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متلانلاسا هب





 فلؤملا ةايح نع ةيخيرات ةذبن

 ٠ ىلءعومسلا ىبايسىلا لبهم نبا

 ىف هسفن لذب دنو ث مهيدهتجمو ميتذباهجو ءاملعلا لوحف نم ناك
 انامز هبر ةدابع ىفو ، هيف عطقناو هلك هاطعأو ث سنن ذم ملعلا بلط
 ةسام ةجاح ىف ناك هنأ مم ث ايندلا لغاوسن نم ءىشب لغتشي ال ع اليوط

 . ريسيلاب عنتقف ي هفك رفصو ص هرقفل ةسئيعملا بلط ىلا

 باتك ىف آرقي ام آريثك هبلطو ملعلا ىف هتبغرو هبح آدبم ىف ناك دننو
 هبذه ىذلا وهو ص ىلازغلا ةمالعلا دماح ىبأ خيسثلل نيدلا مولع ءايحإ

 ةسارد ىلإ هقيفوتو هنوعو ىلاعت هللا ةيانعب ىقرت ىتح ؤ هراكفآ ذحشو

 ءاملعلا عم اهيف هسورد لصاوو ث اهبتك ىلع بكآو ص هقفلاو نيدلا لوصأ

 نيدلا رون ةمالعلا خيسلا : مهنيب نمو ، رصعلا كلذ ىف نيدوجوملا
 لزي ملو ع نمزلا نم آحدر ضايفلا هملع رحب نم عرك هنإف ى ىملاسللا
 بقنيو س تفيو ث ليللا موتنيو راهنلا موصيو ملعلا لهآ مجارم اذكه

 هنارقأ نيب نم رهتشاو رحبتو هيف خسر ىتح ع ملعلا لئاسم نع
 ٠ هيرصاعمو

 دعي مث ك سيردنل ١ ةفيظو ىلوتف هيلإ نوملس ١ جاتحا ذئنيحو

 اوأر نيح ث ةيسيئر قطانم ةدع ىف ةاضقلا بصنم لغش نامزلا نم ةهرب
 : نيترم ايضاق ىليلخلا مامإلا هبصنف ث لثملا ةميدع ةنئاخ ةيملعلا هتيلهأ
 ٠ لئامس ةدلب ىف ىرخآو س قاتسرلا دلب ق ةرم

 ءاضت ىرخآو ك حرطم ءاضت ةرم هالو كلذك رومين نب درعس ناطلسلاو

 ىلوت ىتلا قطانملا عيمج ف ةذفان ةيضام اماكحأ هماكخآ تناكف س روص
تقفعضو 4 نسل ١ ق نعط ا و .ؤ حدق ال و | در اهبتعتي الو 4 اهيق مكحل ا
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 ىليلخلا مامإلا ىفعتسا ث لئامس ىف ايضاق تقولا كلذ ىف ناكو س هتوق

 ٠ ١ هافعأف ءاضقلاب مايقلا نع

 هدعاسم لقو س هرصب فعض ىتح ث فيلأتلاو ةدابعلاب الغتسنم ىقبو

 ء حرفيو سبي ءىراقلا دجي ىتم كلذ عم وهو ى بتكلل ةعلاطملاو ةءارقلل
 اصاغ هسلجم ناكو ، هتعلاطمو ملعلا عامتسا لثم ءىش هل ذلي الف

 لوط اذكهو ص ملاعو ملعتم نيبو ، تفتسمو دسشثرتسم نيب نيرئازلاب

 قزر دتو س ضارمألا هتمزال نيح س هتيب لخاد ىف دعقو زجع ىتح ك هتايح
 ةماع هيف نظي كلذلو ، مالكلا لوضفب ملكتي ال ناكو ث راقولاو ةنازرنا

 : ىناجرألا ىضاقلا لوقب لثمتي وهو 2 ةقلاخم مدعو اضابقنا سانلا
 امنإو ضابقنا كيف ىل نولوقي

 امجعأ لذلا فقوم نع الجر اوآر

 ئ اهقح ماكحألا ىطعأو 6 لئامس ىلون املو 6 تايبألا رخآ ىلإ

 ابضغ هيف نأ هل اوركذو ، امهيلع هللا ةمحر ىليلخلا مامإلا دنع اهلهأ هاكس
 ٠ كلذ هنم اوركنتست الف ، ءاملعلا ةدح هيف نا : مامإلا مهيبجيو ، ةدشو

 كاذك جراخلا نم لئاسم هتتأ اذإو ةمهملا ماكحألا هيلإ دري ناكو

 باجآ دقف ، فتاهلاو قربلاب لالهلا ربخ ةلأسمك اهنع باوجلا هنم بلطي
 ىسرافلا رصان نب روصنم خيسلا هيضقكو ايفاسث اباوج اهنع مامإلا

 تاقفنلا ىلوت نيح ص ىوزنب هلام قيرفت ىلع نيعمتجملا س هيلع نيرئاثلا و
 ء تويبلا ىنبو ، لاومألا ىرف ك هنما تاعويبلاو هجارخو لاملا تيب نم

 ملعلا لهأ نم مهعم نمو ةاضقلا همصخو مهتاف هدي ضبق ف كلذ ناك ذإ

 ملاسو ي ىقاحسإلاو نايفسو ص ىنامثعلا مهنيب نم الجر رثع ىنثا وحن

. ٠:ىنديعسوبلا فيس نبا
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 باوجلا لصآف ث ريبكلا ةمالعلا خيشلا اذه ىلإ ةلأسملا مامإلا درف

 هنيي لئاسمو ؤ هذغنأو هنسحتساف مامإلا ىلإ هلسرأو ت ةلدألاب هنقحو

 ٠ تاتقنلا ق ىثراحلا حلاص نب د ىسيع ريمألا ةمالعلا خيسفلا نيبيو

 .7 اهانركذ ىتلا لئاسملا هذه لكو ئ هادبأف اهيق هبآر بلط كلذك

 6 ) باوجلاو ةلأسملا ق باطخلا لصف ( هأنيمسأ ىذلا أذه انعومجم

 ٠ عومجملا اذه اهب لفح دراوسنتلا نم اهلثم مكو

 نيدلاو ملعلاب ةرهاز ةرين ةيبط تناك خيسثلا اذه ةايح نإ ةلمجلابو

 ةدلط نم ةلمج جرختو ك ةقئافلا ةقئارلا بادآلاو ، ةنسحلا قالخألاو

 ء هب اوترتو ث هنم اوسثعتناف ى ريمنلا بذعلا هلهنم نم مهانقس نيذلا ملعلا

 0 ١٣٨٩٢ ةنس ةيناثلا ىدامج رهش نم ٥ موي ةميركلا هسفن تضاق دنو

 ٠ هننج حيسف هنكسأو ى هتمحرب هيلع هللا ضافأ

 : ىهو ي ةليلجلا هتافلؤم نيملسملل هثارت ناكو

 ٠ تيب فلآ ٤:ءزج

 اهحرش عم زجرلا رحب ىلع ةموزجم ةيميم ةموظنم ءامعلا ءالج باتك
 ٠ ةدحاو ةعطق حورجلاو ءامدلا ق

 ٠ ةدحاو ةعطق هقفلا لوصآ ق ىآ لوصألا لوصف باتك

 ٠ ةدحا و ةعطت اهتلئسأ عم هنمظن ةيوجأ سلاجم ١ ةجهب باتك

 لوصف الإ { عبطلل ىرخآ ةرم ةداعمو ةعوبطم بنكلا هذه لكو

 نآلا هتقيرط ق ره ىذلا عومجملا اذهو ث ةدحاو ةرم عبط دقف لوصألا

 ريزو ىلع نب لصيف ىلعلا ماملا ظتيلا ديسلا ومس ةمهب عبطلا ىلإ
٠ آريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا هازج ء ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا
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 مالسلا دعب ملاس نب دمحمو ث ليمج نب نافلخ خيشلل لاؤس :

 اهنأ اهتدلاو تيبل اهريسم ف ىأرو ةجوز هل لجر ىف مكلوق امو `
 ةياتك اهل تبتكف ء مأل ا نم داسفإ وآ 0 ملست ةرذاحم امإ هيلع ةرصم

 نإ اهمأ نأو %َڵ كلذ هل حصي له اهمإ تيب ىف لدخدلا نع اه دصنل

 ء نيملعتملا نم لجر نم كلذ لعف ةنيبم ةعونمم ريغ ةنبالا ةعلاطم تعاش

 ء كلذ ىف هيلع اوعنسثو نورخآ هيلع ركنأو ث ةيدب لهأ نم س لضفلا لهأ
 مزتلآ ىلع ىذلاو ص كلذ ىل حصي ال ناك نإو س كلذ تلعف : لوقي وهو

 ٠ اهريغو ةبون نم هب

 ٠.٠ دمحم نيملسملا مامإ هنك ٠ ةيسنلا عم باوجلا لاسرا الاح وجرأ

 تناك نإب ىقرلاو تاباتكلا نآ رثألا نم هملعن ىذلا : باوجلا

 فرعيو ث اهلمعتسم اهيناعم فرعي ىذلا ىلاعت هللا ءامسأب وأ س نآرقلاب
 كلذف ڵ لتع وأ ندبب رضي ال امب اهلامعتسا نم ةعفانلا ةجاحلا ريدقت
 ٠ نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك هلمعتسا دتو ء زئاج

 ك الف ةيناربعلا و ةينايرسلا ءامسألاك 6 هانعم فرعي ال ام امآ

 ٠ ملعأ هللاو

ليمج نب نافلخ هبتك
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 ١ _ ةلأسم :

 ه حمس هللا نا : لانتيق ؟ ىلاعت هللا ىلا حامسلا دانسإ زوجي ل_ه

 ؟ زوجي ال مآ اذه هبشأ امو غ حامسلا بر وأ ح حامس ودو

 ١ باوجل :

 ّ مركلا و دوجلا ث ةغللا لصأ ق ةحامسنلاو حامسلاو حمسلا نإ

 هللا ءامسآ ف دراو هنآ ىردت تنآو ، ىنعمو انزو مركك حمس : لاقيف

 هيفيذوت ىه له ص هللا ءامسأ قف ءاملعلا فلتخا نكلو ميركلا و داوجلا ظفل

 ةفصب فصوي وأ مساب هللا ىمسي نأ زوجي ال هنآ ةيفيقوت ىنعمو ؟ ال مآ
 لوألاب نولئاقلاف ؛ ةنسلا وأ باتكلا ف عراشلا هيلع فقو ام الإ
 ىنعمو 0 عراشلا نع دراو اذه نآ ظفحن الو © مهنع كلذ ريغ زوجب ال

 ىلع لدي مسا وآ ةفص لكب ىلاعت فصوي نآ زوجي هنآ وه ةيفينقوت ريغ
 احمس نأل ى كلذك اذهو ى ىلاعت هقح ىف اصقن مزلتسي الو هيزنتو لامك

 هحماس ؛ نالف : مهلون ءاملعلا نع اريثك درو دنو 3 ميركو داوج ىنعمب
 قرفي ءاملعلا ضعب نكل ٠ ةرفغملاب هيلع داجو افع ىنعمب “ هللا

 ضعب ىف ىناثلا عنميو لوألا زيجيف س هللا ىلإ لعفلا دانسإو فصولا نيب

 مكح ىف قتسثملا نأل نيظفللا نيب قيرفتلا هجو ملعأ تسلو ، فاصوألا

 ٠ ملعأ هللاو 6 هنم قتشملا

 :ةلأسم ٢

 وه مآ ء هقلخ مدعو نآرقلا قلخ ق ةلأسملا انل ققحت نآ كلآسن

 ؟ قولخم ريغ هنآ داقتعا حصي مآ ؟ كلذ ريغ حصي الو اعطق ة قولخم

 ءازجلا فرشآ تيزج امزج هيف اندفآ ؟ نيد مآ ىآر ةلأسم ةلآسملا لهو

٠ نيمآ اضرلا رفوآو
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 مالسلا دعب ملاس نب دمحمو ص ليمج نب نافلخ خيشلل لاؤس :

 اهنأ اهتدلاو تيبل اهريسم ىف ىأرو ةجوز هل لجر ف مكلوق امو
 ةباتك اهل تبتكف ى مألا نم داسفإ وآ ، ملست ةرذاحم امإ هيلع ةرصم

 نإ اهمآ نآو ث كلذ هل حصي له س اهمإ تيب ىف لدخدلا نع اهدصنل

 & نيملعتملا نم لجر نم كلذ لعف ةنيبم ةعونمم ريغ ةنبالا ةعلاطم تءاش

 ء كلذ ىف هيلع اوعنسثو نورخآ هيلع ركنأو ث ةيدب لهآ نم ء لضفلا لهأ
 مزنلآ ىلع ىذلاو ص كلذ ىل حصي ال ناك نازو ى كلذ تلعف : لوقي وهو

 ٠ اهريغو ةبون نم هب

 ٠٠ دمحم نيملسملا مامإ هينتك ٠ ةدسلا عم باوجلا لاسرإ الاح وجرأ

 فرعيو 6 اهلمعتسم اهيناعم فرعب ىذلا ىلاعت هللا ءامسأب وأ 6 نآرفلاب

 كلذف ڵ لقع وأ ندبب رذي ال امب اهلامعتسا نم ةعفانلا ةجاحلا ريدقت
 ٠ نيعباتلا و ةباحصلا نم ريثك هلمعتسا دقو ، زئاج

 ء الف ةيناربعلاو ةينابرسلا ءامسألاك س هانعم فرعي ال ام امأ

 . ملعأ هللاو

ليمج نب نافلخ هبتك
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 نيدلا لورصأ باتك

 : ةلأسم _ ١

 ه حمس هللا نا : لانتيق ؟ ىلاعت هللا ىلا حامسلا دانسإ زوجي ل_ه

 ؟ زوجي ال مآ اذه هبشأ امو ه حامسلا بر وآ ئ حامس وذو

 ١ باوجل :

 ّ مركلا و دوجلا ؛ ةغللا لصأ ىف ةحامسنلاو حامسلاو حمسلا نإ

 هللا ءامسأ ف دراو هنآ ىردت تنآو ؤ ىنعمو انزو مركك حتمس : لاقيق

 ةيفيقوت ىه له ؛ هللا ءامسأ ىف ءاملعلا فلتخا نكلو ميركلاو داوجلا ظفل

 ةفصب فصوي وآ مساب هللا ىمسي نآ زوجي ال هنآ ةيفيقوت ىنعمو ؟ ال مآ
 لوألاب نولئاتلاف ؛ ةنسلا وأ باتكلا ىف عراشلا هيلع فقو ام الإ

 ىنعمو ث عراستلا نع دراو اذه نآ ظفحن الو ء مهنع كلذ ريغ زوجي ال

 ىلع لدي مسا وآ ةفص لكب ىلاعت فصوي نآ زوجي هنآ وه ةيفيقوت ريغ
 احمس نأل ، كلذك اذهو ، ىلاعت هتح ىف اصقن مزلتسي الو هيزنتو لامك
 هحماس ؛ نالف : مهلوق ءاملعلا نع اريثك درو دننو 4 ميركو داوج ىنعمب
 قرفي ءاملعلا ضعب نكل ٠ ةرفغملاب هيلع داجو افع ىنعمب ك هللا
 ضعب ىف ىناثلا عنميو لوألا زيجيف ع هللا ىلإ لعفلا دانسإو فصولا نيب

 ١ و 6 هنم قتشم ١ ملع آ هلل ٠

 ٢ :ةلأسم

 وه مآ % هنشختلخ مدعو نآرقلا قلخ ىق ةلأسملا انل ققحت نآ كلآسن

 ءازجلا فرشأ تبزج امزج هيف اندقآ ؟ نيد مآ ىأر ةلاسم ةلآسملا لهو

. ٠ نيمآ اضرلا رفوو
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 . باوجلا

 : كريغ هي تبجأ مظن نم ال وآ باوجلا كاهف ئ باوصلل ىداهلا هللاو

 همآ نم هليزنن هيحو لب

 هنآ ذإ هقلخ اضيأ كاذكو

 همساب ءىش لك قلاخو ءىش

 نمو هقلاخ وهف ءىش لانت نم
 همعز ىف هعرش ىفني هيفني

 الب انثءع اج هللا لسر نوكتف

 همآ نم للط ام اذه و ء ىش

 لا و لوقعم ا ق بابل اذهل مكلو

 امف اذه ىلع 1 . :ة امف

 همتل هنم طسبلا لحم اذه

 دبعت ىتلا نيدلا لئاسم نم تسيل نآرقلا قلخ ةلأسم نآ ملعاو

 شسنيلو ى ةدابعلا فونص انمزلآ امك اهايإ انمزلآ الو ، هدابع اهب هللا

 سايق الو عامجإلا فق الو ليزنتلا ف الو ةنسلا ق ليلد نم اهبوجو ىنع
 هدعب نم ةباحصلا رصع ف الو عيرشتلا رصع ف ركذت ملو ىلج

 ء نيملسحلا نيب ىدوهي لجر اهاقلآ : ليت 0 مهدعب تثدح امنإ و س نيعباتلا و

 امل ادسح همعز مهل الالضإو ةنتف اهاتتلاف ڵ كسنتلاو مالسإلا رهظآ

 ذئموي مهمظعم ناكو س لمشلا عامتجاو لاحلا نسح نم مهيلع ىآر
ليقلاو ى فالتخالا اهيف رثكو س نامع ىلإ ةثداحلا تعفتراف ةرصبلاب



 س ١١

 هصاغ ذئموي نامعو © ضعب نم مهضعب أربي نأ داك ىتح لاقلاو

 ء رباج ىبآ نباو رينلا نباو بوبحم نبا و ىلع ىبآك ؛ ءاملعلا ةذباهجب

 . هليزنتو هيحوو هللا مالك نآرقلا نإ : اولوقب نآ ىلع مهيآر عمتجاف :

 نوملسلا مان تقولا كلذ نمو ةداملل امسح كلذ ءارو امع اوتكسبيو

 اذه هلوت نأل ، قولخم ريغ نآرقلا نإ : لوني هوعمس نم ىلع ريكنلاب
 ءامدتلا ددعت بجوي هللا عم ميدن د دوجوو اميدق نوكي نأ ىعدتسي

 ةولتملا ةظوغلملا فورحلا نآرقلاب ديرآ نإ : قيقحتلاو ۔ ةلاحم ال لطاب وهو

 ىناعملاب ىلاعت هملع اهنم ظحول نإو ى اعطق ةقولخم ةثداح اهنإف ةطوطخملا

 نم ملعلا نأل ميدن هنآ كش ال ىلاعتو هناحبس هملع نإف اهيف ةعدوخا

 ٠ ملعأ هللاو ث ماقملا قيقحت اذه ث ةيلعلا تاذلا تافص

 ؛ همزلي اذامف هل الالح هنظيو امرحم ئيش لاق وأ ، لهاجلا لعف اذإ

 ١ بآ وجل :

 داقتعا وآ لعف و لوتب ءىن ىلع مدقي نأ فلكم لكل زوجي ال

 ملع هب كل سيل ام فقت الو ) : ىلاعت هلوقل ث هيف هللا مكح ملعي ال امم (

 امنأكف ملع ريغب ايؤر رسف نم » : (') ملسوهيلعهللا ىلص _ هلوقلو

 : ديز نب رباج نع رثألا فو ٠ « اهل رعق ال ارئب فداصف ءامسلا نم رخ
 ؛وعريب وآ هبكار اولوتي وآ هوبكري مل ام هميرحتب اونادام لهج سانلا عسي
 ة ائيسث قحلا نم ىنغي ال ل_هجلاف ٠ هبكار نم اوعرب اذإ ءاملعلا نم

 بعتلاو دكلا نم ملسأو ىلوأ لهجلا ءانتقا ناكل رذع لهجلا ف ناك ؤلو
 ملعلا بلط » : _ ملسو هيلع هللا ىلص لات دقو ، ملعلا ليصحت ف

 قصلا فداص نإف : لهجب لعف وأ لات نمف « ملسم لك ىلع ةضيرف
 هركي وأ ، لوقلا ىف كلاه لعفلا ىف صاع وآ كلاه وآ جان وه لهف

 رسخ وأ ةلاسم ىتفأ نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاق : ثيدحلا )١(

 هنا ولو « اهل رعق ال ارئب فداصن ءامسلا نم رخ امنأكغ ملع ريغب ايؤر
 . قحلا بابصاأا



.١٢ _ 

 . ى هبهذ ىف بطقلا اهركذ لوقأ ى هلوقل لئاقلا كلهيو لعفلا ف مدقتلا

 بوتي نآ الإ ادحاو الوت كلذب كلاه وهف قحلا ريغ قفاو نإ امآو

 هيزجت ىهف اهطورن اهاتقوو اهكلس نمل ةاجنلا باب ىه ةبوتلاف ء احوصن

 ةبوتلاو س قلخلا دحأل نامض اهب قلعتي مل ىتلا هللا قونتح نم ناك نإ
 ق تاعبتلا نم نامضلا هيق امم ناك نإ هبرل نامضلا ءادأ عم اضيأ

 اهدؤيلف اهوحنو تاحارجلاك سوفنلا ىف تايانجلا وأ جورفلا وآ لاومألا
 ةلقل تقولا ىف زجع نإو اولهج نا ءارقفلل ىهو ث اوفرع نإ اهبابرأل
 هيلإ اقداص ناك نمل رذعلا ىلو هللاو ڵ ردقو رسيآ ىتم كلذب نديلف كلام

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ص رذتعا

 :ةلأسم ٤

 نم امهنم قحملا فرعي مل اذإ امهنم آربتي مآ ؟ امهنع فقي مأ ؟ امهالوتي

 تامرحملا نم اراهن ناضمر رهسن ف لعفي ىلولل دهوش اذإو ؟ لطبمل
 هرذع ملعي ىتح هتيالو ف كرتيأ ء عامجلاو برشلاو لكألاك مئاصلا ىلع

 :؟ اروف هنم آربتي مآ

 :باوجلا
 امهلقني : ليق ٠ فالخ امهمكح ىفف ص امهدحأ هب رفكي اميف افلتخا نا

 س ىار فوقو امهنع فقي : ليتو ث ىأرلا ةيالو ىلإ نيدلا ةيالو نم
 هيلو ىآر نمو ٠ لطيملا نم قحملا نيبني امهلاح ىلع امهيقبي : ليقو
 كانه ناك ام قحلا ىلع لمحي نأ بجيف لطابلاو قحلا لمتحي ام لعفي

 & ٥ رتس كتهب الاف تويكنعل ١ جتسنك ل امثحال ١ ن اك ولو ك قحلل لامتح ١

 ٠ ملعأ هللاو

 ۔۔_.. . _ ۔_۔ .___ :ةلأسم ٥

 لعف ام مرغ همزلي ال لحتسملا نأ ءاج ام ف لوئسم ريخ اي لوقت ام .
اميف نامضلا همزلي كمهتنملا نإو لاق ررحملا تدجو اذك ى لالحتسالا ةهبسثل



١٧٣ 

 نامضلا نم رذعي ىرتأ ملاعلا انخيش اي امهنيب قرافلا امف كفسو بهن
 لهف ، لحآو لعافلا فلاخف لجو زع هللا اهمرح دقو مراحملا لحتسم
 ؟ ضحم لالح هل لعفلا كلذ نأ ادقتعم لحتسملا نوكي نأ لجأل كلذ
 3 باجحلا حزاف ؟ اروذعم راصف الهاج هلحأ هنأب لهجلا ىلع لمحي مأ
 عيمجو كب هللا انادهو ، ضرألاو تاوامسلا قلاخ كتفو ، باوصلا حاو
 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا و ع نيملسملا

 : باوجلا

 قحلا ةباصال نيملسملا ناوخالا رشاعم مكاياو انيدهي هللاو

 دقنعاو نيتداهستتلاي رآ ڵ همعز ق ملسم لجر هناف كهتنملا امآ ڵ\ باوصلاو

 ضقان مث ى قح هبر نم _ ملسو هيلع هللا ىلص _ دمحم هب ءاج ام نأ
 باكترا ىف هفلاخف ص هرماوآب افافختساو ، هبر ىلع اعطنت هداقتعا

 ءامدلاو لاومألاك قولخملل قح هيف امم ائيش بكر اذا اذهف ؤ هناروجحم
 :نيبطاخملا ىف لخاد هنأل ڵ كلذ نم هفلنآو هبكر ام نامض هيلع ناك جورفلاو

 باطخلا نأل ( لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال ) : لئاق نم زع هلوتب

 بحي ال هللا نا اودتعت ال ) : هلوق ىف اذكو ث نيدحوملا ةلمجل انه

 هللا ىلص هلوت ىف اذكو ٠ ةينآرقلا تايآلا نم اهوحنو ( نيدتعملا
 . » مارح مكيلع مكضارعآو مكلاومأآو مكؤامد » : _ ملسو هيلع

 0 دمعلا : ىلوألابو « سفنألاو لاومألا ىف نومضم ؟آطخلا » : هلوقو

 » نايسنلا و اطخلا ىتمآ نع ىفع » : ثيدح نم نامضلل صصخم وهو

 الخاد طتف مثإلا ىتبو ف ثيدحلا اذهي وفعلا كلذ نع نامضلا جرخف

 هنأ هدانتتعا عم ء ءىشلا بكر هنأل س كهننملا مكح ةلدآ هذهف ڵ وفعلا تحت

 ب باذصعلابو ء ايندلا ىف نامضلا موزلب بتاعي نآ بجوتساف مارح
 روجحملا بكري ىذلا وهو ث لحتسملا امأو ع ةرخآلا ىف _ بثي مل نا
 نيب فالخ هنع هطوقسو هيلع نامضلا بوجو فقو ص هل لالح هنآ دتتتعم
'ڵ بتي مل وأ بات اقلطم هنع نامضلا طقسأ مهضعب : لاوقأ ىلع ث ءاملعلا
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 : لانت مهضعبو س بتي مل وأ بات اقلطم هيلع ناضلا بجوآ مهضعبو

 : نيطرشب هنع نامضلا طقسي

 ٠ هتعديو هلالض نم ايئات نبملسملا ىلا ءىجب نأ : لوألا

 لبق اما ، هدي ىف ايقاب سيل هفلتآ دق هذخأ ىذلا نوكي نأ : ىناثلا
 لبقي الو ، هبر ىلا ذخآ ام در هيلع انهاهف هدي ىف ءىنلاو بات وأ ى هباتم

 لحتسملا ىلع اومكح امناو س هدرو كلذ مرغب الا ءالؤه دنع باتملا هنم
 مكحي ال !وملسأ اذا نيكرشملا نأل ، كرشملا ىلع هوسات مهنأل كلذب

 مالسالا نأل ، نيملسملا لاومأ نم هوفلتأ ام مرغو هوذخأ ام درب مهيلع

 نيرجاهملا نيملسملا رود اوبصتغا دن سثيرق ىكرتم نألو ع هلبق ال بج
 مهرود تذخأ نيذلا ءاج اوملسآو ةكم تحتف املف مهلاومأو ةكم نم

 ملف _ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلذ نوكشي مهلاومأو

 نم عزنأل تنك ام » : لاتقو ص كلذ ىلع اوملسأ نيذلا نيكرشملا ىف مهكشي

 كرشملا نأ ملعف ٠ هانعم اذه مالك وأ « ةكرش ف هبصتغا ائيسث دحأ دي
 مكح هياع اوسا ءاملعلاو ، نيملسملا لاومأ نم هكرش ف هذخأ ام هل

 طقسأ نم نكل ے اطخلا ليوأتب لالح هل هنأ ادنتتعم ائيسث ذخأ اذا دحوملا

 لد هاعيو س هل هذخأ ام مكح كرشملا نا : لاق بتي مل ولو نامضلا هنع

 : لانق نم مهنمو ، بتي مل ولو لحنملا كلذكف 0 ملسي مل ولو هيخ

 باتملا ليقو ع بات اذا دحوملا اذكف ى طقف هيلع ملسأ اذا ذخآ ام كرشملل
 امأو ، هدي نم فلات ءىنلاو ملسأ اذا هنع هطقسأ نم مهنمو ك الف
 ءىشلاو بات اذا دحوملا كلذكو ے هدر همزليو هل لحي الف ايقاب ناك نا

 ناوضر انباحصآ نم نيمدقتملا روهمجو ث ءالؤه دنع هدر هيلعف هعم قاب
 ناح ىف نيملسملا لاومأ نم هذخآ ام هل كرشملا نأ ىلع مهيلع هللا

 همزلي ال هنآ امك ڵ ذوخأملا ءانبب الو مالساب دييقت ريغ نم اقلطم هكرش
دحوملا مكح مهيلع اوساق كلذكو ع نيملسملا ءامد نم كفس ام مرغ
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 . لالحتسالا ةهج ىلع هذخأ اميف هيلع نامض ال : اولاقف ، لحتسلملا

 كرشملل نا : ليقو ، ةعامجو بوقعي وبآو ع بيبح نب عيبرلا . هيلعو

 هل لحتسملا اذكو ص هكرش ف ىقب اذا ال ص هيلع ملسي نآ طرتب هذخأ ام

 مكحلا كلذ نا : ليقو ث ىملاسلا انخيسث هححصو ث طقف بات اذا كلذ
 اوهتني نا اورفك نيذلل لق ) : مالسالا ف مهل ابيغرت نيكرشملاب صاخ

 ء لحتسملا دحوملا مكملا كلذ ىف مهكراسي الف ك ( فلس دت ام مهل رفغي

 هفلتأ .وأ هديب هذخآ ام يتب ى بتي مل وأ بات ث اقلطم هذخآ ام در هيلعف

 5 بسنأو بحأ ىدنع وهو ى بغرأ هيفو ث ليمأ لوقلا اذه ىلا ىنارأو

 5 هاوس انل بر ال ء هللاب الا ةو الو لوح الو س باوصلاب ملعأ هللاو

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ث ريصنلا معنو انبسح وهو هايا الا دبعن الو

 . اريثك اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 :ةلأسم ٦

 ىنفملا 31آطخ ىف مالعألا نع درو اميف س ىرذلا ىماس اي ىرت ام

 ّ لمع ىنغملا آطخو ؤ لمع نم ىلع رزولاو نامضلا نآ ءاج دتف ك مانألل

 مل ءاملعلا نآ عم ث باجع ىفل كلذ نم ىنا باطخلا اذه هجو فيكف

 ىلع انلطم اندجو لب ث لفاغلا ىتفملا نم اطخلاب لماعلا ملعب هودبقي

 قحلا ىغتبم مثأي فيكف س قالطالا ىلع ناك اذاف ، لتانلا هعفر ام

 دشرلا قيرط هل نيبتي ىتح ملاعلا لاسي امنا لهاجلاو ؟ ءاملعلا نم قافولاو
 ؟طخآ دق ملاعلا ناك راك ناو ، ةقيقحلا ىف باوصلا هل نيب نيحف 0 ملاسلا

 قلعي مل نا ىؤتفلا عبتي نأ هيلع لئاسلا نكل ع ةقيرطلا موقأل كولسلا
 نايسنلاو أطخلا نآ كسث الو ، ىوحفلا هريغ لاؤس نع باوجلا لوسلا
 فشكا انخيسث لضفتف س نمحرلا تافص نع اهب زيمتي ناسنالا لاوحأ نم
. ماتخ مالسلاو باوصلا قيرط ىلا كيدهي نأ هللا لاسنو ع باقنلا
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 : باوجلا

 ص كديآو.كددسو كاونو كدسثرأو هللا كتفو ، ملعت مهفاو تصنأ

 نع ناطنقسن نامضلاو منال ١ نأ ةلآسملا هذه ىلع ءاملعلا مالك قيقحت نا

 : اضيأ طورتمب ىتغمل | ى ونفي لم اعلا ىنفنتسل ١ ن امزليو 6 طورشب ىتفم ١

 ١ _ همثاو هنامضل ةطقسملا ىتفملا بناج ف ىتلا طورشلا امأف :

 ىتفأ اميف باوصلا ةباصاو قحلا ةقيقحب املاع نوكي نأ : اهدحاف

 ٠ طقف اديلقت ال ليلذلاب كلذل هملع نوكي نآو ع هب

 ء ةيضقلا كلت ىف هملعي ىذلا قحلا دصق دق نوكي نأ : اهيناث

 ء اهيف قحلا ملعي ال ناك نا امف ى قحلا فالخب قطنلا ىلا هناسل لزف

 . نامضلاو مثالا هيلعف هفالخ دمعتف هملعي وأ

 دارملاو س نبدلا ىف ال ىأرلا لئاسم ىف ىوتفلا نوكن نآ : اهثلاث

 وهو ص ايعطق هليلد ناك ام : نيدلاب دارملاو ث اينظ هليلد ناك ام : ىآرلاب

 ٠ ةثالثلا لوصألا دحأب وآ ث اهعباوتو عناصلا ةفرعمك ع لقعلاب تبث ام

 5 فالخ ىتفملا نع نامضلا طونتس ىفف ىعطق هليلد اميف اطخلا ناك ناف

 مثالا امأو ، انه اضيآ هطوتتس مهدنع حجارلا نكل ى ناسل ةلز ناك ولو

 ءىطخملا ءىتفملا نع نامضلا اوطتسأ امنا مهلعلو ٠ قافتاب انه طتسيف

 هنم ؟طخلا ىوتفل لباقلا وهو اعرش فلكمب نامضلا قلعتل تايعطقلا ف
 مهلالدتسا امآ ه ىدنع قحلا وهو ص ىتفملا رابجاب ال هرايتخاب اهب لماعلا

 هلوتلو س ( اناآطخآ وآ انيسن نا انذخاؤت ال انبر ) : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع

 ليلد الف « نايسنلاو اطخلا ىتمآ نع عفر » : ملسو هيلع هللا ىلص

 طقاسلا نآ اوحرص ءاملعلا نأل ء ثيدحلا ىف الو ةيآلا ق ىدنع كلذ ىلع

 ٠ نامضلا نود مئالا وه امنا كلذب

هاوتف لوبق ىلع ىتفتسملل ربجم ريغ ىتفملا نوكي نأ : امهعبار
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 ذئنيح هنأل مثالا نود نامضلا هيلعق كلذك ناك اذاف اهاضتقمب لمعلاو

 ٠ كلذ ريغ ىلا ح مكحلا ق ءىطخملا مكاحلاك نوكي

 هنامزلب نامضلاو مئالا ناف اطخلا ىوتفب لماعلا ىتفتسملا امآو _ ٢

 : اهنم اضيآ طورشب

 هاوتف لبقيف قحلا ريغب هاتفآ ىتفملا كلذ نآ املاع نوكي نآ : اهلوأ

 دمعن هنأل ك بوتي نآ الا كلاه وهو ن امضلا و مئال ا هيلعق ام اضتتمب لمعيو

 ٠ قحلا ريغب لمعلا

 ء لقعلا قيرطب هتجح موقت اميف ىوتفلا كلت نوكت نآ : اهيناث
 قحلا ةفرعمب ةجحلا هيلع تماق دن نيفلكملا نم دحآ لكف كلذك ناك ام ناف

 ليلدلا فلاخي امم ائيس كلذ ىف لبقي نأ هل لحي الو هلقع قيرط نم هيف
 هأل ث كالهلاو نامضلاو مئالا هيلعف لعف ناف ث هفالخب لمعيف ىلقعلا
 ٠ هالوم هرمآ ام فالخب لمعلا دمعت

 تامرحملا نم ءىش لالحاب هاونف ىف ءعىطخيف ىتفملا هيتفي نأ : اهثلاث

 5 روفلا ىلع لمعلا اهكلهتسي الو ىقبت امم ىنعآ ڵ اهيف لمعلا رمتسملا

 نيميلا كلم لالحاب هتيرس وآ ، جيوزتلاب ةأرما سارتفا ىلع ةماقالاك
 ىتفتسملا دنع المعتسم نيعلا مئان ىقبيف ناويح وآ حالس وأ لام لصأ وأ

 طرش كلذو ، نامضلاو مثالا انهاه اضيأ هيلعف ، اطخلا ىوتف لالحاب
 ء فالخلا لبتي ال ىعطق ليلدب هميرحت ىلع اصوصنم ءىنلا كلذ نوكي نآ

 ىلع نامض الو مثا الف قحلا لمتحيو س فالخلا لبقي امم ناك نا امآ

 نم لكلا عم هبق قحلا نوكي كلذك ناك ام نأل لماعلا ىلع الو ىتغملا

 نيب عازنلا عقو تاي-طقلا ىف اطخلا ىنعأ ةلأسملا هذه فو ى نيدهتجملا
 ى هؤطخ هل رهظي ملو ىتفملا ىوتف نالطب لماعلا ىلع ىفخ اذا ءاملعلا
 ٠ مارح هنآ ملعي الو ي لعفلا كلذ ىلع مينم وهو

( باطخلا لصف _ ٢ م )
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 نم هللا ىلا بئات هنآ دقنعا اذا ةلمجلا ق هتبوت انهاه هيزجت له

 ليلحتو مرح ام عيمج ميرحتب ىلاعت هل نئادو قحلا هيف فلاخ ام لك
 لعف وآ تاروجحملا نم ائسنث بكر نآ هل رهظ ىتم هنأو لحآ ام عيمج

 هنم بوتي هنأ ، تابجاولا نم ائيسث كرت وأ قحلا فلاخي امم ائيش
 : ءايلعلا ضعب لاقف ث نيع ةفرط هللا ىصعي نأ دمعتي ال هنأو ؤ هنيعب

 ةيثيحلا هذه ىلع اطخلا ىوتفب هيلع مينمل ا ءىنلا كلذ نم ةبوتلا هئزجت

 ىوتفلا كلت نآ هلابب رطخي مل هنأل نيربعملا ءاملعلا دجو ولو ث ةلمجلا ى
 ملاع ىونفب كسمت دتو ى اهنيعب اهنع ءاملعلا لآسل هلابب رطخ ولو ث اطخ

 أطخ اينآ ةفرعم ذا ص كلذ الا هعسوو هتقاط ىف سيلو ملعلاب روهتم

 انلمحت ال انبر ( اهعسو الا اسفن هللا فلكي ال ) و : هعسو ق نكي مل

 فلكي ملو % دحاو لاسب قدصي ركذلا لهآ لاؤسو ص هي انل ةنناط ال ام

 اهنع الاع لأس دف ةلآسىم نع ء املعلا نم هيقل نم لك لآسي نآ ىماعل ١

 ٠ اهيف هاتفآف

 دنع رذعي الو ؤ نيربعملا ءاملعلا مدع دنع رذعي : مهضعب لاتو

 ثام ناو ڵ\ نامضلاو مئالا هيلعف 0 مارحلا ىلع مينقم وهو مهل هدوجو

 وهو دمنعآ هيلعو ليمأ لوألا ىلاو ص هللاب ذايعلاو اكلاه تام كلذ ىلع

 هلأس نم باجآ هنآ ديعس ىبأ مامال ا نع انيور دتو س ىدنع حيحصلا

 لاق اضيأو “ عرشلا نايب بحاص هنع لقن اذكه ص اذهب ةرمو اذهب ةرم

 اليلد ىناثلا لوتلا لهأل ملعأ الو ةماقتسالا ىف ىناثلابو ربتعملا ف لوألاب

 : هلوت وهو _ هللا همحر _ ديز نب رباج نع لوقنملا رثألاب مهكسمت الا
 همالك رخآ ىلا « هوبكري مل ام هميرحتب اونادام لهج سانلا عسي »

 لالدتسالا عضوم نأ عم نايبلاو ريسفتلا ىلا جاتحي لمجم مالك وهو
 ء اليلد هنوك ةيحالص نوبلوصألا فلتخا دو ى ةفلاخملا موهفم وه هنم

 ةبوتلا هيزجتف هدنع نيعلا مئان ريغو هيلع ميقم ريغ لماعلا ناك ام امآو
 ملعأ هللاو ص رايغألا ءاملعلا راثآ نم هانملع ام اذه ص قافتاب ةلمجلا ق هنم

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو 4 مكحأ هييخيو

٠ اريثك اميا۔سست
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 نيملسملا نم ناكو ةرامع نب رمتعملا نع ىور : عرشلا نايب نم
 6٧ هيلا جنحي مل ام هنامتنكبي هلل نيدي نآ ملع ىذ لذ ىلع قح : لات هنأ

 ؟ هانعم امو نامنكلا اذه ةفص ام

 ١ وجل ١ ب :

 ةراع نب رمتعملا مالك نم عرشل ا نايب نع اهنلتن ىتلا ةلآسحملا هذه

 قح دجودو ؤ اذكه ديعس نب حل اص خيسل ا نع سوماقلا اهلنن دتنف

 ! ؟ كنذ ىنعم ام هيلا جتحي مل ام هنامتكب هلل نيدي نأ ملع ىذ لك ىلع
 نوكي ال حصنلاو س ضعب مهضعبل نيملسملا ىلع ةحيصنلا بجت سين
 كلذ ريسفت نأ ىدنع اميف باوصلل قفوملا هللاو باوجلا ، ملعلاب الا
 ريسفتو ث لامعألا فرشأ ننم كلذ نأل ٠ نيملسملل حئاصنلا ىنعم ف سييل

 ليبس ىلع هقحتسي ال نم مولعلا نم هملعي امب ناسنالا ربخي نأ كلذ
 علضو نم : رثألا ىف ءاج هنأل ى ةسائرلاو رخفلا بلطو هب باجعالا
 بحاص لات مث ّ ملعأ هللاو ، اهلهأ اهعنم نمك اهعضوم ريغ ىق ةمكحلا

 هنامنكب هلل نيدي نأ ملع ىذ لك ىلع قح : رثألا فو : اضيأ سوماقلا
 ادهاسن نأ ولو ، لامعألا روهظ مهمزلي ال هنأل حيحص هيلا جتحي مل ام
 هللاو ى لدعملا ىف لوقلا كلذكو ڵ هنم لبقي مل بلطم الب هتداهش عفر

 متك بوجو ىف اهسفن ىف ةحيحص اهوركذ ىتلا ةللعملا هذهو هآ ٠ ملعأ
 امهيلع انيبن نعو ىسيع نع ثيداحأ ةلمج تدرو دتو ث هلهآ ريغ نع ملعلا
 : وعضت ال : مهلوتنك ةفلتخم ظافلأب ث ءاملعلا نع راثآ عم ؤ مالسل او ةالصلا

 . مهوملظتف اهلهأ اهوعنمت الو اهوملظ:تف اهلهأ ريغ ىف ةمكحلا

 : لئاقلا لوتو

 هلضفب فيطللا هللا جرف نئل

مكحللو مولعلل الهآ ثفد اصو
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 ةدابز تدفتساو ١ ديفم تربص

 ...:< و ى 1 نوز . . الاو

 ٣ وه وج

 هانركذو هوركذ ام ريغ ةريثك اهوجو ةرامع نبا مالك لمتحيو
 ٠ ملعأ هللاو 6 اهحرش مانملا عسي ال

 ٣ د جم

 _ هلل ١ لوسر اطس امهف نيسحل ا و نسحل ١ امأ هي ١ وج نمو

 امهيف تدروو 6 امهبحي وهو ؤ ه انتن احيرو _ ملسو هيلع هللا ىلص

 سمنلمو دهنجم مهلكف ةباحصلا نيب ترج ىنلا ا دحألا امآ 0 ثيداحأ

 . اوناكف ءامدقلا امآ ڵ كبهذم لهآ دنع امهبف فالخلا تملع دنو ، قحلل

 ق انقحلا مهخلبتو كلذ نم اييرقت ناك نم مهنمو ‘ هرضاحو رمالل دهانملا مهنم

 ر مأ ق مهيلع هجح نونوكي نيذل ١ لو دعلا نم ةعبفرب وآ لتنل ا حيحصب

 رارتناب وأ انايع ثادحألا نم مهنم اودهاش امب سانلا ىلع نومكحيف نيدلا
 ء تاداتتتالا ق ملعلا قرط هذه ( ةتباث 4- ةحيحص ةداهشب وآ ثدحملا

 هي تماتو اوملع امب اومكح : لوقنو 0 مهرذعنو نظلا مهب نسحت نحنو

 مهملعك كلذ ىق انملع الو مهلثم نحن انسلف مويلا امأ ، مهيلع ةجحلا

 بويع ىلع شيتفتلاو بيقنتلا هللا انفلك امو ئ لاجرلا اننيد دلتن الو

 مكلو تبسك ام اهل تلخ دق ةمآ كلت ) ىضم نم لاح نعو سانلا

 هنع ثحبل ا سيلف هعد ، هع اس ولو كلبت ىضم امو ١) ٠ ( ) متبسك اح

 اهص الخت ق ىعسيو { هريغ نع هسقفت بويعب لغتشي لقت اعلا و ٠ ةعاط

 ن ر اذع ر ١ سمتليو ئ نيملسمل ١ عيمجب نظل ١ نسحي نأ هيلعو . اهت اجنو

 _ لات دقو 4 كلذ ىلا البيس دجو ام ةنسحلا لماحمل ١ ىلع مهلمحيو

 تو كنعل ١ جتسنك كيخأ نيبيو كنيمي ناك اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص

 نورق هنيبو اننيب نمم فيكف دهاشنو نياعت نميف اذه س هرتس كتهت الق

 )١( تبستكا ام اهدلعو تبسك ام اهل تلخ دق ةمأ كلت » لصالا ىف "«

 اتيآ ةرقبلا ةروس نم تبثأ ام باوصلاو ١٣٤ ؤ ١٤١ .
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 قباوسلا مهلو ّ مهئداب ىلا مهرمأ لكنو ث نظلا مهب نسحن نحن س ةديدع

 . لئاضفلاو

 لوقلا اذكو ث ملعأ هللاو ء اننيد تابجاو نم كئلوأ ف لوقلا سيلو
 بتانملاو هليمجلا لئاضفلا هنع ىورت هناف ث زيزعلا دبع نب رمع ى
 ٠ هاوه بتتجاو هللا عاطأ ملسم لك بحنو ث كلذ ىلع هبحن نحنف ةديمحلا

 ىف ءاملعلا فالخ ىدلو اي برغتست الو ث ملعأ هللاو ملع امب لمعو
 مكحيو ث هملع ردقب دبعتم الك ناف امهريغ قو لب ةءاربلاو ةيالولا رمآ
 ىف اصوصخو لاجرلا هنيد دلنتي نآ همزلي الو ء هداهنجا هيلا هادأ امب

 ادحأ فلك ام ىلاعتو كرابت هللا نأل ، مارح اهيق ديلقتلاف س نيدلا لوصأ

 تالماعملا ماكحآو عورفلا فالخب « ملعي مل ام دتنعي وآ لوتي نآ

 ىلع ردقي مل نم ناف ، ىولبلا اهب معتو اميلا سانلا جاتحي ىتلا
 لمعو هوتفأف ءاملعلا لأس ث ةنسلا وآ باتكلا نم اهمكح طابنتسا
 لاوقألا حيجرت ىلع ردقي ملو اهنم ءىش ىف فالخلا دجو ناو مهاونتفب
 ٠ لاوقألا كلت نم حجر امب لمعيف حجرملا ملاعلا لآسي كلذكف ح ةلدألاب

 لتاع هيف رذعب الف لتعلا نم هنجح عون : ناعونف ةيداقنعالا رومألا امآ

 هب ةجحلا ناسنالا ىلع موقت ال عونو ث هب فيلكتلا ةجح مايق دعب
 عامجالا وآ ةنسلا وآ باتكلا صوصن نم الا ذخؤي الو لقنلا قيرط نم الا

 وه امك ىنظو ىعطق : ناعون اضيأ عامجالا ناف ، ىنظلا نود ىعطقلا

 ء اعم لمعلاو ملعلا ديفت تايعطقلاف ث هقفلا لوصأ تاريرقت ىق مولعم

 ىق فالخ عم نييلوصألا رثكأ دنع اذكه ى طقف لمعلا ديفت تاينظلاو

 ٠ ملعأ هللاو ع لكلا

 ء هتداعا بجب مل ناك امك عجر مث نتخ ناو : لماشلا ىق بطقلا لاق

 جاتحت ةداعالا مآ ؟ ةيقاب ةلعلاو بجت ال فيكو ى اهيف رخآ لونت نم له

٠ نايبلاب لضفت ؟ ناث رمآ ىلا
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 ١ باوجل :

 نتخ ناو : هلوق وهو ص ناتخلا ةلاسم فق هلماش ق بطقلا هركذ ام

 ىفو \ هريغ نع اهيلع فقأ مل ىناف ص هتداعا بجت مل ناك امك عجر مث

 نأ بطقلا هلانت ام هجوو ث هنم ىرعنت الو فالخلل ةلبانت اهنأ ىدنع ام
 رومأملا نع هيوجو طنس دنف عرشلا هب رمآ امك لمع اذا ىعرشلا بجاولا

 لبق نم هنالطب نكي مل اذا رخآ ليلدب الا ىرخأ ةرم هيلع رركتي الو
 ىلص اذا ص اهنم ةريثك ةيعرشلا تابجاولا ىف رئاظن هلو س هي فلكملا رومأملا

 عطة ول ايذمودعي مل تقولا توف دعب اهريغل ىلص هنآ رهظف ةلبقلل ايرحتم
 بجت مل ناك امك وضعلا كلذ هللا داعأ مث ادحوأ اصاصتق ناسنا نم وضع

 لح ةرم لوأك تمحنتلا مث عرشلا رمآ امك هتحيبذ ىكذ ولو هعطق ةداعا

 ريغ هبف ل_يق دتو ، ريثك اذه لاثمآو ، ةاكذ ةداعا نود نم اهلكأ

 ٠ ملعآ هللاو كل تركذ ام

 ٠ _ ةلأسم :

 ىبنلا باحصأ نم سانو ، سابع نبا ىلا دنسب ىربطلا ىور
 اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ : ةكئالملا تلاق _ ملسو هيلع هللا ىلص

 ملعآ ىنا : لاق ، كل سدقنو كدمحب حبسن نحنو ء ءامدلا كفسيو

 مالسلا هيلع ليئاربج هللا ثعبف سيلبا نآسش نم ىنعي ث نوملعت الام
 نأ كنم هللاب ذوعأ ىنا ضرألا تلاقف اهنم نيطب هيتأيل ضرألا ىلا
 اهنا براي : لاقو ث ذخأي ملو عجرف س ىننيستتو ائيس ىنم صقنت
 مك لاقف عجرف اهذاعأف هنم تذاعف ليئاكيم ثعبف ث اهتذعآف كي تذاع

 عجرأ نآ هللاب ذوعأ انآو : لاقف هنم تذاعف توملا كلم ثعبق ليئاربج لاق

 ناكم نم ذخأي ملف طلخو ضرألا هجو نم ذخأف س هرمآ ذفنأ ملو

 مدآ ونب جرخ كلذلف \ ءادوسو ءاضيبو ءارمح ةيرت نم ذخأو ، دحاو

 : هصن ام « ناهربلاو ليلدلا » باتك قو ء ثيدحلا رخآ ىلا نيفلتخم

نآ ضرألا ىلا ليفارسا ثعب مدآ قلخي نآ لجو زع هللا دارآ نيح »
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 : ضرألا تلاقف ضرثلا ىلا ءاجف ةضبق عضوم لك نم اهنم ذخآي

 : ليقارسا لاقف 0 ىلاعت هللا ىصعي نم ىنم ذخأن نآ نم هللاي ذوعأ

 هنم هب ملعأ وهو _ ؟ تلعف ام : لجو زع هللا لاقف ، ذاعمب تذع دتل

 ىلا بهذا : ليئاكيمل لجو زع هللا لاتف ث اهتذعآف كب تذاع براي : لاتف

 عنص امك اهعم عنصف اهانآف ڵ ةضبق عضوم لك نم اهنم ذخ ضزألا

 هللا ثعيف ، كلذك ناكف ث نيمألا حورلا ليئاربج هللا ثعبف ص ليفارسا

 نأو : اهل لانف ، نيلوألا نم تذاعتسا امك هنم تذاعتساف ليئارزع

 ىلع تنأ : هللا لاقف ڵ ىبر هب ىنرمآ ام لعفأ ملو عجرأ نأ هللاي ذوعأ

 + )» مدآ ىنب حاورأ ضبق

 ةرربلا ماركلاب قيلي له ص كيلع ىفخي ال ثحب ثيداحألا هذه ىفف

 نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال وهو ى مهلسرأ دتنو هللا رمآ اوفلاخي نآ
 ثيدح ف عنشي نيمدقتملا انباحصآ ضعب نع تدجو دتو ى نورمؤي ام

 هلتقب رمعو ركب ابآ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا رمآ ىذلا مالغلا
 نب ىلع هيلا جرخف هلتقب ةرم رمآ مث ، ىلصي هنأل هنع عجري امهالكو
 هتدجو ول _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا لاقف ء هدجي ملف بلاط ىبآ
 ٠ نايبلاب لضفت س ىمهف هنع رصق ىنعم ثيدحلل مآ هلثم اذهو س هتلتقل

 ١ بآ وجل :

 ملف ماللا لتق ىفو ضرألا نم ذخألا ىف ةدراولا تيداحألا امآ

 ةحصلا نم اهتاجرد ىف رظنأ ىتح نآلا ىنرضحت الو ص اهديناسآ ىلع فقأ
 هسفن ىق حيحص اهانعم نا لاح لك ىلع نكل ص دنسلا لبق نم اهريغو
 اوعجر ام ماركلا ةكئالملا نآ كلذو ؤس ةديج لقعلا و عرشلا ىق لماحم اهلو

 اوربخيل مهعوجر ناك امناو هرمآ كرتو ىلاعت هلل نايصعلا ةيغب ضرألا نع

 نم اهنم ثدح امل ضرألا رمأ ىف رظنلا هيلا اودريو عقاولاب مهبر
 نوملعي امل كلذ دعب اهيف لدبت دن هللا نم مكحلا لعل نيدقتعم ةذاعتسالا
اهذيعي هلعل نيلئاق ، هناقولخم عيمج ىلع همرك ديزمو ىلاعت هتمحر نم
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 !ومجحآ ثيح هللا باقع نم مهفوخ ةرثك ىضتقي اذهو س كلذ نم اهوفعيو

 ريغ اولعف ول نآ هخيبوتو همول اوفاخو س هب تذاعتسا نآ دعب اهنع
 لوذلا همكح ريرقت اوققحتيل ىلاعت هللا ىلا رمألا اودرف ث اهلوقب نيلابم

 نآ نم مهتافنتاو مهفوخو مهلضف ةدايز ىلع لدي اذهف ث هليدبت وآ اهيف

 هل مهنم انايصع كلذ ناك ولو هرمأل مهنايصع ىلع ال نايصعلا ف اوعقي
 كلذو نيبرقملا تاجرد نع مهتجرد طقسألو س هيلع مهبتاعو مهخبول ىلاعت
 ء جهنلا اذه ىلع مالغلا ةلأسم ف نيتفيلخلا مكح اذكو ث نكي مل
 لكو ملسو هيلع هللا ىلص هنع ثيداحألا تحص نا مكحلا اذكه
 فيعض دنسب ولو هقيدصت بجاولاف مالسلاو ةالصلا هيلع هنع درو ام
 ريغ ثيداحألا ىف اصوصخ ث قحلا ةنتباطل لمحم هل دجو ام هاو وأ
 زوجي الو س بيهرتلاو بيغرنلاو ظعولا ثيداحأك كرت وأ لعفل ةبجوملا

 . نيملسملا عيمجب نظلا نسح بجيو ص اهتاور بيذكنو اهدر ىلا عرستلا
 . ملعأ هللاو

 :ةلأسم ١

 نآ ربخلا ءاجو : لاق ىلازغلا نع رطانقلا ف ليعامسا خيشلا لقن

 امهدهجأف _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر دهع ىلع اتماص نيتأرما

 ىلا اتثعبف ، افلتت نأ اتداك ىتح راهنلا رخآ نم سطعلاو عوجلا

 لسرأف ڵ راطفالا ى هنانذأتسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تءاتقف « امنلكآ ام هيف ائيق » : مالسلا هيلع امهل لاقو احدق امهيلا

 % كلذ لثم ىرخألا تءاقو ، اطيبغ امدو اضيرغ محل ةعضب امهادحا

 اتماص ناناه » : مالسلا هيلع لانقف س كلذ نم ساانلا بجعف ص هاتألم ىتح

 امهادحا تدعق ث امهيلع هللا مرح ام ىلع اترطفأف امهل هللا لحأ امع

 ىهتنا « مهموحل نم اتلكآ ام اذهف سانلا ناباتغت اتلعجف ىرخألا ىلا

. نايبلاب لضفت ؟ ةقيقح امهؤيقت لهو ؟ حيحص ثيدحلا اذه لهف



_ ٢٥ 

 ١ باوجل :

 ء هتدجو امك رطانقلا ىف هتدجو دقف ةيبغلا ىف نينآرملا ثىدح امآ

 ، لصتم دنس ىلع تفقو الو ث رطانتلا ريغ ىف هيلع تفتو ىنآ ظفحأ امو

 ةيال ريسفتلاك وهو { حيحص هسفن ى هانعم نكل هنحصم ملعأ هللاف

 بجي ال دهزلاو بيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ نآ كل تمدق دتو ث ةميركلا
 باتكلا فلاخت مل ام اهاضتقمب لمعلاو اهلوبق ىغبنيو اهتحص نع ثحبلا

 : كادهو هللا كقفو هب لمعاو كلذ مهفاف ةمألا عامجاو ةنسلاو

 ٠ ملعآ هللا و

 ٢ _ ةلأسم :

 عبارلا بابلا ى . عباسلا وآ سداسلا ءزجلا ق سوماقلا ىف لاقت

 لوآ : ءاملعلا ضعب لاق » : هصن ام ناميالا ةقيقح ركذ ق ؤ هنم رع

 مث ةدهاسثملا مث صالخالا مث قيدصتلا مث نيقيلا مث ةفرعملا ، تاموانملا

 لبق نيقيلا بتر ثيح بيترتلا اذه ىنعم ق انخيش ثحبلا ها « ةعاطلا

 نأ لبق انتوم دبعلا نوكي لهف ، ناميالا وه قيدصتلاو ، قيدصتلا
 نم الا نينمؤملا لك سوفن اهب ىظحت ال ةبتر نيقيلا نأ عم ؟ انمؤم نوكي
 امبسح ي هصقنب صقنيو ناميالا ةدايزب ديزي وهف ڵ هلضفب هللا هصنخا
 نا الا ، مهفن اميف نيقيلل لصآ قيدصتلاف كلذك رمألا ناك اذاف س اوركذ

 هذه امو س تاماقملا هذه مهف كارداب ىنآ س كلذك وهو ى اريصق انمهف ناك

 امتخ اهلعجو ةعاطلا رخأ مث ؟ صالخالا ىلع اهبتر ىتلا ةدهاشملا
 ةرمث نيقيلاو ناميالا موقي امهيلع لصأ ةعاطلا نأ رهاظلاو ، تاماتنملل
 قفوملاو ڵ لامعألا روحم رودي هيلعو ص ثالثلا ةجيتن صالخالاو ص امهل

 ٠ باوجلاب لضفتف ءاشي نم هتمحرب صتخي هللا وه

 : بآ وجلا

 هنأل رطانقلا نم هذخأ هنآ نظآو 4 سوماقلا ق هتأر مالكلا اذه

ةروس ه هنايمه ىف بطقلا خيشلا هركذ اذكو ، ةدايز عم كلذك هيف



_ ٢٦ 

 مسا ناميالاو » : تنأ هتركذ ام ركذ دعب رطانقلا ىف لانق ث رثاكتلا

 5 هبيترت نم كيلع لكسشآ ام كل نيبي ريخألا اذهو ص هلك اذه عيمجل

 رخآ ىلا ةفرعملا اهلوآ تاجرد ىنعي تاماقم ناميالا : لوقي هنأل

 عماج لصأ وهف ث اناميا ىمست تافصلا هذه لك اذه ىلعف ث هركذ ام

 اهب ىمس ىمسم هل ءامسألا هذهو ةتوافنم تاجرد هنأل ، اهعيمجب

 فااتخاي فلتخت ةيحالطصا ءامسألا عاضوأو 65 هناجرد فااتخال

 قيدصتاا قلطم وه ةغللا عضو ىف ناميالاو ث اهبعضاو تاحالطصا

 مدقم ملعلاف 6 هي ملعلا لبق نوكي ال ءىنلاب قيدصتلاو ، ءىشلاب

 اذاذ % ةفرعملاب انه هنع ربع ىذلا وه ملعلا تاجرد ىندآو س ةرورض

 ىتلا ىه ةجردلا هذهو ص اهنم ىوتقآ ةجرد ىلا اهب ىقرت ةفرعملا تيوق

 اذهو ث ةفرعملا ةجرد نم ىلعأ ملعلا ىف نيقيلا ةجردف س نيقيلاب اهنع ربع

 وهو ء ةثلاث ةجرد قيدصتلا مث ؤ نيقيلا ملعب هنع ربعملا وه نيقيلا

 وهو ص بلقلا ى خسارلا ىوقتلا ملعلا هلصآ نيقيلاف ص نيقيلا نيع ىمسملا

 وهو نيقيلا قح مث 4 نيقيلا نيع مث ك اهلوآ نيقيلا ملع % بتارم ثااث

 صاوخ الا هب ىظحي ال هنآو س تنآ هركذن ىذلا وهو ص اهالعأ

 ربعي ڵ اضيآ ةفرعملاو ث امهنجيتنو هلبنق نيمسقلا ةرمث وهو ، صاوخلا

 حالطصا ىف ىهو ث وه ىه : ليقو ك ملعلاك اهنل ةفلتخم ءايسثأ نع اهب
 ٠ نيملكتملاو ءاهقفلا حالطصا ىف اهريغ ث ةرخآلا ءاملعو ةيفوصلا

 عاضوأ نآ ملعاو ٠ هفرشآو ملعلا تاجرد ىلعآ : ىه نيلوألا دنعف

 فعضتو فرشتو ص اهتانتلعتم ع ونتب ع ونتتو ددعتت ىه امنا اهتايمسمب ءامسألا

 عمطم الو س تامولعملا عيمجب اقلعتم ملعلا املو ث اهفرسثو اهفعض بسحب

 ىلاعت هللاب ملعلا قالطالا ىلع اهفرشآو اهمظعأو اهئاصحاو اهطض ىق

 ، هتاقلعتم ةرثكلو مولعملا فرشل دوجوم فرشأ ملعلا ناك هتافصو هلاعفآبو

 وه ىذلا هنقح الو هنيع ال ملعلا هب دارملا انه نيقيلا نأ كل رهظي اذهبف

 وه ىذلا مزاجلا هداتنتعا ىلع ةرورض مدقم ءىشلام ملعلاو 6 هنرمك

. ملعأ هللاو مهفاف قيدصتلا



_ ٢٧ 

 هللاب ملعلا ةوق اهب دارملاف صالخالا ىلع اهبتر ىتلا ةدهاشملا امأو
 رضاح دوجوم هللا نأ انيقي املع ديعلا ملعي نأ وهو هتافصو هئامسأبو

 ىلع رداق هنأو هنم هلك رشلاو ريخلا نأو ، لاح ىأ ىلعو ناكم لكب هعم
 ، رومألا هذه لاثمآو لاحلا ىف ناك نك ءىشل لاق اذا هنأو ے ءىش لك
 هلوقب دارملا وه اذهو ص هقرافت ال بلقلا ىف ةرقتسم ةرضاح نوكت نأ

 هللا ديعت نأ » : لاقف ناسحالا نع لئس نيح ملسو هيلع هللا ىلص

 انهاه روكذملا ناسحالاو ٠ « كاري هناف هارت نكت مل ناف ث هارت كنأك
 ص ةدهاشملاب انه هنع ربعملا وهو ث هتاجرد ىلعأو ناميالا صلاخ وه
 اذا امك كلذ س رومألا هذه ىناعم كمهف ىلا برقي الثم كل برضأسو

 دونج وذ رهات ميظع ريبك كلم ىنالفلا دلبلا ق مانت دنت هنا كل ليق

 ةفرعملا وهو كلذ قيحصت كبلق ىف حدتنا ڵ ديحش سأبو ةريثك

 داكي الو رتاونلا دح غلب ىتح امنو ربخلا اذه داز اذا مث ڵ هدوجوب

 ٨ نيقيلاب انه هنع ربعملا نيقيلا ملعلا وه اذهف هعفدي كبلق

 ىهو ةثلاث ةجرد ىهف ايبونق اخوسر خسرو كبلت ى ملعلا اذه رتتتسا اذاف
 بارطضا ال ىذلا نيقيلا ملعلا كدنع لصح ىتم كنأل قيدصتلاب اهنع ريعملا

 اذه نآ كلذ دعي تملع اذا مث ء ايوق اقيدصت هب تقدصو هيلا كبلن نكس هعم

 ىلاو ةرخآلاو ايندلا ريخ مهل هيف ام لك ىلا سانلا وعدي كلملا

 هلوسرو هللا هب رمآ امب رمأي ، ةرخآلاو ايندلا رش مهل هيف ام لك كرت

 ح حالصو ريخ لك هتيعرل بجيو س هلوسرو هنع هللا ىهن امع ىهنيو

 ةدوملاو ةبحملا هل تصلخآو س ذئنيح هتببحآ ءوسو رض لك مهل هركبو

 كرحم ككرحو ةبحملا ىعاد كاعد كلذك ترصا ذاف ص كبلق صلاخ نم

 لوخدب فرشتنو هتدهاشمب ىظحتل هلحم ىق هدصقت نآ ىلا صلاخلا دولا

 4 بلا تلصو اذاف س ةهفاسثم هنع كاهنيو هب كرمآي ام هنم عمستل هترضح

 ثبحب ةعاطلا هل تصلخآو ذئنيح هتعطآ ء تلمآ ام تلنو هتدهاستو

 كلذكف ةبغر لاح لك ىلع هرماوأ تلثتماو ، ادبآ ءىش ف هيصعت ال
 اتيدصتو اناميا ىمست اهلكو هناحبس هللا دنع تاماقملا هذه لثم

٠ ملعأ هللاو ى اهلك اهعمجب ناميالا مسا و ةعاطو اصالخا و



٢٨ 

 :ةلأسم ٢

 لهاجلل اهتعاربو دارفالا هنالو نع اهتعاريو ةلمجلا ةدالو ىفكت له

 ١ با وجل :

 صاخشألا ق ماكحألا لهج نا اهتنء اريو ةلمجلا هبالو هيفكت ك معن

 با رتسا اذا ءاملعلا لأسيو ملعتي مت ئ ةءاربلاو ةدالولا هي نوقحتسي امب

 ٠ ملعأ هللاو نيعم صخش ى ارمآ

 هابأ ىآر نمك ؟ ةءاربلاو ةيالولا ىف امهريغ مكح نيدلاولا مكح له

 4 بوني الو ىھننب الو كلذ نع ىھتي ك تامرحملل اكاننه ىصاعملل افراتم

 هعلخي نآ هل زوجيآأ ث ةيالو هل تتقبس ناو ؟ هنم ريي نأ هل زوجيآ
 رفغتسي نآ هل زوجي لهو ؟ كلذم املاع ناك نا فوقولا وآ ةءاربلا ىنا

 هنتم ملعي ملو هدلاو تام ناو ؟ ةلاحلا كال ىلع ناك نا هل محرتيو

 هلعجيو نظلا هب نسحيأ ث هتايح كردي مل وأ ةءاربلاو ةيالولا لوصأ
 ؟ هنع فقي مآ ريخلاب هل وعديو ةيالولا زيح ق

 : با وجلا

 حصألا ىلع سانلا نم امهريغ مكح كلذ فق نيدلاولا مكح 0 معن

 ٠ رمألا ىفخي لب امهنم ربت اذا ةءاربلا امهل رهظي ال هنآ الا قرف الب

 لاتو ، بهذملا لهأ رثكأ دنع ةيالولا مزاول نم رافغتسالاو محرتلاو
 اهرفخيف ةبوتلل هللا هقفوي نأ دصقن ىنعمب ةريبكلا بكارل كلذ زوجي : انموق
 ناك س كدنع فوقولا همكحف ةءارب الو ةيالو بجوم هنم ملعت مل نمو 0 هل

. ملعأ هللاو امهريغ وآ امآ وآ ابآ



_ ٢٩٨٩ 

 :ةلأسم . ٥

 ؟ هب رومآمو حالص كلذ ىف لهو ؟ طشملاب ةيحللا حيرست زوجي له

 باوجلا :
. ٥ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ملعأ هللاو ۔ ةنس وهو هب رومأمو كلذ زوجي

 وج دبع وجج

 ردقلاو رودقملا ردتلا نيب قرفلا نع ىخآ اي تلآس : هباوج نمو

 : ءاضتلاف ى ردتنلاو ءاضتلا نيب قرفلا ملعت نأ الوأ جاتحيف ّ موتحملا

 ةعفد ةعمتجم هيف اهتابثاو ظوفحملا حوللا ىف تادوجوملا عيمج داجيا وه

 نايعألا ىف ةتقرفنم تادوجوملا داجيا وه : ردقلاو ڵ لزألا ىف ةدحاو

 ءايسشأآلب ةيتاذلا ةدارالا قلعت ردنتلاف ٠ اهبابسآو اهطئارش لوصح دعب

 نيعم نامزب نايعألا لاوحأ نم لاح لك قيلعتف ، ةصاخلا اهتانتوآ ف

 ىلا مدعلا نم تانكمملا جورخ : وهو ث ردتملا نع ةرابع نيعم بيسو

 ىق وه : ءاضختلاف ص ىلزألا ءاضقلل انتباطم دحاو دعب ادحاو دوجولا

 ردقلاب دارملا نآ ملعاف اذه تفرع اذاف ى لازي ال اميف : ردقلاو ى لزألا

 ىلع ىلزألا ءاضقلا عوقو وه ىآ س لازي ال اميف ىذضتملا وه رودقملا
 5 قبس امك ث طئارلاو بابسألا لوصح دنع ادحاو ادحاو نايعألا

 نأل ةدحاو ةلمج حوللا ىف تبثملا لزألا ىف ىضقملا وه : موتحملا ردقلاو

 هلوقي ام اذه ٠ لازي ال اميف هعوقوب عوطتم ىآ عطقلا ةغللا ق متحلا

 . ملعآ هللاو ع مهفا ءاملعلا

 :ةلأسم ٧

 رب _ سقفت امو ) ٠ ٠ ةزم ٥ زمه لكل ليو ( : ىلاعت هلوق ىنعم ام

؟ فلتخم امهانعم وأ دحاو ىنعمب امه لهو ؟ هتفص امو زمللاو زمهلا



_ ٢٣٠ 

 : با وجل

 ىف تررق دت ناعم ىلع امهولوأو الاوتأ كلذ ىف نورسفملا دروأ دن .
 دنع عل طا ىنحل ظفحآ ال اناو ڵ ىرد آرق نمو ث هقفلاو ريسفتلا بنك

 كاهم ص .اهب لمعلاو اهنع باوجلا ىلا رارطضالاو ةلآسم ىلا جايتحالا

 اهانعم ىا باذع وآ كاه ةملك ليو : ليق س كاذ ف ليقو س ىور دق ام

 نيمآ نيمآ اهنم نيملسملا عيمجو هللا انذاعآ منهج ىف داو وه : ليقو ى كلذ

 ٠ زمللا ريثكلا : ةزمللاو ث زمهلا ريثكلا : ةزمهلاو ث نيملاعلا براي نيمآ
 : ليقو ك ةبحألا نيب قيرفتلا : زمللاو ى ةميمنلا : زمملا : سابع نبا لاق

 ىف زمهلا : ليتو 0 مهباتغيو سانلا بيعي ىذلا وهو ، دحاو امهانعم

 : ليقو ٠ سكعلاب : ليقو ى روضحلا ق زمللاو ةمجعملا حتفب ةيبغلا

 ض قطن نودب ناسللاب زمهلا : ليقو ، ناسللاب : زمللاو ، ديلاب زمملا
 نيعلاب زمرلا زهللاو ناسللاب سيلجلا رض زمهلا : ليقو ث نيعلاب زمللاو
 ء سانلا ىف نعطلا زمهلا : ليقو ، سرلاب ةراشالا وأ بجاحلاب وأ

 : لينلا بحاص زيزعلا دبع خيسلا لانت ۔ مهباسنأ ىف نعطلا : زمللاو

 لصن راهظا ناسللاب زمللام ة زمغلاو زمللاو زمهلا مذ ٠ هللا همحر
 : لاتق ث ءايرل هلعاف ةبسنب ليمجب ناو ص صيقنلا ةدارا ىلع هلهج نمل

 حابم ىق ناو بجاح وآ سأرب زمرو نيعب زمغو ديب زمه نم رذاحيو

 ٠ همالك ىهتنا « هب نايصع الو

 _ اهوحن وآ دبي _ نعطلا زمللا لصآو 0 مزيلاك رسكلا زمهلا لصآو

 ىلع ةزملو ةزمهو س مهيف نعطلاو سانلا ضارعأ نم رسكلا ق اعاسثف زمهلاك

 اذه هنم ربك نمب نزولا اذه صتخيو نيعلا حتفو ءافلا مضب هلعف نزو

 لآب فيرعتلاب ةزمللا ةزمهلل ليبو : مهضعب آرقو ، هل ةداع راصو لعفلا

٠ ملعأ هللاو ڵ ناكساف مضب ةزمل ةزمه : ءعىرقو ةيقارغتسالا



_ ٣١ _ 

 انباحصأ مالك ق علطأ مل _ هللا همحر _ ىسيع خيسلا لاق

 ىف امك ةبراغملا هب حرص دقو ء ةبوتلا ريغب رفكي ريبكلا بنذلا نأ ةقراشملا
 . ةقراشملا ان انباحصا دمتعم وهو ةبونلاب الا رفكي ال هنأ حصألاو ص لينلا

 ىزوجو تبتك تائيسو تانسح لمع نم : اولاق كلذكو ث هلوت ىمتنا

 ىنلا لوصألا نم هتراستم ق ىملاسسللا مامالا اهدع ناو ء رثكآ اهيأي

 ةلأسملا : لاتو هللا همحر ىليلخلا مامالا اهتبثأ دقف اهلئاق رذع عطت

 ناتفلاخم نيتلأسملا نيتاه نأ ودبيو ، فارعألا باحصأ ف ليت امك ةيفالخ
 ٠ لوذنا لوقنلا انملعو ث امهتقيقحتب انيلع لضفتف \ بهذملا دعاوقل

 : باوجلا

 عللطي مل هنأ هللا همحر حلاص نب ىسيع خيسلا لوق كتياكح امأ
 هنآو ث ةبونلا ريغب رفكب ريبكلا بنذلا نآ : ةقراشملا انباحصأ مااك ق

 ىف دجآ مل ىناف ، هرخآ ىلا ٠٠ لينلا ىف امك ةبراغملا هب حرص دق

 دجأ الو لي ص ةبوتلا ريغ رفكم اهل ةريبكلا نآ ث هل ىتسرامم ةرثك عم ص لينلا

 رغكملا اذه امو صس كلذ لوقي ، مهريغ الو ث ةعبرألا بهاذملا لهآ نم

 هلعاف ڵ خيشلا مالك مهفت مل كلعلو ! ؟ ةبوتلا ريغ وه ىذلا هتفص امو

 © ةيونتلا ةحص ق ةقراشملا هطرنشي امم ناسللاب ةبوتلاب ظفلتلا ىنع

 مدنلاو عوجرلاو مزعلاو ىونلاب ءىزجت مهدنع اهناف ةبراغملا نود
 برونآو هللا رفغتسأ : هناسلب بئاتلا لوني نآ نود اهطورش رخآ ىلا

 نم ةمألا نيب عئاذ عئاش ةهجلا هذه ىلع فالخلا اذهف ٠ الثم ث هيلا

 عم 0 اذه اننتو ىلا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رصع ندل

 ناسللاب ةبوتلا ظفلب نايتالا مهدنع سيل افلخو افلس ءاملعلا رثكآ نآ

 رئاسد ظفلنلاك هركذ نم دنع لامك طرش وه لب ص اهلوبقو اهتحص ىق اطرش
؛ -- ٠ لامعألا تاسبالم دنع تاينلا
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 وه ث ةبوتلا : تافيرعتلا ف ىناجرجلا ىضاقلا لاق
 مايقلا مث ڵ بلقلا نع رارصالا دقع لحب هللا ىلا عوجرنا
 مزملا قيثوت وه ى حوصنلا ةبوتلا : اضيآ لاقو ٠ برلا قوقح لكب
 ‘ بنذنا نع عوجرلا ةغللا ىف ةبونلا : ليقو . هلنمل دوعي ال نآ ىلع

 ، عرشلا ىف هبونتلاو : لان ص ةبوت عمج س بوتلا : ليقو ٠ بوتلا كلذكو
 روعلا ىلع ةبجاو ىهو ث ةحودمملا ىلا ةمومذملا لاعفألا نع عوجرلا
 اعيمج هللا ىلا اويوتو ( : ىلاعت هلونتلف بوجولا امآ ڵ ءاملعلا هماع دنع

 . مرمل ا رارصالا نم اهريخأت ىف املف ةيروفلا امآو ( نونمؤملا اهيآ
 نأ حوصنلا ةبونلا : ليقو ٠ اعرشو ةغل ةبوتلا نم ةييرق ةبانالاو
 ىزلا ىه : ليقو ث ارهجو ارس ةيصعملا نم ارثآ هلمع ىلع ىقبي ال
 - فارتعالا ةبونلا : لبقو ؤ الجآ و الجاع حالفلا اهبحاص ثروت

 . عالقالاو

 : ناعم ةثالث ىلع ةبوتلاو

 . مدنلا : اهلوأ

 ٠ هنع هللا ىهن ام ىلا دوعلا كرت ىلع مزعلا : ىناثلاو

 ٠ تافيرعتلا بحاص مالك ىهتنا ٠ ملاظملا ءادأ ف ىعسلا : ثلثلاو

 ررض مظع ةفرعم ببسب لصحت ةبوتلاو : لينلا حرش ف بطقلا لات
 ىضم امع صلختيو هيف وه امع فيكف ى دوبعملاو دبعلا نيب اباجح هنوكو بنذلا
 ىنعم ىاع ةبوتلا مسا قلطي ام اريثكو ك ليتتتسل ١ ق كرتلا ىلع مزعيو

 ٠ ىهنا ٠ مدنلا اذهل ةرمث حالصالاو كرتلاف : لات ك مدنلا

 ا ةلا هذه ىلع اعرشو ةغل ةبوتلا مسا نوتلطي مهنأ ىرت الا
 _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لاتقو ڵ ىناسل لوق طرش ريغ نم ةيبلقلا
 مزع نع اذكو ، هبجوأ ملع نع مدنلا ولخي ال ذا ث ةبوت مدنلا
 ك!ذو س ةطخلا نم قبس امل اىثحلا نابوذ ةبوتلا : ليقو ٠ هولتيو هعبتي
ء بهتلت بلقلا ف ران ةبوتلا : ليق اذلو ، بنذلاب ملألا درجم ضرعي
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 طاسب رثنو ءافجلا سابل علخ ىه : ليقو ٠ بعشني ال دبكلا ف عدصو
 تاكرحلا ليدبت ةبوتلا : ىرتستلا هللا دبع نب لهس لاتو ث ءافولا
 لكآو تمصلاو ةولخلاب الا كلذ متي الو ء ةدومحملا تاكرحلاب ةمومخملا

 ةدوعلا مدعو بنذلا نع عالنتالاو مدنلا ةبوتلا ىنعم : ليقو ٠ لالحلا

 نع ىور امك ث طورش ةتس اهعمجتو ص هكرت ىلع سفنلا نيطوتو هينا
 نأ تملع امآ : لاقف ص هللا رفغتسآ : لوتي الاجر عمس هنآ كرابملا نبا

 : لانتف ؟ كلذ فيك : هل لات ؟ نيباذكلا ةيوت رافغتسالا ق ناسللا ةعرس

 دوعلا مدع داقتعاو ڵ ىضم ام ىلع مدنلا 65 تامالع تس رافغتس)اال نا

 ةباذاو س ةعيضملا ضئارفلا ةداعاو ث اهلهآ ىلا قوتحلا ءادآو ى ادبآ هيلا

 قيذآ امك ةعاطلا ملآ هتماذاو ، نازحألاو مومغلاب تحسلاب ىبرملا ندبلا
 ٠ هللا رفغتسأ لت كلذ دنعف ء ةبصعملا ةذل

 لاطو هيلع هنزح مظعأ املكف صس بنذلا ىلع بلقتلا عجوت مدنلاو

 هنعو ا عمدلا ةرازغو بلتلا ةننر مدنلا ةحص ةمالعو س رهطآ هل ناك

 ٠ « ةدئفآ قرآ مهناف نيباوتلا اوسلاج » : ملسو هيلع هللا ىلص

 طرتشي ال ةبوتلا نآ ىلع لدت ءاملعلا نع راثآلاو ثيداحألا هذه عيمجف

 ةيبلق ةدابع اهنأل ، تيآر امك ناسللاب اهب اننوطنم نوكت نآ اهلوبنت ق
 ةلمج ىق امك رافغنسالاي ةنسلا وآ باتكلا ق رمآ ءاج اذاو ى ةيلوت ال

 بطقلا لانت ى بلقلاب نوكي نآ مزلي ال اضيآ رافغتسالاف ثيداحآو تايآ

 حيبقت ىنعآ ، بلقلاب رافغتسالا نع ةرابع مدنلاو : _ هللا ةمحر

 ةرافك )» : ملسو هيلع هللا ىلص لاق هعوقو ىلع فسآتلاو ص بنذلا

 مدنلا نأ ىلع ترهاظت اهلك ىدلو اي ةلدألا هذهف ٠ « ةيمادنلا بنذلا

 دوعلا مدع ىلع قداصلا مزعلاو هنع عالتنالاو هكرتو بنذلا ىلع

 بوتآ هناسلب لاق نا هنآو ، حوصنلا ةبوتلا ىه اهنآو ڵ هنم ةبوت هيلا

 ىق امل ديكأن كلذف ىبونذ عيمج نم وآ اذك بنذ نم هرفغتسأآو هللا ىلا

 حصت ال ةبوتلا نأ ال س رجآو لضف ةدايز هيفو ص هل ةيوقتو بلقلا

) باطخلا لصق . ٢٣ م (
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 ء ةروكذملا اهطورش لامكنسا دنع ةلوبتم ةبوت ىه لب هنودب لبتت الو

 : لوقي دحآ الو 0 مهريغو باحصألا نم ءاملعلا لوق ىنعم اذهو

 رئاغصلا ىق ءاج مهفالخ امناو ص ةيوت ريغب رفكيو رفغي ريبكلا بنذلا نا

 ؟ اهنم بتي مل ولو ث رئابكلا بانتجاب رفكت له اهزيمتب لوقلا ىلع
 دمتعملا حيحصلاو ؟ ةدح ىلع ةبوت ىلا جاتحت مآ ؟ ادصق الو الوق

 سفن نا مهلوق ىآر هللا همحر _ ىسيع خيشلا نآ امبرو ع لوألا

 بوتآ هلوتب ظفلتنلاو قطنلا نع ءعىزجي هنع عالتالاو بنذلا ىلع مدنلا

 ىف ةبونلا نع هب نوزنجي مهنأو ةبوت كلذ نومسي ال مهنأ نظف رفغتسأو
 وه كلذ نأ كل تمدق امك لي 0 مهل ادارم كلذ سيلو ڵ بنذلا ريفكت

 ةيوتلا نوركذي ثيح مهدا رم ةقراسثملا انياحصآ اذكو « مهدنع ةبوتلا

 ٠ هوركذ ام رخآ ىلا رافغتسالا عم مدنلا ے اهناكر آ نأو ، اهطورشو

 ءهللا همحر بطقلا مالك فو ثيدحلا ىف امك بلقلاب نوكب رافغتسالا ناف

 نآ الا مهللا % بلقلا ىف امل ديكأنو راضحتسا كلذف ظفلتلاب اوعاج ثيحو

 بجي ذئنيحف هيلع اوعلطاو قلخلل رهظ امم دبعلا هنم بوتي ىذلا نوكي
 ح ةءاربلا ىف مهدنع ىقبب الل هب مهربخيو مهدنع باتملا رهظي نآ

 انخيش لاق ةيلوصألا دعاوتلا نم مولعم وه امك ، نظلا هب اوئيسيو
 لانت رافغتسا عم مدن اهناكرآ : هلوق دنع _ ىلاعت هللا همحر _ ىلملاسلا

 بلطلا كلذ ناك ءاوس هبنذل نارفغلا بلط عم : راونألا قراشم هحرش ق

 اولعف اذا نيذلاو ) : ىلاعت هلوتنل طتق بلقلاب وآ اعم بلقلاو لوتلاب

 : لاق ( ٠. مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وآ ةشحاق

 ّ هلثم بنذ لك ةبوت نأ نم ىتأيس امل اقلطم هب ظفلتلا هيف طرتشي الو

 ةدغلاو فذقلاك ةيلوت ةيصعملا تناك نا : : مهضعب لاتقو ٠ انالعاو ا رس

 ىرجتو طرتشي مل ةيلوت ريغ تناك ناو ث اظفل رافغتسالا ةبوتلا ف طرتشا
 ٠ همالك ىهتنا ٠ ةريرسلا ف ةبوتلا هيف

 ةريبكلا نآ ىلع نبتفنتم ءاملعلا رئاسو ةبراغملاو ةقراشملا ىرتتقف

هونثتسا' ام الا ظفلتلا نع بلقلاب ءىزجت ةبوتلا نآو ث ةبوتلاب الا رفكت ال
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 اريبك .اينذ لعف نم : لينلا ىف هلوق امآو ء افنآ هانركذ امك س كلذ نم

 ةبوتلاب هدصقي ىتح الوآ كلذب هرغفكي لهف هنم ةبوت دصق الب ةعاط مث

 رفكم هسفن تاعاطلا لعف نآ مهوأ ناو هلاثمآو اذه ناف نالوق ص هنم

 ةبوتب قلعتم هنم هلوق ناف كلذك سيلف ةبوت هبحصت مل ولو ريبكلا بتذلل

 ٠ هلعاف ىلا ال لوعغملا بنذلا ىلا دئاع هيف ريمضلاو ڵ دصقب ال

 رضحتسم ريغ تاعاطلا لاعفأ ىتآ اذا ريبكلا بنذلا لعاف نا : ىنعملاو
 ٠٨ هل اريفكتو هنيعب بنذلا كلذ نم ةيوت اهلعفي امنا هنآ اهايا هلعف لاح

 ىف بنذلا ىسن وآ اهيسن وأ لمعلا لاح ةينلا هذه رضحي نآ لفغ لب
 بوتي ال نآ دصات ريغو بنذلا كلذ ىلع رصم ريغ هنآ عم لاحلا كلت

 ءازجالا ىف فالخلا طحم وه اذهف هيلا دوعي نآ ادصات الو هنم

 ةبوتلا مامت نآ كلذو ، مهدنع فيعض انه ءازجالاب لوتلاو ، همدعو

 تايآلا اهيلا دسشرت امك ءايسنأ ىلا ةجاتحم اهطورش لامكتساو مهدنع

 ( احلاص المع لمعو نمآو بات نم الا ) : ىلاعت هلوتك ثيداحألاو

 اذكو بلقلا هلحم اذهو ، بنذلا ىلع مدنلاو هللا ىلا عوجرلا ةبوتلاف
 نوبئاتلا ) : هلوقكو س حراوجلا هلحم حلاصلا لمعلاو ناميالا
 تنرق ىتلا ةريثكلا تايآلا نم اهوحنو ث ةيآلا رخآ ىلا ( ٠٠ نودباعلا
 هللا ىلص _ هلوتك ثيداحألا اذكو ، بلقلا دصق عم حراوجلا لامعأ
 ةحلاصلا لامعألاف « اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ » : ملسو هيلع

 ممعملا و سابللا ىق هلاح رييغت اذكو ث هتبوت قدص ىلع ليلد بئانلل

 .٠ رابخأو ثبداحآ كلذ ىق تءاج دت كلذ وحنو ةئيهلاو

 : كلام نيب بعك لاق

 نأ ىتبوت مامت نم نا ث هللا لوسر اي : مهتبوت لوبق لزن ام
 ثيح هللا لوسر اي هلعجاف ، هلوسرلو هلل ةقدص ىلام نم علخن
 كيلع كسمآ » _ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ڵ تئش
 ٠ ىهتنا ٠ ربيخ نم ىمهس كسمآ تلت : لاق « كل ريخ وهف كلام ضعب

 رصم وهو اهلمعي نآ ال س ةحلاصلا لامعألاب بنذلا ريفكتب مه دارم اذهف

٠ ملعأ هللاو دحأ هلوتتي ال اذهف هيلا دوعي نأ دصاق بنذلا ىلع
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 اهلك بتكت اهنأو تائيسلاو تانسحلا لمعي نميف مهلوت امأو
 ىهف ةنسحلا اهتبتعأ مث ةئيسلا تمدقت نا : لوقأف اهرثكأب ىزجيو

 اهتبقعآ مث ةنسحلا تنبس ناو ، اهيق لوتلا ىضم دتو ىلوألا ةلآلا

 فااخلا ىنعآ _ وهو ص فالخلا لحم انهف بونذلا رئابك نم ةريبك

 جانلا فو : بطقلا لاق ث اثيدحو اميدق ءاملعلا نيب دوجوم _ اهيف

 ىصحت : ليقف ى تائيسلاو تانسحلا لمعي نميف راحص لهأ فلتخا
 ةنسح لمع اذا : ليتو ٠ هب ىزاجيف رثكأ امهيأ رظن تام اذاف هيلع

 ىلا انجرخف نامعنلا نب رباج لات ث ةنسحلا ةئيسلا تحم ةئيس مث
 دقف اذه نع اوفك : لانف ڵ كلذ نع نالابغ نب مىنناھ انلآسف لئامس

 عقت هلثمو اذه دنعو ص مهبجن ملف انيلا اوبنكف راحصب اذه عقو

 نم مهو راحص لهأ نيب اهيف فااخلا تبثأ هنآ امسثاه ىرتف ث ةقرفلا

 ش نيدلا لئاسم نم اهررق دقف ىملاسلا انخيش امأو ث ةقراشملا انبحص
 هتعدرذل ادسو قباسلا فالخلل اعطت كلذي دارآ هنآ ىدنع اميف كلذو

 . فكلاب مهايا هرمأو اهنع مئاه توكس نم مهف امك ك ةنتفلا فوخ
 ىهو : انخيش لاق ى كرشلا ريغ ةريبكلاب لمعلا طابحا ةلأسم ىه هذهو

 ةلاسم اهلعج انه نمف ه قسافلا بيذعتب عطقلا ةلأسم ىلع عرف
 نع ةمالسلاو ف ىلوآ اذه لثم نع فكلا نا : لوتآو ء اهلصآك نيد

 ملعأ هللاو ث ىلاعتو هناحبس هللاا ىلا هرمأ لكنو ث ملسأ هيف ضوخلا
 . قيفوتلاو نوعلا هبو

 دبع دبع جنع

 مهلاؤس نم ةبراغملا ريس باتك ق هتدجو ىذلا امآو : هباوج نمو
 نمسحلا لثم هنآ مهباجأف زيزعلا دبع نب رمع نع كامسنلا نب رفعجل

 ءاملعلا لاؤس نأ خيسلا اهيآ ملعاف نسحلا ةلاح نع لآست تنأو ىرصبلا
 قارتفالا نم نيعباتلاو ةباحصلا نيب عتو ام وهو لاوحألا نع مهثحبو
 رىئابمو كلذ ىف لخاد نيب مهف تابصعتلاو تابزحتلاو نتفلاو بورحلاو
 بجي كانهف ث رظتنم فقاوو بوصمو ءىطخم نيبو لزتعم فاك نيبو هل

بابسلا نع ثحبي نآو لطابلا بزح نم قحلا بزح ملعي نآ ناسنالا ىلع
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 دحاو رصع ىف مهنأل هدقتعاو هلعفو هبكترا ام ةقرفو بزح لكل ةبجوملا

 ناكمو نامزو رصع لك لهآ ىلعو س دحاو نيد ىلع مهو دحاو ميلقا و

 مهل رذع ال مهنيب مالسالا اهبجوآ ضعب ىلع مهضعبل ةريثك قوقح بجت
 ء نيدلا ىف لزانملاو بتارلا بسح ىلع اهودؤيو اهب اوموقي نآ نم
 اوطعيل ةنئاكلا بابسألاو ةعقاولا لاوحألا نع ثحبلا اومزتلا كلذلف

 دقو نآلا امآ ث هتلزنم هولزنيو هحسقو هبيصن هوفويو هتح قح ىذ لك
 تابصعتلا ترثكو نورقو نورق دعبو نورتلا كلت تضمو نامزلا لاط

 زوجي ال لب ىضم نم لاح نع ثحبلا انمزلي الف لوقنلا تفلتخاو
 : كلذ

 ةع .7 ول كلق ىضم امو

 هعاط هنع ثحبلا سيلف هعد

 هذه ىف ىفسويلا سيمخ نب نادمحل باوج ف امظن تلق دتو
 : ةلآسسىملا

 امزتلم بيقنتلاو ثحبلا كي ملو

 مزتلم رتسلا و ىضم دق نم بيع نع .

 بير امنود انيقي تملع امف .

 مكتحت تكش نا مهيف هس مكحاف

 ١ 4٩ب ك ١ رع وآ ىفخي و . .7 امو

 :. مزتلي فقولا هنيف كضرغقف كسمش

١ وفلس نم د_رلتت انمزلي سيلو ... .



_ ٣٨ 

 هوعبتاف هدر ناب رمآ ، ةثالث رومألا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقت .

 ةياوز فو « هملاع ىلا هولكف مكيلع لكأ رمآو هوينتجامف هيغ نأب رمآو

 انغلب ام نحنو « كبيري الام ىلا كبيري ام عد » : لانتو ٠ هنع اوفتف

 ملفلا لهآ امهنأ امهنع انغليب لي ةيعرشلا تاركنملا نم ءىش نيلجرلا نع

 ء ايندلل امهضفرو ىنافلا ماطحلا اذه ىق ةلماكلا ةداهزلاو عرولاو

 انسفنأ ىرن امهنع انغلبي ام ىلعف % امهدنع اهيهذو اهرجح ءاوتساو

 نحن ؟ نذا نمف لاجرلا مه اونوكي مل اذاو ص امهلاعن بارت ىواسن ال

 لهيتلاو ةلاطبلا ىف رامعألا انينفآ س راهنلا بابذ ليللا فيج انلاثمأو

 ةمالسلاف نيحلاصلا ق عقيو احلاص نوكي ال نآ ابيع ءرملاب ىفكف لاقلاو

 ةباحصلا نم نيضاملا اميسال ضارعألا ق ضوخلا نع فكلا ق ىدلو ابي

 مكلو تبسك ام اهل تلخ دت ةمأ كلنن ) : نرق ريخ مه نيذلا نيعباتلاو

 مهدحآ دم غلبن ال نحنو ٠ ( نولمعي اوناك امع نولآست الو متبسك ام
 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو هفيصن الو

 نانك
 امهل عطقي هنآ رمعو ركب ىبأ ىف بطتلا لوت امآو : هباوج نمو

 ثيداحأ ةدع امهيف تدرو دتقف كلذ ى ليلدلا نع لآست تنآو ةنجلاب

 اهنمو ء ةدح ىلع امهنم دحاو لكل تصخ اهنمو اعم امهكارتشا ينم

 مهل دوهشملا ةنجلاب نيرشيملا ةرشعلاك ةباحصلا نم امهريغ عم امهكارتس

 رتاونلا دح غلبت ثيداحألا هذه ضعب لعلو .ء مهيف نالخاد امهناف

 ةيباحصلا نكل ةماع تناك ناو تابآ امهنف تدرو اذكو ڵ ةضافتسالاو

 ىف هللا دوهش قلخلاو ث مهيف اهنولوأتي نيرسفملا نم نم مهريغو نيعباتلا و
 هتدالوو هللا بح ليلد قلخلا نيب دبعلا ىلع ءانثلا رثنو هتلخ ىلع هضرأ

 ىق امه ذا نينثا ىناث ) : ىلاعت هلوق امآو ء ثيداحآ ىق امك ث دبعلل

 . ملعأ هللاو ء ةقيقحلا ةيالو ىلع ليلد اهيف ىل رهظي الف ( راغلا
 درب دهب وج

 دعانت وهو ديز نب رباج ىلع ازم ن اذللا نالجرلا امآو : هباوج نمو

الاقف كلذ لبق هايري مل امهو رباج هنعلف الجر انعلف هراد ةفيقس ىلع



_ ٣٣٩ 

 نهو : هلوت وهو تركذ امب مهباجأف ؟ ءىشب هفرعت ال الجر تنعل مل : هل
 ىف اناك ى نيلجرلا نآ ملعاف 5 هلوق نم كلذ وحن وآ ! ؟ ةجح امكنم قثوأ

 لجرلا ىلع ةداهشلا ةلزنمب لجرلا كلذل امهنعل نآؤ رباج دنع ةيالولا
 كدنع ةءاربلا بجومب دحأ ىلع ادهش اذا كل نايلولاو ڵ ةءاربلا بجومب

 اناك نا بجوملا ثدحلا نييبت امهمزلي الو هنم ةءاربلا كيلع تبجو

 تبثا ةجح ىآو ص رباج لوق نم انهردابتي امك ةءاربلا بجومب نيملاع

 ٠ ١ ملعأ هللاو ىل رهظ ام اذه ع كلذ ىلع امكعامتجا نم

 دإ درج دج
 اتيش اناسنا دعو نم مهلوق امآو : باوج ةقيقحلا ىف ىهو ةلأسم

 اذه ىف فالخلا اوركذو 0 مدعو ىفي نآ ىغبنيف هنع ىهنمب سبل

 لوقلا ىلع ناك ناو دعولا نا : لوقآو ڵ بحتسم وأ بجاو له ح ءافولا

 رهظي ىذلا نكل هنم مظعأو -+ ناو ث دهعلا نيبو هنيب قيرفتلاب
 ءافولا نأل ليبقلا اذه نم سيل انه ءافولا ىف فالخلا ه حو نآ ىل

 تامالع نم هنوك الا هيف نكي مل ولو ى ثيداحآ ىف امك بجاو دعولاب

 نم فالخلا نكل ، ثيداحأ ةلمج ىف اهيلع صن ىنتلا ثالثلا قافنلا
 نم هنأكف ڵ هنع ىهنمب سيل : هلوقب هيلا راشأ امك هب دوعوملا ةهج

 هلعف اددرتم هب دوعوملا ءىشلا ناك املف ڵ ىلوألا فالخ وآ هوركملا ليبق

 ناك ةهاركلاو ةمرحلاو لحلا نيب همكح اددرتمو همدعو زاوجلا نيب

 نم ىل رهظ ام اذه ، بابحتسالاو بوجولا نيب اضيأ اددرتم هب ءافولا
 ٠ ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلا و ّ مهلوقت

 :ةلاسم ٠

 نوشيعي نامزلا رخآ لهأ نإ لاتيو » : هصن ام رطانتلا ق تدجو

 :: ليقو ٠ هب :نوذخاؤي ال نكلو مهؤاعد لبتي الف لوهجملا مارحلاب

 مارحلا ىنعم ام : تلق « ةرخآلا ءاعد نود ةصاخ ايندلا ءاعد هب لبقي ال

 ىنع ليزي ايفاسش احيرصت كلذ ىل حرص ؟ هب ذ خاؤبال ىذلا لوهجملا
 . لهجلا بهايغ



_ ٤٠ 

 : باوجلا

 نوكي نآ وه : لوهجملا مارحلاو ء كلذك وهف رطانتلا نع تركذ ام

 ايرلا ميب نم وآ ابوصخم وأ انتورسم هنوكك س امارح هلصأ ىف ءىنلا

 نكل ى ةمرحملا لاومألا نم كلذ وحنو ريزنخ وأ رمخ وأ ةتيم نمث ا
 ترجتا وآ ائيسث هب هل تعب وأ كيلع هب قدصت وآ ةبه دحأ هب كاتأ ن

 هل نيآ :نم لاملا كلذ لصأ ملعت ال تنآو تالماعملا نم كلذ وحنو هب

 ةرخآلا ىف هب هللا كذخاؤي الو مكحلا رهاظ ى هب هل كتلماعم تزاجف
 عنمي ىذلا لوهجملا مارحلا وه اذهف ى هلحب عرشلا كل مكحي امم هنأل
 ٠ ملعأ هللاو ث ءاعدلا ةباجا

 :ةلأسم ٢١

 ئلا ) ٠ ٠ نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناك ناو ) : ىلاعت هللا' لات

 ثبجت وأ مامالا برح راد ق مايقلا زاوج اهي لهف ةبآلا رخآ

 ؟ حتفلا دعي ةرجه الي ةخوسنم ىمهو ؟ لرلدلا امو ؟ ةرجهلا

 ١ باوجل :

 لصوتي ناك اذا ملسملل كلذ ءاملعلا زاجأ دتف برحلا ر ادب مايقلا امآ

 اصوصخ ڵ كرشلا ماكحأ هيلع ىرجت الو ء هنيد ةماقا ىلا كانه

 لاخ لك ىلعو ث ىنعملا اذه لمتحت ةيآلا نآ دعبي الو ص كانه دلو ناك اذا:

 نم عنم اذاو ى هيلع ردقو كلذ هنكمأ نمل ىلوآ كرشلا راد نم جورخلاف

 ةرجمهلاو 0 جورخلا . هيلع بجو جورخلا ىلع ردتو هنيد رئاعش ةماقا

 حتفلاب دارملا نأل ، ةكم نم ةرجهلا ىه .امنا ثيدحلاب اهبوجو خوسملا.

 . ملعأ هللاو ص اهحتف.

 ٢ _ ةلاسم : :

 !ورفناف مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : ةيآ ىف بطقلا لاق

ه



_ ٤١ 

 تاذلابو الوآ داهجلا ىلا ةردابملا ةيآلا ىف : لاق ث ( اعيمج اورفنا وأ تابث
 ؟ هانعم ام تنكمأ امفيك ضوعلابو ع ايناث تاريخلا رئاس ىلاو

 : باوجلا
 . ا

 ىلا ( ٠.٠ اونمآ نيذلا اميآ اي ) : ىلاعت هلوق ىلع بطقلا مالك امأ
 ىلا ةردايملا ةنآلا ىفف % هلوق كيلع لكشأ هلعلو ۔ حيحص وهف اهرخآ

 هتبتك تنأو ضرعلابو ايناث تاريخلا رئاس ىلاو تاذلابو الوأ داهجلا
 ح ءارلاب هباوصو اطلغ واولاب كلذك هتدجو كلعلو ءارلاب وهو واولاب

 { اهموهفمو اهقوطنم وهو : نائيسث ةيآلا نم ذوخآملا مكحلا نآ : ىنعملاو
 ء قطنلا لحم ىف ظفللا هيلع لد ىذلا ىنعملا وه نييلوصألا دنع قوطنملاف
 ء ةرابعلا سفن نم هيلع لدتسي ىآ ، ظفللا سفن نم موهغملا ىنعملا ىآ

 وه موهفملاو ، هئاضنتتابو هتراسابو هترابعب لادلا اضيأ ىمسيو
 ىلوألاف ئواسمو ىلوأ ةقفاوملا موهفم ىنعآ : نامست وهو ى هتلالدب لادلا

 مالك ىنعمو ث باطخلا نحل ىمسي ىواسملاو باطخلا ىوحف ىمسي
 اهتوطنمب ىأ تاذلابو الوآ تدافأ نيئيش تدافأ ةميركلا ةيآلا نآ بطقلا

 موهغملاب ىآ ضرملابو ايناث تدافآو ڵ ةصاخ داهجلا ىلا ةردابملا

 ئولوألا هموهغم وه مالكلا ضرع نأل تاريخلا رئاس ىلا ةردابملا ىولوألا
 ه ملعأ هللاو ع اضيآ هاوحف وهو

 ٣ ٢ _ ةلأسم :

 ناتفئاظ ناو ) : ىلاعت هلوق دنع _ هنع هللا ىضر _ بطتلا لات

 ء انمؤم دحوملا قسافلا ةيمست زاوج ف صن ( ٠٠ اولتتقا نينمؤملا نم

 & هرهاظ ىلع هاري ايآر مارت لهف : هلوت ئلع لكشأو ى قوملاب صتخي الو
 فق هتججو ناو 4 نوفلاخملا هيلع ىنبي ىذلا امو اذهب لئاقلا مزتلي امو

| . ةيوشحلاو ةئجرملا ىلا هبسني عضولا



. ٤٢ 

 ١ باوجل :.

 معن : . :.لوأ ٤ 1 هرخآ ىلا تركذ امك < اميلع بطتلا لوقتو ك ةنآلا رخآ ىلا

 الاجم رظنلل ىري هنآكو ث ةكاردلا ةمالعلا بطقلا كلذ هاري ىأر كلذ

 اضيآ ءاملعللو ڵ ضيرع ليوط هرظنو تايعطقلا نم اهاري الو ةلأسملا ىف

 ٠ ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ، هناظم نم هبلطاف ضرعأو لوطأ مالك اهيف

 :ةلاسم ٤

 ؟ هل اثمآ و لهج ىبآك ةقيقحل اي هنم آ ربيآ ىبن ذ هلتنت نميف لوقت ام

 َ باوجلا

 اصاصتق وآ ادح هلتق نكي مل نا اذكه رهاظلاو س ىردآ ال

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٥

 نولوتي له ٠ نيحبصم اهنم رصيل اومسقأ نيذلا ةنجلا لهآ مكح ام

 ؟. فوقتولا عسي مآ ث انبر ناحبس : مهنع ةياكح ىلاعت هلوق ةلالدب

 ؟ باوجلا

 مهنأ ىلع رثكألا و مهتيالو بوجو ف ء املعلا نيب فالخ دجوي هنإ

 ىلع مهنم ةما دنو فارتعاو ةبوت كلذ مممنديبست نآو نونمؤم 'نوملشما

 نم 'مهقوقح نيكاسملا حنم مهدصق وهو مهنم ردص ىذلا فتذلا كلذ

. . ٠ ملعأ هللاو ص ةنجلا



_ ٤٣ 

 :ةلأسم ٦

 ركني مل ذا عامجالا عقوم كدنع عقاو نآرقلا قلخب لوقلا له
 ليوأت جرخي امو مهرصع ف كلذب لئاقلا ىلع نيرخأتملا خياشملا نم دحآ

 ؟ انياحصآ نم همدقي لان نمل قحلا

 ء بآوجل ١

 هيف دجأ مل ذا ؤ ميدتت وآ قولخم هنآ هيف ىل ملع ال نآلا ىلا انأ

 هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر قوت دقو ث ىلع ةجح نوكيف هعبتأ اصن
 ء نودشارلا ءافلخلأ اذكو ى ائيس هيف لاق هنأ هنع ىنغلبي ملو _ ملسؤ

 نحنف .كلذ ىف ائيس اولوقي ملو نيعباتلاو ةباحصلا نرق ىضم كلذكو
 ٠ ملعأ هللاو ، فلكتلا نم ريخ فكلاو مهعسو ام انعسيو مهافك ام انيفكي

 ةالصلا تاقوأك انباحصأ هيف نوقفاوي اميف انموق ةداهسث لبقت له
 نم مهيف لهو ؟ راطفا او مئاصلل سمشلا بورغو رجفلا عولطو

 ؟اذه فل اخه

 ؟ : بآ ونلا (

 موقت هذه نأل تادابعلا نم رومألا هذه لثم ق مهتداهسث لبتن انا

 . ملع هللاو نينثاب لينو { ةلبقلا:لهآ نم دحاولا ةداهنفب اهي ةجحلا

 ؟ اراطفاو اموصو ةءاربو ةيالو بجوت ىتلا ةرهسثلا ةفض فيك ...
نيملسملا ءأفعنض نض رثكآ ؤ ةبصمخ : وآ 'ةعمرأ الثم مدق نا ىرت لهو



_ ٤٤ _ 

 مهربخ أطاوتو ةيعم وأ هسفنب دحاو لك مهراربأ وأ مهراجف نم وآ

 ىلو نم ةءارب وآ ةيالو بجوي ام اذكو اذك دلب ىف اوآر وأ اوعمس هاب

 ةرهشلا نآب لوتلا هجو امو ت مهنم ةءاربلاب مكحت نأ كدنع لوهجم وأ

 ؟ اهب موكحم ريغ لاومألا ى

 : باوجلا

 رثكألاو ةريثك لاوتآ ىلع ءاملعلا فالخ اهيف ءاج ةروكذملا ةرهسلا نا

 هعامج نع ةعامج هلتني ام وهو رتاوتملا ربخلاك تناك نا اهنآ ىنع

 دوهشملا دنع كلذب ملعلا لصحيف ةداع بذكلا ىلع مهلثم ؤطاوت زوجي ال

 تالماعملاو لاومألا ىف زوجت ال ةرهشلا ةداهست نآب لوقلاو ع هدنع

 هيلع هللا ىلص هلوتك ص المعو ال وت ءارغلا ةنسلا نم ةدراولا صوصنلل

 : نويدلاو عويبلا ى ىلاعت هلوتو ٠ « هنيمي وآ كادهاسث » : _ ملسو

 . ملعأ هللاو ث ةيآلا رخآ ىلا ( ٠. مكلاجر نم نيديهسث اودهسثتساو )

 :ةلأسم ٩

 هئامثالثو نيرشعو ىدحا ةحفض .ق صلاخلا بهذلا ىق بطقلا لاق

 هبجوب هل .ضرعي نأب هلحتسا اهلبق وآ اهسمل وآ هريغ ةجوز عماج نم وه

 سأب الف هلع هل قح كلذ نأل ى زاج ةيبونلا رملاو هل حرص ناو هنع مهفي

 اضرلا لخدي ىتح ريخلا هل رثكأ فاخ ناو ث ةبوتلا عم هب فارتعالام

 ٠ همالك ىهتن ذأ ث هبلق

 تنك ناو 5 هلعاف ىلع بوجولا جرخم ه "كدنع جرخي اذهف : تلق

 نم نينيعلا سمعأ ء رحبلا اذه ةيؤر نع لحاسلا ديعب رظنلا رصاق
 هجوزو ءرملا نيب قرفي امم كلذ ذا ء كلذ ىبآت ىسفنف رهدلا بطق ةيؤر

 رتس نم ىلع هللا بضغ دتشا » : _ ملسو هيلع هللا ىلص هلوت نأ عم

 ,ىنكلو لوقأ ام ىلع نننيعي امم رتسبلاب رمألا ثيدحو « هاشفأف ابنذ هيلع
. ٭'ةنحمو ءوس لك ىنع فشتكاف هيلع ضرتعآ الو خيشلا هاري ال عضخأ



_ ٤٥ _ 

 ّ باوجلا

 ! ؟ كلذ ىبأت كسفن نا كلو عم خيسلا هاري ال عضخت : لوقت فيك
 اذه ! ؟ هيلع جتحتو هلداجت تنآو هيلع ضرتعت ال : لوقت فيكو

 مهفلاو ملعلا ق ةلزنم ىلا فارشتساو لواطتو ث كلوت نم ضقانت
 لهأ نم ملعلا ةبلط اي مكبآد اذه لازي الو ى اهقوفت وآ هتلزنم ىواست

 لزانمو ةياغلا غولب ىعدا ملعلا نم افرط مكدحأ ذخأ اذا نامع

 مهضتانيو مهيلع دري راصو مهقوف لب رازغلا روحبلاو رابكلا خويسنلا
 مظعآ هيلع هقح راصو هنع ذخأ ىذلا هخيش ىلع دري لب ث اوققح اميف

 . هيدلاو قح نم

 ا

 مضهيو عضخي مه دحأ ىرنف اذه عمو ! ؟ ريقوتلاو لااجالا نياف

 كسفن تدبأ اذاو ءىش نم كلذ ىنغب امف نانجلا دصق نود ناسللاب لوتلا

 دعب سيل هنأل ذئنيح لطابلا ق تناف قحلالوبت تيبآ دقف س كلذ

 قحو قلاخلل قح هيف ابنذ بكر نميف كلوت امف س لالضلا الا قحلا

 نود بنذلا كلذ نم هتيوت هللا لبقي له ث هنم ةبوتلا دارأ مث قولخملل

 لئاق تنآ امف ء قحلا كلذ هل نمل هنم لالحتسالا وآ قولخملل قحلا مرغ

 ؟ نيتلاحلا نيناه ريغ قلخلا قوقح طنتسنت اذامبف معن : تلش ناف ! ؟ ملاس ئ

 سيلآ ؤ نيقولخملا قوقح نم صلختلا نود هتبوت لبقت مل اذاو س ىنملع

 هنع ففىنكتي ادغو ء هللاب ذايعلاو كله هيلع تام نا هرارصا ىلع ىقب دن

 س وعر ىلع حاضتفا دشأ حضتغيو ايندلا ىف هب رتست ىذلا رتسلاو ءاطغلا

 ! ؟ نوهأ امهيآق ء للا عيمج

 بنذلاب ةصصخم امومع كلتف رتسلا ثيداحأ نم هركذت ام امآ

 قلخلا ملظي ال هللا نا ث هقلخ نم دحأل قح اهيف سيل هبرو دبعلا نيب
 ةبوتلا دصقب اهبكار اهرهظأ اذا اضيأ هللا قوقحو لب ى ةرذ لاقثم
 نم ديعلا لوانتي امناو ڵ ديعولا كلذ ىف لخدي مل اميلع مدنتلاو اهنم
رظنا ى اهبوكرب احجبتو احدمتو اهلعفب افافختسا ةيصعملاو بنذلا رهظأ



_ ٤٦ 

 مل 7 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم ةينهجلا ةصقو زعام ةصق ىلا

 ايتبوت نأ ةأرملا ف لاتو ك امهبس نم ىمن لب كلذ راهظا امهيلع بعي
 ء ناضمر ق هتجوز عماجم اذكو مهتعسول ةنيدملا لهآ ىلع تمست ول
 هدنع ةيصعملاب فرتعا نمم ريثك اذه ريغو ص ةآرملل ليتملا رامتلا اذكو

 ناك ولو مهنم ادحأ فنعيب مل ةبوتلا دصق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلع مهفنعو كلذ نع مهرجزل ثيداحألا كلت ديعو ق الخاد كلذ

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم ٣٠

 كلم دبعلا روجف مت اذا » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع ىور

 : ب ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو ص « ءاسث ىتم امهب ىكبف هينيع
 لوطو 0 صرحلاو س بلقلا ةوستو ص نيعلا دومج ءاقسلا نم عبرأ «

 ءاكبلا تفلكت ولو ؟ ءاقشلا اذه امو امهنيب عمجلا فيك ى « لمألا

 ؟ نيثيدحلا ريسفت امو ؟ جالعلا فيكف هعيطتسأ ال

 .ب ١ وجل ١

 كام دبعلا روجف مت اذا » : _ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 نوكي بلغألا ىلع ناسنالا نأ ملعأ هللاو ىنعملاف « هرخآ ىلا هينيع
 ىف هيتي وهف هلجأل قلخ امعو هب داري امع الفاغ الهاج هرمع لوآ ف
 ةيلزألا ةتياسلاو ةيمهلالا ةيانعلا هتكرادت اذا ىتح هتياوغو هتركس

 قح ىف هريصقتب فرتعاو هبر ىلا عجر هتلالض تهتناو هلقع رانتساو
 هلبقو هالو هللا هبرقف ث ةبانالاو عوجرلا ةللا همهلاو هروصمو هقلاخ
 انزاح ايسثاخ اعسئاخ ايجار افئاخ حبصأف هاوهو هسفن هكلمو ، هاضتراو
 ةافانم الو س كلذك نوكي نآ ةفرعملا قح ىلاعت هللا فرع نمل قحو ء ايكاب

 نه عبرألا كلت ناف ، دحاو ىنعملا لب هدعب ىذلاو ثيدحلا اذه نيب
نيعلا دومج ىهو ايالبلاو رورشلا ساسآو اياطخلاو بونذلا تاهمأ
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 ء ةرخآلاو ايندلا ءافش نهيفو ڵ لمألا لوطو صرحلاو بلتلا ةوستو

 نأ هيلع هللا ردق نمب فيكف س نهنم ةدحاوب ىلب نمم ىقشأ ءاقس ىأو
 رثكآ ىف نهنم ذوعتي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو ص هيف نعمتجي

 عمدت ال نبعو عشخي ال بلق نم كب ذوعآ ىنا مهللا » : لوقي هتاوعد

 ٠ » عبرذلا ءالؤه نم كمي 1 ، عفري ال ءاعدو عفني ال ملعو

 ةفرعملا ةرمث ىهو بلقلا ف ةخسارلا ةيسخلا ةرمث ءاكبلا نأ ملعاو
 هيلع هللا ىلص اهيلا راشأ ىتلا ىهو عفانلا ملعلا ىه هللا ةفرعمو هللاب
 نكلو مايص الو ةالص لضفب ركب ويآ مكلضف ام » : هلوتتب _ ملسو

 هيلع هللا ىلص _ لاقو ٠ « هردص ق : لاق وآ ص هبلق ىق رتو ءىشب
 نب ىلع هللا ةجح كلذف ناسللا ف ملع : ناملع ملعلا » : _ ملسو
 ىف ةيشخلا تنكمت اذاف «« عفانلا ملعلا وه كلذو بلقلا ىف ملعو ؤ مدآ

 ضرألاو تاوامسلا توكلم ىلا هرونب دبعلا ءاضتساق رانتساو قر بلقلا
 ةلادلا ةرهاقلا هتمظعو ةرهابلا هتايآ ىلاو هناحبس هللا ةمظع ىلا رظنو
 ء ضرألاو تاومسلا ى اذام اورظنا لت ) : هسفن ةراح فرعف هتردتت ىلع

 هذهب دبعلا ناك اذاف ( نونقوي ال موق نع رذنلاو تايآلا ىنغت امو
 ءىش نم فاخ نمو ؤ هتفاخم قح هفاخف هتقرعم قح هللا فرع ةسشخلا

 . هيلا الا ىجنم الو آجلم ال ذا ، هيلا بره هللا نم فاخ نمو ث هنم بره

 روجف مت اذا : هلوق ىنعم اذهف هيدي نيب عرضتيو هل دبعلا عضخي ذئنيحق
 هصقن دب رمآ مت اذا ڵ صقن مت ام لكو هلالض ىهتنا اذا ىآ دبعلا

 براه كدبع انآ اه الئاق ايكاب هيدي نيب عرضتيو هبرل عضخي ذئنيحف
 ٠ ملعأ هللا و ه كيلا كتم

 :ةلأسم ٣١

 ّ حلاصلا لمعلا ةموادم كرتي ملسو هيلع هللا ىلص _ ناك

لهو ؟ كلذ ىق ةمكحلا امف ف مكيلع ضرفي نأ ىشخآ : هب :احصأل لوقيو



_ ٤٨ 

 : باوجلا

 تايآلا نم اهلاثمأ ق نيمحارلا محرأ هناو ، دابعلاب فوءعر هللا نا

 انتتنع ام هيلع زيزع انسفنأ نم الوسر انيلا لسرآ دتو ص ةرثك ىصحت ال

 هدبعب محرأ هللا ناو ص انب ميحر فوءعز انناميا ىلع ىآ انيلع صيرح

 ىف مكل ن راك دقل ) : انل لات دتو ص اهدلوب ةقيقشلا ةدلاولا نم نمؤملا

 مكاهن امو س هوذخف لوسرلا مكانآ امو ) : لاقو ( ةنسح ةوسآ هللا لوسر

 هللاو عيرشت نامز كلذ نآ ملعاف هلاثمآو كلذ تملع اذاف ( اوهتناف هنع

 نوقبيطد الام مهغلكي الو ميتقاط ردق ىلع هدابع فلكي ىلاعتو هناحبس

 لاح لك قو لاح لك ىلع ةلمجلا ىف دبعلا نم هلل بولطم حلاصلا لمعلاو
 ٨ نيع ةفرط هدوبعم ةمدخ نع لفغي ال نآ دبعلا ىلعو ص هللا دبع قلخ هنأل

 هتبطن ال ام لمعلا نم انفلكي مل انزجعو انفعض نم هناحبس ملع ال نكل

 لمحت ال انبر ): نيلئاق هوعدن نآ انملع هنآ ىتح انب ةفآرو انل هنم ةمحر

 ء انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح امك [ فيلكتلا نم القث ىآ ] ارصا انيلع

 تالالدلاو تايآلا هذه لاثمآو ( ٠٠ هب انل ةناط ال ام انلمحت الو انبر

 ٠ ىصحيال ريثك ءارغلا ةنسلا قو زيزعلا باتكلا ىف

 انيلع فيلكتل ١ ليقثنب هللا رمأل عنام هوحتو ء اعدلا اذه نآ امكف

 رمأل عنام وهف انيلع اهتيضرف نم ةعنام لامعألا ىلع ةموادملا كرت كلذكف
 ٠ هللا ردق ىلإ هللا ردق نم رفن : رمع لاق امك ث هللا رمأب هللا

 تاوامسلا قلخي نأ لبق ريداقملا ردق هناحبس هللا نأ رت ملآ

 مويب ىلإ اهيلع اهذوفن ىرجي ابابسأ اهل قلخ مث ث ماع / ضرألاو
 لك ىف سانلا ىلع جحلا بجي له ث هللا لوسر اي : لجر لاق ؟ ةمايقلا

 تبجول معن تلن ول » : لاقو _ ملسو هيلع ؛هللا ىلص _ بضغف ماع

 هللا ىلص _ بضغ اذكو « مترفكل اولعفت مل ولو متلعفام تبجو ولو

لاقو ث كلهي داك ىتح موصلا ف لصاوملا لجرلا ىلع ملسو هيلع
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 مكدحاك تسل ىنا » : لاقف ث هللا لوسر اي لصاوت كانيآر : ةباحصلا

 : لاتقو © هتمأب هتفآرل كلذ لك « ىنينسيو ىنمعطي ىبر دنع . تيب

 ىلا اورظناو « اولمت ىتح لمي ال هللا ناف نوقيطت ام لمعلا نم اوتئا »

 مكل دبت نا ءايشأ نع اولآست ال اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : ا هلوق

 ( ٠٠ اهنع هللا افع مكل دبت نآرقلا لزني نيح اهنع اولأست ناو مكؤست
 نأ انيقي تفرع ةيوبنلا ثيداحألاو ميركلا نآرقلا ىناعم ىف تركفت اذاف

 لك فو لاح لك ىلع هودبعي نآ هقلخ عيمج نم هدارمو هللا بولطم
 هتمحرو هتفآر ةدشل نكل ساغنألا نم سفن لك ق هنع اولفغي ال نآو ةظحل

 ةصوصخم تانتوآ ىف تاعاطلا نم اصوصخم اردق الا امازلا مهلمحي مل

 ٠ مالسلا و هللا ءاسث نا دنرت ملاس اي كلذ مهفاف

 ٣٢ _ ةلأسم :

 اهمامتا مآ هوركم كلذ مآ ؟ اهلمكي ملو ماعنألا ةروس آرت نم مشأيب له

 ؟ بحتسم هنأ وآ بجاو

 : باوجلا

 وه امناو هيف ميرحت الو طقف هيزنتلا ةهارك هركي اهمامتا مدع نا
 فالخب ةدحاو ةلمج تلزن اهنأل اهمامتا اوبحتسا امناو بحتسملا فالخ
 ٠ ملعأ هللاو ے اموجن لزن هناف روسلا نم اهريغ

 ٣٣ ةلأسم :

 نوفلاخم مهنأل مثأي له ، مهلضافآو موقلا ءاملعب ىدتقي نميفو
 ةيلاعلا ايآ نآ لمجلا بانك نم عبارلا ءزجلا ىف درو دنتو ؟ ال مآ

 لوقت ام ث ةلبتملا لبقتساو ىدتراو هءاسك سبلو ص متعا نآرقلا آرق اذا
 نميف لوقت امو ؟ هب ىدتقي لهو ث ال مآ ىباحص وهأ ؟ لجرلا اذه ى
 ؟ تايقابلا نع ىزجتآ تايجنملا روس نم ةدحاو ةروس آرق

( باطخلا لصف _ ٤ م )



 : باوجل أ

 ىف .بحتسم زئاج قالطالا ىلع نيملسملا لضافأ ءادتقالا نا
 بولطم ريخلاو س تادابعلا فئاظوو لفاونلا نم تايبودنملاو تابحتسملا

 ربلا نم لقعيو لبقي قحلاو رب ربلا لمع ق ءادتتالاو دحأ لك نم
 فالخو ص لطابلا ىف ءادتنالا عونمملا امناو ةجح هسفنب وهو رجافلاو

 امناو س تادابعلا لئاضفو ةعيرشلا عورف ىق ائيست حدقي ال انل نيفلاخملا
 مهفا أ ةلطابلا مهدئانع ىهو طقف ةيداتتعالا لوصأخلا ىف مهفالخ حداقلا

 ق ىعبات عبان وآ ىعبات لب ايباحص وه سيلف ةيلاعلا وبآ امآو ڵ كلذ

 هريغ وأ ايباحص ناك قحلا لهأ نم ادحأ فلاخن ال نحنو ث ىنظ
 ٠ هب ءاج نم لك نم لطابلا ىغلنو قحلا ذخأن امناو

 نمو هلك زئاج كلذف رثكأ وآ لتآ وأ تايجنمل ١ نم ةروس آرق نمو

 ع رثكيلف ءاش نمو للقيلف ءاش نمف عوضوم ريخ وهف لضفأ ناك داز
 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٣٤

 .7 ملسو هيلع هللا ىلص _ هيلع وهسلا لوخد زا وج حصي له

 هيلع هللا ىلص _ اهسامل نيديلا ىذ ةيضق ف امك ةيعرشلا ماكحألا ى
 كلو ة دافال ١ وجرا 2 ىهتنا تسسىن ٢ ىلب : هلوقو ك ةالصلا ق -_- ملسو

 ٠ هللا نم رجلا

 : بآ وجلا

 ىنا » : ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقل س كلذ هيلع زوجي ص معن

 ريغو « مكدحأك ىلا حوي مل اميف ىنا » : هلوو « نوسنت امك ىسنآ رشب

٠ ملعأ هللاو ك كلذ ىلع ةلا دلا ثيداحألا نم كلذ



 ل ٥١

 :ةلأسم ٥

 هل ةيقت ال نم نا : ليق ، لماسثلا ىف _ هللا همحر _ بطقلا لاق

 ةفصلا ىل لثم لضفت هنيد ىلع فاخ اذا ضرف اهن او ى هل نيد ال

 . ةيقتلا اهيف بجت ىتلا

 : باوجلا

 له ص اهيلا رطضا نمل اهيف ءاملعلا فلتخا دق اهسفن ىف ةيقتلا نا

 تضفأ ولو اهكرت لضفألا لب اهيف بوجو الو ص ةزئاج وأ ةبجاو ىه

 رطضملا ةييجنت بوجو ىلع اسايت اهبوجوب نولوقي ءاملعلا رثكأو ةكلهلا ىلا
 محل وأ ةتيملا لكأ وحنب كلذب كالهلا نم هسفنل سطعلا وأ عوجلاب
 رطضملا ناف لوق ىلع مدلا وأ رمخلا برشب وأ ريغلا لام وآ ريزنخلا
 . اهلكأ هيلع بجو كله تاروكذملا هذه لكأي مل اذا ام دجي ناك اذا كلذ ىلا
 داقتعا عم وأ ريثكلا ررضلاب اميلع دوعي وآ ٠.٠٠ اهنم لكألا كرت ناف
 اومرحي نأ اومه نيذلا ةباحصلا نم رفنلا لعف امك هريغ نم لضفأ هنأ
 ىبنلا مهاهنف قزرلا نم تابيطلاو موحللا لكأو ءاسنلا مهسفنأ ىلع

 هذه ىلع ناك نمف ى ةيآلا مهيف تلزنو كلذ نع _ ملسو هيلع هللا ىلص _

 ليللا ارموقي نآ مهسفنأ ىلع اوضرف اضيأ اذكو هتح ق مارح وهف ةيثيحلا

 هللا ىلص _ هل لاقف س صاعلا نب ورمع نب هللا دبعك راهنلا اوموصيو
 « ؟ اذكو اذك كنع ىنغلببي ملآ ورمع نمي هللا دبع ايب » : ملسو هيلع

 موصآ ىنأ ملعا ورمع نب هللا دبع اي » : لاق ع هللا لوسر اي ىلب : لاق

 « ىنم سيلف ىتنس نع بغر نمف ث ءاسنلا حكنآو دقرأو ىلصآو ، رطفأو
 هارت الآ « ىنم سيلف » : _ ملسو هيلعهللا ىلص _ هلوق ىلا رظناف

 همحر _ بطقلا هانع ىذلا اذهف مالسالا نم جورخلاب هيلع مكح هنأ
 . مارح هنا هللا

 دصتب اهيف دهاز ايندلا تاذل نم للقتو حاكنلا كرت نم امآو

 اهحومج فوخ اهتاويسث نع اهعمقو اهرهتقو سيفنلا لبيلذت
هدي ق ام ةلقو هرتفل جوزتلا كرت وآ اهتلاخ رما وآ ق هل داتتنت الآو
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 بسك هلغشي نآ فوخ وأ ههوركملا وأ ةمرحملا بساكملا فلكتم . نأ فوخ

 ةنتف فخي ملو ةيلضفألا تادابعلا نع وآ ةينيدلا تايمهألا نع ةسثيعملا

 ىبنلاك ةوهلا :ةدباكم لمحت ىلع اردانت ايوق ناك لي هنيد ىلع ة ةوهشلا

 نم تنآ تركذ نمكو _ هيلعو انيبن ىلع همالسو هللا تاولص _ ىسيع
 وه لب ممهنح ىف امارح نوكي ال كلذف مهداهزو مهئاملعو نيملسملا لضافأ

 ء نيقيرفلا ىف لاثمأو ججح نم بابلا اذهل مكو ةجرد ولعو هليضف

 _ ميقتسملا هطارص ىلع انب مجهيو هنيد ملاعم ىلا مكاياو انيدوي هللاو
 . اريثك اميلسن ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس هلوسر ىلع هللا ىلصو

 دهب دبع وج

 ةعدب ءاعدلا ىف ىديألا رتنس نا هريسيت ىف بطقلا هلوت امآو : هباوج نمو (

 ىهني الو كلذب رماي ةنسلا ىق ائبسث ظفحآ ال ىننأ ملعاف ك ّ مرخآ ىلا ةمرحم

 ةنسلاو باتكلا نم ليلد ىلع دمتعا هلعاف ناك ن : لوقآو ث هنع

 عرشلا ىق داز ٣ ةمرحم ةعدب هنآ هلعف ىلع : الف ليوأتب ولو

 ءاقلن نم هلعف لي س كلذ ق ليلد هل نكي مل نا امآو س هنم سيل 'م

 ٠ ملعآ هللاو « بطقلا لانت امك وهف هسفن

 رتس اهياع بجي ال ةمألا نا ءاملعلا ضعب لاق : لئاسلا لات
 باطخلا نب رمع نأ ىور دقو س قرلاب اهناصقنل لجرلا لثم اهنأل اهسآر

 .نيهبسشثتت : لانتو ؤ ةردلاب اهالعف ةعنقتم ةمآ ىآر هنع هللا ىضر

 ؛ ال مأ اهيلا ةفصلا هذه ىلع رظنلا انل حصي لهف ھا ٠ عاكل اي رئارحلاب
 ٠ مالسلا و لهجلا قيرغ ذقنآ

 ١ بآ وجل :

 نأل _ هنع هللا ىضر _ باطخلا نب رمع مالك نم حيحص كلذ ح معن
كلذ ق ةلاحلا نكل ع ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ث لجرلا ةروعك اهتروع ةمألا



_ ٥٣ 

 لاجرلاو تاكولمملا ءاسنلا قباسلا نامزلا ىفف ء اذه ق ةلاحلا ريغ نامزلا

 صخرأ سخب نمثب ديزي نميف قاوسألا ىف مهيلع ىداني نوريئك ديبعلا
 !روكذ ديبعلا نم تائم كلمي هدجت دحاولا لجرلاو ف موبلا منغ نم

 ءامالاو ، طقف ةروعلا لحمل مه رتس داكي سبلملا ةثاثر ةياغ ىق مهو اثاناو

 نجربتي نهتلتل نرص نهناف مويلا ةلاحلا فالخب ىهتشت داكت ال

 5 ءاهتشالا مدع رظنلا زاوج طرشو ء ةنيزلا .عاونأو سبالملاب رئارحلاك

 . ملعأ هللاو ، ةراجحلا ىلا ىتح مارحف ةوهشلا رظن امأ

 :ةلأسم . ٣٧

 نيسحلاو نسحلا نع قع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىور
 وه امو .ة دكؤم ةنس ىه له و ؤ ةحيحص ةيا ورلا هذه لهف اىشثيك اىشثيك

 ٠ هللا كاتبأ اندسثرأ ؟ كلذ ىف بهذلا

 : بأ وخحل ا
 ٥٠. ٠

 تناك اذهو ص اهكرت ف سانلا لهاست دقو ث ةنس وهو حيحص كلذ

 هللا ىلص هب رمآو ى هلعفو مالسالا. هرقأف اهتيلهاج ىف برعلا هلعفت
 سأر قلحي نآ ةقيقعلا ةفصو ةدالولا موي نم عبسل _ ملسو هيلع
 ىلع هب قدصتيو هضف وآ بهذ هرعسب نزويو عباسلا هموي فق دولوملا
 ثناكو ،| ةدحاو ةاشم ىثنألا نعو نبناىش ركذلا نع قعبو ؤ ءارقفلا

 _ ملسو هيلع هللا ىلص رمآف ف مدلاب دولوملا سأر خطلت ةيلهاجلا

 كلذ هركف ح ةقيقع اهنومسي اوناكو س مدلا ناكم نارفعزلاب خطلب

 اذكه ةكيسن اهامسف قصلا نم اهتاتقنشال _ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ملعأ هللا و ح هانملع

 ق هنتروو اهبحاص تامو ةنامأ ٥ دنع تكرتو ك نيرحبلا ق ناك نم

٠ مالسلا و رجألا كلو باوجلا وج وجرت ؟ مهيلا اهلمح همزلي ليف الئم طقسم



_ ٥٤ 

 ١ باوجل :

 اهوذارآ ىنمق اهن مهربخي نأ هبلع ايذ!او مهيلا اهلمح نآ همزلي ال

 ه ملعأ هللا و ؤ نييعرلا مهث :)اكوب د مهسفنأب مهلك هنم اه وبلط

 :ةلأسم ٩

 هيلع _ ىسيع نأ ةمألا تعمجأو : _ هللا همحر _ بطقلا لاق
 نولخاد انباحصأ لهف ؤ نامزلا رخآ لزنب هنأو % ءامسلا ىف ىح _ مالسننا

 ۔ نايمةلا ىف اذه ركذ ؟ هريغل امالك ىكحي هارت مأ عامجالا اذه ىف
 ( ةعاسلل ملعل هناو ) : ىلاعت هلوق دنع فرخزلا ةروس فق ريسيتلا ف لاتو

 اماع نيعبرآ مامت ىلع تعورو تمهلأ ام ىلع هللا ءاسث نا لزنيو

 باسحلا ءادنبا نآ الا س نيرشعو ةسمخو ةئامثالثو فلآ دعب

 ١٣٢٥ ٠ ماع نم ةجحلا ىذ نيرشعو ىداحلا ف نوكي هللا ءاسن نا
 ٠ ها هريغل ال هلل ملعلاو ے باضم ريغتي نيعبرألا نم ىلوألا نيرشعلا دنعو

 ىسيع لوزن ف ةليوط ةدبصق مظنو % هلك اذه ىق لئانت تنآ امف

 ىلاعت هلوق دنع لمنلا ةروس ق ركذ باضم ريغتي هلوننو © مالسلا هيلع

 7 نجلاب ملع امو : هصن ام ( هللا الا بيغلا ملعي ال لت )

 ماهلاب ملع امو س قفاو ولو ملع ال نظ وهف موجنلاو لمرلا طخو

 هللا ءاش نا ققحتي اممو ، بيغ ملع ال رابخاب ملعف ىحو وأ كلم وأ
 ء ادبرثن فلأو ةئامتالثو ةنس نيعبرأو ثالث دنع باضم ق ةثداح ثودح

 ء بيغب رابخإ ال رابخاب ملع هتركذ امو ؤس زعو لج هللا دنع قحلاو

 را;خا :وآ باسحب سأب الو ، مهتوق مهعفنت الو اهنع بناجألا باهذ كلذو

 حلذخأ مامالا بسح دقو ص عقي له رظتنن لب مزج الاب كل قيدص ىنج

 : ىلاعت هلوت دنع ىنعملا ىف امالك نجلا ةروس فق ركذو هرخآ ىلا
 نا ل ب ىبتعلا ىلع درلا ى هللا همحر لاتو ) ادحآ هيبغ ىلع علطي ال (

 بجوآو بذكلا مرح ىذلا هللاو نجلا مهفرع دقف ةيضابألا فرعت مل

رخخألا نباو سثورمسشو رهحألا نباو ضيبألا نبا ىل لاق دقل قدصنا



 وعدن انآ ملعا ٨ هناكربو هللا ةمحرو خيشلا اهيآ كيلع مالسلا : هصن .امه

 ىف .كيف ةكرب ةئامعبرا لعجيو كرمع ةلاطاو ءادخألا ىنلع رصنلاب كل

 ىلع مالسلاو نهيلع ةيلاعلا ةعموصلاك تاكربلا كلتو ةكرب ةئام ةهج لك

 عم هعبرألا نيينجلا مالك ىهننا ث ربخ ىلع هللا هاقبأ هكباو نيدلا

 هه ا مهناوخا

 ١ بآ وجل :

 قفاوم نم اهلك لب اه رثكأ ةمألا نا بطقلا لانت امك وه

 ء نامزلا رخآ ف مالسلا هيلع ىسيع لوزن ىلع ةقفتم اذاستالا فلاخنؤ
 ٠ ملعأ هللا و

 :ةلأسم ٠

 ىلع نب حلاص خيستلا نع ناميلس نب هللا دبع دلاول انخيسن ىل ىور
 6 هد سأب ال ةريب .كلا ةلبقلا ىلع ء ءامتنالا نا : : لوتب _ هللا همحر

 لهو ؟ اذه ىق ىرت امهف س اهذاخفآ نم ذخف . ءامتنالا عونمملا نكلو

 هيف سيل ةريبكلا هتليبق ىلا لجرلا باستنا نأل قحلا وه اذه
 هذهو ك سيادن الو ريغلاب سابتلا الو 64 هنم ؤربت. ال و هيسن نع جورخ

 : لجرلا لوقي امك كلذو هللع ىهو ىهنلا درو اهلجألو ةروذحملا ىه رومألا
 ىلوعم وآ صورخ ىنب نم وآ الثم ةءانه ىنب نم وهو ى دزآ انأ

 هيلع قدصي هلك كل ذو ىن اطحت : لاقت وآ ڵ كلذ رحنو 4 ىمضخهج وآ

 اهلئاصفو اهذاخفأ عيمجل ةعماج ةريبكلا هلبدتلا نأل ث ةليبنلا كلت نم هنأ

 نا اذكو 0 سكعلاب وآ ىمىتهج وهو ىركسم انآ : لانت اذا ام فالخب

ح ونمملا وهو سيلدت اذه : نأل سكعلاب وآ ىنايبذره و ىسيع انآ : لات



 س ٥٦

 ملو بذكي ملو قدص دق اذهف ىناندع وأ ىرضم وآ ىسيق : لاق اذا ال

 كلذو ء هثحب ةدايز هيلعف هبسن ىف اليصفت بلط نمو ، سلدي ملو روزي
 !ذا الا ةلمجلا ىف همضت ىهو ةليبقلا كلت ذاخفأ نم ذخف نم وه ناك اذا

 ٠ ملعأ هللاو ح حصي ال كلذف اهنع ايينجآ ناك

 :ةلأسم 1

 _ ملسو هبلع هللا ىلص - هتمآ لامعآ ضرع ثيداحأ نيب عمجلا فيك

 ءڵ كدعب اوثدحآ ام ىردت ال كنا : هل لاقي ذا ضوحلا ثيدح نيبو

 اورتسيف مهبراقأ ىلع ضرعت براقألاو ءانبألا لامعأ نأ ىوري كلذكو

 ؟ هلك اذه ق لوقت ام ؤ اوذآتيو

 : باوجلا

 نم دحأ نع ائيس هيف ظفحأ الف نيثيدحلا نيب عمجلا ف لوقلا امأ
 ىف ىل هجتي ىذلاو ثيدحلا بتك نم ءىش ف هتدجو الو س ملعلا لهأ
 هنيب قانتلا عقوي ال امم اهيلع لمحي لماحم هل ضوحلا ثيدح نآ ث كلذ

 كلت نمف _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هيلع لامعألا ضرع ثيدح نيبو
 تقو ىلا اهل اظفاح هنوك هيلع لامعألا ضرع نم مزلي ال هنآ لماحملا

 عم مهضعب نم وأ ةمألا لامعآ نم ردص امل هنايسن نكمي لي ، ثعبنا

 5 ةدشلاو لاوهألا نم تقولا كاذ ق امل كلذ نع لوهذلا نكميو 0 مهترثك

 نا زواجتلاو وفعلا نم « هآ ف هدعو امل هبرل هلاس نوكي نآ نكميو

 نيذلا طهرلا كئلوا نآ نكميو ص باذعلا هب نوقحتسي ام مهنم ردص
 ةعافشلا هعم نكمت الام لامعألا نم اوثدحأ مهنأ هليبس ريغ مهب كلس
 كلذ ىسن دت وهو ء هللاب ذايعلاو هوحنو دادترالاك ةمألا ىق اهب دوعوملا

 ¡ اقحس انتحسخ : لات كدعب اوثدحأآ ام ىردت ال كنا : هل ليق امل كلذلو

 تامالعلاو تامسىلاب ةيلامجا ةفرعم مويلا كلذ ىف ةمألا فرعي وه امناو

 ليصفتلا ىلع مهفرعي نوكي نآ مزلب الو كلذ وحنو ليجحتلاو ةرغلاك
. ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو ىل رهظي ام اذه ث مهتافصو مهئامسأب



 ۔_ ٥٧ ۔

 اوبضع اذاو ڵ ارونس لافطألا نومسي ماوعلا نم ارثئك عمست دق

 بوتيو ضعب عجري امبرو كلذ نع مهاهننو ع كلذ ريغو اروثو ارامح : اولاق
 ريغصلا اميلع أشني مهيف ةعيبط ىه ذا فختسيو عجري ال امبرو دوعي مث
 . ةدالبلاو مهفلا ةلق نع ةيانك نكلو ريقحت ىف مهضعبل دصق الو ريبكلاو
 ىو تعمس نمم ةءاربلا محع ف ةصخر نم لهف هرغصل رونسلا فقو
 اندفأ ؟ رئايكلا نم هذه لهو ح داع مث ةرم هتحصن اذا هنع توكسلا

 ٠ هللا كمحري

 : باوجلا

 ببحتلا كلذب دارآو غولبلا نود اريغص كلذ هل لوقملا ناك اذا

 دحأ بعادد ملسو هيلع هللا ىلص ناك امك « سأب الف ةيعادملاو

 تام مث هب بعلي ناك ريطل « ريفنلا لعف ام ريمع اب » : هل لوقيو نايبصلا
 بعلي ناك ةرهل ره ابآ لانت امبرو ث ةريره ابآ : هلونتو ، هيلع نزخف
 دصت ناف ملسملا ريبكلا امآو ف مويلا ىلا كلذ هل تبثف هرغص لاح اهب

 اهياىتث.م ناك نا امآو ث ةءاربلا هي بجت ةريبك كلذف كلذي هتناهاو هريتحت

 قبست ملو ةلهجلا ماوعلا نم وهو مهفلا ةلقو ةهالبلا فأ رامحلل وأ روئلل
 هنم ردصي ام ىلع هخبوي امناو ابيعو اصيقنت لئاقلا دصقي ملو ى ةيالو هل

 هلوقل هنع ضارعالاو هكرت كل عساوف ىلوألا فالخ وآ زئاجلا فالخ نم

 مالك رثكأو ( نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ ) : ىلاعت
 الف كلذ مهنع وفعي نآ هللا ىسعف ةين دنع هيف مهل ام ظفل ماوعلا

 . ملعأ هللاو س رشو ريخ نم ربتعت تاينلاب لامعألا نأل هب مهذخاؤي

 نآرقلا تافوذحم سيلو : نايمهلا ىق _ هللا همحر _ بطقلا لاق

ح ةزجعم الو اهب دبعتم الو ةلزنم ريغ اهظافلآ نأل نآرقلا نم ةلمسبلا قلعتم



_ ٥٨ 

 رئامضلا :تاقوذحملا نم سيلو : لاق نأ ىلا ، نآرقلا نست وه امك

 : لوقأ ّ ميضعبل ا نالخ 5 نآ آرقلا نم يهف ابوجو وأ ا زاوج ¡ ةرتتسملا

 راهظا حصي . لهف ّ "هيلعو ّ صنلا ف نادجوي ال امهالكو امهنيب قرفلا ام

 . اندفأ ؟ اهريغ وأ ةالص ةودأتلا ىث رئامضلا .

 | : باوجلا (

 :' هلوق وهو ث اذه همالك ىف بطقلا هب للع ام وه كلذ ق قرقلا نا

 . نآرقلا ٠ نآ كلذ حيبضونو 6 ةزجعم الو 6 اهب ديعنم الو ك هلزنم ريغ اهنأل

 مالكلا ىق رئامضلا ناف ى ةيبرعلا دعاوق ى ربتعي ام هيف ربتعيف ىبرع

 دوعن ام ركذي ء انغتسا اهنع ثكس امناو 6 هسفن نمو هنم اهلصأ ىبرعلا

 نكمأ امهم .كلذ بلطت برعلا نأل راصتخالاو فيفختلا لجأل هيلع
 عون هنأل ةزجعم هسفن اذهو ث هريغب هنع ىنغتسي ظفل لك نع .تكستف

 ةلظفخللا ترركن اذا : اولان مهنأ ىرن الآ ڵ ةغالبلا عاونأ نم ىوق

 لصأ نم تسلف ث انتلعنمل ١ فالخب حيصفب سيل : ١ ول انن مالكل ١ ق ةدحا ولا

 ن٥ه اذه نأل بتكا وآ آرتنا هريد قن 6 هللا مسي ق ءايلا قلعنتمك مالكلا

 ع وننيو قولخملا دصخ ىلا عجرب قلعنملا نأل ٧ هدصختو ءىراقلا ضرغ

 اذه ى همالك نم نوكت نأ هلل ةروصقم اهناف رئامضلا فالخب هدصق عونتي.

 . ملعأ هللاو ى ىدنع اميق بطقلا دارم

 :ةلأسم ٤٤

 تمح ٠. وبأ خيشلا لات » : هصن ام رثألا ف تدجو : : لئاسلا لات

 ق تدجو ىناف دعبو هللا همحر مصألا هللا دبع ىبآ نب نامتع

 دمحم ىبآ خيشلا مالك هنآ اوركذو ث ىبلق هركنآ امالك نيملسملا راثآ

 ش ىمدكلا ديعس نب دمحم ديعس ىبآ ق ةكرب نب دمحم نمي هللا 7

 ماهلا وه امنا دابعلا هملعي ىذلا ملعلا : دبعس ويآ لاتق امل هنأ اوركذ

ىرن كلذكو ) : ميهاربا ةصق ىق هللا لوقب جتحاو س لجو :زع هللا نم



_ ٥٨٩ 
٩ 

 نج املف س نينقوملا نم نوكيلو س ضرألاو تاومسلا توكلم ميهاربا
 ىق لاق دمحم ابآ خيشلا نآ تدجوف اهلك ةيالا ) ٠٠ لبللا هيلع

 رهاظتو هتدااي ةرثك ثك ىمدكلا ىلع ركنت انك : كلذ دنع ديعس ىبآ خيشلا

 لهجلا نأ كلذو \ هتتامح رتاوت الا هيلع ركنن امق نآلا امأف هتلاهج

 . هبحاص لاوزب الا لوزي ال عابطلا ىف بكرم قمحلاو ث ميلعتلاب ىوادي

 لماكت عم دمحم ىبأ خيشلل ىرآ تنك امف. ء اذه ريغ مالك عم

 نم نأل ث ملعو قح الب ديعس ىبأ خيشلا ى قطتي نأ هتيارد نسحو هلتنع
 قحب الا رظني الو 0 ملعو قحب الا فلكملا ملكتي ال نآ هللا نبد لصأ

 ء ملعو قجب الا لمعي الو ث ملعو قحب الا عمسي الو ع ملعو

 ٠ ملعو قحب الا دقتعي الو

 هللا نم كلذ اوتوأ دابعلا هملعي ىذلا ملعلا نا : ديعس وبآ لاق
 هملعي ملع ىلع ردقي ال دابعلا نم ادحآ نأل ى لاق امك كلذف ص اماهلا

 : دمحم ىبأل لانيف ، ىلاعت هللا نم ماهلاب الا تامولعملا عيمج نم هلتعيو

 : لاق ناف ؟ امه ام مولعملا و دابعلا هملعب ىذلا هلسلا نع انربخأ

 مولعملا دبعلا نيبتيو ؤ ملاعلا هملع ىذلا مولعملا نيبتي ام ملعلا

 ىلا مدعلا نم هجرخأف ءىش ال نم دبعلا هثدحآ وه ءايسنتآ هب وه ام ىلع

 هتفرعم هل ىلاعت هماهلاب ص ىلاعت هللا نم فطل ثداح ريغ نم دوجولا

 ىلاعن هلل سيلف : هل ليقن 0 معن لانت ناف س هب وه ام ىلع مولعملا اذه

 ء هدر نع اينغتسم فلكملا دبعلا لعج دتتف 7 ماهلا و فطل ثداح اذه ق

 هب هيلع ىه ام ىلع اهملعت ىتلا تامولعملا نييبت ىلع ردقي ال دبعلا ناو
 ملع ىتح هدبعل ماملا و ىلاعت هنم فطل ثداحو ىلاعت هللا نم نوعب الا

 هدنع ناك امهم لقعلا نأل س لطابلا نم قحلا زيمو ، كلذ زيمو كلذ

 ء ائيش لعفي نأ ردقي ال كلذ لكف ضرع هب لان نم دنعو رهوج هب لاتو
 هللا همهلد ماهلا و ىلاعت هللا نم فطلب الا دابعلا نم دحأ ىف هعضبف

 : ىلاعت هللا لاق دو ك كلذ ذئنيم دبعلا ملعيف ة ك همهلم نآ ءاش ام قولخملا

دبعلل نيبو ث دبعلا مهلأ هنأ ىلاعت ىنعي ( اهاونتنو اهروجق اهمهلآق )



_ ٦٩٠ 

 روجفلا لمع نا ال ص هبنتجيف هكاله هيف امو ث هعبتيف هاون هيف وه ام
 نيب امنا ث كلذ نع ىلاعت هل هب ارما هللا نم ال هببسب ناك كالهلاو
 هللا نم ماهلا كلذو ع هعبنيف ىوقتلا هل نيبو ث هبنتجيل روجفلا هل
 نييبتلاو ، ثداح لقعلاو ، لقع الب نوقلخي امنا دابعلا نأل ىلاعت
 ع دبعلل ماهلاو ىلاعت هنم فطل ثداحب ىلاعت هللا نم ةيادهلاو داسثرلاو
 ىلوآ اي اوربتعاو ) : مهل لاقف رابتعالاو ةركفلاب رمآ ىلاعت هللا نأل
 انيلع نا ) : ىلاعت هلوقل ك متربتعا اذا مكاده ىلع ناف ( راصبألا
 هل هماهلاب لطابلا نم قحلا ىلاعت هللا هارأ ربتعاو ركفت نمف ( ىدهلل
 ماملالاو نايبلا ىده وه ىذلا هبر ىده لبق نمف كلذل ث ىلاعت

 هن هماهلاو هل هنايبو هبر ىده در نمو ، ىدنها باوصلاو قحلا ىلا

 مل ثيح دومث موق ف ىلاعت هللا لاق امك ، ىوغو لض باوصلاو قحلل
 مهانيدهف دومث امآو ) : ىلاعت لاقف نايبلا وه ىذلا مهبر ىده اولبقي
 !ولضف مهبر نم قصلا نايب اولبقي ملف ( ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف
 . كالهلا نم هللاب ذوعأ ، نيكلاهلا نم اوحبصأ و

 اذه لعلو ؤ مهمالك ىهتنا ، هاضريو هبحي امل قيفوتلا هلآسن هللاو

 ماهلا ملعلا » : هرهوج ق ىماسلا ةمالعلا هيلا راثآ ىذلا ىنعملا وه

 خرشلا فلاخو ء « ديعس ىبأ خيشلا بهذم ىف ٠٠ ديمحلا عم

 ٠٠ نيخيشلا نم دحاو لكو ، د هجاف لاني دجلاب لاننو ٠٠ دمحم وبآ

 قلعو ى ةلأسملا هذه ىف رظنا انخيسن لضفت ، نيهجو وذ وهو هجوب ىتآ
 نم ةلأسملا لهو ث دمحم ىبأ لوق نعو ث كل هللا حتف ام اهيلع انل
 ؟ لوصألا

 ١ بآ وجل :

 ىه امنا و 6 اهلئاق رذع عطت ىنلا لوصألا نم تسيل ةلآسىملا هذه

 نم دحاو لك ةرابع نا ح ىملاسلا انخ.ش هلاق ام قحل او ةيدايتجا

امهدحأل ءانغ ال ناهجو امهو دحاو هجوب ءاجف ترصق دق نيخيشلا



_ ٦١ 

 اهنأل ى لاحلا اذه ىلع قلخلا لهأ لامعأ عيمج كلذكو ، رخآلا نع
 هللا هفلك ام ىهو ةثراح ةمكحلاف ، ةمكحو ةردق ىلع لمتشت اهلك
 هاضق ام لك وهو ةيلزآ ةميدق ةردقلاف ى ةيعرشلا ىهانملاو رماوألاب قلخلا
 ةكرح نمو رش وأ ريخ نم هقلخ لاعفأ نم لزألا ف ىلاعتو هناحبس
 . نوكس وآ

 تقلع هببستو هبسك ىلعو ببستم بساك دبعلاو ردقم قلاخ هللاف
 ىلا رظنلا نم دبالو ث مذلاو حدملا قلعو ص ةيعرستلا ىهانملاو رماوألا

 هتردقو هللا ةدارا نود طقف قلخلا لاعفآ ىلا رظن نم هناف ء اعم نيهجولا

 ىلع ارداق دبعلا لعجو ث ةيلزألا ةردتلا لطع دتتف مهيلعو مهل اميف

 طقف ةردقلا بناج ىلا رظن نمو ث هبر ةردق نع اينغتسم هسفنب هلاعفأ

 تاعاطتسالاو بابسألا نم هتاقولخم ق ىلاعتو هناحبس هعضو ام نود

 ء اهيلع ةجاح ال اهلعجو رماوألا نم هب تءاج اميف ةعيرسشملا لطع دقف

 ء مارح نيهجولا الكو س ردصي ام لك ىلع اروبجم دبعلا ريصو
 ربتعي هندجو ميركلا نآرقلا ىناعم ىف تركفت اذا تنأو ، زوجي الو

 ) ميييقنستب نآ مكنم ءاسن نا ) : لئان نم زع هلوق ىلا رظنا س نيفرطلا

 ( ٠٠ هللا ءاشي نأ الا نوءاستت امو ) : لانت مث ث هنئيسثم دبعلل تبنأف
 _ ملسو هيلع هللا ىلص هيبن رمأ دقو ، هسفنل اهدرو دبعلا اهبلسف
 هللا نكلو مهولتقت ملخ ) : لات مث رافكلا لاتتب نيملسملا نم هعم نمو
 تيثأف هناحبس رمآ ك ( ىمر هللا نكلو تيمر ذا تيمر امو 0 مهلتنت

 وه امنا كلعف وه ةقيقحلا ىف سيل وه كلعف لاقف هبلس مث هلعف دبعلل
 . تاقولخملا عيمج لاعفأ اذكو ، رومألا ميمج ىف اذكهو ، ىلعف
 نولمعت امو مكننلخ وهف ةقيقحلا ىلع هلل لاعفآ ىه امنا تادامجلا ىتح

 هناف هربدتف خيشلا اهيأ ماقملا قيقحت اذه ء مكلامعأ قلخو ىأ
 ٠ ملعآ هللاو { مهم

 ٥ ةلأسم :

 ناينابلل نازع ماملالا ةلماعم امأو : باوج ةقيقحلا ىف ىهو



 ۔ ٦٢

 هناف ؟ال مآ سوجم مه له مهنأو ّ حرطمو طقسمب مه نيذلا

 :ىآ نمو مهنيد نع ثحبآ تلزامو ث مويلا ىلا كلذ نم ءىشب ىل ملع ال
 : ىتلغ ىفني ام الو ى ةجح هب موقت ام كلذ ىف دجأ ملو ! ؟ مه هلم .

 ٠ هللا دنع ملعلا و ے مهتلماعم ىلا نورطضم اننأ مم

 :ةلأسم ٦

 ناك اله : لوتقآف ث ةداهشلا ىنمت لضف ق ةحيحصلا رابخأل ا تدرو

 نع ىندفآ ؟ نبملسملا مارك نم صخش ناصقن ةدا را اهينمت ةدارا ق

 ٠ رجألا كلو هيف قاطن عسوتيل هارت امب اذه

 ١ بآ وجل :
٠ ٠ 

 اصقن هنوكب ةربع الو هيلا بودنم لب ةزئاج ةداهسنلا ىنمت نا

 ّ مهسفنأو مهلاومأب هزازعاو هللا نيد ءادفل اوقلخ نيملسملا نأل نيملسملل

 لوصو ىنمت نم مالي الف ك ايندلا هذه ريغ نوكسلل رتم مهل لعجو
 ةو الو لوح الو قيفوتلاو نوعلا هبو ملعآ هللاو ، هنكس غولبو هنطو
 ٠ ميظعلا ىلعلا هللابالا

 :ةلاسم ٧

 بوتيو صلختي نأ ىسن ىآ ص هيسنف نامض هيف ام بصغ نميف
 ىسنو ء هنم صلختلا هيلع بجي امم صلختو هبونذ عيمج نم بات مث
 ارصم ناكو املاس هارت له ، هنم صلختل هركذ ولو قولخمل انامض وأ ابنذ

 . هيسن لبت هيلع

 ١ با وجل :

 نم ملع اذا ء ميلح روفغ ص ميحر فور ء ميرك وفع هللا نا

دبعلاف ء هيضارم ق ةعراسملاو ، هيلا دصقلا صالخاو ةبوتلا قدص هدبع



_ ٦٣ _ 

 +بعلا برقت ناو ع اعارذ .هيلا برلا برقت اربش هبر ىلا برقت نا
 هللا ىتأ ىشمي هالوم ىلا دبعلا ىتأ ناو اعاب هيلا برلا برقت اعارذ
 لغفي ام ) ث ةبانالا صولخو ةبوتلا حوصنب هلك اذهو ص ةلوره هيلا

 انبر ) ث ( اميلع اركاش هللا ناكو ع متنمآو متركسش نا مكباذعب هللا
 ملاس هنأ ىدنعف ، اهرخآ ىلا ( انأطخأ وأ انيسن نا انذخاؤت ال
 ناك هنآ نيمدقتملا نع رثألا ىف لوق دجو ولو س تفصوو تركذ ام ىلع

 ةبوتلا هئيزجت ال هيلع رارصالا تقو ف نامضلا وأ بنذلا نايسن
 نوكي هنايسنو رارصالا نأل هنيعب هنم بوتيو هركذي ىتح ةلمجلا ف هنم
 امب فلكتلا وه اذه نأل هارأ ال اذهف لالحتسالاب اهيبش امهعومجم
 ةقاط ال ام انلمحي نأو هقيطن ال ام انغلكي نأ انبر اسئاحو ث هنيعب قاطي ال
 « ءاش ام ىب نظيلف ىب ىدبع نظ عم انآ » : لوقي وهو ع هب انل

 ٠ مالسلا و ع ليمجلا نسحلا نظلا الا انبر كب نظن ال

 ضغبأ » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع ىورملا ثيدحلا ىنعم ام
 ؟ « لامعلا روزي ملاع هللا ىلا قلخلا

 ١ باوجل :

 تدحتاو اظفل تفلنخاف ىنعملا اذه ق ثيداحأ ةدع تدرو دمت

 اهنمو ةيداع اهنمو ةيظفل اهنم تاصصخم اهلو اضيأ تامومع ىهو { ىنعم

 مهو هباحصآ نم لامع هل ٠ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنآ ىرت الآ ك ةيلمع

  مومعلا اذه مهلوانت ىرت لهف مهنع هللا ىضر ةيباحصلا ءالضف

 لبق ةباحصلا نم اضيأ لامع هدعب نم ةعبرألا ءافلخلل ناك اذكو
 نودسشارلا ةمئألا اذكو ! ؟ كلذ مهلوانتي لهف 6 مهفالتخا و مهقا رتفا

 لهف ك نينمؤم ا لخ ض افنآ نم الامع ا ولمع دق مه دعي نم نوصضرلم ١

ض لامكلاو لنضفلا لهأ مهنا ڵ ةبعكلا برو ال ! ؟ مومعلا اذه مهلوانت



_ ٦٤ 

 اهماطحو ايندلا ىف ال مهاوتتو مهنيد ف ةبغرو مهل ابح مهروزي نم اذكو
 ء ةروجلا كولملاو نيطالسلا لامع مه ثيداحألا ىف دارملا امناو

 ىهن دصتك ىورخآ ضرغل ال مهروزي نمب دارملاو ع مهسفنأ مه اذكو
 فوخ وآ ةيقتل الو ، نيدلاب قلعتي ضرغ ىآ وأ فورعمب رمآ وآ ركنم نع

 مهركانم ىلع مهل ةناعاو مهلطابل ةيوقتو مهيلا انوكرو مهل ابح لب رش

 كلت نم دارملا وه اذهف ، نيدلا رمأب افاختساو مهسوفنل ابييطتو
 . ملعأ هللاو ے تامومعلا

 كيلوثاكلا سرادم ىق لافطأ مهو تانبو نينيب هدالوآ لخدآ نميف

 سرادم ف ميهلخدي نأ ليق ث مورلا سرادم نم تناتسوتوربلا وآ

 نوفرعي ال ىراصنلا سرادم نم دالوألا ءالؤه جرخ دقو { نيملسملا

 م هلهأو مه نيروخف مهارتو ث هدعاونتو مالسالا نيد الو ةيبرعلا

 لهف ث سانلا ءالؤه مكح امف مهمالقأب نوبتكيو ث ةينارصنلاب نوملكتي ذا

 ؟ مهنم ةءاربلا بجت لهو س ال مآ ؟ اتح نوملسم

 ١ بآ وجل :

 نوتؤبو ةالصلا نوميقيو ڵ نيتداهشلاب نوقطني سانلا ءالؤه ناك نا

 ح نوملسم مهف ث اوعاطتسا نا تيبلا نوجحيو ناضمر نوموصيو ع ةاكزلا

 نهنم ائيسن اودحج نأب تاروكذملاب اولخآ ناو انلع ام مهيلعو انل ام مهل

 مهف دحج ريغ نه افافختسا اهنم ائيس اوكرت ناو ، نوكرسثم مهف
 . م'عآ هللاو س نيرركذملا مهئانبأ مكحو مهمكح اذه ڵ نوتفانم نوقساف

 : ةلأسم . ٠

 رخآ داتنعا اهيف هل سيلو ةيبنجألا تاغللا ملعت نم فق مكلوق ام

دارأف ، ىبرع دلب ريغ دلب ىق وه هنوكل كلذ ىلا هتعفد ةرورضلا الا مهللا



. ٦٥ 

 ةلوهسب هتجاح ىضقي ىكلو مهركم نم نمأم ف نوكيل ةيبنجألا تاغللا ملعت
 ؟ نامجرت ةطساو نودبو

 :ب اوجل ١

 لمعيو مالسالاب رتي ملسم وهو ةيبنجألا تاغللا ملعت نم نا
 ظفحي ناك قيدصلا فسوي ناف ث ةيبنجألا تاغللا ملعت هرضي الف هي

 نيتنثا ظفحي _ هنامز ىف _ رصم كلم ناكو ةيبرعلاب اناسل نيعبسو اثالث
 ء نطابلا ةمالس عم رضي ال تاغللا ملعتو ث ةيبرعلا ظفحي الو ةغل نيعبسو
 . ملعأ هللا و ۔ مالكلا لوطي اهركذب ىتش دئا وف هيفو

 ١ ٥ _ ةلأسم :

 : لجو زع هلوقو ( مكل بجتسأ ىنوعدا ) : ىلاعت هلوق نيب عمجلا نع
 ٠٠ ( ٠ ىدل لوتلا لدبي ال )

 ١ اوجل 77

 . هل هتباجتساو هالوم دبعلا ءاعد ناف نيتميركلا نيتيآلا نيب عمجلا امأ
 دبعولل الو ى دعو ىذلا دعولل الو ص لانق ىذلا لوتلل اليدبت سيل هناخ

 ضعب هتباجتساو ءاعدلا لب س لزألا ق قباسلا ءاضقلل الو س دعوآ ىذلا

 ىضق هناف ء لدبي الو فلتخي ال ىذلا تباثلا لوقلا ضعبو ردقلاو ءاضقلا

 هنكل ع اذك هيلع نوكيس اذكب عدي مل ول انالف نأ لزألا ىف هناحبس
 . ةرخآلاو ايندلا رومأ ميمج ف اذهو ث كلذ هيلع نوكي الف وعدي فوس
 عوقو هللا قلع دق تاقولخملا عيمج نم ثداوحلاو عئاقولا عيمج ف اذكهو
 لزألا ىف ىضقو ضعب فق اهضعب نم مقت بابسأو طورش ىلع تانئاكلا
 عقيس نكل ببسملا عقي مل ببسلا اذه عقي مل ولو اذك ببسب اذك عقيس
 ٠ ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو ، اذكه و ع مقتبق

) باطخل ١ لصف س ٥ م (



 ل٦ ٦٦ .

 7 ٢ ٥ _ ةل اسم :

 بكارلل ( ٠.٠ اهرخس ىذلا ناحبس ) : ةيالا ةوالت نسحيو قيلي له
 ؟ ايكرم ىنعأ >ابم وآ ةرئاط وأ ةرايس لثم تاثدحتسلملا هذه نم ائيس

 ؟ اهبكرن انل تلعج امم اهوحنو لبالاك تابكرملا هذه بكر نم ريغ اهولتي مآ

 ٠ ١ ركشلا كلو ىخيىش ىندفآ

 : فيضملا لات

 تناك س بوكرم لك دنع اهيلا بدنيو بحتسي ةميركلا ةيآلا ةوالت نا
 اهلك اهنأل ءاوسلا ىلع اهلك ىهف تابكرملا نم اهريغ وأ ةنيفس وأ ةباد

 همعن اهلكو اهل قلاخلا و عناصلا وهو هدابعل ريخستو لجو زع هللا نه معن

 هلهأ وه امب ىلاعت هيلع ءانثلاو ليمجلا ركشلاب لباقتت نأ بجي ةليلجلا
 ٠ ملعآ هللاو 6 ءاسنشألا عبمج ىلع رداقلا وهو

 : ةلأسم ٥٣

 ءاوح انمأ ةيالو ىلعو مالسلا هيلع مدآ ةوبن ىلع ليلدلا ام
 ؟ اهتداعسو

 : باوجلا

 باتكلا نم امأ ، ةنسلاو باتكلا نمف مالسلا هيلع مدآ ةوبن ليلد امأ

 نارمع لآو ميهاربا لآو احونو مدآ ىفطصا هللا نا ) : ىلاعت هلوقف
 اهريغو ث نيرسفملا ضعب لوق فق ةلاسرلل مهافطصا ىأ ( نيملاعلا ىلع

 انأ » : _ملسو ةيلع هللا ىلص هلوقف ةنسلا نم امأو ، تايآلا نم

: رخف الو دمحلا ءاول ىديبو س رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس



 ۔ ٦٧

 هنع قشنت نم لوأ انآو ، ىئاول تحت الا هاوس نمف مدآ ىبن نم امو

 ٠ () «عفسم لوأو عفاست لوآ انآو س رخف الو ضرألا

 . ۔ذ_۔هقتتلل
 ايندلا ىف مهديس هنأ عم ةمايقلا مويب ديلقتلا ةمكحو : بطقلا لاق

 عفضشم لوأ لاق امناو ؤ عزانم الو دحآ لكل هددس رهظب هنآ ايأ

 هيلع هللا ىلص هلوقو ، لوألا لبق ىناثلا لبقيف نانثا عفني دت هنأل
 _ ملسو هيلع هللا ىلص _ دمحم مهرخآو مدآ لسرلا لوآ » : _ ملسو

 ملقلاب طخ نم لوأو س ىسيع مهرخآو ىسوم ليئارسا ىنب ءايبنأ لوآو
 ىلع اضيآ ةمآلا عامجاو 4 ثيداحألا نم اذه ريغو ٠ (") « سيردا

 مدآ نع ارابخا ىلاعتو كرابن هلوقف اهتداعسو ءاوح ةيالو امآو ڵ كلذ

 انبر الاق ) : كلذ ىلع مدنلاو بنذلاب امهسقفنآ ىلع امهقارتعاو ءاوحو

 ةءاسالا نم انسفنأب انلعف اننا انبر اي : الاق ىأ ( انسفنأ انملظ

 هبف هعيطن نأ انل نكي مل ام كودعو انودع ةعاطو كرمأ ةفلاخممي اهيلا

 انمحرتو انل رفغت مل ناو ) ث اهنم لكألا نع انتيهن ىتلا ةرجستلا لكآ نم
 ںيرسغملا ضعب لاق ( انل رفغت مل ناو ) : هلوتتف ( نيرساخلا نم ننوكنل
 مل ناو ىآ هيلع ردقملا مسلا باوج ةلالدب هباوج فذح طرش اذه

 ضرألا ىلا ( ودع ضعبل مكضعب اوطبها لاق ) : هلوتو ٠ انل رفغت
 ركذب حرصي مل امناو ضرألا ىلا اوطبها لاقو امهيلع باتف : ريدقتلاو
 ٠ مدال عبت اهنأل ءاوح

 نيطرخ لد ءىش لك ق لاجرلل عبت ءاسنلا نأل : ءاملعلا ضعب لات

 ىنرضح ام اذه ء ةتبلا نآرقلا ىف نهركذ ىوطي داكف مهعم ةلمجلا ف

 ٠ ملعأ هللاو

-= 

 )١( ىربخلا ديعس ىبا نع هجام نباو ىزمرتلاو دمحأ هاور . .
 )٢( رذ ىبآ نع مكاحلا هاور . 3



 :ةلأسم ه٥؟

 : تيبلا اذه ماظنلا رهوج نم انيديأب ىتلا ةخسنلا ىف تدجو

 4 اا ىنا ةن ٩ ذعام لكو

 ٥او س 4 ذظقزرم كسش ال

 هينكت نأ كنم ا١اضفف [ عضول ا ا 7 هنءا رف نع مهضعب مجحف

 ٠ كرابملا كملتب هظفل عضو نم هللا كارأ امب

 ١ باوجل :

 خسنلا ىف كلذك سيلو ةعوبطملا خسنلا ف طلغ كلذ رهوجلا تيب نع
 هنع هللا ىضر ىملاسلا نيدلا رون خيشلا ناسل ىلع تطخ ىنلا

 : اذكه باوصلا لب هاضرأو

 هللا ك ىنان ه4٩ نع ام لكو

 )( ٥أ وسى 4هنتقزرب كش ال

 ىذلا تيبلا ق .ناسنالا ىلع دوعي ريمض ىناغت لعافف ةمجعملا نيغلاب

 ءرهد تاثداحل هايند نم ناسنالا هرخدي ىذلا لك نآ ىنعملاو ص هلبق

 ناف ىلاعتو كرابت هللا دوعومب قثاو ريغ هنوك لاح رقفلا فوخ
 لك اذكهو \ هرخدا ملو ٦ ندأ نم ادغ هنع هلأسي العو لج هللا

 هبسك نع ىناغت ام بسك فلكتي ال لب هراخداو هبسك نع ىناغت ام

 هيحتسم وآ قافنالا بجاو كرت عم هراخدا نع ىهن ائيش رخدي الو

 هللا ناف هنئازخ ىق امبو هدعوب اتثاو ةيطعلا فلخ ق هللاي هنظ انسحم

 اقيدصت س ه4 قفنأ ىذلا ىوس ىأ هريغ هقزريو قفنآ امع هل لدبي هناحبس

 : تيبلا بارعاو ( هفلخي وهف ءىش نم متتقفنأ امو ) : ىلاعت هلوقل

 )١( لوالا تيبلا ىف _ ناسنالا ىلا دوعي « هنع » ىف ريمضلا .
 ملاس

  



 ہ ٦٩ _

 ى فاضم ادتبم لكو ٠ اهلبق ىتلا ةلمجلا ىنع ةلمج ةفطاع هلوأ ف واولا

 دوعي رتتسم ريمض وه ىناغت لعافو ىناغتب قلعتي رورجمو راج هنعو

 آدي ريخ تربلا رخآ ىلا هللا : هلوقو ٠ هركذ مدقتملا ناسنالا ىلا

 ىنا لا ںذر-لا اذه نم ديدلا هنع ىنغتي ءىش لكو ىآ لك وه ىذلا

 ٨. هنم اريخ ايندلا ىق هنع هلد_دب هللا ناف ؤ افافعو ادهز اذه هكرتيو

 تيبلا ىنعم اذه ، ليزجلا رخذلاو ميظعلا رجألا ةرخآلا ىف هضوعيو
٠ ملعأ هللاو 6 ثيداحأ ةدع ق هانعم درو دقو هبارعا و



_ .٧٥٠ . : 

 . ا تاراتماطلا بانك

 _ اهب لصتي امو

 :ةلأسم _ ١

 ء تماصو تلصف ارهش سافنلا ىف تثكمو ، تعضو ةآرما ف
 اهجوز اهانأ رهسثلا ىضم لبن هلمجلابف س رهسثلا لبق رهطلا تدجو وأ

 اذامو ؟ رهطلا دعب تماصو تلص اذا اهيلع اذام ى مد اهيلع بتعي ملو

 اهعجار ناو ؟ ارهظ دجت تناك اذا نيعبرألا لبق اهاتآ اذا اهجوز ىنع

 ؟ كلذ ىف سأب اهيلع لهخ عاننولا دعب مدلا

 : باوجلا

 نيبلا رهطلا تآر اذا موصتو ىلصت نآ اعرت ابوجو رمؤت اذكه

 موصلا بوجو ف اطرش اموي نيعبرألا مامت سيلو ى كلذ الا اهعسي الو
 رهطلا دوجو كلذل طرشلا امناو « ماوعلا نظد امك ى اهيلع ةالصلاو

 5 سافنلا ةدم لقأ ىه ةرشعلا نأل س ادعاصف مايآ ةرثع دعب دجو اذا

 ىلع اهلانتو هنوك حصي هلك رثكألاو لقألا نيب امو س نوعبرآ اهرثكأو
 بحن الخ اهايا اهجوز ءطو امأو ، كلذ نم ةأرملا هداتعت ام بسح
 ىف كلذ لعف ناو ع مدلا ةعجر ةفاخم اطايتحا نيعبرألا لب اهاطي نآ هل
 ٠ ملعأ هللاو ، هتجوز ى هيلع سأب الف نيبلا رهطلا

 عورفلا نم لوكأملا لوب ةساجن نأب انباحصأ لاق : بطقلا لاق
 لوقلا هجو ام س اهيف ثحبلاو ث هتراهطب لانق نم نايصعب مهمكح حم

 ديعس وبأ مامالا لاق دنو ؤ عورفلا نم وهو هتراهطب لانق نم نايصعب

 لكؤي ام لوي ةراهطي للق انباحصأ نم ادحأ نأ ول _ هيلع هللا ناوضر

 لضفت ؟ هتراهطب لانت نمل ليلد نيينرعلا ثيدح ق لهو ؟ كلذ ىنبجعأ

٠ نايبلاج



_ ٧١ 

 ١ باوجل :

 ء همحل لكؤي ام لوي مكح ىف _ هللا همجر _ بضخلا مالك امآ ٠

 مهنم ءامدتنلا برغملا لهآ نم انباحصأ نآ ملعاف ث باحصألا نع هعفر امو:

 اياضقلا نم ةيضق ىف ةلأسم مهدنع تتدح اذا مهذأ ىهو ةنيرط مهل تناك

 عامجا الو ةنس الو باتك صخ اهيف دجوي مل ىتلا ةيداهتجالا ةيعرفلا
 مهدلب وآ مهرصع ءاملع قفتا ناف ؤ اهبق فلاخ نم رذع م عطقي امم ىعطت

 مث % تتولا كلذ ىق فلاخم مهل نكب ملو اهيبف لوذ ىلع ذا لهآ نم

 فلاخ هنأل ىصع دق : اولان لوقلا كلذ ريغ ىأرف دهتجا نم مهدعي ءاج

 مهملع غلبي مل هملع نأ ىلا نوريسي ث هبهذم لهأ نم نيملسملا قافتاأ
 ةلآسم ةلأسملا نآ عم ث مهفلاخي ن رآ هل سيلف مهداهتجا نود هداهتجاو

 لوصألا نم ةلآسملا :تناك ناو ع نايصعلاب هيلع نومكحيف ث داهتجاو ىآر
 ء مهدنع اذكه س كالملاب اهفلاخم ىلع اومكح فلاخملا رذعل ةعطاتنا

 ىلا اذكه مهو ث كلاه تايعطتقلا فلاخمو ء صاع بهذملا قافتا فلاخم

 ج امهريغو قربلاو نوفيلتلا ةلأسه ف مهنيب ثدح ام ىرت الأ ٠ مويلا
 ريسثي بطقلاو ث عورفلا نم هلك اذه نآ عم اضعب مهضعب ءىطخي مهخ
 ، ىل رهظ ام اذه ث هبجعي ال هنآو 0 مهنم كلذ راكنتسا ىلا كلذ هلوقب

 هتراهطو هلحب لانت نمل ليلدو هجح نيينرعلا ثيدحو ث هللا دنع ملعلاو ا
 قو .{ مه ادعت ال مهيلع روصتم كلذ : لوتتي مهريغو 2 رخآ ةلدآ عم

 ٠ ملعأ هللا و ع هلحم اذه سيل لوصألا ءاملع دنع ثحب ةلآسملا أ

 ةيبنجأ تناك ةأرملا ءوضو لضف نه أضوتي نأ لجرلل زوجي لع
 ؟ مرحم تاذ وآ هنم

 باوجلا ٠ ِ

 تناك نا اذكو هل ةمرحم تناك نا زئاج ةأرملا لضف نم ءوضولا نا
٠ ملعأ هللاو ڵ كرت فاخ ناف ع كلذ نم ةنتف فخي مل ام ةينجأ



_ ٧٢ 

 :ةلأسم _ اا

 ىف ءام ناك اذاف ؟ هب ءوضولا متي ال ىذلا لمعتسملا ءاملا وه ام

 ءوضو ىف ىرت امف ث هنم اضونو رخآ ءاج مث هنم أضوتو لجر ءاجف ءانا
 ؟ ىناثلا

 ءاب اوجل أ

 رطقي هئاضعأ نم رطقب ىذلا ناكو اضوت اذا امك لمعتسملا ءاملا
 غمنجملا رطاقلا كلذب ىأ ڵ\ رخآ هب اضوت ءانالا ى عمجت اذاف ى ءانا ىف

 ٠ اءآ هللاو ح هي سأب ال كلذف هئوضو نم الضاف ءانالا ق ىقب ىذلا ال

 ٥ _ ةلأسم :

 هل: .أ نم دحأ اضرتو ىراجلا جلفلا ىف سمغنا اذا ىسوجملا ىف

 ؟ هؤوضو متي لهف

 َ باوجلا

 سجن هيف لستغملاو ءىش هسجني ال ىراجلا نأل كيلع سأب الأ
 سجن هسجني الو سجنلا رهطب الو سجنلا رهطي ءاملا نأل ءاملا ه زهلحي ال

 :هنول وأ همعط .ىلع بلغ .ام هسجنيف زكارلا امأو ء ايراج ناك. اذا سجن الو

 ٠ ملعأ هللاو ك هحير و

 :ةلأسم ٦

 ىراصنلا نم باتكلا لهأب ىعدي نآ انموق عمو انعم حصي له
 . همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هللا نذأ ىتلا ىلاعت هللا تويب ف دوهيلاو
 هصئاذنب ىنغتلاو _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هدلوم ةصق عامتسال
 نم ريثكب تيلتبا رابجنز نأل ةيزيلجنالا ةغللاب ةيبرعلا بطخلا ةمجرتو
٠ ؟اذه لثم



 ّ باوجلا

 دجاسملا لوخد نم نيكرشملا عيمج عنم ىلع بهذملا لهأ رثكأ
 مهريغ وأ باتكلا لهأ نم اوناك ع تادابعلا عضومو تايلصملا اذكو اقلطم
 اوبرقي الف ) : ىلاعت هلوقبف مارحلا دجسملا امأ كرشلا للم رئاس نم
 سايقلابف دجاسملا رتاس امآو ( اذه مهماع دعي مارحلا دجسملا

 ٠٠ ( هللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشملل ناك ام ) : ىلاعت هلوقلو ث هيلع
 : بهذملا ىف لاوتأ ةثالث اهيفف مهللبو باتكلا لهأ نادبآ ةساجن امآو
 اندنع نوعنميو “ ةهاركلا عم ةراهطلاو ي ةهارك الي ةراهطلاو ڵ ةساجنملا

 نوعنمي الو ث اوعنتمي ىتح اوبرض اوهتني مل ناف دجسم ىآ لوخد نم
 : ليقو مالسالا ىلا مهدسثري كلذ لعل ملعلا بتكو نآرقلا ةءارق نم

 دجاسملا رئاس ىباتكلا لوخد نوزيجيف انموق رثكأ امآو ٠ نوعنمي
 لوخد حيبي هنآ ىعفاشلا نع ىور دقف 0 مارحلا دجسعلا الخ ام

 لاقو ث اهركذب ليطن ال ةلدأب اجتحم دجاسملا رئاس ق اينثو ولو كرشملا

 هريغ ىنثولا لوخدو مارحلا دجسملا ىباتكلا لوخد زوجي : ةفينح وبأ
 نذاب دجاسملا رئاس نيكرشملا رئاس لخدي : لوقي مهضعبو ؤ دجاسملا نم
 . ملعأ هللاو نذا نود ال ملسم نم

 ٧ ةلأسم :

 ةنس كلذك تيقبو ، تامف رونس وآ بلك اهيف عقو اذا رئبلا ى

 ريزغ اهؤامو س ماظع اهيف تدجو نا دودحملا حزنلا اهئزجيآ رثكأ وآ
 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك مآ ؟ اهيف عقاولا جارخا ىلع ردقي الو

 :باوجلا

 ماظع نم ةتيملا ءازجأ نم اهيف ىقب ام حزني ىتح رئبلا رهطت ال
 اولد نيعبرأ كلذ دعب حزني مث هجارخاو هعزن ىلع ردت نا هريغ وآ
 ردقب مل وآ ، ءىش اهيف ىقي هنآ ملعي مل ناو ، ترهط دتو داتعملا اهولدمي

٠ ملعأ هللا و \ ترهط دتو حزنتلف اه رزغل هيلع



_ ٧٤ _ 

 ٨ :ةلأسم

 هؤوضو ضخقنني له تاناويحلا جرف ىلا رظن اذا ءىضوتملا ق

 ؟ ملحلا اوغلبي مل نيذلا لافطألا حورف ىل! رظن نا كلذكوأ

 : باوجلا
 ؛ونضو ضتني ااف مئاهبلا جورف ىلا رظنلا امأ غ قيفوتلا هللابو `

 مارح ةوهسنلا رظنف ث ةوهشب اهيلا رظن دق ناك نا الا ، اهيلا رظانلا
 اذاف مدآ ىنب نم لافطألا ج ورف امآو 6 ةراجح ىلا ولو ءوضولا ضقنب صعني

 رظن وآ رظن ن ىحسبو تا روعلا ىنعم لتعب نم دحي نسلا ق ١ وناك

 دنآ اذه ىق ,7 5 كلذ نود ال ءوضولل ضقانت هتروع ىلا رلخنلا ن

 ٠ ملعأ هللاو 6 روكذلا نم

 ديعي لهف ث غارفلا دعب ركذو ةين ريغب ةيانجلا نم لستغملا ف
 ؟ لسغلا

 َ باوجلا

 دا_ءآ الاو 6 هناسلب قطنب مل ولو ٥هآزجآأ هبلثب ىون ناك نا

 ٠ ملعأ هللا و ك لسغلا

 : ةلأسنئم - ٠

 نأ نوخب ميظعلا نآرقلا تايآ ضعب بتكي نآ بنجلل حصي له
 ٠ هللا كملع امم انملع ؟ ىرت اذام مأ ؟ ةباتكلا لاح هناسلب ظفلتي

 ّ : بآ وجلا

 قحألا ١ .قحل ١ هنأ ى رآ ى ذلا و ؤ ملعل ا لهأ نم دحأ نم لذخحأ ل

نكي مل نا بنجلل ميركلا نآ آ؟زقلا ةباتك كرت وه اذه ىف هب لمعيو عبتي نأ



 :س ٧٥ _

 دبال هناو 6 نيناسنللا دحأ ملقلا نال ايدن نوكي نأ نم لتأ الاف ابوجو

 هزنتلاو كرتلاف _ ةيناسل نكت مل ناو _ ةيبلق ةكرح نم ةباتكلا لاح .
 ٠ ملعأ هلل ا و ؤ ل اح لك ئلع ىلوأ ,

 :ةلأسم _ ` ١

 هلوأ ند تماص ام دعب ناضمر قف ضيحلا اهاتأ اذا ضئاحلا ىف
 ناضمز ىقاب موصت نأ تدارأ ترهطو ضيحلا مايأ تضقنا ام دعبو امايأ

 ىف ىه ىتلا ىلوألا ةينلا اهيفكت مآ ظفلتلاب ةينلا ددجت نآ اهيلع لهخ
 ؟ لمعلا فيك مأ هلوخد

 : بآوجلا

 ٠ ملعأ هللا و ؤ نسحف اهنددج ناف ح ىلوألا ةينلا ا : :>:;

 ٢ _ ةلأسم :

 لتيب ىتح ءاملا ىف سمغنا اذا لجرلا نآ ريسثب نع فنصملا ركذ
 جرخي ءازجالا اذه له . آزجأ ةالصلا ءوضو هب ىون نا هنأ هلك هندي

 ةالصلل آضوتيو س طقف ةبانجلل وآ اضرف وآ الغن تناك ةالصلل كدنع

 هنأل لوألا ىنعي هبسحآو ؟ لمع هيلع لهو ؟ لوتلا اذه هجو امو هريغ
 هانعم فو ث ءوضو لئاسم اهدعبو اهلبق ركذو ءوضولا ةين باي ىف اهركذ
 : ىملاسلا خيشلا لوق

 5 ... نونسملا هلاسنخب ىتآ نمو

 نونعملا هئونضو نع هيزسجي
 `>مه

< 

 :باوجلا

 نعو ءوضولا نع ءازجالاب ءاهتفلا اهنع ربعي ةفصلا هذه : معن
دسجلا ميمعت هنم دا رم اف ةيانجل ١ نم لسغل ١ امآ . ٥ وحنو ةيانجلا ليحن
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 لوقعملا بجاولا وه اذهف اهعضوم ةيتنتو ةساجنلا ةلازا دعب ءاملاب هلك

 ةلازا دعي دسجلا ميمعت لصح اذاف ،\ ىدبعن بجاو ميمعتلا و 0 ىنعملا

 ءاملا هكرحو “ هتدهع نع هب جرخو كلذب بوجولا طقس ةساجنلا

 ءوضولا ن راف ءوضولل امآو ف مهدنع ديلا رارما نع ىفكت سامغنالا لاح

 ةين نودب اهلعف ىفكي الو ث ةبجاو تايدبعتلا ق ةينلاو س اضيأ ىدبعت

 ةداصل !ءوضو سامغنالا وآ لسغلا كلذب ىون اذاف ، هب دبعتملل ءادألا

 رثكألا دنع اضيآ هأزجأ صصخي ملو اذك اهتلطآ وآ ضرف وأ لفن

 ، فعضب سابع نبا نع ىناربطلا هاور « انم سيلف لسغلا دعب آاضوت نم »

 ٠ ملعأ هللاو

 ٢ _ ةلأسم :

 ؟ امهتفص ام ث ناعون ةيعرشلا ةراهطلا نآ ىنغلب

 : باوجلا

 نوملسملا قفتاو س ثبخلا نم ةراهطو ، ثد_حلا نم ةرايط امه

 . امهنم لددو 0 , ىربكو ىرغص : فانصأ ةثالث ثدحلا نم ةراهطلا ن نآ ىلع

 نمو ةبانجلا نم لسغلا وهف ىربكلا اماو ءوضولا وهف ىرنصلا امأف

 لدب . لاو 4 ىرمكلا ق اوفلتخاو ىرغصلا نم لدب هنآ اوقفتا

 ىنح ١ ريرقتو العفو ال رتت كلذب ثء اج دق ةنسلا ناف ئ اضيآ اهتنم

 ٠ ملعآ هللاو ڵ ثيدحلا بتكل سرامم ىندآ ىلع ىفخي داكي ال

 نمو هلمح نمو ةعفشلا بلاط اذكو ف مالسلا در بنجلا ىلع له
 ؟ هعمسي ملو كيلع تملس رخال لاق

 : باوجلا

امأو ئ كلذ نم ةبانجلا ثدح هعنمي الو مالسلا دربو ملسي بنجل دج ١
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 ناوتي مل ،اذا ملسملا نم اضيأ هدريو ملسي نأ سأب الف ةعفشلا بلاط
 ىسنف هيلع ملس نمو ص طقف ىناوتلا فوخ كلذ اوعنم امناو هريس 2

 © هعمست مل تنآو كيلع تملس دت : ملسم كل لاتق اذاو ركذ ىتم هدر درلا

 ىلع ملس : كل لاقت نمو ص لاق اميف هتدصو مالسلا كيلعو : هل لتف

 غلبف كنكمآ ناف ف ما زلا الو لمحت الب هللا ءاش نا : هل لق ص نالف

 ٠ ملعآ هللاو ى هغالبا كمزل اعطق مالسلا هنم تلمحت ناو ث كيلع الف الاو

 :ةلأسم ٥

 اذا ىمكي له ، اهنم لسغلا دعب ةبانجلل آضوتي نآ ىسن نم ف
 ؟ ال مآ ةبانجلا كلتل هءوضو ص ةالصل ءعىضوتم وهو ركذت

 :باوجلا

 ةالصلل ءوضولا ضرغب ءاج مث ةبانجلل ضورفملا لسلاب ءاج اذه
 ٠ ملعأ هللاو ئ هضرفل هيفكي ءوضولا اذهف

 نسغو ءوضولل ءىزجي ال رحبلا ءام نآ رمع نبا نع ثيدح دجوي
 ؟ كلذ ىف مكحلا امف ع لمعلا هيلع ىذلا عئاشلا فالخ اذهو ةبانجلا

 ً بآ وجلا

 لوسر لجر لآس : لات _ هنع هللا ىضر _ ةريره ىبأ نع ىور
 رحبلا بكرن انا ، هللا لوسراي : لاقف ملسو هبلع هللا ىلص هللا

 ءامب ضوتنفآ انىثطع هب انآضوت ناف ص ءاملا نم ليلقلا انعم لمحنو

 روهطلا وه » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ رحبلا

 نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو ةسمخلا هاور « هتتنيم لحلاو هؤام

ربلا دبع نبا هبقعتو هحيحصت ىراخبلا نع ىذمرتلا ىكحو ص حيحص
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 :ظفاحلا هيلع درو س هحيحص ىف هجرخأل هدنع احيحص ناك. ول هنأب
 مكخ مث ، باعيتسالا مزتلي مل هنأب ديعلا قيقد نباو رجح نبا
 در ؛: ليتق ث لوبقلاب هل ءاملعلا ىقلتل هتحصب كلذ دعب ربلا دبع نبا

 .نباو رذنملا نبا اضيأ هححصو:‘ ىنعملا ثيح نم هلبنو دانسالا ثيح نم
 ء هنحنص ىلع قفتم حيحص ثيدحلا اذه : لاقو ىوغبلاو ، مهريغو ةدنم

 دقف لئاسلا هركذ ام امأو س نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك عمج هححصو

 ءوضو نم ىزجي ال رحبلا ءام : ظفلب رمع نبا ىلع افوتقوم ىور

 رجبآ ةعبس ركذ ىتح اران مث ءام مث اران رحبلا تحت ناو ث ةبانج الو
 ءىزجي ال هنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع اضيأ ىورو ى راينأ عبسو
 تضراع اذا اميسال ةباحصلا لاوقأ ىف ةجح الو : اولاق س هب رهطتلا

 سيل : ىراخبلا هيف لاتق روكذملا رمع نبا ثيدحو ث عامجالاو عوفرملا
 نمف ةباحصلا .دهع نم لمعلا رارمتسا تملع دقو ، حيحصب ثيدحلا اذه
 ٠ ملع آ هلل ١ و 6 هفالخ ىلع مه دعي

 : ةلأسم _ ٧

 ةتتؤاا اهمايأ ىضم دعبو ث اهمد عاطتنا دعب ترهطت اذا ضئاحلا ف
 ؟ ضيحلا مكح ىطعي لهو ؟ لسغ هنم اهمزلي لهف س تلص ام دعب مد اه اتآف

 دوعب ةرم ىآ هدوع بترتي مل نا ةرم لك ىق هرالختنا ةآرملا ىلع لهو

 فورعملا رزطملا ةآرملا تأر ام دعب داع امنيب قرف لهو ؟ دوعي ال ىرخآو

 رهطتلا دعم كلذ لكو ؟ مدلا عاطقنا دعب هدوع نيبو ؤ ءاضيبلا ةصقلاب

 لوقلا امو ؟ دحاو مكحلاو كلذ ىف قرق ال مآ ةتقؤملا ايمايآ ىضم دعبو

 ؟هذه ةلاحلاو عامجلا ف

 : باوجلا

 هب تلصو تلستغ اف رهطل ١ تآرو هن دوعت ى ذل ١ اهتتو مت نا

 كلذ لنب 4 مايآ ةرشع نود اميف اهءاح > م د ىل ١ كلذ دعم تفتلت الخ

ك ذئنيح كرنتنف د انتعملل ١ اهننتقو ىتأي ىتح هب ىلصتو اهنع هلسغت ة هض احتس ١
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 راظننالا امآو ۔ اهمايأ متت مل ولو ةرشع ىلا ما د نا ةالصلا هل كرتت: ليقو

 مدلا اهب ىدامت اذا كلذو رهطلا ةيؤر لبقو % لسغلا ليق هلحمف

 مهفاف راظتنا الف ءاقن نع ةالصلاو رهطلا دعي امآو هتقو نع ادئاز

 . ملعأ هللاو ى امهف هللا كداز

 ٨ ١ _ ةلأسم :

 تلصف عبارلا مويلا ف رهطلا تأرف مايآ ةسمخ ةتقؤملا ضئاحلا فو

 ىف قرف له تلصف الثم ةعاسب ولو مايألا ةسمخلا ىضم لبق هتأر وأ

 ةتقؤملا اهمايآ قرغتست نآ لبق ءطولا زاوج هيبرقأ ق ىنعآ نيتروصلا
 ؟ امامت

 : باوجلا

 تلستغاف ةعاسب ولو ةداتعملا اهمايآ ءاضقنا لبت رهطلا تأر اذا

 اهتقو ىضمي ىتح اهجوز اهآطي ال نآ ىغبنيف مدب فدرت ملو تلصو

 ٠ ملعأ هللاو بوجو نود ناسحتسا كلذو ي داتعملا

 ؟ مشلا كلذم ٥هؤوضو ضقنني له ريدلا حير مش اذا ءعىضوتملا ق

 ٤ باوجلا

 هربع ىلع ال هنم جراخلا ىلع الا ءوضولا ضقني ال ريدلا حير مش

 ٠ ملعأ هللاو ك طقف هنم جرخ نم ىلع هجورخ ضقانلا امنا و

 ٢٠٥ _ ةلأسم :

عمسي هنآ الا ءام دجي ملو ةالصلا تقو رضحو رفاسم لجر نعو



_ ٨٠ 

 هم زلم

 ا
 .ديعم آ له ح ٠

 وح هعنمعم مل ام عمسي تثح ىل . ! / |

 هم ٠.٠ ٠٠ ١ هم ٠ ١ ٠ آ 1 | ح ٠ [ ١ ١ | | : ` ` ١ - ` ١ ` ١ ٠ | ٠. ٥ `

١ ٠٠ ٠ ]- ١ 

٠٠ ٠٠



 س ٨١

 5 الصل ١ باتك

 اهتامدتمو اهفئاظو

 نرق عولط دنع : ىهو اهيف ةاذاصلا نع ىهنلا ةتالثلا تاقوألا ىف

 رحلا ىف ءامسلا ديك ى سسسنلا ءاوتسا ىفو س هبورغ دنعو سمنلا نم

 نهو تاولص نييف اينثنسم ىتابلا دبع نبا نع الوق نييف تيأر ديدشلا
 ذلهف ، ةزانجلا ةالصو ص ةيسنملا ةتئافلاو فوسخلاو فوسكلا ةالص

 ةدجس ىنثتسا كلذكو ى لوقلا اذه ىلع لمع ال مآ تاقوألا هذه ىف نزجي

 ؟نآرقلا

 : باوجلا

 ءاهتتف نع كلذكو بهذملا ءاهنف نم ريثك هي لان لوقلا اذه ح معن

 مومعل تاقوألا كلت ىف تاولصلا عيمجل عنملاب لوقي ضعبو ث انيفلاخم
 ٠ ملعأ هللاو 4 رثألا ق روهتم فالخلاو 6 ثيدحلا ظفل

 ؟ ال مآ حصت له فينكلا فقس ق ةااصلا ف

 : باوجلا

 ىلصا نيب نوكي نآ نوطرتشي امناو فينكلا فقس قوف حصت ال
 تحت فينكلا ناك اذا كلذو ، عطاق ءاوه امهنيب ناترتس فينكلا نيبو
 ةسامم ريغ نم هلامش وآ هنيمي نع ناك نا امآ ے\ همادت وآ ىلصنا

 منغلاو رقبلا وحن طبارل فوقسلا امأ \ هب سأب الو ص زئاجف هل
 بشخلاب ةفقسم تناك نا اهقوف ةالصلاب سأب الف باودلا رئاسو ريمحلاو

 ٠ ملعآ هللاو « هوحنو نيطلا و

( باطخلا لصف _ ٦ م )
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 :ةلأسم ٢٣

 ؟٥هؤوضو ضقنتني لهف ةآرم ا ىق ءىضوقةما ا رظن اذا

 : باوجلا
 اهيف رظن نا الا كلذب هؤوضو ضقنتني مل ةآرملا ىف ءعىضوتملا رظن اذا

 ه دجسملا كلذ ماما عم دجسم ىف ةعامج نولصي نيداتعم لاجر ف

 هللا ءاش ام مهل بقرتنو نذآو دجسملا ف مامالا ءاج مايألا نم موي تاذو

 مه اذا ةالصلا مامتا دنعو س ادرفنم ىلصو تقولا توفي نآ فاخو

 ةميان هنالص تناك اذا تيأر آ ؟ ال مآ ةمان هنالصأ . هيلع مهلوخدب

 ؟ كلذ زوجي ال مآ ةعامج مهب ىلصيو ةحبس اهلعجي نأ هل زوجيأ

 نأ هل زوجيآ ةالصلا نع ةوهقلا مهتهلآ موقلا ءاله ناك اذا تيآرآ

 ؟ كلذ هل زوجيال وآ مه رظتني

 ١ باوجل :

 مهو ث تتولا ثلث ىضم ىلا ةعامجلا رظتني نأ مامالا ىلع نا
 اذاف ى ةمات هتالصف كلذ دعب ىلص ناف س تقولا ىثلث ىضم ىلا نورظتني
 مامالا ىلصيو ص مهب ىلصيل مهنم ادحاو اومدقيلف ىلص دت وهو اوءاج

 ث ىضم دق لوألا هضرفو ؤ ةحبس هذه لعجيو ةعامج مهعم لوألا

 ةوهقلا مهتهلآ كلذ ىف ءاوسو ص ةحبس ىلوألا لعجي نأ هل حصي الو
 ٠ ملعأ هللا و اهريغ مأ

 :ةلأسم ٥

 هللا عمس : مامال ١ لوق دعي 4 دمحلا كلو انير : مومأمل ١ لات نا

مامالا لهو ؟ هآزجأ له 6 مامالا هلانت ام ىآ ىناثلا لقي ملو & ٥دمح نمل
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 ظفلتلا الا مومأملا و مامالا ءعىزجي ال مآ مومأملا هلاتق ام لقي مل نا هيزجي

 ؟ نيلوقلاب

 َ باوجلا
 ٠ .؟.

 ّ عوكرلا نم هعفر دنع هدمح نمل هللا عمس : لوقي نأ مامال ا رمؤي

 مومأمل ا عم مامال ا امهلوقي اذكهو ث دمحملا كلو انير : مومأمل ا لوقيو

 مامالاك هدمح نمل هللا عمس : مومأملا لانت نإو ؤ ةنسلا تعاج اذهبو ؤ اضيأ

 مامالا لقي مل وآ نيتملكلا نم ةدحاو مومأملا لني مل ناو هرضي الف

 ٠ ملعأ هللاو ص لاوتتآ صقنلا فو ، كلذ ىف ددش دنف دمحلا كلو انبر

 ىف رتولا ىلصت نآ حصي لهو ؟ ةالصلل ةينلاب ظفلتلا مزلي له
 بئاغلاو رضاحلا ماما هنأ ةينلا مامالا ىفكت لهو ؟ تاعكر ثالث رفسلا
 ادرفنم مامالا ءارو فص نم ةالص دسفت لهو ؟ مزال اهب ظفلتلا مآ

 نانثا وأ ، هراسي ىلع رخآلاو مامالا نيمي ىلع امهدحآ فص نانثا وأ

 زواجي مل ىذلا رفاسملا ةالص ىف لاوقألا حجرأ امو ث هنيمي ىلع افص
 نآ هتين تيبو ناضمر رهست ىف رفسلل جورخلا دارأ نمو ؟ عمجلا دح
 هل لهف رجفلا دعب ظقيتسا ىتح مونلا ةنس هتذخأف رجفلا لبق جرخي
 ؟ راطفالا

 ١ باوجل :
٠ ٠ 

 ة نانجلا داقتعا دكؤب ناسللاو ، بلقلا اهلحم اهلك تاينلا نأ ملعا

 ةالصلا ق ةيزجم ىهو ةبجاو بلتلاب ةينلاو \ بحتسم ظفللاب ديكاتلاف

 هلتقتآو ڵ رثك وآ لتقت ى لفن اهلبقت ىلصي امو ع ةعكر بجاولا رتولاو ى اهريغو

 لعفي ناك امك ةعكر ةرثع ىتنثا هنوك بدنو ث هرثكأل ةياغ الو ناتعكر
 5 رضحلاو رفسلا ىف زوجي هلك كلذو _ ملسو هيلع هللا ىلص

رضاحلل مامالا ةينو ع ريغ ال فيفخت ةدحاولا ىلع رقسلا ق راصتقالاو
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 فص ىف نونسملاو س مدنت امك بحتسم ظفللاو ث هبلقب هيزجت بئاغلاو
 نافقي ادعاصف نانثالاو مامالا نيمي نع دحاولا فقي نآ ةعامجلا

 داسف ىف ءاهقفلا نيب فالخلاف كلذ نم ةنسلل افلاخم عقو ام لكو هفلخ

 حجرألاف اهفالخ اودمعن ناو ّ ةنسلاب لهجب كلذ ىلع اولص نا مهتالص

 : نيخسرفلا زواجي نآ لبق هرصق زاوج قف فلتخم رفاسملاو ؤ داسفلا

 ء ىلا بحآ اذهو ث ةزواجملا لبق عنملا طوحذخلاو ءاهقفلا ضعب كلذ هل زاجأ

 راطفالا هل زوجي الف ناضمر رهست ى هلايمآ ىف رجفلا هيلع علط نمو
 ةين انيبم لايمألا جراخ حبصي نآ راطفالا طرو ء مويلا كلذ ىف

 . ملعأ هللا و ى ليللا نم راطفالا

 ٧ _ ةلأسم :

 ةالصلا نأ عم نطوملا نع طقس امك رفاسلا نع ةينلا ظفل طنتسي له

 ؟ رضحلا ىف تديزف رفسلا ىف تضرف

 ١ باوجل :

 ظفللا امناو ، رفسلاو رضحلا ق هنم دبال بولطم كلذو بلقلاب ةطورشم
 ٠ ملعأ هللاو ، بلقلاب ةررقملا ةينلل اديكأت ءاملعلا ضعب هبحتسا

 نع ىهذملا تاتوألاو امهرخآ ىتمو بورغلا لوآو عولطلا لوآ ىتم
 ٠ كلذ نايبب لضفت ؟ ىه ام اهيف ةالصلا

 : باوجلا

 تيقبو رصبلا ةيؤر نع سمشلا صرق باغ اذا ملعلا لهآ لاق

نم نرت رخآ ىه ةرمحلا كلنف ، ءامسلا نم ىقرشلا قفألاب ةرمح
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 ثيدح فقو ث ةرفصب اهضايب لدبتي نأ اهنم نرق بورغ لوأو س سمسنلا
 نرت لوأ بورغ كاذف رفصأ ىأ راصنألا مئامعك سمشلا نول راص اذا
 لماكت دف اهناكم داوسلا علطو قرشملا نم ةرمحلا تلجنا اذاو ك اهنم

 عونمملا تقولا وه ةرمحلاو بورغلا لوآ نيب امو برغملا تبجوو بورغلا

 ىبرغلا قفألاب ةرمحلا روهظ اهنم نرق عولط لوأو ث ةالصلا هيف
 لماكت كانهف ضايبلا ىقن ايفاص ءوضلا راصو تلجنا اهارت ىتح كلذك
 . اضيأ ةالصلا عنم تقو وه هلماكتو عولطلا لوأ نيب امو ؤ عولطلا
 هلابجب تاهجلا انع هيراوت دنتف نيعلا ىآر ىف صرقلا روهظب ةربع الو
 نم فصن وأ ثلث وأ عبر ىضمل الا رهظت ال دقف اهضافخناو اهعافتراو
 ٠ ملعأ هللاو ى امهفو املع هللا كدا ز كلذ مهفاف راهنلا

 نه فاخ دهوشنلل هدوعت ءانثآ قو مامالا فلخ ىلصملا ق كلوتت ام

 مامالاو تايحتلا رخآل ةءارقلا ف لصو ناف ع هتالص هيلع دسفي ضراع
 ؟ م امالا ميلست ليتق دسفم اهلطبآ ن ا ةمات هنالص نوكن ح ملسي مل دعب

 : باوجلا

 نأ هلوسرو هدبع غلب دتو هتالص ق ثدحأ نم نآ رثألا روهشم

 : ليقو ڵ كلذل دماع ريغ ناك نا اميس ال هثدح هرضي ال و ةمات هنالص

 . هتالص تمت « تابيطلا » لصو نا : ليقو « نيحلاصلا » لصو نا

 مومأملا نكل ح اذف وآ امومآم وآ اماما ناك اذا ام نبي اذه ق قرق الو

 ىنح مقي ال و هن اكم كسمب نأ رميق م امالا ميلست ليق ت دحآ اذا

 ٠ ملعأ هللاو 6 هعم ملسيق مامالا ملسي

 ٠ ١ _ ةلأسم :

؟ ميلستل ٣ ١ الصحل ١ رخآو : ىنعم امو



_ ٨٦ 

 : باوجلا
 مرحأ ام لحي وهف اهنم ىلصملا جرخي هب هنأ ميلستلا اهرخآ ىنعمو

 نم ق اوفلتخا مهنأ ىنح اهنم وه هنآ ال هوحنو لمعو مالك نم رييكتلاب

 ؛ةمزلي ملو ةداعالا همزلأ مهضعب ث هنودب اهنم فرصنا مث هتالص متآ

 ٠ ملعآ هللاو 6 نورخآ

 :ةلأسم _ ١

 لفاونلا ة>الاص ءوضوو 6 تلمللا ة٥اص ءوضوم ضرفلا ىلصيأ

 طورست نم نآ ءاجو س ضرفلل ءوضولا ديعيو س ءوضولا كلذ هيزجي ال مآ
 نذؤا نذأ ناف ڵ نيثبخألا عفادي وهو ناسنالا ىلصي ال نآ ةالصلا

 ءاضق رثؤبآ س تقولا تاوف ىتنثخي نكل ةجاحلا ءاضق ىلصملل ضرعو

 ناف 6 ةعامجلا كرد ديربو امومأم ناك نا ةآالصلا ردابي مآ ةجاحلا

 ءاضق ىف هنأ نيمومأملا ملعيل رضاح ريغ ناكو اماما وآ ث هتتاف ىناوت

 ذ ضفألاو كلذ ىف ىلوألا امف س هنع اولص ثكم ناف ابئاغ ناك لب ةجاحلا

 ؟ هب رومأملا هل

 . باوجلا

 دصق ءوضوب ضرفلا ةالص زاوج ىف ءاقفلا نيب فالتخالا ءاج دق
 نآرقلا ةوالتو فحصملا سمو ةزانجلا ةالصك وحنو لفنلا هب
 هيزجي كلذ نأ نيققحملا ءاملعلا نم رثكألاف ڵ طنف ارهاط نوكيل آضوت وأ

 ددجي لب هيزجي ال ليقو س ثدحب ضقتني مل ام ضرفلا ةدالصل
 همالك ىضتتم نم رهظي اميف ىملاسلا انخيستث لوألا ىلعو ، هضرفل اءوضو

 ةاذاص هللا لبقي ال » : ثيدحك ةنسلا نم ةلدآ هلو ىدنع حيحصلا وهو

 تلبق اثدحم نكي مل نا هموهفمف ةريره وبآ هاور « آضوتي ىنح ثدحأ نم
 موهفم اذه ناك ولو ى قافتاب اندحم سيل لفنلل ءىضوتملاو ، هنالص

 ريثك هب جتحا دقف لوصألا ءاملع نم موق هب لمعلا فعض دق ةفلاخم

 هريغب ىوقتي ثيح اميسال ركني ال ثيحب مهنع كلذ عاسثو ءاملعلا نم
ق سابع نبا ثيدحك ىرخأ ةلدأ هتحضع دقف انه امك ةلدألا نم
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 ىلا ليللا نم _ ملسو هيلع هللا ىلص مانتف ةنوميم هتلاخ دنع هتيبم

 هيلع هللا ىلص هنآ اهيف ناف اهرخآ ىلا ةصقلا ركذف قلعم نش

 مايقل نسثلا نم هآضوت ىذلا ءوضولا كلذب رجفلا ةالص ىلص ملسو

 ٠ ىمنتنا ڵ اهركذ ماقملا عسي ال ةلدألا نم اذه ريغ ىلا س ليللا

 عفري نم دحب كلذ نوكي نأ وه هنع ىهنلا نيثبخألا عافد ق دحلاو

 فاخ ناف ى هب ىلص اذا هتالص هيلع سوسيو ىرخآ عضيو الجر
 نب ةلاحلا هذه ىلع اهردابي الف ةدالصلا ىلا رداب اذا كلذك نوكي نآ

 هناف ولو لب ةعامجلا هنناف ولو امومآم وأ اماما ناك س الوآ هنجاح ىضقي

 % اهنودب حصت ال ىنلا ةالصلا طورش نم كلذ نأل الصأ تتولا

 . ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٢

 :وملع نومومأملاو تاعكر سمخ رهظلا ةضيرف مامالا ىلص نا

 هوربخأو ص مامالا هيبنت ف ضعب ىلع مهضعب دمتعا مهنكل انتيت وهسلا

 دحلا امو 0 مكدنع ىوقألا لوقلا ىلع ؟ ىدارف مآ ةعامج نولصبأ أ دعم

 مهماما أ راظتنا نيمومأملا مزمب ىذلا مومأملاو مامالا راظتنال تتولا ف
 امزال نوكي مامال ا ىلع كلذك 0 مومآملل ررقملا تقولا لبق نولصي الف

 ىف هينيع ضمغمو ث تقولا تاوف لبن مامالا اضيآ ىلصي الف راظتنالا
 كحضلا دح امو ؤ اطخ وأ ادمع ناك اذا هنالص هيلع دسفت له ةالصلا

 ىبنلا نأ ءاجو ث ماسقأ ةثالث ىلا مسقني كحضلا نأل ةالصلل دسملا
 كلذ نأ ىردآ امو دسفت ملف هنالص ىف مسبت _ ملسو هيلع هللا ىلص

 ء لئاضفلا ةبعك اي لطابلا نم قحلا انل نيب لضفت ؟ ال مآ لفنلا حيحص

 ٠ مالسلاو ريضلا و سؤبلا كيفكيو ريخلا كيزجي هللا و

 ١ جا وجل 1

 اهتداعا بوجو ىفف اوهس اهتاعكر ىق ةدايز ةالصلا ىق تعقو اذا

ة نالوق ىدارف وآ ةعامج نوديعي له ةداعالاب لوقلا ىلعو نالوق
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 ةدحاو ةالصل تاعامجلا ددعت نع ىهنلا نم درو امل انعم ىناثلا حجارلا و

 هنأ مارحالاب وأ مهدنع همانالا مامتب اهيلع قدصيو س دحاو دجسم ق

 ظفحأ الو س رثألا ىف دجوي اذكه ء دعب نم تضقتنا ولو ةعامج تبلص

 د_جن اناف ةالصلا ىف راظتنالا تقو دح امأو كلذ نم ائست ةنسلا ىف

 . تقولا ثلث بهذي ىتح ةعامجلا رظتني نآ مامالا ىلع نآ ءاهقفلا راثآ ق

 مهلغش اذا اميف كلذو هثلث ىقبيو تقولا اثلث ىضمي ىتح هنورظتني مهو

 كلذ اوداتعا اذا امآ ى ريخآتلل دايتعا ريغ نم نايحألا ضعب ىف لغاش

 5 ديدحتلا اذه ىف ةنس دجأ ملو % كلذ مزلي الف ةالصلاب انواهت ريخآلا

 ء اهدسفي ةالصلا ى ادمع نيعلا ضيمغتو ى اناسحتسا هولان مهلعلو

 امات ادح زواج ىتح ضمغ اذا امب كلذ اوددح مهنأ ىنظ بلاغ فقو

 ضقن ىلا غلبي الف آطخلاو نايسنلا امآو س ةالصلا دودح نم

 صن كلذو ءوضولاو ةالصلا ضقنت مهدنع ةهقهقلا ناف كحضلا امآو

 ضقني ةهتهقلا نود كحضلا » : ملسو هبلع هللا ىلص هنع ثيدح

 ةالصلل هضقن قو « ءوضولا ضقني ال مسبتلاو ءوضولا نود ةالصلا :

 ٠ ملعأ هللاو ى ةلأسملا قيقحت اذه فالخ

 ٣ _ ةلأسم :

 فصلا طسو دجسملا قف ةيضابألا انباحصأ عم ىلص فلاخم لجر ق

 رهج وآ نيمآ ةظفلب رسأ هلامسث وأ هنيمي نع ىلص نم ةالص ضقنتنت لهف
 ٠ رجألا كلو اندفآ

 : باوجلا

 ضقنت الو انباحصأ دنع اهلئاق ةالص ضقنت ةالصلا ق نيمآ ةظفل نا

 هيلع ةالصلا تضقتنا اماما نمؤملا ناك اذا اندنعو ؤ انموق بهذم ى

 نم ةالص ىفف فصلا ق وهو امومآم ناك ناو ث هفلخ ىلصي نم ىلعو

 هب لقي ملو اهضقنب ءاهقفلا ضعب لاق ، فالخ هلامشو هنيمي نع

 مهلوخد لبق هب اوملعي مل نآ اميسال مهيلع ضقن ال نأ بحنو ع نورخآ
.ملعأ هللاو ةالصلا ى



_ ٨٨٩ 

 ةرخآ و نيرهظلا ى ةءارقلاب الوق بهذملا ىف نأ لدت حاضيالا ةرابع

 \ نيفلاخملا ىلا ثيداحألا تبسن هيبهذ ق بطقلا مامالا تيأرو ئ برغملا

 ؟ دمعنملا ةالص ضقننت لهو ى لونت بهذلا ىق دجوي لهف

 7 جا وجل أ

 ىترخآو برغملا ةرخآو نيرهظلا ىف ةحتافلا دعب ةروسلا ةءارنت امأ

 بحاص هاكح ناك ناو ى بهذملا لهآ نم دحآ نع كلذ ىلع فقأ ملف ءامتعنا

 كلذب نولوقي انموق نم بهاذملا لهآ س كلذب ملعآ وهف مهنع حاضيالا

 ةياحصلا نم ةلمج نع ةريثك ثيدحلا بنك ى ثيداحأ مهدنع تدروو

 هلوقل ديز نب رباج ثيدح ىلا بطقلا راشأ دننو ك مهيلع هللا ناوضر

 نوركذي الو ) : هلوق نآ نيقفانملا ةالص ىف _ ملسو هيلع هللا ىلص
 ىف نأ هنم لدنسي دق : لاق س رصعلا ةالص ف ىنعي ( اليلق الا هللا

 ركذلا نوك ناكماب لالدتسالا اذه للع مث ؤ ةحتافلا ريغ ةءارق رصعلا

 باحصألا دنع ذخألا محع اضيآ للع دقو ث همدعو ليترتلا ةهج نم اريثك
 داحآلاو : تلق ، ةيداحآ اهنوكب اهرهاظتو اهترثك عم ثيداحألا كلتب

 ء رثكألا دنع ملعلا هب بجي ال وه امناو نييلوصألا رثكأ دنع المع بجوي
 حصت مل اهلعلو س ةيداحآ الا ةيلمعلا ةلدألا رثكآ لهو ڵ فالخ لكلا فو

 ٠ ملعأ هللاو ع ءىشب اهولعأو مهدنع

 ٥ ١ _ ةلأسم :

 ء مهضعب لاقف ىس ةا الصلا تاقوأ ىف اوفلتخاو : لئاسلا لانت

 ىف ناكرتسثم رصعلاو رهظلا : مهضعب لاقو ع اهتقوب تدرفنا ةالص لك
 6 ةدح ىلع اهتقوب حبصلا ةالصو ء ءاستعلاو برغملا كلذكو س دحاو تتو

 راهنلا تاولص مهضعب لاتقو ث اندامتعا هيلعو ء انذخآ لوقلا اذهبو

نا : ليقو س دحاو تقو ىق ليللا تاولصو 4 دحاو تتو ق اهلك
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 لوأ نم نهقباست ردق ىلع تقولا ىف تاكرتشم اهلك سمخلا تاولصلا
 ؛ اهب لومعم لاوقأ ىه لهو ؟ لاوقألا هذه ليلد ام ث راهنلا رخآ ىلا ليللا

 ١ باوجل :

 هتدجو امك كلذ ىف فالخلا تدجو ىنأ ملعاف ةذاصلا تانتوأ نع

 ثيدح هليلد نآ نآلا هيلع نحن ىنلا لوقلا الا اهتلدأ ملعأ الو هنيكحو

 هتالص ف ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلل مالسلا هيلع ليربج ميلعت
 اهرخآ ىف ةيناثلاو تاقوألا لوأ ىف ىلوألا نيترم مارحلا دجسملا ف هب
 رناونلا غلبي داكن ثيدح وهو س تنو كل نيتقولا نيي ام : هل لاق مث

 . ملعآ هللا و ، انلمع كلذ ىلع نحنف

 :ةلأسم ٦

 بنك ىف ناو : ةالصلا ةيئار حرش ىف زيزعلا دبع خيسشلا لاق

 .« هتالص لطبت ال ادمعتم ىويند رمأ ف ركفت اذا ىلصملا نآ ةقراشملا

 وه ام س مهدنع هب ذوخأم الو ث هيلع لومعم ريغ هنآ ريغ لطبت : ليقو
 ؟ لوألا ليلد امو ص ىناثلا مآ لوألا ؟ دمنعملا

 : باوجلا

 نع هل وه ايكاح ةيئارلا بحاص زيزعلا دبع خيسلا نع هيكحت امع

 ىناف اهدسقفي ال ادمع ةالصلا ق ىويند رمأ ىف ركفتلا نأ ةقراسثملا بتك
 كلاذي اهداسف اندنع حجارلا و ء ةقراسثملا بنك نم ءىش ىق اذه ىلع علطأ مل

 ٠ ملعآ هللاو 6 ادمع ركفت اذا

 اريخ دبعلا ىطعأ ام » : ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوت ريسفت ام

٠ رطانقلا ق هاور » امهيلصي نيتعكر ق هل نذؤب نآ نم



_ ٩١ 

 َ باوجل

 لامعألا لضفأ اهنأو ةالصلا لضف ميظعت ىلع لدي ثيدحلا نا

 5 تايرقلا مظعأو تادابعلا لضفأ اهنا ءاملعلا لوقي اذكو ث قالطالا ىلع

 فانصأ نم ةريثك عاونأ ىلع اهلامتستال كلذو هبرو دبعلا نيب ةلص اهنآو

 ريبكتلاو حيبستلا و دوجسلاو عوكرلاو نآرقلا ةءارق اهيفف تادابعلا

 ناك اذا هبر نم دبعلا نوكي ام برقأو ميظعتلاو ليلهتلاو سيدقتلاو
 رئاس نع اهسفن ى ةالصلا صوصخ ىلع مالكلا ىف اذه ؤ ادجاس

 ةلآ دبعلا نآ كلذف نذالا ىنعم كيلع لكشأ دن ناك ناو ڵ\ تاعاطلا

 كرحتلا نع هل لوح الف ةيهلالا ةردقلا ديي ةنكسم ةكرحم ةرخسم

 لاعفأ نم ءىش ىلع هل ةوق الو هللا لوحب الا هللا ىصاعم نم ءىش ىلا

 . هللاب الا ةوق الو لوح ال كلوق ىنعم وهف ص هللا ةونتب الا تاعاطلا

 مايقلا ىف هبغرو هبلق ىف كلذ همهلآ هنمدخو هتعاطل ىلاعت هللا هاضترا نمف

 لاعفآ هل هرك هترضح نع هدرط نمو س هيف ةكرحلاو ىعسلاو هبنا

 طيبثتلا هيلع ىقلآف هللا هنعل ناطيستلا هيلع طلسو هيلا اهضغبو تاعاطلا

 ٠ لسكلاو

 ه_۔ةارف ىلا ىوآ ليللا نج املف ى ءادوس ةيراج لجر ىرتسا : ليق
 ىه اذاف اهيلا رظن ليللا نم ةهبنه تضم املف ، اهالصم ىلا ىه تماتو
 : اهالوم اهل لاقف ء ىل ترغغ ام الا ىل كنبحم قحب : لوقت ةدجاس

 ىبح قحب ىلوقت نأ باوصلا ؟ كل هبح قحب : نيلوقت فيك ، تطلغ
 هيدي نيب ىنماقآ امل ىنبحي مل ول هناف تطلغ ام ىالوم ايب : تلاقف كل

 ءىش ىلع ردقي ال دبعلاف ، هانعم اذه امالك وأ ڵ كىشارغ ىف كمانآو

 قيفوتلاو اهيلا ىعسلاو بابسألا ف ذخألاب رمأ دقو هللا قيفوتب الا
 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوقت الو لوح ال و ىلاعتو هناحبس هديب

 :ةلأسم ٨

ىف كيلع تضقتنا ناو : ةعمجلا ةالص باب ىف شيورد خيسلا لاق
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 اهضتاف تقولا توف دعبو كسغفن ةالص اعبرأ اهلصف رضاحلا اهتتو

 مامالا لبق نم ضقنلا ناك ناو ء كلتق نم ضقنلا ناك نا نيتعكر

 ء ةرابعلا هذه ىنعم مهف ىلع لكشأ : لئاسلا لانق ، اعبرأ اهلدباف

 ٠ ةدايزو ىنسحلا راد ق ةداعسلا تيزج ةدافالاب لضفت

 ١ با وجل 3

 اذا هنآ كلذو ث ىنعملا ةحضاو اهسفن ىف ةحيحص لئالدلا ةرابع نا

 لبت نم وآ كلبق نم ضقنلا ناك اذا اعبرأ اهلدبآف رضاح تقولاو اهتلدبأ

 نيتعكر اهلدباف كلبق نم ضقنلا ناك نا تتولا جورخ دعبو ع مامالا
 ضقنلا ءاج امناو ةحيحص ءارو ةعمجلا نأل مامالا ءارو ةعمجلا لدبت كنأل
 6 ىدنع اذكه اعبرأ اهلدبأف مامالا لبت نم ناك ناو ڵ\ كسفن ليق نم

 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ هنالص منت له ث ثورو ةرقب هبف سرد اهتحت ةفرغ قف ىلص نميفو

 ؟ باوجلل أ

 ء كلذ لعفأ انأو رتب سرد اهتحت ةفرغ ىف ىلص نم ةالصب سأب ال
 ٠ ملعأ هللاو

 ٢٠ ةلأسم :

 ىدب نبب مهدحأ رم اذا ىسوجملاو ىنارصنلا و ىدوهيلا قو

 ؟ ال مآ ضقن هيلع له ي ىلصم ١

 . باوجلا

 : لوق ىلع اعارذ رثع ةسمخ نود اميف ىسوجملا رورم ضخقني

٠ ملعأ هللاو ى نايباتك امهنأل نيلوألا رورم ضقني الو



_ ٩٣ _ 

 ىف ةالصلا نع ىهن هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا نع ىور
 ةمكحلا امف كلذب رمأ لمي 0 منغلا ضبارم ف اهنع هني ملو لبالا نطاعم

 ..... :كلذف

 ١ باوجل 7

 ىف اولص » : لات هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور دق
 نطاعم ق اولصت الو ث ةكربلا نهيف : لاق وآ ڵ ةكرب نهناف منغلا ضبارم

 نهونهتما » : لات لبالا ىف ثيدح فو ث « نيطايسثلا نم تقلخ اهناف لبالا

 عنملا هلع ىه هذهف ص « اناطيش نهنم ريعب لك ةورذ ىلع ناف بوكرلاب
 ءاملا ىنلع اهعامتجا عضاوم لبالا نطاعمو س ةرابعلا رهاظ بسحب
 ٠ ملعأ هللاو ع كوربلا و برشلل

 ٢ ةلأسم :

 هيلع ىلص:دبننلو » : هصن ام هلماش ىف هللا همحر _ بطقلا لاق

 تيون : لانق هنآ هنع لقني ملف ةداص فلآ نيثالث نم رثكأ مالسلاو ةالصنا

 ةالصلا ىف عورشل ا لوآ ىف هنآ هانعم اذه لهف ص اذكو اذك ةالص ىلصأ

 نآ اه افش ىننربخآ دق تنآو 6 هيجوتل ١ دعب ىنعب مآ ؟ هيجوتل ١ لبق

 ء هجوتلا دعب لاقن الو ةالصلا ىف عورشلا لوآ ف لاقت ةالصلل ةينلا

 ٠ مالسلاو باوجلاب لضفت ، هنالص هبلع تدسف دقفف

 : باوجلا

 ةريبكن زيغ. ائيسث هيجوتلا دعب ىلصملا لوقي ال هنآ كتربخآ معن
 ةدع ىق بطقل ا هلانت ڵ هنالص تدسق امهنيب مالكب ىنآ ن اف م ارحالا

 ةينلا ظخا هب ىنعي وهف انه هنع-ثنأ هركذن ىذلاو هنافنصم نم عضاوم

فلتل ا اهلحم اهلك ثم اينل ١ نأ ٥ انعمو ك هبجوتنل ١ لبق ةالصل ١ لوآ ق



_ ٩٤ 

 ةقفتم ةمألاو ڵ ناسللا ظفلت ىلا جاتحت ال ةيبلق ةدابع ىهف ناسللا ال

 نم فلسلا ضعب هنسحتسا دنف ناسللا ظفلي نايتالا امآو ، اذه ىلع اهلك

 مهنآ ال بسحف ةلفغلا نع بلقلا دصقل اديكأت نيينامعلا انباحصأ

 نم فلخلا كلذ ىلع ىشم هنا مث امازلا ادحأ هومزلآ الو اباجيا هوبجوأ
 هنم دبال هنأو ابجاو ةماعلا هنظ امبرو مهبتك ىف هوفلأف مويلا ىلا مهدعب
 ماقو لفن وأ ضرف لمع ىلا ناسنالا دصق اذاف كلذك رمألا سيلو
 ىلا بودنملا وآ هيلع ضوزغملا لمعلا كلذ ىدب هنأ هيلتي ادصاق هنلا

 : اهريغ وأ ةالص نم ناك لمع ىأ هلمع مت دنف رمأ امك هادأف هلعف
 ء مهنأف ، اذكو اذك لمعيس هنآ ناسللا لوقب هيف بلاطي الو

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم _ ٢

 لاحلا فيعض ناك اذا ةرتس وهو ادعاق مومأملا ةالص ف لوقت ام
 ؟ال مأ للخ اذه نم نيمومأملا قحليآ ى مايقلا ىلع رداق ريغ

 ١ تباوجل َ

 5 هعم نيمومأملا ىلع الو هيلع ضقن الو دعاقلا لجرلا ىلع سأب ال

 نكي مل ام نسح كلذف فصلا فرطب دعقي نآ هلو مهل ىلوألا هنآ الا

 ٠ ملعأ هللاو ى الدع اماما وآ املاع

 :ةلأسم ؟

 ؟ وهسلا ىتدجس دجسي ىنم هنالص ىف اهسو سانب ىلص نميف

 7 باوتلا

 : لاتق نم لاتتف ع ةثالث لاوقأ ىلع وهسلا دوجس ى ءاهقفلا فلتخا دق
ل اننو 6 انتلطم ميلستل ١ لبق : ل انتن نم ل اننو 6 انتلطم ميلستل ١ دعي دجسي



_ ٩٥ _ 

 لوذلاو هليقف صقني ناك ناو 6 هدعيق ةدايزب وهسلا ناك نا : لاق نم

 ٠ ملعأ هللاو ؤ مهدنع لومعملا هيلعو باحصألا لج دنع دمتعملا وه

 :ةلأسم ٥

 ىلع امو ؟ ضخقن هيلع له ا رهج هللا دمحف هتالص ىق سطع نميفو

 ؟ ارهجالو ارس دمحي مل نم

 : باوجلا

 دعي الا هللا دمحي ال : مهضعب لانف ، هنالص ف سطاعلا ى اوفلتخا

 لاقو س لفنلا ةالص ف نا سأب الو ، ضرفلا ةالص ف ناك نا ملسي ن رآ

 نآرقلا نم ةيآ هيونيو ىدنع حجارلا وهو ارس هللا دمحي : مهضعب

 دري ىتح بجاو ماعلاب لمعلاو ماع ثيدحلا ىف رمألا نأل ميظعلا

 ىف امك ء هللا ريغ مالكب دينم ةالصلا ىف مالكلا نع ىهنلاو ڵ صصخم

 رهج ناو معن ه «( نييمدالا مالك اهيف حلصي ال هذه اننالص » : ثيدح

 ( ٠٠ كتالصب رهجت الو ) : ىلاعت هلوقل صقنلا نم هئربآ الف هلل دمحلاب

 ٠ ملعآ هللا و ے ةمالا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاتت : لات ةريره ىبأ نع ةملس ىبأ نعو
 ىف بحاصي ال نآ هاكلم هيلع اعد ةعمجلا موب رفاس نم » : ملسو

 عراشلا هيلا راثآ ىذلا رفسلا اذه طرش لهف ةجاح هل ىضقت الو هرفس

 ؟ تناك دالب ىآ مآ ةعمجلا اهيف ماقت دلي نم هيلع هللا تاولص

 ٠ انامياو املع كدازو هللا كدافآ اندفآ

 : باوجلا

 هنأل ةعمجلا ةالصب اللعم مكحلا ناك نا كلذك رهاظلاو ، ملعأ هللا
اذكه ے ةالصلا لبق ةعمجلا موي رفاس نم : تاياورلا ضعب ف دجوي



_ ٩٦ 

 ةعمجلا ةالص نع ىلوتلا مكحلا ق ةلعلا نآ رهظي اذه ىلعف ث اديتم درو

 ٨ اهتالص ليق ةعمجلا موب رفسلا نع نوهني ءاهقفلا لمع مويلا اذه ىلعو

 موي رفاسي هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ثيداحأ تدرو دتو

 . ملعأ هللا و ، اهيلصي نآ دعب ةعمجلا

 قيرطلا اهيف رودي ضزألا ناك اذاو ء ىلاعت هللا همحر بطقلا لاق

 تنآ امف 0 ردن مل ول ليلق تنشو ق عطقت ن راك ولو رصقو ن ارودلا أ وربتع |

 ىلا مث ذ هنطو نم نيخسرف نود هبرت ىلا هجوت نميفو اذه لثم ق لئاق

 اك هناوطخ ثدع ولو 6 اضيأ نيخسرف نود ىهو اهتلبانتم ىرخآ

 ؟ هنطو ىلا نيخسرف

 َ باوجلا

 لمعأ انأ ىلولا ىف بطقلا هلاق امو ى ءاهقفلا نيب فالخ نيتلآسملا ىف

 ىلوألاف ةيناثلا امكو ى فالخلا نع اجورخ هكرتأ ةراتو نايحأ فق هب

 لابج ىف تناك نأب ق سنأ ةبيرقلا قيرطلا ىلوألا ىف نأل رصقلا مدع اهيف

 ةفاسملا ىف ناتيواستم ناتيرقلاف ةيناثلا امآ ، لئامس نم ةليجللا قيرطك
 ذخألا ىنبجعي رومألا هذه لتم قفو ث امهادحا قيرط ق ةنوشخ الو

 ٠ ملعأ هللاو 6 مزحألاو طوحألاب

 :ةلأسم ٨

 ليلدلا هبانك رخآ فق _ هللا همحر بوتعي وبآ مامال ١ ركذ

 ةدوهعملا عئارشلا نم ءىن هيلع سيل ء ءامسلا ىلا هللا هعفر نم نآ ناهربلاو

 فيك ةبعكل ١ ىلعأ ١ ر اصغف عفترا نميفو ؟ ا ده ق لوقت امف 6 ضرذل ١ ق

٠ اريخ هللا كا زج اندفآ هتلبق نيآو ؟ هنالص



:٩٧ 

 : باوجلا

 ناكس ءالقع ىلع هجوت امنا فيلكتلا نأل قح بوقعي وبآ هركذ ام

 تلزنأ مهيلعو لسرلا تلسرأ مهيلا سنالاو نجلا نيلقثلا نم ضرألا
 ء مهيلع فيلكت الف تاوامسلا ناكس امأو ع مويلا ىلا مدآ دمع ذنم بتكلا

 ةتقسثم هيف ام لمح فيلكتلا نأل ، هلل ةبحمو عربت ةكئالملا ةدابع امناو

 ناك نمو ى مهمكح ىف ريصي مهيلا هللا هعفر نم اذكو ث مهيلع ةنتنم الو
 ء فالخلا نم هيف ليق ام تملع دقف اهفقس ىلع ناك نا ةبعكلا قومن

 دحأل زوجي ال كلذف اهئاوه ىف الع نم امأو ث رباج لوق هيف تملعؤ
 تارورضلل نأو رطمخملا مكح تملع دقف كلذ ىلا رطضا نمو ث ارايتخا
 ٠ ملعآ هللا و ء تا رايتخالا ريغ اماكحأ

 :ةلأسم ٩

 دؤاد اهيف ىتفآ لئاسم ٩٤ ص ٦ ح ق هللا همحر حيشلا ركذ ك

 موصلاو ةتدصلا نم لفاونلا : لاق ةسماخلا اهنم فسوي ىبأ نبا

 ههجو ام س سانلا تاعابت نم هيلع ال ناسنالا ىزجت عوطتلا ةالصو
 ؟ ٥ رميسفن و

 : بآ وجل ١

 ةلوهجم تناك ام سانلا تاعابتب دارآ ىتفملا لعلف لفاونلا امآو

 ردقن الام ىنعي وأ ص كلذك كلذف اهبابرأ ملعي ال وآ & ةنيعم اهملعي ال

 عم امآ ء ةنسلاو باتكلا نم اذه ىلع ةلدأل اضيآ كلذكف هنم صلختلا ىلع

 ملعي هنأ ىنظو كلذ ملعأ الف بابرألا دوجوو صالخلا ىلع ةردقلا
 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ كل هن ركذ اح

( باطخلا لصف _ ٧ م (



 م ٩٨

 ٠  _ 1ةلأسم :

 مهمؤي الف اموق مكدحأ راز اذا » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لاق
 ةالصلا تناك ءاوس ماع ىهنلا اذه لهف « مهنم لجر مهمؤيلو

 ٠ هللا كانتبأ ك لهجلا هطرو نم انذقنآ ؟ ارضح وآ ١ رفس

 : باوجلا

 ةماما نع ىهنلا نكلو ث ةيرفسلاو ةيرضحلا ةالصلا ىعون معي اذه
 مهلزنم قف ةمامالل مهمدقت نم لوانتي امناو هقالطا ىلع سيل رئازلا

 ىف ىرب هنآو ؤ مهيلع رمآتلا ههج ىلع هل مهنم ميدقت وآ نذا نودب مهناكمو

 ةدايزل هيف اوبغرو مهسفنأب هومدق ول امآ مهنم كلذي قحأ هنأ هسفن

 سأب الف لاوحألا لئالدو نئارقلاب كلذ مهنم وه ملع وأ ث هلضفو هملع
 ۔ مهلزانم ق مهمؤيو هباحصأ روزي ملسو هيلع هللا ىلص ناك هناف « كلذب

 لضفلا لهأو لضافألاو ء ءاملعلاو ءافلخلا نم ريثك كلذ لعف اذكو

 ولعو مدقتلاب مهل نوفرتعيو مهيلع الضف هل نوري نم ةماما ق نوبغري
 ناسنالا ىري نأ عونمملا امناو س عرولاو نيدلاو ملعلا ف لزانملا
 ئرب نآ نمؤملا ىلع بجاولاف ؤس هريغ ىلع افرشو الضف هسفنل هسفنب
 . هبهذ ىف بطقلا لاق ث هنم ريخ مهلك سانلا نأو هللا قلخ سخأ هسفن
 هللاو ثحبلا قيقحت اذه \ هنم رش وهف سيلبا نم ريخ هنآ ىآر نم

 ( . ملعأ هللاو ، طارصلا ءاوس ىلا ىداهلا ىلاعتو هناحبس

 ؟ ال مآ هتيحل ىطغم ةالص صقتنت له

 : باوجلا

 نم ةيحللا نأل س هوركم وه امناو س هنالص ضقن ىلا كلذ غلبي ال

 ء نيملاعلا بر هلل هعم دجست هروعش نألو ، هفشكب رمؤيو س هجونا
٠ ملعأ هللا و



_ ٩٩ 

 ريخألا دهشتلا ىف وهو ، ىلصي مامالا دجوو دجسملا ىلا ءاج نميف

 هيلع لهف ‘ م امال ا ملسي نآ لبق مرحو هدحو ةالصلل ال اح تبفصتن اف

 ؟ سأب هيلع

 : باوجلا

 4 هلوسرو هديع : مامالا زواج نأ دعي همارحا ناك اذا هيلع سأب ال

 ٠ ملعأ هللاو ، ثلاث لوق ىلع تابيطلاو ، لوت ىلع نيحلاصلا وأ

 نورفاسملا لعفي فيك ى نيرفاسملاو نيميتملاب ىلص اذا رفاسملا ىق

 ىدارف مهضرف اولص نأ اودا رآ اذا ء ةعامجلا ىلع هميلست دعبي مامالا و

 ؟ مهراظتنا مزلي ال وآ مهتالص اومتي ىتح نيميقملا نورظتني له ةعامج وأ
 ٠ مكيلع مالسلا و باوصلا هجو انل ا ونيب

 : بآ وجلا

 : ةيناثلا مهتالصل اوموقي لب اومتي نأ نيميقملا راظتنا مهمزلي ال

 . ملعأ هللاو ، نيضرفلا فالتخال ةعامج اولص ولو كلذ مهرضي الو

 :ةلأسم ٣٤

 نيتعكرلا دعب ملسف الثم رهظلا ةالص نيميقملاب ىلص اذا رفاسملا ف
 مهتالص متت له ء لعفي اذكهو ، نيتريخألا نيتعكرلا نولصي نومينملا ماقو
 ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع

 : باوجلا

ء قحلا وه نيميقملاب ةيعابرلا هتالص ف رفاسملا مامالا هلعف ام



 نآ مهيب نوميقملاو هنضيرف امه ناتعكر الا هيلع ام نأل رمؤي اذكهو
 ٠ ملعآ هللاو » مامالا مهيلع ملسي نأ دعب نببرخألا نيتعكرلا ارومتي

 :ةلأسم _ ٥

 ؟ هريغ مآ مسيربالا ١ ذه وه مرحملا ريرحلا له

 . باوجلا

 دوجوملا وهو هفورعملا ةدودلا لمع نم ناك ام وه مرحملا ريرحلا نا

 . رجش نم هنا : لاقيو ، ثداحف نآلا لمعتسملا امأو ع عيرشتلا تقو ىف

 ةمرحل ١ ق هد هتحلأ نه مهنم هيف ء املعلا نع فدااخل ١ بطتل ١ ىكح دتو

 ٠ ملعأ هللاو 6 هحابآ نم مهنمو 6 ةهياسملل

 :ةلأسم . ٣٦

 ىلع رتولا ميدقت زاوج مهوي ام ةنودملا ىف تيأر : لئاسلا لاق

 ؟ لئاق ثنآأ امف ى ءاشعلا

 : باوجلا

 اريرقتو الوقو العف ةنسلا تضم دتو ، ههجو فرعأ الو اذه ىرآ ال

 اهب :نايتالاو لفنلا ةالص ىلع هميدقت نع ىهنلا ناك اذاو ، هفالخ ىلع

 هلئاق ناك نا ملعأ هللاف دحآ نع هنيآر ام اذه س ضرغلاب فيكف هدعي

 ٠ ملعآ هللاو 6 هب نظلا نسحن اليلد هل ملعي

 ٣٧ _ ةلأسم :

 اجزاخ ةالصلا هيلع تبجوو نيعمج ةفاسم امهنيب نانطو هل ناك نم
ارصق ىلصيآ 6 ىناثلا هنطو لايمآ ق ال خا د اذه هنطو لايمأ نم



 .د ١٠١ :

 : باوجلا 5

 لب كانه رصق الف ضعبب امهضعب نينطولا لايمأ تلصتا اذا

 ٠ ملعأ هللاو ، مامتإلا

 ٨ :ةلاسم { .{

 هنطبتره ريغ مومأملا ةالص نا انباحصأ رثكأ لاق : لئاسلا لاقت
 سانلا عامجا دمخم وبأ لقنو ، ةطبترم اهنا مهضعب لاقو « مامالا ةالصب
 فالخب مهتالص نوديعي نيمومأملا نأ كرشم هنآ مامالا نيبت اذا هنأ

 لوق ىنعآ ؟ نيلوقلا ةجح امو .قرفلا ام س ةساجنب سببلتملاو بنجلا

 ٠ همدعو طابترالا

 ::باوجلا

 ماسملا ةااص ةطبترم مومأملا ةالص نأ هحجرأو هيم لوقآ ىذلا

 مامالا لحج امنا » : ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقك ةدراولا ثيداحألل

 :س : لاق اذاو ص ا ودجساف دجس اذاو اوعكراق عكر اذاف هم متؤيل

 ثيداحأ ةدع فق كلذ وحنو ث « دمحلا كلو انبر : اولوقف ،“ هدمح نمل هللا

 ىردآ ال طابترالا مدعب نولئانلاو ؛ انمض أ احيرصت طابترالا ىلع لدت

 ةالصلا .ةداعا ىلع عاضجالا نم. دمحم زيأ هلنقن امو مهتجح ام.

 بنتثجلا و. ؤ مامالا ةالصب طابترالا ىلع ليلد اكرتشم مامالا نييبت اذا

 ةالصلا ةداعا ىف دجوي كلذ وحنو ىضوتملا ريغو ةساجنب سبلنملاو

 مهمزلي طايتزالاب لانق نمف ، همدعو طابترالا ىلع ىنبملا فدااخلا مهفلخ

 ٠ ملعأ هللاو ى الف ال نمو ةداعالا

 . ةلأ هلم ح 1 ٩ ٣

 ٠. .. . .دلق وآ ءىمتك ضراع . هتالص ق هل .“نعن اذا ةعامجلا .ماما .ىق . >

فصلا ناك اذاو ؟ . لعفي فيك ك نيمومأملا .نم ادحآ هنع فلختسي نآ دارآو
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 ضقتنت لهو ؟ لعفي فيك ادحآ لباقي نآ نم دبالو دجسملا لوط ىلع

 ؟ ههجو نع هاحنو هلباقت نم ةالص

 ١ وجل ١ ب :

 ء هلباتم فلختسني نآ ىلوألاف ضراعب مامال ا ةالص تضختتنا اذا

 ه لهآت نمف الاو ؤ هنيمي نع نمف الاو ص ةمامالل الهأ ناك نا ةرتسلا ىنعأ

 ٨ همانم ق هفقوي ىتح ه ذيجيو ةفيلخلا ىلا هدي دمي نأ فااختسالا ةفصو

 كلذ نه ةفيلخلا ءىدنتييف ڵ هيف فقو ىذلا لعفلا وآ ةملكلا هنتليو

 رخآ دصقيلو اليلق اليلق هافق ىلع ابضام مامالا رخأتي مث ى لحملا

 نيلجر نبي قرف الاو كانه ةجرف دجو ناف ةرسيملا ةهج نم فصنا

 ءىقب ضقنلا ناك ناف ث الاح هدعب اومئتليلو قرفلا كلذ مهرضي الو ث مهنم
 مهعم ىلصي فقوو ةعامجلا ىلا ءاجو آضوتو لسنغا سسثدخ وآ فاعر وأ

 دعب ءادتبا هتالص داعآ ةئالثلا ريغب ناك ناو ، هتالص ىلع انه ىنبي

 . ملعأ هللاو لعفي اذكه ع مامالا ميلست

 :ةلأسم . ٠

 ىتح ةيرفس اهب ظفلتي نآ ىسنو نطوم ماما فلخ ىلص رفاسم نع
 د ١ رفا ١ وآ عمجل ١ لضفأل ١ امو 6 هيلع ى رنف ام 6 هتالص نم غ رخ

 ؟ ترصق وأ ةدملا هب تلاط رفانىمللا

 ١ بآ وجل :

 ةالص دصق ناك نا ةالصلا تقو ةينلا ديدجتل هنابسن هرضي ال

 ىلع لضفأو بحأ رفسلا ق دارفالاو ث ةمات هتالصف كلذ لبت رفسلا

 ريسملا لاح ىف ةصخر عمجلا .امناو مايآ ةعبرا زواجي مل ولو لاح لك
٠ ملعأ هللاو ع هب ةنقسثملا قوحل نع قيزطلا ىف
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  1:ةلأسم ٠٠.

 لهف رفاسملا اهالص ناو ؟ رصملا ريغ ىف ةعمجلا ةالص زوجت له .

 ؟ نيفلاخملا عم اهتالص ىزجت لهو ى رهظلا ةالص .هنع طتسنت:

 :باوجلا
 «: رجافو رب لك فلخ اولص » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لات .:.

 انهتكردأ ول ىناو ث ةلبقلا لهآ نم ىآ « رجافو رب لك ىلع اولص » و
 ةالص اهب طقستو ص كلانه اهتيلصل دحوم لك فلخو عضوم ىآ ق ماقت

 ه ملعأ هللاو 4 ناتعكر الا همزلب ل ذا ىلوأ باب نم رفاسملا

 ىلص _ هلوق معنملا ىلع لدي لهو ؟ فوصلا ىلع ةالصلا ف ىرت 9 .
 رظن امو ؟ « تتبنأ امو ضرألا ىلع اولص » : _ ملسو هيلع هللا

 ؟ مهلال دنسا و نيعنالا

 :باوجلا

 اهيركت كلذ اوعنم امنا نوعناملاو س ةزئاجف فوصلا ىلع ةالصلا امآو

 !ؤهركف ، تاناويحلا ءازجآ نم فوصلا نآ ىلا مهنم ذم ارظن . اميرحت ل ا

 ىلع اولص » : ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقو ع 7 ىزرن الو ، كلذ .

 نا حم , ضرألا تاين ريغ ق عنملا ىلع هيف ليلد ال. ( 'تنتينآ امو .ضرألا

 ٠ ملعأ هللا و ى ضرألا تابن نم تاناويحلا لصآ نآ قيقحنأا

 دقو ةروسلا آرتم مامالاو ء دمحلا هتتاف دقو ةعامجلا كردآ نميف

 نم رثكأ ىتب دقو ؤ مامالا كاردال دمحلا كردملا آرق ام رادتم اهنم ىقي.

 ءىدتبي نآ هل زوجي مآ ةروسلا عمتسيو دمحلا كردملا ث كرتيآ .4 نيتيآ :

؟ عامتسالل ىزجي ىذلا ردق امو ةروسلا عمتسي د مث دمحلا
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 : باوخجلا

 عامتسا اهدعب كردأ ةحتافلا آرق ول مامالا ىلع لخادلا ناك. اذا

 هرو سلا نم ىقب ام عمتسيل مث ةحتافلا ةءارق هل ىلوألاف ثالث وأ نيتيآ

 : ليتو 4 عمتسيو رخؤي : ليق 5 فااخ نيتيآ نودام ق و .ؤ هآزجأآو

 نا : لوقب نم مهنمو 6 مامالا ميلست دعي ةروسلا كردتسبو اهؤرقب

 اهتءارت مزلي الف اهنم ائيش عمتسي مل ولو اتلطم مامالا اهلمحي ةروسلا

 ٠ ملعأ هللاو ح هتتاف نا

 :ةلأسم ٤

 هبلع تضقنتناف امهنم ىلوألا تقو ف نيتالصلا دتع اذا رفاسملا ى

 اذا هيلع ضقتنت مآ ؟ ضقتنت ال مآ ىلوألا هبلع ضقتنت لهف ةيناثلا

 ريخ ىلا اندشرأ ؟ امهنم ىرخألا تقو ىف وأ اميهيتقو نيب امهالص
 ٠ د_شارملا

 ىف اعم امهداعآ ؛تلولا تضقتناف ىلوألا تقو ق امهالص ناك نا

 . اهتتو ىلا ىرخألا رخآو يلوألا هل تمت ةيناثلا تضقنا ناو ك تقولا

 ابنه ام .امهداعآ ةيناثلا وأ ىلوألا تضقتناف ىزخألا تقو ف ناك ناو

 ىلوذلا تقو كاردا رلظظن:لف نيتقولا نيي ان اك ناو ةدحاو ةالصك امهنأل

 نامزاملام نيتقولا نال بيترتلا اذه ىلع لمعيلو هيف اهابا هكاردا مدعو

 .. 5 ..ه ملعأ هللاو اذه لوخدب:اذه توغب لب امهنيب لصف ال

 :ةلأسم ٥

 لاق اذا هنطو لايمأ نم هجورخ لبق هتالص رصقي نأ رفاسملل له
 ىف وهو هيوث ق مد هياصآ نمو ؟ ال مآ رفسلا دصاق وهو تاب وأ

ةيرضح هتالص لدبيا رفسلا : الا هن ب ملعي مل وهو هب ىلص دتو و هنطو
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 : باوجلا
 > رغسنلا دودح ةزواجم ليق راطفال ا الو ةالصلا رصق بحأ ال .

 نع ىورو ك كلذ ق ءاملعلا ضعب صخر دقو ك كلذ ىلع لمعأ الو

 ديعيو هي رمآ ال و ىنبجعي انآو كل د لعف هنآ ىبرغمل ١ حتف نيب سورمع

 ٠ ملعآ هللا و ء هذه كتفص ىلع ةيرضح ةالصلا كلت

 :ةلأسم _ ٦

 ليبس ىلع اهب مايقلل رخآ ىلا دلب نم هلهآو وه لقتنا نميف
 ملو لاومألا وآ لامعألا نم ءىش ةسارحب وآ مولعم سشاعمب بسكلا

 مل ام هب مئاقلا دلبلا ى امامت ىلصي نأ هل له ث لوألا هنطو عزنب
 ؟ انطو اهذخت

 ١ باوجل :

 بابسأ هل تدتماو دلبلا كلذ ىف ةماقالا ىلا هسفن تنآمطا ىتم
 ك هريغ :نطو هل ناك ولو . 6 هيذغذ امامت لصيلو هنط هنطويلق ا قزرل

 ؟ قفاوملا الا ناسننالا دملا لهو ١ ! ملعأ هللاو ٠ ..

 :ةلأسم ٧

 ة .؟ةنالفوزازاب ةالصلا زوجت له

 :باوجلا

 ص ةبكرلا :ىلا ةرسملا نم ارتاس ناك اذا هدحو رازالاب ةالصلا زوجت
 ، لضفأ .ن راك ك كلذ نع . داز رام لكو ؤ ّ ةالصلا هب زوجت ام لقآ اذهف
 . ملعأ هللاو

 ىلصي ال هنآ ٥ هانقزع وآ هنع انملع نه ىلع ةااصلا زو جت له

. . . ٠ نيتداهشلاب رقي هنآ - ؟ مو رصم الو
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 . : باوجلا

 ۔ هيلع ةالص الف ىلصي دحأ هآز الو هل ةاذابص ال نأ فرع نم نا... .

 ٠ ملعأ هللاو ع هيلع ىلصيف ةدحاو ةرم ولو ىلصي ىؤزا ناو

 5 ا :ةلاسم ٩

 ؛ مالسالا ى هبهذم فلتخا امهم ملسم لك ىلع ةالصلا زوجت له

 : باوجلا ..

 هلوقل ، ارجاف وأ اراب ناك بهاذملا ىأ نم تيملا ىىلع ةالصلا بجت ` ' :
 !واصو رجافو راب لك فلخ اولص » : _ ملسو هيلع هللا ىلص .

 . ٠ ملعأ هللا و ، « رجافو راب لك ىلع

 :ةلأسم 0

 ىف مهدنع وهو ةالصلا ترضح اذا موقلا فلخ ةالصلا زوجت له

 ؟ لدي هيلع له مهفلخ ىلص اذاو ح مهنيب ق وأ دجسملا

 : باوجلا

 . مهفلخ ىلص نم ىلع لدي. الو انموق فلخ ةالصلا زوجت

 ٠ ملعأ هللأ و

 :ةلأسم . ٦

 ؟ هيلع ءاطغ ريغب فوشكم سأرلاو ةالصلا زوجت له

 : باوجلا

 اهخح ق كلذخ ةآرم ١ نود فوشكم هسآرو لجرلا ةالص زوجت

٠ ملعأ هللاو 6 ما رح
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 : ةلاسم _ ٥

 ؟ شنارف نودب جوراصلا ىلع ةالصلا زوجت له

 ١ با وجل : :

 اهحايآ نم , مهنم 4 هقنو لئاح 7.7 جوراصلا ىلع ةداصلا ق فلتخم

 .مع هللا و ، اهمرك نم مهنمو

 ٥٢ _ :ةلأ اسم ٠

 ؟ ىلاوزلا ىلع ةالصلا زوجت لع

 باوجلا

 شورفم مالسلاو ةالصلا هيلع _ لوسرلا دجسمو ث كلذ زوجي
 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذم سأب الف ىلاوزلاب هلك

 ٥ ةلأسم :

 داص مهب ىلصي نأ هنم اوبلط موتل لوقي نأ لجرل زوجي له
 ةمئاد ةفصب ةعامج ضرفلا نولصت ال مكنأل مكب ىلصأ, ال : حيوارتلا ,
 ؟ حيوارتلا ةالص انب اولص : متلق كرابملا ناضمر رهش لخد ام اذاف

 : باوجلا

 هيلع الف اهيلع ابظاوم ةعامجلا ىف هتالص ىلصي لجرلا اذه ناك اذا
 هنآ الا .كلذ ءارو امع لأسي الو 6 هدنع. رضح نمل يوا رتلا ىلص ا اذاش

 ٠ ملعأ هللاو ث هل اوعمس اذا ةعامجلا ىلع ةبظاوملاب مهرمأي ن رأ هملع

 :ةلأسم

ةنس ال و ضرف ٥ ةلاض مكب ىلصأ ال : هع امجل 9 اتت نم مثأ له
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 مكدالوأ اوجرخت . ىتح ى راصنلا سرا دم ق مكدالوأ نوملعت متنأو

 ؟اهنم

 : باوجلا

 . ملعأ هللا و ، هيلع مثا الف كلذب مهنوجر ,خي منا اجر نا

 : :ةلاسم ه ٦

 ؟ ىنسلا هيلع ىلصي نأ ىضابألا لجرلا تام اذا زوجي له

 : باوجلا

 ء دحاو مهنيد مهلك نوملسملاف ، مالسالا لهأ نم كلذ زوجي معن
 . ملع هللاو ، لئاسملا ضعب ى اوفلتخا اذا مههرضي الو

 :ةلاسم

 ..؟ تام اذا ىسلا لع ىضابألا ىلصي نآ زوجي له

 : باوجلا

 لك فلخ اولص » : _ ملسو هيط هللا لض هللا :لوسر :لاق
 مالنسال ١ ناك رأب :ىتآ ام زجافو ران .لك ىلنع أ ولضو ك ' رجافو راي .

 ٠ ملعآ ىلاعتو هناحبس هللاو 6 ) )١ » « ةسمخلا

 : ةلاسم _

 ناز 5 رمخ بزاش هنآ اتملع نم فلخ "لمت نأ انل خضي :
 : ؟ تام اا هيلع ىلصت ن رآ انلا حصي له كلذكو ٦ شحاوفلا ىتاي د 1

 :باوصلا

 الاو ث هفلخ اولضت الف هنم ريخ وه نم مندجو ناف 0 مدقت امك

 - +.. . ٠43 , ٠0 .. ا . . . .

 . ةرخآلا ءاعدب هل وعدي ال نكلو )١(



 ٩ء :

 هبقع نب ديلولا نأ ىور دقو ث ةعامجلا ليطعت نع ةزئاج ةالصلاف

 ؟ مكديزأ وأ مكينكيا مهل لات تاعكر ثالث لمث وهو حبصلا مهب ىلص
 ث ملعا هللاوا 6 ناتعكو اهنم انبسنح : ,اولاق

 . ٩ :ةلاسم |

 ةأرملا نأ كلذ ىنعم لهف ع ثانالا نود روكذلل ةماقالا نأ انآرت
 هيجوتلاو ريبكتلا :ايلع مآ ؟ طقف هيجوتلا اهلع لب ث اهتالص فق ربكت ال
 ؟ ةماننالا و

 : باوجلا

 ةالصب قلعتي امم كلذ نأل ةماقالاو ناذألا نع اهتالص فق رذعت ةآرملا

 لضفأ اهنيب ىف ةآرملا ةالصو ث ءاسنلا نود لاجرلا ر اعش ىهو ةعامجلا

 6 تيبلا ىف اهتالص نم لضخأآ اهعدخم ىق اهتالصو دجسملا ق اهناالص نم

 لبق ريبكتلا ىه ةماتالاو س سآب الف تماقأ ناو ث اهيلع بجب ام اذه

 . ملعأ هللا و ى هللا الا هلا ال ىلا هيجوتلا

 : ةلأسم آل

 ؟ كلذ نهيلع ال مآ نهالصم ىف ةعامج ةالىص نمقي نآ ءاسنلا ىلع له

 : باوجلا .

 تلص ناف ص لغنلا ةالص ف وآ لاجرلا م الا ةعامج ءاسنلا ىلصت ال :

 4 اليلت نهم أدق لصفنتو ن نهفص ق فتنلف .لغفنل ا ةالح ق ءاسنل اه

 ٠ ملعأ للا و

 ١ ٦ _ ةل اسم :

 لبقو ء ةالصلا لبق ةيحضلل حبذل ١ حصي ال هنآ رثأل ١ ق دجوي

؟ ىناثلا ىلع ليلد ةنسلا ىف لوف ى مامالا
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 : . : با وجلا

 :.ةنسلا ناف ىنم ريغ ف ىنعت تنك ناف ةالصلا لبق حبذلا ةنس امأ
 مهلك سانلا نوكي نأ اضيأ ةنسلاو ةالصلا دعب الا حبذلا نوكي ال نأ
 معت ةنسل اف | دح ١ و ء ىش مامال ١ ةالصو مهتالصو مامال ١ عم نولصي

 هرمج ىمر ١ ذا درف لك لب كانه مزلت ةالص الف ىنم ف امأو 6 لكلا

 ٠ ملعأ هللاو ع اذكه كلذ ىف ماما مهعمجي الو حبذيلف ةبقعلا

 :ةلأسم ٦٢

 ىف مهب مدقت هباحصأ مهدحأ راز اذا نييلاحلا انعاملع ىرن
 اموق راز نم » : _ مالسلاو ةالصلا هيلع _ هلوق نم رهاظلاو ، ةالصلا

 ؟ ثيدحلا اذهل صصخم نم له ، تحبلا مهلعفل نئابم « مهمؤي الف

 ؟ انباحصأ دنع حصي مل ثيدحلا اذه نأ مأ ؟ صصخملا اذه امو

 : ب ١ وجل

 جارسلا نم هحرش كاهف «{ مهمؤي الف اموق راز نم » : ثيدح امأ

 نودب هركيف : ىوانملا لاق ص مهلحم ق اماما مهب ىلصي ال ىآ : يخملا

 ء ةمامالل حلصي لجر مهيف ناك ثيح لجر ايدن مهمؤيلو  مهنذا

 رادلا بحاص نآ ءاملعلا نيب فالخ الو : نالسر نبا لاق : ىفلعلا لات

 ىراخبلا هاور امب ثيدحلا اذه رهاظ كرت ىلع لدتساو ص رئازلا نم ىلوآ

 لل ملسو هيلع هللا ىنلص _ ىبنلا ىلع نذاتسا هنأ كلام نب نابتع نع

 .ناكملا ىلا هل ترشأآف ؟ 7 ق ىلصآ نآ بحت نبآ : لاتف ڵ\ هل تتذأف

 ٠ « هفلخ انففصو ماقف ك بحأ ىذلا

 ء « مهمؤب الف اموق راز نم » : ثبدحب در اذه ىف : لاطي نبا لاق

 ىلوأ رادلا بحاص نأب مالعالا ىلع كلذ نأب امهنيب عمجلا نكميو
ابابحتسا هنم لضفأ وه نم مدقيف رادلا بر ءاشي نأ الا ةمامالاب



_ ١١١ 

 لاتو ے _ هيلع همالسو هللا ةالص _ عراشلل هيف نابتع ميدقت .ليلدب
 ٠ ھ آڵ ركنم ثيدحلا اذه : ىبهذلا

 نم.ةمامالاب ىلوأ روزملا نأ ثيداحألا ىنعم نم ذخؤيو هلوقأ ىذلاو . .
 نآ روز ملل بدنت لضفأ رئازلا . ناك ناف ءڵ لضفلا ق ايوتسا نا رئازلا

 ٠ ملعأ هللاو ئ همدقب

 ںيلدب الا هدض نع ايهن نوكي ال ءىشلاب رمألا نأ نويلوصألا ركذ دق
 ىلصن نآ مالسلاو ةالصلا هيلع انرمآ دقو ، راتخملا وهو س جراخ
 ث ةزئإج فوصلا ىلع ةالصلا نأ اذه ىلعف س تتبنأ امو ضرألا ىلع
 عنمي ىذلا جراخلا ليلدلا امف ، ةزئاج ريغ اهنأ انباحصأ قفتا دقو
 حرص ث كنم الضف ع كلذ ىف زاوجلا بحت مأ ، فوصلا .ىلع ةالصلا

 ةعبار ىف سمشلاك نوكيف س راصبألل فشكني ايفاس احيرصت باوجلا
 ؟ راهنلا

 ١ وجل ١ ب .

 ناو . ، ىهنلاو رمألا ق ثحبلا لييق نم تسيل اه ركذت ىنلا ةلأسملا ن

 : ةريثك ٥ وجو نم ١ ديعم انويل كلال دتسا نيو اه

 هقيقحو لعف عاقيا بلط رمألا ةقيقح ناف : لوألا امآ
 ىلع لدي ال هنأ نيلئاقلا دنع ءعىشلاب رمألاو ے لعف نع فك بلط ىهنلا
 امناو س هدض نع فكلا مزلتسي ال هنا نولوتقيال \ هدض نع ىهنلا

 امهنيبو ، بلط مازلتسا فكلا مازلتساو ، فكلا بلط مزلتسي ال نولوقي
 . مهفاف ريبك قرف

دض سيل ث اهيلع تبن امو ضرألا ىلع ةالصلاب رمألا نأ : ايناثو



١١٢١ 

 اوكرتت ال : لوقي هنأك س تتبنآ ام ريغو ء ضرألا ريغ ىلع ةالصلا

 اومهوت ثيح هتتبنآ امو ضرألا لك ىلع ةزئاج ىهف مترضح نيآ ةالصلا
 ممألا تناك امك س تادابعلل ةدعملا دجاسملا ىف الا زوجت ال اهنأ

 ثيدحلاف ص دجانىملا ىف الا ةالصلا زوجت ال تناك اهناف س ةقباسلا

 وهف « اروهط اهبارتو ادجسم ضرألا ىل تلعج » : ثيدح دح ىلع

 ٠ ةمألا هذه صئاصخ نم

 ثيدحلا ىف ىقب امف ث رابوألاو راعسألاو فوصلا ىلع ةالصلا امأو

 ٧ تنينآ امو ضزألا ىلع اولص ىآ ث ةفلاخملا موهفم الا اهعنم ىلع ليلد

 ءاملعلا قفتي ملو _ نييلوصألا دنع فيعض هب لالدتسالاو ص هريغ ىلع.ال

 نم نوعناملاو ن زاوجلا ىلع رثكألا لب ،س كلذ ىلع ةالصلا عنم ىلع

 تناك امل هنآ : مهليلدو 6 اميرحت ال اهيركت نوعنمي مهرثكأ انباحصأ

 اغرثكأ تاناويحلا تناكو ى حاورألا تاوذ تاناويحلا ءازجآ نم هذه

 هيسشتنلا نم افوخ اهيلع دوجسلا نم اورف س ةقباسلا ممألل ةدوبعم

 . اهل دوجسلاب
 فحصملاو رانلا لابقتسا نم مهعنم كلذكو ، عنملا ف ببسلا وه اذه

 نم ارارف ، قح ريغب ادوبعمو ، ىضم اميف امظعم ناك ام لكو ةربتملاو
 ىلع ةالصلا زاوج ىلع الالدتسا كديزأ اضيأو ث روكذملا هيبشتلا

 هلصأ نأل %6 ت ايئل ١ نم ن ١ ودحل ١ لعجي مهضعب هم اعلا ضعب نأ ك فوصل ١

: ٠ ملعأ هللاو 6 ثابث



١١٧٣ 

 ةاكزلا بانك

 :ةلأسم 1

 ؛ ال مأ هنع ىزجت له رابجلا هتاكز ىطعأ نميف انباحصأ فلتخا

 ٠ نايبلاب لضفت ؟ امههجو ام نالوق

 : باوجلا

 ههجوو ث تملع امك هنع اهئازجا ىف فالخلاف رابجلل هتاكز ىطعآ نم

 هتعاط مزلتف رمألا ةالو نم هنا لوقي ءازجالاب لاق نم نأ ىل رهظي اميف
 ىه امنا هنايدعتو همثاو ى ثيداحألاو تايآلا ق دراولا مومعلل هتوتحو

 ىزجت ال لانق نمو ص هتوننح كلذب طقست الو س اهنع لوئسملا وه ث هيلع

 رمألا ةالو نم سيلف هلوسرو هللا هرمأ امك منتسي مل اذا هنآ ىري

 ىفو ، ةعاط الو هل قح الف هيلع دعتم نيملسملا رمأل بصاغ وه لب ةقيقح
 ٠ ملعأ هللاو ء اضيأ ثيداحأ اذه

 :ةلأسم ٢

 ذخأي اميف ةاكز هيلع له ىكزي ال امم هوحن وأ دجسم لام راديب ف
 هل تناك ناو ؟ كزي مل نمب ىكزي نم باصنلا متتسي لهو ؟ ةرمثلا نم
 ةلغ نم هبيصن عمج ول ام ىكزي نم ةراديب وآ هسفن هلام نم ةرمث
 ىف ام ىلع انعلطت نأؤ س كدنع ام وجرن س باصنلا لمك دجسملا وحن لام

 كداز س ليلدلاو لاوقألا هيجوتو ناك نا ليصفت نم ةلأسملا
 .املع هللا

 : باوجلا

 تفصو نمك ىكزي ال ىذلا هكيرش بيصنب كيرش بيصن لمكي ال
 نم ىرخآ ةرمث هل ناك ناو ، ةصاخ هبيصن ف هل باصنلا لمكي ىتح
 لمح اضيأ هيلع فقو لام ق وآ ىكزي نم لام ف ةراديب وآ هلوصأ

) باطخلا لصف ٨ م (



 .ب ١١٤

 هعومجم غلب ناف ى هوحنو دجسملا لام نم هبيصن ىلع كلذ نم لصاحلا اذه

 ىذلا هكيرش هب لمكنسيف ةاكزلا همزلت كيرش يرث مهس امأو س هاكز باصنلا

 لمكتسي اكيرش هارآف آزجي لمع نا راديبلاو ے همهس سفن ىف ةاكزلا غلبت ال

 بر مهسب لمكتسي ال اريجآ هارف طقف قذعب لمع ناو لاملا بر مهسب

 ههج نم هب لمكي ام هدنع وأ ةصاخ همهس ق باصنلا متي ىتح لاملا

 هيف تدرو رخالا كيرشلا باصتب كيرشلا باصن لامكتساو ، ىرخأ

 . ملعأ هللاو ى ةيريرقتو ةيلو ننس

 :ةلأسم _ ٢

 هلو_ةل ث .مهنم اعامجا ةاكزلا عنام ربج ىلع ةمئألا قافتا ىرت له
 : ءاهلعلا لانتو % « لتقي ةاكزلا عنام ) : ملسو هيلع هللا ىلص . _

 اهضعب لئابقلا عنمي نآ ةاكزلا مامالا ءاطعا بجوت ىتلا ةيامحلا ةفص

 مهودع نم ميعنمي مل اذاف ك مهيلع جراخلا ودعلا ال س ضعب نع

 نم ةلأسملا هذه اولعج مهتيآرو ء ةاكزلا هل بجت ىرنآ هفعضل جراخلا

 مل اذا : لاق ذا نييمتسرلا ةمئألا ىلع ثاننلا اهيف نعط ىتلا لئاسملا
 ىتلا قوقحلا ذخأي نآ هل لحي ال مهلظو ةروجلا روج نم هتيعر عنمي
 عفدلا نع هفعضل ةرطفلاو ةاكزلا نم هبانك ىف اهبجوآو مهيلع هللا .لعج

 ٠ ةلأسملا هذه انل ققح لضفتف ص همالك ىمتنا ٠ لاتقلاو مهنع

 ١ با وجل :

 ثيدحلل لدعلا مامالا نع اهعنم نا لتقي هنأ ةاكزلا عنام ق

 نجد قرف نم نلنقأل : ٩تع هللا ىضر -- قيدصلا لوفقلو تركذ ى ذلا

 ٠ ةاكزلاو ةدالصلا

 5 ضعب نع مهضعب هتيعر فكي نآ مامالا ىلع ةبجاولا ةيامحلاو
 ىوقلا نم فيعضلا قح ذخآو قوقحلا ىف ضعب نم مهضعب فصني نآو
 ىلاعت هللا هرمآ ثيح اهعضيو هتيعر نم هللا قوقح ذخآ هل لحي كلذبف

مهماما عم هيلع اوموقي نأ ةيعرلا مزل ىبنجآ ودع هيلع مان نا امأو



 ۔ ١١٥

 نيعم اصخش نعلت نآ الو ثافنلا نع ىوري امك ال مهنع اعيمج هوعفديو
 بسن نمو ؤ كلذ نع كحصنأو ف ملعل او نآرقلا ةلمحو ةالصلا لهآ نم

 ء هلقث هنع لمحت الو هئراب ىلا هلكف روجفلاو ىصاعملا نم ءىش ىلا

 نع هسفن بويعب لغتسيو هبويع نع س شتفي نآ نمؤملا ىلع بجاولاو
 هللا قلخ عيمجل ةيجاو ةمحرلا ناف ريخلا كلذ محري نأو ؤ هربغ

 ىتح ء هلبق ىضم نميف نعللاو بسلاب ادحأ هللا دبعت امو س رافكلل ىتح
 هسفن لضفي نا نمؤملل ىغبني الو ك زيزعلا هباتك ف هللا هنعل نم
 نم : هبهذ ىف بطقلا لاق س هنم ريخ هنآ ىريو هللا قلخ نم دحآ ىلع

 ىحصن ىلع لمعت نآ كوجرأف س هنم رش وهف سيلبا نم ريخ هنآ ىآر

 ن بجاو كلذو ىسفنل بحأ ام سانلل بحآ ىناف ص هللا ءاش نا حلفت

 ٠ ملعا هللاو ڵ ائسش ةمالسلاب لدعآ الو ص ةمالسلا كل تلت اميفو

 : ةلأسم ؟

 ضماح ىف لقي نمو » : هللا همحر _ ئملاسلا انخيس لاق
 ى ةاكزلاب لئاقلا ليلد ام « نالطبلا ىلا ىضفي هلوقف ٠٠ نامرلا
 ؟ ضماحلا نامرلا

 :باوجلا

 اليلد هل ىملاسلا خيسلا ملع ولف ةاكز نامرلا ضماح ف لئاقلا نا
 كلذ هملعي الامو س نالطبلا ىلا ىضغي هلوق نا : لاق امل كلذ ىلع

 . اوتكس امك هلوق نع تكسنف ث انآ هملعآ فيكف ةكاردلا ةمالعلا خيسلا

 ٠ ملعأ هللاو

 ٥ _ ةلأسم .

 هسفن ىلع فاخي الو رئاجلا ناطلسلا ةابج ىوب نم مكح ام

 نودي هبلع اولزن نم ىلعو 4 ةاكزلا اوعنم اذا هريغ ىلع فاخب امير لب

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق قف لخاد وه لهو ؟ مهل بلط _ :

 » نيذلا فانصألا دحأ ةلزنم مه دحآ لزنآ نميفو « ؟ اثدحم ى وآ وآ

٠



 س ١١٦

 نمزب نوصوصخم مهوآ ، ةفلؤملاو نيكاسملاو ءارتتفلاك ةاكزلا نوقحتسي
 هذهب هنع طحنت مامالا ريغ ىلا فدااخلا كدنع جرخي الو طقف مامالا

 ؟ةينلا

 :باوجلا

 لاجم ىفف هرابتعا دكآ وهف اماع ناك ناو وهو تاينلاب لامعألا
 ةحلصم بالتجاب قلعتت ةنسح ةحلاص ةين اذهل تناك ناف تاهبشلا

 دحأب هوركم قاحلا وأ ء وس لين مهب دصتي ملو ةدسفم ء رد وأ ةينيد

 مهئاوياب سأب الف ىلاعت هللا ىصاعم نم ءىش ىلع ةيوقتو ةناعا الو
 _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ناكو ث هب اولزن اذا مهتفاضاو ممهلازناو

 نم ريخ مهف نودحوم ءالؤهو ص مهمركيو مهمعطيف نوكرشملا .هب لزني
 % لاومألا ىف هللا قح نم رثكأ سانلا نم نوذخأي ال مهنأ اميرو س كئلوأ

 قحتسي ال ناك ناو ڵ\ هيلع امم ماق نا كلذ قحتسي ناطلسلا لعلو

 نا ث ءىش نم مهلعف نم هب اولزن نم ىلع امو ادغ نولوئسملا مهو وهف
 ك ١ ذكه ٥ وع اج لب مهبلط ال و لوق وأ لعفب لط اي ىلع مهنع مل

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٦

 جارخا دعب ةئيسنلاي هضعبو ضرقلاب هضعب ارمت ىنطتسا نميفو
 هراجتلا ةاكز هيف ىرت لهف ڵ هيف تلصح نا ةدئافلل ابلط للغلا ةاكز

 ٠ رجألا كلو اندفأ ؟ رمتلا عبي ليبق ىباجلا اهبلط نا ةبجاو

 ١ باوجل ّ

 ةراجتلا وآ دوقنلا نم ةاكزلا هيف بجت اباصن ناسنالا كلم اذا

 كلم موي نم ةلماك ةنس لوح بسحيف ةاكزلل اتقو تقوب نآ هيلعف

 موي نع داز وأ هدي ىق قاب باصنلا كلذو لوحلا لاح ذاف ، باصنلا

ء لوحلا مامت دعب ىنعآ ث تقولا كلذ ىف ةبجاو هيف ةاكزلا تناك هكلم



 س ١١٧

 صقن لب لوحل ١ هيلع لحي ملو هكلم وآ اب اصن كلمي مل نم امآو

 ىنطتسي ناك اذا ركذت ىذلا اذهو ث هيلع ةاكز الف لوحلا مامت لبق

 كلذ ريغ اياصن وه كلمي ملو 4 هريغ دنع نم مه ١ رد ضرتقا وآ ةتسىن

 ٠ ملعأ هللاو ے ةفصلا هذه ىلع هيلع ةاكز الف

 ؟ ةاكزلا ءادآ ىلع سانلا ربج ناطلسلا لماعل له

 : باوجلا

 هيبن ىلا ضوف ةمألا ىلع ةاكزلا ضرف امل هناحبس هللا نآ ملعا
 ةاكزلا اهيف بجت ىتلا لاومألا سانجأ نايب _ ملسو هيلع هللا ىلص

 ذخألا نامزو اهنم ذوخأملا ريداقمو سنج لك نم هيف غلبت ام ريداقمو
 ء ايفاسشث اليفاك اليصفت هتلصفو ةنسلا هتنيب هلك كلذ وحنو هناكمو

 ليصافتو س هيف معضوت ىتلا اهعضوم نايب لجو زع هللا ىلوت مث
 لسرم ىبن هريغ ىلا هلكي ملو هسفنب كلذ ىف مكحف اهلهآ ىلع اهتمسق

 ةينامثلا فانصألا ىلع ىلاعتو هناحبس اهمستف ث ملعلا لهأ نم دحآ الو
 هيلع هللا ىلص هلعف اهيف رمتسا مث ، ةءارب ةيآ مهيلع تصن ىتلا

 ةمئأ نم مهدعب نم ءاج نمو ث هدعب نم نيتفيلخلا لعفو _ ملسو

 اهعضوو ايتحب اهذخأف مهلمعب اهيف لمعو مهتقيرط اهيف كلس نمف س ىدملا
 اماما ناك اهذخأ هل زاج ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا رمأ امك اهتحتسم ق

 ٠ الف ال نمو ث امهرمآب مهوحنو باجو ضاقو لاوك امهبئان وآ اناطلس وآ

 ةمئألا هلعف دنف نيروكذملا ءالؤه ىلا اهئادآ نم عنتمملا ربج امآو

 ىلا ىنوعنم ول : ركب ىبآ لوق نم الا هليلد ملعآ ال انآو ڵس نومدقتملا

 عنم نآ رهاظلاو س هرخآ ىلا ٠٠ قرف نم نلئاقأل : هلوقتو ڵ هرخآ

 ڵ كلذ لاد كلذلف 0 مالسالا نع دادتراو اهضرفل دوحج عنم ناك كئلوأ

 نع هضارعاو هتوكسو ملسو هيلع هللا ىلص _ هيده نم فورعملاو
ةمئألا لعف : لوقنو ، هريغو بطاح نب ةبلعث ةصق ىق امك عنتمملا



 س ١١٨

 رظن رظني نآ ىمعالل نيأ نمو س ليلد ىلع ادنتسم نوكي نأ هل دبال
 ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسأ مهفلا فيعض ى ملعلا ليلق انأف ، ريصبلا

 هللاب الا ةوق الو لوح الو ث نيملسملا ناوخالا رناعم مكلو ىل
 ٠ ميظعلا ىلعلا

 :ةلأسم ٨

 ىلع هللا ىاصو ث نيملاعلا بر هلل دمحلا ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نيةمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيمألا لسرملا ىمألا ىبنلا دمحم انديس هلوسر

 خيشلا ىلا ىبابسلا ليمج نب نافلخ دبعلا هبتاك نم مالسف دعب امأ
 ىتلا ثوحبلا تلصو الئاق ىثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس دلولا
 دمحم مامالا ثحب امآ : لوقأف ةعجارملاو لمأتلاو رظنلا اهيف تدرأ
 ةلاسم ف ىثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلل ىليلخلا هللا دبع نبا
 ةيابج مامالل لحت ال هنأ نامع لهأ انباحصأ هلوقي ىذلاو ث ةيامحلا

 ىسيع ةمالعلا خيشلا هب هباجآ ام نكل ث رصاقلاب هيف همهف سيلو
 ٠ ىدنع قحلا وهو عنقمو ةيافك هيف حلاص نبا

 رمألاب مانت اذا مامالالا نأب باحصألا حرص دقف رامثلا ةاكز امأف

 مهتاقثو نيملسملا ءاملع نم هتعيب تبثتو هدقع زوجي نمم هل حيحص دقعب
 ةكردملا ةرذاحلا مهرامث نم سانلا تاقدص ذخآ هل زاج ةماعلا ىلع

 نيدتنلا ةاكز امأو ث اذه ريغب لوقي ادحأ ملعأ امو ث ردنألا ىف اهكردآ ولو
 انباحصأ لاق دقو س ثحبلاو مالكلا اهيف ىتلا ىهف ةراجتلاو ىشاوملاو

 ق مهو لوحلا متي ىتح اوئادآ ىلع مهربجي ال مامالا .نا نامع لهأ نم

 نوطرتشي ال مهريغ نأ ىسيع خيسلا باوج رم امم تفرع دتو هتيامح
 ٠ كلذ

 نأب مغيلع هجاجتحاو اذه نيبنامعلا لوقل مامالا لاكشتسا امأو
ىبنلا ثعتب ةاكزلا تضرفو ثعب امل ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا
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 مالسالا ف لخد نم لك ىلا هنيح نم لامعلا _ ملسو هيلع هللا ىلص _
 ةفلخلا لعف اذكو ، هريغ الو الوح رظتني ملو ةاكزلا مهنم اوضبتيل
 ءاسث نا _ لفكتأ انأف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا توم دعب قيدصلا
 : لوقأف باحصألا نع باوجلاب _ هللا

 كلذ نآ ىفخي الف _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا نامز ق امآ

 هلوقت؛ رمألا لزن كانهو س ضئارفلا ضرفو عيرشتلا لوآو ةثعبلا نامز
 مل مند ذخألاب رومأملا كئلوأف اهوحنو ( مهلاومأ نم ذخ ) : ىلاعت

 هيلعذ س مهقح ىف بوجولا لوآ كلذف ث ءىش بوجوب باطخ مهيلع مدقتي
 رمألا لاثتما مهيلعو ذخألاب رمألا لاثتما _ ملسو هيلع هللا ىلص

 ناكف س لوحلاب اهرارتتنتساو ةيضرفلا رارقتسا دعي امآو ڵ ءاطعالاب

 روج نامز راص اذاف ث هطورش رارقتسا ىلع كلذب نيمزتلم نوملسملا

 اهل رظنيو هتاكز رمآ مهنم دحاو لك ىلوتي نآ مهيلع بجو نامتكو

 ىف اهعضوب نوبطاخملا مهف ث مهيف فرصت نأ هللا رمأ نيذلا اهلهأ

 موتي ماما بصن ىلع اوتفتاو نيملسملا ةملك تعمتجا اذاف ث اهعضاوم
 ةاكز .نم هدنع ام جرخي ملو كاذ ذا ارضاح هلوح ناك نمف مهرمآب

 نمو هماما ىلا اهعفد هيلع بجو مهيف اهجارخاب رمأ نيذلا اهبابرأ ىلا
 ىف اهعضو هنأل ةيفاك هنع ىهف مامالا مايق لبق اهادأو اهعفد ناك
 د_ءآ هل لوقي نآ مامالل سيلو ث هنيد نم هنأل كلذ ىف قدصيو اهلحم

 لوحي ىتح هيلع ربج الف ث اهتعفد كنأ كقدصآ الوأ س ىلا اهءادأ
 ىنعم وه اذه ، ىمحيو ىبجي ماما وهو تقولا كلذ نم لوحلا هيلع

 & مامالل اهميلست هيلعف هدي ىف هيقاب هتاكزو مات هلوح نا لانق نمو : مهلوق
 عيرشتلا مايآ نيب قرافلا وه كل هتركذ امو ص عنتما نا هربج ماماللو

 ىوعد معنم كلذ دعب اميفو ؤ دادتراو دحج معنم كانه معنملاق اهريغو

 دنع ملعلاو هارأ ام اذ_ه ص هنيد نم هنل هيف قدصم هيعدمو ءادألا

٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو ، دوصتملاب فاو ىسيع خيسثلا باوجو هللا
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 :ةلأسم ٩

 تعلطا بابللا ىتعجارم لاح فو ناينابلا ةلأسم نع اقباس كتلأس
 نم مهارد وأ عئاضب تمدق اذاو ث هللا همحر ناديبع نبا نع ةلأسم ىلع
 دكسم ناكس مه نيذلا ناينابلل باصنلا اهيف غلبي دكسم ىلا دنهلا

 لهف ةيزجلا مهنم ذخؤت تناك اذا مهلاومأ نم مدقي اميف مهيلع ةاكز الف

 لهو ؟ كلذي دحآ لاق لهو ؟ نيكرشملا نم ةاكزلا ذخآ زاوج هنم مهفي

 ؟ ىرماسلا موق ةدابع هبستنو سرفلا ةدابع هبسن مهتدابع نأل سوجم مه
 ٠ ةلأسملا انل قنح لضفت .

 : باوجلا

 هبقحتسس نم كريغ نع الو كنع ملعلا متكأ ىننأ خيسنلا اهيآ نظت ال

 نم مث ؤ ةفعاضم فاعضأب ملعأ امم رثكأ لهجآو س فيعض رشب انآ امناو

 : لئاق نم زع لاق دقو ث ملعأ ال ملعي ال اميف لجرلا لوقي نأ ملعلا

 مل امو هللا ىنملع امم سانلا ملعأ انأف ( اليلق الا ملعلا نم متيتوآ امو )
 دكسم ناكس نايتابلاو ڵ\ هملعآ ال : لوتآ نآ هيف ىضرفف هملعأ

 هللاو باوجلا اذه اهيف بتكأ ىتلا ةعاسلا هذه ىلا انأ حرطمو

 ءىشب مهيف تدبعت ام ىنأل كلذو ث للملا ىآ نم مهنآو مهتنايد ملعأ ال

 لهأ لاومآ ىف ةاكز الف ةاكزلا امآ \ هبلطو مهملع ىلع بجي ىتح

 اذكه ء اومذغو اولتوق الاو ء دهعو همذ لهأ اوناك نا ةيزجلا لب كرشلا

 نم هلامو هل ةراهط ملسملل ىه امنا ةاكزلا نأل ، نيملسملا ةماع دنع

 خيشلا لعلو ، مالسالا الا ءىش هرهطي ال كرشملاو ، بئاونلا

 موسرلا مساب ضرفلا ىف ماكحلا هذخأي ام ةاكزلاب ىنعي ناديبع نبا
 اهب لزنت ىتلا ىضارألا ءارك نع هنوذخأي كلذ نأ رهاظلاف تارشعملاو

. ملعأ هللاو ى ةعتمألا و عئاضبلا
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 ١٠ ةلأسم :

 ؟ هيلع اذام ةاكزلا ذخأ ىف نهاد ىآ ص اهيف عضاو اذا ىناجلا قو

 ؟ هتلاح نوكت فيكو

 : باوجلا

 ةاباحملا تناك ناف س اهيف ىباح ىنعمب ةاكزلا ىباج نهاد نا
 سأب الف عرشلا ق غئاس هجو ىلع ةاكزلا نم كلذ قحتسي نمل ةعضاوملاو

 لهأل كرتي ناك _ هيلع هللا ناوضر _ قيدصلا نأ ىور هنأل ، كلذب
 نم ىتب ام مهل فويو ، اميلع مهبساحيو مهلاومأ تاوكز ةيطعأل
 هلوسرلو هلل هنم ةنايخ كلتف قحتسملا ريغل تناك ناو ث مهتيطعأ
 . نيدلا ىف هتلزنم طقستو انعاطع مرحيو انرمآ لزتعي نآ هنتحو ث نيملسملاو

 ٠ نالكتلاو لوعملا هيلعو ناعتسملا هللاو

 ليقاثم ةسمخ وفصي هنا عانصلا لوقيو ع ةاكزلا بجت سرت مك نم
 ٠ ةعبس هلصأو فصنو

 باوجلا ٢

 اشرق نورشثع هنآ مولعم باصنلاف شورقلا نم ةاكزلا ىطعأ نا

 امع رظنلا علق عم ؤ فاك كلذف سثرق فصن اهيفو ء مهرد ىتئام نع

 جرخاو ئ جرخملا ق ىنعأ % لكلا ق كلذ نأل س احنلا نم سورتلا ق

 نم اهيف امب دتعي الف ةصلاخ ةضف سورتلا نع ىطعأ نا امآو ع هنم
 ٠ ملعأ هللاو ك ةصلاخ اهبسحي امناو ساحنلا

 :ةلأسم ٢

 هل له ميتيلا ةاكز عنم نا هلامو هسفن ىلع ماتيألا ليكو فاخ اذا

؟ ميتيلا لام نم ىرادي



 ن ١٢٢

 : باوجلا

 نع ماتيألاو فاتولا لاومأ نم ةارادملا ءاطعا ىف صيخرت دجوي
 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذ الا اودجي مل اذا ءاملعلا ضعب

 :ةلأسم ٣

 ىف مهل مصخ وه مأ لاومألا لهأ ىلع ةجح ةاكزلا ىباج نوكي له
 ٠ كلذ انل نيب لضفت ؟ مهيلع هاوعد

 : باوجلا

 ناو ئ بولطملا كاذف ءىش لك ىف لاملا بر عم قفنأ نا ىباجلا نا :

 ىفف ء ةنيابتم اهرثكأ لي اهلك اهماكحأ دحتت ال رومألاف ءىش ىق افلاخت

 ءىن اذه و 6 ماكحألا رئاس اذكهو ئ نمي ااي امهدحأل لوقلا نوكي اهضعب

 نيدن مل تنأو 6 ليصفت نود طبيضني ال هنأل نيتفمل ا ءانفا هرصحي ال

 . ملعأ هللاو ى هيلا كد سرت ىتح هيف افلاخت ام

 ثراب اما ى كلمتلا هوجو نم هجوب مهنيب هكرش لام ق اودعق سانأ

 غلبي وهو ؤ اذكه مهنيب اعاسثم ىقبو هومسنتي ملو % كلذ ريغ وآ ءارش وآ

 اهولكآو مهنب اهومستقا تكردآو ةلغلا ترضح اذاو ص ةاكزلا باصن دح

 مزلت مآ اهدعب وآ ةمسقلا لبق هيف ةاكز مهمزلت لهف ارمتو ابطر
 ؟ اهنم بطرلا لكآ ام دعب ارمت ىقابلا ىف ىآ رمتلا ى مهنم دحاو لك

 ٠ هللا كملع امم انملعو قحلا انل حضوأ

 : باوجلا

 مل ام لوكأملا بطرلا نم ىقابلا رمتلا نوكزي ى هيف ةاكزلا مهمزلت
 هريغ هل ناك وآ اياصخن غلب نا همهس ىف الك تمزل هومسق اذاف مستي

 نكي الاو ص لكلا ىكزيو هيلع هلمحيلف باصنلا هب لمكي ام لخنلا ةلغ نم
٠ ملعآ هللاو ك باصنلا غولب نود ةاكز الف كل تركذ امم ءىش
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 موصلا باتك

 :ةلأسم ١

 ةاالصلاو ء نيملاعلا بر هلل دمحلا ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ض ءادتهالا موجن هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس هلوسر ىلع مالسلاو
 نيملسملا ماما ىلعو ، ىدتتا مهب نل قحلا جهنم ىلا قلخلا ةداتو
 هللا لوسر هفيلخ ىليلخلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ىف نيدتهملا ةودتو
 هللا انافاع مامالا اهيآ ايف دعب امآ ، هيصوو هليفك هتمأ ىلعو هيمسو

 اميس ال نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا عيمج نم انناوخا عيمجو كاياو
 ء ايازرلاو بئاصملا عظفأو ايالبلا مظعأ اهناف نيدلا ف قارتفالا ةنتف
 نم ثحبو لئاسم كنلصو هنآ هيف ركذن ميركلا كباتك ىنلصو هنا

 اهنع باوجلا نوديرت زيزعلا دبع نب فيس دي ىلع ةبراغملا انباحصأ
 ةسينكلاو ةحضاولا ةلدألاب عازنلل ةعطاق ةعنقم ججحب اعنقم اباوج الاح
 ىتفآ مهئاملع ضعب نآ كلذو عورفلاو لوصألا ىلع ةلمتستم ةحجارلا

 ض لاوشو ناضمر لاله ةيؤر ف قربلاو نوفيلتلا ربخب ذخألا ةحصب
 رادجلا ءارو نم ةداهسثلاو ليللا ةداهشو ىمعألا ةداهش ىلع هسانو

 ٠ نذؤملا توص عامسو ع دقعلا ىف ةأرملا نم ىضاقلا عامتساو

 هنآو ڵ\ دساف مآ حيحص وهآ هسابق ىف لوقلا ديري : لئاسلا لاق

 لهو ؟ مكدنع هتلزنم ؟ ىواتفلا هذهب ىتفملا اذه نم ةءاربلا حصت له

 ذخألا نورت له فالتخالا فيخ ناو ؟ ىواتفلا هذهب ذخألا عنم حصي
 0 اهب ذخألا ىف مكدنع امو ؟ مهلاله ةدلب لهآ لكل : سابع نبا لوقب

 اذه مهلوقل ضرعلا كنم اودا رآ مهنأو 5 اتتحم اطوسبم باوجلا وجرت

 لكتي الو هسفن لبق نم لقتسم باوجب ىتأي لكو ث نامع ءاملع ىلع
 ٠ هرخآ ىلا ص هريغ ىلع

 : باوجلا

ة ءاملعلا ىلع لفطتم ىنكلو املاع تسل ىنأ مامالا اهيآ ملعاف
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 الوأ اهلعجو ءىتفملا اهيلع ساق ىتلا اياضقلا هذه نا : لوقاف

 نيب عئاذ عئاسث اهزاوج ىف فالخلاو ةينظ ةلدأب ةتباث اهلك ىه هسايتل
 ٠ ءاملعلا رثكآ دانع حوجرم اهدلاغو ئ تملع امك عورفلا ف ءاملعلا

 ء هيلع قفتم لصأ ىلع الا سايقلا حصي ال نويلوصألا لات دو
 نأ ءعىزجب مآ ةمألا عيمج نم قافنالا نوك طرتشي له ح اوفلتخا نكل

 ىلع انينب ناف ، هل ضراعملاو سئاقلا ىنعأ ؟ طقف نيمصخلا نيب نوكب
 كلت زاوجب انلثو ىناثلا ىلع انينب ناو ، تملع امك هسايق دسه لوألا
 اهدب معت ىتلا ةينيدلا تارورضلا ىف اصوصخ ء هبشألا وهو روصلا

 بوب دتو ث تايدعتلاو تالماعملا ف موصخلا نيب ماكحألا نود ىولبلا
 ور:ع هزاجآو ص ءىبتخملا ةداهش باب : لاق ثيح ىنعملا .اذهل ىراخبلا

 ىبعسنلا لاقو رجافلا بذاكلاب لعفي كلذكو : لاق ثيرح نبا

 : لوقي نسحلا ناكو ۔ ةداهش عمسلا : : ةداتقو ءاطعو نيريس نباو

 اذهو : رجح نبا لاق ، اذكو اذك تعمس ىنكلو ءىش ىلع ىنودهمشي مل

 لقي ملو ( ( ةداهسنتلا اومنكن الو ) : لاق ىلاعت هللا نأل نسح ليصفتلا

 ناك امل هئادآ لوي دري مل ولف ءادألاب رمأ عمس اذا ىآ داهشالا

 اذا فيكف دهستي ملو عمس اذا اذه ء ةدئاف ةداهسنلا هنامنك نع ىهنلل

 ةصنت ق رمع نبا ثيدح امهدحأ 0 نبثىدح ىراخبلا دروأ 4 متدهسأ

 نم نامولعم امهو ةعافر ةأرما ةصق ىق ةشئاع ثيدح ىناثلاو % دايص نبا

 ٠ حضا و نيب امهنم لالدتسالا هجوو س ثيدحلا بتك

 روصلا هذه ساقملا لعج : لوقنف سايقلا ىلع مالكلا ىلا انعجر

 ىه ةعماجلا ةلعلاو اعرف نوفيلتلا وآ قربلا ىف ربخلاو س هسايقل الصأ

 همالكل لتانلاو نوفيلتلا ق ملكتملا نمو نيدهاسثلا ءالؤه نم الاثم ةلادعلا

 ناو ع نيفرطلا ىف هبوجو وأ لوبقلا زاوج مكحلاو ، هسفنب هعمسب نمل
 اقيقحت هنع ربخلا لوقنملاو هيلع دوهسملا ةفرعم هلادعلا مم انربتعا

 ل ببت نم نوكيف ةلادعلا ىلا افاضم هلعجن نآ اماف س الثم نظ ةبلغ وآ

لوقلا ىلع اهل اديت هلعجن نآ اماو “ اه زاوجب لوقلا ىلع ةبكرملا ةلعلا
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 ىلع ةظفاحملا مكحلا ةيعورشم ىف ةمكحلاو ث ليلعتلا بيكرت زاوج مدعب
 تادابعلا ىف ىرعلا قيثوب ذخألاو ث ةيلاملا تاداهستملا ىف اهنوصو لاومألا

 ٥ هطورشو هناكرأ سايقلا فوتسا دق انهاهف ث للخ اهيلا قرطتي الئل ةينيدلا

 ىلع هتحص ىف حدقي امم ائيش ىرن الف هيف حدقي حداق كانه له ىقبو
 ؟ لوصألا ءاملع تاحااطصا نم همهفن ام

 تاوصألا عامس نأل ةداعلا قراوخ نم اذه نأ نم لاقي ام امآ

 لقعلا هقيدصت ركنيف اعبطو ةداع فولآم ريغ ءىش ةديعيلا تافاسملا نم

 دسفتو حصتف ةلآ ةطساوب عقو امناو ء ميلسلا قوذلاو حيحصلا

 نامزلا ىف فولأم الو مولعم ريغ ناك ناو : انلتق ؤ جوعتو ميقتسنتو
 رارمتساب امولعم ةداع هفولأم راص هثئودحو هعوقو دعب هناف ىضاملا

 نم هريخب ذخألا ى ام عم ةيعطق هندص ةلالد نوكت داكت ءارتتتسالا

 انل نييب ال اذه ىلعف ء ايندو انيد راضملا عفدو ةماعلا حلاصملا رفون

 هناكرآو هئازجآ ىواست عم هنالطبب لوقن الو ساايتلا اذه داسف

 ةقرعمو ث ةظوفلملا هفورح مامتب توصلا ةفرعم نم هطورش لامكتساو

 اهب ذوخأم نظلا ةبلغ نأل نظ ةبلغ وآ اقيقحت هيف ظفلتملا صخشلا
 مولعم وه امك مهدنع نيقيلا ىرجم ةيراج ةيعرشلا ماكحألا نم ريثك ف
 ةقثلاب اضيآ صخسلا كلذ ةفرعم عم ؤ عورفلا ىف رظن ىندآ هل نمل

 اهرابتعا بجيف س اهيلع ساق ىتلا هلوصآ ىف طورش اهلك هذهو ةلادعلاو

 ىلع ىدنع ةلدألا نمو س هب هجاجتحا لطبو سايتلا دسف الاو عرفلا ق

 نآرقلا ةءارتت تعمس اذا هنآ وه اهب ذخألاو تالآلاب توصلا رابتعا

 نآرقلا ةدجس ةءارقلا ىف رمو روطنصلاب مهدنع ةامسملا ةلآلا نم

 ءاملع رشعم اي متنك امآ اهجراخم نم اهفورح عيمجب تمهفو ميركلا
 بوجوب لوقلا ىلع ةفصلا هذهب اهعماس ىلع دوجسلا نوبجوت نيملسملا
 لوقلا ىلع ةءارقلا عامتسال سلج نا وآ ش اقلطم عماسلا ىلع اهدوجس

 ٠ آ هب

انيد اذه هلوق ذختأ نأ اماف ءىتفملا اذه نم ةءاربلا ق لوقلا امآو
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 ملو هيف هفلاخ نم رذع عطقو هلوبق سانلا ىلع بجوأو هب نيدي
 ىآرلا لعج حصي الو ص ىنظ ليلدب تباث ىآر هنأل معنف هيلع هيوصي

 وهو اعستم الاجم ىآرلا ىف نأل الف ةفصلا هذه ريغ ىلع امأو ث انيد

 ةلدألا نم ائيسث مداصي ملو هترئاد نع جرخي مل ام عازنلا لحم

 .ناك ولو 4 ىلوتم ناك نا هنع فوقولا الو هنم ةءاربلا لحت الف ةيعطقلا

 ىلوت ال هنم اوءربت ةينظلا عورفلا ىف ىتح هيأرب عرشلا ىف لاق نم لك

 آحدآحدا.٠آهھ٠

 ء اج ام مكيلع ىفخي الف ؤ ساب ايع نبا لوتب ةلأسملا ق ذخألا امأو

 سابع نبا نظاو 6 هبهذم عابتاو ىباحصلا ديلتتت ف فزاانخاا نم

 فلتخا دقو : رجح نبا لانق ذا 3 ملسم حبحص ف كلذ ق اثبدح ىورب

 : بهاذم ىلع كلذ ىق ءاملعلا

 ثيدح نم ملسم حيحص ىو .ء مهتيؤر دلب لك لهأل : اهدحأ

 ملاسو مساقلا و ةمركع نع رذنملا نبا هاكحو ص هل دهشي ام سابع نبا

 هاكحو ،\ هاوس كاحي ملو ملعلا لهآ نع ىذمرتلا هاكحو س قاحساو

 . ةيعفاشلل اهجو ىدررولملا

 روهملا وهو ء اهلك دالبلا لهأ مزل ةدلبب ىؤر اذا : هلبانتم اهيناث

 : لانو 0 هفالخ ىلع عامجالا ربلا دبع نبا ىكح نكل ص ةيكلاملا دنع

 ناسارخك دالبلا نم دعب اميف ةيؤرلا ى عازن ال هنأ ىلع اوعمجأ

 ٠ سلدنألاو

 ادحاو مكحلا ناك داليلا تبراتت نا : ةيعفاشلا ضعب لاتو

 طبض قو : لاق نأ ىلا ح رثكألا دنع بجي ال 0 ناهجوف تدعابت ناو

 ىنالدبصلاو نويقارعلا هب عطقن ح علاطملا فالتخا اهدحأ ؤس هجوآ دعبلا

 ء رصقلا ةفاسم ردق اهيناث ڵ بذهملا حرشو ةضورلا ىف ىوونلا هححصو
 حرش ف ىوونلاو رينصلا ىف ىعفارلا هححصو ىوغبلاو مامالا هب عطت
. ملس
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 ٠ ميلاقألا فالتخا : اهثلاث

 هؤافخ روصتي ال دلب لك مزلي : لانف ىسخرسلا هاكح : اهعبار
 ٠ مهريغ نود ضراع الب مهدنع

 دلبلا لهأل الا ةداهشلاب مهمزلي ال ى نوسنجاملا نبا لوتن : اهسماخ

 سانلا مزليف مظعألا مامالا دنع تبثي نآ الا ةداهستلا هبف تتبت ىذلا

 لدتساو 4 عيمجلا ىف ذفان همكح ذا دحاو دلب هقح ىف داليملا نأل مهلك

 تيثي. مل ناو هدحو لالهلا ىآر نم ىلع رطفلاو موصلا بوجو ىلع هب

 ء رطفلا ى اوفلتخاو ،.موصنا ف ةمبرألا ةمئألا لوت وهو :.لاتت ، هلوتنب
 ء اطايتحا امئاص .رمتسي :. رثكألا لاقو هيفخيو رطفي : ىعفالا لانف

 ٠ ملعأ هللاو ے بهذملا ىف هب لومعملا وه لوألاو : تلق

 نألؤ ث كلذل المتحم لحملا نوكل بانطالا ىلا لاحلا انب ىضفأ دتو
 نارتتاو غ قيقحتلاو طسبلا انيلع حرتقا هل رفغو هللا همحر انماما
 اذهف 0 ماتلا حيضوتلا عم اهلوصأب عورفلا دييتنو ةلدألاب لاوقألا

 ء ءاملنلا ناوخالا رشاعم اي هيف اورظناف كلذلو ڵ\ راصتخالا ةياغ

 رفغتسأ انأو ث حيحصلا ىنعملا نم حيرصلا قحلا الا هنم ذخؤي الو

 لوح الو ث اداننعاو المعو الوق قحلا فلاخ ام لك نم ىلاعت هللا

 دمحم انديس هلوسر ىلع هللا ىلصو 0 ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةونت الو

 ظ ٠ نيعمجآ هبحصو هلآ ىلعو ىمألا ىبنلا

 (ا):ةلاسم- ٢
 نوفيلتلاب لمعلا زاجأ نم ىلع درلا ى هللا همحر ىسيع خيشلا لاق

 هبتشي ال ثيحب الودع هل ممتسملاو ميسلا ف ملكتملا نوكي نأ نكمأ اذا
 ةداهشلا تدآت اذا سايقلا داسفب الو ةئطختلاب انهاه لوقن الف توصلا

 اذه نم ٢ ح ١٦٩٢ ص . ماكحالا باتك ىف ةلأسملا هذه لثم دجت () .
 . خوسنمل
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 : لوقأ ، ىهتنا انكمم هارأ الو ى لالهلا ةيؤر هب حصت اميف اولاق ام ىلع

 نم مالك ويدارملا نم تعمس اذا كلذكو ك اذكه هيف مكحلاف اذه نكمأ اذاف
 مهنآ اوثدحآ مهنأ ىنغلبو ؟ هلوق ذخؤي له ملكتملا هنأ هيف كشت ال

 ٠ انه ويدارلا ق هصخش ىرت رصم ق ملكتملا ملكت اذا

 . باوجلا

 نا هنأ ىدنع كلذك وهف نوفيلتلا ةلأسم ف ىسيع خيسلا ثحب ىلع
 ىق هتداهش لبقتو هلوق ذخؤي نمم ناكو اقيقحت ملكتملا فرعو حص
 ةحصو هطبض ءارتتسالاب حصو فرع دقو ث هب ذخؤي هنآ ةثداحلا كلت

 ةئداح لكلو ث نمزلا رورم ىلع ددجتن ثداوحلاو ث ويدارلا كلذكو ح هلقن

 ح هرثأ ىلا هنم جوحأ هرظن ىلا ملاعلا نا اولان هلاثمأو اذه نمو مكح

 ثحب ىلع باوجلا ىف ةلأسملا هذه ىف ىدنع ىذلا عسولا تلذب دتو

 وهو هللا همحر ىليلخلا مامالا مايأ ىف نامع ىلا لسرملا برغملا ءاملع
 ٠ ملعأ هللاو ، تئش نا هعجارف دوجوم

 :ةلأسم ٢

 هين ريغ نم راهنلا تقثو رطفأ مث امئاص حبصأ نا رفاس أ ف

 ؟ فالتخالا هقحلي مأ ؟ ةرافك هيلع له ليللا نم

 باوجلا ٢

 فاخي ستطع وآ عوج وآ ضرمك راطفالا ىلا ةرورض هنأجلآ نا

 ليلدب عنص اميف سأب الف هيلع ىوقتلا ديري ودع هلباق وأ ك اكاله هنم
 قو . ءاسأ دقف كلذ نم ءىش نكي مل ناو { حتفلا ماع ةياحصلا لعق

 ٠ ملعأ هللاو ى رظن ةرافكلا موزل

 :ةلأسم ؛٤

 فيكف هلتقف اراهن هنطو ف ناضمر رهش ق لكأي الجر ىأر لجر ف

؟ كلذ ىف مكحل ١
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 باوجلا

 هعوجر نكمي س تالامتحا هل نأل ى ءادتبا هايا هلتق لحي ال

 مدعب رقأ ولو ىتح لب ، هلقع ىف للخ وأ ضيرم هنأ وآ هرفس نم

 . دحاو لكل هلتق زوجي ال لب ء رصيف ائالث باتتسي ىتح لتقي الف رذعلا
 زوجي ال لب س دوقلا هلتات ىلعو لدعلا مامالا هلتق ىلوتي امناو
 كنيب ناك اذا » : ثيدحلا ىق ءاج هنل ةباتتسالا دعب الا هنم ةءاربلا

 ٠ ملعأ هللاو ، « هرتس كتهت الخ توبكنعلا جسنك كيخآ نيبو

 ٥ ةلأسم :

 ؟ ال مأ لدبلا هيلع له ع هموص ضقتناو اعوطت اموي ماص نميفو

 :باوجلا

 ء نورخآ هبجوي ملو ضعب هبجوآ ث افالخ هيلع لدبلا موزل ف نا
 ٠ ملعأ هللاو 6 ىلا بحآ بوجولا مدعو

 :ةلأسم ٦

 ربلاو زرألا نم الدب اسيب اهجارخا ىزجي له ناديألا ةرطف ق

 كمدعال رجنخلا كلو انتفأ ؟ رفنلا نع ةسيب مكف ى زجي ناك ناو رمنلاو

 ٠ هلهأو مالسالا

 : باوجلا

 لومعملا ريهشلا لوقلا ىلع توقلا لدب مهاردلا ءاطعا حصي ال

 نامع لهآو ، ناسنالا هب باتقي ام بلاغ نم توقلا ءاطعا مزلي ص هب

 ىطعن انكو 0 مهدنع دوجوم هللا دمحب رمتلاف زرألا مهيلع مدع ناو

 عدف مكدنع ريثك رمتلاو س ارمت ىطعن نآ اندصق ةنسلا هذهو ازرآ

 ( هفلخي وهف ءىش نم متقفنأ امو ) : كنيد ف عجشتو علاهلا خيسلا كنع
( باطخلا لصف ٩١ م (
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 حمقلاو زرألا ةميقب كلذ نولعجي امنا مهاردلا ءاطعا ىف نوصخرملاو
 ٠ ملعا هللاو ئ ء اوس ىلع وهف 6 كلذ نود ال

 نيلسرملا ديس مالك نم نيحلاصلا ضاير باتك ىف انأرق : لئانلا لاق
 لوألا ث امهانعمم انيلع لكشأ نيثيدح اندجوف _ ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص _ ىبنلا ناك » : تلاق اهنع ةللا ىضر ةسشتئاع نع
 قفتم ٠ « موصيو لستغي مث هلهأ نم بنج وهو رجفلا هكردي _ ملسو
 : انلاتق _ امهنع هللا ىضر ةملس مأو % ةسنئاع نع ىناثلا ڵ هيلع

 ملح ريغ نم ابنج حبصي ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ناك »
 لهجلا باجح انع حيزت نأ كنم ءاجرلاف س هيلع قفتم ٠ « موصي مث
 ٠ اروجأم كملع رونب

 :باوجلا

 امأو ك مهنم ريثك اهب لمع دقو ، انموق بنك ىف ةنناث ثيداحأ هذه

 : ةريره ىبآ نع ديز نب رباج ثيدحل اهب لمعلا حصي حصي ال مهدنعف انباحصأ

 هبوجأب ثيداحألا كلت نع اوباجآو س ارطفم حبصآ ابنج حبصأ نم »
 نود ملسو هيلع هللا ىلص _ هب صاخ رمآ كلذ نآ ايحضوأو اهرهشأ

 عابتأ انيلعق ء ماع هلوو صاخ :هلعفو هلعف نم هنأل ص ةمألا رئاس

 ليلدب هيف انلخدي مل ام هلعف صوصخ قف لخدن الو هلوق مومع

 عيمج دنع لمعلا ىضم اذه ىلعو ص انخيش مالك نم مهفن اذك « ىجراخ

 . ملع هللاو س اثيدحو اميدق بهذملا لهآ

 نومئاصلا لكآ اذا ناضمر رهش ىمئاصل ةفوقوملا ةرطفلا ىف لوقت ام

 اوعجر مث اهتقو توفي الئل برغملا ةالصل اوماق مث الوأ اهنم ائيش
 نم اهريغ نم ءىش لكأب اولصفي مل اذا مهل كلذ حصيأ اهنم ىقابلل

؟ ماعطلا
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 َ باوجلا

 كورتملا ماعطلا ناك نا س وهو ليصفت هيف ىدنعو ، فالتخا كلذ ىف

 لكألا اوكرتف راطفالا تقو لوآ ىف هولكأ ول نيرضاحلا نع لضفي ال
 مهعبسل ءافيتسا لكألل مهعوجرب سأب الف ةالصلا توف فوخ عبسل ا ليتق

 مامطلا ىف ناك نا عبشلا دعب لكألل اوعجري الف الوأ اوعبست نا امأو

 5 اهيلع ةدايزلا لحت الف ةعبشم ةلكأ وه امنا ةرطفلل فوقوملا نأل ةلضف

 ٠ ملعأ هلل ١ و

 سيل نآ لوق نم ناضمر ىف بارسثب هسفن ايحأ ىذلا رطضملل له

 ؟لدب هيلع

 َ باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ك لديلا بوجو مدعب ال وتت ظفحأ ال

 ٠ ١ _ ةلأسم :

 ة رطف هويأ هنع جرخي له ئ رطفلا ديع ليبق دلو لجرلل دلو نا

 جوزلا مزلي مآ نادبألا ةرطف اهسفنب اهمزلت له ةينغلا ةآرملاو ؟ نادبألا
 ؟ اهنع اهجارخا

 ١ باوجل َ

 اهبوجو تقو : ليقف ، رطفلا ةاكز بوجو تقو ىف ءاملعلا فلتخا
 مزلت ال لوألا ىلعف رطفلا رجف عولط : ليقو س رطفلا ةليل سمست بورغ

 امناو ڵ بوجولا تقو دعب دلو هنأل سمنلا بورغ دعب دلو نم نع
 علطب مل ام ةليللا كلت دلو نمع مزلتف ىناثلا ىلعو س هلبق دلو نمع مزلت

 دعم دلو هنأل هنع رطف ةاكز الف رجفلا عولط دعب دلو نمف ث رجفلا

. ملعأ هللاو ، مهفاف بوجولا تنو
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 :ةلاسم ١

 : ليت ث دتعنم ردصلا نم جراخلاو سأرلا نم لزانلاو : رثألا ىف
 قرف له و ؟ ههجو ام 6 امهضقني ال : ليتو ئ ةالصل ا و موصل | ضقنب

 ؟ دمعتي مل وأ هطرص دمعن اذا ام ينيب

 : باوجلا

 مدلاب هيبستثن وهو 0 حضاو هجولاف رمحآ امد دقعنملا كلذ ناك نا

 بناج فقو ص ةالصلا بناج ىف اذه ص ءوضولاو ةالصلل ضقانلا حوفسملا

 تالوضفو طالخألا نم ناك نا امأو ص اسجن علب هنأل ى ىلوألاب موصلا
 ءىنلاك راص ادقعنم ناك امل هنآ ضقنلا هجوف طاخملاو ماخنلاك ندبلا

 : ىناثلا لوقلا هجوو ى ةالصلاو موصلل ضخغان ءىنلل لكألاو ى لوكأملا

 ةرنكل سانلا نم ريثك ىف اذه لاثمآ ثودح رثكي امناو ااكآ كلذ سيل هنأ

 امك ث ىولبلا مومعل هنم زرحتلا نكمي الف ةجزمألا فالتخاو طالخألا

 دصاتمب قئاللاو ىدنع حيحصلا وه اذهو ئ قيرلا علب ق مهل صخر

 ىلعلا هللاي الا ةوق الو لوح الو ملعأ هللاو ةحمسلا ةلهسلا ةعيرشلا

 ٠ ميظعل ذعلا

 :ةلأسم ٢

 لادبالا ىلع نكمتي ملو ناضمر رهست نع موص لادبا همزل نميف
 ؟ همزلي اذام هيلع تفدارت ضارمأل كلذو ايناث رهسلا لبقأ ىتح

 ٢ باوجلا

 هضتقي مل نام ناضمر ءاضت نم ءىش هبلع نم نا : ءاملعلا لوتب

 ناضمر لخد ١ ذا هناف رذعل ءاضتلا رخآو ىرخآ ةرم ناضمر ءاج ىتح

 انيكسم ىضاملا ءاضق نم موي لك نع معطيلو رضاحلا مصيلف ىناثلا
 نع رثألا ءاج اذكه رهشلا - ا دعب هضقيل مش هيلع ام ددع ىلع

٠ ملعأ هللاو ، ملعلا لهأ
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 ناضمر عييضت نع ءاضقو الدب ارهسث موصي نآ رجؤتسا نم ف
 هباصأ وأ ارارطضا رفاس ناو ث رهشلا لالخ ى ارايتخا رفاسي نأ هل لهف
 رراشل ا لالخ ت سفنت وأ تضاحف ة رم ١ رجأتسم ١ ناك وآ رطفآف ضرم

 لضفت ؟ ازاوجو اعنم ءاوس فا ق را رطضا او رايتخالا نآ مآ هل وآ

 ٠ باوصلا ىلا كاياو انيدهي هللاو باوجلاب انخيش

 . باوجلا

 نكل سأب الف ارارطضا امآو ، كلذ هل ىضترأ الف ارايتخا هرقس امأ

 ، ىضقو رطفأف رفاس رفس ىلا رطضا نا هنأ هرجآتسم ربخي نآ ىنبجعي
 تضاح نا ةأرملا اذكو ث هقح نم اذه نأل ضرمب رطضا نا اذكو
 ا_هنأل رابخا ىلا جاتحت اهبناج ىفو الصتم اهرهط دعب تضت تسفن وأ
 لك ىف فالخلا دجويو س ىضاملا فانتنسا ىلا جاتحي الو كلذب ةفورعم

 ٠ ملعأ هللاو ى هتركذ ام

 :ةلأسم ٤

 ىه امأ ؟ اهيلعو هيلع اذام ناضمر رهش راهن ىف هنجوز حكن نميف

 ؟ اهعقاو نآ ىلا اهعدخ هنكلو ى ةيضارب تسيلف

 :باوجلا

 ىلاعت هللا ىلا ةبوتلا هيلع ناك ناضمر راهن ق ادمع هتجوز عماج نم
 ته ركآ نا الا ىه ١ ذكو ك رهشلا نم ىضم ام ءاضتو 6 ظيلغختلا ةرافكو

 ٠ ملعأ هللاو ۔ هيلع حايصب ولو هعفد عيطتست ال ثيحب

 ٥ _ ةلأسم :

لكأ همدتت اذا فاقوألا نم ناضمر رهسث ماوص ةرطفل لوعجملا ى



- ١٣٤ 

 كلذ دعب اهنم لكألا زوجي لهف س ةرطفلا هذه ريغ نم هريغو رمتلا نم ءىش

 ؟ زوجي ال مآ

 : باوجلا

 الوأ لكؤي نأ مزلي هنا ءاملعلا لوقي مئاصلا ةرطفل فوقوملا لاملا نا
 فوقوملا لاملا ريغ نم الكأ اومدق ناف س هريغ همدقتي نأ لبق نم راطفالل

 نيماعط لكآ ناك اذا صخري نم مهنمو س كلذ دعب فوقوملا نم اولكأي الف

 اذا ىغبني نكلو ے اهوحنو ةالصك لمعب لصاف ريغ نم دحاو سلجم ىف
 ةرطفلا لام نم رمتلا ضعب اورسيلف ةنسلل ءافتنا رمتلا ميدقت اودارأ

 ء فالخلا نع اجورخو ةنسلل اعابتا خوبطملا زرألا لبق هولكأيل
 ٠ ملعأ هلل ١ و

 :ةلأسم ٦

 راطفالا ةينب عجر مث ناضمر ى ارفاسم هنطو نم جرخ لجر ف

 لخد املف ى هنطو لخد ىتح لكأب ملو % رفسلا دح ف رجفلا هيلع قسف

 ؟ ء ىن هيلع له 6 لكأ هنط و

 َ باوجلا

 هرطفآ ىذلا هموي ةداعا هيلعف كلذ هرفس ىف رطفأ دق اذه ناك نا
 مل ناو ةداعالا مدع ىف ضعب هل صخري هنآ بسحأو ؤس طقف نطولا ف

 رهشلا ءاضق هيلع بجويو لحي ال نطولا ىف هراطفاف رفسلا ف رطفأ نكي
 ٠ ملعأ هللاو 6 ةرافكلا عم

 :ةلأسم _ ٧

 هجالع نم هل دبال ملآ هكردأف ح كرايمل ١ ناضمر رهش مئاص لجر ق

 ىلعف ٧4 هدسج عبمج ثمع اهنأ ىلع رعشنس اف اهب برضف 6 ة ربأ برضي

 ىلع ام هيلع مأ هموي لدب هيفكي لهو ؟ هموصل ةرطفم ةربإلا نوكت له اذه
؟ ر ذع ريغ نم ١ دمع رطغخم ١



_ ١٣٥ 

 ً باوجلا

 هللا ىلص ىبنلا رصع ف نكي مل ثداح ءىش ربإلا برض نا : لوقأ
 ء داهتجالا ليبس هليبس امناو ث رثألا ىف دجوي ال كلذكو _ ملسو هيلع
 اذه ىق انيلتيا نحنو ء اليلق الا نومودعم نامزلا اذه ىق داهتجالا لهأو

 ّ ملعأ هللا : لاقي امف ص هلهآ نم انسلو داهتجالا ىلا عجرت ماكحأب نامزلا

 هيفكي سيل نآ ىآرو مئاص وهو ةربإ برض ىلا جاتحا نا ىدنع ىذلاو
 اذخآ ، سأب نوكي ال نآ ىسعو ء ةكلهلا نم ةيجنتلاك كلذف اهنودب جالعلا

 ءاذغلل حلصي ىذلا ىنعأ % ىذغملا لخادلاب مايصلا ضقن نا : لوقب نم لوتب

 ءاملعلا لأساو ، ىدنع اميف كلذب سأب الف ءاذغ ال ءاود اذهو ث ءاودلاب ال
 لوح الو ليبسلا ءاونس ىلا مكاياو انيدهي هللاو ء هتارظنو دوعس خيشلاك
 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو

 :ةلأسم ٨

 ؟ موصي الو ىلصيو ؟ ىلصي الو موصي نم مكح ام

 ؟باوجل - ١

 كرت :ناو 6 قفانم وهف انواهت ةالصلا كرت نا ) لصي الو موصي نم

 ٠ ملعأ هللاو ے موصلا كرات اذكو ے كرشم وهف ادحاج

 :ةلأسم ٩

 { لالهلا ةيؤر نودب ةرهشلا ىلع رطفنو موصن نآ انل زوجي له

 ؟ نيفلاخملا عبمج نم ةرهسلا ذخآو

 7 باوجلا

 سأب الو : ةليتقلا لهآ نم ةرهشلا ةداهشب راطفالاو موصلا زوجي

٠ ملعأ هللاو 6 كلذب



. ١٣٦ 

 ٠ :ةلأسم

 نوب زفيلتل ١ وآ وي د ١ رل ١ رايخأ ىلع رطفنو موصن نأ انل زوجب له

 ؟ اهوحنو قربلا وأ

 َ باوجلا

 مهنمو َڵ كلذ زاجأ نم مهنم ح برغملا لهآ اهيف فلتخا ةلأسملا هذه

 كلذ ىف مكحلا هنم نوديري قرشملاب مامالا ىلا اوبتك مهنأ ىتح منم نم

 هنت هنآو كلذ ق ملكتم ١ ةفرعم ةحص كلذ ق ربعي هنا : لوقنو ئ مهباجأف

 نم موصلا باب ق كلسلا ىباتك علاطو 6 الف كلذ نود امآ 6 لوبقم

 ٠ هللا ءاش نا :7 دجن ) ٢٧١ ( ةحفص

 :ةلأسم ١

 ةيراع ىهو ةينارصن مأ تناك ةيبرع ةأرما مئاصلا ىلع ترم اذا

 ضقنت له ص سأرلا ةفوسثكم ث نيفتكلاو نيدنزلاو نيتبكرلا ةيداب نيقاسلا
 اهآ رف ءعىضونملا ىلع ثرم اذا كلذكو ؟ مئاصلا ىلع موصلا ةآرملا هذه

 ؟ هءوضو , ضقنت لهف

 : باوجلا

 وهو { مارح ىعرش عوسم الي ادمع ءاسنلا نساحم ىلع ةيؤرلا

 عه ةئبس ةلاح ضرألا كلتب مكسولج ةلاحو س ءوضولاو موصل ا ضقني

 تاروجحملا باكترا نم ملسي ملسملا داكي الف ڵ نهترشاعمو نهتطلخ
 هللاب الا ةوق الو لوح الو ناعتسملا هللاو ث ةلخادملاو ةطلخلا ببسب
 ٠ ميظعل ا ىلعل

 : ةلأسم ٢

 لوخد دنع راهنلا ةعبار ىلا كشلا موي مصي مل نم مثأي له

؟ ناضمر رهش



_ ١٣٧ 

 َ باوجلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري هنأل كلذ لعف نم منأ ال

 رطفي مث ، ربخب ىتأي هلعل بئاغلا عجريو رفاسملا لصي ىتح راهنلا ةعبار
 ٠ ملعآ هللاو 6 لالهلا حصي مل اذا كلذ دعي

 هيقلو ث لسغلا ردابو ث هراهن ىف ناضمر رهست ىف لجرلا بنجآ اذا
 همزلت له ء ةمهم ىف هثداحو هيلع ملسف ةقالع هنيبو هنيب هقيرط ق لجر

 ؟ ءىش هبلع ال مآ ؟ طقف هموص عايض وآ ؟ ةرافكلا

 : باوجلا

 ءاملا ىلا مقيلف اراهن ناضمر رهش ف مالتحاب لجرلا بنجآ اذا

 ئ هيلع ءىش الو فقي مل اذا ء مالسلا در الو ميلستلا هرضي الو اعرسم

 ٠ ملعأ هللاو ، هموي لدب هيلع : ليقو

 :ةلأسم ٢٤

 هيلع لهو ؟ هموص صقني له ناضمر رهش ق مئاصلا عاز اذا

 ناك اذاو 6 ناسنالا فوج ق لخدي مل عوزلا ناك اذا ةرافك مآ لدب

 هي دازو ملألا ةدش هتكردآو مئاص وهو ناضمر رهش ق اضيرم ناسنالا

 ؟ سمشلا بورغ لبق هتعاس ىق رطفي نآ هل له ء كالهلا فاخ ىتح ستطعلا

 :باوجلا
 كلذ لدبو ؤ كلذ ىلع ةدايز ال هسفن هب ىبحي ام ردقي رطغب نآ هل

 رهشت ق ءات ى ذلا نعو ا ال : ليقو 4 هيلع : ليق % هيف فلتخم مويلا

 موصلا ضقن نأل ، هنم جرخ امب عرجتي مل نا هيلع ءىش الف ناضمر
٠ ملعأ هللاو ے جراخلاب ال لخادلاب



_ ١٣٨١ 

 جحلا باتك

 :ةلأسم . ٩١

 ءادأل رحبلا ف بوكرلا عيطتسي ال ىتح نسلا ف نعط لجر ىف
 اورصي نآ هتثرو نم افوخ هتايح ف رجؤي نآ هل زوجيأ جحلا ةضيرف
 ؟ هتيصو ىف اهب ىصوآ اذا لاملا ىلع

 : باوجلا

 دجو دق ناكو 6 ةغليمل ١ ةحصلا عوجرو ةردنلا نم سيآ ا ذا

 تفعض ىتح ءادألا عيضف بوجولا طورش هل تمتو انقباس ةعاطتسالا

 ذخآ هنأل هتايح ق ةرجألا زاوج هل ىرن انهاهف هتردق ترذعتو هاوق

 مل اذا امآو 6 ةيصولا ةعاضا نم افوخ نيدلا رومأ ق طوحألاو مزحألاب

 دعب ىنغلا دجو امناو همره لبت ىنغلاب بوجولا طورش هيدل لمكتست
 عربت نا الا جحلا هيلع بجي الف بوجولا طورش هدنع لمكت مل اذهف مرهلا

 ٠ ملعأ هللاو & هسفن ءاقلت نم

 ٢ _ ةلأسم :

 هيلع هللا ىلص _ ىبنلا ربق ةرايزو ى ةرمعو ةجحب ىصوآ نميفو ا
 هللا ىلص ىبنلا ربت رزي ملو رمتعاو جحف الجر اهي رجآف ملسو

 نم صقنآ امم لقأب ةزايزلاب رخآ الجر ىصولا رجأف _ ملسو هيلع
 ةرجأ ١ نوكت نملف لوأل ١ رجألل وآ ةثرولل ؟ ةلضفل ١ ؟ لوأل

 ١ بآ وجل :

 هوحلاص نا الا ةجحلا رجأتسم ىلا عجار ةرايزلا ةرجأ نم لضف ام

ملعأ هللاو ى زئاج اذه لثم ق حلصلاف % رارضا الو ٠



١٣٨١ 

 + :ةلأسم

 عجرب مآ ركذ ثيح مرحيآ ئ تاقيملا نم مارحالا جاحلا ىسن اذا

 ٠ روجأملا تنأو اندفأ ؟ تاقيملا ىلا

 : باوجلا

 ، هنم مرحيو 0 تاقيملا ىلا عجري نأ طوحألاو س فالخ ةلاسملا ىف

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم . ا

 رجأتم لا دلب نم هنع جوجحملا ناك اذا جحلا ديري نمل نيتعكرلا ىف
 هيف ىلصيف هنع جوجحملا تيب ىلا ىضمي مث لبق هلزنم رجأتسملا عدويأ

 ناك اذاف ؟ هنع جوجحملا تيب نم مآ رجاتسملا تيب نم رفسلل جورخلاو

 دعب هتيب لخدي نآ رجأتسملل هركي لهف هنع جوجحملا تيب نم جورخلا
 ؟ هنع جوجحمل ا تيب ىف ىلص ام

 : با وجلا

 عيمج زهج نيعم موي ىف جورخلا مزع اذا هريغ نع جحلا ديرم نا
 هلزنم عدو مث هناوخاو هناريجو هلهآ عدوو هتلحار ةيهو هبابسأ

 هلهآ ىلع هفالختساو رفسلا لاوحأ ريسيتب امهبقع هللا وعدي نيتعكرب
 نيتعكر هيف ىلصو ىصوملا لزنم ىلا بهذ كلذ لعف اذاف ث هلاومآو هدالوآو

 جح ول امك هنع جوجحملا تيملا نع امهنأ ايوان رفسلل جورخلا ةنس ىهو

 نأ ىغبنيف هيف ىلصي صوصخم ناكم هتيب ف هل تيملا ناك ناو ، هسفنب
 باب ىلع فتون نآ هنلحا رب رمآ امهنم ملسن اذاف \ كلانه ناتعكرلا نوكت

 هسفنب جحو ايح ناك ول نآ تيملا لعفك كانه نم اهبكريف لزنملا كلذ
 ننسو بادآ هذهو ص ىغبني اذكه ى ارئاس قيرطلا ىلا هجوتي مث

 5 كلذ دعب هتيب ىلا دوعي نآ هل هركبو معن ؤ ايوجو ال ابابحتسا ةيعرم

٠ ملع آ هلل ١ و



 :ةلأسم ٥

 تفقوآ اذاو : هصن ام ىملاسلا انخيسث نع تدجو : لئاسلا لاق

 اذه ىف ثحبلاو ، نيتعكر كلزنم ف لصف جورخلا تدرأو كتلحار
 جوجحملا لزنم ىف ىلصي نأ همزلي وأ هلزنم ف ىلصي له ث ةراجالاب جاحلل
 دبدب دلب نم هنع جوجحملاو رورس دلب نم رجأتسملا ناك نا تيأرأ ؟ هنع
 ىف هنع جوجحلملا تيب ىف ىلصي ىتح هنورظنني ال تارايسلا لهأو

 ؟ ال مآ جرخيو رورس ف ىلصي نأ هل له دبدب

 ه باوجلا

 نوكت س هسفن نع جحي نم قح ىف كلذف ىملاسلا انخيش مالك امأ

 ٠ هدجسم ق وأ هتيب ق هتالص

 ف وأ هنع جوجحملا تيب ىف هتالص نوكتف هريغ نع جاحلا امأو
 ء كلذ الا حصي الو ث هربق دنع وأ ڵ صاخ دجسم هل ناك نا هدجسم

 بوكر فق ةحارلا بابسأ نم هسفنل رجأتسملا هبلطي امب ةربع الو
 ملاعم ىف نونسملا وأ بجاولا ضراعي ال كلذ س اهوحنو تارايسلا

 تقو اذه صى رفسلل هجوتلا دنع الا ةالصلا هذه نوكت الو ص نيدلا

 هذه ءاضت دعب ام هجوب هترايس بوكرل اذه لتحيلف ك اهتيعورشم
 ٠ ملعأ هللاو ه ةالصلا

 ةالصلا هذه ىف ةينلا ظفل فيك : هل تلق ى اعجارم لئاسلا لاق
 ؟ هريغ نع وأ هسقن نع جح ءأ وس

 رقسلو \ رفس لكل جورخل اب سبلتلل ةنونسملا ىه هذه : لاق

٠ هريغل اهنم دكآ جحلا



_ ١٤١ 

 ؟ اهيلصي تقو ىآ فو : هل تلت ح اعجارم لئاسلا لات

 بوكرل هرا د نم جورخلا دارأو هتلحار لحر اذا اهيلصي : لانت

 ٠ بكرو هترضاحو هلهأ عدو اهنم ملس اذاف هتلحار

 كلذ ق مزع ١ ذا رصعلا ةالصو رجفلا ةالص دعي اهيلصيأ : هل تلت

 ؟تقولا

 ىلا اهريخآتو ڵ سمشلا نم نرق برغي وآ علطي مل ام سب ال : لات

 ٠ نكمأ اذا بحأ بورغلا وآ عولطلا لامك

 هل ادبو رفاس وأ اريثك وأ اليلق رخأتو ىلص اذا تيآرآ : تلق
 ؟ ةالصلا ددعي عوجرلا

 رفسلا نيبو هنيب عطقي مل ام رضي ال ىدنع ليلقلا هرخآت : لاق

 تقو عطقي مل ام عجر منت ١ رفأاسم جرخ 7 ١ ذكو 6 ضرف ةالص

 ٠ ملعآ هللاو 6 ضرق

 ٨ ةلأسم :

 جحلا عيطتسي ال ىح نع وأ تيم نع ةجح رجآتسا نميق
 ردوصغ جحل ا ادصاق ةجحلا هنع رجأتسملا دلب نم ريجألا جرخو هسفنب

 عنم وآ جاحلا هنم مرحي ى ذلا تاقيملا لصي نآ لبق هقيرط ق

 ريجأل ١ ١ ذهل لهف 6 نيرحبل ١ ق وآ ةب دوعسل ١ ةكلممل ١ لخدي نآ لبق الثم

 هيف عنم ىذلا ناكملا ىلا هنع جوجحملا دلب نم هتيرط نم هعطتت امع ءانع

 لضفت ؟ تام اذا امنيبو عنم اذا امنيب قرف لهو رجأ هل سيل مآ

. باوصلا كبقلي هللاو باوجلاب



١٤٢ 

 . ب اوجل أ

 ىه ىتلا عناوملا نم هريغو توملا عنام نيب كلذ ف قوف ىل نيبي ال
 مارحالا ىف لوخدلاو تاقيملا دعب جحلا نم عنم ناف ع هللا لبق نم
 ناو ، ريجلا تام نا كلذ هثراو ىلعو ، مامتالل هريغ بيني نأ هيلعف
 ىصولا ىلا وأ ىصوملا ةثرو ىلا امامت ةرْجذلا در هيلعف لعفي مل
 ىلا هريسم ق ىنعت وأ لكأ ام ردقب ةرجألا نم هل لهو س رجؤملا
 وهو ث كعم ناك نا هلصآ وأ كلسلا علاطف : نالون ؟ الوأ عناملا ثودح

 همزلتف اهكلميو ةرجألا ريجألا قحتسي ىتم : ىف اوفلتخاو ، هنم طسبأ
 مامتا ىلع ربجيو ، دقعلاب اهقحتسي هنأ كلذ ىف ليق ام صخرأو ؟ اهتاكز
 ٠ ملعأ هللاو ، ادحاو الوق لكلا در همزل عنام ريغب كرت نا امآ س لمعلا

 :ةلأسم ٩

 ةنسلا هذهب ةجح ىنمزلتف نالف نم اذكو اذك عقو نا : لاق لجر ف
 ؟ هيلع اذام ةلبقملا

 7 باوجلا

 . ملعآ هللاو ، ةنسلا كلت ةجحلا هتمزل هنم عقو كلذ نا : لانت نا

 ٠ _ ةلأسم :

 ىنلاو ةنسلا هذه ق راص ىنم ق جاجحلا فوقو نأ مكملع ف امك

 ةدعقلا ىذ مامنك ادحاو اموي قرفلا ناك ولو ص انعم عباسلا مويلا ق اهلبق

 مني لهف ، لامتحال اي انلقل ت اهجل ا كلت ىق هن اصقنو انعم ١ ىلع جحل

 ء ايفاك ايفاسش انايب ةلأسملا هذه ىف انل نيبت نأ وجرن ؟ ةفصلا هذه

 ٠ كقفوي هللاو

 :باوجلا

 املكو ص رملا اذه نم ةريح ىف ىسفن انأ ىننآ هللا مكمحر اوملعا
.٠ 

مهيتآن ةيؤر ةحض نع كلذ مهلاله نأب ىنباجآ هدجأ نم كلذ نع تثحب



١٤٣ 

 لوق ةلأسملا ىفف كلذك ناك ناف ث ةيقربلا تالآلاب ةيئانلا راطقألا نم

 نم لكل لاله وهف ضرألا نم ةهج ف لالملا ةيؤر حص نا هنآ رثألا ف
 لوقب ذخألاو ، كلذ ريغ ليقو ث ايندلا لهأ عيمج نم هربخ هغلب
 نم ةهج ىف ىلاوتي نأب ، نكمم لمتحم مهلوق قدصو افيعض ولو زئاج
 ةهج ىف نييفاو نيرهسثلا كنيذ ىنعأ ث نانوكيو ، ناصتان نارهست ضرألا
 علامللا دعابت عمو 4 ةيرحبلا عم ةيلبجلا ىضارألا ىف اميس ال س ىرخآ

 رحب ىلع تبرغ اذا سمشلا نآ عاذو عاش هنآ ىرت الآ ڵ براغملاو

 ء اهريغو رصم دالب ىف رصعلا هيف ىلصت هنيعب تتولا كلذف سراف
 اذه ررقت دتف س دحاو تقو ىف راهن نيرخآ دنعو ليل موت دنع اذكهو

 ٠ توبئلاو ةحصلا لمتحم هولاق امف ، رتاوتلاو ريسلاب

 ىف امأ ؟ هدجن نيأف مهنم ناهربلا ةدايز انبلطو مهلوق ضرن مل اذاو

 صاخ وه امم اهوحنو مرحلا رمسشألاو رطفلاو موصلاك ةصاخلا انتدابع
 جحلا كسانم ىف امأو ، انباسح ىلع هيف اندمتعا دقف اندلب و انب
 اوكلم دتو ، لون اذامو عصن اذامف الاو ء مهدلتن نأ ةرورضلاب مزليف

 مهنأ ولو ، ناعتسملا هللاو ث مهفلاخ نم اوربجاو هيلع اورطيسو ناكملا كلذ

 لوح الو ص مهبر دنع مهل ملسآ ناكل ةمالل ةرح نيدلا رئاعش اوكرت
 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةونن الو

 :ةلأسم ١٦

 ؟لالحا ريغ نم سأرلا قلحل ةينلا ام

 ؟ باوجلا

 ةرمع وأ جح نم لالسحالا ريغ ىف لجرلا نم سأرلا رعسث قلح امآ
 هقلح نس كلذكف هريفوتو هكرت نس امك هناف ث ةنسلا ءافتتا كلذ ى ةينلاف

 رهنش ١ و عاش ام وه ةنسلا نم هقلح نآ ل دي اممو 6 لضفأ لوأل ١ و

ش رفومو قلاح نيب اوناك مهناف _ مهيلع هللا ناوضر _ ةباحصلا نع



- ١٤٤ 

 . هركني ملو مهنم دحأ ىلع بعي مل _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىفطصملاو
 ح هركني مل هنا ثيح ىتوكسلا عامجالا نم لب ةيريرقتلا ةنسلا نم اذهف

 كيذؤيأ » : ةرجع نب بعكل _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقف اضيآو
 اذه لدف « دتفاو قلحا » : مالسلا هيلع لاقف ؤ معن : لاقف « ؟ كماوه
٠ملعأ هللاو ، اهعابتا هيف ةينلاف ع ةنسلا نم قلحلا نأ هوحنو



١٤٥ 

 ناميالا باتك

 تارافكلاو روذنلاو

 فصن مزاللا مأ عاص ثلث نيكسم لكل ةالصلا ةرافك ىف ىزجي له
 ؟ هريغو زرألا نم عاص

 8 باوجلا

 ثلث ىطعأ نمف ك حمقل ا وآ زرألا ىطعا نمل رثألا ق نالوق امه

 فصنلا ىطعأ ناو 6 ىدنع هآزجآو ءاملعلا لاوتآ نم لوقب ذخأ عاصلا

 ٠ ملعأ هللاو ئ لضخأآو طوحأ وهو نسحف

 ٢ ةلأسم :

 ؛ سشورقلاب نزولا نم رمتلا وأ ربلا وأ زرلا نم نيكسملا قحتسي مك

 7 باوجلا

 نم اشرق نيثالثو ةتس نزو نيكسم لكل ىطعي نأ هب لمعن ىذلا

 ةميتب طعيلف بوبحلا نم هريغ وأ ارمت ىطعأ نمو ث ىتانلا ربلا وأ زرألا
 ٠ ملعأ هللاو ، لاوتآ ةلسملا فو 0 ىنبجعي اذكه٤ هدلب رعس ىلع كلذ

 ٣ _ ةلأسم :

 ةرافك ال و 6 ةيصعملاب رذنلا ىلع ةيصعملاب نيميلا سايق حصي

 : باوجلا

 كلذف ةرافكلا طاتسال اهي رذنلا ىلع ةيصعملاب نيميلا سايق امآ

 هيف درو ةيصعملاب رذنلا نأ ے صنلل ضراعم سايق هنأل ىدنع حصي ال
( باطخلا لصق ۔ ١٠ م )



_ ١٤٦ 

 هللا ىلص _ هلوت وهو ، اضيآ صن نيميلا ىف اذكو ، ةدح ىلع صنلا

 نع رفكيلف هنم اريخ هريغ ىآرف ءىش ىلع فلح نم » : ملسو هيلع
 ىف دروو س صنلاب نيميلا مكح وه اذهف « ريخ وه ىذلا تآيلو ؤ هنيمي

 اذهف « مدآ نبا كلمي ال اميف الو ، هللا ةيصعم ف رذنال » : رذنلا
 لاقي نآ نع الضف دقعنم ريغ ، هلصأ نم لطاب رذنلا نأ ىلع لدي

 نيتسلا الك ق انه مكحلاف ّ مكحلا ىف انترتفا انه نمف ث هب ءافولا بجي

 هتاحلاو همولعم ىلع مكحلا لوهجم لمح وه امنا سايقلاو مولعم

 : لوق دجوي معن ى انه هل عضوم ال نآ كل نيبتف امهنيب ةعماج ةلعل هب
 سفن كلذ ةرافك امناو ث ةيصعم لعف ىلع فلاحلا ىلع ةرافك ال هنا
 تاياور ضعب ىف دجوي امناو سايقلا لبق نم اذه سيلو س كرتلا
 ٠ ملعأ هللاو ع اذكه ةرافكلا ركذ طاقساب ثيدحلا

 :ةلأسم ؛٤

 ؟ همزلب ١ 7 رذن "ىلع هلل : لات نميف

 :باوجلا

 & ريغ ال نيمي ةرافك هيلع : ءاملعلا نم ريثك لاق ء فالتخا كلذ ى

 ء ةلظلغم ىأ ث راهظلا ةرافك هيلع : موق لاتو ث انيعم ائيس ركذي مل ثيح
 لوألاو ث نيمويب وأ موي موص ةعاط مسا هيلع قلطي ام لتأ هيلع : ليقو
 : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لاق هنآ رماع نب ةبقع ثيدحل ؤ حصأ

 ٠ () « نيميب ةرافك رذنلا ةرافك »

 ةظلغم ةرافك هيلع نا لاق نم امأو : ةياهنلا ىف دشر نبا مامالا لاق
 هدشتتن ال روذنلاو ناميألا ماكحأ نأ ىآ 6 عامسلاو سابقلا نع جراخ وهف

 ٠ ملعأ هللاو 6 ظيلغتلا بسانت ال و راهظلا ماكحأ نم ائيش

 )١( ملسم هجرخا .



١٤٧ 

 ٥ ةلأسم :

 نيرشع ةرافك لكل ىصولا لاكف تاظلغم تارافك سمخب ىصوآ نميف

 ر اص من & ء ان ١ ق نيرشعل ١ عمجو 6 عاص ثلث نيكسم لكل اع اص

 نأ هيفكي لهف ث نيعبرأل نورشعلا تراصف عاص فصن نيكسم لك ىطعي
 هلعف مأ نيلوألا ىطعآ امك نيتسلا مامتل نيعبرألا قوف ارفن نيرشعلا لمكي

 ؟ فنآتسيو ضقن

 : باوجلا

 ىلوألا نيعبرألا قوف انيكسم نيرشعل عصآ ةرشع فوي نأ هيفكي
 ث هيلع ىنب اذا لوألا هلعف لطبي الو ص انيكسم نيتسل اعاص نيثالث لمكيف

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم . ٦

 ةرافك لكل ىمصولا لاكف ، تاظلغم تارافك عبرأب ىصوأ نميفو
 مولعم لك نودي نيكاسملا ىطعب راص مث ءانا ق هكرتنو ئ اعاص نبرشع

 مهاطعأ هنأل ءاطعالا ىف اوواستي مل نكل س نيتسلا ددع لمكأ ىتح

 ؟ ال مآ هلحف حصي لهف ضعب نم رثكأ مميضعب لانف طيضنم ربغ ءان اي

 ة باورجل ١

 هبلع لد ، انرظن ق نيكسم لكل عاصلا ثلث ىفكي الو س اذه ىفكي ال

 ىلع مهلك نيتسل ١ ىنعأ مهيطعيو ئ ع ااص فصن دحا و لكل ىطعي نأ

 ةاكز ءاطعا فاخب تاراغكلا ءاطعا ق لضفتلا حصي الو ح ءا وس

 ٠ ملعأ هللاو ك اهوحنو نادملا

 : ةلأسم _ ٧

: صنلا عم ٠ أطخلا لتق ةرافك ىف ةنمؤملا ريغ قتع زاجأ نم ةجح ام



_ ١٤٨ 

 . باوجلا

 ٨٩٩. نع هظفحأ الف لتتلا ة رافك ىق ةنمؤملا ريغ قتع زاوج امآ

 % ءافولا لهآ نم نكت مل ولو ءىزجت ةدحوملا ىنعي كلذ لئاق لعلو

 رارتنالا قلطم ىلع ةيآلا ف ناميالا نومحي هبابراو ے دوجوم لوت كلذف
 لوق نوكب نأ نكميو 0 مالسال او ناميالا فدارتب ليق امك س ديحوتلاب

 طرش هنآ ىلع هللا ىف ناميالاب فصولا نولمحيو ث ةكرشملا ءازجاب ذاش

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةحص

 :ةلأسم ٨

 ؟ ال مآ ءارقفلا همعطي هلل هب رذن امم لكأب نأ ناسنالل له

 ١ باوجل ّ

 ةرافك نع هادآ وأ ى الفن وأ اضرف ةقدص هاون امم ناسنالا لكأب ال

 ٠ ملعأ هللاو ص هم قدصملا

 ؟ زرلا نم اهب ىصوملا ةالصلا ةرافك ىف نيكسملا ماعطا رادقم ام
 ؟ عاص ثلث ىفكي مآ ربلاك عاص فصن وه له

 : باوجلا

 لكل عاص فصن نوكب تارافغكلل هئاطعا ىق ريلاك ىدنع زرألا نا

 هلكأ ق جاتحي وهف ( هؤانع لتو 6 رلا نع هنمث دا ز ناو هنأل نبكسم

 ك نمس الو ما دا ربغم ولو غوسي ريلاق 6 ربلا نم رثكأ ما دالا ىلا

 ء ردقلا ق ربلا ةيمك ىآ ، هلثم وهف ، نمسلا نودب هلكأ نكمي ال زرألاو

٠ ملعأ هللا و



._ ١٤٩ 

 ٠ ١ _ ةلأسم :

 ; اهب ىصوملا ةالصلا ةرافك ىف زرألا نم نيكسملا ماعطا رادتم ام

 ؟ رثكأ مآ لتآ مآ اعاص قحتسن آ

 : بآ وجلا

 اممو & زرألاو ريلا نم عاص فصن نيكسم لك ىطعي نآ راتخأ ىنا

 ٠ ملعأ هللاو 6 امهتميتب امهنود

 ١ _ ةلأسم :

 ناجنف برشي وأ ائيس لكأي ال نأ ميظعلا هللا مساب فلاحلا ف
 لكأب هم دنني ال نأ هيلع مسقم لجر م دخ وآ برش وآ لكأف ٥ وهم

 ؟ برش وآ لكأب

 : باوجلا

 هلعفي ملو هلعفي نآ فلح وآ ص هلعبفف انيعم ائيسث لعفي ال نآ فلح نم

 . ملعأ هللاو ع اهب فلح ىتلا نيميلا ةرافك هيلعو ثنح ع هلعف تاف ىتح

 : ةلأسم _ ٢ ١

 ق و 6 ةيعكل ١ هتغلبو ٥ وهشو اثبع نالاف دنع لكآ نأ ثمرح : ل انت ق

 ء باوجلا

 افالتخا ميرحتلا ىف اوفلتخا .ءاملعلا نآ ؤهو دحاو مكح نيتلآسملل
 نيمي ةرافك مرخملا ىنلع نا : هيف ليق ام صخرأو ث ةددعتم لاوقأب اريثك

 ريبختل ١ ىلع مهتوسك وآ نيكاسم ة ٥رشع م اعطا وآ ةبقر قتع 6 ةلسرم

. ةميركلا ةرآلا ف امك ّ مايا ةثالث اث مايص مدعملا زجاعلا ىلعو ص ةثالتلا ق



١٥٠ 

 بذكو روز وه امنا س كلذب مرحي ال مارح هيلع هنا لالحلا ى هلوتنو

 هنم كلذ اولزنآ وأ ءارتفالا اذه نع ةرافك كلذ اولعجف ك هللا ىلع ءارتفاو
 . ملعأ هللاو ى هنع فلحلا ةلزنم

 ٣ ةلأسم س :

 سمخ نموصيل اهنم هاجن نا هللا دهاعو ى ةدس ىف عقو لجر ف

 ء اهيف عقو ىتلا ةدشلا نم ىلعلا هللا هذقنأف ڵ ناضمر ريغ نم نينس

 ٨ رطفآف ضرمف رهشأ ةثالث ماصخ أ هيلع هللا دهاع امب ءافولا ى عرشف

 زجع هضرتعا مث الماك الوح ماصف ث هضرم نم ةيفاعلاب هيلع هللا نمغ

 6 رطفأف ؤ موصلا ةلصاوم ىلع ةردخملا مدع امهنم ىآر ضرمو

 ؟ هند_هع نمو هموص ةلصاوم نم جرخم هل له ؟ هللا كمحر ىرت امف

 ٠ هللا كمحر اندفآ ؟ ديدج نم ددجي نأ هبلع ممأ

 ١ باوجل :

 » مهبذعيل ال مهمحريل قلخلا قلخ هللاو س هسفن بذع لجرلا اذه

 » ىضغ تثقتقيس ىنمحر « : ىسدغف ثيدح فو ئ نيمحا رلا محرأ هناف

 ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل اهبتكاسف ءىش لك تعسو ىتمحرو ) : لاقو
 . )١( ( نونمؤي انتايآب مه نيذلاو

 بانتجاو هنا رومأم ءادأ ىلع انمقتسا نا ىلاعتو هناحبس اندعو دقف

 دعولا الو \ داعيملا فلخي ال وهو ء انل هتمحر بتكي نآ س هيهانم

 اذهف هتايونمب الو هتارومآمب آبعي ملو ىغطو هيلع درمت نم بذعي امناو

 نا ىرآ كتلآسم باوج معن ؤ همايقلا موب هرانب هبذعي نآ هيلع قح

 هللا دهع ةراقك ىهف انيكسم نيتس ماعطا ظيلغتلا ةرافك لجرلا اذه رفك

 )١( ةيآ فارعالا ةروس ١٥٦ .

 



_ ١٥١ 

 هللا ءاش نا اذه هيزجيو قاطي ال ءىشب فلح نم ةرافك ىهو هتاثيمو .
 مكحأ هبيعيو ملعأ هللا و ٠

 ؟ ١ ةلأسم :

 ؛ ىخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ثنحلا ةرافكو روذنلاب ءافولا بجي له

 7؟باوجل آ

 كلذ هنم .نكمتي ىنم ىخارتلا اهيق زوجم د هريغفكتنو روذنلاب ءافولا نا

 ةردابملا ناف لاح لك ىلعو ث روفلا بوجوب اليلد ملعن ال ذا ك ايلك انكمت
 ٠ ملعأ هللاو ع ناكمالا عم ةبولطم تاريخلا ىلا

 :ةلأسم _ ٥

 & نالف هدلو ناتخ دنع ىنالفلا روثلا حبذي نأ هبلق ىف ىون لجر ف
 ق دحلا غلب روثلاو 6 عبس نبا هناتخو نبنس سمخ نبا نآلا دلولا و

 ؟ ال مآ رخآ روئل هتين لدبيىو روتل ١ ق فرصني نآ هل لهف 6 ربكل أ

 : باوجلا

 ناف ى ترذن : لقي مل ام س رخآ روث ىلا ةينلا ليوحتب سأب ال

٠ ملعأ هللاو 6 هريغ زوجي الو وه مزل : لاق



_ ١٥٢ 

 حاكنل أ باتك

 ء هنس ةرننع ىتنثا ىلا نينس رثع نم اهنس ص ةميتي مع ةنبا هل نميف

 معلا نباو ، ةورث نم ولخت ال ىهو ص ىبنجأب اهجوزي نآ ديري خآ اهلو
 اه دخأل تبنكف ئ "ىل ١ ةيهتنم ةيضقل ١ و ؤ هسفنب اهجو زتي نأ دبريب

 نم ر انخت ذئنيحو 6 غلبت ىتح ةميتيل ا هذه ہحكنن ال نأب اهمع نب ا و

 المع ث مهريغو معلا دالوأ نم هاوهت نمب قحلتو ث ءافكألا نم تعاش

 مكنم وجرن ؟ نولئات متنأ امف اهجيوزت عنم اعمسي مل نا نكل س ثيدحلاب
 ٠ هذفننل ةيضقلا هذه ى هنورت ام

 : باوجلا

 تءاسث نم راتختو غلبت ىتح ةنبالا جيوزت نع معلا نباو خالا رجزي

 اعيجو بدآ هتني مل نمف ى اهجيوزت منم فيرشلا عرشلا نا : امهل لاقيو
 ٠ ملعأ هللاو ء اذه ىلا ريشت ةميركلا ةيآلا ناف عدتري ىتح

 ٢ _ ةلاسم :

 مألا تجوزتف ء اهمآ رجح ىق تناك مع دالوأ اهل.ةميتي ةنبا ى
 اهي ىلوثلا مهانيآرف ث :معلا ءانبأ اهبلط مث ك اهلاوخآ دنع ةنبالا تلقتناو

 اهب جوزتلا عنم ةيضاملا مايألا ىف انيآرو ث مهيلا اهانعزنف لاوخألا نع

 نم الك نأل ةقهارم نآلا ىهو ث ءالؤه نم تءاش نم راتختو غلبت ىتح
 دالو عم رقتست داكتال ىهو ث اهب جوزتلل اهبلطي لاخلا ءانبأو معلا ءانبأ

 { اهنأسث ىف عازنلاو اهيف رجاشتلا رثكو لاوخألا عم مايقلا بحت لب معلا
 لهف ى مهنع طرفتف مهيلا اهوليمتسي نأ لاوخألا نم نوسئخي معلا دالوو

 جوزتلا رجح كرتت مأ اهغولب لبق ازئاج معلا دالوأب اهجيوزت ىرت

. اهاوه قحلتو غلبن ىتح هلاح ىلع اهب



_ ١٥٣ 

 :باوجلا

 نمنفنأ ف ررض نميلع شخي مل اذا _ ءاسنلا ىماتي ف ىنبجعي
 غولبو كاردالا لبق نحوزي ال نآ ةينبلا حالصاب ةلفاكلا ةنوؤملا لبن نم الو
 { ةمالسلا ةفصلا هذه ىلع كرتلا ىف نأل ، رايتخالاو دشرلا
 جيوزتلا ق مكاحملا ىآرو تركذ امم ءىش دتق ناو ث ائيش اهب لدعأ الو

 نم هوحنو معلا نبال اهجوزت نكلو س جرح الو سأب الف ةيحلصأ
 مدعو ف غولبلا دعب اهيلع هنم فاخي ص انيد ةتث نكي مل اذا ءايلوألا

 نم نوكيف ث هنم اهسفن جارخاو اهدقع لح عيطتستال نآ _ هيف ةبغرلا
 كفنت ال ىتلا ةراهقلا هتوق ةلابح ى اهعقوآ هنأك اهجيوزت ق ببست

 ةلمجلابو ص اذه ىف رظناف س اهيلع فخآو لهسأ فيعضلا ىبنجألاو ، اهنم

 ء نينثا نيب تمكح ام ىنتيلو س ىقتا نا ءانعو بعت ق مكاحلا ناف

 . ملعأ هللاو

 ٣ _ ةلأسم :

 لهو ؟ ناطلسلا مأ ؟ همأ ءايلوأ ؟ مكلاب قحلملا حاكن دقع ىلي نم
 ؟ مينزلاو ىعدلا نيبو هنيب قرف

 . باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو س همآ ةيصع هتيصع مهنم لكو س دحاو ةثالثلا مكح

- 

 ٤ ةلأسم :

 ليكوتلا اذه لهف ث هتيلو جوزي نأ انيفلاخم نم ادحأ لكو نميف
 ىلا ةيلولا رمآ عجريف زئاج ريغ مآ ؟ اندنع هتوبثب مكحيف انبهذم ىف زئاج
 ٠ جيزتلا هتيلو بلطت امدنع ىلولا ةجحلا لنت مل نا ناطلسلا

 7 :باوجلا

هيف رثن الو ئ فلاخمو قفاوم نبب اذه لثم ق قرغف الو ح ةملسم



_ ٤ ١٥ 

 ىه هتيضر نمب .وآ امولعم اصخش هل نيع ءاوس ائسش بهاذملا فالنخا

 ٠ ملعأ هللاو ح اهل ائفك ناكو

  

 ٥ ةلأسم :

 ناكو ى ناركس وهو هتمرحم ءىطو اذا ءايلوألا نم هريغ وأ بأ ى
 انه هتبيال و نوكت مآ اهيلع هتدالو ىقبن لهف 6 باصتغ ا و هنم رهتتي كل ذ

 ؟ ااثم ناطلسلا ىلا وأ ءايلوألا نم هريغ ىلا عجرتو كلذ هلعفب ةطقاس

 : باوجلا

 نع الو ةنسلا ىف ائيس اهيف ظفحأ ال انأو ، هريغو اذهب ملعأ هللاو
 طقست بسنلا ةيالو نآ .ىل نييب الو ڵ هيلع اصوصنم نيملسملا راثآ

 بسنلا ىف ىلو اهل دجو نا نكلو س ىصاعملا بوكرو روجفلا ببسي

 نم ىلوآ وهف الاو س هريغ اهحاكن دتع ىلوتي نآ ىلا بحأ ناك هريغ

 ٠ ملعأ هللا وء نيملسملا ةعامج نمو مكاحلا

 ٦ _ ةلأسم :

 ائيش تكرتو ، نيركذ نيدلو تكرتو تكله مث ةآرما جوزتن لجر ف
 قادصلاو 0 مهيبأ دي ىف مهلامو مه اونبو راغص دالوألاو ى ةكرتلا نم

 ، قادصو هنم ثاريم اهلو س تام مث ىرخأ ةجوز جوزتو ى ةكرتلا لكو

 نوكيأ ث نويد ةلمج هيلعو ث هيلع قاب ةكلاملا دالوألا مآ قادصو
 ىف مدقملا وه لوألا قادصلا مأ ؟ ةيوسلاب نويدلا ةلمجو ناقادصلا
 ؟ ءافولا

 : باوجلا

 هطابتراب : ةلداعلا ةجحلا تماق وأ لوألا قادصلا اذهب ىصوأ اذا
 ق عرش نويدلا عم تاقادصلاو ىناثلا قادصلا عم هيلع ناك هتمذم

. ملعأ هللا و ء حيحصلا ةكرتلا



 ۔_ ١٥٥

 :ةلأسم ٧

 ؟ اهحاكن لحي له ء هيوبأ دحأ نم لجرلا اهثرو اذا ةمألا ى

 : بآ وجل {

 .. ملعأ هللاف همأ نم اهثرو ناو % الف هيبأ نم اهثرو نا

 :ةلأسم ٨

 ؛ رخآ ىبنجأل جاوزلاب ىبنجأل نيتكولمم نيب عمجلا حصي له
 : باوجلا

 ء رئارحلا حاكن ىلع رداقلل ءامالا جوزت زاوج ق ءاملعلا فلتخا دت

 فاخ نا رئارحلا نع زجاعلل لكلا هزاجآو \ نورخآ هعنمو ضعب هزاجأ
 تنعلا هنع عفدت اهنأل ىبرغم وهو طقف ةدحاو هل لحت لهو ث تنعلا

 5 انريغل وهو رئارحلاك عبرأ وآ س نالوق ةنراسثملا روهسثم وهو ناتنثا وأ
 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٩

 ؟ رخآ لجرل هتنباو لجر ةآرما نيب عمجلا زوجي له

 . باوجلا
 هعنمو ضعب ههركو ضعب هزاجأ ئ عمجلا اذه ىف ءاهقفلا فلتخا دق

 . ملعأ هللاو « بهذملا ىف ةثالثلاو ے نورخآ

 ٧٠ :ةلأسم |

 ءاجف ع نيترم اهقلط دق ناكو ةيلهاجلا ىف ةآرما هل تناك نميف .
 ( ٠ مالسالا ى اهتلط مث 2 هل اهرتنأف مالسالا

 .. : باوجلا
 ء هب ةربع ال ةيلهاجلا ىف هقيلطتو هلبق امل ةبج مالسالا

٠ ملعأ هلل ١ و



_ ٥٦ ١ 

 :ةلأسم 1

 تءاجو اهوئطو اذاو ، اهؤطو مهل له موقل تناك اذا ةمألا ى

 ؟ مهنم نوكي نمل ع دلوب

 : باوجلا

 ز لكلا ىلع .اهؤطو مرح موق نيب ةكرتشم ةمألا تناك اذا

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٢

 ة دوسو ص انثو ىبأ ندب ةبتع و 6 4 عم ز نب ديع ةيضق ةفص امو

 : باوجلا

 هللا ىلض _ ىبنلا ىلا ءاج صاقو ىبأ نب دعس نا هيضقلا ةفص

 هعمز نب دبع هعمو ةعمز ةديلو نبا ديب اذخآ ةكم حتف موي ملسو هيلع

 ىلا دهع صاتو ىبأ نب ةبتع ىخآ نبا اذه ث هللا لوسر اي : دعس لاقف

 ىنم هناف ةعمز ةديلو نبا ىلا رظنا ةكم تمدق اذا : ىل لاق ث هنبا هنأ
 ةديلو هتدلو .ىخآ اذه هللا لوسر اي : ةعمز نب دبع لاقف ء كيلا هضبقاف

 وه اذاف دلولا كلذ ىلا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ رظنف هارف ىلع ىبأ

 دبع اي. كوخأ وه ةعمز نب دبعل لاقف ا صاقو ىبأ نب ةبتعب سانلا هبس
 رهاعللو شارفلل دلولا » : كيبأ سثارف ىلع دلو هنآ لجأ نم ةعمز نبا

 هيلع ىرأ ىناف ة ةدوس اي هنم ىبجتحا » : ةدوس هنجوزل لانو ، « رجحلا

 » ؟ خاب كل نسيلف ة ةدوس ان هنم ىبجتحا اك تاناأورلا ضعب قو « ةبتع هبيش نم

 .ملعأ هللاو ھ ١

 : ةلأسم _ ٣

رمأي هنا : رثألا ف ليق ث اهانز ةعم ققحت اذا لجرلا ةيلو ىف



. ١٥٧ 

 دقعلاب رمألا هل حصي ؟ كلذ ىف قرفلا ام س دقعلا رضحي الو اهجيوزتب

 ! ؟هروضح هل حصيالو

 ١ با وجل :

 هعفرت امك دقعلا رخحي الو اهجوزي اهيلو نوك امآ س لجرلا ةيلو نع
 هتوبثب لوقأ الو هارأ الو رثأ ىف اذه ىلع فقأ مل ىناف رثألا نع

 ء عامجا الو ةنس الو باتك نم اليلد هل ىرآ الو ڵ بوجولا قيرط نم

 لجرلا ىلع مرح اهانز ريتسنتاو تنز اذا ةآرملا نآ رئألا ىف هدجن ىذلاو

 ح اهحاكنا ىلولا ىلع مرحي كلذكو ى ةدودحم ريصن ىنح : ليتو ص اهحاكن

 دووسنلاو دقاعلا ىلعو ث اهيلع لادلا ىلعو هريغل اهتبطخ بطاخلا ىلعو
 ىف هاندجو ام اذه ث اهبنذ ميظع نم باتملا نلعتو اهبر ىلا بوتت ىتح
 ق هلعلف ملعلا لهآ نم دحآ هلاق ناك ناف تنآ هتركذ ام امآو ؤ رثألا

 اناسحتسا مهلعل دقعلا روضح نم هوعنمو ث هتنلعم ف ال ىنزلاب ةمهتملا
 ابوجو ال ث ةمهتلا ىف اهسفن تقلأ ثيح اهب ةناهتساو روضحلل احابقتساو
 هللا ءاش نا ماقملاب ايفاو دجت ىمظن نم حاكنلا باتك ى رتاف كلذل
 ٠ ملع ؟ هللا و

 ٤ _ ةلأسم :

 اهيلع در املف 6 هيخأ نبا اهجوزي نأ دا رآو ةنبا ٥دنع لجر ق

 ىلل لهف 6 ركم ىهو هديرأ ال : تلانو تيبأ هيخأ نبا جيوزتب ةرونملا

 ؟ اهاضر نودب اهجيوزت

 . باوجلا

 نهعاضبأ ىق ءاسنلا اورمتسا » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لات

 اهتمص اهنذاو رمآنست ركبلا » : اضيأ لاقو ٠ « نهئاوهآب نهوتحلآو

 ىتلا حاكنلا ناكرأ نم نكر ءاسنلا ءاضرقف ئ _ اهيلتت ف امع برعت بيثلاو

٠ ملعأ هللاو 6 لطاب حاكنلاف ضرت مل ناف 6 اهلامكم الا حصي ال



 ۔ ١٥٨١

 ٥ _ ةلأسم :

 مهنم ىلوأ نم س لاوخأو مآ ةوخا اهلو جيوزتلا ديرت ةآرما ىف

 ؟ اهحاكن دتعي

 . باوجلا

 . حاكنلا دقع ةيالو نوكلمي الو ءايلوأب اوسيل نيروكذملا ءالؤه لك
 نا ةيصعلل ةيالولا نوركن امناو 4 جيوزتلا ق بناجألا ساانلا رئاسك مهو

 مكاحلاو 4 ذئنيح ةآرملل ىلو الف 6 ميهي اومدع ناو ح مهنم دحأ دجو

 . ملعأ هللاو س نيملسملا ةعامجف مكاحلا مدع دنعو 0 اهل ىلو ال نم ىلو

 : هرهوج ق _ هللا همحر ىمل اسسلا انخيش لوت ق لوقن امو

 ادجو دق هل زوفلا كلذف

 الئل ىنوجوز : لاق ةافولا هنكردأ نيح لبج نب ذاعم نع ىور امكو
 ؟ زوفلا هل فيكف س بزعأ انآو تومأ

 : بابلا اذه ىف اضيأ هلوتو

 ىفو دم حيسي ١ ة ةيرط ىه و

 ىفطصملل اه رغ نكلو اهدب

 . ا رخز نيملسمل ١ عيمجلو انل هللا كلعج ء كلذ انل نبي

 7 باوجلا

 ةلزعلاو ةهزنلاو تاولفلا ىف ةحايسلاو ةبوزعلا نا ص قيفوتلا هللابو

 هتنبرط اهنوك ىنعمو ث مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع حيسلا هقيرط ىه
 ايندلا رومآ نم ءىش هلغشي الئل هبر ةدابعل غرفتيل هسفنل اهراتخا هنآ

 تابن نم لكأيو ث ليللا هنج ثيح تيبي ث ةجوز الو تيب الو هل لام الف
اعرش كلذ سيلو ؤ نويراوبحلا مهل لاقتي هموق نم ةفئاط هعمو ؤ ضرألا



 ۔ ٥٨٩!

 نم جوزتلا دارأ نم عنمي الو ث هنم ارايتخا هكلس لب هتمأ ىلع هبجوأ
 ٠ ه :ام لهآ

 _ ملسو هيلع هللا ىلص _ انيبن ةقيرط وهف لهأتلاو جوزتلا امآو
 خيشل ا لوق ىنعم وهو ء هيلا بدنو ء هيلع ثحو هتمآ ق هنس دتو

 _ ىذطملا ةنسف ث هيلي ىذلا تيبلا رخآ ىلا ىفطصملل اهريغ نكلو
 داهجلاو ىهنلاو رمألل سانلا هطلاخمو جوزتلا _ ملسو هيلع هللا ىلص

 & ابجو دق هل زوفلا كلذف : خيسثلا لوقو س دجاسملا ىف ةعامجلا ةالص ةمزالمو

 جوزتلا كرتف هنيد ىلع رطخ ريغ نم ةبوزعلا لامتحا ىلع ردق نم ىنعي
 ىف لوخدلاو لايعلا نوئش ةاناعمو ةشيعملا باستكا رطخ فوخ هل رسيأ
 ىذلا ريقفلل اصوصخ نيدلا ىلع رطخ ابلاغ اهنم دلوتي ىتلا ايندلا رومأ
 » ا رفك نوركد نأ رقفلا داك » _ ملسو هيلع هللا ىلص ب هلوننل ء هل لام ال

 باسنكالا رطخل لب اهتاذل نيدلا ىف لضفأ ةبوزعلا نأ هانعم سيلو

 ىلع هقح ف لضفأ جوزتلاف هنم ملس نمو ث طقف لايعلا ةاناعمب لاغتشالاو
 . مكحأ هيبغيو ملعأ هللا و ى لاح لك

 ٧ _ ةلأسم :

 فالتخا ىلع نيملسملا نيب جوازتلا ف ةمالعلا خيشلا اهيآ لوقت ام

 ةلاح ىلا آرظن كلذ ريغو ةيضابألاو ةعيشلاو ةنسلا لهآ نيب ىآ مهبهاذم

 كلذ نع انوديفأ ؟ مهتدحو دييأتو نيملسملا نماضتل ةيعادلا فورظلا هذه

 . هتاضرم ىلا اعيمج انتفوم هللاو ث الاح ةيعاد ةلأسملا ناف

 : باوجلا

 رارحألا نآ رصبلاو ملعلا ىلوآ نع رثألا نم هملعن ىذلا نا

 ىلوملا مهو ةنسلا ىق مهؤانثتسا ءاج نم الا ضعبل مهضعب ءافكآ نيدحوملا

 عنمي الو ؤ مهيف فالخلا دجوي اضيآ ءالؤهو ع لاقبلا و ماجحلاو جاسنلا و

 همحر _ بطقلا لاق ڵ كرشملاو كولمملا دبعلا امهو نانثا الا عامجالاب

 نيروكذملا ةعبرألا ىنعي ث ءالؤه نم دحاوب ىلولا و ةآرملا تيضر اذا _ هللا

حيحصلاو ، سم ولو : ليقو ، سمي مل ام قرغي : ليقو ع امهنيب قرفي مل



1 ١٦٠ 

 عضوم ق لاتو % سمي مل ولو قيرفتلا مدع حيحصلا نأ ىنعي لوذلا

 . ادحوم جوزلا ناك اذا سمي مل ولو ضام حاكنلا نأ ىدنع قحلاو : رخآ

 ديع خيسلا لات { معن 6 هسفن ءاتلت نم قلطي نأ ءاش نا الا ص اهل الااح

 لات ى اهنيد ف امنتفي فلاخم نم ةيلو جوزي ال : لينلا بحاص زيزعلا
 رذعلا اهيق عطقي ال ىتلا عورفلا وهو بهذملا لمشي ام دارأ : حراشلا

 وآ هنع فرصلا بحي ال ىتح ةيضابالا نيد ةيمحل اهنتفي ال فلاخم امأ

 ىلولا نكل ڵ ساب الف كلذب هئانتعا مدعل وأ كاذ فرعي ال هلبأ هنوكل

 رحلا نآ مالعألا ةذباهجلا هيلع ىذلاو 0 مانملا قيقحت لصاحو ص هريغ

 هحاكناو هحاكن زئاج مالسالا ناكرأ عيمجب نئادلا ةلمجلاب رقملا دحوملا

 ةباحصلا رصع ندل نم ةمألا عيمج لمع رتتسا هيلعو ةنسلا تءاج كلذبو

 فااخلا لهأ جتيوزنتن نوعنمي باحصألا ضعب نأ الا 0 مهيلع هللا ناوضر

 ىلا جوزلا اهرجي نأ ةآرملا ىلع افوخ ءاوهألاو عدبلا لهآ نم اوناك اذا

 نم ادنتسم عنملا ملعن الو ص هتلالضو هتعدب ىلا اهوعدي وآ دسافلا هبهذم

 ء ةلسرملا حلاصملاب هنع ربعملا ةلالدلا سايق باب نم الا ةنسلاو باتكلا

 ىق اذه هعنم ىلع رثكألاو س هب ذخألا زاوج ىف لوصألا ءاملع فلتخا دتو

 ذخألاو هزننلاو ناسحتسالا ىلع كلذ اولمح نا امآو ى ميرحتلا باد

 اهيلوو ةآرملا فلاخت اذا اميف كلذ لكو رخآ ىنعم كلذف طوحألاو مزحألاب

 حاكنلا زاج اقيقر ولو دحوم صخش لوبق ىلع اتفنا نا امآ س جيوزتلا ق

 ٠ قيفوتلاو نوعلا هبو ملعأ هللاو هخسف دحأل حصي الو
 ۔=۔=د۔`٠

 ٨ ةلأسم ب :

 ىه اذاف اهجرخيو اهعصلخيل لجر ءاجف رئب ىق تعقو ةآرما فو

 زوجي لهو ؟ هديب اهكسميو اهيلا رظني نأ هل زوجي له ص ةيراع ةفسشكنم
 ؟ سكعلا ق سكعلا

 : باوجلا

 سمي نآ فوخم رمآ نم ةيجنتلا لاح ىف ناك اذا لجرلا ىلع سئب ال
هنكمت مل اذا اهتروع رظن وآ ةروعلا نم اهسم ولو ةيبنجأ ةآرما ولو ىريو



 س ١٦١

 مرحت الو 6 هماقم موقي ءاسنلا نم دحأ كلانه الو ك كلذ نودب اهل ةيجنتلا

 مرحت ال كلذكو 4 كلذ دعي اهجوزت دارأ نا رظنلا وآ سملا كلذب هيلع

 ذجر نم كلذ ترشاب اذا ىه كلذكو ء اهمراحم رئاسو اهتنباو اهمآ هيلع

 ٠ ملعآ هللاو هلك كلذب مثا الو ةمرح ال هل ةيجنتلا لاح ىف

 :ةلأسم _- ٩

 ىبأ نب ىلعل حيحص _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا عنم لهو
 اذا : لبت هنأل ةمطاف قوف ماشه نب لهج ىبأ تني جاوز نع بلاط

 جوزتي نآ هل سيلف اهقوف لجرلا جوزتي ال نآ اهيلو وآ ةآرملا تطرتشا

 ؟ قلطي نآ الا

 : باوجلا

 ماق دقو _ ملسو هيلع هللا ىلص هنم حيحص منملا كلذ معن
 جوزلا ىلع اهيلو وأ ةآرم ١ طرش لبت نم كلذ سيلو 6 رينمل ١ ىلع ابيطخ هي

 جوزب هتيلو جوزب نآ ىرخألا ىلول عنم كلذ لب ع اهيلع جوزتي ال نآ

 االعم هدورول _ ملسو هيلع هللا ىلص هصئاصخ نم وهو { ىلوذلا

 « دحاو ناكم ىف هللا ودع ةنباو هللا ىبن ةنبا عمتجي ال » : هلوقب

 وأ ةآرم ١ طرش امآو » اهما ر ام ىنيبرب ىنم ةعضب ( : هلوقل ح ها ذآ ميرحتلو

 هتبثأ ن ٥٠ مهنم 6 عورفلا ق طوسبم فااخ هبفغ اهيلع جوزتي ال نأ اهيلو

 ٠ ملعأ هللاو 6 هلطبأ نم مهنمو

 ٠ ٢ _ ةلأسم :

 نم دحاب اذه انالف جوز كل لانتو دحأ ءاج اذا : ناديبع نبا لان

 جوزت نأ كل زاج ىلولا فرعت تنك ناف ى اهجيوزت وه ىلي ىتاللا ءاسنلا
 اهنآ فرعن ملو اهجوزت نأ زوجي له ح تخألا ق اوفلتخا و ؤ هتنبا و همآ

 دي سشي ىتحف مامعألا تانبو خألا ةنبا امأو .؟ اهفرعت ىتح ال مأ هتخأ

) باطخلا لصف س ١١ م (



 س ١٦٢

 هذه نيب قرفلا امف ، هنم برقأ هريغ ىلو اهل سيلو اهيلو وه هنأ دوهشلا

 ١ باوجل :

 نبالا ريغ امهل ىلو ال تنبلاو مألا نأ هدارم لعلو س اذه فرعأ ال

 هنا لاح لك ىلعو 0 اذه لبت ىلو اهجوز نوكي نأ ةفاخم كلذو ، بألاو

 همدعو اضرلا اهنم ربتعملا كانهف هعوقو دعب الا دتعلاب ةأرملا ملعت مل نا

 نا : ىلوضفلا جيوزت ىف اولاق مهنأ ىتح ، الف الاو تبثو مت هتيضر نا

 توبث ةهج نمف ةلمجلابو ك لوت ىلع زاج ملعلا دعب ىلولاو ىه تيضر
 دعب ولو امهاضرب تبثو ص ىلولاو ةآرملا اضر نود تبثي ال هنأ حاكنلا

 عاقيا زاوج ةهج نم امآ ، اضرلا لبق ىآ ص هلبق هلوخد عقب مل ام دتعلا

 لبق اهرواسثي نأ نود ةآرما ىلع دتعي نآ هل ىغبني الف رومأملا نم دقعلا

 مل ولو ث امارح بكر لوقن الف لعف ناو 4 اهيلو هب هرمآ اميف عوقولا
 . ملعأ هللاو ، ملعلا دعب الوبق ةدمعلا نأل هتيلو ًايفرعي

 ةيجوزلا قوقحب مكحيو تبثي له نونجملا وآ ىبصلا جيوزت ف

 ؟هيلعو هل اميف

 ١ باوجل :

 ديعس ىبآ مامالا نع باوج هيف دجويو ءاملعلا نيب فالتخا كلذ ىف

 اهب لخدو هلتع ناصقن لاح ف جوزت اذا هوتعملا جيوزن زوجي ال : لاق

 كلذب ةأرملا هيلع مرحتو س هوحص دعب همتأ ولو ث حاكنلا كلذ تبثي

 ء هلتع ةيبغ لاح ىف هسفنب دقعو جوزت دق نا ا ديأ هل لحت الو ث ءطولا

 اذهف زييمتلا بهاذ لقعلا بئاغ وهو اهب لخدو هيلو جيوزتلا هل لبت نأو
هد سقفآو بهذملا لهآ نم ءاملعلا ضعب هزاجآ ، هيف فلتخي امم



 س ١٦٣

 زاوجب لوقلا ىلع هوتعملا لام ىف قادصلا مزلي له : تلت ناف 0 مهضعب

 ؟ هتوبثو جيوزتلا

 ق قادصلا نوكب نأ دقعلا دنع طرتشاو ىلولا ىلع دقع اذا : تلق

 ىف قادصلا ناك دقعلا دنع كلذ طرتشي مل ناو ث هلام ف تبث نونجملا لام

 نم ءىشب هوتعملا ىلع عجري نأ هل سيلو هل نماض وهو ص ىلولا لام
 لوبقلاو ىلولا دقعب هل جيوزتلا توبثب لوقلا ىلعو ث هريغ الو قادصلا

 عبتي اميف ىدنع مكحلا كلذكف نونجملا لام ىف قادصلا موزلو هيلع هنم
 ةقلعتملا ةيلاملا قوقحلا نم كلذ وحنو ةوسكلاو ةقفنلا نم قادصلا

 . ملعأ هللاو ، اعنمو ازاوج قادصلا مكح اهمكح نوكي ةيجوزلاب

 قطن وأ ، هنم ةراسشاب جيوزتلا بلط اذا مجعألا ىف لوقلا امو
 ىلع قافنالاو ؟ لام هل ناك نا هلام نم هيلو هل جوزتي له مهفت فورحب

 ؟ هيلعو هل اميف كلذ تبثي اهب هجوزت دعب ةآرملا

 : باوجلا

 اذا رصبلا لهأ نع رثألا فالتخا هيف دجوي اضيأ مجعألا كلذكو
 هسفنب هنم هلوبقو ، كلذ زاج جوزتلا بلط ىف هتراسثإ وأ هترابع تمهف

 ح هيلو نم هيلع حاكنلا لوبق اضيآ زاجو ث لوقت ىلع هنم كلذ لقع نا
 رئاس اذكو مجعألا لام نم ىأ هلام نم هنع قادصلا ىطعب نأ هل كلذكو

 هللاو س اهل اجوز هب تيضرو ، اهسفن ىلع هتلبق اذا ةمزاللا قوقحلا

 . ملعأ

 ٣ _ ةلاسم :

 رجحلا ىف تسيل ىتلا ةبيبرلا جوزت زاوجب بهذملا ىف لوت نم له
 لينلا حرش ىف بطقلا لوق ىنعم امو ؟ دوعسم نباو ىلع لوقب المع
هتنب تمرحو ص مارح : ليقو ، بيبرلا ةجوز هركت ال ليقو : ١٧ ةحفص



_ ١٦٤ 

 تلح ريمضو . تهرك .: ليقو ؤ تلح : ليقو ص ةيببرلا تنب تمرح امك

 ..... ٠ لاوقألا هذه هجو امو ص ةييبرلا وأ بيبرلا تنب ىلا دئاع تهركو

 : باوجلا
 - ؟... ٠©؟0.

 زويسثم اهيف فالخلاف جوزلا زجح ف نكت مل ىتلا ةييبرلا جوزت امأ
 نمو ث تركذ امك نولئانت ص هزاوجب لاق نم ةيباحصلا نمف س ةمألا نيم

 ٧% كلذ ظفحأ الف ةصاخ بهذملا لهآ نم دحأ نع امأو 0 مهريغو نيعباتلا

 ازاوج امهيتلك ق ءاج فااخلاف هتنباو بيبرلا ةجوز امأو ء ملعأ هللاو

 ملو طتف كلذ ى فالخلا ىكح دت لينلا ىف بطقلاو ، اهبركنو اعنمو

 .ملع ا هللاو حجرب

 :ةلأسم _ ٤

 جيوزت زاوجب لوتي نم لوت هجو ام تلأسو س اهباوجل ةنمضتم ىهو ٠:
 ق ع املعلا فلنخا دتف ىبنجأ وهو اهجوزب نمل اهزمآ وآ اهسفن ةآرم ١

 لامكلا طورش نم وأ ةحصلا طورش نم ىه له ث حاكنلا ىلع ةيالولا
 نأ هنع رو ه}هسنملا ق كلامو ىعفالا بهذف 6 اهنودب دتعلا حصيو طنتف

 لجو انباحصأ ١ لانت هيو 4 اهنودب مني الف ةحص طرش دتعلا ىلع ةنالولا

 اهل ءفك وه نمب اهسنفن جوزت نآ ةآرملل زوجي : ةفينح وبآ لاقو ث انموق
 كنذب لاق دقو ى هكلمت ءىشل اهنم عيبلا ىلع اسايق ث ةفيرش تناك نإ الا
 ىلع اضيأ مهتجحو ٢ هنع ةياور هيف اولقنو كلام باحصأ نم ةعامج اضيأ

 : ىلامت هلوتكف 4 باتكلا نم امأ ٠ ةنسلاو باتكلا نم تامومع كلذ

 . ) فورعملاب نهسفنأ ق نلعف اميف مكيلع حانجال دف ف (

 اولاق ، اهسفن ىلع دقعلا ىف اهفرصت زاوج ىلع ليلد اذه : اولاق

 نحكنبي نأ ) : لاقف باتكلا نم ةيآ ام ريغ ق لعفلا نهيلا فاضأ دتو

 اوجتحاف ةنسلا نم امأو ص ( هريغ اجوز حكنت ىتح ) : لانتو ( نتجاوزأ

 قحأ .ميألا » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق وهو سابع نبا ثيدحب
جتحا اذهبو « اهتامص اهنذاو اهسفن ىف رمآتست ركبلاو س اهيلو نم اهسفنب



 س ١ا٥٦.

 ء هبهذم وه امك ركبلاو بيثلا نيب ةيالولا ىف قرفلا ىف ىرهاظلا دواد
 ف مهنع تدجو اذكه ى رفزو ىرهزلاو ىبعستلا لوتي ةفينح ىبآ لوتبو

 ٠ ملعأ هللاو ع ءاملعلا راثآ

 ٢٥ _ ةلأسم :

 جوزت اذا : لات هنأ هنع هللا ىخر _ باطخلا نب رمع نع ىور
 ناو كسمأ ءاش نا رايخلاب ناك ةموذجملا وأ ءاقترلا وأ ءاصربلا لجرلا
 نكل ث ىهتنا ٠ اهنم لحتسا امب اهقادص اهلف اهاطو ناف ڵ قراخ ءاش
 اذا اميس الو اهفاحلو اهبايث اهيلعو لجرلا ىلع تلخدأ اذا ةأرملا نأ ىثحب
 اذاف ڵ تقولا كلذ ق كلذ نم ائيش ىري ال لاح لك ىلعف % اايل تقولا ناك

 مالك ىنعم نأ وأ ! ؟ اهنم باصأ امل قادصلا همزلي لهف ةفصلا هذه اهاطو
 اندسثرأ وأ ، ادمع اهأاطوو كلذ ىأر اذا هيلع هللا ناوضر قورافلا
 ٠هللاكلقنبأ

 : باوجلا

 ملعلا دعب اهئطو نا هنأ ةلأسملا هذه ىف ءاملعلا بتك ىف دوجوملا نا
 كاذب ملعي مل ناو ، لاح لك ىلع اهتادص هيلعف بويغلا هذه نم ءىشب
 بيعلاب ملعلا دعب رخآ ائطو رركي ملف ءطولا دعب ملع مث اهثطو ىتح
 ىلع له ث فالخ ىلع ىنبم فالخ ةفصلا هذه ىلع هيلع رهملا موزل ىفق

 هبلع مآ ؟ مهلأسي مل ولو اهبويعب هوربخيو جوزلل اونيبي نآ ةآرملا ءايلوأ

 وه رصق دقف مهلأسي مل ناف بويعلا نم اهيف ءىش له لآسي نآ وه
 !ذكه س رخآلا لوقلا ىلع هيلع امو س اذه ىلع قادصلا هيلعق هسقنب
 ٠ مل عأ هللاو ، مهدنع

 :ةلأسم - ٦

 ناك ناف ي اروق اهب ىنز مث ةآرما جوزت نم : هحرشو لينلا نم
اهتمرح ىفف هنم دتعت نآ لبق هدعب اهسم مث ىنزلا لبق اهسم دن جو زلا



 س ١٦٦

 نآ لبق جوزلا اهسم مث جوزلا سيسم لبق ىنزلا ناك ناو ، نالوق هيلع

 شارف اهنآ ىلع ءانب اضيآ مرحت ال : ليقو ، هيلع تمرخ ىنزلا نم دتعت
 ةلآسملا ىف نآ لصحتف فرصت ضعبو ح اضياب ىهتنا سمالاب ولو س دقعلاب

 ،هدعب وأ سيسملا لبق ىنزلا عقو نا ىآ ، ءاوس ىلع نيهجولا ىف فالخلا

 سيسم دعب ىنزلا ناك نا ىنعأ ، لوألا فالخلا نا حراشلا لاق نكل
 وهو ىنانلاو اهبوجو مدعو ىنزلا نم ةدعلا بوجو ىلع ىنبم جوزلا

 سمالاب ولو دتنعلاب سنارف ىه له اهنآ ىلع ىنبم سملا لبق ىنزلا عوتو
 ىف نيلوقلا دحأ حجري مل حراسشلاو ، سملا دعب الا اسثارف نوكت ال وأ
 هترابع نم كلذ مهفي امك ةيناثلا ىف ميرحتلا لوق حجرو ع ىلوألا ةروصلا

 ٠ لمأتيلف ليقب ىناثلا ركذ مث مرحت اهنأ مدق ثيح

 ١ بآ وجل ٢

 ىنزلا ةدع نوك ىه هب لوقي نم دنع ىلوألا ىف ميرحتلا ةلع نا
 نوك مدع ىه ةيناثلا ةروصلا ىف تلعو ث اهب ىنزملا ةأرملا ىلع ةبجاو

 ةلع نأ ىدنع ىذلاو س جوزلا اهب لخدي نآ لبق جوزلل اسثارف ةآرملا
 نوكيف ى اضيأ ةيناثلا ىف اهب للعي نأ ةحلاص ىلوألا ةروصلا ف ميرحتلا
 اهب ىنزملا ىلع ةمزال ةدعلا نوك امهادحا ةيناثلا ىف ناتلع ميرحتلا لوقل

 ميرحتلا لوق انه نمف س سملا لبن جوزلل سارف ريغ اهنوك ىه ىرخألاو
 حجر كلذلف ةدحاو ةلع الا ىلوألا ةروصلا ف سيل ذا انه حجرأ راص
 ٠ ملعأ هللاو ةيناثلا ىف ميرحتلا لوق هللا همحر عراشلا

 :ةلأسم . ٧

 رثكآ وأ تاونس سمخ هيلع تضمو هتجوز نع لجرلا رفاس اذا

 اقحال دلولا نوكي لهف هتبيغ ىف جوزلاو نطولا ىف ىهو دلوب تتأ دعبو
 ؟ال مآ هب

: 
 ح . .-

 ٢ باوجلا

٠ ملعأ هللاو ، شارفلل دلولاو هأ رف اهنأل هب قحال وه



١٦٧ 

 ٢٨ :ةلأسم

 اهيلول حصي ، اهل ام ةلقل ررضلا اميلع ىثخي ةميتي تناك اذا
 اهجوزي ال مآ ايلح هب عنصت اهرهم اهمأ ىطعيو هنبا اهجوزي نأ _ اهمعك

 ؟ اهتتافنا ىف اهلام فلت ولو

 : باوجلا

 هسنن ةيحلصأب الماع ال ، اهل حلصأ كلذ ىأرو انيمأ اهمع ناك نا
 ٠ ملعأ هللا و 6 الاف الاو 6 كلذ زاج ةمدتيلل ةبحلصألا ةاعا رمم لب هدلوو

 :ةلأسم _ ٩

 ق لا ناك اذا اهيبأ دوجو عم اهوخأ ةآرملا حكني نآ زوجي لهو

 هغلبت ةجحلا نأل قباسلا فلاخم اننامز نأب ريبخ تنأو نامع ضرأ ريغ
 ىلع اهوخآ ةآرملا حكنأ نا تيآرآ س نوفيلتلاكو نيرفاسملا ةرثكل لاحلا ف

 ؟ كلذ ق مكحلا امف رهملا جوزلا ىدأو جيوزتلا دقعو ةفصلا هذه

 . باوجلا

 ك_لذ غلبيلف ناذئتسالا هغلبيو ةجحلا هلانت ثيحي اهويآ ناك نا

 نه سيؤي مل ام بألا نذأب ىتح دقعلاب خألا لجعي الو س هيلع جتحيو
 نذالا لوصح ليق خألا دتع ناف ررض ةآرملا قحلي ثيحي ًآطابتي وآ هنذا

 سأيلا نوكي وآ نذالا ىتأي ىنح لوخدلا نع جوزلا كسميلف بألا نم
 ٠ ملعأ هللاو بجي لب ىغبني اذكه ع هنم

 ٢٣٠ _ ةلأسم :

 دقع ةرامأ ىف طوطخلا انل نولسري سانأب انيلتبا دن : لئاسلا لاق

 ىلع جيوزتلا دقعن نأ انعسي لهف ، مهريغ اهل ىلو الو ع مهتايلو جيوزت
؟ نكي مل وأ دره هب ناكأ طخلا انفرع نا ةفصلا هذه



٠١٦٨ 

 : باوجلا
 مل ام اهيلو ىلا بسني ديعب نم ء اج طخب ةأرما ىلع احاكن اودنعت ال

 ىلع نيدهاش ةداهشو ىلولا رارتقا نع طخلا كلذ توبثب لدع مكاح مكحي

 ىلا كبيري ام عدف اعطق ال انظ اهنافرعو هبتشت طوطخلا ناف هنذا رذعت

 وآ همدع وأ ىلولا ةبيغ دنع اهيلو مكاحلاف اذه رذعت ناف س كلذب هرارتتا

 ٠ ملع آ هلل ١ و 64 كيب رب ال ام

 ١ ةلأسم :

 ىح حصي ال مآ طتف ىلولا نذاب ةآرملا جيوزت دقعن نآ انعسب له

 هرمأن ١ ركلا ق رثألا قف درو امك اهنذأتسن نأ انمزلي وآ اه دحو ةآرمل

 دادبتسالا بحيو هنيلو ناذئتنسا نم فكنتسي مهضعب ناو الآ 6 بيثلاو

 ٠ با وجلاب لضفت ؟ كلذ ق لوخدلا انمزلي الو هنفنآو هكرننفأ 6 هبآرب

 : باوجلا

 ىف ال ءايلوألا ىف وه امنا ناذئتسالاب رمألاب دراولا ثيدحلا نا
 هرمأب دقعيلف ايأ ىلولا ناك ناف دتاعلا امآ س نيجوزلا نيب نيدقاعنا

 ناو ث ءايلوألا نم هريغل سيل ام بألل ناف ةأرملا ناذئنسا ىلا جاتحي الو
 ىلوألاف ةغلاب ريغ ةيبص تناك نا ث ةأرملا ىلا رظناف بأ ريغ ىلولا ناك
 نآ دتتاعلل ىغبنيف ةغلاب تناك ناو ، الصأ اهجيوزت ف لوخدلا مدع

 ء دع تنذأ ناف نالغب اهجوزي نأ ديري اهيلو نأ ، ىلولا ةرضح ريغب اهربخي
 ناف هدعب اهملعيلف ناذئتسالا لبت اهيلع دقع ناو ، كرت تطخس ناو
 ٠ ملعأ هللاو ث الف الاو اهيلع زاج تيضر

 ٢٣٢ _ ةلأسم :

 فيك ى اهب لوخدلا لبت تتامف لجاعلا اهرهمآو ةآرما جوزت نميف

؟ ثرالاو قادصلا ق مكحلا



 س ١٦٩١

 : باوجلا

 هلام نم ثاريملا هلو لجآلاو لجاعلا اهتقادص نم فصنلا هبلع اهل

 ىذلا امهخصن ىنعأ اهلاومأ رئاس مم ، ثاريملا ىف نالخاد ناتنادصلاو
 ٠ ملعأ هللاو اهجوز نم هتقحتسا

 ٣٣ ةلاسم س :

 ناك اذا لوخدلا دعب ىبنجألا جيوزت مامتب نيلئاقلا ليلدو هجح ام

 اروجأم انل نيب ؟ ىلوب الا حاكن ال : ةنسلاو ث ىلو اهل ٠

 : باوجلا

 . لاق هنآ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا نع ىسوم ىبآ نع ىور

 نع ةورع نع ىرهزلا نع ىسوم نب ناميلس نعو « ىلوب الا حاكن ال »
 تحكن ةآرما اميآ » : لاق هنآ _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةشئاع

 لخد ناف س لطاب اهحاكنف س لطاب اهحاكنف س لطاب اهحاكنف اهيلو نذا ريغب

 نم ىلو ناطلسلاف اورجتسنا ناف اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلخ اهب
 دواد وبآ ىناثلا ىورو ص ىئاسنلا الا ةسمخلا امهاور س « هل ىلو ال

 نذا ريغب تحكن ةآرما اميآو ى ىلوب الا حاكن ال » : هظفلو س ىسلايطلا

 نم ىلو ناطلسلا ء ىلو اهل نكب مل ناف 4 لطاب لطاب لطاب اهحاكنف اهيلو

 هيلع هللا: ىلص _ هللا لوسر لاق ، لاتق ةريره ىبآ نعو ڵ « هل ىلو ال

 ةينازلا ناف ؤ اهسفن ةآرملا جوزت الو ، ةآرملا ةآرملا جوزت ال » : _ ملسو

 نب ةمركع نعو ، ىنطق رادلاو هجام نبا هاور « اهسفن جوزتن ىتلا ىه

 دبب اهرمأ بيث نهنم ةآرما تلعجف ص ابكر قيرطلا تعمج : لانت دلاخ

 ۔حوكنملاو حكانلا دلجف باطخلا نب رمع كلذ غلبف ، اهحكنأف ، ىلو ريغ لجر

 ٠ ىنطق رادلاو ىعفالا هاور ص اهحاكن درو

 ىبنلا جاوزأ نع هيف ةياورلا تحص دق : لاقو هححصو اضيأ مكاحلا

هجرخأو | هححصو نابح نب ١ هجرخأ لوأل ١ ىسوم ىبآ ثيب دحو



١٧٠ 

 ركذ مث سثحج تنب بنيزو ةملس مآو ةشئاع _ ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلا بهذ دقف ث هلاسراو هلصو ىف فلتخاو ك ايباحص نيثالث مامت نهعم
 ىلعو رمع نباو رمع مهنم ةباحصلا نم ةعامج ىلو ريغب حاكنلا نالطب
 نسحلا نيعباتلا نمو س ةشئاعو ةريره وبآو دوعسم نباو سابع نباو

 قاحساو دمحآو ىليل ىبآ نباو ةمربش نباو بيسملا نباو ىرصبلا
 ح ىلو نودب دقعلا حصي ال : اولاتف ، ملعلا لهأ روهمجو ث ىعفاشلاو
 ىكحو ث كلذ فالخ ةباحصلا نم دحأ نع فرعي ال هنا : رذنملا نبا لاقو

 قحآ بيثلا » : ثيدحب الدتسم اتلطم ىلولا ربتعي ال هنآ ةفينح ىبأ نع

 نيب اعمج اهنم :اضرلا رابتعا دارملا نأب هنع بيجآو « اهيلو نم اهسفنب
 5 ىلو ريغ اهجوز نا : دمحمو فسوي ىبآ هيبحاص نعو ث ثيداحألا

 ىفو ع هدر ءاش ناو حاكنلا زاجأ ءاس نا ث ءفكلا ف رايخلا ىلوللف
 & ةعيضولا نود ةعيفرلا ف ىلولا ربتعي كلام نعو ى ةزاجالا همزلت ءفكلا
 نم روهمجلا هيلع ام بهذملاو ، فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا لاوتأ هذه

 هبوجألا نه انركذ .امب دودرم نورخآلا هب لدتسا ام ناو حاكنلا نالطب

 ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو قيفوتلاو نوعلا هبو ملعأ هللاو ث هنع

 . اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو _ ميظعلا

 هيلع امف ، هريغ اهل ىلو الو ةميتي ىهو ث هيخآ ةنبا جوز لجر ف

 ؟ دقتاعلا ىلعو

 ك : باوجلا

 الاو 90 خآ اهل نكي مل نا اهييآ توم دعب هيخأ ةنبا جوزي معلا نا

 تبغر نمل اهرايتخاو اهغولب دعب هلك كلذو ء دجو نا معلا نم برقأ خألاف
اهغلب ىتمف اهنذآتسي مل ناف دقعلا لبق اهناذئنسا هل ىغبني دقاعلاو ڵ هيف



 س ١٧١

 هللاو ك كلذ ق رايخلا اهل هنضقن تعاش ناو هثمننا تعاش نا جيوزتلا

 ٠ ملعأ

 : ةلأسم _ ٣٥

 لخدف ىلو الب اهسفن تجوز ناو ىلو الب ةآرملا جيوزت زوجي له

 ىذلا امو ؟ امهنيب قرفي نآ مكاحلل لهف 6 ىلولا كلذ ركنآو 6 جوزلا اهب

 ؟كلذ ى مكدنع

 : باوجلا
 لاق : تلاق _ اهنع .هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا ىور

 نذا ريغي تحكن ةآرما اميأ »« : ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر

 باصأ امد رهملا اهلف اهب لخد ناف « اثالث اهلان » لطاب اهحاكنف اهيلو

 ٠ ملعآ هللا و اليلد هب ىفكو » اهنم

 ٦ _ ةلأسم :

 ؟ ال مآ اهتنبا ةنباب جوزتي نآ هل له ةآرماب ىنز نميف

 : باوجلا

 تنب جوزن ىلع اسايق ، فالخ هيف هتينزم تنب ةنباب لجرلا جوزت
 هللاو باحصألا بهذم ق اهلثم هذهف هتآرما تني تنم ىهو { ةيييرلا

 ٠ ملعأ

 :ةلأسم ٣٧

 ؟ كلذ زوجي له اهتمع ةنباو ةآرملا نيب عمجلا ف خيشلا اهيأ لوقت ام

 : باوجلا

مكح ناف ؤ اهتمع عم عمجت ال امك ۔ اهتمع ةنبأ عم ةآرملا عمجت ال



١٧٢ 

 انآو ، هتافنصم ضعب ىف ةمئألا بطق اذكه لصألا مكحك انه عرفلا

 دقف اهتلاخو ةآرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا امأ ، هلكسثتسآ لازآ ال

 تنب وآ ةمعلا تنب نيبو اهنيب امأو ، ثيدحلا هميرحتب ىأ ، كلذب صن
 لك نأ عمجلا ميرحت طباض ىف اولاق مهنأ كلذو ث هزاوج ةدعاقلاف ةلاخلا

 !ركذ امهادحا تناك ول نأ امهحكانت منمي ام ةبارقلا نم امهنيب نيتأرما
 تنبو ةأرملا نيب عمجلا زاوج ىضتني طباضلا اذهو ث ىثنأ ىرخألاو

 ولو ث هلاخ تنب جوزتي نأ هل زاج الجر ةمعلا تنب تناكول هنأل اهتمع
 ةدعاق مهدنع هذهو ى هتمع تنب جوزتي نأ هل زاج الجر لاخلا تنب تناك

 ٠ ملعأ هللاو ڵ زاوجلا راتخأ انآف 0 عيمجلا ىق ةدرطضم

 هكرتف ىعرشلا مكاحلا دنع اهئفكب هتيلو جيوزت نع ىلولا ىبآ اذا ..
 ناك وآ س رنألا ىف ءاج امبسح سبح وآ برضب اهجيوزت ىلع هربجي ملو
 له ىنعأ ث مكاحلا لبق اهجيوزت انه نوكي فيكف ةجحلا هلانت ال ىلولا
 ناطاسلا لبتت نم انه رمألا نوكيف ، اهل ىلو ال نم ةلزنمب ةآرملا انه نوكت
 مكيدل فاك صاخلا مكاحلا لبق نم جيوزتلا مأ هل ىلوال نم ىلو وه ىذلا
 ؟ ماعلا مكاحملا ناطلسلا نم نذا ىلا جاتحي الف

 : بآوجلآ

 هلانت ال ثيحب ابئاغ ناك وأ اهتفكب هتيلو جيوزت نم ىلولا عنتما نا
 ء هرمأب هيضاق هيلاو وآ ناطلسلا ايجوزيف اهل ىلو ال نم ةلزنمب ىهف
 زوجي الو س ناطلسلا نم كلذ ق نذالا بلطي نآ ىلاولا وآ ىضاقلا ىلعو

 `` ٠ ملعأ هللاو ئ حاكنلا اهبلط عم اهليطعتو كلذ لامها مهل

 :ةلأسم _ ٩

 رفاس ث :اميش :لهآ نم ىحاور اهوبأ ، تنب اهعم ةيرطقس ةأرما انه

دهعلا كلذ .نم جراخلا نادلب نم هتبيغ ناكم ىردي.الو ةريغص ىهو. اننع



_ ١٧٣ _ 

 نم ىشخت ام اهيلع ىشخت اهنا مألا لوقتو ةنتهارم تنبلاو ى مويلا ىلا

 مدعو هرغسبو لجرلا اذه ةيصخشب ةلداعلا ةنيبلا تماق دتو ص اهجوز

 مألاو ح مألا هبعدت ام قبط تنبلا ىلع ىتخي امبو س دالب ى أ ق هب ملعلا

 دتو ص ىباهو لجرب اهجوزت نآ ديرت اهنكل ء مكاحلا نم جيوزتلا اهل ديرت
 ء مكاحلا نم جيوزنتلاب رمألا لوصح الا ىتب امو ء ايلك اتتافنا. هعم تقفتا

 اميف ىباهو كلذو ةيضابأ ةيحاور ىهو ث جيوزتلا اذهب مكيأر فيكف
 عوضوملا اذه ىف ةلأسم ىلع هب متبجآ ام قوف مكدنع ام وجرن ك نانيابتنم
 . ميدقلا رثألا ىف هاندجو ام قوفو

 ١ بآ وجل :

 ءايلوا نع ىثحبت نآ ىنبجعيف ةنبالا هذه لاح نم تفصو ام ىلعو
 هذه جوزي نأ هنورمأتف ، نامع ىف هتبصع نم ايلو هل متدجو نا اهيبأ
 ادحأ اودجن مل ناو ص هدلب ريغ وآ اهيبأ دلي ىف اهتريستع نم ءفكمب ةنبالا

 اودجن مل ن ٠ اف 6 نيدلا ق اخنفا رم اگفك اهل اورظناف بلا ءايلوأ نم

 ةلتلا لهآ :نيدحوملا ن اف مالسالا ةلم لهآ نم قفتا نمسي ه اهوجوزف

 ىلعو 6 ررضل ١ و داسسنلا فيخ وآ 6 بلطلا ق تحلأ نا كلذو 6 ء اغكأ ١

 نمق مهنع دسافملا ءردو دادعلا حلاصمل رظنلا ف داهتجالا مكاحلا

 ناو انليبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو ( : هددسو هللا هقفو هلل دهتجا

 ٠ )( ) نينسحمل ١ عمل هللا

 ٠ ٤ ةلأسم :

 طرشلاو 6 ةيناث اهلع جوزتي ال نأ طرش ىلع ؛ ٥ آرما جوزت لجر ق

 ؟ لطاب وهو تبثي ال مأ طرشلا اذه هيلع تبثي له دتعلا: ى

 (٦) : باوجلا

 ميه "ي دجوب ح ف ءاهتقلا نيد دجوي افالخ حاكنلا ىف طورشلا هذه لثم فق نا

 )١( ةبآ توبكنعلا ةروس ٦٩ .
 )٢( مقر ةلاسملا ىف ريظن درلا اذهل ٩ رفسلا اذه نم .



 ‘١٧٤ا

 اطورنتم ن اك نا اذه لثم ت ايث ١ ىلع رثكأل ١ نأ بسحأو لطيمو تيثم نم

 ازئاج ناك اذا قادصلا ةلمج نم هنودعي هيلع دوقعملا طرشلا نأل دتتعلا ق

 هيلع رجح طرشلا اذه نا لاقي ال الالح مرحي الو امارح لحي ال

 ناك ام وه روكذملا لالحلاب دارملا ناف لصألا ىف هل لالح وهو حاكنلا

 ريغ نه جوزتلا كرتي نأ هلف هسفن قوقح نم اذهو 6 ىلاعت هللا قح ق

 ٠ ملعأ هللاو 6 طرش

 :ةلأسم ١

 زوجي لهف ء جوز ةدع ف ىهو ث ةأرما حاكن ىف بغر لجر نع

 اهل لوقب نأو ؟ اهحاكن ىلي ال اهنم بيرقل وأ اهتييرقل هتبغر ىدبي نأ
 هنآ كلذل ىعادلاو . ىنوملعأف ةدعلا نم مكتبيرق تعلخ ىتم & هل وأ

 لهو ؟ اهتبطخل قبس دتو هتوفت امبرف ةدعلا نم اهجورخ تقو ملعي ال

 ؟ كلذ زاوجب متلق نا ءالؤهل ةيدهلا زوجت

 ١ با وجا :

 دوصقملام مه وت اهنأل ضيرعتلا مكح اهمكح حاكنلا ىلع ايادهلا ن

 ةتبمم هذه تناك ناف أ ادخع كلمم ال نمل لوقل ا ا ذكو ك حيرصت ريغ نم

 5 اهيلو ىلا وآ غالباب اهيلا لسري مل ام كلذ زاج ةافولا ةدع ىف ىهو

 ق تناك ناو ئ لحب ال مارح كلذف ىعجر قالط ةدع ف تناك نا امآو

 ٠ ملعأ هللاو ، ال لوقي نم مهنمو ث ةتبمملاب اهنوقحلي رثكألاف نئاب ةدع

 :ةلأسم ٢

 هقحلي الو كلذ ىف قدصتأ ، اهجوز ريغل وه اهدلو نأب رتت نمع
 ؟ رجحلا رهاعللو سثارفلل دلولا ثيدحلا ىف لخاد وه مأ دلولا

 : باوجلا

ةنس مامت دعي دلوم تءاجف جوزلل اسثا رف تناك اذا ةآرملا نا



_ ١٧٥ 

 تلاتو ىه هتهركنأ ولو ك كلذ همزل لوخدلا نم ليقو ئ دتتعلا نم رهشأ

 % هلوقل ث هراتخن ىذلا حيحصلا ىلع اهراكنا لبقي الف ىنز نم هنا

 صوصخ الو « رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » : ملسو هيلع هللا ىلص
 ٠ ملعأ هللاو ى كلذ ريغ اهيق ليقو ث انه ليلد الو ليلدب الا هل

 :ةلأسم ٤٣

 رهشلا نم نماث ى اهي لخدو 0 جحلا ىناث ىق ةآرما جوزت لجر ف

 مكح ام ؤ ىلوألا ىدامج رهش نم نماثلا مويلا ق تعضو مت روكذملا

 ؟ اهدلو

 : باوجلا

 لوخدلا ذنم ليقو ث اهيلع دتعلا ذنم رهشأ ةتس دعب اهلمح تعضو نا

 ولو كلذ ليت تدلو ناو ئ هدلو دلولاو > ىناثلا ىنعآ هتجوز ىهف اهب

 { ىناثلا اهجوز ىلع مرحت ىهو ث اهدلو دلولاف ةدحاو ةعاسب
 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٤

 ؟ كلذ زوجي له ث همآ نم تعضر اهمآ ةأرماب جوزتي نأ ديري لجر

 : باوجلا

 دقو ص اهلاخ وهو ث ةعاضرلا نم هتخآ تنب اهنأل كلذ زوجي ال

 نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 ٠ ملعأ هللاو « بسنلا

 :ةلاسم ٥

 ٠.٠٠ ىلو الي ةآرملا جوزت زوجي له

 ٢٥ ةلأسم » س هيلع بيجأو س هصنب لاؤسلا اذه ركذ قبس ]

١٦٥ « ] ٠ ص



 ۔-۔ ١٧١٦ _

 ٦ :ةلأسم

 اهمآ ريغ ىه هتوم دعب اهيبأ ةجوز اهيلع جوزت مث ةأرما جوزت نميف

 ؟ ميرحتلاب هيف مكحي مآ زئاج حاكنلا اذه لهف

 ي : باوجلا

 ىه ةبراغملا . انباحصأ دنعف ملعلا لهأ دنع اهيف فلتخم ةلأسملا هذه
 نمو ى ةديدشلا ةهاركلاب لوقو ميرحتلاب لوق ةقراملا دنعو حيرص مارح
 اجورخ قيلطتلاو كرتلا ىنبجعيف ث هيف مقي نأ كسثوي ىمحلا لوح ماح
 معنو انبسح ح هللاو تاروجحملا بوكر نع اداعتباو تاهبسثلاو فالخلا نع
 ٠ ميظعلا ىلعلا هللابالا ةوتت الو لوح الو ليكولا

 : ةلأسم

 هثراو الو وه نيآ ىردي الو باغ ىرنملاو رخال صخش نهعاب ءاما

 ؟ تاروكذملا ءامالا نم حاكنلا بحآ نم جيوزت مكاحلل لوف

 : باوجلا

 ءامالا نم حاكنلا بحآ نم جيورت مكاحلا ىلع بجاو لب زئاج هنا
 : ثدىد_ح ق ىتلا «( نم » مومع ق لخاد وهو 4 ةلأسملا ق تل روكذملا

 هيلع هللا ىلص هلوت نم « ال » مومع قو « اهل ىلو ال نم ىلو مكاحلاو »

 نم ىهو ةيفنم ةركن ررض الف (( مالسال ا ىف رارض الو ررض ال » : ملسو

٠ ملعآ هللاو ك مومعلا عنم



 _ _ ١٧٧

 عاضرلا ىف باب

 ١ ةلأسم :

 خال لحي لهف تانب اهلو ةآرما نم مهدحأ عضر ءاقشأ ةوخا ىق

 هتخأ ال ةعاضرلا نم هيخأ تخأ اهنأل تانبلا هذه ىدحا حاكن عضا رلا

 ؟ ةآرملا تانيل ةوخا هريغو عضا رلا 6 ءاتستالا ريصيبق

 : باوجلا

 هتانب هيلع مرحت ىذلا وه ةروكذملا ةأرملا نم عضارلا دلولا نا
 . ةعاضرلا نم هتاوخأ لكلا نأل تايبنجألا تانبلا نم هتعضرأ نمو نهلك
 ح نهيف هيلع سأب الو هل لح نملك اهتانبف اهنم عضري مل ىذلا هقيقسث امآ

 ٠ ملعآ هللاو ، وه هتاوخ ال هيخآ تاوخأ نهنأل

 تعضو دعد نم ةآرملا هذه نا مث 6 ٦ ةأرما نم عمخر دلو ق

 ةنبالا هذه لحن له ح ةيناث ةنبا تعضرأ ةدملا هذه قو دالوآ ةعبرأ

 ؟ دلولا كلذل

 : باوجلا

 ةآرما نم اعضر ةيراجلاو مالغلا نأل ةفصلا هذه ىلع هل لحت ال

 امهدحأل الو امهل امآ نكت مل ولو عاضرلا ةهج نم اعم امهمأ ىهف ةدحاو

 ٠ ملعأ هللاو 4 هيلع مارح ىهف ئ ةعاضرلا ةمومآ امهتعمج نكل بسنلا نم

 :ةلأسم ٣

 ةيدمصلا هذه لحت لمح 4 روكذ دالوأ اهلو ةببص تعضرأ ةآرما ق

) باطخلا لصف س ١٢ م (
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 : باوجلا

 مهنم دحأل لحت الف ةع اضرل ١ نم مهلك مهتخأ ىه ةيبصل ا هذه ن ١

 ٠ ملعأ هللاو ئ مهمأ اهتعضرآأ نا

 ؟ ةرئكو ةلذ هربغو ميرحتلا ق ثبسنلاك نوكب ىذلا عاضرلا دح امو

 ١ بآ وجل :

 ناو فوجلا هلوصو نقيت اذا حاكنلا ميرحتل بجولملا عاضرلا دح

 نوكب نآو ؤ ناتصملاو ةصملا مرحت ال : اولاق ثيح انموتقل افالخ لق

 ٠ ملعأ هللاو 6 ف)ااخ ةثلاثلا فو ناننس وهو لاصفلا دح غلبي مل ىبصلا

 ٥ _ ةلأسم :

 مث اروكذ امونم ةدحاو تدلوف 4 ناوخآ نالجر امهجوزت نيتآرما ى

 دلو ا۔هنم ةدحاو لك تعضرأآو دالوأ ةدع نانآرملا تدلوف ماوعأ ترم

 لحي له . روك ذلا دالوذلا نم م دخغن نميق مكحل ١ فيك ؤ ى رخأل ١

 نه ىلع علتقي ريخألا عاضرلا مآ ٧ همع تانب ىدحا جوزتي نآ مهنم دحأل

 ؟ م دقتنت

 : باوجلا

 نم وه عضر ةأرما وأ همآ اهتعضرأ ةآرما جوزتي نآ لجرلل لحي ال

 تلاط ولو س امهيمأ ريغ ىرخآ ةأرما اهاياو وه هتعضرأ ةآرما وآ اهمأ

 لوزي ال بسنلاك عاضرلا نأل ماع ةئام ىلا ولو امهعاضرا نيب ةدملا
 ولو ث ةدحاو ةرما نبل ىف نيعيعضرلا كارتشاب ةربعلاو ح ةدملا لوطي

 ىهو ةعاضرلا نم هيخأ تخآ وآ هتخآ تخآ امآو س دالوأ ةدع امهنيب لصف

 اذهف اهاخآ وأ اهتخأ همآ تعضرأو هاخأ وأ هتخأ ايمأ تعضرأ ىتلا

 ، هربدتو قرفلا مهفاف هتخأ تخآ لب وه هتخآ نكت مل اهنأل ث هل زئاج

. ملعأهللاو



١٧٩ 

 :ةلأسم ٦

 نم اتخأ ةجوزتملا نوكتف هتخأ ىلع ةعوضرم ةأرما جوزت نميف
 ؟ زئاج جيوزتلا اذه ىرتأ بسنلا نم هتخأل عاضر

 : بآوجلا

 هتجوز ىلع هتجوز مآ اهتعضرأ ةأرملا جوزتملا لجرلا تخآ تناك نا

 لحت ىهف ؤ وه هتخأ ال هتخأ تخآ هتجوز نوكت ةفصلا هذه ىلعف كلت

 هيلع مارح ىمف جوزلا مآ نيتآرملا تعضرأ نا امأ ث اهب سيب ال هل

 . ملعأ هللاو ، كلذ مهفاف هتخأ ىمف همأ اهتعضرأ اهنأل

 ١٧ ةلأسم :

 ةعوضرملا ةراجلاو ذئموي تنب اهعم ىهو اهل ةراج تنب تعضرأ نميف

 : باوجلا

 ىه اهجوزنتد نآ ٦ ىنلا هذه نأل ةفصلا هذه ىلع هل لحن هذه

 ٠ ملعآ هللاو ى اهمأ نبل برشي مل هنأ ذا وه هنخآ ال هنخأ تخآ

 ٨ _ ةلأسم :

 نبا تعضرأ امهنم ةدحاو لك عاضر امهنيب عقو ناتخا ناتآرما

 لله 6 نيرخآ اتدلو مث 6 امهاتعضرأ نيذلا دال وألا تامو 6 ىرخألا

 ؟ مهدعب ام ىلع عطقي مدقتملا عاضرلا مآ نيرخأنملا نيب جاوزلا زوجي

 : باوجلا

 سأب الو ك ةغصلا هذه ىلع نيرخأتملا دالولا ني حكانتلا روجي

٠ ملعأ هللاو ، نيتيملا امهيوخآ عاضراب مهيلع



_ ١٨٠ 

 ٩ _ ةل اسم :

 لهف 6 وه دلوي نأ ليت نم هتخأ ىلع تعضرأ ةآرما جوزت نمي:ف

 ؟ لطاب مآ تياث جيوزتلا اذح

 : باوجلا

 ؤ هيلع مارح ىهف اهجوز مآ اهتعضرأ تناك نا ةجوزتملا ةآرملا نا
 ةدحاو ةأرما نبل ابرث اهجوزو ىه اهنأل هتخآ ريغ ىلع اهتعضرأ ولو
 نبل نم هيبأ ةجوز اهتعضرأ تناك نا كلذكو ةعاضرلا نم هتخأ ىهف
 نا امأو ، ةهج لك نم هتادجو هيبأ مأ كلذكو ، اضيأ هتخأ ىيف هيبأ
 ء اهب سأب الف جوزلا نم ةيبنجأ ىرخآ ةآرما هتخأ عم اهتعضرأ
 ٠ ملعأ هللاو

 ٠ ١ ة أ ۔_مه هله :

 اهنطد نم نيذلا اهدالوأ دحأ عم اهريغ دلو اييص تعضرأ ةآرما ىق

 دحتت مل ىتلا ةأرملا هذه تانب نم جوزتي نأ ىبصلا اذهل لحي ليخ
 هدعب وأ نيتنسب هلبنق ةعضار ااثم نوكن نأب دحاو عاضر ىق اهعم

 اهجوزت نا نولوقت امف ادبأ كلذ هل لحي ال متل ناف ؟ رثكأ وأ نيتنسب
 ناو ؟ امهنيب قرفي لهف ادالوأ اهدلوأو اهب لخدو ةفصلا هذه ىلع
 ؟ اهنود بألا ميثري وآ مهاثربو امهدالوآ امهثريب لهف امهنيب قيرفتلاب متلق
 نع كلذ زاوجب ظغحلا وآ ملعلل عدم ىوتفب جيوزتلا اذه مقو ناك ناو

 ؟ هزاوجو كلذ ةيلحب ىتفملا ىلع امو ؟ نيجوزلا ىلع امف ملعلا خياسنم دحأ
 ٠ مكنم هدمتعن ىذلا نايبلاب انيلع اولضفت

 ١ وجل ١ ب :

 تانب نم دحأ جوزت عضرملا ىبصلا اذهل لحي ال ةفصلا هذه ىلع
 صنب هيلع مارح ىھقف ٨٧ هدعبو هعاضرا لبت ندلو نم ءا وس هنعضرم

ىلع افطع ) ةعاضرلا نم مكتا وخأو ( : ىلاعت هلوت وهو زيزعلا باتكلا



. ١٨١ 

 ملعب اذه باكترا عسي الو س نهلبق ةيآلا ىف نركذ ىتاوللا تامرحملا

 ىبارعاألل كلملا دبع لاق امك مالسالا ف لهاجت الو لهج ال ذا لهجب الو

 ىلع احكانت نا اعم ناكلاه امهو الاح اترفي نآ بجي ص هيبآ جوز حكانلا

 . عاضرلا عوقوب ملع
 ةنراقملا عم ميرحتلا لهجب رذع ال هناف ةمرحلاب نيلهاج اناك ولو

 ص اوملع نا دوهسشلاو دقاعلا كلهي اذكو ث ةعاضرلا نم ناوخآ امهو
 نالوق ادادترا وآ ادح امهلتق نوكي لهو ء ابوتي مل نا فيسلاب نالتتيو

 ثراوت الو ء حجارلا ىلع بسن امهنيب تبثي الو ، هريغو بهذملا ى
 م:تدلو اهنأل ىنزلا دالوأك مهمأو دالوألا نيي لي س هدلت نمو بألا نيب

 بألا نيبو مهنيب ثراوتلا ىري ءاملعلا ضعب نأ بسحأو ، اقيقحت

 حاكن هنأل كلذ ئلع امهدحأ نا ناثراوتي الف مألاو بألا امآو ، اضيأ
 لثملا قادص وهو اهنم باصأ ام: قادصلا اهلو هلصأ نم دساف
 مثا الف هناسل لزق املاع ناك نا كلذ زاوجب ىتفملاو ڵ ضورفملا ال

 ملعلاب سانلا فرعي نمم وهو كلذب الهاج ناك ناو س هيلع نامض الو
 ىدنع ام اذه ، فالخ نامضلا فو مثالاف الاو ، نامضلاو مثالا هيلعف

 ٠ ىلاعتو زعو لج هناحبس ريبخلا ميلعلا هللا دنع ملعلا و

 :ةلأسم _-

 سايالا .دح ةغلاب ىهو اهمآ هتعضرف انبا تفلخو هتجوز تتام نميق
 تخأ ىرخأ ةنبا ةعضرمللو ىبط جالعب اهنبل بلجتساو ى اهل جوز الو
 ؟ال مآ اهجوزتي نآ نبالا بأل لهف ةافوتملا

 7 باوجلا

 نه هنبا ةلاخ نوكت اهحاكن روكذملا لجرلا دارأ ىتلا ةآرملا هذه نا

 ىلعو 6 كلا ؤس ىضتقم ىلع اذكه ةعاضرلا نم هتخأ اضيأ ىهو بسنلا

 لئاسملا نم ىهو ك كلاذ نم عنام الو اهم هجوزت زوجي ةفصلا هذه

٠ ملعأ هللاو ، عاضرلا ميرحت ف ةفورعملا ةدعاقلا نم ةانثسملا
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 ٢ ةلأسم :

 زوجي له همآ نم تعضر اهمأ ةأرماب جوزتي نأ ديري لجر ف
 ؟ كلذ

 : باوجل أ

 لاق دتو اهلاخ وهو ةعاضرلا نم هتخأ تنب اهنأل كلذ زوجي ال

 6 سنتلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » : ملسو هيلع هللا ىلص --

 ٠ ملعأ هللاو

 ٣ _ ةلأسم :

 ناو ؤ اهعاضر ةدم رخآ ىق هنخا اهنعضرأآ دتو مع ةنبا هل لجر ىق

 اهمع نبا دارأ ةنبالا تربك املو س رهشأ ةينامثو نيتنس ةدم ى اهعاضر

 ؟ ال مآ هل لحت له اهجوزتي

 باوجلا ٢

٠ ملعأ هللاو ى اهلاخ وهو عاضرلا نم هنخأ ةنبا اهنل لحت ال هذه
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 هعاونأو قارفلا بانك

 ةدعلاو ةعجارملاو

 :ةلأسم ١

 بيبطلا هللسف ث اهب اضرم جلاعيل بيبط ىلا هل ةجوزب ءاج نميف
 ؟ال مأ ا راهظ اذه نوكي له ص ىتخآ ىه : لاتتف اهنع

 باوجلا

 : لاق س ةراس هتآرما نع رصم كلم هلآس امل ليلخلا ميهاربا انديس نا

 ةهج نم بسنلا ىف اذكو ص ةوخا نينمؤملا ناف س نيدلا ف ىتعب ؤ ىتخأ ىه

 ىنع ناف & ةيناسنالا ةيرذلا عيمجل ناوبأ 6 مالسلا امهيلع حونو مدآ

 . ملعأ هللاو س سيب هيلع الف اراهظ دصقي ملو ىنعملا اذه

 :ةلأسم ٢

 قلاط تنأف ىنم ةصخرب اذك ةدلب تلصو اذا هتجوزل لان نميف

 كلتل ريسلا ىلا امهب لاحلا ىدآ ىتح امهنيب اميف موي تاذ اعزانتف

 قالطلا قيلعت ركذ مث س اهيلا ريست نآ اهل صخرف ع ةامسملا ةدلبلا

 ريسملا ىلع تممصو هعنم امف ريسملا نع عنملاب اهيلا عجرف هنم ةصخرلام

 رشعم مكدنع ربتعم هصيخرت نع انه عوجرلا لهف ص ةدلبلا كلت تلصوو
 ةيضقلا ىف ذئنبح قالط الف ةدلبلا كلتب ةلصاو ريغ تمادام ءاهقفلا

 هقحلي لهف اهعجار ناف هيلعو قالطلا همزليو مكدنع ربتعم ريغ هنأ مآ
 عطقنت ىتح ارمتسم اذكهو ةيناث ةرم ةصخرلا كلتي قالطلا قيلعت

 ؟ ىرت اذام مآ رارمتسالاو راركتلا اذا ةداقفال امهنيب ةمصعلا

 ١ بآ وجل :

 ةصخرلا كلنو 6 هنصخر نودي تراس اهنأل هنم قلطت ال نآ ى رآ

ذكو عنملاب اهكرا دت هناف كلذ عمو 6 ملسم ىلع تلغ الو هتنم طلخ ١ تراس ول
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 ىتح ىلوألا ةصخرلاب اضيأ قلطت ال ىرخآ تراس مث اهعجارف هتصخرب

 ح هانعم اذه سيل اذا ىف تركذ امو رخآ صيخرتب ىرخآ ريست

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٢

 مانتل تداعو ليللا لوآ هنع تجرخ ذا هتجوز ىلع بضغ نميغف

 دنع تدقر امناكف ةليللا هذه ىدنع تدقر نا : اهل لاقف ليللا رخآ هدنع

 مت مويلا اذ ده ىلا ٥د تع دقرن ملو امهنيب عا زنلا رمتساف 6 ىتخأو ىمآ

 . مكاحلا ىلا اعفا رت

 . باوجلا

 اهيف اورظناف نآلا اقيقحت اهفرعأ ال انآو ڵ راهظ اذه رمألا رهاظ

 ٠ ملعآ هللاو ؤ ملعلا لهآ اب

 :ةلأسم ٤ً

 فيك 6 اهعجار ري نأ دا رأ مث اهتا دص نم هنآربأ دقو هنجوز قلط نميف

 ؟انه ةعجارملا هجو

 ؟ باوجلا

 ، هنم ةيدتفم تراص اذا اهاضرو اهنذاب الا اهتعجارم حصت ال
 ىلوب ديدج دتع ىلا جاتحي وآ ةعجارملا ظفل ىفكي لهو ث اهاضرب زوجبو |

 ةيدفلا هذهب ثرالث نود مدقتم ١ قالطلا نوكو 4 نالو هق رهمو نيده اشنو

 . ٠ ملعأ هللاو ، كلذ ق طرش

 :ةلأسم

 ؟ انه همزلي ام س قلاط ىتجوزف كتح كفوآ مل نا هميرخل لاق نميف

 . باوجلا

ةعبرأ ىضم لبت هافوأ نا ءاليا كلذف نيعم تقوب ءافولا ديقي مل نا
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 هنم تناب هفوي ملو ةعبرألا تضم ناو ص هيلع ءىش الف فلح ذنم رهشأ

 ءانولا ديت ناو ث هريغك اهيف باطخلا نم ادحاو راصو ءالياب هتجوز
 ىضم ناو ص هيلع ءىش الف تقولا كلذ لبق هافوأف مولعم نيعم تقوب

 ددع نم ركذ ام بسحب هتجوز تقلطو هنيمي ف ثنح هفوي ملو تقولا

 ٠ ملعآ هللاو ع نيمي ةلأسم ةيناثلاو ءاليا ةلأسم ىلوألاف ، قالطلا

 اهقح نم نآربلاو اهتتادص قاروأ نايتا ىلع هتجوز قلط لجر ى
 ؟ اهتعجارم ىلا ليبسلا فيك ص قاروألا هتضبقو قادصلا نم هتآربأف

 : بآاوخحلا

 ىلولا ءاضرب ديدج دتع ىلا جاتحت علخلا ف ةعجارملاو علخ اذه
 امهنأل لمعن هبو ديز نب رباجو سابع نبا بهذم اذه ص رهمو نيدهاسثو
 . ملعأ هللا و اخسنف علخلا نايري

 ٧ _ ةلاسم :

 امهدحأ قلط مث رخالا ةيلو جوزت امهنم دحاو لك اجوازت نينثا :

 ؟ قادصلا همزلي له ه اهب لخدي نأ لبق هتجوز
 : باوجلا

 هيلعف اهب لخدي نآ لبق اهقلطف اررتم اضورغم قادصلا ناك نا
 وفعن وآ هنم حمستق ةآرملا وفعت نآ الا ضورفملا قادصلا فصن اهل

 مل ناو ف الماك هايا اهيطعيو قلطملا جوزلا وهو حاكنلا ةدقع هديب ىذلا

 ائبش اهعتميلف كلذك سملا لبق اهقلطف امولعم اتادص اهل ضرق نكي

 هردق رقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع هنتاط تبسح ماعط وآ بوئك هي عتمتت

. ملعأ هللا و « نينسحملا ىلع اقح فورعملاب اعاتم
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 :ةلأسم ٨

 اهلمح تعضو مث لجر اهجوزتف المح اهيف نأ ترهتشا ةأرما ى

 ٠ اهجوزت ذنم مايآ ةسمخو رهشأ ةنس ىضم دعب 4 ةقلخلا مات اركذ | دلو

 ؟ قادصلا همزلي لهو هبلع مرحت لهف

 ء باوجلا

 اهجوزت نيح اذه لبق جوز ةمصع ىف ةآرملا هذه تناك ذا ملعأ هللاو

 نم المح اهب نأ ىه ترقأ وآ قالط الو توم ةدعب هنم جرخت مل
 هلصآ نم لطاب وهو ىناثلل اهحاكن لحي الف حافس نم وأ لوألا اهجوز
 مل نا اهل وأ لوال اهدلوو اهنم باصأ امب اهب لخد نا قادصلا اهلو

 ترتآ ىه الو جوز ةدع ريغ ىف اهجوزت ناك ناو 4 جوز ةمصع ىف نكت

 ليقو ث دننع ذنم رهشأ ةننسم مامت دعب دلوب تءاج مث ىنز نم لمحب

 تناك ناو س هل دلاولاو س هنجوز ىهف ةدحاو ةعاسب ولو لخد ذنم

 ٠ ملعأ هللاو ص ىناثلا ىلع تمرحو اهل وهف ةنسلا لبق هي تءاج

 نأ لبت هل لحت له اهعلاخ ةثلاثلا فو نيترم هتجوز قلط نميف

 ١ ؟ هريغ اجوز حكنت

 : بآاوخجلا

 ىرخأتم دنع همكح همكحو قالطلا قحلي قالطلا دعب علخلا نا
 نب رباجو سابع نبأ نعو _ هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت الف انباحصأ

 اهاضرب اهدر زاج اذه ىلع ارشع اهعلاخ ولف حاكنلل خسف علخلا نأ دبز

 . ملعأ هللاو 6 دبدج حاكنو

 ٠ ١ _ ةلأسم :

ءاجف نيترم اهقلط دق ناكو ص ةيلهاجلا ىف ةآرما هل تناك نميخ
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 اهتعجارم هل لحت له ث ةرم مالسالا ى اهقلط مث هل اهرقأف مالسالا

 قالط ناك ناو ، ءىشب سيل ةيلهاجلا قالط مأ ؤ رخآ جوز حاكن لبت
 مالسلا هيلع ميهاربا ةلم ىلع ىزجي جاوزلا كلذكو قحلا ىلع ةيلهاجلا
 ؟ حيحصلا فيك

 8 باوجلا

 ىهف هتجوز لجرلل مالسالا رقأ اذاف ءىشب سيل ةيلهاجلا قالط نا
 ىبن عرش ىلع ناك ولو ، حيحصلا ىلع قبس امب دتعي الو ثالثلا ىلع هل
 خسنلا هتترطي ام ىنعآ ى عئارشلا عيمجل ةخسان مالسالا ةعيرس نأل

 : ليقو ث اهوحنو ممألا رابخأو قالخألا مراكمو ديحوتلاك هنرطي ام ال
 ٠ ملعآ هللا و ى امهل ىقب ام ىلع

 :ةلأسم _ 1

 ؟ ميرحت امهنيب عقي له هتآرما ةاتف ناسنالا حكن اذاو

 ؟ باوجلا

 تمرح هانز تأر ناو ك كلذم هنآرما مرحت ال هنأرما ةاتف حكن نم

 ٠ ملعآ هللاو ، فالخ كلذ ىفف اهجيوزت ىنعت تنك ناو هيلع

 :ةلأسم _ ٢

 مرحت له نيعامجلا نيب لستخي ملو ةليلحلا مث ةليلخلا عماج نميف
 ؟ ةليلحلا هيلع

 + باوجلا

 فيعض وهو هيلع مرحت : ليق ةجوزلا عماج مث ىنز عماجملا ف
 ٠ ملعأ هللاو 6 ميرحت نود ةيهاركلا هبق نآ حيحصلاو

 ٢٣ _ ةلأسم :

كل “ىلع ىتلا لجآلا قادصلا ةقروب ىنتأت امهم هتجوزل لات نميف ` ا
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 كلذ هل سيل مآ اهرك ةعجرلا هل لهف ، اهقزمو اهب هتتأف ، قلاط تنأف

 ؟ ءادف اذه نوكيو

 باوجلا

 نآ ىلع اتفتيو كلذ لبق قادصلا ركذي نآ الا ءادف اذه نوكي ال

 قالطلا قيلعت اذهف تركذ ىتلا كنفص ىلع امأو قالطلا لجأل هنم هأربت

 ٠ ملعأ هللاو ث ءادف ال ةنترولا نايتاب

 ١٤ ةلأسم :

 ىرخألاو امهادحا عماجو دحاو سئارف فق هل نيتجوز عمج نميف
 ؟ جرح نم كلذ ىف له امه رظنت

 : باوجلا

 ء ةريبك ىتأ دق هلعافو'ادبأ لحي ال مارح وهو سنحاف رمآ اذه نا

 جرف ىف نوكي,نأ جرفل لحي ال » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقل

 هجوزلا الخ ام هريغ ةروع ىلا رظن نم نوعلم » : هلوتتلو « هارت نيعو

 هللاف ىرارض نك ولو اضعب نهضعب ىلا ءاسنلا رظن مرحيف « ةيرسلاو
 ٠ ملعأ هللا ء همراحم لوح اوموحت ال هللا دابع هللا

 ٥ ١ _ ةل اسم :

 دلوب تعضو رهنأ دعبا مث ىلبح ىهو هنجوز نع رفاس نميف

 هتالث تدلو ١ اهنأ ةلمجل ايو ئ رخآ دلوب ثء اجو نيلوح وآ الوح تثكمف

 مه مآ مهدلا ول "اعبت دالوألا ءالؤه نوكب ليف مدقتم ا دلولا ريغ نم دالوآ

 ؟ مهتدلا ول عبت

 : باوجلا

 ديس ناسل ىلع هللا مكح كلذب ، رجحلا ىنازللو سئارفلل دلولا

لوأ ىطعب لانت نم لوق ىرت الف اصصخم هل ملعن ال ماع ثيدحلاو رشبلا
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 6 كلذ ىلع اليلد ملعن ال ذا همأ دلو ثلاثلاو نالوت ىناثلا قو دالوذلا

 دالوأل نم ادحأ جوزلا ىفن ناف صصخ ١ دري مل ام مومعلل مكحلا و

 ٠ملعأ هللا و ع ءاسث نا هيلع همآ نعاليلف هسفن نع

 :ةلأسم . ٦

 نيجوزلل رايخلا تبثي هنآ ءاملعلا روهمج نع بتكلا ضعب ىف تدجو
 نم ثيدح مأ رثآ اذه لهف 0 ماذج امهدحأب ناك اذا حاكنلا خسف ق

 ماذج هب وهو هجوز ٥دنع الاثم لجر ناك ناف 6 ٥انعم امو ؟ عراشلا

 فيك مأ رايخلا اهل تبثي لهف هنم ريغت نأ تدارأو هنم كاياو هللا انافاع

 ٠ ايفاش ايفاك انابب انل هنيب ؟ كلذ ىنعم

 : باوجلا

 ةروكذملا بويعلا نم بيع امهدحآب دجو نا رايخلا نيجوزلل تبثتي
 سشخنلاو ةنعلاو قترلاو لفعلاو صربلاو ماذجلاو نونجلا : ىهو رثألا ىف

 اهضعبو ءاسنلاب ايضعبو لاجرلاب صتخي بويعلا هذه ضعب ث رخبلاو
 ىفو ءاماعلا نم قافتا بويعلا هذه ضعب ىف نكل نافنصلا اهب كرتشي
 لبق صخسنلا ىف ةدوجوم بويعلا هذه تناك اذا كلذو ، فالخ اهضعب
 ةأرملا ىف تناك نا لجرلا ىنعأ رخآلا جوزلا ملعي ملو حاكنلا دتع
 تيثي انهف اضيأ دنعلا دعب الا لجرلا ىف تناك نا ةآرملا الو دقعلا دعب الا
 لوخدلاو دقعلا دعب تثدح نا امآ س ررغلاو سيلدتلا نم عون هنآل درلا

 هللا ىلص _ ىبنلا نع ثيدح كلذ ىق سيلو ؤ مهدنع اهب بجي رايخ الف

 لوق ىلع اذه س باطخلا نب رمع نع دجو رثآ هيف لب _ ملسو هيلع

 اهب درلا بوجو ىف بويعلا هذه اوساق س ةجح ىباحصلا لوق نآ ىري نم

 اذه ء اهيلع عراشلا صن بويع كلتف ميبلا اهب دري ىتلا بويعلا ىلع

 ليكولا معنو انبسح وهو قيفوتلاو نوعلا ىلو هللاو كتلأسم قيقحت

٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةونت الو لوحالو



 ٧ . ةلأسم :

 ددحي ملو ئ كتالطب بوثلا اذه ىطيخت مل نا : هتجوزل لاق نميف

 ؟ :هنجوز ق هيلع اذام هتطاخ مايآ هثالث دعي من مايآ الو تاعاس اهل

 : باوجلا

 هنيمي رب دقف رهشأ ةعبرأ ىضم لبق بوثلا تطاخ نا ءاليا اذه هلوق

 هيلع تمرح دقف بوثلا طيخت نأ لبق اهعماج نا الا هتجوز ىهو

 ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرآ تضم ىتح بوثلا طخت مل ناو ث كلذب

 ٠ ملعأ هللاو 6 باطخلا نه ١ دحاو راصو

 ٨ _ ةلأسم :

 كانه نكي ملو ، قلاط تنأف نبللا اذه تبرش نا : هتجوزل لاق نميف
 ؟ رقبلاو مانغألا نم ءىش الو رضاح نبل

 : باوجلا

 د_تف ىهو وه هفرعيو هدهعي نبل ىلا نبللا اذه هلوقب راسثآ نا
 مل ناو ى ظفللا دنع ارضاح نكي مل ولو ث هتبرش نا هتجوز هنم تقلط
 ىنع نا الا هلوت نم وغل وهو هنجوز فق هيلع ءىش الف دوهعم نبل كانه نكي
 ناك نبللا نم ائبسث تبرش ىتم هنم قلطتو ىلوألاك ىهف نبللا سنج
 ٠ ملعأ هللاو 6 اريثك وآ اليلق

 :ةلأسم ٩

 اهبلاط اهتتلط املف ، قادصلا نم كيربأو ىنقلط : اهجوزل تلاق نميف
 ؟ كلذ اهل له اهتتادصي هتبلاطو لصحت ال : تلاقف ڵ قادصلا ةترو ى

 : بآ وجلا

ىتح نآربلا هب تبثي ال لبقتسملا ةغيصب كيربآو اهلوق نأ ىدنع
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 وهف الاو ىضاملا ةغيصب كتآربآو لوقت وآ ، كيربآ نآ ىلع ىتقلط لوقت
 اهمزلب الو دعولا تفلخآ دقف الاو كاذف اهدعوب تفو نا اهنم دعو

 ٠ ملعأ هللاو ك نآ ربلا

 :ةلأسم ٠

 تقلط ذنم دحاو رهسث ىف تارم ثالث ضيحلا تأر اذا ةقلطملا ى

 ؟ جاوزلل لحت لهف

 : باوجلا

 هب تلصف رهطلا تأر مث مايأ ةئالث اهب مادف ضيحلا اهءاج اذا
 ةعسن كلذف ةرسع ترهط مث ةثالث مادق ضيحلا اهءاج مث مايأ ةرنع

 تضق دنف راهطآ ةثالثل نوثالثلاو ى ضيح ثااثل ةعستلا ، اموي نوثالثو

 هناحبس اهركذ ىنلا ءورق ةئالثل وه ددعلا اذهو س تءاس نا جوزتلو ةدعلا

 ( ءورق ةثالث نهسقفنأب نصبرتي تاقلطملاو ) : هلوقب هباتك ى ىلاعتو

 نوكي ال ضيحلاو امهنم بكرم ىآ رهطلاو ضيحلا نيب كرتسثم ءرقلا نأل
 امآو 6 حيحصلا ىلع ةرسع نم لقأ نوكي ال رهطلاو مايأ ةثالث نم لقأ

 ارارم اهل رركت ولو هب دتعت الف ةرشع رهط هللختي ال فدارتم ضيح
 هب لمعاو كلذ مهفاف هب ىضقنت ال ةديدع ارهىشآ اذكه هب تثكم ولو

 . قيفوتلاو نوعلا هبو ملعأ هللا و

 :ةلأسم _ 1

 هافوت مايأ دعبو ، طقف اهنع جرخو اهيلع لخدف ةأرما جوزت نميف
 ؟ ثاريم اهل لهو ص ةدعلا مزاول نم اهيلع امو ؟ قادصلا نم اهلام هللا

 ١ باوجل ;

 كلذكو أ الماك اهتتادص اهلف أ رتس ىخرآ وأ اياي اهيلع قلغآ ناك نا

 تناك نا افالخو س اغلاب تناك نا اقافتا ةتيمملا ةدع اهيلعو ثاريملا اهل
حاكن مكح ق ىماسلا انخيش بهذم وهو ىدنع حجارلا اذكه ةيبص
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 ةولخ ىف اهيلع ارتس ىخرأ الو اباب اميلع قلغأ نكي مل نا امأو ٠ ةيبصلا
 © ىلوألا ةروصلا ىف مدقت امك ةدعلاو ثاريملا عم قادصلا فصن اهلف
 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٢

 ريغب ىمسم نالف نم اثيسش ىرتسثا نا هنجوز قالطب فلح لجر
 له ةئبسن فوزعملا نالف نم ىرتشاف ىسنو نونس هيلع تضمق % رضاحلا

 ؟ نايسنلاب رذعي ال مآ هتجوز قلطت

 باوجلا ٢

 دعب اهتطو ناف ى نايسنلاب :قالطلا ىف رذعي الو قلطت ةفصلا هذه ىلع

 ٠ ملعأ هللاو ، هيلع تمرح دتف هنم اهيلع قالطلا عوقو

 :ةلأسم ٢٢

 ليت اتالن دحاو مسن ق اهننلط ةأرما عجا رب نأ لجرل حصي له

 ؟ال مأ اهب لوخدلا

 : باوجلا

 ديدجلا جيورتلا الا هيف ةعجر ال نئاب قالط لوخدلا لبق قالطلا نا
 كلذ ق ء اوسو 6 ةآرم ١ نم اضرو نبده اشو ىلاوو رهم ىرخآ ةرم

 ٠ ملعأ هللاو ث رثكألاو دحاولا قالطلا

 :ةلأسم ٤

 ء هل اكلم نكب مل ءىشلا و ح ىنالفلا ءىشلا عيبأ : قالطلاب لات نميف

 متأ مث هعاب ول نآ تيآرآ ؟ قلطت ال مآ نيحلا ف هجوز هنم قلطت لف

 هذه ىق ىرت اذام مآ هتجوز قلطت ملو هنيميرب لهف هكلام عيبلا
؟ةلأسىملا
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 باوجلا :

 نا لاقي ىتح بيغلا ىلع وآ لاحملا ىلع فلحلا نم اذه سيل
 هكلم نكمي هنأل نكمم ىلع فلح وه لب ، فلح ام نيح نم قلطت هتجوز
 0 هندهي ىف ربيف كلذ دعي هعيبي مث امهوحت وآ ةبه وأ عيبب ءىنلا كلذل

 ةعيرألا ىضم لبق ءىشلا كلذ عاب ناف ءاليالاب هيشآ ةلأسملا هذه ىرآو

 هئيف لبق اهسم ناو ى ءاليالاب هنم تناب الاو هنجوز تناكو رب رهسنألا

 ةعبرألا ىضمت ىتح سلاب مرحت ال : ليقو ث تمرح هيلع فلح ام لعفي
 كام ىف وهو ءىشلا هعيب امأو ، هنم عقي نأ انكمم مادام في ملو
 ٠ ملعأ هللاو ى اعرش الو ةغل اعيب ىمسي ال كلذف هريغ

 ٢٥ _ ةلأسم :

 لخدأ الف ىنالفلا لاملا رتشت مل نا قالطلاب : هدلول لانت نميف

 ؟ال مآ هلوق ىف ءاليا هقحلي لهف ع هرتسثب ملف ي كاام

 ج باوجلا

 رتسشت مل نا قالطلاب لات ول هنآ ةلاسملا هذه ىف ىل رهظب ىذلا نا

 ةلأسم ذئنيح نوكت اهناف كلام لخدأ ال هلوق نع تكسو ىنالفلا لاملا
 ىلع ال لاملا لوخد ىلع متاو هفلح نأ رهاظلاف انهاه امآو س الي
 ىتمو ٨ هتجوز ق هبلع ءىش الف هنع فولحملا لاملا لخدي مل هما د امف. ءارشلا

 ٠ ملعأ هللاو ع ةدحاو هنم تقلط هلخد

 هتجوز هل لحتأ ث ةيبنجأ ةآرما دنع ةيصعم ىلع هتجوز هنآر نميف

 ؟ باوجلا

 اهآر اذا اذكو ك اهيلع مرح ىنزي اهجوز ةجوزلا تنياع اذا

( باطخلا لصف _ ١٣ م )
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 مرح ىنزلاب بحام دنع نيجوزلا دحأ رقأ اذا اذكو هيلع تمرح ىنزت وه وه
 : ولخ ق ةآرم ٥دنع تأر نا امآو ك اا الاو هقدص نا : : ليقو ك هب

 4 { ميرتحتب " كلذ ىضتقي الاف 6 ٩ رقأ وه الو عامجلا رن :

 . ملعأ هللا و

 :ةلأسم _ ٧

 : اهجرف سمو ىأرو طئاغلا وآ لوبلا نم ةريغصلا هتنبا لسغ نميف

 ؟ كلذب هتأرما هيلع مرحت له

 : باوجلا

 هديب هسم وأ ةأرما جرف نطاب ىأر اذا لجرلا نا : ءاملعلا لوقي
 هتنبا تناك ث ةريبك وآ ةريغص ةروظنملا تناك ءاوس اهمأ هيلع تمرح

 ء هدنع نكت مل وآ رظنلا لاح ىف هدنع اهمأ تناك س هتنبا ريغ وأ

 ىآر نا : لوتب نم مهنمو س ريثك فالخ هيفو س كلذ نيب قرفي مهضعبو

 نمو ث كلذب هيلع مرحت ال اهمأ نآ ةوهش ريغل هتنبا جرف سم وأ
 . ملعأ هللاو ڵ\ لضي الف ملعلا لهأ لاوتآ نم لوتب كسمت

 ةعبرأ تدتعاو ث رهشلا نم رشع ةسمخ ةليل اهجوز اهنع تام نميف
 سمن بورغ ةدعلا تضقنا الثم مايألا باسح ىلع مايآ ةرشعو رهشأ
 ن كاذ دعي جوزب تجوزتف ةدعلا نم تجرخو تلستغاو ؤ نيرشعو ةسمخ

 وسكل مايأ ةعبرآ ديزت نآ اهيلع مآ اتباث احيحص جيوزتلا اذه نورت امف

 ؤ ىليلخلا خيشلا نع لتني نم تعمس ىناف مكدنع امع انوفرع س رهشألا

 !اوحضوأف ڵ لطاب جيوزتلاف مايآ ةعبرأ دزت مل نا لوقي هنآ ديممتلا
 ٠ كلذ انل

 :باوجل ١

باسحب دتعت نميف مهدنع كلذو ث ىنامعلا رثألا ىف اذه دجن



_ ١٦٩٥ 

 ىف طلغلا عوقو نع طايتحا مهدنع ةعبرألاف ء رهسنثملا لااه لوآ نم ةلهألا

 هطسو نم تدتعا اذا امك هلوآ نم رهشلا لبقتست مل ولو ، ةعبرألا ةلهأ
 فالخب ةلهألا ىف طلغلا هلخدي هلك كلذف ، كلذ زيغو ارخآ رهست طسو ىلا
 نينالث تلمكاف اموي نيثالث رهسث لكل تبسح لب رهنألا عارت مل اذا ام
 كلذ نولوتي امنا لاح لك ىلعو س رثعو ةعبرآ كلذف موي ةئامو امويب

 الذ بوجولاو موزللا ةهج نم امأ ، بابحتسالاو طايتحالا ةهج ىلع
 ريشآ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي ) : ىلاعت هلوق عم هب لوقآ الو هل ىنعم
 . _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق عم ، كلذ ىلع ةدايز ركذي ملو ( ارسئعو
 فورعملا رهسثلا وهو اموي نيرثعو ةعست دع ىتح « اذكهو اذكه رهسلا »
 رز سن وهف موي هنم اصقان وآ نيئالث امات ناك نا هنأ برعلا دنع

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٩

 كنلعجو “ىلع كتمدخ تمرحو ىسفن ىلع كنمرح هنجوزل لات نمف

 ؟ هيلع نوكب اذام ى ىنخآو ىندلاو لتم

 : باوجلا

 نآ كلذ ف ليق ام لقآو فالخ هيفف ىسفن ىلع كتنمرح هلوق نا

 ميرحت ىف اذكو س نالوق ةلسرم وأ ةظلغم ىه لهو ع نيمي ةرافك هيلع
 هيلع مزلت رثكألا دنع ناراهظ هتخأو هتدلاو لثم اهلعج هلوقو ث اهتمدخ

 نيرهش مايصف دجي مل ناف ةبقر ريرحت امهنم ةدحاو لك ناترافك
 ىق طرشلاو ى انيكسم نيتس ماعطاف موصلا عطتسي مل ناف نيعباتتم

 ةعبرأ ىضم لبقو ريفكتلا دعب اهعماجي ناو ى اهعماجيب نآ لبق ريكفتلا
 ملو رغك ناو ٬. هيلع تمرح رفكي نأ لبق اهعماج ناف ، فلح ذنم رهشأ
 نع انه امهو س نيراهظب هنع تجرخ رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهعماجي
٠ ملعأ هللاو كلذ دعب هل لحت الف قالط هنم كلذ لبق قبس ناو نيتقيلطن



١٩٦ 

 ٠ _ :ةلأسم

 اداقتعا ةفشحلا بويغبو ارارم ادمع اهربد ىف هتأرما ىتآ لجر ف

 ملع املو س ( مكل ثرح مكؤاسن ) : ةميركلا ةيقال الوأتم كلذ زاوج هنم

 باتو هتأرما نع كسمأ اديدسشت رمألا ى نأو كلذ ريغ ةدالا دارم نآ

 ةجوزلا هذه ةرشاعم ةبوتلا دعب هل زوجي لهف ث هبر ىلا بانأو هلعف نع
 ؟هنم نيبت وأ

 ؟ باوجل أ

 نم اثيدحو اميدق ءاملعلا فالتخا اهيف عقو دق ةلأسملا هذه نا

 .روهستم مهفال_خو ٧ اذه انموي ىلاو مهدعب نمف ةباحصلا رصع ندل

 ء مارح لعفلا نأ ىلع مهرثكأو ء ةجوزلا مكح فو لعفلا سفن ىف روطسم
 نع اذه ملقأ اذا : لوقآو س اهيف صخرمو ددشم نيبف ةجوزلا امآو

 اهميرحتب مكحلا ىلع مدقأ الف هبر ىلا بانآو هبنذ نم باتو هلعف
 هللا دنع ملعلاو كلذ ليلد ىل حضتي مل ىنآ ثيح نم هنم اهتناباو هيلع

 ٠ ىلاعتو هناحبس

 ةيآ ىلع ريسيتلا هريسفت ف _ هيلع هللا ناوضر _ بطقلا لاق

 ىلآ نا امأ : لاق نأ ىلا ٠٠ ابضاغ ناك اذا ءاليالا قحلي امناو : ءاليالا
 هدلو عاضر متيل وأ لازه هتحلب وأ ءاتسثلا ف لسغ همزلي الئل اهنم

 نب ىلعل الاؤس لاق مث س نيمي ةرافكف ثنح ناف كلذ ى ءاليا ال ىدنعقف

 ؟ ةيآلا صيصخت هجو ام لوقأف س لانت ام ديب بلاط ىبآ

 ؟ باوجل ٧

4٩ لات نممو هللا همحر بطتلا هراتخي ء املعلل لوت كلاذ



١٩٧ 

 ءاطعو رسن نب كلامو ث امهنع ىور اميف سابع نباو بلاط ىبآ نب ىلع
 ءاليالا نأ وهو ببس ىلع تلزن ةيآلا نأ صيصختلا هجوو 0 مهريغو

 ضغب نع الا نوكي ال بلاغلا ىف قالطلاو ع راهظلاك ةيلهاجلا قالط ناك
 اهبرقي ال فلح هتبضاغ وأ هتارما ضخغبآ اذا مهدحأ ناك ،\ بضغو

 ّ مكحلا اذهي ةيليلا كلت نم ءاسنلا هللا ذتنآف ، اهل ةبوقع اهرارضال ادصق

 دنع ةدعاقلا نا تلق ناف ، ببسلا كلذ ىلع ةيآلا اورصق كلذلف
 دنع اذكه ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ نييلوصألا
 بسلا كلذ ىلع ىنبملا مكحلا اذه نم اومهف ءالؤه نكل ث معن انلق رثكألا

 تيهذ اذاو ث اهب رارضالا دصقو ةجوزلا ىلع بضغلا اهنأ هتيعورتم ةلع

 عفتريو ٠ اهدوجوب دجوي س تدجو ثيح اهعبتي وهف مكحلا ةلع
 ٠ ملعأ هللاو ك اهعافتراب

 :ةلأسم ٢ ٢

 نهذ ايعجر اتالط اهقلط مث هلجآو اهقادص لجاع هجوز ; ىطعأ نميف
 ؟ اهاضرب الا اهدر كلمي الوأ ؟ ضرت مل ناو ع اهفنأ مغر اهدر كلمي

 : باومحلا

 تبأ وأ تيضر ةدعلا ىف تمادام اهتعجر هلف ايعجر هتجوز قلط نم
 لجآلا قادصلا قحتست ال ىهو ث هلك اهتادص اهاطعأ ولو اهب كلمأ وهف

 ٠ ملعأ هللاو ى ةدعلا ءاضقنا دعب الا

 لهف قالطلا دعب ثنح مث امقةلط مث هجوز نم ىلآ.. نم

 ؟ ءاليالا اهتقحلم

 9 بآ وجل ١

ه ن اب وآ ى]جر وه له عق ١ ول ١ قالطل ا ةفص نيت نآ ىغبنب ن اك



_ ١٩٨ 

 لجأ ىف ةعجارملا لهو ء اهليبس ىلخ وآ قيلطتلا دعب اهعجار له اذكو

 اقالطا ءالبالا لجأ ق اهقلط ن راف , مكح كلذ نم لكلف هبضم دعب وأ. ءاليالا

 اهعجارم انئاب : اتداط اهقلط ناو & هلاحب ءاليالا ىقب هيف اهعجار مث ايعجر

 ءالدال ا اهتتحلي ااف هريغ تجكن نآ دعي اهجوزتف اثااث وأ اهيلوو اهاضرب

 ىتح في مل ن را امآو . ' رخآ حاكن اذه نأل ءاملعلا رثكأ دنع كلذ دعب

 ناف بهذملا ىق حيحصلا ىلع قيلطت الب هنم تناب دقف ةعبرألا تضم

 عجري مل كلذ دحب اهجوزت ناف ؤ هتجوز ريغ قلط دنف كلذدعب اهقلط

 ىنعأ ثدالاثلا قالطك ةنونيب ءاليالاي اهجورخ نأل رذكألا دنع ءالبالا مكح

 . ملعأ هللاو ى قالطلا ددع ق ال نيبلا ىف

 :ةلأسم ٢٣٤

 لء.احلا نئابلا امآ _ هتامحر بحس هيلع هللا رطمأ _ هتاباوج نمو
 ٠ ملعأ هللاو ، « نك ناو » مومعل حجارلا ىلع ةقفنلا اهلف ةقلطملا

٥ ٢٣ ٠ ٠ ٠ 

 ملو نينس ثكمو هتجوز نع رفاس نم ةلأسم امآو : هباوج نمو

 اهيف باجأ دننو ء هنم تدلوف رخآب تجوزت مث هتالط الو هنوم حصي

 ىلع هب دسفتو ، دساف ىناثلا جيوزتلا نا : هلوقب ىليلخلا خيشلا
 قحلي : هلوت امآو س قحلا وهو ىدنع كلذك وهف ، حافس دلولاو ، لوألا

 اك نا الا هابتنو هدرت ثيداحألاو ، هارأ الو اذهب لوقأ الف حفاسملا هابأ
 لاق. ؛نأ نسحيف جوز تاذ اهنأ ملعب ال وهو اهجوزت مامالا لاق امك

 نم توم وأ قيلطت ةهبش ىلع تجوزت تناك نا ىه اذكو ، كلذك كلذ

 نسح ث كلذب ملعي ال ىناثلاو كلذ ىلع تجوزتو تدتعاف لوألا اهجوز

 لاوحألا نئارق رابتعا بسح ىلع لاق امك ىناثلا وآ لوألاب دلولا قحمي نأ
:مك ، بير الب همأب قحال دلولاف حيرصلا دمعتلا ىلع امأو ، نيفرطلا ىف



_ ١٩٩ 

 ةلاسملا هذه ىف بطقلا مامالا لوقو هللا همحر دمحم مامالا لاق
 ح ملعأ هللاو اولاق ام هيف اولاق ولو ى ةنسلا ق قيثو لمحمو ىوق غاسم هلل

 : ةننلا ىف اليلد هل ملعأ الف ئتازلاب دلولا قاخلاب نولئاقلا امآو

 ىلع الا ء :رجحلا رهاعللو سنارفلل دلولا نآ ىلع تادّضاعت ثيداحخناو

 : ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوت نم اذخآ ةفاقلاب مكحلا ىرب نم ىآر

 ، اليلد اذه نةوني الو « ةبتع هبش هيلع ىرآ ىناف ةدوس اي هنم ىرتتسا »
 مهلعلو % رخآ مكح مالسالا ىف هل ددجتف ةيلهاجلا ىف ناك ىبنز كلذ نأل

 سشارف.الف جوز تحت تسيل ةأرملا تناك اذا امنب قاحلالا كلذ نوصخي
 عنملا كلذ راصف ريغلا نع اهعنمو دحاو اهيلع ذوحتسا ناكو ث انه.
 هئام نم دلولا نوكي نأ ذئنيح بلاغلا نأل جاوزلا ةلزنمب اهل سبحلاؤ
 هيضترأ تسل كلذ لكو مهمالك نم مهف اذكه هب قحليف كلانه سارف الو.
 ٠ ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلا و.

 :ةلأسم . ٣٦

 ناك ، كلذ تبلط اذا ةجحلا هلانت ال ثيح بئاغلا ةجوز قلطت له . (
 ؟ نكي مل وأ لام هل

 : باوجلا

 نا امأف قيلطتلا تبلط اذا ةجحلا هلانت ال ثيح بئاغلا ةجوز نع
 دنع لام مدعل ةبنثبلاب ةمئاقلا ةنؤملاو قافنالا مدعل كلذ ىلا ترطضا
 مكاحلا وأ هيلو ىلع انهاهف كلذب هنع ليفكلا مم دع وأ . هيلع ردتني جوزلا

 نومتلا ناك نا امآو س قاثولا كلذ ررض نم اهصلخي نآو قافتاب اهتتلطي نأ

 مدع ةهج نم ررضلا ىقب امناو هليفك وأ اهجوز لام نم اهل ادوجوم
 مكاحلا اهتقلطم : .لوقي نم مهنم : ءاهقفلا فلتخي انهاهف طتقف ةرشاعملا

 رفاسي نأ هنع هللا ىضر _ رمع عنم دقو س كلذ عنمي نم مهنمو

 هتفالخ ف تعقو ةيضقل روش ةعبرأ قوف ذ ثكميو هتأرما نع لجرلا..

٠: ملعآ هللا و ح ةنيدملاب



_ ٢٠٠ 

 :ةلأسم ٣٧

 ؟ امهنيب ةيجوزلا مكح ه فيك ص رخآلا ل اندحأ ه لب ىه

 ١ باوجل :

 رخآلا هعبتو امهدحأ ملسأ نا هناف نيجوزلا مالسا ةلاسم امل .

 تهنتدع ضقنن مل ام ةلهم اهمالسا نيب ناك ولو هجوز كردي امهنم جوزلاف

 لبق وآ امهمالسا لبق ةدعلا ءاضقنا تعدا ناو ، جوزتت مل ام : ليقو
 هلب تملسأ نا اهنا : لوق ةلأسملا ىف معن ، انه اهلوق لوقلاف همالسا
 هدنع تناك اهدارأ ناف ، ةدحاوب هنم تناب باتك لهأ نم نكت ملو

 ع باطخلا نب رمعو بلاط ىبآ نب ىلع نع ىوري كل هتمدق امو نيتنثا ىلع
 ؛وكسمت الو ) : ىلاعت هلوق لزن املف ةكمب نيتكرسنم نيتجوز رمع كرت دتو
 ىفكي مالسالا سفنا ناك ولف ، هدعب اتجوزتف امهتقلط ) رفاوكلا مهعب

 ملعأ هللاو فالخ ةلأسملا فو ع قيلطت ىلا جتحي مل ةمصعلا عاطقنال
 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ت قيفوتلاو نوعلاو لوحلا هبو
 ٠ اميلست ملسو

 : ةلأسم ٨

 اهنأ هنجح ص اهريغ الو اهنم ملع ريغب اهعجارو ارس هتجوز قلط نمو
 !ذا هنآ ملعلا لهآ ضعب نع الوق كلذ ف ىآر هنآ وآ قالطلاب ملعت مل

 ٠ داهىشا الب اهتعجارم زاج ملعت ملو ارس اهقلط .

 ١ وجل ١ ب :

 ىلع .مزع ىتم هنأ هل هبحنو هراتخت .ىذلا وهو اذهل ىغبني ناك

اهقلط هنأ ا امه زيخيو اه ريخيو ةآرم ا دنع نيده اش رضحي نآ ةعجرلا



_ ٢٠١ 

 تفصو امك هلعف ىذلاو ث ىغبني ناك اذكه ث اهل هعاجترا ىلع امهدهشيلو
 ٠ ملعأ هللاو ، أطخي ال هب لمع نمو ءاملعلا ضعبل لوت كلذف

 :ةلأسم ٩

 طقستو جوزلل قح ةدعلا له مهنع هللا ىضر _ ءاملعلا فلتخا
 رانخا ك ةينو دصق ىلا جاتحتو هلل قح وآ ةآرملا ملع لمق ةدم ١ رورمب

 ةرمث ام : لوقأ ، امهنع هللا ىضر _ ىماسلا ىناثلاو بطقلا لوألا

 ثاريملاو ةعجرلا جوزلل لهف ىناثلا .لوقلا ىلعو ك رهظت نيأو ك فااخلا

 ؟ ترصق وآ ةد_ها تلاط

 : با وجلا

 ىنعملا ةلوقعم ىه له انهنأ ةدعلا ىف انه ءاملعلا فالتخا نا
 مهف كردي الو هانعم لقتعي ال دبغت ضحم ىه مآ ليلعتلا ة ةموهفم ىا

 انهنم للعو بابسآ لجأل تعرش اهلك ىلاعت هللا ماكحأ | نأ كلذو هتلع

 قيقدو لمأن لوطب الا ىفخ رسع همهف ام اهنمو ةيلج ةرهاظ هتلع ام

 ىذلا وه عونلا اذهو % الصأ هانعم .مهف كردي ال اهنمو س طابنتسا

 ةين ىلا هؤادآ رقتفي ىذلا وهو ك ىنعملا لوقعم ريغ دبعت هنا هيف لاقي

 اذك لجل عورشم هنأ فرع ام امآ ء اهب الا هلعف متياالو حصي الو

 لبقو حص دنف بولطملا دارملاب ايفاو ةهجلا كلت ىلع فلكملا هب ءاج اذاف

 هللا رمأل لاثتما هنآ ةينب الا هيلع رجؤي ال نكل. هب :فيلكتلا طحناو

 هوحنو بوثلاو ندبلا نع ساجنألا لسك ىنعملا لوتعملاف :هتعاطو

 هنم ةساجنلا نيع :تلاز ىتح رهطتلا دضصتق ريغ نم ءاملا هيلع رم اذاف

 هبحاص رجوي ال نكل س ةينو دصق ريغب ارهاط راصو هلسغل كلذ ٣ دقف

 ٠ لاثتمالا دصقب الا كلذ هلسغ ىلع

دعي ةياننجلا نم :لسغلاب دنجلا ميمعتك وهف ىناثلا عونلا امأو



_ ٢٠٢٣ 

 هلعلاف سجنلا هسمي ,مل ثيح رهاط. ندبلا ناف لوق ىلع ةساجنلا ةلازا

 رعذلا اوللخ ». : ملسو هيلع هللا ىلص ن هلوق امأو ث ةلوقعم ريغ هيف
 تحت نأل ، ليلعتلا رهاظ ريغف « ةبانج ةرعش لك تحت ناف رشبلا اونقنو
 مهنمو ث ,هتراهطو هلسغي فلكن مل ىفخ كلذو ء اضيآ ديدصلاو مدلا رعشلا

 دصق الاب رحلا لجأل رهن ىف صاغ ولف ث رهاظ ليلعت اذه : لوتب نم

 دنع ةرهاط ىهو ءوضولا ءاضعأ لسغ اذكو ث كلذ هافكل الثم لسلا
 ىف معخال اانخا انه نمو 4 ةين نود حصي الف 7 لوقعم ريغ ةالصلا ةداز | ١

 ء 'هفانشكتساو ء نم محرلا ةءارب وهو ينعملا ةلوقعم ىه : ليق ى .ةدعلا /

 بطت هيلعو ء ؤ دصق نودب ولو ةدعلا تمت كلذل ةيفاكلا ةدملا تضم "ناقأ

 ٠ ةينلا نم دبالف ةلوقعم ريغ ليقو ع ةمئألا

 ةضيحب هيق .ىفتكي محرلا ءاربتسا نأ لوقلا اذه بابرأ جتحاو
 ةدملا تضم اذا اميف رهظت فالخلا ةرمثو ص ةدايزلا لاب امف ةدحاو

 اهنأ دادعالا ىوننف توم وأ قالطب ىه ملعت ملو ةررقملا ةعورشملا

 ّ نيرخالا دنع ىفكت الو & 7 اهنأ نيلئاقلا دنع ىفكت .اهنأ

 ٠. ملعأ هللا

 _ : ةلاسم : . . ٤٠

 ئ . ةدودعم مايأ . الا ضمت ملو 6 اهقلطو جوزب ‘ثجوزن ةآرما ى ' . !

 تتأ ا ' ىذلا .دلولا ق ناعز زاننتم ن ناجوزلا حبصأو ' 4 اهتنلط مث رخ ٣ تجوزت"

 رياست نورت اك هنم لماح اهنآ لوألا نم اهتتالط. دنع ةفرتعم اهنآ ا عم :

 خنسلا اهيبآ كنلا ةلاسملا :هذه ضذزعب . .انه ةاضقلا قفتا دقو ك ةيضتلا أ

 ٠. ةآرملا ىفو نيجوزلا نيبيو ء دلولا ق اعرش مزلي ا امع اهي حضوتل ة ةمالعلا"

 :باوجلا

لبق رخآب اهجيوزت لحي الف قالطب جوزلا نع تجرخ اذا ةآرملا نا



_ ٢٠٣ 

 الاو ضيحلا تاوذ نم تناك نا ءورق هئثالثب قالطلا ةدع ىضقت نأ

 ةميركلا ةيآلا ىف امك الماح تناك نا لمحلا عضوبو رهشأ ةثالث ءاضقنامغ

 ىناثلاب تجوت هذهف كلذك رمألا ناك اذاف ، ىرصقلا ءاسنلا ةروس نم

 د_تعنم ريغ لطاب ةدعلا ق جيوزتلا و أ هندع ق ىف لوألا نم لماح ىهو

 ء ةتبلا دلولا هبي قحلي ال دسافلا حاكنلاو حاكنال حافس وهف ااصآ

 نينيمأ دنع اهئاضتناب ىه رقت مل ام ضقنت مل اهنآ ةدعلا ىف لصألاو

 ىضم وهو ث هيف قدصت نآ نكمم ى ءارتالاب تدنعا اهنأ نيتنبمأو نيمآ وأ

 ملو ث موق دنع اموي نيرشعو ةعستو لجلا دنع اموي نيثالثو ةعست

 ٠االمح عدن

 ىلعف مخت ىتح ءاضقنالاب قدصت الف انه امك هتعدا نا امأ

 اهنع آردي ىهو ع لوألل دلولا نوكي انه ىتلا لوصفلاو ىواعدلا قايسح
 ارجز بدألا نع عرشلا ف رذع الو { جيوزتلا ىلع هاركالا اهاوعدب دحلا

 دوهسشلاو دتاعلاو ىناثلا جوزلا ىلعو اذهيبآ ىلع ميجولا بدألاو اعدرو
 مازلا نآ اوملعاو س ءاعدا اهسفن نم ولو لمحلاب نيملاع اولعف نا

 نيب ماصخلا عوقو دنع وه امنا هنركذ ىذلا ءاضقنالا ىلع دوهنلا

 نكي مل ثيح امآ ث انه امك دلولا قوحل ىف وأ ةأرملا ةيجوز ف نيجولا
 ء بسحف حاكنلا زاوجل ةدعلا ءاضقناب اهلونت ىفكيف ضراعتو ماصخ
 ىلمعلا هللاب .الا .ةوق الو لوح .الو قيفوتلاو نوعلا هنمو :ملعأ هللا و.
 : . .. . .. ٠ ميظعلا.

 | :ةلأسم ٤

 تنخقنا ىتح ذقع مقي ملو اهتدع .ءاضقنا لبق تبطخ اذا ةقلطملا ىف
 خسفني لهف دتنعلا عقو ناو س اهجوزت ديرم ىلع مرحت له ةدعلا

 . . ؟ حاكنلا

 . :باوجلا
كلمن نم ىلا وآ اهسفن لا ةدعلا: ق "تبطخ اذا ايعنجر ةقلطملا ن



 ن ٠٤ ٢

 ىلع كلذب مرحت اهنأ ىلع ءاملعلا رثكأف اهئايلوأ نم اهحاكنا ىآ اهحاكن

 دعب الا دقعلا نكب مل اذا ميرحتلا مدع ق صخرب نم مهنمو 4 اهيطاخ

 4 ' كلذ نم نوهأ اهرمأف نئابلا ةقلطملا امآو 4 امدنو اباتن نا ءاضتناا

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٢

 هل لحت ليف اهب لخدي نأ لبق ثالثلا ظفلب هتجوز قلط لجر ى
 اجوز حكنت ىتح ال وآ رهملاو جيوزتلا ديدجتب اهجيوزت ءاش نا

 ! هررغ

 : باوملا

 زوجيو اميلع ةدع لو ةدحاولاك ةسوسمملا ريغ قح ف ثداثلا نا

 هفصن ل وألا رهم ا . نه اهلو 6 اهلو اضرو اه اضرب اهل دتعلا دىدجت

 مع هللاو. 6 اذكه

 عبرأ ذنم ىبد ىلاا اهنع رفان انل خأ.ننا ةأرما ةمصاعلاب .دجوت انها

 ىلا ةأرملا تجرخف اهمايق نع تخألا تزجعف هتخأ عم اهكرت دتو نينس
 مل كنيذ ااكو اهل ةيفاكلا ةقفنلا لاسرا وأ اهجوز مودق ةرظتنم اهلهآ
 اهاوكست تمدقو تجرخف مكاحلا دنع جورخلا ىلا ترطضا ذئنيحف نكي

 ر ةعد ملف ىبد ةمؤكح ىلا ةراظنلا :نمو ةمكحملا نم بتكلا تبتكف هدنع
 نه اهلممت ةمكحملاو ةجاحلا وكسئنو ةمكحملا :ىلا ددرتت ةأرملاؤ باوج ىلع
 كانه نأ هنع رابخألا ىتأت جوزلا اذهو ء باوجلا رظتنت ىرخأل لاح
 ديعس نب ميهاربا خيشلاو انأ انكرتشا دقو ع ةيضقلا هذه ف مكيآر امف

 : ىبد نلا جاجتحالا لاسراو ةآرملا هذه ىوكش عامتسا ىف ىربعلا

هتلخد :دنتو ةنسلا هذه لوخد ىلا رظتنت اهنأ ميهاربا خيسلا ررح دتو



_ ٢٠٥ 

 رمآ ىف مكدنع ام وجرن ررضلا وكشت لازت ال ةأرملاو كانه نم باوج الو
 ٠ مكيلع مالسلا و ةآرملا هذه

 : باوجلا

 اوعفراو اهتافناب هنع ليفك ال ثيح نم اهوقلطف قالطلا تبلط نا
 ٠ مالسلاو هللا ءاسث نا كلذ ف رجألا مكلف ىولبلاو رضلا اهنع

 : ةلأسم _ ؟ ؟

 هلانت نمم وهو هيلع جاجتحا نودب بئاغلا ةجوز مكاحلا قلط اذاو
 هتجوز هنم قفنت رصملا ىف هل لام ال هنآو بئاغ هنأ هعم حص نكل ةجحلا

 5 ءىشب اهلساري هنا الو اهب اليفك الو ةقفن اهل كرتي مل هنا اهلوق عم

 هيلع ضام وه له ث قااطلا اذه ى مكلو امف ى بئاغلا جوزلا عجر مث

 ماتأ نا هيلع ىضمي ال مآ فرتعي مل وآ هيلع هيعدت امب فرتعا ءاوس

 هتاربأ اهنأ وآ اهلساري هنأ وآ اهب ليفكلاب وأ اهل ةقفنلا كرتب ةنيبلا
 . ةدافالاب اولضفت ؟ هرفس ف مادام ةقفنلا نم

 : با وجل أ

 جاجتحا نود هنع مكاحلا قلطف ةجحلا هغلبت ثيحب جوزلا ناك نا
 ماكحألل ايضرم الهآ ناك نا ضام هقيلطتو كلذ ىق ءاسآو رصق دتف

 جوزلا نآ هنظ ةبلغل كلذ ىلا هداهتجا هادف ةنامألاو ملعلا ةهج نم

 ىضمي الف ايب الهاج ناك وآ ماكحألا ىلع نيمأ ريغ ناك نا امآو ث مدعم
 ٠ ملعأ هللاو ع ىلاعتو هناحبس هللا عرش ماكحآنم ءىش ف هلثم مكح

 ٥ ةلأسم _ ؟ :

 5 نيرهش ةدم تضمو ىلبح ىهو ةدحاو ةقيلطت هنجوز قلط نميف

؟ اهرك اهتعجر هل له



 ۔ . ٢٠٦

 : باوجلا

 هذه ىف نكت ملو ةدحاولا هذه لبت قالط اهل هنم مدقتي مل نا

 عضت مل ام اهتعج ا رم هل ز اج اه رهم نم ءىشثي هنم ه دنقم هقيلطتل ا

 . ملعأ هللاو ء اهلمح

 ٦ _ ةلأسم :

 هربجف اهتقفني راسعالا ىف مكاحلا ىلا اهجوز ةآرملا تعفار اذاو

 ف ىلوألا امو ، نئاب مأ ىعجر انه قالطلا لهف اهقلطف اهقالط ىلع

 اذا كلذكو س اهسفن راتخت نأب ىأ خسفلا مأ قالطلا ىلع ربجلا كلذ

 قارفلاب اهل مكحو مكاحلا نم قالطلا هتجوز تبلطو ابئاغ جوزلا ناك

 ` .. باوثلاو رجألا كلو اندفأ ؟ رايخلا وأ اهل مكاحلا قالط ؟ ىلوألا امف

 : ب ١ وجل أ

 اهل بجاولا قافنالا هنم بلطت مكاحلا ىلا اهجوز ةآرملا تعفار اذا
 ىلع ردقت مل نا : هل لقيلف هراسعا حص ناف قفني نأ مكاحلا هفلك هيلع
 دحا نم مكاحلا هعد الو كلذ نم صااخلا كل اهتيلطت ىفف اهتتافنا

 قييضتلا لمتحت ملو س كلذ نودب ةآرملا ضرت مل نا هل هنم اربج نيرمألا

 مل رهط ىف ةدحاو ةنسلل قلطيلف مكاحلا رمأب اهقلط ناف س ربصلاو
 ةعجرلا هيذ كلمي ال .ةنئاب ةدحاو هنآ قالطلا كلذ مكحو ع هيف اهسمي
 ٠ ١ ملعأ هللاو ع مكاحلا قالط نوكي اذكه اهاضر نودب

 ٧ ( ةلأسم ٢

 ؟ ال مآ هتجوز هيلع مرحت له هنجوز تخأب ىنز لجر فو

 7 باوجلا

` ه ملعأ هللأو ، مرحت ال : ليقو ء مرحت : ليق ث فالخ كلذ ىف



 ۔_. ٢٠٧

 "نيح دعبو ث عجر مث هضارغأ ضعيل هتجوز بآ تيب لخد نميف `

 ترزكف ء لخدآ مل قالطلاب : لاقف ع ىبأ تيب تلخد كنا ةتجوز هل تلاق
 لخاد هنأ نآلا لوقي وهو ع لخدأ مل ثالثلا قالطب : لاقف مالكلا هيلع
 هلوق لبقي له : الوأ ثحبنف هتجوز هتلأس امنيح هلوخد ىسن دتو

 نورت وأ ثالثلاب هتجوز جرخت له قالطلا اذه ىف نورت امو س ىسان هنأ

 ٠ رجألا كلو اندف ؟ ةعجارملا ف ةصخر هل

 ١ بآ وجل :

 ةغيصب ىنعأ قالطلاب نيميلا له : لوألا ڵ ثوحب اهيف ةلأسم هذه

 قيلطت ءانا ريغل تعضو ةغيص اهنأل عقي ال مأ قالط هب عقي هب مسقلا
 انخيش بهذم اضيآ نوملعتو ث هنوملعت متنأ امك فااخ اذه قو ص ءاسنلا

 فلخو افلس كلذب قالطلا عوقو ىلع ءاملعلا روهمج نكل ث كلذ ىف ىملاسلا
 ةدعاقلا ىه امك ىوغللا عضولا ىلع فرعلل ادضاعم دصقتلل مهنم احيجرت
 ىلع عامجالا ايكح هحراش هعبتو لينلا بحاص نأ ىتح ث ناميألا ى
 ظفل هعم ناك ءاوس هنأ حرص دقف قيلعتلاب حراسثلا هرسف ناو كلذ
 . نكي مل مأ نيميلا

 هب مقب له دحاو ظفلب ةدحاو نم رثكآ قلطملا ن آ ىناثلا ثحبلا و

 هيفف ثالثلا وآ نيتنثلا نم هظفل هاضتتقا ام عقي مأ طتنف دحأو قيلطت

 اثالث قلطملا نأ ىلع بهاذملا عيمج نم ءاملعلا روهمجو ث اضبيآ فالخ

 نيحيحصلا ىق ىذلا سابع نبا ثيدح نآو ص ةعقاو ثالثلا نآ دحاو ظفلب

 هنع اوور هباحصآ ة ةيقبو ، طقف سوواط ريغ هباحصأ نم هنع هوري مل
 ء ةتبلا قلط لب اثالث قلط هنآ فق مهو ةناكر ثيدح نآو ؤ ثالثلا توبث

 ء ةنسلا ةفلاخم ىلع نيئرجتملا عئارذل ادس هللا ءاش نا روهمجلا عم نحنق
ءإاملعلا ناف كلذ هفلح لاح ق هنم .عقاولا لوخدلل سان هنا هلوقت امآو



. ٢٠٨ 

 هيذ ماصخ الو هبرو دبعلا نيب وه امب قلعتي اميف نيميلا تناك نا نولوقي
 قحب قلعتت تناك ناو ص كلذ ىف نيديو هتين هيفكت هناف قولخمل قح الو

 ء هنيب نود قدصي الو هلوق لبقي الف اهيف هيلع هب ىضقي امم ىهو ريغلا
 هنأل حجارلا حيحصلا ىلع ناميألا ىف ثنحلا طقسي ال نابسنلا نأ عم اذه
 : ٠ ملعأ هللاو دمعلا هيف طرتشي ال عضولا باطخ نم

 ٩ _ ةلأسم :

 هيلع اهمرحو لجآلا اهتادص ةقرو هيلا تعفدو هتجوز قلط لجر ف

 ٠ اندفآ ؟ ال مآ هرك ةدر هل له

 : باوجلا

 نأ لجأل اهيف بوتكملا قادصلا نم هتآربأ اهنأ ةقرولا هتطعأ تناك نا .

 نوكيو اهيلوو ىه تيضر نآ الا اهعجاري نآ هل سيلو علخ اذهف اهقلطي
 دنع ةلسرم نيميب ةرافك هيلع كلذ ىفف اهايا هميرحت امآو س ديدج دتعي

 ٠ ملعأ هللاو رثكألا

 ٥٠ ةلأسم :

 ٠ رهتأ ةتالث تتلط ذنم اهل ىضمو تقلط مث تجوزت ةيبص ةأرما فق

 ةأرملا هذه نأ ضرتعا دعب نمو ص اهايا هجوزف اهيبآ نم اهبطخي نم ءاجو
 لو_ةت ىهو ص لوحلا مامت ىلا تقولا اذه ىف اهجيوزت نكمي الو ةنهارم

 مالك ىرت لهف اضيآ لوقت اهمأ كلذكو اهتلطم ةدع نم ةجراخ اهنأو غلاب
 ضارتعا ىنعا هجو هل لهو ؟ ىضاقلا هلوقي ام مأ ةجح اهمأو ةآرملا

 ٠ ركشلا كلو اندفآ ؟ ىضاقلا

 ؟ باوجلا

 نم ضيحملا نم نستي ىئاللاو ) : لوقي لجو زع هللا تدجو ىنا
 نهرغصل ) نضحي مل ىئاللاو ث رهسسثآ ةئالث نهتدعف منبتر ا نا مكئاسن
ىلا ءاسنلا ددع نم ائيش ةيوبنلا ةنسلا ق الو زيزعلا باتكلا ىف دجأ ملو



٢٠٨٩ 

 ةعست اولعج ث طايتحالا ةهج ىلع ءاملعلا نم لاق نم كلذ لاق امناو ، لوح
 كلذو ، لمح نوكي نأ فوخ اطايتحا ةبجاولا ةدعلا ةثالث قوف رهسنأ
 اهتدع ءاضتنا ىف قدصت ةأرملا نا نولوقي اضيآ ءاملعلاو « طقف ناسحتسا

 : ليقو نوثالثو ةعست هلتأو نكمم ق ءورق ةثالثب تضقنا تلان اذا

 رهشألا ف نينس عست تزواج اذا لوألا ضيحلا ىفو س نورتعو ةعست
 ٠ ملعأ هللاو جوزلا قحلي اهدلو كلذبو حيحصلا

 ٥٦١ _ ةلأسم :

 ل_ينك هدنعو طقسمب ةجوز هل راحص لهأ نم لجر ىف لوقت ام
 اثالث اهقلط هنأو اهنع ةنفنلا عطقي نأب هل بتك مث ارهش اهقفنأف اهتقفنب
 اهل ناكو ص ةنتفنلا تعطق اذامل هلآستن ملو 6 قالطلا منكو ةقفنلا عنمف

 ربخ اهغلب مث نينس ثالث .نم برقت ةدم كانه تماتآف رطق ىلا اهلمحف خأ

 ي لاتف 4 اهثاريم بلطت تعاج مث ك ةافولل ةدع تدتعاف اهجوز ةافو
 نأ موي نم ةقلطم تنأ ليكولا اهل لاقو ةلطم تنأ كل ثاريم ال ةثرولا

 فورعم لجر طخب وه اذاف باتكلا اهيلع ضرعو ث ةقفنلا كنع تعطق
 يفاش انايب انل نيب ؟ ةلأسملا ف مكحلا امف قلطملا حيحصت هيفو ةباتكلا
 ٠ رجألا كلو

 : باوجلا

 طوطخلاب وآ نيلو مق ١ دوهشلاب مولعم خيرات ق اهتتيلطت حص اذا

 ناف اثالث قالطلا ن نا اهجوز نم تنابو تقلط دتتف اعرش ث اهم موكحم ١

 تام ناف ةدعلا ىف تماد ام هثرتف ايعجر ناك ناو اهل ثاريم الف اثالث ناك
 ٠ ملعأ هللاو ، لاح ىلع اهل ثاريم الف ةدعلا ءاضقنا دعب

 نددرتي نيرفاسملا تاجوزب ىولبلا تمع دق ؤ كريسشتسنو كرظانف

( باطخلا لصف _ ١٤ م (



_ ٢١٠ 

 قااطلاف ةجحلا ماين تنكم الو قافنالا نهل دجن مل ىتاللا امأف قااطلل

 ملو قافنالا نهل دجن ىتاللا قالط ىف لاكتالا ىقب ث انيلع لهسأو رسيآ

 نآ نهتقالط مدع ىف ىتخنو هللا الا اهملعي ال ةرورض ىف انا تالائانق هنليقي

 اريثك ناف ،.نهررضل اعفد نهتالط ىف ىرت امف ث هنم دبال ام ىلا نهلمحي
 نم ٠ باوجلاب لضفتف زئاجب سيل ام ىلا قالطلا مدع نهلمح ءاسنلا نم
 لهو معن ك ١٣٨٢ ةنس مرحم ٩ موي ىف ىدنكلا دمحأ نب ديعس كيخأ

 ىف نيرحبلا ةمكحم انفرع اذا انل نيرحيلاب ىذلا ىلع ةجحلا مايق نكمب

 لضفن ء ةرذتعملاك اهارن ةجحلا ميقن نم ىديأ ىلعف انبواجت مل تامهم

 . رظنلا نم هارت امب

 ٢ باوجل ٢

 فكئاغلا ةآرما قيلطت بوجو لب زاوج ىلع ثملع امك ءاهقفلا قفتأ

 ةرىناعملا مدعب رارطضالا ىف اوغلنخاو ى قافنالا مدع ررضلل كلذ تيلط نا

 كرتن ررض سيلو اهتقيلطت بجوي هنأ ها رأ ى ذلا و ؤ هنود م ا ؟ كلذك وه له

 دساذملا نم اذه ىلع بنرنبي ام اميس ال ن ةوسكلاو ماعطلا نم لقأب عاضبلا

 نآ ىنبجعيف ةجحلا ماين امآو 6 كلذ ق اوعجستنف ضارعألاو نيدلا ق

 ىلا تبلط اذا اهنأ نامع ىف ةجوز نع رفاسم لك ىلا ةموكحلا نلعت

 ٠ هديي نافلخ هيناك نم مالسلا كبلعو ملعأ هللاو ڵ تقلط اننيلطت ةموكحلا

 : ةلأسم _

 ؟! اهتتالط ىلع وه ربجي لهو ؟ هترنناعم ىلع موذجم ا هجوز ربجت له

 ١ با وجل 8

 ناو ك اهسفنب تيحأ نا الا هنرناعم ىلع ربجت ال موذجملا ةجوز نا

 دقتع دعن ماذجلا ثدح اذا اذه ث اهتالط ىلع وه ربجآ قيلطتلا تدارأ

٠ ملعأ هللاو ع جاوزلا



_ ٢١١ 

 ؟٥ _ ةلأسم :

 اراغص دالوأ ةينامثو هنجوز كرتو هتيب نع ارفاسم جرخ لجر ف

 لجرل دقعلاب هذخآ دق ناك ىذلا تيبلا نوكل ، ىوأم الو مائف نودب
 كلذ رايخأ تعطقناو ماوقلا نم ءىش نودي دالوألاو تيتيف ، ىدنه

 هتجوزو ابيرق فصنو نينس عبرآ ةدم نالا ىتح هيلع تضم دقو لجرلا
 ةلود دجوت ال كانهو قارفلا بلاطتو نيرمألا ىساقتو ىناعت لازت ال

 قالطلاب اهل مكحيو ةيحيسملا ةلودلا هذهب لصتت نأ اهل زوجي له ةيمالسا
 ؟ اهجوز مكحو اهمكح ق مكلوق امو \ كلذ زوجي ال مآ

 . ركشلا مكلو انوديفأ

 ؟ باوجلا

 ملو برح وآ قرح وآ قرغك ارطخم بكر ناك ناف لجرلا مكح امآ
 مت اذاف ڵ تاونس عبرأ هلجآو دوقفم اذهف كلذ نم جرخ هنآ هربخ تأي

 5 ارنثعو رهمشآ ةعبرأ هنجوز دنعتو هلا ومأ مستتو تيم هنأ هب مكح لجخلا

 امهآو س تعاش نم جوزتن مث رهشأ ةثالث وأ ءورق ةثالث قالطلا ةدع دنتعتو

 بهذ نيآ ىردي الو كلذ دعب ربخ هنع ءاج امو هدلب نم هجورخ ناك نا

 كلذ ريغ ليتو ث رثكألا دنع ةنس نونامث ةبيغلا لجآو ةبيغلا همكح اذهف

 نا ةآرملا هذهو س توملاب هيلع مكحي كلذ دعبو باغ ذنم ال لجرلا دلو ذنم

 ةيافكلا مهيف كانه رضح نمم نيملسملا ةعامج اهقلطتلف قالطلاب اهل مكح

 مهو ت ىنغ مالسالاف ةيحسملا ةلودلا نعو ث لداعلا ن ناطلسلا مدع مم

 !ذه ؤ هيف نحن مهلخدن ال هنم اوجرخ امو مالسالا نم اوجرخ دت

 ٠ ملعآ هللاو ح هلوقأ ام

 ٥٥ _ ةلأسم :

 ررضلل هنم ربتت نأ هنجوز نم ةيدفلا ذخأ ىلع جوزلا ربج زوجي له
كلذ رهش اذا هعم مايقلا تهركو كلذ ىه تبلط نا ةرشعلا ءوسو ىذألاو



٢١٢ 

 لهو « ب ا ىف رارضا الو ررض ال » : 7 هيلع هللا ىلص

 هتعلاخمو هتجوز نم ةيدفلا ذخأب اتباث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأ
 ىذلا رهملا ىلع داز ام هل له كلذ زاج اذاو \ هربج وأ كلذ ىف هبغر وأ

 ؟ باوجلاب لضفت هابا اهتدصأ

 . باوجلا

 انأ امأ أ اضيبرع اابوط افالخو ةريثك الا اوقل تركذ اميف ءاملعلل نآ ا ا

 ٠ ملعأ هللاف كلذ مدع 7 امات هلا ناكو 0 كهلا دوجوب ص هنم

 ء هتقيدح لوبقب سيق نب تباثل ملسو هيلع هللا ىلص هرمآ امآو
 ملسو هيلع هللا ىلص هنأل 6 بوجرولل ال د اشرالال رمأل ١ نأ ره اظلاف

 ٠ كلاذ ليق اعم امهرواسش

 : ليوط فالخ هيفف قادصلا نم رثكأب علخلا زوجي له امآو

 سأب ام بغ نم ناك اذا هسفن قادصلاب ىتح كلذ زيجي ال مهضعب

 اهسآر صاقع نود ام ءىث لكبو هريغو قادصلاب هزيجي مهضعبو
 مايقلا مدع فيخو ث نيحورلا نيب قاقشلا عقو نا هنآ ىلع روهمجلاو

 دودح اميتي الآ افاخي نآ الا ) : ىلاعت هلوقل علخلا زاج قوقحلاب

 ( هب تد تقفا اميف امهيلع حانج الف هللا دودح اميتي الأ منفخ ناق هللا

 نوصحو ةرشعلا ىف ةبغرلا مدع دنع علخلا زاوجب ةحرصم ةميركلا ةيآلاف
 ٠ امهنيب ةقشملا

 ىلع ليلد « الف ةدايزلا اما » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق رهاظو

 حانج الف ) : ىلاعت هلوقك لدنسا اهزاجآ نمو ةدايزلا زاوج مدع

 مكاحلا ىلعو ريثك كلذ ىق فالخلا نآ لصاحلاو ( هل تدتفا اميف امهيلع

هداهتجا دعب ءرملا مالي الو لدعلاو قحلا كلذ ىف ىرحتي نأ فصنملا



 س ٢١٧٣

 6 نالكتلا هيلعو ك ناعتسملا هللاو 6 هلهآو نيدلل ةحيصنلا ق هعسو غارفاو

 ٠ مراع ذعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو

 ٥٦ . ةلأسم :

 ىتح اهقلطمل لحت ال اثالث ةقلطملا ةآرملا نا : نوققحملا ءاملعلا لات

 بويغب نولوتي لب امهنم لازنالا اوطرتسثي ملو ، اهأطيو هريغ اجوز حكنت
 ردقب ولو لازنالا اوطرتسشي مل مهلاب امف ع اهلو هل ةليسعلا قاوذ ةفسثحلا
 ءامسألا لئاوآب اوذخأي مل ملف هقاوذلا لصحن لاخدالا سفنب مآ هقاوذلا

 ؟اهرخاوأب ال

 ١ بآ وجل :

 اجوز حكنت ىتح اهقلطمل لحت ال اهنأ اثالث ةقلطملا نع كلاؤس امآ

 لب امهنم لازنالا نوطرتشي ال مل مهنأو ةليسعلا قاوذت طرتب هريغ

 قاوذ ةفشحلا بويغب نكي مل كلوقو ، طقف ةفسشحلا ةبويغب نولوقي
 باوجلاف كمالك رخآ ىلا لازنالا وطرتسئي مل مهلاب امف اهل الو هل ةليسحعلا

 دقو مهدنع قاوذتلا ليصحت ىف فاك ةفسثحلا بويغو حاليالا نأ اذه ىلع

 ٠ ملعأ هللاو ، اهرخاوأب ال ءامسألا لئاوآب اوذخ

 ٥٧ _ ةلأسم :

 ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق ىنعم نع ىنتلأس : اقباس لاتو
 5 لوألا اهجوز ىلا اهعوجر ق ةبغارلا اهدعب ةحوكنملا اثالث ةقلطملا ةآرملل

 ةنبسعلا : ةفص ى كلا ؤس طحمو (( هتليسع ىقوذن ىنح » : اهل لاتو

 ء ايناث ىل ثحبلا تدعأ مث ىدنع رضح امي كلذ ق كتبجآف اهايا اهتاوذتو

 انثدح ى ىراخبلا لاتق : ءاملعلا نع القن كثحب ىلع باوجلا كاه نالاق

 نع ةشئاع نع ىبآ ىنثدح : لاق ماشه انثدح ىبحب انثدح ىلع نب ورمع

ةديع انثدح ةبس ىبآ نب نامثع انثدح . _ ملسو هبلع هللا ىلص _ ىبنلا



 4‘٤ا١ا٢

 جوزت ىظرقلا ةعافر نآ _ اهنع هللا ىضر _ ةشئاع نع هيبأ نع ماسثه نع
 تركذف _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تنأف رخآ تجوزتف اهقلط مث ةأرما

 ىتح ال » : لاقف س بوثلا ةبده لثم الا هعم سيل هنأو اهيتأي ال هنآ هل

 ٠ « كتليسع قوذيو هتليسع ىقوذت

 ىقوذن ىتح » : هلوق : رجح نبا نيققحملا ماما ىراخبلا حراسث لاق

 ههيجوت ىف فلتخاو ث ريغصتلاب نيعضوملا ىف اذك « كتليسع قوذيو هتليسع
 : لاق مث ى زازقلا هب مزج ث ثنؤم لسعلا نأل لسعلا ريغصت ىه ليقف

 اذا برعلا نا : ليقو س ثنؤيو ركذي ىرهزألا لاقو ث ةغل ريكذتلا بسحأو
 مهردلا اوعمجف تامهيرد كلذ نمو ثينأتلا ءاه هبف تلخدأ ائيش ترقح

 ٨٧ ةدينه دنه ريغصت ق اضيأ اولانتو . ريقحتلا ةدارا دنع ثنؤملا عمج

 نم دوصقملا ىف ىفكت اهنأ ىلا ةراسثا ةأطولا رابتعاب ثينأتلا ليقو
 ليلقتلل ريغصلاو لسعلا نم ةعطق دارملا : ليقو ث لوألا جوزلا اهليلحت

٠٠ 

 . لحلا ليصحت ىف فاك ليلقلا ردقلا نآ ىلا ةراشا

 ىذلا عامجلا ةوالح ةليسعلا ىنعم نآ باوصلا : ىرهزألا لاق

 لاو س لسعلا نم ةعطقب اهيبسنت ثنأو جرفلا ف ةفشحلا بيغتب لصحي
 أ ةفطنلا ةليسعلا ىنعم : ليقو ٠ لسعلاب اههبسن ةدسل ترغص : ىدوادلا

 ةليسعلا قوذ : ءاملعلا روهمج لاقو ڵ\ ىرصبلا نسحلا لون قفاوي اذهو

 دازو ةأرملا حرف ف لجرلا ركذ ةفسثح بيغت وهو ةعماجملا نع ةيانك
 5 ةعامجلا نع هب درفنا طرشلا اذهو ى لازنالا لوصح ىرصبلا نسحلا

 ٠ نورخآ و رذنملا نبا هلان

 : اولانتو ءاهتفلا رئاس هفلاخو اذه ق نسحلا ذش : لاطب نبا لاتو

 قادصلا لامك بجويو صخسلا نصحيو دحلا بجوي ام كلذ نم ىفكي

٠ موصلا و جحلا دسقفيو
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 هذلتست ءىش لك ىمست برعلاو ؤ عامجلا ةليسعلا : ةديبع ويآ لاتقو

 لوق دريو ةصخرلا ىف بيسلا نب ديعس لوق لاني ديدستلا ىف وهو السع
 اذا امهنم الك نأل كلذك سيلو ايفاك ناكل اطرش ناك ول لازنالا نأ نسحلا

 امهنم لك لزنآ اذاو ث جاليالا مامت لبق لزنآ التم عامجلاب دهعلا ديعب ناك

 ءانمالام ةلبسعلا تدسف نا ال هبحاص ةليسع قذي مل جاليالا مامت لبق

 . عامجلا ةذلب الو

 لوالل لحتل عامجلا طارتسثا ىلع ءاملعلا عمجأ : رذنملا نبا لاق
 سانلا لوتي : لاق هنع حيحصلا هدنسب قاس مث بيسحلا نب ديعس الا

 احيحص اجيوزت اهجوزت اذا : لوقآ انآو ىناثلا اهعماجي ىتح لوألل لحت ال

 هجرخأ اذكهو ث لوألا اهجوزتي نأ سأب الف لوألل اهلالحا كلذب ديري ال

 نع هنحص دعبتسا نم ىلع بقعت هيفو روصنم نب ديعسو ةبيسث ىبأ نبا
 ند ةفئاط الا هيلع هقفاو ادحأ ملعن ال لوقلا اذهو رذنملا نبا لان « ديعس
 : رجح نبا لات ، نآرقلا رهاظب ذخاف ثيدحلا هغلبي مل هلعلو ، جراوخلا
 ىف دراولا ربخلا فعض ىلع ةلالد هيفو س كلذب رعشي همالك قايس تلق

 ملاس نع دثرم نب ةمقلع نع ةبعش ةياور نم ىئاسنلا هجرخآ ام وهو كلذ
 هعفر رمع نبا نع بيسملا نب ديعس نع هللا دبع نب ملاس نع نيزر نبا
 لخدي نآ لبق اهقلطيف رخآ اهجوزتي مث اهقلطيف ةآرملا هل نوكت لجرلا ف
 ىئاسنلا هجرخأ دقو ث ةليسعلا قوذت ىتح ال : لانف لولا ىلا عجرتف اهب

 نم ظفحأو نقتأ ىروثلا نأل كلذ لاق ىروثلا نايفس ةياور نم اضيآ

 : نيهجو نم باوصلاب ىلوآ هتاياورو ، ةبعش

 لاق امك ناميلس نب نيزر وه امهخيش ةمقلع خيست نآ : امهدحأ
 ةمقلع ريغ ةعامج هاور دقفف ؤ ةيبعش لاتق امك نبزر ند ملاسم ال ىروثلا

 ٠ تاتثلا دحآ عماج نبا ناليغ مهنم كلذك

 رمع نبا نغ بيسملا نب ديعس دنع ناك ول ثيدحلا نآ : امهيناث
نبا مالك نم ذخؤيو ٠ مهفلاخ نيذلا سانلا هلاق ام ىلا هبسن ام اعوفرم



_ ٢١٦ 

 باهولا دبع هعبتو ، نآرقلا ىناعم ىف ساحنلا رفعج ىبأ لتنن رذنملا
 هنم بجعآو مهو ريبج نب ديعس نع كلذي لوقلا ةلاسرلا حرش ق ىكلامل ١

 ء ريبج نب ديعسو بيسملا نب ديعس نيديعسلا نع هب مزج نايح نبا نآ
 لوق ىفكو ث تافنصملا نم ءىش ى ريبج نب ديعس نع دنس هل فرعي الو
 نب ديعس قفاو هنآ دواد نع ىبروجلا نبا ىكحو كلذ ىف ةجح رذنملا نبا

 روهمجلا لوت ىلع ثيدحلا نم دافتسيو : ىبطرقلا لاق ، كلذ ىلع بيسملا
 نم دبال لاق نمل افالخ ث مسالا هيلع قلطني ام لتأب قلعتي مكحلا نأ
 . هعيمج لوصح

 % كلذ ناكماب راعسا هرخآ ىلا « هتلبسع قوذت ىتح » : هلوق ىو

 باجأف طرتشملا عامجلا رذعت ىف رهاظ ةبدهلا لثم الا هعم سيل اهلوق نكل

 ةواخرلا ىال ةقرلاو ةقدلا ىف اهب هيبشتلا ةبدهلاب اهدارم نأب ىنامركلا

 مدع هنم تكش اهنأب ىطعي ربخلا قايسو ع لانت ام دعبتساو ةكرحلا مدعو
 «ىقوذن ىنح » : ملسو هبلع هللا ىلص هلو كلذ نم عنمي الو ص راشتنالا

 ىتأنب ىنح ىربصا : لاق هنآكف عوتولا زئاج وهو ناكمالا ىلع هقلع هنأل

 ىتح هب نيجوزلا ملع طارتسال قوذلا دوجو قالطاب لدتساو كلذ هنم

 ٠ وه لزنأ ولو فكي مل اهيلع ىمغم وأ ةمئان اهاطو ول

 . بتعتو ءاهقفلا ميمج نع هلقنف رذنملا نبا غلابو

 وأ ةمئان اهأطو ول هنأ ىف نيلوقلا دحأل ةجح هيف ىبطرقلا لاتو
 ء للحي نونجملا ءىطو نأب مساقلا نبا مزجو ي لحت مل اهيلع ىمغم

 لصح اذا لوألا اهجوزل اهعوجر زاوج نع هب لدنساو بهشأ هفلاخو

 نآ تباث نب ديزو نامثع نع لقنو ع ةيكلاملا طرش نكل ىناثلا نم عامجلا
 % لوألا جوزلل اهليلحت ةدارا الو ىناثلا جوزلا نم ةعداخم كلذ ىف نوكي ال

 اذا هنأ ىلع اوقفتاو الف الاو دسف دقعلا ىف كلذ طرش نا نورثكألا لاقو
 ةمآ جوزت نم نآو ىفكي لاقف مكحلا ذسثو ص للحي مل دساف حاكن ىف ناك

لاقو ، هريغ جوزتت ىتح اهآطي نآ هل لحي مل اهكلمت مث اهقالط تب مث
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 3 نيميلا كلمب هل لحي ىرصبلا نسحلاو هباحصآ ضعبو سابع نبا
 امهدحأو رهطتت نأ لبق ترهط نأ دعب وآ اضئاح اهأطو اذا امبف اوفلتخاو
 اذه ىف ىذلا طرشلاب ةيفنحلا ذخأ مزح نبا لاقو ء مرحم وآ مئاص

 ىف اهثيدحب اوذخأي ملو نآرقلا رهاظ ىلع دئاز وهو ةسئاع نع ثيدحلا

 وأ هب ذخألا مهمزليف نآرقلا ىف ام ىلع دئاز هنأل تاعضر سمخ طارتشا

 ثيدحلاف ءطولا ىف ةقيقح مهدنع حاكنلا نأب اوباجأو ، بابلا ثيدح كرت

 ثااث ةنسلا نأ ىلع اهقالط تب اهلوقب لدتساو ، نآرقلا رهاظل قفاوم

 دارااو عطقلا ىنعمب تبلا ناف س هب لدتسا نمم بجعآ وهو ، تاقيلطت

 ةثلاثلا عوقوب وآ ةعومجم ثالثلاب نوكي نآ نم معأ وهو ةمصعلا عطت هب
 رخآ اهقلط هنأ احيرص سابللا ف ىتأيسو ث تانيلطت ثالث رخآ ىه ىتلا
 ٠ هب جاجتحالا لطبيف تاتيلطت تالث

 هسيخلت ام بابلا ثيدح ىلع دروأ هنأ مهضعب نع ىبرعلا نبا لقنو

 مزلتسيف نآرقلا ىف ام ىلع دحاولا ربخب ةدايزلا اما هب لوقلا نم مزلي هنأ
 نيينعم ىلع دحاولا ظفللا لمح وأ رتاونتن مل ىتلا ةنسلاب نآرقلا خسن
 !ذا طرشلا نأ لوألا نع باوجلاو : لان ع سابتلالا نم هيف ام عم نيفلتخم
 نآ ىناثلا نعو ةدايز الو اخسن هتفاضا نكت مل ظفللا تايضتقم نم ناك

 ىف دارملا نآ نيعتف اهدرجمل دقعلا ىلوتت ال ىهو اهيلا فيضأ ةيآلا ىف حاكنلا

 نم دبال هنآ ةنسلا تنبب نيينعملل المتحم ظفللا ناك امل لاقي نآ نكميو ش اهنتح

 ةآرملا هذه نأل عامجلا ىف اهل قح ال ةآرملا نآ ىلع هب لدتساف اهلوصح

 ىنغب ام هعم سيل هنآو رشتني ال هركذ نآ وأ اهؤطيب ال اهجوز نآ تكش

 مث نمو ث كلذب اهحاكن _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا خسفي ملو ٤ اهنع
 نينعلل برضي الو ةنعلاب خسفي ال ىلع نب دوادو ليعامسا نب ميهاربا لاق
 لاقف ، عامجلاب لجرلا بلاطت ةآرملا ىف اوفلتخا : رذنملا نبا لاقو ع لجآ
 وهو نينعلا لجأ لجؤي مل ةدحاو ةرم اهب لخد نأ دعب اهأطو نا : رثكألا
 لاقو ى قاحساو ىعفاسلاو كلامو ةفينح ىبآو ىروثلاو ىعازوألا لوق
٠ليجأت الف ةلع ريغل ناك ناو ، ةنس هل لجآ ةلعل اهعامج كرت نا : روث وبآ
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 تيتيف عامجلا ىق انتح ةأرملا نأ ىلع ءاملعلا ةفاك قفتا : ضايع لاتقو

 نينعل برضيو ص امهب هلهاج ث حوسمملاو بوبجملا تجوزت اذا اهل رايخلا
 ةآرما ةصقب لوقي نمو دواد لالدتسا امأو ث هب ام لاوز لامتحال ةنس لجأ

 اهقلط اضيآ ناك ىناثلا جوزلا نآ هقرط ضعب : نأل اهيف ةجح الف ةعافر

 لجر قلط : تلان ةشئاع نع مساقلا قيرط نم احيرص ملسم دنع لات امك

 هجوز دارأف اهب لخدي نأ لبت اهقلطف رخآ لجر اهجوزتف اثالث هتأرما
 : لاقف كلذ نع _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لئسف اهجوزتي نأ لوألا
 عقوو 4 قالطلا لئاوآ ق مدقت دنو 4 ىراخيلا دنع هلصأو س ثيدحلا ال

 دعب ثيدحلا رخآ ف سابللا ق ىتأيس امك ةورع نع ىرهزلا ثيدح ف

 داز ے دعب هتنترافف لاق « كنليسع قوذبو هنليسع ىقوذن ىتح ال » : هلوت

 ىبنلا ىلا كلذ دعب تءاج اهنآ ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا نع حيرج نبا

 اهسم _ ىناثلا اهجوز ىنعت هنا تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص _

 ٠ لوألا اهجوز ىلا عجرت نأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا اهعنمف

 هللا لوسر اي : تلان اهنأ السرم هربسفن ف نايح نب لتانم حرصو

 ٧ رخآلا ىف كتدصآ ملف لوألا كلونتب تيذك : لات « ىنسم دق ناك هنا

 ىف ةريخألا ةدايزلا هذه تعتو اذكو ص اهاعنمف رمع مث ركب ايأ تتآ اهنأو

 ىف كلام دنع عقوو هنع قزارلا دبع اهجرخآ ةروكذملا ريرج نبا ةياور

 جراخ داز ريبزلا نب نمحرلا دبع نب ريبزلا نع ةعافر نب روسلا نع آطوملا

 نع كلام نع ناهمط نب ميهاربا هعباتو هنع بهو نبا هاور اميف آطوملا

 بهو تنب ةميمت هتآرما قلط ةعافر نأ هيبأ نع بئارغلا ىف ىنطق رادلا

 ء اهترافف اهسمي نأ عطتسي ملف اهنع ضرتعاف نمحرلا دبع اهحكنف اثالث
 ٠ ثيدحلا اهجوزتي نآ ةعافر دارقف

 هللا لوسر لئس ةسنئاع نع دوسألا قيرط نم دواد ىبأ دنع عقوو

 اهب لخدف هريغ تجوزتف هتأرما قلط لجر نع _ ملسو هيلع هللا ىلص
ىبأ نبا و ىربطلا جرخآو 6 ثيدحلا ) ال ( : لات لوألل لحتأآ اهعتا وب نآ لمت
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 ثيدح نم ىقتميبلاو اضيأ ىربطلاو هوحن ةريره ىبآ ثيدح نم ةبيش
 نع ةورع نب ماشه نع ةملس نب دامح ةياور ف عقو اذكو ث كلذك سنآ

 زبق اهقلطف لجر اهحكنف ءاضيمغلا قلط مزح نب ورمع نآ ةسئئاع نع هيبأ
 قوذي ىتح ال » : لاقف _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا تلأسف اهسمي نآ

 . تاقث هتاورو ىناربطلا هجرخأو « هتليسع قوذتو اهتليسع رخآلا

 ىرخآ ةصق ىف ةشئاعل رخآ ثيدح ىف هظفح ةملس نب دامح ناك ناف
 نبا نع ريغصتلاب هللا ديبع ثيدح نم دهاش هلو ةعافر ةأرما ةصق نع

 ةصق قايس هبشي هقايس نكل ءاضيمغلا هركذ ىف ىئاسنلا دنع سابع
 هنأ تمدق دقو رجح نبا لاق ثيدحلا اذه حرش لوآ ىف مدقن امك ةعافر

 الك نآو هتأرما قلط هنأ بهو نب ةعافرو لأومس نب ةعافر نم لكلا عقو

 ىدحا لعلف ةبدهلا لثم الا هعم سيل هنأ تكش امهنم الك نأو اهجوزت امهنم
 نوكت نأ لمتحيو اهقراف نأ دعب ىرخألاو اهترافي نأ لبق هتكس نيتأرملا
 وآ ةبسنلا ىف وآ ةيمستلا ىف ةاورلا ضعب نم مهولا عقوو ةدحاو ةصقلا

 . ھ آ اهدعب نمو ةقرافملا لبق نم نيترم تكش ةأرملا نوكت

 نه بولطملا نأ ىلع لدت اهلك ثيداحألا هذه نأ ىضم امم تملع دتف
 بيسملا نب دبعس لاق امك د_ةعلا ال هسفن عامجلا وه ةليسعلا ةظفل

 نيمدقتملا نم ءاملعلا لج اذه ىلعو س ىرصنلا نسحلا لاق امك لازنالا الو

 ىنح ) : ىلاعت هلوقل ةينبم وأ ةصصخم ثيداحألا هذه نآكف س نيرخآنملاو
 ءطولا ىلعو ةرم ةقيقح دقعلا ىلع قلطي حاكنلا نأل ى ( هريغ اجوز حكنت
 . سكعلاب ليقو ىناثلا ىف زاجمو لوألا ىف ةقيقح ليقو ، ىرخآ

 مل ناو ءاهتفلا دنع ةجح ىه اهرهاظتل ثيداحألا هذه نأ ملعاو

 ةينظلا ةلدلا ىلع ىنبت ةيعرشلا عورفلا رثكأ ناف ىعطق ليلدك حلصت
 امأو ، ءاملعلا رثكأ دنع لمعلا بجوي داحآلاو ، مطتلا اهيف طرتشي الو
 فالخلا غاس امل عامجالا دجو ول هنأل الف عامجا ةلاسملا ف دجوي له كلوق

. قيفوتلاو نوعلا. هبو ملعآ هللاو
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 ٥٨ _ ةلأسم :

 قالط دعب الا جوزت نأ اهل لحي ال اهنأ دوقفملا ةأرما ف مهلوق نع

 :مويلا مكاحلا اذه نيأف ؤ هيف فلتخملا ىف مكحي ىذلا مكاحلا وأ ىلولا نم

 تحت لخدتن نآ هجو نم لهف ةافوتملا ةدع دتعت اهنا : اولاقو هنفص فيكو

 ١ با وجل ٢

 دعب دتعت مث اهنلطي نآ هيلو رمؤي دقفلا لجآ دعب دوقفملا ةآرما نا
 : ليقو رثكألا دنع قالطلل ةدع الب تءاش نا جوزتت مث ة افول ةدع اهتالط

 اماما ناك ءاوس مكاحلا اهقلط ىلو دوقفملا نكب مل ناو اضيأ قالطلل دنعتن

 ةدعو دتفلا ةدع دعب تجوزت نا : ليقو ث هوحنو ايضاق وآ ارئاج وآ الداع
 مامالا بهذ اذه ىلاو ، هوحنو ىلو نم قالط الب ولو كلذ اهل زاج ةافولا

 نع رثأ قالطلا اذه فق دجوي ال هنأب اللعم لينلا حرش ىف فسوي نبا
 مكحلا امناو : ةباحصلا نم دحأ نع الو _ ملسو هبلع هللا ىلص _ ىبنلا

 ةدع اهيلع دازو نينس عبرأب _ هنع هللا ىضر _ رمع هددم دقفلا

 قالطلا نع ءعىزجت ةافولا ةدع نأ ملعت اذه نمو س هنومب مكحلل ةافولا

 قالطلا ىق اهتركذ ىتلا ةيآلا نآو ى اهنع هتدعو قالطلا ءعىزجي الو هتدعو

 اطايتحا هولعج انه هطارتسشاب نولئاقلا امناو ص انه اهل لخد ال ىهف
 ٠ ملعأ هللاو ريغ ال ةمصعلا عاطقنا قيقحتل

  . 4٩ةلأسم :

 يكف قرغف رحبلا ف اهنع رقاسو ايعجر اتالط هتجوز قلط لجر ف
 ؟ ةدع اهيلع لهو ثاريم هنجوزل لهو ى هيف مكحلا

 باوجلا ٢

كلذ ناك ناف هتثج دوجو نيح هتومب مكحلاف اتيم هنثج تدجو نا
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 دجو ناك ناو ، ثاريم الو ةدع الف قالطلا ةدع نم ةجراخ ىه تقولا

 همكحف هتثج دجوت مل ناو تثرروو توملل تدتعا اهتدع ضقنت ملو
 تلان نا قدصت ىهو دوقغملا مكح همكحو دوتفملا لجأ متي نآ ىلا ةايحلا

 ٠ ملعأ هللاو . همدع هيف نكمي نامز ىق ءاضتنالا مدعب

 ٦٠ _ ةلأسم :

 ردق ىضم اميف اهتقلط دق ىتجوز نا : هتوم ضرم ف لانت نميف
 ؟ ثرتو قدصي ال وآ ثرن الو قدصي لهف ةدعلا هيق متف ام

 ١ بآ وجل :

 ةدع وهو هيلع وه اميف قدصب الو قالطلا وهو هلوقي اميف قدصي هنا

 ء ةدعلا نم تجرخ دتو اهقلط هنأ ةنيب ماقآ نآ الا هثرت ىهف ثاريملا

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٦١

 هترظن دتو ةيبنجأ ةأرماب لاخ وهو هتجوز هيلع ترثع لجر ف

 ؟ ةيجوزلا مكح نوكي فيكو اهيلعو هبلع اذامف اهنم لاني نآ ماه وهو

 . باوجلا

 بجي ىذلا ىنزلا وهو احيرص هانز ىرت ىتح هتآرما هيلع مرحت ال

 مرحت ال ةيهمشتنلاو ليبقتلا امآ ؤ جرفل ا ىف ةفشحلا بويغ وهو دحلا هب

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلاسم ٦٢

 اذامف ىنزت اهنأ امهتم سانلا نم عمج مامآ هتجوز بسي لجر ف
 ؟ال مآ هتجوز ىقبت له و ؟ هيلع

 : باوجلا

& امهنيب نعاليلو مكاحلا ىلا اهرمأ عفريلف ىفنزلاب هتجوز فذتت نم



_ ,٢٢٢ 

 هنم اماهتا ناك ناو 6 اهقلطيلف ىنزلا اهيلع دكأ ناك ناف ناعل ال مويلا نكل

 ٠ ملعأ هللاو هسفن بذكيلو اهب كسمتسيلق

 :ةلاسم _ ٦٢

 اذاو س دتعت نيآ نارفاسم امهو اهجوز اهنع تام اذا ةدعملا ى

 ىف اسأب ىرت له ث مايآ ةمانال جالعلل اهجورخ بجوي اضرم تضرم
 ؟ امهنيب ريخت له ناتيب هل ناك ناو ؟ اهجورخ

 : باوجلا

 اهنيح نم ةدعلا اهتمزل نبرفاسم اناكو اهجوز ثام اذا ةدنعملا امأو

 نم سامتلا ىف دهتجتل وآ اهجوز تيب ىف دتعتل اهنطو ىلا عوجرلا دصقنو

 تيبلا ف دتعتلف ناتيب اهجوزل ناك ناو س اهجوز نطو ىلا انيمأ اهبحصي

 ناك ثدحت ةدعلا ق ىهو ثضرم اذاو 6 رفاسن نآ ليق هنم تجرخ ىذلا

 هللاو اهجوز تيد ىلا تداع تيفش اذاف ے ةكلهلا نم سوفنلل ةيجتتلا

 ٠ ملعأ

 :ةلأسم ٦٤

 ؟ امل ماكحألاب هيلع اذامف اهتخأ رشابي هنأ هتجوز هتمهتا لجر ف

 ؟ باوجلا

 كاهيلع سأب الو اهبر رفغتستو نونظلاو ماهوألا كرتتو اهسفن بذكت
 .ملعآهللاو

 :ةلأسم _ ٦٨٥

 وآ قلاط ىتجوزف اذكو اذك لعفأ مل اذا ث اناميآ فلحي لجر ف
 اذامف ثداح وهو اذكو اذك لعفأ مل ىنآ ىتجوز قالطب هللاب مسقأ : لوقي

؟ال مآ قلطت هتجوز لهو هيلع
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 : باوجلا

 هتجوز تقلط هيلع فلح اميف ثنح اذاف هتجوز قالطب فلح نم
 ىهو ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف هللاب فلح نمو ع قلطت الف ثنحي مل امو

 روكذملا ىلع ردقي مل ناف ةبقر ريرحت وآ ميتوسكو نيكاسم ةرثع ماعطا
 ٠ ملعآ هللاو ع هيزجي كلذف ماي ةثالث مصيلق

 :ةلأسم ب ٦

 تلعفو تفلاخف اذك لعفت ال نأ اهتلطي هتجوز ىلع جوزلا فلح اذا
 ؟ كلذب اهنتادص لطبيو قلطت لهف هيلع جوزلا فلح ام

 : باوجحلا

 ىلغ هنم تقلط تلعفف اذك لعفت ال نأ هنآرما قالطب فلح نم نا
 هنأل اهتنا دص كلذب لطبب الو ئ قالطلا ددع نم ىون وآ لات ام تبسح

 ب اغ ىلع اهلبح ىقلآو اهديب اهتالط لعج هنأك كلذ نم اهنكمأ هسفنب
 ميرحتلا ريغ قالطلا ناف كلذب مرحت الو هسفن الا نمولي الف تحمجق

 هريغ اجوز حكنت نا ا دعي هل لحننف الاو ءاش نا اهعجاربلف .ب ةعجر هل هل تناك

 ٠ ىفخيال امك

 :ةلأسم ٦٧

 ؟ اهجوز ىلع مرحت لهو ؟ مالسالا نع ةدترملا قادص لطبي له
 : بآوجلا

 باتتست نأ بجيو هيلع تمرح جوز اهلو مالسالا نع تدترا نم
 : ليقو ئ اهتدع ىضختنت نآ ليق لوألا دتعلاب اهكاسما زاج بات ناف اروغ

 ادح تلتق ةباتنسالا دعب مالسالا ىلا عجرت مل ناو س رخآ ادقع ناددجي

 : ليقو كرشلا لهأ نم اهتثرول : ليقف اهثرا ىف اوفلتخاو ث اهل قادص الو
 جوزلا اهثري الو 4 همينغ نيملسملل اهلام : ليو ث مهيف ءىفلاك اهنيد لهأل

٠ ملعأ هللاو 6 نيملسملا دحآك وه لب
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 ٦٨ . ةلأسم :

 . ؟ هيلع مرحت لهو ؟ جوزلا نع ةينازلا قادص لطبي له
 : باوجلا

 جوزلا اهآر وآ ةعبرأ دوهشب وأ اهرارتاب اهانز حصو تنز نمو

 نا مرحت ال : ليقو ث اهجوز ىلع تمرحو كلذب اهنتادص تلطبأ دقف ىنزت
 انه ميرصحتلاف ىنزلا ىلع ةدودحم تراص اذا الا اهرارتا قدصي مل
 ٠ عامجالاب

 :ةلأسم . ٩

 ةئامب لوقي ىلولا س قادصلا ةيمك ف ىلولاو جوزلا فلتخا اذا
 ؟ امهنم نم لوقت لوقلاف نيسمخب جوزلا و

 : باوجلا

 لوت لوقلاف قادصلا ةيمك ىف اهيلو وأ ةأرملاو جوزلا فلتخا اذا
 قلط الاو تلاتت ام مزتلا ءاسث ناف لقألا ىلع نيب نا الا لوخدلا لبت ةأرملا
 ٠ ملعأ هللاو سكعلاب مكحلاف لوخدلا دعب امأ

 ٠ _ ةلأسم :

 نع ابئاغ ناكو هملكف انالف ملكي ال هنأ هنجوز قالطب فلح نميف
 ىتح نطولاب هعوجر دنع هتجوز عجا ري نأ رهظآو نطولاب هتجوزو هنطو

 رمأ اله اج جوزل ١ ناك دتو كلذ نم رثكأ وآ رهشأ ةنس ة دم هبلع تضم

 ؟ تناب مأ اهتعجارم هل لهف ةدعلا

 : باوجلا

 ةدعلا ءاضتنا لبت اهعجار ناف هتجوز هنم تقلط لجرلا ملك اذا

 تضم حئتح اهكرت ناو ڵ فلحلا لبق اهقلط نكي مل نا اهتعجارم تزاج

٠ ملعأ هللاو كلذ دعب اهتعجارم هل سيلو هنم تناب دقف ةدعلا



 ۔_ . ٦٢٢٥

 اهجوزتي نأ هلغ هنم تناب ناف ىربكلا ةعجارم ىه ةعجارملا هذهو ةنونيبلا
 . ىفخي ال امك باطخلا نم دحاوك وه نوكيو ديدج حاكنب

 ١ ٧ _ ةل اسم :

 نم هلا جاتحت امو اهلمح عضو ءانع نم هتقلطمل قلطم ١ ىلع له

 ؟ ءاسنلل ةصوصخملا ةقفنلا

 ١ بآ وجل :

 هلوقل اهتلطم نم اهتدع تضتنا دتف اهلمح تعضو اذا ةقلطملا نا

 نيعف ( نهلمح نعضي ىتح نييلع اوقفنأف لمح تالوأ نك ناو ) : ىلاعت
 نت لماحلا صتخت الو عضولا دعب ءىش هيلع سيلو عضولاب قافنالا
 نامع لهآ هداز ام امآو داتعملا بسح الا بورتم وأ لوكآم ةدايزب اهريغ

 نل _ ملسو هيلع هللا ىلص لاق دتو ى مهئاسن ىلع مهنم عربت اذهبف
 ىف سانلا هلكأي اذهو كمسلاو بطرلا نم لضفأ ءىشب ءاسنلا ىفسشتست

 ٠ مكحأ هييغيو ملعأ هللا و تقو لك

 ٢ . ةلأسم :

 هتيب ىف ةجوزلا هذه كرتو س هنجوز نع تيوكلا ىلا رفاس لجر نع
 مه وأ اهلهأ ةرايز تبلط مث هللا ءاش ام تثكمف ، هدلاو ةياعر تحت

 تيب ىلا اهعوجر بألا بلط ةرايزلا ةدم دعبو جوزلا وبآ مهتفاوف اهوبلط
 دعبو ے عوجرلا نع تعنتماف ةآرملا ىبآ دلب ريغ دلب ف جوزلا نأل اهجوز
 ةقفن الب اهلهأ عم اهئاقبا ىلع جوزلا وبأ قفاو مكاحلا دب ىلع درو ذخأ
 كلذب جوزلا ةدلب ىلاو ىلا بتك ةدلبلا كلت ىلاو نا امبرو ث هدلو :ىلع

 هتنبا قالط هنم بلطي هدلب ىضاق ىلا هذه هتنباب ةآرملا وبآ راس ةدم دعبو
 كلذ ماقف ث ةرشاعملاو قافنالا ىلا ةرطضم اهنأ ةجحب بئاغلا اهجوز نم

( باطخلا لصف _ ١٥ م )



 س ٢٢٦

 ىلع الو جوزلا ىبا ىلع هنم جاجتحا ريغ نم ةأرملا هذه قلطف ىضاقلا
 ` .. ةماقالا فورعم هنأل هيلع ةجحلا ةماقا ناكما عم ، بئاغلا جوزلا

 الئاتت قالطلا اذه راكنا ىلا رداب ةيضقلا هذهب جوزلا وبأ عمس املو
 ضرت مل ىتم هنآو ى ةقفن الب هعم ىقبت نأ اهيبأو ةآرملا عم قفتا هنا

 ءاوس اهتقفن ءادأل دعنسم وهف قافتالا كلذ ةضقان قافنالاب الا ةأرملا

 لجخل اهقلط هنا : ىضاقلا لاق ث اهلهأ عم ءاقبلا تبحآ وآ هتيب ىلا تعجر

 وبآ لانق س رع وآ تاونس ىنامث ذنم اهنع رفاس جوزلا نأل ةرشاعملا

 دوهسش هدنعو طقف رهشألا ضعبو نيتنس ذنم رفاس ىدلو نا : جوزلا
 ٠ كلذ ىلع

 جاجتحا ريغ نم ةأرملا هذه قالط تب ىضاقلا اذه نا لوقلا ةصالخ

 ذنم ةراتو تاونس رشع ةدم نم باغ جوزلا نا لوقي ةرم بتكي لظو
 عبرآ ذنم رفاس جوزلا نا نالوقي اهايأو ةآرملا نأ عم تاونس ىنامث

 ءذد قالط كلذب رريب ةقئال ريغ لصفلا ىف ءايسنأ ىضاقلا ركذ مث تاونس
 نم اريجتسم ءاجو مكحلا اذه جوزلا وبأ فنأتسا دقو اهجوز نم ةآرملا
 تمانت دننو ؤ اندنع اميف ةحصلا نم ساسأ ىلع عقي مل ىذلا مكحلا اذه

 لاق امك رهشألا ضعبو نيتنس ذنم رفاس جوزلا نأ ةربتعملا ةداهشلا

 . ىضاتلا لات امك الو ةأرملا وبأ ىعدا امك ال جوزلا وبأ

 نأ مآ هذه ةلاحلاو قالطلاب مكحلا اذه ءاضما انخيسث اي ىرت لهف

 انملع ةلقل نحنف ةربتعملا هطورشب مقي مل هنأل ربتعم ريغ قالطلاب مكحلا

 لوصو انبلط انأ ةقيقحلاو ے مكاح نم عقو هنأل قالطلا اذه رمأ انيلع لكشأ
 قالطلا اذه نأ انيدل حتفناو لصو ولف مكحلا اذه رمآ نع هثحبل ىضاقلا

 ىف ةأرملا هذه ءاتباو مكحلا اذه ضقن انل غوسي لهف انركذ امك مقو
 ىق هنآسثو هعدنو ىضاقلا اذه دلقنو ايضام امكح هربتعن وأ جوزلا ةمصع
. مكيلع مالسلاو هللا نم رجألا كلو كلذ ىف قحلا هجو انل حضوآ ث كلذ



٢٢٧ 

 : باوجلا

 ةأرملا هذه قيلطت ىف لجعت دق تركذ ام ةفص ىلع ىضاقلا اذه نا

 هيلع ميقي نآ هيلع بجاولاف ث هيلع ةجحلا مايق لبق بئاغلا اهجوز نم
 هجوز دلاو لأسي نأ جاتحيف ةقفنلا ةلق تكتشا ةآرملا تناك نا ةجحلا
 اما اهجوزل بتك لفكتي آل : لاق ناف ال مأ اهيلع قافنالاب لفكتي له الوأ
 تناك ناو ، لام نامع ىف هل نكي مل اذا هسفنب ءىجي وأ ةقفنلا لسري نأ
 قلطب نأ اماو ءىجي نأ اما جوزلل بتكيلف ةرشاعملا مدع هدنع تكتشا

 هل سيل كلذ نودو ةجحلا هغلبت ثيحب ناك نا اذه ى الجآ هل برضيو هيلع
 ىتلا طورشلا هذهب هوربختو ىضاقلا اذهب اوعدت نأ ىغبنيف س قلطي نأ
 لب كاذ نم ائيش لعفي مل ناك ناف اهنود نهجاوزآ نم ءاسنلا قلطت ال
 ناو ، اذه ىلع هقيلطت تبثي الف ماكحألا رمأب الهاج هارأف هلك هانلتق ام
 انيدهي هللاو ىدنع ام اذه ، مات هتيلطتف كلذ لعف دت هنأ ىلع ةجحلا ماقأ
 هللاب الا ةوق الو لوح الو ميوقلا نيدلاو ميقتسملا طارصلا ىلا مكاياو
 . ميظعلا ىللا

 ٧٣ _ ةلأسملا باوج :

 هنم قالطلا تبلط اذا مكاحلا ةجح هلنت مل ثيح بئاغلا ةجوز نا
 ة بجاو هنم اهقيلطتف كلذب هنع ليفك الو هنم قفتنتل هل لام ال ثيح امأ
 ةرشاعملا مدع نم لب ةنوؤملا رئاسو ةقفنلا ةهج ق اهيلع ررض ال ثيح امآو
 ىري نم مهنمو ةقفنلا ررض ىلع كلذ ساق ضعب رثألا فالخ كلذ ىفق

 كلذك الو سفنلا فالتا ىلا ىضقي ةوسكلاو لكألا محع نأل ع قرافلا

 ةجح مهلوقو قح مهرظنو باوص ءاملعلا نيملسملا ىآر لكو ءطولا مدع
 . هيلع ىل ةردق الو طخي ال مهدحآ لوتب لمع نمو

 ٧٤ _ ةلأسم :

 ندرهش ةدم تضمو ، ىلبح ىهو ةدحاو ةقيلطت هتجوز قلط لجر ق
؟ ال مآ هرك ةدر هل له



٢٢٨ 

 باودلا :

 هذه ىف نكت ملو ةدحاولا هذه ليت قااط اهل هنم مدقتي مل نا

 ابيلمح عضت مل ام اهتعجارم هل زاج اهرهم نم ءىشب هنم ةيدتفم ةقيلطتلا

 ٠ ملعأ ه۔_للا و

 : ةلأسمل باوج _ ٧٥

 تدلو ناف امهنم داليالا نكمي ال نيذللا نينعلاو ىبصلا ةجوز امآ
 لكلا فو حجارلا ىلع لصاتسملاو بوبجملا اذكو اهتحلي الو اهل وهف
 ىنامت لمكتسي مل ىذلا وه دلولا هقحلي ال ىذلا ىبصلا ق دحلاو ٠ فالخ

 لمكأ نا لوقي مهضعبو رثكألا لوق اذه ى ةعساتلا ف لخديو نينس

 اهجوز نمل ناصحالا توبثب مجرلا ىأ دحلا موزل فو دلولا هقحل ةعباسلا
 دصلا ىفتني ثيحو ، فالخ دلوب تءاج نا نسلا نم ردقلا اذه غلبي مل
 نيتنس نود هندلو امف رفاسملا ةجوز امآ ٠ مكاحلا هاري امك بدألا بجي

 وزلاا ىلع رثكألاو فالخ نيننس دعب ءاج اميفو س همزل هرفس تقو نم

 , نينعلا ةجوز امآو ه طقف لوألا همزلي لوقب نم مهنمو هسنارف اينألا
 مكح. حلصيب مل ناف حلصي هلعل جالعلل ةنس اهل لجأ ءطولا مدع تكتشا

 نا اهقالطب هدلو ىلع مكحي نونجملا هجوز اذكو ررضلا مقرل اهقيلطتب هيلع

 نينع اهجوز نآ تعدآ نمو ٠ ليجأت الب حاكنلا دعب هب نونجلا ثدح
 ىلع د_حآ علطي ال ذا لكستم اهرمأف كلذ وه ركنأو ايئطو ىلع ردتي ال
 ىدتفاف ىربصت مل نا مكاحلا اهل لوقي نكل ع هيلع ةداهسثلا نكمي الو كلذ
 اهقيلطت نع عنتماو لبقي ملو ةقادص هل تلذب اذاو ، ناهو "زع امب هنم
 ء ىلاعت هللا رمأ امك فورعمب كاسمالا نم سيل اذه نئل هيلع ربجي لوتآف

 ةطساوب نابرجيب نولوقي ملعلا لهآ ضعبو هنكسن ام اغورعم ناك ول ذا
 كاسلا ىف كلذ ةفص تركذ دتو س ءانمأ اهلبقت نم ءاسنو هلبق نم لاجر

 مظعأ نمف روهملا ءالغ امآ .ه بويعلا باب لوألا ءزجلا ٤٤٨ ةحفص هعلاطخ

 هالااو ةدئاف نكت ملف ةغلابملا دشأ اذه ى ريكنلا ى انغلاب دتو ركانملا

.ه . ا٠ ناعتسملا
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 ةناضحل أو تاتفنلا باتك

 ١ _ ةلأسم :

 نم هيلا جاتحت امو اهجالع اهجاوز مزلي لهف ةآرملا تضرم اذاو

 جاتحت ام اهجوز مزلي لهف لمحب تعضو نا كلذكو هريغو بيبطلل مراغمل ا

 كاذ مأ لماوحلا عضو ف مويلا سانلا ةداع وه امك مراغملا نم اضيأ هيلا

 ؟ اهسفنب اهمزلي

 : بآ وجلا

 ىلع امزال هاري نم مهنم ث ءاملعلا هيف فلتخي امم هلاثمأو اذه نا

 هتلأسو رثألا فو : لينلا حرش ىف بطقلا لات س هرذع نم مهنمو جوزلا
 كلذ كردت لاتق ناحيرلاو ءانحلا تعداف اهجوز نم ةقفنلا تذخأ ةآرما نع

 تضرم ناد : تلق ص هب لغنشب الف كلذ انأ ديرآ ال جوزلا لانق ولو ص هيلع

 ةيودألا ن أ روه ملاو ٠ ھ ا ال : لاق اهسفن هب ىوادت ام هيلع كردتأ

 ىلا برقآ هارآو هراتخأ ىذلاو ث همزلت لوقي نم مهنمو 4 جوزلا مزلت ال

 عذدةن ام اهدنع نكي ملو ةجوزلا هيلا ترطضا ام لك نآ فاصنالاو لدعلا

 ىه الو وه فلكي الو هيلع .ردقي ام لكب اهنع هعفد هيلعف اهنع ربخلا هب
 ةوسكلاو ةقفنلا ىنعآ ةيجوزلا ببسب ةمزاللا ةنؤملا الا .هيلع ردقي الام

 قال طلاب هسفن كفي وآ ايئادآي هتمكاح نا ربجي هناف مهدلب ىق ةقراعتملا

 ملعأهللاو ٠

 هةققنلا امهيلع قفنأ دقو ةني ١ و نب ١ اهنم دلو هتج وز قلط . نميف

 ةنس ةرشع ىدحا .ةنيالاو ةنس ةرشع ثالث نبالا :نس غلب ىتح ةيعزرشلا.

؛ .: :: ' ؟ كلذ هل له امهمأ نم امهعزن بألا دارآف



٢٣٠ 

 ١ بآ وجل :

 نم هب ىلوأ هوبأ ناك نينس عبس رمعلا نم غلب اذا ركذلا دلولا نا

 جوزتت ىتح اهب ىلوأ مألاف ىثنألا امآو 0 ميلعتلا و بيدأتلا لجأل همآ

 اهتياعر قح اهاعري الو ءاسنلاب ءاسنلا مايق نأل ، جوزلا ىلا لقتنتو

 ةدملا هذه ىف اهمأ دنع اهنوك ىلوألاف ؤ مألا ةياعرك ءاسنلا نم مألا ريغ

 اهسفن ىف اررض اهيلع فاخي هنأو ةنومأم ريغ مألا نأ بألا ىعدا نا الا

 دقف تجوزت ول امأ ڵ هوجولا نم هجوب ةنايخ بألا ىعداو مألا تجوزت وأ

 ىلع ناف ررضلا فوخو ةنايخلا هئاعدا ىف امآو ى ةناضحلا نم اهقح تلطبأ

 نم ةنبالا تعزن نيبت ناف ،هيعدي اميف رظنيو ءانمالل ثحبي نأ مكاحلا
 سيلف مهيبأ ىلا دالوألا راص اذاو ، جوزتت ىتح ث الف الاو اهيبأ ىلا مذلا

 ٠ ملعأ هللاو ، لودعلا رظن ىلع ةرايزلا ريدقتو مهمأ ةرايز نع مهعنم

 ٢٣ _ ل اسم :

 ديرت مألاف ، اهمآو اهدلاو اهيف رجاتت رهشأ ةينامث اهنس ةنبا ف
 ىلع اهتقفن اهل عفديو اهمآ اهب لفكتت نأ ديري دلاولاو اهدلاول اهعفدت نآ
 لوبق ىلع دلاولا ربجي لهف ةقفنلا نم فيرشلا عرشلا هررقي ام بسح
 بألا دنع سيلو اهمايقو اهتلافكل اهذخأ ىلع مألا ربجت مأ ةريغصلا ةنبالا
 ؟ ةنبالا ةلافكب موقي نم

 ١ با وجل َ

 أورظني نآ نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا ىلع نأ ةفصلا هذه ىلع : لوتأآ

 موقت ال امم اهتلافكب موقي نمو ةنبالل اعضرم دجي بألا ناك ناف كلذ ىف
 ىاع فيخو هانركذ ام دجي ال ناك ناو ع كلذ مألا مزلي الف ءاسنلا الا هج
٠. ٠ ٠ ٠ ملعأ هللاو ع كلذ مألا مزل عايضلا ةنبالا



 س ٢٣١

 ىف قح اهل نوكي ال نآ اهنم طرش ىلع اهجوز نم تعلتخا ةأرما ىف
 اهل له عالتخالا دعب طرشلا اذه نع عوجرلا تدا رأف 0 دالوألا ةناضح

 . ؟ كلذ

 : بآ وجلا

 علخلا نم معأ وهف هلكب ءادفلاو قادصلا ضعبب ءادف علخلا نآ ملعا

 مت دنف اهركذت ىتلا طورشلا عم هضعبب تعلتخا تناك ناف ڵ رثكألا دنغن

 ىف اهزاوجو اهتحص ق فلتخا دنف ىه امآ س طورشلا نود حصو علخلا

 لام ريغ اهنأل كلمت ال ضارعأ اهنأل امنحص مدع ىلع رثكألاو ء لخلا

 مزال مالل قح ةناضحلا ناف اضيآو ث رثكألا دنع لامي الا علخلا نوكب الو

 ةعفنم هناف اضيأو ؤ مالل هايا عرشلا ريرقت دعب بألا ىلا لقتني الف اهل

 لك ضبقو ضوبقم مولعم ىلع لب لوهجم ىلع علخلا نوكي الو ةلوهجم
 قام وهف اهنع قحلا اذه لاتتنا مدع ىرأف اذه ررقت اذاف هبسحب .ءىش

 ٠ ملعآ هللا و هلصآ ىلع اهم

 ٥ _ ةلأسم :

 نم ريتضصقتلا ثكشف ةدم هببأ تيي ىف تماقآو ةأرما جوزت نميف ..

 تيب ىلا ريصقتلا كلذ هنم تآر ام دعب تجرخف كلذ ريغو ةقفنو ةوسك

 تيبلا ىلا اهتعجارم جوزلا داراف رهسشآ ةتس ةدم هدنع تمانو اهنبأ

 ىلع بجي له رهشألا ةتسلل ةيضاملا ةنفنلا ءادأب الا عجرآ ال : تلاقف

 ؟كلذ جوزلا

 : بآ 3- جلا

نع رصق اذاف ةوسكو ماداو ماعط نم هتجوز ةنؤم لجرلا ىلع



_ ٢٣٢ 

 ناك اهقوقح نم ءىش ف ىضاغتلاب اهسفن حمست ملو اهل همزلي امب مايقلا
 نا هنم اهفصني وهو لدعلا دلبلا مكاح ىلا اهاوكش هيلع عفرت نأ اهيلع

 تماد ام رخآ تيب ىلا الو اهلهآ تيب ىلا جرخت نآ اهل :سيلو ح هللا ءاش

 تلطبآو تز بنن دقف هنذا نودب تجرخ ناف ى :هنذاب الا جوزلا ةمصع ى

 اهؤجلت امحنع اندنع مكاحلا ىلا اهجورخ الا اهزوسشنب اهقوقح عيمج

 نايفس ىبآ ةجوز دنه جورخل كلذ اهل عراشلا حابأ دنف كلذ ىلا ةرورضلا

 لاتف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا اهجوز نم اهدالوأو اهتنؤم بلطت
 ىلا ءارهزلا ةمطاف تجرخو « كدلوو كيفكي امن هلام نم ىذخ » : اهلب

 نكسن نآ اهمزلي الو مكاحلا ىلا اهجورخ ةلدآ هذهف اهثاريم بلطت ركب ىبأ

 ٠ ملعا هللاو % بغرت مل نا اهجوز یبآ عم

 :ةلأسم ٦.

 اهعم ةلاخلاو ث اهتلاخ تيب ىف ىهو ةنس ةرشع ىنامث | اهرمع تنب ى

 نآ تنبلا ىلع ىنخت ىهو ةمع تنبللو س تانثلا نم .وه الو ىبنجأ جوز

 . لهف _ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا ههركي امم ءىش اهبيصي

 ذب اهل مكحيو اهتبقارمو اهتظفاحم تحت نوكتل اهتيب ىلا اهلوحت نآ

 ؟ اهعنمو اهضيق ةلاخلل لهو ص اعرش

 : بآ وجلا ا

 ذئنيح اهيلا اهرمأو غولبلا اهمكحف ةنسم ةرثع ىنامث اهرمع ناك اذا
 ناك ن ناف ے اهيأر ف هفس وأ اهلقع ف للخ نكي مل ام تراتخا.ثيح دعقت

 وظنيو ،.اهيلع نمأي ثيح اهلعجيو اهرمأب ىلوأ وه اهبصاعف كلذ نم ءىش
 .اهسفن ىلت ال .ةآرملا نأل ةيالو اهل سيل ةلاخلاو ةمعلا نم لكو حلصألا اهل

 امب ءاشنلا ناغ نوماوق لاجرلا ) : ىلاعت هللا لاق ث اهلثم ةأرما ىلن فيكف
٠ ملعأ هللاو ةيآلا رخآ ىلا ('ضعب ئلع مهضعب هللا لضف



_ ٢٣٣ 

 ٧ _ ةلأسم :

 اليفك الو اهب ساتعت ةنؤم اهل كرتي ملو غلاب ريغ هجوز نع بئاغ ى
 ضرفي نأ مكاحلا نم اهوبآ بلطف ح هل لام ال ريقف لجر وهو ةنؤملاب هنع
 ىل لام ال ريقف ىنا : الئاق بألا هعجار ةدم دعب مث اهضرفف هيلع ةقفن اهل
 مكاحلل لهف ث ىنع اهلمحي جوز ىلع لمتحت ىتح كنم اتقيلطت تنبلل ديرأو
 بألا بلطو ةيبص تملع امك ىهو اهب لوخدم ريغ تنبلا انضرف ناو ع كلذ
 ؟ كلذ بألل لهف ةقفنلا مكاحلا نم

 : باوجلا

 بجوم نيب ءاهقفلا نيب افالخ بئاغلا ةجوز مكاحلا قيلطت ف نا
 ررضلا عفر ىلا ىمرت ةرهطملا ةعيرشلا نا لاح لك ىلعو ي منامو زوجمو
 هعفر ق دمتجي نأ مكاحلا ىلعو لكلاب ةفآرو ةمحر نيقولخملا عيمج نع

 لاوحأ نأل كلذ ع نيبناجلاب قفرألاو قيلألا وه اميف رظنيو نيفرطلا نع
 نودب شيعي نأ ردقي نم قلخلا اذه نم ريثك دجوي امبرف فلتخت سانلا
 لاؤس ريغو لاؤسب مهيلع نوقدصتي سانلا لب قفنم قافنا االو بسك
 تاداعلاف ، كلذ ريغ مهنمو اهفظسث ىلع ربصلاو ةشيعملا قاسثم لامتحابو

 كلذك تسيلو هضارغأ ىلا :لصوتيل ارومأ ناسنالا ىعدا امبرو ةنيابتم
 هنأ ىنبجعيو ةمألا حلاصم ىف ماتلا داهتجالا مكاحلا ىلعف ، ةقيقحلا ى
 غيابت نود هنع .قلطي الو مكاحلا هيلغ جتحيلف ةجحلا هلانت جوزلا ناك نا
 داكم الف نيضرألا ىصاقآ نم تابطاخملا تبرق تالآلا هذه مويلاو ةجحلا

 اوددسو اودهتجاف تقو برقأ ىف ةجحلا هغلبتو الا ايح ةهج ق دحآ

 . ملعأ هللاو ، زيزع ىوق هللاو هرصني نم هللا نرصنيلو اوبراقو

 ؟ اهتناضحب ,ابمهنم ىلوألا نمف معو مآ اهلو ناتنس اهنس ةميتي ف. .
. ؟ اهل ردقت ىنلا .ةقفنلا :ردق امو



 س ٢٣٤

 : باوجلا

 تلطبآ تجوزت ناف ث اهمآ جوزتت مل ام جوزتن ىتح اهمأ اهب ىلوأ

 ىه امناو باوجلا ىف اهريرقت نكمي الف ةتفنلا امأو ، ةناضحلا نم اهقح
 ٠ ملعا هللاو هيلع قفذملاب هنفرعمو مكاحلا رظن عم

 :ةلأسم . . ٩

 له اثحاب هللا هاتبأ ىلع نب حلاص نب ىسيع ريمألا خيسثلا ىلا بتك
 ىلع تبجو .نا ,براقألا ةقفن ىف عابت لوصألا نأ رثألا ف دجوي لوق نم
 ؟ ةجوزلاو دالوألاو نيوبألا ادع ام هجايتحاو هرقفل هيلول ىلولا

 ىف لوصألا عابت ال هنأ نيينامعلا انبحصل الوق رثألا ف نأ هتبجأف
 نم لك ىف هريغو لصأ نيب كلذ ىف قرف ال نأ رثكألا دنعو ى ءالؤه ريغ ةنفن
 ٠ ثراولا هيلو ىلع هقافنا عرشلا بجوأ

 كاذ ىف هتبجأف ءاملعلا رثأ نع هيلع عالطالا بجي هنآ اعجارم بتكف
 هتجوز لمحو نامع نم جوزت نم ىف اثحاب اضيأ بتكو ٤ باوجلا وه اذهو
 هيلع له س كانه اهتلط مث اهريغ وأ رابجنز ىلا اهنطو نع اهب رفاسو.
 ٠ اهنطو ىلا اهدري ىتح اهتنؤم

 ٠ ۔ هارث امك اذه دعي اضيأ هباوج اذهو

 7 ميحرلا نمحرلا هللا مسب |

 تركذ كنام .دعبو.٠٠ هتاكربو هللإ.ةمجرو خيسلا اهمآ..كيلع. مالس

 ملعاو ّ بيرقلا ةقفن ىف لصألا ح بوجو وآ زاوج ىلع عالطالا بحت

 ىف ةماع تدرو كلذ ةلدأ ناف ركذي نأ نم رهسشثآ كلذ نأ كاياو هللا انمحر

 ملعنال و صصخملا دري مل ام مومعلل مكحلاو ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا

 دقف كلذ ىف ةحيرص ص نكن مل ناو ةلدألا كلت ناف امندحصخم أهل

اوجاتحا نا ءابرقألا ءايلوألا ىلع قافنالا بوجو اهنم ءاملعلا طبنتسا



_ ٢٣٥ 

 بوجو ىلع مدقم هثري ىذلا هيلو ىلع ىلولا قافناو بسكلا نع اوزجعو
 كنولآسي) : ىلاعت هلوقك تايمومعلا كلتو قافتاب لاملا تيب نم هيلع قافنالا
 توق نع لضف ام وفعلا : ةعامجو سابع نبا لات ( وفعلا لت نوقفني اذام
 هريغو لصأ نم لام مسا هيلع قلطأ ام لك لمشي ماع وفعلا ظفلخ ، لهألا
 ىلوألاب براقألا ىفف بناجألا ىف لضف قافناب ارومأم ناسنالا ناك اذاو
 دنع ىرخآ ةلدأ مهيلع قافنالا بوجو تدكأ دتو ث قافنالل اوجاتحا نا

 : ىلاعت هلوتك ةلصلاو ربلاو قافنالا ىلع ةلادلا تايآلا رئاس اذكو ةجاحلا
 ٠ ةيآلا ( ٠٠ ربلا اولانت نل )

 ملسو هيلع هللا ىلص _ هرمآو اهلوزن دنع ةحلط ىبأ ةصقو

 مدعل بوجولا باب نم سيل كلذ ناك ناو ع هبراقأ ىف ءاحرئب ميسقتب هايا
 سفن نم وآ رخآ ليلدب ةجاحلا ققحت دنع تباث بوجولاق مهتجاح نيبت
 ةيالا موهفمو لفنلاو بوجولا لمشي قلطملا قافنالا لاقي نآب ے ةيآلا
 لوصألا ءاملع دنع بوجولا ىضتقي حدملاو ء بحي امم قفنملا حدم ىضتقي
 قافنالا بوجو ىق ةماع تدرو ثيداحألا اذكو ، تايآلا نم اهريغ اذكو

 براقألا ضعب الو هريغ نم الصا صصخت ملو مهجايتحا دنع براقألا ىلع

 مهدعبل دح الو برقألاف برقألا مهيف بيترتلا بسحب الا ضعب نع
 ايلعلا ىطعملا دي » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقك كلذو اوثراوت ام

 نم هوحنو « كاندأ مث كاخأو كتخآو كابآو كمأ ه لوعت نمب دياو
 امأو ، لاوملا قلطم ىف امومع براقألا ةقفن بوجو ىلع ةلادلا ثيداحألا

 كلذف ةجوزلاو دالوألاو نيوبألا ةقفن ف الا عابي ال لصألا نأب لوقلا
 ٠ ملعأ هللا و ى نيينامعلا انباحصآ ضعبل لوقت

 ليلد ىلع هيف اودنتسأ دتن آلا لونثأ الو ليصفتلا اذه ىلع مهليلد ام

 بتك نم ءىش ىف اضيآ ليصفتلا اذه دجآ ملو هب احرصم هدجآ مل ىنكل
 باتك ىف هحرشو لينلا ىف رظناف ، برخملا لهآ انبحص نع الو انموق
نا اتتلطم ىنلولا ىلع براقألا ةقفن بجوي هدجت مباسلا ءزجلا نم تاففنلا



_ ٢٣٦ _ 

 نآوب هموي ةنؤم نع لضفي لام مسا هيلع قلطي ام ىندأ كلم اذا اوجاتحا

 لاتت ىتح ةلالكلاو محرلاب ثري نم ف ليت ام الا هتافنا همزلي هثري نم لك
 كلم نا هل ال ىلولا ىآ هيلع بجتو : روكذملا ءزجملا نم ٢١٧ ص فق نتملا
 ةماركلا لونت ىلع سرفلاو رامحلاو بئذلا محلك حراشلا لانت اهوركم
 ٠ دتعلا ىف للخل هركي امو مامحلا ةرجأو لوق ف ةماجحلا ةرجاكو

 تناك ىأ طقف ابتك كلم ولو : لاق ىتح وهل ةلآ كلم وأ : نتملا لاق
 : لات مث ، كلذ عيب هل نأل : حراشلا لات ، هثري ىذلا هيلو ةقفن همزلت
 اذهو حراشلا لات ع اهريغ ال ىأ فحاصملا كلم نا ةقفنلا هيلع ال هلو
 لوقي فحاصملا عابت لانت نمو س زوجب ال فحاصملا عيب نا لان نم لوق

 ففحاصملا عيب بجوي هارننآ هيلو جاتحا اذا ىنعي هيلع بجتو هل بجت ال

 نم لاومألا لوصأ عيب بجوي الو س بيرقلا ةقفن ق ملعلا بتكو
 : نتملا لاقف حول ام دعب حرصو ممع .ام دعب صصخ مث اهريغو نيتاسبلا
 ك ,.ه عابي ام كلم نا هل ال ةقفنلا هيلعو

 ءزجلاانم ٢١٨ ةحفض ق كلذو ؛ضرع وأ لصأ نم : حراشلا لانت .

 ننذرضحي ىذلا ١ ذه ء تاتفنلا باتك .رخآ ىلا همالك ا ذكحو 4 روكذملا

 لرتآ اميف كل ناب ناف .كلذ ف رظناو خيسلا اميأ علاطخ ةلأسملا ف نآلا
 كناف هللا ءاش نا .قحلا :ىلا عجراتسو ىل هنيب مهف ةلز وأ ليوأت اطخ
 نضمتلن . انلكؤ مولعلا عيمج ق ادن لزوطآو . اعالطاو اميفو املع ىنم رثكآ

 لالضلا الا قحلا دعب :اذام غبتي:نأ قخلاو ناك نممو ناك ثيح قحلا
 اندنيزيو :هتاجن ليبن نلع انب مجهيو ,هتاضرم ىلا مكاياو انتفوب هللاو

 مبحر ف وع ر ميرك بيجم ع اعدلا ع هنا ةمكحو ى دهو | رونو امهفو املع

 , .-. ئ ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ة ٥وق الو لو هح الو

 ل ئ اعت مث اهلهأ نطو نع اهن رفاس مث ةارما جورت نم اماو

نم .اهلمح ١ ذا ةعلسلا :ىرتشم ق فالتخالا ! نم دجوي ام الا هيلع اصوصتم



 ۔ ٢٣٦٧

 اهعوجر هيلع : لاق نم مهنم ، ضقنلا هب تبثي بيع اهب رهظ مث عئابلا دلي
 اهلتنيس هنأ عيبلا دنع اهعئاب ربخي مل ام ميبلا هيف عقو ىذلا ناكملا ىلا
 نأ اهيخ ىناثلا اذه ىنبجعي ىنناو س كلذ هيلع ري مل نم مهنمو ص ه دلي نم

 اهجوزن جوزلا ناف ةأرملا كلذكو اذه لثم ىف مكحلا وأ لمعلاب تيلتبا ول
 اهقلطو عرشلا هل حابأ امك اهلمح ثيح ىلا اهلمحو عرشلا هل حابأ امك
 رماوأ نم ائيش كلذ نم ءىش ف زواجتي ملو عرشلا هل حابأ امك اهقلط نيح

 ٠ هنامض همزلن ىتح اطخ الو دمعب هتايهنم نم ائيسث بكر الو عرشلا

 ىفو ةيجوزلا ةمصع ببسب نؤملا عيمج نم اهقوقح هيلع تناك دتو
 ةمصعلا عاطقناب هنع هلك كلذ طقس دقو ، عاتمتسالا وهو ضوع ةلباقم

 ن قوقحلا نم اتيسث هيلع ةبجوملا بابسألا نم ام ببس كلذ دعب ثدحي ملو

 بجيف ىلاعت هللا لبق نم اهيلع ةلزان ةيلب كلتف اهنطو ريغ ف اهقيلطت امأو
 ةنورملا لبق نم امأو س مكحلا ىف هارأ ام اذه س باستحالاو ربصلا اهيلع

 نآ هب قيلي الخ لامكلاو لضفلا ىوذ رارحألا ميسنو قااخألا مراكمو
 ح لاملاو لهألاو نطولا نع ةعطقنم كانه اهكرتيو اهنطو ريغ ى اهقلطي

 ىف كرايتخاو كملعو كرلخن ىضتقم ىلع ىنفقوت نأ بحأو ىدنع ام اذه
 هباوصو هلدع كل رهظ نا الا لوتآ امم عىنب لمعت الو ةيناثلاو ىلوألا

 ٠ اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ملعأ هللا و

 ةلأسم ىف ىحبصلا باوجل انيبمو نيتلأسملا ىف اعجارم ىلا بتك مث
 همزلي لهف هدلب ىلا اهلمحو هدلب ريغ نم ةأرما جوزن نمع لئسو ع ةآرملا
 اهانأ ثيح نم اهجرخي نأ هيلع نأ ىحبصلا نع باوجلا ؟ اهدلبل اهدر
 اهتدع تضقنا اذا كلذب هيلع موكحم هنآ ىدنعو ، جارخالا هنم تبلط اذا
 ٠ ملعأ هللاو هنع اندجو اذكه ث انئاب اهتالط ناكو

 !اهدر هيلع له ٥ رفس ق هنجوز قلط اذا لجرلا نع مامالا انلآسح

 هذه اندجوو هلوقو كلوقت نم رهاظ وهو هب تبجأ امب باجآف ے اهنطول
ق رظنا و هبلع كعالطا تسسحأ ىحبصلا نع انلأس نمل اميدق اياوج ةلاسملا



_ .٢٣٨ 

 لصألا نا كلوقو ةيكلاملا لوق دجت « هرخآ ىلا ةقفن ابأ تمزل باب » لوأ
 ضعبل لوق هنأ لوق ىلع نيوبألاو دالوألاو جوزلا ريغ ةقفنل عابي ال

 وهو مهنع لوقلا اذه دجأ ملو ، عابي هنآ رثكالل الوت مهل نأك نيينامعلا
 لوق هنأ الو ةعجارملا لوط عم لينلا ىف الا هدجن ملو هنع كتلأس ىذلا

 انملع نيأف ، عضاوم ةدع ىف كلذ ريغ ىلع ةقراملا ىرأ نكل مدقملا مامالا
 هجوزو هسفن اهنم توتقي تااخن كلمي لجر فق لئاق تنأ امف مهملع نم

 ىتح هبراتأ ىف اهتافناو اهعيبب هنورمأت له مهنع اهتلغ ىف ةلضف الو هدلوو

 ردقي الو هل بسك الو سانلا ففكتي كلذ دعب نوكيف اهنم ءىش ىقبي ال
 رظنلا ىغبني هنآ اذه لبق لوألا كباوج ف هارت امب ىنربخآ ، بسكلا ىلع
 ٠.٠ كلوق نم نسح كلذ ةلاحلا ق

 نآ مهفي وه اذاف هيف تلمأنو ىحبص ةمالعلا باوج ىلع تفتو لوقأ

 ةرابعلا نآ الا اهدلب ىلا اهلصوي ىتح لمحلا ةنؤمو اهلمح قلطملا ىلع

 دوصقم هانعم قفاوي ال اهاتأ ثيح نم اهجرخي نآ هيلع هلوق ناف ةبرطضم

 ء اهنكسأ ثيح نم وآ ث اهكرت ثيح نم : لوقي نآ باوصلاو \ باوجلا
 ءاج وأ اهب ىتأ ثيح ىلا كلذ وحنو ، هيف اهقلط عضوم نم وآ ثيح نم وأ

 ٠ كلذ وحن وأ هنم اهجوزت عضوم ىلا وأ اهب

 اليلد عفر ام هنكلو باوجلا لقان وآ خسانلا نم فيرحت كلذ لعلو

 ىآرلا ىف ةنحاسنم الو هداهتجاو هيأر كلذ نأ رهظي ىذلاو ، كلذ ق

 ىف كثحب ىلع لوقأو ٠٠ الوآ هب تبجأ ام الا اهيف ىل رهلخي ال انو

 ناكلمد ال هتخأو هوخأ ناك اذا هلاحب ثحبلاو تالخنلا بحانثص

 نم نادجي الو باسنكالا ىلع ناردقي الو امهدالوألو امهل ءاسثع الو ءادغ

 ةاكز نم امهيطعي نم الو ةرافك وآ ةقدص وآ انيد امهيطعي وأ امهضرتقي

 نم هنم امهيطعي ال نكلو دوجوم وآ هنم ناتفني لام تيبي الو ةضيرفلا
 اموتجح هغلبت ملو . امهلاح ملعي ال وأ املظو ابلغت هدب ق راصو هالوت

٥ دلوو وه هتالخن نم ىشعتيو ىذغتي نآ تالخنلا بحاص هيخأل نوحيبتأ



٢٣٨٩ 

 .اضيأ هل نوديبتو اعوج نوتومي مهدالوأو هتخآو هاخأ كرتبو هتجوزو

 س انت تنأ امف دريل ١ و رحل ١ مهلتقي ١ ٣ رع كئلوأو فحتليو | ىسنكبي نآ

 ؟ كلذ ىف

 عايج مهو رضح اذا هءاذغ مهمهاسني ( نآ هيلع بجي لوقأف انآ امآ

 مهانك ناخ هومهاست مهل ءاشع الو هؤاسثع رضح نا اذكو مهل ماعط الو
 هانرمأ الاو كاذف مهتعوج دسو تاروكذملا تالخنلا ةلغ نم لصح ام كلذل

 موي توق ردقل هكلمي امم عيبي وآ نهري وآ نيدلا نآ ضرقلا ذخآي نآ
 لعف الاو ةهج نم توق مهلو هل ثدح ناف دغلا ءاج اذاف مهلو هل ةليلو
 . هلضف نم مهينغيو مهيلع هللا رسيب نأ ىلا امئاد اذكهو سمأ هلعغك
 قافنا هنع طقس مهمويل مهيفكي ام هتبارقو هتوخال ثدح موي لكو
 مهيطعي : لبقو ث ةليلو موي نم رثكأل مهيطعي نآ همزلي الو مويلا كلذ
 هنآ ال ، مهمالك ىنعم اذه ص كلذ ىلع ةدايزب هلع مكحي الو طقف مويل

 ةيرهش ةقفن مهل هيلع ضرفيو هضورع وأ هلوصأ معييي نأ همزلي
 نا الا مازلالاو مكحلا ةهج ىلع دحآ هب لوتي ال كلذف اثورق ةيونس وأ

 ةينآرقلا تايآلا ىناعم ف تلمأت اذا تنآو هسفنب كلذ ىلولا راتخا
 لقأ نم ولو اعرش بولطم قافنالا نأ ىلع ةلاد اهتيأر ةيوبنلا ثيداحألاو

 قفنيل ) : ىلاعت هلوتك تابجاولا نع الضف تاعربتلا ماقم ف ىتح ليلق
 ى ةدراو تناك ناو تايآلا نم اهوحنو ء ةيآلا ٠٠ ( هتعس نم ةعس وذ

 اهمومع ىلع اهئارجا نم عنام ال قايسلا ةلالدلل عضارملاو تاقلطملا

 نم قافنالاب رمألا ىلع لدت ةيضيعبتلا نمو لصألا وه لب ، رهاظلا
 ٠ ضيعبتلل لباتت لك

 ىلا ءامياو ةراشا ( ارسي رسع دعب هللا لعجيس ) : هلوت فو

 ىف وه امم رثكأ هب اتوثوو هيلع الاكتا دوجوم ىندأب نضلا نع ىهنلا
 رظناو ث ةميركلا تايآلا نم هذه لثم ريثكو ث ىلاعتو هناحبس هللا نئازخ

مهرينص ىلع ةوخالا ريبك قح : _ ملسو هيلع هللا ىلص هلوت ىلا



.. ٢٤٠ 

 نأ ودو ة سكعلا ىف سكعلا ناك كلذك ناك اذاف « دلولا ىلع دلاوتلا قحك

 بوجو ملعت تنأو دلاولا ىلع دلولا قحك مهريبك ىلع مهريغص قح
 ىرتا اعوج ىولتي هيبرقو وه عبش اذاف ةيعطقلا ىلع ديعولاو ةلصلا

 نيينامعلا نع لوقلا اذه دجت مل كنآ تركذو ى ةلصلا قح هل ايدؤم

 ىف نآلا ظفحأ ال ةيبيشلا مايأ نم .ميدق ظفح هنآ الا هظفحأ ىنا : لوقأف
 نود مهديلقتو ةصاخ نيينامعلا عابتا مزلي ال هناف اذه عمو بتكلا ىآ

 تاينلخلا ىق مهريغو مه لب ح هسفنل داهتجالا نع فيعضلا دلتملل مهريغ

 ىلع رداقل ةتبلا دحآ ديلقت لحي الو هعروو هملعب قثوي نمم ىآ س ءاوس

 دهتجي نآ همزلي لب ضعب ىلع اهضعب حيجرتو ةلدألا ىف رظنلاو دانجالا

 ءؤطخي وآ املع لقألا قحلا بيصي نآ اليحتسم سيلو هتثداح ق هسفنل

 فالخب دهتجم رظان لك عم تاينظلا ىف قحلا نأ عم املع رثكألا

 ٠ تايعطقلا

 عضاوتلا باب نم نسح اذهف معن مهملع نع انملع نياف كلوقو
 ءاملعلا ضعب لانت دنف ، اذه ريغ لحمو عضوم هل نكلو سيفنلا مضه و

 الاقم ماقم لكل نأ كلذو اهل ةيكزت هلحم ريغ ف سفنلا مضه ناك امبر

 مهنامز لهأ ةماعلا ىلع ةجحلا هللا مهلعج ةصاخلا نم الاجر نامز لكلو
 ءافلخو هتوص مهلعجو هتمكح رارسأ مهيف عضوو هملعب مهصتخاو

 ماكحأ اهيف نوذفنيو ةقيلخلا نوسوسي هعئارش ىلعو هقلخ ىلع هلسر

 رطقت فق دهتجم نم هنامز ىلخي نأ ىلاعتو هناحبس هيلع زوجي الف ، اهقلاخ
 ماكحألا طبنتسيو ةجحلا هلهأ ىلع ميقيو قحلا هيف حضوب راطقألا نم
 ةددجتم ةيعرشلا اياضقلاو ةيمكحلا ثداوحلا نأل اهدراوم نم ةيعرشلا
 دراوم نم ماكحألا طابنتساو راصعألا بتاعتو نامزلا رمم ىلع ةرمتسم
 دحآ طيحي ال ذا ع ةمايقلا موي ىلا اضيأ عطقني ال رمتسم ةنسلاو باتكلا

٠ رارسألا بئاجعو ماكحألا قئاقد نم هيلع المتسشا امب
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 ابيصن مهحنمو مهفلاو رظنملا نم اظح نرق لهآ لكل هللا لعج نكلو .
 هتقلخ .لكلاو ماكحألا طابنتساو مونل جارختسا فإ ماهلالاو حتفلا نم

 ةمكحلا تؤي نمو ءاشي نم ةمكحلا ىتؤي ) هلضف لكلإ ىلعو هملع لكلا .فو
 رظنلا نع ىنغ مبهف نيضاملا ملع ؤ ناك ولف ( اريثك اريخ . ىتوآ دقف
 ىضم نم راثآ, سرد .ىلع دابصتتالاب انرمأل مهدعب ءاج نمم داهتجالاو
 5 ةنسلاو باتكلا ىف رظنلا نود اذكهو مهلبقت نم نودلقب مه كلذكو

 همولع سردو نآ رقلا :ىناعم مهف ىف دهتجن نآ رمؤن لب كلذك رمألا سيلو

 راثآ ىف رظنلا مث اهمولع تاحالطصا ناقتاو ةيوبنلا ةنسلا نع ثحبلابو
 قفاوي مل هانيآر امو هن اتملعو هانلبق كلانه امل اقفاوم هانيأر امف ءاملعلا

 ٠ ليلدلا ةقفاوم ىلا هنع انلدع ليلدلا

 هللا ىلص _ ربقلا اذه بحاص نع انعاج ام : شئاتلا لوت نسحأ امو

 هللا ىلص ن ةزب ىلا اريشم نيعلاو سأرلا ىلع هانلبنق _ ملسو هيلع
 نيعباتلا نع انعاج امو كرتنو ذخأنف ةباحصلا نع انءاج امو ملسو هيلع

 انخيش لوت نسحأ امو ء لاجر نحنو لاجر مهف مهريغ نع : لاقت وا

 : هرهوج ق اضبأ

 لجر مه اوسو لاجر مهو

 لبقي ايتج ءاج نمم قحلاو

 مهصتخاو .هل هللا مهراتخا مهنامز لاجر مه نومدقتملا كئلوآف

 فشكلا ق مهعسو اوغرفنساو مهدهج اولذيق ، هلهآ ىلع ليضفتلاب

 امايق اهلوصآ. نم ماكحألا عورف طايثتساو هناظم نم قحلا نع بيقنتلاو

 مهايا هصاصتخاو هليضفتل مهيف اهعضو ىتلا هتمعنل اركشو ت مهبر رماوأب

 لئاذرلاو ىصاعملا نم اهورهطو مهسىقنأ اوحلصأآف ةمكحلاو لتعلاو ملعلاب

 مثإ لامكلاو لنفضغلا ىقارمو لاعفألا نساحمو قالخألا مراكمب اهولحو

 مهنمف ث مهنامز لهآو مهملاع نم هحالصا ىلع اوردق نم حالصا ىلع اولبتأ

 " اهبأ تنأو ء ردقلا دب هبلطم نود تلاح نم مهتمو دارآ امل قفونم

 امك اودهتجاف هلهآ ىلع هضرأ ق هللا ةجحو مهنامز لاجر مه كلاثمآو

( باطخلا لصف ١٦ م (



 س ٢٤٢

 مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو ) : هللا ءاش نا اوقفو امك اوقفوت اودهتجا

 ء مظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ( نينسحملا عمل هللا ناو انلبس

 هلا ىلعو _ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انبيبحو انيبن ىلع هللا ىلصو
 مهراثآ صتقا نم ىلعو هعرش ىلع نيظفاحملا هرمأب نيمئاتلا هباحصأو

 ٠ نيدلا موي ىلا نيعمجأ مهجاهنم كلسو

 :ةلأسم _ ٠

 اهل له ؤ اهلمح تعضو ىتح تصبرتف الماح هتجوز كرتو كله لجر
 جانحت ام اهل مآ ؟ ال مآ عضولا ىلا صبرنلا ةدم ق اهجوز لام نم ةقفن

 ؟ هوحنو نمس نم نامع لهأ ةداع ىلع سافنلا مايأ ق ةنؤملا نم

 : بآ وجلا

 . اهل اهبوجو ىف مهدعب نمف ةباحصلا فلتخا لماحلا ةتيمملا ةنفن نا
 ىبعشلاو حيرسشو دوعسم نبا ىلا بسنو ةكرتلا سأر نم قفنت : ليف
 ىورو ث بلاط ىبآ نب ىلع ىلا بسني اضيآ اذكو ، ىروثلاو ىعخنلاو

 . ةكرتلا ىف اهل قح الو ىأ اهبيصن نم قفنت اهنآ ريبزلا نباو سابع نبا نع
 هللا دبع نب رباج لاقو ٠ بهذملا ءاهقف ةماعو ةديبع وبأ ذخأ هبو : ليق
 ء ءاملعلا رثكأ هيلعو ، الصأ اهل ةقفن ال ءاطعو بيسملا نباو نسحلاو
 ٠ ملعأ هللاو ء لوقلا اذه حيجرت ىلا بطقلا راسشآ دقو

 : ةلأسم _ 1

 اهدالوآو ىه اهيخآ ىلا تعجرف دالوآ اهنم هلو هتجوز قلط نميف

 ىلع بتكي ملو نينس رشع رادقم مهوسكيو اهدالوآو اهمعطي هدنع تيقبو

 ةيض ا ٢ ! مهتقفن لاخلا بلطق ٥ دالوآ ىأل ١ بلط مث ةنتفن مهيبآ

؟ مهمعطأ هنأ حص نا اهب هل مكحي لهف مكاح نم ريرقت هدنع سيلو
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 مهمأ وآ دالوألا لاخ لاق ناف ص ال متلق ناو ؟ نوكت فيكف معن تلتق ناو

 ىوبعد مهنيب تصنت لهف مهلمحي ملف مهلمحي نآ مهيبآ نم اوبلط مهنا
 مهلمحي ملو هبطاخ هنأ فرتعا ناو ، نيميلاب ركنملا ىلع مكحيو كلذ ف

 ؟ مهتقفنب هيلع مكحي لهف

 : بآ وجلا

 دهشي وأ مكاحلا ىلا مهمأ وأ مهلاخ بلطي مل ام ةقفنب هيلع مكحي ال
 بلط هنأ دشي وأ مهيبأ نم ضوعلا ىلع دالوألا ءالؤه لوعي هنأ امهدحأ
 عربتم دع الاو كلذ همزلي مكاح ال ثيح عنتماو مهتافنا وأ مهلمح مهابآ

 هيلا نوجاتحي ام عيمج مهدلاو ىلعف هللا نيبو هنيب اميف امآو مكحلا ف
 . ملعأ هللاو ى لام دالوألل نكي مل نا هنع طحني الو

 :ةلأسم ٢

 عاضرلا ةرجأ تبلطو تعضو مث لماح ىهو ةآرما قلط نميفو

 دلو ةورح عيضر دلولاو رخآ لجر اهجوزت مث 3 مكاحلا اهل اهضرفف

 دلولا نأل اهل اهبلطت مألاو هل عاضرلا ةقفن جوزلا بلطف ةثالث وآ نيرهش

 ؟ امهنم ىه نملف لكأي ال

 : بآوجلا

 اهنأل ةصاخ ماللف ةيبرتلاب مايقلاو عاضرلا ةرجأ امأو ، لفطلا دلاو
 ةرجآد عاضرالا نع اهعنم ىناثلا جوزلل نكل 6 لمعلل ةرجألا و ةلماعلا ىه

 كردي الف الاو 6 اهريغ ةعضرم لفطلل دجو نا كلذ دارأ ١ ذا ةرجأ ريغي وآ

 ٠ ملعأ هللاو ك عنملا

 ٣ _ ةلأسم :..

نم قافتالا تبلط اذا بئاغلا ةجوز فو : باوج ةقيقحلا ق ىهو
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 ء كلذ اهلف اهجوزل لام الو مكاحلا دي ىلع هنم قيلطتلا وأ اهجوز لام

 هلكور نا الا هابآ ناك ولو هليكو وآ اهجوز ريغ نم قافنالا لوبق اهمزلي الو

 ناجوزلا اهب صتخي ىتلا ةيجوزلا قوقح نم اذه نأل كلذب هرمآ وأ جوزلا
 تسيلو قالخألا مراكمو ةءورملاو ماستنحالا ىلع ىنبت ىهو ضعبل امهضعب
 ٠ ملعأ هللاو : اهوحنو تالاحالاب لقنتف ممذلا ف ىتلا نويدلاك

 هنع لئس امع هللا كمحر _ تلآسو : باوج ةتيقحلا ق ىهو

 لجر ف _ هللا همحر _ ىليلخلا دمحآ نب نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا

 هنذا نودب هتيب نم تجرخ نا ةنفن هيلع اهل له ةنسلا قالط هتآرما قلط

 هنذاب الا ىعجرلا قالطلا ىف هتيب نم جرخت نآ اهل سيل باجأف ؟ هاضرو

 ةقفنلا اهلف الماح .نوكت نأ الا هيلع اهل ةقفن الف هنذا ريغب تجرخ ناف

 انهو ٠ ملعأ هللاو ى ءاهتفلا لات اذكه ث هدلب نم جرخت مل ام
 ٠ همالك ىهتنا

 : باوجلا

 هنذا ريغب تجرخ ناف : هلوق ىلا هباوج لوآ ف هلوت امآ : لوقأف

 : هلوق امأو .هيلع رابغ ال قحلا وهو ، حيحص اذهف هيلع اهل ةتفن الف
 الو كلذ ىرآ ال ىناف باوجلا رخآ ىلا ةقفنلا اهلف .الماح نوكن نآ الا

 كلذكو ے اذه ىق هعم انآف 0 مامالا هلكشنسا امك لكسثم ىدنع وهو هفرعأ

 ىق نأ ىنهذ ى ح دقني نكل _ ميمجلا هللا محر _ ىسيع خيشلا هلكشتسا

 متتو ىنعملا حضتي كلذبو خاسننلا دحآ نم اطنس ديعس خيشلا مالك

 طقاسلاف الماح انئاي نوكت نأ الا : همالك لصآ نوكيف هللا ءاش نا ةدئافلا

 ىذلا ناف 4 كلذ دعب هركذ ىذلا مكحلا هجو حضتي اذهبو « انئاي » هظفل

 اهتقفن تلطبآ تزشن اذا ةيعجرلا امآ انئاب ةلطملا لماحلا مكح وه هركذ

ناف ىسيع خيشلا لوقنل اتتافوو هراتخيو مامالا هلوقي امل افالخ الماح ولو
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 ةيجوزلا مكح ةيعجرلا مكح نأل تزشن نذا نود تجرخ اذا ةيعجرلا
 قوف انايصعو ث لماحلا ريغ زوشن قوف ازوشن اهديزي الماح اهنوكو

 نأل قافنالا قح اهل تبثي اهجورخ نوكي نأ نع الضف اهريغ نايصع
 ةظفاحمو لمحلل ةياعر الماح تناك نا سئابلا سبح هل ناك اذا جورخلا
 مالكل هجو الف ، ىلوألاب ةيعجرلا ىلع هل اتباث عنملا قح ناك هئام ىلع
 لوقن اميف رظنيلف اذه ف ىسيع خيشلا عم انآو ىدنع اميف مامالا
 ٠ ىلاعت هللا دنع ملعلاو

 ٥ ١ _ ةلأسم :

 فرص ىلع اطسوتم وآ اريقف وآ اينغ ناك اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن مك

 ؟ رهش لكل شورقلا هذهب مويلا

 : باوجلا
 لثمف نامع ىف ةفورعملا شورقلاب اهريدقتو تاقفنلا ضرف امأو

 تاهج نم رظنلا ىلا جاتحي هنأل هداهتجاو ىضاقلا رظن ىلا لوكوم اذه

 ةيدابو رضح نم ناكملاكو ءاخرلاو ةدشلا ىف نامزلاك نيتهجو ةهج نم ال
 هرسعو هرسي ق قفنملا لاح ىلاو اهراعسأآو اهتاداع ق ندملا فالتخاكو

 طبضني ال امم كلذ ريغو هسابلو هماعط ةداع فق قفنملا فرش ىلاو

 ٠ ملعأ هللاو ى لامجاب

 :ةلأسم ٦

 هوبأ ناك نا همأ ريغ تناك ا ذأ هيبأ ةجوزو هيبأ ةنففن دلولا مزلي له

 ؟ اهيلع قافتالا نع ارسعم

 : بآوجلتآ

 جاتحا نا هيرسو ةجوز وأ هعم نيتجوزو هيبآ قاقنا همزلي معت
٠ ملعأ هللاو ك ارسعم ناكو كلذ ىلا هوبآ
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 ٧ - ةلأسم :

 هقفني مآ لام هل دلولا ناك اذا ريغصلا دلولا ةنفن دلاولا مزلي له

 نأ دلاولل لهف دلاولا لام نم ىأ هلام نم دلاولا هقفنأ ناو س هلام نم
 ؟ دارأ ىنم ددلو لام نم ةقفنلا ذخأم

 : بآ وجلا

 ىنح ثانالاو اوغليي ىتح روكذلا راغصلا هدالوآ قافنا دلاولا ىلع

 هلام نم مهقافنا ىف رايخلا هل بألاف لام مهل ناك ناف نهجاوزآ ىلا نلقتني
 ٠ ملعأ هلل ١ و 6 مهل ام نم وآ

 :ةلأسم ٨

 ضرفو مكاحلا دنع ةقفن هتجوز تبلطف جراخلا ىلا رفاس لجر 1

 اهجوزل دجين ملف دلبلا مكاح نم اهتقفن تبلط مث نونس تضمو ةقفنلا هيلع
 ؟ تيبلا عيب مكاحلل له ي هتكس ردق اتيب الا

 : باوجلا

 نآ ىنبجعيف هنوكس ردق نع لضفي ال وهو تيب ريغ نكي مل اذا
 ىلا اهجوز ىلع انيد اهتقفن نوكتو ربصت نآ نيب مكاحلا اهريخيو عابي ال
 5 ىنم رظن اذه ى حيرتستف هنم اهتلطي نأ نيبو هرسيو همودق لاح

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٩

 مألا عم امهدلو ىقي نأ علخلا ءانثأ طرش مقوو ناجوزلا ملاخت اذاو

 بلط وآ ةقفنلا همآ تبلط مث هيبآ ىلع هل ةنتفن الو رثكأ وأ لتآ وأ نيتنس

 كردي ألؤ ةنذقفنلا هيلع كردت الف امهيلع تباث طرشلا اذه لهف دلولا هوبأ

 اهجوزت همدهي لهو ؟ كلذ امهل مأ طرشلا لجأ ىضقني ىتح دلولا وه
٠ كتفوي هللاو اندرأو اندفأ ؟ اهلقنتو
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 : با وجلا

 !ذا هل لحي ال كلذف اذك ىلا هدلول هيلع ةقفن ال نأ اهيلع هطرش نا
 قادصلا ىلع ةدايز نوكت انه ةقفنلا نأل قادصلا لك ىلع علخلا متو
 علخلا ناك ناف ث ءاهقفلا رثكأ دنع علخلا ىف هل لحت ال هيلع ةدايزلاو

 ء لضف ام اهلف هئافيتسا ىلع الثم نيتنسلا ةقفن ديزن وآ قادصلل ايفوتسم
 هنم عقو ناو هكردي الف ضقنلا دارأ نمو ، لاح ىاع هطرش هل : ليقو
 ٠ ملعأ هللاو ث اهنالطب طرشلا اذه عنمي الو تلطب ةناضحلل لطبم

 :ةلأسم ٠

 نمقي له ؟ ةلاخلاو ةمعلاو ةدجلا ىف بهذملا ءاملع دنع قيقحتلا ام
 ثيدصلا نهلوانتي لهو ؟ مألا ةناضح تطقس اذا ةناضحلا ف مألا مانم
 مل ام هب قحأ تنآ » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوت وهو سايقلاب

 تجوزت مث ءالؤه ىدحا تنضح ولف مالاب صاخ ىنعملا اذه مآ « ىحكنت

 لهو ؟ كلذ ىف ءايلوألا رئاس نع ةيزم بألل لهو ؟ اهتناضح طتست الف

 دلولا ريخي الف امهريغ لوانتي الف طقف بألاو مألا نيب ثيدحلا ف رييختلا
 ؟ رييختلاب لوقلا ىلع كلذو الثم دجلا و ةدجلا نيب

 ١ بآو جل :

 لدي اهنم ائيسث ملعا الو ث هيوبأ نيب دلولا رييخت ف ةنسلا تدرو
 مدع دنعو 4 امهريغ ىلع ةيزم نيوباللو ث ءايلوألا رئاس نيب رييختلا ىلع
 ةلاخلاو ةمعلا ىف اوفلتخاو ، تاروكذملا نم مهدنع ىلوآ اهمآ ةدجلاف مألا

 ٠ ملعأ هللاو ، لكلا نع اهطوقس ف ةلع جوزتلاو هب ىلوأ امهتيأ

امنا ةناضحلا نأ « ىحكنت مل ام هب قحأ تنأ » ثيدح مهفي له
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 عزانملا بلاطملاو ، اهريغ ال امأ ةنضاحلا تناك اذا حاكنلاب طقست
 ليلد اذام مآ ءاملعلا نم دحأ اذه لانت لهو ؟ ةيصعلا نم هريغ ال ايآ

 - ؟ كلذ ق مهتجح امو حاكنلاب ةناضحلا طونتس مدعب نيلئاقلا

 :باوجلا

 نم ىبنجآب مألا حاكنب طقست ال ةناضحلا نا لوقي ادحآ ملعا ال

 نوكي هنأل هنبصعو لفطلا ءايلوآ نم جوزلا ن راك اذا كلذ لب عضزملا لفطلا

 كلذف همآ جوز نم برقأ ىلو :هل ناك ولو هيلو نع لقتني مل هنأك ذئنيح

 لمعلا. تباث هتركذ ىذلا ثيدحلاو ء ةناضحلا نم اهتح لطبي الو رضي ال

 لطبب مألا قح ناك اذاو بنجألا اهحاكنب ىآ كل تركذ امب صصخم هنكل

 قيرطب حاكنلاب لطبي ةناضحلا ,قح هل نم لك نم اهادع نمف اهحاكنب
 ٠ ملعأ هللاو ح كلذ مهفاف ىلوألا

 :ةلأسم ٢

 ةناضحلا طقسي هل نوضحملا دلب نم ةنضاحلا لاقتنا نأ رثألا ىف
 ىلك لاقتنا هنمف ع فلتخي لاقتنالا ناف ؟ هتقالطاو همومع ىلع اذه لهف

 ءاضتو لهألا ةرايزلو ةمولعم ةدمل ظيقلل لاقتنالاك كلذو ىدوع هنمو

 انه ناف لاقتنالاب ةناضحلا طوقسب لوتلا ىلع ءاوس هلك لهف نوئشلا

 نوضحملاو تانضاحلا نيب ىواكشلاو ىواعدلا رئكت ىفيصلا تقولا اذهب

 ى حرطم وأ طقسم نم جورخلا ىلا رارطضالا نيعدب تانضاحلا مهل

 رهاظ كاذل ىعادلا نأ ةقيقحلاو نامع ةيلخاد وآ ةنطابلا وحنل تتولا اذه

 قو كلذ ريغو بطرو بطحو ءام نم ةشيعملا ءالغو رحلا ةدش وهو فورعم

 لصحي ث رسيأ ةشيعملا باستكاو لهسأ سايتعالا ةيلخادلاو ةنطابلا

 مهنأو مهنع مه دالوآ قارفب نوللعتي مهل نوضحملاو ، ببس ىندأب توقلا

ىق مكلوت امف امف تالعتلا نم كلذ ريغ ىلا مهتدهاسثم نع ربصلا نوقيطي ال
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 نولابي الو تاهمألاب ةراضملا نودصقي مويلا سانلا رثكأ ناف ؟ ةلآسملا هذه
 .. ٠ ٍناعتسملا هللا و .ؤ حبحص ضرغ كلذ ق مهل سيلو دالوألاب

 !غ > .<.. ه

 . ١ باوجل :

 ريفوتو دلولاي قفرلا ةناضحلا ةيعورشمي ,عراشلا دصق نأ ملعا .

 قح ةباعر عم ؤ هقحلب ررض ىأ نع هنايك ظفح لجأل 7 مايقلا

 { هاذآ ام امهيذؤي امهنم ةعضب :ذلولا نا ثيح امهيبلتق نانئمطاو نيونيألا

 ىلاو نيدلاولا ىتهج ىلا كلذ ق مظنلا بجي هنآ تملع اذه تفرع اذاف

 حلاملا توتسا ناق خ لكلا ىلا ةيخلصألاو ةيحالصلا ةياعرو دلولا ةنح

 ىلاو ع حلاصملا بلج ىلع مدقي دسافملا ءعردف دسافم عم تضراعت اعت وآ

 هل دولوم الو 0 اهدلوب ةدلاو راضت ال ) : ىلاعت هلوق ريشي ىنعملا اذه

 ةلنفاحملا'و هتيابرب موقأو دلولاب قفشأ مألا ن را لاح لك ىلعو ( هدلؤب

 نطو ق دلولاب نيويألا عامتجا انه نوعاري ءاملعلاو ، اريغص مادام 4 هيلع

 اريثك وآ اليلت فألا نطو تكرت ناف اترفت اذا بألا نطو هنآ لصألاو ذخأو

 هنكرت اذا ن نوكت فيك ةلاح ى رظخي;ن ؛رآ انه مكاحلا ىلع نكل ص اهقح تللميا

 مألا باهذ لبق نم اهفاخ ناو ص هايا اهالوآ ةعاضالا فاخو ىآر ناف

 دلولا ناك اذا هلك كلذو خ اهتتح عجر هنطو ىلا تداع اذاف ى بألا هالو هب

 ّ ثيدحلا ق امك هيوبأ ن نيب ريخ ازيمم ناك ن زاق . ع زيمي الو لقتعي ال

 .ملعأ هلل ١ و
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 . سرهفلا

 ةحفصلا أ ا . عونلا

 ه :.:.: فلؤملا ةايح نع ةيخيرات ةذبن

 ٩ . - رخأ لئاسم ةلمج لمشيو نيدلا لوصأ باتك : -

 ٧٠ | اهب لصتي امو تاراهطلا باتك

 7 اهتامدقمو اهفئاظوو ةالصلا باتك

 ١١٣ ِ ةاكزلا باتك

 ١٢٣ موصلا باتك .

 ٧٨ . جحلا باتك

 ١٤٥ :. .. تارافكلاو روذنلاو ناميألا باتك .

 ١٢ ِ . .. . .عافرلاو حاكنلا باتك 7

 ١ . ةنمجارللا ف لئام ة ةدع هبشو هعاونأو قارفلا باتك

 ١٨٣ كلذ ريغو ةدعلاو

٢٢٩ ةناضحلا و تاقفنلا باتك



٩١؛٤٨ ةنسل ٣٠٤٧ عاديالا مقر



ترعلا لجس عباطم




