
  
  

:
 _ 

ر
.
 

٠٨٩ . 

:3 
.
 

:
 
1
 
.
 
.
٨
 

٢ 

:. 
: 

  

    

٦
١
3
 

 را
7
 

/
 

0 

 
 

:
 

: 
١ 

١ 
: 
ر
ر

 

. 
٩
 

١ 
, 

 





 نا م و - 1 ص

 ةناقتلاو ىوقلا ثزرتلا ةرانو

  

 رازا 9 ام
 ةمالعلا فلأت

 ىراوحلا نيدمحم ج

 خازلا رجا

م ١٩٨٥ ھ ٥. ١٤





ميتلا رتراس سب





 نو هبرأل ١ و نمائلا بابيل ١

 ق

 كلذ ماكحاو راهظلاو علخلاو ءاليالا

 : باتكلا نلا ةفاضالا نمو

 هتيرق لهآ نم لجر نيبو هنيب عقو لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 صاوخ هفصني مل نا قلاط هتآرما لاقف هلام ف لجرلا ةرضو ةرواشم

 رظتنم وهو هتجوز فلاحلا لجرلا ءىطوف ابئاغ مهخيست ناكو لجرلا كلذ

 هاطعأو هفصنأف خيسلا لصوف دلبلا نم جرخ الاو هفصنأ نا مهخيسشل

 ٠ قحلا

 هوطعي نآ لبق نم هتجوز لجرلا ءىطو اذاف تفصو ام ىلعف
 ىف كش ال ادبأ ادبآ هنجوز هيلع تمرح دقف ءىطولا دعب نم فاصنالا

 دقف هنيمي نم آربب نأ لبق نم اهئطو مث هنلرما ىلع الا هتالاوم الو كلذ
 ٠ اديآ امهنيب ةمرحلا تعقو

 ٠ اهيلع هل ةعجر الف هريغ اجوز تحكنآ ناو

 : ةلأسم م

 .لعقي مل هتآرما .رمآلا هلعل رهاظ لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 نآ لبق ديدج حاكنب اهجوزت مث ءاليالاب تناب ىتح لعفي ملف اذكو اذك
 ؟ رفكي نآ لبق اهآطي نآ هلآ _ اهرفكي

 اهثطي نآ هل سيل ناك ناو هيلع مرحتأ رفكي نأ لبق اهئطو ناو
؟ ءاليالاي هنم نييبت له



 ۔۔ ٦

 اهدر مث ءاليالاب ةآرملا تناب ىتح اذه لعفي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 ىتح اهآطي نأ هل سيلو هيلع تقو الو راهظلا ةرافك هيلعف ديدج حاكنب

 ٠ فلح ىذلا لعفي نآ الا هبلع مرحت مل اهآطو ناف رفكي

 ٠ اهئطي نأ هلو هيلع ةرافك الف لعف نا

 : ةلأسم وج

 همزلو لام هل سيل ناك نا تلتقو وجرأ اميغ : ىراوحلا ىبأ نع

 حيحص اذه ناف مايصلا قيطآ سيل لاقو ىوق دلج وهو راهظلا ةرافك

 اذهف ناضمر رهسث ىف موصلا نع اهيف هللا رذع ىتلا ضارمألا نم ندبلا

 ٠ مايصلا هيلعو ماعطالا دنع ىزجي ال

 هيلع ىتأت نأ الا موصلا نع هل رذع الو مايصلا هيلع بجاو اذهف ماعطلا

 ٠ حيحصلا فاخي امك توملا هسفن ىلع فاخي لاح

 لاتقو حيحص وهو مايصلا ىلع رداق وهو معطأ ةآرملا تلانت اذاف

 جوزلا لوق لوقلاف مايصلا ىلع ردقي ال ضيرم وهو معطآ هنآ جوزلا
 . لوتتت ام ىلع ةنيبلا ةآرملا ىلعو

 مايصلا ىلع رداق وهو معطأ هنأ تملعو ةنيب ةآرملا عم نكت مل نأ

 ١ دنآ ه_دلع تمرح دقفف كلذ ىلع اهئطو ناك ناف هعم ميقت نأ اهل ل .

 ايذاك فلح هنآ تملع نا اهنآ الا هيلع كلذ اهل ناك هنيمي تيلط ناف

 ق حيحص وهو معطأ هنآ ملعت تناك اذا برهتو هعم مينتت نأ اهل !:

 ٠ موصلا هيف رذعي ىذلا ضرملا

7 موصلا نع ضرملا رذع كل ثنح ذدي دك



 : ةلأسم يج

 نم ءاليا امهف « مل اذاو » و «&{ مل نا » ةعبرآ ءاليالا فورح ليقو

 عامجلا ريغ نم ءالياب اسيل « اذا » و « نا » و عامجلا ريغو عامجلا

 . ةصاخ عامجلا نم ءاليالا امهب متيو

 : ةلأسم :ديج

 ء ةمآ اعماجم ناك ناكملا اذه ى كنعماج نا هتجوزل لات نمو

 ؟ ناكملا كلذ ق اهعماجخ

 اذه نآ اذه لثم ىف لاق اضعب نألا هيلع مرحت اهنأ ليقغ : باوجلا
 . راهلخ

 . هياع مرحت الو ةلسرم نيمي ةرافك هيلع نآ : نيملسملا ضعب لاتو

 : ةلأسم ةيج

 ٠ قدصملا وهف رفك دق هنآ لاق اذا رهاظملاو

 : ةلاسم ج

 كاذ ىفف نيترم اهعلاخو ةرم اهتلط وأ تارم ثالث ملاخ نمو
 ٠ جوز دعب الا اهجيوزت زوجي ال لوقلا رثكأو فالتخا

 : ةلأسم ج

 مث اذكو اذك لعفي مل نا هنجوز قلط لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

اهئطي نأ هل له ديدج حاكنب امجورتن مث ءاليالاب هنم تناب ىتح لعفت مل



_ ٨ 

 هيلع مرحت له لعفي نأ لبق اهئطو ناف _ اهيلع فلح ام لعفي نأ لبت
 ؟ ىت اث ء الي ١

 دقف ديدج حاكنب اهعجارو ءاليالاب تناب اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ باتكلا ىلا عجر ٠ لعفي نآ لبق نم اهئطي نأ هلو نيميلا تمدمنا

 ملف هنيب مادق هتآرما هتآربآ لجر نعو : ىراوحلا ىبأ نم باوج

 عجر رثكآ وأ لقآ وأ مويب كلذ دعب نم هنأ مث تكسو اهءارب لبقي

 نكت ملو نآ رب عقي له اهتآربآ دقو ةنالف نآرب تلبق دت لانف ةنيبلا ىلا
 ٠ ةرضحلاب ةآرملا

 لوذلا اهنآربل اباوج الا اتالط كلذب ىونأ مل لجرلا لاق نا : تلقو
 ؟ ةآرملا رضحت ملو

 هيف ناك ىذلا سلجملا كلذ نم اقرتفا دن ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهجوز ىلع اهتادص ةآرمللو نآربلا لطب دقف لوألا نآ ربلا

 افلح نوكب الو اتالط نوكي امناو كلذ هلوقب ةآرملا قلطتو اهتادص ةأرملل
 . ةعجر امهنيب ىقب ناك ن ا اهنعجر كلمي ةدحاو ةنقيلطت ىه امناو

 ترضح نآرب الو قالط امهنيب عقي مل اتالط كلذب ديرب ال ناك ناو
 ٠ كلذ دعب اديدج انآرب ددجي نآ الا رضحت مل وآ نآريلاب

 : ةلاسم 23

 دق .ىسع امبرو جرختو احايص 7 ناكو ةآرما هل تناك لجر نعو

 موق عم اهكردأ ىتح اهتحلف اهجوز دنع نم تجرخ مث اهلهآ اهديت
 اهلهآ لاتو اهتح نم هتآربآو اهسىقفت اهل آ رباخ نآ ربلا هيلا تيلطخ ةا دي

؟ انآرب كلذ نوكي لهف اهلتع عيضي كلذ اهانع اذا تناك اهنأ



_ ٩ _ 

 اناصتقن اهلتع ىف نآريلا تقو دنع ملعي ناك ناغ تفصو ام ىلعف

 امهنيب ناك نا اهتعجر كلمي هقيلطتب تناب دتو اهتقادص اهلو اهل نآ رب الف
 ٠ قالطلا نآرم اهئاربا ناك اذا ةعجر

 دقف اناصقن اهلتنع ق نآ نآ ربلا تقو ق ملعي ال جوزلا ناك ناو

 . هيلعو اهيلع نآ ربلا عقو

 : ةلأسم ةنج

 ةأرملا هذه نع رفكي ال لانق نم لاقف راهظلا ق ثنح اذا : اولاقو

 ٠ راهظلا ىف ءاليالاب تناب دن تناك اذا هكلم ىف ىهو الا

 ضعب لوق ىلع كلذ هل نكي مل اهدري نأ لبق رفكي نآ دارأ ناف
 ٠ ءاهتخنل ةلا

 ٠ كلذ دعب رفكب نآ هل ناك هكلم ىف تراصو اعجارت اذا

 رهسأ نيترم وآ انيكسم امايآ نيترم معطي نآ زوجي اهرفك نا : تلتق

 ٠ نيكاسملا ىصحأ اذا كلذ زاج رهشألا

 : ةلأسم وبع

 : باتكلا رحن نم

 مل ام اهجوز نم رايخلا اهلف همآ اهيلع جوزت اذا ةرحلا ةجوزلاف
 ٠ ىضرت

 لذم نوكتو اهتقادص اهلو كلذ اهلف هنم جورخلا تراتخا ناف

٠ ةصعلتخملا



_ ١٠ 

 نيدهاشو اهاضرو رهمو ىلوو ديدج حجبوزتب ليق اهدر دارآ نا

 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلأسم :ج

 ةجوزلا تتقلطخ اهرمأب اهديأ وأ اهسفنل قالطلا عاب اذا جوزلا و

 ٠ ةدحاو قلطتف ٦

 ٠ ةعلتخللا لثم اهاضرب نوكيف اهدر دارأ ناو

 نم لاسرالاف رثكأ الو ةدحاو تلاق الو ةلسرم اهسفن تقلط ناو

 ٠ ملعآ هللاو نيملسملا لوقت رثكآ ىلع ثدالاثلاك ةجوزلا

 : ةلأسم ج

 ىلام نم كتآربآ دن تلاقف نآربلا ىلع هتجوزو وه قفتا لجر نعو

 دارآ وآ السرم كلذ : لاق قالطلا نآرب اهسغن اهل تآ ربأ دق جوزلا لاقو

 ٠ اثالث اهتلطب نأ

 ناك اذا اتالث قلطت اهنآ ءاهقخلا نم لاتق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف

 ٠ ا١اصتم كلذ هلوت

 : ةلاسم ه

 تعدا مت اثالث نآ ربلا دعب نم اهتلط مث هتجوزو وه آرابت لجر نعو
 له _ ةلداعلا ةنيبلا كلذب تحضوأو ةئيسلا نم هيلا تأربت اهنأ ةآرملا

 ؟ اهتح كردي وأ قالطلا اهنتحلم

 امناو اهقحلي الو جوزلا اذه ىلع اهقادص ةآرمللف تفصو ام ىلعف

 نأ اضيآ لاق نم لانت دق هنأ الا ةءاسالاب اهقح اهل بجيو نآربلاب نيبت

 جوزلا ناك ةدعلا ىف اهقح ىق تعجر مث ةءاسالا نم تعلتخا اذا ةآرملا
٠ اذضيآ اهقحلي لوقلا اذه ىلعف اهتعجرب كلمأ



_ ١١ 

 اهتحلي الو اهتح اهل انيلا بحأ لوألا لوقلاو .

 كلذ ىق ةآرملا هربت ملو سلجم ىق اهل هتا ري ناك نا تيآرآ : تلقو

 نوكم له اه ريي ملو هتآ ريآ رخآ سلجم ىتآ دعقو اتترقت املق سلجم !

 ؟ انآ رب كلذ

 ٠ امهسلجم نم اقرتفا اذا انآرب كلذ نوكي الخ تفصو ام ىلعف

 : ةلأسم :3

 اهتح فصنب اهحلصأف ءىش امهنيب عقو مث ةآرما جوزن لجر نعو

 اهتلط داع مث اهنتحد كلذ دعي اهدر مث ايرايتو ضورعو مهاردو لخن

 اهاطعآ ناك ىذلا اهقح فصن ىف اهقح فصن اهيطعي نآ هل نوكي لهف

 ؟ الماك اهقح اهيطعي وأ الوأ هايإ

 اهعجار مث اهنتح نم حلصلا دعب اهيلا ملس ناك ناف تفصو ام ىلعف

 . اهنتح نم ىقب ام اهيطعي نآ هيلع امناف اهب لخدي نآ لبق نم اهقلط مث

 ناك اذا اذهو الماك اهقح اهاطعأ ائيسث اهقح نم اهطعي مل ناك ناو
 ٠ ةدعلا ق اهعجار

 اهم لخدب نأ لبق نم اهنلط من ةدعلا دعب اهعجار امنا ناك ناو

 ٠ رخآلا اهقادص فصنو ال وآ اهحلاص ام اهل ناك

 : ةلأسضم وج

 ىلام نم هتآربآ دق ةرملا تلاقف علخلل ادعق هتآرماو لجر نعو

اودهشا جوزلا لاذتخ ىقادص نم هنآرسأ تلات وآ ىسفن ىل آريآ ام



 _ _ ١٢

 ىقادص هيلا بلطأ انأو اثالث ىنتقلط دق ةآرملا تلاقف اثالث اهتقلط دق ىنأ

 ؟ اهقادص همزلي لهف انآ هتأربآ امك ىسفن ءىريي مل هنأل

 . اهتادص همزليو اثالث قلطت اهنأ اولاق دقف تفصو ام ىلعف

 : ةلسم چ

 ىل تئرب ام اهسفن ىتآرمأل تآربآ دن ىنآ اودهثا لاق لجر نعو

 نم هيلا تآريآ دق تلاقف ىل قح لك ىلع تدر نأ لاق وأ ىل قح لك نم

 ٠ نآ ربلا عقو دقف هل قح لك هيلا تددر دق اذا تلاق اذا كلذكو

 : ةلأسنىم :3

 : باتكلا ريغ نمو

 هعدتو اهلام نم لقت ولو ءىشب ةآرملا ىدتفت نأ وه ملخلاو

 ريصت ةدحاو ةتقيلطت ىهو علخلا وه كلذف اهسفن اهل ءعىرييو اهجوزل
 امهنيب ةئراوم الو اهيأرب الا ةدعلا ىف اهدر هل سيلو اهسفنب كلمأ اهيق

 . اهتيب نم جرختو الماح نوكت نأ الا ةنتفن اهل الو

 اهجوزتي نأ الا هلك اهنتح اهلو كلذ زجي مل اهقح نودم اهدر اذا و

 ٠ ديدج حجيبوزتب ةدعلا دعم وآ ةدعلا ق

 هدنع نوكتو كلذ ال ١ اهل سيلو كلذ اهلخ قا دصلا نم هيلع اتثغنأ امو

 هدنع نوكتف اهقرافيو هريغ جوز اهجوزتي ىتح قالطلا نم ىقب امي

٠ تاقيلطت ثااثب كلذ دعي



 _ _ ١٣

 : ةلأسم :ج

 هنأ هللا همحر ديز نب رباج نع دجوي هنآ : دمحم وبأ خيسنل يستلا لاق

 نآربلاب هنم نيبت الو اعجارت ايرابت اذا هنأو اقالط عقي ال نآ ربلا لاق
 ٠ اهعجا رب نأ هلف تارم ث)اائ اهترم ولو

 : لصف

 مث مهرد ةئامسمخ وهو اهجوز نم اهتادص تفوتسا ةآرما نعو

 مل وآ هيلا اهنم بلطب كلذو مهرد فلأ هيطعت نأ ىلع اهسفن اهل ءىربأ
 ؟ مهرد فلألا ذخأ هل لحي له _ هيلا بلطت

 هفلس امم رثكأ اهيلع دادزي نآ هل سيل اولاق دقف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهيلا

 : ةلأسم 3

 لوح ىلا محللاو ربلا كيلع قفنأ مل نا هتآرمال لاق لجر نعو
 هل زوجب امو هدنع اهلاح فيك ؛ لعفي كلذك ناكف قلاط تنأف ةنسلا

 ؟ تقولا كلذ ىلا هل زوجي ال امو

 . قفني مل وآ اهيلع قفنآ ءاليا اذه نآ لوقنف تفصو ام ىلعف

 ىتح اهعجاري نآ هل سيل مث ةقيلطتب تناب رهسثآ ةعبرا ىضقنا اذاف
 ٠ 4 ٠ !ا ..... ٠

 ' نيتقيلطت ىلع هعم تناكو دبدج حاكنب اهيلا عجر ةنسلا تضقنا اذاف

 ٠ اميلع قفني مل وآ اهيلع قفنأ

٠ ءاليالاب نيبت : لوقي نم لوق ىلع اذهو



 : ةلأسم وج

 مل نا لاقف تعنتماف : ةعماجملا دارأ دقو هتأرمال لاق لجر نعو
 هيلا ىه بلطت نآ الا اهعماجي الو اهيلا بلطي دوعي ال هنأ لعفت
 ؟ ءالبالا هيلع لخدي له رهسأ ةعبرآ تضم ىتح لعفت ملف

 هنآ فلحي ىتح اذه ىلع هيلع لخدي ال ءاليالا لاق تفصو ام ىلعف

 . اهسفن اهيلا بلطي مل
 اهيلا بلطي ال ةرافكلا هبق همزلنف ءىنب كلذ ىلع فلح نكي مل اذاف

 ىلصو نيميل اي الا نوكب الو ء اليال ا عقو رهشآ ةعم درأ تضم ىنح اهسفن

 ٠ هللا ة همحرو كملع مالسل او مالسلا هيلعو ىبنلا دمحم ىلع هللا

 : ةلاسم 23

 ءالأ نآ دعب نم هتآرماب جوزتي له راهظ وآ ءاليا ىف ثنح نمعو

 ؟ اديدج اجيوزتن اهعلاخ وآ اهنم رهاظ وآ اهنع

 قااطلا نم ءىشب هعم ةيتاب تناك ناف ةدحاو ةتقيلطتم هعم نوكي امنا

 لجآ الو راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهأطي الو دبدج حاكنب اهيلا حجر

 اهنع ءاليالا ناف ةتيلطت ء الىالاو ةقيلطت راهظلاو ةنتيلطت علخلا و هيلع :

 ٠ هتيلطتب نيبت امناف لجخلا لبق تنام امهيأف اهنم رهاظ وآ

 ٠ هقيلطتب نين امناغ اهقلط مث اهعلاخ اذا كلذكو

 اعجا رتب مي اذاف اهنم رهاظ وآ اهنع ءاليالا مث اهعلاخ نآ كلذكو

 ٠ ةدحاو ةقيلطت علخلاب الا نيت مل ةدعلا ىضقنت ىتح

 تناب ءاليالا لجأو راهظلا لجأ ىضم مث ةدعلا ق اهتعجار ناف
. راهظلا وأ ءاليالا وأ علخلا نيتقيلطتب



. ١٥ 

 : لضت

 لاق لجر ىف تركذ كنأو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج

 هنيح نم اهئطو مت ىنثتسي ملو كنتنسسم انآ ن ا ىم ك ىلع تنأ هتا رمال

 ملو مهريغ وآ كلهأ ء ىش نم ىنيتمعطآ ن ا مار 1 ح ىلع تنأ اضيأ لات و

 هتملعآ دق اهنأ تلاقف لبق نم هتمعطأ دق تناكو تلبقتسا ام ىنثتسي
 ناركس مسحنم لوقي اميغ ناكو لات ام

 نا ىمأك ىلع تنآ هلو_ةل ا ديأ هيلع تمرح دنتف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةرافكلا هتمزلو راهظلا هيلع بجو دنتو هنبح نم اهئطو مث .:

 ٠ هتآرما هيلع تمرح دقف راهظلا ةرافك رفكي نآ لبق نم اهئطو اذا

 ه_بلعف كلذ دعي نم تمعطأ اميق هيلع سيل و مسحنم هنآ ل انتن ن ١ و

 . نيكاسم ةرشع ماعطا نيمي ةرافك

 ٠ لوألا هلوق ى هيلع تمرح دق اهنآ الا م ابآ ةثالث مايصف دجي مل نا

 : باتكلا رمع نم

 امآو ءاليا نيمي نيميلا هذه ناف هتجوز عامج نع هللاب فلح نمو

 . ءاليالا هيلع لخدي الف ربقلاو دجسملا ىلع نيميلا
 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 . ةلأ 3

دق ةآرملا تلاقو كتئربأ دق هتأرمال لاق نمو : ىراوحلا وبأ لاق



١٦ 

 جوزلا ركنآ مث اهقادصب ةآرملا تمس الو اهمساب لجرلا مسي ملو كتئربأ

 ؟ اهقادص نم هئربت مل اهنأ ىه تركنأو اهئرب مل هنأ

 ٠ علخلا عقو دقف كلذب اداراو علخلل ادعق دق اناك نا

 ٠ ءىشب كلذ سيلف علخلا كلذب اديري مل نا

 دق ىلوتب تدرأ امنا ةأرملا تلاقو علخلا كلذ هلوقب جوزلا دارأ ناف
 ريغ وآ ةقفن وأ ةوسك نم هيلع بجي امم ءىش نم قادصلا ريغ كتثربأ
 تيتب تناك نا اهتعجرب كلمآ وهو ةقيلطت هذه ءاهتفلا ضعب لاق دننف كلذ

 ٠ ء ىشم هعم

 سيل قالط اذهف اهقادص بلطف كسفن كل تئربأ دق : لاق ناو

 : ةلاسم 3

 هيلع ناك قح لك نم هتئربآو هتجوز علاخ نميف ىراوحلا ىبأ نع
 اهل امم هيلع امم نود اهقادص نم هتآربا امنا تعداف تعجر مث اهل
 امنا اهنآو اهل هبلع قح لك نم هتئربآ دق اهرارقا دعب كلذ اهل تبثي له _
 اهتادص ىف ءىريبو نآربلا عقو دقف امهتعلاخم سلجم ىف هتآربأ

 مل وأ ةجحلا هذهب تجتحا اهقتادص ريغ نم هيلا هبلاطت امم ءىربي الو

 نم ةيمستلاب هيلع اقفتيو هنم هآربت ام عيمج هفرعتو اهفرعي ىتح جتحت
 ٠اذكواذنك

 زبق نم اهل هيلع ىذلا اهقادص نم الا ءىريي الف كلذك نكي مل اذاف

. اهل هيلع امم رثكآ اهيلع دادزي نآ هل سيل اولاق ءاهقفلا نأل جيوزتلا



 : ةلأسم ويج

 تعلتخا لجر ىف اوفلتخا مهنأ خايسثألا نم ةعامج نع ىراوحلا وبأ
 ىرخآ ةآرما هي جوزتو هذخأف الام اهقادص ناك دقو لبتغ هتآ ما هيلا

 ٠ اهيأري اهعجارف كلذ نوملس ا اهل ىآرف ةعجرلا تبلط ةعلتخملا نأ مث

 ٠ اهل ام اهيلع دربي : مهضعب ل انت

 . هيلع اهقح نكلو هذه نم عزنب ال : مهضعب لاتقو

 : ةلأسم :دج

 نم ىنيتأربآ ىتم هتجوزل لاق نميف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 كل تأربأ دنتف كتقح نم ىنيآربت موي لاق وا كسفن كل تأربأ دنف كقح
 أ ا الخف كسفن كل تآ ربأ دقف كنح نم ىنيآربت موب لانت وآ ك ہعكن

 ؟ اهتح نم هنآ ربأ مت رثكأ وأ لتأ و ن ١ رهشت

 ناك ناف كسفن كل تآربآ دنف كنح نم ىنيتآربآ ام ىتمغن هلوق امآف

 ىنمغف مويلا كلذ دعي وآ مويلا كلذ ق اهتتح نم هتآربآ ام ىتم هانعم

 ٠ نآ ربلا مقو دتف اهنتتح نم هتآربآ

 هنآربأ مث كلذ اميسلجم نم اقرتفا اذاف هيف كلذ ىف هل نكي مل ناو
 ٠ هيلع اهقحو هتآرما ىهو نآرب عقي مل كلذ دعب نم

 هنآرسآ ام ىتمف اهسغفت اهل ءى ربآ دقف اهنتتح نم ه٥آربت موي هلوت امآو

 عجرب نآ ال ١ نآ ربلا عقو دمغ ه دعم وآ مويلا كلذ ق و سلجمل ١ كلذ ق

 ٠ اهسفن اهل ءعىربي ال هنآ لوقيف اهيلع

 كلذ دعب اهنآرب عقي مل نآربلا لوق نم لوقلا اذه اهل لاق اذا
 ٠ ا هتح هيلعو هتآرما ىهو

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٢. م )



 _ _ ١٨

 : ةلأسم :د

 : باتكلا ريغ نم

 نا كتئج وآ كتلماج وآ ىمأ تعماج كتعماج نا هتجوزل لانت نمو
 ٠ هتجوز عماجيو ميرحتلا ةرافك همزلتو ءاوس هلكف عامجلا هانعم ناك

 : ةلأسم ة

 راهظلا هيلع بجول راهظلا ىلع لاق الجر نآ ول : ىراوحلا وبآ لات
 ٠ قالطلا ىلع لاق ىذلا لثم اذهف اذكو اذك هلعف نأ لقي مل ولو

 : ةلأسم ةوج

 ء كتآربآ دق هتجوز هل تلاق لجر ق : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 امي ةأرملا تجتحاق قحلا ركذت ملو كسفن كل تأآربآ دنف جوزلا لاتو

 . اهتعجرب كلمآ وهو اقالط نآ ربلا كلذ ناك اهجوز ىلع اهقح نم اهل بجي

 نآربلا عقو دقف اهقح هيلا تبلط الو ةجحب ةآرملا جتحت مل نا
 ةدعلا دعب اهيلع هل ةعجر الو ةدعلا ق تمادام اهتعجرم كلمأ 7

 ٠ اهتح تكردأ ولو

 لاقف ىسفن ىل تآربأ ام ىقح نم كتآربأ دم : هنجوز هل تلاق ناو

 ؟ كسفن كا هللا ءىربأ دمك

 ٠ نآ ريل ١ عقو دم : ل وتف

 ٠ سانلا ءاسن ءعىربي ال هللاو متي مل : لوقو

 قلاط تنآ لاقف ىسفن ىل تأربأ ام ىقح نم كتئربأ دق تلاق نا

٠ اهي زاج دق ناك نآ اهتتادص اهل هيلعو هنم تنابو ائالث تقلط دقف اثالث



_ ١٩ 

 اهل فح الو نآربلا عقو دنفف كسفن كل تآربأ دم جوزلا لات اذا

 ٠ انيلا بحآ وهو اهقحلي ال لوقو اهتحلي لوقف قالطلا امآو هيلع

 ناك د_ةو هيلع ىنتجوزت ىذلا ىقح نم ءىرب تنآ : هل تلاق ناو

 ٠ هيلع ىتلا ةئاملا

 اميف لخدب الف ةيقاب ىهو ا>لخن اهدنن نم اهاطعآ دت ناك نا

 ٠ هبلع اهطرتستم نأ الا اهل ىهو هنم هنآ ربأ

 : ةلأشضم ج

 د_ة ىنآ اودهشا ةأرملا تلاق اذا هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 لا_ةف ىسفن ىل ءىربي نأ ىلع هيلع ىل قح لك نم اذه ىجوز تآربآ
 تآربآ دق ىنأ اودهشا لني ملو قلاط ىهو تلبق دق ىنآ اودهستا جوزلا

 ؟ اهسفن اهل

 ٠ اذهب عقاو علخلا نأ

 ٠ الصتم همالك ناك اذا قالطلا اهقحلب : لوقو

 ٠ انيلا بحآ وهو قالطلا اهتحلي الو انآرب نوكي : لوقو

 نم هتآربأ اذا تلبق دق لقي ملو قلاط اهنأ اودهسنا : لاق ناو
 ؟اهتح

 ٠ افالتخا اذه ىق ملعن الو اهقح هيلعو قلطت اهنا : اولاق دق

 : ةلأسم ةح

اودهشا اهجوزل تلاتت ةآرما ق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجوبو



_ ٢٠ 

 ٠ اتتااط الو انآ ري لولا كلذب ىوني مل هنأ لاتو اه دنع امو

 ٠ هللا ءاشت نا امهيلع سأب الو هنآرما ةآرملا نا

 ةئام الا دتتن وآ قادص نم هيلع ىنجوزت امم هتآربآ دق : تلاق نار

 هتآربآ امنا تلاقو نوسمخ هيلع ىقبو نيسمخ اهيلا ىدأ ناك دنو مهرد

 نوكي امنا نآربلا نأل ةئاملا اهيطعي هناف تذخأ امم هأربأو ملو هيلع امم
 ٠ تضبق ام ىلع هيلع امم

 درت نأ اهيلعف هيلع ىنجوزت ءىش لك نم تعلتخا دق : تلات ناو

 ٠ ٥اورتت تدر اهاطعأ ام فلت ناو اهاطعأ امو تضق ام

 بجي الاف ) ىسفن ذ تآأربآ دق لانف كنآ رد كنطع ذه ا دن هنجوزل لاق نا و

 ٠ ملعأ هللاو نآ رب كلذب

 : ةلاسم :ده

 : بانكلا ريغ نم

 ؟ ريظلا ركذي ملو ىتخآ وأ ىمآ لثم ىلع تنآ هتجوزل لاق نمو

 . اراهظ نوكي : نيملسملا ضعب لاقف

 ٠ لوقلا رثكآ وهو رامهظب سيل : مهنم لاق نم لاتر

 ةلسرم نيع ةرافك هيلع نوكي نآ اراهظ هلعجي ال نم لوق ىلعو
٠ ىدنع اميق اذكه هسفن ىلع هتجوز ميرحت دارأ اذا هنيميل



_ ٢١ 

 ةلأسم وج :

 اهعماج اذا قالطلا دعب اهل لاق مث اهقلطو هتجوزو وه قاسثت نمو

 ؟ اهجوزتو اهنتدع تضتنا - ةمأ عماجم هنأكف

 ىطو هل زوجب ال و راهلخلا ةراغك هيلع : نيملسملا ضعب لاق اذح ق

 . راهظلا ةرافك رفكي ىتح ةجوز

 ةرافك همزلت الو ةلسرم نيمي ةراغك همزلي : نيملسملا ضعب لانتو

 . باوص نيملسملا لوق لكو راهظلا

 : لصف

 هجوب اهجوز ىلا ةآرملا قادص لاز اذا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 مث اهيلا هنم ةلاسم ربغ نم ٥ ايإ هتبيهو وأ هل هتعاب وآ هنم هتءعا رد هل تنيت

 ٠ اهسفن د اهل آريآو كلذ دعي هنآ ربأ

 اهدرب كلمآ وهو ةقيلطت كلذ نآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع

 ٠ ءىنني دنتثن مل اهنأا

 اهيلع هل ةعجر الو علخ هنآ هللا 4 محر ىلع نيب ىسوم نعو

 ٠ ثاريم الو

 رارةا وآ عيب وآ ةبهب هريغ ىلا لاز دق قاد۔دلا ناك ناو

 دقف اهسفن اهل آريآو قادصلا كلذ نم جوزلا تآربآ مث جوزلا ريغ دحأل

 هيلع د_حأل لبيس الو قادصلا كلذ نم جوزلا ءعى ريبو نآربلا عقو

 ٠ ةلطاي ةلازا كلتو انفصو ىذلا هجولا كلذب

 : ةلأسم :جا

 تكرتف ىقح كل كرتآ انآو ةليللا هذه ىنفعا اهجوزل ةآرملا تلاق ناو

٠.اهاغعو هل



٢٢ 

 ٠ عقو دق علخلا نآ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعف

 ٠ هل تلعج ام هلو اعلخ اذه ىرأ ال : هريغ لان

 ؟ ىسفن ىل بلطت الو كيلع ىذلا ىقح فصن كل تلاق نا

 ٠ علخ اذهب عقي الف كلذ تلعج دق : لان

 ٠ اعلخ نوكيو ءاليالاب تناب رهسن ةعبرأ اهكرت نا : لوتو

 ٠ ءاليا نوكي الو ذخأن لوألابو : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 : ةلاسم :ده

 نع ةقفنلا اهمده ىف لماحلل ةعجر ال : هللا همحر ةيواعم وبآ لاق

 ٠ ءاوس سيلو ةيابرلا ىف ةعجرلا اهلو علخلا دنع اهجوز

 هنم هتآربآف قادص هيلع اهل ناك نا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 ةنوؤم ىف تعجر مث اهدلول ىتلا ةنوؤملا نوكت الف ةنوؤملا هذه نمو

 ملو قادصلا ىف ةعجرلا اهل نوكيو جوزلا ىلع ةعجرلا اهل تناك اهدلو
 ٠ ةعجر اهيلع جوزلل نكي

 . اهسفن ف ةعجرلا هل ناك قادص هيلع اهل نكي مل ناو

 هتجوز هيلا تعلتخا لجر فق فلتخا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 نا مث ىرخأ ةأرما هب جوزتو هذخأف الام اهقادص ناك دقو اهتيدف لبقف
٠ اهجوز اهعجارغ ةعجرلا تبلط ةعلتخملا



 _ _ ٢٣

 ٠ كلذ اهلام اهيلع دري : ضعب لاتق

 ٠ هيلع اهقح نكلو هدي ىف وه نمم عزني ال : مهضعب لانو

 : ةلأسم :نج

 نم ائيش هتجوز ىلا لجرلا ىدآ اذا : هللا همحر ىراوحلا ويآ لاق

 ؟ زاوجلا ليق اترتفا مث بايثلاو ماعطلا

 لجآلا اهتادص فصن نم رثكأ هدنع نم اهيلا راح اذا هنا

 هنذأاتست نأ الا فصنلا ىلع لضفلا ذخات نآ اهعسي مل لجاعلاو

 ٠ نآربلا دنع جوزلا طرتشي وآ

 : ةلأسم :دإ

 امهرد نيئالث ىلع احلطصا لاق : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 تأربأ ام ىقح عيمج نم كتأربآ تلاقف تالخن رشعو مهرد ةئام اهل هيلعو

 ىف تعجر نيثالثلا هذه ىنطعت مل ناو امهرد نيثالثلا هذه الا ىسفن ىل

 تبلطف اهتدع تضقنا ىتح اهطعي ملو كلذ ىلع احلطصاو هلك ىقح
 ؟هلك قحلا

 تيلط ام نيح نم هيلع احلطصا ىنلا نثالانلا اهاطعآ ناك نا : لاق

 ٠ اهسفنم كلمآ ىهو حلصلا منت دقف هيلا

 ناك اهقح ى ةآرملا تعجرو تبلط ام نيح نم اهطعي مل ناك ناو
 ٠ كلذ اهل

 ناو اهسفنب كلمآ ىهو الماك اهقح تذخآ اهتدع تطرف دق تناك نا

٠ اهتعجرب كلمآ ىهو ةقيلطتن تناك دتتف اهتدع طرفت مل



 : ةلأسم ج

 تجرخ نا قلاط ىه هلعل هتجوزل لاق لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ٠ اهنيح نم تجرخف تجرخ نا همآ رهظك هيلع ىهو ةليللا تيبلا اذه نم

 ؟ ةراهظلا رفكب نآ لد قااطلا نم اه درب نأ ى رتآ : تلتق

 رقي الو لجخلا هيلعو ةدعلا ىف اهدري نأ هل اذهف تفصو ام ىلعف

 ٠ ءالياب تناب لجألا ىضم ناف ث راهظلا ةرافك رفكب ىتح اهب

 تلعف نا ىبأ رهظك ىلع تنأ اهجوزل ةآرملا تلاق اذاو : هريغ نمو

 ا_هجوزلف همزلي نم دجت ناو راهظلا ةرافك اميلع ليلقف تلعف مث اذك
 هيلع مرحت مل راهنلا ف اهئطو ناو ليللا ىف دارأ نا اهآطي نأ

 . اهمايص ضقتنيو

 ٠ نيمي ةرافك اهيلع لب ءاسنلا ىلع ال لجرلا ىلع راهظلا : ليقو

 : ةلأسم :دج

 اهجوز ىلا تعلتخا اذا ةأرملا ىف : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 ىف تعجرو ةءاسالا نم هيلا تعلتخا اهنآ حصو اهل هيلع ىذلا اهقح نم

 ؟ اهندع ىق نآربلا دعب ايتح

 اهنيب ىقب ناك اذا اهتعجر كلمي هنأ هللا همحر رقصلا نب نازع نعغ

 اهلو اهياع هل ةعجر اإاف تضتنا دق ة دعلا تناك نا و قالطلا نم ءىش

 ٠ هدلع اهتح

٠٥ 

 ٢. ٠ :: ةلأسم :

نأ اهلام هتطعاخ اضارعاو اهجوز نم ازوسشن ةأرملا تفاخ ناو



٢٥ 

 اهيلع در اهيل ا ءاسأ وأ اهقلط ناف كل ذم سأب الاف اهيلا نسحيو اهتتلطم ال

 ٠ قيفوتلا هبو ملعآ هللاو اهلام

 : ةلأسم وج

 هنأ ءاهقفلا لوت نم هنلظقح ىذلا : هللا همحر ىراوحلا وسآ لاتو

 © اهئتطو نا قلاط هتآرما لاق اذا دحاو عضوم ىق الا ءاليا اهل نوكي ال

 ٠ نلعفتل وآ لعفت مل نأل لاقت اذا ءاليالا نوكي امناو

 : ةلأسم ةح

 هراك وهو مهيلا تبهذ تناك ناف اهلهأ ىف هتأرما ىتأي ال فلح نمو

 . هيف ةنونيكلا هيلع اهل لزنم ىلا اهيتأي ال فلحي ىتح ءاليالا مزلي مل

 عقي مل اهلهأ ىلا تجرخ اذا : لوق هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ ءاليا اميلع

 ٠ ءاليالا اهيلع عقي : لوقو

 + ءاليالا عقو هنذاب تجرخ نا : لوقتو

 نع اذكهو هيآر ريغب وآ هيآرب تجرخ ءاليا هيلع تطرش نا : لوقو

 ٠ هللا همحر بوبحم نبا

 : ةلسم :ةجا

 ٠ راهظ امهيف سيلف ةنعالملا و ةدولجملا امآو : ىراوحلا وبآ لاق

٠: ا ديآ هل لحت مل اهنأل راهظلا اهيق ناف امارح ءىطو ىتلا امآو



_ ٢٦ 

 انزلا نم ةدولجملاو اهانز ىتلاو ةمرحب هنم ةنئابلا ةآرملا ف : ليقو

 ٠ فالتخا

 : ةلأسم وج

 : بانكلا غ نم

 ؟ ناكملا كلذ ىف اهعماجغ

 اذه ىف نيملسملا ضعب لاق دق هنأل هيلع مرحت اهنأ : لاق نم لاق

 ٠ را هلخ اذه نآ

 ملعأ هللاو ةلسرم نيمي ةرافك هيلع نآ : نيملسملا ضعب لوق فو

 ٠ هيلع مرحت الو

 : ةلأسم اج

 عامج هتينو رهظلا ركذي ملو ىمآ لثم ىلع تنآ : هتجوزل لاق نمو

 رفكيف اهميرحت دارآ ناو نيملسملا ضعب لوق ىلع هيلع سأب الغ هتجوز

 ٠ هتجوز أطيو ةلسرم نمي ةراغك

 : لصف

 اهركنأ مث هنآرما نم رهاظ نمو : هللا همحر ىراوحلا وبأ لات

 ةرافك رفكي ملو هتدصت ملف هتعمس دقو اهريغل راهظلاب ىنع هنأ رتأ وآ

 ايمطو دارأ ناف ةقلطملا نيبت امك هنم تناب رهشآ ةعبرآ ىضم ىتح راهظلا

. كلذ اهلف هلتقب الا ردقت مل ناو تردق امب هدهاجت نأ اهلخ



 ۔ ٢٢٧ _

 لوأ اهآطي نآ دعب الا هلتقت نآ اهل سيلف رهشألا ةعبرألا ق امأو

 ادبآ هيلع تمرح دقف كلذل اهئطو اذاف ناناتخلا ىقتلي ام ردقب ةئطو

 ٠ هلتق اهل زاج هلتتني الا هيلع ردتتت مل ناو هيلع تردق امب هندهاجم تزاجو

 : ةلأسم :ييب

 ةرم فلآ همآ رهظك هيلع ةنالغ لاق نم : هللا همحر هللا دبع ويآ لات

 كلمب ال نم رهاظ نم ىلع ةرافكلا نا : لوقي نم لوق ىلعف اهجوزت نا

 ٠ ةرم فلآ ةرافك همزلت هناخ

 ٠ ءىش همزلب ال رخآلا لوتلا ىلعو

 نأ هل هركاو هيلع تقو ال ةرم فلآ راهظلا هبلع هلوق نا : لاتقو

 ٠ اسأب ىرأ مل لعف ناف ايسبالي

 هتجوزل تسيلو ةآرملا هذه نم رهاظ اذه ناك نا : ىراوحلا ويآ لات

 رفعج وبآو رثؤملا وبآ لاق اذكه ةرافك هيلع سيلف دعب نم اهجوزت مث

 ٠ هللا مهمحر ديز نب رباج نع نامثع نب ناهبنو

 : ةلأسم :دجت

 نيتس معطأ اذا هتجوز عىطو هل زئاج هنأ نظو رهاظملا لهج ناو
 مهنايعأب نيلوألا معط اذا ةلاهجلا ف هيلع داسف الف ةدحاو ةلكأ انيكسم
 ىتح مهلك مهيلع ردقي ملو مهنم دحآ وأ اوباغ وآ اوتام ناو ةيناث ةلكآ

٠ هتآرما هنم تناب رهاظ ام نيح نم رهشأ ةعبرأ ىضم



_ ٢٨ 

 تامو مهنايعأب نيلوألا كردب مل نا : هللا همحر ىرارحلا وبآ لات

 ٠ انظفح اذكه ا دبأ هتآرما هبلع ثمرح باغ وأ مهنم دحآ

 با_دغآ مهو مهفرع نا و نيتلكآ انيكسم نينس معطي هنأ : لوقو

 ملع نآ دعب ءىطرف لعف ناف مزمعطيف اومدقي ىتح ءىطولا نع كسميلف
 موي نم ضيحلاب ةدعلا اهيلعو هيلع تدسف ةيناث ميماعطا هيلع نآ
 . ضيحت ال نمم تناك نا رهشآ ةثاان وآ هيلع تمرح

 ٠ ةيناث هلكأ معطأ اذا هزجي هنآ لوقتف معطأ نمم دحآ دترا ناو

 ٠ ملسملا ريقفلا دجو اذا هيزجي ال : لوقو

 كردي ال هناف تام وأ باغ وأ مهمعطأ نمم دحأ ىنغتسا نا امآو

 ٠ هيلع ثمرح دقو هنآ رما

 : ةلأسم وج

 نيريخذلا نيرهسثلا ف ضرم مث مصي ملخ موصلا ىلع ردقي ناك نو
 ٠ ماعطالا اضيأ هزجب مل لجألا نم

 ماص وه نا هيزجي ام ىقب اذا ماعطالا هيزجي : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ انظفح اذكه

 : ةلأسم ةه

 هيز جي الف ةديبع تتام ىتح رفكي ملخ ديبع هلو رهاظ نم ليقو
 َ ٠+ موصلا

 1 : ة! اسم 3

هلا ثيءعلنخا امنا تعدا اذا اهجوز نم ةعلتخملا ةأرملاو : هريغ نمو



_ ٢٩ 

 بلطت تعجرو ةلداملا ةنيبلاب كلذ اهل حصو اهيلا هنم ةءاسا نم
 ؟ | هقح 4دلا

 ٠ اهيلع هل ةعجر الو اهيلا ٥هدربي هيلع مكحيو كلذ اهلخ

 ٠ باوص نيملسملا لوق لكو اهسفن ى اهيلع ةعجرلا هل : ليقو

 : لصخ

 رمآ هتناع ناف عيض دقف لجألا لوأ نم ادحاو اموي رهاظملا ميسخ ناو

 . ماصطالاب زتجي مل مايصلا مامت نع

 نا هيزجي ام ىقب اذا هيرجي : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ م اص هه
 م

 ىتح ضرم مث ثلاثلا رهسلا ماص مث نارهش ىضم ىتح طرغ ناو

 طرف هنأل ملعي نآ هل سيلو هتاف دق ليقف توفلا فاخو رهست نم لقأ ىقب

 ٠ رهاظ نيح نم مصي ملو

 فنأتسا دق هنأل هازجأ دقو انيكسم نيثالث معطي ىراوحلا وبآ لاق

 . هيزجي ام تقولا نم قابو موصلا

 ملو ضرم مث طرفي ملو رهشألا ةعبرألا لوأ نم نيرهسن ماص ناو

 نيثالث معطي هناف توفل ١ فاخو ةبقر قنع د_ج؟ع ملو مايصل ١ ىلع ردقي

 . ارهسث مصيلغ حص ناف انيكسم نيتس معطي : نورخآ لاتو

٠ هب ذخآ انآو هللا همحر ىدلاو لوق اذه : هللا د:ع وبآ لاتو



_ ٢٣٠ 

 هب ىزتجيو رثكأ وأ لقأ وآ ارهسشث ناك نا مايألا نم هيلع ىقب ام ردقب
 ٠ لجألا ىخقنا اذا كلذ دعب موص هبلع سيلو

 هل رذع الف رحنلا موي وآ رطقلا موي رهاظملا موص رخآ ناك اذاو
 ٠ هتآرما هنم جرختو

 : لصخ

 رهاظملا قتعأ نا هللا همحر نسحلا وبأ خيسلا لاق دقف قتعلا امأو
 ةسىكملا ىلع ةردان نوكتو هي رومأملا كلذف هللا ددحوتب ةفدصم ةنمؤم ةيقر

 ٠ ام غنل

 ٠ ىسوجملا قنع زوجي الو

 ةملسم ةبقر قتع الا بحأ الو ىنارصنلاو ىدوييلا قتع ىف فلتخاو

 ٠ سمخلا تلص دق

 لبق تام ناف غلبي نآ ىلا هلاع اذا ايبص قتعي نأ زوجي : ليقو
 ٠ قتعت ةبقر نمث ف هلعجي هغولب ىلا هتقفنل همزلي ىذلا هيلع ناك هغولب

 ٠ هغولب ىلا اريقغ ايبص نب لوعي : لوتو

 هلثم ايبص لوعب هي ذخأن ىذلا اذه : هللا همحر ىراوحلا ردأ لات

 ٠ تام موي

 . راهظلا نع ربدملا قنع ىزجي الو ءا.قفلا ىلع هب قدصتي : لوقو

 نع اهقتعي لوقف اهريغ هعم نكي ملو اهأطي ىتلا هتمأ نم رهاظ ناو
٠ ةبتر كلمي هنأل مايصلا هيزجي الو اهسفن



_ ٣١ _ 

 ٠ مايصلا هيزجيو رثؤملا ىبأ نع : هللا همحر ىراوحلا وبأ لان

 : ةلاسم وم

 ؟ مارح ىلع تنأ هنآرمال لات نمو

 ةرشع اسك دجي مل ناف ةبقر قنع ةرافك نكمي نآ ىلع نب دمحم نعف
 دجي مل ناف نك اسم ةرشع معطأ دجي مل ن اق بوث نيكسم لكل نيك اسم

 ٠ ىلا امهبحأ اذهو م ايآ ةثالث ماص

 ٠ ةدحاو ةرافكلاو ةلسرملا ناميألا لثم نمب هنأ : لوقلا ضعب قو

 : ةلأسم :دج

 : بانكلا مغ نم

 علخلا ىلع هنم اهجوز تآربآ ىذلا اهنتتادص ىف تعجر اذا ةعلتخملاو

 ؟ وه مك قرفي مل ةلهاج اهنأ تجنتحاو

 ناغ هللاب اهنيمي عم اهلوق لوقلاو ةلاهجلا ىف اهتجح اهل : باوجلا
 اهيبلع عجربو اهتدع ىف تمادام اهدر اهجوزلو اهتقادص اهل بجو تفلح

 ٠ باتكلا نمو ٠ اهسفن ف

 : ةلأسم ة

 هللا كمحر تلأس ٠ هيلا بتك نم ىلا : ىراوحلا ىبأ باوج نمو

اهقح نم هتآرباو اهتادص نم ءىش ىلع هتجوزو وه حلطصا لجر نع



_ ٣٢ _ 

 ريغب ةدعلا ىف اهدري نأ دارأ مث اهسفن اهل آربأو هيلع احلطما ام الا

 ؟ كلذ هل له حلص وه امنا نآرب سيل اذه : لاقو : اييآر

 ريثك وآ ليلق نم ةيدف اهقارف ىلع تذخأ ةآرما لكف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهيآرب الا ةعجر اهيلع اهجوزل سيلو اهسفنب كلمأ ىيف

 : ةلاسم :ةب

 هيلعو لام هلو راهظلا ةرافك هتمزل لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 نآ هل له _ هلام عيمج ىلع ىتأي هقح اهنم رهاظ ىتلا هتجوزل هيلعو نيد
 ؟ موصي

 سيلف هلامب طيحي ام نيدلا نم اذه ىلع ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ مايصلا هيزجيو قنع اذه ىلع

 ؟ قتعلا همزلي نم دح ام : تلق

 اذا ىلا بتكو كلذ دح نع هلآسآ رثؤملا ىبآ ىلا تبتك ىنآ ملعاف

 اذا ناك .اذاف هلايعو هسفن هب توقي ام قتعلا دعب هلام نم ىقيي ناك

 هباتك ف ىنعملا نآ الا مايصلا هل ناك هلايع توقو هتوت نم صقن قتعا

 ناصقنلاو ةدايزلاب ملعأ هللاف هلايعو هتوقي ام هعم ىقبي ناك اذا ىلا

 ناك اذا لوقنو هب ىلا تبتك ام بسح ىلع كيلا ىباوج نآ الا ظفللا ف

 ٠ قتعلا هيلع بجو هلايعو هسفن توقي ام هلام نم هعم ىقبو قتعآ اذا

 . مايصلا هنع ؟آزجأ هلايع توق نمو هتوق نع صقني ناك اذاو

راهظلا ةرافك رفكي مل اذا رهاظملا ى هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو



_ ٢٣٦٣ 

 هدهاجت نآ اهلو ةقلطملا نيبت امك هنم تناب دتف رهسثأ ةعبرأ ىختنت ىتح

 ٠ كلذ اهل ناك هلتقب الا هيلع ردقت مل ناو تردق امي اهسقن نع

 اهآطب نآ دعب نم الا هلتتتت نآ اهل سيلف رهشخلا ةعبرأل ا ىف امآو

 نآ اهلو ك ١ دبأ ا دنآ هديلع تمرح دقف هئطو لوآ اهئطو ١ ذاف هئطو لوآ

 ٠ تردق امي هدهاجت

 ةفاضالا نمو ٠ كلذ اهل ناك هلتقي الا هيلع رد_ةنت مل ناو

 ٠ باتكلا ىلا

 : ةلأسم ةيج

 تآربأف مه رد فلأ ةآرملا قادىص ناك ولو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ

 امهنيب ثاريم الو اعلخ اذه ناكل اهسفن اهل آريآو دحاو مهرد نم اهجوز

 ٠ باوصلاب ملعأ هللا و

 : ةلأسم ةيب

 كيلع امم كئربآو ىسفن ىل ءىربآ اهجوزل تلات ةآرما ىآ لاتو

 ٠ نآ رب وهف تلعت دق دق لاق

 عقي الف نآ ربلا درب مل ناو اتآ رب كلذب دارأ اذا : ديعس ويآ لات

 ٠ انعم نآ رب كلانه

 : ةلاسم :ي

 ءاليالاب هتأرما هنم تناب نمعو هيلع لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو
 ؟ كلاذب اهتدع ىضقنت له راهظلا و

( ع ج ىراوحلا ىبأ عماج _ ٢٣ م )



_ ٣٤ _ 

 تلح دقو كلذ دعي اهيلع ةهد_ع الو كل ذ اهت دع ىخقننت معنف

 ٠ جاوزالل

 : ةلأسم :3

 اهيلعو قادىص مهرد فلآ هتأرمال هيلع لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 كيذوأ الو ىنذؤت ال دبع ايب هل تلاقف ةموصخ امهنيب عقوف مهارد ةرشع هل

 ىل تلاقف ىلوق لاق ىل كيلع ىذلا ىقح نم كئربآ ىتح ىسفن ىل ءىربأ
 هيلع ىذلا ىقادص نم نالف نب نالف ىجوز تأربأ دق ىنأ كدهسنأ ىنأ
 ةرشعلا نم اهآربأ دق هنأ هانعم ناكو اهتآربأ دق ىناو تلبق دن وه لات

 . اهسفن اهل ءىريب ملو اهيلع ىذلا مهارد

 نآربلل ادعق دق ةآرملا هذهو لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 اهنآرب لبق دن هنا لاقو اهقادص نم هتآربآ كلذ ىلعو قالطلا نآرب

 هنم تأرب دقو اهقادص نم ءىرب دو نآ ربلا حقو دقف اهآريأ د_ةو

 مالكلا ناعزانتي اناك امناو نآربلل ادعق انوكي مل نأو كلذ هلوق لبتي الو

 كنآربأ دقو تلبق دق لاقو ىقادص نم كنآربآ دق هل تلاقف امهنيب اميف

 اهيلع ىتلا مهاردلا نم اهتآربآ امنا لاقو ةجحلا كلتب كلذ دعب جتحا مث

 اتالط نآربلا كلذب اهل ىون ام هنيمي عم كلذ ىف هل اهلوق لبق ىل

 ٠ نيملسملا لاؤس نم دادزاو باوصلاب ملعأ هللاو

 : ةلأسم وج

 ىنتجوزت ىذلا ىقح نم كتآريآ دق هتأرما لوقن لجر نع لئسو
 زوجي ال هنآ نيتئاملا اهلصوآ ناكو مهرد ةئامئالث ىلع اهجوزت ناكو هيلع

 زرجيف هيلع امهب سياق ناتئاملا امآو هيلع ىتلا ةئا.ا نم الا هل اهنآرب
اهنآرب ٠



_ ٣٥ _ 

 : ةلآسمم ازإ

 دت كلام لبتقآ اهجوزل تلاق ةآرما نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 . ةبطاخم ريغ وأ ةبطاخم نم ذئموي امهو كترافأ الو تلبق

 م

 ٠ كلام لبقآ تلاق امنا اهن اهتح نم آربي الغ تفصو ام ىلعف

 هيلع ىذلا اهقادص ىنعت كلام لبقأ تلاقف نآربلل ادعت اناك نا
 ؟ كترافأ الو تلبق دق لاقغ _ اهل

 ٠ اهنتح هيلعو هنآرما ىهو آربب ال هنا : الات دخف

 اهل هيلع ىذلا اهتادص هنطعأ دن ىنعت كلام لبقآ : تلان تناك ناو

 ٠ هتآرما ىهو اهنقح نم ءىرب دتف ليق اذاف نآ ري ةيطاخم كلانه نكي ملو

 : ةلأسم وج :

 وهو ىه تدعق لجرو ةآرما نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع

 تاربأ دق ىنآ اودهشا دوهشلا نم امحرضح نمل اهجوز لاتن نآربلل
 تلاق اهل ىلع ىذلا اهنقح نم ىنتآربآ ام اهسفن نالف تنب ةنالف ىتجوزل
 اهجوز لاقف ىسفن ىل تآربآ ام ىل كيلع قح لك نم كنآربآ دن هتجوز
 ال مآ نآرب اذهآ ىردآ ال تلاقف ةآرملا تعجر مت كسىفن كل تأريآ دت

 ٠ هيق ةهعج ١ رو هنل ام ةضت ان انآ و

 هد۔لع اهل هعجر ال و امهنيب نآ رىل ١ عقتو دذذفخف تغصو ام ىلعق

 ةءاسا نم اهقادص نم تعلتخا نوكت وآ كلذ ىلع امهنم قافتاب الا
 ٠ اهيلا هنم

 : ةلاسم ة

 تيون لوقي مث راهظب ةجوز ىلع فلحي لجر نع ىراوحلا ىبآ نعو

لوت ىلع ٥هدتع ماقملا اهعسو هنقدص ناو قالطلا لثم وه تلق اذكو اذك



_ ٢٣٦ 

 لوق ىلع ءاوس انعم امهالكف قالطلا ريغ راهظلا مأ هللا همحر ىلع ىبأ
 ٠ ىلع ىبا

 : ةلأسم دل

 ىتلا امآو راهظ امهيف سيلف ةنعالملاو ةدولجملا امآ ىراوحلا وبآ لات

 ٠ أدبأ هل لحت ال اهنأل راهظلا اهبف ناف امارح :7

 ةلا 7

 : بانكلا ريغ نمو

 اهقادص نم اهجوز ةجوزلا تآأربأف علخلل ادعق هنجوزو لجر ف

 علخلا مقي كلذ ىف له اهسفن اهل ربلو اهنآرب لاق مث ةينه جوزلا تكسف
 ؟ ةعجر هيف وأ

 جوزلا ماكني ملو امهسلجم ق ةآرملاو جوزلا ناك اذا : باوجلا

 ٠ عقاو علخلا ناف علخلا ريغ مااكب

 نآربلا ليق مث علخلا رمأ ريغ مالكب نآربلا ريغب جوزلا ملكت ناو

 ثوقلا ىلع علخلا كلذب عقي مل اعلخ كلذب دري مل هنأ جتحاو كلذ دعب
 ٠ هيلع لمعن ىذلا

٠ علخلا ريغ مالكب نآ ربلا دعي ملكت ولو عقب علخلا نآ : لوقو



 نوعبرألاو عساتلا بابلا

 ههاد .أو كلذ ماكحأو نيجوزلا نيب تارملاو ددعلا ىف

 : باتكلا ىلا عجر

 : ةلأشضم ادج

 ٠ هيلا بتك نم ىلا هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم بارج

 ىهو تام وآ لنق مث اثالث هنجوز قلط لجر نع هللا كمحر متلأس

 ؟ ثاريم هلام ق اهل له عض رت

 تام اثالث قالطلا ناك اذا هلام ق اهل ثاريم الف ةحص ىف اهقلط اذا

 ٠ ةدعلا ريغ رآ ةدعلا ىف

 : ةلأشضم ج

 نادهاشلا اهاملعي نأ ليتق .7 مث ةدحاو اهجوز اهقلط ةآرما نعو

 ٠ كلذ ىلع هننقفدصو اهتطو دعب مايآب كلذ دعب احاملعآ مث

 ناك موي ىآ ف درلاب اهاملعيف نيدهالاب ىتآيف تفصو ام ىلعف

 . هنآرما تناك درلا دعي وأ درلا لبت ءىطا ولا نآ ةآرملا تملع اذاق

 هيلع تدسق درلا دعب وآ درلا لبت ءىطرولا ناك ىنم ملعت مل ناف

 ٠ ا ههنيب قرفو هتآرما

 ة ةلأسم ةوج

: هيلا بتك نم ىلا هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم بارج



٢٣٨ 

 نم ءىش ىلع هنجوزو وه حلطح ١ لجر نع هللا كمحر تلأس

 دا رآ مت اهسفت اهل آربآو هيلع احللطحا ام الا اهقح نم هتآربأ اهت ادح

 حلص وه امنا نآ رب سيل ا ذ_ه لاتو اهيأر ريغب ةدعلا ق اه دري نأ

 ؟ كلذ هل له

 ليلق نم _ ةيدف اهتارف ىلع تذخأ ةرما لكف تغصو ام ىلعف

 ٠ اهيآرب الا ةعجر اهيلع اهجوزل سيلو اهسفنب كلمآ ىهف ريثك وأ

 " ةلآاس ن

 ىل كسيل هتجوزل لاق لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج
 تعداو ةلعل تدتعاو ثام هنا مث هبلع ةداعلا ةنيبلا كلذم تدهشو ةآ رماي

 ؟ هثرنت له طرفت مل اهتدع نآ ةآرملا

 اقالط اهقلط ناك اذا ثاريملا اهلو ةآرملا لوق لوقلاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةعجرلا كلمي

 قالطلا مك مسي ملو اتداص ناك ناق ةآرماب ىل كسبيل : لاق نا كلذكو

 عم اهلوق لوقلاو ةدعلا ىف تمادام ثاريملا اهلو ةدحاو ةقيلطت ىهف

 تخرأ اهتدع ىق اهلوقل لوقلاف هنحص ىف كلذب رقأ نا اضيأ كلذكو

 ضيرملا نم سأيت نآ ىلا اهنيب ثاريملاو اهلوق لوقلاف خرؤت مل وآ ةنيبلا
 جوزلا كلذ دعب تومي مث رهشأ ةئالث كلذ دعب دتعت مث كلذ دح ىلا ريصتو

 ٠ امهنيب ثاريم الف ةآرملا وأ ةلعل

 ٥ . ةلا د

 كه تام مت ةمرح ىتجوز نيبو ىنيب توملا ضرم ىف لاقت لجر ق

نأ دارأ امناو ةمرح هنيبو ىنيب نأ ملعأ سيل ةأرملا تلاقو ةأرملا هثرت



_ ٣٨٢ 

 نكب مل وأ اهجوزت ام تقو اهتح اهاطعآ ناك دتو هلام نم ىتاريم بهذي

 ؟ اهقح اهاطعأ

 كلذ ىلع تامو هنحص ق ةمرحلا ٥ ذهب رتآ ناك ناف تفص و ام ىلعف

 ٠ هلام ق ةآرملا ثاريم ا٦اخغ

 نآ الا هلام ف ثاريملا اهلو هلوق لبقي مل هضرم ىف كلذب رقأ ناو
 ٠ كاذ ىلع ةآرملا هقدصنو ةمرحلا ىعسب

 ثاريملا اهلف كلذ ىلع ةآرملا هندصت ملو هضرم ىف ةمرحلاب ىمس ناف
 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نم ٠ اهنيمي عم هلام ىف

 : ةلأسنم :دج

 ٠ لينلاب ةغوبصملا وأ نكمأ نا ضيبلا بايث سبل ةتيمملل بحتسيو

 سأب الف ةنيزلا هب درت مل ام ةسجلاو ةوفلاو ملاب ةغوبصملا امأو
 ةذيزلا هب ديرآ اذا رفصعلاو نارفعزلاو سرولا روجي ال اولاق امناو هب
 هرك امناو ناتكلا سبلب اضيأ سأب الو هفرع بهذي ىتح لسغي نآ الا

 ىلع كلذ سبلو دمثالاب لحكلاو ىلحلاو ةنيزلاو بيطلاو ريرحلا سبل
 ديعلا ىلا جورخلا ةغلابلا ةرحلا ةتيممللو هلعل ةيمذ الو ةمأ الو ةيبص
 ىلا لقتننو اهجوز تيب نم جورخلاو روبقلا ةرايزلو ماحرثخلاا هلصو

 . اهجئاوح ىف جرختو اهلهآ

 ناروسشلاو نارفعزلاب ةغوبصم بايث الا بايث اهل نكي مل ناو
 . هي بيطت ال و هسمن ال و بطل ا فا رعل ١ مستت نأ اهل و اهمسيلتو اهلسختلغ

 : ةلاأضم ج

ىنآب اودهشا دوهشلا ةرضحب اهتدع ىف ةقلطملا هتجوزل لاق نمو



_ ٤٠ 

 اهيسىن وأ هذه ةنالن ثفددر ۔دذق ١ هيلع انك ام ىلع ةرضخ اح ربع تناك ن

 ملعأ هللاو اندنع فاك رهف ةيجوزلا نم ٠

 ةلأسم :يجا :

 نمعو ديلولا نب ليئارسا فسوي ىبأ ىلا ىراوحلا ىبأ نم باوج
 له كلذ ىه ت ركنأ و اهتطو هنآ مع زو اهننلط مث اهل لحي ملو تآ رم ا كلم

 ؟ ة دع اهيلع

 ٠ قادصلا فصن اهلو اهيلع ةدع الف تفصو ام ىلعف

 : ةلأسم ةه

 ناثراوتي له اهعلاخ وآ اهضرم وأ هضرم ى هنآرما قلطي لجر نعو
 ؟ قااط وأ علخ كلذ لهو

 قادصلا جوزلا ىلع نأ اولانف دنف ةآرملا ضرم غ علخلا ناك ناغ

 ٠ ثاريملا اهنم هلو

 ٠ اينم هل ثاريم الو قادصلا هيلع ناك اهضرم ىق اثالث اهقلط ناو

 الف اهتدع ءاضقنا دعي تتامف اهضرم ىف ةدحاو اهتلط نا كلذكو

 ٠ اهتقادص هيلعو ا_هنم هل ثاريم

 هنم ثاربملا اهل ناك اهتدع ءاضتنا لدت تامف هضرم ىف اهقلط ناغ

 ٠ قادصلا اهلو

 اهل قادص ال و ةآرمال ثاريم )اغ حد ذلا صضص رم ق نآ ربلا ناك ناغ

 ٠ ةآرملا ةحص اذه ىق ناك ناو مات علخ اذه ناكو

٠ ذخأن لوقلا اذمبو اذه ريغ : ليق دتو



 س ٤١

 : ةلأسم وج

 نا هل وأ اهل زوجي اهب لخدي نآ لبق تتام مث ةأرما جوزت لجر نعو
 ؟ ناثراوتي له وه تام

 ملعت مل ناف ع امهنيب ثاريملاف جيوزتلا اذه تيضر دق ةآرملا تناك ناخ

 هنم ثاريملا ايل ناك هتوم دعب هب تيضر مث جوزلا تام ىتح جيوزتلا كلذب
 ٠ هثرت مث اجوز تيضرل ايح ناك ول نا هللاب نيمي اهيلع الماك قادصلا و

 : ةلأسم وجا

 سبلتو بيطت وأ لحتكت نأ ةتيمم تناك اذا اهل هرك مل ةأرملا نعو
 ٠ ةنسلا تءاج كلذكف غبصلا

 ٠ ةنسلا كلذب تمنف ةيلهاجلا ق ناك كلذ نا : لبق دن و

 سبلو بيطتلا نع منتمت مل اذا ةتيمملا نأ تظفح : رظانلا لاق

 ةنسلل اهتفلاخمل مثأت امناو اهجيوزت كلذب مرحي مل اهتدع لاح ف ةنيزلا
 ٠ ملعأ هللاو اندنع اميق

 : ةلآسضم دج

 باتكلا ريغ نم

 هتأرما قلط نمعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج ةلأسم رثآ ىلع
 _ هلك قالطلا اهتتحلأ مايأ ةرشع اهتدع نم ىقب اذا ىتح اهكرت مث ةدحاو
 نم ةدعلا فنأتست مآ مايآ ةرشعلا تضقن ا اذا جوزتت نأ اهل له
 ؟ رخآلا قالضظطلا

٠ رخآلا قالطلا نم ةدعلا فنآتست لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف



٤٢ _ 

 ت كذ ىتلا ةرتعلا تضم اذاخغ لوالا قااطلا نم ةدعلا : لاق نم لاتو

 رثكالا انعم وه لوقلا اذهو كلذ اهل زاجو تجوزت اهتدع نم ةيقابلا

 ٠ هب لومعملا و

 . ةلأ دج

 دتعت نأ اهيلعو اهيف تقلط ىتلا ةخيحلاب ةقلطملا دنعت الو هريغ نمو

 ٠ اهيف تقلط ىتلا ةضيحلا ريغ ضيح ثااث

 : ةلأشسم ايج

 مهو اهدرو نيتقيلطت هتبيغ ى اهقلطف ابئاغ اهجوز ناك ةآرما نعو

 طيرفت دعب نم تجوزتف درلا اهل لصتي ملو قالطلا ةآرملاب لصتاف بئاغ
 ؟ اهجوز مدقتو اهنندع

 تقلط دنف درلا اهغليب نآ ليق قالطلا ةآرملا غلب اذاف تفصو ام ىلعف

 قااط ةلداع ةنيم اه دنع حص اذا جاوزالل تلح دتغ اهتدع ثتضتنا اذاه

 . اهايا اهجوز

 لد_ع ادهاش ةآرملا عم نكي ملو قالطلا ركنآو اهجوز مدق ناف

 ٠ لوالا اهجوز ىلا تعجرو رخآلا اهجوز نيبو اهنيب قرف قالطلاب

 ةآرم ١ قااط حص .٦۔ درلا ةنيب حصت ملو قالطلاد جوزلا رقأ نا و

 ٠ اهجيوزت زاجو

 دقف درلا لبق قالطلا حص ناك ناف درلاو قزذاطلا ححص د ناك نا و

 !! ث ٠

 ىمف اعم درلاو قالطلا ناو هتآرما ىهف قالطلا لبق درلا حص ناو

٠ هتأرما



_ ٤٣ _ 

 قااطلا بجوي ام تلات اذا اهلوت لورةلاف تجوزت دت ةآرملا تناك ناو

 ٠ لوالا جوزلا نكب مل اذا اهيلع

 هنيبلاب الا اهلوق لبقي مل قالطلا اهيلع بجوي ال ام تلاقو ترقأ ناو
 اعم درلا و قالطلا حص وآ قااطلا ليت درلا اهعم حص تلات ١ ذا كلذو

 جوز عم ىه تجوزت دق تناك اذا ةنيبلاب الا ةلعل اذه اهلوق لبتي مل

 ٠ هذه ق ىنعملا مهخاف

 : ةلأسم :دجا

 باتكلا ىلا ةفاضالا نم

 اهنع مطتنا مث ضيحت نمم تناكو اهجوز اهآطي تناك ىتلا ةقلطملاو

 ؟ ضيحلا نم سأيلا دحب نكت ملو قالطلا دعب ضيحلا
 د_ح ةنس نيتس نسلا ىق غلبت وأ ضيحلاب اهتدع نا ءاملعلا رثكآ لاق

 ٠ رهسنتآ ةثالث دتعت مت سأيلا

 ٠ رهسنآ ةثالث دتعت مث سأيلا دح ةنس نيتس نسلا ىف رظتنن : لوقو

 تدتعا ضحت ملو لمح اهرهظي مل ناف رهشأ ةعست رظتنت : لوقو

 ٠ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىآر وهو داتنعا ةينب رهشأ ةثالث

 ٠ ملعأ هللا و رهشا ةثالث دتعت مث ةلماك ةنسم انتنتن : لوقو

 : ةلآشضىم :ةيج

 اهجوز ناف اهتدع نم ةثلاثلا ةضيحلا نم اهسأر تلسغ اذا ةقلطملاو
٠ درب اهكردي ال



 _ ٤٤ ۔۔

 ٠ < اص اهل لحت مل ام اهكر دد هنأ ليق دق : دبعس وبأ ل اق

 ٠ اهسأرو اهجرف لسخت مل ام اهكردي هنآ : لاق نم لاتو

 : ةلأسم ج

 دلولا ضعب جرخ ولو اهعضو ىف اهدر اهجوزلف لماحلا ةقلطماو

 ٠ رثألا ءاح ١ ذكهح دلولا جرخي مل ام اهدر هلف جرخت مل هنم ةحراج الا

 : ةلأسم ج

 بانكلا ىلا ةفاضالا نمو

 ٠ اهيلع ةدع الف زاوجلا لبق اهجوز اهقلط ةآرما لكو

 تسبحف ةدعلا نيح ىف ىهو تام مث زاوجلا لبق اهقلط ناك ناو

 ٠ قادصلا فصنو ثاريملا هنم اهل نا ليتخ جيوزتلا نع ةدعلا رد_ة ىلع اهسفن

 ملو اهسفن تسبح ناف هضرم ف اهقلط اذا اذيف : ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ ثاريملاو مات قادصلا اهل ناك جوزت

 اهل ثاريم الو قادصلا فصت اهيلخ تام مث حبحص وه و اهقلط ناو

 دجوي ىذلا وه و حصآ ىراوحلا ىبأ لوق انظفح اذكه اهيلع ةدع الو

 ٠ ةلأسملا هذه ق

 ةدعلا ىف ىهو اهجوز تام اذاف ايتعجر جوزلا كلمي ىنملا ةقللحملاو
 ٠ تام ةنم اهفنأنسنتو ةتيمم ١ ةدع ىلا تعجر

اهلمح تعضو نا ةيلصالا دعبا ايجوز اهيق قونملا لماحلا ةدعو



٤٥ _ 

 روهشلاب الا ةلعل مايألاب الا اهتدع ىختنت ا٦اخ روهشلاب ةدعلا ءاضتنا لبت

 ٠ مايألا و

 ىخقنت ااف اهلعح عضخت نآ لبت مايخلا و رويتلاب ةددلا تضتنا ناو

 ٠ ايلمح عضت ىتح اهتدع

 ٠ اهيلا ليبس الف هعضت مل ام : ليتو

 ةدع ثلث اهيلعو ةملسملا قالط ثلث ةيمذلا قالط ىراوحلا ويآ لات

 ةافو ريخ اهاتأ ةلعل ةآرما لك ذخأت هيو ة ددبع ىبآ لوق روهد و ةملسملا

 مل ناو قلط وآ تام موي نم اهتدعف اهنع بئاغ وهو هقالط وآ ةلعل اهجوز

 اهتدع نم ةضيحلا كلتي دتعت الف ضئاح ىهو ةآرملا تقلط ناو

 اهندع ناف كلذ دعب نم ىرخأ اهقلط ناف دعب نم ضيح ثااث اهيلعو

 تدارأ نا امآو اهيف اهقلط ىتلا ةضيحلا ريغ ضيح تثدااث ىلا ةقيلطتملا نم

 . رخالا قالطلا دعب ضيحت ىتح ج وزت ال نآ بحآغ جوزت نآ

 ةضيحلا ريغ لوالا قالطلا دعب ضيح ثالاث دتعت : ىراوحلا وبآ لات

 دتعت اهناف اهتتلطو داع مث اهدر نوكب نآ الا جاوزألل لحن مث اهيف اهتتلط ىتلا

 ٠ ذخأن هبو انظفح اذكه رخآلا قالطلا نم

 : ةلاشضم 3

 ؟ ةدعلا ىف ىهو تامو ضرم مث حص مث ضرملا ىف اثالث قلط نمو

 ٠ هثرت ال نأ انيلا بحآو كلذ ق فلتخا

٠ هثرت اهنأ لوقب لوقأ انا هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق



_ ٤٦ 

 ةلاسم :ديج :

 ةئلاثلا ةضيحلا رهط نم تمميت اذاف ءاملا دجت الو رفس ف نوكت ىنلاو
 لوذلا اهجوزل سيلو ثمءع اش نا جوزت نأ اهلو اهتدع ,٠. ه ٠ا .. ٠

 ٠ اهعجا رب نأ

 نوكت نآ الا هل كلذف مميتن نأ لبق ترهط نأ دعب اهجوز اهعجار ناو
 ٠ اهكردي الف رهطلا تآر دقو ةالص تقو تاف ىتح لسغلاو مميتلا ترخأ

 ناف الاو ةلفان وأ ةضيرف ةالصل مميتن ىتح : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ اهكردي اهجوز

 . ةضيرف ةالصل مميتن ىتح : لونو

 كردت اهنأ ملعت ىهو تمميتو ةثلاثلا ةضيحلا نم ترهط نا : لوتو
 ٠ اهكردي اهجوز نآ ةضيرفلا ةالص تقو فق ءالا

 ٠ لدبتف تقولا ىف ءاملا تكردأ اذا : لوقو

 ٠ ةالصلا تقو ىف الا مقي ال مميتلاو لدبت ال : لوقو

 تمميت دقف تلصو تمميت اذاف تقولا ف حابم اهل مميتلا نا : لوقو

 ٠ اهرتو ةالص ولو

 هتناف دقف ةئلائلا ةضيحلا نم اهرهط هب تلسغ ام ىتمف ءاملا ةلعل امآو

 ٠ ةالص تقو ريغ وأ ةالص تقو ق ناك

 ء ةلآسم :3

 ؟ انيي اطتس تطقسا مث هتنآرما قلاط نمو

٠ جاوزلل تلح انيب اطقس تطقسأ اذا لوق هللا همحر ىراوحلا وبأ لات



 س ٤٧

 ,هختنت مث نذأ وأ لجر وآ دب ةحراج اطة۔,أا نم نيبنسي ىتح : لوتو

 ٠ جاوزألل لحتو اهنتندع

 جاوزالل لحت الف ةحراج هل نبتست ملو اطقس تطقسأ ناو

 ٠ ضيح ثالث دتعتو ةقفن هيلع اهل سيلو اهكردي الو

 نم ت ن و .. ./ د هتلعج طقسرلا ق مايآ ةتااث مدلا ما د اذا : لوتو

 ٠ اهتدع تمح هك ا و ٥ دحب

 لمحلا كلذ اهب ماد ام جوزت نأ اهل سيلخ اهنطب ىف دلولا برض ناو
 ه لوقلا رثكأ وهو اهنطب ى

 لخد ام دعب هتدلو ناف جوزن نآ اهل زاج ناتنس تضم اذا : لوتو

 ٠ هيلع تمرح ريخألا ايب

 . اهآطيو هتجوز ىهف ائيسث دلت مل نا و

 . جوزت مث ةقلطملا ةدع نيتنسلا دعب دتعت اهنآ : ضعب لاقو

 ٠ المح ىمسي كلذ نأل هغضملاو ةقلعلاب اهنندع ضقنت ةآرم نا : ليتو

 مهنمو ث ةنيب ةحراج هل ناك امب الا ىخقنت ال : انباحصأ ضعب لاتو

 ٠ هللاا همحر ىراورحلا ويآ

 ٠ ىثنآ وآ ركذ هنآ ملعي ىتح : مهضعب لانتو

 : لصخ

 اهمحر ءىربتست نآ اهيلعف جيوزتلا تدارأو تبات مث تنز اذا ةآرملاو

 ٠ ةدعلا اهيلع ناك تهركتسا ول اهنل

 نأ لبق تجوزت نأ لاق هنأ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجويو
٠ ادساف حاكنلا ناك كلذ دعب نم اهتدع ٠ ...ء



٤٨ 

 نم الا مزلت ال ةدعلا نآ لوقي نم لوقت وهو هريغ نم صيخرت دجويو
 ٠ لاح دنع

 : ةلاسم ةهج

 هنايخ تحص مث مهتثروو اوتامف اجاوزأ دوقفملا ةجوز هتجوزت ناو
 ٠ مهنثرو ىلع ثيراوملا تدر

 ٠ ةنسلا ىلع تجوزت اهنأل اهل وه هتثرو ام عيمج نآ : لوتو

 ٠ ثيراوملا در اهيلع نا رثكأ لوالا لوتلا و

 . مهنم اهثيراوم اهل لوقب لوقأ انأ ىراوحلا وبآ لاق

 : ةلأسم :وه

 ملف اهجوز تام ةآرما ىف تركذو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 . ادمع ةغوبصملا بايثلا سبلتو بيطتو الح جرخت
 ؟ ىلوت مل اذا اهمزلي ام : تلق

 ٠ رثألا تغلاخ دت تفصو ام ىلع ةأرما هذهف

 . مدنلاو كلذ نم رافغتسالاو ةبوتلا اهيلعو دعبلا لهآ : لوقو

 : ةلأسم ديج

 نيتضيح تضاحف اهجوز اهقلط ةآرما نع لئسو ىراوحلا ىبأ نعو
 نآ اهجوزل ةباثالا اهتآت مل ةثلاثلا ةضيحلا ىف ناك املف امهبف ةباثالا امهنتنا و

 ؟ ١
 اص د زي

٠ جاوزالل لحت ال و اهجوز اهدرب ال : لات



 " ةلأسم 3

 ؟ مدلا اهم رمتسي ىتلا ةقلطملا ةدع مك ىراوحلا ىبآ نعو

 . رهشا ةتالت : لات

 تامو اثالث اهسفن ثتنخلطف ضيرم وهو اه دب ق هتآ رم ١ قالط لعج نم

 ؟ اهتدع ٥ .. ... نأ ١ هت نم

 امناو اهندع ق ةقفن اهل سيل كلذكو اهنم كلذ نأل هثرت ال : لاق

 ٠ كلذ وه لعف اذا كلذ

 كلذ اهكلم وه هنذل ثاريملا اهل نأ لاق نم لانق دت : ىراوحلا وبأ لان

 ٠ ذخأن هيو

 : ةل اسم وبع

 دصخو ةين ريعب ضيح ثر)ااث ثتدتعاخ قالطلاب تملع اذا ةآرم ا نا

 كلذل د صتلا و ةدنلا كرتو صبرزنلاب اهل باوث الو ىضقنت اهتندع نأ

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم دج

 . اهيلع ةدع الف اهقلط مث ةعبصاب اهضتفا مث ةأرما كلم نمو

 فذقيو جلوي ىتح اهيلع ةدع الغ جلوي ملو ةجرفب اهجرف سم ناو
 ٠ ةدعلا اهيلعق ءا

( ع ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٤ م )



 ۔_. _ ٥0٠

 : ةلاسم دب

 ىتجوز لات وآ نالف تنب ةنالف تددر دق ىنآ دهسثأ نم ريشب لاق

 قاد-صب الو قالطلا نم ىقي ام ركذي ملو در وهف نالف تنب ةنالف
 ٠ ةعلتخملا كلذكو

 : ةلأسىم دج

 ؟ هديس رمأب دبع اهجوزت مث اثالث هتارما قلط نمو

 ٠ ملعأ هللاو لوذنا اهتلطمل لحت لوقلا رثكأو اهقلطمل اهليلحت ف فلتخي

 : ةلأسم ولج

 ؟ ةدحاو اهقلطف هنآرما قلطي نأ لدع مكاح هيلع مكح نمو

 لحت الو اهتدع ىف اهيلع هل ةعجر ال ةنئاب ىهو ثالثلاك ةدحاولا ناف
 ٠ ملعأ هلل ١ و هربغ اجو ز حكنت ىنح هل

 : ةلأسم وج

 هذه كنجوز تددر دق تنآ لوقت زئاج ماهفتسالاب ةجوزلا درو

 ٠ درلا تدث دقف معن لانتف ئ اهتتالط نم ىقب امي اهتنا دصي ن)ااف تنم ةنالخ

 معزو اهتلط مث اهب لخي ملو ةأرما جوزت نعو : ىراوحلا وبأ نمو
 ؟ ةدع اهيلع له كلذ ىه تركنأو اهئطو هنأ

 ٠ قادصلا فصن اهلو اهيلع ةدع الف تفصو ام ىلعف

 : ةلأسم ج

 همزل دنف ارتس اهيلع ىخرأو اباب اهيلع قلغأو ةآرما جوزن نم ليقو

٠ اهآطب ما ولو كلذ ق ةدعلا ىه اهتمزلو اهآطب مل ولو مكحلا ق اهتا دصح



 س ٥١

 ٠ اهعجاري نآ اهقلطمل نكي مل اثالث اهقلط لجر ةتلطمب دارأ هلعل

 قوذي ىتح لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تءاج ةنسلا نا

 ٠ عامجلا مهنم مودعم ءاله و اهليسع

 اهعماج هنآ هيلع تعداو رتس ق اهب الخو عماجي نمم لجر اهجوزت ناو
 ؟ كلذ وه ركنأو

 ايجيوزت اهقلطمل زاجو هلوق لبقي الف اهب ةولخلا تحص اذا : باوجلا
٠ مكحل أ ره اظ ق



 نوسملا بابلا
___ 

 ق

 مهتاقفن ماكحأو دلاولاو نيدلاولاب رارقالاو دلولا قوحل

 بسنلا توبثو مهنيب تازيملاو

 : بانكلا ىلا ةفاضالا نمو

 دح ق نوكي ىذلا ىبصلا ق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجوب اممو

 ؟ همآو هيبأ نم رايخلا

 ٠ ناك راتخأ ام ثيحف مالكلاب حصفأو ملكت اذا : لاق

 مألا تهرك اذا كلذف ماعطلا نم هيديو طئاغلا نم هسفنل لسغ اذا امأو

 . مهنم لجرب تجوزت اذا همآ عم نوكي نأ بألا هرك وآ اهعم نوكي نآ

 . هتيبرت همآ تهرك اذاو هابآ مزل هسفن دلولا افك اذا : لاقغ

 ٠ مهنم لجرد تجوزت اذا همآ ىلع لىيسلا ةنبال ناك اذا كلذكو

 : ةلآسم دج

 ؟ ناوبألا بهذ اذا دلولا قو

 ىلوأ مألا لبق نم ةدجلا نا : لاق نم لاق : ىراوحلا وبأ لاق

٠ ناهبن لاتت اذكه ءاسنلا نم بقلا ماحرأ نم ىلوأ مألا ماحرأو



٥٣ 

 مآ نم هب ىلوآ بأناو هب ىلوأ تادجلاف : لاق نم لاق : هريغ نمو
 . مذلا

 ٠ هب ىلوأ مذلا مآ : لاق نم لاتو

 : ةلأسم دج

 عضري ناك نا هننوؤم هببأ ىلعو همآ ٥ رغص ق ىبصلاب ىلوأو

 ٠ هعاضرل هتدلاول رجآ كلذ وحنو لقآ ىلا مهارد ةثالث نم هتيابرف

 ىلع لات هنأ بوبحم نب دمحم نعو ناهبن نع : ىراوحلا وبأ لات
 مهارد ةثالث ىنغلا ىلعو فصنو نامهرد طسولا ىلعو نامه رد ريقفلا

 ٠ هنارب كلذ نم رثكأ دحآ ىلع دازي ال و

 ٠ هب ىلوآ بألاف ةبيغ وآ تومب همآ تبهذ

 : ةلأسم وج

 ةيامرلا ةآرملل ضرغب ىذلا نعو هلل ا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ؟ لوقي فيك ةيابر ىف

 ماما اهضرفي ىذلا ناك ناف دودحم كلذ ىف سيلف تفصو ام ىلعف

 ىلع نالغ ةنبا:ةنالفل نالف نب نالف اهضرف هتضيرف هذه لوقيف ىلاو وآ
 "ا ٠ ٠٠ اهعاضرب اذكو اذك رهسث لك نالخ نب نالق

 اهضرف ةضيرف هذه اولونتيف نيملسملا نم ةعامج اهضرف ناا كلذكو
 ىلع نالف تنب ةنالفل مهددعب ىمسي الفأ نالق نب نالفو نالغ نب نالق
 ٠ اذكو اذك رهش لكل نالف نب نالف هدلول نالغ نب نالق

٠ ميتيلا لام نم اهل ضرف اتيم بألا ناك ناف



_ ٥٤ 

 ٠ هنم هثاريم ردق ىلع هتثرو ىلع اهل ضرف لام ميتيلل نكي مل ناو

 ٠ هربكو هرنص ىلع هردقب ىبص لكف ءابآلا ىلع نايبصلا امآو

 ٠ هتعسو هلام ردق ىلعف اميني ناك ناو

 : ةلأسم دج

 له نيلوح عاضر ىلع ايضارت مث هتآرما قلط لجر نع هتلأسو

 ؟ نيلوحلا ىف جوزتت الا اهيلع طرتشي نأ هل حلصي

 . حيبق اهيلع طرشلا نا : لاقف

 ٠ امارح بكرت مل تجوزت مث تطرتشا ناف

 اهل بسحي هناف نيلوحلا امثي نأ لبت دلولا تلصفف تلمح نا

 ٠ جيوزتلا لبق عاضر نم ناك ام

 كلذ دلولا دلاو ءاشي نآ الا اللخ جيوزتلا دعب عاضر ناك امو

 ٠ هسفن هي ١ وخسنو

 : ةلآسم ج

 تذخأو اماتيا ةئرو فلخو اهجوز كله ةرما نعو ىراوحلا ىبآ نع
 غلب نآ املف هيلع اهل ناك ىذلا لجآلا اهقحب ىماتيل أ وبآ فلخ ام ةلمج مأ

 ةيراجلا تجاتحا نهترمث لكات ةلكام تالخن اهم اهتطعأ ىماتيلا نم غلب نم
 ةافولا زوجعلا ةآرملا ترضح املف كلذ امل اهمآ تضمآف تالخنلا تعابخ ةغلابلا

 ردقتب نه ةنالف نهتيطعا تنك ىتلا تااخنلا هذه تلاقف ص نيتابلل تصوأ

 نهتعاب ىتلا ةنالف تالخن ةميق نع صقن مغ ةدحاو هلك لاملا موتي نكلو

؟ كلذ ىق هجولا فيك لاملا ىف وهف



_ ٥٥ 

 نيقابلا اهينب تطعأ ةآرملا نا اذهب تدرأ تنك نا تفصو ام ىلعف

 ىلع مهنيب ىقابلا مسقي مث كلذ مهل زاج اهمأ ةابح ىف مهتخأ تطعأ ام لتم

 ىتلا تالخنلا نبسحي تلاق ةأرملا نا تدرأ تنك ناو كلذك وهو مهثاريم

 لاملا نم كلذ دعب لضفلا ىطعي مث لاملا عم نبسحي اهتايح ق اهينبي نهتطعأ

 ِظني مث ةلمج لاملا ف تالخنلا لخدت نا كلذ ق هجولاق اهئاريم نم

 نم بهذ ناك ناف اهثاريم نم ىقيب امو اهئاريم نم تالخنلل نوكي ام
 اهئاريم نم اهتدلاو لام نم فصنلا اهل ىتب تالخنلا ف فصنلا اهتاريم

 . مهس فصن اهل نوكيف ايهنم

 مل كنأ الا ثلث وأ عبر كلذ باسح ىلعف رثكآ وأ لقنأ ناك نا كلذكو

 ٠ كلذ نم تدرأ ام ىلا نيبت

 : ةلاسم ب

 نيصلا وأ جنزلا دالب ىلا اهب لخد نا دعب هنجوز نع باغ لجرو

 هدعب تتآ دلو لك همزليآ دلو دعب ادلو دلتو لمحت دعب هتجوزو كلذ ريغ وآ

 ؟ هتيبغ ىف تام نأ ىلا هركني مل وأ ركنأ ال مآ

 دلولا نأا دحأ نيب فالخ الب هب قحااخ لوألا دلولا اما : لاق

 ٠ ,جحل ١ ره اعلل و س س ١ رقلل

 الو تركذ ثيح بئاغ وهو لوأنا دلولا دعب نورخآلا دالوألا امآو
 : ١ وفلنخا دقف هعضوم ىلا عجربو دحأ مملعبب ال ثيح اهيلا هلوصو نكمي

 جوزلاب قحال وه ارخآو ال وأ تدلو ام عبمج : لاق نم مهنمف

 ٠ رجحلا رهاعللو سارفلل دلولا نأل ةنسلاب

 هدعب تدلو ام قحلي الو قحلي ىذلا وه لوألا نا : رخآلا لوقلاو

 نم عجريو نامع ىلا ردصي نأ جنزلا دلب نم نكمي ال هنأل دالوألا نم
٠ هولات دق ام ةجحلاو لاحم اذهو اهدنع نوكيف دحأ هاري ال ثيح
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 : ةلآسم ج

 همزلي نم ىلع قفنآ نمو نامثع ىبآ نع ىراوحلا ىبأ ديينت ف تيأر
 رنتسم مهلام وآ الام مهل نأ ملعي ملو كلذ ريغ وأ دالوأ وآ ٥ وخآ نم هتقفن

 مهيلع قفنآ امب مهيلع عجري مهيلع قفنأ ىذلا ناف مهلام بيصأ مث
 ٠ كلذب مهذخأيف

 دعب نم لاملا اوياصآ امناو لام مهل سيل ناك نا تيآرآ : تلق

 لام مهل نكي مل مهيلع قفنأ موي مهنأل ءىشب مهيلع عجري ال : لاق
 : ب انتكلا رغ نم

 : ةلأسم زج

 ؟ ميتيلا لام نم لكأت نآ اهل زوجي له ةريقف تناك اذا ميتيلا ةدللوو

 ريغ نم فورعملاب كلذ اهل عسا وف هجانحم ةريقف تناك نا : باوجلا

 مهتعامج وآ نيملسملا مكاحل زئاجو نيملسملا ضعب لوق ىلع فارسا

 ٠ ملعأ هللاو

 ٠ باتكلا ىلا عجر

 : ةلسم وع

 لجر نعو روهمجلا نب دمحم هخيش ىبأ ىلا ىراوحلا ىبأل باوج

 ؟ هسىت هقحلىو ٥ ر ١ رقت ١ زوجيأ رخآ دلوب رقآخ دلو هل

 الا رارتالا زوجي الو نيدلاولاو دلولاب زوجي رارتالا نا اولاق دتف

 هقدصب ملو هدلو هنأ غلاب لجرب رقأ رقملا نوكي نأ الا نيدلاولاو دلولاب

٠ هبسن تبثي ملو هرارقا زجي مل كلذ ىلع



_ ٥٧ 

 هبسن تبثو هرارتا زاج كلذ ىلع هتدح ناو ٠

 مل هايذك ناو امهنم هيسن تيئ هاتدص نا نيدلاولا كلذكو 7

 امهب هرارقا زجي ملو امهنم هبسن ٠

 غلبي نأ الا هبسن هقحلو تبثو هرارتا زاج ىبصب رقأ ناك ناف

 ٠ هبسن قحلي الو هرارنتا زوجي الو هبذكيف ىبصلا

 رقملل سيلو هب رقأ نمم ثاريملا ىبصلل ناك ىبصي رقأ نا كلذكو
 ٠ كلذ ىلع هقدصيو ىبصلا غلبي ىتح ىبصل أ ث رب نآ

 نكي مل وآ دلو رقملل ناك بسنلا قحليو زئاج دلولاب رارتالاو

 ٠ دلو هل

 مل هريفو عم نيدلاو رتملل نوكي نآ الا زئاج نيدلاولاب رارتنالاو

 ٠ امهريغب رقيو امهيفني نآ زجي

 هل نكي مل وأ دلو هل ناك زئاج ةثالثلا ءالؤهب رارقالا نا ملعاو

 ٠ ماحرأ هل نكي مل وآ ماحرأ هل ناك ةبصع هل نكي مل وأ ةبصع هل ناك دلو ٠

 نم وأ ةبصع لبق نم ثراو هل ناك ام ةثالثلا ءالؤه ريغل زوجي الو

 ٠ كل تفصو ام الا زوجي ال هضرم ىق وأ هنحص ق ناك ءاوسو محر لبق

 : ةلأسم هب

 اهدالوآ ةقفن اهسقن ىلع تطرشف اهجوز نم تعلتخا امنا ةآرملا نعو

 ١ ؟ ريغت مل وأ تريغ اهيلع كلذ تبثي له هنم

٠ اح دال وآ ةنو ؤم هيلع و اهملع كلذ .7 اافخ تفصو ام ىلعخ



- ٥٨ 

 ةلأسم دج :

 رجل ةقلطملا تبلطف عضري دلو اهنم هلو هتأرما قلط لجر نعو
 وهو هلمعآ المع دجأ الو ائيش كلمآ ال ىنأ قللدملا لاقف اهدلو عاسخر

 له ائىسث هنم دري المع دجي ال هنآ معزيو سالفم هنآ ريغ ندبلا حيحص

 دجأآ الو ائسشث كلمآ ال لاقف اهقح تبلط نا كلذكو اهدلو عاضر ىلع ربجي

 ؟ سلفم وهو المع

 هلماعملا ق رلخنب ال و هنزاو امدعم لجرلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةلماعملاك اياصولا سيلو

 : ةلاسم دج

 نأ هل زوجي له هريغ وأ ناويحلا نم ائيسن هل عاب مث هريغ وآ ميتيل
 ؟ كلاهلا لام نم هسفنل ىرنس

 نأ الا ةمواسمب نزوي الو لاكي ال امم ائيس ىرنشي نآ هل زوجي ال

 ماعي ال ثيح نم ىرتشي نم رمأيو ةمواسملاب لصالا ريغ نم عيبب نم ثعبي

 ٠ عيبلاب وه هرمأي نم دنع نم

 : ةلآسم ج

 ٠ ملعأ هللاو ديبعلا و

 : فااتخآ كلذ ىغغ دحأ نع نيميلا كلاهلا عفر اذا و

٠ كلذ مهلغ هنيمي ةئروملا دارآ اذا لوق



_ ٥٩ _ 

 ائيش اعطق هيلع اوعدا اذا مهل امناو ةمهتلا ىق كلذ مهل سيل : لوتو
 ٠ ملعأ هللاا و قوتحلا نم

 : ةلاسم زج

 هل زوجي له ةثرولا نم ناك اذا ىصولا نع ىراوحلا وبآ لئسو
 ىضقي نآ زوجي له كلاهلا ىلع نيد هل ناك ناو ةثرولا نيب لاملا مستي نأ
 ؟ ىماتي ريغ وآ ىماتي اوناك ةثرولا لام نم هسفن

 هل زاج نزوي وآ لاكي ام ناكو نيد كلاهلا ىلع ىصولل ناك نا : لات
 ٠ هسفن ىضقي نا

 لصي ال نا الا هسفن ىضقي نآ هل زجي مل نزوي وآ لاكي ال امم ناك ناو
 ٠ هقح ردقب لاملا نم ذخآيو هسفن ىضقي هناف هريغ مم هيلع ردقي ال هتح ىلا

 ٠ كلذ مهل زاج مسقلاب اوضرو ريغلاب ةثرولا ناك ناف مسقلا امأو

 لاكي امم هسفن ىضقي نآ اودارأ ناو كلذ زجي مل ىماتي اوناك ناو
 ٠ ملعأ هللاو هل نزي وآ هل لانكي نم رمأي كلذ نسحأف نزوي وآ

 : ةلأسم وج

 ءىش ذافنا ىف ليكولاو ىصولا ىف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ؟ هسفن نم ملسيو هسفن نم عيبي نأ هل زوجيآ ع ىن عيب وأ ء ١ رشت وآ

 نكلو هسفن نم ائيس ىرتشي نآ هل زوجي الف تيملا ىصو امآ : لاق
 ىصولا بيغم ف ديزي نميغ هيلع ىداني ءىن ناك !اذا هل ىرتشي نم لكوي
 ٠ فرعي ال نم ىلع ةبجاولا نوكتو

 ام رعس ىلع نزي وآ هل ليكي نم رمأيف نزوي وآ لاكي امم ناك ناو
٠ هريغل عايب



_ ٦٠ 

 دق ام الا هيلا لكوت نم ىآرب الا هسفنل ىرنشي الف ليكولا امآو

 ٠ نزوي وآ هل ليكي نم رمأي هنآ نزوي وأ لاكي اميف ليق

 وه دازو هنمث لاملا غلب اذا ىرتشي نآ ىصولل زوجي هنأ : لوقو

 وه هحبريف هريغ هيرتسثيب وأ هريغ ىرتسثي امك هريغ هيلع دزي ملو هيلع
 هذخلآيو ٠

 ٠ ىصوملا لام نم ىرتشي نآ ىصولل كلذ زاج نم نم ءاش ام

 :ةلأسم 3

 لخن لثم هتيصوب هل ىصوأ نميف دمحأ نب نسحلا ىلع ىبآ نعو
 وهو ةعتمألا وأ نا ويحل ا وأ لوصأل ا نم كلذ ريغ وأ لزنم وآ ضرأ وآ

 ٠ ه_ل ىصوآ ىذلا هفرعب نيعم ءىش

 ٠ هذخأ وه هلو كلذ ميلست ىحولا ىلع سيل : لاق

 تتامو ةباد تناك ول لانق هنآ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجويو

 اعوج تتام ولو اهقالطا ةثرولا ىلع نكي ملو كلذ همزلي مل اهتاثو ىف
 ٠ اثطع و

 : ةلآسم 3

 باتكلا ريغ نم
 ٠ رارتالا لبت تيملل رارقالا توبث ىف فلتخاو
 ٠ تباث رارقنالا هلغ رارقالا دعب تام نمو

 ٠ هل تبات ليق لمحلل رارتالا كلذكو

.:ه لوقلا رثكأ ىلع ةتباث لمحلل ةيصولاو تباث ريغ : ليتو



- ٦١ 

 ةلاسم بج :

 ةثرولا ىلا ةيصولا تعجر فرعي مل ناو هنع تحبلا ع ٠

 ىدنع وأ ىديب ام لك لوقي ىذلا ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 هدي ىف هديب ام نأل تباث رارقا اذهف نالفل وهف ىعم ام وآ ىدي فق ام وأ

 ٠ هي هل رقأ نمل وه و هلام وهف هعم امو هدي ق امو هدنع امو

 هب جتحي اميف هتجح عطقت مل هجحب جتحاو ايح رقملا ناك ناو
 ٠ هلك اذه ف

 + لوصألا نم ناك اذا كلذ فرعي نأ هيلع امنآف رارقالا امآو

 رارقالا هل ىذلا ىلعغ هد هل رقأف ايئاغ ناويحلا نم ءىش ناك ناو

 ٠ هنثرو وآ رغملا ىلا هملس رقملا ق ناك ناو ضبقو هلك

 : ةلاسم ديج

 اذكب اهد_لول تدهشا ةآرما نع هللا همحر ىراوحلا ويآ لئسو

 ؟ تتام مث مذلا ليق نبالا تامف تومت موي اذكو

 لذك نالاف ىدلول ىلع لوقت نأ الا لطاب نمالل داهسشالاق : لاق

 ٠ تومآ موي اذكو

 قحلا ا ذهو ةتباث ةداهش هذه نآ هللا همحر بوبحم ني دمحم نع

٠ ظغللا اذه ىلع نىالا ةثرول نوكيو تمت مل وآ تتاب اهيلع



_ ٦٢ 

 ٠ تبث الو زوجي ال اذهف كلذ هابسثأو اذه ىلزنم وآ اذكو اذك

 تراول زوجت ال ةيصولاو ةيصولا نم اذه نأ : ءاهتفلا ضعب لان دقو

 ٠ توملا دعي نم كلذ هل امناو

 : ةلأسم . 3

 ىجوزل اهضرم ق كلاق ةآرما ق هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 اهجوز اهل لاتتف س ايضرم نم تحص ةآرملا نا مث اهلبق ام ىمألو هلبق ام
 ٠ كح 2 نم تئرب دق

 ءىشب اذه سيلف اهلبق ام ىمألو هلبق ام اهجوزل اهلوق امأ : لاق
 ٠ ةآرملا تحص اذا

 نأ لقت مل اذا تباث اذهف هل وهف ىجوز ىلع ىل قح لك تلان نأو
 ٠ تنام

 ىلع ىل ىذلا ىقح نأ تلاق ناو زوجي ال ضرملا ق اهئارب امأو
 تباثو قحلا كلذ ىق لخاد اهتتادص نأ قادصلا ركذت ملو هل وه ىجوز

 ٠ هنم ةءاربلا جوزلل

 : ةلأسم اب

 اهجوزل تدهسا ةرما ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 . اهجوز ىلع قادصو سانلا ىلع نويد اهدي قو اهلام عيمجب هريغل وأ

 قا اب هل دهشت مل اهنأ تجتحاو ةيح ةآرملا تناك اذا : لاق

 ٠ اهنيمي عم كلذ ق اهنجح اهل ناك نويدلاب الو

 نم اهلام دمج هل تدهش نمل بجو تكله دق ةآرم ا تناك ناو

: ٠ قادصلاو نويدلاو رهاظلاو نطابلا



_ ٦٣٣ 

٦ 

 نالغ نب نالفل هلام لك نأ رقي نميف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ رارقالا اذه مهنم دحاو لك بلطيق اذه وحن ىلع آطا وت ءامسأ اهدلب قو

 ٠ هل لاملاف لاملا اذهب هل رتنأ امهيا ايح رقملا ناك نأ : لاق

 امهنيب لاملا ناك وه ٠ امهيأ فرعأ الو نيذه دحأل لاملا اذه لاتق ناو

 . نيميلا امهنم دحاو ىلعو نيفصن

 ٠ ءىش امهل سيلف رخآ لجرلا اذهل ال لاق ناو

 نيفورعملا نيلجرلا نيذهل رارتالا ناكو اتيم رقملا اذه ناك ناو
 كفم هدلب ىلا هبسنب نالف نب نالفل لاملا اذه ليق اذا كلذخ امهتيلحب
 ناليغ نبا همساو لجر الا دجوي الف ىتاجيسلا ناليغ نبال اذه لوقي نأ
 ناليغ نبا همساو لجرالا دجوي الف ىتاجيسلا ناليغ نبالا اذه لوقي نآ لثم
 لك فلحي مهنيب ناميالاو مهددع ىلع مهنيب لاا ناك ةثالث اوناك وأ

 رتملا اذه نأ ملعي الو هنود هبحاصل اذه نأ ملعي ام هللاب انيمي مهنم دحاو
 ٠ هربغل لاملا اذهل رت

 همحر ىوزنلا ىوادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيسثلا باوج نم

 بارتلاب مميو تامو هتوم دعب هلسغي نمل ةضق ةيرالب ىصوآ نميف هللا

 ؟ رذعل وآ ءاملا مدعل

 ىهف ءاملاب هلسغي نمل ظفللا نكي مل اذا قيفوتلا هللابو : باوجلا
 هممي نمل ةتباث ىهف رذعل وآ ء مدع نم هل مميتلا ناك اذا هممي نمل

٠ ملعأ هلل ١ و



 _ _ ٦٤

 : ةلآسم ولج

 تم امو هتوم دعبي هبق نفدي ١ ريق هل رفحي نل ىصوأ نمو هنمو

 ؟ هتوم دعبي وأ هريغل وأ هلل هتوم ليق س انآ ٥ رفح دق ريق ق نفدو

 ىذلا ربقلا رفاحل ةيصولاف ةفصلا هذه ىلع قيفوتلا هللابو : باوجلا
 ٠ ملعأ هللاا و ةفصلا هذهب ىصوملا اذه هيغ نفد

 : ةلاسم ج

 امب لوقيف ىصوأ هدلو هل لوقي لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 . بارجب ءارتفللو نيبرقلل مهارد ةرشعب ىصوأ هدلو هل لوقيف ىصوأ
 . معن دلاولا لاقف

 هنع غلابلا هدلو قرغو اماتيأ تيملا كرتي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 ىآرب ناك اذا هنع قرغفملل اعفان نوكب نأ وجرنو هللا ءاش نا نسح وهف

 ٠ ةثرولا

 زئاج وهف مهبيصن نم نوغلابلا قرفو ىماتي ةثرولا نم ناك نا كلذكو
 ٠ كلذب مهيلع مكحي الو هللا ءا نا كل انفصو امك

 : ةلاسم وج

 ىراوحلا ىبآ دجأ نم دمحم نب رمع ىلا ىراوحلا ىبا باوج نمو

 ديلولا هب اندهشأ ام اذه ةيصولا هذه فق انرظن دق اننأف دعبو
 ء!رقغلل ىلام ق ىلع نأ ةخسن قو هلام ق هبلع نآ بعصم نب دمحم نبا

 ٠ لاملا سأر نم وهو تباث اذهف ةرذ نيبرج

 ىناميال لقي مل هنأل اتمائ هارت ال اذهف ةرذ نيبارج ناميأللو

٠ ناميألا كلت نع امس ال و



_ ٦٥ . 

 : ةلآسم

 ةيصوو ةاكزو جح وآ تاولص ةرافك همزلي نمعو ىراوحلا ىبآ نع

 هلل قوقحلا ىف ثلثلا ذقني لهف هنع هلام ثلث نع زجعي هيبرقألو ءارقفلل

 نم ةاكزلاو جحلا لعجي نآ ىصوي نمل زوجي لهو ثلثلا نم رثكأ ىلا
 ؟ لاملا سأر

 نيبرقألا لثم ربلا باوبأ ف اياصولا نم ناك ام امأف تفصو ام ىلعف

 ىدعتي نآ هل زوجي الف لفاونلا نم كلذ هيسشي امو ةلفانلا جحو ءارقفلاو

 ٠ ثلثلا كلذم

 تاولصلا نم تارافكلاو ةاكزلاو ضتارفلا حح نم ناك ام امآ و

 ٠ ثلثلا نم نوكي اذهف تارافكلا نم همزلي امو ناميألاو

 رثكأ اذهب ىدعت نمف لاملا سآر نم نوكي له ءاهقفلا ضعب لاقو

 ىأرب نكي مل اذا اذهو ءاهقفلا ضعب لوق ىلع كلذ هل زاج ثلثلا نم
 ٠ مكحلا

 : هل تلق _ مكاحلا هل ىأر ام الا هل نكي مل ىآرب ناك اذا

 ناصقنلا نوكيف كلذ لامك نع اصتان ثلثلا ناكو ثلثلا نم تناك ناف

 رخؤملا ىلع ناصقنلا نوكيو ءىش ىلع كلذ نم ءىتب موةي وآ صصحلاب

 ٠ كلذ نم

 ناصتنلا نآ ليق دقف هلك ثلثلا نم كلذ تيبث اذا هنأ ىعم : لاق

 . اهترثك وأ اياصولا ةلق ىلع صصحلاب

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٥ م )



_ ٦٦ 

 هدعب رخالا ذفني مث مدقيف هتيصو ف ىصوملا هب آدب امب آديي : ليقو
 ٠ ءىش اهنم ىقب ناو

 . ىصوملا ةايح ىف ناك ول نأ مزلأ وه امب أدبب : ليقو

 : ةلآسص زج

 هنا مث اياصوب ىصوأف ضرم لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 رخآلا هضرم ف ىصوي ملو تامو ضرمف عجر مث حصو هضرم نم ءىرب

 ؟ هودج الو ضقن ال هلاحب لوألا ةيصوو

 ضرملا ق "تناك ةيصو نم ناك ام ضقنت ةنن ةحصلا ناغ ثتفص و ام ىلعف

 . ةمات اهناف لاملا سأر نم ىتلا قوقحلا نم ناك ام الا

 رما ىصوملا نا مث ضرأب لجرل ىصوآ لجر نع هتلآسو ىرا وحلا ىبأ نع
 ؟ ةيصولا نع اعوجر كلذ ناك اراد اهيف ىنبف ضرألا

 ٠ معن : لاق

 ناك تصصحف اهل رجأ مث رادب لجرل ىصوأ لجر نع هتلأسو

 ؟ ةيصولا نع اعوجر كلذ

 ه معن : لاق

 : ةلاسم ج

 اذه ناكأ هبده تعطقق هب رمآ مث بوثب لجرل ىصوأ لجر نع هتلأسو

؟ ةيصرلا نع اعوجر
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 ء معن : لات

 ؟ ةيصولا نع اعوجر اذه ناكأ بدهف هي رمآ ناك ناق : تلق

 ةيصولا ىف عوجر هتراصق الو هتباده ال : لاق ٠

 ةلاسم ده :

 كاذ ناكآ تعطتنف اهب رمأ مث ةلخنب لجرل ىصوأ لجر نع هتلآسو
 ؟ ةيصولا ق اعوجر

٠ معن : ل انن



٦٨ 

 نوسمتلاو داحلا بابلا

 ق

 لمحلاو نيبرتالل ةيصولا

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 ىتجوزل ىثاريم هتوم ضرم ف لاق لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ اثدح ثدحي نأ الا ىتنبالو

 ؟ همسق فيكو اذه تيثيأ ىرت ام : تلق

 ثدحي مل امغ ثدحلاب ىمسي نآ الا تبثي ال اذهف تفصو ام ىلعف

 ٠ ثاريملا ةمسك مسقي الو مهددع ىلع مسخغيو لاق امك وهف ثدحلا كلذ

 : ةلآسم هب

 ىعداف ةيصولا ةمست دنع براقألا حصغ ةيصوب هييرقأل ىصو اذا و

 ؟ هبراقأ نم هنا عدم

 هركنأ اذا لدع ىدهاسشي الا ةيصولا ف براقألا عم لخدي ال

 ٠ براتألا

 . هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع كلذ : ليقو

 لات هنأ هللا همحر نسحلا ىبآ نع فرع ام لقأ نا : ديعس وبآ لات
 ىف نيبرقألا عم لخد تيملا براقأ نم اذه نأ لاق اذا ةقث دحاو لوق لبقي

 مكحلا ىف امآو هللا نيبو هنيب اميف زوجي اميف مكحلا ريغ ىف كلذو ةيصولا

٠ ةنيبلاب الا نوكيالف



 _ _ ٦٩١

 تصوأو تتام ةآرما نع هللا كمحر تلاس ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ؟ال مآ امهل هب تصوأ ام امهل زوجيأ ناطيرق امهو اهينب ىتبال اهلام ثلثب

 اهلو هوزيجي مل وأ ةثرولا كلذ زاجأ امهل زئاج كلذ ناف تفصو ام ىلعق
 ىسوج وآ ى دوهيل اهلام ثلثب تصوأ ولو تدا رآ ثيح اهل ام فرصت نأ

 ٥هوزيجيم مل وآ ةثرولا كلذ زاجأ مهل هم تصوأ ام مهل تبثو مهل كلذ زاجل

 ٠ كلذب مهيلع مكحيو

 : ةلآضم وج

 هيبآ لبق نم ةيبرقأا ىصوأ لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ىنبو نبا ىنب فلخو مه ارد ةرشعب ةمأ لبق نم هيبرقألو مه آرد ةرشعب

 ؟ تنبلا نباو نبالا ىتنب ذخآي نم عم هتنبا

 ٠ اعيمج نيبناجلا نم نوذخاي : لوقنف

 ٠ معن : هريغ لاق

 ٠ امهيلك نيبناجلا نم سيلو رقوگلاب نوذخآي ليق دقو

 ٠ ايزاغ وأ اجاح نوكي نأ الا مدقي نآ لبق

 - ةلا .7

 اذا قناد ىلع اهعطقي امنا ناك هنأ هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق دقو
٠ مهرد عبرغف هيلع دمتعملا امأو ؤ مهمرحي ملف ةجردلا تعستتا



_ ٧٠ 

 ةلأسم هب :

 ىلع مسقيو .لماوحلا لمح عوضو نيبرتألا ةيصو مسقب رظتني الو
 مهنم دوجوملا ٠

 كلت تناك اذاف هيبرقأل ىصوي ملو ءىننب هيبرقأ ضعبل ىصوأ نمو
 هناف نيبرقألا ةيصو مسق ىلع تمسق ول نا اهب هل ىصوأ نم لانت ةيصولا
 ٠ نيملسملا ضعب لوت ىلع نيبرقألا ةيصو نع هيزجت

 ! ةلاسم دهب

 نيبرقألا ةيصو نم هذخأ ىفف ةيصوب هيبرقأ ضعبل ىصوآ نمو
 هل ىضوأ:ام ذخأيو اهنم هبيصن ذخأي هنأ لوقلا رثكأ وأ فالتخا هلعل
 ٠ اضيأ

 : ةلآسم حت

 نم ىطعي هنأ هيبأ لبق نمو همأ لبت نم نيبرقألا ةيصو هتلان نمو
 . لوقلا رثكأ وهو رتوألا

 ٠ اعيمج نيهجولا نم ىطعي هنأ : لاق نم لاقو

 نوقابلا طعي ملو مهس مهضعب ىطعأو نيبرقألا ةيصو تمسق اذاو

 . ءىش كلذ دعب دلو نمل سيلف مهنم

 : ةلآسم وج

 نأ ديعس ,بأ ىنربخآو زئاج كلذف نيبرقالل ىصوأ نم : ليقو
 . ٠ اذهب نولوقي اناك نسحلا ابآو ىراوحلا ابأ

 ىصوأ دق هنآ لوقي ىتح اذهب لوقي نكي مل رثؤملا ابأ نأ لاقو
٠ هللا .ءاش نا باوص نيملسملا لوق لكو هبراقأل وأ هىيرتأل



__ ٧١١ 

 = ةلآسم :

 بوبحم نب دمحم هللا ديع ابآ تلأس ىراوحلا ىبآ ىلع ضورعم

 ةرشعب هيبرقأ نم لجرلاو مهرد ةئامب ىبنجألا ىصوأ لجر نع هللا همحر
 نمم نيبرقألا نم هل ىصوملا نأ ملعي ىتح نيبرقألا ىلع مسقي ام مهارد
 ؟ال مأ ةيصولا هلانت

 نيبرقألا نم هل ىصوملا تلان ناف اعيمج ةرشعلاو ةئاملا مسقت : لات

 ٠ اضيأ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو _ هب هل ىصوأ ام هل زاج

 :ةلاسم ةهج

 نطب ق ناك نا لاقف ىصوأ نمو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو
 ٠ مهرد فلآ ةيصو اهلف ةتالت هنيراج

 ةنسل هتيراج تدلوف مهرد افلآ ةيصو هلف مالغ اهنطب ىف ناك ناو
 كلذ وحن وآ ةثالث وآ نيمويب كلذ دعب امالغ تدلوو اموب الا رهسأ

 تعن دنق ةيصولا نأو دحاو نطب ق امهنأ لبن نم ثلثلا نم امهل ةيصولاف

 . رهشأ ةنس نم لقأل ىلوخلا تدلو امهل

 رونأ ةنس نم لقأل نيتيراجو نيمالغ تدلوف ةيصولا هذهب ىصوآ ناو
 نوكتو اوءاش نيتيراجلا ىأو اوءاسث نيمالغلا ىآ نوطعي ةثرولا ىلا كلذف

 . اعيمج مهنيب ةيصولا

 مهل ةيصولا نآلاو ءاش ام ىلا عفدلا ف ةثرولل رابخ ال : لوقو

 ٠ اعيمج

 اهلخ ةيراج ناك ناو نافلآ هلغ مالغ كنطب ف ىذلا ناك نأ لاق ناو

 ءىش امهنم دحاول سيلف نيتيراجو نيمالغ وآ ةيراجو امالغ تدلوف فلآ
 ٠ لاق ام ريغ اهنطب ق نأ

`>ه



٧٢ 

 لصف

 مسقت هتارقفل مهرد هئام ىصوأ لجر ق هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 ؟ هبراقأ ءارتقفل وآ ءارقفلا نم مهريغو هبراقأ ءارقفلا

 هبيراتآ ءارقف نم ةيصرولا هلانن نمم هبراتأ ءارقف ىلع مسقي : لات

 . مهئاينغاو

 ءاينغألا بيصن عجر كلذ فرعو هيبرقأ نم ءارقفلا ىلا تلصو ناف
 ٠ هئارقف ىلا

 هبرقأ ءارقف ىلا لصت الو ءاينغألا ىلا لصت ةيصولا تناك ناو
 ٠ ثلثلا هيبرقأ ء!رقفلو ناثلثلا هيبرقآ نم ءاينغألل ناك

 ريقفلا كلذل اهلك ةيصولا تناكلو ءاينغألا عم هيبرقأ نم ريقف ناك ولو
 .٠ هدحو

 : ةلآسىم 23

 ةنورتم نيبرقأللو ءارقفلل ةيصولا تناك اذا لاق ىراوحلا ىبآ نعو
 " . . . ٠ . . .. ءا ت ذ هدء ر الف

 اياصولا رئاس نم نوذخأيو مهس . ءارقفلل ل هلا راس . ن ءارقفلا نم نيبرقألا ارقف دح ب

 نورقملا نم ولو ءارقفلا مهس نم مهرقفل نوذخأي : اغيا ليقو
 اذكو اذكب ىبراقألو ءارقفلل تيصوأ دق لوقي نأ لثم وهو نورتملاو

 ٠ كلذ همسشآ امو امهرد

 : ةلآسم وج

 بح ةبرجأ ةثالثب نيبرتألل ىصوأ لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو
؟ ةرذ فصنلاو ري فصنلا
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 مث دلىلا فرص ىلع مه ١ رد بحلا مدقي هناف تفصو ام ىلعف

 هلل عفد ام ردقم دحاو لك ىطعي مث نيبرقألا ىلع مهاردلا مسقت

 ٠ ابح كلذ هتميقب ىطعيف مهاردلا نم

 ناك مهردب نيكوكم ىلع دلبلا رعس مهرد فصن دحاو لكل عقو اذاو
 ٠ كوكم هل

 ٠ كل تفصو ام باسح ىلعف رثكآ وآ لقأ ناك نا و

 ٣ ةلاسم :

 نآ ديعس نب حلاص خيشلا بجعيغ نيبرقألا ةيصو مهارد فرصو

 نذابف بآ هل سيل نمو هيبآ نذاب مهنم ىبصلاو مهاضرب فرصلا نوكي

 كلمي ال ناك اذا دلبلا ةنس ىلع فرصت نأ الوق هيف نا اوجرنو هيلو
 ٠ ملعأ هللاو كلذب الا اهمس

 هبراتأل ةيصو نم هلف هتوم لبق تيملا براقآ نم ادولوم ناك نمو
 ٠ هتثرول همهسف همسق ليق تام ناو

 لبق تام ناو همهس هلف هتيصو مسق لبق هترم دعب دلو نمو

 ٠ ملعأ هللاا و هتثرول الو هل ءىش الف اهمسق

 :ةلآسم ج

 مهنم ىصقلاو ىنادلا ةيوسلاب براقلا ىطعأ اذا نيبرقألا ةيصو نم
 مسق ىف ةيوسلا نيملسملا نم كلذ ىأر نم لوق ىلع زئاج كلذف ع لهجب
٠ ملعآ هللاا و ةيصولا



 . . ع. 4 \ا 23

 اذكو اذك نالفل ىلع هتوم دنع لاق لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 ىقب امو امهرد نورشع نيبرتألاو ءارتفللو مهل ىلع قح اذكو اذك نالفلو

 عم هل له ادلو فلخو ءافوب سيلو اهل هيلع قحب هتجوزل وهف لام نم
 ؟ ءىش نيبرقألاو ءارقفلا

-- 

 نيمرقألاو ءا رقفلل هب ىصوأ ىذ۔_الا .اذ_ه .ناك: ن راخ 'تفصو ام ىلعف

 نيبرقاللو ك كلذ ق ةثرولا هعم لخديو كلذ نم ناثلثلا هدلولف هلام نم ةيصو

 ..... ... ٠ ثلثلا نم ثلثلا ءارقفللو ىنانلا ثلثلا
 . 3 .م

 ٠ كلذ ىف دلولا لخدي مل ارارقا ناك ناو.

 : هيلع مهل انيد لوخي ىتخف ةيصو هذهف تفصو أم ىلع نأك اذاف .

 ءافوب هسيلو اهل هيلع قحب هنجوزل هلام عيمجب ىصوأ ناك ناو

 . نيبرقألا ءارقفلل هب ىصوأ ام جرخت نآ ةجوزلا تدارأغف

 ٠ ةيصولا ىف لخدي دلولا نأ : لاق نم لاق دق

 نم تءاست نم يطعتف اهلام نم ةيصولا جرخت تناك امنأ : لانت نم لانتو :

 اذا اذه ف ةيصولا ف لخدي دلولا نأ لوقأ انأو تءاسن نم مرحتو نيبرقألا

 .ه ائيش هيبآ نم ثري مل

 :ةلآشضم وج

 ىصوأو مهرد ةئامب ءارقفلل ىصوآو كله لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 مئ هتويب نم تيب وآ هلام نم ةلخنبو مهارد ةرشعب هبرقأ. نم. لجرل

 اذ_ه م نيبرقألا ةيقب لخديآ ءىشب نيبرقألا رئاسلا ىصوي ملو كله

؟ال مآ ءىشب هل ىصوآ اميف



 ن _ ٥ ٧٢

 هلانت امم ءىشمب نيبرقألا 1 نم .دحأل ىصوأ اذا : ءاهقفلا صضعنب لاق دقف

 ىف نوبرقألا لخدي الو هب:مهل ىصوأ ام .نييبنجأللو ءارقفلل زاج ةيصولا
 ٠ نيبرقألا نم هل ىصوأ نمل ىصوأ امبق الو ء رقفلا ةيصو

 -. س &

 نييبنجألا نم ءارقفلل ىصوآو مه ردب نيبرقألا نم دحاول ىصوآ ولو

 ٠ . ةيصولا تزاجو اذه ىنلع الو اذه ىلع: نوبرقألا لخدي مل مهرد فلأب

 : ةلآسم 5

 ء ١ رقفللو هيبرقأل ىصوأ نمعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 فيك اهضرفي ملو ةمولعم مهاردب ليبسلا نبالو هناميا ةلخنلو
 ؟ مهنيب مستي

 لخدي مل نيبرقألل ىصوي ملو ناميالل ىصوآ ناف تفصو ام ىلعف
 ٠ ءىشب ناميال ١ ةيصو ق نويرتآلا

 ةلخنلو ف فصنل ١ لا _نيبرالل ن راك ك نيبرتاللو هنامب [ ةلخنل ىموا ن

 ذ ..ص ٠ م۔۔ ح

 ناك ءىنب هبراقأل ىصوي ملو ءارقفللو هناميا ةلخنل ىصوأ ناو
 . .ءارقفلل نوكي ام ثلث نيبرقألل نوكي مث فصنلا ءارقفللو فصنلا ناميالل

 مهاردي لبنسلا نبالو . هناميا ةلخنلو ءارتقفللو نيبرقالل ىصوآ ناو.. ِ

 ءارقفللو عبرلا نيبرقألل ةعبرأ ىلع مهاردلا تمسق اهضرفي ملو ةمولعم

 عبرو نيبرتكلا مسقيو غبرلا ليبسلا نبالو ، عبرلا هناميا ةلخنلو عبرلا
 ٠ كلذ نم ثلثلا ءا رتفللو كلذ نم ناثلثلا نيبرقألل نوكدق ءارقفلا

 . و ٠ . ةلأ ندم نبج

 ءارقفلاو نيبرتاللا :ىصوأ "لحرا نع هتلآسو قراوحلا ىبآ نع نسحآ

ث .۔ إ :-:: ٠ -... . .. ۔ ' ؟ رهيراتألا لوقي ىتح مآ اذه هيزجيآ
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 نيمرقتألاو ءارقفلل لاق اذا هنأ دكوأ كلذف هيراتأل لاق ناو زئاج كلذف

 ٠ لوهجملا نم اذه سيلو هب ىلوأ مه هبراتآو هلام ىف تبث دقف

 ص ةل انسم :دم اج

 مهيف ةيصوب هيبرتأل ىصوي لجرلا ف اوفلتخاو دمحم ىبأ عماج نه
 . نوكرشمو نوملسم

 ٠ نيكرشملا نود نيملسملل ةيصولا نوكت : مهضعب لاق

 تمع دق ةيصولا نآ نيكرشملاو نيملسملل ةيصولاو : نورخآ لاقو
 ٠ ةمارقلا عيمج اهمسا رهاظب

 : ةلاسم وه

 نع ى دامتو همهس مه دحأل ىصرولا ملسو نيبرقألا ةيصو تمست اذا و

 دقو ةيصولا كات نم هلل ءىش ال هناف مهنم دلوم دلوف نيمايلا ءاطعا

 : ةلاسم :ج

 نيبرقخاا ةيصو نم هبوني ام ذخآ ىصولل زوجيو نايبلا باتك نم

 كلذ هريغ ميلست ريغ نم ىصوملا ىصوأ امك هيلا ىصوملا لام نم هترجأو
 ٠ ملعا هللاو اذكه كلذ ق ةيصو ناك اذا هىلا

 : ةلابنم :نج

 نيمرقألا ةيصو نم هل عقو اذا ىبصل ١ نع هللا هضر دىعس وبآ لئسو

؟ ىصرولا ءىريىو هدلاو ىلا كلذ ميلس له



_ ٧٧٢٧ __ 

 ةنامكلاو ةقثلا ف سانلا رئاسك هدلاو نا لوقي اضعب نآ ىدنع : لات

 كلذ ىلع انومأم وآ هتث نوكب نأ ال ١ هدلو لام هيلا ملسي نأ ريجم الو

 ٠ نوكي ام لقأ

 ٠ هدلاول دلولا لام نآ قالطالا ىلع كلذ ةزاجاب : لاق نم لاتو

 ملسي الو ث هتوسكو هتقفن ىف نوكي نأ زوجي لهف : هل ليتو
 ؟ هدلاو ىلا

 ٠ كلذ ةزاجا ىف لام هل ناك اذا ىبصلا ةقفن ىف اوفلتخا دق : لات

 كولمم ١ اهنم ذخأب براقأل ١ ةيصو ق دمحأ ند نسحل ١ ىلع ىبآ نعو

 ٣ ؟ال مآ

 رحلا ذخأي امك همهس هلو براقألا ةيصو ف ذخأي كولمملا معن
 ٠ ملعأ هللاو

 ٠ هيف فلتخي امم كلذف ه دس ىل ١ و هيل ١ هميلست امآو

 : ةلآسم ايه

 نم نآ ملعاغ رحبلا بكر نم مهنمو هبراقا ىصوأ نمو هريغ نع اهلعل
 : هيف اوفلتخا دق ىذلا هلعل بئاغلا ليبس هليبس رحبلا بكر

 حصي وأ مد-ةي ىتح ةيصولا نم همهس هل سبحي : لانق نم مهنمف
 ٠ هتثرو ىطعيف هتوم

 ىلع مستيو نيبرقالل ةيصولا نم بئاغلا ىطعي ال : لاق نم مهنمو
٠ رضح نم
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 هل سبحي ةجحلا .هغلبتو هتبوأ ,ىجرت نمم ناك اذا : لاق نم مهنمو ٠

 ىف هل نكي مل هتبوأ ىجرت الو هعضوم. فرعي ال ناك .ناو هبيصن

 ٠ ءىش ةيصولا

 ؟ ةيصولا مسقت نأ.لبتق نيبرقألا نم تومب نمع ىراوحلا وبأ تلأسو

 : ةيصولا نم ذخأي ال نمم ناك ولو هتثرول هتصح نأ ىآرف

 . ى . ۔ ه . ءىش هل نكي مل ةيصولا مسقت نأ لبق تام مث دلو ناف اهنم ةتسح هلف ةيضولأ مننقت نأ لبقن دلوين ىذل كلذكوأ

 .۔ ن , 5 ٠

 ىراودلا ىبا لوقت _ هتصح هلف مسقت نأ لبق قتعأ اذا دبعلاو
٠ ملعأ هللاو ٠ هللا همحر 'ىراوحلا ىبأ باوج مث



 ۔ ٧٨٩

 نوسمخلاو ىناثلا بابلا

 كلذ ماكحأو ليغكلا قو هلام نم راصتنال أو نوددملاو هتاضتو نيدلا ىق

 - ` : باتكلا ىلا عجر
. ٠ 

 . -٠ . . . ٥ ۔.۔ ٠ - ٠. . :-
 ح ٠ .

 ه _ه

 هيلع ريق نعو هبلا.. بتك نم ىلا هللا همحر ىراوجلا ىبأ نم باوج . .

 مش.ةفعضلا لجأ نم ل_حلا ق هلعجو هميرغ هآ رمأف سلغأف اينغ ناكو نيد

 ؟ نيدلا ذ هيلع دوعب له ةعسو الام كلذ دعب بستكا
- 7 ٠ ٠٩ 

 دقف مدعلاو رقفلا دح ف وهو هميرغ هآربأ ناك ناف تفصو ام ىلعف

 رققلا "زهظأ نكي نأ الا نيدلا كلذ هيلع دوعي الو نيدلا كلذ نم ءىرب

 ههيرغ هب ملعي الو هنم ءىش وآ هنيد ءاضق ىلع ردقي ام هعمو سالمالاو .

 هنم هآربآ. ىذلا نيدلا نم ءىربي الغ رقفلا نم هيف. رهظ ام ىلع هآربآف

 ٠ ١ همهيرغ

 نم هلام نم ائيسئ هنايد ىضقق نيد هيلعو اضيرم ناك اذا لجرلا نعو
 تام نا ةثرولا ىلع ءاضقلا اذه تبثي له لخنلاو ضرألا نم لصألا

 ؟ هذه هنضرم نم حص نا ةعجر هل لهو ضيرمل ١

 كلذ :ق .رايخلا :ةثروللو ةثرولا ىلع ءاضقلا كلذ تبثي ال اولاتت دقف

 ٠ : ءاضتلا اؤنضفأ اوءاش ناو مهل ام اوذخو نيدلا اوطعأ اوءاش نا

:` ٠‘ ءاضقلا كلذ ىف ةعجرلا هلف حص نا ضيرملا كلذكو



 : ةلأسم ذهب

 اذكو اذكب ةنالف ىتعطق نالف نب نالف تيضق دق لاق نا : تلق

 ىلع هل قحب ةنالغ ىتعطق نالف نب نالف تيضق دق لاق وأ اهامس امهرد

 ؟ قرف امهنيب مآ ءاوس هلك اذه نوكيأ ءافوب هل ىه سيلو
 ٠ قرف امهنيب معن : لاق

 كلذ ف ةثرولل نكي ملو كلذ تبث ءافوب هل وه سيل لاق اذا : اولاق

 . رايخ

 ٠ ةعجرلا هلو رايخلا كلذ ف ةثروللف مهاردلاب ىمس اذا

 . ةلأسم و

 كل سلتخاو هب هيلع تنمض نامض وآ كل هلبق قحب ىلوت لجر نعو

 هيبلا تلتخا . وأ كل هلبق ىذلا عونل ا ريغ هل ءىشب ترفظف كفصني ملو ائيش

 ٠ ءىش هنم كنلا راص ىتح

 نم ءىشب ترفظ اذاف تركذ ام عيمج كدحج اذاف تفصو ام ىلعف

 ىفوتست ىتح عونلا كلذ ريغ نم وأ عونلا كلذ نم هذخأ كل زاج هلام

 ٠ ك هلبق ام تيفوتس ١ كنأ كلذ دعي هملعتو كلبق نم همزل امو كقح

 هيلع ىتلا ةضيرف هيلع ضرف اذا ليفك هيلع ذخؤي له سلفملا نعو
 ادادح تاعانصلا باحصآ نم ناكو ديعب دلب ىلا هئامرغ نع بيغي نأ ةفاخم

 ؟ كلذ ريغ وآ اراجن وأ

 ةضيرفلا هيلع بتكو تاعانصلا باحصأ نم ناك اذاف تفصو ام ىلعف
سيلو ٠ هيلع كلذ مهل ناك اليفك هيلع اوذخأي نأ نايدلا بلطو ةنايدل



٨١ 

 اذاف ةعانص الو هل سيل ىذلل سيلفتلا امناو سيلفت تاعانصلا باحصخن
 ذخؤي ملو ةروسيم ىلا ر-لاخن ةيسسكم الو هل لام ال امدعم نويدملا ناك

 ٠ ليفك هيلع

 ٠ نىرسوم وآ نىرسعم ١ ون اك مه دال وأ ضقت ١ رف ق مهيلع سيل كل ذكو

 : ةلآسن4م :ةبج

 نآ كعم حص دق لجرلاو ماعط وآ مهارد كدنع هلو تام لجر نعو

 ىلا ءىشلا عفدأ ىرت ام اهوردلطي مل وآ مهقوقح اوبلطق سانلل انيد هيلع

 ؟ قوقحلا باحصأ ىلا وأ ثراولا

 امناخ مهقوقح اوبلط قوقحلا باحصآ ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 قوقحلا باحصآ ىلا ائيش نيمألا اذه عفدب ال و مكاحلا ىلا بلطملا نوكي

 +.٠ هعم ىذلا ءىشلاب قوقحلا باحصأ ملعيو مكاحلا ىآرب الا

 : لصق

 هركنأف هيلا بلطف مهارد ةعبس لجر ىلع هل ناك لجر نع هتلأسو

 هيلع ىذلا منغ نم ةاش ىلا قحلا بحاص بثوف ءىش ىدنع سيل لاتو

 ىتح ةاشلا بحاص تكسق مهارد ةعيس نامتآ نم ىهو اهذخأف قحلا

 ء اج مث رثكأ وأ لقأ وآ ةاش نيرشع وحن ةانلا كلت نم ر اصو منعل ١ تجتنأ

 ىلع درو كتح ذخ لاقف ث اهلوسنو ةاسثلا هعم ىذلا ىلا ةاشلا بحاص
 ؟ كلذ له ىمنغ

 هيلع ناك اهنايعأب ةمئاق اهلوسنو ةاشلا تناك اذا كلذ هل معت : لاق

 ةا نلا عاب دق نوكبي نأ الا هتقح ذخأيو همنغ لجرلا ىلع دري نآ

 ٠ ةاسثلا در هيلع سيلف هكلم نم تلاز وآ

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٦ م )



٨٢ 

 لجرلا ىلع در هقح ردقب اهلوسن نمو ةاسثلا نم لغتسا اذاف
 همنغ ٠

 لام نم ذخآي نأ قحلا بحاصل سيل : ءاهقفلا نم لانق نم لاق دق

 ن اك ناغ ٥ .٠ اب ا ه دحج ى ذلا عونل ا نم الا قحل ا هيلع ى ذلا بحاص

 ذخأف دحاجلا منغ ىلا بلاطلا دمعف هقح هدحجف بلاطلل منغ دحاجلا ىلع

 ٠ منغل ا نم هقح ردقب اهنم

 .ىش اهلسن نم الو منغلا نم دحاجلل نكي مل بلاطلا عم تجتانت اذا
 ٠ ءاهقفلا ضعب لوق ىلع اذهو

 لام نم ذخأي نآ بلاطلل نكي مل دحاجلا ىلع مهارد هل ناك ناف

 ٠ ءاهتفلا ضعب لوت ىلع اذهو مها ردلا نم الا دحاجلا

 ىتلا مه اردلا ةميق ردقب دحاجلا لام نم ذ_خأب نأ هل : لاق نم لاتقو

 ٠ اهايا ٥هدححج

 هدحجت ملو لجرلا ركني مل مهاردلا هيلع ىذلا ناك نا تيآرآ : تلقو

 ترئك ىتح تلسانتو اهذخأف ةاش ىلع اذه بثوف هطلامي ناك هنأ ريغ هقح

 ؟ كل تفصو ام دح ىلع

 هتح هدوجب ىتح ائيش هلام نم هلعل لام نم ذخآي نآ هل سيل : لاق

 ىف راص اذاف نزوي وآ لاكي امم هل هيلع ىذلا عونلا نم ذخأي نآ الا
 نم تذخأ دتو بحلا نمو مهاردلا نم اذكو اذك هل لوقيف هيلع جتحا هدي

 ثيح نم ىمهارد ىنضقاغ تئش ناف ىقح ءافو وهو كبح نمو كمهارد

 اهذخأ اذاف اهتبهذآو مهاردلا هذه انأ تذخأ الاو كمهارد ذخأو تئش

 ٠ كلذ هل زاج اذه ىلع اهبهذآو

؟ نبللاو نمسلا نع : تلتو



_ ٨٣ 

 ىذلا دحلا ىلع اهذخآ ناك اذا منغلا بحاصل نيللاو نمسلا : لات

 هذه نم ىنع امي دحاجلا ىلع هءانع هل نآ الا اهدر هبلع نوكب فيك انفصو

 ٠ ملعأ هللاو هيلع اهدر ىتلا منغلا

 : ةلأسىم ديه

 : عرشلا نايب نم بانكلا ريغ نم ةدايز

 هعابف ةحصلا ىف هلام هريغ وأ هدلو ىطعأ نويدم لك ىف اندنع كلذكو
 ىلع ةرضملاو مكحلا ف لالا هيلا راص نمل زئاج كلذغ هايا هاضق وأ هايا
 ٠ هدهىشأآ ىذلا

 : ةلآدنىم ة

 ىتح نيببنجألا عم هدلو لخدي مل نيد هدلول هيلع ناك اذا نويدملاو

 . مهقوقح ا وفونتسي

 : ةلأسم وبع

 هل زوجي نمم هلام ق هيلع رجحلا تبثي دن ىذلا نويدملا رارتناو
 هفيضب ال امم كلذ دعي هدب ق امي را رتاف هلام ق هيلع تبتبو هيلع رجحلا

 ٠ ملعأ هللاو فداتخا هرقت ىلا

 : ةلأدننىم وبج

 جرخف نبنس دعي الا قحلا هطعب ملف ناسنالا قح هبلع لجر نعو

 ٠ قحلا بحاص هيلع

 نذا ااب هتيب لخد وآ أطخ لجرلا نم لجرلا ءىرب نا كلذكو

مدنلاو راغغتسالا هيلع ىنأي هلك اذهف ه هلك اذه ف هل لحي ملف تيبلا بر



_ ٨٤ 

 نم كلذ نم دسثأو مثأمو ملظ هلك اذهو مرغ الو لالحتسا اذه ف سيلو

 مدنلا نم كل تفصو امك هنم ةبوتلاو أطخ نيملسملا نم لجر نم عىرب
 . راف ... الاو

 . اكلاه تام أطخلاب نيملسملا نم ةءاربلا ىلع وهو تام ناف

 هدي ىف اناسنل وأ اكيرش وأ هل اليكو رمأي قح لجرل هيلع لجرلا نعو

 لاقو قدلا هيلع ىذلا باغو معن لاقف قحلا لجرلا ىلا ملسي نآ لام
 كيلا ملسأ ال نأ ىنرمأ داع هنأ الا ائيسث كيلا ملسأ سيل هدي ف ىذلا

 ؟ رومأملا مزلي له ائيش

 هعفدب هيلع مكحي الو همزلي الف مكحلا ى امأف تفصو ام ىلعف

 هيلا عفدي نآ اذه رمأ قحلا هيلع ىذلا نأ ةنيبلا دهستن ىتح ركنأ وأ رقأ

 امك اذكه الا مكحلا نوكي الو كلذبو رومأملا اذه لبقو قح هنام نع

 . قحلل قفوملا هللاو ىيآر ىمتنمو ىملع غلبم اذهف كل تفصو

 هلل دمحلاو ةفرعملا ليلق فيعض ىناف نيملسملا لاؤس نم ددزاو

 ٠ مالسلا هيلعو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو ٠ نيملاعلا بر

 ريغ وآ مدع نم هطع ملف هيلا هبلطف قحب الجر بلطي لجر نعو
 تئش نا لاقف قحلا هل ىذلا دارآ هلعل قحلا هيلع ىذلا بضغف هنم مدع

 مادهلا ءارقف وآ ةمك ءارقفل قحلا كلذ تلعج الاو ىتح ىنطعاخ

 ةمك ءارتفل هلعج ىتح هقح اذه هطعي ملغ نامع لهآ نم نالجرلاو

. ماشل ا وآ



٨٥ 

 ءارقف وآ ةمك ءارقفل هقح لعج ىذلا لجرلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ءارقفلل هيلع ءىش الو هقح هلف هنم بضغ ىلع مالا

 هيلع سيلو قحلا هل ىذلا لجرلا ىلا قحلا هيلع ىذلا ىلعو

 ٠ فلاحلا لبت كلذ امناو ءىش ماسلا الو ةمك ءارقخل

 اينغ قحلا هيلع ىذلا ناك هتئرول ناك قحلا بحاص تام نا كلذكو
 ٠ ءاوس وهف امدعم وآ

 : ةلأسم ديج

 هيلع صوب مل ام تيئب مل قحلا هل نمو قحلا هيلع نم تام اذاو

 ٠ لبن نم هتوم دعب هلام نم هذافناب

 ٠ هب صوب مل ولو تبثي هنا : ليقو

 : ةلأسم ع

 ؟ مكاحلا دنع مهقوقحب هؤامرغ بلط اذا نويدلاو

 ريغب رحلاو دربلا نع هذكي ام ةوسكلا نم هل كرتي نأ ىنبجعيف
 فارسا ٠

 هل رضحي نآ ههيرغ بلطف ارسوم ناكو هيلع ام ءافولا لجآ ناو

 ؟ هنع ىراوتي نآ فوخ اليكو

 ٠ ليقك هبلع : ليقف

 ٠ هيلع ليفك ال : ليقو

٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو هيلع ليفك الف اريقف ناك ناو



_ ٨٦ 

 ةلأسم وبج :

 همصخو وه حلطصا لجر نع هنلآسو هللا همحر ىراوحلا ى: 0 نخ ر

 ٠ هيلا هبلطي امب رقي ملو هيلا هبلاطي امم ءىش ىلع
 رارقالا دعب الا هيلا بولطملا نم راكنا ىلع حلصلا زوجي ال : لاق

 ٠ بلطي امب بلأطلا ةفرعمو هبلا بلطي امب
 ةعجر هل نكي ملو حلصلا زاج هل رارقالاو هتفرعم دعب نم حلاص اذا

 ٠ ةفصلا هذه ىلع حلاص اميف

 هل تناكو كلذ زجي مل هيلع حلاص امب لهاج وهو حلاص نا كلذكو
 ٠ اضيآ ةلاهجلا ىلع زوجي ال حلصلا نأل ةعجرلا

 : ةلآ.نم وج

 مهارد ةرشع كيلع ىل لاقف لجر ىلا ءاج لجر فو ىراوحلا ىبأ نعو
 كيبطعأو كتدصآ ىنأ الا ائيسث كل ىلع نآ ملعآ سيلف انأ هل لاقف هتدصف

 ىتلا ةرشعلا نا لاقف هثراو ءاج مث لجرلا كله مث ةرشعلا هاطعأف
 ؟ ىلع اهدر كل سيل ىذلاو كاطعأ

 ٠ هدلاو ىلع مهاردلا كلت نأ ملعي ناك اذا هيلع در ال : ليقف

 : ةلأسم اج

 نم عايي ال نيملسملا نع ىلوتي ىذلا هللا همحر هللا دبع وبآ لاتقو
 كلذ دعب هيلع تبثأ نمف هنع ىلوقو هتح هيلع عغر ناكو قحب الا هلام
 ٠ هيلع ةجحلا دعب الا هلام نم عبب مل اتح

 هلام نه حيبي الاو ةجحلا هلانت عضومب ناك نا : ىراوحلا وبآ لات

ء افو هيق سيل هلام نآ و هتجح هل ىنئنس ١ و انح هيلع حم نم قح ق



 لاملا موقيف دعب نم حصح نيدللو هنع ىلوت مث هيلع حص ىذلا نيدلل
 نيذلل فقويو هقح ردقب هنع ىلوت نم ذخأيف قوقحلا رظنيف لدع ةميق
 هيلع جتحيو ىلوتملا رخحي ىتح هلام نم مهل ىذلا ردتب مهقوقح اوتبث

 هلانت ال ثيح وآ ناكم فرعي الو نامع رصم نم جرخ دق هنآ حصي ن آ الا

 مث انيلع مهفلحيو مك احلا عم مهقوقح ١ وننىئ قوقحل ١ ب احصأ ن اف ةجحل ١

 ٠ فئاغلا كلذ لام نم هل حص ام مهنم دحاو لك ىضتي

 : ةلأسم يج

 لجر هبلاطي ناك لجر نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج

 بحاصل قحلا تبثي له هيآر ريغب بولطملا نع لفكف رخآ لجر ءاجف قحب
 ؟ قحلا بحاص ىآر ريغب لفك ىذلا ىلع قحلا

 ىدي نب قحل ١ هيلع حص وأ سبحل ١ ف ناك ن اف تغصو ام ىلعغ

 نم هكرت وأ سبحلا نم هميرغ هجرخأ هتلافكبو ليفكلا هيلع لفكف مكاحلا
 رايخلاب قحلا هل ىذلاف ليفكلا ىأرب مكاحلا عم قحلا هيلع حص نآ دعب
 قصلا تبث دقو ث قحلا هيلع ىذلا مبتا ا ناو ليفكلا مبتا ءاسث ن

 ٠ عجرب مل وآ عجر ليفكلا ىلع

 ءاش نا رايخلاب بولطملا ناك هبحاص لا قحلا ليفكلا ىدأ ناو
 هيآر ريغب لفك اذا ائيش هطع مل ءاش ناو هنع ىدآ ام ليفكلا ىلا ىدآ

 ناطلس نم ةطغض ريغ نم لفك ناك ناو هنع ىدآ ام ليفكلا ىدآ اذا

 تومن وأ بولطملا تومي نأ الا كلذ هل ناك هتلافك نع عجر مث سبح الو

 . هيأر ريغب وأ هيآرب هنع لفك : ةعجر ليفكل نكي مل بلاطلا ةنيب
 : ةلأسم اوج

 ناف هنع نمضي نأ هرمأي ملو رضاح ريغ لجر نع قحب نمض نمو
٠ ملعآ هللاو هيلع ةتباث ريغ ةنامضلا



_ ٨٨ 

 ةلأنم ةيج :

 هملطو هتافو ق لجأو مكاحلا ىلا هقحب هميرغ هبلط اذا نويدملاو

 ٠ ارسوم نويدملا ناك اذا سبحلا وآ هيلع ليفك هلف هقحب هيلع اليفك

 ٠ سبح الو هيلع ليفك الف رسوم ريغ ناك ناو

 : ةلأ سىم ز

 ناف الام دافتسا مث هيلع قحب هلام نويدلا ىلع مكاحلا رجح اذاو

 ه_هميرغ قح تبث اذاو اضيآ لام نم هدافتسا ام ىلع ىتأي لوألا رجحلا

 اذكه اضيآ هدافتسا ام ىلع ىتآي تابثالاف رخآ الام دافتسا مث هلام ق

 . سيمخ نب رصان خيشلا نع

 هدعب نم ه دافنسا ام هيق لخدي ال تادثال ١ نأ : هريغ نمو

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلانسم ز

 ادحأ هي ىصوب ملو نيد هيلعو تام نم : هللا همحر ىراوحلا وبآ لات

 ناك اذا ارس تيملا لام نم ذخأب نأ تيلا ىلع نيد هل نمل نآ سانلا نم

 هةح لثم ذخأيو مكحلاب هقح ىلا اهب لصوتي هقح ىلع ةنيب هعم سيل
 ٠ كلاهلا لام نم كردآ اذا

 مهنيد مهيضقي نأ مكاحلل سيلف هتوم دعب نويد تيملا ىلع حص ناو
 مهقوقح هعم حصتو اويلطيو كلذ هيلا اوعفري نأ الا كلاهلا لام نم

 ءاضق فق كلاهلا لام نم عيبيو ةقث اليكو مهل ميقي هناف ةلداعلا ةنيبلاب

 هنىد ٠

هل نوكي نآ الا كلاهلا نيد ىف ضورعلا ىضقي نأ مكاحلل سيلو



٨٩٨٩ 

 ضورعلا نم ءىش ىلع قوقحلا باحصأو مه اوتقفتيق نوغلاب ةثرو

 ٠ كلذ مهلخ

 هللا ءاست نا مهل زاج كلذ اولعفو مكاح نكي مل اذا نيملسملا ةعامج امآو

 . مهل زاج كلذ اولعفي مل ناو

 ٠ هللا ءاش نا كلذ زاج كلذ ليكولا لعفو اليكو اوماقأ ناو

 هيلع وه هملعي انيد كلاهلا نع ىدؤي نأ ةثرولا نم دحأل سيل : ليقو
 ردقب هنع ىدؤيو كلذ ىف ايصو هلعجي وآ نيغلاب اوناك اذا ةثرولا ىأرب الا
 ٠ هبلع كلذو ثاريملا نم هل ام

 هتافو دعب وآ هتايح ف هثراو وه نم ىلع نيدب رتآ نم لك كلذكو

 لحي ال هنأ لوت هيفو ٠ هتصح ردقب نيدلا نم همزلي هناف هريغ وأ ثراول
 هملعي وه ىذلا نيدلا عيمج ى دؤي ىنح ث اريمب كلاهلا لام نم ءعىت ذخأ هل

 ٠ هثاريم عيمجب نيدلا طاتحا ولو هيلع حصي وأ

 : ةلاسم وبع

 هاطعأف نيد لجرل هيلع ناك لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ىعداو قحلا بحاص هضيتخ اذكو اذك وهو كقح اذه لاتو ف مهارد ةرص

 ؟ لاق امع تصتقنقف مهاردلا نزو هنأ

 قمحلا هيلع ىذلا نكي مل اذا هنيمي عم قحلا بحاص لوق لوقنلا
 ملعآ هللاو هنم قيدحتلا ىلع ٩ فقتم اهضميق وآ همادتت مهاردلا نزو

 . قيفوتلا هبو

 : ةلأسم ذ

 ىعدا لجر ف رثؤملا وبأو نامثع نب ناهبن لاق : ىرارحلا وبآ لاق
ىعدملا هيلع درف هنيمي بلطف هيلع ةنيب هل نكت ملو هركنآف اقح لجر ىلع



_ ٩٥٠ 

 اذاف فلحي ىتح ءىش ااف فلحآ ىقح ىنرضحي ىعدملا لاتق نيميلا هيلع

 ةعاسلا ىلع هقح بجوتسا اذا هيلع ىعدملا لاقف هقح راضحا بلط فلح

 . هددحي نآ هركف ةدملا هيلع ىعدملا بلطو فلح امل

 ناو لودعلا ةميقب ضرعي نآ هلف هل ضرعي نآ دارأ اذه نا : ليقف
 ٠ ةدملا نم مكاحلا ىرب امك هلام عيبي ىتح ةدم هددميف هرك

 همصخل رخحي نآ قحلا هيلع ىذلا ىلع نآ راثذنا ضعب ىف دجوبو

 ٠ هتح راضحا دعب نم هفلحي مث هنقح

 : ةلاتسم هج

 هب تأي ملغ ااجر ناسنا ىسفنب لفك نم لانت ىسوم نآ مسثاه لاقو
 ٠ هي ذخؤي قحلا هيلعق

 ىتاف قصلا ىلعف ادغ هي كتآ مل نا لاق نا : ىراوحلا وبأ لاق
 ليفكلا ءات نا هقحم هذخأ ءاش امهيآ رايخلا قحلا بحاصلقف دغ دعي نم هي

 ٠ هنع لوغفكملا ءاش ناو

 : ةلأسم دج

 باغ وآ لوغفكملا تامف لجأ ىلا ناسنا سفنب ناسنال لفك نمو

 ٠ هسفن راضحا ى هل هنأل هتايح هيلع سيلو هسفن الا هيلع سيلغ

 . ليفكلا ىلع ءىش ااف لجآلا ىف تام نا : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ لاملا ليفكلا ىلعف لجألا دعب تام نلو

 ٠ ليفكلا ىلع ءىشث الف هنع لوقكملا تامف هسفنب لفك اذا : لوتنو

توملا نأ امهنيب قرغلا ءىش نم هيلع حص ام هيلع ناف باغ ناو



_ ٩١ 

 بيغي الئل هظفحي نأ هيلع ناك هنأل هلعف نم ةبيغلاو ليفكلا لعف نم سيل
 ٠ قحلا نم هيلع امم جرخي ىتح

 : ةلأسم نج

 : باتكلا رع نم

 وهو رخآل هب رقأ هلاحأ قحلا هل ىذلا مث رخآ ىلع قح هل لجر ف
 دق هنآ قحلا لصأ هيلع ىذلا لاقف هل رورقمل هبلطخف ةحص ىق هل بوتكم

 ٠ هل قحلا هلاحأ هل هب رقآ نم ىلا هملس

 لصآ هيلع نمم قحلا فوتنسا دق رثملا وأ ىلبحملا ناك ناف : باوجلاف

 ٠ هل لبحآ نم ىلا هملسيق هيلع هدريف قحلا

 هيلع مكحو هيلع نم ىلع دعي وهو ىفوتسا ام هنأ ليحملا لات ناو
 . هل ليحآ نم ىلا هميلستب

 هيلع مكحو هيلع نم ىلع دعب وهو ونسا ام هنأ : ليحملا لات ناو
 نم ىلع دعب وهو فوتسا ام هنآ ليحملا لاق ناو هل ليحأ نم ىلا هميلستب
 نأ هللاب انيمي ليحملا ىلع ناغ هل ليحأ نم ىلا هميلستب هيلع مكحو هيلع
 ٠ اذه نالفل هلاحأ نأ ىلا هنم قوتسا امو ىقاب اذه ىلع قحلا

 هب رقأ ىذلا قحلا نأ فلح قحلا لصأ هيلع نم ىلع نيميلا در ناو

 : ةلاتنم ةهج

 تومب لحي ال لجألا قحلا لاق نم لاق لجأ ىلا نيد هيلعو تام نمو

 لوقلا اذه تدجوو قحلا هبجوي ام ىلع ٠ ميرغلا لام ىف وهو ٠ ميرغلا
 . ناهبن نع هعفريو ىراوحملا ىبآ نع ىناثلا

٠ هللا ءاش نا كلذ ق رظني كلذ هبجعي هتيأر : لاقو



٨٩٢ 

 ةلأسم وم :

 كلذ هل لاق اذاف هايا هيطعي وآ هيلع هل انح دحأل كرتب ىذلا امأو
 ٠ ةحصلا ق ناك اذا هدب ق هنأل لوبق هيلع سيلو هنم ءىرب دتقف

 هيلع ىذلل قحلا بحاص كرت اذا لوقي ناهبن ناك : ىراوحلا وبآ لاق

 عجرو تلبق دق لقي مل ناو ءىرب دقف قحلا هيلع ىذلا لبف هقح قحلا

 ٠ ةحصلا ىق كرتلاو ةيطعلا تناك اذا اذهو كلذ هل ناك كرت اميغ بلاطلا

 لومت امهيلع سيل هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نعف ناجوزل ا امآ و

 ٠ ةحصلا ىف هايا هاطعأ وأ هيلع هل اقح هبحاصل امهدحأ كرت اذا

 امهدحأ ىطعأ اذا لوبقلا امهيلع امناو زوجي الف ضرملا ىف امأو
 ٠ ملعأ هللاو لودتلا هيلعف هلام نم ائىسش رخآلا

 :ةلاسم ج

 ديب ادي وآ لجآ ىلا ةعاضب حيبي لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ليفكلا ءاج مث سانلا ىلع اهقرفو ةعاضبلا كلتب هل لفكغ لجر هيلا ءاجف
 ةعاضبلا بحاص ءاجو اهيف اوكرتشا نيذلا سانلا ىلا نمئلا بلطي

 ؟ سانلا نم هتح بلطي اضيأ

 ةعاضبلا بحاص ىلا" وأ ليفكلا ىلا اوعفد نم ىلاف تفصو ام ىلعغ

 ىرتشا ليفكلا نوكي نآ الا ةعاضبلا كلت نمث نم مهيلع امم اورب دةف

 ليفكلا ىلا عفدي نمتلا ناف سانلا ىلع اهعاب مث هسفن ىلع ةعاضبلا كلت

٠ مهيلع اهعاب ىذلا



_ ٩٣ 

 ةلا . وبعل :

 ىف وهو قح لجر ىلع هل لجر نع هتلآسو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ
 هأرتقأو همركأ هيلا راص املف هيلع هل ىذلا ىلا قحلا بحاص جرخف رخآ دلب
 نم لحلا ف ىنلعجا لاق هقح هاضق املف هنيد ماعط نم قحلا بحاص لكأف
 ؟ لحلا كلذ هعفني له لحلا ىف تنآ هل لات ٠ كماعط

 ىذلا ماعطلا كلذ نمث هيلعو لحلا كلذب عفتني مل هقح هيضقي نأ لبق نم هلحأ ناو هل مساو وهف هقح هاضق ام دعب نم هلح اذا : لاق
 ٠ هعم هلكا

 ؟ ةلأسم وج

 ةيرق نم هلام ىف ءامرغلا نم اهريغ وآ هنجوزل هيلع اتح لعج نمو
 ةيرق نم هلام نم هامس دق عضوم ق وأ هيبأ نم هناريم وأ اهامس د_ة

 ٠ هلام نم هامس دم عضوم ق وأ هيأ نم هثاريم وآ هامس دهمم

 كراستب الو هب ىمس ىذلا عضوملا ق قحلا اذه نأ ىلع ىبأ نع

 ٠ هتح فقوتسي ىتح ءامرغلا هيق

 ٠ هللا همحر ىلع ىبآ لوق اذه : هللا همحر ىراورحلا وبآ لات

 هضبتب مل ام عرش هيف ءامرغلا هللا همحر بوبحم نبا لاتنو
 ٠ قحلا بحاص

 : ةلأسنم !إ

٠ نبمب هبلع سيل : ل ات نم ل اتتف



_ ٩٤ 

 هذه هنم ىضق ع ىش هعم امو هل ام هنل اب فلحي : ل انت نم ل اقو

 ٠ اهنم ائيش الو هيلع ىتما قوقحلا

 : ةلسم 3

 ىضق رصملا عفني الو رصم ىلع الا كاله الو حور نبا باوج نم

 نأ مهمزلي هناخ هنع هوضقي نأ ةثرولا ىلع بجو ناو هتوم دعب هنيد

 ناك ناو قحلا مكحب كلذ ف مهمزلي ام تيملا لام نم مهسفن نع نوضقي
 ٠ ارصم تام ناك اذا كلذ تلا عفني ال

 : ةلاسنىم ادهج

 ريغ الف قحل اهل نم هن ذأب دحأ نع مولعم قحب نمض نمو

 . مراغ نماضلاو هوجولا نم هجوب نماضلل

 : ةلاسم دهب

 هيلع قحب هل امب لجرل دهستأ نمعو بسحأ اميف ىراوحلا ىبآ نع
 ىذلا لجرلا اذه ىلع نايدلا لخدي له سانلل هيلع نيدب اضيأ رتقآ وأ

 ؟ لاملاب هل رمأ

 لخد هضرم ىف لجرلا اذه نم رارتالا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 نآ الا هعم نايدلا لخدي مل هتحص ىف هل رقا ناك ناو هعم نايدلا

 مهتوقح هيف مهقح اوبلطو مكاحلا عم مهتوقح تحص د نايدلا نوكي
 بلط ام دعب نم قحلاب لجرلا اذهل رقا امنا ناك اذا هعم نولخدي نايدلا ناف
 دهشأ اذا اذهو قحب لاملاب لجرلل تبث مكاحلا عم هيلا مهقوقح نايدلا

٠ هيلع هل قحب هنا



_ ٩٥ _ 

 لاملا لجرلل تبث قحب هل مسي ملو لاملاب هل دها امنا ناك ناو

 ةحمللا وأ ضرملا فق كلذ هنم ناك اويلطب مل وآ مهقوقح نايدلا بلط

 ٠ هلام هيلع رجح دمع مكاحلا نوكي نآ الا

 هل دوهشملا قح كلذ ناكو لاملا ةميق ىلا رظن هعم نايدلا لخد اذاو

 كلذ هل ناك نمثلا نم لاملا ةميق باصا امم هيلع بلطو نايدلا ىلع لاملا
 ٠ ٠ مهفاف مهقوقح ردقب نايدللو لاملا نمث نم

 : ةلأسم ونج

 نم ةقث لجرل لانف لجرل قح هيلع ناك نم نعو ىراوحلا ىبأ نع
 ةقثلا هل لاقف ٠ هيلا هملست نالفل ىلع اقح كيطعا نأ بحأ نيملسملا
 كيفكأ انأ هل لاقو ائيش ذخأي ال ىبأغ هل لاقف عجر مث كلذ كيفكا انأ

 قحلا هل ىذلاو ةقثلا لجرلا تام ىتح كلذ نع هلأسي عجري مل مث كلذ
 ٠ هعم نكسي ال وأ ةقثلا لجرلا دنع نكسي ناك

 هللا همحر هبتع نب حاضولا نع هللا همحر رثؤملا وبآ انل لاق دق

 ة.يسحاو هيلع ةقالع نم هصلخي نآ هلسرأ هللا همحر ىلع نب ىسوم نأ

 ىلع ىبأ نع قحلا كلذ تيدأف ةبقع نب حاضولا لاقف ةرصبلاي لاقت هنأ
 هللا مهمحر هب هتقثمل كلذو كلذ نع ىنلأسي ملو ىلع ىبأ ىلا تعجر مث

 هنع ىضتي ائيش هعم ىلع وبآ ثعب لاق ٠ انأ تككست دق ىنأ الا اعيمج

 ةقثلا اذه عم ثعب لجرلا اذه ناك نأ لوتن انآ الا كلذ ىخقي هاصوأ وأ
 ىلع وبأ لعغ امك ءىرب دقف كلذ نع هلأسي عجري مل مث هنع ىضقي
 ٠ هلل ١ همح ر

ىتح لوقيف كلذ كيفكا انأ لاق هنآ الا ائيسث هعم ثعبي مل ناك ناو



_ ٩٦ 

 ٠ هعم نكسي مل وآ هعم نكسي ناك ءاوس هلك ناكل ةيصو ةبتع نبا

 : ةلأسم وهج

 بذلا تام مث هتحص ف نيد نم هيلع ام هاضقف هنبال نيد هيلع لجر

 نييبنجألا نيدو ءامرغلا كراشي الو ضرملا قف اضق اذا دلولل ءىش ال

 اذكه هدلو نيدب ادلاو بذعي ال ىلاعت هللا نأل دلولا نيد نم ىلوأ
 ٠ هرصبلاو ملعلا لهأ نع رثألا ف تدجو

 بلط قوت املف هيلع نيدب هتحص ى الام هدلو ىضق اذا امآو

 ىف ءامرغلا نم دحأ هعم لخدي الو لاملاب قحأ دلولاف لاملا ىف نايدلا
 ٠ لمعن هيو تدجو اذكه _ تامملاو ايحملا

 : ةلأسم وج

 هيلا ىتأ مث قح لجر ىلع هل ناك لجر نع ىراوحلا ابآ تلأسو
 ىذلا رمألا ىلا هلبق ام لجرلا عفدف اذه ىلا كلبق ام مفدا هل لاتغ

 ؟ ال مآ عفادلا اذه هنم ءىرى د_ة هرمأ

 اذكه هل لاق اذاف هل وهو هيلا هعفدا هل لوقي ىتح هنم ربيب ال لات

 ٠ ءىرب دقف رومأملا هيلا مفدو
 اذ_ه آردم ااخ هل ره لتب ملو ىل كلمت ام هيلا عفدا لاتق اذا امآ و

 ٠ ةايحلا ىف رمذنا ماد ام الا قحلا

٠ هتاممو هتابح ىق هنم ءى رب د ةف هل وه لانت اذا امآو



._ ٩٧ 

  3ةلسم :

 بئاغ لجرلاو قح لجرل هيلع لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ملغ كش هنأ ريغ هتح هاطعأ دق هنأ وجري ناك دقو وه نيآ ىردي ال

 حصي ىتح وآ قحل ١ نم ى ريي وهو كلذ هعسيق هطعب مل وآ ٥ اطعآ ملعي

 ٠ ه. ف

 ىلا هادا دق هنآ ملعي ىتح قحلا .هيلع اذهف تفصو ام ىلعف

 ٠هلهآ

 ٠ هنيمي رفك هنآ ملعي ىتح ةرافكلا هيلع نيميلا كلذكو

 كس ىتلا ةالصلا تقو ىف وهو كنث ناك نا اولان دنف ةالصلا امأو

 . هريغ لاق ٠ اهكرت دن هنآ ملعي ىتح اهيلصي عجري نآ هيلع سيلف اهيف

 ىراوحلا ىبآ ىلع ضورعم بوبحم نب دمحم نب ريشب نع دجوي اممو

 اهاضتو مه ارد ةرشع قرس مث مهارد ةرشع هيلع ناك لجر نع هتلآسو

 ؟ هاضق ىذلا نيدلا نم آربب هنيد ق

 ٠ ال : ل اتت

 نيدلا نم آربيآ اهقرس ىتلا مهاردلا ةرشعلا درو بات ناف :: تلق .

 ؟ هاضق ىذلا

 ٠ هللا ءاش نا ءىرب دقف اهذخأ ىتلا ةرشعلا درو بات اذا : لاق -

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج ٧ م )



 _ _ ٩٨

 : ةلاسم د

 ىذلل هدي ق ىذلا ناك نا ءاهتفلا نم لانق نم لاقو ةلآسم نمو

 ٠ هتنامآ نم ذخأي الف ةنامأ هملظ

 ادحاج ناك اذا ءىش لك نمو هتنامأ نم ذخآي : ىراوحلا وبآ لاقو
 ٠ هل

 سالفا لبق نم هقح هطع ملو هل ارقم ناك ناف : تلق

 ؟ هيلع سيلافت وأ

 ابح ارمت وآ ابح عونلا كلذ نم ذخأي نآ هلف هل ارتم ناك اذا : لاق

 ٠ كلذ هملعيو ريناندو ارمتو بحب

 هل ىذلا عونلا نمو ةميقلاب ناك امم هنم هي ذخأ هل ادحاج ناك ناو

 ٠ اهريغ نم وآ هدنع ةنامأ نم ناك هبلع

 : ةلاسم دهب

 ىذلا تامف مهرد ةئام لجرل هيلع لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 اغليو اماتيآ فلخو قحلا بحاص تام مث هنيد ىف اليكو لكو قحلا هبلع

 انتصح ةثرولا ةيقب لاقو ٠ ائيش مهردلا ةئاملا نم ةثرولا ,رض ؛ ضبقف

 . نحن انضبق امك اوضبتأ ضبق ىذلا لاقو ضبق اميف

 ةثررلا نم ائيش ضبق نم لك نومكحي اوناك دقف متفصو ام ىلعف
 ضبق امف هتصح هل ةثرولا نم ضبقي مل نم ناك تيملا ميرغ ىلع نيد نم
 ةني.لاب الا دحأل ةلاكولا تبثت الو نيملسملا لوق نم انفرع ىذلا اذهف رخآلا
+٠ اهي رقآ وآ ةلاكولا ركنا ةلداعلا



_- ٩٩ 

 ةلاسم هج :

 ذخآ ناف كرمشم بئاغلو رضاح لجرل لجر ىلع نيد ناك اذاو

 ىلع عجري نا بئاغلل ناك لام هل دجوي مل مث هتصح نويدملا نم رضاحلا

 ٠ هتصحب نيدلا نم ذخآ اميق ذخالا

 نوكي نأ الا ذخأ امب ةعبت رضاحلا ىلع بئانلل سيل : رثؤملا وبأ لات
 ذخأ ىذلا ىلع بئاغلل ناف هلام نيدلا هيلع ىذلا ىلع رجح مكاحلا

 ريغ لام هلعل قحلا هيلع ىذلا نكي مل اذا اصصاختي نا هتصح ةعجرلا

 ٠ رضاحلا هذخآ ىذلا

 : ةلسم وج

 هيلع لخدف قحب الجر بلطي لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع بسحأ
 لات هتح هنمث نم فوتسيو هعيبي نأ ىلع هلام نم ائيسث هدي ف عضوف

 عيبي نآ اذهل زوجي له _ عبف قفن امب كقح ىفوتساو عب معن لاملا

 ؟ هقح قوتسيو

 . مكاحلا ىآرب الا كلذ زوجي الف تفصو ام ىلعف

 : ةلاسم ادب

 كرتو قوت لجر نعو ىراوحلا ىبآ ىلع ضورعم هللا دبع ىبآ نعو

 ىلع دهشاف ىشم سانلا نم الجر ناك ناو الام عدي ملو هرهظ ىلع انيد
 دقو ىلع وهف نالف ىلع ىذلا نيدلا اذه نآ عجر هنا مث ابستحم هسفن
 ابستحم هسفن ىلع هب دهسنآو مهقوقح ذخأ ىلا ءامرغلا ىعدو هنم وه آرب
٠ مهقوقح ءامرغلا ىلا ريصي نآ لبق نم كلذ نع عجر هنا مت



 م ١٠٠ .-:

 ٠ ةبسكم الو هل لام ال قوقح نم نمض ام همزلب له : تلأس

 ىلا اهتيابر لجرلا ىلع بتكيو اهدلو ذخأت نأ تءاس نا ةارملل : لي
 نأ ال ا ءاش ام هدلو ق لعفي هدللو هيلا مذت نأ تءاسث ناو روسيم

 ىلع ربجت ةآرملا ناف ةعضرم هل دجي الو كزلاهلا هدلو ىلع فاخي

 ٠ هروسيم ىلا هدلاو ىلع رجألا اهل نوكيو اهدلو عاضر

 : ةلاسم ده
 ؟ امهلوع امهدالوأ ىلع بجي ىتم نيدلاولا قح نعو

 نوردقي الو لام نيدلاولل نكب ملو لام مهل سيل امهدالوأ ناك ناف

 هللاف نيمدعم اوناكو ةبسكم ىلع نوردقي دالوألا نكي مل ناف ةبسكم ىلع
 ٠ رذملاب ىلوأ

 ملو لام مهل نكي مل اذا نيدلاولا لوع مهمزل لام مهدالوأل ناك ناو

 ٠ ءاينغآ دالوألا ناك اذا اذهو ةيسكملا بلط نيدلاولا ىلع نكب

 : ةلاسم وج

 عضري وهو دلولا بلط مث هنحت ثناك ةآرما دذع دلو هل لجر نعو

 ؟ كلذ هل له ريبك مالغ وأ لوصفم وأ

 دلولل رايخلا ناك رايخلا دح ى دلولا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هراتخي مم ناك راتخا ام ثيح

 كلذ ىف رايخلا ناك رغصلا نم رايخلا دح ريغ ف دلولا ناك ناو
 هللا ىاصو ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيبا ىلا هتعفد تدارأ نا ةآرملا ىلا

.٠ هك اكريو هللاا ةمحرو كلع مالسل و مالسل ١ هيلع و ىبنل ١ دمحم ىلع



_ ١٠١ 

 ةلأسم دهج :

 ىلع هتزاجآف اهب جوزتن دق هنل اهل لاتتو ةأرما عم ناك لجر نعو

 اهدعب نم اهدلو تامو ةأرملا تتام مث امالغ هنم تدلو ىتح اهسفن

 ٠ انتخال اجوز كسيل ةكلاملا ةوخآ لاقف ةترو دولوملا بآ بلطق

 دلول ١ ناك اذا ه دبلو ث اريم هلو بلالال دلول اف تفصو ام ىلعف

 ١ ذ_هف انزلا لثم اذه سيلو هنم هيسن تيتثبو جيوزتلا اذه بيس نم

 ٠ ةلأسملا هذه ق باوجلا

 هب رتآ اذا بألاب قحلي انزلا دلو نا : ءاهقفلا ضعب لاق دقو

 قحال وهف. بلأ هب رقأ اذا انزلا دلو ىف لوقلا اذهب ذخأن نحنو بألا
 ٠ انز دلو ناك اذا هي قحلي ال لات دشتو هي

 فلتخي ءاهتفلا نم ادحأ ملعأ الغ كباتك ىف تفصو ىذلا لوألا .اماو
 هللا ىلصو .. نيملاعلا تبر هلل دمحلاو لاح لك ىلع هب قحال وهو كلذ ق

 ٠ هتاكربو هللاا ةمحرو كدنلع مالسل .و مالسل ١ هيلعو ىبنل ١ دمحم ىلع

 نوثري مهناف دالوآب مهنم تتآو جوز اهل ةآرما نوكرشملا 7 ١ ذاو

 ٠ نيملسملا راثآ ىف اندجو اذكه شارفلل دلولا نأل اهجوز مهءابآ

 : ةلاسم ده -

 ةآرملاب لجرلا لوخد حص اذا لانت س شيرق نب ديعس مساقلا ىبآ نع

 ٠ هدلو هنا مخلا تلاق اذا همزلي هناف دلون تتأو

 لقأل دلو هنآ لاق اذا ةنيبلا جوزلا ىلع هنأ ملعأ هللاو ىدنعو
 ٠ ملعأ هللاو اهب زاج دق ناك اذا رهشأ ةتس نم

٥ دلو هنا ىه تل انتو دلوب تتآ مت ةقلطم تناك ا د ا اهتلط ١ ذا امآو .



_ ١٠٢ 

 اهيلعو هلوت لوقلا ناك كلذ وه ركنأو اهقلط ذنم نيتنس نم لقأ ف هتدلو

 ٠ بوبحم نب دمحم نع تدجو اذك ةحصلا ىه

 دلوب تءاجف اهقلطف ايح ناك ولو هللا دبع ىبأل باوج رثل ىلعو
 اهدلو سيل هنا وه لاقو _ اهدلو هنا تلاتو اهتلط ذنم نيتنس نم لقأ

 بجي مث هتدلو اهنأ دهشت ةلدع ةأرما ةلباقلاب ىتأت نأ اهيلع هذهف

 ٠ هتدلو اهنآ رقأ ناو هبسن تبثيو دلولا هيلع

 اذهف ةنيبلا هيلعف اهقلط ذنم نيتنس نم رثكآ اهل الخ دق هنا : لاتقو

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو ىلوق

 : ةلاشضم :هب

 دهشأ مث اهأطي ةيراج هل لجر ف تركذ ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 تتأ ناك ناف ٠ ةنالف ىتيراج ءعىطو نع تكسمأ دق ىنأ نيلدع نيلجر
 ؟ هقحلي له دلوب

 هنآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي دنف تفصو ام ىلعف

 هقحلي مل دلوب تءاج مث ةنالف هتيراج ءعىطو كرتب نيدهاش دهشأ اذا

 ٠ جوزلا دلولا هيف قحلي ال ىذلا تقولا ف دلولاب تءاج اذا كلذ

 هللاو ةداهسشلام هللا همحر بوبحم نب دمحم نع كلذ اندجو دق

 ٠ ملعأ

 نوكت نآ الا نيتنس ىلا دلولا جوزلا هيف قحلي ال ىذلا تقولاو
 نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاج ناف اهعاب وآ اهجوز ةيراجلا هذه

 ءايسآ هلثمو اذه فو لولا اهديسب قحال دلولاف اهجوز وأ اهعاب موي

 اذا هنا اذاش الوق تدجو دتو ٠ باتكلا اهحرشب لوطي ةريثك

.٠ هقحلي مل اهنم رثكأ وآ رهشأ ةتسل دلوب تتأو اهتطو كرتي دهشأ



_ ١٠٣ 

 دلولا هقحلي ملو هل اعفان داهسثالا كلذ ناك اهلازآ وأ اهعاب ناو
 رثكا وأ رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو لوقلا اذه ىنعم ىلع هنا ىدنعو

 ىلع جرخي انديس هدجو ىذلا لعلو هكلم نم تلاز دبت ذا همزلي الغ

 ٠ ريسفتلا ىضتقي لمجم لوق نمو ٠ لوقلا اذه نم تركذ ام ىناعم

 فالتخا الب اهنآو ةلأسم ىلع فقوأ امبر هنأل هدجو ام تابثا نكميو
 ةحضاو جاهنملاب ةنيب ليواقأو ريثك فالتخاب هريغ ناكم ىف اهيلع فتوآ مث
 هذه ريطتست ىل دح ىذلاو الضفتم انديس ربدتف جاجتحالاو نيهاربلا
 اذالم لازال هتميسث نسح ىلا ةدئافلاو هترضح ىاع ةعجشملا ةلادلا فرحألا
 ٠ هباوج ىضقنا ٠ هللا ءاش نا اتفوم ةكولمملل رملا لهمتف انم ةلمحلل

 امهدنعو دحاو عضوم ىف اندالو نيتآرما نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 نمل ةلباقلا ىردت ملو ةيراج ىرخألاو امالغ ةدحاو تدلوف ةلياق

 ؟ امهيدحا مالغلا ىطعي نم نايردي ال ناتآرملا كلذكو ٠ مالغلا و ةيراجلا

 ادحاو امهنم ةدحاو لك تذخا نيتآرملا تناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةرركم هذه اهدي ق راصو

 نأ اعيمج هابعداق ادلو تد_لوغخ رفاكو ملسم نبي ةمآ تناك ا ذاو

 ٠ امهنم ملسملل دلولا

 : ةلاسم ادهج

 غلبي ىتح هناثري الو امهثريف دلولا امأ هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق
٠ اثري مل ايبص تام ناو امهلوق ىلع امهقدصيق



 : ةلآسم 3

 دمحم ىبآ نع دايز نب ناورم عامس ىف تدجوو ناطحق ىبأ باتك نم

 ٠ امهدللو دلولا نا افرتعاف ةأرماب انز لجر نعو

 ؟ جوز امهل ناك ناف : تلق

 نمو رجحلا رهاعللو شا رغلل دلولا ليق هنال جوزلل دلولا : لاق

 باتكلا ٠

 : لصخ

 - رثكأ وأ لقأ وأ ننس عبرأ دلد ق هنجوز نع باغ لجر نعو

 ؟ دلولا همزلم له هنم افتنأآ دلاو وأ لماح ىهو مدت

 هكلم ق تماد ام همزلي دلولا نأ اولاق دقف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهم زاج دحت ناك اذا

 : ةلآسم وج

 هنآ اهل ناب مث اهجوز هنا تنظف ليللا ق لجر اهئطو ةآرما نعو

 ؟ امهنم دلولا نمل دلوب تءاجف اهب رجن هناو اهجوز سيل
 شارفلل كلذ ف نيملسملا ىآرف

 ٠ اهب زاج دق جوزلا ناك اذا اذهف ىنازلا وهو رجحلا رهاعللو

 جوزلل دلولاف هتآرما تجوزت دقو مدق دوقفم ناك ناف

 ٠ اهب زاج دق رهشآ ةتسل دلوب تءاجو اهب زاج دق ناك اذا رخآلا

 دلولاف رخالا اهم ز زاج ذنم رهشأ ة هتس نم لقلا دللوب تثءع اج نا.

٠ لولا جوزلل



_ ١٠٥ 

 : ةلآضم دج

 له اهنم هل دلو نم اهتلطم ىلع ةضيرف اهل ناك اذا ةقلطملا نعو .

 ٠ هبلع ردقي امب ٥ دلو لمعتسم ن ا دللا وللف تفصو ام ىلعف

 : ةلاسم تإ

 ماشلاب ادلو هل نأ هتوم دنع رقأف توملا هرضح لجر نعو

 ىذلا بيضنب فيك ٠ نامعب ادالول فلخو نامع نم وهو ةرصبلاب وأ

 اذهل ماقا مكاحلا ءاسث ناف زئاج نيدلاولاو دلولاب رارقالا نا ملعاف

 ىلعو هضرعي ملو هكرت ءاش ناو هبيصن ضبقي اليكو بئاغلا .دلولا

 ٠ هوضرعي الو بئاغلا بيصن اوجرخي نأ ةثرولا

 : ةلاسم ديج

 ىرخالاو امالغ .ةدحاو تدلوف ةلباق امهعمو اتدلو نيتآرما: نعو

 ناتآرملا..كلذكو مالغلا نملو ةيراجلا نمل .ةلباقلا :ىردت مل مث ةيزاج
 ؟ امهنم مالغلا ىطعي نم نايرديي ال

 امهنم ةدحاو لك تذخأ ناتأرمالا تناك ناف تفصو ام ىلعف :
 دقف ىرخگلا ذخأت ملو امهيدحأ تذخأ وأ اهدي ف راصو ا دحاو

 هدي ىق ناك نم لاق هنأ ةلآسملا ف هللا همحر رباج ىبآ نب ىسوم نع انغلب
 فرعت ملو نيدلولا ضرتعت مل ناتأرملا تناك نآو هب ىلوآ وهف ءىش
امرجم انوكي :نتخ ٠: اعيمج امهاعضريو اعيمج امهمزل اهدلو امهيآ امهادحا



١٠٦ 

 امهاثريو امرحم اهل نوكيو ةعاضرلا نم نيوخآ اعيمج انوكي وأ امهنم
 . ركذ بيصنو ىثنا بيصن ةآرما لك نم نادلولا ناثريو اعيمج

 ةدحاو مآ ثاريم دحاو لك نم اعيمج اثري ناتآرملا كلذكو

 بوبحم نب دمحم نع اندجو ام سايق ىلع اذهو ٠ امهنيب هنامستيف
 . هدلو امهيآ فرعي ملو دبعو دلو دلو كله لجر ق هللا همحر

 مكحك امهيف مكحلاو نيرح انوكيو اعيمج هناثري هادلو امهب : لاقف

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو ٠ باوصلاب ملعأ هللاو رارحألا

 : ةلآضم "

 اهجوز اهقراف ذنم رهشأ ةرشعل دلوب تأجف اهجوز اهتراف ةأرما نعو
 ه اهنيمي بلطف هركناف هيلا هتعداف

 ملو نيتنس ىلا هتعدآ اذا همزلي دلولا نا اندنع ىذلا : لاق

 : ةلآشضم دهج

 مث امهداليمب عمسي مث لماح اهنا ةرملاب عمسي دلولا كلذكو

 اذا مهدلو هنأ كلذب مهل ديشي دهاسشثلاف مهدنع دلولا نوكي

 ٠ ةآرملا داليم لودعلا رضحي نا نكمي ال هنال كل تركذ ام فرع دق ناك

 هيلع تبث فورعم دلونا رقأ ناك ناغ دلولاب رقأ ىذلا امأو
 ناف ةنيب نكت ملو هجوزلا ركنآ ىذلاو ةعجر هل نكت ملو ث رارتالا
 رقي وأ اهتلطي ىتح ربج كلذ ركنأو اهجوز تقولا كلذ هنا ىعدت تناك
 ٠ همزلي ىذلا ف هنم فصنف هيلع تعدأ امي

 ةنيب نكت مل اذا كلذ ف نيمي همزلي له هدلو ركنا نأ : تلقو
: فالتخأ كلذ ىفف



_ ١٠٧ 

 اناميآ اذه ف ىري ال نم مهنمو نيميلا همزلي نم ىأرلا لهأ نمف
 ٠ ظيلغتلاب نيميلا هيلع نوكي نل بحا انآو

 لبق نم دلولا اذهل قح هيلع ام فلحي : ىراوحلا وبآ لاق

 دلولا اذه لق نم قح اهل هلبق ام اهل فلحي كلذكو ةقفن الو ةوسك

 ٠ ذخأن اذهبو

 : ةلأسم وجج

 مث كرحتي دلو اهنطب فو ةآرما تتام اذاو هلدا همحر ىراوحلا ويآ

 ٠ جرخي مل وأ اتيم اهتوم دعب نم جرخ

 دعب وآ اهتوم لبق ايح جرخي ىتح ائيش همآ نم هنم ثري ال هنا
 ٠ لهتسي ىتح ءىشب اهتوم دعب نم اهنطب ف ةكرحلا كلت سيلو

 ةايحلا تغلب ةايح هيف همأ نطب نم جرخ نم نآ نامثع ىبأ نعو
 ٠ باتكلا ريغ نمو - ثرويو هيلع ىلصي هناف لهتسي مل ناو تغلب ام

 هقحلب دلوب تءاجف ةآرماب نينعلا وآ بويج أ وآ ىصخلا جوزت ١ ذاو

 ٠ رجحلا رهاعللو سارفلل دلولل ةبسنلاب

 : ةلآسنىم اوه

 نم تعلتخا ةآرما نعو ىراوحلا ىبآ ىلع ضرعي ناك باتك نم

؟ نينثا تدلوف مطفت ىتح هدلو عضرت نأ تدلو اذا اهنا اهيلع طرشو اهجوز



 س ١٠٨

 عجرتسي نآ هيلعف رخآلا امآو مطفت ىتح هعضرت دحاو اهيلع : لاق.

 ٠ ةرسوم تناك ولو اهيلع سيلو هل

 ٠ مطغي نأ ىلا عاضرلا رجأ هيلعو لطاب طرشلا : ىراوحلا ويآ لات ..

 ' : ةلاسم د

 قدصب ملو هلل ةيراج نم دلوب رتأ لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 ؟ هوركنأ نيذلا هتوخا هثري له مالغلا تام مث هونبو هتوخأ لجرلا

 ثريو هابأ ثريو هيبأ نم ةبسن تبثي مالغلا ناف تفصو ام ىلعف ٠:

 نم .ثرو اممو مهيبا نم ثرو امم هنم م هتوخا اوثريو هيبل نم هتوخا

 هنم نوتريب ال هتوخا ريغ نمو هيبأ ريغ نم لام نم مالغلل ن راك امو هتوخأ

 ٠. هابآ قدصيف يخ مالغلا غلبن ىتح ُاگيسن

 ٠ هلام عيمج نم هوثروو مهنرو هابأ قدص ,ناغا

 نمو م-هيبآ ن نم ثرو ا ام .عيمج مهيلع در هابآ بذك مالغلا ناو.

 نأ الا هب رقأ ىذالا نم ةبسن تبثي ملو ائيسث هنم اوثري ملو هتوخأ

 ىف ةيراجلا:هذه هتدلو مالغلا اذه نا ةلداعلا ةنيبلا دهشت

 مالغلل نكي مل ةنيبلا كلذي تدهش اذاف هب ربتآ ىذلا لجرلا اذه .كلم

 ٥ ٠ وثروو هتوخأ ثروو هيبأ نم ةبسن تبثيو قب د_طت الز أ بيب ة <

 لجرلا اذهب رقا مهابآ نل مهيبأ .ولع ةنيبلا تدهش نا كلذكو

 ىذلا نم مالغلا بسن تبث مهيبأ كلم ىف ةيراجلاو ةيراجلا هذه نم
 نأ الا هوثروو هتوخأ ثروو قيدصت الو بيذكت مالغلل نكي ملو هب.رقآ

 هذهلو مالغلا اذهب رقأ مويو ةيراجلا هذه :هب رقأ هنا ةنيبلا تدهش نوكي.

٠ غلب اذا قيدصتلاو بيذكتلا مالغلل ناخ ديسلا ريغ جوز ةيراجلا



 ۔ ١٠٨١

 دنيسلا نم هب ىلوآ جوزلا .ناك جوزلا هاعداو ديسلا هب رقأ ناو

 ىلع دلو مالغلا ناك اذا هيب هديس رارتاب ارح نوكم مالغلا نا الا

 . . . ٠ جوزلا س

 جوزلا لاتتو هتمأ جوزب نأ لبت نم هدلو هنا ديسلا لات ن ناو

 ديع هنال ةنيبلا ملا جوزلا ىلعو ديسلا لوق لوقلا ن ,اك هشارف ىلع دلو هنا '

 ء :ملعأ هللاو مالغلا ىف هلوق لوقلاو هب كلمأ وهو ديسلا

 : ةلأسم دهب

 هلل خأ توم دعي نم 'دنلو ىبص نعو ىراوحلا ىبآ با وج نمو

 دعي نم م رش ةتس نم , لقأل دلو ه هنآ ىبصلا ١ ىلو ىع د اف هيبآ رغ بأ نم

 نم ه لتل دلو هنا. ادولو ىلو ىلع ةنييل ١ ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ثاريملا ىعدم هنال هنخآ انوم دعي رهشأ ذ ةتس

 : ةلأسم وبع

 باتكلا بغ نم 7

 وهف ' تقلط أ ذنم نيتنس ء اضتنا لبق دنلوب ةقلطم ١ تعضو ١ ذاو و

 ٠ هب قحلي مل نيتنس دعن هتعضو ن ٠را. .و اهتقلطم دلو

 ر

 ىوزنلا دا:دم نب دمحم نب ناميلس خيشلا باوج نم اهلعل اوجرأ

 تاحلاصلا لامعالاب تنترقو + هتمالس تماد خالا هتع لأس اذ باوج

ىهو اغدنلب زبغ ذ_لد نم ةآرملا .جوزت اذا لجرلا هنآ ليق د تف هتداعنسنأ



 ۔ _ ٠ ١١

 اهدلوب جرخت نأ تدارأو دالوا هنم اهلو اهتلط ناف اهبف ةالصلا رصقت

 الا اهدلب ىلا هب جرخت نأ ىدنع اهل سيلف كلذ وه هركو اهدلب ىلا هنم
 دحب دلولا نوكي نآ الا انئاب وأ ايعجر قالطلا ناك هاضرو هدلاو ىأرب
 ٠ هعم ناك امهنم ناك راتخا ثيحغ هراتخي نم

 سيلف هتيب نم جورخلا اهل هركو اهتعجر هيف كلمي انالط اهقلط ناو
 تما د ام ةقفنلاو ىنكسلا هيلع اهلو هاضرو هيأرب الا هتيب نم جرخت نأ اهل

 ٠ هنم قالطلا ةدع ىف

 ٩ تيب نم اهجورخ ىف تناك هاضرو هيآر ريغب هتيب نم تجرخ ناو
 ةقفنلا اهلو ةفصلا هذه ىلع ةقفن الو ارك هيلع اهل سيلو هاضرو هيأر ريغب
 ملو رغصلا دح ىف اوماد ام لاح ىلع هلام نم مهيبأ ىلع ةوسكلاو اهدالوأ
 ٠ نجوزتي مل ام ثانالا الا ملحلا اوغلبي

 اهدلوب جرخت نأ تدارآو ةالصلا متن ىهو اهدلب نم اهجوزت ناو
 نيب ريخ راتخي نم دحب دلولا نوكي نأ الا ىدنع كلذ اهلف اهدلب ىلا هنم

 ٠ هعم ناك امهنم راتخا ثيح همأو هدلاو

 اهدلب ىلا هدلب نم هنم اهدالوأب جرخت نأ اهلف اتيم بألا ناك ناو
 ءاركلاب مهلمحت نا اهلو كلذ ىف ةرظانلا ىهو مهل حالصلا كلذ ف ناك اذا

 ءاركلاب اهدلب ىلا اهسفن لمحت نآ اهل سيلو مهل حالصل رظن ىلع مهلام نم
 . ملعأ هللاو اهلام نم وه لب اهدالوأ لام نم

 قفاو ام الا ىلوق نم ذخأت الو رظنلا لهآ نيملسملا لاؤس نم ددزاو

 : ٠ ةديب دمحم نب ناميلس مكيخأ نم - باوصلاو قحلا

 : ةلاسم هج

دمتو هد_لب نم اهجوزت اذا امآ نا دريع نبا نم با وج هلعل هريغ نمو



_ ١١١ 

 دلاولا ىلع ةقفن الو اهدلب ىلأ هدلوب جورخلا اهل سيلف ةالصلا تمتأ
 ٠ هدلوب تجرخ اذا هدلول

 اهل زئاجف اهقلط مث ةالصلا هيف رصقت ىهو هدلب نم اهجوزت اذا امآو
 اهنا اهلوتت لوقلاو ةقفنلا دلولا بآ ىلعو اهدلب ىلا هدلومب جورخلا

 ٠ هدلب ق ةالصلا رصتقت

 اهلوح مث اهدلبب ةالصلا متن ىهو اهدالب نم اهجوزت اذا كلذكو

 هذلوي اهدلب ىلا جورخلا اهل زئاجف كلذ دعم اهتتلط مت هدلب ىلا

 ه ملعأ هللاو ةقفنلا بألا ىلعو

 : ةلاسم :ب

 لجر رتتآو جوز اهل سيلو تدلو ةآرما نع هتلأسو ىراوحلا ىبآ نع
 ؟ هب رتأ ىذلا دالولا ثري وآ دلولا لجرلا ثري له دالولا كلذب

 . ناثراوتي امهناغ كلذ متيف غلبي نأ الا ىبص وهو تام

 هب رقأ ىذلا ىبصلا اذه ريغ دالوأ هلو لجرلا اذه تام ناف : تلق

 ؟ هوثرب نآ هتوخأل له هب رقأ ىذلا ىبصلا تام مث اعيمج هوثروف

 نم نوثري الو ىبص وهو تام اذا نبا نم هثرو ام هنم نوثري : لات
 ٠ مهيبآ ريغ نم هدافتسا ىذلا هدي ق ىذلا هلام

 كلذ دعي مث اهتدع تضقنا دق هنا ترقآ اذا ةقلطملا نعو
 هناف تجو رت اهنا تلات ولو قلطم ١ قحلي هنأ نتنس وآ ةنس ق دلوب ثيءع اج

. هدلو دلولاف ضحت مل وأ تضاح جيوزتلا حصي مل ام قحلي



_ ١١٧٢١ 

 : ةلأسم :

 7 اهتجوزت امنا لاتف دلوب تءاجف ةآرما [ لجر نع هتلأسو

 ٠ ةنس 7 ىنتجوزت ىه تلاقو ٠ رهشأ ةعبرأ "

 ٠ اهلوقت لوقلا : لاق

 : ةلسم وج

 دق ناك نا غلبت مل ةيبص ف هللا همحر ديعس ىبأل هوجرأ باوج

 له ۔لوب تءاج مث رثكأ وأ ةنس اهنع باغو اهجوز اهئطو مث اهبارتا لب

 : ؟ هقحلي

 ٠ ٠ لوتلا ضعب ف دلتو لمحت

 : ةلأسم 7

 دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان ىضاقلا خيسلا باوج ىنعم نم
 نيتنس ىلا اهجوز اهقلط ام دعب اجوز جوزت مل اذا ةقلطملا نا هلا همحر

 هريغ اهنطب ىف دعب تلاتو اطقس تدلو ناو هدلو اهنم دلولا ماكحأف انامز
٠ هدلو هماكحأف ٠ نيتنس نم لقأل هب تدلوو



_ ١١٧٣ 

 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 ق

 همسي امو هئاكرشل هتمساتمو هعيبو هلامل هعازتناو هدلول دلاولا ةيطع

 كلذ ماكحأو هلام ى

 : بانكلا ىلا ةفاضالا نمو

 : ةلأسم وبع

 دحاو لك هدالوا ىطعي لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأل باوج نم

 مه اطعآ امل مهنم نوغلابلا زرحتف ٠ راغصو نوغلاب مهو هلام نم ائيسث مهنم

 مهوبأ تومب مث هوطعأ ى ذلا نوضيبثي الف هرجح ق نيذلا راغصلا مهيفو

 ؟ كلذ هل له ىح وهو هوبأ هاطعأ ىذلا غلب ام دعي مهنم دحاو لك بلطيف

 ٠ تامملاو ايحملا ق هدالوأ ق ةيوستلا فألا ىلع نا تفصو ام ىلعف

 زرحي ملو نوغلابلا زرحاف هتايح ق اعيمج مهاطعا دق ناك ناف
 بألل نوكي نأ الا رابكلا ىطع ام لثم راغصلل ناك بألا تام اذاف راغصلا
 رابكلا ذ_خأي الو هنم مهئاريم نوذخأي راغصلا دالوألا ءالؤه ريغ ثراو

 مهيبأ ةادح ق هوزرحآو رابكلا ذ_ خ ام لثم راغصلا ذخأي ىتح ائيش

 ٠ مهل و وهق

 نم هوزرحأآو هوبأ مهاطعأ اميق ةثرولا نم دحل مهيلع لخدب الو

 مهيبآ ة ةايح ق نوغلابلا زرحآ امو ثاريم ق ءا وس نونوكي كلذ دعي

 . زوجت ال ريغصلا هدلول دلاولا نم ةيطعلاو ةيطع لحنلاو مهل وهف

 ٠ ثاريملا ىلا كلذ عجر دلاولا تام ناو

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٨ م )



_ ١١٤ 

 ةلاسم ا :

 ذخأي نأ ةيبصلا دلاول سيل : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ لخدي مل ول جوزلا اهب لخد اهغولب لبق اهقادص

 . هدلو لام نم ذخأي نآ دلاولل اوزاجآ دق سيلآ : هل ليق

 ٠ ةصاخ اذه ريغ ف كلذ : لات

 نم اذه و_حن ىلع جوزلا ىلع هب مكحي سيلف ةصاخ اذه امآو
 . اذكه ىنعملا اماو ناصقنلاو ةدايزلا ف ظفللا

 : ةلاسم وجا

 ريغي هتنبا ق ۔ > نم جوزلا دلاولا ربآ أذا هنا هللا همحر هنعو

 دلاولا ربأ مث لبق هعزتنا ناو أربي ال جوزلاف هل دلاولا نم عازتنا

 . ةريبك وآ ةريغص هتنبا تناك هنم جوزلا ءىرب دعب نم جوزلا

 ريغ راغصلا هدالوأ قوةح نم ضبقي نأ دلا ولل ١ وزاجأ دقو

 ٠ قا دصلا

 : ةلاسم ه

 ثاريم ه_لل تجو دلو هل لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ركنآ مث مهمساق وآ لاملا نم ءىش ىلع موقلا هوبآ حلاصو موق دنع
 ؟ ملع نبح مالغلا

 اريبك وآ غلبف اريغص دلولا ناك اذا مني الف ركنأ اذا حلصلا اماف

٠ متي ملو ملعف



_ ١١٥ 

 هثلعل سيلف هدلاو مسق ملع مث اريغص دلولا ناك ناغ مسقلا امأو

 ٠ غلب اذا هضتن هل

 رييغت هلو هئاكرش ةمسانقمب هيبآ نم ىلوآ وهف اغلاب دلولا ناك ناو
 ٠ باتك ريغ نم -- هيبأ ةمسانم

 : ةلآسنىم اديج

 زئاجف رثك وآ لت مكديبع وآ مكدالوا دي ىف ناك ام رثؤملا وبآ لاق
 هرببغ وآ مارح هنآ اولان أ.ذا مهرارق ىلا تفتلي الو هذخأ مكل

 ٠ ملعأ هللاو

 باوبأ ىف اهيف فرصتي نأ هدلاول نا ةطقل طقتلا ىبص ف لاتقو
 دي ق ناك ام لكو ةطقل الو مارح اهنأ ملعي مل ام اهريغو ةراجنلا

 هرارقا ليقي مل اهريغ وآ ةطقل هنا رتآ ولو هب هل موكحم وهف ىبصلا

 ٠ هيلع هب مكحي ملو

 ريثك لام لاملا اذه نم دلاوت دقو ىبصلا غلب نا تيآرآ : تلق
 ٠ هدلاو رجنآ وآ هب رجنآ وه ناك اذا نامض هيف هيلع دجوي له

 دئاوت امو طقف اهطقتلا ىتلا نيعلا ىف نامضلا هيلع بجي امنا : لاق
 ٠ هل وهف هنم

 ةلزنمب اهدلو لام نم لكأت نأ مألل زوجي هنا ةلاسم تدجوو
 ٠ بئلا

 ٠ باتكلا نمو ٠٠ اهل زوجي ال : لوتو

 ج ةلآدنم 3

. عيبلا تبثي له مهعزني هنأ ريغ هدلو لام عيبي بألا نعو



 س ١١٦

 ىلع تيثيأ ءاوس هلك جاتحم ريغ وآ عيبلا ىلا ناك نا : تلتقو

 ؟ لاح لك

 اجاتحم ناك هعيب زاج هدلو لام دلاولا عاب اذاخ تفصو ام ىلعف

 ٠ جاتحم ربع وأ

 ؟ ةلاسم ةه

 هريغ دالوآ هلو هدلو لتق لجر ق هللا همحر راوحلا ىبأ نعو

 كلذ ىرتشي نأ د_حأخالا له هينمي لام عزن مهابأ نا مت مه اخأ ا وثروف

 هل نكي ملو لناقلا اذه دالوأ نم دحل تام ناف هل زوجي ال : لاق

 ٠ همأو هيبأل هئاريمف هماو هيخأ لتاق هيبأ ريغ ثراو

 امهل ضرف ام ىلع امهثاريم همألو هيبالف امهريغ ةثرو هل ناك ناو

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ثرو امم بألا نم ىرتسثي نمل لحيو

 : ةلاسم وج

 نيدلو هدنع تدلوف ةأرما جوزتن لجر نع هتلأسو ىراوحلا ىبأ نع
 هتأرما نيبو هنيب عقوف قادصب ةأرما اهدعي نم جوزنو ةآرملا تكله مث

 نيذه ىدلول وهغ ىل ناك لام لك نا اودهسا لجرلا لاتف ٠ ةرواثم هذه
 نم لاملا عزن هنأ ملعي ملو لجرلا تام مث امهتدلاول ىلع قحب
 اذه الكأب نأ لوقلا اذه هنم اعمس اذأ هيدلول له الام فلخو هيدلو
 امهتد'ااو دعب ىتلا هتجوز هنم نايطعيب الو امهدلاو هفلخ ىذلا لالا
 ؟ ائيش

ل'1ا لكآي نا ةداهشلا هذهب دهشي هدلاو امهنم عمس نمل وه : لاق



١١٧ 

 امناو لدع ىدهاشب الا لاملا اذه لكآب نأ هدلاو عمسي مل نمل زوجي الو

 ٠ لالا اذه نم هتصح ةداهشلا هذهب دهشن هدلا.و عمس ىذلا لكأب

 : ةلأسم يه

 هدلو لام عزن د_ تق هنآ دهشا لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع 7٩

 مث هعابق هلام نم ءىش ىلا مالغلا ماقو باغ دلاولا نا مث لام دلوللو

 هنا هل دهش نم رضحاو هدلو نم هعزن ىذلا لاملا بلطو بألا مدن

 كردب له _ لودع دومهسسشتلاو لاملا هدلو عيبب نآ لبق هدلو لام عزتنا

 ؟ هعزن ىذلا لاملا

 ٠ ضام عيبلاف تفصو ام ىلعف

 امئاق لاملا مادام هنأل مات ءاضقلاف هنيد ف دلولا هاضنت نا كلذكو
 ٠ هدلول وهف هكلم نم بألا هني مل

 ٠ هدلول ةخسن دلولل لاملاف بلا تام نا كلذكو

 هليزي ىتح هلعل عازتنالاب لاملا ىلع كلم بألل عفن ال : هريغ لاق

 ناك تام اذا دلا.ولل اكلم ناك ولو دلولل كلم و هقف الاو ءاضق وآ عيبب

 ٠ هعيب زجي مل هعاب اذاو هتثرول

 : ةلاسم ادت

 مهاخأ اوثرو نونب لتاقملاو هدلو لتق لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع
 دنع نم لاملا كلذ نم ىرتشي نأ دحأل له هينب لام عزن مهابآ نا مث
 ؟ لتاقلا

 نآ دحأخلا زوجب الو كلذ ناعزن زوجي سيلف تفصو ام ىلعف

 ثراو هل نكي ملو هينب نم دحآ تام ناق ائيسث لاملا كلذ نم ىرتشي
٠ همآو هيبال هثاريم ناك مألا و بألا الا



 ب ١١٨

 لحيو ةثرولا عم امهثاريم مألا و بالل ناك ةثرو تيملل ناك نا

 اهثاريم مكلا مرحي امم كلذ هناعزن سيلو ثرو امم بألا نم ىرتشي نل
 ٠ اهدلو نم

 : ةلاسم وچ

 ؛ لجاعلا اهادص اهابأ تطعأ اذا ةنبألاو

 . ملعأ هللاو هتطعأ اذا فالتخا لجآلا ىفو كلذ هل تبثي : ليق دقف

 : ةلاسم ج

 لام هلو ميتي دلو اهل ةآرما ىف رثألا ىف رفعج نبا عماج نمو

 ؟ هلام نم لكأت له

 كاذو عبس ىلع برشت الو لكأت الو فورعملاب سبلتو لكآت : لاق
 ٠ لام اهل نكي مل اذا

 : ةلاسم اه

 نآ ةآرملل زوجي هنأ هللا همحر نسحلا ويآ لات : ديعس ويآ لات

 ٠ عنتمي مل ام قيطي امب اهدلو لمعتست

 دنع ائيش هلام نم عزتي نا دوتغملا.و بئاغلا بالل لهو : هريغ نمو

 ؟ كلذ ىلا هتجاح

 ةايحلا همكح نال هدلو لاه نم هل زوجي اميق كلذ هل معنف

٠ هتوم حصي ىتح



 س ١١١٩

 : ةلأسم ز

 هعابف عجر مث هل لامب هدالوأل دهشأ لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ٠ مهريغب هب دهنآ وآ

 دقف هعاب مث هدالوأ نم لاملا عزن عجر اذاف تفصو ام ىلعف

 . ةجاح ريغ نم هدلو لام عزتني نآ هل هركيو هعيب زاج

 دعي هفلتآ مث هيلع مهل قحي هدالوأل هلامب دهسشآ بألا ناك ناف

 هفلتآ ىذلا لاملا ىورت هدالوأل ناك الام كرتو ىألا تام ناف ڵ كلذ

 ٠ مهنم

 . تفصو امك وهف هربغ ليتق نم مهل لاملا ناك نا كلذكو

 ٠ ءىش مهل نكي مل الام كرتب ملو تام ناو

 ىف مهل نكي مل قح ريغ نم ةيطع هلامب مهل دهستا امنا ناك ناو
 ٠ هفلنآ ا ذا هنوم دعي نم ى ورش هلام

 : ةلاسم هت

 هعمو نمخلا هافوآو اديع هعياد هدلاو نا اعدا لجر نعو هنعو

 فصنلا هاطعاو هفصن هعباب امنا دلاولا لاقو ٠ دوهسثلا كلذب هيلع
 دلولاو هتجوز ٥هاضتو هدلو دع نم ديعلا عزن دلولا نا مت ىقابلا

 ٠ هنع نام

 نم هرمآ زاج دنف دبعلا اذه ق دلاوملا لعف امف تفصو ام ىلعف

 مكحي الو هدبع ةميق هدلول مرغ نأ دلاولل ىغبنيو قتع وأ ءاضق وآ عيب
٠ هدلول دلاولا فلحي الو كلذب هيلع



١٢٠ 

 نم هدلاو لام فق ديعلا ةميت دلولل ناك لام هلو دلاولا تام ناق

 ٠ هتوم دعي

 : ةلاسم ةهج

 موق دذع ثاريم هل بجو دلو هل لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 مالذلا ركنأ مث مهمسا وآ لاملا نم ءىش ىلع موقلا هوب حلاصف

 مسقلا كلذ تبثي له _ ملع نيح ركنأف اغلاب ناك وأ غلب نيح
 ؟ حلصلاو

 اريبك وأ غلبف اريغص ناك دلولا ركنأ اذا حلصلا امأف تفصو ام ىلعف
 ٠ حلصلا كلذ متب الف ملعف

 مساقت ىذلا مسقلا كلذ مت اريغص دالولا ناك ناغ مسقلا امآو

 ٠ غلب اذا كلذ ى رييغت هدلاو

 كلذ ريغف ىأر الب هدلاو مساق اذاف اغلاب اريبك دلولا ناك نا امأو

 ٠ كلذ هل ناك دلولا

 : ةلآشضم وج

 دلو هل ىذلا امأو ركب ىبأ نب دمحم نب دمحآ ركب ىبآ نع بسحأ

 عيب ىلا جاتحا ناك ناف هدالوأ نم رضحلا ىلع هلام عيبي نأ دارآو فئاغ

 ٠ هبلع ساب الغ مهيلع هعابق هدالوأ ىلع هلام

 زوجي الف بئاغلا هدلول ءاكرش ارنوكي الئل مهل هعيبي امنا ناك ناو
 ٠ ةفصلا هذه ىلع مهل هعيب

 : ةلاسم وج

هتدلاو عم دلو هل ناك لجر نعو ةفيذح ىبآ نب العلا باوج نم



١٢١ 

 ىلح نم نيز هيلعو هدلاو ءاجو هغولب لبق وأ غلب ىتح هتدلاو عم لزي ملو

 ٠ ىدلول وه لب دلاولا لاتو ىل اذه ةدلاولا تلاقف ٠ هريغ وأ

 ٠ اهدلو هتراعا اهل هنآ ةنيب مألا ميقت ىتح دلولل ىلحلا : لاق

 .: ةلآسم وه

 راعص مهو هدال وألا هلامب دهشآ لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ هدالوآ نم هعزتني ملو لاملا هعياب وآ رخآلا هب دهشاف عجر مث رابكو

 داع مث هيلع مهل قحب هدالوأل هب دهسثآ ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ءاضق زاجو هدالوأ نع لاملا لاذ هيلع هل قحي رخآ لجرل هب دهشأف

 ٠ ىبنجألل بألا

 هدال وألا ل املاف ةبطع هاطعأ امنا و قح ريغب ىبنجألل هب دهشآ ن راك ن

 هاضتو هعيبي زوجي امنا و هدلو لام نم لوصألا ق فألا ةيطع زوجت ه الو

 ٠ هعزتيال مل وآ هعزنتنا

 ىذلا مهيبأ لام نم مهل ىذلا لاملا ىورش هدالوأ ناك بذلا كله ناو

 ٠ هدالوأل كلذ مرغب هيلع مكحي مل ايح فألا ماد ام اهلو ٠ هاضتتو هعاب

 الق راغصلا دالوألا اماف ٠ قح ريغب ةيطع هاطعأ امنا فألا ناك نا

 اوزرحأ اذا رابكلا هدالوأل ةيطعلا زوجتو مهيبآ نم ةيطعلا مهل زوجي
 اذه ىلع ةيطعلا تزاج مهريغ هاطعأف بألا عجر مث مهوبأ مهاطعأ ام
 نوكي نأ الا هتوم دعب الو هتايح ق هلام ىف مرغ مهل نكي ملو هجولا
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو كل تفصو ام ىلع وهف هيلع مهل قحب لاملا كلذ مهاطعأ

 : ةلأسم ةهج

 فورعملا ىلزنمف ىثنآ دلو ىل ناك نا هضرم ق لاق لجر نع لئسو

 ىثنأ دلو هل نكي ملو اركذو ىثنأ تدلوف الماح هتجوز كرتو تامو اهل
؟ هذه هتنبال هلزنم نوكي له هتيصو موي



 س ١٧٢٢

 . هل ةني ١ اهنأو اهيسىىت هتحلم ام ىنعمب اهل تباث هنا ىعم : ل اتت

 ةيصولا موي الماح تناك هتأرما نأ ملعي نكي مل نا تيأرأ : تلق
 ؟ كلذ اهل تبثي له اهثاريم مكحو اهبسن هتحلي ىثنآ دلوب تءاجف

 ٠ ىدنع اميف رارتنالا اهل تبث ثاريملا اهل تبث اذا : لاق

 : ةلأسم دجا

 هيلع فقوي ائيش ايبص ىطعآ نمعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ هابص ى هب عفتني وأ هغولب ىلا

 دف ةيطعلا كلهتسا ناف هابص ف هب عفتني لب تفصو ام ىلعف
 ىبصلا زارحا ليت ىطعملا عجر ناف ىبصلا غلب ىنح كلهت مل ناو تكله

 ٠ اهبحاص ىلا ةيطعلا ثعجر هغولب دعب

 ناو زوجت ال ريغصلا هدلول دلاولا نم ةيطعلاو ةيطع لحنلاو
 ٠ ثاريملا ىلا كلذ عجر دلاولا تام

 : ةلاسم ةهج

 ىلا هتلازآ مث هلامب هتانبل دهسآ لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 ٠ كلذ لبت نهنم هعزتنا ناك دق هنا نهوبأ لاتغ نمهمأ

 لاملا ناك اذا هعزتني مل وآ كلذ لبق هعزتنل لاملا نهفالتا زوجي له

 ؟ د دي ف

 بلا لاقو نهمأ ىلا لاملا نلزآ دت تانبلا نك ناف تفصو ام ىلعف
 نلزي نأ لبق هعزتنا دق هنآ ةنيبلا بألا ىلعف كلذ لبق هعزتنا هنا

٠ نهمآ ىلا لاملا



 س ١٧٢٣

 ٠ اهنيمي عم لاملاب ىلوآ مألاف كلذ ىلع ةنيب بألا عم نكي مل ناف

 عزتنا ناك اذا لاملاب ىلوآ بألاف هتانب نم لبق نم لاملا عزتنا ناو
 لاملا لصآ ناك اذا اذهو نهمآ ىلا لاملا لوزي نأ لبق نم هتانب نم لاملا

 ٠ هد_ذع نم

 اذاف هريغ دنع نم هتانب ىلا راص امنا هدنع نم لاملا لصأ نكي مل ناو
 عازتنالا لبت لاوزلا ناك لاز دقف عيب ريغ نم وآ هريغ ىلا عيبب لاملا لاز
 هتانب لام لازآ دق بألا نوكي نآ الا نملامب ىلوأ نهو عازتنالا دعب وأ
 ٠ هتانب كلم نم لاز دقف هلازأ اذاف هكلم نم

 : ةلضعم ج

 قفني نآ هل ناف ةقث ريغ ريقف بآ ىبصلل وأ ىبصل ةعبت همزل نمو
 ٠ عايضلا هيلع فاخي ناك اذا هوسكيو كلذب هيلع

 عايضلا هيلع فاخو هوبآ ناك اذا كلذ هلف اينغ هدلبلاو ناك اذا كلذكو

 نوكي ىنح هياجآ نأ هبآرب نوكي هدلا و ريشنسي نآ ل اح ىلع ىنبجعيق

 رماي ٠ ه رمن

 عانتمالا ىدنع هرضي مل ىبصلا ىلع ررض ببس هعابتا ق نيبت ناو

 ىلع ريفوتلا هيف اجر اذا هيف رظن حالص رظن ببس ناك نا ررضلا ىلع
 . ىبصلا

 ؟ هيأر ريغب كلذ لعفي نأ هل له ةقث ريغ وهو كلذ ذخأ دلاولا بلط ناف

 ٠ معن : لات

 : ةلاسم ةخ

؟ رخآ دلول رقآ مث لامي هدلول رتآ نمو



 س ١٢٤

 هب رقآو لوكلا نم هعزتنا هنأ حصي ىتح امهنم لوأال هنأ : باوجلا

 ٠ ىنانلا رارقالا تيث رخؤتل

 : ةلاسم ج

 هدلو دب ق اميفو هدلاو ق رخآل زاجآ اذا لجر ق ديعس وبآ لاق

 ٠ هلامو هلامعتسا نم هل زيجي نأ دلاولل زوجي لام نم

 ؟ لاملا نم هدي ىف امب عافتنالا و هل

 ةيطعلا قو اهدلو لام ف دلاولا لثم نوكن له ةدلاولا كلذكو : هل تلق

 ؟ اهل اهدلو نم

 ٠ ةدلاولا نود دلاولل وه امنا كلذ نآ انباحصأ ةماع ق امآ : لاق

 ةدلاولل زوجي اميغ امهنيب كلذ ق ةاواسملا مهلوق ضعب ىف هبس دتو
 هذم ذافنالاو هلام نم عافتنالا ىف دلاولل زوجي ام هبشي اهدلو لام ىف
٠ فورعملاب



_ ١٢٥ 

 نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ى

 مهعيبو مهرمأ ماكحأو ىمعألاو مجعالاو لتعلا صتانو هلامو ميتيلا

 باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 : ةلأسم ة

 اليكو هيف لكوي ملو هدلاو كله ميتي .نع تلأس ىراوحلا وبآ نع
 نكسي اهعم وهو هرمأب موقنو هلوعت ىهو ةلاخ الا ميتيلل سيلو الام فلخو
 هلمعي نأ لماعلل زوجي له اهلام تطعأ امك هلمعي الماع هلام تطعأ امناو

 لاملا ىاع موقي نأ لماعلا عسيف لماعلا هلام ىطعي ليكو هل سيلو اهلوقب
 ٠ هعسي ال وأ ةلاخلا ىل ا ة رمثل ١ ملسيو هئنصح ذخآيق

 نا كلذ لماعلل زاج ةنيمأ ةقث ةلاخلا هذه تناك ناف تفصو ام ىلعف

 تفصو امك تناك اذا ميتيلا ةلاخ ىلا ةرمثلا ملسيو هنصح ذخايو ءاش

 ٠ حلصمل ا نم دسىخملا ملعي هللا و كل

 ملسي نآ لماعاا عسي مل ةنمآ الو ةقث ريغ ميتيلا ةلاخ تناك ناو

 ٠ لاملا اذهل الو اهيلا ةرمثلا

 : ةلأسم وج

 د_ةق هنآ الا غلي مل ميتيلا نع هتلأسو ىراوحلا ىبآ باوج نم

 مايقلاو ةعيض لمع نم سانلا هيلا جاتحي ام ىلا جاتحم وهو ملحلا قهار
 :ام ىنطي نل ىلا جاتحاو هيلع دمسي ارامح ىرتكي نأ جاتحاو هلام ىلع
 دامسلاو روثلا ىرتسشيو ءىش هيلع صقن اذا ضرقتسيو ضرعتو
٠ كلذ هابسشآو



١٢٦ 

 هيركي ناو اذه ىلع هلماعي نآ نيملسملا نم لجرل زوجي له : تلق
 وحنو نمثلا هنم ضبقيو هل عيبيو هنم ىضتتيو ضرقيو ءاركلا هنم ذخأيو
 لمعي نآ نيملسملا نم لجرل زوجي له هلام هل لمعي لماع ىلا جاتحاو اذه
 ؟ هيلعو هل اميف ةمساقملاو ةلماعملا فرعي ناك اذا ةرمثلا همساقيو هل

 ٠ نزويو لاكي امب لماعي نأ انظفح اذا انل ىخأاي ملعاف

 قا رسآ ق عابي اممو عاتم ١ نم ائيش ىرتشي نأ دارأ نا كلذكو

 ٠ كلذ هل اوزاج دقف مادألاو ماعطلا نم نيملسملا

 ٠ زئاج كلذف ١ دامس ىرنشي وآ ارامح ىركب نأ دا رآ نا كلذكو

 لسرأف ةاسث اببص ىضق ناك دقو هللا همحر رثؤملا ابآ تيآر دقو

 هلععل نأ ةاسثلا نم رثؤملا ىبأ ةصح هل ضبقي نم اميتي ناكو ىبصلا عم
 ةاثلا اوموقي نآ دارأ اه كلذو ةاشلا نمث نم هثنصح ةيبصلا ىطعي نآو

 ىرتكي الو ىرتشي الف ضرألاو لخنلاو ءاملا نم لصألا امف ٠ اهنوعيبي وآ
 ماعطلا نم ائيس الو مهاردلا نم ائيش ميتيل ضرقي الو نيغلابلا نم الا

 ٠ ليكوب الا لوصألا نم ءىش ق الو لحي الو لماعي الو هنم ىنطي الو

 ذخأي وأ ليكوب الا هضرأ هل لمعب نآ نيملسمل ا نم دحأل زوجي الو

 : ةلأسم ج

 تكردأ اذ ١ اهنيح نم ع ايت وآ هل سبحت ميتيل ا ر امث ق فلتخا دقو

 ؟ هتوسك كلذكو مويب موي هتوق ىرتشيو

 ٠ ضعب هزجي ملو نيملسملا ضعب كلذ زاجأف

٠ ةخسن قو : ضعب لاتو



 ۔ ١٢٧

 ىنطيو ضبقلا ىق بطرلا نم هتقفن ردقب هل سبحي : لاتق نم لانو

 ٠ ىتب ام

 ء اضيأ فالتخالا هقحلي ةرذلاو ربلا رامث ق كلذكو

 ٠ غليب ىتح هيلع قفنيو هلام نم عابي نأ ىآرو

 : ةلأسم :يجا

 هل زوجي له نيحلاصلا لبن نم ميتيلا ليكو نعو ىراوحلا ىبآ نعو
 ؟ عاشملا لاملا نم هل ىرتستب نأ

 لاملا نم ميتيلل ىرتشي نأ ليكولل زوجي معنف تفصو ام ىلعف
 ٠ لصألا نم عاشملا

 ٠ هنم ميتيلل هي الام الا كلذ هل زوجي الف باودلاو ةىنآلا نم امآو

 هل دبال باود وأ عابت ال ىتلا ميتيلا لام تناك اذا باودلا تناكو
 ٠ هل كلذ ىرتشي رجزلاب الا ىقسي ال لام هل ناك اذا اهنم

 الو ك'ذ در هيلع نكي مل هل عاتملا نم ائيش ذخأ دق ناك اذاو

 + هل احالص كلاذ نآ ىآر اذا هتمارغغ

 مهيف ناكو ةثرولا نيب ناك امسق متأ ىلع نب ىسوم نآ انغلب دتو
 ٠ امات

 . ليكولل كلذ زوجي ىسوم لعف ام ىلعف

 نم وآ ناطلسلا لبن نم ليكولا ماقم موقي نيحلاصلا لبق نم ليكولاو
٠ هيبآ لبقت



- ١٢٨ 

 ةجح هنأل عاسم ا نم الا لاملا نم ىرتشي نآ هل سيل نآ : ليق دتو

 نم ىرتشي نآ هل سيلو هتعفست هكردت مل ليكو هلو ميتيلا غلب اذا هيلع

 : ةلاسم :دج

 تفلخ ميتي وهو اهنباو اهجوز تفلخ ةآرما نعو ىراوحلا. ىبأ نع
 مسقي نآ ميتيلالوعي نم بلطو اليكو ميتيلل دلبلا ءاحلص مانأو ايلح
 ؛ ىلحلا مسقي نأ ليكولل هلعل ميتيلل كلذ زوجي له ىلحلا

 ٠٥ب ىف نوكيو ىلحلا مسقي نأ ليكولل كلذ زئاجف تفصو ام ىلعف

 ملست امناو ميتيلا لوعي نم ىلا ةضيرفلا عفدتو ةضيرف ميتيلل ضرفيو

 : ةلاسم وج

 قناد لجر ىلع هلو اميتي فلخو كله لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 ٠ ليكو ميتيلل سيلو

 اذهب ميتيلا اذه معطي نأ كلذ نم صلاداخلا ناغ كل تفصو ام ىلعف

 ٠ ارمت وأ ازبخ قنادلا

 ٠ كلذب ازوم معطأ زوملا لهآ نم اذه ناك ناو

 ٠ ارمت وآ ازبخ هي معطيلف كلذ لهأ نم سيل ناك نا

 : ةلاسم ةا

 ةصح وآ بح وآ ارمت وآ مهارد ميتيل هدنع نمعو ىراوحلا ىبآ نع

؟ هنم صلختي فيك لام ق



 س ١٢٩

 ملس ناطلسلا لبق نم ليكو وآ هيبآ نم ىصو ميتيلا اذهل ناك ناق
 ٠ ءىرب دت مث هعم ىذلا كلذ هيلا

 هعم ى ذلا ءىشلا كلذ همعط ليكو الو ىصو ميتيلل نكي مل نا و

 نم ائيسث هيلا ملسي نآ هل سيلو هلوعي نم ىلاا هملسيف ةضيرق هل نوكي وأ
 لوقي ىلاعت هللا نأل انها رم ناك ولو هنع بيغيو اريتك وآ اايلتق ناك كلذ

 صخر امناو مهلا رمآ اوعفداف ) ١ دنر مهنم متسىنآ ناف حاكنلا اوغلم ١ ذاف (

 ىلع هنمأي نم هيطعي وآ هيدي نيب هلكأيو هب معطب نأ ف كلذ ف نوملسملا
 ٠ ةوسك هل ىرتسشيف ةوسك ىلا ميتيلا جاتحي وآ هب معطيغ كلذ

 ٠ هللا ءاسث نا ءىرب دقف ةوسكلا ملس اذا

 عاتملا نم قاوسلا ف مهل عابيو مهنم ىرتسثي نآ اضيآ اوصخر دتو

 ٠ كلذ هايىنآو ناويحلا نم رثكلا نمنلا هل ىذلاو لوصخلا الا ماعطلا و

 ٠ نايبصلا نم ىرتشي نآ زوجيالو

 : ةلآسم وبع

 : باتكلا ريغ نمو

 ٠ ةبراضم ميتيلا لام عفد ق ديعس ىبآ خيشلا نع انفرع ىذلاو

 ىصولا ىلع ةعيضولاو هل حبرلاو هلامب ةخسن ميتيلا لامب رجتي : ليق
 ٠ نيمألا وآ

 ٠ كلذب ملع اذا براضملا كلذكو

 ٠ كلذ زوجي الو هب براضي ال : ليقو

 ٠ هيلع ةعيضولاو حبرلا ميتيللو كلذ زوجي : ليقو
( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٩١ م )



١٣٠ 

 : ةلآسم وج

 افراع نوكي تقو هيلع ىتأي صقن هلقع ف لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 وهو هصقني ام الو هديري ام فرعي ال هلعلو هلقع ريغتي تقوو سانلاب
 هنآ الا كلذ ىلا جاتحم وهو مهدنع لكأيو سانلا مدخي ناك نمم فيعض

 هلقع ناك ولو ٠ هانع ردتي همعطآو همدختسا نا زوجي له هل لام ال

 : ةلاسم وهم

 ٠ ىبصلا ةلزنمب اهنا نونجملا ةيصو ف ليقو

 نم ثلثلا ىلا قوقحلا ريغ ربلا باوبأ ىف تناك اذا زوجت : ليقف
 ٠ هلام

 ٠ هلام سمخ ىل ا : ليتو

 امل فالتا كلذ نأل نونجم ا الو ىبصلا ةيصو زوجت ال : ليقو

 ٠ امهل

 لصق

 ٠ ىمعألا عيب ف
 بانكلا ىلا ةفاضالا نمو

 : ةلاسم .

ىمعألا عيب زوجي هنأ نامثع نب ناهبن نع تظفح ىراوحلا وبآ لات



 س ١٣١

 اهنمث وأ ةليل وآ راهن فصن تعب لوقي رهنلا نم ءاملا لثم هيلا رظني ال اميف

 . ءاه نم رثآو

 ٠ أذه لثم ق ٥ارش زوجي كلذكو

 ٠ هتجوز قالطل هعيب كلذكو

 : ةلآسنم وج

 عيب نا ىلاا هاعد خيشلا كيرش ىف تركذو ىراوحلا ىبأ عماج نمو

 هوسكيو هيلع قفنيو تيبلا ىف هعم نوكي نآ وه هل نمضو ج راخ نم هلام ةيقب هل
 كلذب هل نمضو خيسثلا تومي ىتح هاسكو هيلع قفنآ لاملا غرف ام ىتمف
 ريثك وأ ليلق نم هلام نم هل ناكام هعياب هنآ ىرتشملا هيلع دهسنآو هعبات مث
 معزو هسفنل دهشأ ىذلا وه ىرتشملاو ءامسلا هتلظأو ضرألا هتلنأ
 ةسمخ ىطعأ ىرتشملا نآ مث ىردي ال ل_ةعلا بهاذ ناك هنآ ىمعألا

 مل هكرتو هالجأ مث امهرد نورشعو ةسمخ هبلع ىقبو ث امهرد نيعبسو
 ٠ هسفن ىلع هطرش ىذلا طرشلا الجأو اسآر هل مغري

 لوهجم ميب اذهف طرشلا اذه ىلع ميبلا ناك ناغ تفصو ام ىلعف

 ٠ عئابلاو ىرتشملا ضتتنا ضقن كلذ نم ائيش دارأ امهيأ ضقتنم وهو

 عئابلا ىلا نمثلا نم عفد ام ذخأ كلذل ضقانلا وه ىرتشملا ناك ناغ
 ٠ لاملا نم لغتسا ام هيلع بسحو

 عبتو هلام ذخأو نمثلا نم ذخآ ام در ضقانلا وه عئابلا ناك ناو
 ٠ نامضلاب ةلغلا تناكو لاملا نم لغتسا امب ىرتشملا

 ادحآ عسي الو دودرم وهو زوجي ال ىمعألا عيب نأ : لصألا فو

 اذه ةللا قتيلف هل عيبب اليكو لكوي نآ الا ائيش ىمعألا نم ىرتشي نا
 التاع ول لقعلا بهاذ ىمعألا ناك هلام هيلع دريو ىمعألا نم ىرتمللا
ه دودرم عيبلاف



١٣٢ 

 ةلاشضم دنب :

 ؟ هتيطعو هؤارسثو رصبي ال ىذلا فوفكملا روعألا عيب نع لئسو

 هيلع زاج اليكو كلذ لكو ناف ءارش الو عيب الو هل ةيطع ال : لاق
 ٠ ليكولا لعف ام

 ٠ زارحالا هيلعو هل زاج ةيطع هاطع نا و

 : ةلاسم ادج

 ؟ هدبع بتاكب نأ زوجي له ىمعالا نعو ىراوحلا. نع بسحأ

 ٠ زئاج كلذف هسقن هل عابو هبتاك اذاف

 ٠ ىرتشملا هتتعي نآ الا كلذ زجي مل هريغل هعاب ناو

 : ةلآسم ةهج

 فيك مآ هبلع زوجيآ ركنأ مث ةفرعملاب رتناو اعيب ع اب ىمعأ نع هنعو

 ٠ ةفرعملاب رقن ولو هيلا رظني اميف ىمعالا عيب زوجي الف

 : ةلأسم وب

 لجرل عاب اذا ىمعالا عيب نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نم
 ؟ ىرتشمللو هل زوجي له هلام نم ائيش

 اذا كلذ ق ىرت ام تلتو ٠ هب اقراع ناك هنأ رتغي مل نا تيأرأ : تلتو

؟ روعلا هب عقي نآ لبق لاملاب اغراع ناك هنأ رقأو هلام عاب



١٧٣٣ 

 ىمعأ ناك اذا هنيه الو هءارش الو هعيبي زوجي ال ىمعالا نأ ملعاف

 رصيي امم ائيسث عيبت نآ الا نيعلاب رصيي اميف هعيب زجي مل رصبلا بهاذ
 ىمعاألل زئاج كلذ ناف هتبيهو 7 ءا عيبب لثم كلذو هيلا رظني الو

 مسق ام ىلع وآ ث راثالا هيمستب راهنألا نم هيرتسشيو ءاملا عيبي نأ هيلعو
 ٠ راهنلا

 كلذ زاج اهل ىذلا اهتادص اهجوزل تعاب ايمع ةآرما نآ ول كلذكو

 ٠ اهيلا هملس نكد مل ام كلذ عبمج وآ ناويحلا وأ لخنلا نم قا دملا ناك ١ ذأ

 ٠ قادصلا كلذل هءارش زجي مل اهيلا هملس اذاف

 ٠ هيلع قادصلاب هجيوزت زوجي كلذكو

 ٠ اهيلع زوجي ءايمعلا ةآرملا جيوزت زوجي كلذكو

 ٠ مهعيب الو ديبعلل هؤارش زوجي الو هدبعل ىمعألا قنع زوجيو

 هرصب باهذ لبق هب فراع هنأ ىرتشاو عاب دق امب ةفرعملاب رفأ ناف
 زاج ناك امع صخن هعاب ىذلا ناك ناف صقني وآ ديزي امم كلذ ناك ناق

 . ٠ ى 7 ذملاا ىلع هعيب

 ٠ 4 عيبي ز_جي مل ادئاز ناك ناو

 هتفرعمب رقأ ولو هعيب زجي مل هناصقن الو هتدايز فرعي ال ناك ناو
 ٠ صخنبو ديزي امم ناك اذا ه٥هرصم باهذ لبت

 ٠ هلو هيلع كلذ زاج ضزألا عيب لتم صخقني الو ديزي ال امم ناك ناو

 ءىش ق اليكو لكو ١ ذاف هل عيبي نم لتكو حبيب نأ ىمعألا دا رآ نا و

 هلك ه_يف لكو اميف ةفرعملاب رقي مل ولو ليكولا عيب زاج هعيبي هلام نم
٠ هيلع ءارشلا زاج ائيسث هل ىرتشي هلكو نا كلذكو



١٣٤ 

 نه هيلا رظنب ام عيمج ق زوجي ال ٥ءارشو ىمعخلا عيب نأ ملعاو

 كلذك نزوي الو لاكي الو نزويو لاكي امو لوصألاو ناويحلاو ضورعلا
 ٠ هتبيه

 : ةلاسم اج

 فرعو هل بتك ١ ذا باتكلا فرعبو عمسب ال ىذلا مصألا نع لئسو

 ؟ ٥ءارشو هعيب زوجي له باتكلا

 ٠ معن : ل انت

 : ةلآسم %

 الام بسكت مث بآ هل فرعي ال ىذلا ىبصلا ف هللا دبع وبآ لاق

 ٠ هل فورعم محر هل نوكي نأ الا هلاع نمل هثاريم نأ

 ٠ هلك هل امم ىصوآ ناف : لبقتو

 ةجوز محر هل نركب نآ الا كلذ زاجو محر هل نكي مل نا : لاتو

 ٠ ثلثلا ىلا دزت ةيصولا ناف

 ناك ناو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجوب كلذكو : هريغ نمو

 ٠ ثللا ىلا الا هتيصو زوجت الف : ةجوز هل
 عبرلاو جوزلل ىذلا فصنلا وأ عبرلا ىلا كلذ زوجي : لاق نم لاتو

 ٠ هلك ةيصولا زاج هيف ىقب امو ةجوزلل ىذلا

 ٭ سنجللف ىقب امو امهتصح نيجوزلل نآ لوقي نم لوق ىلع كلذكو

٠ نيجوزلل لاملا لك ءىش نيجوزلا عم سنجلل سيل : لانق نم لاتو



_ ١٣٥ 

 -٠. ةلا .

 : ةفاضالا نم باتكلا ريغ نم

 اذا هيلع دوق الو ىبصلا ةيانجك مجعةلا ةيانج نأ راثآلا ضعب نم هيلا
 ٠ ملعأ هللاو لتق

 ٠ باتكلا ىلا عجر هدنع ام ىردب ال هنأل ةءارد الو هل ةدالو الو

 لصق

 نآ عيطتسي ال هلعل نمو نونجملاو نمزلاو دعقملاو ىمعألاو ميتيلا نعو

 ٠ ةوسكلاو ةقفنلا مهل مهنتثرو مزلي و هسفن لوعي

 لثم المع نولمعي نمزلاو دعقملاو ىمعألاو ميتيلا ناك ناخ : تلتو
 ةوسكلاو ةقفنلا مهل مآ مهتنؤم نم نوكي له كلذ وحن وآ ةطايخلاو فيفسللا

 بسك هل ناك اذا ميتيلا كلذكو ائيسث نودري اوناك ولو مهئايلوأ ىلع ةمات
 ؟ هتقفن نم نمكي له

 ناف مهتثرو ىلع مهتنؤم تركذ نيذلا ءالؤه ىدأف تفصوام ىلعف

 فورعملا نم ءىشي سانلا نم دحآ مهلصو وآ مهتبسكم نم ائيش اوباصآ

 سيلو مهنايعآب ةثرولا ىلع امناو مهتثرو ىلع مهتنؤم نم عوفرم كلذ ناك
 . مهتنؤم مهمزلت نيذلا مهجاوزأ الو مهدالوأ ةنؤم مهيلع

 . باتكلا ىلا ةفاضالا نمو مهتنؤم اوفلكت مل ءارقف مهتثرو ناك ناق

 : ةلآشضم 3

 نم عايب نآ جاتحا اذا ميتيلا ق هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

تاقثلا هل ١ ولكوي مل ١ ذأ هقث لكو هل دجوي ملو هتقفنو هتوسك ق هلام



 س ١٣٦

 ملو ةقثب سيل نم هل لكوي وأ هتث ريغ ثن اك ول هن دل ١ و لكوت نأ زوجيأ

 ؟ ةنايخ هنم فرعت

 ٠ ةقثلا الا ميتيلل لكوي ال : ل انن

 هتدلاو عم ميتيلا ناك ةتث ليكو دجوي مل اذاو كلذ دجوي مل اذا

 بجي ام هلام نم عيبيو مكاح ناك نا مكاحلا كلذ ىلي ةضيرف اهل ضرفو

 ٠ ةضيرفلا نم ميتيلا دلاول
 ٠ انفصو ام ىلع كلذ ىلي نيملسملا ةعامجف مكاح نكي مل ناف

 . هيلعو هل مكح ام ميتيلا ىلع زئاج هرمأ ميتيلا ليكو نا : ليقو
 ٠ ميتيل ا ةنيب ردهي نآ هل سبلو هل مكح اميق زوجي : لرتو

 كلذي لدع ةنيب هل تماتو ميتيلا غلب اذاف هتح ىلع فلحتسا اذاو

 ٠ هل وهف قحلا

 : ةلاسم :دنج

 ىماتيلا ضئارفو هللا همحر ىراوحلا ىبل نع ةلأسم قسن ىلع
 ىلع ةضيرفلا قفنملا قحتسي نأ دعب نم مهلوعي نم وآ تاهمألا ىلا ملست
 ٠ ىماتيلا

 اهل ١ ملسن رثكآ وآ لقأ وآ نيرهش وآ ١ رهش مهيلع تقفنأ اذا

 نمق روهشلا نم ىضم امل اهد تع نم مهيلع تقفنآ ام ىماتيلا لام نم

 ىتح ملس امل نماض وهف لبقتسي امل ائيس اهريغ وأ مألا ىلا ملس
٠ كلذ عيمج قحتسي



 س ١٣٧

 : ةلآسم دبجا

 دارأ ميتيل نقح هيلع ناك نميف هللا 4٩ محر ىراوحلا ىبأ نعو

 ضرف ام ىلع هيل ١ ملس ام ىلع هنمب هلوعي نم ناكو هنم صدلاخل ١

 امك ميتيلا ةنؤمل هلوعي نم هلبق اذاف لقأ وأ رثكأ وأ مولعم رهشل هل

 ٠ هللا ءاس نا. هنم ىري هبلع هضرف

 هلام ةرمث اميلا ملس ةقث ميتيلا ةدلاو تناك اذأ : لوقي ناكو

 . لضفيو هتنؤمب موقي هلام ناك ولو

 نوكي نأ الا هلام ةرمث اهيلا ملسي مل ةقث ريغ هتدلاو تناك ناو
 ٠ ٠ ةقث ريغ ول ةنقث تناك اهيلا ملس هتنؤمب موقي ال هلام

 : ةلاسم اه

 ىذلا هلام بلطو ميتيلا غلب اذا : هللا همحر ىرا وحلا ودآ لات

 ليكوب الا ميتيلا لام عيب زوجي الو هلام ميتيلل ناك بستحم أ هع اي

 ( ٠ ميتيلا حئابلا قحليو عئابلا ىرتسثملا قحليو ىصو وآ

 . ءىشب ميتيلا قحلي مل هتلافك ىلع دهشأ الو ةضيرقفي هذخآ ناك نا

 : ةلآشضم ادا

 ىدأ ام بلطو ميتيلا غلب اذا ىراوحلا وبأ لات رخآ عضوم فو
 ٠ ميتيلا ىلا كلذ ءادآ ىصرولا ىلع ناك رابجلا ىلا ىصرولا هتع

 ناك هغولب لبق ميتيلا توم دعب نم ميتيلا ةثرو بلط نا كلذكو
٠ كل ذ مهل



 س ١٣٨

 : ةلاسم نيج

 ضرأ هل تناك اذا ميتيلا ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ٠ لخنلا تيرش

 لصي ام ردقي لخنلا هذه ق ميتيلل حالصلا نم لصي ناك نا : لاق

 ٠ كلذ لعف اذا كلذ هل زئاجف ةعارزلا نم قفارملا نم اذه ىلا

 ىطب ىتح كلذ هل زجي مل حالصلا نم رثكآ قفرلا ناك ناو

 ٠ ةعارزلا نم ةصحلاو كلذ نم لضفلا ميتيلا

 ٠ ميتيلا لام نم ائيسث بهي نل ليكولل سيلو .

 ٠ بئاغ الو ميتي لام ىف ةقدص ال : ليقو

 اذا ميتبلا مهاردو غلابلاو ميتيلا لام ىف ةدجاوف ةاكزلا امأو

 ٠. ىرتىنئا امب ىلوآ ميتيلا ىلوو ةاكزلا اهنم تعطقنا الصأ اهب ىرتشا

 مهاردب الصآ ميتيلل ىرتسثي ال هيصوو ميتيلا ليكو نآ : لين دتو
 كلذ متأ ناف غلب اذا ميتيلل رابخلاف الصأ مها.ردب هل ىرتشا ناف ميتيلا

 ليكو وآ ىصو نم هارتشا نمل ءارشلاف كلذ متي مل ناو هل ءارشلا

 ٠ ميتيل مهاردلا نامض هيلعو امهريغ وأ

 راضملاب ىتل | عفشل ا نم هل ذخآ ام اضبآ هبلع زوجي : لوتو

 ٠ عاشملا ريغ

 ٠ كلذ زوجي ال : لوتو

 : ةلاسنىم :هج
 هب هل ىرتسيو ميتيلا لصآ ميبي نأ ليكولا ول ىصولل اوزاجأو

٠ هل رفوأ كلذ ىآر اذا هنم لضفأو ل وصخزا نم هلثم وه ام



١٣٨ 

 ٠ هزجي مل كلذ نيملسملا ءاملع ضعب درو

 ٠ لصأب الضأ ميتيلا لامب ضايقلا ف فالتخالا كلذكو

 فالتخالاب هيف لوقلا مهس حرط ريغب رايخلاب مستلا كلذكو
 ٠ ءاوس

 نم هحالصاو هليكو وأ هبصو نم ميتيلا لام هعارز ق فلتخا كلذكو

 ٠ ضعب كلذ زاجآف ميتيلا

 ٠ كلذ زجي مل : ضعبو

 نم اهلام نم اميلحي نأ اهيصو وأ ةميتيلا ليكو ىلع سأب الو
 ٠ كلذ ةعس اهلام ق ناك اذا فارسأا ريغ

 ريغ وأ ةثروأ ناويح نم ميتيلا لام نم ليكولا وأ ىصولا عاب ناو
 ٠ هل نماض وهف ءاغو هل جرخي ملو كلذ

 مزلي هنأل هدبع جوزي ال ميتيلا ليكو هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق
 ٠ هديبع ةجوز ةقفن ميتيلا

 ٠ هتمآو ميتيلا دبع ىصولا جوزي : لوتنو

 ٠ هدبع جوزي ال و هتمآ جوزي : لوقتو

 : لصت

 لقعلا صقنتنملاو هوتعملاو ميتيلا ف هللأ همحر ىراوحلا ىبأ نع
 موقيو مهنع عفديو مهلام ظفحيو مهرماب موقي ليكو مهل دجوي مل اذا
ةقثلا لهأ رمأي نأ هلغ مكاحلا نكمي ال رمل ىتأي نأ الا هسفنب كلذ مكحلا ىليو مهل ةلاكولا ىلع الجر ربجي نآ مكاحلل سيلف مهتجحي



 س ١٤٠

 نم ىلو ناطلسلا نأ رثألا ءاج هنأل كلذ ىلع مهربجيو كلذ ف مايقلاب

 : ةلاسم ةهج

 لخنلاو ءاملا نم لوصألا نا : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاتو

 . ليكو وآ ىصو نم الا ىرتكت الو ىرتشت الف ميتيل تناك اذا ضرألاو

 ٠ ةنقث ناك اذا ناويحلا ىق بستحملا ميب زوجي : لوتلا ضعب فو

 : ةلاسم نهب
 ضرأو ءامو منغ مهلو ماتيأ اهعم ةأرما ىف ىراوحلا ىبأ نعو

 ماتيألا لوعنو ضرألا ىركتو ءاملا ىنطتو ناويحلا عيبن نآ اهل زوجيآ

 ٠ مهرمأب ةمئان ىهو ةضيرف الو ة!دانم الو ةلاكو ريغ نم

 مهل تدهتجا اذا هللا نيبو اهنيب اميف كلذ اهل عساو : لات
 7٠٠... ...كلذف

 ةلاكوب الا اهل تبثي الو هلك كلذ ضقتنيغ ماكحألا ى امآو

 ٠ ةباصو وأ

 ٠ لصأذلا عيبت نآ اضيأ اهل زوجي : لوقو

 ماتيألا ةنتفن ف كلذ لعجت اهنا تلاتت اذا اهنم ىرنشي نمل زوجيو

 ٠ ةقث ريغ وآ هنتث ثناك

 نم وآ ةدلاو نوكتو ةقث نوكت نآ الا كلذ زوج د ال .: لوتنو

٠ ماحرألا



 ۔ _ ١٤١

 لصأئنا نود اميف ةلاكو ريغ نم بستحملا عيب زوجي : لوقو

 ٠ مكحملا ق كلذ تيثبو

 ةداعتقو ةدامسو ميتيلا مرص عيب نع هللا همحر ىراوحلا وبآ لئسو

 ٠ ةادانم ريعي هئام انطو هضرأ

 علقي مرصلا ناك اذا ةادانم ريغي ليكولا نم زوجي اذه نا : لاق

 ٠ .دامسلا كلذكو ةادانم ريغب ضزألا ةداعتو ءاملا ءانط زوجيو

 : ةلسم وب

 ائيش ميتيلل عاب اذا ميتيلا ليكو ق هللا .همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 { ٠ نمثلا نم طح الو ةلانتا ليكولل سيلف ةلاقالا تبلطو

 ١ | : ةلأسم دهب
٠١ 

 نم مهلام ىف اهين,ل ةليكو ةأرما نع هللا همحر ىراوحلا وبأ لئسو
 ؟ هريغ مهل ذخأتو مهل لامب ضب اتتت نآ ثد ١ رآ مهيبأ ليتق

 ٠ رنتص نب نازع كلذ زاجأ دت : لاق

 ٠ هللا امهمحر رذنذملا ني ريشي كلذ لعفو

 ةزاجالاب ذخآ نمف هللا امهمحر بوبحم نب دمحم كلذ ري ملو

 ٠ هل زاج

 : لصف

 ميتيلا لام ىنع فاخ اذا ميتيل ليكو ف هللا همحر ئراوحلا ىبأ نع
 هلاه نم ءىش ىلع حلاصو ميتيلا لام ق عقو دق ررضلا ىآرو ررضلا
١ ؟ هكم ىطعآو



_ ١٤٢ 

 ٠ مهل كلذ ناف هدعي هتثرو وآ كلذ ميتيلا فلط نا ملحلا ىف امأف

 دك ررضلا ىآر اذا كلذ ملسي نأ اجرب هناف هل اجرب اميف امآو

 ٠ هيلع حلاصو ميتيلا لام ق عقو

 ءىش ىلع حلاصي نآ هل زاج فلتلا ميتيلا لام ىلع فاخ اذا : ليقو

 ٠ غلب اذا

 : ةلاسم 7

 تضرفف ميتيلا قح هيلع ناك نميف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 تدفن نآ دعب نم ميتيلا تامو ميتيلا ةدلاو ىلا قحلا ملسو ةضيرف هل

 ٠ ةضيرفلا

 غرفتسي نآ لبق نم ميتيلا تام ناو قصلا هيلع ىذلا ىري دق
 اذا اذهو ميتيلا توم دعب نم قحلا نم ىقب ام اذه ىلع ناك ةضيرفلا

 ميتيلل ءىش الو مألل ةضيرغلا تناك ىضم امل ةضيرفلا ملس ناو

 ٠ هتثرول الو

 هلنا امهمحر بوبحم نبا نع ناهبن نع هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 نم مالغلاو ةنس ةرشع ىنامث ىلا ةنس رشع ةسمخ نم ةيراجلا غولب

 ٠ ةنس نيرشع ىلا ةنس ةرشع ىنامث

 ع -- َ ١

 ىف رتتست نل اهيلعف غلبت ملو ةنس ةرشع ىنامث ةيراجلا تغلب اذاو

. اهيلع هللا قوقحب موقت نآ اهيلعو تاغلابلا نم رظني نأ زوجي ال ام



١٤٣ _ 

 نم ريغصلا غلب اذا هنأ انعمس باتكلا ريغ نم : ةفاضملا ةدايزلا نم

 نيملسملا راثآ نم انعمس اذكه غولبلاب مهنم ريبكلا ىلع مكح ةوخالا

 ٠ ملعأ هللاو

 : لصف

 ظفاح هنآو غلب دق هنأ ىبص ىلع لدع ادهاش دهش اذا : ليقو

 ٠ ٥هدسشر كلذف هلا

 ؟ كلذ فيكو : ىراوحلا ىبأل ليق

 ٠ كلذ دح ىف راصو حبرلا نم نبغلا فرع اذا : لاق

 ٠ هلوق ليقيو ملحلا غلب دق هنا : لاتو

 : فالتخا كلذ ىفف غولبلا ركنأ ناو

 ٠ هتيحل جرخت ىتح هغولب فرعي ال : لوق

 ٠. ةنس ةرشع سمخ غلبي ىتح : لوقو

 ٠ ةنس ةرشع عبس : لوقو

 لاجرلا ةمالع تناكو هبا رتأ غلبو ةنس ةرمع عبس غلب ١ ذا بحأ انآو

مل ولو دوهشلا كلذب هيلع دهسثو غولبلاب هيلع مكحي نا رآ هيف ةرهاظ



_ ١٤٤ 

 ةلأسم ده :

 نكت ملو اهعم ميتي وهو هلام همآ تعاب لجر نعو باتكلا نمو

 همآ تتام دقو هلام بلطي مل نونس هل الخو غلب املف هنليكو الو هتيصو

 ٠ ةايحلا ىف همآ تناك وأ

 هلام بلطي ملف ةايحلا ىف همأو ميتيلا ذلب اذاف تفصو ام ىلعف
 تتام دقو لاهلا اذه ىف بلطم هل سيلو هبلطم لطب دنف همأ تتام ىتح

 عم نوكي نأ الا هلام كردأل همآ ةابح ىف بلط ولو اهتجح .تتامو همآ

 ٠ هلام عيب هب تبثت ةجح همآ

 ىف هنيعتسيو ةعيض ف مجعألا نيعتسي نمعو ىراوحلا ىبآ نع

 ؟ كلذ هل زوجب له جيلوحلا

 ه التاع اغلاب ناك اذا كلذ هل زوجي معن

 هرجأ هيفويو هلماعيو هرجتي نمل زاج رجألاب لمعي ناك نا كلذكو
 ٠ التاع ناك اذا

 زاج هريغو ءاملا ىف ضايقلاو ءارشلاو عيبلا مهفي ناك نا كلذكو

 ٠ ىطعي امو ذخأي ام فرعي ناك نا هللا ءاش نا كلذ

 ٠ هللا ءاش نا كل تغصو امك ةبراعلا و ضرقلاو ةنيادملا ق كلذكو

 : ةلآسم و .

 كحلصأ كيلع مالس ناسغ نب كلام ىلا ىراوحلا ىبأ نم باوج
٠ امعنم كيلع هللا لازالو امئاد احالص هللا



_ ١٤٥ 

 انعجوأو كلذ انعزجأ دقف تام ىسوم نب دمحم ىسوم ايآ نآ تركذ

 نوعجار هيلا اناو 1 اناف ٠

 ىهو ك۔تخأ ةنبا ىهو ةنباو هتنبا ةئرولا نم فلخ هنا تركذو
 ٠ هب تأموأ ام الا مالكل ١ اهنم مهفي سيلو امجع ةآرما

 لوخدلا مهل زوجي فيك لال ١ مسأو دارأ نا تدبآرآ : تلتقو

 ؟ ه يدق

 ةلزنمب انعم هذهو اهمهس دهشيو ليكو اهل ماني ءامجعلا ةآرملا هذهف

 ٠ بئاغلاو ميتيلا

 ءىمورت ام متنأ نومهفتو هب اهيلا آموب ام مهفت ةآرملا هذه تناك ناو

 زئاج كلذخ اهلام مسق ق اهماتم موقي نآ اهجوز ىلا تأموآف هي مكيلا

 ٠ هللا ءاسش نا

 ٠ كلذ مكل عساو اذهف اهجوز ريغ ىلا تآموآ ناو

 هبرقب اميف الا اذه هابشأو زئاج وهف اذه لثم ىف مجعألا امناو

 هب ءىموي ام مهفي ناك اذا مسقلاو ءارشلاو ميبلا لثم ف امأو
 ٠ هللا ءاسشث نا زئاج كلذف هب هيلا أموي امو

 : ةلأسم وه

 امهيلع سيل نأ ةيطع دحآ امهاطعآ اذا هوتعملاو مجعأل ا نا ليقو

 كلذ ق امهو كلذ زجي مل ةبطع امهدلاو امهاطعأآ نا كلذكو زارحا

 ٠ غلبي مل ىذلا ىبصلا ةلزنمب

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٠ م )



_- ١٤٦ 

 ٠ ماكحألا هيف نوكي اميف ىبصلا ةلزنمب امهماكحأ نا : ليقو

 : ةلأسم وج

 اهيدهي ةيده وأ ةفايض لثم ناك نم لكوي نأ زوجي له مجعألا فو
 ؟ دحآ ىلا

 ءاميالاب كلذ هنم فرعو التاع اغلاد ارح مجعألا ناك اذا : باوجلا

 ٠ ةنانئمطالا هجو ىلع ىدنع كلذ زاوج قبي الف ةراسشالاو

 ةرجألا ميلستو ةرجألا هما:دخنسا و هجيوزنو ٥ ارشو هعيب كلذكو

 ٠ الف مكحلا قبرط نم امآ و هيلا

 : ةلأسم هج

 ءاسنلاو لاجرلا نم مجعألا ةعيابم نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 هفرع اذا عئابلاو ىرنشملا هنم ىزتجبأ ءامبالاي الا افرح هقفي ال ناك اذا

 فرعي ال هنم ىرتسشملاو هل عئابلا لهو هيلا ءىموي دوع دنت نم دنع

 ؟ ائيسث هنم فرعي هلعل وأ ائيش مجعألا ءاميا

 فرعب ال هنم ىرنشملاو مجعألل عئابلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ هنن هئاميا نع ربعي نآ الا ائيش هئاميا نم

 ناك اذاف نزويو لاكي اميف هل عيبيو هنم ىرتشي ىذلا ناك اذاف

 كلذ هنم ىرتشي نمل زاج ىطعي امو ذخأي ام فرعيو كلذ هتفي مجعألا

 بايثلا لتم ضورعلا نم نزوي الو لاكي ال امم ناك اذا امأو

٠ عاتملاو



_ ١٤٧ 

 نم هم هيلا ءىموي ام مهفي هنم ةلعل هل ىرتشملاو هل عئابلا ناك اذا

 ٠ كلذ هنم ءارشلاو هل عيبلا زاج ةقث هنع ربعيو نمثلا نم ريثكلاو ليلقلا

 لخنلاو نيضرألا لثم ىرتشيو عيبب امم لوصألا نم ناك نا امأو

 ىمؤي ام فرعي نآ دعب هيلو نم رضحمب الا كلذ هنم ىرتشي ااف رودلاو

 ٠ هئايلول ةرضحب نوكيو ةيهاركلاو ىضرلا نم هيلا

 عيب رضحي اليكو هل ناطلسلل ماقأ ءايلوأ مجعالل نكي مل ناو
 لوصألا ف اذهف ءايلوألا ىأرب وأ ليكولا ىأرب عيبلا نوكيو مجعذلا
 ٠ ةأرملا تناك اذا ءاسنلا كلذكو

 هءارش الو هعيب زوجي ال لقعلا صقان لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 بتكم نآ تبلط ةآرما عم ميتيلا و ميتي ريعص خآ نبا اضيأ هلو لام هل

 ٠ اهدلول ةضيرف هل لقع ال ىذلا لجرلا اذه ىلع اهل

 ليكو لجرلا اذهل ماقي نأ الا كلذ اهل ىرن الف تفصو ام ىلعف

 همزلي ناك اذا ةلضفملا كلت نم ميتيلا ىلع قفنأ ةلضف هلام ىق ناك ناف

 ىلا ليكولا اهملسيو ةضيرف ميتيلل ضرفيو هنم ثري ام رد_ةب ةنتفن
 ٠ ميتيلا اذه

 لوع همزلي مل هيف ةلضف الو هيلع صقني لجرلا اذه لام ناك ناف
 ميتيلا نوكي ىتح تفصو ىذلا لجرلا اذه لثم ميتيلا ناكو ميتيلا

 ٠ ىصو وآ لكو

 بتكي مل ليكو الو ىصو ميتيلل الو ليكو لجرلا اذهل نكي مل ناف 7
٠ ةضيرغ مهي



١٤٨ 

 ةلأسم وبع :

 ىلع فاخي نأ الا جارخلا ءادآ ىصرولل زوجي الو ىراوحلا ىبآ نع

 ٠ باهذلا وآ ناطلسلا لبق نم كرزلاملا ماتيخلا لام

 اناف ببسلا كلذ ىلع ىماتيلا نع جارخلا ىدآ اذا : لاق نم لاتق

 ٠ مهلام ىلعو ماتيألا ىلع فاخ اذا كلذ اهلو كلذ هعسي نأ هل وجرت

 ٠ الف هسفن ىلع فاخ اذا امآو

 : ةلأسم وبع

 عابف هلام ىف ميتيل بستحا ةقث لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع
 ٠ هلام هيلع ىمحو هيلع فاخي ىذلا ناويحلا

 ميتيل ا ةلغ نم بستحم ا اذه نم ىرتسشي نأ ملسمل له : ٹتلقت

 ؟ ةمواسم وآ ادنم هناويح وأ

 ميتيل ا ء ايلوآ نم ن اك ا ذا اذه زوجي امنا تفصو ام ىلعف

 ٠ هنم ىرتشي نمل زاج ةقث ناكو

 ٠ كلذ عيب ىلولل زوجيو هنم ءارشلا زجي مل ةقث نكي مل ناو

 نود اميق ىلاولا عيب زوجي امناو عيبلا كلذ ريغو ميتيلا غلب ناف

 ٠ لوصألا

 ليكو ول مكاحلا ىآرب الا ىلاولل اهعيب زوجي الف لوصألا امآو

. ىصو وآ



_ ١٤٩ 

 : ةلأسم وبع

 نبغلا فرعي لاق ٠ ميتيلا دشر ف ىراوحلا ىبآ نع بسحأ

 ٠ حبرلا نم

 ىرتستي نآ اضيآ اوصخر دتو ميتيلا ىف ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ نايبصلا نم ىرتشي نآ زوجي الف كلذ هابسثآو ناويحلا نم ريثكلا

 . قاوسلا ف مهنم ىرتسثيو هل عابي كيلامملا كلذكو

 : ةلأسم دهج

 هلتع اوحصي الو ةحار دجي ال ىذلا هلتع ىلع قيملا وه هوتعملاو

 ٠ تاقوألا نم تقو ق

 : ةلأسم هب

 ةأرما نونجملل ناك اذا ليتو رفعج نبا بانك نم بوتكم باتك ف

 نأ هيلو رمؤي اذهف اهتوسكو اهتقفن هيلا تبلطو لام هل سيلو
 ٠ اهتلطب

 . اهتلاحب ىهو دحأ اهقلطي ال نونجملا ةآرملا : رثؤملا وبأ لاق

 لام نم اهيلع قفنيو هيلو اهوسكي نل الا : ىراوحلا وبآ لاتو
 مل ١ ذا هيلو اهتلط لام نوذجملل نكم مل ناف هلام نم وآ نونجم ١

( . اهوسكيو اهيلع قفتي



 \ .؟٠
 .ا ر لو ىبأ راف ب ن ٨ _ذظفح اطلسل لعف كلذ لعفب نأ ذ ن أ كلذ خح اذكه 7

 ٠ ملعآ هللاو

 : ةلأسم وها

 - الاف هلامم هلع دصت ددع
 وأ ٠... ٥

 : اذا جوز نونجملا قلط د قنعأ وأ هنجو ز ونجمل

انفرع اميف كلذ نم ءىش ٥ ٠ ٠ و



 نوسمخلاو سماخلا بابلا

--- 
٠ 

 ی

 كلذ نبح ق اهمابصو ةأرم ١ ةالصو هماكحأو سافنلاو ضيحل ١

 : باتكلا ىلا عجر

 ةثالث وآ نيمويب وأ اموي اهضيحت ةضيح لوأ ضيحت ةأرما نعو

 ةرشع وأ ةعست وأ ةينامث وأ ةعبس وأ ةتس وأ ةسمخ وآ ةعبرأ وأ
 هي دتعت اهل رق مايألا هذه نم كلذ تدع ام نوكيأ رثع ىدحا وأ

 ؟ ةضاحتسم هيف نوكت كلذ ىلع داز امو

 : ءاهقفلا نم فالتخا كلذ ىفف تفصو ام ىلعف

 مث م ابآ ةرشع ه رثكأو مايآ هئالت ضيحلا أ ل_ذأ : لانت نم مهنمف

 ٠ ةضاحتسم ىهف ةرشعلا دعب

 ىهف كلذ دعب مث اموي رثع ةسمخ ضيحلا رثكأ : لاق نم مهنمو

 ٠ ةضاحتنسم

 اد_حاو امود اهتداع ةآرملا تناك نا : ءاهقفلا نم لاق نم لاتقو

 ىضم نا نيلاحلا رثكأب قالطلا نم اهتدع ىضقنتو اهل ضيح وهف نيمويو
 نآ اهل نكي ملو ضيحلاب اهتدعف ضيح ثالث ضيحت نأ ليق رهشأ ةثالث

 . اهتدعف ضيح ثالث ضيحت ىتح جورت
 نكب مل رهشأ ةثالث اهل ا ولخي نأ لبت نم ضيح ثالث تضاح ن ١

 ٠ رهسأ ةثالث امل اولخي ىتح جوزت نأ اهل
 : ةلأسم ةع

 نم ةدعلا ىف كلذ نم رثكألاب اهتدعف اهضيح اهيلع فلتخي ىتلاو
٠. تلصو تلستغا نيبلا رهطلا تأر ىتم اهنأ الا ةالصلاو جوزلا



_ ١٥٢ _ 

 ٠ ةالصلا تكرت انهئارنت ىق ىهو مدلا اهعجار ناف

 ٠ ةالصلا تكرت اهئارق ىف ىهو مدلا اهنع عطقنا اذا كلذكو

 د_حاو ؤرق ىلع اهئارقا ىصقأ ىلا مدلا اهنع عطتنا اذا كلذكو
 رخآلاو لوالا تقولا لطبو تقولا كلذ ىلا تعجر دقف تاضيح ثالث
 رظتنت الو مدلا عاطقنا دعس ةالصلا عدت نأ اهل سيلو لقألاو رثكذلا نم

 رظتنت نأ اهلف اهئارق ءاضتنا. دعب مدل ا اهي رمتسي نآ الا ةليل الو اموي

 ٠ ضيحلا ف نيموي وآ اموي

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ٠ ةثالث وأ نيموي رظتنت سافنلا فو
 ٠ هنأكربو هلل ١ ةمحرو كدلع مالسل ا و مالسل ١ هبلعو

 : ةلاسم ةيهب

 دق مدلا نأ تأرو ناضمر رهش ق ةضبح لوآ تضاح ركب نعو

 ا_«يفكي لوخلا لسغلا نأ تنظف مدلا اهاتأ مث تلصو تلستغاف عطقنا

 ٠ مايصلاو ةالصلا لدب اهيلعو ىلوألا لثم هذهف تفصو ام ىلعف

 هبف ىهف كلذ دعب امو رق وهف مايآ ةثالث تضاح تناك ناق

 ٠ ةضاحتسم

 وهو ضيحلا نم ةباثالا هذهف مايآ ةثالث نم لقأ تضاح تناك ناو

 ةرافك الو مايصلاو ةااصلا لدي نم رثكأ اهيلع ىرن الو دشآ انعم

 ٠ ملعأ هللاو اهيلع

 : ةلأسم ةا

 . دعب امآ ٠ كيلع مالس هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ باوج

٠ ىضريو بحي امب كلمعتساو ءاقبلا كل هللا مادأ
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 اهنأ ىلع ليللا لوآ ىف هتجوز عماج لجر نع هللا كمحر تلآس
 ملو اهعماج عجر دليللا رخآ ناك املف تقولا كلذ ةقرخي ثم مث رهاط

 ليللا لوآ اهب تثم ىتلا ةقرخلا ترظن تحبصأ املف امد اهب نأ ملعت

 مدلا لاحل مدلا اهلح دقو ليللا رخآ اهاطو نآ هل نابتساغ مد اهيف ذا

 ىتح امد اهيف نأ ىلعو ضيحلا ءىطول وه دمعتي ملو ةقرخلا ف ىذلا
 ٠ هيلع هارت امك حبصأ

 اذا ةمرحلا نوكت امناو هتجوز ق هيلع سأب الف تفصو ام ىلعف
 . ةأرملا نم ملع وأ مدلاب هنم ملع ىلع ادمعتم ضيحلا ف ءىطو

 اذاف اهجوز اهاطو مث رئب ىلع ضيحلا نم تلستغا ةآرما نعو

 ٠ ملعي ملف ةسجن تناك رئبلا

 بوبحم نب دمحم نع بتكلا ف دجوي دتف تفصو ام ىلعف

 ٠ هيلع دسفت اهنآ هللا امهمحر

 سجنلا ءاملاب لستغت نآ الا هتآرما هيلع دسفت نآ فاخي : لاقو

 رهطت ملو ضئاحلا ةلزنمب هذهف اهجوز اهاطي مث هتساجنب ةماع ىهو
 ٠ باوصلاي ملعأ هللاو ذخأن لوقلا اذهبو

 : لصق

 مث لماح اهنأ تنظ ىتح نيرهش وآ ارهسث مدلا اهافع ةآرما نعو
 ملو اضئاح وأ ةضاحتسم نوكت اموي وآ امابآ كلذ دعم مدلا اهءاج

 ٠ ١ لمح اهب نبتسي
 كرتنو ضيح مد مدلا اذهف اهلمح نبتسي مل اذاف تفصو ام ىلعف

تعمجو تلصو تلستغا مدل أ اهي رمتسا ناف اهضيح مايآ كلذل ةالصلا
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 تكرت الاو اهنع عطقنا ناف مايأ ةرشع ىلا كلذ ىلع نوكتف نيتالصلا

 ٠ كلذ تفصو امك ىلصتو لسغت مث اهضيح مابآ ردقب ةالصلا

 : لصف

 اهؤرق تقو تناك ةآرما نعو هللا ٩_محر ىراوحلا ىبأل باوج

 موصت نآ اهل له مدل ١ اهعجا ري مف اموي نيرشع ق ث رهظف اموي نيعبرأ

 اذا اهآأطي نأ اهجوزل له وآ مدلا اهعجارب مل اذا اهموص متت وأ

 ' ؟ اهيلا جاتحا

 ىتح مدلا اهعجارم مل ناف تماصو تلصو ثلسنتغا ترهط اذا

 ٠ مات اهمايصف نوعبرألا ىصخنت

 اهيلع ناك .ناضمر رهسث ف ىهو نيعبرألا ف مدلا اهعجار ناو
 ىضقنت ىتح اهعماجي ن نأ اهجوزل سيلو تلسغ ام دعي نم تماص ام لدب

 59 ٠ نوعبرألا

 اهعجار هتآرما هبلع مرحت الو ءاسأ دقفف رهاط ىهو اهعماج نا

 ٠ اهعجاري مل وأ مدلا .

 مدلا اهعجار مت نيعبرألا ق دعي ىهو ناضمر رهش ىضقنا ناو

 . مات اهمايصف نيعبرألا ىق رطفلا دعب

 مدلا ناك اذا الصتم مدلا اهاتآ اذا لماحلا ا ةضاحتسلملاو

 ءىمونو ةدع اتت تلصو تأضوتو لسلا دعم ةآرم ١ تشحآ ءىشي كسمتسي

 . مامتلاب نيتالصلا عمج اهلو مدلا اهبايث سمي الئل اهتالصل

 تتو لوأو ىلوألا تقو رخآ امهيلصت ةرفاسم ريغ تناك ولو
 اهيلعو اهنع هللا جرفي نأ ىلا اهبآد اذهو تءاش نا كلذ ىرحتت ةرخآلا .

٠ هوجولا نم هجوب لسغلا عطتست مل نا.مميتلا ..
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 رطا-ةلا وأ لئاسلا وأ ضئافلا مدلا اهاتأ ىتلا لماحلا هذه ىلعو
 ٠ ةضاحتسملا ةلزنمب ىهو لسخلا

 محرلا ف نمكملا مدلاو ةسوسلاو ةردكلاو ةرفصلاو ةرمحلا امأ
 ٠ هدحو جرفلا لسغ اهيلع لب كلذ ىف اهيلع لسغ الف

 سافنلاو ضيحلا عضوم ريغ نم ةأرملا هذه جرف نم مد جرخ نا
 ٠ اهلك اهيلع لسغ الو هدحو هتلسغ

 : ةلآسضنم ديج

 اهيلا ءاجف ايهنم ديري ةمئان هتجوز ىلا ءاج مث ركس لجر نعو
 ىتح ىه تملع الو ضئاح اهنآ ملعي ملو اهيلا بهذف ةسعان ىهو
 اهيلا ىضق نكي ملو اهنع لزتعاف ربخلا هتربخأف تعنتماف ترخآتسا
 ؟ اهنم الو ةنم ةملعم الب تلخد دق ةفشحلا نأ الا ةجاح

 ملعت مل ةأرملا تناك اذا اعيمج امهيلع سأب الغ تفصو ام ىلعف

 تملعآ ءىطولاب ثملع اهلف ءىطولاب ملعت ملو مدلاب تملع وأ مدلاب

 ٠ اهنع لزتعاف جوزلا

 نوكي امناو اعيمج امهيلع سأب الف ملعي مل جوزلا ناك نا كلذكو
 نوكي كلذ دنعف كلذ ىلع ءعىطوو ضيحلاب نيملاع اناك اذا داسفلا
 ٠ داسفلا

 ىلع داسفلاف رخآلا ملعي ملو ضيحلاب امهدحأ ملع نا كلذكو
 تملع دق ةآرملا تناك اذآ كلذو رخآلا ىلع سأب الو ضيحلاب ملع نم
 هل تلات مث اهئطو ىتح اهضيحب هربخت ملو لجرلا ملعي ملو ضيحلاب
 اهيلعو ةأرملا ىلع مثالاو هيلع سأب الو اهقدصي نأ ءاش ناف ضئاح اهنا
هعنمت الو هدهاجت نأ اهل سيلو تردق امب هنم جورخلا ىق لاتحت نأ
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 . - . - و ذلا دمحم اندنسس هللا و نل اعلا تبر هلل دمحلا اهسفن

 ٠ با وجل ١ مت ٠ هتاكربو هللا ةمحرو كبلع مالسل ١ و مالسلا هبلع

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 : ةلاسم ايهه

 هيف لسغت ىذلا تقولا ىف اهئطو اذا : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 اهأطي نأ هل هركيو هتآرما ةضاحتسملا دارأ هلعل هيلع دسفت مل ىلصتو
 نميف ىلصت ىتلا مايألا ف هيلع دسفت مل اهئطو ناف لئاسلا مدلا ف
 . انظفح اذكه

 اذا اهنا لاق نم لاق دق هنأ ملعاف ةقلطملا دارأ هلعل ةدعلا امأو

 اهضيحل اموي رشع ةسمخ مدلا اهءاج ذنم دتعت اهناف جوزت نأ تدارأ

 اهرهطل مايآ ةرشعو اهضيحل اموي رثع ةسمخ مث اهرهطل مايأ ةرشعو

 ضيحلا رثكأ نآ ىآر نم ىآر ىلع اذهف جوزلل اهتدع تضقنا دت مث
 ٠ اموي رشع ةسمخ

 امهعحر هدلاو نع هللا همحر بويحم نب دمحم نع ىور كلذكو

 لوتب نآ ىسعو رخآ ىآر كلذ ى لعلو ىأرلا اذهب ذخأي هنا لاقو ٠ هللا

 ٠ رهشآ هثالث اهتدع لاق نم

 لات اذكه رهشأ ةثالث تدتعا مدلا رمتسا اذا : ىراوحلا وبآ لاتو

 ه رثؤملا وبآ

 اذهو ( رهسشآ ةثالث نهتدعف متبترا ناف ) : ىلاعت هللا لاقو

. هيف باتري امم
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 اهضيح مايآ فرعت مل اذا مدلا اهب لصتملا ىف هلعل ىراوحلا وبأ

 ٠ لاحلا اذه ىلع تمادام ةالصلا بكرتو ارثع تلصو تلستغا

 رمتسا اذا رهسشآ ةثالث اهل اولخي ىتحق جوز نم دتعت تناك نا

 ٠ رثؤملا لات اذكهو رهشأ هثالث اهتدعف مدلا اهم

 ذخان اذهبو ضيحب سيلف اهمدقتي مل ةرفص لك : ىراوحلا وبآ نع
 اذا لسغت اهناف ةرفصلا تيقبو مدلا عطقناو اهضيح مايآ تمت اذاو

 اهنم اهيلع لسغ الو ةرفصلا كلت نم ةالص لكل ىضوتو مدلا عطقنا

 ٠ تعطقنا اذا

 سيل لوقأو هرظتنت اهل لوتتف ةرفصلا تينبو مدلا عطقنا اذا لوقتو
 اذا لسغتو ك مدلا ق رظتنت امك نبموي الو اموي كلذ ق رظتنت نآ اهل

 ٠ ىلصتو ىضوتو تتولا ىضقنا

 اهمزلي الئل ضيحلا اينع بهذ ىتح ناضمر فف اهسفن تجلاع ىتلاو
 ؟ لدبلا

 . اهضيح مايأ لدب اهيلعف ناضمر رهست دعب تضاح نا اهنا

 تجلاع ناو لدبلا اهيلع نا اهءاج نآ دعب هتجلاع نا : ىناث لوقو
 ٠ اهيلع لدي الف كلذ ليق

٠ نيلاحلا فق اهيلع لدب ال ناهبن نع : ىراوحلا وبآ لاقت
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 لصف :

 اولاق انباحصأ نم ءاهقفلا رثكاف ضيحلا ف ءىطولل دهعت نمو

 مرحت الو ل_حت ال ٠

 ٠ امهنيب قرفو اهمرح نم مهنمو
- 

 وهو ٠ امهنيب قرفي نم لوقب لوقن نحن : ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ ادمعتم ضيحل ا ىف اهئطو اذا بوبحم ني لوق

 وهو اهئطوف ضئاح ىهو اهجوز نم اهسفن تنكمآأ ىتلا امآو

 ناف هتلمع امب هنم جورخلا بلطت نأ اهل ىنبنيو اهيلع كلذ مثإف ملعي ال
 اهيلع نوكي ال نآ ىسعو هل كلذف اضيأ اهقدصي مل وآ كلذ وه هرك

 جورخلا بلط ق تدهنتجاو كلذ نم هللا ىلا تبات اذا ءىش اضيأ ىه

 ٠ اهجوز لعفي ملف

 قادصلا .نم اهل هبلع امب ىدتفت .نآ اهيلعو : ىراوحلا . ويآ لات ٠

 ناف اهل هيلع ىذلا اهتادص ريغ نم ىذلا اهلامب ىدتفت نآ اهيلع سيلو
 ٠ هعم ماقملا اهعسنو الاو اهتدصو اهتيدف ليتق

 ضئاح ىهو اهآطوو اهبذكف ضئاح اهنأ اهجوز تملعأ ىتلا امآو

 دنف رهاط اهنأ ىلع اهآطوف كلذ تدوع دقو هتنذك اهنأ هدنع ناك ن راف

 ميلع دري ملو كلذ ىف صخر هنأ هللا همحر ىلع نب ىسوم نع انغلب
 ٠ هذكن تدوع تناك اذا اداسف

 نمك ىهو هتقدص دقف هتيذك تناك نا : لاف ءاهتفلا نم هريغ امأو

 َ ٠ ضيحلا ق ءىطو

٠ هللا همحر ىلع نيه ىسوم لوتب ذخأن انا : ىراوحلا ويآ لات
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 : ةلأسم دع

 مدلا تأر مث مايآ ةرشع ةآرملا تلص اذا : هللا همحر عيبرلا لاق

 . ضئاح اهناف

 ٠ اموي رشع ةسمخ : هريغ لاتقو

 ٠ باتكلا هريغ نمو ٠ عيبرلا لوتب ذخأن نحن : ىراوحلا ويآ لاق

 اهيتأت ةباثالا تناكو مايأ ةرشع نود اهضيح مايأ تناك اذأ ةأرملاو
 ةماثا ىهف ا هبلع فلتخي ال دد و تقو ىلع رشعلا ق ةضيح لك ق

 0 ٠ اهضيح نم ةيوسحم ىهو

 تناك و موب نم ماي ة رشع دعي اميت هماثال ا هذه تناك ناو ا و

 ٠ قحلا الا هنم ذخؤي الو كلذ ىف رظنيف كلذب لوقي

 : ةلاسم وج

 مايأ ةعبرأ تضاحف مايأ ةينامث اهضيح مايآ تناك اذا ةآرملا

 دعب مذلا اهعانج مث مليأ ةرشع ةرهاط تتبثو انيب ارمط ترمطو
 ؟ رشعلا

 نم بسحت ال اهيف ضيحلا اهدوع ىتلا 'اهم ايآ نم صقن ام ناغ

 ٠ رهطلا مايآ

 هدق ههبش ال رهطلا ناك اذا لوقلا اذه ىنبجعيو بسحت : لوقتو

٠ ملعأ هللاو
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 ؟ اهتدوع ىتلا نيعبرألا لبق ترهط اذا ءاسفنلا كلذكو

 هيف ترهط ام ىلع هنم ترهطو نيعبرألا نم صقن ام بسحت : لوق
 ٠ نيعبرألا دعب

 . بسحت ال : لوق

 : ةلاسم ذهب
 مث ناضمر رهش فق نيموي تضاح ةآرما نعو باتكلا ىلا عجر

 ىضقن ١ ىتح موصتو ىلصت تن اكو لسغت نأ تلهجف م دلا اهنع عطقن ١

 ؟ اهمزلي ام ناضمر رهش

 لدبو اهموص نم ىضم ام لدب ةآرملا هذه ىلعف تفصو ام ىلعف

 لبق نم تلص ام لدب اضيأ اهيلعو لسغت ملو اهرهش نم ىضم ام
 ٠ لسغلا

 تضاح امنا هذهو مايآ ةثالث ضيحلا لتآ : لوقي نم لوق ىلع اذه

 ٠ نيموي

 ةرافكنا اهيلع تناكو لسغلا لهجب رذعت مل مايآ ةثالث تضاح ولو
 ٠ اهمايصل لدبلا اميلع امناو ٠ مايصلل اميلع ةرافك الو ةالصلل
 ٠ باوصصلاب ملعأ هللاو

 موصلا تكرت مدلا عطقنا املخ مايآ ةرشع اهتنتو ناك نا : تلقو

 تلسغ مث اهل كلذ نأ نظتو مدلا رظتنت موي لك اهتتو رخآ ىلا ةالصلا و

 ٠ تماصو تلصو

 ىف افالتخا اذه ىق انعمس دقو هرذعأآ انعم هذهف تفصو ام ىلعف

 رهش ف نيموي وأ اموي كلذ دعب ترظتناف مدلا عطقنا اذا ءاهقفلا .لوق

٠ ناضمر



 س ١٦١

 ٠ اهموص نم ىضم ام لدب اهيلع : لات نم لاقف

 ٠ ترطفأ ام لدي اهيلع : لاق نم لانتو

 مث تلسغ مث مدلا اهنع عطقنا اذا اذه ىف اولاق امنا بسحأو

 ىلصت اموي وآ نيموي كلذ ىلع تدعقف كلذ دعب نم مدلا ةعجر ترظتنا

 ٠ كلذب اهنم الهج اهئرق ىف اهعجاري نآ مدلا رظتنتو موصت الو

 . اهموص نم ىضم ام لدب اهيلع : لاق نم لاق كلذ ىلعف

 تناك ام اذه ىف اهلهجب اهرذعو ترطخغأ ام لدب اهيلع : لاق نم لاتو

 ىلع ءاوس اندنع كلذف اهعجاري مل وأ اهؤرق ىف مدلا اهعجار اهؤرق ىق

 ٠ باتكلا

 لماح ىهو اهيتأي اهيلا ةداع ضئاحلا تناك اذا لماحلا ىف : ليقو
 ٠ ضئاحلا ةلزنمب ىلع ىهف

 اهآطي الو لمح عم اضيح هللا لعج امو ةضاحتسملا ةلزتمي ليقو
 ٠ ةضاحتسالا لاحل اهجوز

 هنمو ٠ محرلا ىف نينجلا ءاذغ وه ضيحلا مد نآ نولوقي ءابطألا

 ىدثلا ىلا مدلا كلذ دعاصت نينجلا عضو اذاف ىردجلا روهظ نوكي

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١١ م )



١٦٢ 

 ةعطق ةقلعلاو بصلا وهو فطنلا نم ةذوخأم ةفطنلا ٠ انبل راصف
 نم ةعطق ىأ ةغضم مث ةفطنلا هيلا ليحتست ام لوأ ىهو مدلا نم ةدماج

 ٠ ةقلعل ١ ء 5٩ ١ ضعب بلصتب اماظع من غضمي ام ر دقي لصألا ١ ىه و محلل ١

 - ةلا 7

 نع ٥ ريدم ١ زوجعل ١ نأ ةرفص وبآ انل ظفح : هللا دبع وبآ لات

 مايصلاو ةالصلا تكرت مدلا اهعجار اذا هنم تسبي دق ىتلا ضيحلا

 . هيلع قفتم ىآرب سيلخ اهضيح مايآ ردقب

 ٠ ةضاحتسملا عنصت امك عنصت ء اد وه امنا ضيحب سيل هنا : ليقو

 : ةلاسم ديجا

 ةسمخ رهطت مث مايآ ةينامث ضيحت ةآرملا نع ىراوحلا ىبآ نع

 ٠ مدلا اهم رمتسىم ب مث مايآ

 نهبسحت ارهاط نهيف تناك ىتلا ةسمخلا هذه نآ : لاق ام ىلعف

 دعب مايأ ةسمخ تلصو تلسغ اذاف نهيف لسغت تناك ىتلا رشعلا نم

 رجفلا ةالص رشع دحأ ةليل تلص رهطلا نهيف تناك ىتلا سمخلا هذه

 ٠ اهئرق رادتم ةالصلا تكرت مث رشع دحأ موي

 : لصخ

 مدلا رت ملو اهضيح مايآ اهيلع ىتأ ةأرما نعو ىراوحلا ىبأ نعو
٠ مدلاب هخطلت تجرخ اهعبصا تجلوآ اذا اهنآ الا



_ ١٦٣ 

 ٠ امهيلع لسغ الو ىلصتو ىضوت : لاق

 : ةلآضم بج

 ىلع تدازف دلو لوآ تدلو ةآرما نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ نيعبرألا ىلع ىه تدا زف اموب نيعبرأ اهمآ سافن ناكف اهمأ سافن

 ؟ةضاحتسم نوكت له

 ٠ ةضاحتسم اهنأ : ءاهتقلا ضعب لات دق

 ٠ لوقلا رثكأ هنأ : انعمو

 كلذ نآ ءاهتفلا ضعب لاق دقف ص اموي نيثالث دعتت اهنأ كلذكو

 . سافن

 مدلا اهب اهسافن ىف دعقت مك ةأرما نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 ؟ ةضاحتسم ريصت ىتمو

 ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف اركب ةآرملا تناك اذاف تفصو ام ىلعف

 . م ايآ ةرشع ةضاحتسم كلذ دعب ىه مث اهسافن ق ارهش دعتت

 ةضاحتسم كلذ دعب ىه مث اموي نيعبرأ هلأ دعتت : لات نم ل انت

 . مايآ ةرشع

 ةرشع ىلا ةضاحتسم كلذ دعب ىه مث نيرهش دعقت : لاق نم لاتقو
. مايآ



_ ١٦٤ 

 . ةضاحتسم كلذ دعب ىه مث رهسثأ ةثالث : لاق نم لاقو

 ناك ام لتم تدعق ٠ اهتاهمآ تقو فرعت تناك اذا : لانق نم لاتقو

 ٠ ندعقت اهتاهمأ

 ٠ سافنلا لوأ ف نيرهسشلاب ذخأن نحنو اركب تناك اذا اذه

 : ةلاسم وج

 رهاط ىهو مدلا ىرت الو دلت ةأرما ف ىراوحلا ىبآ باوج نم

 تدلو دقو اهتالصو اهموص متي لهو اهئطو اهجوزل لحي له دلت موي
 ؟ اذه ىلع دالوأ هثالث

 هذه تناك اذاف ةدحاو ةعاس سافنلا نآ ليق دنف تفصو ام ىلعف

 ٠ دلولا دعب لسغلا نم دبالف امد رت مل ةآرملا

 اهجوز اهئطو مث امد رن ملو تدلو ام دعي تلسغ دت تناك ن اف

 ٠ هتآرما هيلع دسفت مل لسغلا دعبو ةعاسلا كلت دعب كلذ ىلع

 اهموص تضق ىتح امد رت ملو كلذ ىلع تماصو تلص اذا كلذكو

 ٠ اهتالصو

 ٠ دلو وه ءاسنلا تلاقف امد ناك اذا طقسملا نعو

٠ دلو وه ءاسنلا تلاق اذا ءاسفنلا ةدع اهيلعو سافن طقسلا : لاق



 س - ١٦٥

 : ةلآنم وج

 تطرف دقف انيب تطقسآ اذا لاق نم لاق : ىراوحلا ويآ لاق

 ؟ جاوزالل تلحو اهتدع

 نم ءىش أ نذآو دد ةحراج طتسلل نبينسي ىتح : لات نم لاتو

 ٠ جاوزالل لحتو 7 اهتدع طرفت مث هحراوج

 ٠ هب ذوخأم نيلوتقملا الكو

 هل نبتسي ملو اطق س تطقسأ ناف رخآلا لوقلا اذهب ذخآ انأو

 دنعتو هتفن اهيلع سيلو اهجوز اهكردي الو جاوزالل لحت الف ةحراج

 ٠ جاوزألل لحت مث ضيح ثداث

 : ةلأسم زج

 نجيتي مل اطقتس ثتطنتسأ اذا ةآرملا نع هعم انآو ىراوحلا وبآ لئسو

 ؟ سافن وهأ هقلخ

 ٠ سافن وهف ةمحل هتحرط اذا : لات

 كرتتو سافن وهف امد تبصو قلطلا اهبرض اذا : لاتق نم لاقو

 ٠ ةالصلا

 تدعقو ةالصلا تكرت ةمحل تحرط اذا اهنأ اندنع لوقلا رثكأو
٠ ءاسفنلا دعتت امك



 س ١٦٦

 ؟ ةدعلا اهب ىضتنتآ : هل ليقف

٠ 

 ٠ ةتقلطم تناك اذا ةدعلا اهب ىضقنت ت ال : لاقف

 : ةلأسم هه

 مدلا اهنع عطقني مل ةأرما ىف تركذو ىراوحلا وبأ باوج نمو

 ؟ اهمزلي ام ادحاو اموي

 كرتت مث مايآ ة ٥هرنتتع ىلصتو لسغت لسغت ةآرم ا هذه ناف تفصو ام ىلعف

 اه رق فرعن مل ناف مدلل دعتت تدوع تناك ىتلا اهؤرق ماي ةالصلا

 ٠ مايأ ةرشع تكرتو مايأ ةرشع تلصو تلستغا

 رشعلا ىف اذهو اهأطي مث هل تلسنغا اهأطب نآ اهجوز دارأ اذاف

 ٠ ةالصلا نييف اهيلع بجت ىتلا

 لسىتغتو هل زاج كلذ دنع اهجوز اهئطو مث تلصو تلسنغا ىه نا و

 السغ اهدحو ةدعلا ةالصلو امامت نيتالصلا عمجتو السغ نيتالص لكل
 ٠ اذه مهفاف

 : ةلأسم وبع

 ؟ ةالصلا تكرت دلولا سأر ىلع مدلا اهءاج اذا ليق ةآرملاو

٠ ةالصلا كرتن مث دلولل زكرت ىتح ناهبن لاق : ىراوحلا وبآ لاق



 - _ ١٦٧

 ىف ةبانجلاو ضيحلل نيلسغ اهيلع نأ ترهطو تناك اذا ضئاحلاو

 ٠ دكوآ وهف لسغ اهيزجي لوتي نم لوقو

 : ةلاسم ة

 اهناف اهضيح نم اهرهط دعي ةباثا اهيتأي مدلا اهدوع ىتلا ةآرملاو

 ىذلا تقولا ىلا اهجوز اهبرب الو تماصو تلصو تلسنتغا ترهظ اذا

 ٠ هيف اهيتأي اهدوع

 دسق تماصو تلصو تلسثغا نأ دعب مايأل ا كلت ىق امد تأر ناف

٠ اهموص زاج ام درت مل ناو اهموص هيلع



١٦٨ 

 نوسمخلاو سداسلا بابلا

٠ 

 ق

 هماكحأو كلذ هابشأو ىصرولا عسي امو رارتالا قفو اهذافناو اياصولا

 : بانكلا ىلا عجر

 : ةلآسم 7

 ىف لجر ىلا ىصوأو كله لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج

 نآ هل زوجيأ نيدلا نم ءىشب افراع ىصولا ناكو هاياصو ذافناو هنيد ءاضق

 ىلع هريغ نادهاسث دهي نأ هل زوجي ال وآ هنيد نم فرع ام كلاهلا نع ىضتقي

 ؟ هنحي قحلا بحاصل كلاهلا

 ىضقآ كلاهلا هل لوني نأ الا كلذ ىصولل زوجي الف تفصو ام ىلعف

 هل زاج كلذ هل لات اذاف هتبضق ىنأ ملعت ملو ىلع هتملع نيد لك ىنع

 ٠ كلذ هل زجي مل كلذ هل لتي مل ناو

 نم اذكو اذك كتيطعآ تنك ىنا هل لاتق لجر هاتآ ضيرم لجر نعو

 ةثرولل ضيرملا لاقف ٠ ىقحب ىل ىصوت نآ بحأ هريغو بحلا نم مهاردلا
 ؟ ضيرملا اهلاتت ىتلا ةملكلا هذهب ضيرملا ىلع كلذ زوجي له بلط ام هوطعأ

 ىتح ةثرولا ىلع الو ضيرملا ىلع اذه تبثي الف تفصو ام ىلعف
٠ ىلام نم اذك ىلا بلط ام هوطعأ لوت



_ ١٦٩ _ 

 اذه هل ناك اذا اذكو اذك ىلا ىلام نم بلط ام ىنع هوطعأ : لاقت اذاف
 اذهف ةنيبلا ةرضحب وأ ىقحب ىل ىصوي نأ بحأ ةثروملا نم ةرضحب لوقلا
 ٠ كل تفصو ام ىلع تبثي

 م ٠. :ث : ٠
 ةل . |

 بيغم ىف ضيرملا اذه لعف امناو لوقلا اذه هل لتي مل ناك ناو
 ىلع ىعدا ام ضيرملا لوقي نأ الا لوقلا اذه تبثي الف بلاطلا لجرلا نم

 . ا ذكو اذك ىل ١ وآ قدصم ١ وهف نالغ ىل ١ بلط ام وآ نالف

 لو_ةي ىتح كل تفصو ام ىلع الا ىعدا ام هوطعآ لاق اذا امأو

 ٠ قوقحلاب رارقالا ىف ىعدا ام

 ىعدا اذا ىلع ىعدا اميف قدص دت لات اذآ هل ةعجر الف هبلع ىعدا . ام اذا

 ٠ هييلع ىعدا ام فرع هيلع

 اذكو اذك ىلا ىلع ىعدا اميف قدصملا وه : ضيرملا لانت ناو

 ٠ كلذ ىف ضيرملل ةعجر الف

 امب وآ مهاردب اضرأ وآ الخن نيدلا نم ةثرولا ضعب ىضق اذاف

 ىضقيو هتصح ذخأي هنا مهضعب لاقف ضورعلا نم ائيسث وآ نزويو لاكي
 ٠ كلذ هل ناك نيدلا نم هيلع عقي ام

 : ةلأسم ج

 ٠ دعب امأ كيلع مالس بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج

٠ كباتك لصو باوصلاو لدعلل انايأ و هللا كتفو



 س ١٧٠

 نم اهيلا ىدأف لجآو لجاع قادصب ةأرما جوزت لجر نع لاست
 اهدنع ناكو ٠ لجاعلا نم هيلع ىقب امب هل الام اهاضتو ىدأ ام لجاعلا

 امهتدهسشآو نيدهاش تعدغ توملا اهرضح ةأرملا نأ مث كلذ نم هللا ءاش ام

 همايقبو هل اهيلع قحب هل هتكرت دق اهجوز ىلع اهل ىذلا قادصلا نآ
 ٠ اهيلع

 قحلا اذهب هل هتكرت دتو قادص نم هيلع ناك ام جوزلل تباث اذهف

 . ثراولل هيلع ليبس الو ناكرتلا اذه جوزلل تبث دتف مايقلا اذهبو

 ناك امو لجاعلا نم هايا اهاضق لام نم ناك ام تلان اهنا : تلتقو

 تيثب الو لطاب اذهف قحيو مايقب هل هتكرت دق هلك لجآلا قادصلا نم

 اسك اميلع همايقبو اهيلع هل قحب لوقي ىتح رخؤملا اذه جوزلل
 ٠ تباث رهف لوا امأف لوألا ق تلات

 لجرلا اذه ىرتشا ام نيدهانلل اهتوم دنع تلاق اهنأ تركذو

 ٠ اهثراول الو اهريغ نم الو ٠ اهنم ىرتسثا اميف اهل قح الو

 هتيصو ذاقناو هنيد ءاضق ق لجر ىلا ىصوآو كله لجر نعو

 نأ اماو اوملسي نأ اما كلاهلا لام عيب فق ةثرولا ىلع جتحا ىصولا نأو
 ؟ ةدم كلذ ق مهل له انصصح ىدفن نحن اولاف مهصصح اودفي

 ٠ مايآ هثالث ةعفشلا ةدم لثم ةدم كلذ ف مهل نا : لوقنف

 نينس وأ رهشأ الخ ىتح عيب ملو ىناوت مث مهيلع جتحا نا : تلق

؟ عيبلا ةبجاو دنع مهيلع جتحي نآ هيلع مأ دارأ ام ىتم عيبيآ
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 عيبلاب هورمأ اذاف هللا قزر امب عبف بهذا كلذ لبق هل اولوقي نأ الا

 مييلع جتحي نأ هيلع سيلو ةجح كلذ دعب مهل نكي مل عاب مث
 اذهف كلذب انملعاف بجوت نأ تدرأ اذا هل اولوقي نأ الا عيبلاب هورمآ اذا

 ٠ باوجلا نم ىنرضح ام

 : ةلأسم ةيا

 اهلام نم ءىش ف اياصولا تدحو اياصوب تصوأو تكله ةآرما نعو

 ٠ لالا عيبي نأ ليكولا دارأو اياصولا كلت ف ةثرولا نم اليكو تلكوو
 اذا ىصولا لانتو ةيصولا هذه نم ىلع بجي ام درأ انآ ةثرولا دحأ لاتف

 ىلع مكحي هنمث رسكناو قفني ملو ىقابلا رسك كتصح انيلع تددرآ تنأ

 ؟ هنصح در اذا هيلع مكحي الو قفنآ امب لاملا عابي نأ ثراولا اذه

 مكح اياصولا نع زجعو لاملا نمث رسكنا هتصح اذه در ناك اذا

 ٠ هريغل عايب اما و عيمجلا نع دربو عيمجلا ذخآب نأ اما ثراولا ىلع

 ةلمجلا عيبب هيلع مكحي مل اياصولا ذغنتو لاملا نمث رسكني ناك ناو
 ناك لاملا ءادف اورضحي نأ ةثرولل ليكولا لاق اذاو هتصح در اذا

 ٠ كلذ مهيلع

 ناك ةيصولا هذه نم انيلع هلعل بجي ام رضحن : ةثرولا لات ناف

 ٠ ةيصولا ذاقنا دارأ نا مهنذؤي نأ هيلعو كلذ هيلع

 نآ ال ١ ميلع سيلو اياصولا وه ذفنأ ال و ١ وررضح ن اف

٠ مهنذؤي



١٧٢ 

 ٩ لع هل قحب هلام نم ءىشب لجرل ىصوي ضيرملا لجرلا نعو

 زوجي له هتيصو ذافناو هنيد ءاضقب سانلا نم لجرل ىصويو مهتيصو

 ؟ ىصولا هيلا ملسي امو ىصولا ىآرب الا كلذ زوجي الف ىصولا نود هل

 هتيصو دحجي نآ ال ١ ىصرلا ىآرب ال ١ هل زوجي الف تفصو ام ىلعف

 ىلا لصي ال نأ فاخيو ٠ ةنيب كلذ ىلع هل نوكي وأ ه هتنيب حرطي وا
 ةثرولا و كلذ ىصوم ١ ملعي الو ارس كلذ ذخأي هناف هب ه_ل ىصوآ ام

 ٠ مهنيب اميف

 : لصخ

 ٠ هللا ةمحرو كيلع مالس هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج
 ٠ دعي امآ

 ذوزي الو لزي مل ىذلا وه الا هلا ال ىذلا كيلا هللا دمحأ ىنا
 مالسللا هيلعو ىبنل ا دمحم ىلع هللا ىلصو ٠ لودعم ءىش سيل ركذنو

 ٠ دعبو

 هتجوزل هيلع نآ دمحم نب ميمت ةيصو هيف ركذتو كباتك لصو دق هناف

 هيلع اهل قادص دلبلا برسو اهبرسثو اهضرأب ةلخن نيتس ىلع تنب دلاخ مآ

 ٠ تبائ اذهف

 بايثو رمتو بح نم هيف ام عيمجب هلزنم نآ دمحم ني ميمت ان دهشأو

 ىلع تنم دلاخ مآ هتجوزل وه هيق ام عيمجو هدودح تول امو ٣ ادآو

 ٠ قحلاب اهل هيلع تباث اذهف اهل هيلع قحب

. ىلع اهمايقبو لوقي ىتح تبثي الف مايقلاب امأو
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 ةهيق اودر اوءاش نا رايخلا ةثرولل ناك اهل قحلاب تيشث اذا

 مهثاريم اوذخأيو ةآرملا ىلع كلذ ةميت اودريف ىمس امم هدق امو لالا

 ٠ ةميقلا اودري ملو هىغ اهل هامس امو لزنملا اوملس اودارأ ناو هنم

 ىف ةقيبزم مه ارد ةرثع دمحم تنب مس اقلا مأل هبلع نآ اندهسشأو

 ٠ لاملا سآر نم تباث اذهف هلام

 نم هنع قرفت لوقي وأ هلام ىف امهترافك وأ هلام نم هنع رفكي لوقي ىتح
 ٠ اذه فرعن الف هنع قرفت نيتالص هيلع لاتق امناو انيكسم نيتس ىلع هلام

 قرفت امهرد نيرشع نيبرقألاو ءارقفلل نآ دمحم نب ميمت اندهشآو
 نيرشعلا نم ناثلثلا نيبرقألل هبراقألو ءارتفلل هلام ثلث ىف تباث اذهغ هنع
 ٠ ثلثلا ءارقفللو

 رخ م رشع ىنثا مداب ىذلا هلام ف هبلع نآ دمحم نم ميمت اندهشآو

 ٠ مدآ ءارقفل هلام ثلث ىف تباث اذهف هنع قرفت ةاكز نأ

 ريخادم ةسمخ ىنسب مث اقلا هلام ىف هيلع نآ دمحم نب ميمت اندهشآو

 ةثرولا ديري نأ الا قرفت نم ىلع ىمسي ىتح ءىشب اذه سيلف هنع قرفت

 ٠ نبتالصل ١ كلذكو ميتي مهعم نكي مل نا مهيلا كلذ ا ومتس

 هتليكو ىلع تنب دلاخ مأ هتجوز نأ دمحم نب ميمت ان دهشأو
 لاملل ١ و ةيصولا هذه ذفنت ىتح هلام ق ةطلسل ١ ىهو هتافو دعم هتيصوو

 ذفنت نأ اهلو تباث اذهف باتكلا اذه ف ةامسملا هذه ذفتت ىتح اهدي ف
٠ هتوم دعب نم ةيصولا هذه



= ١٧٤ 

 كلذ سيلغ قحلا اذه اهضبقي ىتح تءاش نم لكوت نآ هلوق امأو

 . نيغلاب اوناك نا ةثرولا اهيضقي امناخ اهل
 اهيضتي اايكو نيملسملا ةعامج وآ مكاحلا مهل ماقأ ىماتي اوناك ناو

 اهيلا ىصوآ ىتلا ةيصولا هذه اهنع ذفني نم اهتايح ىف لكوت نآ اهلو اهقح
 ٠ اهتحالا اهجوز

 ىنئام يملا هلام ق هنؤملا اهلف ىصرلا اذه ىف دحآ هعزان نا هلوتو

 ٠ اهل تباث اذهف مهرد

 نم وأ مدآ نم اهقادص ذخأت نأ تءاسث نا هلام ق رايخلا اهل هلوتو
 ٠ اهل تباث اذهف ىنس

 ثدح نا هيلع معطي نأ هلام ىفف توملا ثدح هب ثدح نا : هلوتو

 تضقنا هلام ىف تباث هلعل اذهف منآملل ةاسثورب نييبرج توملا ثدح هب

 ٠ ةيصولا هذ_ه

 : لصخ

 ميتيل ١ ىصو د ١ رآ قحي هتآرمال ميتيل ا ا ويآ رقأ ميتيل ىصو نعو

 اذا ىصولل كلذ زوجي له نيمي الب اهقح نم ءىش ىلع ةآرملا حلاصي نآ
 ؟ ميتيلل حلصآ كلذ ىآر

 هل لحي ال امارح لعف هنأ لقن مل كلذ لعغ ناف تفصو ام ىلعف
 ٠ ليواقألا ضعب ىلع هل عساو هنأ اوجرنو

 مل مكاحلا ىلا رمألا راص اذاو نيميلابف ةحصلاو طايتحالا امأو

 ٠ نيميلا نم نكي

١ دحآ فلحي الو تلا نع ىضقي ناك ءاهتتغلا ضعب نع انغلب دقو



_ ١٧٥ 

 ىلع حلاصي نأ هل عساو هنأ اوجرنف لوقلا اذه ىلعف هل قح ىلع

 .ء نيمي الب كلذ

 : لصق

 هل ديع ق ىصوآ لجر نع هللا كمحر تلآس ى را وحل ١ ىبأ نم با وج

 هل ىنم ةيصو نالفل اضيأ وهو هل ىنم ةيصو نالفل هتمدخ ١ ذه ىدبع ل انتف

 ؟ هسفن دبعلاب هل ىصوأ نمل و هتمدخب هل ىصوأ نمل دبعلا اذه نوكي نم

 اذه تام اذاف ةمدخلاب هل ىصوآ نمل ةمدخلا ناف تفصو ام ىلعف
 ةمدخلا بحاص ىلعو هسغفنب هل ىصوآ ىذلل دبعلا ناك هتمدخب هل ىصوملا

 ` ٠ ديعل ١ هنؤم

 نالفل امترمثو ىصوملا نم ةيصو نالفل ةلخن تناك نا كلذكو

 ةلخننا برش هيلعو ايح اهلكأي ةرمثلاب هل ىصوآ نمل ىذلل ةرمثلاف ةيصو
 نأ الا لصألاب هل ىصوأ نم ىلا ةلخنلا تعجر تام اذاف اهرمثي مادام

 اهدحو ةرمثلا كلت هل امناف ةرمثلاب هل ىصوأ موي ةرمث ةلخنلا ف نوكت
 ٠ ايح مادام اهلكأي ةلخنلا هذه ةرمث لوقي نأ الا

 ىلع وهف ةرمث اهيف سيلو ةلخنلا هذه ةرمثي هل ىصوآ ناك ناف

 ٠ باوجلا لوآ ق كل تفصو ام

 ؟ لصخغ

 عبرب لجرل هيخ تتام ىذلا اهضرم اف ةنيبلا تدهش ةأرما نعو
ال امو رمتو اماعطو ١ ديبعو امنغ فلخو ء افوب هل هسبلو هل اهيلع قحب اهلام



 - ١٧٦ ۔

 هتفلخ ام عيمج عبر ذخأي نأ عبرلاب هل ىصوملا بلطو ةريثك ةينآ و الخنو

 ؟ ءىش نم ةآرم ١

 هذه تفلخ ام عيمج عبر عبرب هل ىصوم ١ لجرلا ١ ذهلف تفصو ام ىلعف

 لك نم سبايو بطر نم ريثكو ليلق نم اهل ءىش لكو لاملا نم ةأرملا
 ٠ تام ىتح اهنكلمم ق ناك ءىش

 : ةلاسم 7

 ؟ ملحلا غلبي مل لجر ىلا ىصوأ لجر نعو

 نأ ىبصلل سيل هنآ الا ةزئاج ىبصلا ىلا ةيصولا نا : اولاق دنف
 رمألا عجر اذا اذهو ال دع الجر مكاحلا هعم لخدي ىنح اهالب ذفني

 ٠ ةيصولا ذفنيف الدع الجر هعم ماقأ ماكحلا ىلا

 : لصف

 دهب امآ كيلع مالس هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج
 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ ةماع ةيفاعو ه ةمئاد هللا نم ةمعن ف تلزالغ

 ىلا هتيصو ف هل اونذأي نأب ةحص ف وأ توملا دنع هتثرو لأس نميف هلعل
 نع ةدايزلا اوريغف هتوم دعب اوعجر مث كلذ هل اوزاجأف ثلثلا نم رثكأ
 ؟ كلذ مهل له ثلثلا

 ٠ كلذ مهل سيل هنأ لاق نم لات دتف تفصو ام ىلعف

٠ كلذ مهل نآ : لاقت نم لاتو



_ ١٧٧ 

 اوزاجاو هب ىصوأ دق امب مهفرع اذا انيلا بحأ لوألا لوقلاو
 ٠ كلذب هل

 ةمجرلا مهلف هيلع مهفتو الاو هب ىصوأ ام مهفرع نكي مل ناو
 ٠ هتوم دعي

 : ةلأسم وبع

 مداخ وآ ةلخن وأ بح نم ىرجي لجرل توملا دنع رقي لجر نعو

 رسفي الو ضرأ كوكم رذب وأ انطق نانمأ ةرثع وأ نارخدم وأ بوث وآ

 ؟هيغف مكحلا ام ائيش

 نيمي هيلع مث اوءاش امب بوبحلا نم اوتأي ةثرولل لاقيف بحلا امأف
 ىلا رظنيف مداخلا امأو اذه ريغ وه هب رقأ ىذلا بحلا نوملعي ام هللاب
 ٠ طسو مداخ

 تاقدصلا نم ىضقي ام لثم ةطسو ةلخن ىلا رظني ةلخنلا كلذكو
 ٠ هلام نم

 نومسي امو دلبلا ل_هآ ليك ىلع هليك فورعم نارخدملا امأو

 لهآ عم هليكو رمتلا نم الا نوكي ال نارخدملاو مهدنع « نارخدملا »

 ٠ دلبلا

 كلذ لثم ىلع دلبلا كلذ سابل نم طسو بوث ىلا رظنيف بوثلا امآو
 :٠ هي هل رقأ ى ذلا

( ٤ ج ىراوحلا ىبأ عماج _ ١!؟ م )



_ ١٧٨ 

 نطقلا اذه نم متتشام اورضحأ ةثرولل لاتي نطقلا كلذكو ٠

 ٠ دلبلا كلذ ىلا رظنيف ضرأ كوكم روذب امأو
 ٠١ . ١

٠ 
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 ٠ كلذ ردنب تيملا ضرأ نم ىطعي مث اهنم كوكم رذب امو

 : ةلاسم دهج

 ىلع نيدب هلل مهارد ةرشع اهراوس تلاق تصوأ ةأرما نعو

 ىقب امو اهنيد ىضقو ةآرملا تتامو نيبرقألاو ءارقفلا ىلع قرفي ىقب امو
 ت ۔لاق ام ىلع نيبرقألاو ءارقفلا ىلع عزو مهاردلا نم ةرشعلا دعب

 وهف ةرشعلا كلن نم ىقب امو ةرتعلا كلت نم ىضق نيدلا نم فرع امف

 نمو ٠ ةآرملا هذه لام نم ىضق نيد اهيلع كلذ دعي حصي نأ الا ثراولل

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا

 :ةلأسم وج

 هل امب ىصوي نأ بحأف اضيرم ناك نمعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 هقن ىلع اهي طاتحي سانل ١ قوقحو نويد ليق نم هل ام رثكأب وأ هلك

 .٠ هيف كش ءىش هنمو هفرعب ءىش هنم

. ١_ 

 . - م

 بلط ىف طاتحي نأ هلو كلذي سأب الف ةرثئألا كلذب ديري ال ناك اذاف

 ٠ هلام نم صالخلا

 هلعل هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور دق : لاقو

 ٠ هسأر تحت ةبوتكم هتيصوو الا ةليل تيبب نأ لجرل لحي ال

 ىبنلا نع احيحص ثيدحلا ناك نا ملعأ هللا : ىراوحلا ويآ لاق

 هللا رمآ امنا تام هنآ ريغ مزحل ا وهف هبي ذخآ ام ذخأف ملسو هيلع هللا ىط

٠ ضرملا ىف ةيصولاب



١٧٩ 

 : ةلآسم 5

 اذكو اذك نالفل ىلع ىصوملا لاق اذاو بسحأ اميق ىراوحلا ىبآ نع

 اهبهذآ ةيصو هل ىصوأ نوكي نآ نكمي هنأل رارقالا نم نوكي هنأ ةيصو
 ٠ هبلع ىهف

 : ةلأسم زهج

 ةآرما وآ الجر نآ ول اضيآ ليق كلذكو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ ةيدلا ثلثو لاملا ثلث هل ىصوملل ناكو

 :ةلاسم جت

 نم ةيدب هل ىصوأ لجر ى هللا كمحر تركذو ىراوحلا ىبآ نعو

 ؟ ثلثلا نم

 رثكأ اهنآ ملعي ىتح ةيصرل ا هذه ذخأ هل عس ١ و ١ ذهف تفص و ام ىلغف

 ٠ ثلثلا نم

 : ةلآسم 3

 ردي ملو ةيصوب لجرل ىصوأ نميف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 لاكشألل ةيصولا فصن هل ىصوملا ةثرولخ امهرمأ لكشأ اذا : لات
٠ ةيصولا عيمج هل لاح ق هنأل



- ١٨٠ 

 نيذلا نيبرقألا ىلع دري ىقابلا اهفصنو ءىش هل سيل لاح فو

 لوق ىلع ةيصولا مهلانت ٠

 ةلأسم دهج :

 دحت ملو نيتالص اهنع رفكي نأ تصوأ ةأرما ف ىراوحلا ىبأ نعو
 نيتس اهنع معطأ ناو انيكسم نيتس ماعطا ةالص لكف ةالص لكل مك

 ضرف اذاف تارافكلا تضرف نكت مل اذا كلذ آزجأ نيتالصلل انيكسم

 . ضرف امك هنع رفك تارافكلا تيللا

 : ةلأسم وب

 اهناميا ةلخن ى اهاترب تلاق ةأرما ىف هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 اهناميا ةلخن ىف ناتربلا تناك نيترب تكرت ةأرملاو نيتربلا فرعت ال ةنيبلاو
 نيتاه ريغ ناترب اهل فرعي الو اهلام ثلث نم ناجرخي ناتربلا تناك اذا

 ٠ اهناميا ةلخن ف اياصولا ىف اذهو

 ٠ نيتربلا ةفرعم ىلع ةنيبلا دهشت ىتح زوجي الف رارتالا ق امآو

 ٠ ههابشأو لمجلا ىف لوتلا كلذكو

 ٠ كلذ نم طسولا ناك لامج اهلو لمجب تلاق اذا امأو

 ٠ نهددع ىلع لامجلا نم ءزج نوكي : لوتنو

 : ةلأ_.۔هىم ديج

 عا دت ةلخن هتوم دنع ىصوأ نميق هللا همحر ى را وحل أ ىبأ نعو

. امهرد نيرشع ةلخنلا جرخت ملف هناميا ةلخن ق امهرد نيرشعب



 س ١٨١

 عاب تيملا لام ثلث ادعت ناف تيملا لام ثلث نم نوكب نيرشعلا مامتاف

 هذمل ءالغلا اهب رظتني نأ هيلع سيلو هناميا ف اهنمث قرفو ةلخنلا ىصوملا
 ٠ ةلخنلا

 :ةلأسم 3

 : باتكلا مع نم

 هل رقأ وآ لجرل ىصوآ لبجر نع هللاا همحر نسحلا ىبأ نع

 ٠ هعاتمب وآ هتثريو 4 .شامقب

 ق الا ناويحلاو لوصألا ىروس ام هنيبم ءىش لك هل تبثي : لانت

 سرتلاو فيسلا كلذ ىف هيف لخديو ناويحلا اهيف لخدي هتثر هلوت
 ٠ فحصملاو بتكلاو

 كلذ ف لخدي مل هتيب شامق وأ هتيب هثروآ هتيب عاتم لاق ناف

 ه دغ لخديو ناويحلا الو ةمعطخلا الو س زرنلا الو بتكلا الو فحصملا

 + كلذ رئاس

 ةيصوب ء ١ رقفلل ىصوأ ١ ذ ١ و ددعس ىبأ نع هنأ بسح باتك نمو

 ٠ لوقلا ضعب ف كلذ زاجل ادحاو اريقف تيطعأ ولف لاق

 ٠ نيريقق : ل ات نم ل اتتو

٠ دحاو ىلع قرفت نآ ىزجي الو ادعاصف ةثالث : لانق نم لاتقو



 س ١٨٢

 :ةلآسم 3

 ل_ثم ةينآلا نم ءىشب ىصوآ نميف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 هسرت الو هفيس دوهشلا فرعي ملو كلذ هايسشآو هعرد وأ هسرزن وأ فيس

 ةنيبلا تدهسث امه الا كلذ نم ءىش هل تبثي ال مكحلا ىفف هعرد الو
 ناك اذا عونلا كلذ نم ءىشي كسمتي ثراولا عسي الو هنيعي هي ةلداعلا

 ٠ ةيصولاب ملع دق

 وهم هب ىصوآ ام وأ اعرد وآ اسرت وآ افيس هل نأ ثراولا ملع ناو

 ٠ تباث وهف نالفل ىعرد وأ ىسرت وآ ىفيس

 ثراولا عسيو تبثي ال اذهف نالفل عردلا وأ فيسلا : لاق ناو
 ٠ هي كسمنلا

 ٠ اهفعضأ هل لانف نافيس ىصولل دجوف فيسب هل ىصوأ ناو

 ٠ هفصن دحاو لك نم هل نآ : لوقو

 ٠ قيفوتلا هيو ملعأ هللاو اهلضفأ هل : لوقو

 :ةلآسم :3

 اعوجر كلذ ناك تحبذف اهب رمأف ةاسثب لجرل ىصوآ لجر نع هتلأسو

 ؟ ةيصولا ىف

 ٠ معن : لاق

 كلذ ناك دارآ ام اهنم ذخآف مهاردب لجرل ىصوآ لجر نع هتلأسو

؟ ةيصولا ىف اعوجر



 ب ١٨٣

 ٠ ال : لات

 وهق ىقب امو هنم اعوجر كلذ ناك فلتأو اهنم ذخآ ام : هريغ لات

 ٠ هع هل ىصوملل

 :ةلأسم و

 ناكو تيم هيلا ىصوا لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج

 ملو مايكلا كلت ىف ىصوملا تامو حنم ف لتق ةيصولا هلانت ابيرق تيملا
 ٠ ليق امهيأ هل ىصوملا كردت

 هل ةلاح ف هنأ هل بجي ام فصن ىطعي لوقن اناف تفصو ام ىلعف

 ىقابلا فصنلا دريو كلذ نم فصنلا هتثرو ىطعيف هل سيل لاح ف وأ

 ٠ ةيصولا مهلانت نيذلا نيبرقألا ىلع

 : ةلاسم هنن

 ىصوأ لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم عومجملا باتكلا نم

 ٠ هضبقي نأ لاملا كلذب هل ىصوملا هركو لاملا نم ءىشب لجرل

 لوقي ىصوملاو ةيصولا هذه لبقأ سيل ةايحلا ف : هل ىصوملا لاتو
 بحآو كلذ ىلع تام ىتح اهنمث هوطعآو اه وعييق ةلخنلا هذه ضبقي مل نا

 هابندو هنيد فق هسفن ىلع ةفاخم اهضبقي نأ اهب هل ىصوأ ىذلا اذه

 ؟ جاتحي امبرف امدعم افيعض ناك ناو اهكرت ف اسأب هيلع ىرت له
 ٠ هل زئاج وهف اهلبق ناف تفصو ام ىلعف

 » ؛ = .: -
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٠ هل زت اج وهف اهك رت ن و



 س ١٨٤

 اناسنا ناك دقو هللا همحر ديمح نب كلملا دبع مامال ا نع انغلب دتو

 ٠ هلبقتي ملو كلذ كرتب مامال ا رمأف هلام نم ء ىشب رمع هنبال دهشأ

 : ةلأسم وج

 هب مسي ملو اذكو اذك قرفي نأ ىصوأ نمعو ىراوحلا ىبآ نع
 . نوكي نمل نيبرقألاو ءارقفلل

 ٠ ةثرولا ىلا عجرتو ةلطاب هذهف تفصو ام ىلعف

 : ةلأسم وه

 ىطعي نأ زوجي له ةرافكب ىصوآ نا تلتق : ةفاضملا ةدايزلا نم
 ؟ اريقف ناك اذا اهنم ثراولا

 دق هنأل ١ وطعب لات نم لوق بحآو افالتخا اهيف نآ نظأ : لاق

 عفدي نآ ىد وللو رقفلا مسا اونتحتسا دخ ء ١ رقف مهو مهنع تعفنرا

 ٠ ملعأ هللاو نيبرقألا ةيصو لبيس اذه رآ ملو ءارقفلا عيمج ىلا ةرافكلا

 = ةلآسم وج

 ملو نيتالص اهنع رفكي نآ تصوآ ةآرما نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 ؟ ةالص لكل مك دحت

 ٠ انيكسم نيتس ماعطا ةالص لك : لاق

 نكت مل اذا كلذ آزجأ اعيمج نيتالصلل انيكسم نيتس اهنع معطأ ناو

 ٠ تارافكلا تضرف

٠ ضرف امك هنع رفك تارافكلا تيملا ضرف اذا



_ ١٨٥ 

 : ةلاسم دب

 تصوآو ةجحب اهلام ف تصوآو تكله ةآرما نعو ىراوحلا ىبأ نع
 اوذخأ ةثرولا نأ مث ةقث ريغ تلكوو ءىشب اهلام ف نيبرتألاو ءارقفلل
 هب تصوأ ىذلا ىمولل اوذفني ملو ائيسث ليكولا ىلا اوملسي ملو لاجملا

 تصوآ ىذلا ىصولل ذفنيو كلذ نم صلختي نأ مهنم دحاو بحأو ةأرملا
 نآ صلختي نأ دارآ دق ىذلا اذهل زوجيآ نورخآلا ثراولا اويآف ةآرملا هب

 تصوأ ىذلا اياصولا ضعب ىف وه هذفني وآ ليكولا ىلا هلبقت ىذلا ملسي

 ؟ ةآرملا هب

 هي تصوأ امم ةثرولا ءالؤه نم صالخلا دا رآ نمغ تفصو ام ىلعف

 هثارم رد-ة ىلع ةيصولا هذ_ه نم هيلع بجي ام ملس ةآرملا هذه

 ٠ ليكولا ىلا

 ٠ هللا ءاش نا صلختو ىرب دقف كلذ لعغ اذاف

 نذاي نأ الا ايح ليكولا مادام ةيصولا هذه ذفني نأ وه هل سيلو
 ٠ كلذب ليكولا هل

 ّ ةلا و

 ىطعي امات كوكم فصخ نبكسم لكل ة رافك نع ىصوأ نم نع لئسو

 ٠ هتتو ف سانلا نيب ةلماعملا كوكمب وأ عاصلاب

 ٠ سانلا نيب لمعلا هيلع ىذلا دلبلا كوكمب ىطعي هنا ىعم : لاق

 ٠ ة ر ذ فصنو سا دسأ ةعبرأ نيكسم لكل ىمس ناف : هل تلت

 ٠ عاصلاب فصنو سا دسأ ةعبرأ كلذ ىطعي هنا ىعم : لات

٠ كوكملا عابرأ ةثالث نيكسم لكل لاق ناف : هل تلتقو



 س ١٨٦

 ةلماعملا هيلع ىذلا دالبلا كوكم عابرأ ةثالث ىطعي هنا ىعم : لاق
 ٠ ٩نذنقو : ساانلا نيم

 ؟ سدس ىأب هل نوكي ام ةرذ بح سدسب لجرل ىصوأ ناف : هل تلت .

 سانلا نيب لمعلا هيلع ىذلا دلبلا سدسب ىطعي هنا ىعم : لاق
 ٠ هتقو ق

 لجرلو رب بح فصنو سادسأ ةعبرأب لجرل ىصؤأ ناف : هل تلت .
 سدسب وآ دلبلا كوكمب نايطعي رب بح سدسب لجرلو بح سدسب
 سانلا نيب ةلماعملا هيلع ىذلا دلبلا سدسب نايطعي امهناف ٠ عاصلا
 .هتتو ىف

 هريغ الو ارب الو ةرذ مسي ملو سدسب لجرل ىصوأ ناف : هل تلق
 ؟ هل نوكب ام

 . هب لاكي ىذلا بشخ سدس هل نوكي هنا ىعم : لاق.. .
 ؟ دلبلا نسدس رايعم وأ عاصلا رايعم سدسب نوكيف : هل تلق

 ٠ دلبلا سدس نوكي هنا ىعم : لاق

 ؟ هل نوكي ام ءىشب مسي ملو كوكمب ىصوأ ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ريغ وآ ارفص وأ ابشخ ناك دلبلا نوكم نوكي هنا ىعم : لاق

 ؟ هل نوكي ام ائيش مسي ملو نمب هل ىصوأ ناخ : هل 7

 ٭ ناك ام دلبلا نم هل نوكي هتا ىمم : ات

 هل نوكي ام 77 ى آ مسي ملو لسع نمم هل ىصوآ ن اف : هل تلق

, ؟ لسعلا نم



_ ١٨٧ 

 ةيصرلا هيف نركت ى ذلا دليلا لسع نم هل نوكي هنا ىعم : لاق ٠

 كلذ ريغو لحنو لخنو بصق لسع دلبلا ىف ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هل نوكي ام

 ٠ ملعأ هللاو دلبلا ف بلغألا لسعلا نم هل نوكي نأ ىنبجعي : لاق

 : ةلاسم ج

 ىلا هتافو دنع ىصوأ لجر ق هدنع انآو لئاس ىرا وحلا ايآ لآسو

 نأ ىصولا نكمي ملف هيلع تناك تاولص ةرافك ف هلام نم هنع رفكي لجر
 ىلع رهش لك ف وأ ةنس لك ىف قرغي نأ هل له دحاو تقو ف كلذ قرفي

 ؟ نكميو ردقي ام

 قرف املك ىصحأو نيكاسملا ددع فرع اذا كلذ هل زئاج معن : لانت

 ٠ كلذ نم ائيش

 : ةلآسم _

 هل رقأ وأ لجرل ىصوأ لجر ف هللا همحر نسحلا ىبآ نع تدجو

 ؟ هعاتمي وآ هتثرل وأ هشامتي

 هلوت ىف الا ناويحلاو لوصألا ىوس ام هتيبب ءىش لك هل تبثي : لاق
 فحصملاو بتكلاو فيسلا كلذ ف لخديو اضيأ ناويحلا اهيخغ لخدي هتثرب

 ٠ سرتلا
 كلذ ق لخدي مل هتيب شامق وآ هترب ةثر وآ هتيب عاتم : لاق نا

 4 يف لخديو سرتلا الو ناو_دحلا الو ةمعطألا الو بتكلا الو فحصملا

٠ كلذ رئاس



- ١٨٨ 

 ناويحلا ىوس ءىش لك هيدف لخديف : هشامتو هعاتم هلون امآو

 امناو بلحملاو ةيدملا ةينآلا ف لخدي مل هتيبب هل ىصوأ ناو لوصألاو
 ٭ تيبلا ةينآ هيف لخدتا

 : ةلأسم هج

 اذهف نالفل عردلا وأ فيسلا لاق ناو ىراوحلا ىبأ باوج نم
 نافيس ىصوملل دجوف فيسب هل ىصوأ ناو كسمتلا ثراولا عسيو تبثي ال
 ٠ اهفعضآ هل لاقف

 ٠ هفصن دحاو لك نم هل : لوقتو

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو لضفأ هل : لون

 : .لضف ٠

 هل ىصوأ ولو لات هللا همحر ىراوحلا ىبأ ىلع ضرع امم لينو
 ٠ هيق امو بارجلا هتيطعآ ىورهلا بارجلا اذهب

 ٠ قيلاوجلا هطعأ ملو ةطنحلا تزجأ قيلاوج يف ةطنحب هل ىصوأ ناو. .. -

 جر خ اذا هتيلحو هنفجو فيسلا هتبطعآ فيسي هل ىصوأ نا و

 ٠ ثلثلا نم

 مئاةلا ىلع ةيلحلاو لمح امو لصفلا فيسلا هل امنا : هريغ لاق

 ٠ ٠ فيسلا نم سيل لمح امو نفجلاو فيسلا لمح امب
...٠" - 

 ٠٠ هع اتم نم لمح امو جرسل ١ هتطعآ حرسي هل ىصوآ ن ١ و

٠ دوبللاب ةبقلا هتيطعآ ةبقب هل ىصوأ ناو



. ١٨٩٨٩ 

 ناديعلا نود ةوسكلا هلف ةلجحمي هل ىصوأ ناو ٠

 ةلسلا نود نارفعز هتيطعأ نارفعز ةلسب هل ىصوآ ناو ٠

 ٠ اذه هبشأ امو تيزلاو نمسلا كلذكو

 ٠ اهيف مو ةلسلا هل ناك نارغعزلا اذه ةلسب هل ىصوأ أذا لوقتو

 ٠ لسعلا اذه قزو ةطنحلا هذه قيلاوج كلذكو

 . هل ناك قودنصلاو بارجلاو قدلاوجملاو ةلسلا هذهب هل ىصوآ ناو

 ٠ هيف امبو لوقي ىتح هيف ام نوكي الف تيبلاب

 : فالتخاب قودنصلا اذهو قيلاوجلا هذه هلوق ىف : ليقو

 كلذكو هيف نوكي امو قودنصلاو قيلاوجلا هل نوكي لاق ضعب

 .ة قزلاو بارجلا
 سيكو لسعلا اذه قزو ةطنحلا هذه قيلاوج لاقف ىمس اذا امآو

 قف ثلثلا نم هيف امي تباث اذهف ريناندلا هذه قودنصو مها ردلا هذه

 ٠. رارقالا ق لاملا سآر نمو اياصولا

 : 2 [ آ : ج

 نبال اهلام ث اثب تصوأو تتام ةارما نع ىراوحلا ويآ لئسو

 ' ؟ ةيصولا امهل زوجتأ نايطمرق امهو اينب

 اهلام ثلث فرصت نآ اهلو اوزيجي مل وآ ةثرولا مهل زاجأ معن : لاق
. مهل تبثو كلذ زاجل ىسوجمل وأ ىدوهيل هب تصوأ ولو تدارا ثيح



 _ _ ١٩٠

 : ةلاسم هج

 نآ مث هتوم دعب هربق ىلع نآرقلا أرقي نل ىصو نمو : باتكلا ريغ نم

 ؟ هوجولا نم هجوب هتبوأ ىجتري ال اباهذ بهذ وآ ليسلا هلمح هربق

 ٠ ملعأ هللاو اندنع ةثرولا ىلا عجربو لطبت ةيصولا نا

 : لصف

 بتكي نآ رمأيف ةيصو باتك هل لجر ى هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع
 لوثال تمدقت د_تف ةداهشلاو لوألا ف ام وحن هل لثنميغ هريغ باتك هل

 . رخآلا لبق
 ءارقفلل ىلوألا ةيصولا ف نوكي نأ الا ةيصولا ف ام هنع ذفني : لاق

 ىفف ام ذفنأ امهرد نوسمخ ةرخآلا ةيصولا فو مهرد ةئام نييرقألاو

 ٠ امهرد نوسمخ وهو ةرخآلا

 ناك وآ امهرد .نررشع نالفل هيلع لاق ىلوألا ةيصولا ف ناك ناو
 هبلع مكح ةرخآلاو ىلوألا ق هنم رارقالا ناكو مهارد ةرشع ةرخآلا ق

 ٠ نيتيصولا نم رثكألاب

 لثم كلذو دحاو ىنعم ق ناك اذا ةرخآلاب ذخأنف اياصولا امآو

 مكح ةرخالا ف مهارد ةرشعو ىلوألا ىف امهرد نيرشعب نالفل ىصوي نأ

 . مهارد ةرشع الا هل نكي ملو ةرخآلام هل

 ٠ ربلا باوبأو جحلا ىف كلذكو

 . رثكألاب ذخؤي هناف رارتقالاو قوقحلا فق امآو .

هل ناك ةرخآلا ىف هل صوي ملو ءىشب دحأل ىلوألا ف ىصوآ ناو



 ۔ ١٨٩١

 لطبي هناف ةيصولا دعي نم هضرف نم حص نوكي نآ الا ىلوألا ق ام

 ٠: قرقحلا لطبت الو ربلا باوبآ ىف اياصولا نم ىلوألا ةيصولا ف ام

 امهالكو ةرخآلا ىف رخآ ايصوو ىلوألا ىف ايصو لعج نا كلذكو
 ٠ ملعا هللاو ىلوألا هتيصو لطبت نأ الا نايصو

 : ةلأسم "

 ءاضقو هتيصو ف لجرل لكوت نمعو هللا همحر ىراوحلا ويآ نعو

 ىصوي مل ولو هبر دنع ملسي له تام ىتح هنع ضبقي ملو طرفف هنيد
 ؟ ةيصولا كلتب

 هيلع فاخب روذعمب سيلف رذع ريغ نم ىصرولا ا.ذه طرف أذا : لات

 . ملعأ هللاو رخآلا ىف كالهلا

 : ةلأسم وج

 قوقحو نيد ق 4هدلا ىصوأ نميق هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 نآ ه_ل فلحي له و اعيمج ءال ه فلخي نآ هذل له را رق ١ و اياصوو

 ؟ ائيسث طعي مل نيميلا نع لكن نم لهو مهضعب

 ذخأ فلح نميف نيميلا نم دب نكم مل مكاحلا ىلا رمألا ناك اذا : لاق

 ٠ ائيش ذخأم فلحي مل نمو

 باحصأ فلحي نأ هيلع ناك مكاحلا نود ىصولا ىلا رمألا ناك ناو

 اودارأ نا ةثرولا ىلا كلذ ف ىآرلا ناكو ماتيأ ةثرولا ق ناك اذا قوقحلا

 ٠ اوفلحي مل اودارأ ناو اوفلح

 ىصوآ ناغ اياصولا امآو ىماتي ةثرولا ف نكي مل ناو هلعل : رظانلا لاق
٠ كلذ هل ناك فلحي نأ ىصولا دارآ ناف ءىشب هنيعب دحال



_ ١٩٢ 

 ةثرولا كلذ بلط ناف ةثرولا كلذ بلطي نأ الا كلذ هعنمو هكرت ناو
 . نيمي مهل ناك

 نيميلا كرت ىمولا عسو هل ىصوملا نيمي ةثرولا بلطي مل ناو
 ٠ اياصولا ق اذهو ميتي مهيف نكم مل وأ ميتي ةثرولا ق ناك

 اذاو ىماتي ةثرولا ىف ناك اذا اهيف ناميالا نم دبالف قوقحلا امأو
 هل ىصوملا ىلع ناك هب هيلا ىصوآ ام ةحص مكاحلا وأ ةثرولا بلط
 ىف كلذ هل زاج هب هيلا ىصوأ ام ذفني نأ ردقو ةحص دجي مل ناف كلذ

 ٠ كلذ ىلع ردق نا ةينالعلا فو ةريرسلا

 : ةلأسم وج

 نم نالف هيبأ نب نالفل نالف ىصوأ ةيصو ظفل : باتكلا ريغ نم
 ٠ هتوم دعب هلام نم هثاريم نم نالف هنبا بيصن لثمب هتوم دعب هلام

 ٠ كلذب هل دعي ابح انالف هنبا ناك نا

 : ةلاسم م

 هل زوجي له ةثرولا نم ناك اذا ىصولا نع ىراوحلا وبآ لئسو
 نأ زوجي له كلاهلا ىلع نيد هل ناك ناو ةثرولا نيب لاملا مستي نأ
 ؟ ىماتي ريغ وآ ىماتي اوناك ةثرولا لام نم هسفن ىضقي

 _ نزوب وآ لاكم امم ناكو نيد كلاهلا ىلع ىصوملل ناك نا .2 لاق

 ٠ هسفن ىضقي نآ هل زاج

 نأ الا هسفن ىضقي نآ هل زجي مل نزوي وآ لاكي ال امم ناك ناو
 نم ذخأيو هسفن ىضقي هناف هريغ عم هيلع ردقي الو هقح ىلا لصي ال

٠ هتح ردقب لاملا



_ ١٩٣ 

 كلذ مهل زاج مسقلاب اوضرو نيغلاب ةثرولا ناك ناف مسقلا امأو ٠

 كلذ زجي مل ىماتي اوناك ناو ٠

 ر۔هأي نأ كلذ نسحاف نزوي وآ لاكي امم هسفن ىضقي نأ دارأ ناو
 ٠ ملعأ هللاو هل نزي وأ هل لاتكي نم

 هنم وجري وهو ةقث ريغ ىلا ىصوآ نم كلذكو ىراوحلا ىبأ نع

 ١ ذه هلاكو زوجت له هل لكوتي ةنفث دجب مل نا كلذو هنع ىضغ نأ

 ؟ ةنتث ريغ وأ ةنث هيلا ىصوملا ناك هنع ضقي مل وأ هنع ىضق ءىرب دتو

 م۔-لو هلمح ام ىلع هنمآيو انيمأ ناك ناف هللا قوقح نم ناك ام امآو

 ى دآ ءعى رد دمت نوكي نآ ١ وجرنو اهعسو ال أ اسفن هللا فلكي الف ةقث دجب

 ٠ ةلداعلا ةنيبلا كلذ ىلع دهشأو كلذ ىلع هنمآ اذا هنع دؤي مل وآ هنع

 : ةلاسم ةهج

 ىراوحلا ىبأو هللا دبع ىبآ ىلع ضورعم هنآ انعم اممو : هريغ نمو

 ملو ةثرولا هب ضرت ملغ هتثرو ضعب ىلا ىصوأو كله لجر نعو
 ٠ كلذ اوملسي

 مل ناف رخآ الجر هعم اوذختد نآ مهلف هومهتا اوناك نا : لاق

 ٠ هك ضرعي الف هومهتي

 ٠ امهتم نوكب ىتح : هللا همحر هللا دبع ويآ لاتق

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٢٣ م )



_ ١٩٤ 

 ةلأسم ةهج :

 نيتقث ريغ دهشيو ىلو ةقث ىلا ىصوي نمعو ىراوحلا ىبآ نع

 . نييلو الو

 صلختي له تيمال ة۔آسلاب ديرت امنا تنك ناف تفصو ام ىلعف

 هللا ءاش نا صلخ دقف تدللا هي ىصوأ ام ىصرلا ذفنأ اذاف ٠ كلذ نم

 ٠ نيلدع ريغ وأ نيلدع نادهاسشلا ناك

 تدرف نبلدع ريغ نادهاسشلا ناكو هي ىصوآ ام هنع ذفني مل ناو

 ٠ صلخي ال تيملا ناغ لبقت ملو امهتداهسش

 مل امهتتداهست تلبق اذاف نييلو ريغ نيلدع نادهاسشلا ناك نا كلذكو

 ملو امهتداهسش تلبنق امهنيد ىف نيتقث اناك اذا امهتداهسش ىف تيملا ىلع نكي

 .٠ امهتداهىش تلب اذا ءاش نا ءىش امهتداهسش ىف تيملا ىلع نكي

 : ةلاسم 3چ

 كلذ نا ديع وأ ىبص ىلا ىصوآ نميق : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 مايقلا نع دبعلا اوعنمي نأ ةثرولل سيلف ىصوملل دبعلا ناف زئاج
 ٠ ةيصولاب

 سيلف هديس نذاب دبعلا ىلا ىصوآف ىصوملا ريغل دبعلا ناك ناو

 ٠ كلذب ديسلا ىلع مكحيو ةيصولاب مايقلا نع دبعلا عنمي نأ ديسلل
 نآ ديعلل سيلف هدبس نذا ريغب دبعلا ىلا ىصوأ ىصوملا ناك ناو

 ٠ قتعبيب وآ هديس نذاب الا موقي

 مايقلا ىبصلا دارأ نا نكلو ةيصولاب موقي نأ هلف ىبصلا امأو

٠ ةيصولا ذافنا ف هعم نوكي ةقث الجر مكاحلا هعم لخدأ ةيصولاب



_ ١٩٥ 

 ٠ هيلع ءىش الف ةيصولل لوبتلا هركو ىبصلا غلب ناو

 تام هنذاب هدبع ىلا ىصوملا ىصوأ ىذلا ديسلا ناك ناف : هل تلق

 ؟ ةيصولاب مايقلا نع دبعلا اوعنمي ال نأ ديسلا ةثرولا ىلع مكحيل
 ٠ معن : لات

 نيذلا ىلع همثا امناف هعمس ام دعب هلدب نمخ ) : ىلاعت هللا لاتو
 ٠ ىصولاو ةثرولا ىنعيب ىصوملا ءىربو ( هنولدبي

 :ةلأسم ةهج

 : بانكلا رغ نمو

 بتاكلا نم ظفللا نوكيغ اهيلع افدصم هتلعج ةآرملا ىلع ظفللا و

 هقحتسن اميفو ثحن نم نيتطتننم ء ايلا تايثاب نوكب ال هنماتآو هتاعج

 تايثايب هيلا نيجاتحتو هنيفحن سن ظفللا نوكيف هيلا جاتحت ةو

 ٥ ملعأ هللاو نونلاو ءايلا

 : ةلأسم وج

 ىليكو نالف نب نالف لوقي لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 دعبي ىلبكو نالف ند نالف لاق وأ ٠ كلذ هل زوجي ١ ذكو اذك ق ىتوم دعم

 ؟ هرسغي ملو ءاوس ىتوم

 هلكو اميف رسخي نآ دبالف ىتوم دعب ىليكو نالف نب نالف لاتق اذاف
 ٠ هل رسف اميف ةزئاج هتلاكوف رسف ناف هب

 نالف لاق اذا ىصولا فق الا ةلاكولا تلطب ائيسث هل رسقي مل نا
٠ ريسفت ىلا جتحي ملو كلذ آزجآ ىتوم دعب ىبصو



١٨٩٦ 

 نوكت ال ةياصولا نأل ةياصولا تتبث ىيصو نالف لاق ول كلذكو
 ٠ هريسفت ىلا ةيصولا ق جاتحي الو توملا دعي نم الا

 : ةلأسم وج

 فئاغ لجر ىلا ىصوأو تام لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع بسحأ

 مث ةلاكولا وآ ةيصولا ل_ يتي مل ىصرولا ىلا ريخلا لصو املف هلكو وأ

 ؟ ىصولا له ةلاكولا وأ ةيصولا لبقف عجر

 ملف ىصوملا ةايح ىف ىصولا ىلا ربخلا غلب ناك ناف تفصو ام ىلعف
 ىصوملا ةعجرب ىصوملا فرع دقو ىصوملا ةابح ىف اهدرو ةيصولا لبقي
 تو_م ل٫ق نم ةيصولا لبقف هيلا ىصوملا عجر مث ىصوملا تام مث هيلا
 ٠ هل ةباصو الف ىصوملا

 ملغ ىصوملا توم د_هب نم ىصولا ىلا ربخلا ءاج امنا ناك ناو

 ٠ كلذ هلف اهلبقف عجر مث ةيصولا لبقي

 لبتي مل هنأ تام ىتح ىصوملا ملعي ملو ةيصولا لبقي مل نا كلذكو

 ٠ ةتباث ةيصولاو كلذ هلف ةيصولا ليتف عجر مش ةيصولا

 ٠ ةايحلا ق ال ا نوكت الف هلاكولا امآو

 ىرخآ ةرم هلكويف عجري ىتح هل ةلاكو الف ةلاكولا ليقي مل اذاو

 اذ_هفغ هتيصو ذافناو هنيد ءاضق ىق هتوم دعب هليكو نالف لوتتي نأ الا
 ٠ ةيصولا ق كل تفصو ام لثم

 : ةلأسم ة

 ةيصولا هذه هل تزاج مايقب !ذكو اذكي هل تيصوأ دق لاتو ئ ثراو ريغ

٠ لاملا ثلث نم



١٨٩٧ 

 عيمج عم كلذ هل زاج همابتي اذكو اذكم هل تيصوأ دق لانت ناو

 لاملا ٠ امم اعيمج نيهجولا ف هب هل ىصوملل تبثيو كلذ نومأم ىصولاو
 عسيو لاملا سأر نم نوكم امو ثلثلا نم كل تفصو ١ ذخأ هل ىصوم

 هل سيلف هل بجي امم رثكآ هل ىصوأ هنأ ملعي نأ الا هي هل ىصوأ ام

 ىق اذهف هب هل ىصوآ ةلعل ناك اذا كلذو هل بجب امم رثكأ ذخأب نآ

 ىبنجالا ٠

 ك اذكو اذكم هل ىصوآ هنا لاق ناف اثراو ه_ال ىصوملا ناك ناو

 . ءىش هل تبثي مل مايقب لانو

 عيمج نم ناكو هل كلذ تبث هيلع همايقب اذكو اذكب هل ىصوأ لات ناو
 ٠ لاملا

 كلذ هل تيث قحب ١ ذكو ١ ذكب هل ىصوأ دخف ىبنجألل لاتق ول كلذكو

 ٠ ثلثلا نم

 تيثب الف الاو ىلع هل قحم لوتب ىنحف اثرا و هل ىصوملا ناك ناو

 ٠ ءىش هلل

 : ةلأسم ج

 هل قحب هلام نم ءىشب لجرل ىصوأ لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 رخآ لجرل ءىشلا كلذب ىصوأ هضرم ف وهو عجر مث هيلع همايقب وآ هيلع

 اذهو هنم هتيصو هب هل ىصوآ عجر وآ هيلع همايقب وأ هيلع هل قحب
 ٠ لوكلل تباث ءىشلا وآ رخالل تبثي ثراو ريغ هل ىموملا

 ٠ لوذلل ءىشلاف هيلع همايقب لودلل ىصوأ ناك اذاغ تفصو ام ىلعف

٠ ةعجر هل سيلو



 ب ١٩٨

 ةثرولل ناك ىصوملا تام دق ناك ناف هيلع هل قحب هل ىصوأ ناو
 اوضمأ اوعاش ناو هي هل ىصوآ ام ةميق اودر اوءاش نا كلذ ق رايخلا

 ٠ هب هل ىصوأ ام

 : ةلا وجا

 اذفني نأ ةآرما وأ لجر ىلا ىصوأ لجر نعو ىراوحللا ىبأ نع

 ذافناو ىنبد ءاضت دعي نم ىقي امو لاق هلام ق عضوم نم هتيصو

 ٠ كلا ٠ نه و

 ٠ تلت ٩ نعو : لات امك وهف

 هال نمضو هلام نم ائيش هتثرو ضعبل ىصوملا لعج نا كلذكو

 ؟ كلذ تبثي له تلن هنيد ءاضقب

 نيدلا هل ىمس اذا هل كلذ تيثت هتحص ىق هل هلعج ناك نا

 ٠ ةيصولاو

 ٠ هل كلذ زجي مل ضرملا ىف كلذ ناك ناو

 : ةلاسم :ج

 ؟ ةيصولا نم آربتي نآ دارآ اذا ىصولاو : هريغ نمو

 . اهب ىلا تيصوآ ىتلا كنيصو نم كيلا تئرب ىنأ ىصوملل لوقي

ق قدصم انالف نآ دهشأو لجرل ىصوآ لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع



 س ١٩٩

 اذكو اذك ىلا سانلا نم دحأل وأ هسفنل ىلع ىعدا اميف ىل هلام

 ؟ ءاوس هلك وآ ىلام ىف ىلع قدصم لقي ملو امهرد

 ىف كلذ هل لعج دق ناك اذا مات قيدصت اذهف تفصو ام ىلعف

 ٠ هلام

 لقي ملو مهرد فلآ ىلا ىلع ىعدا اميف قدصم وه لاق ول كلذكو

 ٠ امات اقيدصت ناك ىلام ى

 ىذلا دحلا ىلا امات ارارقا ناك ىلع هبرقآ اميف لاق ول كلذكو

 نوكي الو مهاردلا ىف قيدصتلا ناك مهرد فلآ ىلا لاق اذاف هل هدح

 ريغ فو مهاردلا ىف هل ازئاج كلذ ناك اهتميقو لوقي نأ الا اهريغ ى

 ٠ لوصألاو ضورعلا نم مهاردلا

 : ةلأسم ادج

 قرقي ام ضعب ف لجر ىل! ىصوآ اذا تيملا نع ىراوحلا ابآ تلأس
 ذخأي نأ هلأ كلذ ىلا جاتحي اريقف ىصولا ناكو ءارقفلا ىلع تيملا نع
 ؟ كلذ هل سيل مآ هريغ ىطعي امك

 كلذ زئاجف ذخأ ناو ىلا بحآ وهف كلذ نع فعتسا نا : لاق

 ٠ اضيآ باتكلا ىلاا ةفاضالا نمو ٠ هللا ءاس نا

 : ةلأسم بج

 دجلا نا مث ادلو هدلو فلخو هدلو كله لجر نع ىراوحلا ىبآ نع

 ٠ هدلول وه ىدلو ثاريم نآ ىصوآو تام

 هنبأ ثاريمك هدلو دلول لوقب ىتح ءىشي كلذ سيلف تفصو ام ىلعف

٠ ىلام نم



_ ٠ + ٢ .-- 

 قح ريعي وآ هل قحي ٥ دلول ناالف ٥ دلو ثاريم ايحآ دقف هلوقت امآو

 ٠ تفصو امك لوقب ىنح ءىشب ا.ذه ) سيلف :

 - ةلا ,

 اذه نآ هتايح ف دهشي ناك لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 قحب ةيح تمادام لزنملا نكستو لخنلا ةرمث لكآت هتخأل لزنملا وأ لاملا

 قحب ةيح تمادام نيجاسنلا نيمالغلاو هتجوزل وهف تام ناف اهل هييلع
 .٠ هتثرول تتام اذاف اهل هيلع.

 ةنالف هتخألا هتايح فق هب دهسثي ناك ىذلا لاملا امأف تفصو ام ىلعغ

 ٠ هيلع اهل قحب ةيح تمادام لخنلا ةرمث لكآتو لزنملا نكست

 ىلع هتثرول سيلو ةآرملل ةتباث ةداهش هذهف هتثرول وهف تتام اذاف

 ٠ ترمت نأ ىلا لييس ةآرملا

 لجرلا عجر ناف هتحص ف لجرلا اذه نم ةداهسثلا تناك اذاف

 ٠ كلذ ف ةجحلا هل تناك هلام بلطو

 - ٨1
 ةميق هتخأل قحاا همزليو كلذ هل ناك ةلاهجلاب جتحاو هلام ذخأ نا

 ٠ لزنملا ىنكسو لالا ةلكأم

 عم وه قحلا اذه ام ىمسي نأ ىلع ربج كلذ ةفرعم كردي مل ناف
 ٠ هلام لثم ةثرولل سيلو ةثرولا نود ةصاخ هل اذه امناو هنيمي

 ةأرملا ىلا اوعجري نأ ةثرولل ناك هضرم فق هنم ةداهسثلا تناك اذاو

 لزنملا ىنكس ةميقو لزنملا ةميق ةآرملا ىلع نودريو لزنملاو لاملا نوذخآيف
. ترمثآ املك لخنلا ةرمث اهل موقي لخنلا ةرمث هلعل



_ ٢٠١ 

 اهتئثرول سيلف تتام اذاف ةيح ةأرملا تمادام لزنملا ىنكس كلذكو
 ٠ لاملا اذه ق ءىش

 همزلت هتحص ىق اهل دهشأ ىذلا لجرلا لخن اهل ناك اذا اضيأ كلذكو

 سيلف تتام اذاغ ه ةيح تمادام لزنملا ىنكس ةميقو ةرمثلا هذه اهل
 ٠ لالا اذه ىف ءىش اهتثرول

 دهشملا لجرلا ىلع نيجاسنلا نيمالغلا ةميق ةرجأ هلعل اضيأ كلذكو
 ربج هضرم ف ةداهسثلا تناك اذآ دهشملا نأ الا هتثرو ىلعو عجر اذا

 .٠ هب ةآرملا هذهل دهشأ اميق عجر اذا قحلا كلذ مك ىمسي ىتح

 ٠ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلب كلذك

 تنوعت ىتلا لخنلاو هتثرول تويبلاف تيفوتو ءاج اذاف : هلوت امآو

 اذه ناك ناف هيلع مهل قحب لوتب ىتح تبثي ال اذهف هيلع مهل قح هدالوأل

 ٠ هدال وأل كلذ تيبث دقف هنحص ق و هنم لوقل ١

 كلذ اوذخأ اودارأ نا ةثرولاف هضرم ق هنم لوتلا اذه ناك ناو

 اومتأ اودارأ ناو هنم اوثري ام ةميق هدالوأ ىلع كلذ ةميق اودرو لاملا
 ٠ نيملسملا لوت نم هفرعن ىذلا اذهف كلذ

 هل ىذلا لاتف نافق لجر عم هل ناك نميف ىراوحلا ىبآ باوج نم
 مش هل وهو نالف ىلا نافقلا اذه عفداف توملا ثدح ىب ثدح نا نافتلا

 رضي الو هب رقأ ىذلا نالفل نافتلا ىرآ ىناف ىتنب ىلا هعفدا لاقف عجر
 ٠ كلذ نع هتنعجر كلذ

 نم ىه مش توملا ىتح تبثي ال هنآ ليقت دقو : هريغ لاق

٠ لاملا سأر



٢٠٢٣ 

 ٠ ثلثلا نم : لاق نم لانو

 ىتتادص اهجوزل ةآرملا تلاق اذاف تفصو ام ىلعف ىراوحلا ىبأ نع

 ىقادص تلاق ٠ ةيطعلا كلذكو تبثي ال اذهف هتلكأم ىل نأ ىلع كل وه
 ٠ تباث اذه هنلكأم نئثنست ملو كل وه

| 
 ا
 : ةلأسم وج

 ق وآ هتوم دنع لات لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ؟ قادصلا الو قحلا مك نيبب ملو اقح وأ ةنالفل اقادص “ىلع نأ هنحص

 قحلا كلذ نم اهنوطعي ةثرولا نأ : لاق نم لاقف تفصو ام ىلعف

 اهتح نوملعي ام ه الاب نوفلحي مث كلذ ىلع نوربجي وأ اوءاش ام
 قادصلا نأ الا اهريغ ىلاو اهيلا هوملس ىذلا اذه نم رثكأ اهتادص الو

 مكحي الف ىماتي رقملا ةثرو نوكي نآ الا مهارد ةعبرأ نم لقآ نوكي ال
 ةعبرأب تيملا لام ف ةأرملل مكحي هناف قادصلا الا اوغليب ىتح مهيلع
 ملي ام نيمي هيلع غلابلا نآ الا ميتي ريغ وآ اميتي ثراولا ناك مهارد
 ٠ اذه نم رثكأ ةآرملا هذهل رقملا ىلع

 بئاغلاو نونجملاو مجعألاو غلب اذا نيميلا هيلع ميتيلا كلذكو
 7 ميتيلا ةلزنمب

 : ةلاسم 7

 ؟ مسي ملو رمتب ىصوأ نا تركذو ىراوحلا ىبأ باوج نم

 مهيلع سيلف رمتلا نم اودارآ ام رمتلا نم اوجرخي نأ رايخلا ةثروللف

. كلذ ريغب مهيلع مكحي الو رمت وهو ىلبج وآ ىطخ اوجرخأ كلذ الا



_ ٢٠٣ 

 ؟ نطق نم ةئامب لجرل ىصوأ نا كلذكو

 هل هوجرخي ىذلا نطقلا كلذ نم اطسو نطق نم ةئام لجرلل ناك

 اطسو نوكيو كلذ الا مهيلع نكي مل ةثرولا تجرخأ نطقلا ىأ نم ةثرولا
 ٠ نطقلا كلذ نم

 ؟ مسي ملو ةيجنزلا رمآ نم تركذ ام امأو

 هجلع عبرو ةغلاب هتاش عبرو ةيسادس عبرو ةبسامخ عبر هيلع نا

 ءالؤه ةميق نم هل ىصوملا ىطعبيغ تفصو نيذلا ءالؤه ةميق ىلا رظني

 وهف جنزلا نم ءىش ىلع اوقفتي نأ الا اهنمث عبر ةدحاو لك نم عبرألا

 ٠ اوقفتا ام ىلع

 : ةلاسم ه

 مسي ملو بح ىرج نيثالثب لجرل ىصوأ لجر نع هدنع لجر هلآسو

 ؟ اتتتوم ابح

 نخدو اربو ةرذ اهيف مهدالب ناك ناو ربلاو ةرذلا نم ىطعي : لاق
 .٠ هتصح دحاو لك نم هاطعأ ريعش وآ

 ٠ كاذ نم نودلاب ذخؤي : زرحم نب ديعس لاقو

 . زرحم نب ديعس لوت لثم فثكم وبآ اهيف لاتو

 اهدلول تدهشأ ةأرما نع تلأس هللا همحر ىرا وحلا ىبأ باوج نمو

 نملف مألا تتام مث مألا توم لبق نبال ا تام مث تومت موي اذكو ا.ذكم

؟ مهريغل وأ هتثرول هب تدهشآ ىذلا نوكي



 ب ٢٠٤

 ىتلا ةداهشلا ىدأف مذلا لبق نبالا تام اذاف تفصو ام ىلعف

 موي اذكو اذك وأ مهرد فلآ ىدلول ىلع لوقت نأ الا الطاب هل تدهأ

 قح.ا اذهو ةيناث ةداهش هذه نآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نعغ تومآ

 ىلع تلاق اذا نبالا ةثرول كلذ نركي اذ_ه ىلعف تمن مل وأ تتام :اهيلع

 نمل وآ اهيلع اهدلول اذه تبث دقف اذكو اذك نالفل ىلع وأ اذكو اذك ىدلول

 ٠ اهسفن ىلع هب هل تدهش

 عضوم نم ىاخنو ١ ذكو اذك ةعطت ىتنبالف ترمأ موي : تلات | ذاف

 ٠ تدثب الو زرجي ال اذهف كلذ هايأ وآ اذه ىلزنمو اذكو اذك

 ثراول زوجت ال ةيصولاو ةيصولا نم اذه : ءاهتفلا ضعب لان دت

 ٠ توملا دعب نم كلذ هل امناو

 : ةلاسم ها

 فورعملا ىلزنمف ىثنأ دلو ىل ناك نا هضرم ف لانت لجر نع لئسو
 ىثنآ الو 4_ل نكب ملو ١ ركذو ىثنآ تدلوف الماح هنجوز كرتو تامو اهل

 ؟ هذه هتنبال هلزنم نوكي له هتيصو موي لبق

 ٠ هل ةنبا اهناو اهبسن هقحلي ام ىنعمب اهل تباث هنا ىعم : لاق

 تءاجف ةيصولا موب الماح تناك هتأرما نأ ملعب مل نا تيآرآ : تلق

 ؟ كلذ اهل تبثي له هنم اهثاريم مكحو اهبسن هقحلي ىثنأ دلوب

 ٠ ىدنع اميغ رارقالا اهل تبث ثاريملا اهل : لاق

 نمل تدلو مث اهدلول اهلامب تدهشآف الماح تناك ةأرما نع لئسو

؟ لاملا اذه نركي



_ ٢٠٥ _ 

 هنأ ملع دقف رهسأ ةتس نم لقأل هتدلو نا دلولا اذه نا ىعم : لاق

 ٠ اهعم ايح هوبأ ناك اذا اذهو دلولل رارقالا مكح هلو ادلو ناك

 ٠ ٠ ةيصولا كلذكو ثاريملا لثم را رقالا فو ثاريملا ق قحلي هنأل رارقالا

 ؟ اهعم هودأو ادعاصف رهشأ ةتسل هتدلو ناو : هل تلق

 ةتسل هتحلي دلولا نوكي نأ نكمي هنأل همكح هقحلي ال هنا : ليق دتف

 ٠ ادعاصف رهشأ

 : ةلأسم م

 ىف اهنيمثو اهتادصب هتجوزل ىصوأ لجر نعو ىرارحلا ىبأ نع
 ٠ لخنو ضرأ ةعطنت فلخو فورعم عضوم

 ٠ هينخألو هيتنبال ةعطقلا هذه : لاتق

 ه_تخذاو هيتنبال ةءطقلا هذهب لجرلا نم رارتتا اذهف تفصو ام ىلعف
 رارقا لوقلا كلذ امنأو رخآلا ىلع مهدحأ لضفي ال ءاوس اميف نميف
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ةعطقلا كلت ىف ةأرملل نيمث الو هتخألو نيتنبال هنم

 هرضح اه ك لو نآ تركذو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ناتسب نم هيلا بحآ هلام ف نكي ملو ىصويل دوهشلاب ىعد توا
 ٠ دحا و هيق ىثنألاو ركذلا لح هدقف ىصوأف لخنو رجش هف ناك

 هيف ىشنألاو ركذلا هينبل ناتسبلا اذه لاق اذاف تفصو ام ىلعف
لاقت ام ىلع مهل ناتسبلا اذهو ناتسبلا اذهل هدالوأل هنم رارتنا اذهف ءاوس



_ ٢٠٦ 

 دعب نم مهمأل اهلعج ىتلا ةلكأملا كلتو لاق امك ءاوس هيغ ىثنألاو ركذلا

 تركذو بذلا لاق امك دالوألل ناتسبلاو لطاب ةلكأملا هذهف هتايح ىف هتوم

 هاطعآو اهايا هلحن الحن نايبصلا دحأل ناتسبلا فق ةمادنتمب كدلاو نأ

 ٠ نايبصلا نود نم هل ةلفان ةمادقملا

 وهو ءىشب سيل ريغصلا هدلوا دلاولا نم ناف تفصو ام ىلعف

 ريغ وآ ثراول ضرملا ف ةيطعو ةلخن لكو ةثرولا عيمج ىلا عجارو لطاب
 ردق ىلع ةثرولا عيمجل وهو لطاب وهف ضرملا ف ريبك وآ ريغصل ثراو
 ٠ مهدلاو نم مهثاريم

 : ةلأسم وهب

 اهجوزل تد_هشآ ةآرما نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ اهجوز ىلع اهتتادصو سانلا ىلع نويد اهدي فو اهلام عيمجب هريغل وأ

 هل دهشت مل اهنأ تجتحاو ةيح ةآرملا تناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهنيمي عم كلذ ىف اهتجح اهل ناك نيدلاب الو قادصلاب

 اهلام عيمج هل تدهشأ نمل بجو تكله دق ةأرملا تناك ناو

 . قادصلاو نويدلاو نطابلاو رهاظلا نم

 مث هلام ثلثب لجرل ىصوآ ةأرما وأ الجر نأ ول ليق دق كلذكو

 . ةيدلا ثلثو

 : ةلاسم ج

 اهتيصو دنع اهورضح موقل تلاق ةآرما نعو ىرا.وحلا ىبآ نع

قحب لاقو تم وآ تييح ها وه نالف ىجوز ىلع ىذلا قحلا نآ اودهشأ



_ ٢٠٧ 

 سيل وهو اهيلع هدرب الآ اهجوزل اعساو كلذ نوكي له تنام ةآرملا نأ مث

 ؟ اهل هيلع ىذلاب ظفتحي اقح هل اهيلع نأ فرعب

 ىذلا لاملا كلذو كسمتي نأ اعساو جوزلل ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةرثأ الو رارض هنأ ملعي مل أذا هتجوز هي هل تدهأ

 دق نوكت اما اهنا ملعي ال بابسأ نم كلذ اهيلع نوكي نأ زوجي دتو
 ٠ كلذ هايىشأو اهسفن ق هتناخ

 عسا و كلذف هب هل تدهشأ ام ةآرملا ىلع دري نآ لجرلا دارآ نا

 ءاهقفلا ضعب تبثأ دق هنأل هتثرو ىلع ررض كلذ قف سيل هللا ءاش نا هل

 دتو هضرم ىف هب هل دهشأ نم ىلع هدرف هب هل دهشآ دق الام در نم

 دهشي نآ هل زوجي الو ضرلا ىف ناك اذا ءاهقفلا نم هزاجأ نم كلذ زاجأ

 ٠ هب هل دهسشآ ىذلا كلذ ريغل هب

 : ةلاسم ديب

 لك لاق وأ هل وه لام لك لاق لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 ىتجوزل لاقت وأ هل ىنم رارقا وه نالف نب نالفل وه ةنالف ةيرق ف لام
 له لزنمو ضرأو لخنو لام ةيرقلا ىف هلو اهقحب اهل ىنم ارارتتا ةنالف
 ؟ لاملا نم سيل تيبلا مآ هب رقأ نمل نوكيو لاملا نم لزنملا نوكب

 ٠ هب هل رتأ نمل نوكيو لاملا نم تيبلا لزنملا ناف تفصو ام ىلعف

 بسحي لزنملا ناف ثنح مث ءىش ف هلام ةتدصب فلح نا كلذكو
 ٠ لاملا نم

 ةتدصب فلحي نآ الا هندب ىلع ىتلا هبايث هنع عفرت امنا : اولاتتو
 امو رارقالا هيف تبثو ةقدصلا هيف كلذ لكف كلمب امي رتتي وآ كلمي ام
٠ هندب ىلع



_ ٢٠٨ _ 

 : ةلأسم 3

 ىفو هتجوزل وه ةنالف ةيرقب لام لك لاق لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 عيهج تبثي له ناويحلا نم كلذ ريغو ديبعو لخنو ضرأ هل ةنالغ ةيرق

 لوقيو ةلاهجلاب عمتجي نآ الا تباث رارتنا اذهف تفصو ام ىلعف

 ف كلذ ىق جتحا اذا كلذ ق هنجح هلف اذه هال امي افراع نكي مل هنأ

 ٠ هتابح

 اذا ةلاهجلاب هثراول ةجح الو رارقالا تيبث دقف تام اذا امأو

 ٠ هد رقآ ىذلا لاملا اذهب افراع نكي مل مهبحاص نأ ىعدا

 : ةلأسم ج

 موب ةيرقلا كانم ناك ام لك اهل تباث هنا ليق دشتو ديعس وبأ لانت

 ٠ ةلاهجلا هيف لخدت ال رارقالا نأل ةلاهجلاب هل ةجح الو رقنأ

 : ةلأسم »

 ىق ام وأ ىدنع وآ ىديب لام لك لوقي ىذلا نعو ىراوحلا وبآ لاق

 ؟ كلذ ىف ىأرلا فيك مآ هلك هلام نوكيآ نالفل ىعم ام وأ ىدي

 هدب ىق امو هدنع امو هديب ام نأل تباث رارتا اذهف تفصو ام ىلعف

 رقأ نمل وه رقملا توم دعب اذهف هب هل رتآ نمل وهو هل كلام وه هعم امو
 .٠ هي هل

 اذه ى هب جتحي اميف هنجح عطقت مل ةجحب جتحاو ايح رقملا ناك ناو
٠ باوصلاب ملعأ هللاو هلك



_ ٢٠٨٩ 

 لوصألا نم ناك اذا كلذ هفرعي نأ هيلع امناف رارقالا امآو ٠

 هل ىذلا ىلعف هم هل رتف ايئاغ ناويحلا نم ءىش ناك نا كلذكو

 ٠ هض دقو هبلط رارقالا

 ىرتملاو رارقالا هلل ىذلل ةداهشلا و هملس رقملا دي ق ناك ناو

 رقي نأ الا هبلع كلذ هل ناك عيبلاو رارتالا هل ناك نمم كلذ دارأ اذاو

 ٠ هيلا هميلست هيلعف اذهب فراع وهو هلمعتسا هنأ ناويحلاب

 : ةلآسم وج

 ديشي الو هدحي الو ناسنإل هلامب رقي نمعو ىراوحلا ىبأ نع
 ؟ نالفل وهف ىل لام لك لاق اذا هيلع تباث له هب هتفرعمب

 ىلا رارقالا اذه جاتحي الو هيلع تباث رارقا اذهف تفصو ام ىلعف

 كلذ ىلع هعم نوكي نآ الا هلام فرعي سيل هنا هلوق لبقي الو ديدحت

 ٠ كلذ ىلع دلتو امهتداهسث تلبق فراع ريغ وهو هل امب رقأ هنا ةلداع ةنيب

 ىلام نم ةلخن نالفل اهضرم ق تلاق ةآرما نعو ىراوحلا ىبآ نع

 ؟ ةلخنلا تيثت له

 ىذ۔_الل ةلخنلا تتبث الصتم اذه اهلوق ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهلام ثلث نم كلذ ناكو اهي هل تلاق

 د_عب تعجر مث تتكس مث ىلام نم ةلخن نالفل تلاق تناك ناو

 تعجر اهيلع تباث وهو رارتا هلعل رقأ اذه نآ لوقنف تفصو امك كلذ
 ٠ اهلام ىف اهبحاصل ةلخنلاو عجرت مل وأ

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٤ م )



٢١٠ 

 ةلأسم ج :

 وهف ىل ضرف لك لرتقي لجر نع هتلأسو ىرارحلا ىبأ نع بسحأ
 نالفل ٠

 ٠ لخنلا نم ىل ضرف لك لوقي ىتح اذه تبثي ال : لاق

 : ةلأسم :3

 هدحو هلزنم نم ءىشب لجرل رتتآ لجر ىف تركذو ىراوحلا ىبآ نعو
 نم ءىشب رقأ ىنذلا لجرلا كلهو ةردس هل اهدح ىتلا ضرألا ى ناكو هل

 ركذي ملو لزنملاب كل رتنأ امنا اولاقو ةردسلا كلاهلا ةثرو بلطو لجرلل هلام
 ٠ هضرأ ىف ىه نكلو ةردسلا ركذيال مل هنا كلذب لجرلا رقآو ةردسلا

 لزنملا الا هل سيلف لزنملاب هل رقأ امنا ناك اذاف تفصو ام ىلعف
 ٠ ةثرولل ةردسلاو

 ٠ ةثرولل ةردسلاو لزنملا هل امناف نالفل اذه ىلزنمب لاق اذاو

 ٠ ٠ ةردسلا و لزنملا هل رتنأ ىذلل ناك نالقل لزنملا اذه لاق اذاو

 : ةلاسم :ج

 ةزمح لات ٠ ةزمح رارقا ف تركذو ىراوحلا ىبأ خيشلل باوج نمو
 لزنملا اذه نم ىتصح لاتقو هل لزنملا نأ حص اذاغ لزنملا اذه نم ىتصح

 وهق ةزمحل حص امف قح هيقف د_حألا حصي ن ا الا همأل هلك لزنملاف هتمأل

 ٠ همألا

 اذه نم ىتصح لاق اذا هلوت ىلا رظني امنأو ناتسبلاو لزنملا كلذكو
 ةثرولل ليق ةصحلاب مسي ملو لزنملا اذه ىف هتصح همأل لات اذاف لزنملا

. اذه نم رثكأ اهتصح نآ نوملعي ام نوفلحي مث دارأ ام اهل نوجرخي



 : ةلأسم دهج

 ةثرولا ىلع سيلو كلذ نم ءىش اهل تثب ال ليق دقو هريغ

 ٠ ائيس اهل اوملسي نأ كلذ

 عم كلذ نم اوءاش ام ةثرولا اهيلا عفديف كلذ اهل تبثي ىتلا امآو
 نم كز تنيي دقو هنمو اغورعم ىمسم ائيس هيف اهل نوملعي ام مهنيمي

 ٠ لزنملا اذه نم ةزمح لاق اذا ةصحلا

 هيف دحألا حصي مل ناف هل وهف ءىش لزنمل ا اذه نم دحأل حص نا

 نم هلوق ف رظني الو ةصحلا هذه لبق نم هب هل رقأ نمل هلكو ءىش
 نمو هنصح وه نانسبلا اذه و هنصح وه لزنمل ١ ١ ذه نأل لزنمل ١ ١ ذه

 ٠ ءىشب اهسيل انهاه

 بارج رمتلا اذه نم لوقت ناك نم رمآ كيلع لكش امنا ناك ناو
 ٠ هلكأب ايارج رمنلا اذه نوكب هيق ىنعملاو

 حصو لزنملا اذه نم ىتصح لاق اذاف ةصحلا رمآ كيلع لكش ناو

 كلذكو د_حألا ءىش هدقف حصي نآ الا ةصحلا بحاصل هلك لزنمل ١ نآ

 ٠ لزنملاو ناتسبلا .

 : ةلأسم ج .

 تيبلا فو نالفل اذه ىتيب هضرم وآ هتحص فق لاق لجر نع لئسو
 ؟ هدحو تيبلا نوكي له قوسلا تاوذ نم رجش

 تيبلا مسا نم هقحلي امو تيبلا هل نوكي امنا ليق هنآ ىعم : لاق
٠ اذه ىتيب لات اذا



٢١٢ 

 ءاوس نوكي له هذه ىراد وآ اذه ىلزنم لاق ناف : تلق

 ؟ هيلا راسثأ ولو

 قوسلا تاوذ نم رجشلاو لخنلاو هدح اذا ءاوس هنا ىعم : لاق

 ٠ رقملا لزنملا بحاصل وه

 ؟ ءاوس لوقلا نوكي له نالفل تيبلا اذه لاق ناخ : تلت

 هيف امو لزنملا هل نوكيو لوألا ريغ اذه نا اولاق مهنا ىعم : لاق
 مكح وه ر ١ دل ١ ق ام مكحو ٠ قوسل ١ ث ١ ود نم رجشو لخن نم

 ٠ رادلا هلوقب ٠ رادلا

 ضزأذلا هل نوكب له اه دحو نالفل ضرألا هذه لات ناف : هل ليق

 ؟ اهيف امو

 ٠ كلذك هنأ ىعم : لاق

 ىنعم ىلع ض رذلا هل_عل ضرألا نكت مل هذ_ه ىضرأ لانت اذاو

 ٠ هلوق

 ضزألا ريغ هل نوكي له نالفل هذه ىتعطق لاق ناف : هل تلق

 ؟ ءىش ضرألا ف ناك نا

 اهيف امب ةعطقلا هل نوكنف ضرأاا ريغ ةعطقلا نا ىعم : لاق

 لاقي هنل اهتاذ نم وه امو رجسلاو لخنلا نم اهبف تباث وه امم
 ٠ لخن نم ةعطق

 ؟ نالفل هذه يىتيحاض لاق ناف : تلق

٠ ىدنع ةعطق ريغ ةيحاضلاو اهدحو ضرلا هل نا ىعم : لاق



 : ةلاسم ج

 نمث نااغل لاق لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ١ ده دعم لت مت ماهس وآ لوصأ جلغلا و هامس جلف نم ىئام نم

 ٠ !ديأ لت الو هيرتشي مسي مل رهو هبرشب هل تررقأ امنا لوقلا

 ١ دهت هنم نمتل ف هل تآ ى دنا جنفناي ىمس أذاخ تفصو ام ىلعق

 ٠ ادبأ لوصألا ىف هيلع تباث رارقا

 رتنه مأ ددن نم عملا كلذ عزتني نأ الا ماهسسللا ىق كلذكو

 ٠ يماهسب ىلوآ ماهسلا لهأ نأل قحب هل رتملا دي

 : ةلاسم ة

 ناك اذا لاملا اذه نم تركذ ام امآو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 هب رتأ ىذلا ءاملا اذه نأ حصي ىتح ضرألا هذهل اعاشم ءاملا

 ىتلا لخنلا هذهو ضرألا هذهل اعاشم هلعل احاسم وه هلاخلل ةزمح

 ٠ ةزمحل

 لخنلل اعبت ءاملا ناكو ءاملاب هلاخل هرارقا زجي مل كلذ حص اذا

 ٠ ضرألاو

 ٠ هب هل رقأ نمل ء ناك كلذ حصي مل اذا و

 : ةلاسم وج

 هئام عضوملا اذ_ھ ق لات لجر نعو ىرارحلا ىبآ باوج نمو

 دجوق ع-فوملا لجرلا رغحقف كل رمه لام عضوملا اذه ق وأ رانيد

؟ هذخأ هل لح الام هيف



 س ٢١٤

 هل هنا ةحصلاب الا لاملا ذخأ هل لحي الف تفصو ام ىلعف
 ٠ هب هل رتيو لئاقلا اذه دب ىف لاملا اذه نوكي وأ

 ٠ هلوت ليقي مل هدب ق نكب مل ا.ذاف

 اذا هيف لوبقم هلوقف هيف نكسي ىذلا هلزنم ىف ناك نا كلذكو

 ٠ هيف نكاس وهو لئاقلا لزنم ىف ناك

 ٠ ةحابم تناك اذا لزنملاك ضرألا سيلف هضرأ ق ناك اذا امأو

 قيدصتلا ىلع هلوق جرخ ناف مكحلا ىق ىدنع اذه : هريغ لاق

 ٠ كلذ قضي مل هوجولا نم هجوب

 ريناند ةرشع هيلعف مهارد ةرشع الا ريناند ةرشع ىلع هل لانق ولو

 ٠ مهارد ةرشع ىق عدم وهو

 ٠ ىدنع كلذ هعفني الف هب رقأ ام ريغ نم ىنثتسا املك كلذكو

 ءىش 4ه_ل سيلف مهارد ةرشع ىلا مهرد ىتئام ىلع لاق ناو

 . فورعم ءىشب رفي نوكي نأ الا

 ىراوحلا ىبآ لوق مهرد ةئام هلف مهرد ةئام ىتح هل لانت ناو

 ٠ هلعل

٠ مهرد ةئام ىلا ىلع هل لات نا ليت دقو لاق : هريغ نمو



_ ٢١٥ 

 مه رد ةئام نوكب : لانت نم ل انتو ٠

 امهرد الا مهرد ةئام : لاق نم لاتو ٠

 ٠ اريس ائيش الا مهرد ةئام : لانت نم لاتو

 : ةلأسم ج

 ىلا هلكات هل ةأرمال هل لامب ىصوأ نمعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 ؟ ا.ذه تيئب له هدالوأل وه مث تومن موي

 ملو اهدي ق لاملا آذه ناك ناغ تيثئي ال اذهف تفصو ام ىلعف

 كلاهلا مهبحاصل هنا لاملا اذهب ةحصلا ةثرولا ىلع ناك ءىشب رقي
 ىلع لالا اذه لكأت نأ اهعسي الو مكحلا ف اذه ىف نيميلا ةأرملا ىلعو
 آ ٠ ةفصلا هذه

 ؟ كلذ تبثي له دس امو اذه هتيبب لجرل لجر ىصوأ ناف : تلق

 لوصألا نم دس امو تيبلا هل تبثي لوقي اضعب نأ ىعم : لاق

 ٠ دس ام عيمج نم كلذ ريغو ىناأوألاو ناويحلاو

 ٠ دس ام فعضيو تيبلا هل تبثي اضعب نآ : ىعمو

 ا 9 امو تيبلا اذهب هل تيصوأ دق لات نا كلذكو : هل تلق
 ؟ ءاوس وهأ

٠ ءاوس نوكي نآ ىدنع هيشي : لاق



_ ٢١٦ 

 ٠ لوقلا نوكي ام ةريثك باوبأ تيبلا ىف ناك ناف : هل تلق

 ةلخاد تيبلا باوبأ نأل ىجراخلا بابلا دس ام هنا ىعم : لاتق

 .٠ هنم ىهو ةبكرم تناك اذا ةيصولا ق

 : ةلأسم ج

 نم ةءاردلاو ةيطعلاو ةقدصلا تيتن ال لانف عرتلا نابم بانك .نم

 ٠ ضيرملا

 ٠ هلام ثلث ق هنيص و تيثنو

 ثلثلا ىف نوكتو تبثت هتبهو هتيطعو هتءارب نا لانتو : هريغ نمو
 ه ةيصولا عم

 : ةلآسم «

 : باتكلا رت نم

 ءىش لك ناف هاتيصو تدجوف تامو باتكب نيتيصو قف ىصوأ نميف
 ٠ دحاو ىنعم ق اياصولا نم

 . لوقلا رثكآ وهو رثكألا تبثي نيملسملا ضعب لاتق

 ٠ ريخألا تيئب : مهضعب لانو

 7 عيمجلا تدبثئب : مهضعب لاثو

 رثكألا تبثي هناف دحاو ىتعم ق ناك اذا : رارتالاو نامضلا امأو

٠ لوقلا رثكآ وهو



 _ ٢١٧ م

 . عيمجلا تبثي : لوقو

 ه ةلأسم دهج

 اهرني دحأل تصوأ ةآرما نعو هنع هللا ىضر ىراوحلا ىبآ نع

 ةلخنلا هذه لسف هنا وه لانم تشم امب اهلام ف مرصلا نم لسف امب

 : ةنينلا نم ىلعف ٠ ال هتوخا لاتق

 ىلعو هيب ىلوأ وهف ءىش هدي ق ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةنيبلا ىعدملا

 ىعدي ىذلا ىلعف اعاشم ناكو دحأ دي ىق ةلخنلا هذه نكت مل ناغ

 ٠ ةنيبملا ةلاسغلا

 رارقالا بابسأ نم مكحلا ف هل تبثي مالكب هل تصوآ تناك ن
 ٠ كلذ هل ناك هتلاسفب ةنيبلا هيلع مانأ امف ءاقلاو

 ق هؤانع هلو ثرا ول ةيصو الف ةيصو هل تصوأ امنأ ناك نا.و

 ٠ هلسف هنأ هب ةنيبلا تدهش ىذلا لسغلا

 : ةلأسم ةهج

 ىتعطق لاتف ىصوآ لجر نع هللا همحر ىرا وحلا ىبآ با وج نمو

 ةريبك عطتت عضوم ا كاذ ىف هل اذاف رظنف نالفل اذكو اذك عضوم نم

 ٠ ةفورعملا ةعطتلا مسي مل هنأل ىه نهتيآ ىردي الو

 نم هل ناك ناتنثا هل ناك ناف عطقلا ىلا نورظنيف تفصو ام ىلعق
٠ اهفصن ةعطق لك



 س ٢١٨ ب

 ىلعف رتكأ ناك ناو اهثلث ةعطق لك نم ناك عطق ثدااث هل ناك ناو

 ٠ باسحلا

 ٠ عطقلا طسوأ نم ىطعب : لات نم لاتو

 ٠ انيلا بحأ لوألا لوقلاو

 نودآ نأل مكحل اي عطخنل ا نودآ الا هل حصي ال لي دتو : هريغ نمو

 ٠ ةعطتلا مسا هيلع عقي عطقلا

 ىرعتي الف ةعطق هل حص دق هنأل عطقلا لضفأ هل : لات نم لاتو
 . نيلضفأ ىه طايتحالاو ةعطق دحأ نم

 نالفل ىضورغ لاقف ىصوأ لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 فرعي الو ةفورعم ةريثك ضورف هل ىصوملاو ىلام نم ىضورف لتقي ملو
 ٠ اهريغ هل

 نم هضورغ هلف نالفل لخنلا ضورف لات اذاف تفصو ام ىلعف
 . ىلام نم لقي مل ولو لخنلا

 هل ءىش الف لخنلا نم ىضورف لقي ملو نالفل ىضورف : لاق اذاو
 ٠ ةنيبلا ده سنت نأ الا

 نم هضورفب هل مكح كلذ ىلع تدهسثو لخنلا ىنعي ىضورغ : لات نا
 ٠ لخنلا

 : ةلأسم ةب

 رخآلو هلام فصنب لجرل ىصوآ لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع وجرأ

نوكي فيك ثلثلا الا كلذ نم ةثرولا زجي ملو هسدسب رخآلو هئلثب



 ب ٢١٩

 : ىأرلا ىف فالتخا هيف اذهف تفصو ام ىلعق

 بحاصل نركبو ةسمخ ىلع مهنيب ثلثلا مسقي : لات نم لات

 فسصنل ١ بحاصل نوكيف هتس ىلع ثلخثل ١ مسقي : ل اتت نم 9 اتتو

 سدسللا بحاصلو نامهس ثلثلا ثلث ثلثلا بحاصل نوكيو ثلثلا فصن

 هب انذخأ ىذلا اذهو ثلث فصن وهو مهسأ ةثالث فصنلا بحاصلو مهس

 ٠ هللا ءاش نا باوصف لوألاب ذخأ نمو

 : ةلأسم :دج

 ؟ هتيب ضعبب لجرلا ىصوآ اذاو

 ٠ تيبلا فصن ضعبلا ليتق دق هنآ : ىعمف

 ضعب وهف ءىش نمو ءزج نم تيبلا ىف ناك ام ضعبلا نأ : ليقو
 . ضعب وهف ناك ام ضعبلاو

 هنا اهضعب ىليو اهضعب ذننيف ةيصوب هيلا ىصوي ىذلا ف لاقو
 ناك ام ةيقب هنع ذفني نأ ىصوأ اهتيقب ذاغناب ىصوي نآ دارآ اذا

 ٠ نالف ةيصو نم هيلع

 نأ ىصوآ اهذا_ فناب ىصوي نأ دارأو ائيش اهنم ذفنأ نكم مل اذا

 هلوت نم ىنعمل | اذ_هو اهيف هيلا ىصوآ ناك ىتلا نالق ةيصو ذقنت

٠ ملعأ هلل ١ و



 _ ٢٢٠ ب

 : ةلأسم و

 هتوم دعب نويد تيملا ىلع حص نا تلق ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ةنيبلاب هعم كلذ حصيو هيلا كلذ بلطي نأ الا كلذ مكاحلا ىلع سييل
 ٠ هنيد ءاضت ق تلللا لام نم حببيو اليكو هل ميقي مكاحلا ناف ةلداعلا

 نأ الا تيملا نيد ف ضورعلا ىضقي الو ضرعي نأ مكاحلل سيلو

 نم ءىش ىلع قوقحلا باحصآو نوقفتيغ نوغلاب ةثرو تيملل نوكي

 ٠ كلذ مهلف ضورعلا

 مهل زاج كلذ اولعف ناف مكاح نكب مل اذا نيملسملا ةعامج امأو

 . زئاج مهل ناك كلذ اولعفي مل ناو

 كل تفصو ام لثم نولعفيف اليكو مهلا ومأ ىق مانأ كلذ اولعف نا

 . ليكو نم

 هب ىصوي الو نيد هيلعو توميب لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ذخأب نأ هل له تيملا لام نم ائيش ةنايدلا دحأ ذخأف سانلا نم ادحأ

 ٠ همكاحم ريغب ارس

 هتح لثم ذخآي نآ كلذ هل اوزاجآ دقق ٠ هل دهشت ةنيب نكت مل اذا

٠ تيملا لام نم كلذ كردأ اذا



 ۔= _ ٢٢١

 : ةلأسم دب

 ىلعو هثري نم هتبارق نم تومي لجرلا نع ىراوحلا ابآ تلأسو

 ىلع بحأ وأ تيملا هب ىصوي ملو ثراولا هب ملعي ناك دق نيد تيملا
 . هيلع بجاوب كلذ سيلو هيضقي نآ ثراولا

 ىلع سيلو هاضت تيملا لعلف ملع ولو ثارولا ىلع كلذ سيل : لات
 ٠ هضتي ملو هيلع نيدلا اذهو تام تيملا نأ ملعي ىتح هيضقي نأ اذه

 : ةلاسم ب

 هتصح نيدلا نم همزاي هناف هثري ىذلا ىلع نيدب ثراولا رقأ اذاو

 ٭ هثاريم ردت ىلع

 هب رقأ ىذلا نيدلا عيمج ى دؤي ىتح ثاريم هل سيل : ضعب لاتو

 ٠ ىلا بحأ لوألا ىآرلاو

 : ةلأسم 2

 لام ىف اتح ادحأ ىضق اذا ىصولا نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 عطقو قوقحلا باحصأ ىضري ةنيب دهشي نآ هيلعآ هريغ وأ انثادص ميتي

 ؟ اضيآ هيلع نودهسئيو مهتجح

 كلذد رمأب نآ الا بجاوب هيلع اذه نأ لوقن سيلف تفصو ام ىلعق

 ٠ ةثرولا كلذ بلطي وآ ىصوملا

 اوياطب نآ ةفاخم مهيلع دهشن نأ هيلعف كل تفصو ام ىلع ناك اذاف

. مهيلع ديشي نآ مزحلاف مهيلا راص ام اوركنيو كلذ دعب مهتونقح



٢٢٢ 

 راكنالا ةفاخم ءافولاب مهيلع دهشيلف دوهش اهيلع مهقوقح تناك اذا

 هتراو بلطيف هكح قوتسا دق ىذلا تومي وآ مهل سيل ام اوياطب نآو

 .٠ هتقح قوتسا نم ىلع 5 داهشلا تيجو انهاه نمو هي هيلول ىصوأ ام

 :ةلآسم 3

 ؟ لاملا اذ_د

 لاملا اذه ىرتسثا ىذلا لجرلا اذه ىلع عاب ليكولا اذه ناك نا

 ٠ هعيب زاج ساسأ الو طرش امهنيب كلانه نكي ملو

 ناك اذا كلذ زاج هيلع هدرف لاملا ىرتشملا ىلا بلط عئابلا نا مث
 عايب ال اولاق اذا ةجح كلذ ىف ةثرولل نآ الا هسفنل هديري امنا هملعأ

 ٠ لاما ىلع ىدانيو عيبلا درو كلذ مهل ناك ةادانملاب الا مهلام

 مهيلع ىرتسنملاو ليكولا جتحا ناف ىرتسملاو ليكولا نيمي بلط ناو
 اثوبأ ناو كلذ مهل ناك لاملا اذه ىلع ىدون ةادانملا متدرأ نا لاقو

 ٠ دحآ ىلع نيمي مهل نكي مل كلذ نع

 اذه نم رثكأ ىواسي لاملا اذه ناك نا مهل لاق نا اضيأ كلذكو

 ٠ مايأ هئالث نمثلا راضحاي

 نم رثكاب متدرأ نه ىلع مكلام اوعيبق مهل لانق كلذ نع اويآ نا

 هنوعببب الو د_ ح ىلع نجب_ مي نكم مل كلذ نع اوبآ ناخ نمثلا ١ ذه

٠ ءافو ىلع



_ ٢٢٣ 

 كنيهي اوبلطي نأ الا كلذ دعب رايخ مهل سيلف ةادانملاب ميب اذا امأو
 ٠ مهلام عيب ف مهناخ ام هيلع نيميلأ مهلف ةنايخلا

 ناك هيلع .اومرح ام هرضي لاملا ميب ىف عئابلا اذه دهتجا اذاو
 ٠ ةمواسملابو ءادنلاب عيبلا

 : ةلأسم ج

 ىصوملا لام عيبي نأ ىصولل زوجي : هللا همحر ىراوحلا وبآ لات
 مكاحلا هعنمو هتياصو ىلع ةنيب نكت مل اذا ردق ام فيك هنع ىضقيو هيلا

 ٠ ارس ةثرولا ىلع نمثلا فقوو ةريرسلا ق عاب ١ ذا جتحيو عيبلا نع

 ملعي ناك اذا ىصو هنآ ملعي نآ الا هنم ىرتشي نآ دحأل زوجي الو

 ٠ ىصوملل وه هعيبي ديري ىذلا لاملا ا.ذه نأ

 ناف .٠ هنم ى رت شي نأ هل زاج ىصوملل هنأ ملعي ال ناك اذا

 نا عيبلا ىضم لاملا اذه نم مهتصح نمث اودري نأ ةثرولا اويآ

 ٠ هللا نيبو هنيب اميق هل زوجيو كلذ هل رتتسا

 ٣ ةلأسم :

 فاخو اميتي فلخو تام لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 اذه نم اهقح ةآرملا ىضقي نآ ىصولا دارأ عاشم هل خأ نيبو هنيي الام

 ىتح وأ زوجيآ امهنيب لالا هل ىذلا تيملا خآو ةآرملا مسقن مث عاشملا

اهجوز لام نم هتجوز ىضقي مث لاملا اذه نم تيملا بيصن نيبي



_ ٢٢٤ 

 ءاضق ىلع ىصولا وهو خألاو ةآرملا تقفتا اذاف تفصو ام ىلعف

 اضقن ام فصن اهل نوكيو ةلخن نع ناتلخن اهل نوكيو كلذ زاج عاشم ١

 ٠ ىمرلا ناك اذا ىه خألا مساقت مث كلذ نم

 ٠ كلذ اهلف ءاضقلا لبق مسقلا ةأرملا تبلط نا

 هيلع تناك ام ىلع مسقلاو كلذ هلخ ءاضقلا لبق مسقلا بلط ناو
 ٠ هل حلصأ وه ام ميتيلل رظنلا نوكيو دلبلا ةنس

 : ةلاسم 3

 ىصوآ ىذلا تمللا اذ_ھه رمأ ق تركذو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ءاضق نم هيفو زوربلا اهنكمي ال اميف لكوت نأ اهل لعجي ملو هتخأ ىلا

 لكوت نآ اهل ديدحتلا و ميلسنلا و لا_اا عيب ق كلذو هريغ وأ قادصلا

 ٠ كلاهلا كلذ اهل لعجي مل ولو اهتايح ف هلك كلذ ف

 ةنؤم وآ نبد ءاضت ق عيبت تناك اذا اهعيب زاج ةيصولا تعاب اذاو

 ٠ ءادنلاب عيبلا نوكيو هينبل

 ٠ كلذ زاج ةمواسلاب تعاب ناو

 عاب اذا هللا همحر بوبحم نيب دمحم نع : ناهبن انل لاق كلذك

 ٠ هعيب زاج ةمواملااب ليكولا

 :ةلآسم 3

 هبي هل جحيو هل عابي لامب ىصوآ نمعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

؟ كلذ هل زوجي له ميبلا قفني ام ىلا ةرمثف



_ ٢٢٥ 

 تقو ىفف تناك ةرمث نوكت نأ الا ثراولل ةرمثلاف تفصو ام ىلعف
 دعم ثدح امو لاملل عبت ٣ رمثلاف ىصوم ١ تام ىتح مرصت ملو ةيصول ١

 ه ةثرولل وهف رامثلا نم كلذ

 ةجح ق لاماي ىصوأ ناك ناف ةجح ق لالا عيبب ىصوآ اذا,

 ٠ ةجحلا ىف هترمثو لاملا ناك هنع هب جحي لاملا اذه لاق وأ

 نيبرقألا وأ ةاكز لبق نم هنع قرفت ريناندب ىصوأ لجر نعو

 ء اياصولا نم ةيصو وآ

 بهذلا نع قرفت نأ زوجب : لات هنا ىراوحلا ىبأ نع تظفح دت

 ٠ ايبهذ مهاردلا نع قرفي الو مهارد

 : ةلأسم 3چ

 ءارقفلل توملا ةضرم ىف ىصوأ لجر ىف تركذو ىراوحلا ىبأ نع
 حضو مهارد ىمس الو نيقيرفلا لكل مسي ملو امهرد نيرشعب نيبرقألاو
 نع ةلماعم نيمهردو ةلماعملاب نوعيابتي دلبلا ق سانلا ةلماعمو ةلماعم الو

 ٠ حضو مهرد

 نم ةمهردم امهرد نيرشع نوكت ةيصولا هذهف تفصو ام ىلعف

 مهارد نوكت امناو اهب نوعيابيو دلبلا كلذ ىف زوجت ىتلا مهاردلا

 افراع ناك ولو هب نمض امع عجر اذا ائيسث هيلع ىرأ الغ سانلا

 تناك عجر مث تيم نع نيدب لفك نم نأل اهل لهاج ريغ ءامرغلا قوقحب
 ٠ هسفن نم اعربتم مهعبتي مل ءامرغلا هاطعأ اميف الا ةعجرلا هل

( ٤ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٥ م )



_ ٢٢٦ 

 ةئام نع ءامرغلا هنم ىطعأ امب كلاهلا الا اضيأ عبتي نأ هل سيلو

 اورضحأ وآ لاملا فلت ىتح كلاهلا لام نع ءامرغلا عفد دق نوكي نأ الا

 : فااتخا كلذ فو نمضي هناف مهدوهسش تتامف ةنيب

 ىتلا موقلا قوقحب افراع ناك اذا مزال هل نامضلا : مهضعب لات
 اهنمض ٠

 ٠ كلذ ريغ ليتو

 لفك لجر نع هتلآسو ىراوحلا ىبآ نع اهتدجو ةلأسم رثأ ىلع
 هنا ملعآ مل لاق قحلاب ملع املف .سبحلا نم قلطأ ىتح قحب لجر ىلع

 ؟ رذع وأ ةعجر كلذ ىق هل له اذه نم لتقأ هنأ تننظو اذكه

 : فالتخاب كلذ ق ليق دن هنا ىعم : لاتغ

 ٠ نامضلا ف ةعجرلا هل نكت ةلاهجلاب : لاق نم لاقف

 حص ام هيلعو ةلاهجلا فق هل ةعجر ال هنأ بسحأ اميف : لانت نم لاقو

 ٠ هب نمض امم هيلع

 : ةلأسم ج

 متركذو ث مكباتك ىلا لصو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 مل قحلا بحاص نأ مث امهرد نونامث قح لجر ىلع هل ناك لجر ىف
 بحاص ىلا ىدآ ليفكلا نأ مث هقحب لفكف لجر ءاج ىتح نويدملا نمتأي
فلخو تام ليفكلا نآ مث امهرد نوعبرأ هل ىتبو س امهرد نيعبرأ قحلا



 س ٢٢٧

 نيوخأ فلخو الام بولطملا فلخو رحبلا بكر بولطملا نأ مث اماتيأ

 ٠ هلام ى نويدملل اليكو ليفكلا ناكو

 ذخأ ءاش نا رايخلا قحلا بحاصلف مكباتك ف متفصو ام ىلعف
 هل ناك ناو مدق أذا نويدملا ليغكلا ةثرو عبتيو ليفكلا هلام نم هقح

 ٠ مكاح نكب مل نآ

 ةعامج ىآرب وآ مكاحلا ىآرب نويدلا لام نم هتقح ذخآ ءاش ناو

 ٠ نيملسمل ١

 كلذ هل ناك ليفكلا لام نم هقح ذخأب نأ قحلا بحاص دارأ اذاف
 اماتيأ ليفكلا ةثرو ناك كلذ ءاوس نويدملا لام ليفكلا: ةثرو عيبيو

 قحلاب ةلداع ةنيب هقح ىلع هل ناك اذا قحلا اذهل بجي امنأو ٠ نيغلاب وأ
 ٠ ةلافكلاو

 : ةلأسم 3

 دوي مل اذا ليفكلا ىف هنم باوج ف لاقو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ

 ليغكلا ذخأ ءاش نا رايخلا قحلا بحاصل : لاقف ٠ قحلا هيلع ىذلا

 ٠ قحلا هيلع ىذلا ذخآ ءاش ناو هقحب

 هدلا ىدؤي نآ لوألا ميرغلا ىلعف قحلا ليفكلا ىدآ نا

 .٠ هتنتع ىدآ ام

 كلذ ىف هلوقت لبق هدنع نم قحلا ىطعأ دق هنا ليفكلا لاق ناو

٠ ليفكلا ىلا قحلا ىدؤي نآ هنع لوفكملا ىلع



 ب ٢٢٨

 قحل ءات نا رايخلا قحلا بحاصل ناك ليغفكلاا تام نا كلذكو

 + ايغكل ذكلا لام

 لفك امنا ليفكلا نوكي نأ الا هيلع لوفكملا لام قحل ءاسث ناو
 ةرضحب الا ليفكلا ىلا قحلا ىدؤي نأ ميرغلا ىلع سياف ميرغلا سفنب

 ٠ قحلا بحاص نم

 بلاطلا هبلاط دتت وأ هدنع نم قحلا ىطعأ دت هنا ليفكلا لات ناو
 ٠ ةنيبلاب الا هنم لبقي مل هتحب

 ٠ ليفكلا لام ق بلاطلل ليبس الف ليفكلا تام ناو

 لجألا ىف تام ليفكلا ىلع بلاطلل ليبس الف هيلع لوفكملا تام ناو
 بولطملا ةرضحب ليفكلا ذخأ دنت مكاحلا نوكي نآ الا لجألا دعب وأ

 ناك اذاا اذهو بلاطلل قحلا ليفكلا ىلعف تام ىتح هرضحي نأ ىبأف
 ٠ هسفنب لفك امنا

 : ةلآسم :3

 ىلا كلذ عفر هللا همحر نسحلا ىبآ خيسثلا لوق نم انفرع دتو

 هللا همحر رثؤملا ىبآ نع هنأ بسحأ لاق هنا هللا همحر ىراوحلا ىبآ

 هيلع ضرع نم هنا لوقلا اذهب لوقي ناك هللا همحر بوبحم نب دمحم نآ

 قحلا كلذ نم ءىرب دق هنا ىنعملا هل قحال اذا هل قح الف ىبآو هتح

 . هيلع ىذلا

نآ هيلعو آريب ال هنأ هلوت ىنتعم ىلع لوقي ناكف رثؤم ١ وبآ امآو



 ب ٢٢٨٩

 . باوصلاب ملعأ هللاو انيلا بحأ رخآلاو اعيمج نيلوقلا

 هقح ذخأ نع عنتما وه امناو انيمي فلكي مل هل رقملا نأ ىلع اذهف

 ٠ قفوملا هللاو كلذ ىف مهفأف

 كنا وجرأو ١ دهج كل لآ ملو ىل هللا حتف امب ىخأ اي كتيجأ دق

 ٠ افرح افرح هريدتف ىنم رصبأ هب كتىجأ امي

 ةنملاو دمحلا هلو ٠ هلضف نمو هللا نم هناف هباوص كل ناب امف
 ٠ هبي ا ٠ ٠. كدلع

 ءارب نوملسملاو هللاو ناطيشلا نم هنأ ملعاف هأطخ كل ناب امو

 ٠ هنتم هللا رفغتسأ انآو

 نم ةقثلا لهآ ىلع هضرعاف هأطخ الو هباوص كل نبي مل امو

 ٠ هضفراف جوع ١ امو هليتاف جرخو حص امف نيملسمل ١ راثآ ىلعو نيملسمل ١

 7 ةلاسم :3

 كلعجف رثكأ وأ مهرد فلآ هل كلبق لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 ىف ناك ام هثراول الو كيلع ةعجر هل نكي مل كلذ تلبق اذاف لحلا ف اهنم

 ٠ لحلا اذه هتحص

 ضعب لوق ىلع ةعجرلا هل تناك عجر ىتح تلبق دق لقت مل ناو

ءاهقفلا



_ ×٣. 

 - مل ولو هل ةعجر ال : لاق نم لاتقو ٠ تلبق دق لقي

 ) ( د 'و ص رهو سالف و ٠ روي دم ١ م ١ ١ حص : ١ هب امرغل هةضبرق ٩4_دلع ١ دع ١ ك

 أ ٠ .ه هم ا ت ٠

٠ 
٠ 

 ٠

 دل
 وه روسم ىمح فن احال

 ٠٠ ٠. فل

هم ..



_ ٢٣١ 

 عبارل ١ ءزجلا سرهف

 ه كلذ ماكحأو راهظلاو علخلاو ءاليالا ف : نوعبرألاو نماثلا بابلا

 ٣٧ ههابشأو كلذ ماكحأو ثاريملاو ددعلا ف : نوعبرألاو عساتلا بابلا

 نيدلاولاب رارقالاو دلولا قوحل ىف : نوسمخلا بابلا

 مهنيب ثاريملاو مهتاقفن ماكحأو دلاولاو

 ٥٢ بسننلا توبثو

 ٦٨ لمحلا و نيبرقألل ةيصولا ق : نوسمخلاو ىداحلا بالا

 راصتنالاو نويدملاو هئاضتو نيدلا ق : نوسمخلاو ىناثلا بابلا

 7 كلذ ماكحأو ليفكلا فقو هلام نم

 هلال هعازتناو هدلول دلاولا ةيطع قف : نوسمخلاو تلاثلا بابلا

 هعسي امو هئاكرشل هتمساتمو هعيبو

 ١١٣ كلذ ماكحأو هلام ق

١٢٥ مهعيبو مهرمأ ماكحأو ىمعألاو



 كننكك

 ةالصو هم اكحآو سافنل أ و ضيحل ١ ق : نوسمخلاو سماخلا بابلا

 ١٥١ كاذ ني۔ح ق اهمايصو ةآرملا

 رارقالا فقو اهذافقناو اياصولا ق : نوسمخلاو سداسلا بابلا

 ١٦٨ هماكحأو كلذ هايىشآو ىصرولا عسي امو

 ١٩٨٥ ةنسل ١٥ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




