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 اف ةفاتشلاوىموتلا ثارتلا ةرازو

 زائآاتانبباتك
 راكضخلانيرخاتملاو نيلؤألا ىاَع ةدراولا

 ماملا تيان
 يريعسوبا تح سنال نبانرمريسلا
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 اهمتبتحكمو ةيلرثلا ةصبخالا .
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 لوألا بابلا

 فلسلاو ابرلا ىف باب

 زوجي امو ضايقلاو ةبراضملاو
 كلذ هبشأ امو . زوجي ال امو

  

 يتو





 : لمازلا ةلأسم

 اذكب بح ىرج اذك هيلإ عفدي نأ ىلع لجرووه قفتا نميفو
 امهنيب حبرلا نوكي نأ ىلع ةبراضملا ليبسب بحلا ةميق لعجي نأ ىلع ةيرال
 مأ الالح ةزئاج ةبراضم هذه نوكتأ .بحلا نمث هنم ضبقي نأ ريغ نم نيفصن

 ؟ال

 نأ هل سيلف نمثلا نم هاموق ايب عيبلا هجو ىلع ابح هيلإ عفد ناك نإ :لاق

 ىلع هيلإ هعفديو ،بحلا نمث هنم ضبقي نأ دعب نم الإ حبرلا نم ائيش هنم ذخأي

 هذه نع داز ام الاقو . عيب ريغ نم ةميق بحلا اموق اناك نإو .ةبراضملا هجو

 امارح نكت مل اهامتأ نإ كهضقتنم ةبراضم هذهف كنيبو ينيب وهف حبرلا نم ةميقلا

 . هانع براضمللف الإو

 كنيبو ينيبوهف هنم جرخ امم رتشاو هيف عب هل لاقو ابح هيلإ عفد نإ امأو

 . ملعأ هللاو .زوجي ال مارح اذهف كيلإ هتملس ايك هنيعب كيلع نوكيو

 ؟ال مأ ساجنلا سولفب زوجي فلسلا يفو هنمو : ةلأسم

 امأو اهل نزولاو ةبورضملا ريناندلاو مهاردلاب الإ فلسلا نوكي ال :لاق

 هيسن رفصلاب ماعطلا عيب نأل افلس ال اعيب هومسي نأ ينبجعيف رفصلا سولفب
 . ملعأ هللاو .زئاج

 ضبق موي ايهنم نزولاو ليكلا نم ىلع فلستملاو فلسلا يفو : ةلأسم
 ؟ال مأو ءىش همزليأ هب رمأ ام فالخ ايهنم دحأ لعف نإو فلسلا

 ذخأيو فنأتسي ام اوحلصي نأ ينبجعي الف هسفنل نزولاو ليكلا نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . يضاملا يف ةصخرلاب

 ساسأ نم نيكيرشلا دحأ نم ناك اذإ ةراجتلا يف ةكرشلا يفو : ةلأسم
 مهاردلا تناكوأ نيفصن ايهنيب حبرلا نوكي نأ ىلع اكرتشاو رخآلا نم رثكأ لاملا

 ؟ال مأ كلذ زوجي اعيمج امهيلع انعلاو ايهنم ام دحاودنع نم اهلك
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 نأ طرشو رخآلا نم رثكأ امهدحأ دنع نم مهاردلا تناك اذإ امأ :لاق

 & يدنع رثكألا وهو تبثي لوق فالتخا كلذ يفف نيفصن ايهنيب حبرلا نوكي

 . لاملا سأر ىلع حبرلا نوكيو تبثي ال لوقو

 هل نوكي نأ ايهنم ىحلل ىنبجعيف ةضقنتنم ةبراضملاو امهدحأ تام نإ امأو

 .ملعأ هللاو .هسفن ةبيطب كلاهلا ةايح يف ائيش ضبق نوكي نأ الإ هلثم ءانع

 لثمب وهو ،لثملاب هيف مكح ايبزوبت ةبراضملا نإ لوقو .هنمو :ةلأسم

 ال ةتباثلا ةبراضملا نأ لوقلا رثكأو ،نزويو لاكي امم كلذ ريغو رمتلاو بحلا

 . ملعأ هللاو . ريناندلاو مهاردلاب الإ نوكت

 نأ ضرتقملاو ضراقلا دارأو اضرق مهارد دحأل هدنع نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ همهارد هل ضراقلا نم ضابقتسا ريغ نم زوجيأ ةبراضم اهالرحي

 هدريو ضرقملا هضبقي ىتح الإ ةبراضم ضرقلا لوحي نأ زوجي ال :لاق
 يدنع هيلع مرحي ال اذهف حبرلا رشع دعب حبرلا فصن ىلإ اوعجر اذإ امأو ةيناث
 . ملعأ هللاو . هلام لاملا بحاص ضبقي مل ولو ،هاضقانتي مل اذإ

 امم رخآلا نم امهدحأ ى رتشا اذإ لاملا برو براضملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ال مأ ءىش همزليأ صالخلا دارأو هنم لهب كلذ لعف ايهنيب ةبراضم وه

 بر ي رتشي نأ رثألا يف كلذ ةيهارك اينإو .ءىش همزلي ال هنأ وجرأ :لاق

 تركذ يذلا كلذ لعف نمو هسفنل هسفن نم براضملا ي رتشي نأو هلايب هلام لاملا
 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع قيضي ال هنأ وجرأف

 : هللا همحر ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خبشلا نع : ةلأسم

 ىطعملا دنع لسرأ يطعملا نإ مث ةبراضم مهارد الجر ىطعأ لجر يفو

 ؟ال مأ ةيهارك كلذ يف لخديأ اهعيبيل ةعلس اهب يرتشيل مهاردلا بحاص وهو
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 ىلع عيبي نأ هل سيلو رثألا يف دوجوم يذلا امو ةيهارك هيف ملعأ مل :لاق

 ٨ هلايب هلام كلذ نأل ةبراضملل يتلا مهاردلاب لاملا بر نم ي رتشي الو لاملا بر

 اماعطو اعاتم ذخأو . ةبراضملا نم مهارد لاملا بر ىلإ عفد نإو كلذ زوجي الو

 اذإ لذكو ۔ضقتنتو هب زوجي ال اعاتم ةبراضملا تراصو لاملا برل كلذ ناك

 ايك ملعت ال ةلوهجم كيرشلا ةصحو هتصح هيف هلام ى رتشا امنإف هسفن نم ى رتشا
 ةلاهجلا قيرط نم ضورعلاب زوجت ال ةبراضملاو تالاهجلا هذه نم عيبلا ضقتنا

 . ملعأ هللاو .ابرلا قيرط نم ال

 اذكب هنم اجوث اذك ليجرص دايس يف الجر فلسأ نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ لحيو فلسلا اذه تبثيأ اذك لجأ ىلإ ةضف الاقثم

 الوهجب ناك نإو يدنع كلذ قضي مل هليك افورعم جوثلا اذه ناك نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . هميرحتو هليلحت يف فالتخا هلولح دعب هيلع ةمماتملا يفو زجي هل

 رخآل اهليحي نأ دارأ مث ةبراضم مهارد الجر ىطعأ نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ زوبأ نيدلا بحاص نم ىضر نم هل هيلع نيد نم

 رقملا ىلعف اهب هل ضورقملا ممتو اهب هل رقأ نإف مكحلا ىنعم يف امأ :لاق

 ىتحاهلاح ىلع اندنع يهف هللا نيبو ايهنيب اييف امأو .مكحلا يف كلذ زاج اهيف

 هنم اهضبقي نأ دعب اهيف براضي نأ براضملا رمأيو نيدلا هل يذلا اهضبقي

 مل اذإ نيدلا هل يذلل سيلو لوألا اهبحاصل اهحبرو يهف الإو .هيلإ اهعفديو

 . ملعأ هللاو .اهحبر ذخمي نأ اهضبقي

 : يلمازلا ةلأسم

 طلخ زوجي ىتش سانا دنع نم ةبراضملاب مهارد ذخأ اذإ براضلملا يو

 ؟ال مأ مهل ةروشم ريغب مهعيمج نم ذخأ ام عيمج

 نمض مهيأر ريغب اهطلخ نإف اهبابرأ نذإب الإ اهطلخ هل زوجي ال :لاق
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 بابرأل يدنع حبرلاف اهطلخ نأ دعب مهلاومأ يف حبر عقو نإف مهلصوي ىتح
 . ملعأ هللاو . يدنع اميف هئانع ردقب اهيف هلو لاومألا

 هيلع طرتشاف ةبراضم ناسنإ دنع نم مهارد ذخأ نميف هنمو : ةلأسم

 ةبراضملا لطبت مأ ضبقلا دعب هنأل طرشلا اذه لحيأ . مهاردلا ةباتك دنع نايضلا

 . اهيف هيلع ناصقن ال نايضلا طرش ىنعمو .ةبراضم ال انايض نوكيو

 نوكت همهارد نأ هل طرتشي نأ كلذ هل زوجي الف هرمأ كلمي يذلا امأ : لاق

 حبر هل نكي مل انايض تراص اذإ اهنأل لوقلا رثكأ يف اهنم حبرلا ذخايو شاهنيعب

 .اهيف
 ناصقنلاو حبر كلذ يف عقو نإ ميتيلل حبرلاف هلايب دحأ ربتا نإ ميتيلا امأو

 . ملعأ هللاو . ميتيلا ىلع ناصقن الو هل رجتا نم ىلع

 : هللا همحر لالب نب دمحم نب ناميلس خيشلا نع : ةلأسم

 ليبسب اضورعوأ ةعاضب سانلا نم ا ذحأ طعي نأ دارأ نم ظفل امو

 ؟ال مأ انمث ةعاضبلاو ضورعلل عطقيف كلذ زاجأ نم لوق ىلع ةبراضملا

 ىلع ةعاضبلا هذه كل تعفد دق اهنمث غلبم ي دعي نأ دعب لاق اذإف :لاق

 ينيبوه اهنمث غلبم مامت دعب اهيف حبر نم هللا قزرام نأ ىلعو ةبراضملا ليبس
 يف ةبراضملا زاجأ نم لوق ىلع هللا ءاش نإ فاك اذه يدنع اميف نافصن كنيبو
 . تضقتنا امهدحأ وأ اهاضقن نإو تمت اهامغأ نإ ةلوهجم ةبراضم يهو “ ضورعلا

 . ملعأ هللاو

 : يلمازلا ةلأسم

 ايهطلخو ةبراضم لام سأر لجر نم ذخأو هل اكلم لام سأر هديب نميف

 كلذ عيمج راصو .اهب هارتشا ام عيمج عاب مث نينس نيتطولخ ايهنيب تراصو
 الإ كلذ هل سيلف مهاردلا ةلمج نم هحبرو هلام سأر ذخأي نأ دارأو . مهارد
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 نوكي نأ الإ ىلوألا ةكرشلا ىلع هلاحب لاملاف الإ .هليكو وأ هل هبحاص ةمساقمب

 يف عقي اميف نذالا ماقم موقي ايبوأ هل حيرصتب هبحاص نم نذإ ريغب لاملا اذه طلخ

 هطلخيل الو .لاملا هنم ذخأي ال هنأ هبحاص نم فرع اذإ سانلا نيب ةداعلاو فرعلا

 راص اذإو هل نماض وهف كل تركذ ام ريغ ىلع لاملا طلخ ناك نإف هلام سأرب

 . ملعأ هللاو . مسق ريغب نايضلا ملسي نأ هل زاج نايضلا دح يف

 : يتاعلا ناييلس نب دمحأ : ةلأسم

 لبك ىلعوأ صوخلا ناجيث نم انيعم هنيعب جوث ىلع فلسلا ناك اذإو

 جوثلا كلذ وأ ،زيفقلا اذه فلتي نأ نكمي هنأل ضقتنم فلس اذهف هنيعب ريفعت

 .كلذ يف ةمماتملا ىلع يدنع مرحي الو فلسلا لحم لبق
 ةلاهجلا يف دشأ يدنع اذهف افرعم جوثلا نكي ملو اجوث اذكو اذك ىلع امأو

 ىلع نوكيف ليكلاب كردي دايسلا ناك اذإ كلذ توبثو ءاذه تابثإ ينبجعي الو

 . ملعأ هللاو . كيكاكملاو ةيرجألا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 بحاص هل حابأف ةبراضملا ليبسب لجر نم مهارد ضبق نمع هتلأسو
 دري نأ ضرقتسا وأ ضرقأ اذإ هل زوجي له ضرقتسيو ضرقي نأ مهاردلا
 ؟ال مأ هدي يف يتلا مهاردلا ىلإ مهاردلا

 اذإ امأو اهبحاص ىلإ مهاردلا دري نأ ينبجعيف هسنفنل ضرقلا امأ : لاق

 مل نإو ،اهبحاص ىلإ مهاردلا دري نأ اضيأ ينبجعيو ،صخرأ وهف هريغ ضرقأ

 .لوق ىلع زئاجف دعب نم امماتتو ةبراضملا مهارد يف اهلعجو اهبحاص ىلإ اهدري

 . ملعأ هللاو

 :ديعس يبأ : ةلأسم

 طرشي ملوأ طرش فورعملاب ةقفن هل ليقف لاملا نم براضملا ةقفن يف فلتخا

 ليقو ،ةمات ةقفن يراش ةقفن هل كلذف طرتشا نإف طرشي نأ الإ هل ةقفن ال ليقو
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 ةنس ناك نإ ليقو افورعم ائيش طرتشي ىتح لوهجم كلذف طرشي مل وأ طرش
 هللاو .هل ءعىش الف كلذك نكي مل نإو ةقفنلا هلف تابراضملا يف ةقفن هل نادلبلا
 .ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 ةعلسلا نم ي رتشي نأ هلزوجيأ .ةبراضملا ليبسب مهارد الجر ىطعأ نمو

 وأ هدنع نم هتميق هل ملسيل هي رتشي يذلا نال همهارد نم تي رتشا يتلا

 . لاملا سأرو حبرلا نم يذلاب هصصاقيل

 رثكأو }هل براضي نم ىلإ هملس يذلا هلانم نم هئارش يف فالتخا :لاق
 . حبرلا نم هلامب هصصاقي وأ هدقني نأ نيب اقرف ظفحأ الو ،هنم ءارشلا زوجي لوقلا

 . ملعأ هللاو

 ۔ايهنيب ةحبارم لام سأر الجر يطعي نأ هل زوبي له لجرلا نعو : ةلأسم
 .ىرتشا اذإ مذيو عيبلا يف حدمي هنأ ملعي وهو ائيش هل عيبي وأ

 ملع هيلع سيلو هناسلب هيلع ىكنأ كلذ لفعي هار اذإو زئاج :لاق

 زجحت مل تركذ ام هنم فاخي نمم تاقثلا ريغ يطعي نأ زوب ال ناكولو ‘ بيغلا

 . ةقثلا ريغ دنغ نم ءارشلاو عيبلا الو ،ةقثلا ريغ ةكراشم

 ولو ، عدولا قيرط نم هتكرشو ،تركذ نهم ءارشلا كرت دق ءاهقفلا ضعبو
 نم لالحلا ناكم مارحلا ذخأي مل بهذ دق هلام سأرو هتكراشم زوجت ال كلذ ناك
 ١ . ملعأ هللاو .لاملا سأر

 :دادم نب دمحأ خيشلا نع :ةلأسم

 .اهحبر فصنب اهيف هل براضيل مهارد لجر دنع نم ذخأ لجر نع
 لوقلا :نوكيأ اهيف رسخ لب حبر اهنم هل حصي ملف ءارشلاو عيبلاب اهيف هل براضو
 ؟ال مأ ةراسخلا يف اهيف براض يذلا لوق
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 نإف اهيف نيمأ هنأل ةبراضملا هذه يف ةراسخلا يف براضملا لوق لوقلا :لاق

 رسخ دق هنأ هللا باتك ىلع هللاب نيمي هيلعف كلذ يف هنيمي مهاردلا بحاص دارأ
 . ملعأ هللاو .اهيف هناخ امو اذك اهيف هل براض يتلا ةبراضملا هذه يف

 © لوقلا رثكأ يف ريناندلاو مهاردلاي الإ زوبحت ال ةبراضملا نإ هنمو : ةلأسم

 ال ةضقتنم ةبراضم هذهف مهاردلاب ةموقم ضورعو مهارد ةبراضملا يف ناك نإو

 وهو مارحب كلذ سيلف اهاضقني ملو ةبراضملا هذه امأ نإو ةمانملاب الإ تبثت

 لعفي نأ ةبراضم لام سأر هاطعأ نم هل لعج اذإ براضملا امأو ةمماتملا عم لالح

 ةبراضملاب هدنع يذلا هلام يف لعفيو هتامم دعب هيصو هلعجو دارأو ءاش ام هلام يف

 يفرجتي نأ براضملل زوجي الف هل يذلا تام مث ءاش ام هب ارفاسم ماد ام

 ٨ براضملا ةثرول تلقتنا دق ةبراضملا كلت نأل هبراض نم توم دعب هتبراضم

 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع هتوم دعب اهيف هتحابإ تلطب دقو

 عرزل ةرذب وأ هتجاح دنع هلايعل نيد ىلإ جاتحي نمع هتلأسو : ةلأسم

 . نيبارجب ابارج وأ نييرجب ايرج الإ ردقي ملو هضرأ
 ناك اذإف .هلايع هب يحيو بارجلا ذخأيو هضرأ عرزيو رذبلا ذخأي :لاق

 ال بارجلا لوقيو هبارج ضوع ابارجو هيرج لدب يرجلا ملس اضقلا تقو
 ال هيلع انيد ةدايزلا تراصو تيرب دق تنأ تنك هذخأ اذإف كاهنأ الو هنع كعنمأ

 . اهيدؤي نأ الإ اهنم هل ةءارب

 هل لحت ال مارح ةدايزلا نأ ءاضقلا موي هملعي نأ هل بحتسيو :فلؤملا لاق

 قحلا ىلإ عجرو باتو هلوق لبق نإف لالح هنأ نظيرخآلا لعل ابرلا نم يهو

 . ملعأ هللاو . يدنع اذكه قحلا هيلع يذلا ىري دقف لبقي مل نإو ؤ لضفلا اهلف

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 براضملا لجرلا نإ من ةبراضم ةضف ةيرال يتئام لجر ىلا عفد لجر نح

١١



 ةيناث اهب تراص ىتح حبر ايب لاملا براضملا ملعي ملو .ةضف ةيرال ةئام حبر اهب

 نأ لاملا بر هل نذأي ملو ةضف ةيرال ةئايثالثردق اهيف حبر ىتح ةعبارو ةثلاثو

 ؟ال مأ لاملا بر نذإ ريغ نم كلذ هلأ .حبرلا نم هل اييف براضي

 ال نأ براضملا ىلع دح لاملا بحاص ناك نإ يدنع يذلاف :لاق

 براضي نأ براضملل سيلف اهيف حبر ايف اهنيعب مهاردلا هذه يف الإ هل براضي

 دعب ةرم اهب ةبراضملا نم هعنمي اعنام ملعأ الف ادح هل دجي مل نإو اهحبرو اهب

 سأر نإف ةيناث اهب براضي مث حبرلا ايسقي نأ الإ هلاح ىلع لاملا سأرو ،ةرم

 لوألا هلاح ىلع حبرلاب هربخأ نإو ،ةمسقلا هب ترج ام ىنعم ىلع نوكي لاملا

 . ملعأ هللاو . هاسقي مل اذإ لوقلا رثكأ وهو

 :دشار تنب ةهيقفلا نع : ةلأسم

 لام نم هل عفديو لوقلا رثكأ ىلع نويدلا لحت ايك لحي ال فلسلا نأ

 . فلسلا لجأ لحي نأ ىلإ كرتيو ءافو كلاهلا لام يف ناك اذإ هقح ردقب كلاهلا

 لام يف نكي مل نإو هايإ اضقو هفلس لثم يصولا هل ى رتشا فلسلا لح اذإف
 لجألا لح اذإف كلاهلا لام نم هبوني ام ردقب فلسلا بحاصل عفر ءافو كلاهلا

 . ملعأ هللاو . مهارد هيطعي نأ يصولل نأ لمعأ الو هفلس لثم هل ىرتشا

 نم دجي مل لجألا لح ايف ارمتو ارست افلس لجر نم فلست نمو : ةلأسم

 رمت ىلع هقفاوو هيلإ بهذف فلسلا بحاص دنع نم الإ هيلع ام يضقيل كلذ

 ام ىضق نم اطرش كلذ يف اط رتشي ملو هنم عيبلا ىلع هرسب لثم رسب وأ ز هرمت لثم

 فلستملا لاق نمثلا اعطق نأ ايلف اإبنيب نوكي نزو الو ليك ريغ نم هيلع
 ؟ال مأ زوبأ .اذك يلع امم وأ كقح نم ذخ فلستملل

 ةرمو ء ارشلل ةرم رسبل ا نزي وأ نيتليك بحل االيكي ىتحزوجم ال اذه نإ

 لب هرظن هل دقع يذلا عيبلا نكي ملو دساف لطاب طرش ايهنيب نكي ملو .ءاضقلل

 ببسب فلستملل فلسلا نم عيبلا نإ لوق اضيأ فالتخا دقنلا يفو ادقن ناك

١١



 انبجعيو زوجي ال ةئيسنلابو زوجي دقنلاب لوقو . ةئيسنوأ ناك ادقن زوجي ال فلسلا
 . ملعا هللاو .كلذ

 :ناديبع نبا :ةلأسم

 ىلع يطعم ا اهبتكو حبرل ا فصن كلو اهعب هل ل اقو ةعلس رخآ ىطعأ نرمو

 . ملعأ هللاو .حبرلا ذخأ مهاردلا بحاصل زوجي الف هتمذ يف هسفن

 نم لاملا ينعي ام امأو هسفن ىلع هتوسكو براضملا ةقفن يف ليقو : ةلأسم

 ىلع براضملا اطرتشا نإو لاملا سأر نم كلذف هتنوم عيمجو ءارجالاو ءاركلا

 . اهريغو ةوسكلا نم طرتشا ام لك كلذكو هل كلذف هنم هتقفن نأ لاملا بحاص

 . كلذ رجأ ذخأي نأ هركيف لاملا يف هديب لمعي براضملا ناك نإ لوقو

 نوكي ايك كلذ ءارك ذخأي نأ سأب الف هل تناك نإ ةبادلاو لزنملا ءارك امأو

 . ملعأ هللاو .هريغل

 لجرلا بهذف الح هل دحجي ملو ةبراضم الام الجر ىطعأ نمو : ةلأسم

 ىلع لاملا بحاص طرتشا نإو ءىش همزلي الف ةعارزلا تبهذف هب عرزف

 . هيلع نايضلاو براضملل هلك حبرلا ناكو ةبراضملا تضقتنا ناضلا براضلا

 . لمعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 انطق فلسلا هل نم دنع نم ىرتشاو نطقلا فلس نم ءىش هيلع نميف
 لاقو افلس نطق راهب لجرل ناك اذإو يناث نزوب الإ هذخأي الف هايإ هيفوي نأ دارأو

 الف هب ىضرو هقدصف فلسلا لبق نم كل هتنزو دق نطق راهب ايهيف نيتلحرم هذه
 . ملعأ هللاو . نزوب الإ فلسلا ضبق زوجي

١٢٣



 & مومرلا ىلإ بسنت يتلا نم ةهبش هيف لايب ضياق نمو ،هنمو :ةلأسم

 كالمألا نم الام لاملا كلذ نع ذخأ اذإ مهيديأ يفو سانا مويلا اهزاح دق اهنكلو

 مأ هنم ضوع وه ذإ هيف كوكشملا لثم نوكيأ ضايقلا لاح نوكي فيك ةحيحصلا
 ؟ال

 لاملا نع ضوع هذخأ ولو .هيف ةهبش الو زئاج حيحصلا لاملا نإ : لاق

 . كلذ بجعي ال هنا فالتخالا نم جرخي ال هنأ وجرأو هيف كوكشملا

 حصي ىتح لوصألا مرحي ال كشلا نأ سيمخ نب رصان خيشلا نعو

 يفو .كلذب سأب الف حصي مل نإو اذو اذ نم ةمرحلا نأ رسفيو لدع يدهاشب

 ناك نإ ، مسقلا يف مارحلا هبحاصل فرعيو لالحلا ذخأي نأ هل هنأ لوقلا ضعب

 . ملعأ هللاو . مارحلاب هبحاص ىضر اذإ ةحيرص ةمرح

 5 سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 زوجأ حبرلا فصنب اهب براضي ميتيل مهارد الجر ىطعأ ميتيلا ليكو يفو

 نإو لوق ىلع هيلع كلذ قيضي الف حالصلا جرخم كلذ جرخ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هنايض هيلعف ءعىش هنم فلت

 : دادم دمحم نب ناييلس خيشلا نع : ةلأسم

 نم فنص يف مولعم نزوو ريناندلاو مهاردلاب الإ زوجي ال فلسلا نأ
 بهذلاب فلسلا زئاجو ضورعلاب فلسلا زوجي الو ، مولعمرمتلا وأ بحلا
 وأ بحلا نم اذكب هنم لاقثم لك مولعم نزوب ناك اذ ةبورضم نكت مل ولو ةضفلاو

 . ملعأ هللاو .رمتلا

١٤



 لبق تامو ةعلس ةبراضملا مهاردب براضملا ى رتشا نإو ، هنمو :ةلأسم

 بيصنو ايهنيب حبرلاف حبرلا نم ائيش اهنمث يف لصحو تعيب نإف اهعبي نأ
 . ملعأ هللاو . مهثاريم ردق ىلع هتثرو ىلإ عفدي براضملا

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 اذإ فلستملا نم ىضرب فلس ام سنج ريغ فلستملا نم فلسلا ذخأ يفو

 الإ هل زوجي ال لاقو كلذ يفو دش ضعب هدجو وأ فلس ام سنج فلستملا دجي ل

 .هقح سنج ذخأ

 دريو هقح نم لضفأ ذخأي نأ هل زاجأ ضعبو هقح نود هل زاجأ ضعبو

 . ملعأ هللاو .زئاج مهلوقب ذخألاو ةمحر نيملسملا فالتخاو ةميقلا لضف

 ةيرال اذك اذك حبرلا نم براضملا ىلع لمج ١ ذإو ©كهنمو : ةلأسم

 الو { ةضقتنم ةبراضم يدنع هذهف نافصن اهنيبف ىقب امو . مه اردلا بحاصل

 . ملعأ هللاو .هؤانع براضمللف اهاضقن نو . كلذ ىلع امماتت نإ مرحت

 : يلمازلا : ةلأسم

 امأو نيدلا عيب لثموهو زوجي ال لوق اهيف فلتخي هلحم لبق فلسلا ةيلوت نا

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعن الو كلذ زوجي الف ضبق لبق هلحم دعب

 وأ فلسلا ناك ةداعقلا يفو فلسلا يف طرشلا زوجي لهو .هنمو :ةلأسم

 دالبلا نم نطقلا وأ بحلا وأ رمتلا كلذ نوكي نأ ىلع انطق وأ ارمت وأ ابح ةداعقلا

 ؟ال مأ ةينالفلا دالبلا يف ءافولا نوكيو ةينالفلا

 نإ فالتخا نم كلذ يف ءاج ام ىلع لاوقألا نم ىنبجعي اييف :لاق

 . ملعأ هللاو . ةداعقلا كلذكو طرشلا اذه هيف عقو اذإ ضقتني فلسلا

۔ ١٥



 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ال هنأ ائيش كلذ يف هتبثي نأ هنم دارأو ةبراضملا ليبسب مهارد ىطعأ نمو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف يأر رثكأ يف كلذ زوب

 نمم رخآل اهعفدي نأ دارأو مهاردلا نم ءعىش هدنع نمو هنمو : ةلأسم

 نم هيلع ناقفتي ام ىلع ةبراضملا ليبس ىلع هريغوأ .جاسنلا لثم هديب لمعي
 . ملعأ هللاو . كلذ زئاجف حبرلا

 لوق ىلع فلستلملا ىضرب هلح لبق فلسلا ضبق زوجحم & هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ءاهقف ضعب

 : هللا همحر يدومحملا دوعسم نب يلع خيشلا نع ةلأسم

 يف طرش اهيف هيلع عقي ملو اهب براضيل مهارد هل دحأ عفد اذإ براضملا نإ
 هللاو . ةئيسنلا وأ رضاحلاب عيبي نأ مهاردلاب براضمللف ةئيسنلاو رضاحلا عيب

 . ملعأ

 يف مهاردلا هذه كتيطعأ هنم .فلستملل فلسملا لاق اذإو 3هنمو : ةلأسم

 يفوأ فورعم رمت نم ايرج اذك يفوأ فورعم رب بح بحلا نم ايرج اذكو اذك
 نم هيلع اقفتا لجأ ىلإ هنم فورعم ليك يف سانلا يف ىقبت يتلا روذبلا نم ءىش
 نم نكي مل ولو ،لالحو زئاج وهف مهاردلا نزو دعب نينسلا وأ رهشلا وأ 5 مايألا
 .رمتلا وأ بحلا نم اذك يف مهرد لك نأ ركذ فلسملا

 هملعأ فلسلا دقع دنعو فلستملا ةرضح ريغ ىلع فلسملا اهنزو نإو

 هنأ ةنانمطالا مكح ىلعف فلسلاب فلستملا قثو اذإ كلذ ىلع هقدصو اهنزوب

 اددع مهاردلاب فلسلا ةزاجإ نيملسملا راثا يف دجوي هنأل قيضي ال

 نإو © فلسلاب ايهتعطاقم دنع مهاردلا نزوت نأ ينبجعي انأو ،اهل نزو ريغ نم

 دقع ام دعب اهنزوب هملعأو فلسلا هيف ناعقوي يذلا سنجلا نم اذك يف مهرد لك

١٦



 مهاردلاب فلسلا نيملسملا نمزاجأ نم لوق ىلعف هامتأو مايأ وأ مويب فلسلا

 .زئاج ريغ هنإ لوقأ الف نزو الب اددع
 الف فلسلا دنع اهل نزوب الإ مهاردلاب فلسلا زيجي ال نم لوق ىلع امأو

 .هملعأ هللاو . تركذ ام هعم زوجي

 : هلا همحر ىحبصلا : ةلأسم

 رمتلاو ربلاو سانجألا يأ نم هركذي ملو رب بح وأ رمت يف فلسأ يذلاو
 ؟كلذ ىرت فيك ةريثك سانجأ

 . فالتخا هيفو زوجي ال لاوقألا رثكأ نإ :لاق

 . ملعأ هللاو .اناسيم ذخاي الو زئاج هنإ ليق دقف بحلا امأو

 هدنع نم اليخن اهاطعأو اهيلخن ذخأو ةسردملا ضياق نمو هنمو : ةلأسم

 كلذ فرع لب هدي ىلع سيل ضايقلاو ] ملعلا رظن يف اهل حالص ريغو فعضأ

 نوكتو اهدر ىلع ردقي مل اذإ ليخنلا هذه لغتسي نأ هلزوبيأ كلذ ىلع مسقي نم

 . ملعملا ىلع ةهبش الو كلذ هل حص نمل ضياقملا اهذخأ يتلا ليلخنلا يف ةهبشلا

 مهيلعو ] نيملسملا ماكح ىلإ كلذ دودرمف نيعلا مئاق لاملا ناك اذإ : لاق

 .لوألا هلصأ ىلع لاملا درو كلذ رييغت

 كيلع مكاحلا اهيأ تنأو رداقلا وه مكاحلاف هدر ىلع ملعملا ردقي مل نإو

 لوقأ الف هوجول ١ نم هجوب در ل امل ١ ١ ذم لصحي ل نإف ل اظم ١ درو روزل ١ عمق

 . لمعأ هللاو .هلصأ ىلع اذهو . ةليدب ةلغ ميرحتب

 نإ لاق ضعب فالتخا هيف ساحنلا نم سولفلاب فلسلاو هنمو : ةلأسم

 فلسلا اهب زيجي نم لوق ىلعف ضورعلا نم اهنإ ضعب لاقو دوقنلا نم سولفلا
 . ملعأ هللاو . نزولاب نوكت اهنأ
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 فلسملا هضبقو فلسلا هيلع نم هنزو اذإ فلسلا يفو هنمو :ةلأسم

 فالتخالا هيف ءاج ناك نإو ،زاوجلا نم اذه مدعي الف قيدصتلا ىلع فلستملا

 ىأرو هافوتساف ضيبأ نطق ىلع فلس نم كلذكو ت فلسنملا هلاك ايلك كلذكو

 اهيف لوقأ يكلو ،اهنيعب ةلأسملا هذه ظفحأ الف فلسملا هنم هجرخأف رمحأ هيف

 وهف هدر نإو فلستملا سفن تباط اذإ .زاوجلا نم مدعي ال هنأ اهريغ ىلع اسايق

 . ملعأ هللاو . طوحأ

 ذخأو هلام يف هتبثأو ك هطخ زوبي نم طخب فلسلا بتك اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟الالح مأ امارح نوكيأ هميرغ ىفوأو لجألا لحو انهر ذخأو

 كلذ مارح امأو هيف تابثالا الو ؤفلسلا لحم لبق نهرلا زوجي ال :لاق

 . ملعأ هللاو . فلسلا مرحي هنأ ظفحأ الف

 : يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا نع ةلأسم

 ٠ ةئيسنب 7 دقنب ائيش اهنم عابف هل اهعيبيل ةعلس الجر ىطعأ لجر يفو

 كبجعأ نإف مولعم لجأ ىلإ نمثلا نم اذكب تعب ينإ لاقو رمألا ىلا ءاجو

 ؟ابر هقحلي ي مأ كلذ زوجي ىل نيدلاو يدنع نم ادقن كتيطعأ الإو .كلذ

 ىلعف تبثي هر ال ليقو تبثي ثير هنإ ليقف ة هئيسن تركذ نم عيب ف فلتخم : لاق

 ىلع ةئيسنل ١ نمب : ةدايز ذخأ عن ابلل سيلو تبثو كلذ ىضم دقف هتبثي نم لوق

 .دقنلا

 ةعلسلا بحاص هل ىضر اذ إو .هل نماض وهف هتبثي ال نم لوق ىلعو

 . ملعأ هللاو .ابر هيف يل نيبي الف كلذب

 : حلاص نب دمحم : ةلأسم

 دمس اذإ نوكي نأب ناطراشتيو دايسل ةمدقت مهارد الجر يطعي لجر ىف

س ١٨



 مأ ةهبش عيبلا اذه لثم يف نوكيأ سانلا عيبي ام لثم هل لاق نإو اذكب جوثلا

 ؟ال

 هيلع امماتتي ىتح اعيب نوكي الو ضرقلا ةلزنمب دايسلا ىلع ةمدقتلا : لاق

 . ملعأ هللاو . ليكلاب ناك نإ هليكو هروضح دعب

 قرسوأ ناطلسلا نم ةفا براضملا دي ين مهاردلا ىلع تتأ اذإ : ةنأسم

 وه لمعو كلذ يف هرشتسي ملوأ 0 ىقب ايب لمعي نأ لاملا بحاص هل نذأي مل مث

 . لوألا لاملا ساسأ ىلع ةمسقلا دنع جرخي لاملا ساسأ نإف مهاردلاب

 لاملا سأر نوكي امنإف ءعىش هنم فلت دق لاملا نأ هملعأ نأ دعب هل نذأ نإو

 . براضملا دي يف ايقاب ناك ام

 هيف لمعي هيلإ هدري مث لاملا بحاص هنم هضبقي ىتح هل نذأ ولو هريغ : لاق

 . ملعأ هللاو . براضملا دي يف ىقب ام لاملا سأر نوكي ذئنيحف

 : يلمازلا : ةلأسم

 فرع دقو .ةريثك نينس اهب براضف ةبراضم لام سأر الجر ىطعأ نميفو

 بر دارأو ىتش سانا نم ةريثك لاومأ سو ؤر ذخأي براضملا نأ مهاردلا بر
 هل لاقو { مهاردب هاتأف براضملا نم هبلطف هحبرو هلام ساسأ ذخأي نأ مهاردلا

 سو ؤر لهأ نم قح يذ لك نأ ملعي ىتح . ال مأ هنمهذحخأ هلأ كقح اذه

 ؟هقح ىلإ لصو لاومألا

 نأ ملع ولو ،اهذخأ هل زاج همهارد اهنأ هل رقأو مهاردب هءاج اذإ امأ : لاق

 هل ةطولخملا مهاردلا نم مهاردلا كلت نأ هعم حص نإو ،هريغلو هل مهارد هعم

 دحأ لك نأ ملعي ىتح اهذخأ يدنع هل زجي مل ةقثريغ براضملا ناكو هريغلو

 . ملعأ هللاو . ةطولخملا مهاردلا هذه نم هلصو

س ١١٩١



 ىلع زوجي ال ليقف فالتخا ابرلا يف نم لحلاو ةصصاقملا يفو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . لحلا زوجي الو ةصصاقملا زوب ليقو لاح ىنلع زوجي ليقو لاح

 تبثي ال :لاق نم لاقف ةبراضم لاملا ساسأ هب نوكي اييف فلتخا : ةلأسم

 نم كلذ رئاسو ريناندلاو مهاردلاب الإ ةبراضملا ماكحأ هماكحأ نوكي الو كلذ

 نم لاقو { ةبراضم لام ساسأ نوكي الف ةعتمألا رئاسو روسكلاو ةضفلاو بهذلا

 كلذ رئاس نوكي الو روسكلاو ةضفلاو بهذلاو ريناندلاو مهاردلا نوكت :لاق

 . ةعتمألا نم

 رئاسو ةضفلاو بهذلاو ريناندلاو مهاردلاب ةبراضملا نوكت :لاق نم لاقو
 نزولاو ليكلاو رمتلاو بحلا لثملاب هيف مكحيو لثملا اهل كردي امم ةهعتمألا نم كلذ

 ةميقلا ىلإ عجري الو ماكحألا يف للملاب كردي ام عيمج نم كلذ هابشأو نطقلاو

 نم ء ىش لك ةميق هيلع يرجي ريناندلاو مهاردلاو . صخحخرتوولغت اهعأل ةهعتمألاو

 . ملعأ هللاو . ماكحألا يف هل ةميق هريغ نوكي الو ةضفلاو بهذلاو . ةعتمألا

 اعاتم هلام سأر نم ذخأي له ةبراضملا يف لاملا بر يف فلتخا :ةلأسم

 . هب لمعن ام رثكألا وهو نورخآ كلذ زجي ملو هزاجأ نم كلذ زاجأف

 نيع ريناندو مهارد الإ لاملا ساسأ نوكي ال هنأ دمتعي ام كلذكو

 زاج ةبراضملا هب زاج امو ةبراضملا لثم كلذ يف لوقلاو { ةكراشملا يف فالتخالاو
 . ملعأ هللاو . كلذ نم ناعونلا فلتخا ولو هبكراشي نأ

 ريناند رخآلاو مهارد امهدحأ رضحأ ةرابت يف نالجر كرتشا اذإو : ةلأسم

 هلام ىلإ ايهنم دحاو لك عجري وأ زئاج هار نم مهنم كلذ يف انباحصأ فلتخا دقف

 ۔ لضفلا نايسقيو ةصصاقملا دارأ نإ ذخأيف

 ةيواستم لاثمأ نم الإ نوكت ال ةكرشلا نألزوبي ال اذه نإ مهضعب :لاقو

 . ملعأ هللاو . ايهلف لصح نمو ايهنم بهذ بهذ ايف دحاو سنج نم

٢.



 اهلك ريناندب وأ اهلك مهاردب الإ نوكت ال ةكرشلا نإ ليقو : ةلأسم

 نم ايهسيل دحاو فنص اهلك ريناندلاو مهاردلا نإ لوقي اضعب نأ بسحأو
 ىلع تناك اذإ ةكراشملاو ةاكزلا يف ضعب اهضعب ىلع ةلومحم يه ذإ ضورعلا

 ءاكرشلا اهمتي نأ الإ ةضقتنم يهف ضورعو مهارد ىلعوأ ضورعلا نم ءىش

 هللاو . نورخآ اهزبي ملو ضعب اهزاجأ فالتخا اهزاوج يفف نادبألاب ةكرشلا امأو

 . ملعأ

 له دحاو سنج نم تناك اذإ ريناندلاو مهاردلا ريغب ةكرشلاو :ةلأسم

 لثم نزولاو ليكلاب اطوبضم ناكو ،هارضحأ اذإ كيرش لك لام ىواست اذإ زوجي
 اذه ىرج امو نمثلاو ردقلا يف ةيواستم دحاو سنج نم تناك اذإ بوبحلا

 .ىرجملا

 . اهيلعف صقن امو اهلف داز ام ايلام نوكيو زئاج كلذف :لاق

 اذه وحنو بايثلاب بوبحلا لثمك ىواستي ال اييف ةكرشلا زوجت له : تلق
 .ايمل ةيواسملاو نيلايلل ةعماجلا يه ةميقلا تناكو ةميقلاب

 . ملعأ هللاو .زوب ال :لاق

 ناك اذإ ينارصنلاو يدوهيلا ةكراشم ملعلا لهأ نم ريثك هركو :ةلأسم

 . يمذلا عيبلا يلي يذلا

 ناكولو ةراجتلا يف مارحلا يقتي ال نم هتكراشم هرك دق معن :ديعس وبأ لاق
 ىلع ايهنم دحاو لك نالمعي اعيمج اناك اذإ كلذ هرك ضعبو ملسملا هيلي عيبلا
 ال نموأ يمذلا ينعأ عيبلا يليوه نوكي نأ الإ كلذ هركي مل ضعبو ،دارفنالا
 . كلذ ملعي نأ الإ هنيعب مارح كلانه يل نيبي الو هلك ةيهارك اذهو 3 مارحلا يقتي

 . ملع أ هللاو

س ٢١



 فلسلا هيف لحي يذلا تقولا يف فلستملاو فلسملا فلتخا اذإ :ةلأسم

 نإو ،قحلا لحم ميدقتب ةنيبلا فلسلا بحاص ىلعو فلستملا لوق لوقلاف
 وهو الجأ هل انلعج دق فلسملا لاقو الجأ فلسلل لعجت مل فلستملا لاقف افلتخا

 لاقف لجألا يف افلتخا نإو .ةنيبلا يعدملا ىلعو فلسملا لوقلاف اذك تقو
 نوكيو فلسلا دسفي هنإف كلذ نم لقأ ىلإ رخآلا لاقو .اذك تقو ىلإ امهدحأ

 هلام سأر ذخأ ءاش نإو هب هل رقأ يذلا تقولا ىلإ ربص ءاش نإ رايخلاب فلسلا

 . ملعأ هللاو . هب هل مكحي هنإف

 يمس ن إف امولعم اتقو ىمسي ىتح زوجي الف مايأ ىلا فلس نمو : ةلأسم

 هضقنو ضعب هزاحأ فالتخا هيفف ةرمث ىلإوأ فيصلا ىلإ وأ ضبقلا ىلإ

 هذه هتفلسأ دق لوقي نأ هظفلو . مايأ ةةنالث فلسلا ةدم لجأ لقأو &= ضعب

 تلا عاونألا نم عونب وأ هعونب رمتلاو ىمسملا بجحلا نم اذكب مهرد لك مهاردلا

 . ملعأ هللاو .اذك تقو ىلإ فلسلا اهيف وج

 فلستملا دلب نم هنم ضبقلاف هدلب نيأردي ملو الجر فلس نمو : ةلأسم
 هيلع مكحي الف كتفلسأ ثيح نم يطعأ فلسملا لاق نإف لوقلا رثكأ ىلع
 نورخا لاقو فلسلا دسف فورعم عضوم ضبقلل نكي مل اذإ لاق ضعبو . كلذب

 . كلذب مكاحلا هيلع مكحي ثيح ضبقلا نوكيو زئاج فلسلا
 لاقو . فلسلا هيف دقع ثيح ضبقلا نوكيو تباث فلسلا نورخا لاقو

 . ملعأ هللاو . فلستملا دلب يف ضبقلا نوكي :لاق نم

 الف هيلع اهدري ال ةزئاج ناك نإ اهنأ ىلع مهارد الجر فلسأ نمو : ةلأسم
 يف زوجيو لوصألا يف فلسلا زوجي ال هنأ نيملسملا عامجإ نمو هداسف ىرأ
 . ملعأ هللاو . مولعم لجأ ىلإ ةفورعملا ضورعلا

. ٢٢



 ربلاو ةرذلا يف لجألا لعجو رمتو ربو هرذب مهارد الجر فلسأ نمو : ةلأسم

 هار ءاهقفلا ضعبف امولعم ارهش هلعجي ملو ضيقلا ىلإ رمتلاو ،قيصلا ىلإ
 ىلإو ربلا فيص ىلإو ةرذلا كارد ىلإ ناك اذإ مهضعب كلذ زاجأو اضقنتنم

 . ملعأ هللاو . ضيقلا

 اقعلب دجي مل نإو هطرش يف لاقو قعلب رمت ىلع الجر فلس نمو :ةلأسم
 . نافرصو قعلب لوقي نأ الإ اضقتنم الإ هارأ ايف نافرص تلبق

 ةبرجأ ةسمخ كنم تذخأ ابراج كعم دجأ مل نإ لاقو رمت بارجب ناك نإو

 .زوجي ال اندنع اذهف

 ال اذهف مهاردف شق دجي مل نإو ،اشقف اقعلب دجي مل نإ لاقو رمتب ناك نإو
 . ملعأ هللاو . هطرش يف ابرلا لخدي دقو ،اندنع زوب

 هملعي ملو ابح فلسملا دنع نم ى رتشاف فلس هيلع ناك نمو : ةلأسم

 لزنم نم هلمحي نأ بحأ لاق كقح ىتم ضبقا لاق هضبق الف هايإ دصقيل هنإ

 . كلذ دعب هايإ هيضقي مث عئابلا

 هنأ هملعأ مل ولو ليقو ؤزئاج ءاضقلا ىأرف هايإ هاضقو هلمحي مل نتإف :تلق

 نإ هيضقي نأ ديري هنأ هملعأو هريغ دنع بحلا دجو ولو .زاج هيضقي نأ ديري
 .الف ةئيسنلا امأو دقنلا يف طرش كانه نكي مل اذإ زئاج كلذ

 لاقو . ملعولو طرش نكي مل اذإ ةئيسنلاو دقنلاب كلذ زوجي :لاق نم لاقو
 .زوجي الف ةئيسنلا امأو دقنلاب ناك اذإ طرش ىلع ناكولو ،كلذزوجي :لاق نم

 . ملع أ هللاو

 زوجي هلام سأر هاطعأو رخآ الجر هالو مث افلس الجر فلس لجر : ةلأسم
 ؟ال مأ كلذ

_ ٢٢٣



 كلذ هالو ناك اذإ ع نأ هتزاجإ بحأو زئاج كلذ نأ ىور دق :لاق

 نم برض فلسلا نأل هضبقي ىتحزوجي الف لح اذإ امأو } هلحم لبق فلسلا

 . ملعأ هللاو . ةزئاج عويبلا يف ةيلوتلاو عويبلا

 :دمحأ ني نسحل ١ يب أ نع ةلأسم

 دعب زوجت الو هلحم لبق ةيلوتلا هيف زوجت انإ فلسلا نأ عضوم يف دجوي
 . كلذ نم دمتعت امم هلحم دعب الإ ةلاوحلاو ةيلوتلا ه يف زوبحت ال عضوم يفو .هلحم

 يذلا اذهف هلحم دعب الإ ةلاوحلاو ةيلوتلا هيف زوجت ال هنأ تفرع يذلا :لاق

 . ملعأ هللاو . هب ذخؤيو دمتعن

 دارأف اقعلب وأ اقعلب هيطعي نأ داراف نافرص رمتب الجر فلس نمو : ةلأسم

 هلهاس نإو هيف هفلسأ يذلا عونلا كلذ نم هيطعي امنإ اولاق دقف نافرص هيطعي نأ

 دارأ ام اذه هاطعأو ©فلسلا نم لحلا يف هلعج نإ :لاق نم لاقو عونلا كلذ يف

 . ملعأ هللاو .زئاج كلذف هسفن ةبيطب

 اهدري ملف يلع اهدر لاقف زجحت كمهارد نإ فلستملا لاق اذإو :ةلأسم

 ال فلسلا نإف تيسن نإ لاقو مهاردلاب ءاج مث فلسلا لحأ ىضقنا ىتح

 . فلسلا دقع عم ةفلسب انهر هنم ذخأي نأ هل زوجحم الف الجر فلس نمو

 . ملعأ هللاو

 :ناديبع نبا :ةلأسم

 تسيلو ةعاضب هدنع امهدحأ ناكو ةعاضب يف اك رتشي نأ دارأ نيلجر يفو

 ؟امهنيب ةكرش نوكتو نمثلاب اهاموقي نأ زوجي له امهيلك ايهعم وأ هبحاص عم

٢٤



 اكرتشاو مهارد اهالعجو ةميقلاب هتعاضب اےہنم دحاو لك موق ١ ذإ : لاق

 لاكي امم تناك نإو . مرحي مل كلذ ىلع امماتت نإو . ماكحألا يف تباث ريغ اذهف

 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب ىلع كلذ زاج دحاو سنج نم يهو اهاطلخو نزويو

 : هللا دبع نب لاله خيشلا نع ةلأسم

 وأ رضاح ريغوهو ةبراضملا ليبسب لاملا اذه كتيطعأ لجرل تلاق ةأرما يف

 ةفصلا هذه ىلع حبرلا نم ءىش اهل له هيلع ةنايص راص دق هتمذ يف هل قلعتم

 له هدنع نم ائيش لجرلا اذه اهاطعأو ءىش اهل نكي مل نإو ؟لاملا ةبحاص ينعأ

 ؟ال مأ كلذ هعسي له ائيش اهطعي مل لام هدنع اهل نكي مل هنأ الإ سأب هيلع

 ىلعوأ !اهيلع هدري ملف ةبراضملا ليبسب هدنع يذلا لاملا عفد امأ :لاق

 هدي يف ةنامأ ناك نإو هيلع قحلاو {هل حبرلاف كلذ دعب هذخأيو اهماقم موقي نم

 كلذ يف كلذ لثم يف نيبراضملا ةنس ىلع ةتباث ةبراضملاف رمألا كلذب براضف
 .وجرأ ام ىلع عساولا باب يف لاحلا

 ال اهنأ نومضملا لاملاب ةبراضملا يف ليق دق : سيمخ نب دعاج خيشلا :لاق

 يف ناك نإو .كلذك هل عفدو هماقم هيف موقي نموأ هبر نم هل ضبق ريغ ىلع زوبحت

 ايك ريغ ال هلام سأر هبرلو براضملل حبرلاف اذه ىلعو ةبراضملا زوجت امع لصألا
 . هباوج يف لاق

 هب ساب الف طرش ىلع ال هسفن ةبيطو هاضرب هدنع نم ءىشب اهيإ عفد نإف

 هنذإ نع كلذ نإف لاملا برل نوكي هنأ حبرلا يف لوقلا ضعب يف جرخيو

 ضبق ريغ ىلع اهيف فلتخغ اهب ةبراضملاف ةنامأ ناك نإو هلثم رجأ براضمللو

 .اهل

 لوق ىلعو .ةبراضم يهف اهزاجأ نم لوق ىالعف كلذ يف عفدل ا كلذكو

 نوكي ام ركذي مل هلاوس ىلع لماعلاو . هلثم رجأ لماعللو اهبرل حبرلاف اهزجي مل نم

٢٥



 حبرلاف كلذ نم مولعم ءزحل طرشلا مدع ىلع ةبراضملا هذه يف حبرلا نم هل

 يبأ خيشلا لوق يف حصالا وه لوألاو نافصن ايهنيب ليقو هلثم رجأوه هلو هبرل

 . موقلا ىلع هدر يف هلاق ام ىلع .زئاج يناثلا هللا همحر ديعس

 مه ام فلتخا نإف ةبراضملا يف ةنسلا نم سانلا هيلع ام هل نوكي هنإ ليقو

 كلذ يف ليق اييف اهيف ةنسلا نم رثكألا هيلع ناك ام ىلعف عضوملا كلذ يف هيلع

 . ملعأ هللاو . لاق اك لاحلا

 ليبسب ناموت اذكو اذكب ةعاضب لجر نم تذخأ اذإو هنمو : ةلأسم

 لياوح نهيلع يندازو نمثلا رضحأ ملو ك ناموت اذكو اذكب اهتعبو ةبراضملا
 مل مهاردو عئاضب هرثكأو ، يديب مهاردلا نم عىش ةبراضملا ليبسب عياضبو
 ؟ابرلا نم ءىش عيبلا اذه يف لخدي له رضحت

 ةعبتو نايضو قح لك نم هتي ربتساو اهريغو ةلخادملا هذه يف انمماتت اذإو

 نأ هفرعأ انأو هدي طخب ينفرع هنع ترس نأ ايلف ناك ام عيمج نم يناربأو هل ينتمزلأ

 نم يناربأو دمع وأ اطخب هلام نم ذخآ نأ لبق نم هتفرع دق انأو ميلستلاب ةءاربلا

 . تام نأ ىلإ هل ينمزلام عيمج

 ينإ هل تلق ام لثم مهل تلقو ،نيغلابلا ةثرولا عيمج ترضحأ تام نأ املف

 دقو ينمزلام ىصحأ ردقأ ملو 3 ىصحت ال فالاب أطخ وأ ©كدمعب مككلاه نم ذخآ

 مهاردلا ينم اوبلقو ينواربأو مككلاهه ينمزلام عيمج نع مهاردلا هذهم مكل تعفد

 ؟ال مأ مهكلاه لام نم هتذخأ ام عيمج نع يل ةءارب هذه نوكتأ

 يهف اهتفصو يتلا يناعملا ىلع ةبراضملا هذه لبق نم هتركذ ام امأ :لاق

 ىلع اهب عابملا اهنمث ةعلسلا بحاصلو براضملل ةبراضملاو ةزئاج ريغ
 هيلع نومضم نمثب اهم هل ةبراضملا دارأ نم اهبحاص اهعياب ةعلس لكو © براضلملا

 . ضبقلا دعب الإ هيلع نومضملا نمثلا كلذب براضي نأ هل زوجي الف

س ٢٦



 هيلع نومضم نمثب براض نإف اهنمث الإ هل سيلف اهايإ ةعياب ةعلس لكو
 دعب ةعجر ال وأ وجرأ ام ىلع زئاجف ةيقت ريغ ىلع جرخ اذإ نآربلاو .هل حبرلاف

 ينبجعيو يل نيبي ام ىلع مهنموأ هنم ناربلا اولبق اذإ هتثرو كلذكو ،نآربلا

 . ةبراضملا هذه نم ايهنيب صالخلا

 هجو ريغ ىلع عئاضبلا هذهل هذخأ ناك نإ : سيمخ نب دعاج خيشلا :لاق

 ىلع نكلو عيبلا هجو ىلع ناك وأ لاملا سأر ةفرعمل نمثلاب اهاموق اينإو عيبلا

 دساف عيبلاف ايهنيب يبف عقو كلذ ىلعو عيبلا دقع سفن يف اهب ةبراضملا طرش

 . هلثم رجأ اهب براضمللو اهبرل نيرمألا الك يف عئاضبلاو

 سيلف اذه ىلعو طرشلا نالطبو هتوبثو عيبلا زاوج لوقلا ضعب يف جرخيو

 . ي رتشملل وهف حبر نم ناك امو هلام سأر الإ عئابلل

 ضبق ريغ ىلع زجي مل هتوبثو عيبلا دعب نمثلاب ةبراضملا عوقو ركذ ناك نإو

 ريغ هل سيل عئابلاو هيلع نارسخلاو هل حبرلاو ذئموي ي رتشملا ةبرجت نإف عفدو هل
 هنأل لاملا برل كلذ نوكي هنأ لوقلا ضعب يف جرخيو . عيبلا هب عقو يذلا نمثلا

 . هلثم رجأ اذه ىلع براضملل نوكيو ناك دق نمثلا يف هنذإ نع

 يف ساسألا ناك نإو هللا همحر ديعس يبأ خيشلا رظن يف حصالا وه اذهو

 جرخ اهطرش نم املاس ناك دق هل دقعلا سفن نأل ةبراضملا ىلع وه امنإ اهل عيبلا

 عئاضبلاف هلطبي نم لوق ىلعو فالتخا نيملسملا لوق نم هداسفو هتحص يف

 دعب زئاج اضر ريغ ىلع هيلع داز نإف هلثمرجأ اهب براضمللو اهل عئابلا اهبرل
 ام هيلعو حبرلا نم نوكي ام ي رتشمللف هزيجي نم لوق ىلعو ،هدر هيلعف ةفرعملا

 ءىش هيلع دادزإ نإف هب اهعاب يذلا نمثلا ريغ هل سيلو عئابلاو ةراسخ نم نوكي

 . ىبرأ دقف طرش ىنعمل حبرلا نم
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 فلتخمو زئاجف ةبراضملا يف عساولا ىلع هايإ مهاردلا نم هاطعأ يذلا امأو

 ىنعم ىلع ريغلا لدي نم هرمأب ال هضبق نم اذه ىلع نوكت اهغأل هنزم لياوحلا يف

 .هدي يف ةنامألا

 تعقو دق هريغ دي نم هرمأبو ،هدي نم اهذخأ يتلا مهاردلا تناك نإو

 ٥ لاح ىلع دساف عيبلاف هتركذ ام ىلع كلانه عيبلا ةقفص عئاضبلا ين اهيلع

 ىلع عضوملا اذهيف براضمللو هيلع نارسخلاو حبرلاو اهبرل مهاردلاو عئاضبلاو
 زئاج ابرلا هجو ىلع نكي ملو لام نم مزل امم عضوملا اذه يف لحلاو { هلثم رجأ هانع

 ،ابرلا قيرط نم ناك اييف فلتخمو لوق ىلع طرفم ءايح الو ةيقت نع نكي مل اذإ

 فالتخالا هيف اييف نوكيو هتوبث دعب هيف ةعجر ال ليقو زئاجلا هجولا ىلع عقو اذإو
 . ةءاربلا اذكو لوق ىلع

 هنم عقت مل اهنأل اهيف ةعجرلا عم اهتوبث يل نيبي الف ةفصلا هذه ىلع امأو

 ام عيمج وأ هيرحت يف همزلام عيمج هيف قرغتسي مولعم ردق الو هفرعي ءىش ىلع
 نم اذه فلتأ ام يردي ال ناك اذإ لوهجم ىلع ةعقاو يه لب ءىش نم هيلع يتأي

 ةلاهجلا هتلخد امو { ةميقلاو لثملا ىلإ هيف عجري ءعىش نم هل ،همزلام الو .هلام
 .ةعجرلا هيفف

 اربي هنأل هتثرول كلذ نم ءىش همزلي الف تام ىتح هيلع عجري مل نإو
 . هتءارب لبق اذإ ىرأ ايف هيلع عجري ىتح

 ةردقلا عم كلذ لعلو لوقلاب اهل هنم لوبق ريغ ىلع اهتوبث يف فلتو
 يبأ خيشلا نع رثألا لد دقو ،لحلا كلذكو ةلاهجلاب ةعجرلا هلف عجر نإو ،هيلع
 لوق ىلع ةءاربلا هذه يف جرخميو همهفاف رظنلا اذه باوص ىلع هللا همحر ديعس

 ىلع هيلع هل سيلف اهيف دعب نم عجر نإو لاح ىلع أربي هنأ نسحلا يبأ خيشلا
 . كلذك ةفصلا هذه ىلع ةثرولا نم نيغلابلا ةءارب يف لوقلاو ءىش هلوق
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 نوكي امك هنأل هعم حص اذإ هيلع هل ةجح هيف هطخف عوجرلا هل تبث اذإو

 ال نم لوق ىلع ال اهزيجيو ةباتكلا تبثي نم لوق ىلع اذه لثم يف هل نوكي هيلع
 ىنعم ىلع اذهيف لوألاو حصالا وهو ،اهريغ نم ةجحلا اهب موقت ىتح اهتبثي
 لصالاف الإو هدارأ نمل هزنأو بلقلل أربأ عضوملا اذهيف هب لمعلاو غئاس ةنانمطالا

 يف ادغ نإو ،اهريغب الإ حصت ال اهنأ ةباتكلا يف حصألا ىلع مكحلا يف يناثلا وه

 . ملعأ هللاو .ىرولا نيب المهم ملعلا لهأ ةلقل نامزلا اذه.

 . ةبراضملا ليبسب هل لقي ملو الام الجر لجر ىطعأ اذإو هنمو : ةلأسم
 ىلع هتينو .ةدئافلا فصنب مهاردلا هذه كنودوأ مهاردلا هذه ذخ لاق نكلو

 دسافلاو هيف لحلا هيفكيزوجي ال ناك نإو ،زوجيأ ظفل ريغب ةبراضملا ليبس

 ؟ابر ريصي مأ لحلا هيف يفكي ضقنتنملاو

 يف اهب هل براضيل عقو ميلستلا نإ لاحلا كلذ هبحاص نم فرع اذإو :لاق

 . عساو ةبراضملا كلت لثم يف فوعم وه ام ىلع ةنانمطالا

 هيف يفكي ضقتنملاو دسافلاو عساولا طرشلا نيبي تحف مكحلا يف امأو

 .لحلا
 . هلك اذه يف هلوق لثم : سيمخ نب دعاج خيشلا :لاق

 نا يلف ةحيحص ةبراضم تناك وأ .لحلا عسو اذإ لاله خيشلل :تلق

 هب وبراضتي ملو سأر يف مهنيب هولعجو اودحو .هيف ءاكرشلا بساحت يذلا تقولا
 لثم قيضي ال لاق كلذ لعف نم مزلي ام ءانبلا اذه ىلع هوسسأو لاملا سأر لثم

 .احيحص لصألا ناك اذإ اذه

 يف هلوق لثم سيمخ نب دعاج خيشلا لاق عساولا يف :ديعس خيشلا : لاق

 كلذك هنإ يدنع مكحلا يف هزاوج ىلع رثألا لد دقو حيحصلا لصألا ىلع اذه

 . ةبراضملا ىنعمل لاملا سأر قوف هتفرعم دعب حبرلا كرت نم عنمت ةلع ملعأ ال ينأل
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 ين هلاخدإ زب مل حبر نم لصح املك ناكل مكحلا يف زوجي ال اذه ناك ولو

 نم ناك امل ةفرعملاو ةبساحملا لبق هملعأ ال ءعىش اذهو ث ةبراضملا ىنعمل لاملا سأر

 ال هنأ يسفن يفو ،لاملا بر هيلع هرجح نكي ملام اذه ىلع امهدعب الو حبرلا

 دعب الو .دقعلا يف لصألا ةحص توبث عم درو ضبق ىلإ هلاخدإ يف جاتحي

 حبرلا ةفرعمل باسح ىلع ديازب سيل مهرمأ نم كلذ نأل ةمماتم ىلإ هيف لوخدلا

 ىلإ جاتحي ءىش وه الو صقن لزع الو همسق ىلع يضقني سيل ذإ ، نارسخلا نم

 زوجي ىتح ، سفنلا بيطو ،اضرلا ىلع هدحو هب هيف لوخدلا هعم عسي ناث نذإ

 اضرلاو ةنانمطالا ىنعمل هلاخدإ مكحلا نود عساولا يف ايبنم هكرت عم

 يف ةبراضملا يف لثم عسو ول نإ لاحلا كلذل هنإ لاملايف هل كرتلا يف لالدتسالاو

 . مكحل ا نود زث اجلا

 عساولا نإف ءعىش نم ههبشأ اموأ كلذ عساولاب يناثلا لئاقلا دارم ناكو

 يف باوصلا ىنعم ىلع جرخ ام عيمج لمتحي هقالطإ ىلع يأرلاو ،نيدلا يف
 ىنعم يف زاج ام ىلع هب صوصخلاةدارإ ىلع قلطي دق ناك نإو .اوزاجف قحلا
 . مكحلا ريغ

 هبهدارم لعلو ، لطابلا ريغ .ءىشب سيل عساولا قلطم نع جرخ ام نإف
 لمتحملا ي هيلإ برقألا وه ذإ ليمأ نظلاب هيف اذه ىلإو مكحلا ريغ يف زئاجلا
 لوألا هلاق ام ىلع عضوملا اذه يف { هتدايزل هل ىنعم ال اذه ريغ ىلع هنأل ىنعملاب
 نم هيف رم ايك مكحلا يف كلذ زاوج هرهاظ ىلع ىنعملاب لمتحملا هباوجو المج

 ىقلأ نإو رظنلا ةداعإ هلوق ىلع ةدايزلا هذه ىلع بحأ انأو كحيرصتلاب يلوق
 تللدتسا ام الإ رصبلا لهأ نم دحأ نع ظفحأ ال ينإف رثألا يف ارسفم ىنعملا اذه
 نم اذه ىلع ينأل .حص نإ كلذك هزاوج نم تركذ ام ىلع موق نم هانعم

 دعب هيف هل ءاكرشلا كرتل ةبراضملا يف لاملا سأر نع اجراخ هارأ ال هيف مهرمأ
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 اهيف عوجر الو تبثتف حصت ةمسق الو هيف رجح الو .هل لزع ريغ ىلع هل ةفرعملا

 . اهيف هل اخدإ نم عنمي ء ىش الو

 ۔همسقل تابجوملا نم كلذ نكي مل ال هلصأ ىلع قاب وه سيل اذه ىلعو
 مأ هيلع ناك ام لصأ نع هيف هثودحب هيف هلقنت بابسأل عناوملا نم ءىشل الو

 ينزوبيو مكحلا يف لاملا سأر عم هب ةبراضملا زوجت ال هلوصح ىلع حبرلا

 ول هنأ اهيف مهلوق نم ىنعملا سيلو هملعن ال نحنو دريو ضبقي ىتح عساولا
 6 حبرلا ىلإ اذه ىلع هبرل هلايكإ يف هب عوجرملا ناكل لاملا سأر نم عىش بهد
 .لاملا لايك دعب الإ حبر ال هنأ ىلع قافتالا توبثل هقرغتساف هيلع ىتأ ولو

 لاملا بر يفوتسي نأ لبق مسق نإف ناك دق حبرلا رثأ ىلع نارسخلا نأ ولو

 . ىلب لوقن نحنو كلذ لبق لاملا سأر

 هذه نم ءىش يأ ،لاملا اذه ةلمج نع لاؤسلاب عجور معن وأ ال لاق نمو
 ءىش اذه ىلع لعب هلكو ؟لاملا سأر نوكي ء ىش يأو ؟حبرلا نوكي ةلمحلا

 الو اح زئاج صقن ريغ نم هيف حبرلا ثودح سفنب ةبراضملا زوبحت ىتح . دحاو

 .اهيف ىمسم لجال ءاضقنا الو .اهنع قحلاب عوجر
 مكحلا يف لاملا سار يف اهزيجي نأ الإ ليبس هل ىقبي ال هنأكف اذه ىلعو

 زاوج مدعل ةرورض اذه ىلع كلذك هعم حبرلا لاخدإ زاوجب رارقالا ىلإ عجريف
 لجال همعزب ايهلطبيوأ لاحلا اذه ىلع نوكي هنم ءزج يأ حبرلا ةفرعم ةحص

 حبرلا يف اهلاطبإ ىلإ عجريوا اهيف دحأ لوق نم هفرعي ال مكحب يتأيف كلذ
 الف دحاو ءىش دعب هلك هنأل هيف اهتابثإ ماد نإو ،لاملا سأر يف هلوق ىلع لطبتف
 .ءىش نود ءىش يف اهتزاجال ىنعم
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 اذك عقوف هبسح دق هنأ هملعأ اذإ حبرلا ةمسق يف يلع يبأ لوق ىلعو

 ٥ كلذ ىنعمل لاملا سأر يف هكرشي هنإ هلوق ىلع هل زجي مل كلذ لعف اذإف زاج اذكو

 ىلع هيلإ دريف ،لاملا بر هضبقي ىتح ةبراضم نوكي نأ حصي ملو هنذإب الإ
 . كلذ

 درو ،ضبق ىلع ال اذه ىلع هرمأب لاملا سأر عم هل لمع اذإ هيف فلتخمو

 زوجي ال لوقو زوجي لوقف حص اذإ ، يأرلا اذه يناعم دايق ىلع كلذ ىنعمل هيلع هل

 . علاطم نيملسملا راثألو رظان هيف هللا ردق نإ ينإف هيف اورظناف نرضح ام .اذه

 هيف رظن اف ةل اسملا هذه يف ٠ مهلوق نم هب حرصم ع ىش ىلع علط أ ن ا ىسع

 ناب ايب ذخألا ىلإ هلطب يل حضتي ام عيمج نع عوجرلا ةين ىلع ينإف ،هباوص عبتأل
 . ملعأ هللاو .لمعأو لوقأ هب اييف لكشأ ايع فوقولاو .هلدع يأرلا نم يل

 هكراش نم ذنع نم ضرقتسي وأ ي رتشي نأ دحأل زوبي لهو هنمو :ةلأسم

 ليبسب هدنع نم هذخأ يذلا لاملا ريغ نم لام هل ناك اذإ ةبراضملا ليبسب

 دلب نم نهدب ينيطعتل مهاردلا هذه كيطعأ لجر لاق اذإ كلذكو ةبراضملا

 ام زجي مل نإو ؟كلذ زوبأ دلبلا فرص رعسب نهريغ نهنمثبو نهلثم ينالفلا
 ؟ايهمزلي

 الإ هب براضملا لاملا نم ناكولو ةفصلا هذه ىلع ضرقلا قيضي ال :لاق

 سأب الف حبرلا لبق نم اوصصاقت اذإو ذخأ ام لثم دري نأ هيلع هدر دارأ اذإ هنأ

 نكت ملام يفكي اذه لثم يف لحلاو لعفلا اذه نهيف ينبجعي الف مهاردلا امأو

 . ةدايز

 . ضرقلا اذه يف فالتخا ىعم هريغ :لاق

 هيلع سأب ال هنأ اذه يف يدنع ام ىلعف : سيمخ نب دعاج خيشلا :لاق

 اهنأل هلام نم ضرقتسي نأ الو .ةبراضملا ليبسب هكراش نم دنع نم يرتشي نأ
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 نم ضرقتسملا اذه عنمي دحأ نأ ملعأ الو .الك ىرأ اييف ،ايهنم ةعنام ريغ

 هب براضملا لاملا نم امأو هل ةعفنم رج هب دري مل اذإ اضيأ هل ضرقملا اذه الو ،كلذ

 ديعس يبأ خيشلا لوق يف ،حصاألا وه ةزاجالاب لوقلاو ،©فالتخا امهزاوج يفف
 جرخي هظفل رهاظ نم اذه ىلع هنأكف مهاردلل لجرلا ءاطعإ امأو " هللا همحر

 عجري مل اذإ اهزاوجب ليقو زوجت ال كلذ ىلع اهنكلو ضرقلا ال ةيطعلا ىنعمب

 . هطرشب هل افو ىتح اهيف هيلع
 يف هلوق نم هب دراملا ىنعملا ىلع وهف ضرقلا هظفل نم اذهب هدارم ناك نإو

 ال لوقو هركي لوقو زهللوجي لوقف هرجحو هزاوج يف يأرلاب فلتخي امم دلبلا هطرش

 .زوجي

 زجي مل عفنلا دلبلا طرش يف ضرقلملا هبرجت امم ناك نإ هنأ عبار لوق يفو

 ىلع هلوق ةدايزل نكلو لوقلا اذه ىلع ضرقلا يف هب نحنو .زئاج وهف الإو
 عم هيلع هطرش يف رصتقا هنأول هب ضرقلا ةدارإ ىلع هيف جرخي نهلثم دلبلا هطرش
 عيبف اذه ىلعو 0 عيبلا ىنعمب نوكي نأ سماخ لوق هيفو .ةدايز همدقت ام

 زيجي نم لوق ىلعو }لاح ىلع زوجي ال ةئيسنلا يف مهاردلا نم اهلثمب مهاردلا
 . ىلوألا ةعبرألا ءارآلا كلت ىلع دلبلا طرشل ىقبيف ضرقلا يف لثملا طرش

 ةزاجإ برقأ هنأكف نهريغ نهنمثب وأ هلوقب رايخلل ةبجوملا هتدايز ىلع امأف
 ىلع عقي ملا هنأل طرش عقي مل امل هنأل هارأ ام ىلع ضرقلإ ىنعمب جرخ اذإ هلبق امم
 نم ريناندلا وأ 3 مهاردلا ريغ ءىش دلبلا فرص يف ناك اذإ ،ينرضحي امم ءىش
 . اهريغو سولفلا

 عضوملا اذه يف ، عئابلا ىلع لثملا در همزل اهل يرتشملا اهفلتأ دق ناك نإف { مولعم ريغ ىلع عقو هنال لطاب لاح عيبلاف عيبلا ىنعمب جرخي نم لوق ىلعو
 ةميقلاب اهريغب عئابلا ىضر نإف نزولاب لثملا اهيف كردي امم مهاردلا نال
 .زوجي ال لوقو لوق ىلع سأب الف قرصلا ىلع
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 در نم همكح نم ىلع وهف ضرقلا ىنعمب هيأر ىلع جرخي نم ىأر ىلعو
 لوق نم هلكو عنملاو ةحابالا نم هيف ليق ام ىلع فرصلاب هيف لملا ريغ

 .مه اردلا نم ءىش هطرش ي ذلا دلبلا فرص يف سيل ناك نإو ، نيملسملا

 . نهلثم ىلع هطرش يف رصتقا ول لثم هيف جرخ ريناندلاو

 نم ناك اذإ نيرمأل زوجي ال عيبلا ىنعمب هيف لوقي نم لوق ىلع ناكو
 ىلع عقي مل هنأ امهدحأ ىنعمب عيبلا يف امهو { ريناندلا هنإ مهاردلا ريغ يف مولعملا
 نم ءىشبوأ رخالاب امهدحأ بهذلاو ةضفلا عيب نإ عامجالا يناثلاو ٠ ايهنم ءىش

 هنأل ايهنم عىش ىلع عقو ول نإ نيملسملا لوق يف لاح ىلع لطاب لجأ ىلإ هعون
 نم فرصلاب نهريغوأ . مهاردلا نم نهلثم ىلع عقي نأ امأ لاحم ال هعوقو ىلع

 . ريناندلا

 ىلع الو اذه ىلع رظنلا يف مهيلع عقاو رغ ىري اميف اذه ىلع دعب هنكلو
 هللاو هيف لوقل ١ ىضم دقف .اضرق ا ذه ىلع هلعج نم لوق ىلعو امهدحأ

 . ملعأ هللاو باوصلل قفوملا

 { ةبراضملا ليبسب مهارد لجر دنع نم ذخأ لجر يفو هريغ نمو : ةلأسم

 نأ دارأ مث نامزلا نم هللا ءاش ام ى رتشاو © نهيف عابو ةعلس نهب ىرتشاو

 هحبرو لاملا اذه نم اهنمث يفويو ،لوألا لاملا ريغ ةعلس هاطعأ نم دنع نم ذخأي

 ؟كلذ هل له

 هيف جرخي ام هنأ اذه ين يدنع يذلاف : سيمخ نب دعاج خيشلا : لاق

 وجرأل هب نادي نأ زجم ل هيلع زاحو يأرلا هيف حص امو فالتخالا ىنعم هقحليف

 .ساب هيف ايهيلع نوكي ال نأ اذه يف
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 هسفنل هارتشا امل ةبراضملا لام نم ملسي نأ هل نذأ دق لاملا بر ناك اذإو

 ىلعو هلوهف هسفنل هارتشا دق هنأل كلذ لعفي نأ ىنبجعي الف الإو ،اهيف هلعجيف

 ييف هملس ام نايض ىلع هقحلي نأو دبالف كلانه إهنمثل لاملا كلذ نم هميلست
 . ملعأ هللاو .فالتخالا ىنعم حبرلا نم هيف نوكي

 ريغ نيذلا ةلبقلا لهأ نم هريغو ناينابلا ةكراشمزوبت لهو : ةلأسم

 ليبسب ناينابلا همهارد يطعأ نأ يل له مهارد ناكو { ميتيل بستحا اذإو تاقث

 ؟ميتيلا يلو دنع نم هتذخأ يذلا حبرلا يف ينمزلي ام زجي مل نإو ،ةبراضلملا

 كلذكو ٠ عويبلا يف داسفلا بورضو ٠ ابرلا نوقتي ال مهنأل هوركمف : لاق

 زاجأ ضعب دوجوم كلذ زاوج يف فالتخالاو .ةلبقلا لهأ نم نمؤي ال نم
 . هرك ضعبو زجي مل ضعبو

 ميتيلا امأو { هب هلوقأ ام هلف كلذ نم ءعىش لطاب ملعي ملام ىضم اميف امأو
 نإ هلف حبرلا يف امأو . ةبراضموأ ةنامأ هيلع نمؤي ال نم هلام نم يطعي الف

 .كلذ هل لصح

 يف هب ليق دق امم ةثالثلا ليواقألا هذه لك : سيمخ نب دعاج خيشلا :لاق

 ، نسحلا يبأ خيشلا عماج يف هاندجو ام ىلع قافنلا لهأو ةمذلا لهأ ةكراشم

 لكأو مارحلا بانتجا ىلع نمؤي ال يذلا ناك اذإ رثكألا وه ةيهاركلاب لوقلاو
 امل لحلاو ، هنع هب بيغب هنم ائيش وأ كلذ يلي يذلا وه لطابلاب سانلا لاومأ

 . حصالا وه همارح هعم حصي ىتح حبرلا نم هيدي ىلع نوكي

 حصالاف هنم ءىشب الو هنع هب بيغي ال هنأ وأ نومأملا هيلي يذلا ناك نإو

 . فالتخالا نم رثألا هب ءاج ام ىلع جراخ ريغ ناك نإو ةيهارك الب اهزاوج
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 نأ دعب هنع اذه يف هاندجو دق ام ىلع لاق دقف هللا همحر ديعسوبأ امأو

 عضاوم ىلع فالتخالا نم اذه يف هولاق ام ىلع لدعلا لهأ بهاذم ىكح
 مارح يل نيبي الو ةيهارك هلك هنأ نيدلا يف ؤفالخلا لهأ ىلع هدر يف ةيهاركلا

 لاح لك ىلع هلل دمحلاو .هلوق ىلع ديزم الو هلاق ام قحلاو ، ملعي ىتح هنيعب

 . كلذ يف رظناف
 هلايب ةبراضملاو حيحص هيلع نمؤي ال نم يطعي ال هنأ ميتيلا لام يف هلوقو

 . ملعأ هللاو . هيلع نارسخلاو هل حبرلاو زئاج ليقو ؤزوجي ال ليقف اهيف فلتخ

 تحت ناكوأ ةقث ديزم هذخأ حبرلا نمل ميتيلا لام ذخأ نميفو هنمو : ةلأسم

 . هسفن ىلع هنايض دقتعا هذخأ امل هنأل ضرقم نم ضرق نود هسفنب هذخأو هدي

 ريغ ببسب وأ 7 ةنامأ هدنع ناك كلذ يف ايدعتم هريغ لامب رجت نم نإ :لاق

 ءانع هلو هبحاصل لاملاو حبرلا لوقو هيلع نايضلاو هل حبرلا لوق بصغلا

 .لثملا
 ىفوأ مث لاملا كلذ ىلع ةين هيف مدقي نأ ريغ نم هسفنل ائيش ذخأ نم امأو

 ملو فالتخا هيف يناثلا ىنعملاووجرأ ام ىلع هل حبرلاف لاملا اذه نم نمثلا

 . نيدلا يف لمعتسا ام ىلوأ طايتحالاو حيجرت ينرضحي

 ىلع ةقثلا دي نم لاملا اذهه هذخأ ناك نإ :سيمخ نب دعاج خيشلا :لاق
 ىضم اميف فالتخالا هيف ام ركذب همكح يف لوقلا ىضم دقف ش ةبراضملا ليبس
 . ةبراضم يطعي نأ زوجي ال امم ناك نإو ، قحلا لهأ بهذم يف هبزوجي امم ناك نإ
 نايضلاو هل حبرلاف ضرقلا هجو ىلع ناك نإو ،ميتيلل حبرلاو .هلثم رجأ هلف

 .ايهيلع
 نم لوق ىلعف ضرقم الب هدي تحت نم ضرقلا ةين ىلع هذخأ ناك نإو

 . هيلع نايضلاو .هل حبرلاف هزيجي
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 هيف ليق ام ىنعم هقحليف هيف جرخي نأ هبشي هنأكف هزيجي ال نم لوق ىلعو
 . ةرقلا ةين ىلع ال هدي نموأ ،هريغ دي نم هذخأ ول ام عضوم يف فالتخالا نم

 هلو . هبرل حبرلا ليقو هيلع ناضلاو هل حبرلا ليقف حبرف هيف رجتف بصخلا الو

 . ناضلا هيلعو هنم هؤانع

 ناك نإ عبار لوقو كلذ نم هؤانع هلو .ءارقفلل حبرلا نأ ثلاث لوق يفو

 ةقفص يف لاملاب ى رتشا ناك نإو ،هبرل لاملاو هل حبرلاف ،هسفن ىلع ىرتشا

 ، دوقنلا نم لاملا ناك نإف سماخ لوق ىلعو {هؤانع هلو هبرل حبرلاو لاملاف عيبلا

 خيشلا هاكح دق امم لوقلا اذهو ،هل حبرلاف نزولا وأ ليكلاب لثملا هيف كردي امم وأ

 . ليواقألا هذه نم همدقت ام رثأ ىلع موقلا نع هللا همحر ديعس وبأ

 راص دق هيف هلوق نم اذه ىلع هنإف ،هربدتو هيف رظناف نسح هنأب هيف :لاقو

 نوملسملا هار ام ثيدحلا يفو نيملسملا نم قحلا لهأ بهاذم ةلمج يف الخاد

 كلذب هعوقو ناك اذإ عيبلا يف لوقلا ضعب ىلع جرخيو . هللادنع نسح وهف انسح

 . هبرل عيبلاو ادساف نوكي هنأ لاملا

 ليواقأ ةلأسملا هذه يف عدوملا نم ةعيدولا ىلع يدعتلا باب يف موقللو

 . ملعأ هللاو .ائيش هنم ركني ملو هللا همحر ديعس وبأ اهزاجأ

 اضعب ايهضعبل اغسو اذإ اكرتشي نأ نيكيرشلل زوجي له هتمو : ةلأسم
 اهضعبل اضوفو ،ايهنم دحاو لك هجاتحي ام عيمج نم هرخؤيو همدقي ام عيمجب
 ام ذخاي لك تويبلا يف يذلا ىوس ايبنيبوهف هاكلمي ام عيمج العجو ضعب
 ايهضعبل هاضوف ام ايهعسي له ،هباسنو هتاوكذو هفايضأو هلايعو هسفنل يهتشي
 . هبحاص ىلع هضقن امهدحأ ملعي ملام ضعب

 . ريثكلاو ليلقلا يف ايهنيب اتعقو نم نيب ناتزئاج ضيوفتلاو ةحابالاف : لاق
 . ةنانمطا وأ مكحب ايهنيب كلذ اضقني ملام
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 يناعم ىلع ينأل هلوق لثم اذه يف : سيمخ نب دعاج خيشلا :لاقو

 لاق ام ريغ 4 ايهنم كلذ حصي نميف لاح ىلع يل نبي الو . اجراخ هارأ باوصلا

 هللاو .زجي مل ايهنيب ةكرش نه يتاوللا ءامالا نم ءعىشل يرستلا امهدحأ دارأ هنأ الإ

 .ملعأ

 الك امهدنع نم ذخ انأو ةراجت يف ءاكرش نالجر ناك اذإو هنمو :ةلأسم

 ناكو امهدحأ تايف اهلك امهدنع نم ضبقلاو . هتذخأ امهدنع نم ائيش تدرأ

 ناك هدنع نم ضبقلا رثكأ ناك اذإ ،ايهنم يحلا هضبقأ نأ يل له قح ايل لع

 .ايهنم يضبق تقو يف ءاكرش ايهنأ الإ ،ابايغأ وأ اغلب وأ ،اماتيأ كرت تيمل

 نإ لاقف ۔ قحلا ضعب هضبقأ نأ تدرأو ى يح وهو هيلإ تلصو اذإ تيأرأ

 ؟ال مأ هكيرش هتضبق اذإ أربأ له 3 يل وه سيلف يكيرش تيبل وه قحلا اذه

 ام ببس نم ‘هتمذ يف نومضم قح نيكيرشل لجرلا اذه مزل اذإ :لاق
 ،ايل هيلع ام يموي نأ دارأو رخآلا هبلطف ى امهدحأ امف اهريغ وأ .ةراجت نم هذخأ

 نم هتصح هيطعي نأ هل لوق فالتخالا ىرجي اذه لثم يف نأ ملعأ هللاو ىعمف
 زئاجلا مهئالكووأ © كلذ ىلع ءاكرشلا عمجي ىتحزوجمي ال لوقو .ال هنومضم

 ذخأ . الودع مهتفرعم ىلع ةلالدلا يف دجوو مهفرعي ل نإو كلذ يف مهل رمألا

 نإو . مودعوأ نيملسملا ودعف موقلا نم اوناك نإو نيملسم اوناك نإ مهلوقب

 © تام يذلا كيرشلا اذه لاق نإو © هبر فرعي الام ةلزنمب هدنع نوكيف اومدع

 وه ام ،هكيرشل هنأ لوقلا اذهب يلتبملا اذه لدتساو & يكيرش تيبل لاملا اذه نإ

 . عساولا يف مهتغل ملوق لكلف همالك نم فورعم

 وه قحلا اذه نإ هلوق يف يدنع يذلاف : سيمخ نب دعاج خيشل ا : لاق

 ٥ ايإ هيفويو ٠ مهيلا هملسي ن أ د ارأ ي ذل ١ قحل ١ كل ذ ف ل وه سيلف يكيرش تيبل

 . هيف كش ال ايب هكيرشل هدارم نأ مهتغل يف هب فرعي نمم ناك نإ هنأ لوقلا نم

٢٣٨



 هملسي نأ اذهلو ،هرارقإ هيلع زوجي ام عضاوم يف مكحلا يف زئاج رارقإ وهف هب ايسو
 ىلع ىقبو .وه نم هكيرش مسي مل هنأ وأ .هيف رمألا لكشأ هنأ وأ 3زئاجلا رارقالاب

 .زوجي ال هب ىمسم ريغل وأ ،هكيرش تيبل هب هرارقإ نأل مكحلا يف زب مل هماهبإ

 هيف ذخألاو لكشم يكيرش تيبل هلوق يف هكيرشو ،حصي الو تبثي الو
 & ةثرولا نم بئاغلا وأ ، ىماتيلا ةهج نم عضوملا اذه يف هيلع ىوقأ ال ةنانمطالاب

 هضبق نمث دعب نوكيف اذه ىلعو ‘ ىضرلا حصي ملامو غلبلا ةيهارك عم كلذكو

 ىلع هرارقإ نم هلك كلذ نأل كلذك هب رقملا وه ناكولو .هدعب نم هتثرولو هنم

 يف هدعب نم هتثرو نع الو ، هكلم نع هليزي ال يل وه سيلف هلوقو 0 ىنعملا اذه
 امهدحأل هنأ هعم حصي ملو ،اعيمج ايهنم هضبق دق ناك نإو { هتوبث حصي ام عضوم

 نمو ايهنم دحاول وأ ،امهريغل هنأ حصي ىتح ايل مكحلا يفوهف امهل هنأ هعم حص وأ

 . هلقنت ةجحب الإ هتثرول همهسف تام

 ءاكرشلا عمجي هنأ ، نيملسملا لوق نم هيف جرخ ماتيأ ةثرولا يف ناك اذإو

 ملسو مهئالكو وأ 7 ماتيألا ءايصوأ عم هماقم كلذ يف ماق نموأ نيغلابلا نم

 لاح يأ ىلع هسفن نم ليكو هل ناكو بئاغ ةثرولا يف ناك نإ كلذكو . مهيلإ

 .لالض وأ ةياده نم لاوحألا نم ناك

 نم باغ نموأ & ءالكولا نم دحأ الو ءايصوأ . ىماتيلل نكي ل نإو .ةقث نوكي

 . نيملسملا تاقث نم مه ميقي ىتح مكاحلا ىلإ هرمأ عجر هتركذ ام ىلع ءاكرشلا

 رمألا هيلع زع نإو . ءىش نم تيمللو .هل هيلع ام يجلاو ئ مهيلإ عفديف ءالكو

 المع اذه ىلع مهل ناك نم نيب همسقي ن أ دارأو كاذه لشم ىلع نوكي ىتح

 وأ صالخ عضوم يأرلا نم هل هآر اذإ هزجي مل نم نود كلذ هل زاجأ نم لوقب
 لهأ همدهو . لدعألا ةفرعم نع فعضلا عم هيلإ لام هنأ وأ ٠ هريغب هيلع لدتسا

 ٠. هارحتف ةرابعلاف ةجحلا
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 نيغلابلا نم دحاو لك يطعي نزوي وأ لاكي امم هيلع يذلا كلذ ناك نإف

 هجو ىلع ،غولبلا دعب مهيلإ هعفدي ىتح مهل هظفحيلف ماتيألل ناك امو .هقح
 ءالكولا كئايلوأ ىلإ هملس وأ ،حلاصملا نم مهل نوكي اميف لدعلاب هجرخي وأ قحلا

 هملسي نأ هل زوجي ليكو هل ناك نإ بئاغلاو كلذل لهأ مه نيذلا ءايصوألاو

 ال امم ناك نإو هماقم هيف موقي نم ىلإوأ .هيلإ هيدؤي ىتح هظفحيلف الإو ،هيلإ
 انمث همسقيو هعيبي نأ لوق ىلع عساولا يف هل ناك نزولا وأ ليكلاب همسق كردي

 . هل زاج ةميقلاب همسق نكمي امم ناك نإ ليقو

 اينإ ناك نإو .هيلإ ملسي هل زاج هلام ءاضتقا يف ةقث يصو تيملل ناك نإو
 نم ءىش هيلع قاب هنإ ليقو © رغ ال هاياصو ذافنإو هنويد ءاضق يف هل ايصو هلعج

 مكحلا يف امأو 9 عساولا يف هيلإ كلذ عفد يف هيلع ساب الف اياصولا وأ كنويدلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا نم لدعلاب مكاح رمأ نع نوكي ىتحف

 ملو فورح وأ شورق ةثالث كلامل قح وأ نايض هيلع نميفو هنمو :ةلأسم
 ؟ال مأ يزاوغ وأ تايدمحمب كلذ فرصي نأ هل له صلختيل ةثرولا نيب مسقنت

 اذهف كلذل نمثلا وأ ذخألا يأر ىلع كلذ يف هعمجي نأ نكمأ نإ :لاق

 لدعلا نمثب هقح قح يذ لك ىطعأو .ةفصلاب مهفرع نكمي مل نإو هجو
 الف لدعلا نمثب اذه لثم يف هقح هغلبو ،هفيرعتل عيطتسي ال نم لكو .كلذل

 .وجرأ اميف هيلع قيضي

 نموأ ۔ءاكرشلا عمجي نأ هنكمي مل نإف : سيمخ نب دعاج خيشلا : لاق
 اذه ىلع نهنم صالخلا ىلإ لصي ملو مهيلإ نهملسيف مهماقم كلذ يف موقي
 زئاجلا ىضرلاب اوعمجي ملو هماقم لدعلاب كلذ يف موقي نمم هريغ الو ، مكاحب هجولا
 ىنعمب وه دارأو ،هريغ ءعىش ىلع الو انمث مهنيب ايف نهمسقو نهعيب ىلع
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 ضعب يف كلذ هل زاج هقح نهنم لك يطعيف © نمثلاب نهفرصي نإ نهنم صالخلا
 . ينبجعي يذلا وه لوألاو زوب ال ليقو لوقلا

 ىلإ ليمت يسفنف هئارب اذه ىلع ةمسقلا لجأل هيلع ام نمث يطعي نأ امأو

 نكي مل اذإ } هيلع فالتخالا ىنعم لوخد زاوج نم ىرعتي هنأب ىوقأ الو ، عنملا
 ريغلا زاوجب ليقو اهريغ اهب ذخؤي نأ عسي ال يتلا هوجولا نم شورقلا هذه هيلع

 . ملعأ هللاو .لاح ىلع نهل همدع عم اضيأ كلانه نهنع

 تناكو ،ةرصبلا يف هل اهعيبأل ةعاضب يناطعأ لجر يفو هنمو :ةلأسم

 ناكو ،تفيعض هريغب اطولخم ابهذو ساحن اهب اشورق فرصلا اهيف ةرصبلا

 { ةرصبلا فرص نم مهارد ديرت نم طعأ هل لاقف فرصلاب املاع ةعاضبلا بحاص

 نمث ىوست ال انل يتلا مهاردلا تناكو ،نميلا نم اشورق نهضوع نوكيلو

 اينإو ةرضاح مهشورق نوكتول نإ مهيلع اهانفرص نيذلا موقلا ءالؤه شورق
 ؟كلذ يف ينمزلي اذام ةعاضب اهب او رتشبلو } ربصلا لجأل كلذ يف اوبغر

 اذإ ينعسيأ اننيب يتلا ةدايزلا نمثب طيحأ ال تنكو مهل ينمزلأ اذإو

 . مهل ينمزل امم هتي رتشاو .ائيش مهتيطعأ

 نأل هرصبأ الاكلذ ىلع ،هل لاملا بحاص طيلستب روذعم هنإ لوق :لاق

 هيلع موثامو { هلطاب ىلع مولمل هنإ الك اذه ىلع رذعي فيكف لطاب هلعف نم كلذ

 . هنم ىلاعت هلللا ىلإ ةبوتلا

 لوقلاو ،لاح ىلع ال هبرل ناضلا نم يأر ىلع رذعلا هل جرخي ينإو
 نم فالتخا اذه ىلع لثملاب ةصصاقملا وأ لحلاب هصالخ يفو ديعب ريغ هنايضب

 . ملعأ هللاو .لوقلا
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 هذه ىلع مهارد يدنع نم ديري لجر ىلإ لصو ١ ذإو هنمو : ةلأسم

 كنكلو . شورقب مهارد كيطعأ ام هل تلقف . ىلوألا ةلأسملا يف ةمدقتملا ةفصلا

 ارمت نهب ى رتشاو نهذخأف هريغ وأ ،رمت لثم ةعلس نهب رتشاو مهاردلا هذه ذخ

 ي ذلا رمتل ١ ضبقيل هتلكو الجر هعم تلسرأف يدنع لصوو . هبكرم يف هيلإ لمحو

 ؟ةقث ريغ وأ ةقث ناك يليكو يل هارتشا يذلا هبكرم يف هدنع

 يف نهو ةرصوق .اذكو اذك تصلخ كمهارد بكرملا بحاص لجرلا لاقف

 . يليكو نهسملف هبكرم يف نهو نمهايإ هارأو ، هبكرم ىلإ يليكو هبحاصف يبكرم

 انأ اهانعطق دق ةميقب اذكو اذكب رمتلا اذه تلبق لجرلل يليكو لاق مث نهيلإ رظنو

 ي رتشملا لبقف انل ى رتشملا رمتلا ىري نأ لبقو ،يليكو هدنع ريسي نأ لبق .هايإو

 ؟اذه لثم يف ينمزلي ام كلذ

 امأو .لوهجم هنأل زوب الف هل ملعلاو هيلع فوقولا لبق عىشلل عيبلا :لاق

 ىلع عقو هب كسمتلا زوب ال لوألا دقعلاف هتركذ ام امأو زئاجف هيلع فوقولا دعب

 . ةنسلا ةفلاخ

 زئاج كلذف ةقث ريغوأ .ةقث ناك كليكو هضبق ام دعب اتمماتت اذإ امأو

 ةعلسلا ذخأ نملو ،هل ةارتشملا اهبحاصل ةعاضبلاف لوألا عيبلا ىلع امتقرتفا اذإو

 عيبلاب هيلع ةعابملا ةعلسلا بحاص هذخأ يذلا نمثلاب تباثلا هجولا ريغ ىلع

 . ةعاضبلا باهذ دعب اهنيب زوجيو دسافلا

 & عيبلا ضقنب ضعب ايهضعبل افرتعاو ،كلذ دعب امماتتاذإ هريغ :لاق

 ناك نإ سيمخ نب دعاج خيشلا لاق :لوق ىلع ةمماتملاو .ايرب دقف ايرابتو هداسفو

 ليكولا ناك زئاج عيبلاف هب هرمأ وأ ءاضيأ عيبلا يف هلكو دق ضبقلا يف ةلاكولا عم

 . ءاوس هلكف ال وأ ةقث ريغ وأ ةقث
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 سيلو .زوجيف همتي نأ الإ زجي مل عيبلا نود ضبقلا يف هلكو اينإ ناك نإو
 ام هيلإ رظني وأ { هيلع اقفتي نأ لبق هرصاوق يف رمتلا اذه ىلع ايهنم نمثلا عطق

 .هب ايضرو هامأ اذإ . همرحو عيبلا دسفي

 رصاوقلا هذهف ، عيبلا هنم ناك يذلاوه ليكولاف هلاوس نم اذه ىلعو

 اهبر ىنعأ ايهنإ اهركذ يتلا ةميقلاب اهترضح يف اهيلإ ايهنم رظنلاو اهيلع فوقولادعب
 اذه ىلعو { ايهنم اهيلع ىرج عيب دقعل ركذ ريغ نم اهاعطق دق اهل ي رتشلملاو

 يف ام رهاط ىلع هارأ ال ينإف هركذ ام ىلع عيبلا اذه يف لوألا دقعلا عضوم نياف

 6 ايهنم كلذ ناكولب الك اهل عيبلا دقع بجوي ام اهنمثل عطقلا لهو ادبأ هلاوس

 نم اذه لثم عيب يف لوقلا زوجي ال ليقو ،لوقلا رثكأ يف ىضرلا ىلع زاجل هامتأو

 هنأب هيف ليق نإو ‘هضقن قحلاب هل نمم ضقنلاب ةلعلا هلخدت امنإ هنأب تالوهجللا

 ال هنأ الإ ضقنلا عم حصي الو تبثي ال هنأ ىنعملاف ءايشألا نم ريثك يف زوجي ال

 هيف زوبحت الو ىضرلا ىلع كلذك هيف لوخدلا عيب ال يذلا مارحلا قيرط نم زوجي

 . حصألا وه كلانه هيلع الو }ةمماتملا

 لاح ىلع ادساف ةفالغ يف رمتلا اذه عيب ناكل الوهجم كلذ ينعأ ناك ولو
 هزاوجو لوهجم وهف هفورظ ىلع فقو نإو ۔ىري ال ناك اذإ .ةلاهجلا هقحلت امم ال

 ضعب يف جرخيو ،هضقن ةلاهجلاب هل نم عيبلا ضقني ملام دوجوم نيملسملا ىلع

 اهضرعو الوط برعو رصاوقلا هذه يف ضعب ىلع فقو,اذإ هنإ لوقلا
 عيبلا نأ هل هدح رمتلا نم فورعم فون نم اهنأ ىلع كلذ ىلع هنم اهارتشاو
 .كلذك جرخ اذإ ،تباث

 نوكي نأ ىلإ بجعأ لوألاو كلذك عئابلاف يرتشملا يف اذه تبث اذإو
 نب دمحم نعرثألا يف كلذكو ،رمتلا رظني ملو ،كلذ ى رتشا ناك اذإ ضقنلا هل

 ليكولا لوق نم اذه ىلع عيبلاو نيملسملا ءاهقف نم هريغو هللا همحر بوبحم

 هظفل ةهج نم ضقنلا عم اضيأ هتوبث يف فلتخمو ، ىضرلا ىلع هب سأب ال هظفلو
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 يف هضقن يف ةجحلا هل نم مكحلا يف هل يرتشملا لوبق دعب همتي ل إ هدقع يف

 . ملعأ هللاو . كلانه هيف هل نوكي ام عضوم

 نالفل فلسلا اذه نأ هيلع دهشأو افلس الجأر فليأ لجر نهو : ةلأسم

 فلسلاب هل هدهشأ يذلا لجرلا بلطو ،تام وأ فلسملا باغ مث هريغ لجرل

 اهيأ ىلإ اولاق دقف تفصو ام ىلعف ؟فلسلا هيلإ ملسي نأ .هل له فلستملا ىلإ

 .هب هل رقأ نم ىلإ فلسلا عفديلف تام دق فلسملا ناك نإف ءىرب دقف عفد

 هعفديلف .اعيمج اتومي نأ الإ ءىرب دقف ايهنم يحلا ىلإ هعفد وأ لاق هب هل دهشأو
 . ملعأ هللاو .فلسلاب هل رورقملا ةثرو ىلإ

 نوكي نم ىلع هل فلستي الجر لسرأ نمعو ير اوحل ١ يب أ نع : ةلأسم

 هفلست نأ كيلإ نالف ينلسرأ هيلإ لوسرملل لوسرلا لاق اذإف ؤفلسلا مسا

 نالف ينلسرأ لوسرلا لاق نإو .لسرملا ىلع فلسلا مسا ناك امهرد .اذك اذك

 ،اذه ىلع لوسرلا ىلع فلسلا مسا ناك مهاردلا نم اذكو اذك هل ينفلست نأ

 . ملعأ هللاو .اذه ىلع ضرقلا كلذكو

 :ناديبع نبا : ةلأسم

 ناك اذإ © رتبلا سولفو تاخاشلاو تايراللاو تايسابعلاو تايدمحملا يف
 وأ ةرياب وأ ٠ ةفياز هل لاقن دحأ نم ي رتشي نأ دارأو ٠ كلذ نم ءىش هذلنحع دحأ

 . ةقث ريغ وأ . ةقث لئاقلا ناك صالخ ريغ هذه

 مهاردلا بحاصل زئاجو ةقث ناك ولو ةجح نوكي الف دحاو لوق امأ :لاق

 . ملعأ هللاو . ةفئاز اهنأ لدع دهاش دهشي نأ الإ همهاردب ي رتشي نأ
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 : ىحبصلا :: ةلأسم

 رثكأ وأ لقأ وأ ،مايأ ةثالث ةريسم نم هدلب ريغ نم الام ى رتشا لجر يف
 اهب ماقأو .روكذملا لاملا اهنم ى رتشا يذلا دلبلا ىلإ لاملا بحاص لجرلا راس مث

 كلت يف لايب كايإو نحن ،ضياقتن نأ ديرن هل اولاقو ،سانا عم لجر ءاج مث ةدم

 بيرغلا لجرلا مهل لاقف دلبلا كلت نم رخا لف نم ةاقسم رخآلا لاملا نكل دلبلا

 نإف ناصقنلا نم ةدايزلاو داسفلا نم حالصلا نوفرعتو دلبلا باحصأ متنأ

 مل لجرلاو حالصلا كل رظنن نحن معن هل اولاقف ضايقلا اذهب احالص يل متيأر
 . لاملاب ضايقلا ىلع ايهنيب اولصف مهنا مث .دلبلا كلت يف ةليصالا ةميق فرعي

 مث 6رارقالاب بتاكتن نأ ديرن بيرغلا لجرلل اولاق مث ضورأو ايه يذلا ءاملاو
 سانا هءاج ةليلق مايأ دعب مث شرارقالاب اوبتاكتو بيرغلا ينعأ بتاكلا ىلإ هولمح

 نإو ۔كلايب انالف تضياق كنأ انغلب هل اولاقو بيرغلا ىنعأ دلبلا كلت نم

 لاحف ،نبغلاب فراع دلبلا نم يذلا ضياقملاو اناموت نيثالث ردق انبغ كيلع
 رمألا اذه يف انخيش ىرت ايف ، هبراقأ دحأل لاحلا يف بيرغلا نم هذخأ يذلا لاملا

 ؟بيرغلا اذه ىلع عيظفلا نبغلاو ةسلادملاو لجرلا اذه ىلع عقو يذلا

 نم هلام جارخإ يف عرشلا هوجو نم ةليح وأ ،مكحلا هوجو نم قيرط له
 ؟ال مأ هيلع تعقو ىتلا ةرورضلا لجأ

 ضابقلا اذه هضقن يف هتجح ضياقملا بيرغلا اذهل نأ يدنع ىذلا :لاق

 رهاظ يف امأو مارحلاو لالحلا يفو هللا نيبو ،هنيب ايف ةيراجلا ةسلادملا لجال

 ليبس ريغ ىلع ر رارقالا عوقوو ،هلدب ذخأ يذلا هلايب رارقإ هنم عقو ناك نإ مكحلا

 اذهف لدبلا لوبق ليبس ىلع هرارقإ ناك نإو ،ةعجر هل ىرأ الف ةلقانملاو ضايقلا

 . يدنع ايف هتجح لطبت ال

 اذه قحلي نأ تفخ امهيلع هتوبثب مكاحلا مكحو اتباث رارقالا اذه عقو نإو

 ذافنإو حالصلا رظن مهنم بلط نيذلا دلبلا لهأ هباصأ يذلا نبغلاب بيرغلا
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 الإ مهف بحأ الف روجلا وأ فيحلا اودمتعاو ،كلذ اوئطخاف نيضياقتملا نيب لدعلا

 قحلا نع اوليمت الو ، هيلع مهلاخدإب نبغلا نم بيرغلا اذه باصأ امع صالخلا

 لصألا ناك نإ اهليحم عفنت ال نأ فاخأ نبغلا هل نم ةلاحإو .نيدتهم متنك نإ

 . تباث ريغ

 نبغلا نمث موزل نم ليحملا دعبي مل ةلاحالا توبثب مكاحلا مكح ناك نإو
 . ملعأ هللاو .هلك اذه يف يدنع ام بسح ىلع عقاولا

 ةنالفاي تررقأ اذك لاقف ضايق يف نيتأرما نيب رضح نميفو هنمو : ةلأسم

 ليبس ىلع اذه ناك نإف معن تلاقف ،لاملا تيبل كل ايف ضايقلا اذه تددر نإ

 ليبس ىلع ناك نإو © نيملسملا دنع لطلابلا حصي الف لطابلا هجولاو راظحلا
 اذه يف رمألا باغ نإو .هب ءافولا بجاولا نم رذنلاف هللا ىلإ برقتلاو رذنلا

 . ملعأ هللاو . فوقوم كوكشلملاف

 كلذكو ،“ضعبب اهضعب عيب زوجي الف سنج ناهداألاو هنمو :ةلأسم

 .فالتخا كلذ عيمج يف كادوألا
 نم دقنيو برشيو لكؤي اييف الإ هيلع عمتجي ال ابلا نإ ضعبلا : لاق

 . ةضفلاو بهذلا امهو نيدقنلا

 لوكأملا اذع ام هنعو ةئيسنرجحب رجح عيبزوجي ال : ديعس وبأ :لاق

 . ملعأ هللاو . هيف فلتخغ دوقنلاو بورشملاو

 فلتخح دحاو سنج نم وهو . ضعبب اهضعب بايثل ١ عيبو هنمو : ةلأسم

 نم لاقو . هفونص تفلتخاولو زوجي ال لوقلا ضعب يف :ديعس وبأ :لاق

 اذإ تقفتا ولو زوجي لوقو تقفتا اذإ زوجي الو ‘هفونص تفلتخا ولو زوجي :لاق

 . ةدايز الب بوثب بوث ناك
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 يف انمدعال رثكأو نيبوثب ثوثزاج بوثب بوثزاج اذإ :ديعس وبأ :لاقو

 . ملعأ هللاو . ةلقأ ةميقلاو حالضلاو ريخلا يفو ةلدأ راثألا

 ال امم ههبشأ امو طرقلا ةرمثو تقلاو هكارد لبق فلعلا عيبو هنمو : ةلأسم

 هللاو . برشيو لكؤي اميف عامجالا اينإو ،ابرلا نم هنأ عامجالا ىلع جرخي ال لكؤي

 . ملعأ

 ةئيسن ةدايز الب هلثم كوكمب رمت وأ { ةرذ وأ رب بح كوكم عيب زوجيو : ةلأسم

 ليحتسي هنأو ، عيب ريغ انه نأ ىري لوقلا اذه بحاص لعلو لوقلا ضعب يف
 هب لاق نم أطخي الئل تنيب اينإو هريغ ىلع لمعلاو .هب اولاق ام لقأ اذهو اضرق

 . ملعأ هللاو . هلعفو

 مأ لحيأ ةئيسن اساحن اسلف اذكو اذكب ةضفلا ةيراللا عيبي نميفو : ةلأسم

 ؟ال

 دوقنلا نم ساحنلا سولفلا لعجي نم لوق ىلع كلذ زوجي ال :لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ زيجي هلعلع اضورع اهلعجي نم لوق ىلعو

 :ناديبع نبا : ةلأسم

 اليخ اهب هارتشاف حبرلا فصنب اهب براضيل مهارد لجرل ملسأ لجر يفو

 اهب بكري نأ هرمأي مل هنإ مهاردلا بحاص لاقف تفلتف ،رحبلا اهب بكرو اعاتمو
 ؟ال مأ هقح هل نمضيأ رحبلا

 نم نذإب الإ هتبراضمب رحبلا بكري نأ هل سيل لوق كلذ يف فلتخي :لاق

 نايض الو ،رحبلا يف اهب رفاسي ةعاضبلا كلت لثم ناك اذإ كلذ هل زئاج لوقو اهبر
 بكري افورعم براضملا ناك اذإ لوقو لوقلا اذه ىلع تفلت نإ اهيف هيلع
 . ملعأ هللاو . عاتملا بحاص نذأتسي مل ولو رحبلا بوكر هل زئاجف رحبلا هعاتمب
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 هتبراضم مهارد يف دجووأ ،هتبراضم نم مهارد ض زتقا اذإ براضملا يفو
 ةقث كلذ ضبقي نأ هيزجي له هنم بيطأ هناكم ضوعو ،هسفنل هذخأف افئاز ائيش
 .هيلإ اهعجري مث اهبر نود

 كلذب هفرعيو © ةقثلا نود مهاردلا كلت مهاردلا بر ضبقي هنإ :لاق
 لاو .هرمأ كلمي ال نمل قحلا ناك اذإ ةقثلا ضيبقت زوجي امنإو .هب ىضريو
 . ملعأ

 ايبو مهاردلا نم كلذل هذخأ ايب براضي نأ براضملل لهو : ةلأسم

 ؟ال مأ ةرم دعب ةورم اهيف حبري

 امو ةرم دعب ةرم اهيف براضي نأ هلف ادج لاملا بر هيلع دجي مل اذإ :لاق

 جاتحي حبرلا نإ لوقو دعب نمو لبق نم هيلع اقفتا ام ىلع ايهنيبوهف اهيف حبر
 . ملعأ هللاو .ناث رمأ ىلإ

 :ناديبع نبا : ةلأسم

 هل لحأ زونكو بارجب هءاجف لجر ىلع افلس رمت ةيرجأ ةسمخ هل نميفو
 ؟ال مأ افازج هقح نع هنم هذخأ

 . ملعأ هللاو . كلذب ىضر اذإ كلذ فلسلا بحاصل زئاج :لاق

 : ىحبصلا ةلأسم

 ؟ال مأ زوجي فيصلا ىلإ وأ ضيقلا ىلإ فلسلاو
 الوقو الجأ فلسلل ناتبثي ةدم ضيقلاو ةدم فيصلا نإ لوق :لاق

 . ملعأ هللاو .رهشألا ةدملا نإو ،هناتبثي
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 :يلمازلا ةرركم :ةلأسم
 ايب ةميقلا هنع ذخأي نأ هل له بحلا رسعأو بح ىرج رخا ضرقأ نميفو

 ؟ىوسي
 ريغ ىلع اقرتفا اذإو ؤكلذ اهتقو يف ةميقلا هل ملس اذإ زئاج :لاق

 . ملعأ هللاو . ناك ايك هضرق عجرو تلطب اهميلست

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 لجر لاملا اذه ىعدا مث هزاحو ٠ الجر هب ضياق دقو لام هدي يف نميفو

 مكحلا فيك هقحتساو . يعدملا فلحنف هيلإ اهدرف هدي يف ناك نم نيمي ىلإ لزنو

 ؟امهنيب
 هللاو . هب ضيوق نم هب كسمت اذإ لودعلا هموقت امل هتميق همزلت :لاق

 . ملعأ

 : هللا همحر حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 هللاو .زوجي ال لوقو 5 ةمماتملا ىلع زوجي لوق لاق ةلاحفلا ءانط يف لوقت امو
 . ملعأ

 : هللا همحر حرفم نب دمحأ :ةلأسم

 انهر هنم نهتراو نيمض فلستملا ىلع نمضو افلس رخآ فلسأ نميفو

 . فلسملا قح بهذي له هدي نم بهذو نهرلا عاضو
 هللاو .هل نمض نم ىلع فلسملا قحو بهذ دق نيمضلا قح نإ :لاق

 . ملعأ

 :بيبح خيشلا : ةلأسم

 نأ ىلع ءارشلاو عيبلا يف هريغ كرشي نأ دارأ اهعيبي عيالس هدنع رجات ينفو
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 رخآلا ملس امولعم انمث ايل دقع اذإف 5ايهنم ضارت نع مولعم نمثب علسلا انمثي
 ام ىلع اهب ي رتشي نأ ىلع ءارشلاو عيبلا بحاصل اهعفد مهارد نمثلا كلذ لثم

 نم هللا قزري ام ىلع اطولخم نوكيو ، عيمجلا فلسلا عيبيو علسلا نم دارأ

 ؟لحي له رثكأ وأ لقأ وأ افالتإ وأ افاضيإ ايهنيب عيمجلا نم حبرلا

 لك نم علسلا يذ نم ةكرشلل ديرملا ىرتشاو } ةعلسلا انمث اذإ ايهنإ : لاق

 ال ةزئاج ةكرش هذه اذه ىضرو علسلا وذ هبجوأو مولعم نمثب هيلع اقفتا ام ةعلس

 .افالتخا اهيف ملعأ

 وأ رثكأ وأ ، علسلا ةميق لثم ةكرشلل ديرملا ملسو ،علسلا نمث افرع نإو

 . ملعأ هللاو . هيف فلتخي امم اذهف حبرلا نمو كلذ نم هيلع ناقفتي ام ىلع لقأ

 : يلمازلا ةلأسم

 قحلا هل يذلا بلطو ،لجاألا لحف مهاردب زرأ بح لجرل عاب نميفو
 لحأ هريغ زرألا نم سنج نموأ هلثم زرأ بح هاضقف مهارد هدنع نكت ملف هقح

 ؟ال مأ كلذ

 ضعبو هزاجأ ضعبف نيملسملا نع فالتخالا كلذ يف ءاج دق :لاق

 هذه ىنعم ىلع دحاو سنج يدنع زرألاو عاب ام سنج نم ىضتقا اذإ .همرح

 . ملعأ هلللاو . ةلأسملا

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 يذلا فلتأ امهدحأ نإ مث ةبادب ةباد لداب وأ لامب الام الجر ضياق نميف

 ؟ال مأ ليدبلا فالتا دعب ةلاهجب هذخأ اهيف ريغ رخآلل له هبحاص نم هدي يف

 . ةميقلا مأ لثملا هل تبثيأ ريغلا هل تبث نإو

 ريغ ال لوقلا رثكأف ليدبلا فلت اذإو عيبلا نم برض ضايقلا نإ :لاق

 ايف هيلع سيلو ةصاخ لوصالا يف ىورشلا هيلع طرتشي مل اذإ ريغلا هل لوقو 5 هل
 . ملعأ هللاو . لثملا ايهيف هيلع نزويو لاكيو ىورش نزويو لاكي
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 اغلاب ادلو فلخو تام لجر يفو انباحصأ راثأ يناعم نمو : ةلأسم

 عموهو ، يل سيكلا اذه نإ لاقو لجر ءاجف هيبأل اهنظي مهارد سيك فلخو
 © اهتدئاف فصن هيطعي ةنس لك ثبلو . ةبراضم هنم اهذخأو هقدصف ةنامأ كيبأ

 ؟ال مأ ىعدا ام حصي مل اذإ ،ةدئافلا نم ذخأ ام در هيلعأ مكحلا ىلإ اعجر مث

 سيكلا يف هل سيلو ، ىعدا ام هل حصي مل اذإ ةدئافلا در هيلع نإ :لاق

 . ملعأ هللاو .ءىش

 هيلإ عجر مث ةبراضملا ليبسب مهارد ادحأ ىطعأ نميف ثدحو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذ هلف عاتملا نم ائيش اهب ي رتشي نأ لبق ،همهارد ذخأ ىلإ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ضعب ىلإ يطعملا رفاسو ، ةبراضملا ليبسب مهارد دحأ ىطعأ نميف

 ٥،بحوأ زرأ لثم اهب ى رتشا مهارد هدنع تلصح اذإو كانه ثكمو .ةنكمألا

 لهف ايهنيب يذلا لوقلا ىلع اهعيبيل هبحاص ىلإ اهلسرأو علسلا نم كلذ ريغو
 ؟كلذ زوجي

 نإو امهدحأ ضقني مل اذإ اصوصخو .ةبراضملا يف زئاج اذه :لاق

 فلتحغ هنإف لاملا برل ةبراضملا نم ءارشلا امأو هلثم رجأ ىلإ ريجألا عجر اضقانت

 وأ ، ةبراضم مهاردلا هذه ريجألل لاملا بر لاق اذإ ةبراضملا ظفل امأو .هيف

 هللاو .اذك ىلع اننيب وهف ،قزر نم هللا ردق ام نأ ىلع ةضواقم وأ ةلماعم

 . ملعأ

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 هلو ي رتشيو هيف عيبي نأ هل نذأو هنم هضبقي ملو رخآ ىلع قح هل نميفو
 ؟لحي له ا ذك هحبر نم
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 .ابر هنإو زئاج ريغ اذه :لاق
 . ضبق ريغ نم ةبراضم لوحت نأ زوجي له ةنامألاو :تلق

 مدت ال لعلو نيملسملا راثأ ضعب يف ليق اييف ضبقي ىتح زوجت ال اهنإ :لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق نم كلذ ةزاجإ

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 3 مارح لوقو لالح لوق فالتخا هيف ةئيسن يزاوغلاب رفصلا ءارشو
 ةئيسن يزاوغلاب ةضفلا ءارش كلذكو ‘لالح دقنلا نم لوقي نم لوق ىلعو
 . ملعأ هللاو . هلثم

 : يلمازلا : ةلأسم

 ةعلس هنم ي رتشي نأ ىلع اذكو اذكب ةعلس هعيابي نأ دارأ ذإ فيكو

 لوق رثكأ يف يهف ،اذك ىلع ةينالفلا ةعلسلا ىفوتسي نأ ىلعاذكو اذكب

 اذإ امأو .لوقلا رثكأ يف ةمماتملاهيف زوجي الو ،ابرلا قيرط نم مارح هنأ نيملسملا
 .زئاج كلذف هذهب هذه هعيابو }ناتعلسلا ترضح ىتح عيبلا اذه نع اعجر

 . ملعأ هلللاو

 :ناديبع نبا :ةلأسم

 عوزجلاو باوبألاو باشخألا لثم يف لجرلا فلسي نأ زوجيأ فليلا يف لوقت امو

 . عرذ وأ نزوب ةفورعم ةفص ىلع راجحألاو

 زيجي يذلاو ، نيملسملا راثأ نم هتظفحام ىلع فالتخا كلذ يف :لاق

 ل اشخأل اكل ذكو ‘ مولعم ضرعو ] مولعم لوط ىلع عوزجل ١ نوكت كلذ

 . ملعأ هللاو .راجحألاو باوبألاو
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 هل سيلو ماتيأ هدنعو كله لجر نع نافلخ نب انهم هيقفلا لئس : ةلأسم

 اورهظأو ، ةبراضملا ليبس ىلع قوقحب سانا هيلع ىعداو .ةيصو الو ىصو

 لام نم مهل ملسي نأ كلاهلا خأ نم اوكشو { هنوعدي ام ىلع اهب نوجتحي اكوكص

 هيخأ لام نم مهل ملسي نأ هلزوبأ هل يصو الو . مهقوقحب ملعي الوهو .كلاهلا

 ؟ال مأ ائيش كلاهلا

 ريغ ىعدملا نم ىوعدلا هذه لثم تفصو ام ىلع يدنع اييفف :لاق

 مهاردلا نم كلاهلا هذخأ ام نأل ههجو ىلع اهب تأي مل ذإ كلاهلا ىلع ةعومسم
 عمو ،اهب براضملا دنع ةنامأ يه امنإو { هتمذ يف هيلع اقح تسيل يه ةبراضم
 يف تناك يتلا كلاملا توم دعب اهنيعبب حصت مل اذإو إاهفلتو اهءاقب لمتحي كلذ

 ةمدقم يه لاق نم مهنمف اهمكح يف ءاهقفلا نيب فالتخالا ىرجي امم يهف هدي

 اهضبق ةحص دعب اذهو اهدعب ثلاث لوق يفو اهعم ليق دقو ،نويدلا ىلع

 .اهتلاهجو

 لايتحال اهلبق نم ءىش اهضباق ىلع سيل هنأ لوقلا ضعب يف ىسعو
 مكاح ىلإ ليواقألا هذه درمو كاهظفح يف هنم ريصقت ريغ نم هدي نم اهفلت
 ال كلاملا ضبق حصي ملامو اهيف تبث اهنم ءىش نم هب مكح امم نيملسملا

 امأو هيلع هيعدي ام لبق نم كلاهلا لام يف ةجح ىعدملل سيلف لدع يدهاشب

 اذه يف اهب مكحي امم اهنأ يل نيبي الف هتافو دعب هيلع نوعدملا اهرهظأ يتلا كوكصلا
 . اماتيأ هتثرو ناك اذإ ةصاخ ىنعملا

 تحص دق هلبق نم ايصو نكي مل نإ ،هلام يف اليبس كلاهلا خأل ىرأ الو

 ملعي ل وأ ] نوعدم ا هاعدا ايب ملع هتلاكو تبثت مكاحل ١ لبق نم ليكو وأ . هتياصو

 هللاو . يل نيبي ام ىلع ةجح هيلع نيعدملل سيلو مقت مل وأ ةحصلا امل تماق

 .ملعأ
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 : ىحبصلا :ةلأسم

 مأ .ال مأ هل مهاردلا حبر نوكي تدازف هريغل مهاردب براض نمو

 ؟مهنم تذخأ نيذلا اهباحصأل

 { مهاردلا بحاصل لوق فالتخا حبرلا يفف هريغ لايب رجتأ نم نإ :لاق

 . ملعأ هللاو .تفلت نإ اهنايض هيلعو .حبرلا هل لوقو هانع رجاتللو

 هل لاق هضبق دارأ املف ارمت انم اذك اذك اناسنإ فلسأ نميفو هنمو : ةلأسم

 عفدأ انأ ةلخنلا هذه ةرمث ذخ وأ نزو ريغ نم رمتلا اذه ذخ فلسلا هيلع نم

 هاضقنا اذإ تباث ريغ فلسلا ناك نإو تيأرأ كل لع امم تنأ ينربأو اهب كل

 ؟ال مأ فازحجلا هيف زوجي

 يف زوجت ال ىتلا ةروجحلا ةدايزلا فوخ نزووأ ليكب الإ ذخات ال :لاق

 وهو افوزجم ائيش ذخأ اذإ امأو . ضقنلا اهب بجي يتلا ةلاهجلا لولح وأ فلسلا
 خيرايشوأ اقوذع ذخأ ولو ، كلذ هل لوقف سنجلا يف هقح لثمو .ةلقلا يف هقح ردق

 هلسيل لوقو } ىسع الو رسبلا نم عىش هيف نوكي نأ ريغ نم زيفق يف رادقم وأ
 الإ ذخأي ال لوقو ، ءاش ام هتميقب ذخأي نأ هل لوقف فلسلا ضقتنا اذإ امأو كلذ

 . ملعأ هللاو .اهدحو ةميقلا

 : يصورخلا سيمخ ني دعاج : ةلأسم

 نأ يتآلا ىلع طرشو ،هريغل ةبراضم الام هنم بلطي ناسنإ هاتأ نميفو
 نمضو ، طرشلا لبقف كيلع نومضموهف ءىش هباصأ نإو .رطخلا نم ملاس يلام

 لصو املف اهيف انويدم ناك دلب ىلإ هب رفاسو .هل بولطملا لجرلا ذخاف لاملاب
 ىلع نيتباث نايضلاو طرشلا ىرتأ مهنيد نع هوضاقتو {هؤامرغ لاملا ذخأ لاملاب

 ؟هب رفاسملا ذخآلا ىلع مأ هيلع لاملا بحاص ةجحو ،لايلل بلاطلا يتآلا

 نم هانفرع دق ام ىنعم ىلع ءاش ايهيأ ،هلام ذخأي نأ هلف اذه ىلعف :لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف نيملسملا لوق
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يطعملا اهبتكو حبرلا نم ءزجب ةبراضم مهارد الجر لجر ىطعأ اذإو
 . ملعأ هللاو .حبرلا ذخأ مهاردلا بحاصل زوجي الف هتمذ يف هسفن ىلع

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 نأ اهنم دحاو لك داراف > يلاله ةلخن هيخأ دنعو دازأ ةلخن هدنع لجر يفو

 . نمثلاب هاخأ لدابي

 تفرع اذإو الف الإو زئاج كلذف دحاو لام يف ناتلخنلا تناك نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . سنجلا ريغ نم ناك ولو ،اهناولأب لخنلا

 بيغي ناكو { ةبراضم الام لجر ىلإ عفد لجرو رثألا نمو :ةلاسم

 هل نكت ملو هيف رحتي ناكو دلب يف ىفوتف ،اهيف رجتي ىرقلا ىلإ جرخيو هتبراضمب
 هنإ هكرت ام مكح نأ رثكأ يفف اماتيأ فلخو اعاتمو هتعاضب هيف فلخو ، ةيصو

 اذإ هنإ ليق دقو ء ةنيبلا هب هل تحص ام الإ لاملا بحاصل ءىش الو ،كلاهلل

 كرت اييف هلام لثم لاملا برل ناك تام مث ةبراصم الام هيلإ عفد هنأ حص

 لوألا لوقلاو ، ةبراضملا نم هنأ هنيعب حصي مل ولو هليكوأ هنزو لثم براضملا
 .ملعأ هلللاو .حصأ

 كيرشلا توم دعب كيرشلا وأ براضملا رجحتأ اذإو : فنصملا نم ةلأسم

 توم دعب هلكأ ام هيلعو هدي نم فلت امل نماض هنإف لاملا فلتف هتومب ملعي ملو

 حبرلاو © لثملا رجأةدسافلا ةبراضملا ف لماعلا نأ نوملسملا عمجأو كيرشلا

 وأ ةحيحص ةبراضملا تناك رسخ اذإ لماعلا ىلع نارسخلا نأ اعمجأو لاملا برل

.لاملا ساسأ نم كلذع .هتنؤم عيمجو ءارجألاو ءاركلا نم لاملا ينعي امو ةدساف



 © كلذ رجأ ذخأي نأ هل هركيف لاملا يف هديب لمعي براضملا ناك نإ ليقو
 .هريغل نوكي ايك ذخأي نأ ساب الف هل تناك اذإ ةبادلاو لزنملا ءارك امأو

 هتصح ريغ لاملا ةلمج نم مهارد ةرشع رهش لك هل نأ براضملا طرش اذإو

 كلذ طرش ولو ،حبري مل ولو .ةرجالا جرحم جرخي ال هنال زئاج كلذف © حبرلا نم
 نايض الو ، طرشلا لطبي لاملا سأر نايض طرش اذإ براضملاو زجي مل لاملا بر

 نايض تبثي الو 7 ةبراضملا لطبتو نايضلاب هل حبرلاو نمضي لوقو هريغ لاق هيلع
 . ملعأ هللاو . ةبراضملا يف حبرو

 نكي ملولو نيدلا جارختسا ةبراضملا يف هيلع طرش اذإو هنمو : ةلأسم

 ىنعم نم جراخ اذه نأل ضوع الب ءانع هيلع تبثي نأ ينبجعي الف حبر

 انع نإف تلطب ضوع ةرجأ ريغب تناك اذإ ،ةرجألا ىنعم ىلإ اهتوبثو ةبراضملا

 . ملعأ هللاو .انع اييف هلثم هل ناك ريجألا اهيف

 ةكرش ةزاجإ ىلع سانلا قفتاو { ةبراضملا ةلي يبنلا زاجأ هنمو : ةلأسم

 ريغ ةرجأ اهنأ الإ زجحت ل اهزاوج ىلع قافتالا الولو ةنسلاب كلذ زاوجو ئ ةبراضملا

 . ملعأ هللاو . نيمأل ١ مكح همكحو ةراجالا نم برض يدنع يهو ‘ ةمولعم

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 ى رتشاو مهيف عابو ث ةبراضملا ليبسب مهارد لجر دنع نم ذخأ لجر يفو

 لاملا ريغ ، ةعلس هاطعأ نم دنع نم يرتشي نأ دارأ مث ،نامزلا نم هللا ءاش ام
 ؟كلذ هل له هحبرو لاملا اذه نم لوألا

 وأ ۔هلف حبر نم اهيف حص امو اهارتشا نمل اهمكح ةعاضبلا هذه نإ :لاق
 ءىشب هسفن بيطت نأ الإ عيبلاب هنم ةجراخلا ءىش كلذ نم قحلي ال هيلعف سكو
 © للا ءاش نإ بيط كلذف .اهحبر نم
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 هسفن ىلع ءارشلا دقع نأ دعب هل براضملا لام نم يرتشملا هملس امو

 ول نإ هلايب هلام هنم ي رتشي نأ حصس الو .هب دقعني ال عيبلا نأل نماض هل وهف

 وه امم اهنمث ميلست هل ينإف هسفن ىلع هدقع وهو فيكف ،كلذب ءارشلا دقع ناك

 وجرأ ال ام اذه هبحاص نود هب هل اموكحم امومضم راصو وه هنمض دق ايع هيف نيمأ

 الإزوجي ال يه ذإ ةفصلا هذه ىلع اهب ةبراضملا ةحص ملعأ الو 5 هل هزاوج

 . ةعتمألاب ال ريناندلاو مهارذلاب

 هعوجر اكردي ملو كلذ رمأ نم اهنيب ناك دق اميف اضعب اهضعب لحأ اذإو

 ءىش ىلع اعقو اذإ ايهنيب نآ ربلا عوقو دعب نم ايهيلع هتمرحب لوقأ الف هلصأ ىلع

 . ملعأ هللاو .زئاج هجوو مولعم

 دنع تيقبو ، ةبراضملا ليبسب مهارد الجر ىطعأ لجر نعو هنمو : ةلأسم
 هل ثدح مهاردلا هل يذلا نإ مث .اهب براضي ةدملا نم هللا ءاش ام براضملا

 اهنالطبب تلق نإو ،كلذ ببسب لطبت مأ اهلصأ ىلع ةبراضملا ىقبتأ كنونج

 ىلع اهيف هيدعتب اهل انماض ريصي تفلت نأ ىلإ اهب براضي براضملا دنع تقبو

 سلفأ وأ رثكأ وأ ،هلام عيمج قرغتست نويد هيلع تناكو انماض ناك نإو ،كلذ

 مهعم الخاد تلق نإو ،قوقحلا نم هيلع ام ةلمج يف الخاد نايضلا كلذ نوكي

 3 اهلهأل اهيف هيلع نايضلا راص يتلا دلبلا كلت ريغ دلب يف براضملا كلذ سلفأو

 ءىش هعم قبي ملو { هنم هل مهمزلام اوذخأيل هسالفإب ناضلا كلذ لهأ ملعي ملو

 .اهيف سلفأ يتلا دلبلا يف قوقحلا لهأ ضبق ام دعب نم

 لهأ نم دحأل تابثإ هيف حضو لام هلصأ وهو ] ءىش هعم ايقاب ناك نإو

 هبوني ايب هيف هصصاحيو تابثالا هيف ىقب يذلا يف نايضلا كلذ نوكيأ قوقحلا

 هضبقو ] براضملا ىلع ح هل نم عيمج ىلع هقحب عجري نايضل ١ بحاص مأ

 . هم
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 ثودح دعب مهاردب ةبراضملا توبث ىرأ الف يدنع ام بسح ىلع :لاق

 ةضقنتنم اهنإف لصألا ةتباث اهودب يف تناك نإو .هببسب هلقع ريغت لاحل هب نونجلا

 ىرجت ال ذإ مامتإ الو ؤ،ضفن هنم تبثي الف كلذك هلاح ناك نم نأل لقعلا ريغتل
 . م اكحألا هيلع

 نم اهنم فلت اميف هيربأ الف ناك ايك اهب ةبراضملا ىلع براضملا ىقب نإو

 هيف كلذ زاوج هل بجوم هجو ريغب هريغ لام يف هيدعت لجأل هدي ىلع نايضلا
 نويدلا رئاس عم هنم صالخلا همزليف كلذب هيلع نايضلا قلعت حص ايهمو

 هيلع ايهقلعت ةحص دعب ايهياوتسال هنم هل جرخ ال اهتلمج نم وه ذإ هيلع ةحلاصلا
 مكح يف ءادألا يف هنم مدقأ هريغ سيلو .قوقحلا رئاسك قح وه ذإ .مكحلا يف

 الإو ءافولا عيمجلل حص نإ ءاوسلاب عيمجلا مكح نوكي اينإو ءاضقلا

 . ءامرغلا ىلع نوكت ةصصاحلملاف

 فالتخالا كلذ ين انفرع دقف هلام يف هنايد ضعب نيد نويدملا تابثإ امأو
 يذلا لاملا نكي مل نإ ايكحو المع مهنم وجرأ اميف رهشألاو .فالسألا ءاهقفلا نيب
 نايدلا رئاسووهف هتابثإ نيح نم هيف هقح هل تبثأ نم دي يف تابثالا هيف حص
 ىف نايدلا رئاسل سيل نأ تابثالا كص يف بتك نإو هريغو ،لاملا كلذ يف عرش
 همسر يف هل تباثلا همكح نع كلذ هل زوحي الف هنم هقح ءافو دعب الإ لاملا اذه

 © نيبئاغلا نود نيرضاحلا هنايد قوقح ضعب يف نويدملا سلفأ اذإ امأو
 لام نم هل حص ام دحاو لك ضبقف اهيف مهنم هيلع ن اعفرلاو اهتحص دعب كلذو

 ©“كلذ نم هدي ف راص ايب ىلوأ مهنم الك نأ ءاهقفلا ضعب نع دوجوملاف ] نويدملا

 مل نإ ةصصاحملاب هوضبق اميف مهتكراشم مهروضح دعب نيبئاغلا نايدلل سيلو
 . قوقحلا عيمجب نويدملا لام في
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 يف جرخيف ملعلا لهأ نم هب لاق نم لوق ىلع مكحلا يف اذه تبث اذإو
 همكحك تباثلا نيملسملا ماكح نم مكاح لدعلا ليبس ىلع هب مكح اييف كلذ
 ىضم دق مكح هنأ كلذ يف ةجحلا لعلو ، نيدلا مكح يف هيلع مكح نم ىلع
 مكحل ١ ىرج نكي ل امو { هئاضقنا دعب هضقن ىلإ ليبس الف ىضقن ا ههجو ىلعو

 هب موقت ال ذإ ؤ ءىشب مكحلا كلذ سيلف لاملا كلذ يف هزاوجو ههجو ىلع هيف

 لاومألا هذه نم هعيب حص ام كلذك لاح ىلع هب ىلوأ ضقنلا لب اهس حصي ةجح

 وأ ، عبر نم هب ليق ام ىلع هنمث يف سكو نم هيف هب رومأملا هجولا فالخ ىلع
 هتدم مامت لبق ليجعتوأ كاهتبحر عم هنمث ةدايز بلط يف ريصقت وأ فصن وأ ثلث

 هوجولا هذه ذخأيف هيف ةفلاخملا هوجولا نم كلذ ريغ ىلإ همامتإ يف هل ةدودحللا

 نمثلا نارسك يف ةصاخ هتوبث حصي مل اذإ هي رتشم دي نم هدرو ، عيبلا ضفن تحت
 نم مهل حلصأ ةدايزلا سيلأ نويدملاو نايدلل كلذ يف حالص ياف هتدايز ةبجو عم

 . حيال ربن هناهربو حضاول هحالص اذه نإ معن هنم سأيي ملو تيحر ام اهناصقن

 . ملعأ هللاو . هلدعب لمعاو هربدتف هيف ل حضتا ام بسح يدنع ام اذهف

 هلام ايهنم لك زاحو نينس ةدم نم نيلايب اضياقت نيلجر يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ ريغلا ايلأ كلذ ىلع قافتالا عم ضايقلاب هلام ايهنم اضرلا ةحص عم هريغ

 ؟ال مأ هجولا اذه ىلع رييغتلا ين لبقي ضعب ايهضعب ىلع ةلاهجلا ءاعداو

 اضقن امهدحأل ىرآ الف نيضياقتملا نيذه رمأ نم تفصو ام ىلعف :لاق

 ايهيف سيلو ، عويبلا نم برض ضايقلا نأل هب ضياق ام در يف هبحاص ىلع
 . هب فالتالا مكح توبث هنم حصي ايب ضقانلا نم فرصتلا دعب ضقن

 يه فالتالا عم اهب ضقنلا هبلط عم اهايإ هاوعدف دعب ةلاهجلا اعدا نإو

 ضقنلا هنم لبقي الف اضرلا ىلع لاو ءارشلا دعب هفالنتإ نأل هنم ةعومسم ريغ
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 همكح يف وه ذإ ] عيبل ١ مكحك ضايقل ١ مكح نوكي ١ ذهو . مكحل ١ يف هدعب

 يأ ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأ : ىلاعت هللالوق كلذ ىلع ليلدلاو

 , نعمب ضايقلاو لادبتسالاو ءارش لادبتسالا هللا ىمسف ةلالض ىدهلاب اولدبتسا

 . ملعأ هللاو .دحاو

 :حور نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 تانامألا عئادوب فرعي ناك دقو تاراجتلا نم ائيش كرتو تام لجر يفو

 ىلعف . ةيصو ريغ نم تام هنإ مث ، تاراجتلا يف ةبراضم لاومألا سوءر ذخأيو
 ةعيدو وأ لام سأر دحأل هيف هنأ حصي ىتح هتثرول هدي يف ام عيمجف تفصو ام

 هنأ ملعي ىتح كرت ام ذخأي نأ هل سيلف ةعيدووأ لام سأر هدنع هل نأ ملع نمو

 دحأ هعنمي مل نإ هذخأ هل زوجي انهف اذه وه هنأو هدي نم عضي مل هنأو ،كرت دق اميف

 ةنيبب هل حصي نأ دعب الإ كلذ ىلع ةرباكملا هل لحت الف قح ةجحب دحأ هعنم نإف

 قلعتوأ ةفورعم ةميقب كلذ ةيش نونيبيو تيملا كرت ايف اذه ةيش ناب دهشت

 . ملعأ هللاو . هنيعب هيلع نودهشي فورعم

 : يلمازلا :ةلأسم

 يف هجولا فيك اميتي هكيرش امهدحأ ناكو امهنيب الاومأ اضياقت نيلجر يفو
 ؟كلذ

 ميتيلا نيبو هنيب ةعاشم لاومألاو ميتي هكيرش ضياقملا اذه ناك نإ :لاق

 هتبثي الو ، مكحلا يف لطاب يدنع ضايقلاف ميتيلا مهس اهيفو اهيف ضياقف
 لوقو . ينبجعي يذلا لوقلا ىلع لصألا يف لطاب هنالرخآلا ضياقملا فالتإ

 لوقلا ينبجعي انأو هيلإ عجار ميتيلا بيصنو ،ضياقملا كيرشلا بيصن تبثي
. ملعأ هللاو .لوألا



 يف ناك اذإ نهرلا هضقني ايك تابئالا !ا ضقني فلسلا يفو هنمو :ةلأسم

 ؟ال مأ فلسلا دقع

 ملولو {هيف هل تبثم تبثموه امب ىلوأ تابثالا بحاص لعجي نم لوق وع : لاق
 رئاسو هنإ لوقي نم لوق ىلعو نهرلا ةلزنمب هنأ يدنعف هنيد تبثملا لام ضقي
 . ملعأ هللاو . نهرلا ةلزنمب نكي مل عرش نايدلا

 :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 احيحص اهلصأ ناك اذإ ةبراضملا نأ نيملسملا راثأ نم هتظفح ام ىلع

 هيلع بجي اييف براضملا فلاخي ملو ، نوملسملا هب رمأي ام ىلع ةحيحص اهتدقعو

 نم حبرلاب همهارد ذخأ مهاردلا بحاص دارأو سانلا يديأ يف ةبراضملا رمأ يف

 هلام سأر هاطعأ ول هنأل مهاردلا نيع تباغ اذإ ،كلذزوبي الف براضملا دنع

 مهارد تعاضو ةبراضملا مهارد ريغ نم هدنع نم براضملا ىطعأ اذإ ينعأ

 اضيأ ةيطعلا زوجت الو ،اهايإ هاطعأ يذلا دنع نم اهذخأي عجري نأ هلف ةبراضملا

 نويدلا باحصأ لبقو .ةلاح تناك اذإ ليقو ، يدنع اميف لوقلا رثكأ وهو ،اهيف

 .اذه ريغ نم رمأب اهيف اولاتحي نأ الإ مهنم اهضبقي ىتح ليقو تتبث يطعملل
 . ملعأ هلللاو

 : سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم
 عيب زوجي ال ييف . لئاق هب تنأ اييف كل لثتمو .لئاس كل ينإف دعب امأ

 ةئيسنلا يف مأ ةئيسنو ادقن اروجحم اعيب نوكيأ ةقفتملا سانجألا نم ضعبب هضعب

 رجحلا ناكو ءاوس نكي مل نإو } هلصأو همرحت هجو ايف ءاوس ناك نإو ،دقنلا نود

 ملوأ & ريخأتلا ناعيابتملا دصق رثألا يف ءاج ايك ابر نوكيأ دقنلا نود ةئيسنلا يف

 ةرضخلا عيب زاوج نم رثألا يف درو ايب كلذ ساقي لهو ءاوس نوكي ال مأ هادصقي

 هيلع ركني ملو ي رتشلملا اهرخاف كاردلا ىلإ اهريخأت اطرتشي مل اذإ ،اهكارد لبق

 ؟قرف ايهنيب مأ عئابلا
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 ىلع هثودح ناك اينإ هلصأ نوك يف لوقلا نم اذه يف يدنع يذلاف :لاق
 هادع امو ،نآرقلا يف ءاج ام لمجمل نايبلا هجو ىلع حرص هنأكف ةي يبنلا ناسل

 لولعم لك.يف .سانلا نم هزاجأ نم ىلعف سايقلا هتهج نمم سانجألا عاونأ نم
 ىلع قفتاف اهتايئزج نم ءىش يف عنامل الإ اهتالولعم يف ىرجت نأ اهزاوجل ةلعل
 .ىرحأ عنملاب يه اهنم عىش

 ىلع قافتالا مدعو . ةلدألا يف قارتفالا دوجول ىرخأ يف يأرلاب فلتخاو

 .رصب ةوق هل نمل .رظنلا لحم يفوهف مرح ال ةمرحلا نوك ةحصل ةبجوملا . ةلعلا

 يف يأر ىلع وأ عامجالا يف عنملا نإف جرح الو { ةئيسنلا نع دقنلا نع جرخ ايمف

 يف .ابرلا هقحليو { عونلا ةهج نم عيبلا يفوه اينإ اهيف يأرلاب فالتخالا عضوم
 كلذك امهدحأ نالوق كلذ يفف كلانه نكت مل نإو اهنم يسانلا يف ةدايزلا عضوم

 يهف ةدايز مث نكي مل نإو هيف حصيف هب هل ةيمستلا نم هيلع قلطي نأ زوجي اييف
 . عضوملا اذه يف هدايق ىلع

 رخات اميف ةدايزلا مدعل ابرلا نم ال هناب هيف يناثلا لوقلاو هتببع لوألا يفو
 نأ اذه يف ىسعو . هداقعنل نوك مدعل هميرحت يف يضتقملا هداسفل خسفنملا هنكلو

 ساب الو هيف حصيف هب ىمسي نأ هيلع زوجت اييف هيلإ برقأ هنأل هب ىلوألا نوكي

 هل ارجح عنملاووه مكحلا يف دحاو ىنعم ىلإ ايهعوجرل مسالا يف هفلاخ نم ىلع
 ريخأتلا ناعيابتملا دصق لالح يف همار نمل هريغ هعم حصي ال .لاح ىلع هريغ ال

 . ايهيف هب عناملا دوجو دنع امهنيب قرف الف ال وأ

 طرشلا مدع عضوم يف اهكارد لبق ةرضخلاب ساقني هنأ اذه يف يل نيبي الو

 وأ دقن نم اه اهيف عيبلا زاوج يف يأرلاب فالتخالا اهقحلي نألزوجيف اهكرتل
 كلذك ال هنأ كلذ يف كش الو \اهسنج عاونأ نم اهلثمب نكي مل نإو .ةئيسن

 رضاحلا يف يضتقي امم هنإف عونلا نم نيلثملا دحأل عيبلا يف ريخأتلا ةهج نم نكلو
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 يف دقنلا نم ال يسانلا نم وهف هسفن يف ىنعم ىلع لدبلا يف عقاو ريغ نوكي نأ

 وهف اهريغ ال ةيمست رمألا سفن يف عقاو هنأكف ايمل ريخأتلا عمو لاح ىلع ءىش

 نإو } مودعم هتاذ يف نيلثملا نم دحاو لك نال ءىش ىلع عقاو نبغ ةقيقحلا يف
 لدي ام اذه يفو كلذك نوكي ال نأ هيف حصي فيكف مولعم ريغ وهف ةفصلاب دجو

 نأل نيمكحلا نيب ام دعبل قحلا يف لاح ىلع بجوملا نيرمألا نيب ام قرف ىلع
 عجر نكو هنم الدب نوكي اييفوأ {هريغب هيف ةدايزلا ريغ هسفن ءىشلا يف ةدايزلا
 مارحلا عاونأ نم هريغوأ ابرلا نم ةدحاو ةلزنم ىلإ ايهب عجرملا يف لاق ايهميف رمألا

 اقيرط ايهنم لكل نإف يأرلاب فالتخالا عضوم يف يأر ىلعو . مالسالا نيد يف
 . ملعأ هللاو . كلذ ىلإ هب اهنم غلبي

 نهترا نأ سأب ال مث لحي ىتح فلسلا يف نهرلا زوبي الو رثألا يف : ةلأسم
 . ملع أ هلل او . هب

 :دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم
 فلسلا بحاص رسعأو فلسلا لجأ لحو افلس الجر فلس نميف

 ؟ال مأ ائيش ةرم لك فلسلا نم يفوي نأ هل زوجيأ
 نم فلسملا ضبقي نأ يدنع سأب الف لحو فلسلا تبث اذإ :لاق

 . ملعأ هللاو . فلسلا نم هيلع ام عيمج يفوتسي نأ ىلإ عىش دعب ائيش فلستملا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا نع : ةلأسم

 تبث اذإو . هلطبي امم نيعم عضوم نم فلسلا يف طرشلا نأوجرأ اييفف

 . ملعأ هللاو . همهارد فلسمللف هنالطب

 بهذلا اذهب امهدحأ دنع ةبياغروسك ىلع اعيابت نيلجر نعو : ةلأسم

 نأ بسحأف هيف فلتخي اذهف نافراع اهب امه يتلا ةرضاحلا ةضفلا هذه وأ رضاحلا
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 عيبلا عقو امنإ هنأل هتزاجإ ىدعت ال هنأ وجرأو .هزيجي الاضعبو كلذ زيجي اضعب
 . ةئيسن ال ديب دي انعم جرخي اذهف فورعملا رضاحلا اذهب فورعملا ،بئاغلا ىلع

 وأ امهرد اذك اذكب ةرضاحلا ةضفلا وأ .رضاحلا بهذلا اذه عاب ناك نإو

 ادي هانعم عقي ال هنأل فعضب عيب يدنع اذهف ،ديب ادي نوكي نأ ريغ نم ارانيد

 هنأ وجرأف هوجولا نم هجوب هب هعاب يذلا نمثلا هافوأ ىتحاقرتفي ل نإف ديب

 نم لاقو نمثلا هيفوي ىتح اقرتفي ملامزوجي هنإ :لاق نم لاق ءاذه يف فلتخي
 . ملعأ هللاو .ديب دي ىنعم ىلع عقي مل عيبلا لصأ نأ زوجي ال :لاق

 ديب دي هنأ ىلع هعابف ةرظن عابي نأ زوجي ال امم ءىشلا ناك اذإو : ةلأسم

 له هيلع اعيابت يذلاب هنأ ىلع هيلإ هملسف نمثلاب هيلإ ىتأ مث اليلق هنع بهذ مث

 ؟ديب دي نوكي

 ال لاق هنأ الإ ،زوجيهنأ رثألا يف اذهوحن يراوحلا يبأ نع دجوي :لاق

 . ملعأ هللاو .هعاب يذلا نمثلا هيفوي ىتح هب ضرعتي

 : يلمازلا : ةلأسم

 ضقتني له فورعم عضوم نم ضبقلا هيف طرش اذإ فلسلا نع

 دلب نم مأ فلسملا دلب نم ضبقلا نوكي له طرش نكي مل اذإو فلسلا
 ؟فلستملا

 اذإ ينبجعي يذلا لوقلا نكلو فالتخالا ىرجي اذه لثم يف ىرأ :لاق

 نإ لاق نم لوق ينبجعيو . ضقتنم وهف فورعم عضوم نم قلسل اب ضبق طرش

 يذلا اذهف فلستملا دلب نم نوكي ضبقلاف هضبق نكمي ال ثيح فلسلا ضبق

 . ملعأ هللاو . فالتخالا هيف ءاج امم انبجعي
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 ضعب هدقنف ةضف وأ بهذ ةيلح هيف افيس لجرل عاب لجر نعو : ةلأسم

 اذه دسفي له هتيلحو فيسلا ىلع عيبلا ةقفص تعقوو هضعب رخأتو ، نمثلا
 ؟ال مأ عيبلا

 مات عيبلا نإ عيبلا ةقفص عم ةيلحلا نمث ردقب هدقن اذإ ليق دق هنإ :لاق

 ةيلحلل انمث اعطق هدقن يذلاب دصقي ىتح دساف هنإ لوقي اضعب نأ ىعمو

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 نيكيرشلا دحأ نإ مث ةكراشم لجر نم ةبراضم مهارد اذخأ نيلجر يفو

 اهيف براضي يناثلا لزي ملو امهف ضرعتي ملو هبحاص دي يف لامهالا ليبس ىلع اهكرت
 نايضلا مأ اعيمج اهنم فلت ام نانمضيأ ،هدي ىلع اهضعب فالتإ هللا ردق ىتح

 ؟براضي مل نم نود اهيف براض نم ىلع

 يف ناكيرش نيلجرلا نيذه نإ تصصق ام بسح تفصو ام ىلعف :لاق

 افالخ هبحاص نود هنم ءىشب دارفنالا امهدحأل سيل مهاردلا كلتب ةبراضملا

 ىنإف لصالا يف هيلع يه امع هب درقت اميف ناصقن حص نإ هنأل اهيف هل براضملا دارمل

 دوجأ امهدحأ رادقم كلذ زواجي ال هنأ الإ اعيمج اهيلع ناضلا موزل ىشخأ

 هلعجي وأ ،ءاملا هيقسيو اذه لثم هب لعف اذإ بحلا كلذكو .اقوف دوجألا لعجيف

 . ملعأ هللاو . لقنتلا اذه لثم هيف لعجيف نزولاب عابي امو ري ملو يرثلا ناكملا يف

 . هريغ ىلع زوجي الو هضرتقم ىلع ضرقلا عيب زوجيو : ةلأسم

 ةضفلاو بهذلا عاب نمو ضرقلاو فلسلا نيب اوقرف بوبحم نب دمحم :لاق
 بهذلا نال ةرظن الو دقنب كلذ زوجي الف لجأ ىلإ وأ رضاح وهو ، ماعطلاب
 زاوجو ، ةضفلاو بهذلل نايثأ يه ءايشألا سيلو ءايشألل نايثأ يهو ةضفلاو

٦٥



 اذهم ارانيد كل تعب لوقي الو رانيدب يرجلا اذه كل تعب دق لوقي نأ كلذ

 . ملعأ هللاو . يرحلا

 ناويحلا الإ هعيب زاج هتفرعمب ناعيابتملا رقأ اذإ تاعويبلا عميج نإ : ةلأسم

 عئابللف بئاغوهو هيلع عيبل ا ةقفص تعقو اذإف رضحي ىتح هعيب تبثي الف

 فرصتو هعنمو هزاحو هي رتشم ن اويحل ١ ضبقو عيبل ١ عقو اذإو ۔.هضقن ي رتملاو

 . ملعأ هلللاو . امهدحأل ةعجر الو عيبلا تبث دقف ريغي ملو عئابلا كلذب ملعو هيف

 هدجوف تقولا يف هرسكو © ليجرانلاو زوجلا لثم ائيش ى رتشا نمو : ةلأسم

 نأ الإ .اروسكمو املاس نيتميقلا نيب ام لضف عئابلا ىلع دريو هدري هنإف ،ادساف

 مل هرسك مث هب باغ نإف هب عفتنيو ةميق هل لعل هيف بل ال يذلا ليجرانلاو زوجلا
 ازوج ه !اب هنأ فلح عئابلا نيمي دارأ نإو ثدحي امم كلذ نأل عئابلا مزلي

 . ملعأ هللاو . هايإ همتكف هب ملعي الو اليجرانو

س ٦٦



 يناثلا بابلا

 هماكحأو رايخلا عيب يف باب

 هعفر م اكحأو هيف ءاج امو

 زوجحم ال امو كلذ نم زوجي امو

 كلذ هبشأ امو

6 
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 : يلمازلا ةلأسم

 رايخلا ةدم يضقنت ىتم توم ثودح ىلإ رايخ عيب رخال الام عاب نميفو

 اييح وأ امهدحأ وأ ناعيابتملا تام ظفللا اذه يلع

 ضقتنا هاضقانت نإو مث هيلع امماتت نإف ضقتنم يدنع عيبلا اذه نإ : لاق

 . مهل سيل لوقو مهل لوق نالوق هتثرول ضقنلا يفف ضقني ملو عئابلا تام نإف
 مل اذإ لوقلا رثكأو فالتخالا نمولخي الق عئابلاو ي رتشملا تام نإ كلذكو

 . ملعأ هللاو .اتام ىتح هاضقني

 : هللا همحر رمع نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 تضقناو ةميتي يهو هتخأل ةلاكولاب لجرل رايخ عيب هلام عاب لجر يفو

 ؟ال مأ عئابلل هتدم تضقنا يذلا لاملا دري نأ ليكولل زوجمأ ةدملا

 ميتيلا لعلو عئابلا ىلع دجسملا ليكو دري نأ زوجي دجسملا يف دوجوملا :لاق
 اذه لثم يف ميتيلا نأ هانظفح ام ىلعو خسانلا لاق .قرف ايهنيب سيل هنأل هلثم

 ىلع الإ مكحلا يف زوجي ال دجسملاو ميتيلل ءارشا لصأ نأل ايهنيب قرف الو دجسملا
 لاومألا نم ميتيلل ى رتشا ام دري نأ ميتيلا ليكول سأب ال اذه ىلعف حالصلا رظن
 دعب هل رايخلا نأل عيبلاب اضرو هغولب لبق رايخلا عيب ةدم تضقنا اذإ رايخلاب

 غلبي ام ةمذ يف قلعتم عيبلا نأل عاشملا ريغ يف همامتإو عيبلا ضعب يف هغولب

 . ملعأ هللاو . عيبلاب ىضريو يرتشملا

 دلبلا نم باغو ةمولعم ةدم ىلإ رايخ عيب هلام عاب لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ي رتشملا ناكو ي رتشملا اذه يف ةلاهجلاب عئابلا اذه ريغ مث نينس هريغوأ رايطب

 و ةدملا هب تضقنا ةلاهجللاب ريغ هل له هريغ وأ دجسمل ةبهوأ عيب وأ رارقإب هفلتأ دق

 ؟يضقنت
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 هيف عقي نأ لبق ةدملا ءاضقنا دعب نم هفلتأ يرتشملا اذه ناك نإ :لاق

 هل ناك فلتلا لبق عقو ريغلا ناك نإو .هل ضقن الف ةلاهجلاب عئابلا نم ريفغلا

 نوكي نأ الإ . ضقنت ملوأ ةدملا هب تضقنا ةلاهج هيف ناك اذإ ةلاهجلا هيف ريغلا

 هيلع كلذف كلذ ي رتشملا ىلع ركني ملف اذه فلتب ملعو .ارضاح عئابلا اذه

 يف ارضاح نكي مل نإو ي رتشملا ىلع ركني ملو ملع نأ دعب هل ريغ ال يدنعو ةجح

 . ملعأ هللاو . هب ىضرو فلتلا اذهب ملع ام هنيمي عم هلوق لوقلا ناك دلبلا

 عيب نوكيورايخ عيبب كلذ ريغوأ ارمت وأ ابح عيبي نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ زوجيأ رخآلا لبق امهدحأ لجأ لحيو دحاو موي يف ةعلسلا عيبو رايخلا

 ينعيابت نأ ىلع بحلاو رمتلا اذه كعيابأ ينا طرش امهنيب نكي مل اذإ :لاق

 زئاج كلذف رايخلاب عيبلا دقع لبق مهاردب بحلاو رمتلل عيبلا دقع ناكو الصأ هب
 مهاردلاب هعيابي نأ ىلع طرشلا هلخدي ملو بحلا عيب لبق رايخلاب هعياب نإ كلذكو
 لاق .كلذ مهيلع قضي مل عويبلا دسفت يتلا طورشلا نم اعاسوأ ارمتوأ ابح

 هيلع يذلا اذه نم هب ي رتشي نأ هلزوجي الف الجأ قحلا ناك اذإ لوقو خسانلا

 بطت ملو عئابلا ضري مل اذإ ةصاخو عطقلا عيب وأ هلحم لبق رايخلا عيبب الصأ قحلا

 قحلا بحاص نم بلطم ريغ نم هسفن نم ةبيطب ع ربت اذإ لوقو .كلذب هسفن
 ةبيط عم هيلع يذلا نع هقح نم ائيش قحلا بحاص طح نإ لوقو كلذ زاج
 اذكه هلحم لبق هقح ذخأ يف لجعت نم ةلزنمب وهو كلذ زاج قحلا هيلع نم سفن

 . ملعأ هللاو .انظفح

 : هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 هخ وأ حير نم ةحياج لخنلا ىلع تتأ مث رايخلاب الام ى رتشا نميفو

 ادفو نهترملا هلسف اذإو لصألا بحاص ىلع مرصلا نأ اذه يف هظفحأ يذلا لاق
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 ال يذلاو هعضوم ابارت دريو علقي لوحتيو علقني مرص لكف لصألا بحاص

 مرص لصالا بحاص ىلع سيل نأ يعم اييفو خسانلا لاق .هتميق هل لوحتي

 ي رتشملا هلسف نإو ي رتشملل كلذب هيلع مكحي الو رايخلا عيب هعاب لام لسفل
 ام علق ءاش نإ هلام لاملا بحاص ادف اذإف ببسب لخاد هنأل هل رايخلاف هسفن ةبيطب

 بحاص ىلع نكي ملنإ هذخأ يذلا بارتلا ناكم ابارت دريو مرصلا نم هلسف

 دقف هبحاص هدفي ملو ةدملا هب تضقنا نإو هلسف موي هتميق ءاش نإو ررض لاملا

 . ملعأ هللاو .انظفح اذكه هل الو هيلع سيلو هلام لسف

 : هللا همحر هللا دبع نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 لاملا يف حص نينس ةدم دعبو ةأرملا تتام مث لجرل اهلام تعاب ةأرما يفو

 ي رتشملا لاقف ضقنتني مل عيبلاو دجسملل رايخ عيب ةأرملا هذه نم هارتشا يذلا

 حصت ملو دجسملل يذلا رايخلا عيبلا اذه مكتكلاه ىلع تطرش ام ةأرملا ةثرول

 زوح هيف رجي مل رايخلا عيبلاو رايخلا عيبلا اذهب ي رتشملا اهمالعإب ةنيب ةأرملا ةثرول

 .اذه هموي ىلإ ىرتشا ام موي نم زئاح يرتشملاو دجسملل

 لبق دجسملل ةكلاهلا ةأرملا نم لاملا اذه يف رايخلا عيبلا اذه حص اذإ :لاق

 نم يذلا عطقلاب ي رتشملا لام نم هؤادفف عطقلاب يرتشملا اذه ىلع عيبت نأ

 دجسملا ىلع زوحلاو .دجسملل لاملاو كلذ يف رايخلا عيبلا نآل ةتيملا ةأرملا هذه

 ةكلاهلا ةثرو ىلع ءادفلا نم هملس ايب عطقلاب يرتشملا عجريو ةجحب سيل

 ةنيبلا حصت نأ الإ هيلع قاقحتسا كلذ نأل اهنم هوثرو يذلا اهلام يف ةعئابلا

 هتعيابو رايخلا عيبلا اذه ءادف هيلع تطرش ةأرملا نا هطخ زوجي نم طخب وأ ةلداعلا

 .لاملا نم هتكرت اميف ةثرولا ىلع ءادفلا كلذب عجري ال ذئنيحف لاملا اذه لصأ

 . ملعأ هللاو

٧١



 : يلمازلا ةلأسم

 هناينب ي رتشملا دارأو تيبلا مدهغاف رايخ عيب اتيب لجر نم ى رتشا نميفو
 مأ عئابلل هحوطسو هردج نم يذلا بارتلا نوكيو كلذ ىلع عئابلا زيجأ هترايعو
 . يرتشملل

 عيبلا تبث نإف تيبلا مكح يدنع همكح حوطسلاو ردجلا بارت نإ : لاق
 ابارتوأ ي رتشملا ىلع هتميق در عئابلا هذخأ ناك نإف يرتشمللوهف يرتشملل

 . ملعأ هللاو . يدنع زيجي الف تيبلا ءانب ىلع عئابلا ربج امأو .هلثم

 كلذ ايسق مث رايخلا عيب ةلخن هنم اعابو لام ايهنيب نيلجر يفو هنمو : ةلأسم
 نأ ايهنم يحلا جتحاف امهدحأ تام مث ايهنم دحاو مهس يف ةلخنلا تعقوو لاملا

 ؟ال مأ همهس يف ةلخنلا تناك اذإ هلوق لبقيأ .اعيمج امهيلع ءادفلا

 ضقنو ءادفلا ةجحب ايهيلع ماق رايخلاب ةلخنلا هذهل ي رتشملا ناك نإ : لاق

 تحصو ةلخنلا هذه هيلع اعاب ايهنأ حصو ةلخنلا هذه نمثب هل مكحف عيبلا

 نمثلاب مكحي هنأ يدنعف ءافيتساو ضبق ةءارب ةلخنلا هذه نمث نم ايهيلإ هتءارب

 ناك نإو كلذ حص اذإ هلام يفف تام امهدحأ ناك نإو ايهيلك نيعيابملا ىلع

 هذه ءادف ىلع كلاهلا ةثرو ربجي الف عيبلاب كسمتو ءادفلاب اهيلع مقي مل يرتشملا

 ايهنم هبيصن ردقب ةلخنلا هذه ءادف نم مهكلاه ىلع نأ ايهنم حصي ىتح ةلخنلا

 . ملعأ هللاو . همهس يف تعقو يذلا ايهنم يحلل ةلخنلا نوكتو

 دعب هنم ريغ مث نينس هلغتساو رايخلا عيبب الام ى رتشا نميفو : ةلأسم
 عئابلا هبلاط ريغ ايلف هتدم يضقني نأ لبق نم مكحلا يف ريغلا نم هلزوجي ايب كلذ

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةلغلا در هيلعأ ةلغلا درب

 امأو ةلغلا يف هيلع در ال نأ لوقلا رثكاف ي رتشملل رايخلا ناك اذإ امأ :لاق

 ينإو هيلع در ال لوقو ةلغلا دري لوقلا رثكاف يرتشملا ريغو عئابللرايخلا ناك اذإ
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 بجو ي رتشمل ١ ريغ ١ ذإ ديعس نب سيمخ خيشل ١ نع دجويو .بص اغلا ةلغلا دري

 . ملعأ هللاو . ةلغلا يف ي رتشملا لع در الف عئابلا ريغ نإو ةلغلا در هيلع

 هلغتسي ملوأ نينس هلغتسا دقو رايخلا عيبب لام هدنع نميفو هنمو :ةلأسم

 وه هارتشا امم لقأ سانلا نم دحأل هليحي وأ سانلا نم ادحأ هب يدافي نأ دارأ مث

 ؟ال مأ كلذ زوجيأ

 هب ى رتشا يذلا نمثلا نم لقأب ي رتشملل رايخلا عيب يف ةلاحالا امأ :لاق

 لوألا نمثلاب عئابلا ادف نأو مهتاباوج يف خايشألا نم نورخأتملا اهزاجأ دقف

 نيرشعب ةيرال ىوسي ام هيلع عيبي نأ امأو . هل لاحملل ال ي رتشملل نمثلا ديازف

 ناضمر نب دوعسم خيشلا نع تظفح اذكه ينبجعت الو ةليح يدنع هذهف ةيرال

 . ملعأ هللاو . ليحلا هذه لثم زيجي ال هنأ

 ناك عيبلا لصأ ينعأ بهذلاب هدقع اذإ رايخلا عيبلا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ فرصلا ىلع ةضفلاب ءادفلا زوب بهذلاب

 ءادفلا هل يذلا ضري مل نإو كلذ زاج ءادفلا هل يذلا ىضر نإ :لاق

 هيطعي نأ زاجأ ادوجوم بهذلا نكي مل نإو ابهذ هاطعأ ادوجوم بهذلا ناكو

 . ملعأ هللاو .ةضف فرصلاب

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 اهصوخو اهبذجو اهعذج نوكي نمل تطقس اذإ رايخلاب ةعابملا ةلخنلا يف

 . اهفيلو
 نوكيو عئابلل كلذ يف هل نذأ ءاش نإ يرتشملل كلذ يف رايخلا نإ :لاق

 يدفي نأ عئابلا دارأ اذإف نمثلاب كلذ ذخأ ءاش نإو .دقع ايك امات هل عيبلا دقع

 صوخلاو عذجلا ةميق نم ي رتشلا ذخأامردقب دقعلا نم هنع حرط هتلخن
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 يهف الص أ تراص ىتح هتلخن عئابلا دفي مل نإو .بذجلا فيللاو بطرلاو

 . ملعأ هللاو . كلذ ةميق نم ائيش دري الو يرتشملل

 رظنو رايخلا عيبلا يف رايخألا ةنازخ باتك لمأت نم ىحبصلا لاق : ةلأسم

 اهيف موعيو . ليلدلا اهيف لضي ةمهلدم ةريثك يناعمو ةمج لئاسم هيف دجو هيف
 اذه ةرمثلا لحو ةلغلا زاوجب مهتلاقم ترهشو مهتملك تقفتا دقو . ليبنلا مهفلا

 دقعلاو لحلا كلمي ملو ءارشلا دصقي مل اذإو هلغ هل سيل لوقأو رايخلاب يرتشملا

 ةلغلا زاوج يف فلتخا دقف دقعلا كلمو دصق نإف .هالعج يذلا لجألا لبق

 ناك ةيبص جوزت نمو . لغام هل ناك العف نمض نم ليق ايك همزل يذلا نايضلاب
 اهئطو هل سيل ليقو ملعلا لهأ رثكأ لوق يف اهل رايخلا توبث عم اهب عتمتلا هل
 مل اذإ عطقلاب عيبلا هل تبثي مل هنأل ةلغ هل سيل هنأ ىرشلا اذه يف ليق كلذكو

 مهارد الب هخسف زاج دقن نإو مهارد دقن الب عيبلا اذه زوجيو . ىضر هنم تبثي

 لوقأو مهاردلا راضحإب الإ خسفلا ىري ال باتكلا اه بحاص لعلو خسفلا دنع

 زوجأ اذه يف ةليلقلا ةدملا نإ لوقأو ضوقنلا رئاسلو عويبلا رئاسل اقرافم وه سيل
 ى رتشا امب مايقلا ي رتشملا اذه مزلي ال لوقأو .ررضلا عافترال ةليوطلا ةدملا نم

 هب مايقلا هعئاب ىلعف ناويح ناك نإو .رايخلا لاحيف لسفلاو ءانبلاو ىقسلا نم

 لاوزلاب لولعم هنأل رايخلا هيف زاج نإ هنم دبال ام هتبقر يفف هيلع ردقي ال نأ الإ

 . ناسنجلا فلتخا اذإ عطقلاب ءارشلا هب زوجي امم رايخلاب ءارشلا زوجيو ناصقنلاو
 . ملعأ هللاو

 طرشلا هلعل انباحصأ لوق نم هيف فلت رايخلا عيب نإ ىعم لاق هنمو : ةلأسم

 يف هتوبثو هزاوج مهنم انكردأ نمع انظفحو مهراثأ يف مهنع ءاج ام رثكأو رايخلا وهو

 رثكأ ىلع تبثي الف الإو دح هل ناك نإ همامت وأ هضقن مهدحأ راتخي نأ الإ مكحلا

 وهو عيبلا اذه نم ةرمث الو ةلغ ي رتشملل سيل لوقأو .دح هل نكي مل اذإ مهلوق
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 عفديوأ ةلغلا نم هباسحب هل نإف ةمارغوأ ءانع هيف ينعي نأ الإ هتلغو هبحاصل

 ءارشلاو هنم اهيقتي ةيقت الب ناضلا دعب هنم هي ربيوأ عيبملا اذه ةلغب عئابلا
 اذه يف ةمالسلا نأ ىعمو عئابلا دي يف ةنومضم مهاردلاو يرتشملا دي يف نومضم

 . ملعأ هللاو .رظن الو ةجح الب نيرخأتملا رثكأ هفلاخ ناك نإو لوقلا

 عيب هلام عئاب يف هيلقع ىلإ ههجوو . يرظن يل هادأ يذلا لاق هنمو : ةلأسم

 نم دشأ سيلو اهب عاب يتلا مهاردلا رضحي ملولو عاب امم رايخلا عفد هل نأ رايخ
 امل درلا هيلعو ضقنلا هلف اهب عاب يتلا مهاردلا تفلت اذإ ةلاهجلاب عيب ام ضقن

 لوصألا عيبرادقم عمج ثالثولو اهرضحي امردقب لج ؤيو مهاردلا نم ضبق
 كلذ نود نم اهيلع ردقي مل اذإ رثألا هب ءاج ام ىلع ةعبارلا ةعمجلا يف ميلستلاو

 وأ هعئاب هانطأو هعقأ ولو ةرمث الو ةلغ ى رتشا ام ضبقي مل اذإ رايخلا ي رتشمل سيلو

 ي رتشمل :لاق نم لاق دق ناك نإو .افالتخا لصفلا اذه يف ملعأ الو هريغ

 مزلي الو كلذ ريغ ال ضبقلا دعبف لاملا هحالصإو نايضلاب ةلغلا لصألا

 ملام مهنيب زئاج ءىش ىلع اقفتي نأ الإ اضيأ عئابلا الو لاملا حالصإ يرتشملا

 . ضعبلا ايهضعبل ايلسو هيلع اقفتا ولو زوب ال اذهف ةعداخم وأ اشغوأ ابر نكي
 هللاو .اعطق وأ ارايخ سانجألا فلتخا اذإ ادقنو ةئيسن اهريغو لوصألا عيب زوجيو
 .ملعأ

 سبكف ةمولعم ةدم ىلإ رايخلا عيبب اضرأو ءام ى رتشا نميفو هنمو : ةلأسم

 لاق سبكلا ةمدخ نوكت نم ىلعف ةرمثلا ةمارغ ىلإ جاتحيو سبيو جلفلا ليسلا
 ذإ يرتشملا ىلع كلذ لعجي نيملسملا ضعب نأ بسحأو ائيش اذه يف ظفحأ ال
 . ملعأ هللاو .ةلغلا هل
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 : دشار تنب ةخيشلا ةلأسم

 ي رتشملا ىلع ال لصألا بحاص ىلع هتمدخف جلفلا ليسلا سبك نإو

 . ملعأ هللاو . دعتقملا نود دعاقلا ىلع كلذكو رايخلا عيبب

 : ىحبصلا ةلأسم

 هيلع ليق لصألل ال ةلغلل هتينو رايخلاب الام مهل ى رتشا اذإ ماتيألا ليك يف
 بصاغب سيل هنأل مهيلع الو هيلع در ال ليقو مهلام نم ليقو هلام نم ةلغلا در

 اههبشو هريغ رضت ال ليكولا ةينو مات ليقو ليواقألا هذه ىلع دودرم عيبلاو

 هللاو .لوق ىلع ىلوأ الحلاف ارمخ هب امهدحأ ىونو .ءانإ يف الخ المع نيذللاب

 . ملعأ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 يف ةيصولا نإ لوقو لجرل هب ىصوأ مث رايخلا عيبب هلام لجرلا عاب اذإو
 عيبب عويبملا لاملا يف ةيصولا زوجت الورايخلا عيبب عويبم لاملا نأل ةلطاب كلذ

 ةيصولا نإ اولاق نيذلاو ةتباث رايخلا عيبب عويبملا لاملا يف ةيصولا نأ لوقو .رايخلا

 ءادفلا نإ لوقو ىصوملا لام نم نوكي ءادفلا نإ ةتباث رايخلا عيبب عويبملا لاملا يف

 لاملا نم تالخنب هل ىصوملا ناك نإ هب لوقأ يذلاو . هل ىصوملا ىلع نوكي
 ىصوأ يتلا تالخنلا يدفي نأ ءاش نإ هل رايخلاف هرمأ كلمي نمف رايخلاب عويبملا

 نوكي نأ ينبحعي الو ةثرولل تالخنلا كرت ءاش نإو هلام نم كلاهلا نهب هل

 لشم هرمأ كلمي ال نم تالخنلاب هل ىصوملا ناك نإو .ةثرولا ىلع ءادفلا

 كرت نيبو مهلام نم ءادفلا كلذ يف حالصلا ايف رظني هنإف ميتيلا وأ دجسملا
 مولعم لام نم هلام نم تالخنب ىصوأ لجرلا اذه ناك نإو . ةثرولل تالخنلا

 رايخلا عيب نإ لوقف رايخلا عيب لاملا وأ تالخنلا كلت عاب مث لجرل مولعم لامب وأ

 ىلعو افالتإ سيل رايخلا عيب نإ لاقو . ةيصولا لطبتو افالتإ لخنلا وأ لاملا اذه يف
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 ناك نإو ىصوملا لام نم ءادفلا نوكي ةيصولا هب تبثي يذلا ريخألا لوقلا اذه

 لام نم ءادفلا نإف لجرل هنم ءعىشب وأ هب ىصوأ مث اضوبقم انهر انوهرم لاملا اذه

 عيبب هلام لجرلا عاب اذإ كلذكو .رايخلا عيب ريغ ضوبقملا نهرلا نأل . ىصوملا

 هب هلرقأ يذلا ىلع نوكي ءادفلا نإف لجرل هنم ءعىشبوأ هبرقأ مثرايخلا

 ىصوملا ناك اذإ كل هتحرش يذلا اذه لثم يف ءادفلا يف نوملسملا فلتخاو

 بسحب باسحلاب نوكي ءادفلا نإ لوقف هلام نم تالخنب رفأ وأ تالخنب ىصوأ
 نإ لوقو .ءادفلا نم اهيوني ام اهب ىصوملا تالخنلا ىلع بسحيو لاملا عيمج لخن

 . ملعأ هللاو .لإ بحأ لوقلا اذهو ءادفلا قيرفتب هيلع مكحي ال يرتشملا

 : يلمازلا ةلأسم

 ىلإ لقأ وأ هنمث فصنب رايخ عيب رح لقاع غلاب نم الام ى رتشا نميفو
 اذه زوح ي رتشملل لحأ هيلع ىبأف هادف عئابلا داراف ةدملا تضقناف ةمولعم ةدم

 ؟ال مأ هللا نيبو هنيب اييف ةفصلا اذه ىلع هيف فرصتلاو هعيب نم لاملا

 ول نا ىتلا ةدسافلا تاينلاو ةعداخملا نم هدقع دنع هعيب يف ايلس نإ :لاق

 العجو هلوسرو هللا هلحأ يذلا رايخلا عيب الإ مهدصق مو اهب عيبلا دسفل تحص
 دسعق الإ اهنيب نكت ملو عيبلا يف عجريو هلام ديري عئابلا نأ ىسع ةدم رايخلل

 نكي مل اذإ هب كسمت اذإ ي رتشملل لالح يدنع اذهف ةدملا ءاضقنا دنع لصألا

 ةباتكلا عنم رمع نب دمحم خيشلا نأ ينغلبو . عيبلا ضقن هل بجوي ببس عئابلل

 لهأ تاعيابم لصأ نأل هعئاب توم دعب ةدملا ءاضقب الام زاح هنأل فلخ نب دمحأ

 .رايخلا عيب يف كلذو ىوقتلا لهأ نم هللا ءاش نم الإ ابرلا ىلع ليح نامزلا اذه

 . ملعأ هللاو
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 لبق نم رايخ عيب هلخن ضعب يفو عطقلاب لام عيب اذإو هنمو : ةلأسم

 ي رتشملا ىلع ةجح رايخلاب ي رتشمللأ عيبلا يف لخنلا كلت لصأ لخدأو

 ؟ال مأ همهارد هل بجتو عيبلا اذه ضقن يف عئابلا وأ عطقلاب

 نأ الإ رايخلاب عابم وه اميف عطقلا عيب تبثي ال لوق فالتخا كلذ يف :لاق

 نأ لبق ىدف نإف . هيف تباث رايخلا عيبو تباثوه لوقو رايخلا عيب هل نم ىضري
 راص ةدملا يضقنت ىتح دفي مل نإو يرتشملل الصأراص رايخلا ةدم يضقنت

 راصو لوألا عيبلل اضقن ناك عطقلاب عيب اذإ لوقو .رايخلاب ي رتشملل الصأ

 . ملعأ هللاو . يدنع اميف هيلع نولمعي ال لوقلا اذهو همهارد رايخلاب ي رتشملل

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع ةلأسم

 مث ةمولعم ةدم ىلإ رايخ عيب ةضف ةيرال اذكب الام وأ ةلخن هاب لجر نعو
 لخنلا مكح نوكي نمل لخنلا ضعب كردأ دقو هلامو هتلخن ادف دق عئابلا نإ

 ؟هكارد ةفص فيكو لاملا نم ةكردملا

 هلك لاملا كردأ نأ دعب هلام نم رايخلا عفدو عئابلا نم ادفلا ناك نإف : لاق

 مرص امو . عئابلل كردم ريغوه يذلاو ي رتشملل ةفصلا هذه ىلع يدنع ةلغلاف

 ىلإ تكرت ارمت دصحت امم دلبلا لهأ فراعتو ةداعلا يف لخنلا نم هرمث تبن دق ام

 نإو .ابطر دصحي نأ ىلإ تكرت ابطر دصحي لخنلا نم ناك امو ارمت ريصت نآ

 نإو ابطر اهدصح ءاش نإ ةرمثلا بحاصل رايخلاف رمتلاو بطرلل حلصت امم تناك

 ررض ال هنأل اهداصح ناوأ لبق اهداصحب هذخأي نأ لاملا بحاصل سيلو ارمت ءاش

 عبس ةلخنلا نم حص اذإ كلذ يف كاردلا دح نأ دجويو مالسالا يف رارض الو

. ملعأ هللاو . نيرخأتملا راثأ يف دجوي ام ىلع تابطر عبس وأ تانيارق



 ةدم ىلإ رايخ عيب ةضف ةيرال اذكب اتيب وأ الام عاب لجر يفو هنمو : ةلأسم

 نوكي نمل لخنلا روذج نم ثداح ريبكو ريغص مرص عيبملا لاملا ف ناكو ةمولعم

 ؟مرصلا اذه مكح

 حلصي اجيضن مرصلا ناك نإ ليق دقف عيبلا لبق مرصلا نم ناك ام :لاق
 نم ناك امو اعطق عيبلا ناك اذإ ي رتشملا هطرتشي ىتح يدنع عئابلل وهف لسفلل

 . عئابلا هطرتشي ىتح يرتشملل يدنع وهف سرغلل حلصي الو كردم ريغ مرصلا

 كلذكو عئابلل وهف عيبلا دنع مرصلا نم اكردم ناك ام امأف رايخلاب عيبلا ناك نإو

 دقف رايخلا عيب دعب نم مرصلا نم ثدحي ام امأو . عيبلا لبق كردم ريغ ناك ام

 ي رتشملل ةلغلا تزاج اذإف ةلغلا لثم هنإ :لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف ليق

 نم لوق ىلعو ةلغلا لثم مرصلا نإ لوقي نم لوق ىلع مرصلا هلزاج رايخلاب
 رايخلاب ي رتشملل يدنع سيلف ةلغلا نموه سيل لصألا نم مرصلا نإ لوقي
 . عئابلا هرك اذإ هذخأ

 سيلو هلام ذخأ دقف ةدملا ءاضقناب الصأ لاملا راصو يرتشملا هذخأ نإو

 رايخلا ةدم ءاضقنا لبق هلام نم رايخلا عئأبلا عفد نإو . عئابلا ىلإ كلذ در هيلع

 عئابلا هذخأ نإو مرصلا ةميق نم هذخأ ام در رايخلاب ي رتشملا ىلع نإ ليق دقف

 مرصلا ةميق نم هذخأ ام در عئابلا ىلع ليق دقف ةدملا ءاضقناب الصأ لاملا راصو

 نم لخنلا روذج نم عئابلا وأ ي رتشملا هذخاي ام كلذكو .رايخلاب يرتشملا ىلع
 . هركذ انمدق ام ىلع نوكيف بذجلاو بطرلاو صوخلا

 يرتشملا ىلع الو عئابلا ىلع سيلف رايخلاب ةعابملا ةلخنلا تعقو نإو
 بيطو يضارتلاب الإ ةعقاولا لخنلا ناكم امهدحأ لسفي نأ ربجلاو مكحلاب اموزل

 تضقنا نإو تفلت اذإ رايخلا عيبب لخنلا نم هل ناك ام لسف ي رتشمللو سفنألا

 . هلام لسف دقف هل الصأ تراصو ةدملا اهب
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 نإ رايخلا لسافلا ي رتشمللف رايخلا ةدم ءاضقنا لبق رايخلا عئابلا عفر نإو
 ناك نإو همرص ةميق ءاش نإو الخن رصي ملو علقلل حلصي ناك نإ هلسف ذخاي ءاش
 ارابك لخنلا راص اذإ حالصلا هيف وه هل نكي ملو لاملا بر ىلع ةرضملا هرابتخا يف

 ىلع اهفرصو اهعلق يفرايخ هل سيلف علقلل حلصي ال ام دحب تراص دق ناكو

 الو ررض الو لسفلا موي همرص ةميقب عئابلا ىلع هل مكحيو ةدناعملاو ررضلا هجو

 . مالسالا يف رارض

 هل ي رتشملا ىلع الو عئابلا ىلع سيلف رايخلا عيبب عابملا لزنملا عقو نإو
 هل راص نإف رايخلاب ي رتشملا هانب نإو لزنملا اذه اينبي نأ ربجلاو مكحلا هجو ىلع
 ام هنم رايخلا عئابلا عفر نإو هلزنم انب دقو هيلع الو هل سيلف ةدملا ءاضقناب الصأ

 سيلو هنم رايخلا عفر دنع هئانب نم ىقب ام ةميق عئابلا ىلع يدنع هل ناك

 هنأل هئانب نع عئابلا عانتماب لزنملا اذه يف رايخلا عيبب هل ةدوقعملا همهارد ي رتشملل

 كلذ لصأ يف ناك ام ىلع تباث رايخلاف ي رتشملا هانب نإف امزال هؤانب هيلع سيل

 ةلخنلا امأ هريغ لاق .لايخلا هنم عئابلا عفريوأ ةدملا هب يضقنت نأ ىلإ لزنملا

 الإ عئابلل وه عذجلاو بذجلاو فيللاو بطرلا اهصوخف تعقو اذإ رايخلاب ةعابملا

 تيبلا كلذكو . لصألا بحاص ىلعوه لسفلاو ي رتشمللوه سبايلاو روزلا
 هديري نأ الإ لصألل ةركذت عئابلا وهو لصألا بحاصل مودا نإ مدجنا اذإ

 . ملعأ هللاو .رايخلاب عيبلا ءادف نم كلذ عطقيو ةميقلاب يرتشملا

 :دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 كلذكو رايخلا عيب هعاب يذلا لاملا لخن نم ءىش عطقلا عئابلل زرح الو

 ي رتشملل هيلعو رافغتسالاو ةيوتلا هيلعف كلذ لعف نإو راجشالا عطق هل زوجي ال

 ماد ام ةنس لك يف لاملا كلذ نم اهعطق يتلا راجشألاو لخنلا ةلغ ةميقرايخلاب هنم

يتلا راجشالاو لخنلا ةرمث ديدحت يف لوقلاو . ريناندلا نم هيلع امب رايخلا عفري مل



 ىلع ةدايزلاب ةنيبلاو هللاب هنيمي عم راجشألاو لخنلل عطاقلا نماضلا لوق اهفلتأ

 لبق رايخلاب ي رتشملا دنع ةدملا تضقنا اذإو .نايضلا هل يذلا رايخلاب ي رتشلملا

 عئابلا ىلع هلو ةدملا ءاضقناب ي رتشملل الصأ راص رايخلا عئابلا هنم عفري نأ

 هللاو . ضرأ الب ةعيقو اهعطق يتلا راجشألاو لخنلا ةميق راجشألاو لخنلا عطاق

 .ملعا

 : هللا همحر ديعس يبأ ةلأسم

 هنإ رايخلاب هيف عيبلا ناك اذإ دبعلا يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ ىعم

 ناك عئابلل رايخلا ناك نإورظطفلا يف هيلع ةقدصلاف يرتشملل رايخلا ناك نإ

 ىلع ةاكز ال :لاق نم لاقو . مايتلاو درلا كلميرايخلا بحاص نأل هيلع ةاكزلا

 راص الو ي رتشملل هيف رايخلا توبثل عئابلا هكلمي ال هنأل عئابلا ىلع الو ي رتشملا

 ناك عيبلا وه راتخاو عيبلاب هكلم نإ هنكلو . هل هيف رايخلا توبثل يرتشملل اكلم

 عئابلل ناك هنأ انملع انأل عئابلا ىلع ةاكزلا تناك هدر نإو هراتخا اذإ ةاكزلا هيلع

 ناك اذإ امأو ي رتشملل رايخلا ناك اذإ ينبجعي ىنعملا اذه ىلع لوقلا اذه ذئنيح

 نالو هكلم نع لقتني مل هنأل لاح ىلع هيلع ةاكزلا نوكت نأ ينبجعأ عئابلل رايخلا

 . ملعأ هللاو . هل كلاملا هبشي وهو هل رايخلا

 ىلع هضبق اينإو هيلع اقفتا ام ليبس ىلع عيبلا عطقي ملامو هنمو : ةلأسم

 نإو هدي يف نومضم ريغ هنأ ىعمف اقفتا اذإ وأ رظن اذإ وأ هيضر اذإ هيلع اعيابتي نأ

 نم ىنعم هيف طرشوأ هبرجيلوأ رايخلاب هيفوه وأ هرظني نأ ىلع نمثلاو عيبلا عطق
 . ملعأ هللاو .هدي يف فلت اذإ نومضم وهف يناعملا

 زوجي ال ةضف عيبلا دقعو ساحنلا سولفلاب رايخلا عفر امأ :فلؤملا لاق
 ناك اذإ امأو .ذخأن لواألابو ابهذوأ ةضف دقعلا ناك نإو زئاج كلذ نإ لوقو

 هنع رايخلا عفر زوجيف ضرعلا وأ عاتملا نم ائيش وأ ارمتوأ ابايثوأ اسولف دقعلا
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 . ذخأن اذهبو فالتخا هيفو ءايشألل نايثأ ةضفلاو بهذلا نأل ةضفلاو بهذلاب

 . ملعأ هللاو

 رايخلاب ي رتشملا هلسفو هلخن بهذ اذإ رايخلاب عابملا لاملا يفو هنمو : ةلأسم

 وه مأ ضرألا يف تباثوه لسفلا اذه يف مكحلا فيك هلام لصألا هل نم ادفو

 ؟هذخأيو هنم هنم ىدفملل

 نم رجأتسا نإ همرغ هلف رايخلاب عابملا لاملا نم لسفلا ناك نإف :لاق

 وأ هدبع وأ هديبوه هلسف نإو لصألا بحاص رمأب هلسف دق ناك اذإ هيقسيو هلسفي

 رايخلاف لاملا بر رمأب ناكو لاملا ريغ نم لسفلا ناك نإ امأو . ءانع هل سيلف هدلو

 نم هنمث ذخأ ءاش نإو لسفلا ذخأ ام لثم ابارت دريو هلسف شعق ءاش نإ لسافلل

 لاملا برل رايخلاف لاملا ريغ نم لسفلاو لاملا بر يأر ريغب هلسف ناك نإ لاملا بر

 مرص هل لوقو هلسف موي هلسف نمث هاطعأ ءاش نإو كلسف علقا هل لاق ءاش نإ

 . هلسف موي همرص ةميق هل لوقو مكحلا موي هتميق هل لوقو هلسف موي همرص لثم
 بحاص ىلع هتميق هلف علقني ال يذلاو هعلق هلف علقني لسف لك :لاق نم لاقو
 . ملعأ هللاو .لصألا

 حيحص ءارشلا نإ عرز اهيفو عطق وأ رايخ عيب اضرأ عاب نمو هنمو :ةلأسم

 ىتح كردي مل عرزلا ناك اذإ ضرألل اعبت هار نم مهنم فالتخا هيف عرزلاو

 عرزلا لوقو . ي رتشملا هطرتشي ىتح عئابللوهف اكردم ناك نإو عئابلا هطرتشي
 عرزلا دصحي نأ ىلإ ضرألا ءارك هيلعو كردم ريغوأ ناك اكردم عئابلل هلك

 . ملعأ هللاو . ذخأن لواألابو

 : هللا همحر ديعس يبأ نع ةلأسم

 لبق ي رتشملا تايف مايأ ةثالثرايخلا هل نأ ىلع ائيش ى رتشا لجر نع
 ؟ال مأ هل ناك ايك رايخلا هتثرول له ثالثلا
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 مهل رايخ ال لوقو مايألا ةيقب يف رايخلا مهل لوق هيف فلتخي هنإ ىعم :لاق

 .رايخلا عطقنا دقو

 سيلو عئابلا ىلع عيبلا دري وأ بجو دق عيبلا نوكيو رايخلا عطقتيف :هل تلق

 . ىئش ةثرولل
 مهيلع عئابلل سيلو مهيلع عيبلا تبثرايخلا عطقنا اذإ هنإ ىعم :لاق

 . ملعأ هلللاو . عيبلا در يف هيلع مهل الو ةجح

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا نع ةلأسم

 مث مولعم جلف نم ةمولعم ةدم ىلإ رايخ عيب ةضف ةيرال اذكب الام عاب نم

 بابرأ هيف ماقف ةمدخ ىلإ جلفلا جاتحاو هسبكو ليسلا هلخد جلفلا اذه نإ

 ىلع مأ عئابلا ىلع ةرجألا نوكتأ اريجأ اذكو اذك ةدابلا ىلع اوضرفو جلفلا

 ؟رايخلاب يرتشملا

 ىلع يدنع سيلف الخنو اضرأ عئابلا نم ى رتشا يرتشملا ناك نإ : لاق

 كلذ امنإو هريغوأ ليس لبق نم سبك وأ مايه هارتعا اذإ جلفلا ةمدخ يرتشملا
 امم ةمدخلا تناك نإ جلفلا ةمدخ نم هتصح ردقب مهنم لك جلفلا بابرأ ىلع

 الف احرق ةمدخلا تناك نإو مهلك جلفلا بابرأ ىلع مكحلاو ربجلا هيف نوكي

 ىلع كلذ بوجوب لقأ مل ءام رايخلاب عيبلا ناك نإو حرقلا ةمدخ ىلع سانلا ربجي

 كلذ اينإو فرصتلا هيف ي رتشملل زجي مل رايخلاب لتعم عيبلا نأل امزال يرتشملا
 هللاو . ي رتشملل ال عئابلل لصألاو لصالا ىلع ةمدخلا نأل دنع عئابلا ىلع

 . ملعأ

 : نادييع نبا ةلأسم

 جنزناو جنرانو اوميلو ابمأو زومو لوحفو ليخن يف ناكو رايخلاب عابملا لاملا يف
 هعرز وأ هسرغ عرزل ا وأ سرفل ا ا ذه ن اك ةرذو ربو نطقو ملظعو تقو لجرفسو
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 عرزلا اذه عرازلاو راجشألا هذه سرافلا ناكوأ هدعب وأ عيبلا لبق عئابلا

 راجشالاو عرزلا اذه يف ارجاشتف عئابلا اذه ضقن عئابلا دارأ مث رايخلاب يرتشملا

 ء ىش لك هكارد ل نب يل ةلغلا لوقي دحاو لك لوحفل ١ ريغو لوحفلاو ليخنلاو

 . هعب

 تاكارد وأ تانيراق عبس اهيف نكي ل ةلخن لك وهف لخنلا كارد امأ :لاق

 نوكي ةهاع نم ال هتاذ نم نوكي اهلك ةقورفتلا لوح ام بطرت نإ كرادلا ةفصو

 مل ةلخن لكو رايخلاب ي رتشملا وهو هنم يدفملل يهف ءاديفلا موي هريغ وأ رقن لثم

 . عئابلا وهو يدافلل يهف ءادفلا موي تاكارد وأ تانيراق عبس هيف نكي

 يهو اهكارد كلذف تابنلل حلصت ةتابن لكوهف لوحفلا كارد امأو

 اذإ لوقو يدافلل يهو ةكوردم ريغ يهف تابنلل حلصت مل ةتابن لكو هنم ىدفملل

 كلذ عيمج مكحف ةدحاو ةتابنولو تابنلل حلصي لحفلا لمح نم ءىش راص

 ىدفملل تابنلا نم كردملا نوكي نأ لإ لحأ لوألا لوقلاو هنم ىدفملا لحفلا

 .هدودح توتسا اذإ وهف زوملا كلذ ةفص امأو . يدافلل كردملا ريغو هنم

 كلت مكحف عبس ابمألا ةرجش نم تكردأ اذإ ابمألا كارد ةفص امأو

 . لوقلا رثكأ ىلع لخنلاك وهو هنم ىدفملل ةرجشلا

 هنم بهذ اذإ لوقو ءاملا هيف كردأ اذإ لوق نوميللا كارد ةفص امأو

 ملظعلا كارد امأو زازجلل غلب اذإ هكاردف تقلا امأو .رفصا اذإ لوقو .خاخشلا

 . ممق هل نبي لو هسور توتسا اذإ

 اذإ لوقو هكارد كلذف هضعب ىعفااو شقفملا هيف رثك اذإ نطقلا كارد امأو

 .اهرسب دسفي مل هروقلا تسبي ول نأ دح يف راص

 .رازبلل حلصي راص سمشلا يف ففجو تتف اذإ نامرلا كارد ةفص امأو

 . هنم ىدفملل وهو كردأ دقف ارسب عرزل ١ راص ا ذإ وهف عرزلا كارد امأو
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 هبلاط عئابلا هنم ىدف املف رايخلاب ي رتشملا راجشألا هذه سرافغلا ناك نإو

 ناك نإف ءانعلا امأو اهسرغ موي ةلخنلا وأ ةرجشلا ةميق هلف هلسف ةميقو هئانع يف

 ةلسفلا هذه عطق وأ ةرجشلا هذه علق ىلع هريغ رجأتسا رايخلاب ي رتشملا اذه

 سيلف هكولمم وأ هسفنب كلذ وه ىلوت اذإ امأو ةرجألا هلف كلذ حصو اهسرغ ىلعو

 .فالتخا كلذ يفف يبصلا هدلو كلذ ىلوت اذإو ءانع هل

 لاملا يف هل سيلف هتبثو هسفنب وه هاقسو الماع لاملا يف لخدي مل اذإ كلذكو

 يرتشملا هعرز ناك اذإ عرزلا امأو ةرمثلا هكاردإ لبق عئابلا هنم ادف اذإ ءانع

 باسح ىلعوهو فاصنلاب عرزلاف عرزلا كارد لبق هلام عئابلا ادف مثرايخلاب

 مكحف عبروأ ناثلثوأ ثلثوأ فصن عرزلا رمع ةدم نم ىضم نإف رهشألا

 عرزلا رمع ةدم نم ىقب امو رايخلاب ي رتشملا وهو هنم ىدفملل رهشألا نم يضاملا

 ىلع ايهنيب ابوسحم رذبلا نوكيو ةفصلا اذه ىلع ايهنيب بحلا مسقيو يدافلل وهف
 . باسحلاب ايهنيب يهف عرزلا اذه ىلع مرغت يتلا ةمارغلا كلذكو ايهصصح ردق

 عئابلا ارجتشاو هلام عئابلا ادف مث تقلا رايخلاب ي رتشلا عرز اذإ امأو

 نأ ءاش نإ رايخلاب ي رتشملل كلذ يف رايخلاف هرذبو تقلا سيه يف عئابلاو رايخلاب
 وأ ةميقلا ذخأ يرتشملا دارأ نإ هتق سيه نأوأ هردب ةميقوأ هرذب عئابلا نم ذخأي

 . ملعأ هللاو .هرذب ةميقو هرذب هل ملسي نأ عئابلا هركو هتميق

 :دادم نب دحأ خيشلا نع ةلأسم

 ءادفلا نيح هضعب كردأ اذإ ردسلاو جنرانلا وأوماللاو نامرلاو ابمألا امأو

 هلكف ءادفلا نيح هضعب كردي مل نإو ةدحاو ةرمث هنأل رايخلاب ي رتشملل هلك وهف

 لخنلاك دحاو نطب وهو ةدحاو ةرم ةنسلا يف ءىبحت راجشألا هذه ةرمث نأل عئابلل

 هلثمو خيطبلاو عرقلاو نيتلا لثم وهو نطب دعب انطب ءىجت يتلا راجشالا ةرمث امأو
 نيبو يدافللوهف كردم ريغوه يذلا راجشالا كلت ةرمث نم ىقب امو هنم كردأ ايف
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 يف راص اذإ بنعلاو . قرف ادحاو انطب ء ىجح يذلاو نطب دعب انطب ء ىجي يذلا

 اذإ هلاردإ اوماللاو . لخنلا مكح لثم همكحو ادفلا يف مرح ديقانع ةحبس ةموكلا

 لوقو هجالفأ تفلتخا اذإ لوق زوملاو خاخشلا هنم بهذ اذإ لوقو ءاملا هيف جرد

 . محللا خيطبل حلصي راص اذإ

 اذإ لوقو . ريقملل حلصي راص اذإ نوميللا كارد نإ لوقو :فلؤملا لاق

 الح اذإ لوق بنعلا امأو . هيف ليق ام رخا وهو رفصا اذإ لوقو غبصلل حلصي راص

 اذإ هكاردإ جنرتالاو .دوسا اذإ هنم دوسألاو ءاملا هيف جردأ اذإ لوقو اولح راصو

 وهف حلصي ال ناك نإف .لكألل حلصي ام ءاملا هيف راص اذإ هكارد جنرانلاو .الح

 لكألل حلصيو .رفصيو جضني ىتح ابمألاو نيتلاو . هرارفصا هكارد لوقو يدافلل

 . الح اذإ هنمولحلاو ريزاب ألل يسبي نأ حلصي راصو ءاملا هيف جرد اذإ نامرلاو

 امأو . هكارد ةفص كلتف لكالل حلصي راصو جضن اذإ خوخلا كاردإ نإ لوقو

 لك يف ريصي ىتح لوقو كردأ دقف هضعب ىعفأو شقفملا هيف رثك اذإ نطقلا كاردإ

 اذإ خوخلا امأو .دحاو نطب هنأل هنم ىدعملل هعيمج ريصي مث شقف هنم ةرجش

 . ملعأ هللاو ةدحاو ةرمث هترمث هلك نهرتسملل هضعب جضن

 وأ لجرل رايخلاب عابم لام نم نايض همزل لجر نع فلؤملا لئس : ةلأسم

 . نماضلا صلختي نم ىلإو نايضلا نمل رايخلاب عابم تيب نم

 نإورايخلاب ي رتشملل وهف نكسلاو ةلغلا نم همزل يذلا ناك نإ :لاق

 . عئابلا ىلإ هنم صلختيف لصألا نم همزل يذلا ناك

 ابارت ذخأ وأ امركوأ الخن عطق وأ رضخأ اصوخ عطق نإ لاق اذام : هل ليق

 بحاص ىلإ هنم صلختيو لصألا نموهف رايعلا وأ تيبلا رادج نم اثيش وأ

 ءام ةلضف وأ اسباياصوخ ذخأ وأ لزنملا نكس وأ رايثلا نم عطق نإو لصالا
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 ىلإ هنم صلختيو ةلغلا نموهف ةلغلا نم هلعج نم لوق ىلع ءاملا نم لضفي
 .رايخلاب ي رتشلملا

 هيزبي له لصألا يف ةلغلا نم وأ لصألا نم همزلام در نإف :هل تلق

 . كلذ

 در اذإ هيزبي الف تفصو ام ىلع ةلغلا نم نايضلا ناك اذإ هنإ ىعم :لاق
 اذإف لصألا نم ناضلا ناك اذإو . ي رتشملا ىلإ هنم صلختيو لصألا يف هلثم

 وهف لصألا يف احالص نوكي امم كلذ ريغوأ رادج وأ لسف لشم ءاملا يف هلعج

 .ةدملا يضقنت مل اذإ ةصالخ

 راصو ةدملا تضقنا ىتح هنم صلختي ملو ةدملا يضم لبق همزل نإف : نلق

 ؟عنصي اذام صالخلا دارأ مث ي رتشملل الصأ لاملا

 هللاو . كلذ ريغ ليقو يدنع كلذ يف قرف ال ىلوألا لثم يه لاق :لاق

 .ملعأ

 ملو ةرمثلا ءادف مرح دقو هلام نم رايخلا عيبلا عفر نميفو هنمو : ةلأسم

 نم ةرمثلا جارخإ يدافلا بلطف رايخلاب ي رتشملل ةرمثلاب مكحو يدافلا اهكردي
 ؟ال مأ كلذ هلأ ةلخن

 لخن نم هترمث عطقي نأ يرتشملا ىلع لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 ذخان اذهبو اهداصح ناوأو اهكارد دعب الإ ةرمثلا عطقت الو زوجي ال لوقو ي افلا

 يف رارض الو ررض ال لوقي مالسلا هيلع يبنلاو اررض اهكاردإ لبق اهعطق يف نأل
 . ملعأ هللاو . مالسالا

 : ىحبصلا ةلأسم

 نم الطاب اثدح هلام يف ثدحأ نم ىلع ةجح رايخلا عيبب ي رتشملل لهو

 عئابلا نوكي نأ نيب قرف لهو ؟عئابلل ةجحلا اينإو ةجحلا هل سيلوأ هريغوأ لسف

 ؟ابثاغ وأ ارضاح
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 ههبشي ام ىلع هيف فلتخي امم هلعلو ي رتشملا يف اصن اذه يف ظفحأ ل : لاق

 . ملعأ هللاو .اثدح هيلع ثدحأ نم ىلع ةجحلا عئابللو

 ناطلس وأ ليبس نم ةحياجب رايخلاب عابملا لاملا بهذ اذإو هنمو :ةلأسم

 ةميق هل له ي رتشلملا ىلع ناك اذإو ؟هراعو هلسف نوكي نم ىلع ابارخ راصو

 ؟ال مأ هدنع نم عئابلا مرغ ام عيمجو هانعو هترايع

 ىلع لاق ضعبو ي رتشملا ىلع لاق ضعب خياشملا تاباوج يف :لاق

 هللاو .هانع هل نوكي نأ نم دعبي الف عئابلا ىدفو ي رتشملا ىلع تبث نإو عئابلا

 .ملعأ

 مل ةدم ىلإ رايخلا عيب ةعيبم هلاومأ عيمج فلخو كله لجر يفو :ةلأسم

 يقاب ءادفل كلاهلا لام ةلمج نم ائيش عابيزوججيأ اغلبو ماتيأ ةثرو فلخو ضقنت

 ؟ال مأ ماتيألل حالصلا كلذ يف ناكو كلاهلا لام

 هللاو . نيغلابلا يضريو ماتيألل حالضلا رظن ىلع كلذ زوجي معن :لاق

 . ملعأ

 يفو اهئاضقنا يف ي رتشملا لوق لوقلا ةدملاو رايخلا يف فلتخا اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .ةدايزلاب ي رتشملا ىلع ةنيبلاو اذك هنأ عئابلا لوق لوقلا نمثلا

 : ىحبصلا ةلأسم

 يصولا جاتحاو رايخ عيب هلو اياصوو قوقح هيلعو لجرلا تام اذإو
 الوعجم ناك عئابلا نم رايخلا يصولل له كلاهلا اياصو ذافنال رايخلا عيب مهاردل

 ام ءاضقل حصي ملاذإ هيف ةليحلا ام ارايخ يصولا هل لعجي ملوأ ضقنلا يصولل

 ؟هريغ نم هيلع
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 اياصولاو نويدلا ءاقب ىلع دهشأ رايخلا عفر ىلإ اليبس دجي مل اذإ :لاق
 نأ ينبجعأ رايخلا عفر ىلإ ليبس ثراولل ناك نإو كلاهلا لام يف ايهنأ نيدهاش

 نويدلا ءاضتقا يصولل الوعجم ناك نإ :ملاس نب بيبح خيشلا لاقو

 صقن كلاهلل لعي ملولو رايخلا ضقن هل لوقو .رايخلا ضقن زئاجف زابخ كلاهللو
 هلعبي نم لوق ىلعو يصوللوهف نهرلا ةلزنمب هلعجي نم لوق ىلعو .رايخلا
 . ةثرولل ضقنلاف افالتإ

 رايخ عيب عويبم لام الإ هل لام الو قح كلاملا ىلع ناك نإو :تلق

 ؟يصولا لعفي فيك ةدايز ىوسي لاملا لصأو

 زوجيف رايخلا عيبلا نم هيف ايب لاملا اذه يصولا عاب اذإ : ىحبصلا لاق

 لثأ عابي ملاس نب بيبح خيشلا لاقو يرتشملا ىضر اذإ لوقلا ضعب يف كلذ

 . لاملا

 يرتشم هدفي ملف هلام لصأ عابفرايخ عيب هلام يف ناك نمو : تلق

 هل كلذ نوكيأ رايخلا طرش نم هلايب عيبلا ضقن رايخلاب ي رتشلملا دارأو لصألا

 . لصألا ى رتشا نم ىلع مأ عئابلا ىلع

 ال اضعب لعلو نمثلا هيلإ ملسو هعفر تبث رايخلا عفر اهمأ نم : ىحبصلا لاق

 . ي رتشملا ىلإ الإ نمثلا ميلست ىري

 نإو يرتشملا نم ال لوألا عئابلا نم عيبلا ضقني : بيبح خيشلا لاقو
 . ملعأ هللاو . لصألا ي رتشمل لاملا عيمج نوكي هنإف عئابلا هادف

 هلاحأ مث ةدملا هب تضقناو رايخ عيب اتيب ى رتشا لجر يفو هنمو : ةلأسم
 . نيملسملا ةلودل حالص هيف نكي مل اذإ هعيب زوجيأ لاملا تيبل
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 ةلزنمب لاملا تيبل اهب رقملا لوصألا نإ لاق فالتخا هعيب زاوج يق : لاق

 ةرواشم ينبجعتو .ادب ؤم افقو لعجت ىتح ءىفلاو اياصولا ةلزنمب لوقو هل فقولا
 تعيب حلصأ اهعيب اوأر نإف حالصلا رصبي نمو ملعلا لهأ ةرواشم عم مامالا

 . ملعأ هللاو .هل تلعج امل تلغتسا الإو

 : يحمرلا ةلأسم

 هزيجيو هتبثي نم لوق ىلعف ريثك فالتخا هتوبثو هتزاجإ يفرايخلا عيب نإ
 عطقلاب ةيناث هعيبي نأ هل زوب ال لوق فالتخا هلصأ هل نمم هلصأ عيب يفف مهنم

 هب لومعملا وهو عطقلاب هلصأ عيبي نأ هلزوجي لوقو رايخلاب الإ هيف هل سيل هنأل
 .اندنع مويلا

 ملام رايخلا عيبب هدنعوه نمم هيدفي نأ هي رتشمل نإف دحأل هلصأ عاب اذإف

 نإ لوقلا رثكأف كردي مل عرز هيفو رايخلا عيبب هدنع نمم هادف اذإف ةدملا هب ضقنت

 نيب عرزلا نوكيو هداصح ىلإ عرزلا ةيقبب موقي يذلا وهو هادف نم دي يف لاملا

 رهشألاو مايألا ردقب هنم ىدفمللف رهشألا باسح ىلع ةكرش هنم ىدفملاو يدافلا

 يتلا رهشألاو مايألا ةيقب ردقب عرزلا نم يدافللو ءادفلا تقو ىلإ عرزلا قرع ذم

 ردق ىلع صصحلاب ايهغيب ةمارغلا كلذكو هداصح ىلإ هادف ذم هدي يف عرزلا ماقأ

 ذم هتمارغ يدافللو هنم ىدف نأ ىلإ هقرع ذم هرذبو هتمارغ هنم ىدفمللف رهشألا

 ةمارغلا امأو مويلا هب لومعملاو لوقلا رثكأ ىلع اذه هدصح نأ ىلإ هادف
 تناك نإو لودعلا هموقت ام ىلعف لودعلا ةفرعمب كردت تناك نإ اهيف ايهفالتخاو

 هيلع همرغ در يذلا يف ايهنم مراغلا لوق لوقلاف مهرظنو لودعلا ةفرعم كردت ال

 ناينبلا يف مهيواعد كلذكو اذكو اذك نم رثكأ هيلع همرغ نأ ملع ام هنأ هنيمي عم

 . بصاغب سيل هنأل همرغ ردق هلف هانب يذلا وه هنأ ارراقت اذإ

 لاملا نم رايخلا تعقر دق لصألل يرتشملا لاق اذإ عيبلا ضقن ظفل امأو

 ف مويلا يذلا وهو هدودحو هتفص ركذيو ينالفلا لاملا وهو نالف نم هتي رتشا يذلا
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 دقو رايخلا طرش نم عيبلا اذه يف هقحتسا يذلا ببسلاب رايخلا عيبلاب نالف دي

 . ملعأ هللاو .هذه يهو مهاردلا ىلع لاملا اذه ترتخا

 : ىحبصلا ةلأسم

 عئابلا ىلع نأ خياشملا ضعب باوج يفف ليبسب هضرأ تبهذ يذلا امأو

 ةميقو ءاش نإ رايخلا عفر هلو هيلع ءىش ال تاباوجلا ضعب يفو ضرألا حالصإ
 دنع يذلا امأو .نيملسملا نم هتكردأ نمو مهتاباوج يف اذه عئابلا ىلع ضرألا

 اذكهو ىل نيبي اييف ةنومضم هدي يف اهنأل يرتشملا لام نم باهذلا نإف مكريغص

 نإ نيلوقلا دحأ لدعب لمعيلو فنصملاو عرشلا نايبك نيمدقتملا نيملسملا راثأ يف

 . ملعأ هللاو .ايهنم لدعألا لدع حصي ىتح ايهب لمعي الف الإو هللا ءاش

 ريغلا مهليكو دارأو رايخ عيب ميتيوأ دجسم ىلع هلام عاب نميفو هنمو : ةلأسم
 ؟ال مأ ةلغ ذر هيلعأ

 هللاو .ةلغ در ايهليكو مزلي الف ميتيللو دجسملل عيبلا ناك اذإ :لاق

 .ملعأ

 : هللا هحر دادم ةلأسم

 ارانيد ١ ذكب لقأوأ ةنس نيسمخ ةدم ىلإرايخ عيب رخآل هلام عاب نمو

 مأ يرتشملل مأ ةصاخ عئابلل كلذ ين رايخلا نوكي له نمثلا كلذ هنم ضبقو

 .اعيمج اي

 طرش عقي نأ الإ لوقلا رثكأ ىلع يرتشملا نود ةصاخ عئابلل وه : لاق

 ايك هطرتشي مل ولو اضيأ هيف رايخلا ي رتشملل لوقو يرتشملاو عئابلل هيف رايخلا
 . ملعأ هللاو .رايخلا هيف عئابلل
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 : ناديبع نبا ةلأسم

 عيبلا اذه ضقن ي رتشلملا دارأ مثرايخلا عيبب الام ىرتشا لجر يفو

 اذه نوكي له هنيد ءافول هلام فكي ملو هلايب طيحت نويد عئابلا ىلع ناكو ةلاهجلاب

 ؟لاملا ةميقب مهنم ىلوأ وه مأ نايدلا رئاسك عيبلا ضقن يذلا يرتشملا

 الو لاملا يف ةتباث ي رتشلملا مهاردف عئابلا لبق نم ضقنلا ناك اذإ :لاق

 مهارد نوكتو اعطق وأ ارايخ عيبلا ناك لاملا يف قلطنملا نيدلا لهأ هكراشي

 . ملعأ هللاو . نايدلا هكراشت الو لاملا يف ةقلعتم يرتشملا

 نأ ىلع ضورعلا نم ائيشوأ ةبادوأ ادبع ى رتشا نميفو هنمو : ةلأسم

 وأ توم عيبلا اذه باصأ مث .رثكأ وأ لقأ وأ مايأ ةثالث ىلا نيعيابتملا دحأل رايخلا

 ؟ال مأ ضيرم وهو هدر هل زوجحم لهو نوكي نم لام نم فلت وأ ضرم

 هيلعف هدي يف ءىشلا فلتو هدي يف عابملاو ي رتشملل رايخلا ناك اذإ :لاق

 مزلي الو عىش عئابلل سيلف هل رايخلاو عئابلا دي يف عىشلا ناك نإو هتميق
 هب ثدحوأ ةحياج هتنعوأ ءىش عابملا باصأ اذإ امأو .عئابلل ءىش يرتشملا

 كلذ نم هصلخي نأ الإ . عئابلا ىلع هدر ي رتشملل سيلف ي رتشملا دنع بيع

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع هعم هب ثدح يذلا بيعلا

 فزنيو لحمي جلف نم ءاملا نم هبرش عم رايخ عيب هلام عاب لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ؟اهنم فزنلا نم ىلع فزن ىلإ جاتحاو

 هل بتك نإو ايهنم دحأ ىلع فزنلاب مكحي الف امولعم ءاملا ناك اذإ :لاق

 ناك لاملا اذه يقس يف لاتحي نأ عئابلا ىلعف ينالفلا جلفلا نم ءاملا نم هبرشبو
 رايخلا تاعويب لئاسمو فزنلاب عئابلا ىلع مكحي ال هنإ لوقو . هريغ وأ فزنب

 . ملعأ هللاو . تاسايق ةثدحم اهرثكأ

٩٢



 عيب هيلع هعاب لجر دنع نم هلام يدفي نأ دارأ لجر يفو هنمو : ةلأسم

 كل يفوأ نأ ىلإ مهاردلا هذه ينم ذخ لاقو ةيرال نيسمخ هاطعأف ةيرال ةئايب رايخ

 ءادفلا نع عئابلا فقوو لوقلا اذه ىلع مهاردلا نهترملا ذخاو مهاردلا ةيقب

 الإ كمهارد تذخأ ام انأ نهترملا لاقو هيلإ اهعفد ىتلا نهترملا نم همهارد ذخأ دارأو

 "؟كلذ يف مكحلا ام يداف كنأ

 ناك نإو . همهارد ذخأ عئابللف رايخلا ضقنب ي رتشملا ضري مل اذإ :لاق

 عيبلا ناك عئابلا ةمذ يف مهاردلا ضعب ميلست رايخلا عيب ضقنب ىضر يرتشملا

 سيلف ةفصلا هذه ىلع ي رتشملا ىضرو ظفلب عئابلا هضقن اذإ ضقتنا دق رايخلا

 . ملعأ هللاو . همهارد ذخأ عئابلل

 امأو ضقتنم رايخلا عيبب ي رتشملا لاملا يف مسقلا نإ مسقلا نإ هنمو : ةلأسم

 عيب ءادف امأو . مسقلايف مهلوق لوقلاو زوجي ال هنإ لوقأ الف ةمسقلا ةثرولا متأ اذإ

 هبيصن ردقب ةثرولا نم يدفي نأ عئابلا دارأ اذإو ي رتشملا تومب قرفتي هنإف رايخل

 ايح ي رتشملا ناك اذإ عئابلا تومب رايخلا عيب ق رتفي الو .زئاج كلذف ثاريملا نم
 . ملعأ هللاو . ءادفلا هيلع قرفي نأ يرتشملا ىلع مكحي الو

 اهنيب نكي ملو لجأ ىلإ رايخلا هيبب الام لجر عاب لجر يفو هنمو : ةلأسم
 دق ةدملا نإ يرتشملا لاقو ضقنت مل ةدملا نإ عئابلا لاق ةدملا يف افلتخاو ةنيب

 اعدا اذإ كلذكو .ضقنت مل اهغأ ةنيبلا عئابلا ىلعو ي رتشملا لوق لوقلاف تضقنا

 يدنعومه لب رخآلا لاقف اتابثإ كدي يف هتكرت ىنكلو لاملا اذه كعيابأ مل ينأ عئابلا

 هللاو . ةنيبلا تابثالا ىعدا نم ىلعو رايخلا عيب ىعدا نم لوق لوقلاق رايخلا عيبب

 . ملعأ

 يرتشملا ىلع جلفلا بحشنف رايخلا عيبب ءام ى رتشا يذلا امأو :ةلأسم

 يف ي رتشملا ىلع عئابلا جتحا اذإ امأو لصألا بحاص بحشلا مزلي ملو رايخلاب
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 ينبجعيف هتمدخ ىلع عئابلا رجأتساف ةمدخلا نع ي رتشملا ىباف سبكلا ةمدخ

 ريغ نم ةرجألاب جلفلا عئابلا مدخ نإو .رايخلاب يرتشملا ىلع ةرجألا نوكت نأ
 . ملعأ هللاو . جلفلا ةمدخ ةراجإ يرتشملا مزلي الف ي رتشملا ىلع جتحي نأ

 وأ ةنس هلغتساف رايخلا عيبب لجر نم الام ى رتشا لجر يفو هنمو : ةلأسم

 وأ هل لاحملا دارأو هب هل رقأ وأ رخآ لجرل ءارشلا كلذ لاحأ يرتشملا نإ مث نيتنس

 له همههارد ذخأ دارأو كلذ يف ةلاهجلا ىعداو هل ليحأ ام ضقني نأ هب هل رقملا

 ؟ال مأ عئابلا نم همهارد ذخأ هلو ةلاهجلا ليبسي ريغ هل لاحملا نوكي

 ىلع ةلاحالا هذه تناك نإف هل لاحملل ريغلا توبث يف كللوق امأ :لاق

 ةلاهجلاب كلذ ضقن هلف اذك وهو هل هيلع قحب ءاضقلا هجو ىلعوأ عيبلا هجو

 يرتشملا امأو هل ةلغلا هدرو لوألا عئابلا ىلع ال هل لاحأ نم ىلع هضقن نوكيو

 عجر اذإ ةلاهجلاب كلذ ضقني نأ يدنع هل زئاجف ةلاهجلاب ضقن هل ناك نإ لوألا

 ةلغلا در هيلعف هتلاهجب ضقن اذإ هنأ هب نولمعي يذلا لوقلا ىلعو .لاملا هيلإ

 . ملعأ هللاو . هل لاحملا هيلع اهدر يتلاو اهلغتسا يتلا

 نم هيلع مك عئابلا فرعي ملو ي رتشملا تامو رايخ عيب هلام عاب نمو هنمو : ةلأسم

 دجوي يذلاف هتملس تعفر امم رثكأ لاملا يف حص نإ لاقو مهرد ينئام عفرف غلبملا

 يرتشملا ىلع ةنيبلاو امهرد اذك يلام يف ىلع نإ هنيمي عم هلوق لوقلا نأ رثألا يف

 نم رايخلا عيبلا خسفنا دقف هنيقي دنع امب هلام نم رايخلا عئابلا عفر اذإف هتثرووأ

 ةرمثلاو ءادفلا ناضقن ىلع دمتعي مل اذإ ةبوتكملا ةقرولا يف حص ام در هيلعو هلام

 . ملعأ هللاو .لاملا بحاص ينعأ لالح هل

 نم لاقو هثلث هل نأ لجر ىعداف رايخلا عيبب لاق هعم ناك نمو هنمو :: ةلأسم

 ي رتشملل سيلو لصألا عئابو يعدلا نيب ماكحالاف هعبر كل لاملا هدي يف

 . ملعأ هللاو .رايخلا ةدم يضقنت ىتح ماكحا الو راكنإ رايخلاب
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 : يويلحملا سيمخ نب ملاس خيشلا ةلأسم

 نمل ةلخنلا تحاط مث مرص اهيف ناكورايخ عيب ةلخن ىرتشا نميفو

 . ي رتشملل مأ عئابلل مرصلا
 نم لوق ىلعف دعب نم أشن وأ عيبلا موي كردم ريغ مرصلا ناك نإ :لاق

 ةلخنلل عبتوهف لصألا نم هلعبي نم لوق ىلعو يرتشملل وهف ةلغلا نم هلعجي
 . ملعأ هللاو .اجاتحم لاملا عديو هيف فرصتلا عئابلل سيلو ةعيبملا

 نم هلام نوكيأ رخآلا هب رقأف لجر لام يفرايخ عيب هل ناك نمو : ةلأسم

 ؟ال ما هب هلرقا نل رايخلاو قحل
 نم هل رقملاو هل لاحملل لوقو هل رقملل سيل لوق فالتخا كلذ يفق : لاق

 . ملعأ هللاو .رقملاو ليحملل ام ضقنلا

 : يلمازلا ةلأسم

 مث هدعب نم هتثرولو عئابلل رايخلا بتكي ملورايخ عيب هلام عاب لجر يفو
 ةدم ضقنت ملام مهيبأل ام ةثرولل لوقو عيبلا تبث دقف رايخلا ضقني ملو عئابلا تام

 . ملعأ هللاو . نامزلا اذه يف لوقلا اذه ىلع لمعلا نأ يدنعو رايخلا

 لصألا بحاص هادف اذإ رايخلا عيبلا يف :دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم
 غلبم مهارد تفلتو ةقثلا دنع رايخلا عيب ضقنو ءادفلا عفرب دهشأو هغلبم عيمجب
 ؟ال مأ خسفنيأ ءادفلا اهب حص دق يذلا رايخلا عيب

 غلبملا راصو رايخلا ي رتشمل غلبملا ميلست هيلعو رايخلا عيب خسفني لاق : لاق
 . هناري حصي نأ ىلإ لصألا بحاص ةمذ يف انومضم

 دنع مهاردلا عفرو هبحاص هادفو دجسملل رايخلا عيب ناك نإ : هل تلق

 .ال مأ هلثمك ةقث
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 رايخلا عيبلا غلبملا فلتولو خسفنا دق رايخلا عيبلا كلذو هلثمك سيل :لاق

 رايخلا عيبلا بحاص ىريو دجسملل نيمأ هنأل هرايتخا ريغب نيمألا ةقثلا دي نم

 . ملعأ هللاو .لوألا فالخ وهو كلذ يف در هيلع الو

 : هللا همحر ناضمر نب دوعسم خيشلا نع ةلأسم

 وأ بارتلا نم ءىش ىلإ جاتحا عئابلا نإ مث رايخ عيب هعيب لام هل نميفو

 مأ ي رتشملا نذإ ريغ نم هلام نم ذخأي نأ هل زوبيا بطرلا صوخلا نم ءعىش ىلإ

 ؟ال

 . ملعأ هللاو .كلذ هيلع قيضي الو ذخأ ام ردقب لاملا

 هل عطق نب رايخ عيب هل ضرأ ةعطق عاب لجر نع فلؤملا لئس : ةلأسم

 اه دحو عيبل ١ ةقرو يف بوتكمو ةعطقلا دودح ف ي رتسشمل او عئابل ١ فلتخاو

 نالف ينب ضرأ نم يبرغلا اهدحو لجألا ىلع يتلا ضرفلا ةلخن نم يقرشلا

 ابمال ١ ةرجش يشعنل ااهدحو ةلاجالا ىلع يتل ا ةلخنلا نم يليهسل ااهدحو

 نم سيل عئابلا لاق دودحلا نم امهو ل ناتلخنلاو ةرجشلا ي رتشم لاقف ةريبكلا

 ؟كلذ يف مكحلا ام هنم جراخ كلذو دودحلا

 عيبملا دودحملا يف لخاد دحلا :لاق نم لاق افالتخا اذه يف نإ ىعم :لاق

 سنج نم ناك اذإ دحلا نأ يدنعو عيابملا وهو عيبملا نم جراخ :لاق نم لاق
 دودحلاو هنم جراخ وهف هسنج ريغ نم ناك اذإو عييملا يف لخاد وهف دودحملا

 ةجراخ ةلخنلاف الخن دودحملاو اضرأ عابملا اذه ناك اذإف فلتخي دودحملاو فلتخت

 هلقول اضيأ جراخوهف ةرايعوأ الخن دحلاو اضرأ دودحملا ناك اذإو دحلا نم

 ريغ نم هنأل راهنلا يف لخاد ريغ ليللاف هليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث» : ىلاعت
 نم هنأل ردقلا ةليل يف لخاد ريغ رجفلا علطم ىتح يه امالس» :لاقو .هسنج
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 قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف : ىلاعت هلوق امأو .اهسنج ريغ
 رمألا يف نالخاد نابعكلاو ناقفرملاف 4نيبعكلاىلإ مكلجرأو مكسوعرب اوحسماو

 نم ةروعلا » : ةلي هلوقو نيلجرلاو نيديلا سنج نم هنأل اعامجإ حسملاو لسفلاب
 نم اتسيل لوقو ةروعلا نم امهالك لوق فالتخا هليوأت يفف «ةبكرلا ىلإ ةرسلا

 ةبكرلا نأ لوقلا رثكأو ةروعلا نم ةبكرلا سيلو ةروعلا نم ةرسلا نإ لوقو ةروعلا
 . ملعأ هللاو . ةروعلا نم تسيل ةرسلاو ةروعلا نم

 : حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلأسم

 هيفف هريغ هب يقسي نأ ي رتشملا دارأو مولعم ءايب رايخ هيب الام ى رتشا نمو
 لمعي مداخلاو زوجي لوقو نهترملا لاملا نم ءاملا جرخي نأ زوجي ال لوق فالتخا

 . ملعأ هللاو . فرصتلا هيف لضافلاو الوأ برشي لاملا نأ ىلع

 : : جرفم ني دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 نيرق هلو هيلع هوبأ اهفلخو رايخلا عيبب ةلخن هوبأ رتشم لجر نعو
 موي هلاحب اوملعي ملو نهارلا هبلطو نهرملا هبلطف ةليوط ةدم دعب رمثأف فيعض

 ؟نوكي نملف عيبلا دقع

 .دعب نم أشن هنأ حصي نآ الإ نهارلل وه :لاق

 عذج نم اشن ناك نإو لاق ايك وهف ضرألا نم أشن ناك نإ :فلؤملا لاق
 هللاو .رايخلاب ي رتشملل وهو ةلخنلل عبت وهف ضرألا نع ارهاظ اهب الصتم ةلخنلا

 . ملعأ

 : حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلأسم

 ةنيبلا مأ هيلع ةنيبلا هيف بجت ةلاهجلا ىعداورايخلا عيبب الام عاب نمعو
 . هب لهاج ريغ هلايب فراع عئابلا نا يرتشملا ىلع
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 ةنيبب يتأي ىتح تباث عيبلاو يعدموهف ةلاهجلا امهدحأ ىعدا اذإ : لاق

 ذئنيحف فرعي الام ى رتشا يرتشملا نأو فرعي الام عاب اذه نأ دهشت ةلداع

 . عيبلا ضقني

 ةلاهجلا ىعدا نم لوق لوقلا :لاق نم لاقو اذه ليق دق : فلؤملا لاق

 .انظفح اذكه لمعن هبو لهاج ريغ ملاع هنأ ةنيبلا ركنملا ىلعو هنيمي عم ايهنم

 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 نم مكحلا ىرج دقو ةمولعم ةدم ىلإ رايخ عيب لجرل الام عاب لجر يفو
 نأ قحلا هل نم داراف ضقنت مل دعب ةدملاو رايخلا عيب ةلغ ميرحتب نيملسملا ضعب
 بلطي ي رتشملا ءاجو تام عئابلا ناك نإو عئابلا هزاجو عئابلا نم هقح ذخأي
 هركنأف هطخ زوجي نموأ ضاق طخب عيبلا ةحص جرخأو عئابلا ةثرو نم همهارد
 ؟مكحلا فيك كلذ عئابلا ةثرو

 تماق وأ ضاق طخب رايخلا عيبلا حص اذإ لوق ليواقأ ةثالث كلذ يف :لاق

 نم ملعب هادف هنأ عئابلا هيعدي نأ الإ عىشب سيل هزوحو تباث عيبلاف ةنيبلا هب

 ةجح لطبتو عئابلا ةثرول لاملا نوكيف ركني الو ريغي ال رضاح وهو يرتشملا
 ةجح الف ي رتشملا نم ملعل عنملاو زوجلاو برشلاو لكالا حص اذإ لوقو ي رتشملا
 وأ ءانط وأ ةداعقب لاملا كلذ لكأ عئابلا نأ ةنيب ي رتشلملا ميقي نأ الإ يرتشملل

 جاتحي الو ي رتشملا نم ملعب لكألا حص نأ الإ ةجح عئابلا زوحف الإو ةرمث ةبه
 رايخلا عيبب قاب هعيب نأ ةنيبب ماق اذإ لوو ءايحألا ىلع ءاعدالا امنإو ءاعدالا ىلإ

 قاروألا يف اينإ لوألا لوقلاب مكحي يدلاو ناكو ةجح هزوح نكي ملو كلذ تبث
 نأ عئابلا ةثرو حصت ىتح ضقنت مل ةدملا تناك اذإ رايخلا عيب نم ةةتباث يه

 هقاروأ يف ام ىلع ةنيبلا ي رتشملا انمزلأ ول لوقي ناكو . عيبلا كلذ ادف دق مهكلاه
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 هيلع ةتباث قاروألاف ايح عئابلا ناكو ي رتشملا تام اذإ امأو .سانلا لاومأ تفلتل
 . ملعأ هللاو .نيملسملا راثأ يف هتدجو اذكه ادفلا حصي ىتح

 : يوكزألا رمع نب قياش خيشلا ةلأسم

 ذخاف رخا الجر هيلوي نأ دارأ مهرد فلاب لام ين رايخ عيب هل لجر نعو

 ىلعو اتباث اذه نوكيأ مهرد يتئايب بح سدس ىلوملا يلوملا عيابو مهرد ةئامنامث
 ؟ال مأ فلألا ةلمجب هلام يدفي نأ لصألا بحاص

 . نيتئاملاب اضوع هاضق هنأل مهرد ةيرال فلأب هلام يدف نأ هيلع معن :لاق

 . ملعأ هللاو

 ام رثكأب رخا لجرل هلاحاف رايخلا عيبب لام هدنع نم فلؤملا لاق :ةلأسم

 هنإف يدفي نأ لصألا بحاص داراف رثكأب ثلاث لجرل يناثلا هلاحأ مث هارتشا

 ىلع عجري يناثلا ليحملاو يناثلا ليحملا ىلع هتدايزب عجري ثلاثلاو عاب ايب يدفي

 . ملعأ هللاو .انظفح اذكه لوألا ي رتشلملا

 هل بجوي هجوب نيعيابتملا ريغ مثرايخ عيبب الام ى رتشا نميفو : ةلأسم
 ؟ال مأ عيبلا متيأ هب ىضرو ريغ امدعب عيبلا متأ مث ريغلا

 دارأ نإ ةيناث هيلع عيبيو خسفنا دق عيبلا نإ لوق فالتخا كلذ يف :لاق

 .ملعأ هللاو .ذخان لوألابو لوألا عيبلا تابثا مامتالا ليقو

 : هللا همحر جرفم نب دحأ خيشلا نع ةلأسم

 همرغي نأ دارأ م ه ىضرو عئابلا ملع مث هريغبوأ هرمأب هريغ لام ىدف نميف

 . ملعأ هللاو .اببسب رمب ; هنأل ةرمثلا مرغ همزلي ال لاق هتعب ام ينأ جت جتحاو ةرمثلا

 : ةلاضف نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 هيف دقع يذلا دلبلا فرص ىلع نوكت تاراجالاو عويبلا ةدقع نإ
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 ل اذإ دلبلا كلذ فرص ىلع هؤادف نوكي دلب يف عقو اذإ رايخلا عيبلا ءادف كلذكو
 . ملعأ هللاو . طرش مث نكي

 : ناديبع نبا ةلأسم

 يف رايخلا عيب هب ضقنيل لوصألا نم ءىش عيب دارأ اذإ كلاهلا يصو يفو

 ماتيألا ىلع تبثيو رتشم هنم ي رتشي نأ كبجعيأ كلذ دارأ اذإ رخآ كلاهلل لام

 ؟كلذ اومتي مل اذإ رايخلا هيف مهل مأ كلذ

 رايخلا عيب هب ضقنيل كلاهلا لام نم عيبي نأ هل سيل يصولا نإ :لاق

 يصولا نم ي رتشي نأ ي رتشملل سيلو كلذ هيلع سيلو كلاخلا هعاب يذلا

 ىلع نوغلابلا فاخو نيغلابلا نم دحأ ةثرولا يف ناك اذإ امأو . ةفصلا هذه ىلع

 ضقنيل كلاهلا لام نم عيبي نأ مكاحلا ىلإ اوبلطو رايخلا ةدم هب يضقنت نأ مهلام

 يدفيل كلاهلا لام نم عيبب ةقث اليكو ميقي نأ مكاحلل كلذ زئاجف رايخلا عيب

 . ملعأ هللاو . ماتيأ ةثرولا يف ناك ولو رايخلا

 الو زئاج هنأ لوقلا رثكأو فالتخا هيف نفسلا يف رايخلا عيب نإ هنمو :ةلأسم

 ةعابملا ةنيفسلا ترسكنا اذإ امأ اهفصنوأ نفسلا عبر عيب ةزاجالا نم جرخي

 اهحلصيل ي رتشملا طلست وأ لوقلا رثكأ ىلع اهحالصإ اهبحاص ىلع نإف رايخلاب
 يطعي نأ دارأ نإو اذه نم عيبلل دبالورايخلا عيب ف ةدايز ةمارغلا نوكتوأ

 . ملعأ هللاو .هل كلذف همهارد يرتشملا

 دلبلا يف ارضاح ي رتشملا ناكو هلام نم ضقن اذإ عيبلا نإ هنمو :ةلأسم

 نيملسملا ماكح نم مكاح دنع هضقن ولو عيبلا ضقنب ي رتشملا ملعي نأ هيلعف

 ي رتشملا ناك نإو ي رتشملل مهاردلاو ةرمثلاف ةرمثلا تكردأ ىتح ملعي مل نإو

 يلاولا باتك هل لسري مل نإو مكاحلا وأ يلاولا باتك هل لسري نأ هيلعف رضاح ريع

 باتك هل لسرأ نإو ي رتشملل مهاردلاو ةرمثلاف ةرمثلا تكردأ ىتح مكاحلا وأ
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 لوقو عئابلل ةرمثلا نإ لوقف ةرمثلا كارد دعب باتكلا هغلبو مكاحلا وأ يلاولا

 عئابلا نأ حصي ىتح ي رتشملل ةكردملا ةرمثلا لاوقألا هذه ىلعو يرتشملل

 يرتشملا ناك اذإ ي رتشملل ةكردملا ةرمثلا لوقو ةرمثلا كارد لبق عيبلا ضقن

 . ملعأ هللاو . ةرمثلا تكردأ ىتح عيبلا ضقنب عئابلا ملغي ملو ةجحلا هلانت رايخلاب

 : ىحبصلا ةلأسم

 هتيدف دق انأ لاقو تبثملا وأ عئابلا ءاجو تيبثت نأ رايخ عيب عيب اذإ لاملاو

 ناكو لوألا ريغ دحأل هبتكي نأ دارو ةقث ريغوهو دحأل ءىش هيف هيلع داع امو

 اتابثإوأ ارايخ اعيب لوألا عيب ناك اذإ لاق تابئالاو عيبلا ىلع اعلطم بتاكلا

 هبتكي نأ بتاكلل زوب الف عطق عيب لوألا ناك نإو ةيناث بتكب نأ بتاكلل زئاجف

 هبتكي نأ بتاكلل زئاجف عئابلل هنو قح هيف هل سيل هنأ ي رتشملا رقي نأ الإ ةيناث
 . ملعأ هللاو .ةيناث

 نيعيابتملل رايخلا طرشي ملو رخآ ىلع رايخ عيب الام عاب نميفو : ةلأسم
 ال هلعلو كلذ عئابلا هل لعجي مل اذإ ي رتشملل رايخ الو رايخلا عفر يف عئابلل رايخلاف
 . ملعأ هللاو . عئابلل ام ي رتشملل نوكي نأ فالتخالا نم ىرعتي

 :دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع ةلأسم
 ةنس هيفكت اهنأ الإ ةاكزلا هيف بجي ال امم مهاردلا نم ءىش هدنع لجر يف

 نيسمخ ةدم ىلإ رايخ عيب الصأ اهب ى رتشا هنأ ريغ هتوسكو هتوقل داصتقالا ىلع
 اميف قبي ملولو .ال مأ ةدملا هذه يف عيبلا ضقن يرتشملا ينعأ هل ناك انامز ةنس
 هيفكت حالسلا وأ نوعاملا نم ءعىش هدنع هنأ الإ مهاردلا نم عىش هدنع رهظ
 ؟ال مأ ءارقفلا لام نم يطعي نأ زوجأ نامز ةنس هلوع همزلي نملو هلوعل هتميق

 ذخأ دارأ تقو يأ يفو عيبلا ضقن يف ي رتشملل رايخلا طرش ناك نإ :لاق
 نأل نيملسملا ءارقف ىلإ هعجرم ناك ام ذخأ يدنع هل سيلف هذخأ عئابلا نم هقح
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 ريصيو رايخلا عيبلا ةدم يضقنت نأ الإ ةنس هيفكيوه ذإ هلايب هنع نغتسم اذه

 هفكت مل اذإ نيملسملا ءارقف ىلإ هقح نم ناك ام ذخأ هل زوجي ذئنيحف الصأ كلذب

 ناويحلا نم ائيش كلمي ناك نإو هلوع همزلي نم لوعو هلوعل ةلماك ةنس هلام ةلغ
 فكلا ينبجعي هريغب هنع نغتسمو ةزاعلا دح نع الضاف ةينآلا وأ حالسلا وأ

 كلذ ةميق تناك اذإ ةصاخ نيملسملا ءارقف ىلإ هعجرموه ام ذخأ نع هزنتلاو

 . ملعأ هللاو . اينغ اهب ريصي

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 الإو اذك موي ىلإ كقحب كتأ مل نإ يل لاقو مهارد لجر ىلع يل ناك اذإو

 زوجيو ةدم ىلإ ناك اذإ ازئاج نوكيو عيبلا اذه متيأ عيبلا ليبسب كل ينالفلا يلايف

 ؟ال مأ اذك ةدم ىلإ ناويحلاو لوصألا يف رايخلا عيب

 ةدم ىلإولو زئاج رايخلا اهيف عيبلا لوصألاو نالطاب طرشو عيب كلذ :لاق

 . ملعأ هللاو .زوجي ال لوقلا رثكأو فالتخا هيف ناويحلاو

 : ىحبصلا ةلأسم

 هريغ لكوو تامو هليكووه دجسمل رايخلا عيبب ءام وأ الام ى رتشا نمو
 هضقنزاجوأ يحوه ذإ هعئاب ىلع هضقن هل له حلصأ عيبلا اذه ضقن ىأرو

 . هلغتسا ام در دجسملا ىلع له

 وأ حلصأ هكرت ىأر نإف هلامو دجسملا حلصي ام رظن ليكولا اذهف : لاق

 دجسملا ىلع در الو نيملسمل ١ نم ءاحلصلا ةروشم عم كلذ يف رظ انلا وهف هضقن

 . ملعأ هلللاو . ي رتشلا ىلع الو ءاملاو لاملا اذه ةلغ نم بيصأ ام

 امهدحأل رايخلا نأ ىلع ائيش ى رتشا نميف كدنع جرخي لهو هنمو : ةلأسم

 .رايخلا هيلع نأل افالتخا ايهنم رايخ هل لعجي مل نل ضقنلا ةزاجإ يف نأ ةدم ىلإ
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 .رايخلا هل لعج نمل لوقلا رثكأو فالتخاب هيف ليق اذكه :لاق
 عويبلا نم ناك اييف نيملسملا لوق نم احيرص كدنع جرخي لهو :تلق

 اناك مالكلاب مامتإ هيف عقي مل اذإ ةضقانملا دنع ضقتنيو ةمانملا دنع متي الوهجم

 ايبنم ملاعلا عيبو الهاج رخآلاو املاع امهدحأ وأ نيلهاج وأ ضقنلاب نيملاع
 . كلذ هملعي ملو رخآلا هضقني ملام هب كسمتلا

 يضاملا كرتيوأ يضاملا كرتب ليق هنأ كلذو كلذ ليق هنأ بسحأف :لاق

 . ملعأ هللاوب . لبقتسملا حلصيو

 : حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلأسم .

 دنع ةدملا تضقناو ةدم ىلإ دجسم وأ ميتيل ةلاكولاب الام ى رتشا نمو

 . كلذ دعب عئابلا ىلع لاملا دري نأ ليكولل له دجسملا وأ ميتيلا

 . ملعأ هللاو . كلذب هيلع ملحيو نماض يرتشملا نأل معن :لاق

 ضعب ىلإ هدلب نم باغ مث ةدم ىلإ رايخلاب هلام عاب نمو : ةلأسم
 كلذ خرأو مهاردلا عفر ىلعو كلذ ىلع دهشأو رايخلا كانه هنم عفرو راصمألا

 كلذ دعب يرتشملا رمتو رايخلا ةدم تضقنا دقو كلذ ةحصب هدلب ىلإ مدق مث

 | .رمت ام در هيلع له نينس
 در اذه ىلعو هعئاب ىلإ عجرو رايخلا عفر هيف حص دق لام اذه نإ :لاق

 لكأ هنأل ةدملا ءاضقنا لبق رايخلا عفر حص نإ ةدملا ءاضقنا دعب اهلكأ يتلا ةلغلا

 . ملعأ هللاو . نومضم هأطحف هريغ لام

 : ىحبصلا ةلأسم

 لخنلا نع كردملا مرصلا فرص يرتشملا نمرايخلاب عئابلا بلط اذإو

 نم هاري نم مأ ةلغلا نم هاري نم لوق يف معنف كلذ هل له اهبرضي هنأ ىعداو

 . ملعأ هللاو . هتجح ي رتشمللو عئابلل وهف لصألا
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 : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 ءاكرش نيب لاملا اذهو رايخلاب عابم لام نم هبيصنو هقح عيبي نأ دارأ نميفو

 لب انبيصنو انقح يدفن ال نحن اولاقو لاملا كلذ ءادف نع ءاكرشلا دحأ عنتماو

 ؟كلذ مل بجي له كسفنب هتعب لجأل كلام نم تنأ هدفأ

 ءادفلا اودارأ اذإ هسفن ىلع لك لب مهقوقح يدفي نأ وه همزلي الف :لاق

 كلذ نم هبيصنو هقح وه يدفي نأ دارأ نإو كلذ مهمزلي الف ءادلا اوديري مل نإو

 عيمجلا يف عيمجلا نم ءادفلا عقي نأ الإ ءادف مهدحأل سيل ليقو . كلذ هلف لاملا

 . ملعأ هللاو . عيمجلل عيمجلا نم ءارشلا ةفص تعقو ايك

 :ناديبع نبا ةلأسم

 تبثي له كلذب املاع ي رتشملاو رايخلاب لبق نم اعابم الام ى رتشا نميفو
 ؟هيف عطقلا عيب

 ناك نإو لاملا اذه يف عطقلا عم تبثي الف ايح ي رتملا ناك نإ :لاق
 . ملعأ هللاو . تبثي ال لوقو تبثي لوق فالتخالا هيفف تام دق يرتشملا

 عيفشلا هكردي له لجأ ىلإ رايخلا لاملا يف ناعيابتملا طرش اذإو : ةلأسم

 ؟همامت لبق

 هبلطي الف ايمل وأ عئابلل ناك نإو اهبلط هلف ي رتشملل رايخلا ناك نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . عيبلا حصي ىتح

 : ناديع نبا ةلأسم

 جلف نم هتيقسل ءام عبر عم رايخلا عيبب لجر نم الام ى رتشا لجر يقو
 هيلإ دعصي ال ىقبو لاملا نع لزنو جلفلا ضقنف ادعاصتم اعفترم لاملا ناكو اذك

 نأ ي رتشملل له لاملا رفحي وأ رجزي نأ الإ ةليح هبرشل دجي ملو ادبأ هنم ءىش

 ؟رجزلا نم ىلعو هرجز ىلع قفتي مل اذإ دارأ ثيح ءاملا اذه فرصي
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 . ملعأ هللاو .لاملا اذه هتداعقب رجزيو دصقي ءاملا اذه نإ : لاق

 دعب مث هل هيلع نايض نم نالفل لايب يصوملا ىصوأ اذإو : خيشلا ةلأسم

 ءادفلا نإ لوق لاملا اذه ءادف نم ىلع كلهو رايخلاب هل ىصوملا هعاب ةدم نامز

 . ملعأ هللاو . هل ىصوملا لام نم لوقو يصوملا لام نم

 دجوي يذلاف الصأ رخآ لجر ىلع هعاب مث رايخ عيب الام عاب نمو :ةلأسم
 مهارد رايخلاب ي رتشملل بجو لاملا لصأ ىلع عيبلا ةقفص تعقو اذإ رثألا يف
 رايخ رايخلا عيب عابملا لاملا لصأ ىلع عيبلا ةقفص تفقو نإو .هلاح رايخلا عيب

 عطقلاب ي رتشملا ىدفيو لصألا ي رتشم ىلعرايخلا عيبب ي رتشملل ةجح الف
 لصألا يرتشملا يدفي ملو رايخلا ةدم تضقنا اذإف ةدملا يضقنت ملام دارأ ىتم

 زيجي نم لوق ىلع اذه عطقلاب هلام ي رتشملا عيضو اعطق رايخلاب ي رتشملل لاملاف

 نأ رابخلاب عابملا لاملا يف لصألا عيب ةفصو رايخلاب عابملا لاملا لصأ يف عطقلا عيب

 هتفص هذهف ةئايب لصألا عابيو مهرد يتئايب عابيو مهرد يتئام ىوسي لاملا نوكي
 هللاو .هب عيب يذلا ءادفلا عمج رايخلاب يرتشملل بجو مهرد يتئايب عيب نإو
 . ملعأ

 :ناديبع نبا ةلأسم

 لح اذإف هتدم ىلإ رايخ هيب عيف بتكي نأ ىمسم لجأ ىلإ نيدلا ةباتكو
 كلذ ىلع ايضارتو لاملا هزوحي امإو هيلع يذلا قحلا بحاصل ملسي نأ امإ نيدلا
 ؟ال مأ ةلغلا لحتو ايهنيب بتكي نأ انل زوجي

 . ملعأ هللاو .زئاج هنإ لوقو زوجي ال لوقلا رثكأ :لاق

 : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم
 لوق لصتا ىلوأ نم اعطق ي رتشملاو ارايخ عئابلا ىعدا نإ ناعيابتملاو

 . مكحلا دنع لصفنا نأ يرتشملا
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 دي يف ناك نإو عطق هنإ ي رتشملا لوق لوقلاف يرتشملا دي يف عيبملا ناك نإ :لاق

 لوق لوقلاف امهدحأ دي يف نكي مل نإو .لصفنا وأ اهلوق لصتا هلوق لوقلاف عئابلا
 . ملعأ هللاو . عطق هنإ لوقي نم

 مهاردلا هذهب ميتيلا لام ادف هل لحيأ ميتيل مهارد دنع نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ظفللا ام لح اذإو ؟ال مأ

 ميتيلا لام فالتإ فوح زوبجي ال هنأ وجراف مكحلا ىنعم يفامأ :لاق

 ريفوتلا رظن ىنعم يف امأو .فالتالا هوجو نم ءىش وأ ملاظ ملظ وأ قاقحتساب

 ميتيلل حالصلل ةينب حالصلا دصق نمل كلذ قيضي الف هلامو ميتيلل ةحلصملاو
 ىلع امو ىون ام ءىرما لكلو مهاردلا ىلع تافآلا ثودح فوخ وأ هلام ريفوتو

 نم دحأ دنع ميتيلا لام يف احيحص اتباث عيبلا ناك اذإ اذه ليبس نم نينسحملا

 راصتقالا زوجي ال هنيعب اصوصنم ائيش هيف ظفحأ الف ظفللا امأو نيملسملا ماكح

 نإف . ءايشألا عيمج نم دوصقملا ىنعملا نايب ىلع لادلا ظفللا نم ناك ام الإ هنود

 ادهشا ايل لاقو لدع يدهاش ميتيلل بستحملا وأ ليكولا وأ يصولا اذه رضحأ

 عيبلا هنم تخسفو ينالفلا لاملا نم الف نبا نالف ميتيلا لام ق رايخلا تعفر ينأ

 ظفللا نم يفكي اذه لثم نأ وجرأف رايخلا عيب هب دقع يذلا غلبملا نم هيلع امب

 نإف مهلام ءادف هتثرو وأ عئابلا دارأو ىماتي هتثرو ضعب كرتو ي رتشملا تام نإو

 ىطعأو ىماتيلا قح هيلإ عفد مكاحلا نم ةقث ليكو وأ ةقث يصو ىماتيلل ناك

 ليكو الو يصو هل نكي ملو اميتي ءالؤه نم دحأ نكي مل نإو . مهفوقح نيغلابلا
 نيملسملا نم لدع يدهاش كلذ ىلع دهشأو نيملسملا نم ةقث دنع هقح هل كرت

 . ملعأ هللاو . مدقت دق ظفلللو هلام نم رايخلا عنر هنأ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 عيب بحاص لاقف دحاو موي يف عطق عيبو رايخ عيب الام بتك لجر يف
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 ؟كلذ ف مكحلا فيك

 . ملعأ هللاو . ىلوأ عطقلا عيبف هبحاص لبق نيعيبلا يأ ملعي مل اذإ :لاق

 : ىجحبصلا ةلأسم

 اعطق ال ارايخ نوكي نأ هعئاب دصقو اهريغو لخن نم ءىش ءارش دارأ نمو

 ةاكزلا بوجو نم ةريثك هوجو نم هيف امل رايخ ءارش ديرأ ام ابنأ ي رتشملا لاقف

 كتثرو وأ تنأ تدرأ اذإو عطقلاب هي رتشا لب كلذ ريغو هتلغ يف فالتخالاو

 نوكيو هيف لوخدلا زوبيو كلذ عسيأ عيبلا كلذ مكل لعجأ اناف هيف عوجرلا

 .ال مأ هنمث يف ةاكزلا بوجو نم يرتشملا ملسو الالح

 لوقورايخلا مكح نم سيساتلا هيلع ىرج ام ىلع هماكحا لوق :لاق

 . ملعأ هللاو . عطقلا عيب نم هيف عقو ام ىلع وهو دقعلا مكح همكح

 الاموأ ءام دحأل عاب هنأ ىعداو رمألاب مئاقلا ىلإ ىتأ نمو هنمو : ةلأسم

 وأ هرمأ كلمي هل عاب هنأ ىعدا نم ناك مئاقلا دنع رايخلا هنم عفري ديريو رايخ عيب

 عفرب هعدي نأ هلو مئاقلا ىلعأ هلانت الوأ ةجحلا هلانت ابئاغوأ ارضاح هكلمي ال

 هعنمي الو رايخ عيب هعاب هنأ رقأ دق ام زوبي هعديو ةميقلا نم ىعدي ايب هدنع رايخلا
 ىلع هل بتكيو هلوق لوقلا ناكل اعطق عيبلا نأ كلذب هل رقأ نم ىعدا ول اذإ هنم

 عيبملا ةميق مهاردلا ضبق نم ةمالسلا مئاقلا دارأ نإو .اهاعدا يتلا ةفصلا

 . هسفنب اهضبقو هنم اهضبقأ ملو اذك ينرضحأ دق هنأ اضيأ هل بتكيأ

 يف هلوبق يف فلتخا دقف رايخ عيب هل الصأ عاب هنأرقأ اذإ عئابلا نإ : لاق

 ري مل نمو هليصوت مكاحلا مزل هقيدصت ىري نم لوق ىلعف عيبلاب هرارقإ عم رايخلا
 ناك نإ نيهجولا يف ينبجعيو .هيعدي ام ىلإ هليصوت مكاحلا عنم هقيدصت
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 هيلع يعدي نم ىوعد عمستو ليكو هل ماقي ن أ ةجحلا هيلع موقت ال يرتشملا

 هيلع ىرجأ هنيمي عم هلوق لوقلا ناك نمف هقح ىلإ قح يذ لك مكاحلا لصويو
 . ملعأ هللاو . هيلع ايب هبلط ةنيبلا هيلع ناك نمو هلام

 : يرفافلا ةلأسم

 كلذ هل له عئابلا هركو لاملا يف السف ديزي ي رتشلملا دارأ نإو هل باوج نم

 . لخنلا نم عقو ام ناكم الإ لسفي نأ هل سيل مأ

 لسفي الف هزاجأو هتبثأ نم لوق ىلع رايخلاب اعيبم هلك لاملا ناك نإ : لاق

 امهدحأ نم ررضلا دلوت فوخ ايهنم ضارت نع الإ ي رتشملا الو ةدايز عئابلا هيف

 . ملعأ هللاو .هبحاص ىلع

 نيد نع لجرلا كلهو لجر نم رايخ عيبب لام هدنع يذلاو : ةلأسم

 مهصصاعيو عرش نايدلاو وه مأ هقح عيمج رايخلاب ي رتشلملا اذهلأ هلام قرغتسي

 .ال مأ هيف

 ايفاو هنمث هلف هدنع نم مهلام ءادف اودارأ اذإ نايدلا نم مدقأ وه :لاق

 . ملعأ هللاو . لضف ام نايدللو

 : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 . هي رتشم ريغو هي رتشم رايخلاب عيبملا لصأب ةيطعلا تبثت لهو
 ءاقبل ةعجرلا هيف هلف هي رتشم ريغل امأو هزرحأ اذإ هي رتشمل كلذ تباث : لاق

 . ملعأ هللاو .هيف رايخلا عيب ةلع

 : ىلمازلا ةلأسم

 هل الخ دق هنإ عئابلا لاقو رهش عرزلل الخ دق هنإ رايخلاب ي رتشملا لاف اذإو

 هل بجو اذإ عرز هيفو هلام نم رايخلا عفر اذإ عئابلا لوق لوقلا نوكيأ مايأ ةرشع

 .ال مأ رهشألا باسحب
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 نأ ينبجعيف هوفرعي مل نإو هوفرع نإ لودعلا رظن ىلإ كلذ دري نأ ينبجعي :لاق
 . ملعأ هللاو .اذكو اذك هل عرزلا نإ عرازلا لوق اذه لثم يف لوقلا نوكي

 هعاب نأ دعب دجسملل هنأ رقأ مثرايخ عيب لام لجر عاب اذإو : ةلأسم

 بجأ ايهنم الهج دجسملل بستحملا وأ دجسملل تبثيو لاملا اذه يف هرارقإ زوبأ
 .هصالخ فيكوأ هنم ءارببو رايخلا عيب هدي يف ناك يذلا ىلع لاملا دري نأ امهيلع

 وهو هريغ دحأل رايخلاب هعاب نأ دعب رايخلاب لايلل عئابلا اذه رارقإ نإ :لاق
 نأ دحأل زوجي الو . كلذ حصي نأ الإ ي رتشملا ىلع لبقي ال هدي يف ناك لبق نم

 همزل دجسملل هتلغ ذخأو ةحص ريغب هعاب نأ دعب هل عئابلا رارقإب دجسملل هزوحي
 . ملعأ هللاو .ىوعدلا كلت يرتشملا ركنأ اذإ يرتشملل هنايض

 لجر لام يف رايخلا عيب حص اذإ هنأ رثألا نم هتعمس ام ىلعف هنمو : ةلأسم
 لاملا ناكو ي رتشملاو عئابلا تام نأ دعب نيملسملا نم هطخب مكحي نم طخب

 نال اهب نومكحي ال مهنأ مهلاوقأ نم ءاج ام رثكأ يفف تام نأ ىلإ عئابلا ةزوحب

 ةحصلا مكح نأ مهلاوقأ ضعب يف ءاج هنأ وجرأو لقتنت كالمألاو ىقبت قاروألا

 عئابلا ناك نإو لاملا يف ةجح هل تبثي ال عئابلا زوحو اهلاقتنا حصي ىتح تباث

 لاملاب مكحيو كلذب ةجح هل تبثت الو عئابلا زوح عفني الف تام ي رتشملاو ايح
 . ملعأ هللاو . عئابلا ىلإ لقتنا هنأ حصي ىتح هثاريم يف نوكي يرتشملل

 ايهتثرول نوكيأ ي رتشملا وأ عئابلا تام مث رايخ عيب عاب نمو هنمو : ةلأسم

 . يرتشملا ةثرو نود عئابلا ةثرول نوكي مأ ايهه ناكو ايك رايخلا
 ال لوقو ثروي لوق رثألا نم هتعمس ام ىلع فالتخا هيف رايخلا :لاق

 رايخلا هل ناكو مهنم هكلاه تام نمم ثروي ال هنإ لوقي نم لوق ىلعف ثروي

 وأ عئابلا ةثرو اوناك هتوم دعب مهنم رايخلا لطب هتئرول هطرتشي ملو كلاهلل
 . ملعأ هللاو . يرتشملا
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 ةمدق ةرمث ترمثأ اذإ رايخلا عيب ةعابملا ةلخنلا يف لوقت امو هنمو : ةلأسم

 ةرمثلا كرديأ لصألا بحاص ءادف تقو لبق ةمدقلا ةرمثلا تكردأو ةرخآ ةرمثو

 ؟دعب كردت مل اهنأل ةرخؤملا

 ةرمثلا تقو ريغ يف ىلوألا ةرمثلا دعب تءاج ةرمثلا هذه تناك نإ : لاق

 كردت مل اذإ نيرخأتملا تاباوج ىنعم ىلع رايخلاب ي رتشملل نوكت ال اهنأ يدنع

 . ملعأ هللاو . ءادفلا لبق

 : هللا همحر يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا نع ةلأسم

 نم دقعلا مهارد ىوسي مل لاملا راص ةدم دعبف رايخلاب عيب اذإ لاملا يفو

 ةاكزلا هيفف اعيمج ايهه وأ ي رتشملل ريخلا ناك وأ هلصأ صخر وأ هل تضرع ةحياج

 يرتشملا عفر اذإ هيفوي ام عئابلا دنع ناك اذإ رايخلا عيب اهب دوقعملا همهارد عيج يف

 ناك وأ رايخلا هنم عفرول نإ هيفوي ام لاملا نم عئابلا عم نكي مل نإو .رايخلا هنم

 عابملا موقي هنأ ىعمف طقف ي رتشملل رايخلا ناك وأ هريغ فلخي ملو تام وأ اسلفم

 . ملعأ هللاو . موق ام ةاكز ملسيف طسو ةميق لودعلا هموقت ىوسي امب رايخلاب

 : يلمازلا ةلأسم

 ىتح عئابلا ينعأ السف لاملا لسف هنإ مث رايخ عيب الام عاب اذإو : هل تلق
 ؟ال مأ ي رتشملل عيبلا دعب هلسف ام نوكيأ لسفلا رمثأ

 رايخ عيب ةعابم ضرألا تناك نإف ضرألل لسفلا مكح ناك نإ :لاق
 ىضر ي رتشملا نأ حصي ن ! الإ اهمكحك اهيف لسف ام مكحف عئابلا اهيف لسفو
 . ملعأ هللاو . هسفنل لسفي نأ هل

 :ناديبع نبا ةلأسم

 نم ي رتشلا دارأو رايخلا عيبلاب لجر نم لام فصن ى رتشي يذلا يفو

 . هبيصن يقسيل لاملا هل مسقي نأ عئابلا
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 ربجم ال لوقو مالسالا يف رارضإ الو ررض ال نيملسملا ضعب لاق :لاق

 هللاو .لوقلا رثكأ وهو مسقلا ىلع امهدحأ ربجي ال كلذكو يقسلا ىلع امهدحأ

 .ملع
 ماتيأ هدنعو رايخ عويبو نويد هيلع تحصو تام لجر يفو هنمو : ةلأسم

 دق ائيش ناك نإ تيأرأ رايخلا عيبلو هيلع امل هلام نم ءىش عيبب رمأي نأ يلاولل زوجيأ

 لام نم اوفوي نأ زاج مكاحلا دنع ةحاص تناك اذإ نويدلا نإ :لاق

 لوق فالتخا هيف يناثلاو ىلوأ لوألا ي رتشملاف عيبلا امأو .اوفلحي نأ دعب كلاهلا

 . ملعأ هللاو .رظنأ وهو نايدلاك هنأ لوقو لوقلا رثكأ وهو لوألا عبتي

 ةلخنلا تعقو مثرايخلا عيب ةلخن دجسملل عاب لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ؟كلذ يف ارجتشا اذإ عئابلا ىلع مأ اهناكم همرص لسف ليكولا ىلعأ

 كلذو ةمرص لسف عئابلا مزلي ال لوق فالتخا كلذ يف :لاق

 . ملعأ هللاو .رثكألا لوقلاو عئابلا ىلع هنأ لوق هيفو . ي رتشملا ىلع

 سيهي دعتقملا ماقف رايخلا عيبب هيلع ةعابم اضرأ دعقأ لجر يفو : ةلأسم

 هيلع ةنوهرملا نم اهبحاص اهادف اهرذبي نأ دارأ املف اتق اهعرزيل اهيبطيو ضرألا

 ناكو ءىش كل يدنع ام هدعقأ يذلا لاقف اهزارقو اهسيهل مرغ ام دعتقملا بلطف
 . ةنس ىلإ دقعلا طرش

 . هل مرغ ال لوقو همرغ هل لوق فالتخا كلذ يق لاق :لاق

 هنم يدفملا ىلع مأ يدافلا ىلع نوكيأ همرغ ردقب هل بجو نإف : هل تلق

 . هنم يدفم أ وهو هدعقأ نم ىلع بجح لوق ىلع ل اق

_ ١١١



 : ىحبصلا ةلأسم

 مايصو رفظو سبك ةمدخل جلفلا جاتحاو رايخ عيب جلف نم ءام ى رتشا نمو

 ةمدخلا بوجو راتخي نيملسملا ضعب مزلي ام هريغ وأ لبس عايض نم جوراصو

 خسفنا نإو عستي اذه ىرأو عيبملا اذه نم ةلغلا قاقحتسا لجأل ي رتشملا ىلع

 نيملسملا لوق اذه يف يلوق انأو لغتسي امم رثكأ مرغلا ي رتشملا ىلع تبث عيبلا

 هللاو . ةضقانملادنع عئابلا ىلع هب عجري نأ هل ىري ي رتشملا ىلع اذه تبثي نمو

 .ملعأ

 . ةلاهج ريغ نم رايخلا عيبلا ضقن زوجيو هنمو : ةلأسم

 .ملعأ

 ةيدجم نيرشعو سمخب رايخلا عيبب ةلخن ى رتشا نميفو هنمو : ةلأسم
 اهعفد اذإ ةدايزلا ذخأ يناثلا ي ةشملل لجأ ةيدجم نيرشعب رخآل اهلاحأ مث ةضف

 ؟ابر اذه مأ هل

 ضعب يف دجويف ى رتشا ام نودب دحأ ىلإ ي رتشملا اهاحأ نإ : لاق

 يذلا لعلو ابرلا مكح ىلإ هب اوبهذ مهنأ ملعأ الو صيخرت خياشملا تاباوج

 . ملعأ هللاو . ينغلب امم رثكأ ينغلبي

 نم اهلسف يل زوجي تحاطو دجسمل رايخ عيب ةعابم ةلخن يفو هنمو : ةلأسم
 .اهلسف نع اهبحاص عنتما اذإ دجسملا لام
 نإ مهتنس ىلع عساولا يفنو دجسملا لام نم اهلسف زوجي الف مكحلا يف امأ :لاق
 . ملعأ هللاو . حالص اهلسف يف ناك

١١١



 رايخلا عيبب الام فلخو كلهو قوقحو اياصوب ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 ملسيو رايخلا عفري نأ رايخلاب عابملا لاملا بحاص عنتما اذإو ؟هيصو هب لعفي فيك
 هذه رمأ يف ىرت فيك كلاهلا اذه هب ىصوأ ام ذافنال يصولا اذهل مهاردلا

 ؟ةيصولا
 يف يصولا ىلع ةجح الف ءارشلا اذه ىوس لام كلاهلل نكي مل اذإ :لاق

 ذفنأ كلاهلل الصأ راص ىتح لاملا بحاص دفي مل نإو كلاملا ىلع ام ذافنإ

 . ملعأ هللاو . هلام نم كلاهلا ىلع ام ذئنيح يصولا

 : يدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 لخدي الئل يقحب رايخ عيب كلام بتكا هل لاقف لجر ىلع قح هل نميفو

 رايخلا عيب يف هتين نكي ملو كلذ هل بتكف كيلع ام كلام فرعي مل اذإ ك ؤامرغ هيف
 ؟هئامرغ ةيقب نم هب ىلوأ نوكيو كلذ هعسيأ هقح تابثإ دارأ اينإو لصألا ءارش

 لالحلا يف تسسأ ام ىلع عويبلا نأ نيملسملا نع رثألا يف ءاج دقف :لاق
 هدصقو يرتشملا ةين لصأ يف ناك اذإف ماكحألا يف تدقع ام ىلعو مارحلاو

 ىلع نايدلا نيب ةوسأ نوكيو كلذك نوكيف ءارشلا ىنعمب ال تابثالا ىنعمب

 . ملعأ هللاو . هانعم كتفرع دقف مكحلا امأو هيلع سسأ يذلا لصألا

 ديري ال هتينو ةدم ىلإ رايخلا عيبب الام ى رتشا نم كلذكو هنمو : ةلأسم

 هعسي له هلصأ ءارش يف بغرو هبلق يف هل ادب مث هلالغتسا ديري اينإو هلصأ ءارش
 ءارش ديري لبق نم هتين ناك نإ كلذكو هلصأ ءارش ىلع مرغ ام دعب هتلغ ذخأ

 . هتلغ هيلع مرحت له ةلغلا ديري هنأ هل ادب مث هلصأ

 ام ىتم وأ لاملا كلذل يلص ألل ءارشلا ىلع مرغو هتين نع عجر ا ذإف :لاق

 نع عجر نإ كلذكو .هتين ىلإ كلذف ةميقلا كلتب ديري هنأ رايخلا ةدم تضقنا

 ۔ ملعأ هللاو . ي رتشملا ةين ىلع قلعتم وهو ةلغلا هل لحت الف لصألل ءارشلا ةين

١١٢٣١



 يدفي نأ لصألا بحاص داراف رايخلا عيبب لام هدنع لجر نعو :ةلأسم

 الاقثم اذكو اذك هيلع لاملا هيلع يذلا لاقو بهذلا نم هيلع مك فرعي ملو هلام

 . ايهنيب مكحلا فيك
 بحاص لوق لوقلاف الإو هل تبث هاوعد ىلع ةنيبب ىتأ اذإ مكحلاف : لاق

 عم رايخلا عيبب ي رتشملا ىلع لوقلا در لصألا بحاص ىلع ىعدا اذإف لصألا

 . ملعأ هللاو .هنمث

 نم ي رتشي نأ دحأل زوبي له رايخلا عيبب بلام هدنع لجر نعو : ةلأسم

 . هيلإ هبلطي وأ لاملا كلذ نم امرص لصالا بحاص دنع

 هنم هؤارش زئاجف رايخلا عيب ي رتشملا طرتشي مل اذإ هل غلابلا مرصلا :لاق

 .ملعأ

 :ناديبع نبا ةلأسم

 افلتخاو لخنلا نم ائيش ىنثتساو لجر ىلع رايخلاب هل الام عاب لجر يف
 ؟اهنم نم لوق لوقلا هذه لب ال عئابلا لاقو تالخنلا هذه يرتشملا لاقف

 يعدي اميف ةلداعلا ةنيبلا عئابلا ىلعو رايخلاب ي رتشملا لوق لوقلا نإ :لاق
 لاقف هذه لغتسي ناك انكلاه نأ هتثرو جتحاو عئابلا تام نإ تيأرأ .لخنلا نم

 اميف ةلداعلا ةنيبلا عئابلا ةثرو ىلعو هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا نإف ال يرتشملا
 . ملعأ هللاو . هنوعدي

 مث رايخ عيب لجر ىلع عاشم لام نم هل ابيصن عاب لجرو هنمو :ةلأسم
 اذإ ال مأ كلذ هلأ موسقم ريغوهو هعيب نم انمث يوسيل لاملا اذه ةمسق عئابلا دارأ

١١٤



 عيبلا عئابلا ضقني نأ لبق ةمسقلا ىلعرايخلاب يرتشملا ربجي ال :لاق
 . ملعأ هللاو .رايخلا

 ىلع هتلاحإ هتثرو وأ ي رتشملا دارأو رايخ عيب هلام عاب لجرو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ كللذ هلأ عئابلا هيلع رجحو رخآ

 ال نمل ةلاحالا تناك اذإ رايخلا عيب ةلاحإ هتثرووأ ي رتشملل زئاج :لاق

 . ملعأ هللاو .سانلا ملظي

 :دادم نب دمحأ هيقفلا ةلأسم

 هيلع دحي مل هنأل ءادفلا موي دلبلا دقنب نوكي رايخلا ءادف نإ ليق دقو :لاق

 ىلإ رظني الو ةصاخ ءادفلا موي هدلب رانيدب يدفي نأ هلف امولعم ارانيد عيبلا دنع

 عقي موي دلبلا دقني نوكي رايخلا عيبلا يف ءادفلا نإ لوقو . عيبلا موي لبلا رانيد

 . ملع أ هللاو .رايخلا عيبلا

 كلذ يف ناكو عطقلا عيب رخآ لجرل ينالفلا هلام عاب نمو هنمو : ةلأسم
 ايب لاملا كلذ نم رايخلا عفري نأ عطقلاب ي رتشلا داراف هريغل مدقتم رايخ عيب لاملا

 هرك ولو كلذ هلف لاملا كلذ نمث نم عئابلل هيلع امم كلذ عطقيو ريناندلا نم هيف

 مدقتم رايخ عيب هيف ناكو اذكو اذكب ينالفلا هلام لصأ عئابلا عاب اذإ كلذ عئابلا

 هيلع عطقي الو عئابلا ىلع رايخلا عيبلا كلذ ءادف نكي مل عطقلاب يرتشملا ريغل

 هنم رتشموه ذإ عئابلا نود ةصاخ ي رتشملا ىلع هادف نأل لاملا كلذ لصأ نم
 . نيملسملا راثأ نم تظفح اذكه نيب قرف لوألاو كلذ نيبو لاملا كلذ لصأ

 . ملعأ هلللاو

 ي رتشلملا نم عئابل ا ضبقو رايخ عيب هلام لجرل عاب لجرو هنمو : ةلأسم

 نم ضبقو عطقلا عيب رخا لجرل هعاب عئابلا نإ مث رايخلاب يرتشملا زاحو هنمث

١١٥



 نأ ىلإ هيف يذلا رايخلا عيبلا ءادف يف عئابلا ىلع مقي ملو هنمث عطقلاب ي رتشلا

 يذلا لاملا كلذ يف رايخلا عيبلا ءادف يف عئابلا هتثرو ىلع ماق مث عئابلا تام

 ؟ال مأ كلذ هلأ عطقلاب هارتشا

 مدقتملا رايخلا عيبب ملع هدنع لاملا اذه يف عطقلاب ي رتشملا ناك نإف :لاق

 يف هبلطي ملو هنم هارتشا يذلا نمثلا عئابلل ملسو هعئاب نم هي رتشي نأ لبق هيف
 لاملا ءادف يف هل بلطم الف بلطم الب عئابلا تام نأ ىلإ هيف مدقتملا عيبلا اذه

 دارأ اذإ هلام ءادف وه هيلعو هتجح تتام تام دق عئابلا نأل عئابلا ةثرو ىلع

 تام نأ ىلإ عئابلا نم هارتشا يذلا لاملا يف يذلا رايخلا عيبب ملعي مل نإو .كلذ

 كلذ نم رايخلا عيبلا كلذ ءادف هيلعف هريغل مدقتم رايخ عيب هيف حص هنإ مث عئابلا

 قحتسا دق كلذ نأل مهكلاه هفلخ اميف عئابلا ةثرو ىلع ءادفلا كلذب عجريو

 . ملعأ هللاو . عطقلاب هارتشا يذلا لاملا اذه يف هيلع

 نم رايخلا عفارلا يدافلا ىلع فرصلا يف ءادفلا ناصقن نإ هنمو :ةلأسم
 ءادفلا ضبقي مل هنم يدفملا نأل هل يه فرصلا يف ءادفلا ةدايز كلذكو هلام

 نم يه ةقثلا دنع ةعوفرملا اهب ىدفملا مهاردلا كلتو رايخلا عيبلا اذه نم هل يذلا

 لام نم فلتلا ناك نيمألا دبع نم ةعوفرملا ريناندلا كلت فلت ول هنأل يدافلا لام

 عيبلا خسفنا دقو ي رتشملل اهلدب يدافلا ىلعو يدافلا نيمأ نيمألا اذإ يدافلا

 رثكأ ىلع ي رتشملا نم رايخلا اهب عفر هنإ ثيح نيمألا دنع مهاردلا ناعفرب رايخلا
 هدنعوأ ابئاغ وأ ارضاح ي رتشملا ناك ءاوسو اندنع هب لومعملاو نيملسملا يأر

 هتدايزو ءادفلا فرص ناصقن يف ءاوس وهف ملع هدنع نكي مل وأ رايخلا عفرب ملع

 . ملعأ هللاو . ءادقلا فلتو

 ىدف الو هيف كيرشب سيل رايخلا عيبل ىدفلا ناك اذإ امأو هنمو : ةلأسم

 اذهم رايخلاب ي رتسملا ىضرو رايخلا عيبلا هل نم يأرب الو ءاكرشلا دحأ يأرب

١١٦



 اذه يف ءادفلا اذه نإ لوق نالوق كلذ ىفف همهارد يدافلا نم ضبقو ءادفلا
 ءىش الو لاملا كلذ نم رايخلا عيبلا كلذ خسفنا دقو تباثو زئاج رايخلا عيبلا
 كلذ هيلع نمع هلايب عوطت دق هنأل ىدف اهب يتلا همهارد يف الو هتلغ يف يدافلل

 الو هي رتشمل هلاحب وهو زوجي ال رايخلا هيبلا اذه يف ءادفلا نإ لوقو .رايخلا عيبلا
 يتلا همهاردب هنم يدفملا ىلع عجري نأ يدافللرايخلا عيبلا كلذ هنم خسفني

 . هل اهملس

 :دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نعو

 . ملعأ هللاو .ناث دقعب الإ هزوح هل زوجحم ال هرمأب هريغ لام يدافلا نإ

 وأ عئابللو رايخلاب ي رتشملا تومب ق رتفي رايخلا عيبلا ءادف نإ هنمو : ةلأسم

 ردق ىلع يرتشملا ةثرو دحأ بيصن نم عيبلا اذه يف ءادفلا هدعب نم هتلرول

 يرتشملا تومب ق رتفا نأ دعب ءادفلا عمتجي الو رثكأ وأ لقأ وأ انمث ناك هثاريم

 وأ مسقلاب هتثرو دحأل رايخلاب ي رتشملا توم دعب عيبلا كلذ عقو ولو رايخلاب
 . ملعأ هللاو . ي رتشملا توم موي لوألا هلصأ ىلع ق رتفم وهف رارقالاب

 مث هنمث ي رتشملا نم ضبقو رايخ عيب ينالفلا هلام عاب نميفو هنمو : ةلأسم

 همهس رايخلا عيبلا اذه ادف عئابلا نإ مث اييتيو اغلاب نينبا فلخو عئابلا تام

 كيرش هنأل هترمث لكأ هلزوجي له ي رتشملا دنع لاملا كلذ نم ميتيلا هيخأ مهسو

 . ملعأ هللاو . هتكرش ببسب ءادفلا يف لخاد وه لب عوطتم الو بصاغب هل سيلو

 : ن رقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 عئابلا هعاب هنإ مث ةنس نيسمخ ةدم ىلإ رايخلا عيبب لام هدنع لجر نع

 اذه تبثيو رايخلا هل نوكيو يناثلل الصأ ريصيأ ةنس ةدم ىلإ رايخ عيب رخآلا

 .ةدملا يضم دعب عيبلا

١١٧



 هللا مهمحر انخايشأ هيلع اتكردأو نيملسملا راثأ نم ينبجعي يذلا نإ : لاق

 ارايخ الو اعطق يناث عيب هيف حصي الو مهدنع زئاج رايخلا عيب نأ نولمعي اوناك هبو

 لوألا ي رتشمللف الإو اهلطبي هجوب ةعيبلا نم كلت جرخي نأ الإ لوألا هعياب نم
 عيبلا ىضقنا اذإ هنأ دادم نب دمحأ خيشلا نعو .لاملا اذه يف عيبلا اذهب كسمتلا

 يف لصألا بحاصل ناك اك رايخلا هلو يناثلا ي رتشملل الصأ راص الصأ يناثلا
 . ملعأ هللاو . لوألا عيبلا نم رايخلا عفر

 : يوكزألا دمحأ نب هعمج هيقفلا ةلأسم

 نإ مث كلذ ملعي ي رتشملاو رايخلاب عابم وهو لام لصأ ى رتشا نمو

 هنع تلازو هتدم تضقنا ىتح رايخلاب ي رتشملا دي يف لاملا كرت عطقلاب يرتشملا
 هعفدو هدحج وأ رايخلاب ي رتشملا كلذ هيلع ىبأف هيدفي نأ كلذ دعب دارأو هتجح

 هلام تاوفل همهارد ذخأيل هل عئابلا ىلع عجري نأ يناثلا ي رتشملا اذهف لاملا نع

 ؟ال مأ هتجحي

 مل نم مهنمو كلذ هل لعج نم مهنم ةفلتخم الاوقأ ةلأسملا هذه يف نإ :لاق
 اخسف يه ةيقابلا ةعيبلا لعج نم مهنمو هلام فلتأ يذلا وه هنال كلذ هل لعجي
 نكي ملو رايخلا دعب عطقلاب هعاب نأ امل لوألا عئابلا نم ارايتخاو لوألا رايخلا عيبلل
 ملعي ال ي رتشملا ناك ناو ةدملا ءاضقناب يضقني الو همهارد الإ رايخلاب ي رتشملل
 . ملعأ هللاو .لاح لك ىلع عئابلا ىلع ةعجرلا هلف رايخلا عيبلاب

 : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 ةرشعو رانيد ىفلأ هاطعأف رايخلاب لام عيب ىلع لجرووه قفنأ لجرو
 .ببسب عيبلا ضقتناف فالأ ةثالثب لاملا ىلع دقعو فلاب بح ةيرجأ

س ١١٨



 ايك فالآ ةثالث ي رتشملا اذهلف عئابلا لبق نم ضقنلا ناك نإ امأ :لاق

 رعسب هبح ةميقو نافلأ هل اينإف ي رتشملا لبق نم ضقنلا ناك نإو هيلع تدقع

 . ملعأ هللاو . ضقنلا موي دلبلا

 عئابلا ناك وأ دحاو لجر ىلع رايخ عيب مهلام رفن ةثالث عاب اذإو : ةلأسم

 . قرفي يذلا ءادفلا مكح ام ةعامج نو رتشملا وأ دحاو

 زوجي الف ةدحاو ةقفص ءاكرشلا ةثالثلا ءالؤه نم عيبلا ناك اذإ :لاق

 مهنم دارأ نمف اقرفتم مهنم عيبلا ناك نإو .ةدحاو ةلمج الإ ي رتشملا نم ءادفلا

 هللاو . كلذ يف يرتشملاو عئابلا نيب قرفلا ملعأ الو كلذ هلف هبيصن يدفي نأ

 . ملعأ

 : يلمهاذلا ةلأسم

 هل دعب نم راص مث رايخلا عيبب هدنع وهو لايب مهوبأ مه رقأ لجر دالوأ يف
 . مهيبأ توم دعب دالوالل لاملا كلذ تبثيأ تامو الصأ

 وأ رقأ اذإ تيأرأ .رايخلا عيبلا اهب ى رتشا يتلا يهو لاملا ةميق مهل نإ :لاق
 . هل تبثيأ لاملا اذه اهب ى رتشا يتلا مهاردلاب دحأل ىصوأ

 عئابلا هدفي مل اذإ تيأرأ . هل ىصوملا وأ هل رقملل تبثي ال اذه لثم نإ :لاق

 ؟مهاردلاب هل رقملل وأ هل ىصوملل نوكي يذلا ام ي رتشملل الصأ راصو

 لاملا ةميق مهاردلاب هل رقملا وأ هل ىصوملل نوكي هنإ ناديبع نبا نع : لاق

 . ملعأ هللاو .رايخلا عيبلا اهب ى رتشا يتلا يهو

 : سيمخ نب رص ن خيشل ١ ةل اسم

 مهنم دحأ ىلع ملعن ال لاق اهتطارش نم ىلع رايخلاب ةعابملا ةلخنلاو

 . ةلغلا نم سبايلا بركلاو
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 نأ زوجي له دجسملل ءارشلا ناكو دحأ ىلع هب مكحي ال ناك نإو :تلق

 . دجسملا لام نم طرشي

 لاق نم .لوق ىلع هل ةلغلا ناكو هل حالصلا جرخم كلذ جرخ نإ :لاق

 . هلام يفو كلذ يف لدعلاب مئاقلا ىلع كلذ قيضي الف كلذب

 .اهروزو اهفيلو اهبذجو اهعذج نمل تلق نإو :تلق
 . لصالل ةركذت اهعئابل :لاق

 نم اطح نوكيل ةميقلاب هذخأ راتخاو دجسملا ليكول رايخلا ناك نإو :تلق

 اهب ىرتشملا مهاردلا سنج هيف ذفني اييف هتميق ذفتنا هعئاب هادف اذإ عيبلا نمث

 . لاملا

 . مكحلا ال حالصلا رظن يف اذه تبثأ نم لوق ىلع اندنع اذكه :لاق

 رجؤيو ةمرص كلذ ةميقب ي رتشي نأ عئابلا وأ يرتشملا دارأ نإو :تلق

 .امهدحأل وأ عنملا اعيمج ايل له هبحاص هركو اهلسف ىلع هنم

 ايف ايهنم ضارت نع الإ اذه لثم يف ءىشب امهدحأ ىلع مكحي ال :لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب نع ليق

 ؟ال مأ زوجي رايخلاب عابملا لصأب رارقالا نع هتلأسو : ةلأسم

 دارأ ايب مكحي مكحلاو كلذ بتكي نأ زوجي بتاكلاو فالتخا هيف يل :لان

 . ملعأ هللاو . هيف

 هيف لهو هتفص فيك رايخلا عيب نع نافلخ نب انهم هيقفلا لئس : ةلأسم

 عيب ةفص فيكو مرحي امو هنم لحي امو زوجحم ال امو هنمزوجم امو ؟ال مأ فالتخا

 ءاضقنا لبق ي رتشملا ىلع مأ عئابلا ىلع رايخلا عيبلا اذه يف ةلغلا مكحو ةلاقالا

 . هتدم
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 محلو نيرخأتملا ءاهقفلا نيب راثألا يف دوجوم رايخلا عيب يف فالتخالاف :لاق

 هنم هيأر دي ؤي ايب مهنم قيرف لك قلعت دق ريثك جاجتحاو ليوط مالك كلذ يف
 نيعيابتملا هيف تناك اذإ هنأ رايخلا تاعويب يف هانفرع ام ىلع لوقلا نم حيحصلاو

 هيف عيبلا تابثإ خيلحيحلشا اييف ي رتشملا دارم ناكو كلذ يف داسفلا نم ةملاس

 اذه يف لخدي مل اذإ عئابلا كلذكو . طقف ةلغلا كلذب هدصق نأ الإ هب هليصاتو

 ناكولو هيف ةهبش الو رايخ عيبوهف كلذك ناك اذإف هعسو دق ام ىلع الإ عيبلا

 نم دحب ناكو هسفن ىلع عئابلا همتأ اذإ كلذ نيعيابتملا رضي مل هنمث نم لقأب ةعيب

 تبث اذإو .دارأو ءاش ايب هعيبي نأو هلام يف فرصتلا هل نأل هتبثأف همتأ ام هيلع تبثي

 عئابلل ىرأ الو ي رتشملل هتلغ عم عيبلاف هتوبث هب حصو زاج ام ىلع رايخلا عيبلا

 ىفكو نايضلاب جارخلا : مالسلا هيلع هلوق ليلدب لصالل عبت اهنأل ةجح ةلغلا يف

 ةاكز امأو .دساف ريغ احيحص ءارشلا ناك ايهم ي رتشملل ةلغلا توبث يف ةجح هب

 فالسألا ءاهقفلا نب فالتخالا اهيف ىرجيفرايخلا عيبلا يف ةملسملا مهاردلا

 رايخلا عفر ىتم عئابلا نال الصأ عيبملا رصي ملام يرتشملا ىلع اهبجوأ نم مهنمف
 هبش هدنع يأرلا اذه ىلع نوكيف هيلإ همهارد عجرتف عيبملا نم هل لوهجملا

 عقاولا عيبلاب اهايإ هقاقحتساب ي رتشملا نود عئابلا ىلع اهبجوأ ضعبو . نيدلا

 اهدر ىلإ هل ليبس ال هنأل يرتشملا نود عئابلل الزهجم رايخلا ناك اذإ ةصاخو

 قلعملا عيبلا امأو . هنم دارأ ام ىلإ هبجي ملو عيبلاب هيلع عئابلا كسمت اذإ كلذب

 ةلاقالا طرش لاحل فالتخالا ىنعم نم هتوبث راع ريغ وجرأ اميف وهف ةلاقالا طرشب

 اهملس يتلا مهاردلا ةاكزف هطرشب هتبثأ نم يأر ىلعو عيبلا ىلع ضراعلا
 ةلاقالا ىأر نم يأر ىلعف اهيوجو يف فلتخغ ةلاقالا عوقو لبق عيبلل انمث يرتشملا

 تدر عيبلا خسفنا املو همهارد لصألا يف اهنأل ي رتشملا ىلع اهبجويق عيبلل اخسف

 يف تراص اهنأل هنود عئابلا ىلع اهبوجو ى ريف ةيناث ةعيب اهآر نم يأر ىلعو . هيلإ

 ال اهطرشف ةلاقالا هيف اطورشم ناك نإو . مدقتملا عيبلاب هكلم ىلإ تلقتناو هنايض

 لوق ىلع اهب هكلم نم جرختو هنع لوحتت ملام يأرلا اذه ىلع هكلم نع اهلوحي

 . ملعأ هللاو . عيبلا يف اهتوبثب :لاق نم
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 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 عئابلا تام اذإو هتدم تضقنا اذإ الصأ ريصي اندنع رايخلا عيبلاو

 هيف نيعيابتملا دحأ تومبو الصأ ريصي لوقلا رثكأو فالتخا هيفف يرتشملاو
 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وه اذهو هلاح ىلع وه لوقو الصأ ريصي لوق فالتخا

 :ديعس نب دشار خيشلا ةلأسم

 مهيف ةثرو فلخو عئابلا اذه تام مث رخا ىلع رايخ عيب هلام عاب نمينو

 رايخلاب عابملا اذه بهذي نأراضحلا فاخو هرمأ كلمي ال نمو بئاغلاو رضاحلا
 الئل ميتيلاو بئاغلل هنم اباستحاو هيف هل يتلا هتصح ببسب هيدفي نأ دارأو الصأ

 ؟ال مأ ىنعملا اذه ىلع هيدافي نأ عيبلا اذه هديب نمل زوجيأ الصأ ايلام بهدي

 وأ اعيمج اودفي نا امأ مهنيلع جتحيف نيرضاح هؤاكرش ناك اذإ :لاق

 نأ ي رتشملا هرك نإ نيملسملا ىلإ هرمأ عفر نيبئاغ اوناك نإو ءادفلا ىلع هوطلسي

 ملسي نأ امإ ةجحلا مهلانت ال ناك اذإ اليكو نوملسملا مهل ميقيو همهس هل صلخي

 هللاو . ي رتشملا دانعو مهتبيغ ببسب هلام فلتب ررضلا هلاني الئل هطلسي وأ ءادفلا

 .ملعأ

 هسفن ىلع لصألا بحاص نمضو رايخ عيب هلام عاب لجر نع :ةلأسم

 . نايضلا هيلع تبثي له ناطلسلا جارخلا رانيد اذكواذكب

 . تبثي ال :لاق

 رايخلا عيبب لاملا اذه هيلع عابملا نالفلا رانيد اذكو اذكب نمض نإف :تلق

 ؟هيلع تبثي له جارخلل هنأ ساسألاو
 اذإ هتابثإ ىلإ ليمأ يذلاو فالتخالا ىنعملا اذه يف يدنع جرخي :لاق

 ىلإ هتميقو مهرد نم جارخلا نم عيبلا اذه ىلع هنم ذخؤي ام عيمجب هل نمض

 . ملعأ هللاو . تابثالا ىلإ برقي ةفصلا هذه ىلع يدنع وهف اهتميقو مهرد اذك
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 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 مث نينسلا نم ةدم هلغتساف رايخلا عيبب الام ى رتشا نمع لئاس لئس نإ

 ي رتشملل له هلخن ضعب ضعب ىشخف ةربابجلا ضعب هيلع عقوت كلذ دعب
 ريغ هل سيل نأ لوقنف . ةلغلا در هيلعف ريفغلا هل تبث نإؤ ؟ال مأ ريغ كلذب

 لعج دق ناك نإ رايخلاب هدر هل اينإو هب ةملظلا ضعب نم عقاولا . ىشخلا ثودحب

 هل حصي هجوب هنم ريغلاب وأ هيف ةدودحملا هتدم ءاضقنإ لبق عيبلا نيح كلذ هل

 ةلغلا در بوجو يفف هعئاب ىلع هب هل مكحو هريغ تبثو هنم ريغ نإو . هب ريغلا
 هاشخ ام لسف امأو . هنود عئابلل وأ رايخلا هل ناك فالتخا ريغلا لبق اهلغتسا يتلا

 هدري ملو هدي يف لاملا ءاقب عم ي رتشملاو عئابلا نيب ةرجاشملا دنع هلخن نم رابجلا

 نإ هلسف هل لب ي رتشملا ىلع الو عئابلا ىلع ال كلذ ليقف هل حصي ريغ الو رايخب
 لطبي الف هتدم ءاضقنا لبق كلذب هدرو هنم رايخلا عئابلا عفر نإف اذه ىلعو دارأ

 بساحيالو هرايعو همايق نم لسفلا يف همرغ ام عئابلا ىلع هل لب يرتشملا ءانع

 . ملعأ هللاو . نايضلاب جارخلا نأل كلذ لبق اهلغتسا يتلا ةلغلاب

 : سيخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 ام لغتسي نأ زوجيأ لقأ وأ لصألا نمث يثلثب رتيح هيب ى رتشا نميف
 . هيلع مارح مأ ىنعملا اذه ىلع ىرتشا

 لصألا هب دارأ نإو اهب ىلوأ مارحلاف ةلغلا هب هدارم ناك نإ :لاق

 . ملعأ هللاو .اهميرحتو اهليلحت يف فالتخالاف

 : حرفم نب دمحأ خيسلا ةلأسم

 لجر دنع مهاردلا لسرأ كلذ لعب مث رايخ عيب الام لجرل عاب لجر نعو

 ؟ال مأ هل تبثيأ لاملا ضرتعاف رايخلا عيب هنم ضقني ملو رادلا ةعامج نم
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 لاسرتسالا عيب لثم اذهو هل تبثي ال مكحلا يف امأو ةمماتملا دنع متي :لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نع ءاج ام هيف بلطيو ةملاسملاو

 مهارد هيلع هلو لجر نم رايخلا عيبب لام هلذنحع نمع فلؤملا لئس : ةلأسم

 رايخلا عيب هدي يف وه نم ريغل سانلل نويد هيلعو لصألا هل نم تامو ةمذلا يف

 ؟كلذ ين مكحلا فيك

 ىفويف مهقوقح قوقحلا لهأ بلطي نأ دعب عابي رايخلا عيبلا نإ ىعم :لاق
 يف يذلا طسقلاب نويدلا نم كلاهلا ىلع ام عمجي مث رايخلا عيب نمث الوأ هنم

 رايخلا عيب يف ةدقعنملا مهاردلا نأ كتملعأ دق لاق رايخلا دعب يدبي نأل ةمذلا

 يذلا نيدلاو ىرخألا همهارد ناك عىش لضف نإف نايدلا لبق ىفوت نأ قحأ يه

 . كلاهل لام نم ىقب اميف اعرش نونوكيو ءاوس هريغل
 هلايب طيحي هنيدو اهيف مكحلا فيك ةريثك تاعويب لاملا اذه يف نإف :تلق

 . هلك

 نإف قوقحلا لهأ لبق ىفوتسي هنإف هتافاضإو لوألا عيبلا بحاص نإ : لاق

 ثلاثلا هدعب نم مث ىفوتسيو يناثلا نم ىلوأ خيراتلا يف هدعب يذلاف ءىش ىقب

 عيمجل يقابلا ناك هقح لوألا ىفوتسا اذإ :لاق نم لاق . قسنلا اذه ىلع عبارلاو

 عيب هل سيل نمو عباروأ ٹثلاثوأ يناث عيب لاملا يف هل نم مهنيب اعرش ءامرفغلا

 توبثم قح لك ن أ لوألا لوقلا بحاص ةجحو . ىقب اميف اعرش اعيمج نونوكيو

 قلطملاك توبثملا قحلا سيلو لوألاف لوألاب أدبيو هريغ نم هب قحأ وهف ءىش يف
 يناثلا عيبلاو تباثلا نه لوألا عيبلا نأ رخآلا لوقلا بحاص ةجحو ةمذلا يف

 ءاوس اعرش ءامرغلا رئاسو هلهأ ناك لوألا ىوس عيب لك لطب ايلف نالطاب ثلاثلاو

 .رظنأ رخآلاو رثكأ لوألا لوقلاو

 و ا رخ آلا لبق هعيبب اوضر الو مهعيب لبق مه دحأ عيب حصي ل ن إف :تلق

 . ةنيب مث نكي ملو دحاو تقو يف هلك خيراتل ١ حص
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 مهضعيب لبق اذه عيب نأ نوملعي ال ضعب مهضعبل ناميالا مهيلع :لاق

 هثلث دحاو لكلف ةثالث اوناك نإ ني رتشملا نيب مسقي مث اوملع نيح هعيبب اوضر الو
 ةعبرأ اوناك نإو .ءىش ىعب ناك نإ كلاهلا لام يف نايدلا عم هقح يثلثب عجريو

 عيبلا ناك نإ اذه . فصنلاف نينثا اوناك نإو مهقح عابرأ ةثالثب نوعجريو هعبرف

 نأ قحأ ناك مهدحأ دي يف ناك نإو مهدحأ دي يف نكي ل وأ اعيمج مهيديأ يف

 . ملعأ هللاو . مهبلق ىفوتسن

 لاحأ مث ةيرال ةئايب رايخ عيب لجر نم الخن ى رتشا لجر يفو : ةلأسم

 ةيرال نيسمخ ليحتسملا ىطعاف لصألا هل نم ءاجف ةيرال نيسمخب لخنلا اذه

 ؟ىقب ام لوألل بجأ لخنلا هل ملسو

 لخنلا لاحأ يذلا لجرلل عيبلا اذه يف هل يتلا همهاردب رقي مل نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . يدنع مهاردلا ةيقب هلف هيلع

 عابملا لام نم رجشلا علق نم يرتشملاو عئابلا عنمي نأ ينبجعي : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .رايخلا هيف ماد ام رايخلاب

 : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 ام هنم هبحاص هادفو هلغتساو هذخأ يذلاو مارح مأ لالح رايخلا عيب يف

 .رايخلا عيبب هذخأ يذلا لاملل لصألا هدارم يذلاو هنم اهلغتسا يتلا هتلغ يف لوقت
 ؟ال مأ هجو هيف هئارش ىلع رداق وهو

 هزاوجب لوقلاو لصألا هب دارملا ناك اذإ فالتخا اذه يف ليق دق :لاق

 . ملعأ هللاو .لوقن هب نحنو نيملسملا يأر نم هانفرع ام رثكأ

 : ىحبصل ا ةلأسم

 زئاج اهريغوأ زئاج ةيقاس نيجو ىلع رايخ عيب رخآ ىلع هل ةلخن عاب نمو
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 عطاق اهعطقي ملو رثكأ وأ لقأ اعارذ نيرشع ردق اهلفسأ وأ ةلخنلا هذه ىلعأ نمو

 فيك مأ رايخلاب ي رتشملل يه مأ كلذ هلأ ضرألا هذه لسفي نأ عئابلا دارأو

 ؟كلذ

 . ملعأ هللاو . كلذ هل سيل لوقو لسفي نأ هل لوق فالتخا كلذ يف :لاق

 :ناديبع نبا ةلأسم

 نم هلام نوكيأ رخآلا هب رقي مث لجر لام يف رايخ عيب هب نوكي لجرلاو

 ؟ال مأ هب هل رقأ نمل رايخلاو قحلا
 ضقن رقملل سيل هنأ دادم نب رمع نب دمحم خيشلا نع تدجو :لاق

 . ملعأ هللاو . هل رورقملل كلذ نوكيف لاملا ةلغو قحلا امأو ي رتشملا لثم عيبلا

 : يلعومسلا دمحم مب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 .رايخلا عيبب الخن نهب ى رتشا دق هل مهارد يف ىصوأ لجر نعو
 يف رايخلاو هكلم يف الإ يصوي الو كلمب هل تسيل مهاردلا كلت :لاق

 فيك هل ليقف ءعىش كلذ يف هل سيلو لاملا باحصأ ىلإ لخنلاو مهاردلا

 . ملعأ هللاو .هكلم يف يصوي ؛ :لاق

 :دادم نب دمحأ ةلأسم

 تفلتو هلام نم رايخلا عيبلا اهب ضقنو ضاق دنع مهارد عفر يذلا يفو

 .اهفلت نوكس نم ىلع نيمألا دنع نم مهاردلا

 عئابلا يدافلا نم رايخلا عفرب خسفنا دق لاملا كلذ يف رايخلا عيب نإ :لاق
 كلت تفلتولو نيملسملا نم لدع دنع اهعفرو اهترضحو ريناندلا نم هيف ايب
 مهاردلا كلت لدب يدافلا ىلعو بصغ وأ ةقرسل نيمألا دنع ةعوفرملا ريناندلا

١٢٦



 كلذ هنم يدفملا ي رتشملل اهملسي ةنيمأ دي نم تفلت اهنأل رايخلا اهب عفر ىتلا

 ميلستب هيلع مكحيو لاملا كلذ نود ةصاخ هتمذ يف ريناندلا كلت نوكتو عيبلا
 فلتب ةيناث رايخلا عيبلا اهيف دوعي الو لاملا كلذ يف ريناندلا كلت عجري الو كلذ

 نم هيف ايب رايخلا عفرب هنم خسفنا دق رايخلا عيبلا نأل نيمألا دنع ريناندلا كلت

 . يضاقلا وأ لدعلا دنع اهعفرو اهرضح عم ريناندلا

 ءاش نإ يدافلا لام نم يه يوكزألا مساقلا يبأ نب يلع خيشلا : لاق

 هلاحب عيبلا ناكو اهدعي مل ءاش نإو هلام نم ريخلا عيبلا ضقنل مهاردلا داتعا
 . ملعأ هللاو . ي رتشملل

 : يلمازلا ةلأسم

 بحاص داراف رايخلا عيبب ديص ةبشخ فصن لجر ىلع عاب لجر يفو
 لصالا بحاص ىباف ةلآلا نم هريغ وأ عارش لثم ةبشخلل لعجي نأ رايخلا عيبلا

 ؟ال مأ كلذ ىلع رببأ كلذ نم اهل دبال ةبشخلاو ةمارغلا نم ائيش ملسأ ال لاقو

 نم هبوني اموه ملسي نأ عئابلا ىلع ي رتشلملا جتحي نأ ينبجعي : لاق

 ةفاضإ رايخلا عيب مهارد يف كلذ هل بسحيو ملسي نأ يرتشملا طلسيوأ عارشلا

 . ملعأ هللاو .كلذب الإ حلصت ال تناك اذإ مدقتملا عيبلا ىلع

 :يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 نمثلا كاردإ لبق هعفر ناكو يرتشملا نم رايخلاب هلام عئابلا ضقن اذإو
 عيبلا ضقن دق هنأل لصالا بحاصل ةلغلا نوكتو اذهب خسفني عيبلا ىرتأ

 . كلذ انفرع يرتشملا ىلع جتحي مل هنأ الإ هدنع نمثلا عفرو يلاولادنع

 ال :لاق نم لاق هدنع نمثلا عفر فالتخا هتركذ هتعفر يذلا اذه يف : لاق
 ابئاغ ي رتشملا ناك نإ :لاق نم لاقو . ي رتشملل لاملاو ةرمثلا نوكتو خسفني

 وهو يضاقلا دنع عيبلا مهارد عفرو يضاقلا دنع عيبلا ضقن اذإ عئابلل ةلغلاف

 . ملعأ هللاو .داهتجاو يأر عضوم

س ١٢٧



 :ناديبع نبا ةلأسم

 مهرد ضقنولو مهاردلا عيمج ميلستب الإ تبثي ال رايخلا عيب ءادف نإ

 نإو ضقتني عيبلا نإف عيبلا ضقنب ي رتشملا ىضري نأ الإ ءادفلا هل مت ام ادحو

 هيلعف ي رتشملا نم نيميلا عئابلا دارأ نإف يرتشملا ركنأو اضرلا عئابلا اعدا

 . ملعأ هللاو . مهاردلا عيمج راضحإ ريغب عيبلا ضقنب ىضر ام هنإ نيميلا

 عئابلا بتكي ملو رايخ عيب هلام فصن لجرل عاب لجر يفو هنمو : ةلأسم
 ىلع امهدحأ ربجي ال تفصو ام ىلعف ايهنم نوكي نم ىلع لاملا يقس هسفن ىلع

 رايخلاب عئابلا ربجي ال هنإف لاملا مسق رايخلاب يرتشملا بلط اذإ كلذكو يقسلا
 . ملعأ هللاو . مسقلا ىلع

 وأ مايأ ةثالث نم رثكأ هتدم نوكت ال ناويحلا يف رايخلا عيب امأو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .ناويحلا يف رايخلا عيب زوجال :لاق نم لاقو لقأ

 نأ الو رايخلاب اهعاب يتلا ةلخنلا لجسي نأ عئابلا ىلع مكحيال هنأ : ةلأسم

 الو رايخلاب ي رتشملا ىلع كلذ نوكيو زاج ىضر نإف هاضرب الإ هناكد اهل لعجي

 . ملعأ هللاو . عئابلا ىلغ هب مكحي

 نوكيأرخآلا هب رقي مث لجر لام يف رايخ عيب هل نوكي لجرلاو :ةرركم ةلأسم
 هنأ تدجوف رايخلا ضقن نإ تفصو ام ىلعف هب هلرقأ نمل رايخلاو قحلا نم هلام

 رقملل كلذ نوكيف لاملا ةلغو قحلا امأو ي رتشملا لثم عيبلا ضقن هل رقملل سيل

 . ملعأ هللاو . هل

 الايع لخدأو رايخلا عيبب الام لجر نم ى رتشا لجر يفو هنمو : ةلأسم
 كردت نأ لبق نم هلام ءادف لصألا بحاص دارأو ةرمثلا نم ءزجب هيف نولمعي

١٢١٨



 نوكي ىضم امل مهلمع لايعلل تفصو ام ىلعف .لاملل اعبت لايعلا نوكيأ نمثلا

 هلف هسفنب لمعي نأ يدافلا دارأ نإف لبقتسملا يف امأو .لوقلا رثكأ ىلع لاملا يف

 تبن اذإ لماعلا نإ نيملسملا ضعبل لوق هيفو ينبجعي يذلا لوقلا ىلع كلذ

 . ملعأ هللاو . ةرمثلا كلت نم هقح ذخاي ىتح هجارخإ مهف سيلف لخنلا

 نكي مل اذإ رايخلا عيبب ةعيبملا لخنلا تحت يذلا مرصلا امأو هنمو : ةلأسم

 هللاو . عئابلل ضعب لاقو يرتشملل نيملسملا ضعب لاقف اكردم عيبلا دنع

 .ملعأ

 مث رايخلا عيبب هلام نويدملا عاب اذإ يأرلاب نوملسملا فلتخا هنمو : ةلأسم

 لاقف ءىش لاملا نمث نم لضف نإف ىلوأ لوألا رايخلا عيب نإف ةثلاث وأ ةيناث هعاب

 ثلاثلا ي رتشملل وهف ءىش هنم لضف نإف يناثلا ي رتشملل وه نيملسملا ضعب

 نهرلا بحاصلوهف ءىش هنم لضف نإف ضوبقملا نهرلا بحاصل وهف لضف نإف
 يف هقح نوكيو هقح ىفوي لوألا يرتشملا نإ نيملسملا ضعب لافو ضوبقملا ريغ

 نودلا ةلزنمب مهف ثلاثلاو يناثلا ي رتشملا امأورايخلا عيبب هارتشا يذلا لاملا

 رثكأ لوألا لوقلاو ضوبقملا ريغو ضوبقملا نهرلا بحاص كلذكو ةقلطنملا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا رومأ يف ىلتبملا دهتجيلو .رظنأ رخآلا لوقلاو

 : يدشارمحلا ةلأسم

 كاردإ لبق اهعئاب اها دفو الالخ اهترمث دحو رايخ عيب ةلخن ى رتشا نم

 ؟اهمرغب هيلع مكميا ةرمثلا مرغ ي رتشملا نم بلطو اهلثم ةرمث

 هاري ايك مرغل او ةبوتل ا هيلعو كلذ هل زوجع ال نيملسملا ءاهقف ضعب : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هيلع سأب ال مهضعب لاقو كلذ يف الدع لدعلا لهأ

١٢٩١



 : يرفافلا ةلأسم

 نإ عئابلل اهترمثف ترمثأو ةمرص اهتحت تأشنو رايخ عيب ةلخن ى رتشا نم

 . ملعأ هللاو . يرتشملل يهف رذحلا نم تناك نإو ضرألا نم تناك

 يف هعيبي مث هب يصوي مثرايخ عيب ائيش عيبي نأ نيب قرف لهو : ةلأسم

 رايخلا عيب ىري نم لوق ىلع هل ىصوملا ىلع وأ يصوملا ىلع هئادف بوجو
 نوكي نأ لوألا يف نإ ضعب دنع نسحيو هيف فلتخي هلك لاق ةيصولا يف اعوجر
 . ملعأ هللاو . يصوملا لام نم يناثلا يفو هل يصوملا ىلع

 لاقف عئابلل رايخلا ناكو ي رتشملا دي نم فلت اذإ رايخلا عيب امأو : ةلأسم

 نيملسملا نم :لاق نم لاقو عئابلا ىلع همهارد هلو هيف هيلع نايض ال :لاق نم

 فلتو ي رتشملل رايخلا ناك نإو ءىشب عئابلا ىلع عجري الف هدي يف فلت اذإ

 دي نم ءىشلا نإ هل عىش ي رتشملا ىلع هل :لاق نم لاقو عئابلا دي نم ءىشلا

 . ملعأ هللاو . ي رتشملل رايخلا نأل عئابلا

 ءادفلا موي فرصلا داز ادفلا نيح بلقو فرص ىلع رايخلا عيبلا عقو اذإو

 يذلا امو نوكي مبو ءادفلا يف لوقلاو هب لماعتي ال راصو لوألا لطب وأ صقن وأ

 ؟كلذ عيمج يف فالتخالا نم هيف ليق

 ليق دقو عيبلا هيلع عقو يذلا لوألا فرصلا ىلع هنإ لوقلا رثكأ :لاق

 مويب فرصلا هلف رارض هيلع ىأر اذإ نكلو رثكأ لوألا نأ يدنع ءادفلا مويب

 . لَي يبنلا نع ىور اذكه .مالسالا يف رارضإ الو ررض الو اهكولس

١٣.



 هريغوأ تومب هلخن ضعب فلتورايحخ عيب الام عاب نمو هنمو : ةلأسم

 نأ الإ ي رتشملا ىبأو فلت ام ةرمث هنع طحي نأو هتميقب يقابلا ءادف عئابلا دارأو

 .هيف مكحلا ام كرتب وأ عيمجلا نمثب يدفي

 سيل نأ نيرخأتملا خياشملا ضعب اذه لثم ىلإ بهذ ام ىلعف :لاق

 رثألا يف امأو ماكحألا ايبهنيبو عاب ام صقن ام يدفي نأ ءادفلا دارأ اذإ عئابلل

 . الصأ تبث دقو هيف رايخ الف ي رتشملا دي نم عابملا نم عىش فلت اذإ هنأ ميدقلا

 . ملعأ هللاو

 نأ ايهنيب طرشلاو اذكو اذكب رايخ عيب دحأ نم الام ى رتشا نمو : ةلأسم

 ؟ال مأ عيبلاو طرشلا اذه تبثيأ ةنس اذكو اذك ةدم يف عيبلا امهدحأ ضقني ال

 . هيف مهنيب هالصأ اميف رايخلا عيبلا ةقفص دنع هودقع اذإ طرشلا تبث :لاق

 . ملعأ هللاو

 : يحمرلا ديعس نب يلع ةلأسم

 هعنمي نأ عئابلل نإ اهكارد لبق اهدادح دارأ اذإ رايخلاب ةلخنلا ي رتشمو

 . ملعأ هللاو . كاردلا لبق اهيدفي نأ هل نأل

 : نافلخ نب انهم ديسلا نع ةلأسم

 دي يف لاملا ىقبو هلاومأ نم الام اهب هعيابف ةدودعم مهارد رخآل يلع نميف

 ةلغلا ضوع اشرق نوثالث لوح لك ىلع ي رتشملل نوكي نأ ىلع اوقفتاو عئابلا
 فيك كلذ دعب اركانت مث كلذ ىلع اشكمو هطخ زوجي نم طخب كلذ هل بتكو
 . كلذ انل نيب هيلع اقفتا امم عئابلا ىلع ي رتشملل تبثي ام مهنيب مكحلا

١٣١



 هارتشا يذلا لاملا ةلغ الإ رايخلاب ي رتشملل سيل نأ يدنع اييف : باوجلا

 هتبجاو عوقوو هتحص دعب كلذب هيف عيبلا لاطبإ ىرأ ال هعئاب دي يف لاملا ىقبو

 ىلإ هعئاب كلم نم اهب لوحتيو هيف ةبجاولا عوقوب هتوبثب حصي لاملا عيب نأل امهنيب
 .اهيف نيمأ هنأل عئابلا لوق ةلغلا يف لوقلاو هي رتشم

 لكل ي رتشملل هسفن ىلع عئابلا اهبتك يذلا نوثالثلاو ترثك وأ : تلق

 ال يذلا مرحملا ابرلاب اهيبش كلذ نال اهتوبث هجو ىرأ ال ةلغلا لبق نم رودت ةني
 هللاو .ايثإ مظعأو امرج دشأ وه ذإ هتمرحب ملاعلا ىلع الضف هلهج هبكار عسي

 .ملعا

 هارتشا يذلا لاملا يف ةعفش رايخلا ي رتشملل نأ ملعأ ال لاق هنعو :ةلأسم

 ضعب يف هبحاصل ضام هيف عيبلاو همهارد هل اينإو عطقلاب هبحاص هعاب اذإ رايخلاب

 . ملعأ هللاو . هنم رايخلا عفر دعب هريغك هيف رايخلاب ي رتشملاو ءاش نم ىلع

 : يلمازلا ةلأسم

 عرزلل راصو اعرز هيف عرز دق ي رتشملا ناكو هلام نم رايخلا عفر لجر يفو

 ءىش ي رتشملل نوكي لهو ايهنم عرزلا نوكي نمل رثكأ وأ لقأ وأ نيرهش ةدم ردق
 عرزلا نأ رثألا نم هانعمس ام ىلع لاق رهشألا باسحب امهنيب وأ هريغ وأ رذب نم

 دحاو لك ىلع ةمارغلا نوكتو رهشألا باسح ىلع هنم يدفملاو يدافلل نوكي
 . ملعأ هللاو . عرزلا نم هبيصن ردقب ايهنم

 ابئاغ ي رتشملا ناكو هلام نم رايخلا عفر رايخلاب عئابلا دارأ اذإو هنمو : ةلأسم

 عفتريأ دلبلا يلاو رضحب وأ سانأ ةرضحب هعفرف هلام ةلغ هتوفت نأ عئابلا فاخف

 ؟ال مأ ةرمثلا كارد لبق هعفر هنأ حضاذإ رايخلا هنم

١٣٢



 هلانت ال ثيح بئاغلا اذه ناك نإ مهتاباوج نم هانعمس ام ىلع :لاق

 دنع هلام نم رايخلا عئابلا عفرف ةجحلا هلانت ال ثيح ناك نإو هيلع جتحيف ةجحلا

 اذإ ةلغلا هل تناكو كلذ زاج هب هعئاب يذلا نمثلاب نيملسملا ماكح نم مكاح

 . ملعأ هللاو . ةرمثلا كارد لبق ناك

 ي رتشملا داراف تيبلا مدهناو رايخ عيبب اتيب ى رتشا لجر يفو هنمو ةلأسم

 ؟ال مأ كلذهيلعأ هل هرمعي نأ عئابلا نم

 نأ امإ ي رتشملا هيلع جتحا نإ هنأ الإ كلذب عئابلا ىلع مكحي ال :لاق

 وجراف هيف ةمدقتملا يمارد عم يتمارغ يل بتكيو هرمعأ نأ يل نذايوأ هايإ يل رمعي

 رارضإ الوررض ال هنأل نيذه دحأ نم هل دبال هنأ نيرخأتملا ضعب تاباوج يف هنأ

 رايع نم ءىش ىقبو عئابلا هادف نإف هتمارغ بسحي نأ ينبجعيو مالسالا يف

 نم قبي مل نإو هتميق ءاش نإو هرايع ذخأ ءاش نإ رايخلا ي رتشملل ناك يرتشملا

 . ملعأ هللاو . ءانبلا ةمارغ نم ءىش عئابلا ىلع هل نكي مل ءعىش هرايع

 ةمدخ همزلت كلذكو دايسلاب لاملا رمعي نأ هيلعأ رايخلاب ي رتشملاو هنمو : ةلأسم
 . جلفلل جوراصل او لخنلل ةط ارشل او سيه او لبسل ١ مدهو بحشل ١ لثم جلفل ١

 نأ الإ كلذ نم ءعىش هيلع سيلف ديسلاو سيلاو ةطارشلا امأ :لاق

 نإف عئابلا ىلع جتحي نأ ينبجعيف هجوراصو جلفلا سبك امأو كلذب هسفن بيطت
 ةمارغ هل بسحيو سبكلا عفر يف هل نذأيوأ هنع سبكلا عفريوأ هلام يدفي نأ ءاش

 امأو هجارخإب الإ جلفلا ميقتسي ال سبكلا ناك اذإ اذهو رايخلا عيب مهارد يف

 . ملعأ هللاو . جلفلا سبك وه يذلا يرتشملا ىلع هنأ يدنعف بحشلا

. ١٣٢٢٣



 : ناديبع نبا ةلأسم

 نم جلفلا ةمدخ نوكي نأ ىلع رايخلا عيبب ءامو الام لجر ى رتشا اذإو

 ؟اتباثو ازئاج اعيب اذه نوكيأ رايخلاب عئابلا ىلع هريغ وأ ربك

 طرشلاو عيبلا نإ :لاق نم لاقف نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف :لاق

 . لطاب طرشلاو تباث عيبلا نإ :لاق نم لاقو نالطاب ايهنإ :لاق نم لاقو ناتباث

 . ملعأ هللاو . ضقتنم وهف عيبلا ىلع امماتي مل نإ ينبجعيو

 حك

١٢٤



 ثلاثلا بابل ١

 تابثالاو هماكحأو نهرلا ف باب

 فرصلاو ضو رقلاو هيف ءاج امو

 زوجي الامو كلذ نمزوجي امو

 كلذ هبشأ امو

  

_ ١٣٥





 : يلمازلا ةلأسم

 ين ام عيبي نأ نهترملل زوجيأ مولعم لجأ ىلإ طرش نكي مل اذإ نهرلا يف ين
 وأ نهارلا باغ نإو ةجح ريغب لضفلا مهل كرتبو هقح يفوتسيو نهرلا نم هدي
 .ال مأ الجأ نهرلل تبثي لهو كلذ هل زوبيأ تام

 هعيبب هرمأي نأ الإ هبحاص ىلع ةجحلا دعبب الإ مهرلا عيب زوجي ال :لاق

 هنكمأ نإ مكاحلا ىلإ هرمأ عفر هيلع ةجحلا نكت مل نإو هيلع ةجحلا هتنكمأ نإو

 لثمب هسفنل مكحو مكاحلا ماقأ مكاحلا مدعل وأ ةحصلا مدعل هنكمي مل نإو كلذ

 هللاو . قحلل نوكي لجألا امنإو الجأ نهرلل ظفحأ الو مكاحلا هب هل مكحي ام

 .ملعأ

 : ديعس نب رمع خيشلا نع ةلأسم

 نم اموي اذكو اذك هل مدخي نأ ىلع مهارد لجر نم ضرتقا لجر نعو

 نم اذه نوكيأ سفن ةبيط نم كلام لكل رجزا ضرقملل ضرتقملا لاقو رجأ ريغ
 .ال مأ ابرلا

 لي يبنلا نال مهاردلا بحاصل لحي الو زوجي الو ابرلا نم اذه :لاق
 ردقب هل هيلعف كلذ لجأ نم هدنع مدخ نإو ابروهف ةعفنم رج ضرق لك :لاق

 . ملعأ هلللاو . هلثم رجأ

 دعب هيطعي نأ دارأو ةليوط ةيرال لجر نم ضرتقا لجر يفو هنمو :ةلأسم

 .ال مأ كلذ زوجيأ اهنيب ضا رتب اخاش وأ اساحن

 ةضف هيلع درو اساحن ضرتقا نإ كلذكو زئاجف طرش نكي مل امم :لاق

 . ءاضق مكنسحأ مكريخ ؤي يبنلا لوقل طرش ايهنيب نكي ملام زئاجف
 ضرقلل در مكنسحأ مكريخ لاق هنأ ىرخأ ةياور يفو :فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو .ايهظفل فلتخا ناو دحاو امهانعم نأ يدنعو
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 : ىحبصلا ةلأسم

 مهاردلا لجرلا يطعي نأ اسأب ىري ال ناك هنأ ني ريس نبال دجوي هل تلق

 هنأ ىنعمو هريغ لاق هب سأب ال عيبرلا لاق طساوبو ةفوكلاب هنم اهوذخأيل ةرصبلاب
 ولو اذك دلبب ضبقلا نوكي نأ ايهنيب طرش اذهأ هركي ليقو كلذ زرجي ال ليق دق

 . طرش ريغب ناك

 ضرقملل ناك نإف رخآ دلب يف هضبق طرشو دلبب هضرقأ اذإ اذه نإ :لاق

 زاوجلا نم ىضم ام ىلع وهو برقأف ةحلصم هيف نكي مل نإف ديدشت هيفف ةحلصم

 . ملعأ هللاو . ةيهاركلاو رجحلاو

 لوق رخآ دلب نم ءاضقلا طرتشاو دلب نم ضرقأ يذلا يف فلتخا هنمو : ةلأسم
 لوق ضرقلا ةدقع دعب اعفن رج اذإ ضرقلا يف فلتخا دقو زوجي ال لوقو زوجي
 اميف ابرلا نموهو زوجي ال كلذف ةدقعلاب وأ ةدقعلا دنع عفنلا رج اينإو كلذ زوجي

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعأ الو ليق

 :ناديلع نبا ةلأسم

 نأ قحلا هل نم دارأو ساحن سولف وأ تايرال وأ تايسابع هيلع نم امأو

 هللاو .امهالك ايضر اذإ كلذ زئاجف هيلع يذلا سنجلا ريغ نم هل هيلع ايب هيضقي
 .ملعأ

 مدخيل هل رجأتسي وأ ائيش هل ي رتشي نأ ادحأ دحأ رمأ اذإو هنمو : ةلأسم

 كلذ قيضي الف رخآلا ىلع اضرق نوكيو هدنع نم نمثلا رومأملا ملسيو همدخ هل

 . ملعأ هللاو .زئاج هنأ يدنعو يدنع

 : يلمازلا ةلأسم
 ةنس ةدم ىلإ الجآ اهعابف اهباصن يف اهب ةالحم ةضف اهيفو ةنشد عاب نميفو
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 .ال مأ كلذ زوجيأ

 نم مهاردلاب الصأاهعيبزوجي الف ةضف اهيف ناك نإ :لاق

 اهاب ناك نإف تابورضملا ةضفلاو بهذلا كلذكو بهذلاو ريناندلاو ةضفلا

 نإف دساف عيبلاف لجأ ىلإ ةضفب اهعاب ناك نإو .كلذ زاجف بحب وأ ارفصب

 يتلا همهارد هلو اهتميق هيلعف اهنيعب اهكردي مل نإو اهنيعب اهدر اهنيعب اهكردأ
 هللاو .اهدحو انمث ةنشدلل زيحي ملو اهتضفب ةنشدلا هعياب اذإ اذهو اهب اهارتشا

 .ملعأ

 اهيلع اوقفتي مل دعبو ةعلس ءارش ىلع الجر مواس نميفو هنمو : ةلأسم

 هيلإ عجر كلذب عمس املف هريغوأ قوسلا يف اهنمث ةدايزب ءارشلا ديري يذلا عمس

 هذه نوكتأ كلذب هملعي ملو اهب وه عمس ام نودب هدنع نم اهذخأو اهيف هدازو
 .ال مأ هللا نيبو هنيب اييف هعسي الو ةعدخ

 عضوملا ناك نإف هعدخي الو ملسملا هاخأ حصني نأ ملسملا ىلع نإ :لاق

 يف بلقي نأ نكميو فرصلا هيف بلق يذلا هدلب ريغ ادلب هسولفب هيف راس يذلا

 .فرصلا بلق اذإ ناك نإو .اذه يف سأب هيلع نكي مل بلقي مل اذه يفو اذه

 هعدخن نأ يدنع هل زجي مل فرصلا بلقي مل اذه نأ الإ عيمجلا يف :تلق

 . ملعأ هللاو .اذه لثم يدنع ةعلسلا كذكو بلق دق فرصلا نأ هملعي ىتح

 ةئام هيلعو نهر اهيف هل هعمو مهرد ةئام لجرل هيلع لجر يفو : ةلأسم

 طرش اهيف هيلع طرتشي لو رثكأ وأ لقأ وأ مهرد ةئام هاطعأف اهيف هل نهر ال مهرد

 نهترملا كلذ ركنأو نهرلا اهيف يتلا ةئاملا كيلإ تملس امنإ نهارلا لاقف افلتخا مث

 نيب قحلا نم ملس ام مسقي لوقو هنيمي عم نهارلا لوق لوقلا :لاق نم لاقف
 وأ لقأ قحلا ناك نإ كلذكو نهر اهيف سيل يتلا ةئاملا نيبو نهرلا اهيف يتلا ةئاملا

 . ملعأ هللاو .رثكأ
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 : هللا همحر يوكزأل ادحأ نب هعمج خيشل ا نع ةلأسم

 بهذيأ هيلإ هلاحأ نم ديب فلتو نهترملا هلاح اذإ ضوبقملا نهرلا يفو

 . ليحملا ىلع هنايض مأ هيف ايب نهرلا
 نإو كلذب هيف ملعلا ىلع هل لاحملل الو ليحملل كلذ زوجي ال :لاق

 . كلذ ىلع ىدعت هنأل هقح نع داز امو نايض ليحملا ىلعف فلت

 هل نم يأرب تناك نإو لص الا هل نم يأرب نكت ل اذإ اذه : فلؤملا لاق

 ملعي مل نإو هيف ايب نهرلا بهذو هل لاحملا ىلعو ليحملا ىلع نايض الف لصألا
 لاحملا ىلع نايض الو ليحملا ىلع كلذ نايضف ليحملا ريغل نهرلا نأ هل لاحملا

 . ملع أ هللاو .انفرع اذكه هل

 : هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأم
 عم نمترملا ىعداف افلأ نورشع اهتميقو رانيد يفلاب ةضف ةلطن نمترا نمو

 .ال مأ هلوق لبقيأ وه اهفلتي نأ ريغ نم هدنع نم تفلت اهنأ هنيمي

 امو هدنع نم تفلت دق ةلطنلا نأ هنيمب عم نمترملا لوق لوقل ١ نإ : لاق

 رثكأ ىلع ةلطنلا ةميق يف نهترملا ىلع نايض الو هيف ايب نهرلا فلتو اهيف هناخ
 . ملعأ هللاو .لوقلا

 : هللا همحر هللا دبع نب دادم خيشلا نع ةلأسم

 تتام مث ةدحاو ةقفص ارانيد اذكب لجر دنع اهتنباو ةمأ نهر لجر نعو

 لب نهارلا لاقو نهرلا هب دقع ام ةلمج نهترملا دارأ ةريغصلا تيقبو ةريبكلا ةمألا

 . كلذ يف مكحلا فيك ةريغصلا نهر لعو نهرلا نم اهيوني ايب ةريبكلا تبهذ دق
 تومب نهرلا بهذ اذإ هزيجن ال يذلاف فالتخا ناويحلا نهر يف :لاق

 ةمألا موقت هزيجي يذلاو لوقلا رثكإ وهو هميلستب الإ هنم أربي الو نهرلا يف ام ىقب
 كلذ لثم اهتميق ةلمج ىلع اهنهر ةلمج مسقي مث ةريغصلا ةمالاو اهتوم دعب ةريبكلا

١٤.



 نمهرلاو رانيد ةئايسمخ ةريغصلا ةميقو رانيد فلأ تتام ىتلا ةريبكلا ةميق نأك

 نهرلا يثلثب تبهذ تتام يتلا ةريبكلاف ايهنيب طسقلا ناكو رانيد ةئايعست ايهيلع
 لوقلا نأ يدنعف ايهنم هلوق لوقلا نم تلقو . نهرلا ثلث اهيلع ىقب ةريغصلاو

 . ملعأ هللاو . نينمألا ةميق يف نهارلا ىلع ةنيبلاو نهترملا وهو ديلا يذ لوق

 : يب رغملا باهولا دبع مامالا نع ةلأسم

 نإ مث هدنع يهو ادالوأ هل تدلوو ةيراج الجر نهرأ الجر تركذو

 مأ نهرلا يف نهمأ ةلزنمب اونوكيو دالوألا سبحي نأ نهترملل له تيفوت ةيراجلا
 .ال

 كلتردذ ىلع مسقي مث اهدالوأ موقيو ةميقب موقت ةتيملا مألا نإ :لاق

 ةميق باصأ امو مألا تومب بهذ نيدلا يف مألا ةميق باصأ ايف صصحلاب ةميقلا

 . ملعأ هللاو . ىلوملا هكفي ىتح هيف نهر دلولاف نيدلا نم دلولا

 ةلعو ادمرو ادهج هباصأف ادبعوأ ةباد نجمترا نمع فلؤملا لئس : ةلأسم

 . هؤواد نم ىلع للعلا نم

 نهرلا زاجأ نم لوق ىلع ةقفنلا ةلزنمب نهارلا ىلع ءاودلا نإ :لاق
 تناك نإ ةفينح يبأ نع دجويو .ديبعلا ماعطو باودلا فلع كلذكو ناويحلا

 ءاودلاف قحلا نمرثكأ ةميقلا تناك نإو نهترملا ىلُعوهف قحلا ردقب نهرلا ةميق
 . ملعأ هللاو . باسحلاو طسقلاب نهترملاو نهارلا نيب

 : مساقلا يبأ خيشلا نع ةلأسم

 طرشو لجأ ىلإ هب هيلع قحب لجر دي يف هتجوز قرط نهترا نمعو
 له كتجوز تقلط اذك ىلإ ىفخب نيتأت مل نإ كنإ جوزلا ىلع قحلا بحاص
 .ال مأ قحلا نم جوزلا أربيو هل قح الو قلطي نأ هل نوكي
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 ردقب هقح نم طقسو لجألا غلب اذإ ةأرملا قلطتو كلذ زوه معن :لاق

 كلذ ىلع لضفلاب جوزلا قحل هقح نم لقأ ةأرملا قادص ناك نإف ةأرملا قادص

 لطب دقف هقح نم رثكأ قادصلا ناك نإو قادصلا ىلع هقح نم ديزي امردقب

 ىلع ةأرملا قادصف هقح لثم ةأرملا قادص نإ كلذكو هيلع الو هل ءىش الو هقح

 نوكي نأ الإ هيف ايب نهرلا بهذ دقف نهترملا قلطي نأ لبق ةأرملا تتام نإو اهجوز

 نهرلا لطب ةأرملا جوزلا قلط نإو لضفلاب جوزلا عبتب هنإف هقح نم لقأ قادصلا

 لطب نهترملا قلطي نأ لبق جوزلا تام نإ كلذكو ةمرحب هنم تجرخ نإ كلذكو

 قلط نإف ةأرملا تدقف نإ كلذكو نهارلا لام يف هقحب عجري نهترملاو نهرلا

 ينس عبرأ يضمت ىتح قلطي مل نإو هقح لطب دقف نينس عبرأ يضم لبق نهترملا
 يف انفصو ايكف جوزلا دقف نإ كلذكو . نهارلا لام يف قح هل ناكو نهرلا لطب

 . ملعأ هللاو .اهجوز ىلع اهقادص نأل يأر اذه يف ةأرملل سيلو ةأرملا دقف

 نهترملا هيلع عجريو زئاج قتعلاف نهارلا هقتعأ مث ادبع نهرأ نمو : ةلأسم
 ازئاج ناويحلا نهر ىأر نم لوق ىلع ةبهلاو دساف عيبلاف هبهو وأ هعاب ناو هقحب

 نإ انموق ضعب نعو . نهر ريغ ناك اذإ هيف عنص ام ريخي هنإف ازئاج هري مل نمو
 ۔ كلذ يف عونمم هنأ ىلع عامجالاو ةقدصلاو ةبهلاو عيبلا كلذكو دساف نهرلا قتع

 ريغ يه ىتلا ةرمثلاو ةرضخلا كلذكو فالتخالا هلخدي عرزلا نهر كلذكو

 . ملعأ هللاو .فالتخا اهيف ناويحلا لثمك ةكردم

 . هبر رمأ ريغب نهرلا لايعتسا نع فلؤملا لئس : ةلأسم

 هصقن ام نايض هيلعف عاضو هبر رمأ ريغب هلمعتسا نإو كلذ زوجي ال :لاق

 .ءىش نهرلا نم بهذي الو

 . هبر رمأب هلمعتسا ناك نإف : هل ليق
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 هل لوق فالتخا هيفف نهرلا دقع دعب هلايعتساب هرمأ ناك نإ :لاق

 . هيف ايب بهذ نهرلا فلت اذإ لوألا لوقلا ىلعف هلايعتسا هل سيل لوقو هلامعتسا

 نم نهرلا يف هلام ردقب هنع طقسيو هلك نهرلا نايض هيلعف رخآلا لوقلا ىلعو
 نأ ىلع هنهتراو نهرلا دقع عموأ نهرلا لبق طرش ايبنيب ناك نإو . مهارد
 زوجت ال نهرلا نم ةلغلاو ةلغ هل سيل هنأل هلامعتسا هلزوجي الف طقف هلمعتسي

 نم ىرعتي الو لطاب طرش وهو عيب يف نيطرشك هنألو ابرلا ىنعم هبشي يدنع اذهو
 . ملعأ هللاو .فالتخالا

 قحلا نم ءىش نمهرأف ررض ريغب أزجتي ناك اذإ نهرلا يف فلتخا :ةلأسم

 ليكلاب أزجتي نهرلا ناك اذإ :لاق نم لاقف .قحلا نم ائيش هيلع يذلا ملسو

 هل نإ قحلا نم ىدأ ام ردقب نهرلا نم ذخأي نأ نهرملا بلطو مسقنيو نزولاو

 ىتح هب قلعتم قحلاف نهرلا نم ىقب امو هيف ايب هلك نهرلا :لاق نم لاقو . كلذ

 مسقلاب ازجتيو نزولاو ليكلاب أزجتي ال نهرلا ناك اذإ امإو . هلك قحلا يدؤي
 كلذ يف فلتخا دقف لودعلا رظن يف جرخي ررض الو نزو الو ليك ريغب زوجلاو
 ال دحاو ءىش نهرلا ناك اذإو لوألا بابلا يف ىضم امك انعم لوقلا رثكأو اضيأ

 ذخأ نهترملل نكمي الو هوحنو بوثلاو فيسلا لثم ررضلاب الإ أزجتي الو مسقني
 ميلست نهترملا ىلع نهرملا قحتسا اذإو .افالتخا كلذ يف ملعن الف هنم ءعىش

 هنهر نهرملا بلطي الو هيلإ نهترملا ملسي ملف هنهرل هكف يف هوجولا نم هجوب نهرلا
 هضبق ىبأيف نهرملا ىلإ نهرلا نهترملا عفد الو هايإ هعنمي هنيبو هنيب نهترملا لوحيف
 ىلإ نهرملا بلط اذإ امأو فالتخالا ىلع هيف لوقلاو هتلمج ىلع هلاحب نهرلاف

 كلذ هعنمف هيلإ هميلست ىلع نهترملا ردقو هيدفي نأ دعب هيلإ نهرلا ميلست نهترملا
 كلذ يف ملعن الو نهرلا ةلمجل نماض هنإف رذع اهيف هل سيل يتلا هوجولا نم هجوب
 نهترملل رذع حصو قح هجوب هعنم ناك ام امأو نهرلا عيمجل نماض هنأل افالتخا
 . فالتخالا ىلع هيف لوقلاو نهرلا لاح ىلع هلاحب وهف هيلإ هميلست يف
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 نم هضبق يف هنكمي الو هضبق ىبأف نهارلا ىلإ نهرلا نهترملا ملس اذإ امأو
 الف اذكه ناك اذإف هضبق يف ةلاكولا نعو هضبق نع زجعي هضبق نع زجعي رذع

 يف ملعن الو هيف هيلع نايض الو نهترملا قح فلتي الف فلت نإو نهترملا ىلع نايض
 نايض الو هلاحب نهرلاف نهرلا ضيق يف رذع نهترملل ناك نإو افالتخا كلذ

 فالتخالا ىلع هيف لوقلاو هلاحب نهرلا نوكيو نهرلا لطبي الو نهترملا ىلع
 الف هنهر ضبق نع هعنمي مل مث هقح نهترملا ىلإ نهرملا ملسولو :لاق نم لاقو
 . ملعأ هللاو . نهرلا فلت نإ نهترملا ىلع ءىش

 نأ هل نذأو انهر لجر دنع نهرأ لجر نع هللا همحر ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 . هلمعتسي نأ هل زوجي له هلمعتسي

 نهرملا يأرب نهرلل لايعتسالا ةزاجإ قالطإ يع فلتخي هنإ ىعم :لاق
 ةلزنمب هنأل هدنع لكأي الو هميرحل هلح زوجي ال ميرغلا نأل زوب ال :لاق نم لاقف

 ءامرغلا نيب نوكت ىتلا ةيقتلا ليزت ةطلخ ايهنيب ترج نم دحب نوكي نأ الإ ةيقتلا

 ملعىلع هلام يف هل نذأ دق هنأل كلذ زوجي :لاق نم لاقو اذه ىلع زئاج كلذف
 . كلذ ىلع روهقم الو روبجمب سيلو كلذب هنم

 . هلايعتسا هل زيجي ال نم لوق ىلع هلمعتسا ام ةرجأ هيلع لهف : هل تلق

 . يدنع اذكه :لاق

 . ةرجأ هيلع تبثت مل هلامعتسا هل زوب هنأ لوقي نم لوق ىلعف :هل تلق

 . ملعأ هللاو . يدنع اذكه :لاق

 سأر لجر دنع نهرأ لجر نع هللا همحر شيرق نب ديعس لئس :ةلأسم
 كلذ همزلي له هلام نم عىشب نهترملا هادفف هبصغ بصاغ سأرلا ىلع عقوف منغ

 . نهرلا

- ١٤٤



 الامح ناسنال لمح لامح يف هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا نع تدجو :لاق

 عاتملا بحاص يأر ريغب هدنع نم ءىشب لامحلا هلم بصغ بصاغ لامحلا ىقلف

 دقف كلذ لثم اذه نكي نإف هعاتم هب ىدف ام ميلست عاتملا بحاص مزلي هنإ

 عاتملا بحاصو نهرملا يأرب هادف نإ هريغ لاق .دحاو ىنعملا نأ يدنعو كتفرع

 ءىش امهيلع نكي مل ايهيأرب نكي مل نإو كلذ هعم حص نأ دعب هميلست هبر ىلعف

 . ملع أ هللاو . يدنع اميف

 : هللا همحر حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلأسم

 نهرلا وأ نهرلا نم رثكأ قحلا ناكو عاض اذإ ضوبقملا نهرلا نع تلاسو
 . قحلا نم رثكأ

 بهذو نهترملل لضفلا نوكي نأ هب لومعملاو فالتخا كلذ ين :لاق

 نيرشع ىوسي نهرلا نوكي نأ لبق كلذو . نهارلا ىلع هقح يقابب عجر نهرلا
 هنهرتسا نإو ةرشعب نهارلا ىلع عجر نهرلا عاض مث نيثالثب هنهرتساف

 ينبجعيو نيمأ هنأل يقابلايف هيلع مرغ الو هيف ايب بهذ نيثالث ىوسي وهو نيرشعب
 يف هب لمع دحأ فرعأ مل ينأ الإ هلك هقحب عجري نأ هللا همحر ةيواعم يبأ لوق

 ءاعد وأ هسيلف اغوص نهرلا نوكي نأ الإ لضفلا ةيقب نهترملا دري الو اذه انرصع

 . ملعأ هللاو . هنمث نم ىقب ام مرغ هيلعف هلمع الو هسبل يف هل نذأي مل هلمعتسا

 : هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 ةاكزلا هيف جرخي يذلا تقولا ءاجو اضوبقم اهل ايلح تنهرأ ةأرما نعو

 . يلحلا كلذ ةاكز جرخت نأ اهمزليأ

 يف يقابلا بسحبو نهرلا هنع عفري نأ دعب كلذ ةاكز جرخت معن : لاق
 . اهنهرو اهغوص ةيقب
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 نإف نهرلا يف هل يتلا مهاردلا يكزي نأ هيلعف نهترملا امأ :فلؤملا لاق

 بهذ اذإ هنأل همهارد ىلع مهارد نم هلام لمحي نأ هيلع سيلف نهرلا عاض

 .لوقلا رثكأ ف هيف ايب بهد نمرلا
 ىقب ام ردقب مهاردلا نم ىقب ايع ىكز هضعب فلت وأ هضعب بهد نإو

 امردقب مهاردلا نع ىكزي :لاق نم لاقو فلت ام ردقب هنع حرطيو نهرلا نم

 نأ هيلع ناك هقح هفصن ىقبو نهرلا فصن الثم فلتولو هلك نهرلا نم ىقب

 نهرلا عيمج فلت نإو هقح عيمج نع يكزي : لاق نم لاقو هقح عيمج نع يكزي

 ناك نإ رمتلاو بحلا ةاوكز هيلع سيلف كلذب هنهرأو ارمت وأ ابح ملس اينإ ناك نإو
 هللاو . هتراجت عم بسحيف ةراجتلل هارش ناك نإو هلكأيل هارتشا ناك نإ وأ هلام نم

 .ملعأ
 نأ نهترملا دي يفوهو هل اكلم ناك نإو نهرلا يف نهارلل سيلو : ةلأسم

 كلذ نم لعف ام عيمج نإو ةيصو الو رارقإ الو ةقدص الو ةبه نم اثدح هيف ثدحي

 زوجت لوقو اذه ليق دق معن هريغ لاق .زوجي ال لطاب نهترملا دي يف وهو نهرلا يف
 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو ةيطعلاو ةيصولاو رارقالاو ةقدصلاو ةبهلا هيف

 ناويحلا نهرو عاشملا ةيطعو عاشملا نهر يف انبحاصأ فلتخا :ةلأسم

 ةكرش يف فالتخالا كلذكو كلذ زاوج ىلإ مهضعب بهذف نيلوق ىلع قيفرلاو
 كلذكو ءارشلاو عيبلا ىلوتي يذلا وه كرشملا ناك اذإ ةراجتلا يف يمذلل ملسملا
 . ملعأأ هللاو . ةبراضملا

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع ةلأسم
 نأ نهارلا هل نذاف هريغ وأ حمر وأ فيس لثم حالسلا نم ائيش نهرأ نمو

 نايض هيلع نوكيأ فلتف رفاسو رحبلا هب بكر اذإو كلذ هل زئاجأ حالسلا سبلي

 .ال مأ ةفصلا هذه ىلع نهرلا
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 يف فراعت الو لبق نم ةلالد نهترملاو نهارلا نيب نكي ل اذإ ليق دق :لاق

 يف نهارلا هل نذأ ولو كلذ نهترملل سيلف نهرلا ببسب رمألا ايهنيب ناك ينإو كلذ
 نم ايهنيب عفد ام ببس وه انإو لبق نم ايهنيب سيل كلذ نال نهرلا لايعتسا
 بكر نإو نهرلا ببس نم ال لبق نم فراعت ةلالد ايهنيب ناك نإو .هيف نهرلا

 الو هنم فالتا ريغ نم هدنع فلت وأ نهارلا نذإب كلذ ناك نذإ ريغ نم رحبلا

 ناددا رتي لوقو . هيف اهنيب ةددارم الو هيف ايب فلتي هنإ لوق فالتخا هيفف عييضت

 نإ لوقو .انعم لوقلا رثكأ وهو نهترملا دري الو لضفلا نهارلا دري لوقو لضفلا
 نايض هيلع سيلف هتنامأ عيضي مل اذإ ةنامألا ةلزنمب نهترملا دي يف نهرلا مكح

 . ملعأ هللاو . كلذب لاق نم لوق ىلع نهارلا ىلع هقح هلو نهارلل يدنع

 : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 .ال مأ ةضف ةيرال ةئايعستب اهدنع هتجوز قالط نهرأ نميفو

 ملو هزجي مل ضعبو هتبثو هزاجأ ضعب فالتخا هيفف قالطلا نهر امأ :لاق

 رثكأ يف ةيونثملاو ةيونثم هيف نأل حيحص ريغ نهر اذه نإ هذه كتفص ىلعو هتبثي

 نهر ةجوزلا ىوعد جوزلا ركنأ اذإ امأو اهتلخد اذإ طورشلا دقع مدهت لوقلا
 نيمي تدارأو ةلداع ةنيب اه حصت مل نإو ةنيبلاب الإ هيلع اوق لبقي الف قالطلا

 . ملعأ هللاو .نيميلا هيلع اهلف جوزلا

 كلذ يف ظفللا فيك هقحب هدي يف نوكي انهر نهتري نأ دارأ نمو : ةلأسم

 . هنم هثح ذخأو هعيب هل زوجيو تبثي ىتح

 يذلا اذه كقحب كدي يف نهرلا اذه هل لاقو هدي يف نهرلا لعج اذإ : لاق

 نهرلا اذه عيب يف اليكو كتلعج دق الإو اذك تقو ىلإ قحلاب كتيتأ نإ كل لع

 اذه هل لاق ءاش نإو . كلذزاج لع كل يذلا ىفوتستو كقح لحم دنع هعيبت

 نم ىلع نمثلا نم تبأر ايب هعيبت هعيب يف اليكو كتلعج دقو كقحب ةقث يف نهرلا
 .زئاج كلذف رمألا زئاج سانلا نم تدرأ
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 . هعيب رخ الل له هلح كنع قحل ١ عفد ن إف . تلق

 عزن ن زو هعيب هلو ةل اكول ١ ىلع تب اث وهف هدي نم ةل اكول ا عزني ل ام : ل اق

 . ملعأ هللاو . عيبي نأ هل زب مل قحلا ضعب عفد دعب هدي نم ةلاكولا

 دنع اهعفري ةنيب هدنع نكت مل اذإ فالتخا نهرلل هقح نهترملا عيب زاوج يف

 ءىش هدي يف ىقبو كلذ هل زيجي نم يأر ىلع هعاب اذإف هماقم موقي نم وأ مكاحلا

 نم دنع اذه يف ةنامأ هلعجي اضعبو انومضم هلعجي اضعب نأ بسحاف نمثلا نم

 لوق هقح نهترملا ىفوتسي نأ لبق نهرملا هعاب اذإ نهرلا يف فلتخا : ةلأسم

 لوقو عيبلا تبث هقح نهترملا ىفوتسا ىتمف فوقوم عيبلا نإ لوقو هيف عيبلا زوجي ال
 ىلإ لصت مل ةلاح تءاجو هقح هيلإ راص نإف هقح الإ نهترملل سيلو عيبلا زوبي

 وأ ينبجعيو هب قحأ ناكو هنهر ىلإ عجري عيبلا متأ نكي ملو هوجولا نم هجوب هقح
 نهترملا نذأي وأ عيبلا لبق هقح نهترملا يفوي نأ الإ لاملا بر نم نهرلا عيب زوجي ال

 . ملعأ هللاو .لاملا عيبب

 :ناديبع نبا ةلأسم

 زوجيأ ديج نمثب بحلا ض تقملا عابف بح ىرج الجر ضرقأ لجر يقو
 تقولا كلذ يف صخر بحلا ناك اذإو بحلا ةميق ضرتقملا نم ذخأي نأ ضراقلل

 اذإ كلذ زئاجف ةميقلا ىلع اقفتا اذإ امأو هبح لثم ابح ضراقلل نإ :لاق

 نكي ملو رب بح ةرذلا بح ناكم هاطعأ اذإ امأو كلذ مهقافتا دنع هتميق هاطعأ

 امأو زوجي ال :لاق نم لاقو . كلذ زئاج :لاق نم لاقف ضرقلا دنع طرش ايهنيب

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاجف رب بح ةرذلا بح ناكم ذخأ اذإ
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 نم ائيش دحأ هيلع نهرأ اذإ دجسملا وأ جلفلا ليكو يفو هنمو : ةلأسم

 هيلع نهرأ نم عبتيأ نهرلا فلت مث جلفلا وأ دجسملل قحب حالسلا وأ ةغيصلا

 هعايضل دمعتي مل اذإ نهرلا باهذ يفو ةجح هيلع سيلو دجسملا وأ جلفلل هيلع اميق

 .ال مأ

 ليكولا مزلي الف دجسملا مهاردب نوهرم وه يذلا نهرلا فلت اذإ امأ : لاق

 كرت ليكولا ناك اذإ نهارلا ىلع قاب دجسملا قحو دجسملا ىلع باهذ الو ءعىش

 تيب يف حالسلا وأ ةغيصلا هذه كرت اذإ امأو .زرح يف حالسلا وأ ةغيصلا هذه

 ردقي ال سودنم يف حالسلاو ةغيصلا كرت نكي ملو نيمألا ريغو نيمألا هلخدي ناكو

 هيلع فاخأو اعيضم ليكولا نوكيل ةفصلا هذه ىلع فلتأ اذإف هلمحي نأ ناسنالا

 لثم نوكي نأ دعبي ال نأوجرأو هنيعب ظفحأ الف جفلل نهرلا امأو نايضلا
 . ملعأ هللاو .دجسملا

 هذهب ينالفلا كباتك ينتنهرأ دق لجرل لجر لاق اذإو هنمو :ةلأسم

 اناكو قحلا ايمسي ملو ةضف ةيرال اذك وهو يل كيلع يذلا قحلاب وأ . مهاردلا

 مث رضاح ريغ نهرلاو هتلمج فرعي مل رخآلاو هب فراع امهدحأ وأ قحلاب نيفراع
 اذه نوكيو اتباث نهرلا اذه نوكي له دعب هضبقي مل وأ نهرلا نهترملا ضبق
 .ال مأ نايدلا ةيقب نم نهرلا اذهب ىلوأ نهترملا

 قحلا ناك اذإ كلذ زئاجف نهرلاب نيفراع نهترملاو نهارلا ناك اذإ :لاق

 طيحت نويد نهترملا ىلع ناكو نهترلا ضبق اذإف ارضاح نهرلا نكي مل ولو افورعم
 كلذ يف ملعأ الو نهارلا ةايح يف نهرلا يف هقحب ىلوأ نهترملاف هلام عيمجب

 هنهر يف هقحب ىلوأ نهترملا نإ لوق فالتخا هيفف نهرملا توم دعب امأو .افالتخا

 نهرلا ناك اذإ امأو لإ بحأ لوألا لوقلاو ىوس نايدلا رئاسو نهترملا نإ لوقو

 نهرلا بحاصف لام نهرملل ناك نإف هبحاص دي يف نهرلا ناكو ضوبقم ريغ
 هللاو . باوص نيملسملا لوق لكو لام نهرملل نكي مل نإو هنهر يف هقحب ىلوأ
 .ملعأ
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 نوكي نم لام نم قرغ وأ قرس وأ قرحب نهرلا فلت اذإو هنمو : ةلأسم

 . نهترملا دي يف فلت اذإ

 لومعملاو لوقلا رثكأ ىلع هيف ايب بهذي هنإف نهترملا دي يف فلت اذإ :لاق
 . ملع أ هللاو .اندنع هب

 نإ مث ةمولعم مهاردب ءانإ وأ ةغوص لجر دنع نهرأ نميفو هنمو : ةلأسم

 نايضلا نوكي له هيلع لاحملا دي نم ةغوصلا تفلتو لجرل كلذ زاجأ نهرتسلملا

 . يناثلا مأ لوألا نهترملا ىلع

 هدنع اهنهرأ نم ريغل ءانالا وأ ةغوصلا نأب املاع ىناثلا نهترملا ناك اذإ : لاق

 نم نذإب ةغوصلاو ءانالا نهرأ لوألا نهترملا نكي مل اذإ تفلتأ اذإ نايضلا هيلعف

 هنهرأ نم ريغل ءانالا وأ ةغوصلا نأ ملعي مل يناثلا نهترملا ناك اذإ امأو . كلذ هل

 . ملعأ هللاو .لوألا نهترملا ىلع نايضلاف

 كلذ ناك انهر نوكي له ةقث دي ىلع نهرلا لعج اذإو هنمو :ةلأسم
 نكي ملوأ نهترملا رمأب كلذ ناك انهر نوكي لوق لاق نهترملا وأ نهارلا بلطب

 ناك انهر نوكي ال لوقو . نهترملا رمأب نوكي ىتح الإ انهر نوكي ال لوقو .هرمأب

 . ملعأ هللاو . طسوألا لوقلا ينبجعيو هرمأب نكي مل وأ نهترملا رمأب كلذ

 الإ هنهرأ امدعب هريغل نهرلا نإ نه ارلا لوق لبقي الو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .لدع يدهاشب

 بحاص هاطعأو ةمولعم مه اردب افيس لجر دنع نهرأ نمو : ةلأسم

 فالتخا كلذ يفف هايإ كتيطعأ نهترملا لاقو فيسلاب هبلاطف مهاردلا فيسلا

 . ملعأ هللاو . فيسلا بحاص لوق لوقلا نأ لوقلا رثكأو
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 هنأ لاق اذإ امأو .الصأ هارتشا هنأ فيسلا هدي يف يذلا لاق اذإو : ةلأسم

 هنيمي عم ي رتشملا لوق لوقلا نإ لوقف ةدملا تضقناو ةدم ىلإ رايخلا عيبب هارتشا

 هلصأب رقأ دق هدي يف يذلا نأل لصألا بحاص لوق لوقلا نإ لوقو هدي يف هنأل

 . ملعأ هللاو . فيسلا هدي يف نم لوق نوكي نأ بحأ انأو يعدملل

 مهارد هتميق ذخأي نأ هلزوجي هنإف بح زيفق الجر ضرقأ نمو : ةلأسم

 سيل ليق دقف هل ةرجأ بح زيفق لجر ىلع لجرل ناك نإو هيلع ناقفتي ام ىلع
 ةمذلا يف نمضتم مولعم ضرقلا نأ ايهنيب قرفلا زيفقلا كلذ ةميق ذخأي نأ هل

 هب عقت ال ليكب ةفوصوم اهنأو اهيلع ناقفتي ةرجألاو اعيمج هافرع دقو ةمولعم ةفصب
 . ملعأ هللاو .زئاج ريغ تافصلا عيبو ةفصب ةنومضم يهو سنجلا ىلع

 : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 زوجي الف هب نهرتساو لجأ ىلإ رسيب راهبب اضورع وأ ابابث عاب يذلا امأو
 ءافو نهرلاو لجأ ىلإ رسبب تعيب ةرضاح بابثلا نأل ضبقلا لحأ اذإ الإ نهرلا
 . عابي الف ةمذ يف امو بابثلا رتشم ةمذ يف ائيش لجألا لبق ىفوتسا دق اذه نأكو
 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 نم ىلعف هادف ادارأ مث اهيأرو اهملعب هتأرما لام نهرأ لجر نع تلأسو
 يه تضبقو اهل هنهرأ هنأ ةنيبب يتأي نأ الإ ءادفلا جوزلا ىلع لاق ءادفلا
 . ملعأ هللاو . مهاردلا

 هنأ راكنالا دعب ىعدا مث كلذ ركنأف ةعيدو وأ نهر دنع ناك اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هل نماض هنإف فلت
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 هعم ىقبو هنهر هيلإ بلطي ملو قحلا نهترملا ىلإ نهارلا عفد اذو : ةلأسم

 هنهر هنم بلط هقح نهترملا ىلإ نهارلا عفد ثيح ناك نإف نهرلا كله ىتح

 هنم هبلطي مل هقح هيلإ عفد ثيح ناك نإو . هل مزال وهف كله ىتح هيلإ هعفدي ملف

 نإ لاقف نهارلا جتحا نإ نكلو .نيمي الإ همزلي مل عاض هنأ نهترملا ىعدا مث

 ىلع قحلا دري نأ نهترملا ىلع ناك كقح كيلإ عفدأ نأ لبق نم الإ عضي مل ينهر
 هقح نهارلا عفد نأ دعب نم عاض هنأ ةنيبب نهترملا يتأي نأ الإ هنهر دريوأ نهارلا

 كيلإ هعفداف كنهر ينم بلطت مل لوقي نهترملا نأل هنهر بلطي نأ نهارلا ىلعو

 هبلطي الو هيلإ لصي ردقي ملف هناسل سرخ وأ ضرم نهارلا ناك نإف عاضف
 . ملعأ هللاو .اسادقو ايثإ هارأ الف مل نإف هيلإ هعفدي نأ يغبنيف

 :ناديبع نبا ةلأسم

 هنكمي ملف ةعلس هعيابي نأ ديري هبحاصل مهدحأ ءاج اذإ نيدلا لهأ يفو

 يف هبجيل هتين يفو ادقن مهارد ضرق هنيدم نم جاتحملا بلطو تقولا كلذ يف
 . ضرقلا اذه ىرت فيك هضرق هيفويو ةعلس هيف اعيابتي نأ ايهنكمي تقو

 هللاو . الف طرشلا ىلع امو كلذ زئاجف طرش ضرقلا يف نكي مل اذإ :لاق

 .ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 نم مدهنا تيبلا نإ مث نينس نهترملا هنكسف اتيب رخآ دنع نهرأ لجر يفو
 .هؤانب نوكس نم ىلع هلو أ

 ءارك لبق نم هقح نم هنع طح نهترملا هانب نإو هبحاص ىلع هؤاني :لاق

 . مرغلا رقب هنكسي تيبلا
 نهرتسملل نذايوأ هيدفيوأ هتيب ينبي نأ تيبلا بحاص ىبأ نإو :تلق

 ذه دحأب هيلع مكحي له ةمارغلاب هبساح هتيب لالا بحاص ادف ىتمو هينبي نأ
 .ال مأ هوجولا

۔ ١٥٢



 .نإ لعف نهرلا ءادف امهدحأ ءاش نإو ءانبلاب امهدحأ ىلع مكحي ال : لاق

 . ملعأ هللاو .ءاش

 وأ ازبحت مل تعحر مث ةفيزم مهارد لجر نم ض زتقا لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ضرتقا ام لثم افن هيطعي نأ نيهجولا الك ىلع هيلعأ ةفييزم تعجر مث افن تناك

 .كلذ يف مكحلا ام اهلاحب ةلأسملاو ائيش هنم ى رتشا ناك وأ مويلا كلذ دقن مأ

 هيلع لوقو ض زتقام الإ هيلع سيل لوق فالتخا هيفف ضرقلا امأ :لاق

 . ملعأ هللاو . ءافولا موي دقن هيلع وجرأ ايف ءارشلا امأو ءافولا موي دقن

 هرمأ كلمي ال نمل هرمأ كلمي ال نم لام نم ضرقلا زوجي الو هنمو : ةلأسم

 ضرقلا يف لبقي ال ضرتقملا لوق نأل هيلع ضرتقملا ىلع ةحصلا مدع لبق نم
 هلوق لبقي يذلا اذ نمف هلكوم ىلع ليكولا لوق لبقي مل اذإ ايصو وأ اليكو ناك ولو

 فقولا عيمجو دجاسملاو ىماتيلا رمأ قرغتسي اذهو اهعوقو رذعتي اذه يف ةجحلاو

 يف نيبلا ررضلاف هكرت يف ررضلا فيخولو القع الو القن هفالخ يل نيبي الو
 لام هل ناكو فانصألا هذه دحأ نم جاتحي يذلاو .ضرقلا عبيضتو ضرقلا

 لام نم لام هل فاضي ىتح هل رذعلا حضو دقف لاملا نم الخ نإو هلام نم حلصأ

 يف انباحصأ نيب افالتخا لصفلا اذه يف ملعأ الو رداق ملسم يف وأ ثراو نمو هللا

 ماكحألا هيلع تبثت انركذ نمم دحأ نوكي نأ الإ زئاجلا ىنعم يف الو مكحلا ىنعم

 . ملعأ هللاو . يأرلا هيف زوجيو فالتخالا هقحلي يذلا اذهف هلام يف فرصتلاو

 : هللا همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا ةلأسم
 اذه لحيأ اهذخايف رخا اهيطعنف انيلع درت مث اهدقن يف دهتبحت مهاردلا ينو

 ؟ال مأ

 . ملعأ هللاو .زئاجف ضعب اهذخأيو ضعب اهدري ناك اذإ :لاق

١٥٣



 : يلمازلا ةلأسم

 ن أ زوجحم له همهارد تصقن مث اعيب مه اردب ةغيص رخآ فراصي نميفو

 ِ .اهنمث نم هيفوبل ةغيصلا بر هضرقي

 . ملعأ هللاو .زوجي هنإ رخا لوق هيفو وجرأ اييف زوجي ال ضرق اذه :لاق

 وأ ابهذ هب هيضقي نأ دارأو هتمذ يف قح رخآل هيلع نميفو هنمو : ةلأسم

 . لحي له ةقداصم ريف نم ةضف

 . ملعأ هللاو .زئاج معن :لاف

 مث تقولا كلذب سانلا اهاضاقت دق افاعض رغص سولف رخا ىفوأ نميفو : ةلأسم

 . كلذ تبثي له مويب هدعب وأ مويلا كلذ فرصلا بلق

 بلق مث سولفلا كلت لثم ءافو هيف زئاج تقو يف ءاضقلا ناك ١ ذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .ائيش ىوست ال كلذ دعب تراص ولو زئاج ءافولاف فرصلا

 اهدريو ضعب اهذخأي امم اهن الإ ةديجو ةيدر مهارد هعم نميفو : ةلأسم

 . شغلا ةلزنمب وهو كلذ زوجي ال لوق لاق اهزاوج ءاجرل اهطلخ هل له ضعب

 اسيلدت كلذب دصقي ملو هنيعب هنم ءعىش اك ذخؤيو دقتنت اهنأ فراعتلل زوب لوقو

 نم اهنإف اهيف ةلع الو قافتالاب اهريغ عم زوجحتو اهسفنب زوجت ال قافتالاب تناك ولو
 . ملعأ هللاو .زئاجلا دقنلا

 :ناديبع نبا ةلأسم

 لجألا لح املف مولعم لجأ ىلإ مهرد يفلاب رخآ ىلع انهر نهرأ نميفو
 . كلذ هل له هتمذ يف ىقابلا فلألا نوكيو نهرلا كفنيل افلأ هاطعأ

 اذإ لوقو عيمجلا راضحاب الإ نهرلا كفني ال امهدحأ نالوق كلذ يف :لاق
 .ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو هتمذ يف يقابلا راصو نهرلا كفنا ضعبلا هاطعأ

١٥٤)



 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 كلذ دعب كالمأ ثدح مث هل هيلع قحب هكالمأ عيمج رخال تبثأ نميفو

 .لوألا تابثالا يف لخدت له

 . ملعأ هللاو .لخدت ال نانس نب فلخ خيشلا : لاق

 مث ائيش هنمث نم هل ملسو هنم هضبقو ارامح لجر نم ى رتشا نمو : ةلأسم
 فيك ةدملا تضقناو هعيب يف هلكوو اذكو اذك هيف هل تبثأ هنأ رخا هيلع حصأ

 . مكحلا
 ىلع هدر ءاش نإ يرتشملل رايخلاف رايحلا يف تابثالا راقب حصأ نإ :لاق

 عيبب نهترملا ىضر نإو عئابلا ىلع اهب عجرو تابثالا مهارد ملس ءاش نإو هعئاب

 يف هل ريغ الو هيلع تتبث هميرغ ةمذ يف هقح ىقبيوأ هضوع ذخأي نأ ىلع هنهر
 . ملعأ هللاو . كلذ

 : ناديبع نبال ةرركم ةلأسم

 املاحأ نهترملا نإ مث ةمولعم مهاردب ءانإ وأ ةغوص لجر دنع نهرأ نمو

 . يناثلا وأ لوألا اهنمضيأ هل لاحملا دنع نم تفلتو رخآ لجرل

 هيلعف هيلع اهنهرأ نم ريغل ةغوصلا نأب املاع بناثلا نهترملا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .اهير نذإ ريغب اهنهرأ ناك نإ لوألا ىلع نايضلاف الإو اهنايض

 .اهلصأ عيب اهيرل له رخا نم هل قحب ةلخن نهترا نمو : ةلأسم
 لوقو اهيادفب اهبحاص ذوخأمو هعيب زوجي لوق افالتخا كلذ يف نإ :لاق

 هل فرصتلا الو لاح ىلع اهعيب زوجي ال لوقو اهيدفي نأ ىلإ افوقوم عيبلا نوكي

 . ملعأ هللاو . بوبحم بن دمحم نع رثؤملا يبأ لوقو هوجولا نم هجوب اهيف

. ١٥٥



 : حرفم نب دجأ خيشلا نع ةلأسم

 هعم ثبلو كلذ نم لقأ ىوسي وهو امهرد نيسمخب انهر نهترا لجر يفو
 ام هيلعو هيأرب الإ عابي ال الاق امهرد نيعبرأ غلبف ةثرولا هيلع ىدانف تام نأ ىلإ

 . ملعأ هللاو . ىقب

 :دادم نب هللا دبع نب جرفم نب دمحأ خيشل ا نع ةلأسم

 . هنم هقح ذخأو هعيب نهترملل له ءادفلا يف نهارلا لطامت ذإو

 يف ليكو وهف الإو هدفي مل هنأ دوهشلا هيلع دهشي نأ الإ هعيب زوجي ال :لاق
 . ملعأ هللاو . هل زوجي ذئنيحف اغوص ناك نإ هفرصو هعيب

 وأ جلفلا قحب ائيش نهترا اذإ دجسملاو جلفلا ليكوو هنمو :ةرركم ةلأسم

 الو ظفح يف نهرلا كرتو نهترا اذإ عىش ليكولا مزلي الف نهرلا فلت مث دجسملا

 هيلع فاخاف ظفح ريغ يف هكرت نإو نهارلا ىلع قاب هقحو دجسملا ىلع باهذ

 لعج نهترم لك كلذكو دجسملا لثم جلفلا نوكي نأ دعبي ال هنأ وجرأو نايضلا

 هلللاو . هيف هملس ام هنع طقسو هلك نهرلل نماض هنإف بهذف زرح ريغ يف هنهر

 .ملعأ

 :ناديبع نبا ةلأسم

 تقرس نهترملا ىعداف ةيرال ةئايب ةيرال يتئام ىوست ةغيص نهرأ نميفو
 . اهنيب مكحلا فيك هنم

 نم لقأ قحلا ناك اذإ هيف ايب بهذيو هنيمي عم نمهترملا لوق لوقلا نإ : لاق

 ةلمجب نهترملا عجري لوقو لضفلا نأ ددرتي لوقو لوقلا رثكأ ىلع ةغيصلا ةميق

 . ملعأ هللاو . نهارلا ىلع هقح

۔ ١٥٦



 : هللا همحر ن رقلا دمحم نب هللا دبع ةلأسم

 . نوكي نم ىلع فلت ىتح هضبقي ملز هنهر نهرلا بحاص ادف اذإو
 .نمضي ال هنأ هميلست نم اذه عنتميف هقح نهارلا ىلع هفلت نوكي :لاق

 . ملعأ هللاو

 :دايز نب رمع نب هللا دبع خيشلا نع ةلأسم

 الجر اهب ىداف هنإ مث مولعم ريغ لجأ ىلإ رخآ نم ةغيص نهترا لجر يفو
 فيك هدي نم تفلتنف اثلاث اهب ىداف لجرلا نإ مث هيلع جتحاف هرمأي نأ ريغ نم

 . كلذ مكح

 نهرلا نم هملس ام هنع طقسيو اهايإ هنهرأ يذلل اهتميق لوألا نهترملا مزلي : لاق

 هلوق لوقلاو هيف ايب نهرلا بهذيو ءىش هنم تبهذ يذلا ريخألا يدافملا مزلي الو
 لوق ةميق اهتميق يف لوقلاو اهايإ همتك الو اهيف هناخ امو تبهذ اهنأ هنيمي عم
 . ملعأ .هللاو . هنيمي عم نماضلا

 هضبقي ملف نهرلا ضبق نم نهترملا هنكمف قحلا نهارلا ملس اذإو :ةلأسم

 ىتح هلاحب اذه لوقو هيف هيلع ءىش الو ةعيدو راصو نهرلا نم جرخ هنإ لوقو
 . ملعأ هللاو . هيلإ هدري مث هنم هضيقي

 : ىحبصلا ةلأسم

 .ال مأ ضرقلا اذه زوجيأ لجأ ىلإ مهارد لجر نم ضرتقا نميف

 يفف هلجأ لبق هضرقم هبلط نإو لجأ ريغو لجأ ىلإ زئاج ضرقلا :لاق
 نيب فالتخا طرش الب هنم لضفأ هاطعأ نإ كلذكو فالتخا هب مكحلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

١٥٧



 : هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 .ال مأ زوجيأ مويب امويو عبرب اعبرو رثأب رثأ ءاملا ضرقو

 قافتاب لدبلا ذخأو العف نإف طبضي ال لوهجم هنأل كلذ تبثي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هئام ةميق ءاملا بحاصل ناك مكحلا ىلاإ اعجر نإو . كلذ زاج ايهنم

 : يلمازلا ةلأسم

 ةميقلا هنع ذخأي نأ هل له بحلا هرسعأو بح ىرج ادحأ ضرقأ نميفو

 .ىوسي امب
 تلطب اهميلست ريغ ىلع اقرتفا نإو كلذ ايهتقو يف ةميقلا هل ملس اذإ زئاج :لاق

 . ملعأ هللاو . ناك ايك هضرق عجرو

 :ناديبع نبا ةلأسم

 هلوق لبقيأ هفلت نهترملا ىعداف هضبقي ىلو هنهر نهرلا بحاص ىدف اذإو

 .ال مأ هقح ذخأ ام دعب

 فلت هنإ هلوق لبقي ال لوقلا رثكأو نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف :لاق

 . ملعأ هللاو . لبقي ليقو هبحاص هادف ام دعب

 : سيمخ نب رصان خيشل ا ةلأسم

 نم ائيش قحلا هيلع هل نم دنع قحلا هيلع نم كرتو رخآ ىلع قح هل نمو
 هيلع نم تامو ناسللاب ظفل ريغ نم نهرلا ةين ىلع كلذ هابشأو يناوألاو حالسلا

 .ال مأ ءامرغلا هكراشي الو هب ىلوأ نوكيأ هلايب طيحت انويد هيلع فلخو قحلا
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع نايدلا نيب اعرش نوكي اذه نا :لاق

 . ضرقملا ملسأ مث ريزانخ وأ ارمخ اكرشم كرشم ضرقأ اذإو : ةلأسم
 ملسأ مث هنمث ضبق نوكي نأ الإ هنمث الو كلذ ذخاي نأ هل لحي ال : لاق

_ ١٥٨



 كلذ ةميق ملسي نأ هيلع لوقف ضرتقملا ملسأ نإف هل لالح وهف هدي يف قاب وهو
 هيلع سأب الف مكاح كلذب هيلع مكحي نأ الإ هيلع سيل لوقو هضرقأ نم ىلإ

 . ملعأ هللاو . كلذب هيلع مكحلا زاوج يف اوفلتخاو

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ىعدا هقحب هبلاط املف هل هيلع قحب افيس لجر ىلع نهرأ لجر ي
 يذلا فيسلا نإ لاقف يقحب لع هتنهرأ يذلا فيسلا عب هل لاق سالفالا

 . هلوقو لبقي له نالفل وه اينإو يل وه سيل كيلع هتنهرأ

 . ملعأ هللاو . هنهرأ ام دعب نالفل فيسلا نإ هلوق لبقي ال :لاق

 لجرلا اذه جاتحا مث رهش ىلإ مهارد الجر ضرقأ لجر يف هنمو :ةلأسم
 .ال مأ لجألا لولح لبق هايإ هضرقأ اييف ضرتقملا بلطي نأ هل له همهارد ىلإ

 نيمي هيلعأ كلذ رخآلا ركنأو لجأ ىلإ ضرتقملا ىعداو يدنع رضح اذإ تيرا
 ةفصلا هذه ىلعف ضرقلا يف لجأ ال نيملسملا نم :لاق نم لاق .ال مأ كلذ يف

 ىلع كلذك . ينبجعي لوقلا اذهو دارأ ام ىتم همهارد ذخاي نأ ضرقملل زئاج

 هللاو . لجأ ىلإ ضرقلا نأ ضرتقملا ىعدا اذإ ضرقملا ىلع نيمي ال لوقلا اذه

 . ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 فلخو نينس ذنم تام هنأ ركذو تايدج عبسب افيس يننهرأ يودي لجر ي

 . ةليح هيف لهو هتميق فرعأل فيسلا ىلع يدانأ نأ يل زوبجيأ تانبو نينب

 دبالف مكحلا ىلع تردق نإو .اهنم دبالف ةجحلا ىلع تردق اذإ :لاق

 .ملعأ هللاو .هزاوج يف فلتخم فيسلا اذه كعيبف كلذ عيمج رذعت نإو هنم

_ ١٥١



 نأ هل زوبأ اهريغو ىزاوغلاو ىركاودلاو تايدجملا ضرقي نمو : ةلأسم
 دلبلا ةلماعم نم اهريغو ىركاودو ىزاوغ ةضفلا نعو ةضف ىزاوغلا نع ذخأي

 .نزو ريغ نم ددعلاب ضرقلا زوجيو
 . ملعأ هللاو .فالتخاب اذه يف ليق دق :لاق

 تايدج وأ ىزاوغ تناك دحأ دنع نم مهارد ضرتقا نمو هنمو : ةلأسم

 مهاردلا هذهب قحأ ضراقلا نوكيأ ضرتقملا تامو فلتي ملوأ اهضعب فلتأف

 مل ذإ اعرش نايدلا رئاسووه نوكي مأ طلخت مل وأ اهريغ ءىشب تطلخ ةيقابلا

 نوكيأ تاعاضبلاو ةعتمألا نم ائيش ىرش ناك اذإ كلذك .ءافو ضرقملا فلخي

 .اهب ىلوأ اهعئاب مأ ةيقاب ةعاضبلا تناك اذإ اعرش نايدلاو وه ةعاضبلا بحاص

 مل اذإ ءامرغلا نايدلا عم عرش اهضرقمو اهعئاب نا نيملسملا لوق رثكأ :لاق

 يدنعو اهنيعب تدجو اذإ اهعئاب ةعلسلاب ىلوأ لوقو هيلع امل كلاهلا هفلخ ام في
 يف اذه لوقو هنيعب ضرقملا يف هتظفح ظفح الب عئابلا لثم ضرقلا بحاص نأ

 نود توملا يف صاخ اذه لوقو هتعلس ةعلسلا بحاصل سالفالاو توملا

 نم ميرغوه امنإو اهب ىلوأ اهبحاص نوكي الو تباث عيبلا لوقو سالفالا
 . ملعأ هللاو . ءامرغلا

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 ام نينسلا نم ةدم هلو ههبشأ امو قفت لثم ضوبقملا نهرلا نع لئسو
 .هنم يقح ذخأ يف هجولا ام هيدفي نأ هبحاص ىلع تردق

 عفرت نأ نيملسملا راثآ يف ءاج ام يناعم ىلع اذه يف قحلا هجولاف :لاق
 هيف كلام ميلستو نوهرملا ءىشلا عيب وأ ءادفلاب كل ذخاي يك مكاحلا ىلإ كرمأ
 كيلعزع اذإو . مكجلا يف هيلع ةجحلاب كل موقت ةجح كل تناك نإ قحلا نم

 نإ هيلع ةجحلا دعب كلف لاحلا نم لاحل ةجحلا اهب كل موقي يذلا مكاحلا دوجو

١٦.



 ضعبتي ال ناك نإو .هنم كقح ردقب عيبت نأ ءادفلا يف هيلع جتحت نأ كنكمأ

 يقابل ا نوكيو هنم كقح ىفوتستو هلك ء ىشل ١ عيبت نأ كل زاج أزجتي الو نوهرم ١

 ءىشلل عيبلا يف ليبسلا كل لعج ام اذإ ليق اييف لوقلا اذكهو ةنامأ كدي يف

 تنك ولو .ءاهقفلا ضعب لوق ىلع كقحب كفاوي مل اذإ لجألا لح ىتم نوهرملا

 نأ ديال هنأ ضعب لاقو .ارداق مكحلاب كقح ذخأ ىلع تنكو ادجاو مكاحلل

 هزاجأو عيبلا كل لعج دق ناكولو 7 عيبلا ىلوتت الو كرمأ مكاحلا ىلإ عفرت

 كرمأ نا امأو . كلذ مهفاف كقحب كتأي ملو لجألا لح ىتم لجألا لبق كل

 لاح ىلع ناك اذإ:ىرأ اييف لاح ىلع كل كلذ زئاجف لجألا لحم دعب هل عيبلاب
 . ملعأ هللاو . هتزاجا هلام يف هريغل هزيجح اييف زوجمو هرمأ حصي

 نيدلو كرتو نهرلا تامو افيس لجر ىلع نهرأ لجر يفو هنمو : ةلأسم
 يف ةليحلا فيك ائيش مهل فلخ الو مهاردلا نم ءعىش مهف سيل ىماتي ىثنأ وأ ركذ

 . هيلإ جاتحم نهترملاو ءادفلا

 نإق ءادفلا يف ليكولا وأ يصولا ىلع جتحي هنإ ليق ام اذهيف ةليحلا : لاق

 مل نإو يصو الو ليكو ايل سيل ناك نإ كلذكو . مكاحلا ىلإ هرمأ عفر الإو هودف
 ةجحلا هل موقت يتلا ةجحلا مدع وأ مكحلا يف هل يذلاب هل مكحي مكاح ىلع ردقي

 يف مكحلا نم مكاحلا هب هل مكحي ايب هسفنل مكحي نأ هلف مكاحلا دنع مكحلا يف
 نم لدغنلا لهأ دنع هيف فلتخم ءعىش همصخ ىلع هئسفنل مكحي نأ هل سيلو كلذ
 . ملع أ هللاو . نيملسملا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ءىشب اهلوقأف هل اهيلع قحب دحأ دنع هتنهرأ ايلح اهل نإ ةأرما تلاق اذإو

 .ايهنم نم لوق لوقلا ائيش ركنأو
 مهاردلا نم اذكو اذك هيلع نأ نهارلا لوق لوقلاف مهاردلا يف امأ :لاق

 . ملعأ هللاو .اذكو اذك هنإ نهترملا لوق لوقلاف نوهرملا عىشلا امأو
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 لهأ عم مويلا كلذ فرصلاو ةخاش لجر دنع هل لجر ناك اذإو : ةلأسم

 ملف اسلف نيثالث هولعجف دعب نم هوبلق مث اسلف نوثالثو نانثا ةخاشلا دلبلا

 .ال مأ كلذ هلأ نيثالثو نينثا ذخأي نأ الإ قحلا هل نم ىضري

 نإ امأو . صقن وأ فرصلا داز ةخاش هيفوي هنإف ةخاش هيلع ناك اذإ :لاق

 . ملعأ هللاو . صقن وأ فرصلا ذاز اسولف هيفوي هنإف اسلف اذكو اذك هل ناك

 هضرقأ نأ ينم بلطف يكزإب رمت رخآلو ىوزنب رمت يل نوكي تلق : ةلأسم
 ىوزنب يرمت ضبقي نم رمأو هتبجأف يكزإب يذلا هرمت ذخاو ىوزن نم يرت
 يذلا . ةزئاج ةلدابم كلذ نوكيو ال مأ كلذ زوجي يكزإب هرمت ضبفي نم ترمأو

 لوق كلذ يف فلتي هنإ رخآ دلب نم ءاضقلا طرتشاو دلب نم صرقأ يذلا تفرع
 هدقع دعب اعفن رج اذإ ضرقلا يف فلتخا دقو . كلذزوجي ال لوقو كلذ زوجي

 زوجي ال كلذف هدقعلابو هدقعلا دنع عفنلا نم رج اينإو كلذ زوجي لوقف ضرقلا

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعأ الو ليق اميف ابرلا نم وهو

 :دادم نب دمحأ هيقفلا ةلأسم

 اذكو اذكب ةيدصلاوأ ارانيد اذكو اذكب ةيراللا نأ ناطلسلا ىدان اذإ

 ةلماعملا تزاجو سانلا ىلع كلذ تبث هب اوضرو كلذب دلبلا لهأ لماعتو ارانيد

 كلذ يف هيلع تبجو ريناند هيلع نم ءافو يف مكحلا يف زاجو دلبلا لهأ ةلماعمب
 يه ىتلا دلبلا لهأ ةلماعم ريناندب ةيصو وأ تادص وأ ةرجأ وأ عيب نم نامزلا

 ءاوسوهف دجسم وأ ميتيوأ غلابل ةبجاولا ريناندلا تناك ةلماعملا يف مهنيب ةزئاج

 اذه سيلو افالتخا كلذ يف ملعأ الو خايشألا تاباوج نم هتظفح اذكه

 ديدجتب ناطلسلا هيلع رعس امب ةلماعملا زجت مل ريعستلاك اذه ناكولو ريعستلاك

 ناطلسلا ةادانم لبق هريغل دحأ ىلع ريناندلا تناكو ةيدصلا وأ ةيراللا يف مهارد

 فرصب ةادانم لبق ةبجاولا ريناندلا بحاصل مكحي هنأ حاضو نب حلاص لاق دقف

 قحو عيب لكو فرصلا بلقب ناطلسلا ةادانم لبق تبجو موي دلب لهأ ريناند
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 لهأ ةلماعمو ةادانملا فرصب هل مكحيف ريناندلا بلقب ناطلسلا ةادانم دعب بجو

 ضرقلا ىوس اهدعب وأ ةادانملا لبق تبجو رينياندلا كلت تناك ءافولا موي دلبلا

 ةيرال اذك وأ يعابر وأ يسامخ هنإ هيوجو دنع طرشلاب انيعم رانيدلا نوكي نأ الإ

 . ملعأ هللاو .ذخان ريخألا لوقلا اذهبو طرشو دح ايك وهف ةيدص وأ ةضف

 وه لدعلا لهأو رابجلا رمأب دلبلا دقن نع فرصلا بلقو هنمو : ةلأسم

 هللاو .دلبلا لهأ ةيقب نم سانلا ىلع كلذ زاج لدعلا لهأ لماعت اذإ ءاوس

 .ملعأ

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 يذلا ىعداو لجر دنع هدجوف قفتوأ فيس حرس هيلع قرس لجر نع
 . كلذ يف مكحلا فيك هيلع نوهرم هنأ حالسلا هدنع

 يفوه نمم هب ىلوأ وهف قفتوأ فيس نم هيعدمل حالسلا اذه حص اذإ : لاق

 ةحصلا هب موقت ام ىلع هنهرأ نم ىلع هيف نهرلا نم هملس اييف هتجحو هدي
 ةحصلا هب هل تماق ولو هدي يفوه نم هذخأ هل سيل هنأ وجرأ ايف ليق دقو . هيلع

 هنم هذخأ هل نوكي هل ذئنيحف هتحص دعب نهرلا نم هيف هملس ام هل ملسي ىتح

 نأ لوقلاضعب يف بسحأو هنهرأ نم ىلع هب نهرلا نم هملس ايب عجريوه مث
 ملعي ال نهرتسملا ناك اذإ اذه نهرتسملاو نهارلا نيب عمجي ىتح هذخأ هل سيل

 . ليق ام دحأ ىلع هيف هملس ام اذه ىلع هل نوكيف نهارلا ريغل هنأ نوهرملاب
 همكح تبثي ليواقأل ا هذه نم مكح ايب رظانل ١ مكاجلاف ةموصخل ا تعقو اےھمو

 ىلع هناعاف نهارلا ريغل هنأ نهرتسملا ملع اذإ امأو هيلع موكحملل ةجح ناكو

 ال نأ عضوملا اذه يف فاخاف كلذ يف هلطابب هملع عم هنهر يف هملس ايب هيدعت

 عيض دق هنأل دحأ ىلع هرمأ نم اذه ىلع هملس اےيف ةجح نه رتسملل نوكي

 . ملعأ هللاو . هلام
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 وأ لوقلا رثكأف فالتخا كلذ يفف نهرلا نأ ىعدا اذإ نهترملاو : ةلأسم

 . لضفلا ناددرتي ايهنأو هلوق لبقي ال ليقو هيف ايب نهرلا بهذ دقو لوبقم هلوق

 . ملعأ هللاو هيف ايب بهذي نهرلا نأ لوقلا رثكأف نهرلا فلت حص اذإو

 قحب ال ام لجر لي يف نهر لجر نع هتل اسو : دييقتل ١ باتك نم ةلأسم

 .هدي نم ةل اكول ١ عزتني نأ هل له هقح لحم دنع هعيب يف لكوو هل هيلع

 ضعب :لاق نم لاق .هعيب هل سيلو نهترملا دي يف نهرلا ىقبيو معن :لاق
 . اهعزن هل نكي . هعيب يف هلكوو قحب هدي يف نهرل ا ناكا ذإ ءاهقفل ١

 . كلذ نم ماكحالا هجو فيك : هل تلق

 نم هعزتني نأ هل سيل هنأو عيبلل ةلاكولا نهرلا يف نهترملا طرتشي نأ :لاق

 . ملعأ هللاو .هقح ىفوتسي ىتح ةلاكولا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 رفص ىازوغ ةيدج ةئامثالث هتجوزل قادص ةقرو هسفن ىلع بتك لجر نع

 ىزاوغ تبثي مأ اهدلب لهأ هنوفراصتي يذلا فرصلا اذهب رفص ىزاوغ اه تبثت
 ةرشع عبرأ سرفلا فرص موي ةبوتكم اهنأل ةقرولا ةباتك موي فرص لثم رافص

 . كلذ يف انتفأ ةيدج

 |ےفو هب عطقأف هيلع دمتعأ رثأ نم ظفح هنع تلأس اييف ينرضحي مل :لاق

 قحلا ةباتك نيح جيوزتلا اهيف عقو يذلا دلبلا فرص ىلع نوكي افولا نأ وجرأ
 دلب فرص ىلع هؤافيتسا فلكي الو هريغب ال هب ءافولا بجيف بتك هيلع هنأل
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 نإو .اهقح يهف تدجو نإف رفص ىزاوغ اهل لصألا ينو هل افلاخ ناك اذإ هريغ

 هب حصي ام ىلع سانلا نيب ةلماعملا هب ىرجت امم اهريغب اهنع فرصلا ىلإ اوعجر

 الإو كلذ ليبسف ءعىش ىلع قافتالا حص نإ مهنيب اييف قافتالا هب ىرجيو ىضرلا

 . ملعأ هللاو . هب بتك ام ىلع قحلا لصأ ىلإ عجرملاف

 :دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا ةلأسم

 جتنو رايخلا عيبب هارتشا وأ اضوبقم انهر ناويحلا نم ائيش نهترا نميفو
 الو رايخلا عيبب ي رتشملل نوكيو لاملل ةلغلاك جاتنلا نوكيأ تام مث ناويحلا

 .قرف امهنيب مأ نهترملل ءىش

 يف تام نإو زوجي ال اندنع هب لومعملا ناويحلا يف ضوبقملا نهرلا امأ : لاق

 رايخلا عيبلاو نهارلل وهو تاهمألل عبتوه جاتنلاو نهارلا ىلع هب عجر نهترملا دي
 . تانبلاو تاهمألا تتبث ةدملا تضقنا اذإ هزيجي يذلاف فالتخا هيف ناويحلا يف

 . ملعأ هللاو

 : يلمازلا ةلأسم

 ةميق نم لقأ نيدلا ناك نإ ليواقألا نم ينبجعي يذلاف هلك بهذ اذإ امأ

 الإ نوكي ال نهرلا نألزوبي ال هنأ ينبجعيو هيف ايب بهذي هنإف هتميق ردق وأ نهرلا

 نهرلا ضعب بهذ نإو بهذيو ءعىجي هنأل نكمم ريغ ناويحلا ضبقو اضوبقم

 نم رثكأ وأ لقأ ناك نإو نهرلا ةميق ردقب قحلا ناك اذإ هردقب قحلا نم بهذ
 قحلا ناك اذإ كلذ لثم نهرلا ةميق نم بهذ امردقب هنم بهذيف نهرلا ةميق

 بهذي هنإف هفصن نهرلا نم بهذو مهارد ةرشع ىوسي نهرلا وأ امهرد نيرشع
 . ملعأ هللاو . مهارد ةسمخ لجرل قح نم
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 : ناديبع نبا ةلأسم

 ريغ يف اياصوب ىصوأ وأ قحب رقأ وأ اعاتم ى رتشا وأ ةأرما جوزت لجر يفو

 مأ هرقس يفوأ هدلب ي تام ىصوأ وأ رقأ وأ ى رتشا يذلا دلبلا دمن همزليأ هدلب

 . ٥ دلب لقن

 ءادف امأو . ىصوأ وأ ى رتشا وأ رقأ وأ جوزت يذلا دلبلا دقني نوكي : لاق

 . ملعأ هللاو . نيمليملا لوق رثكأ ىلع ءافولا موي فرصب نوكي هنإف رايخلا عيبلا

 : ىحبصلا ةلأسم

 ايهب رجتأو مهارد ايلام نم ض زتقا اذإ بئاغلاو ميتيلا ليكو يف لوقت امو

 .بئاغلاو ميتيلل هيلع اقح مأ هيلع انايض حبرلا اذه نوكي له اهيف حبرو
 لاملا سأر ةلزنمب نومضم حبرلا :لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف :لاق

 جارخلا نأل ض رتقملل وه :لاق نم لاقو ضرتقملا دي يف ةنامأ وه :لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو .حبرلا ينعي نايضلاب

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع ةلأسم

 اهأرقي نأ امزال هيلعأ بوتكم اهب ام يردي ال سيطارق هكلام دجو نميف

 .اهكرتب املاس نوكي مأ اهيف ام فرعيل

 ف ام ىلع عالط الا هيلع ا بجع ام ملع ا الف موزلل ١ قيرط نم امأ :لاق

 .هيلع امم ال هل امم كلذف كلذب عوطي نأ الإ اهيف ام ملعيل سيطارقلا كلت

 تافوقولا نم عىشلوأ اقح سانأل اهب ايوتكم دجوو اهأرق نإو : هل تلق

 ىصوأ الو هكلاه ىلع اهنأ ثراولا ملعي الو اهيف داهشا الب دحاو بتاك طخب
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 . ال مأ اذه ىلع اهذاقنإ همزليأ اهذافنإب هيلع

 ىنعم يف ةجح هب مقت مل نم طخب اقوقح اهب ابوتكم ىأرو اهأرق نا :لاق

 . ملعأ هللاو ٠. ثراولل امالعإ الو ءادإ كذ نم ءىش هيلع سيلف مكجلا

 هيلع هدري ائيش هنم ذخأو هريغ تيب لخد هنأ رق أ نميفو هنعو : ةلأسم

 همزلتأ هب رقأ ام ريغ ائيش هيلع ذخأ هنأ هتيب لوخدملا كلذ دعب ىعداف رقملا تامو

 .ال مأ هاوعدب ةجح

 يل نيبي الف تعصق دق ام كلا ؤس يف ام بسح تفصو ام ىلعف : باوجلا

 مدع عم هاوعدب هتايح يف هيلع هاعدا اميف هتيب لخد نم ىلع يعدملل ةجح توبث

 هركنموأ كلذب رقم هنأل هرمأ ةبوبيغ عم هتامم دعب فيكف اهل هراكنإ نم اهتحص

 .راكنإ عم اصوصخ اهب مكحل ا نم دعبأ يدنع اذهف
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 عب ارل ١ ب اللا

 ةعيدولاو ةنامألا يف باب

 قرسلاو ةطقللاو ةيراعلاو
 ةيطعلاو ةيدهملاو بصفلاو

 كلذ هبشأ امو

 -و
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 : اهعابف ةنامألا ىلع فاخ نم : : ةلأسم

 فاخف كلذ ريغو رمتلاو بحلا لثم ةنامألا هعم ناك نميفو : يلمازلا

 هنمتئا يذلا لاملا ظفح كلذب ديري مهارد هلعجيو هعيبي نأ هعسيأ . فلتي نأ هنم

 ؟ال مأ

 ظفحو .هعاب تركذ ام هيلع فاخو ۔هنع ابئاغ هنمتئا يذلا ناك نإ :لاق

 ل نم مهتمو ح هنمض نم مهنم : : نمثل ا فلت نإ .ن اضل ١ يف اوفلتخ ادقو .هنمث

 هيلع بجوأ هرأ ملو .هنمث ظفحو هعيبي ن أ بحم هللا همحر خيشل ا تي رأرو 5 هنمضي

 . كلذ يف اناض

 وأ سوس لكأ نم هعايض ف اخولو هعيب هل سيل : لوقو : خسانل ١ ل اق

 اذه ىلع نايض هيلع سيل نأ يدنعف هنم عييضت ريغ نم عاضو فلت نإو ،هريغ
 . ملعأ هللاو ،لوقلا

 : نايض هيلعأ مولعم ريغ ضرغل ةيراعلاب تاودألا ذخأ نم : ةلأسم
 بلطيف ةيراعلاب سانلا دنع نم نيصخلاو زيفقلاو زجملا ذخأ نميفو .{ هنمو

 هيلعأ كلذب عنصي يذلاب مهفرعي ملو مهنم كلذ ذخاي نأ هل لحيأ كسانلا ىلإ
 ؟ال مأ كلذ نم ائيش صقني ل اذإ ناض

 ملو © هب عفنتنيل هراعتس ١ انإو ٠ فورعم ء ىشل كلذ رعتسي ل ١ ذإ : ل اق

 أ ذإ كلذكو ٠ هيلع نايض الف ع ىش هنم فلتف © هب لمعتسي ام ريغب هلمعتسي

 هلمعتسا الو . هعيض الو ٠ هريغل هراعتس اام لزي ملو ٠ فورعم ء ىشل هراعتس ١

 . ملعأ هللاو .رثألا يف ءاج اذكه ،هل هراعتسا ام ريغل
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 : في ملو لضفأ وأ اهلثم در هتين يفو .ةيده لبق نم :ةلأسم

 الإ اهلبقأ مل ينأ ريغ اهتلبقو }هنم اهتضبقف ةيده لإ ىدهأ نميفو ،هنمو
 ينمزليأ ،تام ىتح اهيلع هئفاكأ ملف }اهنم لضفأ وأ اهلثمب هثفاكأ نأ يتين ينو

 ؟ال مأ نايض

 ىلع نوكت لوقلا رثكأو .هموزل يف فالتخا ةيداب ةأفاكملا نإ :لاق

 ةمزال يهف ةأفاكملا بلط مهتداع تناك نإ ،نييداهتملا نيب ةيراجلا ةداعلا

 ل ةأفاكملا ريغب ربلا بلط مهتداع تناك نإو .وني ملوأ ةأفاكملا ىون .هيلإ ىدهملل

 . ملعأ هللاو .وني مل وأ ىون ،هيلإ ىدهملا مزلي

 : نمضي ال ىتمو نمضي ىتم ،لوسر عم ةيراعلا در :ةلأسم

 دنع نم .هيلإ اهب ءاج يذلا دنع ةيراعلا دارأ اذإ ريعتسملا امأو هنمو

 ريغ عم اهدر نإو .ةقث عم اهدر نإ كلذكو .هيلع ناض الف تعاضف اهبحاص

 . ملعأ هللاو .رثألا يف هتدجو اذكه نمض تفلتف نيذه

 : نمضي ىتم إهلام ظفحي ثيح ةنامألا لعج نم :ةلأسم

 ، طرشلا نود ةيعوألا نم هريغ وأ قودنص يف هتنامأ نيمألا لعج اذإ هنمو

 امم ،هيف هتنامأ ىلع ةفاخملا ةلقب نمئطم هبلقو .هلام هيف عضي عضوم يف هنأ ريغ

 تبهذف رداوبلا نم رمأ ثدح هنأ الإ .هيف صوصللا ةلقو .هدلب يف ةداعلا ترج

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع نمضيأ ،هتنامأ

 .ادودحم ادح هل ظفحأ ال { ةنامألا هيف عضوت يذلا قودنصلا امأ :لاق
 الإ هنم ةنامألا ذخأ غلبي الو }هلمحي لماحلا ردقي ال يذلا نأ :تعمس ينأ الإ

 { هلفقو هباب رسكب الإ هنم ةنامألا ذخأ ىلع ردقي ال يذلا توناحلا لثم هرسكب

 تسيل ةنامألا نأل قودنصلا يف عضوي ام سنج نم ةنامألا تناك اذإ كلذو
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 ملو اهلثم هيف زوجي اميف هتنامأ نمتؤملا عضو اذإف ، عضوم هل اهنم سنج لكو ،ءاوس

 .تعاض اذإ نمضي مل اهلمهي

 كرت نمل كلذ يف رذع الف 0 هلهأب نظلا نسحي ،هيف ةقرس ال يذلا دلبلا امأ

 . ملعأ هللاو . كلذ يف تعاض اذإ ،نايضلا نع زرح ريغ يف هتنامأ

 : ةاداهملا ماود فوخ ةيدهلا در كرت نم : ةلأسم

 هيلإ ىدهأ نم ءىفاكي ملف . محروأ قيدص نم ةيده هتءاج نميفو هنمو

 ؟ال مأ هللا نيبو هنيب اييف ساب هيلعأ كلذ دعب هيداه دوعي نأ فوخ

 بلطل الإ هيلإ يدهي ال ىدهملا نأ هرظن يف هيلإ ىدهملا ناك نإ : لاق
 هيلع دريف ،هنع يدهملا فقي نأ ديري ناك نإف .ةأفاكملا كرت هل ينبجعي مل ةافاكملا

 . ملعأ هللاو . هتيده

 : ينفلا هوبأ لعفي اذام ةطقل طقلي يبصلا : ةلأسم .

 فيك ٥&بهذ ةعطق وأ © ةضف ةيرال طقل طقل ينغ هوبأ يبص ينو ©“هنمو

 هفرصي وأ 0 هيلإ هعفديو ، غلبي نأ ىلإ كلذ هل ظفجي نأ هعسيأ ،هوبأ كلذب لعفي

 ؟ . هيف دارأ ام لعفي هدي يف هكرتو © هنع لفاغتلا وأ :3 هغولب لبق هعفانم يف

 اهب فرعت ةمالع ال تناك نإف ، يبصلا اهتطقتلا ةطقل اهنأ حص نإ :لاق

 وأ ،لاملا تيب يف اهعضو زاج ةمالع اهل نكي مل نإو ،اهب اهفرعي ةقث دي يف تلعج

 لبقي الو } يبصلل اهمكحف يبصلا لوقب الإ ةطقل اهنأ حصت مل نإو ،ءارقفلا يف

 . ملعأ هللاو . مكحلاب هسفن ىلع اهيف هرارقإ
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 : ىحبصلا ةلأسم

 : نمضي ىتم كلهف هنهريل ايلح راعتسا نم

 نيسمخب هنهرأف ةضف ةيرال ةئام يواسي وهو .،هنهريل ايلح راعتسا نميفو

 دي نم فلتو ،اذكب هنهري نأ ىلع ريعتسملاو ريعملا نم طرش عقي ملو ،ةيرال

 ؟ال مأ ريعملل ريعتسملا هنمضيأ ،نمهترملا

 كلذل هذخأ هنأل هيلع نايض ال ليقو . ةميقلا نم هنهرأ ام نمضي :لاق

 مكح نع جراخ اذهو .هلثم وأ هتميق عيمج هيلع تالاقملا ضعب يف ليقو

 . ملعأ هللاو .حص نإ لوقلا اذه بحاص دنع ةنانئمطالا

 : لوبق يطعملا نم رهظي ملو امهدحأ تام نيلجر نيب ةيطعلا : ةلأسم

 يطعم ١ نم رهظي ملو ئ يطعم ١ عم تثعبو ٠ ةيطع ىطعأ نمع :7

 ؟اهمكح فيك .امهدحأ تام ىتح لوبق

 : ليقو زارحإ وأ لوبقب هكلم نم جرخت ملام يطعملل اهنإ ليق دق :لاق

 امهدحأ توم نإ : ليقو ‘ يطعملا اهدريوأ . يطعملا عجري ملام ىطعملل اجإ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : ناضلا طرشب راعأ نم

 هدنع نم فلتوأ هنم هذخأ نإ هناض هيلع طرش اقفتالجر راعأ نميف

 ؟ال مأ هنايض هيلعأ ريعتسملا ريغ نم قفتلا فلتف

 ، طرشلا لجأل نايضلا همزلي ريعتسملا نإ :لوق :فالتخا كلذ يف :لاق

 ماكحألا فالخ ةلخدملا طورشلا نولطبي نيملسملا نال .هيلع نايض ال :لوقو
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 نأ الإ ٠ ريعتسملا ىلع نايض ال نأ . لإ بحأ ريخألا لوقلا اذهو ٠ ةيلصألا

 . ملعأ هللاو . ناضلا همزلي ذئنيحف ادمع هفلتيو . هريغ هريعي

 : رخآ هاعداو ةب رض رثأ هب اديص دجو نم : ةلأسم

 وأ لعو لثم ديص وأ مامح وأ مقح لثم اريط دجو نمع :فلؤملا لئس

 تبرض انأ لاقو لجر هءاج مث .هريغوأ قفت ةبرض رثأ دجوف هذخأف ؤ ىبظ

 ؟اهنم وه نمل همكح نوكيأ ،كلذ

 مكح همكح ديصلا اذه نوكيو ديصلا هديب نم لوق لوقلا :لاق
 ةثالث : هتميق ردق ىلع هفرعيو .هبر نم لاؤسلا هدجو نم ىلع بجتو .ةطقللا

 ۔ ترثك وأ تلق مايأ ةثالث فرعت ةطقللا نإ :لوقو .ةنس هفرع ادعاصف مهارد

 هيف دجو اذإ ديصلاو ريطلا نإ :لاق نم لاقو . ترثك وأ تلق ةنس فرعت :لوقو

 عفديوأ ،هنمث قرفي مث .نيموي وأ اموي فرعي هنإف قفت برض وأ ،البح وأ اطيخ
 هدجو نمل هذخأ لالحف دئاص ةمالع هيف نكي مل نإو ،ءارقفلا ىلإ هسفنب ديصلا

 .هدجو نيح

 : فالتخا كلذ ىفف ةمالعب ىتأو ريطلا وأ ديصلا اذه دحأ ىعدا اذإ امأو

 . ةقث نكي مولو {هلوق ىلإ بلقلا نامطاو ةمالعب ىتأ اذإ هيلإ عفدي هنإ :لوق
 ىتأ اذإ امأو ،هل هنأ ةلداعلا ةنيبلاب حصي ىتح هاوعدي عفدي ال :لاق نم لاقو

 ثيح ةبرضلا تدجوو ،كلذ ريغوأ ،هلجروأ هدي يف هبرض هنإ :لاقو هتمالعب
 . ليق اذكه ةمالعب تسيل اهنإ :لوقو ةمالع برضلا ةفص نإ :لوقف : هفصو ام

 . ملعأ هللاو

 ؟كلذ زوجمأ هذخأو روتس وأ بلك مف ف اريط دجو نم :: ةلأسم

 وأ مامح لثم ١ ريط الماح هريغوأ ديص بلكوأ ارونس دجو نميفو هنمو
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 . هل قلطي ىتح هدهي نأ زوجو رونسلا وأ بلكلا كلذ نم هذخأي نأ زوجيأ © هريغ

 ل وأ ابوبرم رونسلا وأ بلكلا ناك . هاكذو ايح هدحو اذإ ربطلا كلذ لكأ هل لهو

 .ابوبرم نكي

 ةيح ةديصلا تدجوو ،“بوبرم ريغ رونسلا وأ بلكلا ناك اذإ امأ :لاق

 دعب كرحتت مل نإو .لكؤتو ‘لالح يهف حبذلا دعب تكرحتو اهدجو نم اهحبذو

 . لكؤت الو مارح يهف حبذلا

 نإ :لوق :فالتخا كلذ يفف ايوبرم رونسلا وأ بلكلا ناك اذإ امأو

 نإ { ةطقللا مكح ةديصلا هذه مكح نإ :لوقو بلكلا وأ رونسلا برل ديصلا
 ناك نإو .نيرهش تفرع نيم“رد اهتميق ناك نإو ارهش تفرع امهرد اهتميق ناك

 اهتميق ناك نإ امأو ،لوقلا رثكأ ىلع ةنس تفرع ادعاصف مهارد ةثالث اهتميق

 هنيح نم ءارقفلا ىلع اهنمث وأ اهقرفيو اهفرعي نأ هيلع سيلف مهرد نم لقأ
 .كلذ

 لوقلا رثكأو لوق ىلع هتطقلب عفتني نأ هل زئاجف اريقف طقاللا ناك نإو
 قرف الإو اهبر دجو نإف ،نيموي وأ اموي اهير نع لأسيو .ةطقللا مكح اهمكح نأ
 . ملعأ هللاو . ءارقفلا ىلع اهنيعب يه وأ اهنمث

 : اروتسم الام هيف دجوو اتيب ىرتشا نم : ةلأسم

 ، هيلع اينبم اروتسم انوفدم الام هيف دجوو اتيب ى رتشا لجر يفو .هنمو
 ؟كلذ ريغ مأ ةطقل لاملا اذه مكح نوكيأ

 مت اذإ ي رتشملل هنإ : لوقو ٠ عئابلل هنإ : لوق : فالتخا كلذ يف : : لاق

 1 ". اهيف ةطقلل او > ةطقللا ةلزنمب هنإ : لوقو ٩38 هب يضرو عيبلا عئابلا
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 هتطقلب عفتني نأ هل زئاجو ،هريغ نم اهب قحأ وهف اريقف ناك نإ طقاللا نإ :لوق
 ىلع اهتميقو اهقرفيو .هتطقلب عفتني نأ هلزوبي ال :لوقو اينغ اهب رصي ملام
 اهفرع نيمرد اهتميق ناك نإو ،ارهش اهفرع امهرد ةطقللا ةميق ناك نإف ، ءارقفلا

 لوقلا رثكأ ىلع ةنس اهفرع ادعاصف مهارد ةثالث اهتميق ناك نإو نيرهش

 لوقو ،ترثكوأ تلق ةنس فرعت :لوقو ترثك وأ تلق مايأ ةثالث فرعت :لوقو

 ثالث هفرعف الام طقل حون ابأ نإ :ليقو .رثكأ لوألا لوقلاو ،نيتنس فرعت

 . هيلإ هعفدف هبحاص هءاج مث ،نينس

 نإو ،ءارقفلا ىلع اهنمث قرفي هنإف فيرعتلا دعب ةطقللا طقاللا عاب نإف

 نأ دعب اهبر حص نإف ،نمثلاب اهموقي هنأ الإ كلذ هل زئاجف اهنيعب اهقرف نأ دارأ
 © كلذ هلف رجألا راتخا نإف 5 مرغلاو رجألا نيب اهير ريخي هنإف ءارقفلا ىلإ اهعفد

 هنأل همزلي ال :لوقو ،نايضلا طقالل قرفملا مزليو ،كلذ هلف مرغلا راتخا نإو

 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا لوق لكو .رثألا هب ءاج ام ىلع اهقرف

 : هنع لاملا ليوحت هلأ هتنايخ ترهظ لجرل الام عفد نم : ةلأسم

 ،لوق يف ءارقفلل هعجرم لام هدنع نمع سيمخ نب دعاج خيشلا لئس

 } يبصلا لام ىلع نومأم لجرلا كلذ نأ نظي يبصل الجر هنم صالخلا بحأف
 ةيلبلا نم اصالخ نكت مل ةيطعلا كلت نأ فرعو .هتنايخ دعب نم هل نيبت مث

 هيف كشي ال عضوم ىلإ يبصلا نع اهليوحت وحن دارأو .هدي يف يه نمم اهذخأف

 .؟ال مأ كلذ هلأ .اهصالخ هنأ

 ىلإ هل لوحي نأ هلزوبيو ،هيف عوجرلا هيلع نأ اذه يف يدنع يذلاف :لاق

 هجو ىلع هيلإ هميلست نوكي ام عضوم يف هزاجأ نم يأر ىلع هل زوجي نمم هريغ
 لام نم تناكول نإ ةيطعلا هبشي امم هنأ يل نيبي الو هريغ ال يبصلا ىلإ هب ةلاسرلا

 حصت ال ءايشأ ف اهنيب ام قارتفال هجو لك نم هديب وأ هلام يف هرمأ نع وأ يطعملا
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 ام يأرلا نم هيلع زوجيو . ههبشأ اموأ اذه يف اهلثم هنأب ليق نإو ةيطعلا اهعم

 & يأر عضوم اذه نأل !ايند قحلا تأطخأ هزاوج يعدملا هلئاقل لقأ مل اهيلع زاج

 سيل هليوحتو هيف لوقلا اذه لثمل زاوج الو ، يأرلا لهأل يأرلاب لوقلا هيف زوجيو
 .هل زاج ايك هدارأ نم ىلإ هب عفديف هلوسر دي نم هذخاي نأ ىلع دئاز ءىشب

 .لوطي ةلأسملا حرش يف لوقلاو

 هلكأ لاحلا لوهجم وأ اےهتم هركذ مدقملا يبصلل ضباقلا ناك نإف : تلق

 ؟قرف ايهنيب مأ ، يبصلا نع ليوحتلا ةزاجإ يف ءاوس

 ءاوس ىلعل ايهنأ ءاذه ىلع ايهيف يدنع يذلاو .امهنيب اقرف ملعأ ال :لاق

 . ملعأ هللاو .كلذ يف

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : ةقث دي نم ةنامألا ملست ركنأ نم
 لجر دنع كلذ هل لسرأ مث ،ةنامأ هل هدنعوأ كقح لجرل هيلع نميفو

 نمل مأ نيمألل نيميلا نوكيأ { ميلستلا كلذ ةنامألاوأ قحلا هل نمركنأو ةقث
 ؟ةنامألاو قحلا هل هيلع

 نيد لبق نم لجرلا اذهف لجرلا اذه ىلع قحلا اذه لصأ ناك اذإ :لاق

 هل نم ىلإ قحلا اذه ملس هنإ : هلوق لبقي الف قوقحلا نم ءىش لبق نموأ ،هيلع
 . لوقلا رثكأ ىلع ةلداعلا ةنيبلاب الإ هركنأ اذإ

 لوقلاف ،هيلإ لسرأو ةنامأ لجرلا اذهل هدنع يذلا قحلا اذه ناك اذإ امأو
 نيمألا نم ضبقلا ةنامألاو قحلا هل نم ركنأ نإو ،هيلع ةنيب الو نيمالا لوق
 . ملعأ هللاو . ةنامألا وأ قحلا كلذب لسرأ نمل نيميلاف
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 :ضرألا نطاب يف دجوت ةطقللا : ةلأسم

 اهمكح : ل اق نم ل اقف . ضرأل ١ نط اب يف ةطقللا تدجو نإو هنمو

 . ةطقل اهنإ لوقلا رثكأو ، ةطقل اهمكح :لاق نم لاقو ضرألا باحصأل

 ٥ لاح لك ىلع اهطقل نمل اهمكحف .ةيلهاجلا زونك نم ةطقللا تناك نإو
 . ملعأ هللاو .زئاجف لاملا تيبل لعج نإو ءارقفلل سمخلا اهيف هيلعو

 : ىحبصلا ةلأسم

 : يه نمل رمثت ىتح كرتتف رجشلا لئاسف نم ةيطعلا يف
 حلصي يذلا امهريغ وأ زومو رزج وأ ابمأ ةرجش لثم هلام نم يطعي يذلا

 يذلا ىلإ جتحي ملو رمثأ نأ ىلإ لاملا يف شاعو ،هعلقي ملو ،كلذ علقيل لسفلل

 ؟ال مأ هلثم يهأ مرصلا كلذكو .لاملا بحاصل هذه لحتأ يطعملا تامو ،هاطعأ

 . تاموأ ىيح هل يهف هيلع فقوو اهلبق وأ ةيطعلا يطعملا ضبق اذإ :لاق

 . ملعأ هللاو

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 ض تقملا درو اهنم ضرقأ نإو ،هتنامأ نم ضرقي نأ زوجي ال نيمألا نإ

 نمضي :لوقف عيمجلا فلتو { ىلوألا مهاردلا يف دودرملا كرت نإف ضرقلا

 . ملسأ ةنامألا نم ضرقلا كرت يف ةمالسلاو ؤضرقأ ام نمضي :لوقو ، عيمجلا

 . ملعأ هللاو

 : تقولا كلذ ىلإ رارمتسالا ةبجاو مولعم تقو ىلإ ةراعالا : ةلأسم

 كلذ ىلإ هذخاي نأ هل سيلف ، مولعم تقو ىلإ ائيش لجر راعأ اذإو هنمو

 اونمآ نيذلا اهيأي» : ىلاعت هلوق : هيلع ليلدلا . كلذ ريعتسملا ءاشي نأ الإ تقولا
 رمأ ايك ءافولا هيلع بجيف . ةيراعلا سفن يف ايهنيب ناك دقع اذهو دوقعلاب اوفوأ

 . ملعأ هللاو . ءاش ىتم اهدرب هذخأي نأ هلف لجأ ريغ ىلإ هراعأ نإف 9 هللا
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 : ةليلق ةميق هل امم ائيش طقتلي نم : ةلأسم

 مهرد فصن وأ مهرد ردق ةليلق ةميق هل امم ائيش طقتلا نمع :فلؤملا لئس

 يفوأ دلبلا يفوأ ،اهريغوأ قرطلا لثم دلبلا نم ةجراخلا نكامألا نم لقأ وأ

 جاتحيأ ، هل ةمالع الوأ اهب فرعي ةمالع هل امم كلذ ناك .ةيرقلا قيرط وأ دجسم

 ؟حابملا ةلزنمب وه مأ إاهبر اهيلإ عجري يتلا ةطقللا ةلزنمب فيرعت ىلإ

 مهارد ةثالث اهتميق تناك اذإ ةطقللا نإ :لوق :فالتخا كلذ يف :لاق

 اهتميق ناك نإو ، نيرهش تفرع نيمرد اهتميق ناك نإو .ةنس تفرع ادعاصف

 :لوقو ،ترثكوأ :تلق مايأ ةثالث فرعت :لوقو .ارهش تفرع هقوف ايف امهرد

 هفرعف الام طقتلا حون ابأ نإ :ليقو .نيتنس فرعت :ترثك وأ تلق .ةنس فرعت

 .هيلإ هعفدف هبحاص ءاج مث }نينس ثالث

 دح يف راصو هبلطي الو هبر هيلإ عجري الام طقتلا نم :لاق نم لاق
 وأ دلبلا يف ناك لوقلا اذه بحاص طرتشي ملو ،هذخأ هل زئاجف باهذلاو فلتلا

 يصعلاو بيضقلا لثم كلذو ،اريقفوأ اينغ ناك ةيرقلا قيرطوأ دجسم يف

 .هبر هيلإ عجري ال هنأل .لدتسي هلثم ناك امو { ةعقاو ةلبنسلاو قيرطلا يف ريسيلاو
 يف لعفلاو اقسلا لثمو ،كلذ لثم طقل نم ىلع ءىش الف .هلثمب هسفن جرخت الو

 نكامألاو قيرطلا ف كلذ اينإ :لوقو ‘هبحاص هيلإ عجري الو .ةكم قيرط
 فرعي نأ طقاللا ىلعف ،اهميرح يفوأ دلبلا يف يذلا امأو .دلبلا نم ةجراخلا
 حص نإف . لام اهنأل مهرد فصن نم لقأ اهتميق ناكولو ةطقللا كلتبودشيو

 .يلاولا ىلإ لصوتو ،اهيف فيرعت الف اهريغ نم اهير حصي مل نإو هيلإ اهعفد اهبر
 تقرف نأ دعب اهبر حص نإو ،اهذخأ زاج هرقف لجال طقاللا ىلإ يلاولا اهدر نإف

 . مرغلاو رجألا نيب اهبر ريخ نيملسملا لام تيب يف تعضو وأ .ءارقفلا ىلع

س .١٨



 امه تناك ةيصولا هيلع :لوقف ،اهب ةيصو هيلع له .‘هيف ءاهقفلا فلتخاو

 ةمالع اهل نكت مل نإو . ةمالع اهل تناك نإ ةيصولا هيلع :لوقو .نكت ملوأ ةمالع

 . ملعأ هللاو . ةيصولا هيلع تناك اهب عفتنا نإو { ةيصو هيلع نكي مل

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : نمضيأ ، نمثلا فلتف عايضلا فوخ هعابف ائيش طقل نم

 © فلتلا وأ عايضلا هيلع فاخف اعاتم وأ ةلاض طقل نميف :ناديبع نبا

 باستحالا هجو ىلع هعاب نإو ،ابر هل فرعي مل اذإ هنمث ظفحيو هعيبي نأ هلزوجيأ

 ؟ال م انماض نوكيأ ،فلتلل هضرعي نأ ريغ نم هدي نم نمثلا فلتو

 هيلع لوقف © نمثلا فلت نإو لوق ىلع هنمث ظفحو هعيب زئاج :لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض ال لوقو ناضلا

 : هب فيرعتلا هيلع سيلف زرحم ريغ ائيش طقل نم : ةلأسم
 نكي مل اذإ ةطقللا نأ ، يل ؤمشلا دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ خيشلا نع

 كلذكو شازئاج ناك اهذخأ نإو فيرعتلا طقاللا ىلع نكي مل ءاكوو ءاعو هل

 اذهب لاق دقو © كلذ هل زاج هرقفل هذخأ نإو ، ريقف وهو هبر فرعي مل همزل نم لك

 هللاو .هيلإ جايتحالا دنع هب ذخأ نم ىلع قيضي الو ،نيملسملا ضعب لوقلا

 .ملعأ

 : هتنامأ نايض نيمألا مزلي ىتم : ةلأسم

 ؟هتنامأ نايض همزلي ىتم نيمألا نع سيمخ نب رصان خيشلا لئس
 هنمأ نم رمأ اهيف فلاخ وأ فلتلل اهضرعوأ اهفلتأ وأ اهعيض اذإ :لاق

 .اهظفح عضوم ريغ يف هعضو وأ ،اهايإ
 ال اييف هعضووأ لاملا بر رمأ فلاخ اذإ هريغ لايب براضملا كلذكو

س _ ١٨١



 3 ىفو يلم ريغ ىلع عاب اذإ ليكولا كلذكو .هعسي ال اييف هب براض وأ هعسي

 فلتو ىفو يلم ريغ ىلع يصولا لام نم هعيب هلام عاب اذإ يصول ا كلذكو

 . ملعأ هللاو . مههبشأ نمو بستحملا كلذكو ،نمثلا

 : ءىرب دقف هب هربخأو هبحاص دنع اقح كرت نم : ةلأسم

 { هنم عىرب دقف كلذ هل لاق اذإف { هيطعيو هيلع هل اقح كرتي يذلا امأو

 بحاص كرت اذإ :لوقو .ةحصلا يف كلذ ناك اذإ ،هدي يف هنأل لوبق هيلع سيلو
 ل نإو ، ءىرب دقف تلبق دق قحلا هيلع يذلا لاق نإف كهقح هيلع يذلا قحلا

 ةيطعلا تناك اذإ اذهو ‘ كلذ هل ناك كرت اييف بلاطلا عجرو تلبق دق لقي

 اذإ لوبق امهيلع سيلف ناجوزلا امأو ،زوبجي الف ضرملا يف امأو ةحصلا يف كرتلاو

 اذإ نيدلا نم هريغ ناك اقداص هل وهو لوبق هيلع هل اقح هبحاصل امهدحأ كرت

 نم ائيش رخآلا امهدحأ ىدعأ اذإ لوبقلا هيلع اينإو ،ةحصلا يف هاطعأ وأ ،هكرت

 . ملعأ هللاو .زوجي الف ضرملا يف امأو .ةحصلا يف ةيطعلا تناك اذإ هلام

 :امهريغك ةيطعلا يف ناجوزلا :ةلأسم

 ةيطعل ١ يف امهريغك نيجوزل ا نأ هروثنم ف دجو هنأ ىحبصل ١ نع ظفح

 . ملعأ هللاو .لوبقلا ايهيلع

 : هطاقتلاو بوثلا ةراعتسا نيب قرفلا : ةلأسم

 الف ابوث طقل نمو ‘ بوثلا كلذب ةالصلا هل زئاجف هسبليل ابوث راعتسا نمو
 . هبرل كلذ ردق نمضو 38 هب ىلص رطضا نإف هسبل هعسي الو هيف ةالصلا هب زوبحت

 . ملعأ هللاو

 : ةحيحصلا اهتمالعب دارفنإ ىلع نالجر اهفرعي ةطقللا : ةلأسم
 اهيف بلط اهفلت نإف ،اهفلتي ملام ةمالعلا اهيف بلط ةطقل طقل نمو
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 يتأي ايهنم لك دارفنالا ىلع نالجر هءاجف ،ةطقل لجر عم ناك اذإو ،ةنيبلا

 . ايهفلحيو ايهنيب ايهسقيف لوألا ىلإ هدي نم تدفن نكت نإف { ةحيحصلا اهتمالعب

 . ملعأ هللاو

 : ةيراع اهنأ ملعي لجر اهريعتسي ةيراعلا ةلأسم
 هدنع نم ريعتسي نأ دحألزوجي له . لجرلا نع ديعس ابأ تلأس

 . ةقث ريغ وأ ةقث ناك ةيراع اهنأ هدنع نم اهريعتسي يذلا ملع اذإ .ةيراعلا

 زوجي ال :لاق نم لاقو .ةقث ريغوأ ةقث ناك اذإ كلذ زوج لاق نم :لاق

 .زوجي الف ةقث نكي مل نإو 5ةقث ريغ وأ ناك ةقث

 تفلتف اهس هلمعيو ءىشل ليواقألا هذه دحأ ىلع اهراعتسا نإف :تلق

 ؟نايض هيلع له لمعلا كلذ يف هدنع نم
 ىلعو {©كهدعتي ل اذإ ناضلا هب تبثي ال هزيجي نم لوق ىلع هنأ ىعم : لاق

 . هدعتي مل وأ ىدعت نماض وهف هزيجي ال نم لوق

 ،لواألا ةيراعلا بحاص ىلإ هملسي نايصلا همزلي نم لوق ىلعف :تلق
 ؟ارخآ هنم راعتسا يذلا ىلإ مأ

 ىعم جرخي هنإف هنيعب ءىشلا ال لوألا ةيراعلا بحاص ىلإ هنأ ىعم :لاق
 .اذه ىلإ ءاش نإو ،اذه ىلإ هملس ءاش نإ رايخلا هل هنأ

 ريعتسملا نوكي نأ الإ ريعتسملا نم ريعتسي نأ دحأل سيل :رثؤملا وبأ لاق
 . ملعأ هللاو .زوجي ىسعف { ريعأ نأ ىل نذأ دق :لوقيو .ةقث

 : اهريعتسم نيعي نم اهب لمعي ةيراعلا : ةلأسم

 ةاحسمملا ريعتسي نميف كدنع امو . يلخنل ١ لضفل ا نب هدجن خيشل ا نع

 ؟كلذ ىلع هنيعي نم ىلإ اهملسي نأ هل لهأ .شاهب مضريل
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 ٥ هديبوه لمعي الو .هل لمعي نمم ريعتسملا ناك اذإ هنأ تفرح يذلا : لاق

 يف سانلا ةداع هذهو . ريعتسملا ىلع نايض ال هنأ كلذ ملعي ريعملا ناكو

 . ملعأ هللاو . ةيراعلا يف سانلا نيب ىرجي امم كلذ ريغو .ةبادلاو ةاحسللا

 : تاعفد ىلع اهايإ ةيراعلا بحاص يطعي لجرلا : ةلأسم

 نم ارمت هلأسي رمتلا هل نم هاتأف .دحأل ةنامأ رمت هدنع نمو : ىحبصلا

 { ةفصلا هذه ىلع هنم أربيأ 3 هلك هرمت هاطعأ نأ ىلإ ،هرمت نم ارمت هاطعأف هدنع

 ؟ال مأ املاس نوكيو فلحي نأ هلأ هفلح نإو

 ميلستلا ناك هلام هنأ هملعي مل اذإ هتنامأ نم ملس ايب نيمألا أربي ال :لاق

 ىنعم يف ةنامألا نم هل هدنع نم هلاؤس جرخي نأ الإ ،تاعفدوأ ةعفد

 هنأ فلح نإو ابصغ ةنامألا تناك نإ اذكهو نماض وهف الإو .ةنانئمطالا

 ءىرب دق هنأ فلح نإو .هنيعب هيلإ هملس دق هنأل ، يدنع ثنجي مل هلام هيلإ ملس

 . يدنع اييف ثنح هيلإ اهعفد تلا هتنامأ نم

 مزاللا يف تفرع لب ،ائيش ةنامألا يف مداخلا ظفحي مل رخآ عضوم يف لاقو
 فيرعتلا دعب الإ كلذ هنم ىغبني ناك الو ،كلذ هفرعي ىتح كلذ هل سيل نأ
 .كلذك نوكي ال نمؤملاو }ةعيدخلاو ررضلا براقي هنم اذه نأل كلذب هل هنم
 هيلع لاقو اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ : لئاق نم زع لاق دقو
 ىدأ هناك اذهو «كناخ نم نخت الو ،كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ» :مالسلا
 . ملعأ هللاو . نايضلا نم هتءاربب ىردأ هللاف 3 هتنامأ

 : يرتشملا نم ذخأي اهبحاصو .هتيراع عيبي ريعتسملا : ةلأسم
 له ي رتشملا نم اهذخأ ىلع اهبحاص ردقف ٠ هتيراع عاب اذإ معتسمل ةسملا نع

 ؟كلذ هل
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 نوكتف ي رتشلملاو عئابلا نيب عمجي ىتح . يدنع كلذ هل سيل :لاق

 . هتباد ذخأيو ايهنيب ةموصخلا

 .زئاجلا يف هللا نيبو هنيب اييفو مكحلا يف هيلع كلذف :تلق

 هل ايب الإ نومكحي ال ماكحلا نأل هللا نيبو هنيب اييفو مكحلا يف :لاق

 . هيلعو
 اهذخأ امل نكي مل دري مل نإو ،دارأ اذإ يرتشملا نم اهيدفي :لاق نم لاقو

 .ايهنيب عمجي ن أ الإ

 ؟هتباد اهأ حص دقو ؟كلذ مل : هل تلق

 . ببسب ةيراعلا نأل :لاق

 ؟ءاوس نوكي له .اهعابو عئابلا اهبصغ نإف :تلق

 ببس هب سيل هنأل .هتباد ذخأ هل نأو .ءاوس سيل كلذ نأ يدنع :لاق

 هنأل ءاوس هلك كلذ نأ هللا دبع يبأ نع كلذ تظفح وأ ينغلب دقو { ةيراعلا لثم

 . ملعأ هللاو . هلوق ىنعم ىلع هل نكمي

 : كلذ نايضو اهسنج ريغ وأ اهسنجب طلخت ةعيدولا : ةلأسم
 وأ ،اهريغب تطلتخاف .مهارد تناك اذإ ةعيدولا نأ ملعلا لهأ عمجأ

 اهطلخ اذإ اوفلتخاو {. عدوملا ىلع نايض ال نأ تفلت مث عدوملا ريغ اهطلخ

 ريغب اهطلخ نإو ،نمضي ال :لوقو ،نمضي :لوقف ،اهسنج نموه اميف عدوملا
 . ملعأ هللاو . نماض وهف زيمتي امم اهسنج

 : فلتت ةطقلل طقاللا نايض يف يأرلا فالتخا : ةلأسم

 طقاللا نإ :ضعب لاقف .ةطقللا يف يدنع فلتخا :لاق ديعس وبأ
 اذإ : ضعب لاقو ،اهذفني نأ لبق تعاض اذإ امهذنخأ هجو يأ ىلع نماض
 نايض ال :لوقو ،نايضلا هيلعف تعاضف اه باستحالا هجو ريغ ىلع اهذخأ
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 يه ذإ يدنع اذهو قالطالا ىلع اذه نأ يدنعو } لاح لك ىلع هيلع

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زوجي ال ام وهو . ةطقل

 : ةطقللا يف فرصتلا ةيفيك : ةلأسم

 . ءارقفلا ىلع اهنمثب قدصتيو ،اهعيبي هنأ ليق ام رثكأ ةطقللا يف هنمو

 ؟ءادن ريغب وأ ،ءادتبا اهعيبي : هل تلق

 الإ نوكي الف .هعيب هيلع بجو هريغل ناك هنإ ليق دق هنأ ىعم :لاق
 . سانلا عمجم يفف ءادن نكي مل نإو ،ءادن ناك اذإ ءادنلاب

 ؟كلذ فرع اذإ اهنيعب اهذخأي نأ هل زوجيف : هل تلق

 .اهنمث قرفيو اهعيبي هنأ تفرع ام رثكأو كلذ يف فلتخي هنأ ىعم :لاق

 . ملعأ هللاو

 :ريعتسملا نهارلا توميف هنهري مث ائيش ريعتسي لجرلا : ةلأسم

 هللا همحر : سيمخ نيب رصان خيشلا

 . هتجوز ىلع هنهرأ ريعتسملا نإ مث } ةضف نم اراوس الجر راعأ لجر نعو

 مأ ريعملا ىلع ه ؤادف نوكيأ ،هراوس لجرلا دارأو 3 ريعتسملا نهارلا لجرلا تامو

 ؟كلذ يف هلوق لوقلا نمو ،راوسلل نهارلا كلاهلا لام نم

 { ةلداعلا ةنيبلاب راعملا اذهف راوسلا اذهل ريعملا نم ةيراعلا تحص نإ :لاق

 ريعملا ىلع ءىش الو .راعملا لام نم هؤادفف راوسلا اذهف راعملا ةثرو نم رارقإب وأ

 ملعي مل نهرتسملا ناك نإ ريعملل هنمض دقف راعملا هنهرأ ام نيح كلذو ءادفلا نم

 . ةيراع هديب هنأ ملعي ناك نإو .هل هنأ هدنع وه امنإو ث ةيراع راعملا ديب كلذ نأ

 . ريعملا ىلع دودرم وهو .هلام عيض دقو هل ءىش الف انهر هذخأو

 لوق يدنع لوقلاف نهرلا ةميق يف نهرتسملاو نهارلا فلتخا اذإو

 . ملعأ هللاو . هنيمي عم اذكب هنأ نهارلا
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 :ةطقللا فيرعت : ةلأسم

 { ةنس وأ ارهش فرعت :لاق نم لوق :ةطقللا فيرعت يف :لاق ىحبصلا

 ىلع مأ ،هنم اهعئاب وأ .اهبودشي نم ةرجأو كلذ دح امو ى موي لك كلذ نوكيأ

 ؟اهطقتلم

 يف اهبودشي يدنع يذلاو ائيش هيف ظفحأ الف فيرعتلا ةفص امأ :لاق

 نم دنع اهفرعي نأ ينبجعيو ،اهقحتسم ىلإ لوصولا اهل وجري ثيح سانلا عماجم
 بجي الف هيلع اهضرع دق نمو . هيلع اهضرع دق نكي مل اذإ موي لك اهقحتسي هنأ
 نإو اضيأ ائيش هيف ظفحأ الف اهب يداشلا ةرجأ اماو .ىرخأ ةرم اهضرع هيلع
 هللاو .اهطقتلم ىلع لوقو شاهنم لوق :فالتخا يدانملا رجأ يف . يدانملا هبشأ

 . ملعأ

 : بصغ ام لثم بصاغلا لام نم ذخألا زاوج : ةلأسم
 نم ذخ ؤي نأ بصاغلا نع تلأس تنك امم دمحم يبأ نع تركذ ام امأو

 يعدملا عم نكت ملو ؤ اكلاه وأ ابئاغ بصاغلا ناك اذإ كلذف ذخأ ام لثم هلام

 نم حيبيف { ةينالع ذخأي نأ هل سيلو ،ةريرس الإ ذخأي الو ذخاي نأ هل زاج 7 ةنيب
 كلذ نمم هتئطختب هيلع مكحيو ،هل لح الام كلذ لعفي هار نم دنع هسفن

 . ملعأ هللاو . كاندفأ ةدئافو . كانفرع

 : غولبلا دنع همزلي ام . عيضيف قرسي يبصلا : ةلأسم

 نأ غلب اذإ هيلع له .اهلكأي ملو اهعيضف موق تيب نم قرس يبص نعو
 ؟ةقرسلا هذه نم } صلختي ي

 غلب نأ دعب ركذ اذإ :لوقو ،هيلع ءعىش ال لوق :فالتخا كلذ يف :لاق
 . ملعأ هللاو . صالخلا هيلعف

١٨٧



 : نوكت نمل .ىدهملا توميف لجر ىلإ ىدهت ةيدهلا :ةلأسم
 لصي نأ لبق ىدهملا تامو ،لجر ىلإ ةيده ىدهأ نمو :لاق ىحبصلا

 فالتخا اهادهأ نملو هيلإ تيدهأ نمل اهنالطبو اهتابثإ يفف ،هيلإ ىدهملا ىلإ
 موقي نم وأ ،هيلإ تيدها نم اهضبقي ملام ىدهملل هنأ هانفرع ام رثكأو ، ريثك
 . ملعأ هللاو . هل هنم ةلاكوب وأ هرمأب هماقم

 : داهجلا نع هدنع يه نم عنمت له ةنامألا : ةلأسم

 زوجيو } هنع اهظفحي نم دجي ال ميتيل لاومأو ، ةنامأ هدي يف لجر نعو هنمو

 مأ نيد هيلع نم ةلزنمب اذهو .داهجلا نع هل ارذع اذه ىرت له ۔هايإ اهضيبقت هل

 ؟ال

 هنأل ،نويدملا نع اذه دعبي الو ،ائيش ةلأسملا هذه يف ظفحأ ال ينإ :لاق

 نم نيدلا نأل داهجلا ضرف هنع طقاس نويدملاو ،انويدم ريصي هتنامأ عييضتب

 هنع طقس دحاو ىلع اعمتجا ىتمو . هللا قوقح نم داهجل او .3 دابعل ١ قوقح

 . اهنم هيلع بجواأل ا تبثيو . امهدحأ

 . هلل قحلا لكو . هللا قح نم ىلوأ دابعلا قوقح نأ هللا ءابش :اعيمج اولاقو

 © كلم هلل دابعلاو قحلا لب ۔ هلللا ىلع ضارتعا دحأل سيلو . مكح اذه نكلو

 . ملعأ هللاو . ينم دهجلاو نرضح يذلا اذهف

 : اهلوق يف قدصت له ائيش طقلت ةمألا : ةلأسم
 لثم مهاردلا نم ائيش تطقل اهنإ :تلاق اذإ ةمألا يفو :لاق ىلمازلا

 اهقدصي لهو ؟وه نمل ، طوقلملا كلذ مكح فيك ،سيولفلا نم ائيش وأ ۔تايرال
 ؟اهلوقب هتطقل اذإ كلذ يف

 ىنعم يف امأو ،اهديسل هنأل مكحلا يف اهدي يف ام ىلع قدصت ال :لاق

 . ملعأ هللاو .اهديسل كلذف ةنانئمطالا

١٨٨



 : ةطقللا تامالع نم ددعلا : ةلأسم

 نإ :لوقو يتأي يذلا ىلإ ةطقللا عفد زوجيو ةمالع هنأ :لوق ددعلاو

 . ملعأ هللاو . ةمالعب سيل ددعلا

 : اهنم تضبق ىتلا ديلا ىلإ تانامأل ادر : ةلأسم

 ضبق يذلا ديلا ىلإ تانامالا لثم در زيجي نم لوقو ىلعو :لاق ىحبصلا

 لأسو ، ةقث ريغ هنم ضبق نم ىلإ كلذب لسرأ اذإف ةقث ريغ ناكولو اهنم

 اذه أربيأ © معن لاقف كنم هتضبق يذلا ءعىشلا كفلب له هنم ضبق يذلا

 ؟غلب دق ءىشلا نأ هدنع حصي ىتح وأ ؟كلذب

 هللاو . هللا ءاش نإ . لسرملا ءىرب ءىشلا هدي يف نم ىلإ لصو اذإ : لاق

 . ملعأ

 : عيضت وأ فلتتف ةنامألا ىلع رخا انيمأ نمتأي نيمألا : ةلأسم

 6 هريغ ىلإ اهعفدف الجر اهيطعيل مهارد الجر نمأ نمو :لاق ناديبع نبا
 ىلع لوألا نيمألا نمأ اذإف ةصقان اهدجوف ،اهير ىلإ يناثلا نيمألا اهعفد مث

 . ةقث هتنامأ ىلع نمأ نإو . مرغلا هيلعف تعاض وأ تصقنف ةقث ريغ الجر هتنامأ

 ٥ بوبحم نب دمحم الوق امهو همزلي ال لوقو كهمزلي :لوق :نالوق هيفف

 . ملعأ هللاو . هللا ايهمحر يلع نب ىسومو

 : هنايص ام هناكم نم ائيش عفر نم : ةلأسم

 . كلذ ريغ وأ حالسلا وأ ةيعوألا وأ بايثلا نم ءىش ىلاإ رظن نمو . هنمو

 يف هكرت مث > ةلاهجلا وأ ةلفغلا ليبس ىلع ضرألا نم هعفروأ هعضوم نم هلقنو

 ؟ال مأ نايض همزليأ هعضوم

. ١٨٩



 هيفف كلذ هتقو يف هعضوم يف هكرت مث عضوم نم هعفر وأ هضبق اذإ امأ : لاق

 ناك اذإ لوقلا رثكأ وهو نايضلا هيلع :لوقو ،هيلع نايض ال :لوق فالتخا
 هبحاص هذخأ ،هذخأ يذلا ءىشلا كلذ حصي نأ الإ زرح ريغ عضوملا كلذ

 حصي نأ الإ ،نايضلا هيلعف ةقث ريغ دحأ هضبق اذإ امأو ،نايض همزلي ال ذئنيحف

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو هيلع نايض ال :لوقو .هضبق هبحاص نأ

 :اهبحاص لوسر هنأ يعدي نم ىلإ ةنامالا تملس : ةلأسم

 لجر ءاج مث .ةنامأ هدنع هل تناك وأ قح لجرل هيلع لجر يفو .٥هنمو

 هل يذلا قحلا وأ كدنع هل ىتلا ةنامالا ذخال ىنلسرأ بحاص نإ :لاقف .رخآ

 بلطي :دعب نم لجرلا ءاجف ؤ لجرلا ةنامأ هيلإ ملسو . نيمألا هقدصف كيلع

 اذإ لوسرلا نيمألا اذه عبتي له ،اهضبقب انالف رمآ مل ينإ :لاقو هقح وأ هتنامأ

 ؟قحلا وأ ةنامألا هذه ضبقب هرارقإ ىلع اتباث لوسرلا اذه ناك

 . هلوق ىلع هقدص هنأل ء ىشب لوسرلا عبتي ال نيمألا نإ : لوق : لاق

 .هقح ضبقب لوسرلا رمأي مل هنأ ةنامألا بحاص وأ قحلا بحاصركنأ اذإ :لوقو
 . ملعأ هللاو . ىلوأ يدنع لوقلا اذهو لوسرلا ىلع ةعجرلا نيماللف

 : فرصتي فيك اهعاب مث ةدم هدنع تثكمف ةباد هيلع تحاط نم : ةلأسم
 الو رثكأ وأ لقأ وأ رهش ردق هدنع تثكمف ةباد هيلع تحاط نميفو © هنمو

 ؟اهنمثب لعفي فيك .اهعاب هنإ مث & بر اهل ءاج

 ةبادلا هذه معطتف © نبل اهف ةبادلا هذه تناك نإ . ينبجعي يذلا :لاق

 . سانلا نم دحأل ةبادلا هذه نأ ةنيبلا حصت نأ الإ .هل نبللا نوكيو

 ةالو ىلإ هرمأ عفري نأ ينبجعيف ،اهل نبل ال ةبادلا هذه تناك نإو

س ٠ ٩ ١ _



 ذئنيحف .اهتميق اهمعط غرفتسا اذإف .ةبادلا هذه معطي نأ هورمأي نأ نيملسملا

 وأ ،ةبادلا اذهرج ؤي نإ :لوقو } همعط ةميق يفوتسيل ةبادلا هذه عيبب هورمأي

 لإ لحأ ريخألا لوقلا اذهو ؤاهبر حصي نأ ىلإ اهتراجإ نم اهمعطيو اهلمعتسي

 نم اهمعط نع لضفو اهعاب اذإف ةبادلا هذه عيبي نأ هل نإ :لوقي نم لوق ىلعو
 . اهتميق نع لضف ام هل ملسيف .اهبر حصي نأ ىلإ ةنامأ هدي يف نوكيف ،ابنمث

 . ملعأ هللاو

 : اهلقنيف اهفلتو .ةنامألا ظفح تاقفن : ةلأسم

 فللا اهيلع فاخو تانامأب نمتئا الهب لهأ نم لجر يفو :هنمو

 ءاركلا نوكيأ .اهيلع اظافحو اهل ارظن ىوزن ىلإ لمحتل ى رتكاف . باهذلو

 نمضيأ قيرطلا يف تفلت نإ كلذكو ، ةنامألا بحاص ىلع مأ ،نيمألا ىلع

 ؟ال مأ اهل نبالا

 الف ،اهبحاص رمأريغب اهيلع ى رتكاو ،ةنامألا يف اليكو نكي مل اذإ :لاق

 ةنامألا بحاص ىلع ءاركلاو اليكو ناك نإو .اهبحاص ىلع ءاركلاب مكحأ ردقأ

 .اهلمحل حالصلا رظن

 نوكي نأراثآلا ىنعم نم جرخي نأوجراأف ال احالص ءاركلا ناك نإو

 . نيمألا اهيلع يراك ناك اذإ لاح لك ىلع ةنامألا بحاص ىلع ءاركلا

 تفلتف ،انيمأ اهل لماحلا ناكو ، ةمالسلا اهف وجري دلب ىلإ اهلمح اذإ امأو

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع هيلع نايض الف

 : دوهشلا ةداهشب اه اظافح ةنامألا نفدي نيمألا : ةلأسم

 اهيلع دهشأو ضرألا يف اهنفدو هتنامأ ىلع فاخ اذإ نيمألاو .هنمو

 . تفلت ولو هيلع نايض الف الودع ادوهش

۔ ١٧٩١ .



 هنأ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يفف ،الودع اهيلع دهشي ملو اهنفد اذإ امأو
 . ملعأ هللاو . نماض

 : هيلع نمتئا ام ضرتقي نيمألا : ةلأسم

 دحأل وأ دجسمل وأ ميتيل مهارد هدنع لجر يفو :لاق دادم نب دمحأ خيشلا

 ضرقتسا ام عفد اذإ نايضلا نم أربيأ اهدر دارأو نيمألا اهضرتفاو سانلا نم

 ؟ال مأ اهضبق دعب نم ةنامأ ريصتو هيلإ ةقثلا اهعفدو هدنع ةقث ىلإ

 نيغلابلل يه يتلا هتنامأ ضرق نم أربي الو ٠ ميتيلاو دجسملا يف أربي : لاق

 الو . هليكو وأ هبرل هضبق اينإ ةقثلل هضبق سيل ءالقعلا نيغلابلا لام نأل 0ءالقعلا

 . ةفصلا هذه ىلع ءالقعلل ىتلا هتنامأ ضرق فبثتبسب هيلع يذلا نيدلا نم أربي

 . ملعأ هللاو

 : اهماعطإو اهيلع قافنالاو ماعنألا ةلاض : ةلأسم

 حصي مل اذإ 5 ماعنألا ةلاض لثم يف : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع

 . يلتبملا اذه صالخ ةفص ام .اهماعط نم اللمتم ترصو ،بر اهل

 عضوم ىلإ دلبلا نم اهجرخي هنإف ، ريمحلاو رقبلاو لبالا ةلاضلا امأ :لاق

 . اهليبس يلخيو ،اهتمالس ىلع دهشيو ،درومو ىعرم هيف اهل

 هيلإ عفد بر اهل ءاج نإف اهنمث ظفحيو اهعيبي هنإف زعاملاو نأضلا امأو

 نيب ريخ كلذ دعب ءاج نإف ، ءارقفلا ىلع اهنمث قرف بر اهل ءعىجي مل نإو شاهنمث
 . ملعأ هللاو . مرغلاو رجألا

 : ةبوصغملا جالفألا نم برشلا زاوج : ةلأسم

 ؟ال مأ اهنم برشلا زوجحم له . ةبوصخغملا جالفألا يفو هنمو

 . ملعأ هللاو .زئاج :لاق

١٩٢١



 ؟اهناض ام ءاركلاب اه نولامح اهصقني ةنامألا : ةلأسم

 امهدحأ ضرمف ى ةفيرشلا ةكم ىلإ ارفاس نيلجر يفو :لاق ناديبع نبا

 نم جورخ ىلع امهو إاهب هالتباف ى اهريغوأ ةعاضب ضيرملا لجرلا كلذ دنعو

 نيفورعم وأ هدنع نيلوهجم اسانا حيحصلا لجرلا كلذ اهيلع ىراكف ،دلبلا كلت

 هنكمأ امل مهلمح ل احيف ] مهعم جرخي ملو كنه مه ربغ دجم ملو .ةن ايخل اب

 . هرمأ ريغب وأ ] ضيرملا اهسر رمأب كلذ ناك . هنكمي ل وأ © دعقو رصقو ئ جورخلا

 ؟ال مأ اهنم فلت امل مئاقلا نمضيأ ضيرملا كلذ تامو .اريثك ةصقان اهدجوف

 الف اهبحاص رمأب اسانا ةعاضبلا هذه ىلع لجرلا اذه ىراك اذإ : لاق
 . ناضلا هيلعف اهبر رمأب نكي مل نإو ،هيلع نايض

 : ةنامألا ةعاضبلا ىلع روشعلا : ةلأسم

 اذه ردقي الو .اهبحاص توم دعب هدي ىلع روشعلا نم اهنم ذخأ ام :لاق
 فوخلا دعب هيأر ريغب وأ . هيأرب هنم اوذخأ هنم ذخأي يذلا نم عنتمي نأ نيمالا

 ؟ال مأ هلام يف كلذ نمضيأ .مهيلعو اهيلع

 نبالا اذه ردقي الو هيأر ريغب روشعلا ةعاضبلا هذه نم ذخأ اذإ : لاق

 يفف اهيلع فوخلا دعب اهنم روشعلا وه ملس نإو ،هيلع نايض الف عانتمالا ىلع
 . فالتخا هيلع ناضلا

 . ملعأ هللاو . نايضلا هيلعف هسفن ىلع فوخلا ىلع اهنم ملس نإو

 : هبحاص ىلع ىوعد ايهنم لك يعدي نالجر : ةلأسم
 ملو { نمثلا هدقنأو ءارش هنم ى رتشا هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو .هنمو

 مهاردلا هذه ينضبق لب :رخالا لاقو . همهارد هيلإ عجري ملو هءارش هضبقي

 نم لوق لوقلا ۔ءارشلا يدي نم فلتو قوسلا نم وأ نالف نم هل يرتشال
 ؟ايهنم

_ ١٩٦٩٣



 نالف نم هل ي رتشال مهاردلا هذه يناطعأ هنإ مهاردلا ضبق يذلا :لاق

 هنأ ،ةنيبلا مهاردلا ضبق يذلا يلعف . مهاردلا بحاص ركنأو ،قوسلا نم وأ

 . قوسلا نم وأ نالف نم هل ي رتشي نأ مهاردلا بحاص هرمأ

 هضبق يذلا نم ىرتشا هنأ مهاردلا بحاص لوق لبقي ال كلذكو

 ىلإ اهدر مهاردلا ضبق يذلا مزلي ةفصلا هذه ىلعو ،هركنأ اذإ ءارش مهاردلا

 . ملعأ هللاو . .اهبحاص

 :ايح حونمملا مادام ةحنم رخا حنمي لجر : ةلأسم

 كله مث . ايح حونممل ١ م ادام هحنمي الام لجرل بتك لجر يفو :هنمو

 ؟ةجح ةثرولل ىرت ما ةحنملا تبثت له ] حناملا

 تومب ةحنملا لطبت :لوق :حونمملا لبق حناملا تام اذإ ةحنملا نإ :لاق

 . ملعأ هللاو .اهلجأ ىلإ ةتباث ةحنملا نإ :لوقو . حناملا

 : عوجرلا هلأ اهايحأف ضرأل يقسم رخا راعأ لجر : ةلأسم

 سرغو ،لبق نم اهل يقسم الو ،ضرال يقسم لجر نم راعتسا نميفو : هنمو
 نكي ملو .ههبشأ امو «ابمالاه لثم ضرالا ين شيعي امم اراجشأ وأ الخن اهيلع

 لخنلا تشاعو ‘ مولعم تقو ىلإ الو ،اهعرزيل الو اهيف سرغيل طرش ايهنيب
 حصي ملو } ةيراعلا يف عوجرلا ريعملا دارأ مث نامزلا نم هللا ءاش ام راجشالاو

 اذه ريعملا ىلع هل تبثي هنأ .ةعارز هذه هضرأ عرز دقو ،هريغ يقسم ريعتسملل

 ةزحجلا دعب ةنس هلغتسي نأ ىلإف تقلا لثم امأو ، ةعارزلا يضقنت نأ ىلإ ىقسللا

 تبثي هنإف ،هريغوأ ابمالا لثم اراجشأو الخن هذه هضرأ يف لسف نإ امأو ، ىلوألا

 هاري ام ىلع ريعتسملا ىلع يقسملا ةميق ريعمللو ، ريعملا ىلع يقسملا اذه هل

 مل اذإ امأو } ةيراع يقسملا اذه نأ حصو ،هريغ يقسم هل حصي مل اذإ اذه لودعلا

١٩٦٩٤



 اذه ثدحملا ناك اذإ امأو نمث الب هلاحب هيلع تباث ىقسملاف ةيراع هنأ حصي

 يقسمل ااذه اهل بصتغ ١ يتل ١ ضرال اهذه يف عرزو لسف مث { هل ابصتغم ,يقسل ١

 . هلخن تام ولو لاح ىلع يقسملا اذه هل تبثي ال هنإف .اهريغ وأ الخن

 مث ةمولعم نينسلوأروهشلوأ مايأل يقسملا اذه هراعأ نإو : هل تلق
 ؟ال مأ ةجح هل له يقسملا اذه ريغ نم يقسم اهل دجي مل هنأو هضرأ لسف

 اذإ لجرلا اذه نع هءام فرصي نأ هيلعو ، ريعملا ىلع ةجح ال :لاق

 . ملعأ هللاو . ةيراعلا ةدم تضقنا

 : هنم رثكأ لمحف امولعم ائيش اهيلع لمحيل ةباد راعتسا نم : ةلأسم

 بح ةبرجأ ةرشع هيلع لمحيل ارامح لجر راعتسا اذإو :لاق يلمازلا

 ؟عيمجلا ءارك مأ ةدايزلا ءارك همزليأ 5 هل راعتسا امم رثكأ هيلع لمحف

 لمح اذإ امأ :هريغ لاق .فلاخ هنأل عيمجلا ءارك همزلي نأ ينبجعي :لاق
 ةدايزلا ءارك هيلعف ةبادلا فلتت ملو هل اهراعتسا امم رثكأ بحلا نم ةبادلا هذه ىلع
 هنأل ۔اهنايض هيلعف هلمح ببس نم ةبادلا تفلت نإو . ينبجعي يذلا لوقلا ىلع
 . ملعأ هللاو . هل اهراعتسا امم رثكأ اهيلع لمحو فلاخ

 : اهريغ وأ ايادهلا يف ناسحالاب ةأفاكملا : ةلأسم
 اهلعج نم لوق ىلع ناسحالاب ةأفاكملا موزل يفو :لاق ناديبع نبا

 ؟ةصاخ ايادهلا ف كلذ مأ . تافايضلاو © تايطعلاو تايادلا يف وهأ .ةمزال

 يف كلذ نإ ةمزال اهلعج نم لوق ىلع ناسحالاب ةأفاكملا موزل امأ :لاق

 هظفحأ يذلا لب . اهريغ الو تافايضلا ف ةأفاكملا موزل ملعأ ملو {}©كةصاخ ةيدهلا

_ ١٩٥



 ىلإ ريقفلا ةيده يف ةصاخو فالتخا ةيدهلا يف ةأفاكملا موزل يف نيملسملا راثا نم

 ريقفلا ءعىفاكي ينغلا نإ :لوقو . ريقفلا ءعىفاكي نأ ينغلا مزلي هنإ :لوق ،ينغلا

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع مزالب سيلو © قلخلا نسح ىلع

 : تأفاكم همزلتأ رفس يف رخا نيعي لجر : ةلأسم

 ضعب ةيافكب هيلإ نسحأو سانلا نم دحأو وه رفاس نميفو : هنمو
 .هعيب دارأ ام عيبو ،هئام بيرقتو ، هماعط ضعب ةيوست نم رفسلا يف لغشلا
 ايادهلا نم اهموزل لثم ةافاكم هل همزلتأ ،كلذ ريغو ،عجئاوح نم دارأ ام ءارشو

 ؟ال مأ

 عوطتي نأ دارأ نإو هذه كتفص ىلع ايادهلا لثم ةأفاكم هل همزلت ال :لاق

 ال 93 ناسحالاو ربلا قيرط نم يدنع نسح كلذف هتفصو ام لجأل ائيش هيطعيو

 . ملعأ هللا . بوجولاو موزللا قيرط نم

 : اهيف فرصتلا ةيفيكو نيلعن طقتلا لجر : ةلأسم

 ايهفرعي ملف رثكأ وأ ارهش ايهب دهشو دلج نم نيلعن طقتلا لجر يفو : هنمو

 نم صالخلا دقتعيو { ءارقفلا ىلع ايهنمث فرعيو .ايهعيبي نأ هلزوبجي له دحأ
 ىلإ هتيب نم زرح عضوم يف اهعفري نأ كبجعي مأ ،ايهبلطي ءاج اذإ ايهكلامل ايهنمث
 ؟اهنم هللا . جرفي وأ ايهكلام ءىجي نأ

 اهتميق ناك نإو .ارهش اهفرع امهرد نيلعنلا نيذه ةميق ناك نإ :لاق

 هيلعف ادعاصف مهارد ةثالث ايهتميق ناك نإو & نيرهش اهفيرعت هيلعف نيمرد

 دارأ نإو { ءارقفلا ىلع ايهنمث قرفي هنإف فيرصتلا دعب ايهعاب اذإف { ةنس ايهيفرعت

 نيلعنلا نيده بر حص نإف ،نمثلاب ايهموقي نأ الإ ،كلذ زئاجف ايهنيعب ايهقرفي
 هلف رجألا راتخا نإف { مرغلاو رجألا نيب ريخي هنإف { ءارقفلا ىلع قرف نأ دعب

س ١٩١٦١



 قرغملا مزلي ال :لوقو .نايضلا قرفملا مزليو كلذ هيف مرغلا راتخا نإو كلذ

 كلذ زئاجف زرح عضوم يف اههكرتو نيلعنلا نيذه طقتلملا قرفي ل نإو .ناضلا

 . ملعأ هللاو . هنأل نالعنلا تفلت نإ هيلع نايض الو

 : فرصتي فيك هنكسي تيب ف «ةيدمححم» دجو نم : ةلأسم

 و أ ةيدمحح ضرأل ١ قوف وأ هش ارف يف هنكسي يذل ا هتيب يف دجو نميفو هنمو

 هفرعي مل ولو { هلام لثم هب فرصتيأ 3 هل كلذ نأ ظفحي ملو .هلثم هكلمي امم اهريغ

 ؟كلذ ريغ مأ . ءارقفلا هيطعي مأ .هل هنأ

 هنإ :لوقو ،لوق ىلع هل زئاجف هلثم كلمي تيبلا بحاص ناك اذإ :لاق
 يفو 6 هب ذخألا زئاجو ،هب لومعمو ،“ باوص نيملسملا لوق لكو .ءارقفلا هيطعي

 هللاو . ةطقللا ةلزنمب نوكتف هبلق مهاردلا هذه نم بارسا نإو ؤ}هنع مضوم

 .ملعأ

 : اهظفح لمهأف ةينا هنكسي تيب يف دجو نم : ةلأسم

 نم الو ] يه نمل فرعي ملو ةينآلا نم ائيش هتيب يف دجو نمع هتلأسو هنمو

 ملو }اهظفح نع لفاغتو تيبلا يف اهكرتو تيبلا بحاص اهضبقتسا مث اهعضو

 نايضلاو نايضلا همزليف { نيمألا ريغو نيمألا هتيب لخدي ناك نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض الف نيمألا الإ هتيب لخدي ال ناك نإو .ءارقفلل

 : هب ليغ يذلا نيطلا مرحي ال مارحلا ءاملا : ةلأسم

 همرحي الو ، نيطلا كلذب عافتنالا زوجي هنأ مارح ءامب انيط ليغ نميفو هنمو

 . ملعأ هللاو .هب ليغ يذلا ءاملا

س ١٩٦٩٧



 : بوصغملا لاملا يف ةيطعلا زاوج مدع : ةلأسم

 هعلطو بصتغم ١ عموهو الجر هبحاص هاطعأ بصتغم لام يفو هنمو

 ؟يطعملل لاملا كلذ لحي له ٠ يطعملا تامو ٠ بصاغلا نم يطعملا

 هللاو . يطعملا ةثرول وهو . بوصخلملا لاملا يف ةيطعلا زوبت الو لحي ال : لاق

 .ملعأ

 : !دئاص لبح هيفو ةالف يف ديص» : ةلأسم

 . نإو ؟ال مأ هذخأ لحأ دئاص لبح هيفو ،ةالف يف دجو يبظ يفو هنمو

 ؟هيلع بجي يذلا ام دحأ هذخأ

 ىلع هنمث قرف الإو ٦ هفرع نإ اموي هدئاص نع لا ؤسلا هيلع بجع : لاق

 . ملعأ هللاو . ءارقفلا

 : «بوصخغم لام نمث نم نيدلا ءافو» : ةلأسم

 بصغ مث لجر ىلع نيد كل ناك اذإو :ملاس نب بيبح خيشلا نع
 نم اهفرعت تنأو اهنيعب مهاردلا كلت نم لاق وأ .هعاب اذإف ،الام لجرلا كلذ

 وه هنأل هدنع نم هذخأت نأ كلزوجي :لوق :فالتخا هيفف بوصغملا نمث

 رثكأف إاهنيعب اهفرعي ملو { هلام يف تطلتخا نإ امأو زوجي ال لوقلا رثكأو نماضلا
 . فالتخا الب هنم ءافيتسالا زجي مل هنيعب ايقاب بوصغملا ناك اذإ امأو زئاج لوقلا
 . ملعأ هللاو

 :ةطقللا فيرعت» :ةلأسم

 هعمج لك هيفكي له .ةطقللا فيرعت يف : سيمخ نب رصان خيشل ا نع

 . معن :لاق ؟ةرم

_ ١٩١٨



 . ؟هطقل ايب ربخي لهو :تلق

 تطقل :لوقي نأ لثم .ةقالع هلو .همساب هيلع لدتسي ال ناك اذإ :لاق

 اذه ىلع هطقل ايب ربخي نأ هيلع قيضي الف .اذكو اذك هتفصب هبحاص ىتأيف ،ازج

 ` .ىنعملا
 ؟اذك ناكم يف هتطقل ي نإ :لوقي لهو :تلق

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع قيضي الف :لاق نإو .ال :لاق

 : ,اهفلت فوخ هتنامأ عاب يذلا يدعت» : ةلأسم

 © ىدعت دقف اهعاب نإف .اهعيب هلزوبجي الف ك فلتلا هتنامأ ىلع فاخ نمو

 وأ انطق وأ اماعط وأ ابوث ناك نإ ،اهتفصو لثم اهل ناك نإ اهلثمب يصوي نأ هيلعو

 هيخأ لام ظفح هيلع نأل .اهعيب هل :لوقو ،اهنمثب ىصوأ ةباد تناك نإف .،اناتك

 . ةفصلاب ال نمثلاب يصوي نأ هيلعو 3 مكاحلا ليبسك اهيف هليبس نوكيو ،هلايك
 . ملع أ هللاو

 : «اهبرل ةنامألا عفد يف نيمألا لوق لوقلا» : ةلأسم

 عم نيمألا لوق لوقلاف ى اهير ركنأو ..ةنامألا تعفد :نيمألا لاق اذإو

 . ملعأ هللاو . ىعدا اميف ةنيبلا هيلعف .ةنيب هيلإ اهعفد نوكي نأ الإ ،هنيمي

 : «اهوقرس صوصللا نأ ةنيبب ءىجيو .ةنامألا ركني نيمألا» : ةلأسم

 اهب هيلع مكح املف ةنيبلا هيلع ماقأف ، ةعيدو هعم سيل هنأ نيمألا ركنأ اذإو

 ؟مكحلا فيك هنم اهوذخأ صوصللا نأ ةنيبب ءاج

 ناك هنأل نماض وهف تقولا لبق تقرس اهنأ ةنيبلا تدهش نإ امأ :لاق

س ١٩١٩١



 : «ابصاغ ناك هنأ حصيو ةنامألا دري نيمألا» : ةلأسم

 اهل ناك هنأ حصيف هتثرو ىلإوأ اهعفاد ىلإ ةنامألا عفدي نيمألا يفو

 3 اهكلام ريغ ىلإ اهعفد هنأل اهنمضي :لوق رخا ثراو هل حصيوأ كابصاغ

 تراص نم نيب اهتبلاطم يف رايخلا اهبحاصلو ،نايضلا ليزي ال لاومألا يف اطخلاو

 .اهل عفادلا نيبو .هدي يف

 . ايدعتم الو ايهتم نكي مل نيمأ هنأل هيلع نايض ال : لوقو

 .اهب قدصتأ نأ وأ .ديز ىلإ اهملسأ نأ ىنترمأ نيمألا لاق نإف : تلق

 ؟قدصي له
 . ايهنم دارأ نم ىلإ اهدري نأ هيلإ تملس نم ىلعو 6ال :لاق

 ركنأو ،هل اهتملس :لاقف .ديز ىلإ اهملسي نأ هترمأ اهبر لاق نإف :تلق
 . ءىش انه نيمألا ىلع سيل :لاق .ديز

 .اهنم ناخ ام نيمي همزل همهتا نإف ، ةنيب ميقي نأ الإ نماض هنإ :لوقو

 . ملعأ هللاو .اهنم هرمأ ام لعف دقو

 : «هتنامأ بصغ نم» : ةلأسم

 ؟اهيف مصاخي نأ هل له .هتنامأ بصغ نمو

 . هزوحو 3هدنع نم تذخأ اهنال كلذ هل لوق :لاق

 ليكولاو كلاملل نوكت تاعزانملا نأل ،مصخلاوه اهبر نإ :لوقو
 . ملعأ هللاو . ليكو الو كلام الو ، نيمألاو

 : «كلاه دنع ةعيدولا» : ةلأسم

 كلاهلا لام نم ذخأي له ،اهناكم فرعي مل كلاه عم ةعيدو هل نمو
؟اهضوع



 . اهيف ىدعت وأ اهقفنأ كلاهلا نأ ملعي نأ الإ .ال : لاق

 اهضوع ذخأي نأ هل له .اهايإ هركنأف رخا عم ةنامأ دحأ كرت نإف : تلق

 ؟هلام نم

 اجأ ملعي نأ الإ .هملظ نم لام نم هقح ذخأي نأ هل معن :لاق

 تعاض اهنأ ملعي نأ الإ. :هريغ لاق .هلام نم اهلثم ذخأ هل لجي الف ،تعاض

 ناك تعاضف فرعي رذع الب اهنم هعنمف هنم اهبلط نإ كلذكو .نيمألا نم دعتب

 . ملعأ هللاو .دعتي مل وأ نيمألا ىدعت ،هلام نم اهضوع ذخأي نأ هل

 : اهيلع براحي نأ هيلع صوصللا هيقلو ةنامأ هعم نم : ةلأسم

 رصق نإف .اهيلع براحي نأ هيلعف ةنامأ هعمو ،آصوصللا هيقل نمو

 وأ ،اهيلع بلغ نإف لتقلا فاخولو نمض اهب هسفن ىدف نإو نمض
 .اهنمضي مل بئاغ وهو تذخأ

 الف فاخ نإف إ هلاموأ هسفن ىلع فخي ملام اهيلع لتاقي نأ هل :لوقو

 . ملعأ هللاو .فلتلا ىلإ هلام وأ هسفن يدوي

 : فلتلل ةنامألا ضرعي مل اذإ نمتؤملا ىلع نايض ال : ةلأسم
 انالف هغلب هل لاقو ءعىشب دحأ هاتأ نمو :لاق سيمخ نب رصان خيشلا نع

 موقي نأ ىلإ هتينو ، هضبقي ملوأ هنم هضبق هعم هكرتف ، هكرتا :هل لاقف .هلوهو
 كلذ دعب عجرو ، ءىشلا كلذ ىسنو كانه نم ماقف .هذخأيو كلذ هسلجم نم
 ؟ال مأ هبرل هنايض هيلعأ فلتو هدجي ملف

 نايض الف فدالتالل هضرعي ملو 7 ملو ] نمت ومل ا هضبقي اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع

_ ١ ٠ ٢ _



 : هيلع نايض ال هناكم ىلإ هب داعف هل هنظي ائيش ذخأ نم : ةلأسم

 ىلإ اهدر هيزبي هنإ ،هل تسيل هنأ اهفرعف .هل اهنظي اشوك ذخأ نمو

 : لاقو ديعس نبا حاضو نب حلاص خيشلا نع هعفري ،هنم اهذخأ يذلا عضوملا

 . عضوملا كلذ يف ناك اذإ اهنم اهذخأ يتلا اهنيعب ةعقبلا يف نكي مل ولو

 ولو }هيلع نايض ال هنأ هناكم هكرتو ائيش ضبق نم نأ دجوي لهو :تلق

 ؟هنم أربيو هيلع نمؤي الو .ةرضم هكرت يف ناك

 أربي هن ا هن اكم يف هدرو ائيش ضبق نم ن ا طرش ريغ نم ذاكه دجوي : ل اق

 . ملعأ هللاو . هنم

 :اهقارحإب وأ رحبلا يف ةنامألا ءاقلإب رمأ نمتؤم : ةلأسم

 ، لعفف رحبلا يف اهيقلي وأ شرانلاب اهقرحي نأ هرمأف رخال ةنامأ هدنع نمو

 مرح اذإ } هلعف هل زوجي الام لعف هنأل نمضي :لوقو ،هرمأب لعف هنأل نمضي الف

 نأ هرمأ اذإ ناك نمضي ال ناك ولف ،هريغ هب رمأي نأ هل لحي الف ،هلام عييضت هيلع

 . ملعأ هللاو . نمضي مل ةحراج هنم عطقي وأ .هلتقي

 : هيلإ هدري فيك ناسنإ مامأ ائيش كرت نم :ةلأسم

 غلاب نم هريغل ءىش هدي يف ةقث ريغ لجر يف : سيمخ نب رصان خيشلا لاق
 . هتضبقف ىرجح يفوأ يمادق كلذب ىمرف كلذ ريغ وأ قح اهيف هقرو ميتي وأ

 وأ © هدي يف لبق نم ناك اذإ هدي نم هتضبق دق ينأك نوكأو هيلع هدرأ نأ ل له

 ذخف تطبه اذإ : يل لاقو } ةلخنلا تحتو ءىشلا اذه كرتو }ةلخن قوف نأ تنك

 .هتذخأف ءىشلا اذه

 يتلا ديلا ىلإ درلاك اذه ىلع هيلإ درلا نوكي الو هدر زوجحم ال : ل لاق

 .لوق ىلع هنم أربت كنإف هنم هتضبق يذلا ناكملا يف هتكرت نإو .اهنم ضبق

٢.٢



 ضرالا يف ءىشلا كلذ حاطف تضهنف يرجح يف كلذ ىمر نإو :تلق

 .هضبقت مل اذإ فلت ولو ساب ال لاقف يرجح نم

 ، مهدحأ اهذخاف مهنم ادحأ اهيفويل سانا نيب مهاردب ىمر نمو :تلق

 ؟اهامر نم ىلع اهدر اذإ اهضبق نم أربي له .اهب ىمر يذلا لجرلا ىلإ اهدرو
 هللاو . فالتخا ىلوألا يف لقي ملو ،أربي ال لوقو ،أربي :لوق :فالتخا هيف :لاق

 .ملعأ

 : اهضوع ملسو .3همههاردب ةنامأ طلخ : ةلأسم

 وأ كنالفلاهنإ :هل لاقو . مهارد الجر ىطعأ نمو :لاق ناديبع نبا

 ملسو ،همهاردب اهطلخو اهضرتقا هنإ مث ،هل لع ايع نالف ىلإ ينع اهملس

 ؟أربيو ضوعلا هيزبي له ،اهضوع رومأملل

 اهضرتقا يتلا مهاردلا نم ضقنأ اهملس يتلا مهاردلا نكت مل اذإ :لاق

 اهلثم اهضوع هل ملس نإف هملعي ىتح كلذ هل زوجحم ال : لوقو .ءىش همزلي الف

 . ملعأ هللاو . اهنم عرب

 : تانامأ هيفو هتيب قرس : ةلأسم

 هرمأ كلمي ال نلو هرمأ كلمي نمل تان امأ هيفو ٨&هتيب قرس نميفو هنمو

 ؟هلامل اعيضم نوكي نأ هعسيأ اهسرغ نإو .؟ال مأ اهسرغ هيلعأ

 اهمرغ نإو تفلت نإ ءعىش همزلي الف ظفح يف هتنامأ كرت نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . هلال اعيضم نوكي الف اعربت

٢.٢



 : حب رلا نمل حب رف رحتف هتنامأ ضرتقا : ةلأسم

 ؟حبرلا نمل حبرف هب رجتف هتنامأ نم ضرتقا نمو هنمو

 برل حبرلا نأ لوقلا رثكأف .اهنيعب ةنامألا مهاردب ى رتشا نإ :لاق

 حبرلا نأ لوقلا رثكأف ، نمثلا ةنامألا نم ملسو هتمذ ىلع ى رتشا نإو © مهاردلا

 . ملعأ هللاو . هل

 : اهنمث نمضي تفلتف ةيراع ذخأ : ةلأسم

 ؟تفلت نإ اهنمضي له ،هيلع هنم ةلالدب هريغ لزنم نم ةيراع ذخأ نمو
 ل اذإ ،هنيمي عم ريعتسملا لوق لوقلاف اهنمث يف افلتخا نإف : معن :لاق

 . ملعأ هللاو 5 ةنيب نكت

 : نايضلا هيلع اهادعتف دلب ىلإ اهرجأو ةباد راعتسا : ةلأسم

 هيلع ىله . ةبادلا تبطعف ىرخأ ىلإ ىدعتف دلب ىلإ اهرجأو ةباد راعتسا نمو

 ؟اهيلع هادعت ام ءاركو ٦ اهناض

 اهبرل هدي يف ةنومضم اهنال اعيمج ةبادلا نايضو ءاركلا هيلع :لوق :لاق
 ٥ نايضلاب ةلغلاو نماض هنال ءاركلا يف هيلع نايض ال :لوقو .اهبرل اهتلغو

 ريغب هنع اهسبح نإف }لاح لك ىلع اهبر ىلإ اهيدؤي نأىلإ اهب مايقلا هيلعو
 كلذ هلف رذع نم ناك نإو .ةنؤم الو ،هل ةفولع الف ،اهئادأ ىلع رداق وهو .رذع

 الإ } ةبادلا بر ىلع هل ءىش الف صقن نإو ،اهيرلف اهنم لضف امو ،اهتلغ نم
 .اهبر ىلع اه ةقفنلاب هيلع مكحيف .رذعلل لدع مكاح هيلع مكحي نأ

 ؟نمضي له هلازأف ربو وأ فوص وأ رعش وأ نبل اهيف ناك نإف : تلق

 هتلسن امو { هتميقب اهيف وهو اهنمض اهنأل فلتي ل وأ فلت هناض هيلع :لاق

٢.٤



 ىلعردقي الوهو .فلت ىتح هفلتي ل نإو فلت نإ هل نماض وهف هناض يف ةبادلا

 . ملعأ هللاو . هيف هيلع نايض الف رذعلل هدر

 : ناضلا همزل هربغ دي ف ةنامأ ةباد كرت نم : ةلأسم

 لعجب دحأ عم اهكرتف إاهنود تمزرف ةيرق ىلإ ةباد راعتسا نمو

 ۔هريغ ىلإ هدي نم تجرخ نيح ريعتسملا ىلع نايضلاو لعجلا نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . بلطلا يف مصخ وهو نمضي مل هنم تبصغ نإف

 : بوكرلل ةراعتسملا ةبادلا ىلع هلمح زوجي ام : ةلأسم

 ؟اهيلع هلمحي نأ زوجي يذلا ام ،بكريل ةباد راعتسا نمو
 هيلإ امو .هماعط نم هنيعي امو هنم دبال ام اهيلع لمحي نأ هل :لاق

 . شحافتي ام لمح ال كفراعتلاب

 ؟اهدرو اهبلط اهيلع له ‘بصاغ هنم اهرخس نإف :لاق
 كالهلا ىلإ هيدؤيررض هقحلي نأ الإ ااهكاكف اجر نإ .معن :لاق

 . ملعأ هللاو .اهنمض ةدرقلا عم اهكرت نإو نمضي مل زجعو

 : تامو هتجوز ىلع هنهرأو اغوص راعتسا نم : ةلأسم

 هتجوز ىلع هنهرأو ،لجر نم اغوص راعتسا لجر يفو :لاق ناديبع نبا
 ؟كلذ يف مكحلا فيك ؤالام فلخي ملو .تامو اهقحب

 ءادفلاف هل ىضرو هنهرأ ريعتسملا نأ لملاع غوصلا بر ناك نإ :لاق

 ةنهرتسملا ترقأ وأ ، ةيراعلا تحص اذإ ،هيلع ءىش الو ‘هغوص الف الإو ،هيلع

 . ملعأ هللاو . كلذب

. ٢.0٥



 : هنم ءىش عايضو ةءارقلل باتكلا ةراعتسا : ةلأسم

 ريغ نم ءعىش هنم عاض وأ بهذف { هنم أرقيل اباتك راعتسا نمو هنمو
 ؟نمضي له ،دمعت

 فراعتلا نم جرخي امم الإو هعم عييضت ريغ نم حابملا يف اطخأ اذإ :لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا كلذ نم هيلع نايضلا موزل يفف ،هنم لمعتسي ايب

 لاملا نم عجري له ،ادايس هيلع لمحيل ارامح راعتسا نمو ،هنمو : ةلأسم

 ؟هيلع ابكار

 : كلذ نع عوجرلا هثراولف ىلصم هلام يف لعج نم : ةلأسم

 سانلل ىضرو ٦ جافل ١ ىلع ىلصمو ةزاجع هلام ف لعج نمو : لاق يلم ازل ١

 ؟كلذ يف عوجرلا هتوم دعب نم هثراول له . اهلاعتسا ف

 . ملعأ هللاو .اليبس كلذ لعج كلاهلا نأ حصي ملام كلذ هل :لاق

 : هطقتلا ريقف نم يلاولا هذخأف باشخألا نم رحبلا هدرطي ام :ةلأسم

 اهريغو باشخألا نم رحبلا هكرتي يذلاو : سيمخ نب رصان خيشلا نع
 تيبل ريقفلا نم يلاولا هذخأو ، ريقف هطقتلاو ،هبر فرعي ال ام دحب ريصيو
 ريقفلا ناكولو كلذ هل زوجيأ لاملا تيبل هنإ :لاق نم لوقب ذخأي هنأل .لاملا

 ؟هسفنل هذخأ دق

 امأو } يدنع اميف ىلوأ هل هكرتف ءارقفلا نم هقحتسي نم هطقتلا اذإ :لاق

 هللاو . هيلع دري هلثم ءانع هطقل نملو فالتخالا نم هتزاجإ ولخت الف تركذ ام

 .ملعأ

 : اهفيرعت دعب ءارقفلا ىلع ةطقللا قرف : ةلأسم

 يصوي نأ هيلعأ { ةلودلا زعوأ ءارقفلا ىلع اهفيرعت دعب ةطقللا قرف نمو
 ؟ال مآ اهبرل اهتميقب

_ ٦ ٠ ٢ _



 هاطعأ اهبر دجو ىتم هنأ يصوي :لوقو ،اهب هيلع ةيصوالا :لوق :لاق

 .رجألا رتخي مل نإ اهتميق نم
 له اهتمالعب دعب ءاجو .اهقيرفتو اهفيرعت دعب ىعدا نإو :تلق

 ؟قدصي

 وأ .اهآر هنأ نكميو كسانلا عم ترهظ انأل ،ةنيبلاب الإ .ال :لاق

 الإ ، طقاللا لوق اهتميق يف لوقلاف ةنيبلا اهيلع حصأ وأ هقدص نإف . هل تفصو

 هلعلف سانلا عمرهظت مل ةطقللا تناك نإورثكأ اهتميق نإ ةنيبلا لوقي نأ

 . ترهظ ولو مكحلا يف ال صالخلا يف ةقث ناك نإ لذكو قدصي

 رخا ءاج مث ،هيلإ اهعفدو ،اةحيحصلا اهتمالعب لجر هءاج نإف :تلق
 ؟اهاعداو اهتمالعب

 اهفرعيف هل اهنأ ةنيبلا حصت نأ الإ لوألا نم عزنت الو اهنم عىرب دق :لاق

 . ةنيبلا تحص ولو ، طقاللا ىلع هل ءىش ال :لوقو .هل طقاللا

 اهمسقي هنإف ،امهدحال اهعفد دعب نكي ملو ،نانثا اهتمالعب ءاج نإ امأو

 . حلصب اهيف اوقفتي نأ الإ ةحصب الإ امهدحال عفدت ال :لوقو .ايهلفلحيو اهنيب

 . ملعأ هللاو

 : اهيلع سيل ةطقللا لالد رجأ : ةلأسم

 ؟اهنم ةطقللا عيب ىلع تالدلا ةرجأ نوكي له

 . ملعأ هللاو . هنع أزجأ اهتاذب ءارقفلل اهاطعأ نإ هنأل .ال :لاق

 :ةطقللا تامالع نم :ةلأسم
 ؟ال مأ ةطقللا ةمالع امه ددعلاو نزولاو
 ؟ةعح لك وأ موي لك ةطقللا فيرعتو كلذ يف فلتخم :لاق

_ ٢.٧



 هريغ وأ سانلا عمجم يف زاجو ز نكمأ ام ىلع الإ كلذ يف دحال : لاق

 . ملع أ هلاو

 : : هثر و نم هل ةطقلل ثر راول ١ قي رفت / 7 : ةلأسم

 7 ناك
 اهل دجح ملو رثكأ وأ ةنس اهفرع هكلاه ناك اذإ لوق ىلع كلذ هل زئاج : لاق

 رثألاب اهقرف هنأل . هيلع ناض ال : لوقو اهقرف نم اهنمض اهسر حص نإف ،ابر

 . ملعأ هللاو .فالتخا اهيف هيلع ةيصولا موزل يفف بر امل حصي مل نإو

 هيلع ردقي ملف مهارد ريقفل ضبق نم : ةلأسم

 ؟هيلع ردقي ملف مهارد ريقفل ضبق نمو

 اهسبح نيب رايخلا هلف ، هلإ اهملسيل ناك نإو }.هل يهف هل اهضبق نإ :لاق

 هللاو . ءارقفلا ىلع اهقرف هفرعي مل اذإ :لوقو .هنم اهضبق نم ىلإ اهدر وأ هل

 . ملعأ

 : ةينالعلاو رسلا ةقدص : ةلأسم

 ؟لضفأ اهيأ ة ةينالعلاو رسلا هقدص :ديعس وبأ

 . ملعأ هللاو . هبلقل أربأ ناك ام كلذ نم لضفألا :لاق

 :تبحر مث ةيطعلا عابف اهجوز تطعأ : ةلأسم
 © كلذ دعب تريغ مث {هعابف هتطعاف اهلام نم ائيش هتأرما ىلإ بلط نمو

 .هبلطب ةغجرلا اهل لعج نم لوق ىلع هلام يف هضوع هيلع اهلو تباث عيبلاف

 . ملعأ هللاو .اهيلإ بلط ولو ، هتطعأ اميف اهل ةعجر ال :لوقو

٢.٨



 : قوذع هعمو هلخن يف الجر دجو نم : ةلأسم

 ابضق هترذ يف ىأروأ ،بلخغ وأ ،قوذع هعمو .الجر هلخن يف دجو نمو

 ؟هنم قوذعلا ذخأ هل له .امئاق اعوطقم
 عطقي هاري نأ الإ دجو ثيح نم قرس صللا نأل مكحلا يف هل سيل :لاق

 اذإ ةطقللا ةلزنمب يهف ىضمو قوذعلا رثنف هنم لجخ نإف ،هنيعب هذخأيف اهنم

 . ةقورسم تناك
 هل لحي له هلخن وأ هترذ نم قوذعلا نأ هكردأ امل هل رقأ نإف :هل تلق

 ؟اهذخأ

 . . ملعأ هللاو .ايصو وأ ادبع نكي وأ ،هرارقإ يف بتري ملام زئاج :لاق

 : اهبحاص ىلإ ةلسرم ةنامأ نم قوقحلا ضعب ءافيتسا : ةلأسم

 لاق وأ انالف اهطعأو ٠ مهاردلا هذه ذحخ ل لاق لجر يفو : ناديبع نبا

 . لجرلا كلذ تيقلف © نالفل مهاردلا هذه لاقوأ ،انالف اهطعأو { مهاردلا هذه

 ١5ىح هيلع يل ناكو .نالف كل يدنع اهكرت مهارد كل يدنع : هل تلقو

 نم لع امموه :لاقف .ةاكز مهارد هيلع ناك وأ . لع كل امم اهفوتسا :لاقف

 رمأ اك مهاردلا هذه ذحأ ل زوججأ ٠ ةرصاح ريغ ذئنيح مهاردلا تناكو ٠ ةاكزلا

 ؟ال مأ ةيرال اذك اهنأ هتفرع اذإ اهايإ هضبقأ نأ الب ى اهريغ وأ ةاكزلا نم

 : لوق هيفو ،اهايإ هضبقي نأ دعب الإ مهاردلا هذه نم ذخأي ال لوق :لاق

 . ملعأ هللاو .اهذخأب هرمأ اذإ ضيبقت ريغ نم اهذخأ هل زئاج هنإ

 :اهناكم ةالغلا يف ةطقللا كرت زاوج : ةلأسم

 هلزوجيأ .اهبر دجي ملو اهظفحو اهضبقف ةالغلا يف ةرقب دجو نميفو هنمو
 ؟هصالخ فيك مأ اهدجو ثيح اهكرت

۔ ٢.٩٢



 اهتمالس ىلع دهشيو .هيف اهدجو يذلا عضوملا يف اهكرت هل زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو .هنم اهذخأ يذلا عضوملا يف اهكرت دنع

 : تامو قوقح هيلعو تانامأ هدنع لجر : ةلأسم

 ملو . اهيف بتكي لو ٠ قوقح هيلعو ‘ سانلل تانامأ هدنع لجر يفو هنمو

 ؟ال مأ كلهأ تامو ،اهيلع ارصم نكي ملو اهيلع دهشي

 . ملعأ هللاو . تام اذإ كلهي الف هتركذ ايب انئاد ناك اذإ :لاق

 : هوبصغ ام لمح ىلع نيبصاغ ةدعاسمب رمأ نم :ةلأسم

 ،اروث اوبسك سانا يفو :لاق يوزنلا هللا دبع نب لاله خيشلا نع

 . مهريغ لجر هل لاقف ،كلذ ىباف هبكرم يف مهل هلمحيل لجر ىلإ هب اولصوو
 ؟لئاقلا اذه مزلي ام .هلمحف مهل هلما

 ناك نإو . هيلع نسأب الف بكرملا بحاص وه الو ،اعاطم نكي مل اذإ :لاق

 دحأل بوصخملا نأ افراع ناك اذإ نيعملاو ، مهف انيعم نوكي نأ هيلع فاخاف اعاطم

 . ةنوعملا لبق ةفرعملا تعقو اذإ كلذو 6 هيلع ناضلاف فورعم

 هملع ىلع هدارم ناك نإ هلوق لثم اذه يف : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 هلمح يف كلذكو } هملظ ىلع ءالؤهف ةنوعملاو . هلوه نم ىلع هفالتإ هرمأ نم اذهب

 دعب هلمحب هل هرمأل نايضلا نم عاطملا ىلع نوكي اميف اذه ىلع طرتشأ ال ينأ الإ

 هعم حص اذإ فورعم دحأل هنأ افراع نوكي نأ بوصخغم هنأ هعم حصو .هفرع ام

 نأو دبال بوصخملا نأل ،هب هملع نم كلذ ىلع هلمح نم ىلع اهيف الو كهبصغ

 يف لوقلاو .ءىش نم هبر فرعي ال ايك ناك الإو ،فرع نإ هبرل انومضم نوكي
 نإو ،هتادارإ ءوسو هرمأل عضوملا اذه يف ىرأ ام ىلع باوص هنايضب عاطملا اذه

س .٢١



 اذهىلع بكرملا يف اذهل هلمح يف لوقلا كلذكو ؤهيلع ساب الف هب ملاع ريغ ناك

 نم فالتخا هرمأب ةفرعملا عم اذه ىلع هرمأ يف عاطملا ريغ نايض يفو لاحلا

 .لوقلا

 : عامجالاب نايضلا همزلي ال عاطملا : ةلأسم

 هيف يرجي هنأ الو . عامجالاب نايضلا همزلي هنإ عاطملا يف لوقأ ال ينإو اذه

 يه يتلا باتكلا ضعب يف اندجو ام ىلع هلثم يف ىرج يأرل كلذ ىلع قافتا

 مل نمو { مرحملا يف وه اينإ هكعف انركذ اميفو ركذي اييف برغملا لهأ انباحصأ نع
 : .لاح ىلع بثي

 :همكح ام لحتسملاو : ةلأسم

 مكحيو هب ذخ ؤيف ث هيلع ردقي نأ لبق نم هللا ىلإ بات اذإف لحتسسملا امأو

 مهتنوعم ةلمج يف هرمأ نم كلذب هدارم ناك نإو ،هيلع ءىش الف هيد ؤيف هيلع هب
 هفالتإ ىلع ال هلهأل انومضم مهيديأ يف هل مهذخأ ىلع راص دقو هظفح ىلع

 يف هيلع نايض الف هيف ءعىشل ةدارإ ريغ ىلع كلذ هنم ناك وأ } هملظ ىلع ةنوعملاو

 يبأ خيشلا نعرثألا يف ءاج ام حيرص نم ههبشأ ام سايق ىلع رظنلا حيحص

 نم هجرخأ ام دعب هقرس هنأ ملعي ابارج لجر ىلع عفر نميف ،هريغو ديعس
 اذه لمح ىلع ةناعالا نم دشأب روثلا يف رمألا سيل ذإ 5 هنايض يف راصو هعضوم

 يف همدقت نمع هدجو ام هللا همحر خيشلا اذه رسف دقلو © نايضلا ىنعم يف بارجلا

 هتزيرغ ةدحو هراونأ ةدش حصأو هملع غلبأ ام هرد هللاو نسحاف ةلأسملا اذه

 هلل دمحلاو اريخ هتينو ملعلا نم سانلل رهظأ ام ىلع هللا هازج هتريصب ءافصو
 . ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو ،اريثك كلذ ىلع
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 : بوصغم ءىش ف ةعامح نيب حلصأ لجر : ةلأسم

 مهنيب حلصاف بوصغم ءىش يف ةنتف مهنيب عقت داكت اموق لجر ىقل اذإو

 دحاو لك ذخأي نأ ىلع مهنيب حلصأ وأ لدع ريغ مكاح دنع هيف اومكاحتي نأ

 ؟همزلي اذام امولعم ائيش مهنم

 يف رجألا هلو ،زئاجف مهنب ةنتفلا فكي نأ لجرلا اذه ردق اذإ : لاق

 زوجي الف كلذ نم ائيش مهنم لك ذخأو بوصغملا مسقي مهرمأي نأ امأو رجألا
 نم ءىشل هعم فالتا عقي مل اذإ يل نيبي الف ناضلا امأو زئاج ريغ حلص هنأل

 نكي مل اذإ امأو ، كلذ يف اعاطم ناكو . هبابرأل افراع ناكو كلذ ببسب لكذ

 . كلذ نم بوتيو هنم ةمالسلا هل وجراف اعاطم

 : حلصلا اذه يف سيمخ نب دعاج خيشلا يأر

 اومكاحتي نأ مهرمأ حلصلا اذه يف ناك نإ : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 نأ ردقأ مل هملظ ىلع مهف ةنوعملا الو ،هفالتإ هب دري ملو ،لدع ريغ مكاح ىلإ هيف

 نمم نوكي ىتح اذه ىلع هيلع نايضلا موزل نم سفن يف هنأل ةبوتلا ريغ همزلأ
 ببسب هيلإ اومكاحتي نأ مهرمأ يذلا مكاحلا دي ىلع هفلت هعم حصيو عاطي

 نأ عضوملا اذه يف وجرأل ينإف هنماي الو هلثم ىلع هفاخي نم لاحب وهو ،هرمأ
 .رثألا هلدع يف سمتلأو رظنلا هيف عجارأ ينكلو ،نمضي

 هدارم ناكو ةمكاحملاب فلت اذإ ناضلا نم ملسي ال نآلا هيف يدنع يذلاو

 نم لدع مكاح يدنع ناك ولو كلذكف ملعي هب وهو كلانه هباهذ نم كلذ

 هعزن هب لوصولا يف ءاجر الو مكاحلا عم هيف رمألا نم ةحضاو ريغ ىلع نيملسملا

 . ةدسافلا ةدارالا هذهو ىنعملا ىلع ناكو هل دصق الو مهيديأ نم
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 : يضاقلا دي ىلع هلهأ ىلإ مهيديأ نم هعزن هدارم ناك اذإ : ةلأسم

 ساب الف يضاقلا دي ىلع هلهأ يل مهيديأ نم ةعزن هدارم ناك نإو : لاق

 ءاجرلل ةبجوملا بابسألا نم كلانه نوكي ايب هيلإ لوصولا لمتحي امم ناك اذإ هيلع
 . عىش هنايض نم همزلي هنإ لوقأ الف ءعىشل ةدارإ ريغ ىلع ناك نإو .كلذ يف

 : داسف ةين ريغل وأ ظفحلا ىنعمل حلصلاب مهرمأ : ةلأسم

 ىنعمل ائيش مهنم دحاو لك ذخأي نأ مهرمأ هحلص يف ناك نإو :لاق

 داسف الف هعيزوت كردي امم ناك اذإ هيلعو ءعىش الف هيف داسف ةين ريغل وأ هظفح

 ىلإ هدرو هظفح مهنم عيمجلا ىلع مزال هل مهذخأ ىلع هنأل عايض الو صقن الو

 . هلهأ

 : ملظلا ىلع مهف ةنوعملاو هفالتإ حلصلاب هدارم ناك اذإ : ةلأسم

 الو } ةبوتلا هيلعف هملظ ىلع مه ةنوعملاو هفالتإ دعب هدارم ناك اذإو :لاق
 نماض هنأ ىلع لدي ام رثألا يفو ءاعاطم ناك اذإ ناضلا نم هؤربأ نأ ردقأ

 يفف عاطم ريغ ناك نإو ،هنايض نم ضقنلا ىلع مزلي اييفو ، هعايض يف كلذكو
 لوقلا نم فالتخا هيف عضوملا اذه يف هعسي ال ايب هرمأل هيلع نايضلا موزل

 : يأرلاب

 .اهنم دبالف ةبوتلا امأو هيلع نايض ال :لوقو نمضي :لوق

 : مهنيب بوصغملا ةمسق ىلوت اذإ : ةلأسم
 عم ءازج مهنم دحاو لك ىطعاف هسفنب مهنيب اييف ةمسق ىلوت نإو : لاق

 هنايضبو كيرش مئالا يفو نيعم مهف وهف ةدساف ةدارإو لطاب دصق ىلع هب هملع
 نيدي امل كاهتنالا ليبس ىلع اذه لثمب بوصغملا يف لخد نم نأل “نيمق

 هلهأ ىلإ هدري نأ همزل صالخلا دارأ نإف لاح ىلع نماض هلوهف هميرجحتب
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 نإ ، عيمجلا هيلع ناك ةميقلا وأ لثملا ىلإ هنايض يف رمألا عجرو هيلع ردقي مل نإو

 لك ىلعو 0 ىقب ام هلهأل هيلع نوكيف مهدحأ وأ مهمزلام اودأ ءاكرشلا نكي ل

 { هلك هنايص ءىشلا اذه بصغ يف ةكرشلا ىلع نيلخادلا موقلا ءالؤه نم دحاو

 . كلذ نم هطسق الإ هيلع سيل ليقو

 : بصغ امل لحتسملا بصاغلا : ةلأسم

 ىلاعت هللا ىلإ بات مث كلذ نم هبكترا ال لحتسملا مهيف ناك نإو :لاق

 مرحملاو وهف بتي ملامو ،هدري هنإف هدي يف ايقاب ناك ام الإ كلذ ريغ هيلع نكي مل هنم

 .ادبأ هيف ايهنب قرف ال ءاوس نايضلا ىنعم يف

 : هظفح ىلع ةنوعملل بوصغملا ةمسق : ةلأسم

 ىلع ناك اذإ ،هيف دساف ريغ همسقل مهنم هضبق يف هدارم ناك نإو :لاق
 امزال هنايض راص نأ دعب ءعىشل دصق ريغ ىلعوأ هظفح ىلع مهل ةنوعملا دصق

 نم لوق ىلع ينرضح اميف هيلع هتوبثو هموزل هنايض يف جرخي نأ هبشي هنأكف ،مهه

 نم هيلعوه ايب هملع عم هدي نم هضبقو ،هيلإ هملس نم ىلإ هدري نأ هل زيجي ال
 ىنعم ىلعال ةنامألا يف هدرزاجأ نم لوق ىلعو ، هلهأ نم هل بصغلا
 هل هضبق ىلع جرخ اذإ هدايق ىلع نايضلا نم ةمالسلا هلوجراف قاقحتسالا

 دعب هيلإ هدر هلزوجي ال هنأب لوقلا نم رثكألا وه لوألاو .هدي يف كلذ ىنعمب

 نم هلكو ملعلا لهأ ضعبل لوق ىلع الإ هدعب وأ هل ضبقلا لبق هيف هرمأب ةفرعملا

 هنأ هعم حص نأ دعب اذه ىلع هيلإ هملس نم ىلإ هدر يف قرف الو نيملسملا لوق
 هدر يف الو { هيف ءاكرشلا نم ةعامج نموأ هل دحاو نم هميلستب نوكي نأ نيب هريغل

 هعفد نم ريغل هنم ائيش وأ هملس نإو ،اضرلاب نيقرفتمو ةلمج اونوكي نأ نيب مهيلا
 كلذك هملس ام نايض نم اذه ىلع هئربأ مل هل عفدلا يف ةكرش هل ناكوأ هيلإ

 هيلع هارأ ينأل كلذك هملس ام هنايض ىلع لدي ام اذه يفو . كلانه هيلع هارأ ينأل
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 نم ائيش مهنم دحاو لك ىطعاف همسق نإ هنايض ىلع لدي ام اذه يفو .كلانه

 ريغ نم ههبشأ اموأ لوقب مهيديأ يف همسق نإو ‘لاح ىلع مهنم هل ضبق ريغ

 ىلإ هضبق ىلع هظفح يف جاتحي امم هلهأ نم هبصغ ىلع لصألا يفوهو .هل ضبق
 .زارحإ

 : نمألا عضوم ىلإ هلقنل بوصخغلملا ضبق : ةلأسم

 ىلإ اهيف هيلع فوخلا عضاوم نم لقن ىلإ هزارحال هضبق يفو :لاق
 رمألا نم ىنعملا يف جرحي هارأ ال نايضلا يف ينأكف 3 لقني امم هنأل نمألا عضاوم

 . هريغو عاطملا نم ىضم ايف هيف لوقلا ىضم دقو

 هناكم يف هكرت ناكو هظفح ىنعمل لقن ىلإ هزارحإ يف جاتحي ال امم ناك نإو

 ديلا عفرو هل كرتلا نم ناك ام ببسب هلهأ ىلع هباهذل الو . هعايضل بجوم ريغ

 وأ هلهأل مادعالاب هنم ي ربتلا ىلإ الإ جاتحيال هنم صالخلا ناكو لاح ىلع هنم

 هب رمألل الو ۔ءال ؤه نيب همسقل رصبأ الف هعضوم يف هكرتب مهماقم هيف موقي نم
 هقحلي ام نايض يف نوكي نأ عاطملا ىلع فاخأو .هدصق يف ىنعم هظفح ىنعمل

 سيل مهل هب رمأل ا وأ همسق يف هلوخد ببسب داسفلا وأ صقنلا وأ عايضل ا نم

 .املاس

 عاطم ريغ ناك نم ههبشأ اموأ رمألاب اذه ىلع فالتخالا قحلي نزو

 مهل ةنوعملا تابثإ نع جرخي ال هنأ هيف يل عقي هنأل . ةينل ال لاح ىلع هلعف ىلعو

 ىري ال نم لوق ىلع الإ هل ىنعم ال ذإ زوجي ال عىش كلذ ناك اذإ ملظ ىلع
 نموأ .هلهأ غلبي ىتح هنايض ىنعمل هظفح هل مهدحاو هيف مهلوخد ىلع مهيلع

 هللا ىلإ ىعجرلا نوك ءالؤه نم ملعي وأ كرتلاب مالعالا ةجح مهماقم هيف موقي

 ىنعمب مهنيب همسق يف هجو كلانه هل نوكي نأ ىسعف ،هل مكحلا رهاظ يف ىلاعت
 . هيف ةرضم الب هيلع افوخ صالخلا ىتح هظفح
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 : أطخأ دقف اهدر مث اهذخأف ةيطع ىطعأ نم : ةلأسم

 هيطعم ىلع هدر نح دعب مث هذخأو ائيش ىطعأ نرمو : ل ق ىحبصل ١

 } ىطعأ امل اراقحتساو اصاقنتساو افافختساو يطعلملاب انواهت اذه نوكي نأ فاخأف

 ءوسأو ةمئأل دشأ وهف نم ؤمب كلذ لعف ناك نإو ، ريصقتلاو مثالا هيلع فاخأو

 . ملعأ هللاو . هلاحب

 : اهعاجرإ هنكميأ اهيلع فاخو ةنامأ ضبق نم : ةلأسم

 وأ دجسمل بايغألا نم ءعىشل ةقث ريغ دحأ نم ةنامأ ضبقي يذلا يفو هنمو

 .اهظفح ىلع ردق امو اهنم صلختي نأ دارأو رضاح ريغ ناسنال وأ جلف

 وأ ةقث ناك اهايإ هضبق نمل اهدري نأ هلزوبجأ اهايإ هيفكيل ةقث اهضبقي نأ بحأو

 ريغ هنأل اهايإ هضبق نمل اهعوجر بجي مل نإو ،اهنم هصيلخت يف ةليحلا امو ؟ةقث ريغ
 ؟هنم اهضبقي نم رمأي وأ ،اهضبق مامالا مزليأ ةقث

 نم الدع ضوبقملا ناك نإرثألا يف ءاج ام بسح ىلع لوقأ :لاق
 ام در زاوج يفف . كلذك كلذ نكي ل نإو ،هيلإ هنم ضوبقملا در زاج نيملسملا

 . ةرورض نم الإ الدع نكي مل اذإ هيلع دري الأ ينبجعيو فالتخا هنم ضبق

 دنع هدر هل ناك دعتسم صل دي نم ائيش ذخأ نم ليق ايك يضاقلا مدع ةرورضلاو

 اذإ لدعلا لهأ نيملسملا ماكح نم مكاح ىلإ دري نأ حيحصلا هجولاو { ةجاحلا

 فالتخا هضبق امم هتءارب ىفف نيملسملا لودع نم الدع اهضبق نإو نكمأ

 .انسح اذه ناك هيلإ هنم صلختي نم دجي نأ ىلإ هدي يف اهظفح نكمأ نإ امأو
 كلذكو الصفنم ءاشي نأ الإ اهضبق مامالا مزلي الو ،هراكملاب ةفوفحم ةرخالا ةرابتو

 . ملعأ هللاو . هماكح

 : هيلع نايض الف هتيحض نم هتنامأ تقرس اذإ ةيدابلا نكاس : ةلأسم
 ثيح هتنامأ عضو اذإ ةيدابلا يف هلزنم نم هتنامأ تقرس اذإ يدابلاو هنمو
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 :لوقأو ءانماض هارأ الف اهفالتإ نايض بجوي ام هنم نكي ملو .هلام عضي

 نمثملاو نمثلاك اهل ازرح نوكي ال ام اهنمو اهل ازرح هتميخ نوكي ام اهنم تانامألا
 . ملعأ هللاو . نداعملا نم

 : مه هميلست هدجي نم ىلعو }مهف رحبلا يف نو رسكنملا هكرتي ام : ةلأسم
 هجو هيف له ،هلمح نع ةبلغلا دح ىلع رحبلا يف نورسكنملا هكرتي ام هنمو

 ؟لالح هنأ

 نمؤملا نأل هملسي نأ هيلع هصالخ ىلع ردق نمو مهل همكح :لاق

 وأ كيخأل وأ كل يه :اهلهأ اهكرت يتلا ةاشلا يف ليق ايك ،هيخأ لام ظفح همزلي

 . ملعأ هللاو . بئذلل

 : منغلا ةلاض :: ةلأسم

 ليق دقف اهبحاص اهيلع ردقي ال دحب تراص اذإ منغلا ةلاض امأو هنمو

 .ةجح الإ اهذخأ هل سيلو . كلذزوجع ال ليقو  اهلكأ لحو اهذخأ ةحابإب

 . ملع أ هللاو

 : ةيراعلاو ةحنملا مساو هريغو بازيملا ةحنم يف عوجرلا : ةلأسم

 ضرألا بر نم هحنمي هريغ ضرأ يف حرطي هتيب يف ابازيم بكر نمو هنمو
 ةحنملا مسا نيب قرفلا امو ؟ال مأ كلذ هلأ هبازيم ةلازإو هتحنم يف هيلع عوجرلا

 ؟امهانعمو ةيراعلاو

 هتثرول سيل كلذكو ،“بازيملا بهذي نأ الإ ريعملل عوجر ال :لاق

 يهنت ةي اغ ةيراعلل نكت ل ١ ذإ 3 . عوجرل ١ هتثرولو ريعملل : لاق نم ل اقو . عوجر

 هلأس هحنمتساو ، ةيطعلا ةحنملا اينإو ث ةيراعلاو ةحنملا نيب قرفلا ملعأ الو ؤاهيلإ

 . براقتم يدنع جرحي امم ىنعملا لعلو 6 ريعتسا ام عفانم ةحابإ ةيراعلاو ٠ اهايإ

 . ملع أ هللاو
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 : رخال لجر ىلع ةقرو نيمألا ميلست زاوج مدعو زاوج : ةلأسم

 نيمألا نم ديري هل بوتكلا لاقو رخال لجر بتك اذإو :لاق ناديبع نبا
 ىضر هل بوتكملل ةقرولا ملسي نأ نيمألا ىلع بجأ ،يلاولا عم اكشو . ةقرولا

 ؟هرك مأ هيلع بوتكملا

 ملسي نيمالا نإ :لوق فالتخا كلذ يفف ايح هيلع يذلا ناك نإ :لاق

 ينبجعي يذلاو قحلا هل نم ىلإ اهملسي نأ دارأ نإو ،اهايإ هنمأ نم ىلإ ةقرولا

 هيلع يذلا تام نإو ،هنمأ نم ىلإ ةقرولا ملسيو اعيمج امهرضحي نأ لوقلا نم

 . ملعأ هللاو . قحلا هل نم ىلإ ةقرولا ملسي نيمألا نإف قحلا

 : باحصألو يلاولل مكاحلا ةيطع : ةلأسم

 ضعب ىلإ رفاس مكاح وأ لاو لجر يفو :لاق ملاس نب بيبح خيشلا
 اذكو اذك :لاقف }هباحصأ نع هلأسو همركأو 5 ةالولا نم دحأ ىلإ لزنو ،ىرقلا

 زرألا نم هباحصأو انالف اوطعا نأ ،يلاولا مهل رمأو .اذكواذك باودلاو .الجر
 يف ناكو ، لجرلا اذهل يلاولا نم اماركإ هريغو رمتلاو اذك مهاردلا نمو ،اذكو اذك

 دعب هل مهاردلاو دازلا نم لضف ام ذخأي نأ لجرلا اذهل له .ةريثك ةلضف كلذ

 ؟عرش هباحصألو هل مأ مهعوجر

 عرش يهف هباحصالو هل اهنأ ىلع ةيطعلا يطعملا كلذ ضبق نإ :لاق

 امم نوجاتحت امل اذه هل ليقوأ .اهنم هباحصأ يطعي نأ ىلع ضبق نإو 0 مهنيب

 امو ۔وه هل هنأ ىلع ةنانئمطالا يف يطعملا اذه ناك نإو ،هذخأ هلزئاجف لضف
 . ملعأ هللاو .هذخأ هل زئاجف ،هريغ وأ داز نم هباحصأ ىطعأ هنم ءاش

 : ةدئاز اهدجوف نيلجر نم مهارد ىفوتسا لجر : ةلأسم

 مث دارفنالا ىلع ةمولعم مهارد نيلجر نم ىفوتسا لجر يفو :ناديبع نبا
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 لك اهاعدا ةدايزلاب اهملعأ ايلف .هدنع نم اهيف طلخ نكي ملو .ةدئاز اهدجو

 ؟كلذ مكح فيك هبحاص نود هل اهنأ دحاو

 ناذه اهيف قفتا نإف ةطقللا ةلزنمب نوكت هدنع ةدايزلا هذه نإ : لاق

 هللاو .اقفتي نأ ىلإ ةفوقوم يهف اقفتي مل نإو 5ايهيلإ اهعفد ءىش ىلع نالجرلا
 . ملعأ

 : قادصلا نم اهتيطع يف اهعوجرو ةجوزلا ةلأسم
 مأ كلذ اهلأ ةعجرلا تدارأو ،}هتطعاف اهقادص هتجوز نم بلط نمو هنمو

 ؟هللا دنع املاس نوكيأ اهجوز هتطعأ اميف عجرت ملو تكله نإو ؟ال

 نأ الإ ،هلزئاج هنأ لوقلارثكأف تكله نأ ىلإ هيلع عجرت مل اذإ :لاق

 اهلف ةايحلا يف هيلع تعجر اذإ امأو ةيطعلا دز هيلع هيلعف ةيقتلا دح يف نوكي
 . ملعأ هللاو . ةعجرلا

 : ةطقللا تامالع نم : ةلأسم

 ؟ةطقللا عفدت مكب : دادم نب دحأ نع

 الإ ىزجت ال ليقو .ثالثب ليقو ،نيتنثاب ليقو ةدحاوب ليق دق :لاق

 عم ةمالعب تأي مل ولو ، هيلإ اهميلست زوجيف اهاعدا اذإ ليقو لدع يدهاشب
 . ملعأ هللاو . بلقلا ةنانئمطا

 : اهف ضرعت نم صالخو منغلاو لبالا ةلاض : ةلأسم

 ؟هصالخ فيك منغلا وأ لبالا ةلاضل ضرعت نمو

 اهقلطأ اذإ ،اهعايضب ملع اذإ ناضلا يف فالتخالا ءاج كلذ يف :لاق

 ولو } ةصالخ كلذو اهناكم ىلإ اهدرب دهشي نأ هل عسو ضعبف ،اه هضبق دعب

 منغلا ةلاض امأو لبالا ةلاض يف كلذو لوقلا اذه يف هيلع الف دعب نم تعاض

 رثكأ يف عيضت اهكرتي الف اهظفح ىلع ردقيوهو ةلاض اهدجو نإ اهظفح هيلعف

_ ٢١٩١



 { ةطقل يهف ابر اهل دجي مل اذإو ،اهضبق دعب اهقلظي الف اهضبق دق وأ لوقلا
 هللاو . ءارقفلا نم هريغ نم اهس ىلوألا وه وأ ٠ اريقف ناك اذإ اهس عافتنالا هل عساوو

 . ملعأ

 :اهنع هعوجرو هتجوز لجرلا ةيطع : ةلأسم
 له .هتزرحأو هتلبقف الام هتجوز ىطعأ لجر يف :ديعس نب سيمخ خيشلا

 ؟عوجرلا وأ ةلاهجلاب هيف ريغلا هل

 زاوج يف فالتخالا نم مدعي الف هدودحيبو لاملاب الهاج ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةلاهجلاب ريغلا

 : ةيطعلا نع اهعوجرو . اهدالوأ ةأرملا ةيطع : ةلأسم

 ز بأ مه هزرحي ملو ايلحو الام اهدالوأ تطعأ اذإ ةأرملاو : سيمخ نب رصان

 . مهغولب لبق اهتيطع يف تعجرو
 . ةعجر امل ملعأ ال : لاق

 لوقلا رثكأ ىلع ةتباث مهمأ لبق نم دالوالل ةيطعلا :ديعس خيشلا لاق

 رثكأ ىلع هريغلوأ هل ناك ءىشب سيل يبصلا زارحإو ٠ اوزرحم ملو عوجر ام سيلو

 . ملعأ هللاو .هيبأ نذإب نوكي نأ الإ لوقلا

 : تفلت مث طقتلملا اهفرعي ل مهارد اهيف ةقرخ :: ةلأسم

 يهو } ةطقللا طقل يذلا يفو :يحنملا ىلع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا
 ؟هدنع نم تفلت مث ،اهفرعي ملو & مهارد اهيف ةقرخ

 مهنمو روجأم مهنمف : ةثالث طاقللا نأ انباحصأ راثآ نم هظفحن يذلا
 اهعفدو ةطقللا ذخأ يذلا وهف روجأملا امأف .روزوم نماض مهنمو } نماض

۔ .٢٢



 يف رثألا فصو اك اهفرعو ةينلا هذه ىلع اهذخأ اذإف . ملسملا هيخأل اباستحا

 هتينو ، نوملسملا هب رمأ ام ثيح نمآ عضوم ي اهكرتو .دحأ اهفرعي ملو .اهفيرعت

 روجأموهو ،هيلع نايض الف تقرس مث ةطقللا يف نوملسملا رمأ ام اهب لثتمي نأ

 . ةمدقتملا هتين ىلع

 لعفو وهسلا ليبس ىلع اهعفرو اهطقل يذلا وهف مثإ ريغ نم نماضلا امأو
 نم نايضلا هيلع اذهف هدنع نم تفلت مث ظفحو فيرعت نم نوملسملا رمأ ايك اهب

 . مثإ ريغ

 ملظلا ليبس ىلع ةطقللا ذخأ يذلاوهف ،موثأملا نماضلا امأو

 .انباحصأ راثا نم هتظفح ام اذهف ،اهايإ هطعي مل اهبحاص هءاج ولو { ماشتغالاو

 هنأ لجأ نم هسفن ىلع طاحتسا نإو هسفن مكاحيو ، طقل موي هتين فرعي لئاسلاو

 . ملعأ هللاو . فيرعتلا يف رصق دق هنأل كلذ ينبجعيف اهفرعي مل

 : بلطم ريغ وأ بلطمب اهجوز ةأرمل ا ةيطع :: ةلأسم

 اهاموأ اهقادص اهجوز ةأرملا ةيطع يف سيمخ نب ملاس خيشلا ظفح نم

 .بلطم ريغ وأ بلطمب
 . ملعأ هللاو . ةيقت نكت ملام بلطمب ولو قادصلا هل :لاقف

 ': اهبحاص نذإ ريغب هريغ اهراعأف ةيراع راعتسا لجر : ةلأسم

 ريغب رخآ الجر اهراعأف لجر نم ةيراع لجر راعتسا اذإو : ناديبع نبا

 ؟ايهنم نم ىلع نايضلا نوكيأ اهبحاص نذإ

 .اهايإ هراعأ يذلل تسيل ةيراعلا نأ املاع يناثلا ريعتسملا ناك نإ :لاق

 اذإ هراعأ نم ىلع نايضلاو هيلع نايض الف املاع نكي مل نإو ناضلا هيلعف

 . ملعأ هللاو . فلت

٢٢١



 : انيفد اهيف دجو ضرأ يف لمعي ريجأ :ةلأسم

 اهيلع رجأ تاوم ريغ وأ ،تاوم ضرأ هل نميفو : سيمخ نب رصان خيشلا
 ؟همكح نمل ايمالسإ وأ ايلهاج اهيف انطاب انيفد ريجألا دجوف ،اهلطنيل الجر

 ] ضرألا برل هنإ : لوقو .هدجو نمل يهف ايلهاج ناك نإ : لوق : لاق

 ٠ هيلع هرجأتسي . ناك نإو هل رجأتسمللوهنف هجارخال هرجأتسا ناك نإ : لوقو

 يف ناك هدجو نمل هنإ :لوقو .هدجو نملوهف كلذ ريغ ال هل لطنيل هرجأتسا اينإو

 وهف ةبوبرم تناك نإ :لوقو ،ةيوبرم ريغوأ ةبوبرم تاوم ريغ وأ ،تاوم ضرأ
 .هدحو نمل وهف ةبوبرم ريغ تناك نإو ،اهسرل

 ناك نإو سمخلا هيف بجي اميف ةمينغلا لثم سمخلا لاوقألا هذه لك يفو

 . حابم عضوم يف دجو ١ ذإ ةطقللا ةلزنمب ناك اره اظ

 هنإ :لوقو . عضوملا كلذ نكس نم رخال هنإ :لوقف ڵايمالسإ ناك نإو

 مل نإو ،اهذخأ هلف اريقف اهل طقاللا ناك نإ :لوق ةطقللا يفو ، ةطقللا ةلزنبم

 ةفوقوم اهنا :لوقو .ةلودلا زع يف لعجت اهنإ :لوقو ،ءارقفلا يف اهقرف اريقف نكي
 . ملعأ هللاو .امه ضرعتي ال ةيرشح

 : كلاملا كلم نم جرخأ اييف عوجرلا : ةلأسم

 ربلا باوبأ نم عىشل هكلم نم هجرخأ ايف ةعجرلا امأو : هللا دبع وبأ
 هل ةعجر ال لوقو زارحالا هل نمم زارحالا لبق هيف عجري نأ هلعأ اييف هل :لوقف
 . ملعأ هللاو . مهيلع زارحإ ال ءال ؤهو

 : مسقي ال ايب ةيصولا :ةلأسم
 نم اهريغوأ ةرزنخ دحأ هدنع عفر نميف :يرفافلا نانس نب فلخ

 . نيغلابو اماتيأ كرتو ،كلذ هدنع عفرو تامو ، مسقني ال امم نيمامألا

٢٢٢



 مهاسك وأ ىماتيلا معطأو ، مهبيصن نيغلابلا ىطعأو كلذ عاب نإ :لاق

 ماقيو ، نوغلابلا لكوي نأ الإ زوجي ال لوقو .هيزبيو كلذ زوجي :لوقف ، مهتصح
 . ملعأ هللاو . كلذ عيب ف ليكو ماتيالل

 : هدنع تجتنو ةاش قرس نم :ةلأسم

 .هدنع تحتانتو ةاش دحأ قرس اذإو :دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا

 اهب رجتأو . مهارد قرس اذإ كلذكو ،قراسلل مأ هاشلا هل نمل جاتنلا نوكيأ

 ؟اهنم نمل حبرلا نوكيأ ،حبرف

 صالخلا هيلعو ،اهبرل تجحتانتامو يهف ©نيعلا مئاق اهجاتن ناك نإف :لاق
 يف نأ وجراف كلذل هنم فالتإ ريغ نم تومب اهبحتاتن فلت نإو ؤاهبرل كلذ نم
 ، اهقرس مهارد نم حبر نم امأو . نورخآ همزلي ملو © ضعب همزلأف .افالتخا كلذ

 .هنم ةقورسملا اهبرل اهيف حبر امو يهف ةدحاو ةقفص اهب ى رتشا ناك نإ :ليق دقف
 ام در هيلعو ،هل حبرلا نإ اولاق دقف إاهنم هيلع ام ملسو }هتمذ ىلع ى رتشا نإو
 . ملعأ هللاو . هقرس نم ىلع قرس

 : كلاهلا دنع تناك اذإ تانامألا ىلمازلا : ةلأسم
 ملو كلاملا دنع اهنإ مكحلا يف حص دق نيمامألا هذه تناك نإف :يلمازلا

 كلذ يفف هدي يف يذلا لاملا يف ةيقاب يه وأ هدنع نم تبهذ اهنأ كلذ دعب ردي

 يه :لوقو ،هيف ةيقاب اهنأ حصي ىتح 0 كلاهلا لام يف اهب مكحي مل :لوق :نالوق

 نم اهنمضي ال افلت هدنع نم تفلت اهنأ حصي ىتح كلاهلا لام يف اهب موكحم

 اهنايض نوكي :لوقف .ليواقأ ةثالث ىلع لوقلا اذه باحصأ فلتخاو .هبلق

 اهنإ لوقلا ضعب يف لعلو .هنيد لثم اهنإ :لاق نم لاقو ،هنيد لبق كلاهلا ىلع
 . هنيد لدعب

٢٢٢



 هل اينإو بكرملا يف ءاج يذلا لاملا يف اهنأ تانامألا هذه تحص اذإ امأو

 مهنيب مسقي نأ ينبجعيف ،اذكو اذك لاملا يف هل دحأ لك نأ حصو إاهعم ظولخ

 . هطسقب دحاو لك لاملا اذه

 ال ةحصب وأ ، يعدملا لوقب الإ كلاهلا ىلع تانامألا هذه حصت مل نإو

 دي يف دجو اذإ ةثرولل لاملا مكحلا يفف ،هب مكحي ال باتك لثم مكحلا يف زوحت

 ملعي ام هنأ ركنأ اذإ لاملا هدي يف يذلا نيمي ةنامألل يعدملا دارأ نإو ى مهكلاه

 نإو ، مكحلا يف نيميلا هيلع هلف كلاهلل لاملا ملعي هنأ وأ ،اقح هيف يعدملا اذهل

 الإ ةثرولل هلك هصيلخت هل زجي مل ةنامأ هيف يعدملا اذهل نأ لاملا هدي يف يذلا ملغ

 . ملعأ هللاو . لجرلا اذه ةنامأ نم صالخلا دعب

 : كلذ فرعي ال لجرل اهعاب مث ةعلس بصتغا : ةلأسم

 حص نامز دعب مث اهنمث ملسو لجر نم ةعلس ى رتشا نميف : ىحبصلا

 ام ، ي رتشملا مهفرعي مل موق نم اهبصتغا دق ةعلسلا هذهل عئابلا نأ يرتشملا عم

 ؟اهيف هصالخ هجو

 ىلإ اهميلست زاوج يفو .هل تحص ل ةعلسلاو ] لطاب عيبلا اذه نإ :لاق

 ىلإ هملس يذلا نمثلا هلو ٠ 7 ي رتشملا اذه ملعي ل اذإ ©٥ففالتحخا بصاغلا

 . كلذ حص اذإ هيلع هب هل موكحم بصاغلا اذه

 وأ .اهيف رمألا هعم حصي نأ لبق ةعلسلا هذه نم ائيش لكأ نإو : تلق

 نم صالخلا بلطيو ،اهيف لثملا لذبي نأ هعسي له ،هباصتغا هعم حص نأ دعب

 ؟لكأ ام نمث همزلي مأ قحلا هجو ىلع لكلا

 فلتخا نإ هنمث وأ اهنم لكأ ام لثم هيلعو . قبطي الام فلكي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . بصغلا هعم حص ام دعب هلكأ ناك نإ ةيوتلا هيلعو ،لغملا

٢٢٤



 : هز رح ملو ائيش ىطعأ نم : ةلأسم

 هايإ هاطعأ يذلل هب رقأو .هزرحي ملو ائيش ىطعأ نمو :دادم نب دمحأ خيشلا

 ؟كلذ تبئثيأ هريغل وأ

 نم درلاب الإ يطعملا ىلإ لقتنت ال ةيطعلاو .ائيش هيف ظفحأ ال :لاق

 .زارحالا ناقم موقي اهب رارقالا نأ وجراف ، يطعملا ريغل اهب رقأ نإ امأو 0 يطعملا
 . ملعأ هللاو

 : هوذخأ نمل لاملا كلذ لحي له هلامو .هسفن ةيدف الام عفد : ةلأسم
 الإ دعب اهلخدي مل هدلب ىلإ رفاس نميفو :دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا

 فوخوأ ءايح مهيطعيف مهاردلا نم ءعىش ميلستب هباحصأ هبلاطيف .ةرملا كلت
 تالوكأملا نم اهب ي رتشي ام وأ © مهاردلا هذه لحتأ ، هسفن هبيطيوأ هيذ ؤي مالك
 ؟ال مأ اهلك هوجولا ىلع

 كلذ يف هلو ٠ هلامو هضرع نح ةيقت هلام ملسي نأ ءرملل نإ ليق لق : لاق

 . هسفنل ةمالس وأ,هتاضرمل ابلط هلل كلذ يف ةينلا صلخأ نإ رجألا

 هل بيطي الف هرش ءاقتاو .همالك فوخ هل هذخأ ناك اذإ كلذل ذخألا امأو

 مهل هميلست ناك نإو هرش ءاقتإب لكأي نم سانلا رش نإ ليق دقو ،كلذ يدنع

 . هنم ذوخاملاو ذخألا ةين كلذ يف تصلخ اذإ كلذب ساب الف مهسفنأ ةبيطب كلذ

 فوفص نم اودارأو اوعاش اميف هوفرصي نأ مهلف هنوقحتسي هجوب كلذ مهل راص اذإف
 ام ىلع كلذ نوكيف اطرش مهيلع طرشيوأ ادح كلذ يف مهل دحي ملام تالوكأملا

 اندنع كلذ زوجي الف رايقلاو ةرطاخملا هجو ىلع مهنم كلذ ناك نإو 0 مهرمأي

 . ملعأ هللاو .لهجلا لهأو ءاهفسلا عينص نم وهو
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 : هريغل اهنأب ةنامألا عفاد رارقإ : ةلأسم
 وأ عفدلا لبق هريغل اهنأ ةنامألا عفاد رقأ اذإو :ديعس نب سيمخ خيشلا

 ؟اوتام وأ اهب هل رقملا وأ هل ةعوفدملا وأ عفادلا ييح اهمكح نمل هدعب

 هتثرووأ هب هل رقملل اهملس ءاش نإ كلذ يف رقملاف عفادلا تام اذإ : لاق

 . ملعأ هلللاو . اهم هرارقإب هيلع ادهاش نوكيو

 وأ ةيطع ايبص اهل ادلو تطعأ ةأرما يف : ناييلس نب رصان خيشلا :ةلأسم

 هتثرول نوكتو ةلخنلا هذه هل تبثتأ هغولب لبق اذه اهنبا تام مث اهل الحن هتلحن

 دعب ةيطعلا هذه يف عوجر ةأرملل لهو .دحأ هل اهزرحي مل وأ هوبأ هل اهزرحأ اعيمج

 ؟نكي مل وأ تباث ظفلب ناك اهنبا توم

 هوبأ هل هزرحأ اذإ :لوقو : يبصلل يبصلا مأ نم ةيطعلاو لحنلا نإ :لاق

 .دلاولل دلولا لام :لاق نم لوق ىلع تباث كلذف

 كلذ يفو .هل هزارحإ تبثي الف ةصاخ هل هلام :لوقي نم لوق ىلعو

 ال يبصلل لحنلاو ةيطعلا نأ :لوقلا رثكأو ى يطعملا نم ةيطعلا يف عوجرلا

 عوجرلا امأو . مهدحأ وأ هنم ءايلوألا برقأ هل هزرحأ اذإ :لوق كلذ يفو .تبثي

 . ملعأ هللاو . هئيق يف عجارلاك هتبه يف عجارلا :ليق ايك ،هوركمف ةبهلا يف

 : كلذب ةباتكلا هيلعأ هب عفتني امم ائيش راعتسا نم : ةلأسم

 نأ هيلعأ ،هنم خسني وأ هأرقيل لجر نم اباتك دحأ راعتسا اذإ : يلمازلا

 هنيب اميف هرمأب هريغ هيلع هبتكيوأ هسفنب هبتكي نالفل باتكلا اذه نأ بتكي

 ىلعزئاج ريغوأ ازئاج هطخ ناك هبحاص ىلع هدريل هتين ناك اذإ " هللا نيبو

 كلذكو ؟هظفل فيك هيلع ناك نإو ؟ال مأ يفكيأ { ريعتسملا هرمأ نم وأ ريعتسملا

 نم بتكي وأ دهشي نأ هلعأ اضعب مهضعب نم سانلا عفني امم اثيش راعتسا اذإ

 ؟هنيح
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 ةباتكلا موزللاب ابجاو هيلع سيلف درلا ريعتسملا ةين تناك اذإ : لاق

 هنكمي مل اذإ هريغل هيلع ايب داهشالاو ةيصولا ءرملا ىلع بجي اينإو داهشالاو
 ىلإوأ برحلا ىلإ جورخلا دنعو ضرملا دنع هبابرأ ىلإ تقولا كلذ يف هميلست

 هتعمس ام ىلع بوجولا ةهج نم ال رذحلا ةهج نم ةحصلا يفو ،ديعبلا رفسلا
 . ملعأ هللاو .رثألا نم

 : ضرتقا ام در دعب تفلتو هتنامأ نم ضرتقا : ةلأسم

 نم هدر ام دعب تفلتو . هتنامأ نم ضرتقا نميفو : سيمخ نب رصان خيشلا

 ؟ال مأ نمضيأ {&«اهنم عييضت ريغ

 . ملعأ هللاو .اهنم ضرتقا ام الإ نمضي ال :لوقو .اهنمضي هنإ :لاق

 : نمت ألملا يصو ىلإ هتنامأ ملس : ةلأسم

 ءارقفلل هلايب ىصوأ دق لجرل ةنامأ هدنع نميفو : سيمخ نب دعاج خيشلا

 ىلإ ةنامألا نم هدنع ام ملسو .ةنايخلا هنم حصت مل بلقلا هب نئمطي يصو ىلع

 . كلذ نم أربيأ ، يصولا كلذ

 ىلع فالتخالا نم جراخ ريغ هنكلو ،نيمألا يف هزاوجب ليق دق :لاق

 . ملعأ هللاو . ةقث نكي ملام لاح

 : اتيم هدجو هيلإ لصو املف لجرل ةنامأ هعم لوسر : ةلأسم

 لجرل ةعتمألا نم ائيش لجر هدنع لسرأف ارفس دارأ لجر يفو هنمو

 فيك ىاتيم هدجو هل عاتملا هعم لوسرم يذلا اذه ىتأ نأ ايلف .هايإو وه لسارتي

 ؟هل لوسرملا ةثرول وأ لسرملل نوكيأ ؟عاتملا اذهب عنصي

 هنع هليزت ةجحب الإ هلسرأ نم ىلإ هعم لوسرملا ءىشلا مكح نإ :لاق
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 هل همكح يف هنإف ،هيلع عضوملا اذه يف هدريلف هلاح ىلع رهق الإو ،هريغ ىلإ
 ىتح .هدي يف ايب ىلوأ لكو ،كلذك نوكي ال فيكو ،هيلإ لوسرملا ةثرو ىلإ ال
 يذلا كلذل هنأب رقأ ناك نإف هدي نع هجرخي ال هنم هدوجوو هريغل هنأ حصي

 ىضم دقو ،الف الإو هلام هيلإ راص نملوأ .هدعب نم هتثرولو هلوهف هيلإ هلسرأ
 .كلذ يف لوقلا

 ةلاسرلا غلبي ملو 5 عاتملا هدنع لوسرملا رفاسملا اذه لصو اذإو : هل تلق

 5 يفوت ةلاسرلا هل لوسرملا لجرلا اذه نإ مث رذع ريغل وأ رذعل لاحلاب اهبحاص

 ؟ال مأ 3 ىلوألاو هذه يف قرف ايهنيب نوكيأ

 نيح هغالبا نع يناوتلا لجأل رصقملا مسا هقحلي نأ اهنيب ام قرف : يل لاق
 .كلذ يف هل نوكي رذع ريغب هيلإ لسرأ نم ىلإ ناكمالا

 لوسرلا دنع ىقب يذلا نوكيأ ءعىش ىقبو اهضعب غلب نإف : هل تلق
 ؟هل ةلوسرملا ةثرو ىلإ مأ لسرملا ىلإ اعوجرم

 ام لوقلا نم ىضم دقو ،هيلإ لوسرملا ىلإ ال هل لسرملا ىلإوهف :لاق
 يف هدي نم دعب جرخي ملامو هئازجأ عيمجل بجوم هلك يف هب مكحلا نأل .هلع لدي

 فيكف .هيلإ لوسرملا ةثرول ال هنإف هعم هلسرأ نم ىلإ هتافو دعب هدريلف هتايح
 نم ةنامألا يف زوجي ام ىلع الو .هنذإب الو هل نم رمأ نع ال مهل سيلام مهيلإ

 . كلذ

 تام ىتحرذع ريغلوأرذعل كلذ نع تيدامت نإ كلذكو : هل تلق

 ؟كلذ يف لوقلا فيك لسرملا

 يف هل زوجي الو . نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم لسرملا ةثرول يهف :لاق
 . ملعأ هللاو . مهلوق يف هيلإ اهلسرأ نم ىلإ هتوم دعب اهعفدي نأ نيملسملا لوق
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 : هدري نأ هل له ائيش دحأ نم ضبق نمو : ةلأسم

 هضبق دعب هريغل هب رقأ نأ دعب هيف هل له ائيش دحأ نم ضبق نميفو هنمو

 ةلزنم يف لاح ىلع نيحلا يف هعم نكي مل نإو 5 هيلإ هدري نأ هلبق نموأ هدي نم
 ؟هل وأ هيلع سيل وأ نيمألاو ةقثلا

 نمرهظأ لوألا ناك نإو . نيهجولا الك ف هزاوج يف فدالتخالاف :لاق

 . نيد يف ال يار يف ديدشت نم هيف ايب هل مزال يارلاف ءاصيخرت يناثلا

 ؟درلاو ضبقلا يف مملوق نم ديلا ىنعم امو : هل تلق

 دارفنالا ىلع اهدحو ةجراجل ال ناسنال نوكي نأ اهنم دارملا يف سفن : لاق

 لك ىلع يتأي هنأل كلذك سيلو ،نادي هل ال نم هنع جرخيف .ناكملا اذه يف

 اهركذب صخ نإو ،دي در هزاوج يفوهف هدي نم نكي مل نإو هدنع نم ضبق
 .اهرمأ ىلع بلاغلا يف اذه نم هل يه امل هلعلف

 ؟ال مأ كلذب أربيأ هايإ هاطعأف الوسر هب لسرأ وأ ١ دحأ هب رمأ نإف : هل تلق

 ام ىلع هيف نوكي نأ زوجيف .نادي هنم هللا دنع ملعلاو ايهنأك ناذهف : لاق

 الام عدف الإو ناهرب نم هلامل حص نإف هيلع زاج يأر نم لوق نم ىلوألا يف

 . نايب نم هب ام ىلع ليلد

 صالخلا هيلع رذعتف هنمضي هب ام ىلع هدي نم ءىشلا فلت نإف : هل تلق

 ام ىلع هنم هضبق نم ىلإ كلذ نم صلختي نأ كدنع نسجيأ هب هل رقأ نم ىلإ
 ؟هفصو يف رس

 ربغ هنأل هذه ةلاحلاو هيلإ هملسي نأ هلزوجي ال هنأ همزع يف ليق دق : لاق

 يدنع نسحيف همكح نم اذه يف فلتخي هنأ ملعأ الو كهنم اهضبق يتلا نيعلا

 الو ةقث ريغ ىلإ هل نم ىأر نمل ال هيلع نمل هءادأ زوجأ نأ نومضم يف اذه ىلع
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 ةلق نم يب 11 يأرلا يف مهنود انأو .رصبلا لهأ هلاق ام ريغ ىلا فلاخأنف نيمأ

 . ملعأ هللاو .رظنلا

 :زئاج اهكرتو ةطقللا ذخأ : ةلأسم

 اهذخأ نإف زئاج كلذ لكف اهكرت وأ ةطقللا ذخأ نإ امأو : ناديبع نبا

 . ملعأ هللاو .روذعمف اهكرت نإو روجأمف اهبرل ابستح

 : تبثت هريغ نمو تبثت ال هدلاو نم يبصل ا ةيطع : ةلأسم

 الإ لوقلا رثكأ يف زارحإ ريغب ةتباث مهف ةيطعلاف نايبصلا امأو : يلمازلا

 . ملعأ هللاو .هل تبثت ال لوقلا رثكأ يف هدلاو نم يبصلا ةيطع

 : هديب لمعي ال يذلا ريعتسملا ىلع نايض ال ةلأسم

 ريعملا ناكو هديب وه لمعي الو ، هل لمعي نمم ريعتسملا اذإ : ناديبع نبا

 ءارجألا ناك كل اهتفصو يتلا ةفصلا هذه ىلع ريعتسملا ىلع نايض ال كلذ ملعي

 . ملعأ هللاو . مهنم عييضت ريغ ىلع مهيديأ نم باغ اذإ ،تاقث ريغ وأ تاقث

 : هجو لك نم هلثم هيلعف ائيش بصتغا نم :ةلأسم

 وأ قرولا لثم نزويوأ لاكي امم ائيش بصتغا نم نأ :ةلي يبنلا نس

 ام لثم هيلع نأ هكلهتساف سانلا يديأ يف ىقبي امم كلذ ريغو ماعطلا وأ بهذلا

 نم ريثك لوقو ٠ ضعب لوق ١ ذهو ٠ هليكمو هنزوو هسنح نم كلذ نم بصتغ ١

 نإف نزوي وأ لاكي امم اهريغو ةمعطألا نم كلذ نم بصاغلا فلت نإ ءاهقفلا

 وه هنأل كلذ لثم هلف ةضفلاو بهذلا امأو . هفلتأ موي هتميق وأ هلثم ذحخأ ءاش

 وأ هدسفأف شرفلا وأ بايثلا نم ائيش بصتغا نميف ءاملعلا فلتخاو ةميقلا

 هبوث ةميق ذخأو كلذ هنمض ءاش نإ رايخلاب هبحاص : نولئاق لاقف . هقش وأ هالبأ
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 لوق لوقلاو ،حصأ لوألا لوقلاو ۔.هصقنأ امو هبوث ذخأ ءاش نإو .هل هملسو

 . هنيمي هم هضعب وأ هفلتأ اذإ بوصغملا ةميق يف بصاغلا

 نمو © بحلا نايض هيلعو هل عرزلاف هضرأ يف هعرزف ابح بصتغا نمو
 اهذخأ ءاش نإ . ةلسفلا بحاصل رايخلاف هضرأ يف اهسرفف هلسف بصتغا

 هبحاص ردقي الو .ضرألا هكلهتست بحلا نأل .اهتميق ذخأ ءاش نإو .اهعلقو
 نكت مل نيعلا مئاق ناك امو ،نيعلا ةمئاق ةلسفلاو ،هلام نيع ىلإ لوصولل

 ةرذلا صقنو ث ةميقلا وأ لدبلاب نومضملا وهف فلت امو ،هنيع يف الإ ةموصخلا

 كلذكو رذبلا ال لسفلا مكحك همكح راجشألا نم هريغو نطقلا لوقو اهريغو

 . ملعأ هللاو .ركسلا نادبأ

 : نهجاوزأ تويب نم ءاسنلا اياده : ةلأسم

 تويب نم اضعب نهضعب ءاسنلا اياده يف : يلامسلا دمحم نب رماع خيشلا

 ؟ال مأ ةيدهلا هذه نم عروتملل لكألا زوبيأ تاقث ريغ نك اذإ نهجاوزأ

 { نكسو بلقلا نأمطا اذإ ، ةنانئمطالا ىلع زوجي هنأ يدنع يذلاف : لاق

 زوجي الف اهجوز تيب نم هتذخأ ةأرما دنع نم كلذ فرع اذإ : مكحلا يف امأو

 هب ترج امم ءىشلا ناك اذإ كلذو 3زئاج هنإ ةنانئمطالاب ذخألاو ى مكحلا يف هذخأ

 . ملعأ هللاو .ةداعلا نم جرخي ملامو هنوداهتي ناربجلا نيب ةداعلا

 : بصتفملل قرمتو قرمي ال نيظفللا ىنعم :ةلأسم

 ام بصتغملل قرمت الو قرمي ال نأ تدجو : ناضمر نب دوعسم خيشلا

 ؟ نيظفلل ١ نيذه ىنعم

 الو ةنؤم الو ءانع ال يأ هل قرمت الو . عرزو لسف ام :قرمي ال :لاق

 . ملعأ هللاو .ةرجأ
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 :اهدع نود نيمألا نم هتنامأ ضبق نمتؤم : ةلأسم

 3 هيلع اهدعي ملو مهارد الجر نمأ لجر نع لئسو : نافلخ نب انهم هيقفلا
 لاق ام ىلع امهرد اذكو اذك اهنإ هلوق ىلع الصأ اهيف بتكو هنم نيمألا اهضبقو

 اهناصقن ةفاخم نيمألا اهبسحف نمؤملا اهبلط ةدم دعبف ،هزرح يف اهظفحو .هل

 تيقبو ‘هنم اهضبقو هيلإ اهعفدو ددعلا ةمات اهدجوف هل اهبحاص اهركذ ام ىلع

 كلت نإ :هل لاقو ،نمتؤملا ىلع نمؤملا عجر مث .ةدملا نم هللا ءاش ام هدنع
 كنم ديرأو .اهايإ كتيطعأ امم .ةصقان اهتدجو اهايإ كتنمأ يتلا مهاردلا

 مزليو هاوعد يف هيلع ةجح نمؤملا لوقو اهمامتإ نيمألا ىلع بجيأ كاهناصقن
 بجي اذام مأ اهظفح يف رصق الو اهناخ ام هنأ هنم ؤم هنم بلط اذإ نيمي نيمألا

 ؟كلذ يف مكحلا

 يل نبي ملف كتلأسم يف كتصق ىضتقمو كتفص نومضم تلمات دق :لاق
 نم ملاس روذعم نيمألا اذه نأ الإ ،اهمولعم ىلع عالطالاو اهموهفم ماكحإ دعب

 هتنامأ ناصقن نم هيعدي ام لبق نم هيلع هل ةجح بوجو ىرأ الو .هنمتؤم ىوعد

 حصي ال امم هنأل ،اهريغ نم اه ازييمت اهيف هدي طخب نيمألا هبتك يذلا لصولاب

 ديقي ربخ نع اربعم هنومضم اينإو .هبتاك ىلع ةجح هب موقت ال ذإ هب مكحلا
 ريغ ال اهبحاص مسا نييعتب اهريغ نم اهزييمتو ةنمت ؤملا مهاردلا ددع حيرصب

 ىتأ هنأ حصي ملام اهنمتاواهضبق نيح اهددع يف ناصقنلا حص ناك نإو د كلذ

 نم ةءاربلا هل حصت ايب اهيف هعوقو نكمي ناصقنلا نأل .اهناض هب همزلي ام اهيف

 . هيلع هيجوت ةجح ريغب هايإ مزلي نأ حصي الف ،هنايض

 فالخ الب مهنم اقافتا ملعلا لهأ لوق نم هب حرصملا لولدملا نم رهاظلاو

 : ىلاعت هللا لوقب الالدتسا لوبقم هيلع نمت ؤأ ييف نيمألا لوق نأ :مهنيب هملعن

 ةجحلا مقت ملام نسحم نيمألا نأ كش الو .هليبس نم نينسحملا ىلع امإ
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 يف مكحلاو ةنامألا يف عورشملا نم هانيبف هانفرع يذلا اذهف هتنامأ يف هتءعاسإب

 .اهنمت ؤمو اهنيمأ

 ، اهيلع هنمتئا نم ىلإ اهميلستب هدنع نم تلوحتو .هدي نم تجرخ اهمو
 اهاشخأ اهرمأ نم اذه دعب ناصقنلا هاوعدب اهناصقنل قيقحت ريغب اهب هنع هباهذو

 نيميلا اذإ . نيمي اهس هيلع بيت لب الك .ى نيمألا ىلع هنم ةعومسم نوكت الأ

 روجأ نيميلاف ئ ةعومسم ريغ اهمكح يف تبث اذإو . ىوعدلا وهو . لصألا عرف

 . ةعوضوم هيلع يعدملا ىلع نوكت نأ اهم

 الو عضوملا اذه يف ايهنيب ةعزانم ال نأو { ةموصخلا عافترا اذهب دكأت دقف

 هللا نإ» : ىلاعت هلوق وهو ،هتنامأ يف هبررمأ لثتما دق نيمألا نأل ةموكح

 ايك اهايإ هنمأ نم ىلإ اهادأ دق اذهو «اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي

 دعب اهيف هيلع بجت ةموصخ يأو {همزلت اهنم هتءارب توبث دعب ةعبت ياف 5اهنمتئا
 يفاعم راص هيلإ اهئادأبو ، هنيمأ ناك دقوه ذإ }هملعأ الام اذه ،اهلهأ ىلإ اهئادأ

 . نيفاعملا نيملاسلا نم هريغك اهيف وهو إاهتيب نم املاس .اهنم

 ملام ۔اهنم فلت ام نايض نم املاس هتنامأ يف الوبقم نيمألا لوق تبث اذإ مث

 .اهنم هب ةءاربلا هل حصت هجوب هيدي نم اهجورخ دعب اذهف .اهيف هريصقت حصي
 هيف لوقلا تطسبف يدنع ام اذهف دكأ هرذعو دعب رمأ لب دشأ نيمألا نم سيل

 نم دحأ نموجرأ الو . يدمتعم هللا ءاش نإ هيلعو ،يدهجو يتقاط بسح

 يلو هللاو افالخ هفالخ دعب لهاج الإ يدصق فالخ هيف دصقي نأ نيملسملا

 . ملعأ هللاو . يدمح ةياغ هيلإو ،قيفوتلا

 : سودنملا نم ةنامألا تقرسف سودنم يف هتنامأ عضو : ةلأسم

 مث 3 هتيب يف هل سودنم ف اهعضوف ةنامأ مه ارد هدنع نميف : يلم ازلا
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 اريغص سودنملا ناك ؟ال مأ نايض هيلع له “سودنملا نم ةنامألا هذه تقرس

 مأ ؟ءاوس هلكأ ،هنالمحي نالجر وأ لجر ردقي ال اريبك وأ } هلمحي نأ دحأ ردقي

 ؟ال

 نم اهلثم هيف زرحي اميف هتنامأ عضو نيمألا ناك نإ لوقلا لمجم يف امأ :لاق

 سودنم يف اهعضو ناك نإف ،هيلع نايض الف هنم عييضت الب تعاضو .تانامألا

 نيمألا ريغو نيمألا هلخدي ناكم يف هكرت وأ هدحو لجرلا هلمح ىلع ردقي ريغص

 . هتنامأل هنم عييضت اذه نأ انعمس ام ىلعف

 نم ةنوعمب الإ هلمح ىلع لجرل ١ ردقي ال يذل ١ ريبكل ١ قودنصل ١ امأو

 هللاو . ةنامألل زرح وهو . توناحلا ةلزنمب هنأ تعمس دقف . الوفقم ناكو سانلا

 .ملعأ

 : ةنامأ هيدل عدوتل هتنامأ فرعت ال نم رابتخا : ةلأسم
 فيك .ةنامأب هفرعي ال نم نيمات ىلإ جاتحا نم : سيمخ نب رصان خيشل ١

 هتنامأ ةحص هل عفري نم دجي مل اذإ { هتنامأ هدنع حصتل هل هرابتخاو . هناحتما ةفص

 ؟هنيمأت ىلإ رطضاو

 ىرخأ دعب ةرم ناحتمالاو ةبرجتلاو ةربخلاو ةرشابملاب كلذ هل حصي :لاق

 . ملعأ هللاو . كلذل هيف هتعيفر زوجت نمم ةعيفرلابو

 : نمثلا ضبقي ملو اهبحاص رمأب ةنامألا عاب نيمأ ةلأسم

 ضبقي ملو .دلبلا كلذ يف اهعابف 5هدلب يف اهعيبيل ةنامأ نمت ؤأ نميفو هنمو
 5 دلبلا لهأ اورشف ،هوبهنيل دلبلا كلذ ىلإ موقلا ءاجف ، ي رتشملا نم نمثلا

 نم انرسو © نمثلا ضبقأ ملو اهتعب ينإ :لاقف ، نيمألا ةنامألا بحاص بلاطف

 ؟ال مأ ةنامألا كلت ةميق ةفصلا هذه ىلع نيمألا مزلي له .دلبلا لهأو انأ دلبلا

_ ٢٢٤



 هرمأ نإو ،هيلع نايض الف نمثلا ضبقب هرمأي ملو ۔اهعيبب هرمأ نإ :لاق

 ضبقي ملو ، يفو يلم ىلع رضحلا دقنلاب اهعابف اهنمث ضبقو رضاحلا دقنلاب اهعيبب

 اذإ نايضلا هيلعف يفو يلم ريغ ىلع اهعاب نإو إهيلع نايض الف رذعل هنم نمثلا
 . ملعأ هللاو .اهعيض

 : لثملا هيلعف صالخلا موي هتميق تريغتو ابح بصتغا : ةلأسم

 ىلع ابحوأ ارمت بصتغا نمو :يوكزألا رمع نب ناحرس خيشلا نع

 فيك صالخلا موي نم رثكأ ةميق هل تناك هذخأ مويو ،هفلتأو ةقرسلا ليبس

 ؟هدر موي وأ ٠ هذخأ موي هتميق هيلع ؟هصدالخ

 . مكحلا يف هتميق هيلع سيلو ،نزويو لاكي اميف لثملا در هيلع :لاق
 ايلاغ ناك لثملا در الإ هيلع سيلف لثملل ادحاو ناك اذإ اذهو : خسانلا لاق

 نأ يدنعف صالخلا تقو لثملا مدع نإ امأو .اصيخروأ هفلتأ موي هتميق نع
 كاكفو هسفن صالخ دارأ نإ .نيملسملا ضعب لوق ىلع هفلتأ موي هتميق هيلع

 . هتبقر

 در هيلعف }ايلاغ صالخلا مويو اصيخر هفلتأ موي هتميق ناك نإ :لوقو
 مويو . ايلاغ هفلتأ موي ناك نإو .هيلع انايض راصو ،3هدي نم فلت نإ لمللا

 . ملع أ هللاو .انفرع اذكه هفلتأ موي هتميق هيلعف اصيخر صالخلا

 :ءىش هدي يفو تام : ةلأسم

 ةنيبلاب حصت ىتح . هتنرول هدي يف ام مكحف ءىش هدي يفو تام يذلا امأو
 هنأ حص ولو { هتثرو ىلع موسقم وهف الإو ،هريغل هنأوه رقي وأ .هريغل هنأ ةلداعلا
 هذخأ نوكي نأ نكمي هنأل .هتجح تتامو تام دق هنأل .ةروسكملا نم هذخأ

 . قح هجوب

_ ٢٢٣٥ _



 نإ كلذب يلتبملا ىلإ كلذف ،هزنتلا ىنعم يف امأو .مكحلا ىنعم يف اذهف

 . ملعأ هللاو . هيف باتري ام كرت

 : بات مث هيلع ةاكز هنم ىدأو الام قرس : ةلأسم

 مث ،قورسملا لاملا نم ةاكزلا ىطعاف ةاكز هيلعو الام قرس لجر نعو
 ؟هنع كلذ ىزجي له ،هقرس يذلا لاملا نم صلختو .بات

 . ءاهقفلا ضعبل رخا لوق هيفو كلذ هنع ىزجي :لاق

 لاملا نم ى رتشاف .راهظ نم قتعلا هيلع بجوو الام قرس نإف :تلق

 وأ ،لاملا نم صلختي نأ لبق هنع ىزجي له .هيلع بجو قتع نع هقتعأو ادبع
 ؟هنم صلختي نأ دعب

 هدبعوهف هيلع ايف لاملا دقنو ،هسفن ىلع ءارشلا دقع ناك نإ :لاق
 هيفو {هنع زجي مل قورسملا لاملا كلذ نيعب دبعلا ىرتشا ناك نإو هنع ىزجتو
 . ءاهقفلا ضعبل رخا لوق

 الالح ءىطو نوكي له . اهئطوو قورسم لامب ةيراج ى رتشا نإف :تلق
 .هدعب وأ لاملا دري نأ لبق

 . ملعأ هللاو .اهلبق يتلا ف باوجلا لثم اهيف باوجلاف : لاق

 : هتوم دعب هديبع عيمج قتعب ىصوأ :ةلأسم
 دعب ىقبي كولمم لك } هتيصو يف بتك لجر يف : نافلخ نب انهم هيهقفلا

 ىفوتو ،هتايح يف هدلو هاطعأ امداخ ى رتشا دعب نم مث ؤ هللا هجول رح يتوم
 همادخ ةيقب لثم اقوتعم رصي مأ . هتايح يف هدلول مداخل اهاطع تبثيأ : لجرل ١

 ؟هتوم دعب مهقتعب يصوملا

 هكيلامم ةلح عم هتايح يف هدلو هاطعأ يذلا كولمملا لوخد يل نبي ال : لاق

 ميدقتب هكلم نم هجرخأ هنأل ةيرحلاب مهعم ةيصولا همعتف .هتامم دعب نيقابلا

س ٢٢٣٦



 اهيف عوجر هنم حصي ملو ،اهب هيلع هزرحاف اغلاب ناك اذإ يطعملا هدلول هيف ةيطعلا
 نإف اضيأو ،اهتوبث الإ ىرأ الف اهلاح نم اذه ىلعف ،كلذ هل ىأر نم يأر ىلع

 يه امنإو هيف فرصتلا عنميف ، هكيلامم نم ادحأ هتيصوب صتخي مل يصولا

 نكميو ،مهنم ىقب نم يردي ال نولوهجم مهو شهتوم دعب مهنم نيقابلاب ةدودحم
 .دحأ مهنم ىقبي الأ

 هتفرع امم رهشألا ىلع كلذ لبق ال هتوم دعب ةيصولا مكح توبث نإ مث

 هكيلامم ةلمج نم اهب هجورخو هتيطع زاوج هتركذ يذلاب دكأت دقف المعو الوق اهيف

 ىصوأ ايك هتامم دعب مهنم نيقابلا يف اهتحص دعب ةسثولا توبثو .هتايح يف

 لوهجملا يف ةتباث ةيصولا نأل ،نيمولعم ريغ مه ذإ نيلوهجم اوناك نإو ، يصولا
 .لوقلا رثكأ هنأ وجرأ ام ىلع

 ام ريغ ةتباث ريغ يه هابص لاح يف هل بألا ةيطعف ايبص دلولا ناك نإ امأو

 . هل زارحإ ال ذإ ليق ام رهشأ هنأ وجرأ

 هتايح يف يبصلا هدلو هاطعأ يذلا كولمملا نوكيف ةيطعلا تبثت مل اذإو

 ةيطعلاب هكلم نم هجورخ مدعل هتامم دعب ىلإ هل نيقابلا هكيلامم مكح همكح

 حصي ملو ءاغلاب يطعملا دلولا نإ كلذكو ،اهتوبث حصي مل ذإ ،هيف هل هنم ةمدقتملا

 هليبس نوكيف ،هايإ هاطعأ اييف عوجر ريغ ىلع هدلاو تام ىتح هيف زارحإ هنم
 .لوقلا رثكأ ىلع زارحالاب حصت ال ةيطعلا نأل . يبصلا هدلو ةيطع ليبس

 حصي ل اذإ هزرحم ل ولو . غلابلا دلولل هتوبث يف فالتخالا ضرعتي ل هلعلو

 . يطعملا غلابلا دلولا تاموأ ،“ عوجر ريغ ىلع تام نأ ىلإ هتايح يف هيف هعوجر

 الاطبإو ،} يطعملا نم ةيطعلا نع عوجر اذه ىلع امهدحأ توم : ليقو

 .ملعأ هللاو . هيف يطعملا ةجحل

_ ٢٢٧



 : راغصلا هدالوأل دلاولا ةيطع : ةلأسم

 مهاطعأ نوكي نأ الإ لوقلا رثكأ يف تبثت ال راغصلا هدالوأل دلاولا ةيطعو

 © نيغلابلا مهتوخال رايخلا نوكي نأ ينبجعيف ،نيغلابلا مهتوخإ ىطعأ ايع اضوع
 مهل ةثرولا رئاسو }هومسقو هلك لاملا اوطلخ اوعاش نإو كلذ مه اوتبثأ اوعاش نإ

 هدالوأ ةيطع مهيلع لخدت الو ٠ كلاهلا هفلخ يذلا لاملا سأر نم مهبيصن

 . ملعأ هللاو .راغصلا

 : ةيطعلا يطعملا زرحي نأ لبق يطعملا تام : ةلأسم

 ةيطعلا تبثت له ، يطعملا زرحي نأ لبق يطعملا تام اذإو :ناديبع نبا

 ؟كبجعي اميف

 زارحإ ريغب تبثت : لوقو ز ارحالاب الإ ةيطعلا تبثت ال : لوق : لاق

 تبثت الو . يطعم ١ تومب تبثت لوقو ] تتبث امهدحأ تام نإ : لوقو . يطعملل

 . ملعأ هللاو . ىطعملا تومب

 : ةبوصغم مهاردب الالح الام ىرتشا :ةلأسم

 مهاردب الالح الصأ الام لجر ى رتشا اذإو : هللا دبع نب لاله خيشلا

 ىلعو ،لاملا اذه يف ةهبش هيلع له صلختي نأ اهبصاغ دارأ مث ،ةبوصغم

 ؟كلذ نم صلخت مهكلاه نأ اوملعي ل اذإ هدعب نم هتثرو

 تعقو نإو .هل لاملاف ةبوصغملا مهاردلا دقنو كهسفنل هارتشا اذإ :لاق

 . كلذب قحلا ةفلاخم ىلع هعوقو عضومل عيبلا داسع يدنع نسحيف اهب ةقفصلا

 جرخ وأ نيغلاب اوناك نإ كلذ اوراتخا نإ } مهاردلا لهأل هتوبث نكميو

 نمل نوكي نأ دعبي الو لودعلا رظن يف نيغلاب ريغ اوناك نإ مهل حالصلا جرخ

 . ملعأ هللاو .فالتخالاب اهنمضو مهاردلا فلتأ

_ ٢٢٣٨



 : بوصغم بوث يف نفد تيم : ةلأسم

 بوثلا بر داراف ،بوصغم بوث ي نفد تيم يف : جرفم نب دمحأ خيشلا
 هبوث ذخأيو © ربقلا شبن

 هنفدو } هيلع هلعج نم بوثلا نمضيو 0©لوق ىلع رقلا شبني ال :لاق
 . ملعأ هللاو .كلذ هل :لوقو ،هيف

 : كله ىتح صقن مث دازف ربتاو الام قرس : ةلأسم

 مث } مهرد فلأ تراص ىتح اهب رجتاف مهارد ةرشع قرس نم :رثألا نمو
 .تبهذ وأ ةسمخ ىلإ تعجر مث تصقن

 هللاو .ةرشعلا هل :لوقو .لوقلا رثكأ وهو غلب ام لاملا ةلمج هل :لوق

 .ملعا

 :اماين نوكي ال قرس هنأ لام بحاص ربخأ نم : ةلأسم

 ؟همزلي ام .هريغ لام قرسي ادحأ ىأر نمو : حاضو نب حلاص خيشلا

 لصح نإف كلام قرسي الجر تيأر ينإ :لاملا برل لوقي نأ هيلع : لاق

 . ملعأ هللاو .اماين نوكي الو . مكاحلا عم هيلع تدهش ي ريغ دهاش كل

 : هرغ لام نم يطعي لجر : ةلأسم

 نالف لام نم اذه ل لاقن هريغ وأ ماعطلا نم ءىش هدي ف لجر يفو هنمو

 ةيرقلا كلتوأ لاملا كلذ نأ فرعأ انأو .ةيرقلا هذه نموأ لاملا اذه نموأ

 ؟ال مأ هدنع نم ذخأ نأ يل زوبجأ ، ينيطعي ديري يذلا لجرلا اذه ريغ نالفل

 ريغ وأ رارقإ وأ ءارشب هلاقتنا نكمي هنأل ،رثألا هب درو دقو كلذ زوجي :لاق

 ىفف نالف لام نم اذه هيصو لاقو .اتيم لاملا كلذ بحاص ناك اذإ امأو كلذ

س ٢٢٣٦٩



 هللاو . هيف فلتخي كلذ لك .ةقثريغ وأ ةقث ىصوملا ناك فالتخا هذخأ زاوج

 . ملعا

 :ريقف لجرل ةاكز ةصحب ةأفاكم طلخ : ةلأسم

 اهنمثب هأفاكو ،هيلإ ىدهملا اهعابف ةيده هيلإ ىدهأ نميف :دعاج خيشلا
 هعجرم وه امم وأ .ةاكزلا نم همزلي ام لبق نم كلذ ىلع مهاردلا ضعب ةدايز عم

 اذه نأ كلذ هاطعأ نيح هل نبي ملوأ اريقف ىدهملا ناك اذإ هدي ىلع ءارقفلا ىلإ

 قيضيأ ةدحاو ةلمج هايإ هاطعأ امنإو .هرقف لجأل اذهو .هل ةأفاكم هدنع نم

 ؟كلذ هيلع

 . ملعأ هللاو .اسأب كلذ يف هيلع نأ يل نيبي ال :لاق

 : نيمألا لجرلا تافص : ةلأسم

 قح يذ لكل يد ؤي يذلا وه هتفص نيمألا نأ : ملاس نب بيبح خيشلا

 الأ هتفصو . نئاخ لجرل انيمأ نوكي الو ،انئاخ نمتأي الو ،هتنامأل اظفاح هقح

 كلذك نكي ملامو ،ةنايخ اهنأ اهفرعي نيمألاو هتنايخ هل نمتأي نأ نئاخ انيمأ نوكي

 ال نم انيمأ سيلو سوج وأ كرشمل نمتأي نأ هل زوجي هنأل .نئاخ انيمأ وه سيلف

 . ملعأ هللاو . هتنامأ يد ؤي فيك فرعي

 : هيلع نايض ال لعفي ملف اهلقن وأ اهلمحل ةنامألا بحاص اعد نم : ةلأسم

 ريغب هعضو وأ ، هلمحي ملف هلمح ىلإ هاعد اذإف ائيش لجر عم عضو نمو

 مل نإو ،هيلع نايض الف هلمح ىلإ هاعدف هيأرب هعضو نإو هيلع نايض الف هيأر
 نأ رخا عضوم ىلإ لوحت وأ .هلزنم نم هعاتم لقن نإ اذه ىلعف هلمح ىلإ هعدي
 الف هلمحي ملف هلمح ىلإ هاعد نإو ،هعاتم لوحي ثيح هعم عضو يذلا اذه لوحي

 . ملعأ هلللاو .هعم هلوحي نأ هيلع سيلو ،لزنملا كلذ نم لوحت اذإ هيلع نايض

٢].



 :امل ةعجر ال سفن بيطب اهلام نم ائيش اهجوز يطعت ةأرملا : ةلأسم

 اهيلإ هبلطمب هريغ وأ قادص نم اهلام نم ائيش اهجوز ةأرملا تطعأ اذإو
 هذه تعدا نإف كلذ يف هيلع اه ةعجر الف ةيقت الو كلذل اهنم ةيهارك ريغ نم

 نيميلا هيلعو ،اهلوق لوقلا ناك اهلأس امل هتفاخو اهسفن ةبيط ريغب هتطعأ اهنأب ةأرملا

 لا ؤسلا دنع هتطعأ نإ هللا نيبو اهنيب اييف امأو .هتطعأ اهنأ ةأرملا هذه تعدا امب

 . هتبلاطم اهل لحت الو ةعجر اهل نكت مل كلذب ةبيط اهسفنو

 ،ةروبجم ريغ اهنأو ، ةيطعلا دنع ةيضار تناك اهنأ ةبلاطملا دنع ترقأ نإو

 ريغب اهلام نم هتطعأ نإ امأو اه قح هنإ لا ؤسلا لجأل تطعأ اييف ةعجار نآلاو

 : نمتؤملا ىلع نايض ال فالتا ريغب فلتت ةنامألا : ةلأسم

 نكي مل فالتإ ريغ نم تفلتف نمتؤملا نيابت مل اذإ ةنامألاو :دمحم وبأ لاق

 . ملعأ هللاو . نايض هيلع

 : ىرتشا اميف فرصتلا زاوجو . هتنامأ نم ىرتشا : ةلأسم

 ى رتشا اذإ ي رتشملا لبق نم هنع تلأس ام امأو : نافلخ نب انهم هيقفلا

 كل ذب هملع عم هنم هلوبق هريغل زوجيو هيف فرصتل ازوجم له هتنامأ نم

 . امهريغ وأ عيب وأ ءاطع نم هب كسمتلاو

 ءارشلا دقع نيمألا وه ناك نإف :هيف مكحلا فلتخي امم اذه نإ :لوقأف

 ءارشلا لوبق نيب ريخ اهبحاص لب ،اه نماضو اهيف دعتموهف اهسفن ةنامألاب

 همكحف هزاتحي نأ لبقو هيف يدعتلا هجو ىلع هتنامأ نم نيمألا هذخأ يذلا هنمثو

 هل تبثتو ،هيلع هدر هل ناك هلبقي مل نإ هنأل هريغ نم هب ىلوأ وهو هي رتشمل

 . همهارد

_ ٢٤١



 لام نم ال نيمألا ي رتشملا لام نم فلت هرايتخا فرعي نأ لبق فلت نإو

 كلذ لوبق يرتشملاو يطعملل نوكي نأ يدنع هبشي اذه ىلعف نمتؤملا

 . هيف عقاولا فرصتلاب هيلإ راص نمم كلذب ملعلا عم اصوصخ .هب كسمتلاو

 ملف هيفرايتخالا هل نوكي ام لاحيف نمؤملا نم ملعب كلذ هيف حص نإ امأو
 هتوكسب هتجح لطبأ هنأل كلذ هل نوكي الأ فاخأنف ©كدعب نم هراتخا مث هرتحم

 هيف رظنيف ينم ظفح الب وجرأ ام ىلع هب رذعي رذع هل نكي مل اذإ \اهبلط نع

 . هلدعب لمعيو

 مث ةنامألا مهارد ىلع ال هسفن ىلع هدقع نيمألا نم ءارشلا ناك نإو
 الف زئاج ريغوأ زئاج هجوب هارتشا ام نمثلا كلذ دعب ةنامألا مهارد نم ذخأ

 فالخ الب هارتشا نمل همكح نوكي امنإو هيف ارايخ نمؤملل عضوملا اذه يف ملعأ
 نم هجوب هيلإ هفرص نمم هريغلو هل زئاج لاحلا اذه ىلع هيف فرصتلاو هملعأ
 هتنامأ نم هارتشا ام نمص يف وأ نيمألا نأ ملع ولو .هب كسمتلاو هلوبق هوجولا

 نمث يف ةنامألا كلت نم ملس امل نايضلا نيمألا ىلع نوكي اينإو ،كلذ هرضي الف
 . دارأو ءاش ايب اهيف فرصتيو .هل ءارشلا نوكيو ،هارتشا ام

 نم هانحضوأ ام ىلع هيف قرفلا هجوو }هنع تلأس ام نم يل ناب ام اذهف

 . ملعأ هللاو . هيناعم قارتفال قرفلا

 : ةثرولا ىلع ةنامألا نيمألا ةمسق : ةلأسم

 ىلع هتنامأ عيب هلزوبجي ال نيمألا نإ :دادم نب دمحم ب ناييلس خيشلا

 كلذ يف هجولا اينإو ،هل لقع ال نموأ ماتيأ ةثرولا يف ناك اذإ ةثرولا ىلع اهمسق

 اهل نكي مل اذإ اليكو نيملسملا ماكح نم مكاح هل لقع ال نموأ ميتيلل ميقي نأ
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 وأ ليكلاب مسقني امم تناك نإ ةنامألا مسق رضحي نأ ،ايهيبأ لبق نم يصو

 ميتيلا قح ضبقيل نزولا وأ ليكلاب مسقني ال امم تناك نإ اهعيب رضحي وأ ،نزولاب
 هل زاج اهمسق وأ اهعيبب هورمأو ءالقع اغلب ةثرولا ناك نإو .هل لقع ال نموأ

 . مهلك مهيلإ اهملس الإو اهعيب

 الإ هلمحي نأ قراسلا ردقي ال ريبك سودنم يف ةنامألا تناك اذإ امأ

 حاتفمو ،الوفقم ناك اذإ ةنامألل زرح يدنع وهف هلمح ىلع هدعاسي دعاسمب

 هلمح ىلع ردقي قودنصلا ناك نإو ،اهسفن ةفرغلا لفقت ملولو هدنع لفقلا

 ظفح عضوم يدنع وه سيلف ،هلمح ىلع هريغ نم هل ةدعاسم ريغ نم قراسلا

 وأ © نيمألا دنع حاتفملاو ،لفقب لوفقم عضوم يف قودنصلا نوكي نأ الإ ةنامألل

 ةبيغ يف احوتقم عضوملا كلذ نكي ملو ،نيملسملا تاقث نم هيلع نم ؤي نم عم
 كلذ ناك اذإف ©نم ؤي ال نمو نم ؤي نم لخديو احوتفم ناك اذإ امأو نيمألا

 فاخاف اهنم عىش عاض وأ تعاض نإف هتنامأ طفح يف يدنع رصقم وهف كلذك

 . ملعأ هئلاو .هريصقت ببسب اهنم فلت ام نايض هيلع

 : ةءاربلاو تطعأ يتلا ديلا ىلإ ءىش لك ميلست زاوج : ةلأسم

 الإ كلذ ضبق نم أربيو تطعأ يتلا ديلا ىلإ ء ىش لك ميلست زئاجو

 :لوق : فالتخالا ىنعم هيف قحليف كلذ بصغ ضباقلا دنع حصي نأ

 . ملعأ هللاو . هضبق نم ىلإ هميلستب أربي : لوقو ٠ هبابرأ ىلإ هنم صلختي

 : ةميدق ةنوفدم ةيمدآ قاس عم ابهذ دجو نم : ةلأسم

 محلل ا هنع كلتهنم ميدق وهو ةيمدآ قاس لمرل ١ يف دجو نمو : ىحبصل ١

 ؟ةلطنلا هذه نوكت نمل ٥“&بهذ ةلطن هيف دجوو

 سمخل ا هيفو . هطقل نمل وهف ةيله ال ١ غوص نم غوصل ااذه ناك ن ! : لاق
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 نأ هب ىلوأف مظعلا امأو {©ةظطقللا ةلزنمب هنإف 3 نيملسملا غوص نم ناك نإو

 . ملعأ هللاو . نفدي

 : اهنم صلختي نأ دارأو ةنامأ ضبق نم :ةرركم ةلأسم
 بايغألا نم ءعىشل ةقث ريغ وأ ةقث دحأ نم ةنامأ ضبقي يذلا يفو هنمو

 ىلع ردق امو ،اهنم صلختي نأ دارأو ارضاح ريغ ناسنإ وأ جلف وأ دجسم لثم

 . ةقث ريغوأ ةقث ناك اهايإ هيفكيل ةقث دجي ملو .ةقث اهضبقي نأ بحأو .اهظفح

 ةقث ريغ هنأل اهايإ هضبق نمل اهعوجر زجي مل نإو تيأرأ ؟اهنم هصيلخت يف ةليحلا امو
 ؟كلذ انل نيب }هنم اهضبقي نم رمأي وأ كاهضبق مامالا مزليأ

 دنعالدع هنم ضوبقملا ناك نإ .رثألا هب ءاج ام بسح ىلع لوقأ :لاق

 هنم ضبق ام در زاوج يفف كلذك نكي مل نإو ،هيلإ هنم ضوبقملا در زاج نيملسملا

 ةرورضل او ، ةرورض نم الإ الدع نكي . اذإ هيلع دري الأ ينبجعيو . فالتخا

 . ضباقلا مدع

 ةجاحلا دنع هيلإ در هل ناك دعتم صل دي نم ائيش ذخأ نم : ليق ايك
 نكمأ اذإ لدعلا لهأ نيملسملا ماكح نم مكاح ىلإ دري نأ حيحصلا هجولاو
 نإو فالتخا هضبق امم هتعارب يفف نيملسملا لودع نم الدع اهضبق نإو ‘كلذ
 ةرخالا ةراجتو .انسح اذه ناك هيلإ هنم صلختي نم دجي مل اذإ هديب اهظفح هنكمأ
 . هماكح كلذكو ،الضفتم ءاشي نأ الإ اهظفح مامالا مزلي الو .هراكملاب ةفوفحن
 . ملعأ هللاو

 ةرثك هقرطي اذإ رجاتلا يف :يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا :ةلأسم
 فيك مأ ] ريقفلل وأ رجاتلل اذه نوكيأ امهرد ةربصح نم ؤرما طقلف سانلا

 . كلذ
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 عضوم يف هتوناح نم هطقل يذلا ناك نإ رثألا نم انظفح ام ىلع :لاق

 هرقفو هتيعوأ يف ناك نإو ،ءاوس هريغو وهو ةطقللا ةلزنمب وهف هيف نيلخادلل حابم
 بجي ام ىلع اهب هفيرعت دعب اهذخأ هلزاج اريقف طقاللا اذه ناك نإو .هلوهف

 . ملعأ هللاو .لإ بحأ وهو ،كلذب لوقي نم لوق ىلع

 تناك نإ ،نمل اهفرعي ال هريغل ةعقب هضرأ يف ناك سو : ىحبصلا ةلأسم

 لاق نم لاق ،ءىشب اهنم عفتني الو هضرأ عيمج نم جرخي نأ هيلعف هضرأب ةطلتخم

 مكاحلا دجو نإف ،كلذ يف طاتحيو ،هريغل يه يتلا ةعقبلا رادقم هضرأ نم جرخي

 . هريغو عرزلا لوجو نم مكاحلا هاري ام ىلع مكحب اهجرخأ

 : هنم بلطم ريغ وأ بلطمب اهجوزل ةجوزلا قادص كرت : ةلأسم

 اهل ىصوأ توملا رضح الف ءاهقادص اهجوزل تكرت ةأرما نعو

 هدروأ هضرم يف هب اهل ىصوأ مث اهيلإ هنم بلطمب هتكرت تناك نإف ءاهقادصب
 ىصوأ مث ،اهسفن تباطو ،هنم بلطم ريغ نم هل هتكرت تناك نإو ،اهل وهف اهيلإ
 زوجي الو { ةثرولا نم اهنأل ،اهل زوجي ال كلذف } هضرم يف اهيلع هدروأ هضرم ي هب
 . ملعأ هللاو . توملا دنع ةيطع الو ضرم الو ةحص يف اهل

 : جالفألا يف رانثلا نم حياسلا : ةلأسم
 ؟ريقفلاو ينغلل زوجي له شرايثلا نم جالفألا يف حياسلا نع :ديعس وبأ

 ةفص هب نكت ملو { هلثم ىلإ عجري الام ةلزنمب ناكو ةميق هل ناك اذإ : لاق

 براخلا حيرلا نم امأو ناديبع نبا نع دجويو ،ينغلا نود ريقفلل وهف اهب فرعي
 . ملعأ هللاو . ينغ الو ريقفل هذخأ زوجي الف
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 : ةطورشملا ةيطعلا :ةلأسم

 اهليزي الو اهعيبي الأ ىلع ةلخن رخآ ىطعأ نمم فلتخاو : يراوحلا وبأ

 تبثت :لوقو ، ةيطعلا لطبي طرش اذه نأل تبث ال ةيطعلا نإ :لوقف .هدي نم

 . ملعأ هللاو . طرشلاو ةيطعلا تبثي :لوقو ، طرشلا لطبيو ةيطعلا

 :اهجوز ريغ ةأرملا ةيطعو اهجزو ةجوزلا ةيطع نيب قرفلا : ةلأسم
 يف اهيلع ةيطعلا كلت در توملا هرضح املف الام هتأرما هتطعأ لجر نعو

 يف اذهب ذخأت اينإو هضرم يف اهيلع هدري نأ كلذ زوجي لب لاق نم لاقو هضرم

 هللاو . نيجوزلا لثم نادلاولا كلذكو ، نيجوزلا ريغ يف لوألا لوقلاب © نيجوزلا

 .ملعأ

 :هذخأت ال ىتمو هذخأت ىتم الام نم ائيش اهجوز تطعأ : ةلأسم

 مل مث هتطعأف اهلام نم ائيش هتجوز ىلإ لجرلا بلط اذإو :يراوحلا وبأ

 عيبب تملع ام دعب اهل ء ىش الف هيلإ بلطت تعجر مث .هتاف ىتح هيلع عجرت

 . هب ىلوأ هيف هدي يف هنيعب امئاق نوكي نأ الإ هيلع ريغت ملو اهتيطع

 : رخآ لزنم ىلإ هنع لوحت مث لزنم يف ةنامأ هدنع لجر : ةلأسم
 اذإ هيع لاقف هيأرب هلزنم يف لجر دنع تعفر اذإ ةنامألا يف :يراوحلا وبأ

 الف اهيلإ اهبحاص وعدي نأ الإ اهنمض الإو .هعم اهلوحي نأ الإ هنم هنع لوحت

 . ملعأ هللاو .ءىش اهيف هيلع نكي مل هيأر ريغب تعفر اذإو ،اهلمحي

 :اهضبق وأ اهلقن وأ ةطقللا لجرل ا سم :: ةلأسم

 اهنمضي ال ليقو ،اهنمضي ليق ،اهلزي ملو اهسم اذإ ةطقللاو : ديعسوبأ

 . ملعأ هللاو . اهضبقي وأ اهعضوم نم اهليزي ىتح
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 : ةجوزلا لوبق لبق اهمدختسا مث ةيراج هتجوز ىطعأ : ةلأسم

 الو لوبقب هبحت ملو ةأرمل ا تتكسف ةنالف يتيراج كتيطع ا هتجوزل لاق نمو

 ؟همدخت ةيراجلا تناكو كلذ ريغ

 هنم عوجر كلذف ةأرملا اهمدختست نأ لبق ءعىشب اهمدختسا ناك نإ :لاق

 ضبق امهنيب سيل نيجوزلا نأل لوبق كلذف هلبق يه اهتمدختسا نإو .اهيف
 . ملعأ هللاو . نيبنجألل كلذ انإو

 : هريغل نوكي نأ لمتححيو هل نوكي نأ لمتحي هكلم يف ائيش دجو : ةلأسم
 نوكي نأ لمتحيو }هل نوكي نأ لمتحي ائيش هكلم يف دجو نمو : ىحبصلا

 ىلعف ، ةطقللا ةلزنمب لوقو . هيلع ءعىش الو }هب عافتنالا هلو هل لوه لوقف هريغل

 ثيحب هي رتشي نم رمأيو ،هنمث قيرفتو ،هعيب هل زاج هبر نم سيأ نإ لوقلا اذه
 لعجي لوقو .هنمض هب عفتن ا نإو ،هلاحبوه لوقو ، كلذ ءاش نإ يدانملا ملعي ال

 . ملع أ هللاو .لاملا تيب يف

 : هباود همعطأو افلع بصتغا : ةلأسم

 مرحأ هباود همعطأو ابصقو أ اتق وأ افلع بصتغا نمو : هللا دبع نب دادم

 ؟ال مأ نبللا

 وأ فلعلا برل وهف اهثورو باودلا نوطب نم جراخلاو نبللا مرحي ال :لاق

 بصاغلاو عرزلا مرحي ال دايسلا كلذكو نماض بصاغلاو بصقلا وأ تقلا

 بصاغلاو ۔ مرحي ال هعرز هب ىقسو ءام بصتغا نم كلذكو .داسلا ةميق نماض

 مرح نم مهنم فالتخا هيفف اخيطب وأ اركس ىقس اذإ كلذكو ءاملا ةميقل نماض

 هللاو .لوقلا رثكأ وهو همرحي ال نم مهنمو ،ءاملا تاوذ نم ايهنأل خيطبلاو ركسلا

 . ملعأ
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 : دجاسملا لاومأ يف ناميأ ال : ةلأسم

 امأو دجاسملا لاومأ يف ناييأ الف دجاسملل هدنع يتلا تانامألا امأ

 نأ هلو هتنامأ يف مصخ نيمألا نإ نيملسملا ضعب لاقف سانلل يتلا تانامألا

 هل سيلو . هتنامأ يف يصخ نوكي ال نيمألا نإ نيملسملا ضعب لاقو .اهيلع فلحي

 . ملعأ هللاو . نيمي

 : اهنع لأسي نأ الإ اهب ربخي نأ هيلع سيلف ةق رسب ملع : ةلأسم

 دقو ى يه نمل ةقرسلا كلتب هفرعو . هقرس هنأ هفرعو ،ائيش ىأر لجر نعو

 كلذ متكي قراسلا دي يف ةقرسلا فرع يذلا اذهل زوجيأ .اهل اهبحاص بلط ملع

 م ؟ال مأ

 دهش مكاحلا عم دهشي نأ هنم بلط نإو ،هربخي نأ هيلعف هلأس نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . بوجولا ثيح نم هربخي نأ هيلع سيلف هلأسي مل نإو

 : رخآلا ضعبلا يف اهبارت ضعب ىطعملا لقنف اضرأ ىطعأ لجر : ةلأسم

 يف سبكلا ىمرو اهضعب ىطعملا لطنف اضرأ الر ىطعأ نمو : ىحبصلا
 ؟ال مأ دعب هلطني مل اييف ةعجر هلأ ،هتيطع يف ىطعملا عجرو رخآلا بناجلا

 . ملعأ هللاو . هنم ىقب امل زارحإ بارتلا هيمر نأ يل عقي :لاق

 : هضرم ين ايبنجأ وأ اثراو ىطعأ ضيرم :ةلأسم

 هل هيلع نايض نم هلام نم ائيش ايبنجأ وأ اثراو ىطعأ اذإ ضيرملا يفو هنمو
 ءاضق يف ىرجي ام اهيف ىرجيو ءاضقلا ةلزنمب ةيطعلا هذه نوكتأ & يبح وأ تامو

 ؟كلذ فيك مأ ضملا يف تبثت ال يتلا ضيرملا

 همامتإو هضقنو ضيرملا يف ىرجي ام هيف ىرجيو ضرملا يف ءاضق اذه :لاق
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 لاملا عجرو تام اذإ هيف فالتخالا هيف ىرجم كلذكو . ضيرملا حص اذإ

 ثر اولل سيل لوقو . مامتل او ضقنل ١ نم كلاهلل ام ثر اولل : لوقف 7 اولل

 . ملعأ هللاو . ضقن

 : ةيدهلا لاح نع لأسي ملو ىراصنلا ةيده لبق ةليبنلا : ةلأسم

 نأ انغلب دقو ،شيرق نب ديعس هلعل مساقلا ابأ تلأس ةميدق ةروثنم نم

 دقو ؤ مهمالسإ لبق ىراصنلا كولم نم هيلإ ىدهأ نم ةيده لبق ةلي هللا لوسر

 كئلوأ ازنوكيك نإف . كلذ لبقو انغلب ام ىلع ميهاربإ هدلو مأ ةيرام هيلإ تيدهأ

 اينإو ، مهيديأ نم ةيراجلا مهنم لبق دقف هولحتنا اييف نيدعتسم هودخأ اييف ةملظ

 حصي ىتح ةيرحلا ينب يف مكحلاو .ءاسنلا قيرط نم نم مداينب نم كلملا لح
 لصأ لاسي ملو ديلا مكح نع هاطعأ نم دي نم كلذ هللا لوسر لبق دقف قرلا

 . ملعأ هللاو . هيف يدعتلا الو هتمرح ملعي ل اذإ هقر حص فيك الو . كلذ

 : ين رعأ هل لقي ملام ءاركلا هيلعف اهيلع بكريل هتباد هلأس نإ : ةلأسم

 اذك ضرأ ىلإ اهيلع بكرأ كتباد ينطعا لجرل لاق الجر نأ ولو :لاق
 . ينرعأ هل لاق نكي ملام ءاركلا هيلعف ءاركلا هنم بلط نإ .اهيلع بكرف اذكو

 ام الإ هل زب مل هب ستكا وأ .هلكو اذكو اذك مهاردلا هذهب رتشا :لاق نإو

 ذخ لاقف ءعىشب لجر ىلع قدصت نإو .كلذ يف ىنعم هل لعل رمآلا نأل ،هرمأ
 زاج هايإ هكلمو هيلع هب قدصت اذإف ،هلكف اماعط هب رتشاف هذخوأ هلكف اذه

 . ملعأ هللاو .ءاش ام هيف لعفي نأ .هيلإ هيدي يف راص يذلل

 : اهوجوزيل ةيطع اهءايلوأ تطعأ ةأرما : ةلأسم

 اوعنتماف جيوزتلا اهئايلوأ نم تبلط ةأرما نعو : نافلخ نب انهم هيقفلا نع

 هذه تبثت له ئ طرشلا اذه ىلع مهتطعأاف لاملا نم ائيش مهيطعت نأ الإ

 ؟ال مأ اهيف عوجرلا اهلو ةيطعلا
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 اهيلع مهنم طرشلا ىلع اهئايلوأل اهنم ةيطعلا هذه توبث ىرأ ال :باوجلا
 اوعنتمي نأ مهل الو رجأ كلذ ىلع مه سيل ذإ ‘ كلذب الإ اه ؤفكب اهوجوزي الأ

 . اهيلع انومأم ناك اذإ اصوصخ اه ؤفكب اهجيوزت نع

 ، كلذ ىلع ةيطعلا توبث حصي ل اذإو ،اهل هيلع بجي اييف ريصقتلا نمو

 . ملعأ هللاو . ةيطعلا كلت يف عوجرلا زاوج يف كش الف

 : هنبا ةنبإ جيوزت ف باألاك دحلا سيل : ةلأسم

 رئاس نم هريغك وه لب ،هنبا ةنبا جيوزت يف بألاك سيل دجلا نأ وه هنعو

 . جيوزتلا توبث يف ءايلوألا

 وأ اهدنع نم كلذ نأ يدنع مكحلا يفف اهراج ىلإ راجلا ةجوز ةيده امأو

 ىلع اهجوز لام نم كلذ نوكي نأ ىسعف ةنانئمطالا يف امأو ،اهلام نم

 ةجاحلا دنع مكحلاب ذخألاف ،كلذ يف ةنانئمطالاو مكحلا ضراعتو بلغألا

 . ملعأ هللاو .زئاج

 : اهبحاص هكرديو ضرألا رمعي بصاغلا : ةلأسم

 .اهبحاص اهكردي مث اهيف ينبيو ضرألا رمعي بصاغلا نعو
 هترايع نم ضرألا يفامو ءانبلا ذخأ ضرألا بحاص ءاش نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . تناك اك هضرأ هيلإ دريو ناك ام جرحي نأ هرمأ ءاش نإو ٠ هتميقب

 : ةينآلا بحاص نم نذإ نود هريغ ةينآ لمعتسي لجر : ةلأسم

 هل ةفق ف عضووأ { ءام هولد يف عضو وأ اعاتم لجر لزنم يف عضو لجر يف

.هب عافتنالا داراف هبابرأ نم نذإ الب كلذ لك ابح



 لام ظفح هيلع بجاو هنأل هظفح هيلعو كلذ عضي نأ هل سيل :لاق

 . ملع أ هللاو . ملسملا هيخأ

 : صاخشأ ةثالث ىلع ناءزج هنم قرس ةيده ةمسق : ةلأسم

 { ةرص مهنم دحاو لكل مهارد ررص ثالثب مهيلإ هجو نيذلا ةثالثلا امأو

 ردق ىلع مهنيب تناك ،كلذ فرعت ال .ةدحاو تيقبو ،نيترص صوصللا ذخأو
 افلتخم مهلام ناك نإو 0 مهنيب تناكو دولا يف نيوتسم اونك اذإ لصألا يف مهلام

 مهيلع الو مهل مكحي ال ليقو ،ءازجألاب مهنيب مسقي هلامو مهنم دحاو لك ىلعف

 . ملعأ هللاو . مهنم يه نمل ةنيبلاب حصي وأ ،ءىش ىلع مه اوقفتي ىتح ءىشب

 :اهميوقتو ةطقللا يف : ةلأسم

 وه اهذخأيو اهتميق قرفيو اهموقي نأ هل زوجي هنإ لوقي اضعب نإ ةطقللا يف
 .اريقف وأ اينغ ناك

 . ملعأ هللاو .اهلاحب اهدخأ هل ناك اريقف ناك اذإ ضعب لاقو

 : نوكي نمل ناتسب يف ازنك ىأر : ةلأسم
 مأ ةطقل نوكيأ ناتسب يف ازنك ىأر اذإو : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا

 ؟نوكي نمل ايلهاج ناك نإو . لاملا بحاصل

 ريغ زنكلا ناكؤ ،انوكسمو انوصحم زنكلا هيف دجو يذلا لاملا ناك نإ :لاق
 همكحف هريغ هنكسي ناك وأ هسفنب هنكسي نإ لاملا بحاصل همكح لوقف يلهاج
 ناك نمل همكحف هعدي مل نإو ،تقولا كلذ ف نكاسلا هاعدا نإ هنكسي نمل
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 ناك نإو ،نوكسم ريغوأ ناك انوكسم ةطقللا ةلزنمب همكح :لوقو

 هسمخ جرخيو ©“=هدجو نمل وه : لوقف رفكلا لهأ ةمالع هيلع ناكو ايلهاج زنكلا

 . دحأ هنكسي . وأ دحأ هنكسي لام يف ناك . انطاب وأ ارهاظ ناك لاملا تيبل

 المجع يلهاجلا زنكلا اذه هيف دجو يذلا عضوملا يف نكسي نمل وه :لوقو

 .ارهاظ الو انطاب ركذي ملو

 نيب فراعتلاو فرعلا يف ىدهملا لثم ناك نإف كلذ ربعتي :لاق نم لاقو
 نأ مكحلا يف هيلع ناك كلذ هنم افورعم هئفاكيل هيلإ ىدهملا ىلإ ىدهي اينإ سانلا

 . ليق ام ىلع هئفاكي

 هنأ دمح يبأ نعف ارهاظ ناك نإو .هدجو نملف انطاب ناك نإ : لوقو

 . ليواقألا لدعأب ملعأ هللاو . ةطقللا ةلزنمب نوكي نأ هبجعي

 : اهيف لاوقألاو ضرملا يف ةيطعلا : ةلأسم

 هيفف ثراولا ريغل امأو ،“ثراول ةيطع تبثت الف ضرملا يف امأو : يلمازلا

 .فالتخا

 ضعبو ثلثلا نم تجرخ اذإ هل اهتبثأو ةيصولا ةلزنمب اهلزن أ ضعب

 . ملعأ هللاو .اهلطبأ

 : ةأفاكملا ىوعد عم ةيدهلا : ةلأسم

 لاقف كلذ ىلع هئفاكيل هل ىدهأ امنإ هنأ ىعداف لجرل ىدهأ نميف : ليقو

 هيلع دري نأ هيلإ ىدهملا ىلع هلو ،هنيمي عم كلذ يف هلوف لوقلا نإ لاق نم

 ءاشولو هيضري نأ هيلعف ةمئاق ةيدهلا تناك نإف .اهتميق هيطعيوأ .هتيده

 اينغ ىدهملا ناك ءاوس اهتميق هيلع امنإف تفلت دق تناك نإف .اهتميق فاعضأب
 .اينغ وأ اريقف هيلإ ىدهملا ناك .اريقف وأ
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 سيلف امهنيب اييف فورعمب كلذ سيلو ، كلذ لثم سيل ناك نإو : ليق دقو

 ،اهيلع هوئفاكف ادي مكيلإ ىدهأ نم» :لاقي يبنلا نأل .ةافاكم مكح هيلع

 ۔ لاح لك ىلع هيلع مكحي ال هنإ لاق نم لاقو «هيلع اونئاف اودجت مل نإف
 . ملعأ هلللاو . هئفاكي نأ هل بحتسيو

 : ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ هلأ هسفنل اهدخاي نأ داراو .ةطقل طقل اذإ ريقفلا نعو

 . ملعأ هللاو .اجاتحم اريقف ناك اذإ كلذ هل :ليقف

 :ةمتاخ

 سرادملاو اهماكحأو دجاسملا يف راثآلا بابل» باتك نم ةثلاثلا ةعطقلا تمت

 يفو . يراشلاو يلاولاو يضاقلاو مامالا يفو اهماسقأو مومرلا يفو اهيف ءاج امو

 يفو ‘ اهماكحأو كوكصلا يفو ناهيالاو تاداهشلا يفو يواعدلاو ماكحالا

 لسف يفو اهميرحو رحبلاو راهنألاو رابآلا يفنو ،تانايضلا يفو اهفونصو نويدلا
 { تاداعقلاو تاراجالاو تاوملا يفو اهفونصو قرطلا يفو راضملا فرصو ،لخنلا

 ةنامألا يفو هماكحأو نهرلا يفو ٠ اهفونصو عويبلا يفو مسقلا ماكحأو عفشلا يفو

 . «كلد ريغو بصغلاو قرسلاو ةطقللاو ةيراعلاو ةعيدولاو
 ةنس مارحلا مرحم رهش نم نيرشعلاو سماخلا موي ءاعبرألا حاور همامت ناكو

 ميلستلا لمكأو ةالصلا لضفأ اهرجاهم ىلع ةيمالسالا ةرجملا نم ٨٤

 . ةيحتلاو

 نبا دمحم نب ناييلس» ريدقلا كلملا هالوم ةمحر يجارلا ريقحلا دبعلا ملقب

 لجوزع هللاب فراعلا لحملاو ردقلا عيفر لجألا خيشلل ةخسن نم «يلمازلا

 هنإ هيف بوتكم وه ام ةوالتو هيناعم ظفح هللا هقزر يرجحلا ملاس نب دمح نب ملاس»

 .«نيمأ .ميحر روفغ ميرك داوج
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 )) يضترتو سوفنل ١ ىوهت ام غولب و يضقتت ال ةمعنو مودي زعا»

 ؛ضيبأ ف دوسأ بتكي م ادام ةمالسب ةنورقم ةداعسو»

 ءانبأ ميلعت يف ميقم ذئموي انأو ،الهب ةيحان نم ني ربي ةدلبب همامت ناكو

 ىنم ناك امم هللا رفغتسأ انأو ،«يرفاغلا دشار نب ديمح نب رصان» مركملا خيشلا

 . كلذ نم
 : هللا همحر يديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب انهم ديسلا هلاق امو

 ؛«يصاع هل تنأ اذإ عدخ وهف مسج ةحصب ررتفت ال حاص

 «يصاعلملاب اهتمقأام لجا باقعوهف ميعنلا ااذكود

 رصان نب ناينث خيشلا هبواجو
 : فلخ نب

 «عجتفي ناسنالا اهم يصاعملا عم عدخ هماقسأ نم مسجل اةمالس»

 «عجو اهف تابوقع رش هابوح ىلع بونذلا يناجلل هللا ةمعنود»
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 سرهفلا

 ةبراضملاو فلسلاو ابرلا يف باب : لوألا بابلا

 امو زوجي ال امو زوجي امو ضايقلاو

 . كلذ هبشأ

 ءاج امو هماكحأو رايخلا عيب يف باب : يناثلا بابلا

 كلذ نمزوجع امو هعفر ماكحأو هيف

 . كلذ هبشأ امو زوجي ال امو

 تابثالاو هماكحأو نهرلا يف باب : ثلاثلا بابلا

 امو فرصلاو ضورقلاو هيف ءاج امو

 هبشأ امو زوجي ال امو كلذ نم زوجي
 . كلذ

 ةيراعلاو ةعيدولاو ةنامألا يف باب : عبارلا بابلا

 ةيدلاو بصخغلاو قرسلاو ةطقللاو

 . كلذ هبشأ امو ةيطعلاو
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