




 الي ةقاتشلاوىموتلا انس اةراذو

 ر رات 1 ات رال اس ۔ےراتك

 رانلا نيرخلاتم او نينوللا ىلع ةدراولا

 لالا تيبلأت

 يريعسوبل ارتس س نافلخ نباترمريرلا

 رشع ىداخحل ١ ءزجل ١

م ٦٨٩١۔ه ١٠٦





ميجرلازم ِ اليل سب





  
 لوألا بابلا

 





 هب قلعتي امو هم اكحأو حاكنل ١

 :تاقدصلاو ءايلوألاو ءافكألا يفو
 كللذ هبشأ امو

 : يبلمازلا

 نأ امإ ةأرملا هيلا تبلطف لجاو لجاع قادص ىلع ةأرما جوزت نميفو

 عيمج نع جوزلا عنتماف اهقلطي وأ اهوسكيو اهيلع قفنيوأ اهب زوجيو اهلجاع اهيفوي
 ؟ ال مأ طورشلا هذه دحأب هيلع مكعحيا ، سلفم هنا جتحإو كلذ

 نأ هيلإ تبلطو اهب جوزت نأ دعب اهسفن ىلع هزيجت مل تناك نإ : لاق

 هنإف هرسعلا وه اعداو اهقلطي وأ اهيلع قفنيوأ اهسفن ىلع هزيجتو اهلجاع اهيفوي
 ةئام ردق قادصلا ناك نارهش كلذ يف لجألاو هلجأ اهلجاع راضحا يف لج ؤي

 ال مث رهشأ ةتس هلجأ نوكي مهرد ةئايتس ىلا نارهشف نيبت ام ناك نإو مهرد

 ردق نإف . هرثكلا نم قادصلا غلب ام اغلاب رهشأ ةتس نم رثكأ كلذ دعب لجؤي

 ردقي مل نإف هرشاعت نأ اهيلع سيلو اهتقفن هيلعف الإو لجألا دعب راضحا ىلع
 هل دبالف ينقلطيوأ لع قفني نأ امأ يه تلاقو لجالا ءاضقنا دعب اهتقفن ىلع

 . اهقلطي وأ اهيلع قفني نأ امإ مكاح هيلع مكحيو يدنع كلذ نم

 اهل ضرف دق ناك نإ روسيم ىلإ قادصلا فصن اه همزل اهقلط اذاف

 . ملعأ هللاو . هيلع قادص

 جوزلا ينيطعي نأ الإ اهجوزأ ال لاق ذإ ةأرملا يلو يفو & هنمو : ةلأسم

 هذخأي نأ دارأ هجوز ايلف ةأرملا جيوزت ىلع هل ةوشر بلط ام جوزلا هاطعأف اذك

 ؟ال مأ هريغ وأ نأ ناك هدرب هيلع مكحا هنم
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 نإ لوقو جوزلا ىلع دري الو اهقادص نم ةأرمللوهف يلولا هاشرأ ام : لاق

 وهف اهصقني مل نإو ةأرمللوهف قادصلا نم ةأرملا جوزلا صقنأ يلولا اشترإ ناك

 . جوزلا ىلع دودرم

 جيوزت ىلع بألل ةوشرلا تبثأف ءايلوألا رئاسو بألا نيب ضعب قرفو
 . ملعأ هللاو . اهقادص نم كلذ ولعجو قادصلا ناصقن اوطرشي ملو هتنبا

 : ديعس نب رمع خيشلا نع : ةلأسم

 جاتحي الو لطاب حاكنلاف رفاسم بالاو جوزلا لخدو هتنبإ هنبإ جوز نمو

 . قالط ىلإ
 ملو رصملا يف ناك وأ دلبلا يف ارضاح بالا ناك اذإ اذهو : خسانلا لاق

 لبق همتأ نإو هب ىضري ملو همتي مل اهبأ لوخدلا لبق جيوزتلا هغلب نيحو هنم جرخي
 . مت هب ىضرو لوخدلا

 يلولا جيوزتف ةجحلا هلانت ال ثيح رصملا يف اجراخ بألا ناك اذإ امأو
 نإو { ةلقاع ةغلاب تناك اذإ ةفصلا هذه ىلع ةأرملا ىضرب يدنع زئاج ىندألا

 . ملعأ هللاو . انظفح اذكه { اهجوزت هل سيلف غلبت مل ةريغص تناك

 تتكسو غلابو اركب ةأرمإ يهو لجرب اهيلو اهجوز ةأرمإ يفو : ةلأسم
 كلذ الأ ى تيضر ام اهنأ تلاقو تريغ كلذ دعبو رثكأ وأ لقأوأ نيرهش ردق

 ؟ال مأ 3 الوق لبقيو

 نأ اهل ليق نوكي نأ الإ اهاضر حصي ىتح رييغتلا .ىلع يه : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ دعب اهرييغت لبقي الف تتكسو كاضر كتوكس

 : هللا همحر مشاه نب دوعسم خيشلا نع : ةلأسم

؟ ال مأ زوجأ اهجوزتي نأ دارأو تبات اهنأ تلاقو دلوب تتأو تنز ةأرما يفو



 اهلعف لعفت نأ ةفاخم كلذ هرك دعبو اهجيوزت اهل زئاجف تبات اذإ : لاق

 نإو . انزلا ىلع ةدودحم نكت م اذإ اذهو خسانلا لاق & لجرلا اذه دنع لوألا

 نإ انزلا ىلع اهلثم ادودحم ناك نمل الإ اهجوزت زوجي الف انزلا ىلع ةدودحم تناك

 مل انزلا ىلع ةدودحملا ةينازلا ةكرشملاو ةيباتكلا جيوزت هل زئاجو نيملسملا نم ناك

 نم يباتك كرشم وأ نيملسملا نم انزلا ىلع اهلثم ادودحم ناك نمل الإ اهجوزت زجي

 ريغوأ انزلا ىلع ةدودحملا ةملسملا جيوزت يباتكلا كرشملل زوجي الو { اهتلم لهأ

 . ملعأ هللاو ، انعمس اذكه .3 ةدودحملا

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 ريغب هرمأب جوزملا اهجوزيأ هءاسن ضعب جوزي نأ دارأ اذإ ىمعألا يفو
 لبقي مأ هسفنب وه جيوزتلا لبقيأ جوزتي نأ وه دارأ اذإو ليكوب الإ زوجيال مأ ليكو
 ؟ هترضحب هليكو هل

 يلي نمم ادحأ جوزي نأ دارأ اذإ هنأ الإ هنمو ىمعالل زئاج كلذ لك : لاق

 اذه ضعب يفو جوزتملا رظني ال هنأل جيوزتلا دقعو ةبطخلا يلي ادحأ رمأي نأ هجيوزت

 . هأطخ نبي مل ام هب ذخألا زئاج يأرلا هيف زوجي اييف نيملسملا لوق لكو فالتخا

 . ملعأ هللاو

 : يلمازلا : ةلأسم

 ىلا تءاج مث تام ىتم مكاحلا ملعي ملو اهجوز ابنع تام ةأرما يف

 دق اهتدع نأ اهيلوو يه يعدتو لجرب جوزتت نأ ديرت اهيلو ءاج وأ مكاحلا

 ؟ ال مأ اهيلو لوقو اهلوق لبقيأ تضقنا

 اهجوز توم هعم حص اذإ ةأرملا هذه جوزي نأ مكاحلا ىلع سأب ال : لاق

 . اهبذك حصي ىتح اهمايأ ددعوه ملعي ملولو تضقنا دق اهتدع نإ تلاقو

نال هلوقل رييغت يه اهنم عقي ملو تضقنإ دق اهتدع نإ اهيلو لاق نإ كلذكو



 اذهو ءاسنلا ددعل ابساح نوكي نأ مكاحل نكمي الو اهاضر ىلع قلعم جيوزتلا

 نإو هبذك حصي ىتح لوبقم اهيلو لوقف ةيبص تناك نإو اغلاب ةأرملا تناك اذإ

 هللاو . صقنت مل اهتدع نإ هبلق نأمطا اذإ هنع تعقو اذه لثم يف ائيش بارتسا

 . ملعأ

 يتنباب هجوز نالف كءاج اذإ لجر هل لاق اذإ كلمملا يفو © هنمو : ةلأسم

 نأ دوهشلل زوجيا هكلمي نأ كلمملا نم دارأو لجرلا ءاجو ىضمو هيلع ظفلو هنالف

 ؟ ال مأ & كلمملا لوق نم الإ ةأرملا اوملعي مل مهو جيوزتلا اذه ىلع اودهشي

 هئاعدإ يف هلوق اولبقي نا مهل زوجي ال لوقلا رثكأ يف دوهشلا نإ : لاق

 اذإ هل ينبجعي الو ةقث ناك اذإ كلذ مهل زوب لوقو ةحصلاب الإ اهيبأ نم ةلاكولا

 ملولو مهمتكي نأ مهنم ةلاهجب مهل زوبي الرمأ ىلع نومدقي مهنأ مهنم هل نيبت
 جوزي نأ هل ينبجعي الو . دشأ وهف هسفنب مهاعد نإو ةداهشلا ىلا هسفنب مهعدي

 نأ الإ بألا نم هتلاكو ةحصب اوملعي مل دوهشلا نأ هل نيبت اذإ ةفصلا هذه ىلع

 دقعلا ىلع اودهشي اينإو جيوزتلاب رمألا ىلع اودهشي مل دوهشلا نإ هل نيبتي
 . ملعأ هللاو . هسفن

 وه ام لثمو باسنال ١ يف الو درل ١ ين الو حاكنل ١ يف نيمي الو ىنعم امو : ةلأسم
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 ةأرما تعدا وأ هتجوز اهغا ةأرمإ ىلع لجر اعدإ اذإ كلذ ىنعم : لاق

 لوق يف ركنملا ىلع اذه يف نيمي الف ىوعدلا حصي ملف اهجوز هنأ لجر ىلع
 اذإ هانعمف درلا يف امأو . حاكنلا يف اذهف نيميلا هيلع انموق لوق يفو انباحصأ

 كلذ يه تركنأو درلاب اهملعأو ةدعلا ين اهدر هنأ ةقلطملا ىلع لجرلا اعدإ

 ال لوقو اهنم دارأ نإ نيميلا اهيلع لوقف ةأرملا ىلع اذه لثم يف نيميلا يف اوفلتخاو
 اذه يف نيمي الف لجر نيبو هنيب ابسن لجر اعدإ اذإ بسنلا يف امأو . اهيلع نيمي

 . ملعأ هللاو . اثاريم لطي مل اذإ ركنملا ىلع
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 ةيودبلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا جيوزت ملسملل لحي لهو . هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ كلذ هعسبو لصت ل اذإ

 امأو . اراجفوأ اراربا اوناك مهنم جيوزتلا زئاجف ةلبقلا لهأ امأ : لاق

 رثارحلا جيوزت زئاجف ابزح اونوكي ملو نيملسملل الس اوناك اذإ ىراصنلاو دوهيلا
 . ملعأ هللاو . العو لج هللا باتك كلذب قطن دقو نيملسملل مهنم

 يف رضاح اهيلوو اهوفك لجرب جيوزتلا تدارأ ةأرما يفو هنمو : ةلأسم

 ىلع يلاولا جتحاف اهيبأ ريغ اذه اهيلوو غلاب ةأرما يهو اهجوزي نأ ىبأو دلبلا

 ؟ ال مأ هدعب نم وه يذلا يلاولل زوجأ 0 ىباف 0 اهجوزي نأ اهيلو
 ناكو كلذ نع ىبأف اهجوزي نأ برقألا يلولا ىلع ىلاولا جتحا اذإ : لاق

 اوبأ نإف برقالاف برقألا كلذك مث هيلي يذلا يلولا اهجوز اهل ًاؤفك جوزلا

 امأو . مكاحلا اهجوز ربجت دعب اوعنتمإ نإف اهوجوزي نأ يلاولا مهربجأ اعيمج
 هيلع زجحي مل اذإ كلذب مامالا هل نذأي مل ولو جوزي نأ هل لوق هيف فلتخمف يلاولا

 . ملعأ هللاو . كلذب مامالا هل نذأي ىتح لوقو

 نإ جوزتملا نم هتمرح جيوزت ىلع يلولا هاشترأ ام يف & هنمو : ةلأسم

 فوتسي ملو جوزلا ىلع ادودرم نوكي اهلثم قادص جوزلا نم تفوتسا ةأرملا تناك

 ناك نإو . هتذخأ تءاش نإو اهيلو هتطعأ تءاش نإف ةأرملل ناك اهلثم قادص

 لام نم ذخاي نأ هل بألا نأ لوقي نم لوق ىلع هذخأ هل زئاج لوقف بألا اهيلو

 ام نإ يلولا اعداف اهقادص تفوتسا دق ةأرملا تناك نإ امأو . ىضروأ هرك هدلو

 نوكي نأ انبجعيف قادصلا ريغ نم هنا جوزلا لاقو قادصلا نم ناك هاشترا

 اهنا لوخدلا دعب جيوزتلا تريغ دق ةأرملا تناك نإو . جوزلا لوق انهاه لوقلا

 نإو اهقادص لثم يهف اهقادص نم تلعج ةوشرلا هذه تناكو ةريغص تناك نإ

 وأ ةريغص تناك جوزلا ىلع دودرم هلك كلذف لوخدلا لبق نم تريغ تناك

 . ملعأ هللاو . اهريغ زاجأ ذإ ةريبك
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 مدعو يه تركناو هتجوز اهنا لجر ىلع اعدإ لجر يفو { هنمو : ةلأسم
 ادعاصف ةرشعل اك رثكأ وأ ةسمخلا لثم اليلق ةرهش دوهشب ءاجو لودعل ١ دوهش

 ؟ ال مأ عضوملا اذه يف مكاحلا مهلبقيأ

 ىلع ال لودعلا ةداهشب الإ ةيجوزلا ةحصب ةجوزلا ىلع مكحي ال : لاق

 قيرط نم هدنع حص اذإف هملعب همكحب مكحي نأ هل مكاحلا نأ لوقي نم لوق

 رايخالا رتاوت نم اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا يهو نالف ةجوز هذه نإ ةرهشلا

 اذه ىلع ةيجوزلاب اهيلع مكحي نأ هلف ةداهشلا قيرط نم الإ كشلا ةحازإو

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 تدارأو ىوزنب يهو قاتسرلاب يلو اهل ةأرمإ نعو & هنمو : ةلأسم

 اهجاوز يف هعلاطي قاتسرلاب اهيلو ىلإ اباتك ىوزن لهأ نم لجر ثعبف جيوزتلا
 كلذب يفتكي هنالف جيوزت يف اليكو كتلعج دق ينا هباتك باوج هيلع درو

 ؟ ال مأ

 نمم مكاح ىلا مكاح نم الإ مكحلا يفزوجي ال ةباتكلاب جيوزتلا نإ : لاق

 جوزلا الو ليكولل كلذ زوجي الو ضعب مهضعب ىلع ةيعرلا لبقي الو همكح تبثي
 . دوهشلل الو

 هللاو . أطخأ هنأ هل لاقي الف كلذ يف لخد نمف ةنانمطالا نع امأو

 , ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزت مكاحلل زوبي لهو

 هل دمتعي ملام هيف فلتخمف ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزت امإ : لاق
 . ملعأ هللاو . مامالا
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 : ىلمازلا : ةلأسم

 هيف اهملكي لزي ملف تبأف انالف كجوزأ نأ ديرأ اهيلو اهل لاق ةأرمإ يف

 تسل تلاقو تريغ اهغلبو اهب يلولا هجوز ايلف جيوزتلا دقعب هترمأ ىتح
 ؟ ال مأ اذه ىلع اهريغ تبثيأ . ةيضارب

 مل اذإ تباث اهريغ نأ لوقلا رثكأو افالتخا كلذ يف نإ يدنع اييف : لاق

 . ملعأ هللاو . جيوزتلا دقع اهغلب امدعب ىضرت

 جيوزتلا اهملعأو اهيلإ لصو مث ةأرمإ جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 تجوزتو قارفلاب امل مكحف ىضرأ ال تلاقو كلذ دعب تريغ مث هب تيضرف

 ؟ ديدج جيوزتب اهعجاري نا لوألا اهجوزل له اهجوز اهقلط مث هريغ اجوز
 . ال : لاق

 يف هب تيضرف جيوزتلا اهغلب نكلو جوزلا اهملعأ نكي مل نإف : تلق
 ؟ كلذ دعب ريغت نأ امهل له اهسفن

 ريغت نأ اهل لحي الو جيوزتلا اهمزل دقف نيع ةفرط ردق هب تيضر نإ : لاق
 وأ اهنع تامو هريغ اجوز تذخأف قارفلاب اهل مكحو تريغ نإف تلق . كلذ دعب

 ؟ لوالا جوزلا اذه ىا عجرت نأ اهل له اهقراف
 . ملعأ هللاو . هيلع مثإ الو همثا نوكتو . . معن : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هل ضرع مث جاوزالا نم هدنع ايب جيوزتلا نع اينغتسم لجرلا ناك اذإو

 ؟ ال مأ عبشلا ىلع لكألا لثم ةيهارك كلذ يف & اضيا ةأرما جيوزت
 ءاشام جيوزت هل زئاجف هتاجوز ةنؤم ىلع ردقي لجرلا اذه ناك اذإ : لاق

 نم لثم اذه نوكي الو باوثلا كلذ يف هلو تاجوز عبرأ ىلإ ءاسنلا نم دارأو

 قحل جوزت اذإ هتاجوز ةنؤم ىلعردقي ال لجرلا اذه ناك اذإو . هعبش ىلع لكأي
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 هللاو . هتاجوز راضي نأ هل زوجحم الف لاملا نم هدي ف ام لق نم ررضلا هتاجوز

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 ثالث ىلع هسكعو نجلاب سنالا جيوزت يف هلبقلا لهأ يف ةمألا تفلتخإ

 هللا لوقب اوجتحاو ةبيغلا مكحو لاكشالا توافتل هتزاجأ نم موق عنمف قرف

 فوقولاو كلذ ةيهاركب ليقو . هيگاجاوزأ مكسفنأ نم مكل لمج هتاو» ىلاعت

 هنم عنمي مل اذإ كلذ زاوجب ليقو ةسبتلملا رومألا يف لاكشألا عوقول مكحلا نع

 اليلد حصأ هنأل لوألا لوقلاب ذخا انأو همأ عامجا الو هنس مكحم الو باتك حيحص

 . ملعأ هللاو . اليبس ىدهأو

 ىلع قادص اهلو اهسفن تلتق اذإ ةأرملا وأ وجرأ اميف . هنمو : ةلأسم

 ؟ اهجوز

 كلذكو قادصلا اهل لوقو . لطب دقو اهجوز ىلع اهل قادص ال : لاق

 . ملعأ هللاو . اهل قادص الف ةدترملا امأو اهانز رتتساو تنز اذإ

 نأ اهل ىنثتس او اهدي يف اهتل اكو اهيلو لمعحج ةأرما يفو ©&©“ هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ؟ تءاش نم لكوت نأ اهلأ ى لاجرلا نم تءاش نمب اهسفن جوزت

 نأ اهل زئاجف اهجيوزت يف تءاش نم لكوت اهدي يف اهتلاكو لعجنأ : لاق

 . ال نورخآ لاقو لكوت موق لاقف اهسفن جوزت نأ اهل لعجن نأو تءاش نم جوزت

 كلذ يف تلكو اذإ لكوت نأ اهل اينإ حاكنلا ةدقع اهسفنل دقعت نأ اهل زوجي الف يهو

 هرضي الو هنع رخأ عضوم يف دجويو . اهجوزي نم لكوت اهدي يف ةلاكولا تلعج وأ

 . ملعأ هللاو . اهليكو نذإب هلوق كرت
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 نم اهيلع بجي ام لثمو قادص ىلع ةأرما جوزت نمو {} هنمو : ةلأسم

 ام هل عفدت نأ تداك ىتح قاقش امهنيب عقوو { اهديبعو اهدالوأ ةقفن ىلع اهتاكذ

 ؟ كلذ ذخأ {©ك هعسيأ هوكزو هقفنو هقدص نم اهيلإ قاس

 لوق ىلع اهدقن ىلع ةدايز ال قادصلا نم هلك اذه يدنع اذكه : لاق

 . ملعأ هللاو . اهل هنم ةءاسالا ريغ دنع ةأرملا هب تدتفا ام ذخأ زيجي نم

 ؟ سلفم نم ةيبصلا هتنبإ جوزي نأ لجرلل لهو . هنمو : ةلأسم

 الإ اهقادص باهذ اهايإ هجحوزت يفف ينبجعي الو كلذ ل نيبيا : لاق

 . ملعأ هللاو . هب اهملع دعب كلذب ىضرتو ةغلاب نوكت نأ

 : سيمخ نب رصان خيشل ١ نع : ةلأسم

 نع نوملسملا فقو دقف جوزلا اهب لخدو اهيلو رمأ ريغب تجوزت اذإ ةأرملاو
 عنتما نإف { اهيلو رمأب ةيناث جيوزتلا اددج جوزلا اهب لخدي مل نإو ايهنيب قارفلا

 يلاولا هل ماقأ سبحلا دعب اهجوزي لعفي مل نإف لعفي نأ ىلإ يلاولا هسبح كلذ نع
 سيلو جيوزتلا تبلط اذإ ةأرملل كلذ يف يأرلاو هب تيضر نمب اهجوزيو اليكو
 . ملعأ هللاو . جيوزتلا اهعنمي نأ يلولل

 ليكولا لكوف اهيلووه ةأرما جيوزت يف لكو لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 ؟ جيوزتلا اذه نوكي ام . جوزلا زاجو ةأرملا يناثلا ليكولا جوزو رخآ الجر

 لعفلاف { لوألا ليكولا ةرضحب ةأرملا جوز يناثلا ليكولا ناك نإ : لاق

 لعجي ملو لوألا ليكولا ةبيغ يف ناك نإو . ماتو زئاج جيوزتلاو لوألا ليكولا لعف
 اهنال دقعلا مامت يف اوفلتخا دقو . حاكنلا حصي ملو ةلاكولا متت مل لكوي نأ هل

 اذه ريغ لاق نم مهنمو نورخآ زاجأو موق قرفف يلولا ريغ هيلع دقع نم ةلزنمب
 . ملعأ هللاو . جاوزلا دعب قارفلا ىلع مدقردق مدقتا الو هنم يلإ بحأ حاكنلا
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نب نالف ليكولا اهجوزف نالف نبا نالف هتنبإ جوزي نأ الجر لكو لجر يف

 تام مث هنبالا بأ نم ةلاكولا { ةداهشلا هذهب نيملاع ريغ نيدهاشب اذه نالف

 3 غولبلا دعب ريغ امهل لهو جيوزتلا اذه تبثي له غلاب ريغ يهو هنبالا بآ
 ؟ ال مأ

 هنبالا بأ ناك اذإ تباثو زئاج ةفصلا هذه ىلع جيوزتلا اذه نإ : لاق

 ناك لجرلا اذهل هنبالا بأ ةلاكوب نيملاع نادهاشلا نكي ملولو 3 اهجوزت يف هلكو
 جوزلا لخد تباث جيوزتلاو دحاو كلذ يف لوقلاف نيتقث ريغ وأ نيتقث نادهاشلا

 كلذ يفف غولبلا دعب جيوزتلا هنبالا تريغ نإ امأو ۔ لخدي ملوأ هتجوزب

 اهغولب دعب جيوزتلا يف اهل ريغ ال اهوبأ اهجوز يتلا ةيبصلا نا : لوق . فالتخا
 اذهو غولبلا دعب ريغلا امهل : لوقو . دمعأ لوقلا اذهو اهغولب لبق اهوبأ تام ولو

 . رثكأ لوقلا

 امل ريغلا بوجوب لاق نم لوقو . ركذ ايك دوجوم فالتخالا : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . رثألا كلذ ىلع لدت ناعمل رظنإ . يدنع اهغولب دعب

 يصوي نأ يصولا دارأو هتانب جيوزت يف لجر ىلا ىصوأ نميف : ةلأسم

 تانبلا ءالؤه جوز ناو ؟ ال مأ هل زوججيأ . هاصو نم تانب جيوزت يف اضيأ

 ؟ ال مأ ، جيوزتلا اذه متيأ نهدج

 اذإ امأو زئاج كلذ لكف دجلا وأ يصولا جوز ايهيأو دجب جيوزت متي : لاق
 دحاو دعب ادحاو يصوي نأ زئاجف نهجيوزت يف يصوي نأ هيصول بالا لعج
 ةلاكولا امأو . بالا الإ هتمرح جيوزت يف يصوي نأ دحأل سيلو بالا مهل لعجام

 . ملعأ هللاو . زئاجف كلذ يف لكوو ءايلوألا نم باغ نم لكف ءايحالل
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 اذه نوكيأ معلا نبا جوزو مع نبإو معو خأ ةأرملل ناك اذإو : ةلأسم

 يلو جيوزت هفص فيكو جيوزتلا اذه يف كبجعي امو كلذ ريغ مأ يلو دعب يلو

 ؟ يلو نود

 © معلا دعب معلا نباو خالا دعب معلاف مع نباو خأو مع ناك اذإ : لاق

 ريثك فالتخا اذه يفو ايهنيب قرفي ليق دقف معو خأ كانهو معلا نبا جوز اذإ امأو

 ارضاح بالا ناك اذإ ءايلوألا نم دحأ جيوزت زوجي ال نأ ينبجعيو معلا لهأ نم

 هريغي ملو بالا نم خالا جوز اذإ لاق نم لاقو . هعانتماو هتجح عطق دعب الإ

 لاق نم لاقف رضاح بأ نكي مل اذإ امأو جيوزتلا زاجو حاكنلا ضقتني مل بألا

 نع مهنم عنتما نم لكو لوألاف لوألل جيوزتلا ايناو يلو نود يلو جيوزت زوجيال

 يلو نود يلو جيوزت زوجي هنا لاق نم لاقو . جوزي نأ هيلي نمل زاج جيوزتلا

 خألا نبا جوز نإف مع نباو خأ نباو مع نباو خأ ناك اذإ يدنع كلذ ريسفتو
 لاقو . يلولا دعب ايلووه سيلو ثلاث يلو هنال زجي مل معلا نبا جوز نأو ازئاج ناك

 نم ناك اذإ هجيوزت زاج ءايلوألا نم جوز نمف ارضاح بأ نكي مل اذإ لاق نم
 رئاس قحلي ام فالتخالا نم بألا قحلي هنأ بسحأو بألا عم الإ ةأرملا ةبصع

 ءايلوألا نم هريغو ءايلوألا نم هريغك نوكي نأ لدعلا هبشي يدنع وهو ءايلوألا

 يف ةأرمللوه اينا قحلاو مهيلعو مهل ةجحلا بوجو يف ءاوس مهلك مهنال هلثمك

 . جيوزتلا توبث ىنعم

 ال اضيأ ليقو . هريغل قحلاو جيوزتلاب ذوخام هريغو بألا نم يلولا امأو
 يف اهنذأاتسيو اهاضرب الإ اهحكني نأ اهيلول سيلو اهيلو نذاب الإ ةأرملا حكنت

 كاضر كتوكس اهل لاقيو اضيأ ملعت ركبلاو هب ىضرت نمب جوزتت ىتح اهججيوزت
 . ملعأ هللاو . اهب كاندفا ةدئاف هذهف

 ةيضاق هرهش سانلا ثيدح نم اهانز هدنع رهش نم جيوزت يف : ةلأسم
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 اهدارأ نمل اهجيوزت مرحي الف لودع دوهش ةعبرأب اهانز حصي ل اذإ : لاق

 نأو دحلا هيلع بجوي ام ىعدا اذإ فذاق عدم لكو ىوعد انهاه ةرهشلا نأل

 . ملعأ هللاو . بسحأ وهف اهزنت اهكرت

 ملعي ملو تجوزت دق يهو اهبطخ ةأرم ١ ىل ١ لسري نميف : ةلأسم

 زوجلا اهقراف مث اهب زاج نكي ملو قارفلا اهجوز نم تبلط اهبطخ املف اهجاوزب
 ؟ اه

 . زوجي الف جوزلا نم ةيهارك ريغ نم ببسلا اذهل اهقارف ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان خيشلا : يحبصلا : ةلأسم

 ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ ينعأ اهب الخو ةأرمإ جوزت نميف

 سمللا الإ هنم نكي ملوأ اهعماجي ملو اهجرف سمي ملوأ اهندب رئاسو اهجرف سمو
 اهاضرب اهتدع يف كلذ دعب اهدر دارأو اعلاخت كلذ دعب اهنا مث كلذ ريغ ال رظنلاو

 ؟ ال مأ اهعماجي مل هنأ ايهسفنأ يف ناملعي ايهنال هللا نيبو ايهنيب اييف كلذ ايلا

 اييف ةفصلا هذه ىلع ديدج جيوزتب نوكيف امهنيب ةعجارملا دارأ نإ : لاق

 ءاضقنا دعب الإ جوزت الو دتعت اهنإف هريغب جيوزتلا يه تدارأ نإو هللا نيبو ايهنيب
 هملع دعب اهم جوزتي نأ دارأ نمل سيلو مكجلا رهاظ يف اذهف هيلع لمعن اميف ةدعلا

 هنا اهقيدصت سيلو هنم ةدعلا ءاضقنا ذعب الإ اهل هقالطو اهب لوألا اهجوز لوخدب

 اهيلول سيل كلذكو ةدعلا هيلع بجوي رهاظلا مكح نال هيلع لمعن اييف اهطي مل

 . هنم هدعلا ءاضقناو اهجوز قالطب هنم ملعلا ىلع هانركذ ام ىلع الإ اهجوزي نأ

 ال نمل رهاظلا مكح يف اهنم ةدعلا ءاضقنا لبق جوزتي نأ جوزلا اذه سيل كلذكو

 . ملعأ هللاو . هيلع لمعن اييف كلذ هبشأ امو اهتخا لثم ايهنيب عمجلا هل لحي
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 ىري اضعب لعلو جيوزتلا يف انزلا دلو دري ال لوقلا رثكا 0 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . رهشأ لوألاو هدر

 ؟ ايهنم كلذ حصي له مجعاألاو هوتعملا جيوزت نع لئسو : ةلأسم

 يف امأو . اهعم ام يردي ال هنأل مكحلا يف اإبنم حصي ال هنأ يعم : لاق

 يف ايهنم كلذ زاج امهب زاجو اهيلع ةأرملا لخدأو ايهيلو ايل جوزت اذإف عساولا ىنعم

 . دحاو لجرلاو ةأرملا يف لوقلاو ادبأ حصي ال ليقو . عساولا ىنعم
 حصيلف قالطلا دارأ مث هللا ءاشام اوشاعتو لوقلا اذهب ذخأ نإف : هل تلق

 ؟ ايهنم كلذ

 ةأرملا تفرع اذإ عساولا ىنعم يف امأو . مكحلا يف كلذ يل نيبي ال : لاق

 تنكو ةلأسملا هذه تنع دقو لوقلا ضعب يف كلذ زاج هنم هب نيبت ام اهجوز نم

 لجروهو ةحيحص ةفرعم هنم تفرع ام دعب هنم اهجورخ زاوجب ىتفأ نمم انأ

 جيوزتلا امأو ههبش الب هنانمطالا ىنعمب هنم تجرخف نسح هل لاقي مجعأ

 فالتخا هيفو كلذ زيجي نم دنع اهيلو اهجوزي ةأرملا كلذكو اهيلو ايمل جوزتيف
 . ادبأ هزبجي مل ضعبو

 مل كلذ ىري نم دنع اهيلو اهجؤزو ايجعوأ ههوتعم ةيبصلا تناك نإو
 ايهتيب ثاريملا ىري هاري نم دنعو فالتخالا نم ىضم ام ىلع قحلا نم جرخي

 نم دنع قادصلا يف لوقلا كلذكو . هدعب وأ لوخدلا لبق عرشلا هبجوي ام ىلع

 مل اهوبأ اهجوز ناك دقو تريغف تأربف ههوتعموأ ايجع هيبص تناك نإو هزيجي

 يف فالتخالا ىنعم رثألا يف ءاج هنأل هوتعملاو مجعألا يلول قالط الو ريغ اهل نكي

 يه لوقو هيلو اهقلطي لوقف يلولا اهقفنأ الو هعس هدنع نكي مل اذإ هوتعملا ةجوز
 . قلطت الو اهلاحب

 جورخ الو اهل قالط ال نأ هوتعملاو مجعألا تدارأ اذإ ةأرملا ىلع طرتشيو

 . ملعأ هللاو . هللا جرفي ىتح اهل
___ 
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 حاكنلاب تملع مث اهيأر ريغب اهيلو رمأب ةأرمإ لجرلا جوزت اذإو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةيهارك كلذ قحلي له اهناسلب كلذ ريغت ملو اهسفن تهركف
 اذإف هوجول نوكت دق هيهاركلا نأل رييغت هيهارك نكت مل اذإ ساب ال : لاق

 وهف هنم ىضرلا ترهظأ ىتح تهرك ام هنم تهرك ولو حاكنلاب هكسمتم تناك

 . زئاج يدنع

 تلاق مث لجرلا اهيطوف ةيهاركلا ترهظأو اهسفن يف تيضر اذإف : تلق
 ؟ يسفن يف ةيضار تنك ينا دعب نم

 اهجوز اذإ ةأرملا يف تدجوف سفنلا يف ايب ذخؤي ايناو هتجوز يه : لاق
 اهسفن يف تهرك اذإو ىضرلاب قطنت مل نإو ىضر هنا اهسفن يف تيضرف لجر
 . ملعأ هللاو . ةيهاركلاب قطنت ىتح هيهارك سيلف

 نأ هل زوجي ال هنإف اثالث نهنم هدحاو قلطو تاجوز عبرأ هل نمو : ةلأسم

 ةأرما جوزت ناو . لوقلا رثكأ يف اهقلط يتلا ةدع ءاضقنا دعب الإ ةأرما جوزتي

 دعب ايهنيب اوقرفي نأ نوملسملا ريحت دقو ايبنيب قرفي الف هنم الهج اهب لخدو
 اثالث قالطلا ناك اذإ جيوزتلا زوجي هنأ نيملسملا لاوقأ نم الوق هيف نأل لوخدلا

 يتلا ةأرملا عضت ىتح جوزتي نأ ينبجعي ال هنا ريغ اثالث اهقلط يتلا ةدع ضقنت ملو

 . ملعأ هللاو . اهلمح اثالث اهقلط

 الو اهقلطي نأ هلأ اهرب دب اهلبق ةطلتخم اهدجوو ةأرم ١ جوزت نمو : ةلأسم

 ؟ال مأ كلذب هترغو كلذب ملعي مل اذإ اه هيلع اهل قادص

 قادصلا هيلعف جرفلا رظن وأ سم نإو اهنم كلذب اريغ هل ملعأ ال : لاق

 اندنع ةقيقحف كلذب هترغو هتمتكف كلذ نع اهلأس ناك نإو لوقلا رثكأ يف الماك

 كلذ حص اذإ هيلإ رظن وأ اهجرف سمل وأ اهب لوخدلا لبق ءىش اهل نم اهمزلي ال نأ
. ملعأ هللاو . اهنمو اهيف



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ةأرملا يلو امأو . هفرعأ ال لجرلاو لجرب ةأرمإ جوزأ نأ ىنم بلط اذإ

 هيلع دقعأ نأ زوبأ هفرعأ ال يذلا لجرلا ينعأ هجوزت نم فرعيوهو هفرعا

 ؟ ةأرملا يلو ةفرعمب جيوزتلا

 . دوهشلا ةداهشب هبسنو همسا كدنع حصي نأ دعب الإ اهجوزت ال : لاق

 هجيوزت زئاجف لقاع غلاب رح وهو ارضاح جوزلا ناك اذإ : يرفافغلا لاقو
 . ملعأ هللاو . هفرعي جيوزتلا دقعي يذلا نكي مل ولو

 تام اذإف اهقحب نمضو غلبت مل هميتي يبصلا هدلو جوزي نميف : ةلأسم

 اههرك وأ تام ءاوسو قادصلا فصن اهلق اهب لخدي نأ لبقو غلبت نأ لبق هنبا

 نم جرحي الو هتركذ ام حاضو نب حل اص خيشل ١ نع دجوي لاق . اهعماج ن أ لبق

 هنبإ هجوز قحب نمضي مل اذإ امأو . ءىش همزلي ال نماضلا نأ نيملسملا لاوقأ

 © هغولب دعب اهطي ملو اهب لخدي نأ لبق غلب الاههرك وأ يبص وهو نبالا تامو

 اهقادص اهيلعف هيبص تناك نإ لوقو . هيلع قادص ال لوقو قادصلا هيلع لوقف

 تام اغلاب وأ هيبص تناك هرغص يف اهئطو اذإ هيلع قادص الف اغلاب تناك نإو

 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا لاوقأ لكو غلب امل اههرك وأ هغولب لبق

 ي ءايلوألا نم هريغو بألا نم ةيصولا توبث يف فلتخإ : ةلأسم

 يف بالا نم تبثي لوقو ناطلسلاف نكي مل نإف ىلوأ يلولاو تبثت ال لوق جيوزتلا
 . ءايلوألا نم هريغو بألا نم تبثي لوقو لوقلا رثكأ اذهو هريغ نود هتانب جيوزت
 . ملعأ هللاو

 هسم هنال اهقادص همزلي هديب قشلا نع اهجرف يف ةجوزلا سمو : ةلأسم

 لوق هيف . امات قادصلا موزل يف فلت هلجرب هسمو امات همزليو لالحتسالا ىلع
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 همزلي ناناتخلا قتلي مل ولو هركذب هسم نإ كلذكو . متي ال لوقو قادصلا هيلع متي

 ناناتخلا قتلي مل اذإ سملا نم ةفصلا هذه ىلع ةجوزلا ريغ يف امأو . قادصلا مات

 هيلع مرحت لوقو همزلي ال لوقو قادصلا همزلي لوق . قادصلا بوجو يف فلتخ

 رجح وأ هبشخب جرفلا سمو ناناتخلا يقتلي ىتح كلذب هيلع مرحت ال لوقو كلذب

 رثكأ ةجوزلا جرف قش ىلا رظنلا يفو ةيبنجالا يف الو ةجوزلا يف عىش همزلي ال
 هللاو . قادص اهل همزلي ال ةيبنجألا يف لوقلا رثكأو قادصلا مامت هب مزلي لوقلا

 . ملعأ

 : يرفافلا : ةلأسم

 هيخال هجوز اهلبقو ةأرمإ هريغوأ خأ نم هيلو هل جوزت مجعألا يفو
 ؟ مكحلا فيك اهقالط هيلو وأ وه دارأو قالطلا تدارأ مث اهب لخدو مجعألا

 نأ الإ قالط الف هنم فورعملا ءاييالابوه اهلبقو هيلو هل جوزت اذإ : لاق

 اهقالطب هيلو رمأي نأ مكاحلا ىلا تبلط ءايشألا عيمج نم ةيجوزلا قوقح اهل حصت
 اوناك اذإ مجعألا نإ لوقو . كلذ هنم تبلط اذإ مكاحلا اهقلط ىبأ نإف كلذ هلف

 ءاييالا نيعي اتوص ءاييالا عم جرخأو كلذب ىحوأف ءاميالاب قالطلا هنم نومهفي

 لجالا اهقادص امهل بتكي نأ مجعالا يلو ىلع تجتحا اذإو تلق . كلذ زئاجف

 قادصلا ةفرعمو مكاحروضحب جيوزتلا نوكي نأ يغبني لاق هيلع مكحي له

 مجعاألا ىضرب مجعألا ىلع مجعألا لام يف اهقادص يلولا بتكيف روضحل

 . جيوزتلا دنع ءاميالاب

 قفني نأ هيلو ىبأو مجعألا اهجوز نم هوسكلاو ةقفنلا تدارأ اذإو : تلق

 ؟ كلذ ىلع يلولا ربجي له اهوسكيو اهيلع
 ىبأ نإف هلام يف اهقوقحب مايقلاب هيلو رمؤيف لام مجعاألل ناك نإ : لاق

 . هلام نم اهقوقحب موقيو اهوسكيو اهيلع قفني ادحأ رمايل مكاحلا ىلا بلطتلف
 . ملعأ هللاو
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 : يحبصلا : ةلأسم

 اهجوزتو اهب هلوخد لبق اهملع الب اهقلطو هب تيضرو ةأرمإ جوزت نمو

 لوألا جيوزتلاب اهب لخد هنأ نظت يهو يناثلا جيوزتلاو قالطلاب اهملعي ملو ةيناث
 ةفصلا هذه ىلع هل لحيا زئاج كلذ نأ نظت يهو ريثك وأ ليلق كلذ ىلع ىضمو

 ؟ ال مأ

 دقف اهب لخدي مل وهو هب ملعت ملولو اهقلط اذإ لجرلا اذه نإ : لاق
 . ءاوس اهيف هريغو وه راصو جاوزالل تلحو هنم اهيلع ةدع ال هنأل هنع تخسفنإ

 الإ ةيجوز اهيلع تبثت الو اهجوزت زوجي الف نيدهاشو يلوب ةيناث اهجوزت اذإف
 دق ىضرلا طرش نأل ةفصلا هذه ىلع هجوز هل نوكت الو اهرابخا دعب اهاضرب

 اهيف ببس هل حصي مل هقالط دعب هذهو ةأرملا ىضرب الإ جيوزت حصي الو انه لتخإ

 اهدري نأ هل زوجي قالطلاب اهربخت مل اذإ ةقلطملاك هذه سيلو تنابو هنم تجرخ اذإ

 اهمكحو ةجوزلاك ةثراو يهو ةتباث ةيجوز بابسأ كانه نأل اهرابخا الو اهملع الب
 . ةجوزلا مكح

 اهاضرب الإ اهدر زوجي ال هارابملاو ةعلتخملا يف ملعلا لهأ لوق ىلإ ىرت الأ

 وهو مارح اذهف ببس مث قبي مل اذإ هذهب فيكف ةيناب اهنال هنم ةدع ببس يف يهو
 . ملعأ هللاو . لحي الو ايهنيب قرفم جيوزت

 نأ اقادص مسي ملو ةأرمإ جوزت نم ىلع ةمألا تعمجأ ليقو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اهلثم قادص اهلو تباث حاكنلا

 اهب عقو كلذ نأ اهنيمي دارأو ابيث اهدجوو اركب ةأرمإ جوزت نمو : ةلأسم

 . نيميلا هل اهيلعف : لاق
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 ىلع اهجوزتو ركب اهنا اهسفن ىلع تطرش نإ لوقو : يحبصلا لاق
 ىلا تعجر بيثلا نم رثكأ ركبلا قادص ناكو ابيث اهدجوو اركب اهدجي ملف كلذ
 عم اهلوق لوقلاف كلذ تركناو بيث اهنأ جوزلا لاق نإو اهءعاسن نم بيثلا قادص

 نكت مل نإو . هيبويثلا لبق نم اهيلع هيعدي امم عىش اهيلع اموركب اهنأ اهنيمي
 . اهيلع نيمي ال نأ وجراف ركب اهنأ هيلع تطرش

 يف اهاتأ وأ اهسفن ىلع اهبلغ الجر نإ تلاقف الماح اهدجو نإف : تلق
 اهقدص ءاش نإ رايخلا اهجوزلو اهلوق لوقلا نوكيأ هببس نم لمحلا كلذ نإو مونلا

 اهرهم اهاطعأو اهكرت ءاش نإو اهحاكن ددجو اهلمح عضت نأ دعب اهعم ماقأو
 . اهب هلوخد نيح اهلمحب ملعت مل اهنا تلتعا اذإ اهب هلوخدل

 هيف هل اهيلع قادصلا در يفو هب تلتعاو هتعدا اميف اهلوق لبقي الف : لاق

 . فالتخا

 ؟ كلذ ةمرحب ةلهاج اهنا تعدإو لمحلاب هملاع يهو هتأطوأ نإو : تلق

 . ملعأ هللاو . فالتخا هل اهيلع قادصلا در يفو هيلع مرحت اهنإف : لاق

 اهوفكب اهجوزي نأ ىباف اهجوزي نأ اهيلو ىلا ةأرملا تبلط اذإو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هل لحيأ العج كلذ ىلع هتطعأ ىتح

 هيلع مارح وه اهجوزي نأ ىلعأ هل هتلعج يذلا لعجلا كلذ نإ : لاق

 تردق ثيح هريرس هلام نم كلذ ذخات نأ اهلف هدري مل نإف اهيلع هدري نأ هيلعو

 نأ اضيأ ليق دقو هدري نأ ىباف اهيلع كلذ دري نأ هيلع تجتحا اذإ ىتح هيلع
 كلذ ىلع هاطعأ ىتح هجوزي نأ ىبأ اذإ كلذ ىلع جوزلا نم لبق ام دري نأ هيلع

 نأ هل سيلو هب تيضر نمب اهجوزي نأ هيلع نأل هلزئاجب سيلرجأ كلذ نال
 يف ليق دق هنأل امارح هيلع ناك ارجأ كلذ ىلع ذخأ نإف ارجأ كلذ ىلع ذخاي
 الإ كلذ در يلولا ىلع نأ ليق دقو . زئاج الو تباثب سيل هنا مزاللا ىلع رجألا

 هيلا بلط لجر يف ليقو . ةأرملل ابأ ناك اذإ هدر هيلع سيل هنإف ابأ نوكي نأ
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 يذلا وه كلذ نأ ليقف اهجوزي نأ ىلع جوزلا نم ىشنتراف اهيلو وه ةأرمإ جيوزت

 اهل وهف اثيش اهقادص نم اهصقنا ناك اذإ يراوحلا يبأ لوق يفو . ةأرملل هاشترإ

 ملوأ اهصقنأ اهل وهف ةجوزلا نم ىشترإ ناك نإو . جوزللوهف اهصقني مل هنإو

 . ملعأ هللاو . اهصقني

 اهبجيوزت يف اليكو هلعجو هتمرح جوزي نأ لجررمأ لجر يفو : ةلأسم
 ؟ ال مأ ادح هل دبي مل ام ةيناث اهجوزي نأ هل له ةرم اهجوزف

 ل ام رمألاو ةلاكولاب جوز دعب اجوز اهجوزي لوق فالتخا كلذ يف : لاق
 نأ هل لوقو ةدحاو ةرم الإ اهجوزي نأ هل سيل لوقو . يلولا تومي ىتح هل دجي
 ةرم الإ اهجوزي نأ رمألا يف هل سيلو هل دجي مل ام ةلاكولاب ةرم دعب ةرم اهجوزي
 ملعأ هللاو . يدنع جرخي ام ىلع ةدحاو

 وأ تئش نمب اهجوز يتنبا جيوزت يف كتلكو لجرل لاق نمو : ةلأسم

 ؟ يلولا رمأ ريغ نم هسفن جوزي نأ ليكولل زوبي له يه تءاش نمب

 . كلذ هزاجاب ليق هنا يعم : لاق

 يتنبا جيوزت يف كتلكو دق لاقو تئش نمب اهجوز اهوبأ لقي مل نإف : تلق

 . يلولا رمأ ريغ نم هسفن جوزي نأ هل زوبجيا . اهدحو ةظفللا هذهب

 هللاو . جيوزتلاب ةأرملا هب تيضر اذإ كلذ هزاجاب ليق هنأ يعم : لاق

 . ملعأ

 ليكولل زوجي له هتنبا وأ هتخأ جيوزت يف اليكو لكو لجر نعو : ةلأسم
 ؟ كلذ يف اليكو لكوي نأ

 عفريو ذخان هبو كلذ ةزاجا يراوحلا يبأ لوق يفو كلذ زوج ال : لاق

 اليكو هلعج اذإ هللا همحر ديعس يبا خيشل ا لوق يفو . بوبحم نب دمحم نع كلذ

_ ٢٥



 نأ هل نكي ل هتمرح جوزي اليكو هلعجا ذإو هريغ لكوي نأ هل زاج هتمرح جيوزت يف

 جوزف هنيعب ١ دحأ اهجوزي نأ دجح ملو هتمرح جوزي نأ هرمأ نإ امأو . هريغ لكوي

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو هسفن جوزي نأ اوزاجأ دقف اهب هسفن

 ؟ ال مأ بألا ريغ يلو نود يلو جيوزت زوبي لهو : ةلأسم

 ىلو جيوزت هيلع مهضعب زجي ملو بألا يف اوددشو كلذ اوزاجا دق : لاق
 لوقو . هريغ جيوزت زوجيف نايع نم رصملا نع اجراخ بألا نوكي نأ الإ هريغ

 متأف بألا غلب نإو جوزلل زاج ولو اهنيب قرف هريغ جؤزو نايعب بألا ناك اذإ
 انمدق اميف مات جيوزتلا فالتخالا ىلعف بالا مامت لبق جوزلا زاج ولو مث حاكنلا

 بآلاو قارفلا نع نبج ضعبف رضاح بالاو خألا جيوزت يف اوفلتخاو . هركذ

 يلولا ناك اذإ امأو . هيأرب الإ رضح اذإ هريغ جيوزت زوجي الو هتنبا جيوزتب ىلوأ
 ايسادس ناك اذإ يبصلا يف فلتخاو هدعب نم يلولا جوزيو هل جيوزت الف اريغص

 زاج كلذ ادع امو هلايش نم هنيميو حبرلا نم نبغلا فرع اذإ موق لاق لقعي

 . ملعأ هللاو . هجيوزت

 : ىلمازلا : ةلأسم

 ؟ هتيلول هجيوزت زوجي ىتح هدحام يبصلاو
 فرعيو ؤمفكل ١ ريغ نم ؤفكل ا نيب زيمي نم دحب ن اك اذإ ينبجعي : لاق

 هذهس راص اذإف اهقادص نودب الو اهوفك ريخب هتيلو جوزي ال ىتح قادصلا دح

 . ملعأ هللاو . هجيوزت زابحت ةلزنملا

 قدصت ال اهنإف اهل ىلوألا اهنأ تلاقو جيوزتلا تبلط اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 مهناو نامعب ايلو ايهف نأ نوملعي ال مهنا نودهشي هلداع هنيب رضحت نأ الإ كلذ يف

 كلذب هنيبلا تماقأ اذإف جوز نم هدع يف اهنأ نوملعي الو اجوز اهل نأ نوملعي ال
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 اهنا ةنيبلا اهيلع تدهش وأ كلذ ىلع جوزلاو يه تقفتإو جيوزتلا تبلطو
 لاق دقف هفصلا ىلع ناك اذإف قادصلا نم اذك ىلع اذه نالفب جيوزتلا بلطت
 ىلا كلذ نا لاق نم لاقو ءاسنلا نم هل يلو ال نم جوزي نأ يلاولل نأ لاق نم

 تحصو جيوزتلا ىلا ةجاتحم ةأرملاو مامالا نع انياب عضوملا ناك اذإ لوقتو مامالا

 يلاولا هماقأ نموأ مامالا يلاو اهجوزو جيوزتلا ةأرملا تبلطو كل تفصو امب ةنيبلا
 ذافنال يلاولا هلعج نمو يلاولل بحن الو كلذ زاج يلاولا ةرضحب كلذ ىلا

 زوجي الام لعف نإف هرمأ فلاخي هلعلف ةقث ريغ اليكو ةأرملل ميقي نأ هعم ماكحألا

 هتنامأ نم اذه نأل لعفي مل ناك نإ لعفي الو ههجو ىلع رمألاب ليكولا ىتأ اذإ هل

 . هريغ نود هل هللا اهلعج يتلا

 تفصو ام حص اذإف نيملسملا ةعامج ةأرملا هذه جوزي اينإ لاح يف تنك نإف

 ةعامجلا نأ نيملسملا نم لاق نم لاق دقف هالوتت نمم يناث كعم ناكو اهرمأ نم كل

 يف ءاجو نيحلاص الإ ةعامجلا نوكي الو ادعاصف ةثالث لاق نم لاقو ادعاصف نانثا

 . زئاج الو لداع ركذب ثيدحلا يتاي ملو هل يلو ال نم ىلو ناطلسلا نأ ثيدحلا

 نم ةعامج اهيفو ادبأ اهيف ناطلس ال دلب يف ةأرملا هذه تناك اذإو : تلق

 ؟ اهجوزي نمف نيملسملا
 اهجوزي اليكو امل نوميقي نيملسملا ةعايجف ناطلس نكي مل نإف : لاق

 هل نوملعي ال مهنأ ةلداعلا ةنيبلاب مهعم حص نأ دعب ءافكالا نم هب تيضر نمب

 كلذب ةنيبلا تماقأ اذإف . جوز نم ةدع يف الو اجوز اهل نأ نوملعي الو نايعب ايلو
 ةعامج ةماقإ دعب نيملسملا ةعامج هماقأ يذلا ليكولا اضيأ يه رمأتف مهعم

 اهجوزي نيملسمل ١ نم الجر اهرمأ تلو هلك كلذ م دع نإو اهجوزي هل نيملسمل ١

 يذلا ثيدحلل ىلوأ ناك ادحأ اولكوو ةعامج ناك اذإو مهضعب كلذ زاجأ دقف

 . ملعأ هللاو . ةأرملل مرحم نيملسملا ةعامج نإ ءاج

 ؟ اهجوزي نأ هل زوب لهف اهمأ نم اهوخأ الإ اهل يلو ال ةأرمأ : ةلأسم

 . زئاج كلذ نإ ليق دق هنأ يعمف ةغلاب تناكو كلذب تيضر اذإ : لاق
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 نأ بحأو كلذ يف لوخدلا مهنكمأو اونكمأ نإ هنم ىلوأ نوملسملاو زوجي ال ليقو

 . ملعأ هللاو . اعيمج ناببسلا عمتجي ىتح مالا نم خألا ينعأ هولكوي

 نأ هل له اهفرعي ال ةأرماب اهيف انزف ليللا يف ادلب لخد لجر : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةأرماب ةيرقلا كلت نم جوزتي

 يفو . اهب انز يتلا ملعي ىتح اهنم جوزتي نأ هل سيل لوقلا رثكا : لاق

 جوزتي نأ هل نكي مل ةيرق يفوأ تيب يف تلخدف تخأ هل ناك نم ءايضلا باتك

 3 لوقلا رثكأ وه امنإ ناك اهاوس نم هتخا نايبب الإ ةأرمإ تيبلا وأ ةيرقلا كلت نم
 . ملعأ هللاو

 : حبرصل ا : ةلأسم

 جلواف هتأرما اهنظي هشارف يف اهدجووأ ء ىطولا ىلع ةأرمإ هركا نمو

 ؟ ال مأ قادص ايلأ كلذ دعب ههركملا تيضرو ةمئانلا تهبتناف اهجرف يف هقشحلا

 لوقأ نأ ردقأ الو لعافلا لعفل مامتإ كلذف اهيف لعف ايب تيضر اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لعافلا لعف ايتي مل ول نإ ابجاو هلصأ ناك ولو ايهقادص توبثب

 طرشو جيوزتلاف اهديب اهقالط طرش ىلع ةأرملا تجوزت اذإ : ةلأسم
 هيلع هدر الو جوزلا نع همده الو اهدي نم هعاجرتسا جوزلل سيلو تباث قالطلا

 طرشك اذه سيلو افالتخإ كلذ يف ملعأ الو ادبأ اهدي نم جرخي الو هل اهعيب الو

 . ملعأ هللاو . ىنكسلاو ةقفنلا

 حاكنلا ةدقع دنع هيلع طرشو اهيب أ نم هيبص جوزت نميفو هنمو : ةلأسم

 نم ةبيط يسفن نأ هل لاقو جوزلا ىلع عجر بالا مث اهيبأ ديب اهقالط نوكيأ
 بهذف يديب قالطلا نوكي ال نأو ةيناث حاكنلا دقعاف بهذإ قالطلا طرش
 طرشب كسمتو بألا عجرف ةدم اماقأو هتجوزب لخدو ةيناث حاكنلا دقعو جوزلا
 ؟ كلذ هل له قالطلا
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 ايف تقلط طرشلاب بالا قلطو احيحص لوألا دقعلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . يدنع

 الوهو يلو اذه تلاقو الجر هل ترضحأف ةأرمإ جيوزت دارأ نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهفدصيأ هفرعي

 اهيلو هنا لجرلا لاق اذإ اهقدصي نأ هل زاج ايلو اهل ملعي ال ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع كلذ زئاجف

 وأ ثيدح يف ةضراعم لجد ةأرمإ نيبو هنيب ىرج لجر نع : ةلأسم
 نم امهنيب امل هبحاص يف بغار ايهنم دحاو لك نأ ىلع اررق دق امهيبلق نأ الإ ةلاسر

 هنأ هناسل نم اهيلإ رهظأ لجرلا نكي ملو اهجوز نم تجرخ اذإف ماركالاو ةدوملا
 اهاوهي هنا لاقو هناسلب ةبحملا اهيلإ رهظأ ناك ناو . اهبجيوزت هل زاج اهاوهيو اهبحي
 دق ناك نإو . ادبأ اهبيوزت هل زجي مل كلذب وه ملعو اهغلب وأ هنم كلذ تعمس وأ

 الو اهاوهي الو اهبحي ال هنأ اهجوز نم جرخت نأ لبق نم اهيلا عجر مث اهيلإ رهظأ
 ملعي نأ الإ اهنع تاموأ اهجوز نم تجرخ اذإ اهبجيوزت مرحي ال لوقف اهب هل ةجاح
 زوجي ال اذه ىلعف هل اهجورخ اينإو اهب اذه ةبغرل اهجوز نم تجرخ انإ
 . ملعأ هللاو . اهجوزت

 نم نكسمب ايل بتك اذإ نكسلاو نايقادصلا مداخلاو بوثلاو : ةلأسم
 طسو نم فصنو ليقاثم ةعبس يقادصلا مداخلا نمث دمحم وبأ لاق اهلثم نكاسم

 طسو اهل ديعس وبأ لاقو . جاهنملا يف كلذكو كلذ فصن نكسملا نمثو بهذلا
 همداخ امل نانس نب فلخ خيشلا لاقو ، لوقلا نم نسح وهو اهنامز لهأ مدخ

 ام يقادصلا مداخلا ةميق سيمخ نب رصان خيشلا لاقو { اهنامز لهأ مادخ نم

 طسو مداخب ال مكح اذإ يدنعو مداخلا ةميق فصن بوثلا ةميقو دمحم وبأ لاق

 بايث نم اهنامز لهأ يف ىرج ام ىلع اهئاسن بايث نم طسو بوثو طسو نكسو
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 بارخ اهلثمو رايع عازجا هعبس نكسلا نإ هريغ نع ليقو . نسح وهف مهتاقدص

 كلذ يف نسحلا لاق يحبصلا نع دجويو . اطسو هسفنب مداخ اهل ي رتشي لوقو

 هبتشإ اذإ رمألا نأل كلذ نم طسولاف الإو تفرع نإ مهنيب ةيراجلا مهتنس توبث

 . ملعأ هللاو . طسولا ىلا هلهأ هيف عجر

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 ىضرلاب اهناسل تقطنف هايإ اههجوزي لجر يف اهلهأ اهرواش اذإ ةأرملاو

 اركب نوكت نأ نيب قرف يهو اهسفن هيطوت نأ اهعسي له ريغم اهبلقو هيقتو ءايح
 . ابيثوأ

 نأ نيملسملا راثآ يف روهشملاو رهاظلا ىلع ةيراج ماكحالا نإ : لاق

 لاقيف ركبلا امأو اهيلع تبثي لوقلا ضعب ىلعف قاطنتسالا دعب تيضر اذإ بيثلا

 . ملعأ هللاو . انفرع ام ىلع ىضر ناك تتكس اذإف كاضر كتوكس اهل

 نم هجيوزت يلي نم جيوزت يف ايلو نوكي نأ ىمعالل زوبي لهو : ةلأسم
 ؟ ليكو ىلا جاتحي كلذ لك مأ هسفنل جيوزتلا لبقي وأ ءاسنلا

 لبقي نأ هلزوجيو ءاسنلا نم هجيوزت يلي نم جوزي نأ هلزوجي : لاق

 نإ جيورتلا هل لبقي نمو هءاسن جوزي نم لكوي نأ رمؤي هنأ لوقو هسفنل جيوزتلا
 . ملعأ هللاو . جوزتي نأ دارأ

 . حاكنلا متيأ لجرووه حاكنلا ةدقع ىلع دهش اذإ ىمعألاو : ةلأسم

 رثكأو زجي مل نم مهنمو هزاجأ نم مهنم جوزلاو يلولا الإ امهريغ ايهعم نكي مل اذإ
 . ملعأ هللاو . ةصاخ بسنلا يف الإ زوجي ال هنأ لوقلا

 هيلع نوكي نأ هدعب وأ جيوزتلا ةدقع يف هيلع طرش اذإ لجرلاو : ةلأسم

؟ هتجوز يلح هاكز وأ هوكز



 ملو نيملسملا ءاهقف ضعب هتبثاف حاكنلا ةدقع لبق طرشلا ناك نإ : لاق

 تبثأ نم لوق ىلع تباث وهف حاكنلا ةدقع يف ركذ نإو . نورخآ مهنم هتبثي

 لاق . ملعأ هللاو . انعم لوقلا رثكأوهو حاكنلا ةدقع يف ةلوهجملا طورشلا

 طورشملا طرشلا وهو لئاسلا ىنعمل فوتسم ريغ هنال باوجب اذه يف رظني : هريغ

 ىلع هلبقي نم ىلع تباث ريغ طرشلا كلذ نأ يدنع اييفو جيوزتلا ةدقع دعبو

 هللاو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو عوجرلا هل ناك همتي ملو هيف عجر نإو هسفن

 . ملعأ

 : ناديع نبا : ةلأسم

 نإف اهبجيوزت نع اهفلح نيمي لجأل هتنبا جيوزت نع عنتما اذإ بألا نإ
 نيميلا لجأل عنتميف بألا ىلع جتحي نأ دعب هدعب نم يذلا يلولا اهجوزي هتنبا

 هتنبا جوزي نأ ةعجر هتجوزو بألا نيب ناكو ةدحاو قالطلا ناك اذإ ينبجعيو

 قالطلا ريغب نيميلا ناك اذإو اهجوزت نع قالطلاب هتفلخ ناك اذإ هتجوز دريو
 جوزي نأ هلزوبجي يذلا يلول امأو نيميلا ةرافك رفكيو هتنبا جوزي نأ ينبجعيف

 نم ليلقلاو ضرألا نم ءايسلاو لايشلا ىلا نيميلا فرعي راص اذإ لوق هتمرح
 نيبزيميراص اذإ لوقو . هتمرح جوزي هلزاج ايسادس راص اذإ لوقو ريثكلا
 اهيلو ربجي الف ةيبص هنبالا تناك اذإ امأو & طوحأ يدنع لوقلا اذهو ءافكألا

 . ملع أ هلل او . اهجيوزت ىلع

 امأو ةيجوزلاب رارقإ اذه سيلف يلجر اذه ةأرملا لوق امأو { هنمو : ةلأسم
 ارارقإ اذهف يتجوز هذه لجرلا لاقو يجوز اذه تلاق اذإ ةيجوزلاب رارقالا
 . ةيجوزلاب

 لوقل اهل هنم ةيجوزلاب ارارقإ ناك يتأرما هذه لجرلا لاق اذإ : فلؤملا لاق

 اذهف ةمئاق هتأرماو لاقو & نوعرف ةأرماو طول ةأرمإو حون ةأرما : ىلاعت هللا
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 هللاو . يتجوز هذه وأ يتأرما هذه لجرلا لوقي نأ نيب قرف ال هنا ىلع لدي

 . ملعأ

 يف لوقلا فيك ةقث ريغ بأ اهل هيبص جوزت اذإ لجرلا يف هنمو : ةلأسم

 ؟ اه يطعي نم قحلا ميلست

 دلاولا يطعي نأ زئاج لوق فالتخا هيفف هدلو لام دلاولا ضبق امأ : لاق

 ناك هدلو لام دلاولا يطعي نأ زوجي ال لوقو ؟ ةقث ريغوأ ةقث دلاولا ناك هدلو لام

 اذإ يطعي نأ زوب الو ةقث ناك اذإ يطعي نأ زوجي لوقو . ةقث ريغوأ ةقث دلاولا

 نأ جوزلل زئاجف هدلو لام ىلع نمؤي ةيبصلا هذه دلاو ناك اذإو ةقث ريغ ناك

 نأ جوزلل زئاج هميتيلا كلذكو ، ينبجعي يذلا لوقلا ىلع هتجوز لام هيطعي

 ىلي ادحأ ناك اذإ كلذكو كلذ ىلع اهنمأي ناك اذإ اهمأ ةميتيلا هتجوز لام ىطعي

 هللاو . ةميتيلا هتجوز لام هيطعي نأ جوزلل زئاجف انيمأ ناكو ةيمتيلا هذه رمأ
 . ملعأ

 ملع ريغب اهلاخ اهجوز ةبيذعلاب هنبا هل ىوزن لهأ نم لجر : ةلأسم
 قادصلا اهلف جيوزتلا اهل ايمتم اهوبأ نوكي نأ لبق تامو جوزلا اهب لخدو اهيبأ
 اهب لخد نكي مل نإو ثاريم الب قادصلا اهلف هل ممتم ريغ نوكي نإو ثاريملاو
 . ملعأ هللاو . ثاريم الو قادص الف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ال لوقو مامالا نذاب نكي مل ولو ءاسنلا نم جوزي نأ هل زئاج يلاولا نأ لوق

 نذاتسي نأ ينبجعيو مامالا نذاب الإ ءاسنلا نم هل يلو ال نم جوزي نأ هل زوجي

 دهاشلا نإف دوهشلا ةداهش ظفل امأو { ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزت يف مامالا

 ملعأ الو نايعب ايلو اهل ملعأ ال هينالفلا نالف تنب هنالف ةأرملا هذه نأ دهشأ لوقي
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 بارعإ ريغ نم دوهشلا دهش اذإ امأو ، جوز نم ةدع يف اهنأ ملعأ الو اجوز اهل
 مل اذإ ةرهشلا دوهش زئاجف اذه لثم يف دوهشلا امأو كلذ زئاجف ىنعملاب اوتأ مهنأ الإ

 هللاو . دوهش ةسمخ ةرهشلا دجو كلذب هبلق نأمطاو مهتداهش يف مكاحلا بتري

 . ملعأ

 وه ةأرمإ وأ هتنباب هجوزي نأ لجر ىلا بطخ نميفو ،. هنمو : ةلأسم
 نأ مث هجوزي مهنم لجر رمأو نيملسملا ةعامج ىلا اوضمو كلذب هل معناف اهيلو

 دق يناب اودهشا : لاق مث ةي يبنلا ىلع ىلصو هيلع ىنثأو هللا دمح جوزملا
 لجوزع هللا باتك مكح ىلع نالف تنب ةنالفب ينالفلا نالف نب نالف تجوز
 انأ كيلع دهشا جوزلل لاق مث . ا ذكوهو قادص ىلعو دالت لسرملا هيبن ةنسو

 هيلع عقو يذلا قادصلا اذه ىلع كل هجوز اهتلبق كنإ نوراضحلا ةعامجلاو

 مهفتسي ل اذإ اتباث نوكيو جيوزتلا اذه حصيأ . معن : جوزلا لاقن جيوزتلا

 ؟ كلذ ريغ مالكب

 دق معن جوزل ١ لوقي ىتح معن جوزلا لوقل جيوزتل ا تبثي ال : لاق

 هللاو . اهتجوزت دق معنو اهتلبق دق معن لوقيوأ قادصلا اذهب يل ةنجوز اهتلبق

 . ملعأ

 ةلع هب هنأ حص مث اهب لخدي مل ةأرما جوزت نميفو ، هنمو : ةلأسم

 لبق ةجوزلا يف كلذ ناك وأ جيوزتلا اهب دري يتلا بويعلا نم اذه نوكيأ 0 جرفلا

 ؟ ال مأ جيوزتلا

 عيمج دنع نال هفوخملا للعلا نم اهنأو اهنم فاخي ايف جرفلا ةلع نإ : لاق

 بويعلا نم اهنإف جيوزتلا لبق هلعلا هذه جوزلاب ناك اذإو يدعت اهنا ةماعلا

 دحاو كلذ يف لوقلاف جيوزتلا لبق ةجوزلاب ناك اذإ كلذكو ريغلا كلذب ةجوزللو
 عنتمي نأ هتجوز تبلطو هتجوزب هلوخد دعب جرفلا هلع ةجوزلاب ثدحأ اذإ امأو

 هيلع مكحيو هب هلعلا هذه تمادام هترشاعم ىلع رجحت الو كلذ اهلف اهترشاعم نع
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 نأ دارأ نإو هلعلا هذه نم أربي نأ ىلإ رشاعم ريغ نم هوسكلاو ةقفنلاب اهل

 . ملعأ هللاو . هيلا كلذف اهقلطي

 مث ناضمر رهش يف اراهن اهيلع لخدو جوزت لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 وه ركناو راهنلا يف ءىطولا هيلع تعداف سمشلا بورغ لبق مويلا كلذ يف اهقلط

 . ملعأ هللاو . رفكلا هيلع يعدت اهنال اهلوق لبقي ال هنإف كلذ

 نكس ثيح نكس طرش اهل بوتكم ناك اذإ هيطزلا يفو . هنمو : ةلأسم
 هيطزلا تلاق اذإ اهقادص طرش نم هنإ طخلا يف ركذي ملو هطخ زوجي نم طخب اهئابأ
 نونكسي ال طزلا نأ ىطزلا جوزلا لاقو ةينالفلا دلبلا نونكسي اوناك اهلهأ نأ

 تباث طرش اذهو ايهنم نم لوق لوقلا نادلبلا يف نوددرتي لب افورعم ادلب

 ؟ ال مأ

 يف هلوق لوقلاو هنم ريغلا جوزللف اهقادص طرش نم نكي مل اذإ : لاق

 نطو اهلهال فرعي مل اذإ تبثي ال طرشلا اذه لثم نإ اندنعو . هنيمي عم كلذ

 جوزلا هبتكي مل اذإ ةجوزلل نكسلا نأ : ناييلس نب رصان يضاقلا لاق { مولعم

 هتبثأ نإو تبثي الف اهل هيلع قحب وأ هيلع اهجوزت يذلا اهقادص طرش نم هنإ

 بتك ايك اهوبأ اهنكسي يذلا دلبلا طرش يف اهايإو وه فلتخاو هسفن ىلع جوزلا
 . ملعأ هللاو . اذك دلب يف نكسي اهابأ نأ ةلداعلا ةنيبلا اهيلعف ظفللا يف

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع : ةلأسم

 مولعم ريغ قادص ىلع ةأرما جوزت اذإ لجرلا نأ رثألا يف ةدوجوملا ةلأسملاو

 ؟ اهلثم قادص ىنعم ام اهئاسن نم اهلثم قادص هيلع اهف تبثي

 هيلع نه امو نهت ربس نسحو نهنسح فالتخاب نفلتخي ءاسنلا نا : لاق

 هذه لاح ريصيف ىنغلاو رقفلا ىنعمب نهلاوحا فالتخاو هرغصو نسلا رك نم
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 نإ اهئاسن نم اهنسح اهل رظنيلف ةروكذملا تافصلا هذه نم هيلع يه امو ةأرملا

 يف اهتسناج وأ ىنغلا وأ رقفلا وأ ربكلا وأ رغصلا وأ ، لاعفلاو نسحلا يف اهتسناج

 كلذ دريو ءاسنلا نم اهلثم ناك نم قادصك اهقادص نوكيف لاصخلا هذه عيمج

 . ملعأ هللاو . كلذ يف فالتخالا عقو نإ ةفرعملا لهأ نم لودعلا رظن ىلا

 : ىبلمازلا : ةلأسم

 اهدري نأ دارأو ايمع اهدجو وأ ليللاب اوشعت اهدجوف ةأرما جوزت لجر يفو
 ؟ جيوزتلا هب دري يذلا شحافلا صربلا ادح امو ؟ ال مأ اهدر هلأ

 امأو جيوزتلا يف نادري ال امهاتلك ايمع يذلاو اوشعت يذلا امأ : لاق

 هللاو . نيعلا رظن يف هبحاص هب شحوتي يذلا ريثكلا يدنع وهف شحافلا ص ربلا
 . ملعأ

 سانلا نم ادحأ اهل لسراف اهجيوزت يليوهو مع ةنبا هل لجر يفو : ةلأسم

 نم ادحأ اهءاج مث حاكنلا هيلع دقعي نمرماف جيوزتلا يف هل تنذأف هقث الجر

 ؟ ال مأ . كلذ الأ هنم هريغم انأو هب ىضرأ ال : تلاقف رمألا اهغلبو سانلا

 مل جيوزتلا اهغلب نيحف اهرمأ كلمت يهو اهنذاب اهجوز ناك نإ : لاق
 هل تنذأ دق اهنال اهيلع تبثي دق جيوزتلا نأ لوق فالتخا كلذ يفف هب ىضرت

 . ملعأ هللاو . دقعلا دعب ىضرت ىتح الإ اهيلع تبثي ال لوقو . كلذب

 له لخدي ملوأ اهب لخديف فلقأ وهو ةأرملاب جوزتي لجرلا نعو : ةلأسم

 ؟ ايهنيب قرفي
 دقف اهب لخد دق ناك ناف لخدي ملوأ اهب لخد اهنيب قرفي معن : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ هلف اهب لخدي مل ناك نإو ادبأ هل لحت الو هيلع تمرح

۔ ٢٥



 : يحبصلا : ةلأسم

 لجرلا اذهل زوجيا هوجوزي نأ اهؤايلوأ هل اومعناو هدلول ةأرمإ بطخ نميفو
 ؟ هيهارك هيف مأ هسفنل اهجوزتي نأ

 . هيبص تناك نإ اهوبأ وأ ةأرملا هب تيضر اذإ اهجوزتي نأ هل زوجي : لاق
 . ملعأ هللاو

 اهجوزي نأ اهيبأ نم تدارأو نبأو بأ امهل تناك اذإ ةأرما يفو : ةلأسم

 نمب اهجوزي نأ عنتماو هتبارق نم ادحأ اهجوزي نأ هتدارإ بألا ناكو لجرب

 ؟ يه تدارأ

 وه نم تراتخا نإ اهيبال ةيهاركو لاجرلا نم تءاش نمب اهجوزي : لاق

 هللاو . تءاش نمب اهنبا اهجوز لعفي مل نإف كلذب هيلع مكح لعفي مل نإو اهلثم
 . ملعأ

 مهنم علطف لاجرو ءاسن نم بكرم يف سانإ ناك اذإ ، هنمو : ةلأسم

 جاوزلا ةأرملا هذهو لجرلا دارأو ارافك اسانأ اهيف دجوو ةريزج ىلع ةأرماو لجر

 جاوزلا زوجتأ ، حاكنلا دقع اودهشيل نيملسملا نم ادحأ دجي ملو ضعب اهضعبب

 ؟ ال ما . ةريزجلا كلت نم ريسملا ىلع اوردقي مل اذإ رافكلا نم رضحمب ا
 الو رايتخالاو ةرورضلا ين نييلصم نيدهاشب الإ حاكنزوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ يف ملعأ

 هلاكو اهل بتكو ايعوأ انباو اخأو ابأ ناك اذإ ةأرملا يلو يفو ، هنمو : ةلأسم

 ناك اذإ اهسفن جوزت نأ اهل زوجيأ . لاجرلا نم تءاش نمب اهسفن جوزت نأ

 ؟ ءايلوألا نم هريغ وأ ابأ ناك اهجيوزت دنع رضحي ملو نايع يف وأ رضاح
 . ملعأ هللاو . كلذ قيضي ال : لاق

٢٦ _



 احيصف ناك ام دعب مالكلاب قطنلا نع هناسل مجتعإ لجر يفو : ةلأسم

 دارأو غلاب وأ ةيبص ةنبإ هلو ءاميالاب الإ هنم مهفي ال ءعىشب ملكتي نأ دارأ اذإ راصو

 مث ءاييالا ةراشاب كلذ هنم فرعو ىضري ملف هتنباب هجوزي نأ جاوزلا لجر هنم

 ةرشاب هرمأ زوجيأ لجرلا كلذب ةنبالا تيضرو هجوزي نأ ىضرف هريغ لجر دارأ

 ؟ ال مأ . ةنبالا ىضر عم ءاميالا

 نمل هرمأ زاج هب ىضرلا اهيبأ نم مهفو دحاب ةفلابلا تيضر اذإ : لاق

 رمأ كلذ يف مكحلا بلط نإو هب ىضرت نمب الإ جوزت الو اعيمج مهعسوو اهجوزي
 نوكي ىتح كلذ هنم فرع نإ اضيأ وه رمأو اهجيوزت يف هل سانلا برقأ نم مكاحلا

 هللاو . عساو نيينعملا الكو زئاجلا يف لوألاو مكحلا يف اذه مكاحلاو يلولا نم رمألا

 . ملعأ

 لجر ءاجو ةدعلا يف يهو هتيمم هتنبا تناك اذإ بألا يفو { هنمو : ةلأسم

 يف لوقت ام هل لاقو الوأ انركذ نم لثم وأ مالكلا حصفي نمم بألا ناكو بألا ىلا
 وه هجوزيل ةراشالاب هنأك هيلا ىصواأف ال مأ كلئابرقا نم ادحأ اهجوزتل كتنبا

 ةراشاب الإ اهسفنب ةأرملا هدعت ملو اذه هلوق الإ بطخي مل وأ لجرلا بطخ اهايا

 ؟ اعيمج نيلاحلا ىلع لجرلا اذهف اهجوزت لحيأ بألا نم ءاميالا

 دنع ضرعملاوأ بطاخلا نم ناك ام رضي الف اغلاب هنبالا تناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهغولب دعب اهرمأ اهيلع كلمي ال اهسفنب ىلوأ يهو اهيبأ

 قادص ىلع ادحأ نهنم جوز اذإ زوبجأ تانب هل نميفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ليلق قادص ىلع نهدحأ جوزيو ريثك
 فالخلا زاج افلتحا نإو قادصلا يف مهنيب لدع هوسنلا تواست اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نهيلا رمألا در تاغلاب نك نإو نهنيب
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 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 مث لجرب عرشلا بجوم ىلع اهجوزف يلاولا ىلا تتأ اهل يلو ال ةأرمإ يفو
 اذه نم ديرت دوهشب يلاولا اذه ىلا تتأ مث نامزلا نم هللا ءاش ام تثكم اهنا

 ناك وأ باغ دقو لوألا اهجوز اهقراف دق هنا تعدإو رخآ لجرب اهجوزي نأ يلاولا

 يذلا امو ةأرملا هذه هباجا نم يلاولا اذه هب رمؤي يذلا ايف 0 دلبلا يف ارضاح

 ؟ كلذ يف هعسي

 الخ اذإ كلذ ةزاجإ دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع تظفح : لاق
 كلذو هنم اهتدع يضقنتو لوألا اهجوز اهقلطي نأ نكمي ام ردقب نامزلا نم ايهه

 نأ اذه لثم يف ةيراجلا ةداعلاو & كلذ ىلإ بلقلا نوكسو هنانمطالا قيرط نم

 & كلذب هرهشلا ةداهش كلذ يف ىفكيو هلبقلا لهأ نم كلذ دحأ لحتسي سيل

 . ملعأ هللاو . ةلداعلا ةنيبلاب الإ كلذ عسي الف مكحلا قيرط نم نأو

 : لمازلا : ةلأسم

 اهلف اهب زوجي نأ لبق تامو اقادص اهل ضرفي ملو ةأرما لجرلا جوزت اذإ

 قادص اهل نوكي نأ فالتخالا نم مدعي الو اهل قادص ال لوقلا رثكأو ثاريملا

 . ملعأ هللاو . لثملا

 ةأرمإ وأ لجر لوقب اهغلبو اهجوزت الجر نأ ةأرملا تنظ اذإو : ةلأسم

 . اهب جوزت ناك نإ اهيلع تبثي :له هب ةيضارو هيف ةبغار اهنا اهسفن يف تلاقف
 اهعم حصي نأ دعب هب ىضرت نأ الإ عوجرلا املو اهيلع تبثي ال : لاق

 ربخلا اهغلب اذإ لوقو & مكاح نم مكح وأ اهيف كشال هرهش وأ نيلدعب اهب هجيوزت
 يذلا ربخملاك لابلا رطاخ راصو اهيلع تبث دقف ناك هنا حصو تيضرو ناك نمم

 . يبص وأ هقث ريغ
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 اهيلع ةجح دوهشل ادحأ وأ جوزل ١ وأ يلول ١ لوسر ربخ نوكي لهف : تلق

 ؟ الوسر ربخب اهاضر دعب جيوزتلا يف امه هعجر الو

 . ملع أ هللاو . معن : لاق

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 ؟ تيضر دق تنك ينا تلاق مث ةيهاركلا ترهظاف ةأرمإ جوزت نمو

 . ةيهاركلا لبق هب ىضرلاب اهسفن ىلع هرقم نوكت اهنأ يعم : لاق
 لو ايهبدحأ تام مث قادصلاب ىضرأ ملو حاكنلاب تيضر تلاق نإف : تلق

 ؟ اهب زبي
 لوقو لثملا قادص لوقو يلولا ضرف ام اهلو مات حاكنلا نأ لوق : لاق

 ام اهلواهيلع مت جوزلا زاج نإ لوقو 0 ناك ام ىلع هب ىضرت ىتح ضقتنم
 . ملعأ هللاو . هلك ضقتنا زجي مل ناو امل ضرف

 تام مث ايهب لخدو هدحاو دعب ةدحاو نيتخأب جوزت نمو : ةلأسم

 نإ كلذكو ثاريملا نود قادصلا ىرخأللو هلام نم اهثاريمو اهقادص ىلواللف

 اهلف ىرخالا لبق اهجوزت ايهيأ ملعي ملو ىلوالاب لخدي ملو ىرخالاب لخد
 هناثري الف هدحاو ةدقع يف اهجيوزت نأ حص نإو اهنيب اضيأ ثاريملاو قادصلا

 مل نإو اعيمج هيلع اتمرح ىرخألاب لخد نإ لوقو .{ ايهنم اهب لخد يتلل قادصلاو
 . ملعأ هللاو . ىلوألا يه هتجوزو اهل قادص الو اهنيبو هنيب قرف اهب لخدي

 : ناديبع نبا ::ةلأسم

 له اهقلطف زوجي ال اهل ليق مث اهب لخدو يلو ريغب اغلاب ةأرمإ جوزت نميفو
 ؟ ةيناث اهجوزتي نأ هل
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 لوقأ الف قالطلاب ماكحلا نم ادحأ ايهنيب مكحي لو اغلاب تناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهيف لوخدلا نم ريخ ههبشلا نم جورخلاو اعطق هيلع اهميرحتب

 هجوزف جوزل ا طلغف ةأرما جيوزت يف الجر لكو لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ هل لحت له ةبوطخملا ةأرملاب جوزلا لخدو اهريغب
 عقوو اهدارأو اهيلا دصق هنال لالح اهنا لوقو هل لحت ال لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . اهريغ ىلع طلغلا

 : دادم نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 تقتعاف ديبعو لخن لجآلاف لجاو لجاع قادص ىلع ةأرما جوزت نميف
 ؟ مكحلا فيك ديبعلا

 نوقتعيف اهقادص قحتستف توميوأ اهقلطي نأ ىلا نوفوقوم مه : لاق
 . ملعأ هللاو . مهتميق هل اهيلعو اوقتع اهقادص نم هتأربأو اعلاخت نإف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 جرفلا يف ءاملا ىرجف اهل جوز ال ةأرمإ يذخف نيب هفطنلا فذق نميفو

 ؟ مكحلا ام . تلمحف

 قادص الو هدلو دلولا امأو اهجوزت هل زوجي الف ةأرملا تلح اذإ امأ : لاق

 ( . ملعأ هللاو . هيلع

 ال اذه نإ لوق هوسك الو هيلع هقفن ال نأ ىلع ةأرما جوزت نمو : ةلأسم

 ىلع اهداز ناك ناو همزليف هيلإ بلطي ملام ملاس كلذ نم وهو زئاج لوقو & تبثي
 امناو اهف بجي مل امم هتأربأ اهنأل اهنم هعجتري نأ هلف كلذ لجأل ائيش اهقادص

 . ملعأ هللاو . هدقعلاب دعب نم هتقحتسا
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 متي ملف اهدري مل مدق يلف بياغوهو هنبال ةأرما جوزت لجر يفو : ةلأسم
 مدق ايلف بياغ نوكيوأ امل ضرف ايب اهل لبقت بالا نوكي نأ الإ اه ء ىش الو اذه

 ىلإ اهدري ىتح اهيلع قفني نأ هيلعف ىرخأ ضرأ ىلا اهضرأ نم تلمح اهدري ل

 . هل لحت ال اهنإف نبالا رمأب هنبالا اهجوزتي ملام بالا اهجوزتي نأ سأب الو اهضرأ
 . ملع أ هللاو

 اهسفن نم هتنكمأو اهب لخدو اهملعي ملو ةأرمإ جوزت لجر يفو : ةلأسم

 ؟ ضعب ايهضعب عم ماقملا ايمل لحي له تيضرف ءىطولا دعب اهملعاف
 ٠ قادصلا اهل هيلع اهيلعو انباحصأ لوق يف كلذ ايل نأ يل نيبي ال : لاق

 ادبأ هل لحت الو اهل رجأ ال اهسفن يف هعواطملا هينازلا ةلزنمب اهنأل امه قادص ال لوقو

 . قادصلا هيلع اهلف دعب نم جيوزتلاب اهملعأو ءعىطولا ىلع اههركا نإف
 ةيضار اهنأو اهب جوزت هنإ اهبلق هنانطأ ىلع اهسفن هتأطوأ نإف : تلق

 ؟ قحلا تقفاوف
 ىلعاهعم ماقملا هعسو كلذ ىلع اهقدص نإف هتأرمإ يه : لاق

 . ملعأ هللاو . اهمهتي مل اذإ ةنانمطالا

 هركنأ مث كلذ يف هل هنم هلاكولا هاوعدب رخآلا ةأرمإ جوزت نمو : ةلأسم

 ردقب هلام نم اضيأ اهل مرغ جوزلا تام نإو ليكولا مزلي قادصلا نإ كلذ رخآلا

 . ملعأ هللاو . ليكولا ىلع مرغ الف نايدلا هلام قحتسا نإف جوزلا نم ثرت ام

 لجرب ايهنم دحاو لك اهجوز بياغ خأو رضاح خأ امل ةأرمإ يف : ةلأسم

 تيضر اذإ ؤفكلل جيوزتلاف نكي مل نإف اهل اؤفك ناك نإ ايهنم لوألل جيورتلاف
 . هب

 ؟ ايهنم رخآلا لخدو ني ؤفك اناك نإف : تلق

٤١



 ىتح اهأطي الو اهدارأ نإ لوالل جيوزتلاو رهملا اهلو ايهنيب قرفي : لاق

 لخد يذلا رخآلل زوبتو & قادصلا فصن اهاطعأو اهقلط اهدري مل نإو دتعت

 امهريغل تلح اهاديري مل نإو اهطي مل هنال لوالا نم اهيلع هدع الو ديدج جيوزتب
 . ملعأ هللاو . اهئطو يذلا نم اهتدع مامت دعب

 كلذ نإ حصأ مث بياغ ةجوز اهنأ ىلع ةأرمإ جوزت نمو : ةلأسم
 ءىطو نمك هيلع مرحت له هتافو نم اهتدع ءاضقنإ دعب ناك ءىطولاو جيوزتلا
 نوكيو هيلع مرحت ال نأ ينبجعي انأو هتجوز يه اذإف هتجوز ريغ اهنأ ىلع هتأرمإ
 . ملعأ هلاو . اتباث حاكنلا

 الإو ىضرت ل نإ لاقف تهركف هأرمإ جيوزت رابجلا بلط اذإو : ةلأسم

 ؟ اهل لحي له هل تمعنأو تفاخف اهتلتق

 وهو مارح نوكي الف اجوز هب تيضرو لالجلا تراتخا تناك نإ : لاق

 اهلو هنم ال ثاريم الو هيلع م ارح يهف هب ةيضار ريغ يمهو اهربج ناك ناو مثإ

 . اهيلع مثا الف ةبولغم اهئطو نإف اهسفن نع هدهاجتو هنم برهتلو اهقادص
 ؟ هلتقت نأ اهل لهف : تلق

 هلتق اهنم اهلتق هلف هل ههراك اهنا اهأطي نأ لبق هتربخأ تناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هنم برهت لب هلتق اهل سيلف اهئطو ىتح هربخت مل نإو

 : ىلمازلا : ةلأسم

 ؟ اوفك مهنم نوكي يذلا نمو نسانلا نم هجيوزت دري يذلا نمو
 هريغ نم ىلوم اوصخي ملو ضعب مهضعبل ءافكأ نيملسملا نإ لوق : لاق

 جسني يذلا كياحلاو ماجحلا هحاكن دري يذلاو ةيبرعلل اوفك سيل ىلوملا نإ لوقو
 جوررفلاب جسني يذلا امأو فوص وأ ريرح نم تناكولو ةيوطنملا هجويسملا بايثلا
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 لجفلاو لصبلاو لقبلاب رودي يذلاوهو لاقبلاو ۔ سنجلا اذه نم جراخوهف
 نمسلاو نبجلا عيبي يذلا الراجشالا هذه عيبي اناكد ذختيوأ دالبلا يف موثلاو

 عضي اناكد ذختي يذلا وهو كايسلاو ، نولاقب مهنا لوقو نوراسك مهنإف رمتلاو
 نم يرتشي يذلا ال غابدلا وهو رايشلاو هعيبيو هبلجي يذلا ال كمسلا هيف

 . نيغابدلا

 ؟ال مأ هجيوزت دري هرسيب همأ وأ غابدوأ ماجحوأ فاوط هوبأ يذلاف : تلق
 . ملعأ هللاو . هرسيب همأ نم دري الو هيبأ لعفب دري ال : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مث هللا ءاشام هدنع تثبلو ارارم اهيطوو ادساف اجوزت ةأرمإ جوزت لجر يو

 ؟ همزلي ام 6 صالخلاو هبوثلا دارأو مدن

 لكل همزلي نيملسملا ضعب لاقف . جيوزتلا داسفب املاع ناك اذإ : لاق

 لاق نم لاقو كلذ نم رثكأ ال ناقادص همزلي لاق نم لاقو . قفقادص اهيطو هيطو

 . ملعأ هللاو . دحاو قادصب

 اهغلب الف تريغ نإف اهنذا ريغب وأ اهنذاب ةأرمإ جوزت لجر نعو : ةلأسم

 دعب نم جيورتلاب ةأرملا ىضرت ىتح عمتجملا نيملسملا نم لوقلاف هتركنا جيوزتلا
 حاكنلا ةدقع دعب نم تريغ نإف اهنذإ ريغب وأ اهنذاب حاكنلا ناك جيوزتلا ةدقع
 خسفنا دق جيوزتلا نأ نيملسملا نم لاق نم لاق دقف جيوزتلاب تيضرف تعجر مث

 ىلا نوبلطي مهو مهتدهاش ىلع دوهشلاو اكسمتم جوزلا ناك نا لاق نم لاقو
 هللا همحر رباج يبأ نب ىسوم نع كلذ ىوريو مات جيوزتلاف تيضر ىتح ةأرملا

 . ملعأ هللاو . اهسلجم يف تمادام كلذ نأ بحأو
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 ايههيدحأ ناك وأ نيلدع ربغ نيلجر ةداهشب تجوزت ةأرما نع : ةلأسم
 ريغ نادهاشلا ناك نإف تفصو ام ىلعف ؟ جيوزتلا تبثي له امهالك وأ ىمعأ
 دحأ ناك اذإ امأو ، ركنا اذإ هيلع قادصلا تبثي الو تباث جيوزتلاف نيلدع

 اهلو دساف جيوزتلا نإ ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف امهالك وأ ىمعأ نيدهاشلا

 3 مات جيوزتلا نإ بوبحم نب دمحم نعو . امهنيب قرفيو اهب زاج ناك نإ اهقادص
 لوقلا اذهبو قادصلا جوزلا ركنأ اذإ هيلع ايهتداهش زوجت الف قادصلا امأو
 . ملعأ هللاو . جيوزتلا يف كل تفصو ايك درلا يف لوقلا كلذكو . ذخأت

 هللا هحر : يراوحلا يبأ : ةلأسم

 هتنكمأ تناك نإ لاقف كلذ ىلع اهب لخدو هنيب ريغب ةأرما جوزت لجر يف

 هلهاج تناك نإ كلذكو اهقادص اهلف هنيب ريغب زئاج جيوزتلا نأ نظت اهسفن نم

 ةلزنمب كلذف اهيلع مارح كلذ نإ ملعت يهو اهسفن نم هتنكما نإو ] ةمرجلاب

 ىلع هيف قادصلا موزلب ةلاهجلا ين رثالا هب ءاج اميف اذه هبشو اهل قادص الو انزلا

 . ملعأ هللاو . ةلاهجلا

 هجيوزت دنع ملسملا اهيلع طرش اذإ ةيدوهيلاو هرصبتلا باتك نم : ةلأسم
 ؟ جيوزتلا اذه نوكي ام اهجوزتف كلذب هل لبقت ملف اهب اولاق يتلا لاصخلا اهب

 كلذ يف صيخرت دجوي هنا بسحأو كلذب هل لبقت مل اذإ اهجيوزت هل ىري ال ضعبف
 مظعأ كرشلاو اطرش كلذ يف طرتشي ملو باتكلا لهأ جيوزت زاجأ ىلاعت هللا نأل
 . ملعأ هللاو . كلذ نم

 هيلعف اهل قادص الف هلبق تتام نإ ةأرملا ىلع جوزلا طرش نإو : ةلأسم
 أ ربيو اهمزلي كلذف اهل قادص الف اهلبق تام نإ اهيلع طرش نإو اهتثرول قادصلا

 ملعأ هللاو . هتثرو ىلع امل تبثي الو اهقادص نم
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 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 زوجي هتيبب اهلقني نأ دارأو اهقادص اهل ملسي مل هدعبو ةأرما جوزت لجر نعو
 ؟ ال مأ كلذ هل

 . ملعأ هللاو . اهاطي نأ هل زوجي كلذكو هتيبب اهلقني نأ هل زوجي : لاق

 : يحبصلا : ةلأسم

 ةدقع دنع ركذي فورعم قادص ىلع نوجوزتي سانلا ةداع ناك اذإو

 هب الإ ىضرت ال ةأرملا نأ الإ دقعلا دنع ركذي ال فورعم رطعو هوسكو حاكنلا
 ؟ ال مأ قادصلا لثم اذه ماكحأ نوكيا

 هتوبث يفف دقعلا دنع لمهأو دقعلا لبق ساسألا هيلع عقو ام : لاق
 ىمسيو امهءاقتلا دنع هتجوز لجرلا هدقني ام هلثمو نيملسملا نيب فالتخا

 سانلا هآر ام راتخإ هلعلو اذه توبث ديعس نب حلاص خيشلا باوج يفو { الوخد

 . ملعأ هللاو . مهنيب ييف هوسسأو

 لوقي هديبع وبأ ناك لجآو لجاع ىلع جوزت لجر نع ل ؤسو : ةلأسم
 ليجعت هيلع سيل نولوقي انباحصأ هللا دبع وبأ لاق {. تومي ىتح لجا لجآلا

 © لجالا ليجعت هيلع ناك اهب لخد اذإ هريغ لاقو ، اهيلع ىرست اذإ اهقادص
 تجاتحا ولو لاوحالا هذه دحأ ىلا الإ اهلجا نم ذخات نأ اهل سيل لاق نم لاقو
 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ وأ مداخ ىلا

 ذخؤي هناف الجآ الو الجاع مسي ملو مهبم ءعىش ىلع ةأرمإ كلم نم
 ناك نإو لجاعف الجاع ناك نإ تاقدصلا يف دلبلا ةنس اهل لاق نم لاقو الجاع
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 اذه لعلو كلذك ناك لجاع يقابلاو الجآ هنم ءىش ناك نإو ، لجآف الجآ
 . ملعأ هللاو . هللا همحر يلع يبأ نع لوقلا

 لجر ىلع جوزتي هنإف بياغ لجر ىلع لجرلا جوزت اذإ ليقو : ةلأسم

 جوزتي يذلا دح ف ناك اذإ كلذكو © قادصلا هيلع جوزتملا مزل هرمأ ملعي نأ

 اذإ هسفن ىلع جوزتي يذلا وه ميتيلا نوكي نا بجي يذلاو ميتيلاو يبصلا ىلع

 . ملعأ هللاو . هتمرح جوزي نأ هل زوجي نم دح يف ناك

 اهقادص هتجوز نم يرتشي نأ لجرلل زوجي هللا دبعوبأ لاق : ةلأسم

 ريغ هنإو قادصلل ةلاهجلاب تجتحا هنإف هايإ هتطعا اذإ اهل زوجي اك اهف هيلع يذلا

 هللاو . جوزلا هب نمضي مل ام هريغل هتيطع الو هعيب زوجي الو هل ةجح الف فاو
 . ملعأ

 لحي ىتح اهقادص لجآ هتجوز يضقي نأ لجرلا ىلع سيلو : ةلأسم
 ىبأ نإو كلذ ىلع يه ربجت سيلف هتجوز يضقي نا بلط نإف هب لحي ام دحأب

 ىلع تريج اهقادص لجا اهل ضرع اذإ لاق نم لاقو . كلذ ىلع رجي ملوه

 لاق نم لاقو هدرت نأ اهيلع لاق نم لاقف هيلع هدرت نأ بلط مث هتضبق نإف هذخأ
 . ملع أ هلل او . هدر اهيلع سيل

 : هلل ١ دبع وبأ ل اق : ةلأسم

 افيعض اطرش هادأف تومت ال ةيراج هتجوزل هسفن ىلع لجرلا طرتش ا اذإ

 دعب ثراو ىلإ هدي نم لاملا لوزيو تومي هنال ةدحاو ةرم اهيطعي نأ هيلع امناو
 امنإف لوخدلا عقو اذإف حاكنلا ضفتنا لوخدلا لبق كلذ يف افلتخا نإف ، ثراو
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 تتام املكو اهجوز ىلع اهل طرشلا اذه زوجي نسحلا وبأ لاقو © ةدحاو ةرم مهيلع

 طرتشا اذإو تاقدصلا يف زوجت هلاهجلا نأل ىرخأ ةيراج هيلع اهل ناك ةيراج

 ةيراجلا ىوس رخآ مداخ اهل هيلعف مدخي نمم يه تناكو ةيراج قادصلا نم هيلع
 . ملعأ هللاو . يه اهل كلت نال اهقادص يف هيلع تطرش يتلا

 انالف نإ موقلل لاقف هيلع جوزتي الجر لجرلا لسرأ اذإو : ةلأسم

 متناف هومتهرك نإو مكل تلبق هلاسر نعف هوجوزت نأو هيلع جوزتأ نا ينلسرا
 ام هللاب نيمي لسرملا ىلعو لوسرلا ىلع ءعىش الف لسرملا ركنأف هوجوزف ملعأ

 انالف نأ لقي مل لوسرلا ناك نإو ، قلطي نأ لسرملا ربجيو هيلع جوزتي نأ هلسرأ

 فصن لوسرلا ىلعف هلسرأ هنأ رخآلا لاقو لسرملا ركنأ مث هيلع جوزتو ينلسرأ
 نم قلطي نأ هيلع جوزت يذلا ربجيو هلسرأ ام هللاب نيمي لسرملا ىلعو قادصلا

 هنأ هيلع هل ةلداع هنيب لوسرلا عم نوكي نأ الإ ركنأ مث ه هلسرأ هلعل هنأ لجأ

 . ملعأ هللاو . ةنيبلاب ذخؤيف هلسرأ

 هللا همحر : دادم نب دمح نب نايلس خيشلا : ةلأسم

 جيوزت كلذكو ؟ ال مأ اهجوزت هلزوبجيأ ادمع ةأرما جرف رظن لجر يفو
 ؟ ال مأ اهتنباو اهمأ

 فالتخا اهب هجيوزت يف ليق دقف ادمع ةأرما جرف ىلا رظن نم امأ : لاق
 هللاو . اهتانبو اهتاهمأ جيوزت يدنع كلذكو نورخا هريحم لو ضعب هزاجأف

 . ملعا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ربجأ اهوجوزي نأ اهتوخأ اوديريو رحبلا بكر اهابأ نأ تعدإ ةأرمإ يفو
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 لدع ادهاش ةحصلا امأو ، رحبلا بكر هنأ انعم حصي ىتح مأ اهجوزي نأ اهوخأ
 ؟ اذه لثم يف يفكت هرهشلا مأ

 ربجي اهاخأ نإفةغلاب ةأرملا تناك اذإو يفكت اذه لثم يف ةرهشلا نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ تبلط اذإ اهجيوزت ىلع

 : يلمازلا : 7

 ةثالث ةرضحب اهيلو نذإب ةأرمإ حاكن هسفن ىلع دقع لجر يف لوقت ام

 الو يلولاو جوزلا نافرعي مهنم نانثإف لودعب اوسيل ةالصلا لهأ نم رارحأ لاجر

 ال ازئاج اتباث اجوزت اذه نوكي له يلولاو ةأرملاو جوزلا فرعي رخآلاو ةأرملا نافرعي
 جيوزتلا دقع دنع ةرضاحب تسيل ةأرملا تناك اذإو . هجولا فيك مأ هيف ةهبش

 يهو اهسفن هيطوت نأ اهعسيو اهلوقب ىزتجت له دوهشلا دحأو جوزلا اهملعاف
 ؟ هقثب سيل رخآلا دهاشلا ذإ ةقث اهدنع

 يلولا دوهشلا فرعو ةأرملا هذهل انبا وأ اخأ وأ ابأ يلولا اذه ناك نإ : لاق

 نإو 5 اهئافكا نم جوزلا ناكو ةأرملا تيضر اذإ تباث اذه نإ لوقلا رثكأف جوزلاو
 خالا ةنبا ةأرملا هذه نإ نادهاشلا فرعي ملو مع نباو ةأرملا هذهف ايع جوزلا ناك

 تبثي لوق فالتخا كلذ يفف همع ةنبا اهنألو اهجيوزتب رمأ وأ اهجوز يذلا
 ىتحالإ يوزتلا تبثي ال لوقو هتدقع ىلع اودهش اذإ جيوزتلا دقع مهتداشب
 دهاشو جوزلا ملع امأو { اهيلو هنأ اوفرعيو ةأرملاو جوزلاو يلولا دوهشلا فرعي
 الإ ربجلا اذهب جوزلل اهسفن حيبت نأ ينبجعي الف اهب اهيلو هجوز هنأ ةقث ريغ هعم

 وأ اذه نالفب اهجوز اهيلو نأ اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا قيرط نم اهعم حصي نأ
 . ملعأ هللاو . اهسفن حيبت نأ اهل زوجي اذه ىلعف هلداع هنيب ةداهشلا اهعم حصي
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يفف زاوجلا لبق يهوأوه كلهو اقادص امهل ضرفي ملو ةأرما جوزت نميف

 اذإ امأو . امهل قادص ال لوقو اهلثم قادص اهل ليق ةأرملا تتام اذإ فالتخا كلذ

 نم لقأ اهل ىمس نإ تيأرأ 5 ناثراوتيف ثاريملا امأو اهل قادص الف جوزلا تام

 امل تباث هنا لوق فالتخا كلذ يف لاق زاوجلا لبق يهوأوه كلهو مهارد ةعبرأ

 . ملعأ هللاو . اهعاسن قادص اهل لوقو اهل ضرف ام

 رمأيو اهيلو هنأ دحأ اعدإو اهءايلوأ فرعت ال تناك اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . مكاحلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهجيوزت هل لحيأ هتجوز جيوزت دارأو الجر لتق لجر نعو

 ين الو اهجوز ةايح يف كلذب هدعاوت مل اذإ هيلع اهتمرحب ملعأ مل : لاق
 نم هلزنمب نكي مل كلذ نال انفصو ايك ناك اذإ هيلع مرحت ال اهنأ اندنعو هنم اهتدع

 كلذ اهلف جيوزتلل هدرت مل نإ اهرمأ كلمت يه لب هثاريم هيلع مرحتيف هثري نم لتق
 . اندنع

 ال نأ نسحو ةيهاركلا نم اهجوزت زاوج مدعي ال : يحبصلا لاقو

 ال لاق نم لاقف ىه اهتدعاوم امأو & كلذ هل ىري ال ضعب ىسعو اهجوزتي

 . . ملعأ هللاو . هلع مث نكت مل اذإ هيلع اهمرحت

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 مكاحلا اهلأسو هدلو هنأ دلو اهدي يفو هتجوز اهنا ةأرمإ ىلع ىعدإ لجر ف
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 هيلع تبثي امم اذه اهباوج نوكي له انقرافتو ينقراف تلاقف هذه اهيلع هاوعد نع

 ؟ قارفلا هحص اهيلعو ةيجوزلا مكح
 مكح اهيلع تبثي ام حيرص حيحص رارقاب سيل يدنع اذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيجوزلا

 ةنبأب لجرلا اذه جوزأ ديرأ لاقو ةعامج ىلا لجر ءاج اذإو : ةلأسم

 يعدملا لجرلا ناك اذإ هنا ديعس يبأ نع دوجوملاف اهجيوزتب اهوبأ ينلكو نالف
 جيوزتلا اورضحي نأ دوهشلل زئاجف كلذ ىلا بولقلا تنأمطاو ةقث ةلاكولا
 لثم ناكولو ةنيبلاب الإ هقيدصت مه زوجي الف ءاضقلا مكح يف امأو . هب اودهشيو
 . ملعأ هللاو . هلللا همحر بوبحم نب دمحم

 له ارئاج وأ الداع ناك ناطلسلا رمأب هل يلو ال نم جيوزت يفو : ةلأسم

 ؟ هنم هزوحي ام مهنم زوجيو هماقم هل ايع موقي

 نعو . يحبصلاو سيمخ نب رصان نيخيشلا نع كلذ عيمج زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا كلذ يف دمحم نب هللا دبع خيشلا

 : ىبلمازلا : ةلأسم

 قالطب هنسلا دعب هنم جرختا هتجوز عماجيل هنس مكاحلا هلجأ نميفو

 : 4 م ؟ ال مأ
 اهعماج هنا لاق نأو اهعامج نع زجع نأ قالطب الإ هنم جرخيال : لاق

 ؟ اهجوزت يتلا ةأرملا نذأتسي نأ يلولا مزلي لهو © هنمو : ةلأسم

. ملعأ هللاو . همزلي ال : لاق



 ةأرما هل جوزتف ةأرما هل جوزتي الجر لسرأ لجر نعو رثألا نمو : ةلأسم

 ؟ مكحلا فيك هدعب وأ حاكنلا لبق تام هنا ملعي لو لسرملا تامو

 يدنع اهل ناك لبق ناك اا ملعي لو هتوم حصو جيوزتلا حص اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هدعب تام هنأ لاحو

 : جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 مهرد فلأب اهجوزتف مهرد ةئايسمخب ةأرما هل جوزتيل الجر لكو لجر يفو
 ؟ ليكولا ىضر ملعي نأ لبق ليكولا تامو

 ليكولا ةثرو ىلعو رمأ ايك جوزلا ىلعو تباث جيوزتلا نأ يلوق : لاق
 فلاخ نيح تلطب هتلاكو نآل تباث ريغ جيوزتلا نا لوقو هدئازلا مهرد ةئايسمخ
 . ملعأ هللاو . اهيف

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 ىلعو اهيلع قفني لجرلا راصو جيوزتلاب هنيمت تراصو ةأرمإ بطخ نميفو
 . اهيلا هملس ام اهنم بلطو هريغ تجوزت مث مهوسكيو ماتيالا اهدالوأ

 وه جيوزتلا ةهج ىلع اهدالوأ هاطعأو اهايإ اهاطعأ ام ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هل اهيلع عجار

 : سيمخ نب رصان خيشل لا : ةلأسم

 تعدإو ةيجوزلاب هل تفرتعاو هتيب يف نوكت اهديري هتجوز نم ىكش نمو
 هنا نيمي هل اهيلعأ لوخدلاب ةنيبلا مدعأو اهب لخد هنأ وه ىعداو اهب لخدي مل هنا
 ؟ ال مأ هرهشلا دوهش يفكتو اهم لخدي ل
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 نم تناك قوقح اهب هيلع تبثت اهنال لوق ىلع كلذ يف نيميلا نإ : لاق

 كلذ يف اهل عفاد ال ىتلا ةيضاقلا ةرهشلا ةداهش يفكتو هلو هيلع هبجاو ريغ لبق

 . نيملسملا ضعب لوق ىلع
 اهل هيلع نأ تعداف اهب لوخدلا دارأو اهب لخد هنا حصي ل اذإو : تلق

 يعدي وأ ءىشب فرتعي ملو كلذ ركناف هنم هديرتو اذكو اذك وهو الجاع اقادص

 الإو ةنيبلاب الإ اهل ءىش الو لوخدلاب اهيلع مكحيو ايعدم ريصيأ ميلستلا
 . هيلع اهجوزت امب اهل رقي ىتح هيلع مكحي مأ ؟ هنيميف

 ي اهب لوخدلا لبق لجاعلا قادصلا بوجو ىف اهلوق لوقلا نإ : لاق

 حصي مل نإو ، جيوزتلا ةدقع يف اهل هيلع كلذ حص اذإ اهنيمي عم لوقلا رهشأ

 انعم نسحألاف ةيجوزلاب هل ترقأو اذكو اذك هنإ تعدإو قادصلا الو اهب لوخدلا

 قادصلا الو اه لوخدلا حصي ل نإو جيوزتلا هيلع عقو امو الاح نع صحنفتلا

 نإو قادصلا نم هيلع هتعدإ ام اهاطعأو اهب لخد ءاش نإف اذكو اذك هنأ تعداو

 هنإف هتجوز اهنأو اذكو اذك ىلع اهجوزت هنارقأ نإو . هيلع ءىش الو قلط ءاش

 . ملعأ هللاو . هب اهجوزت ايب ذخؤي

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ ةيهارك الو ىضر اهنم حصي ملو جيوزتلا اهغلب اذإ غلابلا ةأرملاو
 . ملعأ هللاو أ ىضرلا اهنم حصي ىتحو رييغتلا ىلع يه : لاق

 نأزوجيأرذع ريغلوأرذعل هتنبأ جيوزت نع ىبأ نمو 3 هنمو : ةلأسم

 كلذ دعب ىبأيو مكاحلا ىلا اهرمأ عفرت نأ ريغ نم هدعب نم يلولا اهجوزي
 . مكاحلا ةعيفر ىلا جاتحيو ؟ ال مأ . اهجيوزت

 ءاش نإو يناثلا يلولا اهجوز لعفي ملو اهنيب اييف هيلع تجتحا اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . رذع هل ناك نإ لكو لوألا يلو
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 ؟ رسلا جيوزت زوجي له انباحصأ راثآ يناعم نمو : ةلأسم

 دوهشبولو همرح ضعبو ، ههرك ضعبو هنيبب ناك اذإ هزاجأ ضعب : لاق
 . تبثي الف يلو ريغب ناك نإو

 ؟ قادص دوهشو يلوب ناك اذإ رسلا جيوزت هرك ملو : هل تلق
 لصت ال اهنأ اهنمو . اهيلإ لوخدلا بارتسي هنأ امهدحأ هوجو نم : لاق

 تام نإ اهنمو .. هرارقإ يف عفن هضرم يف اهب رقأ نأ الو تام نإ ثاريم ىلإ هنم

 هنم تءاجو تام نإو اهاوعدب ءىش امل تبثي مل ةيجوزلاو قحلا اهركنأو دهاشلا

 هللاو . هتايح يف هركنا نإ كلذكو ةحصب الإ هيبأ لام نم ءىش ىلا لصي مل دلوب

 . ملعأ

 ل اذإ ةأرملل جيوزتلا نولي نيذلا ةعايجلا ةفص فيكو ، هنمو : ةلأسم

 لاق نم لوق ىلع روج ناطلس الو يضاق الو مامإ رصملا ف نكي لو يلو ال نكي

 . هب

 . ملعأ

 نوكي نأ زوجي له هترضحب اهجيوزت يف هريغ لكو اذإ ةأرملا يلوو : هل تلق
 ؟ دوهشلا دحأ وه

 . ملعأ هللاو . زئاج . معن : لاق

 هللاو . دلبلا هابج نم الإو تاقث يهت نإف ادعاصف نينثالا نم لوق : لاق

 مكحلا فيك هضرم هدش ي ةأرمإ جوزت اذإ ضيرملاو {©ك هنمو : ةلأسم

 ؟ هميتي وأ اغلاب تناك لخدي ملوأ اهس لخد

 . هوجولا لك يف حيحصلا ماكحأ هماكحأف احيحص هلقع ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو

 بلغ الجر نإ تعدإو اهل جوز ال دلوب تتأ ةأرم ١ يفو {©ك هنمو : ةلأسم

 ؟ اهتدع مامت دعب اهجوزتي نأ دارأ نمل لحي له . اهيلع
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 . ملعأ هللاو . زئاج . معن : لاق

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 مكحي له يزوج يه تلاق وأ يتزوج وه لاق اذإ نييودبلا نيجوزلا يفو
 ؟ مهتغل تناك اذإ كلذب مهلو

 . معن .: لاق

 ؟ هيلع مرحت له ابيث اهدجوف ركب ةأرمإ جوزت نيمفو 3 هنمو : ةلأسم
 هنال اهلا ؤس هيلع سيلو لاجرلا لعف نم هنأ رقت مل اذإ هيلع مرحت ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ةريثك بابساب ةراكبلا لاوز نكمي

 هتقدصو اهيلو نم اهجوزت هنا لجر اهل لاق ةأرمإ يفو & هنمو : ةلأسم

 ؟ اهمزلي فيك اهسفن نم هتحابأو
 اهعم جيوزتلا ةحص دعب الإ اهسفن نم هحيبت نأ اه ينبجعي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . دساف جيوزت هنأ لوقأ الف جيوزتلا حص مث اهب لخدو هتقدص نإو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هلعفب متيأ هجرف ناصحال هعس دجي مل اذإ ثنعلا فوخ هركذب ثبع نميفو

 ؟ ال مأ . كلذ
 ىلع فاخ نإ لوقو رغصألا انزلا نأ لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع قيضي الف جيوزتلا ىلع ارداق نكي ملو ثنعلا هسفن

 : بوبحم نب هللا دبع وبا : ةلأسم

 نأ لبق ةأرملا تتايف دوهشو ةضيرفب ةبئاغ يهو اهيلو اهجوز ةأرمإ يف

 ؟ لجرلا تام وأ جيورتلاب ربخلا اهغلبي
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 ول نإ تفلحتسا تيضر مث اهاضر ملعي نأ لبق لجرلا تام اذإ : لاق

 نإو 0 هنم اهثاريمو قادصلا هلام يف اهلف تفلح اذإف {، اجوز هب تيضرل ايح ناك
 قادص الو اهنم هل ثاريم الف ىضرلا اهنم ملعي نأ لبق نم ةتيملا يه تناك

 . هيلع
 نسجيأ رييغتلاو ىضرلا اهنم ملعي نأ لبق تامو جيوزتلا اهغلب اذإ : تلق

 ؟ فالتخالا اذه يف
 . نيلوقلا نم حص ألا ظفحأ الو يدنعا ذكه : لاق

 اهنم حصي ملف اهجيوزتب ربخلا اهغلب اذإ ةغلابلا ةرحلا يف لوقت ايف : هل تلق

 تابثاب لوق هيف نوكي نأ نسحي له 3 دعب نم تريغ مث كلذ نيح رييغت
 ؟ جيوزتلا

 . ملعأ هللاو . كلذب ليق دق هنأ ىسعو كلذ نسحي : لاق

 ةأرملا مسإو ظفللا ركذتب تكسي دقعلا دنع دقاعلا ناك اذإو : ةلأسم
 ؟ كلذ هرضي له جوزلاو

 هللاو . اذك قادص ىلع ةنالفب انالف تجوز دق ينأ اودهشأ كلذ دعب لوقي نأ

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم
 نم ءىش بالا مزلي ضري مل جيوزتلا هغلب املف هرمأ ريغب هنبال جوزت نمو

 ؟ ال مأ رهملا

 مزلي الف نبالا ركنأ مث هل جوزتيل هلسرأ هنبا نأ دلاولا لاق اذإ : لاق

 همزلي الو هرمأ نوكي نأ افوخ اهقالط ىلع نبالا ربيو قادصلا نم ءىش دلاولا
 فصن دلاولا مزلي هنإف هلسرأ هنبا نأ دلاولا لقي مل نإو قادصلا نم ءىش
. ملعأ هللاو . ءىش همزلي الو اهقالط ىلع نبالا ربجيو قادصلا



 ال نا هلأ . انز نم تلاقف ابيث اه دجوف ركب اهن أ ىلع ةأرمإ جوزت نمو

 ؟ اهقدصي
 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب ىلع كلذ هل عساوف اهقدصي مل نإ : لاق

 : يبلمازلا : ةلأسم

 ىلع ردقت ملو هنس تلجاف ليجأتلا اهجوز نم تبلط اذإ ءاقترلا ةأرملا امأو

 سملا لبق نم قادص هيلع سيلو قالطب الإ اهجرخي ال نا ينبجعيف اهسفن حالصا
 اهجرف رظنو سم اذإ هنا وجراف ءاقترلا ريغ امأو 5 رثألا نم هتعمس ام ىلع رظنلا وأ

 . قالطب هنم.اهجورخ نوكي نأ ينبجعيو & كلذ دعب ريغ اذإ اهقادص همزلي

 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 ةتباث هلاكولاف ةأرمإ جيوزت ف ةعاجلا وأ ناطلسلا وأ مامالا هلكو يذلا يفو

 مدع لنع ةعامجلا كلذكو ] ةلاكولا نع اعجري وأ ناطلسلا وأ مامالا تومي ىتح

 ةأرملل ةلاكولا تناك . ةلاكولا نع عجريو مامالا رهظي ىتح ناطلسلا وأ مامالا

 يلولا ةلاكو كلذكو . اهجوزي نأ سانلا نم دحالوأ اهسفن جوزت نأ اهسفن

 . ملعأ هللاو . تومي وأ ءايلوألا نم هريغ وأ ابأ ناك ةأرملل

 لك ىعدإو ةأرما ين اعزانت نيلجر يف انباحصأ راثا يناعم نمو : ةلأسم
 وأ امهدحأ تيب يف يهو ةلداعلا ةنيبلا كلذ ىلع ميقيو هتأرمإ اهنإ مهنم دحاو

 ؟ كلذ يف مكحلا ام اهدحو
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 دحاو تيب يف نكي مل نإو هتأرمإ يهف ايهيدحأ تيب يف تناك نإ : لاق

 هدحاو هدقع يف اهحاكن حص نإو اهب قحأ وهف الوأ ةنيبلا اهيلع ماقأ ايهياف ايهنم

 . ملعأ هللاو . تبثي ال لطاب وهف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ قدصي له ءىطولا ركنأو هتجوزب لجرلا الخ اذإو
 مل هنا اعدا وأ اهب الخوأ ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغا اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . مكحلا يف قادصلا نم اهل بجي اييف هجح هلوق نكي مل اهب زجي

 ريغ طخب اباتك هل تبتكف اهدلب ريغ دلب يف ةأرما ىلو لجر ينو : ةلأسم

 قادصلا نم اذكو اذك ىلع يب هجوز ينالفلا نالف نب نالف كءاج اذإ يضاقلا

 ؟ اذه ىلع هجوزف

 ؟ ةأرملا ىضرب قلعم جيوزتلا نأل جوزلاو يلولل يدنع زئاج : لاق
 جيوزتلا يف يضاقلا طخب هلاكو ةأرملا هذه يلو بتك اذإو : هل تلق

 اذه تبثيأ { اهل ىنعملا نأ الإ اذه ىلع تجوزتو اهتخأب ىمسو اهمساب طلغف

 ؟ لخدي مل وأ اهب جوزلا لخد اذإ جيوزتلا
 الإ ةأرملا جوزت نأ ينبجعي الو مكحلا يف ةتباث ريغ هلاكو هذه نإ : لاق

 ةرح ةغلاب يهو اهاضرب ةلاكولا هذه ىلع اهوجوز نإف اهيلو نم ةلاكولا ةحصب
 اهجوزت يف لكو هنا ةلاكولا يف رقأو جيوزتلا يلولا متأو اهب جوزلا لخدو ةلقاع
 . ملعأ هللاو . اهنيب قارفلا ىلع ىوقن مل اهجوز يذلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هنم تدارأو اهقلط وأ اهنع تام مث جوزب اهل يلو ال ةأرمإ مكاحلا جوز اذإو

 ؟ ىلوألا يفكت مأ ةيناث ةداهش ىلا جاتحي له هيناث اهجوزي نأ

_ ٥٧



 نإو ةيناث ةداهشلاب اهوعدت كناف ىلو ال ثدحي نأ نكمي ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهفرعت تنك اذإ هيفاك ىلوألاف نكي ل

 هريغ كولمم وأ هكولمم هتنبا جيوزت يف لكوي نأ بالل لهو . هنمو : ةلأسم
 ؟ كرشملا كلذكو ىبصلا هدلو وأ

 يبصلاو هنذإ ريغب وأ هديس نذإب هريغ كولمم وأ هكولممل هليكوت يف : لاق
 جورفلا رمأ يف طوحاألاب ذخألا بحأو فالتخالا مهجيوزت عيمج يف يرب كرشملاو
 اذإ هديسل هريغ كولمم لمعتسا امردقب هرجألا نم هيلع نوكي نإو ناكمالا عم

 هللاو . هكلام نذإ ريغب كولمملا هلاكوب جيوزتلا زاجأ نم لوق ىلع هنذإ ريغب ناك

 . ملعا

 ين ارمأ وأ هلاكو هيدي طخب لجر ىلا بتك لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ زئاج ريغ هطخ ناك اذإ يفكي له هتيلو جيوزت
 ضعب ىلا ةيعرلا ضعب نم مكحلا يف ةباتكلاب زوجي ال جيوزتلا نإ : لاق

 جوزلل الو ليكولل كلذ زوجي الو مكاح ىلا مكاح نم وآ هطخ زوجي نم طخب الإ
 هللاو . أطخا هنا لاقي الف كلذ يف لخد نمف هنانمطالا ىلع امأو } دوهشلل الو
 . ملعأ

 هنا لقاع غلاب رح لجر ىلع تعدإ هلقاع هغلاب هرح ةأرمإ يف : ةلأسم

 اهقحب ذخؤيف رقي وأ اهقالط ىلع ربجأ اهركناف اهقح بجاو هنم ديرتو اهجوز
 قحو هوسكو هقفن نم يعدت اميف نيمي هيلع لهو ، بلطت مل وأ كلذ تبلل

 ؟ ال
 ناو فالتخا كلذ يف اهنم بلط ريغب قالطلا ىلع هربج ىفف : لاق

 نيميلا باجا يف كلذكو هرقي وأ اهقلطي نأ ىلا سبحي هنإف عنتماو كلذ هنم تبلط
 ليقو حاكنلا يف نيمي ال هنال كلذ يف هيلع نيمي ال ليق ©" فالتخا اهل هيلع اهيلع
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 ضعب لاقو { هيجوزلاب اهل رقأ ول نإ هقفنلاو قحلا بوجو لجأل نيميلا هيلع
 . ملعأ هللاو . حاكنلا هانمزلا ىبأ نإف حاكنلا ىلع فلحي

 : يلمازلا : ةلأسم

 الف اريثك الام امل نأ ىلع ريثك فقادص ىلع جوزت لجر نع هتلأسو

 . هلجال اهسفن نع اهلام تلازأ هيلا تراص
 . لثملا قادص يلإ درت : لاق

 ؟ رقف اهل ثدح ناف : تلق

 . ملعأ هللاو . هيلع اهجوزت يذلا اهقادص اهل : لاق

 حاكنلا دقعي ملو جيوزتلا ىلع اقفنتإف ةأرما بطخ لجر ينفو : ةلأسم

 جيوزتلا نع اعجرو افلتخا مث تالوكأملا رئاسو محللاو بايثلا ةأرملا يطعي راصف
 ؟ هنم وأ اهنم فلخلا ناك كلذ هلأ 0 اهيلإ هادهأ ام لجرلا بلطو

 ام ىلع اهنم وأ هنم فوقولا ناك هيلع اهدر اهيلعف بايثلا لثم امأ : لاق
 محللا لثم تالوكأملا امأو & جيوزتلا ببسب ةيطعلا ناك اذإ رثألا نم هتعمس
 نادلبلا كلت ةداع يف ناك نإ ينبجعيو اهمزلي مل ضعبو هدر اهمزلا ضعب ههابشاو
 بهذ دق ناك اذإ هلثموأ هدر اهيلع نوكي نأ كلذب الإ دعب جيوزتلل هبيجت ال ةأرملا
 . ملعأ هللاو . هتميقف نكي مل نإو ، لثم هلو

 : ناضمر نب دوعسم خيشل ا : ةلأسم

 ؟ هل لحت له هلبق لجر اهبطخ دقو اهلهأ ىلإ ةأرمإ بطخ نمو
 ناكو اوقفتا نإو . كلذ هيلع قيضي الف لوألاو مه اوقفتي ملام : لاق

 الف هنع افوقوم وأ ايلو ناك نإو . هوجوزي مل ام اضيأ هيلع قضي مل اقفانم بطاخلا
 . ملعأ هللاو . اوقفتا اذإ هتبطخ ىلع بطخي نأ ينبجعي
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 نإو اهب لخدي مل اهجوز جوزلا نإ ةأرملا لوق لوقلا نأ { هنمو : ةلأسم
 لاق نإ تيأرأ . اهيلع نيمي ال لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يفف نيميلا اهنم دارأ

 امل ةجاح ءاضق يف هعم اهلمح هنأ يه ترقأف دكسم ىلا لئايس نم اهب راس هنأ وه

 . ليقم وأ تيبم يف قيرطلا ي اهب لخد هنإ لاق اذإ هلوق لوقلا نوكيأ دكسمب

 ؛ د م ؟ ال مأ
 . ملعأ هللاو . اهب لخدي مل هنإ ةأرملا لوق لوقلا نإ : لاق

 هللاو . لاح لك ىلع قادصلا يف ةأرملا لوق لوقلا نأ { هنمو : ةلأسم
 . ملعأ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 نع بألا عانتما دعب دلبلا يف رضاح اهوبأو يبنجأ لجر اهجوز ةأرما يف
 وأ اوناك نيلهاج ادالوأ هنم تدلوو هللا ءاشام اهجوز عم تماقأو امهنيب اييف اهجيوزت
 اهيلعو قالط ىلا جاتحت مأ ادبأ هيلع مرحتو قالط الب هنم جرخي له نيدمعتم
 ؟ ال مأ ةدع

 هدالوأ دالوالاو تباثو زئاج اهجيوزتف هبارقلا نم ادحأ اه نكي مل نإ : لاق
 لاقف نبا وأ معوأ خا ال ناك نإو & دقعلا هيلع عقو ام ىوس هيلع قادص الو

 نع فقو نم فقوو دساف لاق نم لاقو بالا عانتما عم زئاج جيوزت اذه لاق نم
 . ملعأ هللاو . قارفلا نع فقي نمم مداخلاو ةقرفلا

 : ىصو رخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا نع : ةلأسم

 وأ جوزلاو دلاولا هملعي مل لمح اهب حصو جوز ىلع اهب ةأرملا دلاو دقع اذإو
 جوزلا اهقلطو قحلا مهل رهظ مث لخدي مل وأ اهب جوزلا لخدو همرحلا الهج وأ ايلع
 ؟ همتكو لمحلاب هلاع يهو اه لخدوأ اه لخدي ل اذإ فادص هيلع بجأ
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 لحنا كلذ وه اهركنأف لجر ىلع هتعدإ لمحلا نع ثنح ول امل اهنا تيأرأ

 ؟ كلذ ي لوقلا فيك مأ انزلاب رارقالا اهنم عمس نم هريغل لحت مأ اهجيوزت هل

 اهنم وأ لمحلاف هنم لهجلا ىلع اهب لخد ىتمو جيوزتلا داسفل لصألا يف هجوز
 . لعف ىلع تدمعت انإو لمحلاب هلاع تناك نإو . اهنم هلان يذلاب قادصلا همزل
 وأ لمحلاب املاع ءعىطاولا وأ اهب لخادلا ناك اهل عىش الف الهاجت مرحملا كلذ
 اهل قادصلاف اهل نيدلا يف عساو كلذ نا نظت تناك نإو . اهب الهاج وأ همرحلا

 ضعب ىلع مث جرخي هنأ وجرأو رظنلاو سملاب اهل هتوبث يف فلتو اهيلع لوخدلاب
 لاح ىلع اهل ءىش الف اذه نم ءىش نكي مل نإو اهل قادص ال هنا ليق ام يناعم
 نإ مكحلا يف دحلل ىنعملا يف بجوملا انزلاب اهرارقاو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو
 ىلع امأو ، ارجح اهجيوزت نم هعم كلذ حص نمل عنام هب مايقلا عم ىلوأ حص ول

 هنال مرحت كلذب لصالا ي هيلع اهنا يل نيبي الف ابذك اهب انزلاب فذقلاب هتمر نم
 اهيلع هجح رهاظلا يف نوكي نأ هبشي هنكلو { ملعأ هنم كلذب هللاو . اهبذك ملعي
 اهسفن بيذكت ىلإ هنع عجرت ل ام اهنم كلذ هعم حص نمل هريغ دنع مكحلا ي

 . ملعي هللاو . فالتخا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 حبصأو اهب لخدو هتنباب مهدحأ جوزف لجر ىلعولخد لاجر ةثالث يفو
 ينجوز يبا نا لوقت ةنبالاو جوزلاوه هنا ةثالثلا نم دحاو لك ىعدإو اتيم بالا

 ؟ لحلا فيك دلوب تلمحو مهيا فرعا ال نكلو يب لخدو مهدحاب

 هتجوز اهنأ هللاب نيمي مهنم دحاو لك ىلعو دساف حاكنلا نإ : لاق

 اهنم مهل ناك تتام نإو قادصلا ثلث مهنم دحاو لك مزلي اهقادص مهيلعو
 دلوب تتأ نإو دحاو ثاريم اضيا مهنم اهل ناك مه اوتام نإو ، دحاو ثاريم
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 هثاريمف اركذ ناك نإف دحاو مهس مهنم دلولا ثاريمو مهرارقاب مهلك مهيرو

 دالوألا نم دحأ مهف نكي مل نإو ىثنأ ثاريم هثاريمف ىثنأ ناك نإو ركذ ثاريم

 ثلث هلف ىٹنأوركذ دلو مهدحأ دنع ناك نإ امأو . هلك ثاريملا هلف اذه ريغ

 . ملعأ هللاو . ةثرولا يقاب نود هل لاملا نإف دلو هل نكي مل يذلاو مهس

 تدارأو اهقلط مث لجر عم نميلا نم تءاج ةأرما يفو { هنمو : ةلأسم

 دوهش اهيلع بلطف اهجوزي نأ يلاولا نم تبلطو نايعب يلو اهل نكي ملو جيوزتلا
 ؟ ال مأ مهتداهش تبثتأ نالف ةنبإ اهنا اوفرعي ملف

 الو نامع ي ايلو اهل ملعا ال هنالف ةأرملا هذه نا نادهاشلا ادهش اذإ : لاق

 تزاج هذه يتداهش تيدأ نأ ىلا جوز نم ةدع يف اهنا ملعأ الو اجوز اهف ملعا
 هللاو . نالف هنبا هنالف اهنا دوهشلا دهشي مل ولو ةأرملا هذه جيوزت زاجو هتداهش

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 سبحلا مكاحلا هعدوأو عنتماو لجرب اهجوزي نأ اهيلو نم تدارا ةأرما يف

 يف اليكو لكوي وأ اهجوزي سوبحملا يلولا اذه نم دعبأ ايلو رمأي نأ مكاحلل له
 ؟ ال مأ اهجيوزت

 دعبأ ايلو رمأ نإو جيوزتلا ىضم دق مكاحلا اهجوز نإ زئاج كلذ : لاق

 . ملعأ هللاو . زاج ليكولا جوزو اليكو مكاحلا لكو نإو ىضم دقف

 جيورت ي هلاكو اه بتكي نا اهيلو نم تدارأ ةأرمإ يفو ٦ هنمو : ةلأسم
 . كلذ نم اهيلو ىباف اهل اوفك هارت لجرب جوزت نأ تدارأ ىتم اهسفن

 جيوزتلا هنم تبلط اهمو ليكو هماقاب هيلع مكحي ال هنا يدنع ايف : لاق
 . ملعأ هللاو . ةعايجلا وأ مامالا وأ ءايلوألا هماقم ماق باغ نإو كلذ همزل

س ٦٢



 مكاحلل زوجي هتأرمإو لجر هقرفب مكح اذإ مكاحلا يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهجيوزت

 هللاو . قحلاب مكح اذإ اهجوزت هل زوجي هنأ يدنع اذكه . معن : لاق

 . ملعأ

 داراف ةميمذ اهنأ اهب هلوخد لبق هغلب مث ةأرما لجرلا جوزت اذإو : ةلأسم
 كل ليق ايك سيل اهنا اهئاسن ضعب لاقف اهقادص فصن اهيلا عفديو اهقلطي نا
 ةليمج ةأرمإ اوبلط نإ اولاتحاو اهرظنت ىتح كيلا اهلخدن نحنو ةليمج يه لب
 ةليمجلا ةأرملا ىلع هولخدأو كتجوز ىلا رظنإ ىلاعتولاقو عضوم يف اهولعجو
 اهسفن ديري ةأرملا ىلع بثوو مهقدصف كتجوز هذه هلولاقو هتجوز ريغ يهو
 ىتح اهسفن ىلع اهبلغو اهقدصي ملف كتجوزب تسل ينا ذئنيح هل تلاقف
 . اهب هورغ يذلا قادصلا هل مرغيو اهقادص همزلي دومحم نب دمحم لاقف 3 اهئطو

 الف اهئطوو اهبلغو هتجوز تسيل اهنا لقت ملو تتكس يه نإو : لاق
 . اهسفنب كلذ تلعف يه اهنال اهيلع هولخدأ نيذلا ىلع الو هيلع اهل قادص
 . ملعأ هللاو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 وأ هيلع اهل بجي آم اهل ملسي وأ اه لخدي نأ امإ هنم تبلط نإ : هل تلق

 ؟ ال مأ هيلع مكحي له اهقلطي
 مكمي هناف هب لخدي مث اهرهم هيلإ تبلط نإو كلذك هنا يم : لاق

 مهرد ةئام لكل ددمي لوقو . ىري ام ىلع مكاحلا هددم زجع نإف كلذب هيلع

 ةقفنلاب هيلع مكح كلذ دعب زجع نإف رهملا رثكولورهشأ ةتس هب زواجي الو ارهش
 . اهقادص ي ىعسو قالطلا هيلع مكح هنع رجع نإف هنم اهل الامو امل هوسكلاو

 . ملعأ هللاو
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 : يلاعسلا دمحم نب رماع خيشلا : ةلأسم

 الجاع اقادص هضف ةيرال اذك اذك ىلع اهحاكن دقع ةأرما جوزت لجر ي

 نيبو هنيب اييف عىش هيلع كلذ نودب ةريرسلا ين اهنيبو هنيب قافتالا نأ ريغ الجآو

 اهقلطي ملوأ اهقلط روكذملا قادصلا اذه نم هسفن ىلع هدقع ام لبق نم هللا

 . هلبق تتام وأ اهلبق تام بلطت مل وأ هيلا تبلط

 جيوزتلا هيلع دقع ام ىلع ماكحالا يف نأ رثالا يف هعتمس ام ىلع : لاق

 . ملعأ هللاو . سسأ ام ىلع زئاجلاو لالحلا يفو

 : دادم نب دمحأ هيقفلا : ةلأسم

 اهدلب ةلماعم اهقلطم ىلع اهلا اهدلب ريغ دلب يف اهجوز اهقلط ةأرما يفو

 عيبلا يف كلذكو .{ هيف اهقلط يذلا دلبلا ةلماعمبوأ اهنيب جيوزتلا عقو يذلا
 هيف عقو يذلا دلبلا ةلماعمب وأ عيبلا هيف عقو يذلا عضوملا ةلماعمب نمثلا نوكي
 ؟ ءافولا

 يذلا دلبلا ةلماعمب ميبلا نمث يفو قادصلا يف ءافولا نوكي نأ : لاق
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح ام ىلع عيبلاو جيوزتلا اهيف عقو

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 ؟ اهنيب مكحلا ام كلذ وه ركناو اهئطو هنأ اهجوز ىلع تعدا ةأرمإ ينو
 نكت ملو ارتس اهيلع ىخرأو اباب اهيلع قلغأو اهب الخ اذإ هنا : لاق

 ي اهئطو هنا اهلوق لوقلاف جحلاب نيمرحم الو نيفكتعم الو نيمئاص الو اضئاح
 . ملعأ هللاو . كلذ
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 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ نالفب اهجوز هنإ ةأرملا يلو لوق لبقي لهو
 . ملعأ هللاو . فالتخا اهيلع اهدلاو قيدصت بوجو يف : لاق

 : يموغرلا : ةلأسم

 ريغ رارحالا مدخلا نم ينعأ هرسايبلا نم لجر اهجوزت اذإ ةيبرعلا ةأرملاو
 هيلع اهل لهو ريغلا هنم املأ رسيب هنا ملعت ل اهنا تعداو هنم تريغو نيكولمملا

 مه اولسانتو اوجوازت اذإ ديبعلا نم نيقوتعملا كلذك رسيب هنا ملعت ال اهنا نيمي
 ؟ ال مأ مهلثم

 سيلو لوقلا نم عامجالا اذهو ضعب مهضعبل ءافكا نيملسملا نإ : لاق
 نم مهلاثمأو لاقبلاو كياحلاو ماجحلا ىلع ءانثتسالا عقو دقو ةيبرعلل اوفك ىلوملا

 اهل نوكي نا ينبجعي اناو . ءافكاب اوسيل مهنا برعلا نم ناك ولو هيندلا عيانصلا
 سيل هنا مكاحلا عم كلذ حص اذإ اهاطي نأ لبقو هب لوخدلا لبق هنم ريغلا

 ريغب لاق نمل ينم ةئطخت ريغ نم ردقلا ولعو ةلزنملا مظعو فرشلا يف اهلثمك
 جيوزتلا يف ريغلا زاجأ يقورحملا ةعمج شيورد خيشلا نأ يلا عفر دق هنأل . كلذ

 هللاو . ةوسأ كلذب ىفكأ برعلا كولم دالوأ ضعب نم برعلا كولم ءاسن ضعبل
 . ملعأ

 : يرفافلا : ةلأسم

 ى رتشم هيلع اطورشم ناكو اهكرت دارأو هيبصو اغلاب ةأرما لجر جوزت اذإو
 لجاعلا اهقادص فصن هيلع اهل همزليأ قادصلا عم جيوزتلا دقع يف ركذي هنا الإ

 ؟ ال مأ ىرتشملا فصنو لجالا فصنو

 لعلو فالتخا هتابثإ يفف حاكنلا ةدقع لبق اطورشم كلذ ناك نإ : لاق
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 اهدعب ناك نإو . هملعن فالتخا الب تباث وهف اهيف ناك ناو هتابثاب لوقلا رثكا

 تباث زئاجلا يفف مهتنسو مهتداع نم ناك نم امأو هملعن فالتخا الب تباث ريغف

 . ملعأ هللاو . تبثي الف مكحلا ي امأو اندنع اميف هيلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لحي الف اهجوز اهقراف مث انأ كب جوزتأف كجوز يقراف ةأرمال لاق نمو
 اذإ اهجيوزت هل زئاجف اهب جوزتأل كتجوز قراف لجرلل لاق نإو اهب جوزتي نأ اذهل
 . ملعي هللاو . اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهجوز اهقراف

 دقعي نأ دارأو اهيلو وه ةأرماب هسفن جوزت نأ دارأ نمو 3 هنمو : ةلأسم

 نالف تنب هنالفب يسفن تجوز لوقي هنا الإ ءاوس كلذ يف ظفللاف هسفنل جيوزتلا

 كلملل زئاجو يلا بحأوهنف هريغ جيوزتلا دقعيل دحأ ناك نإو يرمأبو اهاضرب

 اهنال اغلاب تناك ولو هيضار اهنأ ملعي نأ ريغ نم اهيلو هنا ملع اذإ اهب هجوزي نأ
 . ملعأ هللاو . تبثي ل ةيضار ريغ تناك ناو جيوزتلا تبث ةيضار تناك نإ

 : ىبلمازلا : ةلأسم

 نأ جوزلا ءاش نإ ةأرملاب جوزلا لخدي مل ام هنأ رثألا نم هتعمس ام ىلع
 اغلاب تناك نإو وه لوقي ام فصن اهاطعاو اهقلط ءاش نإو اهوبأ لاق ام اهيطعي
 لوقي ام فصن اهاطعاو اهقلط ءاش نإو يه لوقت ام اهاطعا ءاش نإف اهيأر كلمت
 نألاو اهلثم قادص نم لقأ اقادص يعدي جوزلا ناك نإ ينبجعي انأو 3 وه
 رثكأ ىعدي بألا ناك نإو كل تفصو ام ىلع اهب كلسيف اهلثم قادص يعدي
 جوزلا لوق لوقلا نوكي نأ ينبجعيف هلثم قادصب رقي جوزلاو اهلثم قادص نم
 ىه وأ بألاو لثملا قادص نم لقأ يعدي جوزلا ناك ناو هيبصلاو غلابلا ةأرملا يف
 ءاش ناو لخدو لثملا قادص اطعا جوزلا ءاش نإف لثملا قادص نم رثكأ نايعدي
 . ملعأ هللاو . وه لوقي ام فصن اطعاو قلط
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 الو هوبأ الووه اهب نزي مل ولو اهانز ملع نم هينازلا جوزتي نأ زوجي الو
 . ملعأ هللاو . هنبا

 اهل لجي الف اقتر اهنا ترقأو اهجوز تام اذإ ءاقترلاو ، هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ثاريملا اهل لحيو قادصلا

 اضورعوأ ناويح وأ الخن اهقادص هتجوزل ملس اذإ جوزلا يفو : ةلأسم
 عييضت ريغ نم اهيلا هملس امم عىش فلت دقو اهب زوب نأ لبق اهقلطو مهاردوأ

 ناويحلاو ضورعلا كلذكو ليسو حير نم هحياج لخنلا ىلع تتأ لثم اهنم
 ام فصن وأ عيمجلا فصن هيلع درت نأ كبجعي ام تقرتحا وأ تقرس مهاردلاو
:« 

 اهديب هتضبق ام فصن هيلع درت نأ ليواقالا نم ينبجعي ام امأف : لاق 3

 هحاج اهيلع تتأ تلا لوصالا امأو . ناويحوأ ةفغيصروأ مهاردوأ ضورع نم

 . ملعأ هللاو . اهيلع نايض الف اهنم رايتخا كلذ ريغ وأ ليس وأ حير نم

 : ملاس نب بيبح خبشلا : ةلأسم

 هيطعت نأ الإ هتنبا جوزي نأ دلاولا ىباف اهدلاو نم ةأرما بطخ لجر نع
 . كلذ هل بطاخلا لعجي ملو مهاردلا نم ءىش

 ىنيطعت نأ ىلع كجوزأ نأ وهو احيحص ناك اذإ طرشلا اذه نإ : لاق
 نم نوكيو تبثي اذه لوقف ملعلا لهأ نيب طرشلا اذه يف فلتخمف اذكو اذك
 اذإ هقحتسي ال بألا نأ لوقلا رثكأو بألا هقحتسي لوقو { هيف ةدايز ةأرملا قادص
 هل زوجي الو هتنبا جيوزت هيلع بجاو بالا نأل هلقاع هنبا يهو هغلاب ةأرملا تناك
 عنتما اذإ بالا نأل هقحتسي بالا لوقو . هيلع بجاولا ءادأ ىلع ارجأ ذخاي نأ
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 هربجأ نإو اهجيوزت ناطلسلل زوجيو اهجوزي نأ ءايلوألا نم هنود نمل زاج ىبأو
 طرشلا اذهف ءايلوألا نم بالا ريغ امأوزئاج كلذف اهجيوزت ىلع ناطلسلا

 . عنتما اذإ ءايلوأ هنود وأ هريغ ءايلوأ هعم ناك اذإ اصوصخو هذخأ يف هل صخرأ

 ناطلسلا نألو لوقلا هيف عستي درطم يأر اذهو اهل وهو اهقادص يف ةدايز وه ليقو

 الو لطاب طرشلا اذه نإ لوقلا ضعب يفو . ءايلوألا ىبأ اذإ اهجيوزتب ىلوأ وه

 ىلعو ةأرملا قح ٢ ةدايز نوكي نأ , ن ىنبجعيو ءايلوألا نم هطرش نمم تبثي الو حصي

 كلذكو . جوزتملا اذه مزلي الف لطاب طرشلا اذه نأ ملعلا لهأ نم ىأر نم يأر

 ظافلالا هذه نال تبثي ال اذهف ىنيطعتح وأ ىنيطعت كاصوأ ىنيطعتل هل لاق اذإ
 نم انفصو ام ىلع امأو تبثي الو حصي ال كلذ لجاألف احيحص اطرش تسيل
 . ملعأ هللاو . هيف لوقلا مدقت ايك وهف طرشلا ظفل

 قلط نميفو راثآلا رهاوج باتك نم ناديبع نبا تاباوج نم : ةلأسم
 معنف ؟ ال مأ اهربخي ملو ةدعلا ءاضقنإ دعب اهتخأ جوزت نا هلزوجيأ ارس هتجوز
 . ملعأ هللاو . اهقلط يتلا ةدع ءاضقن إ دعب اهتخا جيوزت هل زئاج

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 ضعب هيلع ركنأف هدعب نم هدلو اهجوزتو اهقلطو ةأرمإ جوزت لجر يف
 ءانبألا ىلع مرحم وهف ءابآلا حكن امو لوقي ثيح رظنلا نب دمحأ خيشلا لوقب هلعلو

 هب لومعملا انل نيبف هل اهللحو اهجيوزت هل زاجأ ضعبو ، حضوأو حصفأ لوقلاو
 . نيلوقلا نيذه نم

 لوقلاو حصالا وه رظنلا نب دمحأ هلاق ام نأ اذه يئ يدنع ايفن : لاق

 لالضو أطخ ين وهف هفالخب لاق نمو نيملسملا نيب هيف افالخ ملعن الو حجرألا
 نم مكءابآ حكن اموحكتنت الو هلوقوهو نيملاعلا بر باتك كلذب دهشي نيبم
 ليلدو هب ديقي مل ذإ لوخدلا حصي ملولو دقعلا سفنب عقاو حاكنلا مساو ءاسنلا
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 نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ سانلا اهيأ ايف ىلاعت هلوق كلذ
 ءابآلا حكن اميف انعم جرخي اذه ىلعف سملا نود نم احاكن هللا ايسف 4نهوسمت
 . ملعأ هللاو . نهب ءابآلا لخدي مل ولو ءانبالا ىلع تامرحم نهنأ ءاسنلا نم

 ةقلطملا نإف هتيمم جوزتت الو هقلطم جوزتف اركب جوزتت مل اذإ ليق : ةلأسم
 دقل انالف هللا محر لوقت هتيمملاو تقلط ام اريخ كيف ناك ول اهل كلوق بقارت

 . ملعأ هللاو . ؤفك ريغ ىلا ينكرت

 ؟ بصتغم لام ىلع ةأرمإ جوزت نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هذخأ زوبجي الف بصغلا كلذ امأو مات جيوزتلا : لاق

 هلام نم هلخن لاق مث هلام فصن ىلع هدلول جوزت لجر نع : ةلأسم
 ؟ اذه هلوق تبثي له هدلو جيوزت لبق اهريغ وأ هل هجوز اهاطعأ

 هنأ حص نإو لاملاب نيملاع مهووه ناك اذإ موقلا ىلع عدموه : لاق

 لاملا كلذ ىلع ناك اذإ اهتميق اهفصن هميق هيلع ناك جيوزتلا لبق اهاطعا
 . هدلو جوز دودحملا

 . جيوزتلا ذعب الام دافتسا مث هلام فصن ىلع هدلول جوزت نإف : تلق

 ال نأ ليق دقو جيوزتلا موي هلام فصن الإ اهل سيل نأ ملعأ هللاو : لاق

 . ملعأ هللاو . لكلا فصن

 ام عيمج ثلث تبثيأ هلام ثلث نع جوزت لجر نع تلأسو : ةلأسم

 ؟ هفلخ
 لوقي ىتح مهدلب يف مهيناعمو سانلا تاغل ىلع لومحم اذه : لاق

 لوألا ةطقل امأو كلمي ام عيمج يف رارقالا عقي ذئنيحف كلمي ام عيمج ثلثب
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 هيلع عقيف م اللا بصنب هلام ثلث لاق نإو لخنو ضر أ نم هلام ثلث ف لخديف

 . ملعأ هللاو . هكلمي ام لك

 نم لجاعلا مداخلاب مكحيو ىري هللا دبع نب دادم خيشلا ناك : ةلأسم

 مداخ ةميقوهف ركذ الو ىثنأ هنا ركذي مل اذإو طسو بهذ لاقثم فصنو بهذ
 ىلع لمتشي رسفي ل اذإ مداخلا مسا نأل ركذ نمو ىثنأ نم كلذ بسحو طسو

 . ملعأ هللاو . ركذلاو ىثنالا

 اهتقفن نع هضف هيرال اذك اذك رهش لكل اهل طرشو ةأرما جوزت نميفو
 هنم تدارأو ةشيعملا تلغ مث هللا ءاش ام كلذ ىلع هدنع تماقأو كلذب تيضرف
 ؟ ال مأ هقفنلا اهل تبثتأ هقفنلا نع مهاردلاب ىضرت ملو ةقفنلا

 اهيلع تبثي الو ضقتنإ هتضقنو هتلطبأ اذإ طرشلاو ةقفنلا امل تبثت : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 هميق هل سيل ناك نإو يه مكو هفورعم ةميق هلأ يقادصلا نكسلاو
 ؟ هتوم دعب كلذ هتجوزل بتك نم مكحل ا ام هفورعم

 ائيش هل ظفحأ الف الإو مهتنس ىلإف اهيلإ نوعجري هنس مهف ناك نإ : لاق
 فصن هنا تاباوجلا ضعب يف ليق دقو 0 مهنيب الدع لودعلا هاري ام الإ ادودحم
 تاقدصلا نم هيف يرجي ييف ىوزن يدلبب لوقي نم تعمسو .. يقادصلا مداخ
. ملعأ هللاو . مهتنس هلعلو هيرال نوعبرأ دونكلا ضعبل



 مساب اهجوز تلكوو تمعنأف ةأرمإ هنبال بطخ لجر نعو : ةلأسم
 تلبق دلولا لاقف ةأرملا هذه كيلع خساف ينأ هل لاقو كلذ دعب ءاجف انايسن بألا

 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ

 نايب باتك يف اهلثم ىلع تفقو ينكل اهيلع فقأ مل ةلأسملا هذه نإ : لاق

 دنع اهمسا يف أطخأ وأ طلغف ةأرما جوزي نأ دارأ لجر يف نسحلا يبأ نعو عرشلا

 ملوأ زاج كلذ ءاوس ازئاج الالح جيوزتلا نوكي له ىرخأ ةأرماب ىمسف دقعلا

 كلذ نوملعي دوهشلاو اهل هداقتعا يفو اهنيعب ةأرملا ىلا دصق اذإ هنأ ليق دقو زجي

 هتمكاح نإف لجو زع هللا نيبو هنيب اييف زئاج كلذ نإ اهريغب أطخأف اودقع هيلعو
 فصن اهيطعيو اهقلطي نأ حاكنلا لبق اذإ هيلع ناك مسالا اهيلع عقو يتلا
 اهجيوزت دارأ يذلاو أطي نأ زوجي الو اهيلع حاكنلا عقو دق مكحلا يف هنال قادصلا

 لكو فالتخالا هيف ءاج ام اذهف بوبحم نب دمحم نع كلذ ىور دقو هتأرمإ ىه

 ةأرملا هذهب زجي مل جوزلا ناك نإ اذه يف انأ ينبجعي يذلاو باوص نيملسملا يأر
 دلولل ناك دق دصقلا نأل امهنيب قارفلا ىلع مدقأ مل اهب زاج نإو حاكنلا ددحي نا

 ىلع امأو بوبحم نب دمحم لوق ىلع اذه لوخدلا عقوو جوزملا نم طلغلا عقوف
 يدنعو بالل جيوزتلا ناك دق هنال زجحم لو زاج اهنيب قرفي هنإف نسحلا يبأ لوق

 هذه ىلع ظفللا عقو هروكذملا هدوجوملا ةلأسملا يف هنال دحاو نيتلأسملا ىنعم نأ

 ةدارالاو دصقلاو بالل طلغلا عقو هذه يف كلذكو اهريغل ةدارالاو دصقلاو ةأرملا

 . ملعأ هللاو . دلولل

 اهنم ىكش ام لجأل هتجوز قالطب لجر ىلع راشأ لجرو : ةلأسم
 ؟ اهجوزت دارأ نإ هيلع مرحتو مثا هيلعأ

 نإ اهجيوزت هيلع مرحي ال هيلع سأب ال نأ وجراف ريشملا اذه ناك نإ : لاق
 نه تاينلاو ملعأ هللاف ىنعملا اذه ريغ ىلع هتين تناك نإو اهجوزت دارأ
 . ملعأ هللاو . هبرو دبعلا نيب هينلاو تاكلهملاو نهو تايجنملا
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 : يحبصلا : ةلأسم

 اهيبأ ىلإ تءاجف اهب لخد مث اهيلووأ اهوبأ اهب هجوز ةأرمإ جوزت نمو
 نأ هل زوجيو الوق لبقيأ يتدع تضقناو ينقراف نالف {© نالفب ينجوز تلاقو

 ؟ ال مأ اهجوزي

 جوزب اهوبأ اهجوزف جيوزتلاب ىضرأ ال ةأرملا تلاقو اهب لخدي مل اذإ تيأرأ
 ؟ ال مأ كلذ زوبجيأ هريغ

 هل زئاجو اهلوق لوقلاف اغلاب تناكو جوزلاب ةيضار ريغ تلاق اذإ امأ : لاق

 . لوبقم ريغ اهلوق لوقلا ةماع يفو هيعدم ىهف قالطلا تعدا نإ اماو اهجوزت

 هجو ىلع فالتخالا نم اذه مدعي ال . ديعسوبأ ملاعلا خيشلا لاقو

 . ملعأ هللاو . مكحلا ال قيدصتلا

 ىمسم قادص ىلع ةأرمإ جوزت لجر نع هتلأسو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ اذه ىلع طرشلاو جيوزتلا اذه تبثي له هل هجوز تمادام اهتيب يف اهانكسو
 . مهلوق نم رهاشلا وهو هيلع نولمعي ام ىلع يدنع اذكه : لاق

 هيف اهنكس هي رتشم ىلع طرتشت ملو اهتيب ةأرملا هذه تعاب نإف : تلق
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك

 تيبلا اذه اهلاوزب اهجوز نع لاز دق اهنكس نا لوقأو ملعأ هللا : لاق

 . نكسلا هيف امهل ناك دق يذلا

 كلذ مزلي له اهنكس هيف تبثي نأ تدارأو هلدب اتيب تذختا نإ : هل تلق
 ؟ ىضري مل اذإ اهل جوزلا

 كلذ لثم مهئاسنل جاوزالا ىلع نوتبثي مهارأ الو كلذ يل نيبي ال : لاق

 . اهعيب بيسنو اهببسب اهنم هجورخ راص دقو
 هذه لجأل اهلثم قادصب اهجوز ىلع ةأرملا هذه تعجر نإف : هل تلق

 . لقأ وأ رثكأ وأ اهلثم قادص مدقتملا قادصلا ناك ةلعلا
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 رمالا رقو نهجاوزأ ىلع ءاسنلا قوقح يف هملعأ الو كلذ اهل سيل : لاق
 . اهلبق نم

 له ثرا وأ عيب اهيلإ راصو تيبلا اذه ي ةأرملا هذه تداع نإف : تلق

 ؟ ام اموي اهنكس ىلع اهنكس هيف اهل عجري
 جرخ دقو اهجوز ىلع هيف اهنكس عجري ال نأ فاخأو ملعأ هللا : لاق

 هيف لوقلا زاج مكاحلا ىلإ ايهيرمأ عفر اذإ اصوصخو تيبلا جورخب اهنم نكسلا

 يف نسحو تيبل ١ عوجرب اهل هتوبث وأ اهرابتخاب نكسل ا نع اهجورخ نم ي ارل اب

 . ملعأ هللاو . اذهو اذه نكسلا

 نم لكوت نأ اهل له ىبأيف اهيلو ىلا جيوزتلا بلطت ةأرمإ نعو : ةلأسم
 ؟ اهجوزي

 ىلإف ناطلس نكي مل نإف ناطلسلا ىلا هيلع عفرتلف اهيلو عنتما اذإ : لاق

 اضيأ يه لكوتو اهجوزي نم اولكو عنتما نإف اهيلو ىلع اوجتحي نيملسملا ةعامج
 . اجيوزت ي نبملسملا هلاكو عم

 ؟ نيملسملا ةعامح مكو : تلق

 هللاو . اهجوزي نم لكوتف نيملسملا ةعامج نكي مل نإف سفنأ ةسمخ : لاق
 . ملعأ

 اهنأ لاق نم لاقف تركنا مث ةأرماب جوزت لجر يف رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 اهسلجم يف تمادام اهنأ نورخآ لاقو حاكنلا ةدقع تلحنا دقف تركنأ ام نيح يف

 نم تماق نإو مات حاكنلاف اهسلجم نم موقت نأ لبق تيضر نإف اهنودواري مهو

 . ءعىشب اهاضر سيلو حاكنلا ضقتنإ دقف دعب نم تيضر مث اسلجم

 مادام اولاق يأرلا لهأ ضعب نأ هبقع نب حاضولا نب دايز ينثدح دقو

 مث دقعلاب اضيأ اكسمتم جوزلا مادام هنأ بسحأو ةداهشلاب نيكسمتم دوهشلا

 قبس نإو حاكنلا ددجيلف اهس لخدي ل نإ هنأ هب لوقأ يذلاو مات حاكنلاف تيضر
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 ىلع مدقأ مل يأرلا لهأ نع تيكح دق يتلا ليواقالا هذه ضعب ىلع اهب لخدو
 . ملعأ هللاو . ميرحت ىلع مزعأ لو قارف

 ركنأو كلذب وه رقأو اهجوز هنأ لجرب ترقأ اذإ ةأرملا يف لاقو : ةلأسم
 رارقالا تبثي نم لوق ىلع كلذ تبثي ليق دق هنأ يعمف اهجوزي مل هنأ اهدلاو

 . هيجوزلاب
 امم ذخأي نأ اهدلاول له تتام مث ةأرملا هتثروو جوزلا تام نإف : هل تلق

 ؟ اهجوز نم هتنبأ هتثرو
 . اهبذك ملعي مل ام كلذ هل نأ يعم : لاق

 ؟ كلذ يف اهقدص نكمي له اهجوز هنأ ملعي مل اذإف : هل تلق
 نم لكوو ىسن مث اهجوز نوكي نأ نكمأو لمتحا اذإ هنا يعم : لاق

 ناكو اذه يف ناكمالا ىنعم تبثي يدنع ناك ىسن مث اهجيوزتب ىضر وأ اهجوزي
 . اذه ىلع ثاريملا ذخأ هل

 اهعم حصي ملو هنم مرحم تاذ اهنأ هعم حص مث لجرب اهجوز نإف : تلق
 ذخأي نأ هل له اهدلاو اهثروو يه تتامو جوزلا تام ىتح كلذ جوزلا عم الو
 ؟ ال مأ همرحلاب املاع وه ناك اذإ اهجوز نم هتثرو ام

 . يدنع اذكه : لاق

 . مكحلا يف هجحلا يف ملعلا نم يدنع يهف هنيبب كلذ حص نإف : تلق

 تام ىتح كلذب املعي ملو ايهتعضرأ اهنأ ةأرما اهعم تدهش نإف : تلق

 ؟ اهجوز م تثرو امم ثاريملا ذخأ هيلع رجي ايلع اذه نوكي له
 هللاو . عاضرلا يف اهتداهش زوجت نم هلدع تناك اذإ يدنع اذكه : لاق

 . ملعأ
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 اشحاف اصرب وأ اشخن وأ انونجم ناك اذا لجرلا يف ديعسوبأ لاق : ةلأسم
 دري ال ليق دق هنأ يعمف ةأرملا حاكن اهب دري يتلا بويعلا هذه دحأ وأ موذجم وأ

 تركذ دق يتلا تاعانصلا هبويع لجرلاو ةأرملا بويع هذه ايناو اذه لثمب لجرلا

 هب درت ام بيعلاب مهنم دري لاق نم لاقو . مركتلا قيرط نم ةريشعلا ىلا كلذو

 زاج كلذ اهل ناك هب تملع اذإ لاق نم لاقو 0 دري مل اهب زاج اذإف اهيزجت مل ام ةأرملا

 لجرلا بويع ين اهل نوكي نأ ينبجعي الو قادص ريغب جرخي نأ تءاش نإ زجي ملوأ
 نم كلذ اناو اهيذؤي الو اهسفن ي 7 امم اهس سيل كلذ نال تاعانصلا نم

 مث تيضر ىتح ملعت مل اذإ اهب زجي مل اذإ امه نإ لئاق لاق نإو ةريشعلا قيرط
 تناك نإو عضوملا اذه يف كلذ نوكي نأ ينبجعأ زاوجلا لبق تريغف تملع

 . ملعأ هللاو . رييغت اهل نكي مل تيضرف تملع

 : ىلمازلا : ةلأسم

 ىلع لجرلا دقعيو ال مأ حاكنلا ةدقع هدلو ىلع لقعي نأ دلاولل زوجو

 ؟ هسفن

 ةأرملا يلو ناك اذإ هدلو ىلع حاكنلا ةدقع دقعي نأ هلف دلاولا امأ : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ زاجأ نم لوق ينبجعيو فالتخا هيفف هسفن ىلع ةدقع امأو
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 حاكن ف و هم اكحأو عاضرل ١ يف

 مرحت امو هيف ءاح امو نايبصلا

 مرحت الامو اهجوز ىلع ةجوزلا هب
 كلذ هبشأ امو

  

  

 الإ اهدلو ريغ هيراج وأ ايبص تعضرأف اعضرم تناك اذإ ةأرملا نع هتلأسو

 ؟ ال مأ اعاضر نوكيأ عضارلا مف ىلإ يدثلا نم ردحني نبللا نأ نقيتست مل اهنأ

 ردت ملو هصمو يدثلا هتمقلاو انبل اهيف نأ ملعت ةأرملا هذه تناك نإ : لاق

 دقف عضارلا مف ىلا ردحني نبللاب سحت ملو ال مأ عيضرلل نبل اهيدث نم جرخ
 وه اذهف هيتفش ىلع نبللا روهظو يدشلا صم انباحصأ ليلدو ههبشلا تعقو
 نال عاضرلا بجوي الف نبللا نود صملا امأو مكاجلا هب مكحي يذللا ملعلا

 الإ مكحي ال مكاحلاو ههبشلا عضوم اذه نأ الإ نبللا هل ردحني الو صم يبصلا

 اهايا يبصلا صمو اهنم نبللا رادحناب اهملع نع ربخت ةعضرملا نوكتو ةحصب

 هللاو . اهنيد يف هلدع تناك اذإ اهلوق مكاحلا لبقيو هب ربختو كلذب دهشت نأ اهلف

 . ملعا

 : ىلمازلا : ةلأسم

 اهيبأ تيب ىلا هنم تبرهف جوزلا اهب لخدو اهوبأ اهجوز اذإ هيبصلا يفو
 ؟ ال مأ اهجوز ىلا عجرت ىتح ايضار اهراك اهلوعي اهيبأ ىلع مكحا
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 يدنع اهوبأ ربجي مل ةرشاعملل لجرلا قيطت نمم هنبالا تناك اذإ : لاق

 اهتقفن اهيبأ ىلعف لجرلا قيطت ال تناك نإو اهجوز ىلا عوجرلا ىلع يه ربجتو
 كل ناب ايب ذخف ةرشاعملاب الإ جوزلا ىلع ةقفنلا نوكت الو ةرشاعملا قيطت ال اهنال
 . ملعأ هللاو . هباوص

 : هللا همحر ناضمر نب دوعسم خيشلا نع : ةلأسم

 مكحي ضعبف هنس رشع ةعبس وأ هنس رشع ةتس نسلا نم ةأرملا تغلب اذإو
 ضيحلاب غلبت ملو هنس رشع ةتسوأ هنس رشع ةسمخ تغلب اذإ اهيلع غولبلاب
 هللاو . اهنم رغصأ وه نم غلبي وأ ضيحت ىتح غولبلاب اهيلع مكحي ال ضعبو
 . ملعأ .

 الإ اعامج ري ملو اليل هتجوزو وه هتيب يف الجر ىأر نميف . هنمو : ةلأسم
 تجرخو هسفن بذكي ملو هشايل ىلع ايهنأ نقيتساو هتجوز يف كشلا هلخاد هنأ

 لبق ءىطو ناو هسفن بذكي نأ ريغ نم اهدر دارأ هنأ مث ةبيرلا لجال هتجوز هنم
 هزنتلا امأو { هذه كتفص ىلع قالطلا هقحلي الو هيلع دسفت الف هسفن بذكي نأ

 . ملعأ هللاو ، هيلا كلذف

 هعضارلا تتأ مث اهريغ دلوو اهدلو تعضرأ ةأرمإ يفو 3 هنمو : ةلأسم

 زوجي له ايلاح ىلع نهجاوزأو ةنبا اهدلو عوضرملا تتأو رخآ انبأ كلذ دعب
 ؟ ال مأ هنبالاو هععضارلا نبإ نيب جيوزتلا

 نم ادحأ جوزتي نأ هلزوجي ال هأرمإ نبل نم عوضرملا دلولا نإ : لاق
 . هعاضرلا نم هتوخأ مهنال ةأرملا هذه جوز تانب نم الو اهانب

 ةأرملا هذه ينب نم دحال لحي الف ةأرمإ نبل نم تعضر اذإ ةيراجلا كلذكو

 زئاجف دعب نم اوءاج نيذلا دالوألا امأو اهتوخأ مهلك مهنال اهجوز ينب نم الو
 . ملعأ هللاو . مهنيب جيوزتلا

 : هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 تريغ اهنأ مث ارطعو هوسك اهجوز ىلع تبلطو ملحلا تغلب اذإ ةميتيلاو
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 الو ايهنم ىضر كلذ لثم نوكي له مدقت ام اهجوز ىلع تبلط نأ دعب جيوزتلا

 اهيلع تبث اهنيح نم ريغت ملو تغلب اذإف هرشاعتو هتيب يف ناك نإ : لاق
 حصي ىتحف هنع ةنياب يهو هرشاعت ال تناك نإو ٠٥ كلذ لعب اهل ريغ الو جيوزتلا

 . ملعأ هللاو . غولبلا دعب اهاضر

 : دشار نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 الو نيملسملا ةعامج رمأ ريغ نم تجوزتو يلو اهل نكي مل اذإ همرحلا يفو
 ؟ ال مأ الالح نوكيو جيوزتلا اذه زوبأ ناطلسلا الو مكاحلا

 الو مارح دساف جيوزت وهو اهجيوزت زوجي الف هيبص هذه تناك نإ : لاق
 اهرمأب جيوزتلا اذه ناكو اغلاب ةأرملا هذه تناك ناو {. افالتخا كلذ يف ملعأ

 دعب قارفلا نع نيج هضعبو دساف جيوزت هنا لوقلا رثكاف نيدهاش ةرضحبو

 . ملعأ هللاو ك لوخدلا

 : هل ١ همحر مشاه نب دوعسم خيشل ١ نع : ةلأسم

 يجوز نم جيوزتلا تريغو تضح وأ تغلب دق ينا تلاق اذإ ةيبصلا يفو

 بتري ملو غولبلاب ترقأو غولبلا تامالع اهيف ةيبصلا هذه نكت نإ : لاق

 غولبلا تامالع اهيف ناك اذإ اهيلع تباث غولبلاب اهرارقإف اهيف كشي ملو بلقلا
 تتبثأ دقف نالف يجوز نم تريغ تلاق اذإ امأو اهلوق ىلا بلقلا نأمطاو

 يف كلذو جيوزتلا كنم تريغو تفغلب دق اهجوزل تلاق نإو اهسفن ىلع جيوزتلا

 . ملعأ هللاو . هيلع هب مرحت
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 : يحبصلا : ةلأسم

 ركنأو هريغوأ قالط نم اهجوزو هتنبا نيب همرح ىلع بالا علطأ اذإو
 هتنبا رمأي نأ هل زوجيو ايهنع توكسلا هعسيأ كلذ ىلع هنبالا علطت ملو كلذ جوزلا

 ؟ كلذ يف لوخدلا هل له هتنبا هتثروو جوزلا تام نإو . اهجوز عابتاب

 مايقلاو راكنالا كرت عساوو كلذب اهرمأي الف هعابتاب رمألا امأ : لاق

 يفف تام اذإ هنم هثرت امم هثاريم يف امأو هدحو ةجحلا هب موقت ال هنال كلذب ايهيلع

 . ملعأ هللاو . فالتخا هل كلذ ذخأ زاوج

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 هنالف كتنبا ةدع تضقنا اذإ لاقو اهيبأ ىلا لجر ءاج هقلطم هيبص نعو

 اذه نوكيأ اهجوزت اهتدع تضقنإ ايلف كلذب هل بالا معناف طرف اهيف نكي الف

 ؟ ال مأ هيف ههبش ال احيحص اجوزت
 هنم اهجيوزت بلطي نمل ةيبصلا بأ دعو نإ لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 نإ لوقو هيبص تمادام اهرمأ كلمي بألا نأل هيلع اهمرحي جوز نم ةدع يف يهو

 دعو لعجي نيملسملا ضعب نأل ةهبشلا بانتجال ةمالسلا بحتو اهمرحي ال كلذ

 . ملعأ هللاو . هدعلا يف دعو ةلزنمب بالا

 تتامو اهب جوزلا زاجف اهيبأ نم هيبص جوزت لجر يفو { هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ اهنم ثاريم هل نوكيأ غولبلا لبق هيبصلا

 هتنبا ىلع بالا جيوزت زيجي نم لوق ىلعف فالتخا كلذ يف : لاق
 وأ جوزلا تام اذإ ايهنيب ةثراوملا تتبث تفلتأ اذإ رييغت هنم اهل ىري الو هيبصلا

 تركناو تغلبو اهوبأ اهجوز اذإ هيبصلل ريغتلا ىري نم لوق ىلعو & يه تتام
 جوز اذإ امأو ثاريم اهنم جوزلل جيوزتلا اهمامتاو اهغولب لبق تتام اذإف جيوزتلا
 اذه يف ملعأ الو اهنم هل ثا ريملاف جيوزتلاب اهاضر ملعي نأ لبق تتامو غلابلا هتنبا

 . ملعأ هللاو . افالتخإ
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 : يبمازلا : ةلأسم

 ضري مل نبالا غلب ايلف يبص وهو هنبأ اهجوزف هميتي جيوزت يلي لجر يو
 ؟ ال مأ اهب هجوز يذلا هيبأ ىلع مرحت له اهب لخدي مو اهب

 ايبص هنبا ناكو لاجرلا لمحي نم دحب تراص دق ةميتيلا تناك اذإ : لاق

 لقعي نم دحب اهب جوزت موي ناكو جيوزتلا ريغو اهب ضري مل غلب املف اهب لخدي ملو
 ىلعف فالتخا كلذ يفف تقولا كلذ يف جيوزتلاب ىضرو هعفانمو جيوزتلا يناعم

 اذإ هلطبي نم لوق ىلعو بألا اهجوزتي نأ ربجي مل نايبصلا جيوزت تبثي نم لوق
 لبق اهقلط مث اهب ىضرو غلاب وهو اهايإ هجوز نإو ، كلذ زئاجف غولبلا دعب ريغ
 ام ىلعف جيورتلا ت تريغ نإو هيبأل لحت مل جيوزتلا تمتأو تغلب نإف اهب لوخدلا

 عيمج نم ه هزنتلا ين ىنبجعيو اهابص يف اجوز هب تيضر اذإ فالتخالا نم ىضم

 . ملعأ هللاو . كلذ

 هييص وأ غلاب ةأرمإ جرف سم ا ذإ غلابلاو قهارملا يلو {&© هنمو : ةلأسم

 ىلع ءىش اهل همزليأ جرفلا سم اينإو اهضتقي ملو هديب وأ هجرفب هميتي ريغوأ هميتي
 ؟ ال مأ هفصلا هذه

 نم سملا امأو ، لاح ىلع ءىش همزلي ال نييبصلا نم سملا امأ : لاق
 اهقادص همزلي لوق كلذ يف فلتخا دقف جرفلا نطاب سم ناك نإف هيبصلل غلابلا
 ءىش الف اهاضرب غلاب ةأرمإ جرف سم ناك ناو © دمعلا هيلع وهو همزلي ال لوقو

 . هتجوز ريغ تناك اذإ اذهو لوألا لثم فالتخالاف اهاضر ريغب ناك نإو هيلع
 . ملعأ هللاو

 هنا تلاقو جوزتت نأ تد اراف اهقلطو ةأرمإ جوزت نميفو {©ك هنمو : ةلأسم

 جوزتت نأ اهل لحي الو اهتئطوو اهم تولخ دق جوزل ١ ل اقو ينرشابي لو يب لخي ل

 ؟ انم نم لوق لوقلا دنعت ىتح
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 طاطحنا ين اهلوق لبقي الو هلوق لوقلاف امهنيب ةولخلا تحص اذإ امأ : لاق

 مل كلذب يه ترقأ وأ اهسمي مل هنا اضيأوه رقأ ولو مكحلا ىنعم يف اهنع هدعلا

 يه اهلوق لوقلاف هولخلا حصت مل نإو امهنيب ةولخلا تحص اذإ ةدعلا يف ايلوق لبقي
 . ملعأ هللاو . تءاش ىتم جوزتت نأ اهلو اهب لخي مل هنأ

 نم اهجوز عنمت لو هريرس تنز جوز تاذ ةأرما يفو ©٨{ هنمو : ةلأسم

 تدارأو هل اهنم عنامت ريغ نم هعربتم هسفن هتحابأو هب تنز نمم هدعلا ردقب اهئطو

 ؟ عنصت اذام هبوتلا

 دقف اهسفن عنمت مل نإف هدعلاردقب هنم اهسفن عنمت نأ اهل يغبني : لاق

 بوتتو اهسر رفغتستو هنم مرحم ريغب اه انز ن اك اذ د إ اهيلع مرحي ال هر أ رس ال ١ ف تعمس

 . ملعأ هللاو . اهسفن ىلع رتستو قادصلا طعتو تلعن ام ىلع مدنتو هيل

 لمحي نم دحب يهو اهيبأ نم هيبص جوزت نميفو { هنمو : ةلأسم
 مكحأ ىبأت يهو اهنم افصتنم مكاحلا ىلا ءاجف هنع تزشن اهب لخد املف لاجرلا
 ؟ ال مأ تبأ نإ سبحلا وأ هترشاعمب مكاحلا اهيلع

 اهجوز رشاعتل سبحت نأ ينبجعي الف غلبت مل ةيبصلا هذه تناك نإ : لاق

 برضلاب دهلاو لوقلاب ظيلغتلاو لوقلاب دهلا امأو ، اهغولب ىلا كلذ لجؤيو
 ناكو لاجرلا لمحت نم دحب تراص اذإ مكاحلا ىلع كلذ قضي مل سبحلاو
 . ملعأ هللاو . اهوبأ اهل جوزلا

 لح ىتح اهنم هتنب اب اطخان .. هتجوز سمل نميفو {© هنمو : ةلأسم

 هتنب ١ اهأ هل ن نيبن ة الف عامجلا نود اهي اميف هركذب وأ هديب اهلبق وأ اهربد سمو اهرزيم

 ؟ ال مأ هوجولا هذه دحأب هتجوز نيبو هنيب همرح هيلع عقتأ امدان عجر
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 نإف هنم دمعلا ىلع اهتنبا لبق سم اذإ الإ هيلع مرحت ال هتجوز نإ : لاق

 ريغ تناك نإو هوهش ريغل ناك ولو دمعلا ىلع سلاب هيلع مرحت اهنأف اغلاب تناك

 ولو هب مرحت الف ربدلا سم امأو سأب الف أطخلا امأو ، هوهشل نوكي ىتحف غلاب

 . ملعأ هللاو . دمعت

 هتجوز هيلع مرحتأ ادمع هنبا ةنبا جرف ىلا دجلا رظن اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ

 ادمع هنبا ةنبا جرف ىلا هرظن ناكو هنبا مأ هجوز تناك اذإ امأ : لاق

 . هتجوز هيلع مرحت الف هنبا ما ريغ هتجوز ناك ناو هتجوز هيلع مرحت اهناف هوهشل
 . ملعأ هللاو

 ىلع جرف سمل ىلا دصق نميف فلتخا هللا همحر ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 ةلزنمب كلذ نإ لوقو هيلع دسفت هتجوز نإ لوقف هتأرمإ مأ يه اذإف هتأرمإ جرف هنا
 سمي نأ لبق ملعي وهو ادمع جرفلا سم ىلا دصقي ىتح هيلع دسفت الو اطخلا

 اهنأ ملع مث لسغلا بجوي ام نود اهعماج نإو هنيح نم عزنف هتأرما ريغ جرف هنأ

 وهو سملا لاح نم جرخي الف ءعىطولا بوجو عقي مل اذإف هنيح نم عزنف هتأرما ريغ
 جرفل هفطنلا تلخدو اهجرف ىلع فذق ناف سملا مكح هقحليو أطي ىتح سام

 هلزنمب فالتحالا ىنعم هقحلي هنأ يل نيبي الف ملعلا دعب كش مث عزنف ملع مث

 ءىطولا مكح تبث اذإف سملا ةلزنمب سيل ءىطولا ةلزنمب هفطنلا لوخدو سلا
 . ملعأ هللاو . دمعلاو أطخلا يف هيلع دسفي ءىطولاف

 ضئاح يهو هتأرمإ نم بيصي لجرلا نع نسحلاوبا لؤس : ةلأسم
 ؟ ساب اهيف هيلع له هفشحلا فصن لخديف
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 لسغلا بجوو ناناتخلا ىقتلا اذإ نكلو داسف ىلا هب غلبي ال : لاق

 بجوو ناناتخلا ىقتلا اذا نكلو داسف ىلا هب غلبي ال لاق & سأب اهيف هيلع تعقو

 . ملعأ هللاو . اهلك هفشحلا بيغت نأ ناناتخلا ءاقتلإ دحو همرحلا تعقو لسفلا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ هيلع مرحتو همزلي ام هعبصأب ركبلا هتجوز ضتفإ نميفو
 توبث نم هقحلي ام امو اهلاحب يهو هيلع مرحت ال اهنإف هتجوز امأ : لاق

 توبث عمو كلذ لعف هل حابم هنالهيلع ء ىش ال لوق هذه لجأ نم شرال ١

 ءىطولا هل حابم ناك هنال شرالا هيلع لوقو 0 نايضلا قلعت هنع طحني هحابالا

 عباصالاب بوسحم شرالا اذه يف هحارجلاو تالآلاو عباصالاب ال جرفلاب

 يفو مهرد ةئاتس ةباصالا هذه شرأ رثالا نم عضوم يف تدجوو . بجاورلاب

 . ملعأ هلل او . براقتم ىنعملا لعلو نيل لدع موس عضوم

 : دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 ىلع ردقي ملف اهئطو دارأو اهب لخدو اهيلو نذاب هيبص جوزت يذلا امأو
 هيلع مثا الو كلذ هل زوجي هنأ لوق نالوق كلذ يفف هعبصأب اهضتفإف اهضاضتفإ

 هيلعو ركذلا ريغب عضوملا كلذ حرج هل حابأ دق هللا نال هيلع نايض الو كلذ نم

 رخؤم هيدك هتيدو حرجلا كلذ شرا اهل هيلعو هبوتلا همزلتو مثالا كلذ يف

 . ملعأ هللاو . سأرلا

 : هللا همحر يماي رلا دشار نب دمح خيشلا نع : ةلأسم

 اهربد يف هتجوز أطي اهجوز نيتجوزلا دحا تدجوف ناتجوز هل لجر يف
 امأو اعيمج هيلع نامرحي ايناف دمعلا ىلع اماف اهتروع يف لخدت هتروع تنياعو
 هنامرح ال ايأ لوقلا رثكأ يف ىسعو اهميرحت يف فالتخا كلذ يفف اطخلا ىلع
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 تمرح دقف اهربد يف هفرشملا تباغ اذإ دمعلا ىلع ميرحتلا ي ةجحلاو ‘ هيلع

 لمتحي ناك نإ أطخ هنأ جوزلا لوق لوقلاو انز كلذ دعب نوكيو لوقلا ىلع هيلع

 . ملعأ هللاو . ايهقادص ايلو طوحأ ةقيثولاب جورفلا يف ذخألاو كلذ

 يهو اهجوزت ١ ذإف هل تلق ديعس نب دش ار خيشل ١ هروثنم نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اهل قادص الف كلذ ىلع تمعت نإف لماح

 : يحبصلا : ةلأسم

 تمرح اهجوزت ذنم رهشأ ةتس نم لقأل ةأرملا هتدلو اذا دلولا هفص يف

 ؟ هيلع
 نإو مات هقلخو هريغوأ حايصب هنيب هريح ايح كلذ عم نوكت ىتح : لاق

 . ملعأ هللاو . هتجوز هيلع مرحت الف اتيم قلخلا مات جرخ

 هيف فلتخمو دمعلا ىلع هجوزلا مرحي ربدلا ء ىطو نإ © هنمو : ةلأسم

 اهلوقب الإ ءعىطولا هدنع حصي مل اذإ امأو مرحت ال نيملسملا لوق رثكأو أطخلا ىلع

 . ملعأ هللاو . اهقيدصت همزلي الف

 : دادم نب دمر دمحأ خيشلا : ةلأسم

 مرحت له هتجوز اهبسحيو هشارف ىلع ةمئان اهدجو أطخ ةأرمإ ءعىطو نميف
 ؟ ال مأ اهبجيوزت هل زوجي الو هيلع

 الو هلعاف هب مون ام ريغ اطخلا ء ىطو نأل اهجوزت هيلع مرحي ال : لاق

 ءىطاولل لحي ل ضعبو دوجوم فالتخالا هريغ لاق { ۔ فالتخا كلذ 1 ملعأ

 . ملعأ هللاو { اهجيوزت أطخ
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 : سيمخ نب رصان خيشل ١ نع : ةلأسم

 مل اذإ ريغلا ظفل ملعتت نأ اهل تغلب اذإ ريغلا ظفل نسحت مل اذإ ةميتيلا ينو

 هللاو . تغلب نيح اجوز هب ضرت مل اذإ اهريغك كلذ لطبي الو تغلب نيح هفرعت
 . ملعأ

 : يلمازلا :
 نأ تملع الو نبل اهب سيلو اهريغ دلو تعضرأ نسلا ةريبك ةأرما يفو

 ؟ ال مأ اعاضر كلذ مكح نوكيا ءام الو انبل اهنم عضر دلولا
 نم يبصلا عاضر دنع ءام رادحناب ملعت الو اهل نبل ال يتلا امأ : لاق

 ءاموأ نبل يبضلل اهيدث نم رادحنا هنأ حصي ىتح عاضر ال هنا مكحلا يفف اهيدث

 نبللاب بسحاف يبصلا تعضرأو نبللا اهيف يتلا امأو كلذب لوتي نم لوق ىلع
 مل نإو هنيعب عاضرلا وه اذهف يبصلا يتفش يف ةمالع تأروأ اهيدث نمردحني
 سمب تنسحأ اهنأ الإ يبصلا مف ف ائيش اهنيعب تنياع الو ائيش كلذ نم سحت

 . ملعأ هللاو . ىلوأ مهنيب جيوزتلا كرتو ةهبش هذهف نبللا اهيدث نم يبصلا

 لاقف ؟ رييغتلاو اهراكنإ نوكي ىتم هجوزملا ةميتيلا يف فلتخإ : ةلأسم

 لوأ نم لستغت نأ لبق مهضعب لاقو هيف غلبت موي لوأ يف مدلا ىرت ىتح مهضعب
 تغلب ذنم ينأ تلاق مث هنس تثبلو تغلب اهنأ ول مهضعب لاقو اهيف تغلب ضيح
 . ملعأ هللاو . اهنيمي عم اهلوق لوقلا ناك اجوز هب تيضر امو ههراك

 تفلب اذإ لوقو اهيلع تبث ريغت ملو هميتيلا بارتأ غلب اذإ ليقو : ةلأسم

 اذإ الإ اه ريغ ال لوقو اهريغ لطب ريغت ملو ادعاصف نسلا نم هنس ةرشع سمخ
 لوقلا رثكأ وهو هيف فالتخا ال يذلا نسلا غولبوأ لمحلاو ضيحلاب ملحلا تغلب

 اهيلع تبل هب اهغولب تبثي يذلا مدلا ىرت نيح ريغت ملو ضيحلاب تغلب اذإ انعم
 اذإ تريغ ام ىتم ريغلا اهل لوقو . هدعب وأ غولبلا لبق ةرشاعم تناك جيوزتلا
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 رثكأو فالتخا اهريغت ةزاجا يفف غولبلل هقهرملا امو هريغلا لبق هنع ازشان تناك
 هللاو . هيف فالتخا ال نس غولب وأ لمح وأ ضيحلا غلبت ىتح اهل ريغ ال لوقلا
 . ملعأ

 تجوزت مث ءاسنلا نم تاسي ؤملا لحم تغلب اهنأ نظت ةأرما يفو : ةلأسم

 . جوزلا اهب لخد دقو مدلا اهءاج مث رهشأ ةثالث اه ىضقنإ امدعب

 يف تغلب اذإ لوق اهسايأ دحو تاسي ؤملا نم ةأرملا هذه تراص اذإ : لاق
 نيتس لوقو هنس نوسمخو سمخ لوقو هنس نيسمخ لوقو هنس نوعبرأو اسمخ نسلا

 عطقنا دق ضيحلا ناكو لاحلا اذه ىلع تراص اذإف يلا بحأ لوقلا اذهو هنس

 هيف عطقت الو مدلا اذه ىلع لمع الف تجوزت ام دعب مد اهءاج مث اهنع

 . ملعأ هللاو . ةالصل

 : يحبصلا :

 ال هنإف ميرحتلاب هتجوزوني ل اذإ امأ هجوز هلو مارح هيلع لالحلا لاق نمو

 هسفن ىلع اهمرح اذإ امأو هلالح هلمج نم اهنال لخدت ليقو اهيف نيميلا هقحلي

 هقحل هنيميل هنج اهكرت نإ ليقو ءاليالا هيلع ليقو لسرملا نيمي نيميلا همزل
 . ملعأ هللاو . لاح ىلع هيلع ءاليإ ال الوقو ءاليالا

 هيلو نإف ةغلاببوأ ضعبب ايهضعب نايبصلا جوزت امإ ، هنمو : ةلأسم
 يلولا وأ يصولا لام يف تبث هطرشي مل نإو ميتيلا وأ يبصلا لام يف اهقادص طرشي

 وأ يبصلل يصولا وأ ميتيلا يلو رمؤيو هسفن ىلع هطرشي مل اذإ ميتيلا لام يف ليقو

 القاع ناك نإو زاجو كلذ تبث اهيلو ايل لبق نإو جيوزتلا هسفنل لبقي نأ ميتيلا
 تبث ث قادصلاو حا اكنلل لوبقلا وه ىلتأو ريثكلا نم ليلقلاو رشلا نم ريخلا لقعي

 : اهملعأ الف 7 لبق اهتقفن امأو غولبلا دعب همتي ىتح ليقو لوقلا ضعب ي
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 اهل هقفنلا بابيما نع فقو نيملسملا ضعبو فلتخم لوخدلا دعبو هيلع امه تبثت

 زياجو كلذ اهل زاجو كلذ قضي ل هل اهنم ةحلصملا تحص نإ لبقو لوخدل أ دعب

 . ملعأ هللاو . ريثك فالتخإ اذه يفو اهيلع قافنالا يلولل

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 رارقالا دعب اهئطو ناو ؟ ال مأ هيلع مرحت اهجوز دنع انزلاب ترقأ ةأرمإ يف
 ؟ ال مأ هفصلا هذه ىلع هل لحتا كلذ دعب اهسفن تبذكأو

 فالتخا امهنيب همرحلا عوقو يفف كلذ دعب اهرشاعو اهقدص اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . طوحأ جورفلا رمأ يف ةقيثولاب ذخألاو

 هومتيوأ اوغلبي ىتح مات ربغ ضعبب مهضعب ,راغصلا جيوزتو : ةلأسم

 يغبني الو غلبي مل يذلل رايخلا ناكو هسفن مزلأ ام هيلع تبث اغلاب ايهيدحأ ناك نإو
 لوقو تغلب اذإ رايخلا اهلو كلذ زاج ايح اهوبأ ناك اذإ هيبصلا امأو هميتيلا جيوزت
 يهو ركب يبأ تنب ةشئاع ةلي يبنلا جيوزت ليقو تجوز ةيسادس هيراجلا ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . نينس تس تنب

 الف اهاضر ملعيو غلبت نأ لبق هعم تتاف هيبص جوزت نمو : ةلأسم

 اهيلعف هنم ثاريملا تبلطو تغلب اذإف وه تام نإو هيلع ءىش الو اهنم هل ءعىش

 ضرف يذلا اهقادص اهل مث اجوز هب تيضرل ايح نالف ناك ول هللاب انيمي فلحت نأ

 ىلعف ةأرملا تتام مث ةغلاب ةأرمإ كلم اذإ يبصلا كلذكو ، هلام يف اهثاريمو اهل

 هللاو . اهثري مث هجوز اهب ىضرل هيح هنالف تناك ول هللاب نيمي غلب اذإ يبصلا
. ملعا



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ اهجوزتي نأ هل زوجي له هنم اطلغ ةأرمإ ءعىطو نميف
 . ملعأ هللاو . اهبجيوزت هل زوجي لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 يلولا ريغ ةريغصلا هتنبا جوزي نأ هل له لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ نيملسملا دنع

 يلولا ريغ نم اهجوزي نأ هل زيجي ال نيملسملا ضعب نإو ملعأ هللا : لاق
 فوخملا ريغ نومأملا اهجوز اذإ اسأب كلذب ري مل مهضعبو هكلام اهرمال نكت مل اذإ
 . ملعأ هللاو . اهيلع

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةلأسم

 هيلع لمعي يذلا لوقلا ىلع تباث اهجيوزتف اهوبأ اهجوز اذإ هيبصلا يف
 اهئابص لاحيف جوزلا اهب لخدي مل اذإ امأو اهغولب لبق اهب لخد اذإ هنم اهل ريغ الو
 . هفصلا هذه ىلع هنم ريغلا اهل اندنع لوقلا رثكأو تغلب نأ ىلا ىضرت ملو

 دعب هنم ريغلا اهل نأ هارنو هب لمعنو هيلع نحن يذلا : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . لخدي مل وأ اهئابص يف اهب لخد اهغولب

 ملف هلع تمرح اهنأ نظ ءىش هتجوز نيبو هنيب عقو نمو : ةلأسم
 ال هنأ دعب نم هل ناب مث هيلع م ارح اهأ هعم ام ىلع ادمعتم اهئطو نع كسمي

 ؟ هيلع بجي يذلا ام ايهنيب عقو ايب هيلع مرحت
 هعسي ال ام هدصقل مثالا هيلع امناو هتجوز يف عىش بوجو ملعأ ال : لاق

 اهنأ ىلع اهجوز اهئطو اذإ هجوزلا مرحي نم لوق ىلع هيلع اهمرحي ضعب ىسعو
 . هتجوز ريغ

 ايثأ نوكيو هيلع مرحت ال اهنا الدع هارنو هيلع لمعن يذلا : فلؤملا لاق
 . ملع أ هلل او . هدسافلا هتينب
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 اهيلإ عجري نأ دارأو اهكرتو انزلاب اهجوز عم ترقأ اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 . عجرت مل وأ اهرارقا نع تعجر اهكرتو اهقدص نأ دعب

 اهعوجرو تعجر اذإ اهل اقيدصت اهكرت ولو اهيلا عوجرلا هل زئاج : لاق

 . مكاح اهكرتب مكحي مل ام هلك اذهو اهيلا هعوجر يف فلتخيف عجرت مل امو اهتبوت
 . ملعأ هللاو

 : يحبصل ا :

 هاضرو هغولب دعب الإ اه تبثي الف اهقادصب يبصلا هنبا ةأرمال لفك نمو

 ل من د هابص ف يبصلا اهب لخد اذإف قادصلا فصن ليفكلا ىلعف ضري ل نإف

 . ملعأ هللاو . ليفكلا ىلع قادصلا فصن الإ اهل سيلف اهب ىضري

 هل لحي له اهجوزتي نأ دارأ اغلب املف هيبصب انز يبص نعو : ةلأسم
 م ؟ ال مأ

 كلذ دعب اهجيوزت هل زجي مل اهعماج اذإف عايجلا عيطتسي ناك اذإ لوق : لاق

 ىتح اسأب كلذب ري مل هنا ضعب نعو بوبحم نب دمحم ىلا بسني لوقلا اذهو
 راجولو اه جوزتي نأ هل لالحو هيلع مرحت الو هعبصإ ١ لثم يبصل ١ ركذ ل اقو مكتحي

 . ملعأ هللاو . انيلا بحأ لوقلا اذهو اهب

 دارأ نإ اهجوزتي نأ هلزوجي له هيبص جرف ىلا لجرلا رظن اذإو : ةلأسم
 ؟ كلذ

 نإو اهجوزتي الف ةرظنلا كلتل اهجوزت انإ ناك نا دجوي ام ىلعف : لاق

 . ملعأ هللاو . سأب الف هرظنلا كلت ريغل ناك

 ؟ هيلع مرحت له هسفن بذكي مو انزلاب هتجوز ىمر نمو : ةلأسم
 اهيلع نإف هسفن بذكي ىتح اهسفن هعنمت نأ ةأرملا هب رمؤت يذلاف : لاق
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 . مكاحلا ىلا الصي ل ام هيلع مرحت ل اهسفن ىلع

 عنصت ام اهعامج دارأو هسفن بذكي ملو انزلاب اهدنع وه رقأ نإف : تلق

 ؟ هب
 اذإ ىه هتبذك هسفن بذكي ل نإو هسفن بذكي ىتح اهسفن هعنمت : لاق

 ماقملا اهعسي الف اهجوز انز ىلع ةأرملا هذه تعلطأ اذإ امأو & اهسفن ىلع اهبلغ
 ملو انز هنأ رقأ نا امأو . كلذ يف قرفلا مهفاف انزلاب وه هرارقإ لثم اذه سيلو هعم

 ىتح لوقو دحلا هيلع بجي كلذب نال لاح ىلع اهدسفأ ضعبف هسفن بذكي

 بذكأف اهئطو نإف اهيلع مرحي الف هسفن بذكأ نإ لوقو & تارم ثالث انزلا ابرقي
 يف امأو هنع طقسب دحلا نأل كلذ يف قرفلا مهفأ الف هدعب وأ ء ىطولا لبق هسفن

 هنأل هدنع تماقأو هتبذك تءاش نإ لوقو اهعسي ال لوقو اهعسي لوقف لالجلا

 . هنم اهل هللا زاجأ ام ةلازإ اهيلع عدم

 اهقدص ءاش نإ رايخلاب وهو هيعدم يهف انزلاب هدنع يه ترقأ نا كلذكو

 . ملعأ هللاو . هيجوزلاب اهيلع هل مكحو اهبذك ءاش نإو اهل رايخ الو

 : لمازلا : ةلأسم

 ةوهش ريغلوأ هوهشل ءاطخ وأ ادمعت ةريغصلا هتنبا جرف ىلا رظن نميف

 ؟ال مأ اهمأ هيلع مرحت

 جرف نطاب ىلا هوهشل دمعت نإو سأب هنم هيلع سيلف ءاطخلا امأ : لاق
 . ملع أ هللاو . يدنع هيلع تمرح هتنبا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ؟ زئاج كلذأ اهب لخدو هيأرب وأ اهيلو نم هميتيوأ اهيبأ نم هيبص جوزت نم
 ؟ هيلع تمرح دق مأ لالحو

 هيلعو هقيلطتوهف عطقلاب اهارابو هرم لوأ اهب لخد ناك نإ : لاق
 نإف اهدر هل سيلف ةطيرشلا نارب اهاربأ ناك نإو فالتخإ اهدر زاوج يفو قادصلا
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 درلا خسفنإ دقف ناربلا تمتأ نإف اهغولب ىلإ فوقوم درلاو فوقوم ناربلاف اهدر

 . زئاج درلاف ناربلا متي ل نإو

 ؟ همزلي ايف اهيف درلا ةزاجاب : تلق

 نمضي نمم ناكو لطابلا هايتف يف قفاو نإف هوجو ىلع فرصتي اذه : لاق
 . ملعأ هللاو . رافغتسالاو هبوتلا هيلعو فالتخا ىتفملا نايض يفف ايتفلا يف

 : هللا همحر يولهبلا دشار نب ملاس خيشلا نع : ةلأسم

 نم اهب جوزلا دلو جيوزت يفف فصنو هنس هنبا عضرت ةأرما جوزتمو
 رخآلا لوقلل ةجحلاو لوألا جوزلل نبللا نأ كلذ زاجأ نم ةجحو فالتخا اهريغ

 . ملعأ هللاو . نبللا ةدايز ةفاح

 مرحت لوقو امهاتلك نامرح لوق . هتأرمإ تخأب جوزت نمو : ةلأسم

 مرحت لوق اهابأ عماج نإف نلفس امو اهتانبو نولع امو اهتدج كلذكو ةريخألا
 . نهلك لوقو اهدحو ةسماخلا هيلع مرحت ليق ةسماخب جوزت نإف مرحت ال لوقو

 . ملعأ هللاو

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 عقوو هب ايهنم الهج همرحلا لصأب اهملع عم امارح اجيوزت ةأرمإ جوزت نمو

 اذه يف لخديأ كلذ زاوج نانظي اهئطو ام الهجو اهنافرعب همرح نيجوزلا نيب
 مهليزنتو مهليصات يف ءاج ام ىلع ءىطولا اذهب قادصلا بوجو يف فالتخالا

 ؟ فالتخا الب قادصلا
 ال دساف لطاب جيوزت همرح ايهنيب نأ ناملعي امهو اهب هجيوزت نإ : لاق

 يف الهج ناو & قادص اه همزلي الو هعواطملا ىلع انزلا هلزنمب اذهو هلهج ايهعسي
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 يف همرح امهنيب تعقو تناك نإو ايهلهج ايهعفني الف امهنيب زوجي جيوزتلا نأ ايهنظ
 ال ىلوألاك هذهف ضعب ايهضعب ىلع امرح ايهناو همرح اهنا اهنايلعتو هيجوزلا
 همرح ريغ اهنأ انظو ءاهقفلا ملع ي همرح اهنيب تعقو نإو هيف لهجل ا اهعسي

 . ملعأ هللاو . اهلبق ييف مكحلا كلذكو اهل قادصلا هيلعف اهئطوو

 كلذب ملعي ال ناك نإف اهتخأب جوزت مث ةرمإب جوزت نمو : ةلأسم
 الو ايهنم ةريخألا ءعىطو نكي مل نإف هتجوز ىلوألا تناكو ايهنم ةريخألا تجرخ

 لوق اهيفو ايهنم ةريخألا هيلع مرحتو هتجوز ىلوألا نإف طلغ وأ لهاج وهو ىلوألا
 مث اهتخأ هعمو تخألا جيوزت دمعت نإو طلغلاب مرحت ال موق لاقو نامرحي ايها
 ىلوألاو لوق ىلع اهدحو تمرح ةريخألا ءعىطي مل نإو اعيمج نامرحي ايهناف اهئطو

 . هتجوز

 اهنم ةقلطملا اهتخأ ةدع ضقنت ىتح جيوزتلا يف تخالا ملكي ال موق لاقو

 . ملعأ هللاو . داسف ىلا كلذ هب غلبي مل لعف نا هنا موق صخر دقو

 دارأو اهريغ زاجو غولبلا دنع اهجوز نم تريغ اذإ ةميتيلا يفو : ةلأسم

 هيلع اهمرحو كلذ رح ل ضعبو دوهشو يلوو قا دصب ١ ديدج اجيوزت اهجوزتي نأ

 اهدر نإ امأو تيضر نإ اديدج اجيوزت اهجوزتي نأ هل زئاجف اهب لخدي مل ناك نإو

 . ملعأ هللاو . اهب هلوخد لبق نم اهتدع ضقنت مل ولو كلذ زوجي الف جيوزت ريغب

 : : ةلأسم

 لثم كلذ نوكيأ اهجوزتي نأ لبق تنز اهنأ اهجوز دنع ترقأ اذإ 7 يف 6
 ؟ ال مأ ءاوس هيف لوقلاو اهجوزت نأ دعب اهرارقا

 هيلع مرحت الف اهقدصي مل نإو هيلع مرحت اهنإف اهقدص اذإ : لاق
 عوجرلا دارأ مث اهيلا هملس ام اهنم ذخأو اهكرتو انزلاب ترقأ نإو : تلق

 ؟ اهكرتو اهقدص نأ دعب كلذ هلأ كلذ نم هب ترقأ اييف اهقدصي ال نأو اهيلإ

۔ _ ٩٥



 . اهقيدصت نع هعوجر دعب اهيلا عوجرلا هل زئاجف : لاق
 كلذ يف هلأ اهسفن ين هتناخ ام اهنأ اهنيمي دارأو انزلاب اهمهتا نإو : تلق

 نيميلا ظفلو نيميلا اهيلع هل لعجي ةمهتلاب نيميلا زيجي يذلاف : لاق
 هللاو . اهسفن هنايخ نم هيف اهمهتي ايف اهسفن يف هتناخ ام هللاب انيمي فلحت

 . ملعا

 همرحلا يف عاضرلا ىنعمب كدنع نوكي نذألا يف نبللا راطقإو : ةلأسم
 ؟ ال مأ جيورتلل

 باتك يفو فنصملا باتك نم هتظفح ام ىلع اعاضر نوكي . معن : لاق

 وأ هنم ىقسوأ هنذأ يف رطق وأ نبل هيف ءاودب وأ نبلب يبص طعتسا اذإو عرشلا نايب

 قلحلا ىلا يدؤت عضاوملا هذه نال عاضر هلك اذهف هنم برشو قيوس يف عضو

 . ملعأ هللاو . عاضرب سيلف هينيع يف هب لحكو هلبق وأ هربد يف نقح نإو

 اهجوزت مث اهب لوخدلا لبق اهقلط مث هميتي جوزت لجر يفو : ةلأسم
 نوكيا هتنبا نباب لوألا اهجوز اهتدع تضقنا الف اهقلط مث اهغولب دعب رخآ لجر
 ؟ ال مأ ادساف اجوزت اذه

 جوزلاب جيوزتلاب ىضرت مل تلاق تغلب امل هميتيلا هذه تناك اذإ : لاق

 زوجي ال دساف لطاب جيورتلاو هنبإ نبا اهب جوزتي نأ هل زوجي الف اهقلطي مل ول لوالا
 جيوزتلا اذه ينبجعي الف اثيش لقت امل تغلب امل تناك نإو . قالط ىلا جاتحي الو
 هللاو . هبحا الو ينبجعي ال جيوزتلا اذه لثمو نسح كلذف هغولب دعب اهقلط نإو

 . ملعأ

 يتلا ةيراجلا هذه جوزتأ تدرأو هيراج يخأ ةأرمإ تعضرأ اذإو : ةلأسم
 ؟ال مأ ِل لحتأ يخأ هجوز اهتعضرأ
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 نعانغلب دقو كيخأ ةنبا ىهو كل لحي فيكو كل لجم ال : لاق

 هنبا هذه تراص دقف بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي لاق هنا ةلي يبنلا
 نم هنبا ةأرما جوزتي نأ لجرلل يغبني ال كلذكو ادبا كل لحت الو كيخأ

 لجرلل زوجي الو { ادبأ هدلو دلو ةأرما كلذكو هعاضرلا نم هيبا ةأرما الو هعاضرلا
 ةأرما نيب الو هعاضرلا نم نيتخالا نيب عمجي الو هتعضرأ يتلا هنبأ مأ جوزتي نأ

 هللاو . ريثك نع كينغت ةلأسملا هذه ةعاضرلا نم اهتلاخ وأ اهتمع وأ اهتخأ ةنباو
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 حاكنلا توبث يف ءاسنلا نم غلابلا مكح اهمكحف اهوبأ اهجوز اذا ةيبصلاو

 ثاريم اهنيبو لجآلاو لجاعلا قادصلا اهلو اندنع هب لومعملاو لوقلا رثكأ ىلع

 اهيبأ ريغ اهجوز هميتي هيبصلا هذه تناك اذإ امأو & لخدي مل مأ اهجوز اهب لخد
 ناكول نأ هللاب انيمي تفلحو تغلب اذإف اهغولب ىلا فوقوم اهثاريمو اهقادصف
 نإو ثا ريملاو لجآلاو لجاعلا قادصلا اهلف اجوز هب تيضرل ايح نالف نب نالف
 لخد جوزلا ناك نإ امأو { اهب لخد جوزلا نكي مل اذإ اذه اهل ءىش الف فلحت م

 لجآلاو لجاعلا قادصلا اهلف فلحت نأ تبأو تغلب اذإف تامو هميتي ىهو اهب

 ملوأ جوزلا اهب لخد لاح لك ىلع هتيمملا ةدع دتعت نأ ينبجعيو اهل ثاريم الو
 اهنم هل ثاريم الو اهل قادص الف اهب لخدي نأ لبق ىه تتام نإو . اهب لخدي
 . ملعأ هللاو . اهنم هل ثاريم الو هيلع قادصلا اهلف اهب لخد نأ دعب تتام نإو

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 هركذ هل تبهذأف اهلبق ي هلع اهم ناك دقو هتجوز عماجي ن أ دارأ لجر يفو

 نا هل زوجي هنا نظت يهو كلذ امهل زوجي نأ نظت يهو كلذب هل هأفاكم اهربد 1

 ؟ اهملعك وه ملعي مل اذإ ضعب ايهضعب عم ماقملا يهعسي لهو اهب كسمتي
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 ىلعو ربدلا يف ءعىطولا ىلع تدمعتو اغلاب ةأرملاهذه تناك نإ : لاق
 تامرحملا بوكر زوجي الو هبرذعت امم كلذ نأ ملعأ الف كلذ اهل زوجي هنا نظلا

 جوزلا ملعي مل اذإ امأو مرحم وأ الحتسم مرحملل بكارلا ناك ملعب الو لهجب

 ام ذخات نإ هلف كلذ ىلع اهقدص نإف ربدلا يف عىطولا ىلع دمعت الو اهملعك

 نأ اهيلعو اهكاسمإ هلف اهقدصي مل ناو . اهليبس ىلخيو قادصلا نم اهيلا هملس

 تعنتمإو اهاري ال ثيح هنم تبره الإو اهليبس الخو اهتيدف لبق نإف هنم يدتفت

 . اهدهجب هنم

 هعسي الف هقداص اهنأ ملعي ناك نإف وه امأو ملاس نب بيبح خيشلا نعو
 ملعي ال ناك نإو اهلام نم هلدرخ ذخأ الو اهعم هماقالا الو اهئطو ىلع اهتيلاغم

 ةدايزلاو { اهقادص نم هرهظ ىلع امو اهيلا قاس ام ذخأ هل لحف اهلوق قدص

 نم نورخآ عنمو اهلام نم هتداز ام لالحاو مهضعب نعف اهمرحو اهلح ي فلتخم

 ملع نيميوه هيلعو عطق نيمي يه اهيلعف نيب هنيبلا تمدعا اذإ ناييالاو كلذ
 ربدلا يف ءعىطولا ىلع جوزلا دمعتي ملو غلبت مل هيبص ةأرملا تناك اذإ امأو . عجر

 . غلبي مل ام يبصلا نع هفلكلا لاوز لجال ايهنيب همرحلا بجوي مل اضعب للف

 . ملعأ هللاو

 هب مرحت ال لوقلا رثكأ يف اطخ ربدلا يف ءعىطولا نأ ، هنمو : ةلأسم
 دمعت جوزلا نا هجوزلا ملعت مل اذإو اغلاب وأ هيبص ناك اهجوز ىلع هجوزلا
 تملع اذإ امأو } هنم دمعت ريغب كلذ يف أطخأ هنأ هقيدصت اهلف ربدلا يف اهئطول
 هنم يدتفت نأ اهيلعف كلذ وه ركنأو ربدلا يف اهئطول دمعت جوزلا نا غلابلا ةأرملا

 الف اهغولب دعب كلذب تملع اذإف هيبصلا امأو 3 هنم برهتلف الإو اهتيدف لبق نإف
 امأو ۔ اهابص يف هدبعتم ريغ هيبصلا نأ ضعب نع نال فالتخالا نم مدعي
 مارح دسفم هغلابلا وأ هيبصلا هتجوزل ادمعتم ربدلا يف هئطوف اغلاب ناكاذإ جوزلا
 . ملعأ هللاو . ادبأ هل لحت الو هيلع مرحتو
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 مرحت الف ءىطولاب هتجوز عمرق ةأو اهئطوو اهربتسي و همأ ى رتشا نمو
 هتمأ ء ءىطو اذإ اذإ د هتجوز هيلع مرحت الو تحفل ١ انزل اكا ذه سيلو هرارقاب هتجوز هيلع

 . ملعأ هللاو . جوز همالل نوكي نأ الإ داربتسا الب

 جوزت ىكزا نم الجر نأ ينغلب هللا دبع نع ىحي طخب تدجو : ةلأسم

 كلذ نع يدلاو لأسو ىرخأ هيرق نم جوزلا ناكو اهمأ اهب هتجوز غلبت مل هيبص
 اهيبأ نم هيراج جوزت لئايس لهأ نم لجر ناكو قادصلا همزلاو هيلع اهمرحف
 اوددجي وأ حاكنلا اوددجي نأ امإ يدلاو مهرمف حاكنلا تريغ ةيراجلا تفلب املف

 لاقو فالتخا اهرييغت ين ناك تريغ مث : اهوبأ اهجوز اذإ ةيراجلا نإ لاقو قارفلا

 تناك تجوزت نإو الطاب ارييغت كلذ ناك رييغتلاب اهلهأ اهرمأ اذإ ةيراجلا نا

 رييغت سيلو مدلا تأر نيح رييغتلا اهل ةيراجلا نإ لاقو . مارحلا ىلع ريخالا دنع
 ىتم رييغتلا اهلف الإو اهجوز اهاطيو هضيحلا كلت نم رهطت مل ام لوقو كلذ دعب

 اذإ امأو اهب زاج دق ناك اذإ اذهو ليواقالا هذه نم لدعالاب ملعأ هللاو . تدارأ

 . ملعأ هللاو . ىضرت مل ام ماع ةئام تثبل ولو رييغتما الف اهب زجي مل

 اهل زوبجي له اهانزب وه ملعي ملو جوز اهعمو تنز اذإ ةأرملا يفو : ةلأسم
 بجع ام عيمج ذخأ اه لحيو قادصلاب هبلاطتو هلام نم هقفنلاو هوسكلاو هعم ماقملا

 . هتجوزل جوزلا ىلع اهل

 امل نإ ليق دقو اهيلع هللا رتس ام رتستو هلك كلذ اهل نإ ليق دق : لاق

 نزت مل ام اذهو اهانزب ملعي مل ام ىلا بحأ لوألا لوقلاو قادصلا الإ هلك كلذ

 ادحأ نا ملعأ الو دلو نبا وأ هل دج وأ دلو وأ دلاو نم هب اهانزب اهيلع مرحي نمب

 . ملعأ هللاو . هل اهنم هرشاعملاب هتباث يه لب هوسكلاو هقفنلا امل بجي ال لاق
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 : ىحبصلا : ةلأسم

 نم هللا ءاش ام اشياعتو اهالهج دقو ةمرح هتأرماو لجرلا نيب عقو اذإو

 ؟ اهتخأ ذخات نأ هل له نامزلا

 هللاو . قالطلا هدع دتعتو جرخت ىتح اهتخا ذخأي ال هنأ ىعم : لاق
 . ملعا

 مرحت ال لوقو هتأرما هيلع مرحت لوق هتأرمإ تخأ ءىطو نمو : ةلأسم

 . فالتخا هتاهمأو حوكنملا تانب جوزتي نأ حوكنملل زوبيو
 هزاوج لوقلا رثكا لوألا ىنعملاف هيف فلتخم نيينعملا الك : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . هرجح لوقلا رثكا رخآلا ىنعملاو

 : دادم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 ام هدنع تماقأو اهب لخدو بأ اهل وأ هميتي هيبص هل جوزت اذإ ميتيلا يلوو

 اهقادص ميلست هيلولا اجوز هب تيضرو يه تغلبو غولبلا لبق تام مث هللا ءاش
 ؟ ال مأ ميتيلا لام نم

 هنا حصي نأ الإ ميتيلا لام نم اهقادص توبث ىلع ردقأ ال ينا : لاق

 ذخأ قحلي ذئنيحف لدع ادهاش هحصلاو هلام نم اهقادص اه بجوي ائطو اهئطو

 . ملعأ هللاو . فالتخالا ىنعم هلام نم اهقادص

 لدعلا لهأ نم لوق هيف له اطخ اهتنباو هتأرما مأ عىطو نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اندنع لوقلا رثكأ وهو هيلع مرحت ال هتجوز نا : لاق

 يف ءاوس كلذ هلكأ احيرص انز وأ أطخ هتأرما تخا ء ىطو نمو : ةلأسم

 ريغب دمعلا ء ىطو يف هبوجو يفو فالتخا اطخلا ء ىطو يف هيلع ءا ربتسال ا بوجو

. ملعأ هللاو . فالتخا



 عضي اولاق دقف هريغص تناك اذإ هتنبا جرف لسغي لجر نع : ةلأسم

 عضي ملو هتنبال لسغ نإف هب رمؤي يذلا اذهف هنبالا جرف لسغيو هقرخ هدي ىلع
 . ملع أ هلل او . هوهشل هتنبا جرف سمي ىتح هتأرمإ هيلع مرحت . هقرخ

 ضعبف هترشاعم نع تعنتما مث جوزلا اهب لخد اذإ هيبصلاو : ةلأسم

 اضعب لعلو هيبصلا ىلع ةجح الو هرشاعملا مكح بوجول هقفنلا هيلع اه بجوي
 نكي مل نإو اهلام يف اهتقفنف لاماهل ناك نإ لاق نم لاق دقو كلذ هيلع بجوي ال

 متي مل نإو هتجوز ىلع قفنأ دق ناك جيوزتلا تمأ اذإف هقفنلاب اه ذخأ لام اه

 . ملعأ هللاو . اهقادص نم اهيلع بسح جيوزتلا

 مل نإو ىنعملا اذه هبشي اميف هل باوج يف سيمخ نب رصان خيشلا نع دجويو
 تردق ىتم هايا هيضقت اهيلع انيد ناك لاملا نم اه ءعىش الو هيلع قادص اهل نكي

 . ملعأ هللاو . هيلع

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 هتجوز عم رقأ اذإ لقاعلا غلابلا رحلا لجرلا يف نيملسملا راثا نم تفرع

 الف اهعماج نأ لبق هسفن بذكأ اذإف هيلع تبثيو هرارقإ زوجي نم لاح يف انزلاب
 يفف كلذ دعب هسفن بذكأ مث هسفن بذكي نأ لبق اهئطو نإو . هيلع مرحت

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيلع اهميرحت

 : ىرفافلا : ةلأسم

 جيوزتلا اذه تبثيأ ريغت نأ تفاخ تغلب املو هميتيلا هتخا جوز اذإ ميتيلاو

 ؟ ال مأ

 ريغو هيقتلا تلاز اذإف اهبرذعت ةيقت نم فوخلا اذه ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ اهلف جيوزتلا
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 تعضرا مثرخآ لجر اهجوزت مث هنم نبل اهيو اهجوز اهقلط ةأرما يفو

 دلو هدنع لوألا قلطملاو ةيراجلا تربكو انامز اوثبلف اهنع نيابرخآ لجرل ةيراج

 ةأرملا هذه تعضر يتلا ةيراجلا ينعأ هب اهجوزتي نأ دارأو ةأرملا هذه ريغ نم

 نا دارأو اهريغ نم دلو هعم ةيراجلا تعضرأ يتلا ةأرملا ينعأ رخآلا اهجوزو

 زوجي مأ مهل زوجي له . ةأرملا هذه تعضر يتلا ةيراجلا هذه ينعي هل اهجوزتي

 ؟ يناثلا هقحتسي ىتمو لوألل نبللا نوكي ىتم اعيمج امهل زوجي وأ مهدحال

 مث رخآ لجر اهجوزت مث نبل اهب ناكو اهجوز اهقلط اذإ ةأرملا نإ : لاق
 ةأرملا هذهب لخدي مل رخآلا جوزلا اذه ناك نإف رخآ لجرل هنبا ةأرملا هذه تعضر

 هعوضرملا هنبالا نوكت الو رخآلل نبللا اذه نوكي الف هنبالا هذه تعضرأ نأ ىلا

 لخد دق رخآلا جوزلا ناك اذإ امأو ©} افالتخا كلذ يف ملعأ الو هعاضرلا نم هتنبا

 ال رخآلا نا لوقو { هيف ناكيرش رخآلاو قلطملا جوزلا نيب نبللا نا لوقف اهب
 اهب هلوخد دعب نبللا يف هدايز نيبتست نأ الإ لوخدلاب ءعىش نبللا اذه يف هل نوكي

 تتبثو اهب لخدول لوقو نبللا اذه يف نيكيرش رخآلاو لوألا نوكي ذئنيح مث
 تلمح اذإف هنم ةأرملا لمحت ىتح كرش هيف هل نوكي الف اهب هلوخد دعب نبللا هدايز

 نوكيو لمحلا هعطقي ايهنم لوألا نع نبللا مكح عطقي هنا لوقي ضعبف هنم

 . هدحو ايهنم رخآلل

 لوألل نبللا نا لوقو ، تلمح ولو اضيأ هيف ناكيرش ايهنا لوقي ضعبو
 هدحو هل نبللا راص هتعضو اذإف رخآلاو جوزلا نم اهلمح ةأرملا عضت نأ ىلا هدحو

 هنبالا هذه جيوزت رخآلا جوزلا دالوأل الو لوألا جوزلل سيل ليواقالا هذه ىلعف

 . ملعأ هللاو . همالسلا هيف يذلا لوقلا ىلع

 هتخا اهن ا اهم ملع دقو هعاضرل ١ نم هتخأ جوزت لجرو © هنمو : ةلأسم

 وهف اهميرحت لهجو هعاضرلا نم هتخا اهنأ ملعي ىتحروذعموهف هعاضرلا نم
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 وهف هعاضرلا نم هتخأ اهنا ملعي مل اذإو مارحلا بوكرب هلرذع الو كلاه لهاج

 . ملعأ هللاو . هتخا اهنا ملعي ىتح روذعم

 ين هريغب تجوزتف اهجوز اهنع تام اذإ هيبصلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 ملو تيملاب تيضر تغلب املف هافولا ةدع لوألا اهجوز نم دتعت نأ لبق اهابص
 . هدعلا اهيلعو تيملا نم اهثاريم اهل نا رخالاب ىضرت

 ؟ فلحت فيكف : هل تلق

 . اجوز تيملا نالفب تيضر دق ينإ فلحت اهنا يعم : لاق

 ؟ اهغولب نيح يف اعيمج ايهب تيضر نإ : هل تلق

 تبثي لوألا حاكنلا نا دحاو تقو يف اعيمج يهب تيضر اهنا يل عقي : لاق
 وأ اهب الخدي مل نإو اهب الخد دق اناك اذإ قادصلا اهيلعو حاكنلا بيترت يف

 . يدنع رخآلا ىلع امل قادص الف ايهيدحأ

 الف تيملا نم اهتدع ءاضقنإ دعب رخآلاب اهابص يف تجوزت ناف : هل ليق

 نوكتو تيملا نم ثاريملا اهل نوكيو اهحاكن تبثي له اعيمج امهب تيضر تغلب

 ١ . رخآلا هجوز

 تقو يف تغلب اذإ ايهب تيضرولو اعيمج اهحاكن تبثي هنا يعم : لاق
 هنسلا ىلع تجوزت اهنال رخآلا هجوز نوكتو تيملا نم ثاريملا اهل نوكيو دحاو

 . ملعأ هللاو . لوألا نم هافولا ةدع ءاضقنإ دعب

 يبصلل لبقو اهيلو نم هميتي هيبص جوزت يبص يفو 3 هنمو : ةلأسم

 غولب دعبو طق اهعماجي مل هنأ ريغ اهابص يف هتجوز ىلع يبصلا لخدو هدلاو
 © طق اهعماج ل هنا ريغ غلب دقوأ هابص يف لعب يبصلاو جيوزتلا تريغ هيبصلا

 ؟ ال مأ ءىش اهل بجعأ يبصلا لام يف ا نوكي ام تلأسو

 تريغو هميتيلا هتجوز تغلب مث هتجوز عماجي مل اذإ يبصلا نإ : لاق
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 مهيلعف يبصلا لام نم ائيش اوضبق اهلهأ ناك ناو قادص امل بجي الف جيوزتلا

 اهب الخ هنأ ثيح اهعماج يبصلا اهجوز نإ اهغولب دعب هيبصلا تلاق ناو . هدر
 جوز ناك نإو . هنيعب ارثؤم نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه هيلع اهلوق لبقي الف

 هيبص يهو اهب الخ دقو غلاب وهو اهجوزت امئاد اهب جوزتي نأ لبق اغلاب هميتيلا هذه

 هيلعو اهلوق لوقلاف هيبص يهو اهئطو هنا تلاقو جيوزتلا تريغو تغلب اذإف
 . اهقادص

 ضعب لاق دق هنال يبصلا جوزلاو غلابلا جوزلا نيب قرفلا انخيش مهفاف
 نم لاق نم لاقف . هتجوز هرذع رظنت نأ ديرأ ينا غلابلا جوزلا لاق اذإ نيملسملا

 تعدإ اهنال قادصلاب هيلع مكحيو ءاسنلا جورف يف رظنلا زوجي ال نيملسملا

 . بويعلا نم اهيف نوكي ايب ءاسنلا جورف يف هرظنلا زوجت يناو عىطولا
 نال ةأرملا هذه هرذع ءاسنلا رظنت نأ زوجي هنأ نيملسملا نم لاق نم لاقو

 . ةأرملا هذه جرف ىلا رظنلا زيجي يذلاو اهئطي مل هنا لاقو ركب يهو اهجوزت جوزلا
 جرف يبصلا اذه سم اذإ امأو ، ءاسنلا كلذ يف ىزجت نيملسملا نم لاق نم لاق

 قادصلا همزلي نيملسملا نم لاق نم لاقف جيوزتلا تريغو تغلب مث هتجوز

 امأو يلا بحأ ريخالا لوقلا اذهو سملاب قادصلا همزلي ال لاق نم لاقو ،.سملاب

 نم لاق نم لاقف جيوزتلا تريغو تغلب مث هيبصلا هتجوز يبصلا اذه ءىطو اذإ

 . قادص همزلي ال نيملسملا

 ربخألا لوقلا اذهو ءىطولاب اهل قادص همزلي نيملسملا نم لاق نم لاقو

 دق ناكو جيوزتلا ريغو يبصلا غلب مث اغلاب يبصلا ةجوز تناك نإو يلا بحأ

 قادصب يبصلا ىلع اهل مكحي الو هيبصلا ريغ ةغلابلا نا لوقف يبص وهو اهئطو
 هنأ حصي ملو غلاب جوزلاو اغلاب هجوزلا تناك اذإ امأو . قادصلا اهل همزلي لوقو

 هب لومعملاو لوقلا رثكأ يف اهيلع نيمي الو اهلوق لوقلاف اجوز هب تيضرو اهب لخد
 اهيلع ىخرأو اباب اهيلع قلغاو اهب لخد هنأو هب تيضر اهنأ هنيبلا جوزلا ىلعو
 وأ لودعلا ةداهشلا هعم حصي مل اذإ ريغلا ظفل اهل بتكي نأ مكاحلل زئاجو ارتس
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 تريغ دق اهنأب ةينالفلا نالف نب نالف تنب ةنالف انتدهشأ بتكيو ةرهشلا

 & كلذ اهئاعداب اجوز هب تيضر الو ينالفلا نالف نب نالف نب نالف نم جيوزتلا

 مهب نئمطي نمم هرهش دوهش هسمخ هدنع دهشو ةأرملا فرعي بتاكلا تناك اذإ اذهف

 تريغو هنالف اهمسا لوقت ةأرمإ يدنع ترضح دق بتكيف اهفرعي ال ناك نإو
 . ملعأ هللاو . ظفللا نم مدقت ام ىلع نالف نم جيوزتلا

 دهاش ةرضحب اهدرويايعجر اقالط هتجوز قلط نميفو ، هنمو : ةلأسم

 ىلع هيلع مرحتأ اهئطوو كلذ ىلع اعمتجاو كلذب ةيضار ةأرملاو اهرضحمب دحاو
 ؟ ال مأ يناث قادص اه همزليأ اذه ايهلعف زجي مل نإو هصخر هل مأ هفصلا هذه

 ناكولو هارن يذلا لوقلا يلع دحاو دهاش ةرضحب درلا زوجي ال : لاق

 { درلا كلذب اهئطو نإ اهجوز ىلع هجوزلا مرحتو هكئالملا نم اكلموأ ايبن دهاشلا
 هملاع ريغ ةأرملاو دحاو دهاشب درلا زوجي ال هنا املاع جوزلا ناك اذإف قادصلا امأو

 دهاش ةرضحب زوجي ال درلا نإ ملاع ريغ جوزلا ناك اذإو . ينات قادص اهل همزليف

 قادص اه همزلي هنا لوق هيفو لوألا قادصلا ريغ قادص همزلي ال لوقف دحاو

 . ملعأ هللاو . دحاو

 : هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 اهب لخدو لجآ قادص ىلع اهيلو نم نذاب هميتي هيبص جوزت لجر يفو

 دتعت نأ اهل له ملحلا غلبت مل هيبص يهو اهنع تام هنأ مث اهب لخدي مل وأ اهئطوو
 هنيزلا كرت اهيلع لهو مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةتيمملا ةدع اهجوز توم نيح نم

 ؟ ال مأ ةغلابلاك يلحلاو بيطلاو

 اهاضرو اهغولب دعب الإ اهيلع ةدع ال هنأ لوق فالتخا هيف اذه نإ : لاق

 رهشأ ةعبرأ هتيمملا ةدعب اهلهأ اهذخأيو اهابص يف هتيمملا ةدع دتعت لوقو اجوز هب
 غلابلا فالخ هنيزلاو يلحلا سبلتو بيطتت نأ هدتعملا هيبصلا هذهلو مايأ ةرشعو

 . اهغولب ىلا فوقوم وهو اهغولب لبق جوزت نأ اهل زوبيو
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 اهئطو اهجوز ناك اذإف كلاهلا اهجوز ىلع اهل يتلا هميتيلا هذه قادص امأو

 سمي ملو اهئطي مل اهجوز لاق نإو سملاو عىطولاب قادص اهل هيلعف اهجرف سم وأ

 انيمي فلتو ملحلا غلبت نأ ىلا كلاهلا اهجوز ىلع قادصب اهه مكحي الف اهجرف

 اهقادص اهل بجي ذنئيحف اجوز هب تيضرل ايح كلاهلا اهجوز ناكول هنا هللاب
 . ملعأ هللاو . اهثاريم هنم ا بجيو

 : يويلحملا سيمخ نب ملاس : ةلأسم
 وأ هدع يف هدعاوم ببسب دحأ ىلع ههبش اهيف تعفدوأ تمرح اذإ ةأرملاو

 عقوملا ناك اذإ ههبشلاو ميرحتلا نم اهقحلي ام اهتاهمأو اهتانب قحلي له جوز دنع
 ؟ ال مأ مالك الإ كلذ

 . ملعأ هللاو . اهقحل ام تركذ نم قحلي ال هنا يدنع يذلاف

 : يمضهجلا ديعس نب دشار : ةلأسم

 رافقألاو ينايفلا اهب ريسي راصو راد ىلا راد نم اهلقنو ةأرمإ جوزت لجر يف
 اهعماج مل هنا لاق اذإ اهتنبا جيوزت هل لجيا اهتنبا جيوزت دارأو اهقلط كلذ دعب مث

 ناناتخلا هيف يقتلي اعامج اهعماج مل هنأو كلذ يه لاقو يديب اهتسسم لاق ناو

 ؟ ال مأ هذه هتجوزل اقادص هل بتكأ نأ يل زوجيو ايلوق لبقيا

 حصي مل اذإ نيملسملا راثا يف ءاج ام يلاعم ىلع يدنع يذلاف : لاق

 يف طرشلا ءاج ام ىلع مكحلا رهاظ يف اهتنبا جيوزت هل زئاجف ةأرملاب هنم لوخدلا

 لمتحاو ايهلطاب حصي مل ام اهيلع راكنالا كرتو اهل هيلع هباتكلا زوجيو هللا باتك
 . ملعأ هللاو . ايهباوصو ايهقح

 مثرخآ لجر اهجوزت مث اهدنع تام مث هميتي جوزت نميفو : ةلأسم

 اهنأ نيمي اهيلع مأ كلذ اهلا اعيمج ايهنم اهقح تدارأو هميتيلا تغلبو اهدنع تام

 ؟ال مأ ءىش الأ فلحت نأ تبأ نإ تيأرأ . اعيمح ايس تيضر
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 اهل ناك نإف قادصلا كانعم ناك نإف قحلا اذه ام يردأ ال ىنإ : لاق

 نإف اهب لخدي مل اناك ناو ىضرت مل وأ تيضر هنم دبالف اهب اهلوخدب امهيلع قادص
 هيلع اهل ضرف دق ناكو اجوز هب تيضرل ايح لوألا جوزلا تكردأ ول اهنا تفلح

 فالتخا هيفف يناثلا جوزلا امأو هنم ثاريملا اهل كلذكو هنم اهقادص اهلف قادص

 . ملعأ هللاو . يناثلا لطب لوألاب تيضر اذإ لوقو لوألا جوزلا لثم لوق

 هيوس امهنيبو قادصلا نم اذكو اذكب ةأرماب كلتما لجر يفو : ةلأسم

 ؟ هفصلا هذه ىلع لجرلا أربيأ قادصلا فصن هنع عضت اهنا ىلع

 ىلع اهبطاخو ىه تقفنا اذإ هأرملا نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 نكي مل هعمس اذه نمرثكا هدقعلا يف لعجت نأ ديرأ تلاق اهنأ الإ فورعم قادص
 وهو حاكنلا هب زوجي ام ردقب ناك اذإ هيلع اطراشت ام الإ هللا نيبو ايهنيب اييف اهل هيلع
 . ملعأ هللاو . مهارد هلعل ريناند ةعبرأ

 مث هتأرما اهنا نظو اهئطوف ةأرمإ هشارف يف دجو نمع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ قادص هيلع اهل له هتجوز ريغ اهنا كلذ دعب ملع

 قادصلا اه مهضعب لاقف نيلوق ىلع كلذ يف انباحصا فلتخا : لاق
 . ملعأ هللاو . اه قادص ال نورخا لاقو

 ؟ ال مأ هل لحتا هتجوز جيوزت دارأو الجر لتق لجر يفو : ةلأسم
 زجي مل ضعب نيملسملا نيب افالتخا اذه يف نا راثآلا يف دوجوملاف : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع دمتعملاو لوقلا رثكأ وهو جيوزتلا زاجأ ضعبو اهجوزت
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 هدعلا كلتب عقي الو لطاب كلذف هغلابل يبص نموأ هيبصل غلاب نموأ هيبصل
 ىلا فوقوم نايبصلا جيوزت نا لاق نم لاقو جيوزتلا ماكحا غولبلا لبق ةدقعلا

 رئاس وأ هوبأ يبصلا جوز اهب دحأ وأ نييبص اعيمج اناك هجوزلا نم يبصلا غولب

 كل ناب ايب ذخف خسفنإ هخسف نإو مت جيوزتلا متأو يبصلا غلب نإف هئايلوأ

 . نيملسملا لسو هقيثولاب اهيف ذخالا جورفلا يهو فالتخالا كتفرع دقو هباوص
 . ملعأ هللاو

 غلاب ريغ يبص وهو هدلول هنبال جوزت لجر نع لئاس ينلأس : ةلأسم

 يبصلا بأ دارأو هغولب لبقو هميتيلاب هزاوج لبق دلولا تام مث هميتي هيبص ةأرماب
 ؟ ال مأ كلذ هل لحيأ اهجيوزت

 ؟ ال مأ غولبلا لبق اهئطو هل لحيأ اهجوزت اذإو

 مهيلع تباث ريغ نايبصلا جيوزت نأل اهجيوزت يبصلا بأل زئاج : لاق

 نم اهيف ءاج امل غلبت ىتح هميتيلا جيوزت نع فقوتنف نحن امأو اوغلب اذإ هومتي
 غولب هتاعارم هنكلو هيف ضقن الو زئاج كلذف جوزت دق اذإ وه امأو فالتخالا

 اهغولب لبق اهئطو يف امأو & ضقتنا هتضقن نإو مت جيوزتلا تمتأ نإف هميتيلا
 نأ لبق اهئطي نأ لحأ غلبت مل هيبص جوزت ملسم لجر يف رثألا يف تدجو يذلاف

 ء ىطو نيملسملا زاجأ دقو مارح اهابأ هيطو رأ مل اهئطو ناف اهاضر ملعيو غلبت

 تغلب اذإ هيلع مرحت مل اهئطو نإف هأرمإ غلبت ىتح اهيطوبأ اورمأي ملو هيبصلا

 دعب هل لحت الو اهقادص هنم تذخأو ايهنيب قرف هب ىضرت مل نإو اجوز هب تيضرو
 هيف ءاج دقف هيبصلا غولب امأو كلذ زاجأ يلع نب ىسوم نإ ليق دقو كلذ

 نم اماع رشع ةسمخ تزواج اذإ اهنا لاق نم لوقب لوقن نحنو ريثك فالتخا

 همالعلا ملاعلا لوقلا اذهب دمع دقو غولبلاب رقت ملولو غولبلا اهمكحف اهدلوم
 رمع نبأ نع هيوق هجحب هيلع ينأو هللا همحر ىحنملا دمحم نب حاضو نب حلاص

 نمل رمقلا ءوض نم ءوضأ اهنال اهبينو اهتداعا ىلا جاتحت ال هروهشم هدوجوم يهو
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 زواجت ىتح اهئطي ال نأ هميتيلا هذه جوزت يذلا هيروماملاو رصبتساو ىدهتسا
 . ملعأ هللاو . هروكذملا هدملا دعب هب اهاضر ملع اذإ هنس رشع هسمخ

 : يحبصلا : ةلأسم

 تراص ىتح نينس جوزلا ترشاعو اهوبأ اهب هجوز هيبص جوزت لجر يفو
 ضيحلاب غلبت مل هذهو تدلو دق وأ ءاسنلا نم اهلثم يه نم غلب دق نمم نسلا يف

 اهعلاخي نأ ىلع اهقادص نم اهئايلوأ نم دحأ جوزلا ءاربإو علخلا دارأو لبحت ملو
 اذه نوكيأ قالطلا نآرب اهسفن اهل ءارباو اهاضرب يلولا نم نآ ربلا جوزلا لبقو

 . اهدر جوزلل زبحت ملو اعلخ

 نسلا نم غولبلا نم فيلكتلا دجت تراص ةيراجلا هذه تناك نإ : لاق

 هلزنملا هذهب نكت مل نإو هغلابلا ماكحا تركذ ام عيمج يف اهماكحاف ضيحملا وأ
 نم دحأ ىضر الو اهاضر الو هيبصلا نارب حصي الو هيبصلا ماكحأ اهماكحاف

 غلابلا هدلو لام يف فالتخالا نم هرمأ يف ءاج ام ىلع اهيبأ ىوس ام ااهءايلوأ

 ةنس رشع ةينايث ءاسنلا نم غلب نمو ، هحرش لوطي ريسفت يناعملا هذهلو يبصلاو
 . ملعأ هللاو . دودحلا نود اميف غلابلا رمأ قحل

 : يلعنذلا : ةلأسم

 اهيلا ملسي نأ لبق اهابص يف اهجوز اهب لخدو اهوبأ اهجوز اذإ هيبصلاو
 له اهل هميلست لبق هعانتما نم تعنتماو هميلست هنم تد ارأو تغلب مث اهلجاع

 ؟ لجؤي
 هزاجأو اهابص يف اهم لخد ولو اهيلا اهقادص ميلست هيلع بجع هنا : لاق

 قادصلا ةاعارم نم لوخدلا دعب لجؤي هنا ملعأ الو هنم هتدارأ اذإ اهيلع اهوبأ

 . ملعأ هللاو . رهشاألاب
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 مكاحلا عم تريغو تغلب دق اهنا تعداو لجرب اهيلو اهجوز هميتي ةأرما يف

 ؟ اهريغ تبثيو اهلوق لبقي له
 . ال : لاق

 مد اهب هنطق وأ هقرخ هتراف كتضيح نايب ينرأ مكاحلا اهل لاق نإف : تلق

 . ضيحلا
 اهلوق لبقي الو اهريغ نم كلذ نوكي نأ نكمي هنال اهلوق لبقي ال : لاق

 . اهنم ىوعد كلذو ةحصلاب الإ
 ؟ هحصلا هفص فيكو : تلق

 عيمج ةأرملا هذه خلستو اهاياو يه ريستو هلدع ةأرمإ مكاحلا رمأي نا : لاق

 اهبايث ريغ هسبلت اهدنع نم ابوث ةلدعلا ةأرملا هذه رظنتو رهطت جلفلا طبهتو اهبايث
 كلت يدهت نيح اهيلا رظنتو اهدنع نم ءاضيب هقرخ اهيطعتو امل هسبال تناك ىتلا

 ذئنيح دهشتف هقرخلا كلت يف ضيحلا مد ةأرملا هذه تأر اذإف اهجرف ىلا ةقرخلا
 ملحلا تغلب دق نالف هنبا هنالف نأ دهشأ انأ لوقت نأ اهتداهش ظفلو مكاحلا دنع

 تبثأ نيملسملا ماكح نم هعم حص نم يذلا ضيحملا تضاح دق اهناو ضيحلاب

 دنع جورفلا ىلا رظنلا زيجي ال نم لوق ىلع اذه نا وجرأو . كلذب غولبلا اهيلع

 كلذف ةرورضلا دنع جورفلا ىلا رظنلا زاجأ نم لوق ىلعو اهريغ الو ةرورض

 غولبلا هيعدملا ةأرملا هذه جرف ىلا رظنت نأ هلدعلا ةأرملل زيجيو ةرورضلا نم هدنع

 اذإف مدقت ام ىلع نيينعملا ىلع ةداهشلا ظفل نوكيو مدلا اهنم جرخت نيح

 ال لوقو اهريغ لبقو اهغولب دنع حص دقف مكاحلا دنع كلذب هلدعلا ةأرملا تدهش

 . هدحاو ىزجحت لوقو عبرأ الإ لوقو كلذ يف ناتأرمإ الإ ىزبت

 نم هلدعلا ةدحاولا لوق كلذ لبق نيملسملا ماكح ضعب نأ ينغلبو

 . كلذ يف مكاحلا هلزنمب هلزنأ نم لوق ىلع هل عساوف كلذب لمع نمو نيملسملا
 . ملعأ هلللاو
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 : هللا همحر سيمخ نب دعاج خيشلا باوج نم : ةلأسم

 رماع نب دمحم ةظحل هيف تظحلو كدارم تمهفو كباتك ىلا يخأ اي لصو

 يف تدجوف رابتعالا نيعب اهوبأ اهجوز يتلا ةيبصلا هذه يف يلوعملا دشار نبا

 يلو نم دحأ ىلع ىفخي داكي ال ام يلجلا اطخلا نم يل دجلا باوجلا اذه لالخ

 ملعأ هللاو رايخلا ىأرو يأرل رسكلا هب دارأ نوكي نأ نم برقي هنأكو راصبالا

 دارأ هاهابملاو هارابملل ناك نإف رخافملا هورذ مار وأ رهاظلا دارملا هنأ هدارم ناك فيك

 الوق هتطرفا هب هلزان تاظولغ ال دادسلا لين نع الضف دارملا دعب بصي مل هناكف

 لوقلا نهو هذهو يف سكتراف هل ةجحلا نم ثيح نم صقنإو سكعنا ىتح
 فلكت نع ارداص ناك اينإ نوكي نأ هبشي هناك كلذ نوك نأ ىلع هب لدتسلملا

 هنالراثآلا ىنعم هقيقح نع ىمعو تاليوأتب لهجو حضاف فسعتو حضاو

 يف ىنعم الو بولسأ ريغ ىلع قفلم هضعبو ماكحالا داضتم مالكلا ضقانتم
 هنسلا نم هب لدتسا ام ليلدب باوصلا نع جورخ هضعب يف هنأكو ماظنلا

 نم يأرلا لهأ يأرلا يف هب لمعلاو هب لوقلا ىلع قحلا يف قفتإ يبو باتكلاو
 ةياورلا جراخو ةيآلا جراعم ليوأتلا يف لمح هنأكو . ةفاك نيملسملا نم ملعلا يلوأ

 نسحألاو قفوألاو ىلوألا هب ناك دقو ايهعضوم ريغ يف ايلزنأو ايهيلو اتريغ ىلع
 . همهفي ال امل ليوأتلاو هملعي ال امل لوقلا يف فلكتلا كرت قيلألاو

 لجالا ىسنو لجاعلا بلط نم هاضري الف هنم فنأيو هابأي ام كلذ نكلو

 نم امهريغو هيلع سانلا لابقإو هيلإ هوجولا فرص دارأو ةرخآلا ىلع ايندلا رثأف
 لمعتساو هاهابملا بكتراف هدساكلا ضارغالا نم ايهلاثمأو ةدسافلا ضارغالا
 ةلئسألا دورو دنع هبوجألا يف طبختلا نع هيمحي عرو قدص هل نكي ملو هارابملا

 ىلع كلذ هب زجني نأ افوخ يردي ال اييف ىردأ الب لوقلاو هملاع ىلا ملعلا درو

 اهترغ نم ءىش ىندأ رسكي ءىش لك نم فناأت ايندلا بلط ىلا ةعراسملاو هاجلا

 ال روصق عون هب الهج باوجلا نع زجعلاو هعفر سانلا يف اهديزي ام ىلا عراستو
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 سانلا بسني نم ىري كلذلف اهردق نم هرذ هماعلا دنع صقنت اليئل اه هاضري

 طبختيو ايتفلا يف لوقلا فلكتي عنام ملح الو عدار لقع هل نكي مل ذإ ملعلا هيلا

 ىدهاألا قيرطلا ىلا هيدهي نمع ىضري الف لض نإو ىوشعلا طبخت هتبوجا يف
 نأ الإ يقشملا هبلغو ىوهلا هعباتم نم هنإف هللاب ذايعلاو كلذ ىلع هللا هقفو نم الإ

 بولطملا دح نع انجرخ دقو هافولا لبق هايحلا يف هبوحلا نع هبوتلاب هللا هدمغتي

 دق امم هنا اهجوزت يف لصألا لوقيف هيلا عجرنلف هيبصلا هذه جيوزت يف لوقلا نم
 لوقلا كلذ يف قلطاف زوجيو حصي ىتم هناو هزاوج يف ملعلا لهأ يأرلاب فلتخا

 لكلاو هدودعم نينسب نورخاو . . هدودحم تاياغب هدح ضعبو ضعب هزاجالاب

 غولبلا ىتح ارجح عنملاب هيف لاق دحأ نأ ملعن الو ليواقأ هينايث كلذ يف انفرع امم

 لوق رظنلا يف ام حصاو هنع كلذ يف ىوري ام حص نإ هللا همحر ديز نب رباج الإ

 هوزاجأ نيذلا فلتخا دق نكل هحابالا يف قالطالا ىلع زاوجلاب هيف لوقي نم

 خاسفنالاب هيف اومكحو ريكنلاب هولطباو غولبلا دعب رايخلا سانا اهل تبثاف كلذك
 كلذ ترخأ نإو روفلل غلبت نيح هتركناو هب ضرت مو هتريغ ام اذإ كلذو رييغتلاب
 اهنم اهضيح نم لستغت مل ام ليقو كلت اهضيح نم رهظت مل ام كلذ اهل ليقو . الف
 ةولص اهيلع تتأ اذإ اهف رايخلا لاطبا لوقلا اذه ىنعم دايق ىلع جرخي نأ هبشيو

 كلذل نايسنلا ىلع اهقحلي هنأكو اهتتاف ىتح اهل دمعتلا ىلع لستغت مل هبوتكم
 حيحصب ىضرلا اهنم حبصت مل ام كلذ اهل نأ عبار لوق يفو & فالتخالا ىنعم

 ناك ام خلستي نيينعملا نيذه ذخأابوراكنإ ريغ ىلع اهنم غولبلا دعب وأ رارقالا

 يف ادساف هاري ال نم يأر ىلع ملعن الو اهيلع جيوزتلا تبثيو رايخلا نم اه اتباث

 اهيبأ جيوزت نأ اولاقو نورخآ اذه نم ىبأو افالتخإ لوقلا نم كلذ يف لصالا

 اذه ىنعم دايق ىلعو هضحدو هرييغت الو هضقن غولبلا دعب اهل سيل اهيلع اتباث

 ثا ريملاو درلاو هدعلاو قالطلا يف نوكت هسيؤملا غلابلاك اهنأ اهيف جرخيف رظنلا
 جيوزتلا هدقع سفنب دعب حكانتلا يف هرجح عقي امو راهظلاو ءاليالا ينو قادصلاو

 ىلع علخلاو نآربلا يف امأو . هدعب وأ لوخدلا لبق ةرهاصملاب بابسالا ةهج نم
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 قادصلا نم بالا هأربي نأ الإ هميتيلاك هيف نوكي نأ هبشيف عطقلا وأ ةطيرشلا

 لوق ىلعف غلبت نأ لبق هعوقو هطيرشلا ىلع ناك ايهم فالتخالا كلانه عقيف

 نإو هتجوز يهف الإو غولبلا دعب همتت ىتح فوقوم نآربلاف أربي ال هنا لوقي نم

 ايبنيب عقو قادصلا نم هل بالا ةءارب ىلعو ناك عطقلا ىلع نآ ربلا اذه ناك

 أربي ال ليقو ءاربب ليق اضيأ فالتخا قادصلا نم هتأرب يف عقي هناك ناك علخلا

 يف درلا هلو قالطف يناثلا ىلعو حيحص علخو حيرص نارب كلذف لوالا ىلعف

 . قادصلا هيلعو يأر ىلع ثاريملاو ىعجرلا نم هدعلا

 نأ الإ عىش بالا ىلع سيلو در الو كلذ فصنف لوخدلا لبق ناك نإو

 ىلع نآ ربلا عوقو ناك نإو هيلع هيف عجري نأ هلف هب هتبلاط نأ هل نمض نوكي
 لاح ىلع قالط قالطالا ىلع هلاحم ال وهف قادصلا نم هل بالا نم هءارب ريغ

 نا لوقي نم لوق ىلع امأو ءىشب سيلف اهقح نم هل هيبصلا هءارب نال حصالا 1

 اهوبأ ناك ام ىض رتف غلبت ىتح فوقوم اهرمأ نإو هميتيلاك غولبلا دعب رايخلا اهل

 اهرمأ كلمت نأ دعب اهنم ىضرلا هطيرشب هطانم اهنكل هجوز لاحلا يف يهف ىضمأ

 1 يهو هييص ل ال ١ كلذ ي يهو هيجوزل ١ ىنعمب ال ء ىطول ١ ي فلتخم هن أكو

 ىلع قيطت تناك اذإ رثكأ اهب هحابالاو لوقلاو رهشأ هحابالاو هيبص لاحلا
 نسو ضيحملا ملحلا تغلب اذإو { هيف اهيلع رظنلا يف ررض الو كلذ ةعواطملا

 لبق نم تناك ايك هل هجوز تناك جيوزتلا تيضرو اهلاثمأو هيف ليق ام بسح
 مل ناك نإف قالط الب هدقعلا تكفنإو حاكنلا خسفنا هتريغ نإو ىلوالا هدقعلاب
 هل لح هن أكو اهنيح نم جوزتت نأ لجيو اهيلع هدع الو اه قادص الف اهم لخدي

 جيوزتلا هينب وأ هدج وأ هيبال لح يه كلذكو اهتانبو اهينب تانبو اهتاهمأ جيوزت
 وأ اهنم رهاظ وأ الوأ اهاراب وأ اهقلط ناكول كلذكو . ءىشب سيل كلذ نأل اهم

 نإو اضيأ مث هنم اهل ثاريم الو اهغولب دعب اجوز اهل هب ىضرت مل يه اذإ اهنع تام

 لوق ىلعألا هينبو هدجو هيبأ ىلع يه تمرحو اهتاهمأ هيلع مرح جيوزتلا تيضر
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 ناك ام وأ علخلاو قالطلا دعب هتدلو امو . . الصأ رذحب هنأ اهجيوزت يف لوقي نم

 عامجالاو باتكلا مكح حيرصب نهيف هيلع همرح الف تانبلا نم قارفلا هجوأ نم
 جوزلا تام ناف غولبلا دعب هب تيضر نإ قادصلا ارطش قالطلاب هيلع نوكيو
 غولبلا دعب هلك قادصلاو ثا ريملا اهلف دعب هلابح يف يه تناكو اذه ريغ ىلع
 تيضرل ايح ناك ول نإ هللاب نيمي اهيلعو هافولا ذنم ليقو كلانه نم هافولل هدعلاو
 عم قادصلا اينا هنال قادص الو اهل ثاريم الف نيميلا نع تلكن نإو اجوز هب

 نيميلا اهنم بلطي نأ الإ اهب الخو اهب زاج هنا هيلع اهل حص ول نإ مكحلا يف اذه
 هنال ادبأ هلام يف هتثرو ىلع اهل مكحي الف ىباتف هقيقحلا يف هل بجوملا نوك ىلع
 يف هل ام هتثرولو هتايح ين امهنيب هركانملا توبثو ايهنيب يعادتلا دوجو دنع كلذ هل
 نأ ملعت ام هللاب انيمي مسقتف اهاوعدب اهل رارقالا هنم حصي ملام هتافو دعب اذه
 . الف الإو اهل مكحلا يف تبثيف ابذك كلذب اهل رقأ هنأ الو الطاب اهل تدهش اهتنيب

 هدقعلل اهنم اهل خسفلا دعب هذخأت نأ رظنلا يف لوقلا اذه ىلع اهل لحي الو

 يف اهل هيلع هل بجوملا نوك مدع ملعت تناك اذإ رهاظلا يف هب امه مكح ولو ريكنلاب

 غولبلاو زاوجلا لبق اذه ىلع يه تتام نإو لاح ىلع لهج الو ملعب هقيقحلا
 دعب همرحم ريغ اهتاهمأو ءاوس هلكف الوأ اهقلط هيلع الو هل مكحلا يف ءعىش الف

 يفو يعضبلا سامتلاب همرحلا عوقو نال حيحصلا رظنلا اذه ىنعم دايق ىلع هيلع

 ىلا رظنلابو حطسلا ىلع نمركذلابو ديلاب سملاب هيف فلتخمو هولخلاب رهاظلا
 ىلع نم كلذ يف نايسنلا وأ هطولغا لهجلاو اهب ملعلا ىلع دمعتلا يتلاح يف جلاو

 ديدشتلا نم جرخي هنكل فالتخالا نم جراخ ريغ هلكف اهتحت نم وأ ناك بايثلا

 جرخي مل ام ركذلا وأ هيلاو هنيب لئاح ريغ نم جرفلا سفنل ةرشابملا يفو دمعلا يف
 لايك يف كلذكو سم ام فرع ايهم بايثلا ىلع نموأ اهب لهجلا ىلع هيف
 سلملاب ليقو ءعىطولاب ليق قارفلا بورض نم هانعمب ناك ام وأ قالطلاب قادصلا

 هولخلاب مكحلا يفو جرفلا جلاو ىلا رظنلاو سملاو عىطولاب ثلاث لوق يفو اضيأ

 غولبلا دعب تعدا نا اييس ال اهيلع بابلا قالغاو اهنود باجحلا ءاخراو اهعم
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 نوك هيف نكمي لاح يف اهابص يف هيلع اهل تحص ىتلا ةولخلا لاح يف اهل ءعىطولا

 . هملعن فالخ الب ءعىطرولا

 مث هيف فلتخمو ، قادصلل ابجوم هرازم يأر ىلع رظنلاو سملا يف كلذكو

 امل هيلع هتوبث نوك فالتخالا ىلعف تتام ناف ء تركنا اهم هيبص تناك ام

 ىنعم يف هلكف هتركنأو هاوعدب هل ترقاو كلذ يف غولبلا لبق هتقدص ولو اهتنرول
 يف يه تيقب نإو ءعىشب سيل هيبصلا نم هلك كلذ نأل ءاوس ىلع فالتخالا

 يف فالخ الو حص امب نيميلا عم هيلع اهل مكح هقدصي ملو غولبلا ىتح دوجولا

 ال زاج مكحلا يف اهل ةجحلا هب موقت نمو مكاحلا تمدع ناو هملعن دحأ نع كلذ

 تردق نإ هتوموأ هتايح يف هلام نم كلانه هذخاتف كلذ دنع اهسفنل مكحت نأ

 هقيقح عامجالا يف اهل بجي ام عضوم يف راصتنالا هجو ىلع رارسالا يف كلذ ىلع

 اهلف ىضر ىلع اهدي يف ناكام الإ يأرلاب هيف فلتخي ام عضوم يف ال يكحو
 لهأ رصبمبوأ اهنم رصب نع ترصبأ نإ امل هبجوي نم لوق ىلع هب كسمتلا
 يف هتقدص نإو ©، نيملسملا نم لدع مكاح اهنم هعزنب مكحي ىتح رصبلاو ملعلا

 تمأ نإ قالطلا عم اهل نوكي الو ال بجي اميف ةقدصملا تناكءعىطولامدعل هاوعد

 رظنلاو سملا يعدت نأ الإ اهل ءعىش الف همتت مل نإو قادصلا فصن الإ جيوزتلا

 هيف فالتخالا نم لوقلا هب قبس ام ىلع هيف مكحلا نوكيف اهنم جرفلا جلاو ىلا
 كلذ يف نيميلا ركانتلا دنع اهل نوكي نأ هبشي هناكو { هيلع كلذب اهل هبوجو يف

 . اهيلع

 رهاظلا يف ةدعلاو مكحلا رهاظ يف اهل ءىش الف كلذ نع قلطت ىه نإو

 . لوخدلاب هنع ربعملا عىطولاب هقيقحلا يفو زاوجلاب
 صن يفل اهناو نيرظنلا حجرأو نيلوقلا حصأ ىلع الف رظنلاو سملاب امأو

 تراص اذإ اهنا رصبلاو ملعلا لهأ نع رثألا يفنو رهشأ هثالثب هعورشم باتكلا

 نإو مكحلا يف رهشأ ةثالثو طايتحالا يف هنس اهتدعف لمحلا يف بارتسي نم دحب

 هدعلا ىلإ رهشالا نم عجرتلف رهشالاب هدعلا مايتسا لبق ضيحملا اهئاجف تغلب
 يف اهل ىضتقملا نوك مدعب اهنم هرداقملا دنع كلذ عم اهيف فلتخمو ضيح ثالثب
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 جوزلا اهقدص ولو اهلوق لبقي ال ليقف اهف رهاظلا يف بجوملا روهظ عم لصالا

 قلطملا ةداهشو اهيلعرهاظلا مكاح هبجوأام ةلازال ىوعدلا ىنعم يف هنأل امل قلطملا

 دق ام هحابتسا كلذب لجعتي ايهنم لك ذإ اهل كيرشو دحاو هنال هجحب سيل اهل
 اهلوق لوبق هنانمطالا ىنعم ىلع زوجي ليقو هدعلا يف تناك ام هيلع رهاظلا هرجح

 ءاضقنإ ىتح امهنيب جيوزتلا كلذ ببسب هحاكن نم عونمملا وه ام لوانت عسيو
 ايهب هقث هنامالا ةلزنمب ملع نع رهاظلا يف هعم الزن نمم ايهنم امهريغل وأ ار هدعلا

 يف هدضاعم ديزم ىنعملا اذه نم عنمي اذه سفن يف دبالا ىلع مرحي ام امأو

 ام اضرع جيوزتلا بابساب هرجح ديقملا قالطا نم عنمي نم لوقل لوقل هجحلا
 قح يف ايهنم يناثلا فيعضت يضتقتو هدعلا ىضقنتو همصعلا عطقتت ىتح ماد

 . ايهنم ريغلا

 ىلوأو لمعتسا ام ريخ مزحلاو نيجراخ باوصلا يناعم ىلع نيرظنلا الكو
 كلذ لوانت نيقداص اناك نإ ايهعسيو ايهسفناب ملعأ هقيقحلا يف امهو لمعي نأ هب

 ةيضرعلاو ةيدبالا همحرلل بجومل نوك ملعي مل نم دنعو ايهلزنتسا ايهم نيلاحلا نم
 وأ هتومب مكحو هلجأ ىضقناف دقتفا وأ باغ وأ اهل قلطملا اذه تام نإف { ايهغيب

 هلام يف اهل ناكو هافولل ةدعلا ىلا قالطلل هدعلا نم تعجر هدعلا يف يهو حص

 نإو غولبلا دعب هب تيضرو جيوزتلا تمتا يه نإ قادصلا وأ نيميلا عم ثاريملا
 نإ كلذكو قادصلا نيميلا عم اهل ناكو قالطلل ةدعلا ىلع تضم هب ىضرت مل

 يف دعب تناكولو لاحلا اذه ىلع اثالث قالطلا ناكو كلذ لبق هدعلا تضقنا

 ىلا عجرت اهلكو مث ثاريملا اهل اهنا هيف لاقي هنإف رارضلا عضوم يف الإ هدعلا

 اعيمج امهل دتعت اهنا ليقو قالطلل ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهل ليقو 0 ةافولل ةدعلا

 لبق نم ايهنم ءىش اهل قبس دق ناك نإف © قالطلل ةدعلاب مث هافولاب ادبت اهنأو

 رهشألا ةعبرألا يف اهنيب لخادتلا اهف لصح نإف يضاملا ىلع رانم يقابلا تلمكأ

 ال هنا عبار لوق يفو نيملسملا ءارأ ضعب يف اعم نيتدعلا نم تجرخو اهازجأ

 فالتخالا نم عضوملا اذه يف بحال يناو قالطلل ةدعلاف اذه ىلعو اهل ثاريم
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 نوك حص ولو هيبص تناك ام هلام يف هب مكحلا يف لجعي ال نأ قادصلا ليجعت يف

 هل رقتو هاضرت ال نأ اهلعل اهنال اهل هيلع هل بجوملا نوك يعدتف غلبت ىتح زاوجلا

 هنم رارقالاب هيلع هجحلا مايق دنع اييس ال ايهنيب هقيقحلا يف هل بجوملا نوك مدعب
 . كلذ يف اهنيب هركانملا دنع كلذكو كلذب

 اهنأ وأ كلذك اذه ىلع تباغوأ زاوجلا دعبو غولبلا لبق يه تتام نإو

 ىضرلا اهنم حصي نأ ريغ نم كلذل ىمسملا لجالا ىضقناو كلانه هديقف تناك

 ولو اهقادصب هيلع تابجوملا نوك راكنإ ىلع ماد نإ هيلع ءعىش الف اهغولب دعب هب
 يف اهتثرول نيميلا هيلع نوكي نأ هبشيو اهف هنم ءعىطولا يعدت تناك اهنأ حص

 يف هب اذوخأمو هل امزال قادصلا نوكي نأ رظنلا يف هبشي هحاكن لكن نإف & كلذ

 مكحلا يف كلذ يف قدصي ال لاح ىلع اهل هيلع قادصلا بوجوب ليقو . مكحلا

 ىلعف رظنلاو سملا يف اهل هنم قيدصتلابو هاوعد الو هراكنإ قحلا يف لبقي الو الك
 . نوكي فالتخالا

 ىلع اهتوم ناك ءاوسو هيلع مكحلا يف هنأ الإ هملعن فالخ الب ءىطولا يفو

 لوقلاب لمعلا عضوملا اذه يف نسحتسا ينأكو قارفلا عاونأ نم هريغ وأ قالط رثأ

 بجوملا نوك نكمي لاح يف زاوجلا نوك ناك اذإ نوكي نأ هبشي ناك هنال رخآلا

 يف مكحلا هبجوأ ام هلازال ىوعدلا ىنعم يف كلذل هراكنإ اهب هنم هيلع اهقحل

 يف غولبلا ىتح ةلهملا بيصي نأ دعب هيح تناك ول ايك كلذ سيلو هيلع اهل رهاظلا

 ناك نإف هسفنب ملعأ وهو كلذ يف هقدصت نأ اهلعل ءازالا نم ىلا بجعالا

 كلذ هل نوكي ايك اهتثرول زاوجلاب رارقالاو ءادالا نم عنتمي نأ هلف هلوق يف اقداص

 { عانتمالاب ةرهاجملا هعستو جيوزنتلل غولبلا دعب اهنم خسفلا عضوم يف كلذك

 . مكاحلل هبجوأ نإو هيلع سيل هنا ملعي ام هيدات نم عنتمي نأ هلف رسلا يف امأو

 هنم ناك دق ناك ناو همكحل هدرب كلذ يف يغابلا هلزنم مكحلا يف هعم كلذب لزنيف

 هسفنل مكحي نأ هل نكي مل هب يأرلا يف قادصلا موزل يف فلتخي دق ام زاوجلا عم اهب
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 لدع مكاح ىلا اعدي ىتح لدعأ هيف هاري ايب كسمتي نأ هلو كلذ يف همصخ ىلع

 هرمأل دايقنالا هيلع نوكي ذئنيحو كلذ يف مكحلا ىلا هتباجإ همزلت نيملسملا نم

 ىلعو سانلا نم هماقم كلذ يف موقي نمب وأ هسفنب هتوعدل هردقلا عم هباجالاو

 ذإ عنتمي نا هل زجي مل هيلع هب مكح امو لدعأ هريصب نع هاري ايب مكحي نأ مكاحلا

 يف ملعأ الو هينالع الو رس يف هيلع مكح هب امل ءادالاو هل عابتالا ريغ هعسي ال

 مكاحلل لوقي نا يعادتلا لحم يف هعسي نا هبشي هنأكو لوقلا نم افالتخا كلذ
 سيل هرظن يف ناك اذإ يلع اذه يف يعدي ام لبق نم قح اذه يمصخلا ىلع سيل

 مكعمو هيلع هبجوي ام هجحلاب حصي ىتح هاري ال هيلع يأرلا يف هارينم ىأرو هيلع

 . همزليف هيلع قحلاب هيف
 هسفنل هاري ام عضوم يف الو هيلع هيف عمتجي ام عضوم يف كلذك كلذ سيلو

 كلذ يف رظناف هيلع سيل هيأر ىري ال نم يأر ىلع كلذ ناك ولو هيلع يأرلا يف
 جيوزت يف عراسي نأ هل سيلف سيسلملاب مكحلا يف اهيلع هدعلا تتبث اذإ هنا ملعأو

 نم عبرأ اهب هتحت نك نإ نهريغ الو ءاسنلا نم اهاياو هنيب عمجي نأ هل سيلو نم

 ىلا اهب هدعلا يف دادتعالا نع عجرت ل نا رهشالاب اهتدع يضقنت ىتح هوسننلا

 هدعلا يف كلذل تعجر ايهمو اهنم رهشالاب اهجورخ لبق هب اهغولبل ضيحلاب هدعلا
 تدقف اهنأ وأ كلذ ىلع تباغو اهنع عطقنا مث هب هدعلا ضعب اهل تبثو هدوجول

 اهدقف يف ىمسملا لجألا صقني ىتح هقح يف يضقنت مل اهتدع هب يضقنت نأ لبق

 ىلع دقفلاو هبيغلا ينو كلذ لبق اهتدع ءاضقنإو اهدوجو الو اهتوم حصي مل نمل

 دح يف حجرالا بهذملاو حصالا ىلع ريصت ىتحف هبيغلاك هنإ هيف لوقي نم لوق

 نم ليق ام بسح اهتدع رهشالاب كلذ دعب يضقنتو ضيحملا نم تاسيوملا
 نيسمخو سمخو نيسمخ ىلا هنس نيعبرأو سمخ نم سايالا دح يف فالتخالا

 . ءارالا هعبرالا هذه نم رهشالا ىلع نيتسو

 لاقف ضعب لوقلا كلذ يف قلطأ دقلو اهبارتأ سيات ىتح سماخلا لوقلاو

 هدعلا يف كلذ لعف اذإف لاح لك ىلعو هنس اهجوز ىلع هدوقفملا ةقلطملا ةدع نإ
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 داسفب ليقو ىلوالاو هيناثلا هيلع تدسف ىرخألاب لخدو لوق لك بسح اهنم
 فالتخالا وأ عامجالا يف هيدبأ همرحب هنونيب كلانه نوكت نأ الإ اهدحو هريخالا

 يف كلذ دنع فلتخي هنإف هريغ اجوز حكنت ىتح وأ اهبجوي كلذك نم لوق ىلع

 اهنا لوقي نم لوق ىلع جيوزتلل اهنم غولبلا دعب خسفلا عم ىتح هيلع اهميرحت
 كلذك دبألا ىلع ديدج حاكنب اعجارتي نأ ايمل زوجي ال هناو . هيلع دسفت كلذب
 لاحلا يف تجرخ رهشأ ةعبرأب كلذ يف ةدودحملا هدملا تضم نإف جرخي هريخالا يف

 هطونملا يناعملا نم هيلع اروجح ناك ام هل حيبأو هدعلا ديق نم هدقعلا لالحناب

 اذه ىتأ نإ كلذكو . اهلاوزب لوزي امم دوجولا يف تماد ام هطوشنالا كلذ دوجوب

 اهيلإ هنم نكي مل نإ اقارف اهيلع ىرجأ الو اقالط اهب عقوي مل هجوز هل لاحلا يف يهو
 لصالا ىلع يهف هيف ءاف نإو كلذ يف ىمسملا لجألا اهتدع يضقت ىتح ءءافإ

 غلاب ىلع حصف تبثو كلذ عقو جيوزتلا تقمأف يفي نأ لبق لجالا يف تغلب نإف

 ىنعم هيف جرخي هلعلو هيبنجاألاك كلذ يف نوكي نأ هقح يف هبشيف هتريغ نإو

 ىلعو ىرخأ هرم خسفلا دعب اهب جوزتف عجر نإ هيلع هرافكلا موزل يف فالتخالا
 يف قالطلل ةدعلاك ءعىطولل نوكت نإ مث ةدعلا يف هبشيو هيلع ءىش الف حصالا

 اهيلا ايفوصو لبق خسفلاب ايهعاطقنال قارفلا نم نيينعملا نيذه نم عضوملا اذه
 ىلع هدعلا يف اعجارتي نإ هيلع كلذب اهدسفي ال نم لوق ىلع ايل زوجو
 تام نإو هدعلا يضقنت ىتح الف هريغ امأو ديدج رخا جيوزتب ايهنم يضارتلا

 لجألا ىضقنإ نإو اهغولب دعب جيوزتلا تمتأ اذإ هجوز هل يهف لجالا يف جوزلا

 ضعبو ىرج رارضلا هجو ىلع نكي مل نإ قادصلا الإ سيلف هتايح يف ىضمف

 الف اذه ىلغو غولبلا دعب اجوز اهل هب ىضرت ىتح كلذ اهيلع عقي ال هنأ لوقي
 اهل نوكيو جيوزتلا تمت نإ عقي كلانه نمو غلبت مل ام هلجأ ىلإ الو هيلإ رظني
 ىلع هدقعلا تلحنا همتت مل نإو هلبقو لجألا يف ىفوت ناك نإ ثاريملاو قادصلا

 الإو سيسملاب قادصلا الإ اهل نكي ملو لاحب حصالا ىلع كلذ اهقحلي ملو لاح
 . الف
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 وأ ىضرلا ىلع هدعبوأ غولبلا لبق هدعب وأ لجألا نم يه تتام نإو

 يف نيبتسي هب ام لوقلا نم ىضم دقف هلبقوأ لوخدلا دعب ءاضقلا يف سكعلا

 نوكو هدعلا يفو هثراوملا يفنو قادصلا نم اذه يف مكحلا نم ريثك ليبس كل رظنلا

 وأ كلذ يف تناك هيضرع ةرهاظلا ةرهاصملا حيحصب اهتوبثو هرهاشلا همرحلا لوزن

 . هيدبأ

 هيف فلتخو راهظلا اذكو الوأ عقي له لوخدلا لبق ءاليالا نكل معن

 دق عبارلا لوقلاو & عقي مث اهقادص لجاع اهيلا يدؤي ىتح ثلاثلاو نيلوق ىلع

 لاح لك ىلعو جيوزتلا متتو غلبت ىتح كلذ اهيلع عقي ال هنأ هيبصلا يف ىضم
 هيلعو اهثريوهف اجوز هب اهنم ىضر ىلع غولبلا دعب لجالا يف اهتوم ناك نإف

 ناك نإو ايهنيب هيجوزلا مكح توبث عم هنوكل اهب لخدي مل تناك نإو مث اهقادص

 هلكف اهب لخدي ملوأ اهب لخد هل ءعىش الف لجألا يضم دعبو اهتوم غولبلا لبق
 نوك ناك اذإ اهب لخدي مل نإ قادصلا فصنو لوخدلاب قادصلا هيلعو ءاوس

 نم لوق ىلع لجالا نم ىضمو اهنم جيوزتلا كلذل تابثإ نع اهغولب دعب هافولا

 . اهلجاع اهيلإ ىدأ الو اهب لخدي مل نإو هراهظو هؤاليإ اهقحلي هنأ لوقي

 نكي مل ام عىشب سيل هنأك كلذف اهقحلي ال هنا لوقي نم لوق ىلع امأو

 هجوز هل يهو تتام اهنال اهل قادصلا هيلعو اهنم ثاريملا هلو اهغولب دعب كلذ

 . حصأ لوألاو اذه ىلع هب اهاضرل

 كلذ اهقحل اعيمج نيرظنلا دايق ىلع اهل الو هل ءعىش الف هب ىضرت مل نإو

 لوق ىلع اهقحلي مل وأ اهقحلي هنا لوقي نم لوق ىلع هدعب وأ لجالا يف تناكو
 عضوملا اذه يف غولبلا لبق تتام نإ كلذكو اهب لخدي مل ام اهقحلي ال هنا لاق نم
 اذخأ زاوجلاب مكحلا يفو سيسملاب ةقيقحلا يف قادصلا انإ هنال لاحلا اذه ىلع

 توبثل ايهنيب هثراوملا ىلع توملابو هلاوزل بجوملا حصي مل ام كلذ يف رهاظلاب
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 راصو ىضرلا تكلهتسا نأ دعب هب ىضرلابو هل اهنم تابثالا دوجوب كلذ حكانتلا

 ةقرفلا عاقيإ دعب جيوزتلا تمتأ يهم ضورفملا كلذ فصنو ىضر قحلا 7

 ةطيرشلا نآرب عضوم يف الإ سيسم ريغ ىلع امهنيب ةمصعلا عاطقن او اهيلع هنم

 . هتمتأ نإ

 ناك ام فيك اهنم هل الو امل ءعىش الف اذه ريغ ىلع هقرفلا تلصح نإو

 كلذل خسفلا ةقحالب اهتعبتأ اهنأوأ غلبت نأ لبق اهدعب اهب لزن تومب اهنوك

 اهب جوزتملا اذه ناكو اذه نم ءىش نكي مل نإو كلذك هنإو اهغولب دعب جيوزتلا

 ىلع اهنم تجرخ دقو هافولل هدعلا يف هتافو دعبو هتايح يف ءاوس هلكف اهقرافي مل
 لوقلا ىضم دقو اهغولب دعب كلذ متت مل اذإ اهتدع توملا ذنم اهنأ لوقي نم لوق

 رظنلاو ادبأ ايهب اهيلع هدع ال هنأ حيحيصلاو رظنلا وأ سملاب ةدعلا يفو قادصلا يف

 ضيرع بحر عستم لاج هل هروص عاونأ بورض نم قيقدتلا ليبس ىلع اذه يف
 لوقلا ىلع ايهيف لوقلا ىلا نآلا عجرنلو هيلع ملكتلا عطقنيلف حيسف ليوط
 باغو اذه دقفو رخآلا لبق ايهيدحأ وأ اعم ادقف وأ اباغوأ اتام نإ ايهنأ يف حيحصلا

 لجالا ءاضقلا ناك هنم اهل الو اهنم هل ثاريم ال هنأ غلبت نأ لبق اهنم هدعلا يف اذه

 رخآلا لبق ايه كلذ يف نيلجألا ايكلذ دحأ ىضقنإوأ اعم ايهب كلذ يف ىمسملا

 ةدعلا يف ىقبت نوكت نأ لاح لك ىلع عضوملا اذه يف لاحملا نم ناكو ءاوس هلكف

 اهغولبل دعب اهيف مكحلا يف تناك ول لب كلت بنج يف اهرصقل هدملا ءاضقنا ىلا

 مكح هنم اهل تبثي نأ لبق كلذ دعب اهيلع دقفلا وأ هبيغلا عوقوو ضيحملاب
 هيف مكحيف ضقنلا وأ جيوزتلل مامتالا نم اهدنع ام فرعي نأ لبقو خالسنالا

 هل يهو اذه ىلع كلذ نوك ناكول هنال كلذ يف قرف الف خاسفنالاب هقيقحلا ىلع
 عقي هب حصي مل دعب هنأ الإ كلذ نوك لبق غلابلا تناك اهنأولو اثراوتي مل هجوز

 كلذ يف حيحصلا رظنلا اذه ىلوأ نم قافتإ ىلع هل اهيلع جيوزتلا كلذ توبث

 ءاضقنإ موي اهنأ الإ هيبص دعب اهنأ وأ دعب هتوبثب مكحي ال نم لوق ىلع فالتخاو
 نا كلذكو رابتعالا ىنعم يف نسلاب تاغلابلا مكح يف اعم اهتومب مكحلاو لجالا
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 اهلجأ ءاضقل هتومب مكحي نأ لبق اهتومب مكحف توافتلا نيلجالا نيب ييف عقو

 نم لوق لك بسح اهيف هلاطبض نسلاب غلابلا مكح يف يهو هلجأ لبق
 اهلبق هلجأ ىضقنإ نإ كلذك اهنم هل ثاريم الف كلذ يف عورشملا فالتخالا

 اهل ثاريم ال اهلجأ ىضقني نأ لبق كلذك غلابلا مكح يف يهو لبق هتومب مكحف

 طبترم وه اينا جيوزتلا كلذ لصأ داقعنإ نوك نال اهل مزاللا لاكشالا ىنعمل

 نإ اهثري اذه دعبو اهغولب دعب حيرص تباث حيحص ىضر نع هل اهمامتإ هطيرشب

 لبق هتوم ناك نإ نيميلا عم هنم ثاريملاب اهل مكحي كلذبو اذه ىلع هلبق تتام

 مكحي نأ ى رتفإ اهمدعل تامودعملا نم هب ملعلا ىلع فوقولا راص دقو غلبت نأ

 . بيغلا ىلع كلذ مكح ىضتقملا هدوجوب اهلو اهيلع

 ىلع ةلقاعلا بابلألا يف عستي الو لقعلا ةجح يف موقت ال امم كلذ نإ الك

 دقفت مل هيح علبت ل هيبص لاحلا كلذ يف يهو هتوم حص ول هنأ ملعن ملأ ادبأ لاح

 ىض رتف غلبت نأ لبق تتام نإف غولبلا دعب هب ىضرلا ىلع اهثاريم افوقوم ناكل

 اذهب تايبصلا جيوزت يف نيلئاقلا نم اذه يف قافتإ ىلع اهل ثاريم الف اجوز هب

 اذه نيب رظنلا يف قرف يأو ىدهألا بهذملاو ىوقألا هنأ هيف لوقن يذلا لوقلا

 مل نإو اهقادصو اهثاريمل هتومب بجوملا اهاضر حصي مل نيلاحلا الك يفو كاذو

 دعب هب تيضر دق نوكت نإ اهلعل لئاقلا لوقو . كلذ ىرأ ال ينإف اهب لخدي
 نم عونوه لب هل دنتسم الاهتومب مكحي وأ تومت نأ لبق مكحلا يف غولبلا

 هب ىضقيف قادصلا امأو . الصأ ملعلا نع درجملا نظلا نم هدافتسملا تالايخلا

 اهل هيلع هل بجوملاب حصي وأ اهتومب مكحي نأ دعب حص امهم اهتثرول هلام يف اهل هيلع
 مكحلا يف هيف جرخي نأ هبشي ناك رظنلا يف هنكل رهاظلاب مكحلا وأ هقيقحلا يف

 لجأ ىتم لوقي نم لوق ىلع دقفلاو هبيغلا ىتلاح يف فالتخالا ىنعم هثرولل
 هايحلا مكح يف هنأو هلجأل هياغ ال بئاغلاو نوكي مكح يف بياغلاك هنا دوقفملا
 . لوقلا ضعب يف هتوم حصي ىتح
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 هرودنل برغتسملا نم ناك نإو ركنتسملا نم هنأ لوقن ال قباسلا لوقلا يفو

 ذإ هدعلا يف دعب مكحلا يف يهو هدملا هتبيغ وأ هدقفل ىمسملا هلجأ يف يضقنت نأ

 ام دعب وأ ىضرلا وأ خسفلا حصي نأ لبق ضيحملاب اهنم هدعلا يف اهنوك نكمي دق

 وأ اهنم اهجورخ حصي ىتح مكحلا يف هدعلا يف يهف حصو كلذ ناك نإو حص
 عجرتل تاسي ؤملا دح يف ريصت وأ هدعلا ىلع دقفلا يف هب مكحي وأ اهتوم حصي

 يف ىمسملا لجألا ىضقنإ ايبرلو رهشألاب هدعلا ىلا ضيحملاب هدعلا نم كلانه

 حضاو زئاجلا يف اذه نوك زاوج ناكمإو كلذ لبق امهدحأل وأ ايل دقفلا وأ هبيغلا

 ىندأ قح يف ىلجأ هنال همهف لقو هملع فعض نم ىلع الإ ادبأ هيف لاكشالا

 . ناهرب هدايز ىلا نايبلا يف جاتحي نأ نم لاب هل نم

 دق نم هيف يرامتلا ليبس ىلع يراييو هركنيف هذه نم بجعتي ايناو ىلب
 هنوك هيبصلا يف اذه ناك نإو هنكل هركف لتخاو هرظن لكو هردص هقفلا نع قاض

 قادصلا يفو ثاريملا يف لمعلاو لوقلا يف رسجتن ال اننأف ناك اذه ىلع نوكلا يف

 اذه يف هايحلا يف تايحلا ريغ مكحلا يف هب تابجوملا نم هريغ الو لوخد ريغ ىلع

 كلذ نوك ناكول نإ كلذك . لبق نم هيف كل تنيب ام ىلع الإ هلاثمأ الو عضوملا

 يف تيقب نآ ربلاو علاختلا دعب اذه ىلع يه نإو ناك ام فيك نآرب رثأ ىلع
 نيلوقلا حصأ ىلع نوكي نأ هبشي هنأكف ايهنول امهنيب اييف عطقملا ىلع ناكو دوجولا

 ضوع ريغ ىلع هعوقول اهيلع درلاب هعجرلا ىعجرلا نم هدعلا يف هيف كلمي اقالط
 نإف اهيطو درلا ريغ ىلع هل زوجي الو عىشب سيل اهقح نم هل هيبصلا نآرب نال
 ناكو هل هزيجي نم لوق ىلع اهيطو هلزاج اهدر نإو هيلع تدسف كلذك اهيطو

 نآ ربلا متتو جيورتلاب ىضرت نإف غولبلا ىتح ناك ايك تيقوتلا ىلع حاكنلا مكح
 عقو ناربلا ضرت ملو جيوزتلا تمتأ نإو لوألا قوف اهل قح الو هجوز هل يهف
 اهل هيلع قادصلا بجوو حاكنلا خسفنا جيوزتلا تريغ نإو درلا حصو قالظطلا
 درلا عوقو نوكل اهيطو درلا دعب ناك هنأ ولو هريغ ال دحاو قادص اهنم هلان يذلاب

 سيلو هيلع قحلاف اهتدع هنم تضقنإ ىتح اهدري مل نإو ناك عساولا يناعم ىلع
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 فوقوم هنا هيف ليقو لاقي اييف ديدج رهمو لح ىلع يناث جيوزتب الإ عوجر اهيلإ هل
 يف اهيلع هل ليبس الو اهقح نم أربي الو علخلا نم هسفن همزلأ ام هيلع هرمأ
 اقالط ناك نا ربلاب ىضرت ملو جيوزتلاب تيضر نإف غلبت ىتح درلاب ةعجارملا

 هيلع اهلو ديدج جيوزتب الإ الف لبق ةدعلا تضقنإ نإو اهدر هدعلا يف هيف كلمي

 هيلع اهل قادص الو انارب ناك اهتمتأ نإو هريغ جوزتت نأ زوجي كلذ عمو اهقادص

 تضقنإ ال عجر ايهمو كلذ يف لوقلا ىضم دقف اهيلع هل جيوزتلا زبحت مل نإو

 هيجوزلا ايهنيب تلصح غلبت مل هيبص دعب مكحلا يف يهو ديدج جيوزتب اهيلإ ةدعلا

 نوكت غولبلا دعب اهيلع جيوزتلا توبثو رايخلا نوك يف اهنأ الإ ىرخأ هرم اضيأ
 جيوزتلاو نآرب نآ ربلاف مت جيوزتلاو نآربلا تمتأ نإف لبق نم هيلع تناك ام ىلع

 عقو ناربلا متت ملو جيوزتلاب تيضر نإو هجوز يناثلا دقعلاب هل نوكتو جيوزت
 اهل هب اهاضرل هجوز يتاثلاب هل اهنأو اقادص كلذ ىلع هنم تذخأو اقالط كلذ

 لخد يناثلا رثأ ىلع ناك نإ ناقادص اهف همزلو خسفنإ جيوزتلا متت ل نإو اجوز

 دحاو قادصف هيف جلاو نم هيلإ رظن الو اهجرف سمالو اهب لخدي مل ناك نإو اهب
 قافتالا ىنعم هيف جرخ ناك دق ةطيرشلا ىلع نا ربلا ناك نإو لوألا سيسملاب

 لصألا يف يهف لعف نإف اهيرقي ال نأ رمؤيو غولبلا دح ىلا فوقوم نآرب هنأ ىلع

 وأ ، دعب ايهنيب خلسني مل اهنم هل كلذ هحابال هيضتقملا هدقعلا كلت اهناكو هجوز هل

 اهتمتأ نإو هجوز هل يهف ناربلا متت ملو اهغولب دعب جيوزتلا تمأ اذإ اهنأ ىرت ال
 هعم نوكت اهنأ يف تناك اهجوزت نإف قادصلا نم ءىش هيلع نكي ملو علخلا عقو

 هنأ يف نيلوق ىلع علخلا يف فالتخالا نوكي فالخ ىلع ثالث وأ نيتقيلطت ىلع

 الصأ حاكنلا لالحنال قالط الو علخ الف هدعلا تضقنإ نإو قالط وأ خسف

 نع اعجارتي نأ دارأ نإف لوق ىلع . رظنلاو سملابو لوخدلاب قادصلا همزلو

 تناك ولو هزاجأ نم لوق ىلع زجي مل اهنم خسفلاب لوألا خاسفنالا دعب ايهنم يضارت

 لمعلاو ءىطولل هيلع دسفت كلذب اهنأ لوقلا رثكأو ديدج حاكنب الإ هدعلا يف

 نب ىسوم لوق لعلو هللا ايهمحر يراوحلا يبأو ديعس يبأ خيشلا لوق يف لوالاف
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 نم لوق ىلع راجتسا اذإو هللا يهمحر بوبحم نب دمحم رظن يناثلاو هللا همحر يلع
 نوكل يفانملا خسفلا ىنعمل ثالث ىلع قالطلا يف هعم نوكت اهناف اهجيوزت زيجي

 ىتح افوقوم هلك كلذ ناك غلبت نأ لبق علخلا نم اذه ىلع تجوزت نإف قالطلا

 لاح يف هأرمإ جرف لحي ال هنال رخآلا اييس ال اهئطو نم عانتمالاب رمؤيو غولبلا
 خسف امهدحال جيوزتلا ايهمامتإف لاح لك ىلعو نيلجرل هيجوزلا ىنعمب دحاو
 يف لوقلا ىضم دقف ايهيلكوأ نآ ربلا نود جيوزتلا تمتأ اذإف رخآلا نم هل اهنم

 هنا ملع هنال هيلع تدسف اعامج اهيلإ ىضفأ دق ناك نإف يناثلا خسفناو كلذ

 نالوق رظنلاو سملا يفو قادصلا اهف عىطولاب هيلعو لوألا هجوز يهو اهئطو
 لاحلا اذه ىلع رخآلاو لوألا اعيمج ايهمتأ نإ كلذكو ناجرخي اذهو اذ يف ايهنأكو

 قادصلا لوألا مزلو هجوز اذهل يهو لوألا خسفتإ يناثلا جيوزتلا تمتأ نإو
 دعب ايهنم هراتخي يذلاف غلبت نأ لبق ايهتومب مكح وأ اعيمج اتام نإف اهنم هلان يذلاب

 نإ لبق نم هيلع يه ام ىلع نوكي يذلاو اهجوز وهف كلذ يف اهرمأ كلمت نأ
 لبق اهتدع تضقنإ ىتح اهدري مل نإو هنايب نم ناربلاو جيوزتلا يف ام بسح اهدر

 تقمتأو غلبت هدعلا يف يه نإو نآرب قالطلا عم ذئموي نكي ملو اهقادص همزل اهغولب
 ريغ ىلع هل نكي ملو قالطلا نم يعجرلا رثأ نآ ربلا عقو نا ربلاو جيوزتلا يف رمألا

 تقمتاو نا ربلا متت مل نإو اهغولب لبق اهدر نكي مل نإ اهيلإ عجري نإ ىضرلا
 اطانم هنوكو درلا دوجو نوكي مكحلا يف هل ناكو قالطلا الإ اهقحلي مل جيوزتلا

 ىلع ىقبت اهنكل هتوبث اهنم جيوزتلل تابثالاب حص دقو جيوزتلا توبثب هتابث نوك
 ىلع ليقو لوقلا ضعب يف كلذكف هتمتأ نإو نآ ربلا تمتأ نكت مل نإ نيتقيلطت
 تقو كلذ هقالط عون ناك نإو خسفب سيل قالط نأ هيف لوقي نم لوقل هدحاو
 كلذ نم ءىش نوك لبق تتام نإف امهدعب اهنم رهاظو الا مث دعب اميف هيلا يهتني

 يضم لبق تغلب ناو مكحلاب هيف لوقلا هب مدقت اييف قبسو رمألا ىضق دقف
 ملو هاوس ام لحنإ نآ ربلاو جيوزتلا تمتاو كلذ نم ءىش يف هل يذلا لجألا
 . هادع ام اهقحلي
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 هيف لوقي نم لوقل الوأ هقيلطت نوكي هنا يف نيلوق ىلع هيف فلتخمل هناو

 هتقو لح ىتم قالطلا اهب عقو نآ ربلاب ىضرلا تبأ نإو قالطب سيل خسف هنأ
 ىعجرلا نم هدعلا يف تناك ام راهظلاو ءاليالا اهقحلو هل يذلا هلجأ ىضقنإو

 ىلع غولبلا دعب اييس ال لاحلا اذه ىلع قالطلا لجأ كلذ يف قبس نإ كلذكو

 كلذكو كلذ لبق فالخ ىلع هنأكو نآ ربلا نود هب ىضرلاو اهنم جيوزتلا مامتإ

 قالطل افاعم هدعلا يف ايهلجأ ىضقنإ اذإو قادصلا لجاعل ءادالاو لوخدلا لبق

 لوقلا ضعب ىلعو ةدحاو ايهنم دحاو لكل نأ ايهيف لوقي نم لوقل ثالث

 ايهيف لوقي نم لوقلا رثكأ اهيلع قالطلا نم قلطأ قلطملا نكي مل نإ ناقالطف

 هدعلا يف امهدحأ ايهكردأف امهنيب قباستلا عقو نإو اعم ايهعوقول دحاو قالالط هنا

 هدعلا يف قباستلا ىلع كلذك اهاكردا نإو ناتنثإ قالطلاف رخآلا اهكردي مو

 نم افالتخا اهيف ملعأ ال ينأكو اثالث ثالثلاب اهيلع عقاو لاح لك ىلع قالطلاف

 وأ هدملا اهمهل يضقفت نأ لبق ةدعلا تضقنا نإو حصو دحاو لك تبث اذإ لوقلا

 ءاضقنإ كلذ يف قبس نإو اهاقحلي مل كلذك هدعلا يف غولبلا دعب ناربلا تما اهنا

 ناربلا كلذكو هدعلا نم ايهب تجرخ دق اهنال قالطلا عقي مل قالطلا لجأ ايهلحأ

 لاحلا اذه ىلع اهغولب لبق هؤاليإو هراهظ اهقحلي نأ لوقي نم لوق ىلع نوكي
 ءىش سيل دحاو موي نم هدحاو هعاس يف ناك نأب هلك لذ ءاضقنإ يف قفتا نإو

 هدحو نا ربلا يف تصكن نإو نا ربلاو جيوزتلا تقمأ اذإ هلك كلذ اهقحل ءىش لبق

 خسفلا تراتخا يه نإو هاوس ام اهقحلو اهقحلي مل هل همتت ملف غولبلا دعب

 هناك هيضم لبق اهيلا هفاضالاب اهقح يف كلذ لك راص خسفناف هتضقنو جيوزتلل

 ل نإو دتعت هنم هافوللو ثرت هلف هيجوزلا ايهنيب تبثي رظنلا حيحص ف ءىش ال

 الإ اه قادص الو الك امهدحأ نم ثاريم اهل نكي ملو هلك كلذ لحنإ ايهب ىضرت
 قالطلاك لوخدلل كلذ ين هدعلا امنإو ايهنم اهيلع هافولل ةدع الو هب لخد نم ىلع
 هدعلا نأ الإ رظنلا يف ىل نيبي الو قادصلا اهل ايهنم لك ىلع ناك اهب الخد اناك نإف

 ىلع علاخملا اذه ناك نإو باوصلاب ملعأ هللاو . اهل هيزجم اهل اهئطو نم هدحاولا
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 كلذك اهاراب هدعلا يف كلذ ىلعو اهيرابي نأ لبق اهقلط دق هيبصلا هذهل هطيرشلا

 دوجول دعب عقاو ريغ نأربلا نوكو قالطلا عوقول هل هتوبثب امهدحأ درلا يف نارظنف

 يه ام ىلع تناك اهدر نإف اذه ىلعو غولبلا ىتح هريخاتل همزلتسملا هيطرشلا

 نود جيوزتلا تمتأ نإف غلبت ىتح اهدر هل سيلف يناثلا ىلعو نآربلا نم هيلع

 عقو اهيف اهتمتأ نإو ىضرلاو ةيهاركلا ىلع ىعجرلا نم هدعلا يف اهدر هلف نآربلا

 . هدر هاركالا ىلع اهيلا هل نكي ملو قالطلل ابحصتسم اهيلع نآربلا

 لبق ةدعلا تضقنإ نإو ةدعلا يف تناك ام ىضرلا ىلع هزاوج يف فلتخمو

 هيببسلا عاطقنال اضيأ جيوزتلاو هتمتأولو لاح ىلع عقاو ريغ نأ ربلاف غلبت نأ

 هيبنجألا مكح يف هدعلا دعب هنم اهنوكو قالطلاب ايهنيب ةيجوزلا همصعل هلصولا
 هنأكف ناربلا اذه نوك دعب ناك دق اهيلع هنم كلذ ىلع قالطلا عوقو ناك نإو

 هبشيو لاح ىلع اهدر ىعجرلا نم هدعلا يف هلو عفاد اهل سيل ذإ عقاو اهب ةلاحم ال

 اهقحلي هناك هنأل الوأ هقحلي هنأ يف فالتخالا ىنعم هئاضقنإ دعب مث هيف جرخي نا

 اعامج اهنيب ةعضابملا ةحابال حصالا ىلع لاحلا يف ةيضتقملا ةيجوزلا نوك ىنعمل

 اهل اهنم خسفلا عوقول ىضرلاب ةطانملا هدقعلا داقعنإ مدع ىلا رظنلابو اهنم

 ناك اذإو اهداقعنإ الو اهنوك دعب اهتوبث حصي مل اهنا ملعت ملأ ، ءىش ال اهترو ريصو
 حصي مل اذإ ةيبنجألاك اذه نم ىنعملا يف اهنال كلذ اهقحلي مل اهلاح اذكه اذه يف

 نمثلا وأ عبرلاب ثاريملا يف هللا مكح ىلإ ىرت ال وأ ةيجوزلا ماكحإ ايهنيب كلانه

 دعب نم هجوزلا نم جوزلل عبرلا وأ فصنلابو جوزلا نم تاجوزلا وأ هجوزلل
 حيحصلا لوقلا اذه دايق ىلع هذه نا ملعت تناو نيد وأ اهب نوصوي هيصو

 . اهنم ثاريم هل ناك امل غولبلا دعب هب ىضرت نأ لبق تتام ول حيجرلا بهذملاو
 غلبت نأ لبق هتوم دعب يه تتام اهنأ وأ ىضرلا ىلع نيميلا نع تلكن نإ كلذك
 نيب ةدقعنملا ةيجوزلا نم قلطملا مكحف . اهتئرول هنم اهل ثاريم الف هب ىض رتف

 اهنأ ول جوز اهف وهو هجوز هل يه لب الك 0 اذكه جيوزتلاب اضرلا ىلع نيجوزلا
 اهقحلي ال كلذلف ادبأ هجوز هل مث نكت ملف ضرت مل هب اهنأ حص دقو هب تيضر
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 لاحملا نم هنأل حصأ لوألاو هتثرول اهب اقحلي اهنيب ةتباث ةيجوز كلانه تناك ول ذإ

 الإ ءاسنلل لاجرلا نمو لاجرلل ءاسنلا نم جورفلا نايتإ ةحابال لاح لك يلع

 يف نيملسملا رثكأ عسو دقو ءاسنلا نود لاجرلل نيمي كلمب وأ حيحص حاكنب
 مسا حيحصو الإ كلذ نوكي الو مث اهل جيوزتلاب ءعىطولا هل عساولا عضاوم

 اطونم ناك نإو عقاو اهيلعو لزان اهبو لاح ةيبصلا هذه ىلع لاحلا يف ةيجوزلا

 بير ال هجوز لاحلا يف يهف ىضرلا كلمت نأ دعب ىضرلا حيحصب امزج هتوبث

 خسفلا نيب ريرحتلا دعب رييختلا اهل ناك نإو كلذك همألا يف كلذ ناك ايك اهيف

 دقع ديدبت ىلا جاتحي مل هتمتأو هب تيضر ايهمو حاكنلا نم لبق حص امل تابثالاو
 يف هل تايضتقملا نم مكحلا يف هبجوي اموأ الوق ىضرلا الإ ءعىش ىلا الو ادبأ

 ىرت الف اهضقنت مل ام هتباث هدهعلاو اهلحت مل ام ةمئاق هدقعلا هنال ءاضقلا يناعم

 يف هنوك نكمي لهو هب ىضرلا ىلع نيميلا عم تغلب اذإ هتوم دعب هل هثراو اهنا

 وه لب الك ايل هيجوت بابسأ الو ايهنيب باسنا كانه نوكي نأ ريغ نم نوكلا
 فالخ الب انه ببسلاب اهل هبجوأ ءعىش يالف لاح ىلع لاحب حصي الامو لاحملا

 ةيجوزلا لوصح ىنعمل الإ جيوزتلا كلذ لصأ ءاسن ىري ال نم يأر دايق ىلع
 هاوس قحلا يف نوكي نأ حصي الام اذه اهغولب دعب هل اهنم تابثالاب ايهنيب اهتوبثو
 ىلع هثرت نأ اهل ناك الو الك هتايح يف اهئطو هل زاج امل هجوز ريغ تناكول اهنال

 اهنيح يف هجوز اهنال هلك كلذ اهقحل اهلاح لاحلا يف اذه ناك اذإو هتافو دعب لاح

 لصاولا ببسلا عطقني مل ام كلذ ىلعل اهناو اهلام لاملاف فوقولا ىلع ناك نإو

 ىشالت لصالا تمده هنم ءىش وأ كلذل عوقولا لبق هافولا وأ يه نإو ايهنيب
 ءىش ال هنأك ةقيقحلا ىلع راصف كلذ لبق نم هيلع بكرملا لاوزب تلازو عرفلا
 ءانب ديشمل رارق ال هنال هنب رظنلا يف نيبي هنالو فالتخال اصن كلذ يف ملعأ الو

 . هل هدعاق وه يذلا هساسا ادبأ بهذ

 قح يفوه ايناف حيرجتلاو صيصنتلا اذه نم ناك ام عيمج نأ ملعأو

 اهل جيوزتلا اذه ناك نإ امأو جيوزتلاب ةيبصلا نم غلابلا يفو غلابلا نم هيبصلا
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 يف لوقي نم لوق دايق ىلع اهابص يف اهيطو نإ اهيف جرخي هنأكف ايبص اهب جوزملاو
 هيلع اهداسف يف حيحص الو تباث ريغ دساف هنأو عىشل سيل هنا جيوزتلا لصأ

 اهنوك ناك ايهم نيلوق ىلع نوكتو لوقلا نم فالتخالا ىنعم غولبلا دعب كلذب
 ريغ ىلع ءىطو نإف ءعىطولا لبق هنم غولبلا دعب حاكنلل ايهنم ديدحت ىلع هعم
 ىلع كلذ ناك ادبأ هيلع لوقلا اذه ىنعم دايق ىلع تمرح غلب نأ دعب كلذ
 . ءاوس اذه يف هلكف هل اهنم ةعواطملاو ربجلا

 رايخ اهل هقحلي ال زئاج خيخبو تباث حيحص هنأب هيف لوقي نم لوق ىلعو
 اهماكحافوبأ اهيبأ نم اهب هل جوزتملا اذه ناك اذإ رابغ غولبلا دعب هي رتعي الو

 قحلا يف قلعتي امو ةافولل ةدعلا يفو ثيراوملاو قادصلا يفو هتوبثو هتحص يف جرخت
 ىلع امأو قرف ال نيغلابلاك كلذ هبشأ امو ةرهاصملا دوجول همرحلا عوقو نم هب
 عوقو ناك اذإ انوكي ايهنأ هيف نيملسملا نم هريصبلاو ملعلا لهأ نم لوقي نم لوق
 غولبلا دح ىلا هيف امهرمأ يف فوقولا ىلع جيوزتلا لقعي نم دح يف يبصلاو هنوك

 ناكوأ هسفنب اهجوزت ءاوسو خسفلا غلب امل امهدحأوأ هاريغ نإو مت هامتأ نإف

 كلذ يف ايئاق نيوبألا مدعل ءايلوألا رئاس نم ناك نموأ هابأ اهيبأ نم اهب هل جوزتملا

 يف غولبلا لبق امهاضرو ايهسفنا يف امهاضر نوكلمي ال مهنال قرف الف اهماقم

 اهلجأ ءاضقنال ايأر ايهتومب مكحوأ اتام نإف اذه ىلعو ىضري سيل هلاثمأو اذه

 يف قادص الو ايهنيب ثا ريم الف اهغولب لبق نينئاكلا امهدقف وأ ايهتبيغ يف ىمسملا

 عوقو لبق هب ال يبصلا رارقاب الو اهلوقب هنوك حصي الو ءعىطولا حصي مل اذإ اهل هلام

 ىه تغلب ىتح ايقب هايحلا يف دوجولا يف امه نإو ايهيلع هببيغلا وأ دقفلا وأ توملا
 غلب نإف ىضرلا دعب اهل رايخ الو هل رايخلاف جيوزتلا تمتأو يبصلا غلبي نأ لبق

 دقعلا خسفنا اهب ىضري مل نإو ايبنيب حيحصلا ىلع ةحكانملا تتبث اهب ىضرو

 نأ لبق اهجرف ءعىطوو اهب لخد نوكي نأ الإ اهل ءعىش الو اهيلع هدع الو خستناو

 هيلعف اهل ارهق ةبلغلا هجو ىلع اهنم كلذ ىتأو اهربجف غلابلا تناكو اهرمأ كلمت
 . هتلقاع ىلع وهف ناث لوق ىلعو اهقادص هلام يف
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 هافولل هدع الف غولبلا لبق تام نإف & هيلع ءىش ال هنأ ثلاث لوق يفو

 نوك حصي ىتح اهل ءىش الو الك غلاب الو هيبص ىلع يبص نم هدع ال ذإ اهيلع

 ىلع هجح الف الإو هيف ءارآلا ضراعتل مكاحلا كلذ يف رظانلا نوكيف ءعىطولا

 ذإ اهغولب دعب اهابص يف ءعىطولا تعداو زاوخجلا حص ولو هتوم دعب هلام يف يبصلا
 ىلع غلابلا يهو ءعىطولا نوك ناك نإ كلذكو هدنع ام يردي الف تام دق

 يه غلبت مل امو غلب امل حاكنلا خسفأو غلبي نأ لبق نم تام اذإ هل اهنم هعواطملا

 نكت مل نإ ةقهارملا يف الإ هملعأ فالخ الب ءاوس ىلع هاركش الإو اهنم هعواطملاف
 لصألا ىلع اهنأ ليقو لوق ىلع اذه يف غلابلا هبشت اهنأف لقعلا هلئاز لاحلا يف

 هيلعف هغولب دعب اهب ىضرو هتيمملا يه ةغلابلا هذه تناك نإو غلب ىتح املاح نم

 اهب ىضرل هيح اهنأ ول هللاب نيميلا عم ثا ريملا هلو اهب لخدي مل وأ اهب لخد قادصلا

 رارقإ ىضرلا هاوعد نال هيلع قحلاو هل ءعىش الف نيميلا نع لكن نإف هجوز هل
 لوقلا نأل لوكنلا عم هل اميف لبقي مل ينإو هيلع اهل مكحلا يف رهملا باجيإ يضتقي
 رظنلا يف هعرفب ىعدتسملا جيوزتلا لصأ دوجول عرف اذه يف نيميلاف هنيمي عم هلوق

 . اعرش اهب ثاريملا لوصح ىلا اهب راشملا نيميلا نوكل قحلاب

 همزلتسملاك اهنال نوكي ال ايهيدحأ يف وأ اهيف داسفلاو اهنم مدعلا نوك عمو

 هنأو اهل ةيهاركلاب رقأ ول هنأ ىرت الأ . اعرفو الصأ نيرمألا دوجول عضوملا اذه يف

 امهنيب امزج جيوزتلا توبث لصأ قلعت نوكل اهنم ثا ريم هل ناك امل ىضري ال اهب

 لزانلا خسفلاب مودعملاك لزنت كلذ نم سكعلا ىلعو ايهنم غولبلا دعب ىضرلاب
 كلذ ناك ايك كلذ يف نيميلا هيلع هجحلا هل نمل هيلع ناك كلذكف ايهنم هبو هيلع

 ناك نإف اهب هنم جيوزتلا مامتإ ىلع هغولب دعب هتوم دنع اهغولب دعب اهيلع كلذك
 اذه نم عقي مل اهنم رهاظو غلابلا وأ هيبصلا هذه قلطو اءراب ناك دق يبصلا اذه

 ءىش نم اهب امل ةعقاولا تناك ايهمتأ نإف هغولب دعب جيوزتلا وه متي نأ الإ عىش

 اهلثمو قالطلاو نآ ربلا يتلاح يف ءعىطولاب ةدعلا اهيلعو عقي ملوأ عقو كلذ نم
 ةدعلا يف كلذك . قارفلا عاونأ نم ةدعلا يف يههاضام لاح ىلع سايقلا

 . هغولب دعب جيوزتلاو همتأ اذإ اذه ىلع قالطلل
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 اهيلع ةدع ال ليقو هللا يهمحر نسحلا يبأ خيشلا نع ديعسوبأ عفر

 جلوأ نم ىلع هدع الو هعبصأك هركذ نأل اهقالط متأو اهب ىضر ولو يبصلا ءىطول

 ديعس وبأ خيشلا هل اولاق ام ىلع غلاب الو هيبص يف غلابو يبص نم عبصأ اهجرفب

 يف نيرظنلا نيذه ىنعم دايق ىلعو ، حجنالاب هبشالاو حجرالا ناكو هللا همحر
 يف قادصلاو ثاريملاو درلا يف فالتخالا ىنعم عقي نأ ايهنم ىنعملاب هبشي هدعلا

 نم جيوزت يف اهلبق وأ اهيف اهنم غولبلا دعب يه وأ اهنم هدعلا يف تام نإ ىعجرلا
 لوقل هنم هدعلا يف وأ هل هجوز تناك ام ءاسنلا نم اهاياو هنيب عمجي نأ هل زوجي ال

 اذإو هيجوزلا ببس دوجو ءاقبب ةيعجرلا ةدعلا يف امزج ثراوتلا نوكل اهبجوي نم
 نم لوق ىلعو هافولل هدعلا يف عوجرلا اهيلعو هلك قادصلا اهلف ثاريملا اهل تبث
 ال نم لوق ىلع اهب ىضرلل قادصلا فصن الإ اهل سيلف هدع اهيلع بجوي ال

 الف هب ىضري مل نإو ائيش ربجلا ىلع غلابلا الو هيبصلل هغولب ع ىطولاب هيلع ىري
 توبث نوك هحص مدعل خسفلاب كلذل خاسفنالا ريغ قارف الو نآرب الو قالط
 صنب لوقلا ىضم دقو اهب هنم هل عاقيالاب كلذ عوقول ىضتقملا ساسالا

 ىلع غلابلاو هيبصلا هذهل يبصلا نم ءعىطولا لحم يفو قادصلا يف فالتخالا
 يف كلذ يف ملعت الو اهيلع سيل عضوملا اذه يف اهنأب هدعلا يفو { ناك ايهم ربجلا

 ام ميرحت يفو { هيلع ءعىطولاب اهداسف يف مث فالتخالا عقي ايناو { افالتخا كلذ
 نكي مل ناك نإو . ةيعايجلا باسنالاب هيرهصلا يناعملا تحت ىنعملاب لخدي
 نم هيتأي ام داسف يف ايأر عزانتلا نم تبث امل لب هيجوزل توبث ايهنيب خسفلل كلانه

 هيلع ءاسنلا نم هريغ ىلع همرحلا يف هب ىدعتي امو ، جيوزت ريغ ىلع جورفلا
 لوق ىلع اهناف ءعىش يف انزلا نم سيل حصألا ىلع اذه ناك نإو هب هريغ ىلعو

 يف ءعىطولاب هيلع دسفيو كلذك نوكي نأ هبشي ادساف هاريو اهجوزت زيجي ال نم
 اهاريو اهدسفي ال نم لوق ىلعو ءعىطولاب اهداسف نيملسملا نم ىأر نم لوق
 رجحي هيلع نم ىلع اهرجح يف ةمئاق فالتخالا ةدعاق ىلع نوكت اهنأكف هجوز

 نم حكني نأ هلزوجي ال نم قح نم غلابلا ناك هنأول امزج سانلا نم كلذب
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 جيوزتلا نال ادقع جيوزتلا سفنب ال ءعىطولاب عضوملا اذه يف نكل حكن ام ءاسنلا

 وه غلب نإ هنأ يف لوقلاو & ءعىش ال يف حيحصلا ىلع هقيقحلا يف راصف ىشالت
 تمأ يه نإف اهل رايخلا ىقبو هرايخ عطقنإ اهب ىضرو هيبصلا هذه غلبت نأ لبق

 يف نكي ملو حاكنلا خسفنا هب ىضرت مل نإو ناجوز ايهف اجوز هب تيضرو جيوزتلا
 مل نإ قادص هيلع اهل الو الك .{ اذإ هل اهيلع هدع الو قالط ىلا هرقتفم اهجورخ

 لبق لوخدلاب اذه ىلع قادصلا يف فالخ ىلع ناكو 3 ادبأ اهب لخد نكي

 هنأكو كلذ ىلع غولبلا دعب كلانه اهب ىضرلل كلذك هدعلا يفو ايهنم غولبلا

 نوكت له هرهاصملا همرح دوجو يف فالتخالا ىنعم عضوملا اذه يف عقي نأ هبشي
 تانب وأ اهينب تانبو اهتانب نم دعب يتأي امو اهتاهمأ ىلع ءعىطولاب هعقاو هقح يف

 هئابأ ىلع وأ جيوزتلاب هعجرلا دارأ نإ خسفلا دعب كلذل هيلع مرحت يه لب اهانب

 نم اهنيب ناك دق نكي مل نإ ، نيلوق ىلع هتانب ينبوأ هينب ينبوأ هئانبأ ىلعوأ
 نم جرخي هنكل غلبي ىتح يبص يبصلاو ، هغولب لبق هابص يف ناك ام الإ عايجلا
 يهتشي نم دح يف هترو ريصل هنم كلذ هوهش ىلع يتالا يفو قهارملا يف ديدشتلا

 ىلع اييس ال & كلذ يف ايهندوه نميف هيف جرخي الام ءارالا ضعب يف اعامج ءاسنلا

 يف نوكي نأ 3 هيبص وأ يبص نم قهارملا يف نيملسملا ءاهقف نم لوقي نم لوق
 يف كلذ ىلع جرخي كلذكو . ايهنم هيلع جيوزتلا توبث يف ىتح غلابلاك اذه
 لوالاو & قادصلاو هثراوملا يفو ، قارفلا بورض نم امهريغو قالطلاو ناربلا

 همزاللا همرحلاف هغولب دعب اهب لخد دق ناك نإف { رثكأ سانلا يف هب لمعلاو رهشأ
 نإ كلذكو . هب هيلع اهف بجاو قادصلاو { هلاح ال هعقاو ءعىطولاب هرهاصملل

 & هيف هب لوقي نم لوق ىلع هجرفب وأ هديب هسمل وأ اهجرف جلاو ىلا رظن ناك

 نوكت اهنا ايك هتاممو هايحم يف قالطلل ةدعلا يف لوقلاك ءعىطولاب ةدعلا يف لوقلاو

 كلذ دعب اقالط تكفنا مث هايحلا يف هيلع ايهنيب ييف هدقعلا تدقعنا اهنأ ول اهيف
 الو كلذ يف نكي مل نإف ، كلذ يف قرف ال { ءاوس داقعنالا رثأ ىلع لوخدلا
 هقاس امم نيملسملا نم ملعلا لهأ هيف فلتخا ام الإ اهيلع هل الو هيلع هل هنم ءعىش
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 ليقو اهيلع هل ليقف { اهقادص نم هنأ هيف هنم طرش ىلع هيبص ىمهو هتلكاف اهيلإ

 ىلع الو هيف:هل هيبصلا ىلع مرغ الف هسفنب هلامل فلتملاوه هنال ، كلذ هل سيل
 © هيف هكردي هناف اهيلا هعفد كلذ ىلعو ،} نماض هب هل نمض نوكت نأ الإ اهيبأ

 امأو { هيف اهل ليبس الو هل وهف هدي يف نم دي يف وأ اهدي يف قاب ناكام الإ الف الإو

 كلذ يف ملعن الو اهيلع اكرد هيف بيصي الف طرش ريغ ىلع كلذك هتلكأ ام

 نم عقي ام ماكحأ ىلع بابلألا ولوأ هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دقو . افالتخا

 هوجو نم ناك ام وأ قالطلا دعب هب تيضر نإ اهنأ الإ ايهنيب نطوملا اذه يف عئاقولا
 اهلو } هتباث جيوزتلا توبثل هدقعلا سفنل هلباقملا هيرهصلاف عضوملا اذه يف قارفلا

 هنوك نوكي نأ الإ هلك قادصلاف 0 لوخدلا عضوم يف الإ قادصلا فصن هيلع

 مل يتلاك هقح نم اهنال & قادصلا فصنف غولبلا دعب اهب لخدي ملو نايبص امو
 ءىش ال هنا لوقي نم لوق ىلع ءىشب سيل لوألا كلذ ذإ لاح لك يف اهب لخدي

 جورفلا نم هريغ يف الو هيف هيلع داسف ال هنأو هغولب لبق كلذ نم هاترأ امل هيلع

 حابملا ىضتقم ىلع هاتآ وأ احافس نيغلابلا نم هفلست نم ىلع كلذب مرحت يتلا

 غلاوبلا نم ىضم ام دايق ىلع هجرفب هرشاب ام همزلي نم يأر ىلع الإ ، احاكن
 . جيوزت ريغ وآ جيوزتب نايبصلاو

 هب هريغ يفو هريغ ىلعو كلذل هيلع كلذ داسفب لوقي نم لوق ىلع الو

 عصابو ىلباف سبلو ىعواف لكأ ام هيلع نإ لوقي نم لوق ىلعو اذه ىلع هنإف
 وأ يه تتام نإ ىعجرلا.يف ثاريملا ايهنيبو ، هيلع قحلا نم لكلا نوكي ىضفأف

 اهيلع ىريو اهدسفي ال نم لوق ىلع امهنيب جيوزتلا تابثا ىلع ايهغولب دعب وه
 كلذ ىلع جيوزتلا يناعمل توبثل ، هغولب لبق اهيلع هنم عقاولا ءعىطولاب ةدعلا

 ةدعلا نم عجرتاهنكل غلب ام دعب اهب لخد نكي مل نإو ، غولبلا دعب ىضرلاب
 ةدعلاو ثاريملا يف امزج همرحلا عم كلذك رمألا سيلو هافولل هدعلا ىلا ىعجرلل

 ال هنأ لوقي نم لوق ىلع الو علخلاو نآ ربلاو ثالثلا عضوم يف الو لاح ىلع
 لوق ىلع مث . ىعجرلا ادع اييف عىطولل ةدعلاو ايهنيب ثاريم ال هنإف اهيلع هدع
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 دعب ناك امهنيب نوكلا يف هنوكل ءىطولاب اهنوك توبث عضوم يف اهنأ ايك اهب لوقي نم
 كلذ ناك رارضلا ليبس ىلع نوكي نأ الإ كلانه كلذ ىلع كلذك نوكي هغولب

 نم يأر لع ةدعلا يضقنت مل ام قادصلا يفو ثاريملا يفو ةدعلا يف فلتخي هنإف

 . اهاري ال نم يأر ىلع اهيف تناك ول نأ اهرادقمو اهار

 تبث اذإو جوزت نأ الإ ، انامز ضرملا هب لاط ولو هضرم يف ناك نم ليقو
 كلذ ىلا رظن نم ىلع هافولل هدعل اهيلعو هلايكب قادصلا اهلف هثرت نأ حصو اهف

 ام ىلع هدعلا يف نوكيو هلك قادصلا اهلو اهف ثاريم ال ليقو رارضلا عضوم يف

 ٠ قالطلل ةدعلاو قادصلاو ثاريملا اهل لبقو ةقلطملا ةدع لبق نم هيلع تناك

 نم لوق ىلع كلذكو . معن كلانه اهيلع كلذ يف هدعلاب لوقي نم لوق ىلع

 متأو هغولب دعب اهب ىضرولو يبصلا نم ءىطولاب اهيلع ةدع ال هنأب اهيف لوقي
 جرخي عبار لوق ىلعو . قادصلاو ثاريملاو هدعلا يف جرخي اهل قالطلاو جيوزتلا

 ةدع الو قادصلاو ثا ريملا اهل هنأب اهدوجول مدعلاب ةدعلا يف لئاقلا اذه لوق ىلع

 فصن ليقو { اهل ثاريم الو اهيلع ةدع الو الماك قادصلا اهل ليقو { اهيلع
 ي اهب لخدي مل يتلاك اهب هلوخد ىلا ةفاضالاب تناك مكحلا يف يه نإ قادصلا

 اهيلع ةدع الو اهل ثاريم الو كلذ هنم حيحص يأر نع رظن نم لوق ىلع هقح

 ملو هيلع اهسفن تسبحنإ اهنأ اهيف ىنعملاب جرخي يأرلا اذه ىلع عباس لوق يو
 اهلو هتثرو اهلثم { ةدع يضقنت نأ لبق هضرم يف غلابلا اذه تام ىتح جوزتت

 نم اذه ىلع هضرم يف يه تتام نإف 0 ةقلطملا ةدع اهيلعو قادصلا فصن
 { هلك ليقو قادصلا رطش هيلعو هل ثاريم ال ليقو اهقادص هيلعو اهثرو رارضلا
 لهأل اذه لالخ نم جرخيو اهيلع هدع الام عضوم يف اثراوتي ال نأ بحال ينإو
 اهيلع اهاري الو اهب لوقي ال نم لوق ىلع اهيف فالتخالا لحم يف كلذك هنأب رظنلا
 اهيف تناك ام اهبجوي لوق ىلع ىوقأ هثراوملا يف فالتخالا نوك نوكي نأو
 يف ايهنوك ناكو اتبث ام اذإ هرداضملا ليبس ىلع نآ ربلاو علخلا لحم يف كلذكو
 اثراوتي ايها ىلع اذه يف فلتخي ناك نإو ايه.دحأ نموأ ايهنم كلذ ىلع ضرملا
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 وأ اتام نإ اعيمج نيهجولاب ايهيف يأرلاب فالتخالا ليبس ىلع ليق دقو .3 الوأ

 لوق نم ثلاث لوق ىلعو هيف كلذ توبث ىلع غولبلا دعب ضرملا يف امهدحأ

 نم هسفن همزلأ ام هيلعف هضيرملا يه هنوك موي تناك نإ اهنأ اذه يف نيملسملا

 هنأك جرخي هنم هل اهنارب نأل كلذ اهضرم يف تتام نإ اهقادص نم أربي الو نآ ربلا

 يف جرخي نأ هبشي هنأكف اذه ىلعو اهزاوج حصي ال ضيرملا هيطعو هيطعلا جرح

 ثاريملا هل ليقو فصنلا وأ لكلا هنا يف فالتخالا نم ىضم دق ام قادصلا

 الف اذه ىلعو حيحص تباث علخ وهف سماخ لوق ىلعو . قادصلا هيلعو

 توبثو اهثاريم يف جرخ كلذ اهضرم يفوه تام نإف { هل ثاريم الو هيلع قادص

 ةثالثو ثاريملا يف نيلوق ىلع فالتخالا ىنعم اهيلع هافولل ةدعلا موزلو قادصلا

 فصنلا هنأ كلذك قادصلا يفو { اهيلع ةدع ال وأ نآ ربللو ةافولل اهنأ . ةدعلا يف

 نيع كلذف اهيلإ هنم ةءاسإ نع هضرم يف ايهنوك ناك ناو ءامل ءىش ال وأ لكلا وأ

 . اهنع ثاريملا ةلازال ببسلا لاوز هدارم ناك اذإ اييس ال رارضلا

 جورخلا تبلط يتلا يه نكت نإو فالتخالا ىنعم نع جراخ ريغ هنكلو

 ةدعلاو اهل عىش الف كلذك اهجورخ عقو كلذ ىلعو اهيلإ هنم ةءاسإ ريغ نم هنم

 {. ال قادص الو } اهثرو هضرم يف يه تتام نإف اهب لوقي نم يأر ىلع نارلل

 توبثو ايهنيب علخلا عوقوب لوقي نم لوقل فالتخالا يناعم نم جراخ ريغ هنكلو

 امهنوك ناك فالتخالا يف ءاوسو اهيلع هدع ال هنأ لوقي نم لوقو . ايهنم نآ ربلا
 هيبصلل غلابلا نم اناكوأ هغولب لبق ناكمالا ءعىطو ريغ ىلع ناك اذإ ايهغولب دعب

 وأ يبصلا متأو كلذ هضرم يف غلابلا تام اذإ هغلابلل يبصلا نموأ كلذ ىلع

 هلقع حصو ملحلا غلب ام دعب جيوزتلاو نآ ربلا وأ علخلا كلذ ايهنم يقابلا ةيبصلا

 نوكيو غلب ولو لصألا ىلع ىقبي هنإف غلبت نأ لبق امهدحأ وأ نج وه نإو ملسو

 ايف غلابلا نم برقي هنأ الإ هتقافإ ىلا كلذو هغولب ىلا اذه نكل اذه يف يبصلاك

 اهب هغولب دعب ناك ايهم ءىطولاب ةرهاصملا يف ةتباثلا همرحلا نوك ىنعم يف يل عقي
 يناعم هقحلت نأ نم هل دربت ىلع كلذك هنأب هيلع عطقأ نأ ريغ نم هبشألا ىلع
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 باطخلا طوقس يف هنوكو هنع ريبعتلا لاوزل يبصلاب هل اهيبشت هيف فالتخالا
 هردقلا دوجول همزلتسملا فيلاكتلا قاشمل لمحملا لقعلا هدقفل اعامجإ ةميهبلاك

 . اهيلع

 امأو ، هل هيلو جيوزت يف فالتخالا حصو هسفنب هجيوزت اوزيجي مل كلذكو
 نم قافأ ىتمو هيلع ام ىلع نوكي هغلوب لبقو هل هلقع هليازم لبق هعوقولف اذه

 هل هنم لقع نع هاضمأ اهيلع اك هيلع كلذ تبث كلذ متأو هيلإ هلقع ةدرل هنونج

 الو قالط الو زياج حيحص تباث جيوزتلاف جيوزتلا متأو همتي مل نإو ٤ هابص يف
 نايذهلا ليبس ىلع ناك ايب ةماقالا دعب هيلع راهظ الو ءاليإ الو نآرب الو علخ
 لبق ناك امل غولبلا دعب يبصلا ىلع سيل كلذك كلذ نأ ايك ، هاتأ نونجلا لاح

 اهمامتإ ىلا رظني ال يه كلذك . غلب امدعب هنم لقع نع همتي مل نا غلبي نأ

 امهدحأ ىلإ الو اهتقافأ وأ اهغولب لبق ايهنيب ةطيرشلا ىلع نئاكلا نا ربلاو جيوزتلا
 يف حصي الو هيبصلا ىنعم يف اهنأل اهل اهلقع هليازمو اهنونج لاح كلذ ههبشأ امو
 ايهبيدحأوأ امه نإو . كلذل لقاع غلاب نم الإ هدوجو نوكي نأ حيحصلا رظنلا

 هدوجو نوك طانملا تام وأ خسف جيوزنتلل هنم ءىش وأ كلذ عوقو لبق لقع نع

 ىلع خسفناف هلك كلذ لحيأ غلبي وأ قيفي نأ لبق هلقع دوجول هغولب يف هل همامتاب
 ايهيدحال هيف رايخلا توبث ىلا بهذيو ايهحاكن ةحابإ ىري نم يأر ةدعاق دايق

 لوقن هب نحنو تغلب اذإ كلتو تررق اذإ هذه همألاو . ةميتيلاك ايهغولب دعب
 نإ ملعأ الو هبهذم نم هنع انفرع ام ىلع يدنكلا دمحا نب ديعس خيشلا كلذكو

 صوصنملا يف نيمدقتملا رثكأل هنأو هللا همحر هريغ لوقي ايب هيف لوقي اننامزب ادحأ
 . نيملسملا راثا يف ةركذت

 رايخلا ىفني نيلئاقلا لوقو هللا همحر يمدكلا ديعس يبأ خيشلا رايتخا وهو

 روهظ ةدشل ءافخ هتي ؤررابتعالا نيعب نيرظانلل نيبي داكي ال اهوبأ اهجوز يتلل
 ادهاش اناهرب هميتيلل رايخلا نأ مهلوقب ىفكو اهل رايخلا ىأر نم هلولحم ناهرب رون
 ذإ . قرفلا بجوأ نم ىلع ةجحلاب ايل رايخلا لعجو ايهنيب اذه يف ىواس نمل
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 دصو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل مهيلع كئلوأل مهسفنا نم مهتجح تناك

 لاحلا يف هتوبثو اهل جيوزتلا زاوج توبث يف همدعل ءايلوألا نم اهيبأ ريغ نأل ديهش

 نيزوجملا نيقيرفلا نم قافتا ىلع هماقم كلذ يف مئاق همدعل هنأل اهيبأ لثم اهيلع

 . عامجا ىلعو غولبلا دعبو اعيمج تايبصلا جيوزنتل

 يلاولاو ، قرف نم امهنيب رايخلا يف قرف ءعىش يالف كلذك كلذ ناك اذإو

 كلسم يف هنوكل هيرمأ فلتخم لوقل هنا هدحاو جيوزتلل هدقعلا يف هحابالاو يلولاك

 انوكي نأ الإ رابتعالا نم حيحصلا اذهل ميقتسي ال ذإ ادج كلذل فيعض صقانتلا

 ىنعم الو امهل رايخ ال نوكي نأ امإو رايخلا ايل نوكي نإ امأف { ءاوس ىلع كلذ يف

 نيب هيف قرف الو حصأ رايخلاو الصأ ايهنم يواستلا نوك عم الضف امهنيب قيرفتلل
 هيلع لومعملا وه ايهنيب كلذ يف قرفلا ناك نإو ، حصي ادبأ بأ اهل يتلاو هيمتيلا

 ىتح هب لمعلا يف قافتالا هبشي ام ىنعمب نيرخأتملا يف هب لومعملاو نيرخآلا يف
 رئاصبلا لهأ سرادنال ضيغو سردناف نيملسملا راثآ يف لبق نم دهاشلا ىفخ

 ىلع ايبرف كلذ عمو { لماع هب لمعوأ لئاق هلاق نإ برغتسملاك راصو سمظطناف

 بسنو كلذ يف صخ زتملاب كلذ ىلع ىمسو ردوب ريكنلابو ركتأ بجعتلا هجو
 امو . عسي ام هجو ىلع ةرورض اهيلإ ةجاحلا لحم ريغ يف صخرلاب ذخالا ىلا

 ىلع قحلا هيورو ةقيرطلا حضاو نع ىمع باجح وأ ىوه الإ يرمعل كلذ
 رظنلا لهأل جلبالا ءعىلألتملا هرونو حضاو جهبالا حداصلا جهنملاف الإو ةقيقحلا

 ىلع كئلوأ نمل انأو الإ ىدهأ هار نمل هب لمعلاو ىوقأ ايل رايخلا توبث نأب حيال

 ء ىطخن الف هب لمعن الو هارن ال قرفلاو ىرن اذه انك ناو انكل راتخي رايخلل كلذ

 الو نيدلاب يأرلا يف كلذ زوجي الو ىأر عضوم هنال هاروأ هب لمع نم نيدلا يف

 وأ لمعلا همزل وأ يأرلا نم ءعىشب لمعلا وأ لوقلا دارأ نم لك ىلع نال يأرلاب

 وأ هسفنل هريغ يف وأ هلاموأ هسفن يف هريغلوأ ايف هسفن يف كلذ نم ءىشب لوقلا

 كلت يف غرفتسي نأ هلام يف وأ هيف هيلع وأ هل سانلا نم هريغ وأ ريغلا كلذ سفنل
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 رمؤي يأرلا يفو داهتجالا يف كلذب هنأو الأ اهنم هدهج باوصلا جارختسال هلزانلا

 ام ذخأيل هبلق هيف يتفتسيلف ءعىش يف ىتف نإو هيلع ردقب ادهج هيف اولأي ال ناب
 ءىش يف ىنغتسا نإ كلذكو . هردص يف كلانه هركني ام عديو هب حصأ ول فرعي

 نيدلا وأ يأرلا نم كلذ ناك فيك قحلا نم هيلإ ىده يذلاب كلذ يف تفيلف

 هوجو يأرلا نم هيف ناك امو يأرلا نم الو يأرلا يف هاري ال ام لوقي نأ هيلع سيلو

 دلق نإف هسفنل ارظان هيف رخآلا نوكيل اهب ربخيلف اهباوص قحلا يف لمتحيو اهملعي
 كلذ يف ام هل رتخيلف راجفلاو راربالا نم لاحلا يف كلذل لهأ وه نم رايتخالا

 اقح مالسالا يف لكل نإف يأرلا لهأ نم هيأر ىأر نم يأروأ هيأر نم راتخي هسفنل

 . ناك ام فيك هيدهي نأ هنيد يف لئاسلاب هيلبلا لوزنو هيلا ةجاحلا لحم يف هيلعو

 عم هيلع نأ ايك هييحجي امل هلالضلا نم هوعدي نأ هردقلا دنع هيلع نأ ىرت الأ

 ءايضلا عم هل هردقلا دوجول هيلع ناك ايكو هيجنيو هكلهلا نم هذقني نأ هعاطتسالا

 هل ايك مزاللا عضوم ريغ يف عساولا يف كلذ هلو هيقسيو همعطي نأ هبغسملا ةدشو

 اييف هلو لقع هجح وأ عامجا وأ هنس وأ باتك هعنمي مل ام زئاجلا نم اذه يف كلذ يف

 هنأ ىلع كرت ءاش نإو لعف ءاش نإ رايتخالا هيف لقنلا ىلا مزاللا نع جرخ

 كرت نإ هكرتي الو هلل هيلع نوكيف ايهنم لضفألا يف ايهيف رظانلا نوكي نأ يغبني

 نم ناك امو ، لفن الو ضرف يف هللا ريغ لعف نإ هب دصقي الو لضفلا نع هبغر
 زوجي ال لهأ هلف ميلعتلا ليبس ىلع همكحلا ءاقلاو ملعتلاو هقفتلا هجو ىلع كلذ

 لخبلا هل زوجي ال ايك هلهأ ريغ ىلا هل لذبلا هعسي ال هنال مهريغ ىلا هب زواجي نأ

 لك يف دصقي نأ باوصللو دهتجي نا نيدلاو يأرلا يف لك ىلعو هلهأ ىلع هل
 لدعأ يأرلا نم هرصبأ ام لدعب لمعيو اهيف دري نأ دارأ وأ اهب هيلبلا تلزن هعقاو

 لوقلا يف هريغ يأرلا يف هفلاخول نسحأو يأرلا يف هاري ام نسحأب ذخأي نأ هلو

 ليبس الو نيلئاقلا عسو ايك نيلماعلا كلذ عسيو يأرلا عضوم يف يأرلاب لمعلاو
 كلذ نال اضيأ ةءاربلا الو كلذ لجأ نم الك اضعب مهضعب هيالو كرت ىلإ مهف

 يف يأرلا زوجي ال ايك يأرلا يف نيدلا زوجي الو يأرلا يف ىنعم اذهو نيدلا يف ىنعم
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 يف ضهني لوق يأرلا اذه ىلع اننوكل سيلو ادبأ اذه يف زوجي فالخ الب نيدلا

 الو هرثع الو دصارل نمكم الو دساحل نعطم الو الك دناعمل انيلع ةجحلاب لدعلا

 ءادعصلا سفنتو افسآ هسفن عجنولو لخدم الو لخد الو رانش الو هميال الو راع
 ىوسلا ىلع يأرلا يف انال اددب عطقتو ادمك تامو اددم عبتتلا تحت ىوثو اهفلت
 انقح يف قحلا وهل هناو اباوص ىدهأو اباوج ىوقأ انيأر دقو اييس ال ىوقلا لوقلاو
 حيحصلا ىلع حصي ىتح هيلا عجرملا يف هيلع انأو انعم لدعلا يف لدعألاو
 ددجتي اليزج كلذ ىلع هلل دمحلاو اليبس ىدهأو اليق موقأ هنم هريغ نأ حضتيو

 أطخ لوقب مهنم دحاو لك قلعتي نأ سانلل زوجي ال باوجلا يف هلوقو اليصأو هركب
 اهجو الو فالتخا كلذ يف ملعن الو فلس نم راثآ فلخ نمل هيلع قدصي ضحم

 نأل لاب لك حيحص يف لاحملا وه لب الك القن الو القع هلاقام راوج ىلع لدي

 ليبس نم ادبأ هزيوبت ىلا سيلو عطاق هداسفب لقعلا ليلدو عنام كلذ نم عرشلا

 نم هجورخل لدعلا يف جرخيف © لاح ىلع رظنلا يف لطابلا نم جراخ ريغ هنال
 نم ءىشب ءىش يف قلعتلا زوبي ال هنا قحلا يف تباثلا قدصلا لوقلاو لطبلا

 لطابلاب هقيقحلا ىلع قحلا الو قحلا موقي ال لطابلا نأل قحلا هب دارأ ولو لطابلا
 ناعمتجي ال رخآلا بهذ اذه ءاج اذإ نايوتسي ال دبألا ىلع نايفانتم نادض ايهنال

 ذإ هطقس نايبو ةطلغ ىلع اليلد دهشتسإ ايهب نيتللا ةياورلا كلتو ةيآلاب ىفكو
 هللا قدص « هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا ىلاعتو لج هلوقل جتحي

 اورظناف الإ كوتفاو كوتفا نإو هصباو اي كبلق تفتسإ هصباول ةلي هلوقو ميظعلا

 اهنع غيزلاب هلوق ىلع نايضقي امه له اهيناعم اوربدتو ايهيف بابلألا يلوأاي
 ذخألاو هباوج .يف هلوقل اهلبق هرثأ ىلع هصن اييفو اذه يف ايل ىنعملا يف ةضقانملو

 حيرص يف هرعشملا هلالدلا نوكل ىلب ةجحلا وه ءايلعلا زمر روهمجلا هيلع يذلاب

 نيلصالا نيذه نم دحاو لك ذإ كلذب هيلع اذه يف هداهشلاب ةمئاق ايهنم ىنعملا

 بلقلا هرضحل هعلاطملاب رمألا توبث دوجول هسفن يف يعدتسي هنأك دارفنالا ىلع

 نم ءعىشوأ هنسلا ليوأت يف اعايس ءارآلا نم هيلع دري ام لك يف ركفلا ءافصب
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 يف كلذ ريغ ءايشألا نم ءىش وأ يهنلاو رمألا نم ناك فيك ناك اييفو ، ركذلا
 يف اموسرم رظنلاب يأرلا نم هاري ام ةباثمبو يأرلا نم هاري ام هباثمبو يأرلاو نيدلا
 ليلدو هاوحفو باطخلا نحل نم هناكو عمتسي وأ ىري ام نسحأ عبتيف ى ريل رثألا

 نيدلا يف داتسالا نع ىهنلا دوجو هدياف دارفنالا ىلع ايهنم لك نم دافتسي هانعم

 هاكح ام ىلع ال ايل قحلا ليوأت ليبس ىلع نيملسملا ءاهقف نم دحأل اديلقت

 نوك عم كلانه تناك امل كلذك رمألا ناك ول ذإ هايعب هنظ ام دايق ىلع الو هايسو

 بلقلل ةعجارملا ةدئاف .روهشملا يف هب ةجحلا مايقوروهمجلا نم هل ايتفلا
 هدوجوب هجحلا ةباصال هدورو دنع ءارالا نم هريغ عايتسال الو هيف هل ءانغتسالاب
 هنم هريغ نإ حيحص يأر نع ىأرولو هاهنيو هرمأي اييف هل دايقنالا هيلع ناكلو

 ناكو اذكه اذ ناك اذإو لضفأو هانعم يف نسحأو لمكأو هناهرب يف حصأو لدعأ

 حيحصو باتكلا مكح يف كلذك كلذ ناك ايك انيد هريغ ىلا زوابي نأزوحجيال

 هزاجأ ازيوجت نوك ناكمإ هلاحتسال امزج اهعم رظنلا مكح عطقني عامجالاو هنسلا

 ين ايرجي نأ نع ايهب لحي هناكف اهل هقفاوملا ليبس الإ ليبس ال ذإ اهل فالخب نوك
 اذإو هاوعدب هآر يذلا صوصخلا نطاب ىلا مومعلا رهاظ امهدريو ايهمومع قلطم
 ريغل ديلقتلا ةحابإ نم عنملا ىلع عيمجلا عامجا ةدقع لجي هناكف هل اذه تبث

 نيملاعلا بر هللا نع نيبتسملا باتكلا مكح نم تباثلاو نيلسرملاو قحلا يف نييبنلا
 دوجول هتلزنمب لزن نم وأ هصباو قح يف ةلي يبنلا لوق نم عيمجلا ركذ ريصيو
 اثبعو هل لصاح ال ًاوغل كلذك ىتفأ نأ اتفي هيف اييف هبلقل ءاتفتسالا ىلع هل هردقلا
 . هيف ةدئاف ال

 هلخ لك نم درجملا هنال كلذ نم يبنلا ىشاحو كلذك كلذ سيل نكلو

 ةينارون ددمو هيهالإ هوكشم راونأ نم دمتسم همالكو هنيزت هلح لك هيلع هنيشت
 عيفر جرادملا ميلس جراخملا بيجع حلاوملا ميق . ىتمأ الواجوع اهيف ىرت ال

 الإ وه نإ ىوهلا نع قلطنيامو ىرش نيرفاكلا ىلعو ىرأ نينمؤملل جراعملا
 قافولاو فالخلا لهأ نم قافنالا باطحلا اذه ىلع ىرج هنأكو : ىحوي يحو
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 فلألا نوكي لب عمجلاو دحاولا همومع يف قرغتسملا هنأو الإ هنع تباثو هنم هنا

 . كلذ يتفملا قح يف اذه يف دحاولاك

 قاطنم حيصفل هبر ىلا هكولس يف هقدص هاعارمو هقح يف فلالاك دحاولاو

 لقعلا نيهاربل لئالدو عمجلا ىلع صن دق ذإ ةياورلا ىنعم حيرصو ةيال ١ ىوحف

 يف لدعالا عبتي نأ هيلع نإك عطقلا ىلع باوصلاب اذهل هدهاشم لقنلا حيحصو

 قحملاو نيدلا يف فالتخالا نم دحاو يف كلذو قحلا يف نسحلاب ذخأيو قحلا

 وأ يأرب هنم كلذ ناك لطابلا نم هريغ ىلا هنع ضرعأ نم لطبملاو هعبتإ نم

 الو ءاوس هلكف قرافملا فلاخملا ناك وأ قفاوملا دحاولا ناك رثكأ وأ دحاو نم نيدب

 عابتا الإ زوجي الو جلو ثيحو جرخ نيأ نم لطاب لطابلاو قح قحلا نال قرف
 عقاومل لمتجلملا وأ يأرلا لهأ هيف فلتخملا ىارملا يف كلذكو هعس وأ قيض يف قحلا

 ىلع لمعيو ىري الام عديل ىري نأ هيلع رظنلا لهأ نموه نمل رظنلا ماهس
 نم ناك فيك هيأر ين ءارألا نم لدعألا وه يأرلا يف لدعلا نأل ىري ام باوص

 رظن نع هار اذا هيلع اذإ هيلع نوكي نأ هيلعو هلبق نم دحأ هلقي ملوأ هلاق ناك نيأ

 سانل ١ نم ه اوق الو دعاسم هيف هل نكي ل ولو لذك حيجر رصب نع هنياعو حيحص

 ىمعلا ليبس ىلع هاري الام ىلإ هلزواجملا زيجتسي نأ هلزوبي الو دضاعم هيلع
 فلأ ةثام هاتفأ وأ كلذ لاق ولو ىوهت ام ىلع سفنلا هحاسمو ىوهلا دئاقل عابتالاو

 يلع نب ىسومو هديبع يبأو ديز نب رباجو سابع نبا لاثمأ نم نوديزي وأ ماع

 ةرهش يف اوناك ولو ، نيملسملا ءاهقف نم مهريغو ديعس يباو بوبحم نب دمحو
 ىلع يأرلا يف هفلاخولو هيلإ هيأر نع عجري نأ هل ناك امل هللا ايهمحر رمعو ركب يبأ

 نم هيلع ناك 1 اكرات هيل ا ليميف حص ا هوأر اك هاري ىتح ضرأل ١ يف نم عيمج هلوق

 نأ هل زاج هعم لدعلا يف هلدع ىأر نإو امه فينعت الو يضاملا يف هسفنل هيطخت ريغ

 نأ لكل نال ىرخأ رخآ ىلعو هرم اذه ىلع هلل لمعي نأ هلو ءاش اباب لمعي

 لمعي نأ هيلعو ىريو عمتسي ناك اذإ كلذ مزاللا عضوم يف هيلعو ىريو عمتسي
 كلذ نم جرخ امو كلذ ريغ ال هللا دنع هل هجحلا يف موقأو قحلا ىلا برقأ هاري امب
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 مكحلا ىنعم قحلا يف بجوي الف عرولا تاماقم يف ةداهز ىلا مكحلا نع ازراب

 ءاش نإ هريخلا هل لب عفرأ اهيف نوكلا ىلا ةردابملا نأ يف فالخ ال ناك نإو اضرف

 نم نمالاو نكملا دنع نيرمألا لضفأل رايتخالاو عروت هيف ءاش ناو عسوت مكحلاب
 نأشو نيحلاصلا نم ديرم فراع لك بأو كلذ نم لضفأ وه ام توف وأ هسوسولا

 لاوقألا نسحأ رايتخإ الولف هلوق رخا نسحأ امو نيلضافلا نم نسحم ديحم لك

 صقنو عرش امل فالخ نكلو كلذك هنال مالسلا هيلع لوسرلا كلذ لاق امل هجح

 كسفنب ىفك هل لاقي كلذ دنعو هنم هتجح تناكف عضو هلبق ال ضحدو عدص امل

 . اديهش اذه يف كيلع مويلا

 هريغ ال قحلا ليوأت ىلع حيحصلا نم بولطملا لوصح ىلع هلل دمحلاو

 ردق نم ىلع ناكو باوصلا يف قافتالا ىلع جرخي اذكه اذه يف رمألا ناك اذإو

 لوقلاب هيلبلا لوزن دنع اصوصخ ركنأ ام عديو رصبأ ام ذخأيل رظني نأ يأرلا يف

 نوكلا هيف رايتخالا ىلع لخادلا مزلي اميف ايهنم هدارأ امل لايعتسالا ةدارإو لمعلاو

 هيأر نم نسحتساو ىأر يذلا نسحألا نوكي هنأب ههبش مث نكت مل لدعالا ىلع

 سيل ذإ ءايلعلا ةماع هضراعو ءاهقفلا لح هفلاخ ولو يأرلا لهأ نم هريغ ىأر وأ

 عضوم يف لمعلل الو لوقلل يأرلا يف رظنلا عطقل ابجوم روهمجلا لوق دوجو
 نم لوق فعضو هتحصل ايضتقم الو الك هموزل لحم يف هل اطقسم الو هتحابا

 لوق نوكي نأ زوجيف نكميو لمتحي دق ذإ هنامز دعب الو هناوأ يف ايأر هضراع

 عمجلاو رثكالا لوقو رهشالا نم حجنأو حصأو حجرأو حصفأو رونأو رهبأ دحاولا

 هيلا لاييو عمتسيف ناك ثيح قحلا ىلا لب رظني روهمجلا ىلا اذه يف سيلو ربكالا
 هلكف روهمجلا وأ دحاولا ناك فيك لدعالاب لدعلا يف لمعلا هقح يف قحلاو عبتيف

 نم ىلا ةفاضالاب لدعلا يف لدعالا مكح اذه نم سكعلا ىلع ناك هنأو ءاوس
 فالتخالا زاج ام كلذ الول هملعب صوصخغ اذه يف الك نإف لدع نيعب كلذ ىأر
 ديلقت مزاوللا يف رظنلا لامها ليبس ىلع كلذ يتأي نأ هل نكي مل اذهلو ادبا يأرلاب
 نيملسملا نم ملحلاو ةداهزلاو ملعلا يف ناك ام فيك لئاق ىلع الاكت الو لضافل
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 الإ يفخ نطاب ريغ يلج رهاظ ءىش اذهو نيلسرملاو ءايبنالا ةفيلخ مه نيذلا
 هلو لدتسي هبو ريصبلا عبتي نأ ىمعألا ىلعو هريصبلا ىمعأ هريح يذ ىلع

 هعسي ال ييف دحاولاو ريثك الو ليلق يف هنم لطابلا لبقي نأ هل زوجي الو ريشتسي
 اذإ هدابعلا قيرط نم هجحلا هب موقت ام عيمج يف هيلعو هل هجح هملع دعب هلهج

 هلهج عسي اييف نيملسملا نيب كلذ يف فالتخالاو هب دارملاو كلذ ىنعم فرع

 لعاف نم هب ىساتي نأ الو لئاق نم قحلا ريغ لبقي نأ هعسي الف لاح لك ىلعو
 يفنو لضف رمد لمع لطابلا نم قحلا يف هل جرح ال ايبو لبقف كلذ لعف وه نإف
 دارأو قحلا هنأ نظ ول لاؤسلاب هنونيدلا هيلع نيدي وأ ىأرب كلذ ناك لح هكلهلا

 ليبس ىلع الدع هوجري ايب الهج نوكي نأ الإ هل ردغ الف هللا ىلا برقتلا هب
 هلمج ىفوأ هيف اذه ىلإ ىده نإ هنيعب كلذك هيف همزلي امل ءادالاو هبوتلاب هنونيدلا

 هيف همزلي ايع لاؤسلا دقتعا اذإ ملاس هنأب هيف لاقي هنإف ، هيلمح يف هيلع يتاي ام
 . ملع أ هللاو

 نم قلعتي ام ماكحأ يفو اذه يفو اذه يف روصلا هذه لاثمأ ىلع لوقلاو

 كلذ يف ىضم اميفو عستم هيف يبصلاو غلابلا نم تايبصلا جيوزتب ماكحالا
 اداصرأ لئاصلا اذه تالثلثو ادانع لئاقلا اذه تاغبغب نع عنقم بابلألا يلوأل

 دق امل يطاعتملا دشار نب دمحم سومغلا كلذ ادانز تالداجملا راوال حداقلا وأ

 تابل لوانت نع هعارذ قاض دق امو لوصألا نم هيلا لوصولا نع هعاب رصق

 هردق زواجتي الئل هرمأ فرعتي نأ هريغبو هب ىلوألا ناك دقو لوضفلا نم هترمث

 لاق ثيح لئاقلا قدص دقلو حاضفالا ناسل حاصفالاب هيلع يدان لك يف يدانيف

 هلاقملا هذه ىرأ ىننأكو هناسل ىلع هللا هحصفي نأ كشوي هناوأ لبق سيارت نم

 نم تيدهأ دق ال ةأفاكملا هجو ىلع الإ . نوكت نأ داكت ال هلاقملا تايلكلاو

 هصلاخ نم كنامز يف هدعت كنا ايبر يذلا كلذل ىنم تبلط يذلا حصنلا

 يف نامزلا اذه داسفب نآلا تراص اهنكل هحيلم هنسح .هيده ةحيصنلاو كتاوخأ

 ةلقل معن & هميخسلا ثروت هميخو اهنا اهيف ليق ايك هللا ءاش ام الإ رثكالا قح
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 نكف حيانملا لضفأ نم اهنا حئاصنلا ىلا هللا رونب نيرظانلا ةميلسلا بابلالا لهأ

 نم هذه كمايا نإف كنأشب الغتشم كنامز لهاب افراع كناسلل اظفاح يخأ اي

 تومت نأ ىلا توفلاب ىضرلاو تويبلا موزلو توكسلا نامز هيف ليق يذلا نامزلا

 . جرف قيضلا ناكم لعجيو جيرملا هللا حتفي وأ معن

 نال اضرعم اذه يف هيلع درلا نع رفأ تدك دق يناو يجرفنت مرأ اي يدتشا

 نيفكوتملاو ملحلا لهأ تايسب ابذك نيمسوتملاو ملعلاب نيمستملا ءالؤه تاطولخللا
 ينكل ىصقتستف ةدايز الو ىصحتقف ةليلق ريغ مكحلل سانلا يف لهجلا ىلع

 كيلع رورسلا لوخد تببحأو كيلإ كلذب ءافجلا بالجتسا كلانه تهرك

 ردقلا اذه جاجتحالاو حيضوتلا نم ةساركلا هذه يف جاجللا دعب كل تبتكف

 . هلدعو هلوطو هلوخدو هلضفو همركو هنمي رسيو هل هب هللا نم ايك ردقملا

 لكشا ام لدع سمتلاو هلضفأ مزتلاو هلذ رارذو هلدع ذخو هيف رظناف

 ال نيذلا نيفئاخلا نم عرولا بابرأ ملعلا لهأ هرظانمو نيملسملا راثآ نم كيلع

 مه كئلوأو هثلا مهاده نيذلا كئلوأ نوملعي الام نولوقي الو نوفرعي ام نومتكي

 بهذم لك ايندلا بح مهب بهذ نيذلا هانجلا هايعلا ءالؤهو كايأو بابلالا ىلوأ

 ىلا اوأجلي ملو ىدتهي مهب فيكف ملعلا رونب نوئيضتسي ال حير لك عم نوليمي

 نم ارهاظ نوملعي ضرألا يف نم رش بولقلا ىمع ىدتقي مهب فيكف قيثو نكر
 ترصبأ ام الإ مهلوق نعو مهنع ضرعاف نولفاغ ةرخآلا نع مهو ايندلا هايحلا

 نوملعي ايع لفاغب كيأر امو هللا ىلع لكوتو مهاذأو مهنايذه كنع عدو هلدع

 لاق ، غولبلا دعب امل نوكي ىتم ىلإف رايخلا اهل نإ لوقي نم لوق ىلعو هل تلق

 مل ام اهل هنأ ليقو اهيلع تبث كلذ نيح هريغت ملف ملحلا تغلب اذإ اهنأ اهيف ليق دق

 ناو نوكي لوقلا كلذكو ىضرلا ىلع غولبلا دعب اهعماجي وأ هب ىضرتو همتت
 يتلا كلت اهضيح نم رهظت مل ام ثلاث لوق يفو ناك ضيحملا ريغب اهغولب ناك
 ,. اهنم لستغت مل ام عبارلا لوقلاو اهب تغلب

 ؟ لاح ىلع اهيلع اتباث نوكيأ اهاضرب اهغولب دعب اهعماج نإف : هل تلق
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 ين هاري ال نم لوق ىلع افالتخإ كلذ يف ملعأ الو ليق اذكم : لاق
 . ادساف لصألا

 ؟ ال كلذ نأب اهنم لهج نع ناك ولو : هل تلق
 . يدنع اذكه : لاق

 ام اهب لخد جوزلا نكي ملو اهغولب لبق هيبصلا هذه تتام نإف : هل تلق

 ؟ اهيف مكحلا

 نم لوق ىلع اهنم هل ثاريم الو اهل قادص ال اهنأ اهنم ليق دق : لاق

 امأو { اهغولب دعب اهنم ىضرلا ىلع فوقوم جيوزتلا توبث نإو اهل رايخلاب لوقي

 بوجو هلوق ىلع جرخيف لاح ىلع اهيلع اتباث اهل اهيبأ جيوزت ىري نم لوق ىلع
 . هيلع اهل قادصلا توبثو هل ثاريملا

 ؟ اهب لخد دق ناك نإف : تلق

 امأو ارايخ اهل ىري ال نم يأر ىلع اهلبق يتلاك هذه يف باوجلاف : لاق

 . هل ثاريم الو ليق اييف قادصلا هيلعف رخآلا لوقلا ىلع
 ؟ غولبلا لبق اهقلط نإف : هل تلق
 غولبلا دعب اهل ىري الو اهيلع جيوزتلا اذه تبثي نم لوق ىلع امأ : لاق

 نإ قادصلا فصنو لوخدلاب قادصلا اهل هنا هلوق ىلع مكحلا جرخيف هل ارييغت

 اهمكح يف جرخي فوقولاف حجرالا بهذملاو حصألا رخآلا لوقلا ىلعو هلبق ناك
 مل نإو اهب لخد نكي ي مل اذإ قادصلا فصن اهل تبث جيوزتلا تمتأ نإف غلبت ىتح

 وأ اهئطوف اهب لخد نوكي نأ الإ & ءىش هيلع اهل نكي ملو جيوزتلا خسفنإ همتت

 هموزل اينا ليقو { هلايكب قادصلا همزليف جلاو نم هيلإ رظنو اهجو هديب سم

 يفو موزللا ىنعم يف هلك اذهو هريغ ال ءعىطولاب ليقو رظنلاب ال سملاو عىطولاب
 يف هيلع امل سيل لوقلا اذه ىنعم دايق ىلع اذه نودبو حص اذإ رهاظلاب مكحلا

 . هسفن نيبو هنيب اييف عضوملا اذه
 ؟ اذه حصي مل نإو رخآ ىنعمب امل بجأ هدايق ىلع مكحلا يفو : هل تلق

١٢٤٥



 اهنود ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ هنأ هيلع حص اذإ هنا ليق دق . معن : لاق

 ركنأ ولو قادصلا هيلع رهاظلا مكحلا يف بجو اهب الخ هنا هيلع حص وأ اباجح

 غلبت نأ الإ قدصيالف رظنلاو سملاو ءعىطولا نم اهقادصل هيلع تابجولا نوك
 ءىطولا هيلع تعدإو اهب كلذك زاج ولو مكحلا يف هيلع ءىش ال هنا ليقو هقدصتف

 دنع رهاظلا يف هيلع هب اهل مكحيف كلذ يعدتف غلبت نأ ىلإ رقي ملف ركنا اذإ

 . كلذ
 ؟ هيلع كلذ يعدتف غلبت نأ لبق اذه ىلع تناك نإف : هل تلق

 ىلا بهذي نم لوق ىلع اهتثرول قادصلا همزلي كانه هنا ليق دق : لاق

 . هلللا همحر يراوجلا يبا خيشلا نع دجوي كلذكو هيلع اهلوق يف مث هقدصم اهنأ

 لبق تتام اذإ هيلع قادصلا بجوي امل راكنالا عم مكحلا يف اهل ءىش ال ليقو

 ام ىلع ناك هنال هللا همحر بوبحم نب دمحم خيشلا نع دجوي كلذكو . غولبلا

 . غلبت مل ام ائيش اهاوعد ىري ال هنع رثالا هب ءاج

 هذه تتام اذإ قادصلاو ثاريملا يف لوقلا ايف نيلوقلا ىلعو : هل تلق

 ؟ هدعب وأ لوخدلا لبق قالطلا دعب هيبصلا

 ناك نإ اهل هيلع قادصلا موزلبو هل ثاريم ال هنا لوقلا ىضم دق : لاق

 كلذ ناك نإ هطوقسو افنآ كل كلذ تنيب ام ىلع هيلع اهل هبجوي ام اهب هنم ناك دق

 هتبثي نم لوق ىلع امأو اهرمأ يف فوقولاب لوقي نم لوق ىلع لوخدلا لبق هلك

 اذإ هل ثا ريملاف هدعلا يف دعب تناك نإ اهنا هلوق ىلع جرخيف اتباث لاح ىلع هاريو

 ال ناك نإو لوخدلاب ةدعلاو هدعلا يف ةعجرلاو اهتعجر هيف كلمي اقالط ناك

 فصنو . قادصلا هيلعف اهتدع هنم تضقنإ دق اهنأ وأ اهتعجر هيف كلمي
 . اضيأ مت لوقلا اذه ىلع هل ثاريم الو اهب لخدي مل ناك نإ قادصلا

 جيوزتلا تابثاو غولبلاو زاوجلا دعب ناك دق قالطلا ناك نإف : هل تلق

 جلاو نم هيلا رظن وأ اهجرف هديب سم لب ادبأ اهئطي مل هنا الإ هب ىضرلاو اهنم
 هدعلا يف تناك ام ثاريملا ذخأ هل لحي له رهاطلا يف ةدعلا مكح ىلع تتامو

س ١٤٦



 تناك اذإ لاح ىلع هتنبال بألا جيوزت تبثي نم لوق ىلع كلذكو اذه ىلع

 ؟ هيبص زاوحلا دعب نم ةقلطملا هذه

 اذه ىلع لاحب اهثري نأ يف هل لحلا هجو لاح ىلع يل نيبي ال : لاق

 ملعي ناك اذإ هنم هدعلا يف رهاظلاب مكحلا يف تناكو اهب زاج دق ناك نإو لاحلا

 مزاللا يف هدعلا اذإ ةدع يف هنم تسيل ةقيقحلا ىلع اهنال اهئطي مل هنإ هسفن نم

 ءىطولاو ءعىطولا نود هدحو زاوجلاب ال عىطولاب لصالا يف يه اينإ ةقيقحلا ىلع

 تناك نإو ةدعلاو حيحصلا ىلع ةدعلل بجوملا يعاجلا سملاو لوخدلا وه

 نع اهنال ةدعلا يف سبحلا هب مكحلا بجويو مكحي اهب رهاظلاب مكحلا يف زاوجلاب
 ماكحألا نم اذه ريغ ىلا ىعجرلا يف ايهنيب اييف ثاريملاو درلا هب تبثيو جيوزتلا
 رومألا نم بلاغلا هنال ءعىطولا نوك ناكم ال رهاظلا يف ىنعم هلك كلذف ايهيف

 هنأ رقأ ول اهنأ ىرت الأ & نوكي نأ الإ هب نكمي ال هنالو ناك دق هب هنأ ال هب هعوقو

 هنانمطالا ىنعم ىلع ةدع زئاجلا مكحلا يف اهيلع نكي مل كلذ ايهنم نكي مل

 يف بجو ام ةلازال ىوعدلا ىنعملوه اينإ مكحلاب رهاظلا يف اهيلع ال بجوملاو
 نم كلانه امهل بجي اميف اهيلع هجح كلذ لعجي هارت الأ ، كلذ ريغل ال رهاظلا

 ايهنم كلذ لبقل ىوعدلا ىنعم يف اهيلع اييف نكي مل ول هنأكف اهلاثمأو ثا ريملاو درلا

 ةقيقح ىلع عطي ل ذإ ىوعد عماسلا قح ىف جرخ امناو ةدع هعم كلانه تناك امو

 ىلع علطا ولو هاوعدل عماسلا دنع هبذكو هقدص نكمي يعدملاو ، ايهقدص

 ولو هدر هعسي ال قحلا يف هقيقح هقح يف تناكلو ىوعد كلت هعم نكي مل هقدص

 مايقلا سانلا نم هملعك ملعي مل نمف هاوس نمف هاوس نم عيمج دنع قحلاب تدر

 ءىش الو اهل هنم عىطولا مدعب هعم هجحلا هيلع اهب تماق دق اذهو هيلع اهب هجحلا

 ةقيقحلا ىلع قحلاب تبثو اهئطي مل نأ هعم حص دقو حص ول نإ مكحلا يف هيلع اهل
 ال هنا لوقلا نم ةحصلا يف هنأكف اذه ىلعو ءعىطولاب الإ هل اهيلع هدع ال هنأ

 ةدعلاب ةعجرلاو ةدعلا يف ىعجرلا يف قالطلا دعب ثاريملا نأل اهنم هل ثاريم

 ةدع ال ذإ هل ثاريم الف اهئطي مل هنا ملع دقو ءعىطولاب حيحصلا ىلع ةدعلاو

١٤٧



 هل ال مكحلل ةقيقحلا ىلع كلتف 3 هنم هدعلا يف رهاظلا يف تناكولو هل اهيلع
 هلاح نع نابأو رقأ ول رهاظلا يفو رسلا يف هل سيل امم رهاظلاب هل مكح ام هل سيلو

 مدعل هتوق يل نبت مل اذإ بيرق ذوذشلا نمو بيرغ ديلا سمب بجي لئاقلا لوقو
 . ثاريملا زاوج يف الو درلا توبث يف هب ذخألا ىلا هجو ال هنأكو هتجح ىلع هلدألا

 ام قادصلا مامتو ثاريملا اهل نوكيأ تيملا وه اذه ىلع ناك نإف : هل تلق

 ؟ مكحلا يف قالطلل هدعلا يف تناك

 حصأو هدعلا يفو هيف فلتخيف ضيرم وهو كلذ نوكي نأ الإ . ال : لاق

 كلذ ايناو قالطلا نم ةدع يف لصالا يف تسيل اهنال لاح امهل ثاريم ال هنا كلذ

 فصن الإ جيوزتلا تبثي نم لوق ىلع اهل سيلو اهيلع رهاظلا مكحلل بايا
 ىلعزاوجلاب هلك اهل مكحلا هبجوأ نإو ةدايق ىلع جرخي ام حصأ ىلع قادصلا

 هيلإ رظن وأ اهجرف هديب سم نوكي نأ الإ غولبلا دعب كلذب رارقالا نع توكسلا
 اعيمج نيلوقلا ىلع كلانه هيلع اهل قادصلا لك بوجو يف فلتخي هنإف جلاو نم
 نأ لبق اهجرف ءعىطوو اهب لخد دق ناك نإف هل لوقلا هيف ىضم دقف ثاريملا امأو

 نيلوقلا ىلع قادصلا اه هيلع نإ لاق اهتدع هنم يضقنت نأ لبق تامو اهقلطي

 اهنع يفوتملا ةدع ىلا عجرت اهنكل ىعجرلا نم ةدعلا يف تناك ام اهل ثاريملاو اعيمج

 اهيلع جيوزتلا هدقع تعقو يتلا غلابلاو اهنا لاق نم لوق ىلع لاح ىلع اهجوز

 جرخيف غولبلا دح ىلإ اهرما يف فوقولاب لوقي نم لوق ىلع امأو ءاوس اهاضرب
 هافولا ةدع اهيلعو نيميلاب ثاريملا امل ناك اهغولب دعب هتراتخا نإ اهنا لوق ىلع

 دق ةدعلا تناك نا كلذكو قالطلل ةدعلاو امه ثاريم الف جيوزتلاب ىضرت مل نإو

 . هملعأ فالخ الب هتوم لبق تضقنإ

 . لاح ىلع ءىطولاب اهلف قادصلا امأو

 ؟ مكحلا ام اهقلطي ملو هجوز هل يهو تام دق ناك نإف : هل تلق

 اهغولب دعب هل ارييغت امل ىري ال نم يأر ىلع ءاوس غلابلاو اهنإف : لاق
 نم ةدعلاو كلذك رمألا ناك هتمأو هب تيضر نإف اهغولب ىلا فوقوم اهرمأ ليقو

١٤٨ -



 امل ناك هتمتأ نإف اهغولب ىلا قادصلاو ثاريملا يفو تام ذنم دتعت اهنا ليقو كانه

 اضيأ مث ةدع الو اهل ثاريم الو ليق اييف توملا ذنم قالطلاك لوخدلاب ةدعلاف الإو

 نم هيلا رظن وأ هديب اهجرف سم وأ لوق ىلعو . اهب لخد نوكي نأ الإ قادص الو

 غولبلا دح ىلا ريجاتلاب هيف ريخات الب زاوجلاب مكحلا رهاظ يفو اهل قادصلاف جلاو
 حصي مل اذإ مث امل هنم ءعىطولا يعدت تناك اهنأ ولو لاح ىلع ىلا بجعأ ناكل

 اهاوعد نإ هللا همحر بوبحم نب دمحم لوق ىلع اصوصخ هتايح يف اهل هقيدصت

 مدعب رقتو هاضرت ال اهلعل ريخاتلا نم كلذ بحأ ينأكو اهغولب لبق ءىشب سيل
 لام نم طقسي اه هنم جرفلا وأ ديلاب جرفلل سملاو جرفلا جلاوب رظنلاو ءعىطولا
 ال اه نوكي نأ تببحأ اهرمأ اذه يف فشكني نأ لبق تتام نإف هتثرو نع كلذ

 الف ثاريملا امأو 3 اهب هنم زاوجلا دعب هبجوي امل راكنا هتايح يف هنم رهظي مل نإ اييس

 ىلع غولبلا دعب ىضرلاو رييغتلا اهنم حصي ىتح اهرمأ فوقوم هتجوز ابنأل
 . كلذ يف لصألا ىلع تناكف ايهمدعل لاحملا نم راص دقو حصألا

 هللاب نيمي اهيلع له ملحلا تغلب نأ ىلا ةايحلا يف تيقب نإف : هل تلق

 ؟ اجوز هب تيضرل ايح ناك ول نإ اهغولب دعب
 رايخلاب لوقي نم لوق ىلع وه اينا كلذ لعلو اذه ليق دق . معن : لاق

 رخآلا لوقلا ىلع امأو اهل اهيبأ جيوزتب ضرت مل نإ ريغتلا اه تبثيو غولبلا دعب اهل
 . اهيلع نيميلا هجو يل نيبي الف

 فلحت مل نإ ثاريملاب اه يضقي الف نيميلاب لوقي نم لوق ىلعو : هل تلق

 وأ سملا وأ عىطولا تعدإ اذإ زاوجلاب هلام يف قادصلاب افل يضقيو كلذ ىلع

 ؟ كلذ يف اهب لاق نم لوق ىلع جرفلا جلاو ىلا رظنلا

 اهردغي نأ الإ اهيلع كلذ يف نيميلا هل نمل اهنيمي عم يدنع اذكه : لاق

 . هرمأ كلمي نم لاحب وهو

 ؟ كلذ نع تلكن نإف : هل تلق
 . اهل ءىش الف : لاق

١٤١٩



 اهنم غولبلا دعب رايخلاب غلابلا وهو لوخدلا بيقع هنم هجراخلاف : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ دارأ نإ ديدج حاكنب اهيلا عجري نأ هل زوب له

 بهذ هنأ هللا همحر يلع نب ىسوم نع ىورف كلذ يف فلتخا دق : لاق

 همحر بوبحم نب دمحم لوقو ديز نب رباج ىلع عنملا ليقو هلوق كلذو ةزاجالا ىلا

 همحر ديعس يبا خيشلا باوج يف كلذك لمعلا هيلع لوالاو رثكألا وه اذهو . هللا

 . هللا

 هيلعو هل يذلا ام تدقف وأ لوخدلا لبق تباغ مث اهقلط نإف : هل تلق

 ؟ اضيأ اهجرف جلاو ىلا رظن الو سم نكي مل نإو قادصلا فصن امهل بجحا مث

 ىلع امأو اعطق تباث هنا جيوزتلا ين لوقي نم لوق ىلع . معن : لاق

 غولبلا دعب اهنم رظنلا هب اعارف جيوزتلا كلذ توبث نإو رايخلاب لوقي نم لوق
 دعب هاض رتف مدقت ىتح لاكشأ ىلع دعب كلذ يف هيلع يه ام هفرعم مدعل اهنأكف

 ناو قالطلا عوقوو جيوزتلا توبثل قادصلا فصن ذئنيح اهل نوكيف اهغولب

 راص جيوزتلا كلذ نأل قادص الو قالط الف هتركناو اهسفن ىلع همتت ملو هتريغ

 وأ اهدقفل ىمسملا لجألا ىضقنإ هنأ وأ اهتوم حص نإو ءىش ال هناف خاسفنالاب

 اهجرف سم الو اهب لخد نكي ل اذإ هيلع الو هل ءىش الف اهاضر حصي ملو اهتبيغ

 رصبتو هيف رظناف اذه ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دقو جلاو نم هيلا رظن الو
 . هيف كل باوصلا حضتي ىتح هعدف ءعىش نم كبار امو هلدعأب ذخو هيناعم

 ؟ اهقلط اذإ اذه ىلعو : هل تلق

 غولبلا ىلا فوقوم اهرمأ ناو رايخلاب لوقي نم لوق ىلع امأو : ليق

 هتجوز عقت مل اهنأك كلانه اهنال اهغولب دعب جيوزتلا كلذ تبثي مل نإ هزاوج هبشيف
 لبق اهقلط ءاوس هنإف اهرمأ يف رظناف اروجحم كلذ ناك هتمتأ نإو مكحلا يف دعب
 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو كلذك اهنع تام وأ لوخدلا

 غولبلا دعب جيوزتلا تريغ نإ اذه يف اهيف كدنع جرخي كلذكو : هل تلق

؟اهل هنم قالط مت نكي مل نإو هتايح يف لوخدلا لبق



 هنبا جيوزت ةزاجا يف لوقلا ىنعم فلتخي كلذك هنا . يدنع اذكه : لاق

 ءىشب سيل كلذ نال هحابالا كلذ يف ام حضاو هنبا كلذكو كلذ دعب نم اهل
 كلذ سيلو رايخلا ىري ال نم يأر ةجيتن هنال ةدعاقلا فيعض عنملاب لوقلاو

 . رصبلا بابرأ دنع رظنلا يف ىوقلاب
 ؟ لاح لك ىلع ادبأ لوخدلا دعب روجحم كلذو : تلق

 عاطقنإ ناك لاح لكبو لاح لك يف روجح هنا ، يدنع اذكه : لاق

 قارفلا هوجو نم اهريغوأ قالط وأ تومب وأ خسفب ايهنيب حاكنلا كلذ همصع

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو اغلاب اذه ىلع اهل ءعىطاولا نك اذإ ءاوس هلكف

 دعب لوخد اهب هنم ناك امو اهب ىضري مل غلب الو يبص هنا ليق ولو : هل تلق

 امل هنم ءعىطو ريغ ىلع اهل اجوز هب ىضرت مل ملحلا يه تغلب املاجنأ وأ غولبلا
 ؟ دعب هيف فلتخي كلذ يف لوقلاف يبص وهو ناك ام الإ هغولب دعب

 ىري نم لوقل فالتخاو يأر عضوم هنأ اذه يف يل نيبي اذكه : لاق

 ريغ ىلع جورفلا نم هيتأي ام داسفب لاق نم لوقلو تباث لاح ىلع اهجوزت
 كلذب مرحت ال حصألا ىلع اهنأ وجرأ ينكل غلابلاك اذه يف كلذ نوكيوأ جيوزت

 كلذو ليق اييف هعبصأك يبصلا ركذ نال هينب نم دعب ءاج نم ىلع الو هيبأ ىلع
 . ملعأ هللاو . غلاب ايهنم سيلو غلاب ىلع الإ تبثي ال هنال ءىشب سيل جيوزتلا

 تيضر تءاش نإ رايخلا اهسفن يف اهل ميتيلا اهب جوزتي ةأرملاو : ةلأسم

 ىتح هيلع تكسمأ جيوزتلا لوأ يف تيضر نإف ىضرت مل تءاش نإو تكسمو

 ةأرملاب ثدح نإو تبث جيوزتلا ىضر نإف كلذ يف هتدارإ مامتو هيأر ملعيو غلبي
 يف ثاريملا هل بجو ايبص اهل كلاملا ناكو جيوزتلاب ةيضار تناكو ثدح هجوزتملا

 . ملعأ هللاو . اهلام

 كارتشاب ابولحم قاوسألا يف هعيب ميرحتب رثالا ءاج ءاسنلا نبلو : ةلأسم

 ادلو هب ىذغت نم ىلع اهنبل عيب هعضرملل اوزاجأ دقو : بسنلا هيف لافطالا

 . ملعأ هللاو . هل
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 : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 جيوزتلا تريغ تغلب املف اهوخأ باغو لجرب اهوخأ اهجوز هميتي نعو
 ؟ ال مأ كلذ اهلا هريغ جوزب جوزتت نأ تبلطو

 هذهل زوجي ال لوق فالتخالا هنم يرجي اذه لثم نا رثألا يف دجوي : لاق

 نال هتبيغ هيف جوزتت نأ بئاغ وهو اهجوز نم جيوزتلا تريغو تغلب اذإ هيبصلا
 ىلع اهنا لوقو ىضرلا اهنم ىعدأو ماكحالا اهنم دارأ اذإ اهنع عطقنت مل هتجح

 اجوز جوزت نأ اهلو ضقتنم حاكنلاف جيوزتلا تريغو تغلب اذإو رييغتلا مكح
 رما يف ةقيثولاب ذخألاو ههبشلا نم دعبأ هنال لوألا لوقلا ينبجعي انأو هريغ

 . ملعأ هللاو . تاهبشلا يف لوخدلا نم ىلوأ جورفلا

 : يلمازلا : ةلأسم

 جوزتي نأ دارأ مث اهفرعي ال ةأرماب انزو راهن وأ ليلب ةيرق لجر لخد اذإو
 ؟ ال مأ كلذ هلأ دلبلا كلت نم ةأرمإ

 حصي ىتح دلبلا كلت نم جوزتي نأ هل سيل لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 عرولا قيرط نم اذهو ةأرملا كلتب هانز لبق نم هيلع مرحت مل اهجوزتي يتلا نا هدنع
 هيف يدنع لوقلا اذهو اهنم ربكأ وأ اهنم رغصأ دلبلا كلت نم جوزتي نأ هل لوقو
 مكحلا يف جوزتي نأ هل لوقو اهتدج وأ اهمأوأ اهتنبأ نوكت نأ نكمي هنال رظن

 ةأرملا كلتب هانز لبق نم هيلع تمرح اهنأ وأ اهانز يتلا يه اهنأ هدنع حصي ىتح

 . ملعأ هللاو . مكحلا ىنعم يف اذهو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نأ مث ةريبك ةدحاوو عاضرلا دحب هعم ناتنثإ تاجوز ثالث هل لجر يف

 ةريبكلا نأ مث هعوضرملا ةريغصلاب لخد مث هتجوز نم ةدحاو تعضرأ ةريبكلا

 مرحت وأ ناتريغصلا هاتجوز هيلع مرحتأ ةريغصلا يهو ىرخالا تعضرأ كلذ دعب

 ؟ كلذ فيك مأ ةريبكلا
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 ةأرملا نيبو هنيب قرفي هنا رثالا يف تدجوف ةريبكلاب لخدي ملاذإ : لاق

 امأو هتجوز يهف ةرخالا امأو . الوأ اهتعضرأ يتلا يمهو ىلوالا هيبصلاو ةريبكلا

 هللاو . نهنم ةدحاو هل لحت الو اعيمج نهنيبو هنيب قرفي هنإف ةريبكلاب لخد اذا

 . ملع

 هدعب نم اهجوزي نأ زوبجأ رحبلا عطاق اهوبأ ناك اذإ ةيبصلاو : ةلأسم

 ؟ ءايلوألا نم

 زوجي الورحبلا عطاق اهوبأ يه يتلا هيبصلا هذه جيوزت زوجي ال : لاق

 نم تبلطو هدلب يف ارضاح اهوبأ ناك ول هيبصلا نأل اهجوزي نأ اهئايلوأ نم دحأل

 اذإ كاذ ث هتنبا جيوزت ىلع بألا ربجي مل كلذ نم اهوبأ منتمإو اهجوزي نأ اهيبأ

 اهجوزي نأ اهئايلوأ دحأل زاج جيوزتلا يبلطو هغلاب رحبلا عطاق يتلا هتنبإ تناك
 اهجوزي نأ اهيبأ نم غلابلا هتنبا تبلطو دلبلا يف ارضاح ناكول نا اهابأ نأل اهنذإب

 ق رتفإ كلذ لجأ نمف اهجيوزت ىلع ربجي اهابأ نإف كلذ نع عنتمإو اهوفكب
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع هغلابلاو هيبصلا جيوزت يف مكحلا

 : يدشارمحلا : ةلأسم

 هب ىضرت مل نإو مت هتمتا نإف اهغولب هب اعارم فوقوم ةميتيلا جيوزت نإ
 هيلع اهل هقفن الف اهب لخدي مل ناك نإو غلبت نأ ىلا هترشاعم ىلع ربجت الو خسفنا

 تبلط وأ كلذ يه تبلط ولو اهقلطيو اهب لوخدلا ىلع ربجي الو وسك الو
 . ملعأ هللاو . اهيلو

 : هلا همحر هعمج نب شيورد خيشل ا : ةلأسم

 نم تعداو ركب يهو دعب اهب لخدي مل جوز اهلو لمح اهيف نيبت ةأرمإ يفو ِ
 هنأ سانلا دنعو ١ دبأ اهئطو الو اهم لخد ام هنا لوقي جوزلاو اهجوز ريغ رخا لجر
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 اهنال ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع اذه اهجوز ىلع ةأرملا هذه مرحتأ { اهب لخد ام

 سبحلاب لجرلا اذه ذخؤي لهو اههركا هنا اهاوعدب اهب انز رخآ الجر نأ لوقت
 نيب قرف لهو اهب انز ام هنأ فلحي هنأ لوقيو ركنموهو هيلع ةأرملا هذه ىوعدب

 يف ةليقث لماح اهنال يه اهسبح فيكو سبحلا اذه لثم يف مهتملا ريغو مهتملا
 ؟ اهلمح عضت ىتح مأ قيض تيب يف سبحتو ديقت لمحلا

 تعداو هسفن اهتلبق نإ مكحلا يف هتجوز هيلع مرحت الف جوزلا امأ : لاق

 الو انزلا ىلع تدمعت اهنا اهيلع حصي مل دمعلا ىلع انزلا ابرقت ملو تهركا اهنا
 هيلع تعدا يذلا امأو سافنلا نم رهطتو عامجلل اهبرقي نأ لاح لك ىلع هل لحت

 اهنأ لثم اهاوعد ريغ نم ببسب حصي نأ الإ هيلع اهلوق لبقي الف اهب انز هنا

 اميف ىه امأو { هبيرلا بابسأ نم ءعىشل وأ هولخ يف دحأ اهار وأ هيلع تحاص

 الف اهدلو شاعو تعضو اذإف الماح تمادام اهسبحو اهديقت زوجي هنأ يدنع

 . ملعأ هللاو . هنم دلولا ىلع ررض ال سبح يف الإ سبحت

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مرحت ال هتأرما نإ هتجوزب رجفت ةأرما ىأر وأ ةأرماب رجفت هتجوز ىأر نمو

 يف اهيلع دح ال هنأ يعمو ةأرملا يف جلوت ال ةأرملا نال لاجرلا لعفكوه سيلو كلذب

 جرف تأرو هربد يف اهجوز حكن الجر تأر نإو ايهيدحا تام نإ ناثراوتيو كلذ

 مرحي مل كلذ نود ناك نإو اهجوز اهيلع مرح دقف اهجوز ربد يف لخدي لجرلا

 . ملعأ هللاو . اهجوز اهيلع

 و ا اهس لخد نيحف ةير اج جو زت لجر يف خيشل ١ نع نايح ثدح : ةلأسم

 . هكرشم تنك ينتكلم نيح هل تلاق اهنم باصأو اهنع فشك
 . ادساف اهحاكن ناك اهب لخدي نأ لبق نم تلاق اهنأ ولو تبذك : لاق

 . ملعأ هللاو

_ ١٥)



 : نافلخ نب انهم ديسلا : ةلأسم

 ريغ مانألا رئاس نود مكحلا يناعم يف ماكحلا دنع نوكي نأ ىلوأ ريغلا نإ

 اهئابص لاح يف اهجوزت نم دنع اهغولب دعب هميتيلا هيبصلا نم كلذ حص اذإ هنا
 هيلع هجح كلذ نوكي نأ هعم هيلع هب لدتسي اموأ هنم اهريغ ىلع ىتأي ظفلب

 كلذب هيلع مكمي مل ولو هللا نيبو هنيب اييف كلذ دعب اهكاسمإ هعسي ال نأ ىشخأو
 دنع مكاحلا هب هيلع مكحي ايك هسفن ىلع مكحي نأ هيلع ناسنالا نأل { مكاح

 ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونما نيذلا اهيأ اي » ىلاعت هلوقل همدع

 . ملعأ هللاو . ةيآلا « مكسفنا

 : يحبصلا : ةلأسم

 لخدو هدعب نم اهئايلوأ نم دحأ اهجوز نايع نم اهوبأ باغ اذإ هيبصلاو
 ؟ ال مأ هيلع مرحتا جوزلا اهب

 رصملا ريغ يف اهيبأ ةبيغ يف هميتيلا ةلزنمب يهو فالتخا كلذ يف : لاق

 . ءاوس هريغ رصملا لبقو

 حاكنلا متيف اهوبأ مدقي نأ ىلإ اهلزتعي نأ هيلعأ هيلع مرحت مل نإو : تلق

 ؟ اهيبأ مودق ىلا اهئطو هل مأ هصقني وأ

 . اهب لخد اذإ اهيبأ عوجر دعب اهلازتعا اهجوز ىلع سيل : لاق
 ؟ هميتيلا ةلزنمب اهنأ اهيف ليق لهو : تلق
 . ملعأ هللاو . هيبصلا ةلزنمب اهلعجي اضعب نأ بسحأو : لاق

 لوقو هيلع مرحت اها لوق انزلاب هتجوز دنع رقأ نميف 3 هنمو : ةلأسم

 اذإ هيلع هيعدم يه ايك اهيلع عدم وه الو هلوق لبقي الو هترشاعم اهعسيو هبذكت

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع تعدا
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 هميتي يهو اهجوزت هنأ يعدت جيوزتلا تريغ ةأرما يفو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ اهغولب رهاظ مكحلا نيح يهو غلاب يهو اهجوزت هنا جوزلا ىعداو
 اذإ جوزلا لوبق يدنع نسحيو اصوصتنم ائيش اذه يف ظفحا مل ينا : لاق

 ميتيلا يبصلا نم يعدت ام فالخ اهيلع حصي ىتح اهغولب لاح يف اهاوعد ناك

 يل هجتي يذلاو يعدي ام ىلع ةنيبلاب ايهنم دحاو لك يعدي هنا يدنع نسحيو
 نأ يدنعو هغلاب اهجوز هنا لاق اذإ هريغوأ ابأ ناك يلولا لوق لبقي ال نأ هارأو

 نم لاقو لبقت ال لاق نم لاقف هسفن لعف ىلع هتداهش امأو هلوق نم ىلوأ اهلوق

 اذه يف الإ هسفن ىلع دهاش نم ةداهش لوبق ملعأ ملو عضوملا اذه يف لبقت لاق

 . ملعأ هللاو . موق نيب ايساق مكاحلا هلعج نمو لوقلا ضعب يف عضوملا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع : ةلأسم

 لاحلاب هتوم دعب اهقادص بجأ اهب لخدي ملو تامو هميتي جوزت نميف
 ؟ ال مأ

 تغلب ىتمف اهغولب دح ىلا فوقوم ةميتيلا هذه قادص نإ : لاق

 قادصلا قحتسي ذئنيحف اجوز هب تيضرل ايح نالف ناك ول نإ هللاب انيمي تفلحو
 ثاريملا هنم اهلف اهب لخد ناك نإو ىماتيلا جيوزت زاوجب ىأر نم يأر ىلع اذه
 . ملعأ هللاو . اضيا

 نسلا يف تغلب نأ الإ ضحت ملو هميتي هيبص جوزت نميف ث هنعو : ةلأسم
 تريغو ضحت ملو ةدملا هذه اهنس غلب اهنأ وأ جيوزتلا تريغف ةنس نورشعو ةعبرأ
 ايف فالتخا هيف ناك نإو ؟ال مأ نيلاحلا الك ىلع ريغلا اهل بجأ اضيأ جيوزتلا

 . هللا ءاش نإ اروجأم كلذ انل نيب حصألا

 .نسلا نم تغلب اذإ وجرأ اميف هيبصلا غولب يف ليق ام ىصقأ نإ : باوجلا
 كلت تغلب اذإو ضحت ملوأ تضاح غولبلاب اهيلع موكحمف هنس ةرشع ةيناهث
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 امل ىرأ الف اهجوزل ةرشاعم تيقبو هيجوزلل رييغت اهنم حصي ملو ةدودحملا نينسلا

 . ملعأ هللاو . كلذ دعب ارييغت

 لبق تضاحو تجورت اذإ ةقلطملا ةقهارملا هيبصلا يفو © هنعو : ةلأسم

 اهجوز ىلع لهو لخدي ملوأ اهب لخد اهجوز ىلع مرحت له هنس اهل ولخي نأ

 ؟ كلذ يف مكحلا فيكو اهب لخدي . ناك نإ اهحاكن ديدجت

 دتعت نا نيملسملا اهرقا دق ةقهارملا هيبصلا نا تفرع يذلاف : باوجلا

 ال اطايتحا لمحلا نع رهشأ ةعستو ضيحلا نع رهشأ ةثالث اهقلطم قالط نم

 اهجيوزت داسفب لاق ادحأ نأ ملعأ الف رهشأ ةثالث دتعت نأ دعب تجوزت نإو اباجيا

 يئاللاو» ىلاعت لوقل ملحلا غلبت مل امرهشأ ةثالث ةدعلا اهيلع بجوأ دق هللا نال

 نضحي مل يئاللاو رهشأ ةثالث نهتدعف متبترا نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نسئي
 اهيلع زوجي نأ لبق رخالاب اهجيوزت دعب ضيحلا اهاتأ امل هذهو رغصو اربك نم
 ههبشلا تعفترإ و هنم لماح ريغ اهنأ اهرمأ نيبت دقف لوألا اهقلطم نم لوحلا

 الف اهلاح نم اذه ىلعف هب هللا اهرمأ ايك لوألا قالط نم تدتعإ دق يهو كلذب

 لبق تضاح نإ حاكنلا ديدجت اهمزلي الو رخآلاب اهبيوزت يف اجرح اهيلع ىرأ

 . ملعأ هثلاو . كلذ نم يل ناب ام بسح يدنع اميف اهجوزت ةحص دعب اهب هلوخد

 ةدم دعبو اهفرعي مل ةأرماب اهيف انزو ةدلب لخد لجر يف 3 هنعو : ةلأسم
 يه اهجوزت يتلا ةأرملا نأ حص مث دالوأ اهدلوأو ةأرمإ دلبلا كلت نم جوزت ةليوط

 هنم يتلا اهدالوأ كلذكو هثرتو هتنبا نوكت ةأرملا هذه مكح ايف اهب انز يتلا ةأرملا ةنبإ

 ؟ ال مأ هنوقحلي مهمكح نوكي ام

 اهب انز نمل اها اهاوعد لبقي الو اهل ةينازلا ةأرملا هنبا مكح نإ : باوجلا

 امهرداقتىأر نيملسملا ضعبف اهيف فلتخيف اهب امهرداقت لاح يفو اهل هراكنإ عم

 يأر ضعب يفو كلذ يف ليق ام رهشأ لعلو هريغ نمو هنم لمتحي هنأل اليحتسم اهب
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 ثاريملا نم اهل حص اييف اصوصخ هتثرو نم هريغ ىلع الو هيلع هجح اهب هرارقإ

 كلذب هنم دالوأ نم هتدلو امو ايهنيب قرفي دساف اهب هجيوزتف نيلوقلا الك ىلعو

 مهءابأ نوقحلي دالوألا نال هدالوأ رياس لثم بسنلا يف قحل مهف جيوزتلا

 ..ملعأ هللاو . انفرع اذكه حيحصلا حاكنلاب هنوقحلي ايك دسافلا حاكنلاب

 : لاق : ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم

 هتأرمإ يف ميرحت هيلع نكي ل هتأرمإ ربد ف هفشحلا ضعب جلوأ الجر نأ ولو

 . ملعأ هلللاو . اهلك هفشلا جلوي ىتح

 لخدي ملو هريغ اهجوزتو اهقلطو هميتي ةأرمإ جوزت نميف هنعو : ةلأسم

 اهقلط هنأ يعدي دالوأ اهدلوأو هتيب يف اهلقنو لوألا اهيلع تبلغ مث دعب اهب

 ؟ ال مأ نيزئاج نيجيوزتلا نيذه ىرت له . اهرك
 هذه جيوزت داسف الإ يل نبي ل تفصو ام ىلع يدنع اميفف : باوجلا

 اهب رخآلا جيوزتو اهايإ هقالط دعب لوألل اهترشاعم نأل اعيمج رخآلاو لوألا ةأرملا

 ىلع هركم هنا هلوقو هدسافلا ةرشاعملا كلتب ايهنيب هعقاو همرحلا لب زئاج ريغ
 ةقرفتلاب ناقيقح امهو ةحص ريغب كلذ هنم لبقي الو ىوعدلا جرخ جراخ قالطلا
 همرحلا عوقو هيلع ىشخأف رخآلا جوزلا امأو { ادبأ ناعمتجي الو مكحلا رهاظ يف

 نم بيرق اهنم كلذ ناكو زئاج هجو ريغ ىلع ارهاش لوألل اهترشاعمل اهايأو هنيب

 نيروذعم ريغ كلذ يف امهو اهنم هل جرخ ال همرحلا يف يكح هب هبشأ وه ذإ انزلا
 . ملعأ هللاو . نيلهاج وأ نيملاع هتمرحب اناك

 وه اهتدع ءاضقنإ لبق هتقلطم تخأ ةنبإب لجرلا جوزت نإ هنعو : ةلأسم
 جيوزتف ةقلطملا ةدع ءاضقنإ دعب اهتعجارم دارأو اهب لخدي ل اذإو دساف جيوزت

 . ملعأ هللاو .دارفنالا ىلع اعيمج ايهيف كلذ هيلع قيضي ال نأ يدنع اييفف اهتدع ءاضقنإ لبق هتقلطم در داراو ديدج
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 ترهظأو جوز ريغ نم تدلو اها ةأرمإ ىلع رهتشإ اذإو © هنعو : ةلأسم

 نأ دوهشللو اهجوزتي نأ هلزوجيأ اهجوزتي دحأ دارأو اهلعف نم كلذ دعب اهتبوت

 ؟ال مأ اهجوزي نأ جوزللو اودهشي

 هريغ امأو هعم اهانز حص ايهم اهجوز ىلع مرحت ةينازلا نإ : باوجلا

 ةدودحم ريغ تناك اذإ اصوصخ كلذ نم هللا ىلإ اهتبوت دعب اهجيوزت هل زئاجف
 نم دعبأ يهف جوز ريغ نم ةدالولا سفنب امأو اهانز دق وه نكي ملو انزلا ىلع
 نمم اهيلع هاركالا ىلع كلذ عوقو لمتحي هنأل اهنم كلذ هعم حص نم ىلع ةمرحلا
 جيوزتلا زاوج حص اذإو هتبقاع يف هبقاري ملو هتيصعم بوكرب . هللا ىلع ىربحت
 . مهنيب قرفلا هجو يل نبي مل زاوجلا يف هلثم جيوزتلا ىلع دوهشلاو جوزملاف جوزلل
 . ملعأ هللاو

 جوزت اذإ لجرلا نأ هللا ههمحر شيرق نب ديعس مساقلا وبأ لاق : ةلاسم

 افالخ هيلع اهقادص بوجو يف نإ هب ضرت مل تغلب ايلف اهجرف ىلإ رظنو ةيبص
 . ملعأ هئلاو .قادصلا هيلعف هسم نإو نيملسملا نيب

١٥١





 ثلاثلا ب ابل ١

  __ 7  





 ىنكسلاو ةقفنلاو جاوزألا ةرشاعم يف

 ذخأ يفو جاوزألا نيب ةمسقلا يفو

 ةضوافملا يفو هتجوز لام جوزلا

 ضعب ايههضعب نم ةيطعلاو نيجوزلا نيب

 : يلمازلا ةلأسم

 لثم ريرحلا اهوسكي نأ هنم تبلطو ةريقف ةأرمإ جوزت ريقف لجر يفو
 ىلع نيدلا نولمحتي مهنإ ريغ ءارقف نهجاوزأو تاريقف اه ؤاسنو اهءعاسن

 لثم هتجوزوسكي نأ ريقفلا لجرلا اذه ىلع مكحيأ ريرحلا نهوسكيو مهسفنأ

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهئاسن ةوسك
 لمحت انإو ريرحلا ىستكت اهلثم ةداع يف نكت ةأرملا هذه تناك نإ : لاق

 اذه ىلع مكحي مل ريرحلا مهءاسن اوسكيل مهسفنأ ىلع نويدلا اهتاوخا جاوزأ

 اهوسكي نأ هيلع اينإو ريرحلا هتجوز اوسكيو نيدلا هسفن ىلع لمحتي لجرلا

 لاقو نجوزي نأ لبق اهلاثمأو يه هب جوزتت نأ لبق اهيستكت يتلا اهتوسك لثم

 يذلا وهو لاح لك ىلع نهجاوزأ ىلع ريرحلا ةوسكب ءاسنلل مكحي ال ضعب
 . ملعأ هللاو .اندنع لمعلا هيلع

 اهل نبال همزل نايض نم لحلا هتجوز نم جوزلا بلط اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هنم هتأربأ امم أربيأ هيقت هتأربأ اهنإ ملعي ملو بلطلا
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 لاح نم ىري امم هبلق هيلإ نئمطي ام ىلعف هللا نيبو هنيب اييف امأ : لاق
 يف هل هارادم اهدنع سيل هتجوز نأ ىري ناك نإف اهدنع وه هلاحو هدنع هتجوز

 اهنأ هدنع حبصي ىتح هنم هتأربأ امم ءاربب يدنع اذهف اهاوه فلاخي يذلا ءىشلا

 ينبجعيف اهتارادم لبق نم اهاوه ىلع هاوه رث ؤت اهدنع هلاح ىري ناك نإو هتقتإ

 هذخأ هل زاج هنم بلطم ريغب هتعفدو هتضبق نإف اهل هيلع يذلا قحلا اهيفوي نأ هل

 ولو هل هيقت هتأربأ اهنأ هدنع حصي ىتح لاح لك ىلع ىري دقف مكحلا يف امأو

 لوقو هنم بلطمب كلذ ناك اذإ ةعجرلا اهل لوقف اهتأرب يف نآ ربلا دعب هيلع تعجر
 . ملعأ هللاو .اهيلإ هبلط اذإ قادصلا يف ةعجرلا اينإو امل ةعجر ال

 ةقفنلا هنم تبلطو اهجوز ىلع مكاحلا عم تعفر ةأرما يفو هنمو : ةلأسم

 مل اذإ مكاحلا هب لعفي ام اهيطعي نأ ىبأف اهيلإ كلذ ميلست ىلع رداق وهو ةوسكلاو

 ؟ ينقلطي نأ امأو ينوسكيو لع قفني امأ يه لقت

 كلذ نم معنتماف اهيلع رداق وهو ةوسكلاو ةقفنلا هيلإ تبلط اذإ امأ : لاق

 هسبح نإو هسفن نم قحلا ءعىطوي ىتح مكاحلا هسبح رذع اهيف هل ةجح ريغ نم
 ىلع اهيرجت نأ اهرمأو هلام يف اهل ةقفنلا مكاحلا هيلع ضرف هسفن نم قحلا طعي ملو

 هيلع انيد نوكت اهلام نم اهسفن ىلع اهيرجتف الإو هيلع تردق نإ هلام نم اهسفن

 . ملعأ هللاو . هلام يف اهب

 ىلع برشلل يذلا اه ؤام نوكي نأ تبلط اذإ ةأرملا يفو هنمو : ةلأسم

 اذإ ةديدجلا اهبايث ةطايخ هيلع لهو اهناكم ىلإ كلذ اهل يتأي نأ هيلع له اهجوز
 ؟ال مأ تقرحنا

 يه اهمدخي امداخ اهرضحي نأ هيلعف مدخي نمم ةأرملا هذه تناك نإ : لاق

 تدارأ ام برشت ىكل ءانإ يف اهل هلعجي اهريغ وأ ىوطلا نم برشلل ءاملا اهل

 نع اهعنمي ملوولدلاو لبحلا اهل أيهو مدخيال نمم تناك نإو اهماعط ةجلاعلو
 ريغ يدنع هيلع نكي مل اهقحلت ةرضم الب ءاملا ىلع ردقت ثيح ءاقتسالل جورخلا
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 ليقف مكحب امل عفد ناكو تقرخنا اذإو يدنع هيلع ةديدجلا بايثلا ةطايخو كلذ

 اذهو تقولا يف الإ هيلع سيل لوقو ؟تقولا لبق ولو اهريغ ابايث امل ددجي نأ هيلع

 نمم تناك اذإ كلذ هافك هسفنب وه اهمدخ نإو ؟اهنم رايتخا ريغ نم تقرخنا اذإ

 . ملعأ هللاو . مدخي

 مل نإ مثإ امهلبق نم هقحلي نأ فاخف ناتجوز هل لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ةدحاو لك قالط لعجو لجآلا قادصلا نم ايهم هيلع ام امهاقوأف ايهنيب لدعي

 لدعي مل اذإ عىسش اهلبق نم هقحليأ ايكسفنأ اقلط ايتئش ىتم ايهه لاقو اهديب ايهنم

 ؟ال مأ امهنيب

 كلذكو اهنيب لدعلا موزل نم هئربي الف ايهيديأ يف قالطلا هلعج امأ : لاق

 راتخت نأ ايهنم ةدحاو لك ريخ اذإ لدعلا نم هئربي اينإو قادصلا نم لجآلا ءافو

 لدعلا ريغ ىلع دوقعلا تراتخا نإف اهقلط اذهب ضرت مل نإو ىرت ام ىلع دوقعلا

 . ملعأ هللاو . ريغلا اهلف تريغ ام ىتمو كلذ هل زاج

 لوقلا رثكأ يفف مكاح مكح الب هتجوز لجرلا ىسك امو هنمو : ةلأسم

 ةديدج ةوسكب اهيتأي نأ هيلعو هل بسحي ال هنأ ةوسكلا نم امهل بجي ام تبلط اذإ

 نإ اهب اهبساحي نأ هلف ةيطع اهل اهطعي ملو ةوسكلا ليبس ىلع اهاسك اذإ لوقو

 لجأ يتأي ىتح اهتسبل تءاش نإو مكحلا ةوسك اهاسكو هيلع اهتدر تءاش

 هلف اهنيمي دارأو هدنع نم تسيل اهغأ لوقلا اذه ىلع ةوسكلا تركنأ نإف اهديدجت
 . ملعأ هللاو . نيميلا اهيلع

 ةقفنلا نم هب هيلع مكح ام هتجوزل ملس اذإ لجرلا يفو هنمو : ةلأسم

 . هنم كلذ تبلط اذإ هايإ اه نحطي نأ هيلع يله ًابح
 وأ بحلا نحط اهيفكي امداخ اهرضحي نأ هيلعف مدخي نمم تناك اذإ : لاق

 نأ الإ كلذ يدنع هيلع سيلف مدخي ال نمم تناك نإو ءاش فيك اهل وه هنحطي
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 وأ جورخلاب اهل نذأي نأ امإ هيلعف هب نحطت ام اهعم نكي ملو جورخلا اهيلع رجحي
 . ملعأ هللاو . بحلا نحطب وه موقي

 ةقفنلا نم هتجوزل هيلع بجي ايع عنتمإ اذإ لجر يفو & هنمو : ةلأسم

 ؟ اهل همزلي ام اهئطو ىتح اهريغو ةوسكلاو
 بج ام اهيلإ يد ؤي نأ وه عنتماو اهيلع بجي ام هيلإ تدأ يه اذإ : لاق

 هترشاعم نع يه تعنتما اذإ امأو اهل ناضلا هيلع قلعتي نأ ينبجعيف هيلع اهل

 الف هترشاعم نع اهعانتما يف عايجلا ىلع اهربجنف اهل بجي ام اهيلإ يد ؤي ىتح

 . ملعأ هللاو . هترشاعم نع ةعنتمم يه اهنأل ةبوتلا ريغ ءىيش اهل همزلي ظفحأ

 امإ هتجوز هنم تبلطو ليوط سبح هيلع بجو لجر يفو هنمو : ةلأسم
 قلطي وأ قفني نأ امإ مكاحلا هربجأ مادعالا وه ىعداف اهقلطي وأ اهيلع قفني نأ

 51 ؟ ال مأ

 نإف اهل هيلع تبجو ىتلا ةوسكلا وأ ةقفنلا ةجوزلا هنم تبلط نإ : لاق

 هعم ميقت نأ يه ىضرت ملو ردقي مل نإو كلذب اهل هيلع مكح اهايإ اهيطعي نأ ردق
 هربجيف اهقلطي وأ اهوسكيو اهيلع قفني نأ امإ تبلطو ةوسكلا مدعو عوجلا ىلع
 زئاج لوق ىلعف ررضلا ةأرملا ىلع فيخو قلطي ملو ىدامت نإف كلذ ىلع مكاحلا
 رذع الو ةجوزلا نعررضلا فرصل لوقلا اذه ينبجعيو هنم اهقلطي نأ مكاحلل

 دنع سبحلا نم همزلام لبق نم هتجوزل هيلع بجت يتلا ةوسكلاو ةقفنلا نم هل
 . ملعأ هللا . نيملسملا

 نيب لدعلا هيلع لجرلا نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع هنمو : ةلأسم

 ةمسق كلذ يف هيلع سيل لوقف فالتخا هيفف راهنلا يف امأو ليللا تيبم يف هتاجوز
 بجي ام ةدحاو لكل ىدأ اذإ ةوسكلاو ةهكافلاو رطعلا امأو ةمسقلا هيلع لوقو

 لدع كلذ يف هيلع سيل مادختسالا كلذكو اررض وني مل اذإ عايجلا كلذكو هيلع

١٦٦



 ايهنم ةدحاو هتأربأ نإو هيف لدعي نأ ينبجعيف ايهترضحب رظنلاو مالكلا امأو ايهنيب
 . ملعأ هللاو . هيلع سأب الف ةمسقلا قح نم اهل هيلع بجي امم

 اهنكسي نأ ايهنم ةدحاو لك تبلطو ناتجوز هدنع نميفو هنمو : ةلأسم

 يدنع نم جورخلا ايتئش نإف نينكس ىلعردقأ ال انأ ايه لاقف اهدحو تيب يف

 هللا نيبو هنيب اييف هيزجأ اتيضرف دحاو تيب يف انكس ايتئش نإو قالطلا ينعي
 ؟ ال ما

 قادصلاو قالطلا ايهيلع ضرع نأ دعب هعم دوعقلا اتراتخا اذإ : لاق

 لعج نإ امأو ث هللا ءاش نإ كلذ هيلع فضي مل دحاو نكس يف انوكي نأ ىلع

 قاقشلا دنع زئاج يضارتلا نع كلذف باب اهعمجي تيب يف نكس يف ايهنم ةدحاو
 . ملعأ هللاو .كلذ ىزجيي الف نذإب الإ هيف اهيلع لخدي ال اهدحو اتيب تبلط اذإ

 نم هيف سيل دلب ىلإ اهجوز عبتت نأ ربجت ال ةأرما نا هنمو : ةلأسم

 هعبتت نأ اهيلع سيلف امارح دلبلا ناك نإ كلذكو نيملسملا ماكح نم اهفصني
 دلب يف ناكولو هعبتت نأ اهيلع مكحي مل اهل هراضملا الإ هتين ناك نإو هيف هعم نكستل

 . ملعأ هللاو .انظفح اذكه مارح ريغ وهو نيملسملا ماكح نم مكاح هيف

 اهرضحي نأ ىلإ اهجوز رشاعت نأ ةجوزلا ىضرت مل اذإو هنمو : ةلأسم

 الإ ةوسكلا لجأ لحي ىتح اهل ةقفن ال نكلو كلذ اهلف هيلع اهل ةضورفملا ةوسكلا

 هللاو . كلذ ىلع ربجي الو ةقفنلا اهلف ةوسكلا لجأ لبق هرشاعت نأ ىضرت نأ

 . ملعأ

 هب رجأ اهرمث زنكو اهلام يف هتجوز هتضوف لجر يفو {. هنمو : ةلأسم
 ؟ وه هتثرول مأ هل اهمكح نوكيأ اهلاحب هب رجآلا تامو

 نوكي نأ ةضوافملا يف رثألا يناعم نم هتربتعا ام ىلع ينبجعي اييف : لاق

 انخيش اذه يف ترواشو اهنم هلبقو هايإ هتطعأ اهنأ حيصي ىتح اهل ةرمثلا مكح
 . ملعأ هللاو . هبجعي اذكه لاقف دشار نب دمحم
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 ةيطعب نيهجو ىلع ةضوافملاف نيضوافتملا ةلأسم امأو هنمو : ةلأسم

 هذه هرجأف اهجوزل ةجوزلا نم ةيطعلا هجو ىلع ةضوافملا هذه تناك نإف ةلالدبو

 ةداعقلاو ةيطعلا اهنم لبق اذإ اهضبقي نأ لبق ةأرملا تتام ولو جوزلل يدنع ضرألا

 ةلالدلا هجو ىلع ةضوافملا تناك نإو مولعم تقو ىلإ تناك نإ اهتقو ىلإ ةيناث

 اهنيب مالك كلانه نكي ملو اهسفن بيط نم ىري امل هتجوز ىلع جوزلا نم
 نال اهفلتيو اهتايح يف جوزلا اهضبقي مل اذإ ةأرملا ةثرول ةرجألا نوكت نأ ينبجعيف
 زوجي نم ىلع قح هجوب اهنأل ةداعقلا توبث ينبجعيو اهريغ ىلإ لقتنا دق لاملا

 . ملعأ هللاو . ةلالدلا
 ثدحي نأ افوخ لبقتسم رهشل اهيلع قفنأ ال انأ جوزلا لا نإو : ةلأسم

 ؟لع هدرت ملو هايإ اهتقفنأ ام بهذيو اهتقفن لطبي ام اننيب
 .اهل اتنعتم نكي ملام هتجح هل : لاق

 ةنسلا مايتل نيبوث اهاسك مث ةنس فصنل باوثأ ةعبرأ اهاسك نإو : تلق

 ؟نيبوثلا نيذه يف مكحلا ام

 يناثلا فصنلا يفو باوثأ ةعبرألا سبلت لوألا ةنسلا فصن يفف : لاق

 فصن نيبوثلا نيذه سبلت مث ةعبرألا نم يقب ام درتو ةتسلا سبلت ةنسلا نم
 هللاو . نوكي اذكهو نهيف اهايإ اسكت يتلا باوثأ ةعبرأ عم ةلبقتسسملا ةنسلا
 .ملعأ
 : هللا همحر نرفلا : ةلأسم

 ايهنيب تعقو املو عيبيو لدبيو ريغي ماقف اهلام يف هتجوز هتحابأ لجر يفو
 ؟ال مأ .كلذ اهل اهملعب كلذ ناكو اهلام نم فلتأ ايب هتبلط ةقاشلملا

 نهرأو عابف هنهرو اهلام عيب يف اهجوزل اهنم ةحابالا تعقو نإ : لاق
 اهل نإ لوقأ الف ةيقت الو هاركإ الو ربج ريغب كلذ ناكو تيضرو كلذب تملعو

 هنم لعفلا اذه نإو كلذ دعب اهل راكنا الف هلعف ركنت ملو هيلع ريغت مل اذإ راكنا
 نمثلا ضبق هل حيبت نأ الإ اهل اهلام نم عيبلا ةميقو يضام ةفصلا هذه ىلع

 . ملعأ هللاو .هايإ هيطعتو هنم هي ربتو
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 : ناييلس نب دمحم نب مساقلا يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 ريغ هنيعب امئاق هدعب رمتلا ناكو جوزلا تام اذإ ناضوافتملا ناجوزلا امأو

 اذإف هل اهنم ةيطع حصت نأ الإ هب ىلوأ يهف هفلتأ الو هانطأ الو هل رمت ىلع طولخ

 ةضوافملاو ةيطعلا نيبو اهتثرو نودو اهنود هل تتبثو اهزرحأ دقف .ةرمتلا تبث
 .اهنود هل تتبث اهطلخو ةرمتلا جوزلا انطأ اذإةضوافملاو يدنع قرف

 ةعجرلا امل نأ هلوق ىنعملا اذه هبش يف : دادم ني دمحأ خيشلا نعو

 طسقلاو ءارجالاب هنم اهلف هبحب ةطولخم تناك ولو نيعلا ةمئاق اهلام ةلغ تماد ام

 . ملعأ هللاو .اندنع هب لومعملا وهو باسحلاو

 : هلا همحر : ىحبصلا ةلأسم

 جرخت ىتح اهتقفن لطبت مل اهقلطم تيب نم تجرخ اذإ لماحلا هنيابلاو
 . ملعأ هللاو .هدلب نم

 بلطت مل اذإ ةجوزلا نأ : دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع : ةلأسم

 عيمجو ةوسكل ا كلذكو هسفن ءاقلت نم اهيطعي نأ همزلي الف ةقفنلا جوزل ١ ىل ا

 . ملعأ هللاو .اهريغو ةقلطملا كلذكو ةرشاعملا دنع بجت يتلا اهقوقح

 ىلع ربجي ملو هيأرب هنم تجرخف ضيحلا يف هتأرما رشاب نمو : ةلأسم
 . هلبق رمألا تؤي مل هنأل هيلع اهل ةقفن الف عاضرلا امأو ةقفنلا اهلف اهقالط

 يأب ةقفنلا جاوزألا نم ةعونمم لجر نم ةدتعم لك لوق : ديعس وبأ لاق
 ءاج ام لوقو اهيف هيلع ةقفن الف اهتعجر اهيف كلمي ال ةدع لك لوقو تناب هجو

 ائيش هنم كلمي ال يذلا مكحلا لبق نم وأ اهلبق نم ءاج امو ةقفنلا اهلف هلبق نم
 . ملعأ هللاو . ا ةقفن الف

 : يحبصل ١ ةلأسم

 اهل هيلع تناك نإو هيلع اهل ةقفن الف ةمغارم اهجوز نع تجرخ اذإ ةأرملاو
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 طقسي ال هنأ ىعمف اهيلخ ةاكز نم اهيلع بجي ام لثمو اهكيلامبو اهدالوأل ةقفن

 هيلع تبجو نإو . حاكنلا طرش نم هيلع قلعتم قح اذه نأل اهزوشنب كلذ هنع

 ميرغلا كلذكو هيلع اهل بجي امو اهموزلب يه هتتفأف اهموزل لعجف قوقحلا هذه

 هلهج ايهعسي الو ايهيعامرغ ىلع ةجح امهلوق نإ هل هيلع بجي ايب هميرغ ىتفأ اذإ
 . ملعأ هللاو .هدابع وقوقح وأ هللا قوقح يف يوتفلا تناك

 اذإ اذه تلزغاف هلف هتجوز ىلع لجرلا قفنأ اذإ رثألا يفو هنمو : ةلأسم

 مهنيب جرخي امو فراعتلا ىلع هانعم لعلو كلذب لاق نم لاق دقف هل نطقلا ناك

 . ملعأ هللاو . تلمع ايع ىلوأ يه سيلو كلذ هل سيل لاق نم لاقو

 نأ هيلع مكحي ال لاح يفوأ اثالث ةقلطم تناك اذإ ةقلطملاو هنمو : ةلأسم

 نم تجرخ ولو هيلع ةقفنلا امل نأ لوقي نم لوق ىلعف هتيب يف نوكت ىتح قفني
 . ملعأ هللاو . هيلع ةقفن امل سيلف هدالب نم تجرخ اذإف هتيب

 مايقلل تجاتحاو اےهيادحأ تضرمف ناتجوز هل نمو هنمو : ةلأسم

 اهب موقي مئاق ىلع ردق نا هنأ ال بحي ام ىلع اهعم تيبي نأ ةحيحصلا تبلطو

 ىرخألا مهس هيلع ناكو هتجوزب ماق كلذ ىلع ردقي مل نإو لدعلا هيلعف رجاب ولو
 . ملعأ هللاو .هادأ ردق ىتح انيد

 ه ؤاودو همايق بجأ ريقف وهو ءاود ىلإ جاتحاو ضرم نمو هنمو : ةلأسم

 حيحصلا ءاودلاو ندبلا حالص ةقفنلاو ائيش اذه يف ظفحأ ال ينإ : لاق

 يف هبشأو عيمجلا هيلع تبث نيذه دحأ هيلع تبث نم نإ بسحاف ندبلا حالص
 . ملعأ هللاو . كلذب لبق دقو اهجوز ىلع مكحلا اذه

 ناك اوعنتما اذإ هب مايقلاب ضيرملا ءايلوأ ىلع مكحي لهو هنمو : ةلأسم
 . ءاينغأ وأ ءارقف ءايلوألا ناك اينغ وأ اريقف
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 الإ مهمزلي ملعأ الف ءايلوألا رئاسو هتجوز مايقب لجرلا ىلع مكحي : لاق

 هبصعلاو ماحرألاو رجأ ريغب وأ ارجأب كلذ ىلع نوقفتيوأ ة ؤرملا قيرط نم
 رجأو ةقفنلا بوجو يف الإ مهنيب قرف ال ءايلوألا نم نوثراولا ريغو نوثراولاو
 . ملعأ هللاو . ىضرملا ةدايع نم بجي ام مهيلعو عاضرلا

 اهل ملسي نأ عنتماف اهجوز نم ةقفنلا ةأرملا تبلط اذإو هنمو : ةلأسم

 دقو ايهيلع نيررضلا لقأ مكاحلا رظني نأ ينبجعيف اينغ ناك ولو اهمويب موي لكألا
 . ملعأ هللاو . ماكحألا عيمج يف كلذب لبق

 نسحل ١ ف لوقو نيدل ١ يف اهلثم ةوسكب ةأرملل مكحيو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . بسنلا يف ليق هلعلو رظنلاو

 رقفلا ىعدإو ةوسكو ةقفن اهجوز نم ةأرملا تدارأ اذإو هنمو : ةلأسم

 اهسفنل يه لاتحتو لجالا هلو ىعدا ام فالخ حصي ىتح هلوق لوقلاف الجا دارأو

 نم همزلام ءادأ ىلع رداق هناو ءانغلا دجي هنأ ةنيبلا ىه اهيلعو لجرلا رضحي ىتح

 قحلا اذه دجام هنأ هنيمي عم هلوق لوقلاف الإو كلذ تحصأ نإف ةوسكو ةقفن
 هريخ لجالا ىضم نإف .اه هيلع كلذ ناكو ةقفنو ةوسك نم هيلع بجو يذلا

 ةوسكو ةقفن امل ملس نإو ،كلذ ةأرملا تبلط اذإ قلطيوأ قفني نأ نيب مكاحلا

 ام لثم اهنأ وه ىعداو اهل ملس امم لضفأ اذك سبح نم اهتوسكو اهتقفن نأ تعداف
 اذك لثم نم لضفأ اهتوسكو اهتقفن نأ ةنيبلا هيلعو ةيعدملا يه ليقف اهل ملس
 . هللا ءاش نإ فاك وهف اذكو

 نإف اهيلإ ملس امم لضفأ اهتوسك نإ ةرهشلا ةداهش ىزجت : لوقو

 نإ لوقف يعدي ام ىلع لك ةنيبلا اعيمج احصأ نإف هنيمي عم هلوق لوقلاف اهتزجعأ
 نإ لوقلا ضعب يف نأ بسحأو .لوقلا رثكأ يهو ةيعدملا يه اهنأل اهتنيب ةنيبلا

 تلزن نإ نيميلا وه هيلعو ةنيبلا يه اهيلع سيمخ نب رصان خيشلا لاقو هتنيب ةنيبلا
 نإو ةوسكلا هذه لثم وأ ةوسكلا هذه نم اهيلإ هادأ ام الإ هيلع سيل هنأ فلحي هيلإ
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 الإ ىرجت ال لوقو ةوسكلا هذه نم لضفأ اهتوسك نإ تفلح نيميلا اهيلإ در

 . ملعأ هللاو . لودعلا ةداهش

 اهينيع ءاود كرت يف ررض اهقحلو لام اهل نكي مل اذإ ةأرملاو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع نوكي نأ ينبجعيف رداق جوزلاو

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 عوذج ةعبس نم رثكأ هتيب نم هفص اهنكسأف اهجوز نم تبلط اذإ ةأرملاو
 ؟ال مأ كلذ اهلأ ةفرغ ينكست ديرأ يه تلاقو ارايع ةعبسو ابارخ

 هللاو .كلذ نم لودعلا ىري ايك اهب اقفار اهلثم نكس اهل نإ : لاق

 .ملعأ

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 نم كلذوحنوأ ءاقستسا وأ لسب هللا كراجأ تلتعإ ةأرما هل لجر يف

 نأ هلزوجيأ اهعماجيو اهدنع ماني نأ هنم تبلطو هيدعت نأ اهنم فاخي يتلا للعلا

 اذإ كلذ يه تبلط ولو اهتعماج نم عنتمي نأ هلزوجي هنأ ىعم : لاق
 رضت اهنأ سانلا فراعتو ةداعلا يف اهتلع تناكو اهتلع نم هسفن ىلع فاخي ناك
 هابشأو ص ربلاو يردجلاو هنم هللا انذاعأ ماذجلا لثم كلذو اهب يلتبملا برقت نمب
 هل تناك اذإ اهنم عانتمالا هيلع بجي هنأ ىعمو ؟يدعت اهتداع يتلا للعلا نم كلذ
 للعلا ضعبب ايهيدحأ تيلتباو ناتجوز مهف اسانا انيأر ايبر نأل اهريغ ةجوز
 ىعم اميف هنم عانتمالا بجي امم اذهو ىرخألا ةجوزلا يف مث جوزلا يف ةلعلا ترسف
 هسفن امأ .كلذ ريغو ةوسكلاو ةقفنلا نم اهفصنيو ررضلا فوخ عانتمالا هلو
 . ملعأ هللاو . تارخآلا هتاجوز ىلعو هيلع ررضلا نم افوخ اهعنميف
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 قفانملاو هلهأ ةوهشب لكأب نمؤملا نأ رثألا ءاج دقو : يلمازلا ةلأسم

 ناك نإو ديري ام ىلع مهربجي ناك اذإ كلذ ريسفت نأ يدنعو هتوهشب لهأ لكأي

 . ملعأ هللاو .ديدشتلا اذه ىلإ يدنع غلبي نكي مل مهنيب اييف سفنألا ةبيط ىلع

 اه بجاوب سيل ائيش اهجوز تلمح اذإ ةأرملا نع هتلأسو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ امل لحيأ اهبضغ فوخ كلذ اهاطعأو هيلع

 لحي الف هل اهيلع بجي يذلا هقح ذخأ هتعنم تبضغ اذإ تناك نإ : لاق

 اهمالك كرت امأو اهيلع قيضي الف هل بجي يذلا هقح هعنمت مل تناك نإو كلذ اهل

 . ملعأ هللاو . كلذ اهيلع مرحي امم اذه سيلف اهسفن ةبيط هلقو

 هيلع بجت أ غلبت نأ لبق اهقلط مث ةميتيب جوزت نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هنم اهتدع ءاضقنا ىلإ اهتقفن

 هيف كلمب قالطلا ناكو هتيب يف تدعق اذإ فالتخا كلذ يف : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذب لوقي نم لوق ىلع اهتعجر

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 اذإ لاجرلا لمحي نمم تناكو غلبت مل دعب يهو اهوبأ اهجوز اذإ ةيبصلا يفو
 ؟ ةمات ةقفنلا مأ اهجوز ىلع ةقفنلا ثلث اهلأ غولبلا لبق ةقفنلا تبلط

 نمم تناكو هيلع بجي ام اهل ملسو هذه هتجوز جوزلا فصنأ نإ : لاق

 ىلإ اهب جورخلا ديري جوزلا ناكو لودعلا رظن ىلع ةرشاعملا قيطتو لاجرلا لمحت

 ال نكي ملو اهجوز نم فاصنالا تدارأ اذإ نيملسملا ماكح اهيف اهفصني دلب

 هترشاعمو هعابتا ىلع اههاركاو اهربخ يفف فورعم دلب يف نكس طرش
 نم لاقو غلبت مل ولو كل تفصو ام ىلع تناك اذإ ربجت لاق نم لاق ؤفالتخا

 لوقي نم لوق ىلعو رثكأ لوالا لوقلا لعلو غلبت ىتح كلذ ىلع هركت الو لاق
 ميطفللو اهلثم ردق ىلع ةقفنلا نم هيلع اهلف هترشاعمو هعابتا ىلع رت اهنأ
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 ريصي نأ ىلإ ةقفنلا فصن هل مث رابشأ ةسمخ ريصي نأ ىلإ ةقفنلا ثلث ادعاصف

 . ملعأ هللاو . هلثم ةقفن نوكيو غلبت نأ ىلإ ةقفنلا اثلث هل مث رابشأ ةتس

 نوملسملا لخدي ال كلم هلو ةجوز هل يذلا امأو : ىبحصلا ةلأسم

 هيلع اموكحم اهقلطيوأ هريغ نم اهقفني لاق نم لاقف هنم قافنالا تبأف هباتكب هيف

 اذإ هكلم هنم لبقي نأ اهمزليو هدي يف ام ريغب هيلع مكحي ال لاق نم لاقو كلذب

 قفنت نأ اهسفن بطت مل اذإ اهقلطي نأ هيلع مكحي الو هزوجيو هيعدي هدي يف ناك
 نع لوألا لوقلاو هللا مكحل تءاش نإو هدي يف ام تذخأ تءاش نإف هلام نم

 خيشلا باوج اذه رظانلا لاق نانس نب فلخو ديعس نب حلاص نيخيشلا

 . ةلأسملا هذه يف ديعس نب حل اص

 هنع اوفقو ايناو هل ميرحتلاب لاملا اذه يف نوملسملا مكحي مل اذإ : باوجلا

 اذإ هريغ نم هتجوز ىلع قفني نأ جوزلا ىلع اومكحي نأ مهل سيلف كلذل اهزنت
 . ملعأ هللاو . هنم اهتقفن اهاطعأ

 لجرلا تحت لتعت ةأرملا نع هتلاسر : ىحبصلا ينعأ هنمو : ةلأسم

 اهباصأ نإف هل تلق يدنع اذكه لاق ؟هنم اهل دبال امو اهحلصي ام هيلع له

 اهلازتعا يف مايقو ةن ؤم ىلإ جاتحتو هيف نولزتعي دلب نم هريغ وأ يردج نم ءالبلا
 ؟دلبلا نم

 نأ امإو هسفنب اهرمأ يلي نأ امإ كلذ عيمج جوزلا ىلع نإ ىعم : لاق

 . ملعأ هللاو .اهنم اهل دبال يتلا اهتنؤم عيمج عم اهب موقي نم اهرضحي
 ةقفن اهل له لماح يهو اهجوز اهنع ىفوتملا ةأرملا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ اهلا اهجوز لام نم اهلمحل

 . ملعأ هللاو .اهل ةقفن ال لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق
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 امل سيل هنأ اهجوز ىلع اهل بجي ام تبلط اذإ ةأرملا يفو هنمو : ةلأسم

 ةثالث ديع لكل محلو مد الإ اهل دادم نب دمحأ خيشلا باوج يفو نيديعلل محل

 ىستكت لبق نم تناك نإو ملعأ هللاو رثألا ءاج اذكه لمعلا هيلع لوألاو ناتمأ

 اهلثم هوسك ناكولو ريرحلاب امهل نومكحي ال نيملسملا لوق رثكاف ريقف وهو ريرحلا
 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفو

 هدلب ىلإ اهلمحو هدلب ريغ نم ةأرملا جوزت اذإ لجرلا يفو هنمو : ةلأسم
 هنأ يدنعو جارخالا هنم تبلط اذإ اهاتأ ثيح ىلإ اهجرخي نأ هيلع نإ هيف اهقلطو

 نأ دارأ اذإو .نئاب قالط يف تناك وأ اهتدع تضقفنإ اذإ كلذب هيلع موكحم

 ضفنت نأ ىلإ اهيلع قفتي نأ الإ اهجرخي الف اهتقفن هيلع بجت لاح يف اهجرخي
 .ايهنم قافتاب الإ جرخت الف ةدعلا يف جورخلا يه تدارأ نإ كلذكو اهتدع

 ايكح هتيب يف دوعقلاب اهيلع مكحي لهوه ىبأو كلذ تبلط نإف : تلق
 . ملعأ هللاو كلذك هنأ يدنعف لاق ؟ال مأ هل اهيلع

 اهفصني نم دجت دلب ىلإ هتجوز لقني نأ جوزلا دارأ اذإو هنمو : ةلأسم

 الو كلذ ىلع ردقت الو اهدحو قيرطلا يف اهسفن ىلع نمات ال اهنأ تجتحاو هيف
 مل اذإ كلذ يف ةيعدم نوكتو هعابتاب اهيلع مكيأ هتبحص نإ اهسفن ىلعومه هنمأت

 . اهلوق لوقلا مأ امهرمأ لاح مكاحلا فرعي

 الامو اهسفن ىلع هنمأت نم دنع الإ هعابتاب اهيلع مكحي الف : لاق

 داضم هنأ ملعي مل اذإ اذهو لدعلاو قحلاب فاصنالا هيف دجت دلب يف اهب نكسيو

 .رارضالا ىلع يه اهيلع مكحي الف اهل ارارضا اهلقني اينا هنأ نيبت اذإ امأو .اهف

 . ملعأ هلللاو

 مأ اهريغو ةجوزلا ةقفن يف ريعشلاو ةرذلاو ربلا نيب قرف لهو : ةلأسم
 . بوبحلا هذه نم ناك فنص يأ نم عاصلا عبر موي لكل
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 لثم هلعج ضعب ريعشلاو هثلث ةرذلا نمو عاصلا عبر ربلا نم اهل : لاق
 . ملعأ هللاو . ةرذلا لثم هلعج ضعبو ربلا

 . ملعأ هللاو . ريعشلا بح نم هفصنو يحبصل ا نع دجويو

 : ناديبع نبا ةلأسم

 اهلف دحأ هيف سيل اغراف انكسم اهنكسي نأ اهجوز ىلع تبلط اذإ ةأرملا نإ

 تيب ين نكست نأ ةأرملا هذه ىلع مكحي الو كلذب اهجوز ىلع اهل مكحيو كلذ

 وه ةأرملل هب مكحي يذلا نكسلا هفصو دحاو باب نم مفوخد نوكي اهريغو يه

 هللاو . مكاحلا رظن ىلإ كلذو هيف اهيلع ةرضم ال اقفار انكس نوكي يذلا نكسلا

 . ملعأ

 ضعبف هترشاعم نع تعنتما مث جوزلا اهب لخد اذإ ةيبصلاو : ةلأسم

 اضعب لعلو ةيبصلا ىلع ةجح الو ةرشاعملا مكح بوجول ةقفنلا هيلع بجوي
 اهل نكي مل نإو اهلام يف هقفنتف لام اهل ناك اذإ لاق نم لاقو كلذ هيلع بجوي ال

 متت مل نإو هتجوز ىلع قفنأ دق ناك جيوزتلا تمأ اذإف ةقفنلاب اه ذخأ لام

 . ملعأ هللاو .اهقادص نم اهيلع بسح جيوزتلا

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع : ةلأسم

 اموي نيثالث رهش لكل ةقفنلا نم اهجوز ىلع اهل بجي ةأرملا نإ ليق دقو
 لكأي نمم تناك نإو اربف ربلا لكأي نمم تناك نإ كوكم فصنو كيكاكم عبس

 ناك نإ موألا نم اهلو ةريقف وأ تناك هينغ رب فصنلاو ةرذ فصنلاف ربلاو ةرذلا

 نيب طسوأ ناك نإو اموي نيثالث لكل هيدص فصنو تايدص عبس اينغ جوزلا

 ةريقف وأ يه تناك هينغ هيدص عبرو تايدص تس اهل ليق دقف ريقفلاو ينغلا

 ام ىلع ةضف ةيرالوهو نامرد اموي نيثالث لكل اهل نإ ليقف اريقف جوزلا ناك نإو

 ارمث انم نوثالث رمتلا نم اهلو 0 ةريقف وأ ةينغ تناك هللا همحر انخيش نع هانكردأ

 اهيطعي نأ ردق نإو ةريقف وأ تناك هينغ ديجلا ىشي ربلا رمثلا نم اموي نيثالث لكل

 غرفي نأ تبحأ نإو مويب اموي ولو هروسيم ىلع اهاطعأ ردقي مل نإو اموي نيثالثلا
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 سيلو كلذ اهلف اهماعط يه لمعت نأ تبحأ نإو كلذ اهلف الومعم اماعط اهل

 اهسفنل لمعت نأ اهلو اهاضرب الإ لايعالا نم ائيش الو اماعط هل لمعت نأ اهيلع

 هولخلا اهعم دارأو اهعم رضح نإو اهعم ارضاح نكي مل اذإ هريغو نطق نم لزغلا
 بطحلا اهرضخي نأ هيلعو كلذب اهف ىضري نأ الإ ائيش اهسفنل لمعت نأ امهل سيلف

 اهيف برشتو اهيف لكأتل ةينألا اهرضحي نأ هيلعو اهماعط حالصال حلملاو اهماعطل

 هيلع سلبتتو هيف مانتل شارفلا اهرضحي نأو اهماعط لمعل جبوطلاو رونتلا ائهيسو
 نمز يف دربلا نم اهيفكي امو ران هلا اهرضحي نأ اهلو هماقم موقي امو اريصح نم

 . هداسو هريغ نمولو يفكي شارفلا ىلع مونلا نأل يدنع اهل ةداسو الو ءاتشلا

 ىلع ءادرو رارزأو نابابلجو ناصيمق باوثأ ةتس ةنس لكل ةوسكلا نم هيلع اهلو

 باوثأ ةعبرأ اهيرجت ليق دقو { ةنيعم هوسكب رثألا دري مل ءاسنلا نم اهلثم ةوسك ردق
 ةنسلا مامت ىلإ بابلجو ناصيمق اضيأ اهل ملسي ةنسلا نم ىلوألا رهشأ ةتسلل

 يفرسعلا ىعدإ نإو كلذ هلف اهنم ىلوألا ةوسكلا دارأو اهريغ اهل لدبأ نإو

 تءاش نإ لجألا يف اهل رايخلاو اهتوسك ءاضحال رهش لجآ الجاع هوسكلا راضحإ

 كلذ اهلف اهتيب يفوأ اهلهأ عم تيحأ نإو اهتقفن هيلعف هترشاعمو هتيب يف نوكت نأ

 اعم اهتوسكو اهتقفن اهرضحيلف رهشلا ضفني نأ ىلإ لجألا يف هقفن هيلع سيلو
 مدخت نمم تناك نإو اضرب الإ ةوسكلا نم اهل ملسي ام غبصت نأ امهف سيلو

 نأ هيلع سيلف مدخت ال نممم تناك نإو { هيلع مداخلا ةقفنو مداخلا اهرضحأ

 هدحو ربلا الإ لكأي ال نم اهنأ وأ مدخي نمم اهنأ يه تعدا نإو امداخ اهرضحي

 هيلعو كلذ وه ركنأ نإ يدنع ةنيبلا اهيلعف { اهلثم ةوسك يه تسيل هوسكلا ذهو
 مأ نم دحأ اهعم نكسي نأ اهيلع سيلو هيف اهيلع هرضم ال اقفار الزنم اهنكسي نأ
 الإ اهعم نكسلا هل زوجي نم هماحرأ ريغ نمو هماحرأ نم دحأ وأ دلو وأ تخأ وأ

 نمم ادحأ اهرضحي نأ هيلع ليق دقف شحوتست تعدإو اهنع باغ نإو اهاضرب

 ةولخلا اهل زوجي نمم كلذ هبشأ ام وأ تخأ وأ مأ نم اهعم مانيل هعم دوعقلا اهل زوجي

 لابحلاو ولدلا اهرضحي نا هيلعف لبرموأ ضوحو رئب هيف لزنملا ناك نإو © هعم
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 نم جرخت ال نأ اهيلعو اهبايث لسغو اهبارشو اهماعطل ءاملا نم هل جاتحت ام جارخال
 نأ هيلعف ءام لزنملا يف نكي مل نإو هيلع امل بجي ام اهرضحأو كلذ اهل هرك اذإ هتيب

 لمعل اضيأ اهرضحي نأو اهبايث لسغو اهلسغو اهبارشو اهماعطل اهءام اهل رضحي

 بوثو ةياقولا امأو { اهل هنم ريجحت ريغ نم كلذ عيمجب امل ىضري نأ الإ اهماعط
 عبصلاو سرولاو هالصلل رزيملا كلذكو كلذ هيلع اهل سيلف شوكلاو ةالصلا

 يف اهعم لوخدلا اهماحرال هرك نإو هنذإب الإ هتيب نم جرخت نأ اهف سيلو فنصنملاو

 مهو الخاد يه نكتلف اهترايز اهلهأو اهماحرإ نم دارأ نإو { كلذ هلف هتيب

 اهبحو اهماعط هيف عنصت ام هيعوالا نم الو هنذإب الإ هتيب نولخدي ال اجراخ
 داصحو اهباب قالغال يه لاتحت نأ اهلو اهباب قالغال يدنع اهل لفق الو اهنيحطو

 . اهتيب يف اهلام
 جرخي نأ اهل زوجي نمب نيعتست نأ يدنع اهلف اهسأر نم لمقلا جارخا امأو

 نم هجارخا ىلع اهل هرذعم ال هنال كلذ نم ررضلا اهقحل اذإ اهسأر نم لمقلا

 . كلذ جارخال هب نيعتست نمب الإ اهسأر
 اهل هلسغي دحأب نيعتست نأ نود اهسفنب يه هلسغتلف اهسأر لسغ امأو

 كلذ ىلوتت نأ اهنكميو اهسأر طشم ال نأ امهل نكمي هنال الف اهسأر هطاشم امأو

 حلص نم لكوتو اهلام حالصا كلذكو هاضرب الإ الف ديعلل اهجورخ امأو اهسفنب
 امأو مهنع اهعنم هل سيلف اهنع مهل ىنغ ال ناك نإف راغصلا اهدالوأ امأو اهلام اهل

 نع اهعنم يدنع هلو يدنع كلذ هلف اهنع هيانغلا دح يف ناك نمو رابكلا اهدالوأ

 ناك نإو نيوبالا نيدلاولا ةعاط نم يدنع ىلوأ جوزلا ةعاطو اهيبأو اهمأب مايقلا

 مهعم جرخت نأ يدنع اهل سيلف اهريغ مهب موقي نمم دحأ وأ محل بأ عم اهدالوأ

 هربغو ماعط نم هيلإ نوجاتحت ام مهل عضت نأ امل سيلو هيأرو هنذإب الإ مهداتعتو

 فصنو نم موي لك بطرلا نمز يف ال ليق دقو مهل كلذ يلي نم مهعم ناك اذإ
 مكحي هيلع اهل ناتبجاولا وسكلاو هقفنلا تفلت نإو نايع نمب بطر بطر
 وأ قرحب هللا لبق نم هفاب تفلت يه اينإو كلذل اهنم فالتإ ريغ نم نيملسملا
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 لاقو اهريغ هقفنو هوسك اهرضحي نأ هيلع ليق دقف تافآلا نم كلذ ريغ وأ هقرس

 اهلدبي نأ هيلع سيلف كلذل هدمعتم اهتفلتا نإ امأو كلذ هيلع سيل لاق نم

 . افالتخا كلذ يف ملعت الو اهريغ
 جوزلل زئاجو اهمامتا تببحأف ةمات ريغ ةلأسملا هذه تدجو : فلؤملا لاق

 شحوتست تناك اذإف ليللا يف امأو { ءارش وأ عيبل وأ همدخل اراهن هتيب نم جرخي نا

 اذإ امأو ءاسنلا نم اهدنع نوكي ادحأ امل كرتيوأ اهعم نوكي نأ هيلعف اهدحو

 نوكي هذه عم نوكي ايكف ايهنم ةدحاو لك عم نوكي نأ هيلعف ىرخأ ةجوز ناك

 رفاسي نأ الإ اهنذإب الإ كلذ هل سيلف ةبيغلا هيف ليطي ارفس دارأ اذإ امأو هذه عم

 ديعلل هيرصلا امأو & كلذ هلف رهشأ ةثالث لاق نم لاقو . رهشأ ةعبرأ نم لقأ

 لايسدلاو سرولا امأو همزلي هنا لوق هيفو . همزلي ال هنأ لوقلا رثكأف زرألاو

 ال كلذكو هسفن ةبيطب الإ كلذ نم ءعىش هتجوزل جوزلا مزلي الف رطعلاو شوكلاو

 نيملسملا لوق رثكأ ىلع ريرحلا بايث همزلت ال كلذكو ههكاف هتجوزل جوزلا مزلي
 هتجوزل رضحي نأ هيلعو لوقلا رثكأ ىلع هريغو لينلاب اهبايث غبصي نأ همزلي الو
 مدخي نمم تناك نإو اهب مايقلا جوزلا ىلعف ةجوزلا تضرم اذإو همس وأ اريصح

 لاقو مدخت اهنأ ةأرملا تلاق نإو اهجئاوحب موقي ىثنأ امداخ اهل رضحي نأ هيلعف

 مدخي نمم اهنا هفورعم ريغ تناك اذإ ةنيبلا كلذ يف اهيلعف مدخت ال نمم اهنأ جوزلا
 ىلوتت نأ ديرت اينا تلاقو كلذ ىه تهركو امولعم اماعط هجوزلا تبلط اذإ امأو

 ال نا ةأرملا تلاق اذإ امأو ءاتشلل اراثد اهرضحي نأ هيلعو كلذ اهلف اهسفنب اهماعط
 ىري نأ الإ كلذ يف اهف هجح الف هيف هنكاس يه يذلا تيبلا يف يلصأ عنقا

 حسفي مل اذإف ةالصلل ءاملا امأو } زوجي ال ررضلاف اررض كلذ يف اهيلع نوملسملا

 يه يذلا تيبلا يف ناك اذإو هالصلل ءاملاب امل يتأي نأ هيلعف ءاملا ىلا جرخت نأ اهل

 امأو . هالصلل اهسفنب ءاملا فزنتل لبحلاوولدلا اهرضحي نا هيلعف رئب هيف هنكاس

 بوث جوزلا مزلي ال هنأ يدنع لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يفف هالصلل بوثلا

 . ةالصلل

١٧٩



 ءاملا ناكو ةالصلا تدارأ اذإ امأو : ةليوط ةلأسم نم ناديبع يبأ نعو

 ال نخسي نأ جوزلا ىلعف مدخت نمم ةأرملا تناك نإو ءاملا نخست نأ اهلف ادراب

 اذإ امأو اهلسغو اهئوضول ءاملا ناخسا نم هجوزلا عنمي نأ جوزلل سيلو ءاملا

 عم نوكت نأ ربجت اهنإف اهب ايلاخ ناك اذإ برضلا جوزلا نم فاخت اهنأ ةأرملا تلاق
 ايب بقاعي هنإف زوجي الام اهيف لعف نإف اهلوقب هنع عنتمت نأ ال ةجح الو اهجوز
 جوزلا اهاطعأ نإو لوقلا رثكأ ىلع هيلع اهل مكحي الف لحلا امأو هيلع بجي

 كلذكو كلذ ريغوأ اهعيب تدارأ نإ ديرتو ءاشت ام اهيف لعفت نأ اهلف اهتقفن

 . ملعأ هللاو . الحلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ همأو هرح هجوز هل ناك اذإ تيبملا يف ةمسق همألا جوز ىلع لهو

 همالل نوكي ليللا يف همسقلا همألا هتجوزل جوزلا مزلي . معن : لاق

 مزلي ال لاق نم لاق & فالتخا اهيفف راهنلا ةمسق امأو ناثلثلا هرحللو ثلثلا

 تاجوزلا تناك راهنلاب مهرياوقب نولغتسم سانلا نأل راهنلاب همسقلا جوزلا
 . ليللاب همزلي ايك راهنلاب ةمسقلا جوزلا مزلي هنا لاق نم لاقو 0 ءامإوأ رئارح

 . ملعأ هللاو

 هنا بالا لاقف هيبأ نم اهل نبأل هقفنلا تبلط ةأرما يفو 5 هنمو : ةلأسم

 يف هقفنلا اه ملسيو هدلوب ايهيدلب نم جرخت نأ ال ىضري الو اهدلب نم اهجوزت
 اهجوزت هنا يه تلاقو هالصلا هيف متت دلب نم اهجوزت هنأ جوزلا لاق وأ © امهدلب

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا ، هالصلا هيف رصقت دلب نم
 هدلوب جورخلا اهل سيلف ةالصلا تمتأ دقو ةدلب نم اهجوزت اذإ امأ : لاق

 هدلب نم اهجوزت اذإ امأو هدلوب تجرخ اذإ هدلوب دلاولا ىلع هقفن الو اهدلب ىلا

 بالا ىلعو اهدلب ىلا هدلوب جورخلا اه زئاجف اهقلط مث هيف هالصلا رصقت يهو
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 يمهو اهدلب نم اهجوزت اذإ كلذكو هدلب يف هالصلا رصقت اهنأ اهلوق لوقلاو هقفنلا
 ىلإ جورخلا اهل زئاجف كلذ دعب اهقلط مث هدلب ىلا اهلوح مث اهدلبب ةالصلا متت
 . ملعأ هللاو . هقفنلا بالا ىلعو هدلوب اهدلب

 نم ءىش ىلع سبحلا اهيلع بجو اذإ ةأرملا يفو & هنمو : ةلأسم

 تسبح اذإ يذلا لعفلا ايف كلذ نع ىبأو اهجوز نع هقفنلا تدارأو بابسألا

 ؟ هسوبح اهماد ام اهتقفن نم اهجوز دعب ةأرملا هيلع

 نإو سبحلا يف اهتقفن هيلعف اهجوز لبق نم ةأرملا سبح ناك اذإ : لاق
 سبحلا يف اهتقفن همزلت لوق فالتخا هيفف نيقي ريغ ىلع ةمهتب تسبح تناك

 بجوي امم اهجوز ريغ يف هتثدحأ ثدحل تسبح تناك اذإ امأو همزلت ال لوقو

 . ملعأ هللاو . اهتقفن همزلت الف سبحلا اهيلع

 مأ تناك ثيح لب مولعم عضوم ريغ يف هجوزلا طرشو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ تبثيإ هجوزلا

 نال هلاهج هيف ناكولو تباث نكسلا طرش نا لوق فالتخا كلذ يف : لاق
 هللاو . تبثي ال طرشلا اذه نإ لوقو هلاهج اهيف ناك نإو هتباث جيوزتلا طورش
 . ملعأ

 ةأرملل نا هنيعب ارثؤم نيملسملا راثا نم هتظفح يذلاو 3 هنمو : ةلأسم

 ردق ايف الإو اهلثم هقفنو اهلثم هوسك ىلع ردق نإ هردق يف اهلثم هوسك اهجوز ىلع

 نا هينغ يهو اهجوزت اذإ لوقلا نم ينبجعي يذلاو هطسو هقفنو هطسو هوسك نم

 ءاش نإف هيلع اهمكح اهل تبثيو اهلاح نع لوحتلاب اهبرضي الو اهمكح لوحتي ال

 رظنلا نوكيو هروسيم ىلا اهقح اهل ناكو اهقلط ءاش نإو اهب ررض ريغب اهكسمأ
 نإ مكاحلا عم حصي مل نإو كل هتفصو ام ىلع هقفنلاو هوسكلا يف نيجوزلا نيب

 ةنيبلا اهيلعو هيعدم ةأرملاف كلذ يف ايعادتو هريقف وأ هينغ ةأرملاف ريقف وأ ينغ جوزلا
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 هلف نيميلا اهيلع در نإو نيميلا هيلع اهلف نيميلا هنم تبلطو ةنيبلا تمدع نإف
 . ملعأ هللاو . نيميلا اهيلع در اذإ تعدإ ام اهل ملعو كلذ

 اهجوز بلطوأ ماكحالا اهجوز نم تبلط اذإ ةأرملاو © هنمو : ةلأسم

 اهلمحي نأ اهجوز نم تبلطو مامالا وأ يلاولا ىلا لايعلا ايهعفرو ماكحالا اهنم
 ؟ ال مأ كلذ جوزلا ىلع ." هنؤملاو دازلاو ءاركلا

 ال اهنال اهتقفن وأ اهلمح هيلعف هدلب ريغ يف ماكحالا اهنم دارأ اذإ امأ : لاق

 ىلع فلكت الف اهيلع قفنيو اهلمجي مل نإو بعتلاو هقشملا ىلع ريسملا فلكت
 اهلمحي مل نإو بعتلاو هقشملا ىلع ريسملا فلكت ال ةأرملاو هقفنلاو نا ، لمحلا

 الو نالمح اهل جوزلا مزلي الف ماكحالل ةأرملا نم بلطملا ناك نإو اهيلع قفنيو
 . ملعأ هلللاو . هقفن

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 وه اينغ وأ اريقف ناك اهل هيلع بجي ام مازجلا ةلع اهتباصأ ةأرما هل لجر يف

 ؟ كلذ يف لوقلا ام باصملا

 ةأرملا تيضر اذإ قلطيو اوسكيو قفني نأ هيلعف لجرلا بيصأ اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . ةرشاعم هيلع اهل بجي الف هلابح يف هماقالاب

 : عنام نب برعلب خيشلا نع : ةلأسم

 هقفن ريغ نم اهعبشي اشيع اهيطعأ لاقو اهجوز نم ةقفنلا تبلط ةأرمإ يف
 . ملعأ هللاو . كلذ اهلف هقفنلا وأ هقفن الب اشيع تدارأ نإ كلذ يف رايخلا اهلف

١٨٢١



 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 هضرع بابلجلا كلذ هفص ام صيمقلاو رازالاو رايخلاو ءاتشلا بابلجو

 نإ اهجوز ىلع هجوزلل كلذ ميلست لجأ مكو رازالاو صيمقلا كلذكو هلوطو
 ؟ مدعلاب جوزلا جتحا

 نم مكاحلا رظن يف اهلثم هوسك كلذ نم اهلو هعنقملا وه بابلجلا امأ : لاق

 اهتقو يف اهلثم ةوسك نم ءادر هناكمإ اولعج دقف رايخلا امأو ضرعو لوطو سنج

 صيمقلا لوط امأو اهلثم هوسك لثم وهو رزيملا هناكم اولعج دق رازآلاو مكحلا موي
 هوسكلا ميلست يف لجألا امأو . ادح هيف ملعأ الف ضرعلا امأو ةأرملا لوط ردقبف

 . ملعأ هللاو . مكاحلا رظن ىلعف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ةوسكو اهلثم هقفن اهلف ةوسكلاو هقفنلا اهجوز نم تبلط اذإ ةأرملا امأو
 جوزلا لوق لوقلاف اهردق فرعي مل اذإو جوزلا ردق ىلع لوقو اهردق ىلع اهلثم
 نب دمحم لوق وهو نيملسملا لوق رثكأ ىلع هب مكحي الف ريرحلا مكحلا امأو
 . ملعأ هللاو . حبسملا

 مأ جوزلا ىلع يهأ بوثلا هطايخ يف ةأرملا ةوسك يفو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ايهنم نم ىلع بطحلاو نيحطلا هرجأو بوثلا غبص كلذكو ةأرملا ىلع

 ىلع كلذ لك ةأرملا شيعل يذلا بطخلاو صيمقلا ةطايخ نإ : لاق

 هيفو يلإ بحأ وهو جوزلا مزلي ال لوق & فالتخا كلذ يفف غبصلا امأو جوزلا
 هنإف مدخي نمم ةأرملا تناك نإ بحلا نيحط ةرجأ امأو جوزلا مزلي غبصلا نأ لوق

 . ملعأ هللاو . جوزلا مزلي الف مدخي ال نمم تناك نإو جوزلا مزلي

_ ١٨٢٣



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

 ناكو كلذ اهل هرك اذإ اهجوز نذإ ريغب اهتيب نمزو ربلا ةأرملل زوجي لهو
 ؟ هوسكلاو هقفنلا نم هيلع اهل بجي اميف ال فصتنم ريغ

 ناك اذإ هنذا ريغب اهجوز تيب نم جورخلاب يدنع اهيلع ساب ال : لاق
 . ملعأ هللاو . هيلع اهل بجي اميف امل فصنم ريغ

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ نيجوزلا نيب ةضوافملا ةفص امو

 كلتف فلتوأ عيبوأ ذخأ نم اهلام نم هيلع اهسفن تباط اذإ : لاق

 نم افرع اذإ سفنلا نوكس نم مالك ريغو مالكلاب عقي ءىش ا ذهو هضوافملا

 . ملعأ هللاو . كلذ ضعب ايهضعب

 كلذ تبلط اذإ لايل عبرأ نم هليل اهجوز ىلع اه ةأرملاو { هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . دحاو شارف ىلع نوكي نأ لقعلا يف نسحيو اهسفن بطت ملو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يتأي نأ الإ هعم ريسأ ال تلاقو اهجوز نع ةلزتعم لبق نم ةأرملا تناك اذإ

 ىتأ اذإف هعم ريست نأ لبق ةوسكلاب اهل يتأي هنإف ةوسكلا اماف ةقفنلاو ةوسكلاب يل

 هتيب يف الإ هيلع ةقفن اه بجحت الف ةقفنلا امأو هعم ريست نأ ربجت اهنإف ةوسكلاب اه
 هنع عنمت ال اهنإف لبق نم اهب لخد دق ناكو لجاع قادص هيلع اهل ناك اذإ امأو

 ميلستب هيلع امل مكحيو هعم ريسملا ىلع ربجتو قادصلا نم هيلع اهل يقب ام لجأل
 لج ؤيو هعيبب هيلع مكح لام هدنع ناك نإف لجاعلا اهقادص نم هيلع اهل يقب ام
 ةدحاو ةعمج لج ؤي ةنإف ناويح هدنع ناكو لام هل نكي مل نإو عمج عبرأ هعيب يف

 نوكيو هردق ىلع ةضيرف اهل هيلع ضرفي هنإف ناويح الو لام هدنع نكي مل نإو
 امأو مكاحلا نم رظنلا ىلع كلذف ةوسكلا يف لجألا امأو .مكاحلا رظنب كلذ

 . ملعأ هللاو .اهيف لجأ الف ةقفنلا

١٨٤



 : يلمازلا ةلأسم

 مكحب امل تبجو ىضم اميف ةوسك وأ ةقفن اهجوز ىلع ةأرملل ناك اذإو
 اهيلع قفني نأ ىلع ردق نإف هليقتسملا ةقفن امأو يدنع نيدلا ةلزنمب ىهف

 هعم ماقملاب تيضرو ردقي مل نإو كلذ ليبسف اهنيدب هلام تذخأ ام دعب اهوسكيو
 وأ اهوسكيو اهيلع قفني نأ ىلع ربج ضرت مل نإو اهف ضرعي ال كلذ ىلع

 ملعأ هللاو . كلذ تبلط نإ اهقلطي

 نم هتجوز جوزلا اطعأ ام نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع هنمو : ةلأسم

 همزلي ام هجو ىلع هنأ اهيلع طرتشي نأ الإ اهل وهف مكح ريغ نم ةوسكلاو ةقفنلا

 . ةديدج ابايث اهاسك اذإ هل اهتاقلخ نوكتف اهل ةيطعلا هجو ىلع ال ةوسكلا نم اهف

 . ملعأ هلللاو

 : ناديبع نبإ : ةلأسم

 نم اهسفنل ائيش لمعت نأ هركو اهف هيلع بجي ام هتجوزل لجرلا ملس اذإو
 ؟ ال مأ هيأر ريغب لمعت نأ اهل له اهتيب يف هريغو لزغ

 هللاو .اهعم ارضاح جوزلا نكي مل اذإ هتيب يف لزغت نأ اهل زئاج : لاق

 . ملعأ

 :اهجوز ىلع ةجوزلل بجي اييف سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم
 ىوزن نمب نم موي لكل هنم اهلو هتقو ريغو هتقو يف رمتلا الإ اهل سيل : لاق

 نمو ناونس رسبلا نم اهلو بطر بطرلا تقوو رسب رسبلا تقو اهل لوقو حيحصلا

 امويولو هفالخب اهيتأي نأ هل سيلف اهل تبثأ نم لوق ىلعو فصنو نم بطرلا
 . ملعأ هللاو . مويب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نإو ازوعمو ءادرو ارازأو اصيمق رهشأ ةتسل باوثأ ةعبرأ امل ملسي نأ زئاجو

 اهريغ ةوسك اهوسكي نأ جوزلا ىلعو جوزلل وهف رهشأ ةتس دعب ةوسكلا نم ىقب
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثأ نم هتظفح اذكه

_ ١٨٥



 نأ اهقلطم ىلع ىرت له تعضو اذإ لماحلا ةقلطملا يفو هنمو : ةلأسم

 مهجاوزأ سانلا يطعي ام لثم اهسافن مايأ هلكأتل لسعلاو نمسلا لثم اهيطعي

 اهل بجي له كل هتركذ ام هنم يه تبلطو ةقفنلا هتجوزل ملس اذإ جوزلا كلذكو

 ؟ال مأ ةقفنلا ريغ ءىش هيلع

 ام هتقلطمو هتجوز يطعي نأ جوزلا ىلع مكحي الف مكحلا يف امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلإ كلذف قلخلا نسحيف امأو تركذ

 اهديب اهقالط ال بتكي نأ اهجوز ىلع تبلط ١ ذإ ةأرملاو هنمو : ةلأسم

 اهتقفنب امهل لفكي ىلم ليفكب اهيتأي وأ ةوسكو ةقفن اهل كرتي ملو اهنع باغ نإ
 كرتي نأ امإ همزلي هنإف اذه ىلع الإ جحلا ىلإ هريسمب ىضرأ ال تلاقو اهتوسكو

 اماو اهوسكيو اهقفني اليفك اهل كرتي نأ وأ اهيفكي ام ردقب هلام نم ةوسكو ةقفن اهل

 هل اوضري مل اذإ نويدلا لهأ كلذكو كلذ يف هل رذع الو اهديب اهقالط اهل لعجي نأ

 كلذ مهلف اهلحم ىلإ مهقوقحب ليفكلا هنموبلطو هريغوأ جحلا ىلإ ريسي نأ
 ديري لجرلا اذه نوكي نأ الإ ارسعمو ارس ؤم جوزلا ناك كلذ نم هل رذع الو

 هتظفح ام ىلع رفسلا اذه لثم نم عنمي ال ةفصلا هذه نيمويوأ موي لثم رفسلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم

 اهديب اهقالط اهل بتكي نأ اهجوز ىلع تبلط اذإ ةأرملاو هنمو : ةلأسم

 اليفك اهل كرتي نأ وأ اهيفكي ام ردقب هلام نم ةوسكو ةقفن اهل كرتي ملو اهنع باغ نإ

 اهيطعي نأ دارأو ةقفنلا اهقلطم نم تبلط اذإ ةقلطملا يفو هنمو : ةلأسم

 سيل انم ديرأ نلكو هاونب رمت نم ينيطعت نأ ىضرأ ال ينإ هل تلاقو رمت نم موي لك
 ؟ ال مأ تبلط ام اهف بجأ تلاق ايب وه ىضري ملو ىون هيف

 نأ هيلع سيلو هاونب رمت نم موي لكل هتجوزل لجرلا ىلع بجي : لاق
 . ملعأ هللاو .ىونلا هنم جرخي

١٨٦



 مث مكاح نم مكح الب ةديدج ةوسك هتجوز ىسك نمو هنمو : ةلأسم
 امل سيل مأ اهريغ ةوسكب هيلع مكحأ ةقفنلاو ةوسكلا تبلطو كلذ دعب افلتخا

 . مكاحلا ىلإ اغلب اذإ كلذ اهل معنف اهتوسك ىلبت ىتح كلذ

 ؟ ال مأ كلذ اهلأ ةقفنلا يه تبلطو رمتلاو زبخلا نم اهعبشأ نإف : تلق

 هيلع ةرجأ الف بحلا اهيلإ ملس اذإو اهماعط ىلوتت نأ تدارأ اذإ كلذ اهف معنف

 . ملعأ هللاو . مكاحلا كلذ ىري نأ الإ نيحطلل

 يف اهرمأ اهجوز ىلع اهرمأ تعفر اذإ اه لوخدملا ةجوزلاو : ةلأسم

 لجاتو ةوسكلا يف رسعلا اعداف ةيجوزلا مكحب هيلع اهل نيتبجاولاو ةوسكلاو ةقفنلا

 الإ كلذ ىه تيأر ةدملا هذه يف هل اهترشاعمو هدنع اهنوك بلطو كلذ يف الجا

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع كلذ ىلع ربجأ اعيمج .ةوسكلاو ةقفنلا راضحاب
 نإ ةريحم نوكت لب ربجت ال اهنإف ناعفرلا لبق هنع ةزشان تناك اذإ : لاق

 نإو اهل هيلع ةقفن الف لجألا مامت ىلإ اهدرت مل نإو هتيب يف هتعبت هنم ةقفنلا تدارأ

 . ملعأ هللاو . لجألا كلذ يف هيلإ عوجرلا ىلع تربج هنع ةزشان نكت مل

 اهتوسك نأ يعدت ةجوزلا ةوسكلا يف ارجتشا اذإ ناجوزلاو : ةلأسم

 ايهسابخأ فرعي مكاحلا نكي ملو ةنيبلا ازجعأ امهالكو جوزلا اهرضحأ امم لضفأ

 .كلذ يف اهل نيمي ال مأ هنيمي عم جوزلا لوق كلذ يف لوقلا نوكيأ

 نم لوق ىلع كلذب ةنيبلا اهيلعو لضفألا ةيعدملا يه ةأرملا نإ : لاق
 نإف انعم لوقلا رثكأ وهو هردق ىلع ال اهردق ىلع اهتوسكو اهتقفن نوكت لاق
 هللاو . كلذب لاق نم لوق ىلع كلذ هيلع اهلف هنيمي ىلإ تلزنو ةنيبلا تزجع

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم تجرخ نأ دعب اهملعأ مث انامز قالطلا اهمتكو هتجوز قلط لجر

١٨٧



 ناك اذإ ةدعلا يف تماد ام ةقفن اهل همزليأ اهجوز نم تدتعإ اهملعأ املف ةدعلا

 .ا ةقفن ال مأ ايعجر قالطلا

 دتعت تماد ام ةقفنلا امل نأ لوق هيفو اهل ةقفن ال نأ ينبجعي يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو . هتيب يف تناكو

 دقري نأ دارأو هل ةيذ ؤم ايهنم ةدحاو ناتجوز هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟امه راضم وه ام ةيذؤملل ابدأ ىرخألا دنع
 نم بجت ايب ةمئاق اهناسلب هل ةيذؤم تناك اذإ :فلؤملا لاقو ؟زئاج لاق

 نأل ىرأ اميف اهل ملظ اهنع ىرخألا عم مونلاو اهملظي نأ هل ىرأ الف اهيلع هقوقح
 يتلا اهقوقح هملظ نم ىلوأ اهاذأ ىلع هربصو اهل هيلع بجي قح مانملا يف ةمسقلا

 . ملعأ هلللاو .اه ؤادأ هيلع بجي

 : ىحبصلا ةلأسم

 نم ةشيعملا يف هل قفر رخآ دلب ىلإ هدلب نم اهلقني نأ اهجوز دارأ اذ ةأرملاو
 ىلع هنمات ال اهنأ تجتحاو ماكحلا نم ضعب ايهضعب نم ايهفصني نم اهيفو هدلب
 .كلذب ةجح اهلا نيدلبلا نيب قيرطلا يف اهسفن

 نإف اهقيرط يف لدع ةحصب اهفصني نم حصي نأ الإ اهتجح اه : لاق
 . ربجلا نم اهب عنمت ةجح اهل نكي مل اذإ فصولا اذه ىلع تربج كلذك ناك

 . ملعأ هللاو

 ةدحاو تضرم اذإ لوقت ايف ايهنيب ايساقو ناتجوز هل نميفو هنمو : ةلأسم

 اذإ ةحيحص ريغ يه يتلا دنع اراهنو اليل هتماقا نوكت نأ هل ازئاج نوكيأ ايهنم

 الإ ةحيحصلا ىضرت ملو اهب موقي دحأ اهل نكي ملو اهكرت نإ ررضلا اهيلع فاخ

 : اهلبق نم لغتشي هنأ الإ اهب موقي نمم دحأ اهدنع ناك وأ لدعلاب

 جوزلا ناكولو ةمزال ةمسقلا نإ اولاقو ائيش اذه يف ظفحأ ال ينإ : لاق

 توجر اهيلع فاخو اهب موقي نم مدعلو اهضرم لجال رذعلا تبث نإ لوقأو امامإ

١٨٨



 نإ يدنعو كلذ ىرخألا هنم تبلطولو ةمسقلا كرت عضوملا اذه يف هعسي نأ

 هنم تبلط نإف مزال ضرف هدالوأو لجرلا لجأ نم هيلع فاخي نمب مايقلا
 هتظفح ظفح ريغ نم ينبجعي ام ىلع نيدلا ةلزنمب اهل ناك اهتجح ىرخأل ١

 هذه هدنع ناك نإو دحاو ةرورضلا دنع مايقلا هل بجي نمو ةأرملاو دلولا يف لوقلاو
 وأ رجأب ناكولو اهنيب ةمسقلا ءادأ بجو مئاق اهل وه هدنعوأ اهم موقي نم ةأرملا

 . ملعأ هللاو .اهب موقي نأ زوجي نمم ناك اذإ مداخ

 تبضغ اذإو اهلام يف اهجوز ةضوفم تناك اذإ ةجوزلا يفو هنمو : ةلأسم

 هلبقت ىتح ضرت ملو هتبتاع هكرت اذإو كيربأ الو يلام نم ذخات نأ ىضرأ مل تلاق

 . ةفصلا هذه ىلع لحيأ اهنم
 . ملعأ هللاو . بضغلا دنع مرحيو ىضرلا دنع لحي : لاق

 : رصان خيشلا : ةلأسم

 نأ ىضرأ ال لاقو جوزلا ىكشو هريغ نم دلو اهدنعو ةأرمإ جوزت نمو

 انيغتسم دلولا نكي مل اذإ كلذ ىلإ باجيإ اهعم نوكي نأ الو يتيب يف اهدلو نوكي

 ؟ ال مأ اهنع

 موقي نأ ءانغتسالا دحو اهنع اينغتسم نكي ل اذإ كلذ هل سيل : لاق

 رظن اندنع نوكيو هسفنل ظفحلاو برشلاو لكألاو لوبلا نم هينعي اييف هسفنب
 نسلا نم غلب اذإ نيملسملا ضعب لاق . كلذ ىأر نإ نيملسملا نم لدعلاب مئاقلا

 ملعأ هللاو .اندنع اييف رظنإ لوألا لوقلاو نينس عبس

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يذلا تيبلا يف لع اولخدي نأ ىضرأ ال هتجوز تلاقف دالوأ هل لجر يفو .

 كنع ملزعأل تيب يدنع امو يدالواب ربخ كدنعو فيعض انأ لاقف هنكسأ

 ؟ ال مأ هدالوأ لوخدب اهيلع مكيأ

 . ملعأ هللاو .هدالوأ لوخدب اهيلع مكحي ال : لاق

١٨٩



 نم عنتماو ةوسكلاو ةقفنلا هتجوزل جوزلا ملس اذإو هنمو : ةلأسم
 ؟ال مأ سبحب هيلع مكعحيأ ةرشاعملا

 لاق نإ تلق سبحي هنإف عنتما نو هتجوز ةرشاعمب هيلع مكحي معن : لاق
 يف اهيلع هلوخد كلذكو اهريغ ةجوز هعم سيلو لايل ثالث دعب اهعم تابي هنأ

 ؟ ال مأ راهنلا يف هلوخد يف ةجح اهلا اغراف ناك اذإ راهنلا

 نكت ملو دلبلا يف ارضاح ناك اذإ اهعم تابي نأ هيلعف ليللا يف امأ : لاق

 اهترشاعم هتجوز جوزلا مزلي ال نيملسملا ضعب لاقف راهنلا يف امأو اهريغ ةجوز هل

 . ملعأ هلللاو . همزلت لاق نم لاقو راهنلا يف

 : ىحبصلا ةلأسم

 اييف اهلمعتسيوأ اهيلع رمأي نأ ىلع هدنع ماقملا نيب هتجوز ريخ نميفو

 نأ نيبو هل اهلعف اهيلع بجي ال امم اهلعف ىلع يهردقت يتلا هجئاوح نم ديري
 هنيب ايف كلذ هعسيأ كلذ ىلع هعم ماقملا تراتخاف ؟اهقادص اهيطعيو اهقلطي

 . قالطلا ىلع هتراتخا اهنأ الإ كلذل اهراك تناك اذإ هللا نيبو

 قالطلا بوجوب قلع ذإ ةأرملا هذه لمع ةباطتسا ىنبجعي ال : لاق

 ديعس يبأ نع هبسحأ اموحنو ةءاسالا نم اذهو اهلمع لثم رجأ همزلي نا فاخأو

 . ههركو هاباأف اذه لثم نع ل ؤس دقو

 ةميقمو اذهب هيضار يتمد ام ، اهل لاقف & كلذ نم ائيش رتخت مل اذإو : تلق

 {©} فكقادص كيطعاو كقلطاأل يني ربخاف قالطلا تدرأ ىتمو كبابح رمف يعم

 ههراك هعبتتو اهيلع بجاو ريغوه ايب اهيلع رمأيو اهلمعتسيوهو هدنع تماقأف
 ؟ كلذ هعسيأ . قالطلا رتخت مل اهنال اهبلق يف كلذل

 يف ةأرملا لمع نع جرخ اذإ اصوصخو لمعلا اذه ينبجعي ال : لاق

 نم اهيلع دهلا ماكحأ قلعتي لمعلا اذه اهنم تبث دق اضيأو ءاسنلا لاوحأ بلاغ

 هللاو . ىلوأ اذه كرتو اهيلع بجاو ريغ لصألا يفو & لمعت مل اذإ قالطلا توبث

 . ملعأ

١٩١.



 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 امهنيب يواسم وهو رثكأ ايهنم هدحاو ىوهي هبلق يف ناكو ناتجوز هل لجر يف
 ال يتلاو ةليل لك يف اهعماجي ايبر اهاوهي يتلا ةأرملا نكل ةموانملاو هوسكلاو هقفنلا يف

 نسح اهل رهظيو نيترم وأ ةرم رهشلا رود ىلع الإ اهعماجي الو اهعم ماني اهاوه

 هيلإ تبلط هللا نيبو هنيب اييف لجرلا اذه زوبأ { هلاعفو هتريسو همالك يف قلخلا

 نأ رصبلاو ملعلا لهأ هصنو رثألا هب ربع يذلاف ؟ ال مأ ، بلطت ملوأ عايجلا ةأرملا
 هليبس كلسيف كلمي ال امم وه ذإ هجاوزأ نيب هيف لدعلا لجرلا مزلي ال امم عامجلا

 مل هل بلاط برو بلط نود نم هلعاف هيلا رطضإ ابرو كلسي نأ ديرأ ىتم
 هذهف © ابيحم هنم عجريف هب كلذ لعف دارأ نم لبق نم ال لبق نم هلعف عطتسي

 نإو اننود هل هلك رمألا ناو انبر ةينادحاو ىلع لدت ةرهاظ لئالدو هرهاب تايآ

 انأ نقيتنو انبولق يف انفعض اذهب ررقتيف انريغ نع الضف انسفنأ يف فرصت انل سيل

 هيف ليق امو هتجوزل عايجلا نم لجرلا مزلي ام امأو . انكس هيف انكس نإو انكرحت نإ
 مهنم لاق نم لاقف & كلذ يف نيملسملا نم فالتخالا هيف انفرع دقف هديدحت نم

 مكحي الف هتبلاط نإو امه كلت ريغ هيلع سيلف ةدحاو ةرم هتجوز لجرلا عماج اذإ

 اهعامج ىلع ارداق ناك نإف هللا نيبو هنيب اييف امأو مكحلا يف اذه اهريغب هيلع

 مهنمو { اهترشاعم رمأ يف كلذ هعسي نأ يل نيبي الف اهترد اضر هكرتل ادصاق هكرتف

 ام طسوأ اذهو ةدحاو ةرم هضيح نم رهط لك يف اهعماجي نأ هيلع نأ لاق نم

 هتجوز ةعماجم كرت هل زوحي ليق ام ىضقأ نا مهضعب لوقي نم يعم جرخيو ، ليق
 ىلع كلذو نهيف اهتعماج دعب الإ نهريغ ىلا نهتزواجم هعسي الف يلايل عبرأ وه
 لك تيبي نأ همزليف تاجوز عبرأ ءاسنلا نم جوزتي نأ لجرلل زوحي امرثكأ نأ

 قيطيف هيلع عايجلا موزل يف لوقلا اذهب لئاقلا ابن اذه ىلع لعلف ةدحاو عم ةليل

 مهنمو ةليوط ةدم دعب الإ هقيطي الف همهلا فيعض مهنمو ارارم موي لك ف عاجل ا

 ام ىلع هتقاط بسح هب هلهأ مهنم دحاو لك يعاري نأ يغبنيف كلذ يف طسوتملا
 الإ هيتأي الف ماعطلا ةلزنمب هدنع هلعجي ىتح هتباجا يف هل طاسبنالا نم مهنم فرع

١٩١١



 هلهأ ىلع هكرت يف ءافجلا لاخدإ الب هتوهش رسك ىلع هب ىوقي ام ىلع هتبغر دعب
 نع مالسالا يف رارضا الوررض ال ذإ هلعف ين هسفن ىلع ررض لاخدا الو

 . ىنعملا اذه يف رعاشلا لاق ايك هدومح ريغ عايجلا ةرثك لاح لك ىلعو قي يبنلا

 «ماحرألا يف قاري ةايحلا ءام هنإف تعطتسا ام كعامج للقأ»

 يلوق نم ذخات الف ينقدصت ي ريغ نود هبو ينتلأس دق ام يدنع ام اذهف
 ىنغأ دقو بابلا اذه يف لوخدلا لهأ نم تسل ينال باوصلاو قحلا قفاوأ ام الإ
 . ملعأ هللاو . ينع ي ريغب نيملسملا هللا

 ؟ اهفصني مل اذإ اهجوز نم اهسفن عنتمت نا ةأرملل لهو : ةلأسم

 امإ هيلع هجحلا دعب الإ كلذ اهل بجي الو مكحلا يف كلذك . معن : لاق

 . هنم اهسفن عنمت وأ اهقلطي وأ اهفصني نأ
 ؟ اهوسكي الو اهيلع قفني ال نأ هل له اهسفن ىه تعنم نإف : تلق

 . عنتمي وأ اهيلع جتحي نأ دعب كلذ هل : لاق

 نم تلكأو هتوسك نم تسيل امم & هيلإ صلختت نأ هيلع لهف : تلق

 ؟ هل اهنايصع لاح يف هتقفن

 . ملعأ هللاو . ىفك اهلحأ نإو . معن : لاق

 . : ديعسوبأ : ةلأسم

 هنسلا نمف هوسكلاو هقفنلا نم رضلا هتاجوز ىلع فاخو لجرلا مدع اذإو

 ايب نهل نيديو نهجرخي وأ كلذ ىلع دوعقلاو ربصلا نهيلع ضرعي نأ كلذ يف
 ةرم اهئطو ناك نإ لوقف ء ىطولا نع زجع اذإ امأو روسيم ىلإ نهقادص نم هيلع

 . رثكأ مكحلا يف همزلي ل

 ؟ هرم لوأ اهئطو نع زجع نإف : تلق

س ١٩٢



 مل نإو تبلط اذإ اهقالطب ذخأ الإو اهئطو نإف هنس لجؤي هنأ يعم : لاق

 تنعلا اهيلع فاخي نأ الإ هعسو ءىطولا ريغ هيلع بجاولا نم اهفصنأو بلطت

 نوكي يذلا مويلا يف ايهيدجا اطي نأ هل له ناتجوز هل نمو : ةلأسم

 ؟ ىرخالل

 ناك مالسلا هيلع هنأو زوجي لوقو 0 اهيأرب الإ كلذ هل زوجي ال لوق : لاق

 يف نإو ابابا همسق هيلع سيل مالسلا هيلع هنا ليقو 3 هليل يف هئاسن ىلع فوطي
 ينفو هسأر قشالي ام ةمايقلا موي ءاج ةمسقلا يف هئاسن نيب يواسي مل نم ثيدحلا

 هيلع نوكي ال نأ ىسعف هقفنلا يف ضعب ىلع هتاجوز ضعب لضف نم عضوم
 . ملعأ هللاو . هقفنلا ليضفت نم دشأ عايجلا ليضفتو ساب

 نخستو ضرم اذإ هيلع موقتو اهجوزل لمعت نا ةأرملا ىلع لهو : ةلأسم
 هناخس نم جاتحي ام هل لمعتو رحلا نم هحورتو بارشلل هل هدربتو هئوضول ءاملا هل

 ؟ راخب وأ هدمك وأ اهبرشي
 فاخي هلاح يتات نأ الإ مكحلا يف كلذ نم ائيش اهيلع ملعأ ال : لاق

 كلذب موقت نأ اهيلعو كلذب كلهي هكرتت اهعسي الف هيلع ردقت يهو اهنم هيلع
 . ملعأ هللاو . كلذب موقي نم هب ملعت وأ هرجأب وأ اعوطت

 ؟ هدلب ريغ يف اهلهأ تراز اذإ اهجوز ىلع هقفن ةأرملل لهو : ةلأسم

 هرمأ ريغب تجرخ نإو هريغ وأ وه اهلمحو هاضرب تجرخ اذإ { معن : لاق
 . ملعأ هللاو . عجرت ىتح كلذ هيلع اهل نكي مل رذع ريغل

 ؟ عامج ىلع ردقي ملو جلافلا اهجوز باصأ ةأرما يفو : ةلأسم

 نإف اهقلطي نأ هيلو رمأ اهل ايهتي مل نإف هلام نم ستكتو اهيلع قفني : لاق
 . نوملسملا اهقلط ىبأ
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 ؟ هنم اهيلع فاخي ءالب هباصأ نإف : تلق
 . ملعأ هللاو . هلام نم اهيلع قفنيو هنع لزعت : لاق

 اهسفن هراتخملاو هنعالملاو هفلتخملاو اهجوز تومي يذلاو : ةلأسم

 . نهتقفن يف فلتخيو نهتويب نم نجرخي نأ نهف ءال ؤه هلاكولاب اهسفن هقلطملاو
 . ملعأ هللاو

 : ديعس وب! : ةلأسم

 تاقلطملا نم هل تبجو نمل جوزلا ىلع مادآلاو نهدلاو هوسكلا مزلت لهو

 ؟ هقفنلا

 ىلع جرخيو هرشاعملاب بجت هوسكلا نإ لوقلا رثكأو كلذ يف فلتخي : لاق

 . هجوزلا همزلي ايك امل نهدلا همزلي مادالاو هوسكلاو هقفنلا همزلي نم لوق ىنعم

 . ملعأ هللاو

 هيلع لح اهيلع جوزت نإ هنأ اهجوز ىلع ةأرملا تطرتشا اذإو : ةلأسم

 لبق هنع هزشان تناك نإ هوسكلاو هقفنلا يف كلذ اينإو هيلع نيدوهو اهلجأ

 . ملعأ هللاو . مكحلا

 نأ ىلا اهيلع قفنيإ ثالث صحأ مل ينا ةقلطملا تلاق اذإو : ةلأسم

 ام اهنأ رهشأ ةثالث ءاضقنإ لك يف نيميلا اهيلعو لوبقم اهلوق : لاق
 . ملعأ هللاو . نيمي الب هقدصم اهنا لوقو ضيح ثالث تضاح

 مأ يه ديرت ثيح نوكيأ اهتيرق يف نكسلا امل طرش اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 ؟ هيرقلا هذه نم وه ديري ثيح

 اهيلع هرضم الب وه ديري ثيح لوقو هيرقلا نموه ديرت ثيح لوق : لاق
 . ملعأ هللاو . اهنم مولعم عضوم يف طرتشت نأ الإ لودعلا رظنب
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 ؟ هرك ولو اهجوز تيب نم جورخلا ةأرملل زوجي هلاح يأ يفو : ةلأسم
 هيلع جتحي نا دعب عامجوأ هوسكوأ هقفن نم هيلع اهلوه ام اهعنم اذإ : لاق

 . هيلع جتحي مل ولو لوقو اهتيب يف هيلع ردقتال اهنيد يف مزال ءعىشل وأ

 اهيلع قفني وأ اهدري نأ هيلع له اهلهأ دلب ىلا هرئاز تجرخ نإف : تلق
 ؟ اهلهأ عم

 نم دجي نأ الإ كلذ هيلع سيلف الإو هيأرب تجرخ تناك نإ { معن : لاق
 يف اهيلع قفنيوأ اهلمحي نأ هيلعف اهتبحص هل زوجي نم الو ءايلوألا نم اهلمحي

 . تعجرو تبات اذإ اهعضوم

 لاقو ؟ اهتوسكو اهتقفن اهرضحي نأ الإ تبأف اهعوجر وه بلط نإف : تلق

 اهل همزلي الو كلذب رذعي قيرطلا يف بلسلا فاخأ ينإف يلزنم يف نوكت ىتح وه

 نا الإ تباف اهدريل اهيلإ بلط دق ناك اذإ هيأر ريغ وأ هيأرب تجرخ هلزنم يف الا
 . ملعأ هللاو . نكس طرش كانه اهل نوكي

 اهلمعتسيل اهجوز تيب نم هأرمإ ز ربي نأ دحأل زوجي لهو : ةلأسم

 ؟ هيأر الب رجألاب
 ىنبجعي الو لاح ىلع اهزربأ نا انايض هيلع نأ يل نيبي ال : ديعس وبأ لاق

 رجأب مكحلا يف اهلامعتسا زئاجو مثالا هيلع فاخأو اهل افصنم اهجوز ناك نإ كلذ
 . هزنتلا يف كلذ ينبجعي الو تيضر نإ رجأ ريغبو

 اهيلع بلط اذإ هيقتت اهنأ ملعي ىتح هل بيطيأ اهجوزل تلمع نإف : تلق
 ؟ كلذ

 يف هنا ىعمو هيقتت اهنا ملعي ىتح مكحلا يف كلذ هيلع سأب ال : لاق

 ال نأ وجراف اهربجي مل نإ نكلو هعم اهرومأ نم بلغالا هيلع عقي ام ىلع زئاجلا
 لمعلا ناك ولو ربجلا يف نايضلا هيلع فاخأو هيقتت اهنا ملع ولو رجأ هيلع قلعتي
 . اليلق
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 الإ كلذ ريغ الو هلعب هلوانت نأ اهيلع رمأي نأ هل لحي ال : ةيواعم وبأ لاقو

 . ملعأ هللاو . لعفت مل اذإ هنم فاخت ال نوكتو اهيلع سيل كلذ نإ فرعت نأ

 ؟ هتجوز نذا ريغب عوطت موصي نا لجرلل زوجي لهو . هنمو : ةلأسم
 اهقح ءاضق نم اهبرضي هموص نكي مل ام كلذ هل زوب هنا يعم : لاق

 ؟ اهترشاعم نم هيلع بجي امو اهقوقح ءاضق يف فرصتلا نم اهل هيلع بجي يذلا
 ؟ ال مأ هعسيأ هترشاعم يف ناصقن هسفن نم هل رهظ نإف : تلق
 الو اهيأرب كلذ لعفي مل هرضملا هل تناب نإف اهب رضي مل ام { معن : لاق

 . اهيأر ريغب
 ؟ عوطتلا موص نع هعنمت وأ اهعنمي نأ هل لهف : تلق

 نم اهيلع هل بجي ام نيبو ايهغيب لوحي ناك اذإ كلذ هل هنأ يعم : لاق

 . هعنم امل سيل يه امأو ، كلذ هل نكي مل الإو قحلا
 هتعواطم اهل لحتو راهنلا يف اهعماج نأ هل له اعوطت تماص نإف : تلق

 ؟ ال مأ

 تدارأ نإ هموي هيقب رطفت نأ اهلو { هعنم اهل سيلو كلذ هل نإ يعم : لاق

 . لضفأ وهف تماصو تلستغا نإو

 ؟ هيأر الب ةضيرفلا جحت نأ اهل لهف : تلق

 ال زوجي مرحم يذ عم جرختو هيأر ريغب اهل زاج ىبأ نإف هيأرب جحت : لاق

 ؟ هيارب متأملاو سرعلاو ديعلا ىلا جرخت هلف : تلق
 جرخي نأ هب رومأم هنال ديعلا ىلا جورخلا نم اهعنمي ال نأ بحنو : لاق

 ال لهو هتجوز يأر الب هلفان يلصيو موصيو جحي نأ جوزلل لهو : تلق

س ١٩٦٦



 امل كرت اذإ هعنمت نا اهل الو هيف اهنذاتسي نأ هل بحنف هلفانلا جح امأ : لاق

 هفعضي نوكي نأ الإ ايهيف هيلع سأب الف ةالصلاو موصلا امأو { هيلع امل بجي ام
 . اهل هيلع مزاللا اهقح ءادا نع كلذ

 ؟ كلذ هيلع له راطفالا هنم تبلط نإف : تلق

 رطفأ نيتنثإ اتناك نإو اثالث موصيو اموي اهل رطفي نا هيلع مكحي لوق : لاق

 نأ هيلع مكحي لوقو اموي ماصو اموي رطفأ اعبرأ نك نإو اثالث نك نإو نيموي اهل

 . كلذبرم ؤي اينإو كلذب هيلع مكحي ال لوقو هضيح نم امويرهش لك يف رطفي
 . ملعأ هللاو

 ىرخأ دلب ىلإ اهلقني نأ داراف نيجوزلا نيب قاقشلا عقو اذإو : ةلأسم

 ؟ كلذ ىلع ربجت له
 ىلع نمأت نم عم وأ نمأم يف اهلمحي نوكي نأ الإ كلذ هل سيل : لاق

 اهلمحي يذلا دلبلا نوكيو قيرطلا يف باحصالا نم كلذ ىلع هعم اهلامو اهسفن

 اهقفنأ الإو كلذ يف بير الو كش ريغب اهفصني هماقم موقي نم وأ مكاح هيف هيلا

 . ملع أ هللاو . اهعضوم يف

 يه وأ هرذلا اهلهأ لكأي ةأرملاو ربلا لكأي نمم ناك اذإ لجرلاو : ةلأسم

 ؟ اهل بجي ام هرذلا لكأي جوزلاو ربلا لكأي نمم

 ىلع لوقو ةرذلاو ربلا لكأي نمم تناك نإ اهردق ىلع نوكي لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . ناديبع يبأ نع ةلأسملا هذهو وه هردق

 تفلتف هنسل مكاحلا مكحي اهجوز اهاسك اذإ ةأرملا يفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهلدب هيلعأ هنسلا لبق قرح وأ قرسب

 لوقلا رثكاف قرس وأ قرح اهانع مث مكاح مكحب هوسك اهاسك اذإ : لاق

 هيلعف هقفنلا امأو اهلدب هيلعف مكح ريغب اهاسك نإو رخآ عضوم يفو اهلذب همزلي ال
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع هتركذ ام حص اذإ اهلدب

س ١٩٦٩٧



 رقتست الو اهسفن هعنمت اهن اهتجوز ىلع يعدي نميفو & هنمو : ةلأسم

 ؟ هل بجي ام اهنيمي بلطو تركناو عايجلل

 هلف مويل ا كلذ يف هتعنام اه و مويل ا كلذ يف هتجوز نيميب بلط اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهيلع هل نيمي الف مايالا نم ىضم اميف امأو نيميلا اهيلع

 جوز ىلع مكحي هنا لاق نم لوقب مكاحلا ذخأ اذإو } هنمو : ةلأسم

 ال مأ لجآلا وأ لجاعلا ردقب هيلع له اهب لخد اذإ هقفنلاو هوسكلاب هميتيلا

 لوق ىلع لجاو لجاع نم قادصلا نم هيلع ام ردقب اهيلع قفني : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب

 : ديعس نب سيخ خيشلا نع : ةلأسم

 زوم لثم ءاذغ اهب ي رتشتل اهتقفن عيبت نأ تدارأو ةضيرم تناك اذإ ةأرملاو

 ؟ كلذ اهل له هريغ وأ

 هريغو عيب ديرت ام ىلع اهيف فرصتت نأ املو جوزلا ىلع اهتقفن ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ىلاعت هللا لبق نم ضرملا نال هرشاعملا نع اهزجعل هل هجح الو

 اهجوز دلب ىلا رفسلا ىلع ردقت ملو تضرم اذإ ةأرملاو “©٨ هنمو : ةلأسم

 ؟ اهدالب يف اهيلع قفني نأ اهجوز ىلع مكحي له عايجلا ىلع ردقت الو

 نإو اهعضوم يف اهوهسكيو اهيلع قفنيوررضلا اهيلع لمحت ال : لاق
 اهب زاج ناك نإ لجآلاو لجاعلا اهقادص اهيفويو اهجارخأ هلف اهجارخا بحأ
 . ملعأ هللاو . اهب زاج نكي مل نإ قادصلا فصنو

 هيلع له اسفنو ضئاح امهادحأ ناتجوز هل لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ امهنيب تيبملا مسقي نأ

١٩٦٩٨



 تءاج نإو اهترشاعم همزلت الف اهنم رايتخاب هتيب ريغ يف تناك اذإ : لاق

 . ةرشاعملا نم اهبيصن كرتب امهادحا سفن بيطت نأ الإ اهنيب لدعي نأ هيلعف هتيب

 . ملعأ هللاو

 رثكأ ايهنم هدحاول بغري هبلق ناكو ناتجوز هل نميفو {. هنمو : ةلأسم

 كقح كيفوأ نإ يترتخا نإو ايكنيب لدعأل ىتح نيضرت يتنك نا ىرخالل لاقو

 . ؟ اهبجاو اهفصن اذإ كلذب أربي له { كقلطاو
 نأ نيبو اهيلع هطرش ام ىلع ربصت نأ نيب رييختلا اهف لعج اذإ : لاق

 ال نأ وجراف اهيلع طرش ام ىلع هعم هماقالاب تيضرف اهقح اهيفويو اهقلطي
 اهيلع وه داعأ ناو طرشلا يف عوجرلا اهلف تعجر يه نإو ، كلذ هيلع قيضي
 . ملعأ هللاو . كلذك ايهف تيضرف تداعو طرشلا

 ميلستو اهتوسكو هتجوز هقفن نع لجرل ١ زجع اذإ © هنمو : ةلأسم

 ؟ هيلع مكحي ام اهقادص

 نوكيو اهقالطب هيلع مكح اهتوسكو هتجوز هقفن نعزجع اذإ : لاق
 قادصلا نم ء ىش ام هيلع ايقاب ناك نإ اهيلإ هيد ؤي رسيأ ىتم هيلع انيد اهقادص

 . ملعأ هللاو . قالطلا نع عنتمإ اذإ الإ هيلع سبح الو ايهنم وأ لجآلاو لجاعلا

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةلأسم

 هنم تكشو هوسكو هقفن نم امهل بجي ايف اهجوز اهفصني مل اذإ ةأرملا يفو
 يذلاو كجوز ىلا يعجرإ اهل لاقو كلذ اهبلطم نع يلاولا اهدرف يلاولا اهيلو ىلإ

 هب اهنم هفأر ائيش اهيلو نم درت ملف يدنع نم هيذخ يلاعت هوسكو هقفن نم هيديرت
 هلق ىلع تربصو هتفلاخ اذإ اهيلو نم هيقت وأ ابح اهبلطم نع تعجرو هلايبو
 ؟ اذه اهيلو عسي له اهيلو لجأل فاصنالا

 اطرفم ءايح اهقح هنم بلطت ملو اهعم هيقتلا لهأ نم يلولا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ هعسي الف هنم اهبلطم تكتف هيقت وأ

س ١٩٩١



 : يحبصلا : ةلأسم

 لجأ هل له قلطي وأ اهوسكي امأ هنم ديرت اهجوز ىلع ةأرما تعفر اذإو

 ؟ ال وأ هوسك اهيلع تناك

 لوقورهش لجأ هل لوقو قلطي وأ اوسكي ام لجأ هل سيل لوق : لاق
 ربتعي الو مكاحلا رظن ىلع لوقو عوبسأ لوقو اموي رشع ةسمخ لوقو اموي نيرشع
 . يه هكلمت ايب الو اهلامب

 خيشلا لاقو قوسلا نم اهيرتشي امردقب لج ؤت لوقو : خسانلا لاق
 مكاحلا ىري ايك لجألا هلف هوسكلا يف الجآ دارأو رقفلا ىعدإ اذإ سيمخ نب رصان

 اهضبقي ام كلمي ام نإ امل فلح نإف نيميلا هلو رهش نم رثكأ نوكي ال لعلو
 . هنيمي تبلط اذإ فاك وهف هلام لصأ ريغ نم هضعب الو اهقح

 نوكتأوه هرقف حصو ةوسكلا ةلق نم رطضم يه تناك نإو : تلق

 ؟ اهقالطب ذخأ الإو اهملس نإف اهيف لجا ال هقفنلاك انه اه هوسكلا

 . كلذ هيلع اهلف كلذ هنم تبلط نإ : لاق

 الإ اهيفكي ام هوسكلا نم اهدنع وه لاقو كلذ ىه تعدا نإو : تلق

 ( ز .. ؟ هلجات يذلا لجالا
 ايهنيبو اذه ىف اهلوق لوقلاو ايعدم نوكيو كلذب اهف دخ ؤي هنإف : لاق

 . . ملعأ هللاو . ناميالا

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 تاقلطملاو تاجوزلل هه نهتوسكو نهقز ر هل دولوملا ىلعو ىلاعت هلوق يف
 ؟ ال مأ

 هللاو . لوقلا رثكأ يف تاقلطملل هوسك الو تاجوزلل هوسكلا : لاق

. ملعأ



 : يحبصلا : ةلأسم

 يدنع اهمه هيلع نايض نم هتوم دعب هنالفو هنالف هتجوز هقفنبو بتك اذإو

 ناكرتشي ال فراعتلا يف ذإو يدنع اذكه ى ربكلا هقفنلا ايهنم هدحاو لكل بجي

 . ملعأ هللاو . ةدحاو هقفن يف ناتأرمإ

 لكاب نودم لجرب تجوزت ةأرما نعو : هريصبتلا باتك نم ةلأسم

 مارح هقفنلا نم هيتأي يذلا نإ هفراع يهو ناطلسلا لبق نم مارحلا لاملاو ناويدلا

 تبلطو قارفلاو هنم جورخلا تدارأو اهسفن تمال كلذ دعب مث هلكأت يهو هلك

 اهسفن هعنمت وأ هرهاصت وأ هرشاعت نأ اهل زوبيأ كلذ يف تريخت دقو اهقرافي نأ هيلإ
 قفنأ نإف يسفن تعنم امإو الالح يلع قفنأ امإ هل لوقت نا دعب كلذ اهل معنف

 جرخي مل هنال اهسفن اهعنم يف اهيلع الف الالح قفني مل نإو اهسفن هعنمت الف الالح

 . ملعأ هللاو . بجاولا نم اه

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هنم هدعلا ين تماد ام هتيب يف هتقلطم نوك دارأ اذإ ايعجر هتجوز قلطملا يف

 ؟ ال مأ هنم هدعلا يف تماد ام هتيب يف نوكت نأ مكاحلا اهربجأ تبأو

 تبأ نإو هتيب يف هتجوزل نكسلا يعجرلا قالطلا هقلطملا مزلي : لاق
 اذه اننامز يفو اهقلطم ىلع اهف هقفن الف اهجوز تيب يف نكست نا هقلطملا

 يف نوكسلا ىلع اهربج ينبجعي الو اهقلطم تيب يف هقلطملا نكست نا نوقحتسي

 ةبوتلا اهمزلت اهبرل اهنم هيصعم اهقلطم تيب نم اهجورخ : فلؤملا لاق

 اهرخأ نإو ينبجعي اهجورخب ىضري مل نإ هتيب يف هماقالا ىلع اهربجو اهنم هيلإ
 . ملعأ هللاو . اه هقفنلا هيلعو هيهن هتفلاخمل هبر ىصع دقف وه

_ ٢.١



 : لمازلا : ةلأسم

 ادبأ اهنع جرخ الو اهتيب يف راهنلاب اهسناوي نأ هتجوز هيلإ تبلط نميفو
 ؟ نكي مل وأ ناريج اهبرقب ناك نكي مل وأ دالوأ اهعم ناك ؟ ال مأ كلذ اهل هيلع

 يف اهسن ؤي نم اهعم نكي مل اذإ مكاحلا رظن ىلا هيف عجري اذه نإ : لاق

 نم ررض اهقحلي نأ مكاحلا ىأر نإف تيبلا نم جورخلا وه اهيلع رجحو تيبلا
 اهسن ؤي ادحأ اهل عدي وأ هسفنب اهسن ؤي نأ امإ جوزلا ىلعف هدحولا هشحو كلذ

 راهن وأ ليل يف كلذ ناك ناسلب الو ديباهرضي ال هنأ نمأيو هعم ةولخلا اهل زوبحت

 . ملعأ هللاو . فلتخت مهلاوحأ سانلاو هرثأ نم جوحأ هرظن ىلا مكاحلاو

 اهريغوأ هكم ىلإ اهجوز ةبيغ تفاخ اذا ةأرملا يفو { هنمو : ةلأسم

 وهو كلذ لجال هنم رضلا اهقحليو اهنع هتبيغ لوطتو هوسك الو هقفن الب اهكرتيو
 باغ نإ اهديب اهقالط اهل بتكي نا هنم تبلطو كلذ هنم فاخيو كلذب مهتي نمم

 دعب اهسفن قلطت نأ الأ ةدملا هذه يف اهيلإ عجري ملو ايهنيب هنالعجي ةدم ىلا اهنع

 ؟ تدارأ ام ىتم كلذ

 ناك اذإ كلذب هيلع مكحي هنا نيملسملا راثآ نم هتعمس ام اذكه : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ هنم فاخي نمم

 نذإ ريغب اهلمعتسي نا دحألزوبيأ لجر هجوز يفو { هنمو : ةلاسم
 نم تناك اذإو ؟ ال مأ كلذ هابشأو بوث لسغ وأ نيحطوأزبخ لثم يف اهجوز

 راجلا كلذكو ؟ ال مأ زوبأ هرمأ ريغب ةرايزلل اهجوز تيب يف اهيلع لخديل هماحرأ

 . اهجرفو اهضرم يف اهيلا لوصولا لجال اهيلع لخديل
 . ملعأ هللاو . عنم جوزلا نم رهظي مل اذإ هب ساب ال كلذ لك : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ةأرملا هذهأ هل ليقف اهل هيلع بجاولا هتجوز هيلإ تبلط اذإ يودبلا يف
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 كلذ نوكيأ يزوج لجرلا اذه ةأرملا تلاقو & يتزوج ةأرملا ذه لاقف كتجوز

 تبثيأ يل هزوج اهتلبق لاق اذإ .جيوزتلا دقع يف كلذكو ؟ ال مأ امهيلع اتباث ارارقإ

 ؟ ال مآ

 نإو تباث جيوزتلا اذه نإ نيرخأتملا خايشالا تاباوج يف تدجو : لاق

 . ملعأ هللاو . ارارقا نوكي ةظفللا هذه ىنعمو ودبلاب صتخت ةظفللا هذه

 غولب مكح نوكي ترقا ةأرما نع نافلخ نب انهم هيقفلا لؤسو : ةلأسم
 هدحاو هقفن اهل نوكتو همأ رارقاب هيلع قلعت ام عم جوزلا هقفن هنع طحنتو هيبصلا

 ؟ كلذب ينفرع اهريغ هقفن اهمزلت مأ جيوزتلا همصعب رارقاب
 رارقالا اذه لثم توبث ىلع ىوقأ الف تفصو ام ىلع يدنع اميف : لاق

 نفلتخي دق تايبصلا نال هب ةدودحملا هتدم هلاهجو هتلاهج لاحل ءاضقلا مكح يف

 هحلصملا هيف ايب هثلا ريبدتب كلذو ضعب نم اغولب برقأ نهضعب برف غولبلا يف
 هيلا جاتحت ام يردي الف اذه ىلعو بويغلا مالعوهو نهنم اهب ملعأ وه ذإ نهل .

 ةفلتحم عاونأ ىلع لمتشي هوسكو هقفن مسا نإف هوسكو هقفن نم هيبصلا هذه
 هقفن مسا هيلع عقي هلكو ايهغيب امو يندلا هنمو ديجلا كلذ نمف هبراقتم تافصو

 مولعم ريغ هنوكل هلاهجلا هنم كفنت مل اهانركذ يذلا للعلا هذه لجأ نمف هوسكو

 امو اهبتشم ناك امو هبتشملاك كلذب راصو هريغ نم اهب زيمتي هفصب فوصوم الو
 تدرو كلذب هلثموهف ءىشلا ههبشأ ام نأل ءىشب هيف مكحلا توبث حصي مل هنسأ

 هقفن نم هيبصلا هتجوزل هيلع هموزل حص ايف جوزلا امأو راصبالا يلوأ نع راثآلا

 هنع هطحي الو هتوبث عضوم يف هيلع تباثوهف اهجوزت زاجأ نم يأر ىلع هوسكو

 دق ام ءادأ ايهنم لك ىلع لب تباث ريغوأ ناك اتباث هتجوزل هب ترقأ ايب همأ رارقإ

 ىلع ام لخدي الو مكحلا يف هيلع تبثي مل ناو . هللا نيبو هنيب اييف كلذ نم همزل
 دق ايب ايهنم لك بطاخو هتاذب مئاق ءعىش لك نال ايهنم رخآلا ىلع اييف امهدحا

 . ملعأ هللاو . هئاداب هيف ديقمو همزل

_ ٢.٢



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اه لاقف هل هيعوأ يف رمتل او بحل ا نم اهتقفن هتجوزل رضحأ لجر يفو

 ءانالا كل ذكو اهرمتو اهبح اهيفن لعجتل هيعوأ يدنع ام تلاقف كتقفن يذخ

 اهتقفن رضحأ اذإو بطحلاو حلملا كلذكو هيلع هتركذ ام عيمجف : لاق

 . ملعأ هللاو . اهلمح همزلي الف يلاولا دنع

 لاق هوسكل او هقفنلا ديرت اهجوز نم تكش ةأرما يفو {&©= هنمو : ةلأسم

 نإف هميخ يف هدنع نكسأ ام انأ ةأرملا تلاقو يتيب يف يدنع نكست نأ ديرأ جوزلا

 ربجأ ، نيط تيب ينبأ ردقأ الو ريقف انأ لاقو ، هدنع تنكس نيط تيب يف ينكسأ
 ؟ شيرع وأ هميخ يف هعم نكست نأ

 لهأو لودعلا رظنب اهلثم نكاسم نم هيف نكست نيط تيب اهل نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . رعش وأ ضوخ وأ نيط تويب نم ءاسنلا نم اهلثم نكس

 اهاسك هنا اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذإو : نيملسملا راثآ نم ةلأسم

 ايع اهاسك هنإ جوزلا لاقو هوسكلا نم اهل همزلي ايع طرش ريغب اهعم يتلا اهتوسك

 هذه يف نإ هريغ نمو هنيمي عم هلوق لوقلا نوكي نا ينبجعا اهتوسك نم اه همزلي
 عم ةأرملا لوق لوقلا نإ لوقو جوزلا لوق لوقلا نإ لوق فالتخالا يرب ةلأسملا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ وهو ةلداعلا ةنيبلا وه هيلعو اهنيمي

 : يحبصلا : ةلأسم

 لمعل رفص نم هيناو ديدح جيوط اهل له قاقش ايهنيب عقو اذإ نيجوزلا يفو

 ؟ كلذ تبلط اذإ اهماعط

 ىرجأ اذإ رفصلا يناوأ كلذكو هب مكحي مل ضعب ديدحلا جياطلا نا : لاق

 . اهنود
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 ؟ لفق اه هيلع له الفق تبلطو اتيب اهنكسا اذإ كلذكو : تلق
 يف رظنلا بجوي نأ الإ جورخلا هعونمم يه اذإ الفق اهل نا ملعأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ

 اذإ هتجوز اهوسكي يتلا بايثلا غبص جوزلا هرك اذإ تيأرأ هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ اهعنم هلأ اهدنع نم نهغبصت نأ ىه تدارأ

 هللاو . نهريغ ميلست هيلع بجو اذإ نهذخأ هل نال كلذ هل : لاق
 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 نم اهل بجي ايب اهرضحي نأو هنأ الإ ةأرملا ينعأ اهب لخدي مل ناك نإ هل تلق

 ؟ ال مأ ىوزن ىلا هبحصت نأ هيلع مكحي له هوسكلاو هقفنلا

 يف هعابتإ اهيلع بجو اهضرف اهيلإ ىدأو اهرهم اهدقنا اذإ هنأ يعم : لاق

 . ملعأ هللاو . ريغ روجو هروج هيلع نيمأت عضوم

 نم فصنموهو اهجوزت ذنم اهعماج مل نإف هل تلق : رثألا نم ةلأسم
 مكحي له اهعامج نع عنتمإ هنإف عايجلا الإ هيلا جاتحت ام عيمجو هقفنلاو هوسكلا
 نإو كلذ هيلع نا ليق دق هنا يعمف ؟ كلذ تبلط نإ اهقرافيو اهعماج ناب هيلع

 بجي ام اهعنم اذإف ؟ اهقح نم أربي له اهنارب لبقف هيلع مكحي نأ هيلإ تأربت
 ملوأ كلذب هيلع مكح أربي هنأ يل نيبي الف كلذ نم تأربتف عايجلا يف اهل هيلع

 . ملعأ هللاو . مكحي

 اهتعماجم نع فعض دق ريبك جوز اهلو ةريبك زوجع ةأرما نعو : ةلأسم

 ؟ امل كلذ نوكيأ اهلايب هنم جورخلا تبلطو

 . هنم جورخلا امل سيلف ةدحاو هرم اهجوزت ذنم اهئطو دق ناك اذإف : لاق

 . ملعأ هللاو
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 : دادم نب دمحأ هيقفلا : ةلأسم

 يهأ هنس لكل هوسكلا نم اهل هيلع بجي ام اهجوز نم تبلط اذإ ةأرملا نع
 مكو ؟ ال مأ ةالصلل بوثب اهجوز ىلع ةأرملل مكحي لهو ؟ ال مأ باوثأ ةتس

 ءاسن لثم ليذ امف لهو ؟ نيبعكلا ىلا مأ قاسلا ةعضب يلا يهأ صيمقلا لوط

 ؟ ال مأ نايع لهأ

 باوتأ ةعبرأ ةنس لكل هتجوزل جوزلا مزلي لوق نالوق كلذ يف : لاق

 ناصيمق باوتأ ةتس هنس لكل اه همزلي هنا لوقو بابلجو رامخو رازأو صيمق

 هجوزلا هوسكو اندنع هب لومعملاو نيملسملا يأر رثكأ وهو هفحلمو رازأو نابابلجو

 ةأرملا هذه هوسك نوكتو فاحل و رازأو ناصيمق باوتأ ةعبرأ اهجوز ىلع هيبصلا
 رظني الو ةمكاحملا نيح اهيلعو اهتستكإ يتلا اهتوسك يهو اهردق يف اهلثم هوسك

 اهتاوخاو اهتايع هوسك لثم اهل نوكي نأ نكمي هنال اهتايعو اهتاوخاو اهتاهما ىلا

 هريقف يهو هنسحلا هوسكل نيستكت تاينغ اهتايعو اهتاوخا تناك نإ كلذكو

 ةوسك لثمب اهل مكحي الو اهردقو اهتوسكب مكحيف هفيعضلا هوسكل يستكت

 رظنأ اهناو اهتايعو اهتاوخاو اهتاهما ىلا ةمدحلاو ةوسكلا يف رظنا الو اهتايعو اهتاوخا
 امبر اهنال يضاملا ىلا رظني الو مكحلا نيح اهردقو اهتوسك ىلاو ةصاخ اهيلا
 نيح ةفيعضلا هوسكلا يستكتف رقتفت مث ةنسحلا وسكلا يستكتو هينغ تناك
 . اباوص هارنو مكحنو لمعن كلذنو نيملسملا راثآ نم هتظفح يذلا اذهف مكحلا

 نوكي هنا لوقو هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع نيبعكلا ىلا صيمقلا لوط نوكيو
 ال مكحي الو اهجوز ىلع اهصيمقل ليذب ةأرملل مكحي الو قاسلا ةعضب ىلا اهلوط

 لوقو نيملسملا يأر نم هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع اهجوز ىلع ةالصلل بودي
 يتلا اهتوسكب مكحيو جرفم نب دمحأ هيقفلا ياروهو ةالصلل بوشب اهل مكحي هنا
 لثم اهلف اهتاقوأ رثكأ يف ءادرلا سبلت تناك ناف اهتاقوأ رثكأ يف اهسبل رثكأ يه

 امأو هبستكت يذلا لثم زوعم اهلف اهتاقوأ رثكأ يف زواعملا سبلت تناك نإو كلذ

 نم هسبلت امو ضرعلاو لوطلا يف اهدلب لهأ بيبالج لثم ايهف نابابلجلا
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 لثم اهلف بابلجلا ناكم ريرح هعنقم سبلت تناك ناو . مكحلا نيح بيبالجلا
 . ملعأ هللاو . حبسملا نب دمحم يأر وهو هب مكحي ال ريرحلا نا لوقو كلذ

 : يدشارمحلا : ةلأسم

 هب همايقب اهلام هلغ هتطعأو هيف هتضوف وأ اهلام ةلغ اهجوز تحنم اذا ةأرملاو
 ةرمثلا كارد لبق تعجر ةلغلا نم اذه اهجوزل بجي يذلا ام عوجرلا تدارأ مث

 ؟ ةروكذملا هوجولا عيمج يف اهلام ين وه همرغ يذلا نم هل اهيلع يذلا امو هدعب وأ

 كلذ ىلع هنم مايقلاب ةحنملا وأ ضيوعتلا وأ ةيطعلا تناك اذإ : لاق

 كلذ ضبقي نأ لبق همتت ملو هيف تعجر اذإف كلذ يف عجرت مل ام تباث كلذف

 ايك هلف فرعي مل ناو كلذ فرع اذإ همرغ هل اهيلعو هيلع كلذ اهلف اهيلع هزرحيو

 هنيمي عم مراغلا لوق لوقلاف الإو اودجو نإ كلذب ةفرعملا لهأ نم لودعلا هاري
 . ملعأ هللاو . اندنع كلذ هلف هذخأو كاردلا دعب هزرح امأو اذكو اذك هنأ

 هميق هلايب اهجوو ةأرملا تباغ اذا اولاقو : ناييالا قئاقح باتك نم ةلأسم

 ملو نهجاوزال ءاسنلا هلمعي امم كلذ لثم ناك اذإ هنا بلطت مل وأ كلذ اهنم بلط

 ولو انع الو هعبت هيلع يل نيبي الف ةرهاظلا هيقتلا نم هانعم هبشي امو اهربج نكي

 امم فرعلا ىنعم نم كلذ اجراخ ناك نإو . ةرجالاب هريغل لمعي نمم يه تناك

 هريغل لمعت ال نمم يهو هيف اهلمعتساف مومعلا ىلع نهجاوزال ءاسنلا هلمعن ال

 ام لاح ىلا مومعلا ىنعم نم كلذ جرخأ اذإ ةرجالا يدنع هيلع تبث ةرجالاب الإ

 نإو كيلع قفنأ ملو كسكأ ملاذكو اذك لمعت مل نإ اهل لاق نإف : تلق

 ؟ اربج اذه نوكي له هل تداقناف عانتمالا ىلع كلذب اهذخأ لمعت نا تتأ

 نإو اهيلع ناطلس هنال جوزلا نم ربج اذه نإ يدنع جرخي { معن : لاق

 ام هقحل تلعف سفنلا بيط ىلعو سانلا نيب فراعتلاك رمالا هجو ىلع ناك

 . اربج كلذ نكي ملو يدنع ىضم
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 ؟ كتقلط الإو اذكو اذك تلعف نإ اهف لاق نإف : تلق

 قلعتي نأ ينبجعا ةءاسا هنم ترهظ نإف ةءاسالا مظعا نم هذه : لاق

 ىلا لجرلا بلط اذإ اولاق عضوم يفو ، هرجالاب هلثمب لمعي اييف اضيأ هيلع
 نم هنا نكميو هيقت تلمع هنا هدنع نكميو تلمعف ائيش كل لمعت نا هتجوز

 تلمع اهنا ملعي ىتح هب سأب ال هنا ىلع جرخيف مكحلا يف امأف اهسفن بيط

 اهرومأ يف بلغالا نم هل عقي ام ىلع هنا يدنع جرخيف زياجلا يف امأو اهسفن هيقت
 . هعم

 ؟ همزلي ام هيقت اهنأ ملعي ول تيأرأ : تلق

 الو هبوتلاو رافغتسالا هئزجي هنا اوجراف اربج اهربجي مل اذا هنأ يعم : لاق

 لاقو اهترجأ ردقب ناضلا اهيلع فاخأف اهربج نإو هرجأ اهف هيلع قلعتي

 نأ الإ كلذ ريغو اهلعف هلوانت نإ اهيلإ بلطي نأ هعسي ال هنا هللا همحر ةيواعم وبأ

 ام لعفت مل اذإ هنم فاخت ال كلذ عم يهو اهيلع سيل كلذ نإ فرعت هنإ فرعت

 . كلذ اهيلع بجوي نأ ريغ نم اهجوزل زيجت نأ ةأرملا ىلع ىأر ضعبو اهرماي
 ام هنيعتو هللا قتت معن لاق { اهجوزل لمع ةأرملا ىلع اذه ليق عضوم يفو

 ىضقو تيبلا لخاد ام ةمدخب ةمطاف هتنبا ىلع ىضق ةلي يبنلا نا ليقو تردق

 . ملعأ هللاو . تيبلا جراخ ناك ام همدخب يلع ىلع

 اهجوز نم تبلط اذإ ةأرملا نأ هللا همحر ديعس يبأ نع تدجو : ةلأسم

 © كلذ نم رثكأ هيلع سيلو مكحلا يف ةدحاو ةرم اهعماج نا هيلع ليق هنا عايجلا
 فاخي ال ام ردق ىلع اهعماج نا هيلع مكح كلذ هيلع تبلط اذإ ليق هنا يعمو
 رثأ ىلع هيلع مكحي ليقو ءاسنلا نم كلذ كلذ فراعتو اهنيد يف ررض هيف اهيلع

 . عبار موي لك امل دحوي هنا ليقو ةرم هضيح لك

 ديري الو اهرارض كلذب ديري هيلإ تبلط ام تقو يف لعفي مل نإف : تلق
 ؟ اهقح نم هيلا تأ رتف

. ٢.٨



 دري مل اذإف مكحلا يف اماق اهقح نم أربي نأ لبق اهسفن اهل ءاربإو : لاق

 قفاو اذإ اهعامج هيلع سيل لوقي نم لوق ىلع هيلع سأب ال نأ وجرأف اهررض

 بلطت امنا اهغاو اهب اررض كلذ هنم ناك اذإف هعسي اييف امأو نيملسملا لوق دحا

 امأو { اهقح نم أربي الف هنم ةءاسا كلذ نوكي نا فاخاف ةجاح نم هلعل كلذ

 اهحلاصم يف امأو . ةدحاو ةرم اهيطو دق ناك اذإ هيلع ربجي نا بحأف قالطل

 جاوزالا تاوذ نم ءاسنلا ةماع نا فراعتي ام ىلع عايجلاب اهل دخ ؤي نإ فاخأف

 . ةدملا نم هيلع نهجاوزأ نع ن ربصي ال

 ؟ كلذ مكاحلا عسي له كلذب مكاحلا هيلع مكحي مل نإف : تلق
 هيلع كلذ قضي مل نيملسملا نم دحأ لوق مكحلا كلذ قفاو اذإ : لاق

 . يأرلا يف رايتخالا هل زوجي نمم وهو ررض ىلا كلذب دصقي مل ام يدنع

 هقفنلاو هوسكلا يف اهل فصنم وهو اهجوزت ذنم اهعماج مل نإف : هل تلق

 تبلط نإ اهقرافي وأ اهعماج نا هيلع مكحيا عايجلا يف الإ هيلا جاتحت ام عيمجو
 ؟ كلذ

 . هيلع كلذ نا هيلا تبلط نإ كلذ لبق دق هنأ يعمف : لاق

 ؟ هيلع مكحي نا لبق هيلإ تأربت نإف : تلق
 يل نيبي الف كلذ لجأ نم تأربتف عايجلا يف هيلع بجي ام اهعنم اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع مكحي مل وأ كلذب هيلع مكح أربي هنأ

 نأ اهل له رثكأوأ رهشل اهجوز دنع نم اهتقفن تذخأ اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 ؟ اهجوز هرك ولو هريغ وأ اهدلو اهنم معطت
 هيف لعفت اهلام يهف هيلع اهل نيملسملا ماكح نم مكحي اهتضبق اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ديرتو ءاشت ام

 ىدأ اذإ اهجوز يأرب الإ اهتيب نم جرخت نا اهل زوب ال ةأرملاو : ةلأسم
 وأ نيد حالصال هنع فوقولا اهنكمي الو هنم امل دبال رمأل الإ يلع ال بجع ام اهيلإ

 . ملعأ هللاو . كلذ اهيفكي دحأ دجت مل اذإ عاض هتكرت اذإ هنم اهل دبال لام داصحل
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 اهنأو اهجوز ةعماجب نم اهعنمت هلع اهب نا ةأرملا تعدا اذإو : ةلأسم

 وأ ةرهاظ ةلعلا تناك كلذ وه ركنا نا الوبقم اهلوق نوكي له عايجلا ىلع ردقتال

 ؟ ةنطاب

 هقفنلا نم جوزلا ىلع اهل بجي ام بلطت ةأرملا هذه تناك نا : لاق

 الو اهيلع تدح هنا هيعدت يذلا اذه لبق نم اهسفن هعنمت اهنا ترقأو هوسكلاو

 نإف ءاسنلا لودع ىلا اذه دري نأ ىنبجعيف كلذ وه ركنأف ةعماجملا ىلع هنم ردقت

 لوق لوقلاف كلذل ايهتي مل نإو هوسكلاو هقفنلا هل تتبث لوقت ايب هلدع اه تدهش
 ررضلا مكاحلا دنع تعدا اذإ هللا نيبو امهنيب اييف امأو مكحلا ىنعم يف جوزلا

 هوسكلا ذخأ اهيلع قضي مل عايجلا ىلع اهتردق مدعل اهسفن هتعنمو هترشاعمب
 نأ دعب تثدح ةثداحلا تناك اذإ اذهو نوملسملا هب اهل مكحي ام ىلع هنم هقفنلاو

 . ملعأ هللاو . جيوزتلا اذه يف اهعماج

 : يودصلا هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 ىلإ بيات انأ لاقف عجر مث مارح يلام اهريغ وأ هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 ؟ الوبقم هعوجر نوكي له بصغ ىلع كلذ تلق ايناو لالح يلامو كلذ نع هللا

 اهب نوكي يتلا همرحلا ببس ريسفت ىلع ءىشب سيل اذه هلوق نا : لاق

 . ملعأ هللاو . اذه هلوق لبق نم ءىش اهمزلي الو امارح

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 ناقاتسي نيملسملا ماكح ىلا لوصولا ىلا اجاتحاو اقاشت اذإ نيجوزلا نع

 ناك اذإ جوزلا ىلا برقأ ماكحلا نم ناك نم ما ةأرملا دلب نم مكاح برقأ ىلا

 ؟ ةأرملا دلب ريغ ادلب نكسي
 . اذإو كلذ ىلع ناقفتي ثيحنف هفاحعو قيرط نم نمام يف اناك اذإ : لاق

 لوق نم لدعلاو قحلاب مكحي مكاحلا ناك اذإ ايهيلإ مكاح برقأ ىلإف اقفتي

 هلق نم امهريبسم يف هقشم اےهيلعوأ امهريس نم اهيلع افوخ ناك اذإو نيملسملا
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 نيملسملا ةعامج ىلا نادريو كلذب ايهيلع مكحي الف امهدحأ يف فعضو ارقفو

 . ملعأ هللاو . اينيب نومكحي

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 دارأ ايلف كلذب اهف نذاف اهلهأ ةرايز اهجوز نم تبلط اذإ ةأرملا نع ل ؤسو

 امل بتكف مكاحلا دنع هقفنلا نم اهل بجي ام تبلطو هنم تعنتمإ هيلإ اهعوجر
 ؟ ال مأ اهل افصنم ناك اذإ كلذ اهل تبثيإ اهعانتمإ دعب هيلع كلذ

 اهلمحل اهلصو مث اهل كلذب هنم ىضر نع اهلهأل اهترايز تناك اذإ : لاق
 كلذ عموهو هتوعد ةباجإ نع تفكنتساو هتبحص نع تعنتماف هيلإ اهفوصو دارأ امل

 نع عانتمالا يدنع اذه ىلع اهل نكي مل اهقح مزالو اهبجاو نم امل افصنم

 حصي مل هيلع اهل تبثت هجح ريغب تعنتما: نإف ةيجوزلاب هل اهيلع ةتباثلا هترشاعم
 هيلع نكي مل ام هباتكف هيلع اهبتك نم اهل اهبتك ناو هقفن نيملسملا مكح يف اهل

 هنع هطحي ال هيلع بجو ام نا ايك ءعىشب كلذ سيلو بوجولا ىلا هلوحي ال ابجاو
 هللاو . نيملسملا راثآ نم هتفرعو يل ناب ام بسح يدنع ام اذهف هباتكلا كرت
 . ملعأ

 ءىشب اهاتأو مارحلا لحتسي يقت ريغ جوز اهل ناك اذإ ةأرملاو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . همارح ملعت مل ام هضبق اهل زاج اهتيب ىلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 همزليأ اهجوز تيب ىلا اهلهأ دنع نم ءىشب تءاج اذإ لجرلا هجوزو
 هلكأ لالحأ هبلق نأمطاو لأسي مل اذإو مهاضر ريغب وأ اهلهأ ىضرب هنا ثحبلا

 ؟ ال مأ

 يف ناك اذإ امه همكحف ةلقاع ةفلاب ةرح هب هيتالا ةأرملا تناك اذإ : لاق
 هنا هب ترقأ وأ اهريغ لام نم كلذ نا ملع ناو اهيلا راص نيأ نم ملعي ملو اهدي

٢١١



 . فالتخا اهدي نم هذخأو هلكأ ةزاجا يفف هنومأم ةقث تناكو اهريغ لام نم

 . ملعأ هللاو

 تاقوألا ضعب يف مانملا يف مالكلاب هيذ ؤت ةأرمإ هدنع نميفو : ةلأسم

 رثكأ وأ نيتليلوأ هليل ردق مانملا يف مالكلا ةلقب اهرجهو اهنع تكس هتذأ اذإو

 اهرجه نا ينبجعي الف اهسفن هعنمت ملو مالكلاب الإ اهاذأ ناك نإ : لاق

 هنع اهاذا فكتل اهمالك نع كسمأ ناو هرجالا مظعأ نوكيل ىذالا ىلع ربصيو

 . ملعأ هللاو & كلذ هيلع قضي مل اهقوقح نم هيلع بجي ام هيدأت عم

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 نأ الإ سلجي ردقي الو لوحي نأ الإ لوحتيردقي ال عيلخ جوز اهل ةأرماو

 اهيلعوه يتلا لاوحالاو هروذقلا نم هلبقت ال تلاقف عايجلا اهنم بلطيو سلجي
 ؟ ههركي ام هتجوز نم ىأر اذإ لجرلا كلذكو هعنم اهل زوجمأ

 ررض الو كلذ ايهلف ايهسفنأ ىلع فاخي ررض كلذ اهقحلي ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . مالسالا يف رارضإ الو

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 ؟ همزلي ام تتامف ةريغصلا هتجوز لجرلا حكن اذإو

 هصاخ هلام يف هيلع يه لوقو هتلقاع ىلع اهتيد نا لوق نا : لاق

 ءىطولاب اهيلع موكحم هنال هيلع ءىش ال لوقف اغلاب تناك نإ اماو لمعت كلذبو

 يف اهيلو ىلع ء ىش الو لمعن كلذبو جوزل ا هلقاع ىلع اهتيدو أطخا هنا لوقو

 . ملعأ هللاو . نيهجولا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم لكأت نأ امهل لحيأ ةعامج نع تتأو اهسفن نم اهجوز تعنم اذإ ةأرملاو

 ؟ هاضر ريغ نم هماعط
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 رثكأ ىلع هذه كتفص ىلع هماعط نم لكأت نأ اهل لحي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 اهيلع بجي ال المعوأ ائيش هتجوز نم بلط اذإ جوزلاو . هنمو : ةلأسم
 ؟ كلذ هيلع قيضيأ اررض هنم فخت مل لعفن مل اذإ ملعت يهو هيقتت ال هنأ هبلق يو

 . ملعأ هللاو . اذه لثم قيضي ال : لاق

 هيلع امل بجي ام اهيلإ عفد دقو هجوز هل نوكت نميفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ اهيطعي الو تالوكأملاو هكاوفلا نم ائيش ي رتشي نأ هل زوبي له
 لوقاف قلخلا نسح يف امأو . امارح لكأ هنا لوقأ الف زئاجلا يف امأ : لاق

 . هسفن نم هدنع رثأ هلايع نوكي نأ ملسملل يغبنيو هلعف نمل كلذ هوركم هنا

 . ملعأ هللاو

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 تيبوأ اهدلب يف نكسم اهقادص طرش نمو قادص ىلع ةأرمإ جوزت لجر

 هل ناكم ىلإ اهلقني نأ جوزلا دارأ اذإو هيلع امل طرشلا اذه تبثيأ اهتاوخأ وأ اهنبأ

 ؟ كلذ

 نعرالثاآلا يف ودجوملاف مولعم دلب يف نكسلا طرش ناك اذإف : لاق

 يف نكسلا طرش ناك نإ كلذك قادصلا طرش نم كلذ ناك اذإ هتوبث نيملسملا

 كلذ نم عنمي مل ام توبثلا يفف هنيعم راد يهو اهيوذ نم هريغ دحأ وأ اهيبأ راد

 ىتمف هنيعم ريغ تناك ناو دلبلاك وهف عرشلا هرجحيوأ هعفد ىلع ردقي ال عنام

 لوزي طرشلاف دوجولا نم هجوب هل طرشلا نيح تناك نم كلم نعرادلا تلاز

 . اهاضرب الإ دارأ ثيح ىلإ اهلقني نا هل سيل هيلع هتوبث لاح يفو .3 اهلاوزب اهنع

 . ملع أ هلللاو

٢١٢



 وأ هوسك نم هيف اطرش اهيلع طرتشي ملو هتجوز ىطعأ ام امأ : ةلأسم
 نم اهاطعأ ام امأو . هتلبقو هتذخأ اذإ اه همكحف كلذ ريغوأ رطعلا نم اهريغ

 كلذكو ةثرولا نود هلوهف ةوسكلا نم ىقب ايف تتام مث مكاحلا مكحب هوسكو ةقفن

 . ملعأ هللاو . هل وهف اهتوم دعب هلبقتسملا مايالل هقفنلا نم ىقب ام

 : ىحبرصلا : ةلأسم

 هكاوفلل تجاتحاو همعطالا رئاس لكأ ىلع ردقت ملو تضرم اذإ ةأرملاو

 ؟ كلذب اهجوز ىلع اهل مكحأ ءاود ىلا جاتحت هحارج وأ هيذأ اهب ناك وأ فرطلاو

 لودعلا رظن يف فرطلاو هكاوفلا نم دب اهل نكي مل اذإ هنا يدنع اميف : لاق

 تضرم مث هقفن هيلع اهل ناك اذاف اهجوز ىلع هنم اهل دبال ام هجوزلل نأ تبث دقف

 يه ام اهتقفن ضعبب ي رتشي نا يدنع زاج اهضعب وأ هقفنلا نع تنغتساو

 دعبي مل فرطلاو هكاوفلاو هقفنلا توبث هرصبب نمف رظنلا بجوأ ناو 0 هيلا جوحا

 . ملعأ هللاو . ضرملاو هحصلا نم اهف دبال امم هتجوزب مايقلا جوزلا ىلع ذإ

 : نايل س نب رصان خيشلا : ةلأسم

 يلاولا ىلا ينلمحا امإو يقح نم ينفصنإ امأ اهجوز نم ةأرملا تبلط اذإو

 ؟ هيلع اهل له
 بوكر نم مكاحلا ىلا اهغلبي ايب اهسفن ىلع لاتخت نا ةأرملا ىلع : لاق

 ؟ اهقح بلطيف ءارك جوزلا ىلع اهل سيلو هريغ وأ ءاركب هباد

 ؟ نجسلا يف هقفن اهجوز ىلع اهل له تسبح اذإو : تلق
 نم تقلط ال ىضرول نإ اهجوز لبق نم قح ىلع تسبح اذإ : لاق

 دارأ اذإ اهقالطا ىلع جوزلا ردقي ال ةيابخ نم اهسبح امأو اهتقفن هيلعف نجسلا

 . ملعأ هللاو . هيلع هقفن الف
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 هثلثوأ هفصن وأ رهشل هقفن هنم اهدلول ةقلطملا وأ اه ةجوزلا تبلط اذإ

 ؟ ثداوحلا فوخ مويب اموي الإ اهيطعي ال نا جتحاو

 . دحا ىلع ررض هيف نكي مل اذا كلذ نم رثكا هيلع سيل : لاق

 وأ نيط ردق وأ هيرفص وأ ديدح جبوط اهجوز نم ةأرملا تبلط ناو : تلق

 ؟ ارونت
 ضعب لاق دقف رونتلا امأو فاكوهف ديدح جيوطب اهل ىتأ نإ : لاق

 نم رظنلا بجوي نأ الإ كلذ هيلع ملعت الف نيطلا ردقو رفصلا اما نيملسملا

 . ملعأ هللاو . هتيطحتب لوقت الف مئاقلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يف نكي مل اذإ لمحلا نم اهعنمي ءاود هتأرمإ يقسي نا لجرلل زوبي لهو
 . ملعأ هللاو ، نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه لمح اهنطب

 : يلمازلا : ةلأسم

 واسم وهو رثكا ايهنم ةدحاو ىوهي هنا هبلق يف ناكو ناتجوز هل لجر يفو

 ةليل لك يف اهعماجي ايبر اهاوهي يتلا نكل هموانملاو هوسكلاو ةقفنلا يف اهنيب
 ؟ اهل همزلي له نيترم وأ ةرم رهشلا ىلع الإ اهعماجي ال اهعم ماني ىرخالاو

 عماجي نأ يدنع سأب الف وسكو هقفن نم امل بجي امم اهفصن اذإ : لاق

 هيطو كرتب اهيلع ررضلا هعم حصي ملو اررض كلذب دري مل ام اهنم رثكا اهاوهي يتلا
 . ملعأ هللاو . هللا ديب بولقلا نال سأب الف ررضلا حصي مل ناو ارداق ناك اذإ اهل

 ال وه لاق ؟ اهقلطم نم لماح اهنا تلاق اذإ هنيابلا ةقلطملا يفو : ةلأسم
 ؟ اهلمح نع هربخت هقث ةأرما مكاحلا دجي ملو لماح اهنا ملعي

 هقفنلا امهل لوقف اهلمح ناب نإف اهلمح نيبي نأ ىلا اهاوكش خرؤي هنا : لاق
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 ملو اهلمح ناب ناو لمحلا حصي موي ذنم لوقو تبلط موي ذنم لوقو اهقلط موي نم
 . فالتخا اهيلع درلا يفف هعضت

 ؟ كلذ نود يه تعداو اهقلط موي ذنم هنا ىعدا ناو : تلق

 . ملعأ هللاو . اهنيمي عم اهلوق لوقلاو هنيبلا هيلعو عدم وه : لاق

 : يحبصلا : ةلأسم

 اهتوسكو اهتقفن هيلع ضرفي لوق هقفنلا هنم تبلطو هتأرمإ قلط رسعم يف
 . ملعأ هللاو . ء ىشب هنيح يف ذوخأم ريغو هروسيم ىلا ةصاخ

 : هللا همحر رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 عامجلا اهنم بلطو هقفنلا هنم تبلطو جنرفلا هلع هتءعاجو جوز اهل ةأرمإ يف

 الب هقفنلاب هيلع مكحيو مازجلا لثم هفوخ هلعلا هذه نوكتأ هعامج نم تعنتماف

 ؟ أربي نأ ىلا هرشاعم

 لثم نوكي نا ىنبجعيو اهنم فاخي امم ةلعلا هذه نا رهاشلا يف : لاق

 اهب قطني مل رثالا ناك ناو يدعت اهنا ةماعلا نم عيمجلا دنع نال هفوخملا للعلا
 فاخي امم هلعلا هذه نال أربي نأ ىلا عنتمت نا اهلو اهل هقفنلا هيلع ينبجعيف اهنيعب

 . ملعأ هللاو . للعلا مهب عقوو هلهأ ادع نم ريثكو سفنلا ىلع اهنم

 مث اهتوسكل هلزغتل نطقلا نم ائيش هتجوزل عفد لجر يف { هنمو : ةلأسم
 ؟ ءارك نم ىلعو همكح نمل جاسنلا دنع بوثلاو جوزلا تام

 نأ لوقو هجوز وأ جوز نم هرجأتسا نم ىلع هاركو هجوزلل همكح : لاق

 بوثلاف نطقلا اهل عفدي مل نا امأو . اهازغ لثم لزغ اهلو جوزلا هثرول بوثلا
 هللاو . رجالاب لزغي نمم نوكت نأ الإ هرجأ امه سيل لوقو اهلزغ هرجأ اهلو هتثرول
 . ملعأ
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هرشاعمو هوسكو هقفن نم ايل هيلع ام ايهيلا ىدأو ناتأرما هل لجر يفو

 اهيلا ىدأ امدعب ىرخألا نود ءىشب اهصخو ىرخالا ىلع ايهيدحأ رثآو ىنكسو

 ؟ ال مأ كلذ هعسيأ هيلع بجي ام

 . ملعأ هللاو . هللا نيبو هنيب اييف كلذ هل زئاج : لاق

 : يلمازلا : ةلأسم

 نيمي اهمزليأ كلذ يه ركنتو اهسفن هعنمت اهنأ هتجوز ىلع يعدي لجر يفو
 ؟ ال مأ بقاعتا ترقأو كلذ نع تبأ ناو ؟ ال مأ

 نأ الإ كلذ يف اهيلع نيمي الف كلذ يه تركنا اذإ اهسفن عنم امأ : لاق

 اهنا ىعداف هل ةرشاعملاب يه اهيلع مكحو هوسكلاو هقفنلاب ام هيلع مكح دق نوكي

 ول اهنأل نيميلا هل اهمزل اهنيمي دارأو كلذ يه تركناو رذع ريغ نم اهسفن هعنمت

 مكاحلا رمأ تفلاخ نإف اهجوزل ةعاطلاب مكاحلا اهرمأيف رذع ريغ نم عنملاب ترقأ

 . ملعأ هللاو . هدناعملا ىلع اهسبح مكاحلل زاج مكحلل هدناعملا ليبس ىلع

 هتجوزل لجرلا رقأ اذإو بوبحم نب دمحم لاق : ءايضلا باتك نم ةلأسم

 هراد يف اهيبأ عم اهانكس اهقادص نم نإو اذك اهقادص نا هسفن ىلع دهشاو

 نم نإ طرشلا ناك نإف اهل رادلا تراصو اهوبأ تام مث . هنيبلا تدهش اذكه

 اهقادص نم نإ طرشلا ناك نإف اهف رادلا تراصو راد يف اهانكس هيلع اهقادص

 دعب نمو اهيبأ ةايح يف نكست نأ اهلف هفورعملا رادلا هذه اهيبأ راد يف اهانكس هيلع

 ىلعردق نإ اهل اهيرتكي نأ هيلعف اهريغ كلم يف تناك نإو اهكلم يهو هتافو

 رادلا هذه مسي ملو اهيبأ راد يف اهنكس طرش ناك ناو اهلثم هب ى رتكي ايب اهارك

 هللاو . اهانكس اهل سيلف كلذ ريغ وأ عيب وأ ءارشب دعب نم اهيبأ كلم نم تلازف

 . ملعأ
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 ؟ هقفن امل له . اثالث ةقلطملا نعو : ةلأسم
 مل ام ةدعلا يف اهتقفن هيلعف هعسي ال اقالط اهقلط اذإ هنا يعم : لاق

 اذإ امأو اهتعجر كلمي ال هنال هيلع هقفن ال ليقو الماح نكت مل ولو اهتدع ضقنت

 . ملعأ هللاو . هيلع اهل هقفن الف الماح نكت ملو هعسي اقالط هنم تناب

 : يحبصلا : ةلأسم

 هتردق عم جوزلا انع ردق ىلع لبقو اهردق ىلع لوقلا رثكأ ةأرملا ةوسكو
 نم هريغ هلزنمب هب موكحم ناتكلا امأو نامزلا اذه يف ريرحلاب مكحي ال لوقلا رثكاو

 هيرالب امل مكحي ناك ناديبع نبا يضاقلا نا ينغلبف مادالا امأو نطقلا بايث

 هنس لك يف اهلف هوسكل ١ امأو اهصخرو هضفلا ءالغ دنع صقنيو ديري اذه لعلو

 هقفنلا امأو ةنسلا يف نابابلجو رامخو رازأو ناعرو باوتأ ةعبرأ لوق هيفو باوتأ ةتس
 هرذ هرذلا نامز يف فصنو كياكم عبس بحل ١ نمو رهش لكل ارمت انم نوثالث اهلف

 . ملعأ هللاو . مهارد ةثالث لوقو اهمادال نامردو رب ربلا نامز يفو

 تامو هدصحو اهئايب ىقسيو اهلام يف اهجوز ةأرملا تضوف اذإو : ةلأسم

 ١ ؟ ال مأ هذخأ اهل لحيأ همرغب هيف بهذأ دق ناكو
 اهعفدت مل اذإ اهذخأ اهل زاج جوزلا دلب يف هعمتجم ةلغلا تيقبأ اذإ : لاق

 همرغ اميف امأو ال اهذخأ زاوج يف افالتخا هلئسملا هذه يف عفري نم تعمسو هل

 نا لئاق لاق نإو مرغلا نم كلذ قوف عدي مل ام ايح ناك نا هيف هلوق لوقلاف جوزلا

 . يلا بحأ ناك لودعلا رظنب نوكي مرغلا

 هفلتي مل ناك اذإ اهلام نم لصح ام ذخأ اهل ىنعملا اذه يف رخآ هل باوجو
 زاوج يف افالتخا هيف تعمسف دصح دق ناك ناو دعب دصحي ملو كردي مل اذإ جوزلا

 لوقلا ضعب يف هذخأ اهل ناك هريغب هطلخ ولو لوقو هريغب هطلخي مل ام هل اهدحأ

 . ملعأ هللاو . نيضوافتم اناك اذإ فالتخا هل اهيلع ءانعلا موزل يف لعلو

٢١٨



 عنمي نأ رمؤي لجرلا نإ يناسارخلا رصن نب دومحم نع تظفح : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . هنم اهل دبال اييف الإ جورخلا نم هتجوز

 ايصاع نوكي له يلايل عبرأ نم رثكأ هتجوز هموانم كرت نمو : ةلأسم

 مل اذا هل زوجي الف اهنع هلازتعا امأو هيلع ءىش الف اهرارض دري مل ذإ عايجلا اماف هبرل

 . ملعأ هللاو . اهاضرب نكي

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 الف نيقفتم اناكو اهبحب هبحو اهرسبب هرسبو هترمإ رمتب هرمت طلخ نميفو
 ؟ ال مأ كلذ اهلا هيلإ هتبلط افلتخا

 الو اهسفن هبيطب هبحب اهبح طلخو هرمتب هطلخو اهرمت كلهتسا اذإ : لاق

 وأ تام نإو كلذ عيمج يف اهل ءىش الف هتبلاط افلتخإ يلف هركت الو كلذ ركنت
 . ملعأ هللاو . هتثرو ىلع الو هيلع اهتنرول الو اهل عىش الف تتام

 عمتجي ىتح مايألا هتاجوزل عمتجي نا لجرلل سيل نا يدنعو : ةلأسم

 هللاو . رثألا ءاج ايك ايهنم هدحاو لك عم ميقي ايناو اهنم ىضرب الإ ارهش ةدحاول

 . ملعأ

 هنم بلطت ملو لماح يهو انياب وأ ايعجر اقالط هتجوز قلط نمو : ةلأسم
 تناك نا نئابلا وأ اهقفنيل هعم نكست نأ ديرت تناك نإ اهفرعي نأ هيلعأ هقفن

 ؟ كلذ هيلع بلطت ىتح مأ اهيطعيل هقفن هنم ديرت
 . ملعأ هللاو . بلطت ىتح هيلع سيل : لاق

 تلا اهنياعمل لاجرلا نم هيلا جاتحت نم ملكت نا ةأرملل لمو : ةلأسم

 ؟ اهجوز هرك اذإ اهجئاوح يف لكوت وأ اهنم اهل دبال
 هرك امرحم اهنم ري ل اذإ اهينعيوأ اهملكي نمل زئاجو كلذ اهل زئاج : لاق

٢١١



 ناك اذإ اهنذاب يناعملا نم هنم اهل دبال امل اهيلع لوخدلا زئاجو هركي ملوأ جوزلا

 . ملعأ هللاو . اهنع ايلوتم جوزلا

 : ىلهذلا : ةلأسم

 هيلعف هقفنلا هتجوز هيلا تبلط اذا لجرلا ىلع نأ راثآلا هب تءاج يذلا
 يفف هيلع قاض نإف عوبسا لك ىلعف كلذ هيلع قاض نإف رهش لكل هقفنلا اهل

 ىلع ارداق ناك اذإ مويب اموي اهيطعي نأ هصخر كلذ يف ينغلل ملعأ الو موي لك

 . ملعأ هلللاو . نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع هلك رهشلل اهل هضيرفلا ةيدأت

 : يلمازلا : ةلأسم

 اهيعدي يتلا هوسكلا نسحأ اهئاسن ةوسكو اهتوسك نا ةأرملا تلاق اذإو

 ؟ ناييا كلذ يف لهو ايهنم نم لوق لوقلاف اهئاسن هوسك اهنا لجرلا

 بلغالا ىلع نوكتف اهيف ايهنم دحأ لوق حصي مل اذإ ةوسكلا امأ : لاق

 . ءاسنلا نم اهسنج نم دلبلا لهأ هوسك نم
 ؟ هريغ نم اهيطعي نا اهجوز دارأو هقفنلل ينرب رمت تبلط اذإو : هل تلق

 الو ديجلا نم ال اهدلب رمت طسوأ نم اهل نوكي نا ينبجعيف رمتلا امأ : لاق

 سيل دلب يف تناك اذا رازالا كلذكو رمتلا نم اعون دلب لهأ لك نال ءىدرلا نم

 زرالا نم عاصلا عبر نع موقت ام ردقب زرالا نم اهماعطب امل مكحيف وه الإ محل

 . "انايحأ ةفلتخم زرألا بحلا نأل

 ؟ نادلبلا رئاس نم اهريغو دنهلا لثم دلبلا يف رمتلا دجوي مل اذإ : هل تلق

 ام ردقب اهعضوم ماعطب امهل مكحيف رمتلا اهعضوم يف دجوي مل اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . اهعبشي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يهو لجر اهجوزتو ركنملا لاعفأ نم اهب تمهتا همهت ىلع تسبح ةأرما يف
 ؟ ال مأ كلذ ىلع لجرلا ربجأ هوسكلاو هقفنلا هنم تبلطو سبحلا يف

٢٢.



 نجسلا يف تماد ام هيلع اهف هقفن الف نجسلا يف يهو اهجوزت اذإ : لاق

 لاق افالتخا جوزلا ىلع اهتقفن يفف تسبح مث اهب لخدو ةأرمإ جوزت يذلا امأو

 نم لاقو ةقفنلا اهل لاق نم لاقو اهترشاعم نع عونمم هنال هيلع اه هقفن ال لاق نم

 هقفن الف ثادحأ ثدح لبق نم ناك نإو هقفنلا اهلف هلبق نم سبحلا ناك اذإ لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع اهل

 : لمازلا : ةلأسم

 اهل بجي ام نوكيا هقفن اهطعي مل اهقلطم ناكو تتام اذإ لماحلا هقلطملاو
 . ءىش اهتثرول اهتوم دعب هيلع سيل مأ اهتثرول هقفنلا نم

 مكح ام دعب اهل هنم يلظ اهايإ اهعنمف اهتقفن هيلا تبلط تناك نإ : لاق

 بلطت مل ناك ناو هيلع هقفن الف توملا دعب امأو ىضم اميف اذهف اهتثرول يهف اهب اه
 . ملعأ هللاو . ءعىش اهتثرول يدنع مكحلا يف همزلي مل ايهتايح يف هقفن هيلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ىلعف . ةرذلا لكأي هنا لاقو ارب اهيلع قفني نا هتأرما هيلا تبلط لجر يف

 نا ضعب لاقو هلوق لوقلاف ؟ ال مأ ربلا لكأي هنا لجرلا فرعي مل اذا تفصو ام

 . ملعأ هللاو . نيميلا هيلع

 ءاشت ام اهيف لعفت اهنإف اهلثم هقفن جوزلا اهاطعأ نا } هنمو : ةلأسم

 هنال اهعيب اه سيلف هوسكلا امأو الحلا كلذكو كلذ ريغ وأ اهعيب تدارأ نا ديرتو

 . ملعأ هللاو . ةوسكلا نم ىقب ام هيلع درت نا اهيلعف ةنسلا تضقنا اذا

 : يدشارمحلا : ةلأسم

 وأ هفصن وأ رهشل اهيطعي ناو اهجوز نم هقفنلا تبلط ةنسلا تضقنا اذإ

 ؟ ثداوحلا فوخ مويب اموي الإ اهيطعي ال هنا جتحاو هثلث

٢٢١



 رظن يف كلذ نم اررض اهيلع لخدي مل اذإ كلذ نمرثكا هيلع سيل : لاق
 . ملعأ هلل او . نيملسملا رمأب ماوقل ١

 هيكاش اهنا تلاقو نيملسملا رمأب مئاقلا ىلا تلصو ةأرما يفو : ةلأسم

 لصو هدم دعبف هوسك الو هقفن امه كرتي ملو اهنع عجرف نالف نب نالف اهجوز نم
 ةقفنلاب امل مكحي له تبلط موي ذنم هوسكلاو هقفنلا هنم ديرت هيلع تعفرو اهجوز

 هنم جرخي ملو هتجوز تقولا كلذ نأ رقأ اذإ خيراتلا كلذ بتك موي ذنم ةوسكلاو

 ؟ اذه ىلع ءىشب اهل مكحي ال مأ تقولا اذه ىلا ةيجوزلا مكح نع

 هفارتعا هيلع زوبجي نم لاح يف هسفن ىلع فرتعيو جوزلا رقي مل اذإ : لاق

 نم ائيش اهف هيلع ملعن الف مولعم تقو ىلا تبلط موي ذنم هوسكو هقفن هيلع نا

 ؟ةمدقتملا ةفصلا هذه ىلع اذه

 نم لوق لوقلا مدقت ام ىلع ةوسكو ةقفن امل كرت هنأ ىعدا نإو : تلق

 ؟ ال مأ نيمي درو نيمي كلذ يف لهو كلذ يف ايهنم

 ءىش يف ىوعدلا تناك نإف هنيمي عم هلوق كلذ يف لوقلا نإ : لاق

 ءاهقف لوق رثكأ يف هيف در الف كلذك نكي مل نإو نيميلا در هيفف دودح مولعم

 . ملعأ هللاو .نيملسملا

 : ىحبصلا ةلأسم

 لقنلا هنم تبلطو اهسفن ىلع هتفاخ مث هيف مكاح ال دلب يف ةأرمإ هل نمع

 ؟ال مأ .كلذ اهل همزلي له لدعلا هيف لانت دلب ىلإ

 تفاخ نإف هملظ اهعنمي نأ هيلع اينإو كلذ هيلع سيل ليق دقف : لاق
 نإو الامو اهسفن ىلع نمأت ثيح اهلزنأ الإو هعفد ىلع ردق نإف هريغ ملظ

 الف هيف لدع ال يذلا هدلب ىلإ وه اهبلطو لدعلا هيف لانت دلب ىلإ يه تجرخ
 . ملعأ هللاو . هريغ نم وأ هنم اهلامو اهسفن ىلع نمأت مل اذل كلذ اهمزلي ىرأ

. ٢٢٢



 اهمكح نم هتجرخأو هتعاب اذإ اهتيب يف ةأرملا نكس نعو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ .اهنكس مكح اهجوز نع لطبي له
 ىلع نكس اهل سيل نأ يدنعو اصوصنم ائيش كلذ يف ظفحأ ال : لاق

 ؟اهسفن ىلع اهكلم نم هتلازإو هتجرخأ امدعب اهجوز
 ىلع عجري له ءارشوأ ثاريمب اهيلإ تيبلا اذه عجر نإو : تلق

 ؟هيف اهانكس اهجوز

 ىلع نكسلا توبثب لوقأ الو ائيش اذه يف ظفحأ الو ملعأ هللا : لاق

 هللاو . بجاو مكحب وأ حضاو ببسب الإ هموزل طوقسو هنع هلالحنا دعب اهجوز
 . ملعأ

 كلذ هلأ لاعس وأ ارمس اهنكسي نأ دارأو نكس هيلع نمو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ

 . ملعأ هللاو .فالتخا هيف : لاق

 طرش هيلع ناكو اهسفن هتعنمو اهب لخدو ةأرمإ جوزت نمو هنمو : ةلأسم

 اهتاكز بجاو نم ةجوزلا مكحب هدنع تماد ام اهيلح ةاكز نم اهيلع بجي ام لثم

 هيلع اهل ناك نإف قادصلا اهل تبث ايك حاكنلا مكحب اهل تبث دقو هنع لطبت الف

 نإ ريخت اهنإف اهتيب يف هانكسب هل نذات مل نإو هنع هنالطب يل نيبي الف اهتيب يف نكس

 ةرضم ال ثيح انكس اهل وه ذختي نأ تءاش ناو اهتيب يف اهدنع نكست نأ تءاش

 هدنع ادحأ هتجوز نكست نأ لجرلا مزلي ال اضيأو كلذ نودب رذعت نإو اهيلع

 . ملعأ هللاو . اهب ىلوأ جوزلاف اهل تيبلا ناك نإو اهتولخب ىلوأ جوزلاو

 نم كلو ةليللا ينكرتأ : تلاقو اهسفن اهجوز اهيلإ بلط ةأرماو : ةلأسم
 .اذكو اذك يل كيلع يذلا يقادص

 اذإ هنأ ىرأو اعلخ اذه يف ىرأ الف اعلخ نوكي وأ اذه تبثي له : تلق

 . ملعأ هللاو . هل تبثي هنأ هل تلعج يذلا كلذ ىلع اهكرت

٢٢٢



 : لاق ديعس يبأ نع : ةلأسم

 نم تفلتو اهتضبقو هوسك اهجوز ىلع ةأرملل مكاحلا ضرف اذإ هنأ ىعم

 اهفلتت نأ ريغ نم ةوسكلا يف اهل هيلع لدب ال لاق نم لاقف يه اهفلتت نأ ريغ
 هيلع سيلف ةينغ تناك نإ لاق نم لاقو اهفلتت مل اذإ لدبلا هيلع نأ ليق هنأ ىعمو

 اهتاذ نمو اهلعف نم يه اهتفلتأ نإو اهبرضي الئل اهلدبي نأ هيلعف ةريقف تناك نإو
 مل ررضلا اهقحلي نأ فيخو ةريقف تناك نإ اهنأ الإ اهلدبي نأ ملعأ اميف هيلع سيلف

 .اهتوسكب ذخ ؤيو تفلتأ ام نايض اهيلعو اهب رضي ام اهيلع لمحي نأ يدنع زجي
 . ملعأ هللاو

 : لمازلا : ةلأسم

 زوجي ام هريغ نم اهيطعي نأ اهجوز دارأو ةقفنلل ينرب رمت تبلط اذإ ةأرملاو
 ؟كلذ نم

 ديجلا نم ال اهدلب رمت طسوأ نم اهل نوكي نأ ينبجعيف رمتلا امأ : لاق

 مهل سيل دلب يف ناك اذإ زرألا كلذكو رمتلا نم اعون دلب لك نأل ءىدرلا نم الو

 نم عاصلا عبر نع مدقت امردقب زرألا نم اهماعطب اهل مكحيف وه الإ ماعط
 . ملعأ هللاو .هسانجأ ةفلتخم بحلا نأل بحلا

 رئاس نم اهريغو دنهلا لثم اهدلب يف رمتلا دجوي مل اذإ تيأرأ هل : تلق

 .نادلبلا

 اهدلب يف دوجوملا اهماعطب اهل مكحيف رمتلا اهعضوم يف دجوي مل اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو .اهعبشي ام

٢٢٤



  
 عب ارل ١ ب ابلا

 





 هيناعمو هم اكحأو فاللطلا ف

 زوجي الامو هنم زوجي امو هماسقأو

 كللذ هبشأ امو

 : لمازلا : ةلأسم

 هل ليقف اثالث يشيترم هيتنا يشيترم هيتنأ يشيترم هيتنأ هتجوزل لاق نميفو
 بجي اذام كلذ يف يتين فرعأ الو بضغ ىلع هتلق اينإ لاقف & كلذ يف كتين ام
 ؟ هيلع

 يوني نأ الإ هين ريغب السرم كلذ لاق اذإ اذه لثم يف قالط عقي ال : لاق
 نإو اقالط ىون اذإ قالطلا هيلع عقي هنا لوقلا رثكأ يفف قالطلا كلذ هلوقب

 كلذب ىون ام هنا هنيمي تدارأ نإو كلذ زاج اقالط كلذب ىون ام هنا هتقدص

 . ملعأ هللاو . نيميلا هيلع اهلف اقالط

 الو برشف نتتل ١ برشي الو قالطل اب لجرل ا فلخا ذإو 3 هنمو : ةلأسم

 رمخلاو نتتلا برشي داع مث اهدر مث هتجوز هنم تقلطنإو اهبرشف رمخلا برشي
 ؟ ال مأ ةيناث قالطلا هقحليأ

 نيتنثاوأ هدحاو وأ اثالث مسي ملو قالطلاب هنيمب يف لسرأ ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةدحاو ةرم الإ ثنحلا هيلع عقي ال نا لوقلا رثكأ يفف

 : هللا همحر ديعس نب رمع خيشلا نع : ةلأسم

 تيبلا نم هدلاو لوحتف هدلاو تيب لخد نإ هتجوز قالطب فلح لجر يف

 ؟ ال مأ لاملا يف لخدي نا هل زوب له لاملا ىلا

٢٢٧٢



 هريغ لوخد هل زاج انيعم هنكسي يذلا هنيعب تيبلا ىون ناك اذإف : لاق
 هين هل نكت مل ناو . تويبلا نم كلذ ريغ وأ تيبلا اهيف يتلا لاومالاو تويبلا نم

 الو هيف هل زوجيف لاملا امأف هريغ الو لاملا يف يذلا تيبلا يف هلوخد هل زوجي الف

 . ملعأ هللاو . ثنحم

 راس هنا مث يناوزلا ىلإ ريسي ال هنأ هتجوز هتفلح نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هتجوز قلطتأ يناوزلا ىلا

 قلطت الف قالطلاب فلح ناو قالطلاب فلحي مل اذإ قلطت ال اهنا : لاق
 ` . انزلاب رقي وأ لودع ةعبرأ هانز ىلع دهشي ىتح

 نيبو هنيب اييف امأو ةجوزلا عسي اميفو مكحلا يف يدنع اذه : فلؤملا لاق
 رتتسإ ولو قلطت اهنأ يدنعف نمهاتاف يناوزلا نايتا نع قالطلاب فلح ناك نا هللا

 . ملعأ هللاو . هتجوز نع هانز

 : هللا همحر رمع نب وتاش خيشلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ هفصلا هذه ىلع قالطلا همزليأ اهريغ

 نأ يدنعو اذه يف ثنحلا ريغب لاق نم لاق & فالتخا كلذ يف : لاق
 هلعفي نأ نسحي الو هيلع فولحملا هالوتي ال لمع لكو يناعم يف فلتخت لايعالا

 ال هنا سانلا عم هفورعملا اهريغو تاعانصلا لمعك هل هلعفي نم نمأي ينإو هسفنب
 امم لاعفالا نم ناك ام لكو 0 برقأ ثنحلل هنإف هسفنب هيلع فولحملا هلعفي

 نم هلك ءاش امو راهثلا هيانجو هاش حبذك هيلع فولحملاو رومأملا لعف هيف كرتشي
 الو هيلع فولحملا الإ هلعفي الام لكو رظنلاو ىنعملا يف كلذواسم هنإف لاعفالا
 ةالصلاو نآرقلا ةءارقو ماعطلا لكأو اهنم حورخلاو لزانملا لوخدك هريغ نم نسحي

 وهو ثنحلا ىنعم نم جراخ هنإف كلذ .لعفب رمأ ول هيلع فولحملا نإف مايصلاو
 . ملعأ هللاو . ديعب

. ٢٢٨



 : يحبصلا : ةلأسم

 اجوزت اهجوزتف اهدري ام هنا قالطلاب فلحو اهعلاخ وأ هتجوز قلط نمو
 ىنعملا يف درلا هلزنمب انه اه جيوزتلا نوكيأ اهتدع ءاضقنإ دعب وأ اهتدع يف اديدج

 ؟ جيوزتلا نود درلا يف هين دييقت ريغ نم هنيمي يف السرم ناك اذإ ثنحلا هقحليو

 ال هنإف هيمستلا ىلع ناييالا يف لوقي نم لوق ىلعف هيف فلتي : لاق
 يف هنال ثنجي هنإف يناعملاب ناييالا يف لوق ىلعو اهجوزت لب اهدري مل هنال ثنجي

 اقدصم ناك جيوزتلا نود درلا ىون هنا جوزلا اعدإ نإو هجوزلا ىلإ اهدر ىنعملا

 . ملعأ هللاو . اذه يف انيمي هيلع ىرأ الو هيف هلوق لوقلاو

 يونيو هقرافم تنا هتجوزل لاقو عضوم ىلا جرخ نمو . هنمو : ةلأسم

 لوق ىلع اقالط نوكيأ قالطلا هب يوني ال اهنع جراخ هنال نادبالاب اهقرافم هنا

 ؟ هتين هعفنت الو قالطلا حيرص نم هلعجي نم

 ناك اذإ هنيدل ىري ال نم لوق ىلع كلذ ىون ولو قلطت اهنا لوق : لاق
 هل لعجي نم لوق ىلع قالط عقي ال لوقو مكحلا رهاظ يف قالطلا هب تبثي ام هنم

 يف فالتخالا هقحلي قارفلاو كلذ يف هفرصتو هتين هل تبثيو كلذ يف جرخلا
 ضعبو كلذ يف جرخملا هل لعجي ضعبف شتقرافم اهل لاق هنإف قالطلا يناعم
 هللاو . هشكشكلا نيش نيشلاو كتقراف دق هلوق هلزنمبو قارفلا هيلع تبثي

 . ملعأ

 هقلطم وأ هحرسم وأ هقرافم تنأ هتجوزل لجرلا لوقو {} هنمو : ةلأسم

 ؟ قرف امهنيب مأ كتقلط وأ كتحرس وأ كتقراف دق هلوقك وهأ

 ىونو هربغوأوه اهقلط دق لبق نم هقلطم ةأرملا هذه تناك نإ : لاق
 نم ىرعتي الو هيلع سأب الو هتين هلو هلوق لبقي هنإف يضاملا يف ناك ام كلذب

 الو قلطت اهنإف هريغ نم الو هنم لبق نم كلذ اهيلع ىرج نكي مل نإف فالتخالا
 لوقلاو كلذ هنم لبقي لوقو قالطلا هنع ليزت ىتلا هلعلا نم ىعدي اميف هلوق لبقي
 . ملعأ هللاو . لوقلا اذه ىلع هنيمي عم هلوق كلذ يف
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 ىلعف وأ قلاط يتأرماف اذكو اذك تلعف نإ لاق نمو } هنمو : ةلأسم

 ؟ نيهجولا الك يف قالط ةيناثلا ىلع لعفو هنيمي دعب ةأرمإ جوزتو قالطلا

 ىلوألا قلطت لوقلا ضعب يف لعلو اعيمج انقلط امهدحأ يوني ملاذإ : لاق

 . اهدحو

 هتجوز قلطت لعفو اذك لعف نع ثالثلا قالطب فلاح لاق نمو : تلق

 ؟ هظفل يف قالطلا هنع ليزي ام ىعدا اذإ ال مأ اثالث

 يف نأ وجرأف افلاح نكي ل نإو قالطلا همزل هلوق يف اقداص ناك نإ : لاق

 ؟ افالتخإ هيلع قالطلا بوجو
 هدحاو لك نهقالط يوان هنا لاقو تاجوز ثالث هل ناك نإو : هل تلق

 ؟ هدحاو نهنم

 . ملعأ هللاو . هلوق لوقلاف : لاق

 ايب اهدرو اهقادص اهل ملسو اقالط هتجوز قلط لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهدر تبثأ {} اهقالط نم ىقب

 . قثوأو تبثأ جيورتلاو اهجوزت وأ اهدر تباث درلا نإ يعم : لاق
 ؟ هيلا هدر نع تبأف قادصلاب اهبلط نإف : هل تلق

 ايك الجا ريصيو هب اهيلع موكحمو هبلط اذإ درلا اهيلع نا يعم : لاق
 . ناك

 اهقادص دقب هكالمأ يف هيلع ريجحتلا تبلطو هيلإ هتملس نإف : هل تلق

 ؟ كلذ اهلأ

 . ملع أ هللاو . معن : لاق

 اهسفن تقلطف اهديب اهقالط هتأرمال لجرلا لعج اذإو . هنمو : ةلأسم

 ؟ رثكأ وأ ةدحاو اهسفن تقلط صخي مل وأ ال صخ دق ناك اهدر هل له
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 يمهو هدحاو تقلط هدحاو تقلطنف هدحاو اهديب اهقالط لعج نا : لاق

 لوقلا لسرأ نإو قلطت ال ليقو هدحاو قلطت ليقف رثكأ تقلط نإو هيعجر
 . ملعأ هللاو . اثالث ليقو هدحاو قلطت ليقف هلسرم اهسفن يه تقلطف

 : ىلمازلا : ةلأسم

 هعم سانأووه اهاتأف هتيب نم تجرخو هتجوز هيلع تبضغ نميفو
 مويلا اذه دعب اهيضري ءعىجي ال هنا ثالثلا قالطلاب فلحو تبأف اهيض ريل

 نم ملسيو اهيضريل هريغ اهل لسري نأ هل زوجأ اهيضري نأ دارأ مث هنس ثكمف

 ؟ ال مأ ثنحلا

 كلذ هيلع قيضي الف هسفنب اهيتأي ال هنأ هنيمي يف كلذ ىون ناك نإ : لاق

 اهيلإ لسري نأ ينبجعي الف هنيمي يف السرم ناك ناو هريغ اهيلإ لسرأ اذإ يدنع
 نم دحال هلعفي ال عىش نع فلح نم نإ نيملسملا راثآ ةماع يف نال اهيضري نم
 ىون نوكي نأ الإ هرمأ ام رومأملا هل لعف اذإ هلعفك هرمأ نإ هلعفي نم رمأف سانلا

 كرتو تاينلا ىلع ناميالا نأ لوقي نم لوق ىلع هسفنب هل هلعفي ال هنأ هنيمي يف
 قالط كلذ لبق ايهنيب رجي مل ناك نإ هليح دارأ نإف جورفلا يف ىلوأ تاهبشلا

 . اهاضرب كلذ دعب اهدري مث علخلا دعب اهيضريل اهيتأي مث اهعلاخي نا ينبجعيف
 . ملعأ هللاو

 هيرال هئايب اهيب ال غلاب ريغ يهو هتجوز قالط عاب نم . هنمو : ةلأسم
 نأ لجرلل زوجيأ هدحاو هقيلطت نم هتنبا قلطو هنم كلذ بألا لبقو رثكأ وأ لقأ
 ؟ ال مأ اهتعجارم دارأ اذإ اهعجاري

 هتنبا قالط بآلا ءارش لوقي نم لوق ىلعف فالتخا كلذ يف : لاق

 هل زوج الف هيدفلا ماقم موقي اهقالطل ةأرملا ءارش لعجيو اهقالطل يه اهئارشك

 بالا نم ديدج جيوزتبف غلاب ريغ تناك نإو اغلاب تناك نإ اهاضرب الإ اهدر
 اهتعجارم د ارأ ١ ذإ ١ ذه يبجعيو جورفل ١ رمأ يف هزنتل ١ ينبجعيو اذه ريغ لوق 77

 . ملعأ هلللاو . بالا نم جوزتي نأ هيبص تناك نإ
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 هلو اذك لعفي ال هوسن ثالث قالطب فلح لجر يفو } هنمو : ةلأسم

 هدنع وهو فلحو اثالث جوزتو كلت هنيمي ريغب اهقلط هنا مث ةأرمإ مويلا كلذ

 ؟ نهيف هيلع بجي ام اهتدع ضقنت مل ىلوألا هقلطملاو ثالث

 نهيف هقحلي نأ لوقلا رثكاف هنيمي دعب نهجوزت يتاوللا امأ : لاق
 اهتعجر كلمي اقالط اهقالط ناك نإف نيميلا دنع هتجوز تناك يتلا امأو . ثنح

 . ثالثلا جوزتي نأ لبق ثنح اذإ اذهو قالطلا اهقحل هدعلا يف يهو فلحو هيف

 مل ذإ افالتخا هيف ملعأ الو قالطلا نهقحل ثالثلا جوزت نا دعب ثنح نإ امأو

 . ملعأ هللاو . هنيمي يف نهنايعاب ءاسن صخي

 لاق وأ اذ تلعف نإ قلاط تنأ هتجوزل لجرلا لاق اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ءاوس كلذ نوكيأ قلاط تناف اذ تلعف نإ

 رثكأ يفف ءانثتسالا هتين تناكو ءانثتسالا لبق قالطلا مدق اذإ امأ : لاق

 دعب هلادب مث ءانثتسالا هين نكي مل قالطلاب فلح امدنع ناك نإو هعفني هنا لوقلا

 لوقلا رثكأ يفف توكسب ءانثتسالاو قالطلا نيب عطقي نأ لبق ىنثتسي نأ كلذ

 كلذ يف ملعأ الو هعفنيوهف قالطلا لبق ءانثتسالا مدق اذإ امأو هعفني ال هنا
 . ملعأ هللاو . افالتخا

 لعف وأ هسفن لعف ىلع قالطلاب لجر فلح اذإو ©} هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ءاوس هلكأ امهريغ لعف وأ هتجوز

 لعف هنا تعدإ نإ هيلع ىه قدصت الف هلعف ىلع فلح اذإ امأ : لاق

 كلذ يفف تلعف دق اتقو اهل دجي ملو اهلعف ىلع فلح اذإ امأو لعفلا كلذ
 . ةنيبلاب الإ قدصت ال لوقو يدنع لوقلا رثكأ وهو هقدصم يه لوق فالتخا

 كلذ نوكي نأ الإ قدصت مل تقولا ىضم ام دعب تعداف اتقو اهل دح نإ امأو
 لوقف هنايرع هليللا تب نأ امه لوقي نأ لثم هيلع اهريغ علطي نا نكمي ال لعفلا

 ةنيبلاب الإ لبقي الف لعف هنا لاقف هريغ لعف ىلع فلح نإو كلذ يف قدصت اهنا
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 ال العف نوكي نأ الإ رخآ عضوم يفو . قالطلاب لعفلا ىلع فلح اذإ اذهو

 مل نإ فلاحلا لوقي نأ لثم ىلع ىغلأ نم الإ هيلع عالطالا الو هتفرعم نكمي
 هللاو . هلثم ههبشا املكو هلوق لبق عبش دق هنا لاق اذإف عبشي ىتح نالف لكاي

 . ملعأ

 اهديب هتأرمإ قالط لعجو اليوط ارفس رفاس لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 اهدي نم قالطلا جرخيأ اهسفن قلطت ملو لجالا ىضقناف اذك دح ىلا ءىجي مل نإ

 ؟ ال مأ

 نم اهسفن قلطت ملو لجالا ىضقنإ اذإ لوق ، فالتخا كلذ يف : لاق
 اهسفن تقلط لجالا ءاضقنإ دعب تءاش ىتم لوقو اهدي نم قالطلا جرخ اهنيح

 . ملعأ هللاو . قح ريغ نم اهدي يف لعج قالطلا ناك اذإ اهنم هعزني مل ام

 ام اهتدع ىضقنت نا لبق تتامو هتجوز قلط نميفو . هنمو : ةلأسم

 ىعداو ايعجر اقالط اهقلط هنا وه ىعداو اهثري ناك نإو ؟ ال مأ اهثري كبجعي
 ؟ ال مأ نيمي هيلعو هلوق لوقلا نوكيأ انياب اقالط اهقلط وأ اهعلاخ هنا اهتثرو

 ىضرم يف ناك نا كلذكو اهثري الف هتحص يف اثالث اقالط ناك نا : لاق

 اهتثرو ىعدا نإف اهثرو ةدعلا يف ىهو تتامو اهتعجر هيف كلمي اقالط ناك ناو
 هنيبلا مهيلعف كلذوه ركناو هنم اهتدع تضقنإو اثالث اهقالط ناوأ اهعلاخ هنا

 فوخم ضرم ىف انياب اقالط اهقلط نإ امأو & هنيمي اودارأ نإ نيميلا وه هيلعو
 اهلراضم هنا حصي ىتح هثرت ال اهنا لوقلا رثكأ يفف هدعلا ين يهو تامو

 هدحاو اهقلطو اهب لخدي مل ناك نإو 0 اهب لوخدملا يف اذهف لوقلا اذه ينبجعيو
 لبق تامو هدعلا ردقب جاوزالا نع اهسفن تسبح نإف هنم تناب دقف رثكأ وأ

 امأو اهنم بلطم ريغب وأ اهنم بلطمب ناك هثرت اهنا لوقلا رثكأ يفف ةدعلا ءاضقنإ
 وهف هسفنب يشميو هدنسي دحأ ريغ نم هسفنب دعقيو هيف موقي ضرم يف اهقلط نإ
 ال نئابل ١ حيحصل ا قالطو فوخلا ريغ ضرمل ا يف كلذكو حيحصل ١ لثم يدنع
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 حصي ىتح لوق . فالتخا هيف ضرملاو ثا ريملا نع ارارض ىونولو هيف ثاريم

 . ملعأ هللاو . رارض ريغ هنا حصي ىتح لوقو رارض هنا

 نموأ قالطلا تاباتك نم امهأ قارفلاو حيرستلا يفو ز هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ قالطلاب هيلع مكحي لاق هنا ايهنم ءىشب رقأ نمو هحيرص

 قالطلا حيرص نم سيل هنا مداخلا بجعي اميفو فالتخا كلذ يف : لاق

 يوقي الف اقالط ونأ ل لاق وأ قالطلا ريغ ىون هنا لاق هناو قالطلا هب يوني ىتح

 . ملعأ هللاو . قالطلاب هيلع مكحلا ىلع مداخلا

 تءاجف نالف تيب لخد نإ هتجوز قالطب فلح نمو . هنمو : ةلأسم

 يذلا تيبلا مادق وهو اليلق لايف هيوطر هسمت نأ فاخف بطر جون اهيلع هرامح

 هتلخدأف هراحلا هتزمدوأ اهلخدأ وأ اهراك هيف هلجروأ هدي تلخدف هيف فلح

 ؟ ال مأ اذه لثم نم ناك ام لكب ثنحيأ اهراك تيبلا

 ال هنا فلح اذإ لجرلا نإ نيملسملا راثآ نم هانعمس ام ىلع : لاق

 لوق اذهو ثنحجي ال لوقو ثنحي لوق فالتخا هيفف اهرك هيف لخداف اتيب لخدي

 وأ تيبلا يف هلجر تعقو هبادلا هتزمد نيح لجرلا اذه ناك نا هنم رسفملاف لمج

 هفصلا هذه ىلع ثنجي ال اذهف هبادلا عفد ببسب الإ هنم رايتخالا ىلعال هدي

 نم هنم رايتخالا ىلع تيبلا يف هلجر وأ هدي لخدأ هبادلا نم فاخ نيح ناك ناو

 وجرأو لجرو ادي لوخدب ثنحي لوقي نم لوق ىلع ثنجي اذهف هبادلا فوخ لبق
 . ملعأ هللاو . هلك لخد اذإ الإ ثنحي ال هنا الوق هيف نأ

 تنا اهل هلوق دعب اهئطو مث قلاط تنا هتجوزل لاق نمو . هنمو : ةلأسم

 قادص اهل همزليو كل ذب هيلع مرحت ا هب قلطت ال كلذ نأ بسح اهدري ملو قل اط

 ؟ ناقادص مأ دحاو
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 دارأ طلغلا ليبس ىلع كلذ لاق ناك نإف اهوجو لمتحي اه هلوق نإ : لاق

 مرحت الو هتجوز قلطت ال اذهف مالكلا اذه ىلإ هناسل لزف كلذ ريغ اهل لوقي نأ

 اذه نأ فرعي:ملو اهقالط كلذب ىوني ملو الهاج كلذب اهل لاق ناك ناو هيلع

 اذإ هتجوز هيلع مرحت قالطلا همزلي نم لوق هلوق ىلعف هجوزلا هب قلطت ظفللا
 الو الهاج ناك اذإ همزلي ال لوقلا رثكأف يناثلا قادصلا امأو اهدري نأ لبق اهعماج

 مرحت يهف هتجوز قالط ظفللا اذهب ىون ناك نإو يدنع فالتخالا نم مدعي

 ىلع اهرقأ دق ناك نإف اهدري نأ لبق اهعماج اذإ افالتخإ كلذ يف ملعن الو هيلع

 يناث قادص اهف همزل هيبص تناك وأ همئان يهو اهعماج وأ قالطلا اهمتك وأ عامجلا

 . ملعأ هللاو . هفصلا هذه ىلع

 ام لعفف نامز هنس ىلا اذك لعف نإ هتجوز قالطب فلح نمو : ةلأسم

 نم هنسلا ىضقنت نا لبق ةيناث هلعف مث هتجوز درو هنس ءاضقنإ لبق هيلع فلح
 ؟ ال مأ ىنعملا اذه ىلع هيناث هتجوز قلطت فلح موي

 هنيميب فلحو هسفن اعنام نوكي نأ هنس ىلإ هلوق يف هانعم ناك نإ : لاق
 رثكأ يف هدحاو ةرم الإ ثنحلا نوكي الف ثنحو لعفو هنس ىلا لعفلا نع هذه

 . ملعأ هللاو . تلعف نإ لاق امنإو ايلك لاق نكي مل ام نيملسملا لوق

 : هللا همحر يحبصلا : ةلأسم

 هدحاو قلطت لوقف بارتلا ددع وأ ءاملا ددع قلاط تنا هتجوزل لاق نمو

 . ملعأ هللاو اثالث لوقو

 اهقالط لعجي نأ هتجوز تبلطف رحبلا ىلا بيغي نأ دارأ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اه كلذف لجر دي يف

 مث تلخدف ادبأ هتيب لخدت ال هتجوز قالطب فلح لجر نعو : ةلأسم

 ؟ ال م ا هين اث قالط اهيلع عقي له ةين اث اه در مث اهدر
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 هللاو . هدحاو هرم الإ قالطلا اهيلع عقي ال هنأ هب ذخان يذلا : لاق

 . ملعأ

 مويلا اذه يف تيكو تيك تلعف نإ قلاط تنا هتجوزل لاق نمو : ةلأسم

 اذكو اذك تلعف دق ينإ تقولا كلذ يفوأ مويلا كلذ يف تلاقف رهشلا اذه يفوأ

 ال لعج يذلا تقولا دعب تلاق ناو قلطتو نيمي اهيلعف اهمتأ نإف اهلوق لوقلاف
 مل جرخ دق رهشلا وأ هدح دق يذلا مويلا ناكو اذكو اذك تلعف دق اهنا لعفلا هيف

 لاق نإو هدح دق يذلا تقولا يف تلعف دق اهنا هيضرم هنيب ميقي نأ الإ اهلوق لبقي

 تلعف دق تلاقف امولعم الجأ اهل لعجي ملو تيكو تيك تلعف نإ قلاط تنأ اهه

 هتجوز ءىطو مث اذكو اذك مويلا لعفي هنا قالطلاب فلح نإو اهلوق لوقلا ناك

 عقي الو هيلع مرحت ال لوقو هيلع مرحت لوق كلذ يف فلتخا دقف لعفي نأ لبق نم

 . ملعأ هللاو . رهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبق قالطلا

 هفورعم هيرق ضيقو ىتش نإ اثالث هتجوز قالطب فلح نمو : ةلأسم
 هذه يف هتجوز أطيو ىتشي نأ هلو اعيمج ضيقيو ىتشي ىتح قالطلا همزلي الف
 يف دعق مث دارأ نإ هتجوز علاخو ءىطولا نع كسمأ ضيقلا لوأ ءاج اذإف هنسلا

 اهاضرب اهدر هلو هجوزب هل تسيل كلانهف ىلسملاو مادقلا مارص ىلا دلبلا
 باهذ دعب دلبلا ىلا عجر اذإف ظيقلا مودق لبق دلبلا نم جورخ نإ كلذكو

 . ملعأ هللاو . هيلع ثنح الو رب دقف ظيقلا

 فلتا هل لاقف ركنأف هب همهتا الوق رخآ لجر هل لاق لجر يفو : ةلأسم

 ؟ معن هلوقب قالط همزليأ احيحص هركنا يذلا لوقلا ناكو معن لاق . قالطلاب
 فلحأ معن لوقي ىتح معن هلوقب هيلع قالط ال هتدجو يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو . قالطلاب فلحأ معن ىتح لوقو قحتساو قالطلا هيلع بجو

٢٢٣٦



 هنم ببس ريغب وأ مارح وأ لالح هنم ببسب ناركسلاو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ روكذملا عبمج يف هيلع هعوقو يف فلتخي هلكأ هتجوز قلط اذإ
 تاللحملا نم كلذ ريغو تامرحملا نم ناك اذإ هيف فلتخي يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو . افالتخا هيف ملعأ الف

 اهل ايف تامو اهب لخدي نأ لبق ضرملا يف هتجوز قلط نمو : ةلأسم
 تسبح نإ ثاريملا اهلو ةقلطملا ةدع اهيلعو قادصلا فصن اهل لوق لاقو اهيلعو

 ملوأ اهسفن تسبح ثاريملا اهل لوقو . ذخان هبو قالطلا هدع ةدعلا رادقم اهسفن

 الو قادصلا فصن اه لوقو ةقلطملا ةدع اهيلعو قادصلا فصن اهلو سبحت

 هلك قادصلا اهل لوقو رباج ىبأ نبا ىسوم لوق وهو اهيلع هدع الو امل ثاريم

 امل ثاريم الو اهيلع هدع الو هلك قادصلا اهل لوقو هتيمملا هدع اهيلعو ثاريملا
 وأ هدعلا يف تام لوقو اهلثم هدع يف تام نإ ثاريملاو قادصلا فصن اهل لوقو

 . ذخان هبو هيف لاق يذلا يحبصلا بجعأو ليواقأ ةعبس جوزت مل ام اهدعب

 ؟ هذه قلحي ام اهقحلي له اثالث اهقلط نإف : تلق

 هينو دقعب اهسفن تسبح هلوق ىنعمو اهب لخدي مل اذإ كلذو © معن : لاق

 هينو دقعب سبحت مل ام هانعم سبحت ملوأ نع اهسفن تسبح ثاريملا اه لاق نمو

 . ملعأ هللاو . امل ثاريم الف جيوزتلا نع اهسفن سبحت ملو تجوزت اذإ امأو

 تباف مهرد ةئام ينيطعت نأ ىلع قلاط تنا هتأرمال لاق نمو : ةلأسم

 فلأ يل كيلع نأ ىلع لاق نإو قالطلا هيلع عقيالف هيلإ تباجأو كلذ نع

 هللاو . فلألا اهيلعو ليقو اهيلع ءعىش الو قلطت ليقف تتكس وأ ال تلاقف مهرد

 . ملعأ

 اميف اذك موي انالف برضي نأ هتجوز قالطب لجرلا فلح اذإو : ةلأسم

 مل ؤملاوه برضلاو هتارمإ تقلط مويلا كلذ يف هبرضي ملف رهشأ ةعبرأ نود

 . ملعأ هللاو . عجرملا

٢٢٧



 يضرم نم لقي ل وأ اذه يضرم نم تم نإ هتجوزل لاق نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هثرتو هتوم نيح اثالث قلطتأ اثالث قلاط تناف اذه

 اثالث قلاط تنإف تم نإ هتجوزل لاق اذإ لجرلا نا هاندجو يذلا : لاق

 فالتخالا اذه ىلعو قلطت ال لوقو تام اذإ قلطت لوقو هلوق تقو قلطت لوق

 لاق نإف هلوق نيح قلطت اهنا لوقي نم لوق ىلعف فالتخا هيف اضيأ اهثاريمف

 ضيرموهو كلذب لاق نإو هثرت ال اهنا هدعلا يف يهو تامو حيحص وهو كلذ

 هيفو ضرملا يف اثالث قالطلا وه رارضلا قالطو هثرت اهنإف ةدعلا يف يهو تامو
 . ثرت لوقلا رثكأو ثرت ال لوقو ثرت اهنا لوق هنم اهثاريم يف فالتخا

 . ملعأ هللاو . ةقلطملا ةدع اهتدعف علخب ةنئابلاو اثالث ةقلطملا امأو

 لاق ضرم املف وه ركناو اهقلط هنا اهجوز ىلع تعدإ ةأرمإ يف : ةلأسم
 هنم اهثاريم تبلطف تام مث اهسفن تبذكاف يلع تعدا ام نيح اهتقلط تنك معن

 ناك اذإ اذهو اهقلط دق هنا ترقأ دق اهنال ثرت ال اهنا لوق . قالتخا كلذ يفف

 لبقي ال اهلوق نال هثرت اهنا لوقو اهتدع تضقنإو ايعجر ناك وأ اثالث قالطلا

 هللاو . لبقي ال لبق نم اهقلط ناك نإ هضرم يف جوزلا لوق كلذكو . هيلع

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مدق يكل هتملس يذلا يلام يلع تددر نإ قلاط تنا هتجوزل لاق نمو

 اهدر دحأ هل لاق اذإ تيأرأ ؟ ءانثتسالا هعفني مأ قلطت له ءانثتسالا لبق قالطلا

 ؟ال مأ مرحتأ يلع اهمرح دق هللا اهوكرتأ لاقف

 اذإ امأو هتطعأ اذإ الإ فالتخا الب قلطت الف ءانثتسالا مدق اذإ امأ : لاق

 قالطلا ناك اذإ هطعت مل اذإ قلطت ال لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يفف قالطلا مدق

 هللاو . هلسرم نيمي ةرافك هيلعف هسفن ىلع اهمرح اذإو . ءانثتسالاب الصتم

 . ملعأ

٢٢٣٨



 يف دعب يهو هسفن ىلع اهمرحو ايعجر اقالط هتأرما قلط نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةجوزلاك ميرحتلا اهقحلي هدعلا

 . ملعأ هللاو . انل نيبي اييف كلذ يف فالتخالا نم مدعي ال : لاق

 اهجوزتأ ةأرمإ لك لاق مث قلاط يهف هنالف تجوزت نإ لاق نمو : ةلأسم

 دقو كلمي الام قلطي ال قالط هيلع عقي مل اهنيعب هنالف تجوزت مث قلاط يهف

 . كلمي ام ىلع الإ قاتع الو قالط ال هنا ةلي هللا لوسر نع انغلب

 قالطلا عوقو يفف قلاط يهف هنالف تجوزت نإ لاق نم : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . قلطت ال اهنا لوقلا رثكأو فالتخا اهب هجيوزت دعب اهيلع

 : ىحبصلا : ةلأسم

 اردت هجحب جتحي ملو قالطلا دعب اهئطوو نيتنثا وأ هدحاو هتجوز قلط نمو
 . ملعأ هللاو . هيلع دحلا يف فلتخي هنا دحلا هنع

 يضقت ىتح اهئرابي ال اثالث هتجوز قالطب فلح نمو ؤ هنمو : ةلأسم

 نكت مل اهاراب امل هنال ثالثلاب قلطت ال اهنا كلذ لبق اهارابف هيس لجأ ىلا هميرغ

 . ملعأ هللاو . قالطلا اهكردي ملو ةأرماب هل

 ؟ قالطلا هب ينعي مارح يلع تنا هتأرمال لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 قالط لاق مهضعب ليواقأ ةثالث ةلأسملا هذه يفانباحصال : لاق
 . قالط الو نيمي هرافك مزلت نورخآ لاقو نيمي هرافكو قالط لاق مهضعبو

 ؟ كلذ يف هتجح امو مهنم دحاو لك بهذ ام هجو ايف : تلق

 هب بجو مارح هيلع هتأرمإ لاق امل اولاق يناثلا يأرلا باحصأ : لاق

 باحصأ لوق امأو . هرافكلاو قالطلا هب مزلف قالطلا هب ينعي هلوقو هرافكلا

 املف لوقلا اذهب دارأ ام ملعي ملو مارح هيلع هتأرمإ لاق امنا اولاق مهناف لوألا يأرلا

 مرحي وهو هدارأ اذإ اقالط نوكي نأ بجوف هلوقب دارأ ام نيب قالطلا هب ينعي لاق

س ٢٢٩



 نوكي الو هينلاب عقي ال قالطلا نإ ريخالا يأرلا باحصأ هجح امأو . هجوزلا

 اذإ قالطلا مزلي الو ةرافكلا نم همكح همزل ميرحتلا رهظأ ايلف ةظفلب الإ اعقاو

 لوقلا نود هينلاب مزلي ال قالطلا نأ ىلع عامجالا اضيأ مه ليلدو هب ظفلي ملو هاون

 عقي مل هب فلح ام ريغ ىون مث هريغب فلح اناو قالطلاب فلحي مل فلاخلا ناك امل

 . ملعأ هللاو . قالطلا

 ائيش رمتلا اذه نم تجرخأ نإ هتجوز قالطب فلح يذلا يفو : ةلأسم

 يرمت نم يتجرخأ نإ اهل لاق نإ امأو قلطت اهنا همجع تجرخأو رمتلا تلكأف
 . ملعأ هللاو . مجعلا هنم تجرخأ نإ ثنحي الف ائيش اذه

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ىلع بألا ىضر مث هموصخ سانلا نم دحأ نيبو هيبأ نيب ترج نميف

 همصخ نم كشي ملو هوبأ ىضر نإ ثالثلا قالطب فلح نبالا ملع ايلف مصخلا

 بالا ىضر مث ىضرأ ال لاقو همصخ نم ايكاش ءاج دلولا نيميب بالا ملع املف

 ؟ ال مأ هفصلا هذه ىلع ثنح بالا قحليأ هذه هاوكش دعب نم

 ىضر دق بالا ناكولو انفرع ام رثكا ىلع ثنح نبالا قحلي ال : لاق

 نإ هتجوز قالطب فلح لجر يف اذه نم دشأ تظفح ينال نبالا فلحي نا لبق

 ال لوقو فلاحلا هجوز قلطت لوقف نيميلا لبق اقورحم ناكو بوثلا اذه قرح

 هتجوز قالطب فلح لجر يف تظفح كلذكو ةيناث ةرم قرحي نأ نكمي هنال قلطت
 هنال قلطت ال لوقو فلاحلا هجوز قلطت لوقف فلحي نا لبق هنالف نالف جوزت نا

 ثنح قالطلا دعب اهجوزت اذإف كلذ دعب هرم اهجوزتتو ةأرملا هذه قلطت نا نكمي
 رثكأ ىلع نبالا هجوز قلطت الف اكش نأ دعب بألا ىضر اذإ كلذكو فلاحلا
 قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر يف اذه نم دشأ وه ام رثالا نم تظفح ينال لوقلا

 لاقف هملكت تعجر مث اليلق هنع تتكسنف مالك امهنيب عقو هنال ينع يتكست مل نإ

 . ملعأ هللاو . هتجوز قلطت ال

٢٤ .



 ىلع هل فلحملاو هبارق نم الجر فلح لجر نع فلؤملا لؤس : ةلأسم
 يف رمخلا برشي ال هنا هدنع يه يتلا نهلوأ ةجوز نيعبرأ قالطب هارادم فلاحلا

 ءىطو مث رمخلا برش داع مث اهدر مث هتجوز تقلطناف رمخلا برش مث ركسم
 . هيلع تمرح دق ءعىطولا دعب اهدر هل زوجي له ةيناث اهدري نأ لبق هتجوز

 نإف ىلوألا ةرملا يف ركسم يف رمخلا برش اذإ قلطت هتجوز نإف لاق : لاق

 عبتي قالطلا نأل نيتنثا قلطت اهنإف ةيناثركسم يف رمخلا برش داع مث اهدر
 اذإ هتجوز اذإ لوقو ، هتجوز هيلع تمرح ةيناث اهدري نأ لبق اهئطو نإف قالطلا

 ةرم لوأ اهدر هعفني الو هريغ اجوز حكنت ىتح ةرم لوأ ركسم يف رمخلا برش
 هنم تقلط نأ دعبو رمخلا برش نأ دعب اهئطو نإف . رخالا لوقلا اذه ىلع

 كلذكو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو تمرح دقف هريغ اجوز حكنت نأ لبقو اثالث
 نالف تيب تلخدف قلاط تناف نالف تيب تلخد نإ هتجوزل لجرلا لاق اذإ

 اهنإف درلا دعب نالف تيب ةأرملا هذه تلخد مث اهجوز اهدر نإف & ةدحاو تقلط

 قلطت ال اهنا ناديبع نبا نع عضوم يفو افالتخا كلذ يف ملعأ الو ةيناث قلطت

 ينالفلا مويلا يف نالف تيب تلخد نإ هتجوزل لجرلا لاق اذإ فالتخالا ايناو عجر

 اهنإف ةجوزلا تلخد ايلك لاق نم لاقف ةينالفلا ةنسلا يفوأ ينالفلا رهشلا يفوأ

 ولو ةدحاو ةرم الإ قلطت ال لاق نم لاقو هنيمي يف ددح هنأل ةرم دعب ةرم قلطت

 تناف ادبأ ينالفلا عيشلا تلعف نإ هتجوزل لجرلا لاق اذإ كلذكو ارارم تلخد

 ءيشلا كلذ تلعف ايلك لاق نم لاقف ةرم دعب ةرم عيشلا كلذ تلعف مث قلاط

 ةدحاو ةرم الإ قلطت ال لاق نم لاقو ثالثلاب نيبت نأ ىلإ ةرم دعب ةرم قلطت اهنإف
 ءيشلا تلعف نإ هتجوزل لجرلا لاق اذإ كلذكو ارارم عيشلا كلذ تلعف ولو

 املك قلطت اهنإف ينالفلا ءيشلا كلذ تلعف مث قلاط تناف هيح تمدام ينالفلا
 دعب ةرم قلطت اهنإف ةرم دعب ةرم ينالفلا ءعيشلا تلعف ايلك وأ نالف تيب تلخد
 كلذ تلعف ولو ةدحاو ةرم الإ قلطت ال لاق نم لاقو ثالثلاب نيبت نأ ىلإ ةرم

 ءيشلا تلعف ايلك وأنالف تيب تلخداملك هتجوزل لجرلا لاق اذإ امأو ارارم

٢٤٢١



 ةرم دعب ةرم ينالفلا عيشلا تلعف وأ نالف تيب تلخد الكف قلاط تنأف ينالفلا

 هذه تناب اذإ فالتخالا امناو افالتخا كلذ يف ملعأ الو ثالثلاب نيبت نأ ىلإ

 تارم ثالث ينالفلا ءعيشلا تلعف وأ نالف تيب اهلوخد لجأ نم ثالثلاب ةجوزلا

 اهتدع تضقناو اهقلط مثرخآلا اهجوز اهب لخدو اجوز ةأرملا هذه تجوزت اذإف
 ينالفلا ءيشلا لعف وأ نالف تيب لوخد نع اهيلع فلح يذلا لوألا اهجوزت مث

 قلطت ال لوقو اضيأ قلطت لاق نم لاقف اهجوزت نأ دعب نالف تيب تلخد اذإف

 . هللا ءاش نإ نسح اندنع وهو لبقتسم حاكن اذه نال

 ىه اهيلعو وه هلوق لوقلاف كلذ اهركنأو ًانئاب ًاقالط هيلع تعدا اذا امأو
 اهيلعف تاقيلطت ثالث اهقلط هنأ هيلع تعدا اييف ةقداص تناك نإف ةلداعلا ةنيبلا
 زئاجف عامجلا اهنم دارأو اهتيدف لبقي ل نإف هكلمت ام عيمجو اهقادصب هنم يدتفت نأ

 نيبو اهنيب ييف اذه همست الو هلوقت الو دعب الو كلذ لبق ال عايجلا دنع هلتق اهل

 . هلللا

 امم هيلع تعدا اميف اهلوق لبقي الف هتلتق اهنا اهيلع حص اذإف مكحلا يف امأو

 . ملعأ هللاو اهئربي
 : هللا همحر دادم نب ناييلس خيشلا نع : ةلأسم

 اهنع عطقناو هنسلل قلاط تنأ اهجوز اهل لاقف ضيحت نمم ةأرملا تناك اذإو

 له اذإ مأ كلذ لاط ولو قلطت رهطتو ضيحت نأ ىلإ ةأرملا هذه ةدم نوكتأ ضيحلا

 ؟ ال مأ كلذ لواطت ولو ةدملا هذه يف اهاطي نأ زوجيو تقلط لالهلا

 قالط هنا لوقي نم لوق ىلعف هنسلل قلاط تنأ هلوق يف اوفلتخا دق :لوق

 ضيحت نأ الإ قلطت الف ضيحت نمم تناكو ءعىطو دعب اهل هقالط ناك نإف هنسدلا

 قالطلا عوقو لبق ةدملا يف اهئطو يدنع هلو ضحت مل ام ةدملا اهب تلاط ولو رهطتو

 قالطلا اه عقو لالا له اذإ ليق دقف ربكوأ رغص نم ضيحت نمم تناك نإو

 تنأ لوقي ىتح هنس قالطبوه سيل لاق نم لاقو رهش امهل ىضم اذإ لاق نم لاقو

 ىلع اهئطو هل سيلو اهنيح نم ةدحاو قلطت لوقلا اذه ىلعف هنسلا قالط قلاط

 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه

٢٢٢



 هريغ الجر عبار هنا مث انالف عباري ام هنأ قالطلاب فلح نمو : ةلأسم
 هذه ىلع قالط هقحليأ قيرطلا يف ايهعبارو هيلع فولحملا لجرلا اذه ءاجو

 ؟ ال مأ ةفصلا

 دصقلاو ةينلاب هنم كلذ نوكي نأ اذه هنيمي يف دقعو هتين ناك نإ : لاق

 وني ملو هتعبر ىلإ دصقو هنم داقتعا ريغ نم قيرطلا ينوه هضراعو هتعبر ىلإ

 ىلع هتجوز يف هيلع قالطلا عوقوب لقأ مل قيرطلا يف هضراع نأ دعب هتعبر داقتعا
 هعبارو قيرطلا يف هضراع اذإف داقتعا الو ةين الب لوقلا لسرأ نإو ةفصلا هذه

 . ملعأ هللاو . هعبار دق هنأل قالطلا بوجو عوقو هيلع تفخ

 نم اهقلط هنأ هتينو كتقلط دق وأ ةقلطم اي هتجوزل لاق نم هنمو : ةلأسم

 رقأو مكاحلا دنع هيلع تعفرو اهعجريل كلذب دارأ هنأ الإ ًاقالط هلوقب وني ملو لبق
 ؟ هلوق لوقلا نوكي مأ قالطلاب هلع مكيأ هتينو هلوقب

 هنم ناك ام ىون دقو لبق نم اهقلط ناك دقو ةقلطم اي اهل هلوق امأ : لاق

 حيرص نم سيل هنأل هلوق كلذ يف يدنع لوقلاف اهقالط وني ملو قالطلا نم اهل

 ايب اهل هيلع مكح هنم كلذ حصو هتمكاح اذإف كتقلط دق اهل هلوق امأو قالطلا

 نم اهف هنم ناك ام اذه هلوقب دارأو اهقالط وني مل هنإ هلوق لبقي الو هلوق نم رهظ

 هيلع نأ لقأ مل هللا نيبو هنيب اميف امأو } مكحلا رهاظ يف حيرص ظفل هنأل قالطلا

 . هتقدصو نيملسملا ماكح نم دحأ نم قح ةجح هيلع مقت مل اذإ ًاساب كلذ يف
 . ملعأ هلللاو

 ًازرأ هيلا تبرق دقو هتجوز قالطب فلح لجر يفو هنمو : ةلأسم
 شيعلا ةجوزلا تذخأ مث شيعلا اذه نم لكأي ام هنإ انمس هيلع تلعجو

 نم ءيش قلعو ءانالا لسغت ملو هريغ اشيع هيف تحرطو ءانالا نم هتحرطو
 ؟ال مأ ثنحلا نم ءيش همزليأ رخآلا شيعلا يف نمسلا

٢٤٢



 الف هلكأي ام هنأ هيلع فلحو هدح يذلا شيعلا نم لكأي مل اذإ : لاق

 ًانيهد شيعلا هيف يذلا ءاعولا ىقب ولو كلذب لاق نم لوق ىلع يدنع هيلع ساب
 هتجولو هلكأو هيقب شيعلا نم ىقبي نأ الإ هنم عانتمالا عاطتسي ال امم كلذ نأل

 قالطلا عوقوب اولاق دق مهلعلو كلذب لاق نم لوق ىلع قالطلا عقو دقف ةدحاو

 هللاو . مهدنع ءانثتساب سيل اذه نأ اولاق مهنأل هنم لكأي ملو ائيش هنم لكأ

 . ملعأ

 ىهف اهجوزت اذإ لاق وأ هتجوز ريغ ةأرما لجرلا قلط اذإو هنمو : ةلأسم

 ز . ؟ال مأ لجرلا اذه اهجوزت اذإ ةأرملا هذه ىلع قالطلا كلذب عقيأ قلاط
 اذإ لوقلا رثكأو قلاط يهف اهجوزت نإ لاق اذإ فالتخا كلذ يف : لاق

 لوقلا رثكأ يف اهجوزتأ نيح قلاط يهف ةنالف تجوزت نإ لاقو اهنيعب ةأرما صخ
 ةأرما تجوزت ايلك لاقو اهنيعب ةأرما صخي ال ناك نإو اهجوزت اذإ قلطت هذه نأ

 هللاو . اندنع لمعلا هيلعو قلطت ال اهنإ لوقلا رثكأ اذه يفف جوزت مث قلاط يهف
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نمم تناك نإ ضيحت نأ لبق اهدر مث هنسلا قالط هتجوز قلط يذلا يف

 عقي نأ لبق درلا هعفني الو قلطت اهنإف ضيحلا نم ترهطو تضاح اذإف ضيحت
 اهنإف هنسلا قالط قلاط تنأ هتجوزل جوزلا لاق اذإ هنسلا قالطو قالطلا

 اهعماجي ملو ترهط ةأرملا تناك نإو ضيحلا نم رهطتو ضيحت نأ الإ قلطت ال

 نم قلطت اهنإف هنسلا قالط قلاط تنأ اهل لاقو ضيحلا نم ترهط نأ دعب اهجوز
 . ملعأ هللاو . اهنيح

 عيمج يف هبلق كلذب ىونو هتجوز قالطب هسفن هتثدحوأ هلابب رطخ نميف
 ًاقالط هتجوز يف هيلع ىرت أرق اذإ هريغو قالطلا ركذ دنع هتأرقو همالكو هتاكرح

_ ٢٤٢٤



 ؟ ال مأ هللا . نيبو هنيب اميف هنم عىشب نأ هلك كلذب

 قالطلا ظفلب ماتلا مالكلا عم هيلع مزعلاب الإ عقي ال قالطلا نإ : لاق
 هنأ لوقلا اذهب كوكشلاب ىلتبي يذلا ذخأي نأ ينبجعيو نيملسملا دنع حرصللاو

 نيح قالطلا تيون كنا ناسنالل ناطيشلا هسوسوي يذلا رطاخلا ىلع لمع ال

 قالطلا هيف هيلع لخدي ال اذه لكف قالطلا بتك ارق ولو تأرق نيح وأ تملكت

 نأ كلذ ةمالعو هب ظفلو عطقلاب هيلع مزع اذإ ناسنالا ىلع عقي قالطلا ايناو

 نإ هبلق يف ناك اذإ امأو اهديري ال هنم جرخت نإو هتجوز قالطب ادصاق نوكي
 ةرثك نم اهيف ناطيشلا هل سوسوي اينإو هنع اهجورخ بحي الو اهديري هتجوز
 هنا نيملسملا راثا يف ءاج دق اذهو قالط هب هيلع عقي ال يدنع اذهف اهيلع هفوخ

 . ملعأ هللاو . اذه لثمب ىلتبا نم ىلع قالط عقي ال

 : يحبصلا ةلأسم

 ةلخنلا هذه اهل لاقوأ ةقلطنم تنأ اهدي نم عقو هتجوزل لاق نميف

 هدري ملو قالطلا ظفلب طلغوأ ًاقالط كلذب دري ملو اهل قالطلا ظفلب ظفلوا كقالط
 ؟ ال مأ هتجوز كلذ عيمجب قلطتأ

 ىتح قالطب سيلف نيللا هتدارإ ناكو اقالط اذه هلوقب دري مل اذإ : لاق

 هب در ملو كقالط ةلخنلا هذه هلوق امأو تاباوجلا يف دجوي اذكه كلذ ديري

 هقدصت مل اذإ هل ذوخامف ماكحألا امأو قالطلا همزلي ال هللا نيبو هنيب اييف قالطلا

 ىلإ وهف كلذ يف همكاحت ملو هتجوز بلطت مل نإ امأو . كلذ هنم تبلطو هتجوز

 . هتين
 هللاو . كلذ يف هل ةين الو هسفن مزلأ ام همزليف قالطلا ظفلب ظفل نم امأو

 . ملعأ

 : كرابم نب ملاس خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ يسفن يل يربإ يقادصو يقح نم كتأربأ دق اهجوزل تلاق ةأرما يف

۔ ٢٤٥



 ؟ ال مأ قالطلا ايهنيب عقيأ اذه ريغ لقي ملو شتقراف دق ي ريس لاق

 نوكي هنا لوق اريثك افالتخا كمالك قاسن ىلع هتفرع يذلا : لاق

 اهل ًابيهت تدرأ لاق نإو تقلطو ًاقالط دارأو ىون نإف هتين ىلإ عجري لوقو ًاقالط

 تعجر نإ قادصلا نم هل اهناربو هنيمي عم هلوق لوقلا ناك قالطلا تيون الو

 . ملعأ هللاو .لوبقلاب بجي ملو لقي مل هنأل ةعجرلا اهلف هيف هيلع

 نيجوزلا دوعق ناكو ليللا يف ناك اذإ علخلاو قالطلاو هنعو : ةلأسم

 اذإ عقاو قالطلاف راهنلاب اهتفرعمك ليللا يف ضعب ايهضعبب اهتفرعم ناكو قالطلل
 . ملعأ هللاو . كلذ اهنيب ناك

 : هللا همحر يحنملا دمحم نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 نالف تام مث قلاط تنأف اذه نالف تيب يتلخد نإ هتجوزل لاق لجر يف

 ؟ ال مأ تام دق هنأل نالف متأم مايأ يف تيبلا لخدت نأ اهل زوجي له
 هنأل قلطت اهنإف لجرلا كلذ تام نأ دعب تيبلا كلذ تلخد نإ : لاق

 هيف تلخدف قلاط تناف نالف تيب يتلخد نإ لاقو هنيعيو هدجي مل نإو هنيع هدح

 ةثرولل وه اينإو لجرلل سيل ذئموي تيبلاو تلخد اهنأل قلطت الف تام دق لجرلاو
 ىلإوأ فلاحلا ىلإ لاملا كلذ لازف نالف لام نم لكأي ال فلح اذإ رصتخملا يفو

 ىلع فلح اذإو نالف لام لاملا سيلو هنع لاز دق هنأل ثنحي مل هنم لكاف هريغ

 هريغ ىلإ وأ فلاحلا ىلإ لاملا كلذ لازف هنم لكأي ال نالف لام نم دودحم عيش

 . ملع أ هللاو . ثنح هنم لكأف

 : يحبصلا : ةلأسم

 ريغب وأ يروش ريغ نم ائيش يتيب نم كمأ يتيطعأ نإ هتجوزل لاق نمو
 تءاش ام ىتم هكلم نم تءاش ام اهمأ ىطعت نأ اهرمأ نإ قلاط تنأف يروش

 هقحلي هلعلو نذالا يف ءاج اك هنيمي يف ثنحي مل هيلع ةروشملا ناكم اهل ارمأ هلعجو

 . ملعأ هللاو . فالتخالا نم نذالا يف لبق ام

٢٤٢٦



 امأو ثنح اذإ ثنحلا هيلع هبجومف قالطبلاب نيميلا امأو هنمو : ةلأسم

 وأ قالطلا هب ىون فالتخالا هيف ىرجي امم اذهف حارسلاو جارخالاو قارفلاو ةقرفلا

 : : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 نكنم تقلط املك هتاجوزل لاقف ادبع نوثالثو تاجوز عبرأ هل لجر يف

 اثالث تقلط الكو نارح نادبعف نينثا تقلط ايلكو رح يديبع نم دبعف ةدحاو

 عقيأ ةدحاو دعب ةدحاو نهقلطف رارحأ ةعبراأف اعبرأ تقلط الكو رارحأ ةثالشثف

 ةدحاو هتاجوز قلط اذإ لاق ؟ اذه يف هجولا فيك مأ هديبع نم ةعبرأ ىلع قتعلا

 ؟ اذه يف هجولا فيك مأ هديبع نم ةعبرأ ىلع قتعلا عقيأ

 دبع قتعنإ ةدحاو قلط اذإف ةدحاو دعب ةدحاو هتاجوز قلط اذإ : لاق

 قلط اذإو نيلوألا ريغ ةثالث قتعنا ةثلاثلا قلط اذإو نانثإ قتعنا ةيناثلا قلط اذإو

 ول امأو ايس ام ىلع ديبعلا نم قتعيف هيلع مهقتع قبس ام ريغ ةعبرأ قتعنا ةعبارلا
 نكتقلط دق وأ ينم تاقلاط نتنأو قلاوط نتنأ نهف لاقف ةدحاو ةظفلب نهقلط

 ةظفلب نهقالطب هديبع نم ةعبرأ قتعي لوقلا ضعب يفف فالتخا هيف اذهف

 دبع لك ىمس دق ناك اذإ اذهو هايس ام قتع هيلع تبثي لوقلا ضعب يفو ةدحاو

 نا هيزجي هنا ىتح نيع نمو ىمس ام قتعيف هنيعب هنيعو قلط اذإ قيتع هنا همساب
 ًاديبع يوني ةعبارلا ىلإ ةيناثلا كلذكو ةدحاو قلط اذإ قتعي انالف نا ىونول
 نيع الو مسي مل امو هقتع نيعو هايسوه يذلا كلذ الإ همزلي الف هبلق يف نينيعم

 هقتعأ هنأ دبعب مسي مل هنأل مهلك هديبع قتعيف قالطلا هنم عقوو ىون الو اظفل

 دقو عيمجلا يف قتعلا عاش هاون الو هايس الو هنيعي ملو هديبع نم ًادبع قتعأ اذإو

 نأل هل مهيلع ةياعس ال لوقو هل ةياعسلا مهيلع لوق هل مهيلع ةياعسلا يف اوفلتخا

 ردق مهيلع اهبجوأ نم يأر ىلع ةياعسلا نم مهنع طقسيو هببس نم قتعلا

 . ملعأ هللاو . مهقتع تع همزل نيذلا ديبعلا ددع قتع نم همزل ام

٢٢٧



 قلطتأ ةجوز هلو لسرم ةأرما نيعبرأ قالطب فلاح لاق نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اثالث هتجوز

 . ملعأ هللاو . ةدحاو ةقيلطت الإ هتجوز يف هقحلي ال : لااق

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 هعجضم نم هبحاص موقي ال يذلا ضرملا يفوهو انئاب قالطلا ناك نإو

 هثرت اهنإ لوقف ةدعلا يف يهو تامو نيعمب الإ هتالصو هئوضو لثم هجئاوح ءاضقل

 نإو هثرت الف هقالط زوجي نم دح يف راصو هضرم نم حص نإو هثرت ال اهنإ لوقو
 . هثرت الف ةالصلا تقو ضقناو لستغت ملو ضيحلاب اهتدع تضقنإ امدعب تام

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 قلطت اهنإ لوقف لصتم مالكب قلاط قلاط قلاط شاص هتجوزل هلوق امأ

 تاقيلطت ثالث نوكي هنأ لوق هيفو لوقلا رثكأ وهو اثالث وني مل ام ةدحاو ةقيلطت
 ينبجعي ام ىلع ةقث ريغ ناك ولو ةدحاو ىون هنا لوبقم هلوقو رثكأ لوألا لوقلاو

 ةدحاو قلطت اهنا لوق قلاط شاص قلاط شاص قلاط شاص هتجوزل هلوق امأو
 . ملعأ هللاو . اثالث قلطت لوقو لوقلا رثكأ وهو اثالث وني مل ام

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 يف اهعامجو هديب هسمو اهجرف ىلإ رظنلا اهقلطمل زوجي له ةدحاو ةقلطملاو
 ؟ ال مأ جرفلا ريغ

 اذه لثمب لوقن ال انأ ريغ نيملسملا ءاهقف ضعب كلذب لاق دق : لاق

 ل هتملع ام نايتك يفوخ الولو هللا فاخي ال نم ىلع ةصاخو هروتسم هذهو
 . ملعأ هللاو . اعضوم رسلا نايتكلو الهأ كلذل كتيأر ينأ الإ كلذب كتملعأ

_ ٢٢٨



 : ديعس وبأ خيشلا : ةلأسم

 .اهقح همزلي له اهسفن تقلطف اهديب اهقالط لعج نإ : تلق

 هللاو . كلذ همزلي ال لاق ادحأ نأ ملعأ الو كلذك هنا ىعم : لاق

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 قلاط هتجوزف اذك لعف نإ لاق وأ اذك لعف نا قلاط هتجوزل لاق نميفو

 . ءاوس اهنيب مأ قرف نيتظفللا نيب له
 لاق نم لاقف اذك لعف نإ قلاط هتجوز لاق نإ امأ قرف كلذ ي معنف

 هللاو . لعفي نأ الإ قلطت ال لاق نم لاقو لعفي مل ولو اهنيح نم قلطت هتجوز
 . ملعأ

 كقادص اهل لاق اهقادص تدارأو ةقيلطت هتجوز قلط نميف : ةلأسم

 هيلع بجي له كيطعأ ام مويلا اماو كتدع نم ينتصلخ ءادألا يلع بجي ام

 ؟ ال مأ رضاح

 اهاضر ريغب اهدر هل نأل اهتدع نم تجرخ اذإ الإ هيلع عيش ال : لاق

 ميلست همزل اهقلط نيحف ًانئاب قالط اهقلط اذإ امأو ناديبع نبال باوج يفو
 . ملعأ هللاو .اهلجأ

 .ةدلب يف هدالوأ رواجي ام هنأ قالط فلأ نيعبسب فلح لجر يفو : ةلأسم

 . قالط هتجوز نيبو هنيب رجي مل لبق نم ناك اذإ مهراوج دارأ اذإ ةليحلا ام ةمولعم

 وأ اهقادصو اهقح نم هئربت نأ هتجوز علاخي نأ كلذ يف ةليحلا : لاق

 هللاو . هيلع ءيش الو هتجوز دري كلذ دعب مث هدالوأ رواب مث اهسفن اهل ءى ربي
 . ملعأ

 دارأو ًارارم اهئطوو كلذب اهملعي ملو ارس هتأرما قلط نميفو : ةلاسم
 ؟قادص ةيطو كل همزليأ ةبوتلا

_ ٢٤٢٩



 همزلي لوقو قادص اهئطو ء ىطو لكل همزلي لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . رثكأ ريخألا لوقلا اذهو ناقادص

 يف كلذب سوسوي لزي ملو هتجوز قالطب هسفن ءرملا ثدح اذإو : ةلاسم
 هتجوز قحليأ هبلقب كلذ ىلع مزعي ملو قلاط قلاط قلاط هناسلب لاق ىتح ةولخلا

 ؟ ال مأ قالط

 . ملعأ هللاو . هتجوز قلطت الف هتجوزل قالطلا وني مل اذإ : لاق

 : دادم دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 هتين ىلإ كلذ يف عوجرملاف شبت نم شاص شيخا عم ي ريس اه هلوق امأو
 لاق نم لاقو كلذب لاق نم لوق ىلع تقلط دقف اقالط اهل اذه هلوقب دارأ ناك نإ

 هلوق كلذ يف لوقلا نوكي نأ انبجعيو حيحصلا ظفللاب ظفلي ىتح قلطت ال
 اهلف هنيمي تدارأ نإو اهل اقالط هب دري مل هنا لاق نإ هتين ىلإ كلذ يف عوجرملاو

 هب دري مل هنأ لاق نإ هقيدصت اهل لاق نم لاقو ؟لوقلا ضعب ىلع نيميلا هيلع

 ريغ ناك نإو ةقث ناك نإ هقيدصت اهل لاق نم لاقو ةقث ريغ وأ ةقث ناك اهل اقالط

 . ملعأ هللاو . هقيدصت اهل نكي مل ةقث

 كلذ يفف جوزتف قلاط يهف اهتجوزت ةأرما لك لجرلا لاق اذإو : ةلأسم

 سيلو ةقدص هلامو ارح هدبعوأ قلاط هتأرماف اذك لعف نإ لاق نإ نكلو فالتخا

 دبعلا كلموأ جوزت نأ دعب كلذ لعف مث ةأرما الو دبع الو لام فلح موي هل

 . ملعأ هللاو . فالتخا الب كلذ همزليو ثنح هنإف لاملاو

 عقي ىتم غلاب ريغ ةيبص يهو هتجوز قلط لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ اهدري نأ هل ىتمو قالطلا

 اهب عقي مهضعب لاقف ليواقأ ةثالث ىلع كلذ يف انباحصأ فلتخا : لاق

 اهب عقي ال مهضعب لاقو . رهشأ ةثالث كلذ دعب دعتست مث اهقلط نيح قالطلا

. ٢٥٠



 ةثالث كلذ دعب دعتست مث ةقيلطت اهب تعقو رهشلا له اذإف لالهلا ىلإ الإ قالطلا

 اهب عقي مث اموي نيثالثب اهقلط نأ دعب الإ قالطلا اهب عقي ال مهضعب لاقو رهشأ
 ؟ رهشأ ةثالث كلذ دعب دعتستو قالطلا

 اهتدعابنم نوكتاذكه ضيحملا نم تسيآ دق تناك نإف : تلق

 . ملعأ هللاو .دحاو امهرمأ معن لاق ؤاهب قالطلا عوقو يف فالتخالاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 بكرف نالف تايف انالف ضبغي اقيرط بكري ام هنا قالطلاب فلح نميف
 ؟ ال مأ اذه ىلع هتجوز قلطتأ هتوم دعب انالف ضبغي يذلا قيرطلا

 ةجوز نأ لوقلا نم يدنع يذلاو فالتخالا نمولخي ال اذه نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع قلطت ال فلاحلا اذه

 اهل لاقف رحب وأ رهن يف يونلا يمرتو رمت لكأت ةأرما يفو هنمو : ةلأسم

 هتلكأ يذلا ددع فرعت نكت ملو اثالث قلاط تناف يتلكأ ايب يني ربخت نإ اهجوز

 ؟ ةأرملا هذهف ةليحلا ام ىونلا ددعل ليبس امل سيلو

 نينثإ تلكأ ةدحاو تلكأ اهجوزل لوقت نأ ةأرملا هذه ةليحلا نإ : لاق

 رثكأ دعت نأ ىلإ ةفصلا هذه ىلع ددعلا اذه ىلع ينبتو اعبرأ تلكأ اثالث تلكأ
 هللاو . قالط اهقحلي الف كلذك تلعف نإف ككشلا نم جرختل تلكأ امم

 . ملعأ

 ايلف ناضمر رهش موصي ال هنا قالطلاب فلح لجر يفو هنمو : ةلأسم

 هنطو ىلإ عجر رهشلا ىضقنإ املف هرفس يف رطفاف لجرلا رفاس ناضمر رهش ءاج
 ؟ ال مأ هتجوز قلطتأ هلدبأو

 لدبملاك لدبلا نأل هتأرما تقلط لدبلا ماص اذإ فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . لدبلا همايص يف هتجوز قلطت ال لوقو هنم
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 قلاط تنأ وأ هنسلل قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ يف لوقلا فيك هنسلا قالط

 قلطت ال لوقو اهنيح يف قلطت لوقف هنسلل قلاط تنأ لاق اذإ امأ : لاق
 قلاط تنأ لاق اذإ امأو ضيحلا نم ترهطو تضاح اذإ قلطت اينإو اهنيح نم

 ضيحلا نم ترهطو تضاح اذإ قلطت اينإو اهنيح نم قلطت الف هنسلا قالط
 هنسلل قلاط تنأ اهل لاقو الماح ةأرملا تناك اذإ امأو ؟ افالتخا اذه يف ملعأ الو

 . ملعأ هلللاو . اهنيح نم قلطت اهنإف هنسلا قالط قلاط وأ

 ايهيدحأ ىعداف يلاولا دنع لجرووه مصاخت لجر يفو هنمو : ةلأسم

 فلحت نأ كنم ديرأ همصخ هل لاقو هيلع ىعدملا ركنأف همتش هنأ هبحاص ىلع

 ينمزلي هنيمي دنع لاقو لجرلا اذه فلحف لطاب كيلع هتيعدا اينإ قالطلاب

 ؟ ال مأ ءانثنا اذه هلوق ين ىرت له لطاب اذه كلوق نأ ثالثلا قالطلا

 لجرلا اذه لوق نأ ثالثلا قالطب فلاحلا لجرلا اذنه لوق نإ : لاق

 قالط فلاحلا مزلي الف لطاب هيلع هاعدإ اييف لجرلا لوق ناك نإو ءانثتسا لطب

 فلاحلا مزليو ثنح وهو ءانثتساب سيل اذه نإ لوقو لوقلا اذه ىلع ثالثلا

 هنأ ناضمر نب دوعسم خيشلا نع يل عفرو ثالثلا قالط ريخألا لوقلا اذه ىلع

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه لثم يف صخر

 : دادم نب دأ خيشلا نع : ةلأسم

 جوزتم امهدحأ نادلو هلو هدلو تيب لخدي ال هتجوز قالطب قلح لجر يف

 بالا لخد مث هتيب يف هيخأ عم نكس هنع فولحملا نا مث بزع فولحملاو ةأرماب
 ؟ ال مأ ثنحلا همزليأ جوزتملا هدلو نيب

 نكي ملولو اتيب ىمسي راصف هيخأ تيب يف نكس دق هنأل ثنحلا همزلي :لاق

 . ملعأ هللاو . هنيمي يف ًامولعم اتيب دجي ل هنأل لصالا يف هل
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 : يحبصلا : ةلأسم

 اذك لعف نإ اقالط نوعبرأ هيلع بجاو وأ هيلع وأ همزل وأ همزلي لاق نميفو

 ؟ اذه هنيمي يف همزلي ام ةدحاو وأ ناتنثإ وأ ثالث وأ ةوسن عبرأ هلو لعف مث

 وأ نيعبرأ هسفن مزلأوأ اذك لعف نإ اقالط نوعبرأ هيلع لاق اذإ امأ : لاق

 اثالث هتاجوز نم ةجوز لك تقلط هنيمي يف ثنحو همزل دق هئابرقأ وأ اهيلع بجوأ
 هموزل يفف قالطلا همزلي هلوق يفو فالتخا هجوزت اذإ ءاسنلا نم هجوزتي اےيفو

 . ملعأ هللاو . لبقتسم لعف هنأل ثنح اذإ فالتخا

 مث اذك لعف نإ ثالثلا قالط همزل وأ همزلي لاق نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ ثنح اذإ كلذ يف همزلي ام ةدحاو وأ ناتنثا وأ ثالث وأ ةوسن عبرأ هلو لعف

 تاقيلطت ثالث هتاجوز نم ةجوز لك ىلع عقو هنيمي يف ثنح اذإ : لاق
 اذإ ةدحاو هتاجوز نم ةدحاو لك قلطت نأ ىل نيبي الو فالتخا همزلي هلوق يفو

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ رثألا هيف بلاط انأو هملعأ الو ادعاصف اثالث نك

 : يرماعلا هحرس نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 نظي هنأل ركني ملو رضاح وهو ةجوز هل سيل هنأ سلج يف هل لاقي لجر يف
 يف هيلع ىرتأ هسفن قالطلا ظفلب وه ملكت اذإ الإ قالط اذه يف هيلع سيل نأ

 ؟ال مأ هتجوز قلطتو هدهش اذه

 ملولو لئاقلا لوقي ايضار نكي مل اذإ هتجوز يف اساب هيلع ىرأ ال ينإ : لاق
 . ملعأ هللاو . ركني

 لعفلا نأ هللا همحر مساقلا يبأ نبا يلع خيشلا نع دجوي : ةلأسم

 هيف اذه نأ هريغ نعو قالطلا ينمزلي لئاقلا لوقك قالط هب بجي ال لبقتسملا

 كلذكو قالط ال لاق نم لاقو اقالط هدارأ اذإ اقالط نوكي لاق نم لاق فالتخا

 اذه لكو لوقلا يف لبقتسم لعف اذهو قلاط تنأ لوقأ ةعاسل وأ ىنمزلي لاق اذإ

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيف
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مث لجر دي يف هيتجوز دحأ قالط لعج ناتجوز هدنعو رفاسم لجر يفو

 يف لوقلا هدي يف قالطلا لعج يذلاو جوزلا فلتخاو ةجوزلا لجرلا قلط
 ؟ ايهنم نم لوق قالطلا

 لوقلا لاق نم لاقو جوزلا لوق لوقلا لاق نم لاق افالتخا كلذ يف : لاق
 . ملعأ هللاو . ليكولا لوق

 هلكأو هقد مث نتتلا برشي ال هنا هتجوز قالطب فلح لجر يفو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هتجوز قلطتو هنيمي يف ثنحي

 يف هبرشو ء يش لكأ وأ هلكأو ء يش برش نع لجرلا فلح اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ثنحي ال لوقو ثنحي لوق فالتخا كلذ

 قرو نم هسرض ىشح هنا مث قالطلاب فلح لجر يفو هنمو : ةلأسم
 اهدرو نتتلا برشف اهدرو نتتلا برشا تقلطنا كتجوز نإ لجر هل لاق مث نتتلا

 . ةدحاو مأ نيتقيلطت هذه نوكتأ

 ةفصلا هذه ىلع همزلت ل هناخد برش نتتلا برش يف هانعم ناك نإ : لاقو

 . ملعأ هللاو . ناخد برشب سيل هسارضأ وشح نأل ةدحاو ةقيلطت الإ

 الجروأ اديز وأ اناسنا يتملك نا هتجوز قالطب فلح نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اثالث تقلط اديز تملكف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ىلع ةنالف تلخد مث ةنالف اهيلع تلخد نا هتجوز قالطب فلح لجر ي

 قحليأ كانه لجرلا ةجوز تناكو ناريجلا نم اهريغ وأ اهتخا ىلع وأ هتجوز مأ

 ؟ال مأ قالط ةجوزلا

 قلطت ةجوزلا نأ لوق فالتخالا اذه لثم يف نسحي هنا يدنع اميف : لاق
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 هللاو . اهريغ ىلإ لوخدلاب دصقلا نأل قلطت ال لوقو عقو دق لوخدلا نأل

 . ملعأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ملف هنم اهقلطي نأ داراف ةجوز ةكولمملا وأ اهقلطي نأ دارأف ةجوز هل نميف

 ال مأ مثاو قالط نم كلذ يف همزلي امو قالطلا اذه نوكي فيك ادوهش رضحي

 ؟ ءيش اهمزلي
 ريغ نم داهشالا عيض اذإو كلذ ىلع داهشالا همزليو ىضام هنا : لاق

 . ملعأ هللاو . اندنع ةبوتلا هيلعف رذع

 يف همزلي ايع لأسيل راسو دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا عطقنم اهلوأ : ةلأسم
 تنأ هتجوزل لاق نميف لوقت ام هل لاقو الوأ هلاق ام ىسن هيقفلا رضح ايلف كلذ
 لاقف كلذك الإ اهل لقي مل هنا ىلع عمجف كلذ يف عداخم ريغ وهو اثالث قلاط ريغ
 ةعيرشلا مكح يف هيلع بجي ام لهجب اروذعم نوكيأ لذب قلطت ال اها هيقفلا اهل

 ؟ ال مأ . هللا دنع اروذعم نوكيو انه اه هلهج هعفنيو هنايسن لجأ نم

 لبق نم اروذعموه سيل هللا دنع هنايسنب روذعم لجرلا اذه نإ : لاق

 مالكب هتجوز قلط اذإ ناسنالا نأل اذه لثم يف هيف رذع ال لهجلا نأل هلهج

 لبق نم تناك ايك هتجوز اهنأ ىلع عجرو مالكلا كلذ ىسنف هب قلطت اهنا ملعي
 . ملعأ هللاو . هقلاخ نيد يف همزلي ام عيمجب هلل ناد اذإ اهعم ميقي نأ هل زاج

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 اذإ قارفو قالط كلذ يف تبثيأ كقارفب انالف يتيطعأ نإ هتجوزل لوقي يذلاو
 ؟ ال مأ هتطعأ

 ملظيف» : ىلاعت هللا لوقل قالطو قارف هنأ لوق فالتخا اذه يف : لاق

 قارفب سيلو ديدهت اذه لوقو « مهف تلحأ تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا نم
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 ايك كقرافأو كقلطاف ىنعملا كقالطو كقارفب اذك تلعف نإ هلوقو قالط الو

 . ملعأ هللاو . ديدهتو دعو كبرضأس اذك تلعف نإ مداخلاو دلولل لوقي

 : يحبصلا : ةلأسم

 ريغ هب يونيوأ قالطلل هنم هين الب احيرص قالطلا ظفلب ظفل نميفو

 ؟ ال مأ قالط وه ةينلل المهم وأ قالطلا

 نم مأ قالطلا حيرص نم امهأ حارسلاو قارفلاو تلق فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . هيف فلتخي امم اذه ملعأ هللااف لاق هياب انك

 نأ هتجوز قالطب فلح نمع سيمخ نب دعاج خيشلا لؤس : ةلأسم

 كيلع فت اهل لاق نإ تيأرأ ةشحافلا متشلا الو ةشحافلا برضلا اهبرضي ال

 قالطلا هيلع عقيو اشحاف ايتش اذه نوكيأ كهجو دوس لاق نإو قالطلا هب عقيأ

 . هب

 درلا مهب زوجي دوهش ةرضح ىلع اهدرو قالطلا عقو دق ناك نإ.تيأرأ
 ؟ ةمرح اهنيبو هنيب عقيأ دراب دوهشلا اهملعي نأ لبق اهسمالف

 دقتعاو ةرمح اهسأر يف تنابف هبرقب تناك رادج اهسأر باصأو اهرفد نإو
 له اهدرو قالطلا هب عقو نإو ؟ ال مأ قالطلا هب عقيأ هنم مد جرخي لو اليلق

 مهب متي نيذلا دوهشلا نمو ؟ ال مأ دوهشلا نم نانثإو دحاو درلا اهملعي نأ يزب

 ناك اذإ برضلا تيأرأ ؟ امهدح شحافلا متشلاو شحافلا برضلا امو درلا

 ؟ ال مأ اشحاف نوكيأ اقفشم وأ احربم

 اهتبرض نإ قلاط ىه لاقو هنيمي ىفوأ ال ناكم ضوع نأ اضيأ لوقت امو

 نأ لبق اشحاف ابرض اهبرض نإ تيأرأ شحافلا متشلا وأ شحافلا برضلا

 نيتقيلطت وأ ةقيلطت اهل هبرضو همتش نوكيأ اهبرضي نأ لبق اهمتش وأ اهمتشي
 افلوأ ةزمهلا رسكب اماو واولا ناكم لب وأ فطعلا واو وأ ناكم ضوع نإ كلذكو

 مأ ناكم نكلوأ ىتح ناكم ما وأ ءافلا ناكم ىتحوأ ءافلا ناكم مث وأ امأ ناكم

 . كلذ يف هجولا نيب
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 نأ هتجوز قالطب فلح نم يف كباوج ىنع اذهو كباتك ينغلب : لاق
 كلا ؤس يف امرخآ ىلإ ةشحافلا متشلا اهمتشي الو شحافلا برضلا اهبرضي ال
 دق هنأ كلوق ىلع هنيمي يف لوقأ ينأ ريغ ىندأ يرومأ عيمج يف فعضلا ىلإ انأو

 هثحت امل همومع يف شحافلا هعون كروص عيمج يف برضلا سنج مومع نم صخ
 هذه وأ هيلع ثيناتلا ءاه لوخدب نكل ةفرعمل ثعب وه ذإ هقح فيرعتلا نم هافواف
 كلذك تناك نإ يهو كلذ لثم يف ةغلابملا اهب هدارم نكي مل نإ ىلوألا ةروصلا يف
 هتجوز يهف هظفل نم اذه ىلعو ملعلا لهأ دنع مكحلا يف اهلاح ىلع دعب يهف

 نم لاحب نوكت نأ الإ ىرخأ قلطتف ايهب وأ ةرم قلطتف نيرمألا دحأب ثنحي ىتح
 اهتبرض نإ قلاط يه لاقف ال ناكم هنيمي يف وأ ضوع نإو ايهنم يناثلا اهقحلي ال
 لثم هلوق نم اذه ىلع اهيف باوجلاف شحافلا متشلا اهتمتش وأ شحافلا برضلا
 ين وأ نيتلمجلا ىدحال فطعلا واو ضوغ نإو قرف الو سكعلاو يتلاح يف ىلوألا

 ميدقت نم اناك لاح يأ ىلع اعيمج نيلاحلا يف اهب يتأي ىتح قلطت مل ايهفطع

 بيترتلا ال قلطملا عمجلاو ةكرشلا يضتقي امم هنأل ءاوس هلكف الوأ اظفل رخأت ام

 ىتحت مثواولا ناكم لدبأ نإو { ىوقألاو رهشألا بهذملاو ىلوألاو رثكالا ىلع

 نود ايهيدحأ نتأوأ سكع نإف رثكأ وأ نامز يف بيترتلا ىضتقم ىلع انوكي

 بيترتلاو عمجلا نم دبالف مث عضوم يف ءافلا عمو لاح ىلع قلطت مل رخآلا

 لاح ىلع قلطت مل لالخلا هذه نم ءىشب لخأ نإف هلهم ريغ دحاولا نامزلاو
 نإو كلذك هلبق يذلاو عضوملا اذه يف ايهب ةدحاولا ىلع ةدايز الف هعوقو ىلعو

 هادبأ يذلا هظفل ىنعم رهاظ ىلع هبارضإ يف هعوجر ىلع لد لبءافلا ناكم ضوع

 هسفن ىلع يأرلا يداب هبجوأ نأ دعب ايهنم لوألا مكح يناثلا ىلإ هب لقني نأ الإ

 هجو ىلع هاتأ نوكي نأ الإ هتوبث دعب هيف عوجرلاب هل ىتأو هطرش نم هتأرما يف
 هقحلي نأ ىسعو الف الإو هيلإ اهب هنع برضاف هريغل هب أطخ تلفلا وأ نايسنلا

 ىلعو ناسللا لهأ ضعب يأر ىلع هبشأ امو عضوملا اذه يف نايبتسالا ىنعم

 نأ نيب قرف الو نيترم ايهيو ةرم .دارفنإ ىلع ايهنم لكب اهيلع عقي نأ هبشيف ايهتوبث
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 عمجلاو بيترتلا ىضتقم نع اهنأل رخ ؤي وأ مدقيف ايهنيب ام رياغي وأ قرفي وأ عمجي
 اهدعب امل اهب فطعلا يف مثواولا نم الدب اهاون نوكي نأ الإ لزعمب كارتشالاو

 ىلع ىونام هيلعو ىونام هل نوكي نأ يأرلا يف باوصلا نم دعبي مل اهلبق ام ىلع

 ىلع يناثلا ىلإ مكحلا لقن هبارضإ بجوي نأ امأو نيملسملا ضعبل نيميلا يف ير
 هيف انأو لاحلا يف اذه لثم يف هيلع ىوقأ الف عيش ال هنأك اغراف لوألا ىقبيف لاح

 ماهفتسا يف ابارضإ يتأت ةعطقنملا يهف لب ناكم ماب لدبأ نإو نيح دعب رظان

 اهنأو الإ دحاو اذه لثم يف اهمكحوأ اهتلزنمب يهف اهب ردقيوأ لب ىنعمب نوكتف
 نأو ءاوس ىلعل اهب يناثلا ىلإ ةطلغ يف لوألا نع هعوجرو أطخلاودمعلا يتلاح يف

 نوكيو فلألا ةلزنمب يهف ريغ ال ال همتش نع ماهفتسالا درجم اهب هدارم نوكي

 ريغ ال لوألاب مكحلا يف اطانم اهقالط نوكي لب هطرش يف لخاد ريغ امهدعب ام

 اذه يف نإ ىنعمب يهف ةفطاعلا واولا عم ةزمهلا ةروسكم اماب مأ ناكم لدبأ نإو

 ىلع هب عقي ايهنم ةدحاو لك نالوأ اذه 7 نم اهب ديرأ اييف باوجلاو عضوملا

 نوكيف ءادتبالا ىنعم اهقحلي نأ ىسعف ما ناكم ىتحب دبأ نإو اهقالط هعوقو

 اهنا ليلدب هيف لخاد ريغ هنأل ادرجم متشلا نع ناك نإو شحافلا برضلاب قالطلا

 . يرأ اميف ىلإ ىنعمب ب يه الو عضوملا اذه يف ةفطاع ريغ

 يف اهايإ هبرض هب يهتني ىتح قلطت مل كلذك اهمتشأ ىتح لاقولو
 اهنيب امم نوكي ءيشب امل عطاق ريغب المح هب ايس امم عونب اهل همتش ىلإ هرارمتسا

 قلطت مل امهنيب اييف لضف وأ سكع نإف اهلبق امل ةياغ هلعجم اهدعب هاتأ امل ميدقت الو

 اهب هدارم انه ناك وأ يك ىنعمب تناك اهنأ ولو نأ ىلإ ىنعمب نوكت ذئنيح اهنأل

 اهبرض مت ىتح اهب لدبأ هنأوأ كلذ ىلإ نيميلا يف بهذي نم لوق ىلع يه

 بجوم هلجأل هب دصقلا درجم نأل اهمتشي مل نإو تقلط كلذب اهمتشيل كلذك

 يتأي نأ نيب قرف الو ىرأ اييف قلطت مل هريغل اهبرض ناو امزج همايتب هطرش دوجول
 ريغب نكل لدبأ نإو اعيمج ايهب يتأي وأ ىنعم صقنيف اهيال ىلع رصتقي وأ اظفل
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 اهدعب يذلاو قالطلا عوقول ىضتقملا وه قالطلا ىلع اهلبق يذلاف يك ناكم واو

 نوكي نأ الإ قرف الف عراضملا وأ يضاملاب هظفل نم هريغ يل نيبي اييف هريغ ال ربخ
 ىنعم هتفص ىلع اهقحلي نأ ىسعف واولا نم الدب اهاتأف فطعلا اهب هدارم

 اعيمج امهب الإ لاح ىلع قلطت ال اهنأب لوقلا ىضم دقو هقح يف كارتشالا

 اظفل يضاملا نيب يناثلا يف لماعلا هروص فالتخال عقي نأو دبال نكل امهدحأب ال

 ةروص يف نوكي ام عضوم يف ايهب هعوقو ةهجو نم قرف لاح ىلع عراضملاو
 ايل عمج نم اناكام فيك لابقتسالا ىنعم يف طرشلاب ناك نإو لوألاك يضاملا

 يفو الوأ امهبيترت يف هظفل ةقفاوم نم اناك لاح يأ ىلعو ايهنيب اييف قيرفتو
 هلاح اهمتشي ىتحف ىنعمو ©هروص لاعفألا عراضم نم هلماع نوكي ام عضوم

 ىنعم ىلع جرخي له هيف رظنيو هدعب الو هلهمب ايل اقرفم هلبق ال اهف هبرض
 .الوأ يأرلا يف باوصلا

 برضلا اهتبرض نإ قلاط يه لاقف اهريغب ىرخألا ةروصلا لدبأ نإو
 نع ادرجع لوألا مكح نع هجورخ ىلع لد هعفر نإف شحافلا متشلا وأ شحافلا

 همض امناو نيميلا يف هلاخدا نيحلا يف بجوت ةدارإ هب هل نوكي نأ الإ ىنعمل ةدافالا

 هفطع حصي مل هبصن نإو ةحتفك هقح يف هعفر هب هدارمل ىنعملا يف نوكيف اقحل
 نم نكي ملو ردقم اذإ يهف ادبأ لاح ىلع فوذحم لماع ريدقتب الإ همدقن ام ىلع

 هلومعم ىقبأف هفذخ دقف هنم دبالف ادحاو اهلماع نوكي نأ حلصيف هلبق ام عون

 ىلعوهف هلبق ام لماع نمض ىنعم يف نوكيو اروصم سفنلا يفوهف هدصق ىلعو
 نإو هتوبث يف فالتخالا ىنعم هرايضإب هقحلي نأ ىسعو رهظمب سيل رمضم لاح

 هعاطقنال قالط هب اهقحلي نأ يل نبي مل همدقت ام ىلع هفطعل دصق ريغل همض

 اذه يف ةفطاعلا واولا ناكم ىتحب لدبأ نإو ىنعمو اظفل ىلوألا ةلمجلا نع
 اطخاف همضوأ نحلف هحتف وأ باصأف اهدعب ام رسك ءاهتنالا ىلع اهب لد عضوملا

 نم دبال نكت ىلإ ىنعم ديق يف اهنال فلتخي ال ىنعملاف هريغو دمعلا يتلاح يف
 يناثلا ىتح هرارمتسا يف لوألا نم ءاهتنالا نوكي ثنحلا دوجول نيفرطلا يقالت
 ايهب هاقبأ هنأكف هدوجو ىلعو همدع هلاح هنوك لبق هيلإ يهني نأ حصي ال ذإ ايهنم

٢٥٩٨٩



 دبال لب هتاذب ايئاق هتيردصم يف نكي ملو هلوعفم الو امهريغ وأ ايهنم هلعاف يردي ال

 سيل عضوم يف هنأ هيلع لدي مل هلكو لوعفم يف لعاف نع ارداص نوكي نأ نم

 ةدايزلا ىنعمل لمتحا امو هبشأ اميفو اذه يف هسبلب ىلوأ وهف هيلإ عجار هيف رمألاو

 هظفل رهاظ ىضتقم نع هفرص يف جتحا امو كلذكف هليوأت يف هلوق نم هجولا ىلع

 نم هبرقل هقيدصت ىلإ تلام يه نإو مكحلا يف هاوعد لبقي مل ةداراو لضم ىلإ

 اهلف ىعدا ام ىلع هنيمي بلطت نإو يأر ىلع عنمت مل ةنايخلا نم هدعبو ةنامألا

 هصالخ ىنعمل هرمأ يف رظني نأ ايهنم لك ىلعف يأرلا هيف زاجو رظنلا هيف نكمأ امو

 نم اذه ىلعوه ذإ ىقب ام هيلع سقف قحلا قفاو نإف هلك اذه يف رظناف هبر دنع

 افرح لدبأ لماعلا نم ةدرجت عضوم يف ايهنم يناثلا ىلع فيرعتلا ةلآل هلاخدا

 نإو هعضوم يف ايهنم لك مكح ىلع ىضم ايب لدتسي نأ وجرأ ال ينإف رخا ناكم

 قلطتف اهمتشي وأ اهبرضي ىتح قلطت مل اهمتشأ الو اهبرضأ ال ينإ قلاط يه لاق

 كلذك ربخلا ىنعم يف اهنأل اهنيح نم قلطت اهنا ليقو ىرخا يناثلابو ةرم امهدحاب

 يف اهقالط ال لابقتسالا هب هدارم ناك نإ اهمتشأ الو اهبرضأ ال قلاط يه لاق نإ

 ىلإ اهتقو نم عقاو اهب وهف اهمتشأ الو اهبرضأ ال ىتح قلاط يه لاق نإو لاحلا

 ىلع هيف جرخيو عساولا يف يأر ىلع هيف ىنعموهف ءانثتسالا اهب دارأ نوكي نأ

 . لاح ىلع قلطت اهنا هريغ
 مث وأ نكل لب ناكم لدبأ وأ اهمتشأ الو اهبرضأ ال لب قلاط يه لاق نإو

 هب ىون نوكي نأ الإ كلذ نع ةلاحم ال اهنيح نم تقلط اذه لثم يف ايههبشأ اموأ

 نإ كلذك مكحلا نود ةزئاجلا يف فالتخالا هيف جرخي نأ ىسعف لبقأ الاطرش

 رذعلا هل نوكي نأ الإ اهمتشأ وأ اهبرضأ نود ال هلوق ىلإ هظفل نم اذه لثمب ىتأ

 هقحلي نأ ىسعف هب أطخاف هدارأ امم هريغ نع قالطلاب هناسل ةلزو هطلغ عضوم ف

 هعوجرو هكاردتساو هبارضإف الإو مكحلا ال عساولا يف هتوبث يف فالتخالا ىنعم

 الإ لبقي ال مكحلارهاظ هبجوأ ام عفرل طلغلا هاوعدو عيشب سيل هباجإ دعب هيفنو
 ىتح يناث لوق يفو هقدص ىلإ اهبلق نأمطا اذإ لاح ىلع اهلز زوجيف هقدصت نأ

 رمألا ىضميو ةقث ناكولو هقدصت نأ اهل زوجي ال هنا ثلاث لوق يفو ةقث نوكي
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 حصي مل اهمتشأو اهيرضأ ىتح ال لب قلاط يه لاق نإو مكحلا هب يرجي ام ىلع
 عجري هنأ نظي وأ ايهنم نوكي اموأ ايهب الإ هعوقول يفنلاب باجالا دعب عوجرلا هل
 يل عوجر الف ههجول رمألا ىضم دقف الك ايهيدحأ وأ يهب قلعتي اطرش نوكيف امهيلإ
 ءيشب سيلف هنوك يف هطرش نم هب هفدري اموأ هريغ ىلإ هنع برضأ وه نإو هيف
 يهف اهتمتش امو اهتبرضام قلاط يه لاق ايب ايهيف ةروصلا لدبأ نإو ادبأ هل عفان
 يف هظفل درجمل تقلط اهلبق امل ديكأتلاو ةلصلا اهب هدارم ناك نإف هجو ريغل ةلمتحم

 ادبأ ىنعملاب لخي ال اهفدح نإ ليلدب ةدئازلا ىنعمب نوكت اهنأل لاح ىلع نيحلا
 امهدحأ الو اهب امهلعفام هنا اهقالطب نيميلا دصق ىلع اهميقي اهب هدارم ناك نإو

 ي ايه لمتحم وهف ىضم دق رمأ نع ريخ هنأل بذكلاو قدصلا نيرمأ نيبوهف
 ملع نم دنعو هسفن دنع الو هبر دنع نطابلا يف الرهاظلا يف هريغ دنع هقح

 تقلط ابذاك ناك نإو هتأرما يهف اقداص ناك نإف امهدحأ نم امهل دبال ذإ هملعك

 . هنيحل

 ىلع جرخي هناك هل يفنلاب هركذ بقعأ ام نأل لاح ىلع قلطت اهنا ليقو

 راص رخلا ىنعمب نوكت ىتلا اهب هدارم ناك نإو هعوقو يف اطرش ال ربخلا ىنعم

 هتمتش الو اهتبرض ام لاق ولو اهمتش وأ اهبرض نيح ىضم اييف هعوقو نع اربخ
 وأ اهبراض ينأ قلاط يه لاق نإو ةلص نوكت نأ اهناكما عم ايهيفن ىلع لدل

 ىبأيس اميف الو نايحألا نم قبس امم هريغ يف ال نيحلا يف عقاو اهب قالطلاف اهمتاش
 وهف هزاوج ىلعو نالوق هتوبث يف جرخيف ءانثتسالا ايهب ىون نوكي نأ الإ نامزلا نم

 هنوكو عضوملا اذه يف لعافلا مساب هطرش قلعتل يأرلا اذه ىلع هوجولا لمتحي امم

 يف هب يضاملا ةدارإ ىلعو معن اعيمج يتآلاو رضاحلاو يضاملل نوكي نأل حلصي امم

 هثنحل نيحلا يف تقلط ابذاك نكي نإو هتأرما يهف قدص نإف هيلع اهقالطب هنيمي

 هرب وهف همالك نم غرفي نأ لبق اهيرض نإف لاحلا يف هب هدارم ناك نإو نيميلا يف

 يأر نم هريغ ىلع هيف جرخي نأو دبال نكل هملظل هرجح عضوم يف همثإ ىلع
 لاحب هل زوجي ال ام لعف ىلع نيميلا درجمب قلطتف نيحلا يف ثنحي هنأ نيملسملا
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 دق ام هقحليف فالتخالا هيف جرخيو اهبرضأ ىنعمب وهف لبقأ اييف هب هدارم ناك نإو

 ىنعمل هزيجي نم يأر ىلع ءاليالا ىنعمب نوكيوأ لاحلا يف هعوقو نم هيف جرخ
 هيف ال حلاص كلذف لوقلا لسرأ وه نإو هب ىنثتسملا ىنعمب هيف انوكيف طرشلا

 نأب ةلمجلا روص نإو حص نإ يأرلا اذه ىلع لبقتسملا يف كلذ هقحلي نأ زوبيو

 عم ةزمهلا حتفوأ ةلقثم اهاتأ نإف اهتمتشوأ اهتبرض قلاط يتأرما نإ لاقف

 يضتقت ذئنيح اهنأل قلطت مل اهرسك نإو اهب لعفلا عوقول قالطلا عقو فيفختلا

 يه اهنأل تقلط اهربخ ىلع ماللا لخدأ نإف اهدحج يف ام هلزنمب يفنلا

 هل نوكت نأ الإ تابثالا ىنعمب يتؤي اهب هتابثإو عيشلا يفن نيب قرفلل ةبجوملا
 ركذب لوقلا مدقت دقو عساولا يف اهب هتدارا هيف عجرملا نوكي نأ ىسعف ةدارإ

 لثم ي هلام لثم هيلعو ىون ام هل نوكي نأ ينبجعيو ناهجو هل اييف فالتخالا

 عقاو نيحلا يف اهب وهف قلاط الإ يه نإ لاعفالا هظفل ايهنيب اييف اهعم داز نإف اذه

 ايلب عضوملا اذه يف الإ لدبأ نإ كلذكو رورغ يف الإ نورفاكلا ناو ليلدب ةلاحم ال

 برضلا اهبرضأ نإ قلاط يه لاق نإو ظفاح اهيلع ال سفن لك نإ هلوقل نوكي

 امم هريغب هل سايقلا قيرط نم اهقحلي نأ ىسعف شحافلا متشلاو شحافلا

 نيميلا يف ءاليالا ىنعمب نوكت وأ نيحلا يف قلطت اهنا يف فالتخالا ىنعم ههبشأ

 ىونلاب هزاوج نوكي نأ لعلو ءانثتسالا ىنعمب هلوق ىلع جرخي نم لوق ىلع
 فالتخالا نم هزاوج يف هانركذام ىنعم هربل متشلا لوخد يف هدايق ىلع هقحليو

 هعاطقنال هنم جراخلا هلماع نم هدرجت ىلع هفطع يف وهف الإو هاون نإ يأرلاب
 . هنع

 اهنم ىلوألا لثم اهيف باوجلاف اهمتش الو اهبرض ال قلاط يه لاق نإو
 نم ايهف ىونلاب اطرش اهبجوي نم لوق ىلعو اهتقو قلطت اهنا لوقي نم لوق ىلع
 ةكرش نع لاحلل اهصلخ هنأك ايهيلع ءادتبالا مال لاخداب نكل عراضم

 تقولا ين اهب ايهنم عيش نكي مل نإ لاحلا يف اهيلع عقي نأ هب برقاف لابقتسالا

 يف قلطت اهنا اهيف جرخي هنأكف اهمتش الو اهبرض ال قلاط يه لاق نإو هتوكس لبق
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 ةبجوملا يهو ايه ديكوتلا نون ةرشابم عم هب ىنثتسملا ىنعمب اهتوبث ىلعو نيحلا
 هربب نيميلا ف ءاليالا ىنعمب نوكيف لاحلا نم هريغ نع لابقتسالاب اهصيصختل

 اذإ قلاط يه لاق نإو اهنم هربل دبالف الدب ةفطاعلا واولا عمو امهدحأ ةرملا يف

 ايهنم يأ ىلعو هملعأ اميف ءاوس اهب ايهف هطرش يف نإو ىهف اهتمتش وأ اهتبرض
 . الف الإو قلطتف ايهيدحأ نوكي ىتح هتأرما يهف تناك

 هنيح نم لاح ىلع تقلط اهتمتشوأ اهتبرض قلاط يه لاق نإو
 ىنعم يف ايهطرش مدعل امه لب هنيمي يف اطرش امهدحأ وأ انوكي نأ نع ايهيدرجتل

 يهك نوكي اموأ ناك طرشلا ىنعمل امهاون نوكي نأ الإ اهيف ةدئاف ريغل ربخلا

 نإف مكحلا نود عساولا يف فالتخالاىنعم ىونلاب هتوبث يف هقحلي نأ ىسعف

 اهتبرض نا ال مأ قلاط يه لاق نإو هيف عومسم ريغ ىوعدلاب هرهاظ نع هفرص
 ىلع هظفل نم همكح رهاظ يف ةزمهلاب ءادتبالا عم هلوق جورخل قلطت مل اهتمتشوأ
 هرثأ ىلع هدروأ ايب ىتأف اهقالط ةدارم نوكي نأ الإ امرج ضحملا ماهفتسالا ىنعم
 لوالا ريغوهف ال مأ اهتمتش وأ اهترض نإ قلاط يه لاق نإو ىنعم ريغل اربخ

 ام ىلع هعم نوكت اهنإف عيشب سيلو هبجوأ يف هبارضإ يضتقي هرخا نإ ليلدب
 يف يأر ىلع ىون ام هل نوكي امبرف هب ايهفتسم هاون نوكي نأ الإ هسفن اهيف همزلأ
 ليقف هيف فلتخي امموهف اهتمتش وأ اهتبرض نا ال مأ قلاط يه لاق نإو عساولا
 يف حصي نأ ىسع اهقالط هب دري مل اذإ قلطت ال اهنإ ليقو اهنيح نم قلطت اهنا
 . حصأ لوألاف الإو ماهفتسالا هب ديري ام عضوم

 عقوف ههجول رمألا ىضم دقف الوأ اهتمتش وأ اهتبرض قلاط يه لاق نإو
 هقالطإ يف هظفل مومعل قرف الف ناك وأ ايهنم عيش نكي مل ناو لاح ىلع هقالط اهب

 عم ءاوسب هل درجملا وهف ال مأ اهتمتشوأ اهتبرضأ ىلع ءاوس قلاط يه لاق نإو

 نم هدرجت ىلع رخا تقو يف هب قلعتي طرش هعوقول نوكي نأ نع ةيوستلا ةزم

 قلاط يه لاق ناو كلذ نع ةلاحم ال لاحلا يف اهب عقاو هنأكف ىنعمو اظفل طرشلا

٢٦٢٣



 هجورخل مكحلا نود زئاجلا يف ىون ام ىلع وهف اهمتشوأ اهبرض نإ هسفن يف يونو

 77 قيدصتلا ىنعم ىلع هزاوجو عقاولا عفدل هرمأ رهاظ يف ىوعدلا ىنعم ىلع

 .الوأ ةقث نوكي ام عضوم يف هلثم ىلع لوقلا قبس دق امم عساولا يف هل

 اهيف هنأكف هسفن يف هرمضأ ام نأل لاحلا يف قلطت اهنا يأر ىلع هيف جرخيو

 لاق نإو ادبأ اذه لثم يف هل عقت ةدئافل دجم ريغ هئابخ دقع نع هناسل نم هدبي ملو

 دحأ هباوج يف حلصي امم هنأل ماهفتسالا نم وهف اهتمتش وأ اهتبرض نإ قلاط يهآ

 معن نوكيف هديري الإ هب هعوقول ايفن الب عضوملا اذه يف هقحأ امو معن ز وأ ال نيرمأ

 اهلبق ام عون نم يهف اهتمتش وأ اهتبرض نإ قلاط يه امأ لاق نإو هب ىلوألا ىه

 يف هب يتأي نأ يناثلاو كلذ نم هلبق ام ىنعم يف نوكيف ايهفتسم اذه ىلع يتاي نا

 وأ اهتبرض نإ قلاط يه الا لاق نإو كلذك نوكيف ايهب هل ابجوم ماهفتسالا ة ةروص

 روص هلعج امو كلذك ايهب هل باجنالا نم هن ز أل اهنم نوكي ايب اهيلع عقو اهتمتش

 نإ قلاط يه نإ ام لاق نإو اديكأت الإ هديزي الف هب اءدتبم هيسنتلا هجو ىلع لوقل
 . قالط هب عقي الف يفنلا حيرص نم وهف اهتمتش وأ اهتبرض

 ايهنم لكب بجوملا وهف اهتمتش وأ اهتبرض نإ قلاط الإ يه نإ لاق نإو
 نإ يه الإ قلاط ام لاقف ربخلا مدق ناو ايهنوك نم هعوقول دبالف ةفطاعلا واولا عمو

 اهتمتش نأ الإ اهتبرض نإ قلاط يه لاق نإو نوكي كلذكف اهتمتش وأ اهتبرض

 امزج برضلاب قلعتم صوصخلا ىلعوهف ال ليق ام ىلع مكحلا رصق دقف
 وهف اهتمتشوأ اهتبرض نإ ىلب قلاطب يه ام لاق نإو ايتش نوكي امم هريغ ال
 ايهب قلعتملا وهف طرش ىلع نكل الوأ هل يفنلا ؟ ايتش نوكي ام دعب ارخا هل بجوملا

 نم ايهنم لك هب ام ىلع نيلماعلا نع هزجوم اهب ىتأ نإو ايبنم لكب عقي
 لاقف امهنيب اميف اهاتأ ناو ايهيف فلتخي ال كلذك همكحو وه ىنعملاف ني ريمضلا

 ىنعم يف ايهنأل اعيمج ايهب يتأي ىتحف اهتمتش نإ ىلب اهتبرض نإ قلاطب يه ام
 هباجا يف رصقتي مل هنأ ليلدب امهداجيال امهيف يل عقي الف دحاولاو طرشلا طرشلا

_ ٢٦٤



 هنودبو هطرش نموهف اهمتش نإ هبجوأ اينإو الك هب عقيف هدحو برضلا ىلع
 ضرعم يف هب ىتأ نإو يفن افرح ايهنال كلذكف سيلب ام لدب نإو حصي ال
 اييف قرف الف اهمتشا نإ ىلب اهتبرض نإ قلاطب يه سيلأ لاقف هل ادح ماهفتسالا

 نوكي نأ الإ لاح ىلع قلطت مل ىلب نم الدب عضوملا اذه يف معن لاق ولو امهنيب

 ءيشلل ةبجوملا يهو ال فيكو اهنم سكعلا ىلع اهنال الف الإو اهقالط هب دارأ

 يفنلا ىلع قدصت اهنأكف اذه ىلعو ابجوم افيرصتو ةدع يتأتف هب يه ام ىلع

 قلاطب يه سيل ىنعم نوكي اهب هنأل اهقالطإ يف يضتقتف يفنملا دعبل بجوملا

 منت هباوج يف ىلبو اهنم ادعب الإ اهنع عنملا درت مل يهو اهعم اذه ىلع قلطت ملف
 ىنعمب اهعم نوكيف اهب هل يفنلا دعب هباجال يفنملا نوك يعدتسي امم كلذ ىلع

 اظفل ايهيلي ام ركذ نع ايهب ىنغتسا نإ امهو اذه ىلع قلطت ال فيكف قلاط يه

 ام هل الدب ىنعملا رهاظ ايهنم لك نمض ىف هزاوخجل هفذح ىلعوهف ىنعم هروهظل
 ىنعملا حيرص اباوج اذه يف راصف رهظ نأ دعب اهيلي اييف ركذي نأ مزلي الف امهلبق
 . ىلبب يفنمللو معنب ابجوم

 اهلبق ام دوجول مزلتسملا وهف اهتمتش نا معن اهتبرض نإ قلاط يه لاق نإو
 هباجا ىلعو هل بجوملا وه كلذ نأل ىرأ اييف اهدعب يذلا متشلا نم ىرعت نإو
 اظفل هبجاول باجيالا ربغ ةدايزلا نم ءيشل ةدافالا نم اهيف سيل معنف كلذك

 الإ اهب هيف لخاد ريغف اركذ اهدعب هبقعأ امو اعطق هريغ ال قيدصتلا ىنعم يف وهف

 الف الإو هلبق ايب هتوبث ىلع هب هل ديكأتلاب هل هبشلا ىنعم هنوك ىلع هقحلي نأ

 يه لاق ول هنأ ىلع لدي ام اذه يفو هل لطبم الو هب لحم ريغ همادعا نا ليلدب
 اينا هماهفتسا رثأ ىلع هنأل ايهب الإ قلطت مل اهتمتش نإ معن اهتبرض نإ قلاط

 نإف اهمتشأ مل نإ معن اهتبرض نإ قلاط يه لاق نإو ايهنم يناثلاب لوألا عم هبجوأ

 مدهنإ اهبرضي نأ لبق اهمتش نإو اهريغ ال ةدحاو تقلط اهمتشي نأ لبق اهبرض

 اهتبرض نإ قلاطب يه ام لاق نإو هيلع ثنح الف كلذ دعب اهيرض ناو نيميلا
 ادوجو نائيش ايهف الوأ لصحف طرشلا ناك لاح ىلع قلطت مل اهتمتش نإ معن
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 نم هب طورشملا مدع نإو هدوجول هكرت بجوم ريغ طرشب هل يفنلا نألامدعو

 يف ناك ىتموأ مل نإ اهيف هب نوكي هريغ الو طرشب اهيلع هعقوي مل هنأ ثيح
 ىتأ همدع ف ةدايزل رث ؤم ربغ هيفنو لاح ىلع امرج مودعملا وهف لاحلا وأ لبقتسملا

 وه نإ تقولا يف ايهب نوكيف اهلعفي مل نإ اهقالط هب ىون نوكي نأ ال وأ هطرش امب
 معن اهبرضأ ل نإ اقلاط يه ام لاق ناو يأر ىلع ءاليالا يف ىنعم وهف الإو هدارأ

 يهف اهايإو هعد قالط هب نوكي ىناف قالطالا ىلع يفنلا نموهف اهمتشأ ل نإ

 نإ قلاطب يه سيل لاق نإو هملعن اييف طق هلجأ نم اهيلع ليبس ال هتأرما
 ربخ هنال اهمتشي ملو اهبرضي مل نإو لاح ىلع هتأرما يهف اهمتشا ىنكل اهتبرض

 هربع نإو ايهنيب قرف الو اهل ايتش لبقتسملا يفوأ تقولا يف ايهب هنم نوكي ايع
 وأ ربخلا ىنعمل لمتحم اهلبق يذلاو ابذاك وأ اقداص كلذكف هظفل نم ىضاملاب

 لصاح ةرورضلاب وه ام ليصحت نم هنأل هديق ىف هل نوكت ةدئاف ريغل هيف طرشلا

 هلعجي ملام عرف الو لصأ يف قالطلا دوجول عرشلا يف هلعب سيلو هطرشل ىنعم الف
 يف كلذكف هي ربخلا هدارا ىلعو هلعفي مل نا وأ هلعف نا نيميلا يف اطرش نيح يف

 ناك ناو ىوعد هب دري وأ امهو عفري وأ الهج هريغ نع عفدي ايلع ديفي الاف عضوم
 يفنلا يف قحلا ةباصإ عم قدصلا ريغ لمتحي الو اطخلا الو بذكلا لبقي ال امم
 نايذهلاب عيش هبشأ وه لب هل ىنعم ال ةدئاف ريغل هداريف فني مل نإو كلذك وهف

 كلذكف اهمتشا نكل اهتبرض نا قلاطب يهام لاق نإو هب يتؤي ىتأف هيف عقيال
 اهيف فلتخي ال نكل دعب متشلا يف لوقلاو ىنعمب اذه يف ايهف يفن افرح ايهنال
 اطرش نوكت نأ حلاص نكلو اهمتشأ نيب اييف نا داز ناو كلذك عطقلا ىلع وهف

 نم همدقت ام ىلع اهب هفطع ىلإ لمجلا نم اهيلي اييف بهذي نم يأر ىلع هعوقول
 غياس لوألاو ءادتبالا ىنعم ىلع هيأر ىلع جرخي نم يأر ىلع ال ىلوألا ةلمجلا

 نم هيف هل دبال هنإف ىون ام هيلع نأ لوقي نم لوق ىلع كلذل هاون نأ اييس ال
 اهبرضأ مل نإ قلاط يه لاق ناو ايهنيب اييف نوكي قلاط وه اهيلي فوذحمل ريدقت
 دبال هنإف اهيف هيلع امهرجح عضوم يف الإ ملعن فالخ الب اهنم ىلوملا وهف اهمتشاو
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 نم قلطتف لاحلا يف هب ثنحيوأ ءاليالا نم نوكي هنأ يف فالتخالا هيف جرحي ناو

 . لاح ىلع اهتقو

 دحاو اهنم ىلوألاو اهيف لوقلاف اهمتشا وأ اهبرضأ مل اذإ قلاط يه لاق نإو
 هيزجيف اهيلإ ءئفي ىتح اهئطو نم عنميف ايهب ىلوملا وه ءاليإ افرح اذه ىلع ايهنأل
 نوكت نأ الإ هريغل تلح اهنم عيش ريغ ىلع ةدملا يضمت نإو امهدحأ هربل

 يف اهئطو نإو جيوزتلاب هعجر ايل ىقب دق ناك نإ هل الإ اهلمح عضت ىتحف الماح
 . افالتخا نيملسملا لوق نم هيف ملعأ الو هيلع تمرح هئف ريغ ىلع ةدملا

 نإو كلذ ىلع يهو تقلط اهمتشأ وأ اهبرضأ ملام قلاط يه لاق نإو

 جرخيو كلذ دعب هل لحت ملو هيلع تدسف اهئطو نإف قلاط يهف امهدحأ وأ اهلعف
 هنا هريغ وأ توكسب همالك عطقي نأ لبق اهمتش وأ اهيرضا نا يناث لوق ىلع هيف

 ىلعو اهتقو نم تقلط اهيرضأ مل نإ قلاط يه لاق نإو قلطت الف هنيمي يف ربي
 هرضي ل قدص نإف هدايق ىلعو اهيف هب هدارأ نإ نيميلا ىنعمب نوكيف يناث لوق

 وأ ايهلعف نإف اهمتشأ وأ اهبرضأ مل ايلك قلاط يه لاق نإو اهب عقو بذك نإو
 عقاو اهب قالطلاف الإو هناسل ىلع دعب مالكلاو هئزجي ام عضوم يف امهدحأ
 ناك نإ اهعم هل ىقب اموأ نلمكي ىتح نهنم ىرخالا رثأ نهدحأ اثالث هعاطقناو

 اهبرضأ ملام ىتموأ مل ىتح قلاط يه لاق نإو اهنم دبال ةدحاولاف الإو اهب لخد دق
 اذإ هلزنمب نوكت اهنا ليقو يأر ىلع اهلبق يتلا لثم اهيف باوجلاف اهمتشأ وأ
 . هرم الإ ثنحلا اهيلع عقيو ال

 هتأرما يهف اهمتشأ وأ اهيبرضأ ىتم قلاط يه لاق نإو ملام ىنعمب اهنا ليقو

 طرش ةادأ اهنال اهعم يضاملا ةروص يف اهب يتأي ام عضوم يف كلذكو ثنجي ملام

 يه لاق نإو هيف كش ال اعطق لاحلا يناث يف نوكي ام ىلإ ىنعم ايهفرص يضتقي

 عوقو ناك نإو هلوأ قلطتف ايهيدحأ وأ انوكي ىتحف اهمتشأوأ اهبرضأ موي قلاط

 هيف جرحيو هيمويلا تحت هل ةيمستلا يف هيفرط رارقتسال كلذك وهف هرخأ طورشملا

٢٦٧



 يه لاق نإو كلذ لبق ال اهب هنوك هلاح ريغ هعوقوب مكحي ال هنا رخا يأر ىلع

 جرخي ىتح اهيرقي ال نأ رمؤي هنأ الإ هتأرما يهف اهمتشأ الو اهبرضأ ال موي قلاط
 الف ايهنم هربل هيزجي ام هيف ىتأ مث ربي نأ لبق عىطو نإف . ايهنم هربي ايب هنيمي نم
 رب ريغ ىلع هيف همزل يذلا مويلا ىضقنا نإو هيلع اهداسفب ليقو ايهيلع سأب
 ثنحلاب هقالط اهب عقاو هنأل ةقلطم ءىطو هنأ حص دق اذإ ءعىطولاب هيلع تدسف

 مويلا يضقني امدنع الإ اهب عقي ال هنا لوق ىلع هيف جرخيو كلذ ىلع هلوق نيح

 وأ اهتبرض نأ مويلا قلاط يه لاق نإو هيلع دسفت ال نأ اوجراف اذه ىلعو

 ءيش نكي مل نإو اهلبق ام لوأ اهب عقو ريغ يف ايهيدحأ اهب لعف نإف ادغ اهتمتش
 نامزلا نم دودحم يف اهب ايهيدحأ وأ ايهنوك طرش ىلع اهقلط هنأل هتأرمإ يهف ايهنم
 هفرط يف هطورشم مدع دقو ايهنم لك دارفنا وأ ايهعايتجا يتلاح هيف ايهل مزلتسملا وهف

 وأ اهب اناك نإو اهعم هريغ يوأ امهلبق هنوك حصي فيكف هطرش يف هب صخ يذلا
 نم عنمي الو هتأرما يهف اهمتشأ وأ اهبرضأ نيح قلاط يه لاق نإو ايهنم نوكي ام

 اهقحلي نمم تناك نإ ىرخأ ىرخالابو ةرم قلطتف ايهيدحأ وأ انوكي ىتح اهئطو
 هتين نيحلا يف هل ناك نإف اهمتشأ وأ اهيرضأ ال نيح قلاط يه لاق نإو ايهنم يناثلا

 اذإف لوق لك ىلعو هايار هرادقم يف فلتخي اممو هف الإو ىون ام ىلإف هدح يف

 هنس مايتل لوق ىلع كلذ نوكيو قالطلا عقو هلوق ىلع هل يذلا هدحأ ىضقنا

 ةتس ىلإف ثلاث لوق يفو رهشأ ةعست يناث لوق يفو كلذ ىلع فلي ام نيح نم
 عبس سداس لوق يفو مايأ ةثالث سماخ لوقو رهشأ ةعبرأ عبار لوق يفو رهشأ

 علطت ىتح قالط هب عقي ال هنأكف اذه ىلعو ةمايقلا موي ىلإ عباس لوق يفو نينس

 هتقو يتأي نأ لبق ىنفي نأ ىلإ ىندأ اهرمع نوكي ايبرو الإ اهبرغم نم سمشلا
 دحب هيلإ يهتني تقو هل سيل هنأ عسات لوقو هودغ هلقأف نماث لوق ىلعو ايهيلع

 . اهنيح نم قلطتف اذه ىلعو

 اهمتش نإ وأ اهبرضأ مل نيح وأ اهمتشأ وأ اهيرضأ ملام لثم يف ضعب معزو
 ىرخأو هيف ىمسملا هلجأ ىلإ هب هانع نأ هيلع نوكيو ءاليالا يف اهجو هل نأ

٢٦٨



 وأ اهيرضأ ةعاس قلاط يه لاق نإو هتوكس دنع هدارأ نإ هب قلطتف مل ىتم ىنعمب

 جرخي نأو دبال نكل اهلوأ يف هنيح نم اهيلع عقيف اهمتشي وأ اهبرضي ىتحف اهمتشأ
 نوك ةلاحالا هعوقو نوكي ال هنأ نموأ مويلا يف جرخ دق ام اذه لثم يف هيف

 ىتحف اهمتشأوأ اهيرضأ ال ةعاس قلاط يه لاق نإو هلبق ال اهيف هبجوي ام
 نم سانلا هيلع اييف بهذي نم لوقو ىلعو ايهنم عيش ريغ ىلع ةعاسلا يضقنت
 دح دق ام ىون نكي مل نإ هيف وه يذلا نيحلا يف ةعرسلا نم اهب دارملا يف ةعاسلا

 اهب عقو اهيف مهنيب فراعتملا وه ام يضمي ىتح ايهنم هربي ايب جرخي مل نإف اهيف
 اهبرضي ىتح اهلاح ىلع يهف اهتمتش امو اهتبرض نإ قلاط يه لاق نإو هقالط
 ثنح الو نيميلا مدهنإ اهبرضي نأ لبق اهمتش نإو ةدحاو قلطتف اهمتشي نأ لبق
 وهف اهمتشأ ملو اهبرض نإ قلاط يه لاق نإو كلذ دعب اهيرض نإو قالط الف

 مزحب هاداب راص متشلا نأل دحاو ايهيف باوجلاو قرف الو ءاوس امهنم ىلوألاو
 نم طرشلا اذه ىلع دبالف اظفل عراضملا ةروص يف ناك نإو يضاملا ىنعم يف

 رخأت نإو اهقالط نوك نم ةمالسلا ىلإ هب جورخلا ىنعمب برضلا ىلع همدقت

 الف الإو اعيمج ايهب يتأي ىتحف اهتمتش نإ اهتبرض نإ قلاط يه لاق نإو الوق
 . نيملسملا لوق نم هلثم يف يدنع ام بسح ىلع امهدحاب قالط

 اهتمتش نإو اهتبرض نإ قلاط يه لاقف ةفطاعلا واولاب ايهنيب اييف ىتأ نإو

 ىرخأ ىلوألا دعب اهقحلي نمم تناك نإو ةنياث ىرخالابو ةرم ايهيدحاأب تقلط
 اذإ قلطت ال نأ وجراف اهمتشأ وأ شحافلا برضلا اهتبرض ول قلاط يه لاق نإو

 ىلع همدقت عضوم يف هعوقو ىلإ بهذي نم لوق ىلع الإ اهقالط هب دارأ نكي مل
 امم وهف الإو اهنع هظفل يف هرخأ ول نأ هنوك يف قلعتي اهب يتلا طورشلا نم قلعت ام
 لاح ىلع هب طبترملا وهف هطرش ي هب هطانأ دقو هيلي ام عانتما ىلع يضاملا يف لدي

 لب ال مويلا قلاط يه لاق نإو لاح يف هلصأل نوك ال عرف نوك حصي فيكف

 يف اهمتش وأ اهبرض نا ادغو لاح ىلع مويلا تقلط اهتمتشوأ اهتبرض نإ ادغ

 . الف الإ ةدحاو ايهنم لكب نوكيف ثلاثلا وأ يناثلا اهقحلي ام عضوم
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 هتأرما يهف اهتمتش نإ ادغ لب ال اهتبرض نإ مويلا قلاط يه لاق نإو

 كلذكايهلعف نإوةدحاو هب قلطتف هل هدحدق يذلا هموي يف ايهيدحأ اهب لعفي ىتح

 دعب ةيناث ىرخأف اهقحلي نمم يهو رخالا عضوم يف ايهنم ءعيبشل عضو ريغ نم
 نإ مويلا قلاط يه لاق نإو كلذ ىلع قلطت مل اهنيب اييف سكع نإو ىلوألا

 ادن ىرخأو نيترم ايهبو ةرم ايهيدحأب قلطت مويلا يفف ادغ لب اهتمتش وأ اهتبرض
 هنأ ريغ هنم دبال ادغو هيف قالط الف مويلا يف اهباهنم عيش نكي مل نإو لاح ىلع

 اهتمتش وأ اهتبرض نإ ةدحاو الإ قلاطب يه ام لاق نإو اهريغ ال اذه ىلع ةدحاو

 هل يفنلا دعب امهدحال طرش ىلع نكل اهل ءانثتسالاب اهيف هسفن ىلع اهبجوأ دقف

 يف ىمس امك ةدحاو ايهنم لكب اهيلع عقيف امهدحأ وأ انوكي ملام هتأرما يهف هلمح

 . ىرأ اذه يف ام حص نإ ىرخالاب اهقحلي ام عضوم

 ىلإ رظنلاب عجراف ةدحاو الإ اهتمتش وأ اهتبرض نإ اقلاط يه ام لاق نإو

 ءاوس اهنال هتداعا ىلع ايل باوج هب ىفكف وهل اهيف لوقلاو يهل اهنإف ىلوألا
 هرخآل هبارعإ ناك هجو يأ ىلعو ايكربخ وه يذلا عفرلاو بصنلا نيب قرف الو

 يميمتو يزاجح ناهجو هيف امهو فيك كلذك همكحو وه ىنعملاف هريغو نهف نم

 طرش اهعوقول ايهف اهتمتش نإ ةدحاو الإ اهتبرض نإ قلاطب يه ام لاق نإو

 برضلاب يفنلا دعب اهبجوأ اينإ هنأل ايهيدحإ اهيف ىزجي الف يزجتلا هيلع حصي ال
 اهتبرض نإ ةدحاو قلاطب يه ام لاق نإو اعيمج ايهب الإ اهنوك حصي الف اهمتش نإ

 نمم يهو اهمتش نإف اهبرض نإ يفنلا دعب امل بجوملا وهف اهتمتش نإ ىرخأو ىلب
 رخآلا لبق أدب اهنم ءعيبش ياف حيحصلا ىلعو اهل ةعبات اهقوف ىرخاف دعب اهقحلت
 ايهنم اهتمتشوأ اهتبرض نإ ةيناثو ىبل ةدحاو قلاطب يه ام لاق نإو الوأ هب تقلط
 هلوصح ىلعو هب ايهنم كل ابجوم ايل فطعلا دعب هيف ايهكرشأ هنأل اعيمج طرشلل
 هنأل هيلع ةدئاز يهو ةدحاو ىقبتو اثالث قلطتف ايهيو اعم ايهعوقو نوكيف ايهيدحأب
 هروهظل هنإف فوذحم ريدقت ىلع نوكي نأو دبال اهل هفطع يف ىرخالا تناك نإ

 وهف اهب هيلع اهلبق ام ةلالدل هظفلاب هركذ نع ىلب دعب امل فطاعلابو اهب نعتسي امم
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 وأ اهتبرض نإ ةيناثو ةدحاو قلاط يه هلوق ةلزنمب نوكتف اذه ىلعو روكذملاك

 طرشل ال ايهنم ىلوألا باجال ىونلاب امهنيب ايب لصفلا ةدارإ ىلع لمتحيو اهتمتش
 ايهنيح ين اهب ةعقاو دصقلاب ىلوألا نوكتف هطرش يف هدح دق امب ةيناثلاو ايهنم ءيبش
 رخآلابو ايهقحلي عضوم يف ايهيدحاب هطرش دوجول ايهعوقو حصي ىتح ةيناثلا نود
 ايهنم لكب اهيلع عقي اينإ هنأل نهيلع ةدايزلا نم مهريغ ال ىرخأ ةشلاث ايهنم
 . كلذ ىلع ةدحاو

 نم ضعب لدب وهف اهتمتش وأ اهتبرض نإ ةدحاو اثالث قلاط يه لاق نإو
 عضوم يف الإ طرشل ال هذه ةلاحلاو نوكت نأ ايهب ىلوأ ثالثلاف عييشب سيلو لك
 يأر ىلع هاونام ىلإ هيف عجري نأ مكحلا ريغ يف زوجيف اهدصق عم اهل نهب هطلغ
 ةقثلاب اديقمو لوق يف اقلطم ةنانمطالا نم زوجي ام هجو ىلع هاوعد نم هزاوج يف

 .هريغ ىلع
 ىلوأ يهف ةدحاو نهاونو اهتمتش وأ اهتبرض نإ اثالث قلاط يه لاق نإو

 لثم يف هريغ راهظإ ىلع هدمعت عضوم يف هل عفان ربغ هسفن يف ٥ اون امو هطرشب

 مفوق نم هيف ملعن الو . نيملسمل ١ نم هريغو ديعس يب ا نع كل ذكو اذه

 . افالتخا

 اهتقو نم اهبوهف اهتمتشوأ اهتبرض نإ قلاع اهلجر قلاط يه لاق نإو

 كلذكف اهلجروأ اههجو وأ اهدي قلاط يه لاق نإو عييشب سيل هدعب امنإف عقاو
 . كلذ نع ةلاحم ال

 ريغ هنكلو لايتشالا لدي نموهف اهتمتش وأ اهتبرض نإ قلاط يه لاق نإو

 هبجوي ال امل هب ةطلغ عضوم يف الإ لاحب اهيلع هعوقو نم عنام الو لاح يف هل عفاد

 . هركذ رم دقو
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 هبارضإ يف نيابملا وهف اهتمتشوأ اهترض نإ اهتخا وأ اهمأ قلاط يه لا نإو
 عضوم يف قلطتف دصق نع ال هناسل ىلع ىرج وأ دمعب ىلوألا يبأ نوكي نأ نم
 عضوم ين هرم هريغ هانركذام ىلع نوكيو هنم لدبأ ام ىلإ هنع عجر نإو هدمع
 . همكاحت ملام ةطلغ

 همكحو لدبلا نم لاحلا اذه ىلع اهتمتشوأ اهتبرض نإ قلاط يه هلوقو

 هيلع همرغ ىلع ينأكف اهتمتش نإ اقالط اهايإ يبرضب ىفك لاق نإو كلذك

 ينإف الإو اهيلع اعقاو هطرش دوجول نوكيف همزلي نأ نم هدعبأ ال هباهدصقو
 هنإف كلذك سيلو ربخلا ىنعم يف هنأل ةياكحلا عضوم يف هايإ همازلإ نع فقوتأ

 اذه ىلع هباجإ ىلعو ايهنم اطرش هيف نوكي اموأ ايهب هبجوي نأ هعوقول فاكب سيل
 اردصم هنوكو هل اديكأت هلوأ ءابلا ديزمل رجلا لام هب ام ىلع برضلاف هظفل نم

 وهف هيف نوكي نامز نم دبالو هيلع سفنلا ءاي يف ريمضلا داعف هقحلأ ايب هيلإ ةفاضإ
 ىسعو ناب هلعف عم ردقي نأل حصي امم هنأل كلذ ىلع لبقتسملاو يضاملا لمتحي امم
 وهف الإو هدارمل نوكيف ههبشأ امو اذه لثم يف هب هاون نإ لاحلا ىنعم هيلع زوجي نأ

 متشلاب هنوك ىنعمل ىقبيف ايهنم لاحلاو هب يضاملا دصق ىلعو ايف صوصخلا ىلع

 وهف اظفل يضاملا هروص يف ناك نإو هنأل هلبق عقاولا برضلا نيح هعوقول اطورشم
 . انوكي ىتحف طرشلل امهب هتدارإ ىلعو هب عطقي ىنعم لبقتسملا نيح يف طرشلاب

 تقلط اهمتشي ىتح قلطي مل اهتمتش نإ قلاط اهايإ يبرضل يه لاق نإو
 يف ليلعتلا ىنعمل هاتأ نإو هب ال هلجال متشلاب هبجوأ اينإ هنأل اهبرضي مل نإو

 موزل نم هريغالو لصأ يف هعوقو هلع هنوك ينوه سيلف هب اهقحل ةدايز يف اهقالط
 ىنعمو هروص اهايإ يبرضل اهتمتش نإ قلاط يه هلوق هلزنمب هل بجوم هيف طرش
 لاق نإو لاح ىلع ىنعم ريغل نوكي نأ هبشيف هطرش نم هدربجت ىلعو امهريغ ال

 لثم هذه نوكت نأ يسفن يف برقأ ينأكف اهتمتش نإ اهايإ يبرضب قلاط يه

 هطرشل هموزل دعب نوكي نأ الإ هل هبجوملا بابسألا نم سيل هنأل اهنم ىلوألا
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 يتلا يه هدارم ناك نإو هيف اهفرعت ةدئاف ريغب وهف الإو هنع اربخ نوكيف همدقت

 نا اهايإ يبرضو قلاط يه هلوقك وهف عم هلزنمب اهنأل لاحلل اهب راص ةبحاصملل
 اهمتش وه نإف كلذو اهعم هرمأ نم اذه ىنعم دايق ىلعو يدنع اميف ءاوس اهتمتش

 عقاولا برضلا عم متشلاب هبجوأ امنإ هنأل امه هبرض هلاح اهب عقو اهبرض نأ دعب

 ةلاحالا هعوقو نوكي ال هنا رخآ يأر ىلع سايقلا قيرط نم هيف جرخيو هلبق
 هنوك حصي الف هعوقول هب ديقم هنأل لاح ىلع هتأرما يهف اهمتشي ملامو امل همتش

 لبقتسملا يف يتاي ال هطرش نم نوكي نأ الإ اهبرضي مل نإو عقو ناك ىتمو هب الإ

 . مكحلا ريغ يف يأر ىلع هل حصي نأ ىسعف
 هنأك ةيفرظلا ىنعم برضلاف اهتمتش نإ اهايا يبرض يف قلاط يه لاق ناو

 كلذك هلعجي مل اذإ كلذ نم سيلو هيف عدوم فرظ متشلاب هعوقول زاجملا ىلع

 تيبلا يف قلاط يه هلوق يف نيملسملا لوقل اهب رضي مل نإو اهب عقاو متشلاب هنكلو

 . اهنيح نم قلطت اهنا هكلم يف وأ

 .ايهيف جرخي ام ىلعف ببسلا وأ ةبحاصملا ىنعمل اهدارأ نإو ايهيف نكت مل نإو
 هلوق نم اذه ىلع اعدوم هيف نوكي الف الإو هلثم يف لوقلا نم ىضم ايب لدتسيف

 يف هطرش نم نوكي هنأب ليق ول هنأ الإ مهلوق نم ىنعملاب هيف جرخي ام بسح ىلع
 ايهقالط لعج ول لب يأرلا يف لدعلا نم هجورخب لوقأ نأ ردقأ مل هاون نإ عساولا

 نوكيسوأ ناك ام برضلاب دارأ ايهب قلعتي نأ زاجلاهمتش نإ اهايإ هبرض يف
 عقي نامزلا يف اطونم متشلاب هعوقو حصي نأل هنوك يف هب يضاملا ةدارإ ىلع ىقبيف

 الف الإو كلذ دعب اعيمج انوكي ىتحف يتأي ال هب هدصق ىلعو كانه ناك ىتم هب

 ملعأ هللاو حصي ال ايهيدحأب هنوك نأ ىع لدي ام اذه يفو اطوبرم ايهب راص دقو

 . هريغو اذه يف هريخو باوصلاب

 ايب ىفكو رصحت نأ نم رثكأ هيفروصلا نأل عساو ضيرع اذه يف لوقلاو

 نم ءيش يف هذبي ملف هلماع متشلا نم هيف رمضأ يذلا هلا ؤسلاب اباوج هاندروأ

 ارخاو الوأ هراهظإ ىلع ةدايزلا نم هايإ عوطتلا هجو ىلع هاندفأ ايب فيكف هلاقم
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 نم تبثي نأ لعلو ارجأ هيلع ضوعي ارخذ انل نوكي نأ ىسع اركاذ هل نكي مل نإو

 يف نوكيف اربخ ىقبيف همسر ىحنمي وأ ام اموي بابلألا لهأ هب عىضتسي ارثأ دعب

 نم هريغ ىلإ هنم باوصلا نع جرخ ام الإ هيلع وأ ةجح هيلإ هملع ىدان نم قح
 همزل وأ ريغلا ىلع هيف نوكي نأ هل زاجف يأرلا هيلع زاج وأ ءيش يف قحلل اطخلا

 وحن نم عييشب هيلع هلزان عوقول ةيلبلا هب لحت مل نمو هل لمعلا موزل عضوم يف
 هيف زواجي الف هلحم يف عيبيش لك ىرجي نأل لاح لك ىلع ىرحلابو ملاسلا وهف اذه

 ام قوف وأ هقح نود ىطعيف صوصخ ىلإ مومعب الو مومع ىلإ صوصخب
 مع نإو شحافلاب ايهنم ءييشلوأ ايل دييقتلا يف صوصخلا ىلع امهو هقحتسي

 ين ايهنم نوكي اموأ ايمل قالطالا عضوم يف مومعلا ىلعو هتحت ام عاونأل هسنجب
 امو حيحصلا ىلعو هسنجل اعون نوكي امل همومع يفو هقالط ىلع اطرش هقالطا

 قلطمل عون هتحت ال همومع يف صوصخلا ىلع شحافلا نأ يدنع هيف كش ال

 اذه يف سفنلا دوجول سفنلا يف بجوم سكعلا نإف همهفاف همومع يف متشلا

 . نيدلا عضوم يف يأرلاو مارح يأرلا عضوم يف نيدلاو

 .ءىشلا عضوي نأ زوجي ال ذإ هريغ ىلا هب يدعي ال اناكم لكل نإف كلذك

 ناك هجو يأ ىلع الو ناك فيك ال هب صخ يذلا هعضوم يف الإ اذهوحن نم
 هدح ام شحافلا برضلا نع لا ؤسلا نم لوقن نأ انل ىقب دقو نأ وأ يف هل ايلظ

 املك هتالاح نيابتو هتالا فالتخال هتوافت ىلع هنإف لاحلا يف هيلإ باوجلاب عجرنلف

 وهف هيف عنم دق امم حرجيو رث ؤي يذلاو حرجلاو بدألا يف عساولا دح هتزواجمل حتف
 هرشأ يف شحفلا ريغ برضلا ين شحفلاف رثألا شحفي مل نإو هردق ىلع هنم

 نأ ىسعو لوق ىلع ىنعملا يف هعاونأ نم اهب اهمل ؤي نأل دصقلا ىلع اهل هرفدلاو
 هدح ام شحافلا متشلا يف كلوقو هنم نوكت ال نا ةيمستلا ىنعم ىلع اهيف جرخي

 شحافوهف حيقفرادقملا زواج ام لك هنا ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقف

 نا اذه لثم يف زاج اينو ربكف ريغصلا زواج ام شحافلا نأ الإ حيبق هلك لطابلاو

 نأ نع ىنعملا يف هجورخل كئلوأ يف شحفلا نم دعي الام همومع قلطم نع جرخي
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 نذالا خسو هنأب شحفلا نم هفرعأ ال كيلع فتاهل هلوقو كلذ يف هقح يف نوكي

 هليوأت يف فالتالا ىنعم هقحل ناف لاقي اييف رفظلا تحت خسولا نم نوكي يذلاو
 رذقلا هنأ ىلإ هيف بهني نم لوق ىلع حبقلا هقحلي نأ ىسعو فالتخالا ىنعم
 ههج نم اذه ىلع اهقحليو اهلك ال هعاونا ضعب ىلا ةفاضالاب ءىش لك نم

 هنأب ليقو كلذ نموه سيلف هيف جرخي ام رثكأ ىلعو هسنج عاونأ نم شحافلا
 مل هلام لثم هيلع نوكيل هموق ةغل نم هيف هدنعام بسح ىلع همكح لثم يف نوكي
 لثم هيلعو ىون ام هل نوكي نا هبشأ هريغو شحافلا هيف كرتشي امم ناك نإف هدعبأ

 نم همسا تحت لخد ام لك هيف لخديف هعاونأ نم ءعىش نم هيرعت عمو كلذ

 هنأ هبجوي الام اهنمو قالطلا بجوي ام اهنم هجو ريغل لمتحملا يف ىضم دقوءع يش
 دوس هلوق امأو هاعدا ام هل حصي ىتح قالطلا همزلي ضعبو هاون ام ىلا نوكي

 ربخلا ىنعمل هب ىتؤي نأب لمتحي امم اهل هنم باطخلا ىنعم رهاظ ىلع هنأكف كهجو
 نم هباطخ يف هب ىتأف ةظفل نم هدروأ ام فيك لاح ىلع ءاعدلاو ماهفتسالا وأ

 ايهحتف وأ هلعاف مسي مل لوعفم ينبم هنأ ىلع هدرشملا واولا رسكو نيسلا مض

 الف هركذي مل لعاف نم هيلع يضاملا عوقول اهنم هب لوعفملا هجولا بصنل ىضتقملا
 همسا يف اذه ىلع اهنم دحاو لكو الإ هيلع هجو الإ نم لك زاوج ىنعم يف قرف

 هيلع زوحي نأ نم ربخلل اذه لثم يف دبالو همكح يف هريغو متشلا ىنعمل لمتحم
 هيف ايهيدحأ هعم حصي ملو هيلإ عايسلاب ىدان نم قح يف بذكلاو قدصلا
 شحنفي ال يبرو شحفي دقو يضرعو يتاذ ناعون هجولا يف داوسلاف ةلمجلابو

 ينمرظن نع يل هجوتي اييف قلطت مل هب امهل متشلا ةدارإ نم ملس نإف لاح لك ىلعو
 هنا ملعأ ال ينأل الف نيملسملا نم ينمدقت نمع يظفح نم ائيش هيف ىدوأ نأ امإو

 خيشلا لوق نم ةمتاكم هتفرع ام ال ارثأ صن الو ربخ نم هل عايسب هركذ ينغلب

 دمحلاو يرصع يف اذه ىلع ينقفاوي ناك هنأ يرصم يف يدنكلا دمحأ نب ديعس

 نم نشخوأ فخ ام هتزواجمل تقلط حبقي ام هدصقو اهمتش هدارم ناك نإو 3 هلل

 نإو هيمستو ىنعم شحافلا نم هجورخ قلطت ل جضي الام هب دارأ نإو هعاونأ
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 هريغو شحافلا يضتقي هنال تقلط ءعىشل دصق ريغ نم السرم هب لوقلا قلطأ

 نم لمتحا امو لاح ىلع شحافلا ىنعم الإ لمتحي مل ةرخآلا يف هب هدارم ناك نإو
 ىفكو همكح ىلع زئاجلاو مكحلا يف لدي ام لوقلا نم ىضم دقف هجو ريغل اذه
 نع يأرلا هبجوأ امل هريخأت نم همامت ىلعو ىرخأةرم عضوملا اذه يفةداعالا نع هب

 رخ ؤي نأ هب ىلوألا وه ام ىلإ عجرنلف هيلع هريغ ميدقت نم هقرفتل لاؤسلا يف رظن
 دحاو درلا اهملعي نا يزجي له اهدرو قالطلا عقو نا كلوق نم ةروصلا كلت نع

 .ال مأ دوهشلا نم نانثإو

 لوق يف هنأب هيف لوقتف درلا مهب زوجي نيذلا دوهشلا عقو نإ كلوق نمو
 ايهترضح يف ايهب زوجي هنا يناث لوق يفو نيلدع انوكي مل نإو نيرقمب زوجي نيملسملا
 لوق يفو ايهب اهيلعو اهل ةجحلا مايق ىنعمل نيلدعلا نم ايهملع عضوم يف دبالف الإو
 هنا عبار لوق يفو { زحي مل ايهقدصت مل نإو هدعلا يف ايهتقدص نأ ايهب زوجي نأ ثلاث

 الو مهلوق يف زجمل سيل اهمالعا يف دحاولاو لاح ىلع لدع يدهاشب الإ زوجي ال
 هملعت ال تناك نإو اهملعب قالطلا ناك نإ نيلدع انوكي ىتح مكحلا يف نينثالاب

 نع هل اهعايسب اهعم هتحص عضوم يف اهازجأ هرضحت نإو هب ملعت نأ ىلا جتحي م
 لهأ نم نيلدعلا نود ايب هزاوج يف فالتخالا نم ىضم ام ىلع نوكيو اهغالبا

 اذه ىلع هتمدق امو امزج ايهب هزاوج يف فالخ الو لدعب عفدي ال ايأر رارقالا

 اهملعي نأ لبق اهسمالف درلا مهب زوجي دوهش هرضحب اهدر نإو كلوق نم هانرخأف

 ؟ همرح اهنيب عقتأ دوهشلا

 زوحي نمم اوناك نإو اهدر يف هل ةيزجم ريغ دوهشلا رضح نإ هيف باوجلاف
 هزاوجب ليقو حصألا ىلع ايهب زوحي ام لقأ نينثأ وأ هيلع مهدهشي ىتح درلا مهب

 ىلع اهدر نإف لاح لك ىلعو ايل داهشأ ريغ ىلع ناك نإو ايهيلع داز امم ايهعم

 هقالط ةحص عضوم يف اهئطو مث اهنم عايس ريغب يأروأ عامجا يف هل زوجي امو هجو
 لدع ادهاش درلاب اهملعي نأ لبق اهريغ نم اهيلع هب هجحلا مايق وأ اهملع نم اهل
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 هتأرمإ يهف ءعىطولا لبق درلا نإ حصف ةدعلا ين يهو ايهب اهاتأ نإف نيملسملا نم

 هنإ حص ولو اهكردي مل اهتدع يضقنت ىتح امهب اهتأي مل نإو ايهنيب قرف حصي مل نإو
 هدعلا يف درلا نأ ايهتداهش نم حصف ايهب اهاتأ ىتم هنإ يناث لوق يفو هدعلا يف ناك

 درلاب نيدهاشلا دحأ وأ اهربخأ اذإ هنإ ثلاث لوق يفؤ هتأرمإ ىهف هدعب ءعىطولاو

 الإو نيدههاشلاب دعب نم اهاتأوه نإف اهئطو كلذ ىلعو هتقدصف هدعلا يف يهو
 يف ناكولو هقدص يف كشت مل اذإ ايهقحلي داسف الب امهريصقت يف ايهنم ةءاسالاف
 . ايهتم هريغ

 بلقلا نئمطي ةقث نوكي نأ الإ هقدصت نأ اهل زوجي ال هنا عبار لوق يفو

 نأ ةقثلا ريغ يف اهل يغبني يذلاو لمعتسا ام ىلوأ مزحلاو هثيدح قدص ىلا اهنم

 ىنعم ىلع ايهيدحأ نموأ مكحلا يف لدع يدهاش نم ةجحب اهسفن نم هبرقت ال

 اذإف هنايخوأ هنيد يف هنامأ نم ناك لاح يأ ىلعو ىقبي ال ةرهش وأ هنانمطالا

 نإو هتأرمإ يهف درلا دعب هنأ عىطولا ين حصف هدعلا يف يهو نادهاشلا اهملعأ

 اهيلع قالطلا عوقو نوكي ام عضوم يف ءعىطولا دعب درلاو قالطلاب اهربجأ وه
 ىعدملاو اهقالطب رقملا وهف الإو اهل زاج هتقدص يه نإف اهعم حصي ملو اهملع ريغب
 رقأ اذإ هنا يناث لوق يفو & لدع يدهاشب هدعلا يف درلا ىلع اهتاي نإ هيلعف اهدرل

 . درلا اهعم حصي ىتح اهسفن ىلا هبرقت نأ اهل زجي مل قالطلاب اه

 لوق يفو هلوق هيف لوقلاف هرييغت نم الإ فرعي مل كلذ نإ ثلاث لوقك يفو

 نيلدعلاب اهيتأي ىتح هل زتعتلف اقساف ناك نإو ةقث ناك نإ هقيدصت اهف زوبجي عبار

 هل لحت مل ايهب اذه ىلع اهتأي مل نإو ءعىطولا لبق نوكيف هدعلا يف درلا ةحص ىلع

 ضعب يف رظنلا عجارأس يناف هلدعب الإ هنم ءعىشب ذخ ؤي الو هلك اذه يف رظنيف

 اهرثكأ يف ينم يأر ىلع هتبجأ دق ذإ رسيو يل هللا ردق نازتالا حلاطأو روصلا

 هجو ىلع اهباوج درلا تفلكت نوكأ نأ ىشخأ يناف كلذ عمو هلهأ نم ىنسلو

 اولوقي نأ ىسع مهفلا يوذ نم ةياردلا لهأل هركذت هلعجف اهباوص نم يل حضتاف
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 يف يناعملا ةلدأ نم اهمكح يف هتيدبأ ام ىقفتأ يبرو الإ ملعلا نم مهل يذلاب هيف
 رفغتسأ انأو هاضر هيف امل قفوملا وهو هاوس ال يداهلا وه هللاو اهمسر نم ةباتكلا موي

 . ملعأ هللاو . هريغو اذه يف قحلل يتفلاحم نم ميظعلا هللا

 : يدنكلا دجأ نب ديعس خيشلا نع : ةلأسم

 له شحافلا متشلا اهمتشي ال نا هتجوز قالطب فلح نميف تركذو

 يعم جرخف متشلا كلذب اه دصق اذإ هنأ ىنعمف كهجو دوس اهل لاق اذإ قلطت

 عقي نأ فاخأو اهل هنم ةءاربلا ىنعم ىلا هانعم جرخي هنأكو اشحاف ايتش هانعم
 ريغ نم هنيمي يف لوقلا لسرأ هنال الوأ ةءاربلا ةلزنمب ةلزان تناك اهيلع قالطلا

 يعمف شحافلا متشلا لوقلا كلذب دصق هنأ رارقإ هنم حصي مل نإ امأو ، دييقت

 بوتكم وه ايك كهجو دوس اهل لاق اذإ كلذو قالطلاب هيلع مكحأ نأ ردقأ ال ينأ

 لبق نم يناعم هل لمتحت هجولا داوس نأل كهجو هللا دوس لقي ملو لاؤسلا ف

 ام لبق نمو ناهدلاو غبصلا هريغ نم هيلع ضرعي ام لبق نمو . قلخلاو قلخلا

 يف كلذ لكو هربغلاو هريغلا نم هجولا يف رثأتف بئاصملا نم بولقلا ىلع ثدحي
 : لاقف ةمايقلا موي هقلخ هب فصو اميف ىلاعتو كرابت هلوقل داوس ىمسي ىنعملا

 ةربغ اهيلع ذئموي :لاقف مهدض فصو مث «ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم ذئموي

 موي» ىرخا ةيآ يف ىلاعتو كرابت لاق مث هإةرجغلا ةرفكلا مه كئلوأ ةرتف اهقهرت

 اوقوذف مكناميإ دعب مترفكأ مههوجو تدوسأ نيذلا اماف هوجو دوستو هوجو ضيبت
 ةدوسم ةريغلاو ةربغلا لهأ هللا ىمس فيك رظناف «نورفكت متنك ايب باذعلا

 يويندوأ ينيد نزح ةأرملا هذه بلق باصأ اذإ يخأ اي لوقت اذإف مههوجو

 نإ اهقالطب فلالا ناكو كهجو دوس اهجوز اهل لاقو اههجو يف ةباكلا تفرعو
 ال مأ اهل متشلا ةملكلا كلتب دصق هنأ هنم فرعي ملو شحافلا متشلا اهمتشي ال

 ؟ال ما قالطلاب هيلع مكحت تنكأ تامو رحب يف باغو
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 رظنيف يل ناب ام كل تنيب نكلو رثأ نم اهنيعب ةلأسملا هذه يف ظفحأ ال ينأو

 ههبش لك نع فقو لطاب لك كنع عدو هريغو اذه يف هقح كل ناب ايب لمعأو هيف
 يف يل ناب امم رثكأ كل ناب ام لعلو أطخلا الو هيف باوصلا كل نبي مل رمأ لك يف

 كسفن يف هدادمإو هئايناو هئايحإو هللا نيد ةماقإ يف ىخأ اي دهتجاف هريغو اذه

 كبر ىقلت ىتح كلذ ىلع تشع ام هنيدلو هللا رصان نكو هللا دابع عيمج يفو
 ىلع هلآلاو ةوقلا كاطعأ دق هللا نإف يناوتم الو زجاعتم الو رصقم ريغ كلذ ىلع

 لاملاو بتكلاو ظفحلاو مهفلاو ملعلاو ملعتلا هلآ هب ينعأ ناكمالاو ناكملاو كلذ

 تنأ ام ىلع لبقاو كبر ةمعن نع لوئسم كنأب ملعأو كل هللا رسي ايب لمعلاو
 دهشأو هلاحم ال كقرامغم وه ام قرافو تعطتسا ايب هللا همظع اك همظعو هيقالم

 نب دعاج لبقي مل اذإو بولقلاب قوشعم هنإف هقارف كيلع نوهيل لوق الاب هيلع
 نامزلا لهأ نم هدعب نم ىجري نمف هيلإ هانبغرو هانجيه ام ىلع هلاثمأو سيمخ
 اخارص يكبأ انأو باتكلا اذه كل تبتك نإ ملعاو نوعجار هيلإ انإو هلل انإف

 هنيد ناك نإو هضرأ يف هلا نيدراصنأ ةلقل ادقفو انزح ةبكاس عومدو هلطاهنويعب

 نإو هل تقلخ اذامل ركفتلا يف ىخأ اي هللا هللاف هدابع نع ىنغ هللاو هللاب اروصنم

 نع كسفنل عنملاو هيف ايب لمعلاو عفانلا ملعلاب داهتجالاو دجلا كسفنل لمعتست
 ىلا ةقباسملاو رارحالا لزانم ىلا ءاقترالاو ديبعلا بعل ناديم يف لوخدلا

 . ملعأ هللاو . تاريخلا

 لاق لجر يف يراوحلا يبأ نع نسحلا يبأ نع ديعسوبأ عفر : ةلأسم

 اهنا تايف هيلع ةلخنلا تعقوف ةلخنلا هذه تعقو ينإ اثالث قلاط تنا هتأرمال

 حصي نأ الإ ائيش هنم ثرت الو ضيح ثالث ةقلطملا ةدع اهتدع نوكتو اثالث قلطت

 دتعت هتأرما يهو تام دق نوكيف ضرألا ىلا ةلخنلا هذه لوصو لبق تام هنا

 عقي ال اعم ةلخنلا عقوو هتوم ناك نإ كلذكو . هثرتو اهجوز اهنع يفوتملا ةدع

 اهطوقسو ةلخنلا عوقوو ،ةتيمملا ةدع دتعتو هثرتو هتجوز يهو قالطلا
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 اهيلع عقت الف كلذ ن ود ناك امو اهريغو ضرأ نم هيلع رقتست ام ىل اامفوصو

 . ملعأ هللاو . طوقسلا الو عوقولا مسإ

 تلخد اذإ قلاط يه هتجوزل لاق لجر نعو هرصبتلا باتك نم : ةلأسم
 تلاق مث اهتدع تضقنإ ىتح انامز كلذ دعب تثبل مث تلخد دق لاق مث نالف راد

 ؟ اهنم كلذ لبقي له اهسفن تبذكو لخدأ مل

 تلخد دق تلاق نإف اهنم لبقي كلذ نإ ءاهقفلا لوق نم فرعن يذلاف

 مث لخدأ مل لوألا يف لاق ناف اهنم لبقي الو هباذك هذه نا لاق هنا هديبع يبأ نعف

 هللاو . اهنم كلذ لبقي مل عىطولا لبق نم تلخد اهنا تلاق مث اهجوز اهئطو

 . ملعأ

 اذكو اذك تلعف نإ كتقراف يه هتأرمال لاق لجر نعو 0 نمو : ةلأسم

 لجرلا ىبأو فلحي ىتح هقدصأ ال ينأ ةأرملا تلاقو اقالط ونأ مل ينإ لجرلا لاقو

 كلذب هيلع مكحي هتجوزل نيميلا هيلع نإف تفصو ام ىلعف فلحي نأ عنتماو
 مل نإ اهيلإ برقي الو فلحي ىتح هتأرمإ هنع لزتعيو فلحي ىتح مكاحلا هسبحيو
 جرخت ال هتأرمإ تناك فلح نإو هعم ماقملا اهعسو هتقدص نإف كلذ ىلع هقدصت

 الف فلحي ملو ةأرملا توم دعب لجرلا تام نإف فلحي وأ اهقالط نيبي ىتح هنم

 فلحي ىتح اهنم عونمم وهف اهسفن ىلع اهبلغ نا كلذكو ةأرملا نم هتثرول ثاريم

 هللاو . رخآ قادص هيلع ناكو ءعىطولا كلذ يف داسف امهنيب عقي الو اهنيعي وأ

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ىتح قلطت مل قلاط تناف نالف راد تلخد نإ هتجوزل لجرلا لاق اذإو

 اهنيح نم قلطت اهنأف نا نم فلألا حتفب نالف راد تلخد نا اهل لاق نإو لخدت

 . ضام لعف هنال
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 نإ ىلوتو سبع ىلاعت هللا لوقل ذإ فلألا حتفي نأ ىنعم : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . ىمعالا هءاج اذإ هانعم 4 ىمعألا هءاج

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشل ا طخب : ةلأسم

 مسي ملو قلاط هدحاوف نكنم هدحاو تئطو نإ نهف لاقف هوسن عبرأ هل نمو

 يتلا ريغ يهو نهنم هدحاو ىون ناك نا ليقف نهنم هدحاو ء ىطو مث هدحاوب

 ءىطو يتلا يه تناك نإو هلوق دنع اهاون يتلا ىلع الإ قالطلا عقي الف ءىطو
 تدسف كلذ قوف ىضمأ ناو تقلط مث لسغلا بجوي امردق هنعط نعطف
 نهنم ء ىطو يتلاو نقلط نهنم هدحاو ىلع هتين عقوي ملالس نم ناك ناو اهدحو

 هنالف تئطو نا لاق ناو اهدحو هيلع تدسف هفشحلا قوف دازف ىضمأ ناك ناو

 نكنم ةدحاو لك لاقو هوسن عبرأ هل نمو اهلثمف اهئطوف قلاط نكنم هدحاوف
 هناف تايرخألا عم تبي ملو نهنم هدحاو عم تابف ةليللا اهعم تبي مل نإ قلاط

 نهنم هدحاو لك عم تاب نإف نهعم تبي مل يتاوللاو اهعم تاب يتلا نهلك نقلطي
 ةليللا كلت نهلك نعم تيبي ىتح قالطلا نم كلذ هئربي الف ةعاس ةليللا كلت يف
 قالطلا نم ى ري هنإف حبصأ ىتح ةليللا كلت يف دحاو تيب يف نهمج نإف اهلك
 . نقلطي الو

 ملف قلاط يهف مويلا اذه يف ءىطأ مل نكتيأ لاقف تاجوز عبرأ هل نمو
 نهئطو ناك ولو هدحاو نهنم هدحاو لك تقلط مويلا ىضم ىتح نهنم هدحاو أطي

 هأطوملا قلطت مل ضعب نود نهضعب ءعىطو نإف نهنم هدحاو قلطت مل مويلا كلذ
 اوصف مويلا اذه يف أطأ مل نكتيأ عبرأ نهو لاق نإف اهاطي مل نمم اهريغ تقلطو

 نهنم ةدحاو أطي مل ناو قالط الف مويلا كلذ يف نهلك نهئطو نإف قلاوط اهتايح

 تايحاوض ثالث هدحاو لك نال اثالث نهنم هدحاو لك تقلط مويلا ,يضم ىتح

 ثالث اهل نال اثالث هاطوملا تقلط ريغ ال نهنم هدحاو ءعىطوولف ، نئطي مل
 نم هدحاو لكل نأل نيتنثاب ثالثلا نم ةدحاو لك تقلطو نئطي مل تايحاوص

 نم هدحاو لك تقلط عبرألا نم نيتنثإ ءعىطوولف امهأطي مل نيتيحاض ثالثلا

٢٨١



 اثالث ءعىطو ناك ناف هدحاو نيتأطوملا ريغ نم هدحاو لك تقلطو نيتنثإ نيتأطوملا

 اهل ةيحاض ال هنال ائيش هاطوملا ريغ قلطت ملو هدحاو هاطوملا نم هدحاو لك تقلط

 . ملعأ هللاو . تقلط دقو الإ

 :ديعسوبأ : ةلأسم

 ال لوقو . انفرع ام رثكأ يف قلطت اهنإف هين الب قلاط تنا هتأرمأل لاق نم
 ليقو هداقتعإ عم مالكلاب الإ قالطلا نوكي ال هنال قالطلا هب ديري ىتح قلطت
 هب دصقو هظافلا نم يه يتلا قالطلا نم يه يتلا ةملكلا سفن ىلإ دصق اذإ
 . ملعأ هللاو . هينلا ىلع مكاح مالكلا نال هدقتعي مل ولو قالطلا عقو دقف اهيلإ
 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ لالهلا دح نوكي ام لالهلا ىلا اهديب هتجوز قالط لعج لجر يفو
 كلذ لطب لالهلا له اذإ اهسفن قلطت مل اذإ لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 هللاو . هيلو موي اهل نوكي لوقو اهلك ةليللا يضقنت نا ىلإ كلذ اهل نوكي لوقو
 . ملعأ

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 نأ هتجوز تبلطو هذه هنيمي يف ثنجي ملو هتجوز قالطب فلح نميفو
 ؟ ال مأ اهنيب هقيلطت درلاو نيميلا هذه نوكت له اهدرف هذه هنيمي لجأ نم اهدري

 هللاو . تباث قالط ريغ نم ناك اذإ هقيلطت هيلع درلا بسحي ال : لاق

 . ملعأ

 : لمازلا : ةلأسم

 لوقي نم هل لاقف احاورو احابص يضاقلا ىلإ وكشت هجوز هل نميفو

 يلاولا عمروضحلا يف ةحيضفلا نم ملسأو اهقادص اهطعاو اهقلط هبراقأ نم هيلع
 كنا هل ليقف قلاط اهاص قلاط اهاص لاق وأ قلاط يه قلاط يه لاقف يضاقلاو

٢٨٢



 دق كلذب نوكيأ { ةقلطم نالف تنب هنالف لاقف قالطلا دنع اهمساب همست ل

 ؟ كلذ يف لوقلا فيك مأ تاقيلطت ثالثب هنم تقلط

 هلوق وهو توكسب اذه عطقي مل ناك نإ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 يه لوقف همالك يف السرم ناكو قلاط اهاص قلاط اهاص وأ قلاط يه قلاط يه

 هدحاو اهاون ولو لاقو هدحاو اهيوني ىتح ناتنثا يه لوقو رثكأ هب وني ىتح هدحاو
 اذإ ةثلاثب هيلع مكحي نا ينبجعي مل هقلطم نالف ت تنب هنالف هلوق امأو ناتنثإ يهف

 . ملعأ هللاو . لوألا قالطلا الإ وني ل هنأ لاق

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 قلاط هنالف لاق وأ قلاط نالف تنب قلاط نالف تنب هتجوزل لاق نميف

 تيون لاق ناو هين هرضحت ملو هين هترضح اعيمج نيظفللا يف نيقالط اذه نوكيأ

 ؟ ال مأ اقدصم نوكيأ هدحاو

 نا فاخاف هب اهدصق هين الب هتجوزل هقيلطت يف هلوق لسرأ نا : لاق

 اهريغب ةقلعتم ريغ اهتاذب ةلقتسم ايهنم هدحاو لك نال هدحاو هقيلطت لكل همزلي

 دري ملو هدحاو هب ىونو الصتم قالطلا عوقول ديكاتلا راركتلا كلذب دصق نإ امأو
 هيف يرجي امم عساولا يفو هللا نيبو هنيب اييف ىون ام ىلعوهف كلذ نم رثكأ
 هقث ريغوأ ناك هقيدصت ىأر اضعب نأوجراف ؟ ال مأ قدصم وه له فالتخالا

 ري مل ضعبو اهيف هللا فاخ نإ اهنع لوئسملا وهو هريغ نم هتينب ملعأ وه هنال
 ناك ةقث هقيدصت ىري ال اضعب لعلو طوحأ يدنع اذهو ةقث ناك اذإ الإ هقيدصت
 ةقيثولاب هيلع ذخأو مكحلا رهاطب هيلع كسمتم لوقلا اذه بحاصو ةقث ريغ وأ

 نم هنال رثكأ ليواقألا هذه نم طسوألاب لمعلا نوكي نأ ىسعو جورفلا رمأ نم

 نمفأ ىلاعت هلوقل ءاوس هريغو ةقثلا نوكي الو كلذ يف رظناف رظنإ هنأك هريغ
 . ملعأ هللاو . «نووتسي ال اقساف ناك نمك انمؤم ناك

۔ ٢٨٢٣



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهقلط هنا كلاهلا هثرو اعداو رهشأب قالطلا دعب تامو هتجوز قلط لجرو

 هنإ اهتثروو ةأرملا لوق لوقلا نا هدحاو اهقلط هنا اهتثرو وأ ىه تلاق وأ انالث

 . ملعأ هللاو . هدحاو اهقلط

 : لمازلا : ةلأسم

 ةدم ةيرال ةئام ىلع كل بتكأو يتنبإ قراف اهتنبا جوزل لاق ةأرما يفو

 اهمزلي مل ناو مكحلا يف كلذ هل اهمزليا كلذ ىلع اهتنبا قراف مث انامز رهشأ ةعبرأ

 نع هتيكح يذلا ظفللا اذه ىلع امأ لاق . هللا نيبو اهنيب اييف همزليأ مكحلا يف

 هل فوت ملو كلذ دعب تعجر مث ظفللا اذه يف الإ اهيف نكي مل ناك نإ ةأرملا هذه

 ظفللا اذه يف اهنال هنع تعجر نا هب ءافولاب اهيلع مكحي ال اهنم دعو يدنع اذهف

 دعولا فلخ يدنع اه زوجي ال وأ اهسفن ىلع هل بتكت نا هتدعو ايناو هل نمضت

 . ملعأ هللاو . كلذب اهيلع مكحي الف مكاحلا امأو هللا نيبو اهنيب اميف

 : يحبصلا : ةلأسم

 ىذالا هب لاطو ضرملا هب دتشإ الف دلولا ضرمو دلو هدنع لجر يفو
 هذه هتلع نم تام ناو اذه يدلو حصي مل نا لاقو اديدش ابضغ دلاولا بضغ

 تايف رحسلاب اهمهتي هلعلو هنالف نلتقال اقاتع نيعبرأ وأ اقالط نيعبرأب فلاح

 ؟ همزلي ام اهلتقي ملو كلذ هضرم نم هدلو

 ليقو اهلتقي مل اذإ قاتعلاو قالطلا نم هسفن ىلع لعج ام هيلع نإ : لاق
 دنع هلتق زوجي نمم تناك نإو نيملسملا دنع هلتق زوجي ال نمم تناك اذإ اهلتق ولو

 ثنح نإو ثنحي ذئنيحف اهلتق هنكمي ال هلاح ءىجت ىتح ثنح الف نيملسملا

 نم هكلميو ءاسنلا نم نهجوزتي ام قالط قوحل يفو هديبع قتعو ه ؤاسن تقلط
 . ملعأ هللاو . فالتخا ديبعلا

٢٨٤



 : دادم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 لاقف يدلاو ةيماش نم اهسبال تنأ يتلا ةيماشلا نا لجرل لاق لجر نع
 كلذب هيلع عقيأ يه نكت ملو . معن لاق يه اهنا ثالثلا قالطلاب هل فلتأ

 ؟ قالطلا

 فلحي نا هدعووه امنا دعب فلحي مل هنال قالط كلذب هيلع عقي ال : لاق
 هنا ءاهقفلا رثكأ لاقف فلحا معن لاق اذإ فالتخالا انإ افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 هب لمعن يذلا وهو نيميلاب دعو كلذ هلوق اينإ هل فلحي مل هنال كلذب ثنحي ال

 هللاو . فلح دقف فلحا معن هلوقب ثنحجي هنا ءاهقفلا ضعب لاقو . اباوص هارنو

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يناث اضرق اهنم دارأو اهيفوي نأ ىدامتو مهارد هتجوز نم ضرتقا نميف
 هلوألا مهاردلا لثم ءعىطبي ام هنا قالطلاب اهل فلحف الوأ ينتيفوأ ام هل تلاق

 ؟ فلاحلا اذه مزلي ام هنيح نم اهيفويو

 رهشأ ةعبرأ لوقو مايأ ةثالث نيحلا نا لوق فالتخا هيف نيحلا نإ : لاق

 لوهجم لجأ هنأ ليقو نينس عبس ليقو ةنس ليقو رهشأ ةعبس ليقو رهشأ ةتس لوقو
 . رثكأ لوقلا اذهو فلح ام نيح نم فلاحلا هتجوز قلطتو هللا الإ هملعي الو

 . ملعأ هلللاو

 يمهارد ينطعأ اهل لاقف مهارد اهجوزل اهدنع ةأرما يفو .0 هنمو : ةلأسم

 ؟ قالط اذهب عقيأ & يمارد يل يتملس نإ قالطلاب كل فلحأ ينقلط تلاقف

 نإ لاق اذإ امأو هفصلا هذه ىلع قلطت الو هنم دعو اذه نا : لاق

 ىهف هتطعأ اذإف قلاط تناف كدنع يل ىتلا ىمههاردو ينالفلا ءىشلا ىنتيطعأ

 . 0 . ملعأ هللاو . قلاط

_ ٢٨٥



 اينإ لاقو ركنأف اهقلط هنا هتأرما هيلع تعدإ لجر يفو {. هنمو : ةلأسم

 . شتبقر تاقلطب وأ قلاط تناف ةقرولاب ينتيتأ نإ تلق

 هللاو . ةقرولا اهيلع ىنثتسا هنا هنيبلا هيلعو ىعدملا وه جوزلا نا : لاق

 . ملعأ

 نا هل له لجأ ىلا اهديب هتجوز قالط لعج نميفو {} هنمو : ةلأسم

 ؟ لجالا لبق اهنم قالطلا عزتني
 امأو ، زوجي ال لوقو زوجي لوق فالتخا هيفف لجألا لبق ةعزن امإ : لاق

 كلذ يفف اهسفن تقلطو لجألا ءاضقنإ لبق اهدي نم قالطلا عزتني مل نإ

 . ملعأ هللاو . قلطت ال اهنا لوقلا رثكأو قلطت ال لوقو قلطت لوق فالتخا

 يضقنت نأ لبق تام مث اثالث هتجوز قلط لجر يفو } هنمو : ةلأسم

 يف اهقلط هنا جوزلا هثرو لاقو ضرملا يف اهقلط هنا ةأرملا تعداف هنم اهتدع

 ؟ كلذ يف ىرت ام ةحصلا

 يف اهقلط نإ ةلداعلا هنيبلا ةأرملا ىلعو ةثرولا لوق لوقلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ضرملا

 : سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 ؟ اهجوزت هل زوجمأ هنم اهقلطو هتجوز قالط لجر نم ى رتشا لجر يفو
 قرف كلذ يف نوكي له هين هل سيل وأ اهجوزتيل هئارش دنع هين هل تناك اذإ تيأرأ

 ام حص نإ برقأ هزاوج وجراف فالتخالا نم ىرعتي ال ناك ناو هل زوجي معنف

 . ملعأ هللاو . هارأ

 : يدنكلا كرابم دمحا نب ديعس خيشلا : ةلأسم
 لاق مث هقيلطت قلاط تناف فيغر فصن تلكأ نإ هتجوز لجرلا لاق اذإ

 هتلكأ نإو هدحاو تقلط هفصن تلكأ نإف هقيلطت قلاط تنأف افيغر تلكأ نا اهل

٢٨٦



 تقلطو هقيلطت فيغر هتيمستب تقلطنف افيغر تلكأ دق اهن ال انالث تقلط هلك

 فيغر فصن لكلف نافصن هل فيغرلا نأل نيتقيلطت فيغر فصن هتيمستب

 رثكأ وأ همقل يف هتلكأ ءاوسو اثالث قالطلا راصف هقيلطت فيغرلا هيمستلو هقيلطت

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح اذكه هنيعب افيغر تلكأ اذإ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ىلع اهتخأ تفقوف هتيب يف اهتخأ تلخد نا هتجوز قالطب فلح لجر يفو

 ؟ ثنحي له جوزلا تيب نم ةجاح اهيطعتل اهسأر وأ اهدي تلخدأو بابلا
 تلخد دقف اهسأر تلخدأ اذإ لوقو اهلك لخدت ىتح لوق : لاق

 دقف اهنم لخد اذإ لوقو هلخادب تسيلف هدحاو الجرو ادي تلخدأ نا كلذكو

 . ملعأ هللاو . ثنحبو تلخد

 اذك يلعفت مل نإ ءاتلاب قالطلا ينمزلي هتجوزل لاق نمو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ هلوق لبقي له اهعدريل الإ اقالط وني ملو اذكو
 ىلع مكحلاف ءاتلاب ثالثلا قالطلا كلذ لهأ هغل ناك نإ : لاق

 مهتغلو قالطلا نونسحي ال اوناك ناو قالتلا نم قالتلا لصألا يف امأو 0 مهتغل
 . ملعأ هللاو . مهتغل ىلع مهتمكحف ءاتلاب قالطلا

 نإ لاق وأ قلاط تناف اذك كتيطعأ نإ هتأرمال لاق نمو .3 هنمو : ةلأسم
 ؟ اهيف لوقلا ام اركانتو قلاط تناف اذك كطعأ ل

 . ملعأ هللاو . اهطعي مل هنا ةأرملا لوق لوقلاف كطعأ مل نإ هلوق امأ : لاق

 : يحبصلا : ةلأسم

 له ماصف ديعلا قفاوف ةعمجلا موصي نأ هتجوز قالطب فلح لجرو
 ؟ ثنحي

 . ملعأ هللاو . ثنحي مل ماص اذا لوقو . كلذ يف فلتخي : لاق

٢٨٧



 : جرفم نب دحأ خيشلا : ةلأسم

 اهعلاخ وأ اهقلط مث نالف تيب تلخد نإ هتجوز قالطب فلح نمو
 ؟ قلطت له اهعجارو

 ةيناث اهجوزت مث هريغ تجوزتولو ةعجارملا دعب تلخد نا قلطت : لاق
 . ملعأ هللاو . تلخدو

 تارم ثالث كقرافم انأ اهل لاق هنا هتأرما هيلع تعدا لجرو : ةلأسم

 ؟امهنيب مكحلا فيك جوزلا ركنأو اهيلع رركي

 لاق ناكو قالطلا ءايسأ نم مسا قارفلا نا لوقي نم لوق ىلع امأ : لاق
 هل لوق ىلعف هدحاو هقيلطت ىون هنأ لاقو توكسب نهنيب عطقي ملو تارم ثالث اهف

 اذهو ثالثلاب هنم جرختو مكحلا يف قدصي ال لوقو كلذ ىلع قدصيو هتين

 امل ينبجعيو هل رقتست نأ اهل سيلف اهركنا نا لوقلا اذه ىلعف لوقلا رثكأ يدنع

 نم اهسفن صلختل نكلو مارح هيلع وه هيدفلاو اهتيدف لبق نأ هنم يدتفت نأ

 كلذ ىلع تردق نا هنم برهتو هل رقتست نا ينبجعي الف اهتيدف لبقي مل نإف مارحلا

 . ملعأ هللاو . هيف فلتخم ءىش ىلع هلتقت نإ اهل ينبجعي الو

 : دادم نب رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 له نهادحإ لعفف هوهقلا الو رمخلا برشي ال هنا قالطلاب فلح نمو

 ؟ ثنحي
 هللاو . ثنحي ال لوقو نيمي نهنم هدحاو لك نال ثنحي لوق : لاق

 . ملعأ

 تقلطو المج اهدي يف هتأرمإ قالط لجرلا لعج اذإ ، هنمو : ةلأسم
 ضعب يف هنأ بسحأو ثالثلا ماقم موقي ةأرملا نم لاسرالا لوقف هلسرم اهسفن

 ةأرملا نم لاسرالا نأ لوقلا رثكأو اثالث قلطت ىتح . ثالثلا ماقم موقي ال لوقلا

 . ملعأ هللاو . اثالث نوكي

. ٢٨٨



 لاق ايناو قالطلا عوقو يف ةين جوزلل نكي ل اذإ امأو © هنمو : ةلأسم

 هين هل نكي ملو هلعفي ملف قلاط يهف ١ ذكو اذك لعفت ل نإ لاق وأ قلاط هتجوز

 اهنطاوب ىلع ةيضاق رومألا رهاوظ نال تقلط دق لوقف هسفن ىلع قالطلا مزعب

 عساو يناثلاو رثكأ لوألاو مزعو هينب الإ عقي ال قالطلا نال هيلع قالط ال لوقو

 هيف كرتشم نيملسملا يأرو هيلا ةجاحلاو ةرورضلا دنع هب عسوتو هلدع ىأر نمل
 رمأ يف ةقيثولاب ذخألاو نيملسملا ءارآ نم يأرب لمع نم ىلع ةيطختلا زوبحت الو

 . ملعأ هللاو . ىلوأ جورفلا

 نإف ةوسن ثالث هلو قلاط يتأرماف اذك تلعق نإ لاق نإو هنمو : ةلأسم

 هللاو .اعيمج نقلط وني مل نإو اهدحو تقلط نهنم ةدحاو ىونو هنيمي يف ثنح

 . ملعأ
 : يصو رخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 بجع ايب ةمئاق يمهو هلقع لاكو هتحص لاح يف ةأرماب جوزت لجر يفو

 ةتسب هقلط نأ دعب تايف اهرارض هدصق اهقلط هتوم ضرم ضرم نأ ىلإ هل اهيلع

 ثاريملاو قادصلا امل لهو اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهيلع له هدعلا يف يهو مايأ

 ؟ هفصلا هذه ىلع

 عم اهثاريم يف فلتخمو ىعجرلا ف ثا رملاو قادصلا ال نإ ليق دق : لاق

 . ملعأ هللاو . رثكألا وه هثرت اهنأب لوقلا نأ الإ اهل هقالط نم نئابلا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 نالف نب نالف رقأ اهيف بوتكم ساطرق هقرو هدنع تدجوو تام لجر يف

 ةأرملا ملعت ملو اذك هنس نم ا ذكرهش نم اذك موي يف هنالف هتجوز قلط دلق هنأب

 ايهنيب هيجوزلا تحص ذنم ايهنيب اييف ائيش ركنت ملو هرشاعتو هتيب يف يهو قالظطلاب
 اهب مكحيو هجح ةباتكلا نوكتأ نامز هنس رادقم تبتك ذنم ةقرولاو تام نأ ىلا

 ؟ ال مأ هدع اهيلعو ثا ريمب امل مكحي لهو اهجوز توم دعب ةأرملا مزلي امو

 طخب بوتكملا همزلاف قاروألاب قالطلا اهيلع ىرأ ال يدنع ايف : لاق
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 هلزنمب اذه يف هنال هطخ زوجي نمم بتاكلا ناك ناو هب رقي مل ولو امزال ايكح هبتاك

 لضفلا ةياغ يف دهاشلا ناكولو مكح اهب حصي الو هدحو هتداهشب موقت الو دهاش
 راثاو نيمألا هيبن هنسو نيملاعلا بر باتك نم صنلا درو كلذب نيدلا يف ةلادعلاو

 ايهتداهش نايد ؤيف ةداهشلا زئاج رخا دهاش عم دهشي ىتح نيملسملا نم نيقحملا

 قالطلا لبق نم ايهملع نم ايهعم حص ام بسح ىلع ايهنم ةماهشلا هجو ىلع
 هرابع نم هتباتك دعب هب ةداهشلاب نايبلا هيف يغبني ايك هتجوزل قلطملا نم عقاولا
 . ملعأ ال ينال ناصقن الو هدايز الب ناك دق هيف ام ىلع ناسللا

 اهس مكحلا ءاضمإ حصف تاداهشلا نم ءعىش يف هباتكلاب ءازتجالا هجو

 نم كلذب زازتحا هتداهش هيدأت را ايهم هل هركذت دهاشلا نم هباتكلا تلعج انإو

 همصع نم الإ هنم همصعلا يف دحال عمطم الف ةيرشبلا عئابط نم يذلا نايسنلا
 نع اهب ادهاش نوكي ىتح هتدهاشل دهاشلا هباتك ناك هجولا اذه ىلعف . هللا

 هلوقو نوملعي مهو قحلاب دهش نم الإ ىلاعت هللا لوقل هيف كشي ال يذلا هملع
 الأ ىندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ مكلذ ةداهشلا هباتكل اديكأت ىلاعت

 نود قلطم ريغ نم قالطلا حصي فيكف تاداهشلا يف اذه تبث اذإو . اوباترت

 ملعلا لهأ نم ادحأ وجرأ الو هرصبأ ال امم اذهف هركذ مدقت ام ىلع هيلع ةداهشلا

 هدنع اهرضحمب هقالطملا قالط هقلطملا عم حصي نأ الإ مهللا هركني الو هتبثي

 يف اهلو اهيلع هجح مكجلا رهاظ يف نيذللا نيلدع هداهشوأ اهملعو كلذ نيح

 نأل نايعلا نم حصأ يه ذإ اهل عفاد ال يتلا ةيضاقلا ةرهشلاب وأ اهتبيغ لاح

 حصي ال هرتاوتملا ةحيحصلا ةرهشلاو نايحألا ضعب يف أطخلا هب ربعي ايبر نايعلا
 ىدات ةثالثلا هوجولا نم هجو يأبو ( لا ةرهشلاو نايحألا ضعب يف) اهيلع أطخلا

 هدم دعب الإ اهعم حصي ملو اهقلط ناك ولو لبق ال همكح ذئنيح اهمزل هملع اهيلإ
 هدر اهمزليف هلام نم هقفنتسي ام لبق نم همولم ريغ اهدنع هتحص لبق يهف هليوط

 امناو كلذ يف هيدعتم ريغ اهنال هضرم يف اهمايق لاح هتروعل اهرظن يف هموث ام الو
 اهيلع مقت مل ام كلذ اهل حيبأ دقو هيجوزلا مكح نم اهعم حص دق ام لصأ ىلع

 ملع اهرضي الو هروذعم يهف الإو اهانيب يتلا هوجولا دحأ نم هنم اهنيب ايب هجح
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 اهرطضا نأ لب همكح نم همزل دق ايب دبعتمو هملعب صوصخغ الك نأل اهريغ

 وه اهعسو ام ىلع اهسفن نم هتنكمو اهل هنم ةنايخ اهئطو ىلإ كلذ اهلاح يف اهجوز

 ىتأ هنأل اهتمرح ىشخأ ينإف اهقالط عوقو دعب اهنيب كلذ نوك حصو هنود

 . اهردغ هيف هعفني ال ذإ اهتعجارم ادبأ هل لحت ال ناو اهنم هعسي الام

 ىرحأ هب وهو ، هسفن ىلع هانج ايب ذوخأم لك لب اهرضي ال هلعف نأ ايك
 وأ هدعلا ءاضقنإ لبق اهايأ هئطوو «4ىرخأ رزو ةرزاو رذت الو : ىلاعت هلوقل

 لهجلاب هبكارو } روجح مرحم تاقلطملا ءعىطو نأل ىرأ اييف ءاوس هلك اهدعب
 ام ةدملا نم تضم ىتح اهقالطب ملعت مل اذإف هدعلا امأو روذعم ريغ دمعلاو

 اهل هأر نم مهنمف ءاهقفلا نيب فالتخالا ىنعم كلذ يف يرجيف اهتدع هب يضقنت

 يأرلا اذه بحاص هجح لمعلو ةيناث هدع اهيلع سيل نأو ةيضاملا هدعلاب ءافتكالا

 اهسبح حص ىتمو جيوزتلا نع اهسفن سبحت نأ الإ هدعلا نم دارملا سيل هنأ

 نإو هدعلا رورمب اهنم دارملا لصح دقف اهتدع ءاضقنإ لاح ىلا كلذ نع اهسفنل

 هدعلاب دتعت ال ناو قالطلاب اهملع دعب هدعلا اهمزلأ اضعب نأ يعمو . اهدقتعت مل

 رظنإ هريغ نموه ذإ } رهشأ هب لمعلا هنأكو رثكألا لوقلا اذه نأوجرأو . ةيضاملا
 تادابعلا رئاسك ءاسنلا نم هتمزل نم اهب هللا دبعت ةدابع هدعلا نا هيف هجحلا نأل

 ءاضقنإ دعب اهقلطم تام اذإف اذه ىلعو تاداراو دصاقمب الإ ىد ؤت ال يهو

 نئابلا ريغ يعجرلا قالطلا نم ةيناثلا هدعلا ءاضقنإ لبقو & ةيضاملا هدعلا

 يه ىتلا هدعلا يف ىرج ايك فالتخالا ىنعم هيف يرجي نأ هنم اهثاريم يف نسحنف

 حصي ال نا هدايق ىلع يغبنيف ةيفاك اهل ةيضاملا هدملا لعج نم يأر ىلع هنأل اهيف
 يتلا ىرخالا هدعلا ضقنت ملولو اهئاضقنإ دعب هتوم ناك اذإ هنم ثاريم اهل

 يأر اهري مل نم يأر يف هنأكو اهيلع اهار نم يأر ىلع اهسفن ىلع اهب تطاتحإ
 اهيلع سيل ذإ دتعت مل وأ ةيناث تدتعا هنم اثاريم امل تبثي الو هدعلا ريغ يف هتوم

 هنم اهيلع يراجلا قالطلا نم تضقنإ دقو هدحاو هدع اهيلع اينإ جوز نم نيتدع
 . هافولا هدع اهيلع الو ثاريم كلذ دعب اهف سيلف
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 ى ريف ةيفاك اهل ةيضاملا هدعلا ىري الو ةيناث هدع اهمزلي نم يأر ىلع:امأو
 اهئاضقنإ لبق هتومب هللا ىضق اذإ هافولا هدع اهيلع بجوي اه هنم ثاريملا توبث

 الالدتساو هب هدئافلا مايتل هتركذ امنإو هنيعب هيف ينم ظفح ريغ نم اذه تلق دقو

 يف هانفرع ام ىلع اهيف هانحرص ايك هدعلا يف عقاولا فالتخالا حيرص ىنعم نم

 لطبيو اهتوبثب تبثيف اهعرف وهو هلصأ يه اهنال اهب ثاريملا مكح انقحلاف اهمكح
 هلئاق نم كلذ لبقي الو اهمكحل افالخ همكح نوكي نأ ىنعم الف الإو اهنالظطبب

 كل نيب همهت ال هانلق اميف رظنلاو هلمأتف هب لوقلا دعب ىندأ هل دحأ نم وجرأ ال لب

 هحصلا هوجو نم هجوب اهعم قالطلا حصي مل اذاف هجوزلا امأو . هللا ءاش نإ هلدع

 دعب ترهظ يتلا ةقرولا يف هتباتك نم اهغلب ايناو اهجوز هايح يف افنأ اهانركذ يتلا
 ثاريملا مكح نم اهل تبث دق ام لطبت هجح مايق اهيلع كلذب يعم سيلف هتافو
 نم هانمدق اميف هانررقف هانركذ ايك هدعلا مكح نم هب تدبعت دق ام ابنع ليزيو

 هيف يل نيبي الو ةيادهلاب هيلع هللا نم نمل هيافك هيف ام قاروألاب قالطلا مكح

 هب كتبجأ ام لمأتف كبرو يبر هللا هب ملعأ هريغو اذه لدعبو كبسحف 3 هريغ

 هللاو . هنيابمل اديعقتو اهبياعمل ءافيتسإ مالكلا طسب يف تدهتجا دقو هلدعب لمعأو
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نيملسملا نيب فالتخإ كلذ يفف هبلقب دصقي ملو هناسلب قلط اذإ امأو

 اهناف هنم قالطلا حصو هتجوز هتمكاح اذإ امأو قلطت ال لوقو هتجوز قلطت لوقف
 هتمكاح اذإ امأو ، هللا نيبو هنيب اييف هتجوز قلطت الف هبلقب قلط اذإ امأو قلطت
 . ملعأ هللاو . قلطت اهناف هنم قالطلا حصو هتجوز

 قلاط تنأ لاق اذإ هنإف هتجوز لجرلا قلطي نأ دارأ اذإو { هنمو : ةلأسم

 يدهاش هرضحب اهقلطي نأ يغبنيو يرجي كلذ نإف هنسلل قلاط وأ هنسلا قالط
 نأ وه تام وأ هدعلا ين يهو تتام اذإ ثاريملا لح الو اهقلط هنا اهاربخيل لدع
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 اهنإف ادحأ كلذ ىلع دهشأ الو دحأ رضح ريغب اهقلط ناو دلولا قوحلب دهشي
 نإو لدع يدهاش ةرضحب نوكي نأ بحتسيو هبئاغ وأ ةرضاح تناك قلطت

 نا اذهل يغبنيف كلذل هنم نيقي ريغ نم هوجولا نم هجوب هيلع تمرح اهنا كش

 كشلا لجأ نم هل لحأ ائيش كرتي الو هلالخ يف هل ضراعملا كشلا عفدي

 لوألا ظفللاف كشلا لجأ نم هتجوز كرتي نأ دارأ نإو هلالح يف هل ضراعملا

 . ملعأ هللاو . قالطلا هب عقيو يزجي

 هتراعا اهنأ هتربخأف اهجوز اهلأسف ةأرمإ اهتلح تراعا ةأرمإو : ةلأسم

 ىرخألا جوز فلحو ةأرملا كلت نم يلحلا كلذ تذخأ نإ اهقالطب فلحف ةأرمإ

 تقلط لاق مث اعيمج انقلط لاقف هللا دبعوبأ لؤسف اهيلع هدرت مل نإ اهقالطب
 الو هريعملا ىلإ ىلع يلحلا هريعتسملا هذه درت ايهنم هدحاو قلطت ال لاق مث ايها دحأ

 . ملعأ هللاو . هريغملا هبضقت

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ قلاط هتأرماف همالغ برض الك لاق اذإ

 دعب اثنح ثنجي اذهف هدبع برض ايلكو لخد ايلك لاق اذإ يعم : لاق
 مث تقلط مث تجوزت مث تناب نإو تاقيلطت ثالثب ةأرملا نيبت ىتح ثنح
 . ملعأ هللاو . فالتخا هيلع ثنحلا عوقو يفف دعب نم وه اهجوزت

 تلاقف ةرم ةئام ةليللا كب نلعفأل هللاو هتأرمال لاق لجر نع : ةلأسم

 اهنم اند الف قلاط تنان لعفأ ل نإ لاقف . ةرم ةئايب فيكف ناترم كيف ام تنزأ

 ملو ةرم ةئام لعف ىتح كلذك عزن مث جلوأ مث عزن مث ناناتخلا ىقتلا ىتح جلوأ

 رضحمب اهتنبأ مالا قلطت ملو اهمال هتجوز قالط عاب لجرو : ةلأسم
 ريخألا اهجوز اهقلط مث دالوأ هنم تدلوو جوزب تجوزت ةأرملا نإ مث جوزلا
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 ههبش ريخالا جيوزتلا اذه يف نوكيأ لوألا اهجوزت مث هنم اهتدع تضقنإو

 ؟ ال مأ

 عوقو دعب الإ جوزت مل ةأرملا هذه نا بلقلا نئمطي اذه لثم نإ : لاق

 . جوزلا ىلع ههبش الو لجوزع هللا نيد مكح نم مكح هنانمطالاو قالطلا

 اهمأ اهقلطت نإ ريغ نم ةأرملا هذه تجوزت نأ امإو هيلا كلذف ةأرملا لأس نإو

 ريغ نم قالطلا عقي اهمأ ديب هتجوز قالط جوزلا لعج امل هنا هنبالاو مألا تنظو
 نم لاق نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف يرجيف هنبألا تجوزتو مألا نم قيلطت

 اهيلع مرحت ال لاق نم لاقو رخآلاو لوألا امهيلك نيجوزلا ىلع مرحت ةأرملا نإ لاق

 يهو هيلع مرحت الف لوألا جوزلا امأو ايهنم ريخألا جوزلا ىلع مرحت لاق نم لاقو
 . ملعأ هللاو . هب ذخألا زئاج يدنع لوقلا اذهو هتجوز

 : ناديبع نبا : ةلأسم
 هسأروأ هدي عطقت هنا هتيب هنبا لخد نإ ثالثلا قالطب فلح نميفو

 ؟ هيبأ تيبو هيخأ تيب عمجي باب نم هيخا تيب هنبا لخدف
 اعيمح نيتيبلا عمجي وه يذلا تيبلا باب نم هنبا لخد نإ هنإ : لاق

 ام لخد اذإ هفصلا هذه ىلعو تيبلا نم تيبلا طئاح نأل لخد دق همكحف

 هنم تناب دقف رهشأ ةعبرأ تضم نأ ىلإ هسأروأ هنبأ دي عطقي ملو كل تفصو

 اذإ لوقو اثالث لوقو لوقلا رثكأ وهو هدحاو هقيلطت ضعب لاقو 0 ءاليالاب هتجوز
 ءانثتسالا نيح هنبأ دي عطق هعفني الو اهنيح نم اثالث هتجوز تقلط هنبا لخد

 هللاو . لوقلا رثكأ وهو كل تفصو ام ىلعف ىنثتسا هنا لوقي نم لوق ىلعو
 . ملعأ

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 نإ لاق وأ كل يلع يتلا قادصلا ةقرو نيتضبق نإ هتجوزل لاق نميفو

 لاقف اذه اهرمأ نع دحأ هلاس مث . قلاط تناف كل يلع قح لك نم ينيتأربأ
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 ؟ال مأ قالط مزليأ ائيش اذه نم تلعف ام ةجوزلاو ائيش لئاسلل رسفي ملو انقرافت

 . ملعأ هللاو . اهقالط مت دري مل ام اذه ىلع هموزل يل نيبي ال : لاق

 : يحبصل ا : ةلأسم

 ليبس ىلع ذخأ لام نم ائيش ذخأي ام هنأ هتجوز قالطب فلح نمو

 لجأب لام نم الخن فلاحلا اذه هنبأ ةجوزل عاب دق فلاحلا بأ ناكو ةقرسلا
 بأ داراف اهيبأ دنع ةجوزلا تزاتحاو قاقش ايهنيب ىرجف ارايخ وأ اعطق اهقادص

 بالا هذخأو لخنلا دادمب هنبا رمأو هنبأ هجوز نم هعاب ام هلغ ذخأ فلاحلا اذه

 لعج ملو هنيمي ىلا تفتلي ملو هيبأرمال الاثشتمأ كلذ يف نبالا هيبنو نبالا هدحف

 . لوانم ريغ وأ كلذ يف الوانم ارهاظ ارهاش هدج نأل ةقرس كلذ

 ةأرملا هذه ىلع دعتم نأل ةنايخلاو مثالا ىنعم فاخأو هظفحا ال : لاق

 هقحل هريغ ىلع ىدعت نمو لخنلا هذه هلغ يف هل تحابأ وأ تزاجأ نوكت نأ الإ

 . ملعأ هللاو . ةقرسلا نم بيرق ملظلاو هنايخلاو ملظلا ىنعم

 اذك لعفأ ام عبرألا وأ ثالثلا قالطب فلاح انأ لوقي يذلاو : ةلأسم

 هين الب اذكه تلق اينإو ىنعم يل نكي مل لاق { اذه يف اكانعم ام هل ليقو . لعفو

 ؟ ال مأ اعبرأ مأ ثالث هتجوز قالطب هيلع مكحأ
 بيبح خيشلا لوق يفنو ثالثلا قالط همزلي يحبصلا لوق يفف : لاق

 مهنم بجوي ملو قالطلا مهضعب بجواف ام دب ةلأسملا هذه لثم يف نيملسملا عزانت

 . ملعأ هللاو . نورخا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 انأ لاقف سانلا نم دحال ةياكحلا ىنعم ىلع ثيدح هنم ىرج نميفو

 درو كلذ يف كشف ربخلا ىنعم ىلع هنم كلذ ناكف قالطلاب تفلح كلجأل

 ؟ ال مأ هقيلطت درلا اذه نوكيأ ىنعملا اذه ىلع هتجوز
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 نع هنم رايخأ وه قالطلاب تفلح كلجال هلوقف تفصو ام ىلعف : لاق
 هب دارأو كلذ يف اقداص ناك نإف اذه هظفل رهاظ ىلع ىضم اميف قالطلاب هفلح

 اقباس هنم عقاولا قالطلا ريغ كلذب هيلع قالطلا عوقو يل نيبي الف ريغال ريخلا

 هقالط نكي ملو قالطلا نم ءىش امنيب ايقاب ناك ام اهتدع ءاضقنإ لبق اهايإ هدرو

 هفلحب هرابخاف ىضم اميف اهقلط نكي مل نإو هتجوز يهو اهف هب كردموه انئاب اهايإ

 هتجوزل هدرف ايطايتحإ اهدر ناك ولو هب قالطلا عوقو ىرأ الو هنم بذك اهقالطب
 هللاو . هبذك نم هللا ىلا هبوتلا هيلعو هب قالطلا عقي ال هنم عقاو قالط ريغ نم

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 عوقو هيلع فاخأ نا ثالثلا قلاط وأ ثالثلاب قلاط تنأ هتجوزل لاق نمو

 هللاو . لوقلا رثكأ يف ىنعملا لوح اذإ كلذ يف هلوق لبقي الو ثالثلا قالط

 . ملعأ

 قلطت قلاطو قلاطو قلاط تنأ هتجوزل لاق نمعو {، هنمو : ةلأسم

 ؟ اثالث وأ هدحاو

 ىون لاق اذإ هينلا هل ىري نيملسملا ضعب بسحأو اثالث قلطت : لاق

 . ملعأ هللاو . هنيدل ىري ال نيملسملا ضعبو راركتلا هظفلب دارأو هدحاو

 هتجوز قلطي نأ دارأ اذإ لجرلل يغبنيو . باوحلا ضعب نمو : ةلأسم

 امأو هنسلا قالط اهقلطي وأ اهعماجي نأ لبق اهضيح نم رهطت نأ دعب اهقلطي نإف
 هللاو . ةيصعم هنأ ريغ سافنلاو ضيحلا يف اهقلط ولو يضمي لك يف قالطلا
 . ملعأ

 برش مث هتجوز علاخ مث نتتلا برش نع قالطلاب فلح نمو : ةلأسم
 نتتلا برشو اهدر اذاف هتجوز ريغ يهو ثنحلا عقو دقف هتجوز علاخ ام دعب نتتلا
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 نميف فالتخالا امنإو افالتخا كلذ يف ملعأ الو هتجوز قلطت الف اهدر نأ دعب

 ءىشلا كلذ لعف اذإف رهشلا اذه يف وأ مويلا اذه يف ينالفلا ءىشلا لعف نإ لاق

 هنأل هرم دعب هرم قلطت لاق نم لاقف رهشلا كلذ يف وأ مويلا كلذ يف هرم دعب هرم

 هتجوزف نتتلا برش ايلك لاق اذإ امأو هدحاو هرم الإ قلطت ال لاق نم لاقو ددح

 . ثالثلاب نيبت نا ىلا برش ايلك قلطت اهنإف هرم دعب هرم نتتلا برش اذإف قلاط
 . ملع أ هللاو

 اهتدع تضقنإ ىتح ضرملا هب لاطو ارارض هتجوز قلط نميفو : ةلأسم
 ؟ ال مأ اذه ىلع هثرتأ . كلذ هضرم يف تامو هنم

 لوقلا ضعب ىلع ثاريملا اهلف هريغب جوزتت نأ لبق تام اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . عزانتلاو هرجاشملا ةمكاحملا تعقو اذإ ماكحلا ىلا هيف رظنلاو

 : لمازلا : ةلأسم

 اهنم هدعقتساف اهاضرب الإ اهتيب نكسي ال نأ هتجوز قالطب فلح نميفو
 يف نكست نأ ةيضار ريغ ينأ هل تلاقف هعازن ايهنيب ثدح مث هداعقلا اهيلإ ملسو

 تنكس ينا لاقو جرخي نا جوزلا ىباف يتيب نم جرخاو هداعقلا مث كاهو يتيب

 جوزلا قحليأ . يتهرك وأ يتيضر ةداعقلا هذه يضقنت ىتح هنم جرخأ الو كتيب

 ؟ ال مأ هفصلا هذه ىلع ثنح
 نكسي ال هنا هتين يف ىون ناك ناإف فلاحلا ةين ىلا دودرم اذه نإ : لاق

 ىون ناك نإو ةداعقلاب هنكس اذإ ثنح هقحلي ال اذهف اهاضرب الإ هداعق ريغب اهتيب

 تيضر نإف كلذ هافك ةرم لوأ هل تيضر نإ ىونو اهاضرب الإ اهتيب نكسي ال هنأ
 وجراف هين كلذ يف وني ملو لوقلا لسرأ ناك نإو ثنح هيلع نكي مل هايأ هتدعقأو هل

 نيميلا هنع طقس دق هنا لوق هرم لوأ هل تيضر نإ فالتخالا هيف لخدي اذه نأ

 هذه هبشي ام سايق ىلع ثنحلا يدنع هقحل نكسلا هل تهرك ام ىتم هنا لوقو
 . ملعأ هللاو . ةلأسملا
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 : هللا همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 تيب تلخد نا يهو نيميلا يف هوجو ىلع فرصتي قالطلا هلعل اذه نإ

 وهو هملعب اهلوخدف ياضر ريغب وأ ينذأ ريغب وأ يرمأ ريغب وأ يملع ريغب نالف
 ىتح هيلع عقاو قالطلاف هرمأ هريغ نم اهاريوهو اهلوخدو هيلع قالط الف اهاري

 اهلوخدو اهل نذاب ىتح هيلع عقي قالطلاف هنذأ ربغ نم اهاريوهو اهفوخدو اه اري

 . ملعأ هللاو . هيلع قالط الف هسفن يف ال ىضر ولو هاضرب

 نالفو نالف هربخأ دقل هتأرمإ قالطب فلح لجر نع رثألا نم : ةلأسم
 جوزلا لوق اذه يف لوقلاف نالدع امهو كلذ هاربخي مل يهنا نالجرلا ركنأف اذو اذب

 . هيف هلوق لوقلاف اهريغ نيبو هنيب اييف هيلع فلح ءىش لكو هتأرمإ قلطت الو

 . ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 هقالط تبثي له جوزتو قلطف كسمم الب موقي ردقي ال يذلا ضيرملا ينو

 ؟ هجيوزتو

 تباثف القاع ناك اذإ هجيوزت امأو فالتخا هتابثإ يفف هقالط امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . لثملا قادص ىلا عجر اهلثم تاقدص نم رثكأ جيوزت ناك نإو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 عاب يذلا اهجوز دارأ مث ي رتشملا اهقلطو هتجوز قالط عاب يذلا يف
 ؟ ال مأ زوجي اهدر اهقالط

 قالطلا نم ءىش اهنيب ىقب ناك دقو اثالث يرتشملا قلطي مل اذإ : لاق

 قالط جوزلا عاب اذإ امأو . . تهرك مأ تيضر هجوزلا هذه دري نا جوزلل زئاجف

 ةجوزلا تناك نإ اهوبأ اهقلط وأ اهسفن ةجوزلا تقلطو اهيبأل وأ اهسفنل هتجوز

 هدحاو اهسفن نيملسملا ضعب لاق دق هنأ الإ ةجوزلا هذه در جوزلل زوجي الف هيبص
 زوجي الف اهاضر ريغب امأو . كلذ زئاجف درلاب ةجوزلا تيضرو اهدر جوزلا دارأو
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 لاسرالاف اثالث الو نيتنثأ الو هدحاو لقت مل السرم اقالط اهسفن تقلط اذإ امأو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ثالثلاك

 لاقو ةرم اهل نذأ اذإف هنذاب الإ تجرخ نإ قلاط ىه هلوق يف امأو : ةلأسم

 املك هنذأتسي نأ اهيلع سيلو لبقتسي ام لكل نذإ وهف جورخلا يف كل تنذأ دق
 . ملعأ هللاو . جرخت نأ تدارأ

 دهشأ مث اذك تلعف نإ قلاط تنأ هتأرمال لاق لجر يف : ةلأسم

 ؟ اهلعفب قالطلا عقو اذإ درلا هعفني له تقلط ىتم اهتيعجرب

 هنأ ايهيدحأ © نالوق اهيف هللا يهمحر بوبحم نب دمحم نع ىوري : لاق
 لاح يف اهئطو عنمي الو اطي نأ هلو قالطلا عقو ىتم اتباث ادر نوكيو كلذ هعفني

 عقي الو هعفني ال هنأ يناثلا لوقلاو رفعج نب دمحم هنع كلذ عفر اهدرب دهشأ اذإ

 بوبحم نب دمحم نإ لاقو يراوحلا وبأ هنع كلذ ىور . قالطلا عوقو دعب الإ درلا
 يف ليق دقو اعيمج نيلوقلا تابثإ هبجعي هتيأرو راحصب لوألا لوقلا نع عجر دق
 الوق لوألا نوكيو لوألل اخسان نوكي ال كلذ نإ يأر ىلا ىأر نم ءايلعلا هعجر

 . ملعأ هللاو . ينبجعي اذكهو يناث الوق رخآلو مهنم

 : ديعس وبأ خيشلا : ةلأسم

 ؟ قالطلا عقي له قالطلا هب ديري هأرماب يل كسيل هتجوزل لاق لجر نع

 وه لاقو قالطب سيل هنأ يه لاق نإف هل ليق فالتخاب هيف ليق دق : لاق

 وه عنتمإو ةيجوزلا ماكحأ نم اهل بجي امو ةرشاعملا هنم تبلط مث قالط هنا

 ؟ هيف مكحلاام

 ينو قلطت اهنأ قحلا لهأ نيملسملا لوق ضعب يف ناكاذإ هنا يعم : لاق

 ةأرملاو قلطت اهنا لوقي نم لوق ىلا بهذي جوزلاو قلطت ال اهنأ ضعب لوق
 لوق نم هب ذخأ ام يدنع دحاو لك عسو قلطت ال اهنأ لوقي نم لوق ىلا بهذت

 لدعلا لهأ ماكح نم مكاح هبحاصلا ايهيدحأ ىلع مكحي مل ام قحلا لدعلا لهأ
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 هعسي اييف جوزلا ىلع سيلو مكحلاب هيلع موكحملا ةجح عطقنتو همكح تبثيو
 رصتنت نأةأرمللو ةدعلا تضقنإو قالطلاب لوقي نم لوقب ذخأ اذإ هوسك الو هقفن

 نأ دعب اهل هتبثي نم لوق ىلع ةيجوزلا مكحب ال تبث يذلا اهقح ذخأ يف هلام نم

 . ملعأ هللاو . ةجحلا يف اهسفن ىلع هتنمأ نإ .هيلع جتحت
 : يحبصلا : ةلأسم

 ىلإ دوعي ال نا هتينو نتتلا قاشنتسا نع هتجوز قالطب فلح لجر يف
 مكعم ام مهل لاقف ليل تقولاو رارص مهعم نايبص ىقل نامز دعبف هقاشنتسا
 فلاحلا هلوانو هعبصأب رارصلا نم مهيدحأ ذخأف بيطلا نم ءىش انعم اولاقف

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ثنح هقحلي ىرتأ هيرخنم يف هقشنتساف

 اهيف ةصخرلاب ذخأ نمو فالتخالا اهيف زوجي ةلأسملا هذه نأ وجرأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ هيلع قضي مل ةعسلاو

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 هنأك هسفن بطاخي لعجو هتجوز قالط يف ناطيشلا هل سوسو نميفو

 اذك اهنم ناك دق لوقيو هتجوز نيبو هنيب ىرج باتع هنأك يكحيو هريغ بطاخي
 اهقالط لاحلا كلذ يف وني ملو ةقرافم شاص هنالف اهل تلق ىتح اذك ينم ناك دقو

 ساوسو الإ اذه هلوق نيح هبطاخي دحأ نكي ملو هاكح امم ءعىش قباسلا يف عقو الو
 هتجوز جورخ ديري ةيناث هل سوسو ىتح نيرشاعتم الازي ال مث هللا هنعل ناطيشلا

 ايكنيب عقو دق نوكي نأ ىشخأو اذه كلوق دعب كجوز ترشاع تنأ هل لاقو هنم

 ؟ ال مأ لاحلا اذه ىلع هتجوز يف اسأب هيلع ىرتأ هب قالط
 نيبي الف كلاقم رهاظ نم يل حضتاو كلا ؤس يف تفصو ام ىلعف : لاق

 ينإو كلذب هدري مل اذإ هصاخو هلاح نم اذه ىلع هتجوز نيبو هنيب هقرف عوقو يل
 هتوادع هدش نم هلالح داسفإ يف هنم اداهتجإ هتسوسوب هللا هنعل ناطيشلا هيلا هاعد

 ام ىلإ هبيجيال نأ هل ىغبني ناك دقو ةينالعلاو رسلا يف هتديكم يف هغلابم ناسنالل

 اظفل هتسوسوب هتعقوأ امو هادان دق هل اميف همهتيو هنم رذحتي نأ ىلوألا لب هاعد دق

 هب بجي عىشب كلذ سيلف لبق نم هنم نكي مل امل هب ةياكحلا هجو ىلعك قارفلاب
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 نم بيرقو بذكلا جرخم جراخ هنال اقالط هب دصقي مل اذإ اييس ىرأ اييف مكح
 هقلاخ ىلا عوجرلا ذئنيح همزليف اذه ىلعف كلذ نم هل جرح ال ذإ بعللاو وهللا
 اهتبكترا يتلا ةئيطخلا نمك رافغتسالاو مدنلا عم اهقراف يتلا هبشلا نم هيلإ ةبوتلا

 . اذه ريغ يل نيبي الو هنالعإو هرس يف هل سوسو ام ىلإ الثمو ناطيشلا ةعباتم
 . ملع أ هللاو

 لجألا يف اهسفن تقلطف لجأ ىلا اهديب هتجوز قالط لعج نميفو : ةلأسم

 الإ زوجي الو انئاب مأ اهدري نأ تهرك ولو زوبيو ايعجر اهقالط نوكي فيك
 ؟ اهاضرب

 ملو اهسفن قلطت نا هيف اهل لعج يذلا تقولا ين اهسفن تقلط نإ : لاق

 ةعجر اهيلع هل سيلف دحاو ظفلب اثالث اهسفن تقلط تناك نإف قالطلا يف اهل دجي

 تلسرأ نإو هنم اهتدع يضقنتو زاوجلا دعب اهقلطيو ريغ اجوز حكنت ىتح
 نيتنثإو هدحاو اهسفن تقلط نإو ثالثلاك ةأرملا لاسرا نإ لوقلا رثكأف قالطلا

 مل نإ اههرك ىلع اهدر هل زاج جيوزتلا اذه يف قالط كلذ لبق ايهنيب عقو نكي ملو

 . ملعأ هللاو . اهلام نم نمثب هدنع نم قالطلا تذخأ نكي

 هتجوز قلطتأ اذك لعفأ ينإ قالطلا ينمزلي لاق نميفو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ لعف اذإ قلطت ال مأ لعفي مل وأ لعف فلح ام نيح نم
 اذه لعفي مل اذإ الإ قالطلا همزلي ال هنأ لئاقلا اذه ةين تناك نإ : لاق

 نأءاليإ هدنع هذه هنيمي نوكت هتين هل لوقي نم لوق ىلعف نالوق كلذ يفف لعفلا

 يف اهعماجي نأ هل سيلو ءاليالاب هنم هتجوز تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح لعفي مل
 يتلا ءعىطو ريغ يف هنيمي تناك اذإ كلذ لعفيو فلحي نأ لبق رهشألا ةعبرألا

 يف قالطلا اهيلع عقو هنأ هدنعف هتين هل سيل لوقي نم لوق ىلعو اهيلع فلح

 ىلع ال ظفللا ىلع مكحيو ظفللا رهاظ يف ءانثتساب سيل اذه هظفل نأل اهنيح
 . ملع أ هلللاو . هينلا
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 هتجوز قلط نإو مرحم مأ هوركم ضيحلا مايأ يف قالطلا هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هقالط يضمي ضيحلا مايأ يف دحأ

 هقالط يضميو هعدب هقالط نوكي ضيحلا يف هتجوز قلط اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيهاركلا نم اهباحصأ وجني الو هعدبلاو

 اونوك هضرم يف لاق ضيرم ةيرماعلا نم لجر يفو { هنمو : ةلأسم
 يتجوز يهف تيرب نإو أربأ ام تنك نإ قلاط نالف تنب هنالف يتجوز نأ ادوهش

 ؟ ال مأ قالط هقحليأ هضرم نم ءى رف

 هتين يف امزاع قالطلاب ظفلي نا دارأ ام نيح قلطملا اذه ناك نإ : لاق

 مالك الو توكسب كلذ نيب عطقي ملو قالطلاب ءانثتسالا لصوو ءانثتسالا ىلع

 مل ءانثتسالا ىلع قالطلا مدق اذإ الوق نأ بسحأو افالتخإ كلذ يف نأوجراف

 نم لوق ىلعف لبق نم هانفصو ام ىلع ءانثتسالا هعفني لوقو ءانثتسالا هعفني

 لبق حص نإف ءاليالا رئاس نم يدنع ةلأسملا هذه جرختف ءانثتسالا هعفني لوقي

 نأ لبق رهشألا ةعبرألا تضم نإو هتجوز يهف هتجوز ىلإ ءافو رهشألا ةعبرألا
 ريغ هين هل نوكت نأ الإ ادبأ يدنع اييف هيلع تمرح اهئطوو هضرم نم حصي
 . ملعأ هللاو . اذه

 نأ هانعمو كقح يف كقالط هتجوزل لجر لاق اذإو {، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ قالطلا هقحليأ هلبقي ملو هتطعاف هايإ هتطعأ

 يدنعف هايإ هتطعاف قلاط ىهف اهقادص هانعم لجرلا اذه ناك نإ : لاق

 ايف اهقلطي نإف هتطعأ نإ هنأ هانعم ناك نإو طوحأ اذه لثم يف قالطلا نا

 اذهو ةعجرلا هلف اهقلطي نأ مرغو كلذ نع عجرف كلذب افلاح نكي ملو لبقتسي
 . ملعأ هللاو . يدنع دعو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ءىشلا تلعف نإو نالف راد تلخد نإ هتجوز قالطب فلح لجر يفو
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 امم ءعىشلا ناكو ينالفلا ءعىشلا تلعف دقوأ نالف راد تلخد دق هل تلاقف ينالفلا

 ؟ اهلوق لوقلا ىرت له اهريغ هيلع علطي نا نكمي
 لوقلا ينالفلا ءىشلا تلعف دقو نالف راد تلخد دق تلاق اذإ اهنأ : لاق

 لاقو ، اهريغ عالطا هيف نكمي لعفلا ركذ ناك ولو نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهلوق
 اهلوق لبقي الف اهريغ عالطا هيف نكمي لعفلا كلذ ناك اذإ نيملسملا نم لاق نم

 . ملعأ هللاو ، يلا بحأ لوألا لوقلاو ةينلاب الإ

 ملو هعم رضاح وهو لجر دبع قتعأ وأ لجر ةجوز قلط نميفو : ةلأسم
 ؟ ال مأ اقالط نوكيأ ركني

 ال مكحلا يفو هيلع زئاج وهف هاضمأو قاتعلاو قالطلاب ىضر اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . رهظ ايب الإ هيلع مكحي

 نيعبرأ قالطب فلح لجر نع نافلخ نب انهم هيقفلا لؤسو : ةلأسم

 ربلا فيص هانعم فيصلا ىلا هدالب يفروجلا ىقب نإ هتيب يف يتلا نهلوأ ةجوز

 لبقو فيصلا ءعىجم لبق هتجوز عامج هلزوجيأ اهنكسي ال دالبلا ناك سلعلاو
 فيصلا نع هدملا يف اديعب وأ ابيرق هفصو يذلا فيصلا ناك هدلب نم هجورخ
 ؟ ال مأ كلذ يف قرف لهو

 هنع متلأس ام ىنعم يف اصن رثألا نم هيلع دمتعي ظفح انرضح مل : لاق

 قالطلاب فلاحلا اذه نإ ىنعملا اذه نم انل ناب ام بسح اندنع اييف نكلو هنيعب
 ءاقب طرش ىلع هدلب نوكس نم هجورخ هب دارأ هنأ ىلع لاد هظفل رهاظ ناك

 هانعم موهفم نم رهاظلاف روجلا انلمأت اننإ مث سلعلاو ربلا فيص ىلإ هيفروجلا
 لدعلا دض نأل هب يفتكم ريغ هتفص نم لمجم اذه لب لدعلا دض هنا هل عماجلا
 هريغ نود هل صتخي مسا اهنم لكلو رصحلا تحت لخدت نأ داكت ال ةريثك ءايشأ

 . ايكحو هيمست نيهجو لمتشي هانعم اميف هفاك لصألا يف روجلا نأ عم
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 اومسي ملف هعاونا هلمج يف ملظلاب ماوعلا دنع صتحم وهف روجلا مسا اماف
 اماذهف لمجملا يف لدعلا دض نم تناك ناو ىصاعملا رئاس نم هريغ كلذب

 اذه يف هب اوعار ملعلا لهأ لعلف همكح امأو ، هتيمست ىنعم رهاظ نم هانفرع
 كلذو روج وأ لدع نم اهل تبث دق ام مكح ىلا اهتفاضا يف رودلا ماكحاب عضوملا

 ىنع نمل هب ىفكو هريغو ةماقتسالا باتك لثم روثأملا يف مهنم هب صن ام ىلع
 لوقلا عستيف هيناعم حرش لوطي امم هنال هرمأ حيرصتل هركذب لاغتشالا نع هبلطب

 عجاري نأ وهو فلاحلل يغبني اييف لوقلا ىلع هنع رصتقنلو هعضوم اذه سيلو هيف

 ايهنم هب دارأ ام هب ىعا ريف هب دارأ هيهجو يأ هركذ يذلا روجللاب هتدارإ يف هرمأ
 هب هتيمست لولدم يذلا ملظلا هب دارأ ناك نإف همسر يف مدقت ام ىلع ةمكحب
 نم اذه ىلعف يفخو يلج كلذ عم وهو عستم هعاونأ هلمج يف ملظلاف ماوعلا دنع

 هنيمي عقوأ فلاحلا اذإ هيفخ نع الضف هيلح ةيلك كاردإ ىلإ عمطم الو هلاح

 ىلع عقاو ءاقبلا مساق هيف هملع ىلع ال هب هدح يذلا دحلا ىلا هدلبب هئاقب ىلع

 هب هملع ىلا اذه ىلع ليبسلا هل يناف ارتتسم وأ ناك ارهاظ هقوف ايف هنم عىش لقأ
 سيل يذلا بيغلا نم بيرق هنا انعم اميف هنأك لب قاب ريغ وأ هدح ىلا ىقاب هنا

 بيغ اذه تبث اذإو بويغلا مالعوهو هلل بيغلا نال هاطاعتي نأ قلخلا نم دحال
 ال ملعلا لهأ نم اقافتإ ثنح اهلك بيغلا نايياف هانحرص ام بسح هانركذ ايب

 ناب ام اذهف مهنع دجوي ام ىنعم نم هانفرع ام ىلع افالتخإ كلذ يف مهنيب ملعن

 عم ةصاخو ةيمستلا ىلا ناميالا رمأ در نم يأر ىلع ملظلاب هتيمست ىنعم نم انل
 هب اعارم همكح نوكيف مكحلا هب دارأ اينإ ناك ناو هينلاب اهايإ فلاحلا ديكات
 تبث اذإ روجلاو لدعلا يف ءاهقفلا نع اهمكح يف اصن هب حرص ام ىلع ماكحأ

 اهماكحأ رادم نم فورعملا رمأ نأ الإ روكتملا نم هتوبث حصي ملو كلذك همكح

 مهفالتخا نوك عم اهريغ ىلع ال مهنم اقافتإ ةلحنلا نع اهرساب مهعم يرجي
 . لوعيف لوطي حرش اذهلو اهل كلاملا وأ اهلهأ وه هنا هتلحنب اهمكح تبثي نميف
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 طسبي ىفكو لوقلا هيف طوسبم راصبألا يوذ نعراثآلا نم هعضوم يفو

 هلماتب ىنع نمل هماقتسالاب فورعملا هباتكب هريغ نع هللا همحر ديعس يبا خيشلا
 ججحلاب هدئاف نيدلا رمأ نم هنيب ام ىلع اريخ نيملسملا نعو انع هللا هازجف همارف

 لصأ يه يتلا ةلحنلا ىنعم يف رظنلا انعجار انإ مث . اريثأت هرثأ ييف نيهاربلاو

 اهنأ ىلع اهاضتقم انلدف رودت اهريغ ىلع ال مهعم اهيلع دارودلا ماكحا رادم

 ريركتب عجار هنايدلا رمأ لصاح نأ مث اهنيعب يه نكت مل نإ ةنايدلا نم بيرق
 وأ هيف حالص نم داؤفلا ميمصب هئشنم لصأ وه يذلا داقتعالا ىلإ هيف رظنلا

 . داسف

 دبعتم ى زتبملاو ىلوتملاف ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ يناعم يف رودلا ماكحا امأف

 فالتخالا ىلع اهل كلاملا وأ اهلهأ هلحن نم مهل رهظ امب امهلبق نم لمجملا يف نأ

 قالطلا رمأ يف امأو روجلاو لدعلا يف اهب هملع مهنع باغ امب الإ اهيف ءاهقفلا نيب
 نالرودلا ماكحاب همكح تبث اذإ ةءاربلاو ةيالولل فلاخم روجلا مكح ناكف

 نم يه ذإرومألا تايتفم نم ىنعم اهلاهمكح رادم لصأ يه تلا ةلحنلا

 مل نإ اهيف هرسأ دق ام فالخ رهظي نأ اهبحاص نم نكمي هنال رودصلا تانكم
 ءاقبلا مساف كلذ عمو هلاعفأ نم دسافلا وأ حلصلاب اهدك ؤيف هلاقمب هراهظا دري

 ايف كلذك همكح يف هب عقاووه اذه ىلع روجلا يف هيلع هنيمي فلاحلا قلع يذلا

 اعيمج امهيلع بيغلا مكح نايرط نال هملع ةقيقح هتيمست نم فلاحلا نع باغ

 اهركنمل اهراكنا ىلا ليبس الوجرن اييف يتلا هتادكؤم نم هانيب اميف هاندكأ ايب نكم
 رمأ هنع عفتراو هبيغ مكح اذهب دكات اذإف لادجلاو ءارملا هجو ىلع هرباقم الإ لاحب
 نأ ريغ نم لاحلا اذه ىلع هنيح نم هب فلاخحلا ىلع قالطلا مزل اذإ بحنف هبير

 نكمأ ام نأل هنيمي يف راوجلا ءاقبلا هدح ايك سلعلاو ربلا فيص تقو هب اعاري
 . ناميالا نم هنع بيغلا لوخد

 ملعلا لهأ نم دحأ نع هملعن فالخ الب كلذ نيح مزال اهب ثنحلاف

 نأ انل نيبي الف هتجوز يف قالطلا فلاحلا اذه مزل اذإو ايكح وأ كلذ ناك هيمست
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 ام اهلبق هنم نكي مل نإ ةنياب ريغ ةيعجر هدحاو ةقيلطت الإ قالطلا نم اهيلع عقي
 هعم نكي مل ولو اهيلع قالطلا فيعضت هب بجي ال فلاحلا ظفل رهاظ نأل اهب اهنيب
 هنيمي يف نهيلع هقالط عقوأ يتلا نيعبرالا نم هدحاو يه ذإ اهريغ تاجوزلا نم
 ءاضقنإ لبق اهدري نأ ءاش نإ اهيلع قالطلا عوقو دعب ههجو ىلع اهدر هل لب

 قالطلا عوقو دعب اهئطو نإف اهيف ةبغر هل ناك نإ ةصاخ هب ىلوألا ناك دقو اهتدع
 تاقلطملا عىطو نال اهتمرح عوقو كلذب اهيلع ساب الف اهل هنم در ريغب اهيلع

 انه اهل ىرن الف ءاليالا امأو عيمجلا دنع مرع روجح ديدج جيوزت الو در ريغب
 يف ماكحالاو دعاوقلا يف ايهقارتفإ لاحل مالكلا هيف طسبنف ىنعملا اذه يف الخدم
 كلذ ةقيقح ملعو مالعالا راثآ يناعم نم ماصخلا هلاح ماكحلا نم هربتعم رابتعإ

 . ملعأ هللاو . مالعلا كلملا وهو هلهأ ىلا دودرم نم هريغو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 حصي الو اهناكمإ نع ةرهاظلا ظافلالل ليزم ريغ بلقلاب ءانثتسالا

 اهعسو هتجوز هتقدص نإ لاق نم لاقو ظفللا نم عومسملا يف هينلاب ءانثتسالا

 هيلع مكح هتمكاح ناو هقدصت نا اهل زوجيف هلعلف ةقث ناك اذإ لوقو . هعم ماقملا

 ريغوأ ةقث ناك هتين هعفنت الو قالطلا عقي لوقو ةقث ريغوأ ةقث ناك قالطلاب

 لاق نم لاقو ةقث ريغوأ ةقث ناك هقدصت نأ يه اهل لحي الو هتين هعفنت لوقو . ةقث
 نوكي نأ الإ رهظ اييف عفني ال لوقو قالطلا يف ءانثتسالا يف عفنت هينلا نأ
 . ملعأ هللاو . رهاظلاب قالطلا ناك ايك رهاظلا يف ءانثتسالا

 هبكري ام هنا قالطلاب فلحو رامح هتدلاو دنع لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ليدبلا راحلا بكري نأ هل زوجيأ هريغ ارامح راحلا اذهب تلداب هتدلاو نا مث

 تلداب يذلا رايلا بكري نا هل زوجي لاق نم لاق فالتخا كلذ يف : لاق

 يذلا راحلا بكر اذإ قلطت هتجوز نا لوقو هتجوز قلطت الو لوقلا رثكأ وهو هب
 . ملعأ هللاو . هب تلداب
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 : ناسغ نب دمحم نب هللا دبع : ةلأسم

 جوزلل ضعب لاقف نيتنثاو ةدحاو قلطو هتنبا قالط ى رتشا اذإ بألا نا

 اهجوزلف بالل ءارشلا ناك نا ينبجعي يذلاو ةنياب يهو زوجي ال ضعب لاق اهدر

 اهدر جوزلل عضوم يأو اهدر هل سيل هناف اهرمأبو هجوزلل ءارشلا ناك ناو اهدر

 هدحاو ي رتشملا قلطو بألا ريغ قالطلا ى رتشا ناو ايهنيب ثا ريملاف اههرك ىلع

 ىلع جوزلل تباث نمثلاو هدعلا يف تمادام ناثراوتم امهو اهدر جوزللف نيتنثاو

 . ملعأ هللاو . جوزلا اهدر نإو ي رتشلملا

 ؟ لجألا ةقلطملا قادص بجي ىتمو . هنمو : ةلأسم

 نإو اهقلط ةعاس قادصلا ميلستب مكمي هنإف انئاب قالطلا ناك اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . اهتدع ءاضقنإ دعب الإ هيلع مكحي الف ايعجر قالطلا ناك
 : ىحبصلا : ةلأسم

 لاق مث & قلاط تناف ينذاب الإ تيبلا نم يتجرخ نإ هتجوزل لاق نميفو

 كلذ دعب نم تراص مث منغلا ىعرتل تيبلا نم تجرخف منغلا يعر ي ريس اه

 ؟ قالط اهمزلي الو نذإ اذه مأ اذه ىلع قالط اهقحلي له لخدتو جرخت

 ماعلا نذالا لوقو نذإ جورخ لكل لوقو دحاولا نذالاب رب دق لوق : لاق
 . ملعأ هللاو . ىزحي

 : ناديبع نبا :: ةلأسم

 يف ةليحلاف اثالث قلاط هتجوزف ينالفلا ءىشلا يتلعف نا هتجوزل لاق اذإ

 مث ءىشلا لعفي مث اهسفن امل ي ربيو اهقادصو اهقح نم هي ربتو اهعلاخي نأ كلذ
 فلح ام لعفي نأ هل زئاجو قالطلا نم ءىش امهنيب ىقب ناك نإ كلذ دعب اهدري

 . ملعأ هللاو . كلذ دعب هنع
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 يف هل هزيجم نأ هل زوجحم ام هدبعوأ هتجوزل زاجأ نميفو © هنمو : ةلأسم

 فيك ةزاجالا هذهب هسفن دبعلا قتعاو اهسفن هجوزلا تقلطف اهلك ءايشالا عيمج
 ؟ مكحلا

 ملو رثألا ءاج اذكه اهرمأ ءاضمإ نيملسملا لوق ةماع يفو ملعأ هللا : لاق من

 يف اطرفم هل زوجي ام ىلع اهنمتيا دق لجرلا اذه نا لوقأو اذه ريغ ريسفتب قلطني
 ال سيل نا يدنع اذه ىلعف نمض هتنامأ يف طرف اذإ نيمالا نإ كش الو ايهتنامأ

 جرخي اذكه هيلع هب دعبت هديسل هتميقل نماض دبعلا نأ لوقأو هيلع قلعتم قح
 اهسفنل ترج دق اهنال ةأرملا هذه قلطت ال نأ زوجيو نسحيو لوقلا ضعب يف يدنع

 نع دجوي اذه هبشو دبعلا يف لوقلا نسحي اذكهو جورخلاو قالطلا نم هيهتشت ام

 . ملعأ هللاو . ينايسبلا نسحلا يبأ خيشلا

 اهدري ام هنا قالطلاب فلحو اهعلاخ وأ هتجوز قلط نمو . هنمو : ةلأسم

 ةلزنمب انه اه جيوزتلا نوكيأ اهئاضقنإ دعب وأ اهتدع يف اديدج اجيوزت اهجوزتف
 ؟ ال مأ ثنحلا هقحليو درلا

 ىلع ناميالا يف لوقي نم لوق ىلعف هيف فلتخي امم يدنع اذه : لاق

 يناعملاب ناميالا يف لوقي نم لوق ىلعو اهجوزت لب اهدري مل هنال ثنحي الف ةيمستلا

 . ملعأ هللاو . ةيجوزلا ىلا اهدر هنال ثنحي هناف

 يهو اذك تلعنف وأ تلاق هتجوز نا قالطلاب فلح نمو .03 هنمو 0 ةلأسم

 يه اهلعلو هبذكو هقدص لمتحي امم كلذ نوكيأ كلذ تلعفو تلاق اهنا ملعت مل

 . كلذ تلعف وأ تلاق اها يه ملعت ىتح لمتحي ال اذه مأ كلذ تيسن

 وجراف ابذاك انئاخ هدنع جوزلا راصو تلعفوأ تلاق اهنأ ملعت مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هدنع هنونيكلاو هترشاعم اهعسي ال نأ

 ؟هميتي جوزتف جوزتي هنا قالطلاب فلح اذإو : ةلأسم

 لاقف مهتداهش زوبحت دوهشب يلو نم اهجوزت اذإ هذه كتفص ىلع : لاق
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 تيضر نإف اهغولب ىل ا فوقوم اهجيوزت لاق نم لاقو ثنح الو جيوزت هنا لاق نم

 . ملعأ هللاو . دودحم تقو ىلا نكي مل اذإ أربي مل هب ضرت مل ناو تبث هب

 : يحبرصلا : ةلأسم

 قلطف تقولا كلذ يف هثري نبا هلو يثراو دي يف يتأرما قالط لاق نمو

 . ملعأ هللاو . افالتخا هقالط يضم يف نإ نبالا

 ال هنا اهقلطو ضيرموهو اهجوز اهقلطي نا تبلط ةأرمإ : ةلأسم
 ال قالطلا دقع نال اهلا ؤس لجال ثاريملا اهمرحي ال اضعب نأ بسحأو اهل ثاريم

 . ملعأ هللاو . هكلمت

 اذه ايتلمح وأ بابلا اذه ايتحتف نإ هيتجوزل لاق نمو . هنمو : ةلأسم
 وأ ةلخنلا هذه ايتفرخ وأ ءانالا يف يذلا ءاملا اذه وأ بوثلا اذه ينامتلوان وأ سيكلا

 ناقلطيأ امهادحا كلذ تلعفف . ناتقلاط اتناف اذكو اذكب اتلق وأ انالف ايتبرض

 ءاوس اذه عيمجو امهالك كلذ نالعفي ىتح ايهيدحأ ىلع قالط ال مأ امهالك
 ١ ؟ ال مأ

 عقي الو امهاتلك ناقلطي ايناف ادودحم ناك ام ايهيدحا لعف امأ : لاق
 اذإ بابلا حتفو ريرحتلا ىلع اسايق ايهيدحا لعفب دودحملا ريغ يف قالطلا ايهيلع

 ليق دقو ةلخنلا فارخ كلذكو دودحملا ريغ نم نيعم ريغ يف هدحاو هرم هب دري ل

 . ملعأ هللاو . دودحملا ريغ نم ليقو دودحملا نم هنا ةلخنلا فارخ

 : نافلخ نب انهم ملاعلا هيقفلا ديسلا نع : ةلأسم

 عقي ام اقالط نيعبس لاق كلذ دعب مث اهتقلط لاقف هتأرما نع لأس نميف

 . اروجأم كلذ انل نيب قالطلا نم هيلع

 عقي الو اهبذك دق هبذك يهف اهتقلط هلوق لبق اهقلط دق نكي مل نإ : لاق

 قالطلا هب بجي ام هنم مدقتي لو اقالط نيعبس هلوق كلذكو هبوتلا هيلعو قالطلا
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 مكح هب عقي الو هنم وغل كلذ لب اقالط هارأ الف هب الصتم اذه هلوق نوكيو هيلع

 نم هدعب هلاق ام ىونو هتين يف هنم اهيلع قالطلا عوقو اهتقلط دق هلوقب ديري نأ الإ
 عوقو ىأر نم يأر ىلع كلذب قالطلا همزلي نا ىسعف هب اقحل قالطلا ددع

 . ملعأ هللاو . ملعلا لهأ نم ةينلاب قالطلا

 اذك تلعف امايأ هتجوز نيعبرأ قالطب فلح لجر يفو 0 هنعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هتجوز قلطتو ثنح هقحليأ اذكو
 نع ايفان هجوز نيعبرأ قالط يف هفلح ناك نا يدنع اييفف : باوجلا

 ملوأ ملعي ال ثيح نم هلعف نوكي نأ نكمي امم وهو هيلع فلح دق ام لعف هتجوز

 الإ هيلع فلح ام اهيف قفاو ولو هنيمي يف ثناح وهو هيف كشال بيغ اذهف هلعفي
 اهريغ هجوز هعم نكي مل نإ كلذ ىلع دازام ال دحاو قالط الإ اهيلع عقي ال هنأ

 هدحاو لك ىلع عقيف تاجوز عبرأ ىلإ هدحاو ريغ تاجوزلا نم هعم ناك نإو
 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ ال دحاو قالط هظفل رهاظ ىلع نهنم

 هنس اهتدع ليقف سايالا دحت رصت مل اذإ ةأرملا نا لاق & هنعو : ةلأسم

 كلذو سايالا دحب ربصت ىتح ضيحلاب الإ اهتدع يضقنت ال ليقو ناتنس ليقو

 . ملعأ هللاو . كلذ يف ليق ام رهشأ ىلع ةنس نوتس

 ىنعمب نوكي له اثالث هضرم يف هتجوز قلط لجر نع : ةلأسم
 ؟ رارضلا

 . هدعلا ىنعمب ليق اييف & معن : لاق

 ؟ هثرت له تام مث هضرم يف اهتدع تضقنا نإف : هل تلق

 . كلذ يف فلتخي هنا ىعم : لاق

 ؟ هثرت له تام مث هتحص دعب اهتدع تضقنا نإف : هل تلق

 . كلذ يف فالتخا يل نيبي الو هثرت ال اهنا يعم : لاق

 ؟ هثرت له تام مث هضرم يف اهتدع تضقنإف هدحاو اهقلط نإف : هل تلق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف فلتخي هنا يعم : لاق
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 ءالي ال او نارل او علخل ١ ف ب اب

 زوجي ال امو ملذ نم زوجي امو
 كلذ هبشأامو

  

 : لمازلا : ةلأسم

 اهيلإ نسحأو هب تثدح هلعل عايجلا نع زجعو اهب زاجو ةأرمإ جوزت نميفو
 كلذ هل زوجيأ يقادص نم كيربأ انأو ينقراف هل تلاقو كلذب ضرت ملف هدهج

 ؟ ال مأ . هنم عايجلا باهذ لجأ نم هتأربا ينإ تناك اذإ اهقادص نم أربيو
 اذإ اهقالطب كلذ دعب هيلع مكحي الف ةرم اهعماج اذإ لوقلا رثكأ يف : لاق

 لخدت نأ اهنم فاخي اهكسمأ اذإ ناك نإ هللا نيبو هنيب اييف امأو اهعامج نع زجع
 ناو اذه ىلع اهكسمأ اذإ مثالا هيلع فاخاف لاجرلا نع اهل ربص ال ذإ مثأم يف
 دارأ نإ امأو اهكاسمإ يدنع هيلع قيضي الف مثأم يف لخدت نأ اهنم فاخي ال ناك

 امنإو ةهراك ريغ اهنال اهقح اهيطعي نأ ناسحتسالا ىلع هل ينبجعيف اهجرخي نأ

 هيلع بجوأ نيملسملا ضعب نأل عايجلا مدع نم اهتقحل يتلا ةرورضلا اهتجرخأ

 اذإ امأو مايأ ةعبرأ لك لاق ضعبو كلذ هنم تبلط اذإ ةرم ةضيح لك اهعماج نأ

 . اهتيدف هل لحت ال اذه ىلعف اهقح نم هي رتل ردقي وهو دمعلا ىلع اهعامج كرت
 " . ملعأ هللاو

 كلام عيب يراتخا وأ انأ ينيراتخا امإ هتجوزل لاق نميفو هنمو : ةلأسم

 ةهراك اهدر هلو اذهب هنم قلطتأ اهلام تعابو تتكس وأ ىلام عيب راتخا تلاقف

 ؟ال مأ

 نأ هتفلاخ نإ يونيوه امناو قالطلا ريغ رييختلا اذهب ىون ناك نإ : لاق

 ىون ناك نإو اذه ىلع يدنع قلطت الف قالطلا رايخ وني ملو اهيلع بضغي
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 كلميو ةدحاو ةقيلطت اهيلع عقت نأ ىنبجعيف اهلام عيب تراتخاف قالطلا رايخلاب

 . ملعأ هللاو .قالطلا نم ءيش امهنيب ايقاب ناك نإ اهدر

 اهل هيلع يذلا اهقادصو اهقح نم اهجوز تأربأ ةأرما يفو هنمو : ةلأسم

 يف نيد هيلع اهلو قالطلا نآرب اهسفن اه أربأو اهنآرب لبقف اهسفن اهل ىري نأ ىلع
 قادص نم اه هيلع ام عيمج نم جوزلا أربيأ هريغو لجاعلا اهقادص نم هتمز

 ؟ ال مأ قادصلا ريغ نم هيلع اهل نيدو لجاو لجاع

 لبق طرشلا هيلع عقو امم أربي نأ ينبجعيف هللا نيبو هنيب اييف امأ : لاق

 ملس ام يواسي قادصلا ريغ نم هيلع يذلا قحلا ناك نإف ماكحألا امأو نآ ربلا
 امج رثكأ ناك ناو . هنم لقأ ناك نإ كلذكو هنم عىرب لجاعلا قادصلا نم اهيلإ

 نا هل هيلع سيل هنأل قادصلا ىلع داز امم أربي مل لجاعلا قادصلا نم اهيلإ ملس

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ يف اهقادص قوف دادزي

 ىقادصو ىقح نم كتأربأ دق هتجوز هل تلاق نميفو هنمو : ةلأسم

 كل تأربأ دق اه ابيجم لاقف قالطلاب يسفن يل ءى ربت نأ ىلع كيلع يذلا
 فيك اهسفن اهل أربأ دقف اهيلإ هقاس ام هتفوأ نا دارأ هنأ لاقو يلام لواتب كسفن
 .ىرت

 نأل نآ ربلا عقو دقف نآ ربلل دعق دق ناك اذإ يدنع مكحلا يف امأ : لاق
 نأ ءانثتسالا هيف هتين ناك نإ هللا نيبو هنيب اييف امأو ءانثتساب سيل يلام لواتب هلوق

 سلجملا يف هلام هيلع درت ملف كلذ يف هتقدص نإ اهيلإ هقاس يذلا هلام هيلع درت

 .ملعا هللاو . يدنع علخ عقي مل اقرتفإ ىتح
 : هللا همحر نرقلا دمحم نب هنا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 اهعماج ال هنا فلحف اهعماجي نأ تبأف هتجوز عماجي نأ دارأ لجر نعو

 مأ هتجوز هنع تناب دق نوكيأ اهعماجي نأ فلح موي نم رهشأ ةعبس ايهنيب تضمو
 ؟هوجولا نم هجوب هل لحت
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 فلح نم نأ هللا مهمحر انباحصأ راثا يناعم نم هدجن يذلا : لاق

 لحتو ةنئاب ةقيلطت يهوءاليالاب هنم نيبت اهنا رهشأةعبرأ اهكرتف هتجوز برقيال
 ءيشب هعم تناك اذإ باطخلا يف ابطاخ ريصيو رهشأ ةعبرأ ءاضقنا دعب جاوزالل
 قادصلاو قادصو نيدهاشو ىلوو ديدج جيوزتب اهحاكن دارأ اذإ قالطلا نم

 وأ هللاب وأ قاتعوأ قالطب فلح فلاحلا اذه ناك ءىش هيلع ناك نا همزلي لوألا

 في ملو هتجوز ءعىطو نع هدرت يتلا ناييالا نم ناك ام كلذ ريغ نيميب وأ ةقدصلاب
 ملو رهشأ ةعبرأ تضم اذإف اهاطي ال هنأ قالطلاب نيميلا هذه نوكت نأ الإ اهلإ

 ادبأ هيلع تدسف عمجلا متأو اهئطو نإو انفصو ايك ءاليالاب تناب دقف ءىطي

 ناناتخلا يقتلي امردقب هنعط ءعىطولا عضوم يف هركذب نعطي نأ ردق نا نكلو

 نإف هنيمي يف ثنح دقف كلذ لعف اذإف عزنيف لسغلا بجيو اهدحو ةفشحلا بيغتو

 كلذ هيلع عقو دقف قالطلا نم عيش ايهنيب مدقتي ملو نيتنثاو ةدحاو قالطب ناك
 وه نإو قالطلا نم يقي ايب هتجوز تناك اهدر اذاو هيف اهدرب كلم أدهو قالطلا

 . ةنئاب ةقيلطت يهو ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح كلذ لعفي ملو اهكرت
 . ملعأ هللاو

 : يلم ازل ا ةل اسم

 تلبق دق وه لاقف يقادصو يقح نم ملاس تيرب هتجوز هل تلاق نميفو

 .؟اقالط مأ افلح اذه نوكيأ ثالثلاب قلاط شلعجمللا شنتبقر ناقلطب يقح

 هادارأو علخلل ادعق اذإ ةجوزلاو جوزلا نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 اذه يف امأو . علخلا هب نادصقي ظفلب الا اذإ ايهنيب علخلا عقو ظفللا يف ارصق ولو

 نأ هيلع طرش الب اهقح نم هي ربت نأ تدارأ ايناو علخلا ادصقي مل اناك اذإف ظفللا

 امأو غلخ ال قالط اذهف اهقلطو نآ ربلا وه لبقف اهسفن ةبيطب كلذ ناكو اهقلطي

 ىلوالا هتقيلطت تناكو ثالثلا قالط هب دارأ ناك نإف اثالث قلاط شلعجمللا هلوق

 هللاو . اهتعجر كلمي ناك اذإ قالطلا عبتي قالطلا ناك علخلا هجو ىلع نكت مل
 . ملعأ

٢١٥



 لجالا ءاضقنا لبق هنيمي يف رب اذإ ةجوزلل يلولا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ هتجوز ىلإ يفي نأ همزليأ

 نوكي نأ الإ اهعماجي هانعمو اهيلإ يفي هنأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 وه ام الإ اهيلإ هءافالا نع هعنم ام هنا دهشي رفاسملا امأف ضرم وأ رفس نم رذع هل

 دهشأ الإو كلذ ىلعردق نإ اهجرف سملي هنا ولاقف ضيرملا امأو رفسلا نم هيف

 رذع ريغ نم اهيلإ في مل نإف مهريغو نيسوبحملا نم رفاسملا هبش نم كلذكو
 . ملعأ هللاو .ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح

 هل لجأ ءاليالاب هتجوز هنم تاقيلطت ثالثب ىلوملا ىفو هنمو : ةلأسم

 ز ٠. ؟ال ما كلذ دعب اهجيوزت
 ءاليالاب تناب ىتح اهكرتو ثالثلاب اهنم الا اذإ لوق نالوق كلذ يف : لاق

 ينبجعيو باطخلا يف ابطاخ نوكيو ةدحاوب هنم نيبت اينإ لوقو ثالثلاب هنم تناب
 . ملعأ هللاو . جورفلا رمأ يف هزنتلا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 الإو ينالفلا تيبلا يف قع يذلاب يني ربخت ل تنك نا هتجوزل لاق نميف

 ؟ال مأ قالط اذه ىلع همزليأ قع يذلاب يردأ ام انأ هل تلاقف كقالطب ينوكت

 نأ ىلإ تيبلا يف قع يذلاب هتجوز هربخت مل اذإف ءاليإ ظفللا اذه نإ : لاق

 ءاليالا ةدم يف هتجوز عماجي نأ هل زوجي الو ءاليالاب تناب دقف رهشأ ةعبرأ تضم

 تضم ىتح هتجوز هربخت مل اذإ امأو ك هيلع تدسف اهعماج نإف هربخت نأ لبق
 نذاو اهاضرو ديدج جيوزتب اهجوزتي نأ هل زاجو ءاليالاب تناب دقف رهشأ ةعبرأ
 قع نمب هربخت مل نإ لوقف اهجوزت اذإف قالطلا نم ءيش امهنيب ىقب ناك نا اهيلو

 ءاليإ ال هنا لوقو ةيناث ةرم ءاليالاب تناب دقف رهشأ ةعبرأ تضم نأ ىلإ تيبلا يف

 هربخت ىتح اهأطي نأ هل زوجي الو ءعىطولا نم عونمم هنكلو لوألا ءاليالا الإ هيلع
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 ذخالاو جورفلا يف هزنتلا بحأو اهاطي نأ هل زئاجو هيلع لجأ ال لوقف لجالا امأو
 . ملعأ هللاو . ميسج اهرطخو ميظع اهرمأ نأل طايتحالاو ةقيثولاب اهيف

 ةدحاو ةرم الإ ةنس ىلا هتجوز عمابي ال فلح لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ ءاليإ ةفصلا هذه ىلع هيلع لخدي له
 نم عونممب سيل هنال ةفصلا هذه ىلع هيلع ءاليالا اذه نا : لاق

 ةرم اهأطي نأ هل زئاج اذهو ءعىطولا نع تعتم نيمي لكف ءاليالا امأو ءعىطولا

 ةنسلا نم ىقب اذإ ءاليالا هيلع لخد اهانثتسا ىتلا ةرملا كلت اهئطو اذإف ةدحاو

 هللاو .اهفلح يتلا نيميلا لجأ نم ءىطولا نم عونمم هنإف ادعاصف رهشأ ةعبرأ
 .ملعأ

 :لاقف نآربلاو علخلا نب قرفلا نع يحبصلا لؤس : ةلأسم
 درت نأ اهيلعف هيلع اهجوزت يذلا هيلع درت نأ ىلع اعلاختاذإ علخلا امأ

 اهل ءى ربي نأ ىلع اذكو اذك نم هتأربأ ااذإ امأو هيلع اهجوزت يذلا عيمج هيلع

 اهافوأ يذلا هيلع درت نأ اهيلع سيلو همزلأ يف ام ىلع الإ ناربلا عقي الف اهسفن
 . ملعأ هللاو . هلوق ىنعم ىلع لبق نم هايإ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 الب اهعلاخ مث اهملع الب اهتعجر هيف كلمي اقالط هتجوز قلط نميفو
 ؟ال مأ اهتيدف ذخأ هل لحأ ةءاسإ

 هللاو .ةدعلا يف اهعلاخ اذإ هذه كتفص ىلع ةيدفلا هل لحت معن : لاق

 . ملعأ

 نيب علخلا عقو اذإ امأ لاقف ضيرملا علخ نع هتلأسو هنمو : ةلأسم

 نا لوقلا نم ينبجعي يذلاو فالتخا كلذ يفف اضيرم ايهيدحأ ناكو نيجوزلا
 تام نإ ايهنيب ثاريم الو يضام علخلا نإف ةحيحص ةأرملاو اضيرم جوزلا ناك
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 نإوزوبي ال ضيرملا نآربف ةضيرم ةأرملاو احيحص جوزلا ناك نإو ،ايهيدحأ
 . هيلع لمعأ يذلا لوقلا ىلع ثا ريملا ايهنيبف ةدعلا ءاضقنا لبق ايهيدحأ تام

 . ملعأ هللاو

 اهنيب عقي ملو اهقالط اهجوز نم ةيبصلا بأ ىرتشا اذإو هنمو : ةلأسم
 جوزلل نمثلا همزل بالا اهقلط اذإو بالل مزال عيبلاف هنبال هارتشا هنا طرش

 هتوبث يف ةيبصلا هتنبال بالا ءارشو هلك قالطلا رتشي مل ناك نإ اهدر جوزللو

 . ملعأ هللاو .تبثي ال لوقو تبثي لوق فالتخا اهيلع

 تناكول نإ ازئاج انآرب ايرابت مث ةيبص جوزت لجر نع ل ؤسو : ةلأسم

 ؟هيف مكحلا ام اغلاب

 :اهيلع زوجي نم دح يف ةيبصلا نكت مل اذإ لوقلا ضعب يف نا ىعم : لاق
 نكي مل نإو اهب لخد ناك نإ ةعجرلا جوزللو قالط وهف اهقح نم اهأربأو نآربلا
 هنا لوقلا ضعب يفو ديدج جيوزتب الإ لاح ىلع اهيلع هل ةعجر الف اهب لخد
 اهب لخد نكي مل اذإ اهيلع هل ةعجر الو هسفن همزلأ دق اذإ نآ ربلا ماكحأ همزلت

 يذلا جيوزتلا تمتأو تغلبأ اذإف ديدج جيوزتب اهجوزتي نأ ىلإ فقوم امهرمأو
 نآربلا متت ملو جيوزتلا تمتأ نإف اهيلع هل ليبس الف نآ ربلا تمتأو علخلا لبق عقو
 ين اهب لخد دق ناك اذإ قالطلا ةلزنمب ناكو ةعجرلا اهيلع هل اهتدع يف كلذ ناكو
 هسفن مزلأ دق هنأل لاح ىلع اهيلع هل ةعجر ال هنأ لوقلا ضعب يفو لوقلا ضعب

 اه ناكو لاح ىلع هنم تناب نا ربلا دعب ةدعلا ءاضقنا دعب كلذ ناك نإو نا ربلا

 اهب لخد دق ناك نإو نآربلا عقي الو حاكنلا خسفنإ حاكنلا اذه متت مل نإو اهقح

 . ملعأ هللاو . حاكنلاب ال ءعىطولاب هي ربت نأ الإ اهقادص اهلف

 كلام نم يني رت موي كسفن كل تاأربأ دق هتأرمال لاق نمو : ةلأسم

 تيربأ دق تلاق ناو نآرب وهف كلذ نع عجرف هيلع هلام نم هتأربأ مث ةنس تماقأف
 اهئطوو لدع يدهاش عم هيلع الام نم هتأربأف كلام نم يني رت موي كسفن كل
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 تيربأ دق هلوق نح عجر ن او هملعت ل ثيح 7 يش ء ىطولاب امل سيلو نارل ١ عقو

 كلذكو ناربلا عقو هتأربأ ىتمو هتعجر هعفنت مل كلام نم يني ربت موي كسفن كل

 مهرد فلأ هيلإ تعفدف قلاط تنأف مهرد فلأ نالف ىلإ يتعفد ام ىتم لاق نإ

 . ملعأ هلل او . قالطل ١ عقوو ةعجرل ا هعفنت ل عجرو ىباف

 : هلا همحر ةمح نب شيورد خيشلا نع : ةلأسم

 هنأوجرأو ائيش هيف ظفحأ الف اهيبأ نذإب اهقادص نم هيبصلا نآرب امأو

 . ملعأ هللاو .اهقح نم هنارب ىلع اسايق فالتخالا هلخدي

 دارأ ىتم اهقلطي نأ هلف الريغص يهو هتنبا قالط ىرتشا نمو : ةلأسم

 دلاولا عيب نأ لوقي نم لوق ىلعف اهل هيلع يذلا اهقادصب اهقالط ىرتشا نإف
 قالطلا نوكيو زئاج هنإف قادصلاب قالطلا يف عيبلا تبثيو زئاج هدلو لامل

 قحلي لهف هل تلق ؟هتنبا نع قادصلل هنم افالتإو جوزلا نع ةلازإ قادصلاب

 ؟ءيش اهابأ

 اهتحلصم ىلإ دصق اذإ نايض هيلع يل نبي ل اهل ةحلصم تناكاذإ : لاق

 نم فالتخالا ىنعم يدنع هقحليف اهلالد هل ىنعم ريغل اهلامل هنم افالتإ ناك اذإو

 يذلاو اهيلع هفلتأ دق ذإ دلاولا ىلع هبجوي كلذ تبثي يذلاف هدرو كلذ توبث

 . ملعأ هلللاو . جوزلا ىلع هدري كلذ هبجوي ال

 : يحبصلا : ةلأسم

 ليقو اهيلإ ءعيبسم ريغ ناكولو هتجوز نم ةيدفلا ذخأ لجرلل زوجي ال لثمو
 . ملعأ هللاو .ةدايزلا هل زوبت ليقو ةدايزلا ذخاي الو اهيلإ قاس ام ردقب زوب

 نم اهيلع بجع ام لثمو قادص ىلع ةأرما جوزت نمو هنمو : ةلأسم

 نم اهيلإ هقاس ام هل عفدي نأ تداك ىتح قاقش امهنيب عقوو اهيدالوأ ةقفنو اهتاكز

 ؟كلذ ذخأ هعسيأ ةاكزو ةقفنو قادص
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 لوق ىلع اهدقن ىلع ةدايز ال قادصلا نم هلك اذهو يدنع اذكه : لاق

 . ملعأ هللاو .اهيلإ هنم ةءاسالا ريغ دنع ةأرملا هب تدتفا ام ذخأ زيجي نم

 تلاقف قالطلا رمأ يف ثيدح لجرلاو ةأرملا نيب عقو اذإو هنمو : ةلأسم

 مأ علخلا عقيأ قلاط تنأ اهل جوزلا لاقف يتقرو يفام وأ ةقرولا كيطعأ انأ ةأرملا

 ؟قالطلا

 نماذنهواذهاذكواذك هيف نسحيو اثيش اذه يف ظفحأ ال : لاق

 يف ركذي ملو طورشلا نم ناك ام اهنم ناكف ةأرما بطخي نم ةلزنمب فالتخالا

 ناب ايب اوذخف الإو اذهب اذه سايق نسح نإف اهتوبث يف نوملسملا فلتخاف دقعلا

 . ملعأ هللاو . هباوص مكل

 قلاط تناف قادصلا ةقرو ينيتيطعأ نإ هتجوزل لاق نمو هنمو : ةلأسم

 ىنعم ىلع ناك نإو لاق ايك تقلط هتطعأ ايهمف علخلا ىنعم ريغ ىلع ناك اذإف

 سلجملا يف ضبقلا هنمو ميلستلا اهنم نوكي ىتح ةقرولا ميلستب قلطت مل علخلا

 .ملعأ هللاو .هيف ادعق يذلا

 لوقي الو كسفن كل تيربأ لوقيف ةأرما ي ربي لجر يفو هنمو : ةلأسم

 .هيف فلتخي كلذ نإ كتيربأ دق

 نآربلا عقي هنا لوقي ضعبو ،دق لوقي ىتح نآرب عقي ال ضعب : لاق
 وهو دق لقي مل اذإ جيوزتلا كلذكو دق نأ الإ ناربلا هب بجي اييف ظفللا ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . ءاوس

 اهل هيلع ايب هقيلطت هنم ترتشاف هتجوز ىلإ ائيسم ناك نمو هنمو : ةلأسم
 تماقأ اذإ اهقادص كردت لوق ةءاسالا لاحل اهقادص يف هيلع تعجر مث رهملا نم

 . ملعأ هللاو . كردي ال ليقو ةءاسالا هنيب
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 ءالعللف مارح يلع تنأ هتأرمال لاق نمو برغملا لهأ باتك نم : ةلأسم

 ثالث ضعب لاقو ةيعجر مهضعب لاقو ةيناث ةقيلطت مهضعب لاق . ليواقأ كلذ يف

 ةرئاس ةأرما هل نميف لاقو سابع نب لوق وهو نيمي ةرافك ضعب لاقو تاقيلطت

 باتك نم هذه شاهيتلسغ اذإ اهجوز اهل لاقف سانلا نم ذخال اهلسغي بايثب
 جوزلا ءىرب قادصلا يف اهجوز تأربأ اذإ ةأرملا نا مهاوتف كلذ نمف راربألا جهنم

 قيضي ثيحب هتجوز ىلإ عيبسي جوزلا لب اطخ كلذو ىلاعت هللا نيبو هنيب اييف
 وهف صلختتل جوزلا أدبيف صالخلا بلط ىلإ رطضنف قلخلا ءوسب رمألا اهيلع

 اسفن هنم عييش نع مكل نبط نإف ىلاعت هللا لاق دقو سفن ةبيط ريغ نع هاربأ

 هب بيطت الام ديري دق بلقلاف بلقلا ةبيط ريغ سفنلا ةبيطو ائيرم ائينه هولكف
 نأ سفنلا ةبيط اينإف هسفن اههركت نكلو هبلقب ةماجحلا ديري ناسنالاف سفنلا

 نيررض نيب تددرت اذإ ىتح اهلباقت ةرورض نع ال ءاربالاب اهسفن حمست
 امأو نطابلا هاركاب قيقحتلا ىلع نيررض نيب ةرداصم هذهف اهنوهأ تراتخا
 مل اهناو رهاظلا ءاربالا رظنيف رارسألاو بولقلا ىلع علطي ال ايندلا يف يضاقلا

 ىدصت ايهم نكلو هيلع قلخلا علطي ال نطابلا هاركالاو رهاظ ببسب نكت
 ليصحت يف اديقم الو ايبوسحم اذه نكي مل ءاضقللا ةميقلا ديعص يف ربكألا يضاقلا

 . ملعأ هللاو . ءاربالا

 تلاقف الماح تناكو علخلا ىلع هتجوزو لجرلا قفتا اذإو : ةلأسم

 رهشأ ةعست ىلإ كنع اهطحأ لمحلا ةقفنو يقادص نم كيربأو يسفن يل يربا

 نأ ةأرملا تداراف ةرهش دوهش وأ لدع يدهاش ةرضحب طرشلا اذه ىلع اهعلاخف

 . ةيجوزل ١ يف عوجرلل سيلو لمحل ا ةقفن يف عوجرل اال نا اهلمح ةقفن يف عجرت

 . ملعأ هلللاو

 احلام هقحب هعباتت نأ ىلعو علخلا ىلع هتجوزو وه قفتا لجر : ةلأسم

 اهيلع علخلا يف عوجروه هلأ هيلع تشكت اهعلاخ املف ينالفلا ءيشلا وأ ينالفلا
 { د م ؟ال مأ
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 دقف علخلا امأو هتميق وأ علخلا هيلع عقو ام هيطعت نأ اهيلع مكحي : لاق

 . ملعأ هللاو . ةعجر هيف هل الو ىضم

 يقح نم كلتيربأ ةأرملا تلاقف علخلل ادعق اذإ ةأرملاو لجرلاو : ةلأسم

 اهقادص هيلعو قلطت اهنا لوقلا رثكاف قلاط اهنأ اودهشا جوزلا لاقف يقادصو
 قالطلا نم ءعييش امهنيب ايقاب ناك اذإ تهرك ولو ةفصلا هذه ىلع اهدر هل زئاجو

 هللاو .رثكأ لوألا لوقلاو علخلل ادعق ايهنال قالطلا نم ىربي هنإ لوق هيفو
 .ملعأ

 مل نإو ينالفلا ءعييشلا لعفأ مل نإ لاق نميفو : ناديبع نبا ةلأسم

 رهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبقو اذه هنيمي دعب اهئطو مث قلاط تناف اذك نالف يطعي

 ءىطولاب هتجوز هيلع دسفتأ رهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبق هيلع فلح ام لعف مث

 ؟ ال مأ

 ءىيشلا لعفي نأ لبق هتجوز ءعىطو اذإف ءاليإ نيميلا هذه نإ : لاق

 فالتخا اذه يف ملعأ الو ادبأ هيلع مرحت اهنإف اذك نالف هيطعي نأ ليق وأ ينالفلا
 نامز يرهش وأ رهش ةدم ىلإ ينالفلا عييشلا لعفي مل نإ لاق اذإ فالتخالا امناو

 هتجوز ءعىطو مث رهشأ ةعبرأ وهو ءاليالا لجأ نم لقأ وه اميف انامز رهشأ ةثالث وأ
 مرحت لوقف هدح يذلا لجألا يضقني نأ لبق نم كلذ دعب لعف مث لعفي نأ لبق

 . ملعأ هللاو . مرحت ال لوقو هيلع

 : هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 يف يهو تام مث ةحيحص يهو ضيرموهو اهجوز اهعلاخ ةأرما نعو
 ؟ال مأ هتيمملا ةدع اهلعو هثرت له ةدعلا

 نآرب نأل هثرت الوزئاج علخلا نا لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق
 هتيمملا ةدع نع ارارف علخلا اذهب دصقي نأ الإ ةقلطملا ةدع اهيلعو زئاج حيحصلا

 نم هتأرباف حيحص لجرلاو ةضيرم ةأرملا تناك اذإ امأو رارفلا ةينب علخلا ةدع يهو
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 ضيرملا نآرب نأل اهثري هنإف هنم ةدعلا يف يهو تتام مث اهسفن اهل رباو اهقادص

 هللاو . تبثت ال ضيرملا هأربأ اذإ قادصلا همزليو هقيلطت نع علخلا راصف تبثي ال

 . ملعأ

 اهجوزو يه اعلاختو اهوبأ اهجوز يتلا ةيبصلا يف : يحبصلا لاق ةلأسم
 نب ديعس خياشملا ملعي ملو ثاريملا هنم اهلف تام اذإو نآربلا اهيلع تبثي الف

 نأ الإ اهغولب دعب نآربلا تمتأ اذإ ثاريملا در اهيلع بجي هنا دشار تنبو دوعس

 بجيف نا ربلا تمتأ اذإ الاقف يضاقلاو ديعس خياشملا امأو تقولا كلذ يف هل عفدت

 . ملعأ هللاو . ثاريملا در اهيلع

 اهيضري ام هنأ قالطلاب فلحو هتجوز هنع تزشن نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مآ ءاليالاب هنم نيبأ رهشأ ةعبرأ ىلإ اهضري ملو هب تكشأ اذإ الإ
 عونمم ريغ هنأل ءاليالاب نيبي الف عامجلا ريغب اهاضر ناك اذإ : لاق

 عفرت نأ لبق ناناتخلا يقتلي ام ردقب اهئطوو عايجلا ريغب اهاضر ناك نإو ءىطولا

 . هنيمي ىفرت مكاحلا دنع هتعفار نإو هيلع تمرح كلذ ىلع داز نإو ثنح هيلع

 . ملعأ هللاو

 ةحيحص يهو انئاب اقالط اهقلط وأ هتجوز علاخ اذإ ضيرملا يف : ةلأسم

 ؟ال مأ اهقح نم أربيو ثاريم اهنم جوزلل له ةدعلا يف دعب يهو ةجوزلا تتامو
 . اهثري نأ راوتي ال لوقلا رثكأف علخلل ةبلاطلا يه تناك نإ : لاق

 وه وأ يه تتام ثاريملا ايهنيبف ةضيرملا يه تناك نا : ديعس خيشلا لاق

 هباوج نمو فالتخا هيفو لوقلا رثكأ ىلع ايهنيب هثراوم الف ضيرملا وه ناك ناو
 . ملعأ هللاو اهقادص نم أربيو بجعي ايف هل ثاريم ال اضيأ

 نم الاسرا يمأ لثم وأ يماك يهف ةنالف تجوزت نا لاق نمو : ةلأسم
 قرف هيف له ميرحتلا هتين ناك نإو ؟ال مأ عيبشب هيلعأ اهجوزت دارأو ةين ريغ
 دق ناك وأ يمأك يهف اهتدر نإ لاقو نيترموأ ةرم لبق نم اهقلط دق ناك نإو
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 هللاو . هتركذ ام لاق ام دعب اهذخأ وه دارأو اهقرافو هريغ اهجوزتو ثالث اهقلط

 .ملعأ

 هيلع عيش ال لوقلا رثكأو فالتخا هيف : سيمخ نب رصان خيشلا لاق

 لوقلا رثكأو فالتخالا هلخديف كتجوزت نإ يمأ رهظك يلع تنأ اهل لاق ناو

 ءاليالاو قالطلاو علخلا اهقحلي اهتعجر كلمت يتلا ةقلطملاو هيلع ءيش ال
 . ملعأ هللاو .راهظلاو

 يف هنع كلذ ىزجيأ تيم موه ىفأ يردي ال ابياغ ادبع قتعأ لجر نعو
 ؟ال مأ راهظلا

 بياغلا هدبع قتعأ نإف ارضاح ادبع ال اراهظ دنع قتعي ال : لوقأف

 حص نإو هتجوز يف هيلع سأب الف اهاطي نأ لبق نم هندب ةمالسو هتايح تحصف

 ىزج الف هيزبجي ال عيش هدي ين ثدح وأ هحراوج نم ءيش لشأوأ تام هنأ

 دعب راهظلا ةرافك نوكت ايناو ادبأ هيلع دسفت اهنإف اهيطو دق ناك نإو هقتع هنع
 . ملعأ هللاو .ءعىطولا لبق ثنحلا

 امم اذك كب نلعفأل اذك تلعف نإ هتجوزل لاق نميف : ىحبصلا ةلأسم

 هل زوجي الو ءاليالا مكح هيلع لحخديأ كلذ يه تلعف نإ اهب هلعف هل زوجي ال

 . ءاليالا ىنعم نم ةجراخ هذه مأ كلذ اهب لعفي نأ لبق اهئطو

 نلعفأل اذك تلعف نإ اهل لاق اذإ ءاليالا لئاسم نم تسيل هذهف : لاق

 يفف كلذ وه ركنأو تلعف دق يه تلاق نإف هلعف عرشلا يف هل زوجي ال امم اذك كب

 فلحام تلعف دق اهنأ ةنيبلا يه اهيلعو جوزلا لوق لوقلا نإ لوق فالتخا كلذ

 رثكأ وهو اهيلع فلح ام تلعف دق هنا يه اهلوق لوقلا نإ لوقو اهجوز اهيلع
 وه اهدعوت ايك ةيصعملا لعفي نأ وه دارأف تلعف دق اهنا هل تلاق اذإف لوقلا

 لعفلا وه كرت نإو قحلا ىلإ عوجرلاو ةبوتلاو رافغتسالا هيلعو مثا وهف لعفلاب
 هيلع تتأ ولو هتجوز يف ءاليالا هقحلي الف يصاعملا نم هلعف هل زوجي ال يذلا
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 ىنعم ىلع جرخي اهل هنم ىلوأ ةيصعملا نع فوقولاو اهب كلذ لعف هعنمت ةلاح
 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع ءاليإ الو قالط هقحلي الو دعوتلا

 اذإو مل نإو نإ يهو ةعبرأ ءاليالا فورح نأ ليقو : يموغرلا ةلأسم
 نأ كلذ لثمو ءاليإب اتسيل عامجلا ريغ يفو عامجلا يف ءاليإ ايهف اذإو نإ امأ مل اذإو

 نإ عايجلا ريغ يف امأو قلاط تناف كتعماج اذإو قلاط تناف كتعماج نإ اهل لوقي

 لخدت مل نإو تقلط تلخد نإ ءاليإب سيل اذهف قلاط تناف نالف تيب تلخد

 يفو عامجلا ريغ يف ءاليإ ايهف مل اذإو مل نإ امأو اهعامج هل زوجيو تقولا لاط ولو

 يضمت ىتح ديز مدقي مل اذإف قلاط تناف ديز مدقي مل نإ هلوقك ءاليإب اتسيل عايجلا
 اهقلطي مل اذإف قلاط تناف كقلطأ ملاذإ هلوقكو أطي الو ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ

 اهموي نم جاوزألل لحت ةقيلطت يهو ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح

 قادصو نيدهاشو يلوبف هيلإ تعجر نإو هريغك باطخلا يف ابطاخ وه نوكيو
 نيمي لك ةلمجلا ىلع ءاليالا لصاو هيلع تمرح ءاليالا هنم مزلي اميف اهئطو نإو

 اهكرت نإف هتجوز ءعىطو نع لجو زع هلل ابا ذإ لجرلا لثم ءاليإ يهف عايجلا عنمي

 هتجوز يهف رهشأ ةعبرأ يضقنت نأ لبق اهئطو نإو ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ

 مايصف دبي مل نإف ةبقر قتعوأ مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ نيميلا ةرافك هيلعو

 رمؤي يذلا اذهف ةدحاو ةقيلطت هتجوز عامج نع قالطلاب فلح اذإ امأو مايأ ةثالث
 قلطت هتجوز نإف هنيح نم عزنو ناناتخلا يقتلي امردقب ةدحاو ةنعط نعطلاب
 ىضمأ نإ امأو قالطلا نم عيش امهنيب يقب ناك اذإ تهرك ولو اهدر هل زئاجو

 زئاجو ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ اهئطو كرت اذإ امأو ادبأ هيلع تمرح دقف ءىطولا
 . ملعأ هللاو .تناب موي نم جيوزتلا اهل

 اهقادص ذخأتل اهقيلطتب هتراضو جوزلا تهرك اذإ ةجوزلا يفو : ةلأسم

 ريغ نم هل ةهراك تناك اذإ قادصلا امل لحي الو اهتراضم يف ةمث ام اهنإف هضعب وأ

 ىلع اهجوزت نإف تلق ىنعملا اذه ىلع قادصلا ذخأ جوزلل لحي لب ةءاسإ

 ىلع اذكب كقالط كعيابأ انأ اهل لاق اهسفن اهل ي ربي نأ هيلإ تبلطو اذك قادص

_ ٢٢٥



 فلأب هقيلطت هنم ترتشاو مهرد ةئام رادقم قادصلا نع دازو قادصلا باسح

 ؟ال مأ لعفلا اذه زوجأ اهسفن تقلطو مهرد ةئايسمخ قادصلا ناكو مهرد

 زاجأ ضعب فالتخا اهيف قادصلا ىلع ةدايزلا امأو زئاج عيبلا نإ : لاق

 ةميقلا لضف زجي مل ضعبو علخلاك اذه سيل اولاقو اريثك وأ اليلق ناك نمثلا ذخأ

 انبجعي ال عرولا باب يف ملسأو يلإ بجعأ لوقلا اذهو هتجوزل لجرلا قاس ايع
 . ملعأ هللاو .ىوتفلا ريغ ىوقتلاو هللا يف انحصان نمل ةدايزلا ذخأ

 ولو هادارأو هل دعق اذإ نيجوزلا نيب علخلا عوقوب ليق ثيحو : ةلأسم

 دقو ةقلطم كارت اهيلع درو يا ربم كارت اهجوزل ةجوزلا تلاق الثمف ظفللا يف رصق
 . ةفصلا هذه ىلع اهنيب علخلا عقيأ هادارأو علخلل ادعق

 هتأربأ تناك نإ اهقح هيلعو انعم نسحي اييف علخلا ةود اذهب قالطلا عقي : لاق

 هاركا ريغ نع ناكو اهنم بيطب هل اهنأرب ناك نإو طرشلا عقي ملو طرش ىلع

 . ملعأ هللاو .لبق اذإ هنم ىرب طرفم ءايح الو

 اهجوز هنم أربيو هتنبا قادص بألا عازتنا يف : ةلأسم

 اهسفن اهل ءى ربي نأ ىلع جوزلا هنم أربأو بألا هعزتناو ةيبص تناك اذإف

 زوجي ال هنأ هيلع لمعن يذلاو فالتخا هيفف اغلاب تناك نإو زئاج كلذف

 اقالط ناك اذه ىلع هتجوز جوزلا أربأ اذإو جوزلا ىلع ايقاب نوكيو تبثي الو

 . ملعأ هللاو .اهتعجر كلمي

 ريغب اهتبارق نم دحأ اهجوز اهنع علاخ ةأرما نع : يحبصلا ةلأسم
 ؟اقالط وأ اعلخ اذه نوكيأ كلذ تضمأف اهنذا

 ام لعف نع دعبي ال اهمامتا نأ يدنعو ائيش اذه يف ظفحأ ال ينإ : لاق
 متيو هنذإ الب هريغل جوزتي يذلاك تبثي ال اذه لئاق لاق نإو اهل علاخملا هلعف

 مل فالتخالا نم هوحنو هريغ يف ليق ام ىلع كلذ توبثب لئاق لاق نإو جوزلا
 . ملعأ هللاو . نيهجولا نم جرخي ال اذه لثم نإ يدنعو هللا ءاش نا دعبي

٢٢٦



 : يلمازلا ةلأسم

 زاوج يفف ةنسلل اهقلطو اهنآرب لبقف اهقلطيل هتجوز هل تأربأ يذلا امأو
 هنم نبت مل ىنعمل قالطلا نم ءعييش ايهنيب ىقب اذإ اذه نإوجرأو فالتخا اهدر
 . ملعأ هللاو . ثالثلاب

 طرشلا عقو ام عيمج هيلع درت امل لاق نأ تاباوجلا ضعب نمو : ةلأسم

 ؟ايهنم نم لوق لوقلا طرشلا هيلع ناك ام عيمج تردق اهنأ تلاقو

 ةأرملا لوق لوقلاف عييش ىقبو ءعييش هيلع تدر اهنا جوزلا لاق اذإ : لاق

 دق ةأرملا تلاقو ائيش هيلع درت مل اهنأ جوزلا لاق نإف ءيش اهيلع هل قبي مل هنا

 . ملعأ هللاو . جوزلا لوق لوقلاف ىلع هطرتشا ام عيمج هيلع تددر

 : ناديبع نبا ةلأسم

 .اديز ركنأ ولو هاطعأ نا هلوق لوقلاف اذك اديز طعي مل نإ فلح اذإ امأ

 ةأرملا تركنأو اهاطعأ دق هنا لاقف قلاط يهف اذك هتجوز طعي مل نإ لاق نإ امأو

 هتجوزف اذك لعفي مل نإ لاق نإو اهاطعأ دق هنأ حصي نأ الإ ةأرملا لوق لوقلاف

 قلاط يهف نالف تيب هتجوز تلخد نإ لاق نإو هلوق لوقلاف لعف هنا لاقف قلاط
 ىنيتيطعأ نإ لاق نإو لوقلا رثكأ ىلع اهلوق لوقلاف تلعف وأ تلخد دق تلاقف

 ' .ملعأ هللاو .اهلوق لبقي الف وه ركنأو هتطعأ دق تلاقف قلاط تناف اذكو اذك

 بالا الإ اهءايلوأ نم دحأل الو نآرب ةيبصلل سيلو : يحبصلا ةلأسم
 ةيبصلا هذهل جوزلا اذه نم ناربلا تبث اذإو فالتخا اهقح نم هنارب قحلي هنإف

 هيلع ام ىلع اهف اهيبأ نم جيوزتلا ناك اذإ تام اذإ هتثروو قالطلا ماقم ماق

 اجوز هب تيضرو تغلب نإف فوقوم وهف اهيبأ ريغ نم اهل جيوزتلا ناك نإو دمعلا
 اهوبأ اهجوز ىتلا امأو اهنيمي عم هب ةيضار اهنإ اهلوق لوقلاو ذئنيح تدتاو هتثرو

 وأ حيحصلا جوزلا نم عقو اذإ ناربلا يف قرف الو اهجوز توم موي نم ربتعتف
 . ملعأ هللاو .لمعلا هيلع ام ىلع ضيرملا

٢٢٧



 : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 قح نم هتأربأو هنم تعلتخاف ةارابملاو علخلا اهجوز نم تبلط ةأرما يف

 ةأرملا هذه تناك نإف قالطلا نآرب اهسفن اهل ي ربيل وأ اهقلطيل هيلع امهل بجي

 ١ ذإ لاح لك ىلع زئاج كلذف هنم ء يشب وأ اهقادصب اهجوزو تأربتوأ تعلتخإ

 نأ الإ عقو اذإ هنم ال جرح ال تباث وهف ال هنم ةءاسا نع اهيئربتو اهعلخ نكي .

 هنال اديدج اجوزت اهجوزتي ليقو لوقلا ضعب ىلع اهاضرب اهعجاريوأ اهدري

 خسف هنا لوقي نم لوق ىلعف خسف هنأ لوقو نئاب قالط هنا لوق هيف فلتخي
 هنا لوقي نم لوق ىلعو اديدج اجوزت اهجوزتي نأ ايمل لب ةعجارملاو درلا ايهف سيلف
 ةقيلطت ربصي الو اهجيوزت هل زاج اهل هنم نيتقيلطت دعب اذه اهعلخ ناك ولو خسف

 ةرم ةئام اهعلاخ ولو ةثلاث ةقيلطت ريصي الو اهجيوزت هلزاج ةرم ةئام اهعلاخ ولو ةثلاث

 قالط هنا ىأر نم يأر ىلعو نيملسملا ىأر نم لوق ىلع اهدرو اهبجيوزت هل زاج
 دقو هريغ اجوز حكنت نأ الإ ةفصلا هذه ىلع اهجوزتي الو اهدري نأ هل سيلف

 اهل بجي هبابر لثم قادصلا ريغ هيلع اهل بجاوب هنم تعلتخا اذإ ءايلعلا فلتخا

 وأ هيلع اهل بجو س شر ارم وأ هدلول هيلع اهقحتست هناضح وأ هعضرت دلو نم هيلع

 ةيدفب سيل اذه نأ ضعب لاقف كلذب هنم تدتفاف قادصلا ريغ نم اهل همزل قح

 اهعجاري نأ هلو ةيدف هريغب سيلو هلجآو هلجاع نم قادصلاب الإ ةيدفلا تسيلو

 وه سيلو هبلطت ملوأ هتبلط ملعلا لهأ عمروهشم يأر اذهو اهبجاو اهل يدؤيو
 در هيلعو علخلا ضقتنا هتبلط اذإف هبلطت ملام تبثي هن ! لوقلا ضعب يف ليقو علخب

 تناك يه هتضقن وأ وه هضقن اذإ ليقو اهيلع ةعجارملا هلو اهل هيلع ام ءادأو كلذ

 جيوزتلا تبث طرشلا امتي مل اذإف طرشلا توبثب قلعتم علخلا نأل ةتباث ةيجوزلا

 دقف كلذ عوقو ىبس ١ ذإف جوزتو اهت دع يضقنت . ام هتجوز يهو هلاح ىلع

 . ملعأ هللاو . فالخ الب هنم تجرخ

 فدالتخا كلذ صق يدلاو تيح شتيج نإ هتجوزل لاقو هنمو : ةلأسم

 نإ هلوقو اهاطي نأ لبق راهظلا ةرافك رفكي نأ هيلعو اراهظ نوكي اذه هلوق نأ لوق

_ ٢٢٨



 . ملعأ هلل او . نيمب ةرافك هيلعو هسفن ىلع هتجوز مرح نمك اذه هلوق

 اذك نمز ينالفلا لاملا يدفي قالطلاب فلح لجر نع : نرقلا ةلأسم

 ؟اذه هلوق يف ةين هل ناكو رايخ عيب هيف مدق هنأ كلذو

 يف هيدفي هنأ هتين ناك نإف عييش يناعم لمتحي لاؤسلا اذه نإ : لاق
 ةدملا هذه يف أطي نأ هل سيلف هايس يذلا نمزلا ىلإ هنيمي موي نيب ام يذلا نمزلا

 دفي ملو رهشأ ةعبرأ اهكرت نإو هيلع تمرح هيدفي نأ لبق ةدملا هذه يف اهئطو نإف
 لثم هيس يذلا نمزلا ءاج اذإ هنا ىونو هذه هنيميب فلح نإو ءاليالاب تناب

 ءاج اذإف هتجوز اطي نأ هل كلذ هتقو روضح لبقف هتين يف هيلع مزع رهش وأ ظيقلا
 موي يف ناك نإف هاون يذلا هتقو نيح دفي مل نإو هتأرما يهف هنيمي يف رب دقو تقولا

 ىضم ىتح هدفي ملو تقولا وأ مويلا كلذ يف هيدفي هنأ هتين دودحم تقو وأ مولعم

 رضحمب هتجوز دري نأ هلو قالطلا هيلع عقو دودحملا تقولا وأ مويلا كلذ

 هل سيلو قالطلا نم ءعىيشب هدنع ةيقاب تناك ام درلا يف ايهب افتكي نمم نيدهاش

 عقيو تقولا يضقني وأ هنيمي يف ربيو يدفي ىتح تقولا كلذ رضح اذإ اهاطي نأ
 كلانه نكي ملو قالطلا عوقو دعب اهتدع يضقنت ملام كلذو اهعجاري مث قالطلا

 لخد اذإو ظيقلا ءاج اذإ هنيمي يف لوقلا قلطأ ناك ناو ءاليالا هيف بجي ىنعم

 تقولا ءاج اذإف هتجوز ءعىطو هل تقولا كلذ لوخد لبقف هيدفي هنإ ينالفلا رهشلا

 ىتح هنيمي يف ربي ل نإو هنيمي يف ربي ىتح أطي نأ هل سيلف نيميلا يف دودحملا

 ءاليالاب هتجوز هنم تناب هدح يذلا تقولا لخد موي نمرهشأ ةعبرأ يضمت

 رئاس نم هريغكو اهاضرو دوهشلاو يلوو رهمو ديدج جوزتت الإ اهدر هل زوب الو
 . ملعأ هللاو . باطخلا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 هطعي مل نإ ءاليإ وهف اذك رهش ىلإ انالف طعأ مل نإ هتجوز قالطب فلح نمو

 ةعبرأ يضمت نأ لبق اهئطو نإف ءاليالاب هتجوز تناب رهشأ ةعبرأ يضمت نأ ىلإ
 رهشأ ةعبرأ نم لجالا ناك اذإ هيلع تمرح دقف انالف يطعي نأ لبقو رهشأ

٣٢٩٦٢



 . ملعأ هللاو .ءاليإ كلذ سيلف اذك رهش يف هطعي مل نإ لاق نإو ادعاصف

 نم مهنم فالتخا هيف ليللا يف علخلا نأ نيملسملا راثآ نم : ةلأسم
 ران ريغب امأ هريغ لاق زئاج علخلاف ةدوقوم اران تناك اذإ امأو هبجوي ال مهنمو هبجوأ

 هزاجأ ضعبف كلذ يف فلتخا دقف راهنلاب مهتفرعمك اضعب مهضعب فرع اذإ

 كلذكو هريغ نمو هيف رمق الو ارمق ناك سابل ليللا لاقو هزجي مل ضعبو

 اران تناك ولو ليق دقو جيوزتلاو ءارشلاو عيبلا يفو ةداهشلا يف عقاو فالتخالا

 . ملعأ هللاو .سابل ليللا نأل ءاهقفلا نيب فالتخا هيف كلذ لك ارمق وأ ةدوقوم

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ةرشع ىلإ اهايإ هفوي مل نإ لاقو اهايإ هبلاطف مهارد لجرل هيلع لجر ىف

 همزلي ام اهدعب مايأو مايألا ةرشعلا تضقنإ ىتح اهايإ هفوي ملف قلاط هتأرماف مايأ

 ؟كلذ يف

 هنأ ريغ ءاليإ نوكي الو قلطت هتجوز نإف هفوي ملو مايأ ةرشع تضقنا اذإ : لاق

 ةرشع ءاضقنا لبقو ةميزع يفوي نأ لبق هتجوز ءعىطو يف نوملسملا فلتخا دق

 ءىطولا هل زئاج لاق نم لاقو لوقلا رثكأ وهو اهئطو هل زوجي ال لاق نم لاقف مايأ
 . ملعأ هللاو .لجالا ءاضقنا لبق ةميزع ىفو اذإ

 هتأرما ةيرقلا كلت يفو ةيرقلا هذه لخدي ال فلح نمو هنمو : ةلأسم

 نيبت ال لوقو ءاليالاب نيبت هتأرما نإرهشأ ةعبرا تضم ىتح اهلخدي ملف
 ملف هتأرما ملكي ال فلح نمو ؟دلبلا كلذ ريغ يف اهئطو هل لحي هنال ءاليالاب

 . ملعأ هللاو .ءاليإ اذه سيلف رهشأ ةعبرأ تضقنا ىتح اهعماجي ملو اهملكي

 هضعب ىلعوأ اهقادص عيمج ىلع اهجوز اهعلاخ ةأرما يفو هنمو : ةلأسم
 اهيلع لخدي نأ دارأ مث هنم ائيشوأ اهلجاع اهل ملسي نأ ىلع اهيأرب اهعجار مث

 لخدت ال تلاقو كلذ يه تهركو اهل هملسي نأ هيلع هتطرش ام اهل ملسي نأ لبق

 لبق هرشاعت نأ ربجت له ارسؤموأ ارسعم جوزلا ناك هتطرش ام ينذقنت ىتح لع
 ؟ال مأ هيلع هتعدأ ام اهذقني نأ

٢٢٣٠



 اذإ امأو اهلجاع اهل ملسي نأ لبق ةرشاعملاب ةأرملا هذه ىلع مكحي ال : لاق

 نأ ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ الإ جوزلا لوق لوقلاف اهتلقو مهاردلا ةرثك يف افلتخا

 نأل لوألا اهقادص نودب جوزلا اهدرولو تباث وهف اذك ةعلتخملا ةأرملا قادص

 . ملعأ هللاو . صقنت الو دازت ةعلتخملا

 مث هنيه تكسنف اهقادص نم هتجوز هل تأربت لجر يفو هنمو : ةلأسم

 عطقي مل مأ هلوبقو اهنآرب نيب مالكلا نم ءعيبشب عطق ناك اهسفن اه أربأو اهنارب لبق

 ؟ال مأ . علخلا عقي له كلذ ايهسلجم نم اموقي مل ايهنأ ريغ

 جوزلا ملكتي ملو هنم اموقي ملو ايهلسجم يف ةأرملاو جوزلا ناك اذإ : لاق

 نم هتأربأ اذإ اهقادص يف عوجر ةأرملل سيل عقاو علخلا نإف علخلا ريغ مالكب

 نآربلا لبق علخلا رمأ ريغ مالكب نآ ربلا دعب جوزلا ملكت اذإ امأو مولعم قادص

 يذلا لوقلا ىلع علخلا كلذب عقي مل اعلخ كلذب دري مل هنا جتحاو كلذ دعب

 . علخلا رمأ ريغ مالكب نآربلا دعب ملكت ناك ولو عقي علخلا نأ لوقو هيلع لمعن

 . ملعأ هللاو

 نم هتأربأو علخلل اهاياووه دعق مث هميتي جوزت نميفو هنمو : ةلأسم
 تنأ اهل لاق وأ كقح نم تيرب ام كسفن كل تأربأ دق لاقو اهل هيلع يذلا اهقح

 اطعأ ام اهمأ هيلع تدر مناو ائيش هل يه لقت ملوأ اهقح نم هتأربأ نأ دعب قلاط

 ؟اعلخ اذه نوكي له اذه ىلع هتجوز لجرلا قلط مث اهتنبإ

 هي ربت نأ الإ جوزلا ىلع بجاو قحلاو تباث ريغ ةميتيلا نآرب نإ : لاق
 كلذ ىفف هتأربأ نأ دعب اهسفن اهف أربأ اذإ اهغولب لبق اهل هدر امأو اهغولب دعب هنم

 اذهف اهقح نم ءىرب نأ دعب طرشب اهأربأ اذإ امأو اهدري ال نأ ينبجعيو فالتخا

 ليبس اهيلع هل سيلو اهقح نم ءىرب دقف نآ ربلا تمتأو تغلب نإف فوقوم نارب
 نارب يف اهمتي يف اهدر هل سيلو هتجوز يهف اهغولب دعب نآ ربلا متت مل اذإو
 زئاجف اهتدع يف اهدري نأ دارأو نآرب ريغ نم اهمتي يف اهقلط اذإ امأو ،اةطيرشلا

 . ملعأ هللاو . كلذ

٢٢٣١



 اهقادص هنم بلطت ءعىجت مث اهجوز اهعلاخي يتلا يفو هنمو : ةلأسم

 يف اهيلإ عجري نأ هل له هجولا اذه نم اهقادص اهل بجو نإف ةءاسالا يعدتو

 ؟ال مأ اهسفن

 تعجر اذإف ةعجرلا اهلف اهقح يف تعجرو ةءاسالا تحص اذإ : لاق

 اذإ امأو اهيلع هل ةعجر ال لوقو اهسفن يف اهيلع عوجرلا هل لوقف اهتدع يف هيلع
 هللاو .اهسفن يف اهيلع هل ةعجر الو اهقح اهلف اهتدع ءاضقنا دعب اهقح يف تعجر
 . ملعأ

 هيلإ تعلتخا مث اهملعي ملو ايعجر اقالط هتجوز قلط لجر يفو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو .اهقح نم أربي نأ اهسفن اه أربأو اهتدع ءاضقنا لبق

 نأ ىلع يلام نم كتأربأ دق هتأرما هل لوقت لجر يفو هنمو : ةلأسم

 هنع ينغي الو هنم نيبتأ كسفن كل يربأ الو لاملا تلبق دق لاقف يسفن يل ي رت

 ؟كلذ ىرت فيك مأ لوبقلا مدق اذإ هلوق

 تلبق دق هلوق هعفني الو عقو دق علخلا نأ لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 هللاو .الصتم همالك ناك اذإ عقي ال علخلا نأ لوقو كسفن كل ىيربأ الو لاملا

 .ملعأ

 اهقادصب نماض ةأرملل نمضو ةأرما جوزت لجر نعو هنمو : ةلأسم

 اهسفن اهل نآربإ اهقادص نم هتأربأو اهجوزو ىه تعلتخا ةأرملا نأ مث لجالا
 ؟ال مأ ةأرملا هذه قادص نم نماضلا ربي له قالطلا نآربإ

 اهدري ملو اهل هيلع يذلا اهقادص نم اهجوز تأربأ اذإ ةأرملا نإ : لاق

 ءاضقنا لبق اهدر اذإ امأو نماضلا نع لحنا دق قادصلا نإف ةدعلا يف اهجوز

 هيلع عجري الو ءىرب دق نماضلا نإ لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف اهتدع

 ىلع قادصلا عجريف اهتدع ءاضقنا لبق اهدر اذإ لاق نم لاقو ةيناث ةرم قادصلا

 . ملعأ هللاو . نماضلا
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 عاب ةأرملا جوز نأ مث مولعم قادصب ةأرما جوزت لجر نعو هنمو : ةلأسم

 ةأرملا نأ مث هنبإ ىلع اهل يذلا اهقادصب رايخلا عيبب هلاومأ نم الام هنبا ةجوزل

 يذلا لاملا عجري له اهسفن اه ًربأو اهقادص نم هتأربأو اهجوزو يه تعلتخإ
 . ةأرملل وأ هدجو جوزلل وأ جوزلا بال اهقادص نم هترتشا

 لاملا عجري الو جوزلا بأ نم اهل مدقتملا رايخلا عيبلاب ةأرملل تباث لاملا نإ : لاق

 ةمذ يف امل سيلو ةمذلا يف ام ىلع عقت ةءاربلا نأل هسفن جوزلل الو جوزلا بال
 يقادصو يقح نم كتأربأ دق علخلا دنع اهجوزل ةأرملا لوقت نأ الإ عيبش جوزلا

 . هدحو جوزلل لاملا عجري ذئنيحف ينالفلا لاملا يف يذلا رايخلاب عيبملا كيلع هدارو
 . ملعأ هللاو

 : ىمضهلا : ةلأسم

 هيف ناك نإ يمأ رهظك لقي ملو يماك يلع تنأ هتأرمال لاقو فلح يذلا يف

 كرتيا لسرم نيمي همزلي ناك ناو لسرم نيمي همزليأ راهظلا نيمي نع هصخر
 ؟ ال مأ زاهظلا ةرافك رفكي نأ ىلا هتجوز عامج

 لوق } راهظلا بوجو يف فالتخالا هيف امم اذه نا يدنع يذلاف : لاق

 ظفحأ الو هلسرم نيمي هرافك هيلعو رهظلا ركذي مل اذإ هيلع راهظ ال لوقو راهظ هنا

 راهظلا بوجو نع هرذعيو ةرافكلاب لوقي نم لوق ىلع ائيش هيلع عايجلا كرت يف
 هلوقب راهظلا هدارم نإ هين نكت مل اذإ عايجلا لبق يدنع ىلوأ ةرافكلا ليجعتو

 . ملعأ هللاو . اذه

 : يقابلا دبع نبا : ةلأسم

 ضعبو بجوي مل ضعبو قادصلا اهف بجوأ ضعب فالتخا هراتخملا يف

 تراتخا اذإ لاق ضعبو اهسفن رتخت مل اذإ ائيش اهلعجي مل ضعبو هقيلطت اهلعج

 ريثك فالتخا هيفو هيعجر هدحاوف رتخت مل ناو ثالثلاب نيبت هقيلطت يهف اهسفن
 . اهدايقو اهمامزب كلمأ وهو هنم لعفلا نأل قادصلا اهل نأ يدنعو راصتخا هتكرت

 . ملعأ هللاو
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 رايخ ةرحلل له اهدر دارأو هكولمملا قلط مث هكولممو هرم ناتجوز هل نميفو

 ؟ال مأ درلا دعب

 . ملعأ هللاو . رايخلا اهل نأ وجرأ : لاق

 : يجبصلا : ةلأسم

 اذه هبشأ امو كأطأ ال هللاو وأ قلاط تناف كتئطو نإ هتجوزل لاق يذلاو

 نإف رهشأ ةعبرا يضمت ىتح اهأطي مل اذإ نيبتو ءاليإ اذه لكف ءىطولل عناوملا نم

 مدهنإو ثنحلا هيلع نإف هللاب هنيمي تناكو رهشأ ةعبرألا يضم لبق اهئطو
 . ءاليالا

 نإو هيلع تدسف دقف نيناتخلا ءاقتلإ ىلع داز اذإف قالطلاب هنيمي ناك نإو

 رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اذه نم ائيش لعفي مل نإو هيعجر هقيلطتب نيبت اهنإف درت مل
 هقحل اهئطوو اهجوزت نإف ءاش نإ اهجيوزت هلو اهيلع هدع الو هقيلطتب نيبت اهنإف
 تناب رهشأ ةعبرأ ىضمت ىتح هنيميل هنج اهكرت نإو هللاب هنيمي تناك نإ ثنحلا
 مدهني ءاليالا نإف ءاليالا لجأ يف اثالث اهقلط وأ اهعلاخ نإو اضيأ ءاليالاب

 اهئطو هلو زئاج كلذف ايهنم قافتاب علخلا دعب اهدر نإف علخلاو قالطلا اهقحليو

 هنيميل هنج اهكرت نإو ثنحلا هرافك هيلع نإف هللاب هنيمي تناك نإف جيوزتلا هلزنمب
 الف قالطلاب هنيمي تناك نإو جيوزتلا يف ىضم ام ىلع اضيأ ءاليالاب نيبت اهنإف
 ناكو اهعلاخ مث اهنع الإ اذإ امأ هريغ نمو درلاو جيوزتلا يف ءىطولاب هيلع ءىش

 تضم ىتح اهئطي ناو اهكرت نإو رفكي ىتح اهأطي نأ هل سيلف راهظلاب ه ؤاليإ
 تقو هيلع سيلف هدعلا ءاضقنإ دعب هجيوزت ناك ناو ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ
 لاقو ريفكتلا لبق اهئطو هل زوجي لاق نم لاقف اهايا هيطو يف فلتخاو هرافكلا يف

 هقحلي ءاليالاف هدعلا ءاضقنإ لبق ناك اذإ امأو ريفكتلا لبق اهئطو هل سيل لاق نم

 . ملعأ هللاو . علخلاب هنع مدهني الو
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 نإف ءاليا اذهف هتجوز ىلع جوزتي هنأ قالطلاب فلح نم امأو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ءاليالاب تناب الإو هنيمي يف رب رهشأ ةعبرأ يضم لبق جوزت

 : يموخغرلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ هلعفك هرمأ نوكي اهيبأ رمأب اهقادص نم اهجوز ةيبصلا نارب يفو

 جوزلا نإف اهقادص نم اهجوزل نا ربلاب اهرمأ دق اهابأ نأ حص نإ : لاق
 ناك ناو هقث بألا ناك اذإ أربي هنأ لوقو هريغو قادص نم قحلا نم هتأربأ امم أزبي

 رثكأو هقث ريغوأ ةقث بالا ناك لاح ىلع أربي ال لوقو جوزلا أربي الف هقث ريغ

 حصت ام هلعقك هرمأ نوكيو ام هرمأ حص ١ ذإ أربي جوزل ا نأ هب لومعم او لوقل ١

 اهنآرب جوزلا لبقو حيحص ظفلب اهجوزل اهنآرب ناك اذإ ةقث نكي مل ولو بألا هنايخ
 . ملعأ هللاو . ناربلاب اهمالك عاطقنإ دعب اهيبأ رمأب

 : يجحبصل ا : ةلأسم

 ايهبدحأ تامو ةضيرملا يهو ضيرم وهو انئاب اهقلط وأ هتجوز علاخ نمو
 ؟ ال مأ ناثراوتيأ هدعلا يف

 ريغ هنا لوقو هنم ثاريملا اهلو ارارض نوكي هنأ لوقف اضيرم ناك نإ :لاق

 يفف ضيرملا وه ناكو اهعلاخ اذإ امأو هنم ثاريم الو رارض هنا حصي ىتح رارض

 . فالتخا ايهنيب ةثراوملا

 ؟ هتوبث ريغ يفو اهل ثاريملا توبث لاح ف ثاريملا هذه هدع امو : تلق

 اييف اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهيلع هنم اه ثاريملا بوجو لاح ف : لاق

 . نيملسملا ءاهقف يأر نم هيلع لمعن

 تيملا نم هثاريم ايهنم يجلا بلطف هجوزلا وأ جوزلا تام نإف : تلق

 نئاب قالطلا نا تيملا ةثرو ىعداو اهنيب ةثراوملا ناو نئاب ريغ قالطلا نا ىعدإو
 ةثرو ىعداو ضرملا يف قالطلا وأ علخلا نأ يحلا ىعداو { ايهنيب ةثراوم ال ناو

 ؟ تيملا ةثرو لوق مأ يحلا لوق لوقلا ةحصلا يف قالطلا وأ علخلا نا تيللا
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 . ملعأ هللاو . هدعلا ءاضقنإو قالطلا يعدي نم ىعدملا نإ : لاق

 كتأربأ دق لوقتف اهلام نم عىش نم ةأرملا يدتفت نا وه علخلاو : ةلأسم

 نارب يسفن يل ي ربت نأ ىلع ءىشلا اذه كيلع تددر دق وأ يقادصو ىقح نم

 لوقيو قالطلا نآرب كسفن كل تأربا دقو كلذ تلبق دق جوزلا لوقيو قالطلا
 هدحاو هقيلطت يهو قالطلا نارب كسفن كل تأربأ دقو كلذ تلبق دق جوزلا
 الو دازتو ائيش هنم تعلتخا امم صقنت الو اهاضرب الإ اهدر هل سيلو اهب نيبت

 . ملعأ هللاو . هقفن الو امل ىنكس الو ةقلطملا هدعك اهتدعو صقنت

 الإ قالطلا لجأ نم هسفن مزلأ ام هيلعو اهنآرب تبثي ال ةيبصلاو : ةلأسم

 دق ذإ اهسفن اه تأربا دق لاق نإ كلذكو هنم هذخأ هلف نماض هب نمضي نأ

 نإ اهسفن اهل تأربا دق لوقي نأ الإ قحلا هيلعو قالطلا همزل قالطلاب اهتأربأ

 متتوأ هضقنتوأ كلذ متتو غلبت ىتح نارب الف تيرب ىتموأ اهقح نم تيرب

 . ملعأ هللاو . هريغت وأ جيوزتلا

 تراصف اهرايتخاب عقو علخلا نأل اهاضرب الإ ةعلتخملا درت الو : ةلأسم

 ةجحلا اهيف دعب هلف ةقلطملا امأو مهردب ولو دح هيدفلل سيلو اهسفنب كلمأ ةنئاب

 لبق اهرهط دعب هتجوز لجرلا علاخي نأ بحتستو هدعلا يف تام نإ هل هثراو يهو
 . ملعأ هللاو . ةقلطملاب عنصي نأ بحتست ايك اهسمي نأ

 نوكيو كلذ ةميق هل لوقف ريزانخو ارمخ ىلع هتجوز علاخ نمو : ةلأسم

 اقالط اذه نوكي نأ جرخيو شبك ريزنخلا ناكمو لخ رمخلا ناكم هل لوقو اعلخ
 . ةعجرلا هيف كلمي ال

 ؟ مايأ ةنالث ىلا رايخلا طرش ىلع علخلا عقو نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . طرشلا لطبيو علخلا تبثي : لاق
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 اهيلع بجي ايف هتعاط نع تعنتما وأ اهجوز نع ةأرملا تزشن اذإو : تلق
 ؟ اذه ىلع اهتيدف هل لحت له هتنايخ نم لسغت نأ تبأ وأ

 . هراد وأ هسفنو هعامح ضعبب الإ هل لحت ال لوقو هل لحت لوق : لاق

 نإ لاقو كلذ نم باتو اهيلإ ىضم مث هءاسا نم هيلإ تعلتخا نإف : تلق

 ؟ اهنم ذخأ ام هل لحي له تباف ناسحالاو هنسحلا كلف كدرأ نا يتدرأ
 عجرت ملو هل متت مل ناو نآ ربلا هل متت نأ ينبجعيو 3 كلذ يف فلتخي : لاق

 . ملعأ هللاو . هدعلا يف كلذ اهل رهظأ اذإ فالتخالا هيف وجراف هيلإ

 يل تأربا ام يقح نم هللا كاربأ دق هتأرما هل تلاق نمو : ةلأسم

 ءى ري ال هللاو عقي ال ليقو نارلا عقي ليق كسفن كل هللا أربأ لاقف . يسفن

 عقي ال لوقو هديري ىتح اذهب عقي ال اضيأ لوقو ، تلبق دق لوقي نأ الإ سانلا

 . ملعأ هللاو . هدارأ ولو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يقادصو يقح نم كتأربا دق هل تلاقف قارفلل هتجوزو وه دقف لجر يف

 يقادصو يقح نم كتأربا دق ةيناث هل تلاق مث اذكه سيل هل شنتقرافم اهل لاقف

 . دحاو ميسن يف الصتم اثالث اذه ددر شتبقر ناقلطي يلام تلبق لاقف

 اهنم لبقي مل هنال شتقرافم اهجوز لوقي هدحاو قلطت ةأرملا هذه نا : لاق
 دعب اهقحلي الو قالطلا عبتي علخلا نال هدحاو اهف يناثلا هباوجب قلطتو ناربلا

 . علخلا عبتي ال قالطلا نأل تارم ثالث نم رثكأ مالكلا اهل لاق ولو قالط كلذ
 . ملعأ هللاو

 هيلع اهجوزت يذلا قحلا نم اهجوز تأربأ اذإ ةأرملاو ، هنمو : ةلأسم

 نم ائيش تذخأ دق تناكو اهسفن اهاربأف قالطلا نآرب اهسفن اهل ي ربت نأ ىلع

 ام درتو عيمجلا ىلع مأ ممذلا يف ام ىلع نآربلا نوكيأ ءىش هيلع عقيو دقنلا

 ؟ تذخأ

٣٢٣٢٧



 اذإ كاذ هنم هتذخأ اميف اهيلع در الو همذلا يف ام ىلع عقي نآربلا : لاق

 . ملعأ هللاو . هنم تضبق ام هيلع درت اهنإف هيلع اهجوزت ام ىلع اهعلاخ

 وأ قادصلا قاروأ هل تملس نإ هتجوزل لاق لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ىرت ام قلاط يهف اهايا تملس ىتم وأ ملست موي

 نإ امأو تقلط قاروألا هل تملس ىتمف كلذب افلاح هتين ناك نإ : لاق

 يف اهتملس نإف قلاط تناف قاروألا يل تملس نإ لاقو هادارأو علخلل ادعق ناك

 ولو علخلاو قالطلا لطب سلجملا نم اقرتفإ ناو اعلخ كلذ ناكو تقلط سلجملا

 . ملعأ هللاو . اعلخ هب يوني نأ الإ عضوم يف هنعو كلذ دعب هل تملس

 هنم تبلطف قيطي الام هفلكتو اهجوز راضت ةأرما يفو } هنمو : ةلأسم

 ؟ أربي له اهل فصنم وهو اهقح نم هتأربأو قارفلا
 هيلع بجاولا اهقح ءادأو امل هفاصنإ عم هل اهنم ةيهاركلا ملع اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهتيدف هل تلح

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 نسحب ةبحصلا اهعم نسحي مل هنأ الإ هتجوزل بجاولا ىدأ اذإ لجرلاو
 كلذ نم زوجيو نكمي اميف ةفأرلاو لايتحالاو يضاغتلاو سفنلا ةبيطو قالخالا

 ؟ اذه ىلع اهتيدف هل لحت لهو هللا نيبو اهنيب اييف جورخلا اهل زوجي له
 اعم نسجي مل اذإ امه فصنم ريغوه ذإ اهتيدف لوبق هلزوجي ال : لاق

 اهوأي نأ اهلهأل زئاجو هللا نيبو اهنيب ايف هتيب نم جورخلا اهل زئاجو هبحصلا
 . ملعأ هللاو . هفصلا هذه ىلع اهوقليو

 اجوزت اهجوزتي نأ هل له اهعلاخ وأ هتجوز قلط نميفو . هنمو : ةلأسم
 ؟ درلا ناكم اديدج

 . ملعأ هللاو . درلا نم ىدقأ وهو . معن : لاق
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 هل له اهعلاخ وأ ناآربلا هتجوز نم بلط اذإ لجرلاو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ اهقادص نم أربي لهو اهاضر ريغب اهدر

 الإ اهدري ال نإو اهقادص نم صلختي نأ لوقلا نم ينبجعي يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو . اهاضرب

 هيلع درت نأ ىلع علخلا ىلع هتجوزو لجرلا قفتإ اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ هيلع هدري نأ بجي يذلا ام هنم هتذخأ ام عيمج

 نإو مهارد تدر مهارد ناك نإ هنم تذخأ اك هيلع درت نأ اهيلع : لاق

 هيلع تدر حيرلا اهتعلق الخن وأ تام دق اناويح وأ تقرحنا وأ تبهذف ابايث تناك

 تءاش نإ اهلسف ىف رايخلا اهلو ضرألا تدر اهتلسف اضرأ تناك نإو كلذ ةميق

 اهيلع سيلو ةميقلا اهلف الخن تناك نإو اهمرص ةميق تذخأ تءاش نإو هتعلق

 ام عيمج ذخأ طرش اذإ جارسلا لح ىتح سرعلل اهلجأل مرغ ام هل لوقو ةلغ در

 . ملعأ هللاو . رهملا نم اهيلإ ةقاس ام الإ هل سيل لوقو مرغ

 علخلا لطبيأ علخلل لوبقلاو ناربلا نيب ملكت نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ

 . ملعأ هللاو . كلذب هنالطبو هتوبث يف فلتخي : لاق

 نوكيأ كلذب رقأف اهقلط اهجوز نأ تعدإ ةأرما يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ اقالط مأ اعلخ همكح

 . قادصلل هيعدم يهو اهتعجر كلمي هنأ عدموهو قالطلا عقي : لاق
 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 . أربي ال لوقو أربي لوق فالتخا كلذ يفف اهجوز تأربأ اذإ ةقهارملا نإ

 . ملعأ هلللاو
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 : هللا همحر جرفم ني دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 ترقأ اهنا ملعي ملو هدر ىلع اعلاخت مث اهلجاعي الام هتجوز ىضق لجر يف
 نإ ىورشلاف الإو هلام هل صلخت نأ اهيلعف رايخلاب هتعاب وأ علخلا لبق هريغل هب

 . ملعأ هللاو . ةميقلاف الإو حص

 نأل اهمساب ىمس اذإ هتجوز هارابم ىمعألا ىلع تبثتو © هنمو : ةلأسم

 يف ام يضتقي نآ ربلا نأل ءايمعلا يه تناك نإ كلذكو رهم الب قالط نآ ربلا

 . ملعأ هللاو . ليكو ىلا جاتحيف لوصأب ناك نإو همذلا

 هيلإ تعلتخإ مث اهدر مث هتأرما هيلإ تعلتخإ لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ اهدر هل له ةثلاث هيلإ تعلتخا مث اهدر مث ةيناث

 ولو اهدر هل لحيأ حاكنلا خسف علخلا لعج نمف كلذ يف فلتخي : لاق

 ثالثلاب هنم تناب اهنال اهدر هل زيجي الف اقالط هلعج نمو ثالث نم رثكأ ناك

 . ملعأ هللاو . كلذب لمعن نحنو

 : هللا همحر دمحأ نب ةعمح خيشل ا نع : ةلأسم

 هتجوز علاخو اهبرش دارأ مث رمخلا برش نع هتجوز قالطب فلح لجر يف

 ؟ يهل لحي له كلذل هليح
 يهف هاركا الو هيقت ريغب ايهنم ضارت نع علخلا ىلع اقفتا نإ : لاق

 هب تيضرو اهدر دارأو رمخلا برشب ملاظلا لهاجلا اذه ثنح اذإو اهسفنب كلمأ

 . ملعأ هللاو . هتدعاسو هلعفب تملع نإ هلثم همثا هيصاع يهو كلذ هلف

 : ىحنملا دوعسم نب يلع خيشل ا : ةلأسم

 تلبق دق هل لاقف اهقادصو اهقح نم هتأرباف علخلل ادعق هتأرماو لجر يف

 نوكيأ ، قلاط تنأو ىلام تلبق { قلاط تنأو يلام تلبق دق © قلاط تنأو يلام

 ؟ هدحاو مأ اثالث قالطلا اذه

٢٤ .



 دعب قالطلاب اهل همالك ناك اذإ اذه هلوقب قالطلا اهقحلي لوق : لاق

 نم هتأربا امدعب اهل لاق اذإ لوقو قالطلاو لوبقلا نيب توكس ال الصتم لوبقلا

 علخلا عقو دق هنأ رثكأ وأ ةرم لاق ولو قلاط تناو يلام تلبق دق اهقادصو اهقح

 رثكأ هب لمعي يذلا لوقلا ىلع لوبقلاب الصتم ناك اذإ هقالط اهقحلي الو امهنيب

 . ملعأ هللاو . ءاهقفلا

 ءاليإ الف ادحاو امويو هرم الإ ادبأ هتجوز أطي ال فلح نمو : ةلأسم

 رهشأ ةعبرأ تضم ىتح كلذ دعب اهكرت نإف هرم اطي ىتح نينس اهكرت ولو هيلع
 . ملعأ هللاو . ءاليالاب تناب

 تفقو نإو قلاط يهف نالفراد تلخد نإ هتأرمال لاق نمو : ةلأسم

 ةنس ىلإ اهبرقي ال هللاوف ةجاح هدنع نم تضق نإو همأ رهظك هيلع ىهف هباب ىلع

 هنيميل هرافكلاو راهظلا هرافك هيلعو رادلا اهلوخدب قلطت اهنإف هلك كلذ تلعفف
 هدع تضقنا ناو هدحاوب تناب اهتدع يضمت ىتح قالطلا دعب اهدري مل اذإف

 تناب رهشأ ةعبرأ اولخت ىتح قالطلا ةدع ضقنت مل نإوراهظلا مزهنا قالظطلا

 نم اهدر دقو رهشأ ةعبرأ ءاضقنا لبق راهظلا نم رفك دقو اهئطو نإو نيتقيلطتب
 . ملعأ هللاو . نيميلا هرافك هيلعف قالطلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ ال مأ ءاليالا دعب قالطلا هقحليا قالطلاب هتجوز ىلع فلح نمو

 نعطي نأ هيف ىلوملا مزلي يذلا امو ؟ ال مأ قالطلا ىلع لخدي ءاليالا كلذكو
 وأ ضيحت نمم وأ هسي ؤم وأ الماح ةأرملا تناك ةرافكلا هنم مزلت يذلاو ءاليالا نم

 ؟ ةرافكلا كلذكو كلذ يف مهيلع هدعلا مكح فيكو هكولمم وأ هرح

 هللاب فلح اذإ لجرلا نأ ظفحن لب ءاليالا ةرافك مزلت هنا ملعن مل : لاق

 ةنئاب هقيلطت يهو ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ اهئثطو كرت نإف هتجوز ءىطو نع
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 يهف رهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبق اهئطو نإو ءاليالاب تناب موي نم جاوزالل لحت
 قالطلاب فلح اذإ امأو رييخت الب ىلاعت لاق ايك هلسرم نيمي هرافك هيلعو هتجوز

 هنيح نم عزنيو نعطلاب رم ؤي يذلا اذهف هدحاو هقيلطت يهف هتجوز عامج نع
 نإو قالطلا نم ءعىش اهنيب يفي ناك نا تهرك ولو اهدر هلو هتجوز هب قلطتو

 هل زئاجو ءاليالاب هنم تناب اهعامج كرت نإ امأو ادبأ هيلع تمىح عايجلا ىضم
 نيمي يهف هتجوز ءعىطو نع قالطلاب فلح نإ امأو هنم تناب موي نم اهجيوزت
 ضيحت نموأ ةسيؤموأ الماح تناكولو قالط ةدع ال ءاليإ هدع اهتدعو ءاليإ

 قالطلا ةدع تضقنإ اذإف اهئطو نع اهقالطب فلحو اهنم الآ اذإ امأو ءاوس هلك

 ءاليالا ةدع تضقنا نإو ءاليالا مزهناو ةدحاو هقيلطتب تناب ءاليالا ةدع لبق

 . ملعأ هللاو . نيتقيلطتب تناب قالطلا ةدع لبق

 فيصلل اذك نالفل ملسي هنا قالطلا همزلي لاق يذلا ، هنمو : ةلأسم

 ؟ نيميلا هذه مكح ام ادودحم ادح دح ملو لبقملا ظيقلا وأ لبقملا

 ةعبرأ نم رثكأ اتقو دح ناو ءاليالا همزليف امولعم ادح دحي مل اذإ امأ : لاق

 لاق ام نالفل ملسي ىتح اهترشابم هل زوجي الف ادح دحجي مل اذإو هيف فلتخيف رهشأ

 تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح ملسي مل ناو هيلع تمرح ملسي نأ لبق رشاب نإف

 . ملعأ هللاو . فالتخا كلذ يفف رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ةدملا تناك ناو ءاليالاب

 اذه يف نكسي ام هنإ ثالثلا قالط همزلي لاق لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 موي دعب مدقف دلبلا يف رضاح ريغ هوبأ ناكو ابحو الامو اتيب هوبأ هطعي مل نإ دلبلا
 ؟ هيطعي نأ لبق اهيف هنوكس يف ثنجيأ هيلع فلح ام هاطعأ هليلو

 هوبأ هاطعأو كلذ هوبأ هيطعي نأ لبق هتجوز فلالا عماجي مل اذإ : لاق

 هاطعأ ام دعب اهعماجي نأ هلو لوقلا رثكأ يف هيلع سأب الف رهشأ ةعبرأ ىضم لبق

 . ملعا هللاو . هيلع تمرح ةيطعلا لبق اهعماج نإو
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 ينالفلا مالكلا نع يرذتعت مل نإ هتجوزل لاق نميفو {، هنمو : ةلأسم
 ؟ همزلي ام هل رذتعت ملف ةأرماب يل تنأ ام الإو

 ةعبرأ يضمت ىتح لعفي مل نإ ءاليا وهف اقالط كلذب ىون ناك نا : لاق

 هيلعو هيلع سأب الف اقالط وني مل ناو هيلع تمرح رذتعت نأ لبق اهئطو نإو رهشأ
 . ملعأ هللاو . اقالط هاون ام هنأ نيميلا كلذ يف

 تناف تومأ مويوأ قلاط تناف تم نإ هتجوزل لاق لجر يفو : ةلأسم

 اهتدع مكح امو اهقالط يف ةأرملا هذه مكح ام فلاحلا اذه تام نإ تيأرأ قلاط

 ؟ اهثا ريمو
 اهل هقالط ناك هتوم دعب قلطت الف قلاط تنأف تم نإ هلوق امأ : لاق

 اذهف قلاط تنأف تومأ موي هلوق امأو 3 هتيمملا ةدع اهيلعو هثرتو انئاب وأ ايعجر

 . ملعأ هللاو . ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ تضم اذإف اهئطو هل سيلو ءاليإ

 قلاط تنان هنسلا هذه جحأ ل نإ هتجوزل لاق لجر يفو © هنمو : ةلأسم

 ؟ هتجوز نم ءاليالا هيلع بجي ىتم رهشأ ةرشع جحلا نيبو هنيبو
 الو ءاليالا هيلع عقو رهشأ ةعبرأ هدلب لهأ جورخ دعب دعق نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لقي مل وأ ةنسلا يف لاق نإ يدنع قرف

 هتجوز قالطب فلح نمو يبرغملا باهولا دبع مامالا نع : ةلأسم

 هثرتو هتأرمإ يهف رهشأ ةعبرأ يضقنت نأ لبقو جوزتي نأ لبق تايف اهيلع حكنيل
 يف تام نإ ثرت هدحاو ةقلطملاو هدحاو هتوم لاح يف اهيلع عقو يذلا قالطلا نأل

 هقيلطتب هنم تناب اهنال اهنيب ةثراوم الف رهشألا ةعبرألا دعب تام نإو هدعلا

 نأ لبق رهشأ ةعبرأ تضم نإو ادبأ هيلع تمرح جوزتي نا لبق اهئطو ناو ءاليالا
 . ملعأ هللاو . ءاليالاب هنم تناب تومي نا لبقو جوزتي
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 اراهظ نوكي الف يتخاك وأ يتنبأكوأ يماك تنأ هتجوزل لاق نمو : ةلأسم

 قحلاو ةلزنملاو ردقلاو ربلا يف نهلثمك نوكت نأ فرصتي اذه نال هيلع ءىش الو

 . ملعأ هلللاو . كلذ ريغ هب ديري ىتح

 الف همأ رهظك هيلع يهف اذكو اذك لعف نإ هتجوزل لاق نمو : ةلأسم

 لعفي ىتح هرافك الو ثنح الو هيلع ءاليإ الو كلذ وه لعفي ىتح هيلع راهظ
 يه لعفت ىتح ءىش مهمزلي الف اذكو اذك يه تلعف نإ طرشلا ناك نا كلذكو

 . ملعأ هللاو . راهظلا همزليف كلذ

 يهف اذك يه لعفت مل نإو اذك لعفأ مل نإ هتجوزل لاق نمو : ةلأسم

 ىتح لعفلا عقي مل نإو يه وأ وه لعفي ىتح اهبرقي نأ هل سيلف همأ رهظك هيلع
 ةرافك الو رب دقف هيلع فلح ام لعف نإو راهظلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ يضمت

 لبق ءعىطو نكي ملو رهشأ ةعبرألاب نيبت نأ لبق لعف اذإ اذه اهئطو هلو هيلع
 . ملعأ هللاو . لعفلا

 :ديعسوبأ : ةلأسم

 ام همأك ىمه وأ هاما اي هتمأل وأ هامأ اي وأ هيخأ اي هتجوزل لوقي لجرلا يفو

 ؟ همزلي

 هتجوزل راهظلا هب دارأ نإف نيجوزلا نيب ةفاج ةملك هذه نأ يعم : لاق

 . اراهظ الو اقتع هيلع ملعأ الف هدري مل نإو راهظو قتع يعم وهف هتمأل قتعلاو
 . ملعأ هللاو

 نم رهاظ نمو ةيلهاجلا قيرط نم ءاليالاوراهظلا نا ليقو : ةلأسم
 هانعم راهظلاو 5 ةبوتلا هيلع تبجوو اروز وأ اركنم لاقو اييظع امثإ ىتأ دقف هتأرما

 عضوم هنال رهظلا هب صخو ميرحتلا يف يمأ بوكرك كيوكر لوقي نأك
 . ملعأ هللاو . بوكرلا
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 ءىش الف رهشأ ةعبرأ تضم ىتح رفكي ملو هتأرما نم رهاظ نم : ةلأسم

 عونمم هنال ءاليالاب هنم نيبت اهنا لوقو رفكي ىتح اهاطي الو هرافكلا ريخأت يف هيلع

 ىتح ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح اهئطي ملو رفك ولو لوقو اهئطو نم
 سيلو عنملا هنع لاز دقف رفك اذإف راهظلا يف امأو ءاليالا يف كلذ اينإ لوقو رفكي

 . ءاليالا لثم دح راهظلل

 ؟ هعم ىقبت هقيلطت مك ىلع اهجوزت مث راهظلاب تناب نإف : تلق
 فالتخالا اينإو هملعن فالتخا الب ةرافكلا هيلعو نيتقيلطت ىلع : لاق

 يضمت ىتح رفكي مو اطي مل نإف رفكي ىتح اهاطي ال لوقف ةرافكلا لبق ءىطولا ي
 اذإف تاقيلطت ثالثب نيبت ىتح كلذك يه مث رخآ راهظلاب تناب رهشأ ةعبرأ

 اذإ هيلع تقو ال لوقو اهلاحب ةرافكلاو تقو كلذ يف هل نكي مل جوز دعب اهجوزت
 لبق ع ىطو نإف رفكي نأ لبق اهاطي ال نكلو ىلوألا ةلأسملا يف لوألا لجألاب تناب

 لجأ عطقنا دقو ةرافكلا هيلع لوقو هيلع دسفت ال لوقو هيلع تدسف رفكي نأ

 تناب اذإ ليقو هريغ لاق . اهئطو ولو هيلع ةرافكلاو يناث لجأ نوكي الو راهظلا

 هللاو . هيلع هرافك الو راهظلا مكح ىضم دقف اديدج ابيوزت اهجوزتو راهظلاب
 . ملعأ

 موقي ال يذلا دعقملا راهظلا نع ديبعلا نم هقتعزوجي ال يذلاو : ةلأسم

 الو هضرم نم أربي ىتح ضيرملا الو اهيلع يشمي ال يذلا لجرلا عوطقم الو

 الو موذجملا الو بهذيو ء ىحت نوكي نأ الإ هتحارج نم اطقاس ناك نإ حورجملا

 قيرلا اهنم لبي نوكي نأ الإ هفشلا عوطقم الو نونجملا الو شحافلا صربلا وذ

 عوطقم الو هنزام نم لقأ هنم عطق نوكي نأ الإ هنزام عطق اذإ فنألا عوطقم الو

 نم الو يصحلا الو هعامج باهذو بدح ىتح ٥ هرهظ ىلع بورضملا الو ركذلا

 دحاو ماعطإ الو نايبصلا ن نم ماعطلا نم هتزوج ذخأي مل نم الو & هلوع همزلي

 ىلا هب ىفتكي ام ادفلا دنع هلكأي يذلا وه هتزوج ذخأي نم هفصو اموي نيتس

 . . ملعأ هللاو . ءادغلا ىلا ءاشعلا نمو ءاشعلا
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 نيرهشلا متأ هنأ نظي رطفأ مث اموي نوسمخو ةعست ماص نمو : ةلأسم

 ؟ هئزجت له اموي ماصف ركذ مث

 تلح نإف هدحو مويلا كلذ هازجأ رهشأ ةعبرألا يف دعب ناك نإ : لاق

 نإ هرضي الو تدسف مويلا كلذ موصي نأ لبق اهئطو ناو هتأرمإ هنم تناب ةعبرألا

 . ملعأ هللاو . اموي نيتس نم رثكأ ماص

 هنكلو ماعط الإ هيزجي الف رحلا ةدش نم مايصلا هيلع قش نمو : ةلأسم

 موي لك ةلاحلا هذه ىلع لازي الو رطفيف توميو هسفن ىلع ىتح ايئاص حبصي

 انفصو ام لعفي نأ لبق معطأ نإف معطأ نيرهشلا مايص لبق لجالا ىضقنا اذإف
 . ادبأ هيلع تمرح ءىطوو

 ام ردقب رطفي نأ هل زاجل ناضمر يف ناك ول نإ هيلغو ارمأ هانع نإف : تلق

 ؟ كلذ اذه يف هل له هسفن هب ىجي

 هيلع دسف الإو هترافك مايص ىلا افلاتم لدبلا لعجيو كلذ هل : لاق

 سيلو هيلع دسفي الو هعباتي مل ولو رهشأ ةعبرألا يف لدبلا زوجي يلع وبأ لاقو همايص
 . ملعأ هللاو . ناضمر نم دشأب وه

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم
 انأ اهل لاقو اهيلع درف كيلع مارح وأ يسفن همرح انأ هتجوز هل تلاق نميف

 ؟ همرح مأ قالط اذهل عقيأ يتدلاو يمو شيم شتلعاج

 ةمرحلا لخدت الف كيلع مارح وأ يسفن ةمرحم انأ هل يه اهلوق نإ : لاق

 ةظلغم لوقو هلسرم نيمي هرافك اهمزلتف يه امأو هذه هتجوز يف لجرلا ىلع

 اهلعج اذه هلوقب دارأ ناك نإف يتدلاو يمو شيم شتلعاج هلوق امأو رثكأ لوألاو

 هلوقب دارأ نإو راهظ الو هيلع قالط الف ردقلاو ةلزنملا مظعو ماشتحالا ف همأك

 نإو اذه يف هنيمي عم هلوق لوقلاو لجرلا هين كلذ دريو راهظ وهف ميرحتلا اذه
 فالتخا هيفف نيمي ريغ نم ميرحتلا اذه هلوقب ىون ام هنأ هقدصت نأ يه تدارأ
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 ريغ وأ ةقث ناك هقيدصت امهل سيل لوقو ةقث ريغ وأ ةقث ناك هقيدصت اهل زوجي لوق
 لوقلا اذهو . هقث ريغ ناك نإ هقيدصت اهل سيلو ةقث ناك هقدصت اهل لوقو ةقث
 هبجعيو لوقلا اذه ديؤي ديعس وبأ خيشلا ناكو نيملسملا لوق رثكأ وه رخآلا
 . ملعأ هللاو . هب يتفي ناديبع نبا يضاقلا ناكو

 تراتخاف كسفن يراتخاو ينيب يراتخا هتجوزل لاق نمو : ةلأسم

 اجوز حكنت ىتح اهدر هل سيلو اثالث قلطت لوق ليواقأ ةثالث كلذ يفف اهسفن

 يفو تهرك ولو اهدر هلو هدحاو قلطت لوقو ةفلتخملاك اهاضرب اهدر هل لوقو هريغ

 قالط الف اقالط هب دري ملو هريغ نيبو هنيب هتاجوز لجرلا ربخ اذإ رخآ عضوم
 . ملعأ هللاو . هيلع

 تأرب ا دقف كقح نم ينتيرب أ ىتم هتجوزل لاق نميفو {&©= هنمو : ةلأسم

 نارهش ةأرملل الخف كسفن كل تأرب ا دقف كقح نم ني رت موي لاقو كسفن كل

 كسفن كل تأربأ دقف كقح نم يني رت موي . اهقح نم هتأربا مث رثكأ وأ لقأ وأ

 دقف اهقح نم هتأربأ ىتمف مويلا كلذ يف اهقح نم هتأربا ام ىتم هانعم ناك نإف

 دعب هتأربا مث كلذ ايهسلجم نم اقرتفا اذإف هين كلذ يف هل نكت مل نإو نآربلا عقو

 دقف اهقح نم هي ربت موي هلوق امأو { هيلع اهقحو هتأرما يهو نارب عقي مل كلذ

 عقو دقف هدعبوأ مويلا كلذ يفوأ سلجملا كلذ يف هتأربا ام ىتمف اهسفن الأربا

 لوقلا اذه اهل لاق اذإف اهسفن اهل ءى ربي ال هنا لوقيف اهيلع عجري نأ الإ نآ ربلا

 . ملعأ هللاو . اهقح هيلعو هتأرما يهو كلذ دعب اهنآرب عقي مل نآربلا لبق نم

 : هرصبتلا باتك نم : ةلأسم

 ام هتأربأف اهجوز لام نم ءىش ىلع اهجوزو يه تحلطصا ةأرما نعو

 تريغ اهتدع ءاضقنإ دعب نم ةأرملا نأ مث اهسفن اهل ارباو اهقادص نم هيلع ىقب

 مل ةأرملا هذه تناك نإف تفصو ام ىلعف ءىشلاب هلهاج اهنا تلاقو حلصلا كلذ
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 يف تمادام اهتعجرب كلمأ وهو هقيلطت تناك هيلع هحلاص يذلا لاملاب هفراع نكت
 اهلو هل اهيلع ليبس الف اهتدع تضقنإ تناك ناو . امات اهقادص اهلو هدعلا
 . ملعأ هللاو . امات هيلع اهقادص

 : يموخغزرلا : ةلأسم

 ؟ ناميالا تارافكو راهظلا نع غلابلا فلقالا قتع زوجي لهو

 هبقر كلذ يف زوجي لوقو . هيالو اهل هنمؤم هبقر الإ زوجي ال لوق : لاق
 يف هصقان هبقر زوجي لوقو زوجي الف سوجملا امأو باتكلا لهأ نم تناك اذإ هكرشم
 . هنمؤم هبقر الإ زوجي ال لوقو بسكتلا نم اهعنمي صقنلا نكي مل اذإ اهمسج

 زوجي الو سمخلا تلح دق عجر حراوجلا هلاس دجويو ناديبع يبأ نعو
 مامت نم ناتخلا نأ دجويو . لوقلا رثكا ىلع راهظلا نع غلابلا فلتالا قتع

 . ملعأ هللاو . ناميالا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 مرح نمك ليقو قلطت اهنا ليقف اقالط كلذ ىونو لالحلا مرح نميفو

 تضم ىتح اهئطو كرت نإ لوقلا اذه ىلعف رظنإو رهشأ لوألا لوقلاو لالحلا
 هللاو . هيلع ءاليإ الف كلذ لبق اهئطو ناو ءاليالاب هنم تجرخ رهشأ ةعبرأ
 . ملعا

 اهقادصب اهجوز نم اهقالط ةأرملا ءارش يف لدعالا امو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ اهسفن قلطت ىتح مأ اعلخ نوكيأ

 ىلوأ جورفلا رمأ يف ةقيثولاب ذخألاو اعلخ نوكي نأ طوحالاف : لاق

 . مزحأو
 اهقادص نم جوزلا أربي له اهسفن قلطت ىتح لاق نم لوق ىلعو : تلق

 . اهيلإ ائيسم ناك ولو
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 دعبي الف هارشو هاضر زوجي نم لاح يف هب تيضرو هنم هترتشا اذإ : لاق
 . تركذ نم نآرب اندنع

 نم اهجوز أربي نأ كبجعيأ اهقلطو اهوبأ كلذ ى رتشا ناو : تلق

 ؟ اهيلإ ائيسم ناك ولو اهقادص
 يتلا ةءاسالا نم هللا ىلإ بوتيو أربي هنا كلذ هزاجاب لاق نم : لاق

 ي رتشملا اهقلطو اهيبأ ريغو اهريغل هتجوز قالط نم هقيلطت عاب نمو اهب اهءاسأ

 اهل هيلع ايب ي رتشملا اهجوز صصاقت نأ يه تيضرو هيلع جوزلا قح بجوو
 ىلع قادص اهل بجي الو اهرك اهدر جوزلل له هنم جوزلا تأرباو اهقادص نم

 ؟ هفصلا هذه

 ءانمالا ريغ نم ةلأسملا هذه رتسن نأ بحن انأ ريغ كلذ هل : لاق

 . ملعأ هللاو . اهيلع

 رهشأ ةعبرأ نود اذك موي انالف برضيل هنا قالطلاب فلح نمو : ةلأسم

 دح امو ؟ال مأ ءاليإ هيلعأ رهشأ ةعبرأ لبق هبرض هنكل مويلا كلذ هبرضي ملف

 ؟ برضلا

 برضلاو ءاليإ هيلع ملعأ الف رهشأ ةعبرأ نود اييف ناك اذإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو ، ملؤم ريغوأ املؤم رثؤم ريغ وأ ارثؤم ناك ابرض ىمسي

 : يحبصلا : ةلأسم

 رضح هنأ ىبأف كنيبو ينيب يذلا راضحلا رضح هراجل لاق لجر يفو

 داصح لبق هعسقف رخآلا هتعشق يعرذ فاص نإ ثالثلا قالطلاب لئاقلا فلحف

 . هرضح رضحملا ءاج مث هضعب وأ عرزلا
 فلح موي نم هتجوز ء ىطو هل حابم هنا اهيدحأ ناإكح كلذ يف : لاق

 لبق ءاليالا هدم يف هعشق ناف . ءاليالا مكح هيلع لخد هعرذ فيصي نأ ىلإ

 ناك نإو هتجوز هيلع تمرح هعشقي نا لبق ءعىطو ناو هنيمي يف رب ءىطوللا

 فلاحلا عشقو هضعب عشق ناك ناو قالطلا هيلع عقو دقف هعيمج هعشق عشاقلا
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 . ملعأ هللاو . دادم نب هللا دبع نب دمحم نع دجوي اذكه هنيمي يف رب هيقاب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ريصي ام نيح نم علخلا عقي هنا لوقف اهقالط هتجوزل عاب اذا جوزلا نا

 كلذ يف علخلا عقي ال لوقو اهسفن قلطت مل ولو هيدف هنال نمثلاب اهدي يف قالطلا

 هنئاب تناك اعلخ هاري ال نم لوق ىلع اهسفن تقلط ناو اهسفن يه قلطت ىتح

 قلطت اهناف قالطلا تلسرأ ايناو هدحاو اهسفن قلطت مل ام ءاهقفلا لوق رثكأ يف
 اهدراهجوزل زئاجو هدحاو يهف هلثم نم اهسفن تقلط اذإ لوقو . اثالث
 . ملعأ هللاو . اهاضرب

 اذك ينيطعت وأ اذكو اذك يلعفت مل نإ هتجوزل لاق نميفو { هنمو : ةلأسم

 . كعماجأ ال الإو اذكو

 مثرهشأ ةعبرألا ءاضقنإ لبق اهقلط اذإ تيأرأ ، ءاليالا هقحلي : لاق

 اهعامج نع اعونمم نوكيأ اديدج ابيوزت اهجوزت مث هدعلا ءاضقنإ دعب تجوزت
 ؟ كلذب ءاليالا هقحلي مأ اهيلع لوخدلا هل زوجيو

 لوقو هقحلي لوق يناثلا جيوزت دعب نم فالتخا ءاليالا قوحل يفف : لاق

 . ملعأ هللاو . زوجي ال لوقو زئاج لوق هيف فلتخيف عايجلا امأو هقحلي ال

 : دادم نب دمحم نب نايلس خيشلا : ةلأسم

 اهسفن ةأرملا تقلطو اهقادص نم رثكأب هدحاو هقيلطت هتجوز عياب لجر يفو
 ؟ ال مأ كلذ زوجي له اهاضرو اهيأرب اهدر دارأ لجرلا نأ مث ةدحاو هقيلطت

 اهسفن تقلط نإ كلذ يف فلتخيف اهقالط هتجوزل جوزلا عيب نإ : لاق

 هل سيل اذه ىلعف علخلا عقوم اضيأ عقيو هيدفلا هلزنمب ليق دقف نيتنثاو هدحاو
 اهيلا هقاس ام قوف هل سيلو قالطلا نم ءىش امهنيب ايقاب ناك نإ اهاضرب الإ اهدر

 نم رثكأب اهيلإ عاب ولو هل لحت ال علخلا ي ةدايزلا ذإ لوقلا اذه ىلع قادصلا نم
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 وأ تن اك ههراك هدعل ١ يف اهدر اضيأ هلو هيعحر هقيلطت يه ليق دقو اهق ١ دص

 ام قوف لوقلا اذه ىلع اضيأ هلو قالطلا نم ءىش اهنيب ايقاب ناك نا هيضار

 . ملعأ هللاو . اهيلإ عىسم ريغ ناك نإ قادصلا نم اهيلإ قاس

 : يلمازلا : ةلأسم

 هتجوزل قوقحلا نم ءعىش هيلع ال جوزلا ناك اذإ علخلا يف لوقت امو
 ؟ ال مأ ةعجرلا هيف كلمي اقالط علخلا كلذ نوكيأ اعلاختف

 كلمي اقالط نوكي لوق رثألا نم هتعمس ام ىلع فالتخا كلذ يف : لاق

 كلمي ال لوقو هنم هدعلا يف يهو قالطلا نم ءىش اهنيب ايقاب ناك نا اهتعجر

 . ملعأ هللاو . علخلا ظفل ايهنيب عقو اذإ اهاضرب ىلإ اهتعجر

 : يحبصلا : ةلأسم

 طرش ريغب اهل هيلع امم اهجوز ةأرملا تأربأ مث علخلل ادعق اذإ نيجوزلا يفو

 هنسلا قالط هريغ وأ اهسلجم يف كلذ دعب اهقلط مث اهنم جوزلا لبقو اهسفن نارب
 سيساتلا قيرط نع علخ اذه لاق نم لاق . هيف فلتخت امم هنا نيدهاش هرضحب

 الوصوم نكي مل اذإ قالط اذه لاق نم لاقو علخلا ىنعم ىلع الإ هربت مل اهلعلو
 تتام نإف هل ادعقولو علخلا نآرب دري مل نإ هلوق لوقلا نأ لوقو ، ناربلا طرشب
 ثاريملا ال ناكوه تام نإ كلذكو ةفصلا هذه ىلع ، ثاريملا اهنم هل ناك ةأرملا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا يف اذكهو

 قلاط هيبأ ةجوزف هنم هذخأ يذلا عجري مل نإ هدلاول دلولا لاقم نأ هنمو : ةلأسم

 اذهب لاق موي نم رهشأ ةعبرأ تضمأ اذإف ءاليإ اذهف هنم هل ةلاكولا ةحصب انالث

 هقيلطتب هتجوز هنم جرختو ءاليالا بالا مزليو هيلع فلح ام هيلع ري ملو ظفللا
 ثالثب لاق ولو هدحاو هقيلطت لوقلا رثكأو تاقيلطت ثالثب هنم جرخت لوقو هدحاو

 ثكم اذإف لوقلا رثكأ يف ةدحاولاك ثالثلا ءاليالا يفو ءاليإ ةلأسم هذه نال

 فلح ام عجري ملو كلذ دعبو رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهاطي هتجوز دنع بالا
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 ادبأ هل زوبحت الو رهشأ ةعبرأ ءاضقنإ دعب اهئطو اذإ هيلع مرحت اهناف هليكو هب هيلع
 . ملعأ هللاو . هيجوزلا مكح نم هنم تناب ام دعب اهئطو دق هنأل

 قلطت ملف مولعم قحب اهقالط هتجوز ىلع عاب نمو . هنمو : ةلأسم
 هب ترتشا ام دقن زئاج نآ ربلاو قالطلا نأ يدنعف اهاراب وأ جوزلا اهقلط ىتح

 هتكلم دقو قلطت ملوأ تقلط زئاج هتجوز قالطل جوزلا نم عيبلا نال اهقالط
 . ملعأ هللاو . ءارشلاب

 ال نأ اهسفن ىلع تطرشو لماحلا ةأرملا تعلتخا اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ال لهو نكي مل وأ همولعم هدم ىلإ ناك طرشلا اذه تبثي له هقفن اهل هيلع نوكي

 ؟ هباتكلا ظفل فيكو تعجر نا ةعجر
 تباثوه لوقو لوقلا رثكأ ىلع ةضقانملا دنع تبثي ال طرش اذه : لاق

 اذك نم اهجوز تأربأ دق هنأ هنالف ترقأ ةباتكلا ظفلو هاماتت نإ همماتملا هيف زوبتو

 هيف يذلا اذهف لمحلا ةدم يف تمادام هقفنلا نم اه بجي امو قادصلا نم اذكو

 اهل نكي مل لمحلا ةدم يف اهل ةقفن ال نأ ترقأ اذإو لوقلا ضعب يف ضقنلا اهل

 نإ اذكو اذك اهيلع نأ ترقأ ناو هنم اهتضبق دق نوكي نأ نكمي هنال ةعجر

 بجي ام هل تبثو هيلع بيج ام اهف تبث هتبلاط نإف هنم الماح تمادام هقفنب هتبلاط

 . ملعأ هللاو . هل رارقالا نم اهيلع

 هتجوز وني ل اذل هجوز هلو مارح هيلع لالحلا لاق نمو ©} هنمو : ةلأسم

 اذإ امأو هلالح هلمج نم اهنال لخدت ليقو اهيف نيميلا هقحلت ال هبنإف ميرحتلاب
 هنج اهكرت نإ لوقو ءاليالا هيلع ليقو لسرم نيمي نيميلا همزل هسفن ىلع اهمرح
 . ملعأ هللاو . لاح ىلع هيلع ءاليا ال لوقو ءاليالا هقحل هنيميل

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ملام كلذ هل زئاجف هل هضغبم يهو هتجوز قرافي نا جوزلا دري مل اذإ امأو

_ ٣٥٢ _



 . ال ائيسم نكي مل ام اهجوز نم بلطت نأ امل سيلف ةأرملا امأو اهل ةءاسإ هنم نكي

 . ملعأ هللاو

 : يلع نب ةعمج خيشلا : ةلأسم

 اذإف اهغارب جوزلا لبقف اتباث احيحص انآرب ايرابتو هادارأو ناربللا دعق اذإف

 قالطلا اهقحلي الف لق ولو هنم مالكلا عطقناو ايهنيب ناربلا تبث ام دعب اهقلط
 ريغ ناربلا ظفلب الصتم ناك ناو الصفنم ناك اذا علخلا عبتي قالطلا نال

 . ملعأ هللاو . اهقحلي ال لوقو هقالط اهقحلي لوق & فالتخا هيفف لصفنم

 : نيملسملا راثآ نم : ةلأسم

 ةضيرملا يه تناك نإف ايهنيب علخلا عقو ناضيرم امهو ناجوزلا اعلاخت نإ
 ثاريملا هلو قادصلا هيلع لوق فالتخإ قادصلا نم جوزلا هءارب يف ناك تتامو
 لوق وهو تطعأو ترتشإ هذهو هتيطع الو ه ؤارش زوجي ال ضيرملا نأ هجحلا

 ىلع اقفتإ اهنا ةجحلا هل ثاريم الو قادص ال لوقو . هللا همحر بوجحم نب دمحم

 فالتاف مكحلا يف ايهمزلي اقح افلتا ايهنأو ضرملاو ةحصلا يف هناكلمي دقع خسف

 هيلع تبثي هقح حيحصلا جوزلا فالتإو مكحلا يف زوجي هلام نم عىشل ضيرملا

 اهتثرول قلعت قح نم انارب اهنم لبق هنا ةجحلا هل ثاريم الو قادصلا هيلع لوقو

 . ملعأ هللاو . هرايتخاو هلعفب اهنم هثاريم لطبأو قح هيف

 : يحبصلا : ةلأسم

 نآرب اهسفن اهل أربا نإو أربي الف اهقادص نم جوزلا هيبصلا نآرب امأ

 نم أربي الو ةعجرلا اهيف كلمي هقيلطت وهف اهقح نم هتأربا ام لجال قالطلا
 وأ هيبص تناك فالتخإ هنآرب زاوج يفف جوزلا هيبصلا بأ نآري امأو قادصلا
 نآ ربلا عقو دقف قالطلا نآرب هتأرمإ جوزلا ءاربإو نآربلا بالا نم تبث نإو اغلاب
 اهسفن اهل تأربا نإ هنالف يتنبال كيلع امم كتأربأ دق جوزلل بالا لوقي نا هظفلو
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 هللاو . هنم هي ربت مث جوزلا نم قحلا بألا عزتني ىتح لاق ضعبو قالطلا نآرب

 . ملعأ
 تجوزتو ةدعلا تضقنإو هتجوز نم رهاظ وأ ءالا نمو هنمو : ةلأسم

 اهئطو هل زوجيأ هل زاج اذإو رفكي نأ لبق اهجيوزت لوألل زوجيأ اهقلطو هريغ اجوز
 ؟ رفكي نأ لبق

 اهميرحت يفف لبق اهئطو نإف رفكي نأ لبق اهأطي الو اهجوزتي نأ هل : لاق
 . ملعأ هللاو .فالتخإ هيلع

 ضعب لاقو رايخلا هتجوزلف ةرحلا هتجوز ىلع همأ جوزت اذإو : ةلأسم

 مل ام لاق نم لاقو { ملعت ملوأ جيوزتلاب تملع يه اهاطي مل ام رايخلا اهل نيملسملا

 مل ولو اه راخي الف همآلا هتجوز ءىطو اذإ لاق نم لاقو اهئطو ولو رايخلا اهلف ملعت

 ريغ يهو همآلا ء ىطو ولو همآلا ملعت . ام رايخلا امل لاق نم لاقو جيوزتلاب ملعي

 . ملعأ هللاو . هملاع
 : لمازلا : ةلأسم

 لوقلا نا لاق اهنآرب لبق هنا جوزلا لاقو اهنآرب لبقي مل هنا ةارملا تلاق نإو
 قادصلا هيلع اهلف اهسفن هرحلا تراتخا اذإ ناديبع نبأ نع دجويو ةأرملا لوق

 نوكيف اهدر دارأو قالطلا نم ءىش ايهنيب ىقب ناك ناو قالط ريغب هنم جرختو

 . ملعأ هللاو . نيدهاشو رهمو يلوو ديدج جيوزتب كلذ

 : دادم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 هنيمي يف عونمم ريغ هنال هيلع ءاليإ الف عبرالا هتاجوز أطي ال فلح اذإ
 نع عنمي الو تادودحم ريغ هنال ثالثوأ نيتنثا وأ نهنم هدحاو ءعىطو نع اذه

 لعفي ىتح هنيمي يف ثنح هيلع عقي الو هلعفي ال فلح يذلا دودحملا ضعب لعف

 نع هعنمي ال اذه هنيميو عايجلا عنمي نيمي يف الإ ءاليالا عقي الو هلك دودحملا
 هذه هنيمي يف ثنحلا هيلع عقي ال هنال ثالثوأ نيتنثا وأ هتاجوز نم هدحاو ء ىطو

 نم ةثلاثلا ءعىطو اذإف ةعبارلا أطي ىتح ثالثلا وأ نينثالا وأ هدحاولا ءىطوب
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 اهدحو ةعبارلا هتجوز ف ءاليالا يهلع لخد هذه هنيمي يف تادودحملا هتاجوز

 هيلعف هللاب هنيمي تناك نإف اهب فلح يتلا هنيميب اهئطو نع اعونمم راص دق هنال

 ءاقتلا هب بجي ائطو ةعبارلا ءىطو اذإف قالطلاب ناك نإو هلسرم نيمي هرافك

 هدحاو هقيلطت عبرالا هتاجوز ىلع عقو كلذ ىلع دزي ملو هنيح نم عزنو نيناتخلا
 هنال اهدحو ةعبارلا هيلع تمرح نيناتخلا ءاقتلإ نم رثكأ ةعبارلا ىعطو يف دار نإو

 نم ثالثلا هيلع نم رجي ملو داهشاو در ريغب قالطلا هيلع عقو نأ دعب اهئطو

 ةعبارلا ءعىطوب نهيلع عقو اينإ قالطلا نال ةعبارلا عىطو لبق نهئطو يتلا هتاجوز
 نيدهاش رضحمب قالطلا ةدع يف نمد ام الوأ مهتئطو يتلا ثالثلا در هلو ةصاخ

 . قالطلا نم ءىش نهنيبو هنيب ىقب ناك نا عضوم يفو نيملسم نيغلاب نيرح
 . ملعأ هللاو

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 رثكأ وأ لقأ وأ رهشأ ةسمخ اهكرتف ارهش كاطأ ام هللاو هتجوزل لاق نمو

 ؟ ال مأ هنيميل هنج اهكرت اذإ ءاليإ اهيلع ىرتأ
 نيمي هرافك هيلعف اهأطي ال فلح يذلا رهشلا كلذ يف اهئطو اذإ : لاق

 نم عونمم ريغ هنال ءاليإ هيلع لخدي مل رهشأ ةعبرأ يضقنت ىتح أطي مل ناو لسرم
 وأ ةليللا كتبرق نا هتأرمال لاق نمو ءايضلا باتك يفو . ادحاو ارهشب الإ اهئطو

 اهكرت ولو هيلع الخاد ءاليالا ىرأ الف رهشأ ةعبرأ اهكرتف قلاط تناف رهش ىلا
 هللاو . رهشالا ةعبرألا نود تقو اذإ ءاليالا هيلع لخدي مل هنيمي لجأ نم

 . ملعأ

 لبقو مايأ ةرشعب يتوم لبق قلاط تنا هتجوزل لاق نم رثألا نمو : ةلأسم

 هنم تناب لاق ذنم رهشأ ةعبرأ تلخد اذإف أطي ال اذهف ءاوس كلذ لكف كتوم

 نم تلخ نإو اطي ال اضيأ وهف ديدج حاكنب اهدر نإف اهقادص ذخاتو ءاليالاب
 وهف اهدرو ءاليالاب تناب ايلك اذه ىلعف ءاليالاب تناب اضيأ رهشأ ةعبرأ درلا دعب
 . ناثراوتي رهشأ ةعبرالا نود اميف ايهيدحأ تام نإو ثالثلاب نيبت نا ىلا أطي ال

 . ملعأ هللاو
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 ملو رهشأ ةعبرأ تضمف الماح تناكو هتأرمإ نم الآ لجر يف : ةلأسم
 ؟ ءاليالاب نيبت له عضت

 . يدنعا ذكه : لاق

 ىتح جوزتت نا اهل سيل مأ ءاليالاب تناب نيح جوزتت نأ اهل له : هل تلق

 ؟ عضت
 . عضت ىتح جوزتت نأ اه سيل نأ يدنع : لاق

 لخد مث تعضو ىتح اهب لخدي ملو عضت نا لبق تجوزت نإو : هل تلق

 ؟ امهنيب قرفي الو كلذ زوجيو جيوزتلا تبثي له لوألا حاكنلا كلذب اهب
 ايهنيب قرفي الو حاكنلا تبثي لوق فالتخا كلذ يف ليق هنا ىعم : لاق

 بابسأ اهنم يضقني نأ لبق عقو حاكنلا نال ايهنيب قرفيو كلذ تبثي ال لوقو
 . لوألا نم لمحلا

 ؟ هيلع مرحت له عضت نأ لبق اهئطو نإف : هل تلق

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو كلذب هيلع مرحت ليق هنا يعم : لاق

 اهب زاج اذإ ايهنيب قرفيو تبثي ال حاكنلا نا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ اهدر جوزلا كلمي له لمحلا عضو دعب
 . رهشأ ةعبرألا دعب هنم هنئاب اهنال اهدر جوزلا كلمي ال هنا يعم : لاق

 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ملو كيلع يلايب كنتي ربم هجوزلا تلاقف علخلا ىلع هتجوزو وه قفتإ نميف
 ةيرال نيرشعو اتس يل تملس اذإو كنآرب تلبق جوزلا لاقف 3 اذه ريغ لقت
 ام هل ملست مل ام علخلا وأ قالطلا اهقحليأ ائيش هل ملست ملف قلاط تناف ةضف
 ؟ قالط الو علخ اهقحلي ال مأ هيلع اقفتا

 الاقو هادارأو علخلل ادعق اذإ نيلقاعلا نيغلابلا نيرحلا نيجوزلا نإ : لاق

 ىلعو فالتخإ امهنيب علخلا عوقو يفف تباث ظفلب ايتأي نأ ريغ نم كلذ يف لوقب
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 لب علخ ةأرملا هذهب عقي الف هادارأو هل ادعق ولو مات ظفلب الإ ايهنيب هعقوي مل نم لوق

 . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع هب قالطلا قلع ام هتطعأ نإ قالطلا اهب عقي

 . ملعأ هللاو

 يهو هتجوزل لجرلا نارب ناك اذإو يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 نآرب ناك اذإ امأو غلبت ىتح اهجوزت زوب الو فوقوم كلذف ةطيرشلا نآرب هيبص
 جوزلا اهب لخد دقو حاكنلا متت مل اذإ لاقو اهجيوزت زاج اهتدع تضقنإو قالطلا
 نأ دارأ نإ هيلع مرحت ال لاق نم لاقو ءاهقفلا ضعب لوق ىلع هيلع تمرح دقف

 نب دمحم نع كلذ ىوريو رثكالا وه لوألا لوقلاو ديدج حاكنب اهيلإ عجري
 نيأ نمف تلق انغلب اميف . هللا همحر ىلع ىسوم هزاجالاب لاق نمو هللا همحر بوبحم

 يف هجولا فيك مأ ةقرافملا مهدصقت مأ قالطلا ءايسأ نم وهأ اقالط نآربلا اولعج
 ؟ كلذ

 هنونيب نآ ربلاو هنونيب وه اينإ قالطلا نال هلك اذه هقحلي هنأ يعم : لاق

 . دحاو ىنعملاو
 ؟ قالط ريغب اعلخ هلعجو اقالط نآربلا تبثي نيأ نمف : تلق
 هدعلا توبثو ةثراوملاو ةعجارملا فالتخا عضاوم نم هنأ يل عفنيف : لاق

 . قالطلا ماكحأ نع اهيف نآربلا نياب ةريثك ءايشأو توملا دعب

 هل اولعجو اقالط هيلع اوتبثي ملو اهيأرب الإ هيلع اهدر مرحي هولعجي ملف : تلق

 لوقلا اذه ىلع نآربلا لاح يف يهو ثالثلاب نبت مل ام قالطلا يف اهيلع درلا

 . تاقيلطت ثالث هيقاب ايهنيب يذلا حاكنلاب

 اعيمج امهاضرب الإ نوكي الو اعيمح اےہنم عقو نا ربل ا نأ يعم : لاق

 . ملعأ هللاو . هل درلاف هريغ نم كراشم هيف هل سيل هنم العف ناك قالطلاو

 ىلع هديزت نأ الإ ىباف ناربلا اهجوز ىلا تبلط ةأرمإ يفو : ةلأسم

 . اهقادص
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 اهيلع تبثي مل دادزإ نإف علخلا يفاهيلعدادزي ال ليق هنأ يعم : لاق

 . دادزإ ايب هيلع عجرتو
 ؟ اهلام نم ائيش هيطعت نأ ىلع اهقلط نإف : تلق

 هيف لوقلا ىضم دقو علخ وهف ناك ام انئاك ضوع ىلع اقفتإ اذإ : لاق

 اب هيلع عجرتو اهيلع تبثي ل دادزا نإف علخلا يف اهيلع دادزي ال ليق هنأ الإ

 . دادزا

 ؟ اهلام نم ائيش هيطعت نأ ىلع اهقلط نإف : تلق

 هيف لوقلا ىضم دقو علخ وهف ناك ام انئاك ضوع ىلع اقفتا اذإ : لاق

 علخلا هجو ىلع نكي ملو ابهذ ضرالا ألمب هقيلطت هنم ترتشا ولو ليق هنأ الإ
 علخ وهو ناصقنلاو ةدايزلا نأش يف اعلخ ال ءارشو اعيب اذه ناو اهيلع كلذ تبث
 كلذ ىلع ذخأ دق هنال كلذ ىلع اهسفن تقلط اذإ اهاضرب الإ ةعجارملا يف

 عوجرلا يف ةعلتخملل ام اهل نكي ملو اهسفن يف علخلا عقوف اهلام نم ءىشب اضوع

 . اهجوز ىلا
 ؟ اهتعجر كلميو اقالط نوكي نأ كعم هيف نسحيف : تلق
 ذقنت مل اهنأ ليق هنأل يدنع امم عيش يف نيبيالو اذه يعم نسحيال :لاق

 . ضوعب الإ هنم

 ؟ امهنيب قرفيإ اهئطوو اهيأر ريغب اذه يف اهعجار نإف : هل تلق
 تيضر اذإ ليق دق هنا يعمف ءىطولا لبق هب تيضر نإ هنا يعم : لاق

 ةقلطملاك درلا ىلع اهربج وه امنإ ناك نإو . هدعب وأ درلا لبق تيضر ءاوس درلاب
 اهب هيبش يدنع وهو اذه زاوج يل نيبي الف كلذ ىلع اهئطو ىتح ةيضار ريغ يهو

 . اهئطو ىتح جيوزتلاب ضرت ملو اهجوزت اذإ
 تناك اتباث اقادص درلا ىلع اهربجوأ اه هئطوب هيلع اهل ى رتف : تلق

 ؟ اهريغ وأ هءاسإ نع تأربت

 ناك نإو ايناث اقادص هيلع نمأ الف اهئطوو اربج اهربج ناك نإ : لاق
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 كلذ ىلع اهسفن هتأطوأو ةيجوزلا مكح اهمزلي ال هنا تلهجو درلا ىلع اهربج

 قادص الإ هيلع سيلف اهتعجر هيف كلمي يذلا درلا يف تاقلطملا ليبسك اهنا نظت

 يهو كلذ مكح يه تلهج دقو اهمزلي ال كلذ نإ املاع وه ناك نإو دحاو

 نكت مل ول هنال دحاو قادص نم رثكأ همزلي الف هرم دعب هرم اهأطي وهو هل هنيكتسم

 قادص نمرثكأ هيلع يل نبي مل لوألا بصغلاب هرم دعب نم بصتغاف هتجوز

 تقلطف اهقادصب هتجوز ىلع هقيلطت عاب نم نا دجوي دقو هريغ لاق . دحاو
 . ملعأ هللاو . ةعجرلا اهيلعو تهرك ولو اهرك اهدر هل نا اهسفن

 له لقأ وأ رهشأ ةثالث ىلإ هتجوز قالطب لجرلا فلح اذإو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ءاليإ نوكي لهو لعفي مل ام ءىطولا نم اعونمم نوكي
 هيف يرجي لعفلا لبق ءعىطولا نع عنملاو ءالياب سيل اذه نإ : لاق

 . عنملاب لاق نم لوق ينبجعيو فالتخالا

 ءاليالا لجأ نم رثكأ لجأ ىلإ اذكو اذك لعفأ مل نإ لاق نا تيأرأ : تلق

 وه اذه نوكي مأ هيس يذلا لجألا كلذ ىلا ءىطولا هل احابم نوكي له
 ؟ ءاليالا

 نمرثكأ هذه هتعاس نم لعفي مل هنا ىون فلاحلا اذه ناك نإ : لاق

 يف هانعم ناك نإو لعفي نا لبق ءعىطولا هل زوجي الو ءاليإ هدنع وهف رهشأ ةعبرأ

 كلت هتعاس نم رهشأ ةعبرأ ءاضقنإ دعب هدح تقو يف ءعىشلا لعفي مل نإ هنيمي
 سيل يدنع وهف تقولا كلذ يف هلعف اذإ الإ هنيمي يف ربي الو دودحم لعفلا تقوو
 نع كسمأ تقولا لخد نإف لعفلا هيف دح يذلا تقولا كلذ ناك اذإ ءاليإب

 عقو تقولا كلذ ىضم نأ ىلإ هلعفي مل نإو لعفلا كلذ لعفي ىتح اهئطو

 . ملعأ هللاو . قالطلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نإو اذك لعفي مل ناو اذك يه لعفت مل نإ هتجوز قالطب لجرلا فلح اذإو
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 اجوزت اهجوزت مث ءاليالاب هنم تنابو رهشأ ةعبرأ تضم ىتح يه الووه لعفي مل

 زوجي ال نيملسملا ضعب لاقو لعفلا لبق اهاطي نا هلو نيميلا تمدهنا دق اديدج

 كلذ يه لعفت وأ وه لعفي مل نإف رهشأ ةعبرأ كلذ يف لجألا هيلعو اهاطي نأ هل

 ال ضعب لاقو . لوقلا اذه ىلع ةثلاثو ةيناث ةرم ءاليالاب هنم نيبت اهنإف ءىشلا

 لكو لعفلا دعب الإ الف ءعىطولا امأو كلذ دعب هيلع لجأ الو ةدحاو هرم الإ نيبت

 هللاو . طايتحالاب اهيف ذخألاو جورفلا يف هزنتلا بحاو باوص نيملسملا لوق

 . ملعأ

 : لمازلا : ةلأسم

 فلح ام نيح نم هتجوز قلطتا اذك لعفأ ينا قالطلا ينمزلي لاق نميفو

 ؟ ال مأ لعفي مل وأ لعف
 همزلي ال هنا لئاقلا اذه هين تناك نا رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 هتين هل لوقي نم لوق ىعف نالوق كلذ يفف لعفلا اذه لعفي مل اذإ الإ قالطلا

 هنم تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح لعفي مل نإ ءاليإ هدنع هذه هنيمي نوكت

 يف هنيمي تناك اذإ كلذو لعفي نأ لبق ةعبرألا يف اهعماجي نأ هل سيلو ءاليالاب

 هنا هدنعف هتين هل سيل لوقي نم لوق ىلعو اهيلع فلح يتلا هتجوز ءىطو ريغ
 يلع مكحلاو ظفللا رهاظ يف ءانثتساب سيل اذه هظفل نال هنيح نم قالطلا عقو

 . ملعأ هللاو . هينلا ىلع ال ظفللا

 هنكلو اهتقلط ام وه لاقو اهقلط هنا اهجوز ىلع تعدإ ةأرمإ : ةلأسم

 . ايهنم نم لوق لوقلاف اهعلاخ

 قالطلا امأو هنم نبت مل اهنا تعدا اذإ اهل هيلع تباث قادصلا مكحم : لاق

 . ملعأ هللاو . اهاضرب الإ اهدر هل سيلو هب رقأ دقف

 : ىبلمازلا : ةلأسم

 اقالط اهقلط هنأ رقأو كلذ وه ركناو اهعلاخ هنا اهجوز ىلع تعدإ ةأرمإ
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 اههرك ىلع اهدر دارأو نآ ربلاو علخلا يف هيلع اهلوق لبقي مل اذإو اهتعجر هيف كلمي
 ؟ كلذ هل له

 اهعلاخ هنا ةنيبلا ةأرملا ىلعو ايعجر اهقلط نإ جوزلا لوق لوقلا : لاق

 ةأرملا هذهل ينبجعيو قح هيلع اهل ناك نإ هيلع اهجوزت يذلا اهقح ةأرمللف دارأو

 . ملعأ هللاو . لوقت ايك اهعلاخ ناك نإ درلاب ىضرت نا

 : يحبصلا : ةلأسم

 ءىشلا يلع يورت نأ كتعلاخ انإ لاقف علخلا هتجوز هيلع تعدا لجر يف

 امأو كيلع هتددر دقف ينالفلا ءىشلا امأ ةأرملا تلاقف ينالفلا ءعىشلاو ينالفلا

 . هيلع ىينعلاخت مل رخالا

 ينعلاخت مل كنا اهلوقو هيعدم اهنا نيئيشلا دحأ ميلست اهاوعد امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . يعدملا وه جوزلاو هقدصم يه ينالفلا ءىشلا ىلع

 : لمازلا : ةلأسم

 يف اهلوق لبقي الف جوزلا ركنا اذإف هتداهش زوجت ال نم ةداهشب تايرابتملاو
 هنم يدتفتلف ةقداص يه تناك ناو هتداهش زوجحتال نم ةداهشب مكحي الو مكحلا

 ىنعم جرخ اذاف أجتلف ةيدفلا لوبق نع عنتما ناو مارحلا ىلع هعم ميقت الو

 نع سانلا لأسي هللاو هنيمي عم جوزلا لوق لوقلاف فصولا اذه ىلع ةلاسملا

 هللو رهاظلا ماكحا نم حصو رهظ ايب الإ نومكحي ال نيملسملا ماكحو 3 مهرئارس
 . ملعأ هللاو . بويغلا مالع وهو رتتسا امو رهظ ام

 : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 ةأرملا يلوووه قفتإف اهقالط جوزلا دارأو اضعب ايهضعب هرك اذإ نيجوزلا يف

 يلولا اهقلطو اهقادصب اهقالط هعيابف اهقادصب اهقالط هعيابي نأ هريغ وأ بأ نم
 ؟ اذه ىلع قادصلا نم جوزلا أربيا قادصلا وهو نمثلا جوزلل ملسو
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 عيبلا عقي ام نيح علخلا ةلزنمب هنا لوقف اهف وأ بالل عيبلا ناك اذإ : لاق

 ةأرملا نم ي رتشملا ذخأ هيلع سأب الف لوقلا اذه ىلعو اعلخ نوكي ال لوقو

 كلذب سأب الف اهدلاو الو ةأرملا ريغ ي رتشملا ناك اذإ امأو ذخأي مل وأ كلذ بألاو

 . نيملسملا ضعب نع هانظفح اميف

 ريغب اهرك جوزلل هملس ام اهنم ذخأ ةأرملا يلو نا هل ناب نإو : هل تلق

 ءىش يلولا ذخأ لبق نم هقحلي ال مأ ءىش كلذ نم جوزلا قحليا اهاضر

 ؟ أربيو

 هللاو . هانفرع ام رثكأ يف هفصلا هذه ىلع كلذ نم ءىش هقحلي ال : لاق

 . ملعأ

 ىتح اهبرضو هتجوز ةرشاعم ءاسأ لجر يفو ةرصبتلا باتك نمو : ةلأسم

 نم هب تدتفاو اهقادص تكرتو اهغوص تملسو ىذالاو برضلا نم تدتفا

 اذإف ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع قادص همزليو اهدنع نم ذخأ ام در همزليأ برضلا

 حص ناف هللا نيبو هنيب ايف امل كلذ همزلو اهقادص نم ربي مل ةءاسالا نم ترتبا

 ام اهسفن يف اهكردأ اهقادصب هتكردأ اذإو كلذب اهل مكاحلا هذخأ مكحلا يف كلذ

 ملو اهقح اهل ناك تضقنإ دق اهتدع تناك اذإو لوقلا ضعب ىلع هدعلا يف تناك

 . ملعأ هللاو . ءعىشب اهكردي

 : يرفافلا : ةلأسم

 هانعمو هماعلا مالكب جوزته ينأ قالطلاب شلفلاح هتجوزل لاق نميف

 دنع اهجوزنتيل يتلا اهيلع فولحملا تناك همسي ملوأ ةأرملاب ىمس كيلع جوزنتأل

 ؟ جوزتي مل نإ هتجوز قلطت له ملوأ جوز
 ءاليالاب هتجوز هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح جوزتي مل نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . فورعم ماتلا جيوزتلاو
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 ينتيطعا نإ قاروألا يف شقازم لاقف علخلل ادعق هتأرماو لجر : ةلأسم

 هللاو . عقاو علخلا نإف علخلا سلجم نم اقرتفي نا لبق قاروالا هتطعأ اذإف اهايإ

 . ملعأ

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا : ةلأسم

 أربيو بالا نارب زوجي ضعب لاق فالتخا هيف هتنبا جوزل بالا نآرب امأو
 هقيلطت نا ربلا نوكيو قادصلا نم جوزلا أربي ال ضعب لاقو قادصلا نم جوزلا

 ناآرب تبثي ال ضعب لاقو غلاب ريغوأ اغلاب تناك تناك اهيبأ ىأر ريغب اهدر هلو

 يفو . اعلخ نوكي مث هنماهجوز ءعى ري مث هتنبا قادص عزتني نأ الإ بالا

 . ملعأ هللاو . الجآ قادصلا ناك ولو عضوم

 قادص نم هيلع امم هتأربأف اقادص اهل مسي ملو ةأرمإ جوزت نمو : ةلأسم

 تناك اذإ قادص نم اهل مك فرعت مل اهنا تلاقولو هنم ءىرب اهسفن اهل ءاربإو

 لثم نم أربي هنإف تجورت نكت مل نإو هلبق هيلع تجوزت يذلا اهقادص فرعت
 . ملعأ هللاو . اهلثم قادص نم اهقادص

 : لمازلا : ةلأسم

 اهعلاخو هلبقف اهل هيلع يذلا اهقادصو اهقح نم اهجوز تأربأ ةأرما يف
 . هريغو لجاعلا اهقادص نم نيدلا نم اه هيلع ام هلخديف

 يف امأو نآ ربلا لبق طرشلا هيلع عقو امم أربيف هللا نيبو هنيب اييف امأ : لاق

 قادصلا نم اهيلا ملس ام يواست قادصلا ريغ نم اهل هيلع يذلا ناك نا مكحلا

 هللاو . لوقلا رثكأ يف داز امم أربي الف رثكأ ناك ناو هنم ءىرب هنم لقأو لجاعلا

 . ملعأ

 اهلجاع اهذقني نأ لبقو لوخدلا لبق هتجوز نم ىلا نمو : ةلأسم

 هيلع لخدي الف اهقح ىلع ردقي مل اذإو كلذ اهلف اهقح لجال تعنتمإف

 . ءاليالا
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 ؟ عنصي ام اضئاح اهدجوف هتجوز ىلا ءىفي نأ دارأ نإف : تلق

 نم هيف يه ام الإ ينعنمي مل لوقيو اهسمليو اهدرجي نا نارم ؤي : لاق

 . هتأرما يه لاق مث هتتاف دق ىسوم لاقو ضيحلا

 . اهلقع ىلع بولغم وأ هناركس وأ همئان يهو اهئطو نإف : تلق
 . قافتاب ءاليالا مكح هنع كلذب طقسي : لاق

 مث لجرب رهشأ ةعبرألا دعب تجوزت مث اهنع باغو اهنم الا نإف : تلق
 ؟ مكحلا فيك تركناو اهيلإ ءاف هنا لاقو مدق

 . ملعأ هللاو . اهب ىلوأ وهو هنيمي عم هلوق لوقلا : لاق

 : لمازلا : ةلأسم

 لوح ىلا اهيضرأ ام ينا هللاب انيمي فلحف هتجوز هيلع تبضغ لجر يف
 ؟ ال مأ كلذ يف ءاليالا هقحليأ هنس

 ين امهنيب ناك رمأ وه ايناو عايجلا ريغ رمأ يف اهيضري ال هتين ناك نإ : لاق
 ناك نإو ءاليالا هقحلي ال يدنع اذهف هيلع بجاو ريغ وهو هيلإ هتبلط بلط
 يدنع اذهف عايجلا يف اهاضر نأ اهنم فرع دق ناكو اهل عايجلا اهاضرب دصق

 هيلع امل بجي ام هيلع تبلط تناك نإو رهشأ ةعبرأ اهكرت اذإ ءاليالا هقحلي
 فاخاف هنم عانتمالا اهل زوجي اييف قحلا كلذ اهطعي مل امل هلعل هيلع تعنتمإو قحلاب

 . ملعأ هللاو . رهشأ ةعبرأ اهكرت اذإ ءاليالا هقحلي نا

 الو هنس ىلا هنع تزشن اذإ هتجوز يضري ال فلح نمو . هنمو : ةلأسم

 يف الإ نوكي ال ءاليالاو هتجوز عامج هعنمت ال اندنع نيمي هذهف ىضرلا يف اهيتأي
 ىلع نكمي عايجلا نال نيملسملا راثآ يف ءاج ام ىلع عايجلا عنمت يتلا نيميلا

 ىلع هتين ىلا دودرم وهف اهعماجي ال هنا ىضرلا يف هين هلوه نوكي نأ الإ اههرك

 . ملعأ هللاو . قالطلا وأ هللاب نيمي تناك تاينلا ىلع ناميالا نإ لوقي نم لوق
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 يف وهو هلايع بسكو هبسكل اهيلا جاتحم هبقر رهاظملل ناك اذإو : ةلأسم
 زع هللا نأل هسفنب رضي الو موصي نأ هل زوجيف هبسكملا نع زجعلا فيعضلا لاح

 كلت قتعا اذإ ررضلا هيلع نال هبقرلل ادحاو سيل اذهو دجي مل نمف لاق لجو
 : لجو زع هلوقل كلذ هللا هفلكي مل قطي مل اذإو ةبسكملا ىلع وه قيطي الو ةبقرلا

 ديري الو رسيلا مكب هللا ديريو لجو زع لاق وأ اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال

 هل زوجي ال ءاهقفلا ضعب لاق ناكولو هسفنب لجرلا رضي نأ زوجي الو رسعلا مكب
 . ملعأ هللاو . ةبقر هعم تناك اذإ اهقتعي نأ

 : دادم نب دمحم نب ناييلس : ةلأسم

 هدحاو اهسفن تقلط نإ كلذ يف فلتخي اهقالط هتجوزل جوزلا عيب نأ
 اهدر هل سيل اذه ىلعف علخلا عقوم اضيأ عقتو ةيدفلا ةلزنمب يه ليقف نيتنثاو
 نم اهيلا قاس ام قوف هل سيلو قالطلا نم ءىش ايهنيب ايقاب ناك نإ اهاضرب

 نم رثكأب اهيلإ عابولو هل لحت ال علخلا يف ةدايزلا ذإ لوقلا اذه ىلع قادصلا

 نإ ةيضاروأ ههراك هدعلا يف اهدر اضيأ هلو هيعجر هقيلطت يه ليق دقو اهقادص

 نم اهيلا قاس ام قوف لوقلا اذه ىلع اضيأ هلو قالطلا نم ءىش امهنيب ايقاب ناك

 . ملعأ هللاو . اهل عىسم ريغ ناك نإ قادصلا

 : ناسع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا باوج هنأ دجوي اممو : ةلأسم
 ؟ال مأ نآ ربلا ايهنيب عقي له اهف أربأو اهقح نم اهجوز تأربأ اذإ ةيبصلا يف

 اهغولب ىلإ فوقوم وه ضعب لاقو هقيلطت وهو قادصلا نم أربي ال : لاق

 هذه ىلع اهتعجارم دارأ نإ هل تلق ،ةقيلطتوهف الإو مت مث ناريلا تمأ نإ

 ؟ال مأ اههرك ىلع اهعجاري نأ هلأ ةفصلا

 نإو اهتعجارم هلف نارب عقي الو قالط هنا لوقي نم لوق ىلعف : لاق

 ناك نإو قالط وهف اهغولب ىلإ فوقوم نا ربلا نأ لوقي نم لوق ىلعو تهرك
 نع كاسمالا ينبجعيو مت هتمتأ نإف اهغولب ىلإ فوقوموهف نآ ربلاب اقلعم قالطلا
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 . نآ ربلاو قالطلا نم ههبش انهاه نأل لاح لك ىلع اهابص يف اهدر
 ؟ناربلا امهنيب عقي له ايرابت اذإ ةيبصلاو هل : تلق

 ايهيدحأوأ اضقن نإف اهغولب ىلإ فوقوموهو نا ربلا عقيال : لاق
 عقي مل هامتي مل نإو عقو نآ ربلا ايمتو ايهيدحأ الو اضقني مل نإو ضقتنا جيوزتلا

 هللاو .لوقلا رثكأ يف جيوزتلا هيلع تبث ايهنم هوبأ هجوز ايهيأو قالط الو نآرب
 . ملعأ

 : يحبصلا ةلأسم

 ؟كلذ يف مكحلا فيك ةكولمم ةمآ اهيلع جوزتف ةملسم هرح هتحت لجر نع

 ترتخا ينا تلاقو اهسفن تراتخا اذإ اهجوز نم ريغلا ةرحلا هذهل : لاق

 ىضرأ الو ةكولمم ةما دنع موقأ الو مكاحلا دنع اناك انإ هيلع وأ كيلع يسفن

 تملع ام نيح جوزلا دنعوأ مكاحلا دنع لوقلا اذه اهنم عقو اذإ اذه كلذب

 نإو اهنم كلذ حص اذإ اهيلع هل ةعجر الو هنم تناب دق اذه ىلعف ةمآلاب هبيوزتب

 ىلع هتأرما ةأرملاف ةلأسملا هذه يف تركذ ام الو ريغ اهنم نكي ملو هنع تجرخ

 . ملعأ هللاو . يدنع ام بسح

 تحصو هتجوز ء ىطوو راهظل ١ نع ابئاغ هل ا دبع قتعأ نمو : ةلأسم

 ؟ال مأ هتجوز هيلع مرحتأ دعب نم دبعلا ةمالس

 نإف كلذ ينبجعيو رثأ نم اهدجأ ملو هتجوز هيلع مرحت ال نأ وجرأ : لاق

 . ملعأ هللاو .ائيش قحلا نم ينغي ال نظلاو ىلوأ دوجوملاف صن اهيف دجو

 : يرمعلا ديعس نب حلاص خيشلا ةلأسم

 قادص نم جوزلا أربأو ةجوزلا بأ مدقتف ملخلل ادعق هتجوزو لجر ينفو

 ؟ال مأ بالا نآرب تبتيأ قالطلا نارب هتجوز جوزلا اربأو غلاب هتنباو هتنبا
 بالا ءاربإو علخلل ادعقو ةجوزلا ىضري علخلا سيسات ناك نإ : لاق
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 . امات اعلخ اذه نوكي نأ ينبجعيف هيلع رييغت الو راكنإ اهنم رهظي ملو اهترضحب
 . ملعأ هلللاو

 يضميف رهاظيوأ اهنم يلوي مث ةيبصلا جوزتي لجرلا يف لاقو : ةلأسم

 راهظلاو ءاليالا تقو نوكي ال هنأ رفكي الو اهغولب لبق نم راهظلاو ءاليالا تقو

 . ملعأ هللاو .اجوز هب ىض رتف غلبت ىتح

 ددري هنإف راهظلا ماعطا يف انيكسم نيتس هدلب يف دجم ل نمو : ةلأسم

 يه امناو ةاكز تسيل اهنال رخآ دلب ىلإ ثعبي الو تارم ماعطال دجو نم ىلع
 . ملعأ هللاو . ةرافك
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 لو ألا بابل ١

 ين اثلا بابل ١

 ثلاثلا بابلا

 عبارلا بابلا

 ١ سم اخلا بابل :

 ءايلوألاو ءافكألا يفو هب قلعتي امو هماكحأو حاكنلا يف

 . كلذ هبشأ امو تاقدصلاو

 مرحت امو هيف ءاج امو ن ايبصل ١ حاكن يفو هماكحأو عاضرل ا يف

 .كلذ هبشأ امو مرحت ال امو اهجوز ىلع ةجوزلا هب

 نيب ةمسقلا يفو ىنكسلاو ةقفنلاو جاوزألا ةرشاعم يف

 نب ةضوافملا يفو هتجوز لام جوزلا ذخأ يفو جاوزألا

 . ضعب اهضعب نم ةيطعلاو نيجوزلا

 امو هنم زوجي امو هماسقأو هيناعمو هماكحأو قالطلا يف

 امو كلذ نم زوجع امو ءاليااو ناربلاو علخلا : باب
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 هللا دمحب مت

 رشع يداحلا ءزجلا

 راثآلا بابل باتك نم
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 عاديالا مقر ٥٠/ ٨٦

 ,{ امبتعكمةيقرتلاةمبحللا .
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