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 ة-فاقتلاو ىوقلا ثزرتلا ةرازو

 کرازحا جب ا
 ةمالعلا فيلأت

 ىراوكحلا نيدمح جتلا

 ناباج

م ٩٨٥\١ . ه ١٤٥





ميتلا رتراس اب





 نوسمخلاو عباسلا بابلا

 ق

 هماكحأو مسقلا

 : باتكلا تلا عجر

 نآ زوجي له ىدوهيلا نع هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج
 ؟ نيملسملا نبي مهارد مسقي

 هذه مهنيب مسقي نأ ىدو۔ءهرلا اذهب اوضرو نيغلاب اوناك اذا

 + كلذ مهل زاج مها ردلا

 ىف ىدوميلا ةمسق زجي مل هوتعم وأ بئاغ وأ ميتب مهيف ناك نا.و

 ٠ نيملسملا تاقث الا اهمسق ىلي الو كلذ ف

 : ةلآنم جج

 ىبأف همساتي نآ هبحاص ىلا امهدحأ بلط لام امهنيب نيلجر نعو

 اوميقي نآ نيملسملل زوجي له لعفي ملف نيحلاصلا نم نيلجرب هيلع جتحاف
 ؟ هتصح هل ضبقب اليكو لجرلل

 ارضاح كيرشلا لجرلا ناك اذا هاك اذه زوجي الف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةجحلا هلانت ال ثيح ابئاغ ناك اذا نيملسملل كلذ زوجب امنا و

 هيلا بلط ام لعفي ىتح سبح كلذ نع منتماو ارضاح ناك اذاو

 ضرألا مسقي نأ هكيرشل نكي مل هسبحي دحأ نكي مل ناف قحلا نم
ةرمثلا مسقي مث هكيرش هرك ولو اهلك ضرألا عرزي نكلو هتصح عرزيو
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 نأ الا ةنؤملا دعب هتصح هكيرش ىلا ملسي مث ةرمثلا نم هتنؤم ذخايو
 ٠ هل كلذف ةعرازملا ىلا هكيرش هبيجي

 ٠ كل تفصو ا_مك لعفو اذه عرز ةعرازملا نع ىبآ ناو

 ردقب ديبعلا ةمدخو هتصح ردقب لزنملا ف نكس ديبعلا الو لزانملا الو
 . هنت

 ؟ ةلآسم ج

 مهنيب ضرألا نومسقيف ةقرفتم لخن اهيف ءاكرشل نوكت ضرأ نعو
 لخنلا بحاصل سيلو مئانقو اهوطرسشو هدح نع لخنلا نومسقنيو هدح نع
 اهيتسب نأ بلط مث ةمئاق ةيح تمادام اهسآر الا هل سيلو ضرألا ق

 ؟ كلذ هل له احالص اهل جرخي وأ

 اهل نثتسي مل اذا احالص هتلخنل جرخآ الف اذه ق تفصو ام ىلعف

 اوضتن اوءاش نا و هيلع وه ام ىلع مسقلا اوضميق اوء اش ناف احالص

 ٠ لخنلاو ضرألا مسق

 = ةلاسم ح

 مهنيب اولخدي مل مهنيب مهلام اومستقا نيغلاب لاجر ةوخا نعو
 مهنم عرز نم عرزو اضعب مهضعب زاجآو اومهاستو ساانلا نم ادحآ

 ىذلا ضقن مث رئكأ وأ ةنس كلذل ىلخو هيف ناك ارجش عطقو همهس

 نم دحآ مهعم نكي مل اذا مهنيب ةوخألا ةمسانقم نأ جتحاو مسقلا عرز

 هذه ضتتنت له مهماهسب نوقابلا كسمتو ةلوهجم مهتمساقمغ سانلا
؟ ةم ساقملا
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 هم ىضرو هضيتو همهس مهنم دحا و لك فرع ١ ذاف تفصو ام ىلعف

 ىلع اوتنفتي نآ الا ضعب ىلع مهضعب ضقني نأ كلذ دعب مهل نكي مل
 ٠ رشعلا رادتم دحأ ىلع نبغ كلانه نببتسي وأ كلذ

 مسقلاو نبغلا هيلع ىذلا نبغلا هدنع نم اوجرختسي نآ اوردق نا
 ٠ كلذ مهلف هلاح ىلع

 هل نكي مل نبغلاب هتفرعم دعب هرمع وأ هبيصن عرز مث نبغلا فرع نبغلا
 ٠ كلذ دعي ضخن

 : ةلآتنىم ةچ

 هسنج الا ثراو هل سيلو ةجوز فلخو سنجلا لهأ نم ناك نمعو
 . سنجلا نود ةجوزلل هلك لاملاف

 تيملا فلخ ناو ائب نيجوزلا عم سنجلا ثري ال : اولاق كلذكو
 ةجوزللف هتجوز فلخو هل ثاريم ال نمم هماحرآ نم ادحآ رآ هتنيا ةنبا

 نم وأ بلصلا دلو نم ناك ماحرألا نم هعم ناك نمل ىقابلاو مات اهثاريم
 . مألا لبق نم وآ بألا لبن نم بلصلا دلو ريغ

 ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيملسملا لاؤس نم ددزاو

 ٠ هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ٠ مالسلا هيلعو ىبنلا دمحم

 : ةلآتنىم ج

 موق نع هللا كمحر تلأس هيلا بتك نم ىلا ىراوحلا ىبآ باوج
اهم سقأ انل لخنلا و ضرألا هذه ا ولاف لخنو ضرآ ىلع كوفتوأو كوع د
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 اولاقو ءااكو نلكو دك نهناف اولانتو ءاسن مهيف ناك ناو : تلقو

 هيف لوخدلاو لاملا اذه مسق كل زوجي كلذ ىف اولكو دق مهنا ءالكولا

 ؟ ىرجي ام ىلع

 لاملاب فراع سيلو موقلاب افراع تنك اذاف تفصو ام ىلعف

 اوناك اذا مهنيب لاملا اذه ةمسق كل زاج لاملا اذه مهنيب مستتل كوعدف
 ٠ مكاحلا ريغ سانلا نيب مسقي ىذلا وهو لاملا كلذ نوعدي

 مسق نأل ةخسن مسقل ا لثم مكحل ١ سيلو تباث مك احلا نأل ءالؤهل

 ٠ مكحلاك تدباث مكاحلا

 سانلا نوعدبي فيك ماكحلا نم بجعتلا راتآلا ضعب ع دجوب دقو

 ٠ تاقتدص ءاضت وأ هنم ءىش عيب اودا.رأ نا تانييلاي مهلاومأ ىلع

 ىلا بهذي هنأكف تانيبلا اهيلع نودجي ال لاومأ سانلل نوكي دق

 ٠ هنوعدي نيذلا ءالؤه

 بئاغ دحأل نأ تملع اذاف ءالكولاو ءاسنلا رمأ نم تركذ ام امآو

 هل اكو كعم حصب ىنح هيق ل_خدت ااف رك ذ وآ ىثنآ ريبك وأ ريبعص نم

 مهضعبل ءاكرشلا لوق لبقي الو مهماهس هيلع ىرجي ام ىلعو مهئالكو

 . مهريغ كلذب دهشي ىتح ضعب

 : ةلآسم ةهج

 ؟ هثري نم دترملا نعو

٠ هنيد لهألا هثاريم : لاق دق
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 راغصلا هدالوأل هئاريم : لات نم لاتو ٠

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو 6 انيلا بحأ لوتلا اذهو

 : ةلآسم =

 د_>او لكل عقي ملف ءاكرش نيلجر نبي را د تناك اذاو : هريغ نمو

 ع ابت نآ بلطف نك اسنلا هب عفتني ام ةصاخ مهنم د_ح [ وآ همهس مهنم

 ٠ ةرضم ١ لصألا مست ق نأل هل كلذف نمخل ١ مسقيو ر أدلا

 كلذ مهل ناك مايألاب اهونكاست ناو : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ انظفح كاذكو

 نكس مهنم دحاو لكل عقي مل ١ ذا : هللا همحر دبعس وبآ لاتو

 تلغتساو اهلاحب رادلا تكرت لودعلا رظن ىف ناكسالا لذأ نم عفتني
 ٠ ةلغلا تمسختقو

 : ةلآسم 3

 مهنيب الاومأ ءاكرشلا نم نوغلابلا مسق اذاو : باتكلا ريغ نم
 مهنيب مسقلاب ةفرعملا لهأ نوملسملا راتخاو ىماتي مهل ءاكرش نيبو
 ٠ ىماتيلل

 ىماتيللو لوقلا مهنم اذه ىفكي ىماتيلل اذه راتخن انا : اولاق اذاو
 ٠ ةمسقلا كلت اوضري مل نا ريغلا

 ٠ همهس نيغلابلا نم حلصآو رمع نمل ناك مهنم دحأ اوريغ ناو

٠ لغتس ١ اذ تبس احيو همرغ هل : نيملسمل ا ضعب لاتو
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 ٠ نيتميقلا نيب ام لضفلا هل : لوقو

 . ملعأ هللاو لاملا نم مرصحلا نكي مل نا همرص ةميق هل : لوقو

 : مهنم غلابلا ريغ ىف فلتخيو

 ٠ ريغل هل : ليتف

 ٠ مهغولب دعب ىم اتيلل ريغل أ امنا و هل ربغ ال : ليقو

 : ةلآتنىم مج

 ةعارز اهيفو تمسق اذا ضرگأا ىف انباحصآ فلتخا ديعس وبأ لاق

 نجد ةعاسنشم ةرمثلا و ةعارزلاو تباث مسلا نآ لوقلاف ةكردم ريغ

 ٠ كارتشالا

 ةعارزلا نم هتصح ف عةو ام هل دحأ لكو تباث مسقلا : لانتو

 ٠ ائيسث اوطرتستي نآ الا

 ٠ ةكرتستم ةعارزلا نال ةعارزلا لجأل ضقتنم مسقلا نا : لوقو

 ىف جرخي ام ىلع ف طرتشي مل اذا قوسلا تاذ رجشلا كلذكو

 ٠ مستلا ف طرتسئب ىتح ةكرشلا ىلع همكح نوكي هنا مهلوق ىنعم

 قوذصلا مسق ىلع اوقفتا اذا ءاكرشلا ف : فنصملا باتك فو

 ٠ كلذ تباثف ٠ نيرضاح نيغلاب مهلك اوناكو مهنم ىضرب

. ملعأ هللاو ةكردم ةرمثلا تناك اذا اذهف : اذه ىف رظانلا لاق



 : ةلآننىم وچ

 ق مهدحأل عقوف هومستقف لام مهنيب ةوخا ىف : ىراوحلا وبأ لات

 فلخو خألا تام نآ ىلا اعيمج هنولكأيو هتوخا ىلع ةاسثحمو ةمرك هضرأ

 ٠ ىماني

 ٠ تعطت ةمركلا هذه عطق مسقلا دنع اوطرتتا نا : لات

 مه:لعو مهريغو ةوخالل ةثرولا عيمجل ىهف طرش ف نكي مل ناو

 تمادام ائيش اهنم اولكأي نأ مهل سيلو ىماتيلا ضرأ نم اهوجرخي نأ
 نأ مهل سيلو ضرألا باحصأل مكحلا ف ةمركلا نأل ىماتيلا ضرآ ف
 ةمركلا كرت نا رظنلا ىف نوكي نآ الا ىماتيلا ضرأ ف مهتمرك اوعدي

 كلذ ىلع اهوكرتخ ىماتيلل حالص لوألا اهمسقو اهيسناحم ىلعو اهلصأ ف
 ٠ هللا ءاش نا زاج

 بلطف ءاكرش نيي تناك اذا لخنلا ةلاخف فق لوقلا ءاج كلذكو

 كردي نآ ىلا اوكرتي نآ مهضعب بلطو كردي نآ لبق اظيغ همسق مهضعب

 اذا لوقي ناك هنآ هللا امهمحر رثصلا نب نازع نع ىراوحلا وبآ عفرف

 ٠ اضيغ هجارخا مهلف اضيغ جرخت ىتلا ةلاخفلا نم لخقلا ناك

 ٠ تاينذلل حلصي ىتح كرتي هناف تابنلا ةلاحف نم ناك ناو

 اذا كلذ هابشآو زوملاو ءاثقلاو ناجنذابلا لثم راجشألا كلذكو

 هل نكي مل كاردلا دح فق ريصي نأ لبق همسق ءاكرشلا د_حآ بلط

 ٠ مهنم ىضارت نآ الا

 ىف نامضلا همزلي الف كاردلا لبت فلت ىتح همسق نم عنتما نمو
٠ قيفونلا هبو ملعآ هللاو كلذ
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 : ةلسم ةچ

 هنيب دبع وأ ءام وأ لام ىف ةكرش هل نميغ ىراوحلا ىبأ نع دجوبو
 ن اك ن ا هتصح ذخأيو هسفنل كلذ مسقي نأ هل ن بت اغ وأ ميتي نيبو

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو مسقلا رظني وه

 ؟ ماتيآ مهيف ناك اذا ةكرتشملا ىوطخلا نع ىراوحلا ويآ لئسو

 كلذ ىليو ضعب ىلع اهضعب لمحيو ةميقلاب مسقت نأ زوجي : لاق
 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو نيملسملا تاقث نم ةفرعملا لهأ

 : ةلآسم 3

 كيرش هيف هيلع لام هل لجر ى : ىراوحلا ىبأ باوج ف ليتو
 ؟ هيصن ىل ١ لوصول ا هل فيك رضحت مل وأ ٥ رمث كلذ نم هنرضحو

 بئاغلا كلذ ىلع جتحا هعضوم فرعب بئاغلا اذه ناك نا : لات

 هنل فرعي ال بئاغلا ناك ناو لصألا مسق وأ ةرمنلا مست رضحي ىتح

 ٠ عضوم

 ةرمثلا نم هنصح ذخأي نأ كيرشلا اذهل نا : نيملسملا ضعب لاتف

 ىق بئاغلا ةصح كرتو لخنلا نم ةرمثلا تناك نا يئاغلا ةصح عدبيو

 . ةرمثلا نم هتصح ردنب كيرشلا اذه عطقو لخنلا سوؤر

 ةنامآ هعم ناكو هنصح بئاغلل عفر ةعارزلا نم ةرمثلا تناك ناو

٠ اهيف اهيلع نامض الو



 ٠ هتصح ملس بئاغلا اموي مدق ناو

 بئاغلا ةمح عديو هتصح كيرشلا اذه ذخأي : رثؤملا وبأ لاقو
 ف .روجلا ق

 ةرمثل 7 نم هتصح ضبقي اليكو هل ١ وميقي نيملسمل ١ ةع امج و آ مك احلا

 + كل انفصو امك لعغ ليكولا هماقا ىلع ردني ملو كلذ رجع اذاف

 لك ذخأ نا الاتو موق نبي الام امستف نبمسات مكاحلا ماقأ اذاو

 : اطلغ هيف نا هنيب ءاكرثلا دحأ ماقأو هيف طلغ الو هقح دحاو

 ٠ رثؤم ١ ىبآ لوت وهو مسقلا هبق درو امهتداهش زاجآ : صضعيق

 لبقتو طلغلا ىلع دوهشلا ةداهش لبقت ال : ىراوحلا وبأ لانو
 ٠ باتكلا نمو ٠ نبمساقلا ةداهش

 :+ ةلأسم ج-

 نيب ةلخن نع تلأس هيلا بتك نم ىلا : ىراوحلا ىبأ نم باوج

 ضرعتي نأ لجرلا بحي ملو نامع نم تجرخ ةآرملا نا مث ةارماو لجر
 ى ذلا و هنصح هد فرآأ وأ ةلخنلا نم هتصح لجرل عابف ةلخنلا ةرمتل

 ٠ ةآرملا ةصحو هنصح لكأي هلعلو ةقثب سيل لجر ةلخنلا ىرتشا

 ةلخنلا ىف ةصحلا هل ىذلا لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف
 ةلخنلا سأ ر ىق ةآرملا ةصح عديو ةلخنلا ةرمث نم هنصح ذبخآب نآ ديرب

 ٠ كلذب ذ_خأن انإ و رثؤملا وبآ كلذ زاجآ د_كفغ

هب قثي نم ىلا هنصح ملسو ةلخنلا نع هزنب لجرلا اذه ناك ناو
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 هنأ ىلع نب ىسوم نع انغلب دقف ةلخنلا ةلمج ىلع ىتأي نأ ىلع همهتيو

 ٠ ملعأ هللا و اذهب انذخأ اناو كلذ_د زجي مل

 : ةلأسم ج

 كلذل ناطلسلا امهماقت د_ق نامساقلا ناك نا ىراوحلا ويآ لان

 ٠ امهماتآ ىذلا ناطلسلا اذه امهلوت لبق مسقلا

 ليكو هل سيلو ميتيل ةصح هيف ناك اذا دبعلا ق ىراوحلا وبآ لاق

 ةصح هيف ميتيلل ناك اذا اموي هكرتيو هيلع قفنيو نيموي همدختسي هنا
 ٠ ثلثلا

 : ةلآننيم 3چ

 هنآو عابتم لام ق ءاكرت هل لجر فق هللا همحر هللا دبعىبآ نع

 من هنا جتحيأ ىطعآ ىذلا عجر مث لاملا اومسق هتصح ءاكرشلا دحأ ىطعأ

 ىآرو مسقلا ضقن هل ري ملف مسقلا ضقن بلطف ىطعأ ام فرعي

 ىذلل عقو ىذلا مهسلا ذخأيو فرعي مل اذا ةيطعلا ىف ةعجرلا هل
 ٠ مسقلا كلذب هاطعأ

 مهيف ميتي ناك نكلو ليكلاب مسقني الام ءاكرشلا نيب ناك ام : ليق
 ٠ ةعتمألا نم ناك اذا عايي هناف

 ريغ نمو لدعلا رظن ىف كرداو ةميقلا ف لدعا ام : موق لاتو
 ٠ ةميقلاب مسقي نأ زاج ةعتمألا نم نزوي الو لاكي ام

 موق نيب ابتك مسق كلذ وحنب ىلع نب ىسوم نع رثألا ءاج دقو

٠ هميتقلاب



_ ١٥ 

 ٠ ملعأ هللا و ماتيأ مهيف ناك هنا : ليقو

 : ةلآتسم ح

 مس الو اوعابي مهنا ءاكرش نيب اوناك اذا اضيأ ديبعلا ىق اولاق دتو

 ٠ اوغلتخا اوناك اذا مهيف

 : ةلأسم 3چ

 دضاوعلا ناف ةيدضاعلا لخنلا نم تركذ ام امأو ىراوحلا ىبآ نعو
 رشع ةتس نم رثكأ لخنلا نيب ناك ولو سايقلاب لخنلا نيب نيضركلا مسقت
 ناك ضرألا نم امهنيب ام نيتلخن لكلو فورعم دح كلذل سيلو اعارذ
 ناك فورعم ءىش ةلخن لكل مسقلا دنع اوطرتشي هنأ الا اريثك وأ اليلق
 ٠ اهل طرش ام ةلخن لكل

 اعارذ رشع ةنس نم رثكأ نيتلخنلا نجي ناك اذاف رداوصلا لخنلا امآو

 ٠ ىرمعلا عارذ ريعب عرذأ ةثالث ىلا ةلخن لك تعجر

 نم رثكأ نيتلخنلا نيب ناكو دضاوعلا لخنلا تمسق نا كلذكو

 ةلخن لك اودري نآ لخنلا هذه ا ومست ىذلا بلطف اعارذ رشع ةنس

 ٠ كلذ مهل ناك عرذآ ةثالث ىلا

 نيتلخن لكل ناك كلذ ىلع اوتام ىتح اومستق نيذلا بلطي مل ناو

 ٠ مهل ام لثم مهتثرول نكي ملو ضرألا نم مهنيب ام

 ةلخن لكل اومسق نيذلل ام لثم مهدعب نم مهتثرولف رداوصلا امآ و

٠ مويلا عارذب عرذأ هثالث



 اذل جلفلا نعو هنع لئاسم رثآ ىلع اهنأل ىراوحلا ىبآ نع اهنأ بسحأ

 باحصأو حيسلاب ىقست ضرآو فزنلاب ىقست ضرأ هيفو موسقم ريغ ناك
 جلخلا ءام “دق نأ ىلا نوقسي حيسلا باحصأو رام ءاملاو نوفزني فزنلا
 عرزو ءىش هنم ضرألا كلت ىلا لصي ملو ءالؤه فزنب عطقنا ىتح
 . اوفلتخاو نيرخآ ضرآ تبعو مهضرأ نوفزني نيذلا ءالؤه

 : فالتخا كلذ لثم ف ليق دقف تفصو ام ىلعف

 تيات وهف ثراو دعب ثراو هثري اذه ناك اذا : لات نم دخف

 ٠ فزنلا باحصأ نم لضف ام الا حيسملا باحصألا سيلو كردأ وهو

 ءاملا دريو اميدق ناك ولو مسقلا اذه ضقتني : لاق نم لانو

 لت اذا مهنيب همسقيو مهنيب ءاملا كلذ مسق ق لودعلا ىرب ام ىلع

 احبيس اضرأ ىقسي جلف ىف اسايق ةلأسملا هذه تسق امناو رثك وآ ءاملا

 لت مت ٠ لومخلا ىورب رخآلا ىقسي الو رخآلا مث لوألا ىقسي ناكو اهلك

 ٠ نيلوثلا ىلع جلفلا بسح نوكيف جلفلا

 هذه تضمف مايأ ةرشع ىلع هضرأ ىقسي جلفلا اذه ناك ناف

 اذه عرزف نيلجر عم وأ جلفلا لق امل دحاو لجر ىلع مايأ ةرشعلا

 ٠ ائيسث اوعرزي مل نورخآلا ىقبو امهححو نالجرلاو لجرلا

 ٠ رثؤملا ىبآ لوق اذهو لازي ال كلذ ىلع وه :: لاتق نم لاتغ

 دعق لودعل ١ ىلع هنمسخقخ عجرتو مسقل ١ ١ ده صخغنني : لاقو

 صصختي مهتعس ردخ ىلع جلفل ١ باحصأ مهو ء 11 ١ ق مهنيب ى واسيو كلذ

 هللاو نامثع نب ناهبن لوق اذهو اعيمج مهمعي ىتح هتعارز نم اذه

ملعأ ٠



١٧ 

 له اضرأ لجر عديو موستم ريغ جلفلا ناك ١ ذا كلذكو : تلق

 ٠ مهيآ رب الا كلذ هعسي ال : ل انت

 : ةلأسم ج

 نأ بوبحم نب دمحم نع نامثع نب ناهبن انثدح : ىراوحلا وبأ لاق
 مسقت مل لماع اهيف هل عطقني ام ةثرولا نم دحاو لكل عقي مل اذا رئبلا

 ٠ ذ_خأن اذهبو

 دحاو لك عرزيو مسقت اهناف رجزلا ريغ ىلع ىتلا ضرألا امأو

 .٠ هل ناك ام دحاو لك عرزب نأ جلفلا ىلع نكمي هنأت ناك ام امهنم

 ىلع هلهآ ريج هبي عفتني مل مسق اذا ناك ءىش لك رثؤملا وبآ لاق

 ٠ اوفلتخا اذا مسقي ملو هعنم

 : ةلأسم 3

 لام مسق ىلا ىعد لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 نمم تاتث مسقلا اورضحي مل مهنأ الا غلب مهلكو ماتيأ مهيفو ءاكرش نيب

 ؟لاملااذ_,ه مسق ق لخد_د نآ

 ٠ مسقلا كلذ ق مهعم

( ٥ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٢ م )



_ ١٨ 

 مل مسقل ١ رصيي نمم دحأ هعم سيل و مسقل ١ ہصبب ال وه ن اك ن ١ و

 ٠ كلذ ق لخ دد نآ زجي

 نيتقت اونوكي ىتح كلذ زجي مل اليكو ميتيلل اوميقي نأ اودارأ نا
 ٠ ةشت لكو الا ميتيلل مساقي الو

 - ةلا -.

 ذخأ هدالوأ نأو ادالوآ كرتو تام لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج

 ةمست الب مهدلاو هفلخ ىذلا لاملا نم اءزج مهنم دحاو لك
 نم ناسنا لكو نونلاب مهو لودع لاملا ف لخد ألو مهنيب ىرجت
 نم مهنمو هب فرعو هيلا بسنيو ٠ لاملا نم ائيس زاح دق دالوألا
 لجر تيملا لجرلا دالوأ نم تام نأ ىلا لسف نم مهنمو ءزجلا حلصأ

 اوحصآو مهدجو هفلخ ىذلا مستي نآ اوبلط مهناو نينب اىخيآ فلخو
 مهدلاو نأ هدي ف ىذلا لاملا حلصأ ىذلا جتحاو مهدج لامب كلذب ةنيبلا
 ٠ هنجح تتامو تام دق

 مهنا ةنيبلا رضحأو لوألا تيملا هفلخ ىذلا لاملا !ذه مسق

 دحاو لك زاج ام ىلا رظني الو مسقي لالا اذه نا ١ ولاقو

 .دق مهنم دحاو لك نأ ةنيبلا دهنت نأ الا لاملا نم دالوألا نم

 ٠ لالا نم هزاحو هرخأ ذخأ دت امب ىضر

 مهدالوأل نكي مل مهلك اوتام دق لوذنا تيملا دالوأ ناك ناف

 دي ىف كردأ امب ىلوأ مهنم لجر لك ناكو مهدالوأ دي ى اميغ ةجح
 مهنم دحأ ماد ام لوألا تيملا دالول ةجحلا امناو ، اذه مهناف هيبأ
٠ انح



. ١٩٦٩ 

 هيبأ دي ىف امب ىلوأ مهدالوأ نم دحاو لك ناك مهلك اوتام اذاف

 دال وأ دال وآف مهنم د _ دي ق نكم مل عاستم ل ام نم ن اك ام ال ١ مهنم

 ٠ مهئابآ ثراوم ىلع عاشملا لاملا كلذ ىف عرش تيملا

 “ ةلأ -

 ىف بئاغل لام ىق ةكرش هل لجر نع تلآس ىراوحلا ىبأ نع

 اهيفو ماهسلا لضفأ بئاغلل ورظنق لودعلا ةرضحب همهس د_هننب اابكو

 ٠ حرطي مهس ريغ نم كلذ لدكولا ليتو كلذ ه وطعأق ةدايز

 مهس ىف رثكآ وآ مهرد لضف بئاغلل لعج نا كلذكو كلذ زوجي له
 ؟ ةطقللا ةلزنمب نوكيو هتقرغي نآ هل زوجي دهاشلا

 قوذعلا موقت نأ زوجيو تجضن دت ةرمث لخن ىف ناك نا كلذكو

 + مهسلاب الا ميتيلل الو بئاغلل مسقلا زرجب ااخ تفصو ام ىلعف

 هل راتخا اذا ميتيلا نآ الا ميتيلل الو بئاغلل رايخلا زوجي الو

 . ميتيلا كلذ غلبي ىتح

 ٠ ضقن ءاش ناو مسقلا منأ ءاش 7 رايخلا ناك ميتيلا غلب اذا

 مهس عقو ناف مهسلا حرطيو هلاحب مسقلا نا لوقآف فئاغلا امآ و

 ناك لدكولاو لودعلا هل هراتخا 4_ل عقو ىذلا همهس ىلع فقئاغلا

 ٠ مسقل ١ مت و كلذ هل

 نم ريخأ نسحأ ناكو مهسلا كلذ ريغ ف همهس متو ناو
نا رايخلا فكئاغللو ليكولاو لودعلا هل هراتخا ىذلا لوخلا هل ناك همهس



_ ٢٠ 

 مسقي الف مسقي مل دعب لاملا ناك ناف هتوم دعب نم هتثرول كلذكو مدق
 ٠ مهسلاب الا

 د_ھاضنلا مهس ىف بئاغلل ىقبي ىذلا لضفلا نم تركذ ام امآو

 ىذلا بئاغلا نآ راثآلا ضعب ىف دجوي د_ةف كلذ هابشأو مهرد نم

 رايخلا هلو ءارقفلا ىلع اهقرف ةقالع هل دحأ ىلع هل ناكو هتبوأ ىجرت
 ىق هتثرول رايخلا ناك مدقي نآ لبق هتوم حص اذا لوقآو مدق اذا

 ٠ مرغلا و رجألا

 بئاغلل ناكو ءارقفلا ىلع هتقرف نا هفصو ىذلا اذه كلذكو

 ٠ هدعب نم هتثرولو رايخلا

 هب ىصوي توملا دهاشلا هلعل بئاغلا اذ_ھ ضح نا لوقنو

 ٠ باغال هلام ىف

 اهمسق ىلع اوتتفتا ضرأ مهعمجت موق نعو ىراودلا ىبآ نعو

 اهضعب لضفي عضاوم اهيفو ىوطأ اهيف ةعساو مهضرآو ماتيأ مهيفو
 اوعمجف مهل اهمسقي اعارذ اومدعو ةميقلاو ردقلا ىف ضعب ىلع

 موقت ةميقلاب ضرلا هذه اومسقي نأ ف مهرواسث دلبلا لهأ نم اتاقث
 ضبقي اليكو ىماتيلل تاقثلا اوماقآو اهصخرو اهالغ رد_ة ىلع ىوط لك

 دحاو لك ذخأو ماهسلا اوماتأو ةمهيقلا ىلع لاملا اوزيمو مهماهس
 ٠ مهنيب الدع لودعلا ىأر اذا ماتيكلا ماهس ءالكولا ضبقو همهس مهنم

 ؟ ماسقلا ءالؤه اوملس لهو امات ازئاج مسقلا اذه نوكب له

 اميف ةفرعم مهل رصبلا لهأ نم لودصلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ىرنف ةميقلاب ميسقتلا ىرج كلذ ىلعو ٠ لدعلا وه كلذ اوآرو هيف اولخد
 اميف ةمالسلا ماستلل وجرنو قحلا هب اوجرنو ةللا ءاسث نا ازئاج كلذ
. ملعأ هللاو كلذ ىلع رجألا كلذ هيف اولخدو اولعف



_ ٢١ 

 هللا كحلصأ كيلع مالس ناسغ نيكلام ىلا ىراوحلا ىبآ بارج

 امعنم كيلع هللا لازالو امئاد احالص ٠

 انعجوأو كلذ انعجفأ دقغ ، تام ىسوم نب دمحم ىسوم ابآ نأ تركذ

 نوعجار هيلا اناو هل اناف ٠

 ىهو ك_يخآ ةنبا ىهو هنبا ةنباو هتنبا هتثرو نم كرت هنأ تركذو
 . هي تأاموآ ام الا مالكلا اهنم مهفب سيلو ءامجع ةآرما

 . هيف لوخدلا مكل زوجي فيك لاملا مسق دارأ نا تيأرأ : تلقو
 اندبنع هذ_ھهو اهمهس دهشيو لركو اهل ماقي ءامجعلا ةآرملا هذهف

 ٠ بئاغلاو ميتيلا هلزنمب

 نمؤت ام متنأ نومهفنتو هب اهيلا نمؤي ام مهفت ال ةآرملا هذه تناك ناو

 نا زئاج كلذفق اهلام مسق ف موقي نأ اهجوز ىلا تأموأف هب مكيلا هب

 ٠ هللا ءاش

 امناو ٠ كلذ مكل عساو وهو كلذك وهف اهجوز ىلا تأموأ ناو

 هسفن ىلع هب رقي اميغ الا اذه هابشأو زئاج وهف اذه لثم ف مجعألا

 ٠ مالكلاب الا. هيلع كلذ زوجي الف

 امو .هم ءىموم ام مهفي ناك اذا ءارشلاو عيبلاو مسقلا :لثم ق امآو

 ٠ هللا ءاش نأ زئاج كلذف هب هيلا ءىموي

 :ةلأسم 23

حلاصف موق دنع ثاريم هل بجو هل لجر نعو ىراوحلا ئبآ نع :.



. ٢٢ _ 

 غلب نبح مالغلا ركنأ مث مهمسا وآ لالا نم ءىن ىلع موقلا هوبأ

 . مسقلاو حلصلا كلذ تبثي له ملع نيح ركنأو اغلاب ناك وأ

 غلبف اريغص ناك دلولا ركنأ اذاف حلصلا امأف تفصو ام ىلعف
 ٠ حلصلا كلذ متي الخ ملعف اريبك وأ

 مسق ىذلا مسقلا كلذ مت اريغص دلولا ناك ناف مسقلا امأو
 ٠ غلب اذا كلذ ف ريغت هدلول سيلو هدلاو

 دلولا ىآر ااي هدلاو مساتت اذاف اغلاي اريبك دلولا ناك نا امآو

 نا بئاغ وآ ميتي لام ىف ةكرش هل نميف ىراوحلا ىبأ نع هوجرأو

 ٠ مسىتل أ رظني وه ن اك ن ا هنصح وه ذخأبو هسفنل كلذ مسقي نأ هل

 وهو مسقلا رصبي نمم هنيعي نم دجو مسقلا رظني ال وه ناك ناو
 ناك نميف ىراوحلا ىبأ نع هنأ بسحأو تدجو دقو كلذ هل زاج هننث

 اموي هكرتيو اموي مدختسي نا هل نا كرتشم دبع بئاغ وآ ميتي نيبو هنيب
 ٠ ملعأ هللا ١ و هلصح ردقه

 نوفرعبب الو جلفلا ذه ق مههايم نوفرعي ساانلا نآ اذه ىلعف

 ٠ ملعأ هللاو هباوج ف باوجلا بحاص لات ام ىلع ثبمسقك اهتاتت وآ

 : ةلآسم :2

عاشم ضرأ كجر نيبو هنيب ناك لجر نع هتلاسو ىراوحلا ىبآ نع



_ ٢٣ 

 ماتيأ هلو همس انتي اايكو هل ميقي نأ هكيرش هيل ١ بلطق ٣ اغول ١ لجرل ١ رخح -

 ٠ اه دحو ضرألا ةمساقم ق لكوف هتدب ق هل لكوتي نأ دحآ ىبآ و

 ٠ كلذ زاج دقف لكوملا ةايح ق تضم ةمستلا تناك نا : لات

 ٠ ضرذخ ا كلت ةمسق ق ىتوم دعب نم اذه تلكو دق لكوملا لوت

 ناك ناف نيغلاب ريغ هتثرو ناك اذا ةتباث ةلاكو اهتيأر اذكه لاق اذا
 ريغ ىلع تبثنو نيغلابلا ىلع هتلاكو تبثت مل غلاب دحآ هتثرو نم

٠ نيغلابلا



_ ٢٤ 

 نوسمخلاو نماثلا بابلا

 ق
 ٠ ذلا ماك . ا

 : باتكلا ىلا عجر

 ىذلل قحلا هيلع ىذلا ضرعيف ةنيادم امهنيب نوكت نيلجر نعو
 لاكب امم قحلا كلذ ناك هتعفش عيفشلل له هقحب هلام نم ائيش قحلا هل

 ٠ نزوب وآ

 :ةلآضم ج

 هنروبخ ىفو لجر ديب ىف ءاملاو هيقسي هءام لجر هاطعآ لجر نعو

 ىرتسناو ءاملا اذه ىنطأ لجرلا اذه هتروبخ فق ءاملا ىذلا لاقو

 ىذللا لجرلاو تينطأ الو تيرتشا ال انآ ىطعآ ىذلا ءالا بحاص لاقو

 ؟ ىنطأ الو ىرتشا ام نيمي ءاملا ىطعأ ىذلا لجرلا مزليآ بئاغ ءاملا. هل

 تناك ءاملا اذه ق ةعفشلا بلط ةرويخلا هذه بحاص ناك نا

 اذا ءارشلاو ىنطلاب نيميلاو ءاملا اذه هدي ىق ىذلا ىلع نيميلا هل

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةعفشلا بلط

 :ةلاسم :ج

 عئابلل ىرتبشثملا ضرع مث مهرد ةئامب الام ىرتشا لجر نعو
 ىرتشملا لاقف هتعفغش ىرتشملا ىلا عيفشلا بلطف اناويح وآ اماعط
ىرتشملل عيفشلا لاق كتعفش ذخو ىلام ىنطعا مهرد ةئامب تيرتشا



. ٢٥ 

 مكحلا فيك هلثم عون لك نم تيطعأ املك تيطعأ انأو اضورع تيطعأ امنا
 ؟ كلذ ىف ىآرلاو امهنيب

 مقو ى ذللا ى رتسم ١ ىطعي نأ عيفشلا ىلع ن اف تفصو ام ىلعف

 كلذ نألا هضورع لثم اضورع هيلع دري نأ هل سيلو مه اردلا نم عيبلا هيلع

 ٠ رخآ عيب ضورعلا كات امنا و هلدع كردي ال

 :ةلأسم ج

 هدعيبيف هتعفسث عيفسثلا بلطيف لجر ةعفش ىرتسثي لجر نعو

 ؟ كلذ ىف امثآ نوكي له هتوقو هتبلغب ہنتميو ىرتشملا

 ىبنلا نأل ماارح هيلع كلذو كلذ ىف مثآ هناف معنف تفصو ام ىلعف

 ٠ هدعي نم نوملس ١ و ةعفشل اب مكح ديق ملسو هيلع هلنا ىلص

 كلذب ملع اذا ائيش لاملا كلذ نم لكأي نآ دحأل زوجي ال

 ٠ كلذ فرع نم ىلعو ىرتشملا ىلع مارح كلذو كلذ ىلع فقوو بيسلا

 : باتكلا رغ نم

 ىلع امك هلجأ .ىلا نمثلاو اهذخأ هلفأ لجأ نلا هتعفش تعيب نمو
 هميلست ىرتشملا ءاشي نأ الا لجألا ىلا ءارشلا ذخآ هل سيلو ىرتشملا

. ٠ هنلا



. ٢٦ 

 ءارثلا هيلا ملسي نأ ىبأ.ناو لجألا ىلا نمثلا .هيلعف هيلا هملس نا ,
 ٠ لجخنا ىلا

 ةثااث نمتلا ىف لجذنا هل ناك هتعفست ضبق قحتسا لجألا ءاج اذاف |

 ٠ اهتاعاسو اهلايلب مايأ

 هتعفست ذخأ نع ىرتسنملا ىقل نيح عيفشل ا ىسن نا.و : ىدنع ام ىلع

 ٠ نبملسملا ضعب لوق ىلع هل ةعفش الف هنم

 نسحأب درلا دعب داز ناو لطبت ااف عيفشلا درو ىرتشملا ملس ناو
 ٨ . . ٠ .. ] آ .. ٠ هنم

 اهنهترا وأ اهب ضياق وأ اهاطعأ هنأ رخآ ىعدا لجرل ةعفش نعو

 ىلع عيفشلل له بئاغ لاملا بحاصو هلوت ىلع ةنيب هدنع نكت ملو
 ؟ نيمي لجرلا اذه

 ناف كلذ ىف نيميلا هيلعف اهيطعأ هنأ ىعدا اذاف تفصو ام ىلعف ..

 . اهنم عنم فلحي مل ناو عيفشلا ضرعي مل فلح

 اهذخأ امو اهب ضياق هنا كلذ ىف نيميلا هيلعف اهب ضياق هنا لاق نا

 . ضايقلا ريغ نمثب

 اهيغ لوتلاو اهنم عنم فلحي مل ناو ءىش عيفسثلل نكي مل فلح نا
 ٠ ابئاغ لالا بحاص ناك اذا اهذخأي نآ عيفسشلل سيلو ةيطعلا لنم

 , ةيطعلاو ضايقلاب اهيعدي ىذلا ( اهنم عتم اذا اهذخأ نا !..

+ اهنم مكاحلا هعنمي



 س ٢ا٧ر

 هل ناك اهعيب حص ام ىتمف لاملا بحاصل ىهف اهنهرأ هنأ لات ناو
 ملعآ هللاو ابئاغ لاملا بحاص ناك اذا اذه هق انيمي هيلع ىرأ الو هتعفش

 ٠ باوصلاب

 سيلو هتعفش اذه بلط ابئاغ لاملا بحاصو اهارتشا هنأ لات نأو

 اهيغ ىرتسثملا عنمي هنآ الا عيبلا هعم حصي ىتح هيلا اهملسي نآ مكاحلل

 ٠ نمثلا هيلع ضرع وآ نمثلا عيفشلا ملس اذا

 ضرع اذا اهنم ىرنشملا عنمي نأ هلو عيبل أ هعم حصي ىتح اه ذخأم

 ٠ باوصلاب ملعأ هثلاو هيلا هملسو نمثلا هيلع

 كمهارد ذخآ عيفشلا هل لاتنف لجر ةعفش ىرتشا لجر نعو
 عيفشلا لاقو ٠ ىمهارد لثم الا ذخآ سيلو حاحص ىمهارد ىرتشملا لاقف
 ٠ كمهارد كنم زوجت ام لثمب كنم زوجي ىمها.رد

 ؟ حاحصلا ناكم هنم زوجت مه ارد هيطعيب له

 تناك همهارد نأ لدع ةنيب ىرتشملا عم ناك ناف تفصو ام ىلعف

 اذا ٠ همهارد لثم مهارد هبلا ملسي نآ عيفشلا ىلع ناك احاحص اهلك

 ٠ اهلثم ىلع ردقي ثيح نم ةدوجوم همه ارد تناك

 دقن لثم هل ناك لوقي ام ىلع لدع ةنيب ئرنشللا عم نكت مل ناو
٠ دلأعل 1



.. ٢٨ 

 باتكلا مغ نم :

 دنع نم اهذخأ ناو اهيرتشم نم هتعغسش ذخأي عيفشلاو
 مكاحلا مدع ناو دلبلا ىف ارضاح اهيرتشم ناك ولو كلذ هل زاج مكاحلا

 ذخآ لوقي نيلدعلا نيدمهاسثلا دنع هتعفش ذ_خأي هناف ىرتشملاو

 . ملعا ةللاو اذهف اود_هسلا نالف نب نالف نم ىتعفش

 : ةلآسم ةوج

 ناوتي مل اذا هماقم موقي ملع نيح هتعفش بلط ف عيفشلا لوسرو
 . اهبلط ريغ ى

 ٠ تلطب اهبلط ٣ ىف لوسرلا ىناوت ناو

 لسري الو هسفنب اهبلط هيلع امناو اهبلط ف هماقم موقي ال : ليقو

 ٠ روهظل أ عيطتسي ال افئاخ وآ اضيرم وآ ةآرم ١ نوكب نآ ال ١ لكوب الو

 لصف

 عيفشلا بلط املف امهرد نيرشعب لجر ةعفش ىرتسثا لجر نعو

 كلذ ١ نوكم له امه رد نيثالث ىنيطعت ىتح كيل ١ ملسآ . ال ل انت هنعفش

ىرتشملا لام ف لفغلا ىرتشملا كردي ول عيفشلا سفن تباط ناو



_ ٢٩ 

 نيثالث هنم ذخأ هنأل عيفستلا ىلع ىرتشملا نم اروج ناكو تام نا

 ؟ كلذ ٩١ل نكي ملو امه رد

 ىطعآ امم رثكأ هنم ذخأي نأ ىرتسشملل زوجي الف تفصو ام ىلعف

 تباطف هتقح الا هيطعي ال نآ ىلع رداق وهو كلذ هيلا عيفشلا ملسن ناخ

 ٠ هلام نم الو هيلا ملسن ام هنم ذخأب نأ هل نكم مل هسفن كلذ

 ٠ هتافو دعبو هتايح ق كلذ ىلع ردق ام ىتم كلذ كردا

 : ةلأسم 3

 هنمحربو كاتقتيآو هللا كظفح دعب امآ ى راوحل ١ ىبأ نم با وج

 ٠ باتكلا باوج تبتك نأ دعي نم باتكلا اذه ىلا لصو كال وت

 ةأرملل راج لجر اهارتسثا ىذلاو اهل ةعفش تعب ةأرما ىف تركذو

 ىلا اهجوز تلسرأ اهعيبو ةعفشلا ربخ اهغلب املف هملكنو هب زربت ةآرملاو

 عاب ىذلا ىلا ةآرملا جوز بهذف اهتعفش ةآرملل ذخأيل ىرتشملا

 ىرتشا ىذلا ىلا اعيمج ابهذف اهعيبب هربخآف اهعيب نع هلاسف ةعفشلا
 ىرتشملا جتحاو ةموكحلا ىلا اولوت نأ ىلا ائيش مهطعي ماغ ةعفشلا

 ٠ اهتعفش هيلا بلطت ملو هيلا لصت مل ةآرملا نأ

 ةعاس وأ تملع ام نيح نم اهتعفش تبلط اهنا فلحت اهنا ةآرملا تلانو

 نالفو نالف ىلا اضرأ بهذو اهتعفش اهل بلطي انالف اهجوز تلسرآ تملع

ىرتشملا ىلا بهذت مل اهنا ةرقم ةآرملاو ىرتشملا جتحاو هيلع امهتلس رق



_ ٢٣٠ 

 نع ةأرملا فرصتو ىرتشملا ةجح اذه نوكي له اهسفنب بلطتو ايسفنب
 ؟ اهتعفش ليزي امم اذه سيل وآ اهتعفش

 ةأرملا ىلع سيلو ةأرملا ةعفست ليزي امم اذه سيلف تفصو ام ىلعف

 تملع ام نيح نم اهتعفسث بلط ف لسرت نأ اهيلعو اهتعفسث بلط ف زربت نأ
 ٠ اهتعفست ميب

 ةرضاح ىهو اهتداهست نع دمسشي ةآرملا نأل لجرلاك ةآرملا سيلو

 ٠ رذع اهيف مهل ةلع وآ ضرم نم الا لجرلل كلذ سيلو ةحيحص

 أطبأ ولو اهنعفست تكردأ دنف اهتعفس اهل بلطي نم ةأرملا تلسرأ اذا

 تلسرل ناق ةعفشلا بلط نع لوسرلا ىناونب ةآرملا ملعت نأ الا لوسرلا

 ٠ تكردآ كلذ نبح نم

 لغش وأ هانع ثد_حب وآ لوسرلا ىناوتب تملع دقو لسرت مل ناو

 ىه تبلط وآ اهتعفش اهل بلطي نم تلسرأ اذاف اهنعفش تلطب دتف هلغش

 ٠ اهتعفش ةش ىه تكردأ دقف اهسفنب

 : ةلأسم بع

 ٠ كلذ هل نأ : ليتق دق

 ةعفشلا عيبب جوزلا ملع اذا ةعفشلا تلطب دنقف بلطي مل اذا : ليتو
 هتجوز ةعفس جوزلا بلطغ نيضواقتم ناجوزلا اناك اذا لوقن انا الا

٠ كلذ هل ناك اهيأر ريغب وآ اهيآري



_ ٣١ 

 ىتمف عيبلاب ةأرملا ملعت ملو بلطي ملف ةعفشلا عيبب جوزلا ملع ناو
 جوزلا ملع نا اهتعفسش لطبب الو اهتعفش اهل ناك تبلطو ةأرملا تملع ام

 ٠ عيبلاب

 ةعاسلا نأل كلذ اهل ناك تملع ام ةعاس فلحت ال نآ تهرك ناو

 هللا ىلصو ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو باوصلاب ملعأ هللاو نيحلا نم قيضأ

 ٠ باوجلا مت'ه هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ، مالسلا هيلعو ىبنلا دمحم ىلع

 : ةلأسم ولج

 : بانكل أ مغ نم

 هلل ناك اميف كردي الو رشبلا نم هتعفسث عيفشلا كرديو عيفشلا كردي داف

 ءارقفلا ىلع اهب قدصت نا ةعفشلا ىرتسشم نآ اذه ريغ لوق هيفو

 ليب_سللو هحالص ف دجسملا ىلع افتتو اهلعج وأ ادجسم اهيف ىنب وآ
 تناك اذا اذه لك ىف هتعفش عيفشلا كردي هناف ربلا باوبأ نم ءىش وأ
 . ة. ةلا

 دجسملا هاطعأ ىرتشملا نأ مث عيفش ةعفش الام ىرتنا نمو

 ٠ ملعأ هللا و ءاش نينفصلا ىاب اهذخآيف اهعاب وأ اهيه و نا كلذكو

 : ةلأسم بع

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

فلأب اهيرتشأ ةعفشلا ىرتستم لاق اذا : ىراوحلا ىبآ نع ليقو



_ ٣٢ 

 هنيمي عم ىرتشملا لوق لوقلاف مهرد ةئامب اهتعب عئابلا لاتو مهرد
 . مهرد ةنامكنا ىرتسثلا نم ضبق ام نيميلا عئابلا ىلا عيفستلا بلطيو

 ناك ىرت .نملا ىلا فلألا ةيقب عئابلا بلط ناف كلذ ىلع فلح اذاف

 عئابلل ىرتشملا ىلع مكحيو مهرد فلأب هل رتآ دق ىرتشملا نأث كلذ هل

 ٠ هي رقآ ىذلا فلألا هذه نم عئابلا هللا ىعدي ام هيلا ملسي نأ

 ىنعأ هب رقي اهب هبلاطأ الو مهرد ةئامب هل تعب انآ : عئابلا لانت ناو

 ةئاملا ىلع عئابلا فلحي مل ناف عيفشلل نيمي عئابلا ىلع نكي مل ىرتشملا
 مهرد ةئامب هل اهعاب هنأ رتأو مهرد فلآ هنم ضبق ام هنأ فلحي ملو

 ٠ عيفسثلا ىلا مهرد ةئام عست ملسي نآ عئابلا رمآ

 مهرد ةئامب عئابلا لاتو مه رد فلأب اهتيرتشا دم : ىرتشملا لاق ناو

 عئابلا ىلا ةئاملا ملسي نأ ىرتشملا رمأ اهنمث نم ائيس ضبقي مل هنأ الا

 ٠ عئابلا ىلا عفد ام لثم الا عيفشلا نم ذخأي الو اهبعدب ىذلا

 هذخأ ىرتشملا ىلع عئابلل بجو امف ىرتسشملاو عئابلا نيب ةبلاطملاو

 نم ىرتشملا هذخآ ىرتشملا ىلع عئابلل بجي امو عيفسثلا نم ىرتشملا

 ىلع ءىش ىرتشملل بجي مل ىرتشملا ىلع عئابلل بجي امو عيفشلا
 اهنا ةنيب عئابلا ماقأو مهرد فلاب اهتيرتسثا ىرتسملا لاق اذا عيفشلا

 ىرتسمملا هي رقأ ام ىلع ةدايزلاب عيفشلا ىلع ىرتشملا عجر مث نيفلاب
 ٠ نمثلا نم

. قيقد اذه ىف ىنعملاو ىراوحلا ىبأ ىلا بسني امم اندجو ام اذهف



 : ةلأسم وج

 تناك اذا ليللاب اهتعفش بلطت نأ ةآرملا ىلعو : ىراوحلا وبأ لات

 اهتعفش در ىلع دهشي نأ اهيلع نكلو راهنلاب بلطت نأ اهيلع سيلو ةردخم

 ٠ . عيبلاب ملعت نيح راهنلاب

 اهتعفش باط ىف لكوتو ملعت ام نيح نم اهتعفست درت مل ناو

 ٠ اهل ةعفش الاف

 هلزنمب ىهف راهنلاب زربت ال نمم تناكو اليكو دجت مل اهنأ تلاق اذا

 ٠ ليللاب هنعفش باطي نأ هيلع سيل ىذلا لجرلا

 : ةلأسم بج

 لامللو ناويحب الصأ الام ضياق نميف ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ؟ هتعفسث ث كردي له عيفست .

 نوكي نأ الا اذه ىف ةعفشلا كردي ال عيفشلا نا ارضاح ناك وآ رضاح ريغ

 . رثؤملا وبآ لوقي ناك اذهبو نزوي وآ لاكي امب عيبلا

 لصألا ضايق ف الا هتعفسث كردي عيفشلا نا : ءاهقفلا ضعب لاقو
 نم ناك امو لوصألا نم كلذ هابشأو ضراو لخنلا لثم لصألاب

 ٠ كلذ هابشأو عاتملاو ضورعلاو ناويحلاك لوصخلا ريغ نم نفلا

( ه ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٢ م )



_ ٣٤٢ _ 

 ناويحلا نم نمثلا نم ناك ام ةميقب هتعفش كردي عيفسلا نا
 ٠ هب لومعملاو رتكخنا رهو لوقلا اذهو لودعلا هموقي امك ضورعملاو

 ضورعلاو ناويحلا نم ىرتملا ملس ام لثم عيفسثلا دجو نا : ليقو
 ٠ كلذ لثم ملسي نأ هيلعق

 ٠ لودعلا هموقي امك ةميقلا ملسي نأ هلو هبلع ناك لخلا دجب مل ناو

 : ةلأسىم دج

 لخنو ضرآ ةعطق ىرتشا لجر ىف هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ دوهستتل ا دحآ عيفسل ربخأ و لودع ريغ د رهست عيبل ىلع دهنآو

 دحأ وأ ىرتشملاو عئابلا عيفشلا ربخأ اذا رثكلا هب ءاج ىذلا
 ٠ لودع ربغ وأ ال ودع اوناك عيفشلا ىلع ةجحلا تماق دنف دوهشلا

 اونوكي ىنحف عيبلا ىلع اودهش نيذلا دوهنلا ريغ هربخأ ناو

 ٠ ال ودع

 كلذف تعبيب كتعفس نأ تعمس وأ ىنغلب هنا لجر هل لانق ناو

 . ملعت سيل

 لئاجألا ىق هللا امهمحر بوبحم نب دمحمو ىلع نب ىسوم فلتخاو

: باوبألاو



_ ٣٥ 

 هلاجاو عئابلا ةلاجا لئاجأ سمخ فق ةعفشلا نآ ىلع نب ىسوم لاتف

 ٠ امهنيب ثالثو عيفشلا هلعل ىرتشملا

 امهنيب ناتنثاو عيفشلا ةلاجاو عئابلا ةلاجا : بوبحم نب دمحم لاقو
 ٠ باويألا كلذكو

 : ةلآ سم و

 ٠ ةعفش هيف سيلف نزويو لاكي ام : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ هدعي اميف الو دجويو : هريغ لاق

 : ةلأسم 3

 ٠ عانملا ىف الا هل ةعفش الف رحب فلخ ناك اذا بئاغلا نا

 ٠ هريغ ىفو عاسملا ىف ةعفشلا هلف رحب فلخ نكي مل اذاو

 كردي هناف مرحملا اروسئاع ىلا مقي مل اذا جاحلا امأ : عضوم فو
 عاشملا ف كردي هناف اروشاع ىلا ماقأ ناو موسقملاو عاسنملا ىف ةعفشلا

 ٠ ىزاغلا كلاذكو موسملا ف كردب الو

 : ةلأسم دج

 ٠ هتعافش عيفسثلا كردي الف دجسملا اهاطعأف ةعفست ىرتسثا نمو

 : ةلآ سىم دج

تماق 4 : ٠



٢٣٦ 

 اهبلط نع ىناوت ناف هتعفش عيبب ةقث لدع هملعأ اذا : لبق دنو

 ٠ ملعأ هللا و تلطب كلذ دعم

 لاملاو لجرل هل الام عابف رسلاب ناك ىكزأ لهأ نم لجر ف لاتقو

 ٠ اهنم لجرل ةعفش ىكزأب

 ٠ هنعف بلط ق هنيح نم رسلا ىل ١ ج رخي نأ ةعفنلا بحاص ىلعف

 هدلب ىف اهعازتنا ىلع دهشيو جورخ هيلاع سيل : ضعب لاقو
 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلأسم 3

 ٠ ةعفش ءادنلا ف عابي اميف سيلو

 ٠ ء!دنلا ىف اذه ليق دق : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ ةادانملا ىف ةعفستلا : لانق نم لاقو

 ٠ هتعفش هلف عيفشلا بلط نآ دعب نم لاقأ وه ناف ةلاقالا ىف امأو

 ٠ هيف هل ةعفش الف عيفشلا بلطي نأ لبن نم لاقآ ناو

 : ةلأسم .7

لاملا اذه تيرتستا ىنأ ىرتسثملا جتحا نا تلقو ىراوحلا ىبأ نع



_ ٢٣٧ 

 مويل ١ ىل ١ ١ 7 ١ بلطب ملغ هنم ملعب ى دد ق وه و نتنس وآ ةنس ذنم هنم

 بلط ىذلا مويلا الا عيبلاو ءارشلا اذهب ملع ام نيميلا هيلع معن
 ٠ هتعفس هيف

 ليزي اببس وآ اضايق لاملا اذهب ضياق هنأ ىرتملا جتحا نا

 ؟ نيمي اذه ىق ىرتشملا ى اع له عيفشل ١ نع ةعفشلا

 .لبق نم مهاردب افورعم انمث لاملا اذهل ناك ام نيميلا هيلع معن

 ٠ ضايقلا ريغ فورعم نمث ريغب اضايق الا ناك امو ضايقلا

 : ةلأسم دهب

 ىلع نيميلاف ةعفشاا تحصو عيبلا حص اذاو ىراوحلا وبآ نع

 هلعل ىرتشملا فلحيف عيبلاب ملع ام نيح نم هتعفس بلط دقل عيفشلا

 . عيبلا اذوم ملع دن مادام ىرتشملا ىلا نيميلا دريب وا ا

 هب !ا بلط اذه ن ١ ملعي ام فلحي وآ ملع ام نبح نم هنعفش بلط ام و

 فلحيلف ءاسث ناف عيفشلل انهاه نيميلا نأل عيبلاب ملع ام نيح نم هتعفش
 ىلع ىرتسشملا هفلحيف هيلا نيميلا دري وآ ىرتشملا فلحيلف ءاس ناو

 ٠ مكاحلا هاريو ديرم ام

 ىتح ىرتشملا نم نيميلا بلطي ةعفسلل عزتنملا لغتسا ا ذا : لبقو
 ٠ : . ه 1 !أ ِ ثداتلا ... .. ٥

٠ هتنعفش ل_طبت ال : موقت لاتقو



٣٨ 

 ةلآسم وج :

 ناف ليللاب ملع اذا ليللاب هتعفسن بلطي نأ عيفستلا ىلع سيلو
 ران ءوضب هرصبآ وأ راهنلاب هفرعي امك اهيرتنم فرعو ليللا ىف اهبلط

 هللا ءاشت نا كلذ زاج ٠

 ٠ رابخألاا نيملسمل ١ راثآ ق اندجو ١ ذكه

 اهتيرتسنا ىتلا اذك عضوم نم ىتعفش تذخأ ميفلا لوني : ظفلو

 ٠ نمنلا مك نالاف اه

 : ةلأسم وج

 مث لجر دي ف هلام نم ةعطق نهرأ لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 لك لانتو نهترملا اهبلطو ةعفسثلا نهرملا بلطف اهنم لفسأ ةعطق تعيب
 ؟ عفسثأ امهيأف عقأ انأ امهنم دحاو

 ٠ نهتنرملا نم ةعفستلاب ىلوأ نهارلاف

 : ةلأسم وجا

 ءامو الخن ىرتسشم ناك ىداب سيرع هل لاقي لجر ف تركذو هنعو

 لاقف ةعفشلاب هذ_خأيل ءاملا بلطي عيغتلا ءاجف ءاملاو لخنلا عاب هنأ مث

 ءاملاب الا ىنم قفنت سيل لخنلا ناف لخنلاو ءاملا ذخآ لخنلا بحاص هل

. اهذخآ سيلف لخنلا امآو ىتعفش هنأل ءاملا ذخآ انا عييقستلا لاقف



_ ٣٨٩ _ 

 مامالا ناسغ مامالا نمز ف ىنع ناك دقف تفصو ام ىلعف

 ىلا كلذ ىف اومصتخاف رشبملا نب ديعس ناك ىضاقلا نأ الا بسحأ اميغ
 ديعس لاقف لاملا عديو هدحو ءاملا ذخأي نأ ميفسثلا بلطف ديعس ىلا
 ٠ كلذ لعفأ الف ريمحلا غاورم اهعدأو ءاملا كيطعأ

 مكح اذهف امهعدي وآ ءاملا عم لاملا ذخأب نآ عيفشلا ىلع مكحو

 لدعلا هبو ٠ ىضمو فلس دق نمم ىضق نمم هب ىضتو ىخم دق

 ٠ اضرلا هبو هللا ءاش نا

 نحنو نحن لوقن هبو لوتلا اذهب نولوقي مهانكردأ نيذلا كلذكو
 . امهعدو ءاش ناو لخنلا عم ءاملا ذخآ عيقسلا اذه ءاسث ناف مبت مهل

 هللا انتفو ٠ باوص هلعل لخنلا عديو ءاملا ذخأي نأ هل سيلو

 اميلست ملسو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو ٠ باوصلاو لدعلل كاياو

 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو اريثك

 : ةلأسم دج

 هل ةعفش اهنآ اهل عيفشل ١ ملعب ملو هنعفش ثعب لجر نع لئسو

 نم ملع ىتح ىه فيك ةعفشلا ةقيقح فرعي مل هنآ الا اهعيبب ملع دتو

 ؟ ةعفسلا هل نآ ملع نيح ةعفست هل له ةعفستلا هذه تعيب نآ دعب

 نيح نم اهبلطي ملف ةعفشلا عيبب عيفسثلا ملع اذا هنا : ىعم لاق
 عيبلاب ملعي نآ دعب ءاملعلا ملع ف هتعفس اهنأ ملعي ال هنأل اهبلط بجي ام

 هتعفش ا_هنأب املاع نكي مل ولو هتعفسش لطبتو رذع كاذ ىف هل سيلف
٠ افالتخا كلذ ىق ملعأ ال و



 ۔ ٤٠

 : ةلأسم دهب

 نم ةعفشلاب دريو هتعفش بلطي نآ عيفشلل اولاتو ىراوحلا ىبأ نع

 . نمنخلا مك هعفشلاب تددر دن لوقيو نمثلا نع لاسي نأ لبق

 ٠ ةعفستلاب تددر دن نمثلا مك : لوقي الو

 تلاز مايأ هثاان ىلا نمثلاب تأي ملف ةعفسنلا بجوتسا : لاق

 ٠ ةعفشلا

 ةعفذشل اي مل عب مل وأ هنعفش اهنأ ردي ملو ةعفشل ١ لهج وه ن ١ و

 ٠ رثألا ءاج كلذك ٠ لهجلاب رذعي الو ةعفستلا تلطب دو هل رذع ااف

 : ةلأسم وبع

 هتعفسث معيفستلا بلط مث اضرأ ىرتستا لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ ةعفش اهيف هتثرول له اهب هل مكحي نأ لبق نم عيفشلا تام مث

 نآ هتثرولف هتبلاطم ىلع وهو تام مث ميفلا باط اذا : اولان دق

 ٠ كلذ مهلو ةعفشلا كلت اوباطي

 ثروت ال ةعفستلا نا اولاق دقف ةعفشلا بلطي ملو عيفستلاا تام ناو

 . بهوت الو عابت الو

 هتبلاطم ىلع وهف عيفشلا بلط ام دعي نم ىرتشملا ثام نا كلذكو

٠ هتعفشم ها مكحي ىتح



 ۔_ ٤١

 دقو عيفلل ةعفش الغ عيفشلا بلطي نآ لبق ىرتسملا تام ناو
 ٠ هتحح : تتامو ىرتشملا تام

 : ةلأسم 24

 نامز ىنعب نامزلا اذه ىف هتعفش تيرتسثا نمو ىراوحلا ىبأ نعو

 مث نسيل قحلا ماق ىتح اهذخآب عمطي ملو ملعأ هللاو لطابلاو روجلا

 ؟ كلذ هل له بلط

 ٠ كردي الف بلط نكم مل ناو اهكردي ملف اهيلط اذا كلذ هل

 : ةلأسم بج

 : باكلا جع نم

 ايلعلا اهعفغسشت تعيب اذا دياف جلف ىف ةيدضاعلا ةلخنلا : تلق
 ؟ ىلفسلا مأ

 . ىلفسلا مث ايلعلا اهعفسشت : لاق

 ٠ ديات ريغ جلفلا ىف ناك ناو : تفذق

 اهذخأب مل ناف ةعبارلا مش ةثلاثلا مث ةيناثلا مث ايلعلا اهعفسشت : لاق

 ٠ ىلفسىل ١ ف احصأل ثتناك ايلعلا ا بف احصأ

 دحاول عبرألا نك ناو هل تناك ئرتسشاف عبرألا نم دحآ قبس ناو

٠ ىلفسلا ةلخنلل ةعفسث ناكو ةعفست هتمالع نمل نكي مل



٤٢ 

 : ةلأسم دلج

 نم اهعزتني نآ هيلع ناف اهارتسا هنأ لجر هملعأف ةعفش هل لجر

 مل ١ ذا اهلطب ال ضعبو هنعفشت تلطب اهعزتني مل ناو اهدارأ نا هنبح

 ٠ ءارلا هعم حصي

 نآ ىرتشملا بلطي نأ الا كلذ عيفشل ١ ىلع سىيلغخ نمنلا ميلست امأو

 ٠ ملعأ هللاو كلذ هل ناك لدع دب ىلع نمنلا فتوبي

 :ةلاسم :3

 ىرتسملا ىلا هل ةعفسن بلط لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ
 مكاح دنع ةدملا نكت مل نأ جتحاو مهاردلاب تأي ملف مايأ ةنالث هلجاف
 ؟ ىرتسنملا ىلع كلذ هل له

 كلذم ماق وآ مايبآ ةئالث هددم دن ىرنسثملا نأ عيفسلا رقآ اذا

 اذه هل سيلف مكاح دنع نكي مل لجرلا اذه نأ عيفستلا جتحاو ةندم

 ٠ هل ةعفش الو ةجحب

 ٠ كلذ ىف ةنيبلا ىرتشملا ىلعو نيميلا هيلع تناك ةدملا ركنأ ناو

 : ةلأسم د

 بلطو ضرأ وأ لخن ةعطت ىرتسنا نمعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 ةيقاسلا كنع لزعأ ةخست كنع لوحآ انآ ىرتسملا لاتف هتعفش عيقسلا

؟ ال مآ ةعقتلا هب لطبي امم كلذ نركيأ قدرلطلا وآ



_ ٤٣ _ 

 هنع لزع اذأ لوقي هللا همحر رثؤملا ويأ ناكف تفصو ام ىلعف

 ٠ هتعفش هل نكت مل ةيقاسلا وآ قيرطلا ىرتنملا

 هل سيلف عيفشلا بلطي نأ ليق ةرضملا هنع لزع اذا : هريغ لاتقو

 د .٠ .. 1 ٠

 نحنو ةعفشلا هلف ةعفشلا عيفسثلا بلط ام دعب نم ةرضملا لزع ناو

 ٠ لوقلا اذهب ذخأن

 : ةلأسم ديج

 نم اهعفشي مك ىلا ةيدضاع لخن نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ٠ اهنم ىلعأ نمو اهنم لفسأ نم لخنلا

 ىلعأ ىتلا الا اهعفشت مل زئاج ةيناس ىلع ةلخنلا هذه تناك اذاف
 ٠ دودحلا نيب عطقن نكي مل ام اهنم لفسأ ىتلا ةلخنلا وأ اهنم

 ٠ ةعفش اهل نكي مل اهضرأ ةلخن لكل فرع دق ناك اذاف

 عبرأ ىلا ةعفشلا تناك زئاج ريغ ةيقاس ىلع ةلخنلا تناك ناو
 نوكتو اهتسياق اذأ لفسأ نم ةدحاو ةلخن ىلاو ىلعأ نم اهريغ تالخن

 قيرطلا هيلع نوكت ىذلاو ةيقاس وأ قيرطب ةرضملاب عضوملا اذه اف ةعفشلا
 ٠ سايقلا بحاص نم ىلوأ ةيتاسلا وأ

 امهيأ ناعشفسستب امهااكو ةيقاس دحاو ىلعو قبرط دحاو ىلع ناك أذاخ

٠ ةعفشلا هل تناك قيس



 ۔۔ _ ٤٤

 اعيمج اهاياطو امهريغ ىرتشا ناو امهدحأ ىرننشا اذا كلذكو

 ٠ ٠. ٠ ا . و ٠ : : ن تناك

 : ةلأسم ج

 عيفش ءاج مث اهايا هركنأف هيلا اهبلطو لجر ةعفش ىرتشا لجر ى

 هيلا اهملس ىذلل ىه ىلع وبأ لاقف هيلا اهملسو اهب هل رتآف رخآ

 ٠ هريغ نمو ىرتشملا

 ؟ بلطب ملف هيلا تملس ىذلا ملع ناف : تلق

 . بلطي ملو ملع ىذلل ءىش الو بلط ىذلل ىه : لاق

 : ةلأسم دج

 نم لفسأ اهضعب ةلصنم ثناك اذا ضرخلا نعو ىراوحلا ىنأ نع

 ؟ ةعفضشل اي ىلوأ نوكي نمو ةعفشل ١ ةمسنل ١ نوركت فيك ضعب

 مث ىنائلا مت ءاملا رمي ثيح نم ةعايملا ةعطتلا ىلي ىذلل ةعفشلاغ

 ٠ كلذ دعب هعفست ال مث عبارلا مث ثلاثلا

 هل ناك قيس امهيأف نيعيفش امهالكف نيلجر ىلع ةيقاسلا تناك اذاو

 ٠ ىرنسأملا وه امهدحأ ناك اذا ةعفشلاب رخآلا هكردي الو ءارشلا

 نود هل تناك هبحاص لبق بلط امهيأف امهريغ ىرتشملا ناك اذاو
٠ هيحاص



_ ٤٥ 

 امهنيب ةعفشلا تناك اعيمج ابلط ناو ٠

 امهنيب ةعفشلا تناك ءاكرش اوناك ناو ٠

 مهنيب مسقت ةعفشلا تناك ءاكرش اوناك نا و ٠

 لقملا لثم هلف ةرخم وأ الام رخآلا نم رثكأ امهدحأ ناك ولو ٠

 ناعيفش امهالكف رخآ ىلع قيرطلاو دحاو ىلع ةيقاسلا تناك ناو

 ٠ لوقلا نم لكل تفصو ام ىلع امهيف لوقلاو

 ةدحاو هلاجا نم ىقسىن ةسمخ وأ ةعبرأ ءاكرش نم ةعلتملا ثناك اذا و

 ٠ لئاجأ سمخ كلتنف

 نوكب نأ الا ةدحاو ةلاجا ىهف ةريثك لئاجأ هل لجرلا ناك ناو

 بسحي كلذ ناف هل نيتلاجأ نم ةلاجا اهلو هريغل ةعطق نيتلاجا لك نيب
 ةعويبملا دعب لئاجأ ثالث ىلا ةعفشلاف لئاجألا نم اهيف ام ددعب لئاجآ
 ةعفشلا ل_طبت مث لئاجأ ثالث ىلا اهدعب رظني مث ةعويبملا رظنت امناو

 ٠ ىلعآ نم لئاجألا نوكي امنا و

 لوقلاو ةعويبملا دعب لئاجأ عبرأ ىلا : ءاهقفلا ضعب لانت دقو

 ٠ رثكذلا وه لوخنا

 : ةلأسم بع

؟ عفشي امب تيبلا نع هتلأسو ىراوحلا ىبأ نع



_ 4٦ 

 ٠ عقستي هناف ةرضم وأ عذج وآ باعثم ناك نا ةرضملاب : لاق

 له زئاجلا قيرطلا ىلع بابلا دصق طسو بابلا ناف : هل تلت
 ؟ عفشي

 ٠ ال : لات

 ؟ اضعب نهضعب نعفشي دحاو باب نم نزريي تويب نك ناف : هل تلق

 هل لاقف اعيب لجر ىلع ضرع لجر نع هنلآسو ىراوحلا ىبأ نع
 هعياي مث هضي اتف ىل تبثي ءىتب ىنضياقت نأ الا كنم ى رتسشآ ال

 ؟ هل تبثي له

 ٠ تيثي نمثلا ىلع انتفتب نأ ليق نم اضيانتتن اناك نا : لاق

 ؟ تبثي له نمثلا ىلع اتفتا نأ دعب اضياقت ناف : هل تلق

+ هدارآ نا ]عيقسلل ةلل وهو تبثي ال اذه : لاق



- ٤٧ 

 ةرشع كديزأو ضرألا هذهب ضرألا هذه كنم ذخآ لاق ناف : هل تلت
 ؟ اتباث اذه نوكي له ريناند

 اهقحلي ام رادتمب هتعفس كردي ميفسثلا نا لاق نم لاق دق : لاق

 ٠ ربست ان دل ١ نم

 ٠ ذخأن هبو انبلا بحأ لوقلا اذهو هل ةعفش ال : لاق نم لاتو

 : ةلأسم بج

 ٠ ةعفشلا هيغ ىذلا ءارشلا نم وهف ضورعلا عيمج امف

 : ةلأسم :3

 ذخأ هنأ لجر ىلع عفر لجر نع بسحآ اميف ىراوحلا ىبأ نعو
 ىنآ فلحي نآ بحأ ناف اهب تضياث انأ هيلع عوفرم ا لاتقو هتعفسش هل

 ٠ هيلع اهدرأ انآ و فلحيلف ةعفش هل تذخأ

 ةعطقلا هذهل ناك ام ىرتسثملا نيمي ميفلا بلط اذاف تفصو ام ىلعف

 ىلع كلذ ناك اضايق الا تناك امو نزويو لاكي ام الو ريناند الو مهارد
 ٠ ى ٠. 4 أ

 هرك اذا نيمي هيلع نكي مل عيفسثلا ىلا نيميلا هيلع ىعدملا در ناو
اذهف تقولا كلذ دعب وأ كلذ ىف ضايقلا ىرتسنا مث اضاينق ناك ناف



- _ ٤٨ _ 

 اذهب اذه ضياقب نأ طرش كلانه نوكي نأ الا هيف ةعفش الو ضايق
 ىعدا اذا نيميلا هلو اذه ىلع هتعفش عيفشلل اذه هنم ىرتسثب نآ ىلع

 . هرك اذا هيلع نجبمب الو اذه

 ٠ كلذ هل ناك ةمهتلا الا كلذب هل ملع ال هنا : لاقو

 :ةلآسم ج

 وب نمب ده ىر ىبا نم باوج ؟ هننعذ۔ش تعدب ,رمب هنع لئس امدقف أ محلا ا ٠رم بأ

 عيف شلاو ساانلا عم ا روهتم عيبلا اذه ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ هثحفشش ت 0 : دننف هنعف ١ ٨ د ملف ساانلا عم ارهاسش كلذ

 :ةلأسم ٣

 نمخلا مك ك__ذم ىتنعفسسش تذخأ دت لوتب ةعفشلا بلاطو : هريغ نمو

 . تذخأ دق نمثلا مك هلوق ف مدقي الو

 ٠ هل ةعفش ث الف مدن ناف

 ىلا كلذ ىلع ارداق ناك اذا اهبلط ىف جرخيو هتعفسئ بلطي عيفشلا و
 ٠ اهم 7 7

 اهبلط ىف لككو هسفنب روهظلا عيطتسي ال افئاخ وآ اضيرم ناك ناو

 اهبلطي نم رمأ وأ كلذ زاج اهبلط نع ناوتي ملو اهبلط ف هلوسر رمآ وأ
٠ رذع ريغ نم اهبلط نع لغتشيو رومأملا ناوتي مل ام كلذ هيفكيف هل



٤٩ 

 :ةلأسم ج

 اهيلع سيلو ةردخم تناك اذا ليللا ىف اهتعفس بلطت نأ ةأرملا ىلعو

 نآ اهلو راهنلاب اهتعفش در ىلع دهشت نأ اهيلع نكلو راهنلاب بلطت نأ

 رثكأ وآ ةنسل اهتعفشم .7 تملع ام ىتم اهتعفش بلطت ٠

 ٨ اضيأ لجرلا كلذكو

 اهل ةعفش الف ةنس دعب الا ملعت مل نا راثآلا ضعب ف دجوي دتو
 ٠ كلذم ذخآم ادحأ نآ ملعن سيلو

 : ةلأسم وج

 ىرتشا الجر نآ رفاسم وهو لجر غلب اذا لاقو هريغ نع هلعلو
 نم عمج ربو ه ذه هتعفش ذخآ دنت هنأ هنيح نم دهشم نآ هيلعف هنعف

 ٠ اهكردي مل لعفي مل ناف هيلا بلطيو هرفس

 نأ هيلع سيلف ايزاغ وآ اجاح نوكي نآ الا : ىراوحلا وبآ لاق
 .٠ هتعفش ىلع دهشيو هرفس نم عجري

 ؟ ىصو وآ ليكو هل ناكو اميتي ناك نا كلذكو ىراوحلا ىبأ نع

 ىف اهكردي الو غلب اذا عاشملا ىف هتعفسش كردي : اولان دنف
 موستملا ٠

( ٥ ج ئراوحلا ىبا عماج _ ![ م )



_ ٥٠ 

 ٣3 ةلأسم :

 هننعفشت ٩بلا بلطب ملغ بأ هل ناك اذا ىبصلاو ىراوحلا ىبآ نع

 هل ةعفش الف ٠

 نآ الا مدق ام ىتم هتعفسث كردي بئاغلا كلذكو ىراوحلا ىبأ نعو

 نيح نم جرخيو اهدر ىلع دهشي نأ هنتعفسش عيبب ملع اذا هيلع بئاغلا

 مدق ىتح ملعب مل ناف ايزاغ وأ اجاح نوكي نأ الا هتعفش بلط ملع ام

 ٠ مدق اذا هتتعفش هلف

 :ةلأسم :3

 ملع اذا هتعفس بلطي نأ هيلعف ضيرملا امآو ىراوحلا ىبآ نعو

 . هتعفش هل بلطي نم لتكو ردقي مل ناخ اهب

 : ةلأسم 3

 جارخلا ىلا هاعد وآ ناطلسلا هرسأ نم امآو ىراوحلا ىبأ نعو

 مل ن ١ و هنعفسش در ىلع دهشم هنآ هلعف ةعفشلا بلط ق ردقب ال ن اك ن اف

٠ هل ةعفش الف كلذ لعفت



_ ٥١ 

 نع تلآس ناسغ نب كلام ناسغ ىبأ ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج

 ناسنا لك باطغ موقل عفش هبنجبو قرتفم وهو لجر نم هبحاص هعاب لام
 ٠ 4 ٠ م

 ىذلا نمثلا نم اهتميقب هنعفسش ناسنا لكل اولانت دقف تفصو ام ىلعق

 ٠ ةجح ةلمج لاملا هنم اوذخأي نأ ىرتشملا لوق سيلو لالا هب ىرتشا

 :ةلآشسم ج

 لاتف هتعفست معيفسثلا بلطف لجرل ةعفست ضعب ىفو الام ىرتسثا نمو
 عيفشلا ذ_خأي امناف ٠ ةد_حاو ةد_ةع هناخ هلك هذخ هل ىرنشلملا

 ٠ عفشي ام

 رذحأ لاملا ف ناعزانتي نيلجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 هنآ نالف ىند_هشآ لاملا اذه نا امهدحأ دهشف ةنيب امهدحأ

 ٠ هنم هنمث ىفونساو نالفل هعام

 ةمسانتم لام نم ةصح وأ ةبه وأ ضايق ىف راص دق هنأ رخآلا دهشو
 ٠ ةداهشلا هذه تيبثت انهف

 دهشو عيبلا ىلع نيد هاشلا د_حآأ د_هش اذاف تفصو ام ىلعف

٠ عيب ضايقلا نأل ةقفتم ةداهسثلا هذه نأ لوقنف ٠ ضايقلا ىلع امهدحأ



 م ٥٢ _

 رثؤملا وبآ ناكو ضايقلا نيع ءارشلا ىلع نادهابش ءارشلاب ىرتشملا

 ٠ ةعفشلا ىف ةسسلادملا زوجت ال لوقي

 زاج ةسىلا دملا نم هعفسشب امب كلذ ق ىآر اذا : لوقي هريغ ناكو

 طرش الو لصآب ا١اصأآ هاطعأ اذا كلذو زوجت ةسلادملا لك سيلو كلذ هل

 ىف زوجي ال اذهف عيبلا ىلع اضايق نوكي وأ نمثلاب عيبلا ىلع كلانه
 ٠ ةسلادمللا

 :ةلآسم 3

 ةنيبلا عيفسثلا ىلعو هنيمي عم ىرتسثملا لون ةعفسثلا نمث ىف لوقلاو
 ٠ ىرنسملا هلات ام لقآ نم ىعدا امب

 هيلع ةنيب ةعفسثلا بحاص رضحأو نمثلاب ةنيب ىرتشملا رضحأ اذا

 ذخأي نأ عيفسثلل سيلو ىرتشملا ةذيب ةنيبلاف لقأ نمثب تدهش
 سيلو ىرتشملل اهلك اهعدي وأ هسفنل ذخأي امناو هريغل ةعفشلا
 ملو اهذخأ اذا ميفلا ىنعأ اهنمث ملسي نآ لبق هريغ اهيلوي نأ هل
 ٠ اهنمث ملسي نأ دعب هل اهنمث ملسي

 = ةلآشضم ج

 هتدجو ىرفاغلا نانس نب فلخ خيسشثلا طخب اهوجرآ هريغ نمو

 ناتسبلا كلذ لخن سياقت ناسنا لام ق ةلخن لجرل تناك اذاو ابوتكم

 ٠ رجاشو مصاخو ناتسبلا بحاص اهعفشأف رخآ لجر ىلع اهبحاص اهعابف

سيلو ٠ ةعيتقو اهتيرتشا امناو ٠ ضرآب اهرتشا مل ىنا ىرتشملا لاقف



_ ٥٣ _ 

 ضرأ الب ةعيقو اهتعب امنا معن : عئابلا لاقو ٠ ةعيفر الو ةعفسث ىلع كل
 ٠ ضرألاو ءامسنلا تبر كلذ ملعي

 ىرتشملا نع عطقيلف ٠ ةعفش اهيغ ميفشلل سيل ةفصلا هذه ىلعف
 ٠ هعفشو ماصخلا رتو

 ىرخألاو زئاج قيرط نم امهادحا ٠ ناقيرط لاملل ناك اذا كلذك
 هجولا نسح لجر ىلع ميسو لاملا اذه عيبف ، ناسنا لام ىلع رمت
 سيلو ىرتشملاو عئابلا لاقف قيرطلا كلت هيلع "رمت نم هعفتستاف ع ميسو
 ٠ ىرتشملا ءامسلا قفأ ىف حال ام ةعفس هيف عيفشلل

 . نانس نب فلخ ٠ نانملا كلملاب قثاولا هبتك

 همحر ىوزنلا دبعس ند ىلع ني سيمخ ني رصان هيقفلا باوج نم

 امهتثرول له امهالك وأ امهدحأ تام اذا رايخ عيب الام نيعيابتملا ىف هللا
 ؟ ال مآ ر ايخ

 رايخلا نأ نيملسملا ءاهقف ضعب لاق قيفوتلا هللابو : باوجلا
 ٠ نيعيابتملا نم هل لعج نمل نوكيو ثروي ال

 ٠ ثروي ال عفشلا كلذكو

 . ناثروي امهنا : مهضعب لانتو

 اميف ٥ ديؤي هللا همحر ديعس وبآ خيشلا ناك لوقلا اذه لعلو

٠ ه تع ىو رع



 _ _ ٥٤

 ٠ هايمل ١ ق ةعفنلا نعو هتنا همحر دىبعس ىبأل بوسنم ١ باتكلا نم

 انيح اذه مدقتي اهلهأ اهنوقاستي ةدابلا تناك اذا هنا ىعم : لاق

 قبس مهيآو ءاعفش انعم مهلكف ءاكرشلا ةدابلا ىف رثك ولو انيح رخآتيو
 . رخآلا نود اهتحتسا ةعفشلا ىلا

 . ا_هل ءارشلا ىلا قبس نا كلذكو

 ةعفشلا امأف رخأتي الو مدقتي ال اطوبرم اهيف ءاملا ناك اذو

 ىلع ةرضخم ١ نألا عئابلا هنم دسي ى ذ_لل ال عئانلا هنم دسي ى ذلا

 ٠ ةداسلا ىلع ال هنم دودسملا

 : ةلاسضم ةيج

 اميف الو هبحاصل امهدحأ عاب اذا ةعفش هتآرماو جوزلا نيب سيلو

 ٠ ةعفضشل اي كرد ب هنىال فألا ع اب ام هيبأل نيال | عاج

٠ ةعفشلا ه4هيبفق اهدلول مذلا ثعاب امو



_ ٥٥ 

 نوسصخلاو عسالانلا بابلا

 لوصالا ق ماكحالاو ناميالاو ىواعدلاو ناميالاو تاداهشلا ق

 : باتكلا ىلا عجر

 اهل ضرأ ميب ى هتآرما هتلكو لجر نعو ىراوحلا ىبأ نم باوج

 اوعاب نيذلا موقلا ضرأ ف دازو اهيف عدب ضرالل ىرتسنملاو اهعاب
 نم ناكو انضرأ فأ داز لجرلا اذه نأ ةنيب نوغلابلا موقلا رذحأو هلا
 ليكولاو لجرلا داز نيح نم دجو ميبلا ف لكو ىذلا لجرلا ةنيبلا
 ؟ عاب د_ذو هتداهش لبتنت له ةذتث

 ءادتعا ىلع لبقن اذه فق ليكولا ةداهش ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ موقلا ضرأ ق هنأل ىرتنملا

 ىناثلا دهاشلا نع نيدهاسنلا دحأ مكاحلا لآس نا : تلتقو

 ؟ هليدعت لبقي له مكاحلا عم وهو دهاشلا .ةماتآف '

 هتداهش ىلع دهش نم ليدعت نع دهاسنلا لأسي ال : ليق دق

 دهاشلا نع لدعمل ١ لأسيب مل رخآ هعم دهشيو كدعمل ١ ناك ولو

 ٠ دحآ رخالا دهاشلا فرعب ال نا الا رخالا

 هلدع هناخ :رخآلا دهاسشلا هنع كاس دحآ هفرعي مل اذا ليتو
٠ هليدعت لدت



٥٦ 

 هل دهشو انالف لتق هنا لجر ىلع ةنيب تدهش نا كلذكو

 ٠ هلتقي مل هنآ نورخآ دوهش ةءاربلاب

 تافرع لهآ لثمب ءاج ولو ةءاربلا :داي ليقت ال : اولاق د_ةذف

 لنقلا لنتقلا ةداهسثو ةضراعم ةداهش اهناو كلذ ىلع ةءا.ربلام هل او ٨ ىنمو

 : ةلأسم ةهج

 ملف نونب اهل ناكو اهل الام تفلخو تتامف ةنبا هل تناك لجر نعو

 انبا فلخو تام ىتح نولكأي اهينب ديب هكرتو اهلام نم هثاريم بلطي
 ٠ هنخأآ ىنمي دي ق لال ١ هنب ١ كرتو

 ةرسيم نب ىحي ىبأ نع لئاسم هيف اباتك آرقي ىراوحلا وبأ ناك
 هل اهلك اهنأ ةنيبلا لجر ماننأف د دب ق تسيل را د نع هعغ آرتو

 ٠ اهئلث هل نآ ةنيبلا رخآ م اتتآو ٠ اهفصن هل نأ ةنيبلا رخآ مانتآو

 ى ذللو ٠ مهسأ ةثالث فصنلا ىعدي ى ذللو ٠ :س ةتس لكلل ىعدب

 ٠ نامهس ثلثلا ىعدي

 ؟ هذ_ه مسقلا اذه ىلع ىراوحلا ىبا تلقف

 . ءاهتفلا ضعب كلذب لان دنن معن : لاقف

. ةيضام ةنس نيئالئو تس نم : ضعب لاقو



_ ٥٧ 

  3ةلآسم :

 لاملا نأ ة هنيب لجر ماقأ مت هعديو هلكأب لام هدي ق لجر نعو

 لكأ ىذلل له ةلداعلا ةنيبلا كلذي تدهشو هيبآ نم هثرو هلام

 لكآي ملع ام نيمي هثرو هنأ ةنيبلا هل تدهش هدي ق وهو لاملا

 ةنيبلا نم ىلع ركني ملو ريغي ب ملف لاملا هاوعد الو لاملا لجرلا اذه

 ؟ ةنيبلا هب هل تدهش ىذلا ىلع وآ لاملا هدي ىق ىذلا ىلع

 قحتساو ةنيبلا هل تدهش ىذلا ىلع نيميلا نآ تفصو ام ىلعف

 هب هل تدهش ىذلا لاملا اذه نآ هلللاي انيمي فلحب لاملا

 ٠ انح هيف اذهل ملعي ال هيبأ نم هثرو هل هنآ ةنيبلا

 تدهش ام الا اذهب هل ملع ال لاملا اذهب ةنيبلا هل تدهسث ىذلا لاتق نا

 اهنآ ملعي الو لالا اذهب ةنيبلا تدهش دتل س نيميلا هيلع ناك ةنيبلا هل

 نأ ملعي الو لطايب هل تدهسشأ اهنأ ملعب الو هل سيل امي هل تدهش

 ٠ همصخ ىلا نيميلا دري نآ الا هلعل نا اتح هيغ اذهل

 الو هل لاملا اذه نآ همصخ فلح همصخ ىلا نيميلا در اذا

 ٠ هوجولا نم هجوب انتح هيف اذهل نآ ملعي

 ءىش هل نكي مل فلحي نآ ىبآو نيميلا نع لكن ناو هل ناك فلح نا
 ٠ ملعأ هللا و

 : ل . ٠‘

امهدحأ دهشف ةنيب امهدحأ رضحأ لام ق اعزانت نيلجر نعو



٥٨ 

 هنمث قوتساو نالفل هعاب هنأ نالغ ىف دهشأ لاملا اذه نأ

 ؟ ةداه سنتلا هذه تدثت }

 دهشو عيبل ا ىلع نيد هاشلا دحأ دهشأ اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ عيب ضايقلا نأل ةقفتم ةداهسث هذه نأ لوقنف ضايقلا ىلع رخآلا

 رقي نأ الا ةعفش هل نكي مل اذه ف هتعفسث ميفلا بلط نا

 ضايقلا ريغ ءارشلا ىلع نادهاش دهشي وأ ءارسبشثلاي ىرتبملا

 ٠ با وصلاب ملعأ هللاو ةبهلا و ضايقلا دهاش وآ عيبلا دهاشو ةيهلا امآ و

 : لصف

 نالاف نم ىرنستا هنأ هلا دهش ( نيده اث رضحأ لجر نعو

 نأ ١ دهش افو الو ضبقي ا دهس الو انمث نا دهاشلا ايمسي ملو هل اعضوم

 ؟ ال مأ مات عيب اذ_ه نركب اذكو اذك عضوم نالفل عاب انالف

 لاملا ناف نمثلا ىق ىرتسثملاو عئابلا فلتخا ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ نمثلا نم رقأ امي هلوت لوقلاف ىرنشملا ديب

 ىلع نافلاحتيو نمئلا ق هلوق لوقلاف عئابلا د_ .ي لاا ناك ناو

 ٠ ه:حاص ىلا لاملا عجريو عببلا ضقنني مث كلذ

ملو ءاجلا لالا اذهو هنلا ءاجلا امنا هنأ هبلع دوهشملا ىعدا ناو



_ ٥٩ 

 ىلع سيلو عيبلاب ةنيبلا تدهش اذا هلوت لبقي مل انمث كلذل ضرقي

 ٠ هئاجلاب ةنيب هعم نوكي وآ نيمي الا ىرتشملا

 : ةلأسم ادج

 - نالف ىنب نم ها رتسنا هنأ هبعد_دو ناسننا هلمعتسا لام نعو

 هنوضرعي لاملا اذه هل اوعاب مهنا اذه لوقي نيذلا كئلوأ عجر

 ٠ هنم هعازتنا دارأو هريغ سانأ هارتشاف عيبلل

 ىلا ميلستلا لاملا اذه اوعاب نيذلا ىلعف تفصو ام ىلعف

 لجرلا اذه ناك ناف هعزان هيف هضراع نمف كلذ هيلا اوملس اذاف ىرتنملا

 ٠ هب ىلوأ وهف.هبابرأ نم ملعب هيعد يو لاملا اذه هدي ف ىذمل

 ٠ 4ا هوعاب نمل وهو هبايرأل لاملاخ كلذك نكب مل نا

 ٠ لاملا كلذ ىف ةحصلا هيلع ناك ىوعد لاملا فق ىعدا نمو

 ٠ ز َ :

 نب ليئارسا ىلا ىراوحلا ىبآ نم باوج ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ٠ دعب امأ كيلع مالس ىراوحلا ىبأ هيخأ نم ديلولا

٠ ميحر ميرك هنآ ىضريو بحي امب اناياو كلمعتسا و



_ \ ٦٠ 

 باتكلا ناكو اهبتكو ةداهستب دومشأ لجر نع هللا كمحر تلأس

 ٠ ةداهشلا كلت ىسن مث هي قثب نم دنع وأ هدنع

 هنا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلب ى ذ_لاف تفصو ام ىلعف

 .ىذلا اذهف افرح افرح هتداهست ظفحي ىنح دهشي نادهاشلل سيل نآ

 ١ دهو ٠ ملعأ هللاف ٥هد ي ق باتكلا ناك واو بوبحم نب دمحم نع انغلب

 ٠ اذ_ه رغ ددش ءىش

 ىتح ةداهشب دهستي نآ دهاشلا اذهل سيل لوقلا اذه ىلعف

 ٠ هب قثي نم دنع وأ هدنع باتكلا ناك اهظفحي

 ٠ ةداهسنلا ظفحي ال هنآ دهاشلا لاتق نا : تلق

 .قحل ١ 4_دلع دوهسمل ١ ىطعأف ب اتنكلا ق ام ىلع دهشن هنآ : ل او

 ؟ ةداهشلا نم افوخ هسفن نم

 رقأ لجرلا لعل ىردي ال هنأل كلذ دهاشلا مسي له : تلت
 ؟ ةداهشلا نم افوخ قحلاب

 ىلع مكاحلا مكحو مكاحلا عم اذهب دهسنأ دهاشلا نكي مل اذا

 مرغ الو هللا ءاس نا سأب دهاسلا ىلع سيلف هبحاصل قحلاب لجرلا
 اهظغحي ال ةداهسثب مكاحلا عم دهي ىتح هللا ءاسن نا مثا الو كلذ ف هيلع
 ٠ مرغلاو مثالا نوكي كلذ دنعف هتداهسنب مكاحلا مكحيو

 نم كباتك ىف تفصو ىذلا اذه لثم ىلع بيهتلاو بيهرتلا امآو

٠ هللا ءاست نا دهاستلا ىلع مثا الف ةداهسثلا ف كشلا



 سم ٦١

 : ةلأسم ج

 اوعمس ذا تام انالف نآ اودهشي نأ مهل زوجي له دوهشلا نعو

 ؟ هتومب لودع ريغ وآ لودع مهو هثالث وأ نينثا دنع هركذ

 . ا دبعم وآ اييرتقت ناك ا رىخ نوكيو ةماعلا مم رهشي ىنح : لاق

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 هرضحي وآ قحب هيلع عفري ىذلا نعو ىراوحلا ىبآ نم باوج نمو
 نادهاشلا ناذه هيلع دوهشملا مكاحلا لاقف ٠ نيدهاشم عفر ىذلا

 ن ٠ ناتقث

 هيلع ىعدملا دوهش قحلاب هيلع دوهستملا لدع اذاف ى معن : لاتف

 نادهاشلا هيلع دهش امب مكاحلا هيلع مكحو هلعل دهستو هليدعت زاج

 ٠ قحلاب هيلع دوهشملا امهلدع ناذللا

 : ةلآاشسم ةبج

 عدتري الو ىصاقملاب لمعس هنأ ملعي لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ىلع تاداهسثلاب هودعسشي نأ هيلا نوبلطي سانلا هيلا نوتآيو مراحملا نع
 مكحي مل وآ اهي مكحو هنداهش اوزاجآ دهش ١ ذاو مهنيب اميق قوقحلا

 ٠ اهب

 هل لضفأ كلذ كرت وأ هيلع مثا الو دهشي نآ لجرلا اذهل زوجي له
؟ . ملسآ و



 ل ٦٩٦٢

 هل نلضفآ وهف باجأو ةداهشلا ىلا ىعد اذا اذهغ تفصو ام ىلعف

 ٠ هبلع مثا الو ةداهشلا نم لمح ام ىدآ دقو هملعب دهشيو

 ةداه_ دنلا ىلا ةباجالاو هتداهش ليتت ال وه لوقي نأ هيلع سيلو

 عويبلا نم سانلا نيب ثدحت ىتلا ىناعملا ىف اهنع ريخأتلا نم لضفأ

 . عمسي امو ىرب امو اياصولا و

 : ةلأسضم :3

 سلجملا رضحف ةداهشلا ىلا ىعد نمعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ىف هيعبصا عضوف ةداهستلا لمحي ال نأ بحأو عدي ملو ىعد دقو
 نأ ىلا ىعدا ناو اذه هل زوجي له ةداهسنلا كلت عمسي ال ىتح هينذأ

 الو هل زوجي له ةداهسثلا هده عمسأ مل ىنا لاق ةداهشلا كلن ىدؤي

 ؟ ةداهسنلا هذه لمحي ال هنا مهملعي ىتح مثآ وه وآ هيلع مثا

 ةداهشلا ىلا ىعد دت لجرلا اذ_ه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 عمسي ملو هينذأ ىف هعبصا لعجو كلذ لعف دق ناك ناف سلجملا رضحو
 ٠ هبلع كلذ الو د هي نآ هل سيلف ةداهشلا

 دق هنأ اوجرنغ هريغي قحلا حصو هريغ ةداهشلاب مانت ناك ناو

 . موقلا رغي نأ هل نكي ملو مئالا نم اجن

 دقف كلذب وه دهشي مل اذا حصي ملو لطب دق قحلا ناك ناو
 ٠ ةرخآلا رمآ لبت نم مرغلا نم هآ رين امو لعف اميق مثآ دخو موقلا رغ

٠ مرغلاب هيلع مكحي الف ايندلا ف مكحلا ىف امأو



_ ٦٣ 

 مث ايلو ناك ولو ةداهشلا متك نم ةلزتم اذه ةلزنم نوكت نأ فاخأو

 مرغلاب الا هتبوت حصت الو ةبوت دعب نم الا كلذ ىلع هانيلوت ام اذه لعف

 ٠ ملعأ هلللاو

 ةعامج سلجملا ىف ناكو عدي مل سلجملا ىف لجرلا اذه ناك ناو
 ٠ ةداهشلا ىلا ىعد ىذلا انمزلآ ام همزلن مل كلذ لعفخغ ادعاصف ةتالثلا نم

 كلذ ى مثآ هنا لوقن الو رصق دقو كلذ ىف ىسآ دق ناك ناو

 . باوصلاب ملعآ هللاو هيبألو لوزت الو ٠ مراغ الو

 : ةلأسم ةنج

 نمع هن_لآسو ىراوحلا ىبأ ىلع ضورعم لهآ انع دجوي اممو

 ناو كل تديش تركذ ناف ىسنآ ىنا هل لوقأ ىسنأ انأو ةداهشب ىندهنأ

 ٠ ىلع سيلف تيسن

 ٠ تيرسن نا كيلع ساب ااف لتن مل ناو نسحغ تلق اذا : لاق

 ىل ىلو وهو ةداهشلا ىف لجر ىدنع ناكو ركذأ مل ناف : تلق
 ٠ انأ ركذأ ىتح مآ دهشأ ىنركذف

 ٠ اوجرأ اميف ديعس ىبآ نعو ٠ تنآ ركذت ىتح : لاق

 : ةلأسم ج

 اريصب نكي مل ولو اتياث امكح ناك هم مكحف هلدع مكاحلا رصبأ امو

٠ ماكحألا نم هريغب ال



_ ٦٤ 

 له ثدح هتيالو لبق ىرجآ اذا مكاحلا ىف دمحآ نب نسحلا نع

 ؟ هيلع بقاعي
 هتيالو لبق ناك هفصنآ قحلا هل نم بلطو قوتحلا نم ناك نا

 ٠ اهدعب وأ

 لبق ثدحلا ناك اذا كلذب ذخؤي مل مهتلا بابسأ نم ناك ناو

 ٠ قحلا مايق

 ٠ ملعأ هللا و كلذد ذ_خأ قحلا مايأ ق ثدحلا ناك ناو

 لاقف لجرل قحب لجر ىلع اودهست دوه نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 اولاق وآ هنع لاز دت قحلا ناق نالف ىلع اودهسشت ال نالجر وأ ةنتث لجر

 ٠ نالفل لا_لاب ودهسشت الف هلام نالف عاب دق

 لوقل ةداهشلا كرت قحلاب اودهشي نيذلا دوهشلا ءالؤه عسي له

 ؟ ءالؤه

 ٠ ةداهشلا كرت مهعسي الف تفصو ام ىلعف

 اوملع امب مهتداهش اوغلب اذا مكاحلا ىلا ةداهشلا اودؤي نأ مهيلع

 اوناك رثكأ وآ دحاو ناك موتلا مهل لاق ام 7 قحللا نم

 . تاقث ريغ وآ ثانتث

 اذا اسسآي مهيلع رن مل موقلا لوقت نم كلذ مكاحلا اوغلبي مل ناو

 انتداهش نع اود_هنا مهل اولاق موقلا نوكي نآ الا قحلاب مهتداهش اودارأ

. مهتداهش نع مهود متل ام اوملبيو قحلا اذهب مهملع اوغلبي نآ مهيلعف



. ٦٦٥ 

 : ةلأشضىم :ديج

 كنلا عفد-د ىمآ لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 دعم الا هيلع د_هننت الو باتكلا اذ_ھ ق امب ىلع دها كل لوقيف

 ؟ ائراق وأ ايمأ لجرلا ناك اذا كلذ زوجي له هترم

 هنا كل لاقف رقيو بتكي نمم لجرلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 كلذ زاجأ د_ قف هيغ د_هسضشن نأ كرمأو هآرتقو ٥هد_ببي باتكلا اذه بتك

 ضعب ١ نيملسمل ٠

 اموتخم كيلا هعفد ١ ذا لاتق هنأ بوبحم ني دمحم نع انلم دقو

 هيف امي هيلع دهشن نآ كرمأو ٥هد_دد باتكلا اذه فتك د_ذ هنا لانتو

 ٠ كلذ زئاجف

 آ رق دق ن اك ن ١ و ٠ متخل اي مسي ملف بوبحم نب دمحم ريغ امأو

 ناك كلذ ىلع ةداهشلا زجت ملف هسقفني وه هآ رت هنا لتب ملو باتكلا هيلع

 ٠ ابمآ وأ ابتاك

 ق امي هيلع دهشن نأ ه_ل ل انت ا ذا هيلع دهشن الف ىمخ ١ امآو

 دهشملا لوقيو د_هاضلا هعمسيو هيلع باتكلا آرنتن ىتح باتكلا اذ_ه

 ةءارقل ارضاح دهاشلا ناك اذا باتكلا اذه ق ام عمس دق هنأ هيلع

 ٠ باتكلا

 ناك ةداهشلا دهاشلا ىلا بلط اذاف هتوم هيلع دهشي هلوق امأو

( ه ج ىراوحلا ىبأ عماج _ ٥ م )



 س ٦٦

 .ق كل تفصو امك ناك ١ ذا هنوم دعبو هتايح ق ةداهشلا ىدؤي نأ هيلع

 ٠ بتاكلاو ىمخا

 : ةلأسم وج

 ريغ وأ قالطلا وأ توملا ىف ماكحألا ىف هتداهسث لبقت نميف فلتخاو

 ٠ فدااتخاا نم كلذ

 لوهجم وه ىذلا مالسال ا ةلمحب رقملا وه لدعلا ضعب : لاتف

 هتداهستب مكحي نأ مكاحللو ةزئاج هتداهسثو ةيبر الوؤسم هنم فرعي الو

 ٠ نيملسملا ءاهتتف نم ريثك لوق وه و

 ٠ ةقثلا وه لدعلا نآ : نبملسملا ضعب لاتو

 .هلل و ىأر عضوم ١ ذهو ىلولا وه لدعلا نأ : نبملسملا ضعب لاتقو

 ٠ ملعأ

 : ةلأسم :ج

 كوكص هدنع كل ىلو وأ ةقث لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 ق كص لكو اهظفحي مل وأ اهظفح هعم ىتل أ هكوكص ق امي دهش هنآ س انلا

 ؟ كا ذ ق بف اتنس له رك ١ ذ ريغ وأ هل ا رك اذ ن اك هيق امي دهشن ٥دي

 .نأن هتيالوو هتقث ىلع وهو كلذ نم باتتسي الف تفصو ام ىلعف

۔ ٠ هرمأ ق ىوقتو هلعخ ق عجسنم ثنم ا ذه



 ۔ ٦٧ م

 نمو اهلعلو لطابي ديش هنأ ملعت ىتح هبيتتست نأ كمزلي الو

 ء هريغ

 : ةل اسم :3

 كلذ نا راثآلا ضعب ف دجوي اميف هزاجأ نم كلذ زاجأ دتو
 ٠ كلذ هنع بغي مل ١ ذا كصلا و ةنامألا نم هدي ق امي د هنب نأ زئاج

 ٠ اذ_ه ربغ : ليتو

 : ةلأسم 3

 ىذلا ظفللا نوكيف ةداهسشي دهش نمعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 مهوتآو اذكواذك مهل تركذ ىنا دغل لوقيف عجريف سمخلاب هب دهش

 وحن ىلع فرحلا صتنيو فرحلا ديزيف اذكو اذك ةملك تدز ىنا

 ٠ ثالثلاو نيترملاو ةرملا هذه

 كلذف اهنم صقنيو هتداهسث ىف ديزي ماد امف تفصو ام ىلعف

 ٠ مكحلا مقي مل ام هنم لوبقم

 ناكو ناصقن الو ةدايز كلذ دعب نم هنم لبقي مل مكحلا مقو اذاف

 .٠ هد دهش امي رحت مكحلا

 : ةلآسشضىم 3

 مصخلا رضح اذا نيملسملا مكح نم ناكو : ىراوحلا ويآ لاتقو

٠ لاج ةثالث ىلا كلذ هلف اهب عفتني الو ةنيب ةنيب ىتامي لازامف



٦٨ 

 لجألا اذ_ه كتلجأ د_ة مكاحلا هل لاق ثلاثلا لجخلا ىف ناك اذاو

 . نامع ف كل ةنيب لكب ىنينأت نأ ىلع
 ملو ٥دذنع حص ام ىلع مكحلا ذفنأ ثلاثلا لجخلا ىضتنا اذا

 . هلجأ دق ام ريغ الجآ لجؤي الو ةنيبب هوعدي

 نب لضفلا نع كلذكو نبملسملا لوق نم انفرع ىذلا اذه

 ٠ ىراوحلا

 : ةلآشضم 3

 ق لاقت نسحلا ىبأو ىرارحلا ىبآ ىلع ضورعم هنأ دجوب اممو

 ثكم مث هدي لستنف برضي وأ ةنس ركسيف باصي وأ هنيع قفتن لجرلا

 نم ةنس هولجآ هباصآ ىذلا لوقيف نيملسملا ىلا عفري مث هللا ءاسث ام

 . بيصأ موي نم هلجآ نا : لاق

 عمسلا و لجرلا نم ١ ده هنأ ام عيمج كلاذكو معن : هريغ لاتقو

 ٠ هاذآو هباهذ دذع ةيدلا هب بجت امو عامجلا و لقعلا و

 ذنه اهلحو نينسي عبرأ ثكمت مث اهجوز دقفت ةآرملا كلذكو

 ٠ هادآو هباهذ دنع ةيدلا 4د بجت امو عامجلاو لتعلا و

 : ةلآشضم و

٠ كتنبال كتداهش نم تركذ ام امأو ىراوحلا ىبأ باوج نمو



_ ٦٨٩ 

 هدلول زوجت دلاولا ةداهش نأ : ءاصماعلا نم لاق نم لاق دت

 ٠ هدلو ىلع

 ٠ هدلو ىلع دلاو ةداهش زوجت ال : لاق نم لاقو

 باوص اندنع نيلوقلا )اكو هدلو ىلع هدلورل دارأ نا : ىعمو

 ٠ مكاحلا هب ذخأي امي فرعن انآ الا هللا ءاش نا

 ٥ ديا ز نه دمحم ةداهش زاجآ رفيج ند انهملا مامال ١ نأ انغلبي دخ

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةكيلم هتنبال ةنادغ هدلو ىلع

 ىلع هدلول دلاولا ةداهسث ةزاجاب لوقلا اذهب ذخف انا امأو
 ٠ هدلو

 : ةلأسضم :نج

 ةيالولا لهآ نم لجر نع هتنا همحر رقصلا نب نازع ةدواعم وبآ

 وه ام ال و ره مك فرعن ال نااغل اني د هبلع نآ نال دع نااجر هيلع ١ دهش

 ٠ هانيسن نالفل هدنع ءىشب اندنع رقأ دق ناك هنآ الا
.٠ 

 ٠ هتيالو ىلع وهو ءىشب هل مكحي ال : لاق

 ام ىردذن ال اييصنت نالفل هذ_ه هنلخن ق نأ ل و دهس ن اغ : تلق

 ٠ وه

 ٠ ىعم هلل ء ىش ال ره : ل انت

١ ٠ ذكو ١ ذك هيلع ىل بل اطل ١ ل انثو 6 ء ىن ىلع سيل : ىلوا ١ ل انت



 ب ٧٠

 هيلع انييب مل امهنأل هتيالو ىلع رخآلاو ءىنب لجرلل مكحي ال لاقو

 : ةلأسم ةخ

 دجوي هنأ تركذو هنلا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج هلعل باتك نمو

 ىف ةقث ناك اذا قوقحلا ىف زوجت انموق نم لجرلا ةداهسث نأ راثألا ى

 ؟ دودحلا ىف زوجت الو هنيد

 نيهلسىمل ١ 11 ق اندجو كلذكو كلذ_ك وهف تركذ ام ىلعف

 قوتحلا ق انموق نم مهنيد ىف لودعلا ةداهسث لبقت نأ مهنع انذخأو

 ٠ مهرنكي اميف نيملسملا ىلع مهتداهش لبقت الو

 اهنا كلذو هنيد ىف لدع رهف هنيد ى ةقث انموق نم لجرلا ناك اذا

 ٠ هللا بلنتك نم هولوأت ليوأتب اوقراغخ

 مهنيد لصأ ق وهو لمعلاب انوتراق امنا انعم نيذلا ءالؤه ناو

 لوطيو هيلع مه ام ريغ ىلع اوناكو مهابنت ناك نم نولوقيو هب نونيدي ال

 ٠ اذ_ه ق باتكلا

 : ةلاشضم 3

...٠.٠ 

 هلام عد يو امهقدصي نأ هبلعأ نالغل وه اذكو اذك عضوم نم هلام

؟ ال مآ



_ ٧١ 

 اذه عدي نأ هيلع ناك امهنيد ى نيلدع اناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ءاهتقلا صعب د ىلع لاما

 نباو نسحلا ناك ولو مهرد ىلع انموق ةداهش لبقت ال : لانت نم لاقو
 + نيريس

٥ 

 ٠ لوذلا لوقلا وه بسحأ اميف لوقلا رثكأو

 : ةلأسم جح

 امهدحأ رضحأف نامصخلا ةلعل عزانت اذاو : ىراوحلا وبأ نع

 عمسي نيدهاشلا ةداهسث نيب مكاحلا قرفي نأ هيلع دومسثملا بلطو نيدهاش
 ؟ نيدهاستثلا نيب قرغي نأ كلذ هل نوكي لهو هدحو امهنم دحاو لك ةداهن

 ٠ مكاحلا ىاع كلذ سييل

 . ( ىرخا امهادحا ركذتف امهادحا لضت نأ ) ىلاعت هثلا لاق دتو

 ٠ اعمتجا اذا ضعب امهضعبب نادهااستلا ىوقي دتو

 : ةلآشضصم ج

 هلغتسا و هعرز لجر لام ىلع عقوت لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 هناو هل هعاب هنا لوقيو هنم ملعب لاملا بر ىلع هيعديو هللا ءاش ام

. هيف ثدحيو لاملا لكأي ىعدملاو ركني الو كلذ ريغي ال لاملا برو هل هنهرأ



 م ٧٢

 رهو هيحاص نم هلكأيو لاملا ا ذه ىعدي ١ ذه ناك ناخ تفصو ام ىلعف

 حص لذا - ىلوآ وه لاملا ٥هدي ق ىذلا أذهق ركني الو ريغب ال

 لاملا اذه نا ةنيبلا لاملا بحاص ميقي نأ دعب نم ةنيبلا كلذب
 ٠ هل ناك

 لاملا اذه لكأي ناك هنا ىعدملا ماقأو هل لاملا اذه ناك ناو

 ىلوأ وه ناك ركني الو كلذ ريغي ال وهو هنم ملعب اذه ىلع هيعديو
 هجوب لاملا اذه هبصغآ ىعدملا اذه نأ ةنيبلا رخآلا ميقي ىتح هب

 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذب هاوعد ليزي

 : ةلآاشضم 3

 دحاو لك ءاملا ف اعزانت نيلجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 امهيأ ىدب قو ىئام أ ذه لوقيو دارأ ثيح وآ هلام ق ء الا دسي

 ؟ نيميلا نوكي امهيآ ىلعو ةنيبلا نوكت امهيآ ىلعو هيف ديلا وذ

 . هيعدي ام ىاع ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلعف تغصو ام ىلعف

 . اعيمج امهيلع ناميألا تناك ةنيبلا زجعأ نا

 ٠ نيفصن اعيمج امهنيب ءاملا ناك اعيمج افلخ ناف

 ٠ ءىش هل نكب مل نيميل ا نع امه دحآ لكن ناو

 : : ز ._ ٥

ىأر اذاخ مكاحلا ماكحأ نم مكح لاملا فيقوت نا ىراوحلا وبأ لاق



_ ٧٣ 

 كلذ نأ نيمصخلا دحأ هيلا بلطي مل ولو هفقو لاملا فيقوت مكاحلا

 . هيف رظنلا مكاحلا مزلي ىذلا مكحلا نم

 : فيقوتلا عضومو

 دب فق لام ىلع دحاو دهاش بلاطلا دهش اذا : لاق نم لاق

 مكاحلا هل برض رخآ هربغ دهاش ىتأي نأ ىل ا لاملا فيقوت بلطق هربع

 ٠ لاملا فقوو كلذ ىق الجآ

 هيلا بولطملا جتحيف نيدهاش الا فقولا نوكي ال : لاق نم لاتو

 اذه قيقحتو ةداهشلا هذه لاوزب ةنيبلا هيلع تدهش دق ىذلا

 ٠ لاملا

 ٠ اذه هايسثآو اذه ىلع فقوب لالا اذه نأ : ليقو

 نع لاؤسلا ىف مكاحلا ناكو نادهاسث دهش اذا : لاقت نم لاقو

 . نيدهاشلا ةلادع نع مكاحلا لأسي نأ ىلا اذه ىلع لاملا فقو نيدهاشلا

 : ةلآاضم ع:

 نهترملا ديب ف ةلخنلا تناك ناو تيأرأ تلقو _ ىراوحلا ىبأ نعو
 حصآو هتلخن ةلخنلا بحاص بلطق ماتيأ مهو ةثرو فلخو تام نآ ىلا

 ٠ مهيبأ لبق نم ىصو ىماتيلل نكي ملو ةنيبلا اهب

 ماتيألا بأ دي ق نهر اهنأو ةنيبلا هتلخنب ةلخنلا بحاص حص اذاف

٠ ىماتيلل ءادفقلا هيلعو اهم ىلوآ ةلخنلا بحاصق تام ىتح



_ ٧٤ 

 ةلخنلا هذ_ه نا ةنيبلا كلذب حصت ىتح نهارلل ةلخنلا بجت الو

 ٠ تام نآ ىلا اهرمثي تيملا دي ق انهر تناك امنا

 ه اهرمتي تيملا دي ق ةلخنلا تناك كلذي ةنيبلا دهشت مل اذاو

 ٠ نيغلاب وآ اماتيآ اوناك اهب ىلوآ ةثرولاف تام ىتح

 ةلخنلا اورمنآ دكت ةترولا وآ نهترملا ناكو نهرلا اذه حص اذاف

 + قحلا نم ةرمتلا ثيح

 : ةلأشضم 3

 اهدلب فو نالف نب نالفل هلام لك نأ رتب نميف ىراوحلا ىبأ نعو

 7 رارقالا اذه مهنم دحاو لك بلطيق أذه وحن ىلع أطا وتن ءامسأ

 ٠ هل لاملاف لاملا اذهب هل رقآ امهيآف ايح رقملا ناك اذا : لاق

 لاملا ناك وه امهيأ فرعأ ال و نيذه دحأل لاملا اذ_ه لاق ناو

 ٠ نيميلا امهنم دحأ و لك ىلعو نافصن امهنيد

 . ءىش امهل سيلف رخآ لجرل اذهل الو اذهل ال لاتق ناو

 نيفورعملا نيلجرلا نيذهل رارقالا ناكو اتيم رقملا اذه ناك ناو
 هدلب ىلا هبسني نالغ نب نالفل لاملا اذه لاق اذا كلذف امهتيلحب

 همساو لجر الا دجوي الاف ىناجيسل ا ناليغ نبال اذه لوتي نآ لثم

١ ن> ايع ند ٠



_ ٧0٥ 

 ١ ذه نأ ملعي الو هنود هيحاصل ١ ده نآ ملعي ام هلام انيمي مهنم دحلا و

 ٠ هريغل لاملا اذهب رتآ رتملا

 : ةلآأشضم 3

 ملكتي ال مالكب ملكتيو برضلاب سانلا ددهي لجر نع باتكلا نمو

 نونجم هنآ ديسثآ نأ ىل زوجيآ هيف مانيو رجلا علطيو ءاحصألا هب
 ٠ كلذ ربع هنتم ملعأ الو

 ٠ هتريسثع هتيانج مزلي ىذلا نونجملا رمآ هللا كمحري ىل نيب

 ٠ انونجم ناك اذا لجرلا كلذ مزلي ام : تلق

 ٠ نونجملا هب نوظفحي ائيسث نوكلمي ال ءارتف هلهآ ناك اذا : تلقو

 ىتح هنونج ىلع دهشن نأ الا كل كلذ زوجي الاف تفصو ام ىلعف

 ٠ هتحص ملعت امك كلذ ملعت

 نم ىتلا بابسلا كلت ترهلخ اذاف نونجلاب فرعت بابسأ نونجمللو
 ٠ نونجم وهف هيف نوكت

 ناو هتلقاع ىلع رهف شرالا هبق مزلي ثدح نم ثدحآ ام نوتجملا نا

 ىلع اوردقي ىتح كلذ نم ءىش مهيلع نكي مل سيلافم وأ نيمدعم اوناك
 ٠ كلذ ءادآ

 : ةلاسم 7

 اهجوزت هنآ كلاهلا ىلع ادهش اذا امهنأ ىراوحلا ىبأ نع كلذ وحنو

٠ امهتداهش تزاج كلذب اهل لبقو اذكو اذكب



 ۔ ٧٦

 هيلع نآ ادهىتي ىتح امهتداهست زجت مل كلذب اهل لبقو الوني مل ناو

 ىلع تلبقأ مث هللا ءاسث نا لوبتلا ركذ ىلا رقتفم ريغ ذئنيح اذك اهل

 . ماتيألا ليكوو ةجوزلاو غلابلا دلولا

 نم نادهاسنلا ناذه هب دهس ام عفدت ةجح مكدنعأ : مهل تلقف
 كلاهلا دلاخ ني دمحم ني دمحآ اهجوز ىلع دمحم تنب ةمطافل قحلا

 ىلع ةآرملا فلحي نآ ةقث ترمأف اذه ىق انل ةجح الو مهعيمج اولاقف

 . قادصلا

 : ةلآنضم ج

 امهدحأ دحف لجرل لامب ادهش نيلجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 ٠ هدحي مل رخالاو لاهلا

 ١ د ١ دح مل ١ ج ىش هل بحي مل اعيمج ٠

 ؟ ةلآتنم ج

 هثراو بلط اذا تيئت فيك كلاهلا هفلخ لامب ةداهشلا نع هتلأسو

 ؟ مهل هنآ نوعديو مسقلا

 نالخ نب نالق هفلخ لاملا اذه نآ اودهش اذا هنا ىعم : لاق

 نم هنأ ٠ ظفللا هب حصي هجو ءآ هل وه امم وأ هكرت امم وأ هل اكلم وأ
٠ هتثرو حص دت ىذلا كلاهلا لام



 : ةلآضم وچ

 لجر جعبوزت دهش دق ناك لجر نع تلأس ىراوحلا ىبآ باوج نم

 تعدف ةافولا اهترضح ةآرملا نأ مث ةنيبلا لمحو قادصلاب دهشو ةآرماب

 هل اهيلع قحب هل وه اهجوز ىلع ىذلا اهتادص نأ مهتدهشأو ةنيبلا
 . ءافوب هل وه سيلو

 نالف نآ وآ اذه نا دهشيو هملع ىدؤي نأ هيلعف تفصو ام ىلعق

 دهاسثلا ىدؤيخ اذكو اذك قادص ىلع نالف تنب ةئالغب جوزتم نالف نبا

 .٠ هنع قادصلا مدهب امهملع نادهاسشلا ىدؤيو قادصلاو جيوزتلاب هملع

 مدهب امهتداهست نع نيدهاسثلا نيذه ادهسشآ نادهاىنلا اناك ناو

 ١ نب ده ال ٠

 دق ةأرملا هذه نأ امهتداهسش نع نالفو نالف ىندهستأ : لوقيو

 ٠ نالاف نب ناالف نع اهقتادص تمده

 : ةلآتتم ج

 ةئام قا د_ص ىلع ةنالف جوزت هنأ لجر ىلع ١ دهش نيلجر ق لاقو

 . مهرد ةئامسمخ ىلع اهجوزت نآ نالدع نارخآ ديسو مهرد

 لبق نيتداهشلا ىآف ةداهشلا اوخرآ ناخ دوهنلا لآسي مكاحلا نا

ملعت ام هللاب نيمي اهيلعو نيقادصلا نم رثكألاب مكاحلا اهب مكح ىرخآلا



_ ٧٨ 

 انيمي مكاحلا اهفلح كلذ فرعي مل ناف اهجوز ىلع اهل قادصلا اذه نأ

 ٠ لطابب اهل ادهسث اهيدها نأ ملعت ام هللاب

 ؟ ةلآتنىم 5

 هذنجوزو دمحأ ني ميها ربا رمآ ق تركذ ام امآو ىراوحلا ىبأ نع

 ةداهشلا ىلع جيوزتلاب رخآ دهشو جيوزتلاب دهاسث نع دوهش دهش اذاف

 ٠ الودع اوناك اذا كلذ ىلع ةزئاح مهتداهستثو هللا ءاسث نا كلذ زاج

 : ةلآسم عد

 انده_ہنآو اودهش اذا دوهنلا نع هتلآسو ىراوحلا ىبآ نعو

 ى ذلا فتاكللو دورهسنلل كلذ ٥ رك هتيأرف لقعلا حيحص وهو نااف نيب نالاف

 فق نالف نب نالف اندهسشثأ وآ اناصقن هلتع ى ملعن ام نولوقي نكلو بتكي

 ٠ هلع نم ةحص

 مث لقعلا حيحص وهو ان دهشأ نالف ني نالف نأ دهسن اذاو : لاق

 مهتداهش ل_دقت مل هانع نا ةنع او ه ٠ ءالؤه دعب نم د نب ىتآ

 ٠ هلع ناصقن 3 اودهش نيذلا الو

 هلقع ىق ملعن الو نالغ نب نالف اندم سآ اولاق وأ اودهست اذاو

 تلبق هلقع ناصقن ىلع اودهسئف دوهشب مهدعب نم ىتأ مث اناصقن

 اهيف بتكيو كوكصلاو اياصولا بتكت نم بيصي هنأك هتيأرو مهتداهش
٠ لقعلا حيحص وهو اندهش



. ٧٩ _ 

 اناصتقن هلتع ىق ملعن الو بتكي نأ بتك اذا هل بحتسي هتيأرو

 . ٥ رمآ ز ا وجو هلتع نم ةحص ق وآ

 : ةلاسضم ج

 نم هل لوقتو ىصوت ةآرما ىلا ىعدب لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ٠ اهفرعي ال وهو ةنالف هذه نأ هب قثي ال

 دمسشي ىتح اهتيصو ىلع دهشي نآ هل زوجي الف تفصو ام ىلعف
 ٠ نالف تني ةنالف هذه نأ لدع ادهاش هعم

 ل ةلآاتتم حت

 : هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 اهنآب هنآرما ىلع هدهشيل لجر هاعد لجر نع كايا و هللا انمحر تلأس

 اهنا لجرلا كلذ دنع حصو لجرلا كلذ لخد نأ املف اهقادص هل تكرت دق

 اهنيعب اهفرع ام ةرساح ةوسن ف ةآرملا كلت تزرب ولو نالف تنب ةنالف
 ٠ اهيلع دهشأ ىذلا لجرلا ةآرما ةآرملا ىه اهنأ الا

 ةأرملا هذه هيلا ترهظ دق دهاشلا لجرلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 امهب قثب لدع ادهاش هعم دهشو اههجو ىلاو اهيلا رظنو تقولا كلذ ىف

 نم انفرع ىذلاف ٠ نالف تنب ةنالف هذه نأ ناتأرماو لجر وآ نالجر

 هتدهشآ اهنآو نالف تنب ةنالف اهنآ دهشيو كلذب دهشي هنآ ءاهقفلا لوق

. ةزئاج مهتداهشو غلاب ةآرما اهنأو اهغرع دتو اذكو اذكب



 اذه نأ لدع ادهاش هعم دهشف هفرعي ال لجر ناك ول كلذكو

 4سقت ىلع نالف نب نالف دهسنآ دقل ةيسينل اب هيلع دهشأ نااف نب نااغ

 ٠ هقرعي ملف كلذ دعب لجلرلا ىأر هنأ ولو اذكو اذكم

 كلذ ف هتداهسث تزاج اهفرعي ملف ةرساح تزرب ول ةآرملا كلذكو

 ٠ ءاهقفلا لوق نم هفرعن ىذلا اذهف اهسفنب اهيلع تقولا

 : ةلآنتىم ج

 عجر مث لامي ناسنال دهش هنأ مش هلوبقم هتداهش تناك لجر نعو

 اذهب تده دق سيلأ مكاحلا هل لاقف رخآ لجرل لاملا كلذ دهف
 ٠ روزلاب هل تدهش لاقف ٠ لوألا نالفل لاملا

 مل ىلوخلا هتداهشب عطتقا دق لاملا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ اديأ كلذ دعب هتداهش ليقت

 ىتلا هتداهشب مكحي مل هتداهستب عطقني مل لاملا نكي مل ناو

 ٠ روزلاب اهب دهس هنآ لاق

 ٠ هتداهش تلمبت كلذ دعي ب ان دقن ناك ناف

 ليتت مل ةرخآلا ةداهشلا هذهب دهش ىتح كلذ نم بات نكي مل ناو

٠ كلذ دعب ليتتو ةداهشلا هذه ىف هتداهش



_ ٨١ 

 : ةلآضم 5

 نيبت مث ةداهسثب دهس نمعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 تام دتو اهظخل نم ءىش ىف طلغ وأ أطخأ هنآ هتداهشب مكح نأ دعب هل

 هب مك_ح دت امم هنم طلغلاو أطخلا ناك اذاخ تفصو ام ىلعف

 ٠ هلام ف اذه ىلع مرغلا امناو هتطخ وآ هطلغب هيلع مكح نمل مرغلا هيلعف

 هل ةبوت الو هتثرول كلذ مرغ تام دق هيلع مكح دق ىذلا ناك نا

 رد_ةب طلغلا وأ ؟طخلا ىلع ناك اذا دهاشلا اذه مرغي امناو كلذب الا

 ٠ فصنلا ىناث هعم ناك أذا هيلع عقي ام

 ٠ كلذ ردنتي هيلعف ةثالث اوناك ناو

 : ةلآسم :2

 : باتكلا ريغ نم

 نيماسلا ماكحأ ريغم مكحب رابجلا ناك اذا : ىراوحلا وبآ لاق

 دوهشملا ىلع مكحي رابجلا نآ ملع اذا هعم دهشي نأ دهاشلل نكي ملل

 . قحلا نم هيلع بجي ال امب هيلع

( ه ج ئراوحلا ىبأ عماج _ ٦ م )



_ ٨٢ 

 مكحي رابجلا نآ ملعي دهاشلا ناك اذا ىرخأ ةخسن ف هنع دجوبو

 ٠ رابجلا عم دهشي الف قحلا ريغب هتداهشب

 : ةلأسم ج

 قحلا بحاص هلجأ اذا هنيون زوجت ليق دنو : لاق هريغ نمو

 . مرغي مل ولو

 هل ةبوت الف ارجأ اهيلع ذخآلاو روزلا ةداهش ىلع ىشترملا امأو

 ٠ كلذ درب نأ الا

 ٠ كلذ نم لحلا هل نوكب ال : لوقلا ضعب ىلع و

 هنداهسشب مكحو ةداهستم لجر ىلع دهش لجر نعو اضيأ هباوج نمو

 ؟ همزلم ام ةيوننلا دارأ مت

 هدي نم عزتنا امب هيلع مكح نمل مرغلا همزليف تفصو ام ىلعف
 نم انظفح ىذلا اذهف دهاستلا اذه ةداهستب مرغ نم همزلو لاملا نم

 + نيملسملا لوق

 هتبوت تليت هلل كلتف فا د نم هلح وآ هيلع دوهشم ٥ ١ ربأ ن اخ

٠ اديآ ةداهش هل ليتت الو



_ ٨٢٣ 

 اذه ةداهسشم هنم ذخأ ام هبلع دوهشملا ىلع در هل دوهشملا ناك نا

 ٠ رافغتسالاو ةبوتلا الا دهاشلا اذه ىلع نكي مل دهانلا

 هدب ق لامم لجر ىلع دهش نم :: هللا همحر رثؤملا ويآ انل لاق

 دوهشملل لاملا بهذو هلعل دوهشملا نا مث هتداهسثب مكحو رخآ لجرل
 نم بات نا هنأ الا ادبأ ةداهسث دهاشلا اذهل لبقت مل مكحلا دعب نم هيل

 ٠ هل ةداهش الو ةيالولا هل تناك رفغتساو كلذ

 ىلع مكاحلا مكحو روز ةداهشب ميتي ىلع دهسث لجر نع لئسو

 هلغتساو ميتيلا لام هل دوهشملا اذه ضبقو دهاسلا اذه ةداهشب ميتيلا

 ميتيلا ىلا لصوف ةبوتلا دهاشلا دارأ مث ميتيلا غلب ىتح نينس

 هب هيلع دوهش ناك امم لماحلا هيلا بلطف هيلع دهش ناك امب هربخأف

 ؟ هللا نييو هنيب اميف دهاشلا اذه ريب له هنم ذخأف

 هل دبال هنل ميتيلا لبق نم دهاشلا اذه ءىرب دقف تفصو ام ىلعف

 هنأ هرمأي هتداهسثب امارح هلكأي ىذلا لاملاب هل دوهسثملا ىلا لصي نأ

 نينئالا نم نيملسملا نم ةعامج ىف هيلع جتحيو هبحاص ىلا لاملا دري

 . هنم لبقي مل وأ هنم لبق هللا ءاسن نا هتبوت هذهف كلذ لعف اذاخ ادعاصف

 - ةلأ -.

لام ىف هيلع مكحي نأ فاخي لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ



_ ٨٤ _ 

 قحي اريغص دلول وأ سانلا نه ىبنجأ لجرل هن دهشأف هيف عرزي

 ٠ هيلع همأل

 مكاحلا ماقأ بئاغ لجرل هلامب رتآ ناك ناف تفصو ام ىلعف

 اذه ملسو رتملا اذه دي نم لاملا اذه عزتناو بئاغلا لجرلل اليكو

 ٠ ليكولا اذه ىلا لالا

 ىلا لالا ملس لاملا اذه ىف بلاطلا اذهل ةلداعلا ةنيبلاب حص نا

 هيلع نيميلا هل ناك رقملا اذه نيميب بلطو ةنيب بلاطال حصي مل ناو
 نم هجوب انح هبف بلاطلا اذهل ملعب امو نالفل لاملا اذهي رآ دتتل

 ٠ ءىرب دتغ فلح ناف هوجولا

 لاملا اذ_ه ءارىتت مرغي وآ فلحب ىتح سبح نيميلا نع لكن ناو

 ٠ بلاطلل

 ٠ هبلع نيميلا تناك ريغص وهو هل دلول لاملا اذهب دهش ناو

 غلابلا هدلو ىلا ةبلاطملا تناك غلاب هل دلول لاملاب رثأ ناك ناو

 ٠ ف تفصو امك نيميلا فکأزا ىلع

لجر نعو ىراوحلا ىبأ ىلع ضورعم هللا دبع ىبآ نع دجوي امم



_ ٨٥ 

 ىذلا تيملا ىكزأ انآ كلاهلا نع دهاشلا لانف تيم لجر نع ةداهستي دهش

 ؟ كلذب ىفتكي له تلأس ٠ هنع دهشأ

 لد_ءع هنأ ةداهشاا لماح لاقف هنع ةداهشلا لمح ىذلا ناك اذا

 لبتيو هيف هلوتب ىفتكي هناف الدع اضيآ ةداهشلا لمح ىذلا ناكو هعم

 ٠ اكلاه وآ ايح هنع دوهشملا ناك كلذ ءاوسو هليدعت

 : ةل اسم <

 نوفرعي ال سان دالبلا فو ادهش نيدهاس نعو ىراودحلا ىبأ نع

 ةقفاوم ىلا برقأ وهو دحاو لجر الا نيملسملا ةقفاوم الو حالصب

 ٠ دلبلا لهآ هب ضري ملو حالصلا ىلاو نيملسملا

 نيملسملا ةنفاوملا لهآ الا ليدعتلا نع لآست الف تفصو ام ىلعف

 . ةءاربلاو ةيالولا نورصيي نيذلا

 لآسيو نيملسملا قفاوي نمم لجر دلبلا ىف ناك نا تيأرأ : تلتو

 ىذلا دلبلا ريغ هنكسي ىذلا هدلب نأ ريغ فورعمو نيملسملا ىآر نع

 نادهاسشثلا هيف ىذلا دلبلا كلذ نكسي امب ردقو نآدهاسشلا هيف دهب

 ٠ هدلب ىلا عجريو

 ٠ نيملسملا ةقفاومب س فورعملا لجرلاا كلذ نع لآسي : لات

نكي مل اذاو دهاشلا هيف نكسي ىذلا دلبلا كلذ ريغ نم ناك ولو



_ ٨٦ 

 برقأ كلذ دوهسست نع لئس &4 ليدعتل ا رصيي نمم دحأ دلبلا ف

 ٠ دلبلا كلذ ىلا ىرتلا

 دلبلا لهأ درف ةدايسب دلب ىف ادهش نيدهاش نعو باوجلا نمو
 امهسيلو لجرلا املوتي ملف دلبلا لهأ ءاحلص نم لجر ىلا امهرمأ
 ٠ دالبلا نم نيحلاصلا ىلا بتكب عجر مث ةقثب هدنع

 لانف هتداهش حرطي نأ بجي ملف امهنع مكاحلا هلآسغخ امهب قثي الو

 امهنع ةلآ ..ملا ىلب ىذلا وه اذه نوكي الو ىريغ امهنع لآسا مكاحلل

 . امهب قثي الو امهال وني ال ناك اذا

 " ةلآتنم ج

 : بانكلا ىلا ةفاضالا نمو

 نمم ليكولا ناك اذا هليدعت زاج لكوملا دهاش ليكولا لدع اذاو

 . ىراوحلا ىبأ نع دجوي اذكه هليدعت لبقي

 لكوملا ناك اذا ده نيو مصاخي نأ ليكولل نأ هنع دجوي كلذكو

 ٠ ايئاغ

ةداهش نع دهشأ انآ لوتب هناف لصألا دهاش نع ةداهشلا لماحو



_ ٨٧ 

 دقو قحلا نم ١ ذكو اذك نالاف نب نالاف ىلع دهاش هنأ نالاف نب ناالف

 ٠ مكاحلا دنع اهي دهاش هنآو ةداهشلا هذه هنع ىدؤأ نآ ىنرمآ

 ليدعت نع نيدهاسشلا دحأ مكاحلا لآس نا تلق ىراوحلا ىبأ نع

 ؟ هليدعت لبقي له ةقث مكاحلا عم وهو دهاسثلا. ةماتاو ىناثلا دهاشلا

 ٠ هتداهش ىلع دهش نم ليدعت نع دهاشلا لآسي ال : ليت دت

 رخآلا دهاشلا نع لدعملا لاسي مل رخآ هعم دهش لدعملا ناك ولو

 هلدع ناف رخآلا دهاشلا نع هنع لئس دحأ هفرعي مل اذا : ليقو

 ٠ هليدعت لدت

 ٠ لوبقم لدعملا لوق ىنعم كلذ ىف قرف الو ملعأ هللا : هريغ لات

 : ةلأسم :ت

 اهسفن ىلع كنتدهشأآ ردخلا ق ةآرما نعو ىراوحلا ىبآ باوج نم

 ةنالف اهنأ ءاسنلا نم هب قثت نم كتربخأ اذا اهيلع دهشت نآ ك=سب ١ له

؟ اهسغن ىلع كندهسآ ىتلا



 نااجر لدع ادهاس اهب كملعي ىتح كل زوجي الف تفصو ام ىلعف

 ٠ انظفح اذكه نانآرماو لجر وآ

 : ةلاسم ج

 اهنأ ةأرما ىلع ادهش نيدهاش نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 لجرلا لاق س لجرل قحب اهيلع ادهش وآ قحب اهجوزل اهنقح تكرت

 نحنو ةنالف اهنآ دهسنف نحن امآ لاق س اهامنفرعو امكب تزرب اهنأ دهي

 ٠ انب زربت ملف ىه امآو ث اهفرعن

 ؟۔ زوجت ال مآ اهيلع امهتداهسن زوجت ىرن ام : تلق

 زربت مل اهنأ الاق اذا اهيلع امهتداهش زوجت الغ تفصو ام ىلعف

 ٠ اهيلا رظنيو امهب

 : ةلأسم 3

 دحأ ىف ىذلا فرعو نيعضوم ق هل الام لجر نم ىرتسثا نم لينو

 ذخأب نآ ىرتسثملا بلط ولو ضقتنم عيبلا نآ رخآلا فرعي ملو نيعضوملا

 ل_صأئنا نكأ كلذ هل نكي مل رخآلا كرتيو رمثلا هلمحي ىذلا عضولا

 ٠ ةدحاو ةدقعلاو هضعب ىف ةلاهجلا تلخد ثبح دساف

 اها_جلل ضقنلا نوكي امناو فالتخا اذه لثم ىف ناك هنآ : ليقو

٠ لهاجلا متأ اذا هل ضقن الف ملاعلا امأف ىرتشملا وآ عئابلا امهنم



_ ٨٨٩ 

 لو_ة ىلع ضقنلا نم لهاجلل ام فراعلل : ىراوحلا وبأ لاتو

 ٠ بوبحم ني دمحم

 اذهل هيلع نأ رخآ دهاشو ليكولا دهش اذا : ىراوحلا وبآ لات

 ٠ نيلدع اناك اذا رخآلا دهاشلا عم هتداهش تزاج اذكو اذك

 ليكو هنأ هملعأ هنداهسش زجت مل اذكو اذك هل عاب هنا دهشت ناو

 ٠ انظفح اذكه ليكو ربع وآ

 عزانأ مكاحلل لوقيو دهشيو عزاني نآ ليكولل : ىراوحلا وبآ لات
 ٠ كلذ ق بئاغلا ليكول دا رآ هلعلو 5 هتداهش هل © ىدنعو هل

 : ةلاسم ج

 ئذلا ىلع طرشف ةداهش ىلا ىعد لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 دهسشأ مل تدرآ ناو هل اهتلمح تدرآ ناو ىنأ ةداهشلا هل هلعل لمحي

 كل ةداهش الف الاو كلذ بحأ نأ الا كل دهشأ نآ كل ىلع سيلف كل اهم

 +٠ ىدتتع

 ٠ دلبلا ىف ميكحلا ناك اذا لطاب طرش اذهف تفصو ام ىلعف

ىنأ مهيلع طرشو هيق دهشأ ىذلا دلبلا ريغ ىف ميكحلا ناك ناو



_ ٩٠ _ 

 تباث طرش اذ_ه ناف دلبلا اذه ريغ دلب ىلا ةداهشلا هذهب جرخأ ال

 ٠ هللا ءاشت نا كلذ ىف هيلع مثا ال و

 ٠ ملسأو لضفأ ناك دبعيلاو بيرقتلا ىف اهادأ ناو

 : ةل ] ۔_همدقه وج

 نيب سيلو ذخأن اذهبو هتدلاول هعفست ىلع قتعلاو جحلاب نافع هل لاي

 ٠ جحل ١ نورب ال مه مهنأل جحل ام بصن همذلا لهأ نج..و نيملسمل ا

هلعل لطبأ اذا نامثع ني ناهبن نع : ىراوحلا ني دمحم لاق



_ ٩١ 

 ؤ

 اضيأ لوصألا ق ماكحألاو ىواعدلا

 : باتكلا ىلا ةناضالا نمو

 دحاو لك امهنيب اميف الام اعزانت نيلجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 عم فقوي امم ائيش ىأر مكاحلا نا مث ىدي فو ىلام اذه لوقي امهنم

 ٠ كلذ نامصخلا رصبي ملو فقولا بجوت ىتلا هوجولا نم هجوب نيملسملا

 اذا هيأرب لاملا اذه فقوي نأ مكاحلا ىلع بجي امهدحأ كلذ بلط الو

 ؟ نامصخلا لوقي ىتح مآ كلذ ىآر

 بجوي ام لاملا اذه ىف ىأر دق مكاحلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ىتح امهدحأ الو ، نامصخلا كلذ بلطي مل ولو هيأرب هفقوأ فتولا هيغ

 لاملا اذه بجي نملو مكحلا هيف ىرجي ام ىلع هيف مكحلا حصي

 ٠ ملعأ هللاو

اغقوي نأ ابلطو اتفتي ملو لوصألا: نم الام ايعادت نيلجر ف : لاتقو



_ ٩٢ _ 

 سيل نآ حلص ىلع اقفتي وأ ةذيب ارضحي نأ ىلا لجر دي ف لاملا
 فقوي نآ هفيقوت ابلط اذا هدنع تبثي امناو اعطق لاملا فقوي نأ مكاحلل

 ٠ ءىشب عطقي الو اذكه طرشب هنايعادتي ىذلا لاملا اذه

 : ةلأسم 3

 رثكأ وآ ةعبرأ وآ ةثالث وآ نيلجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 مهنم دحاو لك مهنيب اميف ءام وأ لخن وأ ضرأ ةعطق ق ارعزانت

 مهنم دحاو لكو مكاحلا ىلا اعيمج اوراصو ىدي فو ىلام اذه لوقي

 ٠ ىدي ىفو ىل ام اذه لوقي

 نوكت مهيأ ىلعو ةنيبلا نوكت مهيآ ىلعو مكاحلا ىلع بجي ام
 ؟ نيميلا

 ىلوآ وه ناك مهنم دحأ دب ف لاملا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 . ةنيبلا نيرخآلا ىلع ناكو هب

 مهنم دحاو لك ىلع ناك اعيمج مهيديأ ق لالا اذه ناك نا.و

 ٠ ىعدي ام ىلع ةنيبلا

 مست اولح ناف اعيمج مهيلع ناميأنا تناك اعيمج اوزجعأ نا

 !ذه نم مكاحلا مهعنم مهنم دحأ دي ىف لاملا اذه نكي مل ناو

. ةنيبلاب مهاعدو هوضرعي الو اعيمج لاملا



 _ _ ٩٣

 لاملا اذه نم ائيش مهيلا مكاحلا ملسي مل ةنيبلا اوزجعآ نا

 ٠ لالا اذه نم اوعدي ام ىلع ةنيبلا اومينقي ىتح اعيمج هنم مهعنمو

 ٠ كلذ هل ناك ةقث دب ىق لاملا اذح فقتو نآ مكاحلا دارآ ناف

 ٠ كلذ هل ناك لاملا اذه ضرعي نأ ىبأ ناو

 دحأ دي ىف هفتوأ الو لاملا اذه ضرع مكاحلا نكي مل ناو

 مهعنمي نأ مكاحلل نكي مل لاملا اذه ف مهنيب اميف نوعزانتملا حلطصاف

 ٠ كلذ نم

 ىلا الو ةحصلا ىلع الا مهيلا هملس مل هختوأ دتت مكاحلا ناك ناو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللا و مهريغ

 ٠ ةعارز وأ سرغلا وأ ءانبلاب الا نوكي ال ديلا اذ نآ ملعاو

 اذا دئاز اذه نوكي نأ الا ال اهلمعو اهيقسو ضركلا مضر امأو

 نوكي الف اهملعي وأ اهيقسي وأ ضرقلا هذه مضري هانيأر انا ةنيبلا ماقأ

 اذه سرغي وأ ضرألا هذه عرزي هانيأر انا ةنيبلا دهشت ىنح ادئاز اذه

 ٠ كل تفصو ام ىلع ناك اذا دي وذ اذهف رادجلا اذه ىنيي وأ رجشلا

 ؟ ةلآسضم 3

 هل ركذي ملو اهب هل ىصاو رقأ وأ ةلخن لجرل عاب نمو كلام ىبآ نع
٠ هدعب هتثرولو اهضرأ



 _ _ ٩٤

 . ملعأ هللاو ث ضرألا نود ةلخنلا هل امنا عببلا ىف : ليقو

 : ةلاسم ة

 عطقلا عيب عئابلا ريغ مث عطق عيب هعاب مث رايخ عيب هلام عاب نمو
 هيرتشم نم فالتا عقي مل ام كلذب ريغلا هل ناف مدقتملا رايخلا ميب ملعب

 ٠ رثألا ق اندجو اذكه عظطقلاب

 : ةلأسضم ج

 ىف ناعزانتي نيلجر نعو ىراوحلا ىبآ نع هنأ ىدنع باوج نمو

 فلحي فيك ناميألا ىلا الزنو ةنيبلا ىعدملا زجعأو امهدحأ دي ق لام

 ىلع نيميلا نكت ملو دحي مل لجرلا هيلع فلح ىذلا لاملاو لاملا هدب ىف ىذلا

 تبثت له لاملا عضوم ريغ ديعب ناكم ىف نيميلا تناك ىذلا لاملا

 اذه ىلع فلحي ملو دحي مل لاملا اذه جتحا نا ىعدملا ىلع نيميلا هذه

 ٠ هنيعب لاملا

 ؟ هنيعب لاملا ىلع ةدن اث هفلحي نأ هل له

 ىذلا فلحي مث مكاحلا دنع لالا دحي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 هسيل هنأ ىعدملا جتحاف ةفورعملا دودحلا هذه ةفص ىلع لالا دي ىف

 ىلع ه_فلح ام ىلع نيميلا ىعدملا ىلع ناك هيلع هفلح ىذلا لاملا اذه

٠ ايناث هللاب انيمي لاملا ىلع الوأ فلح ىذلا فلحغ عجر فلح اذاف لاملا اذه



_ ٩٥ 

 ؟ ةبئاغلا لاومألا ىلع فلحي نأ مكاحلل زوجي له : تلتو

 فلحي نأ مكاحلل زاج هدودحب اومسو لاملا اودح اذا : اولاق دت

 ٠ بئاغلا لاملا كلذ ىلع

1 

 : ةلاسم م

 مث هلكايو هيعدي لام هدي ىف لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ةنيبلا كلذب تدهشو هيبأ نم هثرو هلام لاملا نأ ةنيب رخآ لجر ماتأ

 ةنيبلا هل تدهسث ىذلا ىلع هدي ىف وهو لاملا لكأ ىذلل له ةلداعلا

 لا۔هلل هاوعد الو لاملا لجرلا اذه لكأي ملعي ام هيبأ نم هثرو هنأ

 ىذلا ىلع وأ لاملا هدي اف ىذل ىلع ةنيبلا نم ىلع ركني ملو ريني مل
 ؟ ةنيبلا هل تديش

 قحتساو ةنيبلا هل تدهسث ىذلا ىلع نيميلا ناف تفصو ام ىلعف

 هنأ ةندبلا هب هل تدهش ىذلا لاملا اذه نآ هللاي انيمي فلحي لاملا

 ٠ اتح هيق اذهل ملعي امو هيبأ نم هتثرو هل

 تدهسث اهنأ ملعي امو لاملا اذهب ةنيبلا هل تدهسث ىذلا لاقت ناو
 لاملا اذه ىف اذهل نأ ملعي امو لطابب هل تدهش اهنا ملعي امو هل سيل امب هل
 اذيل ملعي امو هل لاملا اذه نأ همصخ فلحي همصخ ىلا نيميلا دري وأ انح

 ٠ هوجولا نم هجوب انقح هيق

 فاحي نأ ىبأو نيميلا نع لكن ناو هال لاملا ناك فلح ناف

. ءىش هل نكي مل



٨٩٦ 

 امهنيب اعزانت نيلجر نع هللا كمحر تلأس ىراوحلا ىبأ نم باوج

 فقو ىضرآ هذه لوقي امهنم دحا و لك لوصخلا نم اهريغ وأ ضرآ ةعطتت

 اثدح اهبف امهنم دح ١ و لك ث دحأ وأ اثدح اهيف دحأ ثدحأ دقو ى دب

 انالغ نا هل لاقو مكاحلا ىلا سانلا نم ءاج نم ءاجو لاتقلاب ادحتاو

 ٠ اذكو اذك عضوم ىلع نالانتقم انالفو

 ؟ اضعب امهضعب نم امهعنميو امهيلا بهذي نآ مكاحلا ىلع بجيآ

 لسرأ ةلداعلا ةنييلاي مكاحلا عم حص اذاف تفصو ام ىلعف

 ىرب ام ىلع امه وسيحو امه وذخأ امهلاتتق ق امهدجو ناف امهيلا مكاحلا

 ٠ لدع ادهاسث هعم دهسي ىتح مكاحلا كلذ مزلي سيلو امهتلاهج نم

 مل انح رخالا ىلا امهدحأ بلطم ال و اتترافت دك امهودجو نا

 ٠ امهل ضرعي

 ةنيبلا امهنم دحاو لك فلك ةعطقلا كلت امهنم دحاو لك ىعدا ناف

 . امهنيب ناميالا تناك ةنيبلا زجعآ ناف ىعدي ام ىلع

 كلذ ناك امهيديأ ىف وهو هنابعدب ىذلا عضوملا كلذ ىلع افلح نا

 . نافصن امهنيب

 هعنمو ءىش هل نكي مل نيميلا نع رخآلا لكنو امهدحأ فلح نا

. فلح ىذلا رخآلا ضراعي نأ مكاحلا



 ب _ ٩٧

 امهنيب ناك هل عضوملا كلذ نأ ةنيب امهنم دحاو لك مات نا كلذكو

 ٠ باوسملاب ملعأ هللاو ناميأخنا دعبي نافصن

 رثآ اهيف رخأتل سيلو ءانب وآ لسف نم رثآ اهيف هل امهدحأ ناك ناو

 ناف ىعدي ام ىلع ةنيبلا رخآلا ىلعو ديلا وذ وه رثألا اهيف هل ىذلل ناك

 . ا ذه دب ق ال و ١ ذه ده ق حصي مل ١ د ا ىنا ١ كل ذكو

 كلذ ىلع اعيمج هباحصآ ناف امهنيب مكحلا نوكي فيكو : تلق

 ؟ ء ىنل

 لوصخنا نم وهو نيمصخلا دحأ دب ىف حصي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 اهيف دي وذ هنآ ةنيب امهنم دحاو لك رضحي مل ناف امهريغ دي ىف سيلو

 انيمي امهنم دحاو لك فلحي نأ الا مكح كلذ ف عقي سياف هل اينآو

 فلح امهيآخ اننح هيف اذهل نآ ملعي امو هل وه هيف ىذلا لاملا اذه نأ

 ٠ لاملا اذه ىف هاوعد نع هبحاص ةجح مكاحلا عطق كلذ ىلع

 ٠ كلذ مهفاف تانيبلاب نيبت

( ٥ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٧ م )



_ ٩٨ 

 ةلاسم ةح :

 تالخن رعب اهل رقآو كله مت جوز اهل ةأرما نعو ىراوحلا ىبأ نع

 كلذ نه اا_خ دقو هبلطت ملو انمث طعن ملو ةثرولا ىلع لالا مسقو

 تملع ال و قحي هنع دو ام فلحت اهنآ تل انقو 6 اهنمث تبلط مث نينس رشع

 ٠ بج ١ و اهل هنآ

 اهلق ءابحأ لاملا اذه اومسخت نيذلا ةثرولا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 اذا مد ريغ وأ مد ى ةثرولل بجو ناك ام ثيح اهجوز لام نم اهنمث

 ٠ ثروب لام ناك

 اجوز لام ق ةآرملا هذ_هل ثاريم الف اونام دق ةثرولا ناك ناو

 ٠ دحاو مهنم ايح هترولا مادام لالا مسق اهتاربم لطبب الو

 : ةلآسضم :3

 + ةربابجلا مايأ ق ماكحألا ق هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج

 رومألا نم تركذ امم تمهق امي كباوج ىنع اذه و ىلا كمياتك لصو

 ٠ نحن كردن مل نم تنأ تكردأ

لآ_سسنخ اعيمج ةجحل ١ انيلع تمات دقو تنأ تكردأ نم انكر دا دقو



٩٩ 

 ءانمألا مه ماكحلا ناف مهب مئاقلاو دلبلا رمآ نم تركذ ام امآو

 ءاملعلا كلذ ىلع تقفتا دقو هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلاو ساانلا ىلع

 نيملسملا ماكحأ نمو ارئاج وأ الداع ناك هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلا نأ

 ىلو ال نم جوزو ّ ممهتيلوآ ىلعو مهلاومآ ف ىماتيلل ضئارفلا ةيراجلا

 قوقحلا مييضتب ماكحلا نم 1اطخأ نم أطخأ امناو مولظملا فاصناو هل

 لمعو فورعملاب رمآو هب مكحو قحلا ىلا اعد نمق دودحلا كيطعتو

 ٠ هلعفو هلوق ف لدع دنف هنع ىهتناو ركنملا نع ىهنو هب

 ة ةلآ سم 7

 نم لات نم لاق دقف جيوزتلاو ةضيرفلا رضحي نم لقأ مك تركذو
 ةضيرفقل مكترضح دارأو 6 دلبلا ق مئان ماق اذاف ادعاصف نانثالا ءاهتقلا

 هنرضح من ذاو ناطلسلا ل_دق نم ناكو هل ىلو ال نم ج وزت وأ ميتيلا

 منيآر ناو ٩4بلع هومنعيتا انح متيأر ناف ح هالا ءاش ن ا عسا و كلذف

 ٠ ه ومنركنأ ااطام

 ىنادنلجلا دشار رضحي ناك هللا همحر ربكألا اريستب نأ انغلب دتو

 ثيدحلا اذه فق ملعن ملو انزلا ىف ريشي دلج مث دستار دلج اولانو

 دلج مث انزاا ىف دلج ىنادنلجلا دشار نأ مهنع انظفح اذكه افالتخأ

 دييغ تادلج رشع ىنازلا دلجي اولاق مهنأ كلذو دحاو دح ىف هدعب ريستب

 ؟ طا وسآ ةرثع ناطلسلا

 عبتن نآ انيلع امناو هدعب ريشب دلج مث دنار داج اولاق كلذف
٠ مهعسو ام ساانلا ىلع قصضن الو عدتبن الو



_ ١٠٠ 

 كلذ نم دبالف دود_دلا امآف ةنيبلا عامس مهيلع له تركذو ٠

 ٠ هل ىلو ال نم جيوزتو ىماتيلا ضئارف ق امآ و

 مكاحلا ضرف ام ىلع اودهشت نآ مكل زئاجف ةنيبلا اوعمست مل اذا

 هجيوزت ى ارهاظ اروج اورت نآ الا ارئاج وأ الداع ناك جوز وآ

 ٠ هن خب رف وأ

 نم ىعم حصحص لانت اذا ساانلا ىلع نومأم ناطلسلا نأ اولان دقو

 ٠ دابعلل قوتح اهيف سيل ىتلا بابسألا هذه

 راطف)ال وآ ناضمر رهست مايصل لااملا هعم حص لاتق اذا دودح ال و

 ٠ نيرئاج وآ نيلداع اوناك كلذ ىلع نوتقدصملا مهف جحلل وآ

 نأ مكيلع امنا و هل ىلو ال نم جيوزتو ىماتيلا ضئارف ق كلذكو

 ٠ مكاحلا اذه عم كلذ مندهسنت اذا مكماع اودؤن.

 ء مكاحلا اذه مكدهسأ ام ىلع اودهسثت هدعب مكاح ءاج اذا كلذكو

 ميتيلا نالفل ضرغ هنأ نالف اندهسثأ نولوقت ارئاج وأ الداع ناك لولا

 نيملسملا ماكحأ هذوف هديس ىلع دبعل وآ اهجوز ىلع ةأرمالو اذكو اذك

 ٠ بير الو اهيف كن ال

 ماقت نآ ملعت مل مهماكح ىلع نوفلتخم مهف ساانلا انكردأ ذنمو

. ضارو هراك هلو الا رئاج وآ لداع نم انكردأ اميف مئاق



_ ,١٠١ 

 قيضن الو نامزلا اذه لهأ ماكح نم دحأ ةعاط ىلا وعدن انسلو

 ىف امم عدن الو ملظ ىلع ةنوعم الو ةيصعم ريغ ف مهترضحب دحأ ىلع

 بايترالاو كاكسنلا ىلا عجرنو انفالسأو انتمئأ نم انذخأ امم انيديأ

 ؟_طخ نم هيآرب بجعم مهنم دحاو لك ىذلا بابسأ الو اهاوهآ الو

 ٠ باوص وآ ناك

 ضغبلاو هبحملا الا مهتءعاربو مهتيالو نم ىرن اميف ىرن ما اننا
 ةجح الو رثأ الو لصأ ف هعم نكي مل تئرب امبو تيلوت امب هتلأس اذاف

 قتياف ، ىوهلا عابتاو ، ىمعلا ةبلغ نم هللاب ذوعنف هضغب وآ ةبحم الا

 ,نمف هملع غلبم ىاع رصتقيلو سانلا ةموصخل هسفن بصن نم هللا

 ٠ ءاهدلا هنم خرصتو ثيراوملا هنم ىكشي فيعض وهو ايضاق بصتنا

 نآ سانلل سيل لات هنآ هللا همحر باطخلا نب رمع نع انغلم دقو

 6 نيملاعلا بر هلل دمحلا و 6 رذعلا عطقنا و ةجحلا تمانو ةوعدلا

 ٠ ملسو هلآ و دمحم ىلع هللا ىلصو

 : ةلآدنىم وج

 لبه _ ةربابجلا ماكح نم ناك اذا مكاحلا ىف لوقت امف : هل تلق

 ؟ ىأرلاب هيف فلتخملاب فلحي نآ هل

 ٠ كلذ لاق نم لاق دق هنأ عم : لات

. كلذ زوجي ال : ليقو



 س ١٠٢

 اذا هب ربجي نأ هل له كلذ هل نأ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
 ؟ هم مكحل ا هل زاج

 هيلع ربجي نآ هل زاج هب مكحي نآ هل زاج ام هنأ ىدنع اذكه : لاق
 ٠ عمتجمل ا و هيف فلتخملا نم

 . مكحلا نم هب ماق ام ىلع هنيعي نأ دحأل زوجي لهف : هل تلق

 ٠ هبلع هنيعي نمل زاج هب مكحلا وه هل زاج اذا هنأ عم : لاق

 لدعلا ةماتاب بطاخم ااك نأل هريغل زجي مل هل زجي مل اذا

 ٠ رجافو راب نم

 : ةلآسم :2

 ىلا هدرف كلذ دعب مدن هنأ مث ءارش ىرتسثا رتسنم نع لئسو

 نمثلا ٥ دنع راصو هيلع ٥در ىذلا ليق هنأ ريغ عيبلا هلب ملو هبجحانح

 ىتذل ىل وهق نمثلا امأو هنددر ىذلا لاملا تليق دق لات دقو لاملاو

 ٠ نمئلاو لاملا ضبقو كلننآ ملل

 بجوي ظفلب الا ةلاننالا نكت مل اتباث عيبلا ناك اذا هنأ عم : لاق
 ٠ ىرنب د ا نم ةلانتالا

 ىف نمثلا الا هل سيلو مكحلا ىف هنم ةلاقا لاملل عئابلا ضبن سيلو

 عييملا لاملل ىرتشملا ميلست سيلو عيبلا هلاتا ىلع اقفتيب ىنح مكحلا

٠ كلذ ىلع اتفتي مل ام ةلاتالاي هبلع مكحي عئابلا ىلا



_ ١٠٣ 

  2ة ةلاسم

 ىلعو هنكسف هلزنم ىلع لجر عقوتف باغ لجر نعو باوجلا نمو
 ىف هلام دجوف بئاغلا مدق مث هللا ءاش ام وأ نينس هلكأو هعرزف هلام

 ٠ لاملا نيبو هنيب لاح هلام نم ائيس ذخأي نآ دارأ املكو لجرلا دي

 . هم ىلو وهق ءىش هد ق ناك نمف تغصو ام ىلعف

 ٠ هب ىلوآ وه ناك هل لاملا اذه نآ ةنيب فكئاغلا أذه ماقأ ناف

 ديلا وذ ناك هل لاملا اذه نآو ةنيب هديب ىف ىذلا مانتآ ناو

 ٠ هبي ىلوآ

 اذه نأ ةنيبلا مانتآ ىذلا ناك ىوعدلاو ةلكأملاي ةنيبلا ماقأ ناف

 ملعب هلكأيو لاملا اذه نآ ىعدملا ةنيب دهشت ىتح هب ىلوآ وه هل لاملا

 ىف نم ناك اذهب ةنيبلا تدهش اذاغ ركني الو كلذ ريغي ال وهو اذه نم

+ هب ىلوآ وه لاملا هدي



. ١٠٤ 

 نوتسلاو ئداحلا بابلا

 ثادسدالاو قوقحلا ىف ماكحالاو ىواعدلا ف

 : بانكلا ىلا عجر

 هلعل جرخو الاجر براضلا عمجف برض لجر نيبو هنيب لجر نعو

 مهل به رق ٩4۔حءع نبا مهيلا لزنو لجرلا مهنع رتنتسداف هيلع )وخانأف مهيلا

 ؟ كلذ بورذضملا ركنأو هيآري هنا لاقو قحلا

 ىلع هيآرب ةبهلا كلت تناك ام بورخملا ىلع نيميلاف تفصو ام ىلعف

 ىآرب لعف ام لعف ىذلا نيميلا اضيا بهاولا ىلعو ةنيبلا نيبراضلا

 ٠ بورضملا

 : ةلآ_نىم وج

 ةجح امهدحأل حنفت نا كعسي له اننح لجر ىلع ىعدي لجر نعو

 ؟ ىنلأسي مل وأ كلذ نع ىنلأس اذا قحلاب رخآلا ىلع

 ٠ كلذ هل زوجي ال اولاق د تف مكاحلا اماف تفصو ام ىلعف

 كلذو مكحلا عضوم ريغ ىف ناك اذا كلذ هل زوجيف مكاحلا ريغ امأو
 همزاي نا فاخيو هتجح ىق ايملع اذه ىري اذه ناك اذا قحلاب هلك

٠ هل وه ام هنم ذخؤي و هدلع سي أ ام



_ ١٠٥ 

 لصق :

 ملع ريغ نم امهد_حا اهدج لخن ىفو ةعارزلا ىق نيكيرتلا نعو

 لخنلا ىف هناخ ام نيمي همزلي له هبحاص ملع ريغ نم عرزلا ساد وأ هبحاص

 ؟ عرزلا ىق وآ

 ٠ كلذ ىف هكرشآ اذا كلذ الا همزلي الف تفصو ام ىلعف

 ٠ ِ ز :

 ءاحصالا هب ملكتي ال مااكب ملكتيو برذضلاب سانلا ددهي لجر نعو

 ملعآ ال انآو نونجم هنآ دوسا نا ىل زوجي له هيف مانيو رجسلا علطيو

 ؟ كلذ ريغ هنم

 ءارقف ٩_لها ناك اذاو انونجم ناك اذا لجرلا كلذ مزاب ام : تلتو

 ٠ نونجملا هب نوظفحي ائيسث نوكلمي ال

 كلذ ملعت ىتح هنونج ىلع د هستت نأ كل زوجي الف تفصو ام ىلعف

 . هتحص ملعت امك .

 نم ىتلا بابسلا كلت ترهظ اذاف نونجلاب فرعت بابسأ نونجمللو
 مزلي ثد_ح نم ثدحأ ام نونجلا ره كلذفقم نونجم .وهف هيف نوكت :

.. هنلتاع ىلع رهف سرالا هيق



_ ٦ ٠ ١ _ 

 ردقي ىتح كلذ نم ءىن مهيلع نكب مل نبسلفم وأ نيدعم اوناك ناو

 ٠ كلذ ءادأ ىلع

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نم

 ؟ ةلآسضم ون

 ع-خري نآ ىلاولا ىلا بلط لجر نعو ىراوحلا ىبأ نم باوج

 ايلط اذا امهنيب عفري نا ىلاولا ىلعو كلذ مصخلل تفصو ام ىلعف

 ٠ هالو ىذلا ربكالا ىلأولا ىلا مهعفري نا كلذ

 كلذ هل ال و كلذ هبلع سيلف هالو ىذلا ىلاولا ريغ ىلا اماو

 ىلاولل سيلو ىضاقلا ىلا وأ مامالا ىلا وأ هالو ىذلا ىلا مهعفري امناو

 . ءالؤه دنع نم باتكب هيتأي نأ مصخلا فلحي نا

 ح ةلآاسضم وي

 هرسيم ىبآ نب ىيحي ىبأ نع لئاسم هيف اباتك ارقي ىراوحلا وبأ ناكو

 ح كلاهلا نبا ىلا لجر ىتأف انبا فلخو مهرد فلآ فلخو كله لجر نع

 ملس دلولا نأ مث تقدص هل لاقف ىل كدلاو ىلع نيد فلالا اذه لاتف

٠ هدلاو ىلع نيد اهنا ىعدا يذلل فلالا



 ر١٠٧ _

 ٠ ءىش ةعيدو ءاهنا ىلع

 هقدص ىذللا ىلا ملسي نآ هبلع ناك هسفن ىآرب اهملس ناك ناو

 ٠ ءىش ةعيدو ءابنا ىلع

 هقدص ىذلا ىلا ملسب نأ هيلع ناك هسفن ىآرب اهملس ناك ناو

 . مهرد فلآ ةعيدو اهنا ىلع

 ؟ اهيف تنأ لوقت ام هللا همحر ىراوحلا ىبل تلق

 بحاصل همزلا مل مكاحلا ىأرب اهملس اذا هلوق اذه ىنبجعي : لات
 ٠ فلالا هل هتمزلا هسفن ىأآرب اهملس ناو ائيسث ةعيدولا

 ىنا دما مث الام لجرل عاب لجر ف ىراوحلا ىبأ نع ليقو
 ىرتسئملا نكي ملو هنم تيفوتسا دتو مهرد ةئامب ىلام انالف هعيب دت

 ءىش كل ىلع سيل ىرنسشملا لاقف نمثلا عئابلا بلط املغ نمناا هنلا عفد

 ٠ نمثلا نم تيفوتسا دق كنا تدهسشا دتو

 ىفوتسا هنا مهدهشا هنا عئابلا نآ ةنيب ىرتشملا عم ناك نا : ليقف

 لاملا اذه نمث هافوأ دةل هللاب فلح نيميلا مئاباا بلطو نمثلا هنم

 . ءىش هنمث هل هيلع امو

 ةنيب ىرتشملا ىلعو عئابلا لوق لوقلا ناك ةنيب ىرتسثملا عم نكي مل نا.
٠ ءافولاب



_ ١٠٨ 

 ةلاسم ج :

 مهمحر بوبحم نب دمحم نع رثؤملا ىبأ نع ىراوحلا وبا ىورو

 ىمع لا ميقي ىتح هل فلحي مل همحخ فلحي نأ دا رآ اذا ىمع لا نأ هللا

 ٠ ناهبن لان كلذكو همصخ هل فلحي اايكو

 : ةلاسم :3

 هل همزا اذا همصخ هيلع مفر اذا فيك ىمعألا نع ديعس وبأ لئسو

 ؟ قح

 بابسا هنم نيبتو هئادا نع عنتماغ قح هل همزلأ اذا هنا ىعم : لاق

 عمسي اليكو ميقي نأ هرمأو مكاحلا هرضحتسا دوهسلا ةرضحب عانتمالا

 فرعيب ال هنال وه اهبلطي وأ هيلا بلطت ىتلا هموصخلا ق هيلعو هتجح هل

 ىق هدحجي نم الو هبلاطي نم الو هيلا وه بلطي نم الو هيلا بلطي نم
 ٠ همصخ هل فلحي نا هيلعو ةنيبلا هل عمسي كلذكو مكحلا ىنعم

 " ةلآسم 3

 رياج ىبآ ىلا ةآرما هيلع تعفر ىراوحلا ابآ نآ ديعس وبآ ىورو

 ىراوحلا ابا رباجربآ مزلاف ايضاق ليق ام ىلع ناكو رفعج نب دمحم

 نا هال لاتخ ؤ ناهبن ىلا ىراوحلا وبأ لصوف هفلحي نأ دارأو نيميلا

هرضح املف كينيع هرأ كفلحي ال ناهبن هل لاتغ ىنفلحي نأ ديري رباج



_ ١٠٨٩ 

 اناو ىنفلحت رباج ابا اي هل لاقف ث هغلحي نا رباج دارآ ىراوحلا وبآ

 هبهاذ هذه معن : لاتف هينيع ىلا رباج وبأ رظنف ىنيع ىلا رظنا ىمعأ

 ملعأ هللاو هريغ ال ىمعأ ىلع بسنلا ف نيمي الو هفلحي ملف ةبئاغ هذهو

 ٠ قيفوتلا هبو

 . ةلآ ج

 اذهل لات ء مايأ د_عب ناك املف مهرد فلأ امهل نأ نيلجرل رتآ نمو

 ؟ اذك اذ_هلو اذك

 نا لبق امهل هيلع مكحيو تومي نا الا كلذ ىف هلوت لوقلا : لاق

 ٠ نافصن ذئنيح ناف امهنم دحا و لكل مكربخي

 ء ةلآ 5

 ىلع انح لجر ىعداف ١ دال وآ فلخو تام لجر ق ىراوحلا ىبآ نعو

 اذه هل نأ ملعي ام فلحي نا ةثرولا نم دحاو لك نيمي بلط كلاهلا

 + هدلاو ىلع قحلا

 ٠ هدح ىلع نمي ةثرولا نم دحاو لك مزلي هنا

 مهل ىعدملا ىلع سيلف ىعدملا نيمي اوبلط ناغ نيغلاب اوناك اذا

٠ اعيمج اوبلط اذا اذه مهدلاو ىلع هل قحلا اذ_ه نا ةدحاو انيمي الا



_ ١١٠ 

 اذه مهنم دحاو ىلا بلط املكف دحاو دعب دحاو بلط ناو

 ةثرولا نم دحاو هفاح هنأل ىعدملا ىلع نيميلا هل ناك هدلاو ىلع قحلا

 ٠ هنصح ف قحلا هل بجو

 بناطلا ىلع ناف ةثرولا كلذ ركنأف تيملا ىلع قحلا ىعدأ ىذلا امو

 ٠ تام نا ىلا كلاهلا ىلع قاب هنيد نا ةنيبملا

 هالاو ةنيبلاب ءافولا حصي ىتح تباث نيدلا نا : رخآ لوق هيف

 . قيفوتلا هبو ملعأ

 : ةلأسم وج

 كربخآو كدلاو كيلع هفلخ فيس نعو ىراوحلا ىبا باوج فقو

 ٠ دلبلا لهأ ربخب الا كل حصي ملو ىدنجلل هنا دلبلا لهآ

 كايآ نأ تنآ ملعت ىتح هل وهف كيبا دي ىف فيسلا اذه ناك اذاف

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو امارح ايصغ فيسلا اذه ذخأ

 : ةلاسم ج

 . اناميا سبحلاو ريرغتلا هيف بجي اميغ ىرآ ال رثؤملا وبآ لاق

 الو نايبصلل سيلو ناميا اذه فق مهيلع سيل ىراوحلا وبا لاق

 دجسم الو قيرط ف الو بئاغل الو ميتيل بستحأ نم الو ناميا مهيلع

. ناميا ةيفاص ف الو



_ ١١١ 

 ناميا مومرلا ف سيل كنذكو .

 مهل درلا ف الو حاكنلا ف الو باسنالا ىف ناميا الا ليق كلذكو

 مييلع الو ٠

 نيميلا هلو ىمعالا ىلع نيمي ال كلذكو .

 الو هيلع مكح نمل نيمي مكاحلا ىلع سيلو اضيآ هل نيمي ال : ليقو

 ٠ لطابب هل اودهش ام ةداهشلا لها ىلع

 ح ةلآسضم ونج

 ! مهل ايرط عضوم ىف وعدا ةعامج ىف ليقو
 هنا ةنيبلا ةعامجلا ىلعف د_حاو لجر دي ق عضوملا أ ذه ناك نا

 همزل هيلع ىعدملا ىلا نيميلا اوبلطو ةنيبلا اوزجعا ناف مهل اقيرط هيف
 ىتلا قيرطلا لبت نم قح هيف ةعامجلا ءالؤهل سيل عضوملا اذه نا نيميلا
 ٠ نوفورعم موق قيرطلا ىعدا اذا اذه اه عدبم

 زاوج قو نيمي اهيف نكي مل زئاج قيرط اهنا ىوعدلا تناك نا اماو
 ٠ فدااتخحا نيملا تويث

 بلطو اعيمج ةيرقلا لهأ عمجت تناك اذا زئاجلا ةيقاسلا كلذكو

؟ بلاط اهيق



١١٢ 

 اعيمج ةيرقلا لهآ عمجي نا الا قيرطلا لثم اهارآ ىراوحلا وبا لاق

 ٠ كلذ مهلف اوفلحيو اوفلحي نا

 نيميلا مهل ناف ةزئاج ىهو نيفورعم موقل ةيقاسلا تناك ناو

 ٠ مهيلعو

 قيرطلا ىلع ةنيب رضحي هنا هلعل انتيرط بلطي نميف ىري ىلع وبا ناكو
 ٠ دهنلا هدي تد_ هس ام ىلع مه ربجيو كلذ ربجي ناك هنا

 ؟ ةلأسم ج

 ىعيبنيقف اه ومست مل وآ ضرألاو رادلا ا ومسنتقا اوناك ءاوس كلذ ق

 لوق كلذ وحنو ريبكلاو مهنم ريغصلا ىلع هلك كلذ ىف ءاضقلا ىخمي نا

 ٠ هللا همحر ىلع نب ىسوم

 ىتح مهنم د_حاو ىلع مكحي ال هللا همحر بوبحم نب دمحم لاتو

 ٠ رضحي

 ٠ هللا همحر ىراوحلا وبأو : رثؤملا وبأ لاق لوقلا اذهبو

 امهنم دحاو لك ىعدا اذا نيمصخلا نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

٠ هبحاصل فلحيف ءعىد_تيي ناب ىلوأ امهرا ىوعد



_ ١١٣ 

 امهيأب ادبيو اعيمج امهفاحي مكاحلا ىلا كلذف تفصو ام ىلعف

 . سبحلا هيلع ناك نيميلا نع عنتما امهيآو ءاش

 زجر ىلع ىعدا لجر ىف رثؤملا وبأو ناهبن لاق : ىراوحلا وبآ لاق

 نيميلا هيلع ىعدا درف هنيمي بلطف هيلع ةنيب هل نكت ملو هركناغ اقح
 ٠ فلحي ىتح هل ءىش الف فلحا ىتح ىنرضحي ىعدملا لانف ىعدملا ىلا

 هقح بجوتسا امنا هيلع ىعدملا لاقف س هتح راضحآ بلط ، فلحا لاق

 ٠ هددمي ال هنأ ىعدملا هركغ ةدملا هيلع ىعدملا بلطو فلح امل ةعاسلا

 ؟ اذه ىف مكحلا فيك

 هرك ناو لودعلا ةميقب ضرعي نأ هلف هل ضرعب نأ دارآ نا
 ٠ هدملا نم مكاحلا ىرب امك هلام عبيب ىنح ٥دم هددميقف

 : ةلأسم ج

 هنا رخآ ىلع ىعدا لجر ق تركذو ىراوحلا ىبا باوج نمو

 عشقتاف هفلح لاقف ةنيبلاب ىتأو امهعلقو ليللا ف هل نيتيمرص ىلع مقوت
 ٠ هضرآ نم نيتمرص هل تعشتق ىنا هفلح هيلع ىعدملا لاقو نيتمرص هل

 ىلع نيميلا تناك ٠ نيتمرصلا ىلع نوقفتي اوناك ناف تفصو ام ىلعف

 ىعدملا ىلع نيميلا درب وآ اذهل نيتللا نيتمرصلا نيتاه علق ام هيلع ىعدملا

 ٠ هيآر الب نيتاه نيتمرص ملق دقلا اذه نا فلحيف

( ه ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٨ م )



١١٤ 

 هللاب فلحي هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نيتبئاغ نيتمرصلا اتناك ناو

 ئعدملا ىلع نيميلا دري وآ هيلا امهيعدي ىذلا ىتمرص علقا اذه نا ملعي ام

 ٠ هيآر ااب امميعدي نيتللا نيتمرص علق اذه نا هللاب فلحيف

 تناك امهعلقب اذه مهتيو اتعلق نيتمرص نا لوقي ىعدملا ناك ناو

 نيتاه لبت نم قح اذهل هلبت ام هللاب فلحيغ هيلع ىعدملا ىلع نيميلا
 سيلف ىعدملا ىلا نيميلا هيلع ىعدملا در نا هيلا امهيعدي ىتلا نيتمرصلا

 ٠ ىعدملا ىلع نيميلاو ةمهتلا ىف اذه ىلع نيمي ىعدملا ىلع

 من هضرأ نم نيتمرص اذهل ملق ام فاحي هنا هيلا ىعدملا لاق ناف

 . سبحلاف الاو كل تغصو ام ىلع فلح ناف كلذ هل نكي

 : ةلاسم ج

 ل_ھه ثدح هتيالو لبق ىرج اذا مكاحلا ىف : دمحأ نب نسحلا نع

 ؟ هيلع بقاعي

 ٠ قحلا مايق

 ٠ ملعأ هللا كلذب ذخآ قحلا مايأ ف ثدحلا ناك ناو

نم تركذ امم تمهف دفو ىدتع اميق ىراوحلا ىبا باوج نمو



١١٥ 

 دهشأ احتف هنا ةنيبلاب كعم حص ناف ىدنهلا رمآو دمحم نب ناميلس رمأ

 ىدنملا حتفل مهيلع امب بلاط ناميلس ناو هل ناك ام لكب ناميلسل

 ىدنهلا حتفل هيلع ام هميرغ فلحي نا هميرغ ىلا بلطو نيميلا ىلا لزن اذاف
 حتفل هيلع اورتس ام مهغلحي كلذ ىلعو كلذ هل ناك ءىش هعم ام وأ ءىش
 ٠ مهنيمي دارا اذا ائيش ىدنهلا

 قحلا اذه ىعدي ام لبق نم ناميلسل هلبق ام مهفلحي نأ دارأ ناو
 ٠ كلذ ناك ىدنهل ١ حنق ليتق نم

 فلحيف وه ديري نوكي نا الا نيمي هيلع نكي مل نيميلا در ناو
 حتفلا اذه ىلع نا هب قثي نم هربخأ وأ ىدنهلا حتخ هعم رتأ دقل

 لام ةلداعلا ةنيبلاب حبمب نأ دعب اذهو اذكو اذك ىدنملا
 امف ملعلاب نيميلا مهيلع امناو دمحم نب ناميلسل ىدنهلا اذه حتف

 ىلا حتفلا وه الام اورتس الو مهعم امو ىدنهلا حتفل مهيلع نا ملعن

 اذك اذه ىلع حتفل نا نيميلا دمحم نب ناميلس بصني نا الا مويلا
 دمحلاو كلذ مهفأف اعطق هلع ىعدملا فلحي كلذ دنعف اعطق اذكو
 ٠ نيملاعلا بر هلل

 سيل نامضلا لاحل فلح هل ةباد أطو هنا ىعدا ول كلذكو هريغ نمو
 . نفدتو حبذت ةبادلانا ليق دق هنال دحلل

 لاجر ءادهش ةعبرأب كلذ حص اذا نمثلا نمضي : لوقلا كلذ ىلعف

٠ مجرو ١ دلج ىنازلا دح( دحلا همزل نواداع



_ ١١٦ 

 . سبح ببسل هيلع حضون ناف انامض الو انيمي هيلع ىرأ الف ريمحلاو

 : ةلاسم چ

 د_اب مكاح ىلا ةمكاحملا نع عنتمي نمعو ىراوحلا ىبا باوج نمو

 كلذ هل ىرتأ اذكو اذك دلب ىلا الا همكاحا ال همصخل لوقيو

 ؟ ال ما

 ماكحاب مكحي ناك اذا هدلب مكاح ىلا مكاحي نم كلذ هل ىرآ الف

 ٠ مكحلا ىف ماكحالا ىف سانلا ىلع ريختي نا اذهل سيلو نيملسملا

 : ةلاسم "

 همصخو وه حاطصا لجر نع هتلأسو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 . هيلا بلطي امب رقي ملو هبلا هبلاطي امم ءىش ىلع

 رارقالا دعب الا هيلا بولطملانم راكنا ىلع حلصلا زوجي ال : لاق

 هتفرعم دعب نم حلاص اذاغ بلطي امب بلاطلا ةفرعم هيلا بلطي امب

 ٠ ةفصلا هذه ىلع حلاص اميف ةعجر هل نكت ملو حلصلا زاج هل رارتالاو

 تناكو كلذ زجي ملو هيلع حلاص امب لهاج وهو حلاص نا كلذكو

٠ اضيأ ةلاهجلا ىلع زئاج حلصلا نال ةعجرلا هل



1 ١١٧٧ 

 ج ةلاسم هج

 ناو زئاج حلصلاو هل بوهوملا اهضبقي ىتح بهاولل ةبملاو هلاق
 ىف ام الا نامضلاب جارخلاو نماض هدي ىف ال فلاخم لكو ضبقي مل

 هناف هللا لبق نم دح وأ قح لطيب طرش لكو ةبراضملاو ةيداعلاو ةعيدولا

 : ةلآشسم مج

 ىف وأ لام ىف اعزانت نيلجر نع هللا كمحر تلآس ىراوحلا ىبأ نع

 امكاحتن نا الا ىضرن ال اناف دلباا ءاحلصل امهدحأ لاقف قح ىف وآ نيد

 دلبلا ءاحلصل ىضرأ ال ىناف رخآلا لاقو امهدلب ريغ دلب ف نالف ىلا
 ٠ كنيبو ىنيب اومكحي نأ

 سانلا نيي مكحي لداع مكاح دالبلا كلذ ق ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ مكاحلا ىلا كلذ ف ىأرلا ناك

 اماو مامالا ىلا وأ ىضاقلا ىلا اوعفري نأ سانلا ربجي امنا : اولاقو

 ناف ماما ريغ ىلا الو ىضات ريغ ىلا عفري نأ دحآ ربجي الف مهريغ ىلا

 عفري نآ دحآ ىلع ريج الخ الاو اهيف امه ىذللا هدلب ءاحاصمي ىضر

` ٠٠ زخآ دلب لها ىلا



١١٨ _ 

 ؟ ةلأسم ج

 ملو لجرب اهجوز اهيلو نا مكاحلا مم ةآرما ثعدا أذاخ هل تلق .

 اهبلاطيو اهسفن ىلع اهرباك لجرلا ناو جيوزتلا تريغ اهناو هب ىضرت

 ؟ اهنع لجرلا غنمي اباتك مكاحلا نم تبلطف .ديعب دلب ىا ىهو

 نمم اهعم ثعبي ماكحألا ىلع هنمب نمم ةو مكاحلل ناك ناف : لاق

 هبشي وأ كلذ:ةحص ىنعم بلطي نم اهيلع فاخ اذا اذه ىنلع مث قحتست
 ٠ قحتسي ام ردق ىلع هيقاعو كلذ هعنم كلذ حص اذاه

 ماكحلا نم اهتنومم هنم وجري نم ىلا امل بت اكلذ هنكمي مل ناو "
 داهتجالا عدج الو كلذب مهذخآو دلىلا ةايح نمم وأ نبملسملا نم وآ

 . جورفلا رما نم نوكي امو اذه لثم ف

 : ةلاسم .

 نم سانلا نيب نيملسملا نم لجر مكح نا ىراوحلا ىبا نع بسحا

 هعسي له كلذ ىلع سبحو هيلع بتاعو ركنملا ركاف مهيلع هل ةيالو ريغ
 ؟ كلذ .

 الو دودحلا ميقي نأ هل سيلف دودحلا الا كلذ هعسي معن

. ناطلسلا رمأب الا ءامدلا ف صاصقلا



١١١٩ 

 حالصالاو فورعملاب رمالاو ركنملا راكناو سانلا نيب ماكحالا اماو

 ( ٠ هلل ةعاط هذهو لامعالا لضفأ نم اذهف سانلا نيب

 ة ةلأسم ج

 ةنيبلا بلاطلا زجعا و قح اهيلا بلط آ رما نعو ىراو حلا ىبا نع

 دحآ ! لاق له _ .ةبذاك الو ةقداص هللاب فلحأ ال ةآرملا هلاتتف ث اه وقلح لات
. 3 

 ؟ ا رذع كلذ ذ : اهلن رآ نيمل | نم

. .. 

 كلذ ف نا لاق مهريغ الو نيملسملا ءاملع نم ادحا نا ملعا ال

 ىلع ةنيبلا باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتأو هللا لوق ف لاقي وأ ارذع

 ٠ هيلع ىعدملا ىلع نيهبلاو ىعدملا:٠.

 . نيملسملا مكح ىف سبحلا هيلع ناك فلحي الو فلحي مل نمو

 : ةلاسم ةع

 قح هل لجر ىف هللا كمحر تركذو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ اميف

 فلحف ركنملا نيمي قحلا بحاص بلطو ركنأف مكاحلا هيلع عفرغ لجر ىلع

 زوجي له ةبونلا دارأ فلاحلا اذه نا مث ىعدي امم ءىش هيلع ام هللاب انيمي

 ؟ هفلحو هنيمب باط ىذلا وه هنال نيميلا دعب نم هقح ذخأب نأ فلحملل

قحلا بحاص ىلع مرحمب بذاكلا نيميلا كلذ سيلف تفصو ام ىلعف



 ۔ ١٢٠

 هبوت فلاحلل ليقت الو هيذك ىلع بلاطلا قح بذاكلا فلاحلل لحمم الو

 ٠ هيلع فلح ام در الا

 الو فلاحلا نم ةبوت الي هنم هقح ذخأ ىلع ردق نا : تلق

 هملعيو هيلع رد ام فيك هلام نم هقح ذخأي ناو كلذ هل معن

 امطت نيميلا كلذ ناو هقح بذاكلا نيمي هيلع مرحي الو امهنيب اميف كلذ
 ٠ هللا عم هقح كلذ لطبب الو مكاحلا عم هاوعدل

 ٠ ( هب متبقوع ام لثمب اوبتاعف متبتقاع ناو ) هللا لات دتو

 كلذ ف ناك كلذك ناك ولو قوقحلل هبهذمب ةبذاكلا ناميالا سيلو
 فلحي مث رانيد فلأ وآ مهرد فلآ هيلع نوكي اريثك احبرو بولطملل ةحار

 راذيد فلآ نم هيلع رسيو نوهأ نيرهست مايص هنيمي رفكي مث كلذ ىلع

 رتسو هتمحرو همكحب دابعلا ق رئارسلا ىلبا دق هللا نكلو مهرد فلأ وأ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةبذاك وأ ةقداص هب ناميالاب هدابع ضارعأ

 ء ملسو هلآ و دمحم هيبت ىلع هللا ىلصو

 : ةلاسم .

 ىعدا وآ فلاطلا مزلت نم نيميلا ىف تركذو ىراوحلا ىبا نع

 ؟ هبلع
-» .



١٢١ 

 نا هيلا بولطملل نيميلا تناك زجع اذاف ةنيبلا هيلع بلاطلا نا ملعاف

 ىلا نيميلا بولطملا در اذاف بلاطلا ىلا نيميلا در ءاش ناو فلح ءاش

 . ءىش هل نكي مل هاوعد ىلع بلاطلا فلحي ملف بلاطلا

 : ةلاسم 3

 هنا ىلع نب ىسوم نع نامثع نب ناهبن انثدح ىراوحلا ويآ لاق

 ٠٩ ذخأن اذهبو هدلاول ةعفش ىلع قتعلاو جحلاب نافع هل لاقي الجر فلح

 : ةلاسم 3

 ؟ لاح لك ىلع بصنلا اهيفا ناميالا نعو ىراوحلا ىبا باوج نمو

 تد_هش نم لثم بصنلا امهيف نوكب ال ناميالاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ابصن اهيف نا ملعا الف ةنيبلا هل

 ؟ اهتادصب اهل ىصويو اهجوز تومي ىتلا ف تاقدصلا كلذكو

 نيغلاب اوناك وأ نيميلا نم ةأرملل دب نكي مل اماتيا تيملا فلخ اذا

 ٠ ىكزآ ةيحان نم

 بلاطال بصتلاب لاق نمف بصنلاب اولوقي اونوكي مل : لوتلا رثكأو
ه هيلا بولطملل سيل



١٢٢ 

 ٠ ةلآضم انإ :

 بصنلا | امناو اهل ناك جحلاب نيميلا ةارملا . تبصن : ناو ىراو ا۔حلا وبأ ا

 ٠ هبلع اع ىعدملل سيلو ىعدملل

 ؟ ةلآسضم ه

 ث ٠. ١ ٩ . . ٠. ه . : . ٠ أ . 1

 لام ف وا ه ه ةباد ف الجر نيا لجر ق تركذو ىزاوحلا با نع ..

 نابميالا نلا ۔هيلع ىعدملا لزنف اهلتنتت وأ 7 قرس ىذللا اذه نا

 ٠ هيلع ىعدملل نيميلا و ناميالا تناك

 لوت ةيادلا وآ لاملا وآ تيبلا بحاص ناك اذاف ثفصو ام ىلعف
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 ناميالا ى ا هيلع ىعدملا لزنف اهلتق وأ هتباد قرس . ىعدملا اذه نا

 ٠ هيلع ىعدملل نيميلاو ناميالا تناك

 ىذلا وه هنأ اذه مهتي هنا قورسملاو ةبادلا بحاص لاق ناو

 نا سبحلا هيلعو ناميا همهتلا ىف سيلف هيلع ىعدي اميغ هيلع ىدتعا

 مهفاف هبح ىضقتسيو ةنيبلاب الا هيلع مرغ الو ةمهتلا هقحلت نمم ناك

 . كلذ

 . ةلآمنم 23

راحصب اليكو لكو ناك لخن لهأ نم لجر نع ىرلوحلا ايأ تلأس



 . _ ١٢٣

 رضحي هيلع ىعدملا لاق هيلع ىعدملاو ليكولا رضح املف قح هلل هيلع

 هنيبلا ليكرلا رضحي نا الا كلذ هل هناق فلحيو قحلا اذه بحاص

 + قحلاب

 و جرحينف لخن ىلا هبحاص ىلا جرخي هيلع ىعدملا دارا ناف ال 2 .!: -=" . :

 ٠ ةنيبلا هب هيلع تدهش ام همزلا

 ٠ نامع دودح نم ءىش ق ناك اذا كلذكو

٠ هنيبلا هدب تدهش اذا قحلاب ذخآ نامع ريغم ناك ناو



_- .١٢٤ 

 نوتسلاو ىنانلا بابلا

 ق

 تابدلاو دوقلاو شزرأثلاو تاحارجلاو لنتلا

 : باتكلا ىلا عجر

 كسمأ امهدحأ لجر لتقب ايلثب نيلجر نع ىراوحلا ىبأ نم باوج
 هبحاصل لاقت س لجرلل كسمملا بورضملا تام ىتح برض وآ نعط امهدحآو

 ةبوتلا دارآ مث كلذ ىلع اقفتاو نيبوقرع عطق هلعل نكلو هلتقي سيل

 هايقل امنلو اعيمج هب نالتقي لهو ةبوتلا دارأ نا دوقلا كسمملا مزلي له
 ؟ اكتف هالتقو

 لاح ىلع كلذ امهنم ناك اذا اعيمج هب التتي امناغ تفصو ام ىلعف

 ٠ ءاوس كلذ ف براضلاو كسمملاو كتفلا

 ٠ نيبوقرع عطقي ناك امنا هنأ كسمملا لوق ىلا تفتاي الو

 لتتقلاف هل نيلاظ هالتنتو ك_ةفلا ريغ ىلع هالتق اناك نا كلذكو

 ةيد اودرو امهولتق اودارا نآ امهيف رايخلا ءايلوأللو اعيمج امهيلع

. امهتثرو ىلع دحاو



١٢٥ 

 ىلع ةيدلا فصن لتقي مل ىذلا دريو ادحاو اولتق اودا رآ ناو

 تيللا ةثرو ٠

 نم د_ح-آ ىفع ناف نيغلاب وآ اماتبآ نبني لو ةنملا فلخ اذاو

 ىماتيلا نم ةيدلا ةثرولا نم فعي مل نمل ناكو دوتملا لطي نيغلابلا

 ٠ نبغل ادل ١ و

 مدلا عجر ةيدلا نع فعي ملو دوتلا نع غلابلا ىفع نا كلذكو

 نم دحآ ىفع ناف ءايلوألا نم نيغلابلل دوقلاو ةثرولل ةيدلا تناكو ةيد

 ٠ ةثرولا ميمجل ةيد مدلا عجرو دوقملا لطب نيغلابلا

 كرتب مهيلع مكحي ملو كلذ مهل ناك دوقلا نوغلابلا بلط اذاو
 ٠ دح دوقملا نألا ىماتيلا لاحل دوقنلا

 نم نينس ثالث ىف لتاقلا ىلع ةيدلا تضرف ةيدلا ىلا اولزن اذاف
 ٠ ةثرولل ةيدلا نم ثلث ةنس لك

 : ةلاسضم ةوبع

 هل املاظ ادمعتم نالف نب نالف لتق هنأ لاق اذا لتقلاب رارتقالاو

 ٠ ننس ثرااث ق هلك دمعلاو اطخلا ةيدلاو دوقملا

٠ اسنب ىرن مل ةيدلا تلخد ناف



_ ١٢٦ 

 ٠ هبراقي الو هيف لخدي الف دوقلا امأو

 : ةلآضم 3

 هنآ ىلع هلتقي لجر ىلا ىتآي ىذلاف : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ همد وه همد ىلبي هل ايلو لنق دق لجر وه اذاف هلتقل مرحم

 ٠ كلذ ريغ همزلي الو رافغتسالا همزلي هلعف ق منأ .: لاق

 ةيدلا مهل ذخأب نأ ىماتيلا ىلو دارأف ىمانب فلخو لنت لجر نعو

 دعب كلاذ اوريغ نا كلذ زرجي له مهيلع ريفونلا دارأف مدلا مهل ناكو

 ؟ اومتأ وأ غولبلا

 نونبلا منآ دوقلا طقس ةيدلا ىلا ىلولا لزن اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ىماتيلل ةيدلا ذخأي نآ ىلولا زئاجو اومتي مل وأ مهغولب دعب

 ٠ تايدلا و دوقلا ق مهل حلصأ وه ام ىماتيلل رظني : اولاتت دقو

 ه كلذ هل ناك دوقلاو ىلولا ذخأ نا كلذكو

 ىماتيلل ةيدلا تناكو دوتلا طقس لتاقلا نع ىلولا ىفع نأ كلذكو

٠ ملعأ هللاو



_ ١٢٧ 

 : ةلأشضم اديج

 نامثع لتق دعب هب ديقأ له رادلا موي نامثع رأثب لتاقلا نعو

 نوملسملا ىلوتسا ىتح برحلا ف لتقي مل ولف برحلا لبق نم ناك ناو

 ؟ دوتلا هبلع ناك له ةمألا ىلع

 ٠ نيملسملل همد امناو مامألا ىلا هلتقو هب دبقأ هنأ ملعأ مل

 ٠ هيلع ردقي نأ دعب نم كلذ هل ناك م امالا هلتق نا

 الجر برضي نآ دارآ لجر نع هللا همحر ىراوحلا ىبأ دييقت نمو

 هلتقف ىبصل اب ةيرضل تعتوفغ ىبصي ه اشتآف هيل ١ ١ دهأآف فيسل ام

 ؟ براضلا

 ىلع هتيد ناف ىبصلاب ىقتألل دمعتي ملل ىقتنملا ناك نا : لاق
 ٠ لجرلل ناك اذا كلذو ٥ همش علا ىلع وهو "اطخ راضلا

 اولتق اوعاش نا ىبصلا ءايلوأ ناغ ادمع هب هانتا ىقتنملا ناك ناو

 ىبصلاب لوتقملا ءايلوأل براضلا ىلع ناكو ادمع هلتق هنأل مهيبصب ىقتملا
 ٠ اطخ هتبد فصن

ىلعو اطخلا ةيد فصن براضلا ىلع ناكو ةيدلا اولبنت اوءاش ناو



١٢٨ 

 هيلا اوهآ ام دعي نم هي هاتتنأ اذا كلذو دهعلا ةيد فصن ىقنملا

 ٠ فسسلا
٠.٠ 

 ٠ دوقملا هيفو دمعلا وهو اعيمج هيلع وهف كلذ لبت نم ناك ناو

 : ةلاضم ةه

 ملف هلجر وأ هدي تلشف هلجر وأ هدي ف الجر حرج لجر نعو

 ٠ تنع وأ تحص مث ةنس ءىش اهيف نكي

 ؟ تنعو تحص هتس ىلا حورجملا لوعي نأ حراجلا ىلع له

 ىلع تربج نآ ةيدلا هيلع امناو كلذ هيلع سيلغ تفصو ام ىلعف

 ٠ تنع ريغ ىلع تربج نا حرجلا ةيد هيلعو تنع

 : ةلاسم و

 ح ربجلا حص ىتح ه سيقي ملف احرج اهجوز تحرج ةآرم أ نعو

 دقو كلذ ف لمعلا فيك هتجوز ىلا حرجلا سرآ لجرلا بلطو ماتلاو

 ؟ هسايق فرع الو سقي ملو حرجلا حص

 شرآ ه_ل لانت هنآ هللا همحر بوبحم ني دمحم نعف تفصو ام ىلعق

 بلطي موب حرجلا سايقف حصي نآ لبق هسايق فرعي مل اذا ةيماد

٠ كلذ نم رثكأ هنأ ملعي نأ الا هيماد شرأ هل نوكيف هشرأ



١٢٩ 

  3ةلآاسضم :

 لاح ىلع ىهو حيرلا هبشي ائيس اهنطب ىف تدجو ةآرما نع هتلأسو

 بارشلا تبرشف ةذنبابدلا حير هدجت ىذلا كلذ نأ تنظف ضيحلا

 نأ الا تيم وهو امات انينج تحرطف جوز عم ىهو اضيأ هل تلمتحا وآ

 نه كلذ ترتسو ركذ مأ ىثنأ فرعي مل هنأ الآ ةنيبتسم همات هحراوج

 ؟ ةبوتلا ةآرملا تدارأ اذاغ اهجوز

 ركذلا ةرغو ىثنألا ةرغ فصنو ركذلا ةرغ ةيد فصن اهيلع : لاق

 مهرد ةئامعبرأ كلذ فصنو مهرد ةئامثالث ىثنألا ةرغو مهرد ةئامتس

 ةيدلا هذه نم اهثاريم ةآرمللو بألا ةثرو ىلا اهملست امهرد نوسمخو

 ٠ بألل اهلك ةيدلاو ائيس نينجلا نم ثرت الو اهجوز نم

 ىف اهجوز ىف اهثاريم ةأرملل ناكو هتثرول ةيدلا تناك بذنا تام اذا
 . ىح بئلاو نينجلا تحرط اذا كلذو اهيلع ىتلا ةيدلا هذه

 نينجلا ةثرول ةيدلا اهيلع ناك بألا توم دعب نم نينجلا تحرط ناو
 ٠ ائيش هنم ىه ثرت ملو

 ج ةلآاسنم ة

 تام ىتح دلبلا لهأ هوكرتف دلبلا ىف ىثنخلا حرط نا تلتقو

 . مهنيب اميق

( ه ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٩ م )



 ٠ ةيدلا مهتمزل تام ىتح اولزن اذاش

 اهنوقرفي مهيلع ةيدلا تناك امحر الو امأ الو ابأ هل اوفرعي مل نا

 ءاملا ىلع ردقي نم ٥آر دقو اماعط دجب مل لجر لثم اذهو ءارقفلا ىلع

 ٠ ةيدلا هيلع تناك تام ىتح هقسي ملف

 هق_سب ملف ءاملا ىلع ردقب نم هآ رف ءام هعم نكب مل نم كلذكو

 مهيلا بلطو كلذ هب هنأ اوفرع اذا اذهو ةيدلا هيلع تناك تام ىتح

 ٠ هوطعب ملو هوعنمف

 لضف هودسثري ملخ اموق دسثرتسا اذا قيرطلا لضي نم كلذكو

 ٠ اذه هايسآو ةيدلا مهيلع تناك تامف قيرطلا

 : ةلاسم ةيج

 لعجو لتق هنأ مث هتوم لبق موتل همد لعج لجر ىف تركذو

 نيذللا اوءاجو همد نم مهآربآو لحلا ىف هاخأ اولتق نيذلا لوتقملا خأ

 ٠ لوتقملا مد نمل همدب نوبلطي هتايح ىف همد لوتتلملا مهل لعج

 نم موقلل همد لعج ىذلا لجرلا اذه ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 مهل لعج ىذلل سيلو ءايلوألل مدلاف كلذ دعب لتق مث لتقب نأ لبق

 هسفن ىلع فاخ دق هنآ الا همدب مهبلطم لطبو مهل قح الو ءىش مدلا

. باوصلاب ماعأ هللاو لطاب هتايح ف لعجلا كلذف هديكي نمم



١٣١ - 

 هلل دمحلاو اهيف لوخدلاو كاياو ميظع ءامدلا رمأ نأ ملعأو

 كيلع مالسلاو مالسلا هيلعو هيبن دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر

 ٠ هللا ةمحرو

 : ةلآسنم ةيج

 نييبت مث ادمءتن٥ كلذ ىلع هلتقف اما رح لجر لنقل دمعت نم كلذكو

 ٠ همدب لتاقلا اذهل نم لتق هنأ كلذ دعب هل

 ٠ ةريثك اذه هايسشأو هبلع ءىت الو اسا دت : اولاق

 : ةلاسم هج

 : باتكلا رغ نمو

 ريغ نم ىأ ةريان ريغ نم الجر ناسنا لتقي نا وهف كتفلا لتق قو

 ةأرملاب ةعامجلاو دحاولارم ةعامجلا لتقي اذهف بابسلا نم ببس الو ةعازن

 + ملع آ هلل ١ و

 : ةلآادنم وج

 : بانكلا ىلا ةفاضالا نمو

املف مهلتق نوديري موق ىلا اوراس موق ىفو ىراوحلا ىبآ نعو



١٧٣٢ 

 ائيث لعفي مل نم مهيف لعفو لتقو ىمر نم موقلا ىف ناك اوقتلا

 ٠ هربسم نم ةبوتلا دارأو كلذ ق

 ناكو هسفنب مهرثكو نيملاظ ةاغب موق عم راس لجرلا اذه ناك نا

 مزلب ام لتم همزلي هنأف اولان ام مهنم اولانو موقلاب اوعقو ىتح مهعم

 ٠ لنتي ملو مري مل ولو كلذ لعفو

 كرسنأ دقف هسسأ ر د ١ ورس رظن نم ل انن هنأ ء اهتتفل ا ضعب نع دجوي

 .٠ همد ق

 ناءعآ نم مهنمف هيلا اوراسو لجر لتق ىلع اوعياب مونت نعو

 !وند ىتح اعيهج هيلا اوراسو هباودب مهنمو ناعطب نم مهنمو هحالسب

 اذه مد ىف ءاكرش مهلك ءالؤهف ٠ هلتق مهنم لجر مدقت مث اعيمج هنم

 ٠ لجرلا

 دئاقلاو هلام ةصاخ نم ثدحآ نم ىلع مرغلا امنآف لاملا نم ائيش

 ٠ كلذ عبمج همزلم مهل

 ٠ كلذ ق مهنم عيمجلل ةم زال ىهف ةمون ١ امآ و

 مهنم مدن نم مدن 4_دلا اواصو املف لجر لتقتل اوجرخ اذا امأو

؟ ليتقلا لتق ىتح رهاس هحالسو عجري ملو امدان امئاق ىقبو كلذ ىلع



 _ _ ١٣٣

 ٠ هيلع درق ال و :7 دل ١ هيلع ن ١

 دوق الو ةبوتلا هيلعف ا همئاق ىقبيو هف2_س دمغو مدن ناو

 ٠ هيد الو هيلع

 ٠ موقلا كيرش رهف هسأر داوس ىلا لوتقملا رظن ناو

 عسي امم ارمأ وأ احلص نوديري مهنأ مهضعب عم اوجرخ ناو

 لتقي مل نم ىلعف لاحلا اذه ىلع اولتتو ناك ام مهنم ناك اولصو املف

 ٠ رافغتسالاو ةبوتلا مهتلمج نم جرخو لدي ملو ضري ملو

 اذا هلع درق الو ةيدلا هفيس ارهاست هسفنب ارثكم ىقب نم ىلعو

 ٠ كلذل ديرم ريغ ناك

 رظن اذا لعافلل كيرش وهف رمألا عقو ام نيح ىف كلذ دارأ نم امأو

 ٠ هسأر دا وس ىلا لوتقملا

 نع عفدلا نوديري حالسلاب اوحاص موق عم جرخ لجر فق : ليتو

 ؟ ءامدلا اوكفسو لطابلاب اثادحأ موقلا ثدحأف مهعم ميرحلا

 هوجولا نم هجوب هيلع نيبتي ملو كلذ بحي ال لجرلا اذه ناك ناف

 هل زوجي ليبس وأ ميرحلا نع عفديل ةليسولا ليبس ىلع جرخ امناو

 ىلع ردت الو ةنوعم الو كلذب ىضر وه هنم نكي ملو كلذ هريغ ثدح ام

 ىون ام ءىرمأ لكلو نامض الو مثا ىدنع همزلي مل لطابلا راكنا

٠: ىون ام هيلعو



 - _ ١٣٤

 : ةلأسم ديج

 لجر رقأف قيرطلا ىف ةلوتقم تدجو ةأرما ىف ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ اهيلع ايدعتم وأ اهلتقل ادمعتم اهلتق هنأ

 مهتبحاصب لجرلا اذه اولتق اودارأ نا اهؤايلوأل كلذ ىف رايخلا نأ

 مهلف ةريان ريغ نم اكتف اهلتق نأ رثي نأ الا ةيدلا فصن هيلع اودرو

 ٠ ةيدلا فصن هيلع اودري الو مهتبحاصب هولتقي نأ

 ادو_ق اهب اوذخأي الو لناتلا نم ةيدلا ةآرملا ءايلوأ دارأ ناو

 : ةلآاسضنم ةچ

 ٠ هدلاو اهيلع مدقتي نأ الا كلذ ف

 اهيلعف بوقث ةعبرأ امهنم ةدحاو لك نينذأ تبقثف اهيلع مدقت ناف

 ٠ سشرألا اهيلعو ء اوس هلكف هدلاو اهيلع مدنت . دقو ىثنآ وأ

 ٠ ريثك فالتخا اذه ىفو هوبأ اهيلع مدقتي مل ول

نذأي مل ولو ةيبصلا بقث ىف صيخرتلا نيملسملا ضعب نع تظفحو



. ١٣٥ 

 ىلع مدقت دق دلولا نوكب نأ الا . ساانلا ةماع ق كلذ نأ اهدلاو اهن

 ٠ اهمزلي : لوتق

 . .قئتل ١ ريغ ببس ةننألا ىلع دلوتي نآ الا اهمزلي ال : لوقو

 ٠ قيفوتلا هبو ملعآ هللا و

 ٠ ذفانو محالتم عضوبو ما د نذألا حورجو : عضوم قو

 : ةلأسم ةع

 : اهيف فلتخم تايدلا

 لا_ةيو لاح لك ىف امهرد نورشعو ةئام هتميق نأ : لاق نم لاق

 ٠ ةلئاسلا ةميقلا هذهل

 نآ لوقي نم لوت ىلع كلذو مه رد ةئام هنميق : لاق نم لانتو

 ٠ مهرد فالآ ةرثع ةيدلا

 ٠ افلأ رشع انثا اهتميق نأ : لوقي نم لوق ىلع لوألاو

 : ةلآضنم وج

؟ ةدم هل له لمعلا ةيد همزل نمعو ىراوحلا ىبآ باوج نم



 _ _ ١٧٣٦

 ٠ ثلث ةنس لك ىف نينس ثدااث ةدملاو ةدملا هل معن

 . دوق هيف سيلو ةيدلا هيف مزلي لتقلا ناك اذا اذه

 ٠ لجخلا نم هبلع اولعج ام وهف الجأ كلذل هل

 ٠ لجأ هل سيلق الجآ هل اولعجي مل ناو

 اوطعي ىتح زئاجلا ىلع سبحلا امناو سبح بئاتلا ىلع سيلو

 ٠ قحلا

 مزلي بنذ نم بئاتلا اذه ناك اذاف هيلع سبح الف قحلا ىطعأ اذا

 ٠ هيلع سبح الف دوقلا هيف

 ٠ ةيدلا نع عنتمي نأ ال ١ هبلع سبح الف اطخ ناك نا و

 ةيد ق لجألاك اهيف لجألاف دوق اهيف نكي ملو ةيدلا همزل اذا امأو

 ` ٠. هلآو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو أطخلا

 ش ةلآتنم 3

 تضمف لجرلا ف ةيرض الجر برض لجر نعو ىراوحلا:ىبآ نعو
 . جرعي وهو سبيت مل اهنأ الا ةفيعض لجرلا

 دت تناك ناف ترصتقو تلش دق لجرلا اذه لثج ر تناك نا

٠ لجرلا ةيد همان ةيدلا اهلف ضزألا. لانت الو اعصأ ةرثع اتنثا ترصت



. ١٧٣٧ 

 كلذ باسحيق لتأ تناك ناو ٠

 كلذ سايق ىلع فقوت ال فعضو اهيف عجو الا صقنت مل تناك ناو
 هعلض ف ى ره امو هنم نم صقن امم ى رب امك نيل دع ٠ موس هل ن اك

 ٠ ٠ 7 : 1 ٠ و

 : ةلأسم نإ

 : باتكلا ريغ نم

 مدنلا عم نيرهش مايصف دجي مل ناو ةبقر قتع لتقلا ةبوت

 دمعلا ق بجوي مل نم مهنم دمعلا لتت ةرافك ق فالتخالاو رافغتسالاو

 ٠ ةرافخك

 داق ناف ادمعتم انمؤم لتت نمو ةبوتلا عم أطخلا ىف ةبجاو ةيدلاو

 ٠ مهضعب لوق ىلع ةبوت هل ناف :7 دلا هنم لبق وأ لتقف هسفن

 : ةلآسضم اي

 ؟ ادمعتم تيم لجر سأر عطق لجر نعو

 . تيملاب داتي ال ىحلا نأل دوقلا هيلع سيلو ةيدلا هبلع نا

 ارثؤم اندجو اذكه هيلع ءىش ال هنأ ليق تيم دبع سأر عطق ناو
. ٠ زاجيالا بانك ق



_ ١٣٨ _ 

 : ةلاسم ادهج

 طئاغلاو لوبلا ثدحأ ىتح الجر برخ لجر ىراوحلا ىبأ نع

 ٠ لدع موس طئاغلا ثدحلاو لدع موس هيف : لا نم لاق دق

 ٠ كلذ نم لقأ لوبللو امهرد نوعبرأ طئاغلا ثدحلا : لاق نم لاقو

 ٠ لارتخلا نم لوق كلذ لعلف امهرد نيرشع لوبلل اطعأ ناو

 ةسمخف رثؤت مل ناو مهارد ةرشع ترثأ ةبرض لكل : ليق دتو

 ٠ مهارد

 ٠ كلذ هلف رثكأ ةبرضلا سثرأ ناك نا رفوألا اهل : لاق نم لانق دتو

 برضلا سرآو ثدحلا شرآو لوبلا شرآ هل : لات نم لات دتو

 ٠ باوص كلذ لكو اعيمج

 : ةلأسم وجا

 ملو ١ رثآ هتلح ق ن اكو رخأ قلحم ذخآ نأ هن ١ لجر رقأ ن ١ : تلتو

 ٠ رثأ هيف نكي

 . مهارد ةرثع انعم هتيدف هيف ناك ناف تفصو ام ىلعخ

٠ ملعأ هللاو مهارد ةسمخ هل اودعأ مل نبمئاسلا دحأ



_ ١٣٨١ 

 ةلاسم ةه :

 ردقب اههجو ىف ترثأف راذلاب ةيبصلا تعدس ىتلا ةآرملا امأو

 ؟ ةربلا

 هجولا ىف ةرثؤملا ىف ليق دق هنأ : ىعمغ ٠

 مل ناو مهارد ةرشع اهسثرأ نأ ةرحلا ةييصلا ىف ترثك وأ : تلق

 ٠ اهتعدس ىتلا ةعرسلا كلت ةبرضلا ماقم موقت تناك رثؤت

 ىق ام ماتم موقت ام وآ ةرثؤم ريغ تناك اذا ةيرضلا ىف : ليق

 ٠ مهارد ةسمخ ةرحلا ةيبصلا هجو

 : ةلآسنىم يج

 هبلطف قح هبلاطم لجر نيبو هنيب ناك نمعو ىراوحلا ىبأ نع
 ٥ رعش نم جرخ هنأ ملعيب ملف ٥ رعش كسمأف هيل ١ راث ىتح 7 ملف

 صاصق كلذ ى هيلع بجي ىرت ام هرعش نم هديب جرخأف مجر مث ءىش
 ؟ :7 د وآ

 ىرن الف ائيش هرعس نم عزن هنآ ملعب مل اذاغ تفصو ام ىلعف

 ٠ ةيمد الو اصاصت هملع

 تقؤم ءىش كلذ ف سيلو هضريلف لعف اميف هعجوأ دق ناك ناو

٠ ملعأ هللاو اندنع



 : ةلأسم .9

 ةبسثخب وأ هفكب هفصخف هبجعي مل ائيسث لجر ىلع ركنأ لجر نعو

 هبلا بلطو هدوثم هكسمأف لجر ىلع ىح هل ناك نا كلذكو هل بجي ام

 ؟ بوثلا بحاصل بجي ام بوثلا قرخناف هقح

 ةرشع ةبرضاا س رأف هيف رثأف هفكب هبرض ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هجولا ريغ ىف ترثآ اذا مهارد

 ٠ امهرد نورشع هجولا فو

 هجولا فو هجولا ريغ ىف مهارد ةسمخف رثؤت مل ةبرضلا تناك ناو

 ٠ مه ارد ةرشع

 .٠ هحرج سايقب ه٩اذ هحرج ناك نا و

 رئثؤن مل اذا مسجلا ق اندنع هدلع سيلف هحرج نكب مل ناو

 ٠ حرج نكم مل اذا ةيبيرضلا لثم اندنع وهف رثأ ناو

 7 بوثلا ةميت نم. همرخلا صقنأ ام ةميت هيلعف بوثلا امآو

 : ةلاسم دهي

٠ تنعو ترصخقف حرج لجرلا ق عقو أذا رئؤمل ١ وبأ لات



_ ١٤١ 

 ةلماك اهتيدف ىشملا ف ضرألا لنت ملو تلسث ىه ناف ٠

 ائكتم الو اهيلا الئام سيل ميقنسم وهو ءىش اهنم ضرألا لان ناو

 رثألا ساقي هناف هيلع ءىشو كلذ ىلع ءىش اهنم ضرألا لان ناف اهيلع
 . ىشملا دنع اهنم ضرألا لاني ام رظنيو اهنم ضرألا لاذي ال ام رظني مث

 ءزج وأ اثلث وأ اسمخ وأ اسدس اهنم ضرألا لاني ىذلا ناك نا

 ةمات ا۔هتيد ىف اهنم ضرألا لان ام باسحب ىناجلا نع جرخ اهنم

 ٠ ةمات لجرلا ةيد ةيدلا ىف ىقب ام ىناجلا هبلع ىنجملا ىطعآو

 : ةلأسص دج

 لتق هنأ رقأ لجر ىف نامثع نب ناهبن نع ىراوحلا وبأ لات

 ٠ هتراو اذهو انالخ

 ٠ هبلع تيث اذه اخأ تلتق لانق اذا : لاق

 ملو ةمهتلا تعثو دنف هنع افع ناف هيلو ١ ذهو انالف : لاق ناو

 ٠ هيلو اذه نا هلوقت لبقي

 اذ_ه نا ةحصلاب الا مكاحلا هيلع مكحي الو همد مده هلتق ناو

٠ هريغ ايلو هل نوملعي الو هيلو



١٤٢ 

  :3ةلاسم :

 دوقنلا رضحو مامالا ىلا عفر اذا ىتح لجر لتقب فرتعا لجر نعو

 ٠ هفارتعا نع داع

 صاصقلا هنع لطبيو كاذ هلف ىنم اتعلو ايذك كلذ تاق امنا : لات

 ٠ ةقرسلا ىف دحلاو ةيدلاو

 هلنتتي اذه فرتعا مت هلنق نم ىردب ال الونتم بيصآ ناك نا : لاق

 ٠ هفارتعا دعب هنعجر هعفني ملو هب ديقأ

 ؟ ةلاسم :3

 هنيب عقو لجر نع هللا كمحر تلأس ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 الجر برضغ هعم لنانف لجرلا كلذل خأ ءاج مث لانف ساان نييو

 ىخأ ىلعو ىلع ةيدلا براضلا لات ٠ صاصقلا بورضملا بلطو ةمرض

 ٠ ائيش اهنم ىطعأ ال ةيدلاو برضأ مل انأ لاق

 صالخلا دارأو برض ىذلا رد را اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةيدلا هيلعف

 ٠ هيلع ىعدا لونقمل ١ ىلو فا امنا ناك ناو

 اهناف مك_دلا ىف ناك اذاف هيخأ ىلعو هيلع ةيدلا هذه : لاقو

. اذكه الا رارقالا هنم نكي مل اذا هيخأ ىلعو هيلع رارقاب ةيدلا فصن



١٤٣ 

 ةل اسم وج =

 : باتكلا رغ نم

 لجرلا نيبو اهنيبو ءىش لك ىف لجرلا ةيد فصنك اهتيد ةآرملا نأ

 ٠ اهجوز الا صاصت

 قف صاصقلا امهنيبو ةحارجلا ىف صاصق نيجوزلا نيب سيل

 ٠ ز .... !)

 ة ةلأسم ج

 ؟ دوقنلا لبقت مهدحأ وأ لوتتملا ءايلوأ تام اذاو

 ے ٩١ ٠ ةيدلا ثروت امناو ثروي ال مدلا نأل ةيد عج دوتلا طقس
 م ص

٠ " 

٥ 

 اوذخأ اوءاش 9 رايخلا هئانلوألا ناك ةدمعنم الجر ةآرملا تلق اذاو

 ةيد فصن اهلام نم اوذخأو اهولتق اوءاش ناو ةمات ةيدلا اهنم

 ٠ لجرلا

اهلام نم اوذخأي مل اهولتق اذا مهنأ : ءاهقفلا ضعب لات دتو



١٤٤ 

 اودارأ نا هولتي نأ اهؤاىلوألف ادمعتم ةأرملا لجرلا لنت اذاو

 اكتف اهلتق نوكي نآ الا هولتقي نأ لبق ةيدلا فصن هورضحيو ةلتق

 ٠ ائيس هيلع اودري الو هلتتت اودارأ نا هولتقي نأ اهؤايلوفاف

 كلذبو اعيمج اهب اولتق اكنف دحاو نم رثكأ اهل لتاقلا ناك اذاو

 ٠ ةنسلا تءاج

 : ةلأسم 3

 ةيرق فق اليتق لتق دق ناك ىلوم نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 اولتق ىنح لجر مهيف جرخو ةيرقلا كلن لهأ نم سانلا هيلا جرخ مث

 ىلوملا كلذ برض دق مهعم ىعس ىذلا لجرلا اذه ناكو ىلوملا كلذ

 ةبوتلا لجرلا اذه دارأ مث لتق ىتح مهعم ناك هنأ الا هيرضي مل وأ

 اوطعي نآ موقلا عنتماو بوتي نآ بحأو برض دق ناك نا هيلع ىرت ام

 لوتقملا ءايلوأل لجرلا اذه مزلي ام اوعنتمي مل وأ مهسفنأ نم قحلا

 ؟ هتصح هيلع امنا ةلماك ةيدلا هيلع

 هيلعو لوتقم ا ء ادلوأل ةيدل ١ ق هنصح هيلع امناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةبقر قنع ةرافكلا

 ق مهعم ناك اذا برضي مل وآ برض نيرهش مايصف دجي مل نا

٠ ىلوملا اذه لتق



_ ١٤٥ 

 هسنج ىلا ةيدلا تملس ثراو هل فرعي سيل لوتقملا ناك ناو

 ٠ ةءارب هسسنتحل : سيلو

 ٠ مهيلا ةيدلا ملسي نآ هيلعو ءىرييب مل كلذ نم هسنج هئربآ نا

 مل ناف هيف ةالصلا متي ناك ىلوملا لتق هيف ىذلا دلبلا ناك ناف

 نم ىطعيف هدلا ىرقلا برتأ ىلا رظن هسنج نم دحأ كلذ ىق نكس

 . ةيوسلاب مهنيب مسقيو ءاوس اهيغ ىثنألاو ركذلاو هسنج نم اهيف ناك

 برق ماحرألا نم دحأ وأ هلاخ تنب وآ هلاخ ىلول ١ ناك ناف

 نم م احرأذل ١ نم دحآ هت ربأ وأ سنجل ١ نم ىلوآ وهف دعي وآ هيسن

 ٠ هللا ءاش نا ءعىرمي >دفظكف مدلا نمو ةيدلا

 نم وأ سنجلا نم دحآ هل دجوي مل ناف سنجلا لثم ماحرألا سيلو

 ةيدلا تناك محر الو هل ثراو الو سانجألا رغ نم ناك وآ ماحرخلا

 ٠ هدلب ءارقف ءارقفلل

 ة ةلأسم حد

 فيسلاب هبرض نم مهنم هحارجب هوباصآف موت هيلع مقو لجر نعو

 ه_ةح هوطعي نأ دارأ مث رجحب هامر نم مهنمو ةيدمب هنعط نم مهنمو

( ٥ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٠ م )



_ ١٤٦ 

 هل اونمضق ةحارج ةيد قف حلص مهنيبو هنيب ىرجف كلذ ىلع اوقفتاو

 مهنيب هوطعآو رثكأ وأ لقأ ةحارجلا سرأو ءوسلاب مهنيب مهرد فلأب

 حلصلا ناك امناو حلصلا دعب نم تام حورجملا لجرلا نأ مث مهرد ةئام

 نم عجر نم عجرو حورجملا تام نآ املف ةحارجلا تئرب نأ دعب نم

 انأ رخآلا لاقو ةنعط هتنعط انأ مهنم دحاو لاقف هوباصأ نيذلا ءالؤه

 ؟ هنم جورخلا فيك مأ حلصلا اذه مني له رجحب هتيمر

 ءالؤهف كلت هحارجب تام دت لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ىمارلاو نعاطلاو براضلا لجرلا اذه ىلا اودصق نيذلا اعيمج رفنلا

 + ءاوس كلذ ف

 . هباصأ نم لثم وهف هبصي ملف هبرضو هامر نا كلذكو

 هب اوكنغ اونوكي مل ناو اعيمج مهيلع دوقلا ناك هب اوكتف اوناك نا

 ٠ مهنيب هرئان ىف كلذ ناك

 + ةدحاو ةيد ١لا ةيدلا اودرو اعبمج مه ولتق لوتقملا ءايلوأ دارأ نا

 نآ نييقابلا ىلع ناكو هبحاصب مهنم ادحاو اولتق اودارأ ناو
 ودرب ١ ١ دل 7 ٠

 اعيمج مهيلع سشرئلا ناك هتحارجب تمي مل لجرلا اذه ناك ناو

. ةصاخ حراجلا كلذ ىلع تناك هنيعب حراج ىلع ةنيبلا حصت نآ الا



. ١٤٧ 

 اذا اذهو هحرج ةبد مهنم دحاو لك ىلع ىمارلاو براضلا كلذكو

 ٠ هنيعب م!ر وأ براض وأ حراج لك ىلع ةلداعلا ةنيبلا ثحص

 مهيلع ةيدلا ناك مايأ ةئالئ دعب نم هتحارجمب تام لجرلا ناك نا

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو هبصي مل نم ىلعو هباصآ نم ىلع اعيمج

 لعف امك كتفلا نأ ملعأف كل هفصاو وه كتفلا فيك تركذو

 كتفلا وه اذهف ىنلوزنلا ديعس نب دمحم ف ىقاتسرلا ظوفحم نب رغيج

 ٠ هيقف رظنآو هربيدنو كلذ مهفأ اذه هابسنآو هنيعب

 : ةلأسم ج

 كراسث مد ف دوق همزل نميف هللا همحر ىراوحلا ىبأل باوج نمو
. 4 . 

 قحلا 4:طعبو ل ونخم ١ ءايلوأ ىلا هديب ىقلي نآ بئانلا اذه ىلعف

 غولبل ارظتنم نوكي امناو كلذب الا هل ةبوت الو نيملسملا ىآرب هسفن نم

 نع ةيزجمب ةريرسلا فق هتبوت سيلو هيآرب سيل نيملسملا ىآرب ىبصلا

 ٠ كلذ

 ٠ ةينالعلاب لجرلا لتق ناك امك ةينالعلاب الا هتبوت نوكت الو

 ىف رظنلاو لوتقملا ءايلوأ ىلا كلذ راهظلاب الا ةبوت هل سيلو
٠ نيملسىلا ىلا هرمأ



_ ١٤٨ 

 تزاج رمأ ف رظنلا نيملسملل ناكو هسفن نم اذه ىطعأ اذا

 ٠ هتداهش تزاجو هفلخ ةالصلا

 قلعتل ءايلوألا ىلا ةبوتلا راهظا هيلع بجي امنا : ديعس وبأ لاق
 ٠ رايخلا ءايلوذللو ةيدلا وأ دوقلا هيلع بجي هنألو هيلع قحلا

 كلذ نيبأ مهملعي الو ةيدلا ىدؤي نأ هل زاج ةيدلا هيلع امنا ناك ولو
 ٠ مهقح مهيلا ميلسد اذا

 ة ةلأسم 23

 ميتب تيب ق ليتق نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج نمو
 ٠ ا ذه ةيد مزلت نم هسفن ق وأ

 تيبلا كلذ ىف ميتيلا تيب ف ليتقلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ءاوس اذه ىف غلابلاو ميتيلاو هتلقاع ىلع ةيدلاف

 : هتيب ىف الوتقم دجو ىذلا امآو

 ٠ هتلتاع ىلع هتيد : لانق نم لاقف

 ٠ ةيد هل سيل : لاق نم لاقو

 ٠ هب لومعملاو رثكألا وه لوقلا اذه نا انعمو ذخآن لوقلا اذهبو

 : ةلاسم وج

 ىردي الو اهريغ وأ راد نم ةيمر هتباصآف ةيرق ىف رم نمو
؟ ىه نمم



 س ١٤٩

 ٠ فصتنيو هنيعب ناسنننا ىلا ىعدي ىتح كلذ ف هل ءىش الف

 ٠ ةماسقلا هلف كلذب تام اذا امآو

 ؟ نيتيرق نيب هالف ىف ليتقلا دجو اذاو

 . نيتيرقلا لهآ ىلع وه.

 ىف ناك اندنع ءاوسو اهلهأ ىلع ناك برقأ امهدحأ ىلا ناك ناو

 . قيرط ريغ وآ قيرط

 ة ةلأسم وج

 نم ملعأ الو لوقب نآ ىبأو ةماستلا همزلن نم فلح اذا : لانتو

 نكمي سيلو هلتق انالغ تيأر انأ لاق وأ هلتق نم ملعأ انأ لاق وأ هلت
 ٠ هلتق نم ملعأ انآو هلنق نم ملعآ ال ىنأ فلحأ نآ

 نم ملعب ال هنآ نيميل ا نع هثري ال اذه هلوقت نآ : رثؤملا وبآ لات

 ٠ نيميل ١ مك احلا هنع عضي ال و هلنت

 مكاحلا 4 فلح نأ لجأ نم لسرم نمي ة رافك هبلع : ورمع لانتو

 ٠ هلتق انالف نآ ملعي وهو هلتتت نم ملعي الو

٠ رثؤملا ىبأ



١٥٠ 

 ةرافك الف هلتق نم ملعي ال هنأ ناطلسلا نم اربج فلح اذا امأو

 ٠ هيلع

 ٠ سبح وآ برضي ناطلسلا هدده ١ ذا كلذكو

 ؟ ةلأسم 3

 ٠ هلنت ىف هيلع ءىش الف برضلاب تيبلا بر صللا ادب اذاو

 برضلاب صللا هأدبي نأ لبق نم هلتق تيبلا بحاص ناك ناو

 ٠ عاتملا مضي هدجو ناك ناو ةيدلا هيلعف عاتملا مضب هدجو الو

 : ةلاسم ادج

 مث احرج حرج لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 اذه ملعي ملو هل عقي مك فرعيو حرجلا ساقي ملو هلحاف هنم هلحتسا

 تام ىتح هحرج هيلا بلطي اذه عجر مث هلعل حرجلا بحاص هنأ

 ٠ امهدحأ

 لحلا زوجي ال جورفلاو ءامدلا نأ اولاق دقف تفصو ام ىلعف

 . اهب اهلهأل رارقالا دعب نمالا اهيغ

 بلطي عجر مث هنم حرجلا كلذ نأ رقي ملو هلحتسا دق ناك اذاف

٠ حرجلا كلذ شرآ هيلعف هحرج هيلا



_ ١٥١ 

 وهو هن لحأغ حرجلا سايق فرعي ملو حرجلاب هل رقآ ناك ناق

 ٠ كلذ دعب هيلا بلطي عجر مث حرجلا شرآ مك فرعي ال

 ٠ كلذ ف ةعجرلا هل نأ : ءاهقفلا نم لاق نم لات دقف

 لئم حرجلا شرآو مهرد ىتئام سرآ ىلا هلحتسا دق ناك ناف

 ٠ كلذ دعب ةعجر هل نكي مل هل لحف لتآ وآ كلذ

 : ةلأسم ديج

 اهسخن ةمطللا نع كلذ دعب هلحتسا مث الجر مطل لجر نع لئسو

 ؟ لحلا اذه هيزجي له اسثرآ ركذي ملو

 هركذو اهايا همطل ىتلا ةمطللا هفرع اذا كلذ هيزجي هنآ ىعم : لاق

 ٠ اهابا

 ٠ لحملا هيلع عجري مل ام هيزجي نآ اذه ىلع ىنبجعيو

 هنحتساف شرأنا نم اهل مك اغرعيو ةمطللا افرعي اناك ناف : تلق
 ؟ كلذ هيزجي له س شرلا نم هلحتسبب ملو اهسفن ةمطللا ق

٠ هبلع عجري مل ام ي دنع ١ ذكه : ل ات



١٥٢ 

 ةلأسم م :

 صلختي ملو ةبرض برض س رأ هيخأل وأ هدلول همزل نم كلذكو تلق

 ؟ براضلا هنرو بورضملا تام ىتح برضلا كلذ نم هيلا

 ؟ ال مأ برذضلا كلذ نم ءىرب دق هارتأ : تلق

 دقف ثرولاب هتحتساو ثاريملا هيلا عجر اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ملعأ هللاو هللا ءاش نا كلذ نم ةبوتلا عم ءىرب

 : ةلاسم ج

 : بانكلا ريغ نمو

 ؟ ةماسقلا هبف بجت اميف

 ٠ لتقلا ةمالع هيف ارح لوتقملا ناك اذا كلذ

 ٠ هلتق نم ملعي الو

 ٠ هنيعب دحأ ىلع هتثرو ىعدي الو

 ٠ ةعامج هيف ىلصب دجسم ىف دجوي الو

ء: ماحز نم الوتقم نوكب الو



. ١٥٣ 

 لمآ ريغ نم ةوادع مهنيبو هنيب موق نم دلبلا كلت نم نوكي الو

 وحن ىف مهنم بيرق ناكو هلحم وأ ةيرق نم دلبلا كلت ىلع بجو دلبلا

 ٠ هلتاق انملع الو هانلتق ام انيمي نيسمخ ١ وفلحم ا : كلذ

 ٠ ةماسق ةأرما الو نونجم الو ىبص الو ىمعآ الو دبع ىلع سيلو

 اوهتي ىتح ناميألا مهيلع تررك الجر نيسمخ نم لقأ اوناك ناف
 ٠ انيمي نيسمخ

٠ ةيدلا اوعفدي مث انيمي نيسمخ فلح ادحاو الجر ناك ناو



 ۔ ١٥٤

 نوتسلاو تلاثلا بابلا

 :ؤ

 دودحلا ةماتا ىقو هماكحأو دترملا

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 اهيلع ضرعيو لتقت ملو تسبح مالسالا نع ةآرملا تدترا لذاو

 ١ ديأ تسبح الا .و تملسأ ناف مالسال | .

 ناف مايآ ةثالث مالسالا اهيلع ضرعيو سبحت : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ ثلنق مالسالا نعنبا ناو تكرنو ثتملنس ا

 ٠ لتق الاو ملسأ ناف مايأ هثالث سبحي لجرلا كلذكو

 : ةلسم ="

 باغ اذا هذخأي وآ تام اذا هثراو هذخأب له ريبك وأ ريغص ثراو هلو

ىلا وأ دوميلا عم دترا وأ ىراصنلا عم رحنت وأ ىطمرق ناك اذا هكرتي وأ



_ ٥٥\١ 

 تام نا هئاريم نم ءىش دترملا ةثرول سيلف تفصو ام ىلعف

 دالوأ هل نوكي نأ الا كرشلا للم نم للملا هذه نم ءىش ىلا دترا وآ

 ٠ راغص

 تام اذا راغصلا هدالوأل هثاريم نآ : ءاهتفلا نم لاق نم لاق دتف

 ٠ دترملا

 هلام ق راغصلا ٥ دالوأ لوع ناك تمي ملو باغ نا كلذكو

 ٠ هل هلامغ ىطمرتقلا امآ و

 ٠ ارابك وأ اراغص اوناك هتثرول هلام ناك تام ناو

 : ةلأسم وج

 كمأ عمجي دقو تومرضح لهآ ىلا ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 . ىرخأ ف مهنيب قرتفيو ماكحأ ف ةلبقلا لهأو كرشلا

 ٠ انزلا و قرسىلا لثم اهنف ١ وعمجي ىتل ١ ماكحألا ام؟ف

 دحلا :رمخلا برشو فذقلا لثم اهيف نوقرتفي ىتلا ماكحألا امآو

 ٠ ةلبقلا لهأ ىلع

 : ةلأسم ديج

لنت مث نامأب نيملسملا راد لخد اذا كرشملا نعو ىراوحلا ىبأ نع



 _ _ ١٥٦

 باصآ امدنع ردهي له ملسأ مث دحلا هيلع ماقي نأ لبق انز وأ قرس وأ

 ؟ هكرش ىف

 نه اوملسأ مث كلذ اولعف اذا دهعلا لهأ نم ةمذلا لهأ نم كلذكو

 اولعف اذاو دهعلا لهأ ريغ كلذكو سوجملا كلذكو اوباصأ ام مهنع ردهي

 ٠ اوملسأف نوملسملا مهب رفظ مث َ ذ

 نامأب اولخد دقو نيملسملا راد ىف كلذ اولعف اذاف تفصو ام ىلعف

 مهنع ردهب الو هلك كلذ مهيلع ميقأ لنت وأ انز وأ كلذ قرس ناك ناغ

 ٠ مالسلاالا كلذ

 ٠ مهنيد ىف هولحتسا اوناك ام مهنع ردهبو

 اونوكم نأ الإ اوتنآ ام دح مهيلع مانت وهف هللا باتك ق ناك ام امأو

 ٠ مهتبراحم لاح ق اوياصأ ام مهنع رده اوبراح

 هولحتسا اوناك ام الا كلذ مهيلع ميقأ مهنامأ لاح ف اوباصأ امو

 ٠ كلذ هامسش ثآو رمخل برش لثم مهنيد ق

 : ةلأسم وبع

 ,ناف مراحملا تاوذو تاوخألاو تاهمألا ءيطو لثم سوجملا كلذكو
٠ .مالسالا : ذحم كلذ ا ولعفم نأ الا هيف دحلا مهيلع ماني ال كلذ :



_ ١٥٧ 

 ةلأسم ون :

 ءاسنلا انزلا ىف دوهشلا زوجي الو ىراوحلا ىبأ باتك نم

 ىف زوجت ال ثانألا نأل ىثنأ قلخو ركذ قلخ هيف ىذلا ثنخلا الو
 ٠ هسفن انزلا ىف دودحلا

 ٠ ةأرما ةداهش هتداهس انزلا نود اميف اثنخلا و

 : ةلأسىم وج

 ؟ دح اهيلع له اهجوز مهدحأ انزلاب ةآرما ىلع اودهسث ةعبرأ نعو

 اوناك نا اهيلع اندنع ةلوبقم اهجوز ةداهسثو د_.حلا اهمزلي معن

 ٠ اهادص همزليو ال ودع

 : ةلآنىم :دهجت

 ناد_ھاش ءاج مث اولدعغ انزلا لجر ىلع اود ه ةعمرأ نعو

 ؟ ادبي نيدحلا ىأب نيملسملا نم الجر فذق دوهسثلا دحآ نا ادهف

 ٠ انزلا دح نع دوهشملا نع ءردآو فذاقلاب آدبا لاق

 ؟انزلا دح هنع تئرد ملو : تلق

٠ دودحم مهيفو هبلع مهتداهش زيجأ الف ا ودهش تددح ىنأل : لانت



١٥٨ 

 نوكتف فذاتلا ىنازلا دحتو انزلا ق هتداهسث زيجت ال ملو : تلت

 ٠ اعيمج نيدحلا تمتأ دق

 ٠ هآردف امهدحأ آردت نأ كل ناكو نادح .عمتجأ اذا لاق

 ؟ ةلآسم 3

 هدج نع د_همحم نب دلاخ نع هللا همحر ىراوحلا وبأ لان

 لتقي هنآ ةتيم هملسمةأرما ىتأ نم هنأ ءاهقفلا نم ناكو هوعس نب دلاخ

 ؟ فيسلاب

 " ةلآننم 3

 ىلص ىبنلا نع انغلبو توم رضح لهأ ىلا ىراوحلا ىبأ نم باوج

 ٠ هدلج نيعبرأ رمخلا ىلع دحدنأ ملسو هبلع هللأ

 رمخلا برش ىلع دح هنأ : هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نع انغلب

 ٠ هدلج نيعبرأ

 ٠ امه دعي ٥ دلج نبن ام رمخل ١ ىلع هنع هنلا ىضر ب اطخلا نب رمع دحو

 كلح اهكرت نم ةنس تضم لات هنآ هللا همحر عيبرلا نع اندجو

 نينامث رمخلا برش ىلع نود_حي اذ_ه انموي ىلا كلذ ىلع نوملسم او

٠ هدلج نيعبرأ رمخلا ىلع دح ام نأ ولف هدلج



١٥٨٩ 

 ةءاربلا تبجوو اهنم علخو هتماما تلازلو كلذ هنم لبق ام هنع هللا ىخر
 هنم ٠

 : ةلاسم ةرج

 ؟ هدلج نيعبرأ رمخلا ىف دلجي نأ هل زوجي له مامألا نع هتلأسو

 رارحألا لوتعلل ءاحصا نيغلابلا نم مرحملا رمخلا براش امأ لاق
 ٠ هدلج نينامث مهيلع دحلا ناب مهيف ةنسنلا تءاج دنخخ

 ٠ كلذ ةفلاخم زوجي ال : ليق دخو

٠ كلذ ىف هدلج نيعبرأ مهيلع ديبعلا نا : ليق دقو



١٦٠ 

 نوتسلاو عبارلا بابلا

 ق

 كلذ ماكحأو فرعي هل تراو ال نمو ثيراوملا

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 : ةلآسنىم 3

 ؟ اهبوبآو اهجوز تفلخو تنام ةآرما نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 باللو دحاو ماللو ةتس نم فصنلا جوزلل نأ اهيف لومعملا اذهف
 ٠ ىقب ام

 ماللو ةتس نم فصنلا جوزللف دج ناكو بأ كلانه سيل ناك ناو

 ٠ ةضيرقلا هذه ى هب لومعملا اذهف ىقب ام دجللو نانثأ

 تفصو ام ىلع وهم هجوز تناكو جوز كلانه نكي مل نا كلذكو

 ٠ دجلاو فخا ق كل

 : ةلاسم :دهج

 ملع ملو ةآرما جوزتف نامع ىلا راصمألا ضعب نم مدق لجر نعو

؟ هلام اهل له اهريغ ثراو هل



_ ١٦١ 

 كلذ ىف فلتخي هنآ ىدنع : لاق ٠

 كلذو اهريغ ثراو هل حصي مل اذا هلك لاملا اهل نأ : لاق نم لاتق

 ه ةجوزلا ىلع دري نم لوت ىلع

 ٠ بلاط ىبأ نب ىلع نع ىوري اذه انعم لعلو

 ىلع جرخي كل ذو ل 1 ١ تيب ق ىقابل ١ و 77 ١ ريم اهل : ل انت نم ل انقو

 ٠ تباث نب د_بز لوقت

 ٠ اهريغ هلعل اثراو هل

 ٠ هتفرعم نم سنؤت ىتح دهتجتو كلذ نع لآستو

 ؟ مكاحلا اهم مكحي اميف : تلق

 ٠ الدع هآر اذا نيملسملا ليواقأ نم هيلا بهذي امنآ نآ ىدنع : لاق

 : ةلآتنىم :دهج

 اهتخأو اهتنبو اهجوز تكرتو تكله ةأرما نعو ىراوحلا ىبأ نع

 تنبلا نأ مث هياع ىذلا قادصلاب هثاريم كرت جوزلا نأ مث اهمأو اهيبأل

( ٥ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١١ م )



_ ١٦٢ 

 تخألاو هنبألا امسقي فيك جوزلا ىلع ىذالا قادصلا اتكرت تخألاو

 ؟ هيلع امب جوزلا خلسننأ دت ثيح هكلاهلا هتفلخ ىذلا لاملا

 تخاللو ناثلثلا ةنبألل هتالت ىلع لاملا نامسقي امهناف تفصو ام ىلعف

 دحاو عبرلا تخاللو ناعير ره و لصألا ق فصنلا تنبلل نأ كاذو ثلتلا

 ٠ لاا نامستبي كلذ ىلعغ

 . ء ا . 3

 دبع نعو ىراوحلا ىبأو هللا دبع ىبآ ىلع ضورعم هنآ دجوي اممو

 ؟ مهتري نم دالوأ هل تدلوو جوزت

 ٠ مألل هللا ضرف ام عم مهمأ ةبصع مهثري : لاق

 ٠ اهثاريم مهمألو ثاريملا مهلف رارحأ ةبصع مهل ناك ناو

 ٠ ىه اهتبصع نم ثاريملاب ىلوأ مهمأف رارحأ ةبصع مهل نكي مل ناو

 ىلعف ةريرجي مهدحأ انج ناغ اهنتنيصعل ثاربيملاف ةتم تناك ناو

 ٠ مهمأ ةيصع

+ رارحالا نم مهتلنتاع ىلع هنا همحر هللاأ ديع وبآ لات



 ۔_ ١٦٣

 ة ةلآسنىم ادج

 . ةبونلاو سبحلاو دنهلاو جنزلا سانجألاب ثراوتي نأ تدجو

 ركذلل مهل لاملاف هسنج مهنأ دنه وأ جنزب مهنم تيملا رقأ ناف

 ٠ ضعب ىلع مهضعب لضفي الو ءاوس ىثنألا و

 : ةلآننىم ايج

 ٠ ءاسنو الاجر اهمأل اهتوخأو اهمآو اهجوز تكرتو تتام ةآرما

 ٠ ةثالث فصنلا اهجوزل

 ٠ مهس سدسلا اهمألو

 عجريف ءىش مأل او بأل ا نم هوخالل قبي ملو نامهس اهمأل اهتوخألو

 ءاوس مهنيب نومستيف مهثلث نم مألا نم هوخالا ىلع مألاو بذلاو ةوخألا

 ٠ ىثنآ الو ركذ هيف لضفي ال

 : ةلآتنم :3

 . شبحلا سنج نم همآو جنزلا نم سنج نم هوبآ ناك ناو

٠ هيبأ لق نم هسنجا هلام نآ : ليتق



١٦٤ 

 سنجل ه_لامق دنهلا نم هويآو جنزلا نم همأ تناك نا كلذكو

 هديأ ٠

 هسنجلو همآ لبقت نم هسنجل ثلثلا نأ تظفح ىراوحلا وبأ لات

 ٠ ناثلنلا هيبأ ليق نم

 ٠ هسنج نم هدلب ىف نم هثاريم ىطعي هنآ : ليقو

 امب ةنيبلا هيلعغ هريغ ىفنو هسنج نم هنأ مهنم دحأ ىعدأ ناف

 ٠ هاعدأ

 ٠ هلامب ىلوأ وهف هدلب وأ هتليبق نم هسنج نم هنأ ةنيبلا مانأ نمو

 حص امك كلذ حصي نآ الا هريغ هكراستى الاف ىلوآ ادحاو ناك ناو

 ٠ اذ_هل نوكب نأ لبق نم اضيآ اذه

 ٠ هل .ثاربملاف عضرم ىبص هل حص ىذلا ناو

 ١ ٠ د_ھ هترول ثاريملاف تام ناو

 ؟ هلئمك وه نمم دحأ مدق ناو

٠ لاملا ضبق نكي مل ناو هثرو ىذلا لوألل لاملا نآ : ليتف



١٦٥ 

 : ةلاسم ةم

 هسنج الا ثراو هل سيلو هتجوز فلخو سبدلا لهآ نم تام نمعو

 ٠ سنجلا نود هجوزلل هلك لاملاف

 ٠ نيجوزلا عم سنجل : ا ثرب ال اولاتت كلذكو

 هل ثاريم ال نم هماحرآ نم ادحأ وأ هذيأ تيملا فلخ ناو

 دلو نم ناك ماحرألا نم ناك نمل ىقابلاو امات امهثاريم نيجوزللغ فلخو
 ٠ مألا لبق نم وآ بألا لبق نم بلصلا ريغ نم وأ بلصلا

 ٠ نبملسملا لاؤس نم ددزاو

 : ةلاسم ةي

 ىقب امو سدسللا مالا بآ د_جالف همأ ايآ هدجو هننب ةنبا كرنن ناف

 ٠ تنبلا تندلف د :

 ٠ برقأ اهنأل تنبلا تنبل لاملا : ليقو

 : اذه ريغ نالوق ةلأسملا هذه ىف : ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ عبرلا د_جلل : ا واان

. ذخأن هبو لاملا عيمج دجلل : نورخآ لانو



 س ١٦٦

 : ةلأسم ولج

 تناك نآ تيأرأ ثاريملا ف ىمحي له ىثنخلا نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ىثنخاا اهيف نوكي ىتلا ةلاحلا ىف مهعم ةبصعلا لخدي له تخأ هعم

 ؟ ةآرما

 ق هم تلخد تخأ هعم ناك ناو ثاريملا ىمحب ال ىثنخلا نا

 ٠ ثاريملا

 هل لاح نمو ةينامث ىثنخلل لاح ف رثع ىنثا نم ةمسقلا نوكتو

 اهاف ةعبرآ لاح نم تخألل نوكيو ةتس وهو كلذ نم فصنلا هلف ةعبرأ

 ٠ ن انث ا ةيصعلل ىغببو ذعمرأ كل ذ نم فصنل ا

 ؟ ةلآبنم ةهج

 ثراو هل فرعي ماو تومي لجر نعو ىراوحلا ىب باوج نمو

 نا ءىنب ءارقفلا كردي له هثراو ءىجي مث ءارقفلا ىلع هلام قرفيف

 ؟ قاب ءىش مهيديأ ق ناك

 ٠ هل وهغ ثراولا مهيديأ ق دجو ام معن

 ىلع اوردتت نمل ثراولا ىبا هدر مهيلع ناك ءارقفلا هكلهتسأ 7 كلذكو

«. ء ١ رقفلا ىلع هلام قرغي نأ ىصوأ نركي نأ ال ١ مهيلع نيد وهق ال ١ و كلاذ



_ ١٦٧ 

 الف ثراولا نع لاؤسلا ف غلايب نأ دعب نم تيملا ىآرب قرف نا

 مهربخأو مهيلع قرفملا مهملع نوكي نأ الا كلذ دعب ءارقفلا ىلع مرغ

 ٠ ك'ذ ىلع اوردق اذا مرغلا مهمزلي كلذ د_نعغخ لاملا اذه بيسي

 ؟ د_حأ ىلع نيد وأ دحأ دب ق ةنامأ نم لالا اذه ناك ناو

 ىلع مرغلا ناك كاذ دعب ثراو هل حص من نيمألا وأ ميرغلا قرفب

 ٠ ميرغلا وأ نيمألا

 ؟ ثراو كلذ د_. عت هل حص منت كلذ لعف اذا

 ءارقفلا ىلع مرغ الو نيملسملا لام تيب ىق مكاحملا ىلع مرغلا ناك

 ءارقفلا دي ىف هنيعب ءىش دجوي نآ الا ميرغلاو نيمألاو مكاحلا هلعف اميف

 ٠ ثراولا ىلا درب هنأف

 ٠ كلذم ءارقفلا ملعأ دت ىصرولاا نوك_د نأ الا ىصرلا كلذكو

 : ةلآبضنم بج

 ضثارفلاب قحال تادجلا سدس ىراوحلا وبأل ةميدق ةروثنم نم

. ضمئارقلا لرع نم لاع



 س ١٦٨

 نبجحي الو نهل ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ةمعط اهنأ انغلبو
 ٠ نهبجي الاف مذلا ىرس اماغ مأل االا دحأ تادجلا

 ثرا تيملا مآ مآو تلحملا ىبأ دعبم نم تاد۔.دلا نم ثريو : لات

 ٠ تلللا مآ ليت نم هدحاوو تحملا ىبآ ليق نم ناتنثأ تادج

 ىبأ مآ مآو تيل ١ ىبأ ىبأ ماف تيل ا ىبأ ل_دق نه نانننال ١ امأف

 ٠ تيملا

 ٠ تيملا ىبأ مأ مأ ماف تيملا مأ لبق نم ىتلا امأو

 نم ثري ال اهابا نأل ائيسن ثرت الف تيملا مآ ىبأ مآ امآو : لاقو

 هذه نيب راص هنأ ىري الا اذه ثاريم نا رجحف ائيسث تيملا اذه

 ضرفب ائيش تيملا اذه نم ثري ال دج تيملا اذهو هدجلا

 ائيش تيملا اذه نم دجلا اذه ثري ال هنأ لجأ نهف هبصعب الو

 ثالثلا تادجلا كلتل الماك سدسلا ناكف تيملا اذه نم همأ ثرت مل

 نم اهمرح امنا نكلو ةدحاو ةجرد ىف تادجلا كلتو ةدجلا هذهو

 ٠ كا تفصو ام ثاريملا

 ٠ تيملا ىبأ مأ ىه هيبأ لبت نم ىهو تيملا ثرت ال ىتلا ةدجلاو

 هبي لبق نم ناتنثا تا د_.ج عبرأ ثرب لاق هنآ ديز ني رباج نعو

٠ همآ لبنت نم ناتنثأو



- ١٦٩١ 

 ثراو ال هيبأ مأو همأ مأ هتدج كرت لجر ف : ىلع نب ىسوم لانو

 . مهنم كاذ ىف فلتخي : لاقو امهريغ هل

 ٠ فألا مأل لاا رئاسو سدسللا اهل : لاق نم

 ٠ نيفصن امهنيب لاملا نأ : ىربي نم مهنمو

 ٠ ذ_خأن هبو انيلا بحأ لوقلا اذهو

 : ةلآاننم ةهج

 س دسلا دالوألا عم فألا مدع دنع فلا بآ دجلا ثاريمو

 ٠ فلا مانم موقي دالولا مدع دنعو فلألا عم ه_ل ثاريم ال و

 اهل ثاريم الو مألا مدع دنع سدسللا فلا مأ ةد_جلا ثاريمو

 . مألا عم

 لكو اهبجحت امنأو سدسلا نع بألا اهبجحي ال سدسلا اهل : ىعمو
 ٠ دلولا مأ

 لكو اعيمج سدسلا امهلف بألا مأو مألا مآ ناتدجلا عمتجأ اذاو

 ٠ مألا مدع مم كلذ

٠ ملعأ هالاو لوقلا رثكأ ىلع بجحي ال ثري ال نمو



 _ _ ١٧٠

 : ةلاسم اد

 ؟ ثراو اهل الو ةيشبح اهمأو ىجنز اهوبأو تتام ةقوتعم

 ٠ ثلثلا اهمأ سنجلو ناثلثلا اهيبأ سنجل

 ؟ ةلآبنىم ةيج

 : بانكلا ريغ نم

 ؟ هتلتقف دلوب تتأو تنز اذا ةآرملاو

 ٠ همأب ىنازلا هيبكل هنيد : ليق

 ٠ همأ ماحرأل هتيد : ليقو

 ٠ ملعأ هللاو اهنبصعل : موق لاتقو

 : ةلآسنىم اده

 نبا ةنباو هتخأ كرتو كله لجر ىف تركذو ىراوحلا ىبأ نم باوج

 ؟ معلا نبا ( ةنبا و تخا وأ لجرلا ىلوأ نمف هثراو هنا رخآ لجرل رقأو همع

 .. ` -= معتو : راج مجح .اي. توه :

 ءىش معلا نبا هتنبأل سيلو هلك هئاريمب ىلوأ تخألاف تفصو ام ىلعف

 زوجي الف الاو هتراو هنآ هنيب لجرلا عم نوكي نأ الا هل رقملا لجرلل الو

٠ دلولاو نيدلاولاب الا هرا رتنا



_ ١٧١ 

 : ةلأسم :دج

 هلك لاملا مألا ابا دجلا ىطعي رثؤملا وبأ ناك ىراوحلا وبآ لات
 : لثم ماحرألا عم

 ٠ تخألا تانبو خألا تانبو تالاخلاو تامعلا

 هاطعأو هدجلا ماتم مالا تادجلا ماقأ هديبع ابأ نأ : لوقي ناكو

 ليت نم دج الو بآ الو هدح الو ما نكت مل اذا ةترولا مم سدسنلا

 ٠ بالا

 دجلا نأ هيلع عمتجملاو هب لومعملا لوتقملاو : ىراوحلا وبآ لاق

 ق الو ةنس ق الو هللا باتك نم ثاريم هل نم : ىعمو ثريب اهےا! مألا بآ

 ٠ ضا رفلاب ملعلا لهآ عمجأ أذه ىلعو ةبصع ق الو رثآ

 ناكو تا دجلا نم دحأ نكب مل اذا لات هنأ ريبكلا ةديدع ىبأ نعو

 ٠ سدسللا دجال ناك ما وبآ دح

 ضئارفلا ف هب ذخأي ملو ماحرألا ف لوقلا اذهب رثؤملا وبأ ذخأ
 ٠ تايبصعلا و

 ة ةلآننىم ةبج

 تتام ةأرمأ نعو هيلا بسني ىدنع اميف ىراوحلا ابآ هوجرأ هنعو
؟ همآ ثري له جرخي مل وآ اهتوم دعي نم جرخ مث كرحتب دلو اهنطي ق و



 س ١٧٢

 اهتوم لبت ايحا جرخي نأ الا ائيسث همأ نم ثري الف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهتوم دعبي وأ

 ٠ لتسي ىتح ءىنب اهنتوم دعبي نه اهنطب ق ةكرحلا كلت سيلو

 : ةلآسم وي

 ةوخأو نبا هنباو ةنبا تفلخو تكله ةأرما نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ٠ ءاسنو الاجر

 . سدسلا نبألا ةنبألو فصنلا ةنبألل : لاقف

 ريغ الام اهل فرعيب الو اثراو اهل ملعب ال وهو كلذ دعب ىقب امو

 ؟ تلاق امك ةبقر اهب ىرتشي له ةأرملا تتامو مهاردلا هذه

 ىتح ةبقرلا ءارش ىف لجعي ال لجرلا اذه ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةآرم ١ هثرو نع لاؤسلا ق دهتجي

 ةبقر مهاردلا كلنب ىرتشا ثراو هعم حصب ملو كلذ ق غلاب اذا.

 ٠ اهتتتعآو

 نم اولاق مهنأ كلذو سنجلا لهآ نم ةآرملا هذخه تناك ناو كلذكو

٠ ءاسث ثيح هلام فرصي نأ هلف سنجلا لهأ نم ناك



 _ _ ١٧٣

 : ةلآننىم ادج

 الام فلخيو جرخيو مالسألا نع ديزملا نعو ىراوحاا ىبآ نعو

 اذا هذخأب وأ تام اذا هثراو هذخأي له ريبك وأ اريغص ثراو هلو

 دوهيلا عم دترأ وأ ىراصنلا عم رصنت وآ ىطمرق ناك اذا هكرتي وأ باغ

 ؟ لالضلاو كرسلا لهآ للم نم ةلم ىلا وأ

 ٠ هثاريم نم ءىن د_ةترمل ١ هترول سيلف تفصو ام ىلعف

 ثرشلا للم نم للا هذه نم ءىن ىلا دترأ وأ باغ وأ تام نا

 ٠ راغص دالوأ هل نوكب نآ ال ا

 تام اذا راغصلا هدالوأل هئاريم ناو ءاهقفلا نم : لانق نم لات دخ

 ٠ دترملا

 ٠ هلام نم راغصلا هدالوأ لوءع ناك تمي ملو باغ نا كلاذكو

 ٠ هل هلامف ىطمرقلا امآو

 ٠ ارايك وآ اراغص اوناك هتثرول هلام ناك تام ناو

 : ةلآسنم دهج

 خأ توم دعب نم دلو ىبص نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 نم رهشأ ةتس نه لقأل دلو هنآ ىبصلا ىلو ىعدآغ هيبآ ريغ نم هل

٠ رهشأ ةتسد نم رثكأ كلاهلا توم د ٠



١٧٤ 

 ؟ ةنيبلا نم ىاعف

 ةتس نم لقأل دلو هنأ دولومل ١ ىلو ىلع ةنيبلا ناف تفصو ام ىل :ف

 ٠ ثاريم ١ _ هنأل هيخأ توم دعب نم رهسآ

 ٠ هثاريم نوكي نمل ثراو هل فرعي ملو تام لجر نع هتلأسو

 تسل مينزلا ثاريم نآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي : لاق

 لالا ٠

 ثرا و هلل فرعي ملو تامو ملسأ ىدوب ق : اضبآ هنع دجويو

 ٠ هلثم ىدنع اذهف لاملا تيبأ هثاريم نا

 ليبس ىلع ةعيب دو لام ا ثيب ق نركب هنأ : ء اهتغل ا ضعب ل انت دقو

 ( ٠ ةنامألا

 = ةلآسم ج

 ؟ لام بسكت مت بآ هل فرعي ال ى ذأا ىبصل أ ق هللا دبع وبآ لاق

٠ فورعم محر هل نركي نأ الا هلاع نمل هثاريم نأ



 ۔ . ١٧٥

 ؟ هلك هلامب ىصوآ نا

 ناف هتجوز هل نوكي نا الا كلذ زاج محر هل نكي مل نا : لاق

 ٠ هربغ نمو ثلثلا ىلا درت ةيصولا

 ٠ هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجوي كلذكو

 ٠ هتيصو زوجت الف هجوز هل ناك نا و

 عبرلا وأ جوزلل ىذلا فصنلاو عبرلا ىلا كلذ زوجي : لاق نم لاتو

 ٠ هلك ةيصولا هيف زاج ىقب امو ةجوزلل ىذلا

 ىقب امو امهتصح نيجوزلل نأ : لوقي نم لوق ىلع كلذكو

 . سنجللف

 ى۔ةب امو امهنصح نيجوزلل نآ : لوي نم لوق ىلع كلذكو

 . ؟ ةلأسم ةه

 ؟ امهريغ ال هلاخو الاخ كرتو تام نمو

 ٠ نييثنالا ظح لثم ركذلل امهنيب ثاريملا : لاق نم لاقف

 ٠ ىراوحلا ىبأ لوت وهو نافصن امهنيب : لانت نم لانو

 : ةلأسم ةهج

 لثم ق ظفحن ىذلاف د دعس ىبآ خيشلا باوج نم ظفحت ىذللا

:افالتخا اذه



 س ١٧٦

 اوناك اذا دلولاو نيدلاولا ىلع ثاريملا سبحي : لات نم لاق

 ددع ١ ٠

 ٠ هللا دبع وبأ لانق امك وهف لوقلا ىنعم ىلعف

 ٠ اوجرأ اميف هريغ دحأ ىلع ثاريملا سبحي ال : لاق نم لاقو

 نم هدعي نمل وهو كولمم أ ىلع لام ا فقوب ال : لات ضعبو

 ٠ مهنم برقأ ناك ولو مهبجحي الو ر ارحألاا هثرولا

 جوزلا بجحي الو ادلو ناك اذا عبرلا نع ةجوزلا بجحي ال كلذكو

 اذه ىنبجعيو ثاريملا نع مألا هوخأ الو ثلثلا نع مألا الو فصنلا نع

 ٠ لوقلا

 ثاريملا مسقي نآ لبق دبعلا قنع ناف كرشملا دلولا كلذكو

 ٠ هبيصن كردي هنأ اللوقلا رئكأ ىفف

 ناكردب ةجوزلاو جوزلا الا هيبصن كردي مل مسقلا دعب قتع ناو

 ٠ مستي مل وأ لاملا مست

 قنعو مسق ىلا لالا جتحي مل ادحاو اثراو تيللا فلخ ناو

 قحتسا دق لاملا نأل هبيصن كردي مل كلاهلا توم دعب كولمملا

٠ ملعأ هللاو هنتنع قتع لبن رحلا ثراولا



_ ١٧٧ 

 تتام مث ىثنآ وآ اركذ نيدلو اهدلوأف ةيدوهي جوزت ملسم لجر نعو

 ؟ ةيدوهيلا

 ٠ ملسملا اهجوز الو اها دلو اهاثري الاف تغصو ام ىلعف

 ٠ اهثاريمي ىلوآ اوناك دوهي دالوأ اهل ناك نا

 . اهنيد لهأل اهلامف دوهيلا نم ةثرو اهل نكي مل ناو

 : ةلأسم ةهج

 . نمثلا ةجوزللو عبرلا جوزلل اضيآ نبألا ةنبا عم نيجوزلا تاريمو

 : ةلآسم ةهج

 دلو الو دلولا الو دجلاو فلا عم مذلا نم ةوخالا ثريب الو

 ٠ ىثنآ الو اركذ دلولا

 : ةلآنسنم ةرج

 نوكيو مهتوخأ نبالا نباو نبالا نم خألاو نيوبألا نم خألا بعصيو
 ٠ ركذلل فصن ىثنالل

( ه ج ىراوحلا ىبأ عماج _ ١٢ م )



١٧٨ 

 : ةلاسم 3

 نهنأل هتوخأ تانب بصعي الو هتامعو هتاوخآ بصعي نبالا نبا نباو

 ٠ هنم لفسأ

 ثتاري_لا نم هتوخأ بجحي الو هثرد الف هدلو ل_ذق اذا فلألاو

 . نهنم برقأ ةدج الو مأ نكت

 هدجلاو اهل نوكيو سدسلاب ىلوأ ىهف تادجلا نم برقت ىذلاو

 ٠ سدسللا اهل بالا عم بالا مأ

 ركذلل مهنيب لاملاف ثانأو روكذ نبالا ىنبو ىنبو مآ تيملل نكت مل اذا
 ٠ ركذ نهعم نكي مل اذا ناثلثلا نمل نبالا تانبو نييثنألا ظح لثم

 . ركذ اهعم نكي ملو تدرفنا اذا فصنلا اهل نبالا ةنبا كلذكو

 : ةلأسم :3

 نبالا ةنبا عم الو دلولا دلو الو دلولا عم مألا نم ةوخألا ثري الو

 ٠ ألا بأ دح عم الو بآ عم الو

 : ةلآسن%م 3

 رئكأ ام ىلا نيوخأللو سدسلا دحاولل مالا نم خالا ثاريمو

٠ ءاوس هيغ ىثنالاو ركذلا مهنيب ثلثلا



_ ١٧٩ 

 : ةلآاشضم ةهج

 باتكلا ريغ نمو

 امهريغ وآ ابأ وآ انبأ لتاقلا ناك بجحي الو هلتاق لتق نم ثريالو
 ٠ انعم اذكه

 نع ةجوزلا عنمت مل ناك هريغ دلو هيبأل نكي ملو هابأ لتق ناك ناو
 . عبرلا

 : ةلآسنم ةهج

 نبال ا هنبأ عمو نبال ا نبأ عم وآ نبال ١ عم سدسنلا نبويألا ثاريمو

 . مهنأف هبصعلاب بألل ىقابلاو سدسلا نيوبگلا نم دحاو لكل

 : ةلاسم %

 لسخت نآ لبق نم تام من اهنعجر هيف كلمي اقالط هتجوز قلط نمو

 ؟ةنذنلاتلا ةضيحلا نم

 اهنأف ةالصلا تقو ءاج ىتح انيب ارهط ترهط نوكت نآ الا هثرت اهنا

 ٠ هنم ثاربملا كردت ال هلعل

 : ةلاتسم وچ

 دقو اهداليم ىف ىهو تام مش لماح ىهو هتآرما قلط لجر نعو

 ؟ هثرن له همدن اللا هلك اه دلو جرخ

 ٠ اهجوز اهنع قوتملا ةد_ءع اهيلعو هترن معن : لاق

 جورخ متتس هلك دلولا جرخي مل ام ةد_دلا اهيلعو هثرتو : تلت

 ٠ هلك دالولا

٠ معن 9 انت



 م ١٨٠

 نم غارفلا ناكو باهولا كلملا هللا نوعب باتكلا مت

 ةنس روهش نم ناضمر رهش نم سماخ موي ف هخسن

 لضفآ اهرجاهم ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم ٩٧

 ىوذ هباحصآو هلآ ىلعو ميلستو ةالص

 ىلا ريقحلا ريقفلا ملقب ميظعلا لضفلا

 ريدقلا هبر

 هديب ىسيمخلا ملسم نب ىلع رديمح

 لماكلا ةقثلا لضافلا خيستلل هخسن

 نب ملاس دمحم ىبآ دشارلا

 ىركسلا دستار نب لاه

 هظفح هللا 4 ةذزر

 ةوق الو لوح الو

 ىلعلا هللاب الا

ميظعل ا



١٨١ 

 ىراو .دلا ىبآ

 دب ۔_..محم وبآ

 ء د۔.بہہ ._ أأ

 نس ١ سحلا وبأ

 مي۔ ه ١ رب ١ ايآ

 سابع نبا

 ه. ١2 ١ 7

 وبآ ٢٣ 7 ٢٣ 7 77 .-

 ء ٠.٠

 ٥ ` ؟ ب.. , ىك هبأ

 .. . ٠

 دمحم ني هاللا دع ىبآ

 تيك ہےسلا نبا

 ىن اب _ م_ب,بصق ١ رخل . ١

 ةبوا - . ۔۔۔عم ىبآ

 ىطمرقلا ديعس ابآ

  



 ب ١٧٨٢

 سبمخ نم تل 7 حلا

 ربغيج نم ابب نهملا

 نسور نب ةريس خلا

 حاب ب ذضولا وبآ

 ناز۔۔_بءع نب رقصلا

 ناور ہم وبآ

 كلام نب تلم صل ١

 دوعسم نب ىناد_نلجلا

 ربب فعج نب رضنلا

 هببقع نب حاضولا

 رثؤ بلا وبأ ه ع

 مصال مامال ١

 ساس نبا :علا

 راب ۔.تنخا

 ن ! ربع ةب و اعم وبآ



 _ _ ١٨٣

 ديلولا نب ليئارسا

 دمحأ نب نبسسحلا

 ماوعلا نب ريبزلا

 ربب بصن ىبأ

 هفيذح ىبآ نب العملا

 اسجن نبا

 سادر با

. 7 ٧٨ ٢--×” 7 

 ءاثح .شلا ادأ

 ةرير _ ه ىبآ

  

  

 



 س ١٨٤

  

 ىنال هجلا رينلا

 مساقلا ىبأ

 ب.. هثع ىبأ

 محأ

  

 د ...محم ند د

 ىسوم نب دمحم ىسوم ابآ

 ح ب م .ىرلا

 .ه .

 ٥ وه , ؛:۔۔ه ,.۔۔= ص و _ دأ

 ىلع تنب د۔۔۔_لاخ مآ

  



_ ١٨٥ 

 دبمحم تنب مساقلا ما

 رفعج وبأ

 هللا ددع وبآ

 ل_دئ ١ رس ١ نب فسوي ىبأ

 ددع -١ ۔۔_۔۔.۔ هق وبآ

 نا 7 برب مٹثع ىبآ

 روهمجلا نب دمحم ةحبس ىبأ

 نببسحلا ىلع ىبأ

 ىناجيسلا ناليغ نبا

 بعصم نه دمحم نب ديلولا

 بوبحم نب هللا دبع ابآ

 حدر نبا

 ف_ذكم وبآ

  

 



 هرسيم نب ىحي ىبآ

 هيواب عم وبآ

 ___ حش ١ ٠ ٥
 7 ب.۔۔=+ 7 ._هصل ) ر_.د

 ني ٠

 دلاخ نب دمحم نب دمحأ

 دسب محأ نب ميهاربا

 رفعج نب دمحم رباج ىبآ

 روهمجلا نب دمحم ةحبس ىبآ

 دايز وببأ

 ىحنملا دمحم نب دمحأ

 ىسوم ىلع ىبأ

 كام ند تل بصل ١

 رو ه نبا



 ب ١٨٧

  



١٨٨ 

 ىس حي وبا

 دلاخ نب د۔۔۔هحآ

 ابر ۔.۔_كز ىبأ

 رابج ىبأ

 نا.. طحق ىبأ

 ر_ . كي ىبأ

 حور نبا

 ىد_ _نلجلا

 ناور _ مم ه ىسبآ

 ال عملا وبآ

 ( ب ر

: 
7 .١ ٠ ٠ 

 مس ري حي ___ ٠

  

  



 . _ ١٨٩

 حابر نب لالب

 ربكالا ريب شب

 بوبحم نب ريسب

 دمحم نب ريشب

 ( ت )

 ( ث)

 هلللا ددع ني رياج



 س .١٩٠

 )ح(

 ه ميزخ نب مزاح

 )(خ)

 هاأمحن ني م۔فعنتخ

 نانببس نب فالخ

 هوعس نب دلاخ

 (د]

 دوا د

 (د)

 ىناد نلجلا دشار

 ديبعبس ني دش ١ ر



 بيبح نب دمحم نب ناميلس

 دادم نب دمحم نب ناميلس

 دواد نب ناميلب بس

 شيربق نب ديعس

 زرحم نب ديعس



 س ١٩٢

 نالمش نب ناميلس

 ( ص )

 ىلمازلا ديعس نب حلاص

 رضنلا نب تلص

 حاضو نب حلاص

 هداهم نب قيدص

 (ط

 4 ےہہ۔__..حلط

 )ع(

 بلاط ىبآ نب ىلع

 باطخلا نب رمع

 نا غع نب نامثع

 ركب ىبآ تنب ةسشئاع



 س ١٩٣

 ميرم نب ىسيع

 رس ةعج نب ىسيع

 مجحمصنت نس ن ا زع

 ناميلس نب زيزعلا دبع

 بهو نب هللا دبع

 بوبحم نب دمحم نب هللا' دبع

 ديمح نب كلملا دبع

 زيزعلا دبع ني رمع

 ىحي نب هللا دبع

 ٥ دع سح نم ر هع

 ىلئومسلا دمحم نب هللا دبع

 رفعج نب ىسيع

 ريشب نب دمحم نب هللا دبع

 محأ نب ىلع

 دب محم نب ىلع

 رقصلا نب نازع

 هرز بع نب ىلع

 ام

 ( ٥ ج ىراوحلا ىبا عماج - ١٢١٣ م )

 



.١٨٩٤ 

 مس انغلا نب رامع

 )غ ]

 هللا دبع نب ناسغ

 دمحم ند ةنادبغ



_ ١٦٩٥ 

 : اج ىبآ نب ىسرم رد

7 ١ 
 ىحشفل ا٭اعملا. نب دمحم

 ىنالعجلا ہنل ذلا: نه ربنم

 ددم نب هللا دبع نم دمحم

 حور نب د ه٨٩“ه

 ىدنكلا العملا نب دمحم

 حببسمل ا ني د۔ محم

  



 نابب.سغ نب كلام

 نازع نب ةيواعم

 ميمت نب هدع ._ ۔سم

 مركم نب دمحم

 ىرسلا نسحلا ني دمحم

 ليحرلا نب بوبحم

 رب فعج ني دمحم

 نبسحل ١ نب دمحم



 م .ناه نب د۔۔_ہحم

 دمحم تنب ميرم

 نارمع تنب ميرم

 ىراوحلا نب دمحم

 دمحم تذب ةكيلم

 لب دج نب ذاعم

 رباج نب ىسوم

 ناببب_سغ نب كلام

 دا يبز نب ناورم

 دا ده نب د۔-۔ے محم

 ىلع نب د_۔__هحم

 ىوزنلا رينم نه دمحم

ج
س
م
 

م
ح
 

<

 

 نامثع نب ناهبن

 سبمخ نب ر _ صان

  

 



 (و )
 ة ثينخلا دبللو

 عادو نب شوحو

 بويأ نب لئاو

 )ى )

 زيزعلا د_بع نب ىحي

 نب ديري بلبيهمل ١ “,ر_ .د ر



 هكم

 تولس

 س ١٧٩٩

 اهبف ىرج ىرقو ندم

 لئاسملا زاوح

 امد

 ىبيضملا
 ٥ ولك

 اسم

 ايسب

 قرف

 



. ٢٠٠ 

 لوالا ءزجلا سرهف

 عوضومل ١

 ادتفلا فو ملعلا بلط ف : لوالا بابلا

 لضفو هدوج_سو هلضفو نآرقلا ريسغفت ق : ىناثاا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىل۔د .ىبنلا

 مالكلا ىناعم فو هيف مزلي امو طيقللا ىف : ثلاثلا بابلا
 ىمذلا ةبطاخمو ىنعملا نم جرخي ملو هضيرحتو

 . ۔۔جح
. 

 ةفاضالا نمو ديحوتلاو ةءاربلاو ةيالولا ف : عبارلا بابلا
 باتكلا ىلا

 قتس ا_م۔ف ىراودحلا ىنأ ربس ىركذ ق

 ثاد_ حألا ا نم

 ق امو اهنم عسسب امو ةيرا_حمل ١ و ةمامال ق : سماخلا بابلا

 ةمينغلاو كرشلا لهأ لاومأ ماكحأو ثادحألا
 اهيف عسي امو ةربابجلا لاومأ فو اهنم

 حابذلاو ديصلاو باودلا موحلو ةمرسنألا ق : سىداسنلا بابلا

 ةساجنلا نيفلكملا ريغ ماعطو

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىق ؟ عباسلا بابلا

 لوخدو ماحرأل ١ هلصو ننسل ا و ب ١ دآلا ق : نمانلا بابلا

 محرلاو راجلا قحو مالسلا درو لزانمل ١

 تاساجنلا ماكحأو تاراهطلا ف : عساتلا بابلا

١٩ 

٣١ 

٥٦ 

٧٢ 

١١٠ 

١٧ 

١٣٢ 

١٤٨



. ٢٠١ 

 ةحفصلا عوضوملا

 ١٧٠ ةبانجلا لسغ ق : رشاعلا بابلا

 ١٧٦ هماكحأو ءوضولا ىف : رثع ىداحنا بابلا

 ١٦١ هماكحأو مميتلا ىف : رشع ىناثلا بابلا

 77 اهماكحآو ةالصلا ف : رشع تلاتلا بابلا

 ٢٦٦ كلذ ماكحأو ةعامجلاو ةعمجلا ةالص ق : رنع عبارلا بابلا

 ٢٤٧ رف .لا ةدالص ىف : رشع سماخلا بابلا

 ٢٦٥ رتولاو نيديعلا ةالصو رجفلا ىنتعكر ف : رشع سداسلا بابلا

 ةالصلاو هزيهجتو همميتو تيملا لسغ ىف : رشع عباسلا بابلا

 ٢٧٣ هيلع

 ٢٨٢ بنجلاو رفاسملاو ةآرملا موصو مايصلا ف : رشع نماثلا بابلا

٢٢٨٩ نادبألا ةرطف ىف : رع عساتلا بابلا



_ ٢٠٧٢٣ 

 ىناثلا ءزجلا نسرهق

 عوضوملا

 ا_هماكحأو ةاكزلا فونص ق : نورشعلا بابلا

 هلام ةقدصب فلح نميفو ناميالا ف : نورشعلاو ىداحلا بابلا

 تارافكلا ذاغناو ١

 هبسنآ امو مزلي امو اهترافكو روذنلا ف : نورشعلاو ىناثلا بابلا
 ةب شاحلا نم كلذ

 قيقرلاو ناويبحلاو ضورعلا عيب ف : نورشعلاو تلاثلا بابلا
 ماكحأو رامثلا ءاذنطو نهرلا ماكحأو

 هابشأو ةلاهجملاو بويعلاو ىواعدلا
 كلذ ىلع لمتستم امو كلذ

 ضرقلاو ةيراضملاو فلسلا ماكحأ ق : نورشعلاو عبارلا بابلا

 اهي را ر-ةال ا و لوصألا عيب ق : نورشعلاو سماخلا بابلا

 كلذ ق ىواعدلاو

 ةحنملاو ضزألا دعتو ءاملا ءانط ق : نورشعلاو سداسلا بابلا

 ىرتقنمهلاو ملاعلا

 عرا زلاو باودلا ةينقو ةلسافملا ف : نورشعلاو عباسلا بابلا

 كلذ ماك_حآو هريغ لام

 فياسنلاو ىعارلاو جاسنلا ةرجأ ف : نورشعلاو نماثلا بابلا

 تازاجالا نم كلذ ريغو ةيركألاو

 ةحفصملا

٤١ 

٧٠ 

٨٣ 

١٢٣ 

١٤٧ 

١٧١ 

١٨٢



_ ٢٠٣ 

 كلذ نامضو ةلاهجلاو ىواعدلاو

 ٩ ق ماكحألاو

 اهرةحو اهميرحو راهنألاو رابآلا ف : نورشعلاو عساتلا بابلا
 نم ثد`دحب ام م اكح و اهم اكحآ و

 عسي امو اهيلع ناطلسلاو ليسلا
 اهئامب عافتنالا نم

 ىقاو سالا فو ىق ىلا ةيداع ف : نوثتالذنلا بابأا

 فرصو رطانقلاو ةلاجالاو امهليوحتو

 امهنع ثادحألاو راضملا

 تاوما ماكحأو راضملا فرص ق : نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 سايقلاو دضاوعلاو

 نايبصلا ثدح فو باودلا حكان ق : ْن هن اانل أو ىنائلا بابلا

 كلذ نامضو اهيفو اهنم

 ىفو ميهناعآ نمو م۔هملظو ةربابجلا ف : نوثالثلاو تلاتلا بابلا

 صاخلا ق و كلذ نامضو قوسلا

 كلاذ نم

 لحلاو نامضلاو ىدنلاو قرسللا ق : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ةلالدلا قو كلذ نه صالخلاو

 ذخأ فو لاوحملا ف فراعتلاو
 نيكرتسملا نم هببصن لجرلا

 ةيصولاو ليبسلا نباو ءارتفلا لام ف : نوثالثلاو سماخلا بابلا
 ىفو بئانلا لام ماكحأ ففو مهل
 كلذ ىف عسي امو طلتخملا لاملا

١٩١ 

٢١٢ 

٢٢٨٩ 

٢٤٠ 

٢٥٤ 

٢٦١ 

٢٨٠



_ ٢٠٤ 

 تلاثلا ءزجلا سرهت

 ةنامألا و ةطقللا و ةبطعلا و ةيداهلا ق : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ٥ ةيدهلاو نيجوزلا نيب ةضواغملاو

 هماكحآو هموزلو هيناعمو جحلا ق : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ءازجلا نم هيف مزلي امو هب ةيصولاو

 ١ ٥ كلذ هايسنأو

 رحبلا ميرحو ةيدوألاو مومرلا ىف : نوثالثلاو نماثلا بابلا
 ٦٥ كلذ هاي_.شآو

 ءىنث بوجوو تاجوزلاو جوزلا قح : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ٨٨ دوةغملا و

 ء ايلوألا قو هماكحأو جيوزتلا ق : نوعبرألا بابلا

 حجعيوزن قو كاذ وحنو ءا_فغكخلا و

 ١١٣ ىبنجألاو ناطلسلا

 ةجوز هل نمو بئاغلا ةجوز ماكحأ ف : نوعبرألاو ىداحلا بابلا
 ةأرملل ةدعلا ىف ةدعاولا ىفو ةدوتتغم

 ١٤٠ كلذ هابسثآو جوز اهلو ةآرملا ضيرعتلا و

 ىق ءىطولا ىفو ةجوزلا ميرحت ىف : نوعبرألاو ىناثلا بايلا

٥ ١ هه اب شآو هيق



_ ٢٠٥ 

 ىفو ءاقتعلاو كيلامملا جيوزت ماكحأ ق : نوعبرألاو تلاتلا بابلا
 ىو كلذ هامسأو ةمثلا ءاربتسسا

 دلولا قو_حل ١٧٣

 ١٨١٩ جيوزتلا هنم مرحي امو عاضرلا ف : نوعبرألاو عبارلا بابلا

 هئاضتو هيوجو قا دصل ١ ق : نوعبرأل ١ 39 سماخلا بايلا

 ٢٠١ كلذ هامسأو هب ةيصولاو

 قادصلا ماكحأو نايبصلا جيوزت ف: نوعبرألاو سداسلا بابلا
 ٢٢٣ نآريبلاو قالطلاو

 قالط ل_هج نمو هماكحأو قااطلا ق : نوعبرألاو عباسلا بابلا

٢٣٣ كلذ هاي.۔شثآو اهديب هتجوز



_ ٢٠٨٦ 

 عبارلا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ٥ كلذ ماكحأو راهظلاو علخلاو ءالبالا ق : نوعبرألاو نمانلا بابلا

 ٣٧٢ هه ايسشآو كلذ ماكحآو ثاريم او ددعلا ق : نوعبرألاو عساتلا بابلا

 نيدلاولاب رارتتالاو دلولا قوحل ق : نو۔۔ے سمخلا بابلا

 مهنيب ثاريملاو مهتاتفن ماكحأو دلاولاو
 ٢ بسنلا توبثو

 ٨ ل_ہحلاو نيبرقألل ةيصولا ىف :نوسمخلاو ىداحلا بابلا

 راصتنالاو نويدملاو هئاضقو نيدلا ف : نوسمخلاو ىناثلا بابلا
 ٧٩ كلذ ماكحأو ليفكلا قو هلام نم

 هلال هءعازتناو هدلول دلاولا ةيطع ىف : نوسمخلاو تلاثلا بابلا

 هعسي امو هئاكرتا هتمسانتمو هعيبو

 ١١٣ كلذ ماكحآو هلام ق

 مجعألا و لتتعلا صختانو هلامو ميتيلا ق : نوسمخلاو عبارلا بارلا

 ١٥ م-ه«ءيبو مهرمأ ماكحأو ىمعألا و

 ةالصو هم اكحأو سافنل ١ و ضيحل أ ق : نوسمخلا 3 سماخلا بابلا

 ١٥١ كلذ نيح ىق اهمايصو ةآرملا

 رارتالا قو اهذافناو اياصولا ىف : نوسمخلاو سداسلا بابلا
١٦٨ هماكحأو كلذ هابشأو ىصرلا عسي امو



_ ٢٠٧ 

 سماخلا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا عو۔ضومل

 0 هماكحأو مسقلا ىف : نو..مخلاو عباسلا بابلا

 ٢٤ عفشلا ماكحأ ىف : نوسمخلاو نماثلا بابلا

 ىواعدلاو ناميالاو تاداهستلا ف : نوسمخلاو عساتلا بابلا
 .0 لوصألا ىف ماكحألاو ناميالاو

 قوةحلاو ماكنحألاو ىواعدلا ق : نوتسلاو ىداحلا بابلا

 \ ٤ ثا دحخلا و

 ا ىف : نوتسلاو ىناتلا بابلا

 ١٦٤ تاددلاو

 1 دودحلا ةمانتا فو هماكحأو دترملا ق : نوتسلاو تلانثلا بابلا

 فرعي هل ثارو ال نمو ثيراوملا ف : نوتسلاو عبارلا بابلا
١٦٠ كلذ ماكحأو



١٩٨٥ ةنسل ٦ عادبالا متر




