذا هيلع بجوو همزل
 ٠ اهحبذيف رشعلا مايأ ف ةيحض اهب ىمس ناك هنآ الا ءاركلاب ناك ولو

 هفاضالا نمو با وصلاب ملعأ هللاو قيرشتنلا مايأ ق حبذت نآ لبت

 . باتكلا ىلا

 : ةلآانتمه ج

 لضفي ال لايع هيلعو لام هل نمع هللا همحر ىراوحلا وبأ لئسو _
 هدعب هلايع عاضو هتلغ نم صقن هضعب عاب ناو هلايع نع ءىن هتلغ نم
؟ هتجوزل قادص هيلعو ةفصلا هذه ىلع جحلا همزلبيآ جرخ اذا



_ ٥٨٩ _ 

 ائيش هنم عاب ناو هلايع ةنؤمو هتيد نع صقني هلام ناك اذا : لاق
 . جحلا نع كلذب هرذعي ءايتفلا ضعبف سانلا ىلع الايع داع

 ٠ جحلا نع هل رذع ااخ سانلا نع هب ىتعتسيو

 نع هل رذع الف لايعلاو نيدلا لبق نم لاملا !ذه باصأ ناك ناو

 امي هئاضت ق لانحيو كلذ ق هلام عبمج عاب ولو هيلع مزال وهو جحلا

 ٠ كلذ نم ردت

 جحلا ىلع اوردق اذا ةءاربلا ىف ةيالولا لهأ ىلع لجعتسي ال : ليقو

 . مهرمآ اورثيسي ىتح

 مرحآ ام دعب نم ىرتستا وآ عاب نم هللا همحر ىراوحلا وبآ لانتو

 . مد هيلعو مرحي عجري هنآ ىنم ديري وهو هيورتلا موي

 : ةلأسىم دج

 ىمرف ةاصح نيرشعو ادحأ ذخأ نميف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ نييأ نم ردي مل هدحاو هدي ىف ىقبو رامجلا

 ٠ اعبس اعبس نيتيقابلا ىلع هلعل ديعيو ىلوألا اهب ىمري هنا

 ٠ ةاصحب ةرمج لك ىمري نآ هيزجي : ةكم لهآ لانو

 ىمرلا داعآ عبرأ هدي ق ىقب نأو ثدااث وآ ناتاصح ىغب نآ كلذكو

٠ عبسب ةرمج لكل



٦٦٠ 

 عبسلاو تسلاو سمخلا ىف كلذكو ٠

 سمستلا تبرغ دتو لوألا رفنلا موي ىنمب بوبحملا لجر ءاج : ليقو
 ٠ رفنيو رامجلا ىمري نآ ديري

 ىمرت ىتح ادغ ىلا مستا نكلو سمسثلا تبرغ اذا زوجي ال : هل ليت
 ٠ رقنتو رامجلا

 ٠ ىنرظني ال ر امجل ١ نآ : هل ل انت

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ةاسن هرمج لكل حبذآ : لاق

 : ةلأننىم دإ

 ا_م ذخأ هل زاج جحا ١ ىضخ ىتح ذخآ مل نا و لت ولو اس اهنم ذخأب

 ٠ ملعأ هللا و هل اوضرق

 : ةلآاضنم ج

 جحلاب ريجلا ىلع ىصولا طرش اذا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاقو

 ؟ هنع باغو لعفي ملف فقاوملاب فقيو مرحي ىتح هدنع نوكي نأ

 كسانملاو فوقوملاو ما رحالا ىلع ةلداع ةنيب ىتنآب نآ الا هيلع ءىن الف

 ٠ دهاشملا كلت ق

 . هيلا ملس اذا ءىرب دقف نيملسملا مكاح هيلع هل مكح ناف

 ىذلا نالف نبي نالاف نع ةجحلا ىدآ دت هنأ ةجحلاب جاحلا لانت ناو

 طرشم نأ ١لا ةنيب هبلع سيلو لوبقم هلوتف اهم هنع جحي نآ اذه ه رمآ

.٠ دهاشملاو فوقولاو مارحالا ىلع دمي نآ هيل



_ ٦١ 

 ٠ هنيمي عم هلوق لوقلا نآ : لوقو

 . هنيبلا هيلع : لوقو

 : ةلأسم ة

 هريغ نع هديس رمأب كولمملا جحي نأ زئاج لوقلا رثكأ نأ اندجو
 ٠ ملعأ هللاو ةرجخناب

 : ةلاسم ج

 نع جحت ال ةأرملا نأ لوتقملا رثكأو لجرلا نع ةأرملا جح ف فلتخاو -
 ٠ لجرلا

 : ةلأسم :ة

 هلام مز_حيو هيوتح ىف همهارد نايمهب مرحي نآ مرحملل زئاجو
 ٠ عيضي ال

 : ةلأسم ج

 ٠ هسفنب هنجحبي جو رخل ١ نع هعنم ر ذعل ه ريغ هنع جح نميف فلتخا و

 ردق مث هنجحب جورخلا نع ةعناملا ةلعلا و رذعلا كلذ دنع لاز اذا

 ٠ ةجحاا كلت هيزجت الو هسفنب جحي نأ : موق لاقف

 ٠ ملعآ هللاو جحلا ضرف هنع طقس دق : موتن لانتو

 : ةلآضم 5

مرحلا مامح ضيب نم ةضيب رسك نم : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق



 س ٦٢ م

 هبف رثألا ملعب وهو ءازجلا هيق بجي ام باصآو هخارفآ نم اخرف وأ

 فااخمي هيلع امكح ناغ نامكحلا هيلع مكحي ىتح هيطعي ..ا زوجي ٦اف
 ٠ ن

 امكحآف اذكو اذك رثألا مزلي هيف امهل لوقيو امهملعيخ هملعي وهو رثألا
 ٠ كلذ

 ٠ روذج رامحلا ى : ليتو

 ٠ ةرقب ةرقبلا ىفو ةماعنلا ىف كلذكو

 ٠ ةاش ىبظلا فو

 . ةرقب لعولا فو

 ٠ نآضلاو منغلا نم هعذج بنرألا فو

 ٠ ةميظعلا ةلخسلا ىهو ةرفج عوبريلا ىفو

 ٠ نامهرد : لوقتو ةاش ةمامحلا فو

 ٠ هلثم ةا دلو مامحلا دلو فو

 ٠ ماعط نم عاص ليقو

 نكي مل ناو مه ردف حرف ماعنلا . ةضيب ق ناك اذا : ابع نبا لاتقو

 اهنع معطأ ام لمقلا و ةاش سرك ىذ لك فو مهرد فصنف حرف هيق

 . اهنم ريخ وهف

 نم ةضبق ةملحلاو ةبابذلا ىفو اهنم ريخ وهو رب ةبح وآ ةرمث : ليقو
 ٠ ةموكح رقصلاو رسنلاو ةمخرلا فو ماعط

 نآ هل سيلف لج ر نم هجح ذخآ نم : هلل ا همحر نسحل ١ وبآ ل اتقو

 لهآ نم هديب لمعي ىذلاك وه سيلو هنع اهب جحي هريغ اهب رجاتسي
+ ةثرولا هل متي نأ الا تاعانصلا



٦٣ _ 

 اهذخأ ىتلا ةجحلاب جحي نأ وه هيلعق ةترولا هل متي ملو لعخ نا و

 ٠ هللا ءاش نا كلذ باوث هلو هترجأ رجآتسا رجألل هيلعو

 ناف اه ذخأ امم لقأب رجآتس اخ مهل رجأتسي نآ ىلع اهذخأ ن او

 اهذخأ امنإو هعم هلخدي ءىش وأ داز وآ رك لثم ءىنم ريجألا ناعآ ناك

 لضف امف ءىشثي ىناثلا ريجخلا نعي مل ناو هل ةلضغلاف ريجلا وه هنأ ىلع

 ىراوحلا ىبأ نع اذكه هترولل الو هل الو ريجألل ال جحلا لبيس ق ناك

 ٠ هلل ١ همح ر

 : ةلاسم لع

 مت هريغل ةجحب ح رخ نمو هللا همح ر ديعس ىبأ نع ةلآسم قسن ىلع

 بجي ثيح نم جحلاب بطاخم ال كلذ هازجأ هسفنل جح ىتح ةكم ىف دعق

 ٠ هدلبل ىنعم ال و هيلع

 جرخي كلذ ةجحو جحلا ف لايتحالا هيزجي ال هنأ : لوقي ضعبو
 ٠ نفنلا جرخم

 : ةلأسم :3

 ؟ اهضرفي ملو ةجحب ىصوأ نميف : ىراوحلا وبأ لاق

 نمأيلو ةجحب ىصوملا ناك نا هنآ : هللا همحر رثؤملا ىبآ لوقق

 ناهو زع امب رجتؤيو نيملسملا لضافأ نم لجر هل بلطي هناف نيملسملا
 اياصولا رئاسو ةجحلا ةرجأ ناف ىصوملا لام ثلث ةرجالل غرفتسبي نآ الا

 . ثلثلا هب زواجي ال

 جحي ال نكلو كلذ زاج ءىش ىلع ةثرولاو ريجلا قفتا اذا : لوقتو
٠ ثلثلا ق هتراجأ هل بسحيو نيملسملا نم لجر الا ىلولل



- ٦١٤ 

 ةلأسم ج :

 عابت نآ ضرآ ةعطقب ىصوآ لجر ى هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 دلب نم ةجح جارخا نع اهتميق تصقنو ضرألا ترثدو هنع اهب جحيو

 ؟ ىصوملا

 . تغلب ثيح نم اهب اوجحيو ضرألا هذه اوعيبي نآ ةثرولل نا

 : ةلأسم 3

 : باتكلا نمو

 اهحبذو اييلع فاخف تضرم وأ ترسك مث ةيحضب ىمس نمعو
 موي ىلا كرت اذا اهمحلب ءىزتجي له لبق نم وأ رشعلا نم كلذ ناكو

 ؟ تنام نا ةيحضلا لدبي هيلع لهو ٠ رحنلا

 فاخف تضرم وآ ترسك مث ةبحضمت - : د ىمس دف ن اك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هبزجي ال ءاهتتفلا نم لاتق نم لان دنف رشعلا ف كلذ ناكو اهحيذف اهيلع

 تأزجأ رحنلا موي ىلا اهمحل سيبح نا : ءاهقفلا نم لات نم لاتو

 ٠ ذخأن لوقلا اذهيو اهسنأر الا اهنم لكأب الو هنع

 ةيحض هذه تسيلف رشعلا لبق اهحبذو رشعلا لبق اهب ىمس ناو
 ٠ رشعل ١ ق ةيحض اهي ىمسي ىنح ء ىش كلذ ق هبلع بجي ال و

 اهلدب هيلعف هليتق نم تيبتوآ ناك نا اولاق دنف رشعلا ىف تتام ناف

٠ هيلع لدب الف هريغ لبق نم تيتوأ تناك ناو



٦٥ _ 

 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ق

 ميرحو ةيدوالاو مومرلاو دجاسملا

 كلذ هابشأو رحبلا

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 سيلو .عماجلا دجسملا نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نم
 هنم عماجلا دجسملا ىلع الا دجسم ةرامع ىلع اوريجي نآ دلبلا لهآ ىلع

 دجسم نوكي نأ دلبلا لهآ ىلع سيلو دجاسملا نم هريغ نود ةصاخ رثكأ
 ٠ دحاو الا عماج

 : ةلأسم ة

 قىر_طاا لثم ق و ثدحلا ناك اذا : ىراوحلا ىبآ با روج نمو

 ٠ هنيعي ثدحملا ىلع دهشي ىتحقف دجاسملاو

 دهش اذاف كلذ هابسثأو لخنلا عطقو رادج رسك لثم ف ناك اذاو
 ثد۔دلا اذهب مهتت نم ثدحلا ىعدملل مكاحلا لاق ثدحلا ىلع نا:هاشلا
 ىرب ام ردق ىلع مهتملا مكاحلا سيبح ه ههتلا همزلت نم مهتا ن راف

 ٠. كلذ نم

 .: لاومألا ىف ةمهتلاب ذخألا زيجي نم لوق ىلع اذهو : هريغ لاق

 < ةلآضم 3

 اهيفو اهيلع ىلصي ةريثك ىراوب هيغ دجسم نعو : ىراوحلا ىبأ نعو

( ٣ ج ىرااوحلا ىبا عماج _ ٥ م )



_ ٦ ٨٦٩ 

 امناو ىراوب هبف سيل هنم برقلا ىف مه ةيرقلا ىف رخآ دجسمو ةلضف
 بارتلا ىلع هيف سانلا ىلصي ٠

 ىذلا رخآلا ىف لعجيو رخآلا دجسملا ىراوب نم ذخأي نأ زوجي له
 ؟ ءىش هيف سيل

 نركت ىتلا طسبلا نأ نيملسملا لوق نم انظفح ىذلاف تفصو ام ىلعف

 رامعلا تناك اذاف دجاسملل اهسيلو رامعلل ىه امنا اهريغو دجسملا ىف

 ٠ كلذ زوجي الو رخآ دجسم رامعل ائيش امهنم ذخأي نآ دحأل نكي مل

 : ةلآسم ج

 طسبب ىنأف هترطف رمت نم وأ دجسملا طسب نم نامض همزل نمو
 ىف اروطف هلكأو اضيأ هلام نم رمتب ىتآو دجسملا ىف هشرغو هدنع نم

 ؟ دجسملا كاذ

 . ملعأ هللاو نيملسملا ضعب نع هانفرع ام ىلع كلذ هيزجي هنا

 : ةلاسم ج

 ىلع وأ هتعامج ةئيشم ىلع دجسم ف ذفنت ةيصوب ىصوأ نمو
 سانلا ىلع دحأ ةئيسم ىلع نوكي كلذف فورعم سانلا نم ذخأ ةئيسم
 دارآ ثيح اهلعجب ةئيستم ىلع تلعج نم ةئيسئم ىلع نوكب كلذف فورعم
 . ملعأ هللاو روجهب وأ لئاس وآ فقو وآ ةرطغ وآ رامع نم

 ٦ ةلاسم :

 هيلع نم لضفي فقو هل دجسم نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
؟ تبب وأ لخن وأ ضرآ لثم لصآ دجسملل لضفلا نم ىرتشي لهو



 ۔ ٦٧

 ٠ كردلا ةفاخم كلذ زوجي الف تفصو ام ىلعف

 : ةلأسم 3

 لامب رامعلا عفتني ال ليق دقو : هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا نع

 ٠ ملعأ هللاو دجسملا

 : ةلأسم ادج

 : دجسملل ةيصولا ىف ليق دتو : لانق هريغ نمو

 حالصل وآ دجسم ا ة رامعل وآ دجسملل هي ىصوأ ام : ل انق نم ل انت

 ٠ دجسملا ءانبل وهق دجسملا

 هترامعو هحالصو دجسملا ءاتب ىف إلا هلك نوكي ال كلذ نا : ليقو

 ٠ هجرس الو هاصح الو هرصح ىف كلذ لعجي الو

 دجسملل كلذ نال دجسملا ف كلذ لك ف كلذ لعجي : لات نم لاقو

 ٠ دجسملا حالص قو

 رصحلاو ىصحلا فق لعجي الف دجنملل هب ىصوأ ام : لاق نم لاتو .

 كلذ لعجيف دجسملا ةرامعل وأ دجسملا حالصا هب ىصوأ ام امأو جارسلاو

 . جارسلاو رصحلاو ىصحلا ف

 ىصوأ اذاف ةعفنملا ةرامعل كلذ ف لخدي ال حالصلا : لاق نم لاتقو
 ىصحلا ىف هترامع ف كلذ لعج دجسملا عفانمل وأ دجسملا ةرامعل هب

 ٠ جارسلاو ريصحنا و

 امنا هنل هنبعب دجسملا ةرامع صخي امنا كلذ لك : لاق نم لاقو

٠ ماعآ هللاو جارسلا و رصحلاو ىصحلا نم رامعلا عفانم هيف لخدي



_ ٦٨ 

 ةلأسم ه :

 اهريغو دجاسملل افوقو كدي ىف نأ تركذو ىراوحلا ىبأ نعو

 اهلمعت ردقت الو حلملاو لخنلا كلت لمعي ةنقتث دجت الو حلمو لخن ىهو
 ٠ كسىفنن

 كلذ نع دحت مل اذا تاقثلا ريغ لمعتسن نأ كعسي له : تلت

 ؟ آدب

 رظنف كا اهلمعي ا دحأ تاقثلا نم دجت مل اذاف تفصو ام ىلعف

 . ةنايخ هنع ملعت مل تنك اذا ةقث نكي مل ولو كلذ ىلع هنمأت نميف

 انئاخ لمعتست الو هللا ءاسن نا كعسو هتلمعتساو اذه تدجو اذاو
 حلملا جارخاو ةرمثلا داصح دصحن نوكن نآ الا كتنامآ ىف نئاخ هنأ ملعت

 ٠ كلذ ىلع هنمآت نمم كلذ دصحي نم رمآت وأ

 ل۔_ه هدي ىف ناطلسلا هلعج نئاخ دب ىف فقو ناك نا تركذو

 ٠ كلذ ىلع ترذدخ اذا هدب نم ذخآن نآ 7

 لثم هلل ءىنش وأ ءارقفلل فقولا اذه ناكو كلذ ىلع ردقت تنك ناو
 ٠ كاذ ف نسحم تنأو هللا ءاس نا كلذ كعسي معنف كلذ ريغو دجاسملا

 بحن امف ميتي وأ بئاغ لثم سانلا نم دحأل فقولا ناك نا امآو

 تدرأ نا كنآ الا هل ىلزؤ ال نم ىلو ناطلسلا نل كلذل ضرعت نأ كل

 دي ىف هلعجتو هدي نم هعزنت ىتح اذه ةنايخ ىلع ناطلسلا علطت نأ
 ىف ناطلسلا زواجي نأ فخت م-ل اذأ كلذ كل ناك ءانمألا نم هريغ

 ٠ قحلا نم هيلع بجي ام ريغ ىلا هتبوقع

 عجرين الو هلاحب وه امك فوقولاب ضياتت نأ كلذ كعسي له : تلقو
؟ رامعلاي ايارخ وأ لخنب الخن وأ ضرأب اضرأ هنم لضفأ وه ام



_ ٦٩ _ 

 ٠ ٠ ١اخ

 ال هل احم .ھ امك فورتررل ١ و كل ذ 7 ال و ا ده روجي 7
 ع۔-جرب و .

 . فقو ره ام ‘حعم الصأ فقولا

 - : : . < ؤ ال - دأ و
 ٠ ث ١ وصل ام ملعأ هلل ١ و هي ضياقي اميق كر ل مه رصمروب

 : ةلاسم ةم

 : : : ة اهىنثي . اضمر رهش س م : ق انلا اد اذاو
 ق رطفم الف دحاو لدع د ن / ا :ط , "7 7

 أ اضيأ ىنبجعي الف مويلا كلتب اموي نيثالثو ادحاو اوماص ناو 3 ,ا
 ن ؛ا ىدبيجعمي . ةهلا رطف نم يمايص رخآ رطق

 ٠ ١ ٥٠. .آ

 ه ع, هش ء ١ ق ١ دج ىل ١ : انح ناو
 هدنع نم ليكول عيبي الف ىس ءارس ىل ع :

 دجسملا ةعامج وأ مك احلا دجسمال ىرتشي دجسملل

 < ث ءارش ولا جاتحا نأو
 ل امم دج .ىلا لام نم ءىس ءعء ارش ىلا ليكو ح ں ١

 ئ . آ هل زوجيف نزوب و

.٠ ٠ 
. 

 ٠ ٠ 77

 ٠ ملعأ هللاو هريغل عابي ام هسفنل ذ_خآي ن

 .. . . آ % و

 هحالملل دج .ىل ا ر_ هظ ىلع ع وس . 7 : _ ٢ : طلل هم د رم ثب د - دحي بر ر .. ٠

 : ةلآننض مج

 ؟ ةعامج ةالص هيف ناك نا دجسملاو

 .. . . رأ زاجف
 ٥ ٠... ٠ ٠ امع لام نم هيرق هل تدحي ن

ىلع برشلل اهيف ىقتسي ةر " ج .لوق



 _ _ ٧٠

 : ةلأسم ادج

 اهرذبيو اهعرزي نأ ضرأب مئاقلا مكحلا ىف زوجي ال هنآ كعمو : تلق

 ؟ اهتلغ نم

 دجسعلا ىلع تعقو نيح ةعارزال لعجي نأ الا ىدنع اذكه : لات

 ( ٠ زوجي كلذ دنعف

 : ةلأسم ةبج

 ٠ دجسملا مرص نم عابي نأ زئاجو

 : ةلاسم مج

 نع اهنصحيل رادج دجسملا ضرأ ىلع ىنيب نأ زوجيف : تلق .

 ..؟ اهنلغ نم باودلا

 ناك اذا زوجيف زئاجلا ىف امآو مكحلا ىف كلذ زوجي ال : لاق

 ٠ حلصأ

 : ةلاسم ةه

 اهمرص نم علقيو ءارقفلا ضرأو ليبسلا ضرآ لسفت نآ زئاجو

 ٠ هيلع نامضلاف تام ناو اهيف لسغيو

 : ةلأسم وج

 لاملاو الام لكأب هدلاو كرد لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

ةراثالا لهأ نم .لاملا لكأي ىذلا لجرلاو موق هراثأ هدي ف



٧١ 

 دد ق هكردأ ىذلاو هطوحبو هلكأم ىدلاو تكردأ لاملا اذه : لاتو

 ٠ تاوم ق هايحأ دمت ريكذلا دجلا ناكو دلاو نع دلاو هدلاو

 ٠ ` ءاوس لاملا أذه ق تنأو نحنو انل هراثأ اذه : ةراثالا لهآ لاتتو

 هدج نكلو مهعمجت هراثذزا هذه نأ فرعأ انآ : لجرلا اذه لانتو

 ٠ الام راص ىتح هب ماقو هلسف هنأل هنولكأي مهف اتاوم ايحأ

 اذه دج ناكو مهل هراثآ هذه نا موقلا حص اذاف تفصو ام ىلعق

 اهريغو لخنلا نم نارمعلا اذه رمع ىذلا وهو هراثألا لهآ نم لجرلا

 ٠ ةلداعلا ةنيبلا هرائأزا هذهب حص اذا اعيمج ه راثخاا لهآ نبم وهغ

 هلكآو نارمعلا اذه رمعو ةراثالا لهآ نم سيل لجرلا اذه دج ناك ناو

 وهف هدب ىف وه ىذلا رخآلا لجرلا اذه ىلا راص نآ دعب هثرو نم
 رثخنا هب ءاج ام هللا دبع ىبأ نع اندجو اذكه ةراثالا لهآ نود هب ىلوأ
 ناك نمل مومرلا ىف ءاعدلاو ةلكأملا ىف اذه مهفأف كل تفصو امك مرلا ف

 ٠ مرلا لهأ نم نكي مل نملو مرلا لهأ نم

 : ةلاسم ج

 ةداعقلا عفد مث موقل مر ف عرز لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 ؟ ىماتب مرلا باحصأ قو مرلا باحصآ نم لجر ىلا

 ء ى رم دظقف. هتث ةداعتلا هدرلا عفد ىذلا ناك ناخ تفصو ام ىلعف

 ٠ هللا ءاسث نا كلذ نم

نح ى ذ لك ىل ١ ريصي ىتح كلذ نم هل ةءا رم الغ هنث ربع ناك نا و



٧٢ 

 ريصيو صلخي ىتح ردت امب كلذ ىف داهتجالا هيلعو مرلا كلذ نم هتح

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو هقح قح ىذ لك ىلا

 : ةلأسم ةچ

 امك نيملسملا.لوت. رثكأ ىلع دجسملا لام ىلع فراعتلا ىرجت الو

 ٠ ملعأ هللاو مهلاومأ ىف سانلا ىلع ىرجت

 : ةلآسم ةهج

 اهننس نم هنيلع تكردأ ام ىلع ذفنت اهنأف تافتقوملاب فوقولاو

 نم كردأ ام فالخب ةيصولا حصت وأ اهلطاب حصي مال ام اهذافنأو

 .. ىصوملا هب ىصوأ ام ىلع .اهيف لمعلا نأل اهيف ةنسلا

 : ةلأسس ةنج

 ةرطفلا ربغ نم ماعطلا نم ءىش هرضحو دجسملا ةرطف نم لكأ نمو

 ٠ اضيأ ةرطفلا نم لكأب عجري نآ هلف هنم لكأف هتقو ف

 ىلا ,عجرب دجسملا ةرطف نم لكآ نا اهدعي دجسملا نم اذا كلذكو

 ٠ ةرطفلا نم لكأب عجرب نأ هلف هنفو ق دجسملا

 دجسملا ةرطف نم لكأي عجري الاف دجسملا ةرطف نم رئحفأ نا امأو

 ٠ ىنبجعي ام ىلع

 : ةلآسضسم 5

 لوقتب فيك مرلا لهآ دنع نم حنتمي ىذلا نعو ىراوحلا ى

؟ مهنم لبقي ىتح هل مه نولوقي فيكو مهتحنم هل زوجي ىتح 7



_ ٧٣ 

 كا_ذحنمأ دت ا ولوتيف مرل ا نم ائبشث هوحنمي نأ : مهل لوقيف

 ةعارزب هل اونذأي نآ مهل لوقيو كلذ هل زاج مهيآرب عرزي نآ هورمأي وأ

 ٠ هللا ءاش نا كلذ هل زاج هل اونذأيف مومرلا ىف ءىش

 : ةلاسم ةه

 ملذعت.تنأو مو مرلا هذه نوعرزي نيذلا نعو ى راوحلا ىبأ نع

 بحلا لثمو ءاثقلا و لجنلا لثم راجشا مهدنعو مهب رمت مو مر اهنأ

 ` ؟ فلعلا كوطعأو زبخلاو مهدنع ىذلا رجشلا ىف مهعمطأ

 ميهنآ ملعت ىتح كتب اد معطأو كوطعأ امم لكف تفصو ام ىلعف

 . اهلهآ ىآر ريغب مومرلا كلت نوعرزي مهنا ملعتو نوعقوتم

 : ةلاسم ج

 رثكأ اذا دلبلا نم ةجراخ عرازم هيف دلب نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 . اهيف اوعرز مهدنع ءاملا

 ٠ جلفلل حاسم هنآ : لوقي لئاقف .
 ٠ جلفلل حاسم اهضعبو مومرلا لثم هر اهنأ : لوقي .لئان

 جلفلا لهأ مرلاو جلفلا لهأل حاسملا ناك اذاف تفصو ام ىلعف
 ردقي هيف عرزي نآ هل زاج جلفلا لهآ نم هيف عرزي نآ دا رآ نمف

 ٠ هنم هتصح

 عرزملا اذه ىف عرزي نأ دحأل زجي مل جلفلا لهآ ريغل مرلا ناك نا
.... ٠ عرزملا اذه رمآ هعم حصي ىتح



_ ٧٤ 

 هابجلا ىآرب كلذ نوكيف مرلا .اذه ىف عرزي نأ سانلا نم دارأ نمو.

 ٠ مر ضرألاو ًامر ءا ناك اذا مرلاو ءا هنرحنميو مرلا لهأ نم

 دحأل سيلو ةمقلاب كلذ نأك مهمر اوعرزي نأ مرلا لهأ دارأ اذا

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو كلذ ىلع ابلغتم هسفنل رايخلا ذخأي نآ

 : ةلأسم ةب

 : باتكلا ريغ نم

 هنيعي فورعم دجسمل اهنأ حصي ملو دجسملل اهنأ ٥ رهتشم ةليش ق و

 ٠ عماجلا دجسملل اهنأ : ليقف

 ٠ دجاسملا برقأل : لوقو

 : ةلا .. -

 عابي مرلا كلذ ضعبف مهعمجي مر مهل موق نعو ىراوحلا ىبآ نع

 دقو مر هنآ الا هلك : عاشم وهو ىرتشي الو عابي ال هضعبو ىرنىنتيو

 هوثرو رامعلاو: مهنم لهجلاب نورخآ هارتسثاو ماهسلا باحصآ ضعب هعاب

 ٠ مهثرا و

 هللا ىلص ىبنلا نع هلعلو ءاملعلا نع رثألا ءاج دقف تفصو ام ىلعف
 . ىرتشي الو عابي ال مرلا نآ ملسو هيلع

 مهيلع كلذ مارحو هل لحي ال ام لعفم دقف هارنشاو هعام نمف

٠ اعمج



 ۔ ٧٥ ۔

 نوكي نأ الا مرلا كلذ لكأن د نأ هل لحي. مل مهتنرو ق كلذ فرع نم

 عا۔بي.نآ ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ دقف مرلا كلذ حالص ق عيب مرلا كلذ

 ٠ مرلا حالص ف مرلا

 : ةلاسم ج

 ارافح :اوذخأ مر وهو جلف مهل دلب لهآ نع ىرارحلا ابآ تلآسو

 مهيف بايغآو ىماتيو لمارآو فاعض ءارقف مهيفو مهجاف مهل رفحي
 ىلع رد۔ةي الو هسفن نع زجع دتو ءىش ىلع ردقي ال ىذلا فيعضلا

 رضحلاو بايغألا عمجي مر اذه مهجلفو ءار_ةفلا نم جلفلا رفح ءادأ
 جلفلا ى هل ناك نمل مهل ىهو مهعمجت ضرأ مهلو لمرلاو ىماتيلاو
 اهيف مهلو ءىشب مهعفني سيل هذهو اضيآ مرلا كلذ ىف . اذه هلف مهس

 كلذو اهنمثب مهجلف اورفحو ضرألا هذه نم ائيست اوعابغ ةقفرم الو ةلغ

 هذه عيب زوجي له مهعيمجو ءارقفلاو بايغألا ىلع هقفر لخدي

 . ؟ مرلا ضرألا

 ., ه زوجي ال مرلا عيب : لاق

 : ةلأسم ج

 هيعدي رجشلا اهيف نوكت ةالفلاو ءارحصلا نعو ىراوجلا ىبآ | نعو

 راج_.۔شألا ا نم عنمي ال و ىمحي ال ام أ ول انت د_ثمف دحا هبع دم ال وآ موق

 ٠ هعيبو هعطقب سأب الف

 ةيامح هيف مهل ناك دقو ىوعد هيف موقل تقبس دق رجست ناك نا

 ٠ زوبجيالف

 سأب الف ءارحصلاو رهاولغلا ف عنمي .الو ىمجي ال امم ناك ناو

. هنوعنمي لهأ هل ناك ١ ذا كاذو رجسنلا نم هعيبو هعطتتب



 ۔ ٧٦ _

 نمل هب عافتنالا كلذ معنم مرحي مل قح نم هعنمي ناك ناو

 ٠ كلذ دارأ

 نمل ١ وزاجأ دقف هنومحي الو هنوعنمي الو لمهأ هل ناك نا كلذكو

 - ٠٥ باوصلاب ملعأ هللاو هريغو عيبلل هعطقت رجشلا كلذم عفتنا

 : ةلاسم ة

 اضرأ لجرلا هيخ ج ۔خي ىداولا نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 نوكي نآ الا كلذ زوجي ال اولاق دقف ىرقلا نيب ىتلا نايدولا امأف

 نمل زئاج كلذف نارمع هيف دحخا نكي ملو ىرقلا نم اجراخ ىداولا.
 ( . اهعيبيو اهعرزي اضيأ جرخآو هيف ايحأ

 : ةلأسم ج

 ٠ اهم قحأ اهبحاصل اهناكمف ةيحاضلا ليسلا لمح اذاو نامثع طخب

 : ةلأسم :3

 ىرقلا ةيدوأ نأ نيملسملا لوق نم انظفح ىذلاف ىراوحلا ىبأ نعو
 ءىكتب ال ىكل .اثتادحا اهيف ثدحي نآ دحخن سيلف لاومخنا اهيلع نوكب ىتلا

 د_ح-آ ىلع ةرضم كلذ ىف نوكي وآ مهلزانم وأ ساانلا لاومأ ىلع ديسلا

 ٠ هللا ءاش نا كلذ مهغأف ساانلا نم

 : ةلأسم ج

 اهبف تبن ام ىرقلا ىف ىتلا نابدولا نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
؟ هعطق زوجي له رجشلا نم



_ ٧٧ _ 

 زجلا نم هعطق زوجب ىذلاف ىرقلا ق ىتلا نايدولا هذه امأف

 ٠ كلذ هايسشآو فلحلاو لسخناو نجا لئم عنمي الد ىمحي ال ام

 ٠ هعطقت زوجي ل كلذف

 ٠ رابكو راغص نم رجشلا ىف اهيف امن

 اهترمثب عانتنالاب سأب الف لخنلا نم اهترادغ ىف اشن ام كلذكو
 ٠ هرجش عطقي الو هترمت لكؤت ردسلا الا

 : ةلاسم 3

 اضرأ هل لجر نع هللا كمحر تلآس ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 فلخ رفظلا عضوف ضرآ ىلع ىنبي نآ دارأ هنآو ىداولا بناج ىلع

 هنم العأ ىتلا ضرألا ىلع سيلو عرذأ هثالث راد_تم ىداولا ق هضرأ

 ٠ هرضم هنم لفسأ وآ

 سأب الف دحأب رفظلا كلذ رضي ال ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذم هيلع

 كلذ ق اهيف عسوي نأ رهاظ وآ ىداو هضرآ تناك نل اوزاجآ دقو

 .. ةيرقلا لهآ نم دحأب رضي ال كلذ ناك اذا رهاظلاو ىداولا

 جارخا كلذ ىلع هناعأ ىذلا ردقف دحأ ىلع ررض كلذ ىف ناك اذاف

 ٠ لعفيلف رفظلا كلذ

 كلذ نأ وجرأو هبر هللا رفغتسيو كلذ هملعي نآ هيلعف لعفي مل ناغ
٠ هللا ءاش نا هتبوت



 ۔_ ٧٨

 : ةلأسم :3

 هللا ىلص ىهنلا نع ةياورلا نع تركذو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 هللا نم لالح هل وهف ضرألا نم اتاوم ايحأ نم » : لاق هنأ ملسو هيلع
 . ؟ تاوملا اذه ام « هلوسرو

 ىتلا رهاوظلا ىه تاوملا نأ انعمس اميف تاوملا اذه ف ليق دقف
 وه أ دهف دحنخلا الو دحأ نم نارمع اهيف رجنت مل وآ ىرتلا نم هجراخ

 ٠ هلهألا مر وهف قيس دمع 'ذحأ نم نارمع .7 يرج ناك امف تاوملا

 ٠ ىرتلا نم ابيرق تاوملا نوكي دتو

 هذه ف ىنب "نم لانت هنأ هللا همحر ةبتع ني حاضولا نع انغملب دقو

 . بحشل 1 ق ىتل ا ه انجل ١ بسحأ اميف ينعي هل وهف ء اني ٥ انجل ١

 . رهارظلاوأ نبخلا نم اذه لثم نوكي ام عيمج ىلع كلذكو

 ه_دلع نينرقلا ىذ نم هلصأ تاوملا ق مكحلا . اذه نا : ليق دقو . .
- ١ 

 كلذ .و هل وهف اتاوم ايحأ نم انغلب اميف لاقو كلذ ف مكح هنآ مالسلا
 ٠ لوطت ثيداحأ

 : ةلآسم ج

 دجسمل قح هيلع ناك نميف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجو دق

 ٠ هدي لمعي هيلع بجي ام ردني هيف لمعي نأ

. ملعآ هللاو هلئم اذه هلعل نآ : ىدنعو



 : ةلأسم 3

 ةلخن دجسملل ىصوأ لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 عئابلا وأ ىصوملا هثرول ىه نمل ةمرص اهتحت ء اج مث ةلخنم ناسنال وأ

 مل وأ كلذ موي اهتحت نكت مل اهنأ ةنيبلا نم ىلعو ةلخنلا هل ىذلل وأ
 . ٠ ةكردم نكت

 عيبلا تقو وأ ىصوملا . تام ىذلا تقو فرع ناغ تفصو ام ىلعف

 ٠ ةلسفلا ىلا رظن

 ىلع ةنيبلا تناك عيبلا دعبو ىصوملا توم دعب اهلثم ثدحي ناك ناف
 توم لبق تناك ةلسغفلا هذه نا اعئاب وأ ناك اثراو لوذنا ةلخنلا بحاص

 ٠ تقولا كلذ ف هكردم تناك اهنآو عيبلا ليتو ىصرملا

 عيبلاو ىصوملا توم دعب اهلثم ثدحي ال امم ةلسفلا تناك ناو

 ةكردم نكت مل اهنأو ةلسفملا ثودحي رخآلا ةلخنلا بحاص ىلع ناك

 ٠ ٠ ... .. : ١ كلذ موب

 بحاص ىلعو ةنيبلا ةلسفلل بلاطلا ىلعغ تقولا فرعي مل ناو
 ٠ نيميلا رخآلا ةلخنلا

 : ةلاسم ج

 اولاق دقف رحبلا لحاس امآو ىراوحلا ىبآ نع _ رحبلا ميرح ق . 3

 عا رذ ةئام سمخلا دعب ناك اذاف عارذ ةئامسمخ رحبلا لحاس ميرح

 كلذف دحأل نارمع هيق ىرج الو سانلا نم د_حآ هيعدي ال اتاو ناكو

. هايحآ نمل زئاج



 ۔ے ٥٠. ۔ ۔۔.

 : ةلأسم 3

 نضأ دد۔جنل ةمئاق ىهو دجاسملا ضقن ىردأ ال هللا "ديع وبآ لاق

 . اهمامت :لبق ثدح ام. ثدحي نأ نمآ ال ىنأل ىه امم

 ؟ ةلآسحلا هذه نع ىراوحلا ابأ تلأسو

 . ٠. اهنم لضفأ ددجتل اهضقنب سأب ال : لاقف

 : ةلأسم 3

 : '. جارسلا الا اهيف زيجن الو اميف دقوي ال دجاسملا نا

 ناكو ربكألا دمن دجنم ق آدقؤي ناك زفعج نبدمحم نآ انغلب دتو
 ٠ دربلا مايآ ق رطم مايأ

 .. ث . ٠

 همحر . دمحم ويآ خينشلا زجي ملو بطحلا ديلا غلب ناهين ن را ىنغلبو

 . ه دجسملا ف ديقولا هللا

 ناليغ ني . .مشاهو ىاع نب ىسوم نع .عفرو .جارسلا حخيسنلا زاجأو
 . . . .۔.. _ ٠ ٠ ةرورضلا مم دجسملا ق ديقولا ةزاجأ

 : ةلأسم ج

 تايآل أ نم ءىش دجملا ةلبق ق بتكي نآ زوجي الو دمحم ويآ لاق

 ةباد ةروص تناكأ ناف دجاسملا ف ريواصتلا لعجت الو ظعاوملا نم ءىش وأ

ةالصلا اهب تزاجو دجاسملا ىف اهب سأب الف سآرلا ةعوطقم



_ ٨١ 

 ةلآتتم وج :

 كلذكو باودلا ىقسو بايثلا لسغل دجسملا رئب لمعتست نآ زئاجو

 قرطلا رابآ كلذكو اهولد ٠

 ةلأتنم ج :

 ٠ دجسملا ىف ىتلا حوارملاب حورتب نآ سأب الو

 : ةلاتم ج

 ٠ دجسملا لخدي ال بنجلا بوثلا نآ : ليقو

 ؟ بنجلا بوثلا نع هللا دبع ايأ نظأ لجر لآسو

 . دجسملا هلاخدا ف صخري ملف قرسي هنأ فاخأ : لاقف

 : ةلأسم ة

 ىوزنب هوبلك ىداو نآ هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجويو

 ٠ قيرط هلك

 : ةلاتنم وج

 نم ىلع سوؤرلا ىلع ضرقغي عماجلا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لات

 ناببصل ١ و ء اسنلا ىلع ةعمجل ١ بجت سيلو هع امجل ١ و ةعمجل ١ هبلع تجن

 دلبلا لهآ نيدوجوملا ىلع ضرفي امناو نيرفاسملا ىلع الو ديبعلا الو
 ٠ ةعامجلاو ةعمجلا مهيلع تجتن نيذلا ةصاخ

( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٦ م ) ١



_ ٨٢ 

 .مهيلع بجي امك هللا مهرذع دمت نيذلا مرعغلا لهآ فلكي ال كلذكو

 ٠ دالوألا ةنومو نويدلا نم

 .دلبلا نونكسي ال مهو دلبلا ىف لام مهل نيذلا بايغألا كلذكو
 ٠ هترامع نوفلكم ال

 ىلع ةفلكتلا امناو لدعلاب ماقي امناو روجلا ذخآ سانلا ذخؤي الو

 ٠ عاطتسا نم

 : ةلأسم وج

 ٠ اهنم لستغي وأ هسفن ىلع فاخي نأ الا اهب ملع نأ دعب نم

 : ةلأشضم ج

 .دجسملا ىف لتق نم ىلع سأب ال : هللا همحر ىراوحلا وبأ`لاق
 ٠ كلذ هايسشآو مسمس وآ سيد وأ ىبد وأ برغثع وأ ةرذ لثم

 : ةاحمالا لنق ىف فلتخيو

 ٠ زوجيال : لوقف

 ٠ كلذب سأب ال : لوقو

 : ةلأسم ج

 دجسمل | ق عخنت نمع لئسو : هللا همحر ديعس ىبآ تاباوج باتك نم

؟ ال مآ كلذ هل زئاج رصحلا ىق اهنفديو



 _ _ ٨٣

 ناكو اهنفد اهترافك ةئيطخ اهنأ لوقلا ضعب ف ليق هنأ ىعم : لاق
 ٠ اهنم ةبوتلا نع اهنفد هيزجي لوقي ىنعملا

 ٠ اهنفديو هبر رفغتسي هنآ : لوتلا ضعب فقو

 كلذ نوكي نأ الا لعفي الو كلذ نع رقوي نأ نكمآ نا هب رومأملاو
 ٠ هريغ نم كل ذل لع افل ١ ىلع فحخآ نوكي ىنعمل وأ ر ذع بيس نم

 ٠ هيلع سأب الف هبر رفغنس ١ و اهنم د ١ ذ ١ هنأ وجرأ

 ؟ زوجب له دجسملا ق قا زبلا كلذكو : همل تلق

 ىتبأو رذقأ ةعاضخنلا نأ الآ ةعاضخنلا لثم ىدنع قازنلا : لاق

 ٠ اهتاذل

 : ةلأشضىم زج

 اهيلع رادج ال ةروجحم ةحرص هل تناك اذا دجسملا نع هتلأسو

 نآ هل له لجر دي ف مه ارد دجسمللو باودلا اهنع عنمي نصح الو

 ؟ دجسملا لام نم ارادج ةحرصلا هذه ىلع ىنبب

 لضفي ناكو دجسملا ةراهعل حلصأ رظنلا ف ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 حص اذا هنم برخ ام رمعي نآ كلذ ىنبجعآ هنم رماع وه ام ةرامع نع

 ٠ 4 تم هنآ

 ؟ دجس ا ريغ وآ دجسم ١ نم نوكن ةحرصلاف : هل تلق

 ٠ دجسملا نم اهنأ ىدنع دجسملا ةحرص : لاق

ناكو تقولا ىف هنرامع نع لضف دجسملا لام ىق ناك ناغ : هل تلت



_ ٨٤ _ 

 اذه حرص ناك هنآ الا هيف كسنيم ال ساسأ هيفو بارخلا اذه دجسملا لرح

 ريغ نه ةفصلا هذه ىلع هرمع نأ لالا هدي ق نمل زوجي له دجسمل ١

 ؟ دجسملا اذهل احرص ناك هنآ دهشن لدع ةينب كلذب موقت نأ

 دجسملا اذهل احرص ناك هنأ الا هبف كشي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ ىدنع كلذ زاج

 جراخلا ةحرصلا هذه ق حورطم دجسملا ق سبك ناك ناف : ٩ا تلق

 ؟ هلاحب عديو ةحرصلا ف ىوسي وآ هجارخا زوجيأ بارخلا

 .٠ دجسملل حلصأ وه ناك ام رظني نآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ لعف حلصأ حرصلا ق بارزنلا ةب وسنت ناك ناخ

 ٠ كلذ لعف حلصأ هجارخا ناك ناو

 ىلع وأ دجسملا اذه حرص باوبأ ىلع لعجي نأ زوجي لهف : هل تلت
 ؟ دجسملا لام نم هلوخد نع باودلا عنمتو قلغت باوبأ دجسملا با ويآ

 هل لعجي نأ زاج دجسملل احالص كلذ ناك اذا هنأ ىنبجعي : لات
 ٠ دجسملا لام نم كاذ

 نم وآ دجسمل حالص نم دجس ١ ب ا ويآ نأ كدنعف : هل .تلق
 ؟ ةرامعلا حالص

 ٠ هيف داري ىذلا تقولا ق هيف هفنآو كلذ جرخ

 : ةلأسم 23

؟ دجسملل ةعطق تناك اذا و



_ ٨٥ 

 ريغ وآ ةقث سانلا نم ءاش نم ةعطقلا هذه دعقت نآ زوجبآأ : هل تلق

 ؟ همولعم ةرجأآب وأ ةعارزلا ق هكراشملا ةصحب ةقث

 كنذ عيمج ف لعجت الو ةنامألا ةلزنمب ةعطقلا هذه نأ ىعم : لاق

 ٠ كاذل مئاقلا نم رظنلا دابتجاب اهتلغ ىلع نمؤيو اهيلع نمؤي ثيح الا

 ةرمن لك ةمولعم مهاردب ةعطقلا هذه دعقت نأ زوجي لهم : هل تلق

 نم دد ق تلعج اذا كلذ زبجي نم لوق ىنعم ىلع هنأ ىعم : ل انت

 ٠ هللا ءاش نا كلذ زاج اهرجأ ىلعو اهتلغ ىلع نمؤت

 ىف دجملا ىنبي نأ رظنلا بجوآو دجسملا برخ ناف : هل تلق

 ؟ دجسملل لغتسم دجسملا عضوم لعجيو ةعطقلا

 بجوأ نا رظنلا ف امآ و ح كلذ زوجي ال مكحلا ق هنآ ىعم : لات

 ىدنع كاذ قضي مل دجسملا لالو دجسملل حلصأ هنأ حالصلا ىنعم كلذ

 ٠ كلذم مئاقلا ىلع

 هذه هل ىذلا عماجلا دجسملا وهو دجسملا برخ ناف : هل تلق
 ةعطقلا هذه عابت نأ زوجب له هترامع ق دلبلا لهأ دعاسىتم ملو ةعطتلا

 ؟ هنرامع ىف اهنمث لعجيو

 نكي مل ناف زئاجلا ىف امأو مكحلا ىف اهعيب زوجي ال هنأ ىعم : لاق
 قضي مل اهعيبب الا هترامع ىجرت ال ابارخ برخو هيلع افقو ةامسم

 ابارخ ادجسم نوكي ال هنأل هترامع ف كلذب مئاقلا ىلع ىدنع كلذ

 ىق ىد_ذع هيلا ةرورضلا د۔نع هب قحأ هل امو ارماع الا نوكد الو

. زئاجلا



٨٦ 

 !اذه رمعيو ةرامعب موقت ةعطقلا هذه ةلغ نكت مل ناف : هل تلق

 ؟ اهتلغ نم قفنت امك دجسملا

 ناف نيملسملا نم رمألاب كلذ ى مئاقلا كلذ ىف رظني هنأ ىعم : لات

 رامعلاب ةلغلا موقن نأ اجرو هبارخ ةيقب ف اررض دجسملا ىلع ري مل
 ٠ لعف

 : ةلاسم :ج

 ذخألا امآ هللا همحر دادم ند دمحم نب ناميلس هيقفلا باوج نم

 اهيق امي ذخأ نم ىلع سأب ال اذه ىلعف دجاسملا لاومآ نم خسنلا ف امح

 ةمئاق ةلخن ىلع لدب اهيقف ام ناك مكحلا ال ةنانئمطالا هجو ىلع

 فرعب مل ناو اهناكم ل_سفيلف افورعم اهعضوم ناك اذا ةمئاق ريغ وآ

 نأ ىدنع هيلع سأب الف هلوتتب بلتلا نأمطاو اهغرعم هنآ د_حأ لانتو

 ٠ اهلسف ىلع رجأتسي

 نآ انبجعييف اهرمآ سبتلاو ادبأ دحأ ةلخنلا ناكم فرعي مل ناو
 ىذلا ناكملا كلذ نم اريخ نوكيب ناكم نم لاملا بحاص اهب ضياقي

 ق اهنأ اوقرعب مل مهنأ الا عضوم ق اهناكم | ور_حن اذا دجسملل

 . ملعأ هللاو هلام نم مهل وه هعفد امع اضوع ةلخنلا ناكم اوعفديل عضوم

 : ةلأشضم وه

 دجسملا ف جيرستلا ىق فلتخيو دجسملا لام ق فراعتلا ىرجي الو

 . هلام نم حيرست الو طسب هيف كردي مل اذا طسبلا سثرغو

 ٠ هترامعل هيب ىصوملا هلام نم كلذ زوجي : ليقف

٠ كلذ زوجي ال : ليتو



_ ٨٧ 

 ٠ دادم نب باوج نم انفرع اذكه ملعأ هللاو رئكأ لوذزنا لوتلاو

 : ةلأسم ةهج

 هتعامج ىأر ىلع لوعجملا دجسملا لام ذافنا ليكول زوجي الو
 ٠ ملعآ هللاو ةعامج ىأر نود هسفن ىآرب كلذ ذفني الو هتعامج ىآرب الا

 : ةلأشضم چچ

 ق هللا همحر ىوزنلا ىلع نب سيمخ نيب رصان هيقفلا باوج نم

 ةالص هيف الو ميمس هيف ةسثورفم نكل لبق نم طسب هل سيل دجسم
 ؟ هلزنم ىف اطسب هل ىرتشي نأ زوجيأ ةعامج ةالص هيف نآلاو ةعامج.

: ملعأ هللاو ةعامجلاو دجسملل احالص ناك اذا كلذ مساوق : باوجلا



 س ٨٨

 نوثالثلاو عساتلا بابلا

3 

 تاقفنلا ءىنث بوجوو تاجوزلاو جوزلا قح

 دوتنفملاو نونجملا ةجوز ماكحأو

 : باتكلا ىلا عجر

 : ةلاننم ج

 نم ائيس اهجوز اهعنمي ةأرما نعو : ىراوحلا ىبآ نم باوج ١

 ٠ هناسلب وأ ٥ ديب اهب ذؤب وآ اهنننتفنو اهنوسك نم اهتح

 ؟ اهثح نم هب وه عنتما امل اهسفن هعنمت نأ اهعسب له

 هعنم نآ اهل ز اج اهننتفنو اهتوسك اهعنم ن اك ن اف تفصو ام ىلعف

. . 7 

 . اهتنؤم اهافك اذا اهسفن هعنمت نأ اهل سيلف ىذأب امأو

 : ةلأضم ع:3

 ىعدا لجر نع تلأس هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج ي
 هل اولاقو لجرلا اوذخاف اهلهأ ىلا كلذ غلبف لجرب تنز اهنأ هتأرما ىلع

 نآ لجرلا ىبآف اهتقادص نم ءىرب تنآو فحصملا اذه ىف اميو هلاام فلحا

بكر لجرلا نأ مث اهيلع كلذ حصي ملو ةنيبلا هدنع نأ لاقو فلحي



_ ٨٩٨٩ _ 

 ساانلا نم ادحأ لجرلا اذه لكوي ملو اهلهآ دنع ةأرملا تيقبو رحنلا

 ىلا ةآرملا اويرقي نأ لجرلا اذه ىبأف اهتح ةآرملا تبلطو ف هلام ق

 ؟ هلام ىف ةقغن اهل بجت له لاملا نم ءىن

 دق هنأو نامع نم لجرلا اذه ةبيغ تحص ناف تفصو ام ىلعغ

 ٠ اهجوز لام ىف اهتوسك هتجوزلف رحبلا بكر

 لام نم ةأرملا هذه ىلع قفني نأ هيلع ناك ليكو لجرلل ناك ناخ
 هيلا هتبلطف اهل بجو اذا اهقح اهيضقي نآ هيلع سيلو اهوسكيو اهجوز
 اهقحب اهيضقي نآ ليكولا ىلع بجي كلذ دنعف اهقحب ايلوتم برهف

 ٠ هتجح بئاغلل ىنثتسيو

 هلللا ةمحرو كىلع مالسلا و مكاحلا كلذ ىلو ليكو ها نكي مل ناو

 +. 4ً اك رد د

 : ةلأسم ةت

 ءىش امهنيب ناك مث اهتيب ىف اهعم ناكو ةأرما جوزت لجر نعو س

 اهل نوكيف الجأ لجأو هيلع اهل ضرفف نوملاب هنذخأو اهتيب نم هترطف
 نم ىتلا بايثلا ءىهي ىتح اهعم نوكي وأ اهنع لاز وهو ةققن هيلع
 ٠ هيلع اهل

 اهسفن هعتمت ال و اهيل ١ ى وآيو اهعم نكسي ن اك ناف تفصو ام ىلعف

 ١ ٠ ...ه . . هبلعق

 ةقفن هيلع سيلف هل اهنم عانتمالا ناكو اهيلا ىوأي ال ناك ناو

٠ لجخا ىتأي ىتح



 ؟ اهل ىه وآ هيلع اهدرت لهف هدنع نم ةوسك هياعو اهل

 اذا اهندر مكاحلا ىأرب ىلوذلا ةوسكلا كلت اهيلا ملس ناك ناغ

 ىأر ااب ىلوأخلا ةوسكلا اهيلا ملس ناك ناو ةرخآلا ةوسكلا هذه اهرضحأ

 ٠ اهل ىهو هيلع اهدرت مل مكاح

 : ةلاسم 5

 لخدو لجاعلا اهافوأف لجآو لجاع ىلع ةآرماب جوزت لجر نعو ےس

 ٠ اهب لخد نيح ىف هيلا اهنوسك تبلط اهب لخد املف اهب

 + هبلع كل ذ اهل ن اف ثغفصو ام ىلعف

 ىف اهانكس هيلع تطرسنو هدلب ريغ نم جوزت لجر ف باتكلا ريغ نم -

 ؟ طرشلا اذه ف اهيلع ةعجر هل له اهدلب

 ةعجر ال هياع تباث وهم جيوزتلا دنع ق طرشلا عقو ناك نا : باوجلا

 : فالتخا هيبفف جيوزتلا دقع ف ركذي ملو جيوزتلا لبق ناك ناو

 جيوزتلا دعب ناك ناو رهالخلا مكح ق هبلع 7 ال : لوتلا رثكأ

٠ ملعأ هللاو اغاانخا كلذ ق ملعأ الو هيلع تيثي ااغ



_ ٩١ 

 ةلآاتضتم ج :

 ذا و ١ ؟ اه دالوأ مضي نآ هيلع تطرشو دالوأ اهل ناك

 نركيو هلوهجم تناك ولو هتباث جيوزتلا دقع ىلع طورنلا ناف

 ٠ هنم صالخ هجوب الا هنم هل ةءارب ال قادصلا ىنعمب طرنتلا اذه

 : ةلآأننم :3

 ىف كديزآ ىنأ جيوزتلا لبق اهيلع طرشو ةآرما جوزتن نم نعو ۔
 جاتحا امو ةقفن نم كيف ىنمزل امو ىتمدخ كيلعو اذكو اذك كقادص

 ٠ اضيأ الجآ اهداز ىذلاو ةعيضلل مايقلا نم هيف ه_ددلا

 ةقفن الو اهتادص ىف اه ديزن نأ تدرآ تنك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ ىلع ةآرملا متت نأ الا تبثي ال طرشلا اذهف هيلع ةوسك الو

 ىلع هل متت ملو اهتوسكو اهتقفن تبلطو طرشلا كلذ متي مل نا
 قادص اهل ناك نا لوذلا اهتادص ىلا عجريو كلذ اهل ناك ةعيبسض

 ٠ اهئاسىن تاندص ىلا تعجر الاو

 : ةلآنننم ج

٢ 

 له . هديس ىأآرب ةرح جوزتن دبع نعو ىراوحلا ىبآ نم باوج
 ؟ اهل لام ال اهنأل هنم اهدالوأ ةقفن ديسلا مزلي

 ٠ مهمأل دال وأاا نا هدبع دالوأ ةقفن ديسلا ىلع سيلف

 : ةلآشضم 5

 محس

 اهدالوأ ةقفن اهسفن ىلع تطرشف اهجوز نم تعلتخا اذا ةآرملا نعو 71

؟ ريعت مل و تريغ اهيلع كلذ تيثئب له ٠ هنم



_ ٨٩٢ _ 

 ٠ اهدال وأ ةنؤم هيلعو اهيلع كلذ تيثب الف تفصو ام ىلعف

 : لصخ

 عيطتسي ال هلعل نمو نونجملاو ىمزلاو دعقملاو ىمعألاو ميتيلا نعو

 ؟ ةوسكلاو ةقفنلا مهل مهتثرو مزلي له ه هسغفن نومي نأ

 لثم المع نوملعي ىمزلاو دعقملاو ىمعألاو ميتيلا ناك ناف : تلق

 ةتقفنلا مهل مآ مهننؤم نم نوكب له كلذ وحن وآ ةطايخلاو فيفسنلا

 ناك اذا ميتيلا كلذكو ائيسث نودري اوناك ولو مهئايلوأ ىلع ةمات ةوسكلاو

 ؟ هتقفن نم نوكي له بسك هل

 مهتثرو ىلع مهتنؤم مهتركذ نيذلا ءالؤ_ه ىرأف تفصو ام ىلعف
 نم ءىشب سانلا نم دحآ مهلصو وآ مهتبسكم نم ائيش اوباصأ ناف

 مهنايعأب ةثرولا ىلع امناو مهتنرو ىلع مهتنؤم عوفرم كلذ ناك فورعملا
 . مهتنؤم مهمزلي نيذلا مهجاوزآ الو مهدالوأ ةنؤم مهيلع سيلو

 . مهتنؤم اوفلكي مل ءارف مهتثرو ناك ناف

 : ةلآتننم ج

 زوجي له نينس اهكسمأف غلاب ريغ وأ اغلاب ةيراج كلم لجر نعو
 ؟ اهب لخدي ملو هنم ةوسكو ةقفن اهل ذخؤي نآ اهل

 لجألا كلذ ىلا اهدقن اهافوآ ناف لجأ هل برضي هناف غلابلا امأ

 . اهتنؤم هيلعو اهب زوجي هناف

 اهلزنم ف ىهو اهتوسكو اهتقفن تناك لجألا كلذ ىلا اهفوي مل ناو

٠ اهدقن اهيفوي ىتح اهيلع زوجي الو



_ ٨٩٣ _ 

 نا قارفلا ىلع ربج اتادص الو ةقفن رضحي مل نا : رظانلا لات
 ٠ كاذ تدا رآ

 ٠ عجر عوجلا ىلع ربصت نآ تءاس ناو

 ٠ غلبت ىتح اييلع هل ةنؤم الف غلابب تسيل ىتلا امأو

 : ةلأنضم 3ةچ

 اذاغ هنم دلت نأ بحي سيلو اهنع لزعي مث هتأرما عماجي لجر نعو _س
 ٠ سأب الف اهييآرب كلذ ناك

 : ةلأشم ةچ

 . عرذأ ةسمخ لوطلل اهجوز ىلع ةجوزلا بابلجو]\

 ٠ عرذأ ةتس : لوقو

 ٠ نيملسملا ضعب نع انفرع اذكه عرذأ ةينامثف ةفحلملا امآو

 : ةلأسم ة

 همزلي نم ةلزنمب مهلكو دحأ نم هيلا برقأ مهدحأ براقآ هل لجر
 ٠ كلذ همزل مهلك مهلوع ىلع وه ردق نآ هلوع

 برقألا همزلي امناف ضعب ىلع ردقو اعيمج مهلوع ىلع ردقي مل ناو

 ٠ برقأ هيلا ناك نم لك برقألاخ

 هلوع همزلي نم دالوأ ةنؤم همزلي الو مهلك مهلوع ىلع ردقي مل اذا

٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نم _ هتاجوز الو



 س ٨٩٤

 : ةلاسم ج

 ةتقفنل اي اهل ذخؤي مل جيوزتلا لصأب 7 مقت ملو هتآرما اهنأ

 ٠ ةوسكلاو

 : ةلأشضنم 3چ

 ؟ هتيرق ريغ ةيرق ىف مه و اهلهآ ىلا جرخن نآ هتجوزل نذأ نمو
 سس

 ٠ هيلا عجرتل اهامح هيلعو ةيرقلا كلت ىف اهتوسكو اهتقفن اهيلع نأ

 ىتح ةقفن الو هيلع اهل نكي مل رذع ريغل هرمآ ريغب تجرخ ناو
 ٠ هاضر ىلا عجرت

 : ةلآشضم 5

 ىلعلو رفسلا ىلا جرخأ نآ ديرأ اهجوز اهل لاق ةأرما ىف رثألا فو _

 ى دال وآ ةنتفن نمو كنوسكو كننتفن نم لحل | ق ىنيلعج اف اريثك بيغأ

 ٠ كلذ هل ثعسوو مهتباجأف مهتوسكو كنم

 ضرفيو كلذ اهل نأ ةوسكلا و ةقفنلا اهدالوأو اهل تيلط جرخ ال هلعل

 ٠ هتجح بئاغلل ىنثتسيو هلام ف اهل
 ه ل . `.

 هتجوز ىلع قفني نآ لجرلا ىلع سيل هللا همحر ديعس وبأ لاقو

٠ نزولاب رمت اهل همزلي امناو ةضيرغلا نم ابطر



_ ٩٥ _ 

 ىلا ربصت نآ تعاش نا تريخ هئارش ىلع ردقي ملو رمتلا مدع نآو

 هللاو هريغ وأ ءارش دجي نأ ىلا هبلع نيد وهف الاو رمتلا ىلع ردقت نآ

 . قيفوتلا هبو ملعآ

 : ةلأسم يج

 لام هلو هتجوز نع باغ لجر نع هللا همحر ىراوحلا وبآ لئسو س

 ؟ هتجوز ىلع قفنيو هلام نم عيبي نآ مكاحلل له

 ناكو رصملا نم لجرلا اذه ةبيغ هعم حص اذا كلذ مكاحلل معن : لات

 اهتوسكو اهتتقفنل نادت نآ مكاحلا اهرمأ مكاحلا كلذ ةجح هلانت ال عضوم ق

 ٠ ةنس ىلا

 ردقب ءادنلاب بئاغلا لام نم عابي نآ مكاحلا رهأ ةنسلا تضقنأ اذا

 مكاحلا اهل ىدؤيو مكاحلا اهل اهضرف ىتلا اهنقفنو اهتوسك ةأرملا تناد ام

 ٭ هتجح بئاغلل ىنثتسيو كلذ ردقب بئاغلا لام نم

 ىنئنتسبو كلذ ردي بئاغلا لام نم مكاحلا عاب ةنس ثضم املكو

 ٠ كلذ ردنتي بئاغلا لام نم مكاحلا عاب ةنس تضم املكو هنجح بئاغلل

 ناك ةقفن الو ةوسك بئاغلل اهعم ام ةآرملا نبب بئاغلا ىلو بلط ناو

 ٠ مكحلا اهغلح بئاغلا ىلو بلطي مل ناو كلذ هل

 : ةلاسم 5

 سرولاب اهبايث هتآرمگلا غبصي نآ لجرلا ىلع نامثع نب ناميلس لاقو س
 .٠ةوفخلاو

ىراوحلا وبآ لاقو بوبحم نب دمحم لوت لوقلا اذه ىق دايز وبآ قفاوو



 _ _ ٩٦

 اريقف ناك ناو سرولاب اهل غبح اينغ جوزلا ناك نا ءاهتفلا ضعب لاق

 ٠ ةوفلابف

 . هب لومعملا وه لوقلا اذهو هيلع اهل غبصي ال : ضعب لاقو

 : ةلاسم ج

 مث مكاح مكح ااب هسفن لبق نم ةوسك هتجوز ىسك ناك نا امآو ۔

 ٠ ةوسكلا نم ءىش فق هتجوز ىلع عجري مل اهتراف

 اهسقنل لزغت تناك امل هللا همحر ىراوحلا ىبأل تلق : دايز وبأ لاق

 اهدنع لاقف مكاحلا ىلا ةوسكلا تبلطو اهقلط ناف اهعمجتو بايثلا
 ٠ ىلام نم اذك وآ اذك بايثلا نم

 اهلو هل ىهف هيآر الب هلام نم بايثلا هذه تعنطصآ تناك نا : لاق

 ٠ اهلزغ ءاركو اه انع

 الو اهل ىهو اهتوسك نم اهل عفرت ال اهناف هيآرب اهتعنطصا ناو

 ٠ اهنع تام وآ اهتتراغ نآ ائيسث اهنم هيلع درت

 وهف مكاح مكح ريغب وآ مكاح مكحب اهاسك ام نأ : لوقلا ضعب فقو

 ٠ هيلع ٠٥د رتو هل

 : ةلأشضم ةهج

 باتكلا ريغ نم

 نيملسملا لوق رثكأ ىلع نيجوزلا نيب الأ تبثنو نوكت ال ةضوافملاو ۔
ايلام ةلغ هنم ذخآت ملو اهلام ةجوزلا تكرت اذا نيجوزلا نيب ةضواغملاو



_ ٩٧ _ 

 ةغلاب ةرح تناك طرفم ءايح الو ةيقت ريغ نم اهسفن ةبيطب هنع هلأست ملو

 . + ملعأ هللا و

 نيعلا مئاق ناكو هل اهنم ضيوفتلا هجوب هدصحو اهلام نم هضبت امو

 . اهل وهف .هيف تعجر مث

 هكلهتسي وأ هل هيف ةتباث ةيطع اهنم رجت مل ام اهتثرول وهف تتام ناو
 ةيضار ريغ اهنأ اهلوق لوقلاو هلامب هطلخ وأ اهبلطم لبت هوجولا نم هجوب
 لوبقلاو زارحا هيف هيلع الو اهيلع هل تدث هلبقو هابا هتطعأ امو هل هذخأ ق

 ٠ هنم

 ة ةلآسىم ةهج

 هجوم اهضدتو هيلا اهتيلط نكب ملو ةرمثلا داصح دعم تن نا وس َ

 . اهتوم دعب اهنيعب ةرمثلا تيقبو ضيوفتلا

 ٠ جوزلل اهنا : لبت

 عرزلا ذخآ جوزلل زوجي الو اهل وهف هدصحي مل امو اهتثرول : ليو
 ٠ اهنم ضيوفنلا ىلع اهنوم ليت ٥هدصحي مل اذا هنرمث الو

 : ةلسم ة

 نم تتام مث هتجوز لجرلا ىسك اذا هللا همحر ىراوحلا وبآ لانتو __

 ؟ ةوسكلا ىف ةثرولاو وه فلتخاف اهنيح

 ٠ جوزلل ةوسكلاف مكاحلا ىآرب اهاسك جوزلا ناك نا

 هيبصن جوزللو ةثرولا نيب ةوسكلاف مكاحلا ىآر ريغب اهاسك ناو
 ٠ اهتم

 ٠ اهلاح ىلع ىهو دحأ اهقلطي ال نونجملا ةآرما رثؤملا وبآ لات _

( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج - ٧ م )



. ٩٨ _ 

 نم اهوسكيو هيلو اهيلع قذني نأ الا هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ هريغ وأ نونجملا

 اهيلع قفنيو اهوسكي مل اذا هيلو اهقلط لام نونجملل نكي مل ناو
 مل ةقفنو ةوسك هيف اهل لام نونجملل ناك ناو هريغ وآ نونجملا لام نم

 . هبسكو نونجملا لام نم اهيلع قفنآو هيلو اهقلطي

 . ملعأ هللاو لداعملا ناطلسلا كلذ لعف كلذ لعفي نآ هيلو ىبآ نا

 : ةلآسم ج

 نآ اهيلع سيلو اهجوزل ةآرملا ىلع سيلو هللا همحر ديعس .ابآ نظآ -
 لمعت نأ اهل سيلو المع هل لمعت الو هل لزغت الو هماعط نم ائيس لمعت

 هلزنم نم جرخت الو هريغو لزغ نم المع هيآرب الا اهريغل الو اهسفنل

 ٠ هنذام الا هلزنم ادحأ لخدت الو

 ٠ هسفن ق اهراضي نآ هل سيلو رذع نم الا اهسفن هعنمت الو

 ناك نا رهست لك ىف هيلع اهلو رطع الو بايث غبص هيلع اهل سيلو

 ٠ مهيلع نوضرفي اوناك اهنهدو اهمدأل امهرد عسومب سيل

 ردق هيلع ناك اعسوم ناكو كلذ نم رثكأ لهاتست ىه تناك ناو

 . رارحألا ىلع رارحألل هتعس

 تسبح هيلاو اهجوز لبق نم ءىشب نجسلا فق ةآرملا تسبح اذاو

 . نجسلا ىف اهتوسكو اهتنؤم هيلعف

 ةنؤم اهل سبحلا ف همزلي مل هريغ ببسل ةآرملا تسبح ناو
٠ ةوسك الو



_ ٩٩ 

 : ةلآسم 3

 اهمكح نوكيغ غلبت ىتح ةريغصلل ةقفن ال هللا همحر رثؤملا وبأ لاق _

 ٠ هب تيضر نا ءاسنلا نم اهريغ مكحك

 ةقفنلاو ةوسكلاب اهل مكح هنع ترشن - ةريبعص ىهو اهعماج ناو

 ءىشب اهعبتي ملو هتجوز ىهو اهقادص اهلف هب تيضر ناف غلبت ىتح
 ٠ اهاسكو اهيلع هقفنأ ناك امم

 ه ذع حرطو اهتادص هنم تذخآو امهنيب قرف هب ىضرت مل ناو
 ٠ اهيلع قفنأو اهاسك ناك ام

 : ةلأسم بج

 اهل نأ ةدحاو ةمألا هنجوز لجرلا قلط اذا ةيواعم وبآ لاق س
 ٠ ٠ .٠ 4 ٠ !ا

 ٠ اهيلع ةقفن الف نيتنثا اهتلط ناو

 ةننفن ال ةمرح وآ رايخ وآ علخ وآ هتالطب جوزلا نم نئاب لك : ليتو
 ٠ ةتفنلا اهلف لماحلا الا نهل

 : ةلسم دهج

 ؟ هعجر هل اهيلعو اهجوز تيب نم جرخت ال ةقلطملاو_

 ٠ ملعآ هللاو اهتقفن تلطبآ دقف رذع الب تجرخ ناغ

 : ةلاسم ج

 . هيلع زبخت ديدح جبوط ةآرملل نآ رثألا ىق ءاجو . ]س

 : ةلاسم دهج

مل اذأ هيعدي وهو اهجوز نم اهب لوخدلا تركنأ اذا ةآرملاو س



 ٠..٠إ١ .

 رتكأ ق ا هبلع نبمي الو اهب لخدب مل هنأ اهلوذت لمر قلاف كلذ هل حصب

 ٠ انعم لوقلا

 : ةلاسم وبع

 تناك اذا ةآرملا نع هللا همحر نسحلا نب دمحم هللا دبع ايآ تلأس ۔

 ايبص هعم عضرت نأ اهل زوجي له _ اهجوز وآ قلطم نم اهدلو عضرت
 ؟ ارجأ هيلع ذخأنو ىناث

 ه_دلع بجي امب لوتم ريغ اذه اهدلو ةنؤم همزلب نم ناك نا : لاق

 لضف اذا الا هريغ هعم عضرن نأ اهل نكب مل ىبصلا اذه :7 نم

 ٠ اهدلو نم

 ا_هتحي ايلونتم ناك هريغ ادحأ عضرت الف ءىش ل_ضغي مل ام امآو

 ٠ اهل افصنم وأ

 : ةلأسم دهع

 ؟ ةقفن اهل ةدحاو ةقلطملا نع هللا همحر رتصلا نب نازع لئسو

 ٠ معن : لات

 ؟ ةدعلا ىف تمادام ةوسك هبلع لهف : هل ليتو

 ٠ ال : لات

 ؟ ةقفنلا اهل اثالث ةننلطملاف : هل ليق

 : كلذ ىف فلتخا دق : لات

٠ ةتتفنلا اهل : لوت



_ ١٠١ 

 ء ىلوت وهو اهل ةقفن ال : لوتو

 ةنعالملاو ةعلتخملاخ : هل ليق ٠

 نيتلماح انوكي نأ الا ةقفن امهل سيل : لاق ٠

 ةلأسم هه :

 لجر اهلو نيرحبلا ىف ةثرو اهلو تتام ةأرمأ ف ىراوحلا وبآ لاق
 ؟ ائيش هنم لكأب نآ بيرقلا اذهل زوجي له نامعب اهبراقأ نم

 ريغ ثراو هل سيلو هلوع مهمزلي لاح ق نوكي نآ الا ال : لاق

 ٠ نيبئاذلا

 مهثاريم ردقب روضحلا نم ذخأ نوبئاغو روضح ةثرو هل ناك ناو

 ٠ هنم مهثاريم ردقب نيبئاغلا لام نم قفنتساو هنم

 مهلكو ضعب نم هيلا برقآ مهضعب ناكو براقألا لوع همزل نمو

 مهلوع ىلع ردق هنأ نامزلاو ءارتتقلا هجو نم مهلوع همزلي نم ةلزنمب
 مهضعب لوع ىلع ردقو اعيمج مهلاوعآ ىلع ردقي مل ناو كلذ همزل مهلك
 ٠ ملعأ هللاو برقألاف برقألا همزل

 ىلع قفنأ نمو هللا امهمحر نامثع ىبآ نع ىراوحلا وبآ ديق اممو
 ناك وآ ال ام مهل نأ ملعي ملو كلذ رغو دالوآو ةوخآ نم هنففت همزلم نم

 ( . مهلام رهظ مت ارتنتسم مهلام

٠ كلذب مهذخأيف مهيلع قفنأ امب عجري مهيلع قفنأ ىذلا ناف



_ ١٠٢٣ 

 امدعب الام اوباصآو مهيلع قفنأ ام نيح ف لام مهل نكي مل ناو

 ٠ لام مهل نكي مل قفنأ موب هنأل ء ىنمي مهيلع عجريب الف ١ وفنتك ١

 ق دلولا دوعي الو هنبا نبا لام نم ه_دلع قفنأ جاتحا اذا

 ىلع هللا ىلصو ملعأ هللاو هتقدص نم هيلع قفنيف جاتحي نأ الا ةقدصلا
 ٠ ملسو دمحم ىبنلا

 : ةلأسم وبع

 ىضقذن ىتح هلام نم قفنتسن د وغقفغمل 1 ا هجوز نآ العملا نبا معزو

 ٠ مايأ ةرعو رهسأ ةعبرأو نينس عبرأ هدقف ةدم
 ٠ رشعلاو رهشألا ةعبرألا ف ةننفن اهل سيل : مناه لاقو

 ىتح هلام نم لكأت نآ اهل نأ : هللا همحر ىراوحلا وبآ لانو

 .٠ هدقف حصب

 ناف نينس عبرأ ىلا هدتف موي نم هلام نم تلكأ هدننف حص اذا

 ٠ ننس عبرأ ىلع دا ز ام تدر هدخ موي نم نينس عبرأ نم رثكأ تلكأ

 ٠ تام موب نه تسنكاو هلام نم تتفنتسا ام ثتدر هنوم حص ناو

 هلام نم هنلكآ ام ت در اهلبق وآ نيبنس عبرأل ا ق تام هنأ حص ن ١ و

 .. _ ٠ -٠ نومضم ل ١ ومألا ق اطخلا و هتوم حص نا دعي

 : باتكلا ريغ نم

 لخدي نآو اهتقادص اهيفوي نآ اهجوز نم تبلط اذا ةجوزتملا ةآرملاو ع

؟ كلذ ركنت ىهو اهب لخد هنآ لوقي جوزلاو اهب



_ ١٠٣ 

 حصي مل اذا اهلوقت لوقلاو كلذ ىه تركنأ اذا ةنيبلا وه هيلعف

 ٠ هرهسث اهعفدت ال هرهست وآ ةلداعلا ةنييلاب كلذ هل

 رثكألا ىلع هايا اهفوي مل هنأ هيف اهلوق لجاعلا قادصلا ف كلذكو

 ٠ نيملسملا لوت

 : ةلأسم وبع

 : باتكلا نمو

 ىف ديزآ ىنأ جيوزتلا لبق اهيلع طرشو ةأرما جوزت نم نعو _
 كمنلا جاتحا امو ةقفن نم كيف ىنمزل امو ىتمدخ كيلعو اذكو اذك كتقادص

 ٠ اضيآ الجآ هيف اهداز ىذلاو ةعيضلا مايقلا نم هيف

 ةقفن الو اهتتادص ف اه ديزي نآ تدرآ تنك ناف تفصو ام ىلعغ

 ٠ كلذ ىلع ةآرملا متت نآ الا تبثي ال طرش اذهف اهل ةوسك الو هيلع

 ىلع هل متت الو اهتتفنو اهتوسك تبلطو طرشلا كلذ متت مل نا
 قاد۔ص اهل ناك نا لوألا اهتادص ىلا عجرتو كلذ اهل ناك ةعيض

 ٠ اهئاسن تاقدص ىلا تعجر الاو

 : ةلأسم وبع

 ىلع ىضرأ تلاقف جيوزتلا لبق اهجوز ىلع تطرش اذا ةأرملا نعو سس
 لزنملا نم جورخلاو لمعلاو عامجلا ف كئارو نم دعبأ ىسفن ف ىأر نآ
 تنآو تكرت تدرآ امو تلعف تدرآ ام جوزلل ةآرم ١ ىلع بجي ام عيمجو

 ؟ انآ هصخت ثبح هصتتو انآ متآ ثيح متت ىنكسل ا ىق ىل عبت

 اهل ناغ ىنكسلا الا ةلطاب اهلك طورشلا نآ ملعاف تفصو ام ىلعف

 مت ةد_ةعلا دعب نم 4 يلع اطرا.شت ام ىلع ايضارت ناف تدارآ ثيح

٠ جيوزتلا



_ ١٠٤ 

 كلذ هل ناك هيلع اهتطرش ىتلا طورشلا كلت اهل متي ملو عجر اذا
 جوزلا ىلع اهلو اهانكس تطرش ام ثيح ىنكسلا اهل ناك ىنكسلا الا

 ٠ لاجرلل ام اهيلع جوزللو ءاسنلل ام

 : ةلسم د

 ةضيرفي وآ ةوسكلاب اهجوز ىلع مغرت ةآرملا نعو ىراوحلا ىبأ نع ]}َ\
 نأ فاخت اهنأ ةأرملا لوقتو ةوسكلا ف لجؤيف اذه هابشأو اهدلو
 ٠ ليفك اهل ذخؤي نأ بلطتو برهي

 تفاخ اذا اهجوز ىلع ليفكلا ةآرملا تبلط اذاف تفصو ام ىلعف

 اليفك اهرضحي نأ هيلع كلذ اهل ناك ةوسكلا ىف اوذخأ دتو برملا
 بتتفىم4٩4 ٠

 ٠ كلذم مكح ناهبن تيآر دقو

 سبحلا امناو سبح هيلع نكي مل ليفكلا ىلع ردقي مل نا : لوقآو

 ٠ ليفكلا ىلع ردقي نم ىلع

 ٠ كلذب اليفك هيلع ذخؤي الف هيبأ ىلع همأل دلولا ةضيرف امأو

 ىلع لجرلا ربجي نأ هل زوجي له مكاحلا نعو ىراوحلا ىبأ نعو }
 ؟ كلذ ةآرملا بلطن نآ ريغ نم جيوزتلا اهركنأ ةآرما قالط

 ٠ كلذ ةآرملا بلطت ىتح كلذ مكاحلل سيلف

 . اهتالط ىلع مكاحلا هربج هيلا ةأرملا تبلط اذا

 ىلع هربجي نآ مكاحلل سيل هتجوز ةققن نع زجعي ىذلا كلذكو
٠ كلذ ةآرملا بلطت ىتح اهتالط



_ ١٠٥ 

 هربجي كلذ دنعف قلطي نأ اماو قفني نأ اما ةآرملا تبلط اذاف

 ٠ اهقلطي نأ اماو قفنيو وسكي نآ اما مكاحلا

 ح ةلاسم :3

 لجو زع هللا اهركذ ىتلا ةقفنلاو ةوسكلا ىف ىراوحلا وبأ لاتير

 ٠ ةقفنلاو ةوسكلا اهلف ةجوز تناك اذا اهنأ ةعضرملل

 ٠ ةتفن الو اهل ةوسك الو ةرجخلا اهلف ةقلطم تناك ناو

 : ةلاسم بج

 اهدعب جوزتف ةأرما هل لجر نعو هللا دبع ىبآ نع دجوي اممو ۔-

 ؟ اييث وأ اركب تناك نهنيب مسقي مث لوخدلا دعب اهعم ميقي مك ىرخآ

 ٠ امهنيب مسقي مث مايأ ةثالث اهعم ماقآ اركب.تناك ناف

 . امهنيب مسقي مث ةليلو اموي اهعم ماتقآ ابيث تناك ناو

 نم باتكلا ىلا ةفاضالا نم لئاسملا هذه نأ وجرآ : رظانلا لاق

 ٠ اهجوز ىلع عفرت ةأرملا نعو ىراوحلا ىبأ نع ةلسم ندل

 : باتكلا ريغ نمو

 تناك كلذ ااهل ناف الومعم اماعط اهجوز نم تبلط اذا ةآرملا ىف .
 . مدخت ال نمم وآ مدخت نمم

 اهنأ حصت ىتح لوقلا اذه ىلعف مدخت نمم نوكت نآ الا : لوقو

٠ ملعأ هللاو قحلا هوجو نم هجوي كلذ ةلوازم نع رذع ال وآ مدخت نمم



- ١٠٦ 

 ةلأسم وبع :

 ؟ اهتقفن نم ىلع لماح ىهو رحلا اهجوز اهقلط اذا ةمألاو

 ىلع اهتقفنف ةيجوزلا مكح نع هنم تناب دق تناك نا : باوجلا

 ٠ لمحلا نم اهنطب ى ام قتعأ ولو اهديس

 هتنؤمو هتقفنف ارح تبثو ايح لمحلا نم اهنطب ىف ام تعضو ناو

 ٠ هيبآ ىلع

 اطي نآ لجرللو ىراوحلا ىبأ باوج نمو اضيآ ةفاضالا نمو _
 ضرم نم رذع ن ه الا اهسفن هعنمت نآ اهنل سيلو دارأ املك هنجوز

 ٠ لجرلا رمآ نم اذهف لسغلا نم هنم اهسفن ىلع فاخت دربي وآ

 ٠ اهبف ليق دق ام كتفزع دقف ةآرملا امأو

 ليت دقف ةليل لايل عبرأ لك نم اهل نأ كلذ ريغ ليق دت هلعلو
 هذا٠

 نوكب نآ وجرأو كتفرع ىذلا لوألا لوقلا وهو اذه ريغ : ليتو
 ٠ اباوص امهالك

 رثكأ اهكرت زوجي الو عامجلل ىدنع ىوقأ وه : لوألا لوقلاو
 ٠ هيلا تيلط اذا ةضبح نم

. اهجوز ىلع اهسفن ضرعت نآ ةآرملا ىلع سيلو



_ ١٠٧ 

 ةلسم د :

 اهنومي ةأرما هل لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجو اممو ےسح

 ؟ اهنوم ام ردقب وأ ةلمج بجاو قح اميلع هلآ _ اهنومي ال انيبحو انايحأ

 ٠ قحلا هل اهمزل اهل همزلب ىذلا اهتحب ماقت اذا : لات

 ىتح قح اميلع هل نكي مل اهل هيلع بجي ىذلا ىلع رصق ناو
 ث اهل همزلي ىذلاب موقي

 : ةلأسم دب

 لقأ وآ ةلخن ةئامب ةآرما جوزت لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو -
 لمعت وآ اهسفن اهيلا بلط مث اهب زاجو جوزت مث مهرد فلأو رثكأ وأ
 هيصعت الو اهتيب ق دعقتو ةجاح ىق هنيعت وأ ازبخ هل زبختو المع هل

 ؟ اهسفن ق

 نكي مل اهب زاج دتو هلزنم ىف هعم تناك اذاف تفصو ام ىلعف

 هلزنم ىق ىهو اهد_ةن ا_هيلا ىدؤيو هيأرب الا هلزنم نم جرخت نآ اهل
 ٦

 ٠ هيآرب الا جرخت الو هلزنم ىف دعقت نآ اهيلعو

 كلذ هابسثأ وأ لزغ وأ خيبط وأ زبخ نم المع هل لمعت نأ امأف
 ١ ذا اهسفن هعنمت نآ اهل سيلو اعيمج امه رهم اه افو ولف كل ذ اهيلع سيلغ

 ٠ اهنومي ناك

 ةرضحب هلهآ عم اجي نآ د_حخلا ىغبني ال و نسحل ١ ىبأ عم اج نمو

 مهو ليل ف وأ عضرم ىبص ناك نا امأف هب رومأم رتسلا نأل سانلا
٠ هيلع ءىش الف هب نوردي ال ماين



_ ١٠٨ 

 هلهآ دارأ اذا ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دتو

 ٠ ةفحمملا ق هلهآو وه رمعت

 : ةلأسم ةهج

 ه_نأ مث دقار رهو همانم ف ملتحا لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ؟ هتبانج نم لسغي نآ لبق بنج وهو هتأرما عماجف همانم نم مات

 ٠ اسأب كلذب هيلع اوري ملف كلذ هل زئاج

 ةبانجب ةمكلا' عماجيو ةرحلا ةبانجب ةرحلا مماجي : اولاق دننو

 كلذ ل_عف ناف كلذ هل اوهرك دقف ةما ةبانجب ةرحلا عماجي الو ةرحلا

 ٠ هتأرما هيلع لسخت مل

 : ةلآسم 3

 نم مالسلا و ةالصلا لضنفأ هيلعو ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لاتق .

 هتبس رهست نم رجأ اهل ناك هيلا تلبتقآو هتباجأف اهسفن ىلا هتجوز اعد
 ٠ هللا ليبس ق

 . فحزلا نم "ىلو نمك رزولا نم اهيلع ناك تربدأف اهاعد نمو

 : ةلأسم هج

 هعنمت الو اهجوز ىآر الي لوق ىلع اعوطت مايصلا ةآرملل عساوو سس

 ٠ اهسفن

 . هيلع ءىنث الو هل عساوف اهموص هرك ناو

٠ هيآري الا موصت ال : نورخآ لاتقو



_ :١٠٩ _ 

 روش ىضقتو اهجوز نذاب الا اعوطت ةأرملا موصت ال : ليتو
 ٠ ىراوحلا ىبأ ريغ نع اهلعل ةلاسملا هذهف هتذا ريعم ناضمر

 : ةلأسم وبع

 : باتكلا رمغ نم

 ةاغ هيطعتو هعم موقت نأ نيب اهل اريخم هتجوزل لاق اذا لجرلاو 7
 هلغ هلا عفدت نأ تراتخاف اهتقلطيو اهقا دص ذخأت نآ نجدو اهلام

 اهلام ٠

 نم جورخلا ديرت الو هيقتن تناك اذا كلذ هل زوجي ال : باوجلا
 ٠ ملعأ هللاو ٥دتع

 : باتكلا ىلا عجر

 ق ديزآ ىنأ جيوزتلا لبق اهيلع طرشو ةآرما جوزتن نم نعو ,]
 جاتحا امو ةقفن نم كيف ىنمزل امو ىتمدخ كيلعو اذكو اذك كتادص

 ٠ ثمدتت اهتادص ق اهذنزت نآ تدرأ تنك ناف تفصو ام ىلعف

 ىضقت نآ اهلازؤجي له ةآرملا نعو ىراوحلا ىبأ باوج نم

 ؟ اهجوز ىآر الب ناميالاو تاولصلا
٠ . 
- . 

 هرك اذا اعوطت موصت نآ اهل اوهرك امناو كلذ اهل اوزاجأ دن
.. ..: . . ٠. ...... 7 .كلذاهجوز



_ ١١٠ 

 عيمجو روذنلاو ناميالا نم تارافكلا نم اهيلع بجي اميف امآ

 . اهجوز هرك ولو مزال اهل كلذف مايصلا نم اهمزلي ام

 : ةلأسم ذهب

 اميف هئطو ق تتامف هتآرم ١ ءىطو نم ليق س ى دنع اميف : هريغ نمو ے

 : ةثالث نود

 ١ هيلع ءىش ال : اغلاب تناك ن . ٠

 أطخلا ةيد هتلتاع ىلع : لوقو ٠

 ةيدلا هنع رده ادحأ نآ ملعأ ملو ةلتناعلا ىلع : لوقو ٠

 عضوم طلخو اهئطو ناف حورجلا ف امهنيب صاصت ال : ليق كلذكو
 ٠ ةيدلا ثلث اهلف لوبلا تكسمأ نا اهنا اهنم لوبلا عضوم حاكنلا

 ٠ ةلماك ةيدلا اهلف هكسمت مل نأو

 اهلو هيلع تدسف دتف مئتلي ملو ربدلاو عامجلا عضوم طلخ ناو

 ٠ ةلماك ةيدلا

 ٠ ةذفان ةيد اهلف مئتلا ناو

 ةيدو عامجلا ةمرحل ةيد ناتيد اهيف ناك عامجلا هب دسفي ىذلا ربدلا

 ٠ طئاغملا كسمت مل اذا

 : ةلأسم 5

دعب نم هدلو مث دحأ لك لبق هوبأ دوقفملا ةجوز قالطب ىلوأو



 س ١١١

 نواي نيذلا ةبصع دعب نم هب ىلوآ وه مث اهريغ نم وآ اهنم ناك بألا
 ٠ همدب ذخألاو هيلع ةالصلا

 ىلوأ مألاف سنجلاو ماحرألا ىلا هرمأ ناكو ةيصع هل نكي مل ناف

 ٠ اهتتلطي نم رمأت وآ اهتتالطب

 ءايلوا اوناك ناغ امهنيب قرف قلطت نأ ريغ نم تجوزت ناو
 . | زت اج نوكىو قلطت نأ مه دحأ رمآت مأل ا ن ا نيو اسنتم

 اجرلا نم الو ءاسنلا نم ىلو هل نكي مل نا : لاق نم لاقو
 ٠ مكاحلا اهقلط

 . مكاحلا اهقلط اهقلطي نأ هركف ىلو هل ناك نا كلذك

 ىتح مكاحلا قالط زوجي الف مئاق ىلو اهلو مكاحلا اهقلط نا

 ء ىلولا ىلع جتحي

 ٠ ىراوحلا ىبأ لوق مكاحلا اهقلط ىلولا قلطي مل نا

 : ةلاسم د

 ىنآ ١ ودهشأ لوقي دوقفم ١ ةجوز قلطي نآ دا رآ ١ ذ ١ دوقفم ىلوو سح

 ٠ دوقفملا نالف نم نالف نم اهتتقلط دك

 ٠ كلذ زاج دوقفملا نالف ني نالف نم قلاط لاق ناو

 ؟ اهنع هجارخا دارأف دلو هريغ نم اهلو ةآرما لجرلا جوزت اذا وس

 مل هتىبرتو هبرشمو همعطمل همآ نع ىنغتسي ال نمم دلولا ناك نا

٠ امهنيب قرفي



 س ١١٢١

 ناو سنحف اهدنع هكرت :ناف لزع اذا همآ نع ىنغتسي ناك اذاو

 ٠ كلذ هل زاج هكرتي مل

 ٠ ةضيرفب ةذخآ انآ : ىبصلا مآ تلاق اذاو

 عم رقب هناف همذلا راتخم وهو ةضيرف ريعي هذخ آ انا رخأ : لاتقو

 ٠ هتدج تناك اذا كلذكو همآ

 : ةلسم ةب

 اذا .ةضيرقلا هتجوزو هدالوآ ريغ هثري ىذلا هثراو ةقفن ىلولا مزلي 23

 ةرمثلا نم هتجوزو هدالوآ لوعو هلوعل هترمث هيفكي ام لاملا نم هل ناك
 راغصلا هدالوأ ةقفن ىف الا هلام لصأ ميبي نأ هل سيلو لصألا نود

 هتجوزو ٠

 نم .وأ " لام' ةرمت :اذغ نم الا هيلع ضرغب الخ هؤايلوأ رئاس امآو

 ٠ هلايع ةنؤمو هتنؤم نع الضفم اينغ اهيف نوكي هديب هتعانص

 : ةلاسم ةب

 ءاضتناأ دعي هنجوز قلطي لاجرلا :نم .ىلو دوتفملل نكن مل اذاو س

 ٠ .تخألا و ةنبالا لثم ءاسنلا نمق هدقف

٠ لوق ىلع هقالط زاج اتهارم ركذ دلو هل ناك ناو



 س ١١٧٣

 ق

 كلذ وحتو ءافكالاو ءايلوألا قو هماكحأو جيوزتلا

 ىبنجألاو ناطلسلا جيوزت ىفو

 س

 . دعي امآ ٠ هيلا بتك نم ىلا هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج

 ٠ باوثلا ميرك ىلا انبو كب غلبو باوصلاو لدعلل اناياو هللا كتفو

 تريغ تغلب املف ةميتي ةيراج كلم لجر نع هللا كمحر تلآس

 بئاغ جوزلاو جوزت نآ تدارآو ةفيعض ىهو اجوز هب ضرت ملو جيوزتلا
 ٠ نامع ق

 اهجوز نيبو اهنيب قرفي مل تجوزت ةآرملا هذه ناف تفصو ام ىلعف
 ٠ رخآلا

 امهنيب قرفي كلانه جيوزتلا تابثب ةجح هعم تناكو بئاغلا مدق ناف
 ىتح جيوزتلاب اهرمأي نآ مكاحلل سيلو مكاحلا ىآر ريغب تناك اذا اذهو
 ٠ بئاغلا هجح عمسي

 نيبو اهنيب لاحي الو اهسفنب ملعأ ىهف اهيآرب ىه تجوزت ناو
 ٠ جيوزتلا

 : ةلاسم 3

 اهب زاجو هسفنب ليكولا اهجوزف هتنبا جيوزت ف الجر لكو لجر نعو .
( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج - ٨ م )



 _ _ ١١٤

 ٠ ةلداع ةنيب ليكولا عم نكي ملو ادحأ لكوي مل هنأ ةيراجلا دلاو ركنأ مث

 دلاولا ركنأو ةلداع ةنيب ليكولا عم نكي مل ناف تفصو اه ىلعف

 اهيطعيو اهتالط ىلع ربجيو هتجوز نيبو لجرلا اذه نيب قرف ةلاكول
 ٠اقتح

 : ةلأسم ةهج

 له اهتلط وآ اهنع تام مث اهب لخديب ملو ةأرما جوزت لجر نعو

 ؟ هنبا نبا وآ هنبا وأ هدج وآ هوبأ اهجوزتي

 7 لخد تركذ نم عبمج ىلع مارح ةآرملا هذهف تفصو ام ىلعف

 ( : لوقي هللا نأل اهتلط وأ اهنع تام لخدي مل وأ

 ٠ ) ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكذت الو (

 نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذا اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : لاقو .

 ٠ ) نه وسمت نأ ليت

 ٠ هدلو دلو ىلعو هدلو ىلع بألا حكن ام مرح دقو حاكن وه جيبوزتلاف

 ٠ هنبأ ىبآ ىلعو هيبأ ىلع نميالا حكن ام مرحو

 ٠ مكئانبأ لئالحو : لاتقو

 : ةلأسم ج

 ىلع اهل طرشف اهل ايواه ناكو هنم تياف ةآرم ١ بطخ لجر نع تلآسو 4

 ء ىربآ لات وآ كتا دص كطعأآو تككش ىتم كتترافآ نأ ىلع ىنيتذخآ نا هسقن

 ٠ طرشلا كلذ ىلع هتجوزتف كتح نم نيئربتو كسفن كل
٠ لطاب طرشلاو مات جيورتلاف تفصو ام ىلعف



 _ ١إ\٥

 = ةلسم ديه

 ريبخ اهاتآ نبح وآ جيوزتلا ليت اهجوز ىلع تطرش اذا ةآرملا نعو س

 عامجلا ف كيآر نم ذفنأ ىسفن ف ىيأر نأ "ىلع ضرأ تلاتف ٠ جيوزتلا

 تدارآ ام جوزلل ةآرملا ىلع بجي ام عيمجو لزنملا نم جورخلاو لمعلاو
 رصقتو انأ متأ ثيح متت ىنكسلا ف ىل عبت تنأو تكرت تدارأ امو تلعف
 ٠ انآ رصتأ ثيح

 اهل ناف ىنكسلا الإ اهلك طورشلا هذه نأ ملعاف تفصو ام ىلعف

 ٠ جيوزتلا مت ةدقعلا دعب هيلع تطرش ام ىلع ايضارت ناف تدارأ ثيح

 كلذ هل ناك هيلع اهتطرش ىتلا طورشلا كلت اهل متي ملو عجر اذإ
 جوزللو ءاسنلل ام جوزلا ىلع اهلو اهانكس تطرش ام ثيح انكسلا الإ

 ٠ لاجرلل ام اهيلع

 ؟ ةلآسم. 3

 نوكي نأ الإ ىضرأ ال تلاتف ، جيوزتلا ربخ اهاتأ اذا ةأرملا نعو س ا
 ناكو تيضر دقف اذكو اذك ىقادص ناك نإ تلاقو ٠ اذكو اذك ىقادص
 ؟ كلذ ىف ىآرلا ام رثكآ وأ كلذ نم لتآ قادصلا

 ىلع ةدقعلا دعب نم ىضرت ىتح جيوزتلا متي الف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهتتادص نم هب ىضرت ءىش

 ةيهاركلا ترهظأ دتو ةدقعلا دعب نم ىضرت نأ لبق نم اهب لخد ناف
 ٠ هريغ وآ اهوبأ اهجوز جيوزتلا لطيبو ةمرحلا تعقو دقف

 ٢ ةلأسم وج

 اوجوزي له ةعاضرلا نم محرلا رئاس كلذكو ةعاضرلا نم خألا نعو . ..

» مهريغ ىلو نكي مل اذا



- ١١٦ 

 ايناو سانلا نم هريغك وهو جوزب الو ةعاضرلا نم اخآ ال لاق

 ٠ ةبصعلل جيوزتلا

 ناف مهنم ىلوآ ناطلسلاف مأل خآ وآ لاخ لثم مرحم ,ذ ناك ناف .

 ٠ امهنيب قرفي مل جوزلا لخدو ءالؤه نم ةدحاو جوز

 ح ةلأسم ة

 ؟ هجيوزت زوجي له رئاجلا ناطلسلا نعو

 هل ىلو ال نم جيوزت ىف ءاوس كلذ ف لداعلاو رئاجلا ناطلسلا

 ٠. ىماتيلل ءالكولا ةماقا فو

 ج ةلأسم 3

 مث اهب زاجو اهجوز نم تلكوف مهونب وأ ةوخا اهل هلعل ةأرما نعو س

 ٠ ءايلوألا كلذ ريغ

 هيلع تمرح دقو امهنيب قرفيو دساف جيوزت ا.ذهف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهتتادص هيلعو اديآ

 اهيلو ريغ اهحكنآ ةآرما لك » لع ىبنلا نع ثيدحلا ق ءاج دتو

 ٭ » لطاب حاكنلاف

 ءاسنلا هلعل جيوزت لاق هنآ هللا همحر ديز نب رباج نع ىور دتو

 حكانلا اودلجا لاق امناو حوكنملاو حكانلا اودلجأ اياغبلا نم اهسفنأ
 دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ريذعتلا اولا حوكنملاو

٠ هللا ةمحرو كيلع مالسلا و مالسلا هيلعو ىهنلا



 س ١١٧

 " ةلاسم :3

 اهتخآب جوزتي الف ةآرما قلط نم عرشلا نايب باتك نم ةفاضالا نم ة

 ٠ هنم ةدع ىق كلت تناك ام

 ٠ هنيح نم اهتخأب جوزتت نآ سأب الف تتام نا امآ

 رهطي نآ هل لحي مل هنيح نم اهتخآب جوزت ناق ديعس وبآ لانتو

 ٠ امرحم اهنم رظني الو ةتيملا

 : ةلأسم ج

 وأ ةمرحب هتأرما هنه تجرخ لجر هف هللا همحر ديعس وبأ لاقو
 وآ اهتمع جوزتي نآ دارآو ةعجرلا هيف كلمي ال جورخب وآ ثالث قالطب

 ١ ؟ اهتدع ىضقنت نآ لبت اهتخأ

 ٠ انباحصأ لوت ىناعم ىف جرخي ام ىلع افالتخا كلذ ف نأ ىدنعف

 ٠ كلذ هل نأ : جرخيف

 اهنال اهتدع ى هقنك ىتح كلذ هل سيل نآ : لوقلا ضعب ق جرخيو

 ٠ جيوزتلا ببسب هنم دتعت

 فالتخالا ىنعم هقحلي له ةعجرلا هيف كلمي اقتالط ناك ناف : هل تلق

 ؟ لوألا لثمو

ث: ةعجرلا كلمي هنأل انباحصأ لوقت ىف كلذ ملعأ ال : لاق



 _ ١١٨ م

 ۔ لصخ

 رشع وآ ةتاغ نيثالث وأ تاردس رشع ىلع ةآزما جوزت لجر نعو _

 ؟ كلذ زوجي له نمث هل امم كلذ ريغ رجش ىلع وآ تاطرق

 ىلع جيوزتلا زاج مهارد ةعبرأ ةميق ىلع اهجوزت نا تفصو ام ىلعف
 ٠ هيلع اهجوزت ام اهلو كلذ

 تاقدص طسوأ اهل ناك مهارد ةعبرآ هتميق نم لقأ ناك ناو

 ٠ اهئتاسن

 مهارد ةعبرأ نم لقآ ةميق ىلع اهجوزت امنا ناك اذا زئاج جتيوزتلاو

 ٭« باوصلاب ملعآ هللاو

 : لصف

 هرمأي ملو ىبنجأ وآ هنود ىلو اهجوزف هتنبا جوزي ال فلح لجر نعو س

 ٠ كلذب ضار هنأ رغ فألا

 ىلولا اهجوز لعي مل ناف جيوزتلاب رمأي بألا ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ مات جيوزتلا و هدعب نم

 ٠ نيملسملا ةعامجو اهب ىلوآ ناطلسلا ناك هريغ ىلو اهل نكي مل ناو

 جيوزتلا كلذ بألا هركف بألا ىلع جتحت نآ لبق نم ىبنجأ اهجوز ناف

 ٭ امهنيب قرف

 لخد امهنيب قرفي مل ىبنجألا اهجوز ىبأف بألا ىلع اوجتحا نا

٠ اهب لخدي مل وآ اهب



 س ١١١٩

 ة ةلآسم 3

 لحي له هجرفب وآ هديب بوثلا قوف نم ةآرما جرف سم لجر نعو 43

 ؟ اهجوزتي نآ هل

 جرفلا هنآو سم ام فرعي ناك نا ءاهقفلا نع انظفح اميق : لاق

 ٠ ادبأ هل لحي ال

 : ةلأسم وه

 نآ دارأ مث ةوهس ريغ نم ةريغص ةيراج جرف ىلا رظن لجر نعو ..

 ؟ كلذ هل زوجي ال مآ كلذ هل زرجيأ اهب جوزتي

 ريغ نم اهيلا رظن اذا ءاهقفلا لوق نم انظفح ىذلاف تفصو ام ىلعف
 . هيلع مرحت مل ةرظنلا كلت نم اهايا هذخآ نكي ملو ةوهست

 ٠ اهجيوزت هل زجم مل ةوهشب اه رظن ا.ذاف

 ٠ ملعأ هللاو كلذ هل زجي مل ةرظنلا كلتل اهذخأ نا كلذكو

 لاق هنآ لع ىبنلا نع ةياورلا ىف ءاج هنآ اضيآ هنم باوج نمو

 ٠ « جيوزتلا نم هيلا بحآ لالحلا نم ائيس هللا "لحآ ام »

 : لصخ

 ىف رتاف ضرم نأ ىلا اهعم ناكو ةريرسلا ف ةأرما جوزت لجر نعو 41

 امهنم ىحلل له امهدحآ تام مث اهجوز هنأب ىه ترقآو هتجوز اهنأ هضرم
؟ تيملا نم ثاريم



 س ١٢٠

 نوكي نآ الا ةجوزلاب الو جوزلاب رارقالا كلذ زوجي ال اولاق دتتف
 ىق امهرارتا ناك ءاوسو ةلداعلا ةنيبلا كلذب دهشتو ارهاسث جيورتلا
 ىلع هرارتتا ناف قادصب ةآرملل جوزلا رقي نآ الإ ةحصلا ف وأ ضزملا

 . زئاج قادصلاب هسفن

 ٠ ثاريملا اهل نوكي الو قحلا نم هب اهل رقأ ام ةأرملل كلذكو

 ةلداعلا ةنيبلا وأ ةرهشلاب الا اهرارقا زجي مل اعيمج ارراقت ول كلذكو
 ٠ جيوزتلا ىلع

 هل ثراو هنآ هبرغآ نم هرارقا زاج محر الو ةبصع هل نكي مل نمو

 ٭ جوز وآ ةلعل جيوزت وآ محر نم

 : ةلأسم زج

 : باتكلا ريغ نم

 هريغ كولمم وآ هكولمم وآ لتنعي ى ذل ١ ىبصل ا هنب ١ لكو ا.ذ ١ لجرل .و س

 : كلذ ىف فالتخالا ىرجي هتنبا جيوزت ف هنذا ريغب وأ هديس نذاب

 ١ نورخ آ مهنم هزجي ملو هزاجأ نيملسملا ضعب ٠

 ملعأ هللاو جورفلا رمآ ى طوحألاب ذخألا بحأو ٠

 ىآرلاب هيق فالتخالا ىرجي هتنبا جيوزت ق اكرشم لكو اذا كلذكو ٠

 : ل صق

 ٠ كردلع اع مالس هىلا بتك نم ىلا هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج

٠ دعي امأ



_ ١٢١ 

 باوثلا ميرك ىلا كىو اني غلبو باوصلاو لدعلل اناا و هللا كقفو ٠

 اهيلط ةآرما نع هللا كمحر تلأس كناو هيلع ءانثلاو هللا دمح دعي

 جيوزتلا تدارأو بئاغ اهيلو ناك وآ هب اهجوزي نآ اهيلو عنتماف اهوغك
 ؟ نوحلاصلا مآ اذه لك ق ناطلسلاف

 ارئاج ناك هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلا نأ رثألا هب ءاج ىذلا
 ٠ الداع وأ

 ...ه نيحلاصلا نيملسملا ةعامج كلذ دعب ناك ناطلس نكي مل ناف

 ؟ نوحلاصلا عنتما ناف : هل تلق

 هلوقي ام رظني الو جوزي نأ ىلو نم برقآ ىلو دارأ نا : تلقو .{
 ١ ؟ ىندألا ىلولا

 ىلو ال ةآرما اذه لثم ىنعو ناطلس كلانه نكي مل اذا نوحلاصلا امآف

 نم اوعتتمي نآ مهعسي الف مهيلا كلذ بلطف ةضيرف ىلا جاتحم ميتي وآ اهل
 ٠ كلذ ةفرعم مهعم ا.وناك ا.ذا كلذ

 كلذ بلطف جوزب نآ لوذلا ىلولا ايآ ا.ذاف ء ايلوألا | دعبآ ى ذلا ىلولا امآو

 . ؟ هدعب ىذلا ىلولا ىنا

 نهولضعتالف ) : لوقي هللا نأل كلذ نع منتمي نآ هعسي الو هجيوزت زاج
 نهوعنمب نآ مهل سيل ءايلوثلل ليق اميف اذه امناف ( نهجاوزأ نحكني نآ
 ٠ كلذ ندارآ اذا جيوزتلا نم

 ناو نيملسملل ءايلوأ تانث مهآ نوملسملا اهركذي ىتلا ةعامجلا نعو

 !اوسيلو ةداهشلا نيزئاج تاقث اونوكي نأ ىزجي لهف كئايلوآ ارومدع
 ؟ ءايلوآب

٠ ءاملع ءانلوأ الو دعألا جيوزتلا مهل روجي ىتلا ةعامجلا نوكي ال



١٢٢ 

 : ةلاسم ده

 ؟ اضعب مهضعب ىلوتي ال اوناك نا تلقو

 اذا ائطخم نوكي نآ نيقيرفلا دحأل ديال ! نيحلاصب . سيل ءالؤه

 ٠ ملعا هللاو اضعم

 : باتكلا ريغ نم

 نالف نب نالف تجوز دت لوقي جوزي نآ دارأ نم ىراوحلا وبأ لاق 71َ

 ٠ ( نيع روحب مه انجوزو (: هللا لوتب نالف ت تنب ةنالفب

 ٠ جيوزتلا اذكه نوكي : ليق دقو ا

 ة زئاج كلذت ف لجرلا مسا لبق ةارملا مساب ادب ناو
! ٠ ٠١> 

 دت : لاقت ناف هللا ,همحر بوبحم نب دمخم هللا دبع 7 نع ‘كلذكو

 نم انالف تجوز دق : لاقت وآ نالف نب نالف نم نالف تنب ةنالف تجوز

 تني ةنالفب نالق نب نالف تجوز دق هبأ رمؤي ىذلاو زئاج:هلكو ةنالف
 . : . . :.و .. نالف

 ىلو بالا كلذ زوجب الف اهيلو امه دحآ نيلجر ةداهشب جوز نمو .

 ٠ حوكنمو حكانو نيدهاسنو

ث .ء دعب امأ كيلع مالس بتك نم ىنلا ىراوحجلا ىبأ نم باوج



 س ١٢٣

 انل بهي نأ هلأسنو وه الإ هلإ ال ىذلا هللا كيلا دمحآ ىناف ..

 دلوو لجر نع اناياو هللا كمحر تلاس اديدس الوتو ادسثرو اقيفوت كلو

 ةأرما ماب لجرلا نبا جوزتو ةأرملا ةنباب بألا جوزت نيتآرماب اجوزت هل

 دلو خيشلا ةآرما مآ ىهو مالغلا ةآرما تعضرأف حيشلا ةآرما تدلوف هيبأ

 ؟ هتأرما هيلع دسفت له هييأل هوخآ وه و هنبا

 ٠ هتأرما ىف هيلع داسف انهاه عقي سيلف تفصو ام ىلعف

 : ةلأسم دب

 ىف اهدازو ةيطعلا ىف اهدازو لجألا ىضقنا املك ةعتملاب لوتب نمعو
 ؟ ءىشب كلذ سيل مأ هقبلطت نوكي لجألا ىضقنا املك نوكي له لجألا

 لع اذهو كلذ ىلع امهف هديزتو اهديزي مادام ءىشب كلذ سيلف

 ٠ ةعتملا ةزاجاب لوتب نم لوق

 : ةلسم هب

 جيوزتلا اهغلب املف اهنذا الب وأ اهنذاب ةأرما جوزت لجر نعو س
 + هتركنآ

 دعب نم جيوزتلاب ةأرملا ىضرت ىتح هيلع عمتجملا نيملسملا نم لوقلاف
 ٠ جيوزتلاب تضرف تعجر مت حاكنلا ٥هدتع

 ٠ خسفنا دق ة جيورتلا ن زا : . : ءاهقفلا نم لاق نم ه لات دشف

 مهو ميتدامش ىلع دوهشلاو اكسمتم جوزلا ن .راك ا .ذأ : لاق نم . لاتو..

_ : ؛ ه مات جيوزتلاف تيضر ىتح ةآرملا ىلا نوبلطي



 س ١٢٤

 كلذ نأ بسحآو هللا همحر رباج ىبآ نب ىسوم نع . كلذ ىوربو

 ٠ اهسلجم ق تمادام

 نيكسمتم دوهسشلاو جوزلا مادام اهسلجم تقراف ؤلو انفرع : هزيغ لاق
 ( . حاكنلاب

 : ةلاسم ده

 :باتكلا ريغ نم

 لخدو اهريغب هجوزف جوزملا طلغف ةآرما جيوزت ىث الجر لكو لجر ف ۔

 . ؟ ةبوطخملا ةآرملاب جوزلا

 ء لحت ال : نيملسملا ضعب لاق

 ىلع طلغلا عقوو اهدارآو اهيلا ذصق هنأل لالح اهنآ : نوزخآ لاتو

 ٠ ملعأ هللاو اهريغ

 مالل خألا جيوزت نعو ىراوحلا ئبآ نعو ::باتكلا ىنلا ةفاضالا نمؤ ,

 ؟ اهمآو اهيبأ نم خآ ةجوزملا ةآرمللو

 ٠. زاوجلا لبق ىلولا ريغ اذا ةدقعلا تخسغنا ىلولا ريغ اذا

 ءاهقفلا ضعب لوق ىلع امهنيب قرفي مل زاوجلا دعب نم ريغي ناو
 . بآ اهل نوكي نأ الا

 امناو جيوزتلا اذه اوريغ دمت ءابلوألا ناك اذاف ىبنجآ اهجوز ىتلاو

 ثاريم الو جيوزتلا كلذ خسفنا دقف ريغ دق بآ كلانه ناكو ئبنجآ اهجوز

: ٠ هدلو دلولاو اهتادص هيلعو اهن هل



 ب ١٢٥

 هتاريم جوزللف ةآرملا تتام ىتح فألا الو ءايلوألا ريغ نكي مل ناو

 ٠ زاوجلا مقو دق ناك اذا اذهو هتجوز نم لجرلا ثري امك اهنم

 لجرلا نم اهل ثاريم الف ىبنجأ اهجوز امناو زاوجلا عقو نكي مل ناو
 ٠ ءايلوألا رع ا.ذا

 ثاريم الف بآ كلانهو ىبنجأ اهجوز دقو اوريغي مل ولو لوقآ كلذكو

 اهيلع ةدع الو اهل قادص الو لطاب جيوزت كلذو اهب زاج نكي مل اذا اهل
 ٠ لطاب مامت كلذف توملا دعب نم جيوزتلا بذلا متآ ولو

 جيوزت بلط لجر نعو ىراوحلا ىبأ تاباوج نم اهتدجو ةلأسملا هذه ه ¡{
 مل وأ كلذب اهملعأ اهل قلطمل اهلحي نأ دارأو اهيلو ىلا وأ اهسفن ىلا ةأرما
 رقغتساو كلذ ىلع مدن مث جوزتي مل وآ اهب زجي ملو اهب جوزتو اهملعي
 كلذ دعب نم لحت له كلذ رغل اهجيورت دارأ مث جيوزتلا كلذ كرتو هبر

 ؟ جيوزتلا

 اهذخأ اذا ادبأ هيلع تمرح دقف اهب زاج دت ناك ناف تفصو ام ىلعف
 ٠ هريغل اهلحيل

 كلذب لوألا اهقلطمل لحت الف تملع دمت ةأرملا تناك نا اضيأ كلذكو
 ٠ ليلحتلا ة هين ربح ىلع هلعل هريغ اجوز جوزت نآ الا حاكنلا

 نع عجر مث اهلحب نأ ديري امنا هنأ اهملعأ دق ناكو اهب زجت مل نا ناو

 اهيل ١ عجري نآ دا رآ ناف كلت هتين نع عجر دت هنآ اضيأ اهملعآو ةينل ١ كلت

 ٠ كلذ د هل راج راح ديدج ح اكنم

 كلذب هتين نع عجر دقو حاكنلا هل ددجب نآ ريغ نم اهب زاج ناو

. حاكنلا كلذ ميرحت ىلع مدقتن ملو امهنيب قرفي مل كلذب اهملعآو



 س ١٢٦ ہ

 دعب نم اهجوزت مث كلذب هتين نع عجر مث اهب جوزتي مل ناك ناو ..
 اهنأ الا اهملعي مل وأ كلذ نع هتين عوجرب اهملع .ازئاج جيوزتلاف كلذ

 ىلا عجرت نآ اهل سيلف ليلحتلا كل ذخأب هنآ تملع دق ةآرملا تناك ن

 ليق كلذ نع عجر دق هنآ تملع دت نوكي نأ الا حاكنلا كلذب لوألا اهجوز

 ٠ اهجوزتي نأ

 كلت نع عجرتو رخآلا اهجوز عم ىهو كلذب تملع نكت مل ناف
 ٠ ةدنلا

 الجر لكو لجر نعو ىدنع اميف هللا همحر ديعس وبآ هلعل لئسو

 ليكولا هيف ىذلا دليلاا ريغ دلب ىلا دلا ولا جرخو هتنبا جتبوزت ق

 الجر ليكولا جوزو جوزب هتنبا جوزو لكول , نم ةلاكولا دلاولا عزتناق

 س -

 ٠ ةآرملاب ىلوأ نيجوزلا ىآ اهييبآ عم. وأ ليكولا دلب ف ف ةارملاو رخآ

 ىاف دلاولا نم نمو هتلاكو ق ليكولا نم : جييوزتلا عقو اذا / ىم : 3

 ٠ ىلوأ هجيوزتو هجوز وهف رخالا لبق اجوز ةآرملا هب تيضر نيجوزلا

 جيوزتلاب تملع امل اعم عبمج نيجو زلات "ةارلآ ك تيضر ناق : هل تام .1

 ؟ اهب ىلوآ امهيا

 ٠ اهب ىلوأ امهنم لوألا جيوزت ليق هنآ ىعم : ل ات

 اه اضر نأل اعم اعيمج امهب .تيضر ١ ذا اهحاكن . .دسىقي : هنا : . ىعمو .

 ٠ اهجوز :ناكو اتباث هحاكن امم امه ١ دحاب .تيضرو تعجر ناف الطاب كلذب

 : ةلأسم هبج

؟ ةدع اهيلع . له .تنز اذا ةآرملا نع 4 أن و : 0 !ا باتك نم .سس



_ ١٢٧ 

 ةدعلا نأ لوقي نم لوق ىلع كلذو ةدعلا ىنعم اهيلع دجوي : لاق

 . ءىطولا نم اهمكح تبثي

 نم اهتدع ىضقنت نأ لبت تجوزت نا اهنا ىراوحل! ىبآ نع دجويو
 ٠ دساف حاكنلا ناك كلذ

 ٠ هريغ نع اصيخرت دجوي دتو

 : ةلسم وده

 مل ةأرملاب جوزلا زاجو ىسادسلا نم لتآ وهو ىبصلا جوز ناق ..

 نب دمحم نع:ىراوحلا ىبأ خيشلا باوج ف كلذ اندجرو امهنيب قرفي
 . بو يحم

 . بوبحم نب دمحم نع ىراوحلا ىبآ خيسلا باوج ى كلذ اندجو

 : ةلسم هيب

 نآ دارآ لجر نع تلأس هللا هدعسآ نسحلا ابآ هنع .تلأس ام اذهو س

 اذه ىف اولخدي نأ جوزلاو دوهسثلل له اهيلو هنأ ىعدي ةأرما جوزي
 ؟ جيورتلا

 لخدي ال هنا انفرع ىذلاف هللا همحر ىراوحلا وبآ خيسلا امآ : لاق

 . ىتنبا تجوز دق جوزملا لوقي ىتح جيوزتلا ف

 : تخثلا ىق اوفلتخاو

 ةداهشلا تزاج ىتخأب انالف تجوز دق ناق اذا : لانت ن لاقف
 . ٠ ٠ كلذ ىلع

6٠ ‘“"٦“. اضيآ مألا نم هتخآ نوكت اهلعل زوجي ال : لات نم لاقو



 وه اذه نأ ةآرملا ترقأ اعيمج اورراقت اذا : لاقف ىراوحلا وبأ امأو

 كلذ ق لوخدلا زاج كلذ ىلولا لاتو ٠ هبيغ ايلو ىل ملعأ الو ىلو

 ٠ دوهسشلاو جوزلل

 ؟ ةرداقملا هذه امو هل انا. : تلق

 امهاوعد نوكي هنا لثم بولقلا اهعفدت ال ىتلا ةرداقملا ىه : لاق
 نئمطي ام ىلع دحآ هعفدي ال كلذ نآ ريغ كلذب دهشت ال تنأو ةيرقلا ىف كلذ

 ٠ كبلق هيلا
 : ةلاسم ذ

 اهجوزتي نآ ةآرمال لاق لجر ف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع تظف
 ٠ هيلع قادصب ىلولا ةجوزف كلذب هتباجأف هيلع :قادص الب

 ٠ ىلولا ضرف ام اهل : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 اهجوزف نقح الب تضر اذا : ضعب لاق راثآلا ضعب ق تدجو دقو . ! ,

 . مه ارد ةعبرأ اهل نآ ائيسث اهل ضرقي ملو اهجوز .وآ قا دصب اهيلو

 : ةلأسم 3

 ؟ اهمآ هوبأ جوزتي ن آ زو ج. له ةآرما جوزت لجر نعو ر

 ٠ كلذ زئاج معن

 نيملسملا ١ نم ١ دحآ نآ ملعن ملو هيآ ة هبرير نبال ١ جوزتي كل ذكو

 . كلذ هرك
 ه ٤4

. هيبأ ةجوز ماب:نبالا جوزتي كلذكو



١٢٩ 

 ةلأسم وبع :

 بسنلا هقحل دلوب هتجوز تءاج ناو هجيوزت زوجي ىصخلاو ,م 7

 ٠ هتحيبذ لكؤتو

 . اهجيوزت زوجي امجعلا ةآرملاو

 سيلو علخ الو هل قالط الف ةأرما جوزت نا مجعألا كنذكو
 ٠ ءىش كلذ نم هءابلوأل

 : ةلسم ج

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 ٠ اهب لخد ىتلا ةبيبر ةأرما جوزتي نآ لجرلل هركيو۔۔

 ٠ هيلع مرحت مل ةبيبر ةآرما جوزت نا : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ همآ جوز حكن نم جوزتي بيبرلا كلذكو ا

 هداسخي لهاج وهو اهب لخدو ادساف ادقع ةأرما ىلع دقع نمو

 وآ هيبآ ىبآ هدج ةكيرت جوزتي نآ لجرلل هركيو هيبأو هنبا ىلع مرحت .اهنا

 ٠ همآ ى دآ

 ىبأ وآ همآ ىبآ هدج ةكيرت جوزت نم ىلع مارح : ىراوحلا وبآ لات
 ٠ امهنيب قرفم مارح هبي

 لضنلا لات اذهبو ا.ذه ق حصأ ىراوحلا ىبآ لوقت : ديعس ا وبأ لاق

 ه ىراوحلا ىبآ نبا

( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج - ٩ م )



_ ١٣٠ 

 ح ةلاسم ةيج

 اهجيوزت هل لحي الف بوثلا قوف نم ةأرما ءيطو نم ىراوحلا ىبأ نعو _.
 ٠ اظيلغ وآ اقيقر بوثلا ناك

 اذا اهي جوزتي نآ هل سيلف بوثلا قوف نم اهجرف سم ول كلذكو
 . سم ام فرع

 دسفت اهنا ضئاح ىهو بوثلا قوف نم هتجوز ءىطو نم كلذكو
 ٠ ٩4_دلع

 : ةلأسم .3

 جرف ىلا هدي دم دق هنأ ملعي لجر ى هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو ۔}]۔

 ٠ هسمي مل وأ هسم هنأ ملعي ملو ةآرما

 . اهب جوزي الو ةهبست اذه ى : لاق

 جرفلا سم هنآ ملعب ىتح زئاج هنا كلذ ىف رقعج نب دمحم نع دجويو
 ١ ٠ دمع هيل ١ رظن وأ

 بوبحم ند دمحم نع دجوي اذكهو هللا ءاش نا باوص كلذ لكو

 ٠ هللا همح ر

 :ج ةلآنسم هج

 ةمالسلا ءاملا لزنأ ىتح لجر جرف تسم ةأرما ف ىلع ىبأ نعو =-
 ٠ هلا زناو هتعواطم لاحل ملسن اهجيوزت نم

. انظفح أذكه هيلع مرحت مل اهجوزت نا هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق



 سحس

_ ١٣١ 

 ؟ ةلأسم وج

 جوزتي نآ هنبال زاج ةآرما جوزت نمو : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو 1

 ٠ اهتنبا وآ اهمأ

 جيوزتلا تريغ تغلب املف اهب لخدي ملو غلبت مل ةيبص جوزت نمو

 ىتح ةيبصلا جيوزت تبثي ال نم موق ىلع اهمأ جوزي نآ هل زوجي هنا
 ٠ غلبت

 جوزتي نآ هل سيلف اهيلع هتيثيو ةيبصلا جيوزت زيجي نم لونت ىلعو

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ةجوز اهنال لخدي مل مآ اهب لخد اهمأ

 ج ةلأسم ةه

 اهسفن ىه تجوز اذا ةأرملا ىف دارأ هلعل هللا همحر ىراوحلا وبآ لات

 ٠ امهنيب قرف اهيلو ةلاكو ريغ نم

 ٠ زاج اهسفن تجوزو اهيبلو اهلكو ناف

 امهو ةيبنصب انز ىبص ف هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو 7

 جوزتي نأ لجزلا بحأ اغلب املف مارحلا الو لالحلا الو ةوهشلا نالتعي ال

 ؟ كلذ هل زوجي له اهب

 مل اهعماجف عامجلا عيطتست تناك نا : ءاهقفلا ضعب لاق دتت : لاق

 ٠ ضورعم هللا همحر بوبحم نب دمحم لوق اذهو كلذ دعب اهجيوزت هل زجي

٠ ملتحي ىتح اسأب كلذب ءاهقفلا ضعب ري ملو



_ ١٣٢ 

 اهب زاج ولو اهب جوزتي نآ هل لالحو هعبصآ لثم ىبصلا ركذ : لاتقو

 ٠ انيلا بحأ لوقلا اذهو

 : ةلأسم ةي

 مهمحر ىرا وحلا ىبأ ىلع ضورعم هللا همحر بويحم ني دمحم نعو 7

 ٠ معن : تلاق ٠ اذكو اذكب ةنالف كتنبا تجوز ةأرمإل لاق لجر ىف هللا

 اهجوز نآ مث اهب تجوزتل صخرلا اذهب اهيطعت كنأ ملعأ تنك ول : لاقف

 ٠ اهأراب وأ اهقلط

 نآ الإ ادبأ اهب جوزتي نأ لوقلا كلذ لاق ىذلا اذهل لحي ال : لاق

 ٠ اهجوزتي نأ هلف ناعللاب هنم تنابو هعم تناك ىذلا اهجوز اهنعالب

 : ةلأسم ةيج

 جاسنلاو لاقبلاو ماجحلا جيوزت : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق 77َ

 ٠. ةأرملا ىضرب ىلولا جوز اذا زئاج لالح ىلوملاو

 برعلا نم تناك اذا كلذ هل ناك امهنيب قرفي نأ هريغ ىلو بلط نإو
 ٠ اهتتالط ىلع جوزلا ربجو

 : ةلأسم يه

 ىق لكو نم نآ هللا مهمحر بوبحم نب دمحم نع ىراوحلا وبآ ىورو 7

 ٠ اهجيوزت ق هربغ لكوي نآ ليكولا ىنعآ هل زوجي هنآ هتنخآ وآ هتنم ا جيوزت

 نآ ٥ رمآ وآ هنمرح جوزب نآ اليكو هلعج 1 .ذا امآو : ديعس وبآ لاق

٠ هريغ لكوي نآ هل نكي مل هتمرح جوزي



 _ _ ١٣٣

 : ةلأسم ةو

 اهي لخد اذا كلذ زاج ىلو نود ىلو جوز اذا : ىراوحلا وبآ لاق 4

 . متي مل وآ متي نأ هدعب نم وه ىذلا ىلولا ءاسث ناو جوزلا

 تمرح دقف ىلولا متي نأ لبق نم جوزلا اهب لخدو ىبنجأ اهجؤز نو
 هبو انظفح اذكه متي مل وأ زاوجلا دعب نم ىلولا متأ امهنيب قرغو ادبأ هيلع
 ٠ اهتتا.دص ذخأتو ذخأن

 : ةلأسم ةهج

 ىق ءاوس لداعلاو رئاجلا ناطلسلا هللا همحر : ىراوحلا ويأ لاتو ۔ح

 ٠ ىماتيلل ءالكولا ةماقا نو ءاسنلا نم هل ىلو ال نم جعبوزت

 جيوزتلا هيلا تبلطو مكاحلا ىلا تءاج اذا ةآرملا ىف انفرع ىذلا
 مكحي الو ةنيبلاب كلذ ىلع اهوعدب مكاحلا ناف اهل ىلو ال هنا تعدو

 ٠ ملعب كلذ ى
. .- 

 عم اهنأ الو نامعب ءايلوأ اهل نوملعي ال مهنا ةلداع ةنيب تماق اذاف
 مكاحلل زاج اذه حص اذاف المح اهب نأ الو جوز نم ةدع ى الو جوز

 ٠ لاو وآ ضاق وأ ماما نم اهجبوزت ف لوخدلا

 تلعج وآ تمتأ دن مامالا لوني نأ وهو زاج اليكو اهل اوماقآ ناو
 تنب ةنالف جوزيل وأ هذه نالف تنب ةنالف جيوزت ىف اليكو نالق نب نالف
 ٠ هللا ءاسث نا زئاج ظفللا اذه لكو نالف

 ج ةلآشضه :3

 هتنبا جوزي ال فلح لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج _ _, ,س
؟ كلذب ضار هنآ ريغ بألا رمأي ملو ىبنجأ وآ هنود ىلو اهجوزف



١٣٤ 

 اهجوز لعفي مل ناف جيوزتلاب رمؤي بألا ناف تفصو ام ىلعف
 . مات جيوزتلا و هدعب نم ىلولا

 ٠ نيملسملا ةعامجو اهب ىلوآ ناطلسلا ناك هريغ ىلو اهل نكي مل نا

 بألا هركف بألا ىلع ةخسن هيلع جتحي نأ لبق نم ىبنجأ اهجوز ناف
 ٠ امهنيب قرف جيوزتلا كلذ

 لخد امهنيب قرغفي مل ىبنجألا اهجوزو ىبآف فرلا ىلع ١ وجتحلا ناف

 ٠ اهب لخدي مل وآ اهب

 ح ةلأسم ج

 ؟ اهجوزتي مل ةآرما ربد سم نمو ]

 ٠ امارح هري ملو اهجيوزت ءاهقفلا ضعب هركو

 ٠ لبقلا لثم ربدلا ىرآ الو قادصلا فصنف اهقلط مث اهربد سم نإو

 .: لصت
 ىضز طرنث ىلع ىبنجأ ةآرملا جوز اذا هللا همحر ىراوحلا وبآ لاقت ,7

 نب دمحم نعق زاوجلا دعب جيوزتلا ىلولا غلبو جوزلا اهب لخدو اهيلو

 قرفيو ةمرحلا تعقو دتتف ة ىلولا مامتا لدتق زاوجلا عقو ا,ذا هللا همحر بوبحم

 ٠ بآ ريغ وأ ابأ ىلولا ناك متي مل وأ ىلولا متأ امهنيب

 اذهف امهنيب قرفي مل زاوجلا دعب ىلولا متأ اذا ىلع نب ىسوم نعو
 ٠ نيببنجألا جبوزت ق انعمس ىذلا

 ىسوم لوق ىلع بألا ريغ ىلولاو بلا نآ انعم ىذلاو : لاق
٠ ءاوس



_ ١٣٥ 

  3ةلأسم :

 تدهشآو اهسفن ةأرما هتجوز لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو َ}َ

 ٠ جوزلا اهب زاجو دوهشلا

 تدهشأآو جيوزت اذهف نوفورعم ءايلوأ ةآرملا هذهل ناك اذا : لاق

 ٠ جوزلا اهب زاجو دوهشلا

 قرقيو دساف جيوزت اذهف نوفورعم ءايلوآ ةآرملا هذهل ناك اذا : لاقو
 قرفي مل جوزلا اهب زاجو نوفرعي ءايلوأ اهل سيل تناك ناو ث امهنيب
 ٠ امهنيب

 نبا ناهبنو ةرفص ىبأو بوبحم نب دمحمو سابع نبا نع ىوربو

 لالح ةعتملا جيوزت نأ اوورو : هللا مهمحر ىراوحلا ىبأو نامثع

 نب ديعس نب ناميلس نع نامثع نب ناهبن نع ىراوحلا وبآ ربخأو
 ٠ كلذ تلعفل ةعتملا جيوزت دجأ ول : لاق هنا ةرفص نب كلا دبع نع زرحم

 ةعتملا جيوزت نآ هللا همحر نسحلا ىبآ خيشلا نع ىورب كلذكو

 نحنو ةعتملا جيوزت لعف انباحصأ نم ١ دحأ نأ ملعن ملو حخوسنم ربحغ لالح

 ٠ ىدتهن مهرونبو ىدتقت مهب

 ۔ ةلأسم ةهج

 اهيركي نآ ىلع ةآرما ةلعل جوزت نمو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو س
َ ٠ اهلثم قادص اهل هيلع ناك كلذ ىلع اهب لخدو ةنس هسفن



_ ١٣٦ _ 

 ٠ زئاج كلذف

 اذا زئاج هنآ وجرأف تلبقو ةنس اراد اهنكسي نآ ىلع اهجوزت ناو
 . ادعاصف مهارد ةعبرأ ةميق نم رادلا ةزاجا تناك

 ةيجوزلا ماكحأ ةيجوزلا مايأ ف ةعتملا جيوزت ماكحأو : رظانلا لاق
 ٠ ثاريملاو ةدعلاو قالطلا ق نيجوزلا نجي

 ثاريملا ةيآب خسنو مارح ةعتملا حاكن : نيملسملا ضعب لاتو
 ٠ ةدعلاو قالطلاو

 : ةلأسم 3

 ىدهف ةآرما جوزتي نأ دارأ لجر ق هللا همحر ىرارحلا ىبآ نعو

 بايثلا نا ، لجرلا ذخأت نأ تبأ مث هتلمعو هتلزغف اناتكو انط اهيلا
 ٠ اهلزغ ةرجآ ةآرملل هيلعو لجرلل

 وآ اهلجاع نم بفسحي الف اياحضلاو اما.دهلا اهيلأ ىدهآ نا امآو

 ٠ باتكلا نمو ٠ اهيلع طرتشب نأ الا اهلجآ

 ىمعآ امهدحأ ناك وآ نيلدع ريغ نيلجر ةداهسنب تجوزت ةأرما نعو .

 ؟ جيوزتلا تيئي له امهالك وآ

 تيئي الو تباث جيوزتلاف نيلدع ريغ نا دهاشلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

٠ امهالك وآ ىمعأ نيدهاشلا دحآ ةلعل ناك اذا امآو ركنأ اذا هيلع قادصلا



_ ١٣٧ _ 

 نا اهتادص اهلو دساف جيورتلا نا : ءاهقفلا نم لاقت نم لات دقف

 . امهنيب قرفيو اهب زاج ناك

 زوجت الف قادصلا امأو مات جيوزتلا نا بوبحض نب دمحم نعو

 ٠ ذخأن رخآلا لوقلا اذهيو قادصلا جوزلا ركنأ اذا هبلع امهتداهسش

 ةفاضالا نمو ٠ جيوزتلا ىف كل تفصو امك درلا ىف لوتلا كلذكو
 ٠ باتكلا ىلا

 : ةلأسم وبع

-- 

 لخدو ةنيب ريغب ةأرما جوزت لجر ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو ,س

 ؟ كلذ ىلع اهب

 ريغب زئاج جيوزتلا نآ نظت ام ىلع اهسفن نم هتنكمآ تناك نا : لاقف

 ٠ ةمرحلاب ةلهاج تناك نا كلذكو ٠ اهتقادص اهلف ةنيب

 ةلزنمي كلذف اهيلع ما رح كلذ نأ ملعت ىهو اهسفن نم هتنكمآ ناو

 قادصلا موزلب ةلاهجلا ىف رثألا هب ءاج اميف اذه هيشو اهل قادص الو انزلا

 ٠ ةلاهجلا ىلع هيق

 : ةلأسم ةب

 نم ائيش ةآرملا ىلول ضرعو هنم ملع الب:ةجوز هنبال جوزت لجر نعو رس

 ةيهارك الو ىضر ةجوزلا نم الو جو نم ملعي م مت | اهدنتن نم هلام

٢9 لطاب جيوزتلا اذهف تفصو ام ٠
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 ةلأسم وبع :

 وآ اهب لخدف اهاضرب ةأرماب جوزت ىبص نعو ىراوحلا ىبآ نعو س
 ىضر نوكم نآ فاخآ ىناف ىنقلطت ةآرملا تلانف اههرك غلب ا املف لخدي .مل

 ؟ كلذ هيلع اهل له هناسلب هراك هبلقي

 اهنيب اميف ىضر دق نوكي نآ نكمي دقو كلذ هيلع اهل معن : لاقف.. ...
 هنسو ٠

 تريغ نا زا جيوزتلا ريغ امهيأف اعيمج اغلب مث نييبص اناك نا كلذك

 ٠ اهيلع هل كلذ ناك تضر ام اهنبمب لجرلا بلطو ةآرملا

 نمو _ هيلع اهل كلذ ناك اهقلطي نأ ةأرملا تبلطو لجرلا" ريغ ناو ا
 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا

 " 2 ةلاشسم: دج

 اهمع نبا نم اهجوزف اهيبآ وخأ مع اهل ةأرما نعو ىراوحلا ىبآ نع

 . امهنيب قرفي مل زاوجلا عقو اذاف اهمع ىلع ةجح الب كلذ ن 'الفسن و

 ٠ ةدقعلا معلا ددج زاوجلا عقو : نلأ نا ن

 هتم لفسآ وه ىذلا ىلولا جوز ةدتعلا ددجي نآ معلا ىبآ ناو

 ٠ كلذ زاجو

 ىهني ام ىلا ىلولا تعب ىلولا جيوزت تركذو رثألا ءاج كلذكو

 خالا دعم معلا مع نباو خآو مع لثم ناك اذا : لاقت نم لاق دمت

 قرغي ليق دقف معو خأ كلانه معلا نبا جوز اذاف معلا دعب معلا نباو

! ٠. . إ ةدم



 س ١٣٨١

 نم اريثك فالتخا اذه ىفو بأ كلانه نكي مل اذإ : لاق نم لاتو
 ٠ ءاهتفل أ

 : ةلسم بج

 س

 جوزتي الو جوزب الو ىثنخلا ق ٦ اميق ىراوحلا ىبآ نعو ذ7َ

 سيلو ى" رسب نأ هلف ةآرما ىلا جاتحا . نا اولاق دق مهنأ الا جوزب الو

 ٠ امهنيب قرفي مل جوزلا زاجو هل زاج جوز ناف جوزتي نآ هل

 : ةلاسم 3
 .هس ۔ ح ٠. ۔.۔ه `

- 

 نالف نب نالف تجوز دق لوقي جوزي نأ دارأ نم : ىراوحلا وبآ لات -
 ٠ ( نع روحم مه انجوزو ( هناحبس هللا لوقل نالف تني ةنالفب

 لحرلا 7 ليق ةآرملا مساب ادب ناو جيوزتلا نوكب ا.ذكه ليق دق

 + هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ نع كلذكو زئاج كلذق

 : ةلسم د

 قشلا هل نابتسا اذاف ةآرما ىلا رظن رظن ناك ناو ىراوحلا ىبأ نع رز

 : ة اهتنباو اهمأ تمرحو ١ دبأ هيلع تمرح راهنلاب ادمعتم هيلا رظنو

 : ةلاسم بج

 دمحأ ن نب رمعا نب دمحم هبقفلا نع ةلأم رثآ ىلع نايبتلا باتك | نم :

 نباو معلا جيوزت لثم بألا ريغ ىلولا نود ىلولا جيوزت ىو هللا همحر

 ؟ال مأ زوجي خآ ةآرمللو معلا

٠ ملعآ هللاو زئاج : باوجلا .. -.



_ ١٤٠ 

 نوعبرالاو ىداحلا بابلا

 ق

 ةدعاوملا ىنو ةدوقفم ةجوز هل نمو بئاغلا ةجوز ماكحأ

 كلذ هابشأو جوز اهلو ةأرملل ضيرعتلاو ةأرملل ةدعلا , ىف

 هيلا بتك نم ىلا هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج ٠ دعب امآ ٠

 ميرك ىلا كبو انب غلبو ه باوصلاو لدعلل اناباو هللا كقفو
 ٠ باوثلا

 جيوزتلا تريغ تغلب املف ة هميتي ةيراج كلم لجر نع هللا كمحر تلآ أ

 ق بئاغ جوزلاو جوزت نآ تدا رآو : ةفيعض ىهو اجوز هب ضرت ملو

 . ه نامع

 نيبو اهنيب قرفي مل تجوزت نا ةأرملا هذه ناف تفصو ام ىلعف
 ٠ رخآلا اهجوز

 امهنيب قرغي كلانه جيوزتلا تابثب هجج هعم تناكو بئاغلا مدنت ناف ٠

 . مكاحلا ىآر ريغي تجوزت اذا اذه و

 ٠ بئاغلا ةجح عمسب ىتح جيوزتلاب اهرمأب نآ مكاحلل سيلو

 نيبو اهنيب لاحي الو اهسفنب ملعا ىهف اهيأرب ىه تجوزت ناو

 ٠ جيوزتلا

 : ةلأسم هيب

حص دق هنا تعدا اذا دوقفملا ةآرما نع هتلآسو : ءايضلا باتك نم



 س ١٤١

 نيبو اهنيب قرفي له نيملسملل كلذ حصي ملو تجوزتف اهجوز توم اهعم

 ؟ هب تجوزت ىذلا

 نب ديعس رصع .ى ةلأسملا هذه تعقو مث كلذ ىلع ةنمتؤم ىه : لاق

 ىلا دوقفملا اهجوز ةثروو تعفتراو ةمئألا ضعبل ضاق ذئموي وهو رشبلا

 سيلأ كلذ مل دمحم ىبأل تلقف ىح مهبحاص نآ ةنيبلا مهفلكف رشبملا نبا
 ٠ اجوز اهل نآ ملعي

 لذي الو ) : لوقي لجو زع هللا نأل كلذ ىلع ةنمتؤم ىه : لات
 ٠٠ (نهماحر ق هللا قاخ ام نمتكب ن أ نهل

 تام وآ اهتلط هنآ تعدا من 6 باغ اهجوز نأ ول كلذكو : هل تلق

 ؟ اهنع

 تباغ مث اهقلط اهجوز نآ ول : لاق مث اهلوق كلذ ىف لوقلا : لاق

 ءاضقنا رادقم فو اهنع تام وأ اهقلط مث اجوز تجوزت ول ام رادنتم هنع

 هنآو اجوز تجوزن دق ىنآ تلانف .تءاج من ةتصمل او هقلطملا نم ةدعلا

 اهجوزلو لوبقم كلذ ق ِ اهلوق نا ىتندع تضتنا دقو ىنع تام وآ ىنقلط

 ٠ اهعجا رب نآ لوخنا

 ؟ هنم اهثاريم اهيلا ملسيو ةثرولا ىلع لاملا مسقي : دمحم ىبأل تلق

 ٠ فلت دق هنآ حصي ىتح : لاتتف

 ؟ كلذ ىق قرفلا امف : تلق

. ٠ اهنلا ملس مث دوقتفملا



_ ١٤٢ 

 ... : ةلسم وه

 كلذ حص مث ةيبص ىهو اطخ اهتدع نم ةيقب ق تجوزت ةآرما نعو

 نم تسيآ دتو كلذ حص مث ضيحت ال هلعل ضيحت غلاب ةأرما ىهو

 ٠ :ضيحمل ١

 اهناف اهنم اطلغ اهتدع ىف تجوزت ةأرملا هذه تناك ناف تفضؤو ام ىلعق

 ةعجر لوألا اهجوز نيبو اهنيب ناو امهنيب قرفيو رخآلا اهجوز نم جرخت

 نم رخآلا اهجوز دنع هتدعق ام هرضي الو كلذ هل ناك ,اهدري نآ دا راف

 ىتح اهآطي نأ هل سيلو اهتدع نم ىقب اميف ةعجرلا هل امناو ريثك وأ ليلق

 ةيقب متت ىتح اهتدع نم ىقب اميف اهدرم مل ناف رخآلا نم اهتدع ىضقنت

 نوكتو كلذ هل ناك ديدج حاكنب :اهيلا غجزي نأ رخآلا جوزلا دارأو اهتدع
 ٠ تاتبلطت ثلااث ىلع هعم

 وأ ةدعلا ىق اهنا ةملاع ىهو ةدمعتم تجوزت ةآرملا هذه تناك ناو أ

 رخآلا اهجوز ىلع تمرح دق هذهف ةدع اميلع نأ ىردت الو ةدملاب ةلهاج
 تناك اعيمج نيهجولا ق كلذ ءاوسو امهنيب قرفيو اهتادص اهلو ادبأ

 ٠ ضيحمل ١ نم تسيآ مث ةريبك وآ تضاح مث ضيحت ال نمه ةريغص

 « | : ةلأسم بج

 ؟ اهتمع وأ اهتلاخ نم ةدع ىف ةآرملا جوزتي له لجرلا نعو

 ٠ كلذ زوجي ال

 : ةلاسم هب

ايأ ةرعو رشآ ةعبرأ تدتعاف عضرت ىهو اهجوز لتنت ةأرما نعو



_ ١٤٣ _ 

 ةئالث تدتعا مث اهب لخدي ملو هل تعلتخا مث اهكلمف اجوز تجوزت مث

 تجوزت مث رهشأ هئالث تدتعا مث اهب لخدو رخآ اجوز تجوزت مث رهسأ

 ؟ تدلو ثذئم ضحت مل ىهو اهب لخدو رخآ اجوز

 ىذلا جوزلا ناك اذا مات رخآلا اذه اهجيوزتف تفصو ام ىلعف

 ةعبرأ لوتقملا نم اهتدعو ةدع هنم اهيلع سيلف اهب لخدي مل رخآلا دعب
 ٠ عاضرلا كلذ اهرضي الو مايآ ةرشعو رهسأ

 : ةلسم وبع

 نم همزلي امو اهب ىلوتو جوز اهل ةآرما نيبو هنيب ىرج لجر نعو
 ةضراعملا وحتك وأ ةلاسر ف وآ ثيدح ىف ةضراعم لجر اهنيب ىرجف اهتح

 هبحاص ف بغر دحاو لك ىلع ارداتقت دق امهيبلق نأ الا ةضراعم نكت مل وأ

 ٠ ماركالاو ةدوملا نم امهنيب ام

 لجرلا اذه نكب ملو اهجوز نم ةآرملا هذه تجرخ اذاف تفصو ام ىلعف

 ماعو اهغلب وآ هنم كلذ تعمس اهاوهيو اهبحي هنا هناسل نم اهيلا رهظأ

 عجر مث كنذ اهيلا رهظأ د_ة ناك ناف ادبا اهجبوزت هل زجي مل كلذ وه

 ةجاح الو اهاومي الو اهبحي ال هنا اهل لانف اهجوز نم جرخت نا لبق نم اهيلا
 .اهيدل

 تام وآ اهقلط اهجيوزت هيلع مرحت ال : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف

 ناك امناو اهب اذهل ةبغرل اهجوز نم تجرخ امنا اهنأ ملعي نآ الا اهنع
 ٠ هلل اهجوز نم اهجورخ

 ٠ ملعآ هللاو اهب هجيوزت زوجي ال اذه ىلعف

 ( . ةلسم ويج

 نهنم ائبسث قلطي نآ هل له تا دوقفم ةوسن عبرأ هل لجر نعو

. ١ ؟ جوزتيو



- ١٤٤ 

 مث ةنس صيرت نهنم ائيس قلط اذا اولاق دنف تفضو ام ىلعف

 ٠ . قلط ىتلا ةدوتغمل أ تخأب وأ ةسماخم كلذ دجي جوزت

 ةسماخ 1 ' جوزت ج ىضم ا ذاف نينس 7 ىضمت ىتخ ه. نهتااوذ ےح خا نم

 . ٠. نهريغ نم و. تاد وقفغملا تا وخأ نم هللا ءاش ام وآ

 ٠ ملعأ هللاا و ١ ننس برا دعي نم اذهو تاحوز عبرأ ىلا هل زوجيو

 : ةلاسم نت

 هنآ .مث اهاضر وه ملع ملو اهيلو هجوزو ةارماب ¡ جوزت لجر نع

 ملو جوزت لجرلا ن نا مث ةقث هربخي ملو ة ةريغم اهنا جيوزتلا دعب نم هغلب

 اهل لاتف كلذ دعب نم هتيقل اهنا مث ائيش تبلط الو انح ةأرملا بلطت
 تجوزت اهنا مث انأ اه امك هل ةأرملا تلانتف انأه :امك وأ ا عمتجنا كيآر ,ام
 ؟ كلذ ذ اهل ل

 ةدنع ا .دعي نم جيوزتلاب تضر ةآرملا نكت مل اذاف تفصو ام ىلعف

 . مات اهجوزتف اجوز تجوزت مث

 ناف رخآ اجوز تجوزت مث ةدقعلا دعب نم تيضر ةآرملا تناك ناوا
 قاد ص ألو لولا ىلعو رخآلا ىلع تمرح دقف اهب لخد دق رخآلا ناك
 كلذلف رخآلا :ترغو لوألا .تناخ اهنأل لوألا ىلع الو رخآلا ىلع اهل
 ةدقعلا دعي نم لوألا جوزلاب تيضر ةأرملا تناك اذا اذهو اهقادص لطب
 ٠ ملعأ هللاو انظفح كلذكو كلذ لهج اهعسي الو

٨ لوألا اهجوز ىلا تعجر رخآلا اهب لخد نكي مل نا



_ ١٥ 

 عبرآ هل الخو هدقف حص اذا هناف ةيبص هجوز هل ناك أذا. دوقغملا

 غلبت ىتح اهئاريم اهل فقوو هثاريم مست نينس ٠

 هب تيضرل ايح وأ ارضاح ناك ول نأ هللاب انيمي تفلح تلب اذاو
 مل فلحت ملو ضرت مل ناو ثاريملاو اهقادص تذخأ تفلح اذاف اجوز

 مث ىضرتو غلبت نا دعب نم قلطت امناو ثاريم الو قادص اهل نكي
 ٠ ارنثعو رهشأ ةعبرأ دنعت مث قلطت

 ٠ دتف ثيح نمف نينسلا عبرالا اماو

 مث مايأ ةرشعو رهسثأ ةعبرأ دتعت مث هيلو اهقلطي مث نينس عبرأ دتعت مث

 ٠ تءاش نا جوزت

 اجوز تضرلا اذا ةدعلا اهتمزلو ثاريملاو قادصلا اهل ىرن سيلو

 ء غلاب ىهو

 ٠ هغولب دعي هاضر ملعت مل اذا اثاريم الو انتتادص اهل ىرن سيلو

 اوبسح مث وهو ىه كلذل ادمعتم لجر اهجوزت اهتدع ىف ةآرما نعو .
 ؟ ةآرملاب لجرلا زاج ام دعي نم ةدعلا تضقنا اذاف

 امهيلع مرحي امم كلذ سيلو ةيصعملا ىلع ادمعت دقف تفصو ام ىلعف

 ٠ ءاضتنا دعب نم اهجوزت امنا ناك اذا اهجيوزت

 زاجو بئاغ لجر ةآرما وآ ةطمارقلا ءاسن نم ةآرما جوزت نم كلذكو

( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٠ م )



 س ١؛٦

 تضقنا دقو تام دق لجرلا نا زاوجلا دعي نم حص مث كلذ ىلع جوزلا اهب

 اهتدع ٠

 ءاضقنا لبق نم ةدقعلا تناك اذا كل تفصو امك اذه نا : لوقنف

 ةفاضالا نمو هللا ةمحر كيلع مالسلا و امهنيي قرغي مل ةدعلا

 ٠ باتكلا ىلا

 : ةلأسم وج

 نم ةدع نم اهب زاجف ةآرما جوزن نمو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 مل وآ ةدعلاب ملع ةدعلا ىف هنم آطخ كلذ ناكو اهبخآ تنب نم وأ اهتلاخ

 . ءىش كلذ ىف هيلع لخدي هنا ملعي

 : فالنخا كلذ ىق نا : لاق

 الو زئاج ةلاخلاب حاكنلاف زجي مل وأ ةلاخلاب مات حاكنلا نا : لوق
 ٠ الهج وأ ادمع وآ اطخ ناك هيلع دسفي

 هبلع دسف ادمع ناك ناو ةلاخلا هيلع دسفت مل اطخ ناك نا : لوتو

 ةلاخلا هيلع تدسف دتخ اهيخأ ةنبا ةدع ىف ادمع اهجوزت اذا ةلاخلا حاكن
 ٠ لوقلا اذه ىلع

 زاج ادمع وآ اطخ ناك انيلا ٦ ةلاخلا حاكن تايئي : لانت نم لاتو

 ٠ اهتخا تنبا ةدع ىضقنت ىتح اهب رقي ال هنآ الا زجي مل وآ ةلاخلاب

 : ةلأسم ديج

 مهمحر ى راوحلا ىبآ ىلع ضورعم هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو

 تنك ول لانف س معن تلاق اذكو اذكب ةنالف كتنبا ىتجوز ةآرمال لجر ق هللا

. اهراب وأ اهتلط اهجوز نآ مث اهب تجوزتل صخرلا اذهب اهيطعت كنا ملعأ



_ ١٤٧ 

 نأ الا ادبأ اهب جوزتي نأ لوقلا كلذ لاق ىذلا اذهل لحت ال : لات

 ٠ اهجوزتي نآ هلف ناعللاب هنم تنابو هعم تناك ىذلا اهجوز اهنعالي

 ىنعي ةنالفو اهنا رخآ لجر لاقو لجر اهجوزت ةيبص ق هنعو
 اهجوز نم اهوجرخأف اهلهأ كلذ غلبف اهبطخيل هيلخ تناك ولق ةيبصلا كلت

 ٠ غلبت هيبص ىهو

 ٠ ميرحت ىلا هي غلبا الو اهجيوزت هل هركا : لاق

 : ةلأسم ة

 تجوزتو اهجوز اهنع باغ ةآرما ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ ائيسث عدت مل وأ اهقلط لوألا اهجوز نأ تعدأو اجوز هدعي نم

 ىتح جيوزتلا ىلا برقت الو رخآلا اهجوز نيبو اهنيب قرفي هنا

 اذهو لوألا اهجوز توم حصي وأ هركني وآ اهتالطب رقيف لوألا رضحي

 . قارف امهنيب ملعي ملو باغ نأ ىلا اهجوز ناك لوالا نآ حص اذا

 هيلع اهل .قادص الو اهعم ماقملا هعسي مل لوالا اهجوز مدت ناف

 لوقت امك ناك نا هنال ماقملا هعسي ال امناو اهسفن ى هتناخ دت اهنال

 ٠ هتآرماب تسيلف اهتلط هنا ةآرملا

 ةينازلا ةلزنمب تراص دقف اهقلطي مل هنا وه لوقي امك ناك ناو

 قالط هنآ ةآرملا تنظو مالك امهنيب ناك دت نوكي نآ الا هيلع تمرح دتو

 اقالط كلذ ف اوري مل نيملسملا ىلا اهرمأ راص املف كلذ ىلع تجوزتف

 ٠ لوالا ىلا عجرتو رخالا نيبو اهنيب قرغب كلذ دنعق

ركنم لوالا اهجوزو تجوزتو كلذ نم ءىش امهنيب نكي مل اذا اماو



_ ١٤٨ 

 رخالا اهجوز ىلعو لوخاا اهجوز ىلع اعيمج امهيلع تمرح دقف قالطلل

 . رخآلا اهجوزت امو لوألا اهجوز ىلع اهل قادص الو

 : ةلأسم وج

 اهتحع ق ةآرما ىلا لسرأ لجر فق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ ىتدع ضقنت مل هل تلاتف ةدع ىف اهنا ملعي ملو

 ٠ اهتدع تضقنا اذا اهذخ هل زئاجف

 ٠ ىلاعتف ىتدع تضتنا اذا هل تلاق ناو

 ٠ اهذخأ هل زجي مل

 دق ةدعلا اذاف ابسح مث ةدعلا ى اهنأ امهدنعو ةأرما جوزت ناو

 ؟ تضتنا

 ٠ العف اميف ايسآ دقو امهيلع سأب الف

 : ةلاسم ةت

 تحص مث مهتثروو اوتامق اجاوزا دوقفملا ةجوز تجوزت ناو

 ء مهتثرو ىلع ثيراوملا تدر هتايح

 ٠ ةنسلا ىلع تجوزت اهنال اهل وه هتثرو ام عيمج نا : لوقو

 . ثيراوملا در اهيلع نا رثكآ لوالا لوقلاو

ء مهنم اهيثراوم اهل لوقي نم لوقب لوقا انآ : ىراوحل وبآ لاق



 س ١٤٩

 : ةلاسم 3 .

 تجوزت ةآرما نأ ولو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع ةلاسم رثآ ىلع

 نوكي امم اهب لتعت ةلع الو قالط نم هيلع هيعدت ببس ريغب اهجوز ىلع
 ارتس اهيلع ىخرا دق هنأب كلذ حصو جوزلا اهب لخد مث ببس كلذ ى اهل
 ىلع تمرح دق تناكل نوكت هجح الو جيوزتلا ىلع اباب اهيلع قلغا وآ
 ٠ رخالاو لوالا ىلع اهل قادص الو رخالاو لوالا

 ريغب ربخلاو ىغبلا كلذكغ لهجلا لهأ ىلع ىفخي اذه ناك امل
 ٠ ىفخي ةحص

 ؟ كلذ ىلع تجوزنو ضيحت نمم ىهو رهشألاب تدتعا ةآرما نعو

 تمرح دقو امهنيب قرفيو كلذ ف ةروذعمب تسيل اهنا اولانن دق
 تدتعاف ضيحلاب اهتدع ناك أذا اهب زاج دق ناك اذا ادبا اهجوز ئلع
 طلغلا ىف رذعت امناو ضيحلاب تدتعاف رهشألاب اهتدع ناك وآ رهشألاب

 ٠ امهنيب قرف ددعلاب طلغلا ناك اذاف ددعلاب

 حاكنب اهيلا عجري نا دا را نا اهتدع تضقنا اذا هبلع مرحت الو

 : ةلاسم ج

 مث اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 كلذ نآ نظو ةدعلا ىق دعب ىهو اهتخأ تنب وآ اهتمع وآ اهتخآ جوزت

 ٠ زجي مل وأ نهب زاج ناك نا كلذ ىلع دمتعا وآ هب سأب ال .

 : لاق نم لاق ادمع اهتخأ ةدع ف اهتخأ جوزت اذاف تفصو ام ىلعق
. اعيمج هيلع اتمرح



. ١٥٠ 

 جرف ق ءام عمجي نا هل هركيو ةريخالا هبلع مرحت : لات نم لاقو

 ٠ نيتخا

 ةلاخلا امأو ميرحتلا ىلا بهذي هللا همحر رثؤملا وبأ خيسلا ناك

 اذه ى ملعأ سيلو ىلوالا هيلع مرحت الو امهنيب قرفي هناف ةمعلاو
 ا_هتخا ةنبا ىلع اهجوزت اذا ةمعلاو ةلاخلا اومرحي امناو افالتخا
 ٠ ىلوذنا مرحت الو

 : ةلاسم ةهج

 ؟ هدقف ءاضقنا دعب اهتالطب ىلوأ نم دوننفملا ةجوز

 ٠ هيلو اهتلطب هناف : باوجلا

 ٠ ةنبالاو تخالا لثم ءاسنلا نمف لاجرلا نم ىلو هل نكي مل ناف

 ٠ لوت ىلع هتالط زاج انتهارم دلولا ناك ناو

 مكاحلا اهتلط ءاسنلاو لاجرلا نم ءايلوالا نم دحأ نكي مل ناو
 ٠ ملع هللاو ىلا ولاو

 : ةلأسم ةرج

 : بانكلا رب نم

 كلتف اهجوز توم اهعم حص دق هنا : دوتتغملا ةجوز تلاتت اذا و

 نع عنمتو كلذ اهيلع ركنيو ةفرعملا لهآ ماكحأ ف ةتباث ريغ ةحص
٠ كلذ ىق تمهتا اذا ةصاخو جيوزتلا



 س ١٥١

 نمو _ هللا ىلا اهرمأو اهرمآ ىف لخدي الو اهل ضرعي ال : ليتو
 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا

 : ةلاسم ةهج

 ةدحاو قلط مث ةوسن عبرأ هل لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 جوزت ىتلا هيلع مرحت له ةدعلا ىف دعب ىهو ةسماخب جوزت مث نهنم
 دمتعا وآ زئاج هنا نظو كلذ طلغ ناك نا نهلك ه ؤاسىن هيلع مرحت مآ اهي

 ؟ كلذ ىلع

 ادبأ هييلع تمرح د-ةو ةسماخلا جرخت هناف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهب زاج دت ناك اذا هتلاهجب رذعي الو

 : ةلاسم ج

 نأ ملعي ملو اهتدع ىف ةأرما ىلا لسرأ لجر ف ىراوحلا ىبأ نع
 . اهذخآ هل زئاجف ىتدع ضقنت مل لوسرلل تلاقف ضقنت مل اهتدع

 . اهذخأ هل زجي مل ءىجيخ ىتدع تضقنا اذا تلاق ناو

 : ةلآسم هج

 نأ اهتدع ىف الجر تبلط ةأرما نا ولف بسحأ اميف : هريغ نمو

 . لجرلل بلطملا نل وه هبلطمك كلذ ىه اهبلطم سيلو اهذخأ هل نا

 : ةلآسم ج

ةدع ىق ىهو اهسفن ةمأ ىلا بلط لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو



١٥٢ 

 ؟ جيوزتلا ةمزا ديس هدعوو

 اذه ىف ةمألاو زئاج هل اهجيوزتف اهجيوزت دارأ ناف كلذب سأب الف

 ٠ ةرحلا ريغ

 اهجو اهتتلط ةآرما نع هللا كمحر تلأس ىراوحلا ىبآ نم باوج

 نم لقأل دلوب تءاجف تجوزت مث رهسثأ ةثالث وأ تاضيح ثالث تضاحو

 ٠ هيلع مرحت الو رخآلا نم جرختو لوذلا جوزلل دلوملا ناك رهسنآ ةتس

 امهنم قافتاب كلذ امها ناك ديدج حاكنب اهبطخي نآ دارأ نا
 . لماح اهنا ملعت مل ةآرملا تناك اذا اذهو اعيمج

 هيلع تمرح دتف. ةلاهجلا ىلع تجوزتف لماح اهنا تملع تناك ناو

 ٠ اهب لخد ناك نا اهتادص اهلو ادبأ

 ٠ اهل هيلع قادص الف اهب لخد نكي مل ناو

 . : ةلاسم 3

 نآرب: لثم ءىش هنتجؤز تيبو هنيب عقو لجر ف لونت ام هل تلق
 تناب دق اهنا هعمو اهكرتف ائيسث كلذب دري مل هنآ لوقلا ناكف قالط وآ
 لوقت ام اهيلا ةعجرلا دارآو كلذ ف ةلاهجلا ىعدا مث هنرضحب تجوزنتغ
 ؟ كلذ ى

ةلاهجي هاوعد الا هيف رهظت .ىنعم ريغل ريكنلا كرت اذا هنآ ىعم : لاق.



_ ١٥٣ _ 

 رهظي وأ هل قيدصتلا ىنعمل الا كلذ ى هل هيعدي ىنعم ف هيلعو هل مزلي ام

 ٠ كلذب هب ىعدا ام ىنعم ىلع لدتسي ببس كلذ ى هل

 كسمتف هيلا ةعجرلا تباطو كلذ ىلع ةآرملا هنقدص ناف : هل تلق

 مكحي نل مكحلا ارهاظ ىف هريكن كرت كلذب حص دتو اهعدي ملو رخآلا اهب
 . مكحلا ىف ةعجرلا ف ةجوزلاب

 اهتيدصت ناكو جيوزتلا اهييلمع فت تبث جيوزتلاب تضر اذا لوقأ : .لاتق .

 ه -= ٠ مكحلا ق ىدنع ىوعد لوألل

 هنم ةنونيبلاو رخآلا نم جورخلا ىلع تردق تجرخ ناف : هل تلق

 ؟ لوألل ةجوز نوكتو كلذ اهعسي له ةريرسلا ف

 هنوت ناكو تلاتت ام قدص ملع هلعل تلاق ام قدص تملع اذا : لاق

 اذه ناكف اهسفن دنع مكحلا ىناعم ىف اهجوز وه ناك اهملع ىف ةجح

 تردق نا هنم جرخت نآ اهلو اهمزليو اهعسي اميف الطاب رخآلا جيوزتلا

 ٠ قحلا ىنعم هبجوي ام ىلع ةريرسلا وأ مكحلا ف كلذ ىلع

 مكح ىف كلذ اهعسي له رخآلا دنع ةماقالا تراتخا ناف : تلق
 ؟ زئاج وآ

 تيثي ام ىناعم ىث هملعك اهملع ناكو لوقي ام قدص تملع ا ذا : لاق

 ىنعم ق ىدنع احاكن كلذ ناك الو حاكن راتخت نآ اهل زجي مل اهيلع هحاكت

٠ اهل زوجي و اهم زلب ام



_ ١٥٤ 

 ةلأسم ة :

 باتكلا بح نم :

 فقوي دقف اهب جوزلا لخدو اهيلو رمآ ريغب تجوزت اذا ةآرملاو
 ٠ امهنيب قارفلا نع نوملسملا

 . امهنيب جيوزتلا اهيلو ددج اهب لخد نكي مل ناو

 دعب ولو تباث جيوزت كلذف لوخدلا دعب جيوزتلا ىلولا ممت نلو
٠ لوخدلا



١٥٥ 

 نوعبرالاو ىناثلا بابلا
 وع

 ق

 ضيحلاو ربدلا ىق ءىطولا ىفو ةجوزلا ميرحت

 ههابشأو هيق بجي امو كلذ ماكحأو

 : بانكلا ىلا عجر

 : ةلآسسم ةيج

 مث هتآرما اهنأ نظ وأ ادمعتم هتآرما مآ جرف ىلا رظن لجر نعو

 ؟ هتآرما هبلع مرحت له هتنآرما مآ اهنآ هل ناب

 تمرح دنف ادمعتم هتآرما مأ جرف ىلا رظن ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هتآرما 7

 كلذ دعب هل نيبت مث هتأرما اهنا نظ وأ أطخ اهيلا رظن ناك ناو

 اهمأ جرف سم اذا هيلع مرحت هتأرما نا اولاق دقف سملا ىف امأ
 ٠ ادمع وآ ؟آةاطخ

 : ةلأسم وج

 هتجوز هيلع مرحتأ بيصن اهيف هلو هتآرما ةيراج ءيطو لجر نعو
 ؟ "دحلا همزلي لهو ءىطولاب اهل رقا اذا

 ىتح اهسفن هعنمت اهنا اولاق دقف هتآرما اماف تفصو ام ىلعف
٠ هقفت بذكي



١٥٦ 

 ىه هبذكتو هيلع مرحت مل اهسفن ىلع اهبلغو هسفن بذكي مل ن :راف

 كلذ تنياع اذاف ةيراجلاب ةشحافلا هنم ىه نياعت نأ الا لاق ام ىلع
 اهيف هل نكي مل وأ بيصن اهيف ,جوزلل ناك اهجوز اميلع مرح دقف

 بصن ٠

 : لصف

 ماب انز لجر نع تلآس هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبأ نم : باوج

 مرحتأ ب بنج ورهو هتجوز سمالاف هلزنم لخد هقسف نم ىتأ مث هتآرم ١

 ؟ مرحت ال مآ هنجوز هيلع

 مرحت هتجوز نا ءاهقفلا لوق نم انظفح | ىذلاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ءعىضوتي مل وأ اضون هيلع

 سيمخ نب رصان ىلولا لدعلا ةقثلا ىضرلا خسنلا وهو رظانلا لاق

 نم هتجوز هيلع تمرح هتجوز مآب لجرلا انز اذا هللا هيضر ىلع نبا

 . افالتخا اذه ىف ملعن الو اهنيح

 عماجو لستغي ملو اهتنبا الو هتجوز مآ ريغب لجزلا انز اذا اماو

 7 اهعم حص الو هانز نياعت مل اذا هتجوز هبلع مرحت الف هتجوز ِ

 ٠ ملعأ هللاو هب اهعم هرارتناب الو اهب انزلا دح هيلع تبثي نم

 : باتكلا ىلا عجر

 . : ةلاسم وج

 ؟ مرحت ال مآ هتآرما هيلع مرحتآ هتآرما تخب قسف لجر نعو

.___ . _ ٠ ءاسنلا نم اهريغك اهنا ءاهقفلا لوق نم انظفح ىذلاف



_ ١٥٧ 

 : ةلاسم ج

 دلاولا كلذب ملعو ادمعتم هدلاو هجوز جرف ىلا رظن لجر نعو
 ؟ مرحت ال مآ هيلع مرحتأ

 . هيلع مرحت ال اهنا نيملسملا لوق نم ىذلاف تفصو ام ىلعف

 : ٠ بوبحم نب دمحم نع:اندجو كلذكو

 ك : ةلاسم ة
 مل اهضيح لاح هف اهلبق وأ هتأرما ربد ىف ةفشحلا ضعب جلوأ نمو

 ٠ باتكلا .ىلا ةفاضالا نمو اذكه اهلك ةفشحلا جلوي ىتح كلذب هيلع مرحت

 ( : ةلأسم ه

 غلاب ىهو هتنبا جرف رظن لجر ف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو
 رظنو -قشل ا هل نايبتسا اذاف همئاق ىه و فشك صيمق تحت ه نم ةبيص وآ

 ٠ اهمأ اميلع تمرح ادمعتم غلاب ىهو هيلا
 ىلا هرظن نوكي ىتح اهمأ اهيلع مرحت مل لاب د ريغ تناك ناو

 ٠ اهمأ هيلع مرحت مل أطخ ةريبكلا هتنبا جرف سم ناو

 . اهمآ هيلع تمرح ادمع هسم ناو

 ا هجرفل اهسم نوكي ىتح اهمآ هيلع مرحت مل غلاب ريغ تناك ناو
 ٠ ةوهسنل أدمع

 : ةلاسم ة

 ق ةآرما ىلع لخد لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 تحاص اهجوز ريغ هنا تملع املف اهجوز هنا نظت ىهو اهعماجف ليللا
؟ اهقدصي نآ هلآ كلذم اهجوز تملعأآو كلذ دنع



١٥٨ 

 هيلع .مرحت 2 كلذ ىلع اهقدص ناو اهقدصي نأ هل سيل : لات

 . انزلا ةلزنمب اذه سيلو هتجوز
 : ةلاسم ج

 ىناف هل تلاقف اهسفن هتجوز ىلا بلط لجر نع ىراوحلا ىبآ نع
 تظقيتسا مث وه مانو تمانف ليللا ق كلذو ىلصت تسيل اهنا ىنعت ةرذق

 جوزلا لانتو ةرذق ىنأ كل تلق دت تلاتو مدلا هترآف اهئطو دن وه اذاو

 ؟ هجح هذه هل نوكت له اهيلع طيغت دق اهدلو ناك ةرذق اهنا تننظ

 ٥هذ_هف ةرذق اهنا تلات امناو مدلاب هربخت مل اذاف تفصو ام ىلعف

 غرف ىتج ملعت ملخ اهايا هئطوب ملعت مل ةآرملا تناك ناف هل ةجح

 ( ٠ هللا ءاش نا اسآب امهيلع ىرآ الف اهنم

 اهنم غرف ىتح هملعت ملف اهايا هئطوب تملع دق ةآرملا تناك ناو

 ىد_تفتو هنم جورخلا بلطت نآ اهيلعو هيلع مثا الو اهياع مثالاف
 ٠ ةمثآ ىهو اهسفن هعنمت نآ اهل نكي مل كلذ نع ايآ ناف اهل هيلع امي

 : ةلأسم ي

 اهنا وه ملعي الو ضئاح ىهو هتآرما ءيطو لجر .نع هتلأسو

 ا_هئطو ىذلا نيحلا ىف اضئاح تناك اهنآ هل تلاق اهنم غرف املف ضئاخ

 ٠ معن : ل انت

 ٠ كلذ ىلع مانتمل ا ىه اهعس لهف : هل تلق

 لبتي مل ناف هنم تدتفا الاو اهقدص ناف هملعت اهنا ليق دق : لات
 ٠ كل د ىلع هعم م انغمل ١ اهعسو اهتنم .كف

٠ هنم كلذ تجر املك ىدتفت نآ اهيلعف : هل تلق



_ ١٥٨٩ 

 كلذ ن انسح ناك كلذ تلعف ناف اهيلع كلذ ىل نيبب ال : لات

 ٠ هيذؤت نآ اهل بحآ الو هل ىذأ اهنم

 : ةلأسم 3

 نم لسغت اهلستغم ىف تدعق ةأرما ىف ىراوحلا ىبأ باوج فو

 لست مل ام هنا هباوج نم ناكف لستغت ىهو اهجوز اهئطوف اهضيح
 عفرو كذ ىف جتحاو لسغلا دعب حارقلا ءاملا اهسأر ىلع بصتو اهجرف
 قلط لجر هنا بسحاو لئاس هلأس ىرعسشألا ىسوم ابآ نآ كلذ انل

 دق اه'علو اهجرف وآ اهسأر لسغت ملو لستغت ىهو اهدر دارأ مث هتجوز
 باطخلا نب رمع ىلا كلذ عقر مث اهدرب هاتفأف اهسأر ىف لسغلا تعضو
 ه_ل لاق هنأ بسحاو هيلا اهدر هل لات رمع نأ بسحاف هنع هللا ىضر

 ٠ كسار تعجوأل كلذ تلعف ول رمع

 ىلع اندنع وهف هلسغت مل جرفلا تكرت تناك نا انباوج كلذكو
 اهنأ الا اهلسغ ىف غلابت مل تناك نا اهجوزو اهتالصو اهقادص ف اولاق ام
 . باوصلاب ملعآ هللاو اهيف انلوق ىضم دتو اهسفن عم هتلسغ دت

 اهك اهيف مكحلاف هلسغت مل جرفلا نأ انيقي ملعت مل تناك ناو
 ٠ انفصو

 ٣ ةلأسم :

 : باتكلا ريغ نم

 ةليل ىف امهيجوز ىلا انلقنف نيوخأ نيلجر امهجوز ناتنبا هل لجر ف
 اهجوز ىخآ ىلا ىرخا تلخدأو اهجوز ىخآ ىلا هذه تلخدآف ةدحاو

 ؟ هجولا فيك اعيمج ائطوخ
: فالتخا كلذ ىف : باوجلا



 ۔--ے ٦٠):

 ٠ امهيجوز ىلع اتمرح : ليق .

 ءىطاولا نم ةدحاو لك ذخأت لب لوقلا رثكأ وهو نمرحي ال : ليقو
 ىلا ,ةدنجاو لك درتو لمحلا ةفاخم نضحي نآ ىلا نلزعيو اهقادص اهل
 . ملعا هللاو اهجوز

 = .ي ...يم .. .ي ......ي : .. : ةلاسم 3 -

 ىهو هبذكت هتجوز تناك لجر ف تركذو ىراوحلا ىبأ باوج نمو :
 كلذ لكو ة هرم مث ةرم هتدعاسو اهئطوو اهب ذكف ضئاح ىنآ لوقتو ةرهاط

 اهسفن نم مدلا هل ترهظأ اهنم .غرف املف ةد_حاو هليلو .دحاو موب ف

 مر۔دت .ىكل تتكسو هتدعاس امنا هل تلاقو مدنف ضئاح اهنا هعم ٠ حصو

 .5 دقو هبذكت .تدوع .دق .ةآرملا هذه تناك اذاف .تفصو ام ى

 ءاهقفلا .ضعب ؛ لات دقف اهل هنم بيذكتلا ,ىلع اذهئطو و مث ا كلب
 . ... _ .هييلع مرحت ال

 ٠ ه .۔ص -۔
 . .٠ م

 ۔م

 لوقتو ارهاط نوكت . بذكلا .اهنم .ثفرع .اذا .لوتتنو كلذب .ذخأن نحنو
 .اهنأ عىطولا كلذ دعب نم ملعي مث اهل ابذكم كلذ ىلع اهئطو مث ضئاح اهنأ
 ٠ هيلع دسفت ال اهناف ضئاح

 : ةلآسم وچ

 هل الخو ترهط نأ دعب هتأرما ءعىطو نميف ىراوحلا ىبأ نع
 اهن ١ ضيحل ا نم لسغت ماو ماي ايآ ةربثع .اهلا الخو ةخسن .ماي امآ ةرشع

 ؟ هيلع د_سفت

 كلذ ىف اهئطو مث مايأ ةرشع رهط دعب نم اموي مدلا تأر نا
٠ هيلع دسفت مل



١٦١ 

 كلذ ليق كلذم وه ملعي مل اذا ةسعان وآ ةبسات ٠

 ىف لا_ةف اهضيح مايأ ف ليللا ف رهط ف هتأرما ءحىطو ىذلا امأو
 هيلع داسف الو اسأ دت هنا كلذ ٠

 كلذ ىف ددشي هنا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انْغلي دتو

 ٠ قرغي الو

 : ةلأسم ة

 هنا هللا همحر ةديبع ىبآ لوق نم تركذ ام امآو ىراوحلا ىبأ نعو

 جورفلا دنع كالهلا ةديبع وبأ لات امك وهف جورفلا نع كالهلا لاق

 . ا هئطو نم

 اهيف لوقلاو امارح اهئطو نم جورفلا نع كالهلا : ديعس وبآ لات

 ٠ هب هللا نذأي مل امب

 : ةلاسم :ة

 ةرشعو رهش اهل الخ دنو امد تطقسا ةأرما ىف ىراوحلا ىبأ نع

 اهجوز نآ مث ةليل نيثالثو ةسمخ ىلع نيعبرألا لبن ترهط اهن مث مايأ
 ةرفص الو امد كلذ دعبي رت ملو ةدحاو ةليلب كلذ دعد اهيلع عقو

 ٠ ةردك الو

 هيلع مرحت .الو لعف اميغ لجرلا اذه ءاسآ دتف تفصو ام ىلعق

 ٠ هتآرما

( ٣ ج ىراوحلا ىبأ عماج - ١١ م )



_ ١٦٢ 

 ىنبني ناكو مدلا نم رهاط ىهو اهثطو اذا كلذ ىف امهيلع سلب الو
 نم كلذ لدت نم ءىطو دق ناك اذاف اهتقو ىضقنن ىتح اهب رقم ال نآ

 ٠ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلم كلذكو

 : ةلاسم ةه

 اموي لسىختو اهضيحم رظتنت تناك ةآرما نعو ىراوحلا ىبآ نع

 مث عسات ةليل وأ عسات موي ىلا اهجوز اهرظتناف انماث اموي امبرو اعباس
 نم فرع امل اهتدصي ملف ضيحلا نم دعب لسغأ مل ىنا تلاقف اهيلا ءاج

 اهنا هعم حص عرغ املف هموانمل ١ دنع هعنم ملو هتدعاسو اهئطوو اهتدع

 ١ ٠ .. مل دعب

 نم لسغت مل اهنأ هتملعأ دق ةآرملا تناك اذاف تفصو ام ىلعف
 ءىطو دقو هتآرما هيلع تدسف دنف هتملعأ نآ دعي نم اهئطوف ضيحل ١

 اهيطعيو اترتفيلف ا ديآ اذه دعب اعمتجي الو ناذه هللا ايتتيلف اضئاح

 ٠ اهتادص

 : ةلسم ةوج

 اهجوز ىلع مرحت اهناخ باودلا نم ةباد اهسفن تطوأ ةأرما فو
 ٠ لسغلا اهمزليو

 وهو رفعج نب عماج نم هتظقح ام ىلع اهيلع بجيف دحلا امآو
 ٠ ملعأ هللاو ءامدلا عماج

 : ةلسم وج

؟ كلذب هيلع مرحت له قهارم ريغ ىبص اهعماجي هتآرما ىآر نمو



- ١٦٣ 

 . نيملسملا ىأر رثكأ ىف كلذب مهيلع سأب الف : باوجلا ا

 اذا اهجوز ىلع كلذب مرحت اهنا لوقلا رثكأف اقهارم ناك ناف

 ناببصلا نم اهحكان ىلع مرحت اهناو ةلحكملا ىق دورملاك اهنم كلذ نياع

 ٠ ملعأ هللاو نيقهارملا

 : ةلاسم ةخ

 اهنا نظو ةمئان ةأرما دجوف هلزنم لخد نمو دييقتلا باتك نم
 ٠ همآ ىه اذاف اهعماجف هتجوز

 هناظتتم تناك ناو هيلع قادصلا اهلف ةسعان تناك نا : لاق

 ٠ بئلا ىلع تمرح دتو هيلع اهل قادص الف

 ىف ةآرما ىلع لخد لجر ىق هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 تحاص اهجوز ريغ هنآ تملع املف اهجوز هنآ نظت ىهو اهعماجف ليللا

 5 ؟ اهتدصي نآ هلآ اهجوز تملعآو كلذ دنع

 هبلع مرحت مل كلذ ىلع اهقدص ناو اهقدصي نآ هل شيل : لاق

 ٠ انزلا ةلزنمب اذه سيلو هتجوز

 : ةلسم وج

 نم مرحم ىذب تنز ةآرما ىفو هللا 4٩ محر ىراوحلا ىبآ نعو

 ملعت لماح ىه و اهسفن هتآطوآو كل ذ هدش وآ هنبا وآ هيآ لثم اهجو ز

؟ ملعت مل وآ كلذ



١٦٤ 

 الخ ناف اهنم ناك امب اهجوز ملعت نأ ةأرملا هذه ىلع نا
 ٠ هدلو دلولاو ةوسك الو ةقفن الو رهم نم هيلع اهل قح الف اهليبس

 اهسفن ىلا هبيرعت ةت الو هنم برهت ن أ ةآرملل ز زاج كلذ ىبآ ناو

 تردق امم اهسفن هعنمت اهنأ الا ء ىش اهنم هسمي الو هلتتت نأ اهل سيلو

 ٠ اهقدصي نآ وه هيلع سيلو تردق ام هنع برهتو

 سيل دلولا نآ ملعت تناك ناف اهسبحو برهلا ىلع ردقت مل اذاف

 ٠ ة وسك ٨ سبلت نأ ال و ةقفن هل لكأن نأ اهل سيلف هنم

 ٩ سبح ق تمادامف هربع نم وآ هنم دلولا نا ملعتن ال تناك ناو

 هنا ماعت ىتح هنم دلولاو هتوسك نم سبلتو هتقفن نم لكأت نآ اهلف

 7 اهأطي ناك اذا هعم ماخملا ق اهم رذع الو هريغ نم

 اذ_ه اهكسمآو كلذ ىلع هتنعواطو ءىطا ولا اذه تنكمآ تناك ناو

 ٠ كالهلا اهيلع فيخ كلذ ىلع تتام ىتح جوزلا

 ملو جوزلا تملع اذا رذعلا لاح ق مرحملا وذ اذه اهه ركنتسا ناو

 ٠ ملعأ هللاو تردق امب هنم برهتو اهقدصي

 رتس ام رتستغ اهجوز نمو اهنم مرحم ىذ ريغب تنز اذا امآو
 ٠ امارح اهئطو ىذلا نم اهتدع ىضقنت ىتح اهسفن هعنمتو اهيلع هللا

 نا اهيلع سأب الف ةدعلا ف اهئطوو اهسفن ىلع ا_هبلغ ناو
 .٠ هعم ثم اتتآ

 : ةلاسم ج

نآ ىبأو انزلاب هنجوز ىمر نميف : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو



_ ١٦٥ 

 ىلع اهبلغ ناف هسفن بذكي ىتح اهسفن هعنمت نأ هب رمأن ىذلا

 ٠ اهيذكم هناف انزلاب هدنع ىه ترقأو انزلام اهدنع رقأ نا كلذكو

 مل ناف هسفن بذكي ىتح اهسفن هعنمتو اهجوز بذكت ةآرملا كلذكو

 ٠ اهسفن ىلع اهبلغ نا هتبذك هسفن بذكي

 : ةلأسم ة

 : باتكلا يع نم

 ؟ هتجوز مماجي ايبص لجرلا نياع اذاو

 ىآر رثكأ ىف هيلع سأب الف قهارم ريغ ىبصلا ناك اذا : باوجلا
 ٠ نيملسسىلا

 نياع اذا اهجوز ىلع كلذب مرحت اهنا لوتلا رثكأف اقهارم ناك ناو
 نايبصلا نم اهحكان ىلع مرحت اهناو ةلحكملا ىق دورملاك اهنم كلذ
 ٠ نيقهارملا

 : ةلآسسم ةخ

 ؟ اهجوز عم انزلاب ترتقآ اذا ةآرملاو

 اهقدصي مل ناو هيلع تمرح اهقدص ناغ اهقيدصت ق ريخم هنا

 .٠ هتجوز ىهف

 : ةلأسم ج

ءارذع اهنا ىلع ةآرما جوزت نم : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو



_ ١٦٦ 

 ايعم ما_ةملاب هيلع سلب الف اببس هربخت ملخ اهلأسف كلذك اهربجي ملف
 عامج نم نوكي نآ نكميو عامجلا ريغ بابسأب بهذت هلعل ةرذعلاو

 ٠ روجف ريغ

 زوجي الو اهل قادص الف هجرفب وأ هديب اهباصآ الجر نآ تلان ناو

 ٠ اهكاسما هل

 ديرت اهنال اهكسمأو اهيذك ءا.دث ناو اهكرتنو اهدص ءاش نا : ةو

 ٠ هنم جورخلا

 : ةلأسم ةبج

 نا هتنجوزب رجفت ةآرما ىآر وأ ةآرماب رجفن هتجوز ىآر نمو

 ق جلوت ال ةآرملا نأل لجرلا لعفك اذه سيلو كلذ مرحت ال هتجوز

 ٠ ب ن ةآرملا

 ٠ امهدحأ تام نا ناتراونيو كلذ ق امهيلع دح ال هنآ : ىعمو

 : ةلآسم ةرج

 ؟ كلذ نود وآ ٥ ريد ق اهجوز حكني الجر ةآرملا تأر ناو

 ا_هيلع مرح دقف اهجوز ربد ف لخدي لجرلا جرخ تأر نا

 ء اهجوز

 . اهجوز اهيلع مرحي مل كلذ نود ناك نا و

 اهب لخد نيحف ةيراج جوزت لجر ى خيشلا نع رايخ ثدحو

 تي ذك ل انتتف ةكرشم ثنك ىنتكلم نبح هل تل انت اهنم ب اصآو اهنع فشكو

. ادساف اهحاكن ناك اهب لخدي نأ لبق نم تلاق اهنأ ولو



 س ١٦٧

 : ةلأسم وبي

 اهربد ىف اهعماج هنا اهجوز ىلع ةآرما تعدا ناو ىراوحلا ىبآ نع

 هنا نيميلا هيلع نا هللا همحر ىراودلا ىبآ نعف كلذ جوزلا ركنآو

 ٠ ادمعتم ريدلا ق اهعماج ام

 لتقلا نود امي هدهاجتنو هعم ماقةملاب اهيلع مكح فلح ناغ

 اهيلع سيلو اهلبقي ملف ةيدفلا هل ضرعت نآ دعب اذهو هلتقت نآ اهل سيلو
 ٠ ضيحلاو ريدلا ق اطب ىذلا اذهو اهل هيلع امب الا ىدنتقت نآ

 : ةلأسم ةهج

 نآ هتنكمأو اهجوز ترغ ةأرما ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ جورخلا هنم ديرت كلذ ملعي ال وهو ضئاح ىهو اهاطي

 هل زاج اهتيدف لبق ناف هيلع اهل ىذلاب ىدتفت نآ اهيلع نا
 ٠ كلذ

 هنم تذخآ ام هيلع درت نآ اهيلعف اهقادص هنم تضبق دق تناك ناو

 اهيلع سيلو اهتيدف لوبق جوزلل لحيو لجآو لجاع نم قادصلا نم
 ٠ اهلام نم كلذ ريغب ىدتخن نآ

 نم اهيلا هملس اام الا اهنم ذخأي نأ هل زوجي ال اضيأ جوزلا كلذكو

 ضئاح اهنأ هتملعآ نآ دعب ادمعتم ضيحلا ىف اهئطو هنا تعدا ناو

 اهل هفلح ركنأ ناو امهنيب قرف كلذب رقأ ناف اهلوق نع هلأسي مكاحللف

 ناناتخلا ىقتليو ةفشحلا هيخ بيغت ائطو هجرفب اهضيح ف اهئطو ام هنا
ه_ذم ىدنفاف ةقداص تنك نا مكاحلا اهل لاق فلح ناف كلذل ادمعتم



 س ١٦٨

 ناو هنم ىجرخآف كليبس الخو كتيدف لبق ناف كل هيلع ىذلا كتادصب

 عنتما ناف هللا ىوقتب اهرمأيو كسفن ىلع هيدهاجف كتيدف لبقي مل
 . ملعأ هللاو هلثم هب عنتمي امب لتقلا نود هتعنام الاو

 لبق نم ةمرحلا تناك نا هتجوز هيلع تمرح اذا لجرلا : ليقو
 ٠ ٠. 4 ٠ آ هيلعخ

 ٠ هبلع اهل ةقفن الف اهلبق نم تناك ناو

 : ةلآسم مح

 هنأ ىري وهو ربدلا ىف هتجوز ءىطو لجر ف : عيبرلا نع ليتق دتو

 امهنيب عيبرلا رب ملف كلذم اهملع عم لالح كلذ نآ ةآرملا تنظو ج رغلا ق

 ٠ ملعأ هللاو ةنترف

 : ةلأسم ج

 اهانز ماع ةآرما ال و اهب انز ةآرما جوزتي نأ لجرلل زوجي الو

 ٠ كلذ مارحو هريغب

 : ةلاسم وهب

 نأ دعب تملعو اهب جوزتي نآ لبق امارح ةرما نم باصآ نمو
 ٠ ةبونلا و ةعجرلا تدارآو مارح ىلع هعم اهنا اهم ح وزت

 .نجو

٠ هلتقت نأ اهل سيلو هعنمتو اضيأ هنم برهت : لاق



- ١٦٩ 

 اضئاح هتآرما تناك لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع ٠

 ىف اهيلع زاج هنا ةأرملا تعداف نيكرولا نيب ربدلا ىف اهب ثبعي لعجف
 7 مل هنآ نيمي همزلي له هل دمعتأ ملو كل دزآ مل لجرلا لاتو اهريد

 هعم ماقملا ةآرملا عسي لهو عضوملا كلذ ىلا دصق أذا دمعت دق مآ كلذل

 ؟ هل دمعت الو كلذ دارآ ام فلح دقو ربدلا ىف اهيلع زاج هنا تملع دتو

 ملعت نآ الا هعم ماقملا ةآرملا عسيو كلذ ركنأ اذا نيميلا هيلع معنق

 ماقملا ةآرملا عسي الف كلذل دمعت دت هناو هنيمي ق بذاك هنا ةآرملا

 ٠. تردق امب هنع برهتو هيلع ىذلاب هنم ىدتفتو كلذ ىلع هعم

 : ةلسم ةرج

 ناك ربدلا ق ةفشحلا جلوأو ربدلا ف آاطخ هتآرما ءىطو نمعو
 ' ٠ لسغلا امميلع

 اعيمج امهمزل ةفشحلا جلوآ اذا طول موق لمع نولمعي نيذلا كلذكو
 ٠ حكانلا فذقب مل ولو لسغلا

 اهركني مث اثااث قلطت ىتلا امأو ىدنع اميف ىراوحلا ىبآ باوج نم
 هتدهاج اهتيدف لبقي مل اذاف اهل ام عيمجب ىدتقفت ىتلا كلتف قالطلا

 . هلتق اهل لحو

 : ةلاسم وج

اهجوزتي نأ لبق انز .هنا هتأرمال رقأ لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع



_ ١٧٠ 

 اهجو زتم نآ ليق هنم كلذ ناك هسفن ب ذكب ىتح اهسفن هعنمز ا ول انت دننف

 مل هسفن بذكي نأ لبق نم اهسفن ىلع اهبلغ ناف اهجوزت ام دعب وأ

 ٠ هيلع مرحت

7 : 7 

 ؟ هتآرما نبل عضري لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ء _ هقفل ١ نع رثأل ١ ء اج دقو كل ذ ق هيلع سأب الف تفصو ام ىلعف

 : ٠٨ كلذ لالحا .

 ٠ ةلا وجا

 وهو انزلاب هتآرما فذق لجر نع ىراوحلا ىبآ نع بسحأ

 نارتسي امهنأ انعمس دقو هبر رفغتساو هسفن بذكأ مث كلذب اهفرعي ال

 ٩4_٫دلع ثدسقف لاق هناف ىسوم لوق الا امهيلع سأب الو هناعفرب الو كلذ

 ١ هتآرما ٠

 ةلأسم :ديجت :

 ملع املق ربدلا ىف اطخآ لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نم

 ٠ عزن :

 ىف داسف هيلع له هتوهست ىضق ىتح ملعي مل نا تيأرأ : تلت

 هنا امهعمت ناكو ةأرملا الو لجرلا ملعي مل اذاف تفصو ام ىلعف
٠ كلذ ىف امهيلع سأب الغ لبقلا ىف



 س ١٧١

 هتملعاف ةآرم ا تملع ام نبح نم وأ ملع ام نيح نم عزن ملع اذاف

 . امهيلع سأب الف هنيح نم عزن

 كلذ ىف ملعأ الو هتأرما هيلع تمرح ملعلا كلذ دعب نم عبتا نا

 ء دمعلا ىف ال اطخلا ىف ةصخرلا امناو نيملسملا نم دحأ نم ةصخر
 ملو ربدلا ىف دمعت اذاف ربدلا ف اطخأف لبقلا دارأ اذا اطخلا امناو

 مرحتو كلذ لهجب رذعي الو أطخب كلذ سيلف هيلع مارح كلذ نأ ملعي
 ٠ هتآرما هيلع

 : ةلسم دب

 ةرئاز اهجوز دنع نم تجرخ ةأرما نعو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ
 اهلمحيل اهجوز ءاجو اهمأ دنع ضيحلا اهاتأف ةيرق ىف اهمأ تناكو اهمأل

 رامح ىلع اهلمحو اهئرق مامتو اهرهط دعب نم مدلا نم تلسغ دتو

 ملو اهجوز اهأطو مث مد ةعفد اهتعاجف رامحلا ىلعنم ةأرملا تمحقناف
 ٠ كلذ تلهجو ةعفدلاب :هتملعآ نكي

 دعب ةأرملا تلسغو ىضقنا دق ؤرقلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 اهنم لسغت نآ لبت نم ةعفدلا كلت دعب اهجوز اهئطو مث اهضيح مامنت
 اهفرعت ةباثأ نوكت نآ الا داسف امهيلع عقي الو كلذف امهيلع سأب الغ
 لبق .نمأ اهجوز اهئطو مث تقولا كلذ ىف ةعفدلا ءاجف تقولا كلذ ف

 ملعي مل اذا روذعم جوزلاو اهلهجب رذعت الف كلذب همناعت ملو لسغت نآ

 هنم جرختو هنم ىدتفت نآ ةآرملا ىلعو اهقدصي نآ هيلع سيلو كلذب
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلآاننىم ج

؟ لصألا ف هتجوز ىه اذاغ هتجوز ريغ اهنآ ىلع هتجوز ءىطو نمو



 س ١٧٢

 . ةدسافلا ةينلا ىلع ءىطولاب هيلع دسفت اهنا لاق اضعب نأ ىعمف

 ٠ هيلع اهدسفي مل اضعب نأ : ىعمو

 : ةلأضم ج

 ؟ انزلاب ترتأف اهتعجر اهجوز كلمي ىتلا امآو ديعس ىبآ نع

 ةعجر الو هيلع اهل قح الو اهتدص ءاس نا ةجوزلا لثم ىدنع ىه
 حصي مل ام كاذو هيلع ةيعدم اهنأل اهدرو اهبذك ءاش ناو هيلع تمرحو

 ٠ امهنيب قرفيف مكحلا ىف

 : ةلاضم 3چ

 دارآو قالطلا اهركنآو كلذ هنم تملع مث اثالث هتجوز قلط نمو

 ؟ كلذ ىلع اهرباكو اهتعماجم

 نآ هل لوقتو اه دهج هده اجتو اهسفن نع هعنمتنو هل رفنتست ال اهناف

 ٠ كلتقآو كده اجآ نآ ىنترباك ثنأ نا ىل اوآر دمخ نيملسمل ١

 اهنم سلجو اهبلغ ىتح اهدهج هتدهاج اهعامج ديري اهنم برق ناف
 اهلجرب وأ ةديدحب هلتق اهل لح عامجلا لاحيغ هتآرمآو لجرلا سلجم
٠ تءاش امي وآ



_ ١٧٣ 

 نوعبرألا و ثلاثلا بابلا

 ق

 ءاربتسا ىقو ءاقتعلاو كيلامملا جيوزت ماكحأ

 دلولا قوقحل ىقو كلذ هابشأو ةمألا

 : باتكلا ىلا عجر

 تبثي له اهديس نذا الب ةمآ كلذكو هديس نذا الب جوزت دبع نعو
 ؟ مارح امهجيوزت لهو جوزلا ىلع قحلا

 ٠ هتبقر ىف هيلع

 ديعلا ديس ريغ ناو مات اهحاكنف حاكنلا اهدس متأ نا ةمألا كلذكو

 ٠ د ساق حاكنلاف حاكنلا ةمألا ديسو

 نا ءاهقفلا ضعب لاق دتغ ٠ حاكنلا هديس متي مل اذا دبعلا اماغ

 ٠ دبعلا ةبقر ىف قدلا

 ٠ قتعيب نأ الا دبعلا ىلع هلعل ءىش ال : لاق نم لاقو

 ةأرملا تناك اذا انيلا بحآ لوقلا اذهو هبلع قحلا ناك قتعأ اذا

 ٠ دبع هنأ تملع دت

 ٠ نيملسملا لوق نم امهالكو انيلا بحأ لوألا لوقلاف

 ىلع ق۔دلاو حاكنلا دسف حاكنلا اهديس متي مل اذا ةمألا امأو

 ناغ لوخدلا دعب نم هلك اذهو ادبع وأ ارح جوزلا ناك تباث جوزلا
٠ حاكنلا متي مل اذا امهيلع ءىش الف زاوج نكي مل



 س ١٧٤

 ىف وهأ هنمث نم رثكأ ىف ةيانج ىنج وأ بلسب هنآ دبعلا رقأ ناو
 ؟ ال مآ هنمث

 ٠ ةلداعلا ةنيبلاب الا دبعلا رارقا نا : اولاق دقف

 ر . : ةلأسم %

 ىآر ريبغ نم جوزلا اهب زاجو ةرحلا هتنبا دبعلا ج وز نا : تلق ۔_
 ؟ اهمأ اوقتنعأ وأ اهوتتتعأ نيذلا اهئايلوأ

 ددج زاوجلا عقي مل ناو .امهنيب قرفي مل زاوجلا عقو اذا : لاق

 . مهيآر نع كلذ ناكو جيوزتلا هتنبألا ءايلوألا

 جوزلا اهب زجي ملو هتنبا تجوزت دنو ديعلا قنعأ ناف ٠ هل تلق

 ؟ كلذ اهجيوزن ريغي نآ دارآ نأ ريغ هلأ

 ٠ ال : لات

 ٠ ملسأ اذا ىمذلا كلذكو : تلق

 ٠ رابغ هل هلعل اهل سيل معن : لاق

 : ةلسم ةب

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نم

 ؟ اهارتشا رتسثا مث نيتقيلطت ةكولم هتجوز اط لجر ف

 ٠ ملعأ هللاو نيتقيلطتب هنم تناب دن ذا اهئطو هل سيل
.ث ٠ :٩



.. ١٧٥ 

 ةلأشضم ج :

 ةفاضالا نم :

 ىذلا امآو هقن ىلع اه ريد ىذلا الا ةريدملا ءىطو زوجي الو س

 هيلع تريد ى ذلل اضيأ زوجي الو اهئطو هل زوجم الف هربع ىلع اه ريد

 ٠ ناك اام انئاك هريغ ىلع اهرمد اذا اهأطم نأ زوجي الو اهآطم نأ

 : ةلأشضم 3

 هيلعف بجاو نع ايبص قتعأ نم : هللا همحر دمحم ويآ خيشلا لاق

 ٠ فالتخا لودعلا ىفف اعوطت ناك ناو هغولب ىلا هلوع

 هيلع هبسكم ىلع ردقي ال ىذلا نمزلاو ىمعألا كلذكو : هريغ نمو

 ٠ ساانلا لاؤسب بساكملا ىآ نم ةيسكم ىلع ردت ناو هلوع

 ةفاضالا نمو _ هيفكي ام كلذ نم بسك اذا هلوع هيلع الف : هريغو

 ٠ باتكلا ىلا

 : لصف

 نكي مل ناف امهتداس نذاب الا ةمآ الو دبع جيوزن زوجي ال : ليقو

 ٠ دساف حاكنلاف مهيأرب

 دعب ناك ولو مات وهف حاكنلا ديسلا متأ نا : ىراوحلا وبآ لاقت
 ٠ زا وجل ١

 ريعب ملو : ضرب ملغ ديسلا ملع ناف زوجي ال : ع 1 ضعب لاتو

 ٠ هللا همحر ىراوحلا ىبأ لوق وهو ىضري ىتح مات ريغ حاكنلاف

؟ هديس متي نآ لبق دبعلا قتعآ ناو



١٧٦ 

 حاكنلاب كسمتو دبعلا قتعأ اذا متي حاكنلا نا : ليق دتف 1

 رايخلا اهلف رحلا وأ دبعلا عم ىهو ةمألا تقتعأ اذا كلذكو .

 اهل رابخ الف اهتطو ىتح اهسفن رتخت ذت ملو قتعلاي تملع ناف ٠

 : لصف

 ناف ةرحلا هتنبا جيوزتب ىلوآ دبعلا ديسو رفعج نبا عماج فو
 ` + قازغفلا' ئلع كلذ ق مدقتت مل جوزلا اهي لخدو كولمملا اه وبآ اهجوز

 ىلاوم اهجيوزتو جيوزتلا ى هتيالو هتنبا ىف هالول سيل : لؤوتو

 . اهجيوزتب ىلوآ اهمأ ةبصعو ىلاوملا نم اهمأ تناك نا اهمأ

 . ىلاوملا نم ىلوآ ناطلسلا نأ : لوتو

 ىلاوم ىلا اهؤالوف ةرح اهمأ تناك نا : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ بألا قتعي نأ الا اهجيوزتب ىلوأ مهو اهمأ

 ٠ اهجيوزتب ىلوآ رهف بألا قتعأ اذا

 ٠' :اهمآ ىلاوم ىلا اه الوف اكولمم تامو بألا تام ناو

 وهو اهتنتعآ نمل اه الوف ا_همآ قتنعآ :ىذلا ريغ اهتنعأآ :ناك ناو

 ٠ اهيبآ ىلاومو اهيبآ نم اهجيوزتب ىلوأ

 . جيوزتلا

 . ٠ .۔ ., . :.. ِ ء ةلآ .. 3

 ىف ادح دبسلا هل د_ح دقو دبعلا تام اذا : ىراوحلا وبأ لاق
. هتبقر ىلع وهف داز امف قادصلا



_ ١٧٧ 

 :لصف

 ضعب هركف اهارتسثاف ةمأ اهنأ حصف ةرح اهنا ىلع ةمآ جوزت نمو

 ٠ لوزا ءىطولا لاحل نيميلا كلمب اهئطي نأ هل ءاهقفلا

 سس َ

 كلذ هل متأ هكلم ىف اهئطو ىذلا اهديس ناك نا ىراوحلا وبآ لاق

 . نيميلا كلمب امئطي نأ هل زاج جيورتنا
 اهجوزت اذا امأو اهئطي نآ هل : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاتقو

 اهئطيو حاكنلا خسفناو تراص دنقغ دعي نم اه ارتسا مت ةمأ اهنآ ىلع

 ٠ اذه ىف ءاربتسا هيلع سيلو نيميلا كلمب

 : لصق

 ٠ نيلجر نيب دبع ى : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 اهتانب الو اهمأ حكن ىتلا هتيراج حكني نأ لجرلل زوجي الو
 . نولع ناو اهتاهمأ الو نلفس ام

 هبه وآ جيوزتب هريغ اهجرف كلمب ىتح اهتخأ حكني نأ زوجي الو
 ٠ - وآ كلم وآ

 : ةلأسم 7

 ٠ امه ديس نم كلذ بلط ١ ذا ديعلاو ةمألا جيوزت ق فلثخا و

 ٠ هدبع وأ هتمأ جيوزت ىلع ديسلا ربجي : ليق

( ٣ ج ىرااوحلا ىبأ عماج - ١٢ م )



١٧٨ 

 كلذ ةيه ارك امهنم دحأل الف امه دس امهجوز ناو ربجي ال : لتو

 . نيملسملا ضعب د نع انفرع بسحأ اميف اذه ملعأ هللاو رابخ الو

 نإ ناتضيح اهتدعو كولمم وأ رح تحت تناك نيتقيلطتب ةمألا قالطو

 تناك نإ نا رهشو رومهم ةضيحب ةيراجل ١ آربتس و ٠ ضيحت نمم تناك

 ٠ باتكلا ىلا عجر _ كولمم وآ رح تحن ف ( ضيحت ال نمم

 هل له كولمملا دبعلا نعو هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبأ نم باوج
 ؟ اراهظ كذ نوكي له هديس ىآر ريغب اهنم رهاظ اذا هتجوز ق راهظ

 ٠ هديس نذإب الإ قالط الو راهظ كولمملا دبعلل سيلف تفصو ام ىلعف

 ةرافك الو هتجوز ىلا ةعجر هل نكب مل هديس ىآرب رهاظ وأ ,قلط نا.

 ٠ هنع كلذ زجي مل هديس ىأر ريغب رفك ناف هديس ىآرب الإ

 نم هديس هل متأ مت هتجوز عجا ر وأ هديس ىآر ريغب رفك وه ناف
 ٠ كلذ هنع ا زجآ ءىطول ١ لدت نم لعف ام كلذ دعي

 دبعلا ىلع تمرح لعف ام هل متيو هديس هل نذأي نآ لبت نم ءىطو نإو

 ١ ٠ ديأ هتجو ر

 ٠ ز - 9

 اهتربتسح نآ ىرتشا ىلع : ىراوحلا ويآ لات ةمألا ءارريتسا ق

 ٠ انظفح اذكه امورب نيعبرأب

 اهعاب مت نيتخيحب ةمألا آربتسإ هنإ لاقو ةقث عئايلا ناك نإو
 . اهأطيو كلذ لبقي نآ ىرتشمللف

نوكب ىتح لات هنأ ةديبع ىبآ نع انغلم : هللا همحر ىراوحلا وبآ لات



_ ١٧٩ 

 اها رتشا ولو ةمألا ىربتسي نأ ىرتشمل ١ ىلعو ش ا ريحم هللا همحر ربحم لثم

 ٠ اهأطت ال نمم اهريغ وآ ةآرمإ نم

 ٠ هوجولا ضعبب هريغ لبق نم هيلا تراص وآ هل تبهو نإ كلذكو

 دارأ اذا ءاريتسا اهيف هبلع سيلف هكلم ق تدلوو هل تناك نا امآو

 ٠ اهآطب نآ

 ىلا عجرتف مايألاب ءاربتسالا ةدع ق ةريغصلا ةمألا تضاح | ذاو

 ٠ ملعآ هللاو ضيحلاب ةدعلا

 ٠ ةلأسم هج

 اهلف رح جوز اهلو تقتعأ اذا ةمألا نا ناضمر نب دوعسم خيسثلا نع ا
 ٠ هنع هتدجو ام ىنعم اذهف ااماح تناك اذا ةقفنلا اهلو رابخلا

 .ةلأسم ج

 رايخلاف قتعأ اذا دبعلا نآ هنع هتدجو امم ديعس نب حلاص خيشلا نع

 ٠ فالتخا هيفو قتعلا دعي هنم ريغلا ىف ةرحلا هتجوزل

 دبعلا اهجوز قتعأ اذا ريغ اهل سيل ةمألا امأو اهل ريغ ال نأ ىنبجعيو
 ٠ ملعأ هللاو قرلا نم لضفأ ةيرحلا نألا

 ٠ ةلأسم ع

 ىرجم ىرجي هناف اهسفن تراتخاف اهارستي ىتلا ريخي ىذلا رثألا قو
. قالطلا



_ ١٨٠ 

 : اهقالط ق فلتخاو

 ٠ تقتع دق هتمأ قلط اذا : لاق نم لانف

 . ءىش همزلي الو قتعت ال : لاق نم لاقو

 لوتلا اذهو ةرح ىه مث تومي ىتح همدختو اه أطي ال : لات نم لانتو

 ٠ ىراوحلا وبآ هب ذخأي رخآلا

 : لصقف

 زوجي له اها رت رتسا نيح اهتتعأ مث اه اها رثن رتشا مث ةمأب جوزتن لجر ىف

 ؟ ال مآ لوألا جيوزتلاب اهئطو هل

 لبت ناك ىذلا لوألا جيوزتلاب اهأطي نآ هل سيلف تفصو ام ىلعف
 ٠ ملعأ هللا و اهئارش

 نأن اهئربتسي ىتحف نيميلا كلمب اهتطو دارآ اهارتستا امل ناك نإو

 . ملعآ هللاو حسنفنأ دت جيوزتلا

 هتجوز تناك اذا ليق دتو هللا همحر دمحآ نب نسحلا ىلع وبآ لاق

 . ذخأن هب ىذلا وهو نيميلا كلمب اهئطو هل زاج اهارتسثا مث

 هيلع ناك جيوزتلاب اهل هئطو دعب اهارتسثا ناك نإ : ضعب لاتو
 % ءاربتسالا

 نع ركذ امك ةليح هجو ىلع نكي مل ام لوألا لوقلاب ذخأن نحنو
٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نم _ ملعأ هللاو هللا همحر هللا دبع ىبأ



_ ١٨١ 

 ةلأسم ولج .

 هرك نم هركف اها رتشاف ةمأ اهنأ حصف ةرح اهنأ ىلع ةمآ جوزت نمو

 ٨ لوألا عىطولا كلذ لاحل نيميلا كلمب اهأطي نأ

 كلذب هكلم ق اهئطو ىذلا اهدبس هل متأ ناك نا : ىراوحلا ويآ لات

 ٠ نيميلا كلمب اهآطي نآ اذهل زاج جيوزتلا

 اذا امآو اهآطب نأ هل نا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع لةو

 جيوزتلا خسفنيو هل تراص دقف دعب نم اهارتشا مث ةمأ اهنآ ىلع اهجوزت

 ٠ اذه ىلع اهئاربتسا هيلع سيلو نيميلا كلمي اهاطيو

 . ةلأسم :3

 اهآربتساف غلاب ريغ ةيبص ةيراج ىرتسثا لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 نيعبرألا متي نآ لبقف نيعبرألا مامت ىون دتو رثكأ وآ لقأ وآ اموي نيرشع
 كلذ ناكو لسغلا هيلع بجوآ ام آرطو اهنم ىضقو اههجو ق اهلبت اموي

 ىتح اهضتفي مل وآ اركب تناكو جاليإ ريغ نم جرفلا سم دتو نيذخفلا نيب
 ؟ اهب زاجو كلذ دعب نم ءىطو مث اموي نوعبرألا تلخ

 ةريغصلا ةيراجلا نآ ءاهقفلا لوق نم انظفح ىذلاف تفصو ام ىلعف
 نآ لبق نم هجرغفب وآ هدرب هسم وآ اهجرنف ىلا رظن ناف اموي نيعبرأ ؟ دست

 ٠ جلي مل وأ جلوآ ادبأ هيلع تمرح دقف نوعبرألا ىضقنت
 ىلعو ةضيح عئابل ىلع لاق نم لوق ىلع ساقتو : ل انت نم ٩ اتت

 ٠ ةضيح ىرتشملا

 نأ ىرتشملا ىلع ناك اموي نيرشع اهأربتسا دق هنا عئابلا لانت اذاف

 اهآربتسا دق هنا مئابلا لوقي نأ دعب نم اذه اموي نيرع آ؟آربتسي

٠ اموي نيرشع



 س ١٨٢

 عمتجملا لوقلا نم فرعن امناو هيلع عمتجم لوقلا اذه نأ ملعن الو

 ةريبك تناك وآ غلبت مل ةربعص تناك اذا اموي نيعبرأ اهئربتسم نأ هبلع

 ٠ ضيحتال

 لوقب نآ ال ا ةضيحب اهئربتسب نآ ى رتشم ا ىلعف ضيحت ىتل أ امآو

 ءاريتسالاك ضيحلاب ءا ريتسالا اولعجد ملو ءىشب اهئربتسي مل هنا عئابلا

 ٠ باوصلاب ملعأ هللا و ءاهقفلا لوق نم انملع اميف مايألاب

 : ةلأسم ةز

 هنا لاقو هل اهارتسئاف ةيراج هل ىرتشي نأ هرمأ هنآ ولف : هل تلق

 هل اهآربتسب نأ هرمأ نكي مل اذا كلذ هيزجي له هل اهآربتسا دق

 ؟ كلذ لبق

 هنأ لاق اذا اهأطب نآ هل ناكو كلذ هازجآ ةقث ناك اذا معغ : لاق

 ٠ا اهلثم ءعىربتسي امب هل اهآربتسا

 ؟ امهلوق نم كلذ هيزجيآ ةآرما وآ الجر ةقثلا ناك ءاوسو : تلت

 ٠ معن : لاق

 : ةلاسم :يب

 هنا اهدنس فرع نآ دعي اه درسي نذاب ةمأ جوزت لجر نع هتلآسو

 ؟ اكيلامم وآ ارارحأ نونوكيأ ادالوآ تدلوف اهايإ هجوزف ىبرع رح

 قرلا ماكحآ مهيلع ىرجي ال برعلا ناو رارحآ مهنإ : لاق نم لاتقو
٠ كرش لهأ اوناك اذا الإ برحلا دنع مهابس زوجي ال امك كلملاب



 س ١٨٣

 ؟ مهتميق همزلي لهف : لئاق هل لاق

 رارحأ مهنا لوقي نم لوت ىلع رح هنآ هملعآ اذا كلذ ملعآ ال : لاق

 ٠ دعقم هارآ ملو

 ؟ ىبرع رح هنا جيورتلا دنع طرتشد مل نا تبآرآ : هل تلت عضوم قو

 ىبرع هنا حص اذا نوكلمي ال مهنا لوقي نم لوق ىلع هنا ىعم : لاق

 ٠ ديسلل مهتميق هيلعو رارحآ مهف

 ٠ هل مهعيبي نآ مه ديس ء امثي نأ الا كيلامم مهن | : لاقت نم لاقو

 : ةلأسم ج

 اهئربتسي نأ لبت ىرتشملا اهاطو مث اهعاب مث اهاطوف ةمأ هل لجر نعو
 ٠ دحاو رهط ىق ناك ءىطولا لكو اهأربتسبي نأ لبق ثلاثلا اهاطوف اهعاب مث

 ؟ دلولا نمل : تلق

 ٠ الالح ناك هئطو نألا لوألل : لاق

 هقحلي هناف دلوب تءاج مث اهئطو نع كسمآ مث ةيراج ءىطو نم لكو
 ٠ اهجوزي وآ هكلم نم جرخت مل ام ةريثك نينس دعب هب تءاج ولو

 دلولا هتحلي هناف دلوب تءاجف اهئربتسب نأ لبق هتمأ ءىطو نمو

 ٠ كلذ هئطو لبت اهئربتسي مل هنأل لبقتسي اميق اهئطو هيلع مرحتو

 ٠ اهدبس ىأآر ريغ نم اهتدع ىف ةمألا هتننلطم درب نآ هل زحلا.و

 : ةلأسم ةيج

 اهدلو هقحلي مل اهئطو كرت ىلع نيلدع دهشأ مث اهآطي ةمأ هل نمو
. نيتنس نود اميف هتحليو نيتنس نم رثكأل



 : ةلأسم ودج

 ةتسل دلوب تعاجف دحاو موي ى اعيمج اهئطوف ةمآ امهنيب نياجر نعو
 هيست امهتحلب لهف ا رح ناك نا و ١ رح وآ ا ديع نوكب ام مويلا كلذ ذنم رهشأ

 ؟ امهثريو

 حص اذا امهنم هبيسعن تبثيو امه دلو وهو رح ليق دق هنأ ىعم : لات

 ٠ ةحصلا هيب بجوي امد

 نايناز امهنا بهذي اميق دبع هنآ لوقي ىذلاو دبع ليق دق هنا ىعمو

 ء دحلا امهيلع بجويو ىنازلل دلو الو

 ٠ ةهبشلاب دحلا امهنع ءاردي ضعبو

 لوق ىلع اهأطو ذنم رهشأ ةتسد نم لقألا دلولاب تءاج ناف : هل تلق

 ؟ امهدلو دلولا نوكي له امهنم هبسن تبثي هنا لوقي نم

 ٠ ىدنع اميف امهل كولمم وهو كلذ ملعأ ال : لاقت

 لوق ىلع ةئطولا كلت اهاطو ذنم نيتنسل دلولاب تءاج ناف : تلق

 ؟ امهدلو دلولا نوكي له امهنم هبمدن توبثب لوقي نم

 هوجولا نم هجوب امهنع اهجرف لزي ملو امهكلم ف تمادام امهنا لاق

 % ةلأسملا ىنعم ىلع ىدنع كلذ امهقحلي هناف كلم الو جوزب

 ملو ةئطولا كات اهأطو ذئم نيتنس نم رثكأل دلوب ثوءع اج ناف : ثلت

 ؟ امهتتحلي له امهريغ ىلا ةلازإ الو حاكنب رجح امهنع اهجرف مقي

 ٠ ةلأسملا ىق تركذ ام ىنعم ىلع امهقحلي هنا ىدنع اذكه : لاق

ةمرحلاب نيملاع ةمألا هذه ق نيكيرشلا نم اذه ناك ءاوس : هل تلق



_ ١٨٥ 

 لوقت ىفو دحلا امهيلع بجي لوقي نم لوق ىف نيلهاج وآ اهئطو نع امهيلع

 ؟ قرف كلذ نيب مآ امهنع ءاردي نم

 امم ىنعم لك ىلع امهيف فالتخالا قوحل ىدنع ىدعتي الف : لاق

 ناك ناو لاحلا ءوسو لاكنلا هقحلي نأ ىلوأ ىدنع دهعلا ىوذ نم تركذ

 ةفلاخم ىف الو ةيصعم ف رذعلا ىلا برقأ لهجلا ىوذو لهاجلل رذع ال
 ٠ قَةحلا

 امهملع لاح ىف امهدلو قوحل ىف فالتخالا امهيلع عقي لهف : تلق

 ؟ كلذ دعب دمعلاب اهل امهئطوو ةمرحلاب

 قحلي اعيمج نيهجولا ىف دلولا ف لوقلاو اذهب باوجلا ىغم دت : لات
 ٠ ةلأسملا لوآ ف انلق دق ام ىنعم ىلع فالتخالا هيف

 : ةلاسمه :ج

 ٠ امهنم هثاريم ق فلتخا امهدلو هنا تيث اذا هنآ اوجرأ هربع نمو

 ٠ اثاريم دحاو لك نم ثري : لاتق نم لاتتف

 ٠ نانثا امهنال ثاريم فصن هلعل دحاو لك نم ثري : لاق نم لاتو

 ٠ عجر _ ملعأ هللاو هتدجو ام ىنعم ىلع ا.ذهف

 : ةلاسم ةهج

 ةقفن نوكت نم ىلع ةماب جوزتف جوزتي نآ هدبعل ديسلا نذآ اذاو
؟ ةمئا



 س ١٨٦

 اهتقفن هيلعف راهنلاو ليللاب اهجوزل هتمأ ىلخي ةمؤلا ىلوم ناك ناف
 . راهنلاو ليللاب اهتوسكو راهنلاو ليللاب

 اهتقفن هيلعف راهنلاب اهنولغشيو ليللاب اهب ولخي امنا ناك
 ىبآ لوق راهنلاب اهتوسكو اهتقفن ديسلا ىلعو ليللاب اهتوسكو

 ٭ ىراوحلا

 مهنال ديعلا ىل ١ وم ىلع اهنتوسكو اهتتفنو هنوسكو ديعل ١ ةقفنو

 ٠ بوت ديعلا ةوسكو صيمق ةمألا ةوسكو جيوزتلا ق هل اونذآ

 ىلع اهتوسكو صيمق اهديس ىلع ةمألا ةوسك : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠.. انظفح اذكه بابلجو صيمقو رازا اهجوز

 ىبأ نع دجوي ىراوحلا ىبأ لونت بسح ئلعو : لانق هريغ نمو
 اهجوز ىلع ةمألا ا ة ةوسك ق ميمت نب ن را زع هلعل ف اتك ق هللا همحر هللا دبع

 ٠ اه ديس ىلع و

 :.: ةلأسم وج

 قش مت نانئا ءاكرش نيب ناك :اذا ديعلا نع هتلآاسو ىراوحلاا ىبآ نع

 كلذ ,قشو مايألا و روهشلاب ه ةصحلاب هنا ذخأي العجو اعيمج امهتمدخ هيلع

.. .٠.٠ 

 ؟ مك احلا كلذب اميلع

 . معن : لاق

 : ةلاسم 3

ةالص دعم دبعلا مدختسب ال اولانت دقف ىراوحلا ىبآ نع بسحأ



 لاقف كلذ ىلع ردقي هنا ىري لمعب هطعتسا ناف رجفلا عولط ىلا ةمتعلا
 المع ناك نا كلذ ىلع هربجي نأ هل ناكو كلذ نم رذعي مل ردني ال هنا

 ٠ هسفن باهذ هيلع فاخي ال

 ٠ .هضرم نم حصي يتح هلمعتسي ال ضرم ناق

 لمعب الإ هلمعتست نآ كل سيلف ى لمعلا ىلع ردقي ملو ربك نا كلذكو

 ٠ هتنؤم كيلعو هبلع ردقب

 هيلعف اماعط هيلا برقي ناك اذاف دبعلا ةقفن ق ةنم باوج نمو
 كوكم ١ عبرو رمت نم انم ٥ اطعآ ءاش نا و هنم لضفأ دحآ هعيشو هعست د ث نأ

 ٠ كلذ نم رثكآ هيلع سيلو ابح

 ٠ هللا ءاىش نا كلذ هارزجأ كلذ ردتب اماعط هيلا برق نا كلذكو

 ٠ هعبش الإ هيلع سيلف كلذ نم لقأ هعبسثي ناك نا و

 ريكلا لبق نم كلذ نع زجع اذا هتنؤم هيلعف هقتعاف قتعلا بلط ولو

 ٠ بلطي مل وآ قنعلا بلط ضرملا وآ رغصلا وأ

 : ةلآسسم ةبج

 اهدلوب تعاجف اهئربتسي نآ لبق نم اهئطوف ةيراج ىرتسثا لجر نعو

 ؟ هثريو دلولا اذه هقحلي له

 ٠ معنت : ل اتت

 ؟ ةلآسم ج

؟ رهشآ ةعبرأ اهكرتف اهاطي ال هتيرس نع فلح نمو



 ب ١٨٨

 ٠ ىنعملا اذه ف ةرحلاك ىه سيلو هيلع ءاليإ ال هنا لاق

 ٠ ةرافك هيلعف ءعىطو نإف : تلق

 ه ةدحاو نيمي ةرافك الإ هيلع سيلف ارارم ءىطو ناف : لاق

 ؟ ةيناز ايب اهل لاقف اهأطي ةيراج هل تناك نمو

 ٠ تلق اميف كيلع تبذك لوقي ىتح اهسفن ىلا هبرقت ال اهنا : لاق

٠ هللا ءاش نا حابم اهئمطوو ساب اذه ق سيلف ةبحت ام لات ناو



_ ١٨٨٩ 

 نوعبرألاو عبارلا بابلا

 ق

 جيوزتلا هنم مرحي امو عاضرلا

 : باتكلا ىلا عجر

 دارأو ةرح مأ مهلو كيلامم هل لجر نعو ىراوحلا ىبآ نم باوج

 ؟ ةنومأم ريغ وأ ةنومأم ةكولمم وأ ةرح تناك اهلوق لبقي له اعيمج
 ؟ ال مآ اهلوقت لبقي له ءىطو دق ناك نا تيبآرآ : تلتقو

 ةمأ وآ ة رح تناك لويبتم اهلوق ناف ءىطول ١ ق امآف تفصو ام ىلعف

 ٠ هدعي وأ ءىطرولا ليت تلات ةنومأم ريغ وآ ةنومأم

 ةرح تناك ةنومأم ريغ ةرح تناك نا اهلوقت لبقي الف عيبلا ق امآو

 ٠ ةكولمم وآ

 لوقت نآ الإ ةكولمم وآ ة رح تناك اهلوق ليق ةنومأم تناك ن ١ و

 ٠ ةنومأم رغ وآ ةنومأم هكولمم وآ ةرح تناك ضام عيبلا ناف عيبل ١ دعب

 ٭ ةلا دج

 تعضرأ هتآرما هل تلات ةيراج جوزتي نأ دارأف ةآرما هعم لجر نعو ٠ ؟ هت -.اا= ة . . س

 ؟ ةيراجلا هذه جيوزت هل زوجي له اهذخأت نآ ديرت ىتلا ةيراجلا كلت
هذه هتملع اذا ةيراجلا هذه جيوزت هل زوجي الف متفصو ام ىلعف



 س _ ١٦٩٠

 ةلداع تناك لوبقم اهلوقف ةيراجلا كلت كلمي نأ لبن نم اهل اهعاضرب ةأرملا
 ( 53 ٠ ١ ةلداع ريغ وأ

 لاق دقف اهتعضرآ اهنا ةآرملا هل تلاقو ةيراجلا كلم دق ناك ناو

 ٠ لوبقم اهلوقف اهب زجي مل نا ءاهقفلا ضعب

 .: ةلدع نوكت نآ الإ اهلوق لبقي مل ةيراجلاب زاج دن ناك ناو

 اهب زاج ةلداع نوكت نآ الإ اهلوق لبقي .مل كلم اذا : لاق نم لاقو : .

 ٠ زجي مل وآ جوزلا |

 3 ٠ هللا همحر ىلع نب ىنوم لوق اذه نا : ليق دقو

 ح : ةلأسم نيك

 اهنبا خأ نبا تعضرأ مث اهنبا ةنبا تعضرأ ارمأ افو : : : ناتكلا ر ريغ نم س

 ىذلا ريغ اذه همع ةنبا ا جيوزت عوضرملا دلولا دارأ مث هيبأ نم اذه

 ۔.-_, َ ؟ ةعوضرملا ةنبالا تخأ ئتلا ىهو همأ اهتعضزأ

 دلولا نل لجرل اذه تانب نم دحأ | جيورت ى ىدنع هل سيل ز باوجلا ا

 ٠ بسنلا ن نم م مرحي ام عاضرلا ن نم :مزحي " دت هنأل هنخأ

 مل وآ هتجوزب ,جوزلا لخدو عاضرلاب نيجوز نيب تدهش ةأرما ى نعو 7

 ' ٠ تناك اذا لبقي اهب جوزي ذارأ دق وأ ةلل لخدي

؟ ةلذع نكت ل نأ : تلق



_ ١٩١ 

 نع اولات دقف هتجوزب جوزلا لخد دق ناك ناف تفصو ام ىلعف
 قرغي مل ةلدع نكت مل ناو امهنيب قرف ةلدع ةأرملا تناك نا ىلع نب ىسوم
 ٠ امهنبي

 اهب لخد امهنيب قرف مهتت ال ةآرملا تناك نا : ءاهقفلا نم هريغ لاق

 نيب قرفت اهنا مهتن ال ةيسوجم تناك ولو لخدي مل وأ جوزلا
 ٠ مارح ىلع عمجت الو لااح

 ٠ انيلا بحأ ىلع نب ىسرم لوقو

 ةمهتم ةآرملا تناك اهب جوزتي نآ هل سيلف هدتع عقي مل ناك ناو

 . ةمهتم ريغ وآ

 : ةلآسىم د

 ؟ اهدالوأ نم دحاو نيلب ايبص تعضرآ ةآرما نعو ےس¡

 عيمجل خآ وهو ةآرم ١ هذه نبا وه ىبصلا . دهف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهدالوأ

 ىهو ةآرملا ةلعل جوزني لجرلا نأ كلذو لحفلل نبللا فيك تركذو
 ٠ ل وألل نبللاف رخآلا جوزلا نم لمحت مل ةآرملا هذه تما دامف هربع نم دلاو

 الو رخؤملا ا ده اهجوز اهدالوأ ىلع مرحت مل ةآرملا هذه تعضرأ نمف

 ء هيبآ ىلع الو هتوخا ىلع

 ٠ رخآلا نم دلت ىتح لوألل نيلل ا : لات نم لاتقتو

 ٠ رخاتل ىلل ١ حجر مث رخال ١ نم لمحت ىتح : : لات نم لاتتو ٥

 بحأ لوتلا اذهو رخآلاو لوال نيللا ناك تلمح اذا : لاق نم لاتتو
٠ افالتخا اذخ ق ملغآ الو رختل نيللا ناك رخآلا ٠ نم تدلو اذامف انيلا .



- ١٩٢ 

 نم لوألا دالوأ ىلع مرحت مل رخآلا نم دلت نأ دعب نم تعضرأ اذاف
 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو هنبا ىلع الو هتوخإ ىلع الو ةآرم ا هذه

 : ةلأسم ة

 تتأو انبا تتأ ةعضرملا نا مث اهريغ نباو اهنبا تعضرأ ةأرما ف

 ؟ امهنيب جيورتلا زوجي له ةنبا اهنبا عوضرلل
 عاضرلا نم بسن امهنيب نكي مل هنأل جيوزتلا زوجي معن : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ةعاضرلا نم هيخأ تخأ اهنأ الا

 ٠ نيملسملا راثآ ق اننجو

 نم ادحأ جوزتي نأ هل روجي الف ةآرما نبل نم عضا رلا دلولا امآو

 هترخا مهنال اهنم هنيلب عضر ٢ ىتلا ةآرملا هذه جوز تانب نم الو اهئانبأ

 ٠ عاضرلا نم

 هذه ىنب نم دحأل لحي الف ةأرما نبل نم تعضر اذا ةيراجلا كلذكو
 ٠ اهتوخا مهنأل اهجوز ىنب نم الو ةآرملا

 نمو _ مهنيب جيوزتلا زئاجف دعب نم اوءاج نيذلا دالوألا امأو
 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا

 = ةلاسم ج

 ىق ةأرما لمجآ اهناف ةزمح ةنباب جوزتت الآ هلت ىبنلل ليق هنا ىورو م.
 ٠ ةعاضرلا نم ىتخآ اهنا لاتق سشبرق

اريثك وآ اليلق اعاضر هتعضرآ ةآرما جوزتي نآ لجرلل ىغبني ال



_ ١٩٣ _ 

 نم همآ اهنأل دوجوو ةلعل روحم وأ طوعسم وآ ناتصم وأ ةصم ولو

 ٭ ةعاضرلا

 ىتاللا مكتاهمأو ( : ءاسنلا نم مرحي ام ركذ نبح ىلاعت هللا لاق

 ٠ ) ةعاضرلا نم مكناوخاو مكنعضرأ

 ىتلا ىهو ةعاضرلا نم هتنبا الو ةعاضرلا نم همأ لجرلا جوزتي الف
 لجرلا ةنيا وأ هتعضرأ ىتلا ةنبا ىهو ةعاضرلا نم هتخأ الو هنبلب عضرت

 ٠ هنبل نم عضر ىذلا

 هتخأ تنيب الو هيخأ تني الو هتلاخ الو ةعاضرلا. نم هتمع هل لحت الو

 ٠ نبا تنيب وأ تنيب تنب تناك:هتعضرأ ىتلا دلو نم ةآرما الو

 ٠ هنيل عضرأ ى ذل ٥ ١ دلو دلو الو لجرل ١ دلو نم دحآ هل لحب الو

 تناك ناو اهنبلب عضرآ ىتلا جوزتي نأ ةآرملا دلو نم لجرل لحي الو
 ٠ اه دلو دلو الو ةبراجلا كلن دلو نم الو ةراج

 ٠ نهجيوزت زئاج ةعاضرلا نم تالاخلا تانيبو تامعلا تانيو

 مألا لبق نم نمل ةعاضرلا نم هتادج نم دحأ جيوزت زوجي الو
 ٠ لحفلا لبت نم وآ

 هنبا تخأو اهتخأو ةعاضرلا نم هنبا مأ جوزتي نأ لجرلل زوجيو
 ٠ ةعاضرلا نم

 3 ةلاسم وج

 نا مث اثالث اهقلط مث ةآرما جوزت لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع
 ةبئاغ تناك ةلدع ةأرما تءاج مث كله مث اهب زاجو اهجوزت رخآ الجر

( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج - ١٣ م )



_ ١٩٤ 

 تعجرو تدتعأ نآ دعب نم رخآلا اهجوز تعضرآو امهتعضرآأ امهنأ تلاتف
 ٠ اهتلطم ىلا

 نيبو ةآرملا هذه نيب قرفيو لوبتم ةآرملا لونت ناف تفصو ام ىلعف
 لوقن سيلو هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت الو طلغلا نم اذهو اهجوز
 امهنيب ةآرملا تدهسثو اهنع تام ىذلا ريغ تجوزت اذا هيلع مرحت اهنا

 ٠ ةثرولا ىلع هتدر ائيسث هنم تثرو تناك ناف عاضرلاب

 : ةلاسم 3

 ةنالف نآ دهشن اتلانتف نانآرما ثميءع اجف ةآرم ١ جوزت لجر نع هتلأسو 3

 ٠ هتآرم ١ ايآو لجرل ١ ىنعت انالفو انالف تعضرأ تلاق

 تلئس ةيح امهتعضرأ اهنا اهلوق نع دهشت ىتلا ةأرملا تناك نا : لاق
 رمأي مل دعب نيدهاشملا نيتأرملا تفلخو تتام دت تناك ناو كلذ نع

 ه اهيلع اهعم ماقملاب

 لودع دوهشلاو امهتعضرأ دت امهنأ ناتآرماو لجر دهش ناف : تلق

 ٠ ةملسم مهتدهسآ ىتلا ةآرملاو

 ٠ تركذ ام ىلع تءاج اذا امهنيب قرفي : لامت

 : ةلاسم ةبج

 ةأرماو لجر نيب عاضرلاب تدهش ةآرما نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 مرحتو اعاضر نوكي له كلذ دعب وآ نيلوحلا ىف عاضرلا ناك ملعت ملو
 ٭ هيلع

 ىتح عاضر وهف عاضرلاب ةآرملا هذه تدهسث اذاف تفصو ام ىلعف

٠ ماصفلا دعب ناك هنا ملعت



 س ١٦٩٥

 : ةلأسم وج

11 
 ٠ هتأرما نبل صم لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع _

 ءاهقفلا نع رثألا ءاج دقو كلذ ق هبلع سأب الف تفصو ام ىلعف

 ٠ هل كلذ لالحاب

 : ةلأسم ة

 كلذ نوكب له ايبص تعضرأ ركب ةآرم ١ نعو ىر ١ وحل ١ ىبأ نع س

 دق ىتلا كلذكو ركبلا لثم نوكي له تعضرأ اذا ربدملا كلذكو اعاضر
 ؟ دلت ملو تجوزت

 هنأ اولاقف نبل اهيف ناكو ايبص تعضرأ اهنأ اولات دقف ركبلا امأف
 ٠ عاضرب سيلف ءام ناك ناو عاضر

 رثؤملا وبآ لوقي ناك كلذبو عاضرلا نم نبللاو ءاملا : لانت نم لاقو
 ٠ ذخأن همو

 كلذ ف ملعأ الو نبللاو عاضر اهنم ءاملا نأ ليت دقف بيثلا امأو
 افالتخا ٠

 نيللاو ءاملاو تدلو دق ىتلا لثم ىهف دلت ملو تجوزت ىتلا امآو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو عاضر اهنم

 : ةلاسم بج

 لجرلل زوجي له اناباو هللا كمحر تلأس : ىراوحلا ىبآ نم باوج

 ؟ هتآرما فااخ ةآرما نم ةعاضرلا نم هنمأ تخآب جوزتي رآ

٠ هنبا مآ ريغ نم هلعل ةآرما نم زئاج ١ ذهف تفصو ام ىلعف



 س ١٩٦

 سيل بسنلا ف نيقرفتم امالغو ةيراج تعضرأ ةأرما نع لأسو
 ةعيضر ةيراجلاب جوزتي نأ مالغلا ىخأل له بسنلا ف امهدحآ مآ ىه
 ؟ اذ_ه هيخآ

 ٠ زئاج هنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم :دج

 وهف ةآرما نيل نم ىبصلا نطي ق ءاج ءىش لك عاضرلا ق لاتو -

 نم الإ هريغ وأ اطوعس هنطب لخدأو لصغي مل ىبصل أ ن اك ن ١ ع اضر

 . ىبصلا نقح اذا عاضر ريغ هناف لفسأ

 ٠ كلذ برش مث ءام ق نيللا رطف ناو

 ناهبن نع هعفري ىراوحلا ىهبأ نع اندجو ىذلا نسحلا نب دمحم لاق
 نيل نم ة رطق ول هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ نع هعفرب

 ٠ اعاضر ناك ىبص اهنم برشف رئب ق ترطق ةأرما

 سيلف ءاملا نم نبللا رثأ بهذ اذا هنع اندجو اميف ىراوحلا وبأ لاق
 عاضرب سيلف ءاملا نم نيللا رثآ بهذ اذا ذخأن لوقلا اذهبو عاضرب

 ٠ باوصغف هللا ديع ىبآ نع حص امو

 : ةلأسم ج

 ٠ دعب امآ كيلع مالس هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج

٠ ادبدس الوتو ادسثرو انتتيغوت



 ب ١٩٧

 جوزت نيتآرماب اجوزت هل دلوو لجر نع اناياو هللا كمحر تلآس 13
 خيشلا ةأرما تدلوف هيبأ ةآرما ماب لجرلا نبا جوزتو ةآرملا ةنياب فألا

 ه_ديأل هوخأ رهو هنبا دلو حيشلا ةآرما مآ ىهو مالغلا ةآرما تعضرأق

 ٠ هتآرما ىف هيلع داسف انهاه مقي سيلف تفصو ام ىلعف

 : ةلاسم ةهج

 نيللا امأ هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا باوج نمو

 ٠ عاضر وهف قيوسلا ىلع ابلاغ نبللا ناكو قيوس ق نجع اذا

 نبللاب رانلا تبهذو نبللا هيف طلخو ءاملاب خنبط اذا زرألا امأو

 ٠ عاضر وهف طوعسلا امأو

 ٠ فالتخا هيفف هلعل نذگلا ىف رطقلا امآو

 لبقتو عاضرب سيلف هربد وآ هلبت ف وأ هينيع ىف رطتت اذا امآو
 ٠ ملعأ هللاو عاضرب سيلف ةآرملا

 :ة ةلأسم بج

 ٠ ملعأ هللاو لوتلا رثكأ ىلع ىدنع وهو ناتنس عاضرلا دح نا رس

 تدهسث اذا جيوزتلا لبق لوبقم ةعضرملا ةأرملا لوقو : هباوج نمو

 عمجلاو لالصلا قيرفتب ةمهتم نكت مل ام ةآرماو لجر نيب عاضرلاب
٠. مارحلا نيب



_ ١٩٨ 

 ٭ اهسفن ى ةمهتم نوكت ىتح ليتق دننو

 كلذ ىف لوبتم اهلوتتف كلذم ةمهتم نكت مل نا و ٠

 نيملسملا دنع ةلدع نوكت ىتح ليق دتنف جيوزتلا دعي امأو

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم :ة

 مل اهنآ تلاتو تعجر مث ةآرماو الجر تعضرأ اهنآ تلات ةآرما نع س

 ؟ امهعضرت

 ىدنع اال وبتتم اهلوتت ناك اهتداهيش نع تعجر اذا اهنا ىعم : لات

 ٠ دادم نب دمحم نب ناميلس خيسلا نع ةلأسملا هذه لعل

 = ةلأسم ة

 ٠ ءاودل الإ اهجوز نذاب الإ ءىش ةآرملا نبل نم ذخؤي نأ زوجي الو رس

 ٠ نبللاب ىلوآ ىه : ضعب لانتو

 7 هيرتسئتي نآ جوزل ١ ىلع ناك اه دلو عضرت تناك اهنأ ولو

 ٠ هدلول

 ٠ اهدلو عضرت اهنأ : لوتلا رثكأو

 : ةلاسم وج

 ملعت ةآرملا تناك اذاو : ءايضلا باتك نم باوجلا : نايبتلا باتك نم -

هتمتلآ اه دلو ربع ةيراج وآ ابيص دا رأ هلعل ىدثلا هتمتلآو نيل اهيق نآ



 س ١٩٩

 نبللاب سحت ملو ٠ ال مآ نبل عيضرلل اهييدث نم جرخ ردت ملو هصمو ىدنلا
 . ةهبسث ىف تعقو دتف عيضرلا مف ىلا ردحني

 ىدثلا صم وهف عاضرلا ىلع انباحصأ ليلدو : هنم رخآ عضوم فقو

 ٠ مكاحلا هب مكحي ىذلا ملعلا وه اذهف هيتفش ىلع نبللا روهظو

 ردحني الو صمي ىبصلا نال عاضرلا بجوي الف نبللا نود صملا امأو
 نوكت وأ ةحصب الا مكحي ال مكاحلاو ةهبسثلا عضوم وه اذه نا الإ نبل هل

 نآ اهلف اهايا ىبصلا صمو اهنم نبللا رادحناب اهملع نع ربخت ةعضرملا
 ٠ اهنيد ىف ةلدع تناك اذا اهلوق مكاحلا لبقيو هب ربختو كلذ ىلع دهشت

 : ةلأسم ةبج

 لحت ال ةيراجلاف ةآرملا كلت تعضرأف ةآرماي رخف نمو هريغ نمو ۔

 ٠ لجرلل

 ق نيدهاسشلاك ىه سيلو لآسشت مل ولو ةزئاج ةعضرملا ةداهسو

 ٠ لاومالا

 ةعجر اهل سيل عاضرلاب ةداهشلا ةلعل ةدهاشلا نأ : اضيأ لاقو

 ا تعجر اذا

 ٠ هللا همحر ديعس نب ىيحي ايركز ىبأ ىضاقلا نع اهنا : ليقو

 ؟ ةلآسيم ةهج

 ةعاضرلا نم هيبا ةأرما الو ةعاضرلا نم هنبا ةأرماو لجرلل زوجي الو سس
 ٠ هدا دجو هدلو دلوو هدلو كلذكو

٠ هىيأل الو هنبال لحت مل ةآرملا لجرلا عماج ا.ذا.و



 عاضرلا نم اهتخأ اهتدع ىف جوزتي الف ةأرملا لجرلا قراف اذاو
 ٠ اهيخآ تني الو اهنلاخ الو اهتمع الو

 ٠ ءاوس ا.ذه ق بسننلاو عاضرلاو

 امهآطب نأ لجرلل لحت ال ةعاضرلا نم ناتخالا ناتمألا كلذكو

 ٠ اعيمج

 ٠ اهتخآ ةنباو اهيخأ ةنباو اهتلاخو اهتمعو ةمألا كلذكو

 : ةلاسم 3چ

٠ ةعاضرلا نم هيخآ مآ جوزتي نآ لجرلل زوجيو



_ ٢٠١ 

 نوعبرالاو سماخلا بابلا
 ه

 ق

 كلذ هابشأو هي ةيصولاو هئاضتو هبوجوو قا دصلا

 ّ باتكلا ىلا عجر

 اهقلط مث هدلب ريغ نم ةآرما جوزت نمع لئسو ىراوحلا وبآ لئس

 ؟ اهقادص ءاضت نوكب نيآ نم هنع تتام وآ اهتع تام وآ

 نم لاق نم لاق دقف هسفن نع ىضقي ىذلا وه ناكو اهتلط اذا : لاق

 ريغ نم وآ هدلب ريغ نم وأ اهدلب وأ هدلب نم ءاسث ثبح نم ىضقي ءاهقفلا

 ىذلا دلبلا ك'ذ ١ لودع لودعلا ىآرب ىرةلا نم دارأ ثبح نم. وآ اهدلب

 ٠ ذخأن لوقلا اذهبو ءاضقلا هنم نوكب

 اهدلي نم الا ءاضقلا نكي مل لام اهدليب هل ناكو اهنع تام نا امآو

 لودع ىآرب اهدلب نم تفوتسا اهيفوي ام اهدلم ق لاملا نم هل ناك ناف

 ٠ اهدلب

 هدلب نم تضتقا اهدلب نم اهتتادصل اهدلب نم ءافولا متي مل ناو

 ٠ هدلب لودع ىآرب اهتادص نم ىقب ام

 : ةلأسم ج

 نم ءاضقلا ناك اهتثرو ءاضق جوزلا دارا ةتيملا ىه ةآرملا تناك ناو
 هسفن نع ىضق هلام نم ءاضقلا ناكو اهدلب ىق لام اهل نكم مل ناف اهلام

 ثيح نم وآ هدلب نم ءاس ناو اهدلب نم ءاس نا هلام نم ءاسث ثيح نم
٠.ه_لام نم ءاش



 ب ٢٠٢٣

 ناك ناف ءامو ضرأو لخن لام اهدلب ف هل ناكو اهنع تام ناف

 دلبلا كلذ ىف هل ناكو هنيعب دلب نم قادصلا جيوزتلا دنع هيلع طورشم
 راتخت نآ الا ءاملا كلذكو لخنلا تذخآو اهتادص اهيغوب الام لخنلا نم

 ٠ كلذ اهلف اهل ناك ثيح هلام نم اهدلب ريغ نم الخن ذخأت نأ ةأرملا

 نم هيف هيلع طرش ىذلا دلبلا نم اهتادص فقونسن نأ تدارأ ناو

 ٠ ءافو لخنلا ق نكي مل اذا كلذ اهل ناك لخنلا ةميقب ءاملا ضرالا

 دجو ام اهدلب نم تذخأف هنيعب دلب ف اطرش اهل طرشي مل ناك ناو
 سيلو ىرقلا نم لخنلا نم هل ناك ام ثيح نم ةلخن عيبت مث لخنلا نم هل
 ٠ اهدلب ريغ وآ اه دلب ق لخن هل دجوي م اد ام ءام الو اضرا ذخأت نأ الا اهيلع

 هل اهدلب ىف ام تذخأ ءاملاو ضرالا ىلا تعجرو لخنلا تداب اذاف
 ىفوتست ىتح ءاملا مث ضرألا مث لسفلا مث ةغلابلا ادبتو ءالا ضرألا نم
 ٠. لودعلا ىآرب

 ناك ثيح هءامو ضرآ تعبتاو تعجر لودع لخن كلانه نكي مل ناف

 . ىرقلا نم

 : ةلأسم وبع

 كلذ ىق هلو هنيعب جلف ىتس نم قادص ىلع ةآرما جوزت لجر نعو

 ٠ ءامو ضرآو لخن جلفلا

 هل نكي مل ناف ىلوالا ةلاسملا ف باوجلاك ةلاسملا هذه ف باوجلل
 ىذلا جلفلا كلذ نم ءاملاو ضرالا نم اهتتادص اهيفوي ام جلفلا كلذ ىف لخن

 دجوي ماد ام رخآ جلف ىقس نلا زواجت نأ اهيلع سيلو هيف قادصلا طرش
 ٠ ءام وأ ضرآ نم هيف لام هل هيف ىذلا جلفلا اذه ى

ىذلا جلقلا كلذ نم ءاملاو ضرالا لخنلا عيمج نم كلذ تغرفتسا اذاف



_ ٢٠٢٣ _ 

 ضرالا كلذ دعب نم مث لخنلا نم ناك ثيح هلام مبتت تعجر هيف اهطرش
 ٠ هيف اهل ىذلا جلخلا كلذ ةميقو لودعلا ىآرب قوتست ءا مث

 كلذ ناك اهتدجو ثيح لخنلا عبتتو ضرالا عدت ةآرملا تدارأ ناو

 اذه ىف ءاضقلا ناك ام طرشلا هيف اهل ىذلا جلغلا كلذ ةميقب لودعلا ىرب

 ٠ دلبلا

 دلبلا كلذ لودع ىآرب ءاضقلا ناك دلبلا كلذ ريغ دلب ىلا ترواج اذاف

 قيفوتلا هللابو ذخأن اذهبو اهقادص ةيقب هنم ىضتقت ىذلا دلبلا كلذ ميقي

 ٠ باوصلاب ملعأ هلنا و

 : ةلاسم اذج

 كله مث ةيسامخو ةيسادس ةيراجو ىمسم قادص ىلع جوزت لجر نعو
 ناو اهقادص ىلع فلحت نآ ىلع نيميلا ىلا تلزنو اهقادص تبجوتساو
 كلذ امنا هنم كلذ تفرع الو اهتادص ىلع اهجوزو ىه تطراسشت نكت مل
 ؟ فلحت فيكف اهيلو اهل هطرش طرش

 قادصلا اذهب اهتنيب اهل تدهش دقل فلحت هذهف تفصو ام ىلعف
 لاز ام لطابب اهل تدهش اهتنيب نآ ملعت الو نالف نب نالف اهجوز ىلع
 اهجوز ىلع دارأ هلعل اهجيوزت ىلع اهتنيب هب اهل تدهسث ىذلا قادصلا اذه
 اذه نآ فلحأآ نكلو لازام فلحأ ةآرملا لونتو اذه اهموي ىلا نالف نيب نالف

 ىلا اهل نالف نب نالف اهجوز ىلع وه اهتنيب هب اهل تدهش ىذلا قادصلا
 ٠ كلذ اهلف مويلا اذه

 : ةلاسم يا

 عقو دقو كلاهلا ىصو اهاضقو قادص ىلع ةأرما جوزت لجر نعو
؟ ةرمثلا نوكت مل رضخآ وهام اهنمو لخنلا ميواقم ف حضفلا



٢٠٤ , 

 رضخالا نم رثكأ حضفلا هيف لخنلا نم ناك امف تفصو ام ىلعف

 اذهف ةآرملل وهغ حضفلا نم رثكآ رضخالا نم اهنم ناك امو ةثرولل وهف
 ٠ ؛4ب لمعي ىذلا لوتلا

 : لضف

 اجوزتم ناك لجر نع تلآس هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبأ باوج نم
 اضيأ تامو هل ةنبأ ةيراج هعم تفلحو ةآرملا تتامو قأدص اهل هيلعو ةأرماب
 ةرما نم رخآ هل دلوو ةتيملا ةرملا ةنبا نيميتي فلخو ةآرملا دعب نم لحلا

 الخف ءىشب هلبق ةكلاملا هنآرما ةثرول ىصوي ملو ىصو لجرلل ناك وأ ىرخا
 مهتبحاص قادص ق ةأرملا دوهشب ةأرملا ةثرو ءاج نأ ىلا هللا ءاسن ام كلذل
 تدهسو قحلا هيلع ىذلا تامو تتام دق مهتبحاصو ميتيلا اذه لام ف

 امنآ ةنيبلاو هيلع اهجوزت ةلخن اذكو اذك ةنالفل نالف نب نالق ىلع .ةنيبلا

 ؟ جيوزتلا كص .ىلع دبهستت

 جوزت نالف نب نالف نا ةلداعلا ةنيبلا تدهش اذاف تفصو ام ىلعغ

 قادصا'ا اذهب لبق نالف نب نالف ناو اذكو اذك قادص ىلع نالاف تنب ةنالف

 لجرلا تامو ةآرملا تتام نا ىلا هنع لاز هنا نوملعي الو نالف تنب ةنالفل

 امنا قحلا نال ةآرملا ةئرول لجرلا اذه ىلع قحلا اذهب ةداهستملا تنيبت دقف

 هلام ىف اذه ىلع مهل وهف ةأرملا توم دعب لجرلا ىلع هلعل لحرلل بجو

 ٠ ةثرولا هذه تومت ىتح لجرلا تومب قحلا اذه لطبي الو

 ىق بلطم مهدعب نم ةثرولل نكي مل ائيسث او:لطي مل ةثرولا تام اذاف

 مهيلع امناو عطقلا ةداهسثب ةنيبلا فلكت الو جوزلا ىلع ىذلا قادصلا اذه

. اذكو اذك ىلع نالاف تنب هنالق جوزت نالف نب نالف نأ اودهشي نآ



 ۔. ٢٠٥

 تام نا كلذكو قادصلا ركنأو اهنع تام وآ هتجوز قلط لجر .نعو

 جبوزتي الو قاد صب هنيب اهل نكي ملو قادصب ةآرملل ةثرولا قرتقي ملو

 . ؟ اهئاسن قادص اهل له

 نم اهل .نكي مل اهتادصب ةثرولا اهل رقي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهنع تام وأ اهقلط كلذكو اهجوز ىلع ةنيبلا هب اهل تدهش ام الا ق ادصلا

 : ةلآبنىم :ةي

 تنكسف اهمأ اهعم نكسي نأ ىلع اهقادص اهجوزل تكرت ةأرما نعو
 ٠ اهتا دص ةجوزلا تبلطف مالا ثتتام مت اعوبسأ مهعم

 تكرت ةآرما ىف نيملسمل ا لوت نم انظفح ىذلاف تفصو ام ىلعف

 اهلهآ عم تنكسو كلذ اهل لعفف اهلهآ عم نكست اهعديو اهتادص اهجوزل

 ٠ اهيلع كلذ تيئيو اهادص هل اولانتف

 تاقدصلا ق زوجي اذهو اريثك وآ اليلتت تنكس كلذ لثم اذه :: لوتآو

 ٠ تاقدصلا ف زوجت ةلاهجلا نال نيجوزلا نيب

 لجرلا لاق ةافولا هنرضح املغ ةآرما هنبال جوزت لجر نع هتلآسو

 ةنالفل ىنم ىدلو ثاريم هنوم دنع لانف ةآرملا قحم لبقو هدلول جوزن ىذلا

 ؟ ءىشب اذه سيل مآ اهل مات كلذ نوكي له هتجوز

 امك ةآرملل مات وهغ هسقفت ىلع قادصلاب لبق دق بالا ناك اذاف : لات

 ثاريم نم . رثكأ ةآرملا قا دص نم رثكأ هنبأ نم هدلو ثاريم نوكم نآ الا لات

٠ فألا لام نم اهتادص ءافو ةآرملل ن .راك هنيآ نم دلولا



 ۔. ٢٠٦

 : ةلأسم وبع

 ةذالف قوتست ىتح ىلام نم ىدلول ثاريم ال لاق نا تيآرأ تلق

 قا دص نم نالاف ىدلو ثاريم لات وآ ةآرملا ىلع هدلو جوزت دق ناكو اهقح

 ء هتجوزل وه هتدلاو

 نم لوقلا اذه نكم مل قادصلاب لبق بالا نكي مل ناو ىلوالا ةلاسملا ىق

 ٠. اهجوز ةآرملا عبتتو هثاريم ىلوآ دلولا ناكو ةآرملل مات فألا

 ناكو بالا دنع نم وه همآ نم هدلول ىذلا قادصلا ناك نا كلذكو

 ٠ لاق امك ةآرملل وهف قادصلاب ليق دت بالا

 مات لوقلا كلذ بالا نم نكي مل بالا ريغ دنع نم قادصلا ناك ناو

 ٠ لبتي مل وآ قادصلاب بالا لبق ةآرملل

 ٠ بالا لام ىق ةآرملا قادص ناك قادصلاب ليق ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاا و اهجوز ةآرملا تقحل قادصلاب لبت بالا نكي مل ناو

 : لصف

 اهيضقي نأ تبلط اهنا مث ىمسم قادص ىلع ةآرما جوزت لجر نعو
 منعت ملو لاملل ضباقلا وه اهوبأ ناكو هل الام اهاضو اهدلاو اعدف اهقح
 ملو اهاضق ىذلاب جوزلا اهملعآو اهابأ تلكو هتجوز نأ قحلا هيلع ىذلا
 ؟ةهراكالو ةيضار اهنا لتقت

 فرعي الو اهابآ تلكو اهنا هعم ترقأ ةآرملا نكت مل ناف تفصو ام ىلعف

 ىلع اهتادص ةآرملل ناغ اهيبأل ءاضقلا كلذ تمتأ الو ةنيب هعم الو كلذ وه

 ام تمتآ د ۔ة ةآرملا لوقت ىتح اهقادص ةآرملا قوي نا جوزلا ىلعو اهجوز

٠ اهوبآ ىضتقا



_ ٢٠٧ _ 

 نأ جوزلا ىلع ناك هغلتآو ةآرملا قادص ضبق دق بالا ناك ناف

 ٠ بألا جوزلا قحليو اهيبآ ىلا عفد ام ةأرملل مرغي

 اهتتادص اهل ناك كلذ تلعف ناف اهايأ مرعت نآ ةآرملل سيل : اولاق دتو

 ىتح قادصلا اذه نم جوزلا ءىربي الو اهابآ اهجوز قحليو اهجوز ىلع
 ٠ اهتادص نم اهوبأ ضبقت ىذلاب تيضر دق اهنا ةأرملا لوقت

 ىلا اعجار ءاضقلا ناك اهتادص ءاضق ىف هلكوت ملو كلذ لقت مل ناف

 ىلع الا اهتادص نم جوزلا ءىربي الو ةآرملا قادص جوزلا ىلعو جوزلا

 جوزلا ملعي ىتح كىذب تيضرو اهوبأ ضبق امب ةآرملا لوبق نم كل تفصو ام
 ٠ اهناسلب كلذ هل لوقت ةآرملا نم

 نيملاعلا ابر هنل دمحلاو جوزلا ىلا عجار لاملاف فا هل لقت مل نا

 ٠ هللاا ةمحرو كلع مالسل ١ و مالسلا هبلع ىبنل ١ دمحم ىلع هنل ١ ىطو

 : ةلأسم ع

 نم اهادص اهيضقي نأ ةآرملا جوز تيملل ىصو لجر دارآ ةآرما نعو
 نم دعب لاملا كلذ ق عقي ملو لخنلا ق حضفلا ركذ دقو تيملا لام

 ؟ تقولا ق ءاسنلا تاقدص زوجي له ءىتي حضفلا

 وه حضنفلا نوكي ىتح تقولا كلذ فق تاقدصلا ءاضت زوجي معن

 ٠ ىضقت ىتلا ةلخنلا ق رثكالا

 ةفاضالا نم

 اوفلتخا مث الجآ الو الجاع مسي ملو قادصب ةأرماب جوزتن نمعو
 ٠ لجاع وه ةآرملا تلاقو لجآ وه جوزلا لاقف زاوجلا دعم

 لجآ ىمسي ىتح لجاع وه ءاهقفلا ضعب لانق دقف تفصو ام ىلعف

ء زجي مل وآ جوزلا زاج



 ب --٢٠٨

 ٠: لجاع هلكف اهب زاج اذا ءاهقفلا ضعب لاتقو

 وهف الجاع ناك ام اهئاسن ةنسك اهل نا هللا همحر ىلع نب ىسوم نعو

 . ه لجاع

 ٠ مسي مل وأ ىمس لجآ وهف الجآ ناك امو

 لخديو لجاعلا اهتادص اهيفوي نا اهجوز نم ةجوزلا تبلط اذاو
 ؟ اه

 لخدي مل هنآ اهلوق .كلذ ىف لوقلاغ اهب لخد ناك دق هنأ وه : لاقف .
 ٠ ةرهش اهعفدت الو ةرهش ةداهشب وأ ةلداعلا ةنيبلاب لوخدلا حصي ىتح اهب

 زوخدلا حصي مل اذا اهادص لجاع اهفوي مل نا اهلوت لوقلا كلذكو

 نم عيبي ام ردقب لجأ دقف هعم نكي مل اذا اهافول الجآ بلط نا
 : : ٠ هل ام

 ةتسد لجا رثكآ ام ىاا مهرد ةئامتس نم قا دصلا ناكو اريقف ناك ناف

 21 . ٠ .. ١.
 رهسب

 ىلا ةفاضالا نمو ٠ كلذ ردق ىلع رهش ةئام لكل لتآ ناك ناو
 َ ٠ باتكلا

 : ةلاسم هيب

 ةئالث نم اهنتاد_ص ىضقت ةآرملا نا رثؤملا ىبأ نع ىراوحلا وبآ لاق

ق ناك ناف ثلث سكولا نمو ثلثلا طسولا نمو ثلثلا رايخلا نم عضاوم



 ۔ ٢٠٨٩

 ىفوتست ىتح عضوملا كلذ لخن تيضق ادع دعي اهسوؤرب هيضات لخن عضوم
 ٠ ءاضقلا اهيلع قرغي ملو

 اثلث عضوم لك نم تيضق هسؤرب دعي ام هيف سيل عضوم ناك ناو
 ٠ تظفح اذكه سكولاو طسولاو رايخلا نم ةميقلاب

 ناف نامع لهآ نم تناك ناف ةيراج وآ مالغ ىلع اهجوزت نا كلذكو
 ةفرعملا لهآو لودعلا ىآرب طسو ىجنز مالغ وأ ةيجنز اهلو جنزلا مهمدخ

 دنهلا نم مالغ اهلف ضيبأ وآ سراف مالغ ىلع اهجوزت ناف قيقرلا نمثب
 ٠ ضييل دي ١ سانجألا نم مهريغ وآ دتسىلا وآ

 الا تومت ال ةيراج ايندلا ف ام هناف تومت ال ةيراج ىلع اهجوزت ولو
 الو لوهجم هناف اهناكم ةيراج اهل هيلعف اهدنع نم تتام املك اهجوزت هنا
 ٠ ةلوهجم اهطورش لك نألا اهيلع طرش ام اهمرحي

 : ةلأسم هبج

 ةميقف اهجوز دلب نم ةآرملا تيضق نا ناهبن نع ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ اهدلب نم تضق امو هد_ اب

 ىذلا دلبلا نم اهتح اهلغ نامع نم اهسيل ةبيرغ ةأرملا هذه تناك ناو
 . هيف تجوزت

 اهتراف وأ جوزلا تام مث نامع ىلا امحق اعيمج نيبيرغ اناك ناو
 ٠ كلذ ق رظنيو هتذخا مكاحلا هب اهل مكحو اهقح بجو ثيحق

 لجرلاو ةباغلا لهآ نم اهلصآ ىوزن نم ةآرما جوزت لجر ناكو
 ٠ ىوزنب كرتو لجرلا تام نأ ىلا ىوزنب امهماقمو قاتسرلا لهآ نم هلصآ

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج - ١٤ م )



 ه ٢١٠

 الام هل نآ هثراو جتحاف ىوزن نم هلام نم اهتقادص ىضقت نآ انيآر

 بلطو ةباغ اب هل لام الو ةباغلا نم ةآرملاو قاتسرلا لهأ نم وهو قاتسرلاب
 انيأر هيف فرعن ملف كلذ ىف انرشأف قاتسرلا نم لام نم ةأرملا ىضقت نأ
 .. ىوزن نم هلام نم ءاضقلا ىنغمف قاتسرلا ف ىذلا حصي ملو

 ٠ هنجوزدت انكاس هماتم ناك ثح ىضختت ىراوحلا ويآ لات

 اهجوز ىلع ايلو تيفوت ةآرما ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 اهتدلاو هل تعابف اهريغو اهتدلاوو وه اهثروف هطنحو ةيراجو لخن قادص
 تفوتسا اهنا تد هسنا و ضبقي ملو هيلع ام عيمجو قا دصلا نم اهثاريم

 ٠ نمياع فتن ملو امهرضحت ملو امنغو ١ رقي هل تعابو نمثلا هنم

 . مك نآ هتفرع اذا زئاج هيف هل اهعييف اهل هيلع ىذلا قادصلا امآ لاق

 ٠ امهدحأ عيبلا ضبقي ملو اهددع افورعم ناك اذا زئاج منغلا عيب كلذكو

 منغلاو لخنلا تناك اذا اذهو اهليك افورعم ناك اذا ةطنحلا كلذكو

 هعيب زوجي الف هنيعب أ زيمم. هنبعي فورعم كلذ نم ءىش وآ ةطنحلاو رقبلاو

 ٠ هيلا رظنلاو هيلع فوقولاب الا

 . ٠“كذلا اهلف ٩41+ .. هلا ناف هيلا رظنت ملو تعاب ناو

 الو لخنلا الو منغلا كلت لكآ لجرلل لحي الف ضقنلا بلطت مل ناو

 ٠ كلذ ىف قرفلا مهفاف هب ةفراع نوكت وآ هيلع فقت ىتح ةطنحلا

 ىف عيبااف .ةمهبم هيلع ىهو ةاسث ةئام وآ ةلخن ةئام ناك اذا كلذكو
 ٠ كلذ نم اهثاريم هل تعاب اذا هل زئاج اذه

 جوز"ا ىلع وه سيل لام وأ لخنو منغ ةتيمملا ةأرملل تناك اذا امأو
٠ هبلع فوقولا دعي الا اذه عيب زرجي )اف اهيلا بستو اهل راص دقو



_ ٦٢١١ 

 ٨ ةلاسم :

 نكي مل ام لخنلا ءاضق زوجي هنا هللا همحر ىراوحلا وبأ لانو
 ةفورعم ةميق لخنلل سيلو ةارملل ىضتت ىتلا لخنلا ف رثكألا وه حضنلا
 ٠ ملعأ هللاو مها ردنا نم

 : ةلأسم دب

 لخنلا نآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي ىراوحلا وبآ لاتو
 ىلع وأ حلبلا دارم رثكأ ىلع امهلصآ ىف ىرجي ءاملا ناك اذا ةبدضاعلا

 ٠ مايآ ةينامث ردت

 مايآ ةينامث وآ جلفلا دارم رثكأ ىلع اهلصأ ق ىرجيب ء ناك ناو

 ٠ اهبرش اهلف

 ىه ىذلا لصألاب ةيضات تناك ناف لودعلا اهيف رظني ناهبن لاتنو
 ٠ اهيرشب ةلخن نع ةلخنلا هذه ه ذخأف تئتسث نا ل اننيو اهتيضق اهبرشثبي هيف

 ٠ لودعلا ىري امك لخنلا نم اهيلع فعوض تءاش ناو

 ٠ اهبرش اهلو رثكأ وآ نيتلخن نع اهذخأت نآ تءاس ناو

 ٠ اهل برش الو اهسنآرب اهذخأت نأ ءاش ناو 5

 : ةلاسم 3

 هل ناكو هتجوز نع لجرلا تام اذا هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ' ؟ ءامو ضرأو لخنو لام اهدلب ق

 ىذلا لسغلا و ثمدتت دن ةلآسم هذه جيوزتلا دنع طرش ناك ناف

٠ ضرال ١ ةلزنمم وهو تاتدصلا ءاضت ق زوجي الف لعف ربع



٢١٢ 

 اهتيرق ىلا تعجر ىرقلا عيمج نم ةلخن ةآرملا تغرفتسا اذاف

 اهدلب ريغ نم ذخأت نآ اهل الو اهيلع سيلف ءاملا مث ضرألا مث لسفلا تذخأف
 هنم تذخأ هيلا ىرتلا برقأ ىلا تعجر ءاملاو ضرألاو لسفلا نم ائيش
 ٠ فوتست ىتح كلذكف ءاملا مث ضرألا مث لسفلا نم اهقادص ةيقب

 : ةلاسم وج

 ءاضت ق كلا ىصروآو كله لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 اوموقي نآ اهلودعو دلبلا ءاحلص ىلا ىصولا جاتحاو هتيصو ذافناو هنيد
 هنع ىضخغيو كلاملا لام نم عيبيو كلاهلا ةآرما قادص اوموقي ىتح هعم

 ٠ كلذ نع مهسفنأ اوفعضنتساو كلذ ىلا ٥هوبيجي ملف هنيد

 ٠ لودعلا ةرضح نم دبالف ىماتي فلخ كلاهلا ناك نا

 ٠ لدعلاو قحلا رحتو كلذ ىف دهتجا هفرعيو ءاضقلا رظني ناك ناف

 لودعلا ةرضحب الا كلذ ف لخدي نآ هل نكي مل كلذ رصبي مل ناف

 ٠ كلذ رصبي نمم

 : ةلأسم 5

 رظنف اهسفن ةآرما بصتغا الجر نآ ول هللاا همحر ةدواعم ويآ لاق

 ٠ اهتتلدص هيلع بجي مل هنيعب اهجرف ىلا

 . اهجرغ ىلا رظنلاب اهتتادص هيلع بجي : لوقو

 ٠ رظنلاب بجي الو ءىطولاو سلاب بجي : لوقو

 :٠ ديلا سمب بجي الو جرفلا ركذلا سمب بجي : لوقو

٠ اهقتادص هيلعف اهجرف ق هعبصا لخدآ ناو



 _ _ ٢١٣

 . الماك قادصلا هيلعف رظن وأ سم نا : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ هيلع قا دص اف رظن وآ سم نا : هنل ١ همحر ىلع نيه ىسوم لاقو

 قادصلا هيلعف ادمعتم هتجوز جرف رظن نم هللا همحر ديعس وبأ لاق
 ٠ ةيجوزلا ةحاباب رظن هنأل اهربجي مل وآ اهربج

 ه_هزاد ااف زا وجلا ليت اهتتلط مت اطخ هيلا رظن وأ اهجرف سم ناو

 ٠ قادصلا فصنالا

 ىلع هتلعجف هندب نم ائين وأ هدي تذخا ىتح هيلع تلاتحا ناو
 ٠ وه مباتي ملو اهلعف نم كلذ ناك اذا قادصلا فصن الا همزلي الف اهجرف

 سم وآ ابيث اهدجو اهب زاج املف ركب اهنا ىلع ةآرما جوزت اذاو

 هنع طحنيو ىمايألا تابيثلا نم اهلثم قادص هيلع اهلخ هيلآ رظن وآ اهجرف
 نا اهعم نوكسلا هل زئاجو هتجوز ىهو بيثلاو ركبلا قادص نيب ام
 ٠ هنرغو ركي اهنا هل تطرش تناك

 فرعيو ٠ هيلع اهجوزت ىذلا امات اهنادص هيلعف اهنا هل طرشت مل ناو
 مزل دثغخف جوزلا نم ناك اذا اذه لكو ديلاب وأ نيعلا رظن وآ عامجلاب اذه

 ٠ امات قادصلا

 ٠ قاد.دلا فصن هيلعف قلطو عماج الو سم الو رظنب مل ناو

 : ةلاسم :دب

 اهقلط مث ءاملا لظ ىف اهجرف ىلا رظنو ةأرما جوزت نميف فلتخاو

٠ اهب لخدي نآ لبق



٢١٤ 

 ٠ قادصلا فصن اهل : لوقف

 ٠ قادصلا عيمج اهل : لوقتو

 ٠ قادصلا فصن اهلف ءاملا ىف اهجرف لظ ق رظن نا ىراوحلا وبآ لاق

 . لماك قادصلا اهلف ءاملا ىف ىهو ءاملا ف رظن ناو

 : ةلاسم د

 همآ اهل تلبتو ةآرما جوزن لجر ق هتنا همحر ىراوحلا وبآ لانتو

 ؟ همآ ترم توم ليت ةآرملا لجرلا | قلطف اهتوم ىلا اهتتادصم

 لام نم ةأرملل فقوي نكلو طرش امك همأ تومب الا لحي ال اهادص نأ
 ٠ مألل فوقوملا لاملا ةلغ نوكيو لجالا ىلا اهتا دص ردقي مالا

 : ةلاسم ويج

 كله املف قا دص اهجوز ىلع اهل ةآرما ق هللاا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ة_ةرولا لانف انن مهارد تبلطو مهرد فلآ وهو اهقادص ذخأت نآ تبلط

 اهجوزت وآ انتبزم دقنلا عجر مث انن اهجوزت موي دقنلا ناكو ةنتب نم ىطغي
 - . ٠ انتنلا ثدح مث اتتيزم دقنلا ناك موي

 دقن اهل نآ نامثع نب ناهبن هللا دبع ىبآ نع : ىراوحلا وبآ لاتق
 هتيآ ر مث ل انق حجبو زنل ١ دمتع دتع فورعم دقت طرش مل ام ء اضقتل ١ موب دليل ١

 . اذه نع عجر هنآ ملعأ ملو كلذ ىف ركفنتي كلذ دعي نم

 قبزملا مايأ ىق اهجوزت ناك نا : لاقف رثؤملا ابأ اهنع تلأس دتنو

.. _ ٨ دلبلا اتتن اهلف



 س ٢١٥

 ٠ ءاضتلا موي دلدلا أدقن اهلف جيوزتلا موي دتنلا ناك ناو

 ٠ اذه ق ىظفح اذهف هللاا همحر ىراوحلا وبآ لات

 هل عفريو هتالط زاج نهترملا قلطف قحب هتجوز قالط نهرآ نمو
 ٠ هقح نهارلا ذخأبو قادصلا نم هقح ردقتب

 هبلع ةعبت الخ اهقادص نم لتقآ هقح ناك نا هتنا همحر ىراوحلا ويآ لاتو

 . هيف امب نهرلا بهذ ىتيب اميق

 : ةلأسم وج

 ىهو اه ريد ق اهحكنف ا_ذزلل اهجرف نم ااجر ةآرما تنكم اذا

 ٠ رعشت ال

 ءىش الو هنحابأ دقو اهلبق نم همرح مظعأب سيل اهريد نا : لاق

 ٠ كلذ ق رهملا نم اهل

 . قادص هبلع اهلف اهجرف ىف اهحكنف اهربد نم هتنكمآ ناو

 هملعت نأ الا هيلع اهل قادص الف اهسفن ق اهجوز ةآرما تناخ ناو

 ٠ قادصلا اهلف كلذ دعد اهئطوو اهقدصي ملف اهتنايخ

 : ةلسم ديج

 تلاقف تملع اهجوز اهب لخد املغ اهقادصب ملعت مل ةآرما ىف لينو
 ٠ ىئاسن قا دصب الا ىضرآ ال

٠ اهئاسن تاقدص اهل ءىرب ىسوم نا : ليق



_ ٢١٦ 

 اهيلو اهل ضرف ام الا اهل سيل لاتف نامثع وبأ امأو ٠

 ناو اه“اسىن تاذفضد۔_هح لثم اهلف اركم تناك نا ىرارحلا ويآ لانتو

 ٠ رثؤم ١ وبآ لات كلذكو اهيلو اهل ضرف ام الا اهل سيلف اييث تناك

 ٠ اهيلو اهل ضرف ام الا غلابلل سيلو ةصاخ ةيبصلا ف كلذ نآ ليقو

 : ةلاسم ذ

 ل_ذنأب اهلو وه ةميتي جوز لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 كلذ تريغ تغلب املف اهغولب لبنت اهب جوزلا زاجو اهناهمآ تانتدص نم

 ٠ هلك ىقادصب الا ىضرأ ال تلانو

 ٠ اهيلو اهل ضرف ام الا اهل سيل هللاا همحر بوبحم ني دمحم لات

 مرغ الو اهجوز ىلع اهئاسن تاقدصلا لثم : ءاهقفلا نم هريغ لاقو
 ٠ باتكلا نمو اهيلو ىلع

 ٠ ديلولا نب ليئارسا فسوي ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج

 مزلي له تنام مت اهم ااخو ةبيص جوزت لجر نع هللاا كمحر ثلآس

 ؟ ءىطرلاب رقا نآ اهتثرول قا دصلا هلل اهجوز

 قلغأ وأ رتس اهيلع ىخرأ هنأ ةنيبلاب تماق اذاف تفصو ام ىلعق

 . اهنم هل ثاريم الو رتي مل وآ ءىطولاب رقأ اهتادص هيلعف اباب اهيلع

 اهجرف ىلا رظن ام هنيمي اهتراو بلطو كلذب هيلع ةنيب حصت مل ناو
7 كلذب نيميلا هدلعق هسم الو



._ ٢٧٧ 

 له تتام دقو ةيبص ىهو قادصلا نم هتئربأ تناك ناف : لاقو
 ؟ قادصلا نم ءعى ربب

 ناك نا امات اهقادص هىلعو زوجي ال ةيبصلا نآرب تفصو ام ىلعف

 ٠ لطاب ةيبصلا نآربو هسم وأ اهجرف ىلا رظن وآ اهئطو

 ةتس نم لقأ ىلع تدلوف لجرلا اهجيوزتب ةآرملا ىف ارفلتاو رثألا نم
 رهسب ٠ رهشأ

 تتحتسا دة اهنأل دلولا همزلي الو هيلع اهل قادص ال : لانت نم لاتف
 ٠ ةمهتلا

 دحلا اهنع ءعرديو ةهبسث ىلع جيوزت هنأل قادصلا هيلع : لاق نم لاقو

 . ةهبسثلا كلتب .

 ٠ انالتخا كلذ ىف ملعن الو لاح ىلع همزلي الخ دلولا امأو

 : ةلآضم ج

 لجر سم ىذلاو هعواطم ىهو غلبت مل ةيراج جرف سم نم نعو
 ؟ ءىش هيلع بجي ال وأ اهل قادص هيلع بجي له _ ىبص وآ غلاب

 ىتح هيلع ءىش الف ىبص سم ىذلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ 6 ن ي

 " اهضتفآ اذامف

٠ سملا ىف ىبصلا ىلع ءىش الو اهسفن ى اهل ىآر ال ةيبصلا نأل ههراك وآ ةعئاط تناك لوقنو هلام ف اهرتع ءاهقفلا نم لانت نم لانت دننف



 خ ٢١٨ ب

 رقعلا هيلع نا ءاهقفلا ضعب لاق ذقف غلاب لجرا سمت :ىتلا ناك ناو
 دقف اهجرق سم اذا اهضتفي مل وآ اهضتفآ قادصلا وه رتتعلاو سملا ف

 ; ` ..ه قادصلا هيلع بجو

 ىق اهل ىأر ال ةيبصلا نئل ةهراك وآ ةعئاط ةيزاجنلأ تناك : لوقنو

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نم ٠ باوصلاب ملعأ هللاو اهسفن

 -.. ةلانتم تم

 نا هنحص ق وآ هنوم دنع لات لجر ق هللاا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ .قحلا الو قادصلا مك ننجيب م ' وآ ةنالقلا اتا دح ىلع

 اوعا ن ام قحلا كاذ نم نوطعب هترولا ن لوختلا ضعب ق لاق

 اهقتادص الو رثكأ هنقح نإ نوملعي ال هللاب " مث كلذ .ىلع. -نذزربجي"ؤأ
 ٠ ١ اهريغ ىلا وأ اهيلا هوملس ىذلا نم رثكأ

 رقملا ةثرو نوكي نآ الا مهارد ةعبرأ نما لقأ نوكيأ ال"قاذلصلا نا

 تيملا لام .ف ةآرملل مكحي هنأف قادصلا الا اولغبي ىتح مكحي الف ىماتي
 ملعي ام نيمي ةيلع غلابلا نأ الا ميتي ريغ وأ اميتي ثراولا ناك مهارد ةعبرأب
 ء. اذه نم هذهل رملا ىلع:

 نقئاغلاو نونجملاو مجعألا و غلب اذا نميل ضا هبلغ ميتيلا كلذكو

 ٠ ميتيلا ةلزنمب

 نم رثكآ اهتتادص نآ نوملعي ام مهنآ نيمي مهيلع هلعل سيل نآ : لوقو
 . مهارد ةعبرأ هنآ كلذ ملع اوعدي نآ الا كلذ

 نا الا اوقغلحي. .نآ .ىل نيبي الغ كلذ نم ءعىنثب اورنقي ممل } نا. امأو .

٢ . باتكلا نم ىمسم اتادصح هبلع اهل ., نآ اوع ذ ال



 س ٢١٩

 : ةلأشضم ج

 هتجوزل وه ةنالف ةيرق ىف هلام لك نأ هتوم دنع دهنثأو تام لجر نعو
 ٠ افو اهل هسبلو اهقحب ةنالف

 ثراو نأ مث لجرلا تامو ءافوب اهل هسيلو لتقي مل نا تيآرأ : تلقو
 تمدقف لاملا ىلا لصي ال نأ فاخو كلذ ىلا ةأرملا برقت مل همع نبأ وه لجرلا

 اوعزاني نأ ىلع العج كلذ ف مهل تلعجو ثراولا هيقتني نمم اماوقآ كلذ ف
 مهتلكو نيذلا موقلا مدقت املف ريثك لاملاو ةلحت نيتنسب مهيطعتو اهل
 ةآرملا ىلا موقلا ءاجو دلبلا نع لزتعاو اهجوز ثراو .مهبهو ةآرملا

 هب اوضري ملف لاملا نم ءىش ىلع مهونتوأف مهل لعج ىذلا نوبلطي
 ىف وهو سانل هوعابف هب اوضري مل ىذلا ىلا كلذ دعب نم اوعجر مث
 مهريغو ىما۔_تي هثرو فلخو تام نم مهنم تام دقو نولكأي مهيديأ
 ىف ىذلا لاملا كلذ ةبلاطمآف اهجؤز اضيأ تلكؤوا تجوزت ىنتلا ةآرملاو
 لك نا ةنيبلا اهل دهشف ةغزانملل مهتمدق نيذلا هعاب ىذلا :سانلا ىديأ
 نالف تنب ةنالف هتجوزل وه ةنالف ةيرق ف تام ىذلا اهجوز نالفل لام
 اولاقو لاملا مهيديآ ق نيذلا موقلا ركنأو نالف تنب ةنالف جوز كلاهلا

 فيك مآ لاملا ةداهشلا هذهب ةأرملا كردت له انيديأ ف وهو انلام اذه
 ؟ كلذ ىف هجرلا

 ةنيبلا اهل تدهش اذا لاملاب ىلوأ ةآرملا ةنيب ناف تفصو ام ىلعف
 ٠ قحب هلامب اهل.دهسثآ اهجوز نآ

 ةلعل ةأرملل اوعاب نيذلا موقلا امأو اذه ىلع ىلوأ هلعل اما ةأرملا
 مهيطعتو مهل لعج هنأ ىلع .لاملا كلذ ىلع مهتفقوآ ةآرملا تناك ناف اوعزان

 دعب اوعجر مث هب اوضري ملو موقلا هلغتساو اهل مهتعزانم ىلع هايا
 نم لاملا :اذه مهيطعت نأ ىلع ةآرملا مهتفقوأ ىذلا لاملا اوعابف كلذ
 ةأرملا ريغت ملو هوعابو لاملا كلذ اوضبق كلذ دعب اوعجر اذاف مهلعج

عيب ىضم د_ةو هل مهنم لوبقو هب مهنم اضر لاملل مهعيب ناك لاملا مهعيب



 س ٢٢٠

 هودعايو لاما اوضق دمخ موقلا ناك اذا ةعجر كلذ ق ةآرملل سبلو لاما

 لعجلا اوبجوتسأو اهل اوعزان دن اوناك اذا كلذ ىلع مهنم تام نم تامو

 ٠ اهيلع

 عجار لاملاخ ائيست اهيلع اوبجوتسآ الو ةآرملا اوعزان اونوكي مل ناو
 ٠ ةآرملا ىلا

 نا ديرت ال ىهو لاملا كلذ ىلع مهتفقتوأ امل ةأرملا تناك اذاو
 لاا اذه اوعاب نيذلا نوكي نأ الا ةأرملا ىلا عجار لاملاغ هايا مهيطعت

 موقلا نآ ةنيبلا دهنت نآ الا هدب ف وه نم هديب ق تدباث لاملاف اوتام

 ٠ ةآرملا ىلا عجرب لاملا ناف ابصغ لاملا اذه اويصغ

 مهنم ىبحآ نمو 4-ذجح تتامو تام دشف مهنم تام نم كلذكو

 هدلع مهتفقوآ نآ دعي نم لام ا تلكأ ةآرم ١ نوركت نآ ال ١ هيلع هجحلاف

 هجح الو ايح ناك نم ىلع ةجحلاو ةآرملا ىلا عجار لاملاخ هي اوضري ملو

 ٠ اذ_ه مهنأف لاملا بصغ ىلع ةنيبلا دهسثن نأ الا تام نم ىلع

 .: ةلآضم ة

 هنأ ةآرملا لاق لجر نم هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع تظفحو

 ٠ قادصب ىلولا هجوزف كلذ ىلا هتباجأف هيلع قادص الب اهجوزتي

 . راثآلا ضعب ىف تدج دقو ىلولا ضرف ام اهل : ىراوحلا وبآ لاق

 قادصي اهيلو هجوزف قادص قح الب هذخأت نأ تيضر اذا : ضعب لاق
 ٠ مه ارد ةعبرأ اهل ن رأ اب اهل ض رغفي ملو اهجوز وآ

 : ةلاسم و
نأ دارأو قادصلا ق اهنتح هتجوز “ىفو لجر نعو ىرارحلا ىبآ نع



 ۔ ٢٢١ _

 تبثت ىتح ك:ذ ىف ظفللاو اهنم ةداهشلا نوكت فيك تفوتسا دق اهنأ هل دهشت

 ؟ ةداهشلا كلذب هل

 هبلع ىذلا هلجآو هلجاع اهقادص تفوتسا دق اهنآ هل تدهشآ اذاف

 وهف ره مك اهقتادصب تمس ناف ةداهسنلا هذه تتبث دقف هب هغراع ىهو اهل

 تنشأ ٠

 :ةلاسم ج

 ماو ةنع ىف ةأرملاو لجرب هل اتخأ جوز لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 ذخآ اهب زاج املف بيرغ جوزلاو ةدع ف ةآرملا نأ جوزلا ىلولا ملعي

 ال وآ هرغ ثبح لجرلا قأ داص مزلي اهقادص اهاطعآو اهلزتعآف اهرمأب

 ؟ ههزلب

 ٠ اهندع تضتنآ دق اهنأ هل لاتق اهتدع

 ٠ جوزلل مرغلا كلذ دنع همزل كلذ هل لاق اذاف

 قاد_ص الف هتبذكف ةدعلا نع اهلآس جوزلا ناك اذا ةآرملا كلذكو

 ٠ ةلعل ناك نا اهل

 مرحم جوزلا نأ ةملاع ةآرملا تناك ناف كلذ نع اهلآسي مل ناك ناو

 ٠ اهل قادص الف كلذ نم ةفرعم ىلع تمدقف ةدعلا ىف اهيلع

 تمرح دقو امهنيب قرفيو اهقادص اهلغ كلذب ةلهاج كلذب تناك ناو
٠ ادبأ هيلع



 ۔ ٢٢٢ .ب

 : ةلاضم 7

 اهلبقيف هيتأتو لجر اهيتأي ةرما ف لاقو ىراوحلا ىبأل باوج نمو
 اهجرف سم دارآ اذاف هل ةنكمم ىهو همسشتو هلبقتو اهمضيو اهمشيو

 ندبلا نم سملا نم هنكمتف عجزي مث جرفلا سميف اهبلغيف هدي تلزع
 اهلأ اهئطيف هدي تلزع اهئطو :وأ جزفلا سم دارأ اذاف مضلاو ليبقتلاو

 ؟ ءىطولا و جرفلا سمب رقع هيلع

 ٠ اهل ةم ١ رك ال و ال : 9 انت

 ... ٦7 ؟ رقع الآ كلذ ىلع ( اهبلغيف ) ءىطولا جرفلا نع هدي تلزعو هتنكمآ نا تيآرأ : تلق

٠ امل ةما رك الو ال : لاق



 ۔ ٢٢٣ -

 .ف 4ةا ٠“ ..ه "ة نوعبرألاو سذاسلا بابلا -

 ق

 - نآربلاو قالطلاو قادصلا ماكحأو نايبصلا جيوزت

 ٠ ر . ث 0 .ز ... . -:: ':, , . م : . 7 . باتكلا ىلا عجر

 اهتتحلي له ةشيب ىهو اهقلط مث غلبت مل هيبص جوزت لجر نعو
 قادصلا هيلع بجوتست ة له .هتآربأ ناو قادصلا فصن بجوتستو قالطلا

 ؟ غلبت مل هي ةيبص ىه و اهتناط اذا

 ٠ ةيبصلا غول واب ىلا فوقوم ه هلك اذهف تفصو و ام ىلعف

 ةييصلل .بجوو قالطلا عقو د دنف .جيوزتلا تمنتآو ةيبصلا تغلب ناف

 ٠ قا دحلا فصن

 ,ناث قاذتتن امهنم ضارت نع ديدج حاكنب اهيلا عجري نأ دارآ ناف
 ٠ نيتقيلطت ىلع هعم تناكو امهل ك'ذ ناك

 نكي ملو قادصلا كلذ لطب تغلب اذا جيوزتلا ةيبصلا متت مل ناو

 .. . ٠ قادص اهل

 ثالث ىلع هعم تناك اهاضرب ديدج .حاكنب كلذ دغي اعجارت ناف

 جيورتلا متتو غلبت ىتح ةينيص تما ذام ءىشب سيل ةيبضلا نآ ربو تاقيلطت

 ٠ نآ ربلاو

 اهنأ تجتحاو جيورتلا تريغو هعم ماقملا تهركو تغلب نا : تلتو
 .... ,؟ ةهراك وأ ةعئاط اهئطو ىتح ةيبص ىهو اهسفن ىلع اهبلغ

 د .ه ٠ ... ٠

عضوم .ق اهب الخو اباب اهيلع.قلغأ .وأ, ارتس اهيلع ىخرأ ناك ناف



_ ٢٢٤ _ 

 اذا اهنيمي عم اهلوق لوقلاف هيلع ةيبصلا كلذ تعدافغ عامجلا هيف نكمي
 ( ٠ تغلد

 هيلعو اهلوق لوقلاف هيلع كلذ تعوأ دقو غلبت نأ لبق تتام ناف
 ٠ اهنم هل ثاريم الو اهقادص

 ىلع اهفلحي نآ :ثراولا داراف ةيبصلا غولب لبت نم جوزلا تام ناو
 ٠ كلذ هل ناك تعدا ام

 ٠ ثاريملاو قا دصلا اهل بجو فلح ناف

 مامتب نيميلا اهيلعف حاكنلا تمتآو ةدعلا ضقنت ملو اهقلطي مل نا
 ٠ حاكنلا

 ٠ باتكلا ريغ نمو _ ثاريم الو اهل قادص الف فلحت مل ناف

 : ةلأسم ةي

 جوزتن ى ذلا ل ۔جرلا نم ةربعم ثتمءع اجو تغلب دك اهنآ ةيبصلا لوقو

 ؟اهب

 ناق اهيلا رظنت ةث ةآرما لعجي مث لاستغالاي اهرمأي مكاحلا ناغ

 اذا كلذو ريغلاب اهل مكحي ذئنيحف ظفللا تنسحأو ضيحلا مد اهيف تأر

 ىفكيف اجوز هب ضرأ الو نالف نب نالف نم جيوزتلا تريغ دق تلاق
 ٠ انعم كلذ

 ٠ اهلوق مكاحلا لبقي الخ تغلب دق اهنأ اهلوق امآو

 : ةلآضم 3

؟اهب لخدي نآ لبق اهجوز تامو اهوبآ اهجوز اذا ةيبصلاو



٢٢٥ 

 اهيلع الو بلا جيوزت تبني نم لوق ىلع الماك رهملاو ثاريملا اين ناخ

 ٠ ةدعلاو ةنيزلا كرتم اهلهآ اه ذخأب نكلو ة دجاو ٥ دع

 : ةلأسم وج

 ٠ غلب اذا رايخلا هل ناف هوبأ هل جوزت اذا ىبصلاو

 ٠ خسنا هرك ناو هبلع تيث هغولب دعم جيوزتلاب ىضر ناف

 . قادصلا هيلع ليقف غولبلا لبق اهب لخد ناك ناف

 جيوزتلا لبقو هوبأ هل جوزت نأ لبقو اهل هيلع قادص ال : ليقو
 ٠ هيلع تباث هنآ لوقلا رثكأف هيبأ نذاب

 جيوزتك ىبصلا جيوزت لعجي نم لوق ىلع جيوزتلا اذه ريغ ولو

 غلبي ىتح عقي الو ءىشب سيلف هغولب لبق هقالط اهيبآ نم ةيبصلا

 . قلطيو

 : ةلآتنىم ةيج

 . تتام مث اهب الخو ةيبص جوزت لجر نع هللا كمحر

 ؟ ءىطولاب رقأ نا اهتثرول قادصلا اهجوز مزلي له
 قلغأ آ ١ رتس اهيلع ىضرأ هنآ هيلع ةنييل ا تماق اذاف تفصو ام ىلعق

 . اهنم هل ثاريم الو رقي مل وآ ءىطولاب رقآ اهقادص هيلعف اباب اهيلع

 اهجرف ىلا رظن ام هنيمي هثراو بلطو هيلع ةنيبلا حصت مل ناو
 ٠ كلذم نيميلا هيلعف هسم ال و

( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٥ م )



 س ٢٢٦

 دقو تتام دقو ةيبص ىهو قادصلا نم هتئربآ تناك ناغ : تلتقو

 ؟ قادصلانم ءى ربب له .7

 ناك نا امات اهتققتادص هيلعو روجي ال ةيبصلا نآ رب ثغفصو ام ىلعغ

 ٠ لطاب ةيبصلا نآربو هسم وآ اهجرف ىلا رظن وأ اهئطو

 : ةلأسم 3

 زجرب هتنبا جوز لجر ق هللا كمحر تركذ ىراوحلا ىبآ نم باوج
 وه دارآو هنم اهجارخا اودارأف مهنيب رمألا دسف مث غلبت مل ةيراج ىهو

 قحلاف ٠ اجوز هب تيضر نا تغلب ام ىتم اهقحب اهدلاو لبقف اهكرت
 كلذ خسف اودارأو ةميتي تناك نا وأ جوزلا اهقلطو اهيبأ لبق

 ؟ كلذ زوجي له

 هتنبال لجرلا ىلع ىذلا قادصلاب بألا لبق ناف تفصو ام ىلعف
 نآ ربلا كلذ متت ملو جيوزتلاب تيضرق ةيراجلا تغلب مث جوزلا امنتلطن

 . هل نمضي امب بألل جوزلا قحلو اهقحب اهجوز ةيراجلا تقحل

 اهقادص اهجوز تمرغ نا اهنأ الا اهابآ مرعت نآ اهل سيل : اولاقو

 ٠ قادصلا ق ةآرملا هي هتكردآ امب جوزلل فألا مرغ

 متتف ةييصل 3 ١ غلبت ىنح حاكنلا حسفني ذه الو هميتي تناك نا كلذكو

 اهناف ةيبص ىهو اهجوز ايتلطم - وآ حاكنلا خحسفنيف ُ 7 ذ كلذ رسعت وآ ح اكننا

 + اهغولب ىلا فوتقرم قحلاو قلطت

 و هق قادصلا دحآ هل لبتو قالطلا نآ رب جوزلا اهئربآ نا كلذكو

٠ لوألا ق كل تفص و ام ىلع



٢٢٧ 

 باتكلا رع نم :

 ه٥وبا هل جوزت وآ هسفنب جوزت ناك هغولب ىلا فوقوم ىبصلا علخو

 . ه يبآ نم ةيصو وآ

 : ةلآتنىم ة

 انفرع نمع انفرع اذكه جيوزتلل اهتدع ىف ةميتيلا ةدعاومب سأب الو

 ء نيمل.لا نم

 : ةلأشضم

 غلب وآ غولبلا ةمالع نم ءىش اهنم ناب ىتلا ىه ةقهارملا ةيبصلاو
 رهسشآ ةثالثو لمحلا نع طايتحالل ةنس قالطلا ىف اهتدعف اهبارنآ ضعب

 . مك_دلا ق

 ؟ مويب هنسلا ليق تضاح ,راو : تلق

 ٠ ضيح ثالث ضيحلاب ةدعلا فنآنست عجرت : لات

 : ةلأسم ج

 ىغبني ىتحو هتلأسو هنع هللا ىخر كلام ىبآ نع دييقتلا باتك نم
 ٠ ةريغصلا هتنبا جوزي نآ لجرلل

 ٠ كلذ ىف انباحصأ فلتخا : لاق

٠ عامجلا ىتشب ىراوجلا ى اهلثم ناك اذا : مهضعب لاق



- ٢٢٨ 

 ريعبلا ةرعب لثم اهيدث ريصي ىتح : مهضعب لاتنر ٠

 ركب ىبأ تنب ةستثئاع لثم نينس عست تنب ىهو اهجوزي : موق لانتو

 ةفاضالا نم _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز امل هنع هللا ىخر
 ٠ باتكلا ىلا

 : ةلأسم :دج

 اذاف اييرابت مث غلبت نأ لبق تجوزت ةيراج ف : ىراوحلا وبأ لانت

 فصت اهلف جيوزتلا تمنتآف همتت مل ناو مث نآ ربلا تمتأ ناف تغلب

 كعف ناف هجرقب وآ هديب سم وأ رظن وأ اهب لخد نكي مل ام ايقادح

 ٠ مات اهادص اهلخ

 اهيب لخد دق ن اك ناو هخسفنم ةدعلاف جيوزتلا منت ملو تغلب د ناو

 ٠ ائرابتو

 ٠ نآربلا متن ملو جيوزتلا تمنأ اذا هنآرما ىهف تغلب اذاف

 ٠ اهقح نم ءىرب نا ةطيرشلا نائرب اهئربأ اذا اذهو : فيخملا لاق

 : ةلاشضم ج

 ىهو هتجوزل لجرلا نآ رب ناك اذاو ىراوحلا ىبأل باوج نمو

 اذا امآو غلبت ىتح اهجيوزت زوجي الو فوتوم كلذف ةطيرشلا نائرب ةيبص

 ٠ اهجيوزت زاج اهتدع تضقناو قالطلا نآ رب ناك

 ىلع هبلع تمرح دنف جوزلا اهم لخد دتو حاكنلا متي مل اذا : لاتقو

 ٠ ءاهقفلا صعب لوت

٠ هبلع مرحت ال : لانت نم لانو



 س ٢٢٩

 ٠ هيلع مرحت مل ديدج حاكنب اهيلأ عجري نآ دارآ ناف

 اميغ هللا همحر ىلع نب ىسرم كلذ ىوريو رثكألا وه لوألا لوقلاو

 ٠ ريشآ ةثالث اهب زاج دت ناكو ضحت مل اذا ايينندع و انلم

 ٠ اهيلع ةدع الف اهب زجي مل ناو

 ثداانث 7 لعف دحاو موب رهشلا نم ىقي دقو ضيحلا اهكردآ نا و

 : ةلأشضم ةخ

 اذا هتارما ىيف ايح نم ءىرب ام اهسفن اهل ءعىربأ جوزلا ناك ناذ
 ٠ جيوزتلا تمننآ دق نآ رلا منت ملو ةيراجلا تعلو : !و

 ٧١} امي :.

 نا مث اهقح نم ةيراجلا هتئربآ ام اهسفن اهل ءىربآ جوزلا ناك ناو

 ةدعلا ىف ةيراجلا ناك ناف نآ ربلا متت ملو جيوزتلا تمتآف تغلب ةيراجلا

 . اهتادص هيلعو اهتعجرب كلمآ وهو هقيلطت نآ ربلا اذهف

 ةيراجلا تغلب املف ةيراجلا غولب لبق نم تضقنا دتن ةدعلا تناك ناو

 نآ الا اهتعجر كلمي الو هنيلطتب تناب دقو اهقادص هيلعف نآربلا متت مل
 ٠ ديدج حاكنب نوكتف كلذ ةيراجلا ديزت

 لخد ناك دقو اهنتح نم ءىرب ام اهسفن اهل ءىربآ جوزلا ناك ناو
 زوألا جيوزتلا تمتخ ةيراجلا تغلب مث تجوزتو اهتدع تضقنا اذاف اهب

 ٠ نآ ربلا متت ملو

 .جوزلا ىلع سيلو لوألا نائربلل مامت وهف رخؤملا جيوزتلا تمنتنآ ناف

٠ ء ىش ل وأل



_ ٢٣٠ 

 نآربلا متت ملو لوألا جيوزتلا تمتآو رخؤملا جيوزتلا متت مل ناو
 ٠ اهقادص هيلعو لوذلا ةآرما ىخ

 نكي مل ناو امات اهتتادص هيلعق اهب لخد رخآلا جوزلا ناك ناف

 ٠ هيلع اهل قادص ااف اهب لخد

 : ةلأسم :زج

 رهملا ىداف غلبت مل هيراج جوزتن لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو
 اهوبأ هئربأو اهئربأغ ةداهسثلا دنع اوفلتخا مث قحلا كلذ نم هللا ءاس ام

 اهدرب دمسنآ مت هيلع صالخلا نآ تريغ نا جوزلل نمضو قحلا نم
 دارأ مث صااخلاب بأنا نمضو ةينامث ائرابنو هنع ةيناث تزشن مث اهذخآو

 نمضو ةثلاث آرابتو اهقفني ملف اهقح ىلا ةعجرلا تدارأو اهسفن ف ةعجرلا
 نونورقم مهو ثلاثلاو غلبن مل ىهو نالوألا نانآربلاف صالخلاب بألا

 ؟ ةيراجلا غولبب اعيمج

 نآ ربلا لبق نم ةيبصلا هذهب زاج لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 نمو نآربلا دعب نم اهدر مث صالخلاب بألا نمضو اهئربآ مث لوألا
 اهئربآ مث ةيناث هنع تزسن مث اهتعجر ىلع دهسنأ ناك امناو غولبلا لبت

 كلذ دعب اهدر مث ناتقيلطتن تضم دقف صالخلاب بألا هل نمضو كلذ دعب

 صداخلاب بألا هل نمضو غولبلا دعب وأ غولبلا لبق ةئلاث اهأزبآ مث

 اجوز حكنت ىتح اهيلا هل ةعجر الو تاقيلطت ثالثب هنم تناب دنف
 رحن ٥ ٥

 ق جوزلا ىلع اهادص اهل ناك اهتادص ق ةيراجلا تعجر ناف

 ٠ اهابا جوزلا قحليو نيتلوألا نيتعاربلا

 اهب زاج دق ناك اذا اذهو اهابآ مرغت نأ اهل سيل : اولاتت دو

. هديب هسم وآ اهجرف ىلا رظن وآ



٢٣١ - 

 لبق اهئرابو هديب هسم الو اهجرف ىلا رظن الو اهب زاج نكي مل ناو

 لكب اهل ناك هسم الو اهجرف ىلا زجي ملو اهب زجي ملو نيترم غولبنا
 ٠ نآربلا متت ملخ ةيراجلا تغلب اذا قادصلا فصن نائرب

 غولبلا لبق اهعجار مث غولبلا لبق هيراجلاب زجي مل جوزلا ناك ناو
 ائطو اهئطوو اهيبأ ىآرب ديدج حاكنب نكي ملو درلا كلذ ىلع اهئطو مث
 ٠ ادبأ هبلع تمرح دنف غولبلا لبق كلذ ىلع جوزلا

 ٠ هيلع مرحت مل دوهستو اييبآ ىآرب ديدج حاكنب اهدر ناك ناو

 نآربلا ناك اذاف ةيراجلا غولب دعب ناك ىذلا ثلاثلا نآربلا امأو
 رخآلا نآربلا اذه ىف لجرلا ىلع ةأرملل قح الو مات نآربلاف ةآرملا ىآرب
 ٠ غولبلا دعب ناك ىذلا

 تا_قيلطت ثااثب هنم تناب دنف تارم ثااث اهسفن اهل ءىرب اذاف

 . كيلا هب تبتك ام مهناف غولبلا دعب وأ غولبلا لبق نآربلا ناك
 : ةلسم :ويج

 : بانكلا مغ نم

 ىذلا لوقلا رثكأ ىلع اهيلع تباث هجيوزتف اهوبأ اهجوز اذا ةيبصلاو
 ٠ اهغولب لبق اهب لخد اذا هب هلعل لمعت

 نآ ىلا هب ىخرت ملو اهئابص لاح ىف جوزلا اهب لخدي مل اذا امأو

 ٠ ةفصلا هذه ىلع هنم ريغلا اهل اندنع لوقلا رثكأف تغلي

 : ةلأسم ج

اهيلو هو ةميتي جوز لجر نع هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نم



 س ٢٣٢

 الغ اهغولب لبق جوزلا اهب زاج مث اهتاهمآ تاقدص نم لقأب ايجوزو
 . هلك ىقادصب الا ىخرأ ال تلاتو كلذ تريغ تنلب

 اهل ىري مل هنأ هللا همح ر بوبحم ند دهصحم نعف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهيلو اهل سرف ام الا

 لتأب اهيلو اهجوز دقو نايفس ىبآ نب ناسغ كلذب مكح دق : اولاقو

 ٠ اهيلو ىلع مرغ الو اهل
 مرع الو اهجوز ىلع ايتئاسن تاقدص لثم : ءاهتفلا نه هريغ لات

٠ ا_هيلو ىلع



. ٢٣٢٣ 

 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 ق

 كلذ هابشأو اهديب هتجوز قالط لعج نمو هماكحأو قالطلا

 : بانكلا ىلا ةفاضالا نمو

 ىدرت مل نا كتقرف ىه هتجوزل لاق لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 ٠ ةلافط تينع امنا لاقو ركنأ مث اهدرت ملغ كىايث

 هنآرما قلطت مل اتالط هتآرمأل ىوني مل هنآ لانت اذاف تفصمر ام ىلعف

 هلوت لو_ةلا ناك كلذلف قلاط تنأ لةي ملو كتقرف ىه لاق هنأ كلذو

 ٠ ىون اميق

 ىتح اهبرقي نآ هل نكي مل كبايث ىدرت مل هنا قلاط تنأ لاق ولو
 ٠ با_دنثلا درن

 اذهو ةقيلطب هنم تناب رهشأ ةعبرآ اولخت ىتح اهبايث درت مل ناف

 قدصي ملو ةلافطلا كلذب تيون لاق اذا هلوق لبتي الو قلاط تنأ هلوق ق

 ٠ امهنيب قرفيو كلذ ىلع

 هلوق لبق هتأرمال انتالط نعي مل اذاف كتقرغ ىه : لاق اذا امأو

 . ا هينيب قرغي الو

٠ انتالط اهل كلذ هلوقب انع ام اهل فلاح هنيمي ةآرملا تبذط ناف



٢٣٤ 

 ىيف هل ةين الو ادغ قلاط تنآ اهل لاق اذاو اوجرآ اميف هريغ نمو

 ٠ دغلا نم رجفلا علطي نيح قلانح

 دنع هنم موب لوآ ق قلاط ىبق هل هيت ال و ناضمر ق لات نا كلذكو

 ٠ رجفلا عوللح

 ٠ تتلط ناضمر له اذا : ىراوحلا ويآ لاق

 ٠ حصأ ىراوحلا ىبآ لوق : هربع لات

 : ةلاسم ةيج

 دقو مويلا ىلح نا هتجوز قالطب فلح لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 . ىلص ناك

 ؟ ثنحي له : تلق

 ىلص ناك نا ثنح دتف الاو ىنعم هذ ناك نام تفصو ام ىلعف

 ٠ 4 ہخب رمت

 ءىش دعب ائين نوكت ةلفانلا نأل ثنحي الف ةضيرخ ىلص نكي مل نأو
 ٠ برشلاو لكذزا لثم

 تقولا تناك اذا كلذ هامسثأو برشثلاو لكألا ىق : لاق نم لاق دقو

 . ثنحي هنآ لكأ دت ناكو ةليللاو مويلا لثم ادودخم :

 العف نوكم نآ نكمي ناك اذا ذخأن هيو انيلا بحأ لولا لوقلاو

٠ لعن دعي



_ ٢٣٥ 

  :3ةلأسم :

 ىراتخا وأ ىنيراتخا هتآرمال لاتق لجر نع ىرا ح { ابآ تلاس

 ؟ قالطلا نم اهيلع مقي ام ىسفن تذخآ دق تلاق كسفن

 عمتجملا وهو اهتعجرب كملا وهو ةدحاو هقيلطت اهنأ : لانت نم لانت

 ٠ هيلع

 ٠ باطخلا نب رمع لوق هنأ انغلبو

 . اهتعجرب كملا وهو ةدحاو ىهف اهجوز تراتخا نا : لاتق نم لاتو

 ٠ ةيناث ةتقيلطت ىهف اهسفن تراتخا ناو

 ٠ بلاط ىبأ نب ىلع لوق اذه نا : اولاتو

 . ةيناث ةقيلطت ىهف اهجوز تراتخا نا : لاق نم لاتو

 ٠ تاقيلطت ثااثي تناب اهسفن تراتخا ناو

 ٠ تباث نب ديز لوق اذه نا : اولاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انركيخ تلان اهنأ ةشئاع نع ىورو
 ٠ اذه هب لومعملاو اتالط نكي ملخ هانذخأف

 : ةلسم ج

 . ةيناث ةقلط سمشلا تبرغ اذاو ةدحاو تقلط سمشلا تعلط اذا

تعلط اذا قلاط تنآ اهل لاق اذا كلذو دمحأ ني نسحلا ىلع وبآ لاق



٢٣٦ 

 لاق امك وهف تبرغ اذاو سمشلا ٠

 تعلط املك قلطت اهناف تبرغ امو سمشلا تعلط ام لاق اذا امأو

 باتكلا ىلا ةفاضالا نمو تاقيلطت ثااثب نيبت ىتح تبرغ املكو سمنلا .٠

 ةلاسم ة :

 اثالث قلاط ىهف هيلع نم ىموقت مل نآ اهل لاقف هيلع تمثجو ىبصلا نع
 تينثتسا انآ لاق لجرلا نآ مث هيلع نم تماق ثالثلا هنم تعمس املف

 ٩ ذم عمسن مل اهنآ ل انتو هنم ثلرداتل ا تعمس ام نبح نم تم انت دقو اهمايق

 ٠ هدحو قالطلا هنم تعمس امنا ءانثتسا قالطلا دنع

 ماةملا اهعسو لوقي ام ىلع ةآرملاف هننقدص ناغ تفصو ام ىلعف

 . هعم

 ق هيلع مكحيو هعم ميقن الف ء انثتنسالا عمست ملو هقدصت مل ن ١ و

 ٠ قالطلاب كلذ

 : ةلأسم 3

 ٠ ةقيلطت هلعل لقي ملو اقتالط نيعبرأب سثنمار هتجوزل لانت نمو

 وني مل ناو هتين ىلا اذه نا ىنبجعي هنآ قيفوتلا هللابو : باوجلا

 ٠ ةدحاو نوكت اهنأ : لوت

. ملعأ هللا و ثالثلاب نيبت اهنآ : لوتو



 _ _ ٢٣٧

 : ةلأسم :زج

 ءاقلاب وآ وأ ولام قالطلا اهيلع رركو قلاط تنآ هتجوزل لات نمو

 ٠ اثاات قلطت اهناف تارم تالات متب وآ

 لوقلا رثكأ وهو ةدحاو قلطت اهناف قلاط قلاط قلاط تنآ : لات ناو

 ٠ ائالت قلطت : لوتو

 ٠ قلاط تنا قلاط تنا : لات ناو

 . لوقلا رثكأ وهو ة دحاو ديزب نأ الا اثالث قلطت : ليقف

 ٠ ةدحاو : ليقو

 : ةلأسم زي

 ميرم امهدحأ مسا ناتأرما هل لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 كلعف نا قلاط ميرم لاقف نارمع تنب ميرم ىرخألا مساو دمحم تنب
 تنم ميرم تلاقف دمحم تنب ميرم تيون لانف لعف مث اذك وأ اذك كل اليل

 . ميرم انآو ميرم ىمس دتف هقدصآ ال نارمع

 ٠ قدصي الو اعيمج اتتقلط : لاق

 ٠ هنيمي عم هلوت لوقلاو قدصي لات نم لاق دقو : ديعس وبآ لاق

 : ةلاسم ةهج

 ناركس وهو لاقف ناتأرما هل لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
هتآرما لاتف ةوسن عبرأ هل ناك وأ قلط امهيأ ىردي الو قلاط هنآرما



_ ٢٢٣٨ 

 ةدحاو الا قلاط نهلك هؤاسن لاق وأ قلاط ىئاسن نم نيتنثا لانت وأ قلاط

 متي مل .
 قالطلاب دصقي مل اذا اعيمج نهيلع عقي قالطلا ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهنيعب ةدحا و ىلا

 نميلع عقي قالطلا ناف اهنيعم ةدحا و نثنسي مل ١ ذا ء انثنسال ١ كلذكو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو انظغح اذكه اعيمج

 قلاط تنأف كلبحأ مل نا هتآرمال لاقت لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 هتآرما قالطب فلح لجرو قلاط تنآف كنليحآ نا هتآرمال لات رخآو

 ٠ ضرألا ىلع طق اهتطو ام

 دقف قلاط تنأف كلبحآ مل نا هتآرمال لاق ىذلاغ تفصو ام ىلعف

 ٠ هتأرما ىهف تلبح ناف اهنع كسمي مث ةدحاو ةرم اه طم اولاق

 تناب لبح اهب نبتسي ملو رهسثأ ةعبرأ ىضمت ىتح لبحت مل ناو
 ٠ لر٫ح اهب نيتسب مل ن ١ هنم اهت دع ثتضتنا دقو هنت ام ةتحلطت ره و ع البال اي

 ةرم اهؤطب اولاق دقف قلاط تنأف كتلبحأ نأ هتآرمال لاق ىذلا امأو
 نمم تثن اك ن ١ ضيح ثراات ضيحن ىنح ا هئطو نع كسمي مت ةدحا و

 ٠ ضيحت هم

 ٠ رهشأ ةثالث دتعت ىتح كسمآ ضيحت ال نمم تناك ناو

 ٠ تتلط دخفف اهلبح نابتسا ناخ

ىتح اهنع كسمي مث ةدحاو ةرم اهئطو عجر لبح اهل نبتسي مل ناو



٢٣٨٩ 

 اذكهو ضيحت ال امم تناك نا رهشأ ةثالث وآ تاخيح ثالث نيحت

 ٠ ءاهتغلا لوق نم انظفح ىذلا اذهف لبح اهل نبتسب ىتح لعثي

 : ةلأسم نج

 لاقف همدخت ةميتي ةيراج هل تناك لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع
 ؟ تيبلا كلذ ىف ازبخ هل ةيراجلا هذ_ه تلكأ نا قلاط تنأ هتجوزل

 ىذلا زيخلا نم تلكأ نا امآو هل ىذلا زيخلا نع فلح امنا ناك اذا

 وه زبخ نم لكأت ىتح هتأرما قلطت مل هلام نم وه الو كلم هيف هل سيل
 ٠ هل زيخل ١ ناك ١ ذ ١ هلام ريغ نمو هلام نم ناك هل

 ..ص ,

 تعجر نا قلاط تنآ هتآرمال لاق لجر فو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 مل تلاقف اهلأس ناف نوعلملا اذه تلاتت وآ نوعلملا لوقت اهعمسف ىنينعنت

 ٠ كل نعآ

 ٠ لوبتم املوتقف هل نعت مل اهنآ ةآرملا تلاق اذا

 هيلع وأ هللا ةنعل لوقت ىتح هتنعل اهارآ الف نعلتملا وآ نوعلملا اهلوقتو

 ٠ هللا ةنعل

 : ةئأسدىم اذج

 قلاط تنأغ ىهجو ىحبقت تدع نا هتأرمال لاق لجر ق هباوج نمو
 ٠ ءاتلاو نيسىلاب هلغسأ هجو تحيتخ

 هجو تحتفف ىهجو ىحبقت تدع نا اهل لانت اذاف تفصو ام ىلعف

 هيلع عقي الو جرفلا ريغ هجولاو هجرف كلذو ههجو كلذ سيلغ هربد
. لاق امك ههجو حبقت ىتح قدااطلا



٢٤٠ 

 : ةلأسم دج

 هئام ةليللا كب نلعغأل هللاو هتأرمال لاق نميف : ىراوحلاويأ لاق

 كلذك لعفأ مل نا لاقف ةرم ةئام فيك ناترم كيف سيل تنآ تلاقف ةرم
 ٠ ملعآ هللاو ةرح دك هنأ وجرأف ةين هل نكي ملو هرم ةئام

 اذه فسنت مل نا قلاط تنآ هتآرمال لجرلا لاق اذا عماجلا نم

 ٠ ريسلا اذه ف ةمايقلا مقت مل نا وآ ءامسلا ىلا دعصتو لبجلا

 ٠ ءاليا نوكي الو اهنيح نم هتآرما قلطت هلثمو اذه ق ليقف

 الح اذا ءاليا هنأ ليق دخخ ءامسلا و لدجلا امآ : ىراوحلا وبآ لات

 ٠ ذخأن اذهبو هنم تناب رهسشآ ةعبرأ

 ٠ بيغ هنأل اهنيح نم قلطت اهناف ةمايقلا امآو

 : ةلأسم ديج

 ٠ ةنس هنآ رهدلا ق اضيأ اولاقو : ىراوحلا وبآ لات

 نم تقلط نيح ىلا قلاط تنآ لاق اذاو : رثؤملا وبآ ىل لاق اذكه

 . تقو هل سيل نيحلا نأل اهنيح

 سيل نيحلا نا اهنيح نم تقلط بيرق ىلا قلاط تنآ لاق اذاو
 ٠ ثك و هل

لاق ام ىلع اضيآ اهنيح نم تقلط بيرق ىلا قلاط تنآ لانت اذاو



_ ٢٤١ _ 

 كتيقل نيح لوقي ناسنالا نأل تقو نيحلل سيل لاق هنل ناهبن ىلا
 . ىراوحلا ىبأ نع اهلعل اذه هابشأو تملكت نيحو

 : ةلأسم دج

 ىسن مث اذ۔كو اذك هلعل تلعف نا هتجوزا لات نمو : هريغ نمو
 ؟لعفو

 ٠ ثنحي ال ليق هنآ ىدنع اميغ فلتخي هنآ

 ٠ تفرع ام ىلع ىدنع اميف ثنحي : ليقو

 ىتح تيسنف اذكو اذك تلعف نا قلاط تنآ هلعل هتجوزل لانق ناو

 ىدنع اميف هلعغك اهلعف نوكي الو ثنحلا ةي هنأ اهيلع فلح ام تلعف

 ٠ هريغ نم كلمي ال ام هسفن نم كلمب هنأل تفرع ام ىلع

 : ةلأسم ادج

 موي ديعلا قخاوف ةعمجلا موي موصي هنآ هنجوز قالطب فلح نمو
 مل آ هماص فاانخاا هبف ىرجيب اذه نا ىدنع ىذلاغخ اهماصو ةعمجلا

 هممص ٠

 ٠ ملعأ هللا و ثنحي مل هماص ن ا هنآ : لوق هيفو

 عوقو ىفف رويجملا هركملا الا دحاو ىضرلاو بضغلا ق قالطلاو

 ٠ فااتخا هياع قالطلا

 ٠ ملعآ هللا و عقي ال لوقلا رثكأو

( ٣ ج ىرا وحلا ىبأ عماج - ١٦ م )



٢٤٢ 

 ةلأسم ةيج :

 ىمآ ىتحبق نا قلاط تنآ هتآرمال لاق لجر نع ىراوحلا ايآ تلأس

 ملو ىراوحلا وبآ اهنع فقوف هطهر هجو ىلع ههجو هللا حبنت تلاقف

 ٠ ائيسث ل_ةي

 ٠ اضيآ دمحم وبآ اهنع فقو كلذكو

 ؟ تنأ لوقت امف : ددعس ىبأل تلق

 فالتخالا ىناعم ىريغ هبشي ىنأ ريغ هنع اوفقو اميف انآ لوقأ : لانف

 الولو ) هللا لوقل هعلطت اهنأ لوةلا ضعب ىلع ىدنع جرخيف
 ٠ ) كانمجرل كطهر

 ٠ ىدنع طهر ىف هدلاوو ةرشعلا ىف انهاه طهرلا نأ : اولاقف

 مهو طهر ةعست ةنيدملا ىف ناكو هللا لونل قلطت ال : لاق نم لاتو

 ٠ ةءاسالا انهاه مهو ةريشعلا ربع

 : ةلأسم ة

 ىأا ةثالثلا نيب اهددع طهرلا نا نيعلا باتك ىف تدجو ىذلاو
 ٠ ةرشعلا

 . رفن كلذ نود امو ةرشعلا ىلا ةعبسلا نيب ام : لاقيو

 ٠ ةريشعلا طهرلاو

 ةرشاعملاو ةريمع تيمس امناو ةريشع كطه ر ىآ طهر ال وه : لاقيو

٠ باتكلا ىلا عجر هتجوز دنع جوزلا ىتح



_ ٢٤٣ _ 

 : ةلأسم 3چ

 تحرط نا قلاط ىه لاقف بوث ىلع هتجوزو وه عزانت لجر نعو
 تحرط نا اثالث قلاط ىه دارآ هلعل كلذ دعب نم لاق مث تحرطف بوثلا

 ؛ تاقيلطت ثالثلا اهيلع عقي له ملعي مل وأ الوأ هحرطب ملع دتو بوثلا

 ملع رخآلا اهتتحلي الو لولا قالطلاب تناب دنف تفصو ام ىلعف

 دعب نم هتذخأ مث بوثلا تحرط نوكي نأ الا ملعي مل وأ بوثلا اهحرطب
 ملعأ هلاو اهقحلي رخآلا قالطلا دعب نم هتحرطف تعجر مث هتحرط نأ

 باوصلاب ٠

 : ةلأسم 3

 ىلا هلعجآو ةدحاو ىسفن لاتف اهديب هتجوز قالط لعج لجر نعو

 نم تلاق مث ةدحاو لقت ملو ىسفن تقلط ىنا لجألا ىف تدهشأف لجأ
 ٠ ةدحاو ىسفن قلطأ ىنا تلق ىتلا ةدحاولا تيون امنا دعب

 تمس ام وه امناو ةينلا ةآرملل سيل نا اولان دنف تفصو ام ىلعف

 دقف لصتم لوقب قالطلا نم ءىش مست ملو اهسفن تقلط اذاف قالطلا نم

 ٠ الوآ تلاق اميف رظني الو تاتيلطت ثالثب تناب

 ىمس امب الا قلطت الف لجر ديب هتآرما قالط لعج نم كلذكو
 ٠ ءىشب هتين سيلو

 ٠ قااطلا نه مسي مما اذا ةنقىلطت قلطت امنا و اثالث تيون : لاق ولو

 تلق دق ىنا اهجوزل تلاقف ةدحاولا تطرتشا نكت مل نا: تلق
 عمس امنا وه و وه اهقدصي له _ تنآ عمست ملو ةدحاو ىسفن تقلط ىنا

؟ ىسفن تقلط دت اهلوق



٢٤٤ 

 4 .ور اهتعج_ب دهستأ كاذ ىاع اهقدصو ةقث هعم تناك نا : لوقن

 ٠ اهعم م انملا

 ٠ اهعم ميقي الو اهتدصي الاف ةقث هعم نكت مل ن او

 ملو اهسفن تقلط ةآرما ىف نسحلا نبا نمحرلا دبع نع ىوري دتو

 ىل ا امه در نمحرل ا د۔ع نأ انغليف امه ديب اهتااط اهجوز لعج دقو مست

 نمحرلا ددع نع یىورر دق امل اهقدص اذا ماقملا هعسد : انلنت امنا و اهجوز

 ٠ نسحلا نبا

 : ةلأسم ةه

 : بانكلا رغ نهو

 فلحي مل لجرلا اذه ناك ناف هتنبا جوزي ال قالطلاب فلح نمو

 ٠ ةعجر هتجوز نيبو هنيب ناكو ثالثلا قالطب

 ٠ هتجوز دريو هتنبا جوزي نأ ىنبجعيف

 ناف ةعجر هتجوز نيبو هنيب نكي ملو ثالثلا قالطب فلح ناك ناو
 زئاجف هنيمي لجأل اهجيوزت نع عنتما ناف نيملسملا ىلا اهرمأ عفرت هتنبا

 ٠ بألا دعب نم ىذلا ىلولا امجرزب نأ

 : ةلأسم 3

 كل غوو_صآأو حصآ ملو ىحضألا ءاج اذا هنآرمال لاق لجر نعو
 ٠ اثالث قلاط مويلا تنأف اذكو اذك

 هتآرمال لان لجر ق بوبحم ني دمحم نع انغلبغ تفصو ام ىلعف

 هلوقتو تتلط ةنسلا تلاح اذا لاقف قلاط مويلا تنأف ةنسلا تلاح اذا

 ٠ رشنح مويل ا هلعل قل الط ثنأاخ

 ىضقنا اذا تقلط تلاتت ام لعفب ملو ىحضخ اءاج اذا اذه كنذكو

. ىحضذ ا



 كثد تنت ناو _ قلاط تنأف ىاثم تنك نا : هتجوزل لاق لجر نعو

 لرتق ىلا هف انبهذم هلك اذهف كنم لضفأ تنك وآ ىنم لضفأ تنك وأ

 ٠ ملعأ هللاو هسبلي ىلوآ ره و سيل اذه نا لات نم

 : ةلأسم 3

 نع هللا ك ۔محر تلأس هنلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ نم بارج

 سلجي نآ بجي الو ةمرح هتجوز نيبو هنيب مقو دت هناخ لجرل لاق لجر

 ةمرح ا۔هنيبو هنيب نكي مل هناف لاق عجر مث مارحلا ىلع اهعم

 ٠ بذك وه امنا و

 مجر مث اهنهب اهب ىمسو همرحلا رسف نكب مل اذاف تفصو ام ىلعذ
 ٠ لوبقم هلوقف

 ٠ هنآرما ىهو كلذ اها ناك هنردمم ةآرملا تدارأ ناف

 ا_هتلطأ مل ىنآ لانف عجر مث ىتجوز تلط ىنآ لانت نا : تلثنو

 ٠ هنآرما قلطتر هلرذت لبقم ال اذه ق

 لاق اذاغ كاذ لبق اهقلط دق ناك نا : ءاهقفلا نم لاق نم لات دقو
 نو_دقم هلرق ناغ لولا قالطلا كلذب ىنع هنآ لاقو اهقلط ناك دق هنآ
 ٠ هنيمي مم

 : ةلاسم ج

٠ تاتياطت لقي ملو تاملك ثالث قلاط تنآ هتجوزل لاق لجر نعو



 س ٢٤٦

 ةقيلطت ىه امناف تاملك ثالث قلاط تنآ لاق ناف تفصو ام ىلعف
 ٠ رثكأ ىوني نأ الا ةدحاو

 ت۔ذناب تارم ثالث قلاط تنآ قلاط تنآ قلاط تنآ : لاق ناو

 ٠ ثالثلاب

 ىه امناف ةدحاو ةنقيلطت كلذب دبرب ناك نا : ءاهقفلا ضعب لاق دتو

 ٠ ةدحاو ةقيلطت

 لوبتي وآ ةحرسم كسفن وأ هقىرم كسىقن هنجو زا لوقي لجر نعو

 . ةين هل نكي ملو ةقلطم كسفن اهل

 كسفن لوق الا قالطب سييلغ انتالط كلذب وني مل 4ذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذب قلطت اهناف ةقلطم

 ضغبآ لالحلا نم ائيش هللا لحأ الو لاق هنأ هنم باوج نمو
 ٠ قالطلا نم هيلا

 : ةلاسم ةمج

 : بانكلا رحت نمو

 امه دحآ تيبي تلخدف نالفو نالف تيب تلخد ن ١ قل اط تنآ : ل ات نمو

 دعم نم اهجوزت وآ ةدعلا ق اهدر مت ىناثلا ق لخدي نآ لبت اهتقلطق

؟ ىناثلا تيبلا تلخدو



_ ٢٤٧ 

 عقو نكي مل ثنحلا نألا اهي عقي قااطلا نا .

 مويلا تلعف نا وأ لزنملا اذه مويلا تلخد نا هتأرمال لات نمو

 ؟ قلاط تنآف اذكو اذك

 تلعغخ نا من تقلط تلعف نا اهنا : هللا همحر بوبحم ني دمحم لانف

 ٠ كلذك قالطلا اهب عقو مويلا ىف تلعف املك كلذك تقلط اضيأ

 ۔ ةدحا ةرم الا قلطت ال اهنآ ىلع نب ىسوم لاق رهشلا اذه ىف لاتن نا

 ٠ انظفح اذكه : ىراوحلا وبآ لانت دقو

 : ةلأسم ج

 وهف جوزت دق هنأ هلعل نأ لاتف اهيلع نجوزتيل اهنالطب فلح اذاو
 ٠ كلذ تدارآ نا نيمي هيلعو كلذ ىف قدصم اندنع

 : ةلاسم ج

 ناف كبيري ال ام ىلا كيبري ام عد نيملسملا لوق نم تركذ ام امأو
 بسحأ هتدلاو تتام دتو هتجوزل لاق هللا همحر زيزعلا دبع نب ىحي

 لأسف اليلق الا اهدعب تيبلا اذه ف ىنكست الأ ىسع اهل لاقف
 كلذ غلبف كديري ال ام ىلا كبيري ام عد لاتتف كلذ نع رباج ىبآ نب ىسوم

 هيف زجعي ىتأي خيسلا اذه لازي ال لاتغ هللا همحر رذنملا نب ريبنب

 ٠ كبيري ال ام ىلا كييري ام عد هل لاق ثيح رباج ىبأ نب ىسوم

 مهنيد رمآ ىف مهعسي ام سانلل رظن نم هيقفلا نآ : اولاق دتو
 ٠ هعرو ىلع سانلا لمح نم هيقفلا سيلو

ا هئطو نم جورفلا دنع لاامهلا ٥ دديع ىبآ لوت نم تركذ ام امآو



 ۔ ٢٤٨

 كلذب ىرىنر هلا د:حاا لات نم نيملسملا لوق نم تركذ ام هلعل امآو امارح

 ٠ كلذ ىري نكي مل رثؤملا ابآ نآ ملعأف قالطلا عقو قالطلا

 وخ ولو قالطلا اهب عقي ال هلا دمحلا و هللا ناحيس لور نآ : لاتو

 ها4. ك.عبا رآ ىجرخا رآ ىبهذآ اهل لاق اذا قالطلا مقي امناو كلذب

 هي حعةورف هتجوزل قااطلا كلذم دارأ اذا اذه هايسنآ وآ هللا كدر ال وآ

 ٠ ملعأ هللا و قالطلا

 : ةلأسم ج

 هتآرما أطن ىتنم قااط تنأف ىنم تايح نا هنآرمال لاق لجر نعو

 ؟ اهآطب ال ىنمو

 ىنح امنع كسمب مث ٥ رم اهأطم هنآ هذه ق ١ ول انف دنف تفصو ام ىلعف

 ضيحت ىتح اهنع كسمي مث ىرخآ ةرم اهاطي مث تاضيح ثالث ضيحت
 . ضيحت امم تناك نا ضيح ثالاث

 ىلع ا۔هلاحو هلاح لازي الو رهشأ ةئالثف ضيحت ال نمم تناك ناو

 ٠ لبحت ىتح لاحلا اذه

 لقأ ق تدلو من اهليح ندنسي ملو اهآطو ناغ 5 تلبح اذاف

 ٠ اديآ هيلع تمرح اهئطو نم رهنأ ةنس نم

 : باذكلا رمحت نمو

 بألا لاقو بألا بضغو نبالا عنتماو ءىش لعف نع هنبا ىهن نمو
 عجرو هسفن مال مث هنبا ىنعي نالف اي تنك نا ثالثلا قالطب فلاح

؟ ال مآ هعوجر هعقنيأ هيلع فلحي نأ ديرب ى ذل أ ظفللا متي ما ٩



_ ٢٤4٩ 

 ملعأ هللاو ظغللا اذه دعي هعوجر هعغني ال ىدنع اميف : بارجلا .

 ةلأسم ة :

 د۔ذن ةدحاو كتقاط دق ةدحاو كتقلط دق لانف ناو ىرارحلا ودآ

 هنم ليقي الف نيتنثا وأ ةدحاو تيرن ل ة مث اثالث كنت ط دق نيتنثا كتقلط

 ائالت قلطتو ٠

 هتآرما قالط بتك اذا قلطت ال ىرارحلا ويآ لاتقو ٠

 ملكت الا كتيآ لاق ) ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو : رثؤملا وبآ لا اذكهو

 نأ مهيلا ىحوأف بارحملا نم هموق ىلع جرخف ايوس لايل ثالث سانلا

 هخسن ق و اتااط ٥ ورب مل ١ ذهف مهيل ١ بتكآ ١ ولانتف ) ايع و ة ركم ١ وحيس

 ٠ هناسلم ملكتي ىنح هنأ رم ١ قلطت ال و امالك

 كلصو اذا بتكي نأ الا بتك اذا تقلط قالطلاب هتأرما ىلا بتك نمو
 ٠ باتكلا اهلصي ىتح قلطت الف قااط تنأف ىباتك

 ؟ تئش وآ هللا ءاش نا قلاط تنآ هنآرمال لاق نمو

 ق الو قاتعلا ق الو قالطلا ق ءانثتسالا هعفن ال و قلطت اهنا َ

 . راهظلا

 قلاط تنأ اهل لاق اذا اهتئيسثم ى ءانثتسالا هعفني ىراوحلا وبآ لات
؟ اذكه تقلط تئش دق تلاق ناو قاطت ال اهنأف شآ ال تلاقف تتش نا



٢٥٠ 

 فرعي الو ملكتي ال نم وآ ةبادلا هذه تعاش نا : لات نا كلذكو

 ٠ تقلط هدنع ام

 لثم قالطلا ف هلعل هل ةئيسثم ال نمل لاتق اذا : ىراوحلا وبآ لاق

 اذكه قلطت ال اهناف ةرجشلاو باودلا نم اذه هبسثب امو رادجلاو ةاشلا
 '. انلخ

 : ةلأسم 23

 كتلط هتآرمال لاتق نمو : هللا همحر رثؤملا ىبآ نع ىراوحلا وبآ لاق

 ؟هللا

 ٠ قااط وه : ل انت نم ل انتغ

 لوتب ىتح هلعل ءاعدلا وحنك وهو قالطب سيل : لاق نم لانتو

 ٠ قلطت مث ةلط دق

 . قلطت ال اهنا ناهبن نع : ىراوحلا وبآ لات

 ق ءعىريب ال هنا هللا كلاتآ وآ هللا كآريآ هميرغل لات نا كلذكو

 ٠ ناهيت ىل لاق اذكه مكحلا

 لوقي ىتح ل ات ولو ةءا ري الو قالط هلك كلذ ق سيل : ل انت نم ل اتتو

 ٠ هريغ نمو وه

 : ةلآسم ج

تنأف ءىجت مل نا لاقف تهركف هسئارف ىلا هتارما ىعد لجر نعو



_ ٢٥١ _ 

 ليللا رخآ نم اهبتنا مث ساعنلا امهيشغ نآ كلذ ىلع امهنم ةثالث قلاط

 ؟ ليللا لوآ هئاعدل ةبنچم هتنآف

 امهيلا جاتحاو اهيف اهاعد ىتلا ةعاسلا كلت هيتأت نآ ىون ناك نا

 . قالطلا عقو دقف لعفت ملف

 هرخآ ىلا ليللا لوأ نم هارق حربي ملو ةين هل نكت مل ناف : تلق
 ٠ هتباجآ نا ىلا

 ٠ ملعأ هللا : ل اتتف

 ةعبرأ ىضمت مل ام هتأرما ىهف هيلا تءاج ىتم : ىراوحلا وبآ لاتت

 اهاعد اهسفنب هيلا ىه ءىجت ىتح اهئطي ملو هيلأ ءىجت ملو رهنأ
 . اهدي ىف اهتالط اهجوز لعج اذا ءاوس كلذ ىف ةرحلاو ةمألاو اهعدي مل وآ

 نأ ملعآو كلذ زاجف قلطف دبع دي ف هتجوز قالط لعج نم كلذكو

 اهسلجم نم تماق اذا ةجوزلا نأل هدي ىف قالطلا لعجي نمم اهريغك سيل
 . اهدي نم قالطلا طقس اهسفن قلطت ملو

 عزتني ىتح قلط ام ىتم هتالط زوجي قالطلا هدي ىف ىذلا لجرلاو

 ٠ هد_ي نم

 قلطف اثالث قلطي نأ لجر دي ف وأ اهدي ف جوزلا لعج ناو
 لوتتى نأ الا امهل كلذ نكي مل قالطلا امتهم نآ كلذ دعب امهل ا دب مث ةدحاو

 ٠ ةرم لوآ ف ثالثلاب

 ٠ ثالث اهنم وهف قالطلا ةجوزلا تلسرآ اذاو

 ىتح ةدحاو لاسرالاو اهب ىمست ىتح ةدحاو تيون اهنآ تلاق ولو
٠ نيتنثا وآ اثالث قلطت



 _ _ ٢٥٢

 : ةلأسم و

 اهجوزت ةآرما لكف اذكو اذك لعف نأ لاق نا : ىلع نب ىسرم نعو

 د_عي نم لعف مث جوزت ىتح لعفي ملغ ةآرما هل نكب ملو قلاط ىهف

 ٠ كلمب ال اميف هيلع قالط الو ءىش نيهجولا فف هيلع سياف كلذ
 . ىسوم لوتب ذخآ : ىراوحلا ربآ لاق

 ٠ هللا هه٥حر هللا ديع ند رياج نع اندجو كلذكو

 : ةلأسم :3

 ٠ اثالث اهب ىونو ةدحاو هتأرما قلط ىذلاو

 ٠ اثالث لوقف

 همحر ىرارحلا ىبآ لورق وه و اثالت لوقي ىنح ٣ دحا و ىه : لورنو

 ٠ هيلع مكح هتمكاح ناو هنين ىلا كلذف اثالث لاتف ةدحاو اودا رآ ناو هللا

 : ةلأسم ةد

 ؟ ثنحي له ه ادانق انالف ملكي ام هنآ هنجوز قالطب فلح نمو

 ثيح ناك ناو هيلع ثنح الف ٥هأدن عسي ال عضوم ق ناك نا : لاق

 ٠ بح عمسي

 . عمسي ملف هنم رضحمل هادانف مصأ ناك ناف : تلذ

 : كلذ ق انياحصأ فلتخا : لاق

 تتح عمسلا بحاص عمسي ثبح نم مصخلا ملك نا : مهضعب لاق

- هريغ لثم دعبلا ق نركي ىتح



 ۔ _ ٢٥٣

 عمسي نمم نركتن امنآ هيطاخم ١ نورب مهنأل ثنحي ال : نورخآ لاتو

 : ةلأسم 3

 هنجرز بتكو هنجوز قالط بتك اذاغ مااك:ا حصخي ال ىذلا مجعذلا

 مجعذ ا نأ نيملسملا لوق رثكأ ىلع قالطلا عقي ال هنآف ةقلاط ةنالف

 ٠ نيب مالكب حصغي ىتح هدنع ام فرعي ال

 كلمي ال اميف قاتع الو قالط ال » مالسلا هيلع ىبنلا لوق دجويو

 ٠ » انه رلخنب

 : لصف

 ىرخآ ةآرمألا هتأرما قالطب فلح نميف هللا همحر ىراورحلا ىبأ نعو

 ٠ اهب نجورتسيل

 اهب جوزت دقو هنيمي تئرب دقف قادصو نيدهاستو ىلوب جوزت اذا
 ٠ هنيمي ثرب دقفو جيوزتلا ىلع ةهسننلا تعنتقو دقو

 تأرب دخف لعف ناف لعفي نآ هعسي الف .دساف جيوزتلا ناك ناو

 . ءىطي مل وآ عىطو هنيمي

 : لصخ

 زر۔جي هنأ نهترملا قلطف لجرل هتجوز قالط نهرآ لجر ف لتو
 اهقاد۔_ص نه رثكأ هتح ناك ناو قا دصلا نم هقح ردت ٨ا عفريو هتالط

 ؟ هتقح ةبقي نهارلا ذخأيو بهذ دنف

 عجر قادصلا نم رثكأ هقح ناك نا : هللا همحر ىرارحلا وبأ لاق
 ةدقب الاف اهتاد ه نم ؛لقآ هتح ناك ناو هقح نم ىقب امب نهارلا ىلع

٠ هيلع ءىش الو هيف امب نهرلا بهذو ىقب اميف هبلع



_ ٢٥٤ 

 هقح بهذ دتو هل ةيقب الف اهقادص نم لقآ هتح ناك نا : ليق

 . هيف امب نهرلا بهذو ىقب اميغ هيلع ةعبت الو

 هيف امي نهرلا بهذ دقف نهترملا قلطي نآ لبق نم ةآرملا تتام ناو
 قاط ناو لضفلاب جوزلا عبتي هناف هتح نم لقأ قادصلا نوكي نأ الا

 . نهارلا ىلع هتحب نهترملا عجريو نهرلا لطب ةآرملا جوزلا

 قلطي نآ لبق جوزلا تام ناو همرحب جوزلا نم تجرخ نا كلذكو

 تدقف نا كلذكو نهارلا لام ف هتحب نهترملا عجريو نهارلا لبق نهترملا
 هل ناكو نهرلا لطب نينس عبرآ ىضمت نآ لبق نم نهترملا قلط ناف ةآرملا
 ٠ نهارلا لام ق هتح

 ةآرملل سيلو ةآرملا دقف ق هانفصو ام ىلعف جوزلا دظغف نا كلذكو

 ٠ قدفوتلا هيو ملعأ هللاو جوزلا ىلع اهتتادص نأل ىآر ااذه ق

 : ةلسم 3

 امبرو ناطلسلا ناميا ىف ناك امبر هللا همحر ىراوحلا وبآ لاقو
 قالطلاب فلحي نآ هربجأ اذا كلذ لثمو هريغو قالطلا ىف ثنح نكي مل ثنح

 ثنحي ال اذهغ ءاملا بري الو هنآرما آطب الو زبخلا الو رمنلا لكأي ال

 ٠ هلعف اذا هيق

 روجحم هنأ ثنحلا هيلعف هلعفق هلعفي ال روجحم ىلع هفلح اذا امآو

 رارطضالا ىلع هلعف زوجي اميف رارطضالا ىلع هبتآب نآ الا لاح ىلع هيلع

 ٠ ثنح - ال هناف

 : باتكلا بغ نمو

هريغ اجوز تجوزتو اهقلط مث اهب ةلعل لخدي ملو ةآرما جوزت نمو



_ ٢٥٥ 

 نآ لبق اهقلط :ناك ىذلا لوألا اهجوزت مث اهتلط مث اهب ةلعل لخدي ملو

 ؟ هدنع نوكت هتيلطت مك ىلعف اهب لخدب

 : فااتخا كلذ ىفف : باوجلاغ

 ٠ نيتقيلطت ىلع هدنع نوكت : لوق

 ٠ ملعأ هللاو تاقيلطت ثلاث ىلع : لوقتو

 . ةلاسم 9

 ةرم قالطلا عقو ة دحاو ةرم هبرضف داعو اهدر مث تقلط هيرضف همالغ

 ٠ قالط كلذ دعب اهيلع عقي ال مث ةدحاو

 ٠ هنم ةدع فو هكلم ق تناك ام تقلط ةرم دعي ةرم هيرض املكو

 ٠ ثالثب هنم تناب تارم ثالثب هيرض اذا

 مث لوألا ىلا تعجر مث اهقلط وآ ريخألا تام مث هريغ تجوزت ناف
 ٠ هنم ةدع قو هنآرما ىهو كلذ دعب همالغ برض

 ٠ همالغ برضي مادام قالطلا اهيلع عقي : لوف

 اهجوزتو تاقيلطت ثالثب تناب دت تناك اذا اهيلع عقي ال : لوتو
 ٠ هريغ

 مت اهتدع تضقنا مث اهكرت مث هيرضي نآ لبق اهتلط ناف رثكأ لوذلا و

 قالطلا اهببلع عقي الو رب دقف هنم ةدع ق وآ هكلم ىف ىه سيلو برض
 املك لوقي نآ الا هنم ةدع ق وآ هكلم ىف سيل هلعل ىهو هبرض اذا كلذب

. انفصو امك وهف قلاط هتآرماق همالغ برض



 ۔_ . _ ٢٥٦

 : ةلاسم ةز .

 انالف تملك نا هتأرمال لو_ةي نميف : هللا همحر ىرارحلا وبأ لة
 7 !ك .. حر مث اهدرر .. 1 و : !كد قلاط تنان

 تنأخ هتملك املك لقي نأ الا ةحاو ةرم قالطلا اهيلع عقي امنا : لاق

 . ٠ تتلط هتملك املكف قلاط

 : ةلآشضم 3چ

 اهتبارق نم لاذن وأ اهلهآ نم ادحآ تملك نا هتجوز قالطب فلاح نمو

 ٠ ق اطت مل ء ابأ ةعم رآ نم رثكأ ىل ا اه اناو نمم ١ دحأ تملك ن اف

 : ةلاسم هب
 نآ هنجوز قالطب فلح لجر ى : هللا همحر ىرازدلا ىبأ نعو

 فيك تلانتغ ليللا ىف ةوسن ىلع اهنع فولحملا ةآرملا ترمف ةنالف ملكن ال

 املف ابحرم اهملكت ال اهنأ اهيلع فولحملا تلاقو ريخ اعيمج نلقف نتيسمأ
 تلاقف ةنالغ اهل اولاق هذه نم اهيلع فولحلا تلاق اهنع فواحملا تضم

 ٠ اهملكأ ال نأ ىجوز ىلع فلح ىتلا كلن كلذ دنع

 تدرف نهعم اهيلع فولحماو ةوسنلاب اهنع فولحملا تسم اذا : لات

 تملع اهيلع تدر اهنأل قالطلاو ثنحلا عقو دنف ةوسنلا مم اهيلع

 ٠ راهن وآ ليل ق كلذ ناك اهيلع فواحمل ا ىه اهنأ ملعت مل آ

 : ةلأسم وم

 ليلق اب اهجوزل ةآ۔ما هلعل تلاق نا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

ايهبلع عقي ه ذ_هف قلاط تنأآق لقعلا ل_..اق انآ تنك نا اها لاننف لقعلا



_ ٢٥٧ 

 ( اايلق الا ملعلا نم متيتوأ امو ) : لرقي هللا نأل لاق ام نيح نم قالطلا
 . ملعلا وه لتعلاو لقعملا ره ملعلا و

 هللا فرع نم لاق نمك سيلو هلقعب هكردي ال ىذلاو هلهجب اهل هياروج

 : لات امك سيلف لقعلا ليلقب سيلف مالسالاو
 هفرعي امم رثكأ مالسالا قح نم فرعن امم هيلا بهذن ىذلاو

 ٠ فرعي امم رثكأ هقوقح نم فرعب امم هيلا بهذي ىذلاو

 ؟ قلاط هتآرماق التاع نكي مل نا : لات ناو

 ٠ لنناع وهف اغلاي ناك اذاف

 : ةلأسم ة

 ةنونجم هتلخدف نالف تيب تلخد نا هتجوز قالطي لجرلا فلح اذاو

 ٠ تقلط هناركس هتلخد ناو قلطت مل

 : ةلأسم ج

 ٠ ةدحاو ةقيلطتم هنم جرخنو زئاج هنآ ءاهتفلا دنعف اهتا دص ظفللا ا ذهب

 ٠ هتجوز ىهو هيلع سأب الف انتالط هب دري مل ناو

 : ةلأسم يج

 : باتكلا بغ نمو

 ؟ انالف الو انالخ ملكي ال هنأ هتجوز قالطب فلح نمو

( ٣ ج ىراوحلا ىبا عماج - ١٧ م )



٢٥٨ 

 ةقيلطت هيلع تعقو ادحاو ملك املك هنا ٠

 انااف الو اناا : لات نا كلذكو ٠

 ىلع مهملكي ىتح ثنحي ال هنآف انالف مث انالف مث انالغ لاق ناو

 ازرأ مث ازبخ تلكأ نأ لاق نا كلذ لثمو لوألا فداخ اذهو بيترتلا

 ٠ | رهن من

 : لصف

 لاق لجر ق ىراوحلا ىبآ نع نسحلا ىبآ نع ديعس وبآ عفرو

 ؟ تامف هبلع ةلخنلا تعقوف ةلخنلا هذه تعقو نا اثالث قلاط تنآ هنآرمال

 هنم ثرت ال و ضيح ثالث قلطملا ةدع اهندع نوكنو اتااث قلطت اهنآ

 نوكيف ضرألا ىلا ةلخنلا هذه لوصو لبق تام هنآ حصي نآ الا ائيسئ

 ٠ هثرنو اهجوز اهتع قوتملا ةدع دعن هنآرما ىه و تام دت

 عقي ال هلعل قااطلا عطقي اعم ةلخنلا عوقوو هنوم ناك نا كلذكو

 . هتيملا ةدع دنعتو هثرتو هتجوز ىهو قالطلا

... ... 

 طونتسسلا الو عوقولا مسا اهيلع عقي ااخ كلذ نود ناك امو اهريغ وآ

 . قيفوتلا هبو ملعآ هللا و

 مونلا و لكأملاو ءعىطولا ىه ةنكاسلا نأ هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ٠ هتجوز نكاس ال هنآ فلح نمف

ريغ ف كلذكو ثنح دقف لكآ وآ اهدنع مان وأ اهاطو اذا : لاق



_ ٢٥٨ _ 

 ق ناك نا و ثنحب ااف سعني مل ١ ذا امأف سعنف مان وآ لكآ اذا هنجوز

 ابخ وأ تيب ىف ناك اذا الا ثنحي الف تيب ريغ عضوم وآ قيرط وآ رفس
 ٠ ةميخ وآ هبق وآ

 : ةلسم ة

 تتضح اذا هتجوزل لجرلا لاق اذا : هللا همحر ىراوحلا وبأ لانت

 اميلع عقي الو ةدحاو تقلط نيتخيح تضاح اذاف قلاط تنآغ نيتضيح
 ٠ ىلوألا ةرملا دعب قالط

 .نينخىح تضح اذا لاق من قلاط تنأف ةضيح تضح اذا : لاقت ن ا و

 ٠ اهتدع نم اهب بسحت الو قلاط ىهف ةدحاو تضاحخ

 ةيناثلا عم ىلوخلا ةضيحلا نأل ىرخآ قلاط ىمف ىرخأ تضاح اذاو
 . كلذ دعب نم ناتضيح اهيلعو اهتدع نم ةثلاثلا بسحتو ناتضيح

 قااط عقب الف ىلوأل ١ ةضيحل ١ ربغ نيتضيحل ١ ى ون ن اك ن ١ هنآ لوقنو

 اهدعب نم ةقيلطت اهب عقي مث اعيمج نيترخؤما نيتضيحلا نم رهطت ىتح
 . اهتدع نم ناتضيحلا و

 تضح دن تلانتف كعم هنالفو قلاط تنأف تضح اذا : اهل لات ناو

 ٠ اعيمج امهيلع عقي نآ سايقلا ف ىغبني هنآخ

 . ٠ اهنىح 3 اص ىلع قدصن الو اهسىفن ر ىلع قدصن : مهضعب 3 لاتقو

 هيغ نكمت ال اذه نأل قالطلا اهيلع عقي هللا همحر ىراوحلا وبآ لان

 ٠ ةنىىلا

 تضاح اذا لاق امك وهف قلاط تنأف نيتضبح تضح املك : لات ناو

 نيتضيح امهدعب تضاح ناو ةدعلا نم اهب بسحت الو قلاط ىمغ ىرخآ
ريغ نيتضيح تضاح اذا مث ةدعلا نم امهب بسحتو ىرخأ ةقيلطتب تناب



. ٢٦٠ 

 نيح هنم تناب اهنأل ناتنثا الا قالطلا نم ايداع سيلو تناب تاوذلا

 ٠ نيترخألا نيتضيحلا نم ىلوذنا ةضيحلا تضخاح

 اهيلع عقي ال قالطلا نأ تدلوف قلاط تنآف تضح املك لات ناو

 ٠ اضعح دلولا مد نوكي الو دلورلاد

 : لصف

 ؟ تيب روهظ ىلع وآ ريرس ىلع اهتطو دخف ن اكو ص رأ ١ ىلت لدت

 لثم ضرذنتا ىلع وهف ضرألا ىلع ءىش لكو ضرألا نع تاعفترم تيبلاو

 ىف وآ لبج قوف ناك نمف ضرألا ىلع وهف كلذ هابسثآو لابجلاو راحبلا

 قئاقح مالكللو ضرألا نع عفترم وهو ضرذلا ىلع هنآ لقن مل رحب

 ٠ زاجمو

 ناك ١ ذا تقلط دخف ضرألاب قزال سارغ وآ راصح ىلع اهئطو ناو

 ٠ هنيميل السرم

 انالف سم نا لاق ىذلا لثم اذهو ىون ام هلف ةين هل تناك ناو
 دقف ةيعكل ١ راتس سمو بوئثل ١ قوف نم انالف سم وآ ةبعكل ١ سم وآ

 ٠ ثنح ف هنآ اولات

 : ةلأشضم ةوبع

 : بيانكل ١ رغ نم

كيلع ىه وأ قلاط كتآرمآف اذك تلعفو انأ تفلح نا لجرل لاق نمو



 _ ٢٦١

 ٠ ملعأ هللاو كلذ ىلع هباجأ نم مزل لعف وأ فلح اذاف معن : لاق

 : ةلأسم ولب

 ا_وقطو هريغ جوز اجوزت مث اهب لخدي نآ لبق هتجوز قلط نمو
 ؛ هعم نوكت ةقيلطت مك ىلع لوألا جوزلا اهجوزت مث اهب لخدي نآ لبق

 ٠ نينقيلطت ىلع هعم نوكت : لوت

 ٠ تاتيلطت ن ثرزاانت ىلع : لوتو

 ٠ ىراورحلا ىبآ باوج نم باتكلا ىلا عجر

 زاملا نا هنجوز قااطب امهنم دحاو لك فلح نيلجر نيب لام نعو
 ٠ نافصن امهنيب لاملا نآ ةلداعلا ةنيبلا تده مث رخآلا نود هل

 دحا و لكو نيتآرمل ١ دحآ ىلع قالط كل انه عقب ااف تفصو ام ىلعخ

 ءىش نيتآرمل ١ ىلع سيلو ىلوت ام ىلو وه و فلح ام ىلع قدصم امهنم

 ٠ كلذ ىق

 : ةلأسم ةيج

 جسن وآ اغ وص اهل غاص نا قلاط ىه هنآرمال لات لجر نعو

 ٠ اذكو اذك لمعي اذه لاقف جاسنلا ىلا وأ غئاصلا ىلا عفدف ابوث اهل

 اذاف ابوث اهل جسني الو ابوث اهل غبصي ال فلح ناف تفصو ام ىلععف

 غابصلا غبص اذا ثنح دقف هيأرب جاسنلا ىلا وأ غابصلا ىلا حرط
 طع مل وآ هدنع نم ءاركلا ىطعأ ج وزلاىآرم بوثلا جاسنلا لمعو بوثلا

٠ هل مزال هنأل هدنع نم ءا ركلا



٢٦٢ 

 ىلا وآ غابصلا ىلا بوثلا اهل غلبي نأ اهجوز ترمأ ةأرملا تناك ناو

 بوثلا غلب اذا كلذ ىف هيلع ثنح الف اهيلع ءاركلا نا هل تلاقو جاسنلا

 هغيصب هرمأ هعطاقي مل وأ ءاركلا ىلع ةعطاق جاسنلا ىلا وأ غابصلا ىلا
 ٠ كل تفصو امك وهف هنيميل السرم ناك اذا اذهو هرمأي مل وآ هجسن وأ

 : ةلأسم ةيج

 امةرقي ىتح اكمس وآ امحل اهل ىرتنا نا هنآرما قالطي فلح نمو

 كمسلا سوؤر لكأت وآ ماعطلا لكأتو هلعل لكأب امرت مرق نأ الا لاق و

 نأ لبق نم سوؤرلا تلكأو تم“رق دق ةآرملا تلاقف اكمس اهل ىرتسناغ
 ؟ اهلوق ىلع ةآرملا قدصت له كمسلا ىرتسثتن

 ةنومأم ١ ىهو اهلوق ىلع ةفدصم ةآرم ١ ناف ثفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ ىلع

 : ةلسم 3

 نجرلا لاقف امالك مهنيبو هنيب مقو مث موتل لمعي ناك لجر نعو

 ىتمف المع مهل لمع نا هتآرما قالطب فلح اذاف تفصو ام ىلعق

 عقو ةنوعمب وأ رجآب وآ بيصنتب لمع هت رم ا ثخلطنا المع مهل لمع ام.

 ٠ المع مهل لمع هنل لمعلا دعب وآ لمعلا لبق ملع قالطلا اهيلع

 هنآ رما تقلط ٦أاصمع مهل لصهع مث اثالئ قااطلاب ىمس نكي مل ناق

 ٠ ةدحلا و ة رم

 اهيلع عقي الو هتآرما قلطت مل ا١المع مهل لمع عجر مث اه در نا

 ٠ ةدحاو ةرم الا قالطلا

٠ ائالئ تقلط المع مهل لمع اذأ ت اتتيلطت ثالثب ىمس ن اك ن ١ و



 س ٢٦٣

 هنجو زل ل انق نميغ : هللا همحر دبعس ني حل اسح خيسل ذلا بف ا رج نم

 بضغ ىلع هتلق انأ لاتخغ كلذ ىف كتين ام هل ليقف اثالث ىتنا وآ هيتنآ

 ؟ هبلع بجي اذام _ كلذ ى ائيس فرعأ ال و

 لثم ف قالط مقي ال نا نيملسملا راثأ ىف هتعمس ام ىلع : باوجلا

 ٠ قالطلا كلذ هلوقب ىوني نأ الا ةين ريغب السرم لاق اذا اذه

 . ملعأ هللاو اتالط ىون اذا قالطلا هيلع عقي هنأ لوقلا رثكأ ق

 ةقلطم اي وآ كتلط دق وأ قلاط تنأ لاتن اذا حيرصلا قالطلا ظافلأو

 ١ ذه لك ةحرم ام وأ كتنحرس دخ وأ ةنر افغم اه و كتنر اف د_ ذف وآ

 ةدحاو قلطت نأ وه ةنسلا قااطو كش ال حيرص وهو ةدارا ىلا جاتحي ال

 ٠ اهعماجي نآ لبقو ضيحلا نم اهرهط دعب

 ةعماجملا رهاطلا قالطو ضئاحلا قالط وه هنع ىهنملا ةعدبلا قالطو

 ةفاضال ١ نمو _ رهشأ هئالت اهتدع ةريغصلا و سيم ١ نأ اهيلع ٣ دع ال و اه

 ٠ باتكلا ىلا

 : ةلأشض4م ة

 ٠ قلاط تنأف تييلا اذه ىق ةليللا هذه تمن نأ لانق ناو

 . ملعآ هللاو قالطلا اهيلع عقي نأ فاخآف ليللا ضعب تمان ناق

ليللا سصعنت ىتح قلطت الف ساعنلا ىون ناك نا : ىراوحلا وبآ لاق



 س ٢٦٤

 +٠ تتلط اريثك وآ اليلق تحرلطنا ناف حارطنالا مونلا ىون ناو

 تيبم وهغخ ءىشب ليللا فصن نم رثكأ هيف تتاب نا : لاتق نا امآو

 ٠ قالطلا عقيو

 ؟ ةنالف لب ال ةنالف وآ قلاط ةنالف : لاق اذاو هريغ

 قلطي نأ نيتلوألا ىف ريخيو قلطت ةنالف لب ال لاق ىتلا : لاق نم لاق
 ٠ امهدحأ

 . ىآر كلذو نهلك نقلطي : لاق نم لاتو

 ٠ انظفح اذكه نهلك نقلطي : ىراوحلا وبآ لانتو

 : ةلأسم ج

 ىنحبق وأ ىنمتسث نم لاق نم : هللا همحر ىراو_دلا وبأ لات

 هتمطل وآ هتحبق وآ هتآرما هتمتسش اذاف قلاط ىهف كلذ وحن وأ ىنمطل وأ

 نم ةآرملا هقدصت نآ الا ةين هل تناك وآ هنيميل السرم ناك تقلط

 ٠ لاعفألا

 ش اعق دلو اهعم هجوز هلو قلاط هناف ىحضخلا ىلا شاع نم لاق نمو

 ىهو هري_غ نم وآ هنم اهدلو ناك قلاط دلولا مآ هنجوزغ ىحضألا ىلا

 ٠ عيبرلا لوت ىق ةنئاب

.نآ ةديبع ىبآ نع لاقت نم لاقو اذه ليق دق : ىراوحلا وبآ لات



_ ٢٦٥ _ 

 ضيحلاب اهتدعو روهشلاب اهتدعو ةدحاو ىراصنلاو درميلا نم نيذلا قداط
 ٠ ذخآن اذهيو ةدحاو ةضيح

« .٠ 

 : ةل اسم د
. 

 لاق مث قلاط تنأف ىنيتحبق ىتدع نا هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو
 ٠ هيتذخأ تنأ الب اهل لاق ال : تلاق اذكو اذك ىتذخأ كلذ دعب اه

 نيح ف ةحبقلاب هل ىونت ملو اهلول ةلسرم بذاكلا هجو هللا حبق تلق
 ؟ ال مآ قااطلا عقيو هتحبق دق نوكبي له _ تحيق

 اهنأل هيلا كلذب دصقتو هحبقت مل ام ثنحي ال نأ ىنبجعي : لاق
 تلعف مث اهسفن كلذب ىونت الو اذك وأ اذك لعفي نم هجو هللا حبق تلات
 ٠ ةثناح نوكت ال اهنأ ليق دقف

 : ةلأسم ج

 هتجوز نيبو هنيب عقو لجر نع تلأس ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 مث كسمآ مث اثالث قلاط تنأف ارمت تذخأ تنك نا اهل لاق ىتح مالك

 مالكلا ىلع لكتاو نثنسي ملو اثالث قلاط تنآ هناكم ىق وه و لاخقغ داع

 نا لاتتف هلكآو ارمن ىرتشا هنآ هل تلاق اهنأل ارمت ذخآي مل هنأ لوملا

 ملو قالطلا قحلا مث اثالث قلاط تنآ كنود هتلكأو ارمت تذخأ تنك

 ؟ هيزجي هنآ لوألا مالكلا ىلع لكناو ائيسث نئتسي

 اذا اثالث تقلط دق اهنأ ملعلا لهأ نع انظفح ىذلاف تفصو ام ىلعف
 نا قلاط تنآ لاتق اذا ءانثتسالا عفني امناو ثالث دعب اثالث قالطلا ررك

 ٠ اذكو اذك لعفي مل وأ اذك لعف ناك وآ اذكو اذك تلعف

 تقلط اذك وآ اذك لعف نا اثااث قلاط ىه اثااث قلاط ىه لاق اذاو

٠ تناب دقف اثالث قالطلا ررك اذا لبق وأ دعب ءانثتسالا عفني الو



٢٦٦ 

 ةلأسم ةز :

 ايضيح ىف ترهط ام دعب ةنسلا قالط هتجوز قلط نمو : هريغ نمو

 كلذ دعم اهعم اج ن اك دقو ضبحل ا اهفصنأآو تضاح دت ىتل | امآ

 ضيحلاب الا اهتدع ىخقنت ال اهنأ لوقي نم لوق ىلعف ةنسلا قالط اهقلطو
 هنم رهطتو ضيحلا اهيتأي ىتح قلطت ااه تاسيؤملا دح ىف ريصت ىتح
 هنجوز اهنأ نوملسلا هدب مكح ىذلا تقولا فو تاسيؤل أ دحب ريصت وآ

 . ملعأ هللاو اهتظو مهدنع هل زوجي هيف
 اذاف ه سد.ؤم وآ ةيبص تناكو ةنسلا قالط تقلط ا ذا و عضوم قو

 لاق اذا امأو اهقلط نم ريش ىخم اذا لاق نم لاقو تقلط لالهلا له
 اهنيح نم قلطت ال لوقو اهنيح نم قاطت اهنآ لوننف ةنسلل قلاط تنأ اهل

 ٠ ةنسلا قالط قلاط تنآ هلونت لثم قلطت امناو

 : ةل اسم ج

 كارت اهل لاقف اريثك وآ اليلق تكس وآ ىننم مث هنجوز قلط نمو
 | ن .خال اهنتدع ءاضثنأا لبت “كاءةَخ اذك تلعق نا قلاط ثنآأ رعمستت

٠ ملعآ هللا و



_ ٢٦٧ 

 تلاثلا ء:نجلا سروف

 ٥ ةيدهملاو نيجوزلا نيب ةضواخملاو

 هماكحأو هموزلو هيناعمو جحلا ق : نوتالنلاو عباسلا بابلا

 ءازجلا نم هيف مزلي امو هب ةيصولاو
 ٥ \ كلذ هامسنآو

 رحبلا ميرحو ةيدوألاو مومهرلا ىف : نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ٦٥ كلذ هايسنآو

 ءىش بوجوو تاجوزلا و جوزلا قح : نوثتالفقلاو عساتلا بابلا
 نونجملا ةجوز ماكحأو تاقفنلا

 ٨٨ دو ةفمل ١ و

 ء ايلو ١ ق و هماكحأو جيوزتلا ق : نوعبرألا بابلا

 جيوزن قو كلذ وحنو ءا فكألاو

 ١١٣ ىبنجخنا و ناطلسلا

 ةجوز هل نمو بئاغلا ةجوز ماكحأ ىف : نوعبرالاو ىداحلا بابلا
 ةآرملل ةدعلا ىق ةدعاوملا قو ةدوقفم

 ١٤٠ كلذ هابسنآو جوز اهلو ةآرملل ضيرعتلاو

 ىف ءىطولا ىفو ةجوزلا ميرحت ىف : نوعبرألاو ىناتلا بابلا
 كلذ ماكحأو ضيحلاو ريدلا

١٥٥ ههابشأو هيغ بجي امو



 ۔ ٢٦٨

 ةحفصلا عوضوم

 ىفو ءاقتعلاو كيلامملا جيوزت ماكحأ ىف : نوعبرألاو تلاثلا بابلا
 قو كلذ هاب .نآو ةمألا ءاريت سسا

 ١٧٣ دلولا قوحل

 ١٨٨٩ جيوزتلا هنم مرحي امو عاضرلا ق : نوعبرألاو عبارلا بابلا

 هئاضقو هبوجو قادصلا ف : نوعبرألاو سماخلا بابلا

 ١ ٢٠ كلذ هايسشآو هب ةيصولا و

 قا دصلا ماكحأ و نايبصلا جيوزت ق : نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ٢٢٣ نآريلاو قالطلاو

 قالط لعج نمو هماكحأو قالطلا ىف : نوعبرألاو عباسلا بابلا

٢٣٣ كلذ هابسثآو اهديب هنجوز





١٩٨٥ ةنسل ٤٦٣٢ عاديالا منر








