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 رال نامع `نل !_

 تفاقثلاويوقلا ثارتلا ةرازو

 اتللانتت
 بتاوَجلاو ةلاشملا ق

 ةمالعلا فيلآت

 ٤ اسل ا لتمج ن ت افلخ

 ناثلاوزجأ
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ميمرانقرارساب





 عويبلا باتك

 تاراجإلاو نهرلاك دوتعلا رئاسو

 :ةلأسم ١

 هعيب تبثي له % لاملا امهدحأ عابف هيخأ ىنبال الام لجر فقوآ

 ؟ ال مآ

 ؟ باوجلا

 زطاب هعيبف عرشلا مكح ق اتباث احبحص فيقوتلا كلذ ناك نا
 ٠ ملعآ هللاو ، ال مآ مهيلع فقوملا ىضر ءاوس ادبآ حصي ال

 :ةلأسم ٢

 عيبلا تبثي له ث هدعب نم هدالوآ اهعابف ىلبح هل ةيرس نع تام نم فق

 ؟ تبثي ال مأ

 : باوجلا

 ايح هتعضو ناف عضت ىتح اهعيب حصي ال اهديس نم لماحلا نا
 بسن عمتجا اذا هناف كلذب تقتعناو ةثرولا رئاس عم اهنم اءزج ثرو

 ٠ ملعآ هللاو ى قرلا وهو امهقعضآ لطب قرو

 :ةلأسم ٣

 كانه رارطضا ناك اذا دجاسملا لاومأ لوصأ نم ءىش ميب زوجي له
 ؟ با رخ ةبسانمب كلذ ىلا

 : باوجلا

كللغ ءىقاكت ال دجسملا اذه بارخ ناك نا : لوقآو ثحبلا اذه ق ترظن
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 هلوصأ نم عيبل ا ز اج ى رخأ ههج نم هل مه ١ رد ال و هحااصال هلوصأ

 لوحألا نم هل ىقبب ناك اذا اصوصخ عساولا ق كلذ قيضي الو 6 هترامعل

 ٠. ملعأ هللاو ىرخألا حلاصملل هرامث ىفكت ام

 :ةلأسم [؛ا٫

 هتلغب نوعفتني ال اوناك ناو هعيب مهل له ءارقفلل الام فقوآ نميف
 ء نيصوصخم سانأل وأ ءارتفلا قلطمل ناك نا نيب قرف لهو ؟ ذاسث لوتب ولو

 هيف ىوتسي لهو ؟ نمثلا مستي مك ىفف هعيب مهل نا : تلق ناف
 عيب زاج ملف زوجي ال هعيب نآ تلق ناو ؟ اهنع لضفي مآ ىثنألاو ركذلا
 ىلا ( هعمس ام دعب هل"دب نمف ) : هلوقب اهركذ بقعت هللاو ؟ ةيصولا
 ميعافتنا الا فقوملا دازم لهو ؟ فقوأ وآ ىصوأ نبب قرفلا امف س هرخآ

 ء ةدئاف الب ايرتح ىقيي ةلغلا نم عافتنالا مدع ىتمف ؟ رجألا بلطو

 هللا همحر ةديبع : وبآ لئس : لاق ثيح جرؤنلا ىبآ لوق ىنعم امو

 ىف اسيح هلام نم ائيست وآ هراد وآ هضرآ لعج نمع هدنع سلاج انأو

 كرتن نأ لبق سبحلا ناك امنا : لوقي سابع نبا ناك : لاق هللا ليبس
 ىوتنا ه سبحلا ضئارفلا تخسن ءاسنلا ةروس تلزن املف ءاسنلا ةروس

 لاملا اذه لجر عاب نا لوتآو ث لاملا فقو وه سبحلاو ى لينلا حرش نم
 لهف هباهذ نع هعيب مهل عفنأ ىآرو سابع نبا مالك ليوأتب فقوملا
 عوجر الو عقو ام دعب مات عيبلا نأ وآ ؟ عيبلا اذه ضقنب نولوقت

 ٠ با وجلاب لضفت ؟ هللا رفغتسي لعافلا و هيف

 ١ باوجل 7

 قالنطالا :ىلع اندنع دمتعملا حيحصلا ىلع فوقوملا عيب زوجي ال

 لقي ملو نيصوصخمل ناك نا زاوجلا ىري ءاملعلا ضعبو ث ذاشلاب ةربع الو

 مومعلا ديفي امم كلذ وحنو مهدعب ءاج نمل وآ مهيرارذلو فقوملا

هنايرج نع هعنمو هسبح ةغل ءىتتلا فاقيا نأل عنملا حيحصلاو ث ماودلاو
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 فقومل ١ مربأ 11 ضقن عيبلا و & اماع ايقرع ١ زاجم وأ كا رتسنال ١ هجو

 دنع ىفخي ال رهاظ ةيصولاو فقولا نيب قرفلاو لعفو لاق امل ليدبتو

 تيصوآ : لوقي هنأل هل ىصوملل ىصوملا نم كيلمت ةيصولا ناف لمأت ىندآ
 ةحابا ىضتقي فقولاف ث هيلع هتفقوأ : لوقي فقولا قو هل ءىنلا اذهب

 نلو رضاحلا دوجوملل نوكيو لصألا نود عفانملاو للغلا ىف فرصتلا
 هوجو ىلا .فرصتي ةيصولا ق ليدبتلا و 6 ةيصولا . كاذك الو 6 دجويس

 ضعب زاجأ هدوع جري ملو فقولا نم عافتنالا مدع ىتمامآ عيبلا رغ

 تلق امك فاقوألا ىف دصاقملا ىعاري ءاملعلا ضعب نآ كلذو ، هعيب ءاملعلا
 ىعاري مهضعبو ث هعيب اوزاجآ فقوملا اهدصق ىتلا ةحلصملا تمدع ىتمف

 قرغتسي فقوملا ناك اذا ام ىلع لمحيف هرخآ ىلا ءاسنلا ةروس لزنت

 ء ءاصيالا مكح ىف فاقيالا نأل ضئارفلاب رضيق هثلث ىلع ديزي وآ لاملا

 ء ةيصو هنأل فقولا كلذكف ثلثلا ىلع دئازب ءاصيالا هل زوجي ال امكف
 + ملع هلل ا و

 ٥ _ ةلأ _ىمىم :

 ملو اهيلع نهرتسملا:فتوب ملو تالخن ثالث هلام نم نهر نميف
 ىضمت ةنس لك امولعم ائيش نهارلا نم ذخآي ةلغلا تنو هنآ الا اهضبتي

 ىلع اقفتاف .نهارلا دنع ميبلا كلذ نم ريغلا دارأ مث ةنس نوثالث تضمف
 نهارلاو ةمولعم .ةدم ىلا ىقابلا ق لجآني نآو همهارد ثلت هيطعي نآ

 لات اهميلست ىلع اوقفتا ىتلا مهاردلا ذخآ املف مرت هلام نأ ىردي ال
 5 ىل لاملا كرتت . وآ اهلك مهاردلا ملست نأ اماغ مرآت كلام نا نه رتسملا

 ؟ ةلأسملا هذه ق قحلا هجو ام

 ( ؟ باوجلا

لخنلا ةلغ نع ةيونس ةنيعم مهارد ذخأي نآ نم نهرتسللا لحي ال
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 نهترملا لبق اذاو ضحم مارح وهو ابر كلذو انيعم ارمت الو ةنوهرملا
 هل ىقب امو كلذب نهرلا كفنا دقف نهرلا كاكف ىلع همهارد نم ائيش

 ٠ ملعأ هللاو ك همهارد ةبقب الا

 :ةلأسم ٦

 تاونس ثااث ىضم ىلا ةبناكملا ترجو ءامو اضرأ دعقتسم لجر ف

 بجي له ء دتعلا دعتتسملا ركنأ مث انامز نارهش ةبتاكملا تقو نم ىضمو

 ؟ ةدملا نم ىضم اميف ةرجألا نم ءىش هيلع

 ٢ باوجلا

 دقعلا عوقو ركنأ هنأ ىنعت تنك ناف ؟ ركنأ كلوتت ىنعم ام ىردآ ال

 اهنم آربتو ضرألا كرت هنأ ىنعت تنك ناو ك ماكحألا امهنيب كلانهف الصأ

 مهضعبو 6 امامت ةرجخلا همزلآ مهضعب همزلم اميف ءاهقفلا فلتخا كلانهف

 اذا امنيب كلذ ىف لصف ضعبو ضرألا اهيف فرصت ىتلا ةدملا طسق همزل

 لوألا فق اولاقف ء التم ةرورض كرتلا ىلا هنآجلآ اذا امنيبو ارايتخا كرت

 ىلتبملا مكاحلا ىلا لاوقألا عجرتو ، لمعلا طسق ىناثلا ىفو لكلا همزلي
 . ملعأ هللاو كلذ

 : ةلأسم _ ٧

 ؟ ال مأ ىرتشملا نم اهدعتقي نآ رايخلاب ضرألا مئابل زوجي له

 ؟ باوجل ١

 نكي مل اذا زئاج كلذف اهعئابل رايخلاب ةعيبلا ضرألا داعتقا امأ
 عم كلذ زوجي الف ث هنم اهدعتقي هنأ ىلع عيبلا دقع لوأ ف طرش امهنيب
 ءاهقفلا فلتخي امم كلذف مهاردو بحب دعقلا نوكو ابر نوكي هناف طرشلا
 : ليقف دعتخملا عئابلا توم دعب امآو ، نورخآ هعنمو ضعب هزاجأ ث هزاوجم

عئابلل سيلو هماتمب هيف هثراوو هتدم مامت ىلا قاب : ليقو ء دعقملا خسيفني
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 وه لوألا عيبلاو ء تفصو ام ىلع كلذ لبق هعاب ناك ام رخآ لجرل عيبي نآ

 نيملسملا راثآ نم هانملع ام اذه ؤ كصلا بتكي مل ولو ةقفصلا دعب تباثلا

 ملعأهللاو ٠

 هل ةحابا ساانلا نم دارأ نم ىلع هلام نهرب نآ هنمال حابأ لجر ق

 كلهو ، لاملا نهر نبالاو ص ةناعالا لبيس ىلع هتايح ىف هل هنم اضيوفتو

 ؟ هب نوهرملا ميلست نم ىلعف لاملا ىف قاب نهرلاو لجرلا

 : تاوجلا
 نم هنأل ثرالا نم هبانم ردق ىلع لك ةثرولا عيمج ىلع نهرلا نمث

 ضعب هلامب رثآ ناك نا ادغ هنع لوئسملا وهو هنايح ق كلاهلا تافرصت

 ٠ ملعأ هللاو ضعب ىلع هيئرا و

 ٩ ةلأسم :

 دامسو رجز ىلا جاتحي لاملاو ، رايخلاب هلام فصن عاب نميف
 ىرتشملا ءاج ةلغلا تقو ناح املف نيعم ريغ عاسم فصنلا اذهو حالصاو

 ىندعاست مل تنأو اذكو اذك لاملا ىلع تمرغ : مئابلا لاقف ةلغلا فصن بلطي
 ةلغلا فصن كل عفدآو مرغملا فصن ىل عفدا مرغملا ق ٠ له كلذ نع ىبأف

 ؟ ال مآ كلذ همزلي

 :باوجلا

 دنع طرش ىلا كلذ جاتحي الو ةلغلا نامستقي امك رسخلا نامستقي
 هفراعيو اوتقو ف ةلماحملام ىرتشملا بلاطب نآ عئابلا ىلع معت 4 عيبلا دتع

 هيلع ةجحلا ميقيف ذئنيح هيلع ىبأ ناف حالصا نم لاملا هيلا جاتحي اميف
 هكيرش ةفراعم ريغ نم لاملا ىلع فرص نا امأو ث كلذ همزلي وهو مكاحلا
٠ ملعأ ىلاعت هللاو مكحلا ىف اعربتم دع



 _ ١إ! ء

 ٠ _ ةلأسم :

 لغتساو تام مث ةنس نيثالث ةدم هتايح فق هلغتسي لام هل لجر ف

 " © ؟ كلذ ىف مكحلا فيك دحأ هاعدا مث هدعب نم هدالوأ روكذملا لاملا

 7 باوجلا

 نيلدع نيدهاشب الا هنع مكحلا هجرخي الو هدي ىف امب قحأو ئلوأ لك
 ص لطابب هيلع ىعدملا دي ى هنأو ىعدملا ءىشلا نأ نودهشي نيتلدعو لدع وآ
 ٠ ملعآ هللاو نيهجولا نيذه دحأب الا هنع لقتني الو ص هل هنآ هل وه رتي وأ

 ١ . ةلأسم :

 نهارلا عزانتأ اذا اهيف مكحلا فيك تكلهف ةيادلا نه رتسم ف

 ` ؟نهترملاو

 باوجلا ٢

 رذكألاو 6 ءاهقفلا نبي فالخ هيفف 6٧ هجوي بهذ وآ نهارلا كله اذا

 ثيدحلا رهاظمب المع ءىنب " رخآلا امم دحأ عبتي ال ىآ ةيف امب بهذ هنآ

 .ملعأ هللاو

 : ةلاسم _ . ١٢

 اهثلث ةدئاف ثلث هل نوكي نآ ىلع اهب رجتيل مهارد الجر ىطعأ نميف

 ١ ؟بآوجلا

 وآ ثلث وآ فصنك حبرلا نم ءزجب ةيراضملل مهازد الجر 'ىطعآ نم

 نيغم ددع هل نوكي نآ عونمملا امناو ع ةبحصلا نم عنام الو زئاج كلذف عبر
ا ده ىل حبر اهيق ق اهيق لصحي ال هلعل لوهجم رمآ أ ده نأل ةئام وآ نيسمخك
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 طرشم مهاردلا ىآ اهثلث ةدئاف ثلث رجاتلل كلوقي ديرت تنك نأ الا ردقلا

 قف رجاتلا رجتا نآ الا .زئاج ريغ كلذف مهاردلا ثلث ى ةحبارملا نوكت نأ

 اذمم زئاجلا اذهف روكذملا ثلثلا حبر ىف هرطاسيف ةدح ىلع مهاردلا تلت

 ٠ ملعأ هللاو كل هتركذ

 ىاع ةثرولا نيب هتمسق حصت لهف رايخ عيب هيف الام كرتو كله نميف

 ںةعب داراف ةفصلا هذه ىلع مسق ناو ؟ هكاكف لبق ى رايخلا عيبلا نم هيف ام

 ؟ كلذ هل له ةمسقلا ضقن ةثرولا

 ؟ بآ وجل ١

 هدف عوجرلاو هلصأ نم لطاب مسقلاف كلذ ليق ه ومست ناو عيبلاب طبترم

 ملعأ هللاو زئاج
 ٠ ( ١

 قوقح هيلعو لام هلو اثاناو اروكذ اراغص ادالوأ كرتو كله نميف

 عابو هوخآ مانتف ةثرولا نم مهقوقح قوقحلا لهآ بلطف قاروآ ف هبوتكم
 مأ تباث وه ميبلا اذه ف لوقت ام ى قوقحلا ءاضقل ىفكي ام لاملا نم
 ؟ل لطاب

 ١ باوجل 7

 تهث ام الا قوقحلا نم مهلاومأ نم ىضقي الف اماتيأ كلاهلا كرت نا
 وهف عرشلا هب نذأي مل ىماتيلا لاومآ نم ائيسث فلتا نم لكو ىعرش مكحب
 ريغب مهلاومآ نم ءىش ميب حصي ال اذكو ص كلذ نم ةبوتلا هيلعو هل نماض

 لداعلا ناطلسلا وأ لدعلا مامالا نم هتثرول ليكو وآ كلاهلا لبن نم ىصو
دجوي مل ناف ؤ لدعلا ناطلسلا وآ مامالا فرط نم ضاق وأ لاو لبق نم وآ
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 عيبب ماتيألل اليكو نوميقي ءاحلصلا نيمنسملا ةعامجف نيروكذملا نم دحأ
 كلذ ىف اولكوي الو ث اعرش مهيلع قوقحلا نم تبث ام ءاضقل مهلاومأ نم
 كلذو ىضق امو ، ىرتشاو عاب ام نامثأب فراعلا هنيد ىف لدعلا ةنثلا الا

 نيد ف مهعسي الو س هانركذ ام عيمج نم مهيلع ابوجو لكلا مزلي
 هوق الو لوح الو قيفوتلاو نوعلا هبو ملعأ هللاو كلذ الا همكحو هللا
 . ميظعلا ىلعلا هللاب الا

 ١٥ _ ةاسم :

 ركنأف هيف السغم ناسنا رفح ةدم دعبو هزاحو الام ىرتشا نميف

 ىرتشملا لاقف دجسمل لسخملا اذه نا ڵ\ لسملا بحاص لانف س ىرتشملا هيلع

 ؟ كلذ ف عئابلا مزلي ام هب ىنربخي ملو عئابلا هنثتسي مل
 7 باوجلا

 هنأو هلام نع جراخ هنأ لسخملا كلذب ىرتسلا ربخي مل عئابلا ناك اذا

 ىرتشملل عيبلا ةلاح ىف لبن نم هسفنب هملعي ىرتشملا نوكي ملو دجسملل
 لودعلا هب هموتتت امب لسغملا كلذ ةميق هيلا عجري نآب عئابلا ىلع موقي نآ
 ى رايخلاو ، كلذ نع هل صيحم الو همهارد هل عجريو هعيب ىف هليتي وأ

 ٠ ملعأ هللاو كلذ هل ناك راتخا نيهجولا ىأب ىرتشملل كلذ

 ٦ _ ةلأضم :

 له 6 لصألاو عطقلا عيب رخآ اعيب عيب مت رايخلاب الام ىرنىنملا ق

 عفري مل ولو تباث ريخألا عيبلا اذه لهو ؟ هبف ةعفش لوألا ىرتشملل

 ؟هنم رايخلا

 7 باوجلا

هل .نكب مل نا هيف ةعفش هيرتسنمل بجوي الف رايخلاب لاملا ءارش امآ
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 عيب نكلو ع رايخلاب ءارثلا سفن ريغ ةعفسثلا بابسآ نم رخم ببس هيف
 ىرايخلا هعيب نم هكاكف لبق ىدنع حصي الو تبثي ال مطتلاب لاملا لصأ
 ٠ ملعأ هللاو هتلع لاوز لبت لولعملا عيب حصي الو هب لولعم هنذل

 ٧ _ ةلأسم :

 جالفألا ىف عايضو رطملا بيرختب ررض هباصأف رايخلا ميب لام ف
 ىلع مأ عئابلا ىلع وهأ ؟ حالصالا مرغ ىرت نم ىلع بارتلا رسكي
 ؟ ىرتسنملا

 ّ باوجلا

 هذه لثم فق مهلاوقأ نم ىنبجعي ىذلاو ءاملعلا نيب فالتخا كلذ ى

 جرخي ةلاقالاي وآ رايخلاب عييملا لاملا هيلا جاتحي ام عيمج نوكي نآ ةلسملا

 لاملا حالصا نم لضف ام الا ةلغلا ذخأي نمل سيلو ت عيبملا لاملا ةلغ نم

 ٠ ملعأ هللاو

 حيرب ةلخنلا تطنسقم ةمولعم ةرفح ق ىهو رايخلاب ةعابم ةلخن ق

 عضوملا كلذب ةتبانلا ةمرصلا نوكت نملف ةمرص اهعضومب تتبن مث هريغ وأ

 ١ ؟ ىرتشملل مآ عئابلل ىهآ

 : باوجلا

 ةلخنلا اهزوحت ىتلا ضرألا ىف تتبن ةروكذملا ةمرصلا تناك نا

 نع ةجراخ تناك ناو هضرآ ف تتبن اهنأل نهترملل ىهف ةتيملا ةنوهرملا

 نهارلل ىهف ةلخنلا كلتل اعرش اهب مكحي ىتلا ضرقلا نع ىأ ةنوهرملا دودح
 ء نيينامعلا دنع هيلع حلطصملا ىرايخلا عيبلا هب دارملا نهرلا ف هلك كلذو
٠ ملعأ هللاو كلذ ريغ ىرخآ ماكحأ هل ىعرشلا نهرلاف الاو



_ ١٤ 

 لاملا كلذ كلاهلا مئابلا ثراو عاب مث مئابلا تامو ةلاقالاب عيبملا ى

 لولا عيبلا عفر لبق نم ريخألا عيبلا اذه متي له ء رخآ لجرل عطقلاب
 ؟ 42٨ . ١ ل نو

 : باوجلا

 ىرخآ ة رم هعيب حصي الف عئابلل هلانتالاو عطقلا عيب لاملا عيب اذا

 6 ايلاتنا ناك ولو عيبلا كلذب هكلم نع لقتتننا دخف هربغل هعاب اذا ءىشلا نأل

 عيب اذهم هريغ لامل هعيب تبثي الو هريغ لام عاب دقف رخآ اعيب هعاب اذاف
 ٠ ملعأ هللاو لاملا هنم كفيو همهارد ىرنشملل هيحاص ملسي ىتح لطاب

 ٢٠ _ ةلأسم :

 اهتافوقو بارخ حالصاو اهبارخل حالصا ىلا تجاتحا ةسردم ف

 ىلع ةلمتحم ةريبك اهنوكل تاونس ثالث للغ ابيرقت اهحالصا قرغتساف
 ميلعتلا لطعتي روكذملا حالصا ى اهلاومأ للغ قارغتسابو تاحاسو لاحم
 عفديل اهريغ وأ ريناندلا وأ مهاردلاب اهؤارتكا زوجي لهف تاونسلا هذه ةدم

 فهئارك نيب قرف لهو ؟ زوجي ال مأ ؟ اهحالصا ىق اهئارك نم لصحتي ام
 ؟ ىنكس وأ ةعتمأ عضول اهئارك نيبو ةيويند ةحلصمل وآ ةينيد سلاجمل

 ١ باوجل ٢

 حلاصم نم رطشب ءاركلا موقيل اهئاركاب سأب ال ةفصلا هذه ىلع
 نأك ةينيدلا رومألا ف لمعتستل ىركت نأ بجي نكل ى دعب اميف نيملعتملا
 رمتؤم وأ ةرظانم وأ ءاتفا وأ ءاضق وأ سيردت سلجم وأ ىلصم لعجت
 نم كلذ نم برقي ام وآ نيملسملل ةماع ةحلصم هنم ىجرت ىويند وآ ىنيد

 تا رذقتسملاو تاساجنلا اهيف عضوي نأ ىركت نآ زوجي الو ع رومألا ىلاعم

ناصنتو مفرتو لعجت نأ بجي ملعلا سلاجم نأل ىصاعملا اهيف لمعي نمل وأ



_ ١٥ 

 ملعلاب فافختسا و ةناهتسا يون كلذ ى ناق اعرشو اعبط رذنقتسم لك .نع

 ٠ ملعأ هللاو كلذ ق ءاملعلا لسو ىدنع ام اذه 6 اعطت مارح وهو

 ١ . ةلأسم :

 لات امهيديأ ت تقرتفاو هقفصلا تمت نآ دعبو ريمحلاب الدابت نالجر

 ه كلذ ىلع ه هاييچي ملو 6 ما رح هلالحف لاقتسا وآ لاتتآ نم : ةظسا ولا

 ؟ امه دحأ نم وآ امهنم ةلانتال ١ تعقو نا امهيلع ا ذامف 6 ة ده هلوتنب ايضرو

 . باوجلا

 هنون ىلع هاياجآ الو ةطساولا لوقب ايضر انوكي .مل ن :رأ كلذ ق

 قارتفاو دقعلا مامت دعي كلذ لات دقو اميس ال كلذ ق امهيلع ءىش الف

 احيحص ناك ن نا اعرش امزال الانتم امهيلع ٹباث وهف لدبلا دتع امآو ىديألا

 .ملعأ هللاو كلذ اَمهلف .هخسف ىلع اعم ايضارت نآ الا هضتنن امهدحأل سيلو

 ٠ _ ةلأسم ::

 الحترم نهارلا ناكو هئادفب هيلع أطابتو رخآ نم اغوص نهرتسملا ىف
 وآ رايخ عيب غوصلا كلذ عيبي نآ نهرتسملل حصي له 6 كردب ال ايتا

 ؟عطتقو لصأ

 :باوجلا

 ةجنحلا هلانت نمم ناك نا نكلو هسفنب ةنوهزم عيب نهرتسملل سيل
 ٠ ملعأ هللاو هثادف نع رذعن نا هيلع ةعضولاو هل لضغفلا نوكيو

 ٢٣٣ _ ةلأسم :

 عيبلا .كلذ ىفو هربغ الجر هالو ىرتشملاو رايخلاب هلام عاب لجر ق

 ىرتشملاو ك هعيب .ضقن لاملا اذه ىلوتسملا وهو ريخألا ىرتشملا ن نا مث داسف

لصآ ناك اذا ةلغلا عوجر ف ىرت اذامف لصألا بحاص ىلع ضقن لوألا



_ ١٦ 

 امهضعب ضتن اذا ىضم اميف عوجر امهيلع لهف اتياث ناك اذاو ادسامن عيبلا

 ٠ ضعب ىلع
 : باوجلا

 وهو لوألا عئابلا ىلا اهعجرم ةلغلاف هلصأ نم ادساف ميبلا ناك
 احيحص دتعلا ناك ناو ء مرغ نم لاملا ىلع فرص ام لك هيلعو لصألا بر

 نالوق ةلغلا عوجر ىفف ميبلا ضقن ناو ث همرغ هيلعو ىرتشملل ةلغلاف
 :لوألا ىلعف ى ةدملا مامت ىلا هفاتياو ع لوألا دقعلاب عيبلا مامت ىلع ناينبم
 ىلعو _ هللا همحر _ ىلاسلا انخيش راتخم وهو اقلطم عوجر ال

 عوجرلا همزلي هنأ وهو اثلاث الوق داز ءاملعلا ضعبو ے عوجرلا مزلي ىناثلا

 . ملعأ هللاو ى عئابلا لبق نم عقو نا ال ىرتشملا لبق نم ضقنلا عقو نا

 ٠٠: يرتشم مأ عئابلل وهأ همرص نوكي نمل ةلانالا وأ رايخلاب عيبملا لاملا ىف

 . باوجلا

 عييملا لاملا مرص نأ رصبلاو ملعلا ىلوأ نع رثالا نم هظفحن ىذلاف

 5 ءىش هيف ىرتسئملل سيلو عئابلل وهف اكردم عيبلا تقو ناك نا رايخلاب

 نا لسف نم لضفي ام ىرتسمللف عيبلا دعب كردآو كردي مل ناك ناو
 اذه ث لاملا لسف نم لضفي ام ذخآ نع هعنم عئابلل سيلو لسق ىلا جاتحا

 ه رخآ لاوقأ هيفو نامع لهأ انباحصأ نم ىواتفلا رثكأ هيلع جرخت ىذلا

 . ٠ ملعأ هللاو

 ٥ ةلأسم :

 هيلع ما هنم ريغلا عاتبملا :
؟ كصلاو ةلاكولا راهظا



_ ١٧ 

 : بآ وجل أ

 . هليكو الو وه ريغ هل سيل ىرتسشملاف طقف عئابلل ةلاتنالا تناك ناخ
 عيبلا ضقنل ةنمضتم تناك نا اهيف رظنيو هتلاكو ربتعتف عئابلا ليكو امأو
 وهف هل هوأر امف نيملسملا ماكح ىلع هتلاكو ضرعيلف الف الاو كلذ هل ناك
 ٠ ملعأ هللاو هل

 ٢٦ _ ةلأسم :

 جلفلا ىلعو مولعم جلف نم برشي وهو هلاتالاب الام ىرتستا نميف
 هسبك اذا ةمدخلا ةرجأ نم هبوني ام ىرتشملا ىلع ىرت له ليس ىرجم
 بانم ىرتشملا مزلي لهف جوراصلاب هجيرصت جلفلا لهآ دارأ اذاو ئ لسلا

 : باوجلا

 ىف هظفحن ىذلاو ، صوصخلا ىلع ائيسث جوراصلا ةمدخ ىف ظفحأ ال
 همرغف ىتاوسلا ف عيجرو سبك ةمدخ نم ناك ام نآ امومع جالفألا ةمدخ
 ىدنع جوراصلاو لصألا بحاص ىلعف اعدب ناك امو رايخلاب ىرتشملا الع
 لعلو ث قيلأو ىلوأ لصألا بحاص ىلع همازلاف )١( عدبلا ةمدخب هبشا
 ٠ ملعأ هللاو اذه فالخب لوقي اضعب

 فاخف رادجب لاما روسب نأ عئابلا دارأو ةلاتالاي ىرتشملا لاملا ق

 اذه نأل هعنم هل لهف اباب هل بكر اذا ةصاخو ررض هيلع عقي نأ ىرتشملا
 ؟ هيف ةلامتالا الا مئابلل ىقب امو لصألاو عطقلا عيب

 اهب داري ةلمهم نيع اهدعب ةلمهملا لادلاو ةدحوملا ءابلاب عدبلا هلوق )١(
 . ھ 1 ماع ىنامع فرع لصالا ىلع ةدئاز ةمدخ

 ( ٢ ج باطخلا لصف _ ٢ م )



_ ١٨ _ 

 باوجلا :

 هيف ثدحي نأ عئابلل سيلو ىرنشملل همكح ةلاتنالاب عيبملا لاملا نا

 هجوب هيلا لوصولا نع هعنمي وآ هسفن لاملاب وأ ىرتشملاب رضي امم اثدح

 ٠ ملعأ هللاو 6 الف كلذ نود امآو هاضرو هنذاب الا ام

 ٨ _ ةلأسم :

 ؟ هل احالص هعيب ىري اميف ليكو ةماقاب الا كلذ هل سيل مأ هسفنب

 : باوجلا

 زحي ىرنسناو عاب .7 افراع الناع اغلابم ارح موذجملا ناك اذا

 ملعأ ال و هئارشو هعيبي نااطب بجوت ةلع ىدآ ااف راصبالا ىلا جاتحي ام

 ٠ ملعأ هللاو 6 هانعم ىل نيبي الو كلذم لوقأ

 ٩ - ةلأسم :

 ىرتسشيو هعيبي نأ هضباقل زوجي لهف رجزلاب ىقني فوقوم لام ف

 ةرينك ةقسئم هيف رجزلاب ىقسلا نأل لاملا كلذ نع الدب رهنب ىقسي الام هنمثب
 نم ارسخ لتآو رسيأو لهسأ راهنألا نم ىقسنلا و ك ةاناعم ىلا جاتحيو

 ؟ةرجازلا

 : باوجلا

 هرسخو هلاح ىلع هؤانبا و هريغ ال و عيبب فوقولا ليىديت هل بحت ال

 ام الا مهيلع فوقوملل سيلو ى عيبلا رطخ نم ملسأو قحآو ىلوآ هللغ نم

 ناوخالل بحنو .تاهبسثلا لوخد نم ملسأ ةمالسلاو لاملا رسخ نع لضفي
٠ مكحأ هبيغيو ملعأ هللاو انسفنأل بحن ام



_ ١١ _ 

 ٠ ٣ _ ةل اسم :

 هن ناك ناق ؟ ال مآ تبثي له ليكو ريغب اهريغو لاومألل ىمعألا عيب ى

 تبثي لهو ؟ رثكأ وأ ةنس ىرتسثملا لغتستا نا للغلا ىف لوقلا امف ضقنلا

 ىف قدلا هجو انل نيب ؟ ةث ريغ وأ ةقث ناك ىمعألا ميب ىف ليكو لك ليكوت
 ٠ ةلآسىملا هذه

 : باوجلا

 مهضعب هزاجأ ، ليكو ريغب هئارشو ىمعألا عيب ىق ءاهتفلا فلتخا دن

 نورخآ كلذ زجي ملو 6٧ ىرتشاو عاب امب فراع هنآ رقي نأ طرشي هتيثأو

 هل ناك عئابلا در ام ىتمف زاوجلا مدعب لوقلا ىلعو س رثكألا لوت وهو
 هايملا ميب كلذ نم اونثنساو ترصق وآ ةدملا تلاط لاملا رسخ هيلعو هتلغ

 رصبلاب رلخن ىلا جاتحي ال امم كلذ وحنو ىمعألا نم هوزاجأ دنف راهنألاو
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم . ٣١

 كلذ ىف ةلخن ىعدي نم ءاج ةدم دعبو لجرل ىنالفلا هلام عاب نميفو

 الو ةلخن هنم ىل نثتسي ملو نالف نم هتيرتشا ىنا ىرتملا لانف لاملا

 ؟ عئا هلا ٩ :

 ١ بآ وجل :

 ناك ىرتشملا هقدصو هل اهنأ ةاعدملا ةلخنلاب لاملا عئاب هل رقأ نا

 ةميق ذخآ ءاش ناو هيف بيع اهنأل عيبلا ضقن ءاسث نا ىرتشملل رايخلا
 ىلعو كانه ةلخن هل:نأ ةنيبلا هيلعف زقي مل ناو ، عئابلا نم ةروكذملا ةلخنلا
 رايخلا ىرنسشملل ناك كلذ ىنلع ثحص ةنيبلا تمانت ناف ح اهديدحت ةنننلا



_ ٢٠ 

 هل قح ال هنا لاملا عئاب ىلع نيميلا ىعدمللف الاو ىلوألا ةروصلاك اضيأ

 هتنيب حصأ نا الا هرارقا ق عئابلا قدصب ال نآ ىرتشمللو ث هلام ف

 ٠ ملعأ هللاو

 ٣٢ _ ةلأسم :

 اذه ىقبو تاونس تس ةدمل رايخلاب الام ىرتشا هنأ ىعدا نميف

 ىعدم ءاج ةدملا مامت دعيو 0 ءارشلا ىعدم هضبقي مل عئابلا دب فق لاملا

 تررح معن : الئانت لالا بحاص باجأف س هبحاص نم هلام بلطي ءارشلا

 هدرت نآ ىلا هيف نيمألاك ترص نكلو لاملا اذه ىف تاونس تس ذنم اكص كل

 فرصت هيف كل نكي ملو ىدي نع لاملا جرخي ملو نمثلا عفدت مل كنوكل ىل
 ؟ كلذ ىف امهنيب مكحلا فيك ام هجوب

 ١ بآ وجل :

 هن عاب هنآ عئابلا رتقآ نا هنآ تركذ ىتلا ةفصلا هذه ىلع هارأ ىذلا

 لوتلاف طننف نمتلا ميلست ى افلنخا امناو اعم عيبلا داتعنا ىلع ارراقتو لاملا

 عئابلا ىلعف هدد ق عييملا ناك ثيح نمتلا ضبقب مل هنأ عئابلا لونت كلذ ق

 نبيب مل ام كلذ ىلع نا ريجبو نمتلا عفد ى ا ١ ىلعو عيبم أ ميلست

 هحص نأل هنم ضبق ام هنأ مئابلا ىلع نيميلا هلو نمثلا ىدأ هنآ ىرتشملا

 نيلوبقملا دووىنلا ةداهشب متي نآ ليق كصلا ةيانكي ال دتعلاب ىه امنا عيبنا

 عيبلاب هرارقا حصي مل ناو عاب هنآ هرارقا ق عئابلا ىلع هجح مه نيذلا

 نود هيلع ءارشلا ىعدمل ةجح الاف هدي ىق هلامو لوبقم كصب الو ةداهشب ال

 ٠ ملعأ هللاو هل عاب هنآ ةلداعلا ةداهشلا وآ كصلا ةحص

 كلت لاملا كلذ ىرتشملا لغتساف مئابلل ةلاتالاب هلام لجر عاب اذاو

ىلا اعفارتو ةلغلا ق اعزانتف ةربؤم ةرمثم لخنلاو مئابلا لاقتسا مث ةدملا



_ ٢١ 

 عاب نم » : ثيدحلا ىلع ءانب لاملا عئاب ىآ ىدف نمل ةلغلا مكحف مكاحلا

 هارت مآ باوصلاو قحلل اقفوم مكحلا اذه ىرت له « تربأ دت الخن

 . باوثلاو رجألا كلو باوجلا وجرن ي هدر زوجيو قحلا ةرئاد نع اجراخ

 : بآ :وجلا

 نم الخن كف نم نأ ىلع اهريغو نامع ف اثيدحو اميدق لمعلا نا

 نولتت وآ بطرت مل ام اهكف ىذلا اهبحاصل نوكت اهتلغ نآ ىلاقالا عيبلا

 ذئ:يحف هكلم ىف تكردأ نم ىلع اهتاكز بجتو الالقتسا اهعيب حصيف
 بطوخ ذا اهعيب هل حصو هكلم تلخد اهنأل اهمأ هنم تكف ىذلا اهقحتسي
 ، تراد ثيح اهعم رودت اهمأل عبت ىهف كلذ لبق امأ ث اهنع ةاكزلا جارخاب

 انمايأ ىف بيرق نامز ىتح هب اولمعو نومدقألا ءاملعلا هربتعا ىذلا اذه
 ىدافلا نع ةلاقالاب عيبملا ةلغ جرخي ريبأتلا نأ نيفراعلا ضعب ىآر هذه
 مامألا ىلع كلذب اوراسثأف ، هنم لخنلا كف ىذلا ىرتشملل اكلم اهعلجيو
 ديعس ىبأ ثيدحب كلذ ىف نيجتحم هوأر ام ىضتقمب لمعلا مهيلا ضوفو

 عاتبملا ايطرتسشي نآ الا « عئابلل اهنرمثف تربآ دق الخن عاب نم » : ىردخلا

 ةروكذملا ىه ةلاننالا هذه نأ اونظ هرخآ ىلا ميب ةلاقالا ثيدح اوأر مهنأ عم

 . ذا قرافلا دوجول متي ال سايق وهو اهيلع اهوسات مهنأ وآ ثيدحلا ف
 ىهو هعيب ىف مدانلا ةلاننا ىه اعيب ةامسملا ثيدحلا ىف ةروكذملا ةلاتنالا

 امهنم ىضارتلا ىلع ىنبت امناو لاقملل الو ليقملا ىلع بجت ال هيرايتخا
 زاوج عم اعم نيعيابتملا اضرب دقعني امنا عيبلا نأ امكف سفنلا بيطو
 © ضيوفتلاو اضرلا لوصحب.الا نوكت ال هيف مدانلا ةلاقا كلذكف ث امهرمأ

 ةلاقا هذهو ميبلا ماكحأ اهيلع ىرجأو ثيدحلا .ف اعيب تيمس اذهلف

 حصي الف أجلم الو اهنع اصيحم ىرتشملا دجي ال رايخلا عيب ف ةطورشم

اجورخ هعئاب كلم نع جرخي مل انه عيبملا لاملا نألو كلت ىلع ساقت نآ .



 ۔ ٢٢

 ىرت الآ ، ايلك الوخد ىرتشملا كلم لخدي ملو كلم ضعب هيف هل ىقب لب ايك
 ثدحي وآ هنم ارجش وأ الخن علتقي نآ دارآ ولف هيف فرصت نع عونمض هنأ

 ء كلت نم هذه نيأف س كلذ نم هعنم عئابلل ناكل مدهي وآ هيف هوحنو ءانب

 ةمزاللا ةطورشملا ةلاتقالا هذهلو مكح هيف مدانلا هلانتاو ىعطتقلا عيبللف

 ءىطخآ الو ةلأسملا هذه ىف باوصلاو قحلا هارآو ىدنع ام اذه رخآ مكح

 لوقي نأ دبعت لك نكلو للزلا وأ اطخلا نم ىسفن ءىربأ الو هريغب لانت نم
 الو ىآرو رظن ةلآسم ةلأسملا نأل هداهتجاو هرظن هيلا هادأ امب لمعيو

 دمحم انديس هلوسر ىلع هللا ىلصو ث ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح
 ٠ اميلست ملسو هبحصو هلآو

 : هل لاقف ةيناب ةدملاو ةنس دعب ىرتسنملل ىنأ مث ةلاننالاب عاب نميف

 ليقو قحلا هيلع نم رضحو لبقف ء ىلام كفنو نالاف دنع كمهارد كل لوحآ

 عئابلا ىلع ىرنشلملا عجرو قحلا هيلع لاحملا ملسب مل مث س كلذ ىرتشملا

 ةلاوحلا هلوبق لهف . هلام ىلا عجرو هدنع لبقآ الو ىل ملسي مل هنأ الئاق

 دنع عئابلل لاملا ميلستب الا عيبملا قلطنب ال مآ ةلانالا عيب نم لاملل قالطا

 و_جنرن .؟ امهل هميلست مدعو كصلا هميلست وأ ةلاوحلا مه ارد هلوبت

 . باو جنا

 : باوجلا

 : لاتتف نالق نم كمهارد ذخو ىلام كف : ىرتسشملل عئابلا لات اذا

 مهاردلا ىف ىنطعآو ىلام كف : لاق وآ نالف دنع ىمهارد تلبتو تككف

 مهاردلا تراصو كلذب عيبلا خسفنا دقف ، تلبت : لاتو ث اذكو اذك عسو

 عجرو هيلع لاحملا دؤي مل نا امآو س هيلع لاحملا ةمذ ق وآ عئابلا ةمذ ى

ىلام تلبق لقي مل ام عوجرلا هل ءاهقفلا رثكأ لاقف ليحملا ىلع لاحملا



٢٣ _ 

 الف كيلع ىلامم ةئيرب كتمذ تلعج وأ هنم كتمذ تأربأو نالف نم كيلع
 ٠ ملعأ هللاو كلذ دعي ذئنيح هل عوجر

 ٥ ةلأسم :

 نآ ىرتسنملا ىلع طرشو نينس سمخ ىلا رايخلاب الام عاب نميف

 اذه لهف اهمامت دعديالا لاملا ضبقب نآ هل الو ةدملا هذه ى ةلغ هل سيل

 ؟ ضقنلا هلو لطاب مآ ؟ هضتن دارآ ولو ةلغ ىرتسشملل سيلو تبات طرش

 ١ باوجل :

 ىتح امهطرش ىلع امهو زئاج وهف امهنم ضارت نع كلذ ىلع اتفتا نا
 وه رخآ هجو اهيفو 6 هيل تالا عويبلا هوجو نم هجو كلذ نا : ءاهتخلا لات

 ىذخغذن وآ كفد ىنح هنلغ و وه امهريغ دي ق اعم عيبم ١ عفر ىلع انتفتب نأ .

 هلاو :نره رملا ف لوةتلاك كلذو هيلا ريصي نم ىلا هتلغو هعفدف ةدملا

 . (ا))ملعأ

 ٦ ةلأسم ۔ :

 هنأ ىرتسشملاو وه طرتسثاو سرت فلأب الثم رايخلاب الام عاب نميف
 طرش اذه لهف ڵ كلذ هلف نمثلا فصن عفديو هلام فصن كفب نأ دارآ نا

 لبقي نآ ىرنىشملا ىلع ريج الو ال مآ طرشلا هيلع عقو ام كفن نأ هلو تباث

 ؟ هلام لك الا

 : باوجلا

 .ملعأ

 )١( ىضقنت ىتح ةدملا ىف ىتح فوقوم عيبلا نا لوقي نمب هبشأ وهو .



_ ٢٤ 

 ٣٧ _ ةلأسم :

 نم دحآ ارضحف غلب ريغ رثكألاو غلاب مهضعب ادالوأ كرتو تام نميف
 اهوعابو ةنيفس كرت كلاملاو ث ماتيا ىخأ ىلع تيبلا ثاثأ عابو ةعامجلا
 الام مهل بتكو مهيخأ دنع مهارد ماتيألل عمتجاو اضيأ خألا اذه ىلع

 هنم نوعئابلا لبقي ملو عيبلا ضقن دارأ مث نينسلا ضعب ىلا ةلاتالا عيبب
 ةنيفسلاو ثاثألا نم ماتيألا مهس ميب لهف مكاحلا ىلا لكلا عفارتو كلذ

 ؟ مهتعامج عيب ىفكي مآ مكاح رمأب اهوعيبي مل مهنأل ؟ ال مأ تباث

 ١ با وجل :

 الا ةعامجلا هب موقت الو ماكحلا ىلا بايغلاو ىماتيلا لاومآ رمآ نا.

 رثذكألاف هرمآ نود لدعلا مكاحلا دوجو عم تفرصتو تعاب ناف مهمدع دنع

 ملو ءانمأ ةاقث كلذل نولوتملا ةعامجلا ناك نا لوتآو " كلذ نالطب ىلع

 :ايلوأو تيملا ءايلوأ نم اوناك نا اميس الو هيف اولخد امم ءىش ف اوبارتسب
 ٠ ملعأ هللاو مهنم ىرتشملا نم كلذ ىف ضقن الو ضام مهلعفف هماتبأ

 ٣٨ _ ةلأسم :

 ةدلبلا كلتب ري ملو ث هلايعو هسفنل ىعسلا ديري ةدلبب لزن نميغ
 . !وطعي نأك ابرلاب الا ةدلبلا كلت لهآ ةلماعم نكت ملو ع ةراجتلا ىوس الغش
 ى رنشي مهارد هدنع نكب ملو ء ادتتن شورق ةرشع ةدايزب ادقن سرق ةئام

 رارطضال اذه هل حصيآ ةدلبلا كلت نع هب رفاسي ام الو هلكأي ام الو اهب

 ؟ كلذب ىلتبا نم عنصي فيك مآ مارحلا رجتملا اذهب لمعلا

 ١ باوخجل :

 هللاو ارارطضا الو ارايتخا دحأل لحت ال مارح ابرلاب ةلماعملا نا
تاللحملا :نم هسنجب هنع مه انغآو الا ائيش هدابع ىلع مرح ام هناحبس



 س ٢٥

 ىلع مرحي نآ ةيهلالا ةمكحلا تايضتنتم نم سيلو 6 ميكح هللا نأ ةيبطلا

 همراحم بانتجاب لجرلا اذه هللا قتيلف هلثم نم ءىشب هنع ناغتي مل ام دحا
 رارطضالا ةلأسمو بستحي ال ثيح نم هقزريو اجرخم هرمآ نم هل لعجيل
 هب ىضفآ عئاجل كلذ امناو ةدعاقلا هذه ريغ ىلع ىه اهوحنو ةتيملا لكآ ىلا

 قوف ال توملا نم هسفن ىيحي نآ لاحلا كلت ف زاج ةكلهلا فوخ ىلا عوجلا

 لكآيلف طعي مل ناو سانلا لآسيلف هلكأب ام دجي مل نا و ؤ ملعآ هللاو 6 كلذ

 نامضلا دقتعيو ابصغ وآ الايتحا ريغلا لام نم ذخآيلف دجي مل ناق ةتيملا

 ٠ ملعأ هللا و هناجنو هنمآم هغليب ىذلا ردقلا ق لدبلا و

 ٢٣٩ _ ةلأسم :

 وأ هبا د رجأتسا نم نآ نيملسملا راثآ ف ةدوجوملا 6 تاراجالا ق

 زاوجلا ىف طرتسثي ضعبو ث هل ةدئافلاو دئازب هريغ هرجاؤي نأ هل زوجي ادبع
 هناعأ اذا دبعلا فقو 6 ةعدرب وآ فاكآ لثم ام ةدايز ةيادلا ىلع لعج اذا

 نذاب اولوقي مل ىآ اقالطا كلذب لوقلا قلطآو س لمعلا ةادآ نم ءىنب

 نامضل اوضرعتي مل مت فلتخت لامعألا و ديعلا ديس وآ ةيا دلا بحاص

 اذه نم ىسفن فقو ك ديعلا و ةيادلا ثعاض اذا رخآلا ال و لوألا رجنسملا

 . ھا ٠ فالتخالا لك فلتخت مهتانامآو سانلا لامعأ نآ ذا .قالطالا

 ' : باوجلا

 هل زوجب الف اراد وأ ادبع وأ ةباد ىرتكا نم ةلاسملا ىف دوجوملا نا

 : ليقو ص ءىشلا برل ةدايزلاف لعف ناف س هبر نذاب الا هريغ هيركي نأ
 هدنع نم كلذ .وحنو رادلا وأ ةبادلا ىف ائبسث داز نا لوألا ىرتكملل ةدابزلا
 ةدوجوم اهلك ةثالثلا لاوقألاف ى ائيسث دزي مل ولو هل : ليقو س تركذ امك

 ريغلا كلم ق هنم افرصت كلذ نوري اقلطم نوعناملاو ۔ هحرشو لينلا ى

 حبرك كلذ نولوقي ىرتكملا ىف ائيش ديزب نأ نودب نوعناملاو ، نذا ريغب
، هتدايز ةلباقم ف حبرلا ناك داز ناف عويبلاك تاراجالا نأل نمضي ملام
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 ىناثلا وأ لوألا ىرتكما ءىشلا ىف ىدعت نا لاح لك ىلعف نامضلا :امأو
 .ملعأ هللاو نمنت

 : ةلاسم _ ٠

 ؟ هنلغي نوعفتني ال :اوناك نا هعيبب مهل له ءارقفلل الام فقوآ نميف

 ٠.٠ ٠ ءارقفلا قلطم ناك نا نبي قرف نم لهو

 : باوجلا

 ] ٤ ةلآسم ٦ ص اهباوج عم باتكلا اذه ق تقبس ةلأسملا هذه [

 ١ ةل اسم _ ؟ :

 ةفص امو ؟ نابكرلا ىقلت نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهن ىنعم ام
 ؟ ةهارك مأ اميرحت بجوي ىهنلا اذه لهو ؟ ىقللا

 ١ بآ :وجل :

 دوصقملا نا : موق لاقف ع وه ام ىهنلا اذه موهفم ى ءاملعلا فلتخا
 ءارشب ىقلتملا درفنيي الئل قاوسلا لهأ نع ررضلا مفر ةياعر كلذ نع ىمنلاب

 زوجي ال هنا : اولاقو ، قاوسألا بابرآ نم هنآ رظن نود ةصيخر ةعلسلا

 ة ابيرق ىقلتلا ناك اذا اذهو قوسلا لخدت ىتح ةعلس دحأ ىرتشي نأ

 لاقو لايمآ ةتسب كلذ ىف برقلا اوددحو هب سأب الف ديعب نم اهاقلت ناو

 هباحصأ ىقلتملا ىرتشملا كرشي نأ طرشب ءارشلا زاج عقو اذا هنا : ءالؤه

 ة مهنود اهصخرب زيمتي الو ، كلذ هنم اوبلط نا اهارتشا ىتلا ةعلسلا ى
 بغارلا كارتسئاب تعفترا ناف طقف ىهنلا نم ةلعلا هذه اومهف ءالؤه ناكو

 ةنيدملا لهآ ماما سنأ نب كلام لوق وه اذهو روذحملا لاز ةعلسلا ىف

عئا:لا لجأل وه امنا ىمذلاب دوصقملا نا : نورخآ لاتقو ث هعبت نمو ةرونملا
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 عيبلا عقو اذا : اولاقو ث دلبلا رعس لهجي عئابلا نئل ىقلتملا هنبغي الئل
 قوسلا رعس فرعو دلبلا لخد اذا رايخلاب ةعلسلا برق ةفصلا هذه ىلع
 نع ىوري بهذملا اذهو ، هدر ءاسث ناو ميبلا متأ ءاش نا ، هدصق ىذلا
 لوسر نع تباثلا ةريره ىبأ ثيدح ىف صن وهو ث هباحصآو ىعفاشلا

 ملسم ثيدحلا , حرخ « قوسلا ا اذا ے رايخلاب هبحاصف هارتشاف ائيش

 ىف ةماعلا ةحلصملا اهب ادوصتم ىهنلا ةلع نوك نم عنام ال : تلق ، هريغو

 كلذب لدت مل ناو مهريغو قاوسألا بابرأو ىرتسشملاو عئابلا بناج

 هلوتك كلذ ىلا ةراشا اهضعب ف ناف بابلا اذه ىف ةدراولا تاياورنا

 « ضعب نم مهضعب قزري سانلا اورذ » : ملسو هيلع هللا ىلص

 رثكألاف هلوأ امأف ، هرخآو و ىقلتل لوأ دح ىف اضيأ اوفلتخاو كلذ وحتو

 ائيسثا ىقلت نمف قوسلا سفن امأ عيبلا ف دوصقملا قوسلا نم جورخلا هنآ

 ح هراد باب نم : ليقو ع كلذب سأب الف هالعأ ىلا هلفسأ نم هيف علسلا نم

 حصأ لوألاو ، سأب ال ةرامعلا نع جرخي مل ام دلبلا باب نم : ليقو

 ۔ىقانم وهف اليم راس نا : ليق ى دعبألا ىفو ، ةلعلا ءافتنا ةياعر ىف طوحآو

 رفاس نا هدح : ليقو ء ناخسرف وهو لايمآ ةنس : ليقو ع نيليم : ليقو

 نع _ ملسو هيلع هللا ىلص هيهن ى اوفلتخا كلذكو ، رصقلا ةفاسم

 امهالكو براقتم نيثيدحلا ىنعمو ث ةريثك لاوقأ ىلع ىدابلل رضاحلا ميب'

 . ملعأ هللاو ى ةماعلا حلاصم ةياعر هنم مهغين

 ٢ ةلأسم :

 هل نم عضو اذا هلاتا عيب ق وآ ةمذلا ق ناك نا قحلا ةعيض قو

 نمف ؤ دبز نم هقح ةيقب ذخأ و ورمع ىلع هل قح نم ديز نع قحل ا

؟ ورمع وآ ديز وآ قحلا هل نم ةعيضولا هذه قحتسي
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 باوجلا :

 زوجت ال ةروصلا هذه نأ هارأ ىذلاو فالتخالا ىرجي اذه لثم ق

 نيدلاب نيدلا عيب نم اذه نأل هيلع نم ريغ نع ةعيضولا تناك نا الصأ
 رضاح دقنب ةمذلا ف دقن عيب نمو رضاحب ممذلا ىف ام عيب نمو احيرص
 ثيداحألا تدرو امناو ص ابرلا باب نم وهو س زوجي ال هلك اذهو ضوبتم

 ىلص _ هلوقك ء هتمذ ىف هيلع وه نمع هنم طحلاو نيدلا ضعب عضو ق

 درو دت اضيآ اذه لثم ىفو « اوطحو اولجعت » : _ ملسو هبلع هللا

 مهل ةصخر هنآو نيبطاخملا كئلوأ ىلع اروصقم هاري مهضعب ناف ؤ فالخلا

 ف مكحلا ىرجأ مهضعبو 5 ةفورعم ريضنلا ىنب قف ةصقلاو ء ءالجالا لجأل

 له ةعضولا مكح ىق اوفلتخاو ث اماع مكحلا ىآرو طمنلا اذه ىلع لكلا

 ارإارطضا اهطح امنا هنأل اهطح نم ىلا عجرت مآ هنع تطح نمل لحت

 ةلاقالاب عيبملا عيب زاوج ىرآ ال ىناف تالانتالا عويب ىف امآو ص ارايتخا ال

 !ذه ص زوجي ال لولعملا عيبو لجألا طرشب لولعم هنأل ةيناب ةدملا تماد ام

 ٠ ملع آ هلل ١ و ى دنع ام

 ٣ _ ةلآ ذ_هبسم :

 نم عئاضبلا ىلع ةموكحلا تضبقو ةسئيعملا ىف قيضو ءالغ عقو اذاو

 اهنم ةصخر نود ءىش ءارش دحأل حيبنن الف كلذ ريغو سوبلمو موعطم

 ىطعملا اذهل لهف ءارشلا ةصخر اهيف رجاتلل ةقرو هتطعأ هل تحابأ نمو

 اهيرتستمو حبرو ريغب وأ حبرب رخآل اهعيبي نآ اهيق امع لفتكا نا ةصخرلا

 :ذه مآ ةقرولا كلت ىف حيبأ ام هنم ىرتشي رجاتلا ىلا بهذي ىذلا وه
 ؟ال مأ ابرلا عيب نم وه لهو ؟ زوجيال

 : باوجلا

:ع ةعلسلا عايتبا ىف الوأ هبحاص لكوي نأ اذه لثم ف ىنبجعي
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 نم اهضبتو ةلاكولاب هل اهارتشا اذاف ، ةحابالا ةقروو اهنمث هيطعيو
 ىلع هل اهعاب اهايا هعيابي نآ دارآ نا كلانهو هل ىه نم ىلا اهعفد رجاتلا

 لصحتيأ ىردي الو ةقرولا كلت هعيايب نأ اماو نمثلا نم هيلع ناقفتي ا اح

 . ملعأ هللاو ءىش ق قحلا نم هجولا اذه ىرأ الف ال مأ ء ءىش ىلع اهنم

 ٤ _ ةلأسم :

 اهبرجي نم ةداهش لبقت الو : هتداهسث لبنت ال نم باب ى رثألا ى
 اذه لهف ثحبلا انه ، رجآتسملل ريجألا ةداهسن لبقت الف س اعفن هسفن ىنا
 رجؤتسا اميق صوصخم ريجألا ةداهش در مآ همومعو هتالطا ىلع مالكلا

 ناك اذا كلذ لاثم ث هرجآتسمل هتداهسث هيف لبقتف كلذ ادع ام امأو ث هيف
 راصقلا دي ق بوث ق ديز عزوفف هل ريجآ امهااك راصتو ج اسن ديزل

 وأ ةلوبتم هتداهش انه لهف هل فثوثلا نأ ديز ه رجأتسم ةداهش جاسنللو

 : كلسملا قو دودرم

 رجنسملل ريبجأل ٥ ١ د اه سش

 رذلا فالتخا ءاج تلبق له

 لبقت ال ريجألا ةداهش نأ اصن دجن مل انمدتت امك رذنا ق ا ذكهو

 : باوجلا

 رج باب نم كلذو انتلطم مهدنع ليتن ال هرجآتسمىل ريجلا ةداهش نا

 عبطلاب هيلا نحي نم وهو ثيدحلا ىف امك ةنحلا ىذ ةداهسث باب نمو عفنلا
 جاتحم وهو هل عفن راجئتسالا كلذو لمع ىلع هرجؤي نم بحي ريجألا نأل

 ناك ولو افورعم هيلا ىدسيو هعفني نم بح ىلا عبطلاب ليملا ةلعلاو هيلا

 ضرألا برل الثم لخنلاو ضرألا لمع ى راديبلا ةداهش زوجت الف هئانعب

 ةراديبلاب قلعتي اميف ال تامصاخملا عيمج نم هيف عزون ام لك ف لخنلاو
 ددوتلاو برقتلا ق ةبغرلاو لمعلا برل بحلا ىهو ةماع ةلعلا نأل ةصاخ
٠ ملعأ هللا و ع قيفوتلا هللابو كلذ مهفاف هيلا
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 ٥ _ ةلأسم :

 اذا امنيبو اذكب ةنس رادلا هذه ديز رجأتسا اذا امنيب قراف نم له

 هيناثلا ةنسلا تلخد اذاف ، نايس ناتروصلا ما اذكم ةنس لك اه رجأتسا

 ةروصلا ىف مآ ىلوألا ةنسلا راجيا اهراجيا ناك رجتؤملا دي ىف رادلاو
 تضمو طقف ةنس ىلع دقعنا راجيالا نأل رجاتسملا ىلع لثملا راجيا ىلوألا

 ؟ قراف ذئنيحف الثم ةيناثلا ةنسلل ناث دنع مزليف

 ١ با وجل :

 ةرجألاف اذكب ةنس لك نأ ىلع راجئتسالا ناف نيتروصلا نيب قرف
 ةنس ىلع اهدتع ناو ث امهدحأ هخسفي مل ام لوألا دقعلا ىلع ةيراج ىه
 ىق رادلا تيقب ناف ، طقف ةنسلا كلت ةرجأ قحتسي ةنسلا مامت دنعف اذكب
 رظنب دلبلاو تقولا كلذ ىف رادلا كلت لثم ةرجأ هيلع امناف ديدجت الب هدي
 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ مهفاف لوألا دقعلا ىف هيلع انقفتا ام ىلع ال لودعلا

 ٦ ةلأسم :

 ىهنلا اذه لوف نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام ميب نع ىهنلا درو

 من ام ريصيو تاتنملا ف ىهنلا اذه لهو ؟ ال مأ هنع ىهنملا داسف ىلع لدي
 لهو ؟ تاعيبملا عيمج ىف وه مآ هيق لخاد ريغ تاعيبملا عيمج نم لكؤي

 نا ليق ناو نامضو ةعابت هيلع هلكآ ريصيو امارح نمضي مل ام حبر نوكي
 ىل حرص ؟ ءارتفللو اهنم ىرتسثملل وآ هيلع مئابللآ ؟ نوكي نملف انامض هيلع
 ٠ كرجؤب هللا و احيرصت كلذ

 ١ بآ وجل :

 نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام عيب نع ةيه ان ثيداحأ ة ٥ دع تدرو

ءاهقفلا فلنخأ دتف عراشلا نم ىهن درو اذاو ، ةماع اهنمو ةصاخ اهنم



_ ٣١ _ 

 ىهنمل أ داسف ىلع ىهنلا لدي : لانت نم مهنم ء هيلع لدي اميف نويلوصأخلاو ١

 : لانتف كلذ ىف لصف نم مهنمو ء انتتلطم لدي ال لانق نم مهنمو ح قلطم هنع

 هداسف ىلع لد هنع ىهنلا تاذل ىآ هتاذل ءىنلا كلذ ش ىمنلا ن

 5 هداسف ىلع لدي الف ةضراع هيف ةفصل هنع ىهنلا ناك ناو ء هميرحتو

 نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام عيب امآو لوصخلا بتك ىف اذه طسب لحمو

 بسح ىلع ىهنلا لاحم فق ىنعأ اريثك افالتخا كلذ ىف ءاهقفلا فلتخا دتخ

 فرزاتخالا كلذ نمف ادييتتو اقالطا كلذ ىق تاياورلاو ثيداحألا فدالاتخا

 ضبقلا طارتشا ىق لاوتآ ةعبس ةياهنلاو ةيادبلا ىف دسثر نبا مامالا ركذ

 ضبتلا طرتشي لوألا » : لاقف هحبر الالح هعيب ازئاج نوكي ىتح عيبملا ف
 ماعطلا ىف ثلاثلا ث انتلطم هلك ماعطلا ىق ىناثلا ڵ طقف ىوبرلا ماعطلا ق

 ىف سماخلا س هريغو ماعط نم لوقنم ءىش لك ق عبارلا « نوزوملاو ليكملا
 هريغ وآ اماعط ناك ءىش لك نم نوزملاو ليكملا ق سداسلا ، انتلطم ءىش لك

 نم لوق لكلو ث ىهتنا س ءىش لك نم دودعملاو نوزوملاو ليكملا ىف عباسلا

 ىف نامضلا مزل اذاو اهركذب ليطن ال جاجتحاو لالدتسا لاوقألا هذه

 . ملعأ هللا و ى هنم ذخآ مل وهف حبرلا

 ؟ عيبلا تزجأ نا دلولا مكح امو لماحلا ةيرسلا عيب زوجي له

 ١ تآ وجل :

 ، دقعني :. الاف ل هبلع دقتع ولو ع ابي ال ال رحلاو رح ديسلا نم . اه دلو نال
 > عيبلا ق هؤانثتسا زاجو اهعم هعيبو اهعيب زاج هريغ نم لمحلا ن ا ,0 ناو

 بو هللا و

: ةلأسم . ٥
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 ىرتشمل لاقو لاملا نع ةلضفلا ىناثلا ىرتشملا عفرف ءام لضف لاملا ىف

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك ضري ملف كل بتك امك كلام برش كل تنأ رايخلا

 ١ تا وجل :

 ناك ناف عئابلاو وه هيلع اقفتاو هيلع عقو ام هل رايخلاب ىرتشملا نا
 ةنيعم راثآ وآ رثكآ وآ لقآ وأ عبر وآ فصن ءاملا نم هعمو لاملا فصن هعياب

 فورعم دآ ىلع مولعم برش ىلع هعياب ناك ناو ث ميبلا هيلع عقو ام هلخ
 افصن ءاملا ةلضف نم طرش مث هبرشب هعياب نا كلذكو ، كلذ الا هل سينف

 ملعأ هللاو عيبلا كص هبلع عقوو هيلع اقفتاو هل طرش ام هلف اعبر وأ اثلث وأ
 . قيفوتلاو نوعلا هنمو

 ٩ _ ةلسم :

 ءاضتنا لبذ اهتلاحا حصيأ فلسلا وأ ةمذلا ق هلجؤملا مهاردلا قو

 ؟ فلسلا و مهاردلا نيب قرف وأ لجألا ةدم

 : باوجلا

 دنع ميب ةلاحالا نأل هلجأ لولح لبق نيدلا ف ةلاحإلا حصت ال
 عيب نمو ث ممذلا ىف ام عيب نمو نيدلاب نيدلا عيب نم كلذ نوكيف رثكألا
 هلولح دعب نيدلا ةلاحا ف اوصخرو ع عراشلا نم هانم اهلكو ضبقت مل ام
 فلسلا امآو « لتحيلف ىلم ىلع ليحآ نم » : ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقل

 هللا و ، اهلك عويبلا باوب قيضأ فلسلا باب نأل ضبقي ىتح لاحي الف
 .ملعأ

 : ةلأسم _ ٥٠

ىقسي نم رجؤي نآو ليبسلا ىلع دروم رفحب الجر رمأ لجر ف
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 هتلغ ذقنت ءامو الام اهب ىرتشي مهارد هيلا لسرآو ؤ هنم هيلع سانلا

 هيلا بتكف ءاملاو لاملا كلذ ةلغ نع ديزت مهارد ىقاسلا قرغتساف ىقاسلل

 ذخو ءاملاو لاملا عب نأب هباجأف ىتاسلا ةرهام ف هذفن ام هل لسري
 لامب ىقاسلل تيصوأ انآو ىتاسلا قافنا ىف هنذغنأ ىذلا كتقح نع هتميق

 افقو رئبلا هذه ىرت لهو ؟ ءاملاو لاملا اذه عيب زوجي لهف ىتوم دعب رخآ

 ٠ ىلاعت هللا كمحري اندفآ هذه ةفصلا و ؟ اكلم مآ

 : بآ وجل أ

 لجرلا كلذل اكلم ءاملاو لاملاو رئبلا نوك ةن ةقفصلا هذه ىف لصألا را

 و افورعم هنوك لاح هطخب بتكي ا انو كلذ لعج هنأب مكدنع روكذملا

 لوألا مكحلا كلذ لتننيب ذئنيحف هتداهش لبتتنو حصت نم كلذ ىلع دهشي

 ليكوتو رمأب هكلمو هلام ىف فرصتلا هلو ، الف كلذ نود امآو ء هلصآ نع
 ٠ ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلا و تافرصنلا هوجو نم دارأ امي هوحنو

 ٦ _ ةلأسم :

 هيلط ق دهتجملا ملعلا بلاط لضافلا خيسلا ىلع مالس : هباوج نمو

 امآ ةرخآلا ثرح دارآ نمم هللا هلعج ىثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

 بهذلا ةكسب اهعيب زاوجو طاونألا ةلسم قيقحت ىنم تبلط كناف دعب
 كلتب هياجتحاو هصيخرتو كلذ ف بطقلا مامالا باوج تيآر دقو ةضفلاو

 انخيش مم ةلأسملا هذه ىق انف هللا كدشرأ ملعاف ء اهركذ ىتلا ةلدألا

 امك الا لوتآ الو كلذ نم عنملا ىلع هللا دبع نب دمحم مامالاو ىماسلا

 سنج نم نكت مل ناو اهسفن ةقرولا نأل كلذ ق صيخرتلا ىرآ الو ص الاق

 ةيقرصلا عماجب هب تعمتجاو هيف تلخدو هيلا تيرقت دتق بيرقلا ندعملا

( ٢ ج باطخلا لصف _ ٢٣ م )
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 ئئنلأس دقو ث همكح همكحو هلثم وه ءىشلا لدبو ةلاحم ال اهنم لدبي هنألو

 الو عنملاب هل تبتكف رابجنز نم ةلأسملا هذه نع نودمح نب دمحأ خيشلا

 مامالا لوق اهيف ىلوقف ةاكزلا ةلأسم قيقحت امأو ى ملعأ هللاو اذه الا ىرأ

 ۔هتناكردو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو ملعأ هللاو هبهذم ىبهذمو بوقعي ىبأ

 ٥٢ _ ةلأسم :

 رهظ مث ةمولعم ةداب نم ةينامث ةدودعم اراثآ ءامي الام عاب نميف

 ؟ كلذب عيبلا ضقتني له عئابلا هضقنف دودعملا فصن ءاملا

 : باوجلا

 هندب عئابلا تركذو تطلغف ضقنلا ىرتشملا دارأ اذا تدرأ كلعل

 ةعبرأ الا هل سيلو ةينامث عاب هنأل ررض الو ررغ هيلع ام انه عئابلا نأل
 هلف ضقنلا دارأ ناف ضقني نآ ىغبني ىذلا وهو ىرتشملا ىلع ررغلا امناو

 ىف اوفلتخا كلانهف ضقني ملو نيعيبلا دحأل ضقن ميبلا ىف تبث اذاو كلذ
 . ملعأ هللا و ه ال ليقو هبحاصل تبث ام هل تبثي ليقف ىناثلا

 ٢٣ _ ةلأسم :

 عوصلا بهذف ىنالفلا غوصلا ىل غص : هل لاقو غئاص ىلا ىتآ نميف

 كزم فرعاو ث الدي كتضف نع كل عفدأل كغوص نز غئاصلل هبحاص لانف

 امناو ةضف ىتضف لدب لبقآ ال : غئاصلا لاقف ث اعيمج كيلا هعفد هعمجاو

 كيلعو لايرب ليتاثم ةسمخ كعيبأو الثم لايري ليقاثم ةتس كنم ىرتشأ انأ

 هىداوجلا وجرت ؟ امهنيب طرش عقي مل اذا زئاج مكحتلا اذه غئاصلل لهف ع زلملا

 ٠ مكتاكرب نم اندازو مكتايحب هللا انعتم

 : باوجلا

ةءادرو ةدوج فلتخت ةضغلا نأل هتضف نع ةضف لوبق غئاصلا مزلي ال
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 لوبق غوصلا بلاط مزلي ال اذكو س كلذ ىلع طرش مدقت امهنيب نكي ملو

 لمعلاو هل ةخفلا نأل هيف امكحت نمثلا نم غئاصلا لوقي امي غوصلملا كلذ

 ٠ ملعأ هللاو هل وهف الاو مولعم نمئ ىلع انتفتا ناق هيلع

 ٥ _ ةلأسم :

 ملسو .نمئلا مولعمب عبر وأ فصنك عاسثم لام نم هبيصن عاب نميف
 ىرتسشملا كلهف لجأ ىلا هتمذ ق رخآلا فصنلا ىقبو هفصن ىرتشملا

 ءارشلا كلذ ضقنن اننا اولاقف مهثروم ىلع ىقابلا ىف هتئرو عئابلا بلاطف
 ؟ كلذ مهل لح

 : بآ وخحلا

 لاوقألا نيب حيجرتلاو هتحصو هتوبث ىف فلتخم عاسملا عيب نا

 ىنبجعي نكل ، ةرفونم ريغ هطورش رمآ اذهو ك ةلدألا ىف رظنلا ىلا جاتحم

 هضتقني ملو هريغي ملو مهثوروم همربآ ال ضقنو ريغ ةثرولل سيل نآ انه

 تيملا هكرت ام نوثراو مهنأل هتايح ىف وه هل ناك ام مهل سيلف تام ىتح
 هؤاضق موبلعف هتمذ ى انيد نمثلا ةيقب كرتو مهل اثاريم لاملا كلذ كرت دتو

 ٠ ملعأ هللاو تيملا لام نم

 ٥ . ةلأسم :

 ءالا ايرلا ىف لخدو » : هنايمه ىق _ هيلع هللا ناوضر _ بطقلا لات

 وأ فلتيو رمب رم وأ بيطب بيط وآ بيط ريغ ءامب ابيط ءام لديب نمك ءاملاب
 وآ لجأل ريخآتب نوكيو ؤ رخآلا روضح لبق ءام ىق ولو نيئاملا دحآ بيغي
 اضرق ناك نأ الا ةدايز الب وا رتشم نم وآ مئاب نم ةدايزب لجآ نودب
 نأ الا ةدوجلا ىف وآ ددعلا ىف ءاضتلا دنع داز ولو ض رتلا ىق ابر الف

: لتو ك ةدايزلا تناك ولو اعم ارضح اذا ابر الو دقعلا ىف ةدايزلا طرتشا
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 اضيأ نالوقو بهذملا ىف نالوق ناذهو س ارضح ولو ابرف ةدايزلا تناك نا
 اذه ىلا نورطضي راهنألا لهأو اذه ىف لوقت ام : لوقأ ه ھا « هجراخ
 فانصألا ىدعتي ال ابرلا نا : لوق بهذملا ىف لهو ؟ هب نولماعتيو
 ٠ ةلأسملا قيقحتب لضفت ث ءاملاب ءاملا جرخيف هيلعو ةصوصنللا

 ١ بآ وجل :

 ىقسي ىتلا نويعلاو راهنألا هايم ىف سيل بطقلا مالك نآ ىدنع اميف
 ردقو ةيمكب طيضنت ال هذهف اهوحنو راثآلاب عابتو رجشلاو لخنلا اهي
 ىهانملاو ابرلا للع عيمج اهلخدتو لاح ىلع ةلاهجلا اهقرافت الو مولعم
 مهو 0 ىولبلا مومعو ةرورضلل اهيف ءاملعلا صخر امناو ص ةيعويبلا

 هدهع ف ةيلالا تاكيلمتلاو تاليقنتلاو تافرصتلا عاوناب اهيف نولماعتي
 هايملا دارأ امناو ، مهيلع ركني الو مهرقيو _ ملسو هيلع هللا ىلص

 ص كلذ وحنو برسشلاو لسخلل ةلمعتسملا سانلا ىديأ ف ىناوذلاب ةلقنتملا
 ىف اضيأ هريغ نع دجوت ةلأسملاو لاق امك وهو همالك نم ىل رهظي ام اذه
 ٠ ملعأ هللا و هتفلا عورف

 ىبابر نمنؤمل ١ نم ذخأو ٥دنع اهبحاص اهكرت ايهذ ةنامآ ٥دنع نمو

 ةريبك ةميق ىوست ىهو هنع لأسيو هبلطي نيمألا ذخآو ، اهبحاص باغو

 ائيسث ىرتستاو لزن قيرطلا ق ناك املو ى هبيج ق اهلمح ةنامألاو هدجي ملخ

 املو ث رجاتلا ىفويل همهاردو ةنامألا اهيف ىتلا ةطيخلا جرخآو رجات نم
 وهو تطقس اهنآ وآ اهدجي ملو عجرف اهيف امب ةطيرخلا ىسن هنآ ركذ بهذ

 وأ نماض ريغ نيمألاو انيمأ هارت وآ هيف امب بهذ انهر اهارت لوف ىردي ال
 ٠ هللا نيبيو هنب اميق همزلم امع اندفأ نومضم اطخلا و هئطخل انماض ه رق

 : ب ١ وجل أ

!مو عويبلاو ث اهماكحأ ىرجت اهيلعو ىنبت اهتاين ىلع لامعالا نا
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 ىلع بهذلا ضبق اذه ناك ناف ، كلذك دوتعو تاين ىلا ةجاتحم اهب قحتلي
 & امهقافتا ىلع ل نهرلا ليبس هليبسف ايلح ناك نا ىبابرلا كلنب نهر هنأ
 ةنامألا قيرط ىلع هضبق ناو ، ماكحألا نم نهرلا ق ليق ام هغلت فو
 نا فالخ ةنامألا فو ء ةنامألا ماكحأ اهيفف الثم اضرق ىبابرلا هاطعأو
 ء اتتلطه تفلت نا اهنمضي : ليت هجوب اهيف فرصت وآ ايعضوم نع نيمألا اهلتتن
 ٠ ملعأ هللاو نامض الف ةنايصلاو ةظفاحملا كلذب دصق نا : ليقو

 ٥٧ _ ةلأسم :

 وأ بآ نم بستحم له ١ عيب ب اح ل ام كفم نآ بيرق وآ خأ وأ ند

 ريبج ن راف 6 هب در نم ةل اكو الب بيرق وأ ىبنجآ ىلغ رايخل اي ١ دحأ ى رتسم

 بر نم هلاكو ااي ىدافغملل لاملا عفديو ءادفلا لبقم ن نأب ةفصلا هذه ىلع

 بلاط نا اتح ىرنتشملل ىرتو انماض هارنآ ةعامجلا الو مكاحلا ال و لاما

 ٠ اريثك اربخ هللا كازج اندفآ هبحاصل هيدفي ىدافلا ةينو كلذ دعي

 أ : باوجلا

 كلم ليوحت كلذ فو هريغ لام هنأل كلذب هل مكحي الف مكحلا ف امأ
 ملنسي نأ ىرتسملل سيلو ةنامألاك ىرتشملا ديب هلعج كلاملاو هكلام ريغ ىلا

 د_حج وآ عييضت لاملا ق عقو لعف ناف 6 هير ربغ ىلا هديب هبير هلعج ام

 بئاغلا ناك اذا اصوصخ كلذف هعبتي نأ لاملا برلو انماض ناك ةناب وآ

 4: نيلف يبل كف ف احاأاص هبيرق ) ءآر ر ن اف رمأل ١ هخلببو ةجحلا هلانت

 لعف ناو و مكاحلا ىلا رمألا غلييلف ةجحلا هغلبت مل نا و ؤ اهوحنو ةياتكم

 ىتح عضي مل ناو ء هنم ءىش عاض نا هنامض ىف نوكد لاملاف كلذ نود

 ءاش نا 6 نامضلا نم ملس لام ١ برل ةحلصم هلعف نم . تمانو هير لصو

 . ملعأ هللا و هتين ىلا كلذف مثالا امأو 4 هللا

 : ةلآسم

 ء ءاركلا دنتع هيلع عقو ىذلا عضوملا ق ىرتكملاو ىركملا فلتخا اذا

؟ كلذ ىف مكحلا ام امهدحأل ةنيب .الو
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 : ب اوجل أ

 وأ ةفاسم هب راس سأر وأ ةباد ىلع ءىش لمح ىلع ءاركلا ناك نا

 دلبلا ىلا ءاركلا نأ ىلع اقفتا نا اماف ، ٠٠٠ عضوم ىلا بوكر ىلع

 ناف اهنم عضوم ىآ ىلا هتالحمو دلبلا عضاوم ىف افلتخا نكل ىنالفلا

 لزنم دلبلا كلذ ىف لمحلا بحاص وأ بكارلل ناك نا : كلذ نف اولاق ءاملعلا

 قوس نكي مل ناف ى دلبلا قوس ىلاف لزنم نكي مل ناو ص هلزنم ىلا مكحلاف
 ىلا : ليقو ع هرخآ ىلا ليقو ص هلوآ ىلا : ليقو ث دلبلا طسو ىلا : ليقف

 نم ىدنع بحالاو ث دلبلا ىف دجسم ىلعأ ىلا : ليقو ، عماجلا دجسملا
 نأل ، دلبلا طسو ىلاف الاو قوسلا ىلاف لزنم هل مل نا لاوتألا هذه

 افلاخت نا امآو ى رومألا عيمج ىف نسحتسم هنأ ننس هيف ةدراو طسولا
 دكسمك ادعبو ابرق نافلتخي امم ىنالفلا دلبلا وآ ىنالفلا دلبلا ىلا له : ىف
 % كلثمل ىفخي ال رثألا ىف فالخ كلذ ىفف روبو حرطمك وآ الاثم حرطمو

 اعطق برقألا عضوملا ىلا ءاركلا توبثب مكحي نأ كلذ نم هراتخأ ىذلاو
 بسحب ةرجألا نم عضوملا كلذ طسق ىرتكملا ىطعيو ث هبلع اقفتا هنأل

 نكت مل نا ةرجألا نم ىقب امو ، لودعلا رظن ىلع نيعضوملا نيب ةفاسملا
 هنم ىرتكا هنآ ىناثلا فلحو دعبألا ىلا هاراك هنأ فلح دعبألا ىعدمل ةنيب
 ىف هب لمعأو هراتخآ ام اذه ص نيفصن ةيقبلا كلت امستو ، برقألا ىلا
 امهدحأل دضاع ال ثيح نيليلدلا وآ نيتنيبلا ضراعت ىلع اسايق ةيضقلا
 ٠ ملعأ هللاو جراخ نم

 : ةلأسم _ ٥٩

 ؟ امهنيب مكحلا فيك ث ةرثكو ةلق ةرجألا ةيمك ىف افلاخت اذاو

 : باوجلا

 عرشي مل ريجخلا ناك ناف ةرئكو هلق ةرجألا ةيمك ىق افلاخت نا امآو

لخد ناو ث اقفتا ام ىلع اءاش نا هريغ ادقع ادقعو ث دقعلا لطب لمعلا
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 ناك لمعلا متأ ناو ، لودعلا رظنب لمع ام اطسق هل ناك همتي ملو لمعلا

 رثالا ف فالتخا ىلع ىرايتخا اذه ع هنيمي عم اهتيمك ىف ريجألا لوت لوتلا
 + 4 ملعن

 ٦٠ _ ةلأسم :

 نم وآ ضورعلا نم وآ نيدقنلا نم ىه له ةرجألا ىق افلاخت ناو

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيكت نوزوملاو ليكملا عاتملا سانجأ

 ١ باوجل :

 دوقنلا نأل ى امهنم ناك ايأ دوقنلا نم اهنا لاق نم لوق كلذ ف لوقنلا
 ليكم رخآلا لاقو س ضورع : امهدحأ لاق ناو ، تالماعملا ىف لصألا ىه

 نوزوملا وآ ليكملاب لوقي نمف ث انم اذكو اذكو الايكم اذكو اذك نوزوم وأ
 ء تاضواعملا ىف الامعتسا رثكأو نيدقنلا ىلا برقأ هنأل كلذ ىف لوقلا هل
 تفلتخا اذا نوزوم لوقي نمل لوقلاف نوزوم وآ ليكم ىه له افلتخا ناو

 ةيهاملا ىف انتفتا ناو ص هدعب ءىراط ليكلاو لصألا وه نزولا نأل ةيهاملا
 ةداعلا نأل دلبلا كلذ ىف ةداعلاو فرعلا ىلا كلذ مجر انزوو اليك انلتخاو
 فرعو ءىش ف ماع فرع ناك ناو ع ىعرش ليلد اهضراعي مل ام ةمكحم
 ىق اذكه ماعلا فرعلا ىلع مهب صاخلا فرعلا مهيف مدق موقل صاخ
 ٠ ملعأ هللاو ے لوصألا دعاونت

 ٦١ - ةلأنسم :

 هم مكحيو هبحاصل الك مزلي اذام ىركملا وآ ىرتكملا عجر اذاو

 ؟هيلع

 : باوجلا .

 هفالخ ئلع ىنبي اضيأ فالخ كلذ ىفف ىرتكملا وأ ىركملا عوجر امأ

 



 ب ؛٠

 لات نمف ؟ مزال ريغ زئاج وآ دوقعلا رئاسك مزال وه له ث ةرجألا ةدقع ىف

 اذا امكح هيلع ربجيو لمعلا مامتا ىرتكملا مزل هادقع اذا : لوقي هموزلب

 ربجيو ةرجألا عفدو هل لمعلا هيلخت رجؤملا مزلو ىوامس عنام نودب فلخت

 امهدحأل زوجي : لاق بجاو ال زئاج دقعلا نا : لاق نمو ث كلذ ىلع

 ررض كرتلاو عوجرلا ف نكي مل ام لمع ام ردقب هطسق ريجأللو عوجرلا
 نا : ليقو ث هبحاص نع ررضلا مفر رخآلا مزل ناك ناف ك امهدحأ ىلع
 هكربم نم هوحنو ريعبلا ماق نا : ليقو ص همامتا همزل لمعلا ىف لخد

 تقتلا اذا » : مهلوق ىنعم وهو لاصيالا همزلو ءاركلا بجو لمحلاب
 لوقلاو ثدقغلا موزل مدع ىلع ىنبي هلك كلذو ، « ءاركلا بجو ىرعلا
 اذهو مامتالاب اذه ربجيف ميبلا دقع ىلع اسايق ىدنع حجارلا وه موزللاب
 عئابلا ربجي امك هل .ى الف مامتالا نع ىبأو ريجةلا عجر ناف عفدلاب

 ىوا هس رمأل عوجرلا ناك ناو نمثلا عفد ىلع ىرتشملاو عيبملا عفد 7
 ٠. ملعأ هللاو لمع ام ردقي . ةرجألا نم

 :ةلأسم ٦٢

 ؟ كلذ ف مكحلا فيك ١ لمحلا نع عنام ةمادلا باصأ اذا

 : باوجلا

 طرشلا لحم لبو اهريغ ىرنكاف لمحلا نع منام ةيادلا باضأ اذا

 ق عورشلا دعب ناك نا صقان وآ دئازب ىنائلا ءاركلا ناك كلذ الا هيلع الف

 بوكرلا .ق امآو ح ةميلا لمح ىق اذه مامالا الا ريجألا ىلع امف لمعلا

 . هحرش ماقملا عسي ال رخآ رظن هيف ىدنعو كلذ فالخ ىلعف

 . ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٦٣

 لهف هلك نمثلا روضحمي الا متي ال عيبلا ن ا ط رتسثاو الام عاب نميف

؟ عيبلا تبثيو زئاج طرش اذه
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 : باوجلا

 هلف. نمثلا روضحب نوكي عيبلا مامتا نآ طرتستاو ائيسث عاب نم
 ناو طرش ق عيبو رئاج طرش هنأل نمثلا مامتاب الا عيبلا متي الو هط

 مامناب الا عيبلا متي نب الو طرشلا توبث ىلع ءاملعلا رثكأف هيق فلتخا

 ٠ هللا دنع ملعلا و % نمنلا

 :ةلأسم ٦٤

 ؟ هنمضي له بطعف غئاصلا دي نم طقس اذا ىلحلا ف

 : باوجلا

 ثيدح مومعل هنامض هيلعف عاضف غئاصلا دي نم طقس اذا ىلحلا ىف
 » بلغ اذا ىعارلا ىلخ ام نماض هل وهف ءىش ىلع ةرجخلا ذخآ نم »

 وه اذه نكل فالخلا نع ةلأسملا ىرعتت الو هديب لماعلا ىف اميس الو
 اعم امهب دبآ نم طنس هنأ انتفن ١ و امهنيب نم طقس ن ١ و دمتعم ١ روهتم ١

 امسنتاو افلاحت امهدحأل ةنيي الو هبحاص دي نم طنس هنآ لك ىعدا وآ

 هدب ق ناك نمغ { كلذ ىلع ةنيب تدجو وآ ارراقتي مل نا .اذه ے هنامض

 رخآلا .دنع نم طقس هنأ ةنيبلا هيلعو هبحاص ىلا هلانتنا ىعدملا وه الوأ
 هارآ ام اذه ث هدي نم طقس الو هدنع نم هلصو ام هنآ نيميلا رخآلا دنعو

 هفالخ ىغعدمو ةيوتت ةدعات ىواعدلا ق لصألا ءافتنا نأل حجرأ ةلاسملا ق

 © لعألا هدنع نم ةنيب ىلوألاف اعم انيب ناو ةنيبلاب بلاطي نأ ىلوألا وه
 انطنتات جراخ نم حجرم لو لما اال اتآفاكن ن ناو نيتنيبلا ؤفاكت عم

 ة ون الو لوبح الو ملسو هبحصو هلآ ١ و دمحم انديسى ىلع هللا ىلصو

 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا

 ٦٥ -_ ةلاسم : . . 7

؟ لون هيلع لهف \ هدصق غلب ىتح ةقرس ىراصنلل ابكرم بكر نميق
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 ىف ناك ناو ؟ ةكرشلل ةريثك تايسنج مهلو هعضي نيأف هيلع ناك ناو
 هيف ىذلا ىفشتسملاو ؟ اسالتخا صفلا وأ نكسلا ىف دوعقلا هل له كيدلا
 ؟ ترصق وأ ةدملا تلاط نامض هيلع له لعف نا و

 ١ باوجل :

 نيكرشم ولو اضرو نذا الب سانلا لاومأ لامعتسا لحي ال معن
 نمو ؤ اسدااتخا مهلاومأ ذخؤت ال نأب ىلوآ مهف باتك لهآ ىراصنلا ءالؤهو

 مل ناف هنع ثحبي نأ هيلعو س بكرملا برل مثالاو نامضلا هيلعف لعف
 ٠ ملعأ هللاو 6 هسنج ءارتتف ف كلذ فرص هفرعي

 ٦ ةلاسم ٠٠٠

 فيف ةعيبملا عئاضبلا نم قاوسألا ف ذخؤي ام امأو ث هباوج نمو
 اهدحو ضرألا تناك نا قوسلا ضرأ ، ضرألا ةداعقل لوعجم كلذف

 ناو ع لاملا تيبل همكح ذوخأملا كلذف نيملسملا لام تيبل ءانبلا عم ىه وآ

 . غرفتي هفرصمو ع كلاملا كلذل وهف دحأل اكلم هؤانب وآ قوسلا ضرأ تناك

 ٠ ملعأ هللاو ع هماكحأ ميمج ف نيلصألا نيذه ىلع

 :ةلأسم ٦٧

 مسقلا ق ةيلاتقلا تاعوببي اهعم تكرتشا ةعاشم لاومأ ةمسق ق

 ٠ مالسلا و رجألا كلو ؟ ال مآ .اذه ىلع ةمستلا حصت لهف

 : باوجلا

 حصي ال امك \ ضورع الو لوصأ نم ةيلاقالا تاعيبملا مسق حصي ال
 مهريخل نيعئابلا مه نومستقملا ناك ءاوس ةلاقالا ةدم ءاضتنا لبق اهعيم

مسق حصي الو عيبم ١ ق ةلع ةل اتتال ١ طرش ناف ح مهريغ نم نيرتشم وآ
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 انخيش لاق امك ميبلا مكحك مسقلا مكح نأل هعيب حصي ال امك لولعملا
 : هرهوج ق ىماسلا

 امكح مييدل يب اك مستلاو

 امش حم مث حسمي ا
 ٠ ملعأ هللاو 6 ىننا

 :ةلأسم ٦٨

 هطرتشي مل نا اهل عبات اهدلوف ةقان وآ ةرقب وأ ةاسن عاب نم رثألا نم

 ريثأتلا اذه ةفص ام ةمألا كلذك الو ى اهنبل ى اريثأت اهل نأل عئابلا

 ؟ امهنيب قرفلا امو

 : بآوجلا

 لصفنم وأ نطبلا ف نينج وه له ع روكذملا دلولا لاح نيبت مل كنا
 ىرنىننملل هم مكحي ادحأ نآ ملعأ الف ادولوم ناك ناف ةدالولام همآ نع

 ناسنالاو ةميهبلا نيب قرفلاف نطبلا ف نينجلا امآو هابا هطارتسثا نود
 مانو الاح اهدلو اهفرع تدلو اذا ةميهبلا نآ كلذو حضاو رهاظ كلذ ق

 اعوج تام ولو اهريغ نم عاضرالا لبتي الو بهذت ثيح اهعبتي ايام
 ف هل زيدمنت ال .هناف ناسننالا دلو كلذك الو هابا هورغف نياب ءىج نا الا

 لبقي ، هقح ى ءاوس ىلع ءاسنلا نم اهريغو همآ ف وهف لاحلا كلت

 ىف ةميمبلا فلاخيو رثكأ همأ ريغ نع لبق امبرو تناك نمم عاضرالا
 اهنمو س هتوحل ىف بسنلا اهنمو ث همآ تقنتعا وأ قتعأ اذا ثاريملا اهنم رومآ

 ٠ ملعأ هللا.و ڵ كلذ ريغو اكولمم ناك نآ دعي اكلام ريصي قثعلاب وهف كاملا

 لك دفأ ام ةلغ هلعف عيبملا ىف رايخلا مئاب دسفأ اذاو : رثألا نم
 هلخنل ١ رمثن ال امس درو توافتن للمغل ١ و ؟ ههجو ام ك ى ش ةنس

 ٠ اندق ةرجشلا و
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 باءجلا :

 هبرض نمك كلذو هنامض هيلعف قح ريغب هريغ لام دسفآ هنأ ههجو

 ث عرنتلا ىف ردقم مرغلا اذه نآ الا هنمث هيلعف اتيم انينج تقلأف هريغ ةمأ

 كانه امك اهنمث نم ردقم ةرحلا نينج ةرغك ةمألا دلو ةرغ : لاق نم مهنم

 رظنب همأ ةميق صقنأ ام هنمث لوقي نم مهنمو ؤ اهتيد نم اردقم ناك

 مهرظنو لودعلا ميوقت ىلا عجريف عرشلا هردقي مل نامض اذهو لودعلا

 ةنومجملا تانامضلا ىف امك فلاحتلاو مكاحتلا هيفف كلذ ىف فلاخت عقو ناو

 ٠ ملعأ هللاو ماكحألا ىف ريثك كلذو ردقلا

 ٠ . ةلأسم :

 : لبقو 4 عئابلل : ليق % اهنرمثف ةرمثم ةلخن عاب نم : ءاملعلا لات

 فيكو لا وتلا هذه هجو ام ى تباط ولو هل : ليقو ء بطت مل ام ىرتشملل

 ةلدذال حضوم هيلع ص لوعم ماقملا :ىف قيقحتب اندفأ ثيداحألا نيب عمجلا

 ٠ هرثؤن

 : باوجلا

 ةرنمهذلا نا : ا : .لات نمف تزكذ امك دوجؤم وهه ةلأسملا هذه ف فالخلا

 لبق رامثلا عيب نع :ىهنلا ثيداحأ اولدتسا كردتو بطت مل ام ىرتشملل

 هعدب زوجي ال امزؤ {© الالتتسا اهنيب زوجي ال هذه : اولاقف ٤ اهحالص ودب

 هوحنو فعسلا لثم اهنم ءزجك ىهو ء اهمأل ةعبان ىهف هؤانئنسا زوجي ال

 هل ىهف عئابلا كلم :ىق ىهو تكردأ ذئنيحف اهعيب زاجو تكردآ اذا ىتح

 ع ةفينح وبأو ىهقلعلاو ىعازوألا لاق هبو ، ىرتشملا ايطرتشي نآ الا

: ةفينح وبآ لاقو ع اهطرش عئابلل زوجي الو ىرتشملل اهنآ كلام نع ىورو
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 حيحصلا و اهلصأل اباحصتسا ىأ تباط ولو هدعبو ريبأتلا لبق مئابلل ىح
 ةرمثلاف ريبأتلا لبق ةلخنلا تعيب نا اهنأ ءاملعلا روهمج هبلع ام كلذ ىف
 نم » : ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح مويغمب المع اهلصأل اعبت ىرتسملل
 عيبلا ناك ناو ؤ (_آ{ عاتيملا طرتشي نآ الا عئابلل هنرمتف اريم الخن عاب

 هتوطنمب المع ىرتسثملا ىآ عاتبملا ايطرتشي نآ الا عئابلل ىهف ريبآتلا دعب
 ء تماصلا نب ةدابعؤ رمع نبا نع اضيأ ثيدحلا اذه ىور دقو
٠ ملعأ هللا و



_ ٤٦ 

 ع ويبلا ةلمكت

 ١ ٧ _ ةل اسم :

 مآ امهيديأ ق ام فلت اذا ناهرلا وذو ءىشلل ريعتسملل ا نمضي له

 : باوجلا

 اهلمعتسا نا الا ريعتسملا اهنمضي ال ةنامألاك اهمكح ناف ةيراعلا امأ
 ىفن ق هلوق لوقل ١ و ؤ ام هجوي اهيف رصق وآ 7 ر اعتسا ام ريغ ق

 فلت ناو ، هنمض هيف رصت ناف نوهرملا امأو ث ةنيبلا هيعدم ىلعو كلذ

 ٠ ملعأ هللاو ح رصق ام

 ٧٢ _ ةلأسم :

 نامض ق هايأ بلاطي دلولا ماقو هنمث لكآو هدلو لام دلاولا عاب اذاو

 ؟ هيلا هدرب نآ مكاحلا هربيجيو هدلول كلذ نامض هيلع لهف 6 هل هغلتآ ام

 : باوجلا

 هتع نعننسم دلولاو هرتفل هنمثل اجانحم هدلو لام عاب دلاولا ناك نا

 دلولاو اينغ لب اجاتحم نكي مل ناو ، نامض الو هيلع ةعبت الو هعيب زاج
 ٠ ملعأ هللاو ئ همرع هيلعو كلذ لحب الغ هلام ىلا جوحأ

 :ةلأسم . ٧٢

- هيلع بجا و نيد وآ ةقفن ريغل ميتيلا لام عيب ميتيلا ليكول له



_ ٤٧ 

 ٠ اريخ هللا كازج هارت امب انفرع ؟ كلذ هل

 ١ باوبجل :

 ةقفن رارطضال الا عابتال اهلاح ىلع ماتيألا لوصأ كرت ىلوألا
 هب لتعي ام امأ لوصألا عيبب الا ءافو هل كردي ال مهيلع نيد وأ مهل
 فلكي ملو هللا الا هملع كردي ال لبقتسملا لآملا نأل فيعض وهف ليكولا اذه

 كرت ملسألا و زوجي ال لب ربتعي نآ ىغبني ال اذهف هاضتتمب دابعلا هللا

 ٠ ملعأ هللا و ع لاح لكب اهلاح ىلع ماتيألا لاومأ

 ةرقبلاو ةقانلا دلو نأ ف ليلعتلا ىنعمو لوقلا هجو نع كتلآس

 وهف هنبل برشي الام فالخب ىرتشملل هنآ تاناويحلا نم هنبل برشي امو
 تيآر مث دولوم وهو دلولا امهدحأ طرتشي مل ١ ذا همآ تعيب ١ ذا عئابلل

 اهققح لضفتف ٢١١ ةفيحص لينلا حرش نم عب ارلا ءزجلا ىق اصن ةلآلا

 . ةحضاو ةرابعب

 : تاونضجلا

 نيلئاقلا نآ ىل رهظي ىذلاو س تركذ امك لينلا حرش ىق ةلأسملا تيآر

 عافتنالا نهيراىش دصقي امنا نبللا تاللحم نأب لوقلا اذه نوللعي كلذب

 هجازم ةحصو هترازغو نبللا ةدايز ىف ىوق ريثأت عاضراللو ابلاغ نهنبلب
 للع كلذلف هجازم ريغت وآ فعض وآ اهنبل راغ امبر اهعم اهدلو نكي مل اذاق

 اذهو نبللا ةيلحب حراشلا للعو عضري ناك نا هلوتتب مكحلا فنصملا

 عئابلل همأ نع لصفنملا دلولا نآ وهو  هفالخ رثألا ىق رهشألاو لوق

رظناف همأ عم ىرتشملا هطرتسشي وآ عيبلا ق عئابلا هلخدي مل ام اتتلطم



_ ٤٨ 

 ح:راشلاو فنصملا دجت روكذملا ءزجلا نم ٣١٢.ةفيحص نم لوألا رطلا
 ةلأسملا هي اردص ىذلا وه طرشلا مدع مم عئابلل دلولا نأي اعم احرص دق

 ٠ ملعأ هللاو 6 ىهتنا ك ضيرمتلا ةغبصب ىناثلا ركذ مث

 ٥ ةلأسم :

 ءاج مث تيبلا بحاص نيمآ نم اتيب هل دعتتي . انيمأ هنع لعج نميف

 اذا دعتقملا لاتف ث دعتتملا نيمآ هنيمأ غلبأف دقعلا خسف ديري هبح اص

 هدملا كان تضمف ث هنم لفقلا رسكا هحانفم مكلصي ملو ةدملا نم اذك تنخم

 نيمآ رساجتي ملو ١ رسك ىلع دعنل ١ دم ال وفنغم تييل ا ىقبف لغتل ٥ نم ىلعف

 ٠ ليزجلا مالسلا كيلعو روجأملا تنأو درلل اندفآ ؟ هدعق

 : باوجلا

 لفاقلا وه ناك نا دعتتملا مزلي هرسك وأ لفقلا حتف نأ ىرأ اميغأ
 ٠ ملعأ هللاو ٧ قيس ام ىلع هدعق هيلعق تيبلا ق هلفت ماد امف

 ٦ _ ةلأسم :

 ضبق لبق ىرتسئملا فوتو كرتسثم وهو ةريغصلا هتنبا لام عاب نمو
 كيلعو روجأملا تنآو اندفآ ؟ ال مآ هتنبال لاملا در عئابلل لهف مستو
 ٠. مالسىللا ليزج

 ١ باوجل :

 ق اميس الو ضبق نودب همامت مدعو عيبلا مامت ق فالخلا دجوي

 مكحي وهو ىعرش مكاح ىلا اوعفارتيلف اوقتفني مل ناف تركذ امك تاعاشملا
كيلع مالسلا و ملعأ هللا و ها ري امب منينيب



. ٤٩ 

 :ةلأسم ٠ ٢٧

 هميتي بلص تنب هتثروو كلاه ةكرت ىف نيملسملا ةعامج هلكو لجر ف
 اذه ماقف ادوتن فلخي ملو ةريثك بااطآ كلاهلا ىلعو بايغ مع دالوأو

 بجب ى ذلا امف \ اهلك ب)ااطألا فقوآ ىتح هكرتملا هذه نم فرصي ليكولا

 حيرصتب انلدج لضفت ؟ امولعم ائسش هل اوررقت مل اذا ءانتعلا نم هل

 ٠ كلذ ىف باوجلا

 : باوجل أ

 هنأ فرعي نمم وهو ةرجأ ريرقت نودب هيلع ليكوتلا دنتعن نأ
 ىف اورظنيو ءانمألا لودعلا رضحي نأ بجي كلانهف اهبلطف اهنودب لمعي ال
 اورحتيلو اهيف هئانع ردق ىلع هل اوردقيو ةكرتلا كلت رومأ نم هانعت ام ردت

 دنع ام ءاغتبا كلذ ىف مهدهج اودهتجيلو نيفرطلا نيب فاصنالاو لدعلا

 مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو ( % هللا ءاش نا اونتفويو اوددسي كلانهق هللا

 ٠ ( نينسحملا عمل هللا ناو انلبس

 ؟ ماتيأ ءاكرشلا ضعبو ءاكرشلا نب لاومألا ىمساق ةرجأ ريدقت امو

 : تاوجلا

 سوءر ىلع كلذ نوكيو ةمسقلا ىف اونعت ام ردق لودعلا مهل ردقي
 رثكأ ءانع جاتحيو لتآ وه ام باصنألا ق نأل ءايصنخلا ىلع ال نيثراولا

 ء فيح الو ليم ريغب لمعلا كلذ ىف مهلثم ءانع مهل نوردقيو ص رثكألا نم
 . ملعأ هللا و

 :ةلأسم ٩

 فرصتو هب ضبوق ىذلا هلام امهنم لك ذخأف نيلامب اضياقت نالجر
( ٢ ج باطخلا لصغ _ ٤ م (



 عمست له & ض ايقل ا ضتن بلطو هل اهجلا امهدحأ ىعد ١ من أ ةدم هيف

 ؟ ضقنلا اهدعب امهدحأ كردي ال ىتح ةدم كلذ ىف لهو ؟ هاوعد

 ١ بآ وجل :

 : ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع ثيدحل عويبلا نم عون ضايقلا نا

 تبث اذاو \ هرخآ ىلا « ٠٠ عبب ضايقلاو ء عيب هلاحالاو عيب عيبلا (

 هاوعد تحص ناف كلذ ق مكاحلا رظن ضقنلا اهب تبثئب ىتلا ىآ ةضتانلا

 تلاط هسذخقن هل ناك عيبلا ضقن بجوي ابيع هعيبم ف نآ ةلداعلا ةنيبلاب
 » ٥ رجولا نم هجوم هكلم نع ءىشلا كلذ جرخي مل ام ترصق وآ ة ده ١

 كاذ ناك ناو ؤ هيغ هاوعد ليتت مل هريغ ىلا هكلم نع هجرخأ اذاف

 5 ضايتلا دعب وآ عيبلا دعب هدنع هثودح نكمي هيعدي ىذلا بيعلا

 دمب هنم بيعلا هيلع ثدحي ملو عيبلا لبق هيف هنأ ةنيب اضيأ فلك
 ٠ ملعأ هللاو ك عيبل

 ٠ ٨ _ ةلأسم :

 مكحف عيبلا كلذ ضقنل هيلو ماتو هنمت فلنآو الام ىبصلا عاب ناو

 نم جرخي لهف ، ىبصلا هغلتأ ثيح هنمث ف لوقلا فيكف هضتنب ىضاقلا
 ؟ فلتملا نمثلا ىلع ربجي ال مآ ىقابلا هلام

 : بآ وجلا

 درب هنم ىرتسسشا نم ىلع مكحيو در وهو حصي ال ىبصلا عيب نا

 هفلتأ ناك ناو ٠ هبرل در ىبصلا دي ق هنيعب ايتاب نمثلا ناك ناف عيبملا
 ارايتخا هدي ق هلعج هسفنب هنأل ىبصلا لام ق ائيس كلذ بيصي الف
نوق ف هلام قو لوق ىق هتلتاع ىلع لعجيف هدمع وأ هئطخ نم اذه سيلو



. ٥١ 

 هلام عيمض هسفنب ىرتشملا اذه لب ، هجرفب هبكر وآ همغب هلكأ ام ةروصب
 حصي ال ىبصلا ناف هدنع هعضو نم عرشلا هعنمي نم دي ىف هعضو ثيح

 هيلع در ايةاي ن اك ناف \ هدنع نم ىرتنتي فيكف هل وه ام ضبتي نأ

 ٥ ٠ مالسلا و به ذ دقو هل هبطعم هع اضاب كلذو ىبصلا هغلتآ نا
 م

 ةعيب ١ مهل ١ ومآ نم هسفنل كفن نآ هل له بايغأل ١ و م اتأل ١ ليكو

 ٠ لاملا بر نم نذاب الا كلذ هل سيل مآ رايخلاب

 ١ بآ وجل :

 رحل وأ فوقوم لام ف وآ بئاغ وآ ميتيل اليكو ناك ءاوس ليكولا نا

 ه;ضتقي ام بسح ىلع هيف لكوملا ف فرصتي نأ هل رضاح لقاع غلاب
 هليكوت هيضتقي امع فرصت ةدايز هل سيلو هيف هيلا ضوف امو ليكوتلا كلذ
 ليكوتلا كص هاوح ام اورظناف ث الف الامو هتأيلف كانه هل مسر امف
 ٠ ملعأ هللاو ، لمعلا هيلعو

 ٨٢ _ ةلأسم :

 كلذ ريغ وآ هتتفنل الو هعيبل جانحم ريغ وهو ميتي لام عاب نميف
 ءد شر لاملا بحاص ميتيلا غلب مث ؤ ىرنىملا دي تحت تكرت مهاردلا و

 ىضم دعب كلذو ىرتشملا نم هئاكرشو هتوخا ةصح مفسو هلام ىف بلاطو
 ؟ ةعفشلا ىطعي لهو كلذ هل لهف تاونس رشع

 : بآ رجل أ

 ه وحن وآ سبلم وآ معطم لجخل رارطضا الا ىماتيلا لاومأ عيب لحب ال

 نركي الو دقعني الو عيبلا حصي ال كلذ نودو ك مهتوروم ىلع نيد وآ
٠ ملعأ هللا و 6 نيمآ ةنث مكاح نم ليكوي الا انركذ 11 عيبلا



_ ٥٢٣ 

 :ةلأسم ٢

 ىتلا فانصألا ميسايقو ابرلا ةللسم ف سايقلا وعنام لوقي ام
 ىف عامجالا ةياكح رثألا ىف تيآرو ؟ صنلا ىف تركذ ىتلا ىلع ركذت مل

 دعن 7 ٠

 : باوحجل أ

 اهيف تركذ ام ىلع ثيداحألا ىف ركذت مل ىتلا فانصألا سايق نا
 _ مهيلع هللا ناوضر _ ةباحصلا دمع نم فالخلا هيف عئاذ عئاست رمآ وه

 امك مه رافسأ ق ءاملعلا هيكحت اذه انموي ىلا ارج ملهو نيعباتلا رصع ىفو

 6 ضيذفنسل ١ فرااخلا ١ ذه دوجو عم عامجالل هجو الو مكيلاو انيلا ىه انن

 ىعبنبيف سكعلا ١ ذكو قافتالاب عامجالا ةروص نم رثألا كلذ هاكح ام لعلو

 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذ ق لمأآنلا و رظنلا

 :ةلأسم _ ٨٤

 ؟ ال مآ هيف هدر هيلع له دلب نم اضرق ضرتقا نميف

 : باوجلا

 ابيرغ هفرعي ضرقملا ناك ناف هدلب ريغ نم اضرق ضرتقا نمو
 هأفاكي نأ هيلعف افورعم لعف هنأل ضرتقملا دلب ىلا هلاصيا هنم نسح

 . ملعأ هللاو ، نيدلا فالخب لوصولا ءانع هفلكي الو فورعملاب

 ٨٥ _ ةلأسم :

 مث نينس عستت ةدم تضمو هملع نود هير اقآ دحخل الام ع اي نميق

؟ اذه هلام بحاص بلط مث ثلاثل مث ناثل عيبلاب لاملا اذه لقتنا



_ ٥٣ _ 

 ١ باوجل :

 الو حصي ال هابا هليكوت وآ كلاملا رمأ نود هريغ ام ناسنالا عيب

 ٠ ملعآ هللاو 6٧ نوديزي وأ راش فلأ ةئام ىلا لتتنا ولو

 ىق ربدملا دبعلاو ةروعلا رتس نم ةلضافلا باوثألاو تيبلا | عابي له

 رم عنمي .نيدلا وذ لهو ؟ روكذملا ريغ مانو هبحاص دجي مل اذا نيدلا

 نايدلا ءاضر ملعب مل ن را نفك هل ىرتشي لهو ؟ ةدحاوب ولو جيوزتلا

 تحسخأملا ق فرصتلا نم هعنمي ام نايدلا دحل نيدلا وذ تيثئآ اذاو ؟ كلذب

 كلذ ىف هل تبثملا نوصصاحيآ ث نيرخآل نيد هيلعو كلذ الا هدنع نكي ملو
 ؟ مهنيب وهف لضف امو هتتح ذخأي مآ

 : باوخلا

 تيبلا امأو س هنيد ءاضق ىف هبر هعيبيف باوثألا لضافو ربدملا دبعلا امآ

 نويد هيلع ىذلاو ث الفالاو س كلذكف هتجاح ردق نع لضفي ناك ناف
 : تنعلا فاخ نا هزاوج رهظ الاو ددرت جيوزتلا نم هرجح ىفف سانلل

 نمو ث ءامرغلا ضري مل ولو دحاو بوثب هلام نم نفكي نآ هلف تتام ناو
 لبق | هنابيثا ناك نا تيئملاب قح ميرغلا كاذف هئامرغ دحأل ائيش تدئآ

 هتيتهف لضم ناو هقح هنم ذخأيف ءامرغلا وأ مكحلا هيلع زجحي نآ
 ٠ ملعأ هللاو ء لطابف رجحلا دعب هتابثا امأو ءامرغلت

 :ةلأسم _ ٧

 هنومب لو هل ل سيلو هشاعم 7 لقتسي لام هب سيل ميتي ىف لوقت ام

؟ ةلغ ت ١ و د ليخن كلاذ د نمدع



_ ٥٤ 

 ١ با وجل :

 ميتاضقو نيملسملا مكاح ىلا عجري مهوحنو بايغلاو ىماتيلا رمأ نا
 ٠ ملعآ هللاو ى مهيلعو مهل اميف نورظانلا مهو كلذ مهوغلبخ

 :ةلأسم _ ٨٨

 رخآل ميبلا ليحي نآ ىرتشملا دارأو ء ةلاقالاب الام لجرل عاب لجر
 ىلع ايضارت رخآلا ىرتسشملل ةلغلا لوألا عجري نأ ىلعو هلغتسا نأ دعب
 اوقفتا نا اذكو ؟ هيلع مارح ىه مأ رخآلا ىرتشملل ةلغلا لحت له ع كلذ
 طقسملا ىنعأ طاقسالا نوكي له ث مهاردلا ضعب هنع طقسي نأ نمثلا ى
 ٠ رجألا كلو كلذ انل نيب ث ىلوملا ىناثلل وأ لوكلا لصألا مئابل

 ١ بأ وجل :

 _ هللا همحر _ ىبرغملا فسويب نب دمحم بطقلا مامالا تدجو ىنا

 رخآ عاتبمل ةيلوتلاو ةلاحإلا هيغ زوجت ال ةلاقالاب عيبملا نا : لوقي
 5 حصي ال لولعملا عيبو ؤ ةلانتال ا طرشب لولعم هنأل ةلانتالا ةدم ءاضتنا لبق

 حيحصلا ىلع عيب ةدلونتلا و افرعو ةغل ةيلوت ىه ةلاحا اهنومسىن مننأ ىنلاو

 ء هللا ءاش نا د_ہتعأ هيلعو ذخآ اذهب انأو 1 .اصن ثيدحلا هي درو امك

 اوقفتا ىتلا اضيأ طورشلا تلطب ىلاقالا عيبملا كلذ ىف ةيلوتلا تلطب اذاخ

 لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم كلذ نأل .عيبلا حص ولو ةلطاب ىه لب اهيلع
 ٠ ملعآ هللا و ے زيزعلا باتكلا صنب مارح وهق

 :ةلأسم ٩

 اهعم عيبملا ءاملاو ڵ دحاو ءام نم اهبرب لاومآ ةعبرأ عاب لجر فق
ءاملا اذه ريغ دجي ال عئابلاو برشي ال اهنم دحاو ىقبو لكلا فكي مل



 هىرثش رصاخلل ءالا ريقوت ىرتشملا اذهل لهف ءام هبلا لآ مت 6 كاذ ذا

 ؛ ىرتشملل ءىش عئابلا مزلي ال مآ لاومألا نم

 : ب اوجل أ

 تص ق ىرتنملاو عئابلا نيب ةررقملا طورشلا ق رظن ىلا جاتحي اذه

 اهيف مكحي نأ نكمي الو ةررقملا طورشلا ىضتقم ىلع مكحلا نوكيف عيبلا

 ٠ ملعأ هللاو ؤ امهنيب مكحي وهو ىضاقلا ىلا كصلا 'زذحبلف أ ديعي نم

 ٠ ٩ _ ةل اسم :

 نم. ءام عيب ىف اسأب ىرت له كنولأسي ةيدب نم لصاولا لهآ ةعامجلا
 هغلبم جلفلا ىلع نيد ءاضقل كلذو جلغلل اهم ىصوآ ةقرفتم راثآ مهجنلخ

 ءاملا اذه ريغ نم ةممج لك ىلع ةراب جلفللو ء شرق ىفلآ ىلع فوني راص
 عيبو عمتجملا عاقب ىف حالصلا نوري مهنآ الا ، ةفورعملا ةروباخلا ىهو

 هدهلا لوط ىلعو هل نوضباق سانآ هب صتخا دق هنأل هب ىصوالا قرفغتملا

 طبر دت هنأل هكف ال ءاملا هدب ىف نم ايناثو زيمتي داكي الو مهام ق جمدني

 اذه ءافول عيبلا و نولوقي اذك \ بعص هدي نم هدعق جيرختو هءام هيلع

 ٠ هنم دبال رمآ قحلا

 : باوجلا .

 ٠' هللا ءاش نا كلذب سأب الو حالصلا

 هيقفو اموي نيرشعو دحآ ىلع اسسأتم هنارود ناك اذا جلفل ا ق

نع هبلق ىلع دالبلا لهأ ىلع دلبلا ريبك ماقف فقولاو بئانلاو ميتيلا
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 4 هئام بلق : ةحلصمل اهل نم ىضر نم ىضرف مايألا ة ١ ةعيس ىلع ٥ داتعم

 رثألا هل نم هنأل 6 ' هيلع عقي ىذلا ررضلاب كلذ ق هل ةحلصم ال نم هركو

 .7 هئامب عفتني داكي الو ررضنيو هئام ثلث ىلا عجري ةئالثلاو نارئألاو

 كاذم ىضري ال نمل حصي لهو هدنع نم صقني هدعقو هعيبي ق كلذكو ء هلا

 ذخأب جلفلا ىف لام هل نمل حصي لهو ؟ اذكهو اذهل اذه ءام ىطعي نأ
 حصي لهو ؟ كرانلاو ذخآلا نم ءاضر ريغ ىلع هئام كرتبو هريغ ءام

 الصفم ىندفأ 6 ىرخآ ةداب نم ةحلصم ريغل هرمآ كلمي ال نم ءام ليدبت

 ىف امل هتفلاخمل زئاج ريغ لعفلا اذه انيأر ةيعاد ةلأسملا نأل هلك كلذ نع
 جاهنمو راثآلا بايلو ةعيرشلا سوماق ق ةدوجوم ةلأسملاو نيملسملا راثآ

 ءاملع نم ىواتف ىدنع : لاق اذهب مئاقلاو لعافلا انضراع املو ، لدعلا
 رثأ نم اظفح ىواخغلا كلت تناك نا : هانبجأآف عجرأ الو س رصعلا

 - نيمأل ىبنل ١ ةنسو نييم ١ باتكلا ٥ .7 ى ذلا رثألا دورو عم رظنلل

 . اهحاضيإ كنم وجرنو كيلا ةلأسملا انيهنو _ ملسو هيلع هللا ىلص

 : باوجلا

 دذعاأ وخ هيضنتنت ىذلاو 6 رثألا نم اصن ةلأسملا هذه ظفحأ ال ىنا

 نآ ةرينلا ةرهاطلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا هيلا ريشيو ةيمالسالا ةعيرشلا
 فلس نع فلخ هلتاذتو نينسلا تائم هيلع تضم نأ دعي ليدبتلا اذه لثم

 هلوتنل جلغلا كالم عيمج نم رواشت دعب ةحاباو ضارت نع الا زوجي ال
 بيط نع الا ملسم ءىرما لام لحي ال » : _ ملسو هيلع هللا ىلص

 زوجي ال اذهو . رخآ هكيلمتو هكلام نع كلم عزن هيف اذه ناف ، « سفن

 ق ةحلصم جعلخلا بابرأ نم تاقثلا هابجلا ىآر اذا ام فالخب نذا نودب

 زاوج لخم اذهف ةدناعمو ةرباكم مهضعب ىبأف هنم عيجرلا عزن وأ هرفح

 سوماقلا بحاص نع ةلأسمل ١ ظفحت : لوتنت ثنآو 4 حلاصملا ىلع ربجلا

ه ملعأ هللاو ك ةنيب ةجح ح ءالؤهب ىفكو جاهنملاو ب بانللا او
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 ٩٢ _ ةلأسم :

 مدهت دق جلف فق .نيددعتم سانآ ىلع رايخلاب الام عاب لجر نع
 ما جلفلا ةصح نيرتشملا مزلي ليف جلخلل ىداولا رسكب لخنلا تررذتو
 ؟عئابلا مزلت

 : باوجلا

 عيبملا لاملا ةلغ نم ذفنت اهلك عييملا حلاصمف ةيتاب عيبلل ةدملا تماد ام

 ٠ ملعأ هللاو همنغ هلو همرغ هيلع مرغملا هيلع هدنع تناك نمخ

 ٣ _ ةلأسم :'

 الثم ةرايس ءارش ىف ناطلسلا نم ةصخر هنومسي اميف اساب ىرت له
 ؟ نمثلا نم ناقفتي ام ىلع هريغل اهعيبي نالفل

 ١ باوجل :

 تدجوو هفرعأ ال ءىش اذه تارايسلا ءارش قف ناطلسلا ةصخر امأو

 همرحي ال هللا هلحأ امو ( ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو ) : لوقي هللا
 ضارعألا ميب زوجي الو ضرع ءارشلاو عيبلا نا ىرخآ ةهج نمؤ ع قولخم

 ىق ةلاقالا طرش عيبكو هتجوز قالط عيبك نامع لهأل نيلق لوق ىلع الا
 ضارعألا نود داسجألا ق قدصي امناو س ادج فيعض اذهف لاومألا

 . مل ءآ هللا و

 ناو ؟ اذه ىف بيصيف اذه نم ذخؤي مدلاب ةجلاعملا ىف اسآب ىرت لع
 ؟ هنم ذخآ نمل هنمث ذخآ له هتزجأ

 -ل
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 باوجلا :

 هعدبي زوجي ال امو 6 الصأ هزاوج ىرأ الف مدلا عيب ةزاجا امأو

 هريغل عافتنال ا مرحم هيلع لمتشا ام لكب ناسنالا نأل كلذ ى هنيه زوجت ال

 اهوحنو ةيدهب هيف فرصت وآ ائيسن ىرتسثا نمو ث هيلع زوجي ال كلملا نأل
 ء ةرخآلا ىف مهل قالخال نم هلعفي امناو ةتبلا زوجي ال اذهف هكلم دقف
 ٠ ملع ا هلل ا و

 ٥ ٩ _ ةل اسم : .

 هنمو اهيبأ نم ثاريملاب اهيلا لآ هنم ث دلب ف لام اهل ةأرما ف
 ىوس هنم تنثتسا ام اهجوزل اهلام عيمج تعاب مث ى اهمآ نم هترتشا ام

 5 هترسا ىذلاو هنثرو ىذلا تعاب اهنأل اهعيب ق حرصت مل ةدحاو ةيلج

 ح ۔داا اذه ىف ىرت لهف ةروكذملا ةيلجلا ىوس اهلام عيمج تعاب اهنا تلان لم

 ٠ رجألا كلو اندفآ ؟ضقن نم

 ١ تآ وجل :

 مل ةينالفلا ةبلجلا الا لاملا نم اهل ناك ام عيمج تعاب اهنا تلاق نا .
 ىمسيو ةروكذملا ةبلجلا الا عيبلا نم جرخي ملو ىفكي اذهف . ىف لخدت
.. ملعأ هللاو هيق ضخن الو هنمر عيب
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 ١ _ ةلأسم :

 هحلاصف مهدحأ ةعفسشف ءاعفسش لامللو ىبنجأل الام عاب نميف
 نع لزانتو ميفسثلا ىضرف الثم سثرق ىتئامو هنم ءزج ءاطعا ىلع ىرتشملا
 مزلي امف رخآ ةعفش ءانثألا هذه ىفو س ىرتسشملل عوفسنملا راصو هعوفسم

 ىرت نملا ناك اذا امهنيب قرف لهو ص ىعرشلا مكحلاب انه رخآلا ميفلا
 نب ذخو ةلأسملا هذه ىف حضاولا هجولا انل نيب ى ايبنجأ وأ اعيفست لوألا

 ٠ هيلع رابغ الو هيف هيرم ال ىذلا قحلا ىلا

 : باوجلا

 : نينهج نم اهيف فلتخي مكحلا نأ ةلآسملا هذه ىق ها رأ ىذلا نا

 هنأل هيف حلاصي نأ هلف عيبم ا ةعفش ق قح هل ناك نا ىرنىنملا نآ ىلوألا

 ناو ث هنم هقحتسي هيف هل عزانم ال هنإ ثيح دتعلا سفنب هكلم ف لخد

 قلطمو هؤاطعاو هعيب حصي ال امك لطاب كلذ هحلصف هبف اعيفسن نكي مل
 تداطو ١ وكرن مهلك ةعفشلا ق ءاكرنتلا نأ ملعي نأ لبق هريغل ٥ اما هكيلمت

 دعم ىرتشملا حلاص ناك نا لوألا عيفشلا ق ةيناثلا ةهجلاو اهنع مهسيوفن

 عيبلاك كلذ ناكو 6 هحبر هلو هحلص زاج ةعفشلا قاقحتسا هل مكاح مكح

 مهنم هل ناك نم هبلطب امناو ث لوألا عيبلا ىف انه ءاكرشلا رئاسل ةعفس الو
 اذه هيلع حلاص ىذلا نمثلاو حلصلا ةروصب عقو ىذلا ىناثلا عيبلاب هيق

 مكحلاب ةعفشلا قاقحتسا لبق ميفلا اذه حلاص نا امآو ى عيقسلا
 مهنم ءاسث نم ءاعفشلا رئاسلو ع اهنع لزانتو هتعفسثل كرت كلذ هحلصق
 . ملعأ هللاو ء ايينجآ ىرتشملا ناك نا عيبملا ىف هتعفسش بلطي نآ

 اضيأ عيفش امهدحأ ث نالجر هيرتسثم رهظف هعوفستم عيبب ملع نميف .
؟ هكيرش ةصح ق ةعفشلا هل بجت لهف



 ۔ ٦

 : با وجلا

 لثم ف هيضترأو هراتخأ ىذلاو ، ريثك فالخ ةعفشلا ماكحأ ق

 هتعفست بابسأ نييراسثلا دحأو ادحاو ائيش عيبملا ناك راك نا هنآ ةلأسملا هذه

 ىذلا ك ا مهس ىطعي رخآلا اذه ناف رخآلا ةعفش بابسأل ةيواسم

 عيبملا ناك ٠ همهس هلف اعيفش ناك نمو ؤ نمثلا مي وقت عيفسب هسل

 ىطعآ اهنم اح ف لب ىرانلا ىنعأ اهلك ق عفسشب 7 وهو ةقرفتم ءابأ

 ،لورتأ اهيفو ىنبجعي اذكه ث ةعفشلا هيف هل ام اذه عفش ىأ ذخأو هعفشي ام

 هللاو .هيف اكرتسنا ىذلا ءارشلا كلذ ىف هكيرش ميهس ىراشلا عفشي الو

 .ملعأ

 ؟ انه روكذم ١ ميوقتلا ىنعم ام خيشلا عجور

 ىنعمب كانه ميوقتلا نأل ، باوجلا كلذ ف لاكشا ال هنا : هباوج
 نم هلباقي ام ءازاي هنم طسق لك لعجو مهسألا ىلع هعيزوتو نملا طيسقت

 دحلو ةعطق ىلوق نم معأ ادحاو ائيش عيبملا ن راك نا ىلوق ن نآ عم موسقملا

 تخذؤلل هسمخ نمف ابيضصعت الام اوثرو تخأو ناوخأ ناك اذا امك كلذو

 هتعق.دثف ىبنجآو هبخأل هيمهس نيوخألا دحأ ٤ نامهس 4 لكلو مهسم

 اهلف اضيأ عيفش خالا وهو نيبراشلا دحأ ن عئابلا اهيخآ مهس تخألا

 وآ فصنب نيمهسلا ق كراش ىبنجألا اذه ع ناف طتتف ىبنجألا مهست

 مهسل ا كلذ ةعفاسشلا .تخألا هذهلف لقأ وأ رثكأ وآ نيثلث وآ غبر وآ ثلث

 نيمهسلا نمث نم هطستق هل بسحيو عيبلا كارتساب ىبنجألا بيصن وه ىذلا

 هببصن نيوخألا دحآ عابخ ةوخالا نيب اموستم لاملا ناك ناف ى نيعييملا

 نهس ءازاب عوفشملا ىبتجألا مهس اولعجي نأ ىنغبنيف ةمدقتملا ةروصلا ىلع

 7" لجأل ثورزملا همهس ءازاب ىرتشملا خالا مهسيو 2 ةعفاسلا تخخلا

 ىناثلا عيغسشلا نم لك ىطعي راوجلاب ةعفشلا تناك نا اذكو ةمءالملاو

هخلؤبو :7 رواجي ام عيبملا مهسلا كلذ نم عيبلا ق كراشملا عيفشلا و
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 هرد ىلع نمثلا نم اطسق لكل اولعجيو راجلا وآ كيرشلا ررخ هنع عفديو
 ٠ ملعأ هللاو 6 لودعلا ميوقني ى دارم ١ ذح

 ٢٣ _ ةلأسم :

 ةعفشلا ذخأ باب » : ىق رردلا كلس كباتك ىف خيشلا اهيآ : تلق

 : «اهتوفو

 دقو ال ام 4 امب رت شم و

 دن ام فعضت ربخل ٩ ١ عب اب

 ءاش نمم ميفلا ريخي
 ءادآ ىرتسشا ا مد هعفسشي

 لوألا هبرن_۔-بثم نم د رب ناف

 لمك دلف انه هلل ةئامف

 الطب دك انه ىن اخا ١ ه4٩ عيبب و

 الوا دانتسا ام نمجويو
 ىناثلا هيرتسسشم نم ا سششي ناو

 نا مزلت مث نالاف

 اودازو اور ك نا اذ٩ذحهو

 ١ ود افن _ ١ ام لك اعيمج ١ ودر

 ةعاف شلاب ذخؤي ال ليقو

 . ءاب دق ول لولا نم الا
 ال وأ 4 م عب ه حأا هبلطب

 ال و حت و 1 لوأل ١ نملثل ام

 ل)لمطب دق ه ! 4 عيب نأل
 المهآ دت هعيف نث ىري ىتح



 ام در 4؛نتم ذخؤي نم لكو

 ا موفاف هيخأل دافنسا دن

 ٠ تايبألا هذه نم ةلأسملا هذه هجو انل نيب

 ١ باوجل :

 نأ هل سيل عيفستلا نأ لوألا ، نيلوق ةلأسملا ىف نأ مظنلا كدافأ دق

 مكحيو هب ةارتسنملا اهنمث هل عفديو ع ءادتبا اهيرتسثم نم الا هتعفسش بلطي

 ىف عيغستلا قح قلعتل الصآ دقعنم ريغ هعيب نأل هعيفش ىلا هعيبم درب هيلع

 هلقني الو هبوي الو هعيبي نآ هل سيل دحأل هيف ام ىرتشا نم ناف عيبملا كلذ

 هتعفست كرت معيف لا نآ ملعي ىتح كيلمتلا هوجو نم هجو ىآب هريغ ىلا

 غالبا همزلي ريغلل ةعفش هيف ام ىرتشا نم : اولاق دنم اهب هسفن ةيبط
 مك ءاست نا كلذ دعب فرصتيل مث هيلع دهسئيلف هسفن تباط ناف هعيفس

 ىرتنملا نم اهبلطي نأ معيفشلل نا نيلئاقلا نأ تملع اذه تفرع اذاف ث ءاسن

 مث ىرتسنملا كلذ ىلا نمثلا ىلع ةدايزلا مفد هيلع لعف نا نكل ث ىناثلا

 ىتآ هنآ ثيح هيلع ةبوقعك هولعج مازلالا اذهف لوألا نم اهبلطي مجري

 بلطت ام كنود هل لاقو بلطملا هجو عرشلا هل لهس دق هباب ريغ نم تيبلا

 ولو س كنع دعبي ملو لقتني مل هناكم كيلع هانسبح دق بيرق نم كقح ذخ
 : ود لانق ء هدصق انلبقو هلعف انلطبأ اناف همعزب هايا كنوفو ىراسثلا هدعبأ

 تيبأ نا : هل ليق ث هكردأ الف ىنتوغي الئل ديعب ناكم نم هل عطقل انأ ديال
 كبحاص بلاطف كئارو ىلا دع مث هفعض كرلع ام قوف دوزف كدارم الا

 سلفآ امبرو لوألا ىرتسثملا تام امبرف ةموصخلاو ةبلاطملا ف نعتو كقحب

 هنأو ك اهتئاتتدو ةيعرشلا ماكحألا رارسأ ىلا رظنأ ، مارحلا كلذ لكأ دعب

 . . نامرحلاب بقوع هلجعت نمو لوخدلا مرح هباب ريغ نم رمألا ىتآ نم
. ملعأ هللاو ٠ اعفن انيلع همتآ امو ٠٠ اعرشلا اذه مركأ ام هلل
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 ٤ً _ ةلأسم :

 ق مكحلا باب » نم كلسلا نم ىهو ةيتآلا تايبألا هذه ىنعم ام

 : هعفشلا باتك نم « ةعفشلا

 عيفشلا ىعدا دق نكي ناو
 دمل ا دحجو هءام

 ىرنشثشا ناكام عيف شل اهفغلح

 ارثلا ىل ع ةنيب نكت م ! نا

 ١ م ة نم ط ق معيف ثلل سيلو

 مدعلا ىراسشل او عئابل ١ ) ےعذدا نا

2
 

  

 عقو ام لو ةي عيبلا د حاجو
 عزن دق عيفشلا ناك ام دعب نم

 ىلع الوآ عيش شلا نيبي
 القتنا ثيح ,مم بلا كاذ تويث

 هرك نأام اذا عزنلا ىلع مت

 هرذع دق نكي ملو ىرت سشا نم

 _ جي مل نأ عئابلا فلحو

 : دأل هعاب ام ةنيب

 ١ باوجل :

 لاق نا هانعم ؤ تييلا «© ٠.٠ عيفشلا ىعدا دن نكي ناو » : هلوق

 ىنالفلا عضوملا ف نالف نم ةعفش هيف ىلام تيرتسثا تنأ لجرل عيبغشلا

 وآ رارقا نم عئابلا دنع ام ملعب ملو هرتسنأ مل هيلع ىعدملا لاقف

 ىلع انهف هدنع ام ىردي ال ابئاغ ناك وآ عيبلل دوحج

 نيب ناف س ىرتشملا كلذل ءارثلا توبث ىلع ةنيبلا عيفشلا
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 ناف ى عئابلا هدنع ام فرعي مل ام هل وهف هنمث ىدآو عيبملا ذخآ

 عيفشلا نيبو هنيب ىوعدلا تناك هعوقو ركنأو عيبلا مدع عئابلا ىعدا

 فلحي ةنيبلا عيفشلا مدع نا اضيآ مكحلا اذكو ىرتشملا نع تعطقناو

 قفتا نا امآو ، هاوعد تعطقناو هل ةعفش هيف ام ىرتشا ام هنآ ىرتشملا

 عيفشلا اضنيأ ىعدي انهف ث ءارشلاو عيبلا دحج ىلع ىرتشملاو عئابلا

 دق ناافل نااف نم عيبلا نآ هتنيب تدهش ناف 0 هاوعد تايثا ىلع ةنييلاي

 عيب امي عيبلا توبث دعي هتعفس ذخآ دق عيفشلا نآو ىنالفلا لاملا ىف عقو

 عيبلاب اضيأ هل مكح ةعفشلا لجأ ىق هنم طيرفت ريغ نم نمثلا نم هب
 مهدحأ ىلع انه هل نيمي الف ةنيبلا نع زجع ناو ، اعم امهيلع ةعفشلا و
 هريغل ءارثلا هاوعدب هريغل قح تابثا ىعدي هنألو عيبلا مدع لصألا نأل

 : هلوتتو ف تيبلا ) ٠٠ مسق نم طق عيفشلل سيلو » : هلوذت ىنعم وه اذهو

 عقوبال دحاجب قلعتم ناك ام دعب نم : هلوقف تايبألا رخآ ىلا عيبلا دحاجو

 ىلع الوآ نيبي عيفشلا ناف عيفشلا عزن دعب امهدحأ عيبلا دحج اذا ىآ

 عرف عزنلا نأل عيبلا دعب عتاو هنألو اضيآ عزنلا ىلع نيبب مث عيبلا توبث
 عيف نلا دجب مل نا هانعم فلحو هلوتو هلصآ ىلع الا ىنبي الف توبثلا

 ىنالفغلا لاملا عاب ام هنآ هل فلح عئابلا نيمي بلطو عيبلا توبث ىلع ةنيب

 راكنالاب عئابلا درفنا ثيح كلذو دحأل ةعفش هيف عيفسثلا كلذل ىذلا

 عئابلا ىلع نيميلاب لوقي ادحآ نآ ملعآ الو مدقتت امك هيلع اتتفتا ثبح ال

 غاس ولف رظنلا ىف غوسي الو لب هتبثت ةنيب الو عيبلا دوحج ىلع اقفتا نا
 % ةناهاو اتنعت مهفيلحت اويلطو مهلا ومآ عيب سانلا ىلع ريثك ىعدال كلذ

 .ملعآهللاو

 : ةلأسم ٥

 عيبملا ناك اذاو لوقي فيك ىرتشملا ليكو نم ةعفش دارأ نميف
 ؟ طتف اهعفشي ىتلا مآ لاومألا ةلمج عيفشلا كرديآ ةقرفتم اعطق

 : باوجلا

لاملا ف ىتعفش تعزتنا : لاق ناف دحاو ىنعملاو فلتخت ظافلألا نا



 ت ت ٥©٦'

 نم ههبشآ امو ىفك دتف نمثلا نم هارتسثا امب نالف ليكولا دي نم ىنالفلا

 ىفف اهضعب ىف عيفشلا كردي ةقرفتم اعطق عيبملا ناك ناو ع هلثم وهف ظفل
 . لبقو ى هنمثب لودعلا هموقت طقف هعفشي ىذلا ذخآي ليق فالتخا كلذ
 ( ٠ ملعأ هللا و ع لكلا عدوأ لكلا ذخ هل لاقي

 : ةلأسم _

 عفشف ةقرفتم عطق ىهو دحاو نمثب ةدحاو ةقفص ةعيبم لاومآ ى

 ةدوجوملا لاوقألا نم ةلأسملا هذه ىف مكدنع هيلع لوعملاو لومعملا ام اهضعب

 لهف هئانثأ ىف ىأ عيبلا ةقفص عاقيا لبق ةعفشلا عزن ناك ناو رثألا ىف

 عفشي نأب عيفشلا هبني نأ هل لهف كلذب مكاحلا ملع ناو ؟ ال مأ مات هعزن

 ؟ مات ريغ ىلبقلا ةعزن نآ ضرف عم ىرخآ ةرم

 : تآاوجلا

 لكلا ىف ةعفش بيس هل عيفشلا ناك نا ىنبجعيو فالخ كلذ

 اميف الا ةعفش هل نكت مل ناو ى لكلا كرتا وآ لكلا ذخ هل ليتق اضعب عفسشغ

 عرف اهنأل عيبلا دنع مامت لبق ةعفش الو لودعلا ميوقتب هذخآيلف هعفش

 لاح موصخلا دحأل باب حنف مكاحلل ىنبجعي الو هتوبثو هنحص ىلع

 ٠ ملعأ هللاو هللا دنع ملعلا و اهلبق الو ةموصخلا

 له ع لصألاو عطقلا عيب رخآ اعيب عيب مث رايخلاب الام ىرتشملا ف
 عفري مل ولو تباث ريخألا عيبلا اذه لهو ؟ هيف ةعفش لوألا ىرتشملل
 ؟الوأ هنم رايخلا

( ٢ ج باطخلا لصف _ ٥ م)



 س ٦٦

 : باوجلا

 هل نكي مل نا هيف ةعفش هيرتبشمل ب بجوي الف رايخلاب لاملا ءارش امآ

 لصأ عيب نكلو رايخلاب ءارثلا سفن ذ ريغ ةعفشلا بابسأ نم رخآ ببس

 هنأث ىرايخلا هعيب نم هكاكف لبق ىدنع حصي الو تيثي ال عطقلاب لاملا

 . ملعا هللاو هتلع لاوز لبق لولعملا عيب حصي الو هب لولعم
 ٨ _ ةلأسم :

 تباط نكل ةعفش هيق عيفش كردي لالا ا ذه ناكو هلام عيب دارأ نميغف

 نآ عئابلا ىلع طرتشاو ىبنجأ هارتسئاف ميبلا هيلع ضرع نيح هنم هسفن

 ميف عئابلا ىلع لهف ث امهنيب قفتملا نمثلا ىلع ةدايز عيبلا كص ف بتكي
 نع لئس ول هنآ عم كلذ ىلع ىرتسثملا قفاو نا جرحو مثا هللا نيبو هنيب
 ؟ ةعفسش هبف تبجو اذا اصوصخ ةعقاولا ةقيقحلاب ربخأل نمثلا

 : باوجلا

 ىلع سيلدت كلذ نأل عاب امم رثكأب عيبلا كص بتكي نآ عئابلل لحي ال

 عيبل ا كص كيرشلا كلذ ىريف عييمل ا كلذ ىف هريغ هعم كرشب نأ ىرتشملا

 اهدخو نهذلا ةدايز ر اهيق حداق رومألا هذه لكو ةحبارم هعيبي دقو هنقدصيق

 بت ا نآ فتاكلا رمآ هنآ الا عئابلا ىلع ةلاسملا ق نكب مل ولو ررضو ررغ

 او مارح فذكللاو بذك 77 نأل زاوجلا مدع ق ىفكل عقاولا فااخ

 . ملعأ

 ةعفشلا بلط نع ىخ ١ رت عيبل اب ملع 1 و عيبق ل ام ق ةعفش هل نميف

 ةلادب مث نونسو روهش تضمو نا ا ةعوفشم ةلغ ىرتشملا ذخآ ىتح

٠ ةضاملا نينسلا ةلغ هل له تتش هي ناو هل تمشت لهف ةعفشلا ذخآ



٠٦٧٢ 

 باوجلا :

 اهبلط نع رخأتف هتعفش ميبب ملع نميف رثألا ف فالتخالا درو دت
 رذع ريغ نم ىناوت اذاف روفلا ىلع بلطلا بجي : ليق روفلا ىلع اهعزتناو
 اهتوف فاخ ةضيرف الا ىلصي نآ هل سيل : اولاق ىتح هتعفست تتاف دتف

 ملعلا دعب مايأ ةئالث لجؤي : ليقو ث ةقراسثملا رثكأ لوق وهو عزنلا لبت

 ء مايأ ةعبس : ليقو ث دابع نبا نع لتنيو انيحص نم ةبراغملا رثكأل وهو
 بحاص راتخم هنظأو ، نينس ثالات : ليقو ، ناتنس : ليقو ث ةنس : ليتو

 وأ اهكرتب حرصي مل ام نامزلا لاط ولو كلذل تقو ال : ليقو ، حاضيالا
 مداتتو ءاش ىتم هبلطي هل قح اهنأل اضرلاو كرتلا تارامأ هنم ريظت
 اهتلغ هلف ةعفسشلا توبثب عيفسشلل مكح اذاو ، قوقحلا لطيي ال نامزلا
 كلذ لبق هنامض ف لاملا نأل ىرتشملل كلتف هلبق ال مكحلا دعب ةكردملا
 ا:لصخل ةعبات ىمف ةعفشلا توبث لبق هل حيحص عيبلاو نامضلاب جارخلاو
 هللاو هعبتت ىهف لصألا عم عاتبملا اهطرتسشاف عيبلا ليق تكردآ ةلغ الا

 ٠ مل آ

 ٠ ١ _ ةلأسم :

 ناو » : هصن ام ىرتسشملاو ميفسثلا ىواعد باب ىف حاضيالا ف دجوي
 هيلع نأل ةنيبلا ىرتسثملا ىلعف نمثلا رادم ف ىرتسثملاو عيفستلا فلتخا
 امهفالتخا نكل امهتافتاب تباث ءىش نايب هنم كلذ نأل ربخلا هيزجيو كلذ نايب
 ىذلا وه هنل اضيآ نيميلا هيلعف ىرتشملل ةنيبلا نكت مل ناو رادتملا ىف
 ىف ثحبلا ةروصو كرت ءاسث اوذخأ ميفلا ءاسن ناف فلح ناف لعفلا رشاب

 ةئامب لوقي ميفسلاو نيتئامب تيرتستا ىرتسثملا لاق ول نآ ةلآسحلا هذه
 حازي لهف لوقي امك عيبملا كصب ىتأف لوقي ام ىلع ةنيبلا ىرتشملا انبلاطف
 ليق امك بتك بتاكلا نا الثم عيفشلا لاق اذاو ، انه ىرتشملا نع نيميلا
 ىلع انه نيميلا نا :متلق ناف كلذ ىلع ىرتسملاو عئابلا ث الات دتو هل
 دجت ةمهتلا هذه نا : انلق ، عيفشلا اههجو ىتلا ةمهتلا ببسب ىرتشملا

 



 ب ٦٨

 ىرتىنملاو عئابلا هلوقي ام ىلع نادهشي نيدهاشلا نأل نيدهاشلا عم ىتح

 ارهالن نمثلا ةدايز ىلع آلامت اميهنآ امهنم نكمي ذا امهل هارهظآ ام ىلع

 عيبلا كصب ىرتشملا نع نيميلا حزن مل نا امهتدامس ىف ةدئاف ال ذئنيحف
 ىرن ام اريثك ذا ث اهلاح ىلع عيفشلا ةمهت تيقب اذا نيدهاىنلا ةداهشب وآ

 ء لوقي ام ىلع نيميلا ىرتشملا نومزليو ميبلا كص نوربتعي ال ةاضقلا نآ
 عم نكمت امك ةسلادملا اهعم نكمي ذا عيبلا كصك الا نيدهاشلا ةداهنش لهو

 ٠ ةدافالا وجرآ كصلا

 ١ باونجل :

 ةلآسملا نكل هريغ لوقي اذكو هسفن ق حيحص قح ح اضيالا مالك نا

 بلط هنأب طقف ىرتشملا ىلع هاوعد عيفشلا هجو اذا اميف ةضورفغم انه

 : هلوت كلذب رعسي امك رمألا سفن ق ميبلا دنع هيلع مقو ام ىلع ةدايز

 ةنيبلا هيلع ذئنيحف امهعم عئابلا كرشي ملو ىرتشملاو عيفشلا فلتخا
 مئاق كصلا نأل كلذ ىف ءاوس نيدهاىنلا وآ دوهشلا ةداهستو عيبلا كصو

 مدع دنعو ؤ امكح اربتعم ناك اذا ةيلاملا ماكحألا عيمج ىف ةداهسنلا ماقم

 رايملا هنل هنيمي عم ىرنتشملل لوتلا اضيآ كلذكف ڵ درهسشثلا وآ كصاا

 فلح ناف هدي ىف وه امنا همصخ دي ق وه سيل ءىش ىف هاوعدو ت لعفلل

 اذا امآ هسغني ىرتىملاو عيفسثلا نيب اميف اذه س كرتي وآ ذخأب ميفستلاف

 هدايزلا ىلع ائطاونت امهنأ اعم عئابلاو ىرتسثملا ىلع ىوعدلا عيفسثلا هجو
 نم هتح تيوفت دصقب عيفشلا ىلع ائلامتو عيبلا هيلع عقو امع نمثلا ىف
 امهنأ اعم امهيلع نيميلا نآ وهو رخآ مكح اهلو ىرخآ ةلآسم هذهف ةعفشلا

 قوف رهاظلا ق داهشالا هيلع عقاولا كصلا ىف ررتملا نمثلا نم ارهظ ام

 ىلع ىوعد هذه نأل رمألا سفن ف امهنيب اميف هيلع اقفتاو هارمضأ ىذلا
 نيميلاو ى كوكصلا الو تاداهشلا هيف ديفت ال بولتلا ف ىفخم رمضم

 ديفت ال ةينظ ةداهشلا ىنعآ اهنكل لاح لك ىلع نيلدعلا ةداهش نم ىوقأ

 نايعلل اهزاريا نكمي ىتلا ةرهاظلا رومألا ى عراشلا اهربتعا نكل نظلا الا

. ملعآ هللا و مهمالك نم ىل رهظ ام اذه



_ ٦٩٦ 

 . ىلاعت هللا هاقبأ هباوج نمو :

 ةعفشلا ىف اهل قح ال نأ هل تفرتعا كلوتف ةعفشلاو ةأرملا ةلآسم امأ

 ةعفسشلاف اهعوفسشم ىفف ةعفشلا تويثب مكاحلا مكح نآ دعب هنأل كلذك وهف

 يكلم ىف نآلا ىلا ىقبو عوخمملا مكاحلا اهكلم امناو كلمي ال ثدح
 © كنملل ةلقنملا تاجارخالا هوجو نم هريغ الو رخآ دتع اهنع هجرخأ ام

 ىلع نتما هللا نا كلوق امأو ءىشب سيل قح ةعفشلا ف ىل ىب ام اهلوتو
 5 كاذك رهف هوحنو عيبب هدي ىف اميف فرصتلا لكلو ءارلاو عيبلاب هدابع

 نهثب عوفشملا كلذ هعيبت نأ اهنم بلطو اهناكم ىف اهدصق لجرلا نآ ولف
 تاقنلا بتاكلا ىآ دي ىلع اوبتاكتو كلذ ىلع اوتفتاو اهاضرب نيعم مولعم

 هبه وأ ةلاحا ىلع اودقاعت ول اذكو ث هيف مالك الو اتباث امات اعيب كلذ ناكل
 مل نكل ى لالح زئاج هجو كلذ لك سفنألا بيطو ىضارتلا ىلع اهوحن وأ

 اولعف ام اولعفو لاق ام هدنع لاقو ىلاولا ىلا دصق لب كلذ نم ءىش نكي
 ةأرملا نم عقي مل كلذ عمو هلوسرو هللا هاضري الو عرشلل فلاخم وه امم
 عينصلا نم هتركذ ىذلاو س نآلا ىلا اهريغ ىلا هلقنيو اهكلم جرخي دقع

 ملعأ هللاو اهودده مهنأو هلاق ام حص نا ىضاقلا هركذ امك ىلاولا دنع
 معنف ةعفشلا ديرأ ال انأ تلاقو ليكولا لعف تدرول كلوق امأو ، كلذب

 هاركا الو ديدمت الب ارايتخا ةعفشلا نم اهسفن تباطو اهليكو لعف تدرولا
 مالك .نمض ىلع مكحن انه نحن نكل هيف مالك الو زئاج كلذف دحأ نم
 حقو نمل لاؤسلا تابثا ىغبنيو هضيقن لب كلذ همالك ىف سيلو ىضاتلا
 . ةدئافلا متتل امهف اهمهفو ةيضقلا ف

 ٢ - ةلأسم :

 نيب عقاولا فالخلا ببس نع كلاؤس امآو : باوج ةقيقحلا ف ىهو
قاقحتساو ةعفشلا ىق ءاهقفلا قلطم نيب لب بهذملا لهآ نم ءاهقفلا



 ۔ ٧٠ س

 هذه ف دجوي .ال هنأ ملعاف بلطلا ىف ىخارت اذا هنع اهتوفو اهايا عيفشلا

 دجوت وب هفالخ زوجي الف هيلع لوعي ةنسلا وأ باتكلا نم صن ماكحألا
 لحم وهف كلذك ناك امو ث ةلالدلا ةينظ رمألا رهاظ ىف ةضراعتم تاياور
 نآ ىلا قارعلا لهآو ةفينح وبآو ىعفاسنلا بهذف س داهتجالاو ىأرلا

 عم عيفشلا بلطي مل ناف بلطلا ناكماو ملعلا دعب روفلا ىلع بجي اهذخا
 اولجآو ص هرايتخاب هل اعيضمو هتح اكرات :دعو هتتاف نيطرشلا نيذه دوجو

 هللا ىلص _ هنع ىور ام كلذ ىف مهتدمعو ع اطايتحا مايآ ةثالث كلذ ى هل

 قحل ليطعت هيف ريخأتلا ناو « لاقعلا لحك ةعفشلا » : _ ملسو هيلع
 ررض كلذو ص هارتسثا اميف هوحنو حالصالاب فرصتلا نع هل عنمو ىرتشملا
 توفت ال اهنأ ىلا ةنيدملا لهآو كلام بهذو س عرشلا ىف عونمم ررضلاو هل

 هياع هللا ىلص هلوقب مهلعل نيجتحم ىخارتلاو توكسلاب عطقنت الو
 هلطيي ال قحلا ناف اقح كلذ ناك اذاف : اولاق ع قحأ رادلا راج _ ملسو
 ٨ اكران تكس هنأ هلاوحأ نئارق وأ هرارقاب ملعي ىتح تكاس توكسح

 ولو كلذ ف ةدم ال هنأ ىورف هتوكس ةدم ى كلام نع ةياورلا تفلتخاو
 ةعيس ىلا ولو : لاتق هنآ اضيآ ىورو ةنسب كلذ دح هنأ ىورو نامزلا لالح

 نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا فالتخا ىرج اذه ىلعو خ ماوعآ

 نم هسشنم نيينامعلا انباحصأ دنع عورفلا هنتف لصآ ناك املو س مهدعب

 \ هدعب نمف ةديبع وبآ اذكو ث ابرصب ديز نب رباج مهماما نوكل قارعلا
 امآو انموتت نم نييقارعلا بهذمل ةقفاوم عورفلا : مهيبواتف رثكأ ىرت اذهل

 نم ةبراغملا لجو برغملاب اراشتنا رثكأ كلام بهذم ناف ةبراغملا انباحصأ
 هتتذلا عورف ف مهتعباتم انباحصأل غاس كلذلف ث ةيكلام ةيضابالا ريغ
 ةيرظنلا ماكحألا ى ةترافم الو ةحاشم الو اهحيجرتو اهتتح نوري ىتلا"

 هللاب الا ةوتت الو لوح الو باوصلاب ملعآ هللاو ىدنع اذكه ةيداهتجالا
 . ميظعلا ىلعلا

 ٢ _ ةلأسم :

 ةودبلا ةداب نم برشيو لجرل لاه ف ڵ كرمع هللا لاطأ « لوتت ام
لاملا نيبو اثلاث الام ىقسيو هنم جرخيو ايناث الام ىقتسيو هنم جرخيو



_ ٧١ 

 كلذ ىف ةعفشلا ةوديلا نم ال وأ برشي ىذلا لاملا بحاصل لهف ڵ ثلاتلا

 . باوثلاو لضفلا ليزج كلو باوجلاب انيلع دج ؟ ال مآ عيبملا لاملا

 : باوجلا

 نئنو لكلا نيب عقاو ءاملا ىف كارتشالا نأل ةعفشلا هل ةفصلا هذه ىلع

 نم كفني ال ءالؤهف اعم ةودبلا بحاص نايتقاسي نيريخألا نيلاملا ىكلام
 ءاكرشلا نيب ررضلا عفد لجأل ىه امنا ةعفستلا ةيعورسمو امهيلك رارضأ

 ىرتشملا هحلاصف ث هتعفش بابسأ هل هيف ترفوت الام مفتسثا لجر ف
 لخ ىرنشملا نم ةدودحملا مهاردلا ذخآو هنعفش عيفسشل ف أ ضفرو مهاردب

 هدلع مرحت مآ هنعف ش نع اهذخأ ثيح عيفشلل الاإاح مهاردلا هذه ىرن

 ؟ ىرنتشملل اهدرب مكاحلا ه ريجب لهو 6٨4 هنم اهذخأ نمل اهدر مزليو

 : باوجلا

 هتاقحتسا وهو اعرش هل تباث ىلام قح نع اهب حلاص هنأل الالح اهارأ

 ٠ ملعأ هللاو ، عجر اذا مكحلا ىف ىرتشملا هيلع اهكردي الف ةعفنلا

 ىف اهبلط وأ اهبلطو هنطو ىلا عجر اذا ةعفسث رحبلا مطاقل لهو
 ٠ ىن دفأ ؟ فرااخلا دوجو عم كلذ ق مكلمع هبلع ى ذلا امو ؟ ال مآ ٥ رفسح

 : باوجلا

 دنع اهبلط اذا هتعفست كزدي هنأ ىنبجعيو كلذ ىف فالخلا تملع دق
ء ملعأ هللاو ة قؤوتتحلا توفث ال :راقسلا :نأل هرقسن وأ هعوجر



 ٥ _ ةلأسم :

 هيف ةلانالا ىرتسثل له ، عطقلاب عيب مث ةلاقالاب اتيب ىرتسثا نميف
 ؟ال مأ ؟ ةعفش

 ١ بآ وجل َ

 تبثي ال ىناثلا عيبلا نأل عيبملا كلذ ف ةعفش تبثي ال ةلانالا ميب

 ءاملعلا نم نيققحملا دنع اذكه ، لوألا ىلاق الا ميبلا نم هكف لبق دنعني الو
 ىلع ناعتسملا هللاو س نامع ق اننامز لهآ ةماع هيلع امل افالخ لاونتآ هبو

 ةرم هعيبي نأ هل ديزل ءىشلا عئاب نأ متعمس لهو ث هلهأو ملعلا باهذ

 طيلختلاو حيبقلا ىمعلاو حيرصلا لهجلا وه ىرمعل اذهو ، ورمعل ىرخآ
 ٠ ملعأ هللاو ناعتسملا هللاو اهعورفو ماكحألا لوصأ نيب

 ٦ . ةلسم :

 عطقلا ىرتسثمل لهو ؟ عطقلاب عيب ام ىف ةعفش ةلانتالا ىرتسشمل له

 ؟ اضعب هضعب عفشي ةلانالاب عابملا لهو ؟ ةلاتالاب عيب ام ف هعفش

 : باوجلا

 نم كفي مل ام ةلاتا الو اعطق رخال هعيب حصي ال ةلانالاب ميبملا نا
 ف نيترم نوكب ال دقعلا نأل ةلأسملا هذه ىق ىدنع قيقحتلا وه اذه ح لوألا

 ٠ ملعأ هللاو ح لوألا دقعلا كفم ىتح دحاو ءىش

 ١٧ _ ةلأسم :

 اذاو ئ لاملا عفشي ءاملا له ى لاملا كلذ عيب مت لام نع ءام عيب آ

ةعفشلا ىف قحأ ةددعتم بابسأب ىلدملا لهو ؟ كلذك له ءاملا مث لاملا ميب



 ١ باوجل ّ

 عيب مث ضرألا نود ءاملا و ءاملا نود ضرألا عابف ءامو ضرأ هل نم

 ابابسأ دجو ناف مكاحلا رظنيلف كلؤس ظفل نم مهفي امك لوألا دعب رخآلا

 امهنوكي امآ كلذ لثم ق فلتخت رومألاو ح الف الاو اهب مكح ةعفسنلا ىضتقت

 ٠ ملعأ هللاو ء كلذب ةربع الف دحا و كلامل اناك

 ٨ _ ةلأسم :

 اذه ىف ةعفشلا نوبلطي سانأ مانتف هدالوأ نم دلول الام عاب لجر ىف

 ؟ هيف ةعفسثلا مهل له لاملا

 . باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ع هيف ةعفش ال نأ انبجعيو ، فالخ كلذ ىف

 ىقست ىتلا لوصألا نم ىش عيبو ع ةرجاز رئب ىف ةكرش هل لجر ىف
 امع ةدعاب ةعطق عيبملا اذه ناك نأ تيآرآ ؟ هيف ةعفش هل له رئبلا هذه 7

 بجوم هل نكي ملو ص رئبلا هذه نم برشت ىتلا ةكرشلاو ، ضرألا نم

 انتفأ ؤ , ىبنجألا ىأ كيرش ريغل عيبلاو ، طقف رئبلا ىف ةكرشلا الا ةعفش
 ٠ رجألا كلو

 : باوجلا

 مشب عفشي ' رئدلا ق .كرشلا ن را اهركذت ىتلا ةفصلا هذه ' ىلع

 رگدلا رئبلا ةكرشف ح غيغمشلا ضرأ نع نع عيبملا د دعابت ولو رخآلا ضعبلا عاب أم

٠ ملعأ هللاو ك عفشي مل ام ةعفشلل 7 ىفكت



_ ٧٤ _ 

 ٠ _ ةلأسم : ,

 نكي مل ام هل ةعفش ال رحبلا عطق ىذلا بئاغلا نآ رثألا نم درو اميف

 اهذخآ اذا هتعفسش هل نا ملعلا لهآ ضعب لاق دقو ء ايلاو .وأ ايزاغ وأ اجاح

 تيوكلا بئاغ لهو ؟ حيحص لوقلا اذه له ث لودعلا دنع ناك ثيح هتبيغ ق

 دعي امبرف ؟ كلذ ىف قرف امهنيب مآ الثم رابجنز بئاغك دوعس نبا ةكلممو
 ؟ ىرن اذام مأ لصفنم كلذو نامعب الصتم ةكلمملاو تيوكلا بئاغ

 ؟باوجلا ,

 قوقحلاو ميفسشلل قح ةْفسثلا ناف ىدنع حيحص ىناثلا لوقلا اذه

 كلذ ريغ نيبو وزغلاو جحلا رفس نيب اقرف ىرآ الو رافسألا اهلطبت ال
 تيوكلا زفسن مغن ٠ هعوفستم عيبب ملع ىتم هتعفست هلف ةحابملا رافسألا نم

 . ملعأ هللا و , ءاوس ىلع هريغو

 ١ _ ةلأسم :

 ةعفشلا بجوم . اولمج اذاو ؟ هيف ةعفشلا مهل له .ء فوقوملا لاملا اذها نمب

 آ ؟ مهتعفش لطبب .ىدامتلا , اذه لهف اوعشنم اهيجوم اوملع ىنح. اودامتو

 ٠ ` . ٠ ٥2 ٠ ٠ ٠ . : ه ٠ ٠ ٥ 2: ٠ : . . : ,
. ١ . . - ٠ ٠ 

 تأ وجلا ٠
٠ ٠ “ ,. , ١ 

٠ , ٠ 

 هعوفسم نوكتف عابت ال اهنآ امك اهلوح تاعييملا عفشت ال فاتوالا ن

 راجلأ"نعؤ كێيزسئلا نع ررضلا عفرل تعرش امنا ةعفسثلا نألو راجا
 عفرت , للع ىهو, اهتايعورشم. للع هذه كجلملا محازت مفوخ كلاملا قصالملا

 مهسفنأ ,نع .ند ءعقدي كلملا ناف هتلع عافتراب عفتر مكجلاو بانقوألا,منج _

. - .: : ملعأ هللإوراؤه ّ ماكحلا اهنع عفدت فاقوألا و



 ٢٢ . ةلأسم :

 لاملا عفش ميتيلا غلب املو ليكولل هعوفشم ميبف ليكو هدنع ميتي ف
 ؟ هيف ةعفنلا هل لهف

 باوجلا . ٤

 ىلا جاتحي كلذ وحن وحنو تويبلاو ىضار 1 لوصآ ق عفشلا رم

 مكاحلا فقو اذاف فيرشتلا عرشلا ماكح نم اهيف رظنلاو " 7

 دعب عفشت الف هريغ نم اهب قحأ هآرو نيعم صخسنل ةعفشلاب اهيف مكحو
 ٠ ملعأ هللاو ترصق وأ ةدملا تلاط مكحلا كلذ

 مايآ ةثالث هنعفسش بلط ىف عيفشلل بفسثلل عسوي هنا لوق رثأل ا ىف دجوي له
 به ذم تملع دتو 6 ةرصم ١ عيبك ثرداانثل ١ سفن ق هتوكس هرضي ال ى آ

 عيسوتلا ةقراشملا رثعم انل لهف ؟ اهمف لاهمالاو ةعشنلا عيسوت ىف ةمراغملا

 ؟انئاملع نم كلذك

 . باوجلا

 عئاس وهو قيضنلا و عيسوتلا ىف اهيف فالخلا تملع امكف ةعفشلا

 ىلع لدي ام ةنسلا ق دجأ ملو تركذ امب ذخألا قبضبي ال ىدنعو ء عئاذ

 هنف نودنتسي ام ملع هللاف نوينامعلا انباحصآ هكلس ىذلا قيضتلا اذه

 5 ٠ ملعآ هللاو ةجح ظفح نمو

 : ٢٤. _ ةلأسم :

 دحب مث عاتبملا هلصاتساف اهتدم تضم ,ىتح ةلاقالاب .هلام عاب نميف
ك الثم : رخ 7 عيفشو ةعفشلا فايس ن نم بيسي ةعئاب هعقشق رخآل هع 7 ةدم



٧٦ 

 نم هقلطأ ام دعب هيف ةعفش لاملا مئابل له ث ةلأسملا هذه نم ثحبلا ىزغمف
 نم عن ام الف هبرتشم نم عيبل اب هدا رآ ول ذا هعفشي نآ قحل ا هل مآ هدب

 ٠ ءازجلا نسحأ كبزاجب هللاو ةلأسملا هذه نم قحلا هجو انل نبي 4 كلذ

 ؟ با وجل أ

 هعاب ىتنم لام عئابل ةعفشل ُ ذلا بوجو وآ زا وج نم انه عنام ال

 ٠ ملعأ هللاو ى هل تبث نا ةعفسثلاب هذخأ هعئابلف ىرخآ ةرم هيرتشم

 ٢٥ _ ةلأسم :

 نهف اببس مهلقأ ةعفشلا ذخأب قبس دقو ءاعفش ةدع لاملل ناك اذا

 نوتوافته مهو دحاو تقو ف لكلا عفسث ناو اببس رثكألا نه اهب قحأ وه

 ؟ توافتلا ردنتحم الو ع ١ رمس مهلك لهف ةرضمو ةعفنمو ةرثكو ةلق بايسلا ق

 ١ بآ وجل :

 ىننعأ قحأ وه ليتق س فالخ كلذ ىفف اببس مهلأ ةعفشلا ىلا قبس نا

 لكلا ىلع كلذ مدتمف مساقم ريغ اكيرش هريغ ناك نإ الا لاح ىلع قباسلا
 عفسش ناو ص هريغ قبس ولو ةرضمو ابابسأ رئكألا رضألا اهب قحأ : ليقو
 ناو اضيأ قباسلا فالخلاف بابسألا ق نوتوافتم مهو دحاو تقو ق لكلا

 ٠ ملعأ هللاو مهنيب اهومستقا بابسألا ىف اوواست

 نيمأل ا ةتخثلا عم هليكو وأ عيفشل ١ نم ةعفشلا ع زن ةجح موقت له

 مكاحلا دصقي نآ اهعزن دارآ نا همزلي مآ هدلب ىف امكاح كردي مل اذا دحاولا

١ ؟ دحاولا كلذب اهيف ةجحلا موقت الو هدلب ريغ ىف ناك ولو



. ٧٧ 

 ؟ باوجلا

 ىبآ ناو هسفن ىرتسثملا نم نوكي نآ ةعفشلا عازتنا ىف لصألا نا
 مل ناو همكاحيلف هيلع عفريل امكاح دصق مث نيدهاش هيلع دهستأ اهميلست
 ىناوت الو رصق ام هنأ عيفشلا لوق لوقلا نأل ىفك ادحاو ادهاش الا دجي

 ٠ ملعأ هللا و عيبلا ربخ هدنع حص نآ دعم

 ٧ . ةلأسسنم :

 ]عيفسنل خسشلا ذخأف نايئاغ ىرتشملا وهو اراد وأ الخن لجرلا عاب اذا

 فلتخملا بئاغلا ةعفس باي نم هذه له ء عيبملا دالب ىف رضاح وهو هتعفش

 ؟ بئاغلا ال رضاحلا ةعفش باب مآ اهيف

 باوجل أ

 دلي ق عيفشلا نأل بئاغلا ال رضاحلا ةعفش باب نم ةلاسملا هذه نا

 دعي عف نأ ١ ذاو 6 كلذب ة ربع ااف ٥ رفس ق هعاب دمت عئابلل ناك ولو عيبملا

 ملعلاو ىدنع ام اذه ع ةعفشلا هل لب هل ةعفش ال نأ لئات الف الاح ملع ام
 ٠ ىلاعتو هناحبس هللا دنع هلك

 ٨ . ةلأسم :

 دارآو رخآلا جوزلا هدارآف الام ىبنجألا امهدحأ عاب اذا نيجوزلا نع

 ؟ كلذم قحآ نم هتعفش عيفشلا

 ّ باوجلا

 اهيف رخكال نيوبألا دحأ عاب امو نيجوزلا دحآ عاب ام ةعفش نا

:لوتب مهضعب 4 رخآلا جوزلاو عيفشلا هدارأاف ىبنجأل عاب اذا اذكو فالخ



 . ناف امهريغك فألاو جوزلا ن ا لوقب نم مهنمو كلذب قحأ فألاو جوزلا نا .

 انأو ى هل مكحلا ن ا ناك اهيايسأآ نم ء .ىش دجو ناف بايسأآ اهلو قح ةعفشلا

 . ملعأ هللاو ع لوذلا راتخأ

 نيح وأ دقعلا نيح ؟ عيفشلا اهقحتسي ىتم ةلاقالاب عيب ام ةعفسث نع
 ؟ ةدملا ىضم

 : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ةدملا ءاضقنا دنع ةعفشلا قاقحتسا نآ ىدنع راتخملا نا

 ٠ _ ةلأسم :
` 

 ذ 7 الف لتننب ام لك نا ( عويبلا ق ماسبلا درولا بحاص هلات امع

 ؟ كلذ ىنعم ام « لقتني وهم لقتنب الام لكو

 : باوخجلا

 تفرع اذا كنا سانلا ىديآ ف ةلتتنملا ضورعلاك كلذ ريسفت نا

 هل هنا : لاقو ورمع دي ى هتدجوف ديزل الثم رجنخو فيسك التتننم اضرع

 ءاج نآ الا ديزل هنآ هب مكحا و هقدصت الف هل هبهو وأ ديز نم هارتشا هناو

 الا لتتنب ال لقتنملا نوك ىنعم اذهف هايا هبهو وآ هنم هارتشا هنآ نايبب

 ؤرمع دب ق هتيأر مث دبزل الصآ تقرع اذا كناف لوصألا امآو ح ةجحب

 مكحاف ة زايحلا ةدم تضم ىتح هكلم ىق كلاملا فرصت هبف فرصتيو هزوحي

 ٠ ملعآ هللاو ، لقتنب لقتنملا ريغ نوك ىنعم اذهف هل هنأ همي

 : ةلأسم 1

قصالملا امخدخآ رادج قو رخكال قصالم امهنم دحاو لك رهظ نيتيب ى



_ ٧٧٩ 

 ؟ رخآلا ىف ةعفش نيتيبلا نيذه نم دحاو لك بحاصل لهف قورم رخال

 : باوجل أ

 ىناثلا ىلع نكب مل نيتيبلا دحآ مده اذا ناك نا هذه كتنفص ىلع

 عافترا دنع راوجلا الا 77 ىقب امو ةعفترم ةرضملا فق ةعفضشلاف ررض

 . ملعآ هللاو ةرضملا

 ٢٣٢ _ ةلأسم :

 رايتخا ليلدو اهديدجتو ةعفسشلا ىف ةدوجوملا لاوقألا هجو ام

 ىلع لهو س لاقعلا لحك ةقراشملا انباحصأو تاونس ثالات ةبراغملا انباحصأ

 ةعفستلا لطبت ال وآ عبسك ةراتخملا ريغ لاوقألا ىنعأ ؟ مويلا لمع عيمجلا

 ؟السصأ

 ١ باوجل :

 ضعب ث اهيف اوفلتخا انه نمف ةماع تدرو ةعفسثلا ىف ثيداحألا نا

 . صصخم اهدري مل ام مومعلا ىلع اهلمح ىلوألاو اهمومع ىلع اهيرجي
 ملعأ ال نآلا ىلا انآو ، لمعلا دارآ نم ىلع بجاو صصخملا نع ثحبلاو

 رصاق انأو داهتجا ةلأسم ةلأسملا لوقأو اهمومع ىلع اهلمحف اصصخم اهل
 ءىطخي الف نيملسملا لاوقآ نم لوقب لمعف دهتجا نمو داهتجالا ةجرد نع
 ٠ با وصلاب ملعأ هللا و داهتجالا لهآ نم ناك نا هيف

 ثيح ٢٥٥ ص راضملا قرص يباب ق كلسلا مكباتك ق آرقآ ثنك ىنا

( ( 59 : تلت



_ ٨٠ 

 م اوابيئاغ ناك اذا امأ
 م ١ ٠ دق ل .م ٠ الف 1 . ! . . :

 بلط نع هنم توكسللاك كاذو
 بجو عيبل اام دعبي نم هنعفسش

 : تلق نآ ىل

 عيمجلا ىف توكسلا ىرأ الو
 عيفسنلاب قوقحلا لشطيي

 توكسلا قو ثدحلا نع توكسلا ىف تيواس كنأك كلذ نم تمهف دتنف

 لب۔خلا ررض ىف توكسلا ىف امأ دحاو مكح امهالكف ةعفشلا نع
 تححص دقو ء هتيكح فالخلا ناف رمث نأ ىلا راجلا ىلع
 مولالدتساو هلثم نيقي الا هليزي ال نيقيلا نل ثدحملا رضي ال نأ توكسلا ف
 مدعف ث كلذك ةعفشلا نأ ىلا ريسثت كنأكو ىنظ رمأ وه هتوكسب اضرلاب
 ةبراغملا انباحصآ ناو ىنظ رمآ هتردابم مدع نع هتعفسش نع عيفشلا ةبغر

 تقولا ىضمب قوقحلا لطبت الو قوقحلا نم قح ةعفسثلا نأل مهبهذم وه
 اولوأتو ملع اذا هبلط مدع عم توفت اهنأ موبهذم ةقراسثملا انباحصأ نآ الا
 ملع اذا ةلفانلا ىلصي ال : اولاق ىتح « لاقعلا لحك ةعفشلا » : ثيدحلا

 نوكي امو ى طقف ةبراغملا دنع صيخرتلا اذه لهف ، ةضيرفلا ىلص ام دعب
 هارت امو ث انباحصأ ضعب نع دجوي صيخرتلا اذه مآ ثيدحلا مهليوأت

 ٠ هب اندفآ هللا ءاس نا

 ١ باوخجل :

 ديرأ ال لوقي ىتح ىدملا لاط ولو اهبر توكس اهلطبي ال ةعفشلا نا
 اذكو معيقسثلا ىلع ضرعي نآ _ ابدن : ليقو _ ابوجو ىرتشملا ىلعو

 اصقش عيبي نأ لجرل لحي ال » : _ ملسو هبلع هللا ىلص _ هلوقل ع عئابلا
 لحلا مدعف كرت ءاش ناو ذخآ ءاش ناف هكيرش ىلع ضرعي ىتح راد نم
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 هناف ابئاغ كيرشلا ناك ولو بدنلاب ، لوقي نم مهنمو ، بوجولاب رعشي
 5 كلذ ىف ءاملعلا لاوقأو ثيداحألا نم اموهفم حجرأ هارآ ام اذه ص اهي رظتنب

 ىلع تتقانو اسورغ سرغ اذا راجلا ناف راضملا فرص باب ق كلذكو
 ىأر اذا ىتح كلذ همزلي هنأ ءايح وأ ةارادم راكنالا نع تكسو هراج
 هعمسن انا فئانلا رمثأ ام دعب ركنأ مث ىوعري ال راجلاو هيلع دتشي ررضلا
 رامثالا دعب ررضلا تبثي مهضعبو ء ىراتخم اذه ث هيلع تبثن لوقن الو
 رئاسو ةبراغملا انباحصأ بهذم اذهو ث ةعفسثلا فو هيف دوجوم فالخلاو
 ثيدحلاب نيلدتسم كلذب نولوقي الف نامع لهأ امأو ةعبرألا بهاذملا لهأ
 هاور هنأل ادج فيعض هنا ىناكوشلا هيف لاق ثيدحلاو س هتركذ ىذلا

 ريغصل الو بئاغل ةعفشال » : ثيدحلا ظفلو ىناميبلا نمحرلا دبع نب دمحم
 ىناميبلا نب نمحرلا دبع نب دمحم هداسا قو « لاقعلا لحك ةعفنلا و
 لاقو ىدع نبا هفعضو ادج فيعض هدانسا نا ظفاحلا لاقو ء ةريثك ريكانم

 ىورو تباثب سيل ىتميبلا لانتو ركنم ةعرز وبآ لانتو ث هل لصأ ال نابح نبا

 « لانققعلا لحك ةعفشلا » : ظفلي اضيأ رمع نيا نع مزح نبا ثيدحلا اذه

 ٠ ملعأ هللاو هيلع مول الف الاو هقح تبث هناكم اهديق ناف

 ٢٣٤ _ ةلأسم :

 ذنسرأو هدب طخب هتعفش عزن بتكف هتعفش عزنيل ىرتشملا وآ ىضاقلا

 ؟ هجولا اذهب ةعفشلا هل تبثت لهف س ىضاقلا ىلا ةباتكلا

 : باوجلا

 هقطن همكح ةمكحم نأل طخ هنأ انيمآ هب دهش وآ انيقي طخلا فرع نا

 ٠ ملعأ هللاو نيناسللا دحأ ملقلا نأل

( ٢ ج باطخلا لصف _ ٦ م )
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 اياشطعلا بانك

 ١ _ ةلأسم :

 ةنالف ىدلو تيطعأ ظفلب هتيصو ف كلذ بتكو الام هدلو ىطعأ نميف
 نامض نم ىتامم دعبو ىتايح ىف اذك ىمسم ناكمب اذك ىمسملا ىلام

 ؟هيف ةعجرالو

 ١ باوخجل :

 هدلاو ةايح ىف هزاحو لاملا اذه ىلع ىلوتساو اغلاب دلولا اذه ناك نا
 رمأب هئايرتأ دحأ هل هزرحآو غلي مل نا ١ ذكو 6 مالك الو هل تمباث كلذف

 تام ىتح دلاولا ةايح ف ضبقلاو زارحالا مقي مل نا امأو ، هيب

 ناو نامض نم ةيصولا ةلزنم هتيصو ف كلذ هلوق لزنن اناف هدي ق لاملاو
 ىلا جاتحي ذئنيحف ةيصو نوكي ىتامم دعبو هلوق ناف ءاطعالا هظفل ناك
 هوأر امف ملعلا لهأ رظن ىف اهل نيبتاكلا ةلاحو اهظافلأو هتيصو ف رظنلا

 ىلع مكحلاو لوقلا نكمي الو هولطبآ الطاب هوأر امو هوتبثآ عرشلا ى اتباث
 ٠ ملعآ هللا و ةرضاح ريغ ةباتك

 هدالوأ نم دحاوو ث اتنبو نيركذ دالوأ ةثالث كرتو قوت لجر ف
 نم كيطعن ال هتوخا لاقف هتامم دعب هجاوز دارأ ىناثلاو هتايح ق هل جوزت

 .ق مكحلا فيك 7 مكحلا هجوب كلذ كل ناك نا الا انويآ هكرت ىذلا لاملا

 ؟كلذ

 ١ بآ ونخجل : .

ىطعأ ام .7 هدالوأ نم لكل ىصوب نآ دلاولا ىلع بجاولا ناك
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 مهل صوي مل ناف ةيطعلا ف دالوألا نيب ةلادعلاو ةيوستلا بوجول مهدحأ
 ٠ ملعأ هللاو هلام نم دحأ ءاطعا ةثرولا مزل الو هيلع نامضلا قلعت

 بنك نا هتوم دعب هتنبصوب دوقن وأ الام ثراولل ةبيطح 1 تيئنت له

 ؟ نامضلا حرصي نآ هيلع لهو ؟ نامض نع ىطعملا

 : باوجلا

 هزرحأ اذا نامض ريغ وأ نامض نم هريغو ثراولل ةزئاج ةيطعلا
 ةيطع ال ةيصو ىهف توملا دعب تناك اذا امأو ع ىطعملا ةايح ىف ىطعملا
 اميف هل زوجت الو همزل نامض نم تناك اذا الا ثراولل ةيصولا زوجت الو
 همزل قح ريغ نم ةيطعب دحآ ىلع هدالوأ دحأ لضفي نآ هللا نيبو هنيب
 هللاو تامملاو ايحملا ف بجاو دالوألا نيب لدعلا نأل مكحلاب تتبث ولو
 ٠ مل عأ

 ٤ _ ةلأسم :

 هريغو سابلب هيف فرصتو هالونف اغوص هدالوأ دحآ ىطعأ نميف

 فون املف \ رخآ اغوص ىناثلا هدلو نمآ هنوم برق ناك املف هتايح لوط

 ىذلا غوصلا تاه هيخأل لاقف دلولا نم ةنامألا مهغوص ةثرولا بلط ىطعملا
 ةلمج فق ةيطعلا در همزلي ليف ؟ ىكلم راص دقو ةيطع كلذ : لانف كدنع

 ؟ هل غاوصلا و همزل ال مآ ثاريملا

 : باوجلا

 اه زرحآو ةرطعلا ضبقف هدلاو ‘هاطعأ اغلام ارح ىطعملا دلولا ناك نا

 ليبس الو هل كلذ ناف ىطعملا ةايح ق .هكلم ق كلاملا فرصت اهنف فرصتو
 . .٠ ٠. ٠ ملعآ. هللاو هتنامآ ادر همزلمق نيمألا امآو 4 هيلع ةئرولل



 ٥ _ ةلأسم :

 هدلوو هتجوز كلذب دوعسشآو امولعم اردق ادحأ هلام نم ىطعأ نميف
 ؟ ال مآ هتوم دعب ةيطعل ا هذه تيثت لح 6 هترمي ةيطعل ا هذه قلع نكل

 ١ ب أ وجل :

 ؛هدطعل ١ تنديث دقف هندطع رخبتت ىطعم ١ و اعرست نيلويتم دوهسنل ١ ن اك ن ١

 ٠ ملعأ هللاو الف الاو

 ٦ . ةلأسم :

 لاملا نم ائيش ةصاخ روكذلا اهينبا دالوأ ىطعت نأ ديرت ةأرما ف
 نود ءاطعالاب روكذلا ثصخ دفو ثني ثلاثلا اهدلولو ثحخآ مهدنع ءالؤهو

 ؟ ال مآ كلذ غوسي لهف ثانالا

 : باوجلا

 ءاطعالا تقو ىف اهتثرو مه نوروكذملا اهدالوأ دالوأ ناك نا لوقأ

 هدلو نأ ف دعس نب ريستب ثيدح نأل سايقلاب ال صنلاب كلذ زوجي الغ
 كئلوأ ناك ولو ضعب نود ةثرولا ضعب ءاطعا ىف صن ريشثب نب نامعنلا
 كلذ نمه معأ وه ام زاوجلا مدعب دارملاف دالوآ دالوأ ءالؤهو بلص دالوأ

 ةلزنمب دالوألا دالوأ ناف اضيآو ص ةيطعلاب ةثرولا قلطم صيصخت وهو
 ىبنلا ىمس دتو قوقحلا رئاس ىفو ثاريملا ف مهمدع دنع بلصلا دالوأ

 اروجو املظ ءاطعالاب ةثرولا ضعب صيصخت _ ملسو هبلع هللا ىلص
 سأب الف تقولا كلذ ق مهريغ اهوثراو ناك نا امأو س زوجي ال كلذ نأ لدف

 ناسنالل زوجي اضيآ بناجألا نمو براتنألا رئاس نم مهريغك مهف مهئاطعاب
 نم حيحص هجوب تقلعتو ةينلا تحلص نا ءاش نمل هلام نم ءاش ام ىطعي نأ

 ىلاعت هللا ةمسقل ليدبتو هرثأ هيف سيل انه نأل تانواعملاو تابرقلا هوجو
٠ باوصلاو قحلاب ملعأ هللاو ىلوق اذه ث هدابع نيب ثاريملا ىف اهضرف ىتلا
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 مث انامز هدنع ىقيغف الوصأ وأ ادوتن الام اهجوز تطعأ ةآرما قو

 ةبيط نع كلذ سيلو ةيقتو افوخ كتيطعأ امنا ةلئاق كلذب هبلاطت تداع

 كتهركأ الو ءاطعالا كتمزل لب : وه لاقف ، كلذ ىلع ىنتهركأ لب سفن
 ؟ اذه ىف مكحلا فيك س كسفن بيطو كاضر نع وه امناو هيلع

 : باوجلا

 اهاوعد ىلع تنيب ناف ةهركم هتطعأ اهنأ لوقلا رثكأ ىف ةنيبلا هيلع
 الو دنع هوركم ىلع سيل » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقل اهتيطع تدر

 اوتنيب لبقت الو اهتيطع تضم : ليقو ، بيبح نب عيبرلا بهذم وهو « دهع
 اهنأ ءانمألا تدهأ وأ مكاحلا ىلا اهتجح تعفرل لوقت امك تناك ول اهنال
 تعداو تداع مث اهقادص نم هتأربأ نا اذكو ةرادم وأ هاركا ةيطع هتطعأ
 ٠ ملعأ هللاو دحاو اذه ىف لوقلاف كلذ

 ٨ _ ةلأسم :

 يب ةبراضملاو ىعسلل ةمولعم مهارد هدالوأ ضعب ىطعأ نميف
 اهلصأ نوكي نأو هل نوكي نأ اهنم لصاحلا حبرلا فصن مهيلع طرتستاو

 ديتالب هتيبل ةقفن مهنم ذخأي وهو ةنس نيرسثع قوف ةدم تضمف هيلا اعجار
 عجرتسي نأ مهدلاو دارأ مث ةعاطتسالا بسح اهيف مهل هيلع باسح الو

 نم مهيلع هطرتشا امب مهل حمسيو ةبراضملا ةكرش عزنو همهارد مهنم
 ةروكذملا ةقفنلا رارمتسا نم هل هولذب ام ةلباقم ق مهل هنم ةفع حبرلا

 ‘انه هبلع لهف لخدلا ةلقو ىعسملا فعض نم هاري املو البتتسمو ايضام
 اذا ىنعأ ءىشب لمعلا اذه ق اولخدي مل نيذلا نيرخالا هدالوأل نامض

 مآ طرتشملا حبرلاب مهل حمسو نيبراضملا هدالوأ نم همهارد عجرتسا

دالوألا كئاوآ الثم همزلي كلذ ناك اذا تيآرآ ح همزلي لدع الو هيلع نامض ال
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 سانلاو راجتلا تالماعمب ةراجتلا هذه لام سأر ف اولخدا نولماعلا
 مآ عومجملا حبر فصن دلاولل لهف كلذب حبرلا ديازتف مهاردلا نم افاعضأ
 لثم درف لكل نامضلا نم دلاولا مزلي لهف لك ىلعو ، طقف همهارذ حبر
 ىف هيلع لهف ثاناو ناركذ هدالوأ ق ناك اذاو نيلماعلا هدالوأ نم بان ام
 صالخلا بلطي ىلتبملا اذهف ةيوسلا مآ نييثنالا ظح لثم ركذلل مهنيب لدعلا
 انخيسث ىتفي ام ىلع نيقفنملاو نيلماعلا هدالوآ ةلباقم قف هل زئاجلا هجولاو

 .مالسلاو

 ١ باوجل :

 رنىنثاو ةبراضم ا مهارد .دالوأ ضعب د ىطعأ لجرلا اذه نا

 7 ام نود طقف همهارد حبر نم هتصح :ىنعآ اهحبر فصت .مهيلع

 حبرلا نم هبيصنب مهافاكف اونسحأ اذاو ث هريغ عم ةلماعملاب ةراجتلا
 نيرخآلا هدالوأل ةلادع كلذ ق همزلت الو هيلع سأب الو كلذ زئاجف روكذملا

 بناجألا نم ادحآ هلام نم ىطعأ اذا ناسنالا نأل ثانالا الو روكذلا ال

 ؟ هدالوأب فيكف ى هل كلذ ناك هل هنم دب وآ فورعم ىلع ةأفاكم وأ افورعم

 هب سأب ال اذهف مهناسحا ىلع ةافاكم مهاطعأف هيلا نونسحم مهو فيكو
 نيرخقال اضغبو ةرثأو افيح نيرخآلا ىلع دالوألا دحآ ليضفت عونمملا امناو
 كروجحملا روجلا وهو عونمملا وه اذهف كلذ ىضتقي مهنم رداص ١ بيس ريغ نم

 دحآ لضفي دلاولل اولاق مهنأ ىنتح الف ةضراعملاو ربلا هب دصق ام امآ و

 نأل هنيلهآو هلاحب اغئال كلذ ناك اذا سبلملاو حالسلاو بكرملا ىف هدالوأ

 ةليمجلا لاعفةلاو ةيلاعلا ممهلاو ةعاجشلاو مركلا ف فلتخت سانلا لاوحآ

 لكلا مهنع لمحيو سانلا رومأ لمحتيو ادج ايخس مهحآ نوكي نأك
 جاتحي امادقم اعاجش مهدحأ نوكب وآ ص كلذ ق هل ةمهال الماخ رخآلاو

 بؤللق ڵ كلذك سيل رخآلاو بيطلا حالسلاو لبالا ىلا وآ الثم ليخلا ىلا

 ةاباحملا دصق ىلع ال هلهآ وه امي الك نيعب نآو هتلزنم ق الك هدالوأ لزني نآ

 قالخألا مراكمو لاعفألا ىلاعمن رمأي زهطملا عرشلا ناف قح الب ةرثاؤملاو
ىفف بناجلا ىق اذه ناك اذا كلذ ىق ةاباحم الو كلذك ناك نم ةناعاب زمأبو
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 هللا دنع ملعلاو ى نيققحملا ءاملعلا نع هدجن امو هارن ام ىلوأ براتةلإ
 هلللا ىلصو ك ميظعلا ىلعلا هللاي الا ١ ةوق الو لوح الو ىلاعتو هناحبس

 ١ ٠ ريثك اميلست ملسو هيحصو هلآو دمحم ان درس هلوس ر ىلع

 اهدر:هومزلأو ث ةيدهلا لبقي نآ مكاحلاو مامالا ىلع ديدستن رثألا .ىف
 لوسر ىف مكلو اهلبتي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك دقو ث اهلبق ن
 ٩ ٦ ٠ .مد ,آ 4 1ل!

 م

 : بآ وجلا

 لوبت ىق مكاحلا و مامالا ىلع ديدشتلا نم رثألا ق امع كلاؤس امآو

 نم اهنآ اهضعب قو ثيداحآ ةدع كلذ ىف تدرو دتو س كلذك كلذف ايادهلا

 ةهاركلا ىلع اهلح نم مهنمو ميرحتلا ىلع اهلمح نم مهنمف ع ارلا
 ةاباحم وأ ليم وآ روجب مكحي ن رآ اهذخآ ىف مكاحلا دصقي مل اذا ةديدسلا

 : ىلاعت .هلوقو ايادهلا لبي ملسو هبلع هللا ىلص _ ناك كلوق امآو

 هلوسرو هللا قدص حيحص كلذف ) ة هنسح ةوسأ لوسر ق مكل ن راك دقل {

 نم نآ انمك _ ملسو هبلع هللا ىلص _ هصئاصخ نم كلذ ةيدملا هلونتو

 ايادهلا انلوبق ىف ىهنلا وآ ميرحتلا ةلع نأل هبلع ةقدصلا ةمرح هصئاصخ

 هللا ىلص وهو مكحلا ىف روجلاو ليملا فوخ وهو ىنعملا ةلونتعم ةموهقم
 امك هب صتخا ىذلا مكحلا ىف هكرشن الف كلذ نم موصعم ملسو هيلع

 ٠ ملعأ هللاو ةمصعلا ق هكرشن ال

 ِ , ٠ ١ ةلأسم - م : :

 هيلع رركو همهس هاطعآ هكيرش نم كيرشل بلط مر ىف نيكيرش 5

 نمو هنم ءايح هابا هاطعأف هكيرش مهس بلط ق سانلا لسرأو حلآو 25



 ۔ ٨٨

 ماصخك رومأ ىطعملل ىطعم ١ نم ثن ام كل ذ دعبو ريخل ١ هيف نظو س انل ١

 ؟ هتيطع ف عوجرلاو ةفصلا هذه ىلع ريغلا هل لهف ةاداعمو

 ١ با وجل :

 نأل ةيطعلا ىف عوجرلا زاج موستم ريغ اكرتسثم مرلا اذه ناك نا
 ناك ول معن كرتشملا ف نكمم ريغ وهو ضبقلا اهطورش نم طلا
 هجو ضبقلا ناكمال ناكل ىطعملاو ىطعملا نيب ىنعأ طقف امهنيب كارتسسال

 كلذف نورخآ ءاكرش امهعم ناك نيح امأ ىطعملا دي ىف كرتسثملا ناك ثيح

 ءاطعا ريبخل رثكألا دنع حصت ال زارحاو ضبق نود ةيطعلاو نكمم ريغ

 . ةروهسنم ةفورعم ةيضق ىهو نينمؤملا مآ هتنبال لخنلا قيدصلا

 مل مهنأ الا هنابح ىف هلام نم لخن ةعطق هدالوآ ىطعأ لجر ىف

 ديب ةعطقلاو دالوألا تام ىتح هريغ وأ فرصتب اهوزرحب ملو اهايا مهلؤبي

 الو س هدالوآ ةئرو كرتو ىطعملا دلاولا تام مث ةديدع نينس تضمو مهيبأ

 رهظآ ةعطقلا كلت نم اهبيصن ةلمرألا تبلطو هثاريم ىف ةمسقتلاب ةثرولا مه

 ابيصن كيطعن الو ةعطقلا هذه انابآ ىطعآ اندج نا ، ىوعدلا دالوألا: دالوأ

 ءاطعالا اذه تبثي انخيسش ىرن لهف ث اهنم

 : باوجلا
 ىفف ىطعملا تام وأ تام ىتح ىطعملا اهضبقي مل اذا اياطعلا نا

 ركب ابآ نآ ةحيحصلا لوقنلا نم ىنغلب هنكل ريثك ءاهقفلا نيب فالتخا اهمكح
 الخن اهنغ هللا ىضر نينمؤملا مآ ةسثئاع هتنب ىطعآ هنع هللا ىضر قيدصلا

 هنلآسف ةافولا قيدصلا ترضح ىتح نينمؤملا مآ اهضبتقت ملو هل ضرأ نم

ةافولا روضح موي ىنعي ع مويلا لبق اهيضبقت مل كنا ةينب اي لاقف اهنع



_ ٨٩ 

 هللا لوسر دعي ىدتقأ قيدصلابو ىنغلب ام اذكه هثرولل كلذ راص دق نالاف

 ٠ ملعأ هللاو ٠ دمتعأ هلوق ىلعو _ ملسو هيلع هللا ىلص _

 ٢ ةلأسم ۔۔. :

 هيلعف هتلغب هحالصب موقيل ادحأ هلام ىطعأ نم نا : اهباوج اهعمو
 مل امو اهنم كردأ ام ةلغلا لك قحتسي كانهو أ ةلماك ةنس هحالصب موقيب نآ

 ىتلا ةدملا بسحب ةلغلا نم هتصح هلف كلذ لبق حالصالا كرت ناو ع كرذي
 ٠ ملعأ هللاو 6 اهيق لاملا حلصأ

 : ةلأسم . ١٣

 مث :ىطعملا تام ىتح دلولا اهضبقف هلام نم هلخن هدلو ىطعأ نميف

 فوقوملا |لام ىف اهلعجن نيلئاق ةثرولا اهيف همصاخ

 : باوجلا

 ىطعملا ةايح ق دلولا اهزاحو هتايح ق ةلخنلا هاطعأ هدلاو ناك نا

 اهيف هبلع ةئرولل سيلو ةزئاج ةيطع هذهف تام ىتح هنم اهعزتني ملو

٠ ملعآ هللاو ك ضارتعا



 ١ _ ةلأسم :

 انيم هيثراو ضعب ناكو نامض نع وه امب الثم تيم ةثرول ىصوأ نم ;

 نوكتو همادغناب ثراولا ثراو بيصن مدجني لهف ءاصيالا تمتو

 نا و اتتلطم نيثراولا ني عيزوتلا لسلستب مآ طتف مهنم نيدوجوملل ةيسجولا

 ٠ باوجلاب انيلع لضفت ؟ اوفلْس

 : باوجلا

 ثوروملل نوكي نأ ةمكح انه نامضلاف نامض نم ةيصولا تناك نا
 مهببصن مهلف مهتوروم توم دعب نودوجوم مه .نيذلا هتثرو لكف هثرولل الإ

 هنوروم دعب تام نمف ث هثوروم ثرا نم ؛يبصن بسحب لك ةيصولا كلت نم
 نم سيلف هتثرول ىصوملا ثوروملا اذه لبق تام نم امأو ى هتثرول هبيصنف

 نال نامض نه تناك ناو اذه س هتيلعب نذؤي قتسملا ىلع مكحلا نأل هتثرو

 اك نم اهثري هتكرت ضبعك هل ةيصولاف لوألا ثوروملل همكح انه نامضلا
 ىهف ءاضيالا تقو ابح ناك نمل ىه نامض نم نكت مل ن را امآو ى هذع ايخ

 مودعمل نوكت ال ةقدصلاو نذاف ةثرو نم نيدو وملا كلوأ ىلع هنم ةقذنحك

 ةلآتنملا هذه نف ماتنملا قيقحت اذه ث ةقدصلا تقو دوجوم لكل ىه امناو

 ٠ ملعآ هللاو ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو ىدنع

 ٢ _ ةلأسم :

 م ابأ هف نضتحي نأ دارأ نملو ادبم افقو هتيبب هدالوأل ىصوأ نميف

 كارنىتتا ةهج نم ىآ رب ىلع دانتسا هيف اذه لهف ص داليلا لهآ نم فوخلا

 ةتباث ةيصولا هذه نوكتف تيبلاب ناصتحالا ق دالوألا عم دالوألا رغ

 مآ رب ىلع ادانتسا هيف ناك اذا دالوألل ءاصيالا توبث ىري نم لوق ىلع

؟ ةلطاب اهنا لاقيف دانتسالا اذه نم ةيلاخ ةيصولا هذه نآ



_ ٨٩١ 

 ١ وجل ١ ب :

 نع هجرخأو ةلاحلا هذه ىلع هسبحو هفقو ناك نا هنآ هارأ ىذلا `

 فاقيالا اذه زيجنتي ىصوأ ناك ن ناو % تباث زئاج كلذف ىح وهو هكلم

 نصحتلا دارأ نملو هلوتو ثراول ةيصو هنأل :لطاب وهف توملا دعب ءاصيأ

 نأل دسافلا هضرغ ىلا اهب لصوتي نأ ديري ةليح الا هارأ ام فوخلا تق

 . ملعأ هللاو ةقدصلاو ةيطعلا مكح همكح ةايحلا ىف فاقيالا زيجنت

 هيلع اعطاقت ام قوف هيصوم ةجحل هنم رجتؤملا داز اذا ىصولا ف
 مزلت ىه مآ هذثنثرو ةدامزلا مزلت لهف جحلا نم بآ ام دعبو ة رجخزنا نح

 ؟ىحصولا

 : باوجلا

 ةدايزل هداز هوأر نا نكلو مكحلا ف ةثرولا ةدايزلا كلت مزلت ال ...
 عا ونآو ةيعدألا نم مزلي مل ام ةجحلا ىف هنايناك ىصوملل اهلعف ةحلصم

 نا ال ىمولا اهآ ر ىنلا ةدايزلا كلتم هل اوعربثتي نآ مهنم نسحف لئاضفلا

 ٠ ملعأ هللاو طقف اايمو ةاياحم هداز

 " ةلاسن ؟

 دحأ ماقف ىصوم ١ لبق مه دحأ تام ء بوا | ةثالث ىو ناك نا

 ؟ غ ايصؤذال ةنيعملا ذافنلا ةرجأ نم قح هل لهف 7

 : باوجلا

 هللاو اعردب دعي كلذ هلعف نأل هورثآ نا الا ةرجألا ق هل قح ١ل

. ملع 9٠ :



_ ٩٢ 

 ٥ _ ةلأ.هم :

 اذه .ماقف هيخآ ىلا ىصوأو ىماتيو اغلب ادالوآ كرتو كله نميف

 دقو كلذ ريغو ناويحو لامو تيب نم هكرت ام عيبب ةيصولا ذغنآو ىصولا
 اوغلب املف ىماتيلا هيخأ دالوأ قفنأو ى كلاهلا ىلع ىتلا نويدلا ىصولا فو
 ؟ مهنيب مكحلا فيك ميبلا كلذ نيركنم معلا ىلع اوماق

 : باوجلا

 ءاضقو هاياصو ذيفنت ف كلاهلل ايصو روكذملا معلا اذه ناك نا
 عرشلا مكحي امم ةحبحص هيلا ةياصولا تناكو هدالوآ ةنؤمب مايقلا و هنويد

 سيلو ةتباث ةحيحص كلاهلا لام ىف هتافرصت عيمج تناك اهتوبثو اهتحصب
 ء ك:الا ىلع قوقح نم هذفنأ ام ذافناو ء هفرصتو هعيب ىف هيلع ريكن ةثرولل
 7 ىماتيلا اضيأ فقويو س كلذ نم عنص ام ىلع غلبلا فقوب نأ هيلعو

 نيمآ هنن هب نظلا ناسحاو هقيدصت مهيلعو هتاباسحو هتافرصت ىلع مهغولب

 بسحف كاذ ىلع هنيمي اودارآو ةاباحم وآ ملظ ق هومهتا ناو مهثوروم
 هيلع ىرأ الو هيلع اونييب مل اذا ؟ ال مآ نيمي هيلع له كلذ ىف فلتخي هنآ

 .٠ملعاةللاو كلذ الا مهل

 ٦ ةلأسم :

 هل اد فصنب هتجوز ىخأل ىصوأ دتو نيتنباو ةجوز نع تام لجر

 ىدحا تتام ةنس دعب مث امهغولب لاح ىلا هيتنبا ةقفنب موقي نآ ةطيرشب
 ماقف نويد هيلعو هل ىصوملا ةجوزلا وخآ تام ةريسي ةدمب دعبو نيتنبلا

 مانق هنايح ق هل ىصوملا نا : لاقيو 6 ةيصولا هذه نوركني ىصوم ١ ةثرو

 ' ؟ ةلطاب م ةتباث ىهأ ةيصولا هذه ىف مكلوق امف مايق ريخ نيتنبلا ةقفنب

 : باوجلا

 ةفصلا هذه ىلع تبثت ال ةلطاب اهنآ ةيصولا هذه ف ىدنع ىذلا نا
ناو كلذك ناك امو ثلثلا نع ةدايزب اهنأ : لوألا 6 هجوأ هئااث نم كلذو



_ ٩٣ _ 

 هجولاو ، نالطبلاب لوق اهيفف لاملا ثلث ىلا درتو توبثلاب لوق اهيف ناك
 طبضنم فلاس نامض نع ال لقتسم ىويند ضوع ةلباقتم ق اهنأ ىناثلا

 ٠ ملعأ هللا و هارأ ام حصي ال كلذك

 ٧ _ ةلأسم :

 هتنب ةيالوب كلاهلا ىصوأو قيقش خأ نباو اتنب كرتو كله لجر ىف
 امدتم ايضام انه تنبلل ىصولا جيوزت نوكي لهف ىبنجأ لجر ىلع هدعب نم

 ؟ ىلوا ىلع
 : باودلا

 ىلع ةلخفاحملا و هناني جوزت ىلب نآ لجر ىلع كلاهلا ىصوأ اذا

 هللاو بصاعلا لعف ىلع امدنم ازئاج كلذ ق ةيصولا لعف ناك هدالوأ

 ٠ ملع

 اهرايخ عم غولبلا لبق اهجوزتي نآ خألا نبال حصي له : تلق
 ؟ ال مآ

 : باوجلا

 وه كلذ ىلع قفتاو اهمع نباب اهجوزتب اهل احالص ىصولا ىأر اذا
 ٠ ملعأ هللاو 6 تءاش نا هضخقن اهلف تغلب اذاو 6 جيوزتلا زاج هابا و

 ؟ ةيصولا 7 نأ خألا نيال له : تلق

 : باوجلا

 دحأل سيلف ةنسلاو باتكلا جعون ىلع اعرش ةتباث ةيصولا ثتناك اذا

 ٠ ملعأ هللاو لطابلا قيقحتك قحلا ليطبتو ع اهلطبي نأ

 ميتيلا لامب رجتي نأ هل له هدالوأ ىلع تيملا لبت نم ميقو ىصو ف
؟ كلذي ةحلصملا ىآر اذا



_ ٩٤ 

 باوجلا :

 ميتيلل ناك ناو هلام عايض ةفاخم ميتيلا لامب رجتي نآ هل بحن ال
 5 ةيونس دوتنلا ىف بجت ةاكزلا نأل ةاكزلا اهكلهتست نأ هيصو فاخف دوقن

 حبرلا نوكيو ةاكزلا اهلكأت الكل اهب رجتي نأ ءاهقفلا ضعب هل زاجأ دقف
 هجولا اذه ىلع ناك اذا اذه ، هئانع ردق ىلع هترجأ هل امناو هل ال ميتيلل
 ٠ ملعأ هللاو 6 حلصملا نم دسخملا ملعي هللاو دايعلا رئامض ىلع علطم هللاو

 ٠ ١ _ ةأسم :

 ايح ناك ول نآ هيبآ بيصنب هيخآ نبا وآ هنبا نبال ىصوآ نميف

 بصنلاب ةيصولا ليف ث نييح اناك ول نآ امهيوبآ بيصن لثمب امهل ىصوأ وأ

 لثم مكحلا ىف ىطعي بيصنلاب هلوق مآ قرف الو ءاوسلاب بيصنلا لثمب وأ
 الث.٨ ةمسنلا فيكو 4 ثراولا نع لنتآ ىطعي بيصنلا لثمب هلونتو ثراولا

 ناك ول نأ هبدأ بصن لثمب هننا نيال ىصوآو دالوأ ةثالث كرنن نا كلذ ق

 ؟ ايح ناك ول نأ هيبآ بيصنب هنبا نبال ىصوآو ةثالثلا كرتن وآ ايح

 ١ بآ وخجل :

 ملعلا لهأ نع رثألا ىناعم نم همهفن ىذلا نأ باوصلاب ملعأ هللاو

 دحأ بيصن لثمب وآ هينب دحأ بيصنب ىصوملا لوق نيب قرف ال نآ رصبلاو
 لب س هب ىصوملا ىف ناصقنلاو ةدايزلا ةهج نم لثم ةظفل ةدايزب ىنع هبني
 الصأ ةيصولا توبث ثري ال ءاملعلا ضعب نأو ، توبثلا ةهج نم انه قرفلا
 ثراولا بصن نأل : اولاق ، نيثراولا هينب دحآ بيصنب لاق اذا ام ى
 ىلع رثكألا نكلو ث ةرابعلا رهاظب اذخآ ىأ هريغل هب ىصوي نأ حصي ال
 بوني امك بيصن ةدايز نولعجيو ث اهنم دارملا مهخل ةيصولا هذه توبث
 لاقت اذا امنيب مهدنع قرفلا نكلو ، ةلأسملا هنم تحص ام قوف مهدحأ

 ايح ناك ول نأ تيملا هنبا بيصنب لاق اذا امو نيثراولا هينب دحأ بيصنب
:وآ .مهدحأ بيصتب لجرل ىصوآو نينب ةثالث الثم كرت نميف ذ اولاتت مهناف



_ ٨٩٥ _ 

 هل ىصوملا ىطعي انه مهدنعف :ةثالث نم مهتلآسم ناخ مهدحأ بيصن لثمب

 نأل مهسأ ةثالث ىلع لاملا ىثلث دالوألا ىنعأ مه نومسقي مئ لاملا ثلث

 تيملا هدلو بيصن لثمب لجرلا اذهل ىصوآ نا امآو ةيصولا نم ىقب ام مهل
 ماقم ىف هنأل لاملا عبر هل ىصوملا ذخآيف ةعبرأ نم ةلأسملا نوكت انه اهف

 نبال تصوأو نينب ةثالثو اجوز تكرت اذا اميق اذه نيبتيف تيملا دلولا

 رشع ةتس نم ةلأسملا حيحصت ناف امينب دحأ بيصن لثمب وأ بيصنب اهنبا
 هل ىصوملل عفديف مهسأ ةعبرأ نبا لكلو مهسأ ةعبرأ عبرلا جوزلل نأل
 ىصوملل مهسأ ةعبرأ الوآ لزنت نيرشع نم مسقتف اضيأ مهلثم مهسأ ةعبرأ
 لكلو مهسأ ةعبرأ جوزلا ذخأيف ةيصولا مدع مم اهلاحك رشع ةتس ىقبتف هل
 لنمب هل تيصوأ ىصوملا لاقو اهلاحب ةلأسملا تناك ناو ، مهسأ ةعبرأ نبأ

 نوكتف جوزو نينب ةعبرأ اهل ردقي انهانهف ايح ناك ول نأ تيملا ىدلو بيصنت
 اذه هل مفديف مهسأ ةثالث نبا لكلو مهسأ ةعبرأ جوزلل رثع ةنس نم ةلأسملا

 ةنالث هل ىصوملل رثع ةعست نم اهمسق نوكيف ةلأسملا لصآ قوق مهسأ ةتالث

 مهسأ ةعبرأ مبرلا جوزلل رشع ةتس وهو ىقابلا ةثرولا مستيو مهسأ
 صختن دقف مهسأ ةعبرآ دحاو لكل ةثالثلا دالوألا نيب رثع انثا ىقبتو

 ذنصأ قوف وهف نيهجولا ىف هذخأي ام لكو مهسب مهدحآ نع هل ىصوملا
 ةيصولا رادتتم نكي ميل نا كلذو لاملا سأر نم جرخت ةبصو اهنأ ةلأسملا

 رخآ اياصو اهعم تناك ناو س ثلثلا ىلا تدر هزواج ناو ثلثلا زواج دق
 ٠ ملعأ هللا و كلذ مهفاف ثلثلا ىف ايتصصاح

 ٦ . ةلاسم :

 تام ثيح ناكو الثم مهاردك ةيصوب ةماع نيملسملا ءارقفل ىصوملاو
 رضأ اوناك ولو ءادعلا ءارقفلا نم ةيصولاب قحأ ءال ه لهف ءارتف ناريج

 ١ باوجلل :

نا هبراقأو هناريج هتيصوب قحأ نيملسملا ءارقفل ةيصوب ىصوملا نا



. ٩٦ 

 اودجو نا نيعساشلا نم قحأ مهف برتلا من هدلب لهأ مث ءارف ا وناك

 ٠ ملعأ هللاو ك مهنم رضأ نوعساشلا ناك ولو

 ٢ _ ةلأسم :

 ؟ نيبرقألا ةيصو ةمسن بترت فيك

 : باوجلا

 برقألا مدقي نم مهنم ى ءاملعلا نيب فالخ نيبرقألا ةيصو ف
 مهو ةوبنلا ةجرد نلوألا تاجرد عبرأ مهو ماحرألا ثاريمك برقألاف

 نيثراولا ريغ دادجألاو تادجلاك ةدودجلا ةجرد ةيناثلاو دالوألا دالوآ

 اول _سانن ام مهدالوآو تاوخأثلاو ةوخالا مهو ةوخأنا ةجرد ةثلاثلاو

 نم ةجرد لكو ث تالاخلاو لاوخألاو تامعلاو مامعذنا ةجرد ةعبارلاو

 :ليقو : هنم لغسأ ره نم هاطعي ام فعض اهنم ىلعألا ىطعي تاجردلا هذه

 مسعم اوبرق وأ اودعب نيبرقألا تاجرد لك : ليقو ث ةيوسلاب نوطعي

 ٠ ملعأ هللاو 6 ع اوس ىلع مهنيب ةيصولا

 ىصوملا تبثي لهف ىصوملا لبق هل ىصوملا تامف دحأل لامب ىصوآ نميف
 ؟هل ىصوملا ةثرول

 : باوخجلا

 . ملعأ هللاو ، هل ىصوملا تومب تلطب دقو ةيصولا كلت تبثت ال

 ٤ _ ةلأسم :

 ء هربق دنع ميظعلا نآرقلا آرقي نمل هلام نم ةلخنب ىصوآ نمعو
 اذه ؟زجأو كاذ زاج له ، دجسملا ىق ةءارقلاب هنع رجؤي نآ ىصولا دارآو
؟ ذيفنتلا ىف هلعف ىصولا



.٩٧ 

 ١ بآ وجل :

 لج هيلعو ربتلا ىلع ةءارقلا الا زوجي ال : ليق ڵ فااخ كلذ ق

 دجسملا ىف ةءارتلا ق صخري نم مهنمو % نيينامعلا انباحصأ نم نيمدقتملا

 ؛ ىلاعت هللا همحر ىماسلا انخيش هيلعو ىصوملا تيملل اهباوث ىونيو
 ٠ مل ءآهللاو

 ١٥ _ ةلأسم :

 ىآ نعو اهنيعت ملو ةرافكب اهتوم دعبي امه دال وآ ىلع تصوأ نميق

 ؟ ةظلغم وآ ةلسرم ىه لهف ءىش

 ١ مجل ١ 77

 نيهي ةرافك ىهف ةلسرم وآ ةظلغم اهنآو ءىش ىآ نع اهنيعت مل نا .
 3 مايآ ةثالث مايصف دجي مل نمف نيكاسم ةرشع ماعطا وأ ةبنر قنع ةلسرم
 & نييعتلا مدع دنع ةظلغم اهلعجي مهضعبو ث رثكألا لوق بسحأ اميف اذه
 ٠ ملعأ هللاو

 ن امخض نع اهلام نم تدااخن ثلااثب ةا رمال اهضرم ق تصوأ نميف

 ثدالاث ةثرولا نم بلطت اهل ىصوملا تماقف رخآ ضرمب تاونس ىضم دعب نم

 ؟ال مآ ةثرولا ىلع كلذ اهل ليف تالخنلا

 : باوجلل أ

 ق عوجرلا اهلف اهتايح ق اهتيصو نع ةيصولا عوجر حص اذا

 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع ءىش ةاصوملل ةثرولا مزلب ال و ةيصولا

 ( ٢ ج باطخلا لصف _ ٧ م)



_ ٩٨ 

 ٧ _ ةلأسم :

 ةضبق ىف تيقبو لام تبب اهنأ ةمئألا نم دحآ اهب مكح لام ةعطق ىف

 هذه تبثت له اعربتم اهب ىصوأ مث نمزلا نم ةهرب اهلغتسيو اهرمعي لجر
 ؟ ال مآ لاملا اذه ىف ةيصولا

 ١ با وختحل :

 رذيامو ىتأي امب ملاع عامجاب هتماما ةتباث لدع ماما اهب مكح ناك نا
 تيب اهنأ اهيف مكحلا تبث اذاو ك ذفات زئاج ضام ةفصلا هذه ىلع همكحف
 اهب ءاصيالا زوجي ال اذكو ص سانلا نم دحأل كلذ دعب اهكلمت زوجي الف لام

 كلمتلا اهيف لحي ال هذهو ث هل ىصوملل كيلمت ءاصيالا نأل اعربت ولو
 هل ةعاطو هللا باوث ءاغتبا هكلمب الا ناسنالا عربتي الو ع كيلمتلاو

 باوث نأل ناعمتجت ال ةيصعملاو ةعاطلاو ث ةيصعم هكلم ريغب ءاصيالاو
 لوحالو مكحأ هبيغبو ملعأ هللاو ةيصعمب دحأ هلاني ال ىلاعتو هناحبس هللا
 . ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوقالو

 :ةلأسم ٨

 ةليبق ءارقف ىلع هتلغ قرفت نأ هتوم دعب هكلام هفتوآ لام فو
 ىلع ةيصولا هذه تذقنأ ىصوملا توم دعبو ء ةنيعم ةدلب لهآ نم ةصوصخم

 لهف ةليبقلا كلت نم سانأ ةدلبلا كلت لخد ةدم دعبو ، ىصوملا هب ىصوأ ام
 كلت صخت مآ ةيصولا ىق نولخدي لهو ؟ لاملا اذه ةلغ نم مهل ىرت

 قرف نم لهو ؟ ةيصولا نيح كانه نيدوجوملا نييلصألا نينكاسلاب ةيصولا
 هارت ام ىل نيبو ث اذك ةدلب نينكاسلا وآ اذك ةدلب لهآ نم ىصوملا لوق نيب
 . ركشلا ليزج كلو ح ايفاسش انايب

 : باوتلا

ىلصو ةليبقلا كلت ءارقف نم ةدلبلا كلت نكس نم لك نأ نأ ىرأ اميف



_ ٩٩ 

 ناك ةلحم وآ ادلب نكس نم نأل روكذملا فقولا نم بيصن هل ناك انطو اهيف
 ىف وأ ءاصيالا تقو ىف نيدوجوملا هلهأ نوكي نأ مزلي الو هنطو نا هلهأ نم

 مايألا رورم ىلع اهونكاس لدبتي عضاوملاو ىرقلا نأل طقف ىصوملا ةايح

 تناك ةرونملا ةنيدملاو ث اهنع نآلا مه نيف شيرقل تناك ةفرشملا ةكم هذه
 ةليبقلا ءارقف نم ةروكذملا ةدلبلا نكس نم لكف ؟ نآلا مه نيأف راصنألل

 ع اهنطاوي سيل ىذلا بيرغلا نود روكذملا فقولا نم لان اهنطوو ةروكذملا

 ٠ ملعأ هللاو كلذ نم بيصن هل سيلف هنطو لتنو اهنع لقتنا نمو

 ١٩ _ ةلأسم :

 مه ال ١ هل لام الف ك ١ ذ ذ ١ و رفن ةثالث مه و ٥ ديبع قنعبي ىصوأ نميفو

 ؟ كلذ ق مكحلا فيك ئ قرلا نابيضري ال نايتايلاق دحاوب مكح ناف

 ١ بآ وجل :

 بجاولا نأل ةلأسملا ىف لاكسثا الف بجاو نع مهقتعب ىصوآ ناك نا

 لحم وهف كلذك نكي مل ناو ى مهلك نوقتعيف هلك نم ىآ لاملا سأر نم
 كلذ لطبأ نم مهنمف ءاملعلا لاوقأ تكرتعا دت انه اه نأ ملعاو لاكشالا

 مكحو هتبثأ نم مهنمو س عرشلا جهن فالخ ىلع هجورخل ةيلكلاب ءاصيالا
 دحاو لك ىعستسيو لودعلاب مهميوقت دعب ةثالثلا نم دحاو لك ثلث قتعي

 رجي ررحملا ثلثلا نأو باحصألا رثكآ اذه ىلعو ص ةثرولل هنمث ىثلثب مهنم
 نولوقي ال انموق رثكأو ث نايرسلاب هك قتعيف ريرحتلل نييقابلا نيثلثلا
 ىق ءىزجتلا نوريف طقف مهدنع ررحملا ءزجلا قتعيف اذه لثم ف نايرسلاب
 نع ىوري هنأ وهو رخآ لوق ةلأسملا قو ع كلذ ىق ثيداحأ نووريو قتعلا
 مهريغ كلمي الو هل دبعأ ةتس قتعأ لجر ق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 ناف ث ةعبرأ قرأو نينثا قتعاف اثالثأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ مهمسقف
مهنيب عرقأ هنأ كلذو دمتعي نأ ىغبنيف هل خسان الو ثيدحلا اذه حص



_ . ١٠٠ 

 هللاو ةلكسيملا رومألا ىف ةعرقلاب لمعي ام اريثك ناكف ةمسقلا دعب قتعلاو
 ملعأ ٠

 ٢٥ _ ةلأسم :

 . ىلع عامجالا مآ ةيآلا قبط نيدلا ىلع ةيصولا ميدنتتب لمعب له

 ؟ اهميدقت ىف لاوقأ دجوت هنأل هريغ

 باوجلا :

 امأو ث لاملا لك نم جرخت اهلك نيدلاك ىهف تابجاولاب ةيصولا امآ
 ةبجاولا اياصولاو نيدلا جورخ دعب لاملا ثلث ىف كلذف تاعربتلا نم اهريغب
 نآرقلا ىف ةيصولا ميدقت امأو ى نيدلا ىلع اياصولا ميدقتب الئاق ل الو
 ذافنا ىلع ةثرولا ثح كلذ ىف ةتكنلا امناو اهجارخا ميدقت ىضتقي الف ميركلا

 هبابرأف نيدلا فالخب ى اهب بلاطم ال هنآ ثيح نم اهب اونضي اليك اياصولا

 هللاو بيترتلا ىضتقت ال نيفئاضتملا ق ةحابالا ىضتقت وآو هب نوبلاطي
 ٠ ملعأ

 ١ _ ةلأسم :

 ملو همالك رخآ ىلا | ا كو ١ ذكب : ىموآ هنأ هبنكو ةيصوب : ىموا نمييف

 ١ با وخجل :

 مبهنمو ظفللا ىضتقم ىلا ارظن اهلطب ضعب ، رثألا فالتخا اذه ى

ىصوملا نألا بحآو ىلوآ ىدنع تابثالاو دصقلاو ىنعملا ىلا ارظن اهتبثأ نم



_ . ١٠١ 

 قدصأ ىهو لاحلا ةلالدب كلذ ملعي ، هلام نم اهجارخا الا هتيصوب دصق ام
 ٠ ملعأ هللاو لاقملا ةلالد نم

 رضحم اي ةينصول ١ ذفنو امه دحأ م اتقف نيلجر ىل ١ ىصوأ نميفو

 ؟ ال مأ ىفكي لهف ثراولا ممتو رخآلا ىصولا ممتي مل ناو

 ١ بآ وجل :

 طقف فصنلا ىف زئاج وهف هكيرش هل هزجي مل اذا نييضولا دحأ لعف
 مادام ىصولا ثراو لعف حصي الو هكيرش ىلع هذافنا رخآلا فصنلاو
 تيملا ثراو امأو هنع هئراو ذاقنا زاج ىصولا تام اذاف ابح ىصولا
 ةثرو ذافنا نذا زاج ءايصوألا نم ذافنالا رذعت اذا الا انه هل لخد الف
 . ملعأ هللاو ى كلذ مهمزل لبي تيملا

 ٣ _ ةلأسم :

 االخن فقوأ نمع ىلع نب بلاغ نيملسملا ماما لئس : لئاسلا لات
 ثانالا نود مهنم روكذلا اولسانت امو مهدالوأو روكذلا هدالوأل هريغ وأ

 تيبل وه وآ فقوملا ةثرول عجري لهف ثانالا الا قبي ملو اوضرقنا مث

 ؟ ءارقفلل مآ لاملا

 : باوجلا

 عاونأ دحآ سبحلاو ح لاملا اذه سبح دق فقوملا اذه نأ ملعا

 نم هضرأل باطخلا ند رمع سبح ةصق ةقدص هنآ ىلع ليلدلا و ةنتدصلا

تئش ىنا : هل لاق _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر رمأتسا امل ربيخ



 ۔ ١٠٢

 هنأ _ هنع هللا ىضر _ رمع اهب قدصتف اهب تقدصتو اهلصأ تسبح
 فو ص ملسم ثيدح ضعب نم اذه بهوي الو ثروي الو اهلصأ عابي ال

 هرمث قفني نكلو بهوي الو عابي ال اهلصأب قدصت : مراخبلا هياور
 ىف عجارلا نأ تبثو ةقدصلا عاونأ دحأ سبحلا نأ ثيدحلا اذهب تبثف
 سباحلا كلذ نأ تملع اذاف ، هئيق ىف عجري مث ءىقي بلكلاك هتندص
 دعب هيلا عجري نأ ديعبف ةقدص وهو تام هنأو ةنتدص لاملا كلذ جرخأ

 اهنم ائيسث قحتسي الف هريغو كلمت نم ايندلا ماكحأ نع جرخ هنأل هتوم
 آرقي نمل فتقوآ نم نآ انيلع دري الو هل غاس ام الا هثراول غوسي الو

 ىلع ىنبم كلذ ناف ىآر ىلع ملع نا هثراو ىلا عجري روبقلا ىلع نآرقلا

 كام نع جرخ ام هدنع لاملاف هب لاق نم دنع اهلصأ نم ةيصولا لاطبا

 سبح سباحلا اذه نأ ىقب ث هانررح امك لاحلا ةلأسم كلذك الو فقوملا
 مدع ىلوق نم تملع دقو لاملا ىقبو ضرقنا دننو مولعم سنج ىلع

 ىاوأف كاذك هليبس ناك امو ، نوملسملا هيف محازتنف هب ثراولا ةينحأ
 قحأ هفأ رثألا ف دجو ناك ناف هللا دنع ملعلاو لاملا تيبل هنا لوقن ام
 ةاراجم كاذ تلق نكلو هتارابم الو هتفلاخم تدصق ام انأف ثراولا هب
 ىدنكلا ةعمج نب ناميلس نب دوعس هلل دبعلا نم تلق اميق رظنيل ةركاذمو
 هل رهظد ام ةلاسملا هذه ىلع قلعب نآ هللا هاتبأ انخيش نم لمأن © هديب

 . ةرخآلاو ايندلا ىف اريثك اريخ هللا هازج

 : بآ وجلا

 نا هلوت امآو 7٦ ىنعمب امه كلذكف سبح فاقيالا نا هلوق امآ

 ء اضيآ كلذكف رمع ةصقب كلذ ىلع هلالدنساو ةقدصلا عاونا دحآ سبحلا

 ىلع اليلد هل ضهني ال اذهف هتقدص ق عجارلا ثيدحب هلالدتسا امآو

 عوجرلا نغ قدصتملل ريتتلاو ديعولا ىضتقي ثيدحلا نأل ةيضقلا هذه
 بجيف هلل المع لمع اذا دبعلا نأل هبر ليبس ف ةعاط هكلم نع هجرخأ اميف
 لبقب ال هللا ناف كلذ دعب هسفن هعبتت ناو هلل لمعلا كلذ صالخا هيلع

مث كلام نم ائيسث كلثم ادبع تيطعأ اذا تنأف ، هل اصلاخ ناك ام الا



_ ١٠٣ 

 خيبوتلا و مؤللا تاجرد حبقأ كلذب تققحتسا دقف كلذ دعي هنم هتعزنتنا

 مث كبر تضرقآ اذا فيكف ةلاذرلا ىصقأ تلنو سانلا نويع نم تطقسو

 ء افعاضم كيلع درب ن آ مولعم تقو ىف درلا كدعو وهو تضرتآ ام هتدرتسا

 هنيتوت ف عجر وه فقوملا ناك ول ام لوانتي وهو ، ثيدحلا دارم اذه
 مت دتف دصقو لعف ام ىلع ضام هلعفو تام املف ، هكلم ىلا كلذ دري

 رمأ كلذ فقولا بابرأ ضارقنا نم هدعب مقو ىذلاو ، هرجأ ىضمو هرمأ

 موي ىلا هلاح ىلع سبحم لصألا نا : لاقي نأ كلذ ف ىلوألاو ع رخآ
 لاملا مكح اهمكح ةلغلا نوكت نأو ليدبت كلذ نع هليوحت نأل ةمايقلل
 تيملا ةثرو نم نوقابلا ناك ناف ص ءارقفلا هباب كلذو ء بابرألا لوهجملا
 6 هدلب ءارتف الاو س كاندآ كاندآ مث كايآ كمأ ڵ هدفري قحأ مهف ءارتنف

 ٠ ملعأ هللاو ث هارأ ام اذه

 ديب ايلك فاقوألاف ث اهلهآو رابجنز لاوحأب انخيسن ريبخ تنأ

 ةموكحلا نم نويع مهيلع رمألا رهاظ ىو ناينابلاو ىراصنلا

 مهسفنأ برعلا ىديأب ناك امو اهلك فقولا مزاولب نوموقيو س مهنوبساحيو
 ىلتبا اذاف ، مهنم انيمآ دجت داكن الو ، هلهآ ىلا هنوملسي الو هنولكأي

 ىلا اهميلست هل له ىماتيلا لاومأو فاقوألا هذه نم ءىشب ناسنا
 نوذخأيو لاومألا ىف تاداع مهلو ةدعاقلا بسح ةيزيلكنالا ةموكحلا
 ؟ انماض هارت له لعفي اذام مآ اودارآ ام اهلهآ ىلا نوملسيو انيعم ائيش

 ٠ ان دقفأ

 : با وخجلا

 نيمألاو ك نيمآ كلذف نامضلاو مثالا فاخيو هنيد ق ج رحتي نم امآ

 ىلا اهملسي نأ هل سيلف قولخملل وآ هلل ع هريغل ةنامأ هديب تناك ا ذأ -

امهنأل انايندو اننيد رومأ نم ءىش ىلع انل نينيمأب اسيل قساف وآ كرشم



_ ١٠٤ 

 نأ امأو ى هلثم وهف نئاخلا نمأ نم نا ءاجو هتنامآ ىف هلوسو هللا اناخ

 اعفد عيطتسي الو هاضر ريغب اهرك ىراصنلا ةموكح هديب نم ةنامألا تيلس

 نم تاقوألا نم ةموكحلا هبلست امو ث هللا دنع رذع هل نوكي نأ ىسعف
 نوقحتسي الو ءانتمآ ريغ مويل ا نيضياقلا كئلوأ بلاغف برعلا ىديآ نم

 كلذك اوناك الولو ء مهيديأ نم اهعازتناب نوريدج مهف تانامألا ضبق

 ىنلع علطم هقلخب ميلع هعنص ى ميكح هللاو ، بناجألا مهيلع هللا طلس ال

 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا

 :ةلأسم ٢٥

 بئاغلا ماقم موقي نييصولا نم رضاحلا نأ ةيصولا ف بتكي مل اذاو
 ذاخنا ليق باغ وأ نييصولا دحآ تامف تيللا مانم موقي ىحلاو

 ٠ هللا كملع امم انملع ؟ رخآلا نع امهدحأ موقي لهف ةيصولا

 . باوجلا

 هتوم دنع رخآلا ماقم موقيب هييصو دحآ ن ا ىصوملا لقب مل اذا |

 ق ن اكيرش اميهنآ كلذ ق مكحل اف اضيآ ٥ روضح وأ هتيبغ وأ امه دحآ ١

 ماقم موقي نأ امهتم . تيملا ثراو ىلعو % هفصن ,امهنم لك ىلعو ذافنالا

 ىلعف حص د ال نكلو دجوي مل وآ . رذعتو مقي مل ن .را و كلذ ق هتورو هم

 اياصو .. هبلع امي مايقلا ق تيملا نع ايئان ميقي نأ مكاحلا .

 زومأ نم هيلع قلعتو تيملا كلذ ىنع ام ىآ هانع ام لك نم كلذ ريغو
 ( ٠ ملعأ هللاو ةرخآلا و ايندلا

 :ةلأسم ٦

 عايضل ١ اهيلع ) تخي - و ىتوملا . نافغكأل تعمجت :73 ةريثك فاقوأ ق

ىلا اهليوحت حصي لم دلىل تديق ناو ءارقفلا ىلع اهتتيرفت حصي لهف
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 : باوجلا

 ناو ءايحألا ءارقفلل ةوسك قرفت نأ زاج نيفكتلل اهيلا جتحي مل اذا (

 ك ا ودجو ام مهنع لوحت ١ل و اها رقف ق تققرق ةمولعم ٥ دلب ىلع تفتوآ

 ه ملعأ هللاو

 :ةلأسم _ ٧

 ىلع هترفي نأ ىصولل له فرعي ملف لجرل نامضب ىصوآ نميف

 ١ ؟ ثرا ولا ىلع هدري مآ ءارقخلا

 : باوجلا

 ىلعف هل ىصوملا فرعي ملف هيلع هل نامض نم لامب دحأل ىصوآ نم
 نم ساايالا مقو اذا ىتح هنع ثحبلا ق انامز هدهج غرفتسي نأ ىصرولا

 عارننف ىف هقرفيف بابرألا ةلوهجملا لاومألا مكح كلذ مكح راص هدوجو

 ٠. ملعأ هللاو ع هيف ثراولل ببس.الو نيملسملا

 :ةلأسم ٨

 مامالاف مامالا ناك نا نيملسملا ةلود زازعال شرق فلأب ىصوآ نميق

 عجرم نيأف ىرت امك هذه ةلاحلا نآلاو نيملسملا نم كلذم مئاقلا الاو

 ٠ باوثلا ليزج كلو انتفآ ةيصولا هذه

 : باوجلا

 انهأ ردابتملا وهو امهنم لوألا ناهجو كلذلف نيملسملا ةلود زازعا امأ
 ليالاو ليخلاو حالسلا ق كلذ قافناو هللا لريس ق داهجلا وه و

هجولا اذهو ك مه ودع داهج ىلا اوماق اذا نيملسملا شويج دضعي امو
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 هجولا ىقب هجولا اذه ليحتسي ثيحو ليحتسم رذعتم اذه انتقو ف
 نوبلاطلا مهو اودجو نا ملعلا ةبلط ىف ةيصولا هذه قافنا وهو رخالا
 رمآ ف ةداعسلا لئاسوو قرط ىوقأ ملعلا ناف بلطلا قدصب نوديتجملا
 لوح الو ناعتسملا هللاو مويلا مه نيأو نيلماعلا ءاملعلاب هزازعاو نيدلا
 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةونت الو

 :ةلأسم ٩

 رثرق ةئامب امهل تصوأو اهل نيبصو اهجوزو اهاخأ تلعج ةأرما ف
 جوزلل لهف هدنع انيمأ هنوكل ذافنالا ى خالا ضوف جوزلاو امهنيعتل

 هطست ذفنملا خالل ناك ناو ث ذفنملا خألل اهلك مآ سرقلا ةئاملا نم هطسق

 . ركشلا كلو باوجلا كنم وجرن ؟ هعجرم نيآ ىقابلا طقف

 .باوجلا

 ذافنالاب لفكت ولو نيفصن امهنيب نوكت نأ ذافنالا ةرجأ مكح نا

 همهس نع هكيرش فع نا الا مكحلا ق هبحاص ةيافكب اعربتم دعيف امهدحا
 قالخألا مراكم نم وهو لضف كلذف هب هل هنم ا راثيا هيخأل هكرتنو

 ٠ ملعأ هللاو ك لاعفألا نساحمو

 :ةلأسم ٣٠

 ةميت اوعفد تيملا ةثرو ةقدص لجر دنع نم تيمل نفك ذخأ نميف
 ىلع اهب قدصتي مآ ةميقلا هذه عفدي نم ىلاف هب ىتآلا لجرلل نفكلا
 ناك اذا امنيبو ةقدص نم نفكلا ناك اذا امنيب قرف لهو ؟ ءارقفلا

 ؟ فقو نم

 : بآاونضجلا

هقدص هبلع هيب قدصت وأ فتو نم هل ذخأ نفك ىف تيملا نفك اذا
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 نم الو ةثرولا لام نم ةميق هنع ذخأي نأ دحأل زوجي الف ىلاعت هللا هجول
 ناك نا هنم هذخأ نمل هدر هيلعف دحآ نم ائيش ذخأ نمو 0 مهريغ لام

 ءارقفلا ىلع هتيرفتب آربي الو هتثرولف درلا لبق تام ناو ادوجوم

 لاومألا ليبس هليبسف هتفرعم ترذعتو هبر لهج نا الا مهريغ الو

 . ملعأ هللاو ح بابرألا تالوهجملا

 اهرفح حصي له تمدهناف رئب ىلع هب ىقسي ال ام فقوآ نميف
 . ىلاعت هللا كمحري اندغأ اهحرت وأ لاملا اذه ةلغب

 ١ باوجل :

 ىعاري نم مهنم فاقوألا ماكحأ نا نولوقي ءاملعلا تدجو ىنأ ملعا

 5 هلولدمو هظفل ىختتم اهيف ىعاري نم مهنمو ث هدارمو فقوملا دصقم اهيف

 اهتدوعو اهرفح نم سأيلا عقو اذا تركذ ام زاوج عرفتي لوألا ىلعف

 اذهف نيرهاظ رئبلا ءاقبب مفنلاو ةحلصملا تناكو كلذ ريغب تناك امك
 هظفل ىضتقمل ليدبت هنأل ال ىناثلا ىلعو ث لاملا هفاقيا نم فقوملا دصت

 ٠ ملعأ هللاو ى ايلج احضاو امهف مهف نا ىنعملا هبل رسف ظفللا لوتنآو

 نيتلخنلا و ىنالفلا تيبلا نم همهسبو اهنمض فق ةيصوب ىصوآ نميف
 ح هل هلك تيبلاو ىصوملا تامو هدودح ميمجب نمثلا وهو لاغنلاو ىلسيملا

 ؟ هنم نمثلا وآ هل ىصوملل هلك تيبلا له ةلأسملا هذه ىف مكحلا فيك

 انلأس ام ىلع لمتشي باوجب اندفأ امهنم نمثلا وأ امهلك ناتلخنلا هل لهو

هنع ٠



 ب ١\|؛٨٠

 + باوجلا

 تيبلا نم نمثلا ريغ هيف لخدي ال اذه ىصوملا ظفل نأ ىل رهظي اميف
 مث نمثلا روكذملا ف هل ءاصيالا تقو نوكي نآ نكميو ث طقف نيتلخنلاو

 ملعي هنأ اضيأ نكميو اهوحنو ةيطعب هكلم وأ كلذ دعب ىقابلا ىرتشا
 اكش وأ املظ ىقابلا ىلع ذوحتسا امناو ةقيقحلا ىف نمثلا الا هل سيل نأ
 . ملعأ هللاو \ ىدآ اذكه كلذ وحنو ةهيسشب هذخآ وآ هكلم ق

 : ةلأسم _ 1

 تعمتجا اذا ءارقفلل نافكؤال هب ىصوأ ام فرص زاوج نع كتنحب تنك
 ىرت مآ 5 رضاحلا تقولا ىف اهنع نونغتسم سانلاو ةريثك مهارد

 ؛ ءارتفلا ى اهفرص زاوج ىلع ليلدلا امو نافكالل اهتلغ لوصأ اهب ىرتشي
 ٠ ةنس نيرشع ذنم ث اممو ث ١ رشع عمتجم ١ و هللا ١ كمحر ان دفآ

 + باوخجلا

 ذا نيغلكتلل .باوثألا نع سانلا ءانغتسا عم كلذ ىرأ الف انآ امآ. .

 ء عفن الو اهيف ةحلصم الو ةنوزخم اهكرتو اهعمجو ةلغلا ريفوت ىف ةدئاف ال
 باوثلا مظع ناف فقوملل باؤث الو ةدئاف نكت مل ةحلصم نكت مل اذاو

 ءارتغللإ اهئاطعا قو ث ةعفنملاو ةدئافلا ةرثكو ةحلصملا مظع ىلع بترتي

 جوحأ ىحلا نأل نيفكنلا نع ىتح داكي ارجأ مظعأ ةجاحلاو سؤبلا ىوذو
 هجولأ كلذ هتيصول نيع ىصوملا نآ. الولف تيملا نم ايندلا ضرعا ىلا

 ةرم لوأ نم ءارتغلا ىف اهقيرفت نا انلقل رجألا هب هدصق نآ انفرعو

 املف ث ةبولطملا ةعفنملا هنم هل لصحت ثنح هظفلل لدبت كلذ ىف نكل ىلوأ

 هتلع لحم ىف مكحلا انيرجأف رجألا بلط وهو هلاحب دصقلا ىقب تعنتما

٠ ملعأ هللا و ك ةنسلا نم دهاوسث كلذلو
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 ىلعو زئاج ةيتاس لاملا كلذ فو ث ىنالفلا هلامب رخآل ىصوأ نميف
 تخن دضاع رادجلاو ةيقاسلا نيبو ةيقاسلاو لاملا ىلع طئاح رادج لاملا
 ةبصولا ىف الخاد هارن له س ىصوملا كلذل اضيآ رادجلا هيب طاحأ دق

 لئامسب كلامك كلذو لاملا نم الو زئاجلا نم هل راوص الو ؟ لاملاب
 ٠ اندفأ دواد ليغ

 . باوجلا

 ءاصيالاو عيبلا وحن ف لخدي لهف تركذ ىتلا ةفصلا ىلع ناك اذا
 6 4هنم نئنسي مل ام هعم وهم اضيأ هلمشي رركذم ١ لال ١ مسن ١ نأل

 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلأ سم _ ٣

 نوكي لهف مهدعب نم مهبغعو مهينبو نالف ىنبل ةيصوب ىصوآ نمو

 ؟ ءانبألاو ءابآلا نيب فاصنألاب وأ سوءرلا ددع ىلع مهينبو نالف ىنب نيب

 ٠ مالسلا كيلعو ركستثلا كلو اروجأم كلذ انل حضوأ '

 ١ جا وجل ٠

 مهسوعر ددع ىلع ءانبألاو ءابآلا نيب ىمف واولاب فطعلا ناك نا
 . ملعأ هللاو ى مهدعب نم مهبانتعأ اذكو

 ٣٦ _ ةئأسم :

 هدعب نم هدالوألو ايح ما دام هيخآ ىلع هتايح ىق اغتو فتوآ نم

دجسمل فقولا دوعيق مهمدع عمو اودجو ام ١ ذكه و فقوملا دالوآ دالوآو
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 له ك فقوملا دلول دلو تدح من نينس هلغتسا و فقولا ةسردملاو دجسملا

 قحتسا نيح امودعم ناك دقو ثداحلا دلولا ىنعأ ؟ هيلا فقولا دوعي
 وجرن ةسىردملاو دجسملا لكو ديي ىقيب هارت مآ فقولا ةسردملاو دجسملا

 ٠ مالسلاو هارت امب باوجلا

 : باوجلا

 ىف اهيلع لدي ام الو ءاملعلا نع رثأ نع ةلأسملا هذه ظفحأ ال ىنا

 هتبتك ىذلا ظفللا ىضتقم ىلع ىداهتجاو ىرظن هيلا ليمي ىذلا امآ ةنسلا
 نامز ف اودجو ىنم فقوملا لوسن ىلا دوعي فقولا اذه نآ لاؤسلا ىف

 ىرخآ ةرم ةسردملاو دجسملا ىلا داع اودقف ام ىتمو ثاناو روكذ نم

 لمعت الف هفالخ تدجو ناف رثألا علاطو ىدنع ام اذه ، امئاد اذكهو

 ٠ هناكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو اذه ىنبا وجب

 :ةلأسم ٣٧

 برشي نم اهنم ىطعي له نيملسملا ءارتقفل ةيصوب ىصوآ نميف
 ؟ هوحنو ناخدلا

 ٢ باوجلا

 هملعت مل ام ىصاعملاب لمعي ناك ولو ملسم ريقف لكل ىطعت نآ زئاج
 ريقفلا دجو ناو ؤ كلذ ىطعملا وني مل ام لب ةيصعملا ىلع هيوقي كلذ نآ

 . ملعأ هللاو ء حلصأو ىلوأ حلصألا ى اهلعجف حلصألا

 ٣٨ _ ةلأسم :

نآرقلا ميلعت ىف هتلغ فرصت وأ ىتوملا نافكأل فقوأ اميف ةصخر له
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 كداز ةصخر انل دجت كنآ ىسعف هلهآ هنفك تام نم ناك اذا ميركلا

 ؟ امهفو املع هللا

 : باوجلا

 ىثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس خيشلا اهنع ىنلآس ةلآسملا هذه

 ةلغلا تيقبو كلذل هيلا اوجانحي مل اذا ىتوملا نيفكتل فقوآ ام نأ هتبجأف

 نيملسملا ءارقف ىلع بايثلا مسقت نآ ىرآف ةلطعم ىهو ةيمان ةدئاز

 هجولا اذهب اهناف تاومألا اهيلا جتحي مل ثيح ءايحألا اهب ىستكيل
 ةوسكلل اجايتحا دسثآ ىحلاو هيف ىصوملا اهلعج ىذلا اهباب نع جرخت ال

 دصت نم دعبأ اذهف نآرقلا دالوألا ميلعت ىف اهفرص فااخي تيملا نم

 ءارفلا هب صخآ رمآ اذهو ريقفلاو ىنغلا مهيم دالوألا نألو ، ىصوملا

 . ملعأ هللاو س ٥ارآ ام اذه ح ءاينغألا نم

 ٩ _ ةلأسم :

 نم دا رأ نملو مهحلاصمو مهنكسل روكذل ا ه دالوأل هنيمي فقوأ نميف

 ثام مث فقوملا تامف برحلاو فوخلا مايآ هبف نصتحي نآ ساانلا

 هيفقولاب نورخالا كسمتو مهنيب همسق مهتثرو ضعب بلطف هدالوأ

 ٠ رجألا كلو انل نيب ؟ كلذ ىف مكحلا ام

 ١ باوجل :

 ويف عرشلا هتوبثو هتحصب مكحي امم احيحص فيقوتلا لصأ ناك نا
 نمب ةربع الو فيقوتلا لصآ ى اورظناف ص هليدبنو هضقن زوجي الو هلاحب
 ٠ ملعآ هللاو 4 فيرشلا عرشلا هداىش ام مده ىلع عمطلا هلمحي

: ةلأسم _ ؟ +
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 لمعن نأ انل لهف فلتخت ضارمألا ناو الأ ، ةفصلا هذه ىلع بتكن نأ
 ؟ ملسأ كرتلا مآ ةنينأمطلا ىلع

 ّ باوجل أ

 ضرملا لاح ىف ناسنالا ناك ام ءاصيألا ىلا سانلا جوحأ نا
 هب ىفغي هلتع ى اريغت اوملعت مل ام هاياصو هيلع اوبتكنلو كلانه صويلف
 نأ ملعيال نمم ناك نا هوملعت ن رآ بجيو ريذبت وأ فارسا وآ روج ىلا

 قوف ال كلذ نود امف ربلا هوجوو تاعربتلل هلام ثلثب ىصوي نآ ناسنالل
 دقو ث هلام لك ىلع تداز ولو اهب ءاصيالا بجيف تابجاولا ىف الا ثلثلا
 هدوعي ضرم ق صاقو ىبآ نب دعس ىلع _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لخد

 هيلع هللا ىلص لاقف هلام لكب ءاصيالا ىف هنذاتساف ةفرملا ةكمب
 هيلع هللا ىلص _ لاقف « هفصن ىآ هرطسشبف : لانق مث ، ال _ ملسو

 نوففكتي ةلاع مهرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نا كنا » : ملسو
 ة هللا مكملع امم مهوملعو مهيلع هوبتكاف ءاصيالا بجاو اذكه « سانلا
 . ملعأ هللاو

 :ةلاسم 1

 فيقوت ق ةبانكلا ىلع اذه اننامز ق اندالب لهآ ساانلا عفدنا دنت

 روكذلا هدالوأل اغقو هبتكي ديري انءاج اتيب كلم ؤرما نا كلذو مهتويب

 مهفنو ك طقف هبلص تانيلو روكذلا نم اولسانتن امو روكذلا هدالوآ دالوألو

 الئل هدالوأ ىلع ثراولا ةدكم فاخي نم مهنم قئارط ىلع مهنأ مهنم
 الئل دسحلا ضحم هدصق نم مهنمو تيبلا كلذ نم هؤاكرش مهجرخي

 نوكي نأ ظحالي نم مهنمو هتفئاط ريغ نم ىبنجأ لجر هيرتشيف عايب
 ىناو ارج ملهو مهتوم دعب فيقوتلا اذهل نوفقويو هتليبتل اضبتم هنيب

 كمآر ىنفرعت نآ وجرآ اذه لثم ةباتك نع ىبأن نآ انعسي له : لوقأ

٠ كلذ ق
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 .. : .باوجلا ..

 'هتوبثب ءاملعلا رثكأو ، هيف فلتخم دالوألا ىلع لوصألا فيقوت نا
 هتلعف دتو 6 دالوذلا ضارقنا دعي ربلا عاونا نم عون ىلع ادنتسم ناك نا

 دضت مكل رهظي مل ام كلذ اوبنكاف _ مهيلع هللا ناوضر _ ةباحصلا
 ره ١ وظ ١ وذخو ك اهيضتقي هجو ااي ةيصوصخل ا وآ ةثرول ١ ضعب ىلع روجلا ١

 ذوح الو هللا ىلا مهنطاوب اولكو مهرومأ نم مكيلع ىفخ اميف سانلا

 ث ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةونت الو

 :ةلأسم ٢

 اهليبس ةيصولا هذه لهف نامض نم لجآلا اهقادصب تصوأ ةأرما ف
 ؟ ثلثلا نم وأ لاملا سآر نم ذفنتف رارقالا ليبس

 : باوجلا

 نكلو ؛ رارقا ال ةيصو ىه توملا دعبب اهلوح قلعملا ةيصولا نا
 اقادص ناك ءاوس هب هل ىصوأ نمل همزل نامض نع اهنا ىصوملا لانق اذا

 رذعت نا هب ءاصيالاو ةايحلا ىف هؤاضق بجاو قح نامضلاف ، هريغ وأ

 ىلع كلاهلا لام عيمج نم جرخت ةبجاولا قوقحلاب اياصولاو ث ءاضقلا
 هذه ىف هارن ام اذه طقف اياصولا ثلث نم ال نيدلاك اندنع حجارلا لوقنلا
 ٠ ملعأ هللا و ء ءاملعلا روهمج هيلعو ةلأسملا

 ٠ ‘ 9 ان

 ٤٣ ةلأسم : 7

 ةيصولا ذافنا لبقو ىصوملا توم دعب نيبرتألا دحأ توم نع لئسو
 ؟ ةيصولا نم هبيصن هتثرو قحتسي له

 ١ بآ وجل ٢

 تومب اهقاقحتسا نوكي اياصولا رئاسك نيبرقألا ةيضو نأ هارآ ىذلا

( م ٨ باطخلا لصنف س > ٢ )



 س ١١٤4

 ء ةياصرولاب مهبيصن مهلو ةثارولاب هيثراول هيصن تبثيف ىصوملا

 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ اهذافنا ق هجزلا فيك نيملسملا ءارتقفل ةنيعم مهاردب ىصوأ لجر

 . باوجلا

 ىلا برقألا هناريجب اديي نأو هدلب ءارتف نيب قرفت نأ ىنبجعي
 لك كلمي ال نيذلا ءارقفلا مهو مها ردلا دفنت نآ ىلا برقألاف هلزنم

 لاملا ناك ءاوس ةلماك ةنس توقل هلايعو هيفكي ام لاملا نم مهنم دحاو

 ةيصولا مها زد 'نم تيب لهآ لك ىطعي نآو س اضورع وآ ادوقن وأ الوصأ

 هوجو هيف بيترتلا اذه ريغف الاو ىنبجعي اذكهو ث ةليلو مويل مهيفكي ام
 ٠ ملعأ هللاو ص هللا ءاش نا ةزئاج

 ٥ ةلأسم _ ؟ :

 لهو تاجردلا ددع مكو ؟ مسقت ةجرد مك ىلا نيبرقألا ةيصو ىف

 ؟ لضانتلاب مأ ءاوسلاب مستت

 ` : باوجلا

 ىنغلبو ءاهتفلا نيب ريثك فالتخا اهيف نيبرقألا ىلع ةيصولا ةمست نا
 ىلع مهعيمج نيب نوكت نآ صخري ىماسلا ديمح نب هللا دبع انخيس نآ
 ثاريمك ىآ ثاريملا ةمست اهنومستي مه رثكأف برغملا ءاملع امآ ، ءاوس

 دالوآ اهلوا عبرا مهتاجردو ث كانه نوبجحي امك انه نوبجحيف ماحرألا
مث مهرخآ ىلا مه دالوآو ةوخالا مث مهنم دوجوم رخآ ىلا دالوألا



_ ١١٥ 

 هلك كلذو مهرخآ ىلا مهدالوأو لاوخألاو مامعألا مث ةعبرألا دادجألا

 براقألا ةلصك توملا دعب ةلص اهنأل زئاج هجو لكب لمعلاو ص نيثراولا دعب
 5 هيلع ىل ةردق الاف ةلدألاب لاوقألا نيب حيجرتلا امآو ةايحلا ىف

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٦

 نمن هل اهمزل نامض نم اهجوزل لجآلا اهنادصب تصوأ ةآرما فو
 ؟ لاملا سآر نم مأ ثلثلا نم كلذ جرخم نيآ

 : باوجلا

 .ء ثلثلا نم ال لاملا سأر نم اهجرخم تايجاولا نم بجاو نامضلا نا

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٧

 وه اهلغتسي هبراقآ نم دحأل هلاومآ نم ةعطق فيقوتب ىصوأ نم ف
 هيلع نامض نم ةياهن الام ىلا اذكهو هدعب نم هدالوآ نم لسانت نمو
 ؟ اهؤادف نم ىلعف تام مث ةلاقا ميب ةعطقلا نم ةلخن ىصوملا عابف ع هل

 : با وجلا

 ىصوملا فرصت نأل ىصوملا توم دعب مهثاريم ف ءىش ةثرولا مزلي ال
 }ىشلا كلذب هئاصيا نع هنم اعوجر دعي هضعب وآ هلك هب ىصوأ اميف
 هودف اوءاش نا مهيلع فوتوملاف ع هلاحب ىقابلا ىقيبو هيف فرصت ىذلا
٠ ملعآ هللاو س ىدنع اميف اذكه هعاتيمل هلاحب هوكرت اوءاش ناو



 ۔ . ١١٦.

 لخني وآ مهاردب اهنوثري ال نيذلا اهبراتأ دحأل تصوأ ةأرما ىف
 ؟ هب ىصوملا اذه عجرم ىف مكحلا امف ةيصوملا توم لبق هل ىصوملا كله مث

 : باوجلا

 ىلا هب ىصوملا عجرو ءاصيالا لطب ىصوملا لبت هل ىصوملا تام اذا
 ىفف نامض نم ءاصيالا ناك اذا الا هدعب نم هتثرو ىلاو ىصوملا

 نع اهنأل هل ىصوملا ثراول نوكتف اهلاحب ةيصولا ىقبت : ليق ، فالخ كلذ

 ةرم ثراولل اهددج ىصوملا ءاسث ناف اضيأ تلطب : ليقو س بجاو قح
 .: ٠: ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو دجوي اذكه ، ىرخآ

 ٩ . ةلأسم :

 لك نع اطايتحا روغلا ةرافك نيعباتتم نيرهش موصب ىصوي نمو
 هدبعت ىتلا هللا نيد ضئارف نم هعيض ام لك نعو تارافكلا نم همزل ام
 موصب ةيصولا توبث ف ليلدلاو لصألا ام احضاو انل نيب ك اهب
 اوملعو ةرافكلا هذه اوتبثأ انباحصآو ؟ روشغلا ىنعم امو روشلا ةرافك
 لصألاو انل اهنيب كلذ ىف ةحيحصلا راثآلا تدرو لهف مهاياصو ف اهب
 ةيصولا اوتبثأ انباحصأ ىناثلا ثحبلا ك ةيناع ةلأسملاف احيرص احضاو اهيف

 راثآلا هذه انل نيبف مهاياصو فق كلذب اولمعو لاوقألا رثكأ ىف موصلاب

 _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع موصلاب ةيصولا توبث ف ةدراولا
 ىذلا نيتلآسملا ىف راثملاو ناهربلاو ةجحلا انل رهظت نآ اندارمف كلذل ةتبثملا
 خيشلا اهي كيلع هللا مالسو اذه ث امهيف هب اوطعو انباحصأ هيلع
 فيس ريقفلا بنذملا دبعلا هبتك ١٨٨٠ ةنس لاوسث ٧ موي ف هيتنلا
٠ هديب دمحم زيزعلا دبع نبا



_ ١١٧ 

 ١ وجل ١ ب :

 ءاعد هتامحرو هتاكربو هللا ةمحرو فيس خيشلا اهيأ مالسلا كيلعو

 اباوج لوقأف ادعبو ع هديب ليمج نب نافلخ دبعلا كيخأ نم كل كلذب
 ىلع دجأ ملف روشنلا تارافكبو موصلاب ءاصيالا امأ هذه كئاحبأ ىلع
 نم راثكالا ىف بيغرتلا تامومع نم هملعن ام الا ةنسلا ىف اصاخ اليلد كلذ
 كلذب اضيأ ءاصيالا فو ث اداتتعاو المعو الوق تابودنملاو تاطوحلا لعف
 توملا دعب هلثمب ءاصيالا ىف بغري هتايح ىف فلكملا نم هلعف ىف بغر امف
 ءاصيالا اذكو ؤ هتوم دعب هلمع عطقني الئل ةايحلا لمع ىلع ةدايز

 موصلاو ةاذاصلاك تاضورفملا نم ءىش عييضت نع ةطوح ىلع تارافكلاب

 كلذ نم نيعم ءىش هبلع نمو كلذ نم ملسي نم لق هناف كلذ وحنو

 قوقحلا نأل هب ءاصيالا هيلع بجو هجوب ةايحلا ف هئادأ نع عنمو
 قلاخلل وأ قولخملل تناك رصتخملا ىلع اهب ءاصيالا بجي ةبجاولا
 ٠ هناحبس

 ىهو ةرمسشغلا نم ذوخآم هلعلف روسشفغلا ةرافك مهلوق امآو

 اهردنت الو اهلهأ فرعب الو ةفلنخم ملاظم هيلع تناك نم اونع مهنأك ملظلا

 نولوقي ةبراغملا نم باحصألا ضعب ناف كلذك قلخلل وآ هلل قوقح وآ
 ٠ تركذ ام ريغ ةنسلا نم اصاخ اليلد اوملع مهلعلو ةرافك بنذ لك ىق مزلت

 تام نم نآ ثيداحألا ىفف موصلا امأو ى هيف ةجحلا وهف ائيسث ملع نمو
 موص امآ ي هيلو هنع هضقيلف هضقي ملو ناضمر نم موص هيلعو
 موصلا ىف ةباينلا زاوج ىف ءاملعلا فلتخاو اصن ءاصيالا هيف رذنلا
 نم مهنمو ‘ 6 هنع ىلصي ال امك دحآ نع دحآ موصي ال : لوقي مهضعبق

 ٠ ملعآ هللا و كلذ كلثم ىلع ىفخي الو ص كلذ ريغ لوقي

 :ةلأسم ٥

 ةيصولا ق بتاكلا ركذو لاملا نم ءىشم اهمآو اهدلول تصوأ نميف

ليف ى غلاب ريغ ريغص هل بوتكملا دلولاو ، نامض نم وه قحلا اذه نأ



 ب ١١٨

 هيلع هللا ىلص . هللا لوسر لاق دقو ك ناثراو امهو ةيصولا هذه امهل

 ٠ ةيصولا هذه تويث هجو انل ني » ثراول ةيصو ال ( : ملسو

 : باوجلا

 ت:بث هل هيلع نامض نع هنا لاقو لامب دحأل ىصوآ اذا ىصوملا نا

 هكرتب كلهي ىصوملا ىلع بجاو قح اذه نأل اثراو ناك ولو هل ةيصولا
 هيهن امأو ، ةلمجلا ىف اهلهأ ىلا تانامألاو قوقحلا ءادأ بوجول

 تاعربتلا ىف هلحم كلذف ثراولل ءاصيالا نع _ ملسو هيلع هللا ىلص
 ملعاو ث ملعأ هللاو ، ةبجاولا قوقحلا ىف ال راثيالاو ةاباحملا ةهج ىلع
 ىلا لكوي وهف دحأل قح هيلع ناك ناو هسفن ةلاحب ملعأ ناسنالا نأ

 قحلا اذهو نامضلا اذه ءاج نيآ نم : لوقن نآ انل سيلو هتنامأو هنيد

 وهف لطابلا دصقو روزو بذك دت ناك ناف هسفنب ملعأ وهف هيلع
 هللا ىلا هرمآ لكف ىفخ امو ث رهظ ام انيلع نحنو ص ادغ كلذ نع لوئسملا

 ٠ ملعأ هللاو ڵ رودصلا ىفخت امو نيعألاةنئاخ ملعي وهو

 ١ ٥ _ ةلأسم :

 هنم . ءازجأ لالا كلذ آزج دقو هنوم دعي الام فتوآ لجر ق

 ح نفكلل ضيب باوثأ هب ىرشي ام هنمو ث ءارقفلل جحلا عسات موي قرفي ام
 مهل سيل مآ هفقوم توم لبت فوقوملا لاملا كلذ نوعزتني ءارقفلل لهف

 اندفآ ؟ هفقوم توم دعب الا

 : باوجل لا

 هنع ىلختي نآ همزل ث هذفنآو هتايح ف هغفتوآ دق افيقوت ناك نا

 لبق هيف دحأل دي الف هتوم دعب افقو نوكي نآ ىصوأ ناك ناو هلهأل

٠ ملعأ هللاو 6 توملا



_ ١١١٩ 

 :ةلأسم ٥

 ةيح مهمأ تناك ول نآ هنم مهمأ ث اريم لثمي هتخآ دالوأل ىصوأ نميق

 اثالثا مهنيب ىرت لهف ص ىثنآو ناركذ ةئالث مهو 6 ةيصولا ظفل اذه

 قيرف لكو نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب مسقت مآ ءاوس ىثنألاو روكذلا
 ؟ الوق روصنم خيسنلا نع لقني مهضعبو الوق لوقي موصخلا نم

 : باوجلا

 اهيف لكل رثألا ىق ةلأسملا هذه ىف دوجوم فالخلا نآ بسحأ اميف

 دعاوقلا هيضتتتو قحلا ىلا برقآ هارأو هيضترآو هبحأ ىذلاو ڵ رظن

 نم مهثاريم بسح ىلع مهل ىصوملا نيب ةيصولا هذه نوكت نآ وه ةيعرشلا
 ريسثي هنم مهمأ ثاريم لثمب هلوق نآ كلذ ، نييثنألا ظح لثم ركذلل مهمأ

 قتشملا ىلع مكحلاو ء ةيقاتتسثا ةرابعلا هذه نأل ثاريملاك مهنيب هن
 اذه ،\ هنم ىه هثرتن امك مهمأ نم اذه نوثري : لاق هنآكف هنيلعي نذؤي

 هوركذت مل متنأ رخآ ثحب ةلأسملا ىفو ، ملعأ هللاو هراتخأو هارأ ام

 هتخآو ىصوا تام اذا ام نيب ةيصولا هذه توبث ىق قرف له .هنآ وهو

 انهف هثرت ال ةيح تناك نا وهو تام اذا ام نيبو ةيح تناك ول هثرت هذه

 نالطبب لوقي مهضعب ناف ع ءاملعلا ضعب ىآر ىلع نيتروصلا نيب قرف

 ربتعي ةيصولا قاقحتسا ن ا نولوقي نيذلا مهو ةيناثلا ةروصلا ىف ةيصولا
 ىلعف ص ءاصيالا تقوب ربتعي : لوقي مهضعبو ك ىصوملا توم تتومب

 ٠ ملعأ هللاو ، نيهجولا ىف ةتباث ةيصولا نا لوقنلا اذه

 :ةلأسم ٥

 لهف قبس ام قوف هيف ماقم ءانب ةدايز فقولا لام سراح دارأ اذا
 كلذ ىلا سراحلا رطضا ءاوس لاما هلغ نم ءانىلا فيراصم عقد حصي

؟ رطضي مل وآ



_ .١٢٠ 

 ١ با ونجل :

 5 هيف ةياعرلاو حلاصملا رظنل ررنملا فقولا ليكو ىلا هرظن. عجري اذه

 ٠ ملعأ هللاو .داف الاو لعف هنم فرصملا جارخا ىف لاملل احااص ىآر ناف

 ٥ _ :ةلأسم ,

 هل اهفتوآ اميف , اهتلغ جرخي ىقبو ث ىتوملا نافكأل ةلخن فقوأ لجر

 دوجول مهاتومل فقوملا نم انفك نوديري ال سانلا راص نآلاو تاونس ةدع
 نع فقولا اذه لقني نأ هل حصي لهف هعم ةلغلا تلطعتو :مهعم مهاردلا

 امع انوديفأ ؟ ىح فتوملا لجرلاو ربلا باوبأ نم رخآ باب ىلا نفكلا
 | ٠ رجألا مكلو ارثآو ارظن مكدنع

 : :باوجلا

 نحنو نانكألا تافوقو للغ نع نامزلا اذه ىف لاؤسلاو ثحبلا رثك
 لب ءايحألا هنع ىنغتسي ال ىتوملا انع ىنغتسا ام لك نأ كلذ ى انيآر

 لاغلاب ىرتسثي نأ هجولا كلذ ىف فرصم رقأف ، هيلا جوحأ اوناك امبر

 هارن اذ_هو ث اهب نوستكي ى ءايحألا نيملسملا ءارف ىلع. قرفتو بايث

 رظنلاف ايح ناك ناق اتيم ىصوملا ناك اذا اذه س ىصوملا دوصقم ىلا برقأ

 هانلت اميف هفرص هل بحنو ربلا هوجو نم ءاش ثيح هفرصي هيلا هيف
 . ملعأ هللاو ى هللا ءاسث نا هيلع سأب الو ريخملا وهف الاو

 ٥0 _ ةلاسم :

 :نيعي مل وأ مهارد نيع ءاوسن دجويأ ملف دبع هنع قتعي نأ ىصول نم ا
. ؟ كولمملا مدع اذا ثراولا ىلا ةيصولا هذه دوعت له



 س ١٢١

 : باوجلا

 مه دوجو نم ١ وسيآ ن راف دجوي ملف دبع هنع قتعي نآ ىصوأ نم

 نآ كلذ ف ىنبجعي ىذلاو ك فالالا نع ى رعتن ال نأ وجراف ايب ايلك هابا

 . وناك نام هللاو ، نمزلا لاط ناك كردت ىتح اهتميق رخؤتلف هبقرلا نوجري

 : ةلأسم _ ٥

 ذفنأ ةيصولا نم ىنالفلا ءىشلا امهدحأ لات نايصولا فلتخا اذا
 ؟ امهنيب مكحلا فيكف 6 ال رخآلا لانتو

 : باوجلا

 ئ نايبلا هيلعف هعوقو ىعدا نمو ذافغناا مدع لصألا نا

 | ٠ ملعأ هللاو

 :ةلاسم ٥

 :نم اهجو هل نيعي ملو هنوم دعي هل ام ثلث هنع ذفني نآ ىصوآ نميق

 ؟ ثلثلا اذه ذافنا نوكي ميفو ةتباث ةيصولا هذه لهف ربلا هوجو

 : باوتلا

 ٠ ملعأ هللاو ، ةقفصلا هذه ىلع اهتوبث ىرآ ال

 :ةلأسم ٥٨

 هبحاصي نآ لجر نم بلطو رقس ق جرخي نأ د ا رآ ضيرم لجر ق

هجورخ لاح نم هعبمج هنع فرصم ١ لمح هبلع طرتسش و هيلع ةظفاحملل



 س ١٢٢

 فرصملا همزلي له رفسلا ف ضيرملا ىفوت دقو نطولاب هعوجر لاح ىلا
 ؟ ال مل هميلست ةثرولا ىلعو هتكرت ف نوكسيو هبحاصم عوجر لاح ف
 ؟ الاومآ كرتن تيملاو

 : باوجلا

 هنأل هلام ف كلاهلا فرصت نم وه تفصو ام ىلع مرغلا كلذ نا
 كلذ هيلا جاتحي فرصم لك ىلع لمتشت ةلاعج وآ ةرجآ اما ىهو هل رجؤملا

 هيلع نيد كلذف هيلا هندوع لاح ىلا هنطو نم هجورخ تقو نم ريجلا

 اذكه نيد نم تيملا ىلع ام ةلمج ى ءايصوألا وآ هؤاضق نيثراولا ىلعو
 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ ى دنع

 :ةلأسم ه

 ثراولا جوزلاف نيكاسملا ماعط قيرفت ف ثراولاو ىصولا فلاخت اذا

 ىف ديري ىصولاو ، هتجوز اهيف تتام ىتلا هتدلب ءارقف ىلع قرفي نآ ديري
 جوزلا ث مايصلا ىف افلتخا كلذكو س تدلوو اهيف تأسثن ىتلا اهتدلب ءارتف

 هقفاري نمم اهنع موصي نم رجؤي وآ هتجوز نع هسفنب موصي نآ ديري
 ةيصولا تناك اذاو ارجأ رثكأب ولو كلذ ريغ ديري ىصولاو 0 ةرجألا ق

 ىآ سش رق ةئامب اهذفنم تصوإو اىنثرق نيسمخو ةئامثالث نم رثكأ غلبت ال

 شرقلا 7 هذنه هل تبثت له داتعملا نعو دحلا نع ةجراخ ةظهاب ةرجأ
 ٠ قحلا انل نيب ؟ زيحلا كلذ ى هلثم ءافع هل مآ هل اهب ىصوملا

 ؟ باوخحل : .ا

 اهنكس ىتلا ىصوملا تلل ا ة ةدلب ىفف نسحألا 1 ١ وناك ل ثبح نيملسملا

ريجأتلا امآو امهيلك ق مسقت نآ ىغبنيف نيدلب ف نكسي ناك ناو



١٢٣ 

 ىلع نوكي نأ هب قحأ وه ىصولاو ةيصولا ذافنا نم كلذف موصلل
 امهرمأو لدعألا رايتخا ىف مكاحلا رظن ثراولا عم فلتخا ناف هرايتخا

 ربتعي الف ىصولا ةرجأ امآو لكلا نع ررضلا عفر عم ةجحملا اكلسي نآ
 ردق ىلع كلذ امناو هب ىصوملا ىنعآ اياصولا ةرثك الو ثاريملا ةرثك اهيف

 ناف كلذ عمو ذافنالا بيسي ىصولا همشجتي ىذلا بعتلاو قاشملا
 تداز نا لاملا صصاحتف اياصولا ردت ىلع ةبوسحم ىصولا ةرجأ
 هل وهو تيملل هناف هيلا ثراولل ليبس ال ثلثلاو ء ثلثلا ىلع اياصولا
 ٠ ملعأ هللاو ع لوقأ اذكه ، طتف ناثلثلا

 :ةلأسم . ٦٠

 دعب ىصولا مهدجي مل موقل لاملا نم ءىشب : مهاردب ىصوآ نميف
 نم ىلعو ةيصولا هذهب ىلتبملا ىصولا عنصي اذام شيتفتلاو ثحبلا
 ؟ ايعشي

 : باوجلا

 عيلطتسسب ال راصو هل ىصوملا مدع ١ ذا ثراولل ةيصولا عجرت

 ىلا ىصول ١ دي ىق ىقبت ىعيم ث ليقو ك اهعسو ال ا اسفن هللا . فلكي الو هدوجو

 اذكهو اهب ىصوي نآ هيلع اهب ىصوملاو اهب ىصوي نآ هيلعو اهب ردجي نآ
 ٠ ملعأ هللاو ث ابر اهل دجي نآ ىلا

 همزل نامض نم لاملا نم ءىشب نايئابلا نم دحأل ىصوآ نميف
 نآ نايئابلا نم دحأ لوق لبقي لهف هل ىصوملا ىصولا فرعي ملق مهل

هذه ريصت نم ىلاف هلوت لبتي نمم مهيلع هلدب نم دجي مل وآ مهلوق
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 نم الاس هللا نيبو هنيب ام نوكيف ىصولا ةبقر نع طحنت ىتح مهاردلا
 .ةعينلا

 : باوجلا

 مهتلم لهآ ىلع ليق تسلا للملا نم هلم لك لهآ. نم تاداهسنلا نا

 لبقتف ةدحاو ةلم مهلك كرشلا : ليقو ع لكلا ىلع لبقت مالسالا ةلمو

 نيئبامصلاو سوجملا ةداهست اذكو سكعلا عم دوهيلا ىلع ىراصنلا ةداهش

 ني .لسملا نم ءادهستلا ناينابلا ىلع نكي مل اذا اذه ىلعف ناثوأؤنا لهأ ٩

 نع د وجواأا اذكه اهب . لمعيو لبتقنف ضعب ىلع مهضعب نم ةداهنملا تز

 ملعلاو مهتاداوشب ةيصولا ذفنأ اذا آريب اذه ىلع ىصرولاو ءاملعلا

 ٠ هناحبس هللا دنع

 ٦٢ ةلأسم :

 مهثورومل همزل نامض نم سورقلا نم ءىشب موقل ىصوآ نميف
 4زأل موس .ا كلت ىف هل نمم دحأ مهيفو مها ردلا كلت ةثرولا مستنتاف

 وهو هسيب رع ةينامث نومضملا كلذ نم هبيصن ناكف كلاهلل ثراو مهعم
 اذا هيزجي' وأ اهبحاص ىلا ةصحلا كلت غالبا ىصولا مزلي لهف ايقيرفأ ف
 كلذ ةدلاوك ا يياص اهغليي نم كردي مل اذا هرصم ىف هكردي نم اهاطعأ
 . ىلتبملا اذه عنصي اذام هماحرأ وآ هتوخا وأ صخشلا

 ج باوجلا

 امهقتىنم همهسب هل افرعم هلا ىضؤملل بتكي نأ كلذ ق ىنبجعي ىذلا

 ى هناو هباوج رذعت ناو لمعلا ةيلعف هباوج ءاج ناف هعضي نيآ هل

 هنيلع تررق دقو نامع ق هلوع همزلي نمم دحآ دجوي ناك ناف كلذ
 اهلعجيلو ةقفنلا هيلع ررق ىذلا مكاحلا ىلا اهعقديلخ هلام ف ةقفن هل



. .١٢٥ 

 دي ف ةنامأ تيقب هلك كلذ رذعت ناو ث هيع ىذلا باسحلا نم مكاحلا
 ٠ ملعأ هللاو هتثرول اثاريم نوكتف هل ىصوملا توم حصب ىتح ىصوملا

 ءارقفلل نهتلغ قرفت نآ سنجلاو ددعلا ةمولعم لخنب ىصوأ نميف

 ؟ اريف ناك نأ لخنلا هذه ةلغ ق بصن ثراولل له ةفرع موي ق

 : باوجلا

 ةيصوال» ::ثيدحلا مومع لومسل كلذ ى ابيصن ىصوملا ةثرول ىرأ ال

 مهادع نميف ةلغلا فرصت امناو مومعلا كلذ ف نولخاد مهف « ثراول

 ىلع هنم اديعب وأ ىصوملل ابيرق ناك ءاوس ثراوب سيل نمم ءارقفلا نم
 ٠' ملعأ هللاو ث اريثكنو اليلقت قاقحتسالا ىف اهب مئاقلا رظن

 ٦٤ - ةلسم : |

 ؟ ةيصو توملا ليت ام

 : باوجلا

 نكل رثألا ف دجوي كلذف نيبرقألا ةيصو ف هتركذ ىذلا لوقلا امأ
 صوصخم ءىشب هنيبرقأل ىصوملا ىصوأ امك هنآ ههجوو ص هفالخ ىلع لمعلا

 نأل ىصوملا توم لبق ةيصو اضيآ ىمسيو ةيصو هنآ ءىشلا كلذ نيعت
 توم دعب ذافنالا الا قيب ملو عقاو ثدح ردصملاو ردصم ةيصولا
 ايك برتلا ةجاح ةرورضل هتوم لبق ذافنالا اذه ىف اوصخرتف ىصوملا
اذه نألو ع ءارقفلا ةجاح لجأل اهتتو لبق ةرطفلا ميدقت ىف اوصخرت



_ ١٢٦ 

 ء تلصو ىتم ىفكت ةلصلاو براتالل ةبجاولا تالصلا عاونأ نم ةلص
 ٠ هللا دنع ملعلاو ىل رهظي ام اذه

 :ةلأسم ٦٥

 نم فعضأ الام دجسملل ذخأو هب ضيب انتتف دجسم لام ه ديب لجر ق

 ضيانملا لاملاو ث ااثم ستثرق ةئامعست ىواسي دجسملا لام ةميق ح هلام

 ٠ دجسملا ىلع نبغلا حصف ى الثم ةميقلا هذه فصن ىواسي هب

 ١ باوجل :

 ضايتلاو دوهننملا حيحصلا ىلع حصي ال فاقوألا لاومأ عيب نا

 ىلع الا ملسو هيلع هللا ىلص هنع دوهشملا ثيدحلل حصنلا ىلع عيب

 ةجح مه نيذلا رمألا ماوت ىلع : لوتنف شحاف نبغ انهاهو ليلق لوق
 ىلاعت هلل اياستحأا ريكنلاب دجسملا لام ذخأ نم ىلع اوموقب نأ مالسالا ق

 مهف بجاولا باب نم امآ ى هللا ءاسث نا نورجؤيف ضايقلا كلذ اوريغيو
 رذلا نم اهظفحأ الف ىنم اداهتجا هارآ ام اذه 0 مهريغ لعف نم نوروذعم

 ٠ ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلا و اهنيعي

 ؟ فوقوملا لاملاب ضايقلا زوجي له

 : باوجلا

 ٠ ملعأ هللا و ؤ كلذ زوجي ال

 تنام مث لاملا لغتست تنب الا نكب ملو ٥ دال وأل الام فقتوآ نميف

 هذخأت تناك ام ذخأيف فقولا اذه ق قح هل لهف & امينز انبا تكرتو

؟هبمآ
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 ؟ با وجل ١
 . ٠. ٥

 هلوقل فقولا نم همآ هنتحتست تناك ام دلولا اذه قحتسي معن

 دالوأ نم دعي وهف « همآ ةبصع مينزل ا ةبصع » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _

 { ٠.ثيدحلا مكحب هتبصع نمو اقيقحت هتنبا نبا هنل فقوملا

 :ةلأسم ٦٨

 نآلاو ارمت لكؤي ىقب امو ابطر لكؤت ةرطفلل تفقو لخن هل دجسم ق
 ليلق الا دجاسملا نع لاجرلا عنتماو لاحلا فلتخاو تقولا بلتنا

 دجسملا ىف ىلصي ىقب نم هلكأي ةمعطألا نم اهريغو ىولحلا لثم اماعط
 ؟ هليدبت حصي ال مآ

 : باوجلا

 ةعامجلا ةالصل ابيغرت دجسملا ىف لكألل فوقوملا رمتلا عيب زوجي
 رتشيلو عبيلف ارمت هلكأ نع سانلا تابغر بالقناو لاوحألا ليدبت دنع هيف

 هللا ءاش نا كلذب سأب الو هوحنو ىولحك هلكآ ىف ساانلا بغري ام هنمثب

 ء نامزلاو لاوحألا بالقناب بلتنت داهتجالا ىلا ةلوكوملا ماكحألا نأل
 . ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٩

 تانب تكرت دننو نيبرقألا ءارقفلل اهتوم دعب الام تفقوأ ةآرما ف
 تاينغلا تانبلا ؟ فقولا اذهب قحألا ىرت نمف ص ءارقف ةوخا ىنبو تاينغ

 هعفر ىرت مآ هضبتقب ىلوأ نمف ءارقفلل تلق ناق ءارقفلا ةوخالا ونب مآ

 هعيبب تبثي لهف هعيب ىلع فقولا لهآ ضعب قفتا اذا مث نيمآ دي ف
٠ كيلع هللا: مالسو ركشلا كلو ةدافالا وجرن ؟ لكلا ضري مل ام



- ١٢٨ 

 ١ باوجل :

 ةايحلا نمز هلحم امنا هكالمأ ضعبل ناسننالا نم فاقيالا نا لوقأ

 الف هيف هفرصت لطبيو ثراولل هكلم لقتنا تام اذا هنأل توملا دعب ال

 عقو ناف “ هعيبي وآ هبهي وآ هفقوي هل لام الو ذئنيح هيف هل فيقوت

 فلخاف ٠٠ توملا دعب ام ظفلب ىآ ةيثيحلا هذه ىلع فيقوت دحآ نم

 مكح ىف هلعج نم مهنمو ةثرولا ىلا هدرو هلطبآ نم مهنم ث هيف ءاملعلا

 ء ثلثلا ىف اياصولا صصاحالاو هعسو نا لاملا ثلث ىلا هدرو ةيصولا
 لوقلا ىلعو ع نتوم دعب لاملا اذه ىنع فقوي نآ تيصوآ لان هنأك مهف

 نم هب قحأ مهف ءاوس ىلع ثانإو روكذ نم ةوخالا دالوأل وهف هتوبثب
 لاؤسلا ضرف ىلع تاينغ تانبلاو ءارقفلل لعج هنأ لوألا نيرمأل تانبلا
 نم امآو ث ةثرولا لانت ال اياصولاو تاثراو تانبلاو ةيصو ىناثلاو

 كلذ زاج . .مهدنحأ ىلع هبابرأ قفتا ناف ؟ هذافناو هضبتقب قحأ

 نا هعيب زوجي الو بختنملا نيمألا دي ىف ءاحلصلا وأ مكاحلا هلعج الاو
 .. ملعأ هللاو ء فقوملا طرل فانم عيبلا نأل الصآ هفيقون حص

 ٠! . ةلاسم :

 فصنلاو مولعم دجسمل ناضمر رهش ةرطفل هتلغ فصن فقوأ لام ى
 ليوحت حصي لهف اهنع لاس الل نافكألا تحبصأ دتو نافكأل رخآلا

 طسب ءارش نم ةرطفلا هل ةصصخملا دجسملا ف حالصال نافكألا فصن
 ؟ ةرطفلل ةلغلا عيمج لعجي وأ ريمعت وآ

 : باوجلا

 اذا مهيتفأ انآو نافكألا فتو ةلأسم نع انلاؤس ق ساانلا رثكآ دتل

 ّ ءارقفلا مهئايحأ ىلع قرفيلف نيملسملا تاومآ نيفكتل ٠٠ هيلا جتحي مل

 هليوحت امآو 6 هب قحأ مهف ءايحألا هنع ىناغني ال تاومألا هنع ىناغت امو

٠ ملعآهللا و 4 ٥ رآ الف دجسملل
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 { قحلا اذه ىف تنمضو ث قحلا اذه ءادأ ىف تنمض دت : لانق نميف

 مزلي وأ كلذ ىف قرف له ث ةبرقملا ديب قحلا باهذ نع هتنامض ف دصقيو

 ؟ نيظفللا الك ىف قحلا ءادآ نماضلا

 : باوجلا

 ء رتملا هدؤي مل اذا قحلا ءادأ نماضلا اذه ىلعو نيظفللا نيب قرف ال
 ٠ ملعأ هللاو

 نود دجسملا لام نم ةعطق ىقسلاب صخي نآ دجسملا ليكول زوجي له
 فلت ناو ى هحالصل ةلغلا دصقل هلاومأ ميمجل ءاملا فكي مل اذا ةعطق
 ؟ نامض ليكولا ىلع لهف كلذ هلعفت هلارومآ نم ءىش

 : باوخكلا

 هيف لكو ام لاوحأب افراع افصنم انتداص احلاص ناك اذا ليكولا نا

 لعفي نآو ٤4 هيقف لكو ام عيمج ىف فاصنالا و لدعلا ىرحتي نآ هيلع

 هلعفب نأ زاج امف س كلم هل وه ىذلا هلام ق هلعفي ام حلاصلا نم هيف

 مومع اذهو قالطالا ىلع هيف لكو اميف هلعفي نأ زاج حلاصمل ا نم هلام ق

 ٠ هللا دنع ملعلا و اصصخم ملعن الو صصخم دري مل ام هل مكحلا و

 لام نم ائيش مهيطعي نأ دلبلا لهآ هنم بلط اذا دجسملا ليكو ق

( ٢ ج باطخلا لصف _ ٩ م (



١٣٠ 

 ريغ وآ فيسذلل وأ روس ءانبك دجسملل ال مهل هحالص نوكي امم دجسملا
 هعس هلام ق ناك اذا ةفصلا هذه ىلع مهيطعي نآ ليكولل زوجبأ كلذ

 ؟ ةمدقتم ةنس كانه نكت ملو

 ؟ باوجلا

 مهءاطعا نأ حالصلا لهأ ىأرو 6 ةيفاك ةعس لاملا ق ناك أذا زوجي

 ٠ ملعأ هللاو ، حالص كلذ

 ىكىنتف ءاملا ىقس نم هيقي لاملا نيبو هنيب دح ال دجسملا ناك اذا

 لاا بحاص ضري ملو ءاملا هرضي اائل ادح هل ديرب هنآ دجسملا ليكو

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك

 : باوجلا

 اذه دجو ناف عرذأ ةثالث ىلا ناعارذ اميرح دجاسملل نا
 كلذك دجو لب ميرحلا طاتسا ببس ام ملعي ملو ميرح الب كلذك دجسملا

 هيقي ام ميرحلا نم هل لعجي نآ لالا بحاص ىلع بجيف نامزلا ميدق نم
 كنذ كالم ضعي هايا هملظف ميرح هل ناك هلعل هناردج ىلا ءاملا لوصو

 . ملعأ هللا و ء ملظ نم ىلع رزولاف ع لاملا

 ٥ _ ةلأسم :

 ىصوملاو مايألا هتريغ امنر صوصخم ءىشل نيعي ملو فوتوم ءام ق

؟ هتثرول هب مكحي نآ مكاحلل لهف ع همساب فورعم



١٧٣١ 

 ١ باوجل :

 ىصوملا ةثرول عجري نآ ىنبجعيف مهيلع فوقوملا ةفرعم ترذعت اذا
 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٦

 اهذيب نمو ث هناريج نم رضحم ىدل هيلعو هلامب ىصوآ لجر ف
 ناف جراخلا ف اهمدخ ىتلا هتمدخ نع هلامس هدالوأ نم دحاول الام نيع

 صلخي ىك ماتيألا ظفاحم ىلع اهب مايقلا بجي لهف ةيصولا تبنأ
 ؟ ةيصولا نم مهل ام

 ١ بآ وجل :

 هتحصو جراخلا ف هنمدخ نع نعم لامي هدالوأ دحأل ىصوأ اذا

 ايجورخو هل ىصوملا ىلا اهغيلبتو اهذافنا هيصو ىلع ناك هل اهب ةيصولا
 . ملعأ هللاو ، مزال نامض نع اهنأل هثلث نم ال لاملا عيمج نم

 ٧٧ _ ةلأسم :

 رايخلاب ةعيبملا مهلاومآ نم هسفنل كفي نأ بايغألاو ماتيألا ليكول له
 ؟ لاملا بر نم نذاب الا كلذ هل سيل مأ

 . بآ :وجلا

 رحل وأ فوقوم لام ىف وآ بئاغ وآ ميتيل اليكو ناك ءاوس ليكولا نا
 كلذ هيضتقي ام بسح ىلع هيف لكوملا ف فرصتي نآ هل رضاح لقاع غلاب
 هلركوتن هيمضتقي امع فرصت ةدايز هل سيلو هيف هيلا ضوف امو ليكوتلا
 هيلعو ليكوتلا كص هاوح ام اورظناف الف الامو هتآيلف كانه هل مسر امف
٠ ملعأ هللاو ع لمعلا
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 تيرا ومل ١ بانك

 ١ _ ةلأسم :

 ٠ بأل تخآ نبا دال وأو مأل تخآ تنيبو اجوز تكرتو تكله نميق

 ؟باوجلا.

 ماحرألا ثرون فو ك ماحرأ مهلك جوزلا عم نيروكذملا ءالؤه نا

 مهنمو ةبراغملا انباحصأ لجو « ءاهقفلا نيي فالخ نيجوزلا نم دحأ عم

 لهآ نم دحأ عم ماحرألا ثيروت نوري ال ىلاعت هللا همحر بطقلا

 هلوب المع مهدنع جوزلل هلك لاملاف انه امك ايببس ناك ولو ماهسلا

 : « هل مهس ال نمم ثرالاي قحأ مهسلا وذ » : _ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ملعأ هللاو

 ةمسقلا فيك بأل مع دالوأو نينب تانبو اتنب تكرتو تكله ةأرما ىق

 ؟ مهنيب

 . تاوخجلا

 س دسل ١ نينيل أ ت انيلو هثالث تندلل . فصنل ١ مهسأ ةتس نم اهلصآ

 اهمع دال وأل ىقابلا و 6 ةيوسنلاب نهنتبي هنمسقب نيثلثلا ةلمكتل دحا و مهس

 ٠ ملعأ هللاو 6 نامهس وهو روكذلا

؟ مهنيب ةمسقلا فيك ء صلاخ خآ نباو تانب ثالث نع فقوت لجر ف



_ ١٣٣ _ 

 : باوجل |

 ىف تانبلا .سوءر برضب ةعست نم حصتو ةئالث نم ةلأسملا لصأ

 لكل ةنس كلذف ةثالث ىف نابورضم نامهس ناثلثلا تانيللف ةثالث وهو اهلصأ

 ةئالث كلذف ةئالث“ ىف بورضم مهس وهو ىقابلا خالا نبالو نامهس ةدحاو

 ٠ ملعأ هللاو ، مهسأ ةعست لكلا عومجم ر اصق

 . : ةلأسم _ ؟

 ةصلاخ تخاو ةجوزو خآ تنبو صلاخ خآ نبا كرتو كله لجر ىف

 : باوجلا

 ةصلاخلا تخالل رشع ةثالث ىلا لوعتو رشع ىنثا نم اهلصآ هذه

 عبرلا ةجوزللو مهسأ ةعبرأ ثلثلا مألا. نم تا وخأللو مهسأ : ةتس فصنلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 نيقابلل ءىش الو رشع هئالئ كلذف مهسأ ةئالث

 : ةلأسم .

 نه تاوخأو ىشثنآو اركذ صلاخ 4 دالوأو ةجوز كرتو كله نميف

 ١ باوجل :

 تا وخاللو مهسأ هثالث حبرلا هجوزلل رشع ىنثا نم . ةلاسم ا ,. نا

. ملعأ هللاو ك ىثنلل ء ءىش 7



 ٠ نيبوبأ تاوخآ ثالثو اخأو ةقيقشو امأ كرتو كله نميف

 ١ باوجل َ
- .-: 

 مم و نيوبألا سوعر برضب نيثالث نم حصتو ةتس نم ةلأسملا لصأ

 ةسمخ قف بورضم مهس كلذ نم مالل ةلأسملا لصآ . ةنس ق ةسمخ

 ىقبت رشع ةسمخب ةسمخ ف ةبورضم مهسأ ةنااث فصنلا ةقيقشللو ةسمخم

 5 نامهس تخآ لكلو مهسأ.ةعبرآ ركذلل ةبصع مهنأل 1 نيبوبألل مهسأ ةزسشع
 ٠ ملعأ هللاو

 هعبرأ مهو بأل ةوخا ءانبآو مأل ةوخاو اجوز تكرتو تكله ةأرما ٠

 ىلع مهئابآ .سوءر ىلع مأ ةيوسلاب مهنيب بيصعتلا ,مهس مننقي له
 اذل نيب ةثالث ىناثللو طقف دحاو نبا ةوخالا دحأل ناك ناك كلذو ةدح

 ٠ كلذ ىف قحلا

 7 باوجلا

 مأل ١ نم ةوخاللو. فصنلا وهو ةثالث مهسأ جوزلل ة ةنس نم ةلأسمل

 هنومستي ىقابلا وهؤ مهس بألا نم ةوخالل ١ ء انيألو ثلثلا امه و نامهس

 . ملعأ هللاو 6 مهئابآ سوعر ىلع : . ليتو 6 ةيوسلام

 ٨ _ ةلاسم :

فيك مأل انخآو نيقيقش اتخأو اخآو نبنجوزو انني كرنو كله نميف



_ ١٣٥ 

 ؟ باوجلا

 نامهس ن هخل نيتجوزلل امهس رشع ةنس نم مسقت ةلأسمل ا هذه نا ِ

 ءاقشخألا ةوخل)الال ىقابلا و مهسأ ةينامث فصنلا تنيللو مهس ةدحاو لكل

 ٠ ملعأ هللا وا مألا نم تخألل ءىش الو مهسي ة 7 كلذو

 ٩ . ةلأسم :

 ٠ بآو مآ ق

 7 باوجلا

 ١ هذه ن ١ مال مهسو همالل ن امهس مهسأ ةئالث نم ةلآسىل 6

 ملعأ هللاو ٠

 ٠ _ ةلأسم :

 ةمسق فيك مآ نم اتخآو اخأو اجوزو نيتنب تكرتو تكله نميف

 " باوجلا

 نكلو ع نيثلثلا نم عبرلا ماقمل امهس رثع ىنثا نم اهلصآ ةلآنملا هذه

 نيجوزلا لاني ال درلا نأل حصت اهنمو ث ةينامث ىلا تدر درلا ةطساوب

 ىه مهسأ ةنس ىقبت نامهس مبرلا اهنم جوزللف ى دمتعملا لوقلا ىلع

 دوجو عه مأل ا ة ةوخال ء ىش الو مهسأ ةثالث امهتم ٥ ةدحا و لكل نينبلل

 - ٠ دالوذلا

 ١ ١ _ ةلأسم : " . .

؟ مآ نم رخآلاو صيلخ امه دحآ هيلاخ كرتو كله نميق )



_ ١٣٦ _ 

 7 باوجلا

 لاملا نم سدسسىلا مألا لبق نم ىذلا لاخلل نوكب نأ ىنبجعي

 ٠ ملعأ هللاو ع ىقابلا قيقسثلا لاخللو

 :ةلأسم ٢

 نوكب نمل صل اخلا هيخأ دال وأو فألا نم ه اخأ كرتو كله نميف

 ؟ ثاريملا

 ؟ باوخضجلا

 مه وبآ ناك ولو انه ءىش هيخأ دالوأل سيلو ىويألا هيخأل ثاربملا نا

 ٠ ملعأ هللا و 6 اصلاخ

 :ةلأسم ٢

 ؟ ةمعو تادجو مع نباو امآ كرتو كله نميف

 ؟ باوجلا

 ن امههسو 6 7 ثلئل ١ وهو مهس ا مهسأ هثالث مسقت ةلأسمل ١ هذه

 . ملعأ هللاو 6 انه تامعلاو تادجلل ءىش ال و بيصعتلاي معلا نبال

 ١٤ . ةلأسم :

 حم ىثنألا ثرت لهف اثانا و اروكذ اهنوخا و امآ كرتو تام مينز ق

 ؟ هثاريم ق مكدنع راتخملا امو ؟ال مآ اهتوخا

 ٢ باوجلا

ىذلاو ئ مينزلا ثاريم ق فالتخالا نم ءاج ام مكيلع ىفخي ال



_ ١٣٧ _ 

 انه ثلثلا وهو طقف اهبيصن همأل نوكي نآ كلذ نم لدعلا هيف ىرحتأ

 ىقابلاو ء ثاريملا ىف اظح اهديزي ال اهروجفق يألا هلزنم اهانلزن ول انناف

 رهاظمب المع مامعألا هلزنم مهل اليزنت ثانالا نود روكذلا اهتوخال

 . باوصلاب ملعأ هللاو ى ثيدحلا

 ٥ . ةلأسم :

 ٠ ةوخاو دج ق

 َ باوجلا

 انموق دنع امآو انباحصأ بهذم ى ةوخالل ءىش الو دجلل هلك لاملا

 وهو اهركذ لحم اذه سيل مهدنع بتارم ىلع مهو دجلا عم مهنوثرويف

 ٠ ملعأ هللاو ك تباث ني دبز بهذم

 ةوخأو نبا نباو نياو مآ ق

 ١ باوجل َ

 نبالا نبال ء ءىش الو نبالل ىقابلا و مهسم س دسلا مألل 4 هتس نم مستت

 ٠ ملعأ هللاو ك ةوخالا الو

 ٧ _ ةلأسم :

 بآ مآ ةدجو بآ ق ٠

 باوجلا ٢

: ليقو ، اهدلو اهبجح : ليق ع انه بألا مآ ةدجلا ىف فلتخي



١٣٨ 

 ىقابلاو سدسلا اهلف باحجألا رثكأ بهذم وهو سدسلا نع اهبجحي ال
 ملعأ هللاو 6 تيملا وبآ وه و اهنبال ٠

 نبا نباو بآ ق +

 ٢ باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ، نبالا نبال ىقابلاو سدسلا بألل ةتس نم ىه

 :ةلأسم ٩

 ' . نبا تنبو تنب فا

 ؟ باوجلا

 ء مهس سدسلا نبالا تنبلو ةثالث فصنلا تنبلل ةتس نم اهلصأ

 ةثالث تنبلل مهسأ ةعبرآ مسقتف بصاع ال ثيح امهيلع نادريف نامهس ىقبي
 ٠ ملعآ هللاو 6 مهس نبالا تنيلو

 ٠ ٢ _ ةل اسم :

 ٠ بآو مآ نم تخأو بآ نم تا وخأ ق

 : بآ :وجلا

 ةصلاخ ىأ بذلاو مألا نم اتخآو بآ نم تاوخأ فلخ ىنعت تنك نا
 ىلا درت بصاعلا مدع عمو ، سدسلا بذلا تاوخألو فصنلا ةصلاخللف
 نآ ىنعت ' تذك ( نأو 5 نهنيد هنمستب تايويألل مهسو ةصلاخلل ةثالث ةعبرأ

 دوجو عم تاوخألل ءعىش.الو بألل هلك ثاريملاف بآ نهعمو طقف.مأ نم اتخأ
. ملعأ هللاو ے الصأ بألا



 ن ١٣٩

 ؛ دجو تخأو مأ ىف لوقت ام : لاقف ىبعشلا نيعللا جاجحلا لس
 _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ نم ةسمخ اهيف فلتخا : لاقت
 لعج :.تلق ث ابقنل ناك ناو ؟ سابع نبا اهيف لاق امف : لاتق نأ ىلا
 ؟ نامثع نينمؤملا ريمأ اهيف ث لاقت امف : لات ٠ ثلثلا مألا ىطعأو ابأ دجلا
 ؟ بلاط ىبأ نب ىلع بارت وبآ اهيف لاق امف : لاق ٠ اثالثآ مهنيب اهلعج : تلق

 & سدسلا دجلاو فصنلا تخألاو ثلثلا مألا ىطعاف ةتس نم اهلعج : تلق
 مالل ىطعآ ةتسب نم اهلعج : تلت ؟ دوعسم نبا اهيف لانق امف : لانت
 ديز اهيف لاق امو : لاق ، فصنلا تخؤللو ثلثلا دجلاو سدسنا
 تخاللو ةعبرأ دجلاو ةئالث مألا ىطعاف ةعست نم اهلعج تلتق ؟ تباث نبا

 ؟ ابتنم ىنعم ام ايناثو ؟ فالتخالا اذه هجو ام الوأ : لوقأف ، نيمهس
 لعج نم آطخي لهو ؟ لاوتألا هذه دحأب ذخأ نم آطخي له اثلاثو

 ، ثراو.الو ةيصع اونوكي مل نأ ثاريملا مهيطعي ملو نيملسملا دحأك ماحرألا

 _ ٠ نايبلاب لضفت

 :باولا

 ءالع نل اهيف فالتخالا هجوو جاجحلا عم ىبعشلا ةلأسم امأ
 نم اصن اهيف اودجي ملو ةيعرشلا ةلزانلا تعقو اذا مهريغك ةباحصلا
 مهداهتجا قفنا ناف ، اهمكح طابنتسا ق مهيآر اودهتجا ةنس الو باتك

 نا ايتوكسو مهلك هب اوتطن ن زا ايلو اعامجا راصف لكلا هب لمع مهرظنو
 مهداهتجاو مهيآر فلتخأ م ناو ح رنكن ريغ نم نؤتنأبلا كنسو ضعبلا هب لانث

 دحأل سيلو ىأرلا لئاسم نما تراصو هداهتجا هيلا هادآ.امب لك لمع
 : كلذ ىلع ليلدلا و نودهتجم مهلك مهنأل 7 لات اميف هبحاص ء ىطخي ن آ

 ىلع ايضات _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ههجو نيح لبج نب ذاعم ثيدخ
٠ ملعأ هللاو ى هريغو نيميلا



_ ١٤٠ 

 لمع نم مويلا ءىطخي له امآو س كل هتنيب دق فالتخالا هجو اذه

 لاوقخلا حيجرتو داهتجالا : ةجرد غلب نمم ناك ناف ؟ لاوقألا كلت نم لوقي

 فدعضلا .امآو ْ كلذ دريغ هل. :زوجي الو هيدل حجرت امي .ذخأيلو كلذ هيلعف

 ىونف وآ المع وأ امكح هارآ اذا ملعلا لهآ فالتخا هيف ءاج دقف كلذ نع

 دخأي نآ هل : لبقو ث احجرم بلطي ن رأ هييلع : ليق ى كلذ نم ءىشب

 ىتح هنع فوقولا هيلع : ليقو ؤ هرظن ىف قحلا ىلا برقآ هنآ ىري امب

 . هب لمعيف حجارلا ملعي

 شيتفتلا بيقنتلاف ابقنمل ناكأناو سابع نبا ىف جاجحلا لوقت امأو
 "..... د الو هناظم نم هنع سشتفيو قخلا ` م . . ناك هنآ ىنعي ءىشلا نع .

 ق اوبتنف ( : ىلاعت هل رق هنمو ك ىآرلا ُىداب نم رومألا رهاوظب

 . ھ آ ) دالبلا

 مهلعجو مهثروي مل نم ءىطخي له كلوتو ماحرألا ثاريم ةلأسمو

 لهآ نم ناك نمف داهتجالاؤ ىأرلا لئاسم نم اهريغك هذهف نيملسملا رئاسك
 نمو هريغب لمعلا هل لحي الو هضرف وهف كلذ ىلا هداهتجا هادآو داهتجالا
 ىلع اعامجا اهيف ملعأ ال ىننأل كل هتمدق ىذلا فالخلا هيفو الف ال

 ء املعو امهف هللا كداز مهفاف هتفلاخم تزاج ام اعامجا حص ولف مهثيروت

 ` . ملعأ هللاو

 7 ٢ ٢ _ ةلأسم :

 1 دبع ى رتسش نا مث كاملا بيسي اهيلع قنعف اه ايآ ةآرما ترتشا ن

 مث. مع وآ خأك بسنلا نم بصاعو هقنعمل ١ هتنبا نع ىالا تام مث هتتعأاف

 .نملف ئ ءال ولاب ثيروتلا لوق ىلع هنلا وم الا هل ثراو الو هدعي هتنتعم تام

 ةنقنعم انه اهنأل ةدعاتلا تبسح تنيلل مآ هفنعم بصاعل ؟ هثاريم نوكي

؟ قتعملا



١١ . 

 َ باوجلا

 هنم ىوقأ بسنلاب بيصعتلا نأل هتنبا نود بألا بصاعل هثاريم
 ثاريملا نأب ىتفآ مهلك ضاق ةئامعبرأ ةلأسملا هذه ىف طلغ دتو ك ءالولاب

 نبا ىه ضاق ةئامعبرأ اميف طلغ ىتلا نا : ليقو ع قتعملا ةقتعم تنبلل
 دعب قيتعلا تامف ادبع وه قتعأ مث امهيلع قتعف امهابأ ايرتسا ةنباو
 ةئامعبرأ ىتفأو ، قتعملا بصاع هنأل تنبلا نود نبالل هثاريمف قتعملا بذلا
 ٠ ملعأ هللاو ع اوطلغف امهنيب ثاريملا نأب ضاق

 ظح نوكي ىأ ثانالاو روكذلا ثاريملا ف ىوتسي روصلا نم مك ىف
 ؟ ءاوس ىلع ىثنألا و ركذلا

 ١ باوجل 7

 عبرا ق نيفنصلا ثاريم ى ونسي هنأ نآلا ىن ضح ف ىذلاو ملعأ هللا

 ىفو سنجلاب ثري نميفو مألا دالوآ ثاريمو ماحرألا ثاريم ىه روص

 ٠ ملعأ هللاو 6 هكرتشملا باحصأ

 1 ٢ _ ةلأسم :

 مع دالوآو نيتخآو اتنب كرتو قتعملا ديسلا تام مث ادبع قتعأ نميق

 ثاريملا بسح ىلع امهلوأ تخألل وأ تنبلل دبعلا اذه ءالو نوكي نملخ
 نوكي لهف امهادحا كله ناف ، تخألاو تنبلل متلق ناو معلا دالوأل وأ
 ؟ معلا دالوأل عجري وأ ىرخآ ةليبق نم اوناك ناو امهدالوأل

٠ باوجلاب الضغ



_ ١٤٢ 

 باوجلا :

 وه امنا ءالولاو هتبصع مهنأل قتعملا مع ىنبل نوكي قيتعلا ءالو
 ترشاب ىتلا الا ءالولا ثاريم ى ءاسنلل ظحالو هدعب نم هتبصعلو قتعملل

 ملعأ هللاو & ةقنعم تتتعأ وأ اهسفنن ذ قتعلا ٠

 ٢٥ _ ةلأسم :

 : ليقو ؤ لناتلا الا : ليقو % بجحي ال ثري ال نم لك ءاملعلا لاق

 امف ؟ لمع هيلع لهو رهاظلا وه هنآ ودبيو بجحي ثري ال نم ميمجلا
 اطخ لتاقلا ثازيمب لئاقلا ليلد امو ثلاثلاو ىناثلاو لوألا لوقلا ليلد
 ؟ لوتقملا لتاقلا ثري ال ثيدح دورو عم عرشلا نايبو بذهملا ىف امك

 ؟ باوجل ١

 عئاسن وهو تيأر امك لاقلاو كولمملاو كرشملاب بجحلاب فالخلا نا
 ىلع ةمألا روهمجو مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا رصع نم ءاملعلا نيب
 نمو 60 هرب غو لتاتت نم اقلطم ثاريم ١ نع هريغ بجحي ال ثريب ال نم نآ

 انآو ليلدو ةجحب الا ماكحألا رمأ ى ابس لوتي ال هقفلا نأ مولعم ١

 ى اهنم رثكألا ىلع علطأ مل لب لاوتقلا كلن ىلع مهلالدتسا ىنرضحي ال
 لتانلا ثاربمي نولئاقلا امآو 6 ملعأ هللاو ةجحلا وهف ظفحو علطا نمو

 تيح مكحلا اوعفرقف ثرالا لجعت دصق هنأ عنملا ةلع اومهف مهلعل اطخ

 ٠ ملعأ هللاو 4 ةلعلا ثعفن ترا

 خآ دالوآو مأل خأو جوزو بآ ىتخأو ةقيقش تخأ نع تكله نميق

٠ بئل



_ ١٤٣ _ 

 : باوجل أ

 ةثالث فصنلا ةصلاخلا تخاللف ةينامث ىلا لوعتو ةتس نم اهلصأ
 مألا نه خاأللو مهس سدسللا فلأل ١ نم نيتخأللو ةئاات فصنل ١ جوزللو

 ٠ ملعأ هللاو ك خالا دالوأل ءىش الو مهس سدسللا

 ٢٧ _ ةلأسم :

 تتامو ايح اهنم دلولا سأر جرخف داليملل تزكر لماح ةأرما ف
 ؟ اهثري له اهدعب تام مث اهتوم دعبي ىح هسأرو

 8 باوجلا

 ةايحلا مكح ىطعي الو اثراو سيل ةفصل! هذه ىلع دلولا اذه نا

 ىثنآ وآ ركذ هنآ فرعيو ايكاب لهتسيو ضرألا ىلا همآ نع لصفني ىتح
 ء نطبلا ىف ولو ايذينج توم نقيتي ىتح ىه اهتومب مكحي ال لب
 ٠ ملعأ هلا و

 « همآ ةيصع ميخزل ١ ةيصع » : ملس و هيلع هللا ىلص _ هلوت ىق

 ؟ انياحصأ دنع حيحص ثب دح وه له

 ١ بآوجل :

 نولمعيو هب نوجتحيو ةيهقفلا مهبتك ىف هنوركذي انباحصأ ىرآ ىنا
 نكل ثب دحلا بتك نم ء ىش ق ظخللا ا ذهب ااصن ه دجآ مل انآو 7. ٥

 سابع نبا نع هانعمب تدرو بابلا اذه ىف ثيداحأ ةلمج ىلع تفقو
ىناكو شلا لانت ڵ مهريغ نعو هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع اهنمو



١٤٤ 

 هنفعالملا نبا ثري ال هنآ ىلع لدت بابلا ثيداحأو راطوألا لين حرش ف

 دلو كلذكو \ هنم نوتري ال كلذكو ائيس هتيارت نم الو هل نعالاملا نم

 كلذ ىلع لدي امك اهتبارتقلو همأل هثاريم نوكيو كلذ ىلع عمجم وهو ىنزلا
 ىور دقو : لانت ، همآ ةبصع هتبصع نوكتو روكذملا بيعس نب ورمع ثيدح

 ىلع اهدعب نم اهتبصعل مث امهس مألل نوكيف سابع نباو ىلع نع كلذ وحن
 ضراعم ال ثيح عورفلا ىف اهب ذخؤي انموق تاياورو ٠ همالك ه آ بيترتلا
 ٠ ملعأ هللاو ح اهل

 ةلأسمو ماحرألا ةلأسم ق ها رن ام انل حجرتو ققحن نآ كنم وجرأ

 لهف رمع توم دعب لوعلا ى لات ام لاق سابع نبا نآ ىوريو لوعلا

 ؟ فالخلا غ وسي مأ اعامجا اهيف ىرت

 ١ باوجل ٢

 امهيف حيجرتلا ىلع ردقأ ال همدعو لوعلا ةلأسمو ماحرألا ةلأسم
 رصع نم امهيف فلاخمو قفاوم نم ةمألا روهمج كلسم كيلع ىفخي الو
 ةمالسلا تبلط وأ تككسث ناو هكلست نأ كيفكيف اذه انموي ىلا ةباحصلا
 ٠ ملعأ هللاو ى ةاجنلا ليبس فوقولاف اهترثآ و

 :ةلأسم _ ٣٠

 طقف محرو جوز ريغ ةثرو كرتي ملو نيجوزلا دحآ تام نا

 رابتعاب جوزلل ةكرتلا نوكتآ ىبسن مهس ىذل الو ةبصعل دوجو ال ىآ

 محرلل ىقابلاو هضرف نيجوزلا دحأل نوكي مآ محرلل ءىش الو مهس وذ هنآ

 هللاو اذه ؟ هب نولمعتو هنوحجرت ىذلا امف ةيفالخ ةلأسملا تناك اذاو

. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو نيملسملل كتايح ىف كرابي



. ٤٥ ١ 

 ّ باوجلا

 نيجوزلا دحأل هلك لاملا نآ هب لمعنو هراتخن ىذلاو فالخ كلذ ق ..

 ثيدحل مهدعب نمف ةيباحصلا نم ءاملعلا لج راتخم وهو محرلل ءىنث.الو

 هحراسشثو هنتام س لينلا هيلعو ث هل مهس ال نمم قحآ ثاريملا مهسلا .وذ

 هل ملعن ال ماع ثيدحلاو ث اهييضرفو ةمألا ءاهتف رثكأو ةبراغملا رئاسو
 كلذ صصخ نمو صصخملا دري مل ام مومعلل مكحل او اسصخم

 دورو عم هل ظحال رظنلاو ليلدلا هيلعف ىببسلا نود ىبسننلا مهسلا ىذبي

 هللا دنع ملعلا و ثيدحلا رثألاب دارملاو سايقلا رظنلاب داوملاو رثألا

 ٠ ىلاعتو هناحبس

 :ةلأسم ٣١

 فلاح ولف : لانت بطقلا نع تدجو ؟ هتفص امو عونمملا فلحلا وه ام

 فلح ال » : ثيدحلا فو ى خسن الب سدسلا هل ناك امحر الو اثراو كرتي ملو

 نل هناف هب اوكسمتف ةيلهاجلا ىف فلح نم ناك ام رخآ فو « مالسالا ى

 . مالسالا ى افلح اوثدحت ال نكلو ةدس الا مالسالا هديزي

 : باوجلا

 ثيروتب خسن مث مالسالا لوأو ةيلهاجلا ىف ناك فلحلاب ثاريملا

 ضعبب ىلوآ مهضعب ماحرألا اولوآو ) : ىلاعت هلوق لوزن دنع ماحرألا

 نم هريغ نع الو بطقلا نع دجآ ملو ةمألا رثكآ اذه ىلعو ( هللا باتك ق

 ىق لاق بطقلا تيآر لب مويلا ىلا قاب فلحلاب ثاريملا نأ بهذلا لهآ

 نع ىكح ام الا خسنف مالسالا لوأو ةيلهاجلا ىف ناك هنا : لينلا حرش

 ناك هناو س ريغ ال امهنع بطقلا هاكح قاب هنآ دمحآ نع لوقو ةفينح ادآ

 ء لكلا ذخآ الاو هريغ ثراو هل ناك نا هفلاخم نم سدسلا ثري فلاحملا
 ملعأ هللا و

( م ٠ ١ _ باطخلا لصف > ٢ )



.١٤٦ 

 هتملسأ : ملسلا لاتف ملسمو ىنارصن نينبا نع ىنارصنلا تام ناو

 كيبآ توم لبق تملسآ لب : ىنارصنلا لاتقو ث هثراو اناف ىبأ توم دعب

 ٠ انمهاوعد ىلع انبيو اعم نييعدم اناك ناو امهنم لوقلا نمل كل تاريم الف

 ؟ امهنم ىلوآ نم ةنيبف

 ١ < بأ :وجل :

 كاذف هلوق لوقلا نوكي نميف هرخأتو مالسالا مدقت ىف ىوعدلا امأ

 هنيمي عم ملسملل لوقلا نوكي نآ ىلا بحألاو ء فالخلا نع اضيآ ىرعتي ال
 نم افالخ ةلأسملا ىف نأ عم اذه هاوعد ةحص ىلع ةنيبب كرشملا تأي مل نا
 عمجم كلذف سكعلا فالخب انتلطم كرسثملا ثري ملسملا نآ وهو رخآ هجو
 ةباحصلا نم كرشملا نم ملسملا ثيروتب لانق نممو هيف فلتخم اذهو هيلع
 رخآلاو ملسم امهدحأ ناوخا هيلا مصتخا هنآ هنع ىور دتف ليج نب ذاعم

 اذكو ع هيبأ نم ملسملا ثيروتب ذاعم ىضقف ايدوهي امهوبأ تام ىدوهي
 ميه ارباو بيسملا نب ديعسو قورسم لوقي هبو اضيآ ةيواعم نع ىوري
 هجو نم فالخ اضيأ ةلأسملا فو ع هفالخ ىلع روهمجلا نكل مهريغو ىعخنلا

 دعب ملسأ نمف توملاب ال ةمسقلاب وه امنا ثاريملا رابتعا نأ وهو رخآ
 ةمركعو نامثعو رمع نع كلذ ءاج ص ملسلا هيبرق ثرو مسقلا لبقو توملا

 نع نيفلاخملا ةياور ىف نكلو ديز نب رباج نع رجح نبا هاورو نسحلاو

 لبقو كرلا هثوروم توم دعب ملسآ نم نآ اذه ىلع ىنبنيو رظن انباحصأ
 ثدروتلا نكل ةلاسملا هذه ىف امك هئري ال هنآ هنم هبيصن ذخأو هلام ةمسق

 ٠ ملعأ هللاو ، هيف بيغرتلاو مالسالا حيجرتل ىلوأ انه

 ٣٣ . ةلأسم :

نم هدقفب مكحلا لاح ىف تام دقو هدقفب مكح ام دعب دوقفملا داع اذا



١٤٧ 

 لهف هتحت ةجرد ف دوقفملا ريغ كلاهلا ثاريم ذخأغ هثرول ادوجوم ناك ول
 هذه ساقت نآ حصب لهف ئ معن تلت ناف ؟ دوقغملا ىلا ثاريملا كلذ درب

 كازج هتحجر امل ةتفاوم اقباس اهنع كتثحب ىتلا فقولا ةلأسم ىلع ةلآسملا
 افالخ ةلأسملا ىف نأ ىلع لدب ام الا اصن نآلا ىتح اهدجأ ملو اريخ هللا

 انموق ضعي راتخا ؟ ال مآ نالف ٥ دلي نل مودعم ١ ىلع فقول ١ حصي لهك

 ٠ نالف دلب ىتح ءارقفلا ىطعب لاتو هزاوج

 : با وجل أ

 امكح ثراو هذخآ ىذلا اذه نأل دوقفملا ىلا ثاريملا دري معن

 ثاريمب مكحلا لطبو ثاريملاب قحأ ناك ىقيقحلا ثراولا رهظ املف ةقيقح ال
 نأل اهتركذ ىتلا فقولا ةلأسم ىلع هذهل سايقلا هجو ىل نيبي الو ع رخآلا
 سانني الو لصآ ىلع عرف لمح وه امنا سايقلاو لصآ اهيف دجوي ال ىلوألا
 فقولا لحم نأل مودعم ىلع فقولا باب نم كلذ سيلو عرف ىلع عرف
 ىف هريغب هنع ءانغتسالا لصح امنا هدعبو فاقيالا لاح فورعم دوجوم
 ىقب عناملا عفترا ىتمو مكحلا ذوفن نم اعنام ءانغتسالا كلذ راصف نيح

 ٠ هناحبس هللا دنع ملعلا و ىرآ اذكه ص هلاحي مكحلا

 ٢٤ _ ةلآ_سىم :

 ىناثلا وت مث آمآو نيوخآ كرتو مهدحأ قوت روكذ رفن ةثالث ى

 دالوأو ًامآو ةنبا كرتو ثلاثلا قوت مث مآ نم اتخأو امأو اصلاخ اخآ كرتو

 ؟ اه دال وآ نم مألا ممسىن نوكب فيك مع

 ٢ بآ وجلا

ةتس نم ةيناثلا ةلآسملاو ، نيفصن امهنيب هنامستقي ةسمخ ىقابلا نيوخثللو



0١٤٨ 

 خالل مهسأ ةعبرأ وهو ىقابلاو سد سلا :مألا نم تخاللو مالل اسخيآ
 هنباللو مهس مالل اضيأ ةتس نم ةثلاثلا ةلأسملاو ِبيصعتلاي صلاخلا

 ٠ ملعأ هللاو ئ معلا دالوذل امه نامهس ىقيب مهسأ ةثالث فصنلا

 ٣٥ _ ةلأسم :

 ىه وآ اهنم مدقملا امو تام اذا تيملا ةكرنب قلعتت ىتلا قوقحلا ام

 ؟ءاوس ىلع

 ١ باوجل ٢

 نيدلاف زيهجتلا ىهو ةعبرأ ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا ةلمج :نا

 جيتحا ام لك معي وهو زيهجتلا اهلوأف اهبيترت بسح ىلع ثرالاف ةيصولاف

 ةنتنم له رظناو ى اهجوز لام نم ةآرملا نفك : لينو هترجآو رفحلا ةلآو
 مأ توملاب ةمصعلا عطقنت لهو ع زيهجتلا لعب الا ةكرتلا ىلا ةئرولا كلم
 امهدحأ لسغ ةزاجا ىناثلا لوتلا ىلع لديو نالوق اضبأ هدعب الا ال

 دحاو بوث نفكلل بجاولاو كلذ زجي مل توملا سفنب تعطقنا ولف رخآلا

 لدعلا رظن ىف تيملا فرس بسحب هتفصو ةثالث لينو ٠ تيملا رتسي

 ديزب امب ىصوآ ناو هتايح ق هراتفا الو هفارسا هيف ربتعي ال « فورعملاب
 رثكأ نأ مهضعب ركذو ص لاملا ثلث نم ةدايزلاف نيلوقلا ىف بجاولا ىلع

 قحك ةكرتلا نيعي قلعتملا قحلا امهدحآ قوقح ةسمخ تيملا ةكرتي قلعتي ام

 ىلع نوهرملاو ةيانجلا قح مدقيف نوهرملاكو تيملا ةبقرب قلعتم ةيانج
 793 ةليانحلل افالخ زيهجتلا

 نهرلا عيب نهنرلملا نأ انيهذمو ص نيدلا ق لخدي كلذو : بطقلا لاق

 اهصصاحيو ىه الا نكت مل نا ةيانجلا هب صصاحي ىقابلاف هتحب في مل ناف
ولو نيعلاب ةقلعتملا ةاكزلاكو ڵ ضعبلا كلذ لاق ، هعم تناك نا نيدلا مم



 س ١٤٩

 ىذلا عومجملا ىلع ةكرتلا قالطا ةحصل ةكرتلا قلعت اهقلعت نا حصألاب انلق
 لبق تام اذاف ربخآ لحم نم هتيدأت زئاجلا ةاكزلا وه ىذلا قحلا هنم

 مدقتو هتكرت نم اهجارخا بجو اهؤادأ هلام ىف بجو ىتلا ةاكزلا جارخا
 رهظتساو : لاتق ث اهميدقت نيعت ةاكزلا ردق الا لاملا فلت ولو س ريهجتما ىلع

 وهو ىقابلا نم طقف ةاكزلا ةحصب الا نوقحتسملا مدقي ال هنآ ىعرذألا

 نويدلا نم ريصتف هتمذب ةاكزلا تقلعت هعيمج لاملا فلت ولخ ڵ، دمتعملا

 تيملا نع ذفنت ال هنأ ةيضايألا رشاعم نحن انبهذمو ٠: ھ آ ةمذلا ف ةلسرملا

 رامثلا ةاكز الا مهسفنأ ءاقلت.نم ةثرولا عربت وأ اهب ىصوأ نأ الا ةاكزلا
 ٠ اهب صوي مل ولو ىكزتف راجشألا ىلع

 ىمحو لسغو ةرجآو طونحو نفك نم زيهجتلا نؤم ث ىناثلا :: لاق
 ىنثتسيو ةمذلا ىف ةلسرملا نويدلا ىلع كلذ مدقتو فورعملاب كلذ ريغو
 امهجوز ىلع امهنفك ناف اهتقفن بجت ال ىتلا ةريغصلاو ةزسشانلا ريغ ةجوزلا
 ةقفن نأ بهذملاو ٠ أ ٭ حجرألا ىلع ةرسوم تناك ولو اينغ ناك اذا
 ى ايتنؤمو اهسابل اذكو اهب عفتني ال ناك ولو اهجوز ىلع ةعيضر ولو ةجوزلا
 ءالماح انئاب:وأ ةدع ىف ةيعجر وآ اراهنو اليل هيلا تملس ةمأ تناك ولو : لاق
 نغف نكي مل ناو هتايح ق هتقفن هتمزل نم ىلع هزيوجت ةنؤمف هل لامال نمو
 ٠ نيملسملا ىلعف الاو لاملا تيب

 قوقح مدقتو ةيصولا ىلع مدقت ةمذلا ىف ةلسرملا نويدلا : ثلاثلا
 قوقحلا ميدقت مهضعب حجرو ٠ هأ حجارلا ىلع ةيمدآلا نويدلا ىلع هللا
 ءاش نا كتيغب دجت هعجارف اياصولا ف اذه ىلع مالكلا طسبو ةيمدآلا

 ىلع نوهرللاب نهرلا قلعتو ةمذلا ف لسرملا نيدلا قلعتو : لات ع هللا
 نيدلا نم ىقب ولو تكفنا ةكرتلا ردق ثراولا ىدآ ولف كلذ عمو حجرألا

 ردقب مهضعب ىدأف ةثرولا تددعت ولف نهرلا ىف اهريظن فالخي ءىش

 مهضعب ىدأ مث هتوم لبن ةثرولا اهعضو ول ام فالخب هبيصن كفنا هتصح

 نهرلا ىتلأسم نيب قرغلاو هبيصن كلمي ال ثيح نيدلا نم هبيصن ردقب
الا هنهر نم ءىش كفني ال وهو مهثوروم نوفلخي نيتلآسملا ق انه امو



_ ١٥٠ 

 ىعرشلا نهرلا نم اننلعت دنآ لعفب نهرلا ذا هتفيلخ اذكف عيمجلا تيوفتي

 ىلعف هتوم لبق تيملا اهنهر نا هنآ لصاحلاو ث ةكرتلاب نويدلا قيلعت وهو
 سيل نيددعتملا ةثرولا نآ ىتح عيبلل اهملسي وآ عيمجلا ىدؤي نا ثراولا

 نأل نيدلا ف هتصح ردق نمو اهنم لتآب هتصح ىدفي نأ مهنم دحاول

 . ناو عيبلل اهملس ثراولا ءاش ناف تيملا اهنهري مل ناو ث كلذك مهثوروم

 نأ مهنم لكل نودتعملاو ، اهردقت وآ نيدلا نم نيرمألا لقآب اهادف ءاش

 ثراولل نآ فالخ ال هنأل نيدلا نم هنصح ردقو اهنم لتآب هنصح ىدفي

 اهيف هل نوكي دن هنألو ةثورومك اهريغ نم نيدلا ءاضقو ةكرتلا نيع كاسما

 ثراولا اهبلطف ةكرتلا ىلع نيدلا داز ولف ءامرغلا ىلع ررض الو ضرغ

 لهو ثراولا بيجآ اهيف بغار ةدايز ءاجر اهعيب ميرغلا بلخو ةميقلاب

 اذه ىلع ةكرتلا لقتنتف هعنمي ال نأ اهحصآ ث لاوقأ ؟ ثرالا . نيدلا عنمي

 ىلا لقتني الف هعنمي : ليقو ى نيدلاب ةطبترم ىآ ةنوهرم ثراولا كلم ىلا

 نيبت الاو ةثرولل كلملا نآ نيبت نيدلا نم ءىرب ناف ةفوقوم ليقو هكلم
 بسكلا ىف رهظي فالخملا راثمو ص اهوكلمب ال مهنأ نبيت الاو ةثرولل كلملا نآ

 تناك نا ثرالا ىلع مدقت ةبصرولا عبارلا اضيأ نامضلاو تلتق دئاوفلاو

 رثكأب وآ ثراول تناك نا ةزاجالا ىلع فقوتنو هنود امو ثلثلاب ثراو ريغل

 ىف تررق دتو طورنو ناكرأ هلو اهرخآ وهو ثرالا سماخلا ث ثلثلا نم

 ىلصو ت قيفوتلاو نوعلا هبو ملعأ هللاو اهلحم ى اهبلطاف ثيراوملا بتك
 ٠ ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم اندبس ىلع هللا

 ٦ ةلأسم :

 ٠ ثاناو روكذ بأ ةوخاو ةصلاخ تخأو ةدلاو نع ةكلاه ق. (

 : باوجلا

 سد سلا مؤللو ةثالث فصنلا ةصلاخلل مهسأ ةتس اهئاريم مستي
 لثم رك ذلل ايبصعت كل ذ نومستي فل ا ة وخال امه نامهس ىخثببيو دح ١ و

٠ ملعأ هللاو % نييثنالا ظح
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 ٢٧ . ةلأسم :

 مه وبآ ناك ول نآ مهيبا بيصن لثمب كلاهلا هنيا دالوأل ىصوأ نم فق

 دحآ لثمك نوطعي له 7 متلق ن راف ؟ ال مآ ةيصولا هذه تيثنت له ايح

 ٠ الصفم اندفآ ى روكذلا دالوألا

 ١ با وجل :

 ىح مهل ىصوملا بآ نآ ردقت نأ اهتفصو ةزئاج كلذم ةيصولا ن

 حصت مك نمو مهتلاسم مك نم رظناو س نيرضاحلا ةثرولا رئاس عم دوجوم
 مث هظفحاف ةلمجلا مم همهس مك تفرع اذاف تيملا اذه مهس نوكي مكو
 كلذ قوف تيملا مهس دزو هنم حصت ىذلا اهلصآ نم ءابحألا ةلأسم مستا

 كاذف ثلثلا اهعسو ناف اياصولا ةلمج عم لاملا ثلث هعسي له رظناو
 مهناف ةيصو هنأل اياصولا رئاس عم ثلثلا ف بيصنلا اذه صصوح الاو
 ٠ مالسلا كيلعو كلذ

 هتنب نبال ىصوأو اروكذ 4 دالوآو ةجوزو نيتنب كرتو كله لجر

 ؟ ال مآ ةتباث ةيصولا هذه هل ىرت لهف ةيح تناك ول نأ الثم همأ ثاريمج

 : با وجلا

 عرشلا مكحي امم ةميقنسم اهظفل ناك نا ةتباث ةيصو ىه معن

 ناف ةيصو هنأل لاملا ثلث ىف اياصولا ةلمج كراشي هبيصن نكل هتحصب
 ثلثلا نع داز ناو كاذف ثلثلا نود ام وآ لاملا ثلث اياصولاو وه قرغتسأ
 هللاو ، اذكه هيف اوصصاحتو ثلثلا ىلا اياصولاو وه عجر اياصولا خم
. ملع آ
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 ؟ ةيصولا عم نيثراولا نيب ثاريملا ةمسق فيك : لئاسلا لاق .

 : باوجلا

 ٠ عضوملا اذه ريغ ىف هللا ءاس نا هارت

 ٠ ةلأسم _ ؟ :

 . امأو امعو تاصلاخ تاوخأو اجوز تكرتو تكله ةآرما ق  6فضا٦6

 اروجام باوجلا وجرن كنم ٠

 ١ بآ وجل :

 اهدثلتم لوعتو ةنس نم اهلصأ هذه هتاكربو ةمحرلاو مالسلا كبلعو

 مأللو هثالث فصنلا جوزللو مهسأ ةعبرآ ناثلئلا نيتخأللف ةينامث ىلا
 معلل ءىش قبي ملو ضورفلا ىوذل مهسأ ةينامث هذهف 6 مهس سيدسلا

 . ٠ ملعأ هللاو ةيصعلا نم هنأل

 ةصلاخ تخآو ة هجوزو ثانا و روكذ بأ ةوخاو نبننم نع كاه لجر

 ؟ ءال ؤه نم ةمستلا فيك

 : باوجلا

 ةتس ناثلثلاف نمثلا عم نيثلثلا ماقمل نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا هذه

 ىقابلاو مهسأ ةثالث نمثلا ةجوزللو ةينامث ةدحاو لكل نيتنبلل امهس رشع
نأل انه مهل نىنث الف بألا ةوخا امأو ، ةصلاخلا تخؤلل ىه مهسأ ةسمخ
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 برقألا بصاعلا و ؤ نييبويألا نم برقآ ىهو ةيصع انه ىه ةصلاخلا تخا

 ٠ ملعأ هللاو ةضورفغملا ماهسلا نع ىقابلا زوحي

 ٢ _ ةلأسم :

 رهظ دقو بآ نم تخأو نينن ا مس اضعأو ةصل اخ تخأو مآ نع لجر

 ؟ هكرتلا ةمست ق لوتلا امف رخ آ لجر نم رهشأ ة هسمخ لمح كلاملا ماب

 : باوجلا :

 مهسأ ةئالث فصنلا ةصلاخلا تخألل ةتس نم اهلصأ ةلأسملا هذه

 ناف دحاو مهس اضيأ سدسسللا ماللو مهس سدسلا ةيوبألا تخاللو

 ىقابلا مهسلاف هوخآ تام ذنم رهشأ ةتس مامت لبق ايح اهلمح مألا تعضو

 . ملعأ هللاو ، مامعألل ىقابلاو ثري الف ةتسلا دعب هتعضو ناو هل وه

 تعضو نا لماحلا ةجوزتملا ةأرملا نأ ىلع حيحصلا رثألا قبطأ
 او ىلاحلا اهجوزل وهف لوخدلا ذنم ليتقو دقعلا ذنم رهسثآ ةتس دعب اهلمح
 همزلي ناك نا لبت هب تجوزت نمب وأ اهب قحلي نأ اماغ ةتسلا لبت هتعضو

 نا هيبأ ريغ نم لماحلا همآ نع كلاهلل نآ اضيآ رثألا قبطو .قوحللا
 كلاملا هاخأ ثري وهف هوخأ تام ذنم رهسن ة ةتسد مامت لبت لمحلا تعضو

 فيك 2 ايح عضو نا لمحلا ىف كلذ لكو ثزي الف ةتسلا دعب هتعضو ناو
 قوحللا مكح فف اهتيدعبو .رهشألا ةتسلا ةيلب ف ىنعأ نيتلآسملا ف قرغلا
 . اياش انايب هيف انل اونيب ؟ انه همدعو ثاريملاب مكحلا قو كانه اهب و هب

 : باوجلا

وه امك عرشلا فف ررقت امل هنامن ىلوألا ى امأ نيتلآسملا نيب قرفلا نا
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 رهنأ ةعبرأ مامتل كرحتي نينجلا نا لئاولا ءامكحو ءابطألا دنعأ تباث

 كلذب ايح ربتعيو محرلا ىف ةفطنلا تعقو ذنم اموي نورشعو ةئام ىهو

 حسم رابتعالا اذه ىلعف رهسأ ةتس مامتل قلخلا لماك ايح دلوي دق اذكو

 امآو ، ىلاحلا ريخألا اهجوز نم وهف ةتس دعب ايح هتدلو نا هنأ قوحللا ف
 هوخأ تام ذنم رهسأ ةتس مامت لبق ايح هتدلو نا اهناف ةيناثلا ةروصلا ىف

 دنع ىح وهف هيخأ توم ىلع ةقباس هيف حورلا خفنب هتايح نأ ذئنيح حض
 مامت دعب دلو ناو ثراو وهف ايح هدوجو دعب هوخآ تامو هيخأ توم
 هيخأ توم نع ةرخأتم هتابحف ايح هدوجو لبق تام هاخأ نأ رهظ ةتسلا

 ةايح دوجو عم ثوروملا توم مدنت ثراوتلا طورش نم نأل هثري الو
 . ملعأ هللا و ع هقفلا بتك ف ررقم فورعم وه امك ثراولا

 : ةلأسم _ ٤ه؟!ه;: ,.

 ىلص _ هنع دوجوملا ربخلل جوزلا عم محرلا ضرف مكدنع طقسي له
 !ثرالا نم هتقح هل محرلاو حيحص ريغ مكدنع ثيدحلا مآ _ ملسو هيلع هللا

 ثيدحلا مآ انتفأآ ؟ قرف امهنيب مآ كلذ ف ءا وس ةجوزلاو جوزلا لهو

 ٠ ركشلا كلو كلذ ىف قحلا انل نيب نيجوزلا نيب مهسلا ىذب صاخ

 .. ! ١ ١ باوجل :

 امهرغو نجوزلا لمشيو مهس ىذ لك معي ماع اندنع ثيدحلا نا

 كلذب لات دقف ىبسنلا مهسلا ىذب هصخ نمل ةجح الو ىثنألاو ركذلا ءاوسأ
 ةمكألا. بطق .هيلعو هتركذ ام راتخاو موت كلذب لاق دقف ىبسبنلا مهنلا
 .ملعأ هللا و ( هللا همخزا

 ٥ _ ةلأسم :

 ليكوت وآ رضاح ريغ ضعبلاو ثارولا ضعبل لاملا ةمست زوجت له

؟ ضعبل ضعب
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 : بآ وجلا :

 جارخا نكمي ال هنأ : لوذلا 0 نيهجو نم حصي الو ميقتسي .ال اذه.. .

 نيبو هنيب ةعرق وأ ةرباخمو زرف نود ةكرتلا ةلمج نم ءابصنألا نم بيصن

 ىف بيصن هل نم نأ ىناثلاو ع ةدح ىلع بيصن لك نيقابلا ءابصنملا بابرأ
 لجرلا نوكي الو ميبلاك ةمسقلا نأل ةمساقملا ف هريغ نع لكوتي ال ةكرتلا
 نع ءالكو ةماقا مزليف دحاو ءىشل ةدحاو ةلاح ىق ايرتشم اعئاي دحاولا

 ىرآ اذكه مهسفنأب اورضحي مل نا ةثرولا نم ىبنجأ مهس هل نم لك
 ٠ ملعأ هللا و 64 ملعتل

 : ةلأسم ن ٦

 رحبلا ىف ةنيفسلا مهب تترغ ىثنآو ركذ مهدالوأو هتجوزو لجر ىق

 ابآ لجرلا كرتو لام الو لاح ىآ ةنيفسلا كلت نم مهنم دحأ جرخي ملو
 اتخاو ةصلاخ انخاو اذه ليق لجر نم ةنبا ةآرملا تكرتو اصلاخ اخأو ًآمآو

 ٠ اننفآ مع نيا و مآ نم

 : بآ وجلا

 امأ اهفلخو اهفلس ةمألا نيب افالخ مهلاثمأو ىقرغلا ثاريم ف نا .
 نود ىلوألا مهلاومأ نم ضعب نم مهضعب ثروي نآ وهف باحصألا بهذم
 ح ةصاخ ءايحألا هتثرو ىلا عجري كلذف هبحاص نم نيقيرفلا دحأ هثري ام
 لوق وهو باطخلا نب رمعو بلاط ىبآ نب ىلع نع ىوري لوقلا اذهو

 ةيوبنلا ةنيدملا لهآو تباث نب ديز لاقو س نييرصبلا روهمجو نييفوكلا

 ثريال ةمألا روهمجو ةفينح وبآو ىعفاسثلاو كلامو زيزعلا دبع نب ىمعو
 اذه ىنبجعي انأو اذه ، نوقابلا هتثرو هثري مهنم دحاو لك اضعب مهضعي
 ققحت نألو ٠٠٠ « كشب ثاريم ال » : ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقل لوقلا

نأ ىورو ث ثاريملا قاقحتسا ف طرش ثوروملا .ثوم دعب ثراولا ةايح,
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 نم الا نيفبص موي الو لمجلا موي لتق نم نيب اثاريم اونعجي مل ةباحصلا
 ةنيفسل ا هذه ب اكر نأ ىنبجعيو { ملعأ هللا و ؤ هبح اص دعب هنوم ققحت

 . نيبنس عبرا مامت : ليق % لبق مهتومب مكحي ال نيدوقفملا مكح مهمكح

 ه ٠ ملعأ هللاو

 ٧ ةلأسم :

 ٠ بأل اتخأو ةجوزو نيتنب كرتو كله لجر نع

 : با وجلا

 ع امهس رشع ةتس ناثلثلا نيتنبلل امهس نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأ هذه
 ىهو مهسأ ةسمخ ىقبت امهس رثع ةعست كلذف مهسأ ةثالث نمثلا ةجوزللو

 ٠ ملعأ هللا وا ايبصعت تخأل

 ٨ ةلأسم :

 ٠ مأ نم خآو بآ نم خآو تانب ثداث تكرنو تكله تكله ةأرم ١ نع

 ( : باوخلا

 نم خالل وهو ميس ىقابلاو نامهس ن . اثلثلا تانبلل ةثالث نم هذه

 ..ملعأ هللا و . ءىش مألا خال سيلو ابيصعت ة فألا

 : هتاباجا نمو

 ىنتلا ةيضولا تيأرو ىرماعلا دامح نب دمحم دنب كباتك ىنلصو
 ةكرتلا ةمسق ق ه وتقو روصتم خيشلا باتك اضيأ تيآرو ١ اهيف عزوت

 نم اهتمسق نا هلات ام هجو تمهف ام ىننكل ء مهل ىصوملا بصن :جا رخاو

 همالك رخ آ ىل ١ مهسمآ ة هنسح كلذ د نم مهلا ىصوم ١ .بيصخ ن ٠ و ؤ :نيرشع و ةعم هرأ

ةناك ؤڵ ن نآ ىدنع ىذلاو ىسفن ريغ روصقلاب مهتأ الو كلذ ىل نيبي ال
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 عبرلا عم فصنلا جرخم وه هنأل مهسأ ةعبرأ نم ةلأسملا تناكل تخألا

 نوكي اضيآ مهس وهو ىقابلاو مهس ةجوزلل عبرلاو نامهس تخؤلل فصنلاخ
 ء ذئنيح امهاندعأ نامهس اهيصني مهل ىصوملا بيصن نآ ملع اذاف بصاعلل

 ةثالث وهو ىقابلاو مبرلاو وهو مهس ةجوزلل ةعبرأ نم اهلاحب ةلسلاو

 ںوكتف مهسأ ةنس ريصت ، نامهس وهو مهل ىصوملا بيصن اهيلا انفضآف

 ناذه نكل ةتس نم نامهس وهو ثلثلا ماقمب نيثراولا مهسآ عم ةيصولا ةبسن
 بصاعلاو ةجوزلا امهو ناثراولا مسقيو اياصولا ثلث نم ناجرخي نامهسلا
 مالك نم مهمآ اذكه بصاعلل ىقابلاو عبرلا ةجوزلل ةعبرأ ىلع نيثلثلا
 ء احضاو هتح رهظ اذا الا هب لمعي الف كيكر فيعض ىمهفو ث نييضيرفلا

٠ ملعأ هللاو
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 ماكحالا بانك

 لاومالا حلاصمو حلصلاو

 : ةلأسم _ ١

 هب فرتعب مل اذا حيرصلا متشلا و قئاللا ريغ مالكلا ق مكلوق ام

 5 مكاحلا عنصي امف س هاوعد تيثت ةنيب الو ىعدملل هلات هنأ هيلع ىعدملا

 مآ هاوعد اهم عطقيف ىعدملا اهبلط نا هيلع ىعدملا نم نيميلا ذخأم هارنآ

 ؟ هلاثمآو اذه ىف انه نيمي ال

 ١ با وجل :

 ةبوتع هيلع ىرأ الف ىعدملل ةنيب الو اذهب هيلع ىعدملا فرتعي مل اذا
 قوقحلا ةلباقم ىف تعرش ناميألا نأل ے حجارلا لوقلا ىلع ك اضيأ انيمي الو
 اميف ةيورخألا ةبوقعلا هيلع اهيف عقاولاو ضارعألا بلاثو ، مد وآ لام نم
 رقأ ناف مكحلا ىف امآو ث رتتسا وآ رهظ ، هنم كلذ عقو نا هللا نيبو هنيب

 ىف هيف عوقوملا ردق ىلعو سانلا ىلع هتءعارجو هلعف ردق ىلع مكاحلا هيبدأ

 ناو ةداهستلا ردق ىلع نايبص نم ولو هبلع دهس نا اذكو فرشلاو نيدلا

 ذيلغتلاو رجزلاب الا عدتري الو ىمتني ال وهو كلذ نم ءىشب نكي مل
 ملاعلا لماعيف فلتخن سانلا لاوحآ ناف هل كلذ مكاحلا لعف راهننالاو

 ىف نيميلا نوري ءاملعلا ضعبو ث ىدآ ام اذه ث هب قيلي امب الك مكاحلا و

 ٠ ملعأ هللاو ء ىوعد لك و اذه لثم

 ٢ _ ةلأسم :

حلصلا اهيغ زوجي ةيضق ف نيمصخلا نيب لماعلا نم حلصلا تبثي له
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 عوجرلا امهدحأل لهو ؟ نيمصخلا نم اضرلا صلاخب لب رهق الو ربج الب
 ؟ هبق ةمماتملا دعب

 ١ با وجل :

 يقتم امهدحأ وأ نامصخلا نكي مل اذا تفصو ام ىلع حلصلا حصي
 لحأ احلص الا ريخ حلصلاو فئاخ الو بهار ريغو حلصلاب مئاقلا مكاحلل
 اضرلا ةحصو هعوتو دعب حلصلا ق عوجرلا امآو ث الالح مرح وأ امارح

 مهضعبو ع وجرلا زاوجب لوقي ضعب ءاهقفلا نيب فالخ هيفف نيفرطلا نم هب
 .ملعأ هللاو ص هنم عنمب

 : ةلأسم _ ٣

 بصاعلا نيب حلص قفتاف هل ةبصع لاجرو تاجوز ثالث نع كلاه فو

 حلصو ةرضاح نهادحا تناك وآ هتكرت ق روكذملا كلاهلا تاجوز ءايلوآو

 كلذ ىف ضقنلا نهل له اشحاف اررغ نهيلع نيآرف ةلاكو ريغب نهئايلوأ
 ؟حل دلا

 : بآ وجلا

 نهنع حلاص ناك نا ث قيقحتلاو دشرلا ليبس ىلا قيفوتلا هللابو

 هنيضرو حلصلا نممنأ نه الو ةحلاصلا ف مهل نهنم ليكوت نودب نهؤايلوآ
 هنممتآو هب نيضر نك ناو ث ةلاحلا هذه ىلع حلصلا مني الف هب نربخآ نيح

 ضعب هفضتن اذا حلصلا ضقن زوجي له ء ءاهقفلا فلتخاو ى مات وهم

 امأ ، نورخآ هزجي ملو ضعب هزاجآ ؟ ضقنلا بجوت ةلع ريغب نيحلاصتملا

 وأ شحاف ررغك قافتاب ضقنلا مهلف ضقنلا بجوت ةلع كانه نآ نيبت نا
 ليتق لومجم ءىش ىلع حلصلا ف اضيآ اوفلتخاو ث ةيفاخ تناك ةلع روهظ
٠ ملعأ هللاو ، ال : ليقو زئاج
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 ٤ _ ةلأسم :

 ذاقنا دعب تيقب مهارد نم ةيقب هدنع نآ لجر ىلع ىعدا نمو

 باجآف هيلع ىعدملا لجرلا ريغ ىصولاو كلاهلا هثوروم اهب ىصوآ ةيصو

 ةيقبلا نم ائيش ىلع ىعدا ناف هناسلب مالكلاو ىريغ ىعولا نأ هيلع ىعدملا
 ىرتأ ىوعدلا هذه لبت نم ليبس ىلع كلامف تنآ امآو ماكحألا هنيبو ىنيہف

 ناو ثراو ريغ هيلع ىعدملا نأ نآ عم هجولا اذه ىلع ةعومسم ىوعدلا هذه

 هرمأ نكل كلذ ةثرولل ناك ناو هنأل اهعامس هجو فيكف ةعومسم اهنأ ملت

 نآ ةهج نمو مهيلع وأ مهل ناك نا ةثرولا بساحي وهو ىصولا ىلا عجار

 .ذه ىطعأ ال ىنا لات نكلو هيلع ىعدملا ىلع ةيقبلا نيبعت انردق ول نأ
 ؟ كلذ هل سيلفآ ىصولا الامم ها ردلا

 ١ با وجل :

 مهاوعد عمست الو ةفصلا هذه ىلع لجرلا اذه ىلع هثرولل هحح ال

 تقلعت نم ,يلع هجوتت مهاوعد امناو هريغ ةمذب تقلعت مهارد ق هبلع

 هيلع لب ائيسن مهيطعي نآ همزلي الو مهثوروم ىصو وهو هتمذب مهمهارد

 ٠ هنم كلذ بلط نا هضبت نم بساحي نآ

 : ةلأسم

 ةم ساقملا فو ةثرولا نم اهئاكرش ةمصاخم ىف اهاخأ تلكو ةأرما ف ..

 ىف طرش امهنيب مث نكي ملو ةقلطم ةلاكو اهجوز ةكرت نم اهبوني اميف اهل

 امولعم ائيش اهيلع طرتشا ام هنظ نسحل وه هنآ الا ةرجألا نييعتب ةلاكولا
 نأ دصقت مل اهنآ هل نيبت كلذ دعب مث ث ءانع نم هل دبال ليكولا ن آ نوكلو

 هل ليف ، ماكحلاو سانلا عم روهشم كلذ ف وهو دهتجا وهو ءانع هيطعت
+ كلذ ىف ىلاعت هللا كارأ امب انفرع هل ىذلا رادقملا امو اهيلع ءانع
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 : باوجلا أ ا

 ىف هلثم ءانع ردقب ليكولل مكحيو ث ةرجآ نييعت ريغب ةلاكولا تبثت
 ٠. ملعأ هللاو ث هلمع رادقمب نيفراعلا لودعلا رظنب لمعلا كلذ

 : ةلأسم _ ٦

 ملكتلا فرعي ال ىيع امهنم دحاوو مكاحلا ىدل امكاحت نامصخ ناو .
 حفاكيل هب لدتسي امب هل حتفي نآ هل لهف هتيهلبآ مكاحلل تنيبت دقو ةجحي
 ىيع نمل حتفي نأ نيرضاحلا نم مكاحلا ريغل زوجي لهو ؟ ال مآ همصخ هب
 ؟ زئاج ريغ كلذ مأ هضرغ ىلا لصوملا قيرطلا هل نيبيف هتجحب قطنلا نع

 : باوجلا

 فلنخم اهنع ىيع اذا هتجح ىف نيمصخلا دحأل رضاحلا وآ مكاحملا حتف

 ٠ ملعأ هللاو \ نورخآ هعنمو ءاملعلا ضعب كلذ زاجأ هزاوج ىف

 ٧ ةلأسم :

 سيلو لجر ىلع قوقحلا نم عون ىأ ىف اكص بتك اذا ىضاقلا ى
 ؟ تبثي ال مأ هيف دوهشلا مدعب كصلا اذه تبثي لهف دهاسث كصلاب

 ١ بآ وجل :

 ىضاقلا طخب ذخألا زاوج ىف ءاهقفلا نيب فالتخالا ءاج دت هنا
 دهاش ةلزنمب هلزن نم مهنمو هتبثآف همكح ةلزنم هلزن نم مهنم ح مكاحلاو

 ناك اذا ام نيب قرف اضعب نآ بسحأو رخآ دهاش هعم نوكي نآالا هدرف

 ىف هطخ تبثأف الوزعم وأ اتيم ناك اذا ام نيبو مكحلا ىق ايقاب مكاحلا

( ٢ ج باطخلا لصف _- ١ م (



 س ١٦٢

 ى هلدعي الا ذخأت الو كلذ ىف رظناف ةيناثلا ىف هتبثي ملو ىلوذنا ةروصلا
 39 ٠ ملعأ هللاو

 هسردملا ليكوو هبحاص رجاستت ةسردمل فقو ءام عم كرتشم ءام ق

 دعب هلام ءام تقو نأ لاملا بحاص ىعدا ناك هديدحتو ءاملا تقو نايب ق

 نيرثآ ىضم دعب كئام تقو فقولا ليكو لانو راهنلا نم راثآ ةعبرأ ىضم
 هايم ةفرعم فق ةعماج ةساطرق ةدلبلا كلتلو توافت نيتقولا نيب ناكو

 ؟ كلذ ىف مكحلا ام ، ةموصخلا تقو ىف ليكولا اهرهظي ملو اهتاقوأو دلبلا

 ١ بآ وجل :

 هيلع تكردأ ام ىلعف مههايم روضح تقو ى هايملا بابرأ فلتخا اذا

 اك نم مزليو ةلداعلا ةنيدلا هيلعف كلذ فدااخ ىعدا نمو ؤ اهيلع لمعلاف

 هللاو ك منتماو ىبآ نا كلذ ىلع ريجيبو اهراضحا كوكصلا كلت هدنع

 ٠ ملعأ

 نكي مل ن را اهجيرصت مهل له لجر لام طسو ىف رمت موق ةيناس ف

 ١ بآ وجل :

 ىنبجعي الف ىلفسلا لاومألا باحصأل اكلم ةيقاسلا ضرأ تناك ن
 هللاو ح هريغو جوراص نم هودار آ امب مهكلم ق فرصتلا نم 7 نآ

.ملع آ
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 ِ ٩١ _ ةلأسم :

 ؛هلو دحاو تقو ف امهبرش سيلو رخآ لام ف رمت لام ةرتاس ق 0-

 ريغ اهنأل ةيناسلا هيف رمت ىذلا لاملا ىف ءاملا رثكأ بهذيف ةديعب ةفاسم
 هعنمف ةيقاسلا حيرصت هبحاص دارأ ةرورضلا لاملا تقحل املو ةحرطنم
 ؟ امهنيب مكحلا ام هيف رمت ىذلا لاملا بحاص

 : بآ وجلا

 ىذلاف ىقاوسلا حيرصت امأ ، باوصلا ةباصال مكاياو انقفوي هللاو
 لبق مدقتو اهيف حيرصتلا قبس دق تناك اذا ةيقاسلا نأ رثألا ىف دجوي
 فلتخا دقف حيرصت اهيف قبسي مل تناك ناو ةمدقتملا اهتداع ىلع ىهف كلذ

 ررضتي نأك اهحيرصت نم ةرضم اهرواجم قحلت تناك اذا كلذ ىف ءاهتنلا
 ررذلا عفرل ارظن مهضعب كلذ معنم هنع ءاملا عاطقناب اهاذاح ىذلا لخنلا
 ىنبجعب ىذلاو س هكلم ىف ناسنالا فرصت زاوج ىلا ارظن نورخآ هحابأو

 ةيقاسلا تناك اذا دارأ امب هكلم ف فرصتي نأ نم دحأ عنمي ال نآ اذه ى
 ىلع ةيداع لاملا بحاص نم اهذخآ نكي ملو اهضرأ ىنعأ ،الصآ هل اكلم

 ., قحاي كلذك نكل لاملا بحاص ىلع ررضلا قحلي ناك ولو عسوتلا ليبس
 انه وهو اررخ ىوقألا عفد ناررضلا ضراعت اذا ذئنيحف لاملا بحاص

 كلذ نع ءاملا فرص دارأ ولف ، هل كلم هارجمو ءاملا نأل ءالا بحاص ررض
 هفرص نم هعنم هل رواجملا لاملا بر كردي الو كلذ هل ناكل الصآ ناكملا

 ٠ ملعأ هللاو ، هنوص نم هعنم هل سيل كلذكف

 مرح اهلو نيموصخم موقل ضعب نم اهضعب تابراقتم ىرق عبس :

 كلت لهآ رشاسثنحاو باطتحا اهنمو ةربغو ردسو فاغو رمس اهب ةيداب ىآ

نكسف ميرحلا ىلعأب رهن مهلو عفانملا رئاسو مهبا ود ىعر اهبو ىرقلا



 م ١٦٤.

 ميسفنأ ىلع هيف نونمأي انصح كانه اونبو ميرحلا طسو ىف مهنم ضعي
 رهنلا اوعابو ىرقلا ىلا اولقتنا مث ارجسو الخن كانه اوسرغوأ مهلاومأو
 ىرقلا لهأو اهنيب ةليبق ىلا لآ ءارشلاو عيبلاب ىديألا هتلوادتف روكذملا

 كلت سيئر ماق ةفورعملا بورحلا لالخ ىو نابكرلا اهب تراس بورح
 ىلع ةمئاق برحلاو هنم مدهت ام ىنبو شيجب كورتملا نصحلا ىلا ةليبقلا
 ناقيرفلا فكف ءامدلا نقحو برحلا عضوب ناطلسلا نم رمأ ءاج مث قاس
 ءانب لبجلاو ميرحلا نيب اماقم هسفنل ىنب روكذملا سيئرلا مث برحلا نع
 عرز امبرو هعم اونكسو محاوآف هتعامج ضعب ءاجو رهتو ةوق نع ءىبنب
 نم ةمدقملا ةداعلا بسح ىلع ىرقلا لهآ ديب ميرحلاو % روكذملا ميرحلا ق

 روكذملا ميرحلا اذه نم ائيش رهنلا بحاصل انه ىرت لهف هريغو باطتحالا
 املظ هانبو اباصتغا هذخآ ىذلا نصحلاو ضرألا عرزو رهنلا ببسب

 ٠ مالسلاو ارجأ تيقعأو اريخ تيزج اندفأ ء اناودعو

 : ب ١ وجل أ

 ملعلا لهآ نع رثألا نم هملعن ىذلا نا باوصلا ةباصال ىداهلا هللاو .

 كلذ لعفت برعلا تناك دق تاتاوملاو تاولغلا ف مرحلا ذاختا نأ رصبلاو

 لزنيف مهنم لجرلا ىتأي ث ةوقلا لهآو مهنم ءاسؤرلل كلذو اهتيلهاج ى
 عبرألا تاهجلا نم هتوص عمس امثيحف لاع فرش ىلع ابلك ىوعتسيف اضرأ
 دقف مالسالا ىف ام ، ءىشب هنم عفتني نأ هريغل حيبي الف ىمح ىل وه لاق
 اهلهأ قامفترا لجأل ىرقلل ميرحلا ذاختا زاوج ف ءاهتفلا نيب فالخلا درو
 نيلدتسم مهضعب كلذ عنم باودلا حراسمو ساشتحالاو باطتحالا نم
 كلم اهيف قبسي مل ىتلا ىضارألا ق ةماع اهناف تاتاوملا ءايحا ثيداحأب
 تاينلاو عرزلاب اهئايحال قيس نم عنمي نآ دحأل سيل هنآ امنآكف دحأل

 : ثيدحلو لكلاو بطحلا وحنب عافتنالا عنمي نآ هل سيل ىلوألابف هوخنو

 نم مهنمو ةماثج نيب بعصلا نع سابع نبا هاور « هلوسرو هلل الا ىمحال «

 ىضر _ رمع نع ىور ام وحنب خوسنم ثيدحلا نأب نيلدتسم كلذ زوج
نم مهنمو ف نيملسملا ليخ ىعرل ةذبرلاو فرشلا ضرأ ىمح هنآ _ هنع هللا
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 نع ةباينلا ماقمب وه نمل ىمحلا ذاختا زوجي لاقف روكذملا ثيدحلا .صخ
 دنبلا سيئرو هبئانو مطعألا مامالاك _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لوسرلا
 هدح ىف اوفلتخا زاوجلاب لوقلا ىلعو _ دحآ لكل ال رمع لعف امك هوحنو

 هيمحيو هلاني ام ليقو ، ةرامعلا دودح نم عارذ ةئامسمخ : ليقف دلبلل
 ةلأسملاف اذه ىلعف مهرفاحو مهفخ هؤطي ام ليقو ث نانهللا ةئاغاو خيرصلا
 نم ءىش اهب نكي مل ةالف ضرأ ميرحلا كلذ ناك نا لئاسلا اهركذ ىتلا

 باحصأك اونكسو هيف اورمع روكذملا رهنلل نورتسملا ناكو سرغلا وأ عرزلا

 نأل ىدنع ءاوس هيف لكلاف مهلك مهنيب ميرحلا ناكو نيلوألا ىرقلا.
 هوجو نم كلذ ريغ ال مها رق نم ابيرق هنوكل هوتحتسا امنا نيتياسلا

 مهل سيلف ببسلا كلذ ف مهوكراسث هلوح اونكس امل ءالؤهف قاحتسالا

 هورمع ام اوعنمي نأ مهل امناو ، هتاتاوم ف قافترالاو عافتنالا نم مهعنم
 ةلأسملا هذه ىف | هارأ ام اذه ، سرغ وآ ءانب وأ عرزب كلذ لبن هوزاحو

 ح هدبع ناسل ىلع هارجأ هللا نم وهف بحملا خألا اهيبأ هب ذخف اقح ناك ناف

 بوتأو هللا رفغتسأ انأو زاحبلا ءارو هذبناف ناطيشلا نم وهف الطاب ناو
 ٠ ملعأ هللاو ةينو العفو الوت قحلا هيف تفلاخ ام لك نم هيلا

 ٢ . ةلأسم :

 راهناف ىلعألا لالا ىف ةجرش تلخدف رخآلا نم ىلعأ امهدحأ نيلام ى
 حالصا لفسألا لاملا بحاص بلطف لفسألا لاملا ىف نيلاملا نيب ىذلا نيجولا

 همزلي لهف بارتلاو ىصحلا نم ةجرشلا هب تتآ ام لمحو ناك امك نيجولا
 ٠ كلذ انل نيب ؟ جوراصلا وأ نيطلاو ةراجحلاب ناك ام ىلع نيجولا حالصأ

 : باوجلا

 ىف هنيجوو هلام نم طقاسلا جارخا الا ىلعألا لاملا بحاص مزلي ال

هل هنل نيجولا ءانب همزلي.الو ، بارتلاو ءابصحلاو ةراجحلا نم هزاج لام
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 كلذ نأل هلام ريغ نم ةجرشلا هب تءاج ام جارخا الو ث ىنبم ريغ هكرت هلغ
 . ٠ ملعأ هللاو هبف هل ببس الو هللا ليق نم ءاج

 : ةلأسم

 ىتلا ةمذلا ل نيتفئاطلا ىدحا ريبك درف ةمذ امهنبب تناك نيتفئاط فو

 ّ ةأزم ا لتقف ىرخخلا ةفئاطلا نم دحأ ى راغأف % ىرخألا ةفئاطلا نييو هنيح

 عطقو ةلوتنمل ا نم دحآ راغآ مث ك مكحلل ةفئاطلا تنعذآو مكحلا اهلهآ بلطو

 امف ى الام ذخآو هريغو ةفئاطلا صخي نمم دحأ لتقف ةفئاطلا ىلع ليبسلا
 تياب نتنئاطلا الك ذخؤي وآ ردلاب مكسب لع ؟ متيب متسل
 ؟اهنم داحآلا

 : باوجلا

 دبي ال نكلو ، انهذ دحأو ةعلاطم رثكآو ، هريغو اذهب ىنم ملعأ كنا

 ىناعم نم همهفن ىذلا نا : لوتأف س كتبغر ةباجاو كبلط فاعسا نم

 همزاغ وه ءىشلا فلتم نأ ماكحألا دعاوقو ءاملعلا راثآو ةنسلاو باتكلا

 نه ىرج ام مدهب مهلك اوضارت نا الا هب ذخؤيو ىنج ام الك مزليخ
 نمم مهلك مهيلع ىنجملا ناك نا ث زاوجلا ىف هجو كلذف ضعب ىف مهضعب

 رذعت وآ .قحلا وآ مدلا ءايلوأ روضح رذعت ناو ث هقحل هردهو ةاضر. زوجي

 نه نآربلاو حلصلا لوبق زاج:نيناجم وآ ابايغآ وآ اماتيآ مهنوكك مهاضر
 مامالاك ميف ذئنيح هنأل هتفئاط قوقح لمحتو ةقث ناك ااذا ةفئاطلا سيئر
 ابصلا ضقنب ىدابلا نا : ملعلا لهأ ضعب لاتو ث هتيعر ىف مكاحلا وآ

 ثادحألا عبمج نم نيقيرفلا نم نوكي ام عيمج همزلب ال وأ مهنم ىدعتلا و
 .ملعأ هللاو مهنيب ةعقاولا

اه وبلاطف ، لجآلا اهقادص هتئرو نم تبلطو اهجوز اهنع قوت ةأرما ىف
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 مل نا. مهيلع اذامف ، مهثوروم ىلع هيعدت ام ىف دوهشلا وأ :قادصلا ةقرو"
 ؟ 4 ةدس دحت

 ؟ باوجل ١

 تيثي امنا ءاعدالا ضحمب تبثي ال نويدلا رئاس نم هريغك قادصلا نا

 نأل انه رذعتم اذهو ، قحلا هيلع ىعدا نم رارقاب اما \ هوجو ةثالث ذحأم

 نم طخب بوتكم كصب وأ نيتلدع وآ نيلدع ةداهستب اماو س تيم هبلع ىعدملا

 الا وه امف ةثالثلا هوجولا نم ادحاو اودجي مل ن راف ڵ اعرش هطخ زوجي

 هبعدت ام لبق نم مهكلاه ىلع انح اهل نوملعي ال مهنأ هللاي. نوفلخي نيمل"

 .ملعأ هللاو & هيلع

  _ 1٥ةلأسم :

 لدعألا ىأر ولو نيتلثامته نيتلزان ىف نيمكحب مكحي نأ مكاحل له
 اذه ء ءاوس اناك اذا ىلوألا ةلزانلا ىف ىآ ؟الوآ هب مكح ام ريغ ىف الثم

 .مالسلاو

 باوجلا . .! ..

 لك ن نم نيتدحتم نيتيضق ى نيفلتخم نيمكحب مكحي د الف مكا احلا امآ ! ا
 م .

 ناك لوألا هداهتجإ بعتو لدبت .وأ تاهج وأ ة هج نم.. اتفبتجخا نأ نكل ةهج

 .ملعأ هللاو 6 هيلع لب كلذ هلأ

 : ةلأسم , ١ .آ 1

 مكاحلا هاطعأف اهرمعو اضرأ .هيلع. زاح هنآ .رخآ ىلع ىعدا لجر ق .

 مكحلا امهندي :لصفي ىتح ضرألا نع فقوقولان هنبق 6 رمأي" همضخل . امانك ,



 س ١٦٨

 ف مكملا فيكف اهيعدل ضرألا تحصو مكاحلا ىدل اعزانتف فقي ملف

 ؟ ىرت ام مآ بصاغلاك نوكيأ هريغو رذب نم زئاحلا رسخ

 . باوجلا

 . هيلع ىعدملا دب ق ضرألا تراص نبآ نم ثحبب نأ مكاحلا ىلع

 هوجو نم كلذ وحنو ةبه وآ ءارش وآ ثرإك ىعرش كيلمتب اهاعدا ناك ناف

 جارخلاف اهنم لغتسا ناك ناف ، هرسخ هل ناك اعرش ةزئاجلا تاكيلمتلا
 تبثي ملف اقح ىعدا امناو بصاغك نكي مل ذا لاوقألا رثكأ ىلع نامضلاب
 قرعال » : ثيدحل ء هل ءانع الف ىدعتلاو بصخلا حص ناو ث هتنيب مدعل هلا

 هندبب هانعت ام طقسي امناو لام نم قفنآ ام هل نأ ىري ضعبو ث « ملاظل
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم . ٧

 : مأ ىعدملا نيمي عم اهب مكحي وأ لدعلا دحاولا ةداهش ىف

 . باوخجلا

 نم انموق لَج هب لمعي امم ىعدملا نيمي عم دحاو دهاشب مكحلا نا
 مل باحصألا دنع ىهو ثيداحأ كلذ ى اوور دتو ،.ةعبرألا بهاذملا لهأ
 ةنسلا نم اذه وحنو « هنيمي وآ كادهاسش » : ثيدح اودمتعا امناو تيبثت

 ماتملا عسي ال كلذك ةريثك تاجاجتحا موقللو رخآ تاجاجتحا مهلو ةيلعفلا
 ٠ ملعأ هللاو 6 اهركذ

 : ةلأسم _ ٨

 لخدت ثيحو اهيلع رهاظ رثأ مادتللو رخآ لام ق اقيرط ىعدا نميف
شانسلل رثأو مادقألا رثآ امهيلع نانجرف جرخت ثيحو ةاعدملا قيرطلا .



_ ١٦٦١ _ 

 قيرطب سيل هنا الئاق هيلع ىعدملا ركنأف مئاقلا را دجلا ساسأل لصتم

 نأو عساوتن ناريج انآ ثيحو هرادج مدهنا ا هبلع رورملا ناك امنا و

 نيلابم ريغ نيراملا نآو اذه لثم نم نوعنامتي ال مهنأ دلبلا لهآ عم فراعتملا

 امك اضراعت نيترهاظ انه ناف مهنم ىعدملا هارت نمف ص رثألا اذه هيلع ثدح

 سانلا هيلع امو ساسنألاو ةدهاش ةرامأ رثألا ناف تعفادت تارامألاو ىرت

 ضيفتو هللا كملع امم انملعت نأ كنم وجرن ع اهئازابا موقت ةالايملا مدع نم

 هلأسن هللاو ةلغلا ىفشيو لهجلا ماوآ انع بهذي ام كملع رحبي نم انيلع

 نايفس كدلو نم كيلع مالسلاو ةيبهولا هتاحوتف نم كيلعو انيلع حتفي نآ
 . دصحم ند ا

 ؟ بآ وجل ١

 وا نارمهاظ ضراعت اذا هنآ وهو لوصألا ق ررقم ثحبلا اذه نا

 عئاش فالخلاف ى كاذ مدقي نم مهنمو اذه مدقي نم مهنمف رهاظو لصأ

 لثم ىف دهتجي نآ مكاحلا ىلع بجيو هيلع ىوقأ الو حيجرتلا لحم وهو
 هللا ىف دهتجاو رظناف لدعلا ىلا برقأ هآرو هدنع حجرت امب مكحيو اذه
 انيف اودهاج نيذلاو ) : لوقي العو لج هللا ناف كتفويو كدمي هللاو
 هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ( نينسحملا عمل هللا ناو انلبس مهنيدهنل
 . ملعأ هللاو هفالخب لوقي .نم ىعدملاف نيليلدلا دحأ حجرت ثيحو معن

 : : ةلاسم . _

 ناحصأ ضعبل ن راك اذا : ئليظخلا هللا دبع نب دمحم نيملسملا ماما ن نم .

 نولخاذ الو مامالل ايرح ممهسيل سانأ ىلع ىوعد هرمأ ىف نيلخا دلا مامالا

 ميهنآ مهنم لنق فق مامالا دنع مامالا باحصأ ىعدا ايلك الوخد هرمآ ف

 نأو انقح ىف مايقلا مامالا نم ديرنو انالقو انالفو انالف لتقلا ف نومهتي
 ناو بولطملا كلذف مهيلع ام اودأو اوداتنا ناف ح هدنع هللا ماكحأل مه وعدي

نحنف ةاغب كلذب اوراص مهنأ نوملسملا ىآرو دايقنالا نع اوبآو اورصأ



 س ١٧٠١

 اويزتتتب نآ موتل مامالا ب تتكف 5 ارمآ نيملسملا فلكن ال انسفنأ غم ذئننح

 الو ىوزن ريغ ق .هللا مكح ىدؤن انا موقلا باجأف ئوزن ىق هللا مكحل

 اذه هغلب مامالا ن -رآ لاؤسلاف ح الف ىوزن ىلا انتعامج بيرقت امآو ىبآن

 اميف هلصفو العو لج ةللا مكحل لوصولاب ةيناث ةرم هاعدف مهنم لاقملا

 ذه ةوعدلا نوكت له ماكحالل نيداقنم ريغ نيغاب اونوكت وآ ىوزن ف مكنيب
 ناعذالا .لك نونعذي ال نوعنتمم موقلا نا : لوقي مهمصخ نأل الطاب مآ اننبح

 اولاقف ةلأسملا ق ءاملعلا . .ضعب رواش مامالا نا معن بوللطم كنم باوجلاف

 راددلا كلت ىف ناك :ولو كلذ ىآر اذا ىوزن ى مكحلل مهوعدي مامالل نا

 حض ال اذه ىآر ءاملعلا ضعب نا مث كلذ ىلع مامالا ىرجف ماكحو ةاضق

 هياجا مهمزلن ىنح الوخد مامالا رمأ ىف نيلخاد اونوكي مل موقلا نا الئاق

 وجرن هللا ماكحأل ةوعد اهنأل مامالل ال هلل ةوعد ةقيقحلا ىف ىهو هتوعد

 ٠ مالسلاو اعيرس باوجلا

 ١ ١ ب اوجل .

 مكاح ةيار تحت اوناك :نا مهيلع ىعدملا موقلا ن رأ اذه ىف هارأ ىذلا

 مهمكاح ريغ مكاح ةباجا مهمزلت : الاف هؤحنو لداع ٠. ناطلس ن نم ةيامح وأ لدع .

 نا نيغاب نودعي الو ء مهتزوح نم جورخلا ىلع مه ربجي ن آ مامالل شسييلو

 ناف .. ةرهاش ةمئاق , مهيف مالسالا ماكحأ تناك اذا هتوعد ةباجا نم اوعنتما

 مهمكاح ىلا هباطخ ,مامالا هجويلف مامالا ةيعرل اعرش مهمزلي امم اوعنتما

 بجيق عنفتفملاو ىغابلا وه ناك لعفي مل ناق مهمصخل مهنم فصني نأب

 دجوي ملو. لدع مكاح ةيار تحت اونوكي مل ناو 4 مهيلعو هيلع مايقلا

 مكحل اونعذي ىتح مهل داهجلاو مهيلع مايقلا ذئنيح ماماللف . مهنم فصنملا

 ذا نوملسلا هبف لخد اميق اولخديو قحلا مهسفنأ نمم اوطعبو نيملسملا

 © كلذ ئلع زذننأ نا اذه 2 'عار ةياعر الن ىضوف سانلا كرتني نأ حلصي ا

 هناحبس هللاو ةرفغملا حسا و رعلا ىلو هللاو مهمصخ نيبيو مهنيب ىلخ الاو

'` ٠ باوصلاب ملعأ ىلاغتو



 س ١٧١

 ٢٠ _ ةلأسم :

 - هيلع موكحملا رايخا هيفكي لهف مدن مث أطخ لجر ىلع ىلع مكاحلا مكح نا ن

 ريخي نكل اتح لطبأ الو الام همكحب فلتي مل ن راك نأ ١ هبطعيو هيلع موكحم

 ؟ اعم ارضحي ىتح ال مآ هعوجر نع انايج

 ؟ باوجلا

 الام هب فلتي ملو روج وأ لهج نع ال ناسللا نع ةلز اطخلا ناك نا
 عوجرلا هيفكيف تانامضلا ٥وجو نم ءىشب هبف نامض همزل الو اسقن الو

 مزلي ال : ليقو ، لوت ىلع كلذ نم ةبوتلاو هيلع موكحملا رابخاو همكح نع
 ٠ ملعأ هللاو وفعم هنأل .. ناسللا للز نم بانملا

 : ةلآهسم _ 1

 براضتو لحاوسلا ىف نامع ىلاهآ نم سانأ نيب ةننف تعقو نا

 نامع ىلا مهلك وأ مهدحأ عجر مث كانه مهنيب راص ام راصو ناقيرفلا
 فلحي الثم مهنيب مكحيو مهاوعد عمسي لمف مكحلل مكاحلا ىلا اوتأوأ
 ريغ ف عقي ام ىلا ىنصي ال مأ فرتعا نا هسبحيو ركنأ نا براضلا
 ؟هتزوح.

 . باوجلا 5

 اولخدو هضرأ ىلا اولتتننا ن نا مهنيب . مكحيو مهاوعد ىلا تصنت معنا

 مهيواعد لطدي الو ئ هلت مكاح مكح مهاوعد عطقي مل نأ هتيامح تحتف

 هضعب دشي ناينبلاك نوملسملاو هضرأ ريغ ى اعقاو ثدحلا نوك مهتوتحو
+ ملعأ هللاو . اضعمي



 ۔ ١٧٢

 هبرضي , :براضلا ١ رم آ وه هنآ ااجر لحا وسببلاب بورضم مهتا نا

 براببضلا رمأ وه هنأ بورخلا ىعدي لب مهعم رفاسي مل نامعي. موهتل او

 نا بفيلحت همزلي لهو ؟ ال مآ ركنملا فلحيو هاوعد عمست لهف ٥ رفس دنع

 ؟ مهنيب قباوس مهل ناك ن

 . باوجلا

 ةبزجقعلاو سبحلا امأو ةعومسم ىه معنف هذه مهاوعد عامتسا امأ

 بجو هنئارق تحضتاو هبابسأ ترهظ :نا نئارقو بابسأ ىلع قلعتي كلذف
 ٠. ٠. . ا . . ٠ : . ]'

 ميلعلاؤ اهفعضل فعصيو اهتوقب ` ىوعميو اهمدعب مدعنبو اه دوجوب دجوو

 ىلاعتو هناحبس هللا دنع ٠

 ٢٣ _ ةلأسم :

 مل امهنكل ةيبر ةئامثالث اهنم هل ملسو شرق فلأ لجرل هيلع نميف
 قحلا هل نم اكسث ىأ مكاحلا ئلا اعفارت مث ميلستلا دنع اهفرص ىلع اقفتي

 فرتعاف ةيبر ةئامئالئ عفد قحلا هيلع نم ىعداو هتح بلطي هيلع نمب

 فرص ىلع لعجي له قحلا اذه نم اهطاقسا ىف مكحلا فيكف اهب هبحاص

 نم ىلا اهعوجر قحلا هل نم ىلع مأ ذخألا موي فرص ىلع مأ مكحلا موي

 هل ملو ىبابر هل نميف سكعلا اذكو ى انوديفأ & اشورق هقح هلو هيلع

 ٠ فرص نييعت الي شورق

 : ه باوجلا .

ىىلع اقفن ناف هدنع ةنامآ ىهف عفدلا موي اهفرص ىلع 7 مل اذا



 س ١٧٣

 اذكو هنم هشورق فوتسيو اهبر ىلا اهدر الاو تقولا كلذ دعب .فرصلا
 ٠ ملعأ هللاو \ سكعلا ق لوقلا

 : ةلاسم _ ٢٤

 مل هيلع ىعدملا لاقو ةنامأ ارصم هدنع كرت هنأ لجر ىلع ىنعدا نميف
 نا ىعدملا لاقف ، كل اهتعب ةجاح نمث نيسثرقب انهر هتكرت لب ةنامأ اهكرتت

 امهنم نم لوقن لوقلاف ، اهايا ىنتيطعأ امناو كنم اهرتسأ مل ةجاحلا كلت
 ؟ ةقصلا هذه :ولع

 . باوجلا

 ةنامألا ىعدم ىلعو اذكب هنم هنهترا هنآ هضباق لونت رصملا ىف لوقلا

 ةجاحلا هؤاعداو هيبشرق هل ملسو نهرلا ىلع فلح اهزجعآ ناف ةنيبلا

 هلف الاو اهتحتسا نيب ناف هتيطع ىف نايبلا هيلع اهايا هاطعأ هنآ ةروكذملا
 ٠ ملعأ هللاو هل اهاطعأ ام هنم اهعاب هنأ فلحي هبحاص ىلع نيميلا

 .. ٥ ٢  5ةلأسم :

 رضحو اهبرض مكاحلا رظنو هنم وكشن تنأو هنجوز لجرلا برض خ نا

 ... ..ه٠

 : ىلاعت هلوت ىنعم امف " سشرأ اهل نا متلت ناخ اذه هنع طسب ل
 ٠ همكح مكيلع ىفخي ال اذهو ( نهورجها و ) ص ( نه وبرضا و )

 ؟ باوجلا

 لاجرلا ) : ىلاعتو هناحبس هلوقل هتجوز ىلع ناطلسو ريمآ لجرلا
 نم ١ وقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعب هلل ١ لضف امي ع اسنل ١ ىلع نوم ١ ومت

رمأو بدكلا هيف قحتست حتست اميف هتجوز 7 رمآ دق جوزلاف ) مهلا ومآ



_ ١٧٤ 

 :اذل اهبرضبو عجضملا ىف اهرجهبو اهزوشن فاخ وأ تزشن اذا اهظعوب
 !ثيح طوسلا قلع » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لاقو ك عدترت ملو ترصأ

 رمآ نكلو « هتأرما برض ميف لجرلا لآسي ال » : : لاقو « تيبلا لهأ هاري

 جوزلل حايي امنا وهو سانلا نيب مكحلاب ىلتبا نم ىلع هيف رظنلا بجي

 شرآ الو هيلع سبح الف كلذك ناك ناف حرجم الو حربم ريغ برضب بيدأتلا
 اهقاقحتسا ءاعدا ىف لوتقملا هل وهو س ترمآ امك ابيدأت اهتنبرضف تزشن لاق نا

 امآ هروجو هيدعت تنيب نا الا اهيلع ناطلسو مكاح كلذ ىف هنأل اهزوسشنو

 بيدأتلا نع جراخ اذهف ةحراج لطع وأ امظع رسك وأ ادلج اهنم قش نا
 حولت ام اذه ث ةبوقعلاو مرغلاو مثالا هيلع قحتسيف عرشلا ىف هل حابملا
 . ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو ءاملعلا راثآ هب حرصت وآ

 ٦ ٢ _ ةلأسم :

 ىعدملا رضحف كص هديبو ةيبور فلأ الثم اقح لجر ىلع ىعدا نميف .
 ةيبور ةئامثالث هتميق سنج كلذو اهنم ائيسث هل ملس هنأ ىعداو اهب فرتعاو
 ؛ذه ريغ تالماعم هنيبو هنيب هنكل سنجلا كلذ ضبق هنا ىعدملا لاقف
 امهنيب باسحلا لبت هضبق سنجلا كلذو كصلا ىف ةبوتكملا ريغ قوقحو
 قحلا هيلع نم باجأف س باسحلا عيمج نم ىقابلا وه كصلا قف بوتكملاو

 هعفد سنجلا كلذو هبساح نكل قوقحو تالماعم قحلا هل نم نيبو هنيب نآ

 قحلا,هيلع نم نآ ثحبلا نآلاف هيلع بوتكملا قحلا نم باسحلا دعب هل
 ةقباس قوقح هلو تالخادمو تالماعم هنيبو هنيب قحلا هل نم نأ فرتعي

 هيلع ةبوتكملا ةيبرلا فلألاب فرتعيو مكاحلا دنع اهتيمكب حرصي مل نكل
 هل نمو باسحلا دعب قحلا اذه نم سنجلا كلذ عفد هنأ لوتيي نكل كصلاب
 ؟ امهنم :نم لوق لوقلاف ىقابلا اذهو باسحلا لبت هنا لوقي قحلا

 : +باوخلا

ةتاللخدمو تالماعم قبس ىلع ارراقت نا اذه لثم ق ىنبجعي ىذلا



_ ١٧٥ 

 د-همكح ةعوفدملا مهاردلا نوكت نأ كصلا كلذ خيرات ليق نم 7 اميق

 هباتكب دييقتك كصلا نم اهلوزن ىلع ةجحب ىتأي ىتح ةقباسلا قوقحلا نم

 ملعأ هللاو كصلا نومضم نم ةطتاس نكت مل اهنأو باسحلا ىلع ٠

 ٧ _ ةلأسم :

 هيلع ىعدملا فرتعاو امهاوعد عمسخ مكاحلا دنع نالجر مكاحت اذا

 ىلع تبث قحلا نأل نيمي هيلع سيل وهو امهدحأ ىضاقلا فلحو قحلاب
 لهف ةبوتلا داراو هؤطخ ىضاقلل رهظ مث همصخ نيمي نودب هيلع ىعدملا
 ٠ انح اهب لطبي مل نيمي هذهو ؟ هيلع اذام مآ ؟ ةبوتلا هيفكت

 ٠. با وجل أ

 ملعلا و عرشلا همزلي ملام همزلآ ثيح فلاحلا لالحتساو ةبوتلا هيلع

 ٠ هناحيس هللا دنع

  

 لخنلا اهيلع تناك اذا ىقاوسلا حيرصت ق عقاولا فااخملا تملع دق

 هنا لئاق لاتق ول اغئاس ىرت لهف هعنمي ضعبو هزيجي ضعب ص دضاوعلا

 جوراصلا الا اهحلصي ال ةيتاسلا نآ انيآر ناف نيبناجلا الك نم ةرضملا ربتعت

 ةحلصم ىلا ارظن دضاوعلا لخنلا اهيلع تناك ولو حيرصتلا بابرأل انحبآ
 اهبايرآ انعنم جوراصلا ريغب حلصنت ةيقاسلا نأ انيأر اذاو ث ءاملا بابرآ

 ذا نيبناجلا الك نم ةرضملا انربتعاو دضاوعلا لخنلا بابرأل ارظن هنم

 نكي مل ناو رثألا ىف دوجوم لوقلا اذه لهو مالسالا ىق رارض الو ررض ال
 هنآ لوصألا ىف ررقت ام ىلع هب لمعلا زوجي اغئاس الوق هارت لهف ادوجوم

 نم طينتسم ثلاث لوت لاخدا ا رظانلل نكمي نالوق ةلأسملا ق ناك اذا
: : - : ' ٠ ندفآ ؟ نيلوقلا



١٧٦ 

 ؟ باوجل ١

 نيلوقلا سفن فقو رثألا ف دوجوم نيلوق ىلع ةلأسملا ىف فالاخلا

 . ءاملا بابرأ ررض اوربتعا نيحيبملا نأل نيبناجلا الك نم ةرضملا رابتعا
 طقف هقيرف ررض ربتعي قيرف لك ال لخنلا بابرآ ررض اوربتعا نيعناملاو
 مهرابتعا نكل نيقيرفلا نم لك ررض ربتعي الك نأ لصألا ف لب رخآلا نود

 نم ةهج قيرف لكف ى انه اه اضراعت نيررذضلا نأل ررضلا حيجرت بسحب
 ربتعا ناررضلا ضراعت اذا هنأ ةيلوصألا ةدعاقلا بسح ىلع نيتهجلا
 سماخو مبارو نيلوق ىلع ثلاث لوت ثادحاو ث فخألا ىغلآو امهنم ىوقألا

 حصألاو لوصألا ءاملع دنع فالخلا هيف دوجوم ال مآ حصي له لاوقأ ىلع

 ءاملا نايرج نأل اهيلع ىنبني ةدعاق روصتي ال انه هديرت ىذلا نكل هزاوج

 ىلعف هضعب بهذيو اهيف ءاملا برستي نآو دبال تناك ضرآ ىآ ضرألا ىلع
 هنم ىوقأ وأ جوراصلاب الا هئازجأ ضعب باهذ عنتمي ال هنا لاح لك

 جوراصلا نودب ءاملا باهذ وه ىذلا ررضلا عفد روصتي الف الثم ديدحلاك
 . ملعأ هللاو كضابب هعسي ال رخآ ثحي ةلآسسمملا مامنلو

 ٩ -_ ةلأسم :

 ىلع لدع ىدهاسش ماقأ ولو نيميلا ىعدملا ىلع نأ رثألا ف دجوي
 اودهسشتساو ] : لوقي ىلاعت هللا نأ عم كلذ هيلع ىعدملا بلط اذا هاوعد
 :_ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقو ةيآلا رخآ ىلا ( ٠٠ مكلاجر نم نيديمش
 ءىش ىآ ىلعو عوضوملا اذه ق ىعدملا فيلحت ىنعم امف هنيمي وأ كادهاجل

 ٠ كيلع مالسلا و ه هآ لوقنلا اذه دنتسا

 ؟ بآ وجلا

 الؤ ثيدحلا بتك نم الو هقفلا بتك نم ءىش ف لوقلا اذه رأ مل أ
نا و هريغ وآ سايق نم ١ دنتسم هل ملعآ الو ملعلا لهآ نم دحأ نع ظفحأ



_ ١٧٧ 

 امناو ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو هب ملعأ هللاف دحأل هظفحت تنك

 هب لمع دقو ىعدملل دحاولا دهاشلا عم نيميلاب مكحلاب لوتلا دوجوملا
 اهلعأو مهضعب اهتبثأ ثيداحأ كلذ ف نوريو ةعبرألا بهاذملا لهآ ضعب
 . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو ملعأ هللاو ضعبلا

 ٢٣٠ _ ةلأسم :

 دقو ىلسبملا ليخن صوصخلابو لخنلا رامثل ةحاتجملا حئاوجلا ف
 راطمألا هتلمتحاو حئاوجلا مهيلع تعقوف هبابرأ نم نونطتسملا هانطتسا
 ىف ةلزانم لاومألا باحصآ نم نوسمتلي اوماقو س اهريغو حيطاسملا نم

 وجرنف ةيضقلا ىف ىواعدلاو ىوكشلا ترثكف حمسي ال مهرثكأو نامثألا
 ٠ ىليلخلا ىلع نب هللا دبع كصلخم نم مالسلاو قحلا نايب نم كدنع ام

 . باوجلا

 اذه كلاؤس ىنلصو دقف دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو

 نيبولطملاو نيبلاطملا نم لزاونلا هذه باحصآ مايألا هذه ىق ىلع ددرت املاطو

 اثىدحو اميدق ملعلا لهآ نيب رثألا ىف فالخ اهيف دجوي ةلسملا نأ مهتبج و

 لب ةلالدلا ةيعطق نكت مل حئاوجلا ماكحأ ق ةدراولا ننسلاو

 ةمالسلا بلطاف اهضعب حيجرت دمتعأ نآ عيطتسأ ال انأو ماهبا نم اولخت ال

 ٠ دالوألاو مكيلع مالسلاو لاح لك ىلع ملس ةمالسلاو ىسفنمل

 ىذلا ررضلا ضعب مهضعبل نولمتحي مهنأ دلب ىف ةداعو فرع ناك نا
 كلذ نوركني الو دلبلا قيضل لاومألا ف فئانلا رجسثلاو لخنلا نم عقي
 دحآ دارأ مث ، هراج ررض هنع فرصي نآ مكاحلا ىلا مهنم دحآ بلطي الو

( ٢ ج باطخلا لصف _ ١١ م)



_ ٠١٧٧٨ 

 قفاوي مل اذا كلذ هل له مكحلا بجومب هيلع امو هلام ذخأي نأو كلذ ,مهنم

 له مكحي نأ اودارأو كلذ مكاحلا ىآر اذاو مهتداعب اوكسمتو نوقابلا

 امك | ك مهنع توكسللا ةعس لهو ؟ ةداعلا .لاطباب : مكحلا لبن نلعي نآ هيلع

 ٠ هلبتت نم تكس

 . باوجلا

 زئاج سانلا لاومأ ىف فرعلاو ةيفرع ةيعامتجا ةداعلا هذه لثم نا

 لخدي نأ بحي ملو مهضعب هركنأ اذاف س دحأ هركني ملو لكلا هب ىضارت ام

 مكح ىطعيو ذخأي نآ دارأو مهنيب هوحيابتو هيف اولخد اميف ةعامجلا عم
 ن هنبع اونكس ام سانلا لاومأ نع تكس عرشلاو كلذ هل ناك عرشلا

 عرشلا .ناك ميلعو مهل اميف عرشلا اوبلط اذاف ى هللا قح نود مهقوقح
 توكسلا مكاحلا عسي الو همكح الا مكح الو ءىن لك ىف مدتملا مكاحلا وه

 ةللا رماوأب مايقلا همزلي لب كلذ هيلا بلط اذا عرشلا ماكحأ ذيفنت نع
 عغر اذا مكاحلا ىلع سيلو كلذ مهفاف هقلخ قوتحو هللا قوقح ف ىلاعت

 له مهيف نلعي نأ الو اميلع لكلا عامتجا رظتني نأ ةيمكح ةيضق دحأ هيلا
 , ا:!! . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ال مآ مكلك كلذ ىلع متعمتجا

 ; "!. : : ةلأسم _- ٣٢

 جيوزت ىف هدهع ىف هل نيعي ملو ايضاق وأ ايلاو ناطلسلا هلعج نميف

 قالطلا عرنلا ايل بجوي نمو بئاغلا ةجوز قيلطت ىفو اهل ىلو ال نم
 ناطلسبلا رمآ ديدجت ىلا جاتحي مأ لعف هل لهف قلطأ لب كلذ نع هعنم الو

 ٠. باوجلاب انيلع اونم ؟ ىضاقلاو ىلولا نيب قرف نم لهو

 . باوجلا

ءاضقلا وآ ةيالولا هل قلطأ لب تركذ ام ناطلسلا هل نيعب مل اذا



_ ١٧٩ 

 نم ناك ام لك لعف هل ىري نم مهنم ث ءاهقفلا نيب فالخ كلذ ىفخ اتالطا
 هذه لثم نأ ىري نم مهنمو نيعم ءىش نع ههني مل ام ةيعرشلا ماكحألا
 ى ىلاولاو ةدح ىلع ريبكلا مكاحلا نم ةحاباو نذا ىلا جاتحت ماكحألا
 نم رومألا هذه نأل الاف الاو ماكحألا نسحي نوكي نآ طرنتي ىضاتلاك كلذ

 . ملعأ هللاو دودحلا ةماتتا ىف لوقلا اذكو ، عرشلا ماوق فئاظو

 اذيأ هيفو ةمولعم رائآ دحأل سيل تابارشلاب لام هب ىقسي جلف ف
 لاومألا لهأ رجزيو رابآلا ف لخديو اهيلع جلفلا رمي رابآ ايل لعجو لاومأ
 امم حيرصت وأ مرغم ىلا جلفلا جاتحا ناو ىفتكت ىتح ايلعلا مهلاؤمأل
 ىتلا لاوهألا لهأ ىلع اهلك جلفلا فراصم نأ تدجو ةداعلا ناف هنم دب ال
 لحملا تقو فو رابآلا نم نيرجازلا ىلع ءىش الو جلفلا سفنب ىقست
 مهو تابارشلا لهأ اهملسي جلخلا فراصمو ءاملا عيمج ذخأت رابآلا داكت

 عيمجلا ىلع فراصملا لعج ىف اهجو نورت لهف س كلذ نم ررضلا نوكشي

 ٠ باوجلا وجرن ؟ ةكرتسثم ةحلصملا نأل

 ١ بآ وجل :

 تتدحأ اننأ ملعي الو اهثدحآ نم ىردب ال ةميدق ةداع هذه تناك ن نا

 هياع تكردأ امع اهرييغتو اهليدبت زوجي الو مزال اه ؤافنتتاف لااضو لطاب

 لمتحا اذا ءىنلاو لدع هجو ىلع تينبو قحب تثدحأ نوكت نآ نكمي هنأل

 ٠ ملعأ هللاو هلطاب حصي مل ام قحلا ىلع لمح ااطايو اتح

 ٣٤ ةلأسم :

 جاتحا اذا هنأ ةداعلا تدجو دقو تابارنشلاب لا ومألا ىنتسي ب جلف فوا . : |
ناغ اهنم دبال ةمدخ وأ حيرجت ىلا جاتحا وأ ةيدوألا تقو دعقم ةمدخ يا



 س ١٨٠

 يباحصأ ىقسي ك اميلع مرغم ال ضعبلاو هدوب ضعب ىلع نوكت مراغملا
 ىلا ةدئاع فراصملا لك لعج ى اهجو نورت لهف ، ترثك وأ تلق مرغم ريغب
 فشاكلا باوجلا وجرن تدجو ثيح ةحلصملا عبتي مرغملا نأل ميمجلا
 ٠ رجألا مكلو ىمعلا بييغ

 ١ باوجل ٢

 ىتح هقفلا دعاوق نم ةدعاق ىهو ةمكحم ةداعلا نأل لبق ىتلاك هذه

 ىلع اهانب كلذك اهزرقو اهانب نم لعلف ةحضاو ةنيب ةجحب اهنالطب حصي
 ةابج قفتا وأ احيرص اهلطاب رهظ نآ الا رييغت الو ليدبت الف قح هجو
 رخآ هجو ىلع اهئانبو ةداعلا كلن ضقنب ضارت نع مهلك اوعمتجاو جلفلا

 ىرن الف اضر نودب مهيلع مكحي نآ امآو مهلك هب اوضارت اذا زئاج كلذف
 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذ

 ٣٥ _ ةلأسم :

 دالبلا رداغف هدالب راجت عم ةيراجت تااماعم هل رجان لجر ق

 نودب وآ مهضعب نم وآ مهنم ملع ىلع ىبد ىلا وآ الثم ةنطابلا ىلا اهجوتم
 اوتأف جراخلا ىلا رفاس هنأ مهلماعي نيذلا راجتلا ءالؤهل ناب مث مهملع

 نويدو قوقح انل هيلعو دالبلا رداغ نالف لجرلا اذه نا نيلئاق دالبلا مكاح
 هد سدقو انع بره دت نآلا هارنو تالماعم هاياو اننيب ترج دقو ةيراجت
 انه فلخ دةو اهبكترا ىتلا ةليحلا هذهب انقوقح كالهتساو انلاومآ قارغتسا

 اذكو اذكو رخأ تاكلتممو نيكاكدو تويب هلو ةراجتلاو لاومألا ضعب

 عرشلا هجوب هنورت ام لكبو بجاو لكب انل مايقلا ىلاولا اهيأ كنم بلطنو
 لاومألا نم هءارو هفلخ امو هكالمأ عيمج ىلع رجحلا اوبرضت نأ بلطن امك

 ىلا تايقربلا برضو هبجاوب ماقف مهاوكش ىلاولا عمسف ةراجتلاو
 امالعاو لجرلا اذه نع س شيتفتلاو صحفلاو ثحبلاب جراخلا تاموكح

 هكالمأ رجح ةلآسم امآ هدالب ىلا دريو هيلع رثع اذا زجحب نأو عقا ولاب

ىلكلا رضحف هيلا نيعدملا عقدو ىضاقلا ىلا اهدر دقف هتافلخم عيمجو



 س ١٧٨١

 رجحلا هنم اوبلطو هيدل اوجضو عقاولا هل اوكحو ةلاحلا هل اوكشف هيدل

 اعرش ةربتعملا تانايبلاب هيلا اولدي نأب ىضاقلا مهباطف ع ىلاولا نم بولطملا
 وأ هدي تاعيقوت وأ لودع دوهش وآ كوكص نم مهبحاص ىلع هنوعدي اميف

 ,جحلا برذضيف كلذ نم ءىش ىلع ىضاقلا دنتسي ىتح الثم هماهبا عباط
 ملو رجحلا نع ذئنيح ىضاقلا فقوتف كلذ نم ءىشب اولدآ امف ، هكالمآ ىلع

 ٠ ءالدالا كلذب الا هيلع مهقفا وي

 هل سيلو بيصم اذه هفقوت ىف ىضاقلا له ث ةلأسملا ف ثحبلاف

 قرطتي نأ افوخ رجحلا ىلا مودقلا هل غوسي مآ كلذب الا كلذ ىلا مودقلا

 ىنعمو & هريغ لبق نم وأ هلبق نم اما تافالتالا نم عون تافلخملا كلت ىلا
 نآ هنكمي هدنع مهاوعد اوحصآ ول نآ نيعدملا ءالؤه نأ ىضاقلا فتوت

 اماو ءالؤه مصاخيف حجري نأ اما هرارقتسا املع نا بئاغلا اذه ىلع جتحي

 نم ىوعدلا ةحص ىلع هينيي ىذلا هرجح ةدئاف اذهف س ايبايغ هيلع مكحي نآ

 ةيضقلا نآ الا رجحلا ىري الف ىوكش درجمو ىوعد ضحمب امآ نيعدملا

 نم بئاغلا اذه بلطي نآ ءالؤه مكاح نكميو ث رظنلاو ثحبلا تحت ىقبت

 تيثو مصاخ وداع ناف س اهيف رقتسيو اهيلا هجوتي ىتلا ةزوحلا مكاح

 ةظفاحاا بجوي ىذلا رجحلا كلذي قطنلا نم ملاس 'ىضاقلاف الاو هيلع

 زارحالاو ةماتلا ةنايصلاب تافلاخملا كلت نم هيلع زوجحملا ىلع ةبقارملاو

 . مالسلا و كنفوب هللاو ةلاسملا هذه ىف خيشلا اهيآ هارت ام وجرن ث ماتلا

 :باوجلا

 رجحب بئاغلا اذه كالمأل ضرعتلا ىضاقلل سبل نآ هارأ ىذلا

 ضرعتي نأ الو لب س ةتيب ةجح نود هيلع نيعدملا ىوعد .ضحمب هريغ الو

 ىذختقت تارامأ نود هيلع شيوشتلاو هجاعزاو هتبيغ نم هئاعدتساو هبلطل
 اسيأؤ س قحلا توبث ةحص نود الف رجحلا امآ ةينظولو مهاعدم قدص

ءىشب اوعاج ناف ىعدملا قدص ف ةينظ تارامأ نود اضيآ الف هؤاعدتسا



_ ١٨٢ _ 

 اهلاغتنشا حصي :ىتح ممذلا ةءاري لصألا نأل الف الاو هي لمع كلذ نم

 ; ا... .. . .ملع هللاو

 ٦ _ ةلأسم : ,..

 | ,ا ه .

 ةمولعم اسنورق مهثوروم دنع كرت هنآ فقوتم ةثرو ىلع ىعدا لجر ى

 ء ليوحتلا بق تامف اهبحاص اهنيع دلب ىلا هل اهلوحي نأ ةفصب هنامآ ددعلا
 ىلا ءادألا نم او عنتماف ميلستلا مكاحلا مهمزلآو ةثرولا هل فرتعاف

 ذخآو ضعبلا ىنبو اهرثكأ هل اوملس اريخأو سثورقلا نمض كصلا روضح
 كصلإ..دجأ مل ىنا الئاق مكاخلا ىلا عجر مث كصلا روضح ىف اعسو بلاطملا
 هنيفونن نع عانتمال ا لهف ى ىنتورق ليمكت بلطآو هل ااطبم اضبق بنكأ امناو

 مهيدجت له كصلا مهبلط هيلعو ىعرتلا مكاحلا ىدل هبلغأ ميلست دعب هتح

 كبانج نم دمتسن ؟ هلطيب امدنع بيني امناو هدر هعسو ىق ام هنأل اعفن

 كيلع مالسلاو ةدايزو ىنسحلا هللا كغلي ةدافالا

 ١ وجل ١ ب :

 راربا لاطباو مهنم هاعدم ضبقب ؛ هرارقا هيف كصب مهل نعذآ اذا `
 ليمكت ا مب يلعو كلذ الا مهل سيلف هدنع ةكورتملا مهاردلا كلن ضبتب مهتيم

 ٠ ملعأ هللاو .6 هنتاطو هعسو ق كلذ ذأ عاض ام راضحا همزلي الو هل هقح

 ٧ . ةلأسم :

 ةلضغلا: بحاص دارأف ةمولعم لاومأ برش دعبا لجرل ءام ةلضف فقو

 وينحلاك اهريغ نم رثكأ ءام ذخأت ىه ىتلا ةعارزلا نم لاومألا لهآ منم
 ؟ ال مآ كلذ هل له ى اهريغو ةيديسثرلا و

 . باوخجلا

ةلمج ةيوبنلا ةنسلا ثيداحأو ةينآرقلا ماكحألا تايآ تلد دق



_ ١٧٨٣ 

 كلام نأي رايخألا ةداقلاو راربألا ءاملعلا راثآ اضيأ تحرصو اليصفتو

 نا الا عنام كلذ نم هعنمي الو ديريو ءاسي امك هكلم ف فرصتلا هل ءىنلا

 رشلا مكح ىف زئاج ريغ ىنعأ عرشلا هيلع هرجحي هجوب هيف فضت
 ةفولاملا: ةداعلا نع جراخ ريغ هبسحي ءىش ف نوكي اعرست زئاجلا فرصتلاو
 موخورآ ىف سانلل ةعارزلا زاوج ةلأسملا هذه ىف هلصأل زواجتي الو هيف
 دحأل سنيلو ةعارزلا فانصأ نم فنص ىأ ىتسلل ةداتعملا مههايمب اهيتسو
 هريغل ءام ةلضف ناك ولو كضرأ ىف اذك عرزت نأ كل زيجأ ال هريغل لوتب نآ

 ةداع مينيب تناك نأ الا طقف ضرألا كلت ىقس نم لضف ام ريغلل نأ

 ىف اهؤافتنا زوجي نأ ىسعف عرزلا نم اعون لحملا ف اوعرزي نأ ةفوزرخما
 رثكأ منمتو ءام ةدايز ىلأ جاتحت ىنلا ةعارزلا ن نا معت ك حلاصملا راغت راخب

 رارضأو ءاملا ذخأ ةدايز اهيف هتينب دصقي نآ اهعارزل زوجي ال اهيغ نمن

 دمعت ناف هسفن حلاصمو هضرغ ىف حلصألا دصقي لب ةلضفلا بحاص

 توبثب هل اموكحم ناكو هللاب ذايعلاو اذه هدصقب كله هريغب رارضإلا دصق

 هللاو رئارسلا نونكمب ملاعلاو رئامضلا ىلوتم هللاو ماكحألا رهاظ :ىف ةلغفأ

 . ملعأ

 :. ري ., ل

 :: ةلأسم س : ,

 جرخي نأ ذارآو هلام ءانط' لبقنم اقيق دجسمل نامض هيلع نميفو ١
 عاونأ نم كلذ ريغ وآ لنسف وأ هل ءام داعتتاك هلام حالصا ف نامضلا كلذ
 حالصا ! نم سيل لاملا إ جالصا ىرت مآ كلذب نامضلا هنع طحنيأ حالصلا

 رجألا كلو ىندفآ دجسملا

 : باوجلا . 7

٠ ملعأ هللاو هلاومأ حالصا ف دجسملل هيلع ام ذافناب هيلع سأب ل
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 ٩ _ ةلأسم :

 ؟ راطمألا اهتبرخ ىتلا زئاجلا قيرطلا

 ١ بآ ونخجل :

 اهحالصاب اوموتتت نآ رمألا ماوق اي اضرف مكيلعف قرطلا ةلأسم امأ

 ةمدخ ىلع لاومألا لهآ ربج انل له كلوقو اهيف بارخلا معو رثك دقو

 هبسحب فلتخت روسجلاو قرطلا نآ اباس كتربخأ دن ةطقاسلا روسجلا

 هل لكو اهفالتخا بسحب فلتخي اهمكح كلذكو اهلاحم فالتخاو اهعضو

 ىتلا لاومألا بابرأ ىلع اهنمو هحالصا ةموكحلا ىلع اهنم هصخي مكح
 ةموكحلا مزاول نم ناك ام لكو همكح هل لكو كلذ ريغو مهلاومآ نيب رمت

 هيف عجارت نآ جاتحيف كعم هل كرتت مل اهنا لوقتو فرصم ىلا جاتحيو

 طقسمب ميقم ناطلسلا ىنع مكاحلا ناف غلابلا حصنلاو ريكذتلاو هيبنتلاب

 حضاولا نايبلاب هل اوعفري نأ لامعلا ىلعف نامع نادلب ىف ام فرعي الو

 اومأست الف بلقلا قرفم هتامهمب لوغشم هناف ىرخآ ةرم هوركذيو

 ةيعرشلا مزاوللا نم هقلاخ هب هفلك امب موقي ال نأ هاسثاح لوقنو اورجضتو
 ىلع دعو دتو اميظع هيلع ناك هللا لضف ناف ةيعرلا قوقحو هللا قونتح نم

 ٠ ملعأ هللاو ع ديزملا ركشلا

 ةباتك ىلع انالفو انالف دهسثتنسن نآ اننترمآ : لامعلا ضعب هيلا بتكو

 ىقبو دهاشلاو بتاكلا طخ فرعي مل امهدحآف هيف كانرواسش ىذلا كصلا

؟ هنداهش عمسن ىتح روضحلا ىلع هربج انل له ص افورعم ىناثلا دهاشلا
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 : باوجلا

 ماكحألا امكيلاو كعم ىضاقلا وه نايفس خيشلاو ىلاولا تنأ

 امكيلع تضرتعا ام انأو ددرتلاو سانلا باعتاو ةلواطملا ىلا امكوعدي امو

 مكحلاف بسن امك دابع نبا ملتب طخلا كلذ حص نا تلت ىنأ الا كلذ ىف
 عناملا امف كلذ مكعم حصي مل املف ىلوألا ةدعاقلا ريغ ىلع نوكي نآ ىغبني
 ائيش ديفت الو اهارأ تسل دهاشلل ةجعزملا كتوعدو مكحلا ءارجا نم

 ٠ ملعأ هللا و ةلأسملا ىف فالخ نم هراتخأ ام ىلع هدحو هتداهش

 : ةلأسم _ 0

 ىلع هحالصا ديتعا ام مهجلف حالصا ىف دلب لهأ فلتخا اذا لوقن ام
 هجارخال جلفلا رسككو اهجيرصت داتعملا ىقاوسلا حيرصتك ةماعلا
 اذكو اذك رثأ لك ىلع مهفرع ىلع هرسك اولعجي نآ اورظن رثكألا وهو مهنمف
 نم مهنمو ع مهجلف حالصا ىف مهعم ةداتعملا ةقباسلا ةنسلا هذهو ك اسئرت
 كرتشم جلخلاو ةقسثم اهيف ةرسكلا نكل دعقتو ةداب جرخن نآ ىلوألا : لاق
 رسيأ ةدابلا جارخاو رسعملا مهنمو رطق ىفو تيوكلا ف مهنم ىتس لئابنت نيب
 نامث ىلع جلفلا نارود ناك اذإك ةروباخلا هذوب جلفلا اهنم حلصي ىقبتو
 صيخرتب خيشلا اهيآ ريبخ تنآو ادحأ بلاطي الو مايالا عست ىلع لعجي
 ملاس ىضاقلا ىنربخأ دقو ىلمازلاو ىراوحلا ىبأ خيشلاك ءاملعلا ضعب
 صخر هللا همحر حلاص نب ىسيع ةمالعلا خيشلا نآ ىثراحلا دمحم نبا
 نوربجي لهو ؟ كلذ ىف صيخرتلا ىرت لهف هتقثو هعروو هدهز عم كلذ ف
 كيدهي هللاو ركسثلا كلو ةدافالا وجرآ ي ةحلصملا مكاحلا ىآر اذا كلذ ىلع

 ٠ باوصا و قحلا قيرط ىلا

 : باوجلا

ةدانعم ننس اهيف تدجو اذا هكرتشملا فاقوألا رئاسو جالفألا نا
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 نتسلا .كلت ءإافتتقا بجو اهذاقناو اهفراصم هوجوو اهحالصا ى ةكردم

 هطرش انمع ليدبت كلذ نأل هيلع تكردأ امع اهريغتو ايليدبت زوجي الو
 دعب هلدب نمف ) .: ىلاعت هلوقل فلاخم هليدبتو هيلع هفيقوت ىنبؤ فقوملاب

 صوصخم دحأ نم اهفيقوت. نيعتي مل تناك ناو جالفألاو ةيآلا ( هعمسام
 هيديآ .كلذك .اهولعج اهنسسؤم نأل فقولا مكح اهمكحف صوصخم .نمز فو

 ىنعأ اهءاتبا اودارآ اذا اموصخ هيلع تكردأ امع اهرييغت ىنبجخغي الف

 مث, مهملا رضاحلا نس ضرغلا اهداعقا. نم اوضق اذا ام فااخي دعقن امئاد ةدانلا'

 غ رخآ رظن مهل نيصخرملا لعلو ث ادبأ هارآ ال ءىش اذهف تناك امك اهوداعأ

 لدبتتن ماكحألا ناف فالخ ىندأب ولو هذه فلاخت مهدنع ةلاحلا لعلو

 ٠ ملعأ هللاو « فالتخا ىندآب ريغتتو

 . ١ ( ٦ _ ةلأسم : ‘

 ضرثنا ىف لسفي نأ اهكلامل له اهولت ةلخن تتامف ةرطفل ةفوقوم ةلخن :" ا
 ٠ باوجلاب انيلع لضفت ؟ هادعتي ال هتلخن لحمب مأ نيتلخنلا نيب ىه تلا

 : ب ١ وجلا 1 13

.٠ . ٠ 
` 

 اضيذيب ضرألا تمسق اعارذ زشنع ةتسد نود نيتلخنلا نجي ناك ن :7 ي

 هناات امهنيب ىذلا زجاخلا نع امهنم سرغلا دا رآ نم لك مرحيل مش .ب نيفصن

 .. ملعأ ا هللا و ٠ . رجقلا اذه ,نم رثكأ نيتاه نيب نوكب نأ نلآ امو عا

 ٢ _ ةلاسم : .

ِ : . ' . .: ] 

 ىنتتسل ةليلو امؤي غام ةداب هلو دلي ردص ةيحاض هعم لجر ق كلوت م
 هعاطتنال ءاملا نم دلبلا لهأ لطعت ةيحاضلا ىقسل ءاملا در اذاف ةيحاضلا كلت
 هنم رمعي نأ ةللهف ءاضف ةيحاضلا هذه برقبو ةيحاضلا كلت برستب مهنع

 لهألو كلذ هل سيل مأ ةحنم وأ ةبهب وأ ءارشب وآ دعقب اما هيقسل لاتحيو
. داتعملا قوف ءاملا نم مهليطعت ةدايز ةهج نم هيلع راكنالا دلبلا
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 ١ بآ وجل :

 هكلمي ءامب اهيقس هل زاج ةرامعلاب ضرألا كلت ءايحا هل زاج اذا معت ٠

 نأ دحأل سيلو ءاسث .ثيح هفرصي هكلمي امب ىلوآ لكف دعقلاب وآ ءارلا

 دعتقي نأ لبق وأ ءام جلفلا نم اهل ىرتشي نأ لبق امأ هكلم ىف هيلع ىنضرتعي
 له ملعأ هللاف ءاملا عاطقنا ررض نم هنوسثخي امل كلذ نم هعنم ا:ودازأ نإ
 هيلع اوركني مل ناو ى نيملسملا ماكح دحأ ىلا مهرمأ اوعفريلخ كلذ هنا
 هللاو دارأ ثيح هب ىقسيو هءام فرصي نأ ىدنع هلف داعتتالاو عازنلا

 : ٭ ملعأ 1

 ١ 1 ٧٣ _ ةلأسم :

 ىلع تام هنأ امهنم لك ىعداف ىنارصنو ملسم نينبا نع تام لجر .ف

 لك مانتتأو معن تلت ناف ئ نايعدماعم امه مآ امهنم نم لوق لوقلاف هتند,

 ؟ ىلوأ امهنم نم ةنيبف هاوعد ىلع ةنيب امهنم

 : ,بآ :ونج ل 3 "

 هنأ لبق نم امه ويآ فرع .نا : لوأ باوصلا ةباصا ىلا قفوملا هللاو...

 هدلو لوق انه لوقلاف كلذ ىلع ناك هنآ امه اررانت وآ ةينارصنلا نيد ٣

 ىعدا ملسىملا و ڵ لصألا هدنع نأل كلذ ىلع .تام هنأ ىنازصنلا.

 فرع نا ىنعأ سكعلا ق سكعلاو س ةنيبلا هيلعف لصألا "فالخلا

 ةنلم ىلع ناك هنأآ: فرعي مل ناو املنسم ناك هنأ لبت نم.

 ملسملا ةني ليتف ريدقتلا اذه ىلعو ةنيبلا هيلعو عدم اهمالكن ةم ولع '

 نافلاحتيف ٠٠ ءاوس ىلع امه ليقو س ةؤقلا ى اتوانست ن ا مدقتو 'ىل وآ"

 : ثيدحل مالسالا لصألام ةلم ىلع ناك هنأ فرعي مل نا : ليقو ، نامستيوإ,

 بحأ اذهو ةنيبملا كرشلا ىلعو ّ هرخآ ىلا » ةرطفلا ىلع دلوب دولوم لك »

.ملعأ هللاو ئلا ا ,
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 :ةلأسم - ا

 بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب : باوج ةقيقحلا ىف ىهو
 ىصحت ال ىتلا همعن ىلع هركشآو نندماحلا دمح قوفي ادمح هدمحأ نيملاعلا

 نينمؤملا ليبس كولسل هقيفوتو هاده هلأسأو نيدلاو ملعلا اهلمكأو اهلجأو

 غيزلاو لهجلاو لالضلا نم ةمصعلاو ةاجنلا هبهوتسآو نيدتهملا نيداملا

 ىف قحلا قرطب ريصبتلاو دييآتلاو ديدستلا هحنمتسأو ، نيعمجأ للزلاو

 نيدلا موي ىلا لبقتسملاو لاحلاو ىضاملا ىف لمعلاو دصقلاو لوقنلا

 صخي ةيلبو ةنحمو ةنتف لك نم ىلاعت هيلا عرضآو اجلآو هذيعتساو

 زعو لجو ىلاعتو هناحبس هللا لأسآو نيدلاو ايندلا رومآ معي وآ اهررض
 ىل هرفغتسأو نيحصانلا نيدهتجملا نيملسملا ىناوخا عيمجلو ىل هلك كلذ

 ندعمو قحلا مبنم انوسرو انيبن ىلع ملسآو ىلصآو نيعمجأ مهلو

 نيرجاهملاو راصنألا نم هباحصأو هلآ ىلعو نيرخآلاو نيلوألا ديس قدصلا

 ىلا نيرخآلاو نيلوألا نم نينمؤملا ىحلاصو نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو

 ٠ نبدلا موي

 ناوخالا نم هرضح نمو مامالا اهيآ مكبتك ىنتغلب دقف : دعب امآ
 رصان نب روصنم ةيضق نع مكثحبو مكلا ؤس عضوم تفرعو ىوزنب

 ىوزنب اهلومتو اهلئأن ىتلا لاومألا ىف هنم هومتبرتساو هب هومهتا امو

 زاوج نع نولأست مكنأو كلذ نع مكباجآ امو هب هومتسثتان امو اجنفو

 هذه ببسب نيملسملا لام تيبل عجرت اهنأب مكحلاو لاومألا كلت قيرفت
 لامعلا رطاسشي ناك باطخلا نب رمع نأب كلذل نيجتحم ةبارتسالاو ةمهتلا
 نكلو ناك كلذكل رمع نآ متقدص دق ىرمعلف ، اذه لثم مهنم رهظ اذا

 ءاملعلا لاتق دتو ، روماب صتخا دت رمع ناف رمعل ناك ام لك مكل ىنآ

 هل اهغوس رمألا رهاظ ىق دعاوقلا فالخ ىلع تردص ماكحأ ةلمج رمعل

 مهنأ نكمي نيعمجأ مهيلع هللا :ناوضر ةباحصلا اهيلع ه"رتآو نوملسملا
 ديدحت تحت هلوخد نيعتب ملو هداهتجاو مكاحلا رظن ىلا لكوي امم اهوآر

عالطالاو فشكلا نم هيتنوآ هنآ اوملع ام ىلا اهولكو مهنأ نكميو عراشلا



 س ١٨٩

 لاق ةيبيغ دجما هتيعملال ىءارتت ه هنع هللا ىضر ناك هناف تابيغملا ىلع

 ةالصل ا هيلع ل 7 « ب اطخلا نه رمع وهف مهنم دحأ ىتمأ ق نكم ناخ

 ىلص لانتو « ناك ثيح رمع عم قحلاو رمع مم انآو ىعم رمع )» : : مالسلا و

 « رمع الا هنم تلفأ ام وأ اجن ام ءامسلا نم با ذع لزن ول ( : ملسو هبلع هللا

 نآ داك » : لانتو (( رمع اضر برلا اضر « : مالسلا و ةالصلا هيلع لاتو

 ىلص لاتقو ةاداغملا ةيآ لوزن دنع كلذو (( رمع اب كفالخ ق با ذع انبيصي

 ىف ىنعي « رمع ىآر ىلع لزني نآرقلا لازي ال » : ملسو هيلع هللا

 ماكحألا ق تاطابنتسا هل رمعو .& اهوحنو باجحلا ةرآ قو ةيالا هذح

 طورش اهل تناك لامعلا هترطاسثم نأ رهظي اميف كلذ نمو ةبيرغ
 ناك رمع نأ ةيمالسالا تاحوتفلا بحاص هركذ ام كلذ نمخ بابسأو

 ةدايز نم هدنع نوكي ام كلذ دعب ملعيل هلام بنك الماع لمعتسا اذا

 اذاف لاملا نم مويلا كدنع مك هلاؤس دعب رهظي اميف كلذو لاملا
 رهظتف لاملا نم مويلا كدنع ام ىل بئكا هلا بنك هلمع نم ةدم تضم

 نوضري ناكو : لاق نأ ىلا ع لاملا تيب ىف هلعجيو كلذ رطش ذخأيف ةدايزلا

 ٠ مهيلع هنم هتنم كلذ نوريو كلذب

 لماعلا ديب ام لك نأ ىأر هنع هللا ىخر رمع نا ءاملعلا ضعب لاقو
 رطشلاب لماعلا ةيانك ردقيف هلمع قح ىلع ايفاك هرطش ىريو هقحتسي ال
 نيبو هلمع تايارج نم لماعلا هضبتي امنيب قرف حولي هنا مث ك هنم اداهتجا
 ىلا هلصوي ىتح هتمذب نوكي كلذف هلحم ىف هتفنيل هديب مامالا هعضي ام
 . هلحم ىف هتفنيل هديب ةنامأ مامالا هريص اذهو ك ارجأ هيلع ذخآ دقو مامالا
 ةنايخ وأ لولغ ىلع علطا اذا ناك _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا نا مث

 هلبقي مل هب هءاج اذاف هنع ضرعي لب كلذب هبلاطي ال دحأ نم ةقدص فق
 ىلخيو هسغفن ىلا هلكيف اياضق ةدع ىق هتريسو هلاح نم فورعم اذهو هنع

 اهيف رمألاو ةهبش اهلاثمأو ةعقاولا هذه نا لاح لك ىلعو هللا نيبو هنيب
 ىف ملسأو ىلوأ اهب سبلتملا ىلع اهؤاقلاو تاهبشلا كرتو سبتلم لكشم
هيلع هللا ىلص لاق دقو رظخم هعم لوخدلاو اهيف هتكراسثمو ث نيدلا
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 ىلا , كينيرب ام عد » .ن : لاقو ء ثيدحلا رخآ ىلا ( انداث رومألا » : ملسو

 قيرغتلاب مكحلا نوكي نأ ةيضقلا هذه ىف ال ةياغ ن نا مث « كبيري ال الام

 زئإجملا حابملا ليبق نم وه ةنيب وأ رارتا نود ةديرلأ و ماهتالا سفنب

 زئاج لعفلا زئاج وهف كلذك ناك اذاف 5 ءىش ىف بوجولا نم سيل

 ؟: :ايس ةمالسلاب لدعآ الو لعفلا ىلع مادقالا نم ملسأ كرتنلاو.، كرتلا

 مكو مكو مكعم رضاح وه ىذلا اذه منيآر منتنآ : مامالا اهيأ لوقأو

 كتلفغ نم اذه آسثنمو لامعلا عم نادلبلا رئاس ىف تاوخأ نم رومخنا هذهل

 ىأر ىلع لزعلاو ةيلوتلا لعجت كنأو لامعلا ةيلون ىف كتبثن مدعو
 حمطم لب ةلودلا ىلع ءاقبالاو نيدلا زع ف مهل رظن ال نيذلا ءاسؤرلا

 ىلوت ال نأ كيلع بجاولا ناكو ةيويندلا ظوظحلاو عماطملا مهرظن
 نيذلا عرولاو لضفلا لهأ نيلماعلا ءاملعلا ةروسم ىلع الا لزعت الو

 ثنيد ىف كيلع قافنالاو ةلودلا ريفوت ف مهمهو اوحلصآف اوحلص
 لهأ ترزونتساو رلخنا تلطآ و كلذ مدعت ال نكلو مه ام ليلقو كايندو

 ايلع لذبت ءاضقلاو ةيالولا نأ اذه كرصع ق انعم حص دن هناف لضفلا

 كنمتأيف كدنع مهل نولسوتي نيذلا ءاسؤرلا ىلا اهل نيبلاطلا نم اشثرلا

 حيلم نسح اهرهالخ ارومآ كل اهجوم صخسلل نيزملا حصانلا ىز ف
 رطا ستيب لماعلا ىرتف ةدسافلا دصاتملاو عماطملا اهي دارب حيبق اهنطابو

 تذآو اذكهو ةلودلا نم هنترنسي ىذلا هلوصحم نم كدنع هل نبلسوتملا

 اونعمأو اهوربدتو رومألا هذه ىق اورظناف ناعتسملا هللاو كلذ نع لفاغ

 ىلع ةلودلا لاومأ تبهذ دقف ةبقاعلا نوكن فيكو اهنم جرخملا ىف رظنلا
 ىلع هللا ىلصو ف ميظعلا ىلعلا هللاي الا ةوق الو لوح الو وحنلا اذه

 بر :كبر ناحبس اميلست ملسو نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انديس هلوسر

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا

 ٥ _ ةلأسم :

 مز خم جلف نم ءام لصآ اهل سيل ىتلا ضورألا باحصآ مزي له `

!!.. : : ؟ 5 م أ جلفلا ةذقاس حالصا
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 .4 . : باوجلا .

 مرت ق مهيلع الف ااصأ اهنوتسي ال ضرألا كلت بابرأ ن

 ميتس ردقب مهيلع ناك هوحن وأ دعتب اهنوقسي اوناك : ةيقابلا
 بيصخ نم هيلع نوقفني ام ىلع جلفلا بابرأ عم كلذ ق اوحلطُضيلف

 ر ' ام كلذ اوموقيو لودعلا مهنيب رضحيلف اوقفتي مل ناو مرغملا
 ٠ ملعأ هللا و ضام وهف لودعلا

 .ه. |

 ٦ ةلأسسص _ ؟ :

 ةنبا ةثرولا نم هلو كلذ ريغو اناويحو اتويبو الاومأ ىفوتملا كرت اذاو
 مث هاياصو اوذفنآو ةكرتلا نم هعيب اودار آ ام ةثرولا عابف ةوخاو تاجوزو

 دعب كلاملا ةجوز تعاج تاونس عبرأ دعبو هبانم زاح لكو لاومألا اومسق

 ن٥ ,. اميترتشا ةرامح هديب اهل نآ كلاهلا ةنبا جوز ىلع ةيعدم تجوزت ام

 سيلو, هدي فو هل ةرامحلا نا : الئاق لجرلا اهركناف ايجوز ثاريم
 هل اهنأ لجرلا باوجب مكاحلا ىفتكي له الوأ ثحبنف قح اهيف ةيعدملل
 يبي نآ هفلكي نآ مكاجلا ىلع مآ نايبلاب ةيعدملا ىلع مكحيو هدي فو
 ةيعدملا مزلأو هلوت درجمب مكاحلا مكح نا .ايناث هكلم ىف اهلوخد هجو

 انهجوز ثاريم نم اهترتسثا اهنآو اهل اهنآ اودهسثف دووشلاب تتأو نايبلا
 !اهل اهنأ اوحضوب نآ جاتحي مآ عزنلل ةيفاك ةداهشلا هذه نوكن لهف

 ف شاكلا باوجلا وجرأ ؟ ةنامأ وآ ةيراعك لجرلا اذه دب ىف تراص اهنأو

 ٠ رجألا كلو رمعلا بهيغ

 : باوجلا

 ىلع دويلا دهشو مييسيألا تحصو مهثوروم لام ةثرو هلا مستقا اذا .:.

 نم لكو 6 هلوت هيقف ل وتلاو 4 هدب ق امي ىلوآ لك كلذ دعبق. ةمسختلا ةحص

نيتلدعو لدع وأ. نيلدع. ةداهش ةلداعلا ةنيبلا هيلعف ٥ ريغ ٥هدبي. ام ىعدا
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 رخأ عنضاوم اهل امناو لاومألا ىواعد ىق ةرهشلا دوهش ىفكت الو

 لاومألا ةمسقكو ةزوحلا نع باغ نم تومو بسنلاو قالطلاو حاكنلاك
 هذهك ال نالف مهس ف راص ىنالفلا ءىشلا نا اولاقو اهورضح نا اضيا
 تيملا نالف اهفلخ ةرامحلا هذه نا اولاق امك لب تفصو ىتلا ىوعدلا
 هجوب اهنع اهلاقتنا ملعن الو هذه هتجوز مهس ىق ةمسقلا دنع تراصو

 تلخد اهنأ ةنيبلا وه فلكي كلانهف ، تقولا اذه ىلا كلمتلا هوجو نم

 هيف لبتت اميفو ىواعدلا هوجو ف قرفلا مهفاف اذك هجو نم هدي
 ٠ مالسلاو ملعن ال ام كاياو هللا انملع لبقت الامو ةرهشلا

 ٧ ةلأسم :

 تنآ امف اضعب مهضعب ىلع ليقت ال ءاملعلا ةد اهسش نأ رثأل ا ق تيأ ر

 ؟لئاق

 : باوجلا

 امناو رهاظلا همومع ىلع هلات امم وه الو رثألا عامجا نم اذه سيل
 همحر رانيد نب كلام نع ىورت ةلاقملا هذهو صوصخلا هب داري مومع وه
 سانلا ىلع ءارقلا ةداهش لبقأ : لاق وآ زيجآ ىنا : لاق هنآ ىوري هللا

 هنأ كلذ ىنعمو ضعبلا ىلع مهضعب نم اهلبتأ الو لاق وأ اهزيجأ الو
 مهو ايندلل ملعلا نوبلطي نيذلا هنامز ف ايندلا ءاملع ةرثك نم هاري ام
 عهلمحي ذئنيحف نطابلا فالخ ىلع مهنم رهاظلاف عسثختلاو نيدتلا نورهظي
 اضغبو ادسح مهسنج ف اوعقي نأ ىلع ايندلا ىف سفانتلاو دسحلا
 نيدلاب ايندلا نوبلطي نيذلا ءوسلا مه ءالؤهو قحلا ريغب مهيلع نودهشيف
 ةلاقم اهنآ نكميو ؤ كلذ ىآر امل كلذ لاقف نامزلا رخآ ق مهدوجو رثكيو

 كنظ امف نامزلا كلذ ىف ناك اذاو ىوقتلاو ملعلا لهأ نم هريغ نع تيور
 قحلا ىلع نينمؤملا انناوخا عيمجو انتبث مهللا ناعتسملا هللاو اذه اننامزب
قاقشلا قرط عيمجو قافنلاو كرشلاو دسحلاو لغلا نم انبولق رهطو
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 كبح ىلع ىلاوي نم بحو كبحي نم بحو كبح هللأ اي كلذ ناكم انلدبآو
 دعب اميف هلك انمه لعجاو انلامعأ عيمج ف صالخالاو ىوقتلا انقزراو
 انلعجت الو ايندلا بح انع فرصاو ةرخآلاو ايندلا رومأ انل رسيو توملا
 هللاب الا ةوق الو لوح الو نيملاعلا بر اي نيمآ نيع ةفرط اهيلا نكري نمم

 ٠ اميلست ملسو هيحصو هلآو دمحم ان ديس ىلع هلل ١ ىلصو ميظعل ١ ىلعل ا

 :ةلاسم _ ٨

 مكاحلا ىلا كلذ نم ىوكشلا تعفتراف دلبلا ق ةقرس وأ رض عقو اذا

 دلىلا لهآ نم دحأ ميت مكاحلل لهف ادحأ كلذ هيلع عقاولا مهتي ملو

 ةمهتنلا هقحلت نمو مهرا رشو مهرايخب ة هريخو هفرعم هل ناك نا اميس ال

 لعافلا نأ ىلا ىمرت ةينظ لئالدو تارامأ كلانه تناك وآ هتحلت ال نمو

 دلبلا ىف ناك اذاو ى كلذ هيلع عقاولل ماهتالا امناو كلذ هل سيل مآ نااخ

 لهآ فرعي ناك اذا ماهتالا هفلكي نآ مكاحلل لهف لوثسم وآ سبئر

 كدنع امب انخيسث لضفت ٠ مازلالا ىلع هلمح ىبآ ناف ةفرعملا قح دلبلا

 ٠ رظن وأ رثآ نم اذه ىف

 ١ بآاوجل :

 ىواعدلا لصف ق رظنلل نيعملا ىضاقلا ىنعأ ىعرشلا مكاحلا امآ

 دعت وآ ريغلا لام فالتا ىق مهنيب ادحآ ذخأي نآ هل سيلف قوقحلا نيب

 نيعملا امآو هسفنب قحلا بحاص مهتي ىتح كلذ وحنو ندب ق هيلع
 نوفلكملا مهف مهوحنو دلبلا سيئرو ىلاولاك ملاظملاو تايدعتلا ق رظنلل

 اوبقاعي نآ ءالؤه لثملف ضعب نع مهضعب سانلا عفرو هللا قوقحب مايقلاب
 متلا بابسأ نم مهغلب ام ردق ىلع دابعلاو دالبلا ىق | داسفلاب نيمهتملا

 رارقا نكي مل ام ريزعت وآ برض نود هوحنو دينلاو سبحلاب اهتارامآو

 . ملعأ هللاو س ىنم ملعا املعم كل تلسرآ دتو ةداهست وآ مهتم

( ٢ ج باطخلا لصف ۔ ١٣ م )
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 .> -+ :هباوج نمو : ا

 زاوج ىف ءاملعلا نيب فالخلاف نيمصخلا نيب مربأ اذا حلصلا نا..
 ىعرشلا مكاحلاو ، عورفلا ف طسب لاوقآ ىلع امهدحآ نم هيف عوجرلا
 هنم عقو ناف هريغ ىلا هلكوي لب حلصب امهنيب لخدي ال نأ هب ىلوألا
 لب امهالك وآ نيمصخلا دحأ عجر نا هيلع مهربجي ال نأ هل ىنبجعيف
 ع هحلص ىلع .ال همكح ىلع مهربجيو فيرشلا عرشلا بجومب امهنيب مكحي
 ٠ ملعأ هللاو

 ٤٨ ةلاسم : :

 ةصوصخم ةدليل ةعبات تناك وآ نيفورعم موقل ضرألا تناك اذا

 ءالؤه نه دحآ لكل عسي لهف ةعساو ءاضيب ىضرأ ىهو الثم ةلحمل وأ

 نم نذا نودب ءاشي ام اهيف ىنبي نآ ةلحملا وآ ةدلبلا لهآ نم وآ موقلا

 هذه نأ مأ ءالؤه ةابج نم قافتاب الا اهيف ءانبلا حصي ال وأ لكلا
 دحآ لكل اهيف ءانبلا حصيف ضرألا نم حابملا جرخم جرخت ضرألا

 . باوجلاب لضفت ؟ رارض الو ررض ال ثيح

 ١ : بآ - وجل :

 ممنع ىبنجأل سيلف مهل كلم ىهو نيفورعم موقل ضرألا تناك نا
 ةمسقب اما اهيف مهقافتا ىلعف مه امآو مهنذا نود فرصت الو ص اهبف بيصن

 ,لكلا نم ضارتو قافتا بسح ىلعف ضعب نم مهضعبل مهنم هحإب اماو
 ذخأل اهب نوقفرتي ىرقلا لوح ىتلا تاوفلا ضورآ امآو كلذ ى

 ىضارألا هذه لاثمآ ف ثدحلا ىفف كلذ وحنو ىعرلاو بطحلاو سيسشحلا

 ةعونمم اهيف تازايحلاو ثيدحلا نا : لوتي نم مهنم : ءاهقفلا نيب فالخ
 دحآ هكلمي مل ام نا ::لوقي نم مهنمو ؤ ىرقلا لهآ عافترال كلذك كرتت لم

رئاس مكح همكحف دحأل ءايحأ الو كلم رثآ هيف | رهظ الو صوصخم
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 . ةننبلا نم ةلدأ لكلو هل وهف ءانب وأ سرغب هنم ائيش ايحا نم تاتاوملا
 . ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٩

 كلذو كصلا رخآ بتك نأك هبتاك طخب كصلا تاداهسث تناك اذاو

 نالفو اذوب نالف دهن بتك وأ الثم ةثالث وآ نينثال نالفو نالف رضحم ىلع
 هتداهش بتكب ىذلا دهاشلا مكح اهمكح تاداهستملا هذه لهف س نالفو

 مهسفنأب دوهسشل ١ رضح اذا الا ائيش ديفت ال اهنأ مآ هدي طخب هسفنب

 ما الاف الاو اودهش ناف ئ كصلا فاك طخب ةبوتكملا مهتا داهست نع اولئتسو

 مكخلا زئاج انيمآ ةنث تاداهسلاو كصلا بناك ناك اذا امنيب ةلأسملا ف قرف

 ةدافالاب انخيش لضفت ؟ كلذ ىف قرف ال مآ باتكلا رئاس نم ناك اذا امنيبو

 ٠ ةدايزو ىنسحللا هللا كياثأ

 : بآ وجلا

 دعب كلذ ذد نودهشي له | ولاف اورضحي نأ الا ائيش مهنع هنم ه لغت ا

 مهطوطخ مكاحلا فرعب ىتح مهيديأب مهنا داهست اوبتك نا اذكو مهليدعت

 روضح ىلا جاتحيف الاو اضيأ هلادعلاب مهفرعيو اهيق كسث ريغ نم
 ٠ ملعأ هللاو ليدعتو داهستتسا و

 : ةلاسم _ ٥

 لهأ مات بطحلاو روزلاب ىرخأو رجحلاو نيطلاب ةينبآ اهيف ضرأ
 بطحلاو روزلاب ةينبملا تويبلا لهآ ىلع رجحلاو نيطلاب ةينبملا تويبلا

 نم ىدعتلاب تماق ةينبألا هذه امناو مهضرأ ضرألا نأب مهيلع ريكنلاب
 ةلبق ىآ لتتسم قيرف نيعدملا نآ ةلاسملا نابيو 0 انم توكسلاو 'اهلهآ
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 تويب لهآ نيعدملا نم لصف دجويو كلذك مهيلع ىعدملاو اهتاذب ةمئاق

 ىعدملا رخآلا قيرفلل روزلا ةينبأل ركذ الو مهتلحم ةلحملا نأ نيطلا

 فرعي لك لبق ىذ نم ةدوجوم روزلا تويب نأ لاحلا دهاسثو مهيلع
 كارتالاب وهآ اهدوجو ببس ىردي ال نكل لصفلا كلذ لبق اهدوجو
 لصنلا اهيلع صني ىتلا ةلحملا لهآ نم ةحابالاب هنأ وأ ضرأذلا ةيكلم ىف
 5 تيثآ هنكلو فنؤتسا امبرو نييعرش ةاضق نم لصفلا اذهو ركذلا فنآلا

 ىضخضتقت اهلهأل ةجح روزلا تويب له ةلآسملا هذه .نم الوأ ثحبلا ىزغمف
 لهأ ىلعو اهيف اهلهأ لوق لوقلاف نيطلا تويب عم ةلحملا ىف كارتشالا

 مهنم ةحاباب ىنكسلاو ةينبألا امناو مهضرا ضرألا نآ نايبلا نيطلا تويب
 قيرذلل ةلحملا نآ ىلع صني ىذلا لصفلا ىف امل ايفانم اذه نوكي الف مهل
 اهلاح ىلع تويبلا هذه ءاقبب مكاح مكح نا : ايناث ، ءالؤه دض نيعدملا
 : اثلاث ء نيطلاب روزلا ليدبت وآ اهيلع ةدايزلا مهل لهف روزلا تويب ىنعأ

 ةيقابلا ضرألا نم حلاصمو قفارم اهئانب ةحص عم روزلاب ةينبألا هذهل له
 صني ىتلا تويبلا كلت دودح نم لوانتت لهو ةعساو تناك اذا اصوصخ

 اهئاقب ةحص انضرف نا مهتويب عقاوم الا مهل سيل ىرت مآ لصفلا اهيلع
 ضرألا كلت ىف روزلا تويبل رثأ الف لصفلا اهداضي ءايشألا هذه لك مأ

 تويب لهآ ءالؤه نآ عم نيطلا ءانب ةجحلا امناو اهلهأل ةجحب تسيلو
 ريبخلا ىلع انطقس دتف ىرت اذام مآ لصفلا مهاوعد دضعي نيطلا

 ؟ مكيلع مالسلاو هللا ءاسث نا

 : بآوخجلا

 اهيف فرصت ىآ وأ ءانب وأ ثرح وأ سرفب اضرأ زاح نم لك نا

 كلذ هفرصتو مكحلا ىف هل ىهف هلبق هريغل اهيف رثأ الو هل ضراعم الو

 اهيلع هريغ مقي مل ام اهكلمب مكحلا هل بجويو اهيف ديلا هل تبثي
 لصفلا ةباتكو قح ريغب اهيف فرصت اذه نأو هلبت اهكلم هنأ ةنيبلا
كالمألا نأل ةكرش هل ريغلا نوك عنمي ال نيينالفل ةلحملا هذه نأ هركذت ىذلا
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 نأ نييعتلا ىلع صني ىتح ةريثك بابسأب رخآ ىلا كلام نم لقتنت
 اوعضو امنا مهنأ اضيأ صني وآ قح كلانه مهل سيلو نيدتعم نيرخآلا

 ىلا ةيراعلاو عيسوتلا هجو ىلع ضرألا لهآ نم ضارتو ةحاباب مهمايخ

 بجوي له هيف فلتخم بطحلاو روزلاب ءانبلا نأ ملعاو اهيلا اوجاتحي نأ
 ملعلا لهأل رثألا ىف نالوق ال مأ هينابل هضرأ ف ادي تبثيو ازوح
 امف مدقتي مل تاوم ضرأ نوكت نأ اما : نيهجو ىلع ىضارألا ةزايحو
 هفرصتنو هدي رخآ عضي مث هل ةفورعم ريغلل ةكولمم نوكت نآ اماو كلامل كلم

 ىتح هيلع ركني آل تكاس وهو لوألا كلاملا روضح عم هل اهيعديو اهيلع
 ضرأل راظحلا ةزايحب لوقلاو اهب هل مكحي ذئنيحف ةزايحلا ةدم ىضمت
 نم لدملا ىلا برقأو ىدنع ىلوأ دحأل كلم اميف قبس ام ىتلا تاوملا
 ةلحم وأ دلب ىف وأ ضرأ ف كلامل كلم تبث اذاو ةيكلملاب ةفورعملا ضرألا
 قفارملا نم ةلحملا وأ ةدلبلا كلت صخي ام لك ىف مهل كيرش هكلامف

 ٠ ملعأ هللاو ، لاح ىلع اهنع نوعفدي الو مهب ةصاخلا تاعسوتلا و

 ٥١ _ ةلأسم :

 مهتلاح ملعي مل وهو مهتلا دعي مكحيو دوهشلا تيثب نأ مكاحلل لهو

 ا:تفأ ؟ « ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا » : هنجحو اهيلع ىتلا

 . رجألا كلو

 : باوجلا

 لبقي الو مهلاح نع ثحبلاب دوهشلا ليدعت مكاحلا ىلع بجي

 ٠ ملعأ هللاو 6 لوعملا هيلع و رثكألا لوق اذه كلذ ليتق اهم مكحلا و مهتداهش

 ٢ ٥ _ ةل اسم :

هن رذحاف ىعدملا ىلع ةنيبلا بجوأف ىضاقلا ىدل امصاخت نيلجر ف



_ ١٩٨ 

 امييلعو امهل امب امهربخآو ىضاقتلا اهدرو امهتداهسث قفتت ملو نيدهاش

 نا ىضاقلا لوقيو ٤ ناميآ امهنيب .ربجت مل نكل ضرأ ق ىوعدلاو
 ىضاقلا در ا هنيب ةدايز , هدنع ن ا ىعدملا . لتب ملو مكحلا ليق امهاداك

 ةدايز هدنع نآ اعجارم ىعدملا ءاج رثكأ وأ موي دعب مث هيدهاسث ةداهسث

 ٠ ٠ اروجام باوجلا وجرن ؟ ال مآ هتنيبو هاوعد عمست لهف 0 هنيب

 : نا وجل ! ١

 ناف ىضاتلا اهعمسي نأ ىلوألا ريغ ةنيبب ىعدملا ءاج نا هنأ ىنبجعي
 ريخ ةلداعلا ةنيبلا ثيدحل الوأ مكحلا عطق ولو اهب مكح هدنع تخصح

 ء اهب الا مكحلا عطقني الو نيمي نكت مل انه هنأ عم ةرجافلا نيميلا نم

 | :ملس هلاد

 :ةلأسم ٥٣

 جراخ غلاب وهو اهيلع ةبوقعلا بجوتسي ءايسثأ هدلو ىلع ركنأ نميف

 عمسي نأ مكاحلل لهف ديقلاب هببدأن ىعرشلا مكاحلا نم دا رأو هيبأ . نع

 هلز زنمي نوكيو بألا قدنبمي ال مآ كلذ ىلغ هبقاعيق هيلع هفز اميق هابأ :

 ٠. اندفأ ةموصخ امهنيب مكاحلا بصفيف مصخ ع دم

 ١ بآ وجل :

 ايعدم ىعرشلا مكاحلا ىلا علبلا هدلو ىلع مفر اذا دلاولا امأ
 ةيلام انتوقح هيلع ىعدي ناك نا ملعاف تلق امك ءايشأ هيلع اركنم وآا

 مكنحيلو ةموصخلا امهتيب ىضاقلا بصنيلف ةيدعت :وأ ةلماعمب ةيندب وآ
 ائيش هيلع ركني ناك ناو ث ريغلاك كلذ ىف امهو فيرشلا عرشلا بجومب
 هدلو ىلع عفري اميق انيمأ بألا ناك ناف هيصاعم باكتراو هللا قوتح نم
ا رمألا باب نم اذهف ريوزتلا بجوي تانانحلا ءىش نم نكي ملو



 ۔ ١٩٩

 بجي لب مكاحلل .ىغبني ىوقتلاو ربلا ىلع ةنواعملاو ركنملا نع ىهنلاو

 ىصاعملا نع عدرلاو رجزلاب مايقلاو بيدأتلا ىلع بألا نواعي نأ هيلع

 نم كلت هلاوقآ نم ءىش ىضاقلل ريظ نا اذكو س رومألا فسافس باكتراو

 اوموقيلف كلذ نم ءىش ىلع ةلادلا تارامألا تحال ولو بألا ةهج ريغ.
 اذكه ء هبسحب لك تارامألا نم ءارت ام بسح ىلع بيدأتلاو رجزلاي,
 فنناج ىف قوقحلا عييضتو ةيوتعلا نم ءىش هنم ردص ناو س كلذ ملعامت

 ملعأ هللاو عدار رجاز ز غلبأ بدؤيلف مرجلاو مثالا ف مظعأ كلذ ناك هيبأ

 ٠ قيغوتلاو نوعلا هنمو

 : ةلأسم _

 نا : هريغو هللا همجر بيبح نب ميبرلاك ءاملعلا ضعب لوت ىنعم ام .
 لوقلا اذهب مكاح مكح اذا متيأرأ ىغدملا ةنيب نم ىلوأ ديلا ىذ ةنيب,

 ىلدأ ديلا اذ نأل باوصلاو قحلا ةرئاد'نع جراخ لوق اذه لنمهفت

 ؟ ديا ىذ ىلع . نيمي ةنيبلا دعب لهو لوقلا اذهب مكحلا ضقني لهو نيتجحب

 : ٠ ليزجلا ركلا مكلو انتخأ

 ؤ ١ ¡ .

 ١ باوجلا :

 امهنم لكوأ ؤزْمع دي ىف اضوبتقم ائيسث ورمع ىلع ديز ىعدا نا هانعم
 ىف ءىشلا نكي مل ىذلا ىلع ةنيبلا ناف ىبحاص نود ىل ءىشلا اذه لوتب

 ةنيبب ديلا بحاص ءاج ناف هيلع ىعدم ءىشلا ضباقو انه ىعدملا وهو هدي

 ةنيب تمدق ءاوس ىلع نيتلداعتم ناتنيبلا تناكو هل ُئشلا كلذ نأ اضيأ
 وهف ةنيبو ديب نيتجحب ىلدا ذئنيح هنأل ضبقي مل نم ةنيب ىلع ضباقلا
. ملعا هللاو ، طقف جيبرلا.الا لكلا لوق وهو قيملا وه اذهو هب : ىبلو



. ٢٠٠ 

 .. :هباوج نمو

 ىرتسنملا ةثرو ىلع اليبس نيعدملل ىرآ الف تركذ امك رمألا ناك نا

 تضمو عئابلا تامو تام نآ دعبو هتايح ىف ضرألا فقوأ نأ دعب
 نآلا مهاوعدف نآلا ىتح ائيش اولوقي ملو نورضاح ءالؤهو ةدملا هذه

 مدعو مهتوكس ىلع عرشلا هلبتي رذعب اوءاج نا الا مهللا ، بعللاب ةهيبش
 ذئنيح مهاوعد نوكتو الوبقم هآر نا مكاحلا هيف رظنيلف مهريكن
 ٠ ملعأ هللاو ، فقوملا ةثرو ىلع ال فقولا كلذ ليكو ىلع ةهجوتم

 ٥ _ ةلأسم :

 هرخآو دآ ىف ىقسلا لوأ اهنم ردصلا بحاصل : موتل ةيناس ف
 ردصلا بحاص مزل لهف ص كلذك اهنم زجعلا بحاصلو رخآ دآ ىف

 لكف همزلي ال مأ الثم امحيرصت اودارأ اذا ةيقاسلا ف هئاكرش ةلماحم
 مزلي الو زجعلا ىلع كلذ لك م زجعو طسو نم هنود نم ىلع مرغملا

 ه رخآلا بحاصل ةلصفلاف ارخآ برشلا نوكي امثيحو طسولا الو ردصلا

 : باوجلا

 حيرصت نم هيق اسنلا مرغم ق مهلك ١ وكرتشي نأ تفصو ام ىلع ى آ

 & عيمجلا معي عفنلاف ةلضفلاو بيرشتلا ف اعيمج مهبواستل هوحنو
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم _ ٥٦

 اذه ىنعي : رخآ لاتف ع ملسم لك هدري ىايفلاب ارئب رفح لجر
 هءاتع ذخأي وأ هعيبي نأ حصي لهف هكلمآ الو هعنمآ ال كلثم انآو دروملا

 ءانيك هللا هجول ءىشب برقت هلثمو س لجو زع هللا هجول هرفح ام دعب
٠. ركشلا كلو ىندفأ ؟ هترسخ ىذلا رجألا كل ملسن : هل ليقو دجسم
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 ١ باوجل :

 دعب هعيب لحي الف هكلمت ال هللا هجول رئبلل هرفح دنع هتين دتعأ

 عجارلا » : ثيدحل هيف عوجرلا لحي ال هللا هجول هب دصق ام نأل كلذ

 اسايق اهيلع ساقيو ةقدصلا نم عونلا اذهو هرخآ ىلا « ٠٠ هتتدص ق

 هجو ءاغتبا دعب نم هحابآ مث كلمتلا ةين ىلع الوآ هرقح ناو ى ايلج

 نود اذهف هكلم ىف ما دام عفنلاب قدصت لي هنع هكلم عفر ةين ريغ نم هللا

 هاتفأ ناو رفاحلا اذه هسفن تقفتسيلف ىدنع اميف هعيب هلو لوألا

 ه ةيادهلا هبو ملعأ هللاو نوتفملا

 :ةلأسم _ ٥٧

 مهعم ةدعاق كلذك مهمأو مهيبأ ةكرت ىف اودعق ثاناو روكذ ةوخا
 تجوزت مث ةدحاو ةشيعم مهمضتو دحاو تيب لكلا عمجيو ةكرتلا ف
 هوثروف ةوخالا دحآ تام كلذ دعبو نهجاوزآ ىلا نجرخو تاوخألا

 ائيش هب اورشن مهاردلا نم ائيش اوتحتساو مهيبأ نم مهثاريمك اعيمج
 ةلآلا كلتب رحبلا ف نولمعي روكذلا ةوخالا ىقبو رحبلا ديص ةلآ نم
 اوفلسأو اوضرات ىتح كلذ نم لصاحلاب نوعسيو ةكرتلا سأر نم ةارتشملا
 ةوخالا ىناث تام ىتح اذكه اوقبو لاومألاو تويبلا اورتشاو تالوصحملاب

 تاوخألاو ةوخالاو ماتيألا ليكو نيب عازنلا ماقف اماتيآ فلخو روكذلا

 نم ءىش لك ىف ةكرشلا نوعدي ثاناو روكذ نم ةوخالا ءالؤه ص مألاو

 ةلداعلا ةنيبلاب ةكرسثلا تحص دتو اهومسنقي مل ةكرتلا نألا ديلتو فيرط

 نجاوزآ ىلا تاوخألا جورخ له الوآ ثحبلاف مهنيب ةمسقلا حصت ملو

 مألاو روكذلا ةوخالا نيب ذئنيح ةكرشلاف نهناوخاو نهنيب ةكرشلا عطقي

 تيبلا ىف مهعم اهؤاقبف عيمجلل ةكرشلا تبثي اهينب عم مألا دوجو مأ طقف
 ةكرتو دحاو تيب ف اعيمج نيدعاق اوناك مهنأل لكلا ةكرش ءانبب ىضقي
هيف ىقب نم ىقبو هيف تام نم تامو هنم جرخ نم جرخ ةدحاو



 ُح : ٢٠٢

 عيمج ف لمغ لكلا نيب ةيقاب ةكرشلا نا متلن نا ايناث ثحبلاو ث اضيأ
 ىعسلا نم ةوخالا هامنآ ام قو ةكرتلا لصأ ىه ىتلا لاومأنا باقر

 ةوخالا هانمنآ امو طقف: لاومألا باقر ىق:لكلا نيب ةكزننلا مآ. ..رحبلا لمعو

 ةدعاق :هكرشلا ىررتن مآ طقف روكذلل ونه ٠امناو: ثانالا هيف مهكراشت ال

 8 :: ؛ ة ةلاسملا هذه ىف مكحلا هجو انل نيب:؟ لكلا نبس ةماع
 ه

 3 . 7 . .: باوجلا أ .

 م طقن الؤ .داقتشمو باقر نم لكلا ق 6 ' لكلا نيب ةدعان ةكرش ىنه

 تمن ناو نامزلا :لاط نا اهبابرأل ءابصنألا كالتماو ماستقالاب الا
 ٠ ملعأ هللاو 6 حابرألا

 ->: . ٥٨ _ :ةلاسم :

 رابجنز لثما ةيرحبلا تاهجلا نم "تايفولاب نات تايقربلا لازتال .
 ىه مأ هب مكاحلا مكبحيو اهاضتتمب لمعلا ,حصي لمف. رطقو زيرحبلاؤ
 ةخ امك ىدؤب بفلنخي .ال .وهف قربلا نسفت.امأ, انالطبو ةحص .ءاوس بتكلاو

 قربلا لانعأب نومئاقلاو بذكلاو قدلا ةيقربلا لسرم لمتحي نكلو

 هتنامأ نع الو لسزاا قرابلا ةفرعم نع "نوثحبي ال تايقربلا لاسرإو

 ءانمأ ريغ ءالؤه مهنأ امك ةلأسملا ُُذوك ةيضرشلا رؤمألا ىف اصوصخ هتقثو
 ف خيشلا اميإ لئاق تنآ امف مهلاسرا طبض ءارتتسالاب حص نكل كلذك
 تايفولاب ةتطانلا تايقربلاب انيلا سانلا ىتأي اام اريثكف ةلأسملا هذه 'لثم,

 ق نانيمآ ن زرانثا .عمتسا . :اذاو .فقوتن :نحنو اهاضتقمب رمألا: انم نوبلطيو

 ق . قرف لهف هنوص نوفرعي مهلثم انيمآ ناكو هيف ملكتملا نم نوذيلنلاز

 هللا نم كلو باوصلا هجو انل نيب ؟ ءاوس ناتروصلا مآ نيتروصلا

٠ باوثلا



_ ٢٣٠٣ 

٠ ٠ 

 ے... ه

 .. .. ..٠ , & :, ات ٤ باوجلا ا

 وه هذه. باوجف ثاحبألا هذه ىق ةبراغملا ةلأسم ىلع :ىباوج لاط ع نر

 ةيعرشلا اهدعاوق ىلع ىنبت امنا تايعرشلا نأ ملعا و ح () هنيعب؛كلذ

 ىف ةلادعلاو ةقثلا ةياعرف اهنع اهلبدبت زوجي الو اهل عراشلا اهبصن ىتلا

 هئاهتناو رمألا مامت ىلا ةثداحالا غ نم امهنع نيلقانلا فو نيدهاننلا

 ريغب امكاح ناكل الاو هليدبت حصي ال مزال رم آ هم لماعلا وأ مكاحلا ىلا

 ةطساو ىلع لاصيالاو لقنلا سفن امآ هللاب ذايعلاو هللا لزنآ ام

 ةروكذملا طورشلا مامت عم اقيقحت" ملكتملا فرع ` ىنم ةقورغملا تالآلا"

 هللا دنع هلك ملعلاو لوقآ اذكه" مارتتنسالاب اهطبضو اهقتدض ةقزعمل رض الها

 ١ ٍ 59 .'ىلاغتو هناحبس

 :ةلأسم ٥

 ىنب ث عرذآ ةئالث ايضرع لصاف برد امهنيب نيرواجتم نيتيب ف

 هراج ىعديو هراج تيب ىلع ذفاون اهل حتفف افرغ نيتيبلا دحأ بحاص
 نامز كلذ ىلع ىغمو تقولا كلذ ىف افصنم دجي ملو هيلع ركنأ هنأ
 هل ذفازن-حتف ديريو لوألا هراج لباقم ةفرغ ىنب اذه هراج نا مث

 ذفاون نا لاح لك ىلعو 4 هيلع اركنم هضرتعاف لوألا هراج ةفرغ ذناون
 اذه عتمي وأ هذه ةلاخلا ,ف 'ناجنمي لهف ىرخألا ةفرغلا فتكت ةفرغ لك
 ؟ ةميدق ة اهنوكل ة ةنئباسلا لا ةرغلا ذفاون ا ىقبتو ; ذفاونلا هذه ..حتف : نغ 'ثداُحلأ

 5 : ؟عضوملا اذه ىف مدقلا زثؤي لهو

 !.:. ٠٥٠7. .. . : باوخلا

 همدق رثؤي الف هفرصو هتلازاب عرشلا مكحي امم ناك اذا ثدحلا نا

 ٠ خوسنملا اذه نم ١٥٨ رص ٢ مقر ةلأسملا باوج نم تودلا دصتي ) :..) ١



 وؤ٢٠ _

 تام اذا نكل \ هدي نم لقتني ملو ايح هثدحم مادام هل اتيبثتو اقيقحت

 اهيف نيحتافلا ىرآ ذفاونلا هذه حتف ناف تفصو ام ىلعو هتجح تت

 امهف هعنمي امم وآ هحيبيو عرشلا هغوسي امم حتفلا ناك نا ءاوس ىلع

 اعيمج هنادسي وآ ضعبل امهضعب نم اعم هذامتحي نآ اماف ، ءاوس هيف

 ... ملعأ هللاو ع ملظأ ءىدابلا ناك امبرو ءاوس امف

 ٠ ٦ _ ةل آاسسم :

 هاوعد هيلع ىعدملا ركنأف بهذ ةميق هعم هل نأ رخآ ىلع لجر ىعدا

 نم ىعدملا بلط نيميلا ىلع اوقفاوتو ةنيب ىعدملا ىدل نكت مل ثيحي

 فلحأ ال هيلع ىعدملا لاقف ابهذ هنم ضبق ام هنأ فلحي نأ هبلع ىعدملا

 هيلع ىعدملا لاقف امكنيب عقاولا نع ىناربخ امهل اائات ىضاقلا باجآ ث اذكه

 هايا هنبطعآ انلصو املو دنهلا ىلا ايهذ هل لمحأ نأ ىنرجأ ىعدملا اذه نا

 هرارتا لهف ، ابهذ هنم تضبق ام فلحأ ال ببسلا اذهلو ىترجأ تذخأو

 اريجأو انيمأ ربتعي وأ عفدلا ىعداو ضبتلاب فرتعا هنأل ائيسث همزلي اذه
 ؟ هنيمي عم لوبتم هلوننو

 : . با .وتلا

 هل نآ ىعدا ولف ء ىعدملا ىوعد قفو ىلع نوكت نأ بجي نيميلا نا

 ناك ال هنكل عفدلا .7 هيلعو هيلع ىع دملا نم ارارقا كلذ ناكل ابهذ هلبق

 هل سيل هنآ نيميلا هيلع امناو ائيس همزلي ارارتا كلذ ىرآ ال ةميقلا ىعدب

 ةنامأب رتنأ هناف اضيأ لوألا ىلعو لب هلبق اهيعدي بهذ ةميق نم ءىش هعم
 ٠ ملعآ هللاو ث نيميلا مزل ىف فالخ ىلع هلوق لوقلاف س اهبف نامض ال

 ١ ٦ _ ةلأسم :

لك ىضاقلا مزلأف امهدحأ دي ىف ىه تسيل ضرأ فق نانثا ىعادت .



_ ٢٠٥ 

 اهيبأ نم اهتثرو هتجوزو هتجوز نم اهثرو هل اهنأ ةنيبلا امهنم دحاو
 تدهش ةأرما تناك ناو هيبأ نم اهثرو هل اهنأ رخآلا ةنيب تدهشو

 ىرخألا لبقي ملو نيتداهشلا ىدحا ىضاقلا لبقف اهيبأ نم اهتثرو اهنأ
 ٠ انه نيمي ال مآ هتنيب تلبق نم ىلع نيمي هتنيب لبقت مل نمل له

 ١ بآ وخحجل :

 ىضاتلا اهلبقي ملو هتنيب تدر ىذلا نآ ىرآ ىنا هذه كتفص ىلع

 هلجأ معن لاق ناف هذه ريغ ةنيب كل له : هل لوقي نآ ىضاقلا ىلع نأ

 همصخ هل فلح تانيبلا زجعأ ناو ىري ام بسح ىلع اهب نايتالا ىلا
 بهذا هل لوقي نأ نكمي الو اهيف همصخل اتح ملعي الو هل ضرألا نأ
 . ملعأ هللاو ڵ هسفنب نيميلا نم حمس نا الا مصخلا ىلع كل نيمي الو

 ٦٢ _ ةلأسىه :

 لاملا بحاص اهنع حسفي مك اهل ضرأ ال ةعيقو ةلخن ىف هتثحبو
 ؟ اهيلا وح لسفلا دارأ اذا ةلخنلا هذه هيف

 ١ بآ .وجل :

 ىهو ةعيقو ريغ تناك ناو هل تلق ةهج لك نم عرذآ ةثالث اهنع حسفي
 ىتلاو ةلخنلا هذه نيب ام ةفاسملا تناك نا باجآ لخنلا نم اهريغ سياقت
 ةفاسسىملا هذهف اعارذ رشع ةعبس لوق فقو اعارذ رشع ةتس نود اهسياقت
 ةفصان نم اهسياقت ىتلاو ةلخنلا بحاص نم لك حسفو امهنيب ةموستم

 ةفصان نم ثالثلا نود لسغي ىأ لسفلا دارأ اذا عرذأ ةئالث سايقلا
 ميرح ىلا ةلخنلا كلت تعجر كلذ نم رثكآ ةفاسملا تناك ناو سايقلا

عرذأ ةثالث اهميرح عطق نم لاملا بحاص اهنع حسفيو عرذأ ةثالث



_ ٢٠٦ 

 ىن سغلا ديري ثيح ىلا ةلخنلا نم ةفاسملا نوكنف لسغلا .دارأ اذا

 ٠ ملعأ هللاو ك عرذأ هتس

 :ةلأسم _ ٦٢

 تمعد مهترايس نآ ةرايس لهآ نيرخآ ىلع دنهلا نم موق ىكتشا

 ةرايسلا تمعد اهسفنب ةقانلا نا نيلئاق كلذ مصخلا ركنأف اهتلتنتف مهتقان

 لآ نا اهنمث ى اولاق ةقانلا باحصآ نأ الا نيقيرفلا دحأل ةنيب الو

 5 ٠ كلذ ىف مكحلا امف شرق فلآ اهنمث ىف مهوغلب دعس

 : باوجلا

 تلبق سترتق فلآ اهيف مهوغلب مهنأ اودهسن ناف دعس لآ ىلا اولسرآ

 هناحبس هللاو نمتلا ق هنيمي عم مراغلا لوق لوقلاف الاو مهتداهست

 ٠ ملعأ ىلاعتو

 : ةلأ_سم _ 1آ1

 ىتئام نآ رخآلا ىلع امهدحأ ىعدا مث نادبألا ةكرش اكرتشا نيوخآ ق

 ؟ امهنم نم لوق لوقلاف ى ةكرشلا ىف ةلخاد ىح ةدوهعملا سشرقلا

 : . بآ وجلا

 ىعدملا ىلع هل ناك ٥اوعد ةحص ىلع ةنيب هل نكت مل نا ىعدملا اذه نا

 نادبألا ةكرش ف لصألاو ةكرشلا ىف تلخد ام مهاردلا هذه نأ نيميلا هيلع

 ىلاعتو هناحبس هللاو ةيبنجألا مهاردلاب ال نادبالاب بنكلا فق نوكت امنا
٠ ملع آ



_ ٢٠٧ 

 © لودعلا رلخن ىلع هلثم ءانع هلف ةمولعم ةرجأ الب هريغل المع لمع نم

 ؟ ريغلل ةرجأ هيف تعطق ام وهأ لثملا ءانع ةفص فيك : هل ليق

 ا ,ن ن `:"بل]وخلا

 اذا ريغلل ةربجأ هيف تعطق ام بسح ىلع لثملا ءانعب دارملا سيل
 نم ةاباحمو لهاست اهيف نوكي دق ريغلا ةرجأ ناف ةفاسملاو لمعلا ىوتسا
 ىف لماعلا قحتسي مك رظنيو لمعلا لا ىلع فوقولا دارملا امنا ، نيفرطلا دحأ
 . ناكملاو نامزلا كاذ

 : هل باوج نمو

 ةداهشب مكحلا زوجي الوق ةلأسملا ىف انه هينعأ ىذلا فالخلا نا.
 كلذ ىلع نيجنحم انموق نم ريفغلا مجلا هي لمع دتو ىعدملا نيمي عم دحاو

 ۔_ ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر نأ سابع نبا نع اهنم ثيداحأ ةلمجب

 ج هجام نباو دواد وبآو ملسنمو دمحآ هاور س دهاشو نيميب ىضق

 نيميلاب ىخق _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رباج نع ىورو
 ديعس ثيدحو مزح نب ةرامع ثيدح نم دمحألو دهاسنلا عم
 نأ بلاط ئبأ نب ىلع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو هلثم ةدابع نبا
 بجاضص نيميو دحاو دهاش ةداهشب ىضق _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 ىذمرتلا هركذو ىنطق رادلاو دمحآ هاور قارعلا ىف ىلع كلذب ىضقو قحلا

 ىضق ::لاق ةريره ئبآ نع هيبآ نع حلاص ىبآ نب لهس نع ةعيبر ىبآ نعو
 هاور دحاولا دهاشلا عم نيميلاب ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر

 لعلو تركذ ام ريغ 'ثيداحأأ تابلا ىفْؤ ثدواد وبآو ىذمرتلاو ةجام نبا

 ةللاو :كيلعا لكشآو هثينع اذه: ةجخااهؤزي ملف للغب اه ولع1` باخصألا
!... . , . .! ..... ٠. : » مل آ



_ ٢٠٨ 

 ردلا كلس نم تيب نع :

 : ةيلخلاو ليكولا كلذك

 هنيلحت ىرنالاللييملام

 ١ باوجل :

 وآ ىعدملا لعجف هريغ ىلع اقح ىعدا نم لك نأ هانعمف تيبلا امأ

 ناك اذا نكل ى كلذ زاج هنع ىوعدلا ةرشابم ى ةفيلخ وآ اليكو هيلع ىعدملا
 نكي ملو هببسب الو ليكولا كلذ دي ىلع هتوبث لصأ نكي مل ىعدملا قحلا
 ىهف قحلا كلذ ىف نيميلا تبجو اذا انه اهف ءاطع الو اذخأ ال ةطساو هيف
 ةذيلخلاو ليكولا ىلع ال ماللا رسكب فلختسملاو فاكلا رسكب لكوملا ىلع
 ةلماعملا كلت لصأ رايب مل هنألو ليكولا لعف نم سيل قحلا موزل لصأ نأل
 ةئام ديز ىعدي نأك كلذ حيضوتو طتف ىوعدلا ةرشابم ف لكوت امناو
 ورمع هركنأف غلبملا كلذب اهايا هعاب ةعلس نمث ةهج نمو ورمع ىلع رانيد
 ىفني نأ هيلع اذه ليكولا ناف ىوعدلا كلت ف مصاخي هنع اليكو ماقأ مث
 تناك ناف هيلع سيل ورمع : لوقي قحلا نا : لوقي نأك ورمع مالكب ىعدملا
 ورمع نع فلحي ال انهاه ليكؤلا ناق ةنيب دجي ملف ى هبلع اهمقآ ةنيب كيدل
 اذكهو هانعم اذه ، قحلا ىفنب هسقنب ورمع فلحي امناو هيلع سيل قحلا نأ

 ٠ ملعأ هللاو ىواعدلا رئاس ق

 ٧ _ ةلآسم :

 ةكرشب رقأ هنأ لجر ىلع اودهش اذا دوهشلا نم ةداهشلا ربتعت له

 دوهسشلاو لاملا فصن ىعدا هوخآو كلذ ركني لجرلاو ى هيخأل هارتشا لام ف

 ةكرشب هيخأل رقي اذه انالف انعمس مهتداهش صن لب نيعم ءىشب اودهشي مل



_ ٢٠٨٩ 

 هيلع ىعدملاو مكاحلا مكحي اذاميف ةداهشلا ريتعت تلق ناف اذه ص لاملا ق

 ؟كلذ ركني

 ١ باوجكل :

 ربخلا رابتعا ىف فلخلاو ةداهش ال اربخ ىعدت دوهشلا ءالؤه ظفل نا

 لالهلا ةداهسثك اهف عزانم ال ىتلا تاداهسثلا ى امآ قوقحلا تاداهش ف

 ثيحف ةلمجلابو اهوحنو ةبيغلاكو جحلا لالهكو هوحنو موصلا توبث ىلع

 لوبت ىلع رثكألاف ركنم راكناو عدم ىوعد هلباقم ىال ةداهسثلا تناك

 تبثي اذهف اندهش وآ دهسئن مهلونت فالخب اذكو اذك اولاق نا ربخلا ةداهش

 ٠ ملعأ هللاو لكلا ىف

 ٦٨ . ةلأسم :

 رضاحلا تقولا ىف انعاملع ىرآو ةمهتلا ىف نيميلا ىف فالتخالا ءاج

 مهتملا ىلع در هل سيل امناو نيميلاب [ ءاهلا حتفب ] مهتملا ىلع نومكحي
 هل بجي مل نا : نوعاري اوناك نا الا كلذ ىف ةجحلا امف [ ءاهلا رسكب ]

 لوحتت ال اهنا لوقيو درلا ىري ال نم امآ ص هيلع بجت الف نيميلا ف درلا

 وأ عطقلاب ىعدملا ناك ءاوس كلذف دراولا ثيدحلل اهعضوم نع نيميلا

 ؟ هيلع لوعملا امو ؟ خيسلا اهيأ تنآ ىرت امف ةمهتلاب

 ١ بآ وجل :

 رسكب ] مهتملا ىلع هل در الو نيميلا هيلع ءىشلاب مهتملا نآ ىرآ ىنا

 ٠ ملعأ هللاو هل بلقني ال هيلع ء ءىشلا ن اك نم نألو ك دراولا ثيدحلل ] ءاهلا

( ٢ ج باطخلا ,لصف _ ٤ م (



 ۔۔ ٢١٠ .

 ٩ ةلأسم س :

 اتبعمجم ناك نأ الا هيف فلتخملا ق ربجي ال مكاحلا نأ رثألا ىف ءاج

 فالتخا اهيفو هلأسم ىبجت ال ةيعرفلا لئاسملا نأل كلذ ىلع لكشأ دقف هيلع
 ةئامثالث ليقو ف عارذ ةئامسمخ لبق الثم رهنلا نع رهنلا ى ميرحلا ناف

 دجتف عرذلاب رابتعا الو ةرضملا ربنعت : ليقو عارذ انئام ليقو عارذ

 درو لخدلا ميرح ىف كلذكو ليواقأ ةعبرأ وآ ةثالت وآ نالوق اهيف هلاسملا

 ةرابعلا هذه ىنعم امف اهيلع اقفتم ةلاسم دجت ملف ارج ملهو فالتخالا

 . ىندفآ ؟ قحلل برقآ هاري امب همكح ىلع ربجي ىتم مكاحاف

 ١ بآ وجل :

 ملو داهتجالا لهأ نم سيل ناك نا هانعم افيعض ناك نا مكاحلا نا

 امأو ىتغملاك هنأل هيف فلتخملاب همكح ىلع ادحأ ربجي ال هناف هتجرد غلبي

 هيلع موكحملا ربجي نأ هلف امكح حجرو دهتجاو داهتجالا لهآ نم ناك نا
 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذ همكح ىلع

 ٠ ةلأسم :

 كلذ درو دقو سورألا ىف نيلدعلا موسو مكاحلا رظن نيب قرفلا ام
 ٠ كلسلا ىف ريثك

 ١ بآ وجل :

 موس امآو ةحارجلا كلن قحتست اميف هسفنب هاري ام مكاحلا رظن نا

 نايري ام ىلع هنآ ردقتف ةحارجلا ةميت ىف مكحلا نم هنايري ام وهف نيلدعلا
 ليطن الو هرهوج ف خيشلا هلاق ام : ليتو س روهشملا لوقلا وه اذه ى كلذ

هيقف ىه ىذلا وضعلا ةيد ثلث اهل ليق : فالخ ةدقانلا ةيد ىفو س ركذب



_ ٢١١ 

 : ليقو ئ لوقل ا رثكأ وه اذه نآ بسحأو محل وآ مظع نم تذفن ء ١ وس انتلطم

 تدم محللا ىف تذفن نا امآو ةيدلا ثلث اهلف مظع هيف وضع ىف تذفن اذا
 . ٠ ملعأ هللاو 6 نبمحداتم

 هنوتقم ثري ال لتاقلا نأ ىف ثيدحلا مومع ف ىضاقلا لخدي له
 ؟ اعرش لنقلل اقحتسم لوتقملا ناك اذا امك أطخ وأ ادمع لتقلا ناك ءاوس

 ١ بآ وجل :

 ثيدحلا مومع تحنت تحت هلوخد ىفف هئرب وهو لجر لتقب ىضاقلا مكح ١ ذا آ

 نم مكحلا اذه نأل أ ال ليقو % هثرب )اف مومعلا 6 تحت لخدي : ليق ڵ فااخ

 ( ٠ ملعأ هللاو ع هب ذ خاؤب الف هتابجاو

 ٢ ةلأسم :

 ناك ناو هلام ف ةيدلا لوتقملا ءايلوأل له هسفن توف اذا لتاقلا نع
 ؟ كدنع حجارلا امو نيلوقلا ةجح امف فالخ ةلأسملا ى

 : باوجلا

 هنم صاصقلا نم مدلا ىلو نكمت لبق هسفن لتق ناف ادمع لتاقلا امآ

 حجارلا وهو روهمجلا لوت ىلع اذه هلام ىف لتتنت ةيدلاف قحلل هنم اتيوفت

 نا كلذ ىف ةجحلاو ةيميملا حرش ىف روكذم وه امك كلذ ريغ ليق ناو ىدنع

 بهذي ال .هنتحو هبلع انفح توف اذهو سفنلاب سفنلا صاصقلا بجوأ هللا

 امك سفنلا نم .لدب لاملا نأل لاملا ف قحلا لتتناو سفنلا تت تتاف ناف ىذس

 روهمجلا. .لوقت وهو ث كلذ هل ناك ةيدلا راتخاو صاصقلا نعع ىلولا افع ول
.ملنعآ هللاو



 س ٢١٢

 لهف ءارقفلل شزلألا كلذ نمضي هنأ هسفن ق ءرملا ىنج نا رثألا ءاج

 ؟ هسفن شرآ ءارقفلل همازلا هجو امو ك اطخ وآ ادمع ةبانجلا تناك ءاوس

 ةقرفغنلا هلع امو أطخلاو دمعلا ق ةحراج حورجم ١ آريأ نا ني قرفلا امو

 ٠ نيرمألا الك نجي

 ١ باوجل :

 أطخ وآ ادمع تناك هتيانج سرأ همزلي هسفن ف ىناجلا نأ ىنعم نا
 ديعلاناف كلذ هجو امآو س ةصاخ ةيالولا لهأل ليقو ك ءارقفلل كلذ نوكي

 هدسج ف فرصتلا هل سيل ىلاعتو كرابتو لج هللا وهو هعناصل كولمم

 شرآ هيلعف هسفن ف ىنج ناف ع كيلع مارح لب ةرضملا ثادحألا نم ءىشب

 أطخ تناك ناو دمعلا سرأ اهسثرأ هيلعف ادمع ةيانجلا تناك ناف ةيانجلا

 هلل قوقحلا نم ناك امو لجو زع هبرل كلذ مزليو أطخلا ةيانج سرآف
 حورجملا آربآ نا قرفلا امآو ، كلذ هجو اذه ص ءارقفلا ةدابع ىف فرصتف

 بسحب مهلك اهثري ةئرولل اهيف قحلا ناو آربي الف أطخلا ةيانج نم هحراج
 ىهف دمعلا ةيانج امآو س هريغ قح اهنأل اهنم هؤاربا تبثي ال كلذلف ثاريملا
 ىه ليق ص اهيف فالخلاف اهضبق لبق تام ناو اهنم هءاربا تبثنو ٠٠ هل

 لهآ نمو ماهسلا لهآو نيثراولا ةينب نود ةصاخ ةبصع نم مدلا بابرأل
 فالخلا بسحب تضراعت ثيداحآ كلذ فو لكلل ىه : ليقو ث ماحرألا
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلاسم _ ٤

 ىلعألا جلفلا لهآ ركنأ ، رخآلا نم ىلعأ امهدحأ نييذاحتم نيجلف ف
 مهجلف ىلع ررضلا فوخ باقثلا ةدايز نم مهعنم اوبلطو لفسألا لهأ ىلع
رورملا نم لغسألا جلفلا عنمب نيملسملا مكاح مكحف ماكحلا ىلا اوهتناو



_ ٢١٣ 

 مكحلا لجسو رخآلا نع عارذ ةئامو اعارذ نيسمخ نود اميف الع ام

 همحر ىليلخلا مامالا نمز ف كلذ ناكو ملعلا لهآ نم هرضح نم حيحصتب

 مويلا ىلا نامزلا كلذ ذنم ةدملا تضمف ,رثاو مكحلا ححصف ىلاعت هللا

 مهدوجو مهدعل اوررضت لفسألا جلفلا لهآ نا مث اماع نيرشع نم ابيرق
 نا نيلئاق رمألاب مئاقلا ىلا اوعجرف هنوكلسي اقيرط الو مهجلفل اذفنم
 ىلعألا جلفلا ناك امبرف دحاو لاح ىلع ىقبت الو فلتخت جالفألا لاوحأ
 نم لغسللا جلفلا مكاحلا عنم ىذلا ناكملا كلذ ىف تقولا كلذ ق ادع

 هباننث ةدايزو جلفلا دوعصب دعلا لاقتنال ةيقاس راص نالاو هبرق رورملا
 عمست له لاؤسلاف ث ماع لك ىف ابانث دادزي اهبلغأ ناكملا اذه جالفأ نأل
 امو مكحلا ةفص فيك تعمس اذاو رخآ مكح اهل فنآتسيو هذه مهاوعد

 ٠ هارت امي لضفت ؟ ربتعي مبو ةفصلا هذه ىلع عناملا ميرحلا دح

 ١ بآ وجل :

 ىلع ءاهقفلا نيب فالخ هيفف ضعب نع اهضعب جالفألا ميرح امأ

 دنع اذه ، عارذ ةئامسمخ اهاصقأو ملعن اميف اعارذ نوعبرأ اهلتآ لاونأ

 اهدعبو ةفاسملا برق ربتعي ال لوقي نم مهنمو ث امهنيب ةفاسحلا عرذب نيلئاقلا

 ضرألا نطب ف ءاملا كلاسم نأل ع ضعب ىف اهضعب نم ررضلا ربتعي امناو
 ةعرسب هيف ءاملا" حيسيف وخرلا نيللا اهنم ضرألا اذكو ، كولسلا ةفلتخم

 لوقلا اذهو ص ةفاسملا تبرق ولو ءاملا هيف ريسي الف بعصلا ديدسلا اهنمو

 ررضلا رابتعاف كانه هوعلاطف كلسلا ف هتججر دتو ريخألا ىنعأ ىل بجعأ
 ةعئار هيف ام لاسرا اهنمو ةدايزلاو سلاتنالا روهظ اهنم ءايشأب نوكي
 هتركذام امآو عنم ررضلا نيبت ىتم كلذ وحن وآ الثم زاغلاك نيجلفلا ىلعآ نم

 مكحلا ضقني الو هتوبث ىنبجعيف ةصاخ نيجلفلا نيذه ىف مكحلا ميدتتتن نم

 ةناسم تعفر نا وهو ارمآ ىضتقي مكحلا كلذ ناك نا نكل تبث ام دعب

 ةفاسملا ىقبت ىتح ىلعألا عفر لثمك لفسألا عفر ىلعأ ىلا باقثلاب ىلعألا
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 | لاح لك ىلعو ؤ مهيلع سأب الو ءالؤه ديزي كئلوأ داز امكف ةدحاو امهنيب

 ىري ال.بئاغلاو اميلع فوقولاب رظنلا ىلا ةجاتحم رومألا هذه لثم ناف
 ملعأ هللاو « رضاحلا هاري ام ٠

 0 ٧ ةلأسم :

 هل له رهشألا نم ةدم تضم دقو ةمسقلا ةداعا ديري 7 مهنم دحاو

 ؟ال مآ ةمسقلا ةداعا

 : باوجلا

 نه دحأل ضقن الف ةنسلا قافو ىلع نيثراولا نب ةمسنلا تعقو اذا

 عرشلا ىف مئاسن ىنعم لجأل اهضقن ىلع مهلك اوقفتا نا الا اهيف نيثراولا
 هل سيلف ضقنلاب اه ضرب ملا دحآ ىقبو مه دحأ اهصقني نآ امأو مهل كلذ دف

 ٠ ملعأ هللاو ع كلذ

 ::ةلأسم _ ٦

 الو ةنيبلا همزلي لصأ اهنآ لجر ناتسب .ىق ةلخن ىعدا نم نأ دجوي

 ؟ ثيدحلا مومع نم هجرخآ ىذلا امف هيلع ىعدملا ىلع نيمي

 : باوجلا

 ناك اهزجع ناف ةنببلا هيلعف ناسنا لام ىف اهريغ وأ ةلخن ىعدا نمو

 نكميو ت هملعأ ال اذهف هل نيمي ال نا رثألا ىف دجوي كلوتو هيلع نيميلا هل

 فيرحتلاو طتسلا ةرثكل اطقاس وأ افرحم نوكي نأ ىنامعلا رثالا ىف ناك اذا

 ٠ملعآهللاو
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 ٧٧ ةلأسم :

 : لاقت ثيح هتبوجأ ىف هيلع هللا ةمحر حلاص نب ىسيع انخيسث هركذ ام
 ىلع باوجلا اذه له الوأ ةعومسم ريغ تاوملا ىف ىوعدلا نآ ءاملعلا دنعو

 نم هل صصخملا امف هيلعو اتلطم تاوملا ىف عمست ال ىوعدلا نآ هرهاظ

 خلا « مييواعدب سانلا ىطعأ ول » : ثيدحك ىواعدلا ثيداحأ مومع
 ىلع " حارش نم فلاخملاو قفاوملا قفتا ىتلا ثيداحألا نم هريغو
 ضرألا ىف _ ملسو هيلع هللا ىلص همكحل ذبانم اذهف اضيأو ك اهمومع
 ليلق انعالطاو انعلطا ثيح نم انباحصأ رثأ رهظيو انمو بنك ىف ةروكذملا
 كي نمو » : لاتت ثيح هيلع هللا ةمحر هرهوج ىف نيدلا رون ةمالعلا مالكك

 كلذ ريغو عرشلا نايبو ث كلسلا ىف كمالكو ى خلا .« ٠٠ ىعدا اكلم قايفلا

 ةجحلا لوبق نم مناملا امف هيلعو ث ةرامع رثأ تاوملاب نكي مل نا دارملا مآ

 لاومألاو ءامدلا ىف لبقن اهنأ عم ءاملاب هئايحا وآ الثم هكلل تدهسنت نا ةلداعلا

 دجوب نا كالمألا رئاس نم تاوملل صصخملا امو قافنالاب دودحلا الخ ام

 ماوعأ اهيلع رمت ىتلا ضرألا نأ ةرورضلاب مولعملا نم ذا ث اهب ةرامع رثأ

 رهطتو اهموسرو اهراثآ بهذتو لدبتت راطمألاو ح اهنفرطتو نامزلا

 اميس الو اهيف لويسلا نايرجل راجحأ اهيف ضرأب تناك نا ةراجحلا اهب
 © هرهاظب ناك نا خيشلا هركذ ام سايق ىلعو ع رجزلا ىلع تناك نا

 نآ ريدقت ىلعو « ملسم ءىرما لام ىلع ىوت ال » : لوقي ميركلا لوسرلاو
 رابآلا مأ بلجلاو كوكدلا هذه ةفص امف ةرامعلا رثأ طارتشا نم دبال
 كوكدلا نأ ىلعو ڵ ديعس وبآ ةمالعلا هركذ امك رابكلا ىقاوسلاو بخملاو

 نئاكلا تاوملا معي مكحلا اذه لهو ع انركذ امك فلتلا رايت ف مقت بلجلاو
 تداامجم نم هللا همحر همالك مآ باوجلا ىق خيسثلا هركذ ىذلا لاومألا نيب

 نئاكلا تاوملا معي مكحلا اذه لهو ث انركذ امك فلتلا رابت ىف عقت بلجلاو
؟ باوجلا
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 : باوجلا

 ىعدملا ىوعد هيف عمست ال ىنعي 0 حيحص ىسيع خيسلا هلانت امف

 ىتلا ةرومعملا كالمألا فالخب نالف اهايحأ ضرألا هذه نأ دهشت ةنيب نودب

 فالخب هكلم ف دعات اذهف اهرمعيو اهينتسيو اهثرحي وهو ، هدي ىف ىه
 ةرامعلا تناك نا ةنيبلاب اهيلع اهيعدم ىعديف اهيف دحأل دبال ىتلا فايفلا
 هريغ نم اهب قحأ رهف اهايا هترامعب اهكلم اهنأو انتباس اهرمع هنآ ةرهاظ ريغ

 انخيش لوقل قفاوم كلذو ث اهب هريغ نم ىلوأ وه كلذب ةنيبلا تده اذاف
 : ىلاسىللا

 ىعدا اكلم فا يفلا كي نمو
 ى عدملا ىلع نيلدعب ىعدي

 : كلسلا ىف اضيآ ىلوتلو س لاق ام رخآ ىلا

 اراققلا ى ءدا دق نم لكو

 ارا علا عنمو هل اكلم

 لبقت نمدي هلل نكت ملو
 لو ةلا 4 ذم عمسب الف اهيف

 لود هلاب هيف ءيجي ىتح

 ام ل ملا ةح صب اودعسشيل

 ا هيف نوك ي 4 جح نودو

 إ هثحب اهءاب نا اه ,ك

 نكشي الف اضيآ انخيسث مالكلو ىسيع خيشلا مالكل قفاوم ىمالكف

 هنآب هل دهشن ةنييب ءعىجي مل نا ىنعملاو ك هريغو تاوملا نبب قرفلا كملع

 ٠ ملع هللاو 4 هيبحي ٥ءعاىش نا هيق ساانلا رئاس نم هريغك وهف هب قحأ
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 ةبيآ ىرخآلاو ةبهاذ امهادحا قيرطلا ىف نايرجت اتناك نيترايس ف
 ىفو ، نيترايسلا باكر ىف تاباصا نع مادطصالا فشكناو اتمدطصاف

 رخآلا ىلع ىعدي امهنم لك ماصخلل ناقئاسلا لزانتو اضيآ نيترايسلا سفن
 نامضب انه مكحلا لهف كلذ ى نايب الو اهتقيرط نع هترايس ىرج فلاخ هنأ
 باصأ ام هبحاصل نمضي امهنم لك ةدح ىلع نيقئاسلا ىلع تاباصالا

 نامضلاب مكحلا مآ ؟ اتوافت وآ امهيف ايواست ؟ التعو امرغ اهباكرو هترايس

 ىلعف التع ناك امو امهيلعف امرغ امف نيفصن امهنيب موسقم ىأ اعم امهيلع
 ؟ كلذ ىف ىرت ام مآ أ امهلتناوع

 . باوجلا

 هده نمضت اعم نيترايسلا ىلع نامضلا موزلب مكحلا نوكي امنا
 مجحلا ربك ىف نيتيواستم نيترايس ى كلذ نوكي امنا س كلتل هذهو هذهل
 نم ربتعت ةأفاكملا انهاهف نيتنحاطتملا نيتآرملاكو نيعراصتملا نيلجرلاك
 ةريبك ىرخألاو ادج ةريغص امهادحا تناك اذا ناترايسلا امأ ، نيقيرفلا
 ىربكلا ةداعو النع مولعملا نم هنأل امهنيب ةآفاكملا تفتنا انه اهف ادج

 ىرغصلا ف عقو ام نامض ىربكلا ىلع بجيف سكع الو ىرغصلا نمضت
 انهاه ربتعت الف ناميلا امأ ةريبكلا ف ريثأت الو اميف ثرثآ اهنإ ثيح نم
 هغلح ىفف قئاسلا ريغل نافلاتلا سفنلاو لاملاو ء قئاسلا ىلع نيميلا نأل
 . ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو اذمب ىضري ال عرشلاو ريغلا قح ليطبت

 ٩ . ةلأسم :

 نيبو عرزملا نيب رمت ىتلا قيرطلا لثمو رئاجلا قيرط ىف لوقت ام
 لاملا نع ةعفترم قيرطلاو قيرطلا قزالم وه ىذلا رفضلا مدهنا اذا لاتس

قرطلا حالصاب نيمئاقلا ةموكحلا بابرأ ىلعأ هئانب ةرجأ نوكن نم ىلعف
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 كلو ةعقاو ةلأسملاو انتفأ ، قيرطلا نم لفسأ لاملاو لاملا لهأ ىلع مأ

 ٠ رجنلا هللا نم

 7 باوجلا

 ىدحاو ليبس وآ فقوو كلا وأ نيكلامل نيضرآ نب ناك اذا رفضلا نا

 ءاهقفلا نيب فالتخالا ىرجي اذه لثم ىفف لفسأ ىرخألاو ىلعأ نيضرألا

 مهنمو هحالص ايدايرآ ىلعو ىلفسلا ضرألل همكح رفضلا | نأ ىرب نم مهنم

 ىناثلا اذهو ص مدهنا اذا هحالصا اهبر ىلعو ايلعلا ضرألل هنا لوقي نم

 هررض نأل ىلا بحأ وهو بسحأ اميف ملعلا لهأ نم رثكألا لوقلا وه
 ٠ ملعأ هللاو 6 ىرآ ١ ذكمه ىلفسللا نم سمآو ىوقآ ايلعلاب هعفنو

 ٠0 . ةلأسم :

 اهضرعو نيكلامل نيلام نيب تناك اذا قيرطلا ىف هللا كاقبأ لوقت ام

 نم ذخأي نأ امهيلك وأ نيكلاملا دحأل لهف زئاج ريغ ىهو اعارذ رشع انثا
 ٠ تاريخلل هللا كنفو قحلل اندشرأ ؟ ال مآ هلاومآ ىلا اهضرع

 . باوجلا

 ىلع هكلمت دحأل زوجي ال اتيرط كردأ امف امهدحأل الو امهل سنيل
 ٠ ملعأ هللاو لاح

 : ةلأسم _-

 نم ىلعف مدهناف فقوو كلامل و نكلا نيلام نبي را دج ناك اذا

؟ هؤانب
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 ؟ باوجلا

 ىف هانب دق ناك نا رثكأ وآ ادحاو ناك هثدحمو هينابل رادجلا كلم

 هرمأو هكلم هنأل هيلع الو كلذ ءاش نا همادهنا دعي هديدجت كلامللو هضرأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 هيلا

 : ةلأسم _ ٢

 امينيبو ىناثلا نم ىلعأ امهدحأ ، لاس اذا ىداولا امهمعي نيلام ىف

 امم ىصحو جوراصب هلام زرحي نأ ىلعألا لاملا بحاص داراف زئاج قيرط
 ضعبو لفسألا لالا بحاص جوراصلا نم هعنمف لفسألا لاملاو قيرطلا ىلي

 ررضلا فوخ ىداولا ضرع ىلع حيرصتب ىضرن ال نيلئاق قيرطلا بابرأ

 ملو ؟ ال مأ جوراصلاو ىصحلاب هضرأ زرحي نأ هل له ىداولا حارطم نم

 + باوجلا

 ىف مكحلا امأ باوصلا ةباصا هريغو اذه ىف هللا لأسأو باوجلا اذه

 رومألا هذه هبشأ امو ةينبألاو سورغلاو ىضارألاو ةيدوألاو قرطلا
 هتيؤر ىلا اذه لثم جاتحي امناو دبعي نم فاصوألا ىلع كلذ نكمي الف

 ذ ثمم لاثمو فصا و ةفص اهطيضت ال رومألا هذه لثم نأل هلع فوقولا و

 امب مكحيو هيلع هينف فوقو الا سيلف ماهفألا فالتخاو تائيهلا فالتخال

 ىقاوسلاو ةينبألا ق جوراصلا ثادحأ امآو ةريصبلاو رصبلا نيعم هيق هاري

 ريكن هنم مقو اذا ءاهتفلا دنع هيف فلتخم كلذف ةداع هيف قبست مل ثيح

 ضارتعا الف هلاحو هلام ةنايص لجأل هكلم ق هعضو نم نآ ىدنعو عازنو

٠ ملعأ هللاو ك كلمي اميق هيلع
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 ٨٣ ةلأسم :

 دحجو اشرق نيرشعب هل رقأف اسثرق نينامث رخآ ىلع ىعدا نميف

 له اشرق نيتس هيلع ىعدملا ىلع هل دهشت ةلداع ةنيبي ىعدملا ىتاف ىقابلا

 ؟ اهنع ةجراخ مآ نيتسلا ىف ةلخاد نورشعلا نوكت

 ؟ باوجلا

 اهنم اشرق نيرشع الا هركنأف اسثرق نينامث ورمع ىلع ديز ىعدا نا
 ةنيبلا حرصت مل نا اشرق نيتس ورمع ىلع هل نأ ةلداعلا ةنيبلا ديز ماقا
 دنع فااخ اهيف اهلوخد ىفف اهب دوهسثملا نيتسلا ريغ اهب رقملا نيرشعلا نآ
 فرعلاو ث ةلخاد نورشعلا نوكت نأ اذه لثم ف ىنبجعي ىذلاو ع ءاهتفلا

 نيتس لب ال ةنيبلا تلاقف نيرشعب ةلوغشم هتمذ نأ رقأ رقملا نأل كلذ ديؤي
. ملعأ هللاو ٠ ىنعملا اذه ريغ ظحالي ريغلاو هرارتا قوف نيعبرأ هنداز ىهف
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 ءام دل ١ ماكحأ بانك

 ١ _ ةلأسم :

 لتاقلا نم مهقح اوبلط مدلا لهأ نا مث لتقلا هيلع تبث نا لتاقلا ف
 ؟ ال مأ لوتنملا ءايلوأل لتقلا ةيد هلام ىف هيلع لهف س هسفن لتاقلا لتقف

 _ - .- , . باوجلا

 نم اوننكمتي نأ لبق هسفن لتق مث ادمع لتقلا هيلع تبث اذا ى معن

 . ملعأ هللاو ث ٠لام ىف ةيد قحلا لقتنا دقف هنم مهقح ذخآ

 ٢ _ ةلأسم :
 ` و

 ھ .

 ءايلوأ نا مث ث هلتق ىف اوواست. دقو ليذت ىف اوكرتشا رفن ةثالث ىف
 تيث ناو أ كلذ مهل له غ 6 ةيدلا اولبتب ملو نيلئاقلا نم مدلا اويلط لوننملا

 .-. ... ؟ ةثالثلا نم لتقلا ةفص نوكت فيك مهل

 . باوتلا

 نم ادحاو اوراتخي نأ لوتقملا ءايلوألف ةرئان ىف هولتق اوناك نا

 عجري نآ هيلع نييقابلا نيلجرلا نم دحاو لكو ث مهبحاصب هولتقيف ةثالثلا

 ناك ناو ع .ةيدلا ثلث هلتق مدلا ىلو راتخا ىذلا امهكيرش ىنعأ لوتقملل

 كتفلا لتقو ك ءاعنص لهأ دا . ولو رثكأ وآ ةثالث اوناك هب اولتق اكتف لتقلا
 هللاو ، لوتقملا ىلو ىنلا ال مهلتق رمأ ىلوتي ىذلا وه مامالا ىلا هرمأ

5 .ملعأ
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 بجاولا نم له مامالا ىدب نيي نم رفيف دحلا هيلع م لجرلا ف ق

 . باوجلا

 د اغنال بلطي هيلع ةبرض لوأ عوقو دعي دحل ١ ةم اتا نم “ر افلا ن ١

 ٠ ملعأ هللاو 4 مامالا ةكلمم دودح نم جرخي مل ام هبلط نكمأ ام دحلا

 ٤ _ ةلأسم :

 ؟ اهل افذاق نوكي له ةآرماب ىنز هنأ رتأ نمو

 . باوجلا

 هيناز ريغ ىهو اهب ايناز نوكي نأ نكمي هنأل ى اهل افذاتت نوكي ال
 ىف ىنزلاب اهيلع مكحي الف ع ةبولغم وأ ةمئان وأ ةنونجم وأ ةلفط اهنوك
 ٠ ملعأ هللاو 6 لاوحألا هذه

 : ةلأسم _

 لودعلا دهس وآ دودحلا ىلو دنع هب نررتقآ اذا ءاسنلا قاحس ق

 ؟ مجر وآ دلج دح كلذ ق له نهقاحسب

 + باوجلا

 عيجولا بدألاو ريزعتلا هيف امناو دح هيف سيل ءاسنلا قاحس نا

٠ ملعأ هللاو ك كلذ نهيلع حص نا



_ :٢٢٣ _ 

 قورسملا ناك ولو قرس ام در همزلي ال قراسلا نآ رثألا ف تدجو
 عطق دح باب ف ىملاسلا مامالا هركذ ع عطقلا دعب كلذو هدي ىف ايتناب
 ؟ ملسم لجر لام عيضي اذه فيك رهوجلا نم قراسلا

 ث ٠. ؟ ب اوجل ١

 هيلع مكحي ال هعطتب مكح اذا مكاحلا نأ رثألا ىف لوق ةلسملا هذه ىق

 عمتجي ال مهلوق الا ةنسلا ىف كلذ ىلع اليلد مهل ملعأ امو س ةقرسلا درب

 عطق ال - ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا ناو دحاو مكحب قحو دح

 هبلع نأ . حجارلا حيحصلا لوتنلاو ، قورسملا ق مكحلا نع تكس قراسلا

 . ملعا هللاو س كدي هب ددشثاف س هللا همحر بطقلا لانت هبو ةنترسلا در

 مغب هاينج ام الا امهلقعي نم ىلع ىبصلاو نونجملا ةيانج نآ تدجو
 `؟ كلذ ق قرفلا هجو امو % كلذ فيك امهلا ومأ ىفف ج رف وآ

 . باوجلا

 ةلقاعلا. ىلع : لوألا ، لاوقأ ىلع فالخ نونجملاو ىبصلا ةيانج ىف
 ام الا ةلتاعلا ىلع اهنأ : ثلاثلاو ث اقلطم مهلاومأ ف : ىناثلاو ث اقلطم
 وهذ امهنادبأ ىلع دئاع هعفن اذه نأ صيصختلا هجوو ث جرف وأ مفب هافلتأ
 سأرلا مدقم ف ةحضوم اشرأ غلبب مل ام امهلاومأ نم هنأ لاملا نم قافنالاك
 غلب ناف ، ىربكلا ةيدلا رشع فصن كلذو ةرعبأ ةسمخ وهو
٠ ملعأ هللاو ك لوألا راتخملاو اذه ريغ هيفو ةلقاعلا ىلع ناك ردقلا اذه



_ ٢٢٤ 

 ٨ . ةلأسم :

 ناسنطع وهو هتسي ملو ابرش هنم دارأ نم لاتق لجرلل زوجي لهو
 نبت سثطعلا نم كلهي نأ لجرلا فاخو قيرط ىف كلذو هدنع رضاح ءاملاو
 ؟ ءا هاطعا نع عنتما نا هلاتت هل سيل مأ ءا لصب نآ

 جباوجلا

 هلأسيلف هسفن هب ىيحيل هسفنب هيلا جاتحي ال ءام لضف هعم ناك نا

 هل رطضم اذهو هيلا هئجلت ةرورض ريغ نم عنتما ناف عيب وآ ءاطعب هايا
 اذا ىنح ردق ام ءاملا نع هعف ١ دب لب هلنتل ضرعني الو ارسق هنم ه ذخآيلف

 شخي مل نا كلذو ، كلذب هيلع سلب الف هلنقب الا هنم ءاملا صلختي مل
 هل ارطضم ءاملا بحاص ناك نا امأو ، تقولا كلذ ىف برشي مل نا توملا
 ء كلذ سقن نم ىلغآو زعب تسيل اذه سفن نأل:هنم هذخأ لحي الف هلثم
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 الا هل نكت مل اذاو ، مهنم صاصقلا فيك لجر دي اوعطق ةعامج ى
 روعألا كلذكو 6 نيتروصلا ق ءا وسد صاصقلا لهف 6 ةعوطتملا ديلا ا

 ؟ هنيع تعلت اذا

 . باوتلا

 نآ ء اكرش ى ا عوطقم ١ ب احصأا ىلعو ء اث مهيأ دي عطقي نآ هل

 تعطقف نيتنثا نم ةدحاو ةحراج هل نمو ث هدي ةيد نم مهبانم هيلا اوعفدي

 لحم ق اهنيدو صاصقلا لحم ق ةعوطتملا هتحراج صاصق الا هل سيلف

ذخأو دحآ ةيانجب تبهذ ال وآ ةيهاذلا هتحراج تناك نا : موق لاتو ك ةيدلا



 ٢٢٥ ۔ .

 ىاوألا تناك ناو 0 ارخآ ةعوطقملا ىهو ةدحاو سرآ انه هلف اشرأ اهم

 ةهاعب وآ ءادتعاو ىغبب تعطت وأ هوحنو داهجك هللا ةعاط ىف تبهذ امنا

 اصاصت ةدحاوب هلف تعطق اذا نيتحراج نع دعت ةيقابلا هذهف ةيوامنح

 ٠ ملعأ هللاو ء اىشرآ ى رخآبو

 ٠ ةلأسم ب :

 نونجملل حيحنصلا نم تعقوف لقعلا حيحص لجر هاتآ نونجم لجر ف
 هب ىمرو ارجح نونجملا ذخآ ىتح جييهتو سيرحتو اهوحنو ديب ةسثوانم

 ؟ نامضلا نوكي نم ىلعف هتحرجف رخآ الجر ةيمرلا تباصأف هلبق

 . باوجلا

 الثم نالف برضب هرمآ نونجملل جيمملاو سثرحملا ناك نا لوقأ ىنا
 اذه ىلعف هيلا هنم ءامياب وآ اصعك اهوحنو ديب هيلا هنم ةراثاب وأ هناسلب

 ني كلذ نم ءىش هنم عقي مل اذا امآو س ىرآ اميف نامضلا نم آريي ال

 نونجملا ىمر امناو ريغلا برضب هيلا هنم ةراستا الو رمآ ريغ نم طقف هجيه
 نوكي امناو ى جيهملا سثرحملا اذه ىلع انامض ىرأ الف هسفن ءاقلت نم اذكه

 شرآ نود ةيانجلا تناك نا هلام فو لوق ىلع هلام ق نونجملا ىلع نامضلا
 ىلع ىهف كلذ ىلع تداز ناو ء ىربكلا ةيدلا رشع فصن ىهو ةحضوملا

 لوق ىلع ترثك وآ تلق ع اننلطم هنلناع ىلعو س ناث لوق ىلع اذه ح هتلتناع

 ء اندنع لمعلا رثكآ هيلع ثلاثلا اذهو ء بهذملا ىق لاوقألا هذه لكو ، ثلاث

 شيرحت نا لاقي ال وحنلا اذه ىلع اندنع ىبصلا ةيانج ف فالخلا اذكو

 ىف امهيواستل هشيرحت ببسب تباصأ ام همزلي ةميهبلا سثرحمك نونجملا
 ء امأ هوجو نم هلئاقل متي ال سايقلا اذه نأل فيلكتلا طوقسو لقعلا مدع
 دحأ شيرحت نود نم تحرج اذا رده ىآ رابج ةميمبلا حارج نألف : اال وآ

 هطظوقسف فيلكتلا طقاس ناك ناو نونجملا نآ : ايناثو ، نونجملا كلذكو

) ٢ ح باطخلا لصف _ ٥ ١ م (



 س ٢٢٦

 :هيلع ىقبي لب هميهبلاك لماك طوقسب وه سيلف هوجولا لك نم وه سيل
 قوقح اذكو هلام ىف بجت الثم ةاكزلا نأ ىرت الآ ي ةيلاملا تافيلكتلا ضعب

 هفايضلا اذكو هيلع قلعت نمو هتجوزو هلافطأ قافناك هقوقح همزلت نم
 اذه وحنو اهنم لتع ام ردق ىلع همزلت جاوزالل ةرشاعملا اذكو مزلت ثيح
 ٠ معأ هللاو

 : ةلأسم _ ١

 وآ ، هلام منغي الو هتيرذ ىبست ال : دترملا ىف هللا همحر بطقلا لات

 عم قيقحتلا امو ؟ امههجو ام س نالوق برحلا رادب قحل نا منغيو ىبست

 ؟ هيف انباحصأ

 ؟ باوجل ١

 منغلاو ىبسلا ف فالخلا اهيف بطقلا ركذ ىتلا دترملا ةلأسم ىلع
 ىبس ةهج نم اريثك افالتخا هيف ءاملعلا فلتخا دق دترملا ىف مكحلا نأ ملعاف

 عسيال هثاريم ةهج نمو ف هتياتتساو ٠٠٠ هلتق ةهج نمو هلاومأ منغو هتيرذ

 5 بهذملا ق نادوجوم بطقلا امهركذ ناذللا نالوقلاو ء هلك كلذ ركذ ماقملا

 ارتتلسم ناك نا هتيرذ ىبست الو هلام منغي ال هنأ ىلع بهذملا لهأ رثكأو
 كاذف عجرو بات ناف مايأ ةثالث ىف اثالث باتتسي لب ث مالسالا دالب ىف
 اك نوملسم رابك دالوآ هل ناك ناو راغصلا هدالوأل هلام ناكو لتق الاو

 " هنيرذ تيبس براحو برصلا رادب قحلو دنرا نا امآو مهعيمجل

 رثكأ دنع اذه ء نيكرشملا رئاسك هلاومأ منغو ةدرلا لاح ىق هل اودلو

 ىور « ثيداحأ ىف ةنسلا تدرو هبو بهاذملا ءاملع رئكآو لي باحصألا

 ثعبف . هيبآ ةجوز حكن الجر نآ هغلب _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا نأ

 اذه ىف ثحبلاو هلاومأ سمخو هلتقف ةرق ىمسي نيملسملا نم الجر هيل
٠ قيفوتلا هللابو هانركذ ام ىلع رصتقنلف لوطي



_ ٢٢٧ 

 ٢ _ ةلأسم :

 اناودعو ايغب تجرخ ةيرس ف هللا دبع وبأ هب باجأ امع تلأس
 باجأف الجر لجر برض نا اضيآ مكحلا اذكو ، قح ريغب الجر اوبرضف
 ناو ث دوقلا براضلا ىلعف اهنود امف مايأ ةثالث ف تام نا هنأ هللا دبع وبآ
 هنأ عم مايآ ةثالثب ديدحتلا هجو ام تلقو س ةيدلا هيلعف ةثالثلا دعب تام

 ؟ برضلا بيسي تام

 . باوجلا

 عراشلا نأل ةيعرشلا ماكحألا نم ريثك ف ددعلا اذه نوربتعي مهنا

 ةئالث وأ ءورق ةثالث ةدعلاو اثالث قالطلا لعج هنأ اهنم رومأ ىف اهربتعي

 ةنالث ىف نهيمرو ثالث رامجلاو ث مايآ ةثالث نيميلا ةرافك موصو رهشأ

 ىف عتمتملا موص اذكو ةثالث ضيبلا مايآو ةثالث قيرشتلا مايآو ڵ مايآ

 ء اهيف فلخلا عم مايأ ةثالث ف تارم ثالث دترملا ةباتنساو ى ةثالث جحلا

 اهيف بجي ىتلا تاقوألاو مايآ ةثالث ىف اثالث دح بجومب رتملا ريرقتو
 ربتعي امه ريثك اذه ريغو ةثالث تويبلا ىف كيلامملاو لافطألا نم ناذئتسالا
 ددعلا اذه ىق عراشلا هملع رسلا اذه نوكي نآ نكميو س ثيلثنلا عرشلا هيخ

 . لوق ليتقلا رمأ روكذملا خيسثلا نع هركذت ىذلا اذهو هيف ةيفخ همكحو

 نا لاوحألا بلغأ ىف نأ انه نوربتعي مهلعلو هريغ لاوتتآ ةلآسملا فو
 حارجلا نالو ةثالث دعب ىقبي ال بورضملا نأ ةداعلا ىف التاق ناك اذا برضلا

 ءاود عضذضوك ثدح ةدايز وآ هيق جالع نودب ةدملا هذه نم رثكأ كرتي ال

 نأ نكمأ ثدح ةدايز هيلع ثدح ناف ، اذه وحنو ةطايخكو لسغ وآ هيلع

 هيغ اومكحي مل اذهلف ةهبش تناكف هيلع دئازلا ثدحلا نم توملا نوكي

 : حيرصلا لتقلاب الا نوكي ال دوقلاو ةهبشلا هذه لجأل ذئنيح لوقلاب
 ماعطلا نا اولانت ءابطألا نآ وه ، ىنعم رابتعا ةلأسملا ق اضيآ ىل حوليو

 دعب الا ةيونملاو ةيومدلا ةداملا ىلا جازملا هليحي ال ناسنالا هلكأب ىذلا
لوكأملا ىف جازملا فرصتيف اهيلايلب مايأ ةثالث ةدم ىهو ةعاس نيعبسو نيتنثا



/ ٢٢٨ 

 نوعلا هبو ملعأ هللاو ىرسقلا لعافلا نم ىعيبطلا لعافلا رهظي بورشملاو
 . ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوحالو قيفوتلاو

 ؟ ىد كلذكو ؟ بات نا همزلي ام ىنزلا ىلع ةمأ وأ ةرح هركآ نميفو

 ؟ بف ١ وجل ١

 اهنيد رشع فصن وهو ةهركم تناك نا ةرحلل رتعلا و ةدوتلا همزلي

 امأو اهل ءىش الف ىنزلا ىلع تعواط ناو ث اركب تناك نا ةيدلا رشعو ابيث
 نم اضرلا نأل تعواط ولو كلذ اهلف ةنونجم وآ ةيبص وآ ةمأ تناك نا
 هللاو ح ةيدلاب ةرحلا فو ةميقلاب ربتعي ةمألل رقعلا نأ الا ربتعي ال ءالؤه
 ٠ ملعأ

 :ةلأسم ٤

 ؟ هتفص امو تنز نا دح ةمألا ىلع لهو

 ان ١ وجل ١

 تناك ولو ةرحلا فصن ةدلج نيسمخ دلجلا وهو دحلا اهيلع معن
 ٠ ملعأ هللاو ، اهديس لامل تيوفت اهمجرو لام اهنأل اهيلع مجر الو ةن

 ٥ . ةلأسم :

 ؟ كلذ ىق مكحلا ام ى هتلتقف ىلع ىغب هنا لاقف الجر لتق نميفو

 . باوخجلا

ءاعدا كلذف ىلع ىغب هنا هلوقو ث لتقلاب هنم :رارقا هتلتق هلوق نا



 س ٢٢٩

 هذه هاوعد ىلع ةنيب رضحأ ناف ةنييلاب الا هاوعد لبقت الو ىغلاب 7 هنم

 امنا هنأو هيلع ىغب هنأ ةلداعلا ةنيبلاب هاوعد تتبث ناو ، هب لتنت الاو

 هللاو ، هيغب نع هعفد بجاو ىغابلا نأل ةيد الو هيلع دوق الف هيغبل هلتق
 ٠ ملعأ

 ٦ ةلأسم ب :

 ؟ كلذ ىف مكحلا ام اطخ هتلنت ىنا : لاقو الجر لتق نميفو

 باوجلا ٠

 مل اذا لذقلا. نأ ىرب نم مهنم ّ ملعلا لهآ نيب فاانتخا اذه ق دجوي

 ىتح دمعلا هيف لصألا ناف طخ وآ دمع لتق هنأ ةنيب الو رارتاب حصي
 هللاو ث دمعلا حصي ىتخ اطخلا لصألا نا لوقيب نم مهنمو ث طخ هنآ حصي
 _ ٠ ملعأ

 ما أم أطخلا وأ ىدعتلا ىلع قرهم هنأ مدلا ىف ةدعاقلا : بطقلا لاق
 كلذب هل رتآ وآ هبرض وآ رخآ لتق ادحأ دهاش نمف ، لح ىلع هكفس نيبتي

 هرس هللا سدنق عيبرلا وبأ خيسلا لاقو هب هل مكحو ىدعتلاب هيلع دهش
 هلكأ هنأ لاملا بر هب كسمتسا مث ةلالدلا ىعداو هريغل لام لكآ ىآر نم

 هدلو لتق هنآ لجر ىلع ىعدا نمو ث ةيدعتلاب هآر ىذلا هيلع دهش هيدعتب

 اجن اطخ هلتق هنأ اهب ىتأ ناف ةنيبلا مكاحلا هفلك أطخ هتلتق لاقف هيدعتب

 مكاحلا .هفلحي ليقو ء سبحلا ف تومي وآ رقي ىنح سبح الاو لتقلا نم
 هكرت نيميلا نع لك اذاو هليبسل ىضم فلح اذاف ةيدعتلاب هلتقي مل هنأ

 ةيدعتلا ىعدم فلكي هنا : ليقو ح هليبس لخيلف ةنيبلاب تأي مل نا ليقو
 الرآ ىعدا نا : ليقو ص ةيدعتلاب هيلع مكح الاو ءىرب اهب ىتآ ناق ةنيبلا

 لتقلا نايبب ىلولا هيلع ضبق ناو ح دمعلا نايب ىلولا فلك أطخ هلتق هنآ .
 ةيانج لك ىف ليقو ىلولا ىلع ال نايبلا هيلعف اطخ هنأ ىعدا مث هرارقاب وآ
5 شرألا سكعلا ىو ع هل ءىش ال هنآ أطخ باصملاو ادمع ىناجلا اهاعدا



 ب ٢٣٠,

 ىعدملا لاقف أطخي هيلو لتق هنأ دحأ ىلع ىعدا نمو نيهجولا ق هب لبقتو

 ىق ةيدلا همزلتو اطخلاب ىعدملا رارقال لتقلا نم ءىرب ةيدعتب ادمع هتلتق

 عوجر الو هلام ىق ةيدلا هتمزل أطخلاب هيلع ىعدملاو ىعدملا رراقت ناو هلام

 ( ٠ ملعأ هللا و : هتلتاع ىلع هل

 ٧ . ةلأسم :

 بلطو صاصقلا نع لزنو هيلو لتق هنآ رخآ ىلع ىعدا لجر فو
 لتقلا نآ هل دهشت ةنيب هدنع نآو ةيدلا نم آربيل اطخ هلتق هنآ ىعداف ةيدلا

 ؟ كلذ ىق مكحلا ام اطخ

 : باوجلا

 ئ اه راضحا هنكمي ام ردني هنيب راضحا ق هلجؤب نأ مكاحلا ىلع نا

 نم ةيدلا بلطي نأ مدلا ىلو مكاحلا رمأ أطخ هلتق هنأ ىلع ةنيبلا ماقأ ناف
 ىعداو لتقلاب فرتعا هنأل هلام ف هسفنب هيلع تناك الاو لتاقلا ةلاع
 ٠ ملعأ هللاو ، فارتعالا لتعت ال ةلناعلاو اطخلا

 ءاج مث كلذب هيلع رفف اطخ هيلو لتق هنأ لجر ىلع ىعدا لجر فو
 ؟ كلذ ىق مكحل ا فيك ادمع هلتق دن لجرلا كلذ نأ هل دهشت ةذييي ىعدملا

 ١ بآ وجل :

 تبثي كلذب هيلع ىعدملا هل رقآو اطخ ناك لتقلا نآ ىلولا ىعدا نا

 دوق الف دمعلا ىلع ةنيبب كلذ دعب ءاج ناف ىعدا امك ةطخلا ةيد هل هيلع

 نكلو طخ هنآ ىعدملا رارتناب هنع طقس دتو هيلع دوهسسئملا ىلع كلذ دعب

 : : منت - يدلا هب امهالكو دمع ةبد ةداهىشلام تراص مث طخ ةيد الوأ تناك ةيدلا هيلع
. ملعأ هللاو ء اطخلا ةيد نم ظلغآ دمعلا ةيد نكل ةلتاعلا نود ىناجلا



_ ٢٣١ 

 ٩ . ةلأسم :

 ودع موق نم ناك ناو ) : ىلاعت هلوق ىهو ةميركلا ةيآلا ف لوقت ام
 قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك ناو ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو مكل
 نوتتقملاو ىلوألا نم ةيدلا عفد ىف ةمكحلا ام ( ٠٠ هلهأ ىلا ةملسم ةيدغ

 ةماقم ةمكحلا نا تلق ناف ؟ نمؤم ريغ ريغ وهو ىمذلا ى اهتابثاو نمؤم

 . باوجلا وجرأ ؟ ةمكحلا فيك مآ نمؤم وهو مايقلا كلذ هرخي لهف مهيف

 : باوجلا

 ملسأ نيكرشم موقن نم نمؤم ىلوألا ف لوتنملا نأ كلذ ىف ةمكحلا نا , ` !
 مهنع ةرجهلاو مهلازتعاب ارومأم ناكو ؤ مهنع جرخي ملو مهيف ماتأف
 عاضأ هنأك رذع ريغ نم لعفي مل املف ، مالسلا راد ىلا برحلا راد نعو

 ةرافكلا هيلعف املسم لتق هنأل لتاقلا ىلع ةرافكلا تيقيو هل ةيد الف هتمذ

 هوثراو ناك لتق اذا هنأ رخآ هجو نمو س مولعملا مومعلا ىف هلوخدل

 ثراوت الو لاملا نم ائيس نيملسملا ىلع قحتسي ال براحملا كرشملاو نيكرشم

 نيملسملل لالح ىه مهيديأب ىتلا نيبراحملا لاومأ لب رغاكلاو ملسملا نيب
 ى نيملسملا مكح همكحف دهاعملا امأو ةيدلا هيف بجت ال رومألا هذهل
 همدو هلام نقح ىلع ةيزجلاو ةمذلاو دهعلا ىطعأ امنا هنأل ةيدلا قاقحتسا
 ناك ولو دهعلا كلذل ضقن هنأك هايا مهلتقو مهيلع ام هيلعو مهلام هل نآا
 ٠ ملعآ هللاو ع ةيدلا تبجو كلذلف اطخ

 ٢٠ _ ةلأسم :

 طة_ف اهدجي وأ اهردحي وأ ةلخن هل تبني نأ الجر رجأ لجر فو
؟ةلآسملا هذه ق مكحلا ام نالقاع نارح رجآتسلاو رجملاو الاح تامذخ اهنم



_ ٢٣٢ 

 ١ باوجل :

 رجاتسملا ناك ثيح رجؤملا ىلع نامض الف نامضلا نع ثحبت تنك نا
 هيلع اضيأ نامض الو مثا ال رجأتسملا اذكو اضيآ مثا الو القاع اغلاب ارح
 ردقي ال نآ هسفن ق ردق وأ ةفوخم اهنأ هعولط ليق ةلخنلا فرع اذا الا

 ىلع هرجؤم ىلع ءىش الو نامضلاو مثالا هيلع انهاهف اهفلكتف اهئاقترا ىلع
 ٠ ماركالاو لالجلا ىذ هناحبس هللا دنع ملعلاو لاح لك

 : ةلأسم _ 1

 مهتابرض تناكو دحأل بصعتي لك سانلا لخادتو اليل ةنتف تعقو نا

 نم هضبنو رخآلا ىلع دحاو مجه مهنيب ةبارضلا تلاط ام دعبو ىصعلاب
 ضبق ىذلا نا كانه اوناك نم ضعب هل لاقف ضوبقملا دلاو ءاجف همراحم

 كلذ تام اموي نيرشع وآ اموي رع ةينامث ىضم دعبو نالف نبا نالف كدلو
 هيلع له ضباقلا ىلع مكحلا ام كلذ رثآ نم همراحم نم ضوبقملا لجرلا

 ؟ ىرت اذام مآ ةجح لئاقلا كلذ لونت نوكي لهو ريزعت وآ دوق وآ ةيد

 : باوخجلا

 ىنجملا اهب تام نا ملعلا لهآ اهبف فلتخي امم ةبانجلا هذه لثم نا

 جمعلا هيسش وأ ادمع ةيدلا اهبف ىري نم مهنمو دوتلا اهيف ىرب نم مهنم هبلع

 هلثم نوكي امم وه لهو هسفن ثدحلا كلذ ىف رظنلا ىلا جاتحي كانهو

 هتبثي الو نئارقلاو ةلدألاب ثدحملا دصق ةفرعم ىلاو ال مآ ةداعلا ىف الات

 ٠ ملعأ هللاو نيتلدع وآ نيلدع ةداهش وآ رارتاب الا ةبد وأ دون ىف ميكح

 ٢ . ةلأسم :

 ناك هبرضو الماح كاذ ذا تناكو تتامف قفتب ةأرما برض نميفو

.؟ مكحلا ىف براضلا ىلع ام هنم أطخ
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 : باوجلا

 دجي مل ناف هنمؤم ةبقر ريرحت ىهو ةرافكلا همزلت قيفوتلا هللابو ..
 وهو اهتثرول هتلقاع ىلع ةيدلاو ص هللا ىلا ةيوت نيعباتتم نيرهش مايصف

 هيلعف اتيم هتقلأ ناف اتيم اهلمح قلت مل نا طتف اذه ةلقاعلا نم دحاوك

 ٠ ملعأ هللاو 6 ءاهقفلا دنع ةفورعم ىهو ةمأ وآ ديع ة رغ ةرغلا

 ٢ _ ةلاسم :

 هنيع باهذ ناك نا هنأ تيبصأو ةدحاو نيع هل نميف رثألا ىف درو
 ببسب ىرخألا باهذ ناكا ناو س ةلماك ةيدلا هذهل نآ هللا ليق نم ىرخألا

 سايقلاو نيتلاحلا نيب قرفلاو هذه ىف لصألا نع ىنربخأ ةيدلا فصن هلغ
 ٠ رجألا كلو انل حضوأ امهنيب قرافلا

 : باوجلا

 ىف ةعفنملا رابتعا ىلع هونب امهر ث هيلئاق نم داهتجا مكحلا اذه نا
 نم ناتحراج هل نم نآ ةبرجتلاو ةمكحلا لهآ دنع فورعملا نأل حراوجلا
 ىرخألا ةحراجلا ىلا ةعوطقملا ةوق تعجر امهادحا تعطق اذا دحاو عون

 هريغ نيع علق اذا ةدحاولا نيعلا اذ نألو نيتنث نع نوكتف ةيتابلا ىنعأ
 كلذ .هل : ليقو ث نيع الب هكرتيو ةدحاولا كلت علقي نأ هنيع ةعولقملل سيل

 ىذلاو هيلع در ال : ليقو ص نيتنثا نع تبسحف ص نيع ةيد هيلع دربو
 دتو ، .لاح ىلع ةلماكلا فصن اهل : ليقو س لوق وه رثألا نع تنآ هتركذ

 ٠ مالسلاو كتساطرت تقاض

 ٢٤ . ةلأسم :

 ٠.٠٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مالس هللا هاتبأ ىبايسلا ليمج نب نافلخ لجألا ةمالعلا خيسلا ىلا
كنراسثتسا باتكلا اذه ريرحتل ىعادلاف دعب امآ هتاكربو هللا ةمحرو كيلع



 س ٢٣٤

 املظو اناودع لب ببس ريغل ةيبنجأ ةأرما لتق لجر ف ءاتفتسالا قيرطب
 نيذلا .دهشو ناركس ذئنيح هنا الئاق لتقلاب فرتعا ضبقلا هيلع ىقلأ املو

 ركسلا ةدبرع هيلع لقعلا ريغتم هودجو مهنأ ثداحلا تقو هب اوعمتجا
 لوألا هفارتعا ىلع تيثف ٦ نيتنس ةدم نجس ام 7 ماكحألل رضحأف

 اهلوبق نم ىبأف ةيدلا هيلع تضرعو ةآرملا وبأ رضحو ديقم ريغ قلطم وهو
 هيلع امزال هارت لهف دوقلا : نع الوأ لاؤسلاف ، ريغ ال دوقلا ديرأ لاقو

 بجي لهف ركسلا ةهبسثب هعرد رت ملو دوقنلا هيلع تبث اذاو ةروصلا هذه ى
 در ال مأ داتملا لجرلا ىلول ةيدلا فصن در ةيضقلا هذه ىف ةآرملا ىلو ىلع
 حيرصتلاب انيلع لضفت كتف ةيضق اهنأل سفنلاب سفنلا نوكتف انه هبلع
 ةيعاد اهيلا ةجاحلاو ةيناع ةلأسملا نأل حيحصلا هجولا نم انل هارت اميف
 ةيعرشلا ةمكحملا ةاضق كئابحأ نم مالسلا كيلعو ليزجلا رجألا كلو

 : تا :وجلا

 ءرد نوري ال ءاملعلا رثكآ نا ى هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو

 ىظفح ى كلذ ىري مهضعب لعلو ث رمخلا برشب ناركسلا نع دودحلا.
 ىق رخآ هجو نم اوفلتخاو ص هيلع اودمتعت الف ةلأسملا هذه ىف فيعخ

 اوعلاطف س قح : لوقي نم مهنمو ٠ دح : لوقيب نم مهنم ؤ لتقلاب صاصقلا

 نافلخ مكيخآ هبتاك نم مالسلا مكيلعو ث ىنم ردقآو غرفأ متنأف رثألا

 ٠هدبب ليمج نبا

 قيقحتللا ابلط ىرخأ ةرم ةلأسملا هذه ىف مجور : باتكلا عماج لاق

 : هناعأو هقفوو هلاا هاتبأ لاقف اهف

 نأ ىلع ءاملعلا رثكأ دجأ ىناخ نا ركسلا ةآرم ا لنات ةيضت امآ »

بتك تعلاط ىنأ عم كلذ ف ةنس ىلع فقأ ملو دوقلا طقسي ال ركسلا
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 غرفأ متنأو ىلع بلاغلا فعضلا عم اريثك لوغشم اذأو دجأ ملغ ثيدحلا

 . قيفوتلا هللابو اوعلاطف ةعلاطملا ىلع ىوقأ و

 ٥ _ ةلأسم :

 تام مث اليلق سئاعف لجر وآ ديك هنم اوضع عطقف اناسنا برض نم

 ١ بآ وجل :

 هدسج نم عضوم ف هتحرج وأ وضعلا تعطق ىتلا ةبرضلاب تام نا
 شرآ هيلع امو ث ةيد وآ اصاصق ناك نا ةكلاهلا سفنلا الا ىناجلا ىلع امف

 مث اوضع هنم عطق وآ هحرجف هبرض ناك ناو س ةحراجلا ةيد الو برضلا
 ةيد عم ةحراجلا ةيد وآ برضلا سثرآ هيلعف كلذ دعب تامف ىرخأ هبيرض

 ٠ لاح لك ىلع صاصقلا الا هب ديقف ادمع ناك ناو سيفنلا

 ٦ _ ةلأسم :

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب :

 ةيضت صوصخب ىبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلل لؤس
 بلطي ةموكحلا ىلع ارارم لوتقملا دلاو ددرتو ىرباجلا لتاقلا ىننادنلجلا .

 وه نكلو دوقلاب ةيعرشلا ةمكحملا هل تمكح دقو ع ةيدلا لبقي ملو دوتلا

 ضاقل هضوفي ملو هسفنب لتقلا رمأ ىلوت ناطلسلا نأل ىذيفنت ريغ مكح
 ىلع ةردق مهل سيل ذا ةاضقلا نم ال ىرباجلا لصحتي مل كلذل ع لاو الو
 نم الو مكحلا. دنع مدلا ىلو بنج ىلع وهو هسفنب لتاقلا نم الو دوقنلا
 هتايح ىلع ءاتبتسا هيلع دحلا ميقي ال ءىش ىأل ىردي ال اضيأ ةموكحلا
 ىلع هددرت لاح قو ع دوقلا دح ةمانا ىرت ال اهنأ وأ ةيدلا لبقت نأ ىسع

لصوتلا عيطتسي ال هنأل لتاقلا لام ىف ةيدلا هل ليف ، لتاقلا ىفوت ةموكحلا



 ءىش .ال مآ اضيآ ةموكحلا الو ةاضقلا هيلع هناعأ الو س دوقلا وهو هقح ىلا

 باوجلا انل نيب ؟ هيلع تدامت نيح ةموكحلا ىلع وآ ڵ سفنلا تبهذ نا هل

 ةدعقلا ىذ ىناث ء ىدنكلا دمحآ نب ديعس ىضاقلا كبحم نم كيلع مالسلا و

 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو ١٣٨٠ ٠ ةنس

 : نآ وجلا

 ىلع وآ هلام ف ىناجلا ىلع اما ةيدلا نم دب الف مدلا تاف نا ىرأ

 ةلمج :باوج ق كلذ طسب دجتسو ىعرش رذع نود هترخآ نا ةموكحلا

 دنع ملعلا و ديعس نب ميها ر ,ا خيشلا هررح ىذلا ةمكحملا ةاضق ةاضقلا

 ٠ هدبب نافلخ كيخأ نم مالسلا و هناحيس هللا

 : ةلأسم

 امك ث ةمات ةيدلا اهل اهدحو تعطق اذا ركذلا.ةفسثح نأ رثألا نم انملع

 نم ءىش ةفسثحلا نم عطق اذا اميف ثحب ىقب نكل ع هلصأ نم ركذلا عطق اذا

 ؟ دحاو كلانهو انه مكحلا لوف ع ركذلا ةبصق

 هفصن عطق اذا كلذكو .ث ركذلا ةيد نم باسحلاب هل عوطقملا انه مأ

 ء ةيدلا نم باسحلاب هل مأ ةمات ةيدلا هل انه لهف رثكأ وأ لتآ وأ ركذلا
 تعطقت اذا مهلوق ق تءاج ثيح «:اهدحو » ةظفل نم عقو لاكسالاو

 انل نيب ؟ اهموهفم مكح امف كيلع ىفخي ال اموهفم اهل ناف اهدحو ةفشحلا

 ىلع كنيعيو كتفوي هللاو لاكسئالا انع حزأو ثحبلا اذه ىف قحلا هجوا
 ٠ ماودلا

 : تآاوخجلا

 اليلق ركذلا نم اهعموأ :اهدحو ةفشحلا تعطق نا ا دحاو مكحلا نا
٠ ءاوس ىلع اريثك وآ
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 ةقرفتم لتاسم ىف ةمناخ

 : ةلاسم . ١

 امأ : الثم بتاكلا ىلع ىلمآو نالفل انايب ىنم بتكا رخآل لاق نميف
 لام ةفصان كل تزجأآو نيينالغلا نالفو نالف لام كل تزجآ دن كفرعآ دعب

 اميف هل زوجيأ كلذب عالطا هدنع سيل بتاكلا اذهو نيينالف ةرضحب نالق

 رتفدلا اذه ىف ىل بتكا رخآل لاق نا اذكو س كلذ بتكي نآ هللا نيبو هنيب

 ىه ةباتكلا بلاط هيلع ىلمي امك بتاكلا بتكي اذكهو اذكو اذك نالف دنع

 ؟ بوتكملا ةقيقحب علطم ريغ وهو اضيأ بتاكلل كلذ زوجي

 . باوجلا

 بتاكلا ىلع سأب الف ءارشلاب لاومألا هذه هل ذخأ هنأ ىنعب ناك نا

 سيلو هل بتكي نأ هل زوجي رتفدلا ةبانك كلذكو ث هيلع ىلمأ امك بتكي نأ
 عيمج ىلع علطي نأ بتاكلا نكمي الو ى مهسفنأل مهسفنأب نوبتكي سانلا لك

 بتاكلا ىلع نكل سانلا ىلع رمألا قاضل اذه لثم نم اوعنم ولو قئاقحلا

 ء هئالما نعو نالف نب نالف نب نالف هبتك كلذ رثا ىلع بتكي نآ
 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو

 نم لكأي نأ دحأل لحي له ارجشو الخن اهيف سرغو ةربقم رمع نم
 ؟ لحي ال مآ امه رمث

 ١ بآ ىجل :

مهنمو ث هميرحتب لانت نم مهنم ص ءاملعلا نيب كلذ ىف فااتخالا ءاج دق
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 هبحنسي مهضعبو 6 ع اينغألا نود ع ١ رقفلل هحابأ نم مهنمو ٨٧ هنه ١ ركب لاق نم

 ىلا ءاملا لمحو لونلاو رفحلا ةرجأك رباقملا حالصا ىق كلذ ةلغ فرص

 مثالا هيلع نآ كس الف اهيق سراغلاو روبقلا ثعاب امآو > كلذ وحنو ةريتملا

 ٠ ملعأ هللاو ى ميلعلا زيزعلا ىلا بوتي نأ الا ميظعلا

 : ةلأسم _ +

 ل:بس ىلع مهنذا ريغب هيوبآ لام نم ائيسث ذخأي نآ دلولل لحي له
 ؟ كلذ هل لحي ال مأ كلذ ىلا ةرورض هتأجلأ اذا اصوصخ ث ةراسجلا

 ١ بآ وجل :

 ناف ث امهاضرو امهنذا نودب هيوبآ لام نم ائيس ذخأي نآ هل لحي ال
 ٠ ملعأ هللاو ء نامضلاو مثالا هيلع ناك كلذ لعف

 ٤ _ ةلأسم :

 ةكئالملا ناف اوموسنت » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوت ىنعم ام

 ؟ ثيدحلا رخآ ىلا «" تموست

 ١ بآ وجل :

 لهأ نم دحأل ثيدحلا حرش ىلع فقأ ملو هيبن مالك ىنعمب ملعأ هللا
 ىأ ء ةمالعلا ىه ةمسلا نأل اوملعت هانعم نآ ىل رهظي ىذلا نكل ملعلا

 متطلاخ متنأ اذا اهب نوزاتمت مئالع مكسفنأل نيملسملا رنئاعم اي اولعجا
 ى مكريغ مكح مكيلع ىرجيف اوليجت الئل نايدألاو للملا رئاس نم رايغألا
 ةصاخ ء نيملسملا مهلاتق لاح دارملا نوكي نآ نكميو ، امكح ةلم لكل نأل

 هنأ اناظ ماسملا ملسلا لتقيف نيكرشملاب اوسبتلي الئل نافحزلا طلتخا اذا

ةكئالملا : هلوت ىنعمو ص ملسم هنآ اناظ كرشملا ملسلا كرتي وآ ، كرشم



٢٣٨٩ 

 نيخ ىلع تلزن دحأ موي كلذو اهب تزيمت اهل مئالع تلعج ىأ تموست

 : ىلاعت هلوق ىنعم وهو ردب موي كلذكو ، ضيب ليقو رفص مئامعو قلب

 قتشم مسالا كلذكو ، ( نيموسم ) ىلاعت هلوق ىلا ( ٠٠٠ مكبر مكددمي )

 هبو ملعآ هللاو ةامسم ىأ هصخشل ةمالع هنأل ،\ لوق ىلع ةمسلا نم

 ٠ قيفوتلا

 ٥ _ ةلأسم :

 هعدس وأ هليزي ىتح هرظني ملو ليلب قيرطلا نم ارجح عدس نميف
 لام وآ سفن هب فلت هنأ حصف هبلط ف دهتجا نأ دعب هليزيل هري ملو راهنب
 مث هريغ ١ رجح هلدب لا زآ نا تدبأ رآ ؟ رجحلا كلذ هفلتآ امل انماض نوكيأ

 . هريغب رفظ وآ رادج قوف وآ حابم عضوم ىف هعفر

 : بأ وتلا

 كردي مل ناف د سفآ ام حالصا و قيرطلا حالصا ىف داهتجالا هيلع

 هعلق نا فلن اميف هيلع نامض الو هردتتي هريغ حلصيلف هحلصيل هدسفأ ام

 اثبع دمع ناو هيسثم ىف دعتم هنأل هعلتل دماع ريغ قيرطلا ىلع هيسنم ببسب
 ناكم نم هبلج وأ ، كلذ ببسب رجحلا جرخف قيرطلا ىف اجالع وآ افوتو وأ
 . ملعأ هللاو ى كلذ ىف نامضلا هبلع تفخ رخآ

 تاقوحس تالخن عبرأ عطق ف هباحصأ ضعب مامالا لس اذا اميف

 نأب لاملا تيب ليكو ىطعملا ملعأف كلذب هل نذأف نيملسملا لام تيب نم
 اهعطقت هيفكي نأ هنم ديربو تا روكذم ا تالخنلا عطقت ق هل حمس مامال ١

لهأ اهرلظنق دهتجم هسفن ق وهو لخنلا مطقب رمأو ليكولا كلذ دمعف



 ۔ ٢٤٠

 ١ ريخل ٥ نوكي نم ىلعف اهماسجأ مظعل احاال۔ هسيل اهعطقت | وآرف دعي .

 ؟نامنخلا

 ١ با وخجل :

 ىتح نيملسملا لام تيب نم لخن عطتب دحأل نذأي ال نأ مامالا ىلع

 نآ اهيلع فوقولا دعب ىريو هدنع لدعلا هنيمأ وآ هسفنب اهنيعب اهيلع فقي
 ناك كلذ نود لعف ناف هعفانمو هحلاصمب لخم ريغ وأ لاملل حالص اهعطق

 أطخلا و آطخآ دنف دهتجا ولو وهف همزلي اميف رصق ذئنيح هنأل نامضلا هيلع

 اهيلع لئاسلا فيقوتو لخنلا لاح ىف رظنلاب هدنع ةقثلا رمآ ناو نومضم
 ه_يلع نامضلا ناك رومأملا كلذ اطخأف ةمدقملا طورشلا ىلع هل اهنييعتو
 ٠ ملعأ هللا و أ ذئنيج

 ٧ . ةلأسم :

 ىفو » : هصن ام ٥٢٧ ةحفص لينلا حرش ق هللا همحر خيسنلا ركذ

 اوحبذ نواسرم لهأ نا لاتقو ، هصن ام فسوي جاحلا ةمالعلا ظفل بيترت
 & اهنع هولأسف راجيمت ف ىنرفيلا سورمع انمع ىلا اوءاجف كرحتت ملو ةرقب

 محللا كلذ اومراو ءاملاب ةعصق اولماو ائيس اهمحل نم اوعطقا : مهل لاقف
 لوقآ ڵ لكؤي الف لزني مل ناو اولكف ءاملا ى بسرو لزن وه ناف ءاملا ىف

 اذكو ههجو امو ىلوألا ةحفصلا لوأ ى ةلأسملا ركذ دقو اذه ىف لوقت ام
 ` ؟ تلكأ اهسأر عطقو ةميهب حبذ نم نأ ماه نع هاكح ام هجو ام

 ١ بآ وجل :

 4 ما رح ملع الب لوقلاو هقرع ال انآف سورمع نع بطقلا هاكح ام امآ

 بسنري ىكذملا محللا نأ ءانمألا تاقثلا هل لقن وأ ةبرجتلاب كلذ ملع هلعلو

هاكح ام امآو ى هيف ةجحلا وهف ائيسث ملع نمو ص ءاملا قوف وفطي ىيكذملا ريغو



_ ٢٤١ 

 لب هب اهميرحت ىلع قفتا امم سيل ةحيبذلا سأر عطق ناف مسئاه نع
 اذا : اولاق مهنأ ىرت الآ ث ةمرح الب دهعلا ىلع هوركم هنآ ىلع رثكألا

 كلذب اهميرحت ىلع (') ( اقفتم ) ناك ولف ع تلكأ دمعتي ملو ةرفسلا هتنبس
 . ملعأ هللاو عضولا باطخ نم هنأل هريغو دمعلا نيب هبق قرف ناك امل

 ٨ . ةلأسم :

 مكحي له ىبرتملاب هخيرأت وأ هنمضت ام بتك اذا كصلا ىف لوقت ام

 ؟ هتودثي

 : باوجلا

 ىف هظفل ماقتساو هانعم فرع نا تبثو حص ىبرتملاب كصلا بتك نا

 لك شآ نا امآ ث لإاكلاو ةريحلا مهفلا ثروي لاكسثا هيف نكي ملو هانبم

 نأل لاطبالاو كرتلاب هيلع مكحاو لازتعا ىف هعدف مهفي ملو هانعم مهبناو

 . هيلا نالطبلاو توبثلا ف نوكرملاو هيلع لوعملا وه ظافلألا نم ىناعملا مهف
 ..ملعأهللاو

 ٩ ةلأسم :

 ؟ ال مأ لحيأ كردي نأ لبق تامو حراوجلا هيلع تكسمأ اميف

 تاوخجلا :

 هللا مسا ركذ نا تام ولو ةضيرملا حراوجلا هيلع تكسمأ ام لحي

 )١( لصالا ىف ضايب اهناكم نال س ىرحتلاب اذكه .

 م) ١٦١ _ ج باطخلا لصف ٢ (

 



٢٤٢ 

 ىلع ىكذف ايح كردأ نا الا الف ركذلا مدع عم امأ ع لاسرالا دنع هيلع
 هنم تلكأ نا مرحو كاسمالا دنع هنم لكأت مل اذا اذه ص هللا مسا ركذ

 ٠ ملعأ هللاو > اهلسرمل ال اهسفنل تكسمأ اهنأل

 ٠ ١ _ ةلأسم :

 : با وجلا

 هف خوسرلا لجأل ىه زيزعلا هللا باتكب صصقلا ريركت ةمكح نا
 بولسآ ىلا بولسآ نم لقنتلاو ةوالتلا ريركتب رابتعالا ةدايزو بولقلا

 زاجيالا ماقم ى زاجيالا لجألو ىرخأ ىناعملا لدبتو ةرات ظافلألا فالتخاب

 نم نامزلاو لاحلا هيضتتي ام بسحب كلذو س بانطالا ماننم ىف بانطالاو

 بسحبو مهحئارت عاستاو مهم وهف فالتخا عم كلذب نيبطاخملا رمآ

 هللاو نآلا ىنرضحت مل ىرخآ امكح اوركذ دتو 0 مه راكنا و مهتضراعم

 ملعأ ٠

 ٦٦١ ةلأسم :

 ناسنالا هبلع ع ر ؛ب نآ رهنلا نم وهو لامعتسالا نع ءام لضف اذا له

 ىناوملا ىق ريثكلا ءاملا عمج حصي لهو ث هيف هبكس لضف اذاو س هتيب ق
 .آ دئاقلا نم ءاملا ناك امنيب قرف نم لهو س بايثلا لسغو لامعتسالل

 ؟ نالمحلا وأ زاوجلا

 : باوتلا

 ةصخر كلذف تويبلا ق لاستغالل سانلا جالفأ نم هايملا ذخأ امأ

نآ ناسنالا ىلع : اولات امناو ء طقف ةلالدلاو فراعتلاب لوقلا ىلع ةينبم



_ ٢٤٣ _ 

 هياءع هبوث لسغ اذا : اولاق ىتح رهنلا ىف هاقلآ لضف امو رهنلا ىف لستغي

 ضفضفي ىذلا ريثكلا ءاملا ذخآ ىرن الف ث هنع اجراخ ال رهنلا ف هرصع نأ

 بصخلا تقو ىف نوكي نآ الا مهللا هتيب ىف هيلع عرزيف لاستغالا ةجاح نع

 ةنكمألا فالتخاب فلتخي كلذخ ، اهبابرأ جرحي ال ثيحب هالا لضفو

 هذه ةاعارم بجيف مهجيرحت مدعو ساانلا حماستو نامزألاو لاوحألاو

 زئاوجلا وآ دئاقلا نم كريغ ءام تذخآ اذا امنيب اقرف ىردأ الو ، رومخلا
 . ملعأ هللاو « ىدنع ءاوس كلذف نالمحلا وآ

 ٢ . ةلأسم :

 نيبو بلسلا مومعو مومعلا بلس نيب قرفلا انل نيب انغ دش انغ

 ؟ باوثلاو رجألا كلو ماهفلل ةبرقم ةحضاو ةرابعب عيمجلاو عومجملا

 ١ .جل ١ ب :

 نف نم امه امناو هقفلا لوصأ ملع نف نم اتسيل نيتاه كيتلاسم نا
 اذا كنأ موتارابع نم همهفأ ىذلا نكلو نفلا اذهب ىل ملع ال انآو قلحنملا
 سيل امهالك : كلوقب تبجآ ناف ؟ ورمع مآ رادلا ىف ديزآ : الثم كل لبق

 اذهف ص امهالك اهيف سيل : كلوقب تبجآ ناو مومعلا بلس نم اذهف ك اهيف
 بلس اذه ث جحي مل مهلك ؟ ةازغلا مآ جاجحلا ء اجآ ڵ بلسلا مومع نم

 ضعبلا ءىجمب قدصي هنأل ، بلسلا مومع اذه ، مهلك جحي مل ، مومعلا
 ىلص _ ىبنلل لاق ذا نيديلا ىذ ثيدح ىق امكو ث الصآ ءىجملا مدعبو

 لك » : لاقف ؟ تيسن مأ هللا لوسر اي ةالصلا ترصقأ _ ملسو هيلع هللا
 نم وهف ص كلذ لك نكي مل : لاق ولف ، مومعلا بلس نم اذهف « نكي مل كلذ

 ٠ ملعأ هللا و .بلسلا مومع

 ٣ _ ةلآ .هم :

لكأ حصي لهو مهتحفاصم حصت له ناينابلاو ىراصنلا ف لوتتت ام



٢٤٤ 

 ءاذحلاب ىمسملا ىتوجلاو توكلا سبل حصي لهو ث ماعطلا نم اوعنص ام

 مالسلا هيلع حيسملا نودبعي نيذلا ةيحيسملا فو ث ههبسشأ امو لجرلا ف
 ؟ كلذ حصي ال مآ مهماعط لكآو مه دنع سولجلاو مهتحفاصم حصت لح

 ١ باوجل :

 بانكلا لهأ تابوطرف ةساجنلا ةهج نم ىنعت تنك نا ةحفاصملا امآ
 لهآ للم رئاسو ناثوألا ةدبع نم مهريغ امأو س ءاملعلا رثكأ دنع ةرهالح

 نكلو ، نيسباي هوسم ام سم وأ مهسمب سأب الو ةسجن مهتابوطرف كرشلا
 مهل ميظعتلاب راعستالا نم اهيف امل انلطم كرشلا لهأ ةحفاصم هركت
 لحو ، كلذ انت مهتحفاصمو لاح لك ىلع ةناهالا مهتح ىف تعرش دتو

 © حئابذلاب هصخ مهضعبو ةيآلا ىف اماع هدورول انلطم باتكلا لهأ :ماعط

 .ء مارح سجنف مهتابوطرب هوسم نا نيكرشملا نم مهريغ ماعط امآو
 دروام الا سابللا عيمج سانلل حابأ ىلاعت هللا ناف توجلاو توكلا امأو
 ىف اذه ء ءاسنلا نود لاجرلا قح ىف ريرحلاو بهذلاك هميرحتب ليلدلا
 ثرشلا لهأ ىز نم روكذملا سابللا اذه راص اذا نكلو ، مكحلا لبصأ

 ةريبكلا مهتمكب هللا مهازخآ ىراصنلا تفرع امك اوفرع هبو مهراعسثو
 لاق دقو ث مهب هبشتلا نم هيف امل نيملسملا دنع كلذ هرك ةفورعملا

 بجي () ( ناكو ) « مهنم وهف موقب هبسثت نم » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _

 ىزب ايزت نم ناف س مهنم كرشلا لهآ اميس الو مهيز ىف مجاعألا ةفلاخم

 هضرعتل هسفن نم ةءاربلا حابآو هفرعي ال نم دنع مهمكح ىطعأ موق

 كرت ىلوألاف قسفلا لهأ وأ كرشلا لهآ هب فرع ام سبل نأ ى كلذب

 عبتي نمو ) : لاوحألا لك نم نينمؤملا ليبس كولسو ع لاح لك ىلع كلذ
 ةحيسملاو ( آريصم تءاسو منهج هلصتو ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ
 نا هب سأب ال مهعم سولجلاو ث ئراصنلا قرف عبمج ىلع قلطت ةبسن

 . لصالا ق ضايب اهناكم نأل ىرحتلاب اذكه . )١(



_ ٢٤٥ 

 لاخداو مهميظعتل ال مهتثداحم اذكو ؤ حيحص ىويند وآ ىنيد ضرغل ناك

 لوح الو قيفوتلاو نوعلا هبو ملعأ هللاو مارح كلذ ناف مهيلع رورسلا
 هبحصو هنآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ء ميظعلا ىلعلا هللاب لا ةوت الو
 . اميلست ملسو

 : ةلأسم _ ١ ؟

 ةآرنما كرتو امهدحأ تامو اهوحن وأ ةراجت ىف نالجر كزتسشا اذا

 كلذل ححصي لهف هنوثري نمم ءالؤه ناكو اضيرم وأ انونجم وأ ايبص وا
 ٠ رجلا كلو انتفآ ؟ ال مآ نيروكذملا ءالؤه نم ادحأ مساق نآ كيرشلا

 : باوجلا

 لخوت وأ اهسفنب اهتمساقم تزاج ةلقاع ةغلاب ةرح تناك ناف ةآرملا امأ

 هعيب زوجي نم دبحب ناكو لقعو ردق نا ضيرملا اذكو تءاس نم

 نونجلاو ىبصلا امآو عيبلاك اهمكح مهدنع ةمساتملا نأل ، هؤارشو
 نا مهيلو مهل مساقي امناو مهلام مهضيبقت الو مهتمساقم زوجت الف
 ن نإ م ضبقلاو ةمساقملل اليكو مهل مب ميتي ب لدعلا مكاحلاف الاو انيمأ
 ٠ ٤ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو حلاصملا عيمجو

 ٥ _ اهباوجو ةلأسم :

 حعحفنو ىلاعت )( ) هللا همحر ( اهانعمو دصقلا بتارم ق لاتو

 اوركذ سجاه سمخ دضصقلا بتارم

 اعمتس اف سفنل ١ 7 دحف رطاخف

 )١( هللا هاتبا لصالا ىف .



٢٤٦ 

 تعفر اهلك مزعف مه هيلب

 دصت نم سفنلا ف عقي ام : ىكبسلا لاق ىنعملا اذهل : هيبنت

 ييف هنايرج مث اميف ىقلي ام وهو : سجاهلا ، بتارم سمخ ىلع ةيصعملا
 وهو مهلا مش ؤ لعفي له هددرت وهو سفنلا ثيدح مش ث رطاخلا وهو

 6 هم مزحلاو دصقلا كلذ ةونت وهو مزعلا مث ك لعفلا دصق حيجرت

 ثلاثلاو ىناثلاو ، ةرورض لب هل العف لدعي ال هنأل لوألاب ذخؤي الو
 ملكتت مل ام اهسفنأ هب تثدح ام ىتمأل زواجت هللا نا » : ثيدحلاب ناعوفرم

 ناك ولو ايلعف ناك نا لمعت وآ ايلو ناك نا هب ملكتت مل ام ىآ « هب
 عفدف ردق نا الا دصق ال هنأل كلذ كرتل رجآ الو ص كلذ ىلع ردقب

 . مهلا ال هلمع وأ همالك بتك لمع وأ ملكت اذا هنأ ىنعملاو ، ثلاثلاو ىناثلا
 مهلا بتك لمع وآ ملكت اذا هنأب هرهاظ ىلع ثيدحلا ىكبسلا نبا لمحو
 : هل ليق امل نيلتاقتملا ف _ ملسو هيلع هللا ىلص هلوت هل لديو ث اضيأ
 « هبحاص ل:ة ىلع اصيرح ناك هنأل » : لاق ص لوتقملا لاب امف لتاتلا اذه

 : اهيلع لمحو ث بجعلاك بلقلا رئابكب هذخاؤملا ىلع عامجالا هل لديو
 ٠ ملعأ هللاو ، ( هللا هب مكبساحي هوفخت وآ مكسفنأ ف ام اودبت ناو )
 : هنع هللا افع ، هانم هنم الائاسو ع هالومل اعرضنتم ))( ( هللا همحر ) لاقو

 .رشب نمو نج نم قلخلا قلاخ اي
 روصلا ثع ام انقح كل_ا ١ كلامو

 هنتنبانا نم اظح كد_بعل لعجا

 رصتنمو وعدم ريخ اي كيلا

 )١( هللا هاتبا لصالا ىف .



 _ _ ٢٤٧

 افصتم هلعجا كيلع ءا نذلابو

 ىرح ىآ كيدل امب قوثولابو

 ىكل كيدل ىفلزلا و كا.هقت هلنأآ

 ردتقم دنع قدص دعقمب ىري

 هتلحر دنع ديبع ليحر نوه

 رطخلاو قيضلا تاذرادلا هذه نع

 جرح قيض انيلع اهاضف راد

 ردكل ١ نم رومغم صخرل ١ اهم انتم

 ااصصغ ة وشحم ضرع اهن اف

 زخو م وميهلل رادم(`) م وميهلا راد

 ررضلاو سؤبلاب تئلم دق نزخلا ن

 ق ك_ذلخ لك نع انعماطم مسحاو

 رد_فلا نم قيفوتب رومألا لك

 ىلا ليمت نأ نع انل ابولق )٢( عدراو
 رمعلا ةدم نبع ةفرط كاوس

 رصب ىذل ىندرألا ملاعلا ةرهز نم

 )١ ٣٢٢) ايرحت اذكهو ضايب هيمش ةحضاو رمغ لصالا ق ٠



 .س ٢٤٨

 لابو ميظعلا حبرلاو ةمالسلاب
 رفسلا ىدل اندوزف مسجلا متخ

 ق كر دل اذنلتن كر ١ ورج ىل ١

 ريخلاو دلخلا راد كرارق ىلعأ

 ىف ةماركلا ىلعأ ف ةماغملا راد
 رطولا ىهتنماذه دمحأ راوج

 تسقفن ام سرلا هلا هيلع ىلص

 اوعبت نم عابتألاو بحصلاو لآلاو
 رضحلاو نيدابيبلا نم اتح هاده

 : ٠ةلأسم _ ٦:

 لومعم او حجا رلا وه امي ىندفآ ؟ هدلو قح نم فلا نآ رب تيئي له

 . ٠ هللا نم رجألا كلو مكدنع هم

 : باوجلا

 هلباتم ق هنتم هآريآ نا الا هدلو قح نم هنآ رب تيثب الو حلصي ال

 ٠. ` ملعأ هللاو ح هدلو لام ريغ ءافو هل دجي ال دلاولا ىلع قح

 :ةلأسم ٧

3 ؟ هركي مآ مرحي مآ ةلمسيلاب رعشلا ءادتبا زوجي له



_ ٢٤٩ 

 ١ با وجل :

 دقو ث روشنملا مالكلا رئاسك ةفلتخم بورض ىلع ىتأي رعشلا نا

 ةلاد اهلك ىناعملا ةقفتم ظافلألا ةفلتخم ديناسآب ثيداحأ ةدع ق درو

 وهف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب : هيف آدتيب ال لاي ىذ رمآ لك . نأ ىلع

 لاب ىذب دارملاو ةكربلا ميدع : : لكلا ىنعمو مذجآو عطتنأو رتيأ

 ء لامعألا رئاس نم هريغو مالكلا لمشي كلذو عرشلا ىق ربتعم نآ وذ

 رعشلا ناك ثيحف مالكلا بورض نم هريغك رعشلا نأ ملعاف اذه تبث اذاف
 بيبسشتلاو لزغلاو نوجملا ف وأ قساف وآ رفاك حدم وآ ملسم وجه ىق
 ، هنع اهلالجاو ةلمسبلا هيزنت بجيو مارح رعس اذهف تايبنجألا ءاسنلاب

 هب بسكتلا دصقل بصانملاو ىنغلا بابرأ حدمي هوركم رمآ ىف ناك ثيحو

 ءىرابلا ديحوت ىف ناك ناو ، ةلمسبلاب هؤادتبا هركي اذكو هوركم كلذف
 ءاملعلا حيدم وأ لسرلاو ءايبنألا حيدم فوأ هب قيلي ال امع هميزنتو

 مكحلاو مولعلا رئاس نم اهوحنو ةعيرشلا ملع رثن ىف ناك وآ نيلماعلا

 هيف كربتيب نآ ىغبنيو هيلا بدني امم اذهف فيوختلاو ظعولا ىف وآ لاثمألاو
 اهيآ كاياو انيدهي هللاو وحنلا اذه ىلع سقو ةميركلا ةلمسبلا دارياب
 ٠ ميقتسملا طارصلا ىلا خألا

 : ةلأسم _ ١٨

 م اقف مه دحأ هلنع رئكأ وآ لنقأ وأ رفن ةعبرأ نبي كرنتسنم ريعم

 فلن هباصأ وآ تامف رئب ف طقس ىتح لاقعلا هعنمف بهذيل هلانتعب

 ربغ هلقع نا ١ ذكو ؤ هئاكرشل نامض هلقاع ىلع له ؤ، كلذ بيسب رسك وآ

 ؟ ٥ دورشثو هيو ره ف رخ كىرىس

 ١ با وجل :

راص هنأل هئاكرش ء ايصنأل هلتناع نمضي : ليق ء فالتخا كلذ ىق



٢٥٠ 

 س هنع حص نا بلاط ىبأ نب ىلع مامالا نع ىوري اذهو هببسب فلتلا
 زارحا وه دارأو س ةنايصو زارحا لقعلا نأل هيلع نامض ال : ليقو
 دصق نا هنأ هارأ ىذلاو بوبحم نبا نع ىوري اذهو س فلتلا نع هبيصن

 فعضأ ال )١( ( هلثم هب لقعي ) امب هلقعو راضملا نع هزارحاو هتنايص

 هيلع نامض الف هجو لك نم هنع ررضلا فرص ق دهتجأو ىوتآ الو

 نم ءىش ىف رصق ناو ث مهتاداع هب ترجو مهباودب سانلا هلعفي اذه نأل
 ايبنجأ ناك نا امآو ء هيف اكيرش ناك نا اذه ء هريصقن ببسي نمض كلذ

 هريغ لام ىف ىدعت هنأل لاح لك ىلع نمض هريغ لام ىف كلذ لعفو

 ٠ ملعآ هللا و ں ءىش هنم هينعي الو

 هذخآي نآ هل له ث ريقف وهو ءارقفلا هعجرم نوكي امم نامض هيلع نمف .
 ؟ ٥ رقف لجخ هسفنل

 : باوجلا

 نمو ، ضعب عنمو كلذ هل مهضعب زاجأ ءاهقفلا نيب فالتخا كلذ ف
 اميف ىلخنلا لضفلا نب ةدجن دمحم وبأ خيشلا نيمدقتملا نم نيعناملا

 انخيشو فسوي نبا بطقلا نامامالا نيرخأتملا نمو ث هنع ايورم هتدجو
 هللا دنع ملعلاو حيجرت ةلأسملا ف ىل رهظي ال انأو ث هللا امهمحر ىماسلا
 . ىلاعتو هناحبس

 ٠ ٢ _ ةلأسم :

 له ى ةقلطم ةلاكو هذه نآ ةلاكولا كص ىف بتك اذا كوكصلا بتاك

 )١( ىرحتلاب اذكهو ضايب لصالا ىف .



. ٢٥١ 

 ح هريغو عيبلل ةقلطم نوكتو هيلع بتاكلا بتكيو اهب عيبب نأ ليكولا اذهل
 ٠ مالسلا و رجألا كلو اندشر

 : باوجلا

 لوقي نأ ريغ نم اذكه ةقلطم ةلاكو كنلكو هلكومل لاق اذا لكوملا نا

 لمعلا ىضتقت ال ةلمجم ةلاكولا هذهف ث الثم اذكو اذك هيف لمعت اذك ىق

 ء اهب داري اميف اهنايب حضتي ىتح اهنع فوقولا اهمكح لب ع الصأ ءىش

 امهبم مادامو ديبقت وأ قالطا نم هاضتقمب لمع لكوملا دارم ملع ناف

 ميركلا نآرقلا ىف ىتح ىبرعلا مالكلا عيمج ىف اذهو هنع فوقولا همكحف

 . ملعأ هللاو ع ةيوبنلا ةنسلا و

 :ةلأسم _ ١

 لفسألا لاملا ىف عفترملا لاملا رفظ طتسف لام هنم لفسأو عفترم لام ق

 ؟ هبلط اذا عاض ام مرغ عفترملا لاملا بحاص مزلي له الخن ملقو

 ١ وجل ١ ب :

 امب الو هبرضي .ال رفظلا كلذ ىلع هببستو ءاملا لاسرا نأ رظنلا ىف اوأر
 ٠ ملعأ هللاو ث دعاوقلا .قراخ لبق نم ءاج ءىش كلذو نامض الف هتحت

 اذاف ءالا هبيف لسرملا ناكملا ىلع :نوفراعلا تاقثلا فقي نآ ىغبني

 ؟ روفغل ١ ىلع بجت له و ؟ ةنس ما ضرف ٣ واانل ١ دوجس له

؟اهظنل امو



_ ٢٥٢ 

 ١ ١ وجل ١ ب :

 ىري نم مهنم ع ملعلا لهأ نع فالخ هيغف ةوالتلا دوجس امأو

 ح ءىراقلا الا مزلي ال لوقي نم مهنمو ت ةنس هنآ ىري نم مهنمو ؤ هبوجو

 مزلي هنإ لوتي نم مهنمو ، عمتسملا وأ ءىراقلا مزلي لوقي نم مهنمو
 مهنمف ، هيف لاقي ام امأو ث انيلا بحأ اذهو اعيمج عماسلاو .ىراقلا

 نا انبر ناحبس ) : لوقي نم مهنمو ء ةالصلا دوجسك حيبست هنإ لوقب نم

 ىدنعو 0© ءارسالا رخآ ىف ةيآلا ىهو اثالث ) الوعغمل انبر دعو ناك

 . ملعا هللاو ى زئاج نيهجولا الك

 لمعي لرغسنملا كلذكو ؤ هغارف دعب ملسم ا مالس ىلصملا دري له

 ؟ ىويند وأ ىنبد

 : باوجلا

 ملسن الف ىويند وآ ىنيد رمأب مالسلا در نع الوغسثم ناك نم لك

 ه ىلع ملس نمف هيلع رداق ريغ وهو درلا ضرف همزلت كنأل هيلع

 حجارلاو ال مأ غارفلا دعب دزلا مهمزلي له ءاملعلا فلتخاف س كئلوأ نم

 ايهنم بكر نمو لاحلا كلت ف ميلستلا نع ىمنم ملسلا نأل هطوقس
 ٠ ملعآ هللا و ع هميلست ةربع الف هنع

 :ةلأسم

 ق 9 نآرقل ا فصت تلعجو صالاخال اب ً صالخا ٣ ١ روس ثيمس ١ ذ ا

؟ هثلث ةباور



. ٢٥٣٣ 

 : باوجلا

 اهؤرقي الجر عمس _ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىوري
 هل تيجو : لاق ث هللا لوسر اي تبجو امو : اولاقف © تيجو » : لانغ

 لاقو ٠ « ر! نلا ىلع همحل هللا مرح صالخاب اهآر نم » : لاقو ، ةنجلا

 ىدحا اهآرتف رباقملا ىلع رم نم » : ملسو هيلع هللا ىلصللا لوسر

 « تاومذأنا ددعب ارجآ ءىراقلا ىطعآو تاومألل اهرجآ هللا بهو ث ةرم ةرنتع

 5 صالخالا ةءارب كسخن ىلع نعاف صااخالا تدرأ نا : ىلذاستلا لات

 تدرأ ناو قلفلا ةرو س ةءارقب كسفن ىلع نعف قزرلا تدرآ ناو

 ٠ عجو لكل ةيقر ىهو س سانلا ةروس ةءارقب كسفن ىلع نعأف ةمالسلا

 ارق نم » : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع بيسملا نب ديعس نعو
 ىفو نارصق نيرشع فو ةنجلا ىف رصق هل ىنب تارم رشع دحأ هللا وه لق
 لاقف هللا لوسر اي انروصق رثكت نذا : رمع لاقف « ةثالث نيثالث

 ثيداحأ تدرو اذكو ٠ « عسوأ هللا لضف » : _ ملسو هيلع هللا ىلص
 ثىدح قو ء هثلث اهضعب ىو ء نآرقلا فصن لدعت اهضعب ىق ء ةحيحص

 اثالث اهنوك هجوو “ اءزج اهلعجو ث ءازجأ ةثالث نآرقلا آزج هللا نا

 لاقو ٠ ماكحأو ىلاعت هللا ةفرعمل داسثراو سيدقت نآرقلاو سيدقت اهنل
 تافىص ىلع ةلمتسثم ىهو صصقو ماكحأو تافص نآرقلا : ىوونلا

 ءىراق رجأك اهئراق رجأ نأ نآرقلا ثلث اهنوك ىنعم : ليقو ٠ ىلاعت هللا
 . ليقو ى هنافص ق هلل ةصلاخ اهنأل صالخالا تيمسو ٠ فيعضت الب هتلث

 هنع هللا ىضر كلام نب سنآ نع ىقهيبلاو ىدع نبا جرخآو ٠ كلذ ريغ

 هللا وه لت آرق نم » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 اعبرأ الاصخ بنتجا ام اماع نيسمخ ةئيطخ هل هللا رفغ ةرم ةئام دحآ
 ازوريف نع ىناربطلا جرخأو « ةبرشألاو جورفلا و لاومألاو ءامدلاىهو

 دحأ هللا وه لق آرق نم » : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع

جرخأو ٠ « رانلا نم ةءارب هل هللا بتك ةرم ةئام اهريغو ةالصلا ق



_ ٢٥٤ 

 ةرم هئام موي ىف دحأ هللا وه لق رق نم » : اعوفرم سنأ نع ىقييبلا

 اعوفرم سنآ نع ىقتهيبلاو ىدع نبا و (( ةنس هئام بونذ هل هللا رفغ

 افلأ هل هللا بتك ةرم ىتئام دحأ هللا وه لتق موي ف أرق نم » : اضيأ

 > هنركذ ام ريغ ثيداحأ اهيفو » نيد هيلع نوكب نأ ال ١ ةنسح ئ امسمخو

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم _ ٢٥

 ؟ اءدوس ةمامع سبل _ ملسو هيلع هللا

 : باوجل أ

 ىضر ةهنئاع نع مهضعب ىور دقو 4 ادودحم ائسش اذه ىف ظفحأ ال

 رقسلا ى تناك _ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةمامع نآ _ اهنع هللا

 عارذ ںذرع ق عرذأ ةعبس تناكو فوص نم ءادوس رضحلا قو ءاضيب

 ىمشيهلا رجح نبا لانق ٠ اهنم رضحلا قو اهريغ نم رفسلا ق ةبذعلا تناكو

 تبثي ملو حصي مل : ىرابلا حتف بحاص ىنالقسعلا رجح نبا ريغ وهو
 ررحتي مل : ظافحلا نم ةعامجو ىنغلا دبع ظفاحلا لاقو : لانق ى ءىش كلذ ق

 نأ اهنع هللا ىضر ةشئاعل بسن نم تيآر مهضعب لاتقو س ءىش كلذ ى انل

 \ عارذ ضرع نم عرذأ ةعبس ملسو هيلع هللا ىلص هتمامع

 نأ نيدنف ، هانملع ام ءىش اذهو ٠ فوص نم ءادوس رضحلا قو ءاضيب

 ١ و هيلع لوعي ال و هل لصأ ال ةشك اع نع لوقنم ١ ملعأ هلل ٠

 :ةلأسم ,. ٦

 ضبقي مأ ةصاخ مدآ ىنب حاورأ ضبقي توملا كلم نا مهضعبل ليت

؟ تاناويحلا عبمج حاورأ ضيقي مآ ةصاخ مدآ ىنب حاورأ



. ٢٥٥ 

 ١ بآ وجل :

 توملا كلم نآ تاياورلا هي تدروو ةنسلا هيلع تلد ىذلا نا باجأف

 ضبقأ نأ تدرأ ىنأو ، دمحم اي هللاو : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل لاق

 ء اهضبقب رمآلا وه ىلاعت هللا نوكي ىتح كلذ ىلع تردق ام ةضوعب حور
 عيمج ضبقب لكوملا توملا كلم نأ ىلع لدي ام ربخلا اذه ىفو ىبطرقلا لات
 هقلخبو لجو زع هللا رمأب هلك هفرصت نآو حدر ىذ لك نم حاورألا

 سابع نبا نع ءارسالا ربخ ىق ام كلذ نمو : لوئسملا لاق ٠ هعارتخاو

 توملا كلم اي تلتف » : هسفن نع لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 ثيدحلا « اهرحبو اهرب ضرألا ىف نم عيمج حاورأ ضبن ىلع ردقت فيك
 : لاق ىنانبلا تباث نع ميعن وبآ ركذو ، قحلا وه اذه : تلق : روهستم

 حور ىذ ىلع ىتأت ةعاس اهنم سيل ةعاس نورشعو عبرأو راهنلاو ليللا
 اذهو : تلت ه بهذ الاو اهضبق اهضبقب رمأ ناف اهيلع مئاق توملا كلمو الا
 ثفغاربلا نع لئس هنآ كلام مامالا نع ىورو ٠ حور ىذ لك معي ماع ظفل

 ١ سفن اهل له : لاق مث ايلم قرطأف س اهحاورآ توملا كلم ضبقي له

 ( اهتوم نيح سفنألا فوتي هللا ) امحاورأ ضبقي توملا كلم : لانت معن : ليت

 & اهافوتي توملا كلم رمأي وه ث هناحبس هللا نأ ىلا ةيآلا ركذب راشأ هنأك
 رمآلا وه هناحبس هللا ( انلسر هتفوت ) ىرخآ ةيآ ى ىلاعت لاتق امك

 ، هريغ لعاف ال ةقيقحلا ىف وه لعافلاو ةطساو ريغبو ةطساوب ءىشب لكب
 ٠ ملع آ هلل ١ ز

 :ةلأسم ٧

 لهأ ىلع ( : ملسو هبلع هللا ىلص .-.. هللا لوسر نع ثيدح اذه له

 » راهنلاب مهعرز ظفح عرزلا لهآ ىلعو ئ ليللاي مهمانغآ ظفح مانغألا

 مانغألا تفلتآ امع نامضلا ىفن مزلتسي لهو ؟ هانعم امف كلذك ناك ناف

؟ راهنلاب



 س ٢٥٦

 ١ باوجل :

 _ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورم ثيدح كلذ ث معن

 ةفلتخم ءارآ و كلذ ق مالك ء ءاهتتفلل نكل ص ةرونملا ةنيدملا ق هب مكح دتو

 نامزلا كلذ ىف ةنيدملا ةلاح نآ اولوآت مهنأل كلذ ڵ بهاذم ىلا تضفأ

 باودلا نع هعرز ظفح هنكميف هعرزمو هلخن ىف دحأ لك نأل اهريغ فلاخت

 7 مهدا وع اذكو ساانلا عم ةفلتخم ىرقلاو نادليلا ةلاحو مهريغ كلذك الو

 ءاوس مييستاوم ظفح مهيلع ىشاوملا لهآ نآ ىلع اننامز ق ءاهقفلا رثكأف

 . ملعأ هللاو ى هل نونماض مهف هنفلنآ امف راهنلا وآ ليللام

 :ةلأسم ٨

 ١ باوجل :

 ملع الف لقعلاو ملعلا نيب ةلضافملا امأ ، باوصلا ةباصال قفوملا هللاو
 ءاملعلا راثآ نم ءىش هيف ىنرضحي الو ث ةيوبن ةنس الو باتك نم كلذب
 نذصحي الو ملعلا نوكي الف ث هيلع عرف ملعلاو لصثلا وه لقعلا نآ الا
 ةلزنمب ملعلاو ةرجشلا ةلزنمب لقعلاف « لقعلاب الا هكاردا نكمي الو
 ذوقعلاو موعطلاو عفانملا ةفلتخم هكاوفو رامث اهلك مولعلا ث ةرمثلا
 مولعلا ث رامتآ اهل سومست لوقعلاو راونأ مولعلا لوصأو ث اهل راجأ

 تالوتعملا فرشل لتعلا فرش ى رئاصبو اهل راصبأ لوقعلاو رئارسلا تايثرم
 ناك ثدح لقعلا نأل ، تارمثلاو جئاتنلا ىهو تاكردملا اهنامولعم ىهو

 ىلع هيف ىلوق اذه ص رش لك نع رجازو ريخ لك ىلع لاد رقتساو
 هللاو ، لاجم نم ليصفتلاو طسبلا ىلا ماتملا اذه ىف سيلو لاسجالا
 هدنع نم رونب انرئاصبو انراصبآ رينيو هدسئر ليبس ىلا مكايا و انيدهي

٠ مالسلاو



 س ٢٥٧

 :ةلأسم ٩

 ىتأي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر ىلا بسني ثيدح ق

 ؟ ثيدحلا اذه ىنعم انل حضوأ » بارتلا ق انأو رشع عبارلا نرقلا

 : باوجلا

 هيلع تعلطا الو ثيدحلا بتك نم ءىش ف ثيدحلا اذه دجأ مل
 ٠ ملعأ هللاو 6 الصأآ

 ٢٣٠ _ ةلأسم :

 ريجأ هرجأ ذخأيو هيف هسفنب مدخي نأ هل له جلفلا ليكو ىف
 اعنام هلمع نوكب له اريجآ راص نا تبأ رآ ڵ\ طسق هلخد نم هل وهو

 : باوخجلا

 حلاصم ىف رظنلاو لامعلا ةظحالم نع هلغشي ال جلفلا ف هلمع ناك اذا
 ٠ ملعأ هللاو ع كلذب هيلع سأب الف جلفلا

 ٣١ _ ةلأضم :

 حزنلاب اهيقسي نأ دارأو دالبلا راهنأ نم رهن برق ةعارز عرز نميف

 بابر توكس عم كلذ هل حصي له س هيف ةكرش هل سبلو رهنلا كلذ نم

 :اناب ءاملا لمح اذا امو هنم فكلاب حزن اذا امنيب قرف لهو ع هنع رهنلا

 ؟هعرز ىقسل

( ٢ ج باطخلا لصف _ ١٧ م)



. ٢٥٨ 

 ١ باوجل :

 لاومآ نأل ءانالاب الو ديلاب ال قحلا هوجو نم هجوب كلذ زوجي ال
 :موق نيب فراعت ناك ن ا الا مهنذا نودب مارح اهريتكو اهليل ساانلا

 زاوج ىري نم لوق ىلع هنوعنامتيال و كلذ ف نوحوابتي مهنأ دلب ف وأ
 . ملعا هللاو ، اذه ىلع زئاجف ءاملعلا ضعب ىآر وهو فراعتلاي ذخألا

 :ةلأسم . ٣٢

 حلطصم ربغ ل ام هلو دلب ق وهو ماب انقلا نع لطعتم دجسم . ف

 ؟ دحسملا اذ

 ١ باوجل :

 هنبلاو نيناجملاو ىماتيلل اوموقي نآ نيملسملا عيمج ىلع بجي
 ىف هباتك ف لجو زعو ىلاعتو هناحبس هللا رمآ امك طسقلاب فاقوألاو
 حلاصلا نيمألا لاومألا ضبقي نأو مهسفنأ فو مهل ىتلا لاوملا عيمج

 لاومأ نم لضف امو اهلك حلاصملاب موقيو لاومألا رمعيو حلصملا
 سيردتك مهل ةماعلا نيملسملا حلاصم ف قفنيغ اهل مزاللا رمألا نع فاقوألا
 ٠ ملعأ هللاو ، نيملسملا لك هعفن معي امم اهوحنو ةيعرشلا مولعلا

 : ةلأسم _ 1

 ةيعرشلا ةلداعلا ةمسقلا ىف نينثال اليكو لجرلا نوكي نأ حصي له

 ماهسلا لهآ ذخأب ةعزانملاو ماهسلا عيزوت عم ةكرشلا لهآ نم امهو

 هذه ىلع ةحصلا هجو فيكو ؟ مالعألا ءابجنلا هلاق اميف اهريغو ةعرقلاب

؟ ةفصلا



 م ٢٥٩

 ١ باوجل :

 كرتشم ف نينثا نيلكومل اليكو دحاولا لجرلا نوكي نأ حصي ال
 عئاب نم الا عيبلا دقعني الو ميبلاك ةمسقلا نأل ث امهنيب همسقيل دحاو

 َ دحاو نآ ق دحاو ءىشل ايرتسشم اعئام دحاولا نوكي الو رنتشمو

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٢٤

 اررغ اهمسق ىف ةأرملا ثدجوو ثاريم ةمسق ىف الجر تلكو ةأرما ف
 ؟ كلذ نم اهيلع بجي ام ي اهيلع

 : باوجلا

 نع ةلئاح ةقلطم تناك نا طورشلا نم هيضتقت اميف ةلاكولا ىف رظنلا
 هتلكو تناك ناو ، سحاف نبغ نكي مل ام اهل ريغ الو ةعجر الف طورشلا

 لعفي ملف مهسألا نم اهل هذخأي اميف رظنلاو ةروشملاب اهعجاري نآ ىلع
 ٠ مالسلا و ملعتل ةمسنلا ضقن اهل

 :ةلأسم _ ٥

 ؟ ءاسنلاو لاجرلل قنعلا طابرو نولطنبلا سابل زوجي له

 : باوخجلا

 سأب الف هتبكر ىلا هترس نم لجرلا رتسي ناك نا نولطنبلا سابل نا
 ناك ناو | هدحو ناك ام اذا اذه رازالا نم رتسدأ وه لب زئاج وهو هي

زوجي ال اذهف رانزلا ةئيهك قنعلا طابر امأو ك اقلطم زئاجف صيمق هقوف



 م ٢٦٩٠

 & ةئيهلا ف ىنارصنلاو ملسملا نيب قرافلا وهو ىراصنلا هلمعتستو
 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم ٦

 ةرساح بكرلا ىلعأ ىلا اقيض اصيمق سبلت ىتلا ةأرملا مكح ام
 ةراهطلا فرعت الو س ةملسم اهنآ ىعدت كلذ عمو ديدهتلا ةرداب سأرلا

 تادنتعم ادع ام مالسالا ناكرأ نم نكر ىأ الو موصلا الو ةالصلا الو

 . باوجلاب لضفت مهتاغلو ىراصنلا

 ١ اب اوجل .

 ناكرآ نم دحاو نكرب لخأ نم نألا ةينارصن اهارآ ةآرملا هذه

 ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ميظعلا هللاب كرشم وهف ةسمخلا مالسال

 ٠ ملعأ هللاو ع ميظعلا

 :ةلأسم ٣٧

 دقتعا و مهسابل سبلو ىراصنلا ةغل ملعت نم رفكي مل هنأ معزي نميف

 . مهتنايدب نيدتو مهتادقتعم

 : تاوجلا

 نم لات وأ ايزن نم » : _ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ىراصنلا تادقتعم دقتعا نم نا لاق نمف « مهنم وهف موقب هبشت
 4 هلثم رمف اك وهف رف اكل ١ رفك ق كشوأ ركنأ نم نأل رف اك وهف رفكي ااف

٠ ملع آ هلل ١ و



- ٢٦١ 

 ناويحلاو سانلا اهب روصيل ريوصت ةلآ ذخأي نم مثأي له ا
 ؟ لابجلا و راجشألا و

 : ا وجل أ

 تاناويحلا ريوصت امآو 6 هم سأب الاف راجشألا و لابجلا ربوصت امأ

 نوفلكيف « متروص .ام اويحأ ميل لاقيف همايقلا موب روصلا باحصأب
 ٠ ملعأ هللاو ح اديدش اياذع كلذ ىلع نوبذعيف نوعيطتسي ال مهو اهءابحا

 ٣٩ _ ةلأسم :

 ؟ تويبلا ناردج ىلع ءاسؤرلاو كولملا روص قيلعن زوجي له

 : تاوخجلا

 ناش ف اهم ءانتعالا الو حاورألا تاوذ نم :روصلا قيلعت زوجي ال

 ٤٠ _ ةلأسم :

 ص ةموكحلا رئاودو تاكرشلا ىف لمع هيف تقولا اذه نأل مهمعز بسح
 ؟ ىحنملا ريغ لخد عبر لانب ال ىحنملا حبصآو

 : تاوجلا

 رئابك نم ةريبك ةيحللا قلح نا : هلماش ف هللا همحز بطقلا لات
ث ملعأ هللاو ع هب كرتت ال ةيالولا نأ الا بونذلا



 س ٢٦٢

 :ةلأسم 1١

 : ؟ ةأرما وأ

 : باوجلا

 عرشلا ف حيحص ضرغ هب.دصق نإ هب سأب ال ديلا ف ةعاسلا سبل

 . ملعأ هللاو

 ٢ _ ةلأسم :

 ؛ اهجوز نذإ ريغب لمحلل ةعنام ابوبح ىطاعتت نأ ةأرملل زوجي له
 ؟ كلذ اهل حيبي نآ اهجوزل زوجي لهو

 : تاوخلا

 نذإ نودب لمحلأ نم اهعنمي ءاود لكأت وأ برشت نأ ةأرملل زوجي ال
 _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقل ةديدشلا ةهاركلا هيفف اهل نذأ ناو اهجوز
 ' 6 ملعأ هللاو &( ممألا مكب رثاكم ىناف اوجوزت »

 ؟ « بيصن اي » تخب ةركذت ذخأ زوجب له

 : باوجلا

 ميركلا نآرقلا ىف هنع ىهنملا وهو ةرامغملا نم ع ون هنأل كلذ زوجي ال

 لمع نم سجر وهو ةيآلا ىلا ( ٠٠ رسيملاو رمخلا امنا ) : ىلاعت هلوتن ىف
٠ ملعأ هللاو نوقنت مكلعل ٥هويننجاف ناطشلا



٢٦٣ 

 ؟ ءالطو ابرش رمخلاب ىوادتلا زوجي له

 ١ اف ا وجل :

 نع _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هبمنل رمخلاب ىوادتلا زوجي ال
 لعج ام « : ملسو 7 هللا ىلص _ هلوتلو 6 مرحم لكيو اهي ىوادتلا

 ٠ ملعأ هللاو ء « اميلع همرح اميف ىتمأ ءافش هللا

 ٥ ةلأسم :

 ةصوصقم اهنآ فرعت ال ىتح اليلق اليلق ولو ةيحللا صق زوجي له

 ؟ ةيعيبط وآ

 : باوجلا

 صق هل ناك اهبحاصب ةناشالا ىلا اهريبك نم ىضفت ةريبك تناك نا

 قوف امو هتلازاب رومأم ةقلخلا نيسثي ام نأل هروعش لك نمو اهنم ناش ام
 ' ٠ ملعأ هللاو ٤ هللا همحر بطقلا لاقت اذك ص الف كلذ

 :ةلأسم ٦

 ةحزام ةرفاس ممألا رئاسب طلتخت نأ ةيبرعلا ةآرملل زوجي له

 ؟ ةفيفع اهنأ معزت ىهو لاجرلل ةقداصم اهدنع لخد نم لكل ةكحاضم

 : باوجلا

اهيلع مرحي ام لك نعو ىنزلا نع ةفيفع اهنآ معزت امك تناك نا



 س ٢٦٤

 ةبير لك نم بلقلا ةمالس عم لاجرلا ةطلخ اهرضي الف انطابو ارهاظ
 ٠ ملعأ هللاو ع ةزئاج ةطلخلاف طورشلا هذه تمت ناف

 ٧ _ ةلأسم :

 ؟ مثأي له ةسادستد هيلعو انولطنب سبل نم

 : : باوجلا

 ليوارس ىرتشا دق _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىفطصملا ناف مثأي ال
 ٠ ملعأ هللاو 4 هسبلأ ىنا لاتقو

 ٨ :ةلأسم '

 هؤاطعا وأ هب رجتلا وأ تيرجسلا ناخد برش زوجي له
 ١ ؟ ٨ ٨ .ه

٠٥ 

 : نأ وجلا

 مهنمو همرح نم مهنمو ، هللح نم مهنم  هيف فلتخم ننتنل ١ برش نا

 ىف هؤاطعا الو هعيب زوجي الو ميرحتلا باحصألا بهذمو ث ههرك نم

 ( ٠ ملعأ هللاو ے باحصألا بهذم

 سرا دم ق مهلافطأ اولخدأ نيذلا نييتامعلل لوقن نآ زوجي له

 امب مترفك دت مالسالا نيدو ةيبرعلا ةغللا مهوملعي نأ لبت ىراصنلا

؟ مالساا و ةالصلا هيلع دمحم ىلع لزنآ



 س ٢٦٥

 : باوجلا

 » مالسال ا نيد نم هم زلم ام لفطلا ملعي نآ همزلي لفطلا ايآ نا

 رفك دتف ائسش مالسال ١ نم فرعي ال وهو ملحل ١ غلبي ىتح هكرت ن اف

 ٠ ملعأ هلل ١ را كل ذي

 : ةلأسم _ ٥٠

 لعنت امك زيملاو ىساركلا ىلعو كوشلاو شماتملاب لكألا زوجي له
 ؟ ملاعلا ءاحنآ عيمج ق مويلا برعلاو ىراصنلا

 ١ بآ وجل :

 شماقملاب لكأ هنأ هنع انيور ام ملسو هيلع هللا ىلص _ انيبن نا
 لوقن ال انكل ، ةسماخو ةعبارب ناعتسا امبرو ثالثب لكأب ناك لب كوشلاو
 اهفالخ دارآ ناف ةنسلا فالخ لكألا دري مل ام مارح شماقملاي لكألا نا

 عفرتلاو ربكلا لجأل نكي مل ام زئاج ىساركلا قوف لكألاو ع كلذ مرح
 ٠ ملعأ هللاو ع مارح اذهف

 ٥١ ةلأسم :

 ؟ ةرورض ريغ وأ ةرورض نم ناك امئان لوبتلا زوجي له

 : باوجلا

 بدأت نمف ، ءىش لك ىف بولطم بدألاو ص لمكأ لامكلا تائيه نا
 عوجر فوخ حيرلا الو ح اهربدنسم الو هلبقلا لبقتسم ريغ هسولج لئايلا
 هنفديلؤ الهس ناكملا نكي مل نا هلوبل رفحي نأو ث زيرينلا هيلع لوبلا
هنع ىور دتو ث ةعسلا دنع لوبلا دنع بدآتلاو لامكلا وه اذه لاب اذا



٢٦٦ 

 دحأو ، امئاق اهيلع ل ايف موق ةطايس ىتآ هنآ _ ملسو هيلع هللا ىلص م

 ٠ ملعأ هللاو 4 هرتسي ةباحصلا

 : ةلأسم _ ( ٢

 ؟ ةيحللاو سأرلا ىف داوسلاب بيشلا ريغت زوجي له

 : باوجلا

 سرولاك داوسلا ريغب هرييغت زوجيو داوسلاب بيشلا رييغت زوجي ال

 ٠ ملعأ هللا و 6 ءانحلا و

 :ةلأسم _ ٥٢٣

 ريثكو سأرلا بناوج نم رعشلا ( صخغو سأرلا رعبش قرف زوجي له ... .
 ؟ ةنيزلا دصقل هلعفت برجلا نم

 : باوجلا

 ذيقو ، عباصأ ةثالث لاط اذا ةنس وه لب زئاجف سأرلا رعس قرف امأ
 هلعغتو زوجي ال كلذف ىلعأ نم٠ هكرتؤ لفسأ نم رعشل ١ قلح امآو ةعبرأ

 ٠ ملعأ هللا و( مهنم وهف موقب هيشت نمو ى راصنلا

 : ةل اسم _ ٥ ؟

 قيض لاورس سبلو ادج ةريصق ةشادسثد سبل ةآرملل زوجي له

 اذهب ىهو سانلاب ةطلتخم اهتيب نم جرخت ىهو الوط ربشلا زواجتي الو

٠ ةندمتم اهنآ كلذب ىعدتو ىزلا



_ ٢٦٧ 

 : باوجلا

 ٠ ملعأ هللا و ے اهل كلذ زوجي ال

 ٥0 _ ةلأسم :

 ىف عابي مولعم غبصب اهدودخو اهيتفش متبضت نأ ةأرملل زوجي له

 ءاسنلا هلعفت امك ةنيزلل كلذو اهرافظأ غبصتو تايلديصلاو قوسلا

 ؟ تاينارصنلا

 : باوجلا

 , ملعأ هللاو ء زوجيال اذه

 :ةلأسم : ٥

 ؟ اهيبجاح رعش صقتو اهسأر رعش قلحت نأ ةأرملل زوجي له

 ١ با وجل :

 دقو ةمرحلا ق لجرلا ةبيحلك ةآرملا سأر رعشو زوجي ال مارح . اذه ٩

 ىحللا . اوبخعاو براوشلا اوزج » : ب ملسو هيلع هللا ىلص _ لانق

 ٠ ملعأ هللاو « باتكلا لهأب اوهبسشتت ال و

 :ةلأسم ه

 لاجرلا طالتخاو لاجرلاو ءاسنلل امنيسلا مالفآ ةدهاشم زوجي لهن
 ٠ نيرظانلا ىلع مالفألا ضرع ةلاح ق بنجل ابنج مهسولجو ءاسنلاب

 : بآوخجلا

 ح رحسلا نم عون ىهو مارح اهدنع سولجلاو امنيسلا ىلا رظنلا
٠ ملعأ هللاو



٦٢٦٨ 

 :ةلأسم ه٥ه

 5 رايسلا كلت ىلع لمحو اي دوهي وآ اين ارصن هتر ايس رجأ نميف

 ؟ ةرجألا كلت ذخأ زوجي له ارمخ

 : باوجلا

 ٠ زوجي اذهف قارهتل اهلمح ىلع الا مارح ىلع ةرجألا زوجت ال

 : ةلأسم ٥

 نمثلا فصن هاطعأو ةديدج ةرايس هنم ىرتشيل ارجات دصق نم

 نأ ىلع هرجأ ىآ ارمخ هي هل قوسي نأ هنتم رجاتلا دا رأ ىناثلا فصنلاو

 ؟ ىلاعت هللا عر ق زوجب اذه لهف ارمخ هب هل ىتأب

 : بآ وجلا

 ةرشابم ىأ ىلع الو ، ملسملل رمخلا لمح ىلع ةرجألا زوجت ال
 ٠ ملعأ هللاو ٠ مارح مارحلا ىلع ةرجألاف اهل

 ٦٠ _ ةلأسم :

 عاونأو نويلغلاو رمخلا عيبي هنآ اتياس ملع دق الجر هتيب دعق نم

 ىلع ر اجيالا اذه ذخأي نأ زوجي له اهرجأتسي ىتلا تويبلا ق تاركسملا
 ؟ انفصو امك ةلاحلاو تيبلا اذه

 : باوجلا

عاب ولو كلذ هل زئاجف هيف عنصي امب ملاع ريغ وهو هايا هدعت نا امأ



_ ٢٦٩ 

 هللاو الف ملعلا دعب امأ ، رمخلا هيف عيبي هنأ هب ملعلا لبق ارمخ هيف
 مطلعأ .

 ٦١-_ ةلأسم :

 هبتار ذخأي نأ هل لحك لهو ؟ تناك ةلود ىآ ىف فيظوتلا لحي له

 ؟ كلذ هل زوجي ال مآ كلذ ىلا ةرورض هتعفد اذا ايرهش

 باوجلا :

 عرشلا ىف زئاجلا لعف امأو زوجي ال هناف مرحملا لعف ىلع فيظوتلا امأ
 دي هل لومعمللو 6 كرشم لماع هنآ ةصاخ ةديدشلا ةهاركلا عم زئاج كلذق

 ٠ ملعأ هللا و كرشم هسفن لذي نأ نمؤمل لحي الو ءالعتسا و

 ٦٢ _ ةلأسم :

 ؟ىوهلا دصق ال نازحألاو

 باوجلا :

 ةوالتب 4سخفن نع جرفيلو ناك هجو ىأب ءانغلا عامتسا زوجي ال

 طاسثنو همه جيرفت كلذ ىفف نيحلاصلا ةريس ةءارقو ميظعلا نآرقلا

 ىلا ىده ىدتقف هللاب مصتعي نمو ث هعم ءاودال ىذلا ءاودلا وهف ع همسج
 ٠ ملعأ هللاو ميقتسم طارص

 ٦٣ _ ةلأسم :

الو ثنخم الو ثويد ةنجلا لخدي ال ( : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لات



_ ٢٧٠ 

 هةضاكرلا ىنعم امو ئ ثيدحلا اذه ىنعم ام » هضاكرلا الو ءاسنلا ةلحقف

 ؟ ه رخآ ىلا ءاسنلا هلحفو

 . باوجلا

 ءاسنلا ةلحف امأو هلهأ ىلع دئانلا وهف ثويدلا امأو فورعمف ثنخملا امأ
 نآلا ىنرضحت الف ةضاكرلا امأو لجرلا لمعي ام لمعت ىتلا ةلجرملا ىهف
 ٠ ملعآ ىلاعتو هناحبس هللاو اهب ىردآ الو

 ٦٤ ةلأسم ب :

 ففوس مهنأ هنوعدي اميف ايسورو اكيرمأ قدصن نآ انل زوجي له

 نوئشني فوس مهنأو ىرخألا بكاوكلا حوطسو رمقلا حطس ىلع نولزني
 ج اولزن العف مهنأ اونلعآ فيكو اذه حصي له ؟ عرازمو اندمو ىوق كانه

 ؟ ةحصلا نم اهل ساسآ ال ثيداحآ درجم هلك اذه مآ نوتقداص مه لهف

 ١ بآ وجل :

 لئاط ال فاخزو تاهيومتو ليجدت وه ىراصنلا هيعدت ام هلك اذه

 نمو ث كلذ ىف مهقيدصت زوجي الف ةدساف اضارغأ هب نولواحي لب اهتحت
 نب ملاسل ىباوج ىف سلاجملا ةجهب ىف رظناف كلذ ىف مهلثم وهف مهنتدص

 ٠ ملعأ هللاو ةيافك كلذ ىفف ىديعسلا فيس نب دمحل ىباوجو دومح

 ٦٥ _ ةلأسم :

 لصا وو هنع هللا ىضر 7 ىبأ نبي ىتلا ةيضنلا ىكحب عمس لجر ق

 لوقلا قيليآ ك ءاطع ني لصاو ٥هودعو ة دبيع وبآ ىقتلا : لانف ك ءاطع نبا

؟ كلذ زوجي ال مآ لجرلا هلان امك ءاطع نب لصا و ىف



 س ٧١ ٢

 ١ باوجل :

 الا هلوتي ال اذهو ث ةلبقلا لهأ نم دحأل نعللا لحي الو زوجي ال
 ديحوتلاب دحوملا نأل نيملسملا قوقح نم هيلعو هلامبو همزلي امب لهاج
 ؛ الفاغ ناك نا هوهبنو الهاج ناك نا هوملعف ڵ هضرعو هلامو همد مرحي

 ىلع بجاو ضرف حصنلا ناف كلذ نع هوحصناو ايفاج ناك نا هوظعو
 ك!ذكو اثالث مالسلاو ةالصلا هيلع هلاق ةحيصنلا نيدلاو هيخأل ملسم لك
 نواعتلاو دعاستلاو نيملسملا عيمج نيب ةدوملا بجوأ هللا ناف ةوادعلا مكح

 فااتخالا نم ىرج امو « هرك مآ بحأ ملسم ا وخآ ملسمل ا » : ثيدحلا ىفو

 ملسملا ضرع ةمرحو مهنم داهتجا كلذف ةصوصخم لئاسم ق نيملسملا نيب

 نيعكارلا نيملسملا موحل اولكأت ال ع هللا دابع هللا هللا ، ةمد ةمرحك
 هاضريو هبحي امل مكاياو هللا انتفو ث نيبملا نآرقلل نيماحلا نيدجاسلا
 ٠ ملعأ هللا و

 :ةلأسم ٦٦

 ؟ كدنع قيقحتلا امو ءاسنلا سوءر قلح ميرحت ىلع ليلدلا ام

 : باوضجلا

 صوصن نم ولخي ال هنأ ىنلخ بلاغف ءاسنلا سوءر قلح ميرحت امآ
 : _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوت الا نآلا ىنرضحي ال هنآ الا ةنسلا ق

 هيوشت هرييغت نأل اهلامج رييغت ميرحت ىلع لدف نيلامجلا دحأ رعشلا »
 ءامالا ىف ايبع ناك اذاف عيبلا هب دري ةمألا ىف بيع همدع نألو كلذ لحي الو

 ٠ ملعأ هللا و تارحلا ف ىلوألاف

 :ةلأسم ٦٧

ائسش هعم لكأي ال ضيرملل دئاعلا نأب بركلا فثك ف ةلأسم نع



٢٧٢٢ 

 “ملعتو هفرعت هللا لضفي ىذلا ثيدحلا رهاظب اكسمت ءام ةبرش ىتح
 فيقخلا ضيرملا ةلاح ىلا ارظن ضيرملا اهب سنأتسي : ةصخر كلذ ق له

 قشيو هناوخا لج ىلا ساسحالا لابسا دوعتملا ضيرملا ةلاح ىلاو
 ؟ ٩ب ملآ ىذلا ضرملا نم مظعأ كلذ ىربو هماعطو هئام ضفر هبلع

 ١ با وجل :

 اهبف ليق دق ىمليدلا تايورمو ةمامأ ىبأ نع ىليدلا هاور ثيدحلا نا

 نع عابلا رصاق ىنكل حاحصلا بتك نم ءىش ق هدجأ ملو ليق ام

 حص ناف كلذ ىسفن نم قتقحتأ لي امضهال كلذ لوقأ هللاو ىڵ ةعلاطملا

 " انعجر الاو لاجم رظنلل قبي ملو عنملا متحنا ثيدحلا اذه

 قفسملا لقاعلا ىلعف « تاينلاب لامعألا امنا » : تيدح وهو ضيفتسم ثيدح
 اهبجوآ اقوقح هيخأل ملسملا ىلع نأ عم دصقلا نازيمب هتين نزي نأ
 مستو قوقحلا كلت نم بناج هسفن بيطتو هاضرأو فيرشلا عرشلا
 ٠ ملعآ هللا و رجألا نم ريبك

 ملعأ كنآ امك ع ةنسلاو باتكلا نم ةبيغلا بوح ديدستب ريبخ كنا

 لاح لك ىلعو مهتابلتتو مهتيدنأ ف ةبيغلا هذهب مهسابتلاو نامزلا اذه لهاب
 دحاو هحصن لبتي امبرو ص ايلك سلجملا نع ضوهنلا عمتسملا ىلع قشي

 ؟ ىلتبملا اذه ىفق ىرت ام رثكألا هضفريو

 : باوحلا

 رفغت ال اهنا لين ىتح ميسج ميظع اهرطخو ديدس اهرمآ ةبيغلا نا

 بذلاو رجزلاو ىهنلا اهعماس ىلعف هلالحتسا و باتغملا ءاضرا نود ةيوتلام

رجألل ١ هلو هيلع ام ى دآ دخف ١ وي اتو ١ ولبتو ١ وعم ن اف ملسمل ١ هيخأ نع



_ ٢٧٢٣ 

 نا الا ارايتخا لاحلا كلت ىلع هعم دوعتلا هعسي الو هنع ماق الاو ميظعلا
 ىغتب قوس وأ ةعمجلا وأ ةعامجلا ةالص روضحك سلجملا ىلا رطضا
 <بلعف راذعألا نم كلذ وحنو رحبلا ةنيقس وآ اهنم دبال هل ةجاح هنم

 هذخاؤي ال نأ وجرأو ث اولاق ال ضغبلاو طخستلاو بلقلاب راكنالا انه

 ٠ ملعأ هللاو ى كلذ دعي كلذب هللا

( ٢ ج باطخلا لصف _ ١٨ م )



 س ٢٧٤

 9 هت دأ

 ٠ ىمس ا ح ب انكلا اذ ه عمج هخيفونتو هللا نوعي

 « باوجلاو ةلأسملا ىف باطخلا لصف »

 ىقونملا ڵ ىبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا هل روفغملا هفلؤم
 عباسلل قفاوملا ءاثالثلا موي ىف هفينصتو هعمج ىهتنا ، م ١٦٧٢ ماع

 رهسث نم رشع عباسلا ه ١٤٠٢ ةنس لاوش رهش نم نيرشعلاو
 فلؤملا لجن ى نيخيشلا نم لك ةمهب كلذو س ١٦٩٨٢ ةنس سطسغأ

 نب دسثار نب دمحم هذيملتو ىبايسلا نافلخ نب هللا دبع
 هتمدخ نع هازجو فلؤملا هللا محرف ه ىبيصخلا زيزع

 عفنو ص ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسالاو ملعلل

 اذه ىعماج هللا ىزجو ٠ ةيمالسالا ةمألا هرثآب

 اريخ هرشن ف مهسأ نم لكو باتكلا

 هلل د_هحلاو ارجأ مهسضوعو

 ني ملاعلا بر

 ١ ٠ ه ٠



 سرمنلا

 ةحفصلا عوضوملا

 ٥ كلذ ريغو تاراجالاو نهرلاك دوقعلا رئاسو عويبلا باتك

 ٩ اهماكحآو ةعفشلا باتك

 ٨٢ اياطعلا باتك

 ٩٠ اهماكحأو فاقوألا ىف لئاسم ةلمج هيفو اياصولا باتك

 ٧٣٢ ثيراوملا باتك

 ١٥٨ لاومألا حلاصمو حلصلاو ماكحألا باتك

 ٢٢١ ءامدلا ماكحأ باتك

٢٣٧ ةقرفتم لئاسم ف ةمتاخ



١٩٨٤ ةنسل ٣٠٤٨ عاديالا متر




