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 اهيف ءاج امو اهماكحاو ددعلا ف باب

 در يفو ةدعلا ف ةدعاولا يفو

 هب لحت يذلا جوزلا ةفص يفو تاقلطملا

 كلذ هبشأ امو . اثالث اهقلطمل ةقلطملا

  

 : يلسمازلا : ةلأسم

 نيقرافتو نيجوزت ول دوأ اهل لاقف اهتدع تضقنإو اثالث هتجوز قلط نميفو

 لوألا داراف اهنع تام وأ اهجوز اهقلطو ةأرملا تجوزت كلذ دعبف ةيناث كجوزتأف
 - ؟ ال مأ } كلذ هلأ اهجوزت

 نم باتو اهذخأ كلذ ىلع تجوزت ةأرملا نإ هعم حصي ل ناك نإ : لاق

 باوج نم هنأ ركذيرثألا نم هتعمس ام ىلع اهجوزت هيلع مرحي الف هينلا هذه

 . ملعأ هللاو . هللا همحر ديعس يبا خيشلا

 هنم يدتفت نأ ةأرملا تداراف اقاشت هتأرماو لجر يفو & هنمو : ةلأسم

 اهجوز نم تدتفإو هنم تض زتقاف كتضرقأ تئش نإ لجر اهل لاقف ةريقف يهو

 ملو نظت ملوأ كلذ يه تنظو اهجوزتي نأ اهل اضيرعت اهضرقأ اينإ ضرقملا هينو
 ؟ ال مأ اذه ىلع هل لحتأ اهجيوزت دارأو لوقلاب اهل ضرعي

 فالتخا كلذ يفف اهب جوزتيل كلذ يف ضيرعتلا هتين تناك نإ : لاق

 حرصي ىتح هينلل مكح ال لوقو لوقلاب حرصي مل ولو لوقلا ماقم هينلا موقت لوق
 . ملعأ هللاو . جورفلا رمأ يف هزنتلا ينبجعيو لوقلاب
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 ام اعيمج نيتدعلا تدتعإ ضيحلاب هجوو روهشلاب هجو يف لؤس : ةلأسم

 ؟ ضيحلاو روهشلاب ناتدعلا اهمزلت يتلا ةأرملا هذه ةفص

 هتحص يف ايهيدحأ قلطت مث ناتجوز لجرلل نوكي نا كلذ ةفص : لاق

 ذخأتم ايهنم ةقلطملا ملعت مل اذإ مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأو ضيح ثالث ادتعي

 ضيح ثالث ةقلطملا ةدع اهيلع اثالث ةقلطم امهادحإ نيقيلاب هنأل كلذ يف ةقيثولاب

 اهنيعب ملعت ملو ةقلطملا تيفخ الف ةتيمملا ةدع اهيلع اثالث ةقلطم ريغ ايهيدحأو

 ثالث اعيمج ادتعي نأ طايتحالاو ةقيثولاب ذخألا ناكف اعيمج ايهيلع ةهبشلا تعقو
 . ملعأ هللاو . مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأو ضيح

 رهشلا ةيقب يف اهجوز اهقلط اذإ رهشالاب هدتعملا امأو . هنمو : ةلأسم

 دتعت اينإو نهيف تقلط يتلا مايألا ةيقبب دتعت ال اهنا لوق فالتخا كلذ يفف

 نم رهشأ ةثالث مايألاب دتعت اهنا لوقو &ك ضئاح يهو ةقلطملا ىلع اسايق هلهألاب

 لدعأ وه ذإ لمعن ريخألا لوقلا اذهبو اهيلايلو اهتاقوأو اهتاعاسب تقلط نيح
 . ملعأ هللاو . اهنم

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ اهبانتجو اهسابل يف اهف بحتسي يذلا ام ةتيمملا يف لوقت ام
 وأ ضيبألا بايثلا سبلت نأ سابللا نم ةتيملل بحتسي يذلا : لاق

 هيف يذلا يزلا امأو ،كلذ ينبجعي الف رمحألا شوكلا امأو لينلاب ةغوبصملا دوسألا

 ل اذإف هرضخلاو هرفصلاو هرمحلا طوخش امأو . . ةتيمملا هسبلت الف ريرح طوخش
 اهحلصي ملو اهنيع ىلع تفاخ اذإف دمئالاب لحكلا امأو ساب الف ةنيز كلذ نكي
 امأو . دمثألاب لحكت الف اهنيع ىلع فاخت ال تناك اذإ كلذ اهل زئاجف دمثألا الإ

اهمانم كلذكو كلذ هبجعي ال لاق ضعبو كلذ اهل لاق ضعبف ريرحلاب اهفاجل



 هللاو . اهسفنل ةنيزلا كلذب درت مل ام مهنهدتو اهدالوأ ينحت نأ اهل زوجيو . هيلع

 . ملعأ

 ىلإ اهباجاف اهب جوزتي نأ اهتدع يف الجر نم تبلط ةأرما يفو : ةلأسم
 ؟ال مأ اهجوزت هل لحيأ كلذ

 ةأرملا هذه ةدع تضقنإ اذإف لجرلا بلطمك سيل ةأرملا بلطم نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع اهجيوزت هل زاج
 اهحاكن هلزوجيأ هل معنت ملو ةدعلا يف ةأرما بطخ نميفو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاج : لاق

 : هللا هيضر ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 اهب لخدو دحاو دهاش مادق اهدرو نيتنثا وأ هدحاو هجوز قلط لجر نع
 ؟ ال مأ اهعم ماقملا هعسيو زوجيأ كلذب ايهنم الهج

 دهاش عم اهدري نأ اهب لجرلا لخد اذإ كلذ ايهعسي ال هنا يعم : لاق
 يف ملعأ الو يدنع اميف ةكئالملا نم اكلمو ءايبنألا نم ايبن دهاشلا ناك ولو دحاو

 يف هنأ مهنع تبث اميف ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو . انباحصأ لوق نم افالتخا كلذ
 يف ملعن الو درلا يف هنأ هلل ةداهشلا اوميقأو مكنم لدع يوذ اودهشأو هليوات درلا

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ

 : لمازلا : ةلأسم

 كل قبي مل ةأرملا تلاقف تارم ثالث هتجوز ةعجر ىلع دهشي يذلا يفو

 نم لوق لوقلا قالط ريغ نم اهتعجر ىلع دهشأ ينإ جوزلا لاقف هعجر ىلع
 ؟ ايهنم

 يدنع هيلع مكحي مل رارم ثالث درلاب رقأ ايناو قالطلاب رقي ل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . قالطلا هجو ريغ هجوب درلا يف رذتعا اذإ درلا لجأ نم قالطب
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 كتجوزت كجوز تام نإ لجر ةجوزل لاق لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ ةأرملا هذه هيلع مرحت له

 اهجوز اهنعالي نأ الإ ةأرملا هذه جيوزت هل بيطي ال لجرلا اذه نإ : لاق

 يف تماد ام هوزيجي مل اثالث ةقلطملل ضيرعتلا نأل لوقلا نم حيبق يدنع اذهو

 . ملعأ هللاو . جوز اهعم ةأرمال حيرصتلا فيكف جوزلا هتمرح مظعل هدعلا

 ملو رشعو رهشأ ةعبرأ تضقنإ اذإ لماحلا ةتيمملا يفو {&©= هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةتيملل زوجي الام لكو يلحلاو بيطلا اهل زوجيأ اهلمح عضت

 هدعاوملاو جيوزتلا نع عنتمت اهنكلو يدنع ايف زئاج كلذ نإ : لاق

 . اهلح عضت ىتح جيوزتلل

 خيشلا هزاجأ ام اه زاجأ ضعب هيف فلتخي امم يدنع اذه : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ نم اهعنم ضعبو

 ةقفتمو ضيح ثالث اهل قفتي مل اذإ ةقلطملا نع هتلأسو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذب اهتدع يضقنتأ لاح ىلع

 يضقنت ال نأ هبجعي لوقي هللا همحر رمع نب دمحم انخيش ناك : لاق

 مايأ ةثالث نم ةضيح لك ضيح ثالث تضاح اذإ ينبجعيف انأ امأو كلذب اهتدع

 ضيحت تدوع ىتلا اهمايأ لمكت ىتح جوزتت ال اهنأ الإ كلذ اهئزبت نأ ادعاصف
 . ملعأ هللاو . اهتدوع يتلا ةضيحلا نع ةرخآلا ةضيحلا تضقنإ اذإ لبق نم اهيف

 نإ تلاقو درلاب اهقلطم اهيلع دهش اذإ ةقلطملا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهلوق لبقيأ تضقنا دق اهتدع

 لبقي الف كلذ دعب نم تلاقو ائيش لقت ملو اهترضحب اهدر ناك نإ : لاق

 دعب نم تلاقو ائيش لقت ملف درلا ريخ اهغلبو اهترضح ريغب اهدر ناك ناو اهلوق
 تضقنإ اهتدع نإ اهتعاس نم درلا اهغلب نيح تلاق نإو اضيأ اهلوق لبقي الف كلذ

 هللاو . اهتدع ءاضقنإ نكمي ام ردقب تقولا نم اهل ىضم اذإ كلذو اهلوق لبق

. ملعأ



 يهو ىلوألا اهتداع لثم تضاحو تقلط ةأرما يفو { هنمو : ةلأسم

 مث اموي نيرشع ترهطو مايأ ةسمخ تضاح مث اموي نيرشع ترهظو مايأ ةينايث
 ؟ ال مأ جاوزالل لعتو اهقلطم توفتو اهتدع كلذب يضقنتا مايأ ةينايث تضاح

 نم تلستغإ دق تناك اذإ ةفصلا هذه ىلع هتتاف دقف اهقلطم امأ : لاق

 دعب لسغلا تكرتوأ تاولصلا نم ءىشل ءاملا مدع دنع تمميتوأ ةثلاثلا ةضيحلا

 اهجيوزت زاوج امأو ضئارفلا نم ةالص تتاف نأ ىلإ تتاف نأ ىلإ اهضيح ءاضقنإ

 ضيحت ىتح ام زوجي ال لوقو كلذ اهل زئاج لوق نالوق هيفف اهقلطم ريغ نم
 مايأ ةينايث ةضيحلا نوكتو مايأ ةينايث ايهيف تدعق نيتللا نيتضيحلا قوف ةضيح
 . ملعأ هللاو . لوقلا ينبجعيو

 دوهش ةرضحب اهدر مث اهملعب هتجوز قلط لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 اهسفن نم اهجوز تنكمأو مهتقدصف درلاب دوهشلا اهت ربخأف ريغ يهو ةرهش
 ؟ ال مأ كلذ اهعسيأ

 اهيلعو ةجحلا اهل موقت ال اهنأ نيملسملا نع راثآلا هب تءاج ام امأ : لاق

 ىنعم يف نيلدع ةداهشب الإ هدر هلزوجي يتلا اهتدع يف اهقلطم نم اهل درلا ف

 لوبق اهف زوجي نأ ينبجعي انأو هتداهشب درلا زوجي نم ةداهشب اهرضحمب وأ مكحلا

 هنال ةنانمطالا مكح ىنعم ىلع ةرهشلا ةداهشب اهبلق نأمطا اذإ ةرهشلا ةداهش
 هللاو . هنانمطالاب ةرهشلا لوبق هيف زوجي وهو حاكنلا ةدقع نم مظعاب سيل

 . ملعأ

 اهترضخب لب دوهش ةرضح ريغب هتقلطم در نميفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ايهنيب قرفي كبجعي ام درلا دعب اهعماجو اهاضرب اهدحو
 نيب فالتخا كلذ يف ملعن الو نيملسملا راثأ نم هانعمس ام ىلع : لاق

 نإ فالخلا لهأ لاوقأ نم لوق كلذ امناو ايهنيب قرفيو هيلع مرحت اهنا انباحصأ

 . ملعأ هللاو . درلا ماقم موقي اهعامج
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 مث ايهنيب قرف وأ اهقلط مث ادساف اجوزت ةأرمإ جوزت نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ أدبت ةتيمملا ةدع اهيلعأ اهتدع يضقت نأ لبق تام

 ةدع اهمزلت مل نيملسملا دنع ادساف لصألا يف جيوزتلا ناك اذإ : لاق

 اهتعجر هيف كلمي اقالط اهقلطو اتباث جيوزتلا ناك نإو اهقلطي مل وأ اهقلط ةتيمملا
 . ملعأ هللاو . ةتيمملا ةدع اهتمزل ةدعلا يف يهو تامو

 كلذ يفف لودعلا ريغ ةرضحب درلاو جيوزتلا دوهش يفو { هنمو : ةلأسم

 لهأ عيمج كلذ يف زوجي لوقو لودعلا ةداهشب الإ كلذ زوجي ال لوق فالتخا

 نوكي نأ الإ لمعلا اندنع لوقلا اذه ىلعو ءالقعلا نيغلابلا رارحالا مالسالا

 مهتداهش نوكت نيذلا لودعلا ةرضح ىلع الإ انبجعي الف ةأرملا ةرضح ريغب درلا

 ءادهشلا نوكي نأ الإ اذه يف زوجي الف لاجر ريغب ءاسنلا ةداهش امأو اهيلع ةجح
 . ملعأ هللاو . جيوزتلاو درلا يف كلذ زوجيف نيتأرما وأ الجر

 ريغ نم اهمأو اهيبأ نم بطخت نأ زوجي له ةتيمملا يفو { هنمو : ةلأسم
 ؟ال مأ يه ملعت نأ

 ىفف اغلاب هنبالا تناك اذإ هنا نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلع : لاق
 هنأ هرزع نب يلع نع عفر هنأل ملسأ كلذ نع هزنتلا وأ كلذ اهمرحي ال لوقلا رثكأ
 باتكلا بطاخلا بتك ناك نإ لاقف ةدعلا يف يهو هتنبا جيوزت يف طخ هل بتك

 ` .. ملعأ هللاو . هل اهجوزت زجي مل هنإ همالك ىنعم يفو هديب
 امأو هرضاح تناك اذإ زوجي تاقث بايغ ةرضحب ةقلطملا در يفو : ةلأسم

 يدهاشب الإ درلا نوكي ال : هريغ لاق . لودعلا ةداهشب الإ زوجي الف اهتبيغ يف

 . ملعأ هللاو . تباغ وأ ترضح كلذب الإ دقعني الو لدع

 : دادم نب دجأ خيشلا نع : ةلأسم

 كلذف بألا هدعاوو هدعلا يف يهو اهيبأ لجر اهبطخ اذإ ةغلابلا ةأرملاو
 كلمأ ةغلابلا هنبالا نأل هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع هيلع مرحت الو هل زئاج
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 يف بالا ةدعاوم هيلع مرحت اينإو اهرمأ ريغب اهبيوزت اهوبأ كلمي الو اهسفنب
 . ملعأ هللاو . هدعلا يف تناك اذإ ةيبصلا هتنبا جيوزت

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هتأربأ اهنأ تلاقف اهدري نأ لجرلا دارأو قالط ايهنيب ىرج اذإ نيجوزلا يفو

 نيميلا هنم تبلط نإو جوزلا لوق لوقلا نإ هتأربأ ام اهنأ جوزلا لاقو ءىش نم

 نإف هيلع ال ءعىش ال لوقو لوق ىلع نيميلا هيلع اهلف ءىش نم هتأربأ ام اهنأ
 . ملعأ هللاو . لوالا لوقلا ىلع اهاضرب الإ اهدر نم عنم نيميلا نع لكن

 وأ هنس امل ىلخ ىتح مدلا اهنع عطقنإو اهجوز اهقلط ةأرمإ نعو : ةلأسم

 . اهعجاري مل وأ مدلا اهعجار مث لبق نم ضيحت تناك دقو تجوزت مث رثكأ
 الف ضيحلا نم سايت ملو ضيحت نم دح يف ةأرملا هذه تناك اذإ : لاق

 نم تسيا تناك نإو هنم جرختو هنيبو اهنيب قرفيو جوزلا اذه عم ماقملا اهل زوب
 عم ماقملاب اهيلع سأب الو جيوزتلا ال زاج ضيحت ال نم دح يف تراصو ضيحلا
 امل زاج ضعت مل وف تضاح هنس تدعق اذإ ءاهقفلا ضعب لاق دقو رخآلا اهجوز

 لوقلا هيلع عمتجملاو هب لومعملا نأ الإ سابع نبأ نع اذه دجويو جيوزتلا
 . ملعأ هللاو . لوألا

 يف مدلا نم ترهط اذإ ضيح ثالث اهتدع يتلا ةقلطملا يفو : ةلأسم

 هذه ىلع ءاملاب اهرهطت لبق اهجوزت زوجيأ ءاملاب رهطت نأ لبق ةثلاثلا ةضيحلا

 ؟ ال مأ ةفصلا

 تمميت ىتح رهطت ملو ةالص تقو زواجت ملاماندنع كلذزوجي ال : لاق

 دعب جوزتت نأ اهل زوجي ذئنيح مث لسغلا نيبو ايهنيب لئاحلا رذعلل هالصلل رهطلل
 . تءاش نإ كلذ

 ىلع لواألا حاكنلا ىلع درلاب اهكردي عوجرل ااهقلطم دارأ نإف : تلق

 ؟ ال مأ هفصلا هذه
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 ةعجرلا هلف لسغلا لبق ةالص تقو زواجت ملو ايعجر قالطلا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهيلع

 : يحبصلا : ةلأسم

 ىتح لسفت ملف ةرفاسم يهو ةثلاثلا ةضيحلا نم ترهط اذإ ةقلطملاو

 ةالص ضمت مل ام هثرتو اهكرديأ تام وأ اهجوز اهدر مث رهظلا ةالص تقو تزواج
 ؟ رصعلا

 نب هللا دبع هيقفلا لاقو اهل زئاج كلذ نأل ناثراوتيو اهكردي : لاق

 . ةالص تقو تزواج دق هدنع اهنال ناثراوتي الو اهكردي ال هنا ريشب نب دمح

 . ملعأ هللاو

 هدع ال هنأ لوق هيف له اهجوز اهنع تام اذإ ةمالاو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ءاربتسالا اهيلع اينإو اهيلع
 اهديس اهنع تام اذإ ةيرسلا يف هظفحا ايناو لوقلا اذه ظفحأ ال : لاق

 . .. ملعأ هللاو . ةدعلا اهيلع ظفحن انإ
 ىتح دوهشلا الووه اهملعي ملو اهقلطم اهدر اذإ ةقلطملاو : ةلأسم

 اهتدع يف ناك درلا نأ دوهشلا خرأو اهل هدر حص مث دعب جوزتت ملو اهتدع تضقنإ

 ؟ اهيلع درلا اذه توبث يف كدنع فلتخي له له

 جوزلا رصق دقو تباث وهف اهتدع ءاضقنا لبق ناك درلا نا حص اذإ : لاق

 ولخي ال هلعفو اندنع اميف اهتدع ءاضقنإ يف اهلوق لوقلاو رذع مث نكي مل اذإ دوهشلاو
 . ملعأ هللاو . فالتخالا نم

 ادبعوأ ارح اهجوز ناك اهتدع مكف اهجوز تام اذإ ةمالاو : ةلأسم

 ؟ ةرحلا نيبو اهنيب قرف لهو
 نارهش ةرحلا ةدع فصن اهتدع هذهف ةرحلا نيبو اهنيب قرف 0 معن : لاق

 دعب هافولا ةدع يف يهو اهديس اهقتعا اذإو ادبع وأ ارح اهجوز ناك مايأ ةسمخو

 . ملعأ هللاو . ارشعو رهشأ ةعبرأ ةرحلا ةدع اهيلعف اهجوز نم
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 اهنع ىفوت مث اهاطي ناكو اهديس نم دلو اهل ناك اذإ ةمالا نعو : ةلأسم

 لوقلا نوكيأ هنم دلو اهل نكي مل نإو اهتدع نوكت هتوم ببسب تقتعف اهديس

 ؟ ال مأ ءاوس

 اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهتدع لاق نم لاق اهيف فلتخي هنا ىعم : لاق

 ةدع اهيلع ليق هنأ يعم اهل دلو ال يتلا امأو ةقلطملا ةأرملا ةدع اهيلع ليقو
 . ملعأ هللاو . ةمالا ءى ربتست ايك ءاربتسالا

 يل اهيبلطاف هنالف ةدع تضقنا اذإ هتأرمال لاق لجر يفو : ةلأسم

 اهجوزت هل زوجأ هذخأ ىلإ اهتباجاف اهتدع يف اهتبلطو هرمأ تفلاخو ةأرملا تضمف

 ؟ ال مأ

 هللاو . هذه كتفص ىلع اهتدع تضقنا اذإ ةأرملا هذه جيوزت زئاج : لاق

 . ملعأ

 ةسمخ وأ مايأ ةتس اهضيح ةداع تناكو اهجوز اهقلط ةأرما يف : ةلأسم

 ةضيحلا يفو امامت لبق نم تدوع ام ىلع نيتضيح قالطلا دعب نم اتضاحف مايأ

 لحتو اهتدع يضقنت له نيبلا رهطلا تأرو اهنع عطقناو مايأ ةثالث تضاح ةثلاثلا

 ؟ ال مأ جاوزالل

 لاقو ىلوألا اهتداع ىلع ةثلاث ةضيح ضيحت ىتح اهتدع يضقنت ال : لاق

 يقنتو اهضيح مت تسلا وأ سمخلا يهو اهضيح مايأ ةيقب تضقنا اذإ لاق نم
 . اهتدع

 مايأ ةثالثلا دعب ةداتعملا اهضيح مايأ متت نأ لبق لجر اهجوزت نإف : تلق

 ؟ ايهنيب قرفي له اهتضاح يتلا
 اذه بحاص عم اذهو هدعلا يف اهجوزت اذإ ايهنيب قرفي هنأ يعم : لاق

 ناك اذإو ةيواعم يبأ نع عرشلا نايب باتك يف تدجوو ةدعلا يف جيوزت لوقلا
 ةسمخ ىلع نيتضيح تضاحف اهجوز اهقلط مث مايأ ةسمخ ضيحلا نم ةأرملا ةدع
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 يف ترهط دقو اهجوز اهعجارف ترهط مث ةنالث ىلع ةثلاثلا تضاح مث مايأ

 اهعجاري مل ناو هتأرما يهف مايأ ةسمخلا يف مدلا اهعجار ناف لاق . مايأ ةثالثلا

 . ةعجر اهيلا هل ىرأ الف مايأ ةسمخلا يف مدلا

 اهنيب قرفي له مايأ ةثالثلا يف لوألا اهجوز ريغ اجوز تجوزت نإف : تلق
 ؟ مدلا اهعجاري ل اذإ

 . اهمايأ لمكت ىتح رظتني نأ هل :يغبني ناك دقو اقارف ايهنيب ىرأ الف : لاق

 لبق ةباثإ اه ناك اذإ ضيحلا نم اهرهط دعب نم اهدري نأ اهجوزل سيل لاقو

 . اهتابثا مايأ اولخت ىتح جوزتت نأ اهل سيلو اهتباثإ
 وأ نيمويب ضيحلا نم اهرهط دعب اهيتأت ةباثإ ةأرملا هذه ناك اذإو : تلق

 عاطقنإ نيبو ةباثالا نيب ضيح ثالث تضاح اذإ جيوزتلا اهف زوجي له مايأ ةثالث

 ؟ اهعجاري مل وأ مدلا اهعجار ةثلاثلا ةضيحلا هذه يف مدلا

 حاكنلا نإف اهنع مدلا عاطقنإ دعب اهيتأت ةفورعم ةباثإ اهل ناك اذإ : لاق

 قارفلا ىلع مدقتأ مل اهيتأت ال ةرمو اهيتأت هرم ةباثالا تناك اذإو ايهنيب قرفيو دساف

 . ملعأ هللاو . ايهنيب

 : ىلم ازل ا : ةلأسم

 جيوزتلا تريغو ضيحملا تغلب مث اجوز تجوزت اذإ ةميتيلا ةيبصلا يفو
 ؟ال مأ ةضيح ىلوأل ١ بسعحتو نتضيحب دتعتو تقلطنا دقف

 . ملعأ هللاو . اهب تغلب يتلا ةضيحلا ريغ ضيح ثالث دتعت : لاق

 بنتجحت نا اهيلعأ اهاطي يذلا اهديس وأ اهجوز تام اذإ ةمالاو : ةلأسم

 ؟ قتعت مل وأ هتوم دعب تقتع ةملسملا ةرحلا هبنتبحت ام اهتدع يف

 . ملعأ هللاو , كلذ اهيلع بجي ال : لاق

 : دادم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 نإ لوقو لوقلا رثكأ يف ضيح ثالث ةدعلا اهيلعف تباث اذإ ةينازلا امأو
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 نوكت ال ةدعلا نأ هريغ نع عضوم يفو اهيلع ةدع ال لوقو ةضيح دتعت نا اهيلع

 . ملعأ هلللاو . حيحص ءىطو نم الإ

 هيف تام يذلا هضرم يف ايهيادحا قلط ناتجوز هل لجر يفو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهقلط يتلا ةأرملا مزلتأ

 اهقلط نإو ثاريملا هنم اهلو ةدعلا اهيلع نيتنثإو ةدحاو اهقلط اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . قالطلا ةدع اهتدعو ثاريملا هنم اهل اثالث هضرم يف

 : يحبصلا : ةلأسم

 هنس صبرت راتخا نم راتخاو مكحلا يف رهشأ ةثالثف ةقهارملا ةدع امأو

 . ضحت ملوأ تضاح رهشأ ةثالث ءاضقنإ دعب اهقلطمل ةعجر الو لمحلا فوخ

 . ملعأ هللاو

 هتوم دعب ةدعلا تفاخو ةجوز هلو ءىش هدنع الو ضرم لجر : ةلأسم

 ةدعلا نم ملستأ ةدعلا يف دعب يهو تام مث اهسفن اهل ءارباو اهقادص نم هتأرباف

 ؟ ال مأ

 نكي ملو اهقلط اذإ الإ لاح لك ىلع هتوم دعب ةبجاو اهيلع ةدعلا : لاق

 هللاو . . اعلخ وأ اثالث قالطلا نوكيو هريغ لاق . ةدعلا نم رارف سيلدت امهنيب

 . ملعأ

 ؟ ال مأ ةضيحلا كلتب دتعتأ ضئاح يهو تقلط ةأرما يف : ةلأسم

 اهدعب نم ضيح ثالث اهيلعو اهتدع نم ةضيحلا كلتب دتعت الف : لاق

 ريغ ضيح ثالث ىلوألا ةقيلطتلا نم اهيلع نإف كلذ دعب نم ىرخأ اهقلط نإف

 اهنإف اهقلط داع مث اهدر نوكي نأ الإ جاوزالل لحت مث اهيف اهقلط يتلا ةضيحلا
 . ملعأ هللاو . يراوحلا وبأ ذخاي هبو انظفح اذكه رخآلا قالطلا نم دتعت
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هيف كلمي ال جورخب وأ ثالث قالطب وأ همرحب هتأرمإ هنم تجرخ لجر يف
 يفف هنم تجرخ يتلا ةدع يضقنت نأ لبق اهتخأ وأ اهتمع جوزتي نأ داراف ةعجرلا

 دعب الإ كلذ هل زوجي ال لاق نم لاقو هل زئاج لاق نم لاق . فالتخا كلذ

 هللاو . رثكأ ريخالا لوقلا اذهو جيوزتلا ببسب هنم دتعت اهنال هنم اهتدع ءاضقنا

 . ملعأ

 ةثلاثلاو ةيناثلا كلذكو نيموي ةضيح لوأ تضاح اذإ ةأرملا يفو : ةلأسم

 ةداع راص يذلا ضيحلا اذهب دتعتأ اهتدع فيك تقلط اهنأ مث اهل ةداع كلذ ناكو

 ؟ ال مأ ناموي وهو اهف

 نا لبق اهل ةداعوهو نامويوه يذلا اهضيح مح ةأرملا هذه تضاح نإف : لاق

 ةثالث تضم نإف رهشأ ةثالث يضق ىتح اهتدع يضقنت الف رهشأ ةنالث يضقنت

 ىتح اهتدع ضقنت مل اهتداع ىلع ضيح ثالث اذه اهضيح ضيحت نأ لبق رهشأ

 هدعلا يضقنت الو مايأ ةثالث هدعلل ضيحلا لقأ ليقو . ءالوه اهتاضيح ضيحت

 كلتو مايأ ةثالث نم لقأ اهضيح ناك نإف مايأ ةثالث اهضيح نوكي نأ الإ ضيحلاب

 رهشاألاب يضقنت الو رهشأ ةنالث عم ضيح ثالث يف لإ اهتدع ضقنت مل اهتداع

 ىلع املو هل بحتسي هنا بسحأو روهشلا نود ضيحلاب الو ضيحلا نود
 ملو اهجوز اهكردي مل ضيحلا وأ روهشلا نم نيتدعلا دحأ تضقنا اذإ هنا طايتحالا

 . ىرخألا ةدعلا يضقنت ىتح جوزتت

 مايأ ةسمخ وأ ةعبرأ ردق قالطلا ةدع نم ىقب دقو جوزلا تام نإف : تلق

 ؟ ال مأ هتيمملا هدع ىلا عجرتأ ناموي وأ موي وأ

 هافولا ةدع نإف ةعجرلا هيف جوزلا كلمي قالطلا اذه ناك اذإ : لاق

 نيح نم كلذ نإ يدنعو هافولا ةدع الإ اهيلع نوكي الو قالطلا ةدع اهنع لطبت

 الو ةعجرلا هيف جوزلا كلمي ال قالطلا اذه ناك نإف ىضم اييف رظني الو توملا
 ضيحت ىتح توملا لبق ىضم ايب هدعلا ىلع ىنبتو قالطلا ةدع تدتعا در اهنيب
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 يضقنت ىتحف روهشلاب اهتدع ناك نإو ضيحلاب اهتدع ناك نإ ضيح ثالث
 . ملعأ هلللاو . روهشلاب اهتدع

 تضقنإ ىتح كلذ ىلع امتو اهتدع يف ةأرما دعاو لجر يفو : ةلأسم

 ؟ ايهنيب قرفي له اهجوزتو اهتدع

 ددعلا يأ نم هدتعملل تعقو هدعاوم لك نإ انباحصأ لوق يف : لاق
 اعجر نإ امأو ةقلطم وأ ةمرح وأ ةتيمملا ةدع يف تناك ءاوسو ايهنيب قرفي هنا تناك

 يفف كلذ يف فلتخي هنا يدنعف هدعلا تضقنا مث هدعلا ءاضقنإ لبق هدعاوملا نع .

 مث هريغ اجوز حكنت ىتح زوجي ال لوقلا ضعب يفو زئاج كلذ نا لوقلا ضعب

 رمأ يف هزنتلا ينبجعيو اهتدع تضقنا وأ اهنع تام وأ اهقلط اذإ اهججيوزت هل زوجي

 . كلذ بحأو جورفلا

 نعامعجر مث هدعلا تضقنإ ىتح هدعاوملا نع اجري مل نإف : تلق

 ؟ ال مأ هدعلا ءاضقنإ لبق لبق اعجر وأ ىلع ءاوس فالتخالا نوكيا هدعاوملا

 انفرع اينإو هدعلا ءاضقنإ دعب اعجر اذإ افالتخا كلذ يف ملعأ ال : لاق

 . هدعلا ءاضقنإ لبق انعجر اذإ فالتخالا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لجاعلا نم نالف كجوزت مك ىلع هدعلا يف يهو ةأرمال لاق لجر يف

 ؟ كب جوزتأ نأ ديرأ ينإ اهل لقي ملو هربخت مل وأ هتربخأ مث لجآلاو

 ةدع تناك نإو هلك كلذ يف سأب الف ةتيمملا ةدع هذه تناك اذإ : لاق

 وهو اهل زوجي ال ضيرعتلاف اهتعجر هيف جوزلا كلمي اقالط ناك نإف قالطلا

 هوركم هل ضيرعتلاف اهتعجر هيف كلمي ال اقالط ناك نإو ةتيمملل حيرصتلاك
 . ملعأ هللاو . ميرحت ىلا هب غلبي ال هنأ وجرأو
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 مث اهترضح ريغب هتأرمإ در مهتموأ نومأموأ ةقث لجر يفو : ةلأسم

 زوجي له كلذ ىلع اهئطوو هتقدصف امهدحأ الو نادهاشلا اهربخي ملو اهملعأ

 ؟ كلذ

 كشت ملو هتقدص اذإ اهيلع قيضي كلذ نإ لوقأ الو ةرصقم هذهف : لاق

 . ملعأ هللاو . هقدص يف

 ملعي ىتح رارض هنال هثرت اهنإف اثالث ضرملا يف هتأرمإ قلط نمو : ةلأسم

 دق ناك اذإ رارض ريغ هنا ملعي امو ةقلطملا ةدع اهتدعف هدعلا امأو رارض ريغ هنأ

 ملعي هلثمو ١ ذهف صضيرموهو هتلعفف هتلعف نإ ء ىش يف ةحصلا يف اهقالط لمج

 . ملعأ هللاو . هثرت الو رارض هنأ

 دتعت نمم يهو نيتضيح تدتعاف ضيرموهو هتجوز قلط لجر : ةلأسم
 هنم اهل لهو اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع فنأتست له هدعلا يف يهو تايف ضيحلاب

 ؟ ثاريم

 دوعت الو ضيح ثالث اهتدعو عجرت الو تناب دقف اثالث اهقلط اذإ : لاق

 قالط نال اهف بجيف ثاريملا امأو . ةعجرلا كلمي نمل كلذ اينإ ةتيمملا هدع ىلإ

 . رارض ريغ اهقلط هنا ملعي ىتح ثاريملا بجوي انباحصأ دنع رارض ضيرملا

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم
 غلب دقو رهشأ ةثالث ءاضقنإ دعب تجوزتو تقلط اذإ ةقهارملا هيبصلا ي

 تجوزت نإو طايتحالا ىلع ةلماك هنس ةقهارملا ةيبصلا هدع نأ ليق دقف ابارتأ

 هيلعو امهنيب قارفب الو داسفب لوقأ الف جوزلا اهب لخدو رهشأ ةثالث ءاضقنإ دعب
. ملعأ هللاو . ءعىطولاب اهرهم يدنع



 : يحبصلا : ةلأسم

 وأ ريرحلا لق ريرحلا نم ءىش اهيف يتلا صيمقلا سبل اهل زوج هتيمملا يف
 ؟ ال مأ لينلاب هغوبصم تناك اذإ رثك

 قضي مل امل غبصلا رييغتب ةنيزلا مكح نم تجرخ اذإ يدنع اييف : لاق

 . ملعأ هللاو . هروعلا رتسو هوسكلا ىنعمب اهسابل

 هنيزلا هب درت مل اذإ ريرحلا بوثلا ةتيمملا سبل نع فلؤملا لؤس : ةلأسم
 امل هعس الو كلذ هب درت مل ولو هنيز وه مأ زاوجو هعس هيف له هيلا ةرورض ريغ نم
 . كلذ يف

 ريرحلا هسابل نمم يهو فرشلا لهأ نم هتيمملا ةأرملا هذه تناك نإ : لاق

 كلذ يفف مهئاسنو كولملا تانب لثم كلذل الهأ تناكو اهنامز رثكأ يف كلذ ريغ ال

 ةنيزلا نع هنول ريغت وأ اميدق راصو داوسلا ريرحلا بوثلا غبص اذإ لوق ، فالتخا
 نم الإ هتيمم تناك اذإ ريرحلا بوثلا سبلت نأ اهل زوجي ال لوقو كلذ اهل زئاج هنا

 غبصب ريرحلا بوثلا ريغولو فرشلا لهأ نم هتيمملا ةأرملا تناكولو ةرورض
 هللاو . لوقلا رثكأ وهو كلذ اهل زوجي ال هنإف هنيزلا نع اريغتم اييدق راصو داوسلا

 . ملعأ

 تدتعاف هحص ريغ نم اهجوز تومب تعمس ةأرما يفو . هنمو : ةلأسم

 ردقب هدملا نم هللا ءاش ام الخ نا ىلا هدعلا كرت تونف هتياحب تعمس مث هدعلا
 نإ هدملا نم ىضم ام اهيفكيا لوقلا ةحص اهل ناب مث رثكأ وأ لقأ وأ هدعلا ءاضقنإ

 ؟ هدعلا ءاضقنا ردقب امل ىضم ناك
 ردقب روهشلاو مايالا نم اهل الخ دق ناك نإ لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 ينبت اهنإف اهتدع ءاضقنإ نم لقأ ناك نإو كلذ اهثزجي هنإف رثكأ وأ اهتدع ءاضقنإ

 حصي ىتح اهئزبحت ال ىلوألا هدعلا نا لوقو ىلوألا هدعلا نم ىضم ام ىلع

 اهجوز توم اهدنع حص نأ دعب اهمتتو اهلبقتستو هدعلا يه يونتو هتوم اهدنع
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 ةصقان وأ همات ىلوألا هدعلا تناك لاح ىلع اهيزجي ال اهلك ىلوألا هدعلاو

 هللاو . لوقلا رثكأ وهو اهجوز توم اهدنع حص نأ دعب ىرخأ ةدع يه لبقتستو

 . ملعأ

 مث دلو اهنطب يف ىقبو ادلو تدلو اذإ لماحلا ةقلطملاو & هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهقلطم اهثريأ رخآلا عضت نأ لبق تتام

 مل اهنال رخآلا دلولاب عضت مل ام اهثري هنإف ايعجر قالطلا ناك اذإف : لاق

 ةعاس يف اعيمج نيدلولاب تعضو اهنأ ولو رخآلا دلولا عضت نأ الإ اهتدع صقنت

 عضولاب اهتدع تضقنا دق ناك ايهتعضو نأ دعب تتام مث دحاو موي يف وأ هدحاو

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع مهنيب ثاريم الف انئاب قالطلا ناك نإو ايهل

 اهجوز ضرم مث اهوبا تام مث اهوبأ اهجوز هيبص يفو 3 هنمو : هلأسم

 مث كلذ هضرم نم اهجوز حص مث اهتمع وأ اهمأ اهقادص نم هتأربأو اهعلاخ وأ

 اهنع يفوتملا ةدع اهيلع بجتأ نامز يرهشو نامز رهش فصن دعب تمو ضرم
 ؟ ال مأ ثاريملا ال بجيو اهجوز لام نم اهقادص امهل بجيو اهجوز

 قادص ىلع اهجوزت دق اهوبأ اهجوز يتلا هيبصلا هذه تناك نإ : لاق

 وأ ايعجر اقالط اهقلط مث اهئطوو ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغاو اهب لخدو
 لاق نم لاقف اهقلطم نم اهتدع يف فلتخا دقو لوقلا رثكأ ىلع هدعلا اهيلعف انئاب

 ؤلو رهشأ ةثالث اهتدع نإ لوقو ةقهارم ريغ ةريغص تناك اذإ رهشأ ةثالث اهتدع

 هدعلل ةثالثو لمحلل رهشأ ةعست هنس دتعتف ةقهارم تناك نإ لوقو ةقهارم.تناك

 قحلي دلولا نال رهشأ ةثالثو نيتنس دتعت اهنا لوقو لوقلا رثكأ وهو طايتحالا ىلع

 هذه قادص نم اهتمع نمو هيبصلا هذه مأ نم ناربلاو علخلا امأو نيتنس ىلا

 مكحلا تغلب نإف هيبصلا غولب ىلإ فوقوم كلذو تباث الو زئاج ريغف هيبصلا
 ضقتنموهف هب ضرت ملو هتضقن ناو اعلخ ريصيو ماتوهف اهجوزل ناربلا تمتأو

 هنا حصي ىتح رارض هنا لوق فالتخا هيف ضيرملا قالطو افلخ ال اقالط ريصيو
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 غلابلا ضيرملا لجرلا امأو . رارض هنا حصي ىتح رارض ريغ هنا لوقو رارض ريغ
 لوقلا رثكأ يفف هدعلا يف يهو تامو فوخم ضرم ىق انئاب اقالط هتجوز قلط اذإ
 لوخدملا يف اذهف . لوقلا اذه انبجعيو اهل راضم ريغ هنأ حصي ىتح هثرت اهنأ

 . اهب
 تسبح ناف هنم تناب دقف رثكأ وأ هدحاو اهقلطو اهب لخدي مل ناك نإو

 اهنأ لوقلا رثكأ يفف هدعلا ءاضقنإ لبق وه تامو هدعلا ردقب جاوزالا نع اهسفن

 رثكأ يفف ةحيحص ةغلاب يهو اهنم بلطمب ضيرموهو اهعلاخ اذإ امأو هثرت
 لوقلا رثكأ يفف ةضيرملا يه تناك ناو ةدعلا يف يهو تام اذإ هثرت ال اهنا لوقلا

 هيف موقي ضرم يف اهقلط نإ امأو اهنم بلطم ريغوأ اهنم بلطمب ناك هثرت ابنا
 يف كلذكو حيحصلا لثم اندنع وهف هسفنب يشميو هدنسي دحأ ريغ نم دعقيو

 امأو لوقلا رثكأ ىلع هيف ثاريم ال نئابلا حيحصلا قالطو فوخملا ريغ ضرملا

 يضقنت نأ لبق اهوبأ اهجوز يتلا هيبصلا هتجوز قلط نأ دعب جوزلا اذه تام اذإ

 ةدع دتعت نا امه نا لوقو اهغولب دعب الإ اهيلع هدع ال هنا لوقف قالطلا نم اهتدع

 ىلع اهلو مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ هتيمملا هدعب اهلهأ اهنوذخايو اهئابص يف هتيمملا
 . اهثاريمو اهقادص كلاهلا اهقلطم

 هنال ةتيمملا ةدع اهمزلت الئل اهنم بلطمب هضرم يف اهجوز اهعلاخ اذإ ةأرملاو
 هافولا ةدع اهيلع لوقو ةحيحصلا يه تناك اذإ قالطلا ةدع اهيلعو هدنع لام ال

 ةدع لوقو . رثكألا وهو هافولا ةدع اهيلعف ةضيرملا يه تناك نإو رثكأ لوألاو
 . ملعأ هللاو . قالطلا

 يلوق كتدع تضقنا اذإ ةدعلا يف يهو ةأرملل لجرلا لاق اذإو : ةلأسم
 ؟ اهتدع ءاضقنإ دعب ةأرملا هذه جيوزت هيلع قيضيأ يني ربخاو يل

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع ةأرملا هذه جيوزت هيلع قيضي ال : لاق
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 : دادم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 مل وأ اهئطوو اهب لخدو لجآ قادص ىلع اهيلو نذإب هميتي جوزت لجر يف

 نيح نم دتعت نأ اهل له ملحلا غلبت مل هيبص يهو ابنع تام هنا مث اهب لخدي
 ؟ ال مأ ةغلابلاك يلحلاو بيطلاو هنيزلا كرت اهيلع لهو هتيمملا ةدع اهجوز توم

 الإ اهيلع ةدع ال هنا مهضعب لاق ءايلعلا نيب فالتخا هيف اذه نإ : لاق
 اهئابص يف ةتيمملا ةدع دتعت نأ امل نا مهضعب لاقو اجوز هب اهاضرو اهغولب دعب
 نأ هدتعملا ةيبصلا هذهلو مايأ ةسمخو رهشأ ةعبرأ هتيمملا هدعب اهلهأ اهنوذخايو

 . ملعأ هللاو . غلابلا لالخ ةنيزلاو يلحلا سبلتو بيطتت

 هيبص يهو اهنع اهجوز تامو اهوبأ اهجوز هيبص نعو 3 هنمو : ةلأسم
 ؟ اهيلع ىنبت مأ ةدعلا فناتستأ اهتدع ءاضقنا لبق تغلبو تدتعا مث

 اهنا لمعلاو ىنبت ضعب لاقو فنأتسن لاق ضعب فالتخا اذه يف : لاق

 ججحلا تكرتو هجح هل لكو فن أتستف ةميتيلا امأو . اهوبأ اهجوز اذإ ىنبت

 . ملعأ هللاو . فالتخالاو

 مايأ ةينايث ةفورعم ضيحلا يف اهتدعو اهجوز اهقلط ةأرمإ يف : ةلأسم
 اهنع عطقنا مث مايأ ةثالث ةثلاثلا ةضيحلاو المك نيضيح قالطلا دعب تضاحو

 نمل لحت مأ لوالا حاكنلاب اهدري نا اهجوزل لعيأ سايالا تاوذ نم نكت ملو مدلا

 ؟ ةيجوزلاب لاجرلا نم اهدارأ
 ىقب ناك نإ ديدج جيوزتب الإ اهتعجارم هل لحت الو اهقلطم توفت : لاق

 تضاح اذإ لوق فالتخا هيف جاوزالل اهليلحت امأو قالطلا نم ءىش اهنيب

 مامت ىلإ ثالثلا ىلع ىنبت اهنا مايأ ةثالث ةريخالا تضاحو نيتمات نيتضيح

 . تامات ضيح ثالث ضيحت ىتح لحت ال لوقو جاوزالل لحت مث ةداتعملا اهمايأ

 قرفيأ تجوزتو ىرجت ةدحاو هضيح نأ تنظو ةدعلا تلهج وأ : تلق
 ؟ ال مأ ايهنيب
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 نأ دارأو هدعلا ةيقب تدتعا ناو هذه كتفص ىلع ايهنيب قرفي معن : لاق

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع كلذب زئاجف اهب لخدي مل وهو اديدج اجيوزت اهجوزتي

 كتعجار دق اهل لاقف هدعلا يف ىتأف هتأرما قلط لجر نع : ةلأسم

 تضقنا ىتح لعفي ملف ةعجرلاب هنيبلا عمسأ ىتح كلوق لبقأ ال تلاقف

 . اهتدع

 هدعلا يف تناك ةعجرلا نا ةدعلا ءاضقنا دعب نادهاشلا دهش نإ : لاق
 جوزلا اهملعأ اذإ هنأ اذه ليق دق معن هريغ لاق 3 هتأرما يهو هتجح اهمزلأ دقف

 : مل ناو هتأرما يهف هدعلا يف ناك درلا نإ حص مث نيدهاشلا دحأ وأ هدعلا يف
 درلا حص ولو اهكردي الف هدعلا تضقنا ىتح نيدهاشلا دحأ الو جوزلا اهملعي

 كلذ يف هقدصت ىتح نيدهاشلا دحأ وأ وه اهملعا ولو اهكردي ال لوقو هدعلا يف

 ملوأ اهئطوو نيدهاشلا دحأ قدصتوأ هقدصت لاق نم لاقو هدعلا ي اهأطيو

 ال هقدصت ملوأ هتقدص هدعلا يف اهئطوولو لوقو هدعلا يف درلا حص اذإ اهأطي

 وأ اهئطوو هتقدص اذإ اهكردي لوقو هدعلا يفك نادهاشلا اهملعي ىتح اهكردي
 هدعلا يف ناك درلا اخر ؤي مل ناو ةدعلا يف ناك درلا ناخر ؤيو نيدهاشلاب اهيتأي

 ولو لوقو هتأرما يهو نيدهاشلاب اهتات مل نإ لوقو . كلذ ملعت مل اذا هيلع تدسف

 نادهاشلا اهملعي ملوهوأ نيدهاشلا دحأ اهملعأولو هدعلا يف هتقدصو اهئطو

 نادهاشلا اهملعا مث اهئطوف هتقدص اذإ امأو اهكردي الو هتتاف دقف هدعلا يف اعيمج

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ يف ملعن الو اهكردأ هدعلا يف

 هتيمملا ةرحلا هبنتجحت ام بنتجحت ال اهناف اجوز تام اذإ ةكولمملا امأو : ةلأسم

 عضت ىتحف الماح تناك ناو مايأ ةسمخو نارهشف اهجوز اهنع تام اذإ اهتدع امأو

 تام اذإ اهديس اهاطي ىتلا همالا امأو نيلجالا دعبأ اهتدع كلذ يف ىهو اهلمح

 اهلمح تعضو ناف نيلجالا دعبأ اهتدعو تدلو اذا اهدلوب قتعت اهنإ لماح يهو

 اهنال ارشعو رهشأ ةعبرأ دتعت ىتح اهتدع ضقنت مل مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ لبق
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 ليق هنا الإ اهدلو اهثروو تدلو اذإ قتعت اهنا يدنعو اهنطب يف ايب هتوم دعب تقتع
 تلح اهسافن نم ترهظ اذإف هما اهنأ هريغ دلو هنم اهل نكي ملو اتيم دلولا جرخ اذإ

 . ملعأ هللاو . جاوزالل

 ىثنأ وأ اركذ هنا فرعي ملو قلخلا نيب اطقس تطقسا ةأرما يف : ةلأسم

 ؟ ال مأ اسفنلا ىلع بجي ام اهيلع بجيو طقسلا اذهب اهتدع يضقنتأ

 وأ ركذ هنا فرعي ىتح هدعلا هب يضقنت ال لاق نم لاق هدعلا يف امأ : لاق

 يف امأو هب يضقنت ةدعلا نإف حراوجلا نم ءىش هل نابتسا اذإ لاق نم لاقو ىثنأ

 . ملعأ هللاو . اهسافنل دعقت ام لثم هيف دعقت اهنإف دلو هنأ حص اذإ سافنلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 اندنع كلذ يف ايهنيب قرف الو ةرحلا لثم سافنلاو ضيحلا يف همألا ةدعو

 نم هما صخي مل ىلاعت هللا نال ةرحلا لثم اهتدع نا لوقف هتيمم همالا تناك اذإ امأو
 تناك ناو مايأ ةسمخو نارهشوهو ةرحلا ةدع فصن اهتدع لوقو كلذ يف هرح

 نم هسيؤم ةريبكوأ ءاسنلا نم اهلثم غلبي مل هيبص تناك ناف ةيرسوأ ةقلطم

 نإو . اموي نوعبرأ لوقو لوقلا رثكأ ىلع اموي نوعبرأو ةسمخ اهتدعف ضيحلا

 ةرشع اهتدعف اهنع عطقنا مث ضيحلا نم هسيؤم نكت ملو تضاح وأ ةقهارم تناك
 ىتحف الماح تناك نإو . هدعلل فصنو رهشو لمحلل رهشأ ةعست فصنو رهشأ

 ضيحلاب تناك ناو اهتدع لاح يف اهل هنيزلا كرت هتيم تناك نا بحأو اهلمح عضت

 مث هتيمموأ قالط نم ةدع يف تناك اذإ همالاو لوقلا رثكأ ىلع ناتضيح اهتدعف

 ىلع تنبو ةرحلا ةدع ىلا تعجر ايعجر قالطلا ناك ناف هوجولا نم هجوب تقتع
 فالتخا كلذ ىفف هتيمملا ةدع يفوأ انئاب قالطلا ناك ناو اهتدع نم ىضم ام

 ةدع ةيقب متت نا اهيلع لوقو همالا ةدع هيلع اهتدع ءاضقنا لبق تقتعا اذإ لوق
 يفف هربدم الو هنم دلو اهل نكي ملو تامو اهديس اهأطي ناك يتلا همالاو ةرحلا

 همالا دع يف فالتخالا نم ءاج ام ىلع هنم هتيمملا ةدع دتعت لوق فالتخا اهتدع
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 همأ اهنال ناتضيح اهتدع نا ليقو همأ اهنال هضيح اهتدع لوقو اهجوز اهنع يفوتملا

 نوعبرأ لوقو اموي نوعبرأو ةسمخ اهتدعف ضحت مل تناك ناو ضيحت نمم تناك نإ

 ضعب ىسعو ارهش ليقو رهشأ ةثالث ليقو نارهش اهتدع ليقو هريغ لاق . اموي

 هضيح عئابلا ىلعو هضيح يرتشملا ىلع لوقي نم لوق ىلع اموي نورشع لوقي
 نإو عجر اذه ريغ ىلع مهبهذم دايتعا لعلو كلذب هبشيف اموي نوعبرالا مسقيو

 اهتدعو اطلغ ضيحلاب ةدتعملا امأو . ةرحلا ةدع اهتدعف هل دلو مأ وأ هربدم تناك

 لوق ىلع ىنبت اهناف اهنم انظوأ اطلغ ضيحلاب تدتعاو مايالاب تناك وأ مايالاب
 اهديس هدعاومو جيوزنتلل اهتدعاوم زئاجف هتيم وأ قالطلا ةدع يف تناك اذإ همالاو

 . ملعأ هللاو . يراوحلا يبأ نع هتظفح ام ىلع ةرحلاك يه تسيلو هدعلا يف اهل

 نيب درلا اورضحي نا دوهشلل زوجي نأ ناييلس نب رصان يضاقلا : ةلأسم

 هتجوزل درلا ىلع مهتداهش نال ايهنيب ةيجوزلا لصأ اوملعي مل ولو نيجوزلا
 الإ اهدري نا هلزوجي ال هنال درلا يف زئاجلا نم هب رمأ ام جوزلا لعف دقو اهرضحمب

 ىلع نيلدع انوكي ملولو رارقالا لهأ نم مه نيذلا نيملسملا نم نينثا رضحمب
 ملعملا اذه ملعي مل ولو درلا ظفل جوزلا ملعي نأ ءادهشلا دحأل زوبيو هفصلا هذه

 . ملعأ هللاو . لبق نم هتجوز يه ةأرملا هذه نإ

 : ديعسوبأ : ةلأسم

 كتجوز تددر دق رخآ هل لاقف فرعي ملف هتجوز دري نأ دارأ لجر نعو

 ؟ ادر كلذ نوكي له معن لاقف درلا مالك هيلع ىلتف هنالف

 بحاصو اذه لاقف لوقي فيك هملعو تددر دق هل لاق نإف 3 ال : لاق

 نأ هل لاقيو درلا هب دارأ اذإ در ليق هنا ىعم لاق . اعيمج الاق ىتح هعبتي درلا

 لاق ، درلا لثم جيوزتلا كلذكو لاق هنم ادر نوكي مث درلا هب ديري كلذب يوني
 كليكو انالف تمقأ دق هل لاق ول هنأ هلوق نم ىنعملا ناكو هلاكولا ريغ اذهو

 كلذب ارقمو كلذ يف اليكو راص دقف معن هل لاقو هلكوت وأ ديرت اييف اليكو هتلعجو
 . ملعأ هللاو . هلوق ىنعم ىلع
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ قحلا اذه موزل فيك قحلا همزل اهقحب اهتددر لاق اذإ ةقلطملا در يف

 اهقح ريغ قح همزل اهقحب يتجوز تددر لاق اذإ قلطملا نأ هانعم : لاق

 اهقح الإ سيلف قحلا ركذي ملو اهقالط نم ىقب ايب يتجوز تددر لاق اذإو لوألا

 . ملعأ هللاو . اهقحب يتجوز تددر لاق ولو لوالا اهقح الإ امل سيل لوقو لوالا

 : يحبصلا : ةلأسم

 نإف كتجوزت كنع تام وأ كجوز كقلط نا جوز تاذ ةأرمال لاق نمو

 عجر نإف اهجوزتي ال لوقلا رثكأو فالتخا اهب هجيوزت ىفف اهقلط وأ اهنع تام

 نم تجرخ اذإف كل هب تلق ايع عجار يناو كيف يل ةجاح ال اهل لاقو اهيلع
 . ملعأ هللاو . اهجوزت هل زاج قح هجوب اهجوز

 : لمازلا : ةلأسم

 ضحت مل اهنأ ريغ غولبلا تامالع نم ءىش اهيف نيبت دقو تقلط هيبص يف

 لجرلاو اهلهأ لاقو اهجوزتيل لجر اهبطخ اهقيلطت دعب رهشأ ةثالث تضم املف

 اهب جيوزتلاب هودعاوف ضيحلاب الإ نوكي ال غولبلا نأ نوبسحي مهنأ اهبطخي يذلا
 اهجيوزت لجرلا اذه زوجأ ةلماك هنس اهتدع هذه نا مهل ليق مث اهاضرو اهملعب

 ؟ هيلع تمرح دق مأ هنس يضم دعب

 هذه نال هيلع مرحت ال نا ينبجعيف لمح اهب رهظي ملو هنس تضم اذإ : لاق

 ةثالث الإ اهتدع نكت مل لمح اهب رهظي مل يلف لمحلا نع اطايتحا اهولعج هدملا
 . ملعأ هللاو . رهشأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهتخا هنبأب جوزتو نامزلا نم هللا ءاش ام ثكمو هتجوز قلط لجر يف
 ؟ ال مأ اذه يف اهلوق لبقيأ هنم اهتدع ضقنت مل اهنا ةقلطملا ةأرملا تعدإو

س ٢٨



 يف هتقلطم تمادام هتقلطم تخا هنباب جوزتي نأ لجرلل زوجي ال : لاق

 نأ رمألاب مئاقلا دنع حص اذإو اهتدع ءاضقنا يف ةقلطملا لوق لوقلاو هنم هدعلا

 امأو سبحلاب ناقيقح ايهف هقلطملا ةدع يف جيوزتلا ىلع ادمتعا ةأرملاو لجرلا اذه

 ناكو تضقنإ دق هتقلطم ةدع نإ لاق هنأ لثم هي ربت امم ةجحب لجرلا جتحا اذإ

 كرت عساوف مارحلا ىلع أرجتي ال هنا فورعمو ههبش يف لخدي مل كلذ لبق نم
 اجوز تجوزت مث ثالثلاب ىلوألا هتجوز قلط لجرلا اذه ناك اذإ امأو . هسبح
 لوالا اجوز اهجوزت مث ريخألا جوزلا اهقلط مث ريخألا جوزلا اهب لخدو هريغ
 جوزتي نا هل زئاجو اهيلع هدع الف اهس لخدي نا لبق اهقلط مث اهتدع ءاضقنا دعب

 اثالث ىلوألا هتجوز قلط اذإ امأو {© هنيح نم اهتخا ةنبأب جوزتي نا هفثلا هذه ىلع

 ىتح اهيخا هنبأ وأ اهتخا هنباب جوزتي نا هل زئاج هنا لاق نم لاقف اهعلاخ وأ

 . لمعلا هيلع ريخألا لوقلا اذهو اهعلاخ وأ ثالثلاب اهقلط يتلا ةدع يضقنت

 . ملعأ هللاو

 ضعب تدتعأو اهنع تامو همأ جوزت دبعوأ رح لجر يفو : ةلأسم

 ىنبتو رارحالا ةدع ىلا اهتدع عجرتأ هدعلا ءاضقنا لبق همألا تقتع مث هدعلا

 ؟ همألا اهيلع رارحالا ةدع فنأتست مأ هب تدتعا ام ىلع

 يتبت اهنا لوقو مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ دتعتو هدعلا فنأتست اهنا : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ وهو تلخ يتلا مايالا ىلع

 لك نيضيح تضاح مث ايعجر اقالط هتجوز قلط لجر يف : ةلأسم

 نا لبق اهقلطم تام مث مايأ ةثالث ةثلاثلا ةضيحلا تضاح مث مايأ هتس هضيح

 ؟ اهعجاري مل وأ مدلا اهعجار اهقلطم نم ثاريم اهل له مايأ هتس يضقنت

 هذه ىلع ثرت ال نأ بسحأو فالتخالا نم مدعيال اذه نإ : لاق

 اهعجاري مل اذإ هذه كتفص ىلع اهتعجر جوزلا كلمي ال لوقلا رثكأ نال هفصلا

 نسح ةريخألا ةضيحلا نم مايأ هتس يف مدلا اهعجار اذإ امأو مايأ هتس يف مدلا

. ٢٢٩



 نال ةريخالا ةضيحلا نم مايأ هتس يضمت نأ لبق تام اذإ هنم ثرت نأ يعم

 هللاو . اهضيح نم نهنأل نهيف مدلا اهعجار اذإ مايأ هتس يف ةعجرلا كلمي جوزلا

 . ملعأ

 تقتع مث تام مث هقيلطت اهجوز اهقلط اذإ همالا نع تلأسو : ةلأسم

 ؟ اهتدع نوكت ام

 ثاريم الو مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهتدعف قتعلا دعب هتراتخا اذإ : لاق

 . اهجوز توم دعب قتعلا ناك اذإ اه

 ؟ تام دقو اهرايخ نوكي فيكو : تلق
 . اجوز هب تيضرل ايح نالف نب نالف ناكول لوقت نأ هل اهرايخ : لاق

 ؟ ثاريم هنم له تام مث تقتع مث هدحاو اهقلط اذإف : هل تلق

 ةعبرأ هتيمملا ةدع اهيلعو ثاريملا هنم هلف قتعلا دعب هتراتخإ اذإ : لاق

 . مايأ ةرشعو رهشأ

 نوكت ام اهسفن تراتخاو هتوم دعب تقتع مث هقيلطت اهقلط اذإف : هل تلق

 ؟ اهثاريمو اهتدع
 وأ اهجوز توم لبق قتعلا ناك امل ثاريم الو ضيح ثالث اهتدع : لاق

 . هدعب

 اهتدع نوكت ام اهجوز تام مث تقتع مث نيتقيلطت اهقلط اذإ : تلق

 ؟ اهثا ريمو
 اذكه . تناب دق اهنال اهل ثاريم الو ضيح ثالث اهتدع : لاق

 . ملعأ هللاو . تظفح

 نعو هللا همحر بوبحم نب دمحم ىلا هللا همحر ىسوم باوج يفو : ةلأسم

 اهتدع تلخ الف كتجوزت كتدع تلخ اذإ اف لاقف اهتدع يف ةأرمإ دعاو لجر

؟ ايهنيب قرفي له اهجوزت



 . ملعأ هللاو . اهناسلب كلذ هيطعت ىتح قارفلا ىلع ىوقن ايف : لاق

 : يحبصلا : ةلأسم

 دق تلاقو اهتدع ءاضقنإ نكمي امردقب ىضم دقو درلا ربخ اهاتأ اذإو

 ؟ هقدصم نوكت له اهتدع تضقنا

 . اهقيدصت ينبجعيو فالتخا هيف : لاق

 مث اهتدع تضقنا ىتح درلاب دوهشلا الو جوزلا اهملعي مل اذإو : تلق

 ؟ ال مأ اهكرديأ هريغب اهبيوزت لبق درلا اهدنع حص
 ةجح اهيلع مقت مل اذإ هدعلا يف درلا حصولو اهقلطم اهكردي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . درلا

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةلأسم

 وه اهملعاو اهندأ الو اهترضح ريغب هدعلا ين اهدر مث هتجوز علاخ نمو
 كلذب تيضر هدم دعبف كلذب وه كسمتو اهل هدرب ضرت ملف دوهشلا دحا وأ درلاب

 ؟ مرحت مأ هل لحتأ درلا ديدبت ريغ نم اهب لخدو
 ريغب لاق نمل انم هئطخت ريغ نم هفصلا هذه ىلع كلذ لحن ال انإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اذه

 بلقلا مهب نئمطي ةرهش دوهشب ىتأو لجر انلصو اذاو 3 هنمو : ةلأسم

 تنب هنالف يتجوز تددر دق ينأب اودهشأ لاقو اندهشاف ينالفلا نالف نب نالف نأ

 يباتك ىلع فقي نم ملعيل انا تبتكف اهقالط نم ىقب ايب اهقحب هينالفلا نالف
 هرهش دوهش هسمخ لجر ينرضحا دق نأب نالف نب نالف انأو نيملسملا نم اذه

 نم ىقب ايب اهقحب هنالف هتجوز در هنا اندهشاو ينالفلا نالف نب نالف هنأ اودهشو

 ولو ةأرملا مالعإ نع كلذ يفكيو ةأرملا فرعأ ال تنك اذإ كلذ زئاجأ اهقالط

 ؟ اهتدع تضم

_ ٢١



 مكيلع ملعأ الف ةداهشلا مكنم ةأرملا بلطت ملاذإو كلذزوجي : لاق

 . كلذ مكل لب مزاللا نم اهعم اهتيدأت

 نالف نب نالف نم هيكاش اهنا تلاقو دعب نم يه ينتلصو اذإو : تلق

 ؟ هعومسم ىوعدلا هذهأ اهعلاخ وأ اثالث اهقلط دق وهو اهدر

 . معن : لاق

 اهقلط هنأ وه رقأو اهجوز ناك هنأ ةأرملا ترقأف امهالك ارضحأ اذإف : تلق

 يعدملا نم .3 اهعلاخ وأ اثالث اهقالط هنأ يه ترقأو اهتعجر هيف كلمي اقالط

 ؟ ايهنم
 رثكأ يف كلذ يف در الو ناميإ الو كلذب هنيبلا اهيلعو هيعدملا ىه : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هنيبلاب مكحلا لب لوقلا

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 نونجم وأ يباتك وأ فلقأ وأ يبص جيوزت اهلحي له اثالث هتجوز قلط نميف
 جاليا وأ هدعلا طلغ يفوأ هضاحتسا يفوأ سافن وأ ضيح يف ءعىطو بويحم وأ

 جحلاب مرحم اهجوزت وأ هوتعم وأ مجعأ ءىطووأ جاليإ نود هفطن نم لمح وأ ةفطنلا

 نمو ىثنخ اهئطووأ هنود همرحم يهوأ مرحم اهحاكن دقعوأ جحلاب مرحم اهئطو وأ

 يلي يتلاو نينعوأ ىصخوأ رهصلا وأ بسنلا لبق نم هجيوزت ليلحت يف فلتخي
 دودحملاو اهنم مرحم وذ وأ هدعلا يف طلغلا ءعىطوو فلقأو اهيلو نذإب كرشم اهدقع

 نم ناز الإ اهحكني ال باتكلا لهأ نم هينازلاو اهب انز نم جيوزتو باتكلا لهاو
 لهأ نم بيعب در نمو ةيبرعلاب ىلوملا جيوزتو هعتملا جيوزتب اهئطو وأ هالصلا لهأ
 ؟ جيوزتلا ىلع همركملا ةأرملاو بيعب دودرملاو ماجحلاك تاعانصلا

 عامججاو هنسلاو باتكلا صنب اثالث اهقلطمل لحت ال ةقلطملا نإ : لاق
 يضتقي ال ىنعمب هنم نيبتو اهقلطي وأ هريغ اجوز حكنت ىتح همالا نم عيمجلا

 اهقلطمل ةلخنلا ليبس ريغ ىلع اهتليسع قاوذ دعب اهتعجارم يف ميرحتلا

٢٣٢



 اهب الإ هيلع ميرحتلا لصأ نع جرخت ال دعاوق عبرأ كلتف اهتدع هنم يضقنتو

 ضراوع لحلاو ذخأب الإ لصأ اهيلع بكرملا دعاوقلا نم هدعاق لكب ىدصت هنكل
 ىنعمب اهدسفت ىتح اهيف حدقلاب بلاجت يبرو اهلصأ نع لاقتنالا نع اهعنمت

 قفتملاو فالتخالا تحت اهب جردني ام اهنمو اهيف كلذ ىلع ملعلا .لهأ نم قافتالا

 اهتحابا نم عنملاب قافتالا ىنعمب ىضتقم ءادتبالا ىلع هب اهداسفو هداسف ىلع

 ايلك هنا يف فالخ الو كلذ يف فالتخالا ىنعمل ىنعملاب بجوم هيف فلتخملاو

 ال نم ىلع اهب جيوزتلا كلذ سيسات نم عامجالا وأ هنسلا وأ باتكلا فلاخ

 وأ اهنم لصالا يف مرح اذ هنوكل هحاكن صنلاب اهل لجي الو اهبجيوزت قحلا يف هعسي
 هدقعلا عاقيإ ناك هناوأ دعب قحلا يف همكح عفتري مل ضراعب هيلع همرحم اهنأ

 ههبشأ امو هلك كلذف هعمجاب قحلا فالخ ىلع اهجوزت نم ىلع اهب جيوزتلل
 ريغ ىلع لصالا نم عقاو هنال حيحصلا حاكنلا دح نع هجري امم هانعمب جرخو

 ناك هلصأ قحلا يف اتباث نوكي ساسأ ريغ ىلع سسأ امو قحلا يف خسار ساسأ
 جيوزتلا كلذ ناك اذإو هيلع ىنبملا هعرف ىشالت ساسالا دسف اذإو ادساف قحلاب

 دنع كلذ ىلع اهب جوزتملا كلذ ىمسي نأ قحلا يف زجي مل دساف هجو ىلع اعقاو

 حكنت ىتح هل لحت ال اهنأ اهيف ىلاعت هللا لاق دقو اهل اجوز كلذ هعم حص نم
 دعب هنأكوةعجرلا ةحابإوةمرحلا عافترا يف اطرش باتكلا يف كلذ ناكف هريغ اجوز

 نوكي كلذ لوصح امنإ هنال كلذ ىنعم هب امهف لصحي ل ذإ هدوجو رذعتم اذه ىلع

 ىرجأ ول لب امل حيحصلا هجولا ىلع ه ؤارجأو حابملا هجولا ىلع هعوقو ناك ايهم
 ايهنيب هيجوزلا ىنعم دوجو هب لصحو هيلعو هيف يرجي نأ زوجي نميف جيوزتلا كلذ
 ىلع ءادتبالا يف اهل اهجوز نم ءعىطولا عوقو ناك دق هنكل اعرش اهجوزت نم نيبو
 اهقلط نمل اهل لح ريغ هلك كلذف همرحلا ىنعم بجويو هقرفلا دوجو يضتقي لاح
 هنإف كلذ فرعأف اهتدع هنم تضقناو كلذب تناب دق ريخالا نم تناك ولو اثالث

 تربدت نأ ةدايزو هنع تلأس ام يناعم مكح هانعمب ىضتقملا لوقلا لمحم نم

 ىلا جاتحم نب رثكالا قح يف هنكلو هينابمو هساسأ تمكحاو هيناعم ترصبأو كلذ

_ ٢٢٣



 كلذ نم تلصف ام هجو ىلع هنيعب عىش لك كلذ يناعمل ليصفتلا هجوو ليوات

 مكحلا اذإ مالكلا ليلق يف رصحنم ريغ هيناعمل ءافيتسالا ليبس ىلع هل حيضوتلاب

 نم رعتم وه ام هنمو فلتحي هضعب يفو ه ؤاسأ تفلتخا ناو قفتي كلذ ضعب يف
 ىنعم هيف جرخي ام هنمو قافتالا ليبسوأ عامجالا هجو ىلع جراخو فالتخالا

 مهبو مهيف يرجملا صاخشالا فالتخاب فلتخي كلذو مكحلا يف فالتخالا
 ءادتبالا يف اهف ءعىطولاب لاوحاو اهلاوحا فالتخاب اهيلعو اهب جيوزتلا دقع مهيلعو
 . مكحلا فلتخي هعوقو يناعم عونتبو مكح هعوقول كلذ نم ءىش لكو

 يبصلاو غلاب الو يبص نم لحت ءعىطولا نود جيوزتلا سفنب اهنأ ملعأ الو

 رمأ فوقومو غولبلا دعب هنم ىضرلاب هيلع جيوزتلا دقع توبث طانم حصالا ىلع

 ال هنأك ناكو كلذ متي ملف دحلا كلذ ىلا غلب نإف دحلا كلذ ىلا هقالطو هجيوزت

 لاح يف عامج نم اهل هنم ناك امو كلذ هيلع تبث همثإو كلذ ىضر نإو ءىش
 ىنعمل بجوملا حيحصلا ءىطولا اهاطي ىتح اهقلط نمل ال لحمب هسيلف هابص

 لصفلا اذه ىنعم يف يل نيبي الو غولبلا دعب اهب هنم ىضرلا ىلع هليسعلا قاوذ
 . هعبصأك اذه ىنعم يف يبصلا ركذ نال اذه الإ

 ىنعم لوصح يف ركذلا ماقم موقت اذه ىنعم يف عبصالا نأ ملعأ الو

 اهلحيف غولبلا دعب امأو اثالث اهقلط نم ىلع اهل ةحابالا ىنعمل بجوملا عايجلا

 لاح يف نوكي عايجلا عضوم يف اهل هنم اعامج اهتليسع قاذو هل ةجوز اهب ىضر ايهم

 دعب اهتدع ءاضقنإو اهجرف جلاو يف هنم ةفطنلا لازناو اهقاوذ نم هيف عونممب سيل
 نع كلذ نودبو اهجيوزت نم لوألا هب هيف عنمي ال ىنعمب رخآلا نم جورخلا
 اهتليسع قاذ دقف ةوهشب اهعماج اذإ هنا ليقو اقئاذ اهتليسعل نوكي ال اهل ةعامج

 ىنعم كلذب هل لصح دقف اهجرفب هركذ نم ةفشحلا تباغ اذإ هنإ ثلاث لوقو
 حصت الف اهنم لوق لك ىلعو اهجرف جلاو يف هلزني ملو قفادلا ءاملا لزنأ ةليسعلا
 نم هيلع صن ام ىلع رخآلا نم نوكت ىتح ءىطولا ىنعمب اهقلط نمل اهتحابإ
. هلوقو هيار ين فصولا



 ةطاتنملا هب ماكحالا رئاس توبث ىنعمل اهنم رخآلا لوقلا كلذ نم ينبجعيو
 لسغلا موزلو ةراهطلا ضقن نم جرفلا يف ةفشحلا ةيوبيغب عامجالا يف عايجلاب

 هدعلا بوجوو رهملا نم ضورفملا مايتتساو فاكتعالاو جحلاو موصلا داسفو
 نوكو كلذ يف نيميلا ربو عايجلاب قالطلا يفو ءاليالا يف ثنحلا عوقوو درلا توبثو

 ريرحتلاو غولبلا دعب كلذ ناك ايهم رييغتلاو رايخلا نالطبو راهظلا يف ميرحتلا
 تاوذ نم كلذ هابشأو اهريغو بيابرلا نم كلذب مرحي ام ميرحتو دحلا بوجوو
 . حصالا ىلع اهدسفي امم دمعلا ىلع ضيحلا يف ءعىطولا نال سافنلاو ضيحلا

 عامجلا نم اهل هنم نكي م اذإ اثالث اهقلط نمل اهلحي فيكف كلذك كلذ ناك اذإو

 . كلذ الإ اهب هجيوزتو اهقلطم نم اهجورخ دعب
 اهنا اهيف ليق دقف هلالحتسا وأ كلذ كاهتن ال دمعلا ريغ ىلع ناك اذإ امأو

 جيوزتلاب هعم هل لحت ىنعمب اهجوز نم جرخت نأ دعب اثالث اهقلط نمل هب لحت

 ىنعملا يف جرخي سافنلا يف لوقلاو ىرخالا نم اهتدع ءاضقنإ دعب اهتعجارم
 لاح ىلع اهل عىطولا امأو هابتشالا ىنعمل مكحلا ىنعم يف اذه ىنعمب
 اهنأ الإ فالتخا ىنعم كلذ يف يل نيبي الو ةحابإ اذه نم برقاأف ةضاحتسالا

 ةضاحتسملا ءعىطو يف ليق دق ناك ناو ةحابالا ىلإرظحلا نع كلذب جرخت
 ىلع هريغ نود هدحو كلذ ىنعم نم عنملا ىنعم بجوي ال كلذ نإف ةيهاركلاب

 . اهنم كلذ ىتأ نم ىلع داسفب اهيف لبق هنا ملعأ ال ينأل لوألا اهقلطم

 امل حيبمب هسيلف هدعلا ين طلغلا ىنعم ىلع كلذ نوك ناك دق ناك نإ امأو

 ىنعمل حيبملا لصالاو لصالا يف دساف حاكن هجو ىلع ايهنم عقاو كلذ نال

 هل تبثيو قحلا يف حصي نمل اهحاكن جيوزنتلاب اهل اثالث قلطملا نيبو ايهنيب ةعجارمل
 يف جيوزتلا كلذل ديرجتلا ليبس ىلع لصألا يف جيوزتلا هدقع هيلع الو اهيلع

 نوكو خاسفنالا هوجوو داسفلا بناج ىلا هليحتو حيحصلا نع هجرخت هلع لك
 ىلع هفشحلا ةيوبيغب هليسعلا قاوذ رثأ ىلع قارفلا دعب رخآلا نم هدعلا ءاضقنإ

 ىلع قفادلا ءاملا فذق امناو اهب كلذ هنم نكي مل اذإ امأو عايجلا عضوم يف حصالا
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 ىنعم يف جرخ اهجرف جلاوب هجولو حصو اهجرف يف ءاملا كلذ جلوف اهجرف رهاظ
 . فالتخالا كلذ

 مكحلا يف جرخو كلذ تبث اذإو هماكحأ يف عايجلا ةلزنمب هنا هيف ليق دقف

 اهتعجر هيف .كلمي اقالط اهقالط نإ درلاو رخآلل اهيلع هدعلا ىنعم بجوأ كلذك

 كلذ نإ هيف لبقو طورشلا نم كلذ يف انركذ ام طرش ىلع اهقلطمل كلذ اهلحأو

 يف جرخيف لوقلا اذه ىنعم دايق ىلعو هليسعلا قاوذ ىنعمل بجوم عايجب سيل
 اهيلع هب تبثي الو هدعلا ىنعم اهيلع بجوي الو هل كلذ اهلحي ال هنا كلذ ىنعم

 نمل اهيلع درلاو هدعلا يف جرخ كلذ نم تلمح اذإف لمحت نأ الإ درلا ىنعم رخآلل

 . لامحالا تاوذ نم اهنوكل قافتالا ىنعم اهنم جيوزتلا كلذب ىتأ دقو اهقلط

 تبثف نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحالا تالوأو لئاق نم زع لاق دقو

 هل درلا ىنعم تبث اهيلع كلذ توبثو حصو باتكلاب اهيلع هموزل هدعلا ىنعم

 اهقلطمل اهتحابا امأو اهدر اهيف هل نوكي ىتلا هدملا يف در اهيلع هل ناك نإ اهيلع

 اذه لثم يف هزنتلاو { لاح ىلع فالتخالا ىنعم نم ةجراخ ريغف كلذب لوألا

 نإ اهعم حص نإ امأو بايترأ ريغ نم اهعم حص دق اهب كلذ جولو ناك ولو
 لسغ بوجوب فالتخا ىنعم اهقحلي نأ يل نيبي الف اهجرف جلاوب جلي مل ءاملا كلذ

 جلو اردت ملف اهيلع كلذ لكشأ نإو اثالث اهقلط نمل لح الو در توبث الو ةدع الو

 اهيف ةحابالا ىنعم لوخد الو رخآلل درلا ىنعم توبث يل نبي مل جلي مل هنأ وأ كلذ

 رمألا ىنعم توبث يف فالتخالا يناعم نم جراخ ريغ كلذ ناك نإو كلذب لوألل

 نإو كلذ نال ابيث تناك امل ءاملا فشنت اهغا اهيف ليق ام يناعمل هدعلاو لاستغالاب

 ىلع جراخ ىنعملا يفوه امنإف كلذ لوقي نم لوق ىنعم ىلع جرخي كلذك ناك
 مكح بجوملا لاكشالا ىلع ىرجت ال ماكحألا نأل مكحلا ال طايتحالا ليبس

 الإو اهنع لاكشالا عافتراب اهيف قحلا حضاو نيبتسي ىتح لزاونلا يف فوقولا
 همألا تعمجأو فوقوم كوكشم لك نإ هنسلا تتبث كلذب ادبأ اهمكح فوقولاف

_ ٢٦ _



 نم حيحصلا وه هجولو يف عطقلا ىلع مكحلا مزح نع فوقولاو كلذ ىلع
 جولولا نوك ةقيقحلا بجوم نوكي ال لايتحالاف هجولو قحلا يف لمتحا ولو همكح
 روهظ اجلاو هنوك نم اذه ىنعمل نايبلا هجولو مدع لامتحاب هيلا كشلا قرطت زاوج
 اينا كلذو كلذ يف افنا مكحلا كل تنيب ايك مكحلا نوكي ذئنيحو كلذ نم لمحلا

 اهيلع رخآلل كلذب درلا توبث ىنعم يف اهيلعو اهلو اهيف جرخي اذه ىنعمب مكحلا

 تمدقت دقو اهب رخآلا نم كلذ نوك ناك ايهم لوألا اهقلطمل ةعجرلا يف ةحابالاو

 كلذ نوكي ناب كلذ يف نوكي نأب كلذ يف ةطيرشلا ىلع جيوزتلا هدقع اهيلع هل
 اذإ هنال اتباث قحلا لهأ مكح يف همكح نوكيو جيوزتلا كلذ هيلع اهل تبثي نمم
 لاح ىلع ةيجوزلا ىنعم اهيلع هلالد هيلع اه تبثي ال نم هاتأ يذلا كلذ ىتأ

 ىلع اهل هنم ءعىطولاو جيوزتلا وأ جيوزتلا كلذ نوكي وأ لاحلا نم لاح لك يفو

 جالياب كلذ ىنعم كلذ تبثي ال هنإف اعونمم كلذ نايتا نم هيف قحلاب نوكي لاح

 ةلزنمب هنأ هيف لوقي نم لوق ىنعم ىلع اهجولو جرفلا جلاو يف حص ولو هفطن
 اهجرخا ءادتبالا ىلع ناك ول هنا هيف فالخ ال عامجا حيحصب الو نوكي عامجلا

 هيف لوقلاب فلتخا ام الإ كلذ اهقلطم ىلع ةحابالا ءاضف ىلا ةمرحلا نجس نم

 ين هب اقحل هزيجيو كلذ تبثي نم لوق ىلع كلذ يف لوقلا نوكي هناف كلذ يف
 . مكحلا ىنعم

 نم لوق ىلعو مكحلا ىنعم يف هب اقحل هربجيو كلذ تبثي نم لوق ىلعو
 لبق نم كلذ ناك لاح ىلع لوألل الو در رخالل هب تبثي الف كلذ دسفي

 حاكنلا داقعنإ نوك رذعتي يناعملا نم ىنعمل وأ بابسالا ةهج نم ناك وأ باسنالا

 قح يف ليحتسملا هبشي هنإف هوتعملا لثم هدوجول هيلع دوقعملا كلذ ىلع هعم اهب
 ىنعم يفو مكحلا يف هيلع جيوزتلا هدقع داقعنا هلاحتسال لاح ىلع هيلع هزاوج

 غلاب رح ىلع دقعلاب جيوزتلا توبث حصي ال هنأ يف فالخ ال هنال اضيا زئاجلا

 هب ظفلي امل نانجلاب ةفرعمو ناسللاب اقطن اهل هنم لوبقلاو اهب ىضرلا هجو ىلعالإ
 كلذ نوكي نأ ليحتسم هوتعملاو لوقعلاب لوقعملا نم هلك كلذو لوقلا نم كلذ يف
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 ىنعمل لاحتساب لوقعلاب لوقعملا لقع ىلا ناسنالا هب غلبي يذلا لقعلا هدقفل
 اهلك تالوقعملاو لوقعملا نم هنوكل لوقعلا يف هيلع جيوزتلا توبث ىنعملا يف كلذ

 الب تالوقعملا لقع نع اهل تاليزملا تافالا نم تاملاسلا لوقعلا ريغب لقعت ال

 هل ادسفم كلذ ىلع اهل هنم ءعىطولا ناك كلذك كلذ ناك اذإو هملعن فالخ

 هيلو اهل لئاقلا نوكي نأ الإ اضيأ فالخ الب اثالث اهقلط نمل امل لحم ريغو اهيلع

 ايهيلا بذجنم داسفلاو فالتخالا هيلع هداقعناو هتوبث ىنعم يف نوكي هنإف
 . ليق ام ضعب يف لوقلا نم كلذ يف جرخي ام يناعم ىلع كلذ ىلع ءىطولاب

 لوقلا اذه ىنعم دايق ىلعو كلذل داسفلا مدعو زاوجلاب كلذ يف ليقو
 اهجرخي نأ ثالثلاب اهل قلطملا كلذل اهديق نم كلذب اهالحا ىنعم ىف جرخيف

 دايق ىلعو كلذ ىنعم نم ةحابالاو ليلحتلا هعس ىلا ميرحتلا قيضم نع كلذ

 كلذ نوك نأل اهلصأ ىلع ةيقاب اهنأب اهيف مكحلا نوكيف كلذ داسفب لاق نم لوق

 ةقحتسملا ةيجوزلا ىنعم لوصحو ناك دق هناك جيوزتل كلذ ىلع اهل هنم ءعىطولاب

 نم عناملا ضراعلا كلذ عفر يف باتكلا يف هدوجو طرتشملا طرشلا امهدوجوب

 نكي مل ايهغيب ةيجوزلا ليبس ىلع هريغل اهحاكن نم يجن اهل كلذ اهقلطم ةعجارم
 ةيجوزلا ىنعم ةيمستلا يف هب اهل لصحي جوزب سيل لوقلا اذه ىلع كلذ نال دعب

 . كلذ هلاح ىلع اهب هيلع هدقعلا داقعنا رذعتل كلذ يف جيوزتلا كلذ داسف ىنعمل
 ىوقأ نوكي هنأك لوصالا ىنعم يف هنال حجرالا وه اذه نوكي نأ هبشيو

 لقعي ناك اذإ اليلق ههوتعلا يذ نم برقاف مجعالا امأو الصأ رخآلا لوقلا نم
 كلذ ىلع اهل جيوزتلا لبق اذإ هنم كلذ لقعيو هيلا هب راشي ام فرعيو ةراشالا
 كلذ هنم فرع ام ىلع هنانمطالا ىنعم يف هيف كشي ال ايب امل لوبقلا هنم فرعو

 وأ هسفنب ةراشالا ىلع جيوزتلا لبق فالتخالا نم جراخ ريغ هنأ الإ هداعلا يف

 . كلذ هيلو هل لبق
 هجيوزتب اهقلط نمل اهتحابا يف ىنعملاب فالخلا يضتقي كلذ يف فالتخالاو

 ةبجوملا للعلا نم كلذ ريغ هعم اهقحلي ال هجوب اهجورخ دعب اهايا هئطوو اهل
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 ىنعم جرخي وأ اهيف عامجالا هب نوكي امل ثالثلاب قلطملا كلذ ىلع اهداسف ىنعمل

 ين اهب هنم جيوزتلا كلذ عوقو ناك نإف نونجملا امأو اهب هيلع اهداسف ىلع قافتالا
 هتماقإ لاح يفوأ هنونج لاح يف اهل هنم ءعىطولا ناك دق كلذ ىلعو هنونج لاح

 تدسف هيلإ هلقع عوجرو هتقافإ لاح يف جيوزتلا هدقع ديدبت توبث ريغ ىلع

 كلذ اهلحي الو لاح ىلع عقاو ريغ كلذ ىلع جيوزتلا كلذ نأل ادبأ كلذب هيلع

 ناك اذإ فالتخا ىنعم كلذ يف يل نيبي نأ الب امزج ثالثلا قالطب هنم تناب نمل

 هلاح يف هل اهلبق دق ناك اذإ امأو هسفنب هنونج لاح يف جيوزتلا نيح اهل لئاقلا

 . فالتخالا كلذ ىنعم يف جرخ اهئطو كلذ ىلعو هيلو كلذ

 هانعم دايق ىلع ىنعملا جرخي ال هيلع كلذب اهدسفي نم لوق ىنعم ىلعو

 نأ ىنعملا يف هبشيف هزيبجيو كلذ حيبي نم لوق ىلعو اهقلطمل كلذب لحت ال نأ الإ

 همرحلا ىنعمل بجوم ريغ هجوب كلذ دعب هنم تجرخ اذإ اثالث اهقلطمل كلذ لحي

 الف هتقافإ لاح يف اهيلع هل هعوقو جيوزتلل دقعلا ناك نإو اثالث اهقلطم ىلع اه

 ملعأ ال ىثنخلا امأو ءاوس كلذ يف ءاحصالاو هنال هحوضول هيف لوقلا ىلا جاتحي

 لكشم ىثنخلا نال اهب هنم جيوزتلا دعب اهايا هيطو كلذ اهلاح نع اهجرخي امم هنا

 هيف فلتخي امم كلذ اهجيوزت ناك ناو ، ىثنأ الو ركذ هنأب هيلع عوطقم ريغ هرمأ

 ماكحا يناعم يف ايهنيب ةيجوزلا مكح لوقلا ضعب ىلع هب تبثيو كلذ ىلع
 اهيف لصألا مكح عفري ال كلذ نإف كلذ يف فالتخالا نم ءاج ام ىلع ثيراوملا
 ىنعمب لزان لكشملا نال لاكشالا ىنعم ىلع اثالث اهقلط نملاهتحابا يف
 ىشنخلا مكح نع هجرخي ام هيف حصي مل امو هرمأ فوقوم كوكشملاو هيف كوكشللا

 ءاقبل هيف لوقلا كل تنيب ام ىلع هيف مكحلاف ىثنا وأ ركذ هنا ىلإ ناهربلا حضاوب

 . هيف ةهبشلا

 هل مكح ىثنأ وأ ركذ هنا ىلا ىثنخلا مكح نع هجرخي ام هيلعو هل حص نإو

 ىلع ىثنخلا يف قرفلا ىنعمل لاوحالا نم بجوملاو كلذ نم هيلع حصي ايب هيلعو
 لاح ىلع يل نيبي الو فوصوم نيملسملا نع بتكلا يفو فورعم ىثنا وأ ركذ هنا
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 توبث عم كلذب هل ةحابالا لاح ىلا كلذ اهقلطم ىلع زجحلا لاح نع اهلقني هنأ

 يف زوجيو نكمي امم ىثنا وأ اركذ هناب هيف لايتحالا ىنعم جورخب هيف لاكشالا

 اركذ نوكي نأ امإ نيلاح دحا نم جرخي ال هنا هيف لصالا يفو لايتحالا ىنعم

 امل ليزم حيحص ناهرب ريغب ىثنا هنأوأ ركذ هنأب هيف لوقلاو ىثنا نوكي نأ امإو

 ايلف ائيش قحلا نم ينغي الو ملع الب نظ لاكشالا ىلع تالامتحالا نم هيف تبث
 ليبس ىلع قحلا يف نكمأو اعيمج نيينعملا جورخ هيف لمتحاو اذه قحلاب حص
 مل ىثنال اجوز نوكت نأ قحلا يف زوجي ال ىثنالا تناكو ىثنأ نوكت نا لايتحالا

 ىلا ثالثلاب ةقلطملا كلت همرحلا نم قلطم هنأب عطقلا ىلع هيف مكحي نأ ربجي

 نيقي ىلع همرحلا عوقو نأل ، هاوس لوقعلا يف حصي ال ام كلذو كلذ اهقلطم

 هلاح يف هيف ةقيقحلا مدعو هيف كشلا عوقول هيف كوكشم لاح كلذب اهنم اهلاوزو
 ول هنا هيف قافتالا ىنعم جورخو ىثنأ نوكي نأ ةقيقحلا يف هلايتحال ركذ هنأب كلذ

 ةحص كلانه بلطيل ىنثا هنأ ىلإ ىثنخلا مكح نع هجرخي ام هيلعو هل حص
 ىلا هيف اهب لدتسملا تامالعلا نم هعم هيف كشي ال ايب لاكشالا عافتراب ةيجوزلا

 كلذ ناك اذإو فالخ الب قحلا يف لطاب ىثنالاب ىثنالا جيوزت نال ىثنا هنأ

 نوكي فيكف اهقلط نم ىلع اهيف همرحلا نم تبث امل ليزم ريغ ناك ول نأ الطاب
 نع هجرخي ام هيلعو هل حصي مل ام هلاح كلذ نوكي نأ هلايتحا عم اعفار كلذل

 مكح نعو روكذلا مكح ىلا هلاقتنا يف ماكحالا نم هيلعو هل تبث اذإو { كلذ

 كلذ امهيلعو ايل ايهنم تبثو ىثنالاو ىثنخلا مسا كلذب هنع لاز دقف ىثنخلا

 ةطيرش ىلع اثالث اهقلط نم ىلع اهتمرحل اليزم اهايأ هيطو كلانه ناكو جيوزتلا
 . كلذ يف هانركذ ام

 ىقبت اهنأب حضاو اهيف ىنعملاف اهل عايجلا ىلع ردقي مل اذإف يصخلا امأو
 نأ هبشي هنأكو اهلحي ال ءعىطولا نود جيوزنتلاب اهيلع دقعلا سفن نال اهلصأ ىلع

 موصلاب رمألا نم ةي يبنلا نع هنسلا يف تبث ام ىنعمل عايجلل هعطقم كلذ نوكي
 ىلع ءاجو هل هنإف حاكنلا ىلا الوط دجي ملو هابلا عاطتسإ نمل هليسولا ىنعم ىلع
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 ةراشالاب حيرصتلا ليبس ىلع يموي لوقلا نحل يف ىنعملا ناكو ةياورلا ىنعم زاجم
 هنأ ثيدحلاب دارملا نوكي نا ليوأتلا ىنعم يف لمتحيو كلذ نم عنام اجولا نأ ىلإ

 اهتوقل كلذ نع ةوهشلا ةدامل عاطق الو جومي سيل موصلا نوكي دق ذإ هتروسل رسك

 مكح ىلع مومعلاب رمألا كلذ ىرجأ اينإو صاخشالا نم ضعبلا قح يف

 مهنم كلذ هروسلا رساكو مهل جوم سانلا نم نيرثكألا قح يف هنوكل بيلغتلا

 قح يف ىصخلا نوكي نأ نايصخلا يف ناكمالا نوك نوكلا يف لاحملا نم سيلو

 الو عامجلا ىلع اهب ردقملا ةيراشتنالاو ةكرحلا نم ركذلا هقح يف عنام ريغ مهضعب

 ىلعو كلذ ىلعردقي مل اذإ هانعم يف نينعلاو & ءاسنلا نم تابيثلا يف ايس

 يف ةفشحلا بيغي نأ ىلا عايجلا ىلع كلذ عم ةردقلا مهف تتبث اذإف ةطيرشلا
 هل نوكي نأ نم دعباف بوبجملاو اعامج مكحلا ىنعم يف كلذ ناك ايهنم جرفلا

 اينإ كلذب هل ةيمستلا ىنعم يف هب هقاحلاو كلذ مسا قاقتشا نأل كلذ ىلع ةردقلا

 كلذ سيلو ركذلا عطق يف ءاصقتسالا ليبس ىلع هبح يف ةغلابملا ىنعم نموه

 . ةغللا يف كلذ ءاج ام ىلع ريغ ال ايهسفن نيتيصخلا لس ىصخلا نإف ىصخلاك

 ةردقلا هل نوكي ناو كلذ كردي نأ لاحملا نم هنأكف هلاح لذ ناك اذإو

 نوكي نأ الإ عايجلا سفن ةقيقحلا ىلع اهب لصحي يتلا هلالا هدقفل كلذ ىلع

 ةسامحلا ليبس ىلع قفادلا ءاملا هنم جرخو هقح يف قفادلا ءايلل بهذم ريغ كلذ

 كل تنيب ايك مكحلا نم هيف جرخي هنإف اهجرف ىلع بصناف ركذلا عضومب اهجرفب

 هيف عطقلا ناك نإو اهل الصأ كلذ لعجاف اذه لبق نم اذه ىنعم يف مكحلا نم

 عضوم هنم عطقلا عضوم ىقلي ام ردق هنم يقابلا ناكو هلصأ نم ليبس ريغ ىلع
 اعامج كلذ ناك رادقملا كلذ ىلإ كلذ ىلع ةردقلا هل تلصحو 0 اهنم ناتخلا

 اقالط اهقلط نا درلا ىنعم كلذ هل تبثي يو مكحلا يف نيناتخلا ءاقتلا ىنعمل ابجوم

 نسحتسا يل نيبي فالخ الب اثالث اهقلط نمل كلذ اهلحيو اهتعجر هيف كلمي

 . هتوبث
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 نم عنملا توبث يف فلقالاو رارقالا لهأ ءاسن جيوزت نم عونمم يباتكلاو
 باتكلا لهأ نم تناكولو اهجوزت هل زوجيال هنا هيف ليق دق لب قافتاب هلثمك كلذ

 كلذب هيلع تدسف عنملا لاح ىلع ءعىطو اذإو هيلع عمتجملاب هسيلو لوق ىلع
 نأ هل سيل اقالط اهقلط نمل كلذ اهلحي مل هيلع كلذب اهداسف ىنعم تبل اذإو

 كلذ نم هعنم جرخي اميف قافتالا ىنعمب هريغ اجوز حكنت ىتح هعم اهيلإ عجري
 كلذ نم فلتخملاو & كلذ نم هيف فلتخي ايف فالتخإ وأ قافتاب هب هيلع اهداسفو

 جيوزت هل لالحف يباتكلا امأو باتكلا لهأ نم تناك اذإ فلقالا اهجوزت هيف

 نم هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال نمل حاكنلا ليبسب اهل هيطو اهلحيو ةيباتكلا
 ىنعم كلذ يف يل نيبي نأ الب ةالصلا لهأ نم ناك وأ اهل قلطملا ناك باتكلا لهأ

 تناك اذإ اه ايهجيوزت اعامجإ هداسف ىلع قفتملاو فالتخالا ىنعم كلذ يف بجوي

 اهنم مرحم يذب سيل لصالا يف يباتكلا وأ فلقالا كلذ ناك ولو هلبقلا لهأ نم

 . باوصلا ىنعم ىلع مكحلا يف جرخي ايهمكح نإف
 اذإ امأو فلقالا يف عامجالا ىنعم جورخو يباتكلا يف باتكلا صني اذكه

 اهنم مرحم وذ هنا عامجالا وأ هنسلا وأ باتكلا يف همكح اهب جوزتملا رخآلا كلذ ناك

 هنوك نم رخا هجو نم اهيلع امرحم ناك وأ عاضرلا نم وأ رهصلا وأ بسنلا ىنعمب

 ىلع ىنعملا يف جرخو كلذ هبشأ امو هلثم مكحلا يف نكت ملو انزلا ىلع ادودحم

 ماودلا ىلع بابسالا يناعم نم هرجح يف فلتخي ال امم ىنعملا اذه ىنعم
 اذإ نينم ؤملا نم هريغو كلذ اهقلطمل الح نوكت نأ نع اقافو اهبحصتسي ميرحتلاف
 ملعلا ىلع ىتأ نم ىلع دحلل بجوملا لصألاب ملعلا ىنعم ىلع اهنم كلذ ناك
 الو كلذ ىنعم يف ءاوس هلكف اهملع وأ كلذ ىتأ نم همرحلا لهج همرحلل بجوملا

 . هيف رذع

 ىلع هيف دح توبث يل نيبي الف لصألاب لهجلا ىنعم ىلع كلذ ناك نإو

 ىلع اهل اداسف كلذ ىلع رصبأ الو الك هلصأ نم كلذب ىنعم ىلع كلذ ىتأ نم
 . كلذ يف لصألاب لهجلا ىنعم ىلع اهنم كلذ ناك اذإ كلذب كلذ اهقلطم

] ٢



 الو لصالا يف اهنم مرحم يذب سيل اهنم كلذ ىتأ يذلا كلذ ناك اذإ امأو

 ناك اينإو كلذ ةبجوملا بابسألا نم ىنعمب امارح دبألا ىلع ايهنيب حكانتلا ناك

 نيح يف عامجالاو هنسلا وأ باتكلاب كلذ نم ناعنمي ةمئاق ةلعو رهاظ ببسل كلذ

 عبرأ اذ نوكيوأ اهنم مرحم تاذ ءاسنلا نم هعم نوكي نأ لثم نيمئاق اماد ام كلذ

 وأ داهشأ ريغب هنوكل امزج جيوزتلا كلذل هدسفم هلعل وأ كلذ هابشأو اهريغ

 ىلع كلذ ناك اذإ هبشأ امو هلك كلذف ادبأ هتداهشب جيوزتلا دقعني ال نم داهشأب

 فالتخالا ىنعم اهقحلي نأ يل نيبي اييف هيف ىنعملا يف هبشي هتمرحب لهجلا ىنعم
 ىلع جيوزتلا كلذب ءعىطولا كلذ ىتأ نم ىلع وأ اهقلطم ىلع كلذب اهداسف يف

 . لاح ىلع قافتالا ىنعمب نوكي نأ هبشي هنأك اهنم لاحلا كلذ

 اذهو اذ ىلع تدسف كلذ يف ايهنم لهاجتلا ىنعم ىلع كلذ ناك نإو
 ىلع لاحلا كلذ يف عقاولا جيوزتلا كلذ ىلع اهنم عىطولا كلذ يتآلا ناك اعيمج

 ناكو كلذ نيح يف همرحلا كلت ىنعمل بجوملا هسفن لصالاب اهنم لهجلا ىنعم
 اهقلاخ نيد يف اهعسيو اهل زوجي ام هجو ىلع كلذ يف هلخاد اهنا اهنيد يف اهعم

 دسافلا هجولا كلذ ىلع ناك اينا هنا كلذ يف رمألا نيبت مث اهف كلذ عرشلا ةحابال

 اهنال اهقلطم نود هدحو اهنم كلذ ىتأ يذلا ىلع الإ كلذب دسفت اهنا يل نبي مل

 هيلع كلذب ةينازلا ماكحأ ىنعم يف كلذل اهمكح جرخي ملو هنم ةدع يف تسيل

 عوقو ناك نإ امأو باتكلاب كلذ مهيلع مرحملا نينمؤملا نم هاوس نم عيمج ىلعو
 هيطوو اهل اهقلطم جوزت نم ببسي كلذ نيح يف جيوزتلا كلذ عاقيإ نم عنملا
 فالتخالا كلذ ىنعم يف جرخ هنم هدع يف اهنا هيف فالتخا ال امب اهنوك نم اهايا
 كلذ ناك اذإ اهلاح نم كلذ ىلع اهب هنم جيوزتلا ىنعمل رخالا ءىطوب اهداسف يف

 ىلع ايهنم نكي ملو اهل نايسنلا وأ ةدعلا ءاضقنإ يف اطخلا وأ لهجلا ىنعم ىلع

 همارحل كاهتنالاو هل لالحتسالا ىنعم ىلع هب ملعلا عم كلذ باكترال دمعتلا

 يف كلذب ايهيلع ةجحلا تماق اذإ اعيمج اهيلع دسفت كلذب اهنأ اهيف ليق دقف
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 ام عضوم يف اهلوق نمولو هجح رهاظلا مكح يف كلذ يف ةجحلا نوكت ام عضوم
 دسفت ال اهنأ كلذ ىنعم ىلع اهنا لوقلا ضعب يفو اهلوق كلذ يف لوقلا نوكي

 ىنعم ىلع دسفت اهنا ثلاث لوق يفو ليق اييف كلذب رخآلا ىلع الو لوألا ىلع

 عقي اينإ هنا عبار لوقو & هدحو كلذ لذ ىلع اهنم كلذ يتآلا رخآلا ىلع كلذ

 وأ طلغلا ىنعم ىلع ال لهجلا ىنعم ىلع كلذ ناك اذإ كلذ ىنعمب داسفلا

 . نايسنلا

 لاح ىلع كلذ ىلع كلذب دسفت اهنأ ليق ام يناعم ضعب ىلع جرخيو
 اذه ىلع اهلعلو نايسنلا وأ طلغلا هجو ىلع ناك وأ لهجلا ىنعم ىلع كلذ ناك

 . لاح ىلع فالتخالا لاح نم جرخت ال

 لهاجتلا ناك نإو كلذ نم دشأ هنأك لهجلاف كلذك كلذ ناك نإو نكل

 نم جرحأ هناك هتمرحل بجوملا هلصأب ملعلا عم لهجلا ىلع كلذ نوك نإف حبقأ

 ىلع كلذ ناك نإو ايهنم اداسف برقأو طلغلا وأ نايسنلا هجو ىلع كلذ نوك

 كلذ فالتخالاف كلت ةأرملا نود لجرلا نم كلذ مارح كاهتنا يف لهاجتلا ىنعم
 ىلع اهنم كلذ ىتأ يذلا كلذ امأو كلذ اهقلطم يفو كلذ ىنعم يف اهيف جرخي

 كلذ يف جرخي هنأ يل نيبي الف كلذ ىلع اهنم كلذ مارح كاهتنال دمعتلا ىنعم
 ىلع ناك دق كلذ ناك نإو فالخ الب كلذب هيلع هدساف اهنأ الإ كلذ ىلع
 . اعيمج ايهيلع كلذب تدسف يه اهنم لهاجتلا ىنعم

 هل زوجي ام هجو ىلع هاتأ دق كلذ ىلع اهنم كلذ يتآلا رخآلا ناكولو

 يناعملا نم ىنعمب تبثو كلذ دعب هعم حص اذإ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف هعسيو

 هلالحتسا وأ اهنم كلذ مارح كاهتنال دمعتلا ىنعم ىلع ايهنم كلذ ناك نإ كلذك

 اذإ اضيأ كلذ اهقلطم ىلعو هيلع كلذب دسفت اهنأ اهيف ىنعملا جرخي اعيمج هل

 لك ىلعو كلذب ةجحلا مايق عضوم يف كلذب ةجحلا هيلع تماق وأ كلذ هعم حص
 :الث اهقلطمل ةحابالاو اهيف لحلا ىنعم جورخ يل نيبي الف لاوحألا نم لاح
 اذه يف يتلا هوجولا هذه عيمج يف جيوزتلا كلذ ىلع رخالا نم كلذ ءىطولاب
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 كلذ يف هيف فالتخا ال امم كلذ نأل ، افالتخا كلذ يف ملعأ الو اهلك لصفلا

 . لاح ىلع دساف هنأ ىوس قحلا يف لوق الو جيوزتلا

 ال اهنأ هوجولا هذه نم عضاوم يف فالتخالا ليبس ىلع ءاج دق ناك نإو

 اييف كلذ ىنعم جرخي اينا هنإف كلذ ىلع اهل هيطول رخآلا ىلع كلذب دسفت

 جيوزتب كلذ لب ملعلا دعب كلذ نيح يف كلذ ىلع ةماقالا زوجي هنال فنأتسي

 نإو كلذ يف يل نيبي فالخ الب كلذ نم ةعناملا بابسألا كلت لاوز دعب ديدج

 بابسالا روف نم لصالا يف نيملسملا نيب فالتخالا هيف يرجي دق امم كلذ ناك

 ىلع ةمئاق تماد اموأ دبألا ىلع كلذ ةبجوملا بابسالا ةهج نموأ كلذ ناك

 ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دقف اهلاوز لبق هنوك كلذ ناك اذإ اهفوصأ

 . كلذ اهقلطمل اهلح يف فالتخالا ىنعم كلذ عقوي هنأ نم كلذ يف مكحلا ىنعم

 نأ الو همارحإ لاح يف جوزي نأ زوجي ال هنأ هيف ليق دق جحلاب مرحملاو

 قرغتسيو مرحملاو همرحملا ريغو ةمرحملاو مرحملا هاوحفب يضتقي اقالطا جوزتي
 برقأ ةمرحملاو مرحملاف مرحملاو همرحملا ريغ يف كلذ تبث اذإ هنألو امومع لكلا

 نملو جحلاب نيمرحم ايهيلك ةجوزلاو جوزلا ناك اذإ اييسال اديدشت دشأو ايجن
 ناك زئاجلا ريغ ىلع عقوأ ام هنأل كلذ ىلع كلذ لاطبا بجوم كلذ نم باطخلا
 كلذ ىلع اهقلط نمل اهل الحم نكي مل هداسف عرشلاب حص امو زئاج ريغ هنأل ادساف
 يناعم نم جرخي ام ىنعم ىلع كلذك كلذ يف كلذب لوقلا جرخي اينإ كلذو
 . رثألا

 كلذ جرخي ال نأ هبشي هنأك كلذ ىلع كلذ نم كلذ نوكيف رظنلا يف امأو 7

 هنال سايقلا ىنعم ىلع حيحصلا هبترم نع هطحي الو الك لطابلا ىنعم ىلع

 داسف ىنعم يف هيف ليق دقو جحلاب مارحالا يف عايجلا نم الاح دشأب ىنعملا يف هسيل
 هنا ملعن ال اذهو هب جحلا داسف ىلع عامجالا عم فالتخاب كلذ ىلع هب هجوزلا

 ابجومو اذهل ادسفم كلذ ناك ايك فاكتعا الو موص الو جحلا لطبم هنأب هيف ليق

 يف اهنم كلذ ىتأ اذإ اهجوز ىلع هب هجوزلا داسف يف فالتخالا ىنعمل هعضوم يف

 برقأ نكي مل نإو . اتابثو ةحص برقأو اداسف دعبأ كلذ نم نوكي هناكف كلذ
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 مرحلا يف فكتعملاو جحلاب مرحملا يف لوقي نم لوق ىلع اييس ال دعباب كلذ سيلف
 ىلا ةحابالا لاح نع كلذ يف اهل هنم ىطولا اهجرخي ال هنا ناضمر مايصلاو

 . برقأ باوصلا ىلإو حجرأ قحلا يف امهيا نيلوقلا رظناف داسفلاو ميرحتلا
 نذاب اهايا هجيوزت ناك اذإ فالتخالا كلذ ىنعم يف هيف جرخيف دبعلا امأو

 ناك نإو كلذ يف هل هنم قالطالا ىلع جيوزتلا ىنعم يف وأ ةصاخ اهيف هل هالوم

 نإو لاح ىلع جيوزتلا كلذ دسف هالوم كلذ هل متي ملو نذألا ريغ ىلع هنم كلذ
 هيلع دسفت كلذ ىلع اهنا اهيف ليقف فالتخالا هيف يرجي لوخدلا لبق هل هما

 هيلع ىرج يذلا هجولا ىلع يرجي اثالث اهقلطمل اهتحابا يف لوقلاو دسفت ال ليقو

 كلذ ايتأ يذلا هجولا يف مكحلا جرخي ايب كلذ يف جرخيو كلذ نم جيوزتلا

 نع هتوبث عنملاف قافتالا ىنعم ىلع كلذ نم هداسف جرخ امو هيلع جيوزتلا

 اهداسف يف قافتالا دح نع كلذ جرخ نإو كلذك كلذ اه كلذ اهقلطم ةعجارم

 فلتخي كلذب كلذ اهقلطمل اهقالطا ناك لاوحالا نم كلذ نود ام ىلا هيلع
 هب لدتسي ام مالكلا نم ىتأ دقو لاح ىلع فالتخالا نم ىرغتي ال ذإ 3 هيف
 كلذكف يلاوملا نم كلذ ناك نإو لصفلا اذه لوأ يف افوتسم اذه ىنعم ىلع

 نم كلت ةأرملا تناك اذإ فالتخالا نع كفنم ريغ اثالث اهقلطمل نوكي اهلح

 يناعمل كلذ يف اهل هنمررغلا ىنعم ىلع كلذ ناكو سنجلا نم هلثم نكت ملو برعلا
 اميسال هداسفو هتزاجا ين فالتخالا نم كلذ ىلع ةيبرعلاب ىلوملا جيوزت يف ناكام

 . ملعلا دعب هب ضرت ملو هب لهجلا ىنعم ىلع اهنم كلذ ناك اذإ

 جيوزتلاف كلذب اهنم ىضرلا هجو ىلع كلذ ناكو كلذ ملعت تناك نإو

 ناكولو لاح ىلع فالتخالا نم جراخب سيل هنكلو حيحص ءىطولاو تباث

 داقنيف ىنعملاب كلذ دايق ىلعو اهئايلوأ نم كلذ يلي نم ىضرو اهاضر نع كلذ

 برعلا نم لصألا ين كلذ ناك نإو كلذ ىلع اثالث اهقلط نمل اهتحابا يف مكحلا

 رظنلاو ليق اييف برعلا نم كلذف مالا ببسب ةيرحلا لبق هيلع ةكلملا تعقو اناو
 ريغ هنأكف هررح نمل ىلوم هنا هيف كش ال هنال يلاوملا ماكحأ يف هلاخدا بجوي

 نوكي نأ الإ هحاكن دري ال هنا هيف ليق دق رثألا يف هنكل رظنلا يف كلذ نم كفنم
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 جورخ كلذ ىلع هيف هبشي هنإف عرشلا يف جيوزتلا اهب دودرملا تاعانصلا ىلوأ نم

 ميمص نم ناكولو هلاح كلذك ناك نم فالتخالا قحلي هنال فالتخالا ىنعم

 . اصلاخ برعلا
 نوكيو زوجي ال هنا لوقي نم لوق ىلع اهنم رايتخالا دودرم هنأ تبث اذإو

 اذإو لصألا يف دقعنم ريغ جيوزتلا كلذ نوكي اذه ىنعم دايق ىلع هنأكف ادودرم
 ريغ كلذ نوكي نأ هبشيف جيوزتلا ةدقع توبث ريغ ىلع اه هنم ءعىطولا كلذ ناك

 لاوزب ىنعملا رهاظ هنأكف هزيجيو كلذ تبثي نم لصأ دايق ىلع امأو . هب اهل لحم
 نكي مل نإو كلذك اهقلط نم ىلع اهيف كلذب ةحابالا ىنعم لولحو همرحلا

 نم كلذب اهنا اهيف ليقل اهب كلذ ناكول ام يناعملا نم هيف ناك دق هنكلو كلذك

 الو اهل هنم جيوزتلا لبق هنم كلذ ملعت نكت ملو حاكنلا اهب دري يتلا بويعلا تاوذ

 ين ائيش راضب كلذ سيلف جيوزتلا ىنعمب كلذ ىلع اهئطو ىتح جيوزتلا دعب
 . لاح ىلع حاكنلا هب دري ال كلذ ناب كلذ يف لوقلا قالطإ نم ءاج امل مكحلا

 . دري ملو كلذ تبث اهب لخد نإف اهب لخدي مل ام هدرب ليقو

 تجرخ تءاش نإ كلذ يف رايخلا اهل نوكي هنأ هيف ىنعملا جرخي ثلاث لوقو

 ليواقألا هذه ىنعم دايق ىلعو كلذ اهل ناك ماقملا تءاش نإو قادص ريغ ىلع

 اهقلطمل كلذب ةحابالا ليبس ىلع اهمكح نايرج نم عنمي ام اهيف سيلف اهلك

 ىنعملاب اهنع ةمرحلا عفرب احيرصت نيلوألا نيلوقلا ىنعم جورخل كلذ ىنعمب لوالا
 نإ كلذ ىلع ماقملا يف اهل ةعس تبئأ هنال اهتباثمب ثلاثلاو . ةهجولا كلت نم

 دق هسفن لوقلا يف ناكولو كلذ ىلع هيلع ةيجوزلا ىنعم اهف تبثي هنأكف هءاشت

 ىلع جورخلا امنا هنإف هتراتخا نإ كلذ عم هنم جورخلا اهل زاجأو امهل رايخلا تبثأ

 داسفلا يضتقت همرحب سيل ةقيقحلا يف رايخلاب جيوزتلا ةدقعل خسف رايخلا ىنعم
 سيل ناكول ذإ . هنم جورخلا راتخت نأ لبق لصالا يف اهل جوزل هنإ الك هيلع اهل

 نكي مل ايلف لاح ىلع هنم جورخلا الإ راتخت نأ اهل نأك امل لاح ىلع اهل جوزب
 ناك ةيجوزلا هجو ىلع اهل هنم عىطولا مكح راصو رخآلا ىنعملا تبثو كلذك
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 دعب كلذ تما نإ اييس ال هجولا كلذ نم اهقلطمل اهحيبيو اهتمرح لحي امم كلذ

 عوقو ناك اذإ جورخلا تءاش مأ ماقملا تءاش كلذ ىنعم اهقحلي دقو ملعلا

 اهلحي ال نأ سايقلا ىنعم ىلع جرخي نأ هبشيو 0 حابملا ىنعمب جيوزتلاب عىطولا

 ىنعم ىلع هنم تجرخو لوقلا اذه ىنعم ىلعرايخلا ىنعم اهف تبث اذإ كلذ

 تراتخإ اذإ هيبصلا يف كلذو لوقلا ضعب ىلع جرخي هنال جورخلل رايتخالا

 ىنعم ىلع نالثايتي اذه ىلع ايهنأكو جيوزتلاب ضرت ملو غولبلا دعب جورخلا
 توبثل هلثم هنأ الإ ىنعملا يف يل نيبي ال اذهو هلثم وهف ءىشلا ههبشأ امو ءابشالا
 تاوذ نم تناك نإ كلذكو كلذ امل تبث اذإ هيبصلا يف كلذ ناك ايك رايخلا ىنعم

 لاحلا كلذ ىلع اهئطو ىتح كلذ ملعي ل هنكلو يه حاكنلا اهب دودرملا بويعلا

 كلذ ىنعم نم كلذ اهقلطم نع اهنم همرحلا عفري امم كلذ ناك حيحصلا يطولا

 دجوم ىنعملا يف هنأك كلذ نأل & كلذ يف فالتخإ ىنعم يل نيبي نأ الب لاح ىلع

 قافتإ يناعمل هلصأ باتكلا يف كلذ ىنعم يف صوصنملا اهنم ريغلا حاكن طرشل
 نإ اهل قالطلا وأ هب كسمتلا ءاش ايهم هيلعو هل كلذ زاوج ىلع كلذ يف ليواقالا
 هيلع عالطالا دعب هب كسمتلا هلزاج امل لصألا يف الطاب كلذ ناكولف اهدري مل
 اقافتإ كلذك قحلا يف تبث امل هنكلو قالط ىلا هنم اهجورخ جاتحا الو هب ملعلاو

 ىنعم لوصحو كلذ توبث نوك نم الإ كلذك كلذ نوكي نأ ىنعملا يف زجي مل

 اهجوزت كلذ ىلعو . ةنونجم وأ ههوتعم نوكت نأ الإ امزج كلذ ىلع ةيجوزلا

 اهتحابا ىنعم يف اهيف جرخي هنإف اهئطو كلذ ىلعو لقعلا اهتقرافم لاح يف رخآلا
 يف فالتخالا نم ءاج ام يناعمل فالتخالا ىنعم كلذب اثالث اه قلطمب كلذل
 ىتأ نم ىلعو كلذ ىتأ نمل هلحو ءعىطولا كلذ داسفو هتوبثو جيوزتلا كلذ نالطب

 . اهنم جيوزتلا كلذ ىلع كلذ
 اضيأ دودحملا تحت جيوزتلاب تناك اذإ انزلا ىلع ةدودحملا ةينازلا امأو

 كلذك تناك هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال ايك اهقلط هنأ مث يعرش هجو ىلع

 ملع وأ اهب انز نم ريغو هريغ انزلا ىلع ادودحم حكنت ىتح لاحلا كلذ ىلع هيلع

 . ةلبقلا لهأ نم تناك نإ ةالصلا لهأ نم نوكي اهانزب

۔ ٤٨}



 اكرشم وأ ةالصلا لهأ نم ادودحم حكنت ىتحف باتكلا لهأ نم تناك نإو

 نينمؤملا ىلع مرحم هال كلذ ىلع دودحم ريغوأ ناك ادودحم باتكلا لهأ نم

 ينازلا حاكن اهلحي ال ةينازلاف لاح لك ىلعو باتكلا لهأ نم نيرفاكلل قلطمو
 لاح يف كلذ نوكي نأ الإ باتكلا لهأ نموأ ةالصلا لهأ نم ايهيدحأ وأ اناك اهب

 كلذ اهقلط نأ دعب احكانت ةيجوزلا ىنعمب غولبلا دعبو غولبلا لبق ايهنم يبصلا

 ىنعم كلذك اهقلط نمل كلذب اهلالحإ ىنعم يف جرخي هنإف هنم اهتدع تضقنإو

 ةحابالاو داسفلا نم ايهنيب عىطولاو جيوزتلا كلذ يف ليق ام ىنعمل فالتخالا

 ىنعم ىلع كلذ ايتأ اناك نإ كلذ يفو ايهيف لوقلا نوكي كلذك . اعيمج رجحلاو

 هذه يف مارحلاو & لالحب ىنعم يف احلصأو ابات اذإ ايهكرش لاح يف هل لالحتسالا

 يف الوخد دعب اهل هنم جيوزتلا ىنعمب اهحكن اذإ كلذك اهقلط نمل اثالث ةقلطملا

 اذ يف لوقلا قافتإ يناعمل ماكحالا يناعم يف كلذ ىلع دحلا ايهقحلي مل ام مالسالا

 . ءاوس ىلع فالتخالا ىنعم يف اهنوك نم كاذو

 عقوأو هلك اذه نم رهاظلا مكح ىنعم يف ةملاس تناكو كلذك نكي مل نإو

 هماقم كلذ يف موقي نمو يلولاب جيوزتلا هب اهل زوجي نم ىلع اهيلع رخآلا جيوزتلا
 داهشا ريغ ىلع ىرجأ هنأ الإ مكحلا يف جيوزتلا هب تبثي ظفلب اهنم ىضرلا ىلع
 لهأو لاجرلا نم فلقلا وأ نايبصلاك هداهشاب جيوزتلا موقي ال نم داهشاب وأ
 نم عامتجا ىلع كلذ ناك وأ فنصب دارفنالا ىلع كلذ ناك ءاسنلاو كرشلا

 ولو الطاب قحلا مكح ىلع ىرجأو عرشلاب رظون يهم نوكي هنإف اهلك فانصالا
 ناك وأ هدحو رارقالا لهأ نم دحاولاب الو مهتداهشب دقعلا تبثي مل ةدع افولأ اوناك

 هعم نوكي ىتح ادهشم جيوزتلا كلذ ىلع ءاسنلا ىوس اميف فانصالا كلت نم

 وأ قيدصلا ركب يبأك دحاولا كلذ ناك ولو ناترقم مالسالاب ناتأرمإ وأ هلثم رخآ

 كلذ ىلع جيوزتلا كلذ نوكي نا زاج ام ايهنع هللا يضر باطخلا نب رمعك ناك

 اهل ميرحتلا هلع نم اهب لزن امل عفارب كلذ ىلع اهل هنم ءعىطولا الو ازئاج لاحلا

 فالخ الب كلذ ىلع مكحلا يف جوزب كلذ اهل سيل هنال اثالث ا هقلطم ىلع
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 ايهم اهلح يف فالتخالا كلذ ىنعم يف جرخي لب كلذ ىنعم ىلع كلذ يف هملعن

 ديبعلاك هتداهشب جيوزتلا داقعنإ يف فلتخي نم داهشإ ىلع اهب جيوزتلا ناك

 كلذ هابشأو ايهنم عامتجا ريغ ىلع دحاولا دعب ةلبقلا لهأ نم دحاولاو ىمعلاو
 ام اهنم تأي ملو اهئطي مل هنأ وأ اهجرف ءىطوو اهيلع لخدو اهعم الخ كلذ ىلعو

 نم ررح ىتح هيلع اهمرحي ءىش اهيلا هنم ناك الو مكحلا ىنعم يف هيلع اهدسفي
 نينثالا نم فلقلا نم نتتخا وأ نيكرشملا نم ملسأ وأ نايبصلا نم غلب وأ ديبعلا

 عقو كلذ ىلعو جيوزتلا كلذ ىلع دهشتسإ امم ناتأرماو لجروأ ادعاصف

 ىلع كلذب هل مهنم ةداهشلا ءادأ دعب اهل ءعىطولاو اهيلع زاوجلاو اهب هنم لوخدلا

 ةهج نم كلذ يف فالتخالا عوقو ناك وأ لوخدلا لبق جيوزتلا كلذل ديدحت ريغ

 نم ءاج ام يناعم دايق ىلع اه هنم جيوزتلاب ءايلوألا نم ىلوأ وه نم دوجول يلولا

 ىضرلا هجو ىلع جيوزتلا ناكو اهرمأل هكلام تناك ايهم كلذ يف لوقلا فالتخا

 ال هنا لوقلا رثكأ نوكيو كلذ ىلع فالتخالا كلذ ئنعم يف اهيف جرخي هنإف اهنم

 الو كرشت هلاح ىلع نكي ملو هلانت ةجحلاو ايح بالا ناك اذإ جيوزتلا كلذ زوجي

 نإو هنأ الإ كلذ يف هيلع ةجحلا ةماقإ دعب اه ؤفكي اهبيوزت نع عانتمإ الو قر ديق
 ىلع كلذ ناك اذإ لاح ىلع فالتخالا نم جراخ ريغف جرخي كلذك كلذ ناك

 . يل نيبي اييف اهنم ىضرلا هجو

 ةمرحلا لصأ نع اهلقن يف فالخلا عاقيإ يضتقي اذه ىنعم يف فالتخالاو
 كلذ قحلا يف زجي مل اهل هاركالا ىنعم ىلع كلذ ناك نإو اثالث اهقلطم ىلع كلذب
 يف الو تباث ريغ اهل هاركالا ىلع غلابلا جيوزت نال اثالث اهقلط نمل كلذ اهلحي ملو
 يف غلابلا ةرحلا سيلو لوقعلا دهاشو عامجالاو ةنسلاو باتكلا ليلدب زئاج قحلا
 كلذ ىلع كلذ ىتأ نم ىلع اهداسفل بجوم كلذ ىلع اهل ءعىطولاو ةمالاك اذه
 كلذك اهيف لوقلاو . افالتخا كلذ يف ملعن الو اثالث اهقلط نمل اهل لحم ريغو اهنم
 اهجيوزت يف رمألا هل نم رمأب ناكولو نيكرشملا نم دحأ اهيلع هدقعلا ىلوت نأ جرخي
نوكيال هنا ليق اميفو اه ايلو كلذ ىلع هنأك نوكيو يلولا هبشي ىنعملا يف هنال



 ضعب يفو لاح ىلع كلذ يف اهب ىلوأ نوملسملاو ةملسم ايلو جيوزتلا يف كرشملا

 ىنعم رهاظ ىلعو اهجيوزت يف نيملسملا دحأل رمألا يف اهيلو نوكي هنأ لوقلا

 كلذ يلي نا هل نكي مل اذإو هسفنب نكي مل اذإو هسفنب كلذ يلي ال هنأ اعيمج نيلوقلا

 هجو ىلع كلذ يلي نا هل زوجي فيكف ايلسم ناك ول نإ هجيوزت لصالا يف يلي نميف
 لاوزو اعرشو القع دعبأ سايقلا ىقل هنا لاح ىلع هتيلو ريغ يف هريغ نم رمألا
 هبشي هنأك جيوزتلا كلذ ىلع اه ريخألا ءعىطوب اهقلطم ىلع اهنم همرحلا لصأ

 ىنعم ىلع ىرأ ينأكو اعرفو الصأ قحلا يف هلك كلذ . داسفلا اذه ىلع لاحملا

 كش ىلع كلذ يف هلوق انب نكي مل نإو كلذ يف جولي ىنعم ةراشإ تبث اذإ لوقلا

 ريغ ناكول هنال . كلذ يف هل رمألا ىنعم تبث اذإ اهل ايلو اهجوزت يف نوكي هنأ ىلا

 . ءاوس اذه ىنعم يف نيكرشملا نم بناجالاو نوكي هنأل هرمأ زاج امل يلو

 يف يلو اهل وهو الإ حصو تبث اذإ هل هنوكو رمألا كلذل ىنعم ىرأ ال الك

 يف لكوي نأ الو كلذب رمأي نأ هل نكي مل هسفنب كلذ يلي نأ هل نكي مل اذإو كلذ

 نيمختلا ليبس ىلع هنكل ىنعم لوقلا كلذل نكي ملو رمألا ةدئاف تطقسو كلذ

 كلذ وحنب كلذ يف الوق دجو هنأ وأ كلذ ىنعم حال ذإ كلذ لاق اينإ هنا لوقن

 الئل كلذ يف طايتحالا ليبس ىلع ملسمل كلذ يف رمألا هل بحأ هنأ وأ هيف كشف

 نإو اهجيوزتب رمأ دقف اهيلو ناك نإ كلذ ىلع نوكيف امزج باوصلا نع جرخي
 نأ اهب ىلوأ نيملسملا نأل اهبجيوزت يلي نم اهجوز دقف يلوب كلذ يف اهل سيل ناك

 ال اهجيوزت يف اهيلو نوكي هنأب اذه ىلع لوقلاو . اهجوزت يف اهل يلوب سيل ناك

 نم اهجيوزتب رمأي نأ كلذ يف نسحتسا ينكلو قحلا يف باوصلا يناعم نم هدعبأ
 فالخلا ةهبش نم اجورخو ءارآلا نيب اعيمج ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزت يلي

 يلي نمو ةأرملا تناك نإو اكرشم اهيلو ناك اذإ ةملسملا يف هتوبث كلذ يف عانملا

 يف هلزوبي نم ىلع اهيلع جيوزتلا ةدقع ىلوتو باتكلا لهأ نم ايهيلك اهججيوزت
 تبثي ظفلب هنيد لهأ نم هماقم كلذ يف موقي نم وأ هسفنب اهجيوزت نيملسملا نيد

 هنأ الإ ملعأ الف ةالصلا لهأ نموأ ناك باتكلا لهأ نم قحلا يف جيوزتلا هب
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 هجولاوه كلذو . لاح ىلع اذه ىنعم نم هداسف يل نيبي ال ذإ قحلا يف تباث

 ناك اذإ كلت اهتمرحل ليزم اهجوز نم اهل ءىطولاو ىرأ اميف اهجيوزت نم حيحصلا
 ةالصلا لهأ نم جوزلا ناكو هلبقلا لهأ نم هداهش قحلا يف زوجي نم داهشا ىلع

 نم اه ؤايلوأو ليق اميف هتنبال ايلو نكي مل ايلسم بألا ناك نإو باتكلا لهأ نموأ
 هنأ باتكلا يف تبث اذإو اهكرش لاح يف اهجيوزت يف هنم ىلوأ باتكلا لهأ يكرشم

 ىنعم ىلع ملسملا يف دعبي مل اهجوزت يلي هنأ وأ ةملسملا هتنبا جيوزت يف رمألا يلي
 الو ولعي مالسالا نأل ىلوأ كلذ ين كلذنم نوكي لب كلذك نوكي وأ سايقلا

 . ىلعي
 ىلع هلثم هجيوزت ءاسنلا نم يلي نم رئاس يف تبث هنبالا يف كلذ تبث اذإو

 رمألا ناك اذإف لاح لك ىلعو ، كلذ يف قرفلا ىنعمل بجوملا ليلدلا مدعل لاح

 لوق نم اهل هدسفملا هوجولا عيمج نم ملاسلا حيحصلا هجولا ىلع اهجيوزت يف

 ةعتملا ليبس ىلع ناك دق هنكلو جيوزتلا كلذ ىلع نيدوهشملاو جوزتملاو جوزملا

 كلت ةقلطملا نكت نإو يأرلاب كلذ يف فالتخالا ىنعم ىلع رجحلاو ةحابالا نم

 مكحلا يف اهمكح كلذكف اثالث قالطلا ىنعم اهجوز نم اهقحلو هميتي هيبص

 ال جيوزتلاب عىطولاو اهبيوزت زاوج تبثأ اذإ امهل اهقلطم ةعجارم ىنعم يف نوكي
 اهل هنم ءعىطولا دعب ريغلا كلذ اهقلط نإف هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال اهنأ

 اهنا اهل اهقلطم نم ىنعم زاوج يل نبي مل اضيأ غولبلا لبق اهب جيوزتلا هجو ىلع
 هنأك لب اهجيوزت ةحلصملا هجو ىلع زاجأ نم لوق دايق ىلع قافتالا ىنعمب زوبت

 ءاضقنإ دعب اهعجار نإف فالتخالا كلذ ىلع كلذ ىنعم يف جرخي نأ هبشي

 كلذ داسفب لقأ مل اهئطو نإف اهئطوب رم ؤي مل اهل ءعىطاولا رخآلا كلذ نم اهتدع

 كلذ يف ءاج ام يناعمل عامجالا ىنعمب امارح اهنم كلذ ىتأ هنألو قافتالا ىنعمب

 تقمتأ اذإ فالخ الب كلذ اهلاح يف جيوزتلا اهيلع تبث اذإ قالطلا اهقحلي هنأ

 دعب جيوزتلا كلذ متت مل اذإ كلذ يف فالتخالا ىنعم جورخو غولبلا دعب كلذ

 لالح هنا كلذ ىلع اهئطو يف ليق ام ضعب ىنعم ىلع كلذ يف ليق امو اهغولب
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 ىنعم دايق ىلع جرخي هنأك لب هيلع لوقلا نم عمتجملاب سيل كلذ ناك ولو زئاج
 ىلع اهقحلي لاحلا كلذ يف حاكنلا تبث اذإ قالطلا ناكو كلذ تبث اذإ كلذ

 تراص اذه ىنعم ىلع اهنأكف كلذ يف لوقلا نم كل تنيب ام هجو ىلع لاح

 نم لوق ىلع حابملا ىنعم ىلع هلك اذه ىنعم اهقحلف ةقلطمو هأطومو الةحوكنم

 كلذ ىلع يل نبي مل ىنعملا اذه ىلع اذه ىنعم قحلا يف تبث اذإو اهنم كلذ حابأ

 ىنعم نم اهتدع رخآلا نم تضقنا اذإ اهتعجارم نم اثالث اهقلطم عنمي ىنعم

 يناعم ىلع جرخف حصو قحلا يف تبث اذإ ىنعملا اذه ىنعم دايق ىلع اذه

 . لاح ىلع قحلا نع هجورخ يل نيبي الو باوصلا
 ىلع فالتخالا ىنعم نم جرخي ال كلذ ىلع اهل ةعجارملاف لاح لك ىلعو

 نم ىماتيلا جيوزت يف فالتخالا نم لصالا يف حصو تبث امل لاوحالا نم لاح
 ىلع اهيلعو كلذ اهل تباث حيحص هنأ هيف لوقلا ضعب يف كلذ جرخو ءاسنلا

 اهل اهقلطمو ةعجارملا زاوجو قالطلا ىنعم يف اهيف لوقلاف اذه ىنعم ىلعو لاح

 يف امهنيب كلذ يف قرف ال ءاوس ةغلابلا ةأرملا يف لوقلا يف لوقلاك اهتدع ءاضقنإ دعب
 تمأ يه نإف غولبلا دح ىلا فوقوم هنأ هيف ليقو ىرأ ام ىلع اذه ىنعم

 ىلعو خسفنإ كلذ متي مل نإو اهلو اهيلع كلذ تبث اهغولب دعب كلذ جيوزتلا
 نع فوقولا وه دايق ىلع كلذ يف نوكي مكحلا نم حيحصلاف لوقلا اذه ىنعم

 ايهبب تيضرو ملحلا تغلب اذإف غلبت ىتح اهتدع رخآلا نم تضقنإ ولو اهتعجارم
 جيوزتلا كلذ توبث نم ليق ام يناعمل اهعجاري نأ لوألا اهقلطمل زاج اعيمج

 لوقي نم لوق ىلع كلذ ىلع هب ريغلا حاكن اهل لصح اهنأك اهنال اعيمج قالطلاو
 . اهئطوو ةميتيلا جيوزت ةزاجاب

 مل رخآلا نود اثالث اهل قلطملا لوألا جيوزتب تيضر اهنأو ايهب ضرت مل نإو
 حكنت مل ىنعملا يف دعب اهنأك اهنال كلذ ىلع امهنيب ةعجارملا ةحابا كلذ ىلع يل نبي

 دايق ىلع اصوصخ كلذ عم امل جوزب سيل كلذ ىلع هنأك رخآلا كلذ ذإ هريغ

 امل غولبلا دعب اهل اجوز هب ضرت مل كلذ ىلع اهثطو اذإ هنا لوقي نم لوق ىنعم
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 دق كلذب اهنال لاح ىلع كلذ دعب هيلا عجرت نأ اهل الو اهيلإ عجري نا هل ناك

 كلذ نوكي نأ ةفاخم اهتعجارم نع فوقولاب رم ؤي اذه ىنعملف . هيلع تمرح

 لصأ ىلع اهئاقبل دساف هجو ىلع كاذ ذإ هعم نوكيف اهغولب دعب رخآلا عم اهنم

 ىلع ايهنيب ةيجوزلا ىنعم توبث ريغ ىلع هنوكل اه رخآلا ءعىطو داسفل همرحلا
 ولف هنم كلذ ىلع قالطلا كلذ اهقحلي ال هنا ليق ام ىنعملو لوقلا اذه ىنعم دايق
 امل هنكلو لاح ىلع اهل هقالط اهقحلل هتباث ىنعملا يف ايهنيب هيجوز كلانه تناك
 ريغ ىلع اهل هنم عىطولا كلذ ناك اينا هنأ ملع كلذك اذه ىنعم ىلع كلذ ناك

 . جيوزتل ا توبث

 ال لحم ريغو دسفم هيلع اهلو دساف هنأك كلذ ناك كلذك كلذ جرخ اذإو

 ةعجرلا ةحاباب ليقول نإ باوصلا نم جراخ ريغو اثالث كلذ ىلع اهقلط نمل

 يف اهيلع قالطلا نم كلذ عوقوو جيوزتلا كلذ توبث ىنعمل كلذ ىلع اهنيب
 نم كلذ خسف تراتخإ نإو اهنا لوقي نم لوق ىنعم ىلع اييس الو ليق ام ضعب
 كلذ نكي مل اهل هنم ءعىطولا دعب كلذ ىنعم ىلع هنم تجرخف خسنفلاو رخالا

 هعجر اهيلإ هل تناك نإ ىرخأ هرم جيوزتلاب اعجارتي نأ دارأ نإ هيلع اه مرحمب
 . لوالاك اثالث اهقلط نكي لو

 كلذ نوكي نأ ىنعملا يف هبشي هنأك ناك كلذ ىنعم قحلا يف تبث اذإو

 ىنعم ىلع ال حيحص هجو ىلع كلذ نيح يف ناك دق كلذ ءىطولا نوكل كلذك
 ارهاظ لبقتسملا يف همكح فورعم نطابلا نال كلذ زيجي نم دنع نطابلا يف دساف
 هل حيب أ دقف كلذ عمو . همكح دورول اجوز هب ضرت مل اذإ هعوقو لبق نايعلل

 اهسفن يف ررض كلذب اهقحلي الو لاجرلا لمحتت تناك اذإ ةعواطملا عم اهئطو
 نأ ايلو كلذ اهقلطمل زوجي نأ تبث اذإ قحلا يف دعبي مل ىنعملا اذه ىنعم دوجولف

 دعب امل قلطملا رخآلا كلذل كلذ متي مل ولو اهتدع ءاضقنإ دعب جيوزتلاب اعجارتي
 يف اهل هنم جيوزتلاب ةعجارملا تناك اذإ اهسفن ىلع هتتبثأ ايهم كلذ تبثيو اهغولب

 كلذ توبثل غولبلا دعب هب ضرت مولو اه هي ريغلا حاكن لوصح ىنعمل اهمتي لاح
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 نم لوق ىلعو كلذ نيح يف هل اهئطو ةحابإو خسفلا لبق كلذ نيح يف اهيلع هل
 ىنعمل الإ اهنم هل احابم ءعىوطلا نوكي نأ لاح لك ىلع لاحملا نمو كلذ لوقي
 نأ هيلع روجح هنا كلذ يف فالخ ال ذإ كلذ نيح يف اهيلع هل ةيجوزلا توبث

 ةأرمإ جرف لحي ال هنأل كلذ اهلاح يف هجوز قحلا يف هل اهتوبث عم الإ اهنم كلذ يتاي

 عجري نأ هل سيل اقالط اهقلط نمل اهلحي ال همألاو نيمي كلم وأ جيوزتب الإ لجرل
 نيميلا كلم ىنعمل اهنم ءعىطولا كلذ ىتأ نم ءعىطو هريغ اجوز حكنت ىتح اهيلإ
 اينإو ىنعملا يف جوزب هيمستلا ىنعم يف ال سيل هنال لكذ يف يل نيبي فالخ الب
 اهل تبثملا جيوزتلا ىنعمب ال نيميلا كلمي يرستلا ىنعم ىلع هنوكو كلذ ةحابا
 ةيمستلا يف كلذ ىنعم جورخلف اذه الإ اذه يف يل نيبي الو ةيجوزلا ىنعم هيلع

 ىنعملا جرخ امهنيب ةيجوزلا توبث ىلع اهل رخآلا اهجوز نم ءعىطولا كلذ نوك نم
 جيوزتلا كلذ ىلع رخآلا نم ءعىطولا كلذ ناك امل اهتحاباو ةعجارملا كلت ةزاجاب

 الو همرحل عقومب سيل حيحص هنا لوقي نم لوق ىلع احيحص كلذ اهفاح يف

 نإ كلذ دعب الو كلذ اهلاح يف اهنم كلذ ىلع كلذ ىتآلا رخآلا كلذ ىلع داسف

 امل امارح لصالا يف اذه ىلع كلذ ناكولو خاسفنالا دعب ديدج جيوزتب كلذ دارأ
 كلذ خسفل رايتخالا نوكل كلذك كلذ ناك اينا هنكلو كلذ ىلع اذه ايه زاج

 . هيلع اهتمرح ىنعمل بجومب سيل كلذ ىنعم ىلع غولبلا دعب هنم جورخلاو
 اذه ىتأ دقو اثالث اهقلط نمل اهلحي ال ملف كلذك قحلا يف همكح كلذ ناك اذإو

 ضعب ىلع عرشلا ين تباث حيحص جيوزتب حابملا هجو ىلع كلذ اهنم رخآلا

 ناك دقو باتكلا يف ىمسملا ريغلا حاكن هنأب هب اهل حصي ال ملو كلذ هنيح يف لوقلا
 اذإ ىنعملا اذه ىنعم ىلع كلذ امل حصيل هنا الك . لالحلا هجو ىلع هلك كلذ

 اهجورخ ناكولو ةحابالا ىلا همرحلا ديق نم كلذ ىلع اهقلطمل اهل قلطمو تبث
 اذإ اهغولب دعب اهب هبجيوزتل رييغتلاو هنم جورخلل رايتخالا ىنعم ىلع رخآلا نم
 يف ىنعملا اذه جرخ اذإو . هجوب اهل هئطو هعم حصو اهتدع رخآلا نم تضقنا

ريغ ىلع اهجورخو كلذل اهنم خسفلا عم فالتخالا ليبس ىلع قحلا ىنعم



 نم برقأل هنا كلذ يف قالطلا عم فيكف كلذ يناعم دايق ىلع قالطلا ىنعم

 هنأ لوقي نم لوق ىلع اييس ال رخآلل رخآلا جيوزتلا كلذ متي ملولو الاح كلذ

 نأ كلذ تبث اذإ يل نيبي الو لاح ىلع اهل هقالط كلذ ىلع كلذ عم اهقحلي

 يف ملعأ الو كلذ نيح يف اهيلع جيوزتلا كلذ توبث هجو نم الإ كلذ اهقحلي
 عجري نأ كلذ اهقلطمل زجي مل لوألا نود رخآلا جيوزتلا تمتأ نإو افالتخا كلذ

 ىلع ناك اهايإ هئطو نا ملع هنال رخآلا نم اهتدع تضقنإ ولو كلذ ىلع اهيلإ

 اهقلطي ملولو كلذب هيلع اهمرحي نم لوق ىلع اييس ال ةيجوزلا توبث ريغ ىنعم
 الو يل نيبي اهيف تبث اذإ ىنعملا اذه ىنعم لاح ىلع اهقحلي كلذب ىنعملا اذإ

 زاوج باوصلا نم جراخب سيلو هنع قالطلاب برهلا كلذ هقحلي نأ نع هعفني
 هيلع مرحت ال كلذب نوكت نإو كلذ دعب ايهنم ضارت نع كلذ دارأ نأ كلذ

 عسوي نم لوق ىلع اهنم كلذ يتأي موي هل كلذ ةحابإ توبث ىنعمب كلذ ءىطولاب
 كلذ تريغ ىتح اهقلطي مل ول هنا كلذ يف لوقيو هتزاجا ىلا بهذيو كلذ يف هل

 مث قالط ريغب هنم تجرخف كلذ خسفنإو غولبلا دعب هب ضرت ملو هزبحت ملو هتركنأو
 . كلذ ايه زاج جيوزتلاب كلذ دعب اعجارتي نأ دارأ

 دارأ مث كلذ ىلع ايهيدحال كلذ متت ملو اعيمج ايف ىضرت مل نا كلذك

 نم هنأك كلذ ناك هلثمك كلذ تدارأو اهيلا عجري نأ الوأ ثالثلاب اهل قلطملا

 كلذ يف فالتخالا ىنعم توبث نم ىرعتي ال هنكلو اليلق لوألا نم دعبأ كلذ

 . اهئطو دق امل عجارملا لوألا ناك اذإ لاح ىلع
 وأ سمل نم قادصلا هيلع اهل تبثي ام اهيلإ هنم ناك الو اهطي مل ناك نإو

 ىلع هنم كلذ اهقحلي هجوب اثالث قالطلا كلذ ىلع هنم اهقحلو لوق ىلع رظن

 هنم ءعىطو توبث ىلع اهقلط نأ امل رخآلا نم تجرخو رخآلا جيوزتلا تمتأو كلذ

 عنم بجوي ىنعم قحلا يف يل نبي مل اهتدع تضقنإو رهاظلا مكح ىنعم يف اهل

 نم لوق ىلع اهغولب دعب رخآلا جيوزتلا كلذ تمتأ اذإ اهتعجارم نم اهل اهقلطم

 جيوزتلا تمتأ ايك رخآلل جيوزتلا كلذ متت مل نإو اهئطوو هميتيلا جيوزت زيجي
 ايف فالتخالا ىنعم كلذ ىلع اهل لوألا ةعجارم ةحابا ىنعم يف جرخ لوالا

_ ٥٦



 . همكحو كلذ ىنعم ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دقو كلذ يف يل نيبي

 كلذ تمأ اذإ كلذك اذه ىنعم يف لتقوأ رخآلا اذه تام نإ لوقلاو

 وأ اهتدع هنم تضقنإو ءىطولا هنم مكحلا ىنعم يف حص اذإ همتت مل وأ جيوزتلا

 جرخي هلكف حاكنلا ىنعمب اه هنم عايجلا دعب رييغتلا هجو ىلع هنم تجرخ اهنأ

 اهلح يف قافتالا ىنعم جورخو كلذ متت مل اذإ فالتخالا ىنعم ىنعملا يف هيف

 هنم ءعىطو رثأ ىلع اهجورخ ناكو جيوزتلا كلذ تمتأ اذإ اثالث اهقلط نمل كلذب

 رظن كلذ يف نل عضاوو اذهب اذه ىنعم يف ىنعملاو لوقلا اذه ىنعم ىلع اهل
 ىلإ لصفلا اذه لوأ نم اذه يف درو يكح نإ فرع ىتح ربتعاف هيف ركفتو رصبأف

 توبث يف لوقي نم لوق يناعم دايق ىلع جراخ ىنعملا يفوه امنا هنإف عضوملا اذه
 هميتيلا جيوزت نأ ثلاث لوق يفو ، لاح ىلع كلذ يف تابثالاو فوقولاب اهجوزت
 ءىطولا كلذب تمرح دق اهنأ الإ يل نيبي الف اذه ىنعم ىلعو لاح ىلع دساف

 الو لاح ىلع ادبأ اذه ىنعم قحلا يف تبث اذإ اذه ىنعم ىلع هل لحت الو هيلع

 كلذب اثالث اهقلطمل اهيف لحلا ىنعم جورخ الو باوصلا نع هجورخ يل نيبي
 . امزج هدايق ىلع

 ملولو اهجوزتي نأ اهنم غولبلا دعب هلزوبي هنأ اذه ىلع ىنعملا يف هبشيو

 هيلا رظن الو اهجرف سمالو جيوزتلا كلذ ىلع اهئطو نكي مل اذإ هريغ اجوز حكنت
 ىلع اهل هقالط نم كلذ نال سملاو رظنلاب هيلع كلذ يف اهدسفي نم لوق ىلع
 كلذلو جوزب اذإوه اهل الو كلذ ىلع هجوزب تسيل ذإ اهقحلي ال اذه ىنعم

 ريغ لصالا يف لطاب حاكن هنأل رظنلاو سملاب لوق ىلعو ءعىطولاب هيلع دسفت
 يف لوقي نم لوق ىلع امأو لوقلا اذه ىنعم ليلد دايق ىلع امزج تباث الو دقعنم
 جيوزتلا كلذ تمتأ نإ اهنا ىنعملا يف جرخيف اهغولب ىلا فوقولاب اهبيوزت توبث

 اجوز حكنت ىتح كلذ ىلع هل لحت ملو هقالط نم كلذ اهقحلو كلذ اهيلع تبث

 . اهب لخدي مل ولو كلذ يف انركذ ام ليبس ىلع هريغ
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 هل تسيل اهنال ةقالط نم كلذ اهقحلي مل جيوزتلا كلذ مامتا نم تبأ نإو

 اهنم كلذ كلمي ال ةأرمإ ىلع قالطلا عقوأ كلذ ىلع هنأكف هجوزب قالطلا موي

 ولو كلذ دعب اهبجيوزت امل زوحي نأ حصو تبث اذإ ىنعملا يف هبشيف اذه ىنعم ىلعو
 . هاوس حكنت مل كلذ رثأ ىلع تناك

 يف هنال هقالط اهقحلي كلذ ىلع كلذ عم اهنأ لوقلا ضعب يف جرخيو

 اهقحلي ام هجوب هقالط نم كلذ اهقحل اذإف اذه ىنعم ىلعو هل هجوز كلذ اهلاح

 حاكن هعم امل حصي ىتح اهنم كلذ هل عساو ريغف لوخدلا لبق ثالثلا قالط هب

 هنا اهبجيوزت يف لوقي نم لوق ىلعو & كلذ ىنعم نم هيلع اهتمرحل ليزملا اهف ريغلا
 الو لاح ىلع هقالط اهقحلي اهنا الإ كلذ يف يل نيبي الف لاح ىلع امزج تباث

 نم ثالثلا ىنعم اهقحل اذإو افالتخا كلذ يف لوقلا اذه ىنعم ىلع ملعأ

 ىتح هل لحت ملو هيلع كلذب تمرح لوخدلا لبق هب كلذ اهقحلي ام هجوب قالطلا

 هللا دودح دعتي نمو هللا دودح كلتو عامجالاو هنسلاو باتكلاب هريغ اجوز حكنت

 تناك اذإ اذه ىنعم يف ىنعملاب لوقلا جرخي ىنعملا اذه ىلع هسفن ملظ دقف

 . هميتي مكحل ا يف هيبص

 هماقم كلذ يف هنذال موقي نم وأ اهابأ امل جوزملا ناك لب هميتي نكت مل نإو

 جيوزت نم اهيلع تباث كلذ نأل هميتيلا يف مكحلاك اذه لثم يف اهيف مكحلا سيلف

 اهيف لوقلاو كلذ يف ةميتيلا لثم اهنأ اهيف ليقو غلابلاك اذه ىنعم يف يهف اه اهيبأ

 ةميتيلا يف لوقي نم لوقو & حجرألاو حصالا وه اذهو ءاوس ىنعملا اذه يف

 كلذ يف يل نيبي اييف برقأ قحلا ىلاو بوصأو رثكأ اهغولب ىلإ كلذ يف فوقولاب
 نأل هميتيب تسيل تناك نإو اهلو اهيف هلثم تبث هميتيلا هيبصلا يف كلذ تبث اذإو

 ال يبصلاو عنتمي وأ بغي ملام اهاضرب اهبيوزت كلمي اينإو اهاضر كلمي ال اهابأ
 يأ نم ايهيف قرفلاب لوقلا بجعلا نمو & ىضر هنم نوكي ال ذإ اضر فرعي
 اهيبأ دعب اهيلوو هميتي ريغ وأ هميتي تناك اذإ هيبصلا يف كلذب قرفلا بجو هجو
 يلولا ناك اذإ اهغولب دعب رايخلا اهف لعجيف كلذ يف قرف الو كلذ يف اهيبأ لثم
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 بجو هجو يأ نمف اهل اهيبا جيوزت عم كلذ اهل لعجي الو اهيبأ توم عم اهيبأ ريغ
 ماقم اهجيوزت ىنعم يف مئاق رخالاو كلذ ناك هجحو ليلد يابو كلذب قرفلا

 ركب يبأ نم هشئاعل أي يبنلا جيوزت نم كلذ يف هب جتحا امو كلذ نيب قرفلا

 ال انال كلذ يف قرفلا ىنعمل هبجوم ةجحب كلذ سيلف ايهنع هللا ىضر قيدصلا

 لوسر نم جورخلا نم تراتخاف كلذ تهرك ةشئاع نأ ىعدإ ادحأ نإ ملعن

 هرثأ ىلع حصي ملو كلذك كلذ ناكولف . اهيلع كلذ تبثف اهغولب لدعب دالت هللا

 تباث هنأ الإ هيف لوقلا الو كلذ يف فالتخالا زاج ال دجو كلذب صوصخم هنأ

 ال هلوقب كلذ يف قرفلا ىنعمل بجوملاف . ملعن اييف كلذ نكي مل هنكلو لاح ىلع
 هبشي هنأك كلذ ناك نإو ليواقالا نم ذاشلا هبشي هنأك لب نيبي اميف هل ىنعم

 ال كلذ نإف مهنم انيلإ رهاظت ام ىلع نيرخأتملا دنع هب لمعلا يف هيلع قافتالا

 حيجرلا يأرلاو حيحصلا ةفرعم نع رظن روصقو رصب فعض نم هنأ الإ يل نيبي
 ول ذإ ديلقتلا هبشي مهنم كلذ داكي هنأك لب حيصفلا لوقلا ىلع حيرصلا ناهربلاب

 ناهرب ال ذإ ناهربب كلذ ىلعوتأ ال كلذب مهف ةبلاطملا ليبس ىلع هجحلا مهلأسي

 . اديلقت نظلا عابتإ الإ هل

 هتوم دعب اهبيوزت يلي نم وأ اهيبأ نم اهبيوزت ناك ام فيك هيبصلا جيوزتو
 اهيلعو كلذ اهل اتباث نوكي نأ امأ هجوأ ةثالث دحأ نع لصالا يف جرخي ال هلكف

 كلتف اهغولب ىلإ افوقوم نوكي نأ امإو امارح ادساف نوكي نأ امإو & لاح ىلع

 رظنلا يف فالتخالا ليبس ىلع رثألا ءاج دق هلك كلذبو اهل عبار ال ةثالث هوجو

 فوقوم هنأب كلذ يف لوقي نم لوق ىلا ليمي هنأك رظنلا كلذ يف تبث امل رظنلاو

 هنأك هنال هل اناسحتسا خسفنإ هتركنا نإو مث جيوزتلا كلذ تمتأ نإف اهغولب ىلا

 ىلع نيتو هللا لوسر هعقوأ 11 امزج ادساف كلذ ناكول هنأل انزو كلت نم حجرأ

 يهو اهجوزت هن أ ىلع عيمجلا عجأ دقو . اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع

 كلذ اعدإ الو هتمأ رئاس نود هدحو كلذب صخ هنا حصي ملو غلبت ل ةريغص هيبص
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 نم اهاوس اميف هاوس نمل كلذ زاوج ىلع ليلد كلذ يفو ملعن اييف هل حصف دحأ

 يف ىضرب سيل هاضر نأل ىضر هيلع الو هنم حصي ال يبصلا نكل تايبصلا

 اهغولب ىلا فوقوم هنا ىنعملا يف اهجوزت اذه ىنعمل انعم حصو تبثف مكحلا ىنعم
 انكلو هيف فلتخمب نيدن ال انال هب نيدتلا ىنعم ىلع ال حص الاو ىوقألا ىلع

 وه امل عابتالاو ىوقألاو حصألا هنال هيلا ليمنو اذه عبتتن داهتجالا ىنعم ىلع

 ىأر وأ لمع نمل هيطختلا ليبس ريغ ىلع ىجحأ يه وأ وه امل كرتلاو ىلوأ ىوقأ

 ىنعمل بجوملا لوقلا كلذب لمعو ىأر نمل الو هوجولا كلت نم هفالخب وه ام
 ىلع اذه ىنعم يف مالكلاو & تايبصلا نم هميتيلا ريغو هميتيلا هيبصلا يف قرفلا

 نع برضنلف بولطملا دح نع انجرخ دقو عستي اججاحت نيهاربلا حاضيإ ليبس
 لوقلا نم اذه يف هب كانأبنا يذلا نإ لوقنف هيف انك ام ىلا عجرنلو احفص هركذ

 ةغلابلا ةقلطملا مكح ىنعم يف جرخي امنا هنإف عضوملا اذه ىلا ةلأسملا هذه لوأ نم

 ىنعملا هاضتقإ يذلا ىنعملا اذه ىنعم يف غلابلا عم هيبصلا يفو غلابلاو يبصلا عم
 تناك اذإ امأف يبص كلذ دعب اهجوزت اذإ هيبصلا نود هيبصلا يف كلاؤس نم

 مل يبص اثالث قالطلا غلابلا نم اهقحل نأ دعب اهجوزت اينإ ةقلطملا هيبصلا كلت
 اهئطو اذإف اذه ىنعم ىلعو لوقلا ضعب يف دساف هنا كلذ يف لوقلاف ملحلا غلبي
 داسف يف فالتخالا ىنعم تبثي امم كلذ ناك كلذ ايلاح يف جيوزتلا كلذ ىلع
 دعب اهئطو نإو انزلا يناعم هبشي ىنعملا يف هنال غولبلا دعب ضعب ىلع ايهضعب

 هيف جرخي نا كلذ اهقلطمل اهلح يف هبشيف حاكنلا كلذل ديدجت ىلع ايهنم غولبلا
 جيوزتلا كلذ لح يف فالتخالا ىنعم جورخل فالتخالا ىنعم كلذ ىلع
 اهنم كلذ ىتأ نإو كلذ ىنعم ىلع لصالا يف ريخالا كلذ ىلعو اهيلع هرجحو

 ايهضعبل الحي ملو كلذ ىلع ايهنيب داسفلا عقو اهغولب دعب حاكن ديدجت ريغ ىلع
 ىتأو اهلبق وه غلب نإ كلذك لاح ىلع كلذب اثالث اهقلطمل الو كلذ ىلع ضعب
 . لاحلا اذه ىلع نوكي اهغولب لبق هغولب دعب اهنم ءعىطولا كلذ

يبص وهو اهغولب دعب اهئطو كلذ ىلعو يه هلبق ةغلابلا تناك اذإ امأو



 اهل هنم كلذ ناكوأ كلذ يف لهاجتلا وأ لهجلا ىنعم ىلع كلذ يف هل ةعواطم

 ايهضعب داسف يف فالتخالا ىنعم لوخد يف ءاوس هلكف ربجلاو هبلغلا ىنعم ىلع

 نم اداسف دشأ اهنأك اهنم كلذ يف لهجلا ىلع ةعواطملابو ، كلذب ضعب ىلع

 ريغ هلكو لهجلا نم كلذ يف اداسف برقأو الاح حبقاف لهاجتلا ىلعو ربجلا

 هنم غولبلا دعب كلذ ىلع اهحاكنزاجتسا نإف فالتخالا ىنعم نم جراخ

 اهلح يف فالتخالا ىنعم هيف جرحي ام كلذ ناك اهئطو كلذ ىلعو ديدج جيوزتب

 يف كلذ ىلع رخآلا جيوزتلا كلذ يف فالتخالا ىنعم توبثل كلذب كلذ اهقلطمل
 ايهيلعو ايل كلذ تباث هنا ليقو لوقلا اذه ىنعم دايق ىلع هرجحو هتحابا ىنعم

 اهلح ىنعم يف مكحلا ناك هنم غولبلا دعب اهئطو اذإف لوقلا اذه ىنعم ىلع اعيمج

 ريغ كلت ةقلطملا تناك ولو نيغلابلا يف مكحلا ىنعم هبشي كلذ اهقلطمل كلذ

 . ةغلاب

 ريغ ىلع غولبلا دعب وأ هنم غولبلا لبق يناعملا نم ىنعمب هنم تجرخ نإو
 ىنعملا كلذ يف ىنعملا جورخ نوكي نا هبشأ امزج هغولب دعب اهل هنم ءعىطو

 اهقلطمل كلذب اهلح ىنعم يف يبصلا عم ةغلابلا يف ىنعملا نم جرخي ام ىنعمك
 دعب هنأ هيلع اهل حص اذإ هأ الإ ، ملحلا هغولب دعب عامج هنم اهل نكي مل اذإ كلذ

 اهابص لاح يف اهنود ارتس ىخرأ هنأ وأ اهيلع اباب قلغا وأ اهعم ىلخ ريغ هغولب
 لاح يف اهغولب دعب وأ اهغولب لبق اهل هنم دحلا ىنعمل بجوملا ءعىطولا تعدأ مث

 اذإ اهلوق لوقلا نوكي هنأ يف فالتخالا كلذ ىنعم يف جرخي كلانه ناك اهابص

 . ال هقيدصت ىنعملا يف مدعأ هنأو اهركنا

 اذه يف اهلح يف ىنعملا جرخي كلذكف فالتخالا كلذ ىنعم يف تبث اذإو

 تعدإ اهنأوأ كلذ يف اهقدص نإو كلذ ىنعم ىلع كلذب اثالث اهقلطل عضوملا

 الف كلذ نم اهاوعد نم كلذ يف اهقدص لمتحاو اهغولب دعب اهئطو هنأ كلذ هيلع

 كلذ تبث اذإ اثالث اهقلطمل كلذ اهلحو اهلوق كلذ يف لوقلا نوكي هنأ يف فالخ

 هجولا ىلع كلذ عىطولا ناكو لوقلا اذه ىنعم ىلع كلذ ىلع جيوزتلا
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 مل كلت اهاوعد يف ةبذاك نكت نإو 0 هنم غولبلا دعب ءادتبالا يف اهل هنم حيحصلا

 ىلع ملحلا هغولب دعب اهل هنم ءعىطولا نود كلذ جيوزتلا سفنب اهل اهقلطم لحي

 كلذ تبث كلذ امتأ نإف ايهغولب ىلا فوقوم كلذ نإ ليقو فالخ الب امزج لاح

 غلب اذإف اذه ىلعو حصالا وهو لطب امهدحأ وأ هاريغو هاركنا نإو اهيلعو ايل

 ىنعم يف كلذب مكحلا ناك كلذ دعب اهئطو نإف هيلع تبث كلذ متأو يبصلا

 اذإ لوقلا اذه ىنعم ىلع غلابلا عم هيبصلا يف مكحلاك كلذ اهقلطمل اهلح

 3 ىفوتسم كلذ ىلع مالكلا ىتأ دقو ارييغت هتركنأ وأ غولبلا دعب كلذ تيضر

 اهيلع كلذ تبث اهف اجوز هب تيضرو كلذ يبصلا لبق هيبصلا كلت تغلب نإو
 اهلحي ال هنأ نم يبص تحت تناك اذإ ةغلابلا يف لوقلاك كلذ يف لوقلا ناكو هنود
 ءىطولا كلذ ىلع اهئطوو ايهنم غولبلا دعب اهاضري ىتح اثالث اهقلطمل اهايأ هيطو

 ىلع فالخ الب اثالث اهقلط نم ىلع اهتمرحل اليزم كلذ كلانه ناك حيحصلا

 ال متاو يبص وهو اهقلط هنأ وأ اعيمج كلذ ايتي ملو اعم ملحلا اغلب نإو لوقلا اذه
 مل غولبلا دعب اهاطي نأ لبق وأ هغولب لبق لتق وأ تام هنأ وأ هنم غولبلا دعب كلذ

 كل تركذ ام يناعمل يبص وهو ارارم اهئطو ولو كلذ اهقلطل كلذب كلذ عم لحت
 يف ىنعملا جرخي عبار لوق ىلعو . هعبصاأك اذه ىنعم يف يبصلا ركذ هنأ نم

 مكحلا يف ناك نم ىلع فوقومو ميتي ريغ ناك نم ىلع تباث هنا كلذ اهجيوزت

 يبصلا ىلع كلذ توبث لوقلا ضعب يف جرخيو هيبصلا وأ يبصلا نم ايهنم اميتي
 ةيبصلاو يبصلا يف اوقرف دقو هيبأ دعب هئايلوأ رئاس نودو هنود هوبأ هل كلذ ىلوت اذإ

 غلبمو هثيدح ردق ىلع لئاق لك لاق اينا هنكلو قرف الو بآ هل نمو ميتيلا نيب

 هل ناك نمل هلاضلا ىنعم يف هنال حيحصلا وه برطضملا اذه لثم يف رظنلاو هملع

 لهأ نم رظن هل ناك نملرظنلا لهأ نمرظن كلذ يف هل ناك نمرظانيف الإو رظن
 يبصلا نال هيبصو يبص لك يف امزج كلذ تيبثت فيعضت بجوي رصبلاو ملعلا

 دعب كلذ ضرت مل اذإ لاح ىلع كلذ هيلع الو هنم تبثي الو اضر كلمي ال

 فعضلا بناج ىلا ليمي هنأك لوق كلذو غولبلا دنع يبصلا يف ىضرلا
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 هحص اذه نم برقأ هنأك لاح ىلع كلذ داسفب لوقي نم لوق ىلا ةفاضالاب

 ىلع غولبلا دح ىلا هل تابثالا ىنعم يف كلذل فيقوتلاو { هجحو اليلد حضوأو

 نمل كلذ يف صيصخت ريغ نم يبص وأ هيبص لك ىلع هئازجا نم مومعلا هجو
 لاح ىلع كلذ يف ليق ام حصأ هنأك هابأ كلذ يف هل يلوتملا ناك اذإ بأ هل ناك

 نم هيلعو هيف يه ايع اهجرخي ال اهل يبصلا ءعىطوف لاحلا نم لاح لك ىلعو
 يف رظناف . افالتخا كلذ يف ملعأ الو اثالث اهقلطم ىلع ثالثلا قالطب ميرحتلا

 مهفو رصب اذ تنك نإ اهيناعم ىلع هبشلا يف جرخو اههبشأ امو روصلا هذه ىنعم

 اينا افوصأ مكح يف لامجالا ليبس يف ةلمجلا ىلع ىنعملا يف يه انا اهنإف رظنو

 ال ميرحتلا ضراع ةلازإ ىنعم يف ةثالث هوجو يناعم ىلع اهماكحا نم لكلا رودي

 جيوزت ناك لاح يأ ىلع اهل عبار ال اهقلط كلذك نم ىلع ثالثلا قالط هلعل
 ىلع ةيقاب كلذ عم نوكت نأ نم كلذ عم اهل دبال اهنال اهايإ هيطوو اهل رخآلا

 ايهم نوكي كلذو . اقافتإ كلذ ناكوأ ناك اعامجا اثالث اهقلطم ىلع همرحلا لصأ

 فالخ ال دساف هجو ىلع ءادتبالا يف اهل هنم ءعىطولا وأ رخآلا جيوزتلا عوقو ناك

 جيوزتلا كلذ ناك ايهم نوكي كلذو هلاوزو هئاقب يف فلتخي هنا وأ هجو كلذو هيف
 ىنعم هيف جرخي هنأ وأ هيف فلتخي لاح ىلع اجردم ءادتبالا يف عىطولاو ريخألا

 اذهو اهنم كلذ ىتأ يذلا كلذ ىلع اهرجهو اهلحو كلذب اهداسف يف فالتخالا

 نيملاس ءادتبالا ىلع ءعىطولاو رخآلا جيوزتلا كلذ نوكي نأ ثلاثلاو { يناثلا وه

 هجورف ناكوأ عامجالا وأ هنسلاو باتكلا مكح ىلع ايهنايرجل تادسفملا عيمج نم

 فالخ الب امزح همرحلا ضرعل هبجوملا هلعلا وم بجوي كلذو قافتالا ىنعم ىلع

 ىنعم يف ءادتبالا يف ءعىطولا وأ جيوزتلا يف كلذ نم ناك ءعىش لك يضتقي هنال

 هب نادي نإ نيدلا يف زجي مل هيف يأرلاب فلتخا امو فالتخالا هيف زوجي الف عامجالا

 ىرقلاو راطقألا عيمج نموأ رصموأ ةيرق لك نمرصع لهأ ةلزانلا كلت يف

 فالخ الب اعامجا فالتخالا نم هيف حصو تبث امل ليزمب كلذ ناكام راصمالاو

 هرومأ عيمج يف ذخأي نأ هسفن حصاني نا بجاو هحيصن انحصنتسا نمل بحنو
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 نم يراعلا فرصلا لالحلاب كلذ يف عتمتي ناو جورفلا يف اييس ال ردق ام هقيثولاب
 ءارأ حيحص نم جرخي ملو تازئاجلا نم كلذ ريغب كلذ يف عسوت نأو فالتخالا

 . افينعت هيطختلاب هيلإ عرشن مل نيملسملا
 يف نأوجرأو عستي ةلأسملا هذه لمج لوصأ لوصف عورف ليصفت يف لوقلاو

 ىنأو اهدعب كبيجأ ال يناف عىش نع ينلأست الف كتلاسم عيمج ىلع يتاي ام اذه

 ءاشي نأ الإ اليبس كلذ ىلا تدجو ام سفن ىلع بابلا اذه حتفأ نأ بحأ ال

 قئاقد تارظانملا يفو مهفلا ليلق ملعلا فيعض ينال ايلع ءعىش لك عسو يبر هللا

 بابلألا ولوأ الإ اهنم ملسي ال ذإ بيجم وأ لئاس اهنم ملسي نأ لق تاقبوم تافآ

 نوبلاطم هيف ةدارالا قادصبو نولوئسم اذه نع كايأو انأ ملعأو . مه ام ليلقو

 نم يجني الو قدصلا الإ عفني الو قحلا الإ لبقي ال موي نويزجم هيلعو هبو
 فشك اذإ صانم نيحت ال موي صالخلا فيكو صالخالا الإ وفعلا عم باذعلا

 داهشالا س ؤر ىلع اروهظ هب نلعأو هللا تاذ ريغل ناك ائم كلذ نإ رهظو ءاطغلا

 ةلايتساو ةرهشلا ةدارإو ءايرلاو بجعلاو ةرخافملاو دارملاو ةاهابملا هجو ىلع امنإ هنأ
 لجال هنأو . سانلا ىلع ءالعتسالاو عابتتسالاو ةدمحملا بحو ةماعلا بابلأ

 ةميمذلا قالخالا نم كلذ ريغ ىلإ ءارمألا دنع برقتلاو ءاطعلاو هلكأملا

 قارس ءايلعلا صوصل اهب فصتإ يتلا هيونيدلا بلاطملاو ةميئللا فاصوالاو

 نإ انترسحايف نيبملا نارسخلا وه كلذو ايندلا ىلع نولبقملا ءوسلا ءايلع لوقعلا

 مهنا نوبسحي مهو ءىش ريغ مه نيذلا كئلوأ بزح نم انرصو كلذك انك

 اننامز لهأب تقحتلا دق اههابشأو فاصوألا هذه ىرأ ال ينأو ك اعنص نونسحي

 نع لا ؤسلاو ثحبلا يف مهدهج رثكأ دجتو ىزت الأ مهنم اليلق الإ ةبلطلا نم اذه
 رودنلا ىلع الإ اهيلا ةجاحلا سمت ال يتلا تايعرفلا نونفلاو تايلدجلا لئاسملا

 & هعاسو نيح لك يف لب هليلو موي لك مهسفنأ تاذ يف مهصخي ايع ةلفغلا عم

 يف برعملا هلصأ هنسلاو باتكلا يف صوصخملا عفانلا ملعلا نع ضارعالاو

 هلل هناكتسالاو عوضخلاو عوشخلاو هيشخلل ثروملا هلضف تاياورلاو تايآلا

۔ ٦٤



 اضرع هب اولانيل ملعلا نم هوبلط يذلا كلذ اوبلط مهنأل الإ كلذامو هيلا هبانالاو

 كلئثلوأ تالجاعلا ذئاذللا ىلإ انوكرو تاوهشلا عابتإ ىلإ اليم ايندلا نم اريسي

 فوخ زابجيالا ليبس ىلع هب كتبجأ ام مهفاف ليبسلا ءاوس نع لصأو اناكم رش

 . ملعأ هللاو . باوصلاو قحلا قفاوام الإ هنم ذخأت الو هربدتو هلاطالا

 ولو درت ةقلطملا نإو ضوع الو رهم ريغب تبثي درلا نأ اوعمجا : ةلأسم

 رثكأ وهو اقالط هار نم لوق ىلع اهيأرب ةعلتخملاو ي رتشملا وأ جوزلا قلط تهرك

 نأ الإ نادهاشلا ايهنايلعي وأ ايهترضحب جيوزتلا ىلا جاتحيف اخسف هار نمو لوقلا

 نم ىوقأ هدعلا يف جيوزتلاو ناسللاب الإ درلا نوكي الو قالطلاب هقلطملا ملعت ال

 . ملعأ هللاو . درلا

 ىلع اودهشأ لوقيو ءاوس هنأ لوقلا رثكأ ةعلتخملاو ةقلطملا درو : ةلأسم

 انك ام ىلع اهقحب نالف تنب هنالف يتجوز تعبحترا وأ تعجار وأ تددر دق ينأ

 هلوق يف فلتخيو ينات قادص همزل اهقحب لاق اذإ ليقو ةيجوزلا نم هيلع
 نماكلموأ ءايبنألا نم ايبن ناكولو دحاو دهاش درلا زوجي الو . تكسمأ

 . ملعأ هللاو . ةكئالملا

 دعب اهئطوو اهدر هل له اهقلط مث اهب لخدو هميتي جوزت نمو : ةلأسم
 ؟ درلا

 هللاو . جيوزتلاك اهغولب دعب رايخلا هيف اهلو كلذ زاوجب ليق دق : لاق

 . ملعأ

 اهقالط نوكي نأ ىلع درلا ىلع اقفتإ مث هتجوز علاخ نمو : ةلأسم

 ؟ اهديب

 . زاج اضيأ وه قلط ناو كلذ يف هيف ةعجر الوزئاجو كلذ تباث : لاق
 . ملعأ هللاو

- ٦١٥



 دحأ الو وه اهملعي ملو اهدرب دهشأ مث اهملعب ةأرمإ قلط نمو : ةلأسم

 ملو كلذ دعب نادهاشلا اهملعأ مث تجوزتو اهتدع تضقنإ ىتح نيدهاشلا

 ؟ تجوزت اهنأ ايلع انوكي

 دحاووه اهملعأ نإف . لوألل اهيلع ليبس الو رخآلل يه : لاق
 نادهاشلا اهملعأ اهتدع تضقنإ ايلف هقدصت ملف اهتدع ولخت نأ لبق نيدهاشلا

 . اهكردي الف الإو نيلدع نادهاشلا ناك نإ اهكردي هنإف جوزت نأ لبق نم درلاب

 اهئطوو اهملع ريغب اهتعجر ىلع دهشأ مث اهملعب اهقلط نإف : تلق
 ؟ كلذ دعب درلاب نادهاشلا اهملعأ مث روجف هنأ اهدنع يهو

 دعب اهئطو هنأ تملعو اهتدع يضقنت نأ لبق نادهاشلا اهملعأ نإ : لاق

 . اهئطو هل لالحف وه امأو هينلا كلت اهرضي الف اهتدع مامت لبق درلا

 يف نيدهاشلا دحأو وه اهملعأو اهدر مث اهملعب اهقلط نإف : تلق

 ؟ هدعلا

 عجرت مث درلاب يناثلا دهاشلا اهملعي ىتح جوزت نأ اهل زوحت ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلإ

 : نسحلا وبأ : ةلأسم

 ؟ درلا دعب اهمامتا ىفكي لهو نذأتست نأ لبق ةعلتخملا درت نأ زوبي لهو

 اهملعأ مث هتقدصو هب تيضرف اهملعأو اهنذإ ريغب اهدر نإف : لاق
 . هب اورمأ ام اودعت دقو كلذ دعب سأب الف كلذ دعب اهئطو مث نادهاشلا

 نادهاشلا اهملعأ نيح تيضرو درلاب اهملعأ نيح ضرت مل نإف : تلق

 ؟ اهئطو مث
 وه اهملعأو تيضرف نادهاشلا اهملعأ نإ امأو هيلع دسفت : لاق

 نع اهدري عجري هنإف اهاطي مل نإو هل تلحو اهيلع زاج دقف اهئطو مث تهركف
 . ملعأ هللاو . اهاضر

س ٦٦



 فيك اهقادص نودب اهدرف هيلإ تعلتخإو هتجوز قلط نمو : ةلأسم

 ؟ ىرت
 اهقادص نع هدايز اهف سيلو هيلع اهدر ام الإ امهل سيلف ةقلطملا امأ : لاق

 نإ امات اهقادص اهلو اهقادص قوف دادزت نأ اهلف ةعلتخملا امأو . هنم رثكأب اهدر نإ

 . تيضر اذإ صقنت نأ ساب ال لوقو هنودب اهدر

 ؟ هعجرلا دعب اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث ةدايزلا ىلع اهدر نإف : تلق
 امل لوقو . هدعلا فناتستو امامت اهقادص عم ةدايزلا اه لوق : لاق

 . هدعلا مامت اهيلع لوقو 3 ةدعلا فناأتستو ةدايزلا فصنو مات اهقادص

 ؟ تيضر ينتدز نإو ينتدز نإ تيضر تلاقف درلاب اهربخأ نإف : تلق

 اهداز نإ اهيلع مث ةدايزلا طرش ىلع ىضرلا طرش تمدق نإ امأ : لاق

 مت تيضرو اهداز نإف فوقوم اذهف تيضر ينتدر نإ اهلوق امأو . ىضرلا عقوو
 . ملعأ هللاو . ىضرلا عقوو كلذ

 فلأ يل ينمضت ىتح كدرأ ال لاقف درلا ةقلطملا تبلط اذإو : ةلأسم

 ؟ كل يلع يذلا كقادص يل يكرتت وأ مهرد
 هيلعو اهيلع زوجي ال لطاب كلذف مهرد فلأ نايض ىلع اهدر امأ : لاق

 هيلع قادص الو اهيلع زئاج كلذف اهدر مث اهقادص هل تكرت اذإ امأو . اهقادص

 . اهل

 جيوزتب اهجوزتف اهدر هل نإ جوزلا لهج اذإ ةعلتخملاو ةقلطملاف : تلق

 ؟ هدعلا يف رهمو ديدج

 لوألا اهقادص اهلو اهقالط نم ىقب ام ىلع هعم نوكتو كل زئاج : لاق

 . ديدج جيوزتب ناك اذإ اهصقنا ام اهيلعو اهدازام اهل لوقو اهصقن وأ اهداز ناك

 . ملعأ هللاو

 وأ اهضيح يف اهئطو وأ هدعلا يف هريغ تجوزت اذإ اثالث ةقلطملاو : ةلأسم

 ؟ لوالل لخت له اهقراف مث اهموص وأ اهربد يف

٦٧



 دمعلا يف امأو . اهضيح يف أطخ اهاطي هنأ الإ اذهب اهقلطمل لحت ال : لاق
 يف فاكتعالا يفو ناضمر رهش يف فلتخيو ضيحلاب يه ملعت مل ولو هل لحت الف
 . اهئطو دق هنأ يناثلا زعي ىتح اهيلإ عجري نأ هل لحت الو مارحلا دجسملا

 ؟ لوألا اهقلطمل لحت له اهقلط مث اهئطوو دبع اهجوزت نإف : تلق
 نأ هل هللا دبع وبأ لاقو ، دبعلا جيوزتب اهيلا عجري ال يلع وبأ لاق : لاق

 3 هل لحت الف الإو هالوم نذإب اهجوزت ناك نأ هل لحت انموق ضعب لاقو اهيلا عجري

 دنعو . لوألل اهزاوج يف اهقلط مث يبص اهجوزت اذإا ضيأ انموق فلتخاو
 . زوجي ال انباحصأ

 ؟ هفشحلا عوطقم لجر اهجوزت نإف : تلق
 يقابل ١ عيمج نأل هركذ نم ىقب ام عيمج بيغتب الإ لوألل اهلحي ال : لاق

 له هتجوز اهنأ نظي هشارف يف اهئطوف هشارف يف لجر اهدجو نإف : تلق

 ؟ لوال اهلحي

 لوألل تلح هيبنجأ اهنأ نظي وهو يناثلا اهجوز اهئطو اذإ امأو . ال : لاق

 . ملعأ هللاو . بوثلا قوف نم يناثلا اهئطو نإ كلذكو

 اهقلطو هريغ تجوزتف اهب لخدي نأ لبق اثالث هتجوز قلط نمو : ةلأسم

 ؟ لوألل لحت له اهب لخدي نأ لبق
 اهب زوجي ىتح هل لحت ال لوقو هفصلا هذه ىلع هل لحت لوق : لاق

 . يناثلا

 ؟ هل لحت له اهجوز نم نبتقيلطتب هنئابلا هتمأ ديسلا ء ىطو اذإف : تلق

 . ملعأ هللاو . اهب لخديو اهديس ريغ اجوز لحت ال : لاق

 اهب لخدو هريغ اهجوزت مث اثالث اهقلط مث هيبص جوزت نمو : ةلأسم

 ؟ لوالل لحت له اهابص يف اهقلطو

_ ٦٨



 هل اهلحي الف رخآلاب ضرت ملو اثالث اهقلط يذلاب تيضر اذإ ليق : لاق

 تام وأ اهقلط اذإ رخآلل تلح ىضرلا دعب رخآلا اهئطوو اعيمج ايهب تيضر نإو
 . ملعأ هللاو . رخآلا حاكن اهلحأ لوالاب تيضر اذإ لوقو . اهنع

 ؟ اهثطو دق يناثلا اهجوز نإ تلاق اذإ اثالث ةقلطملا قدصت لهو : ةلأسم

 هللاو . ةولخلا حبصت ىتح الف الإو اهلوق لبق اهب ىلخ ناك نإ : لاق
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 له درلا ىلع اقفتا مث اهجوز نم تريغو تغلب اذإ اهب لوخدملا ةميتيلاو

 ؟ ديدج جيوزت ريغ نم زوجي
 نحنو ايهنيب درف انلبق ءاهقفلا ضعب لعف دقو كلذ يف فلتخي : تلق

 . ملعأ هللاو . مهرثأ يفتقن

 نم ةدحاو ةملكب اثالث اهقلط مث ةأرما كلم لجر يفو .{ هنمو : ةلأسم

 ؟ اهيلإ عجري نأ هل له اهب لخدي نأ لبق
 . هريغ اجوز حكنت ىتح اهيلإ عجري نأ هل سيل ردتقملا دبع لاق : لاق

 . ملعأ هللاو . ديدج حاكنب اهيلإ عجري نأ هل نايثع نب ناييلس لاقو

 نيتنثإوأ ةدحاو اهقلط اهجوز نأ تعدا اذإ ةأرملا يفو & هنمو : ةلأسم

 ؟ اهدر ىلع مكاحلا هربجي له اهركنأو

 . ملعأ هللاو . اهتدع ءاضقنإ لبق هيلإ تعفر اذإ 0 معن : لاق

 ريغب اهملع الب اهدر هل له اهملع الب هتأرمإ لجرلا قلط اذإو : ةلأسم
 ؟ دوهش

 نب هدعسم لوق يف الإ دوهش ريغب زوجي الو اهملع الب اهدر زوجي : لاق
 . ملعأ هللاو . ءايضلا باتك يف ميمت

_ ٦١٩١



 مكل ايف ىلاعت هلوقل جوزلل اهيف قحال ةأرملا ىلع ضرف ةدعلاو : ةلأسم

 نم قح يه لوقو نهيلع جوزلا قوقح نم لوقو اهنود تعت هدع نم نهيلع
 : هجوأ ةثالث ىلع يمهو ههبشلا هدابع نع اهب بهذي نأ اهب دارأ ىلاعت هللا قوقح

 . هسيؤملاو ملحلا غلبت مل يتلاو اهجوز اهنع ىفوتملا ةدعك مايأ ددع هجو
 : ىلاعت هلوقل لمح عضو هجوو } ضيحلاب ةغلابلا ةقلطملل يهو ءارقإ هجوو
 زاوجلا لبق اهجوز اهنع تام يتلاو 4نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو»

 اهثاريم اهلو اهيلع هدابع اهنال اهب لوخدملاك مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع

 اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو : ىلاعت لاقو . امامت اهقادصو
 . ملعأ هللاو ةيآلا 4نهسفنأب نصبرتي

 نهيلع تلعج مل اهب لوخدملا ريغ هتيمملاو ةسيؤملا ةريغصلاو : ةلأسم
 ؟ لمحلا نم افوخ نهيلع بجت هدعلا نأ ليق اذإ نلمحي ال نهو ةدعلا

 هللاو . لمح نهب نكي ملولو اهب نبطوخ دقو نهيلع هدابع هدعلا نال : لاق
 . ملعأ

 يضقنت نأ لبق اهنع تام مث نيتنثإ وأ هدحاو هتجوز قلط نمو : ةلأسم

 هقلطم لك اذكهو اهنع تام ذنم اهفناتست هتيمملا ةدع ىلا عجرت اهنإف اهتدع

 . ملعأ هللاو . هقالط نم اهتدع ءاضقنإ لبق اهنع تام اذإ اهتعجر جوزلا كلمي

 ةعبرأ رمت وأ اهلمح عضت نأ نيلجالا دعبأ لماحلا ةتيمملا ةدعو : ةلأسم

 ناكولو تلح اهنطب يف ام لماحلا تعضو اذإ ةباحصلا ضعب لاقو {© رشعو رهشأ

 . ملعأ هللاو . نيلوقلل هلمتحم ةيآلاو ريرسلا ىلع اهجوز

 جوزتت الف عضت نأ لبق ةعبرألا اهجوز اهنم ىلآ اذإ لماحلاو : ةلأسم
 ال لوقو حاكنلا تبثي لوقف تعضو ىتح اهب لخدي ملو تجوزت نإف عضت ىتح

. ملعأ هللاو . هيلع تمرح اهئطو نإف ايهنيب قرفيو تبثي



 نم هب متضرع اييف مكيلع حانج الو» : ىلاعت هللا لوقو : ةلأسم

 نع يهنلاو ةتيمملل ضيرعتلا ةحابإ هانعم مكسفنأ يف متنك وأ ءاسنلا ةبطخ

 انيلإ بحأ ام اه لوقي وأ انيلإ اهيلزناف ةجاح نم كل ناك ام لوقي نأ وهو هدعاوملا

 ةقلطملل ضيرعتلا هركيو كلذ هابشأو ءىشلا اهعم عفريوأ اننيب هللا عمج ام

 . ملعأ هللاو . اثالث

 يف دحاو نهمكح اثالث ةقلطملاو ةنئابلاو هدحاو ةقلطملاو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ضيرعتلا

 همرحب هنئابلا يف اوفلتخاو اهماكحا يف هجوزلاك هدحاو ةقلطملا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . قافتاب هتيمملل هوزاجاو هلوعبلا بابسأ كلانه نأل ةثالث ةقلطملاو

 ؟ اهتدع مامت لبق اهلمح تعضو اذإ جوزت نأ هتيمملل لحي لهو : ةلأسم

 دعبأ اهتدع نإ انباحصأ عم هب لومعملاو كلذ يف سانلا فلتخا دق : لاق

 مامت دعب اهب هجيوزت نم سفن يفف اكسمأو اهب لخدي ملو العف نإف نيلجالا

 . ملعأ هللاو . نيلهاج اناك اذإ انه اهب هجيوزت هرضي ال ليقو نيلجالا

 له اهدلو ضعب تدلو دقو ةدعلا اهيلع تبجو اذإ لماحلاو : ةلأسم

 ؟ هعضو مايتب اهتدع يضقنت

 عضت نأ لبقو هلك هعضت نأ لبق اهدر اهجوزلو هتيفملا الإ { معن : لاق

 عضوب نيبت اهنا همركع لوق يف الإ دحاو دلو نم رثكأ اهنطبب ناك نأ ريخالا
 . ملعأ هللاو . لوألا

 مث هتزاجأو رخا تجوزتو اثالث تضاحف هتجوز قلط لجر يفو : ةلأسم
 ؟ اهدلو`نملو اهدر لوألل"له اهلزتعاف لمح اهب ناب

 اهب لخدي الو اهدر هلو لوألل وهف رهشأ هتس نم لقال هتعضو نإ : لاق
 ء ىطو نم هنسلل ضيح ثالث كلذ دعب دتعتو اهسافقن نم رهطتو عضت ىتح

 . ملعأ هللاو . ريخالا
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 قحلي دلول ا نإ اهنطب يف اهدلو دسفنف لماح يهو تقلط يتل او : ةلأسم

 اتيم وأ ايح ناك هعضت ىتح يه جوزتت الو نينس ىلإ ولو هريغ جوزتت مل ام اهجوز
 ناك نإ هيلع تمرح رهشأ ةتس نود تدلو نإف نيتنس دعب جوزتت نأ اهل لوقو

 . ملع أ هللاو . اهس لخد

 : يراوحلا وبأ : ةلأسم

 طقسلا نم نيبت ىتح لوقو جاوزالل تلح انيب اطقس تطقسا اذإ ةأرملاو

 الف هحراج هل نيبت مل نإو جاوزالل لحتو اهتدع يضقنت مث نذإو لجرو دي هحراج

 نإ لوقو ضيح ثالث دتعتو هقفن امل هيلع سيلو اهجوز اهكردي الو جاوزالل لحت
 لوقو . اهدعب نيتضيحب اهتدع يضقنتو هضيح هتلعج انالث هدعب مدلا اهب ماد

 وأ ركذ هنا نيبي ىتح لوقو المح ىمسي كلذ نال هقلعلاو ةغضملاب هدعلا يضقنت

 اهنطب يف لمحلا كلذ ماد ام جوزتت نأ اهل سيلف اهنطب يف دلولا برض نإو ىثنأ

 لخدام دعب تدلو نإف جوزتت نأ اهف زاج ناتنس تضم اذإ لوقو لوقلا رثكأ وهو

 اهنأ ضعب لاقو . اهاطيو هتجوز يهف ائيش دلت مل نإو هيلع تمرح ريخالا اهب
 . ملعأ هللاو . ةقلطملا ةدع نيتنسلا دعب دتعت

 ؟ اهدر هل له زاوجلا ركناو اهقلط مث هتجوزب ىلخ نمو : ةلأسم
 اعدإ نإ كلذكو & بويحبو يصخ اهجوزو اقتر تناكولو . ال : لاق

 . ناضمر راهن يف وأ ةمرحم يهو اهب ىلخ نإ كلذكو اهب لمي ملو هتبذكو لوخدلا

 ؟ اهدر هل له وه هاعدإو لوخدلا يه تركنأو اهب ىلخ نإف : تلق
 اهل ييف قدصت ليق هنا ىنعمف زاوجلا مدع ىلع ارداقت نإف . معن : لاق

 اهضتفإ نإف اهيلع ةدع ال لوقو ةدعلا نم اهيلع هلل ايف قدصت الو قادصلا نم

 اهجرف يف ءاملا فذق نإف اهيلع هدع الف جلوي ملو هجرفب اهجرف سموأ هعبصاب
 . ملعأ هللاو . جلوي مل ولو هدعلا اهيلعف
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 هنإف رخآلا اهب لخدو قالط نم اهتدع يف ةأرملا تجوزت اذإو : ةلأسم

 هللاو . ناتدع اهيلعو هدعلا يف هدعلا لخدت ال لوقلا رثكأو يناثلا نيبو ايهنيب قرفي

 . ملعأ

 اهسأر لسغت مل ام يعجرلا قالطلا يف هتجوز در كردي قلطملاو : ةلأسم
 ءايب تلسغ نإو هلك اهدلو جرخي مل امو ةثلاثلا ةضيحلا نم اهرهط دعب اهجرفو

 اذإ هتوفت ال لوقو رهاط ءايب لسغت ىتح جوزتت الو لوالا توفت اهنإف سجن
 اذإف . كلذ ىلع دمعتت . اذإ اهكردي الو هب اهملع عم هب تلسغو تدمعت

 اهكردي الف هدر لجأل ةالصلا كلت تقو ىضم ىتح اهرهط دعب لسغلا ترخأ

 لسغلا تلعج نإو . اهكردي هنإف ءاملاب لسغت ملو اهسأر يف لسغلا تلعج نإو

 لسفلا اهسأر تشغأ نإف اهكردي هنإف ءاملا هيلع ضفت ملو اهسأر يقش دحأ يف

 ءاملا اهسأر ىلع بصت ىتح نيبت ال لوقو اهكردي ال لوقف ءاملا هيلع ضفت ملو هلك
 . ملعأ هللاو . هب هلسغتف حارقلا

 تلخ اذإ اهتدع تضقنإ لقت مل اذإ هتقلطم جوزلا كردي لهو : ةلأسم
 اهيف نكمي ةدم اهل لحت مل ملو اهتدع تضقنإ تلاق نإ قدصت لهو ةدم اهف

 ؟ اه ؤاضقنإ

 اهتدع تضقنإ تلاق نإف اهتدع ءاضقناب ملكتت ملاماهدر هل : لاق

 اهيلع سيلو هيف اه ؤاضقنإ نكمي مل ام تقولا نم ىضم نوكت نأ الإ تقدص

 . ملعأ هللاو . اهمهتأ نإ اهيلع نيمي الو هنيب

 تمميتف ءاملا دبحت ملو ترهط اذإ ةرفاسملا قالطلا نم هدتعملاو : ةلأسم

 ترخأ نكت مل ام مميتت نأ لبق اهعجاري نأ الإ اهدر اهجوزل سيلف اهتدع مامت دعب

 ؟ هالص تقو تاف ىتح مميتلا

 لوقو { هلفانوأ ةضيرف ةالصل مميتت ىتح اهكردي : يراوحلا وبأ لاق

 . ةضيرف ةالصل
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 تقو يف ءاملا كردت انا ملعت يهو ةالص تقو يف تمميت نإف : تلق

 ؟ اهكردي له ةالصلا

 الإ نوكي ال لوقو حابم اهل مميتلا نإ لوقو اذه ىلع اهكردي لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . ةالصلا تقو يف

 تضاح مث نيتضيح تضاحف هقيلطت هتجوز قلط لجر يفو : ةلأسم
 ؟ اهكردي له اموي مدلا اهب دمف ةثلاثلا

 اهيلع رهطت تدوع يتلا اهمايأ تضقنإ اذإ ةعجر اهيلع هل سيل : لاق

 نأ اهلف ايهيدعب مدلا اهب رمتسا نإف يناثلاو مويلا كلذ يف جوزتت نأ اهل سيلو

 قرف نيمويلا وأ مويلا يف اهدر وأ تجوزت نإف ةضاحتسم تراص اهنال جوزتت
 . ملعأ هللاو . ايهنيب

 اهل له لمح اهل نيبتي ملواضيح رت ملف ةقلطملا تباترا اذإو : ةلأسم
 ؟ جيوزتلا يف ةصخر

 دتعت اهنأ ملسمو رباج نع ةميدقلا انباحصأ راثآ يف كلذ دجوي : لاق

 نأل رهشأ ةثالثو نيتنس دتعت انموق ضعب لاقو 5 ةدعلل ةثالثو رهشأ ةعست لمحلل

 ةنس دتعت اهنإف تقلط مث ةأرملا تضاح اذإ ءايضلا يفو ، نيتنس ىلا قحلي دلولا

 تقلط مث هعفد تضاح يذلا يف عماجلا يف كلذكو & ضيحلا اهيلا عجري مل اذإ

 . ملعأ هللاو . نيموي وأ اموي هتأر نإ كلذكو اهعجاري ملو

 اهوذخاي نأ اهئايلوأ ىلع هدابعلاف ةريغصلا جوز تام اذإو : ةلأسم

 اهنوذخأي ايك توملاو قالطلاب تادبعتملا ءاسنلا دبعت نم مزلي يذلا لعفلا لثمب

 لبق اهوجوزي ال نإو دبعت اهيلع نكي مل نإو مايصلا اهنومزليو ةراهطلاو ةالصلاب
 هدعلا لاح يف ءاسنلا نم غلب نم ىلع ذخأ ايع فكلا اهيلع سيلو اهتدع ءاضقنإ

 . ملعأ هللاو . سابللا نم
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 نإو رهشأ ةثالثف ةقهارم ريغ تناك نإ تقلط اذإ هيبصلا ةدعو : ةلأسم

 . اثالث ضيحلاب اهتفنأتسا مويب ولو ةنسلا لبق تضاح نإف هنسف ةقهارم تناك

 . ملعأ هللاو

 ةقلطملا ةدع اهتدعف يبص وهو هتجوزب لخادلا تام اذإو : ةلأسم

 تناك نإو غلابلا نم الإ هافولا ةدع اهيلع سيلو اهب لخد ناك نإ اهمحرل أربتسإ

 . ملعأ هللاو . هريغ نم وأ هنم هدعب وأ هتوم لبق ناك اهلمح عضو اهتدعف الماح

 نأ اهب لخد دق ناكو هابص يف ةيبصلا هتجوز يبصلا قلط اذإو : ةلأسم

 ةقلطملا ةدع اهيلعف هغولب دعب قالطلاو جيوزتلا متأ نإف فوقوم هقالطو هجيوزت
 ُ . ملعأ هللاو . ةدع اهيلع تبثي مل جيوزتلا خسف نإو

 تناكاذإ هانعم ضيحملا نم نسئي يئاللاو» ىلاعت هللا لوقو : ةلأسم
 لبق ةريغصلا تضاح نإف رهشأ ةثالث اهتدعف ربك وأ رغص نم ضتحي ال نمم ةأرملا
 . كلذ دعب تضاحولو رهشاألاب دتعت عجرت الو ضيح ثالث اهتفنأتسا ماهتلا

 . ملعأ هللاو

 رثكأ وأ تقلط ذم اهبسحت ربك وأ رغص نم رهشالاب اهتدع يتلاو : ةلأسم
 هللاو . مايألا نم هنم ىلخ ام بسحت الو لالهلا دنع رهشلا سار نم لوقلا

 . ملعأ

 ناك نإف ةرحلا ةدع اهتدعف هدعلا يف تقتع مث همألا تقلط اذإو : ةلأسم

 ةدع اهتدع ليقف هدعلا يف هقاتع اهكرداف هتيمم تناك وأ ةعجرلا هيف كلمي ال اقالط

 . ملعأ هللاو . ةرحلا ةدع ليقو همآلا

 ارفاك اهجوز تفلخو هملسم برحلا راد نم تجرخ اذإ ةأرملاو : ةلأسم
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 اهيلع لوقو . عضت ىتحف لمح اهب نوكي نأ الإ جوزتت نا اهلو اهيلع ةدع الف

 . ملعأ هللاو . ضيح ثالث ةدعلا

 تملسأ نإف ضيح ثالث اهتدعف كرشملا ةجوز تملسأ اذإو : ةلأسم

 ايهنيب ناك يذلا مالسالا عطق دق هنال ضيحلاب اضيأ تدتعا هموي نم تام مث

 كرشم وهو تام نإف هتجوز يهو اهحاكن ىلع اهكردأ هدعلا يف يهو ملسا نإف
 يف لخدت ملو هتجوز يهو تام هنال هتيمملا ةدع اهيلعو هتثرو تملسا مث
 . ملعأ هللاو . مالسالا

 تضقنإ دق اهتدع نإ نكمي ةدم تلخ مث هتجوز قلط نمو : ةلأسم

 ؟ هدعب وأ درلا لبق ةدعلا يف لوقت اييف قدصت له

 ىتح لقت مل نإو تقدص تضقنإ اهتدع نإ درلا لبق تلاق نإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هيعدم اهنأل دعب نم هيلع اهلوق لبقي الف اهملعب اهدر

 اهجوزت مث اهقلط مث هريغ اهجوزت مث اثالث هتجوز قلط نمو : ةلأسم
 اهقدص نإف جوزلا لوق الو اهلوق لبقي الف اهأطي ل يناثلا اهجوز نإ تلاقف لوألا

 . ملعأ هللاو . اهقدصي مل نإ هيلع سأب الو اهئطو نكي مل نإو اهقراف اذه

 ؟ افلتخا اذإ درلا يف ناميإ نيجوزلا نيب لهو : ةلأسم
 درلا اهملعأ هنا اعدإ نإو ايهنيب ناميا الف هدعلا يف اهدر هنا اعدا نإ : لاق

 اذإ هلوق لوقلاف لقعلا بهاذوهو اهدر هنا تعدا نإف ناييالا ايهنيبف هدعلا يف

 . ملعأ هللاو . ركنأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم
 ؟ هلعف اهل زوجحم يذلا امو هبانتجإ هتيمملا ىلع بجع يذلا امو

 نيزتت الو ابيط سبلت الو هل نول ال ناك ولو بيطتت نأ اهل زوجي ال : لاق
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 زبختو منغلا ىعرتو ز ربتو لزغت نا زئاجو اهنيع يف هلع نم الإ دمثألاب لحتكت الو
 اهدالوأ نهدتو سرولا قدت نأ زئاجو هنيزلا درت مل ام لعنلا سبلتو رانلاب يلطصتو

 . ملعأ هللاو . بيط ريغ اهنال

 نكمي ال هضف وأ بهذ هغيص اهينذأ يف ناك اذإ هتيمملاو ، هنمو : ةلأسم

 يف لاتحت اهنإف اهلجر وأ اهيدي يف كلذ ناك اذإ اهيلع هرضم وأ هرسكب الإ اهجارخا
 الإ جرحت مل نإف اهقحليررض ريغ نم تردق ام اهنم هريغو يلحلا نم هنيزلا جارخا
 يفختامو نيعالا هنئاخ ملعي هللاو مالسالا يف رارض الو ررض الف ررضب

 . ملعأ هللاو . رودصلا

 ةيصعم يف اهجورخ نكي مل اذإ ةجاح ريغلولو اهناريج عم جرخت نأ اهلو
 هللاو . كلذ بحتسي لب هروعب سيل هنال اههجو هيطعت اهيلع ابجاو سيلو
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يف يلحلا سبلو هنيزلا كرت نم هب رمؤت لعفت ملو اهسفن سبحت مل اذإ هتيمملاو
 ؟ جوزتت نأ اهل له اهتدع

 جيوزتلا اهنايصع اهعنمي الو نيملسملا ةفلاخم هلل ةيصاع هذه : لاق

 . ملعأ هللاو . ةبوتلاو مدنلا اهيلعو

 لطبت له اهتدع يف تنزف ايعجر اقالط هتجوز قلط نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ تام نإ ثاريمو هقفنو هوسكو نكس نم اهجوز نع اهبجاو
 . ملعأ هللاو . يعجرلا قالطلا يف ةجوزلاك اهماكحا نأل { معن : لاق

 تام مث اهب لخد نأ دعب اثالث هتجوز قلط اذإ ضيرملاو 5 هنمو : ةلأسم

 ؟ اهثاريمو اهتدع فيك
 قالط هنال هتيمملا ةدع ال ضيحلاب ةدعلا اهيلعو ثاريملا هنم اهل : لاق
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 ةدع اهيلع هذهف اهتدع يف تامو نيتنثاو هدحاو هضرم يف اهقلط نإو 0 رارض

 رثكأ يف اهل ثاريم الف اهتدع يف تام مث هضرم يف اهعلاخ ناك نإو ، هتيملا

 ةدع اهيلع نوكتف هدعلا نم ارارف اهعلخب ديرت نأ الإ ةقلطملا ةدع اهيلعو لوقلا

 . ملعأ هللاو . هينلاب اهنم ترف اهنال هتيمملا

 انأو يملسا ملسم جوز تاذ هيسوجمل لاق ملسم يفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ هل لحت له تملسأف كجوزتأ

 اهنا رثألا سايقو رظنلا ىلعو هنيعب راثآلا يف اصوصنم كلذ دجأ مل : لاق

 . ملعأ هللاو . اهمالسا دعب اهبيوزت هل لحي

 : هللا همحر دمحأ نب درو خيشلا نع : ةلأسم

 سبل يف اهف صخر لهو ضيبألا بوثلاو ريرحلا سبلت نأ هتيمملل لهو
 ؟ يلحلا نم ءىش

 سيرولا الو متخلا الو همازخلا الو يلحلا الو ريرحلا سبل اهل زوجي ال : لاق
 نم ضيبلاو دوسلا سبلت نا زئاجو نهجارخا اهيلع سيلف نذألا يف قحلاب الإ

 . ملعأ هللاو . هريغو معلا نبا لثم اهحاكن هل زوجي نمل ز ربت الو بايثلا

 ؟ ناتدع ةأرملا ىلع عمتجت ةلاح يأ يفو . هنمو : ةلأسم
 مث تجوزتو تدتعاو هدقف لجأ متو اهجوز دقف اذإ كلذ نم : لاق

 اهيلعو ريخألا نيبو اهنيب قرفي هنإف هرايخ ملعي نأ لبق تام مث هتايح تحص
 قلطف هاتجوز هل نم كلذكو {. اهجوز اهدري مل نإ قالطلا ةدعو هتيمملا ةدع

 . ملعأ هللاو & قلط يتلا ملعي نأ لبق تامو اثالث امهادحا

 : حاضو نب حلاص خيشلا نع : ةلأسم

 هللاو . هرهظأ وأ كارت ال كجوز كقراف اذإ اهجوز يتلا هتكولممل لاق نميفو

 . ملعأ
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 مامت دعب هتجوز جوزتي نأ هل له الجر لتق نمو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ اهتدع

 . ملعأ هللاو . زاوجلاب لوقلا رثكأو كلذ يف فلتخي : لاق

 سبلت نأ امل له هتيمملا ةدع تضقنا اذإ لماحلا هتيمملاو . هنمو : ةلأسم

 ؟ اهلمح عضت نأ ىلإ مأ بيطتتو يلحلا

 لمعن نحنو كلذ يف فلتخي هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا لاق : لاق

 . ملعأ هللاو . اراهنو اليل هينلا دقع اهل زوبيو كلذ اهف زاج أ نم لوقب

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 تغلب امدعب جيورتلا هنم تريغ مث اهب لخدو هيبصلا جوزت اذإ يبصلاو

 يبصلا جوزت اذإ امأو { هدعلا اهيلع لوقو هفصلا هذه ىلع اهيلع هدع ال الوق

 امأو . ىبصلا يف اهئطو اذإ هدعلا اهيلع لوقو اهيلع هدع الف ضري مل مث ةغلابلا

 يف اهئطو ناك دقو هغولب دعب اهاطي نأ لبق اهقلط مث هغولب دعب جيوزتلا متا اذإ

 . ملعأ هللاو . ةدعلا هيلعف ابصلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 رقأ وأ اهقلطو بوثلا قوف نم اهفلو تيب يف اهب لخدو ةأرمإ جوزت لجر يفو
 ؟ هدع اهيلع له ءىطولا مدعب

 امهريغ هيف سيل ناكم يف هتجوزو لجرلا نيب ةولخلا تحص اذإ : لاق

 ل هنأ رهاظلا مكح يف اهلوق لبقي الو اهيلع هبجاو ةدعلا نأ رهاظلا مكح يفف

 اميف اهلوق لبقي هنال قادصلا بوجو يف كلذ نم اهسفن ىلع اهلوق لبقي لب اهاطي
 اهنيب ييف امأو & قدصت اهنا موق لاقو رخآ عضوم يفو { اهيلع اميف لبقي الو اهل
 اهجيوزت نأ لوقأ الف تجوزتو نيملسملا ىلا اهرمأ عفرت ملو اهاطي مل اذإف هللا نيبو
 . ملعأ هللاو . لطاب
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 اهنم ادمع وأ الهج اهتدع مامت لبق ةأرملا تجوزت اذإو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ريخألا اهجوز نم قادص اهل له
 جيوزتلا نأ هلاع يهو جيوزتلا ىلع تدمعت ةأرملا اذه تناك نإ : لاق

 اهل جيوزتلا نأ تنظو هلهاج تناك نإو 0 اهل اقادص جوزلا مزلأ ردقأ الفزوبي ال

 يف دجوي هنأل اهقادص جوزلا ىلع نأ يدنعو اهقفادص لطبأ نأ ردقأ الف لالح

 قادص الف هغلاب تناك اذإ اهجرف تحابأ يتلا هينازلا الإ قادص هاطوم لكل رثألا

 . ملعأ هللاو . اهل

 اباب اهيلع قلغأو ناضمررهش يف هتجوزب لخد لجر يفو { هنمو : ةلاسم
 ؟ اهقلط اذإ ةدع اهيلع له مئاص وهو

 ايئاص ناكو ناضمر رهش يف هتجوز ىلع لخد لجرلا اذه ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهيلع ةدع الف اهقلط مث ليللا يف اهيلع لخدي ملو هرضح يف

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 مدلا اهب دم نإو اثالث تنظف نيتضيح تضاحف اهجوز اهقلط ةأرمإ يفو

 بجي ام تجوزتو اهمايأ ءاضقنإ لبق ترهط ةثلاثلا يف نيترم تضاحو مايأ ةعبس
 ؟ اهيلع

 نإف هدعلا يف تأطخأو ضيح ثالث تضاح اهنأ نظت تناك نإ : لاق

 نإو & ضيح ثالث مامت ىلإ اهتدع مامت ىلع ينبت اهنإف اهب لخدي مل جوزلا ناك
 اديدج ابيوزت اهجوزتي مث اهتدع ةيقب دتعت نأ ىلإ اهنع لزتعي هنإف اهئطو دق ناك
 ةداع تناك اذإ امأو . هنم اهتدع ةيقب تلمكأ نأ ىلا لوألا جوزلا اهعجاري مل نإ

 ترهط ةثلاثلا ةضيحلا يفو كلذك نيترم تضاحف مايأ ةعبس ضيحلا يف ةأرملا هذه

 نإو . هارأ الو هبحأ ال مايأ ةعبس مامت لبق اهجوزتف تجوزتو اهمايأ ءاضقنإ لبق

 مايأ ةعبس مامت ىلا ترظتناو ةلماك مايأ ةثالث ةريخألا ةضيحلا يف مدلا ناك

 ضيحت نأ الإ بحأ الو كلذ يف زاوجلاب لوقلا نم ولخي الف كلذ دعب تجوزتو
 . ملعأ هللاو . تامات ضيح ثالث
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 قالطلا ركنأو نيتضيح تضاحو هتأرمإ قلط نميفو ، هنمو : ةلأسم
 زوجأ تجوزتو نيتضيحلا دعب هضيح تضاحو قالطلاب كلذ دعب رقأ مث اهئطوو
 ؟ ال مأ اهل

 ءىطولاو قالطلاب هرارقإ دعب دتعت نأ الإ جوزتت نأ اهل زوجي ال : لاق
 . ءىطولاو قالطلاب رارقالا لبق نيتللا نيتضيحلا ىلع لمع الو ضيح ثالث
 . ملعأ هللاو

 له ضئاح يهو اهعلاخ وأ هتجوز قلط لجر يفو . هنمو : ةلأسم
 ؟ هدعلا نم ةضيحلا هذه بسحت

 زوجيو اهتدع نم بسحت ال اهعلاخ وأ اهيف اهقلط يتلا ةضيحلا نإ : لاق
 اهيف تضاح دق يهو قالطلا اهيلع عقو يتلا ريغ ةثلاث هضيح ضيحت نأ لبق درلا

 . ملعأ هللاو . ةعاس نم لقأ ولو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهقلط مث اهب لخدي ملو اهدر مث نيتضيح تضاحف اهجوز اهقلط ةأرمإ يف
 ؟ يناثلا قالطلا مأ لوألا نم دتعت

 قالطلا دعب اهدر دق ناك اذإ يناثلا قالطلا نم اهتدع فنأتست اهنا : لاق

 هدعلا يف كلذ دعب اهقلط مث نيتقيلطتوأ هقيلطت هتجوز قلط اذإ امأو ، لوألا
 نم دتعت اهنا لوقو هب لومعملاو لوقلا رثكأ وهو لوألا قالطلا نم دتعت اهنا لوقف
 . ملعأ هللاو . لوألا قالطلا دعب اهدر نكي مل اذإ اذهو ريخألا قالطلا

 رخآ لجرب تجوزت مث هنم تنابو اثالث هتجوز قلط لجر نعو : ةلأسم

 اذهب جيوزتب اهعجاري نا لوألل لحت له اهقلط مث ادمعتم ضيحلا يف اهئطوف

 ؟ ءىطولا

 . دساف ءعىطو مهعم هنال انباحصأ لوق يف اهلحي ال هنا يعم : لاق

 ؟ أطخ اهئطو ن إف : تلق
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 . هل لحت اهنا يعم : لاق

 ؟ اهربد يف اهئطو نإف : تلق
 . أطخلاو دمعلا يف كلذب لحت ال اهنا يعم : لاق

 ؟ ادمعتم ناضمر رهش يف اهئطو نإف : تلق

 ىلعامدسفي ال نم لوق ىلع لوألل لحتو متأ اذه نا يعم : لاق

 . كلذ هل لجي ال هيلع اهدسفي نم لوق ىلعو ءىطاولا
 ؟ مارحلا دجسملا يف فكتعم وهو اهئطو نإف : تلق

 . ناضمر رهش لثم يدنع : لاق

 ؟ هلحت اهجوزت ولف : تلق
 . كلذ زوجي ال : لاق

 ؟ ءىطولا ناك فيك ملعي ملو اهلأس اذإف : تلق

 هنال لوبقم اهلوقف ءعىطولا هيف زوجي لاح يف هولخلا تحص نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهئطو

 لخدي نأ لبق اهقلطو هريغ تجوزت مث اثالث هتجوز قلط نمو : ةلأسم
 ؟ لوالل لحت له اهب

 ىتح» مالسلا هيلع لاق ايك يناثلا اهعماجي ىتح لوألل لحت ال : لاق

 . اهب لخدي نأ لبق اهقلط لوألا نوكي نأ الإ «اهتليسع قوذيو هتليسع قوذت

 ريغ نم جرفلا يف هفطنلا لزنأو جرفلا ريغ يف يناثلا اهعماج نإف : تلق
 ؟ لوألل لحت له اهقلط مث هنم تلمحف جاليا

 . يناثلا اهعماج ىتح . ال : لاق

 ؟ لوالل لحت له اهقلط مث دبع اهجوزت نإف : تلق
 ناك اذإ لوألا اهقلطمل لحت اهنا لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . هديس نذإب اهجوزت
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 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 دعب ال مأ هديدجت لحيأ دمعلا ريغ ىلع ةأرملا ةدع يف ناك اذإ جيوزتلاو

 اذإ كلذكو هريغوأ عوجر نم جوزلا نم مالك الو خسف ريغ نم اهتدع ءاضقنإ
 ءىطولاو ال مأ هلثم تجوزتو ءاملاب هضيح رخآ نم لسغت ملو ضيح اثالث تضاح

 ؟ ال مأ ءعىطاولل ةأطوملا جيوزت لحيأ اطخ ناك اذإ

 ريغ ىلع ةأرملا ةدع يف ناك اذإ جيوزتلا نأ رثألا هب ءاج يذلا : لاق

 ةأرملا تناك اذإ لوألا ةدع يف اهب لخد جوزلا نكي مل اذإ هديدجت زئاجف دمعلا

 باسحلا ين تأطخأ اهنأ كلذ دعب اهل ناب مث تضقنإ اهتدع نا نظتو هدعلا ملعت

 نإو هدعلا ءاضقنإ دعب جيوزتلا ددبت مث ةدعلا لمكت دوعتو رذعلا هيف ايل امم اذهف

 جيوزتلا عقو اذا هنا يعم لوقلا رثكأو & فالتخالا هيف لعلف اهئطو دق ناك

 اهلزتعيو كلذ ايهيلع مرحي ال نأ وجراف هدعلا يف باسحلا يف اطخلا ىلع لوخدلاو

 هنم هنئاب تناك وأ لوألا اهجوز اهدري ملو ةدعلا تلمك نإف ةدعلا لمكت نأ ىلإ

 اهجوزتي نأ هل زئاجف ناعل وأ ءاليإ وأ راهظ وأ توم وأ نئاب قالط وأ نآرب همرحب

 ىلع اهدر لوألا اهجوزل زوجي ناك اذإو ، هئطو نم هيلع هدع الو ديدج جيوزتب
 ريخألا جوزلا ءعىطو نم دتعت ىتح اهلزتعي نأ هيلعف ةدعلا هيقب يف اهدرف لاح

 قفاوف الأسو اجوزتو اهتفرعم الهجو ةدعلا ناملعي ال اناك اذإ امأو ، ءىطاخلا

 ام قرفو مالسالا يف لهابحت الو لهج الو جيوزتلا مرحي امم اذهف هدعلا يف ايهجيوزت
 مل ناك نإف لسغن ملو ضيح ثالث ةأرملا تضاح اذإو . لهاجلاو ءىطاخلا نيب

 امل لجي الو اهكردي لوألا اهجوز نإ وجراف ةراهطلا دعب ةالص تقو ال ضمي
 . يناثلل لحت ملو لوألا تتاف سجن هنأ امل تابو ءايب تلسغ نإو رخآب جيوزتلا

 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر دوعسم نب دمحم نب فلخ خيشل ا : ةلأسم

 اذإ امأو اهيلع ءعىش الف هنيزلا نم ءعىش ىلع تدعقو تمان اذإ هتيمملاو

 كلذ يفف هسبل نع يهنملا يلحلا نم ءىشب تلعت وأ هب رومأملا ريغ ائيش تسبل
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 . هبوتلا اهمزلتو متت اهنأ لوقو { ةدعلا فناتستو دفنت اهتدع نأ لوقف فالتخا

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ مكحلا فيك هيسان اهتدع ةيقب يف تجوزت ةأرما يفو
 لواأللف اهقادص نإف اهقدصي نأ ريخألا جوزلا ىلع سيل : لاق

 ل نإو اهدري نأ دعب ضيح ثالث ضيحت نأ دعب الإ اهاطي الو اهتدع يف اهتعجارم

 الف هلهاج هتجوزت نإ امأو { اهتدع ءاضقنإ دعب اهجوزتي نأ ريخاللف لوألا اهدري

 مل نإو اهقدص نإ نيملسملا يأر نم هارن يذلا لوقلا ىلع دعب نم هل لحت

 . ملعأ هللاو . كلذ هلف اهقدصي

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 لحي له اهب زجي مل هنا لاقو اهقلط مث رخآب اثالث ةقلطملا تجوزت اذإو

 ؟ اهجيوزت لوألل

 اهب لخدي مل ولو اهقلطي نأ لبق وه اهب لخد نكي مل نإ اهجوزت هل : لاق
 اهب زوجي ىتح اهجوزتي الف اهب لخد نا دعب اهقلط ناك نإ امأو & لوق ىلع يناثلا
 اباب اهيلع قلغأ دق ناك نإ امأو . هل لحت الف زاوجلا مدع ىلع ارراقت نإو يناثلا

 . لوألل لحتو هدعلا اهيلعو قدصي الف اهاطي مل هنا ىعدإو ارتس اهيلع ىخرأو
 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 دوهش رضحمب اهقلط نيرهش دعب مث اهركناو اهجوز اهقلط ةأرما يفو
 ؟ يناثلا نم مأ لوألا نم اهتدع نوكتأ

 مل نإ يناثلا نمف مكحلا يف امأو لوألا نمف هللا نيبو اهنيب ايف امأ : لاق

. ملعأ هللاو . هنيب اهل نكي



 : لمازلا : ةلأسم
 كلانه تماقأف دلبلا نم تراس مث انئاب اقالط هتجوز قلط لجر يفو

 ىلا تعجر مث جوزلا نم اهتدع يضقنت نأ نكمي ام ردقب روهشلا نم هللا ءاشام

 مأ ؟ كلذ يف هقدصم نوكتو اهلوق لبقيأ اهقلطو لجرب تجوزت اهنا تلاقو دلبلا

 ؟ كلذ انل نيب اهاوعد حصي ىتح

 فالتخالا اهيف يرجي ةلأسملا هذه نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 ةحص وأ هنانمطا وأ هرهش لبق نم كلذ نيبتي ىتح يه لوقو هقدصم يه لوقف

 مارحلا ىلع ةأرج الو بذك الو فيرحتب مهتتال ةأرملا هذه تناك اذإ ىنبجعي اهيفو

 نع عرولا هلقو بذكلاب مهتت تناك نإو قدصت نإ اهلوق ىلا بلقلا نأمطاو

 . ملعأ هللاو . اهقيدصت ينبجعي مل مارحلا

 اهجوزتو اثالث اهقلطو اهب لخدو ةأرمإ جوزت لجر يفو { هنمو : ةلأسم
 نأ لوالا دارأو اهقلطو رثكأ وأ لقأوأ ارهش هدنع تدعقو اهب لخدو رخآ اجوز

 ىلعردقي ال هنأ دلبلا يف رهاظت دقو اهئطو ام هنا رخآلا جوزلا لاقف اهجوزتي
 ؟ ال مأ اهبيوزت لوألل زوجيأ اهئطو هنا ةأرملا تلاقو ءاسنلا

 هةولخلا تحص اذإ مكحلا امأو ةبيرلا تعقو اذإ ينبجعيف هزنتلا امأ : لاق
 نأ عامج هل سيل يذلا نكميو لوبقم اهلوقف اهثطو هنا تعداو هتجوزب جوزلا نم
 . ملعأ هللاو ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي هللا نأل عايجلا يف ةقاط هل هللا ثدحي

 : يحبصل ا : ةلأسم

 اهتدع ءاضقنا نع اهلأسي ملو جيوزتلا بلط ةأرمإ بطخ نميف لئاس لأس

 تثكمنف اهجوزتف تقلط ذنم اهيلع ن امزل ا نم ىلخ اب تضقنإ دق اهنا هيرحتل

 اهلأسف ضئاوحلا نم هباش يهو ضحت مل اهنأ هل نيبتف تقولا نم هللا ءاشام هدنع
 ام يكب يبيوزت لبق تضح تنأ له بيرلا هلخادو هبلق ركنأ ال كلذ نع
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 الو هل يذلا امو ؟ كلذ يف مكحلا ام . لست ال هل تلاقف ؟ كتدع هب يضقنت

 ؟ اهيلعو هيلعو
 يه تلاق اذإو هيلع لا ؤس الف جوزلا اهب لخد اذإ ةأرملا هذه نإ : لاق

 همزلي لوقف فالتخا هيلع اهلوق قيدصت يفف اهتدع ضقنت ملو هتجوزت اهنأ

 عادخ ىلع دمتعت مل اهنأ يه تلاقو اهقدص نإف كلذ هيلع سيل لوقو اهقيدصت

 تدمتعا اهنأ ترقأ نإو & قادصلا هيلع اهلف اه لمتحت ريذاعمب تتأو ررغ الو

 الو ررغلا درت مل اهنأ اهلوق لوقلاو هيلع اهل قادص الف هب ررغلا تدارأو كلذ ىلع

 . ملعأ هللاو . هنيعب ظفللا ال خيشلا باوج ىنعم ىلع اذهو هيلع عدخلا

 اهقلط ةأرما نع هللا همحر تلأسو يراوجلا يبأ نم باوج : ةلأسم

 دلوب تءاجف تجوزت مث رهشأ ةثالث اهل ىضم وأ ضيح ثالث تضاحو اهجوز

 دارأ ناف . هيلع مرحت الو رخآلا نم جرختو جوزلل دلولا ناك رهشأ ةتس نم لقأل

 ل ةأرملا تناك اذإ اذهو اعيمج ايهنم قافتاب كلذ ايف ناك ديدج حاكنب اهبطخي نأ

 تمرح دقف ةلاهجلا ىلع تجوزتو لماح اهنأ تملع تناك نإو لماح اهنا ملعت

 نم لقأل دلوب تءاجف كلذ لبق جوز اهل نكي مل ةأرملا هذه تناك نإو . ادبأ هيلع

 مل نإو اهب لخد ناك نإ اهقادص اهلو ا دبأ هيلع تمرح دقو اهدلو دلولاف رهشأ ةتس

 . ملعأ هللاو . اهف قادص الف اهب لخد نكي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ يصخلا كلذكو هدع هنم اهيلعأ اهقلط مث هتجوزب ىلخ اذإ نينعلاو

 نيبو اهنيب اييف امأو هدعلا اهيلع نإف ةولخلا تحص اذإ مكحلا يف امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . عايجلا يف الإ ةدعلا اهمزلت الف هللا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا لؤسو : ةلأسم

 هللا ءاش امو اهيلو ةرضحب اهدر مث هل اهنم هيدف ريغب هتجوز قلط لتر نع

 اهنا ريغ درلاب اهيلو لوق تقدصف اهرك كدر انالف ناب اهيلو اهربخأف نيملسملا نم
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 دعب اهجوز اهاتأف اهاضر ةلق الإ اهدر نع هعنمت ةجح اهدنع امو كلذب ضرت ل

 مأ امهنيب اييف كلذ زوجيأ هبلغلاو جالعلا دعب اهعقاوف هدرب هملاع اهنا هدنع حصام

 ؟ ال مأ تباث اهل هدرف اهعقاو نكي مل اذإو كلذب هيلع مرحت
 ايراع ناك امناو لق ولو اهنم ءىشب هيدف ىلع اهل هقالط عقي مل اذإف : لاق

 ناك ام ضرت مل وأ تيضر اهيلع تباثو زئاج هدعلا يف هدعب اهايأ هدرف هيدفلا نم

 دوهشلا ةرضح عم اهترضحب اهدري نأ يغبني ناك دقو قالطلا نم ءىش امهنيب ايقاب

 دوهشلا ةرضحب لب جيوزتلا هدقعك يلولا ىلا عضوملا اذه يف جاتحي الو درلا ىلع

 يلولا ناك نإو درلاب اهايإ دوهشلا مالعإ نم دبالف يهرضعت مل اذإو ابنع ةيافك
 اهملعأ نإو كلذ يف ءاوس هريغو وهو دوهشلا ةلمج يف دهاش وهف درلا نيح ارضاح

 هنانمطا هتقدصو هب دهش نم عم ادهاش ناكو اهتبيغ لاح يف هدحو يلولا درلاب

 ءىطوت نا اهعسوو مكحي الو زئاجلا ىنعم يف اهيلع يدنع كلذ قضي مل هلوقب
 ىلع ءىطولا كلذب هيلع مرحت الو ةربخل اهنم قيدصتلا هجو ىلع اهجوز اهسفن
 وجرأو دشأ وهف اهئاضقنإ دعب امأو ، هدعلا يف كلذ ناك اذإ اصوصخ لاحلا اذه

 رمأ يف ةقيثولاب ذخألا نأ ريغ جوزتت مل ام نيملسملا لاوقأ نم جراخ ريغ هنأ

 الإ حصي الو هتوبث يف اطرش اهايإ هئطو سيلف درلا زاج اذإو { مزحأو ىلوأ جورفلا
 . ملعأ هللاو . ريغ ال هجو ىلع هعوقو هب يعاري امناو هب

 : سيمخ نب دعامج : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةدع اهيلعأ لوخدلا لبق اهجوز اهقلط اذإ ةأرملاو

 . اهيلع هدع ال اهنأ هللا لوقأ يف : لاق
 ؟ اهمويب جوزتت نأ اهل زوجي له ةدع اهيلع سيل ناك نإف : تلق

 . افالتخإ هزاوج يف ملعأ الو . معن : لاق

 درت مأ نيدهاشو دلو ىلا جاتحيا اهتعجارم اهجوز دارأ نإف : هل تلق

 . ؟ يلو ريغب تاقلطملا رئاسك

. هب الإ زوجي ال ذإ ديدجلا جيوزتلا هيلا جاتحي ام ىلا هجاتحم يهف : لاق



 ؟ ءاوس لوقلا نوكيأ اثالث وأ هدحاو اهجوز اهقلط نإف : تلق

 ال نم لوق ىلعوأ لاح ىلع ثالثلا اهقحلي الام عضوم يف : لاق
 . ملعأ هللاو . فالتخالا عضو يف نهاري

 : يحبصلا : ةلأسم

 الو همساب هفرعأ الو هتجوز دريل هيلع دهشأ نأ ينم بلط لجر نعو

 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ هتجوز

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاج : لاق

 ؟ هقفن اهل يه لماحلا ةعلتخملا نعو : ةلأسم

 . اهتدع تضقنإ لماح الإ هقفن لماح لكل : لاق
 ؟ يه امو : تلق

 . رفكي ملف رهشأ ةعبرأ يضمتف لماح يهو هتأرما نم يلوي : لاق
 ؟ لماح يهو جوزنتتف : تلق

 . عضت ىتح أطي الو ى { معن : لاق

 نأ نهلجأ لامحالا تالوأو» ىلاعت هللا لاق دقو ازئاج اذه نوكيأ : تلق

 ؟ ميظعلا هللا قدص «هنهلح نعضي

 ةقفن طوقسل ةلاسملا هذه لدع يل نبي مل نافلخ نب انهم هيقفلا : لاق

 اذه يف اهتدع نال اهلمح عضو لبقو ءاليالا ءاضقنإ دعب هتمزل نم نع لماحلا

 يضقنت سيلو ةدعلا يف يهف اهلح عضت ل امو نيلجالا دعبأ جيوزتلا نع عضوملا

 لماح يهو جوزتت نأ اهل سيل كلذك اهلمح عضت ل ام ءاليالا لجأ ءاضقنإب

 نعصي نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو < ىلاعت هلوقل ددعلا نم ةدع يدنع لمحلاو

 جاتحم كلذ يف صصختلا ىعدمو لماح نود الماح كلذ يف ضرت ملف هنهلمح

 دعاوت ال نكلو ىلاعت هلوقل هدعلا يف هدعاوملا نع هلللا ىجن دقو ،© ليلد ىلا

 يف ةدعاوملا تمرح اذإو ميرحت يهن كلذو «افورعم الوق اولوقت نأ الإ ارس نهو

 . ملعأ هللاو . هملعأ الام اذه . جيوزتلا اهيف زوج فيكف ةدعلا
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 : دادم نب دمحا هيقفلا : ةلأسم

 يف اهدر هنا مث اهئطوو اهيلع لوخدلا دعب هقيلطت هتجوز قلط لجر نعو
 ريخألا درلا لبق اثالث كتقلط تنك ينا درلا ةحص دعب اهل لاق مث اهاضرب ةدعلا

 ؟ ال مأ قادص هيلع امل بجأ ثالثلاب ينم يتنب دقو

 هدر لبق اثالث اهقلط ناك هنأ اهايإ هدر دعب هسفن ىلع هرارقإ نإ : لاق

 هذه هتقلطمل همزليو مكحلا يف ثالثلاب هيف تناب دقو هيلع تباثو زئاج اهايإ
 قادصلا هيلع عجر اهاضرب هدعلا يف اهدر امل هنال هنم هتأربأ يذلا هلك اهقادص

 درلا دعب اهأطي مل ناك ولو علخلا دنع هتأربا دق تناك ولو لبق نم هيلع ناك يذلا

 هرارقإ لطبي الو علخلا لبق ناك ايك هيلع اهقادص امل بجو اهل درلا سفنبف ريخألا
 كلذ حصي نأ الإ اهايإ هدر لبق اثالث اهقلط ناك هنإ درلا دعب اهقادص هسفن ىلع

 اهقادص نم هتأربإو كلذب رقم وهو اثالث اهقالطب تملع ةأرملا هذه نإ ةلداع هنيبب

 كلذب اهل هقيدصتوأ اهسفن ىلع كلذب يه اهرارقاب حصيوأ هيلع اهل يذلا

 دعب هيلع امل يذلا اهقادص نم هتأربأ اهنال هيلع اهقادص اهل عجري ال ذئنيحف

 قالط دعب ريخألا درلاب قادص اه تبثي الو ثالثلا قالطب هنم تناب اهنا اهملع

 . ملعأ هللاو . ريخألا درلا دعب اهأطي مل وه ذإ زوجي ال لطاب درلا ذإ ثالثلا

 تجوزتف ضيح ثالث ضحت ملف ضيحلاب دتعت ةقلطم يفو : ةلأسم

 ثالث دتعا مل ينا اهجوزل تلاقف هدعلا نم اهمزلي ايع تلأس جوزلا لخد ام دعبف

 نا اهمزليأ اهتيدف لبقي ملف اهل هيلع يذلا اهقادصب تدتفاف اهقدصي ملف ضيح

 مأ هدنع ماقملا اهعسي اهتيدف لبقي مل ناو ؟ اهقادصب مأ اهكلم عيمجب يدتفت

 ؟ اهاري ال ثيح هنم برهت مأ اهاشغي ءاج اذإ هلتاقت نا اهيلع

 الف جيوزتلا تدارا نيح اهتدع ءاضقناب ترقأ اذإ ةأرملا ذه نإ : لاق

 اهعسي الو كلذ اهعسي ال اهنال اهتدع يف تجوزت اهنأ جيوزتلا دعب اهلوق لبقي
 لبق نإف هب اهجوزت يذلا اهقادصب يدتفت نا ةأرملا هذه ىلعو كلذ يف لهجلا

 يلع ردقت مل نإف هنع برهت نأ اهيلعف اهتيدف لبقي مل نإو اهجرخم كلذف اهتيدف
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 اهجوز اهئطو يذل ١ ةجوزل ١ لثم يهو .. هلتقت الو عاجل ا دنع اهسفن هعناتلف كلذ

 نع لزنملا هباتك يف هللا نع يهنلا ءاج هنال كلذ اهركناو نيدلا يف وأ ضيحلا يف

 نميف هنيعب مكح هللا باتك يف ء ىج ملو هدعلا ف جيوزتلا نعو هدعلا يف هدعاوملا

 يف هللا نع يهنلا ءاج ايك هيلع مرحتو ايهنيب قرفي نأ هللا رمأ فلاخو كلذ لعف

 هلللا نع ىجح ملو ربدلا يف هجوزلا ء ىطو نعو ضيحلا ف هجوزلا ء ىطو نع هباتك

 لب اهئطو هيلع مرحيو ايهنيب قرفي نأ هللا رمأ فلاخو كلذ لعف نميف هنيعب مكح
 سايقلاو يأرلاب ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا عامجاب قيرفتلاو ميرحتلا ءاج

 نع فقو نيملسملا ضعبو انموق كلذ يف مهفلاخو نيدلاب كلذ سيلو داهتجالاو
 دقف قرفملاو مرحملا ىلوت نمو هلعل قرفملاو مرحملا ىلوتو مرحي ملو لحي ملو كلذ
 قيرفتلا ىلع ةماقتسالا لهأ نم يأرلاب عامجالا كلذ لجأ نمف هلثم مرح

 . ملعأ هللاو ٠ هلللا ىخ 7 ةيصعملاب ميرحتلاو

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم
 خسفنيأ كلذ يه تركناو اهتدع يف ةأرمإ بطخ هنأ لجرلا رقأ اذإو

 ؟ ال مأ حاكنلا

 هبير مث نال قالطلاب جرختو اهقادص ذخايو حاكنلا خسفني . معن : لاق

 اهلف اهب لخدي مل ناك ناو هعم ماقملا اهعسو هسفن بذكأ نإو اهقالط ىلع ربجيو

 ىلعو هفارتعا ىلع ثكم نإ كلذ ىلع ربجيو اهقلط اذإ قادصلا فصن

 اهنع يفوتملا ةدع اهيلعو هثرت يهف تامو ضيرم وهو كلذب فرتعا نإو . اهقالط
 . ملعأ هللاو . اهجوز

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهمصخ بلط اذإ مكاحلا مامالا دنع ةافاوملا ىلع ربجت هتيمملاو
. ملعأ هللاو تركذ ام ىلع زبجت . معن : لاق



 : يحبصلا : ةلأسم

 اهتعجارم لوألا دارأو اهقلطو جوزلا اهب لخدو تجوزت اذإ اثالث ةقلطملاو

 ؟ كلذ نودب لحت الو اهقلطم اهعماج له اهلاؤس هيلعأ

 مكح امهنيب حصي وأ اهيلع لوخدلاب رقتو اهلأسي نأ الإ اهجوزتي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . دلو

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 رمعلا نم ىلخ ام دعب ارهش نيرشع ةدم نم ضيحلا اهنع عطقنا ةأرمإ يف
 يف كلذ هلأ اهيخأ تنب ةنبا بطخي نأ دارأو اهجوز اهقلطو هنس نيسمخو نينثإ ردق
 ؟ ال مأ حاكنلا ةدقع اهيلع دقعي نا هلو ةقلطملا هذه ةدع

 يذلا نسلا اهغولبب ةأرملا هذه سايا يف فلتخيف تفصو ام ىلعف : لاق

 فلتخم كلذك اهضيح عاطقنإ عم اهتدعف اهل اسايإ هلعجي مل نم لوق ىلعو تركذ
 هنم سأيت ىتح ضيحلاب الإ يضقنت ال ليقو نيتنسلاب ليقو ةنسلاب ليق دقف اهيف
 . رهشاألاب دتعت مث

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 تددر دق لوقي نكلو يتجوز تددر دق لوقي ال ةعلتخملا ظفل يف لاقو

 هلللاو . ظفللا مامت ىلا تجوز تددر دق لوقي ةقلطملا در يفو © نالف تنب هنالف

 . ملعا

 : ىلمازلا : ةلأسم

 نوكت اينإو ةنس نيتس تزواج ولو ضيح وهف مدلا اهيتأي مادام ةأرملا يف

 . ملعأ هللاو . نيتسلا دعب ضيحلا نم تسيا اذإ رهشأ ةثالث اهتدع

 : ناضمر نب دوعسم هيقفلا : ةلأسم

 اهلو غلبت مل ةيبص يهو اثالث اهقلط مث لجرب اهمع اهجوز هميتي ةيبص يف
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 ؟ ال مأ رهشأ ةثالث اهتدع نوكت ام ةنس رشع ةعبرأ نسلا نم

 . . ملعأ هللاو . رهشأ ةثالث اهتدع : لاق

 نبا هلعل ةعمج نب هللا دبع نب دمحم خيشلا وهو ةلأسملا هذه يف رظانلا لاق

 اهقلط امدعب رهشأ ةثالث اهتدع تضقنإ اذإ ةيبصلا هذه جيوزت زوجي ناديبع

 لاقو . ةقهارم ةيبصلا هذه تناكولو نيملسملا نم لوقي نم لوق ىلع اهجوز
 3 جوزتت مث كلذ ريغ رهشأ ةثالثو لمحلل رهشأ ةعست دتعت اهنا نيملسملا ضعب

 ةثالث دتعت لاق يذلا لوقو ، رهشأ ةثالثو نيتنس دتعت نيملسملا نم لاق نم لاقو

 ىلع كلذف ةنس لاق يذلا لوقو ، زئاج لوق جوزتت مث قالطلا دعب رهشأ

 ىلا جوزلا قحلي دلولا نا لبق نم رهشأ ةثالثو نيتنس لاق يذلا لوقو طايتحالا

 . ملعأ هللاو . نيتنس

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 زوجي لهو ؟ ال ما ةدع اهيلعا اهغولب دعب جيوزتلا تربغ اذإ ةميتيلا يفو
 مك ةدع اهيلع تتبث اذإف ؟ ال مأ تيضر اذإ اهجورخ دعب اهتعجارم اهجوزل
 ؟ دتعت

 زئاج جيوزت هنأل اهب تغلب يتلا ةضيحلا ريغ ضيح ثالث اهتدع نإ : لاق
 هب ىعارو اهغولب لاح ىلإ افوقوم هلعج هزاجأ نم يأر يف ناك نإو هار نم يأر يف

 الو اهسفن ىلع همتت نأ نكمي هنال مامتإ وأ ضقن نم كلذ اهنيح يف اهنم نوكي ام

 هلوخد دعب اهيلع ةدعلا موزل نم دبال لب ضقنلا اهلف هتضقنو همتت مل نإو هضقنت

 جيوزت دجي مل نم يأر ىلع الإ ةمات الإ زئاجلا جيوزتلا نم ةدعلا نوكي الو اهب
 نأ ىسعف اهرمال هيف هكلام ريغ يه ذإ اهابص يف ادبأ هلحي ملو اهغولب لبق ةميتيلا
 ةدايق ىلع هنال اهتيفيكو اهيلع ةدعلا موزل يف فالتخالا يأرلا اذه ىلع جرخي

 نإ كلذكو . برقأ داسفلا ىلاوهف احيحص نكي ل امو حيحص جيوزتب سيل

 اهغولب دعب اهنم عقاولا رييغتلاب هنع اهجورخ دعب ديدج جيوزتب اهل ةعجارملا دارأ
 يف اهجيوزت هل زاجأ نم نال اوجرأ اميف هل اهزاوج يف فالتخالا نم جراخ ريغ وهف

 هيلع اهمرح امبرو اهايإ هتعجارم زجي مل اهجوزت هل زجي ملو اهتعجارم هل زاجأ اهابص
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 ءىطو هعم وه ذإ هيأر يف دسافلا جيوزتلا كلذب اهابص يف اهئطو دق ناك اذإ

 ١ . ملعأ هللاو . مارح

 هذه كتجوز تددر دق تنأ لوقي زئاج ماهفتسالاب ةجوزلا در : ةلأسم

 هللاو . درلا تبث دق معن لاقف اهقالط نم ىقب ايب اهقادصب نالف تنب ةنالف

 . ملعأ

 اهنم الهج وأ اطخ اهتدع ءاضقنإ لبق لجرب ةأرملا تجوزت اذإو : ةلأسم

 لك ىلع خسفني هنإف جيوزتلا امأو . فالتخإ اهجوز ىلع اهميرحت يفف كلذب
 . ملعأ هللاو . لاح

 نأ لبق اهيخأو اهمأ وأ اهيبأل ركذو ةأرمإ جوزتي نأ دارأ لجر يفو : ةلأسم

 ةفصلا هذه ىلع اهجوزتو اهوملعي مل وأ اهوملعأ نا تيأرأ ؟ اهتدع يضقنت

 ؟ ال مأ اتباث نوكي

 اذإ امأو . كلذ هرضي الف اهيلع اهلسري ملو اهمأل كلذ لاق اذإ امأ : لاق

 ناك نإو كلذ هرضي ال لوقلا رثكأف اغلاب تناك اذإف اهيلع هلسري ملو اهيبأل لاق

 قرفيو هيلع مرحت اهنأ لوقلا رثكاف ةدعلا يف يهو هتدعاوو ادحأ كلذب اهيلإ لسرأ

 . هلللا ىلإ ايهب داريو ايهنيب ةقرفلا نع فقي ضعبو كلذ ىلع اهجوزت نإ ايهنيب

 هلخدي هنأوجراف هعنمت ملو هدعاوت ملو اهيلإ لسرأ وأ كلذ اهل حرص نإو
 . ملعأ هللاو . فالتخالا

 ةقث ريغ وأ ةقث وهو شتقرافم يبأ نإ اهجوز نبا اهل لاق ةأرمإو : ةلأسم
 اهجوز تامو ةقلطم اهنأ اهسفن تلعجو هتقدصو اهتقرافم هنأ ىنعملاو دلولا ينعأ
 شتقرافم ىبأ نإ اهجوز نبا اهل لاقف ةتيمملا ةدع اهيلع دقعي دحأ نم تدارأو

 . ؟ اهمزلي ام ةدعلا ةدم نم رثكأ ىضم نأ ىلإ ةدعلا تكرتو
 لوق ىلع ةدعلا اهمزلتو اهيلع بجي ايع اهريصقت نم ةبوتلا اهمزلت : لاق
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 تام ذم ىضم ولو ةدعلا اهيلع نإ لوقلا رثكأو مايألا رودب يضقنت ةدعلا نإ لوقو
 اهجوز نبإ لوق لبقي الو اهجوز نم اهثاريم اهلو ةدعلا هب يضقنت ام ردق اهجوز

 . ةقث ريغ وأ ةقث ناك

 اذإ اهجوز ةايح يف اهتدع تضقنإ امل ةأرملا هذه تجوزت نإو : هل تلق

 ؟ اهقلط هابأ نأ اهجوز دلو اهربخأ

 اهجوز توم دعب تجوزت نإ كلذك كلذ اهل لحي الو دساف اهجيوزت : لاق
 اهل ناك نإف ايهنيب قرفيو كلذ اهل لحي ال مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهل ولخي نأ لبق

 . اهيلع قادص الف ةجح اهل نكت مل نإو هيلع قادصلا اهلف ةجح
 اهلو اهل ةجحلا نم كلذأ اهف زوجي كلذ نأ نظت تجتحا اذإ : هل تلق

 ؟ اهقادص

 انزلا لاح نم جرخ اذإ اذه ىلع قادص اهل نوكي نأ ينبجعي : لاق

 نم جراخ ريغوهو اطخلا ةلزنمب ةلاهجلا نإ لوقي نم لوق ىلع اذهو ضحللا
 . نيملسملا لاوقأ

 قادصلا هب ال نوكت ىتلا يلاعملا هذه دحأ ىلع تجوزت نإو : هل تلق

 . ؟ لوألا نم ثاريملا اه له ريخألا ىلع

 تبث اذإ ثاريم اهل نوكي نأ ينبجعيو كلذ يف ظفحأ ال ملعأ هللا : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رذعلا اهل

 ملعي الوهو اهتدع يف ةأرمإ دعاو لجر نع نيملسملا راثا نم : ةلأسم

 اهتدع ءاضقنإ لعب اهجوزتو ةدعلا يف هل تمعنأو كلذب ةلهاج يهو ةدع يف اهنأ

 ؟ ةمرحلاب ةلهاج هل تمعنا امنإ تناك اذإ هعم ماقملا اهعسي له

 كلذك وه هتدعاوم رضت اينإو يه اهتدعاومرضت ال ليق هنا يعم : لاق

 ىلع ةدعاوملا تناك اذإ وه امنإ داسفلا اينإو هگارس نهودعاوت الو ىلاعت هللا لاق
 . ملع أ هللاو . هنم ملع

_ ٩٤]



 : هلا دبع وبأ : ةلأسم

 ؟ اهقلطمل هلحت ةأرمإ جوزتي نأ لجرلل زوبي لهو
 هيلع ىجن دقو ملع اذإ هل لحملل الو لحملل لحت الو كلذ زوجي ال : لاق

 أطي مل نإو اهعم ميقي الف ءعىطو نإف ةلحتسملاو لحتسملا نعلو كلذ نع مالسلا

 . امهريغل لعو حاكنلا ددجيلف

 ملف تقلطو تلعفف هل هلحت هريغ ذخأت نأ ىلع ادعاوت نإف : تلق

 ؟ اهتعجارم لوألل له اهقلطو هريغ تذخأو لوألا اهجوزتي
 مارح هنأ ملعي ىتح لالح وهف ةلخنلا ريغ ىلع جيوزتلا ناك اذإ : لاق

 . اهتين نع اهلأسي نإ هل سيلو

 جورخلا كل هللا ىضقو اجوز يتجوزتو هللا ىضق نأ اهل لاق نإف : تلق

 ؟ اهنع تام وأ هنم تناب مث اجوز تجوزتف انعجارت هنم
 الف جيوزتلا تدصق اينإو اهقلطمل هلحت ديرت نكت مل اذإ هنأ يعم : لاق

 . ملعأ هللاو . ةلحتلل يه دصقت مل اذإ اذه هلوق رضي

 : ديعسوبأ : ةلأسم

 ناو اهجيوزت يف لخدي نأ هل له لجر اهبطخو اثالث هتجوز قلط لجر يفو

 ؟ اهوني مل وأ اهرهظي ملو ةلحتلا وه ىون هل لحت له تقلط
 مكحلا يفوه هتين رضت الو يدنع اهبيوزت يف لوخدلا هيلع رجحي ال : لاق

 حاكنلا دقعو قلطملا ملعو ةلحتلا ةأرملاو جوزلا نم ةينلا ينإو كلذ رهظي مل اذإ

 ال نأ يدنع جرخي لاق ؟ ىرت فيكوباتو ةمرحملا ةينلا نع اوعجر مث اذه ىلع

 . ينبجعي اييف نيقلطملا نم هريغل الحم جوزلا نم ءعىطولا نوكيو اهيلع سأب

 ءىطولا كلذف دسافلا طرشلاو دسافلا ةينلا نع عجري نأ لبق اهب لخد نإ امأو

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو اهقلطمل لحت الو مارح
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 : رثؤملا وبأ : ةلأسم

 يل يلحتل اجوز يجوزت اهل لاقو هتجوز قالط ىلع قلطملا مدن اذإو

 نيبو اهلحأ نم نيبو ايهنيب قرفيو ةنعللا يف ءاكرش مهف هل اهلحيل لجر اهجوزتف
 . ملعأ هللاو . لوخدلا قادص اهنم دحاو لك ىلع اهلو هل تلحتسا نم

 رثكأ وأ ةدعلا ءاضقنإ ردقب تباغو انالث ةأرملا تقلط اذإو : ةلأسم

 اذإ اهجيوزت هل ليق ينع تاموأ ينقلطو لجر ينجوزت اهقلطمل تلاقو تعجرو
 . ةيعدم اهناو ةولخلا حصت ىتح قدصت ال ليقو اهب زاج تلاق

 مث هيف كشال عضوم يف ةنانمطالا ليبس ىلع لوألا اهجوزت ناو : تلق

 ؟ اهب كسمتم وه وأ ركنم يناثلا عجر

 ضعب كلذ يف تناك الو ةنونيب هيف عقت امه ببس كلانه نكي مل نا : لاق

 وهف رهشأ ةتسل دلوب تءاج نإو اهبيوزت توبث عضوم اذه يف يل نيبي الف بابسألا

 اهنبا نم هتثرو ام عم يناثلا اهثرو تتام نإو هثريو هشارف ىلع دلو يذلاو لوألل
 كلذ تلخد تناك ناو & اهيلع بحاو ببس مث نكي مل اذإ قادصلا در يفو

 اهقادص توبث ينبجعيف يأر ديق عقي امم بابسألا نم ببسب وأ يناعملا نم ىنعمب
 . ملعأ هللاو . ءىطولاب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 رهشأ ةثالث تضم نأ ىلإ اهربخي ملو ةرضاح ريغ يهو هتجوز قلط نميف

 اذإ اهتخأ جوزتي نأ هلزوبي له ةثالثلا تلخ اذإف رهشألاب دتعت نمم تناك اذإ

 ةقلطملا ملعت ذمرهشأ ةثالث لاق نم لاق ؟ اهقالط ذنم رهشأ ةثالث تضقنا

 . ملعأ هللاو . قالطلاب

 : يوالهبلا مشاه نب دوعسم خيشلا : ةلأسم

 هنأ مث اهب لخدي ملو ةدعلا يف يهو اهدر هنأ مث اهجوز تقراف ةأرمإ يف

 ؟ اهلوأ نم ىرخأ ةدع ءىدتبت مأ اهتدع لمكتأ رخآ اقالط اهقلط
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 لوخدلا لبق اهقلط مث لوألا قالطلا نم ةدعلا يف يمهو اهدر نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهيلع ةدع الف اهب

 ؟ درلا رسي نأ هل له قالطلا نلعأ نمو : ةلأسم

 ايك درلاب ملعت ىتح هل لحت الف اهملعب ةأرما قلط نم لكو ال : لاق

 . قالطلاب تملع

 تبلط مث هتزاجأو هتقدصف اهدر هنأ اهل لاقو هقالطب تملع نإف : هل تلق

 ؟ مكحلا فيك تتام لاقف هنيب

 ناك نإو اهدر ىلع ةنيبلا يتأي نا هيلعف برقلا يف كلذ ناك نإ : لاق

 تجرأ نإف تلهج نإ هلزتعت نأ اهيلع ليقو . ةنيبلا هيلع ىرأ الف نونس تلخ

 نإو اهيلع اعقاو قارفلا تيأر خروت مل نإو هتجوز يهف ءعىطولا لبق درلا نآ ةنيبلا
 لبق نيمسم دوهش ةرضحب اهدر هنأ ةنيبلا يتأي نأ الإ قدصي الف ةنيبلا تتام

 . نيقادص اهاطعأو ايهنيب قرف الإو ءعىطولا

 ؟ اهتدع تضقنإ ىتح درلاب ملعت ملو قالطلاب تملع نإف : تلق

 ةدعلا ءاضقنإ دعب ةنيبلاب اهاتأولو اهكردي الو تناب دق : مشاه لاق
 اهاتأو ةدعلا يف اهئطو ناك نإ هللا دبع وبأ لاق . جوزتت مل ام اهكردي ملسم لاقو

 . هتأرمإ يهف ةدعلا ءاضقنإ دعب ةنيبلاب
 لبق درلاو ةدعلا ءاضقنإ دعب اعم ةعجارملاو قالطلا اهاتأ نإف : تلق

 ؟ قالطلا

 دحأ اهملعأ نإو درلا لبق قالطلا اهاتأ نإو نيهجولا يف اهكردي : لاق

 درلاب اهملعأو يناثلا دهاشلا اهءاج مث تجوزتو تهركف درلاب نيدهاشلا

 . ملعأ هللاو . اعيمج درلا ادهاش اهملعي مل اذإ زئاج لالح اهبييوزتف

 ؟ هتبلط مث اهدرو اهقح ةقلطملا تكرت اذإو : ةلأسم

 . هيلع ءىش الف سفن ةبيط نع هتكرت نإو هيلع ناك هيقت هتكرت نإ : لاق
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 دعب بلطت تعجر مث ايهنم قافتاب قح ريغب اهدر نإ ةعلتخملاف : تلق
 ؟ كلذ

 قحلا بلطت تعجر نإو افالتخإ كلذ يف ملعأ الو تباث درلا نإ : لاق

 هللاو . اهيلإ بلط نكي مل نإ همزلي نأ ينبجعي الف عجرت نأ لبق تام نإف اهل ناك

 . ملعأ

 ؟ ثنحلا لبق قالطلا نم درلا زوجي لهو : ةلأسم

 لاق نا كلذكو قالطلا بجي نا لبق تبثي هارن الو كلذ يف فلتخي : لاق

 . اهتددر دق ينأ اودهشاف تلعف نإو لاق مث قلاط يهف اذك تلعف نإ

 يمأ رهظك يلع تناف انالف تملك نإ هتأرمال لجرلا لاق نإف : تلق

 ؟ راهظلا ةرافك نع رح يمالغف انالف تملك اهنأ اودهشأو

 عجرف رفكي مل حاضولا لاقو رفك دق بوبحم نب دمحم لاق : لاق

 . ملعأ هللاو . هلوق نع هللا دبع وبأ

 : ناديبع نبإ : ةلأسم

 كتجوز تددر دق رضح نم لاقف ظفللا نسحي ملو هتجوز دري نأ دارأ نمو

 هظفل عبتا نإو ال لق ؟ يفكي له معن لاقف هيجوزلا نم هيلع ايتنك ام ىلع هذه
 . ملعأ هللاو . زاجو ءىزجأو هناسلب

 ؟ نهدحو ءاسنلا ةداهشب درل ١ زوجحم لهو © هنمو : ةلأسم

 دق ملعأ هللاو مكنم لدع يوذ اودهشأو ىلاعت هلوقل كلذ زوجي ال : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم
 نم هيلع اناك ام ىلع اهدر مث اهلجاو هلجاع اهقحب هتجوز قلط لجر يفو .

 ؟ لجآلا قادصلا يف ةعجر هل له ةيجوزلا
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 قادصلاب اهيلع عجري نأ هلف اهتدع يضقنت نأ لبق اهدر اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هايإ اهافوأ ناك اذإ لجآلا

 : لمازلا : ةلأسم

 رهشأ ةثالث ردقب تثكمف تقلطو اهب لخدو لجرب تجوزت ةأرما يفو

 اهنإ تلاق كلذ دعبف اهقلطو مايأ ةثالث هعم تماقو اهب لخدو رخآ لجرب تجوزتو

 كلذ دعبو ينم لمحلا سيل رخآلا جوزلا ةقفنلا رخآلا جوزلا نم بلطو لماح
 تجوزت اهنأ ترقأ نإ ةأرملا هذه ىلع بجي ام لوألا جوزلا نم دلولا نإ تلاق

 ؟ اهتدع ءاضقنإ لبق

 ءاضقنإ لبق هب تجوزت اهنإ هيلع اهلوق لبقي الف ريخألا جوزلا امأ : لاق
 اهقلطو وه اهقدص نإف تضقنإ دق اهتدع نإ هدنع جيوزتلا لبق ترقأ اذإ اهتدع

 نكلو ريخألا جوزلا ينعأ اهب لخد دق ناك اذإ لوألل هنإ لمحلا يف اهلوق لبقي الف

 ريخألل وهف ريخألا جوزلا اهب لخد ذم رهشأ ةتسل هب تءاج نإف لج ؤي لمحلا

 اهف ضمت ملو اهب لخد دق ناك نإ لوألل وهف رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإو

 لبق دمعتلا ىلع تجوزت اهنأ ترقأ تناك نإ سبحلاب بقاعتو اهقلط ذم ناتنس

 لواللو لوألا نم لمحلا نإ ترقأ اذإ ريخألا ىلع اهف ةقفن الو اهتدع ءاضقنإ

 ريغ ىلع ناك اذإ أطخلا ىلعوه انإو دمعتلا ريغ ىلع تجوزت تناك نإ اهدر

 هللاو ريخألا جوزلا اهعلاخ ام دعب اهلمح عضت نا اهكردأ نإ هنم لمحلا نإ نيقي

 . ملعأ

 ظفل املف اهدر داراف انئاب اقالط هتأرمإ قلط لجر يفو {& هنمو : ةلأسم

 دق تلاق ىضرتل رضح نم اهجلاع ايلف كلذب ىضرأ ال تلاق ةعامج عم درلاب

 ؟ تيضر

 رركي نأ ىضرأ ال درلاب اهيلع ظفل ام بقع تلاق اذإ ينبجعي : لاق

 نم دشأب سيل هنأ وجرأو ليواقألا نم ينبجعي يذلاوهو ةيناث درلا ظفل اهيلع
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 ىضرأ ال تلاقف جيوزتلا ةأرملا غلب اذإ كلذو فالتخالا هيف ءاج دقو جيوزتلا

 نيكسمتم دوهشلا مادام لوقو رخا ظفل ىلا هيف جيتحاو ةدقعلا بلطب لوقف

 لوالا لوقلاو دعب نم تيضر اذإ كلذ زاج جيوزتلاب اكسمتم جوزلاو مهتداهشب
 . ملعأ هللاو . انيلإ بحأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ىلا عجرت اهنإف اهتدع ءاضقنإ لبق اهقطم تام مث ايعجر قالطلا ناك اذإ

 ةدع تضقنا اذإو ثاريملا هنم اهلو اهقلطم تام موي نم اهفناتستف ةتيمملا ةدع

 الإ اهيلع سيلو امهنيب ثاريم الف انئاب قالطلا ناك نإو جوزتت نأ اهف زاج ةتيمملا

 . ملعأ هللاو . اهتدع ءاضقنإ لبق تام ولو ضيح ثالث ةقلطملا ةدع

 نم ءىشب وأ هباتكب دحأ هقلطأو سبتحا اذإ ضيحلاو } هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هقالطإ زوجيو ةدعلا هب يضقنتأ جوز نم ةدتعم ةأرملاو ةيودألا

 ةأرملا هذه تضاح اذإ لوق نيملسملا نيب فالتخإ ةلأسملا هذه يف : لاق

 ال ضيحلا نأل جيوزتلا اهف لح دقف لبق نم ضتحي تناك ام لثم ضيح ثالث

 ةباتكب الإ اهاتأ ضيحلا ناك اذإ جيوزتلا اهل زوجي ال لوقو هب يتأي نأ دحأ ردقي

 . ملعأ هللاو رثكأ لوألا لوقلاو

 الع مث اهنم لهجب ةعاضرل ١ نم هتخأ جوزت نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 ءاضقنإ دعب اهحاكن لحي له هل تمعنأو ةدعلا ين لجر اهبطخ مث اهليبس ىلخو

 ؟ اهتدع

 زوجي ال لاق نم لاقو اهحاكن هل زئاج لاق نم لاق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو

 : يدشارمحلا : ةلأسم

ةعبرأ هل اولخت نأ لبق اهجوز توم دعب تجوزت نإ كلذكو هنع ةلأسم نم



 امل ناك نإف اهجوز نيبو ايهنيب قرفيو كلذ اهل لحي الف مايأ ةرشع يهو رهشأ
 . هيلع امل قادص الف اهل نكي مل نإو هيلع قادصلا اهلف ةجح

 اهلو ال ةجحلا نم كلذأ اهل زوجي كلذ نإ نظت اهنأ تجتحا اذإ : تلق

 ؟ اهقادص اذه ىلع

 ضحملا انزلا لاح نم جرخ اذإ قادصلا امل نوكي نأ ينبجعي : لاق

 لاوقأ نم جراخ ريغ وهو اطخلا ةلزنمب ةلاهجلا نأ لوقي نم لوق ىلع اذهو
 . نيملسملا

 قادصلا اهب امهل نوكي يتلا يناعملا هذه دحأ ىلع تجوزت نإو : هل تلق

 ؟ لواألا نم اهثاريمو اهقادص اهل ليه ريخألا ىلع

 امل تبث اذإ ثاريملا امهل نوكي نأ ينبجعيو كلذ ظفحأ ال ملعأ هللا : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رذعلا

 ةعبرأ مأ ةنس ةقلطملا ةدع لثم ةتيمملا ةقهارملا ةيبصلا ةدعو : ةلأسم

 ؟ ارشعو رهشأ
 تام ام نيح ةافولا ةدع ارشعو رهشأ ةعبرأ ةقهارملا ةيبصلا ةدع : لاق

 اجوز هب تيضرو تغلب نأ دعب دتعت لاق نم لاق . لوقلا رثكأ اذهو اهنع اهجوز

 . ملعأ هللاو . دتعت نأ لبق جوزتت الو

 حاكنلا نأ دجويف ةدعلا ءاضقنإ لبق تجوزت اذإ ةينازلا يف : ةلأسم

 نم الإ اهمكح تبثي ال ةدعلا نأ لوقي نم لوق ىلع صيخرت هيف دجويو دساف
 تملعأو ءعىطولا ىلع تهرك اذإ ةأرملا يف اولاق دق مهنال لالح حاكن ةدقع

 لايك لبق اهئطو نإف محرلا ءاربتسال ةدعلا رادقم اهكرتي نأرمأ كلذب جوزلا

 هللاو . ىلوألا لثم اهداسفب اولاق مهنأ ملعأ الو ليق اييف هيلع مرحت الف ةبعلا

 . ملعأ
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 : يحبصل ١ : ةل اسم

 مث ىضر ال تلاق درلا ربخ اهغلب ايلف اهتبيغ يف اهدرو هتجوز علاخ نمو
 ؟ ال مأ هيلع مرحتأ درلل ديدبت ريغ نم اهب لخدو دعب نم تيضر

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفو هيلع مرحت ال نأ ينبجعي : لاق

 ؟ ةدع اهيلعأ جوزتت نأ تدارأ مث تنز ةأرمإ نعو : ةلأسم

 . ةدعلا اهيلع نأ يعم : لاق

 ؟ تجوزتو دتعت ل نإف : ليق

 تبث اذإو لصألا يف ادساف اهجوزت ناك ةدعلا اهيلع تتبث اذإ : لاق

 ام فيك هنم جرخت نأ اهيلع نا يعم لاقو . دساف ىلع ميقت نأ اهل نكي مل هداسف

 در يدنع اهيلع ناك هلام تذخأ ىتح هترغ تناك نإو هريغ وأ بره نم اهنكمأ

 ىتح زئاج كلذ نإ نظتو كلذب ةلهاج تناك نإ امأو . ةرغلا ىلع هنم تذخأ ام

 هيلع اهجوزت ىذلا اهقا دص اهيلع نا يدنعف جورجلا تدارأو تملع مث اهئطو

٨ 

 هللاو . اهلثم قادص اهل لوقي اضعب نأ يدنع هبشيو انباحصأ لوق ضعب يف

 . ملعأ

 لمه ائيش اهيلإ قاسف اهل قلطمل هلحت الجر تجوزت ةأرمإ نعو : ةلأسم

 ؟ هنم تضبق ام در اهيلع

 نإ امأو نايضلا اهيلع فاخأف مارح هنأ ملعتو هترغ تناك نإ امأ : لاق

 اهيلع هل نايض ال هنأ يدنع كلذ لثم هبشي ام ىلعف اهل زئاج كلذ نا نظت تناك

 ءىش يدنع اهل نكي مل اهئطو دق نكي مل نإو اهئطو دق ناك نإ ءعىطولاب اهقح اهلو
 . ملعأ هللاو . كلذك ناك نإ دساف هنال حاكنلا ىنعمب

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 كتجوز تددر دق رخآ هل لاقف فرعي ملف هتجوز دري ن أ د ارأ لجر نع

 ؟ هنم ادر كلذ نوكي له معن لاق درلا مالك هيلع ىلتف هنالف
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 . ال : لاق

 درلا بحاصو اذه لاقف لوقي فيك هملعو تددر دق لاق نإف : هل تلق

 ؟ ادر كلذ نوكي له اعيمج الاق ىتح هعبتي

 ديريو كلذب يوني هنأ هل لاقي درلا هب دارأ اذإ ادر هنا ليق هنأ ىعم : لاق

 ؟ هنم ادر نوكي مث درلا هب
 ؟ جيوزتلا كلذكو : هل ليق

 ىنعملا ناكو ةلاكولا اذه ريغ اذهو لاق درلا لثم جيوزتلا كلذكو : لاق

 هلكوي نأ ديري اييف كليكو ينتلعج وأ كلذكو انالف تمقأ دق هل لاق ول هلوق نم

 . اذه يف رظنيف هلوق ىنعم ىلع كلذب ارقمو كلذ يف اليكو راص دقف معن هل لاقو
 . ملعأ هللاو

 : يلمازلا : ةلأسم

 يف يهو دلب يف امه ذإ اهايلعي ملو نيدهاش عم هتجوز درب لجرلا دهشأ اذإو

 ؟ ال مأ هيلع مرحتأ اهئطوو هتقدصو جوزلا اهملعأو دلب

 اهملعي ملو اهدر ىلع دهشأ اذإ هنأ نيملسملا راثآ ةماع يف امأ : لاق

 ملو ادهش وأ اهعم ادهش درلا يدهاشب ءاج نإف هسفنب اهملعأ اينإو نادهاشلا

 ناك اذإ هنأ راثآلا ضعب يف تعمسو هيلع تمرح ءىطولا لبق ناك درلا نإ اخر ؤي

 اذهو نادهاشلا اهملعي مل ولو مرحت ال اهنأ هقيدصت ىلا اهبلق نامطإو ةقث جوزلا

 الو اهملع الب درلا زئاجف اهملع الب قالطلا ناك نإو اهملعب قالطلا ناك اذإ

 نأ الإ اهيلإ مهتداهش اوبتكي نأ ينبجعي الو مالعإ الب ةقثلا ريغ قيدصت ينبجعي
 . ملعأ هللاو . نيملسملا دنع زئاج مهطخ نوكي

 ةدع يف نيملسملا لوق نم اندنع لصاحلا نأ باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 يف هتوم دعب تيقب نإ اهنأ نيميلا كلمب اهاطي يذلا اهديس اهنع تام اذإ ةمألا

 ىنعم ىلعف قالطلا وأ اهجوز ةافو نم ةمألا ةدع قافتالا يف اهتدع نإ كلملا
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 نيرهشب لوقو مايأ ةرشعو رهشأ ةعبراب لوق نالوق اهتدع يف نوكيف لوألا لوقلا
 لوقلا رثكأ يف نيلوقلا نم دحاو لك ىلع اهتدعف الماح نوكت نأ الإ مايأ ةسمخو

 ناتضيحف ضيحملا تاوذ نم تناك نإف يناثلا لوقلا ىنعم ىلع نيلجألا دعبأ

 نم سايلا دح غلبت ملو ضحت مل اغلابو ةقهارم نوكت نأ الإ فصنو رهشف الإو

 نم جورخلل رهشأ ةعستف رهش فصنو رهشأ ةرشع طايتحالا يف اهتدعف ضيحملا

 اهلمح عضو اهلجاف الماح نكت نإو ةدعلل فصنو رهشو لمحلاب ةمهتلا ةهبش
 ام دحأ ىلع ةدعلا نم اهجورخ لبق دقعلا تقحتساو قرلا ديق اهنع لحنإ اذإف

 يف ةرحلا ةدع دتعت اهنإف هنم اهدلوب هتوم دغب ريرحتلا تقحتساو ةدملا يف اهيف ليق

 ىلع اهتدعف الماح نوكت نأ الإ قالطلا ةدع وأ مايأ ةرشعو رهشأ ةعبراب قافتالا

 يف هب لومعملا لعلو اهلمح عضو ناثلا لوقلا ىلعو نيلجالا دعباو نيلوقلا لوا
 يفوتملا ةرحلا ةدعو اهقر ديق نم ةقلطم نكت مل اذإ ةقلطملا ةمألا ةدع دتعت نأ اهقح

 اهل ولجن نأ لبق قاقحتسالا هوجو نم هجوب هتوم دعب قاتعلا اهكردأ اذإ اجوز اهنع
 ءاضقنإ نيملسملا لاوقأ دحأ يف هب نوكي ام رادقم ةدملا يف قرلا ماكحأ ىلع يهو
 يف سيمخ نب دعاج ناهبنوبأ يسيئرلا ملاعلا انخيش ركذي مل كلذل هلعلو ةدعلا

 ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهدادتعاب لوقلا ريغ اهديس توم دعب ةررحملا ةيرسلا ةدع

 لمعلاف حيجرت ريغ نم اهيف نيلوقلا ركذ دق هريغ نإ الإ اهدادح يف ةرحلاك مايأ

 نيب عمجتف طاتحت نأ الإ حيحصلا نمو باوص هللا ءاش نإ ايهنم دحاو لكب

 ىقثولا ةورعلاب كلذ نم تكسمتسإ دقف نيلجالا دعباب ايهنم دتعتف نيلوقلا
 . ملعأ هللاو . فالتخالل هيف لاجم الام ىلإ فالخلا ةهبش نم تجرخو
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 يف اثلا باللا
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 هفونصو هماكحأو ضيحلا ركذ يف باب

 همايأ ةفرعمو سافنل ١ ف و هماسقأو

 ضيحلا يف 7 يفو . هيف ءاج امو

 كلذ هبشأ امو . ربدلاو

 : يلمازلا

 ترهط مث ارطاق وأ الئاس اموي مدلا اهءاجف مايأ ةعبرأ ةأرملا ةداع تناك اذإ

 ؟ ال مأ اضيح اهلك مايأ ةعبرألا نوكتأ اموي مدلا اهاتأ مث نيموي

 عبارلا مدلا مويو رهطلا يمويو مدلا موي نأ لوق فالتخإ كلذ يف : لاق

 مدلا مايأ نمرثكأ همايأ رهطلا ناك اذإ لوقو اهمايإ تضقنإ دقو ضيح هلك

 هللاو . ضيحب سيل مدلا كلذف مايأ ةثالث ثكم مدقتملا مدلا نكي ملو مدقتملا

 . ملعأ

 ارهط اموي نيثالثو ةتسلا اهسافن نم ترهط ةأرمإ يفو ، هنمو : ةلأسم

 اهرهط عيمج راصف نيعبرأو ةعبس موي ىلا ارهاط تثكمف هيف ةهبش ال ايفاص انيب
 مد ةفصلا هذه ىلع مدلا اذه نوكيأ كلذ دعب مدلا اهءاج مث اموي ةرشع دحأ

 ؟ ةضاحتسا مد مأ ضيح

 يذلا مدلا اذهف اموي نيعبرأ اهسافنل دعقت ةأرملا هذه ةداع ناك نإ : لاق

 . هيف فلتخي اهاتأ هنا هتركذ

 لاق ضعبو ادعاصف مايأ ةثالث اهعم ثكم اذإ ضيح مد هنا لاق ضعب

 اهنال اهيف ترهط ولو رهطلا مايأ نم بسحت ال نيعبرألا نم اهيف ترهط يتلا مايألا

 اذهف لقأ وأ اموي نيثالثو ةسمخ سافنلا نم اهتداع تناك اذإ امأو سافنلا مايأ نم
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 يذلا لوقلا ىلع مايأ ةرشع رهط دعب ءاج هنأل ضيح مد هتفصو يذلا مدلا

 . ملعأ هللاو . هيلع

 مايأ ةعبرأ مدلا اهءاج اذإ ضيحلاب ةأدبتملا يفو ، هنمو : ةلأسم

 نوكتأ مايأ ةتس مدلا اهاتأ مث ارهش ترهظ مث نيموي هردك وأ ةرفص اهب تلصتإو

 ؟ اهيف لوقلا فيك مأ ةيناثلاو ىلوألا ةضيحلا يف اهلك مايأ ةتس يف اضئاح

 اذإ مايأ ةتس ةأرملا هذه ضيح نوكي نأ ينبجعيو فالتخا كلذ يف : لاق

 نإو نيتضئاف وأ نيترطاق وأ نيتلئاس اتناكو مدلاب اتلصتإ هردكلاو ةرفصلا تناك

 هيف اذه لكو ينبجعي يذلا اذه مايأ ةعبرأ اهضيح نوكيف محرلا يف نيتنكم اتناك

 . ملعأ هللاو . فالتخإ

 مدلا اهاتأ مث مايأ ةرشع اهضيح نم ترهط ةأرما يفو ©٨١ هنمو : ةلأسم

 ىتم ةفصلا هذه ىلع مدلا اهيتأي رهظ لك راصو اموي ةرشع سمخب لصتإ مث اموي

 اهجوزل لحيو موصتو يلصت ىتمو ناضمر رهش يف راطفالا اهل لحيو ةالصلا كرتت

 ؟ اهتعماج

 وهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك لاق نم لوق ىلع لمعن انإ : لاق

 مدلا ىقنو اهتدوع يتلا اهضيح مايأ تضقنإ نإف اهضيح مايأ نم اهلك تلعجو
 ملو اهمايأ يضقنت نأ لبق اهئطو دارأ اذإ جوزلا امأو = تماصو تلصو تلستغا

 هل تلستغإ اهئطو دارأ اذإ لاق ضعبو ميرحت ريغب كلذ هوركمف مدلا اهنع عطقني

 امدعب تثكم اذإف ةالص لسغ رثأ ىلع اهاطي لاق ضعبو ةالصلل لسغت ايك

 مث رشع ىدحا موي نم مدل ااهنع عطقني ملو مايأ ةرشع اهضيح مايأ تضقنإ

 ىلع نوكي اهعم مدلا مادام اهتدوع يتلا اهضيح مايأ ردق موصلاو ةالصلا تكرت

 . ملعأ هللاو . اهنع هللا جرفي نأ ىلا اهباد اذه
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 تدارأو اهلهجل كلذ زيمي ملو اهضيح مايأ فرعت مل اذإ ةأرملا يفو : ةلأسم

 ؟ كلذ ريغ مأ ةأدتبملاك نوكتأ كلذ دعب زييمتلا

 فالتخالا اهيف لوطيو ةأدتبملا مكح ريغ مكح اهل اةأرملا هذه نإ : لاق

 ةالصلا هيف كرتت مايأ ةرشع رهط دعب مدلا ءعىجم ىلع تنقيتسا اذإ ينبجعي نكلو

 مايأ ةعبس ةضاحتسملاك تلصو تلستغا امدعب مدلا اهب دم نإف . مايأ ةثالث

 ىلعف عبسلا نم لقأ ناك نإو . ضئاحلاك عبسلا هذه يف اهجوز اهنع عنتميو

 فورعم تقو ىلع هيلاوتم ءارقإ ةثالث هيرقت ىتح ثالثلا ىلع داز اذإ ىنعملا اذه

 . ملعأ هللاو . اهتداع كلذ نوكي

 مايأ دعب محرلا يف نمكملا مدلاو هردكلاو ةرفصلا يفو © هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هيف اهيئرق نع لقتنتو ةأرملا هنم لستغتأ ضيحلا

 ال ضيحلا مايأ ءاضقنإ دعب نمكملا مدلاو ةردكلاو ةرفصلا امأ : لاق

 لقتنت انإو اهس ماد ولو ىلوألا اهتداع نع كلذب لقتنت الو كلذ يف اهيلع لسغ

 تلستغا دق تناك اذإ يلصتو ةساجنلا عضوم لسغت نأ اهيلع اينإو لئاسلا مدلاب

 مدلا همدقتي مل اذإ ةالصلا اهيلع عطقت الف ءادتبالا يف امأو . اهضيح ءاضقنإ دنع

 . ملعأ هللاو . لئاسلا

 امد ةضوعبلا حانج لثمك اهجرف يف تأر اذإ ةأرملا يفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهجوز هنم عنمتو لسغ هنم اهيلعأ ضيحلا مايأ ريغ يف رمحأ
 وأ اضئافوأ ارطاق امد ناك اذإ الإ ا ضيح نوكي ال ضيحلا نا : لاق

 ضيح مد همدقت نوكي نأ الإ ضيحب سيلف محرلا يف نمكملا مدلا امأو { الئاس

 يف هل مزحأ وهف ضئاف مد هعبتي نأ افوخ لجرلا هزنت نإو ضيحلا مايأ يف ضئاف
 . ملعأ هللاو . طاتيحالا

 فيك اليل اهكرتيو ادبأ ايئاد اراهن مدلا اهيتأي ةأرمإ يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ فرعت ال وأ اهضيح مايأ فرعت تناك اهجوزو اهمايصو اهتالص يف هجولا
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 نع اهيف دعقت ةدودحم امايأ اهتفرع دق ةمدقتم ةداع اهل ناك نإ : لاق

 يف مدلا اهءاج نإف ليللا يف يلصتف ليللاب رهطت تناك نإ هذهف موصلاو ةالصلا
 اهتدوع يتلا اهمايأ يضقنت نا ىلا اذه ىلع نوكتو ترطفأو ةالصلا تكرت راهنلا

 نأ اهيلع ةفصلا هذه ىلع ماد نإ كل تفصو ام ىلع نوكيف ةأدتبم تناك نإو

 نإو . مايأ ةرشع ضيحلا رثكأ نأل مايأ ةرشع ىلا كل تفصو ام ىلع هيف لعفت

 نال مايأ ةثالث اذكه لعفتف عنتمتو اهتدوع يتلا اهمايأ تيسن دق ةأرملا هذه تناك

 ولو ليللا يف اهبرقي ال اهضيح مايأ يف تمادام جوزلا نم مايأ ةثالث ضيحلا لقأ

 . ملعأ هللاو . اهتدوع يتلا اهمايأ يضقنت ىتح ترهط

 اهيف ضيحلا اهنع عطقنا اذإ ضيحلاب ةأدتبملا ركبلا يفو & هنمو : ةلأسم

 رهطل ا دعب ةرشعل ا نود اميف اهجوز اهئطوو تلصو تلستغاو مايأ ةرشعل ا نود

 يف مدلا اهيلع عجر نإو هيلع مرحت الف مدلا اهيلع عجري مل اذإ امأ : لاق

 رهط يف اهل هعامج ناك اذإ هيلع مرحت ال اهنأ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يفف ةرشعلا
 . ملعأ هللاو . مدقتملا مدلا نم ءاملاب ترهطت نأ دعب هيف ةهبش ال

 نود اييف ترهطو قلحلا نيب اطقس تطقس ةأرما يفو ، هنمو : ةلأسم
 نأ ريغ رثكأو مايأ ةرشع رهط دعب مد اهءاج اموي نيعبرالا تم ايلف نيعبرألا
 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةالصلا هل كرتتأ نيعبرألا نود اييف هلك رهطلا

 اذه اهءعاجف اموي نيعبرأ اهسافنل دعقت ةأرملا هذه ةداع تناك نإ : لاق
 اهيف ءاج اذإ سافنلا مايأ نأل ضيحب سيلوه لوقو مايأ ةرشع رهط دعب مدلا
 لوقلابو ةالصلل رخآلا لوقلاب ذخات نأ ينبجعيو رهطلا مايأ نه بسحت ال رهطلا
 مايألا نم هيف تدوع ام ردقب سافنلل تدعق ةأرملا هذه تناك نإو لجرلل لوألا

 . ملعأ هللاو . هيف كشي ال ضيح مدلا اذهف

١١٠



 : يحبصلا : ةلأسم

 ناكو ضيحلا نم هتأرما ترهطو رضحو رفس يف هتأرماو لجرلا ناك اذإو

 تمميتو ادبأ هنم ائيش الو هلك ءاملاب اهدسج لتبت نأ اهنكمي مل اهدسج يف ةلع اهب

 ؟ ةفصلا هذه ىلع اهعماجي نأ اهجوزل زوبيأ بارتلاب
 لاقو تمميت ولو اهاطي ال لاق نم لاقف اهجرفو اهسأر لسغت ملاذإ : لاق

 ىتح كلذ نم عنمي الو ءاش ايلك هل لاق نم لاقو ةدحاو ةرم اهأطي نأ هل لاق نم

 اهجرفو اهسأر تلسغو اهدسج يف ةلع اهب ناك نإو تنعلا هسفن ىلع فاخي

 هنع اهزجعل لسغلا كرت اهرضي الو اهئطو اهجوزلف هلسغ اهنكمي مل ام تمميتو
 ضعب نأل فالتخالا نم ىرعتي هبسحأ الو ملعلا لهأ نع ءاج ام رثكأ ىلع

 السغ لسغت ىتح اهدسج رئاس نم رانيدلا لثم كرتل اهئطو هل زجي مل نيملسملا

 . ملعأ هللاو . هيف فلتخم لستغت مل اذإ مميتلا يفو ةالصلا هب اهل لحت

 ؟ هريسفتو مدلا روهظ ىنعم امو . هنمو : ةلأسم

 وأ هنطقب ةأرملا هتجرخأ نإو الئاس وأ ارطاق هناليسو هتضافإ هروهظ : لاق
 هللاو . ةحلاعم ريغ نم جرخي ىتح لاق نم لاقو رطاق وه لاق نم لاقف بوث

 . ملعأ

 اهتدع ءاضقنا دعب مدلا اهب رمتسا اذإ ضئاحلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 دعب اهنع عطقنإو كلذك ترظتنإف نيموي وأ اموي راظتنالا اهل ىأر نم لوق ىلعف
 ةالصلا تكرت اذإو رهطلا نم ةبوسحم راظتنالا يموي نوكتا اهب رمتساو كلذ

 هل كرتتأ مد اهب ناكو عسات موي نم ةدحاو ةالصو امهريغ مايأ ةينايث تلصو

 يموي ريغ مايأ ةرشع يلصت مأ نيهجولا الك يف ةفصلا هذه ىلع ةالصلا
 ؟ راظتنالا

 نم هتيأر دق نم ترواشو ةصوصنم ةلأسملا هذه ظفحأ ل ينإ : لاق

 نيهجولا قوحل ايهيف ىرعتي ال لوقأو رهطلا مايأ نم نوكي نا مهبجعاف خياشملا

١١١



 نم لقأ هار ضعبو ضعب هزجح مو ضعب هزاجأ هيف فلتخ راظتنالا نأ لصالاو

 سداس موي رهطتو مايأ ةسمخ ةأرملا ضيح ناك اذإو ، هنمو : ةلأسم

 اهنأ ربغ موي رهط دعب ةضيح لك يف اهيتأت ةباثالا تناكو عباس موي ةباثإ اهدواعتو

 ةباثالا هذه نأ بسحأف نيموي ةرمو فصنو اموي اهيتأي ةرمو اموي اهيتأي هرمف قفتت تت م
 ةباثإ اهلعجي اضعب نأ بسحأو ةضاحتسا يهو اهيف ةالصلا اهيلعو ةفلتخم
 اهيتأت اهنأ الإ ةضيح لك يف اهيتأت تناك نإو ةباثالا ماكحأ ةأرملا ىلع بجويو

 ةفلتحم ةباثالا هذه نأ بسحاف نيموي ةرمو فصنو موي رهط دعب ةرمو موي رهط دعب

 ىلع بجويو ةباثإ اهلعجي اضعب نأ بسحأو ةضاحتسا يهو اهيف ةالصلا اهيلعو
 موي رهط دعب اهيتأت اهنأ الإ ةضيح لك يف اهيتأت تناك نإو ةباثالا ماكحأ ةأرملا
 اهيلعو ةضاحتسا هذهف رشعلا يف كلذو نيموي دعب ةرمو فصنو موي رهط دعب ةرمو
 مويلا لوأ ةرم اهتتأ اذإ اهيف ملعلا لهأ فلتخا دقو & ةضاحتسالا ماكحأ اهلو

 . ةرخآ ةرمو

 يف تءاج اذإ ءعىجملا يف افالتخا اهمكح ليزي الو ةباثإ هذه لاق نم لاقف
 . ملعأ هللاو . يلصتو لستغت ةضاحتسا هذه لاق نم لاقو دحاو موي

 اهضيح نم رهطت امدعب ةأرملا دواعي مدلا ناك اذإو ، هنمو : ةلأسم

 هتجوز يف داسف هقحلي له اهدواعي ناك هنأ ملع دقو مدلا يف اهجوز اهئطوف
 ؟ ال مأ

 ناك هرفص مدلا ناك نإو ضيحلا يف ءعىطولا ةلزنمب يدنع وهف : لاق

 ىلع مدقأ ايف اهدواعي ناك هنأ ملع دقو رهطلا دعب اهئطو نإو هيلع داسف الو نوهأ

 . اصلاخ امد نوكت ىتح هردك الو هرفص نوكت ال ةباثالاو داسفلا

 ذاإف مايأ ةعبرأو مايأ ةثالثب رهطلا دعب مدلا اهيتأي ةأرملا تناك اذإف : تلق

 ؟ ال مأ ضيحلاب ةقحال نوكتأ اذكه تناك
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 انيب ارهط لوألا مدلا نم ترهط اذإ اهنإف اهتداع كلت تناك اذإف : لاق

 ىتح موصلاو ةالصلا تكرت مدلا ةدوعلا يف اهءاج اذإف تماصو تلصو تلستغا

 يهو اهثطو ولو نيمدلا نيب اييف اهجوز اهبرقي الو موصتو يلصتو لسغت مث رهطت

 اهأطي ال نأ رم ؤي هنكلو كلذ دسفت اهنأ انيأر ام نيمدلا نيب لسغلا دعب رهاط

 . ملعأ هللاو . رهطتو اهتقو رخا يضقني ىتح

 ةرشع رهط دعب ضئاف لئاس وأ رطاق مد ةأرملا أدتبإ اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 نأ ىلا محللا ةلاسغك هب لصتإو اهنع عطقنإو مايأ ةثالث نم لقأ اهعم ثبلو مايأ

 ؟ ال مأ اضيح همكح نوكيأ مايأ ةثالث تمأ

 هبشي امم مدلاب لصتا يذلا ناك اذإ ديعس نب حلاص خيشلا نع : لاق

 ضيحلا مايأ يف ضيحلا مدب قحال وه لوقلا رثكأف الئاس وأ ارطاف محللا ةلاسغ

 هلللاو . مايأ ةثالث ين اهضيح لمحت دق ةأرملا هذه نوكت اذه ىلعف اضيح هنولعبيو

 . ملعأ

 وأ ارطاق رمحأ اقيقر امد اهضيح ناوأ يف ةأرملا تأر اذإو & هنمو : ةلأسم

 ؟ همكح ام نوللا يف ضيحلا مد ةفص ريغ اضئاف

 . ملعأ هللاو . ضيح وهف ضيحلا مايأ يف كلذ ناك نإ : لاق

 هدنع اميفو يلصت ام اهنأ هل تلاقف هتجوز عامج دارأ نمو . هنمو : ةلأسم

 اهنأ كلذ دعب هدنع حصو اهعماجو اهلوق ىلإ تفتلي ملف ضئاح اهنأاهانعم نأ

 ؟ ال مأ كلذ اهلوقب هيلع مرحتأ ضئاح

 نظ نإو رثألا يف كلذ تدجو ينأ بسحأو هيلع مرحت نأ فاخأ : لاق

 املاع نوكي ىتح ءىطولاب ةجوزلا مرحت ال اهنأل هيلع مرحتال نأ ىسعف كلذ ريغ
 . ملعأ هللاو . هيف ءعىطولا ىلع ادمعتم ضيحلاب

 هنأ هب مكحي ام دعب اهجرف نم مدلا ضاف اذإ ةأرملاو ©&©&“ هنمو : ةلأسم
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 ؟ ال مأ ةالصلا لدب اهيلعأ نيموي وأ اموي اهب ثكمف ةالصلا هل تكرتف ضيح

 مدلا اهءاج اذإف مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نإ لوقي نم لؤق ىلعف : لاق

 لقأ يف فالتخالاو ةالصلا هل تكرت ام لدبتف ثالثلا نود لقأ وأ رثكأ وأ نيموي

 هب لومعملاو ةليلو اموي لاق نم مهنمو هعفد ضيحلا لقأ لاق نم مهنم ريثك ضيحلا
 ملعأ هللاو . مايأ ةئالث مهدنع روهشملاو

 اهعجار مث رشعلا نود اييف ترهط اذإ ضيحلاب ةأدتبملاو { هنمو : ةلأسم

 ءاضقنإ ىلا اهضيح مايأ نم بسحت مايألا كلت نا يدنعف رشعلا مامت لبق مدلا

 نإف نيعبرألا يف مدلا اهعجار اذإ كلذكو ش هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع رشعلا

 . هارن يذلا لوقلا ىلع نيعبرألا مامت ىلإ اهسافن مايأ نم ةبوسحم مايألا كلت

 . ملعأ هللاو

 امو ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد نيب قرف لهو . هنمو : ةلأسم

 ؟ امهنيب قرفلا ىلع ةلالدلا

 نم جرخي داكي ال ةحئار هل دوسأ مد ضيحلا مد نأ كلذ يف قرفلا : لاق

 ال هرفصلا ىلا عجري ذإ قيقر رمحأ مد ةضاحتسالا مدو . هب اولاق ام ىلع بوثلا

 هذه ىلع ةمئاقلا نيعلا هذه تدجو اذإف 0 ايهنيب قرفلا يدنع اميف اذهف هل ةحئار

 تناك اذإ تادابعلا نأل ةضاحتسا وأ ضيح مد هنأ هب مكح ةفوصوملا ةفصلا

 لاز ليلدلا مدع اذإو ضرفلا مزل اهتحص ىلع هب لدتسي فصوو طرشب ةقلعم

 . ملعأ هللاو . اهئادأب دبعتملا نع ضرفلا

 : هللا همحر رمع نب دمح هيقفلا : ةلأسم

 اهنإف مايأ ةسمخ وأ مايأ ةعبرأ لثم ةدودعم مايأ اهل مايأ اهل ناك اذإ ةأرملاو

 تقولا ىلإ اهتاعاس وأ اهيلايلب مايأ ةسمخ وأ ةعبرأ مدلا اهاتأ ام ةعاس نم بسحت

 سمشلا بورغ لبق مدلا ةأرملا ىتأ اذإ كلذ لثمو اراهن وأ اليل ناك هيف اهاتأ يذلا

 بورغ ىلا مايأ ةسمخ ةالصلا كرتت نأ مايأ ةسمخ لثم ةمولعم مايأ اهل ناك اذإف
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 يلصتف اسمخ اهاتأ اذإف سمشلا بورغ لبق هيف اهاتأ يذلا مويلا ريغ سمشلا

 برغملا لبق وأ رصعلا لبق اهاتأ نإو رصعلا دعب بورغلا لبق اهأدتبا اذإ برغملا

 . ةالصلا كرتت الف لبق ترهط نإو مدلا هيف اهاتأ يذلا تقولا يف يلصت اهنإف

 . ا هلللاو

 اضيح نوكيأ نيموي اهس مادو ضيحلا اهءاج ام لوأ مدلا اهءاج اذإ 1 ف

 ؛ د م ؟ ال مأ
 لاق نم لاقو هعفد هلقأ لاق نم لاقف هرثكأو ضيحلا لقأ يف فلتخإ : لاق

 رثأ ةعاسلا نأ ءايضلا باتك يف تدجوو . نارثأ ةعاسلا نأ تدجوو ةعاس هلقأ

 عيبرلا لوق وهو مايأ ةثالث لاق نم لاقو ةليلو موي هلقأ لاق نم لاقو ، راهنلا نم

 هذه تناكو اهنع عطقنإو نيموي مدلا اهءاج اذإ امأو نامزلا اذه يف لمعلا هيلعو

 نأ ءاهقفلا نع تفرع ام رثكأو مايأ ةرشع اهب مادو كلذ دعب اهءاج مث ةأدتبم

 لاقو مايأ ةرشع لاق نم لاقف ضيحلا رثكأ يف فالتخالا امأو مايأ ةرشع اهضيح

 . ملعأ هللاو . اموي رشع ةسمخ لاق نم لاقو اموي رشع ةثالث لاق نم

 رهطتو مايأ ةرشع ضيحت اهتداع تناك اذإ ةأرملا يفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اضيح نوكيأ مايأ ةرشع رهط دعب مدلا اهعاج كلذ دعب مث اموي نيرشع

 ضيح وهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك انلوقو فالتخإ كلذ يف : لاق

 . ملعأ هلللاو . عيبرلا لوق وهو

 : يرفافلا : ةلأسم

 وأ ةرمح وأ نمكم مد اهضيح مايأ يف ناضمر رهش يف اهءاج اذإ ةأرملا يفو

 اهيلع سيل نمكملا مدلاو ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا نإ تالئاس ةردك وأ ةرفص

 . ملعأ هللاو . افالتخا هيف نظأو نهيف هتماص ام لدب
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 زوبي له رهظلا ةالص رخآ متت اهضيح مايأ تناك اذإ ةأرملا يفو 5 هنمو : ةلأسم

 ترخات نإ اهنأل اهمايأ مامت لبق ارهط رت مل اذإ رهظلا ةالصل وأ لسغلا مدقت نأ اهل

 . رهظلا ةالص كردت مل اهمايأ مامت ىلإ

 . اهيلع مول الف كردت مل نإف انيب ارهط ىرت ىتح لسفلا مدقت ال : لاق

 . ملعأ هللاو

 نع عفر بوثلا قوف نم ادمع ضيحلا يف هتجوز ءعىطو نمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . اهمرحي هريغ نعو اهمرحي ال هنا يلع نب ىسوم

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 تباغ ىتح بوثلا قوف نم اهجرف يف هجرفب ضئاحلا هتجوز ءعىطو نم نإ
 هيلعف كلذب اهمرحي نم لوق ىلع بوثلا تحت نم ءىطو نمك وهف ادمع ةفشحلا
 ولو ادمع ناك اذإ اذهو رثكأ لوألاو قادص هئطو لكل لاق نم لاقو . ناقادص

 ملعأ الف اهسفن هتأطوأو كلذب ةمرحلا ةجوزلا تملع اذإ امأو كلذب همرحلا لهج

 . ملعأ هللاو . لوألا اقادص هيلع

 نيرشع ترهطو مايأ ةتس اهضيح ةداع ناك اذإ ةأرملا يف © هنمو : ةلأسم

 اموي نيرشع يلصتو لستغتو مايأ ةتس ةالصلا كرتتأ تضاحتسا اهنأ مث اموي

 ؟ ال مأ

 ىلصتو لستغتو اهضيح مايأ ةالصلا كرتت مدلا اهب دم اذإ هذهف : لاق

 . ملعأ هللاو . لوألا اهتداع ىلع اهرهط مايأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 اهموص مامت لبق تضاح مث ناضمررهش لدبو ةرافك ةمئاص ةأرمإ يف

 مات اهمايصو اهيلع داسف ال هنا كلذ اهموي ةيقب تلكأو رجفلا عولط دعب ترهطو
 لكألا نع كاسمالا راتخأ نم راتخإ دقو { ةرخآوأ راهنلا موي لوأ ترهط ءاوس
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 هلدبو ناضمر يف لكأت نأ اهف صخر ضعبو ايثا اهيلع ىري نأ الب مويلا ةيقب
 . ملعأ هللاو . هلدب نم دشأ ناضمر نأ يدنعو

 ءاضقنإ لبق انيب ارهط اهضيح نم ترهط ةأرمإ يفو ؤ هنمو : ةلأسم
 ضيح وه لاق نم لاقف اهضيح مايأ يف اهمحر يف نمكم امم مد اهعجار مث اهضيح

 هللاو . رهطلا ايهنيب عطق اذإ اضيح نوكي ال لاق نم لاقو ضيحلا مايأ ي ناك اذإ

 . ملعأ

 اهيلعف رشعلا يف نيموي رهط دعب اهتباث ةباثإ'ةأرملل ناك اذإو : ةلأسم

 ام لدب اهيلع لوقو ليق ام ىلع مات اهمايصو نيمدلا نيب اييف مايصلاو ةالصلا
 نإو ايهنيب اهجوز اهأطي ال كلذكو . لوقلا اذه راتخي ضعبو نيمدلا نيب تماص

 . ملعأ هللاو . هيلع مرحت ال لوقلا رثكأو كلذ هيلع ددش ضعب اهئطو

 : هللا دبع نب ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 هذه اهيتأت ناكو دحاو ىنعم ىلع تايلاوتم ضيح ثالث ةباثإ تضقنإ اذإ

 ضيحلا نم ةباثالاف ضيحلا اهأدب موي نم مايأ ةرشع ءاضقنإ نم لقأ يف ةبانثالا

 يف ةضاحتم يهف رشعلا دعب اهب دم نإو ضيحلا اهءاج ذم مايأ ةرشع ءاضقنإ ىلإ

 . ملعأ هللاو . انباحصأ لوق رثكأ

 : لمازلا :: ةلأسم

 ايلف رشاع موي ةباثإ اهعجارتو اهنم رهطتو مايأ ةعبس اهضيح ةأرمإ يفو

 اهتباثإ تضقنإ ايلف رشاع موي اهتباثا اهتعجر تلسغو مايأ ةعبس دعب هنم ترهط

 اهعماجو تلصو تجنتساو كندب عيمجل لسغ كيلع سيل اهمأ اهل تلاق

 ؟ اهتالص مكح امو اهجوز ىلع مرحت له . اهجوز
 دعب اهل ةرافكلا موزل يف اوفلتخاو ةدساف اذه ىلع ابتالص نإ : لاق

 ةثالث اهعجارت اهتدوع دق ةباثالا هذه تناك نإ اهردقي ل ضعبو هل اهلهجب اهرذع
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 هذه تناك نإو نيملسملا لوق رثكأ يف اهيلع فلتخي مل دحاو سنج ىلع ءارقأ

 الإ تناك ولو اهضيحب ةقحال يهف ضيحلا اهئادتبا لوأ يف اهتعجار دق ةباثالا

 امل رذعلا ىنبجعي انأو لوقلا رثكأ يف تارم ثالث اهنع لقتنت ىه هرملا كلت بيف

 نم ةباثالا هذه تتبث دقو اهملعك املاع ناك نإف جوزلا امأو ةلاهجلا يف ةرافكلا نع
 تلسغ امنإو اهندب عيمج ءاملاب لسغت نأ لبق اهعماجو نيملسملا مكح يف اهضيح

 لستغت نأ لبق اهضيح نم ترهط نأ دعب هتأرمإ عماج نمك وهف ةساجنلا عضوم
 اهنم كلذ ناك ولو ءاملاب لستغت نأ لبق اهعماج اذإ هيلع مرحت اهنأ لوقلا رثكأ يف
 اهعسيو اهعم ةماقالا هل عساوف اهقدصي ملو ملاع ريغوه ناك نإو ةلاهجلا ىلع
 . ملعأ هللاو . اهقادصب هيلع ةيدفلا ضرعت نأ دعب اهقدصي مل اذإ كلذ يه

 : يحبصلا : ةلأسم

 يف مدلا اهعجار مث اريثك وأ اليلق نيعبرألا يف ترهط اذإ سافنلاب ةأدتبملاو

 يف دحلا امو الوأ هيلع ترهط ام اهتقو نوكيو اضيح وأ اسافن نوكيأ نيعبرألا رخآ
 ؟ اضيح يناثلا نوكيل نيمدلا نيب يذلا رهطلا

 اذإ هتدلو دلو لوأ ىلع سافنلا يف اهتدع نأ لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 وهف نيعبرألا يف اهعجار نإو نيعبرأل ا يف اهعجاري مل نإ نيعبرألا نود اييف ترهط

 عم هب لومعملاو لوقلا رثكأ وهو ةضاحتسا وهف نيعبرألا دعب امأو ، اهسافن نم
 . انباحصأ

 اريثك وأ اليلق رشعلا يف ترهط اذإ ضيحلاب ةأدتبملا كلذكو : تلق

 ؟ الوأ هيلع ترهطام اهتقو نوكي مأ اضيح نوكيأ رشعلا يف اهعجارو

 . هيلع ترهط هضيح لوأ ىلع اهتقو نوكي : لاق

 كبجعيأ سافنلاو ضيحلا يف اهتاهمأك نوكت اهنأ لوقي نم لوقو : تلق
 ؟ اهريغ تقوب ربتعت الو اهمكح الإ اهل نوكي مأ اذه

 سافنوأ ضيح نم هيلع دوعتت ايك الإ لمعلاو فالتخا كلذ يف : لاق

 اهنإ ليقف ةأدتبم يهو مدلا اهب رمتسإو اهتداع فرعت ملو اهيلع هبتشأ اذإ ليق لعلو
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 نول اهل لكو ةضاحتسالا مد نع زيمتم ضيحلا مد نأ رثألا ءاجو اهتاهمأك دعقت

 ناك اقيقر دوسأو رمحأ مد لك نإ ديعس نب سيمخ خيشلا نع تظفح دقو ةحئارو

 ةضاحتسالا مد يف اهئطو اهجوزلو ضيح وهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج اظيلغ وأ

 . ملعأ هللاو . ميرحت ريغ نم هرك ضعب اهنم لئاسلا مدلا ريغ يف

 وأ ربدلاو ضيحلا يف اهئطو اذإ اهجوز نم ةأرملا ءادتفاو © هنمو : ةلأسم

 تدارأ نإ ةريحم يه امنإو اهيلع مزال ريغ مأ اهيلع مزال كلذ اهركناو اهقلط
 ؟ كلذ فيك مأ اهيلع ءىش الف اهبلغ نإو هتدهاجم

 امل كلذ امزال اهيلع سيل ةيدفلاب رم ؤتف ضيحلا ي اهايأ هئطو امأ : لاق

 فقوو مرحت اهنإ ليقو يهلع مرحت ال اهنا ليق اميف ءاهقفلا نيب فالتخالا نم ءاج

 ةيدفلا اهيلع سيلو كلذ ىلإ اهوبدني اينإو ةيدفلا اهومزلي ملف ءاهقفلا ضعب
 ربدلا يف هئطو امأو . ةصخرلا كلذ يف امل اهقادص نم رثكأب اهمرحي نم لوق ىلع

 هنم ناهو ريغ ايب ةيدفلا اهيلع ملعلا لهأ يأر رثكأ يفو كلذ يف ءاهقفلا ددش دقف

 اهسفن عنمتو ربدلا ءعىطو يف اهقادصب الإ يدتفت نأ اهيلع سيل لوقلا ضعب يفو
 لبقي ملو هنم تدتفإ اذإ هعم رارقلا اهلف ضيحلا امأو اهسفن هئطوت الو برهتو هنع

 يف اهايإ هئطو يف اوفلتخاو ربدلا يف امه سيلو هل نيرت نأ اهل نإ اولاق ىتح اهتيدف
 لاحلا كلذ يف هلتاقت نأ اهلو ءعىطولا ىلع اهرهق اذإ هلتاقت نأ اهف لوق . ربدلا

 هللاو . كلذ اهدحجو اثالث اهقلط اذإ هلتق اهل نإ اوفلتخي ملو هلتق امل سيل ليقو

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اذإ امأو . اهجوز ىلع مرحت ال ةجوزلا نأ لوق أطخ ربدلا يف ءعىطولا يف

 يف ءعىطولا امأو هيلع اهمرحي مل نيملسملا ضعبف زئاج هنا ةأرملا تنظف جوزلا أطخا

 ىلع كلذكو مرحتف لهجلا ىلع اماو مرحت الف اطخلا ىلع سافنلاو ضيحلا
 ةأرملاو ملاع ريغ وهو اهئطوو ضئاح اهنأ ملعي ملو جوزلا أطخأ اذإ امأو مرحت دمعلا
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 . ملعأ هللاو . ةأرملا ىلع مثالاو عىش جوزلا مزلت الف ةملاع

 ركنأو ضيحلا يف اهئطو هنا اهجوز ىلع تعدإ ةأرما يفو . هنمو : ةلأسم

 نع اهسفن يه تبذكأو اهجوزتي نأ دارأ مث ةدم اشثكمو اهقلط كلذ دعب مثوه

 . ملعأ هللاو . اهنع توكسلا نيملسملا رمأب عسو هيلع اهاوعد

 مايأ ةالصلا تكرتف مايأ ةتس ضيحلا يف اه ؤرق ةأرما ، هنمو : ةلأسم

 هنا تلاقف اهتعماج ديري اهجوز ءاج مث تلستغاف ضيحلا اهنع عطقنا مث اهءرق

 معن تلاقف تلسغ دقو ةرهاط تنأ سيل اهيل لاقف رهطلا دعب مدلا يندواع ايبر

 ءىش الو لعف اميف ءاسأ دقف يناث موي مدلا اهعجار مث مد هل نيبتي ملو اهعماجف

 ( . ملعأ هللاو . هيلع

 : هللا همحر يحبصلا : ةلأسم

 اهيلعأ اهجرف نم جرخ هنا همهتت امم اهرازا يف امد ةأرملا تدجو اذإو

 ضيح مكح نم مد اهجرف نم جرخ نم ىلع بجي ام هب بجيو بجاو لاستغالا
 ؟ اهجرف نم جرخ هنا حصي ىتح هيف اهيلع ءىش ال مأ ةضاحتسا وأ

 هجورخ حص نإو مكحلاو ةنانمطالا نم هيل ا بهذن ام ىلإ كلذ : لاق
 نم لوق ىلع ةضاحتسملا لسغ اهيلع ام لقأف ضيحلا عضوم نم جرفلا نم

 ىلع كسمت ال لوقو لوقلا رثكأ وهو لسغلا موزل ةضاحتسملا ىلع لوقي

 . ملعأ هللاو . ةضاحتسملا

 نيعبرألا لبق ترهط اذإ سافنلاو ضيحلاب ةأدتبملا يفو . هنمو : ةلأسم

 له مايألا ةرشعلا وأ نيعبرألا يف مدلا اهعجار مث اريشك وأ اليلق مايأ ةرشعلاو

 ترهط ام نوكيو ةضاحتسا كلذ نوكي مأ اضيح وأ اسافن كلذ عيمج نوكي

 ؟ هيلع

 نم دعبي مل اسافنوأاضيح لعج نإو هيف فلتخي امم اذه نإ : لاق
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 هللاو . نيملسملا ضعب رايتخا نم هيلع لمعلا ىرن ام رثكأ اذهو باوصلا
 . ملعأ

 وهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك نإ اولاق نيذلاو ، هنمو : ةلأسم
 لهو هنولو هتفص يف ضيحلا ةلزنمب مدلا ناك اذإ صاخ كلذ يف مهانعم ضيح

 ؟ ال مأ ميدقلا رثألا نم ريسفتو حيرصت هيف

 ىلع نأب لوقو هماكحأو ضيحلا تافص نم تفصوام ىلعوه : لاق

 ال مهلوق رثكأ لعلو نتنلاو هماخضلاو هفصلاو نوللاب هريغو ضيحلا مد زييمت ةأرملا
 يف هماكحإ اهمزل رطاقلا وأ ضئافلا وأ لئاسلا مدلا تدجو ايهمو كلذ اهمزلي

 . ملعأ هللاو . هتقو

 : دمحم نب ناييلس خيشلا نع : ةلأسم

 هيبص يهو مارح ربدلا يف اهئطو نإ ملعت ملو ربدلا يف هتجوز ءىطو نميف
 ال امأ جوزلا لاقف ربدلا يف ينتئثطو تنأ اهجوزل تلاقف مارح هنأ تعمس دعب نمو

 ؟ ال مأ هيلع مرحتأ كلذب تملع

 دمعتلاب وه رقي ملو ريدلا يف اهئطو ىلع دمعتم هنا اهعم حصي مل اذإ : لاق

 ربدلا يف أطخلا ء ىطوب مرحت ال اهنا لوقي نم لوق ىلع يدنع سأب الف كلذل هنم

 ربدلا يف اطخلا ءعىطوب مرحت اهنا لاق نم لاقو هنم أطخ كلذ نوكي نأ نكمي هنأل

 . ملعأ هللاو . رثكأ لوألا لوقلاو هعم ماقملا اهل لحي الو

 : لمازلا : ةلأسم

 ءىطوو اهتالص لاح ام نيعبرألا دعب مدلا اهب رمتسإ سافنلاب ةأدتبم يف
 ؟ اهجوز

 نإف مايأ ةرشع لمكت ىتح اهءاج اذإ نيعبرألا دعب يلصتو لستغت : لاق

 لمكت نأ ىلإ اهنع اهجوز عنتمإو موصلاو ةالصلا تكرت كلذ دعب مدلا اهب ماد

 ىطو امأو تلصو تلستغإ كلذ دعب مدلا اهب ماد نإف اهتدوع يتلا اهضيح مايأ
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 الو مدلا ناليس يف هوركم مايصلاو ةالصلا هيف اهل زوجي يذلا لاحلا يف اهجوز

 لستغت ضعب لاقو ةالص ربد رثأ ىلع اهاطي لاق ضعبو { ايهنيب همرح ىلا غلبي

 دعب رشع دحأ موي نم ةالص يلصت نأ ينبجعيو اهدارأ اذإ ةالصلل لستغت ايك هل

 . ملعأ هللاو . ةضاحتسالا رشع مامت

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 عامجلا عضوم نم ضلئاف وأ رطاق وأ لئاس مد هردكلاو هرفصلا مدقت اذإ امأو

 مدلا لاس ولو ضيح كلذف ضئافلا وأ لئاسلا مدلاب ةردكلاو ةرفصلا تلصتإو

 لئاسلا مدلاب ةرمحلا وأ ةردكلا وأ ةرفصلا تلصتإو ةدحاو هعفد رطق وأ ضاف وأ

 ةرفصلاو ةرمحلا يف ةالصلا عطقت نأ ةأرملل زئاجو لوقلا رثكأ ىلع ضيح كلذل

 وأ لئاسلا مدلا اذه ناك اذإ ضئافلا وأ رطاقلا وأ لئاسلا مدلاب ةلصتملا ةردكلاو

 . ملعأ هللاو . مايأ ةرشع رهط دعب ءاج ضئافلا وأ رطاقلا

 ىلع ضيحب اتسيلف مدلا اتمدقت اذإ ةردكلاو ةرفصلا نإ 0 هنمو : ةلأسم

 نا ءىطولا ي امأو ٠ ةردكلاو ةرفصلا يف يلصت نأ ةأرملا هذه ىلعو لوقلا رثكأ

 مرحت الف اهئطو ناو هيلإ كلذف هردكلاو ةرفصلا يف هتجوز ءعىطو نع جوزلا هزنت
 . ملعأ هللاو . هيلع

 : دشار تنب ةخيشلا : ةلأسم

 تلصو مدلا اهب رمتساف راهنلا لوأ ةداتعملا اهمايأ تضقنإ اذإ ضئاحلا يف

 مدلا اهب لصتاو اهمايأ تضقنإ اذإف رشع دحأ موي رهظلا ةالص تدازو مايأ ةرشع

 هذه ىلع ارارم اهب رمتسا اذإ كلذكو رصعلا مأ رهظلا اهتالص لوأ يلصتأ

 . ةفصلا

 لمع ال لبق نم هتدوع يذلا تقولا يف اهضيح يف اهتداع نوكت : تلاق

 اهضيح نم ةبوسحم كلتو اهتضاحتسا ةرشع دعب تلصو يتلا ةالصلا ةدايز ىلع

 . ةضاحتسالا رشع تضقنإ اذإ

١٢٦٢



 نإو اهضيح نم ال اهرهط نم ةبوسحم ةالصلا كلت : ىحبصلا لاق

 هللاو . اذه ىلع برغملا ةثلاثلا يفو رصعلا تلصو تضاحتسا ةيناث اهب رمتسا
 . ملعأ

 تسحاف هقرخب همكحو تلسغ اذإ ةضاحتسملاو & هنمو : ةلأسم

 ؟ اهءوضو ضقتني له جرفلا جراخ ىلع رهظي ملو جرفلا نم مد جورخب
 فالتخالا ىنعم اهءوضو قحلي نأ نسحو ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق

 يف ضئافلا ريغ مدلا ددرت اهب هبشأف يأر ةلأسم هذه تناك نإ مايتلاو ضقنلا نم

 . ملعأ هللاو . جرفلا

 : ناييلس نب رصان هيقفلا : ةلأسم

 تناك اذإ اهلاقم قدصي ملف ضئاح اهنأ هل تلاقف هتجوز عامج دارأ نميف

 جرفلا يف هركذ ىضمأ نيحف اهعامج يف ذخاف اهلاقم يف هيلع بذكت اهتداع نم

 هتجوز هيلع مرحت الف كلذ دعب ةكرح دري ملو هنيح نم عزنف ضيحلا مد اهب ىأر
 كلذ ىلع اهبلاغو الاقم يف قدصلاب هتدوع تناك نإو } هفصلا هذه ىلع

 اهتعماج دارأ اذإ رخآ هل باوج نمو . هيلع مرحت اهنإف ضئاح يهو اهعماجو
 اهلوق لبقي الف لاقملا يف فلختلاو بذكلا اهنم داتعا اذإ امأف ضئاح اهنا هل تلاقف

 عطق وأ مدلا اهب يقتت ةياقو لثم اهنم ةبير ىريوأ اهجرف ىلع مدلا ىري ىتح
 . ملعأ هللاو . اهنيدو اهتالص ىلع ةبظاوملا اهنم ىري ناك نإ ةالصلا

 سيلف قيض او ىلعأ وهو لوبل ١ جرحم نم ع اج مد لكو © هنمو : ةلأسم

 هللا دبع وبأ لاقو عسوأو لفسأ وهو دلولا عضوم نم ءاج ام ضيحلا اينإو ضيحب
 . ملعأ هللاو . ءوضولا هنم اهيلع اينإو لسغ اهنم اهيلع سيل جرفلا مد نإ

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 كلذ مكح ام ضئاف الو رطاق الو لئاس ريغ امد محرلا يف تأر ةأمرإ نعو
 ؛ م ؟ مدلا
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 نأ ريغ نم رهظي ال مدلا ناك اذإ هنإ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 وأ ارطاق وأ اضئاف نوكي ىتح ضيحب سيل هنا كلذ ريغ وأ هنطقب يه هرهظت

 يف ةراهطلا مكح اهمكحف لئاس الو ضئاف الورطاق ريغ ناك اذاف . الئاس

 ملوأ اهضيح مايأ يف ناك اهئطو اهجوزل لحيو هنم اهيلع لسغ الو موصلاو ةالصلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ يف اهضيح مايأ يف نكي

 : يلمازلا : ةلأسم

 رهش لك يف دعقت اهتداع ناكو نيرهش وأ ارهش مدلا اهب رمتسا اذإ ةأرملا يف

 ىلا يلصتو لستغت اهضيح مايأ ءاضقنا دعب اهب مدلا رمتسا اذإ : لاق

 مدلا اهنع عطقني ل اذإ كلذ دعب رشع دحأ موي نم ةالص يلصتو مايأ ةرشع

 كلذ دعبو اهتدوع يتلا اهضيح مايأ ردق ةالصلا كرتت ضئافلا وأ رطاقلا وأ لئاسلا

 مايأ ةالصلا كرتو رشع دحأ موي نم ةالص يلصتو مايأ ةرشع ىلإ يلصتو لستغت

 اذهو اهنع هللا جرفي نأ ىلا نوكي اذه ىلع اهنع عطقني مل مدلا مادام اهضيح

 . ملعأ هللاو ٠ هيلع لمعن يذلا لوقلا

 لقأ اهءاج مث رثكأ وأ لقأ وأ مايأ ةتس الثم اهضيح ةدع ةأرمإ يف : ةلأسم

 ؟ اهمايأ ءاضقنا لبق ولو نيبلا رهطلا قار اذإ يلصتو لستغتأ لبق نم اهدوع امم

 لستغت اهنإف اهضيح مايأ يف مدلا اهنع عطقنا اذإ ضئاحلا ةأرملا نإ : لاق

 رثكأ ىلع راظتنإ اهيلع سيلو اهضيح مايأ يف انيب ارهط ترهط اذإ موصتو يلصتو

 اهيلع سيلو اهضيح مايأ يف اهنع عطقنإ مث مد ةعفد اهتءاج اذإ كلذكو لوقلا
 مايأ يف اهنع عطقنإ مث مد ةعفد اهتءاج اذإ كلذكو ث لوقلا رثكأ ىلع راظتنإ

 يهو اهضيح مايأ يف تماص وأ اهجوز اهئطو اذإف لبق نم اهتدوع يتلا اهضيح
 نم ةيقب يف كلذ دعب اهعجار اذإف ، دعب ضقنت مل اهمايأ نأ ريغ هرهطتم ةرهاط

 لاقف اهموص داسف يفو اهجوز ىلع اهميرحت يف ءاهقفلا فلتخا دقف اهضيح مايأ
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 ريغ نم كلذ هل هركيو كلذ اهموص يف اهيلع داسف الو هيلع مرحت ال اهنأ لاق نم
 مايأ يف مدلا اهعجار اذإ هيلع مرحت اهنأ نيرخأتملا انخايشأ نم لاق نم لاقو ميرحت

 انخايشأ هب تلاق ام ىلع اهموص اهيلعو دسفأ نيمدلا نيب تماص ول اهنأل اهضيح
 مايأ يف نيمويوأ اموي ضئاف وأ رطاق وأ لئاس مد اهءاج اذإ امأو . نيرخأتملا

 لقأ نإ نيملسملا راثأ نم هظفحن يذلاف مدلا كلذ دعب اهنع عطقنإ مث اهضيح

 . ملعأ هللاو . مايأ ةثالث ضيحلا

 ملو مايأ ةرشع رهط دعب هعفد تأر ناضمر رهش ةمئاص ةأرمإ يف : ةلأسم

 ةداتعملا اهضيح مايأ مايصلاو ةالصلا تكرتو مدلا نم ائيش ةعفدلا هذه دعب ىرت

 مايألا نم ترطفأ ام لدب ريغ ءىش اهيلعأ اهل زوجي كلذ نإ اهنم انظ لبق نم هل

 ؟ ال مأ ةالصلا نم تكرتو

 ءاهقف يأر رثكأ يف ةفصلا هذه ىلع تركذ امم رثكأ اهيلع سيل : لاق

 . ملعأ هللاو . نظلا اذه يف كلذ يف ارذع اهل نولعجي مهنال نيملسملا

 وأ ادماع ضيحلا يف اهعماج هنأ هتجوز هيلع تعدإ نمو . هنمو : ةلأسم

 ريغ هنا ىعدإو ضيحلا يف ءعىطولاب رقأو هملعت مل اهنا جتحاف كلذب هتملعأ اهنأ

 ىلع نيميلا در هيفو دمعتم ريغ هنأ هنيمي عم هلوق لوقلاف كلذب ملعي ملو دمعتم

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ

 ةعبس ردق لبق نم ةداتعم اهضيحل ةمولعم مايأ اهل ةأرما نعو : ةلأسم

 ريغ اطقس كلذ دعب تطقسا مث ترهطتو ترهطو تضقنإ مث اهتضاح مايأ

 ؟ يه لعفت امو طقسلا اذه مكح ام محل ةعطق اهن أ ريغ دلو هنا نيبتم

 تطقتسا اذإ ةأرملا نإ نيملسملا ءاهقف يأر نم هيلع دمتعت يذلاف : لاق

 نع فقتو اهضيح مايأ ءاضقنإ ردق هل دعقت اهنإف مايأ ةرشع رهط دعب اذه لثم

 وأ اهضيح مايأ نم ءىش امل الخ ام دعب تطقسأ نإو . اهسافن مايأ ردق جوزلا
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 مل نإف مايأ ةرشع ءاضقنا ىلإ ةضاحستملا عنصت ام لثم ضيحلا مايأ ءاضقنإ دعب

 . ملعأ هللاو . اهضيح مايأ ردق كلذ لدعب ةالصلا هل تكرت مدلا اهنع عطقني

 : ناييلس نب رصان خيشلا نع : ةلأسم
 اهرمأ تعفر مث هنم ادمع ربدلا يف اهئطو هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرمإ يف

 ءاضقنإ لبق جوزلا تام مث ايهنيب مكحلا يف ةروشملا يف مكاحلا ذخأو مكاحلا ىلا

 ؟ امهنيب ثاريملا يف مكحلا ام ليلقب هدعب يه تتام مث مكحلا
 . اهثاريم لطبي ال اهاوعدو هيلع اوق لبقي الو هنم ثاريملا اهل : لاق

 يذلاك هيف فلتخي امم اذهو اهيف خيشلا لاقلام نسح : يحبصلا لاق

 مكحلا قرفي نأ ريغ نم هنع لزتعت مث كلذ اهركنيو ثالثلا قالط يهلع يعدت

 اهاوعدو هنم اهثاريم اهل لوقف هنم اهثاريم بلطت عجرتف جوزلا تومي مث ايهنيب
 . ملعأ هللاو ، هنم ثاريملا سيل لاق نم لاقو هنم اهثاريم لطبيال

 : يحبصلا : ةلأسم

 كلذ همرحب اهنم الهج يه هتنكمأو هنم أطخ اهربد يف ةأرمإ ء ىطو نمو

 هيدفلا هيلع ضرعت نأ دعب هنم برهت الو عىطولل هل رقتست نأ هل له ازئاج هنظت
 ؟ اهتضيح يف اهجوز تأطوأ نمك نوكتو اهلوبق نع ضرعيو

 امأو لوقلا رثكأ ىلع اهدنع ةماقالا هعستو هيلع مثإ الف جوزلا امأ : لاق

 نأ اهيلعو ةمثآ يهف كلذ هلهج اذإف هنكمت الو هملعت نأ اهيلع ناكف ةجوزلا
 نأ وجرأو تلعف امم هللا ىلا بوتتو هلللا رفغتستف لبقي ل نإو اهتيدف لبق نأ يدتفت

 . ملعأ هللاو . كلذ اهعسي

 نم ضيحلاو ربدلا يف هتجوز عامج يف لجرلا أطخأ اذإو . هنمو : ةلأسم

 تضرعو م ارحلل تضرعت وأ اهنم لهجب ادمع ةجوزل ا هتنكمأو هنم ملعر يغ

 ؟ ال مأ اهنم هعسي ام هنم اهعسيو هدنع ماقملا اهعسيأ اهلبقي ملف ةيدفلا هيلع
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 اهعسي ال لوقو اهنم هعسي ام هنم اهعسي لوق هيف فلتخي امم اذهف : لاق
 . ءاوس هلك لوقو ضيحلا نم دشأ اذهو كلذ

 عيمجب مأ ةصاخ لجآلاو لجاعلا اهقادصب ةيدفلا همزلتو : هل تلق

 ناك جيوزتلا ىنعمب اهيلإ هقاس امم كلذ ريغو ى رتشمو قادص نم اهيلإ هقاسام
 ؟ طرش ريغ نم مهنيب افراعتمو دقعلا يف اطورشم

 نم هيلع اهجوزت يذلا اهقادصب يدتفت اهنأ راثآلا يف ءىجي ام : لاق

 ريغو مالكلاو ةقفنلاو ةوسكلا نم اهيلإ هقاس امم هنم دلوتي ام ركذي الو لجاو لجاع
 لجاعلا قادصلا ريغ نم ةهبشو روكذملا اذه نم اهيلإ هقاس اييف فلتخيو كلذ

 هقحلي الو هنع اجراخ هلعبي ضعبو هب ههبشيو هنم هلعجي ضعبف لجاآلاو
 . همكح

 نود لجآلاو لجاعلا اهقادصب ةيدفلا اهيلع بجي يتلاب ينفرع : هل تلق
 ةيدفلا اهيلع بجي يتلاو اهيلا هقاسام عيمجب ةيدفلا اهيلع بجي يتلاو هريغ
 ؟ هكلمت ام عيمجب

 هلك كلذف ايهلإ هقاساموأ اهقادصب ةيدفلا اهيلع بجي يتلا امأ : لاق

 عيمجب يدتفت نأ اهيلع بجي يتلا امأو ، هيف لوقلا نم مدقت ام ىلع دحاو ىنعم
 نأ هذه ىلع نإف ةعقاوملا اهنم ديريو قالطلا جوزلا اهركنيف اثالث قلطت يهف اهلام

 ةعبرأ لثم ةحصب وأ اهنم ةنياعمب هانز حص اذإ كلذكو كلمت ام عيمجب يدتفت
 اهيلع امو ةأرملا هذه يف رثألا هب ءاج يذلا اذهف مهتلا دعب مكاحلا مكحيو دوهش

 ادأ هيلع مرحت اهنإف هكرش لاح يف اهعماجو مالسالا نع اهجوز دترإ ول هنأ يدنعو
 . اهكلمب هنم يدتفت نأ اهمزل مرحملا عىطولا اهركنا نإ يدنعو

 هتركذ ام ؟ هتجوز هيلع تعدإ نإ انه روكذملا جوزلل نسحأ امو : تلق

 مأ لاحلا كلذ ىلع كاسمالا ىلا اهرطضي الو اهليبس يلخيو اهتيدف لبقي نأ كل

 ؟ هيلع ءىش الو هلالحب كسمتي

 ام قادص ىلا هبلق نئمطي ناكولو كلذ همزلي الف موزللا امأ : لاق
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 . اهل هقيدصت زاوج يف فلتخيو ةقداص هدنع تناك ولو تعدا

 دق هرثكأ وأ اهيلإ هملس ام ضعب ناكو ةيدفلا اهيلع بجو اذإو : تلق

 فلت ام نوكي نأو ىقب ام در هيلع تضرعف فلت ام هميق درت لام اهل سيلو فلت

 اذه نوكيأ عيمجلا ميلست الإ اهنم لبقي ملف هتملس هيلع تردق ىتم اهيلع انيد

 ؟ اذه نم رثكأ اهمزلي الو ةفصلا هذه ىلع اهنم هعسي ام هنم اهعسيو ارذع اهل

 نم اذه ناكل كلذ نم رثكأ اهانمزلأ ولو كلذ نم رثكأ اهمزلي ال : لاق

 ءافولا مدع دنع ءافولا ماقم موقت ةنونيدلا لصألا يفو هيلع ردقي ال يذلا فيلكتلا

 . ميظعلا هللا قدص «جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو : ىلاعت هلوقل
 ام ىتم دعب نم كلذ لوبق هل له اهعماجو كلذ اهنم لبقي مل نإو : تلق

 ؟ دارأ

 الو كلذ هعسي هنأ يدنعو هنم لطابب سيل اذه نا يرابتعا يف : لاق

 اهنأ الإ فلت ام ةميق هنم ملست امردقب لاملا نم اهدنع ناك اذإف : تلق

 ؟ كلذ نودب رذتعت الو كلذ ميلست اهيلعأ كلذ دعب ةريقف ىقبت

 . ملعأ هللاو . اهقزرب ىلوأ هللاو يدنع اييف كلذ اهيلع : لاق

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع :: ةلأسم

 ىلع ناناتخلا هيف يقتليو هفشحلا هيف بيغت يذلا ضيحلا يف ءىطولا نإ

 ةماع يف ضعب اهضعب ىلع ايهمرحيو ملعب الو لهجب عسي ال نيجوزلا نم دمعلا
 امأو ، هقوف نم وأ بوث تحت نم ناك كلذب لوقي نمم نحنو نيملسملا ءاهقف لوق

 اهل هنم ادمع هب هيلع مرحي يذلا ضيحلا يف ءعىطولا اهجوز ىلع تعدإ اذإ ةأرملا

 ةلداعلا ةنيبلا اهيلعو كلذب اهاوعد لبقي الو مكحلا رهاظ يف هيلع هيعدم يهف

 ام عيمجب هنم يدتفت نأ اهيلعو كلذ اهلف هنيمي ىلإ تلزنو تزجع نإف كلذب

 هنم برهت نا اهيلعف اهتيدف لبقي ملو اهقدصي مل نإو اهتيدف لبق نأ هيلع اهجوزت
 مكاح اهيلع مكح نإو . تردق نإ هللا نيبو اهنيب اييف اهسفن نم هنكمت الو
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 نيملسملا ضعب لاقف هنم برهت نأ ردقت ملو هل ةرشاعملاو هعم ةنونيكلاب نيملسملا
 نأ هلزوجي هنأ مهضعب لاقو . هلتقت الو هل رقتست الو اهسفن هعنامت نا ايهلع

 {& ره اظلا مكح يف ١ ذهف هراضت الو اهسفن هعنام الو هل بلطتو هل نيزتتو هرش اعت

 مكحل دايقنالا الإ اهعسي الف ةرشاعملاو ةنونيكلاب نيملسملا اهيلع مكح اذإو
 نمو ةجحلا فالخ عسي الو ةجح نيملسملا مكح نأل رهاظلا مكح يف نيملسملا
 رهاظلا مكح يف قحلا هعم ناك نم قحملاو قساف قفانم لطبم عولحم وهف اهفلاخ
 هسفن بحأ نم هبر هللا قثيلو قحلا نم رهاظلا مكح يف اعولخم ناك نم لطبملاو

 . ملعأ هللاو . رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي هللاو

 اهعماج هنأ هتجوز هيلع تعدإو ىمعأ جوزلا ناك نإو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ نيمي هيلعأ ركنأو هتملعأ دعب ربدلا وأ ضيحلا يف

 نب رمع خيشلا نعو سيمخ ملاس خيشلا لاق . فالتخا كلذ يف : لاق

 . هيلع نيمي ال هنأل لوقلا رثكاف ىمعألا ىلع نيميلا امأو ملاس

 هل ال هيلعو هل لوق ىمعألا ىلع نيميلا موزل يف فلتخا : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . يدنع اييف لوقلا رثكأ وهو هيلع الو هل لوقو هيلع الو

 ربدلا يف اطخاف لبقلا يف هتينو هتجوز عامج دارأ اذإ لجرلا يفو : ةلأسم

 يف داسف هيلع له هتوهش ىضق ىتح ملعي مل اذإو ال مأ كلذ هرضيأ عزن ملع املف

 ؟ ال مأ هذه هتأرمإ

 يف هنأ ايهعم ناكو ةأرملا الو لجرلا ملعي مل اذإ ةفصلا هذه ىلع : لاق
 تملع ام نيح نموأ ملع ام نيح نم عزن اذإو كلذ يف ايهيلع ساب الف لبقلا

 ملعلا كلذ دعب نم عبتا نإف . اضيأ ايهيلع سأب الف هنيح نم عزن هتملعاف ةأرملا

 دمعلا يف ال اطخلا يف ةصخرلا اينإو ةصخر كلذ يف ملعأ الو هتأرمإ هيلع تمرح
 نأ ملع اذإ امأو ، هيلع سأب ال اذهف ربدلا يف اأطخاف لبقلا دارأ اذإ اطخلا اينإو

 وهو أطخب سيل اذهف ربدلا يف عايجلا عبتاو هنيح نم عزني ملوربدلا يف هعامج
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 لهجب رذعل الو ملعلا دعب هنيح نم عزني مل اذإ اهضقي مل وأ هتوهش ىضق دمعتم
 . ملعأ هللاو . هتأرما هيلع مرحتو كلذ

 ضئاح اهنأ هربخت ملف اهئطو اهجوز دارأ اذإ ضئاحلا ةأرملا يفنو : ةلأسم

 ؟ يه اهمزلي امو وه همزلي ام ءعىطولا دعب هتربخأ مث اهئطو ىتح اهب ملعي مل وهو

 هعم تناكولو اهقدصي مل اذإ هذه هتجوز يف لجرلا ىلع سأب ال : لاق

 هملعت ملف تيسن اهنأ لوقت نأ الإ ةمهتملا ةلزنمب تلزن دق اهنال ةقث كلذ لبق نم

 نإ امأو { ماقملاب سأب هيلع الو اهيلع نكي مل نايسنلاب ترذتعإ اذإف اهئطو ىتح

 نإف اهئطو نم غرف ىتح هملعت ملو ضئاح اهنا ملعت يهو اهسفن هتئطوأ اهنأ تلاق
 هيف يدتفت نأ اهيلعف يه امأو . اهدنع ماقملا يف هيلع سأب الف اهقدصي مل

 نإو ادبأ هيلإ عجرت نأ اه سيلو هنم تناب اهسفن اه أربأو كلذ ليق نإف اهقادصب

 الو ةدهاجو داهج ريغ نم اعانتمإ هتعنتمأ اهتيدف لبقي ملو كلذ نع عنتما وه

 ملاس وهف لعفي مل نإف اهلزتعي يكل هللا ىوقتب هرمأت نكلو هيف همل ؤت الاتق هلتاقت
 تلعف امنإو ةيهتشم ريغ هل ههراك يهو اهايإ هئطو ناك اذإ هللا ءاش نإ ةملاس يهو

 لبقي مل نأ ديعس نب دمحم ميهاربا يبأ باوج يفو ربجلاو ةيهاركلا ىلع كلذ

 الو كلذ يف ةعراشملا اهنم ىري الو تدوعت ايك نيزتتو رطعتت ملو هل تهركت اهتيدف

 اهتيدف لبقي مل اذإ نسحلا يبأ نعو & كلذ ملعي الوه اييف هل اهمزلي ام هعنمت

 ردقت ال اهنال هل زمغتو هل نيزتو رطعتتو اهنم هعسي ام هنم اهعسوو هعم ماقملا اهعسو

 كلذ لاقو { اهنم هعسي ام هنم اهعسو جورخلا ىلع ردقت مل اذإو جورخلا ىلع
 هعنمت نإ اهعسي ال هللا همحر يراوحلا يبأ نع دجوي امو ، نيملسملا راثآ يف دوجوم

 اهنأل كلذ اهل زوجي ال ةمثآ يهو كلذ هل ناك اهتيدف لبقي مل نإف هنم يدتفتو اهسفن

 . ملعأ هللاو . كلذ اهسفن ىلع تلخدأ

 يه سيلو ضئاح اهنأ لوقتف هتجوز أطي نأ د ارأ لجر يفو : ةلأسم

 تاقوألا ضعب يف اهاتأ اهنم ةداع كلذ فرع اذإ ىتح كلذب اهبرج دقو ضئاحب
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 املف اهبذكب هتفرعم نم اهدوع ام ىلع اهبذكو اهسفن هتعنمو ضئاح اهنأ تلاقف

 ؟ هيلع مرحت لهو همزلي ام اضئاح اهدجو اهعقاو
 ضيحلاب ملع ام نيح نم عزن نإ لوق افالتخإ كلذ يف نإوجرأ : لاق

 لوقو هيلع تدسف هملع دعب ءعىطولا ىضمأ نإف هبذكت دوع اذإ هيلع داسف الف

 . ملعأ هللاو . هل رذع الو هتقدص دقف هبذكت هتدوع تناك نإ

 اهسافنوأ اهضيح تقو يف ءاسفنلاو ضئاحلا ترهط اذإو : ةلأسم

 كلذ نوكي نأ هب لومعملا مأ . اهمايأ مامت لبق كلذ دعب هردك وأ ةرفص اهتعجارو

 ؟ ةالصلا هل كرتت الو هيلع لمع ال . اضيح وأ اسافن

 هدمك عاطقنالا نكي ملو مدلاب لصتت مل ةردكلاو ةرفصلا تناك اذإ : لاق

 لستغتف رثكأ وأ مدلا هدمك ناك اذإو . ضيحلاو سافنلاب قحال وهف رثكأ وأ مدلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف فالتخالا تفرع دقو ينبجعي اذكه يلصتو هنم

 ىطو دسفت ال لوقلا رثكأف اطخ ربدلا يف هتجوز ءعىطو نمو : ةلأسم

 يف نوكي ف هميرحت مكح لقتني الو دبألا ىلع مرحم ربدلا نال ربدلا يف ءعىطخلا
 مهدنع دسفت اينإو اطخلاب ءعىطولا داسف يف ملعأ الف ضيحلا امأو & احابم تقو

 . ملعأ هللاو . ضيحلا يف دمعلا ءىطوب

 : يرذفانفلا : ةلأسم

 يبذكت اهل لاقف ضياح نآلا ينأ هل تلاقف هتجوز عامج دارأ لجر نعو

 . ضيحلا يف اهرك اهئطوو اهقدصي ملف ةبذاك ريغ ينأ تلاقف يلع
 يفف ضيحلا يف هيلع بذكت لبق نم تناك نإو هيلع تمرح دق : لاق

 نم هيلع بذكت اهنأ اهلوق لوقلاو مرحت ال لوقو هيلع مرحت لوق فالتخا كلذ

 . ملعأ هللاو .

 اذإو ؟ ال مأ ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب زييمتلا ىلع لهو : ةلأسم
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 اذإ تيأرأ ؟ةضاحتسم هيف اتقوو اهضيحل اتقو هل نولعجي ثيح مدلا اهب رمتسا

 مدك ةضاحتسالا مايأ يفو ةضاحتسالا مدك اضيح هب موكحملا مايألا يف مدلا ناك

 ؟ كلذ يف مكحلا ام ضيحلا

 اهمزلي ال لاق نم لاقو كلذ اهيلع لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف : لاق

 دنع ضيحلا تقو يف نئاكلا مدلا اهعم نيبتو كلذ اهيلع نا لوقي نم لوق ىلعو

 هلعفت ام لعفتو يلصت نأ اهيلع نإ ةضاحتسا مد هنأ ي مدلل رارمتسالا

 اهنإف كلذ اهيلع سيل لوقي نم لوق ىلع امأو . اهرومأ عيمج يف ةضاحتسملا
 هللاو . لعفت اذكه اهتضاحتسا مايأ يف يلصتو اهضيح مايأ يف ةالصلا عطقت

 . ملعأ

 كلذ يفو اضيح هارأ الف مدلا اتمدقت اذإ ةردكلاو ةرفصلاو : ةلأسم
 ةضاحتسا موق لاقو اضيح امه نورخا لاقو اضيح امه سيل موق لاق فالتخا

 لصتإو مدلا اتمدقت نإ موق لاقو ، ضيح ايهف ضيحلا مايأ يف انعاج نإ موق لاقو

 هللاو . مدلا اهمدقتي ىتح ضيحب سيل نورخآ لاقو ۔ ضيح وهف ضيحلا يهب
 . ملعأ

 نإ هل تلاقف اهئطو اهجوز دارأف ضيحلا نم ةأرملا تلسغ اذإو : ةلأسم

 ةباثإ اهل تناك وأ اهبيثي كلذ لبق نكي ملو ةباثالا يف اهئطوف اهب ىتأ دق مدلا

 ؟ ال مأ هيلع مرحتأ ةفورعم

 هيلع مرحت مل ةباثالا دوعت مل نإ اهنإ ءايضلا باتك يف دجوي ام ىلع : لاق
 اهبيثي هرم تناك نإو هيلع دسفت ضيحلا ةلزنمب وهف ةفورعم ةباثإ اهل تناك نإو

 . ملعأ هللاو . هيلع دسفت الف ال هرمو

 : يدنكلا دجأ نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 نأ ةأرملا ىلع نإ انظفح يذلاف اهغولب لوأ مدلا اهب رمتساإ اذإ ةأرملا يفو

 مد ريغ ضيحلا مد نأل ضيح مد ريغوأ ضيح مد هنإ مدلا اذه ربتعت

١٣٢٢



 لأست نأ اهيلعف ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد فرعت مل تناك نإف ةضاحتسالا

 اذه بحاص دنع اهل لحي الو هلا ؤس اهنكمي نمم ءاسنلا نم اهترضحب ناك نم

 مد لك نإ لوقو & ضيح مد هنأ اهعم ةحصلا دعب الإ ةالصلا كرتت نإ لوقلا

 ةأدتبم تناك وأ لبق نم ضيحت نمم تناك نإف ضيح وهف مايأ ةرشع رهط دعب ءاج
 اهتاوخأو اهتاهمأ تقو ىلإ رظنت اهنإ لوق هيفو { هيفو هرابتعإ اهمزلي الو ضيح وهف
 اهب جل مث ةفورعم ةداع امل تناك نإ امأو ، لوقلا اذهب نولمعي انباحصأ دجن ملو

 اهيرقت الو يلصتو لستغت ةأرملا هذه نإف اهئرق اهيلع سبتلاو اهتداع فرعت ملف مدلا
 . ملعأ هللاو . اهنع هللا جرفي نأ ىلإ اهجوز

 مل سأرلاو جرفلا لسغت ملو هلك ندبلا تلسغ اذإ ضئاحلاو : ةلأسم

 يهف اهسأر لسغت ملو هلك اهندبو اهجرف تلسغ اهنأ ولو دعب ضيحلا دح نم جرخت

 هللاو . اضئاح ءىطو دقف لاحلا اذه ىلع هتجوز ءعىطو نمو . اهضيح ىلع

 . ملعأ

 لخدت نأ ةأرملا ىلع نإ نيملسملا نم عامجالا يف لهو هل ليق : ةلأسم

 ؟ فالتخا كلذ يف مأ ةبانجلاو ضيحلا لسغ ةغلابل تعاطتسا ام جرفلا يف اهدي

 ام ىلع افالتخا هيف نإ بسحأو هيلع عمتجم كلذ نإ يل عقيال : لاق

 فالتخالا.ءاج اذإف اهدي لخدت نأ اهيلع نإ انباحصأ هيلع انكردأ يذلاو ليق

 نم دشأ يدنع ةبانجلاو اهدي لخدت نأ ينبجعي هنأ الإ فالتخالا اهل عساوف

 . ملعأ هللاو . ضيحلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهءاج مث نيموي وأ اموي تلصو تلستغاو اهضيح مايأ ةدع تمت ةأرما يف

 ؟ ال مأ لسغ اهيلع بجأ فورادلا قازب لثم وأ محللا ةلاسغ لثم قيقر مد

 رثكأ ىلع لسغلا هيف بجو ارطاق وأ اضئاف وأ الئاس مدلا ناك اذإ : لاق

 هيف محرلا يف نمكملا مدلا كلذكو ايهيف لسغ الف ةردكلاو ةرفصلا امأو { لوقلا
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 . ملعأ هللاو . اضيح نوكي الف ليسي ملو رطفي ملو ضفي مل اذإ كلذكو لسغ

 الخاد محرلا يف امدوأ هردك وأ ةرقص تأر ةأرمإ يفو ©&= هنمو : ةلأسم

 اهيلع له ةضاحتسم تناكوأ ضيحلا نم تلسغ امدعب وأ ضيحلا ءعىجت دنع

 كلذ ىرت يهو اهعامج جوزلل زوب لهو اهدسجو اهسأر ينعأ كلذ يف لسغ
 ؛ 4 م ؟ ال مأ

 الو اضيح نوكي الف الئاس الو ارطاق الو اضئاف مدلا نكي ل اذإ : لاق

 ةرفصلا كلذكو اهعماج نإ جوزلا ىلع مرحت الو اهندب عيمجل لسغلا ةأرملا مزلي

 الو اهندب عيمجل كلذ نم ةأرملا ىلع لسغ الف لئاسلا مدلا لبق اتناك اذإ ةردكلاو
 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع ضيحب سيل كلذ نأل اهئطو جوزلا ىلع مرحي

 مايأ يف ةرفص ايهتعجار اذإ ضئاحلاو ءاسفنلا نأ ، هنمو : ةلأسم

 نم يهف ةأرملا جرف نم ةضياف ةرفصلا تناك نإ لاق نم لاقف ايهضيح وأ ايهئاسفن

 ةرفصلا نإ لاق نم لاقو اضئاح تناك نإ ضيحلا نم وأ ءاسفن تناك نإ سافنلا

 5 لئاس مد ةرفصلا مدقتي مل ام لوقلا رثكأ وهو ضيحلا نم الو سافنلا نم تسيل

 وأ اهسافن نم اهتدع ءاضقنإ لبق لئاس مد ضئاحلا وأ ءاسفنلا هذه عجار اذإ امأو

 نم لاقو ، اهسافن مايأ ءاضقنإ لبق اهعجار اذإ ضقتنم اهمايص نإف اهضيح نم

 . ملعأ هللاو . ناضمر رهش دعب اهعجار اذإ مات اهموص لاق

 ةالصلا تعطقف مايأ ةسمخ اهضيح اهاتأ ةأرمإ يفو ، هنمو : ةلأسم

 كرتت موي مك يفو يلصت مك يفف رثكأ وأ ارهش مدلا اهب رمتسإ مث مايأ ةسمخ
 ؟ ةالصلا

 كلذ دعب مدلا اهب رمتسا اذإف اهضيح مايأ ةالصلا كرتت هذه نإ : لاق

 اهقفاوت امم رشع دحأ موي نم ةدحاو ةالص يلصتو مايأ ةرشع يلصتو لستغت اهنإف
 لوألا اهضيح مايأ ةالصلا كرتت اهنإف كلذ دعب مدلا اهب رمتسإ اذإف تاولصلا نم

 نم همدقتم مايأ اهل نكت ملو اهضيح مايأ ةأرملا هذه فرعت مل اذإو اهبأد اذه نوكيو
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 لستغت ةأرملا هذه نإ لاق نم لاقف اهب رمتساو مدلا اهءاج مث ةأدتبم تناكو لبق

 همحر . يراوحلا يبأ لوقوهو مايأ ةرشع ةالصلا كرتت مث مايأ ةرشع يلصتو

 مايأ ةعبس يلصتو مايأ ةثالث ةالصلا كرتت ةأرملا هذه نإ لاق نم لاقو . هللا

 اذه ىلع مث ضئاح تناك اهنأك مايأ ةرشع يلصتو جوزلا نع اضيح نهلعبتو
 . ملعأ هللاو . رظنإ ريخألا لوقلا اذهو اهنع هللا جرفي نأ ىلإ

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 ضيحلا اهنع عطقناو ةنس نيسمخ نسلا نم تغلب دقو تقلط ةأرمإ نعو
 تدتعاو ضيحملا نم تسياف رهش لك يف ضيحت اهتداع لبق نمو رهشأ ةعبرأ
 دعب مث رهشأ ةتس رادقم هدنع تثكمو لجر تجوزت اهتدع تعطقنإ الف رهشالاب
 مدلا اذه نإ حص نإف ؟ ال مأ ضيح مد هنأ مدلا اذه فرعت ملو مد اهعاج كلذ

 جيوزتب اهجوزتي نأ دارأو ايهنيب قرفي ناك نإو اهجوز نيبو اهنيب قرف ضيح مد
 ؟ هيلع مرحت مأ كلذ هلأ اهتدع ءاضقنإ دعب ديدج

 تغلب اذإ ليق نوكي ىتم ضئاحلا ةأرملا سايأ يف انباحصأ فلتخا : لاق

 هيف فلتخي ال يذلاو ةنس نيسمخو اسمخ ليقو ةنس نيسمخ ليقو ةنس نيعبرأو اسمخ
 ضحت مل اذإ ليقف ضيحلا اهعطقناو دودحلا هذه نم ادح تغلب اذإو . ةنس نوتس

 . ةلماك ةنس ليقو رهشأ ةتس ليقو ةدملا هذه دعب اهيتأي نأ نع سايأ رهشأ ةعبرأ

 اهيف فالتخا ال ةنسلاو اهيتأي نأ نم تسيا دقف رهشأ ةتس تضم اذإ يأرلا رثكأو

 ىهف ةنس نيسمخ تغلب اذإ هذه كتلأسم ىنعم ىلعو ‘ هئيجم نم سايالا دح هنأ

 هنا لوق اذه كلذكو رهشأ ةعبرأ اهعاطقنإ ناو لوق ىلع سايالا دودح نم دح
 مرحت الف تركذ ام ىلع يأرلا اذه ىلعف كلذك اهعاطقنا ذإ هئيجم نم سايإ دح
 اهقلط نإو نيملسملا ءارأ نم يأرب تذخأ اهنأل ضيح اهب ثدح اذإ اهجوز ىلع

 مل هب لمع نمو يأر اذهو اديدج ابيوزت اهجوزتيو اهدر هلف لخت ملوأ اهتدع تلخو
 نيهجو نم جوزلا اذهل لحت الف ءارآلا هذه ىلعف لوقلا هيلع ام انركذ دقو طخي

 هئيجم نم سايالا دح يف يه الو نينسلا غلبم يف سايالا دحب تسيل اهنأ هجو
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 ءايلع ددش دقو قحأو ىلوأ طايتحالاب جورفلا يف ذخألاو رهشأ ةعبرألا يهو
 . ملعأ هللاو . اهيف نيملسملا

 : يحبرصل ا : ةلأسم

 لئاسلا مدلا لثم نوكيأ ةأرملا جرف نم تجرخ اذإ ةدماجلا ةقلعلاو

 مد اهجرف نم جرخ نم ىلع بجي ام اهجورخب اهيلع بجيو رطاقلاو ضئافلاو
 ؟ ال مأ اهماكحأ عيمج يف رطاق وأ ضئاف وأ لئاس

 نأ الإ هنم اهنأك مدلا ماكحأ اهجورخ يف ةدماجلا ةقلعلا ماكحأ : لاق

 مات ريغ يذلا دلولا يف ليق ام ىلع دلولا مكح اهمزليف دلولا ماكحأ ىلا لوحتي

 . ملع أ هلل او . العتم تلزال نيمكجل ١ عضوم كيلع ىمحم ال هللا ءاش ن او

 ةالصلوأ رهظلا ةالصل تلسغ اذإ ةضاحتسملا ةأرملا يفو : ةلأسم

 ةالص ىل إ تتبثو مدل ١ نم ع ىش رهظي الئل جرفل ١ ىلع ةقرخب تمكحو برغم ١

 لستغت نأ اهيلع مأ لوألا ءوضولاو لسغلا كلذب يلصت نأ امل زوجيأ ةرخآلا

 ؟ ةرخآلا ةالصلل ء ىضوتتو

 ءوضولاو لوألا لسغلاف مدلا جورخ نم ثدح اهيلع ثدحي مل اذإ : لاق

 اهيلعف ةالصلا لبق ءعىش اهيلع ثدح نإو لسغلا كلذب يلصت نأ زوجيو فاك

 . ملعأ هللاو . ءوضولاو لسغلا

 تركنأو سافنلا يف هتجوز عماج هنأ ضرملا يف جوزلا لوق امأو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . جوزلا توم دعب جوزلا دالوأ الو جوزلا لوق لبقي الف ةأرملا

 دعب اهعاج مث نيموي اهنع عطقنا مث اموي مدلا تأر اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ريخألا مدلا نم نوكي ضيحلا نأ رمتساو كلذ

 الإ ضيحلا نم لسغلا ةفرعم تلهجو تضاح ركب ةأرما يفو : ةلأسم

 ؟ لستغت اهنأ
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 لوقلا رثكأو فالتخا هيفف اهل جوزلا ءعىطو امأو ةالصلا لدب اهيلع : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ نم تباتو ةلهاج تناك اذإ هيلع دسفت ال اهنأ

 تلصو تلستغاف اهضيح مايأ مامت لبق رهطلا تأر ةأرمإ ينو : ةلأسم

 مل اذإ اذهو فالتخا هيفو لوقلا رثكأ ىلع فاك لوألا لسفلا : لاق

 . ملعأ هللاو . اهضيح مايأ يف مدلا اهعجاري

 ىلع ترهطو مايأ ةتس ضيحلا يف اهتداع تناك اذإ ةأرملا يفو : ةلأسم

 ملو مايأ ةعبرأ ىلع ترهطو مايأ ةرشع امل مت نأ ىلإ مدلا اهعجاري ملو مايأ ةعبرأ

 لبق نم اضئاح نهيف نوكي يتلا نيمويلاب مايأ ةرشع اهل مت نأ ىلإ مدلا اهعجاري

 ؟ ال مأ اضئاح نوكتأ مدلا اهءاج مث ة ةرملا هذه

 يضم دعب ةلماك مايأ ة ةرشع اهل متت ىتح لوق فالتخا كلذ يف نإ : لاق

 رطاقوأ لئاس مد اهءاج نإ كلذ لعب اضئاح نوكت من ث لبق نم ةتباثلا اهضيح مايأ

 ولو رهطلا تأر امدعب مايأ ة ةرشع بسحت لوقو . . ادعاصف مايأ ةثالث اهل ثكمو

 اهعجاري ملو اهضيح مايأ ةيقب يف رهطلا اهل متأ اذإ اهضيح مايأ مامت لبق ترهط
 مدلا اهيتأي ىتح ةالصلا كرتت ال نأ ةالصلل ةقثلاب ذخألا اهل ينبجعيو نهيف مدلا

 اذإ لبق نم اهتدوع يتلا اهضيح مايأ تمت موي نم رشعلا مامت دعب رطاقلاو لئاسلا

 ءىطولا نع هزنتلاو اهضيح نم ةيقب يف مدلا اهعجاري ملو اهضيح مامت لبق ترهط
 . ملعأ هلللاو . ةفورعملا اهضيح ح مايأ امهل متي ىتح

 : يصو رخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ خيشلا لاؤس : ةلأسم
 يمهو ال تلاقف رهشلا اذه يف ضيحلا كاتأ له هتجوز لأس لجر نع

 له اهئطو نيح ضئاح اهنأ هدنع رهاشت اهئطو ايلف اهضيحب ملاع ريغوهو ضئاح
 اذامو زئاجلا يفو هللا نيبو اهنيب اييف اهكاسمإ هل زوجيو ةفصلا هذه ىلع هيلع مرحت
 ؟ ضئاح يهو اهسفن هتأطوأ اهنأ ترقأو ةيوتلا تدارأ اذإ يه اهيلع بجي

١٣٧



 يفاهيف اذه يف جرح نم هيلع سيل هنأ الإ يل نيبي هنأ ملعأ ال : لاق

 هعم حص ولو افالتخا لوقلا نم لصفلا اذه يف ملعأ ال ينأكو زئاجلا يف الو مكحلا

 نم هتنكمأو اهنم كلذ ملعت تناك نإف يه امأو . امزج هيف بير ال ايب كلذ

 هنم هللا ىلا ةبوتلاب هنع جورخلا اهمزلي ايثإ تبكتراو امارح تتأ دقف ادمع اهسفن

 لوقلاو رهشالا وهو ةيدفلاب ليقو ءعىش نم كلذ ريغ لوقلا ضعب يف اهيلع سيلو
 اهعسوو هترشاعم اهل زاج ىبأف اهقادصب كلذ هيلإ تبلط نإف اذه ىلعو رثكالا
 نم هعنمت اهنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم خيشلا نع يناث لوقو اهنم هعسي ام هنم

 اعامج كلذ دعب اهنم هلاني اييف اهيلع سأبال اذه ىلع هنأكو ةدهاجم ريغب اهسفن
 اهل هنم ةبلاطملا دعب هقح بجاولا ءاضقلا نع اهنع لطملا نأل رظنلاب لمتحي هنكلو

 لصالا يف ملظ عون اهنع عناوملا لاوزو اهيلع ةرضملا مدعو اهنم هردقلا دوجو عم
 نم نكي مل ام اهيلع وأ اهل ناك ايلف كلذ قوف اهنأك ةعفادملا ليبس ىلع ةعناملاو

 ءىشلاو هترتجا يذلا مثالاو هتبكترا يذلا روضحملاو هتتأ يذلا لطابلابفأ لبق

 اهلطب نأ يل نيبي ال ذإ كلذ ىرأل ىتأف ةلذم هجح وأ ةلع ىأل وأ هتحدك يذلا

 ريغ نم ناك اك اهيلع دعب هقحو اهيلع هقح يف هبجوي نأ نع الضف اهبلطم حيبي
 يأ لب ا دبأ هملعت دحأ لوق يف اهتيدف لبقي نأ هيلع نكي ملو ناصقن الو ةدايز

 . كلذ هيلإ تبلط نإ اهتيدفو يه اهنم رايخلا هيف هلف راتخن ءعىش

 هنكل بوبحم نب دمحم لوق لثم رثؤملا يبأ نب هللا دبع دمحم يبأ لوقو
 نأو هللا ىوقتب هترمأو اهنم لبقي ملف اهقادصب تدتفا اذإ اعيمج اهتمالسب حرص
 ال حبي ملو هلاس يهو ملاس وهف لعفي مل نإف كلذ دنع لاقف اهنع عنتمي ملف اهلزتعي
 داهج ريغ نم هعنمت نأ اهرمأو كلذ نع اهاهن لب هيف همل ؤي هلاتق كلانه هلتاقت نأ

 الو ةمثأ اهنا يراوحلا يبأ نع ثلاثلا لوقلاو ، هباوصو هلدعب دمعتف هيف رظناف هل
 ام ءاداب مثات فيكف اهيلع هقح نم كلذ نأل رظن هيفو اهنم هعسي ام هنم اهعسي
 زوجي الو اهل زوجي الام اهيلع نوكي نأ حصي ال هنال ميقتسي الام اذه اهيلع هل بجي

١٣٨



 نوكي نأ الو اهيلع ام اهمثأب نوكي نأ زوب ال كلذكف اهل زوجي الايب الإ مثات نأ

 ال لوقلا نم حيحصلا وه اذه احارص ىناعملا يف ىفانت نم هنال اهمثؤي ام اهيلع

 ةدايق ىلع جرخل حيحصلا يف دسف ول هنكلو هداسفب عطقن ال انك نإو ىرن اميف كاذ

 نأ اهعسي ال هنال اهنم كلذ هعم حص امم اهمثؤي ام اهنم هتباثا يف هميثأتب مكحلا يف

 اهيلع ررضلا لخديف اهل زوجي الام ىلع اهلمحي نأ هل زوجي الو اهعسي الام اهفلكي

 نم عانتمالاو ايهنيب قيرفتلا ناكلو اهيلع مثالا لاخدا يف ببسلا نوكيو اهنيد يف

 كلذ نم عانتمالاو اهتيدف لوبق همزلو هلصأل عرفلاو هلصفل قباطملا وه ايهنايشغ

 حصو ملع نم ىلع كلذ يف هيلع اهل ةناعالا تبجولو مكحلا يف هتوبث جرخلو اهنع
 يف غاسني الو ادبأ رصبلا لهأ نم دحأ نعرثالا يف هملعن الام كلذو ردقو هعم

 يف مالسالا نم كلذ سيلو ررضلا عقي ءوسب ىضتقملا هنوكل هنكلو رظنلا مكح

 . ع ىس

 نيزتت الو اهتيدف لبقي مل اذإ هيلإ هركنت اهنأ ميهاربا يبأ نع عبارلا لوقلاو
 سيل ذإ رظن هيفو اهمزلي ام هعنمت الو كلذ يف ةعراسملا اهنم ىري الو بيطتت الو هل
 ىبأ ايهم هل اهيلعو اهيلع هل هب مكحي امم كلذ نأ تبث دقو ةرشاعملا نم دشأب كلذ

 هنم مشأ نأ اذه نم ىنسحأ ينأكو اذه اهب كسمتلاب ارات اهتيدف لوبق نم

 نأ نسحلا يبأ خيشلا نع سماخلا لوقلاو & كلذ يف نطفيف ضقانتلا ةحئار

 نم دشأ نيزتلاو بيطتلا سيل ذإ حجرألا يأرلاو حصألا هنأكو اهل زئاج هلك كلذ

 نم غلابلا دجت نيترك رصبلا عجراف رظنلا حيحص يف الو سايقلا حيجر يف ءىطولا
 لبقي مل نأ هعنمت نأ اهيلع نوكيو هل لكذ اهمزلي ال نأ امأ نيرمألا دحأ يف لوقلا

 قافتالا جرخ املو { اهنم هعسي ام هنم اهعسي نأ امأو اهمث ؤي اييف هدهاجتو اهتيدف
 مولم ريغ اهكاسمإ يف ناكو اهنع عانتمالاو اهنم ةيدفلا لبقي نأ هيلع سيل نأ ىلع

 ال رمألا حص ولو رظن الورثأ يف فالتخا الو قافتا يف موثأم ريغ اهنايشغ يفو

 هبجويوأ كلذ اهل حيبي رذع ريغل اهيلع امل ءاضقلا نع ةعفادملا ليبس ىلع ةعنامملاب

 ىرأ اييف ضقانتلا حيرص نم هنال كلذ ىلا ةعراسملا نع يهنلا يف الو اهيلع

س ١٣٩١



 ناك هنالو افنا كلذ تنيب ام ىنعمل اهيلع ام ةدايز يف اهميثأتب لوقلا كلذكو

 ناو اهنيح يف اهنم اهل جرخملا نوك ةلاحتساو ةيوتلا باب قالغا اذه يف يضتقي

 الو نيبلاطلل حوتفم ةبوتلا باب نال جرخ هنم سفن يف ءعىش اذهو كلذ تبلط

 يمشلا علطت وأ هسفنب ررغي مل ام نيح لك يف نيبلاطلا نم دحأ هلوخد نم عنمي
 . الف الإو ينب لتاق نوكي وأ اهبرغم نم

 ن و هعنم اهعسي الو هلوق عم هعم اهمئ ؤي هعنم نوكي نأ بجعل ١ نمو

 حيحص ف زوجي الامو لقعل ١ ف ليحتسم ا نم ةيآلا بجعف كلذ نم بجعت

 3 هلعف هل زوجي الام كرت يوأ هكرت هعسي الام لعفب مثأي ناسنالا نوكي نأ لقنلا
 هنأكف اهلوق نم الإ هب معي ملو كلذ هعم حصي ل نإو الك . كلذك كلذ نأ نظتأ

 نم لوق ىلع اهتيدف لبقو اهقدص ءاش نإ ريخملا وهو لزان فارتعالا ىنعم يف

 هيلع الف ةقث لبق نم تناك ولو زئاج هل لكف اهبذكو ءاش نإ اهب كسمت وأ اهب لاق

 ليواقالا للخ نم هراتخت يذلا كل انحضوأ دقو ةمهتلا لحم يف اهنال اهقدصي نأ

 ىتح اهنم ء ىشب الو اهس ذخأت الو اهيناعم ربدتو اهيف رظناف لبق نم اهاندروأ تلا

 هللاو . ةريصبلا ليلق ةريحلا ريثك ىنإف رظنلا لامهاو كايأو هباوصو هلدع كل نيبي
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هنأ تنظف قيقر رمحأ مد وهو عامجلا عضوم نم الئاس امد تأر اذإ ةأرملا يفو

 مدلا اهاتأ مث اهضيح مايأ تعطقنإ ايلف اهضيح مايأ ةالصلا تكرتو ضيح مد

 رخآلا مدلا نوكي مأ ةالصلا كرتت له فوصوملا ضيحلا مد دوسألا طيبعلا

 مدلا نوكي مأ قيقرلا رمحألا مدلا نم مايأ ةرشعرهط لبق ءاج هنال ةضاحتسا

 ؟ ةضاحتسا لوألا

 هريغو ضيحلا مد نيب زيمتلا ةأرملا ىلع نأ لوقي نم لوق ىلع : لاق
 لوقي نم لوق ىلعو ةضاحتسا لوألا مدلاو اضيح ريخ رمحألا مدلا اذه نوكيف

٤[١.



 رخآلاو اضيح لوألا مدلا نوكيف هريغو ضيحلا مد نم زييمتلا ةأرملا ىلع سيل

 ينبجعي هنأل يلا بجأ رخآلا لوقلا اذهو مايأ ةرشع رهط لبق ءاج اذإ ةضاحتسا

 سيلو ضيح وهف مايأ ةرشع رهط دعب عايجلا عضوم نم لئاس مد ةأرملا ءاج اذإ

 . ملعأ هللاو . هب لوقأ يذلا لوقلا ىلع زييمت ةأرملا ىلع

 : ىلمازلا : ةلأسم

 نأ انقيت احبصأ اهلف ىذأ ةأرملاب نأ يلعي ملو ليذلا رخآ هلهأ عىطو لجر يفو
 ام كلذ ريغوأ اهيلع ناك بوث يف مد ةي ؤرب اهايإ اهجوز ءعىطو لبق تضاح ةأرملا

 ؟ اهيلع بجي
 الإ ضئاحلا ةجوزلا ءىطو مرحت ال هنأل كلذ يف ايهيلع ساب ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ملعلا دعب دمعتلا ىلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لسغلا نع تكسمأو مدلا اهب رمتسا مث مايأ ةسمخ اهضيح ةدع ةأرما يفو

 اهضيح نم لستغت ملو مايأ ةعبس وأ مايأ ةتس ال تضم نأ دعب اهجوز اهعماج مث
 مأ ضيحلا يف عىطو نمك نوكي له لجرلا اذه لاح ام مدلا اهنع عطقني ملو

 ؟ ال مأ هتجوز هيلع مرحت لهو قرف امهنيب

 دعب هتجوز ءعىطو اذإ لجرلا نأ نيملسملا راثآ نم هتظفح يذلا : لاق

 دعب ةالص تقو تدع اذإ لاق نم لاقف ءاملاب لستغت نأ لبق اهضيح مايأ ءاضقنإ

 تدع ولو اهأطي نأ هل زوجي ال لاق نم لاقو اهئطو اذإ هيلع سأب الف اهضيح مايأ
 يذلا هتركذ يذلا مدلا اذه نأ يدنعو ءاملاب لستغت ىتح رثكأ وأ ةالص تقو
 . كل هتنيب ام ىلع هيف فالتخالاو يدنع ةضاحتسا وه اهضيح مايأ دعب لصتم

 . ملعأ هللاو

. ١٤١



 محرلا يف هزاجتحا ببس نم ضيحلا اهنع عطقنا ةأرما يفو : ةلأسم

 دنع اهسفن تنعطف هالس تذخأ ىذألا انكردأ اهكردأ املف هببس نم ىذأ اهباصأو

 ناك ايك اهب ثكمو مدلا اهب قلطناف رهظلا ةالص تقو رضح دقو ضيحلا مد جرخ

 ؟ ال مأ ةالصلا هل عدتو اضيح اذه ىرت له لبق نم ضيحلا اهدوع

 كلذ سيلف رطاق الو لئاس ريغ محرلا يف انمكم ناك اذإ مدلا نإ : لاق

 سيل هنا لاق نم لاق . فالتخا كلذ يفف اهمحر نم ةأرملا هتجرخأ اذإف ضيحب

 . ةأرملا هتجرخأ ولو ضيح هنا لاق نم لاقو هسفنب جرخي ملو ضفي مل هنال ضيحب

 نوكي نأ ينبجعيف مدلا جرخي نأ لبق اهلصت ملو ترضح دق يتلا ةالصلا امأو

 . ملعأ هللاو . اهلدب اهيلع

 تض زتعاف ناضمررهش لدب اهمزل اذإ ءاسفنلا يفو & هنمو : ةلأسم

 اهنأ اهل نيبت مث اموي نيثالث تماص اهنا تنظف اموي نورشعو ةعست تماصو مايالا

 ؟ اهمزلي ام ترطفأ دقو نيرشعو ةعست تماص

 ام دعب اهترخأ نإو اهتركذ ام نيح اهترطفأ يذلا لدب ةأرملا هذه مزلي : لاق

 . ملعأ هللاو . اهموص اهيلع دسف اهتركذ

 : لمازلا : ةلأسم

 مايأ ةرشع رهط دعب نيموي وأ اموي ضئاف وأ لئاس وأ رطاق مد ةأرملا ءاج اذإ
 لدب اهيلع له مدلا اهعجاري ملو نيبلا رهطلا ايهيدعب تأر مث ةالصلا هيف تكرتو

 ؟ ال مأ نيمويلاو مويلا يف اهتكرت يتلا ةالصلا
 يف اهتكرت يتلا ةالصلا لدب اهيلع لاق نم لاق فالتخا كلذ يف : لاق

 . اهيلع لدب ال لاق نم لاقو نيمويلاو مويلا
 مث مدلا اهيف تأر يتلا نيمويلا دعب نيمويوأ اموي رهطلا تأر نإف : تلق

 رهطلا هبقعأ يذلا لوألا مدلا نم اه ؤرق نوكي له اهيءرق مامت ىلا مدلا اهعجار

 ؟ رخآلا مدلا اه ؤرق ءادتبا نوكي مأ انيب ام ىلع

. ١٤٢



 . ملعأ هللاو . لوألا مدلا نم اهءعرق نوكي هذه كتفص ىلع : لاق

 : هللا همحر يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا نع : ةلأسم

 ىلع تقو اموي نيثالثو ةينايث دعقت اهسافن يف اهتداع تناك اذإ ءاسفنلا يف

 نيمويلا ةدايز يف ىرت فيك اموي نيعبرأ تدعق رخآلا دلولاو ادلو رشع دحأ كلذ

 ؟ يلصت مأ نيمويلا نيذه يف ةالصلا كرتتأ

 ةدع يف ءاسفنلا مكح نأ هللا مهمحر نيملسملا راثآ يف دجوي يذلاف : لاق

 وأ اموي نيرشع وأ مايأ ةرشع مدلا اهب ىقب ناك نإ هدلت دلو لوأ ىلع اهسافن مايأ

 لوأ اهتدوع يتلا اهمايأ ىصقأ ىلإ اهتدالو دعب موصلاو ةالصلا كرتتف اموي نيثالث
 ناك ايع صقنو اهب مدلا داز اذإ لوقو تومت نأ ىلإ اهتداع كلت نوكت لوقف دلو

 يف لقتنت اهنإف دالوأ ةثالث ناصقن الو ةدايز ال ةدحاو هلاح ىلع دلو لوأ اهب دمي

 اهناف رشع يداحلا دلولا ةدايز يف ايهتركذ ناذللا نامويلا امأو . لوق ىلع عبارلا

 ايطايتحا نيمويلا نيذه يف اهئطو نع هزنتلا اهجوزل انبجعيو موصتو ايهيف يلصت
 . ملعأ هللاو . اندنع هيلع مرحت الف ايهيف اهئطو نإو

 الو اموي ال اموي نيعبرأ تدعقف قلخلا مايأ دلو ةأرملا تدلو اذإو : ةلأسم

 نيعبرأ جوزلا نع ةدع اضيأ اهيلعف قلخلا هنيب ريغ محل ةغضم تطقسأ مث نيموي

 هللاو . لوألا وهو ماتلا دلولا ةدع ةالصلل اهتدعو ةغضملا تطقسا ذم اموي

 . ملعأ

 اهدنع ةفورعم مايأ اهلو اهنع عطقي الف مدلا اهيتأي ةأرملا يفو : ةلأسم

 ؟ عنصت فيك عطقني الف مدلا اهب دمي وأ يضقنتف ضيحلل اهيف دعقت

 ناكو اهضيح مايأ دعب مدلا اهم دم اذإ اهغأ كلذ يف انفرع يذلاف : لاق

 كلذ يف هريح نيموي وأ اموي ترظتنإ الصتم اضئاف وأ ارطاق وأ الئاس مدلا كلذ

 دقف نيمويلا وأ مويلا قوف مدلا اهب دم نإف موصلاو ةالصلا نع اهراظتنا يف دعقت
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 ايهيف تماص نا نيمويلا وأ مويلا يف اهمايصو ةالصلا لدب اهيلع نأ لاق نم لاق

 ضقنتنم ايهموصو نيمويلاو مويلا دعب مدلا اهب لدب اهيلع سيل لاق نم لاقو . مات
 رثكأو كلذ يف ةمئاص تناك نإ الإ مدلا رمتسي مل نإف نهيف تماص تناك نإ

 مويلا موصلا ةداعإ اهيلعو ةالصلا ةداعإ اهيلع سيل مدلا اهب رمتسا اذإ لوقلا

 ةالصلا لدب هيف اهيلع نوكي ال لاح لك هنأل اهيف تماص تناك نإ نيمويلاو

 مدلاو هرمحلاو هردكلاو ةرفصلا امأو . كلذ مهفاف هيف اهموص ةداعإ اهيلعو

 مادام كلذ دعب يضوت مث يلصتو لسغتو راظتنإ كلذ يف سيلف محرلا يف نمكلملا

 دقف انيب ارهط ترهط اذإف اهب مادام لصتو ةالص لكل كل تفصو امم ءىش اهب

 لسفلا الإ اهيلع سيل لاق نم لاقو اديدج السغ اهرهطل لسغت لاق نم لاق

 اينإو 5 هللا ءاش نإ هب لمع ام ىلوأ طايتحالاو انعم باوص كلذ لكو لوألا

 ضئافلا وأ لئاسلا مدلا ناك اذإ كلذ اهل زوجيو نيموي وأ اموي راظتنالا اهيلع

 وأ ةردك وأ ةرفصب اهمايأ نم ةعاس رخآ تمتخ نإ امأو . ضيحلا ماياب الصتم

 تمتخ دقو ليللا يف تلخد ام نيح نم اهعجار مث محرلا يف نمكم مدوأ رهط

 . ائيش رظتنت الو يلصتو لستغت هذهف كل تفصو امم ءىشب اهمايأ نم ةعاس رخآ

 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر حرفم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 نم اهيتأي ناك ام لثم اهيلع متيو ربدلا يف مدلا اهيتأي ةأرمإ نع هلاسو

 عنميو ةالصلا هل كرتتو نيتعطق وأ هنطقب ريسي ءىش الإ اموي اذك اذك لبقلا

 ؟ ال مأ اهنع اهجوز

 يذلا راتسلا قرحنا دقو ربدلاو لبقلا طلتخا دق ةأرملا هذه نكت نإ : لاق
 اضئاح نوكتو ةالصلا هل كرتتو ضيح وهف ربدلا نم جرخي راصف ربدلاو لبقلا نيب
 ام كرتت الو ضيحب كلذ سيلف ربدلا نم مدلا اذه جرخو كلذك نكي مل نإو
 ةثالث ضيحلا مايأ يف رطاق وأ لئاس مد نم لبقلا نم جرخ امو ضئاحلا هل كرتت
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 هنولو هتئيهو هتفص ىلع ناك اذإ ضيح وهف رشعلا نود نم رثكأ ام ىلإ مايأ
 . ملعأ هللاو . فورعملا

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع : ةلأسم

 لقأ وأ نيموي وأ اموي مدلا اهب ماقأو اهضيح مايأ ريغ يف ةعفد اهتتأ ةأرمإ نع
 ال مأ اهرهط مايأ يف اهنع عطقني مل اذه مادام موصلاو ةالصلا هل كرتتأ رثكأ وأ

 مرحتأ اذه يف اهجوز اهعماج نإو اهضيح مايأ يف الإ موصلا الو ةالصلا هل كرتت
 ؟ ال مأ هيلع

 مدوهف اهمايا تمت ذم مايأ ةرشع نم لقأل مدلا اهءاج نإ : لاق

 نم اهئطو اهجوزل هركيو موصتو يلصتو السغ ةالص لكل هيف لستغت ةضاحتسا
 موصلاو ةالصلا هيف كرتت كرتت رشعلا ءاضقنإ دعب نم مدلا اهب دم نإو ميرحت ريغ

 يف نيموي ين وأ اموي اهءاج نإو اهضيح مايأ يضقنت نأ ىلإ اهئطو اهجوزل سيلو

 نأ ىلإ اهضيح مايأ يف اهعجاري ملو انيب ارهط ترهطو اهنع عطقناو اهضيح مايأ

 ام لدب اهيلعو ضيحب وه سيلف مدلا مايأ نم رثكأ رهطلا ناك وأ اهضيح مايأ تمت
 يف اهعجارو هلثموأ مدلا مايأ نم لقأ رهطلا ناك نإو موصلاو ةالصلا رمعل تكرت

 مايأ يف ةالصلا نم تكرت ام لدب اهيلع سيلو ضيح هلك كلذف اهضيح مايأ

 . ملعأ هللاو . مدلا

 اهبقعتو مايأ ةتس اهضيح مايأ ةداع ناك اذإ ةأرملا نعو ، هنمو : ةلأسم

 يلصتو ةنطقب يشتحتو لستغت نأ اهل زوبيأ ضيحلا مدب ةلصتم مايأ ةثالث ةبانالا

 ؟ ال مأ ةباثالا هذه يف اهتعماج اهجوزل زوجيو موصتو

 اهتضاح ةضيح لوأ نم ةداع كاذ ناك نإف ةبالثلاب تسيل هذه : لاق

 عطق اهل زئاج نوكيو هلك ضيح كلذف نيب رهطب لصفنم ريغ الصتم امد نوكي
 مايأ ةتس تدعق غولبلا دنع اهتضاح هضيح لوأ يف ناك نإو . هنم ةالصلا
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 لوالا رهطلا دعب الصتم مايأ ةثالث مد اهبقعأ مث ادحاو اموي انيب ارهط ترهطو

 ةدايزب ةفلتخم ريغ ةيلاوتم ءارقأ ةثالث اهئيجي نأ دعب الإ هيف ةالصلا عطق اهل سيلف

 ابوسحم يناثلا مدلا ناكو عبارلا ءرقلا يف ةالصلا عطق امل نا ليق دقف ناصقن الو

 ايف اهئطو اهجوزل سيلو رهطلا نم امهنيب اييف موصتو يلصتو لوألا اهضيح مد نم
 ةباثاب سيلف دحاو سنج ىلع ةقفتم ريغ ةفلتخ ةباثالا تناك نإو رهطلا نم امهنيب

 ال ةباثالاو اهغولب دنع اهتضاح ةضيح لوأ يف اهل تبث دق ناك ام ىلع اهءرق ناكو

 نوكت ةدايزلاف ةرشعلا نع تداز نإو ضيحلا رثكأ يه يتلا رشعلا يف الإ نوكت

 اهجوزل هركيو السغ ةالص لكل يلصتو ةأرملا هيف لستغت اضيح ال ةضاحتسا

 نع لقتنت نأ امه سيل ةأرملا نأ ليق دقو ميرحت ريغ نم ةضاحتسالا مد يف اهئطو

 الو ةدايزب اهغولب دنع اهتضاح ةضيح لوأ يف هتدوع يذلا لوألا اهءرقو اهضيح

 ةثالث ناصقن وأ ةدايزب اهءاج اذإ ناصقنلاو ةدايزلاب لقتنت لاق نم لاقو ناصقن

 يه ىتلا رشعلاو دعت ال ةدايزلا تناك اذإ رشعلا يف ةفلتخم ريغ ةقفتم ةيلاوتم ءارقإ

 . ملعأ هللاو . عبارلا ءرقلا يف لقتنتو ضيحلا رثكأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يضقنتا ىثنخ وأ ىثنأ وأ ركذ هنا فرعي ملو قلخلا نيب تطقسا ةأرما يفو

 فرعي ىتح ةدعلا هب يضقنت ال لاق نم لاقف ةدعلا ءاضقنإ يف امأ : لاق

 يضقنت ةدعلا نإف حراوجلا نم ء ىش هل نابتساإ اذإ لاق نم لاقو ىثنأ وأ ركذ هنأ

 هللاو . اهسافنل دعقت ام لثم دقفت اهناف دلو هنأ حص اذإ سافنلا يف امأو . هب

 . ملعأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 وأ ةقلع تطقسا مث ترهطو اهتضاح مايأ ةتس اهضيح مايأ ةداع ةأرما يف

س ١٤٦



 نوكتو مايأ ةتس يف ةالصلا نه تكرت ام لدب اهمزلي له قلخلا هنيب ريغ ةغضم
 ؟ لماحلا ةلزنمب

 . لماحلا ةلزنم اهلزنأ نم لوق ىلع انعم اذكه : لاق

 ةثالث ةالصلا عطقنإ مدلا اهاتأ ذم مايأ ةثالث دعب تطقسا نإو : تلق

 نم لوق ىلع كلذ دعب يلصتو لستغت مث مايأ ةتس مايتل ىلوألا ثالثلا قوف مايأ
 ؟ مايأ ةثالثلا ةالص لدب اهمزلي الو اسافن كلذ لعجي مل

 . ملعأ هللاو . كلذب لاق نم لوق ىلع اذكه : لاق

 يف اريثك امد تأر ةأرما يف هللا كمحر تركذو ةرصبتلا باتك نم : ةلأسم

 ةعجرلا ةرظتنم دغلا عم هلك مويلا كلذ ةالصلا تكرتف ضيح هنأ تنظو ليللا

 هذه يف اهمزلي ام تلق . ضيحلا مايأ يف كلذ ناكو تلصو تلسغف اهعجاري ملف

 ناك اميف اهيلع لدب ال ليقو اهيلع لدبلاب اذه لثم يف ليق دق هنأ يعمف ؟ ةالصلا

 يف نإ ملعأ الو ضيحلا ىنعم ىلع اهب متول نإ اضيح نوكي يذلا مدلا نم اهيف

 . ملعأ هللاو . ضيحلا ببس ىنعمب كلذ ناك اذإ ةرافك اذه لثم

 : ل اس نب بيبح خيشل ا نع : ةلأسم

 اذإ ضيح مد اهمد سيل ةنس نيتسلا تزواج دق يتلا ةربدملا زوجعلا نا

 ضيحب وه سيلف ةنس ردق ليقو ةنس نيتس ردق دعب نم اهب ثدحو اهنع عطقنا
 نإ امأو . ةساجنلا لسغ لسغت لب ةضاحتسملاك لسغ اهيلع الو يلصت يه ليقو
 فلتحغ اذهف اهتداع ىلع اهيتأيراص وأ اهنع عطقني ملو ةنس نيتسلا دعب مدلا اهب دم

 لوألاو ةالصلا هل كرتت الو ضيحب سيل لوقو ةلصلا هل كرتت ضيح وه لوق هيف

 . ملعأ هللاو . رثكأ

 : هنلا همحر يدنكلا كرابم نب دجأ نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 لبق نم اهتدوع يتلا اهتداع مايأ ردق ثبلف ضئاح هتجوز نأ ملع لجر يف
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 تلستغا دق اهنأ نظف هب يلصت يذلا اهبوث اهسأر ىلعو قيرطلا يف ةرام اموي اهآرف
 ملف ةمئان اهدجوف تيبلا يف ءاج ليللا ناك ايلف كلذ نع اهلاسي ملو اهضيح نم

 عزنف لستغأ مل دعب ينإ هل تلاق عايجلاب تنقيأو تظقيتسا ايلف اهعماجو اهظقوي

 هنيب قرفيو هتجوز هيلع مرحتأ لجرلا اذه يف يديس لوقت ايف اهكرتو اهنم هركذ

 هتجوز نأ هنظل ةعجر هل مأ ادمع ضيحلا يف ءعىطو نمك اذه هئطو نوكيو اهنيبو

 ؟ ال م أ اهضيح نم تلسغ دق

 ةأرملا تكرتو اهيف كشال اهمايأ تضقنا دق ةأرملا هذه تناك نإ : لاق

 امأو ، هيلع داسف ال لوقلا رثكاف اهجوز اهئطوو ةالصلا تقو تدع ىتح لسفلا
 هيلع اهداسف يفف تلستغا اهنأ هنظل اهئطوو ءاملاب لستغت ملو اهمايأ تضقنا اذإ

 ضيحلا مد اهبو ضقنت مل اهضيح مايأ تناك نإو 0 داسفلاب لوقلا رثكأو فالتخا

 . ملعأ هللاو . مارح كيلع اهنأ نيملسملا لوق رثكاف اهئطوو

 : يحبصلا : ةلأسم

 اهب مادو هئيجم ناوأ يف مدلا اهءاجو مايأ ةعبس ضيحلا يف اهتدع ةأرما يفو

 مادو مدلا اهعجار مث نيتليلو نيموي ارهاط تمتو انيب ارهط هنم ترهطو ةليلو اموي

 مث نيتليلو نيموي ارهاط تمقو انيب ارهط هنم ترهط مث لوألا لثم ةليلو اموي اهب

 كرت ت ىتمو ارهط مأ اضيح هلك اذه بسيأ اهنع عطقني ملو عباس موي اهعجار
 اهعامج اهجوزل لحي ىتمو يلصت ىتمو كلذ دعب اهءاج يذلا مدلا يف ةالصلا

 ؟ لحي ال ىتمو

 ىوس امو ضيح هلكف رهطلاو ضيحلا نم مايأ ةعبس يف اهءاج ام : لاق

 اذه يفو ينبجعي ام ىلع ءاش نإ اهن ايشغ اهجوزلو ةضاحتسا وهف كلذ

 . ملعأ هللاو . فالتخا
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 مدلا عطقناو اهضيح مايأ يف مد ةعفد اهتءاج ةأرما يفو { هنمو : ةلأسم

 مامت دعب ريثك مد اهءاجو اهضيح مايأ تمتأ نأ ىلإ هريغ وأ هردك وأ ةرفص تيقبو

 رخآلا مأ لوألا ؟ اضيح نوكيأ عطقني ملو لصتاو اهمايأ رخآ يفو اهضيح مايأ
 هيفأ ةضاحتسملا عامج يف لوقت امو ؟ زوجي ال ىتمو اهتعماج اهجوزل زوجي ىتمو
 لبق مد رهطلا بقعأ ءاملاب اهرهط دعب اهعامج ناك نإ تيأرأ ؟ ال مأ ةيهارك

 ؟ عايجلا دعب الإ بقعي مل وأ عايجلا
 ةرفصلاو اضيحم ناك مايأ ةثالث قوف مدقتملا ضيحلا ناك نإ : لاق

 مدلا نم ءاج امو ضيحب سيل لوقو ضيحت اهنا لوق . مايألا ةيقب يف ةردكلاو

 بجت يذلا لاحلا يف اهنايشغ اهجوزلو ةضاحتسا وهف اهمايأ ءاضقنإ دعب ريثكلا
 . ملعأ هللاو . ةالصلا هيف

 جوزلا ناكو ضيحلل جرفلا قوف نم لستغت تناك ةأرما يفو : ةلأسم

 نم امأ لاق . صالخلا تدارأ كلذ اهيلع نأ تملع ايلف كلذب ملعي ملو اهعمابي

 اهيلعو ضيحلا نم ناك نإ هيلع اهداسف يف فلتخيو اهجوز ىلع دسفت الف ةبانجلا
 . ملعأ هللاو . فالتخا ةرافكلا يفو ةالصلا لدب

 : لمازلا : ةلأسم

 هدعب تأر مدلا تأر اذإ تراصو اهضيح مايأ يف ضيحلا امهاتأ ةأرمإ يف

 تبسح اذإو ليللا يف كلذكو ارارم رهطلاو مدلا هيف اهعجاري مويلا كلذ يف ارهط

 هلك يدنع اذكه لاق ؟ رثكأ رهطلا تاقوأ تدجو رهطلا تاقوأو ضيحلا تاقوأ

 . ملعأ هللاو . ارطاق وأ اضئاف مدلا ناك اذإ ضيح

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ هقالطاو مدلا عطق نم ةأرملل ةباتكلا زوبت لهو

 ال كلذ نإ لوقأ الف احالص ناكو ررض ةأرملا ىلع نكي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . زوب
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 عضوم تسلفف اهندب عيمج لسغل ءام دجت ملو ترهط اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 ؟ اهئطو اهجوزل زوجي له ةساجنلاو ضيحلا
 . ملعأ هللاو . هزجح ضعبو هل زاجأ ضعب : لاق

 نأ اهيلعأ مدلا اهنع عطقني ملو اهضيح تقو ىضقنإ اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 ؟ هيلع نولمعي اميف نيمويو اموي رظتنت
 . بوصأ راظتنإ اهيلع ىري مل نم لوق نإ اندنع كلذ يف فلتخي : لاق

 يف نيعبرألا نود اييفو ضيحلا يف رشعلا نود اييف نوكي هنإف راظتنالا ىأر نمو

 . ملعأ هللاو . سافنلا

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 مث نيموي اهنع عطقناو نيموي اهءاجف مايأ ةتس ضيحلا يف اهتداع ةأرمإ يف
 ؟ كلذ مكح ام مدلا اهس لصتإ سداس مويو هردك وأ ةرفص تأر سماخلا موي

 تقو ناكو اهتقو يف ضيحلا اهءاج لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 ةرفصلاو اهمايأ مامت ىلإ اهضيح نم بسحي هلك كلذف رهطلا نم رثكأ ضيحلا
 . ملعأ هللاو . ضيحلا نم بوسحم هلك ةردكلاو

 مايأ ةسمخب اهتداع دعب ضيحلا اهاتأ اذإ ةأرملا يفو & هنمو : ةلأسم

 نع س افنلا ةدع مد عطق اهل طبهيو بصقل او طويخل ١ لثم موديو اثيش تأرو

 ؟ ال مأ جوزلا ءىطو

 ربتعي ءاسنلا ضعبو مد وه انإو مد ةغضم نكت اذإ ضيح اذه : لاق

 همكحو ضيح وهف محللا هبش ماوق هل ىبي ملو ءاملا هب اذإف ءام يف هحرطي نأ كلذ

 اهضيح م ايأ عدت ةالصلا يف نوكيف محلل ا هبش موق هل ىقب نإو . ضيحل ١ مكح

 . ملعأ هللاو . اموي نيعبرأ. مامت لبق عايجلل اهجوز اهبرقي الو يلصتو لسغتو
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 اهيلع فلتخا اهتقو نوكي هنإف ةقفتم ضيح ثالث تضاح اذإ ةأرملاو

 يف لوحتت ال ءاهقفلا ضعب لاقو . لمعن اذهبو ناصقنلا وأ ةدايزلا يف عبارلا

 . ملعأ هللاو . تامدقتملا ثالثلل اقفاوم نوكي نأ الإ عبارلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مامت لبق همأ تتام مث دلول ١ ضعب جرخف داليملل تدعق ةأرم ١ يفو

 ررض ريغ نم يجلا دلولا اذه جارخا ةحلاعم قيضي ال هنإ يح دلولاو هجورخ

 نأ دعب امات هجورخ لبق دلولا اذه تام نإ تيأرأ . همأ الو دلولا قحلي

 ثري وهو هثاريم نوكي ام ىشنأ وأ ركذ وه فرعي ملو هريغ وأ كالهتساب هتايحتحص

 ؟ ال مأ ثرويو

 مل اذإو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ثرويو ثري هنإف هتايح تحص اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ىشنحلا لثم نوكي هنإف ىثنأ الو ركذ هنإ ملعي

 نم اهضيح مايأ فرعت ملو مدلا اهب رمتسا اذإ ةأرملا يف ينبجعيو : ةلأسم

 اهكرت يف قفاوت نأ ةفاخم كلت اهلاح ىلع تمادام ةالصلا كرتت الف اهرهط مايأ

 ةفاخم كلت اهلاح ىلع تمادام اهجوز اهاطي ال نا ينبجعيو اهرهط مايأ ةالصلل

 . ملعأ هللاو . اهضيح مايأ ةلاحلا كلت ىلع يهو اهايأ هيطو يف قفاوي نأ

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 اذإ عنصت فيك مايألا نم مك ىلع لوألا اهسافن فرعت مل اذإ ءاسفنلاو

 ؟ مايأ ةرشع دعب يناثلا يف مدلا اهنع عطقنا

 مايأ ةرشع سافنلا.لقأ يناثلا سافنلا يف ةالصلا كرتت نأ ينبجعي : لاق

 نم ةالصو مايأ ةرشع يلصتف رشعلا دعب مدلا اهب رمتسا نإو مدلا عطقنا اذإ

 عنمتو ةضاحتسملا ةلزنمب اهتدوع يتلا اهضيح مايأ ةالصلا كرتتو اموي ةرشع ىدحإ

 . ملعأ هللاو . تدلو ذم اموي نيعبرأ جوزلا
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 : جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 دلت نأ ىلإ ةالصلل لسغلا اهيلع ببأ ضاخملا دنع مدلا اهيتأي ةأرملاو

 ؟ اهلح
 اهقحليو دلولا ببس نم كلذ ةضاحتساب سيل هنال اهيلع بجي ال : لاق

 نأ ىلإ تمميت اهنع كسمتسي مل نإو تأاضوت اهنع كسمتسا نإف ءاملا نم ىذألا

 . ملعأ هللاو . دلولا سأر ىلع مدلا ىرت

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ اهسافن فيك مايألا ضعب دلو لك نب نيدلو تدلو ةأرمإو

 ءاضقنإ نوكيو لوألا نم نوكي نأ بحنف ةالصلا لاح يف امأ : لاق

 نم سافنلا ءاضقنإ دعب نوكيف اهجوز عامج يف امأو ، لوألا دلولا نم سافنلا
 . ةالصلا كرت اه زئاج ليقو يناثلا عضت نأ ىلإ ةالصلا كرتت ال ليقو يناثلا دلولا

 . ملعأ هللاو

 ةفصام رثكأ وأ لقأ وأ ةنس ردق مدلا اهم رمتسا ةأرمإ © هنمو : ةلأسم

 ؟ اهمايصو اهتالص فيكو ؟ اهئطو اهجوزل زوجي لهو اهرهطو اهضيح
 لستغت مث مدقتملا اهضيح مايأ ردق ةا> صلا كرتت ةأرملا هذه نإ : لاق

 هيف يلصت يذلا تقولا يف اهجوز اهئطو اذإو اهبأد اذه نوكيو مايأ ةرشع يلصتو
 . ملعأ هللاو . مرحت الف

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 مامت لبق مدلا اهعجار مث اهجوز اهعماجو مدلا اهنع عطقنا اذإ ةأدتبملا يف

 ؟ ةرشعلا

 هللاو . مايأ ةرشع اهعامج نع فقي نأ هل يغبني ناكو هيلع مرحت ال : لاق

 . ملعأ
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 ؟ يناث قادص امل بجي له ادمعتم هتجوز لجرلا ءعىطو اذإو : ةلأسم

 كلذ ابكترا نإو اهتيهارك عم هتبلغو هملع عم كلذ ناك اذإ ، معن : لاق

 كلذ ىلع يه تدمعت نإو لوألا قادصلا ريغ اه سيلف ةمرحلا ىلع نيدمعتم

 اهل قادص الف كلذ ىلع تدمعت نإو لوألا قادصلا ريغ اهل سيلف هنود

 أطخلا يف ساب الو ماقملا اهعسو اهتيدف لبقي مل نإف لوق ىلع هنم هب يدتفتلو

 . نايسنلاو

 بذكت اهنأ نظ هنا جتحاو هتملعأ نأ دعب ضيحلا يف اهئطو نإف : تلق

 ؟ اهتدع مامت دعب جوزتت نأ اهل له هنع برقتو هيلع

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع جيوزتلا اهل زئاج : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 رهظو اهنع عطقنا مث موصلاو ةالصلا تكرتف ضيحلا اهءاج لماح ةأرماو
 لوق ىلعو اهيلع لدب ال لوقو ةالصلا نم تكرت ال لدبلا اهيلع لوقف لابحلا
 ةالصلا بوجو ىنعم يف لوقلا رثكأ وهو لمح عم ضيح ال لوقو ضيح هنا لوقو

 مايأ ين لماح يهو مدلا يف هترمإ يتأي نأ لجرلل هزنتلا انبجعيف ءعىطولا نع امأو
 . ملعأ هللاو . ةهبشلل دعبأ وهو ضيحلا

 لجرلا ملعي الو ضئاح يهو اهسفن نم اهجوز تنكمأ يتلاو : ةلأسم
 ؟ اهمزلي ام

 ال نأ ىلإ يلإ بحأو اهيلع مثالاواإثإ لجرلا ىلع ىرن الف : لاق
 هزنتلا يف امأ ديعس وبأ لاق . بوتتو عجرت نأ الإ هذه وحن ةأرمإ لجرلا كسمي

 مثإ وه هيلع سيل ليق دقف تيسنو اهنم ةلز تناك اذإ امأو اذهب اهفرع اذإ لاق ايكف
 داسفلا امأو اهيلع روجح نم هتنكم اهنال ةمثا اهنأ ليق دقف يه امأو . ةمرح الو

 يف ةمثآ اهنأ ضعب لاقو . اذهب هيلع اهدسفأ نيملسملا نم دحأ نإ ملعأ الف

 اهل هيلع ايب هنم يدتفت نأ اهيلع نأ ليق دق هنأ يعمو تبكر امم تبات اذإ هترشاعم
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 يهو هترشاعم اهيلع ناكو كلذ هيلع نكي مل اهتيدف لبقت مل نإو اهتيدف لبق نإ

 نأ ريغ نم اهجوزل ةأرملا لعفت ايك هل لعفت الو هل نيزتت الو هيلع ىفاجتت ةمث

 ال ناكو هترشاعم يف مثأي الو اهنم هعسي ام هنم اهعسو اهتيدف لبقت مل نإ ليقو هعنمت

 اهنم هعسي ام هنم اهعسوو ضرعتلاو نيزتلا نم اهجوزل ةأرملا لعفت ايك هل لعفت نا
 سيلو هنم يدتفت نأ اهف بحتسي هنأ ليق دق هنأ يعمو . اهتيدف لبقي ال نأ دعب

 نم ىضم ام ىلع اهيف لوقلا ناك اهتيدف لبقي ملو تلعف نإف اهيلع كلذ

 دسفي الو هيلع دسفت الو اذه يف ةيدف اهيلع سيل ليق دق هنا يعمو & فالتخالا

 الو وه هدمعتك يه اهدمعت سيلو ضيحلا يف ءعىطولل وه دمعتب الإ اهيلع وه

 مهنيب ملعن ال اوعمجأ دق مهنال هنيح يف لكذ ناكمإ يف ةمثا اهنأ الإ هلعفك اهلعف
 مثإ الو اهدسفي ال كلذ نإ اطخ ضئاح يهو احيحص ائطو اهئطو ول هنأ افالتخإ

 هئطوب هيلع دسفت اهغأ اولاق امنإو ةيسان يهو ايسان ناك نإ كلذكو . اعيمج امهيلع
 حصأ لوقلا اذه نإ يعمو هلعفك سيل اهلعفو ملعلا دعب ضيحلا يف ادمعتم اهل

 هللاو . ةيدفلاب اهورمأي نأ رهظ اميف مهلوق رثكأ ناك نإو انباحصأ بهذم يف
 . ملعأ

 : نافلخ نب انهم هيقفلا لؤس : ةلأسم

 اهئطوو تلصو تلستغاو اهضيح مايأ يف نيبلا رهطلا تأر اذإ ةأرملا نع

 ىلع اهايإ هئطوب اهجوز ىلع مرحت له اهتدع ءاضقنإ لبق مدلا اهعجار مث اهجوز

 ؟ دمعلاو أطخلا ليبس يف ناك ةفصلا هذه

 مايأ يف اهجوز نم اهيلع عقاولا عايجلا رمأ نم تفصو ام ىلعف : لاق
 لبق كلذ دعب مدلا اهعجار اذإف كلذ يف رهطلا لاح يف اهنأ عم اهنم اطلغ اهضيح

 فالتخالا ىنعم اهجوز ىلع ةجوزلا ةمرح يف يرجيف اهضيح مايأ يضقنت نأ

 لبق هيلع اتنأ اضعب نأوجرأو . فالسالا ءاهقفلا نع هانفرع ام ىلع

 املاعوه ناك اذإ ةصاخو اهيف هتعجارم نم نومأم ريغ مدلا نال اهمايأ ءاضقنإ
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 نع مزحلا لاهعتسا هل يغبني ناك دقو اهتدوع تلا اهمايأ ءاضقناب ملعي ملو اهضيحب

 كلذ ناك اينإو كلذ ىلع دمعتت مل اذإ هنم رذعأ اهنأ يعمف يه امأو . كلذ لثم

 اهرهط لاح يف عقاولا عايجلا اذهب اهجوز ىلع اهدسفي مل ضعب ىسعو اطلغ اهنم

 ةدبعتم لاحلا كلذ يف اهنأل اهدواعي ملوأ مدلا اهدواع اهضيح مايأ يف ناك نإو

 كلذب اهدبعت لاح يف ميقتسي الو ناضمر رهش يف كلذ ناك نإ مايصلاو ةالصلاب

 نال ضقانتلا كلذ يف نوكيف الإو اهعامج نم عونمم ريغ اهجوز نوكي نأ الإ

 يهف كلذب تدبعت اذإو اهضيح لاح يف مايصلاو ةالصلاب ةدبعتم ريغ ضئاحلا

 ءايشألا عيمج يف كلذ اهف تبث ءىش يف رهطلا اهل تبث ىتمو & ضئاح ريغ رهاط

 كلذ ريغوهف طايتحالا امأو مكحلا ىنعم يف اذهف ةرهاطلا مكح اهمكح ناكو

 جوزلا دمعتي مل اذإ امأو ، لمعتسا ام ريخ مزحلاو جورفلا رمأ يف قثوأ هب ذخألاو
 اهلاوحأ نم هارأ امل هدنع اميف رهاط اهنأ ىلع اهعقاو انإو ضيحلا يف عايجلا ىلع
 ىلع يدنع اميف اهيلع سأب الف اهنم اطلغ اهرهطب هتربخأ يه وأ كلذ ىلع ةلادلا

 لاحلا اذه ىلع ضيحلا يف عايجلا ىلع نيدمعتم ريغ اعيمج ايهنال ةفصلا هذه

 اذإ اطخلاب هبشأ اذه ايهلعفو اطخلا ىلع ضيحلا يف عايجلا ىلع عقت اينإ ةمرحلاو

 . ملعأ هللاو . كلذك ناك

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ اضيح نوكيأ ضيحلا نم رثكأ رهط ضيحلاو ةباثالا نيب ناك اذإو
 مكح نع هجرخي اضعب نأ بسحأو رشعلا يف ضيح هنأ بحأ : لاق

 . ملعأ هللاو . ضيحلا

 عطقنا مث اهضيح مايأ يف ضيحلا اهءاج اذإ ةأرملا امأو { هنمو : ةلأسم

 مث اهمايأ عاطقنإ لبق ءاملاب تلسغو.سوبي وأ ةردك وأ ةرغص اهب تيقبو مدلا اهنع

 مرحت اهنأ لوقف اهضيح مايأ يف ةمئاق اهب سوبيلاو ةردكلاو ةرفصلاو اهجوز اهعماج
 قيضي الو هظفح ايع كمحي نمم فيعض كريغص انأو . هيلع مرحت ال لوقو هيلع
 . ملعأ هللاو . مهيلع قاض ام مهل عسوي الو هب كسمتلا مهعسي ام مهيلع
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 لاح يف تراص اذإ لعفن ام اهسافن وأ اهضيح مايأ ةدع تيسن اذإ ةأرملاو

 ؟ كلذ ريغ مأ ةأدتبملا لثم نوكتأ . كلذ
 . ملعأ هللاو . سافنلاو ضيحلا يف ةأدبملا لثم اهنأ يدنع اميف : لاق

 : يموخغزلا نع : ةلأسم

 لاق . مدلا اهب رمتسا اذإ ضيحلاب ةأدتبملا ةأرملا يف ةليوط ةلأسم نم

 يلصتو لستغت مث مدلا اذه ةلوازم مايأ ةثالث ةالصلا كرتت نا ةأرملا هذهل يبنجعي

 مايأ ةرشع كلذ نوكتف مايأ ةعبس ءىطولل اهجوز اهيرقي الو مايأ ةرشع مامت ىلا

 مايأ ةثالث اهئطو اهجوزل زوبيو مايأ ةرشع يلصتو لستغت مث ةالصلل اهل ايطايتحا
 رهط دعب فاك هنال اهئطو نع فوقولا هل ينبجعي مث مايأ ةرشعلا هذه ةلوازم

 ديزتو ةضاحتسملا ةلزنمف نهيف يهو ىلوألا ثالثلا نم هل ايطايتحا مايأ ةرشعلا

 لقأ اهتداع نوكت الئل مايأ ةثالث ةالصلا كرتت مث اموي ةرشع دحأ موي نم ةالص

 هللا جرفي نأ ىلإ اهبأد نوكي اذه ىعف نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةثالث وهو ضيحلا

 . ملعأ هللاو . اهنع

 : دادم نب دمحأ هيقفلا : ةلأسم

 ركنأو ملعي الوهو ضيحلا يف اهعماج هنا اهجوز ىلع تعدإ ةأرما نع
 اهلوق نع تعجر نامز دعب مث اهتيدف لبقو هنم اهقادصب تدتفا مث اهلوق جوزلا
 ؟ ال مأ اهدري نأ اهتعجر لبقتأ هيلع ةبذاك تناك اهنأ تلاقو اهاوعدو هيلع

 يف ةقداص تناك اذإ لوألا اهلوق نع عوجرلا ةأرملا هذهف & معن : لاق

 كلذ يف اهلوقو ةزئاج كلذ يف اهتعجرف ىلوألا اهاوعد يف ةبذاك اهنا ملعتو اهتعجر
 اهقدصي نأ ادمعتم ضيحلا يف اهئطو هنأ هيلع تعدإ يذلا لوألا اهجوزلو لوبقم

 دنع الوأ اهعلاخ ناك نإ ةيناث اهجوزتي نأ هلو . لوألا اهلوق نع اهتعجر ىلع

 مكاحلل سيلو لوألا يف هيلع اهلوق بذك ملعي ناك ذإ اهضيح يف ءعىطولا اهاوعد
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 اذإ كاذ . هنع تعجرو اهسفن تبذكأ اذإ ةيناث جيوزتلاو ةعجارملا نع اهعنمي نأ

 كلذ ىلع اهجوز اهقدصو ادمعتم ضيحلا يف اهئطو هنا اهجوز ىلع ةأرملا تعدإ

 نع اهعنمي نا مكاحللو ابذاك اضيأ وه اهقدصو هيلع ةبذاك اهنأ ملعيوه ذإ
 مكاحلا قرفو ةمرحلاب امهرارقإ هدنع حص دق هنال رهاظلا مكحلا كلذ يف ةعجارملا

 زئاج كلذ نع اهتعجرو ةعجارملا ايل زئاجف هللا نيبو ايهنيب اييف امأو . كلذب امهنيب
 هللاو . تالاكولاو ناميالا ءزج عرشلا نايب باتك يف هنيعب ارثؤم هنظفح اذكه
 . ملعأ

 يذلا نيبلا رهطلا تأر مث مايأ ةثالث نم لقأ مدلا ةأرملا ءاج نإ : ةلأسم

 مايأو مدلا مايأ توتسإ اذإ اهضيح مايأ نم ةيقب يف مدلا اهعجار مث هيف ةهبش ال
 ضيح مايأ مايالا هذه اندنع سيلف مدلا مايأ نع رهطلا مايأ تضقنإو ضيحلا

 كلذ نمرثكأ ام ىلإ مايأ ةثالث ىلوألا مدلا مايأ ناك نإو ةفصلا هذه ىلع

 رهطلا مايأ تداز اهضيح مايأ نم ةيقب يف مدلا اهعجارو انيب ارهط ترهطو
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع ضيح مد اندنع اهلكف مدلا مايأ نع تصقنو

 : يحبصلا : ةلأسم

 مايأ ةرشع دحأ نم موي ةالصو مايأ ةرشع يلصت ةضاحتسملا يف اولاق ثيحو

 يف اهدعب يتلا ضيحلا مايأ نم اهمكح مأ اهماكحا هماكحاو ةضاحتسالا
 نم ةالصلا ءاضقنا ىلا تقولا اذه نإ لاقو . اهماكحأ نم كلذ ريغو ءعىطولا

 نم ةلخادلا دودحلا يفزوجي ام هيف زوجيو ضيحلاو رهطلا نيب دح رهطلا تقو

 . ملعأ هللاو . قفارملاو هبكرلاو هرسلاك ةجراخلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ريملسملا ضعب لاقف ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا يف اوفلتخاو اهنولمحيو ذيواعتلاو زورحلا مهل بتكي نأ زوجيو مالسالا مهماكحا ديحوتلاب نيرقلا نإ
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 ىلع امأو . كلذ زوجي مهضعب لاقواهلحالو مهيلع كلذ قيلعت زوجي ال

 ضعب مهيلع كلذ قيلعت ةركف باودلاو ساجنالا نوقيت ال يذلا لافطالا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 اهل ةيناثلا اهتداع نع اهضيح اهيلع فلتخا اذإ ةأرملا يف هانفرع يذلا يف

 يهف ةيلاوتم ءارقإ ةثالث ةمولعم مايأ ىلع رقتسإ مث اهنع ناصقن وأ اهيلع ةدايزب
 امل تبثيف ةيلاوتم اثالث اهدوع ام فالخ ىلع اهضيح رقتسا ىتمو املاح ىلع ةيقاب

 يتلا مايالا كلت تناك ةقباسلا لمهتو & ةعبارلا يف هيلإ لقتنت مث ةداع كلذب

 رثكأ يه يتلا مايأ ةرشع ىلإ ةمدقتملا اهتداع نع ةدايز اهضيح اهيلع رقتسا
 ةلاح اهايإ هئطو ناك نإف اهجوز امأو . ةصقان وأ ليق ام رهشأ ىلع ضيحلا

 اهتداع مامت لبق مدلا ايهعجاري مل ايف اهل ةداع كلذ تبثي نأ لبق اهرهط يف اهناصقن

 اييفف رهط يف اهل هيطو ناكو اهمامت لبق مدلا اهعجار ناو هتجوز يف هيلع جرخي الف

 ناليسو اهتداع ىلع ةدايزلا لاح يف امل هيطو ناك نإو اهميرحت يف فلتخي هنأ وجرأ
 اميف اهايإ هيطو هيلع اهمرحي ال لاحلا اذه يفف اهل ةداع هب مكحت نأ لبق اهنم مدلا

 ةالصلا هيف اهمزلت وأ ةضاحتسالا مكح ىلإ اهضيح مكح نم جراخ هنأل وجرأ

 اهئطو جوزلا ىلع هيف اروجحم نوكي لاح يف كلذ اهمزلي نأ حصي الو ، موصلاو
 يف يهو اهتمرحب الهجو انظ هنع اهجوز اهجرخأ نإف اذه ىلعو يفانتلا نم هيف امل

 نم لبق نم هيلع اناك ايك انوكي نأو اهتعجارم هيلع قيضت الف مارح ريغ لصالا
 هللاو . يل نابام بسح ىلع كلذب الإ هنم اهجورخ نكي مل نإ ةيجوزلا مكح
 . ملعأ

 : ىحنملا دوعس نب يلع خيشلا نع : ةلأسم

 ةالصلل تماق ول نإ ةالصلا تقو لوأ يف ضيحلا اهءاج اذإ ضئاحلا يفو

 ؟ ال مأ ترهظ اذإ ةالصلا كلت اهمزلتا ةالصلا ضقت مل
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 . ملعأ هللاو . اهمزلت ال لوقلا رثكأ : لاق

 بجي ةضاحتسملا نع يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لؤس : ةلأسم

 ماكحأو كلذ يف ةجحلا ايف لسفلا اهيلع بجي ناك نإو ؟ ال مأ لسغ اهيلع

 ؟ هدحو عضوم ا مأ دسحلا مومع ىلع اهيلع لسفلا

 يف ضئاحلا لثم اهدسج مومع عيمجل مزال لسغلا اهيلع نا يعم : لاق
 اهيلع لب اهيلع لسغ ال نأ ليق ام ضعب يف جرخيو انباحصأ راثآ يف ءاج ام رثكأ

 ال نأك تنظف اهنم ليوأتلا ىنعم ىلع لسغلا تكرت نإو ةساجنلا جرخ لسغ

 ىلإ بوتت نأ امهف بحأ اهب ةرافك اهمزلأ نإ ردقأ الف كلذ ىلع تلصو اهيلع بجي

 اهيلع بجوأ نم لوق ىلع ةطيرشلاو طايتحالا هجو ىلع ةالصلا لدبتو هللا

 تناكو اباوص هتأرو لسغ اهيلع سيل نأ لاق نم لوقب تذخأ نإ امأو & لسفلا

 ىظحت الو لدب الو ةبوت اهيلع بجت سيلف نيلوقلا نم لدعألا زييمتب ةريصب
 ىلع اهدامتعاو اهزييمت دعب لسغ اهيلع سيل نأ لاق نم لوقب اهلمعو اهذخأب

 . ملع أ هللاو . هب لمعلا

 : يحبحصحلا : ةلأسم

 اهنع عطقناو مايأ ةعبرأ اهعاجو مايأ ةتس ضيحلل اهتدع تناك اذإ ةأرملا يف

 تلستغا دق ذإ يناث لسغ اهيلع له مدلا اهعجاري ملو تلسغو انيب ارهط تأرو

 ؟ اهتدوعت يتلا مايأ ةتسلا مامت لبق

 سيل اهنأ لاق نم لوق ىلع يناث لسغ اهيلع لوق فالتخإ هيف اذه : لاق

 : ملعأ هللاو . كلذ ريغ لسغ اهيلع سيل لوقو كلت اهتدع مايأ يف ةالص اهيلع

 وأ لئاسلا مدلا وأ مايأ ةرشعرهط دعب مدلا نم ةعفدلا نإ : ةلأسم

 نإو ، ضيحب سيل كلذ نإ اهاقوأو اهيلايلب مايأ ةثالث ةأرملاب لصتي مل ام رطاقلا
 كلذب ترهطو ةالصلا نم ائيش كلذ يف تكرتو ةعفد اع ثدحو ةمئاص تناك
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 ائيش برشتو لكات مل ولو مويلا كلذ موص لدبو ةالصلا كلت لدب اهيلعف انيب ارهط
 ىتلا ةالصلا تناك يإو رجفلا ةالص وأ راهنلا ةالص نم ةالصلل اهكرت ناك اذإ

 اهموص يف اهيلع الف موصلا ةين ىلع ةرهاط تحبصأو ليللا تاولص نم اهتكرت
 . ملعأ هللاو . اهتكرت ىتلا ةالصلا لدب اهيلع اينإو هريغ الو لدب نم ع ىش

 جلوي مل اذإ ضيحلا يف هتجوز عايجل دمعتي نأ لجرلل زوجي لهو : ةلأسم
 ؟ ةفشحلا ضعب الإ جلوي مل اذإ ربدلا يف كلذكو اهلك ةفشحلا

 دنع سفنل ١ حومج فوخ اذه لشمل ضرعتي نأ لجرلل ينبجعي ال : لاق

 يف كلذ ناك هيلع مرحت الف لكلا جلوي ملو هفرٹحلا ضعب جلوأ نإو تاوهشلا لوزن

 . ملعأ هللاو . تاناتخلا يقتليو اهلك ةفشحلا بيغت نأ الإ اهربد يف وأ اهلبق

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 لبق لستغت مل ترهط ايلف تضاحف ناضمر رهش لدب ةمئاص ةأرما يف

 وأ ارذع نم كلذ ناك اهبوص ند ىضم ام اهل متيأ رجفلا دعب تلستغاو رجفلا
 ؟ رذع ريغ نم

 . رجفلا لبق رذع ريغ نم لسغلا تكرت اذإ ضقتنم اهموص نإ : لاق

 . ملعأ هللاو

 تقو لوأ اهتداع اينإ ضيحلاب ةأدتبملا نإ رثألا ءاج هنأ ملعأو : ةلأسم

 ىتح لوألا تقولا اهتداع مهدنعو ةالصلا كرت اه سيلف يناثلا يف داز نإف اهاتأ
 يف اهلاقتنإ ناك ءارقإ ةثالث تواست اذإو ةيواستم اهلك ءارقإ ةثالث يف ةدايزلا نوكت

 ةدايرلا تفلتخا اذإو . اهل ةداع نوك مث تالوألا ثالثلا لثم اهءاج اذإ عبارلا

 ىطو هنإ لقت مل ءعىطو اذإف اذه ىلعف رثألا ءاج اذكه ةرم لوأ اهتداع ناك

 لئاسلا مدلا يف ةضاحتسملا ءعىطو نأل اهأطي ال نأ هل يغبني ناكو اضئاح

 . ملعأ هللاو . هوركم
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 اييف انباحصأ نم لوقلا فلتخي هنإ يدنع يذلا ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 الو ضيحلا نوكي ال هنا لاق نم لاقف . ضيحلا مايأ يف ضيحلا مكح هب تبثي

 رطاقلا وأ لئاسلا طيبعلا مدلاب الإ اهمايأ تءاج اذإ هنم ةالصلا كرتب ةأرملا دتعت

 تالئاسلا ةربغلاو ةرمحلاو ةدكلاو ةرفصلا هيف ناك ولو رهاط كلذ ىوس اميف ىهف

 اهيف الصتم كلذ ناكولو موصلاو ةالصلاو لاستغالا كلذ يف اهيلعو تارطاقلا وأ
 اذه بحاص دنع ةالصلا كرتت نأ لاحلا اذه ىلع زوجي الف هعاطقنا دعب مدلاب

 لاقو { اهلو ةالصلا هيف اهيلع نوكي ام لاح يف اهئطو اهجوزلو رهاط اهنال لوقلا
 وأ ةرمحلا وأ ةردكلا وأ ةرفصلا اهب ماد ام كلذ يف ضئاحلا ةلزنمب اهنأ مهنم لاق نم

 الئاس وأ ارطاق كلذ نم ءىش ناك اذإ لاحلا كلذ يف ةالصلا اهل زوجي الو ةربغلا

 ةلزنمب يهف محرلا يف مدلا وأ محرلا يف انمكم كلذ ىقبو كلذ اهنع عطقنإ اذإف

 ضيحلا مكح نم تجرخ دق اهنأل ةالصلاو لسغلا اهلو اهيلعو كلذ يف رهاظطلا

 كلذ يف ةالصلا اهل لحت ام لاح يف اهئطو اهجوزلو لوقلا اذه بحاص دنع

 نمكلملا مدلا نم ءىش اهب مادام ضئاحلا ةلزنمب اهنأ مهنم لاق نم لاقو . تقولا

 يف نمكم هردكلاو ةرفصلا اهيف ىقبولو عطقناو كلذ اهنع لاز ناك محرلا يف

 لسغلا اهلو كلذ يف اهيلعو اهيلع نمكملا مدلا ماوزب رهاطلا ةلزنمب يهف محرلا
 ضئاحلا ةلزنمب اهخأ مهنم لاق نم لاقو ، لوقلا اذه يف اهئطو اهجوزلو ةالصلل
 لاز نإف كلذ نم رهطت ىتح محرلا يف انمكم ناكولو كلذ نم ءىش اهب مادام

 هب لحت ام لاح يف اهئطو اهجوزلو ةالصلاو لسغلا اهيلعو رهاطلا ةلزنمب اهنع كلذ
 يف رهاط يهف سوبيوأ ءامو رهطلا ريغ للب اهب ناكولو ، لوقلا اذه ىلع ةالصلا

 اهنأ مهنم لاق نم لاقو { اههبشو ةنمكملا ةرفصلا نم انلق ام اهنع لاز اذإ كلذ

 لثم يذلا نيبلا رهطلا ىرت ىتح اهيلع اهبتشم رهطلا مادام ضئاحلا ةلزنمب

 ةلزنمب يهف نيبلا رهطلا ىرت مل اذإف ضيحلا يتأي ايك يتأي نطقلا وأ ةضفلا

 لبق مايأ يف ةداع اهل ناك نإ اهمايأ يضقنت وأ نيبلا رهطلا ىرت ىتح ضئاحلا

 ىلإ ضئاحلا مكح اهمكحو ةالصلا كرت اهل ناك ةداع اهل نكت مل نإف . اهتدوع
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 رشع ةسمخ وأ مهضعب لوق يف مايأ ةرشعوهو ضيحلا رثكأ نم نوملسملا لاقام

 . ضعب لوق يف اموي

 انركذ يذلا رهطلا اهئيجي نمم ةأرملا تناك نإ اهنأ لوقلا ضعب يف جرخيو

 ىرت ال نمم تناك نإو ىضم دق ام اهيف لوقلا ناك ةضفلاو نطقلا لثم يذلا

 ضئافلا نم انركذ امم كلذ ةهبشأ امو ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا تناك رهطلا

 نم اهيلعو انركذ يذلا رهطلا ىرت يتلا رهاطلا مكحي اهل موكحم محرلا يف نمكملاو
 اهيلع رهظي نهضعب لعلف نفلتخي اذه يف ءاسنلا نأل رهاطلا ىلع ام ةالصلا

 يف اهئطو اهجوزلو هل تبث يذلا همكح لك قحليف ادبأ هارت ال نهضعبو رهطلا
 ةالصلا اهيلع بجوت نم دنع هلك اذه لاق نم لاقو . ةالصلا اهل تبثي ام لاح

 ىضم يذلا اذه نم ءعىش ىلا بهذي نم لك دنع اهريغ وأ ةرفصلا عاطقناب

 نإف اهأطي ال نأ رم ؤي اهجوز نإ نيبلا رهطلا اهئيجي مل ام هيف ةالصلاب اهرمأيو
 مايأ يف نيبلا رهطلا اهاتأ ولو لاق نم لاقو رهاطلا ةلزنمب اهنال هيلع مرحت مل اهئطو

 يضقنت ىتح اهاأطي ال نأ اهجوز رم ؤيو تلصو تلستغإ اهيلع رهظو ضيحلا

 كلذ يف ملعن الو رهطتلاو رهطلا دعب اهئطو اذإ هيلع مرحت مل اهئطو نإف اهضيح مايأ
 . ملعأ هللاو . فالتخا

 : نافلخ نب انهم ديسلا : ةلأسم

 اموأ ةرهاط ريغ اهنأ وأ يلصت ال اهنأ هل تلاقف هتجوز عامج دارأ لجر يف

 ملف هنع ةباتكلا ليبس ىلع لب ضيحلاب حرصم ريغوه امم كلذ ريغ مالك وأ هنيز
 كلذب هيلع مرحتو اهضيح ترخأ يتلاك نوكتو هيلع ةجح مدقتم ا كلذ اهلوق لبقي

 ؟ ال مأ

 ثودح دنع ىضم اميف ةظفللا هذهب هتدوع تناك نإ يدنع اييف : لاق

 ضيحلا لجأل مهنيب افراعتم كلذ راص ىتح كلذ اهنم فرعو اهيلع ضيحلا

 ىنعم يف ىرأ اييف هيلع ةجح اذه ىلع كلذ ىلع الوقف هريغل ال ثداحلا

١٦٢



 كلذ دعب ادمعتم اهعماج نإف بيرلا اهب عفترملا بولقلا يف ةتباثلا ةنانمطالا

 كلذب هيلع تمرح دقو اهنم هعسي الام ىتأ دقف اهضيح هلاح اهايإ هعامج قفاوو

 مكحلا رهاظ يف امأو ، نيملسملا لوق نم لمعلا هيلع ام ىلع هللا نيبو هنيب ييف
 ىلع هنيب اهعم نكي ملو ادمعتم اهضيح يف اهايأ هعامج يف هيلع اهاوعد ركنا اذإ

 يدتفت رم ؤي ذئنيحف مكاحلا اهل هفلحو هنيمي ىلإ تلزن نإف نيميلا هيلع اهلف كلذ
 الإو اهليبس ىلخو كلذ اهنم لبق نإف اهلوق يف ةقحم تناك نإف اهقادصب هنم

 نيبو اهنيب اميف هل رقتست ال نأ اهيلعو رهاظلا مكح يف هترشاعمب اهيلع مكحيف
 ةبجاو ةيدفلا اهيلع سيل ليق دقو ، ليق ام ضعب يف عايجلا اهنم دارأ نإ اهقلاخ
 اهعست اهنأ لوقلا ضعب يفو بوجولا ريغ ىلع اهب ةرومأمو اهيلإ ةبودنم يه امنإو
 ىلإو دايقنالا اهيلع اهنال كلذب نيملسملا مكاح اهيلع مكحي نأ دعب هترشاعم

 ريغف هيلع هتعدإ ام هراكنإ يف الطبم ناك نإ وه امأو ، هفالخ اهل زوجي الو همكح

 ىفكو مكحلا رهاظ يف كلذب هل مكح نإو هللا نيبو هنيب ييف اهترشاعم هل عساو
 . ملعأ هللاو . ابيسحو ابيقر هللاب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اضيح تسيلف مايأ ةرشع رهط دعب هردك وأ ةرفص ةأرملا هذه تءاج اذإ امأو
 ةأرملل زؤجي الو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ضئاف وأ رطاق وأ لئاس مد اهمدقتي مل ام
 عوضوم نم ضئاف وأ رطاق لئاس مد ةأرملا ءاج اذإ امأو . ايهيف ةالصلا عطق
 تيقبو لئاسلا مدلاب ةردكلا وأ ةرفصلا تلصتإ مث مايأ ةرشع رهط دعب نم عامجلا
 مايأ ةيقب يف ةدكلاو ةرفصلا يف اضئاح نوكت اهنإف مدلا ناكم ةأرملا جرف يف
 ضئاف وأ لئاس وأ رطاق مد ةأرملا ءاج اذإ امأو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهضيح
 اهتعاج كلذ دعب مث انيب ارهط ترهط مث نيموي وأ اموي ماقأو عايجلا عضوم نم
 تناك اذإ نيملسملا نم لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف يرجيف ةردك وأ ةرفص
 ةرفصلا هذه تناك نإو اضئاح نوكت اهنإف ةأرملا جرف نم ةضئاف ةدكلا وأ ةرفصلا
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 وأ ةرفصلا نكت مل اذإ لاق نم لاقو ، اضئاح ةأرملا نوكت الف ةضئاف ريغ ةردكلا وأ

 اذهو اضئاح ةأرملا نوكت الف ضئافلا وأ رطاقلا وأ لئاسلا مدلاب ةلصتم ةردكلا

 وأ رطاقوأ لئاس مد ةأرملا هذه ءاج نإو . لمعأ هبو يلا بحأ ريخألا لوقلا

 مث ادعاصف مايأ ةثالث اهعم ماقأو مايأ ةرشع رهط دعب نم عايجلا عضوم نم ضئاف
 مدلا اهعم ماق امم رثكأ اهضيح مايأ تناك اذإ اضيح مايأ ءاضقنإ لبق اهنع عطقنإ

 نكت مل اذإ ةردكلاو ةرفصلا يف ةالصلا كرتت ال اهنإف ةردك وأ ةرفص اهتعجار مث

 لوق رثكأ ىلع ةضئاف ريغ وأ ةضئاف ةردكلا وأ ةرفصلا تناك مدلاب ةلصتم

 . نيملسملا

 يهو ىرت ال امويو امد ىرت اموي تناك اذإ ءابسفنلا ةأرملاو © هنمو : ةلأسم

 ىرت ال يذلا مويلا يف يلصتو لستغت نأ اهمزليأ اهسافن مايأ يف ةفصلا هذه ىلع

 امد هيف ىرت ال يذل ١ مويل ١ يف يلصتو لستغت اهنإف تفصو ام ىلعف ؟ امد هيف

 . ملعأ هللاو . ضئاحلا كلذكو

 فيك مايألا ضعب دلو لك نيب نيدلو تدلو ةأرمإ يفو 3 هنمو : ةلأسم

 نوكيو لوألا نم بسحتف ةالصلا لاح يف امأ تفصو ام ىلعف ؟اهسافن

 ءاضقنإ دعب نوكيف اهجوز عامج يف امأو ، لوألا دلولا نم سافنلا ءاضقنإ
 يف ىقبو ادلو تدلو ةأرملا اذإ نيملسملا ضعب لاقو & يناثلا دلولا نم سافنلا

 كرت اهل زئاج لاق نم لاقو . يناثلا عضت نأ ىلإ ةالصلا كرتت اهنأ دلو اهنطب

 . ملعأ هللاو . ةالصلا

 : يحبرصل ا : ةلأسم

 تماصو تلصو اهتقو لبق مدلا عطقنا مث اهضيح تقو فرعت تناك نإو
 ىتلا اهتقو ىلإ مايصلاو ةالصلا نع دعقت اهنإف هردكلاو ةرفصلا تار امجنأ مث
 . ملعأ هللاو . تدوع
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 : يرفانلا : ةلأسم

 دلو لوأ تدلوف هتدلو دلو لوأ ىلع اهتداع ءاسفنلا نا ءاج ثيحو

 اهءاجو نيثالثلا مامت ىلإ مايأ ةرشع انيب ارهط ترهطف اموي نيرشع هيف تدعقو

 ؟ ضيح مأ سافن رخآلا مدلا اذه مكح ام نيعبرألا مامت مايأ ةرشع مد

 ىضم ام ىلع هيف ةالصلا عطقت نأ اهيلعو ضيح مد نوكي هنأ : لاق

 . ملعأ هللاو . لبق

 كلذ اهقلطم اهركنأ اذإ اثالث ةقلطملا نأ هيف ركذب اباوج تدجو : ةلأسم

 ةدحاو ةقلطملاو اهلام عيمجبو هيلع اهجوزت ايب هنم يدتفت نأ اهيلع نإ اهئطو دارأو
 هنم ادمع ضيحلاو ربدلا يف ةأطوملاو هيلع اهجوزت ايب هنم يدتفت نأ اهيلع نيتنثا وأ
 ؟ ال مأ حيحص له لجآلاو لجاعلا اهقادص نم رثكأب هنم يدتفت نأ اهيلع سيل

 ام ريخ طايتحالا عساو نيملسملا رثأو تركذ ام لطاب انل نبي مل : لاق

 . هسفنل عرملا هلمعتسا

 يدتفت نأ اهيلع نأ نيتنثاو ةدحاو ةقلطملا يف هلوق ىنعم نوكيو : تلق

 ام عيمجو مالكلاو ي رتشملا لثم دقعلا يف ركذي مل ولو هيلع اهجوزت ام عيمجب هنم

 يف ةأطوملاو مهتنس يف مهنيب فراعتموه ام عيمج نم هتجوزل هقفنيو جوزلا همرغي

 اهيلع سيلو طقف لجآلاو لجاعلا اهقادصب يدتفت نأ اهيلع سيل ربدلاو ضيحلا
 مأ امالك هنومسي يذلاو ى رتشملا لثم مهنيب فراعتملا اذه نم ءىشب يدتفت نأ

 ؟ كلذ ريسفت فيك

 هيف ركذي ملو هلبق لوقلا هيلع عقو امو تباثوهف دقعلا يف روكذملا امأ : لاق
 فالتخالا نم مدعي ال طرشلا نم دقعلا لعب عقو ام .لعلو فالتخالا هتابثإ يفف

 . ملعأ هللاو . تباث ريغ هنا لوقلا رثكأو
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 : لمازلا : ةلأسم
 اهب ماد مث رثكأ وأ لقأو مايأ ةسمخ ضيحلا يف اهتداع تناك اذإ ضئاحلا يف

 لستغتو اهجوز اهيتأيو ةضاحتسملاك نوكتأ ىلوألا اهتداع نم رثكأ مدلا

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك مأ ءارقإ ةثالث ةدايزلا كلت اهيلع مودت ىتح ةضاحتسملاك

 نع فكي نأ وهو ةهبشلا نم داعتبالاو طايتحالاب هرمأتفوزلا امأ : لاق
 ةالصلا امأو } اضئافوأ ارطاقوأ الئاس مدلا ناك اذإ ةدايزلا هذه يف هتجوز

 مل نيترملا يف ةدايزلا تناك اذإ ةثلاثلا يف ةالصلا عطقتو نيترملا يف يلصتو لستفتف

 ام لدب اهيلع نكي ملو اهل ءارق راص نيترملا لثم ةثلاثلا يف مدلا اهءاج اذإ فلتخت

 دتعت ملو ةالصلا نم تكرت ام تلدبأ اهيلع فلتخا نإو ةالصلا نم تكرت

 مايأ ةرشعلا نود اميف ةدايزلا تناك اذإ اذهو لوألا اهيئرق ىلإ تعجرو نيتلوألاب
 . ملعأ هللاو . نهادعتت ملو

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع : ةلأسم

 دعب مث هنم تدتفإو ركنأو ضيحلا يف اهئطو هنأ هتجوز هيلع تعدإ نميف
 اهدري نأ هلزوجيأ اهاوعد نع هيلع ةعجار اهنإو اهلوق يف هيلع تبذك اهنأ تلاق ةدم

 ؟ ديدج حاكنب

 ىلع تعدإ اييف اهبذنكب تفرتعا اذإ ةأرملا هذه نأ يدنع اييف : لاق

 اهاوعد نع اهعوجر ناك كلذب هتملعأ نأ دعب ضيحلا يف اهايإ هئطو نم اهجوز

 ديدج جيوزتب اهتعجارم اهقلطم ىلع قيضي الو اهنم الوبقم اهبذكب اهفا رتعاو
 ضيحلا ين اهاطي مل هنأ هسفن نم ملعيو اهاوعدل هراكنا يف اقحم ناك اذإ اصوصخ

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هوجرأ ام ىلع هب هملع دعب ادمعتم

 قفاوو بذكلا نم هتدوع ام ىلع اهلمحو اهئطو اذإو { هنعو : ةلأسم

 اهميرحت يفف ء ىطرولا لبق هب ملعأ الو كلذ ىلع دمعتي ملو ضيحلا يف اهايأ هئطو

 . ملعأ هللاو . فالسالا ءاهقفلا نيب فالتخالا ىربي هجولا اذه ىلع هيلع
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 ردقت ملف ضيحلا نم لسغت نأ لبق ةلع اهف تضرع ةأرمإ نعو : ةلأسم

 ؟ اهأطي نأ اهجوزر له تمميتف لسغلا نم اهيلع دادزت نأ تفاخو لسغلا ىلع

 لاق نم لاقو اهأطي نأ هلزوجي لاق نم لاقف هيف فلتخي هنأ يعم : لاق

 . ثنعلا هسفن ىلع فاخي نأ الإ رهطت ىتح

 ؟ ثنعلا ىمه اهيلع فاخ نإف : هل ليق

 . اهانعم هانعم هبشأ ثنعلا هيلع فاخ نإ ىنبجعي : لاق
 ؟ ثنعلا ايف : هل ليق

 مثالا ىلإ نم هينلاو رظنلا اهنم دلوتي يتلا ةوهشلا نم مثالا عيمج : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ وحنو
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 ثلاثلا ب ابل ١

 





 مهعيبو مهحاكنو كيلاملا ي
 ءامالا ءا ررتساو مهقتعو

 زوجي ال امو كلذ نم زوبي امو
 كلذ هبش ] امو

 : ىبلمازلا

 هرظن دعب اهأربتسا نإو اهئربتسي نأ لبق اهجرف رظن مث ةمأ ى رتشا نميفو

 ؟ ال مأ اهئطو هيلع مرحيأ اهجرف
 يف ءاربتسالا اهيف هيلع يتلا ءامالا نم تناك اذإ يدنع . معن : لاق

 هنم دمعتلا ىلع جرفلا قش ىلا رظن اذإ كلذ دعب اهئطو مرحيو نيملسملا عامجا

 ةمألل ءاربتسالا كرت يف صيخرتلا نم ءاجام مكيلع ىفخي ال هنأ يدنعو كلذل

 . ملعأ هللاو . اهيلع ظفتحيو اهيبريو اهديس رجح يف دلوت يتلا

 : هللا همحر رمع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 تامو اريبك دلولا راصو ادلو تتأو تجوزتو اهديس اهقتعا اذإ ةمألا نعو

 ؟ اهقتعأ نم وأ اهدلو اهجيوزتب ىلوأ نم هريغ اجوز تدارأو اهجوز
 بجعب ىلوأ اهيلو لوقو ىلوأ اهقتعأ نم لوق ، فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . اجوز هب تيضر اذإ هيلع مرحت ال اهنا اهيلو اهجوز اذإ مداخلا

 هدعلا يف ادحأ اهبطخ اذإ ةمألا نأ يراوحلا يبأ نع دجويو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هرحلاك ةمألا سيلو هيلع مرحتال اهنأ
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 : يلمازلا : ةلأسم

 مأ اهتوخال اهبجيوزت نوكيأ رارحأ هوخأ اهلو تامو اهديس اهقتعأ ةكولمم يفو

 ؟ ءاوس مهلك مأ قرف كلذ يف همايعأو هتوخأ نيبو اهقتعم ةبصع اهجوزي
 نمو اهجيوزتب ىلوأ اهنيبو مهنيب بسنلا حص نيذلا اهتبصع نإ : لاق

 مهنم نك نمو اهقتعم ةبصعف ةبصع اهل نكي مل نإف ىلوأ ناك برقأ مهنم ناك
 . ملعأ هللاو . اهقتعم ةبصع نم ىلوأ مامالا نأ لوقو ، ىلوأ ناك برقأ

 نوغلابو ماتيأ مهيف هوخأ ءاكرش نيب تناك اذإ ةمألا يفو 3 هنمو : ةلأسم

 لدي وهو هتوخأ ةروشم ربغ نم حالصلا رظن ىلع اهجوزتي نأ نيغلابلا دحأ دارأف

 ؟ ال مأ . اتباث حاكنلا نوكيو كلذ زوجيأ هيلع اوركني الو كلذب مهيلع

 ميتي مهيف ناك نإف ءاكرشلا عيمج نذإب الإ زوب ال ةمألا جيوزت امأ : لاق

 ال جورفلا يف ةلالدلاو زوبي ال لوقو ، لوقلا ضعب ىلع هيصو نذإبف يصو هلو
 ىلع اهل يذلا اهقح نم هنآربو اهجوز نم ةمألل ءاكرشلا ضعب علخ امأو { زوبت

 امأو . هنم أربيال ءاكرشلا قحو ضام قالطلاف هأربأ نيح جوزلا اهقلطو اهجوز

 . ةرحلا نيبو اهنيب اوقرفو اهمرحي ال هنأ رثألا يف ءاج ام ىلعف اهتدع يف ةمألا ةبطخ

 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر يحبصلا : ةلأسم

 نإ جوزلا نم بلطو هيلإ اهجورخ نع جوزلا ديسلا عنمف ةمأ جوزت نمو
 ةجوزل ةقفن الو كلذ جوزلا ىلع ديسللف اهديس تيب ف اهدنع نكس اهءعاش اذإ

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفو جوزلا اهقلط اذإ لماحلا دبعلا

 نأ ريغ نم اهب لخدي نأ زوبجيأ اهارتشاو ةمأب كلتما نميفو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهئربتسي
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 نأ دعب اهأطي نأ هلزوجي الف جيوزتلا دعب اهب لخد نكي مل اذإ : لاق

 ريغب اهئطو هل زاج جيوزتلا دعب اهئطو ناك نإو اهئربتسي نأ دعب الإ اهارتشا
 . ملعأ هللاو . ءعاربتسا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يف عنصي نأ لثمك اهينذأ بقث وأ هل همأ فنأ بقث ىلع ديسلا ناعأ اذإو

 اهينذأ وأ اهفنأ مهب اوبقثيل ديدح ربإ مهاطعأ نإ مهل هتناعاو اهفنأ ينو يلح اهينذأ

 يف ءىش هقحلي الف ةديدح همشي نم ىطعأ نا ,هناعأو هل دبع مشو ىلع ناعأ وأ

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع هللا نيبو هنيب اييف هكيلامم

 دلب ريغ دلب يف اهديس اهعابف جوز اهل ناك اذإ ةمألا يفو {. هنمو : ةلأسم

 بلط اذإ اهقادص نم ملس ناكام اهجوز ىلع دري نأ ةمألا ديس ىلعأ اهجوز

 ؟ ال مأ كلذ جوزلا

 نم هملس ام جوزلا ىلع دري نأ هيلع لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 هرك نإو هتجوز قحل جوزلا ءاش نإف عىش جوزلل ديسلا مزلي ال لوقو قادصلا
 . ملعأ هللاو . هيلإ كلذف

 ادمع هسم وأ اهجرف ىلا رظن وأ اهارتشا يتلا هتمأ ءعىطو نمو : ةلأسم

 الو هتروع ىلإ رظنت وأ اهدنع درجتي نأ هل سيلو اهئطو هيلع مرح اهئربتسي نأ لبق
 هركيو كلذب اهئطو هيلع مرحي الف جرفلا ريغ سموأ رظن نإ امأو . اهنم كلذ رظني
 . ملعأ هللاو . هل

 : نايلس نب رصان يضاقلا نع : ةلأسم

 ةقفنلا جوزلا ىلعف راهنلاو ليللاب اهجوزل اهديس اهكرت اذإ ةمألا نأ
 .ةيرالو رمتلا نم انم نوثالثو كوكم فصنو كيكاكم عبس يهو مايتل اب ةيعرشلا

 اهملسي بابلجو اصيمقو كلذ هفصن جوزلا ىلعف اليل هل اهالخ اذإو . اهئالحل
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 اهجوز عم ليللاو اهديس عم راهن يهو ناضمر رهش ةمئاص تناك نإو اليل اهيلإ

 . ملعأ هللاو . اهديس نم اهفصنو اهجوز نم ةقفنلا فصن اهلف

 : هللا همحر سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم
 ملو غلب ىتح هدنع هكرتو يبص مد اخلاو لجر نم امداخ ى رتشا نميفو

 يف دجوي سيل مداخلاو ءعىش همزل نإو ءىش همزليا غلب ام دعب هعابو كلملا ركني

 هدر يف ىعسي نأ هيلعف مداخلا دجو ام ىتم ةنونيدلا هيزبتا كلذ يف ةليحلا ام نايع

 ؟ املاس نوكيأ مداخلا دبي نا لبق تام اذإو
 دحب ناك اذإ هنإ يبصلا اذه يف نيملسملا لوق نم هانفرع ام ىلعف : لاق

 ركني مل اذإ ه ؤارش ةنانمطالا ىنعم ىلعزاج اهنع عفديو هسفن نع ريغي نم

 نموهو هي رتشي نم دنع كلذ حصي ملو ةيرحلا بجوي ام هنم رهظي ملو ةيدوبعلا
 . اهعضاوم يف قحلاب ةكلملا هيلع عقت يذلا سنجلا

 هسفن نع ربعي ال نم ۔احب ناك نإو قرلا حصي ىتح الف مكحلا يف امأو

 ىلع ةزاجالا نم جرخي ال نأ ىسعف هنانمطالا ىلع امأو دعبأ هنأك مكحلا يفف

 خيشلا اذه ىلع عضوملا اذه يف هزاوج اجر نمو لاحب هيف بتري مل اذإ لاح
 كلذ ركنأ وه اذإ هيلع تبثي ال هنكلو هباوج يف هاندجو ام ىلع هللا همحر ديعس وبأ
 غلب نأ دعب هيلع اهاوعد ركني مل اذإ امأو مهلوق يف ةيدوبعلا حصت ىتح لاح ىلع

 ملف ملع دقو هعاب ىتح هسفن نع ربعي ن ا ىلع رداق لقعلا حيحص وهو ملحل ١

 دبالف مكحلا رهاظ يف همارحل عيبلا دسفيف ةيرحلا ىلا هب بهذي امم ءىش هنم نكي
 نع عفرو ، دعب نم ركنأوه نإ هيلع اهتوبث يف مهلوق يف فالتخالا هقحلي نأو
 نإو اذه ىلع هيلع اهتوبث ىلا بهذي نمم ناك اذإ هنأ رفعج نب دمحم خيشلا
 دعب راكنالا عم مكحلا يف اذه ناك اذإو كلذ هبجعي هللا همحر ديعس ابأ خيشلا

 يأرلا اذه ىلع برقأل هنأ لاح ىلع ركني مل اذإ فيكف ةفصلا هذه ىلع عيبلا

 ىنعم ىلع جرخي ييف اييسال هيلع ءىش ال هذه ةلاحلاو اذه نم هنإ سفن يفو
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 . كلذ ىنعمل هتوكس نوكي نأ لمتحيف هيقت عضوم يف نكي مل اذإو ةنانمطالا

 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا نع : ةلأسم

 نأ ىلإ ةيهارك الو ىضر اهنم ملعي ملف بئاغ جوز اهلو تقتعا اذإ ةمألاو

 اهملع دعب اهاضر حصي مل ام كلذ اهل له هديرت ال اهنأ تلاق مث ىضم ام ىضم

 ؟ قتعلاب
 رظنيوأ اهأطيو هتبيغ نعوه عجريوأ هب ىضرت نأ الإ كلذ اهل : لاق

 . ةجحلا ةقاتعلا دعب امل تبثي نم لوق ىلع ةعواطم هل يهو اهجرف

 ؟ لوقلا نم اهجوز نم اهجرخي يذلا امو : تلق

 يتقاتع دعب يل اجوز نالفب ىضرأ ال ينأ مكاحلل لوقت نأ ينبجعي : لاق

 لك كسمتولو هيف فلتخي امم اذه نال يرمأ كلمو ةيرحلا دعب يديس حاكنبو

 . اهنيب مكحي ىتح مكاحلا ىلإ ةقفارملا ايهيلع بجو لوقي ايهنم دحاو

 ؟ هتبيغ نم اهجوز بايإ لبق اهجوزت زوب لهو : تلق
 زجي مل هتوبثب مكح نإو اهجوزت زاج حاكنلا ضقنب مكاحلا مكح نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهجوزت ينبجعي مل مكحي مل ناو

 لبقت نأ اهل زوبيأ هل جوزتت نأ تدارأو ةأرمل ناك اذإ كولمملا يفو : ةلأسم

 ؟ كلذ يف هجولا ام مأ هربغ رمأت مأ وه هرمأت مأ جيوزتلا يه

 هريغ ترمأ وأ جيوزتلا لبقي نأ هترمأ وأ يه هل تلبق نأ وجرأ اييف : لاق

 . ملعأ هللاو . زئاج كلذ لكف

 : ناييلس نب رصان : ةلأسم

 ىلع اهل هيطو ناك ؟ ال مأ قتعتأ هئطو نم تطلتخاف هتمأ ءعىطو لجر يف
 ؟ أطخ وأ ادمع اهطلخ عسيال ام ىلع وأ ءاربتسالا دعب عسيام
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 دشأ ءاربتسالا ليقو هيف فلتحع هيف ىدتعملا ءعىطولا اذهب اهقتع نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . الاح امهأوسأو امهدشأ دمعلاو نيملسملا يأر نم ىرعتي الو هلعلو

 يف لاملا سأر نم جرخت قتعلاب ةيصولا نأ يعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 نمو . اياصولا ةلزنمب اهنأ مهلوق رثكأو اياصولا رئاس نم ةصاخ لوقلا ضعب

 وأ مكاح وأ يصو هقتعي ىتح هديس تومب قتعي الف هلام نم هدبع قتعب ىصوأ

 نم قتعلا هيلع عقي هنإف ريبدتلا امأو . فالتخا هل بستحملا قتع زاوج يفو ثراو

 . ملعأ هللاو . هربد نم توم نيح

 : يحبصلا : ةلأسم

 اهئطو هيلع مرحي هنإف اهئربتسي نأ لبق اهربد يف وأ اهلبق يف هتمأ ءعىطو نمو
 . ملعأ هلللاو . اهعيبب لوقو اهمادختسا هل زئاجو

 مث اثانإو اروكذ دالوأ اهنم دلوف اهاطي هيرس ةمأ هل نمو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ اهقتعب صوي مل ولو قتعت له ديسلا تام
 اهدالوأ لام نم تقتعأ اريثك وأ اليلق اهنم اوثرو اهنم هدالوأ ناك نإ : لاق

 نع مهمأ مث نم دالوالا ىلع لضف نإو مهس ىثنالا ىلعو نايههس ركذلا ىلع

 ء ىش ال ليقو لوقلا ضعب ف مهثاريم يف كلذ مهيلعف ةثرولا رئاسلا اهنم مهثاريم

 مهيب ا نم هوثرو ام ريغ ع ىش مهمزلي الو ةثرول ا ةيقبل ةياعسل ١ مهمأ ىلع مهيلع

 . نيدلا يف تعيب ائيش اهنم اوثري مل نإو اهيلع ةياعس ال ليقو
 تناكو هتيريرس نم مه نيذلا هدالوأ ريغ ةئرو ديسلل ناك نإو : تلق

 مأ اهدلو لوقي مأ ةثرولا لوقب اهموقي نم اهدلو لام نم قتعت مكحلا يف ةيرسلا

 ؟ لودعلا يأرب

 . هلمج موقت عرشلا هبجوي ام ىلع لودعلا اهموقي : لاق
 اوبلطي ل ةثرولا ةيقبو اهدلو لام نم قتعت ةيرسلا هذه تناك نإو : تلق
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 مهل تبث يله مويلا اوبلطف ةيرسلا دلو تام مث نينس اوشاعو اهنمث نم مهتصح
 ؟ ناميإ هيف لهو

 نإو هيلع مكحي لوقو ءىشب هثراو ىلع مكحي ال لوقف تبث اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ملعلاب نيميلا هيلعف هثراو ركنأ

 مهل ىصوأو هديبع عيمج قتعب ىصوأو ةيرسلا هذه هلو كله اذإو : تلق
 يف اهدالوأو همأ لخدت له رثكأ وأ ةضف ةيرال ةئايب هنم قتعلا اوقحتسا نأ دعب

 ؟ هب ىصوملا قحلا اذه

 هب تقتع ائيش اهنم كلمي ام ىتمو اهكلم هل حصي الو ةمأ نوكت ال : لاق

 ةمأ نم هتوخأ كلذكو قحلاب اهلام ردقب هنم ةمأ ثرتو 3 افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 . ملعأ هللاو . دجو ادلاوو دلو مهعنمي مل نإ

 ىصوأو هللا هجول هتوم دعب هديبع قتعب ىصوأ نميفو } هنمو : ةلأسم
 ام دحاو دبع هل سيل هتوم دنعو ةضف ةيرال ةئايب هنم قتعلا اوقحتسي نأ دعب مهف

 نايض نم هتوخاألو هتاجوزل ىصوأ اذإ كلذكو ؟ ةئاملا هذه نم دبعلا اذه قحتسي

 ؟ دحاو خأو ةدحاو ةجوز الإ هل نكت ملو ةضف ةيرال ةئامب

 ةجوزلا كلذكو . اهفصن لوقو اهثلث قحتسيو قتعي دبعلا نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . فصنلا لوقو ثلثلا لوق خألاو

 مهب ىصوأو هتوم دعب هديبع قتعب ىصوأ نميفو { هنمو : ةلأسم

 هيلع نايض نم هنم قتعلا اوقحتسي نأ دعب ةضف ةيرال ةئامو ةضف ةيرال نيسمخب
 ؟ ثلثلا نم مأ لاملا سأر نم ةيصولا هذهأ مهل

 ول نإ لاملا سأر نم نايضلا توبث لصأو ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق

 لاملا سأر نم ةيصولا هذه تلقف اهيف لودعلا تيخوت ينأ ايبرو هديبع ريغل ناك

 . ملعأ هللاو . يلإ هجوتت ناعمب ثلثلا نم تلق امبرو
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 هتوم دعب هل كولمم دبع لك قتعبو هتيصو يف دجو نمو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ةوسكو ةقفن مه له نمزل او يبصل ١ هديبع يف ن اكو ظفللا م امت

 اهتبثي نمو فالتخا هقتعم ىلع هتقفن يفف لفنلا باب نم تبث اذإ : لاق

 رمألا هبتشأ نإو مزاللا قتع يف هتقفن هيلعو ثلثلا نم لوقو لاملا سأر نم اهلعجي

 . ملعأ هللاو . هتظفح ظفح الب هنع مهتقفن طاطحنا ينبجعي مل

 دعب هنالف اهتدلاوو نالفو نالف مهو هديبع قتعب ىصوأ نميفو : ةلأسم
 نيتسب هنم قتعلا اوقحتسا نأ دعب مهل ىصوأو ةبقعلا ماحتقالو هللا ىلا ابرقت هتوم

 ؟ ةضف ةيدمحح

 ةيصولا كلذكو ثلثلا نم اهجرخغ اهلك اياصولاو ةيصو هذه نإ : لاق

 اهتوبث يف لعلو اهضعب وأ اهوقحتسا نإ ثلثلا نم هجراخ اهب مهل ىصوأ يتلا
 ؟ ال مأ نوقتعيف يصولا ريغ مهقتعأ نإو . هلام نم ركذي مل هنأ لجال فالتخا

 اذإ فالتخالا يرجي مهقتع يف لدعلا يرحتلا ليبس ىلع : لوقأف

 ىنعملا مت دقف ثلثلا نم اوجرخ اذإو مهقتعب هرمأ نم الو يصولا ريغ مهقتعا
 ىتح يقابلا فصنلا يف اوعس ثلثلا نم مهنمث فصن حرف نإو رارحأ اوراصو
 نم جرحي ل نإ ناصقنلا هقحلي هب مهل ىصوأ ام كلذكو مهيلع نيد وهو هود ؤي

 قتعلاو انايبص اوناك نإو مهقتعم لام يف مهل هقفن الف نيغلاب اوناك نإو . ثلثلا

 اهيف فلتخي كلذكو فالتخا كلاهلا لام نم مهتقفن توبث يفف لقنلا باب نم
 ناك نإف نايبص مهو مزال نع قتعلا ناك نإو . لاملا سأر نم وأ ثلثلا نم اهنأ
 سأر نم لوقو لاملا ثلث نم نوجرخيف كلذ ريغوأ ةالص وأ لتق ةرافك نع

 تيص نم جرخأو موق رضح نم ليقو . كلاهلا لام سأر نم مهتقفن امأو . لاملا

 يصولا مزلي الو هرمأ رخآ نبجلا يف هيلع ردقي الو ارضاح نكي مل نم امأو . جرخ

 ىصوأ ايك مهقتعبو مهباقر موقي نمب ناعتسا نإو دبعلا ناكم ىلإ جورخلا
 هيلع ىصوأ نم مهقتعي نأ الإ نوقتعي ال مهنأ يدنعو كلذ زاج لام نم كلاهلا

 دحأ مهموقي مل اذإ مهسفنأ اوموقي نأ مهيلع له ةيصولاب اوملع نإو . مهقتعب
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 نبجراخ رغ مهمكح نإ لوقأف ؟ ال م ا ثلثلا نم نوجراخ مه ا وم اح د ىتح

 . ملعأ هللاو . ثلثلا نم نوجراخل مهنأ لوقو ثلثلا نم

 دعبو ايح مادام نالفل هنالف هتمأ همدخب ىصوأ نمو {} هنمو : ةلأسم

 نم ىلعف لاق .{ ةتباث ةيصولا هذه هنإ لاق . ىلاعت هللا هجول هرح ىهف هتوم

 ىلع لوق دح توملاو دح كلذل ناك اذإ فالتخا كلذ يف : لاق ؟ اهتقفن
 . يصوملا لام نم لوقو همدخلاب هل يصولا

 نم مأ ثلثلا نم نوكي يصوملا لام نم اهنأ لوقي نم لوق ىلعف : تلق

 كلاهلا لام ثلث في مل نإف : هل تلق ؤ هكلم نم جرخت مل اهنال لاملا سأر

 ؟ ال مأ ةياعس اهيلعأ اياصولل

 . ريبدت هلكوأس هتوم دعب هلوقو اهتمدخب ةياعسلا اهيلع نأ يعم : لاق

 اهيلع ثلثلا نم ناك اذإو ثلثلا نم كلذ لوقف ضرملا يف ريبدتلا نا نإ امأو

 . اهيلع ةياعس الو لاملا سأر نم كلذف ةحصلا يف امأو ةياعسلا

 ؟ ةياعسلا هذه ةفص ام هرمأ كلمي ال نمل هاياصو تناك نإو : تلق

 اياصولا ىلع ةعزوم يهو ثلثلا ىلع ةدايز ةياعسلا نأ يعم : لاق

 . اهتياعس يف اهسفن ىلع اهتقفنو هنويدم اهنأك طسقلاب

 ةمدخلاب هل يصوملا ىبأو هجيوزت ثراولا دارأو جيوزتلا تبلط نإف : تلق
 ؟ ةثرولا ىلا عجري مأ اهنيح نم قتعت ةيصولا ىلع

 ءىش لكو رثألا هلثم نم هب ءاج ام ىلع هيف فلتخي امم اذه نا يعم : لاق

 . ههبش ىلإ دودرم

 نأل ال مأ هلام يف ةقفن اهلأ اهنيح نم قتعت اهنأ لوقي نم لوق ىلعف : تلق

 ؟ همدخلاب هل ىصوملا تومب اهقتع نلعملا

 . ملعأ هللاو . قتعلا تبث اذإ هلام يف اهل ةقفن ال يعم : لاق
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 ملو نايبص مهيفو تامو هتوم دعب هديبع ىصوأ نمو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ةقفنب مهل يصوي
 ناك نإو يصوملا لام يف ةمات مهتقفنف مزال نع قتعلا ناك نإ : لاق

 نع حصي مل نإو فالتخا يصوملا لام نم مهتقفن توبث يفف مزال ريغ نع قتعلا

 . ملعأ هللاو } اذهو اذه هيف زاج مزال رغ وأ مزال

 ىلع هيدعتب هقتع ري مل ضعب هالوم لتق اذإ ربدملا دبعلاو { هنمو : ةلأسم

 فلاح وهو قتعي هنإف ايبص دبعلا نوكي نأ الإ هلل ةيرحلا نأل هبجوأ ضعبو هديس
 ىلع جرخ اذإ هدر زوحي نأ فاخأو بيع دبعلا يف مركلا نأ يدنع اميفو . غلابلل

 . ملعأ هللاو . كلذ هنم فرعو هديس لام ريذبتلاو عايضلا ىنعم

 : لمازلا : ةلأسم

 دارأ اذإ قتعنت ال لوقو قتعنت لوق فالتخا كلذ يفف هتمأ ديسلا بقث امأ

 . ملعأ هللاو . ملسأ كلذ نم ةمالسلاو حالصلا هب

 كلذب اهيلع عقاو ريغ قتعلاف هنم رمأ الب اهديس ريغ اهبقث نإو هريغ نمو
 . ملعأ هلللاو . عجر

 هتوم دعب قيعي نأ وأ هدبع وأ هتمأ قتعب لجرلا ىصوأ اذإو : ةلأسم

 ةيصولاو ريبدتلا نيبو ، كلذ يف عوجرلاو هعيب هلف هتايح يف هعيب ىلا جاتحاو
 . ملعأ هللاو . نيب قرف قتعلاب

 : رمع نب دمحم خيشل ا : ةلأسم

 هل زوجيأ هتايح يف اهعيب ىلا جاتحاو هتوم دعب قتعت نأ هتمأ بقر نميفو

 ؟ ال مأ اهعيب

. ملعأ هللاو . اهعيب زوجي ال : لاق



 : هللا همحر رفيج نب انهم مامالا ةريس نم : ةلأسم

 نإو ثداح قرلاو ةيرحلا قلخلا لصأ نإو قيقرلا رمأ نم تركذ ام امأو

 اولتوقو وبأ نإف مالسالا ىلا ةوعدلا ةمينغلا لصأو ةمينغب اوقرتسي نأ مهيف ةنسلا

 فالخ ناك امو . . نيملسملل ائيف تراصو تمنغو مهل اومأو مه ؤامد تحيبأو

 مهلاومأ يف مهنوقرتسيف ارابتو ودعلا دالب نولخدي اماوقأ تركذو . لطاب وهف كلذ
 هللا مرح دقو ضعب مهضعب رافكلا ةقرس لثم هنو رتسي وأ مهدالب نم مهنوجرخيو
 كلذ نم كمأ امو تركذ يذلا تمهف دقو ارارحا مهدالب ين مهو قرسلا

 نإو ةيرحلا نأ قلخلا لصأ نم تركذ ام امأف . هللا ءاش نإ كلذ كل حرشأسو

 هيف لوخدلا نم اوعنتما ناف مالسالا ىلا كرشلا لهأ ىعدي ناب ترج ةنسلا

 ةصاخو مجعلا يفوهو كلذك كلذف هيف عيبلا زاجم مهيبس سمخو اوبسو اولتوق

 يف ةمينغلاو لتقلا وأ مالسالا يف لوخدلا الإ مهنم لبقي ال واس برعلا يف سيلو

 . مهيرارذ ىلع يبس الو مهلاومأ

 نأ زوجع ال هنأ ركذتو هقرس نمف هنو رتشي امو راجتلا رمأ نم تركذ ام امأو

 هنيعب مارح هنا فرع ام الإ لالح ةالصلا لهأ قاوسأ نم ءارشلا ناب ءاج رثالا

 ءارشلا حص نإ ايلف . لالحف كلذ ىوس ام امأف ابروأ بصغ وأ هتايح وأ ةقرسب

 قورسم هنأ ملعي نأ الإ زئاج قيقرلا ءارش نإ انلق تبثو ةالصلا لهأ قاوسأ نم
 . هؤارش كللذ دنع مرحيف . مارحلا بابسأ نم ببس هيف عقيوأ بوصغم وأ

 ىبسف اضعب مهضعب براح اذإ كرشلا لهأ نأب تحصو ترج ةنسلا نا ملعأو

 ماحرألا وذ ىبس اذإ امأو . ءاهقفلا دنع زئاج يبسلا كلذ ءارش نأ اضعب مهضعب

 امو اضعب مهضعب مالسالا لهأ منغيو اضعب مهضعب عدتخا وأ اضعب مهضعب

 هنأ بولجملا قيقرلا نم لاق نمف . زوجي ال كلذ لكف هنوعيبيو مهكولم بضغي

 مل نم امأو هي رتشي نا ملسمل بحن ايف ي رتشي نا لبق نم ةهجلا هذه ىلع ذخأ
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 بير كنع بهذي امم كربخأسو هئارشب سأب الف ةهجلا هذه ىلع ذوخأم هنأ ملعي

 اقيقر وأ اعاتم اهنم ى رتشاف لهأ قاوسأ نم اقوس لخد الجر نأ ول تيأرأ ، كلذ

 ءىشب ملعي ملو كلذ ملعي ال ي رتشملاو بصتغم وأ قورسم ءارشلا كلذ لصأو

 عسي امم انلوق نمف عساو هل يرتشملا ىلع جرخي كلذ ناكأ دعب نم كلذ نم

 الف هتفرعم مهتغلب اذإف هتفرعم مهغلبت ىتح هبوكرب نوروذعم مهو هلهج دابعلا
 وأ قورسم هنا عيبلا لبق هدي يفوه نم رارقإ ةفرعملا غولب رظانلا لاق مهل رذع

 نيرح نيلدع ةداهش وأ كولمم هنأ رقي مل اذإ ةيدوبعلل دبعلا راكنإ كلذكو بوصغم
 كردص يف نكي الف يبسلا كلذكو عجر . ملعأ هللاو . نيلقاع نيغلاب نيملسم

 مرحي نمم هنأ ملعت نأ الإ ةالصلا لهأ نيملسملا قاوسأ نم هتي رتشا اذإ جرح هنم

 . هللاب الإ ةوق الو باتكلا يف كل تركذ يتلا ةفصلا هذهب ه ؤارش

 اهئطوف ةيطبف ةيراج ةي هللا لوسر ىلا ىدهأ كولملا ضعب نأ انغلب دقو
 عسي الو مه ؤارش يغبني ال ناك ولف اعيمج اتايف نيمالغ هنم تدلوف ةلي هللا لوسر

 ببس يأب ملعي ىتح ةيراجلا ةلي هللا لوسر ليق ال تفصو ام دحأ ىلع الإ
 هللاو . ةنسح ةوسأ ةل هللا لوسر يف مكلو انلو . الوأ تسم لهو تدبعتسا

 . ملعأ

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 يف نوعابيف باودلا لثم مهنكامأ نم نوبلجي نيذلا جنزلا ءالؤه يفو
 مهكلمت زوجي كلذك عابيف بلجي نمم مهريغ كلذكو نيملسملا نادلب

 حصي لهو اوذخأ هجو يأ ىلع يردي ال نمم مه ءارشلاو عيبلاو مهمادختساو

 مهأ حصي ىتح مهب ىلوأ ةيرحلاو رارحأ مها حصي ىتح مهيف اذه لشثمزوجيف

 نكل سانجال عاونأ ىلع سانلام لاق . ةميظع هب ةيلبلا نإف كلذ انل حرص ديبع
 ال نايسق ايهف يبرعو يمجعأ ىلإ مهدصححت اذه لثمل ةمسقلاف ةلمجلا ىلع
 زوجيو قحلاب ةكلملا هيلع عقي يذلا وه هعاونأب يمجعلا سنجلاف مهل ثلاث
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 عقي هنا ملعأ الف هعاونأب يبرعلا سنجلا امأو . لدعلاب اهيلع هربجو هدابعتسا

 همأ تناك اذإ همأ ةهج نم نوكي نأ الإ لاح ىلع هجوب ةكلملا بابسأ هيلع

 © نيملسملا ضعب لوق ىلع هل هكولمم يه نمل هيبأ ىلع هطرشل هقحلي نأ ىسعف
 مهنم دحأ ىلع حصي ىتح ةيرحلا ىلع مكحلا يف مهنأ عيمجلا يف لصألاو

 . اهريغال ةثالث هوجول هيف نوكت نميف نوكت اينإ يهو ةيدوبعلا

 اميف زوجيف ةمينغ نيملسملل هيف نونوكي ام مهيلع يتأي : لوالا هجولاف
 ىلع يبس ال اك ةلبقلا له أ نم ناك نم ىلع يبس الو كلذ مهراسأ نم ىبسي

 ةصاخ مجعلا نم كرشلا لهأ ينوه اينإو لاح ىلع نيملسملا لوق يف يبرع
 . اهنم دبال طرتشي مهيف هزاوخجل نكلو

 اييف يرجيف عقت يتلا يزاغملا يف اضعب مهضعب يبست نآ : يناثلا هجولا

 حصف ىرجو مهلوق يف ه ؤارش زوجيف ضعب مهضعبل مهنم ةبراحملا يفو مهنيب
 ىسعو هللا همحر بوبحم نب دمحم هركذ ام ىلع ءاهقفلا دنع هفسلا نم كلذ زاوج

 نم ىضم دقو ةمذ الو نامأب هيلإ ىوأي دهع نيملسملا عم هل نكي نميف نوكي نأ

 نم ةلبقلا لهأ نم ناك نم ىلع الو يبرع ىلع زوجيال اذه ىلع لدي ام لوقلا
 . . همعن رفاك الو ملسم

 مهدالوأ عيب ةعاجملا دنع مهل زاجأ هنا زئاج نع ىوري امم : ثلاثلا هجولاو

 رظناف هلوق ىلع مهكلمت زاوج يف اهجو اذه ريصيو ءارشلا مهنم زاج عيبلا زاج اذإف
 سانلا نم عقي نبم ىلع قرلا عقي اهدحاأب لصألا يف اهناف ةثالثلا هوجولا هذه يف

 يه هذهف هرمأ هعم حص نمل اذه ىلع هدي يف نمم هؤارش زوجيو قحلاب هيلع

 . هانفرع ام كلذ مهيف ةبجوملا بابسألا

 اهب رارقإ هنم زوجي نمم ةكلملاب رارقالا وهو مكحلا ةهج نم : عبارلا هجولاو

 هغولب دعب هركنأ ام اذإ يبص نم هزاوج حصي الو هلطاب حصي ملام هل زوجي نمل هيلع
 امم هنأ حص امو . هل لقع ال نمم الو كلذ هل حصو هتقث ىلع ناك نم ىلع الو
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 مهناطلس نم مهيلع روجلاب مكحلا يف بلغتلا وأ عادخلاو ةقرسلا هجو ىلع ذخأ

 ىفخو عنملا بجوي امم عىش هيف حصي مل نإو نيملسملا لوق يف زجي مل حلصلا وأ

 وأ نيملسملا قوس يف عابي هجو اينإو هكلمتو هذخأ ناك هجو يأ ىلع ردي ملو هلاح
 ملو ةيدوبعلا ركني مل اذإ هرمأ هيلع ىفخ نمل ه ؤارش هنانمطالا ىنعم ىلع زاج هريغ

 ناك اذإ اذه ىلع يبصلا ىتح رح هنأ هعم حصي ملو ةيرحلا هل بجوي ام رهطي

 دعب وه نإ قرل اهيلع تبثي ال يبصلا نكل اهنع عفديو هسفن نم ربعي نم دحب
 هتوكس ىلع عيابلاو . هب رقأ هابص يف ناك نإو هريغ هكلمت نم ىلعو هركنأ غولبلا

 يف نكي مل نإ هيلع هتوبث يف فلتخي هب عيبلا دنع هنم عمسمب هيلع هل ىوعدلا عم
 بجوي امم ءعىشب ىتاورح هنأ ىعدإو ةيدوبعلا ركنأ دعب نموه اذإ هيقت عضوم

 ىلا بهذي هنأك ةنيبلاب الإ قدصي ال هنأ هللا همحر ديز نب رباج لوق يفف ةيرحلا
 ىتح لبقي ال دعب نم ةيرحلا هاوعدو .ةيدوبعلا هراكنإ نأو هيلع ةجح هتوكس نأ
 خيشلا ناو اذه ىلإ بهذي نمم ناك هنا رفعج نب دمحم نع عفرو هريغب هل حصي
 مزع هي رتشم همزل رح هنأ حص اذإف اذه دايق ىلعو كلذ هبجعي هللا همحر ديعس ابأ

 الف رذعل ناك نإو هسفنب هرغ دق هنأك هل رذع ريغب هتوكس يف هنال هيف هملس دق ام
 نال ةجحب سيل هنإ هتوكس يف يناث لوقو . هل حص اذإ مكحلا يفو هيلع ءىش

 يعم اميف ارات اهبيرقت ىتح لبقت ال ةكلملاب اهيف ىوعدلاو لاومألا ريغ سفنالا

 رهاظلا مكح يف يه يتلا ةجحلاب هيلع حصي وأ غولبلا دعب حيحص لقع نع
 نم كلذ نال هسفنب هرغي مل هنوكس يف هنأكف يأرلا اذه ىنعم دايق ىلعو ةجح

 يبأ خيشلا نع رثألا يفو . لاح ىلع هيلع هل مرغ الف ءىش ال ناك هيلع ىوعدلا

 ركنأ وه اذإ عضوملا اذه يف هيلع هتوبث ىري ال ناك هنا ىلع لدي ام هللا همحر ديعس

 نيلوقلا لكو هءارش هنانمطالا ىنعم ىلع زاجأ هراكنا مدع ىلع ناك نإو دعب نم

 ىلعو يأرلا يف باوصلا نم هجورخ ىلع لدي ام امهدحأ يف سيلو نيملسملا نع
 لوق يفو هب ةربخلا لهأ هنع لأسيلف الاو هل ناب نأ هدنع ايهلدعأب لمعي نأ يلتبملا

 زجي مل يردأ ال لاقف ادبع راص هجو يأ ىلع هنأو لاح نع ل ؤس ول هنأ نيملسملا
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 دعب نم لبقي مل عيبلا عقو كلذ ىلعو هيعدمل ةكلملاب رقأ نإو مهلوق يف ه ؤارش
 هرغ دق هنأل لاح ىلع هيف هملسام مرغ هل همزتليف رح هنأ هل حصي ىتح هراكنا

 نمم عئابلا نأ حصو كلذ ىعدإ نإف ةيقت ىلع هنأ هرارقإ يف هل حصي نأ الإ هسفنب

 ةكلملا ىلع ربجي نأ كلانه زحي ملو هرارقإ كلذ ىلع هيلع تبثي ملو هراكنا لبق يقتي

 رثألا يف كلذكو كلذ ىلع هدر بجوي ينعم كلانه هيلع حصي ملام عيبلا ف جرخ

 . رارقالاو ثيراوملاو يبسلا نم مجعلا يف حصي هنأ قرلا يف دجوي ملعلا لهأ نع

 عضوم ملعت هيف رظناف كلذ مكح ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دقو

 قلخلا سانجأ عاونأ نم قرلا هيلع زوجي نم دابعتسا يف قحلاب رجحلا نم ةحابالا
 ضعبل الوق مهنع اندجو دقلو } مهالوم كلذب مهالتبا نيذلا سانلا نم
 نيضاملا راثآ ةفلاخم نم هيف امل كيلإ هعفد ىلع ردقأ ال كنامز لهأ نم نيرخأتملا

 هنع انضرعا امالكو نيملسملا ءاهقف نم امهريغو ديعس يبأو بوبحم نب دمحم لثم

 يف عنملا يضتقي هقالطا ىلع هنالو نيمدقتملا نم اهقف لقأ وه نمع هرودصل

 ةهبشلا هذه لثم ضرع دقلو رظنلا حيحصو رثألا حيرص اهيلع لد ةحابم عضاوم

 فشكف لدعلا هجو ىلع مهف ةوعدلا دعب مهابس نوك حصي ىتح لبق نمو هريغل

 هلك اذه يف رظناف اريخ هللا هازج هلئاسر ضعب يف هللا همحر بوبحم دمحم اهنع مهل

 . ملعأ هللاو . لدعلا الإ هنم لبقت الو

 ديس هركو اهدر دارأو اهقلطف همأ هدبعل دبعلا ديس جوزتا ذإو : ةلأسم

 ؟ال مأ اهديس هرك ولو هدبع ىلع اهدري نأ دبعلا ديسل له همألا

 ولو هدبع ىلع اهدري نأ دبعلا ديسل زئاجف ةدعلا يف تمادام . معن : لاق

 . ملعأ هللاو . همألا ديس هرك
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 نيتضيحب اهئربتسي هناف اهعيب دارأو اهاطي ناك اذإ ةمألا ديسو : ةلأسم

 مت عيبلا متأ نإف ي رتشملا ربخي نا هيلعو ةمألا يف بيع كلذف اهئربتسي مل نإو

 اهئطو نع فقاو وهو اهكرت يوني نأ ريغ نم تضاح نإ امأو ضقتنا هضقن نإو
 . ملعأ هللاو . دصقو هين ريغ نم ركذ هعفني الف

 هذه جيوزتب ىلوأ نم موقل اهيبأ ءالوو موقل اهمأ ءالو ةأرما يف : ةلأسم

 ؟ اهيبأ ءالو مأ اهمأ ءالو ةأرملا

 ةأرملا هذه نوكت نأ الإ اهمأ ءالو نم جيوزتلاب ىلوأ اهيبأ ءالو : لاق

 وهو مكاحلا اهجوزب ةقتعملا نا لوقو . اهقتعأ نم اهجوزيف اهمأ قتعأ نم اهقتعأ
 . ملعأ هللاو . يلا بحأ لوقلا اذهو اهيف ءالولا هل نممو اهقتعا نمم اهجيوزتب ىلوأ

 نكي ملو كلملاب اهتطو هل زاج اهلك اهارتشا نإو تاقيلطت ثالث ىلع هعم نوكتو
 سيلو هريغ ءىطو نم ةمألا ي رتسي امنإ لجرلا نأل هيطو نم اهيربتسي نآ هيلع
 . ملعأ هللاو . هئطو نم اهسفنل اهيربتسي نأ هيلع

 ىلإ نمثلا عفدي نأ لبق تبوك ام لاح ي بتاكملا نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ هبتاك يذلا

 يف ركذ اييف ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا } رح وه : لاق
 مهيلإ عفدت ال كيلاملا نا مهلك ءاهقفلا عمتجا املف باقرلا يفو لاقف تاقدصلا
 ةلمج نم جراخ هنأ انملع بتاكملا ىطعأ دق ه ؤانث لج هللا انيأرو ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . كيلامملا

 اهأربتسا نإفةضيحب عئابلا اهئربتسي مل اذإ ناتضيح ةمألا ةدعو : ةلأسم

 ؟ ةضيحب اهئربتسي نأ يرتشملا ىلع ناك ةضيحب عئابلا
 ؟ عئابلا لا ؤس يرتشملا ىلع له : تلق
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 مل هنا عئابلا هل لاق نأ الإ كلذب دبعتموه هلاؤس هيلع سيل : لاق

 . نيتضيحب ءاربتسالا ي رتشملا ىلع ناك اهئربتسي

 عئابلا لا ؤس ريغ نم عماجو ةضيحب ةمألا يرتشملا ى رتشا نإف : تلق

 ؟ املاس نوكيأ

 . املاس نوكي . معن : لاق

 ؟ اهتدع مك غل اب ريغ يه يتل ا ةمألاف : تلق

 . اموي نوعبرأ : لاق

 ؟ اموي نوعبرأو ةسمخ اهتدع نأ تدجو ينإف : تلق

 . زئاج كلذ لك : لاق

 نيعبرأ دعب اهعماجو غلاب ريغ ةريغص همأ ناسنالا ى رتشا ناف : تلق

 ؟ املاس نوكي اموي

 . معن : لاق

 ؟ اهارتشا مث اهجوزت نإف : تلق

 . زوجي ال كلذ : لاق

 ! لوقلا اذهب دمع مساقلا نب رمع تعمس ينإف : تلق
 هللاو . ءاربتسالا عفد ىلع ةليح هذهو هارأ ال انأ ذاش لوق اذه : لاق

 . ملع

 ناك نإف دحاو موي يف اهئطوو اهارتشا مث ةكولمم جوزت نمو : ةلأسم

 ريغب اهجوزت ناك نإو ءاربتسا ريغب اهئطو هل زوجي الف ءاربتسالا نم ارارف اهجوزت

 بحاص عم هتباث هنم اهءاربتسا نأل ءاربتسالا هيلعف هئطو لبق اهارتشا مث كلذ

 . اهئطوو اهجيوزت هل زوبيو هيلع ءاربتسا ال لاق نم لاقو . لوقلا اذه
 ةدع مكو غلاب ريغ يهو تيرتشا اذإ ةكولمملا ةدع مكو : هل تلق

 ؟ غلابلا
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 ةسمخ ليقو اموي نوعبرأ لوقف غلاب ريغ يتلا ةيبصلا ءاربتسا امأ : لاق

 نم لاقو ي رتشملا ىلع اموي نورشعو اموي نورشع لاق نم لاقو 0 اموي نوعبرأو
 لاقو رهش لاق نم لاقو اموي نوعبرأ ي رتشملا ىلعو اموي نوعبرأ عئابلا ىلع لاق

 نأ ليق دقف ضيحت ال يذلا غلابلا امأو ، رهشأ ةثالث لاق نم لاقو نارهش لاق نم
 خيشلا نع اهئاربتسا يف ةريغصلا همألا يف اضيأ دجوي دقو . ةيبصلاك اهيف لوقلا

 لاق نم لاقو ةدحاو ةضيح لاق نم لاقف ضيحت يتلا غلابلا امأو . دمحم يبأ

 ي رتشملا ىلعو ةضيح عئابلا ىلع لاق نم لاقو عئابلاو ي رتشملا ىلع ناتضيح

 هللاو . ناتضيح يرتشملا ىلعو ناتضيح عئابلا ىلع لاق نم لاقو ؤ} هضيح
 . ملعأ

 اهجوز اهقلطو اجوز اهجوز وأ اهكرت مث هتمأ ءعىطو اذإ ديسلاو : ةلأسم
 هل لحيل اهئربتسي نأ يونيو اهئاربتسال هدقتعي ظفل ىلا جاتحيأ اهجوزي نأ دارأو

 وأ اهئطو كرت ذم امهل ىضم اذإ مأ تقولا ءاضقنا دعب نم اهجوزتي مث اهجوزت
 ؟ داقتعالا اذه دقتعي مل ولو اهجيوزت هل زاج ءاربتسالا ردقب اهجوز اهقلط

 داقتعالاب اهرمأ وأ دقتعا ناو انعم ايهتزاجا جرخي نيهجولا الك : لاق

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ اندنع كلذ نسحف هدعلل

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 امه لوق فالتخا كلذ يفف امهالك اهئطوف نيلجر نيب تناك اذإ ةمألا نإ

 ايهثريو ايل نوكي دلولا نإ لوقو ايه اكولمم دلولا نوكيو دلولا ايهقحلي الو نارهاع
 هكيرشل هيلعف ادلو تدلوو ايهيدحأ همألا ءعىطو اذإ امأو . لوقلا رثكأ وهو هناثريو

 هكيرشل هيلعو مكحلا موي لاق نم لاقو لوقلا رثكأ ىلع دلو موي هنمث فصن

 . ملعأ هللاو . رقعلا فصن

 طرتشا اذإ اهأطي اهديس ناك اذإ لاحلا يف همألا عيب زوجي لهو : ةلأسم

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث يرتشملا ناك اهيرتشي نأ ي رتشملا ىلع

_ ١٨٨



 هللاو . هتفصو ايب ي رتشملا ملع اذإ اهعيبي نأ ديسلل زئاج . معن : لاق

 . ملعأ

 دقو اهأطي نأ هل زوجي الف اهفصن ى رتشا مث همأ جوزت نمو : ةلأسم

 كلملا ناك ايلف كلملاب وأ ةيجوزلاب اهاطي نوكي نأ ولخي ال هنأل اهنيب حاكنلا خسفنا

 اضيأو اهأطي نأ هل زب مل اهضعب كلمب تلاز دق ةجوزلاو كيرش اهيف هلو مات ريغ
 كلذك اهئطو هل زجن مل هفصن اهجوز نم تي رتشا اذإ ةأرملا نأ ىلع عامجالا نإف

 نإف هيلع فلتأ ايب هكيرش ىلع عجرو هرح تراص هكيرش اهقتعا نإف هلثم اذه

 . اهسفنب كلمأ يهف الإو اديدج ابجيوزت اهجوزت هب تيضر

 وه يذلا لجرلا خأ دبعلا ناكو هبراقأ دحأ نم ادبع ثرو نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هعيب هل زوبيأ ةعاضرلا نم هثراو

 لوقو هنم دبال نيد يف الإ هعيب زوجي ال لوق فالتخا كلذ يف : لاق
 سيل ةعاضرلا نم خأ هنال هنمثب عافتنالاو هعيب هل زوب لوقو عابت الو مدختست

 . هحاكن هيلع مرحي نم هكلم اذإ كلملا ببسب هنم قتعي يذلا بسنلا نم خاب

 مهيف ءاج دقف راهصالاو عاضرلاك بسنب ال ببسب كلملا مرحي ناك ام امأو

 . ملعأ هللاو . فدالتخالا

 يهو اهنع تام مث اهأطوو هكولمم همأ هدنع يذلا لجرلا امأو : ةلأسم

 اهكلم اذإ ءاربتسالا اهيلع لب هتيمملا ةدع اهيلع سيلف دلو اهنم هل سيلو ةكولمم

 وأ ضيحت نمم تناك نإ نيتضيحب ي ربتسي ىتح اهأطي الف اهئطو هل زوجي نمم دحأ
 هللاو . نيملسملا راثأ نم هتظفح اذكه هيبص تناك نإ اموي نوعبرأو ةسمخب

 . ملعأ

 : هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 نأ ءاكرشلا دحأ دارأ كلذ نم رثكأ وأ ةثالث وأ نيلجر نيب هكولمم همأ نعو
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 ؟ ال مأ ءاكرشلا نذإب كلذ نوكي مأ اهيف هتكرش لجأل اهئطو هل زوجي له اهارستي

 هل نذأ ولو اكرش اهيف هيلع همألا هذه أطي نأ كيرشلا اذه زوجي ال : لاق

 ول كلذكو 3 افالتخا كلذ يف ملعأ الو اهئطو هل زوجي الف ه ؤاكرش ءىطولا كلذب

 الو هل يذلا كلملاب مدهني جيوزتلا نأل اهأطي نأ هل زبي مل هئاكرش نذإب اهجوزت

 ةكرتشملا همألا هذه كيرشلا ءعىطو نإو & اكرش اهيف هيلع نأل اهئطو هل زوجي

 اهئطوو . كولمم ربغ رح وهو هلو دلولاف دلوب اهنم ءاجو مهنذا ريغب وأ هئاكرش نذإب

 { حيحصلا حاكنلا نم قحلي ايك دسافلا حاكنلا نم قحلي دلولا نأل مارح هيلع

 دلولا اذه نم مهبيصن ةميق هئاكرش ةيقبل هيلعو نيفلاخملاو نيملسملا لوق يفو

 . ملعأ هللاو . دلو موي كولمم ةميق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مراحملا يوذ نم دبعلا كلذ نوكي له هصح دبع نم ترتشا ةأرما يف
 ؟ ال مأ ةأرملا كلتل

 هلك هي رتشت ىتح اهمراحم نم دبعلا نوكيال لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . ائيش هنم ترتشا اذإ اهمراحم نم نوكي هنأ لوقو

 : شخنلا ديعس وبأ : ةلأسم

 عم هثودح نكمي ال امم هنا لودعلا رظن يف جرخ نإف هب دري بيع دبعلا يف
 عم هثودح نكمي امم ناك نإو ، هنيمي عم يرتشملا هلوق لوقلا ناك ي رتشلملا
 عئابلا لكني نأ الإ هذخأ يرتشملا مزلو هنيمي عم عئابلا لوق لوقلا ناك ي رتشلملا

 . ملعأ هللاو . هدنع ثدح هنأ حصي وأ نيميلا نع

 : يدنكل ا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشل ا : ةلأسم

 ىلاعت هللا هجول رح وهف ين ربخاو نالف مودقب مكيأ هديبعل لجر لاق اذإو

 ؟ ال مأ مهلك قتعيأ دحاو دعب دحاو هورشبف
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 ءىشلاب ةراشبلا نأل اندنع رح وهف الو هربخأو الوأ هرشب مهياف : لاق

 يدنع قرف الو انعم رح وهف الوأ هربخأ مهياف رابخالا كلذكو هرم لوأ الإ نوكيال

 يف ناديبع يبأ نع دجويو دحاو ىنعمب يدنع امهو اذه يف رابخألاو هراشبلا نيب
 كتفص ىلع اعيمج نوقتعي مهنأ يدنع لاقف ةلأسملا هذه لثم نع هلأس نمل هباوج

 . ملعأ هللاو . هتركذ ام عيمج يف هذه

 نم مهنم ديبع هدنعو رح وهف ميدق يل دبع لك لجر لاق اذإو : ةلأسم

 ؟ لقإ مهنمو رثكأ مهنمو لوح هيلع ىتأ
 هكيلامم لبق الوأ هكلم دبع لك نإ كلذ يف هدصقو هانعم ناك نإ : لاق

 ديبعلا نم هكلم نم كلم دعب هكلم ناك نم قتعي الو كلذك كلذ ناك رح وهف

 لاح نم لك نإ ليق دقف كلذ يف هين هل نكي ملو كلذ يف لوقلا لسرأ نإو . الوأ

 . ميدق وهف هكلم ذم لماك لوح هديبع نم هيلع

 ىلاعت هللا لوقب جتحي رخآلا لوقلا اذهب لئاقلا نإوجرأ : فلؤملا لاق

 هينلا نم هلئاق الخ اذإ هب لومعملا نأ يدنعو { ميدقلا نوجرعلاك داع ىتح

 . ملعأ هللاو . كلذ يف لوقلا لسرأو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مأ هب تقتعو دلو هنم املو اهديس تام ا ذإ ةثرولل ةياعس دلول ١ مأ ىلع لهو

 ؟ هثاريم يف اهدلو ىلع نوكي
 لوقو & مهصصح ةثرولا ةيقبل نبالا مرغي لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 اذه ينبجعيو هلعف نم نكي ل هنأل همأ ىلع ةياعس الو ءىش نبالا مزلي ال هنا

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 : يرذفافلا : ةلأسم

 هيلع سيلف كلذ يعدت اضيأ يهو هتكولمم قتعأ هدلاو نأ رقأ يذلاو
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 مرغتو اهقتعأ هابأ نإ اهديس دلو رارقاب قتعت اهنكلو هيعدم يهو ءىش ه ؤاكرشل
 . ملعأ هللاو . اهنم مبيصن ردقب ةثرولا ةيقبل يه

 : نادبع نبا : ةلأسم

 ةقوتعملا تتامو رارحأ دالوأ اهدنعو كيلامم دالوأ اهدنعو تقتع همأ يف

 مث نايبص مهو اهدالوأ دالوأل اثرإ اهلام انلعجف مهتركذ نيذلا ءالؤه تكرتو

 ؟ ذفني . لاملا دعبو اهدالوأ دحأ قتعا

 دالوألا ىلع لاملا فقوي ال نم لوق ىلع دالوألا دالوأل لاملا نإ : لاق

 عزني نأ ينبجعي الو توملا دعب اوقتعا اذإ ثاريم دالوألل نوكي ال نأ ينبجعيو

 . ملعأ هللاو . دالوألا دالوأ يدي نم لاملا

 يرتشملا هقتعاو هعابف ا بع بصتغا لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ قتعلا اذه ىضميأ كلذ دعب هديس هقحتساو

 هقتعاو بوصغم وهو دبعلا عيب اذإ يضمي قتعلا نأ رثألا يف دجوي : لاق

 هقتعأ مث هقراس هعابو ديعلا قرس اذإ امأو ۔ بوصغم هنا ملعي ملو ي رتشللا

 . هبحاصل دودرم دبعلاو ىضمي ال قتعلا نأ رثألا يف ذخ ؤيف ي رتشلملا

 ل يذلا هي رتشم نم بصتغملا دبعلا قتع يف فالتخالا : فلؤملا لاق
 يذلا هديسل دبع وهو ءىشب سيل قتعلا كلذ نا لوق دوجوم هبصخغب ملعي

 . ملعأ هللاو {| يضام قتعلا نا لوقو { هقحتسا

 امل ه ؤارش حصو لجر نم ةغلاب همأ ى رتشا نمع فلؤملا لؤس : ةلأسم

 دنع كلذ عدت ملو هرح اهنا همألا تعدا ي رشملا تام املف هل هكولمم تراصو

 ؟ ال مأ هرح نوكتو كلذ يف اهلوق لبقيأ يرتشملا دنع الو لوألا عئابلا

 اهيلع هكلملا توبث دعب اهاوعد ةحص الو اهلوق لوبق يل نيبي ال : لاق

 تبث نم نأل ةيرحلاب امل دهشت هنيب امل موقت ىتح اهلاح ىلع ةيقاب يدنع يهو
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 ال اهيلع كلملا توبث دعب ةيرحلا اهاوعدو قتعلا هحصب الإ هنم جرخي ال قرلا هيلع

 نم ائيش ملعت الو } هدض الإ هنم هلقني الف مكح هيلع تبث نمو اهنم لبقي
 ىطعأول ةلي يبنلا لوقل ىعدي ام هاوعدب ىطعيو ىعدملا لوق هنم لبقي ماكحألا

 هذه كتفص ىلع همألا هذه نأ يدنعو موق لاومأ موق لحتسال مهاوعدب سانلا

 لوقي ادحأ نأ ملعأ الو اهقر حص ام دعب اهيرتشم نم اهقتع حصي ىتح هكولمم

 نوملسملا هلبقي ليلدب ىتأي نأ الإ هب انل ةجاح الو هلوق يف ةدئاف ال رمألا اذه ريغب

 ةقرولا هذه يفرطس اموجرأ هديب يغئاصلا ديعس نب ملاس هبتك . ملعأ هللاو
 لاق . هديب ىجنملا ملاس نب يلع نب دمحم هلل لق الإ هبتك باوصلاو قحلل قفاوم

 ىطخ ريغ حيحص اذه ايوق نأ بتاك هلوق حيحصتب هرثأ يذلاو بواجملا ريغ

 الوق هتدجو هينابم تربدتو هيناعم تملأت امل نكلو بناج لطابللو بئاص لب قحلل

 ىنعم قرطت نم عنتمم ريغ هنأ اذه عمو ، ديقم ريغ اقلطمو رسفم ريغ المج
 تببحأ هيلا هفاضمو هب تافصلا هذه هثبشتم تناك نإ ايلف هيلع ماعلاو صاخلا

 نيب هزيمي نكل هتاقلطم تاديقمو هتالمح ريسفت نم يل هللا حتف ايب هيف ملكتلا

 همصخ هذه ىلع هب جتحيو همكحب هنم ىنعم لكل مكحيف هتاصوصحشو هتامومعم

 حضوأو لئاقلل هجح ىوقأو لئاسملل ةدئاف متأوه امركذلا كلذ نموجرأ امل

 يفارتعا عم اهب نسحل ينظ نأو الإ لماعلا كسمتملل هورع قثوأو لهاجلل هجحم

 ينم خسرأو ملعلا يف ادهع ينم مدقأ ايهنأل اهيلا ةفاضالاب يلهجبو ايل لضفلاب

 هلفغ نع اهلوق لمجم تارسفم ركذ نع ايهضارعاب وجرأ الو مهفلا يف غلبأو امدق
 هيف هلاطالا نع احفص ابرضو راجيالا ابلط ايهلعل نكلو . ايهنم اهب هلاهج نع الو
 يتلا مهلاوقأب نوديري ال مهنأ عم ملعلا لهأ ضعب نم مودعم ريغ اذهو

 هلمتحم ريغ ناك نإو ايهب قيلت يتلا هوجولا الإ اهيف راصتخالاب اهيلع نورصتقي
 ارصتقم ظفللا سفن يف ناكو اهب ةقلعتمو اهيلع مهلاوقأ جرخت يتلا هوجولا عيمجل

 اهنم همكح ىلا ءعىش لك لمح عنم بجوم ريغ مهصيصخت نإف ايهضعب ركذ ىلع
 يف اهفرصتو اهماسقأ يف حيحصلا رظنلا يوذو اهماكحاب رصبلا يلوأ ملع يف
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 هيأر هداق لب حيرصتلا نع زاجيالاب فتكي مل هنإف مهنم ضعب امأو ، اهتافرصتم

 ىلع لمتشا ام هماع ىلع كلذ هب ىضفأ ىتح حيضوتلاو ريسفتلا ىلا هنع هليمو
 ابرو فلتحم ىنعملا ضعب ررك نوكي هنأ ىتح هلاعفاو هتافص نم كلذ ناكو هلاقم

 هل ازا رتحاو لئاسلا ىلع هقفشو هنم اداهتجا كلذ لك فلت ؤملا مالكلا ضعب ررك

 نإف لطابلا نم ءعىش ىلع هلمتحي امم ريسفت ريغب لوقلا لمجم نم ائيش لمحي الئل
 اننامز لهأ ةصاخو {، لماعوأ هب مكاح نم لهاجلا ىنعملا نع ديعب ريغ كلذ

 مشغلاو لهجلا ىلعرومألا نوتأي ال مهنإف مه ام ليلقو مهنم هلللا ءاش نم الإ اذه

 راثآلا تالمجمب نوكسمتي لب مكح الو لمع يف اهاهبتشم تاروذحم نوقتي الو

 يف نوطخيف راصبالاو ملعلا ىلوأ نع اذه انذخأ دق مهضراع نمل نولوقيو

 يف مهعبتأ نم اولض ىتح كلاسملا نم هكلسم هب اوكلسي مل ذإ كلذ مهكسمت

 الضف مهنيب مهف ضرع اميف نيمكحملا مهف نيهقفتملا لاح اذه . كلاهملا تاطرو

 مهيلإ روظنملا نم فرع املف & مهنع مهريخ نم اوجرخ نيذلا ماوعلاو هايعلا نع
 ريسفت تببحأ تاكلهملا ىلا اهب فصتملا دوقت يتلا تافصلا هذه مهنامز يف

 افكو لاقلا لوقل هممت تاقثلا راثا نم هتفرع ام ىلع تاقلطملا دييقتو تالمجللا

 الو ادر ال لخادملا تادسفم نم هيلع لوخدملا نم اعنمو لواطتملا فسعتملل

 حيحص نم هتملع ام ىلع لوقأف 3 اددع ءعىش لك ىصحأ يذلاو تادص

 نم لك نإ لوقعملاو لوقعملا يف تباثلا وه ناكو لوقعلا تالماك هتدكأو لوقملا

 هيف هحصلا مدع دعب ةيرشبلا تافصلا هيلع ترهظ نمم هي ربلا نم ادحأ ى رتشإ

 ةيرحلا الإ مهيلع زوجي الو لاحب مهقر لمتحي ال يتلا ةيبرعلا ةفئاطلا نم هنأب
 ماكحألا مهيلع ىرجت يتلا هيمجعالا فئاوط نم دحأ نم نوكي نا لمتحاو

 نع هتبيغ مدع دوجوو هيقتلا زاوج مهف بجوت يتلا بابسالا بوجو دعب ةيكلملا
 نوكو ناسنالا تافصلا دوهشم تاذلا رضاح ناك لب هدقعلا دنع هيف نيعيابتملا

 مهيلع تتبث نمم اضيأ اعيمج مهنوكو ةيمالسالا ماكحألا هيلع تبث نمم يرتشملا

 نم لقعلا همالسو غولبلا وهو ةينيدلا دوهعلا نم همزل ايب ءافولا مهمزليو دوقعلا
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 هعئاب نم عاتبملا عيب عىجو لاحملا هذهب اعيمج اولح اذإف هينئاصقنلا تاقالا عيمج

 هنم رهظ الو رييغت عيبلا نيح هنم حصي ملو لاصخلا كلت نم هركذ مدقت ام ىلع

 ملستساو هيعدمو هعئابل ةكلملاب فرتعا اينإو لاعفلا وأ لاقملا نم ءعىشل ريكن

 حصو همدختسيو هكلمتيومهو هيدي يف هللا ءاشام ىقب اذه ىلعو هي رتشمل ذاقناو

 ةيرحلا ءاعدإو دايقنالا نع عنتماو ةيدوبعلا كلذ دعب ركنا ناف ، هيلع كلذ عيمج

 ىبأ نإف مزال هيلع قرلا مكح لب هاوكش هنم عمست الو هاوعد لبقت ال يذلا اذهف

 وأ هي رتشم ةايح يف كلذ ناك ءاوسو . مغار رغاص وهو مكاحلا كلذب هيلع مكح

 اييفوه هتوق فعضيو هيثراو هجح يوقي هتوم لب هيف يدنع قرف الف هتوم دعب

 مكحلا يف هليبس ىلي ذئنيحف هيوقتو هلوق ححصت هجح هل موقت نأ الإ هيعدي
 امأو . هي رتشم هبرغ امل مرغلاو مثالا نم هل رذعلا مدع عم هيربأ ال كلذ عم ينكل

 رئاس نم قبس ام ىلع وهو افصتنم ةيرحلاب الو افرتعم ةكلملاب عيبلا دنع نكت مل نإ

 كلذ دنعف هي رتشمل هيف عيبلا عقو ىتح هلاقم رهاظب هدنع ام نيبي مل هنأ الإ هلاوحأ

 هيف ىرج دق يذلا اذهف {، ةيكلملا ىوعد هيعدم ىلع ركناو ةيرحلاب هناسل ريغ

 لطبت ال قوقحلا نأ جتحاو هتيرحب لاق نم مهنمف ملعلا لهأ نيب الخلا ىنعم

 دعباو كلذب ىرحأ رفنالاف قوقحلا يف كلذ ناك اذإف اهنع اهلهأ توكسب

 اث هكلملا نا وهو مهلوق نم رهشألا نوكي نا وجرأو مهنم نيرخآلا لوقو . اهنم
 دكاتلاو مهل هجحلا نمو . هي رتشمو هعئاب ىلع رذع ريغب ريكنلا هكرتب هيلع

 هجح ريكنلا هل نمم ريكنلا كرت نإ هيلإ مهريغ اوعدو هيلع اعيمج اوقفتا ام مهلوقل

 لاح ىفف هابص لاح يف وهو هل ي رتشملا ءارش ناك نإ امأو . هجح هراهظا نأ اك

 نإف هي رتشمل داقنإو ملستسا نإو ةيرحلاب هل الو هيدوبعلاب هيلع موكحم ريغ كلذ
 يف اذه افورصم هلو هيلع مكحلاو افوقوم هرمأ نوكي امنإو هيلع قرلا بجوي ال كلذ
 هلوأ هيلع ذفني ذنثيح مث ملحلا هغولب لاح ىلإ هكلمت زئاجف زئاجلا يف اماو مكحلا
 . هرارقإ هيلع ناك اهب رقأ نإو هراكنإ هل ناك هكلملا ركنأ نإ مكحلاب هنم حصي ام

 ةثالثف مجعلا فئاوط نم زوب نميف اهيلع زوجيو هكلملا اهب حصي يتلا هوجولا امأو
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 وأ مه ابرح نونوكي ام ىتح مهغيب ةبراحملا لاح يف مهنم نوملسملا هءاشام كلذو

 مهنم ةقرسلا لاح يف ال برحلا مهتبصانم لاح يف ضعب نم مهضعب ىبس ام

 نم ىور اميف هللا همحر ديز نب رباج خيشلا هزاجأ ام وه هوجولا ثلاثو & بصخغلاو

 هكلملا زاوج هوجو فرصت نم هانفرع ام اذه مهنم ةعاجملا دنع مهل مهدالوأ عيب

 . مجعلا يف اذه مهيف

 نم قيرط نم الإ لاح ىلع مهيلع هكلملا زاوج هجو ملعأ الف برعلا امأ

 قوحل نم اورعي ال مهناف ادالوأ اهدلوأو يبرع وهو سانلا نم دحأل همأ جوزت

 مكح يف مهيبال عبت ; اهناو ةيكلملا ي مهمأل عبت مهنأ نم مهيف فالتخالا ىنعم

 امرئاس امأو © همدع دنعوأ ةدقعلا دنع كلذب هنم طرشلا دوجو دنع ةبرلا

 وه ام ىلع ريسفت ةدايز ىلا ةجاح هب اوجرن ال انأف هانلصف ام بسح ىلع هانركذ

 انقلطأو هارتشإ نمل ي رتشملا اذه ءارش زاوج هب هانديق دييقت نوكي نأ ريغ هيلع

 لئاقلا لوق يدنع جرخي الو هكلمت ة زاوج مدع لع هلالد همدع يفف هيلع هكلمت

 . ملعأ هللاو . اذه لع الإ وجرأو بسحأ ام ىلع اذه يف لوقلا لمجمب

 ام ىلع لوقلا اذه لمج ريبعت نم ينرضح ام اذهف مكحاو يردأ هبيعبو
 لمعيلو هيناعم يف ربدتيلو هيف رظانلا رظنيلف ملعلا لهأ لوق نم الصفم هتفرع
 لطابلا ىنم لبقي نأ ىلع ىب هنظ نسح هنلمحي الو هقدص ىلع دمتعيو هقحب

 قحلا ىلع دري نا ىلع يب هنظ هءاسا هنم رحي الو لهاج الو ملاعل زوجي ال كلذ ناف

 لطابلاو عبتي نأ قحأ قحلا لب . قسفلا نم هل جرحم ال الطبم كلذب نوكيف

 كلاوقأو كتانب عيمج يف كلذ ريغ رظانلا اهيأ كعسي ال هنأل عديو كرتي نأب ىلوأ

 هللا نإف تئش ايب لمعاف الإو كل اميف اهيلع اقفشم كسفن امحار تنك نإ كلاعفأو

 يف هاضر هيف تفلاخ ام عيمج نم هيلإ بوتأو ىلاعت هللا رفغتسا انأو كلايعاب ريصب
 لوق هريغو اذه يف يلوقو يلاعفأو يداقتعاو يلاوقأ عيمج نم هريغ يفو اذه يلوق
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 بر هللاب الإ يقيفوت امو نيدلاو يأرل ا عيمج : مهنيد ينيدو مه أر ىأرو نيملسملا

 . ملعأ هللاو . يديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب انهم ىلا ريقفلا نم اذهف نيملاعلا

 اذإ ةمآلا ءاربتسا يف اوفلتخا دقو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأ

 هيف صخرو اهئاربتسا موق بجواف أطي ال نم دنع نموأ ةأرما نم اهديس اهارتشا

 . ملعأ هللاو . ىلع ءاربتسا الف اهابر اذإ امأف . مهضعب

 هيلعف دبعلا نم ادبع ءاكرشلا دحأ قتعأ اذإو : ناديبع نبا ةلأسم
 هئاكرشل دبعلا اذه نم ةميقلا هيلع نوكتو هقتعأ يذلا دبعلا نم هئاكرش ةصح

 اذه ىفستسي نأ هل دبعلا اذه قتعأ يذلا نأ لوقو دبعلا نم مهتصح ردقب

 هللاو . هيلع ةيداعس ال لوقلا رثكأو هقتعأ نمل هتميق ملسي نأ وه داعستسالا دبعلا

 . ملعأ

 نوكيأ اهسفن تراتخاو تقتعأ مث ةكولمم ةأرما يفو هنمو : ةلأسم
 عجرتأ قالطلا نم عيش اهجوز نيبو اهنيب ىقب نكي مل نإو اهكلامل مأ اهل قادصلا
 ؟ةدعلا يف كلذكو تاقيلطت ثالث ىلإ

 نأ لوقو قتعلا هينثتسي ملام اهف قادصلا نأ لوق قادصلا امأ : لاق
 تاقيلطت ثالث ىلإ عجرت اهنإف ةمآلا هذه امأو .رثكأ لوالاو قتعملل قادصلا

 ةقيلطت نوكي رايخلا نأ لوقف اهسفن تراتخا مث دحاو لبق نم اهقلط دق نك اذإف

 اهسفن هنم تراتخا يذلا جوزلا دارأ اذإ ةدحاو ةقيلطتب ىقبت لوقلا اذه ىلعو

 ىقبت لوقلا اذه ىلعو ةقيلطتب سيل رايخلا نأ لوقو . اديدج جيوزت اهجوزتي نأ

 ةدحاو ةقيلطتب ىقبت لوقلا اذه ىلعو ةقيلطت نوكي رايخلا نأ لوقلاو نيتقيلطتب
 نأ لوقو .اديدج اجوزت اهجوزتي نأ اهسفن هنم تراتخا يذلا جوزلا دارأ اذإ
 امأو . طوحأ لوألا لوقلاو نيتقيلطتب ىقبت لوقلا اذه ىلعو ةقيلطتب سيل رايخلا

 . ملعأ هللاو . قتعلا دعب ةرح تراص دق اهنأل ةرحلا ةدع لثم اهتدع نإف ةدعلا يف
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 : دادم نب دمحم نب هللا دبع خيشلا نع ةلأسم

 ؟ال مأ قتعيأ هالوم ملسي ملو هدبع ملسأ اذإ رفاكلا يف .

 قتع مالسالا راد ىلإ هنع جرخ مث برحلا رادب رفاكلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .فالتخا اهيفو همالساب قتعي مل حلص مهنيب ناك نإو

 قادصلا همزل ديسلا قلط مث هديس نذإب دبعلا جوزت اذإو هنمو : ةلأسم

 مكح رخآ دلب يف دبعلا عاب هنأ الإ قلطي مل نإو ؟دبعلا ةميق نم رثكأ يطغي الو
 . ملعأ هللاو .اضيأ قادصلاب هيلع

 نأ سانلا ماوع نم نالجر هربخأ اذإ ةمآلا ديسو : ناديبع نبا ةلأسم

 اهجوزي نأ ايهيدحأ زوجيأ ةمآلا ينعأ ةجوزلاو جوزلا نافرعي امهو اهقلط اهجوز

 هبلق نأمطا اذإ قادصلا نم ءاشام ىلعو لاجرلا نم ءاش نمب اهتدع ءاضقنا دعب

 ؟عضوم اذه يف ةنانمطالل سيل مأ اهقلط اهجوز نإ اهلوقب

 يفامأ "لدع يدهاش ةداهش الإ ليبس الف مكحلا يفامأ : لاق

 هللا نيد ماكحأ نم مكح نانئمطالاف دبعلا ديس بلق نأمطا اذإف هنانمطالا

 رمأ نإو ،هبلق نم بيرلا عفترا اذإ اهجوزي نأ ةمآلا ديس ىلع قيضي الو ىلاعت

 نم ريغ نم ادحأ رمأ نإو نانمئطالل برقأ كلذو اهقالطب هربخأ نم هتمآ جيوزتب
 . ملعأ هللاو .زئاج كلذف هربخأ

 ًاقح ادحأ هيلع ىعداو هقرس هنأ لجر همهتا اذإ كولمملاو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ همصخل فلحيو نيمي هيلع بجت له كلذ كولمملا ركنأو

 نذأي نأ دارأ نإ ديسللرايخلاف ةيانج ىنج اذإ كولمملا دبعلا نإ : لاق

 نذإب الإ نيمي دبعلا ىلع سيلو نيميلا هيلع تبجو اذإ فلحيو مصاخي نأ هدبعل
 نأ دارأو دبعلا ىلع نيميلا تبجو اذإف هدبع نع مصاخ ديسلا ءاش نإو هديس

 ديسلا نيميب يعدملا ىضر اذإ ةيانجلا هذه ىتح هدبع نأ ملعيام هدبع نع فلحي
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 دحأ ىعدإ اذإ امأو هديس نذإب دبعلا فلحيو كلذ هلف دبعلا نيمي يعدملا دارأ نإو

 الف ءارشلاو عيبلاب هرمأ ديسلا نكي ملو ءارشو عيب لثم ةلملاعم لبق نم ىوعدب

 عيب هل سيل دبعلا نأل ةفصلا هذه ىلع نيمي دبعلا ىلع نوكي نأ ينبجعي

 كلذ ريغو تايانجلا نم ءىشب هسفن ىلع رقأ اذإ امأو .هديس نذإب الإ ءارش الو

 اذإ امأو هديس ىلع عجار هرارقإ نأل ةلداع ةنيبب الإ هسفن ىلع هرارقإ لبقي الف

 هيلع بجي العف لعف وأ سبحلا اهب قحتسي امم يصاعملا نم ائيش دبعلا لعف

 ةقفنو سبحلا هيلعف سبحلا هيف بجي امم هوجولا نم هجوب ةمهتلا هتقحلو سبحملا
 نمو ةرذلا بح نم عاصلا عبر موي لكل دبعلا ةقفنو هديس ىلع سبحلا يف دبعلا

 معطي نأ ديسلا ىلع لب ةضورفم ةقفن دبعلل سيل لوقو .هتمآل جاتحي امو رمت

 لاق هنا ديبعلا يف لي يبنلا نع رثألا يف كلذ ىوريو هوسكيو هعبشي ايب هدبع

 . ملعأ هللاو . مهبونج اوفدأو مهنوطب اوعبشأ

 مهيلإ عجرو مدن مث نينس هلهأ نم رف ىلوم يف : يلم ازل ١ ةلأسم

 مأ ءارقفلل دبعلا اذه نوكي نمل ماحرأ الو ة ةثرو مهنم قبي ملو اتاومأ مهلك مهدجوف

 ؟افوقوم
 ةئنالث نم ع ارقفلل هتمدحخ نوكتو ء ارقفلل هسفن عضي اذه نإ ا : ل اق

 . ملعأ هللاو . ادعاصف ءارقف ةثالث ىلع قرفي دبعلا اذه نمث ; نأ لوقو ًادعاصف

 دعب قتعلا اوقحتسيل هديبع قتعب ىصوي نأ دارأ نميفو هنمو : ةلأسم

 هيف ديسلل نوكي يذلا ظفللاب انفرع هكلم يف مهيف ايح مهديس مادامو هتوم
 ؟كلذ يف ةعجرلا

 يصوأ بتكي بتاكلا نإف هديبع قتعت يصوي نأ دارأ نم ظفل نإ : لاق
 ماحتقالو لجو زع هلل ابرقت هتوم دعب نالف هدبع قتعب ينالفلا نالف نب نالف

 .نأ دارأ نم ظفل نإ لاق ؟كلذ يف ةعجرلا هيف ديسلل نوكي ظفللا اذهف ةبقعلا

 قتعب ينالفلا نالف نالف نب نالف يصوأ بتكي بتاكلا نإف هديبع قتعب يصوي
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 ديسلل نوكي ظفللا اذهف ةبقعلا ماحتقالو لجو زع هللاب ابرقت هتوم ذعب نالف هدبع

 .لوقلا رثكأ ىلع عوجرلا هيف

 يصوأ بتاكلا بتكي نأوهف عوجر هيف ديسلل نوكي ال يذلا ظفللا امأ

 ىلاعت هللا هجول رح هتوم دعب نالف هدبع نإو ًاريرم انالف هدبع نإ نالف نب نالف

 ديسلا تام اذإف عوجر هيف ديسلل نوكي ال يذلا ظفللا اذهف ةبقعلا ماحتقالو

 . ملعأ هللاو . ًايح ديسلا مادام دبعلا ةمدخ ديسلل نوكيو دبعلا قتع

 دلولا لاق نم لاقف دلوب تلمح نأ ىلإ اه ؤطو ءاكرش نيب ةمأ يف : ةلأسم

 اكولمم نوكيو اعيح مه الو مه دحأل نوكي ال دلول ا لاق نم ل اقو اعيح محل نوكي

 . مه
 لاق ؟اعيمج مهف هنأ لوقي نم لوق ىلع مهنم هثاريم نوكي فيك : تلق

 ثري ل اق نم ل اقو ث ا ريم لح او لك نم ثري ل اق نم ل اقف كلذ يف فلتخم هر زا ىعم

 . ملعأ هللاو . ةعبرأ مهنأل ثاريم عبر دحاو لك نم

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع : ةلأسم

 دالوأ كرتو اهقتعأ نم تامو بأ وأ روكذ دالوأ اهف ناك اذإ ةقتعملا ةمآلا نع

 ؟دالوألا مأ قتعملا ةثرو اهبيوزتب ىلوأ نوكي نم نيغلاب وأ ىماتي

 وأ بألا تام نإو اهوبأ اهجيوزتب ىلواف ارح ايح ةقتعملا بأ ناك نإ : لاق
 زوجي نم رارحأ دالوأ اهل ناك نإف نيملسملا ةجح هلانتال ثيحب رصحلا نم جرخ

 وهف ًارح هبصعلا نم دحأ اهل ناكو دالوألا مدع نإو اهدالوأ اهجيوزتب ىلواف هجيوزت
 دجو نإ اهقتعأ نمل اهءالو ناك يلو اهل حصي ملو ءال ؤه مدع نإو اهجيوزتب ىلوأ
 نباو خأ نم هنم هبصعوذف دالوأ مدع نإو ثانالا نود مهنم روكذلا دالوألاف الإو

 اذإ لاق نم لاقو هل ىلوأل نم يلو ناطلسلاف ءال ؤه مدع ناو مع نبا وأ معوأ خأ

 وه لاح لك ىلع لداعلا ناطلسلا اهجيوزت يليف رارحألا نم اهجوزت يلي نم مدع
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 نمل ءالولا نا لاق نم لاقو ىثنأ وأ ركذ اهقتعأ نم ناك ءاسنلل يلو ال نم يلو"

 ليق دقف ءاسنلا ىلإ اهقتع ءالو عجر نإو ةلي هللا لوسر نع ةنسلا قطانب قتعأ
 . كلذب لاق نم لوق ىلع ءاسنلا نم هل اهءالو ناك نم هبصع اهجبوزتب رمأي هنإ

 . ملعأ هللاو

 دبعلا نإ هل ادبع يصخي نأ الجر رمأ لجر يف مساقلا وبأ لاق : ةلأسم
 ؟هيصخب هل رمألا هديس ىلإ هملسي دبعلا نمث هل ىصاخلا ىلعو قتع دق

 لعفف كلذب هرمأو يبوث قرحا وأ يدلع لتقأ هل لاق ول كلذكو : تلق
 لعلو نايصلا هيلعو دحاو ىنعملا لاق .كلذ نايض رومأملا ىلع نوكيرومأملا

 . ملعأ هللاو .دبعلاو بوثلا بحاص رمأب لعف هنأل هيلع نايض ال لاق اضعب

 يلسم ادبع ى رتشاف نامأب مالسالا راد لخد يبرح يف ليقو : ةلأسم
 لصو امل هنأل دبعلا قتع برحلا راد ىلإ هب بهذ اذإ لاق برحلا راد ىلإ هب جرخو
 لعفي ن ا هل ن اك ايلف هلتقيو هيبسيو هالوم كلمي ن ا هل ن اك برحل ١ ر اد ىلإ هب

 . ملعأ هلللاو . ةهجلا هذه نم قتع ءايشألا هذه هالومب

 نئاب ًاقالط اهقلط مث اهب لخدو ةمآ جوزت لجر يف : ناديبع نبا ةلأسم

 ًاغلاب.الجر هريغ ًاجوز حكنت نأ دعب الإ اهئطو هل لحي الف كلذ دعب اهارتشا مث

 نأ دعب نيميلا كلمب اهاطي نأ اهديسل زاج جوزلا اهقلط اذإف جوزلا اهأطيو

 ًايعجر قالطلا ناك نإ امأو . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع ءاربتسالا اهئربتسي

 اذإ امأو لوقلا زشكأ ىلع ءاربتسالا دعب نيميلا كلمب اهأطي نأ هل زاج ناك

 . ملعأ هللاو .اهديس ءىطو هل اهلحي الف نئاب ًاقالط اهقلط مث ةمآ لجر جوزت

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 هنم الماح ةمآلا هذه تناك اذإ كلذكو ةكولمملا ةمآلا نمرحلا دالوأ يف
 ؟ال ما مهتقفن مهيلعأ اهقلطو
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 لوق فالتخا كلذ يفف ارح مهوبأ ناك اذإ ةكولمملا ةمآلا دالوأ امأ : لاق

 همزلت مهيبال عبت مهنأ لوقي نم لوق ىلعف مهيبأل عبت لوقو مهمال عبت مهنا
 ديس ىلع مهتقفنف مهمأل عبت مهنأ لوقي نم لوق ىلعو ةيلوفطلا لاح يف مهتقفن

 . ملعأ هلللاو .انفرع اميف لوقلا رثكأ وهو كيلامم مهو مهمأ

 اهلف ًايعجر قالطلا ناك نإف لماح يهو تقلط اذإ ةمآلا ةجوزلا ةقفن امأو

 هللاو .رثألا ءاج اذكه الماح تناك ولو اهل ةقفن الف نئاب قالطلا ناك نإو ةقفنلا

 .ملعأ

 ضرملا يفو لاملا سأر نم نوكي ةحصلا ريبدت يفو : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟ال مأ ثلثلا نم نوكي

 هنا لقو لوقلا رثكأ وهو لاملا سأر نم هنا لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو .ثلثلا نم نوكي هنإف ضرملا يف ريبدتلا امأو ثلثلا نم

 مهل تصوأو اهكيلامم قتعب تيصوأ ةأرما يفو : ىحبصلا ةلأسم
 نم الام اوفقوي نأ ودارأو ةثرو تفلخو اهلام نم اوغلبي نأ ىلإ مهتوسكو مهتقفنب

 اوغلبي نأ ىلإ مهتوسكو مهلوعب مزتلأ انأ ةثرولا نم دحأ لاقو ةيصولل ةكلاهلا لاومأ
 هلأ ريغلا دارأ نينس دعب مث مه بج ايب مزتلاو كلذ اوعفدو يل لاملا كلذ متعفد نإ

 ؟ال مأ ريغ

 الصأ هل ريصي نأ الإ هعيب هل سيلو ةوسكلاو ةنؤملا ةلاهجب ريغلا هل : لاق
 طرشلا توبث يفف طورش ىلع لايلل ميلستلا اذه ناك نإو هيف فرصتلا هل زاج
 هعاب اذإ ملسملا هعاب اذإ عيبلا تبثي طرشلا لطبيو ميلستلا تبثي نمو فالتخا

 . ملعأ هللاو .هل ملسملا

 افالتخا كلذ يف ملعأ الو اهتوخا قوتعملا ةنبا جوزي لاق هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةأرما وأ الجر ناك قتعملا هبصع نم ىلوأ مهو

٢.٢



 كلذ هيفكيأ داهشإ ريغ نم هتمآ ءاربتسالا دعقي نميفو هنمو : ةلأسم

 نأ هيلعأ هيلإ عجري نأ دارأ مث عماج وأ سم ام دعب اهكرت ىونو اهأربتسا اذإو

 ؟اهكرت ىون نأ دعب اهعامج هلو هريغ اهجوزي ملام هل لحت مأ اعوجر يوني
 عجري نأ هلو هيلع داهشإ الو هتمآ ي ربتسي نأ دارأ نمل دقعلا ىفكي : لاق

 . ملعأ هللاو .اهئطو كرت نأ دعب اهيلإ

 ؟ال مأ داهشا ىلإ جاتحيأ هتماب هدبع جوزي نمو هنمو : ةلأسم

 ىرب ال ديسلا ةداهشو عقو ام ثيح نيدهاشب الإ حاكنل ١ حصي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . نيدهاشب الإ حاكنلا حصي الو هكيلامم حاكن دنع

 ىوس اهندب عيمج سميو رظني نأ هل زوجحم ةما هل نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ةوهشل جرفلا

 نم باتتسيو نكي ل وأ جوز امل ناك ةوهشل اهس عتمتي نأ هل لحي ال : لاق

 اهيتبكر ىلا اهترس نيب ام ىوس ةوهش ريغب سملاو اهيلإ رظنلا امأو ؟كلذ لعف
 . ملعأ هللاو . زئاج كلذف

 هل جوزتي نأزوجيأ رحبلا عطاق هديس ناك اذإ دبعلا يفو هنمو : ةلأسم

 تركذ نم دحأ نكي مل نإو مع نباو دلو وأ خأ وأ بأ لثم هديس براقأ نم دحأ

 نإ قالطلا كلذكو جاوزلا دارأ اذإ هرمأب دبعلل جوزتي نأ بستحم وأ مكاحلل زوجأ

 ؟هديس هل جوزت ام دعب دبعلا اهدري مل

 نم ةلاكو وأ هديس نذإب الإ هتأرمإ قالط الو دبعلا جيوزت حصي ال : لاق

 جيوزتلا يف افالتخا ليكولاو ديسلا يف ملعأ الو ىنعملا اذه ىلع يتأت هديس
 . ملعأ هللاو .امهريغ نم اذه يف ةجح الو قالطلاو

 ١ كولمم ا ةققن جوزل ١ مزليأ كولمم املو ةجوز هل تناك نمو هنمو : ةلأسم

 ؟هتديس جوز ةمدخ كولمملا ىلع بجمأ هتمزل اذإو هتجوزل
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 اهكولمم ةقفن تطرش ةجوزلا نوكت نأ الإ ةجوزلا كولملل ةقفن ال : لاق

 هل تتبثولو هتديس جوزل كولمملا ىلع ةمدح الو حاكنل ادقع دنع اهجوز ىلع

 . ملعأ هللاو . جوزلا ىلع ةقفنلا

 ىصوأ وأ هتوم دعب نالف هكولمم هنع قتعي نأ ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 ؟هقتعب مكحيو قتعلا دعب الإ حصي ال هقتع نأ يدنع ايمف هقتعب

 هقتع بجيو ملعملاب ةيصولاك هنأ هيف ليق دقف هقتعب ىصوأ نا هريغ : لاق

 . ملعأ هللاو .لاق اك وهف قتعي نأ ىصوأ نإو ٠ دحأ هقتعي ل ولو يصوملا تومب

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا نع : ةلأسم

 تومو هتوم دعب هللا هجول رحوهف نالف هدبع ربد دق هنأ نالف اندهشأ

 دعب ظفللا اذهب قتعنيأ ارح ةنالف هتجوز توم دعبو هتوم دعبوه لقي ملو هتجوز
 .رح هظفل مدق هن ؤ هتجوز توم لبق وه هتوم

 الف اياصولا يف ظفللا رخآ ىلع لمعلا نأ لوقي نم لوق ىلع : لاق

 مهرمأ نوكلميوناك اذإ هتبقرل نيكلاملا نذإب الإ ةأرمإ جيوزت هتوم دعب رح هنأ لوقن
 الف وشح هدعب امو اياصولا يف ظغللا لوأ ىلع دمعلا نأ لوقي يذلا لوق ىلعو

 اتومي ملولو ةيرحلا توبث ىنعم نم هريغتي الو ربدملا اذه ةثرول كلم هنأ لوقي

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع ارح راص نأ دعب ءاسنلا جيوزت نم هعنمن الو

 هب دري ًابيع نوكيأ ثنخلا ةلع هب رهظ اذإ دبعلاو : ناديبع نبا ةلأسم
 ؟ال ما

 . ملعأ هللاو . يرتشملا دنع اثداح نكي مل اذإ بيع وه معنف

 الف هاركتسالا ىلع ةمآ جرف سم نمو : هللا همحر ىحبصلا ةلأسم

 ليقف اهب لخدي نأ لبق تتايف ةيبصلا هتمآ جوز نمو ؟هرحلا فالخ اهل قادص

 .ملعأ هللاو .اهل قادص ال
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 مث اهكرت ىونف اهلادب مث هتمآ أربتسا نمو : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 ؟لوالا هيفكي مأ يناث هيلعأ ءاربتسالا مايأ دعب اهئطو دارأ

 هنإف اهئطو دارأو ءاربتسالا ةدع ىضم لبق اهكرت ىون اذإ امأ : لاق

 اهثطو دارأو ءاربتسالا ةدع تضقنإ امدعب اهكرت ىون ناك نإو ؟ةيناث اهئربتست

 . ملعأ هللاو .ًاجوز اهجرف كلمي ملام هل زئاجف

 اهاطي الف اجوز هل نأ هتمآ هل تلاق نمو : حرفم نب دمحأ خيشلا ةلأسم
 . ملعأ هللاو .اهلوق حصي ىتحف مكحلا يف امأو عرولا باب نم

 نإو هيلع تبثو اغلاب ناك نإ هرارقإ زاج نالفل كولمم هنارقأ نمو : ةلأسم

 نمم مه ؤارش زئاجو كلذ هلف ركنيو رقيف غلبي ىتح هدي يف نملوهف ايبص ناك
 مالسالا ءاج املف ةيلهاجلا يف نوكلمي ديبعلا ناكو ؟هدي يف مه نمم وأ هل نورقي
 . ملعأ هللاو . قتعي هنإف كرشم هالومو ملسأ نم الإ مهقر تبث

 ىتح هيلع فوقوم وهف هثرو امو هديسل وهف دبعلا هتبسكأ امو : ةلأسم
 ةثرولا نم هريغ ىلإ عجر كلذ لبق تام نإف هيلإ عفديف قتعي وأ هب ى رتشيف عابي
 دبعلل هنا لوق هيطعأ وأ هب هل رقأو هب هل ىصوأ ام امأو \ ءيش كلذ يف هالومل سيلو

 نإو هيلإ عقو اليلق ناك نإ لوقو هذخأ نم ىلوملا عنمي ال لوقو هذخأ هالومل سيل

 نود ديسلل هنأ لوقو هالول وهف تام نإف هيلإ عفدي لوقو هب ى رتشا اريثك ناك
 . ملعأ هللاو .دبعلا

 رثكوأ لق مكدالوأو مكديبع يديأ يف ناك امرثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 متكي نأ دبعلل سيلو هريغ وأ مارح هنأ مهرارقا ىلإ تفتلي الو هذخأ مكل زئاجف

 . ملعأ هللاو . هبلط اذإ هالوم نم ائيش هالوم نع

 ؟هنم لكألا زوجي له هحبذو هريغ وأ اريط دبعلا داطصإ اذإو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . هبر نذإب نوكي نأ الإ هريغ لام حبذ هنأل ال : لاق
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 ذخايو هريغ كولمم ىلإ اهملسي نأ هل له هزابخلا لمحي نميفو : ةلأسم

 ؟هنع

 اذإ لب زوجي ال لوقف هيلإ اهملسي نإ امأو هنع اهذخأي نأ زوجي : لاق

 هللاو .اهلمحي ءاج اذإ هيلإ اهملست نأ كل زئاج لوقو اهكرتي نأ اذهل زاج اهلمح
 .ملعأ

 كلذ نم عيش هباصأ نإو قبآلا دبعلا ىلع ريوحتلا زوجي لهو : ةلأسم

 ٍ ؟روحملا نمضي له تام وأ

 نايضلا نم دبالف هكلهيو دبعلا فقوي امم كلذ نإ افورعم ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .سأب الف ةداعلا يف هكلهي الو هدري امم هنا فرع نإو

 ديبعلا ةيانجو هيلإ بلطي ىتح هدبع ةيانج ديسلا مزلي الو : ةلأسم
 نم رثكأ يلاوملا مزلي ال مهباقر يف اطخلاو دمعلاو سفنلاو لاملا يف رابكلاو راغصلا

 ةيانجلا ناك نإو هتميقب هئادف وأ هميلست نيب أطخلا لتق يف يلولل رايخلاو مهنايثأ

 هريغوأ لتق نم ادمع تناك نإو اهب عيب ىبأ نإف اهيدؤي نأ هيلعف هنمث نم لقأ
 اوذخأ وأ هوذخأ اوعاش نإو هولتق اوعاش نإ لوتقملا ءايلوأل رايخلاف هنمث نم رثكأب

 . هتبقر يفف جورفلاو لاومألا امأو ؟ومدختسي وأ هولتقيوأ هوعيبي نأ مهلو هنمث
 . ملعأ هللاو

 ترجح ينا لاق هيلع ايب بلط الف ةراجتلا ف هدبعل نذأ نمو : ةلأسم

 نإف هلام يف وهف نادأ نأ دعب هقتعأ نإف كلذ هيلع ترجح ىتم ةنيبلا هيلعف هيلع

 . ملعأ هللاو .هقتع زجي مل لام هل نكي مل

 نأ لبق هعيب هل له اذك دبعلا لعف نإ هدبع قتعب فلح نمو : ةلأسم

 ؟هريغ كلم يف لعف نإ قتعي وهو لعفي
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 هريغ كلم يف وهو لعف نا قتعي الو هعيب هلو نيميل ١ ةلزنمب اذه نإ : ل اق

 ي رتشملا ىلع عئابل ا دريو لعفو هعاب نإو هعيب هل سيلو ريبدتلا ةلزنمب وه لوقو

 و ا عيبي هدي نم هل از ا ىتمف ديسل ١ لعف يف هقتع لعج نمو رخ آ عضوم نمو نمثل ١

 . ملعأ هللاو . هيلع قتع الف العف لعفو ةيطع

 مزال نع نكي مل نإف غلبي ىتح هلايب مزال نع ايبص قتعأ نمو : ةلأسم
 كلذب ةيصولاو هلوع هيلع لوقو مهنم دحاوكوهو نيملسملا ىلع هتقفن نأ لوق
 ىلعف دلاو هل ناك نإ لوقو ،ارسعم ناك نإ رذعيو ارس ؤم ناك نإ هيلع لوقو
 . ملعأ هللاو . هتقفن هدلاو

 كلذب قتعيو هلثم اذه نوكيأ هتمآ وأ همالغ سأر قلح نمو : ةلأسم

 ؟ال مأ

 نم شبحلاو دوسلا كلذكو ناك سبح يأ نم قتعي الف دبعلا امأ : لاق

 لوقو تقتع ةطيسبلا روعشلا تابحاص ضيبلا وأ دنهلا نم تناك نإ امأو 0 ءامالا

 . ملعأ هللاو . هبر رفغتسيو ىسأ دقف تتبن نإو تقتع تبنت مل اذإ

 ؟قتعي له هيف ةلعل رانلاب هدبع ىوك نمو : ةلأسم
 لوقو قتعي لوقف لقاع اغلاب ناكو هيأرب هاوك نإف كلذب رمؤي ال : لاق

 : لاح لك ىلع قتعي ليقف هرمأ .ريغب ناك نإو قتعي ال
 له حرصي نأ ريغ نم حماسو عنمي ملف هيك يف نذؤتسا نإف : تلق

 ؟هعسي
 . يهنلا ىلع ردق اذإ ال : لاق

 دوق الو هتيد هيلع لاق تايف هتلع هب تدار مث قتعف هب لثم نإف : تلق

 ناك نإو ثدحملا ىلع هيدلاف ًادمع ثدحلا ناك نإف ثالثلا يف تاقولو هيلع

 . ملعأ هللاو . ةلقاعلا ىلع يهف اطخ

٢.٧



 ؟قتعي له هدبع حكن نمو : ةلأسم

 رضي ملو همالغ ءع ىطو نمو ناديبع نبا نع دجويو قتعي هارأ ينإ : لاق
 الف ضيحلا يف هتيراج ء ىطو نإ امأف قتعي لاق ادحأ نأ ملعأ الف عيش مالغلا

 . ملعأ هللاو .اهئطو هيلع مرحي لب قتعت
 ناك نإو هسفن ىلع اهربد ناك نإ اهئطو هل زئاجف هتما ربد نمو : ةلأسم

 اهئطو هيلع ترب د نمل لحي الو اهئطو هل لحي الف ناك نم انئاك هريغ ىلع اهربد

 ىلع زاج هيف اهعابف نيد نوكي نأ الإ تام دق رخآلاو اهئطو نوكي نأ نم هنأل
 . ملعأ هللاو . زوجي ال لوقلا رثكأو لوق

 بلطو هركنأف كولمم هنا لجر ىلع ىعدإ لجر يفو : ناديبع نبا ةلأسم

 هللاو .هيلع نيمي ال لوقو نيميلا هيلع لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ

 له لخدي مل جوزلاو اهديس اهلتقف ةمآب جوزت لجر يفو هنمو : ةلأسم
 ؟اهديسل رهم همزلي

 فصن همزلي لوقو قا دصلا نم ع يش جوزلا مزلي ال لوق كلذ ف : لاق

 . ملعأ هللاو . قادصلا

 ةضفلا وأ بهذلا نم ائيش هكولمم دي يف لجرلا دجو اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟اهمكح نمل اهطقل هنأ دبعلا لاقو

 لوقلاف ىتحوأ دبعلا تام هديسل نوكي دبعلا دي يف ام مكح نإ : لاق

 هلوق ديسلا لبقي نأ الإ ةطقل هنإ مكحلا رهاظ يف دبعلا لوق لبقي الو دحاو هيف

 . ملعأ هللاو . هل كلذف ءارقفلل هلعجو هلوق ديسلا لثم اذإف
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 يلوملا ىلع ةجوزلا ةمآلل ةوسكلاو ةقفنلا بوجو فيكو هنمو : ةلأسم

 ؟جوزلاو
 لوقو باوثأ ةثالث جوزلا ىلعو دحاو بوث اهديس ىلع اهل لوق : لاق

 ةوسك جوزلا ىلعو راهنلا ةقفنو راهنلا ةوسك ديسلا ىلع لوقو ،نافصن ايهنيب

 اهجوز عم نوكتو ءامالا نم اهلثم ةوسك لثم ةديدج نوكتو ليللا ةقفنو ليللا
 .كلذ ىلع اهرببي نأ اهالومو رجفلا علوط ىلإ ةمتعلا نم

 ؟آراهنو اليل اهجوزل اهالوم اهالخ نإف : تلق

 . ملعأ هللاو .اهلك ةقفنلا جوزلا ىلع : لاق

 ًاركذ هنع قتعي نأ زوجيأ ةبقر وأ سفن قتعب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ ىمعأ وأ روعأ وأ ىثنأ وأ

 ىلع ىثنأوأ تناك اركذ ةبقر يصوملا نع قتعي نأ يصوللزوجي : لاق
 زوجي ال لوقو ،لوقلا رثكأ ىلع مزاللا نع هقتع زوجي نيعب روعألاو هذه كتفص
 هللاو .زوجي الف مزاللا نع ىمعألا قتع امأو .حراوجلا ةملاس ةبقر الإ مزاللا نع

 .ملعأ

 ةديدحب هامر وأ هنذأ رتش وأ هكولمم نيعروع اذإ ىلوملا يفو هنمو : ةلأسم «

 وأ ايبص يلوملا ناك اطخ وأ ادمع هئاضعأ نم ائيش رسك وأ رانلا هيف ترثاف هرمج وأ
 ؟ًاغلاب لقاع وأ اناركس وأ انونج

 وأ نذأ وأ عبصأ عطق نم هدبعب لثمو القاع اغلاب ديسلا ناك اذإ : لاق
 امأو ،هلثملا يف اهلك ةيدلا عمتبحت ىتحف أطخلا يف امأو .قتعي دبعلا نإف نيع عقف

 دبعلا قتعي نأ برقأف ناركسلا امأو ،ايهلعفب قتعي هنأ لوقأ الف نونجملاو يبصلا

 . ملعأ هللاو . هب لثم اذإ

٢.٩٨



 قتعي لوق ثالثب يتوم لبق رح تن ا هكولمم لاق لجر يفو هنمو : ةلأسم

 نوكي مايأ ةثالثب دبعلا وأ هيفوه تومي يذلا مويلا لبق يتلا ثالثلا نأل هنيح نم

 . ملعأ هللاو . مايأ ةثالثلا هذه يف هلمعتسا ام رجأ هلو ارح

 تامو مولعم تقو ىلإ هرجأ ناكو هتوم ىلإ هدبع بقر يذلاو : ةلأسم
 هلو اهمتأ ءاش نإ دبعلل اهيف رايخلاو ةرجألا تلطب ةرجألا ةدم مامت لبق ديسلا
 دافتسإ لاق نإف هديس ةثرولف هديس توم لبق هدافتسا ام كرت ءاش نإو باسحلاب

 . ملعأ هللاو . ةنيب ةثرولا دنع نكت ملام هلوق لوقلاف هديس توم دعب كلذ

 همسوف رانلاب مسولا ىلإ جاتحت ةيذأ دبعلاب ناك اذإو : يلمازلا ةلأسم

 ؟قتعي له رانلا هيف ترثأف همسوب رمأ وأ هديس

 ًايبص ناك نإو كلذب ىضرو ًاغلاب دبعلا ناك اذإ كلذ يف فلتخي : لاق
 . ملعأ هللاو .فالتخالا نم مدعي الو دشأ وهف

 ؟قتعلا اوقحتسا نأ دعب ديبعلل رارقالاو ةيصولا زوجت لهو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو .رارقالا مهل اوزيجي ملو ةيصولا مهل وزاجأ دق : لاق

 آ - ٠
 مل ولو قتعلا يف اهلمح لخدي له لماح يهو هتمآ قتعأ نميفو : ةلأسم م ه

 ؟ركذي
 جرخي مل هجراوخ نم ائيش الإ دلولا جرخ دقو تقتع دق معن : لاق

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 زوجي له اهئربتسي نأ دارأو ًادبع طال وأ ةمأب انز لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ؟كلذ هل

 اهئطو هيلع مرح دق ةمآلا نأ الإ ةمدخلل امه ؤارش هيلع قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هئابآل الو هدالوأل الو اها ربتسي نأ هل زوجي الو
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 رثكأ وأ هبجار ردق اهيف رثأ ابرض اهتمأ تبرض ةأرما يفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ مكح امو جوز عم همألا تناك نإو قتعت له

 مل رحلا يف تناكول نإ ةيدلا ثلث غلبت مل ام ديبعلا يف ةحارجلا نإ : لاق

 نم ائيش هنم لطعي وأ هنمث ثلث هصقنيو دبعلا نيشي عضوم يف نوكي نأ الإ قتعي
 لبق رايخلا اهلف اهسفن تراتخأو ةجوزتملا ةمألا تقتع اذإ امأو . قتعيف ءاضعألا

 . ملعأ هللاو . قتعلاب اهملع دعب هرشاعت نأ

 ؟ يصوملل عوجر هيف يذلاو ريبدتلا ظفل فيكو { هنمو : ةلأسم

 ىصوأ نإو هيف هل هعجر الف رح وأ اربدم انالف هدبع ىصوأ نإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع عوجرلا هيف هلف هقتعب وأ هتوم دعب هنع قتعي نأ

 سنجلا نم ناك نإ هتليبق نم هسنجل هثريم دلوملا دبعلاو { هنمو : ةلأسم

 نم نيدلوملل نوكيو سانجاألاب نوثراوتي نيذلا مهو بونلا وأ دنهلا وأ جنزلا وأ

 ريبكلاو ريغصلاو ريقفلاو ينغلاو ىثنألاو ركذلا نوكيو هدالب نم ادلوم ناك هسنج

 دجوي مل نإف هيف ةالصلا نومتي نيذلا هدلب لهأ نم هسنج وه لوقو 5 ءاوس هيف
 هثرإ ناك سانجألا ءالؤه نم اذك سنج نم هنأرقأ نإف اهيلإ يذلا برقأ نمف

 . ملعأ هللاو . مهف

 : يراوحلا وبأ : ةلأسم

 هسنجل ناثلثلاو همأ لبق نم هسنجل ثلثلاف ةيدنه همأو ايجنز هوبأ ناك نم

 . هيبأ لبق نم هسنجل هلك لاملا نإ هريغ لاقو . هيبأ لبق نم

 ؟ سانجألا ةفرعم يف ةرهشلا ةداهش زوجت لهو © هنمو : ةلأسم

 الإ مكحي الف مكاحلا امأو اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا كلذ يف زوبحت : لاق

 هعم حص اذإ سنجلاب دهشي نأ دهاشلل زئاجو سنج وأ بسن يف ةلداعلا ةنيبلاب

 . ملعأ هللاو . ةرهشلا قيرط نم كلذ

٢١١



 جورخلاو لا ؤسلا هيلع له سنجلا هثري لايب ىلتبأ نمو 5 هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذل دلب ىلإ دلب نم
 ىلع هتمزل يتلا تانايضلا يف الإ ءرملا جرخي الو كلذل جورخ سيل : لاق

 . اهنم جورخلا ىلع ردق اذإ بصخغلاو يدعتلا

 ؟ هلايب عنصي فيك هثرأو هسنج ةفرعم نم سيا نإف : تلق
 مل اذإ هردقب لاملا تيب يف لعجيو هلثموأ هتميق فرعي نأ ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو . رجألا رتخي

 ؟ قتعي نأ ىلا فقوت مأ هديسل تبثت كولمملل ةيصولاو { هنمو : ةلأسم

 ى رتشيف عابيوأ قتعي ىتح فقوي لوقو هديسل اهنأ لوقلا رثكأ : لاق
 . ملعأ هللاو . اهب

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 ديدحلاب قشي وأ رانلاب هيوكي نأ هديسل زوجي له هيذأ هب تناك اذإ دبعلا يف
 ؟ كلذ لعفي نم رمأي وأ

 اجرو اذهب دبعل رمأ نإو هديب لعفي الو اذه لثمب ديسلا رمأي ال : لاق

 اذإ كلذب سأب الف دبعلا ديس رمأ ريغ نم كلذ لعفو دبعلل حالصلا هيف رومأملا

 . ملعأ هللاو . حالص هيف ناك

 سانلا لاومأ ذخأو ءارشلاو عيبلاب هدبعل نذأ نميفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ سانلا قوقح نم ىلع هقتعا مث قوقح هيلع تراصو

 هقتعا مث سانلا لاومأ ذخاف ةراجتلل هدبع جرخأ اذإ ديسلا نإ : لاق

 ناك نإ لوقو . هنمررغ اذه نأل سانلا لاومأ نم ذخأ ام نايض هيلعف هديس
 عابيو هقتع زجي مل لام ديسلل نكي مل نإو هقتع زئاجو هلام يف نيدلا ناك لام هديسل

 . ملعأ هللاو . هنيد يف هنمث عفديو دبعلا

٢١٢



 : ديعس وبأ : ةلأسم

 ؟ ال مأ هتباجا ديسلا مزليأ هديس نم هبتاكمل دبعلا لأس اذإ

 الو هبتاكي نأ هديس رم ؤيف ريخلا هنم ىجري نمم ناكو كلذ لأس اذإ : لاق
 نمث هل لصح دق اذهو قرلا نم لضفأ ةيرحلاو ةيرحلا بجوت هبتاكملا نأل هعنمي

 . ملعأ هللاو . اهعنميو ةبتاكملا رخ ؤي نأ يغبني الف هدبع

 ذفنت هيانج ىنج نإ كلذكو هالوم مزلي ام ارح دبعلا لتق اذإو : ةلأسم

 ؟ هتبقر اهيف
 نإ رايخلا هيف لوتقملا ءايلوألو هتبقر ميلست نم رثكأ هالوم ىلع سيل : لاق

 هوعاب ا ؤاش نإ رايخلا هيف مهلف مهيلإ هملس ناو هالوم ىضر اذإ دبعلا ةميق اوءاش
 . ملعأ هللاو . هومدختسا وأ هولتق وأ

 مث اذك موي لك هبيرضلاب هالوم نم هسفن ذخأ اذإ دبعلا يفو : ةلأسم

 ؟ سبحلا يف هتقفن نم ىلع سبحلا اهب قحتسإ ةيانج ىنج وأ اثدح ثدحأ

 نم هيلع قفني نأ ينبجعأ هبسكم هدي يفوأ لام دبعلل ناك نا يعم : لاق

 هيلع قفني نمل عيب ءاش نإو هيلع قفنأ ءاش نإ هتقفن هديس ىلعف الإو كلذ
 . ملعأ هللاو . دبعلا ادي يف ام عرف نإ كلذكو

 : حرفم نب دحأ خيشل ا نع : ةلأسم

 ىتح هتكلمب ملعت ملو هرح اهنم جوزتو ةيرق لخدو هالوم نم قبأ دبع نعو
 ؟ قادص هيلع اهل بجي له هنم تريغف هالوم مدق

 قتعأ نإ امأو ، هنع لأست نأ اهيلع نأل ءىش اهل ىلوملا مزلي ال : لاق

 . ىلوملا همتي مل اذإ حاكنلا خسفنإ هنم ريغت مل نإو هسفنب اهرغ ايب هعبتت نأ اهلف
 . ملعأ هللاو

٢١٢



 امهراد يف ناجوزتم ايهنأ ارداقت رخآل همأو لجرل دبع يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ الوق لبقي له ادالوأ امهنيب نإو امهراد نإو

 اذإ عرولا يف امأو ، تبثي الو هسفن ىلع دبعلا رارقإ ىلوملا مزلي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . زئاج كلذف ايهجيوزت ىلع ايهبابرا قفتا

 : هللا همحر دادم ني هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم
 هتميق يثلث نم ىعستسيو لاملا ثلث نموهو تباث ضرملا يف قتعلاو

 هلعجب ضعبو رهاظلا لاملاك هل هلعجب ضعب فالتخالا هيفو جراخ عوصلاو

 . ملعأ هللاو . رهاظلاو نطابلا ديسلل لعجي ضعبو انطاب ناكام ىلوملل

 دبعلل لاملا نإ كيرشلا هقتعاف الام دبعلا بستكا اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هكيرشل هيدؤي لاملا فصن مرغ هل قتعملا ىلعو

 فيك مهنم دحاو ةصح ى رتشاو ءاكرش نيب دبع يفو .3 هنمو : ةلأسم
 ؟ مكحلا

 قتعا نإ كلذكو عئابلا ىلع لوقو دبعلا ىلع مه ةياعسلا نأ لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . قتعملا ىلع هنا لوقلا رثكأو هنم هتصح مهدحأ

 : هللا همحر يلع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 اهمأ نول ىلع ةيراج ايهنم ةدحاو لك تدلوف بطح ىلا اتجرخ نيتمأ يفو
 ؟ نيتنبلا مكح فيك اتتامو

 ملام ايهتاهمأ بابرأ نيب ايهف ةكلملاب اترقأ نإف ايهغولب ىلإ ناتقوي : لاق
 . ملعأ هللاو . ناترح ايهف هكلملا اتركنا نإو هبشلاب مكحي الو اوقفتي

 ؟ هذخأ هل له ائيش هدبع دي يف دجو نمو .0 هنمو : ةلأسم

 هفلتأ نإو هيلع هدر هلف هطقل هنا دبعلا لاق نإف هيف بتري ملام معن : لاق

 ٠. ملع ا هلل او ع . نمض
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 نم هرحلا قيلطتو دبع وأ رح نم همألا قيلطت مكو . هنمو : ةلأسم

 ؟ دبعلا

 رحلا نم ثالث هرحلا قالطو دبع وأ رح نم ناتنثا همألا قالط نا : لاق

 . ملعأ هللاو . دبعلاو

 لبق ديسلا تايف هرح يهف هتمأ تدلو اذإ لاق لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ اهدلو مكحو اهمكح فيك دلت نأ
 رح وهف رخا هدعب نطبلا كلذ يف تدلو نإف كولمم اهدلوو هرح ىه : لاق

 . ملعأ هللاو . هرح يهو هتحرطأ ال

 : دمحم نب حاضو خيشلا نع : ةلأسم

 اهقتعا ايلف كلذب تلبقف اهجوزتيو اهقتعي نأ هيراج ىلع طرش لجر يفو
 ؟ اهيلع بجام تعنتمإ

 لوقو لوقلا ضعب يف اهتميق هل اهمزل تبأ نإف كلذ اهيلع تباث : لاق
 . ملعأ هللاو . اهتميق نم لقأ ناك نإ اهلثم قادص هل اهمزلي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ كلذ مكح ام هب ملاع ريغو كولمم هنأ هب ملاع وهو ائيش اكولمم عياب نمو
 ىلع هل هجح الو هلام عيض دقف كولمم هنا ملاعوهو هعياب اذإ امأ : لاق

 هلف ةنيبلا اهيلع ماقأو اهنيعب هتعلس دجو نإف هتكلمب ملاع ريغ ناك نإو هديس

 نذأ دق دبعلا ديس نوكي نأ الإ دبعلا ديس ىلع هل هجح الف تفلت نإو اهذخأ

 . ملعأ هللاو . نيلمسملا لوق رثكأ ىلع هقح عيابللف ةراجتلا يف هدبعل

 : هللا همحر يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 نكي مل ولو كلذ هوبأ ركنأو هقتعاف امالغ هل بهو هابأ نأ معز لجر يف

س ٢١٥



 ةيرقلا يف مالغلا عاب بألا ناك دقو هنبأ هثروو كله لجرلا نأ مث هنيب هيلع هدنع

 ؟ اهيف وه يتل ١

 هملظبي مل وه هنال ءىش وه هيلع سيل لاق نم مهنم هيف فلتخا دق : لاق

 . ملعأ هللاو . هيبأ نم ثرو ايب هيدفي لاق نم مهنمو هوبأ هملظ اينإو

 نم لاقف اذه هضرم نم تام نإ رح همالغ لاق نميفو .3 هنمو : ةلأسم

 ىتح ضرملا هيلع داز مث كلذ هضرم نم أربي ملو بهذيو ءىجي امردقب هضرم
 توملا هنم فاخي امم ضرملا كلذ ناكو هضرم نم عفترإ دقف اذكه ناك اذإف تام

 لطب دقو كولمم دبعلاف ضرملا كلذ رثأ هيف نأ الإ ضرملا كلذ نم لاق نم لاقف

 لسلا لثم بهذيو هبحاص هيف ءىجي يذلا ضرملا نم ناك نإو . ريبدتلا كلذ

 ىلع ريبدتلاف كلذك ناك اذإف هيلع دشي هرمو فخي هرمف كلذ هابشأو نطبلاو
 نكي مل اذإف حيحصلا هلزنمب ريصيو هلعلا كلت نم أربي ىتح هلاح ىلع لاقام

 قتع ناصقن يف وأ اهنم ةدايز يف تام ىتح تفصو يتلا هلعلا ىلع ناكو كلذك

 قتع هيف دبعلا ربد يذلا توملا ضرم نم تام نإو لاملا سأر نم نوكيو دبعلا
 هللاو . كلذب هنيبلا مهيلعن هتلع نم ىرب دق هثرولا لاق نإو ثلثلا نم دبعلا
 . ملعأ

 هوسكلاو هقفنلا بلطو نالفل دبع هنإ ىعدإ لجر نعو . هنمو : ةلأسم
 ربجي ايك قتعلا وأ هقفنلا ىلع ربجت له همالغوه سيل هنأ لاقو لجرلا ركنأف

 ىلع قفنأ ءاش نإ كلذ هيلع معنف ؟ رقيو قلطي نأ جيوزتلاب رقي مل اذإ لجرلا
 بسنلا فورعم سيل ةيدوبعلاب رقملا ناك اذإ اذهو هقتعأ ءاش نإو هاسكو دبعلا

 هرارقا زجي مل ةيرحلاب همأو هوبأ فورعمو برعلا نم هناو بسنلا فورعم ناك نإو
 هللاو . هقفن ىلع الو هوسك ىلع الو قتع ىلع هل رقملا ربجي الو هيدوبعلاب اذهل
 . ملعأ

٢١٦



 ثنحف هسفن لعف ىلع هدبع قتع ديسل ١ لعج ١ ذإ &= هنمو : ةلأسم

 ىتمف دبعلا لعف ىلع هدبع قتع ديسلا لعج نإو ؟ قتعي مل هريغ كلم ؤ دبعلاو
 . ملعأ هللاو . انظفح اذكه هريغ كلم يف ناك ولو قتع دبعلا لعف ام

 اهديس فرع نأ دعب اهديس نذإب همأ جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ كيلامم وأ ارارحأ نونوكيأ ادالوأ تدلوف اهايإ هجوزف رح يبرع هنأ

 لاقو جيوزتلا دنع مهتيرح طرتشي ىتح كيلامم مهأ ليق هنا يعم : لاق

 مهابس زوجي ال ايك كلملاب قرلا ماكحأ يرجي ال برعلا نأو رارحأ مهنأ لاق نم
 لاق ؟ مهتميق همزلت لهف لئاق هل لاق . كرت لهأ اوناك اذإ برحلل مهناخثا دنع

 يفو 0 هعيب ىرأ ملو رارحأ مهأ لوقي نم لوق ىلع رح هنأ هملعأ اذإ كلذ ملعأ ال

 هنأ يعم لاق ؟ رح يبرع هنأ جيوزتلا دنع طرتشي مل هنا تيأرأ هل تلق عضوم

 مهتميق هيلعو رارحأ مهف يبرع هنأ حص اذإ نوكلمي ال مهنأ لوقي نم لوق

 هللاو . هل مهعيبي نأ مهديس ءاشي نأ الإ كيلامم مهنأ لاق نم لاقو . ديسلل

 . ملعأ

 : هرصبتلا باتك نم : ةلأسم

 يتوم دعب يجوز جوزت نأ تلاقف ديبع اهلو اهتافو دنع ةأرملا تصوأ اذإو

 ام دعب وأ ديبعلا مسقي نأ لبق اهدعب اهجوز جوزتو رارحأ ءال ؤه يديبعف ةأرمإ

 . ملعأ هللاو . اهتوم دعب ثنحلا زوجي الف اومسق

 ؟ اهقادص نوكي نمل جوز اهلو هيراج عاب نمو . هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . عئابلا هينثتسي ىتح اهل عبت وه : لاق

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 نأ هلو : تلق . معن : لاق ؟ هتيراجب همالغ جوزيأ لجرلا نع هلأس

 همالغب هتيراج جيوزت يف اوفلتخاو لاق ، معن : لاق ؟ ءاش نإ اهجوز نم اهقلطي

٢١٧



 لاق ، همالغ ىلع هضرفي قادصب اهجوزي لاق نم لاقف قادص ريغب وأ قادصب
 هلللاو . هلام امهالك اهنال قادص ريغب اهجوزي لاق نم لاقو لاق { نسح وهو

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ ديسلا مأ هب دبعلا ذخ ؤيأ قيرطلا يف اثدح ثدحأ اذإ دبعلاو

 وه هحلصيوأ هثدحأ ام حالصاب هدبع رمأي هنإف اغلاب ديسلا ناك اذإ : لاق

 ذخ ؤي دبعلا نإف اهوتعم وأ هجحلا هلانت ال ابئاغ وأ اييتي ديسلا ناك نإ امأو هسفنب

 . ملعأ هللاو . هثدحأ ام حالصاب

 هدصقو غلاب ريغ ةريغص ةيراج ىرتشا لجر يفو ، هنمو : ةلأسم

 تركنأ تغلب ايلف لجألا ءاضقنإ دعب اهئطوو ءاربتسالا هين هيلع دقعو اهارستي
 اهجوزتي نأ دارأ هنم مكحلاب كلملا نم تجرخو كلملاب هنيب اهيلع حصت ملو كلملا
 ؟ كلذ دعب

 . ملعأ هللاو . اهجوزت نم ملسأ ةمالسلاو اهجوزتي نأ ينبجعي : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 جيوزتوهو تبثي ال جيوزتلا اذه نإ هديس نذإ ريغب هريغ دبع جوز لجرو
 هديس نذإ ريغب جوزت هنأو دبع هنأ تملع دقو هرح ةأرملا هذه تناك نإف لطاب

 نإو هتمال قح الف كلذب اهديس ملع دقو همأ تناك اذإ كلذكو . اهل قحالف

 دبعلا هبقر يف قادصلا ضعب لاقف ملاع ريغ همألا ديس كلذكو هملاع ريغ تناك

 . ملعأ هللاو . هيلع ءىش ال لوقو قتع اذإ هيلع نوكي ضعب لاقو

 يف مكحلا ام راهظلاو ميرحتلاو ءاليالاو قالطلا اهيلع عقي همألاو { هنمو
 ؟ كلذ

 لوقو قتعت لوق & فالتخا كلذ يفف اهاطي يتلا هتمأ قلط اذإ امأ : لاق

 ال لوقو . تقتع تام اذإف ايح مادام اهمدختسيو اهئطو هيلع مرحي لب قتعت ال
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 اهئطو هيلع مرحي لوقو ءىش اذه هلوق يف همزلي الو اهئطو هيلع مرحي الو قتعت
 امأو ۔ يلا بحأ لوقلا اذهو اهعيب زئاجو هتوم دعب قتعت الو اهمادختسا هل زئاجو

 أدبي هنإف راهظلا هرافك رفكي نأ هيلعو اهقحليف راهظلا امأو { اهقحلي الف ءاليالا

 انيكسم نيتس ماعطاف عطتسي مل نإو نيعباتتم نيرهش موصيف دجي مل نإف قتعلاب

 اهجوز اهنمال اذإ هكولمملا همالا امأو . اهنم رهاظ يتلا همالا قتعي نا هيلع لوقو

 لوق لكو هرحلا لثم رهشأ ةعبرأ لوقو هرحلا لجأ فصن نارهش اهلجأ لوقت
 . ملعأ هللاو . هب لومعم باوص نيملسملا

 هل له هعيبي امإو هجوزي امأ هديس نم بلط اذإ دبعلاو { هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ

 اذإ هجوزي وأ هعيبي امأ هيلع مكحي ديسلا نأ لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . همألا يف كلذ هبش هنع دجويو هيلع مكحي ال لوقو كلذ بلط

 تغلبو تقتع مث لجر اهجوزت اذإ هيبصلا همألا يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ هميتيلا كلذكو اهتعاسب مأ اهضيح مايأ يف تدارأ ىتم ريغلا امهل نوكي

 نمرهطت ملام ريغلا اهل لوقو مدلا ىرت نيح ريغلا اه هميتيلا نإ : لاق

 ىلع هكولمملا هيبصلا كلذكو ريغلا اهلف اهرهط دعب هرشاعت مل ام لوقو ضيحلا

 . ملعأ هللاو . هفصلا هذه

 هللا ىلا ابرقت اهقتعت نأ تدارأو هكولمم امهدنع ةأرما يفو . هنمو : ةلأسم
 ؟ كلذ يف ظفللا هفص امو اهنطب يفام ينثتست نا اهف زوجيأ لماح يهو ىلاعت

 اذإ زئاج لوقو نطبلا يفام ينثتست نأ زوبجمال لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 اهنطب يفام الإ ةرح هذه يتمأ لوقي نأ كلذ يف ظفللاو رهشأ ةتس نم لقال هتعضو
 . ملعأ هللاو . لوق ىلع اذهف
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 : لمازلا : ةلأسم

 قادصب اهف صوي ملو ديسلا تام مث هكولمم همأ هدبعل جوزت يذلا نعو
 رتشي ملو دبعلا اذه عيب نا تيأرأ ، دبعل ا ةبقر يف مأ ديسلا لام يف نوكيأ

 ؟ ائيش
 ىلع هلبقي نأ ي رتشملا دارأ اذإف ناك ام نيإ دبعلا ةبقر يف قادصلا : لاق

 . ملعأ هللاو . هدر هلف ىبأ نإو هيلإ كلذف كلذ

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 هطخ زوجي نم طخب هحيحص هيصو ةبقر قتعب هدلاو هيلع ىصوأ نميفو
 يردي الو ءعىش يأل قتعلا اذه نإ يردي ال ىقب دلولا نأالإ نيملسملا دنع

 نأل تارافكلا نم ءىش ريغ نعوأ تارافكلا نم ءىش نع هب ىصوأ هدلاو

 ؟ هل هظفلو قتعلا اذهف هتين نوكتام هنع تلا دق هيصولا

 نالف نب نالف كلاهلا هدلاو نع ةبقرلا هذه قتعي هنا هتين نوكت : لاق
 هلل ةعاط هتيصو يف هب ىصوأ ام ىلع اذه نالف كلاهلا نع ءادأو هسفن نع ءاضق

 . ةايتَي دمحم هلوسرلو

 : يوكزألا دمحأ نب ةعمج خيشلا نع : ةلأسم

 ي رتشملا اهقتعأو اهعيب يف اهنم هل هلاكولا هئاعداب هتجوز همأ عاب لجر يف
 ؟ قتعلا متي له ةلاكولا ةأرملا تركناو

 هذه يف هملعب صوصخ جوزلاو ي رتشملا اذهل قتعلا اذه متي ال : لاق

 هللاو . هدنع اهل لحي الام ىلع هتجوز تريغ نإ اهمادختسا هل زوجي الو هلاكولا

 . ملعأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 كلذ هل نبي ملوأ ديحوتلا فرعت ل اتع همأ وأ متغأ ادبع ى رتشإ نميف

 ؟ هفرعي مل وأ كلذب هفرع هتكلم هل بيطتا
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 نيملسملا نم ناك هلبق هنإف مالسالا هيلع ضرعي نأ ىلإ بحأ : لاق

 كلذ حصيو هتكلم زوبحت لوقو نيكرشملا ىلع عابيو هتكلم زوجت الف هلبقي مل نإو
 كرتشملا هكلم زيجي نم لوق ىلعف غلاب ملسم نم هارتشا نإف هلعف رذو هيلعو

 هنأ هل نبي ملام ملسملا نم ه ؤارش زئاجف كلذ زيجي ال نم لوق ىلعو مدقت ام ىلعف

 . ملعأ هللاو . ملسم ريغ

 هيلع ىضقي له نيميلا نع لكن هنكلو رح هنا لاق اذإ دبعلاو : ةلأسم

 ؟ ىلوملل قرلاب
 . ملعأ هللاو . قرلا يف نيمي ال لوقو . معن : لاق

 جوز اهلو همألا ي رتشي لجرلا يف ناليغ نب مشاه نع دجوي : ةلأسم

 بهذولو ةوسكلا جوزلا ىلع لاق ؟ اهتوسك ىلبتف رخأ دلب ىلإ ديسلا اهب بهذيف
 علخلا ديسلا هيلع ضرعي نا دعب كلذو هتأرما تناكام ةرصبلا ىلا ديسلا اهب

 اذإ هوسك جوزلا ىلع نكي مل ديسلا هركو علخلا جوزلا بلط نإف جوزلا ىبايف
 اهديس نذإب همأ دبع جوزت اذإ ءاهقفلا ضعب لاقو . هدلب ىلا ديسلا ايهب جرخ

 . هل اهعم ناكام جوزلا ىلع دري نأ هيلعف دلبلا ريغ يف هتمأ همألا ديس عاب مث

 . ةوسكلا درت الو هدرت الف قادصلا امأو لام نم هل اهعم ناكام درت رثؤملا وبأ لاق

 ىلع دري نا رخآ دلب يف اهعاب اذإ همألا ديس ىلع سيل لاق هللا دبع يبأ نعو

 دبعلا عيب ناو لاق . هيلإ كلذف هتجوز قحلي نأ وه جوزلا دارأ نإو ائيش جوزلا
 يف همزلي املاهتن ؤم اهرضحأ ءاش ناو قلط هديس ءاش نإف رصملا نم جرخأف

 . ملعأ هللاو . كلذ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هذه جيوزتب ىنوأ نم سانأ قيتع اهوبأو كولمم خأ ىوس اهل يلو ال ةأرما يف
 ؟ همألا
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 ناك ناو ، ارح راص هنأل اهوبأ اهجوزيف ايح ةأرملا هذه بأ ناك نإ : لاق

 اهجوزي لوقو اهقتعأ نم اهجوزي لوقف دحأ اهقتعأ ةأرملا هذه تناكو اتيم اهوبأ

 يف ةرح يه لب دحأ اهقتعي مل ةأرملا هذه تناك ناو { اهجيوزتب ىلوأ وهو مكاحلا

 . ملعأ هللاو . مكاحلا اهجوزي لب اهابأ قتعأ نم اهجوزي نأ ينبجعي الف لصألا

 يف مزلي ام نيبو هتمذ يف قوقحلا نم دبعلا مزليام نيب قرفلا ام : ةلأسم

 هصلخ هديس ءاش نإف هتيدوبع لاح يف هيلع موكحم هتبقر يف مزلي يذلاف ؟ هتبقر

 ىطعأو هعيبب مكاحلا مكح نيهجولا نيذه نم عنتمإ نإو هب هملس ءاش نإو هنم

 ىلا عجري كلذف قوقحلا نع هنمث نم عىش لضف نإف مهقوقح قوقحلا لهأ
 كلذ ميلست هديس مزلي الو هتيدوبع لاح يف هب ذوخأم ريغف هتمذ يف همزلي امو هديس

 هللاو . هلهأ ىلا هيدؤت مث قتعي نأ ىلإ هيلع كلذ نوكيو هب هميلست الو هنع

 . ملعأ

 هرح وأ همأب ناك هديس نذإ ريغب جوزت دبع يف اضيأ لوقت امو : ةلأسم

 هدعب وأ زاوجلا لبق هجيوزت هديس متأ ؟ ال مأ جيوزتلا اذه متي له زجي مل وأ ايهبزاج

 ؟ كلذ يف كبجعي امو

 نإو تبثو حاكنلا زاج دقف حاكنلا ديسلا زاجأ نإ لاق نم لاق دقف : لاق

 حاكنلا نا لوقو . اهل دبعلا ىلع ءىش الو دساف حاكنلاف حاكنلا ديسلا زجي مل

 ديسلا متأ نإ امأو . ايهب زاج دق دبعلا ناك اذإ متي مل وأ جيوزتلا ديسلا متأ دساف

 زاجأ نم لوقب ذخأن نحنو افالتخا كلذ يف ملعن الو زئاج كلذف زاوجلا لبق نم

 زاجأ اذإو لوقلا رثكأ هنأ انعم يذناو هدعبو لوخدلا لبق ديسلا زاجأ اذإ حاكنلا

 قارفلا امناو دبعلل قارف الو دبعلا ةبقر يف ناكو قادصلا تبث حاكنلا دبعلا ديس

 اهاف اهديس نذإب الإ همألا جيوزت الو هديس يأرب الإ دبعلا جيوزت زوجي الو ديسلل
 زجي ملوأ دبعلا زاج مات جيوزتلاف جيوزتلا دعب نم ديسلا متاف هيأر الب جيوزتلا ناك
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 & انظفح يذلا اذهف دبعلا ةجوزل هن ؤملا ديسلا ىلعو دبعلا هبقر يف قادصلاو

 هللاو . رهاع وهف ربخ يفو ناز وهف هديس نذإ ريغب جوزت دبع اميأ ةلي ىبنلا لاقو
 . ملعأ

 : ىبلمازلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ قحلا همزليأ هركنا قتع ايلف لجرل قحب هسفن ىلعرقأ اذإ دبعلاو
 . همزلي ال نأ ىنبجعي : لاق

 هب رقي ام هيلع بتكي دحال اقح هسفن ىلع بتكي نأ دارأ اذإو : تلق
 ؟ ال مأ

 عفني نأ ىسعو هديس رضي ال كلذ نأل هيلع بتكي نأ سأب ال : لاق

 هديس ريغل هدي يف يتلا لاومألا نم ائيش ليزي نوكي نأ الإ همزلي ايب ناد اذإ دبعلا

 هللاو . هديس ىضري نأ الإ هديسل همكح دبعلا لام نأل كلذ هيلع بتكي مل

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 وأ نيرضاح اوناك مهدحأ اهقلطو هجوز هلو ءاكرش هنيب ناك اذإ دبعلاو
 ؟ بياع مهدحأ

 ال لوقو ابئاغ مهدحأ ناك ولو ءاكرشلا مهدحأ هرك ولو قلطت لوق : لاق

 الف هجيوزت امإ لاق يلمازلا نع دجويو . طوحأ لوالاو مهلك مهرمأب الإ قلطت
 . ملعأ هللاو . هيف مهل نيذلا ءاكرشلا نذإب الإ زوجي

 هيلع ىنج هكولمم نا دبعلا ديس ىلع يعدملا ىعدإ اذإو { هنمو : ةلأسم
 نيميلا دبعلا ديس نم ىعدملا بلط نإف هعومسم ىوعد هذهف هعيبي نأ لبق هيانج

 ىلع ةيانجلا هذه انج هدبع ناك يذلا وهو انالف نأ ملعي ام هنا نيميلا هيلعف

 هحصلاب الإ ىعدملل متحي الف ةيانجلا همارغ امأو ، هعيبي نا لبق نالف نب نالف
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 ديسلا ىلعف هديس هعيبي نأ لبق هتيانج تحصو دبعلا ىلع ةيانجلا تحص اذإف

 . ملعأ هللاو . دبعلا نمثب ةيانجلا مزع

 : لمازلا : ةلأسم

 دبعلا ةجوز قلطي نأ ي رتشملا داراف ةجوز هل تناكو دبعلا ى رتشإ يذلاو
 ؟ دبعلا ةبقر يف نوكي مأ قادصلا همزليأ

 دبعلا ةبقر يف قادصلا نوكي نأ يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي مل اذإ : لاق

 اهقلط اذإ رثألا نم هتعمس ام ىلع عئابلا هب هعاب يذلا نمثلا يف قادصلا ناك

 . ملعأ هللاو . يرتشملا

 اهقادص نإف هعاب مث هديس نذإب هرح وأ همأ دبع جوزت اذإو : ةلأسم

 ةأرملا قادص عئابلا طرتشي نا الإ ي رتشملا مزلي الو هب هعاب يذلا هنمث يف نوكي

 هل نإف هرد دارأو يرتشملا ملعي مل نإف { مزال هلوهف هب نمضيو ي رتشملا ىلع

 . قوتعملا دبعلا ديس ىلع سيلو هتبقر يف اهقادص هيلعف هقتعا اذإ كلذكو كلذ

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هكولمم اهنأ ترقأ مث دالوأ هنم تتأو اهل يلو ال هأرمأب مكاحلا هجوز لجر يف

 ؟ دالوألاو ةيجوزلا مكح ام هل اهنأ ةكلملاب هل ترقأو اهاعدإو لجرل

 ديسل هدالوأ ةميق جوزتملا ىلعف لجرلا اذهل هكولمم اهنأ حص اذإ : لاق

 موي مهتميق هيلعو كيلامم نونوكي الو فالتخا الب نهيبأل دالوألاو ةمألا
 متأ اذإ هنأ لوق هيفو دساف هنأ لوقلا رثكأف جيوزتلا امأو . لوق ىلع نوقحتسي

 نأ نإ اهل زوجي ادبع اهل ناكاذإ ةأرملا نع اهافش هتلأسو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ضعب مهضعب دنع اعيمج الكأي نأ ايل زوجي كلذكو ةوهش ريغل اهسميو هسمت
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 نكي مل نإو اهنم مرحم يذ ةلزنمب هنا لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو .اصلاخ اهل

 تايابخلا نم هتبقر يف دبعلا مزلي يذلا امو : هللا دبع وبأ ةلأسم

 الف كلذ ريغ امأو هيلع حص اذإ ةحارجلاو لتقلا يف كلذ مزلي : لاق

 . ملعأ هللاو . مهيلع حص ولو مهيلاوم الو مهمزلي

 : دادم نب ريشب دمحم نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 . هتايح يف اهقتعأ اهديس نأ ةمآلا تعدا اذإو

 . ةثرولا ىلع اهاوعد لبقي ال لاق : لاق

 هنمرارقإ ريغ نم اهاوعد يف اهقدص وأ اهقتعي ةثرولا ضعب وأ نإف : تلق

 . نيهجولا الك يف قتعنا امل اهديس قتعب وه

 هبيصن ردقب الإ همزلي ال لوقو اهقتعب رقأ نم لام نم قتعت اهنا لوق : لاق
 اهنإف اهقدص وأ اهقتعب ةثرولا ضعب رقأ اذإ هريغ لاق .ةثرولا ةيقبل ىعستسيو

 ؟قتعلا هببسب اهقحل نم ىلع لوقو اهيلع لوق فالتخإ اهيلع ءاعتسالا يف قتعت
 مل اذإ نايدلل ةياعس اهيلعأ نيدلا اهديس لام اكلهتسم ناك نإو : تلق

 . اهقتعب رقأ نم الو اهوقدصي

 لوقو اهقتعب رقأ نم لام يف اهنمث نوكي لوق فالتخا اهيفف : لاق

 ؟نيدلاب اهديس لام نك اذإ اياصولل وأ ةثرولل اهنمثب ىعستست

 ايناو ةثرولا نم دحأ اهقدصي ملو مهدحأ وأ نايدلا اهقدص نإو : تلق

 ةثرولا دحأ لوقب قتعت امنإو نايدلا لوقب قتعت ال اهنا يدنعف نايدلا اهقدص
 نايدلا عيمج اهقدص اذإ هريغ لاق ؟اهنمثردقب اهوقدص نيذلا نيد نم طقسيو
 نايدلل ةياعس اهيلع سيلو اهديس لام عيمج اكلهتسم نيدلا ناك اذإ قتعت اهنإف

 . ملعأ هللاو . ائيش ًاضعب مهضعب قيدصب ملعن الو ةثرولل الو
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 دقف هلايب طيحي نيد هيلعو هضرموأ هتحص يف هدبع قتعأ نميفو : ةلأسم
 نأل هئامزعل هب مكح وأ هلام هيلع رجح نكي ملام ضام ةحصلا يف هقتع نأ اوعمجأ

 لوقف ضرملا يف هيف فلتخيو ؟هكرتلا ىلإ لقتنإ تلاز اذإف ةمذلا يف قلعتم نيدلا

 هتميقب هلوقو ءامرغلل هتميق يثلثب ىعستسيو ضام قتعلا نأ يلع نب ىسوم

 ضرم وهو نيدلاب قحتسم هنأل لطاب قتعلا نإ بوبحم نب دمحم لاقو ؟اهلك
 . ملعأ هللاو . لقنلاب بلطي الو هب بلاطم

 كلذب تقحتساف اهربد نم تام دقو هربدملا ةمآلا يفو : ىلمازلا ةلأسم

 كلذ دعب تراتخا مث قتعلاب تملع ام نيح نم اهسفن رتخت ملو جوز اهلو قتعلا
 ؟ ال مأ اهئطي مل اذإ تدارأ ام ىتم رايخلا اهل

 قتعلا تقحتسا اذإ اهنإ لوقف فالتخالا ىرجي اذه لثم يفوجرأ : لاق

 اهنإ حصي ىتح رييغتلا ىلع اهمكح لقو اهيلع تبث جيوزتلا يف ريغ اهنم رهظي ملو
 ؟هتيب يف هل ةرشاعم تناك نإ لوقو ؟ةنيب وأ اهنم رارقإب جيوزتلا تقاف تيضر

 ريغتو اهنم رهظي ملو هلزنم يف هعم دعقتو تيبتو هتيب يفو هل ةرشاعم تناك نإ لوقو
 اهنأ حصي ىتح ريغلا ىلع اهمكحف هنع ةلزتعم تناك نإو كلذ دعب اهنم لتعي

 تلاق اذإ ريغلا ظفلو كلذ حص ١ ذإ تباث مكاحل اريغ دنع اهريغتو هب تيضر

 . ملعأ هللاو . ريغلا ظفل اجوز نالفب ضرأ

 : ناييلس نب رصان يضاقلا : ةلأسم
 تيب نم اهجرخي نأ هل سيلف هتيب يف هدنع تيبت نأ اهجوز دارأ اذإ ةمآلاو

 . ملعأ هللاو .اذه يف ةرحلاك يه سيلو اهديس

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 اهديس نم جيوزتلل دحأ اهبطخو قالط نم ةدع يف تناك اذإ ةمالاو

 ؟ال مأ هيلع مرحتأ اهجيوزتب اهديس اهدعوأو
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 يب أ خيشل ا نع دجوي اييف ةرحلاك ةمآلا سيلو هيلع مرحت ال : لاق

 . ملعأ هللاو . يراوحلا

 يتكولممب يدبع وأ يتمأب انالف جوز هل لاقو لجر ءاج اذإ هنمو : ةلأسم
 ؟ال مأ كلذ هل زوبأ دبع وأ ةمآ هل اذه يردي الو ةنالف

 تبث حاكنلا هدقع ىلع اودهش اذإ دوهشلا نإ لوقي نم لوق ىلعف : لاق

 هتفصو يذلا اذه قيضي الف حاكنلا ةحص ىلع اودهشي مل ولو مهتداهشب حاكنلا

 دوهشلا ةداهشب الإ حصي ال حاكنلا نإ لؤقي نم لوق ىلعو ةمآلاو دبعلا نأ نم

 اهنأ ةمآلا نوفرعي دوهشلا نوكي نأ الإ اذه حصي الف حاكنلا ةحصب نودهشي

 . ملعأ هللاو .هدبع هنأ دبعلاو هتمآ

 نأ دوهشلل فيك نالفل ةكولمم اهنإ ترقأ ةأرما نع لؤسو : ةلأسم

 ؟اودهشي
 نأل هتمآ اهنا نودهشي الو هكلملاب هل اهرارقإب نودهشي مهنا ىعم : لاق

 هل لبق ماكحألا يف نيب كلذ نيب فيرعتلاو . عطقلا ةداهش ريغ رارقالا ةداهش

 . هريغل اهنإ يه ترقأو هتما اهنأ ادهش نادهاش ءاجولف

 ولف هل تلق ،هريغل اهرارقإ نم ىلوأ نيدهاشلا ةداهش نأ ىعم : لاق

 اهلوق لوقلا ناكأ ةرح اهنا دعب تلاق مث همدخت نينس ذنم هدي يف ةمآلا هذه تناك

 . هتمأ اهنأ ةنيب وه رضحي ملام ىلوأ ةيرحلاب نوكتو
 يف يه تناكوأ هدي يف اهنأ ةنيبوهرضحأ نإف هل تلق يدنع اذكه : لاق

 ؟هدي

 ؟كلملا رئاس يف تبثت ايك كلملاب سافنالا يف تبثت ال ديلا نأ ىعم : لاق

 .رشبلا ريغ باودلا نم ناويحلا يف هيلإ تبثت لهف هل تلق
 تلاق سافنأ اهلكو كلذ يف قرفلا ايف هل تلق يدنع اذكه : لاق

 امل تبثي ايب رقيو اهنع عفديو هسفن نع ربعي ىرشبلا نأ كلذ يف قرفلا نأ ىعم
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 كلذ ريغت ال يهو هل اهنا اهيعدي هدي يف تناك نإف هل تلق } ماكحألا يف اهيلعو

 ؟ هل ةكلملاب ةيدوبعلا ىنعم كلذو هيلع تبثي له

 تلم اذإ اهتوكسل اهيلع تبثي لاق نم لاقف كلذ يف فلتي هنأ ىعم : لاق

 ولف هل تلق ؟كلذ اهيلع تبثي ال لاق نم لاقو كلملا نم اهيلع هاعدإ ام ريغت

 لبق همدختسي نأ هعسي لهأ دلو هكلم يف تدلوف هتما اهنأ رقتو هدي يف تناك

 . هغولب

 هل له ةيدوبعلا ركنأف يبصلا غلب نإف هل تلق .يدنع اذكه : لاق

 ؟كلذ

 هنأ ةنيب هيعدي يذلا رضحي نأ الإ هب ىلوأ ةيرحلاو يدنع اذكه : لاق

 كلذ هل له كلذب ةنيبلا حضاو هرغصب همدختسا ام ةرجأ بلط نإف هل تلق .هل

 . ةنيب يدنع نكت ملو هراكنإب ةيرحلاب هل مكح اذإ

 رقأ نإف هل تلق ؟هلمع م ىضم امم ءيشب هل مكحي ال هنأ ىعم : لاق
 . هل اهسفنب ترقأ نا قرلا مهقحلي له نونب امل حصف ديزل اهنأ وأ ديز ةمأ اهنأ

 ليقو كلذب قرلا مهيلع تبثي ليقف كلذ يف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 هعسي له ءارشلاب هكلم يف تدلوف ةما ىرتشا اذإف تلق ؟كلذ مهيلع تبثي ال

 ؟مكحلا ف همدختسي نأ

 هنيب ام لوحي ىتح همدختسي نأ نانئمطالا ىنعم يف هعسي هنا ىعم : لاق
 هارتشا ناك وأ غولبلا دعب ةيدوبعلا ركنأ نإف هل تلق ؟قحلا ةجح نم كلذ نيبو

 هل هناب ةنيبلا هل ىدملا مدعل ةيرحلاب قتعلاب هل مكحو كلذ ركنأ غلب ايلف يبص وهو
 ؟ال مأ ردق اذإ ةريرسلا يف هعيبيو همدختسي نآ ةريرسلا يف هل ىعدملا عسي له

 دارأ اذإ هل تلق . ىلوأ ةيرحلا ةجح نأل كلذ هل سيل هنا ىعم : لاق

 ؟هي رتشي نأ لبق هلأسي نأ هيلع له لجر نم هءارش

٢٢٨



 هل تبثتل هروانيو هلأسي نأ هل طايتحالا نمف اغلاب ناك اذإ هنا ىعم : لاق

 تبثي الو لاح ىلع هسفن ىلع هرارقإ زوبي الف ىبصلا امأو ؟هرارقإب ةجحلا هيلع

 تبذك انأ هل لاق هارتشإ ايلف هعيبي يذلل هنأ هل رقأ اذإف هل تلق ؟كلذب قرلا هيلع

 هنع ليزي مكح هعنمي ملام هعيب اذه عسي لهو هيف مكحلا امرح انأو يرارقإ يف
 . هل هاوعدو هكلم مكح

 هب كسمتلا يرتشملا اذكه اذه عسي نأ مكحلا ىنعم يف اذكه : لاق
 فلاخي ام عطقلاب ةنيبلاب حصي ملام زئاج هسفن ىلع هرارقإ نأل هبذك حصي ملام

 وأ ينلتقي نأ تفخ ينأل هل تررقأ ينإ لاق نإف هل تلق ‘هسفن ىلع هرارقإ ىنعم

 همدختسي نأ يرتشملا عسي الو ةجح اذه هل نوكي له هتيقتاو ىلإ ءعىسي

 . هعيبي الو

 هل ناك كلذ نيح يف رايتعالا يف هيقتلا لاح يف ناك اذإ هنأ ىعم : لاق

 عئابلا رمأ باغ نإف هل تلق .هجح هل نكي مل هيقتلا لاح يف نك مل نإو ةجح اذه

 كلذ نيح يف يقتي نم لاح يف هنأ حصي ملام هعيبوأ همادختسا يرتشملا ىلع

 ؟ال وأ مكح وأ نانئمطا وأ حيحص رابتعاب

 ربجلا لاح هجو ىلع نكي ملو عيبلا ىلع هلصأ ناك اذإ هنأ ىعم : لاق

 ةما ى رتشإ اذإف تلق ؟لصاألا فيك ملعي ملام كلذ هعسي نأ وجرأف بصغلا الو

 تربجأو نامأب مهدنع تنك اينإو برحلا لهأ نم نكأ ملو تيبس ينإ هل تلاقف
 ملو ةنكاس يهو تعيتباو ةرح اهغأ وأ ةبوصغم هنأ تملع اذإف تلق ؟اهرارقإ اربج

 اهعسي الو هكلملا اهسفن نع عفدت نأ اهيلع بجي مأ كلذ اهعسي له ركنت

 . توكسلا

 تقتا اذإف تلق ؟هيقت اهسفن ىلع قتت ملام كلذ اهيلع بجي هنا : لاق

 هملع ريغب اهارتشا يذلا دي نم برهت نأ اهيلع له ةيدوبعلاب ترقأو هيقت

 .هدنع ةنونيكلا اهعست مأ لصألا يف ةرح اهنأ ةجحلاو

٢٢٩٢٩



 كلذ اهلف جورخلاو راكنالا كرت يف اهعست هيقت قتت ملام اهنا ىعم : لاق

 يهو هيف يه ام لاح يف ًادالوأ تدلو وأ هيقت تقتإ نإف هل تلق . يدنع اهيلعو

 . ةرح تناك لصألا ف اهنا مهمالعإ اهيلع له اهارتشا نمل

 نموأ مهنم مهف اهربخ لبق نم اهسفن ىلع تنما اذإ هنأ ىعم : لاق

 فلتخي ال يذلا رئابكلا نم رحلا كلم نأل كلذب اهملع ةيدات اهيلع نأ مهريغ

 اذإف تلق ىوقتلاو ربلا نم هتلازإ ىلع نواعتلاو ملظ هيلع نواعتلاو يدنع هيف

 7 كلذ ناك كرشلا لهأ مم ىس هنا ى رتشيو عابي يذلا ناسنالا اذه ملع

 .هيقت قتي مل نإو كلذ رييغت هعسي الو هعيبيو هي رتشي نمل هكلملا هيلع

 نإو كلذ هيلع ناك لصألا يف عسي ام ىلع هابس ناك اذإ هنا ىعم : لاق

 كرشلا لثأل ىبسلا زوجي لاقو ،كلذ هيلع نكي مل لطابلا ىنعم ىلع هابس ناك

 نم كلذ ريغو نامأب دهع مهنيب نكي ملو برحلا هجو ىلع مهنم لصألا ناك اذإ
 ضعب مهضعبل ضعب مهضعب نم ىبسلا ناك ةمئاق برحلا نكي ملولو دوهعلا
 كلذكو ث ربلا مهيلع ناك امل مهنم ءارشلا زوجي ام ىنعم يف قحلا لصأ يف زئاج

 مل اذإ كرشلا لهأ نم ةبراحم ريغ ىلع مه دارأ هلعل مهنم ىبسلا زوجي رارقالا لهأ

 اهسفن دنع ةيرحلا ىلع اهلصأ ةمآلا تناك اذإف تلق .ةمذ الو دهع مهل نكي

 اهبلطف كلذ ركنت نأ هيقتلا لاح يف يهو كلملا هجو ىلع اهارتشا نم دي يف يهو

 اموه ملعي ملو اهارتشا دق ناك اذإ اهسفن نم هنكمت نأ اهل له ةيرسلا هجو ىلع

 .اهرمأ لصأ

 نإف هل تلق }هيلع مارح لصألا يف اهنأل كلذ اهل سيل هنأ ىعم : لاق
 مأ هجيوزتب تيضر اذإ هبصع وأ بأ اهل ناك اهسفن هيصوت نأ امل له لجرب اهجوز

 ؟اهل هنم يرتشملا ةلزنمب كلذ نوكي

_ ٢٢٣٠



 اجوز هب تيضرف رصملا كلذ يف هبصع الو بآ نكي مل اذإ هنأ ىعم : لاق

 مل مهتروشم كردتو اهتجح مهلانت ثيح رصملاب وناك نإو كلذ اهل زوجي نأ ينبجعي

 . ملعأ هللاو . مهمامتإب الإ كلذ ينبجعي

 هنإ هديس نم بصغ اذإ كولمملا نإ تعمس كلذكو تلق : ةلأسم
 لعفلا يف زوبحت ال هيقتلاو لعف هبصتغا نمل كولمملا همدخ نأل همدخي نأ زوجي ال

 نم هيلع اوهركأ امو نايسنلاو اطخلا يتمأ نع عفر لاق هنأ ةي يبنلا نع ىوري هنأل
 . ملعأ هللاو . هتعمس اميف رظنيف لعف نم مهسفنأ هب اوثدح امو لوق

 : يلاعسلا دمحم نب رماع خيشلا ةلأسم

 فصنلا ىقبو نيكيرشلا دحأ نم هسفن ى رتشا نيلجر نيب كولمم يفو

 ىقب ام ءارشل ىعسي دبعلا مأ ؟ال مأ هلأ هبيصن عيبي نأ ىباف ايهيدحأ دي يف رخآلا

 ؟هسفن نم

 نيلجرلا دحأ نم هسفن ى رتشا اذإ دبعلا اذه نأ يدنع يذلاف : لاق

 دبعلا ىعسيو ارح هضعبو هضعب اكولمم نوكي الو ارح راص دقف هل نيكلاملا
 .ملعأ هللاو . هنم هسفن ىرتشي مل يذلا هنمث فصنب

 طحنيأ اهقتعو هربدم ةبقر ى رتشاو ةبقر قتع همزل نميفو هنمو : ةلأسم
 ؟ال مأ همزلام هنع

 ينبجعي اميف مزاللا قتعلا نعربدملا قتع هيزجي ال هنأ يدنع يذلاف : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا نم

 هيف ترثأ اذإ فالتخإ هقتع يفف هديس دبعلا مسو نإو : يلمازلا ةلأسم

 رانلا مسو ىلإ جاتحيو هب تثدح ةلعل مسولا ناك اذإ ةأرما وأ الجر هديس ناك رانلا

 . ملعأ هلللاو . همسوب رمأ اذإ كلذكو
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 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 دحأ يف عباصألا ةدايز امأو هب دري بيع وهف دبعلا نم حراوجلا ناصقن امأ

 ةمدخلا نع ةدايزلا كلت هفعضت مل اذإ عيبلا هب دري بيع هنأ لقأ ل هيلجر وأ هيدي

 لثم يساقي هنأ هللا مهمحر ملعلا لهأ انباحصأ نع راثآلا صوصخلا يف ملعأ الو
 ريغ اهيف ءاج امو ةالصلا ماكحأ نأل ةالصلا ين ناصقنلا ةدايزلا ىلع اذه

 . ملعأ هللاو . عيبلا ماكحأ

 : : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 اهيرست هيلع مرحي الف كتيرست كجوز كقراف نإ ةجوزتملا هتمال لاق يذلاو

 ًاكولمم ًادبع لجو زع هلوقل عيش ىلع ردقي ال ذإ هل دعو ال كولمملاو هتما تناك نإ

 . ملعأ هللاو .ءيش ىلع ردقي ال

 الف جوزتف جوزتي نأ هالوم هل نذأ دقو تام اذإ دبعلاو هنمو : ةلأسم

 . ا هللاو .هالوم ىلع اهقادص تبثي

 وه ١ سرخألاو سرخألا دلوملاو دلوملا سرخألا ثري نأ فالتخا هيفوجرأو رخآلا

 . ملعأ هللاو .بيلحلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 هكولمم اذه مأ نإ يعدملا لاقو هركني وهو هكولمم هنا رخا ىلع ىعدا نميف
 هل كولمم هنا هسفنب وه رقي ملو يعدملا دلاول ةكولمم ةما نأ هيلع يعدملا رقأف هدلاول

 ؟ال مأ يعدملا بأل همأ هكلم ببسب قرلا هيلع تبثيأ
 اغلاب ناك اذإ قرلا اهيلع حص ولو هكلملا هيلع بجوي ال كلذ نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .فالتخا اهببسب هيلع قرلا توبث يفف غلاب ريغ ناك نإف

٢٢٢



 هرارقإ لبقي له دحأل هب رقأو كولمم دي يف عىش دجو اذإو : ةلأسم

 ؟ال ما
 همكح لاق هديس ريغل هب رقأو هدي يف يذلا مكح نمل هل تلق .ال : لاق

 . ملع أ هللاو .هديسل

 مأ هرارقإ لبقي له دحأل هب رقأو كولم لي يف ءيش دجو اذإو : ةلأسم

 ؟ال

 ةأرملا تتامو ةأرما اهتقتعأ ةمآلا هذه تناك ناو ناديبع نبا : لاق

 ةما اهتقتعأ يتلا ةمآلا جوزتي نأ هل زاج ةمآ هبصع نم دلولا ناك نإف دلو اهدنعو

 مكاحلا نإ لاق نم لاقو . مكاحلا اهجوزي اينإو زوجي الف اهتبصع ريغ نم ناك نإو
 . ملعأ هللاو .لاح لك ىلع ةقتعملا جيوزتب ىلوأ

 اهقيلطت تدارأو ة هجوز هلو كولم دبع امل يتل ١ ةأرملا نع هتل اسو : ةلأسم

 ؟اهقلطي دحا لكوت مأ اهسفنب اهقلطت يهأ
 . ملعأ هللاو .اليكو لكوت : لاق

 اذإ نيدلا يف عابت له هدلو مأ هتما كرتو نيد هيلعو تام نميف : ةلأسم

 ؟اهتميقب ىعستو قتعت هلايب طيحم نيدلا ناك
 لوقو نايدلل اهتميقب ىعستستو قتعت لوق رثألا يف ءاجام ىلع لاق : لاق

 . ملعأ هللاو . هنايدل كلاهلا لام نال ائيش اهنم ثري مل دلولا نال قتعت ال

 ينجملا بلطي ملو هنمث قرغتسي ام ردقب ةيانج ىنح اذإ دبعلاو : ةلأسم

 ناك نإ قحلا هل نمرواشي ىتح هقتع ينبجعي الف كلذ دبعلا ديس ىلإ هيلع

 . ملعأ هللاو .هرمأ كلمي

 ناك نإف اهقادص نم ىلعف ةجوز هلو دبعلا تام اذإو : يلمازلا ةلأسم

 هرمأ نوكي نأ الإ هيلع سيلف هب اهل نمضي مل نإو ديسلا ىلعف هب اهل نمض ديسلا
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 نم هتعمسام ىلع دبعلا نمث نم دازام هيلعف هنمث نم رثكأ قادصب جوزتي نأ

 . ملعأ هللاو .رثألا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 ايب هادف نيب ريخم هديسو هتبقر يف ةيانج وهف دبعلا نم قرلا حص نإ هباوجو
 ريغف قرلاب هرارقإ امأو ؟ههبش يف ليق هنأ وجرأ ام ىلع كلذ يف هميلستو هيلع حص

 الإ هنم امهذخأ زوجي الو هديسل اهمكح مهاردلا نم هدي يف امو هديس ىلع زئاج

 دبعلا نوكيو هنم لوبقمو هيلع زئاجف هقتعب ديسلا رارقإ امأو ؟هريغل اهنا ةحصلاب
 . ملعأ هللاو . كلذ ريغو هانج اميف رارحألا مكح همكح

 ملو هل ةمأ اهيعدي لجر دي يف تدجو ةأرما يف : دعاج خيشلا ةلأسم

 عيبلل اهيعدم اهضرع مث ؟ريكن كلذ يف اهنم ناب الو ريغت هيلع اهنم رهظي
 يهو اهديس هنا هدي يف يه نمل اهفارتعا دعب اهئارش يف بغر نم هنم اهارتشاف

 اهعياب نأ ريغ د دانعلا نم ع يش اهنم حصي ملو دايقن او ةلاسم م ي هدعبو عيبلا دنع

 نم نهب يتأي نهن أ ماوعلا لوق ن نم تايقرشلل لي امل اهكلمتو اهءارش ي رتشلا
 رجح كلذ سيل . كلذ لعب نعبيف برعل ١ نم نمخ -و ًايصغو ًاقرس نميل ١ ةيحان

 اهنا اهنيعب اهيف حصي ىتح مكحلا رهاظ يف هريغ ىلعو هيلع عئابلا لوقو مهلوق نم
 ةكولمم اهنا ةأرملا ترقأ اذإ هتبثأف كلذ هيلع ضرع نأ دعب هلوق ىنعم ىلعف ؟ةيبرع

 . ملعأ هللاو . برعلا نم اهنا حصي وأ اهبذك حصي ىتح كلذ ىلع يهف اهعئابل

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 كرت ذنمو اهئطو كرت ىونو تدلو ام دعب اهعماجو هتمأ ىرست لجر يف
 اهتدع ضقنتأ ةمآلا هذه ضحت مو رهشأ ةرشعو ةنس ردق ةدم ال تراص اهئطو

 نأ هل زوجحم الو ضيحلاب الإ اهتدع ضقنت ال مأ ضحت ل اذإ ؟ال مأ رهشألا رورمب

 .اهجوزي
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 مكح نم جرخت ال اهنا لوق هارستملا ةمآلا يف ءايلعلا فلتخا دق : لاق

 هيف فالخ ال يذلا وه اذهو اهعيبي وأ جيوزتلاب هريغ اهجرف كلمي ىتح ىرستلا

 مكح نم تجرخ دقف نيتضيح تضاحو اهئطو كرت ىلع دهش أ اذإ لوقو

 ادعاصف ةنس اهيلع تضمو ضحت مل نإو ةدالولا دعب اهئطو دق ناك نإ ىرسنتلا
 لوقو ضيحت نم لاح يف تناك ولو اهجوزي نأ هل زوجي لوقف ءايلعلا فلتخا دقف

 يفكي ال لوقو يفكي لوق داهشالاو . يأرلا رثكأ وه اذهو نيتنس لمكتست ىتح

 نم هل تضمو هللا نيبو هنيب اييفو اهكرت ىون اذإ زئاجلا يف امأو ؟ماكحألا يف اذه

 هللاو . هسفنل قئاس ءرملاو ملعلا لهأ يأر ضعب ىلع كلذ هل زاج انفصو ام ةدملا

 .ملعأ

 دعب ةيصو هنع كرتي ناب ىصوأو دلو اهنم هلو هيرس هل نميف : ةلأسم

 هدلو اهثروف اهديس تايف هنع وأ هنم قتعلا قحتسي نأ دعب ءيشب اهل ىصوأو هتوم
 ؟ةيصولا كلت امل تبثي له كلذ لجأ نم تقتعناو

 ةيصولا كلت تبثأ ردقأ الف قح الو نايض الب ةيصولا تناك اذإ : لاق

 هللاو . فالتخا اهتوبث ىفف قحب وأ نايض نم ةيصولا ناك نإو ؟طرشلا فلختل

 . .ملعأ

 اذإ برحلا لهأ نم نيكرشملا ديبع نع ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 ؟مهتلزنم ام نيملسملاب اوقحل مث اوملسأ
 لهأ ديبع نأ لوق هيفو مهيلإ ودر مهيلاوم اوملسأ نإف رارحأ مه : لاق

 . ملعأ هللاو . مهيلاوم ملسأ ولو مهمالسا دعب قرلا يف نودري ال برحلا

 يرتشملا ملعي مل اذإ هب درت بيع وهف اهئربتسي ملو اهاطي يتلا هتمآ عاب نمو
 ءاربتسالا دقتعاو يون اذإو اهئربتسي نأ عئابلا ىلع لاق نم لوق ىلع كلذب

 هيفكيوهف اهنع هنم هبيغ يف رضح وأ رفس يف كلذ ىونف اهئطو ديري هل ةمآل
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 لاقف ناسللاب ظفل ريغ بلقلاب ةينلا ف اوفلتخاو ؟ًافالتخا كلذ يف ملعأ الو

 .ةينل ١ عم ن اسللاب ًاظفل نوكي ىتح ىرج ال مهضعب ل اقو ىرجم نيملسملا ضعب

 . ملعأ هئلاو

 دمتعي ملو مهل هبيدأت دنع مهديس مهحرج اذإ كيلامملا يفو : ةلأسم
 وأ ةيفاعلا ءاجر هتماحج وأ همينوب هديس رمأف ةيذأ هدبعب ناك وأ مهمد جارخالا

 ؟هوجولا هذه دحأب نوقتعيأ ركب هتما تناك

 جرخ ولو قتعي الف هب لثميو اثبع هل روعيو ةحراج هنم عطقي مل اذإ : لاق
 احالص تناك اذإ ةماجحلا كلذكو ؟نيملسملا ضعب لوق ىلع مد هبرض يف هنم
 يف امأو ؟هكرت ينبجعيو ديدشتو فالتخا هيفف بيقنتلاو مرخلاو مسولا امأو ؟هل

 . كلذ يف هيلع سأب الف اركب ةمآلا تناك اذإ صاصتقالا نم جرفلا مد جورخ

 . ملعأ هللاو

 ملع ريغب دحأل ةنامأب رقأ اذإ كولمملا يفو : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم ,

 ؟ال مأ كلذ ديسلا مزليأ هديس

 اهم هل رقأ نمل هيلع تبثي ال سانلا نم دحأ ةنامأب كولمملا رارقا نإ : لاق

 نأل الف الإو هل تحص نل اهب مكحي ذئنيحف لدع يدهاشب كلذ حصي ىتح
 هرارقإ نوكي اذه ىلعف . هل همكح هدي يف امووهو هكلام ىلع عجار كولمملا رارقإ

 الب نيعدملا نم ناك نم انئاك هاوعد لبقت ال يعدملاو ىوعدلا جرح اجراخ

 . ملعأ هللاو .نيملسملا ءاهقف نيب هملعن فالخ

 اهنطب عبشي ام اهل انإو فورعم دح اهل سيل ةمآلا ةقفن نإ : ةلأسم

 عبرو رئاس رمت نم موي لكل ةقفنلا نم اهل لوقو ةوسكلا نم اهمسج ءىفديو
 نع دجويو ؟اهلثم ةوسك باوثأ ةعبرأ ةنس لكل ةوسكلا نم اهلو ةرذ بح عاص

 . عجر بابلجو رازإو صيمق ليواقألا نم هبجعي ام ىلع ةمآلا ةوسك يف يلمازلا

 . ملعأ هللاو
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 : يصورخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 مل همزل نايض نم ءارقفلل هكالمأ عيمجب ىصوأ دق يصوملا ناك اذإو

 ةيصو ذافن هل زوجي نم مهبتاكي نأ زوبي له ديبع كالمألا يف ناكو هبر فرعي

 هباوج نم ناكف ؟متهبتاكم دعب ءارقفلل يصوملا هب ىصوأ امم مهيطعيو يصوملا

 مهئاطعا يف ءارقفلا نم مهريغك اوناك رارحأ اوراص ىتمو متهبتاكم قيضي ال هنأ

 . ملعأ هللاو . ءارقفلا لام نم رقفلا لاح نع مهجرخي الام

 هيلع تبهذف ةكولمم ةما هدنع لجر يف : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 هنأ ىعدإف هعلاطف سوجم دي يف اهدجو اهديس نأ مث نامزلا نم هللا ءاشام تيقبو

 . مكحلا ام تام دقو نيملسملا ذحأ نم اهارتشا

 رقأ نم ىلع مكحي يتلا ةلمجلاب هرقم ةملسم ةمآلا هذه تناك اذإف : لاق

 ىلوأ نوملسملا لب اهلاح نم اذه ىلع سوجملا دي يفرقت نأ هجو الف مالسالاب اهب

 هراكنا بجاولا ركنملا نم كلذ ذإ ًايغار هدي نم اهعزني نأ ردق نم ىلعف اهب هنم

 الف الإو لصألا يف زئاج ريغ يعدملا سوجمللو يدنع اييف هيلع ردق نم ىلع
 حصي ىتح اهب اهل مكحي ال ملسملا اهيعدمو كلذ يف مهريغ ىلع ليبسلا هل نيبي

 هلايب ةفوقوم يهف الإو اهتبقرل كلاملا وه هنأ اهرارقا وأ لدع يدهاشب اهيف هاوعد

 . ملعأ هللاو .اهتيضق يف وجرأ ام ىلع يل ناب ام بسح اهرمأ حضتي ىتح

 ىلع اهتقفن لوقلا رثكأف ةقتعملا ةمآلا هذه ةقفن امأو : ناديبع نبا ةلأسم

 لوقلا رثكأف ةليسو قتعلا ناك نإو هيلع اهل ةقفن ال لاق نم لاقو اهقتعأ نم

 . ملعأ هللاو . هيلع اهل ةقفن ال لوقلا رثكأف ةليسو قتعلا ناك نإ هيلع اه ةقفن ال

 وأ دنهلا نم ةما اهب هل يرتشيل لجر دنع مهارد لسرأ نميفو : ةلأسم

 ةمآلا هذهل ي رتشملا اذه ناك اذإف هل اهئربتسي نأ هرمأو ةديعبلا عضاوملا نم اهريغ

 ىزج الف هنيد يف الدع نكي مل نإو كلذ يف ىزجي هنإف هنيد يف الدع ةقث رومأملا

 . ملعأ هللاو . كلذ
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 هارنف اهئربتسي نأ لبق اهعابف اهأطي ةما هل لجرو : ناديبع نبا ةلأسم

 عيبلاو ضقنلاب لوألا اهديس ىلإ تعجرف هوجولا نم هجوب اضقتنمو ًادساف ًاعيب

 ؟ال مأ ءاربتسا ريغب اهأطي نأ اهديسل زوجيأ

 هوجولا نم هجوب هكلم نم تجرخ اذإ هذه نأ تفصو ام ىلعف : لاق

 عجري ىتح اهئطو هل لحي ال هنا هيلإ تعجر مث ي رتشملا ىلإ هتيب نم تجرخ دقو

 هنع ترفن ولو هقرافت ملك ةمآلا تناك نإو اهنيح نم هيلإ تعجرولو اهئربتسي
 هلزنم يف ةمآلا تناك نإو ؟ءاربتسا ريغب اهأطي نأ هلف هكلم ىلإ هيلإ تعجر ىتح

 هلف اهايإ هعياب وأ هل اهبهو وأ اهايإ هلاقاف عجر ىتح ي رتشملا اهضبقي ملو اهعاب مث
 هتأرما تلاقو ةبئاغ ةمآلاو هتجوزل ةمآلا هذه بهو نإو ءاربتسا ربغ نم اهأطي نأ

 دق اهنأل اهئربتست ىتح اهأطي عجري ال هنإف هيلع اهتعاب وأ هيلإ اهتدر مثو اهتلبق دق

 هيلع سيلف هتجوز اهتضبق نكت ملو ةنيمأ دي يف ةمآلا هذه نوكت نأ الإ هنع تباغ
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثأ نم هتظفح اذكه ءاربتسا

 ؟ شيرف نب ديعس لاقو تقتع اهطلخ هتمآ ء ىطو نمو هنمو : ةلأسم

 اذه سيلف اهنيزي كلذب ديري ايهينذأ يف ني ريغصلا هتمأ وأ هدبع بقث نمو
 . ملعأ هللاو . هلثملا نم اذه سيلو هكلم نم ايهجرخي

 : دمحم نب حاضو خيشلا نع ةلأسم

 هيلع هل ناكو دبعلا قتعي لاق هقتعاف ًاضقتنم ًاعيب هبر نم دبع ى رتشا نمو
 هنأل هارتشا موي هتميق هيلع لوقو ًاضقتنم ناكولو عيبلا هيلع عقو يذلا نمثلا
 لبق عئابلا هلغأ اييف فلتخيو بصاغلا نيتميقلا لضفأ مزلي اينإو ببسب لخاد

 . ملعأ هللاو . عئابلل لوقو نايضللب ي رتشملل يه لوق هقتع

 هبسن حصي ملو كلاه نم اثاريم ىعدا اذإ كولمملا يف : يلمازلا ةلأسم
 . كلذ هلآ ثراو هنأ نوملعي ام مهنا ةثرولا نيمي بلطف ةنيبلاب
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 هيلع فقوي الو هل ثاريم ال دبعلا نأ لوقي نم لوق ىلع امأ : لاق

 نم لوق ىلعو هدحج نم ىلع نيمي الو ةعومسم ريغ اذه ىلع دبعلا ىوعدنف

 نم ثاريم ىعدإو ادلاو وأ ادلاو ناك اذإ هيلع فقوي دبعلا ثاريم نأ لوقي
 دارأو هاذحم يذلا وأ هدعب نم يذلا ثراولا هدحجم هثاريم هيلع فقوي نم ثاريم

 وأ هيلإ لبق نم ًاقح لاملا يف كولمملا اذهل ملعي ام هنأ نيميلا هيلع يدنع هلف هنيمي

 لاملا غلبي . ناو لاملا هيلع فقو نا هعيب ىلع هديس ربجي الو هنم ى رتشيف عابي

 اكولمم تام نإو لاملا كلذب هعيبي نأ هديس ىبأ اذإ هيلإ عفد قتع نإف دبعلا نمث

 . ملعأ هللاو . ةثرولا نم هدعب نم ىلإ لاملا عجر

 هنا ةقرو بتاكلا هيلع بتكي نأ دارأ اذإ كولمملا دبعلا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟دوهش ىلإ جاتحي لهو ةباتكلا نوكت فيك نالف نب نالفل كولمم

 نودهشي دوهش ىلإ جاتحي الف هرارقإ ىلع بتكي ناك اذإ امأ : لاق
 هللاو . مسالا ةفرعمب دوهش ىلإ جاتحيف همسا فرعي ال نوكي نأ الإ هكلملاب

 .ملعأ

 : يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم
 هديس ريغ نم ةيطع ىطعأ وأ ةيصوب هل ىصوأ وأ كولمملل رقأ نميفو

 ؟هديسل مأ هل نوكيأ

 هل زوجي نمب هديس ريغ هاطعأ وأ هب هل رقأ وأ كولمملل هب ىصوأ ايف : لاق

 نيملسملا نم فالتخا كلذ ديسلا ذخأ زاوج يف ىرجي هرارقإ وأ هتيصو وأ هتيطع
 ىصوأ وأ هب هكولمم رقأ ام كلمتيو ذخأي نأ دبعلا ديسل نأ نيملسملا ضعب لاقف
 وهو هذخأ ديسلل زوجي ال لوقو هذخأ دارأ نإ ديسلل همكحو هايإ ىطعأ وأ هب هل

 هقتع تقو ىلإ هيلع فوقوم همكحف كولمملا هثرو ام امأو .هل همكحو كولمملل

 .ًافالتخا كلذ يف ملعن الو هذخأ ديسلل سيلو ام اموي قتع اذإ
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 ءارشلاو عيبلاو بساكملاو تاراجيالا لبق نم كولمملا هبستكا ام امأو

 كلذ ف ملعن الو هديس ندإب الإ هيف فرصتل ١ دبعلل سيلو هديسل همكحف

 . ملعأ هللاو .افالتخا

 ؟يف همزلي ام اهعيبي مث اهعمابجيو ةيراج يرتشي يذلا نعو : ةلأسم
 مدنلاو رافغتسالا هيلعو هل زوجي الرمأل هيدعت يف هبرل صاعوه : لاق

 هبر رفغتسيو دارملا كلذف اهأربتسا دقو اهعيبيل اهئربتسيو اهدرتسي نأردق نإو

 رومأ يف نورظانلا مهف رمألا ولوأ هب ملع نإف ايندلا يف ءازجلا امأو .هرمأ يلو هللاو

 . ملعأ هللاو . مالسالا

 هعفد اذإو ؟اهديسل مأ اهل ةكولمملا ةمآلا قادص يفو : يلمازلا ةلأسم

 نأ الإ اهديس نذإ ريغب اهيلإ هعفد اذإ هنم أربي الو اهديسل اهقادص : لاق

 وأ لقأ وأ هنس هقالط دعب اهل ىلخف اهجوز اهقلط اذإ ةمآلاف هل تلق ؟ةقث نوكي

 هنم اهدلو مكحك اهجوزب دلول ا قوحل يف اهمكح نوكيأ دلوب تءاج مث رثكأ

 ؟ًاكولمم وأ ًارح جوزلا ناك اذإ هنم اهدلو ة ةقمن كلذكو ؟ال مأ

 ةقفن الف ةكولمم تناكو هيف اهتعجر كلمي ال ًاقالط اهقلط ناك نإ :

 جوزلا ناك ًارح نوكي نأ هطرتشت مل اذإ اهديسل دلولا نأل لمحلل " يدنع
 هللاو .اكولمم اهدلو ناك اذإ هيلع اهل سيل يدنع ةيابرلا كلذكو اكولمم وأ ارح

 .ملعأ

 اهجيوزت يف يلو اهل نكي ملو دلو ةأرما هدنع ناك اذإو هنمو : ةلأسم
 ؟هديس مأ اهدلو اهجيوزت يليأ كولمم هنا حصو جيوزتلا تدارأو

 هديس ناك نا هديسل الو ةمآل هجيوزت زوجي الف كولمم هنا حص نإ امأ : لاق

 بسن لبق نم ءايلوألا نم دحج اهل ناك نإف هريغ اهقتعأ امناو ةمآل ًاقتعم نكي مل

٤[٢.



 هللاو . مكاحلا دوجو مدع دنع نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا اهجوزيف هقاتع وأ

 . ملعأ

 اهب لخد ام دعب جيوزتلا متاف ميتيلا غلب اذإ اوفلتخاو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هزبي مل ضعبو هزاجأ ضعبف هكولمم

 : سيخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 نم كرتو هبر فرعي مل همزل نايض نم ءارقفلل هكالمأ عيمجب ىصوأ نميف
 ؟هدلو مأ نهدحأ رثكأ وأ اثالث ىرارسلا

 عضوملا اذه يف هدلول سيلف هكرت ام عيمج معت اهنأك ةيصولا هذهف : لاق
 ةلمج نم نهنأل هب ىصوأ اميف هلخاد نهلك ءامالاف الك . هب قتعتف اهنم ههثري عيش

 ي رتشت يتلا ىلعو ءاربتسالا ةدع نم اهيلعوأ اهل امل ةمآ يف اذه يفو هكالمأ

 اهيلإ عفدي نأ اهلهأ يف هذافنإ يلي نملو اهنمز يف هتردق ىتم اهنمث يد ؤت نأ اهسفن
 يف تناك ام اهيلعو اهنيح يف ةرح تراص دق اهنأل اهنيد هب يضقت ام لاملا اذه نم
 نم اهمزل امم اهسفن تأربأ نإو ًارشعو رهشأ ةعبرأ هتيمملا ةدع ىلإ هجرت نأ ةدعلا
 نم راص امو لاحلا يف اهرفنل اهل هزاوج عضوم يف اهتءارب يف فالتخالاف لاملا اذه
 ف ىتح ءاماا مكح الإ اهل سيلف اهتبقرل هريغ وأ عيبلاب كلام ىرارسلا هذه

 . ملعأ هللاو .اهتدع

 : يحبصلا : ةلأسم

 هنم دصق ريغ نم ءاربتسالل يفكي امردقي هتما ءعىطو كرت اذإ ديسلاو

 ؟ال مأ اهجيوزت هل له اهجيوزت هل لحتل كلذب اهئربتسي هنأ هنم داقتعاو

 . ملعأ هللاو .فالتخالا ىنعم كلذ يف جرخي هنأ : لاق

 نويد هيلعو هتوم دعب نالف هدبع قتعب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأ
 نيد ءافول دبعلا اذه عيب زوجي له نويدلا نم هيلع ايب يفي الو هلام عيمج قرغتست

٢٢١



 ؟كلاهلا نيد ءافول هنمثب ىعستسيو دبعلا قتعي مأ كلاهلا

 كراشت الو هلام قرغتسي يصوملا ىلعو ةيصولا هذهب دبعلا قتعي ال : لاق
 لخد ةحصلا يف اربدم دبعلا ناكولو كلذ نويدلا بابرأ دبعلا قتعب ةيصولا هذه
 اذه ىلعف لاملا سأر نم ضرملا ريبدت نإ لاق نم لاقو . نيدلا بابرأ ىلع هنمثب

 . ملعأ هللاو . هنمثب ءامرغلا ىلع لخدي لوقلا

 نم ءيشب مهل ىصوأو نالفو نالفو نالف هديبع قتعي ىصوأ لجر نع
 يف مهنم نينثا عابو هتايح يف ادحاو قتعأ هنا مث هنم قتعلا مهقاقحتسا دعب هلام

 ىلع هب مه ىصوأ يذلا نم هتصح هتايح يف هقتعأ يذلل تبثيأ تام مث هتايح

 ؟ال مأ ةفصلا هذه

 مهل اهب ىصوأ يتلا ةيصولا نم هلف قتعلا مهنم قحتسا نم نإ : لاق
 نأل مهل ةيصولا نع هعوجر حصي ىتح قتعلا هنم اوقحتسا ام دعب مهديس

 هللاو . هانظفح اميف فالتخا هيف ربدملا عيب امأو قتعلا اوقحتسا ام دعب مه ةيصولا

 .ملع

 : دادم نب ناهييلس نب رصان خيشل ا : ةلأسم

 نأ ىلإ يبصلا ةقفن نوكتأ ايبص هنع هيصو قتعاف ةبقر قتعب ىصوأ نميف
 هملع عم يبصلا قتع ىلع دمعت يصولا ىلع مأ كلاملا لام ثلث نم غلبي
 . كلذ لهج وأ هتقفن بوجوب

 ىصوأ ايك كلاملا ىبص كولممل قتعلا ىضمأ اذإ ىصولا نإ : لاق
 إ اذإ قتعملا يبصلا ةقفن اماف هلام يف ءيش هيلع الو ةبقر كلذف ةبقر قتعب يصولا
 لاق نم لاقو ىصوملا لام يف ةقفن ال لاق نم لاقف راهظو لتق نم ةضيرف نع نكي

 . ملعأ هللاو . هلل قتعلا ناك اذإ لاملا ثلث نم ةقفنلا جرخو رثكأ وهو ةقفنلا هل

 عيبلا نم هدر ىلع ردقي ملو هنم الهج هعاب مث هدبع ربد نم هنمو : ةلأسم

 ؟همزلي ام

٢٤٢٢



 انباحصأ نم ركذلا لهأ نيب فالتخالا ىرجي ربدملا دبعلا عيب يف : لاق

 لاح لك ىلع هعيب زوجي ال لاق نم لاقو هركي لاق نم لاقو هعيب زوجي لاق نم لاق

 كلذب هيلع مكحي الو نيدلا يف الإ هعيب زوجي ال لاق نم لاقو جاتحي مل وأ جاتحا
 نيد ف هعيب زوجحم ال لاق نم لاقو 27 هل نكي ملو نيد همزل نإ كلذ وه هل نكلو

 ايح ماد ام هتمدخ عيب زوجحم لاق نم لاقو زئاج سكعلابو ربدتلا دعب هب نيدأ

 . ملعأ هللاو . ةلوهجم اهنأل هتمدخ عيب زوجي ال لاق نم لاقو

 يف اه ىضم اذإ ةين ريغب مايألا رورمب ةمآلا ءاربتسا يفكي لهو : ةلأسم

 ؟ال مأ ءاربتسالا ردقب هكلم

 . ملعأ هللاو .لوق ىلع يفكي : لاق

 : يحبرصل ا : ةلأسم

 هل ليقف رح تناف اذه يضرم نم تم نإ هدبعل لاق اذإ ضيرملا رثألا يفو

 ةثرول ١ ةيقب دنع حصي ملو هدبع قتعي هثوروم عمس نم امأو : ةلأسم

 يف لعلو ةياعسلا ةثرولا رئاسل دبعلا ىلعو كلاهلا لام نم قتعي دبعلا نأ يعمف

 هللاو . هبيصن ىوس ةثرولا رئاسل دبعلا اذهل هديس قتعي ملع نم بهاذملا ضعب
 . ملعأ

 اذإ هدعلا اهيفكتأ هريغل وأ هل دبعو ارح اهجوز هتمأ قلط نمو : ةلأسم

 ءاربتسالا نوكي مأ ضعب اهضعب ف نالخديو ءاربتسا ىلا جاتحت مأ اهيرست دارأ

 . ملعأ هللاو . هيف فالتخالاب ريشي هدعلا دعب

 : يحبصلا : ةلأسم

 ةأرمإ هديس هل جوزت دق ناك اذإ ضيحلا يف هتجوز ءعىطوب دبعلا رارقإ يف

٢٤٢٢٣



 هلوق لبقي له مكح ريغب وأ مكحب جيوزتلا ناك ضيحلا يف اهتمطو انأ لاقف

 ؟ ال مأ

 ىلع قادصلا بوجو اهدحأ هوجو نم هلوق لبقي ال نأ ىرأف : لاق

 بلط اذإ هل مكحي هنا لوقي نم لوق ىلع ديسلا ىلع لدبلا بوجو يناثلاو ديسلا
 نهنم ملع نم الإ ءاسنلا ىلع مرحي ال هنأ يدنعف انصح نكي ملو انز اذإ دبعلا امأو

 يأرب اذه تلق اينإو يدنع اميف رحلا قحلام هقحل نصحأ نإو هنع دحلا عضول هانز

 انأو ناطيشلا نموهف قحلا فلاخ نإو هباوص هللا نمو يلوقوهف قحلا قفاو نإف
 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق يلوقو رضح يذلا اذهف هنم هللا رفغتسأ

 : يحبرصل ١ : ةلأسم

 قتع ىتح رومأملا ملعي ملو رمألا عجرف امالغ هل قتعي نم رمأ وأ لكو نمو

 . ملعأ هللاو . يدنع ام بسح ىلع فالتخإ اهميرحت يفف هاشلا حبذ رومأملا

 نم ءارشلاب ديبعلا كيلمت ىلع سانلا عمجاو دجوي ايف {© هنمو : ةلأسم

 ينب مكح نأ ىلع اوعمجأ دق مهنأ ىلع مهتيدوبع ةحص الو مهرارقا ريغب مهعيبي

 مهيلع كلمتلا ءارجاو ديبعلا راغص نم ى رتشي ام كلذكو لصألا يف ةيرحلا مدآ

 اوناكولو يرستلاب مهيكلاملو جاوزألل جورفلا ةحابتساو مهجيوزت اذهب زوجأ
 ؟ اراغص وأ اماتعا

 نم ال هنانئمطالا قيرط نع مهنم متغلاو ديبعلا راغص ءارش زاوج : لاق

 . هجولا اذه ىلع جيوزتلاو يرستلاب مهثانإ يطو اذه ىلع زوجيو مكحلا قيرط
 . ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 ءاهقف ضعب لاق . ناويحو مهارد لام هلو هدبع قتعب ىصوأ نميفو

س ٢٤٤



 نطابلا لاملا نيب قرف نم قرف دقو هل هنأ مهضعب لاقو ديسلل هنأ نيملسملا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف مهضعب قرفي ملو رهاظلاو

 لبق اهسفن تراتخإ اذإ جوز اهلو همألا تقتعأ اذإو } هنمو : ةلأسم

 نيملسملا نيب فالتخإ ةلأسملا هذه يفو رايخلا ال تبث اهيلع اضرلا مكح توبث

 . ملعأ هللاو . هماللام اهلف هرح يهو قتعف ادبع جوزلا ناك ول كلذكو

 سيرق نب ديعس نع ىمساقلا ابأ تلأس ةميدق هتروثنم نم : ةلأسم

 لبق ىراصنلا كولم نم :
 نإف كلذ لبقو انغلب ام ىلع ميهاربا هدلو مأ هيرام هيلإ تيدهأ دقو مهمالسا

 مهيديأ نم ةيراجلا لبق دقف هولحتنا اييف نيدعتم هوذخأ ييف هملظ كئلوأ اونوكي

 ىتح ةيرحلا مدآ ينب يف مكحلاو يبسلا قيرط نع مدآ ينب نم كلملا لح اينإو
 نع لأسي ملو ديلا مكح نع هاطعأ نم كلذ ةلي هللا لوسر ليق دقف قرلا حصي

 . ملعأ هللاو . هيف يدعتلا الو هتيرح ملعي مل اذإ حص فيك الو كلذ لهأ

 : نافلخ نب انهم ديسلا نع : ةلأسم

 ناكم يف هعيبي نأ هيلع طرشو هل هعيبيل لجر دنع هكولمم لسرأ نميف
 رخآ ناكم يف هعابو رومأملا فلاخف هريغ هب زواجي ال نأ هيلع دحو مولعم

 ؟ ال مأ ازئاجو اتباث اقتع اذه ىرتأ هقتعاو رخآل هعاب اضيأ ى رتشملاو

 اتباث الو ازئاج كولمملا عيب ىرأ الف هذه كتفص ىلع يدنع اييف : لاق

 هيف حصو عيبلا تبثي مل اذإو هرمأ فالخ ىلع هعوقول هب ضري مل نإ هكلام ىلع

 نم هعوقول قتعملا ىلع ضام الو زئاج ريغ عيبلا اذهب هل يرتشملا قتعف ضقنلا
 هللاو . هكلام هب ىلوأ كولمملاو كلمي ال اييف قتع الو هكلمي الام ىلع قتعملا
 . ملعأ

۔ ٢٤٥



 هيلع نأ يدنع ايفو ربدملا عيب زاوجب ل ملع الو لاق &= هنعو : ةلأسم

 ىتم هصيلختب هنونيدلا هيلعف الإو كلذ يف داهتجالاب هكردأ نأ قرلا نم هصيلخت

 . ملعأ هللاو . هتامم دعب كلذب هيصولاو هتايح يف هكردأ

 ءىطولا يف هيلع سأب الف هرح تناف تم اذإ هتمأل لوقي يذلاو : ةلأسم

 هل يسلو اهمدختسي هنإف هرح تنأف هكم ىلإ جرخأ مل نإ هتيراجل لاق يذلاو

 الف هرح هتيراجل نالف مدقي موي لوقي يذلاو & تقتع جرخي ملو تام نإف اهئطو
 كلذ يف تومي هلعل نأل اطي الف هرح يهف نالف تومي موي لوقي يذلاو اهأطي

 ديبعلا نم ملسأ نمو © مرحي ال اضعب لعلف تمي ملو ملس نإو ءعىطو دقو مويلا

 فيقث ديبعو يراوج يف لاق ةلي هللا لوسر نأ ىرت الأ ، قتع دقف كرشم هالومو

 ملو هللا ءاقتع كئلوأ ةلي هللا لوسر لاقف ديبعلا كئلوأ يف اوملكت فئاطلا لهأو

 ديبعلل سيل هنأل هالوم هل نذأ ولو ةيراجب ىرستي نأ دبعل سيلو قرلا ىلإ مهدري

 هتوم دعب هكيلامم نم ىقبي ام ريبدتب نافلخ نب انهم ديسلا نع : ةلأسم

 ؟ال مأ اهيف عوجرل ا هل أ كلت هتيصو ف عوجرل ١ دارأو

 نأ ىلع هب تللدتساف هظفل رهاظ ىلع لا ؤسلا اذه تلمأت دق : لاق

 يصولا كيلامم نم مولعم زعم الو نيعم ريغ ىلع ةعقاولا ريبدتلاب ةيصولا هذه
 ريغ توملا دعب ةوق ايلاف املاح نم اذه ىلعف هتوم دعب نيقابلاب اهصخ هنأل كلذب

 ىقبيال نأ نكميو دحأ مهنم ىقب نإ مهنم يقابلا يردي ال ذإ هلاهجلا نم نيكفنم

 نأ هيصولا نيح لمتحي اضيأو هللا ةردق يف ليحتسم ريغ كلذ نأل دحأ مهنم

 هجولا اذه ىلع هنأكف اهدعب هكلم هيلع ثدحي مث هل كولمم ريغ مهنم دحأ نوكي

 يتلا هوجولا هذه يف رظنيف كلمي ال اييف قتعال ليق دقو هكلمي الام ريبدتب ىصوأ

 لوقلا ىلع ىوقأ الف اهيف عوجرلا يصوملا دارأ اذإ اهلجأ نم ينأكف اهتركذ

س ٢٤٦



 مكحيو اهتل اهج عم كلذ هل زئاجف اهيف عجري ملو هسفن ىلع اهمأ ن او هيلع هرجحب

 . ملعأ هللاو ، هيلع دازام ال هلام ثلث نم اورثك وأ اولق هتوم دعب نيقابلا ريبدتب

 امأف تفصو ام ىلعف . هللا هجول هفدص همالغ لاق لجر نعو : ةلأسم

 لاقو { ءارقفلا ىلع هنمث قرفيو عابي لاق نم لاقف هللا هجول هفدص همالع هلوق

 هجحب ديسلا جتحي نأ الإ قتع دقف هللا هجول هجول همالع هلوق امأو قتعي لاق نم

 قتعي الو كلذ يف لوبقم هلوقف اقتع كلذب درأ ملو هلل هنأ كلذ يلرقب تدرأ لوقيف

 . باوصلاب ملعأ هللاو . كلذ هل ناك ديسلا نيمي دارأ اذإ دبعلا نأ الإ

 رح وهف هنبأ تاما ذإف شاعام هنبال همالغ لاق لجر نع ل ؤسو : ةلأسم

 هتأرماو نبالا ةثرول دبع وه رباج لاق . ةأرمإ جوزتف رح هنا نظ نبالا تام املف
 . ملعأ هللاو . هتقراف تءاش نإو هعم تماقأ تءاش نإ رايخلاب

 نأ دعب اجوز اهل نإ همألا تلاقف اهاطي همأ هل ناك لجر نع : ةلأسم

 ؟ اهنم لبقي له ديسلا اهئطو

 حص نإ دبعلا كلذكو بيع وهف جوز اهل حص نإ نكلو ءاوس هلك : لاق
 . هب دري بيع اذه نوكي نا ينبجعيو فالتخإ هيفف هجوز هل نأ

 ؟ اهثربتسي نأ هيلع له هتمأ جوزتي نأ دارأ اذإ لجرلاو : تلق

 ملعأ هللاو . ءاربتسا هيلع سيل نا يعم : لاق

 نأ نورخآلا داراف هبيصن مهيدحأ رب دق دبع يف ءاكرش موق نعو : ةلأسم

 امردق مهل مرغي نأ همزلي لهو هعيب زوجي له دبعلا نمث ركناف مهبيصن اوعيبي

 ؟ مهدبع نمث نم تبهذ
 هرتشي مل نإو مهنم هارتشا ربد يذلا ءاش نإف هعيب اودارأ نإ : لاق

 تام نإف كلذ مهلف هوعيبي ملو هومدختسا ناو هنمث نم رسكنا ام ردق مهاطعا

 ىلع اوعجراو ءاش نا رايخلاب اوربدي مل نيذلا يلاوملا ناك ناو دبعلا قتع ربد يذلا

٧[٢



 نكي ملو دبعلا اوعتسا اوعاش ناو دبعلا وه هتثرو ىعستساو هلام يف ربد يذلا ةثرو

 . ديعل ١ اوعستس او هتثرو ىلع مهل ليبس الف ل ام هل نكي ل ن او ء ىش هل ام ف مهل

 . ملعأ هللاو

 هنم رارقإ اذه نوكي له ديز مالغ انا لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ قرلا ىنعمل ديزل كلملا هيلع بجوي
 . كلذ يل نيبي ال : لاق

 ؟ ىلوألا لثم نوكي له ديز دبع انأ لاق نإ تيأرأ : تلق

 . يدنع هبشي اذكه : لاق

 ؟ هرارقاب ديزل كلملا همزلي له ديزل مالغ انأ لاق نإف : هل تلق
 كلم انأ لاق نإ كلذكو مكحلا ىنعمب كلذ همزلي ليق دق هنأ يعم : لاق

 . ديزل كولمم وأ ديزل
 ؟ ديز كولمم وأ ديز كلم انأ لاق نإف : تلق

 ديز كلم امأو ، ديز مالغ هلوق لثم يدنع جرخيف ديز كولمم امأ : لاق

 ؟ هرارقاب ديزل كلملا كلذ هيلع تبثي نأ ىنبجعيو توبثلا ىلإ برقأ وهف

 ؟ ديزل مداخ انا لاق نإف : هل تلق
 كلملا هيلع تبث ديزل انأ لاق ولو هرارقاب كلملا هيلع تبثي هنا يعم : لاق

 . يدنع هرارقاب

 ؟ ديز مداخ انأ لاق نإف : تلق

 . ديز مالغ انأ هلوق لثم جرخي : لاق

 ؟ ديزل ىلوم انأ لاق نإف : تلق

 اديس نوكي ىلوملا نأل يدنع اذهب كلملا هيلع تبثي ال هنأ يعم : لاق

 . ملعأ هللاو . هقاتعلا نم ىلوم نوكيو هبصعلا نم ىلوم نوكيو
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 : لمازلا : ةلأسم

 كلذكو اهنذاب جيوزتلا نوكيأ ةأرمإ هكلمت تناكو جوزتي نأ دارأ اذإ دبعلاو
 ؟ قالطلا

 لاجرلا نم ادحأ رمأتف هتجوزل قالطلا امأو اهنذابف هجيوزت امأ : لاق

 اذإ دبعلا ةبقر يف نوكي قادصلاو قالطلا عقو اهسفنب يه تقلط ناو اهقلطي
 . ملعأ هللاو . اهيلع نوكيف هتديس هب نمضت نأ الإ هتديس نذإب جيوزتلا ناك

 : يرمعملا دوعسم نب رماع خيشلا : ةلأسم

 ؟ هتالص كلذكو هتوسكو هماعط نوكي نم ىلع نينس هكولمم رجأ نميف
 نينس هرجأ اذإ امأو هديس ةالص هتالصف هفورعم نينس هرجأ اذإ امأ : لاق

 نأ الإ هديس ىلع هتوسكو هتقفن امأو . هرجأتسا نم ةالص هتاولصف هفورعم ريغ

 . ملعأ هللاو . مهطورش ىلع نوملسملاف كلذ يف طرش امهنيب نوكي

 هسه
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 عبارلا بابلا

 





 مهنيب ةيوستل او مهماكحأو دالوأل ١ ف

 مهقوحجلو محل ام عيبو مهيلع ةقفنلاو

 نايبصلا ةيانجو مهن ابأب

 زوجب ال امو كلذ نم زوجي امو

 : هللا همحر يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع

 هلام نم هتجوزو وه همعطي نأ هدلاول زوبأ جوزتو غلب اذإ ركذلا دلولا يفو
 ؟هدالوأ ةيقبل هيلع ضوع الو

 همعطي نأ هل دبي مل هغولب دعب هلوع همزلي ال نم لاحب ناك اذإ : لاق

 ىلع الوأ همزلي ايع دلولا رمأب ةجوزلا همعطأ امو ضوعلاب الإ هل لوعلا هجو ىلع

 ءيش يف هل ءاطع نوكي نأ نع جرخ امو كلذكف وه هل ءاطعلا نم نوكي ام هجو

 باوصلا قفاو نإف رظن نع هرثكأ يف يلوق نإف هلك اذه يف رظنيف هيف ضوع الف

 ل اذإ هتاكز نم هيطعي نأ هل له كلذ هل زوجي ال ناك اذإو هل تلق ؟هعدف الإو

 الهأ ناكو هلوع همزلي ال نم لاحب هغولب دعب راص اذإ ليق اذكه لاق ؟هلوعب مزتلي

 هكرتي مل ءارقفلل نوكي ام هدنع نكي ملولو هتاكز نم هيطعي راصو هناب اذإو هل
 ؟ ال مأ ةينلا هذه هرضتأ ءيش هدنع سيل ًاجاتح

 هسفن يف هاون امو نئاب وهف هلام نم هيلع قفني ملو هلايع نم هنابأ اذإف : لاق

 اجاتحم هكرتي ملو هيلإ هجرخيف رقفلا لهأل نوكي امم عيش هدي يف نكي ملول هنإ
 ليزم الو هل نغمب سيل هكرت ىلع هنأل هل عنم الو هيلعررضلا بجومب سيلف
 ًاجاتحم هكرتف هنابأ دق ذإ عفانب سيلو كلذك نوكي ال فيكو عنام ريغوهف هرقفل
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 قحأوه نم عنمي ليحلا نم اهجو هب هدارم نكي مل اذإ قح نم هلثمل نوكي ام ىلإ
 هريغل ضوعلا موزلا نموأ هلوع نع ةحارلا بلط هلزع اينإو قحي ال اهلهأو اهب
 هدريف ؟هيدي نم ذقني ىتح هيلإ هلذب نم هيلع هقافنإ هب ةدارمل ابذك ال اذهوحنو
 ناك ام هقحلي نأ ىسعل هرمأ نم اذه ىلع هنإف هلام نم هلوعل امزتلم هلاح ىلع
 لاح ىلع نطابلا يف نئاب ريغ هاون ايب نوكي نأ يسفن يف ةفاخملا نم يل عقو امم يب

 ايب نوكي نأ يسفن يف ةفاخملا نم يل عقو امم يب ناك ام هقحلي رهاظلا يف هنابأ نإو

 هرمضأ امب ىنعملا يف هنأل رهاظلا يف هنابأ نإو لاح ىلع نطابلا يف نئاب ريغ هاون

 ؟ هلوع مزتلم دعب هن ك

 لزأ مل ينكل فالتخالا هزاوج يف جرخي نأو دبالف لوعي نميف هئاقب ىلعو
 هلزعب انئاب نوكي هنأ نم الوأ يمهف هيلإ قبس ام ىلإ يب لآ ىتح رظنلا هيف عجارأ

 نع جرخ نإو هزاوجف لاح لك ىلعو ةدساف هليح نكت ل اذإ هلوعل هكرتو هايإ

 يف ًاصوصخ هيف رظنيف . ملعأ هللاو هيف يأر ىلع ىقبي نأو دبالف لاح يف قافنالا

 نإف يسفن نع هتلق اينإو ملع يذ نع هظفحأ ال ينإف ؟ ال مأ اذه ىلع نئاب هنأ

 . هللاب قيفوتلاو رطان هيف انأو ىلوأ هكرتف الإو هب ذخأ لدعلا قفاو

 لاق هلوع همزلي مل اذإ هغولب دعب هدالوأ نم نئابلا يطعي نأ زوجيو هل تلق

 ؟ًافالتخإ نيملسملا لوق نم هيف ملعأ الو معن

 معن لاق ؟هلوع همزلي . اذإ هغولب دعب هدالوأ نم نئابلا ريغو هل تلق

 . افالتخا نيملسملا لوق نم ملعأ الو

 هدرف داع اهلكأو هيف اهذفنأ اذإ هتاكز هيلإ جرخيل هليح هنابأ وه نإف هل تلق

 يف فالتخالا نم هانركذ ام ىلع وهف لاق ؟ هلام نم هلوعي ناك ايك هلاح ىلإ

 اذه سيلو هليح هنع رهاظلا يف هنابأ امنإو ًاقدص هنبي مل هنأل هلوعي نميف هل هزاوج

 ؟هيلع دعب وهف لوعي نميف اهزيجي ال نم لوق ىلعو ءيشب هليح نم
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 يل نيبي ال لاق ؟هلكأ اييف عيشب هيلعأ هدلاو رماب ملعي مل اذإ دلاولاو هل تلق

 ِ ؟هيلع ءىش ال هنأ الإ

 ىنعم دايق ىلع معن لاق هدالوأ نم هريغل ضوعلا دلاولا ىلعو هل تلق
 يف رظناف هيلع الو هل سيلف هيزجيف هل زوبي هنأ لوقي نم لوق ىلعو يأرلا اذه
 الا ؤسو اباوج كيلإ عوطتلا هجو ىلع اهانيدهأ ةدايز هيف هنإف يباوج نم هلك اذه

 . ملعأ هللاو هاوس ام عدو لدعلا قفاو ام لبقاف

 له كلذ يف عوجرلا دارأ مث لامب هينبلرقأ لجر يفو : يلمازلا ةلأسم

 ؟ال مأ هلثمو اذه يف عوجرلا هل زوجع

 هللا نيبو هنيب اييقف مهل هناراو هل وه امب هينبل رقأ ناك نإف رارقالا امأ : لاق

 نينعلاب مهل رقأ نيذلا هونب ناكو ةيطعلا ةلزنمب هلعجي نأ الإ هيف عوجرلا هل زئاج
 هل سيلف هيبال سيل دلولا لام نأ لوقي نم لوق ىلعف رارقالا دعب هيلع ،وزرحأو
 . ملعأ هللاو كلذ يف ةعجر

 يف هتثرو نم دحأ لضفي نأ ناسنالل زوجي له هتلأسو هنمو : ةلأسم

 ؟هتوم دعبو هتايح

 ًافيح هدصق نكي مل اذإ دالوألا ريغ يف كلذ هل زوجيف ةايحلا يف امأ : لاق

 نإو لوقلا ضعب يف دحأ ىلع مهنم ادحأ لضفي نأ زوجي الف دالوألا امأو ؟دحال
 هب هلضفي ام ينعأ رجالاك هل هلعجورخآلا نم رثكأ اعفن مهتم دحأ نم ىري ناك

 . ملعأ هللاو .كلذ هل زاج

 زوجأ نايضوأ راغصلا هدالوأل ققح هيلع ناك اذإ دلاولا يفو هنمو :: ةلأسم

 وأ اينغ دلاولا ناك هللا نيبو هنيب اييف أربيو مه هيلع ايب مهمعطيو مهوسكي نأ هل
 ؟محلام هدالوأل رم ؤيو هسفن هلام نم كلذ هيلع مأ اريقف
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 مهتقفن ىلعردقي اينغ ناك نإو كلذ هلزئاجف اريقف ناك نإ : لاق
 نم مهوسكيو مهيلع قفني نأ هل سيل نأ لوقلا رثكأ يفف هلام نم مهتوسكو
 . ملعأ هللاو كلذ هل ليقو مهلام

 يذلا نايضلاو ةءاربلا يف هيبأ ماقم هل موقت يبصلا مأ نإو هنمو : ةلأسم

 موقت يه امناو هلام يف ةقفنلا نم قحلا اهل بجوي ام نود ايهسفنل هلام ذخأ يفو هل

 هللاو هحلاصم يف هتيدأتو هظفحو هلام داصح يفو هلام نم هيلع قفنت نأ يف هيبأ ماقم

 . ملعأ

 مض حصي ملو ريغصلا هدلو لحن اذإ دلاولا نأ يناتفأو هنمو : ةلأسم

 هللاو . هتوبث ينبجعيو هتوبث يف فالتخالاب دلولا غلب ىتح عوجر الو مامتإ دلاولا

 .ملعأ

 هل سيلف هدلاو دنع نم ةوسك هيلعو يبصلا غلب اذإ ليقو هنمو : ةلأسم

 اهلثم ةوسك اهيلع يتلا ةوسكلا تناك نإف ةيراجلا امأو ؟هدلاو يأرب الإ اهسبلي نأ

 ؟هيأرب الإ اهسابلإ ال سيلف دوجأ تناك نإو اهيلع ءىش الف

 يبصلا ريغصلا هدلو دلاولا ىسك.اذإ هنأ ديعس يبأ عماج يف فلؤملا لاق
 ريغب هاسك اذإ امأو هيأرب الإ هيبأ ةوسك سبلي نأ هل سيلف غلب مث مكاح مكحب

 مدقت اذإف اهسبلي ال نأ هدلاو هيلع مدقتي ملام هغولب دعب اهسبل هلف مكاح مكح

 . ملعأ هللاو .هيأرب الإ هل زجي مل هيلع

 اهينبل ةقفنلا ضرف بلطت ةأرمإ هتءاج اذإ يلاولا يفو ، هنمو : ةلأسم

 ام لثمب رهش لكل ةفورعم ةرجأب ةأرملا رجأستي نا لصح نمم رظنلا عقوف ماتيألا
 يف لوخدلا مكاحلا عسيأ ماتيألل حالصلا رظن ىلع كلذ نودو ةقفنلا نم لصحي

 هذهب ةلغلا فت مل نإ ماتيالا لام لصأ نم ةرجألا هذهل عيبي نأ هعسيو اذه لثم

 ؟ ال مأ ةرجالا
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 امل عفدو اهرجاتسا اذإ هنال اذه لثم لعفي نأ مكاحلل ينبجعي ال : لاق

 ضقني نأ ىلإ ميتيلا لام نم اهل عفدام نايض هيلع اقلعتم ناك نامزلا نم لبقتسي

 ضرفي مكاحلا امأو نامزلا نم اهيلع دح اييف ميتيلا هقفن نم هيلع رج ؤتسا ام

 يصولا هتركذ ام لعفي اينإو ميتيلا لام يف ةبجاولا ةيضاملا ةقفنلل عيبيو ةقفنلا

 . ميتيلل حالصلا كلذ يف ىأر اذإ بستحملاو

 نأ هرمأيو ةأرملا رجأتسي ةقث رمأي نأ هيزجيو هعسيأ كلذ هل زاج نإو : تلق

 ؟ ال ما لصأ نمو ماتيألا لام ةلغ نم ةرجألا كلت اهيضقي

 لام يف ةأرملل بجو دق امل ناك نإو ينبجعي الف لبقتسي امل عيبلا امأ : لاق

 هعم حص اذإ مكاحلا دنع كلذ هيلع قضي مل مهيلع ةقفنلاو ةرجألا نم ماتيألا

 ميتيلا ىلع قفني نأ اذكب ةأرملا رجأتسا اذإ ةضيرفلا هبشي يدنع اذهو هرمأب ناكو

 . ملعأ هللاو . هلام يف انيد ةرجألا امل نوكتل اهلام نم

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع : ةلأسم

 هنم يطعيو دارأ ام هنم ذخايو هلام نم لكأي نأ هدلاو هضوف لجر يفو

 بلق يف لخدي مل اذإ دارأ نيح لك يف هدلاو لام نم لكأي نا لجرلا اذه زوجأ

 ؟ال مأ هريغ وأ كلذ يف ناك ءىش هدلاو

 فالتخاو سانلا لاوحأ فالتخاب فلتخت يدنع تازاجالاف : لاق

 كلذب بطت مل هسفنو هلام نم ريثكلا ءىشلا حيبي نم مهنمف مهقالخاو مهلزانم
 بطت ملو كلذ نم ليلقلاب هسفن حمست نم مهنمو لعفلا عوقو دنع هنم ءىشب الو
 اينإو اريثك وأ اليلق ناك هناسل هب تقطن ايب هسفن حمست نم مهنمو ريثكلاب هسفن

 نم ناك نإ هزيميو هب يلتبملا كلذ فرعيو سوفنلا تاحايس قيرط نم كلذ فرعي
 كلذب سفنلا بيطو هدلاو نم ةحايسلا دلولا اذه فرع نإف زييمتلاو ةفرعملا لهأ

 ةلالدلا هجو ىلع كلذ ةزاجاب ليق دقو .3 هب هل حابأ اييف عجري ملام يدنع هل زاج

 هجو ىلع هلام نم ذخألا هل زاج هدلاو ريغ وأ هدلاو ىلع ةلالد دلولا اذهل ناك نإ
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 دقو 0 ةلالدلا زاجأ نم هلوق ىلع فرع نإ اهزاوجو ةلالدلا هجو فرع نإ ةلالدلا

 يلولا ريغو يلولا ىلع ةزئاج لاق نم لاقو يلولا ىلع الإ زوجحتال ةلالدلا نإ ليق

 اذه لهأ يف اندنع كلذ مودعمو بولقلل تاقاضم قيرط نم يدنع جرغخت اينإو
 بحاص هدجو اذإ نإ ةلالدلا ةفرعم ةفصو . مهتافاصمو مهتالاوم هلقل نامزلا

 زوجحتال ةلالدلا نإ لاق نم لاقو ، ةلالدلا زيجي نم لوق ىلع هيلع لادلا لاملا

 . ملعأ هللاو . يلولا ريغ الو يلولا ىلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هتوم دعب هل نوكيلو هتايح يف هلام نم ائيش هتثرو يطعي نأ دارأ نميفو

 عسيو هللا نيبو هنيب اييف هعسيأ هل هبحمو ةثرولا نم هريغ هعم لخدي نأ افوخ
 : ؟ ال مأ هل بتكي نأ بتاكلا

 هلام نم ائيش مهيدحأ يطعي نأ هل زئاجف هدالوأ ريغ هتثرو ناك اذإ : لاق

 ادحأ لضفي نأ هل زوجي الف توملا دعب امأو هل بتكي نأ بتاكلل زئاجو هتايح ي

 نايضلا ردقب هلضفي نأ هل زئاجف مهدحال نايض هيلع نوكي نأ الإ دحأ ىلع

 . ملعأ هللاو . هيلع يذلا

 : يحبرصل ا : ةلأسم

 ليقو نومدقتملا ذخأ نأ دعب دالوألا نم ثدحم نم ىلع ةاواسملا بجت الو

 . ملعأ هللاو . كلذ يف بجت لب

 اريقف وأ اينغ دلاولا ناك تباثف هدلو لامل دلاولا عيب امأو 5 هنمو : ةلأسم

 ناكو اريقف ناك نإو هدلول لاملا ةميق همزل اينغ دلاولا ناك نإف هب نولمعي ام ىلع
 هنبأل بالا ىلع ءىش الف هسفن ىلع قافناو نيد ءاضق نم هنم بالل دبال عيبلا

 هب هبشأف ةميقلل فالتالاو عيبلا هل امم ناك نإف ةنياعم ربتعتف اذه ريغل ناك نإو

 اينإو لاملا ةميق دلاولا ىلعف مزال ريغ ىلع فالتالل وأ رارضالل ناك ناو نيدلا

 . ملعأ هللاو . روهشم فالتخالاو مهفلل ابيرقت لمعلا هيلع ام انطسوت
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 نيتنس نم لقال همأ هب تءاج اذإ هابأ قحلي دلولا نإ ، هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . تبلط ذنم لوقو اهقلط ذنم ةقفنلا اهل هيلعو

 كلذب اهيلع مكحأ اهدلو عضرت نأ تبأ اذإ ةأرملا يفو {& هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ عاضرل ١ هرجأ ملسي نأ هيب أ ىلع مكحيو

 هعاضرب همأ ىلع مكحي هناف هدلول هعضرم يبصلا بال حصي مل اذإ : لاق

 مكحي هنإف دلولا بآ دنع دلولا مأ تناك نإو نامرد عاضرلا ةرجأ بالا ىلعو

 . ملعأ هللاو . همزلتال لوقو همزلت لوقف عاضرل ١ ةرجأ امأو هعاضرب اهيلع

 ءاينغأ مهثري نم ناك اذإ مهثري نم ىلع ماتيألا ةقفن نأ 5 هنمو : ةلأسم

 ردقب مهنع طحيو مهبيصن ردقب لوقو ءاينغألا ىلع ةقفنلا عيمج نا لوقف ءارقفو
 قفني نأ زئاجو ءىشب مهيلع مكحي الف ءارقف مهلك اوناك نإو ءارقفلا بيصن

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لام تيب نم مهيلع

 : هلا همحر دمحم نب دوعسم نب رماع يل اول ١ نع : ةلأسم

 ؟ ال مأ هلوعي نأ ىبأ اذإ هابأ مزلي ةبستكملا نع زجاعلا غلابلا دلولا ةقفنو

 هريغ ثراو هل نكي ملو ارداق ناك اذإ همزلت هتقفن نأ يدنع يذلاف : لاق

 رطفلا ةقدص امأو كلذ ىلع نيرداق اوناك نإ ةثرولا عيمج مزلتف ثراو ناك نإو

 . ملعأ هلللاو . ريقفلا كلذ نع ةثرولا رئاس الو بالا مزلت الف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هدنع اهديري ايهنم لك اهمأ مأ اهتدجو اهوبأ رجاشتو اهمأ تيفوت ةيبص يف
 ىلوأ اهوبأ مأ رايخلا لقعت تناك اذإ ايهنم هراتخت نم اهب ىلوأو رايخلا ةيبصلل له

 ؟ اهتدج نم اهب

 ثيحنف اهتدجو اهيبأ يب ريخت اهنإف رايخلا لقعت تناك اذإ ةيبصلا نا : لاق
 اذإ امأو لاح لك ىلع ةدجلا نم ىلوأ بألا نإ لاق نم لاقو هدنع تناك تراتخا
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 بالا نإف دابعلا نم ماعلاو صاخلا عم هب ةرهتشم داسفلاب ةفورعم هدجلا تناك

 هللاو . اهتدج دنع كرتت الف اهتدج ةيبصلا تراتخا ولو هيبصلا هتنباب ىلوأ
 . ملعأ

 انثاب ناك اذإ هيبأ نم هتقفن همأ تبلط اذإ ريغصلا دلولاو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ سبحي عنتما نإو هتبسكم نم هيلع ضرفيأ مدعم انأ لاقف قالطب اهنم

 ارداق ناكو هتقفن نع عنتما نإف هيبأ ىلع ريغصلا دلولا ةقفن نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هسبح زئاجف لايتحا وأ لايب هتقفن ىلع

 بلطت نا ريغ نم اهتنبا تسك وأ تمعطأ اذإ ةأرملا يفو { هنمو : ةلأسم

 بآأ نم اهتنبال اهلام نم هتلمس ام اهل بجأ رمألاب مئاقلا دي ىلع اهيبأ نم كلذ

 ؟ ال مأ ىضم اميف اهتنبأ

 مأ امأو ىضم اميف ءىشب اهتنبا بأ ىلع اهل مكحي الف مكحلا يف امأ : لاق

 اهيلع هقفنت ام اهتنبا لام نم ذخأت نأ اهتين تناكو اهتنبأ ىلع تقفنا اذإ ةميتيلا

 . ملعأ هللاو . كلذ اهلف اهوسكتو

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

 مأ ةصاخ مهلام يف ةقفنلا نوكتأ لام مهلو راغص دالوأ لجرلل ناك اذإو

 نم ةلغلا ذخاي نأ دلاولل زوبيأ مهتقفنل يفكت ال هتلغ مهلام ناك اذإ دلاولا ىلع

 ؟ هيلع لمعت يذلا لوقلا ىلع ةلغلا وه ذخأيو هلام نم مهيلع قفنيو مهلام

 ناك اذإ مهيبأ ىلع راغصلا دالوألا ةقفن يف ملعلا لهأ فلتخا دق : لاق
 محل ةقفنال لاق نم لاقو مهلام نود مهدلاو ىلع مهتقفن لاق نم لاقف لام مهل

 لام مهل ناك نإو مهتوسكو مهتقفنل مهيفكي ام لام مهعم ناك اذإ مهدلاو ىلع

 ةقفنلا نم هيلإ نوجاتحي ام مامت مهدلاو ىلعف مهتوسكو مهتقفن ضعبل مهيفكي
 هيلع مهتقفن نا لوقي نم لوق ىلعو لاملا نم مهلام ردقب هنع طقسيو ةوسكلاو
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 هللاو ، كلذ نع انيعتسم وه ناك اذإ مهلام هلغ ذخأ هل سيلف لام مهعم ناك ولو

 . ملعأ

 : يوزنلا هلا دبع نب لاله خيشلا نع : ةلأسم

 بجأ هللا هافاعف اذك هيطعي نأ هضرم نم نالف هدلو هللا ىناع نإ رذن نميف

 كلذ هاطعأ نإ هدالوأ ةيقبل ضوعلا نم املاس نوكيو هب هلرذنام هيطعي نأ هيلع

 نبالا ىطعي نا ىصوأف توملا رضح ىتح هتيطع يف دلاولا ىدامت نإو ؟ ال مأ

 هعم ناك اذإ هل تبثتو دلولل ةيصولا هذهزوجتأ هتايح يف هلرذن ناكام هلام نم

 ؟ ال مأ هريغ ثراو

 ىطعأف هيلع هب لضفت ام ىلع هل اركش وأ هللا هجو هب دارأ ناك نا : لاق

 ةيقبل كلذ همزلت الف كلذب هل ىصواف توملا رضح ىتح هلمأ وأ كلذ هدلو

 هدالوأ ةيقب ىلع هرثأو ءافج وأ افيح هب دارأ نإ امأو نيملسملا ضعب لوق يف هدالوأ

 وحنلا اذه ىلع هاطعأ نإف هللا ةيصعم يف رذنال ليقو كلذ ىلع رذنلا دقعني الف

 اذه ىلع رفكي ليقو هلثمب مه ةاواسملا هدالوأ ةيقبل همزليف هتوم دعب هل ىصوأ وأ

 رذنو ه ؤاضق هيلع تباثلا لوألا ىنعملا ىلع طايتحالا نسحتسا نإو رذعي ليقو

 عفن لك يف مهل ايواسم نوكيل نييثنالا ظح لثم ركذلل هدلول رذن ام لثمب مهل

 . ملعأ هللاو . هيلع هبجوأ ريغب كلذ ينبجعيف فورعمو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ىلع بالا ربجيو هعضرت يذلا اهدلو بأ ىلع ةبابرلا اهل هقلطملا نإ

 هعضري نم دلولل دجويال نأ الإ كلذ اهلف هعضرت نأ تبأ نإو هبابرلا ميلست

 ىلع هبابرلا اهلو هعاضر ىلع رمت اهنإف همأ يدث ريغ ايدث لبقي ال ناكو اهريغ

 هللاو لوقلا رثكأ ىلع اهجوز اهقلط ذنم ةقفنلا اهلف لماحلا هقلطملا امأو . هيبأ

 . ملعأ
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 : ناضمر نب دوعسم خيسلا : ةلأسم

 هل زوجأ ائيش هيطعي نا هيلإ بلطو اجاتحم هدالوأ دحأ ناك اذإ دلاولا يفو

 ؟ ال مأ هدالوأ نم نيقابلا يطعي الو هيطعب نأ

 اجاتحم ناك اذإ محرلاو دلولا ىلع ةقدصلا لضفأو كلذ هل زوجي : لاق

 هيلع سيلو اجاتحم دلولا ناك اذإ هينبو هتجوزو دلولا لوعي نأ دلاولل زوبيو كلذل
 ىلع هل هرثأ الو افيح دري مل اذإ مهاخأ ىطعأ ام لثم هدالوأ ةيقب يطعي نأ

 . ملعأ هللاو . هتوخأ

 همألا هذه تناك اذإ كلذكو ةكولمملا همألا نم رحلا دالوأو : ةلأسم

 ؟ ال مأ مهتقفن هيلعأ اهقلطو الماح

 لوق فالتخا كلذ يفف ارح مهوبأ ناك اذإ ةكولمملا ةمألا دالوأ امأ : لاق

 همزلت مهيبال عبت مهنأ لوقي نم لوق ىلعف مهيبأل عبت لوقو مهمأل عبت مهنا
 ىلع مهتقفنف مهمأل عبت مهنأ لوقي نم لوق ىلعو مهتيلوفط لاح يف مهتقفن

 اذإ ةمألا ةجوزلا ةقفن امأو { انفرع اييف لوقلا رثكأ اذهو كيلامم مهو مهمأ ديس

 انئاب ناك نإو ةقفنلا اهلف اهتعجر هيف كلمت قالطلا ناك نإف لماح يهو تقلط

 . ملعأ هللاو . رثألا ءاج اذكه الماح تناك ولو اهل ةقفن الف

 : هللا همحر ناسغ نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 مهثاريم ردقب اهدلاوو اهجوزل اهمزلي له ائيش اهدالوأ تطعأ اذإ ةأرملا يف

 اهدلول تقفنا اذإو اهدالوأل نايض اهيدل له ائيش اهجوز تطعأ نإ كلذكو اهنم

 ؟ هدعب نم ءىج دولوم لكل نايض اهيلع له

 انايض اهيلع نا لجأ نم ةيوسلاب مهلك دالوألل ةيطعلا تناك اذإ : لاق

 اهمزلي الف اهدالوأ عيمج تطعأ نايضلا هل اهيلع يذلا تطعا نا املف مهيدحال

 عنملا ديري امنإو اهيلع نايض الب توملا دنع ةيطعلا تناك اذإ ثراولا ةيقبل ءعىش
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 ىلع تقفنا نإو ثراولا ةيقبل نايضلا اهيلعو اهف زوجيال هنإف ثراولا ةيقب نع

 . ملعأ هللاو . هدعب نم ءيجي دولوم لكل نايض اهيلع سيلف اهدلو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 دارأو هلام هلغ وأ احالسوأ الصا هنبأ نبا وأ هنبا ىطعأ اذإ دجلا يفو

 ؟ ال مأ كلذ هل زوجيأ هعازتنا

 هل سيلف هتوم دعب امأو هاطعأ ام ذخأ هل زئاجف ايح مادام هنبا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع هنم هذخأ هل سيلف هنبا نبا امأو هتخأ

 ديعلل ةيحضلاو ةقفنلا مهمأ مهل تدارأ اذإ دالوألا يفو {&© هنمو : ةلأسم

 مهلف ةقفنلا امأو مهيبأ ىلع مهل اهب مكحاردقأ الف ةيحضلا امأ : لاق

 لام مهل نكي مل نإو لام مهل ناك اذإ مهلام نم مهيلع قفني ماتيألا كلذكو هيلع

 هتوخأ ىطعأ ام لثم هيب أ نم ضوعل ا دلولل بجي ىتمو .0 هنمو :: ةلأسم

 ؟ دودح دح هل مأ همأ نطب نم جرخ اذإ

 ناكولو راغص دالوأ هل ناكو ائيش ش هدالوأ نم دحأ لجرلا ىطعأ اذإ : لاق

 هل سيلف ةيطعل ١ موي دلوي ل ناك ن او هيطعي نأ هيلعف ةيطعل ا موي هب ١ دولوم

 . ضوع

 ذخأ نأ دعب دالوألا نم ثدحم نمل ةاساوملا بوجو يف : : فلؤملا لاق

 يبحصلا نع اذه انباتك نم بابلا اذه نم مدقت دقو فالتخإ نومدقتملا

 هللاو . هدالوأ نم ادوجوم ناك نمل الإ هيلع ةاساومال هنإ لاق نم لوق ينبجعيو

 . ملعأ

 يبصللو ثا ريم لبق نم يبصل لام هدب يف لجر يفو © هنمو : ةلأسم

٢٦٢٣



 ريغ وأ انيمأ ىبصلا دلاو ناك هدلو لام ىبصلا دلاو ضبقي نأ لجرلل زوجيأ دلاو

 . . ؟ ال مأ نيمأ

 هيلع نمل زوجي لوق فالتخا هيف يبصلا هدلاو لام دلاولا ضبق نإ : لاق

 ةقث ريغ ناك ناو ةقث ناك لاح لك ىلع هدلاو هيطعي نا يبصل قح هدنع وأ قح

 يبصلا لام هدي يف يذلا لجرلا اذهل ناك ناو يلا بحأ ريخألا لوقلا اذهو زيجي مل

 هللاو . لوق ىلع هل هيلع ايب عطاقي نأ زئاجف يبصلا اذه هقفن لبق نم قح

 . ملعأ

 ريغ تامملاو ايحملا يف هدالوأ نيب لدعي نأ دلاولا ىلع نإ 3 هنمو : ةلأسم

 ضعبلاو ةوسكلاو ةقفنلل اجاتحم دالوألا دحأ ناك نإ نيملسملا ضعب لاق دق هنأ

 هتوسكو هتقفنل هدالوأ نم جاتحملا يطعي نا دلاولا ىلع قيضي الف جاتحم ريغ مهنم

 . ملعأ هللاو . هرثأ دري مل اذإ ىنغلا نود

 وأ اركذ دلولا ناكو ةقفنلا ايهنبأ نم ابلط اذإ نيدلاولا نإ ، هنمو : ةلأسم

 © ايهيدلو ىلع ايل بجت ةقفنلا نإف اينغ ايهيدلو ناكو ني ريقف نادلاولا ناكو ىثنأ

 ايهأ ةنيبلا اهيلعف ناربقف ايها نادلاولا لاقو ناينغ هيدلاو نا دلولا لاق اذإ امأو

 ناك اذإ كلذكو اهتقفن ىلع ردقي ايهنبا نأ ةنيبلا يهيلع بجي كلذلو ناريقف

 ايهتقفن نإف اينغ ايهنبأ ناكو ني ريقف اناكو هبسكملا ىلع ناردقيال نينمز نادلاولا
 هيدلاو ىلع هتقفن نإف هبسكملا ىلع ردقيال اريقف ناكو انمز ناك اذإ كلذكو هيلع

 الف ةقفنلا ىلع ردقي الو هل لامال ةقفنلاب بولطملا ناك اذإ امأو ، نيينغ اناك اذإ

 ةقفن يف الإ لام عيبب ةقفنلا همزلت نم ىلع مكحي الف لصألا عيب امأو ءىش همزلي
 نيدلاولا نإ لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف نادلاولا امأو راغصلا هدالوأو هتجوز

 لصأ عابيال ةبارقلا رئاس ةلزنمب امه لاق نم لاقو راغصلا هدالوأو هتجوز هلزنمب

 يف هلام عيبب ةقفنلا همزلت نم ىلع مكحي الف ةبارقلا رئاس امأو اهتقفن يف لاملا

 بجت نونجملا كلذكو هبسكي امو هلام هلغ هلضف نم مهتقفن نوكت انإو مهتقفن
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 ناك اذإ هثري نمل ةقفنلا هيلع بجت كلذكو اريقف ناك اذإ هثري نم ىلع هقفنلا هل

 . ملعأ هللاو . ضيرم وأ

 نا بتاكلا فرعي ملو ي رتشملل هبتكو هدلو لام عاب نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هدلو لام عاب هنأ عيبلا دنع ركذي ل هنأل هدلو لام يف هعيب تبثيأ دلولل لاملا

 نأ لوقلا نم انبجعي يذلاو فالتخا هيف هدلو لام دلاولا عيب نإ : لاق

 هدلو لام دلاولا عيب نأ لوقلا نم انبجعي هنأ ريغ تباثو زئاج هدلو لام دلاولا عيب

 هلام نمث هدلاو ىلع دلولل نوكي هنا نيملسملا ضعب لاق دق هنأ ريغ تباثو زئاج

 ناك اذإ امأو & ينبجعي لوقلا اذهو اينغ دلاولا ناكو هدلاو دلولا بلط اذإ ةصاخو

 لوقلا رثكأ ىلع اغلاب وأ ايبص دلولا ناك ءعىشب دلاولا ىلع مكحي الف اريقف دلاولا

 هللاو . رثكأ لوألاو تباثف يبصلا امأو غلابلا هدلو لاملا هعيب تبثي ال لوقو

 . ملعأ

 هل لهو هقحب هيلع عفر اذإ هدلول دلاولا ىلع مكحي نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ نيمي هيلع لهو اريقف وأ اينغ ناك هدلو قح نم هسفن ءى ربي نأ
 الإ هدلو ىلا هميلستب هيلع مكح هدلول قح دلاولا ىلع حص اذإ : لاق

 هيف دلولل دلاولا ىلع نيميلا موزل امأو { اربي هنإف هدلو قح نم دلاولا ءعى ربي نأ

 ناك لوقلا رثكأ وهو هيلع نيمي ال لوقو نيمي هيلع لوق . ملعأ هللاو فالتخا

 . ملعأ هللاو . اريقف وأ اينغ دلاولا

 لجرلا نم ةأرملا تبلطف يدنع ارضح لجرو ةأرما يفو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ هنم اهدلو لجأل هبابرلا

 ةعاضرلا ةرجأ دلولا مأ تبلطو هدلو دلولا اذه نا لجرلا رقأ اذإ : لاق

 رهش لكل ةضف ةيرال هدلو مأل ملس اذإف اريقف دلاولا ناك اذا يدنعو كلذ اهلف
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 ناك اذإو & ىرجي كلذف هيدص عبرو تايدص تس ملس اذاف اطسوتم ناك اذإو

 ةبابرلا هذه نوكتو ، ىرجي كلذف هيدص فصنو تايدص عبس ملس اذإف اينغ
 ريغ ءىشب دلولا بأ ىع مكحأ ردقأ الو اصلاخ ماعطلا لكأي نا ىلإ دلولل

 بالل سيلف يه تبأو همطفت نأ يبصلا مأل دلولا با لاق اذإو مطفي ملام هبابرلا

 اهلو لوقلا رثكأ ىلع ناتنس ماطفلا ىهتنمو هماطف لبق دلولا مطفي الو كلذ

 انأ دلاولا لاق اذإ امأو ، لوقلا رثكأ ىلع نيتنس ىلا وهو همطفت نأ ىلإ هبابرلا

 اذإ امأو ، هرغص يف دلولاب ىلوأ مألا نإف مألا تهركو ماطفلا دعب يدلو ذخآ

 ىثنأ وأ اركذ دلولا ناك دلولا يف اهقح لطب دق هنا نيملسملا ضعب لاقف تجوزت

 تجوزتولو هرغص يف دلولاب ىلوأ مألا نا ضعب لاقو 0 اهنم هعزني نا باللو

 ناكولو كلذ اهلف هيبأ ىلع اهدلو مالا تدارأ اذإ امأو & لمعأ لوقلا اذهبو

 ، هعاضر ىلع ربجت اهنإف هعضرم هل دجي ملو عاضرلا دح يف نوكي نأ الإ اريغص

 هلف لوقلا رثكأ ىلع رابشأ ةسمخ ريصي ىتح هقفنلا ثلث هلف دلولا مطف اذإ امأو

 هيلإ جاتحيام هلو غلبي نأ ىلا ةقفنلا اثلث هلف رابشأ ةتس ريصي ىتح هقفنلا فصن

 ةقفن ريغ يبصلا دلاو ىلع ائيش مألل ملعأ الو نيعلل لاحكلاو ةوسكلا نم

 . ملعأ هللاو . رايخلا لقعي نأ ىلا يبصلاب ىلوأ مألا نوكتو يبصلا

 : نايل س نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 دايحلا اهعنمو لاملا ضياقملا زئاجو ةلقاع ةغلاب يهو هتنبأ لايب ضياق نمو
 نم دجت مل الو فاسنالا تبلط ولو اهلايب هتضياقم ريغت نأو هعلاطت نأ اهيبأ نم

 وه ضايقلاو زوجيال هدلو لام دلاولا عيب نأ لوق فالتخا كلذ يفف اهفصني

 عضوم وهو دادم نب دمحأ خيشلا اندج لوقوهو ضام هعيب نا لوقو عويبلا برض
 الو داشرلاو لدعلاب لمع دقف نيملسملا ءارأ نم يأرب لمع نمف داهتجاو يأر

 هللاو . هعوجر الو هعيجرت زوجي الف ضايقلا تابثلب مكاح مكح ناو هتيطخت زوبت
 . ملعأ

_ ٢٦٦



 لام عزني نأ هدلاو ريغ نم هبستكا لام دلوللو هل لجر نعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ تبثيأ هيلع هكلميو هدلو

 لام ذخأ ىلا دلاولل ليبسال هنا نيملسملا لوق نم هفرعأ يذلا : لاق
 نم هثاريم سدسلا ايهنم دحاو لكل هيوبالو لجو زع هللا لوق كلذ يف ةجحلا هدلو

 نوكيال لاملا كلذف هيلإ ةفاضإ ي هللا لوسر ناك ناو ةثرولا نم هريغ دنع هنبأ

 ول وأ ارسوم دلولا ناك اذإ ةقفنلا هنبأ ىلع هل ضرف دلاولا جاتحا اذإ امأو هل اكلم

 سيل نأ اوعمتجا املف هلام يف هسفن ىلع هل ضرفام ةقيقحلا ىلع دلاولل لاملا ناك

 نبألاو لصألا وه بألا نأل كيبأل كلامو تنأ ريخلا ناك كيلمتلا قيرط نم اذه

 دمحم يبأ عماج يف دجويو هماظعإو هرب ىلع هقح هنأكف هعرف عرف لاملاو هعرف

 ناك اذإ كلذ زوجي مهضعب لاقف ريبكلا هدلو لام لجرلا عيب يف انباحصأ فتخإ

 هعازتنإ مهضعب زاجأو & كلذ زوجي الف اينغ ناك ناو هدلو لام ىلإ اجاتحم اريقف

 اصل هدلو لام لكا يمسي ناك يلع نب ىسوم امأو ريقفوأ ينغوهو هيلع هكلمتو

 . ملعأ هللاو . ءاينغألا ءابآلا نم كلذب ديري ناك هنا يدنعو

 اهل ذخات لهو اهمدختست نأ ماللزوبي له ةيبصلا يفو : ةلأسم

 دنع نم ةجاحلا راضحايو بطحلابو كلذ ىلع ردقت تناك اذإ نيحطلاب ةضيرفلا

 ؟ راجلا

 ضعب زجي ملو ضعب كلذ زاجاف اهدلول ةدلاولا مادختسا يف فلتخي : لاق

 هللاو . يبصلا حلاصم نم نوكي نأ الإ ةدلاولل الو دلاولل زوجيال ضعب لاقو

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 دق نم مهنم دالوأ دلاولا اذهلو ةيرال ةئايثلث ردق هدلاو نم ض رتفإ نميفو

 هتوخأ ىضرب مهاردلا كلت هدلو يطعي تنأ داراو رغصلا لاح يف مهنمو غلب

_ ٢٦٧



 مهاخأ ىطعأ ام لثم راغصلا هدالوأل نمضي نأ ريغب كلذ دلاولل زوجيأ نيغلابلا

 قحلا اذه دلاولا لاحأ نإو ؟ ال مأ كلذب مهاضر هيفكي نوفلابلاو ؟ ال مأ
 اهنأكو كلذب أربيأ قحلا نم هيلع امم قحلا اذه هيلإ راص نم ءارباو ىبنجأ ناسنال

 ؟ ال مأ ةليحلا هذه زوجتأ ةليح

 مزاوللا نم دالوألا نيب ةيوستلا نإ نيملسملا راثآ يف ام ىلع يعم : لاق

 ناك نا هنع فقي ل مهضعبو مهنيب ىوسي . نم ةيالو كرت ملعلا لهأ ضعب ناو

 ام لوبق هل زئاجف دلولا اماو { ةبجاو اهري مل لوقلا اذه بحاص لعلو ةيالو هل
 فلتحم ممذلا يف ام هريغ ةيطعو لدعي مل نم ىلع مثالا اينإو كلذ ءاش نإ ىطعأ

 يطعملا ءارباو ةحيحص ةيطع هاطعأ ناو تاقفصلا يف اهب دقعلا عيمج يف اهتوبث يف

 بر هللاب نيقتملا لزانمب زاف كلذ نع اهزنت ناو نيملسملا يأر نم اجرخي مل دلولا

 . نيدلا فلاخ نم ىلع مثالا اينإو نيملاعلا

 هذه هل هيلع يذلا هدلو ىلع يصوي نا دلاولا اذه دارأ نإف : تلق

 نم دحأ ىلع تضرعأ ول اهنال هتيصو ذافنإ ىلع ارجأ اهلعجي نأ زوبيأ مهاردلا

 ؟ ال مأ كلذ زوبيأ ةرجألا هذهب اهلبقي مل سانلا

 نيب تاعزانم اهيف تامذلا يف تامزاللا قوقحلاب تالماعملا نإ : لاق

 رجأ ثراولا ىلع مرح لاملا سأر نم ةيصولا ذافنإ ةرجأ تتبث نإو تارابعلا لهأ

 لاملا سأر نم تتبث نإو ةرجألا ببسب هئانع لجال لثملا رجأ ىلا عجرو ةيصولا

 دجو بلط ناو هب رفظ ربتعا ناو اذه لثم يف اذهو اذه ليق دق لعلو قحلا هل لح

 . ملعأ هللاو . هانعمو احرصم نيملسملا راثآ يف

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 عم دلولا لخديأ هدلول قح هيلع ناكو هيلع ايب فوي مل اذإ نويدملا يف

 لهو هنم ىلوأ يبنجألا نيد نوكيو دلولا نم ىلوأ ءامرغلا رئاس نوكي مأ ءامرغلا

 هريغ لبق نموأ هلبق نم هيلع قلعت هدلول هيلع يذلا قحلا نوكي نأ نيب قرف
 ؟ بالا ينعأ ال مأ

_ ٢٦٨



 لوقل نايدلا عم عرشوه دلولا نا لوق كلذ ين ءايلعلا فلتخأ : لاق

 لوقل ىلوأ يبنجألا نأ ليقو هسفن نم بيطب الإ ملسم ءرمإ لام لحيال ةلي يبنلا

 يبنجالاف هلبق نم دلولل ليآلا لاملا ناك اذإ ليقو ؟ كيبأل كلامو تنأ ةلي يبنلا

 يلع نب ىسوم يآروه اذهو عرش يبنجالاو وهف هريغ لبق نم ناك ناو ىلوأ
 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ ذخأن هبو انيأر وهو ءاهقفلا نم هريغو

 دح يف مهو اهنم دالوأ وأ دلو هلو هجوز قلط لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 مالاو مهيبأ عموأ مهمأ عم نوراتخي ثيح مكاحلا مهريخبام لاح يف رايخلا

 ؟ ايهنيب مكحلا ام نكاسملا يف نيبراقتم سيل نادعابتم بالاو

 امرثكأ يف مهيبأل مهو ةيغب دالوألا يف ال سيلف تجوزت اذإ مالا نا : لاق

 ماكحأ نموه سيل رييختلا اذهو نو ريح دالوألاف جوز اهل نكي مل اذإو انفرع

 جرخ جراخوه لب ةلي هللا لوسر ةنس نموأ هللا باتك نم عامجالاب ةتباثلا نيدلا

 ىري ثيح نولعجي ةنامأ مه دالوألا ءال ؤهو رصبلاو ملعلا يلوأ نم رظنلاو يأرلا

 يف جردتو ميلعتو بدأ نم حاجنلا نسحو حالصلا هيف مهلام لدعلا مكاحلا

 ذإ مأ وأ بأ عم ملعلاو بدألا حلاصم نم مهنيزي اييف مهكيلستو ةحلاصلا جرادملا

 نورصبيال مه ذإ نوراتجي ام ىلع نوك تي الو نيملسملل رظانلا وه مكاحلا
 حلصألا مهل ىري ثيح مكاحلا مهل راتخي لب نولعبجيام ثيح ةبقاع نسح

 كلذكو رظنلا نسح نم مهه مكاحلا ىريام ىلا نوعجريو رظانلا وه مكاحلاو
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ةعامح

 هدلو لام عازتنا هل زوب لاح يأ يف لجرلا نع هتلأسو . هنمو : ةلأسم
 ؟ ةرثك وأ ةلق نم هنم عزني نأ هل زوجي ام ردقو هليعو ربكو رقف نم

 رارطضا وأ رايتخإ هدلو لام عازتنا هلزوجي لوق افالتخا كلذ يف نإ : لاق

 ءرمإ لام لحيال لوقو رارطضالا لاح يف هل زوجيو رايتخالا يف هل زوجيال لوقو

 نوزيجيال يأرلا اذه ىلعف هريغوأ دلاولا دلو ناك هسفن نم بيطب الإ ملسم

٢٦٩



 اييف ةنسلا هيلع لدتام ىلع اندنعو ارارطضإ الو ارايتخإ هدلو لام عازتنا بالل

 هيلع بجت نم ةلوعو هتلوع نم هنيد ءاضق نع زجعو رطضإ اذإ بالا نأ هب تدرو

 يف انبجعيف هجولا اذه نم هزجع حص وأ هجولا اذه نم هنيد هيلع حص اذإف هتلوع

 . اهب وه يتلا هتلخ دسل هدلو لام عازتنإ زاوج عضوملا اذه

 مل اذإ كلذو باوصلا ىلع هانعم جراخ يدنع باوجلا اذه : فلؤملا لاق

 مانألا يف زوبال رارضالا نال هلام هيبأ عازتنإ ببسب هقحلي ررض دلولا ىلع دلاتي

 هلايف كلذ لجأ نم ررض هقحل اذإف مالسالا يف رارض الو ررضال لقي يبنلا لوقل

 . ملعأ هللاو . ىنعملا اذه ىلع هيبأ نم هب ىلوأ

 : ىبلمازلا : ةلأسم

 ؟ هدلاو دنع نم وأ هدك نم ناك غلابلا هدلو لام دلاولا عزنو
 هنم هعزن ةزاجإب لاق نم لوق هيف ىنبجعيف هدلاو دنع نم يذلا امأ : لاق

 الك ناو هعزن ةزاجاب لاق نم لوق هيف ينبجعي مل هدلاو دنع نم سيل يذلا امأو

 . ملعأ هللاو . هلايب ىلوأ ايهنم

 ايحملا يف هدالوأ نيب يواسي نا دلاولا ىلع بجاولا نمو : ةلأسم

 ىلإ «“نييثنالا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ين مكيصوي» ىلاعت هللا لاق ايك تامملاو
 وأ ءىش هنع باغف مهنيب لدعلا دصقو دهتجاو دلاولا اذه ىرحت اذإف { ةيآلا مامت

 ملعيو تائيسلا نع وفعي هللاو كلذ يف نايسنلاب هذخا ؤي ال نأ هللا هل وجراف هبسن

 . ملعأ هللاو . تومي ىتم يرديال هنأل طوحأ لمعلل ةيصولاو نولعفت ام

 هلايب هدلول رقأ وأ اذك وهو اقح هتجوزل هيلع نأ رقأ نمو 0 هنمو : ةلأسم

 يف ناك لاملا اذهب ىلوأ يلولا نوكي له هتجوزل قحلاب هرارقإ لبق هدلول هرارقأو
 . ضرملا وأ ةحصلا

 نا يدنعف رهاظلاب مكحلا ىنعم يف اتباثو ازئاج هدلول هرارقإ ناك نإ : لاق

 ضرملا يف هل هرارقإ ناك نإو ةحصلا يف هل هرارقإ ناك نإ هب هل رقملا هلايب ىلوأ دلولا

٢٧٢٧.



 يف هل هرارقإو هدلو لايب ادلاو بذعي ال هللا نأل دلولا نم ىلوأ اندنع نايدلاف

 . ملعأ هللاو . تباث الو زئاج ريغ ضرملا

 : يدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 نم هاخأ ىطعأ ايع اضوع ةضف ةيرال اذكو اذكب هدلول ىصوأ لجر يف

 ؟ ركنأ وأ هيبأ نم ءاطعلاب هوخأ رقأ ةيصولا هذه تبثتأ هل هيلع نايض

 ولو هلام سأر نم ةتباث يهف نايض نم ضوعلاب ةيصولا تناك اذإ : لاق
 . . خألا ركنأ

 هوخأ رقأ اذإ هوبأ اهب هل ىصوأ ايك ةيصولا هل يصوملا اذهل : يحبصلا لاق

 فالتخالا ىنعم ةيصولا هذه قحل ةيصولا هوخأ ركنأ اذإ امأو هيبأ نم ضبق هنأ

 اذه قحتسيو هاخأ هاطعأ يذلا وهو لدبلا وهو يصوملا نم اهقحل يذلا ضراعلل

 . فالتخالاو توبثلا نم رارقالا ةلزنمب وهو هضوع هيبأ ىلع

 هتجوز كرتو امهدلاو كله نأ دعب نايضلاو ةيصولا هذه تتبث نإف : تلق
 مأ ةثرولا عيمج ىلع ةيصولا هذه لخدتأ هل ىصوملا امهدحأ نيدلاوو ابأو امأو

 ؟ هلجأل ءىفوك يذلا هيخأ ىلع الإ لخدت

 . عيمجلا ىلع كلاهلا لاملا سأر نم ةتباث نايضلاب ةيصولا 3 معن : لاق

 ةثرولا رئاسو هاخأ لخدي اعطق اهتبثي ال نم لوق ىلع : يحبصلا لاق

 ةتباث اهاري نم لوق ىلعو هبيصن ردقب مهنم لك رارقالاو ةيصولا هذه ىلع

 نم اوضبقي مل مهنأ حص ولو ةثرولا نم هريغ اهيف كرشي مل نايضلاو رارقالا لوصحل
 . ملعأ هللاو . ائيش مهكلاه

 له رخآلا ىطعأ ام ضوع هدالوأ دحأل يصوي نأ دارأ نمو : ةلأسم

 نوكي نيأ نم كلذك ىمس نإو انايض كلذ ىمسي لهو نايض نم هتباتك زوبحت

 ؟ لاملا سأر نم مأ ثلثلا نم هجرخ

 هل هيلع نايض نم اذكب هدالوأ دحأل يصوي هنا يصوملا لاق اذإ : لاق

_ ٢٧١



 هنأل هيلع بتكي نا بتاكلا ىلع قيضي ال هنا يدنع اميفف هتوخأ ىطعأ ام ضوع

 ةيطعلا تحص اذإو . ةيطعلا هذه لبق نم نايض هيلع قلعت دق نوكي نأ نكمي

 دق نايضل اذإ لاملا سأر نم كلذ جرخيو كلذ هل تبث دقف ةيطعلاب هل يصوملا رقأو

 هدلو نيدب دلاو هللا بذعيال نأ وجرنو رثألا يف ءاج دق هنأ الإ هتمذ يف هيلع قلعت

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع نيدلا رئاس دعب هؤاضق نوكيو

 له هتوخا ىطعأ ام ضوع ءيشب هدالوأ دحأ ىصوأ اذإو : ةلأسم

 ؟هل هيلع نايض نم هيلع هبتكي نأ بتاكلل زوجيو انايض ىمسي

 بألا هيلع عدم كصلا ين ضوعملا دلولا نأل كلذ زوجي الف : لاق

 ريغ نايضلاو هتوخا ىلع هتجح هلو ضوع ام هنا هنيمي عم هلوق لوقلاو ضوعلاب
 . ملعأ هللاو .فانتم اذهو هجولا اذه هيف جراخ

 ةيرال اذكو اذكب هنبال ىصوأ نميف : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 ناضلا نأل نايض نم هذهف اهل هيلع نايض نم اهتوخا ىطعا ام ضوع ةضف
 اضوع هلوقو هل تلق ؟ضعب ىلع هضعب مالكلا قستإ دق مدقتملا ظفللاب لصتم
 ؟اهل هيلع نايض نم هلوقب هعبتا ثيح هيلع لمع ال اهتوخا ىطعا ايع

 ال عقي ام ردق ال نمضي دق هنال اهتوخا ىطعأ ايع اضوع لاق ولو : لاق

 باوج يف تدجو ينإف هل تلق ؟نايض نم بتكي نأ زوجيو اهتوخا ىطعأ ام
 اذإ انض بتكي نأ زوجي لاق ؟بذكلا ةفاخم انض ضوعلا بتكي ال هنأ كدلاو

 نأ هلو اهتوخا ىطعأ ايع اضوع لاق ولو نايض نم بتكي نأ بتاكلل يصوملا لاق

 ىطعأ نمو هريغ ،ضوعلا لجأل هللا نيبو هنيب اييف نايض نم ضوعلاب يصوي
 . ملعأ هللاو .لذب كلهي الف دلو نود ادلو

 انالف هدلو ىطعا ام ضوع ضوعلاب ةجوزلل ةيصولا : امأو هنمو : ةلأسم

 ةص اخو دالوأل ا يف ةيوستل اب لوقل ا رثكأو فالتخا مهلك ةثرول ا نب ةيوستل ١ يفف

 تبثت ال انالف هنبإ ىطعأ ام ضوع اهجوز نم ةجوزلل ةيصولا ةفصلا هذه ىلع

٢٧٢٢



 نونوكي دالوألا ريغ نم ةثرولا عيمج رئاس كلذكو هل :تلق ؟لوقلا اذه ولحيو

 ؟ال مأ اذه يف ةجوزلا لثم

 عيمج ماهس نم ل املا سأر نم جرختو ةئرول ١ عسمج ىلع لخدت : لاق

 . ملعأ هللاو . ىطعملا دلولا ريغ دحأ ىلع لخدت ال هريغ لاق ةثرولا

 ةيرال اذكو اذكب هنبال رقأ وأ ىصوأ نميف : هلا همحر ىحبصلا ةاأسم

 ركنأو نايض نم بتكي ملوأ هل هيلع نايض نم انالف هاخأ ىطعأ ام ضوع ةضف
 هيبأ توم لبق تام نإو ؟ال مأ كلذ هل تبثيأ ائيش هطعي مل هنا هيبأ توم دعب هوخأ

 ؟ال مأ هتثرول كلذ تبثيأ

 نيدلا دعب ثلثلا نم ةتباثف هاخأ ىطعأ ايع ضوع ةيصولا امأ : لاق

 وأ هل هيلع قح نع هب ىصوأ اذإ امأو ؟هلجاأل هوخأ ءىفوك يذلا خألا لوق لوقلاو

 هيخأ لوقل رابتعا الو يدنع هب هل ىصوأ نمل تباث قحلا نم نايضلاف مزال نايض

 تباث نايض وأ مزال قحب هل يصوملا تام اذإ امأ ؟هيبأ ىلع قحلا تبث اذإ انهاه

 يف اذه وحنو هتايح يف هضبقي مل اذإ هثراول عيش الف هاخأ ىطعأ ام لدب ةيصو وأ

 . هللا همحر .رفصلا نب نازع ةيواعم يبأ نع رثألا

 قحلاو تباثلا نايضلا نم لاقو هتوم دعب هتثرولو هتايح يف هل لاق نم لاقو
 هجتي اميف هتثرو نود هتايح يف هلف ثلثلا نم جرخ امو هدعب نم هتثرولو هل مزاللا

 . ملعأ هللاو . يل

 ىطعأ ام ضوع مهاردوأ لامب هدالوأ دحأل ىصوأ نإو هنمو : ةلأسم

 ؟ةيوسلاب مهنيب نوكي مأ نييثنالا ظح لثم ركذلل مهنيب كلذ نوكيأ مهتوخا

 لصالا يفو اس ىطعأ هنأل نييثنالا ظح لثم ركذلل هنا يدنع : لاق

 . ملعأ هللاو . مزال وأ لدب نع عقي نأ الإ ثراول زوبحت ال ةيصولا نأ

 رخآل ١ هنب ا ىطعأ ام صضصوع ء يشب هينب دحأل ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم
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 رخالا خالا ركني مل اذإ هب هل ىصوأ ام لطبيو هعوجر هعفنيأ هل هتيصو يف عجر مث

 ؟اذه هب ىصوأ ام ردقب هيبأ نم هل ةيطعلا

 ىلع هوبأ هاطعأ ايب هوخأ رقأ نأ دعب ةفصا هذه ىلع هل ةعجر ال : لاق

 نإ مومعلا ىنعمو صوصخلا ىنعم نم اهنأل ةلأسملا هذه يف يدنع ام بسح

 . ملعأ هللاو . هب ىصوأ اييف ةعجرلا هل ىصللا

 مهل رقأو هتوخا ىطعأ ام ضوع يشب هينب دحأل ىصوأ نمو : ةلأسم

 هنا حصي ىتح هذفني ال مأ ىعدا ام مهطعي مل هنأ حصي ىتح هتيصو ذفنيأ كلذب

 ؟كفكلذ مهاطع أ

 . هاعدا ام حصي ىتح مكحلا يف كلذ ذفني الو عدموه دشار تنب : تلاق

 . ملعأ هللاو

 ريغ نم اهنمو نايض نم اهنم اياصوب تصوأ ةأرما يف : يلمازلا ةلأسم
 ةضف ةيرال يتئايب اهدالوأل كلذ نم هب تصوأ ام ظفل ىلع تفطعو نايض

 اتباث ناك نإو ؟ال مأ مهل تباث اذهف مهاخأ تطعأ ام ضوع ناتنباو نبا اهدالوأو

 ؟نييثنالا ظح لثم ركذلل بتكي مل اذإ ءاوس مهنم ىثنألاو ركذلا نوكي له

 هتوخأ ىطعأ ام ضوع هدالوأ ضعبل ىصوأ اذإ تيملا نإ : لاق

 نوكت هذه كتفص ىلع يدنعو ةثورلا رئاس ىلع ال دالوألا ىلع ةتباث ةيصولاف

 هذه لبق ةثرولا رئاس مهل جرخي هنكلو ىثنألاو ركذلا ةيوسلاب دالوألا نيب ةيصولا

 ظح لثم ركذلل مهنيب يقابلا مسقي مث ةيصولا هل نم بيصن جرخي مث ةيصولا
 ىلعف ائيش مهاطعأ ام هنأ دالوألا نم مهل يصوي نيذلا ركني نأ الإ نييثنالا
 ةيصولا هذه نم عيش مهل تبثي مل الإو ائيش مهاطعأ هنا ةنيبلا مه ىصوأ نيذلا

 . ملعأ هللاو .نيميلا مهيلع مهلف مهنيمي اودارأ نإو

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 ؟هل رقملا كلهو هل رقأو هدلو ىطعأ ام ضوع هدلول ىصوأ نميف
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 رارقالا لطبي ةيصولا ةلزنمب رارقالا لعج نمف ريثك فالتخا هيف : لاق
 ائيش دلولل تبثي ال ةيطعلا ةلزنمب رارقالا لعج نمو رقملا لبق هل رقملا تام اذإ

 هتثرولو هب زيجي ءاضقلا ةلزنمب رارقالا لعج نم امأو هب هل رقأ امررحيو غلبي ىتح
 لعجي مهضعبو دلولا ةثرول كلذ لعجي نيرخأتملا تاباوج ضعب يفو ؟هدعب نم

 . ملعأ هللاو ةعجرلا بالل

 : هللا همحر يحبصلا : ةلأسم

 نايض نم نال هدلول ينالفلا هلايب وأ ةضف ةيرال اذكب هتيصو يف بتك نمو

 ؟ اوركنأو ةوخألا ىضري ملو هتوخا ىطعأ ام لبق نم هل هيلع

 نال رييغت ةوخالل نوكي نأ فاخأو ائيش اذه يف ظفحأ مل ينا : لاق

 . ملعأ هلللاو . مزاللا نم ناضلا

 : لمازلا : ةلأسم

 مل نإو هيخأ يضري هلام نم ءىشب هل رقأ وأ هدالوأ دحأ ىطعأ اذإ دلاولاو
 نايض هيلع قلعتيا ، هدلاو لبق تايف هاخأ ىطعأ ام لثم هيطعيل هتينو هيضرتسي
 ؟ ال مأ هاخأ ىطعأ ام لجأ نم هدلو ةثرولا

 ىلع هاطعأ اذإ امأو { دلاولل زئاجف هيخأ ىضري ىتلا ةيطعلا امأ : لاق

 قلعتي مل هيطعي نا لبق تايف ايهنم لوألا ىطعأ ام لثمب هاخأ ضوعي هنا ةينلا
 . ملعأ هللاو . ايهنم تام نم ةثرول نايض دلاولا ىلع

 : يحبصلا : ةلأسم

 يصوملا تامو مهتوخأ ىطعأ ام ضوع ءىشب هدالوا ضعبل ىصوأ نمو

 ناك نإو هيلع يقاب ضوعلا نأل هل يصوملا تومب هب ىصوأ ام لطبي الف هلبق مهل

 نم لوق ىلعف مهيبأ نم ةيطعلا نورخآلا ةوخألا ركنأ نإو هنيح نم تباثف رارقإ

 هرخآ ىلع لمعلا لعجي نم لوق ىلعو كلذ تباثف ظفللا لوأ ىلع لمعلا لعجي

 . ملعأ هللاو . ةيطعلاب قلعتم هنال مهراكنا عم كلذ تبثيالف
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 ,هاخأ ىطعأ ام ضوع اذكو اذكب نالف هدلول رقأ نميفو . هنمو : ةلأسم

 ائيش هيبأ نم ضبقي مل هنا هيخأ لوق لبقي الو هوبأ هب رقأ يذلا رارقالا هل رقملل
 هاخأ ىطعأ ايع لدبلا وهو ببسب لوصوم هنال رارقالا اذه تبثيال لاق نم لاقو

 نب هللا دبع خيشلا لاقو لاقو اذه هب رقأ ام لثم ىطعأ دق هاخأ نا حصي ىتح

 . ضوعلا حصي ىتح تباث ريغل ضوعلا خألا ركنا اذإ دمح

 نايض نم هاخأ ىطعأ ام ضوع ةضف ةيرال اذكب هل ىصوأ نإو : تلق

 ؟ هل هيلع

 ركناولو هلام سأر نم ةتباث ىهف ضوع نم ةيصولا ناك اذإ : لاق

 . . ملعأ هللاو . خالا

 : ىلم ازل ١ : ةلأسم

 ىطعأ ايع اضوع ةضف ةيرال يتئايب نالفو نالفو نالف هينبل رقأ نميفو

 ©٠© تبلطو ائيش اه اطعأ ام هنا تلاقو ائيش اهل بتكي ملو تنب هلو انالف مهاخأ

 ؟ مهنيب مكحلا فيك كلذ نم اهل بجمام

 هنا اهلوق لبقيو ائيش اهوبأ امه بتكي مل اذإ عىش اهف سيل تنبلا نإ : لاق

 يف اهتوخال اهب ىصوأ يتلا ضوعلا ةيصو اهقحلت ال نا ينبجعيو ائيش اهاطعأ ام
 بالا كرت اذإ كلذ لثموه ضوعلا نم اهبيصن ذخاتو اهيبأ ثاريم نم اهبيصن

 بيصن ذخاي مث لماك نيسمخ تذخأ نيسمخو يتئام لاملا نم كرتو هنباو نينبأ
 همسقي ىقب امو نيسمخب هل ىصوأ ناك نإ نيسمخو نيتئاملا نم ضوعلا بحاص

 . ملعأ هللاو . نيفصن هوخأو وه

 : دحأ نب درو خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ هفلتي ل مئاق هنمثو تامو هعاب مث قحب هدالوأل لامب رقأ نميفو

 ين رارقالا ناك ناو هلرقمللوهف ةحصلا يف رارقالا اذه ناك نإ : لاق
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 يف نوكي الو هل رورقملل وهف لضف امو ىلوأ سانلا نيدف نيد هيلعو ضزملا
 . ملعأ هللاو . قحب رارقأ هنال ثاريملا

 : هللا همحر رمع نب قئاش خيشلا نع : ةلأسم

 دلاولا ةافو دنعو هتايح يف هلاومأ نم الام هدالوأ نم دلو هيلع زاج لجر نع

 نم ةيطعلا تحصو دلاولا تامو ثوروموهف ادلو هيطعأ هلام لك نا دهشأ

 هتيطعا ينالفلا يلام نا لوقي نالف دلاو انعمس الاق نيلجر ةداهشب هدلول دلاولا

 لصأ ةيطع اهنأ حصي ىتح مأ دلولل ةتباث ةيطعلا هذه يف ىرتام انالف يدلو

 ؟ هرمثال
 هتيطعأ ينالفلا يلام نإ هتحص يف دلاولا رارقاب ةنيبلا تحص اذإ : لاق

 ةايح يف لاملا كلذ زوجي دلولا ناك اذإ ةيضام ةزئاج ةتباث ةيطع ىهف انالف يدلو

 ىلع ةنيب الو ةرمث الإ ىطعأ ام ةلداعلا ةنيبلا دهشت نأ الإ لصأ ةيطع ىهو هدلاو
 ةنيبلاو الصأ لاملا هل نوكي ةداهشلا هذهب وهو الصأ لاملا كلذ هاطعأ هابأ نإ دلولا
 لام لك نإ هضرم يف دلاولا لوق امأو . ةرمث الإ هاطعأ ام هنا ةثرولا ىلع اذه يف
 ائيش ينغي الو دلولا دي نم لاملا اذه جرخيال ثوروم وهف يدالوأ نم ادلو هتيطعا

 كلذكو . دلولل لاملاو هيف هتعزن زبت ل ضيرم وهو هاطعأ ام هدلو نم عزتنا ول هنال

 لاملاو هتعزن زوجتالف هدلو هاطعأام عزتناف احيحص دلاولاو اضيرم دلولا ناك نإ

 . ملعأ هللاو . دلولا ةثرول

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 مث هل هيلع نايض نم ينالفلا هتيبب ريغص لفط وهو هدلول ىصوأ نميف
 اذه هدلول تيبلا اذهب هتيصو ترهظو ىفوت مث ي رتشملا هزرحاو هنمث ىفوتساو هعاب

 ؟ اذه هعيب يف ىرت
 مكحب هل تبثيو يبصلا اذه هدلو لامل دلاولا عازتنا حصي مل اذإ : لاق

 هوجولا نم هجوب هفلتأو هعابو نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا ماكح نم دحا
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 موي نيملسملا نم هب رصبلا لهأ لودعلا هموقي ايب لاملا اذه ةميق يبصلا اذهلف

 موي هتميق هل لوقو } انعم نسح وهو نيملسملا لوق رهشأ يف هب يصوملا توم
 لوقل هل عىشال هنا نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف جرخي دقو هل نايضلاب ةيصولا
 لوق ىلع اذهف كيبال كلامو تنأ هنع ليقو لامب ادلاو هللا بذعيال ةي يبنلا

 نم ىنعمب ماللا فرح لعج نم لوق ىلع امأو اهرهاظ ىلع ةياورلا لعج نم
 . ائيش هلام نم هل بجوي الف

 طرتشا خيشلا نال هب مكحي نا ىلا جاتحي لهف عازتنالا حص نإو : تلق

 ؟ كلذ

 هيف ناكولو همكح تبث دقف مكاحل ا هب مكح نإف : يحبصل الاق

 توبث يفف مكاح هب مكحي مل ناو هتفلاخم زوجتال عامجالا هلزنمب راص دقف فالتخا

 . ملعأ هللاو . فالتخإ هعازتنإ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هعضرت دلو هنم اهعم ناكو قاقش اهجوز نيبو اهنيب ىرج ةأرمإ يفو
 قرف اذه يف لهو كلذ اهل له هيبريو كدلو عضري نم رجأتسإ هعضرت نأ تهركف

 ؟ ال مأ ةقلطملاو ةجوزلا نيب

 امل عاضرلا هرجأ اهجوز ىلع الو اهدلو عاضر اهيلع ةجوزلا نإ : لاق

 جوزلا دبال نأ الإ اهنبا عاضر اهيلع الف ةقلطملا امأو اهيلع الف دلولا ةيبرت امأو

 . ملعأ هللاو . هعاضرب همأ ىلع مكحي هنإف ذئنيحف هعضرم هنبال

 ةنسل هتلغ هفكت ملو لام لصأ هل ناك اذإ غلابلا دلاولاو 5 هنمو : ةلأسم

 قفنأ ام ضوع هدالوأ رئاس يطعي نا همزلي الو هيلع قفنيو هوسكي نأ هدلاول زوجي
 ؟ ال مأ هاسكو هيلع

 نا دلاولا ىلع قيضي الف ةقفنلل نيجاتحم ريغ هدالوأ رئاس ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةقفنلا نم هل جاتحيام اذه هدلو ىلع قمني
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 ايبص فلخو كلهو لجرل قح هيلع نميف هتلأسو { هنمو : ةلأسم
 كلذ تبلط اذإ هعاضرل ميتيلا مأ رجأتسي نا قحلا هيلع يذلل زوب عضري

 ؟ ال مأ

 . فالتخا كلذ يف : لاق

 ؟ تنأ كبجعي امو : تلق

 . مكاحلا رمأب الإ اهرجاتسي ال : لاق

 ؟ لعف نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . نايض همزليال : لاق

 هسفنل هبسكملا ىلع ردقي ناكو ىمعأ دلو هل ناك نمو . هنمو : ةلأسم

 هللاو . ةقفنلا هيبأ ىلعف ررضلا هيلع فيخو ردقي مل نإو هيبأ ىلع هل هقفن الف
 . ملعأ

 ىتح اهب لخدي ملو ةأرما ىلع جيوزتلا دقع لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 رثكأ وأ لقأ وأ نيرهش هدنع تثكمو اهلوح مث رثكأ وأ لقأ وأ رهش ةتس اهل ىضم

 ذنم اهب لخد هنا لجرلا رقأ مكاحلا دنع ارضحأ املف دلولا جوزلا ركناف تدلوو

 دلولاو ةأرملا لوق اذه يف لوقلاف رهشأ ةتس ذنم اهب لخد هنأ يه تلاقو نيرهش

 هنا ةأرملا هيلع تعدإو ءىشب جوزلا رقي مل اذإ امأو . ايعدم جوزلا نوكيو هدلو

 . ملعأ هللاو . جوزلا لوق اذه يف لوقلاف وه ركنأو ارس اهيلع لخدي ناك

 همزلي لوقو نهلوع همزلي ال لوقف تاغلابلا ثانالا هدالوأ امأو : ةلأسم

 نبلط نإو نهتبسكم دعب نهتن ؤم نم صقن ام همزلي لوقو نجوزتي ملام نهلوع
 ٥ نهيبأ ىلع ةقفن ال نأ نيبو جيوزتلا نيب ن ريخ نعنتمإو نهئافكا نم جيوزتلاب
 . ملعأ هللاو

 هدالوأ مهلكف ناث مث دلوب هتجوز تءاجف رحبلا يف باغ نمو : ةلأسم
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 ةبيغ تناك اذإ يناثلا هقحلي الو لوألا هقحلي اينا رخآ لوقو لوق ىلع مكحلا يف

 ةفاسملا دعبل هعضوم ىلا عجريو ةجوزلا ىلإ هلوصو نكميال عضوم ىلإ جوزلا
 . ملعأ هللاو . ارحبو ارب اهدعبل ةفاسملا هذه تناك

 نينس اهنع باغ هنا مث اهب لخدو ةأرمإ جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ هدعب نم دالوألا هنوقحلي له هدع ةريثك

 هنوقحليف مكحلا يف امأو هنوقحليال مهناف هللا نيبو هنيب اييف امأ : لاق

 . هنم دالوألا نوكي نا نكميام لاح يف نكي مل اذإ كلذو

 ؟ ةأرملا لاحام : تلق
 . ةيجوزلا نم هيلع اناكام ىلع هتأرما : لاق
 ؟ اهعم ماقملا هعسيأ تنز اهنأ ترقأ اهنإف : تلق

 اهقدصي مل ءاش نإو اهكرتو اهقدص ءاش نإ فالتخا هيف : لاق

 . اهكسمأو
 ؟ قادصلاف : تلق

 لوقل يطولاب قادصلا هيلع بجوأ نم مهنم . فالتخا هيف : لاق
 اهسفن تناخ اهنأل اقادص اهل بجوي مل نم مهنمو قادص ةأطوم لكل ةلي يبنلا

 . ملعأ هللاو . اهجرف تحابأو

 : : يحبصلا : ةلأسم

 ثانالا نود روكذلل حالسلا بتكي نأ دارأو ثانإو روكذ دالوأ هل نميفو

 نود دلبلا يفوأ قوسلا يف هيلع ىدانو حالسلا كلذ لالدلا ىطعأ اذإ هل زوجمأ

 ةيرال ةئايسمخ هتميق الثم هتميق غلبي ملو ةليلج ةميق حالسلا اذهل ناكو قوسلا
 ؟ هادانم غلبام لثم ةثرولا نم نيقابلا ضوعي نأ هل زوجيأ ةئام غلبف

 هللاو رثألا يف اذكه ءادنلا عيب ىلع الإ لمع الو تركذام زوجي : لاق

 . ملعأ
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 راصو هدلب يف ءاج وأ يردجلا هءاجو دلو هدنع نميفو . هنمو : ةلأسم

 جرخي ىتح مهنادبأ ين مهدالوأ نوبطشيو ارشق رودجملا نم نوذخأي دلبلا لهأ

 كلذ اولعف اذإ نولوقي مهنال يردجلا رشق حرجلا يف نوعضيو مدلا نم ءىش
 ىلع هدلول كلذ لعفي نأ دارأ نمل زوجيأ يردجلا بح نم اليلق مهدالوأ ء ىجي

 همزليأ دلولا تامو اريثك يردجلا هءاجو هدلول دحأ لعف اذإ تيأرأ ؟حالصلا رظن

 همزليأ هايأ هحرج يذلا حرجلا برض وأ هانيع تيمعو هينيع يف هءاجو ال مأ ء ىش

 ؟ شرالا وأ تايدلا نم ءعىش

 لعف نإو كلذ عيمج كرت يلا بحأو ائيش اذه يف ظفحأ ال ينا : لاق

 هللاو . هنم دلوتي اييف هيلع ءعىشال نا وجراف ةيفاعلاو ةمالسلا بلط هتركذام
 . ملعأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 هنيب اييفو مكحلا يف همأب ينازلا هيبأ ىلع ةنؤم هل بجعت لمه انزلا دلو لاق

 ؟ هللا نيبو

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيف : لاق

 له هل هزيجي نا هل زوجيام هدلو يف دحأل زاجأ اذا دلاولاو ، هنمو : ةلأسم

 نايض همزل نمل ءاربلاو هلام ذخأو هدلو لايعتسا نم دلاولل زوبام هل زاجملل زوجي

 ؟ كلذ بالل زاجأ نم لوق ىلع شرا وأ دلولا اذهل
 لوق نم تركذام اولخي الف هيف هل هزيجي نأ هل زوجيام هلزاج اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب

 بنتجحو هتع اط مزتليو اتيمو.ايح هربي ن ا هدلو ىلع دل اول ١ ققحو : ةلأسم

 يف عراسيو هبناج نيليو هتمدخ نسحيو هتجاح يضقيو هتوعد بيجيو هتيصعم

 هعطقي الو هيلع ملسيو هيل ١ لصيو هده اعتيو همظعيو هل عمسيو همركيو هتاضرم
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 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنال هتيصعمب هرمأي نأ الإ هرمأ نم جرخي الوردقام

 هتحلاعم مزل ضرم ناو هسفن ىلع هرثأو هلايب اساو اريقف ناك ناو . قلاخلا

 هتاراوم رضحو هتزانج عيش تام نإف هتدواعم مادأ ماقملا هنكمي مل نإف هترضاحو

 الو هنذإب الإ هسلجم يف ملكتي الو هضرع متشيف سانلا متشي الو هترايز لصاوو

 . ملعأ هللاو . اررش هيلإ رظني

 نكي مل اذإف هجورخل ناهراك نا ريقف نادلاو هلو داهجلا دارأ نمو : ةلأسم

 جح ىيف الإ ايهنذإب الإ داهجلل الو طابرلل جرخي الو لضفأ ايهعم هتماقاف ىنغ ايهه

 ؟ ةلفانلا نع هعنم ايل لهو : تلق

 دعب هاعنمي الو ايهنذاب الإ كلذ لعف هل سيلو مارحالا لبق هعنم ايل : لاق

 . مارحالا

 ؟ الدب نع هعنم ايل له اهدسفاف لقن ةجح يف لخد نإف : تلق

 اهنع ةبيغلاو رافسألا نع هعنم ايلو هلثم روفنلا جح كلذكو . ال : لاق
 . ملعأ هللاو . ةقاف ةدشل نوكي نأ الإ

 لقعي نأ ىلا ةرجألا بألا ىلعو همأ هرغص يف يبصلاب ىلوأو : ةلأسم
 ي ةنومأم ريغ اهنأ حصي نأ الإ اهوبأ اهجوزي وأ غلبت نأ ىلإ ةيراجلا ليقو رايخلا

 ريغ كلذكو امهريغ وأ خأوأ جوز نم نمؤيال ام لاجرلا نم اهعموأ اهسفن
 ما تتام نإف هدلوب ىلوأ بالاف تجوزت اذإ يلوقو ، ةقلطم مالا تناكولو نيوبألا

 ناوبألا بهذ نإف بألا نم ىلوأ هدجلا ليقو هب ىلوأ بالاف تباغوأ يبصلا

 نم ىلوأ ةوخالاو ىلوأ مألا تادج نا لوقو مألا تادج نم ىلوأ بالا تادجف
 نم ىلوأ ةلاخلا نا لوقو ثانالاو روكذلا لاوخألا نم هب ىلوأ مايعألاو مايعألا

 يف مايعألا نم ىلوأ هتمع نإ لوقو { هيلإ برقأ اوناك ولو لاجرلا نمو ةمعلا
 مايعألا ىلا لاحلاو لاوخألا نم ءاسنلا نم ماحرألا عم نوكي هنا لوقو . ةيب رتلا
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 . ملعأ هللاو . هل حلص أ نوكي ثيح لوقو راتخي ثيح لوقو

 ريغب هذخأ انأ رخآ لاقو ةضيرفلاب هذخآ انأ مألا تلاق اذإو : ةلأسم
 نم دحأ دجوي مل نإو هدج تناك نإ كلذكو اهراتخأ اذإ همأ عم رقي هنإف هضيرف

 يبصلا نس يف دحلاو ، رجأب ولو هلام ىلعو هيلع نمأي ثيح مكاحلا هلعج هبراقأ

 نوكتو هدحو ىصوتو سبلو لكأ اذإ لوقو نايثوأ عبس نبا راص اذإ لوق رييختلل

 . ملعأ هللاو . اهجوزت زوجي نم دح يف ةيراجلا

 ؟تعنتما نإ اهدلو ةيبرت ةجوزلا ىلع لهو : ةلأسم

 نم رجأب اهيلعف هعاضر امأو ةيب رتلاب ةقلطملا ىلع مكحي الو معن : لاق
 هتناضحب ىلوأ هكلايف ارح بالاو اكولمم دلولا ناك اذإو اهريغ هل دجوي مل نإ هيبأ

 اذإو تلق . هب ىلوأ رحلا هابأ نإف ةكولمم مألاو ارح دلولا ناك نإو هيوبأ نم

 هللاو همايعأ نود هيبأل كلذ نإ لاق ؟هذخأ همايعأ وأ هيبأل له يبصلا مأ تجوزت

 . ملعأ

 مكاحلل له همأ دنع عضري هل هل ادلو كرتو باغ اذإ قلطملاو : ةلأسم

 .تبلط نإ ةيابر هيلع اهل ضرفي نأ
 مدقي ىتح هلام نم ءيشب هيلع مكحي الو هتجح هل ىنثتسيو معن : لاق

 ىعداو تام نإف ةنيبلا هيلعف هب اهل مكح يذلا اهقح نم جورخلا ىعداو مدق نإف

 . ملعأ هللاو ةنيبلا مهيلعف هيلع امم جورخلا هتثرو

 نأ اهيلع طرشو هتبلط مث هيبأ ىلع دلولا ةقلطملا تحرط اذإو : ةلأسم

 نإف تلق رايخلا لقعي ملام.ةيابرلا هيلع اهلو هرك ولو هنم هذخأ اهلف هيلع اهف ةيابر ال
 ؟هتقفنب هئايلوأ ىلع مايقلا امل له اهنع برهو ةمدعم تناك

 هللاو .اهجوز ىلع انيد كلذ تلعج تءاش نإو كلذ ليق دق معن : لاق

 . ملعأ
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 هنيهدت اهيلع سيلو هعاضر اهيلعف اريخ هدلول رجأتسا نمو : ةلأسم

 الف هعضرت اهل ةمداخ ىلإ هتعفد نإف كلذ ىلع اهقفاوي نأ الإ هبايث لسغو هحيرمو

 اهل نذأ نإف هريغ دلو عضرت نأ هتجوز عنمي نأ لجرللو ةعوطتم اهنأل اهل ةرجأ

 سيلف هب تجوزت مثااهسفن ترجأ نإف طرشلا متي ىتح هل ةعجر الو اهل ةرجألاف
 . ملعأ هللاو .اهعنم هل

 وأ لام لصأ نم هدلو ةقفن ىلع ردقي اينغ نكي مل اذإ دلاولاو : ةلأسم

 اما لوقو مالا تيضر اذإ ءامرغلا عم اييرغ نوكيو هيلع ضرفي لوقف هدي يف راسي
 تءاش نإو هايإ هتطعأ تءاش نإ لوقو ةروسيم ىلإ هيلع رصت وأ هدلو هيطعت

 . ملعأ هللاو . هيلع ردقي ام اهل ملسي لوقو اهل هيلع ءيش الو هتذخأ

 مايق اهل له هتوسكو هنبا ةقفن نم همزلي ايب بألا مقي مل اذإو : ةلأسم

 ؟هغولب دعب هيلع
 ىضم اميف ال لبقتسي اييف هل هيلع مكح هغولب دعب هبلاط نإف ال : لاق

 هللاو . هدلاو لبق نم همزلي اييف دلولا كلذكو ىلوتف هيلع مكح نوكي نأ الإ

 . ملعأ

 هلام يف هيبأ ىلع اهدلول ةضيرفلا ةأرملا تبلط اذإو : ديعس وبأ ةلأسم

 ال ضرف كلذ حص اذإف هلامو دلولا ةفرعمو اهتفرعم ىلع ةنيبلاب ىعدت اهنأ ىنعمف

 . ملعأ هللاو .ةضيرفلا لوأ

 ؟هنم اهبلط نإ غلب اذإ هيبأ ىلع ةوسكلا در يبصلا ىلع لهو : ةلأسم
 ثانالا يف فلتخيو مكحب اهايإ ءاسك ناك نإ هيلع اهدري معن لاق : لاق

 مكح الب مهاسك ناك نإو ىلوألا ذخأ هلف اهريغ نمهوسكي نأ دارأ نا امأو

 . ملعأ هللاو . ةيطعلاو لحنلا ةلزنمب وهف طرش الو
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 نم هتحاباو هلح زوجي له ادبع هوبأ ناك اذإ ىبصلاو : ديعس وبأ ةلأسم

 " ... ؟هتمدخ كلذكو هدلو لام
 ىلع هتقفن دبعلا نأل هلام نم لكأي نأ زوجي الو هلك كلذ زوجي ال : لاق

 يف هيلع ردقي اييف هعيطي نأ هيلع لهف تلق .هريغ الو هسفن كلمي ال هنألو هالوم
 امآو ةوبألا قح ماظعاو ربلا قيرط نم يدنع اذكه لاق .رحلا لثم ةيصعملا ريغ

 . ملعأ هللاو . هيلع هل ناطلس الف مزالل ا يف

 ؟اهمزلي ام تايف هيبأ نذإ الب اهنبا نذأ ةأرملا تبقث اذإو : ةلأسم

 هتيدو هثاريمو هنم اهل ثاريم الو هدعب نم هثري نملو هيبأل هتيد اهيلع : لاق

 نم امهريغ هتثرول يدنع لاق . تايف هبقث ىلع هاوبأ قفتا نإف تلق . ىه اهريغل

 لوقو ةذفان بقث لك شرالا هيلع لاق ايهسأر الب امهريغ هبقث نإف تلق .امهدعب
 نإف هتيد يف يبصلل بسجي مث هنمث نم بقثلا هصقني يذلا دبعلا لثم ساقي

 مهتاهمأو مهئابأ يأر ريغب دالوألا بقث نإ نسحلا وبأ لاقو هتثرول هتيد هيلعف تام

 يف مألا ىلع ساب الو دوهيلل افالخ مكنايبص ناذآ اوبقث مالسلا هيلع هلوقل زئاج

 لك يف هتبثق نإف لاق ؟همدقتلا دعب هتبقث نإف تلق ؟هدلاو اهيلع مدقتي ملام كلذ

 جرحلا يف عبارلا بقثلا بسحي ايناو ةثالث يف نذالا ةيد اهيلعف بوقث ةعبرأ نذا

 ةيدلا كلت طحي نأ هلو اهيلع مدقتي مل ولو شرالا اهيلعو ىٹنأوأ اركذ دلولا ناك

 نذاتستو اهيبأ يأر الب ةيراجلا بقثت ليقو اهل هيلع يذلا اهقادص نم هسفن نع

 . ملعأ هللاو . مالغلا يف

 لام نم لكأتو ستكتو عيبت نأ هريغوأ ميتيلا مأل لهو : عيب رلا ةلأسم

 ؟تجاتحا اذإ اهدلو

 ذخاتف رطضت نأ الإ لكأت ال لوقو اكردم وأ ناك اميتي كلذ اهل زئاج : لاق

 لاق ؟اهعفانم يف هلمعتست نأ اهل لهف تلق . همأ لام نم دلولل زوجي الو فورعملاب

 نم نوكي نأ الإ مهيدحال زوجي ال لوقو هيلع ةرضم الب باألاك اهل زئاج لوق
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 تبثي ام امل تبث اذإ كلذ زاوج دعبي ال لوقو اهرمأب لمعتسي الو يبصلا حلاصم
 . ملعأ هللاو .دلاولل

 .اجاتحا اذإ هيدلاو ةقفن دلولا ىلع بجي لهو : ةلأسم

 مألا نوكت وأ نيدبع انوكي نأ الإ كلذ ىلع نوملسلا عمجأ دق معن : لاق

 ناك نإف تلق ؟اينغ ناكولو اكولمم دلولا نوكيوأ ينغ بأ وأ يبنجأ جوز دنع

 لاق ؟لمعي ملف ةبسكملا ىلع ردقي حراوجلا ميلس هنأ الإ اريقف دلاولاو اينغ دلولا

 نم هيدلاو ىلع قفنأ هديب لمعي هنأ الإ لام هل نكي مل نإف ؟هتقفن دلولا ىلع

 تلق .راغصلا هدالوأو هتجوزب أدبيلو هيلع ءيش الف هلضف نكي مل نإف ةلضفلا

 مهلام نم اهتوسكو اهتقفن امل ضرفي لاق ؟راغص اهدالوأو ةجاتحم مألا تناك نإف

 . ملعأ هللاو . مهيلع عيش الف اليلق مهلام ناك نإو فورعملاب

 ىلع مكحيو هتقفن ثلث ةنبالا ىلعف ريقف نباو ةينغ ةنبا هل نمو : ةلأسم

 نبالا ىعدا نإف تلق . ىضم اميف ال لبقتسي اييف بلطو دلاول عفر اذإ دلولا

 نوكي نأ الإ هيلع اهادر نإ نيميلا هيلعو رقفلا نم هايعدإ ايب ةنيبلا ايهيلعف امهانغ

 ملعأ هللاو . هيلع نيمي ال مهتملا نإف ايهنم

 ؟هيدلاو ةقفنل هلام لصأ عيب دلولا ىلع بجي له : ديعس وبأ ةلأسم
 امهو هيلع سيل لوقو راغصلا دالوألاو ةجوزلاك ايل كلذ هيلع لوق : لاق

 لاق ؟ايهنكس فيك دالوأ ايل ناك نإف تلق . هلوع همزلي نمو ةثرولا رئاس ةلزنمب

 الزنم ايمل اوذخأ الإو هيلإ كذف ىضرو ةصح ردقي دحاو لك عمانوكي نأ قفتا نإ
 . ملعأ هللاو . هنانكسي

 هثري نم ىلع هتقفنف هل لام الو ةبسكملا نع زجع وأ ضرم نمو : ةلأسم

 ىلإ ةرمثلا نم هتجوزو هدالوأ لوعو هلوعل هترمث هيفكي ام لاملا نم هل ناك اذإ
 رقف ةحص دعب هلايع ةن ؤمو هتن ؤم نم الصفم اينغ اهيف نوكي ةعانص نم وأ ةرمثلا

 . ملعأ هللاو . بولطملا ىنغو بلاطلا
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 لوقف ريقفلاو ينغلا مهنم ةثرو ةدع ريقفلل ناك اذإو : ديعس وبأ ةلأسم

 ردق ىلع نوردقي نيذلا ىلع درت لوقو عيمجلا ىلع ردقي مل نم ةصح طختي
 . ملعأ هللاو . مهيثراوم

 لولشلملاو ىمعال او دعقملا نمزل ١ وه ةقفنلا هل ببحت نم ةفصو : ةلأسم

 وأ ةقدص نم اوطعأ نإف ةبسكملاو يشملا عيطتسي ال يذلا يناغلا خيشلاو يبصلاو

 . ملعأ هللاو . مهتقفن نم تحرط ةاكز

 هلعفو هلوقو هلذبو هربب تايملاو ايحملا يف هدالوأ نيب ةيوستلا بألا مزليو : ةلأسم

 هلللاو . مألا كلذكو ربلاب هليضفت زاج رخآلا نم هب ربأ مهدحأ نوكي نأ الإ

 . ملعأ

 هتوخا ركنأو هتوخا ىطعأ ام لثم هضرم يف هنبا ىطعأ نمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . ةحصلاب الإ ضرملا دنع هيف بألا لوق لبقي الو هل تبثي الف ةيطعلا

 ةيطعلاب مهنم نانثإ ملعف ائيش مه اطعأ دالوأ ةثالث هل لجر يفو : ةلأسم

 ؟ كلذ مكح فيك هدلاو تام ىتح ائيش زرحم ملو ثلاثلا ملعي ل وأ زرحأف

 ام ناك اذإ ازرحأ ام اثلث ازرحأ نيذلل نوكيو عيش زرحي مل يذلل : لاق

 زرحأ اذإ يراوجلا وبأ لاقو ؟ةثرولا نيب ثاريم يقابلا ثلثلاو اعاشم مهاطعأ

 راغصلا هدالوأ ربغ ثراو هل نوكي نأ الإ رابكلا ىطعأ ام لثم راغصلل تبث رابكلا

 راغصلا هدالوأ ىطعأ امو بألا لام عيمج يف لولخ ديق مأو هتجوز لثم رابكلاو

 ىطعأ ام لثم راغصلا ذخاي ىتح اٹيش رابكلا ذخأي ال مث هنم مهثاريم اوذخأيف

 هللاو . ةثرولا نم دحأ هيف مهيلع لخدي الو مه وهف مهيبأ ةايح يف هوزرحو رابكلا
 . ملعأ

 مالغل او هلحنف هدلو يفوعف ةعطق هلحني هدلو يفوع نإ رذن نرمو : ةلأسم

 ؟تام ىتح بالا اهلكأو زرحي ملو ريغص

٢٨٧



 الإ هيف هل ةعجر الو هرذعل ءاقو هنأل هيلع زارحا الو هل يه ناهثعوبأ : لاق

 . ملعأ هلللاو . هررحي ىتح تبثي ال هدعسم لاقو ؟هعزتنيف عجري ن أ

 تام ىتح اهبلطي ملو مهاردو ابايثو ايلح ةيبصلا هتنبا لحن نمو : ةلأسم
 ؟مكحلا فيك ءيشب اهل رقي ملو

 لام ةثرولل هنا لوقو ؟ةيداع هنا حصي ملام هتثرو نود اهل نإ لوق : لاق
 ةيطعلا ةلزنمب لحنلا نا ليقو تبثي الف اهغولب لبق اه هتيطع امأو ةيطعب اهل تبثي
 ملعا هللاو .اطرش هيف طرتشي مل ذإ تبثي لوقو

 ء يش ىلع هوب أ مهحلاصف موق دنع ثاريم هل بجو يبص يفو : ةلأسم

 ؟ركنأو غلب اذإ كلذ يف ريغلا يبصلل له مهمساقو لاملا نم

 اغلاب نوكي نأ الإ هل مساق اييف هل ةعجر الو حلصلا يف عوجرلا هل : لاق

 . ملعأ هللاو . هيأر الب هل مساقو

 ستكيو هدلو لام نم لكأي نأ هل له اريقف دلاولا ناك اذإو : ةلأسم

 ؟جحيو جوزتيو
 جوزتي نأ امأو كلذ زئاجف لكايو هدلو لام نم ستكي نا امأ : لاق

 لاح يف جحلا همزلف اينغ ناك نإ جحلا امأو ؟زوجي ال لوقلا رثكأو كلذ يف فلتخيف

 نم همزلي فلتخي ناك نإ امأو هدلو لام نم جحي نأ هلف رقتفا ىتح جحي ملو هانغ

 لوقلا رثكأو فالتخا هيف لوألاو زوجي ال لوقلا رثكأو كلذ زاوج يف فلتخيف لثم
 . ملعأ هللاو .زئاج

 ؟هعنمو هوبأ هرك اذإ هتيرس أطيو هلام نم يرتشي نأ نبالل لهو : ةلأسم

 ناك وأ بألل قح هيف ناكولو كلذ ةزاجإ ىلع نوملسملا عمجأ دق : لاق

 لام يف بألل قح ال نأ اهب لدف اهيف هكيرش راص ذإ هتما اطي نأ زجي مل هيبأل هلام

 رجح يفوأ هرجح يف ناك هدلو لام نم دلاولا عنمي الرثؤملا وبأ لاقو ؟نبالا

_ ٢٨٨



 نأ هلزوجي هللادبعوبأ لاقو ؟هنمث هنم عزني الو هعيب نيبو هنيب لاحي الو هتدلاو

 زوجي الو هصايقو ه ؤاضقو هعيب زوجيو ءع يشب نبالا هقحلي الو هنبا دبع قتعي

 يبصلا وأ غلابلا هنبا ةيراج جوزتي نأ لجرلل دلاولل زوجيو : ةلأسم
 هتيراج جيوزتب ىلوأ غلابلا ليقو هسفنل قادصلا طرتشي نأ هلو دهاشلا وأ بئاغلا

 اهجرف سم وأ اهئطو هنا نبالا لاق نإف فالتخالا ىلع ابهاطيو اهعزتني نأ هلو

 . ملعأ هللاو . بألا ىلع تمرجأ

 ؟هدلو لام عزتني نأ دلاولل لهو : ةلأسم

 هفلتي اميف الإ عازتنالا نوكي ال يراوحلاوبأ لاقو كلذ يف فلتخي : لاق

 نوكي الف عازتنالا زاجأ نمو لخنلاو ضرألاو رادلاك ةمئاق هنيع اييف حصي الو

 هللاو . عازتنالا وه ذخألا نأ لوقو هيلع هكلم دق هنإو لعفلا ىلع داهشإب الإ

 . ملعأ

 ؟ىورشلا هل له هنبا لامب ةأرما جوزت نمو : ةلأسم

 بلطي مل ناو هتايح يف بلط نا هل هريغ لاقوو ىورشلا هل ىسوم : لاق

 هذخأي مكاحلا نا هللادبعوبأ لاق ؟لام هلو هدلو لام عاب نمف تلق ؟هل سيلف

 يف هبلط اذإ لوقو عيش نبالل سيل لوقو هام نم هلثم هاضق تام نإف هدلول هلثمب

 . ملعأ هللاو . هتايح

 قحأ نوكي له هوبأ هل ضياقف همأ لثم نم دلولل ناك اذإو : ةلأسم

 ؟هيبأ ةثروو هتوخا نم ليدبلاب
 لوقو ؟مهوبأ هفلخ يذلا لاملا نس ىقب اييف مهكيرش وهو معن : لاق

 . ملعأ هللاو . هيبأ لام نم هاورش ذخأي

٢٨٩٨٩



 عجري له تام مث هتحص يف هابأ هاضقف هنبال نيد هيلع نميفو : ةلأسم

 ؟هيلع نايدلا

 ىلوأ مهف هابأ هضقي مل نإف هيف هيلع نوعجري ال : بوبحم نب دمحم لاق
 . ملعأ هللاو .هقح هنم ذخأ عيش هنم ىقب نإف بألا لامب

 لدب ال لام غلب مث سانلا لاومأ لكأو ةالصلا كرت اذإ يبصلاو : ةلأسم

 ىلع لوقو هلام نموهف هجرفيو ةيغب ىنج ام لوقو } لكأ ام دريو ةالصلا يف هيلع

 لوقو هبابرأ فرعي مل اميف هيلع الو كلذ نم هبابرأ فرع ام صلختي لوقو ةلقاعلا
 هسبليو هلكأي نأ ريغ نم هفلتأو هوسقأ اييف هيلع سيل لوقو هركذ امم صلختي

 . ملعأ هللاو . هلام يف وهف اهاركا حكن امو

 ةعجرلا هلأ ائيش وأ الام غلابلا هدلو ىطعأ اذإ دلاولاو : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟زرحي مل مأ دلاولا زرحأ ىطعأ اميف
 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو نيملسملا ضعب لوق ىلع ةعجرلا هل : لاق

 بألا هركو اهمأ تتام اهل هنبا ةنبال ةقفن ةدحلا تبلط اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟ىرت ام ىنغتسي ال نم دحب هنبالاو اهعم نوكت نأ
 بجوي نأ الإ ىنبجعي يذلا لوقلا ىلع هدجلا نم ىلوأ بالا نإ : لاق

 هللاو .اهتقفن بالا ىلعو اهتدج دنع ةيبصلل حلصأ هنا رمالاب مئاقلا نم رظنلا
 . ملعأ

 اهيبأل اهقادص اهل ملسو اهيبأ نم ةأرما جوزت لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ؟جوزلا أربي له هنم ذخأو ضعبلا هنم اهاطعأف

 مرغت نأ ةنبالا هذهل يغبني الو أربي لوقو جوزلا أربي ال هنا لوق : لاق

 . ملعأ هللاو .اهابأ

٢٦٢٩.



 زوجي نم طخب هسفن ىلع هبتكو هدلول قح هيلع لجر يفو هنمو : ةلأسم
 نم هسفن أربي نأ دلاولا دارأو هل هيلع قحب سانلا نم دحأل دلولا هلاحأو هطخ

 ؟كلذ هل له هدلو قح

 الف سانلا نم دحأل هيبأ ىلع يذلا قحلا اذهب رقأ اذإ دلولا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .هدلو نع لقتنا دق قحلا هنأل قحلا اذه نم هتئارب زوبحت

 نأ بتاكلل زوجي لهو دلولا لام عيب دلاولل زوبي لهو هنمو : ةلأسم

 ؟هدلو لام عيب نع هعنم مكاحلل لهو نمثلا نم دلولل بجي امو هبتكي

 اذإ هدلو لامل هعيب زئاج لوق فالتخا هيف هدلو لام دلاولا عيب امأ : لاق

 هعيب زاج هعاب نإف هدلو لام نيبو دلاولا نيب لوحي نأ مكاحلو كلذل ارطضم ناك

 اينغ ناك نإ ضوعلا هل هيلع ناك هفلتأ نإو نيعلا مئاق ناك اذإ دلولل نمثلا ناكو

 در هيلع سيل نأ ينبجعيو لوقلا ضعب ىلع ضوع هيلع سيلف اريقف ناك نإو
 نأ ىنبجعيف هدلو لام نم ائيش دحأ ىطعأ اذإ امأو هدلو لام نم هفلتأ اييف
 . . ملعأ هللاو .هدجو اذإ هلامدلوللو هتيطع زوبحت ال

 الإ كلذ هل سيلف تبأو همطفت نأ همأل دلولا بأ لاق اذإو هنمو : ةلأسم

 رثكأ ىلع مطفي نأ ىلإ ةيابرلا اهلو لوقلا رثكأ ىلع ناتنس هاهتنمو هماطف تقو

 ؟ كلذ اهل له هيبأ ىلإ اهدلو ملست نأ ةقلطملا مألا تدارأ نإف تلق ؟لوقلا

 هل دجي ملو عاضرلا دح يف نوكي نأ الإ اريغص ناكولو كلذ اهل : لاق

 هللاو . نينيعلل لحكلاو ةوسكلا نم جاتحي ام هلو هعاضر ىلع ربجت اهنإف هعضرم
 . ملعأ

 هنأ هتجحو الومعم اماعط مهيطعي نأ دالوألا بأ دارأ اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟مكحلا فيك هلمع يه ىلوتت نأو ةقفنلا هنم مالا تبلطو مهتقفن ىلع اهنمأي ال

 هللاو . هلمعو مهماعطب ىلوأ مهمأو هدالوأل ةقفنلا بالا ىلع نإ : لاق
 . ملعأ

٢٦٢٩١



 مأ هيبأ ىلع دلولا ةقفنل ءاملاو بطخلاو نيحطلا ةرجأو هنمو : ةلأسم

 . همأ ىلع

 هيلع الو مادالاو رمتلاو بحلا نم هيلع ضرف ام بألا ىلع : لاق

 بالا مزل مادالا عم هنم غورفم ماعطب اهل يتأي نأ يه تراتخا نإو تركذ ام

 . ملعأ هللاو . كلذ

 زوجي له ريغص هل نبا لام عيبي نأ دارأ ريقف لجر يفو : يلمازلا ةلأسم

 كلذ هيلع بتكي نأ بتاكلل زئاج هنا يدنع اميف لاق كلذ بتاكلا هيلع بتكي نأ

 . ملعأ هللاو . هنبا ىلع فيحلا هنم فاخي ال ةقث بألا ناك اذإ

 . لجرلاك اهدالوأ نيب ةيوستلا ةأرملا ىلع لهو هنمو : ةلأسم

 يفف ةدلاولا امأو يدشارمحلا نعو . كلذب ةيصولا يف ايهنيب قرف الو معن : لاق

 لوقلا نم لمعي فيك هدلو لام عزتني نأ دارأ لجر يفو هنمو : ةلأسم

 . عازتنالاب هلام هل تبثيل

 ىلإ هكلم نم هتجرخأو ينبا لام تعزتنا دق ينأ مكدهشأ لوقي : لاق

 تعزتنا دق ينإ مكدهشأ لاق نإو فلؤملا لاق . يدي ىلإ هدي نم هتعزنو يكلم
 دلاولا ىلإ دلولا نم لاملا لاقتنال يدنع فاك وهف هيلع هتزرحأو نالف يدلو لام

 . ملعأ هللاو . عازتنالا ةزاجاب لاق نم لوق ىلع

 . هلو لام عيب هل زوجي يذلا بالا رقف دح امو هنمو : ةلأسم

 همزل دق نيدوأ هتقفنل هيلإ اجاتحم ناك اذإ الإ كلذ يف ادح ملعأ ال : لاق

 ضعب يف هيلع ةعبت الف اذه ىلع ناك اذإف هدلو لام الإ هنم هيضقي ام دجي ملو

 . ملعأ هللاو .لوقلا

٢٩٢٢



 : جرفم نب دجأ خيشلا نع ةلأسم

 ؟همزلي ام تتامو هب تحاطف هيأر الب لجرل اسرف بكر ىبص يف

 لودعلا اهموقي هتلقاع نود هغولب لبق هلام نم ذخ ؤت اهتميق هيلع : لاق
 اطخ لتق وأ حارج نم ناك اماماو لاومألا نم ناك ام لك كلذكو غلب اذإ لوقو

 وأ هالبأف سبل وأ هاعداف سانلا لاومأ نم هلكأ ام امأو ؟هنود هتريشع ىلعوهف

 يبصلا ةيانج نأ دمحأ نب درو خيشلا لاقو .هلام يف اضيأوهف هحرفب هرستقأ

 . ملعأ هللاو . مهلاومأ يف مويلا امأو ؟لودعلا مايأ يف ايهلقاوع ىلع نونجملاو

 ىلعرايخلاب نبالا هعاب مث الام هدلو ىطعأ لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ؟مكحلا فيك بألا هعزتنا مث اهريغ وأ هتجوز

 اكلم راص دقف كلذ حصو هعزتناو اهريغو ةأرملا يف هادفأ اذإ امأ : لاق

 هنبإ هجوز دي يفوهو تام نأ ىلإ هدفي ملو هعزتنا نإ امأو ؟ءادفلاو عازتنالاب بألل
 . ملعأ هللاو . نبالل كلم وهف

 : هللا همحر حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلأسم

 اذإف جوزتت ملام هب ىلوأ همأ نإ همأوأ هتمع هتبلطف هوبأ تام دلو يفو

 مألا نأ لوقو ؟تجوزت ولو هب ىلوأ يه لوقو اهنم هب ىلوأ هتمع نوكتف تجوزت
 . ملعأ هللاو .اهابأ تراتخا ولو اهرغص يف اهيبأ نم ةيراجلاب ىلوأ

 : هللا همحر نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا نع ةلأسم
 ىلع رابلا رفوي نأ هل له اهب راب هريغو هيدلاول قاع نبا هل ناك نمو

 .قاعلا

 هيلعف الإو زئاجف هريغ ىلع افيح ال هل هناسحال هل ةأفاكم ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . تامملاو ايحملا يف رجافلاو مهنم رابلا هدالوأ نيب ةيوستلا

٢٢٩٢٣



 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 هدلاو باغ ولو هدلاو نذإب يبصلا دي نمو يبصلا لام نم لكالا زوبي لهو

 ؟يبصلا دلاو توم حصي ىتح كلذ زوجيأ رحب وأ رب يف

 ؟كلذ نع هعوجر وأ هتوم حصي ىتح هزاجأ نم لوق يف كلذ زوجي : لاق

 يل عفدي لاملا تيب ليكو ناكو لاملا تيب نم هيلع قفني يبصلا اذه ناك نإو تلق

 لجأل الإ يل عفدي مل هنا بلاغلا يفو هماعط ةمدخل يبصلا كلذ يلوتم ينأل ةقفنلاب

 لاق ؟اذه ريغ نم يبصلا لام نيبو يل عفدي يذلا اذه نيب قرفأ يبصلا كلذ

 تناك نإو تلق ؟كلوهف كلذل هعفد زوجي نمف لاملا تيب نم كل هعفد ام نإ

 يل لاقو يبصلا ةطلاخمب يبصلا دلاو يل نذأو هسفن يبصللوأ يل عفدت ةقفنلا

 يل لحيأ يبصلا اذه ماعط ةمدخل كانعب كلوه يبصلا اذه ةقفن نم لضفي ام

 ءيشب لاملا تيب ليكو يل عفد نإو تلق ؟نيملسملا ضعب لوق يف لحي لاق ؟كلذ
 هب يل عفد يذلا نم تلكأو لاملا تيبب لزانلا فيضلا نم دحأ لجأل ماعطلا نم

 تلكأ ام نايض يلعأ ءيشب يل عفدي مل فيضلا لجأل نكي مل ولو فيضلا لجال

 لاملا تيب نم كلذب كل هعفد زوجي نمم كل عفادلا ناك نإ لاق ؟ال مأ كلذ نم

 نإف عرولاو طايتحالا يف امأو ؟مكحلا يف اذه دحأل كيلع نايض الو كل وهف

 وهف كلذ ردقي كل هعفد زوجي نم لاملا تيب نم كل عفدو فيضلا هنم كلحأ

 . ملعأ هللاو .فاك

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم هلوع همزلي نمو راغصلا هدالوأ ةقفنل هلام عيب دلاولا ىلع مكحي لهو

 ؟رابكلا
 ؟رابكلل كلذ همزلي الو كلذ همزليف راغصلا هدالوأو هتجوز امأ : لاق

 . ملعأ هللاو .ال هتمزل اذإ نيدلاولل كلذ موزل يف فلتخيو

٢٩٢٩٤



 : دادم نب ها دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 ؟غلب اذإ هلام نم هوبأ ىطعأ اييف ةعجر نبالل لهو

 نأ زوجي له تلق ؟هعزنب الإ هدلو لام يف ةتباث ريغ بالا ةيطع نإ : لاق

 وأ بالا ضيرملا ناك ضرملا يف عازتنالا زوجحم ال لاق ضيرم وهو هدلو لام عزتني

 . ملعأ هللاو . نبالا

 هذختت يتلا نيبو انزلاب هعربتم حافسلاب فرعت يتلا نيب قرف ليق لهو : ةلأسم

 . ؟دحأ هاعدا اذإ دلولا قوحل يف انذخ

 هاعدإ اذإ اهدلو هقحل ضعبايهضعب عم اعطقناو انذخ لجر تذختا معن : لاق

 . ملعأ هللاو .ادحأ اهدلو قحلي ال ةحفاسملا نإو

 لمح اهب رهظف اهب لخدي ملو ةأرما ىلع حاكنلا دقع نميفو : ةلأسم

 ؟امهنيب مكحلا ام كلذ جوزلا ركنأو اهجوز نم هتعداو
 ةنيب تماقأ اذإف ارس اهيلع لخدي جوزلا نإ ةنيبلا ةأرملا ىلع نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .اهيلع لخدي هنأ حصي ىتح دلولا همزلي الف الإو هدلو دلولاف ةلداع

 تدارأو دالوأب تءاجو جوز اهلو تنز اذإ ةأرملا يفو : ناديبع نبا ةلأسم

 لحي له هدالوأب سيل مهنأ ملعت يهو هوثروو اهجوز تام نإو اهصالخ ام ةبوتلا
 تتأو جوزلا باغ اذإو كلذ اهل لحي له مهتثروو اوتام اذإو هوثرو امم لكالا اهل

 ؟ ال مأ هنوقحلي هتبيغ يف ادالوأ هتجوز

 مهثريوهو مهابأ نوثري دالوألاو جوزلا وهو شارفلل دالوالا نإ : لاق
 اهنع رفاس مث هتجوز ءعىطو اذإ لجرلا نأ هنيعب ارثؤم نيملسملا راثآ نم تظفحو

 دلولا نإ نيملسملا ضعب لاقف ادالوأ هتجوز دنع دجوف هرفس نم .مدق مث نينس

 لوقلا اذهو جوزلل مهلك دالوألا نإ نيملسملا ضعب لاقو هنبإ وهو جوزلل لوألا

 هنوقحلي وهف مكحلا يف امأو هللا نيبو هنيب اييف هنوقحلي ال عضوم يفو رثكأ ريخألا
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 اناك ام ىلع هتجوز ةأرملاو هنم دالوألا نوكي نأ نكمي لاح يف نكي مل اذإ كلذو

 نيقي اهدنع تناك اذإ ةأرملا نأ رثألا يف تدجو حلاص نب ملاس خيشلا لاق ؟هيلع

 امم لكألا اهل لحي الف مكحلا رهاظ يف هوثرو مهأو جوزلا نم اوسيل اهدالوأ نأ

 امل لحي الف ثا ريملاب اهدالوأ نم اهيلإ لقتنا نإ كلذكو ؟كلذ اهيلع مارحو هوثرو

 . ملعأ هللاو .كلذ

 هنم اهدالوأ ةقفنب اهقلطمل ةنالف ترقأ اهقلطمل ةقلطملا ةباتك يفو : ةلأسم

 اوغلبي ملام هنماهدالوأ ةقفن نالف اهقلطمل اهيلع ناب ترقأ وأ ملحلا اوغلبي ملام

 ؟ملحلا
 نإف تعجر اذإ تبثي ال اذه يضاقلاو نانس نب فلخ خيشلا : لاق

 لشمب هل ترقأ نإف تلق ؟كلذ يف اهل ةعجر الو تباتف هل اهيلع قحب تلاق

 لثم اهيلع نابو ملحلا اوغلبي ملام مهتوسكو اهنم هدالوأ ةقفن نم هيلع بجي ام

 انديس لاقو كلذ تو ,ثب نانس نب فلخ خيشلا لاق ؟كلذ نم هيلع بجي ام

 فلتخي لوهجملا رارقالا نأل لوقلا رثكأ ىلع هيف ةعجر الو تباث اذه يضاقلا
 . ملعأ هلللاو . هيف ةعجر الو تباث هنأ لوقلا رثكأو هيف

 زوجت ال ليقو زوجت ليفف ريغصلا هدلول دلاولا ةيطع يف فلتخا : ةلأسم

 ماحرألا زارحإ يف فلتخاو هيلع زارحالا مث ملحلا غلبي ىتح هيلع زارحإ الو
 . ملعأ هللاو . هلحنو دلاولا ةيطع زيجي نم لوق ىلع هدلاو هلحن اذإ يبصلل

 دلوي ملو تام نم امأو ؟ةبجاو دالوألا ىلع ةلادعلاو : ىحبصلا ةلأسم

 ىلع عوزنلاو ةلادعلا بجتو عيش هيلع سيلف كرشملاو هدالوأ نم ديبعلاو مهنم
 . ملعأ هللاو . هثاريم ردق

 ىنغ هدلوو ةبسكملا ىلع ىون هنأ الإ ريقف ناك اذإ دلاولا يفو : ةلأسم

 اهيلع ردق ولو هنبإ ىنغ عم ةمدخلا بألا ىلع لمجي مل نيملسملا ضعب ناك
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 هللاو . مألا كلذكو ةمدخلا ىلع ايوق ناك ام ةنؤم نبالا مزلي مل نيملسملا ضعبو

 . ملعأ

 ؟مهيبأ ىلع دالوألا ةقفن يفو هنمو :: ةلأسم

 انيد ذختي الئل دلاولا ىلع اهموزل عامجالاب سيل هللا همحر ديعسوبأ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةقفن دلاولا ىلع سيلف لام مهل ناك اذإ ليق هنأل

 لاقف هريغو مزال نم هيف ناسحالا هدلو لأس اذإ دلاولاو هنمو : ةلأسم

 ؟قوقعلا نم اذه ىرتأ عيش ناسحالا نم كل يدنع ام

 ناسحالاب دلاولا هللا رمأ دقو قوقعلا مظعأ نم هنأ يدنع اذكه : لاق

 ىلاعت هللا رماواب فختسا نمف اناسحإ نيدلاولابو : ىلاعت هلوقب هيدلاو يف
 . ملعأ هللاو . هنايصع يف كش ال

 يتئام اهسفن ىلع ةأرملا تبتكو اعلاخت هتأرماو لجر يف : يلمازلا ةلأسم

 تبتك اميف ةعجارو ةريغم اهخأ ةأرملا لوقت نآلاو هتقفنو هنم اهدلو ةيابرل ةضف ةيرال
 الأ اهدلول ةيابرلا ديزتو ةيرال ىتئايب بح كوكم هنم تذخأ اهنأل كلذ اهل له

 . ؟كلذ
 ىتئايب كوكملا اهل هعيب اه طرش ناك نإ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 هيلع درتو هيف ريغلا اهو ضقتنم عيبلاف كوكملا اذه نمثب اهدلول ةيابر ةضف ةيرال
 ةيرال يتئايب اعطق كوكملا اهعياب اينإو عيبلا دنع هيلع طرتشي مل ناك نإو ؟هكوكم

 عيبلا يف شحافلا نبغلا يفف كوكملا اذه يف تريغو تعجر مث هتلبقو ةضف

 اذإ هيف ريغ ال لوقو نبغ يدنع اذهو لاملل ةعاضا هنأل ريغلا هيف لوق فالتخا

 . ملعأ هللاو . نيغلاب نيحيحص نيرح نيلقاع ناعيابتملا ناك

 هيف سيل عضوم يف اتدلوف اعم اتجرخ ةيمذو ةملسمو : ناديبع نبا ةلأسم
 ةيمذلا دلو نم ةملسملا دلو ايهيأ يردي الو ايهنم بزعلا نادلاولا دجوف دحأ

 ؟مكحلا يف ايهيمأ ناثري لهو نيدلولا مكح ام
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 ةيمذلا دلو نم ةملسملا دلو حصي ملو ايهنم نيدلولا نأ حص اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .ايهثريو هناثري ملسملاو ايهب ىلوأ مالسالاف

 دارأو هدالوأ مدختست اهنا هدالوأ مأ ىلع ىعدا اذإ لجرلاو : ةلأسم

 ؟ نيمي كلذ يف اهيلعأ اهنيمي

 ةفصو لوقلا رثكأ ىلع نيميلا اهيلع هلف اراغص دالوألا ناك اذإ : لاق

 اهيلع يعدي ام لبق نم قح اذه نالف ينبل اهيلع ام هللاب انيمي فلحت نأ نيميلا

 اهيطعي اميف هنوخت اهنإ هدالوأ مأ ىلع بالا ىعدا اذإ امأو . محل اهمادختسا نم

 . ملعأ هللاو . نيميلا هل اهيلعف نيميلا بلطو هدالوأل

 ناك ةقث هيلإ اهميلست زوجيأ هتنبإ اهنإ اهاعداو ةيبص طقتلا نمو : ةلأسم
 ؟ةقث ريغ وأ

 هللاو . عزانم هيف نكي مل اذإ هيلع لوبقم طيقللا ىعدم لوق نإ : لاق

 .ملعأ

 ايبص دلولا ناك ةلاكو ريغ نم هدلول مكاحي نادلاولل لهو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ اغلاب وأ

 الف اغلاب ناك نإو هل مكاحي نأ دلاولل زئاجف ايبص دلولا ناك اذإ : لاق

 نم فلحي نأ نادلاولل لهو هل تلق ؟هل هنم ةلاكولا ةحصب الإ هدلاو هل مكاحي
 . ملعأ هللاو . هل فلحي نأ زئاجف ايبص دلولا ناك اذإ لاق ؟هدلول اقح ركنأ

 ةقفن هتقلطم هنم تبلط ريقف لجر يفو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 فيك ةأرملا ضرت ملف يدنع يدالوأ ديرأ لاقو رسعلاب جتحاف هنم اهدالوأل ةوسكو

 . اهوراتخاف رايخلا نوراتخي وأ اراغص دالوألا ناك اهنيب مكحلا

 دالوألا تءاش نإ ةأرملا ربجتو هيلع سبح الف ارسعم اريقف ناك اذإ : لاق

 نإ ءاهقفلا ضعب لاقو .هعم مهتلعج تءاش نإو مهيبأ ىلع اهل ءيش الو اهعم
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 ةن ؤملا كلت نوكتو اهلام نم مهنوميو كلذ مهل هيلع ضرفي نأ تبلطو اهوراتخا

 . ملعأ هللاو . كلذ اهلف اهب رسيأ ام ىتم هيلع اهل انيد

 دلو هنم اهلو نيتنس نم رثكأل اهجوز اهقلط ةأرما يف : ىحبصلا ةلأسم

 هتوم دعب هيخأ نم اهدلو ثري مك ىلإ جوز ريغ نم ادلو هدعب تدلوو اهلو تايف
 ؟نيتنس ىلإ مأ رهشأ ةتس ىلإ

 مكحيو جوز اهل نكي مل اذإ نيتنسلا ءاضقنإ لبق هنم هاوخأ ثري : لاق

 زاجولو لاق دمحم يبأ خيشلا نع دجويو نيتنسلا زواجي ملام جوزلل لمحلاب
 ولو ةديبع وبأ لاقو دلولا قوحل يف يدنع اذكه عبرألا ىلإ وأ ثالثلا ىلإ نيتنسلا

 وهو شارفلل دلولا حص اذإ ديعس وبأ لاق ؟انلوق ضعب لوق وهو نينس تس ىلإ
 باتك يف اذهو بهاذملا ضعب يف اذهو بسحأ اميف هب قوحللا يف دح الف جوزلا

 . ملعأ هللاو .ددعلا

 اذإ اهجوزي نأ دعب اهدلاو ىلع قح اهل له ةيبصلا يفو : ناديبع نبا ةلأسم

 . مهوسكيو مهلوعي مهلاو رجح يف ةوخا اهل ناك
 هتنبال همزلي الو هدالوأ همعطأ يذلا يف نايض هيلع سيل دلاولا نإ : لاق

 هتوسكو هيبأ ةقفن نع دالوألا ىنغتسا اذإ هنأل هدالوأ ةقفن لبق نم عيش ةجوزتملا

 هل زئاجو كلذ يف ةيوستلا دلاولا ىلع سيل ةوسكلاو ةقفنلل جاتحم دالوألا ضعبو

 كلذ يف همزلي الو ةوسكلاو ماعطلا ىلإ دالوألا نم جاتحا نموسكيو معطي نأ

 . ملعأ هللاو . ةوسكلاو ةقفنلل نيجاتحم ريغ مه نيذلا دالوألا رئاس لبق نم عيش

 اهقلطم نم ةقفن ديرت تعدإ اذإ ةقلطملاو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ملو نالوح هل لحي مل هنإ بالا ىعداو هتمطف دقو نيلوح هل نأ تعدإو اهنم هل نبال

 ؟مكحلا ام ةنيب حصت ملو همطفت

 دعب اهلوق لوقلاو نيلوحلا لبق هيعدم يهو بالا لوق لوقلا : لاق
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 مل هنأ بالا ركنأو هيبأ ىضرب نيلوحلا لبق هتمطف اهنأ تعدا اذإو هل تلق ؟نيلوحلا

 اذإو تلق ؟نيميلا هيلعف هيلع تبث دق قحلا ناك نإ لاق . نيمي هيلعأ ىضري

 اذإ لاق هماطفب ضري مل هنأ هوبأ لاق اذإ نيلوحلا مامت هعضرت نأ اهيلع مكحيأ فلح

 اهيلع مكح هعاضر اهكرت نم كالهلا نمررضلا هيلع فيخو ةعضرم دجي مل
 بهذ اهنأ تلاق اذإو هل تلق ؟لودعلا ىري ايك رجألاب نيلوحلا مامت ىلإ كلذب

 مأ ةقفن اهيطعي نأ هيبأ ىلع مكعحيأ نيلوحلا مامت ىلإ اماعط همعطت امنإو نبللا اهنم
 نبل اهب سيل نأ حص نإ لاق ؟نيلوحلا مامت ىلإ كلذ نم رثكأل عاضرلا ةرجأ هيلع

 هيلع هلف هتوقل هيفكي ام ردقب ماعطلا لكأي ناكو قحلا هوجو نم هجوب هعاضرل
 . ملعأ هللاو . هب ةفرعملا لهأ نم لودعلا ئري ايك كلذ ردقب

 اذإ مهارد ةثالث ىلإ مهرد نم ةأرملا يف ةيابرلا يف ءاج اميفو هنمو : ةلأسم
 هذه تبأو كلذك ناك نإو ؟ال مأ ةيب رتلا رئاسلو عضرلل كلذأ ةقلطم تناك

 رهش لكل ةرجألا نم ال مك مكح ريغب وأ مكحب هتعضرأو اهدلو يبرت نأ ةقلطملا

 ؟ةيب رتلا ريغ نم عاضرلا ةرجأل

 نم دجوو تبأ نإو اهنكمأو تيضر نإ هلك كلذل ةرجألا كلت نإ : لاق
 نأ.انعم نسحألاف يه الإ دجوت مل نإو كلذ ىلع ربجت الف ءاسنلا نم هنم عضري
 عاضر نم عضوملا كلذ يف اهلثم رجأ نم الدع لدعلا لهأ ىري ايك نوكت
 . ملع أ هللاو .اهدولوم

 هركناف ادلو هل تدلوو ةفلاب ةأرما جوزت يبص يفو : ىحبصلا ةلأسم
 ؟دلولا اذه مكح نمل هلهأو يبصلا

 ولو دلولا هقحلي الف هلثم لزني الو قهارم ريغ يبصلا ناك اذإ : لاق

 هلثمل دلوي ناك نإ وأ اغلاب ناك ول نإ هب قحلي لاح يف هب تءاجو ةولخلا تحص
 ىتح يبص يبصلاف هرمأ سبتلإ نإو هب قحل ادعاصف رهشأ ةتسل هب تءاج اذإف

_ ٣..



 تءاجف غلاب تحت تناك نإو ؟اهدلو دلولاف يبص تحت تناك اذإو هغولب حصي

 . ملعأ هلل او . اهنم لبق ام اعيح هاركن أ ولو هدلو دلولاف هقحلي تقو يف هب

 اهسفن ىلع اهتقفنف ةأرملا جوز تام اذإو : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 هعاضرل اهدلو لام يف ةيابرلا اهلف اهلمح تعضو اذإف لماح ريغو الماح تناك

 لفطلا ثاريم نم هبيصن ردقب لك عاضرلا ةرجأ هتثرو ىلعف لام هل نكي مل نإو

 . ملعأ هللاو . تقولا كلذ يف تام اذإ الثم

 ام ضوع ةنالفو نالفو نالف مهو هدالوأ دحأل ىصوأ اذإو : ةلأسم

 . نييثنالا ظح لثم ركذلل مأ ةيوسلاب مهنيب نوكيأ انالفو انالف مهتوخا ىطعأ

 ىثنأ ىلع ركذ لضفي ال ةيوسلاب هدالوأ نيب نوكت ةيصولا هذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هتيصو يف نييثنالا ظح لثم ركذلل لقي مل اذإ

 مه دلاولا مزليأ اوغلبي مل اراغص وناك اذإ دالوألا يفو : يلمازلا ةلأسم

 كلذ هابشأو ةرذ مه اولكأيل ارب وه لكأ نإ دبعلا لثم هلثم وأ اهلكأي ام لثم ةقفن

 همزليأ نغلب اذإ تابنلا كلذكو ،رمتلا رئاس اولكأيووه لكأيل ضرقلا رمتلا لثمو

 ؟هيلع سيل مأ جاوزأ نهل نكي مل اذإ ةوسكو ةقفن نهف
 لام مهل نكي مل اذإ راغصلا هدالوأ ىلع قفني نأ بألا ىلع نإ : لاق

 نم مهل هلمعي امم نولكأي هيدي ىلع مهتقفن ناك نإف كلذ ىلع ردقيوه ناكو
 مل ربوأ ةرذ نم مهعبشأ ماعط يأبف بألا ىلع ةدودحم ريغ ةقفن هذهف ماعطلا

 مهمعطأو ماعطلا نم بيطلا وه لكأ نإو كلذ نم رثكأب نوملسملا هيلع مكحي

 روكذلا ةقفن تلطب اوغلب نإ امأو ؟ةلزنملا سيسخ وهف رذع هل نكي ملو كلذ نود

 . ملعأ هللاو .فالتخا نهيف تانبلا امأو مهنم

 . ربشلاب ميتيلا ةقفنل سايقلا يف : ناديبع نبا ةلأسم

 . ملعأ هللاو .طسو ربشف مدع نإو مكاحلا ربشب نوكيف ربشلا امأ لاق
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 ؟مهمأ وأ مهابأ اودارأ نا نايبصلا رييخت دح امو : بيبح خيشلا ةلأسم

 اذإ هدحو لقعلا ي مهلاوحأ فلتخت سانلا نأل رظنلا ىلع كلذ نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .رايخلا مهفي نم دحب راص

 ةوسكلاو ةقفنلا تبلطو اهيبأ نع تلزتعا اذإ غلابلا ةنبألاو هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ اهل له اهتيب يف
 . ملع أ هللاو .ال : لاق

 ريقفلاو مهارد ةثالث رسوملا ىلع ةيابرلا يف دجويو : ىحبصلا ةلأسم
 ؟ال مأ هب لومعملا اذهأ فصنو نامهرد طسوتملاو نيمهرد

 اباوص هارف ايأر ردقي نم لكف لمعلا هيلع ام امأو اذه ليق دق : لاق
 ضعب تعمسو هيلع لمعلاو هب مكحلا هل زاج رظنلا دوهجمل هللا ىلإ هب برقتيو
 . ملعأ هللاو . ةيرالب اضعب نأ بسحأو ةخاش فصنو ةيرالب مكحي نم

 هعزتناف هدي بسك نم الام ى رتشا نميف : جرفم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 ؟كلذ مكح ام دلاولا تامو يبنجأل وأ هريغ هل نبال وأ هتجوزل هب رقأو هوبأ

 هيلع هفلتأ ام كلذكو دلولل لاملاف رارقإ الو عيبب هدي نم هلقني مل اذإ : لاق

 هدلول ىورش دلاولا ىلعو اهل وهف هدلو لام نم هتجوزل ه ؤاضق امأو ؟هل وهف ارارض

 نبالل لوقو هيف نبالل ضوع الو ىضم دقف بألا هفلتأ ام لوقو لام هل ناك نإ

 . ملعأ هللاو . هتايح يف هبلط اذإ هيلع هفلتأ اييف ىورشلا

 له هيبرت نأ تبأف دلو اهنم هلو ةجوز هل لجر يف : ن اديبع نب ١ ةلأسم

 ؟اهيلع مكحي

 الإ هيبري نم رجأتسي وأ هعضرت نأ اهيلع نكلو هدلو ةيبرت اهمزلي ال : لاق

 لاحب هدلو ةيبرت وه هنكمي مل وأ هيبري. نم نبالل حصي مل وأ كلذ رظنلا بجوي نأ

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رظانلا ىلتبملاف

٢.٢



 ىلع بجي الو لكأي ام لثم هدلاو هيلع قفن. هنإف دلولا امأو هنمو : ةلأسم

 مال بألا ىلع تضرف ةقفنلا نوكت نأ الإ نيملسملا رثكأ ىلع نيمي هدلول دلاولا

 الف نيميلا يبصلا مأ تبلطو مألل قحلا تبثو اهنبإ ىلع قفنت مألا تناكو هنبإ
 . ملعأ هللاو . نيميلا نم هيربأ نأ ردقأ

 مهضعبل بتكو هلام نم هدالوا ضعب ىطعأ نميفو : يلمازلا ةلأسم

 هل بتك اييف عجري نأ دلاولل زوبأ هل بوتكملا تام مث نيرخآلا ىطعأ ام ضق

 . مهل انماض وه نوكيو دلاولا ىلع هل بوتكملا ةثرول كلذ نوكي مأ

 نوكي هنأ يدنعف مهنيب هيلع لدعلا نأ لوقي نم لوق ىلع : لاق

 . ملعأ هللاو . هبيصن هنم ثراو وهو مهتثرول

 لزتعم هنم هيباب مهضعب غلب دالوأ هل ناك اذإ دلاولا يفو هنمو : ةلأسم

 هوسكيو هعم هدنع وه يذلا لوعي نأ هل زوبيأ هدنع مهضعبو هلزنم ريغ يف هنع

 كلذكو هعم يذلا ىطعأ ام ضوع ىنعأ هنع نئابوه يذلا ىطعي نأ همزلي الو

 ءىش رخآلل همزليأ ىنغ رخآلاو ريقف هنأ الإ هنع الزتعم هيطعي يذلا اذه ناك اذإ

 . ١ .هرثأ ريغ هتين ناك اذإ همزلي ال مأ
 كلذ يف لدعي نأ هيلع سيلف هرثأ يوني مل اذإ ماعطالاو ةوسكلا امأ : لاق

 ىطعأ اذإ رثألا نم هانعمس ام ىلع لدعلا هيلع اينإو رثألا يف هتعمس ام ىلع
 هللاو .حالسلاو ةيعوألاو لوصالاو مهاردلا ةيطع لثم يطعملا دنع ىقبي ام

 . ملعأ

 هنم ديري هدلو نم ىكش اذإ دلاولا ينو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ؟نيميلا ظفل امو هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيأ مدعم هنأ دلولا ىعدإو ةوسكو ةقفن

 نإف كلذل ةنيبلا دلاولا ىلعو مدعم هنأ دلولا لوق لوقلا نإ : لاق

 تتبث اذإ ضعب لوق نم هيلع نيميلا هزاجأ اولخي الف هنيمي ىلإ لزنو اهزجعأ
 نإو ؟ةنيبلا كلذ ىلع دلاولا تأي ملو مدعم هنأ دلولا ىعداو ةن ؤملا هدلاول هيلع
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 نإو تلق .فاكوهف هدلاو ةنؤم هيف هيلع بجت ام لاملا نم كلمي ال هنأ فلح

 ريغ مهنمو ريقف مهنمو ينغ غلاب مهنم ثانإو روكذ دالوأو ةجوز دلاولا اذهل ناك

 نوكتأ بئاغ مهنمو ضيرم مهنمو غلاب ريغ يذلا دنع لام الو عضري مهنمو غلاب
 ريغ وأ اغلاب ناك مهنم ينغلا ىلع مأ ثاريملا نم هبيصن ردقي دحأ لك ىلع هتقفن

 ؟رضاح ريغ وأ ناك ارضاح غلاب

 يف تامول نإ هثاريمردقب مهنم دحاو لك ىلع نيملسملا ضعب : لاق

 ةقفنلاو تلق ؟رثكأ لوقلا اذه لعلو مهنم ينغلا ىلع نوكي لوقو كلذ هتقو

 هدلو نم ذخأي نأ دلاولا دارأ اذإ اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفنك هدالوأ ىلع دلاولل

 اذإو نكسلاو ةنس لكل ةوسكلا نم بجي امو كلذ هلأ تيب يف هدحو نوكيو

 ىلع مكيأ هنذإب الإ هلام نم ائيش ذخأي الو لكأي ال هنأ هدلاو نم دلولا ىكش

 نكسلا امأو هيفكي ام ردقب هل نإ لوقو كلذك ةقفنلا هل نإ لوقف لاق كلذب دلاولا

 ايكف هدلاول دلولا ىلع كلذ تبث اذإو اندنع نوكي ادح كلذل ملعأ مل ةوسكلاو

 دلولا ىدأ اذإو ايهيلع ررض ال نوكيو كلذب ةفرعملا لهأ نم لودعلا ىري
 لوق يف هلام نم ذخأي نأ دلاولل سيلف نيملسملا رمأب ماوقلا هاري ايك هدلاول هيلع ام

 . ملعأ هللاو . ضعب لوق يف هنايض همزل هقاقحتسا ريغب ائيش هنم ذخأ نإف ضعب

 لك ءاضقنإ دعب نالف تنب ةنالفل نالف رقأ بتك اذإو : ىحبصلا ةلأسم

 اتباث نوكيأ اهنم هتنبإ ةقفن نم هيلع اهل بجي امم كلذو اذكب اذك موي نم رودي رهش
 ؟رهش لك ءاضقنإ دعب اهل

 ىعداف ىضم ام ةقفن ديرت رهش دعب تءاجو تبث نإو تلق ؟معن : لاق

 ؟مكحلا ام ةنيبلا مدعو ميلستلا

 كلذ نم هتأربو هميلست ىعداو هيلع همكح حصو هيلع تبث اذإف : لاق

 الإ كلذ نم هل ةءارب ال هب اهل موكحم هيلع مزال وهو كلذ هنم لبقي ال هنأ هتنبال اهل

 بجو ام اهيلإ ىدأ دق هنأ اذه يف ةحصلا هيلعو همزل امم ةءاربلا بجوت ةحصب

 تناك ءيش اهدلو نع ةدلاولا مزلي الف نيميلا امأو هب هيلع موكحم وهف الإو هيلع
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 ىعداو اهيبأ ىلع ةقفنلا اهل تبجو ةغلاب ةنبالا تناك اذإو ةيبص وأ ةغلاب ةنبالا

 ىدأ دق هنأ ةحصلاب الإ هنم كلذ لبقي ال هنأ هيلع تبث نأ دعب كلذ ميلست بألا

 هنأ اهنيمي بلط نإف كلذب هيلع مكح زجعأ نإف ةوسكو ةقفن نم اهل همزلام

 اذكه اهيلع كلذ هل ناك هيلع اهل ةمزاللا ةقفنلا نم اهل بجي ام نم اهل ملس ام

 . ملع أ هللاو . يدنع

 متي الف دلولا ريغو تامو هدلو لام نم دلاولا هعاب امو رثألا نمو : ةلأسم

 الإ هل مكحي الف هدلو لام نم دلاولا هفلتأ امو تباث عيبلاو هدلاو هعاب اميف ريغ هل

 هللاو .هدلاو لام يف هل مكحي ذئنيحف هدلاو ةايح يف مكحلا بلطو اغلاب ناك اذإ

 .ملعأ

 جرخ دق نوكيأ نيتنسل وأ رهشأ ةتسل ءاج اذإ دلولاو : ىحبصلا ةلأسم

 ؟كلذ نع ديزي ىتح لوألل وه مأ كلذ نع صقني ىتح لوألا مكح نع

 هل لمكأ اذإ كلذكو لوألا مكح نع جرخ رهشأ ةتس هل لمكأ اذإ : لاق

 ديرت ىتح لوق اهمكح يف فلتخم دو دحلا لعلو لوأل ١ مكح نع جرخ ناتنس

 . ملعأ هثلاو . ةليلق ةدايز رهشأ ةتسلا وأ نيتنسلا ىلع

 : ىصو رخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 نمم وه ناكو بدألا دح نع جراخلا شحافلا برضلا هدلو برض نمعو

 نم همزل امم هسفن ي ربي نأ دلاولل لهو برضلا كلذ سشرإ هل همزلي له لقعي ال

 هثر او هريغل نوكي ام هيلع ىقبيو هثر ١ ردقب شرال ١ نم هنع طقسي مأ هنب سشر ١

 . هلقع ةحصو هغولب دعب هتءارب وأ هل هميلست الإ لازي ال

 همزل دق امم هسفن أربأ وه نإف اذه ىلع برضلا شرا هل همزلي معن : لاق

 هتايح يف هل سيلو زئاج ىضر نع غولبلا دعب دلولا هثربي ىتح أربي ال ليقو هل
 هشرا نم هثاريم ردق طوقسل ىنعم الف هتامم دعب كلذ امنإ هريغل الو هلام نم ثرا

 . ملعأ هللاو . كلذ لبق

٣.٥



 هيصو هلام نم ائيش هدالوأ دحأل دلاولا بتك اذإو : ناديبع نبا ةلأسم

 الف هتوخا ىطعأ امم رثكأ ىوسي لاملا ناكو هتوخا ىطعأ ايع اضوع نايض ريغ نم

 نوكيو هتوخا لثم هدلاو اهب هل ىصوأ يتلا مهاردلا هل نوكتو ةدايزلا هل تبثت

 نإ هل تباث لاملاف نايض نم ةيصوو رارقإ لاملا بتك اذإ امأو ، ةثرولا عيمجل لاملا
 . ملعأ هللاو . هتوخا ىطعأ ايع اضوع بتك

 دلولاو دلولا همزلي الف ةأرملاب لجرلا لوخد حصي مل اذإ هنمو : ةلأسم

 اهب لخد هنأ دوهش ةداهشب حصيوأ ةأرملاب لخد هنأ جوزلا رقي نأ الإ اهدلو

 هنأ جوزلا لاقو هدلو دلولا اذهو رهشأ ةعبس ذنم اهجوزت هنإ ةأرملا تلاق نإ تيأرأ

 ؟اهنم نم لوق لوقلا هدلووه سيلو رهشأ ةعبرا د ذنم م اهجورت
 هللاو . ةأرملاب لخد دق ناك اذإ هدلو دلولاو ةجوزلا لوق لوقلا نإ :

 . ملعأ

 بألا ناوبألا اهميف اقاشت اذإ ةنبالاو نبالا نيدلولا يف هنمو : ةلأسم

 ناموطفم امهو هلحم يف اهلكو قارف وأ ةمرحب هنع ةنئاب ةلزتعم مألاو اهدنع امهديري

 ؟نيدلولا ىنعأ

 هتقفن بالا ىلعو ىثنأ وأ اركذ ناك هرغص يف دلولاب مألا نأ : لاق .

 ناك راتخا ام ثيحف همأو هيبأ نيب ريخي هنأب رايخلا دلولا لقعي نأ ىلإ هتوسكو

 ىنغتسا اذإ لوقو ناك راتخا ام ثيحف مالكلا حصفأو ملكت اذإ لوق رايخلا تقوو

 وأ هدحو لكأ اذإ لوقو نينس ينايثوأ نينس عبس نبا ناك اذإ لوقو هسفنب دلولا
 نيوبألل لوقي نأ مكاحلل زوجيو يلإ بحأ لوقلا اذهو هدحو اضوتو هدحو سبل

 نأ بالل لوقي نأ مكاحلل زوجي كلذكو امهرياخيل نيدلولا روضح ىلإ جاتحي

 ؟هدلو دلولا اذه نأ رقأ اذإ دلاولا الو دلولا مكاحلا فرعي مل ولو هدلو ىلع قفني

 ةنبالا كرتت الف مهتم جوز اهعموأ ةمهتم مألا تناكو ىثنأ دلولا تناك اذإ امأو

 ىلوأ بالاو دلولا نم اهل قح ال نأ لوقف مألا تجوزت اذإ امأو ؟اهتراتخا ولو اهعم
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 يف هنع دجوي اييف بوبحم نب دمحم لوق وهو تجوزتولو هب ىلوأ مألا نأ لوقو هب

 كرتت ال ىثنالا دلولا نإف ايهتم اهجوز وأ ةمهتم مألاو ىثنأ دلولا نوكي نأ الإ رثألا
 . ملعأ هللاو .اهعم

 ادلو تتأو نالف اهب انز هنأ ترقأ ةأرما يف : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 ادالوأ اهنم ىتأو اهب انز هنأ ترقأ يذلا اهجوزت دعب نم مث نالف دلو اذه تلاقو

 نورخآلا دالوأف دلولاب هل ةأرملا ترقأ يذلا دلولا تام مث مهريغ دالوأ هدنعو

 دلو اذه نإ ةأرملا لوق لبقي لهو نيلوألا هدالوأل ثا ريملاو انز دالوأ مهلك مأ هنوثري

 ؟ال مأ هثريو نالف

 هناو هنم انزلا دلو هنا اهب انز يذلا لجرلا ىلع اهلوق لبقي ال ةأرملا هذه نإ : لاق

 وه هنارقأ نإو ملعلا لهأ نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو لاحلا نم لاح ىلع هدلو

 رارقإ هنأل هنم لبقي ال هنأ لوقلا ضعب يفف فالتخا هلوبقو هزاوج يف هرارقإف

 رثكأ وه اذهو بيغلاب رارقالا نموهو هب مكحي الو حصي ال ليحتسملاو ليحتسم

 هلام يف هسفن ىلع هرارقإ لبقي هنا لوقلا ضعب يفو ،ملعلا لهأ دنع لوقلا

 يأر اذهو هتوخا نمو هبراقأ نم ادحأ ثري نأب هريغ ىلع هنم لبقي الو ةصاخ

 جيوزتلا اذهب اهنم مهدلي نيذلا دالوألاو دساف جيوزت وهف اهجوزت نإو نسح
 وهو حيحصلا جيوزتلا دالوأك هب نوقحلي دسافلا جيوزتلا دالوأ نأل هدالوأ مه

 لبقي ال هنا لوقي نم لوق ىلعو جيوزتلا اذهب بسنلا مكح هيلع تبثي ببس
 نم دحج نم ثري الو هسفن لام يف دلولا اذه مهف راشيف هسفن لام ىلع الإ هرارقإ

 نإ لوقي نم لوق ىلعو ؟ملعلا لهأ نيب فالتخا كلذ يف ملعأ الو ادبأ براقألا

 لام يف ادبأ مهيلع لخدي الف هدلو هنإ هنم لبقي الو تبثي الو حصي ال هرارقإ

 . ملعأ هللاو . ذخأن يارلا اذهبو انباحصأ لوق ةماع وهو مهيبأ

 هنم هتصبقف باتكب يدل او ل عف د اذإو : سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 ؟ هذخأ يل لحيأ تام مث يدنع هكرتف يدنع هكرتأ هل تلق مث
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 سيل دعب لاحلا يف هزارحإ نوكي نم لاحب نوكي نأ الإ معن : لاق

 . ملعأ هللاو .ءيشب

 دلاو هل ناك اذإ يلولا ةقثلا يفو : يويلحملا سيمخ نب ملاس هيقفلا ةلأسم

 هتوخا نود هاطعأ هنم ائيش ىلولا ةقثلا دلولا دارأ اذإ هنأك وهو لام دلاوللو ةوخأ هلو

 مهسلا الثم هنم دلاولا ىضريو هلوصأ ضعب يف ضايقلاب هلياحيو هنم لبقي وهو
 هنيد يف لجو زع هللا يقتي ال دلاولاو اوضر مأ هتوخأ اوهرك هدلول هنأل نيمهسب
 ناك اذإ هتيالوو هتقث ىلع وهو كل تركذ اميف هوبأ هل حمس اذإ ةقثلل اذه لثم ليأ

 . القاع اغلاب ارح دلاولا

 نأ ناسنالل يغبنيو عرولاو هزنتلا قيرط ريغ ماكحالا قيرط نا : لاق

 انيدلا نم ملسيل ساندألاو تاهبشلا نع هزنتلاو طايتحالا هرومأ يف لمعتسي

 اذه هيلإ ىحلي هنأ هدلاو نم ملع اذإ يلولا ةقثلا اذه نأ يدنع اييفو ،اهتسابتلاو

 تامملاو ايحملا يف هدالوأ نيب لدعلا دلاولا ىلع نأل كلذ هل لحي الف قح ريغب

 ةقثلا اذه نوكيأ تلقو ، ىلاعت هللا ةيصعم ىلع هدلاو نيعي نأ اذهل لحي الو

 يف قحلا هوجو نم هجو ةقثلا اذهل لمتحا اذإ هنأ ملعاف ؟ال مأ هتيالوو هتقث ىلع

 كيخأ نيبو كنيب ىقب ول مالسلا هيلع لاقو نظلا نسح ىلع لمحيف كلذ هلعف

 نأ عرولا قيرط امأو .رهاظلا مكح يف اذهف هرتس كتهت الف توبكنعلا جيسنك

 . ملعأ هللاو . كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عدت

 ملو هتيب يف اهدارأو اهنبإ نم ةمفنلا تبلط اذإ ةدلاولاو : ىحبصلا ةلأسم

 ؟تدارأ ثيح نكستو اهتقفنب هيلع مكيأ هتيب يف ضرت
 نم هديري يذلا نكسلا نع اوعنتمإ اذإ ءالؤهف ةقفن ال نأوجرأ : لاق

 . ملعأ هللاو . ىنكسلا هنم مهمزلي انكس مهنكسي نأ دارأ اذإ ةقفنلا هيلع

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 هنوثريو هنوقحلي له دالواب اهنم ىتأو اهجوزت مث ةأرماب انز لجر يف
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 قحلي دلولا نأ نيملسملا راثآ يف تدجو ينأل مهتاوخا جيوزت يف ءايلوأ نونوكيو

 ؟حيحصلا حاكنلا نم قحلي ام لثم دسافلا حاكنلا نم هابأ

 هلصأ وه ذإ حيرصلا انزلاب هبشأ يدنع حاكنلا اذه لثم نإ : لاق

 هرمأ لوأ يف هب يتوأ دق ناك نإو هل عبت وهو هيلع الومحم هدعب ام نوكيف هساسأو

 ام كلذ ديؤيو هلصأ يف هل تباثلا همكح نع هلوحي ال كلذف حاكنلا ةروص ىلع

 ام نايناز ايهف اهجوزت مث ةأرماب انز لجر اييأ وهو وجرأ اييف مالسلا هيلع هنع ىوري
 امأو ۔ براقتم ايهيف ىنعملاف نيظفللا الك ىلعو ىنم كشلا ابحطصا ام وأ اعمتجا

 نأل ايهب هبسن قحالو امهدلووهف دسافلا حاكنلا اذه نم ايهيلع ثداحلا دلولا
 ةصاخو حيحصلا حاكنلا نم هب قحلي ايك دسافلا حاكنلا نم هيبأب قحلي دلولا

 هريغلو هل اهنم احافس ال ضعبل ايهضعب نم لطابلاب ةنداخملا ىلع هثودح ناك اذإ

 هبسن يف هل هب اموكحم دلولا تبث اذإو ،ءابألا نم هلوه نمل الوهجم كلذب نوكيف

 عيمج يف دالوألا رئاس مكح همكح نوكيف هيف لوقلا مدقت ام ىلع هريغ نود

 نه ايلو هنوك تبث يذلا ءاسنلا نم هجيوزت يلي نم جيوزتو ثاريم نم هماكحأ

 نود اهنم عيش صيصختل اهجو ىرأ ال ذإ امومع ماكحألا رئاس نم كلذ ريغو
 . ملعأ هللاو . مكحلا رهاظ يف هل ادلو هتوبث دعب عيش

 تامو رايخلاب هعابف هدلو لام ذخأ لجر : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 ؟نيعلا مئاقو قاب وه ذإ لاملا مهلا مهدج نم مهيبأ لام هتثرو بلطف دلولا

 ىلع ةثرولل نإف هتبلاطم ىلع تامو هيبأ نم هلام دلولا بلط نإ : لاق

 ءادف ةثرولا ىلع ناك ةبلاطم ريغ ىلع تام نإو لاملا مهل يدفي نأ كلاهلا بأ

 . ملعأ هللاو . هفلتأ امم عيش بالا ىلع الو مهلام

 يل ناكو هبر فرعأ ملو ناض ينمزل نإو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ؟امهتقفنب يلع مكحي مل اذإ ايمل هعفدأ نأ يل زوبأ ناريقف نادلاو

 . ملعأ هللاو .نيغلاب نيرح اناك اذإ كلذ ةزاجا يف : لاق
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 ينالفلا ناكملا يف هتيقل اذه لاقو عيش يبص دي يف دجو نإو : ةلأسم

 ؟ال مأ هدي يف ايب هرارقإ لبقيأ

 . ملعأ هللاو . هطقل ايب رقيو غلبي نأ الإ هل وهو هيلع هرارقإ تبثي ال : لاق

 ولو اهيبأ ىلع ةنبالا ةقفن نأ لوقي نم لوق ىلع امأ : ىلمازلا ةلأسم

 اهتقفنل اهيزجي الام اهعم نأ حصي مل اذإ هنا يدنعف جوزتت مل تماد ام تغلب
 ردقت ةحيحص تناكو تغلب اذإ اهنا لوقي نم لوق ىلعو هيلع ةقلعتم اهتوسكو
 الاح هيلع تعدإ اذإ ةيعدملا يه اهنأ يدنعف اهتقفن هيلع قلعتت مل ةبسكملا ىلع

 . ملعأ هللاو . كلذ وه ركنأو اهتقفن هيلع بجوي

 اهل نكي ملو ةبسكملا ىلع ردقت تناكو لام اهل نكي مل اذإ مألا امأ : ةلأسم

 تناك نإف ؟فالتخا اهتقفنب هيلع مكحلا يفف اهتقفن ىلع ارداق اهنبا ناكو جوز

 ىلع ردقت تناك اذإ تخالا امأو ؟اهتقفنب هيلع مكحلا زاج ةبسكملا ىلع ردقت ال

 ردقت الو لام اهل سيل ناك نإو اهتقفنب اهيخأ ىلع مكحي مل لام اهل ناكو ةبسكملا

 تتام ول نا اهثري يذلا وه ناك اذإ اهتقفنب اهيخأ ىلع مكحلا زاج ةبسكملا ىلع

 نيملسملا ضعب لوق ىلع كلذو اهيلع لصأ عيب الب اهتقفن ىلع ارداق ناكو هلبق

 . ملعأ هللاو . ينبجعي يذلا وهو

 غلبي نأ لبق نم الاومأ قرس اذإ يبصلا يف انباحصأ راثآ نم : ةلأسم
 ؟اهدر هيلع له

 هل بحتسي لوقو كلذل اظفاح ناك اذإ غلب اذإ كلذ در همزلي لوق : لاق
 ىتح هسبل وأ هلكأ نوكي نأ الإ هنم هفلتأ ام هيلع سيل لوقو موزل ريغ نم كلذ

 نإ لوقو هيلع موزل الب نيهجولا نيذه نم صلختي نأ هل بحتسي لوقو هالبأ
 . ملعأ هللاو .لاومألا ةلقاعل لقعت ال لوقو هتلقاع ىلع كلذ
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 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا ةلأسم

 نم دحأ هليكو وأ هلام دلولا ىضق اذإ هدلو لام عزن دلاولل زيجي نميف

 دعب الإ ةعزنلاب ليكولا وأ دلولا ملعي ملو ءاضقلا لبق ةعزنلا تحصو هئامرغ

 ؟ءاضقلا

 تحص ولو تباثو يضام وهف دلولا ميرغ هليكو وأ دلولا هاضقأ ام : لاق

 . ملعأ هللاو . هيف بألل ةعجر الو ميرغلل تباث ءاضقلاف ءاضقلا لبق ةعزنلا

 تبثي ام دلولا همكاح مث هدلول الام عاب اذإ دلاولا نعو هنمو : ةلأسم

 تبثأ ضعبو عيبلاب هدلاو نم هيلإ لآ امم هعاب يذلا ناك عاب اييف هيبأ ىلع دلولل

 . ملعأ هللاو .هريغ هدنع نم وأ هدنع نم ناك اييف قرف ضعبو ةميقلا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 عيبلا كص هل بتكو عطق عيب هلاومأ نم الام هيبأ نم ى رتشا غلاب دلو يف
 هيبأ نم هارتشا يذلا هلام يف هضوف دقو رجح يف هنأل هيبأ نم دلولا هزرحي ملو

 دلولا نم رارقالا مدع وعداو هلايب طيحي نيد هيلع ناك نإ نايدلا وأ ةثرولا هضراعف

 ؟ال مأ كلذب ةجح مهل نوكيأ هدلاو ةايح يف هلام

 هدي يف كلذ دعب هايإ هكرتف هدلو ىلع دلاولا نم لاملا عيب حص اذإف : لاق

 ىتح هعيب ةحص دعب هيلإ هكلم عوجر بجوي الو هعيب لطبي ال اضيوفتو هلك

 نال هيف حص ايب هيلع موكحم وهف الإو هعيب حص ايك هوجولا نم هجوب هعوجر حصي
 ةجح نايدلا الو ةثرولل سيلف عيبلا تبث اذإو هريغل نكي ملام هدلو لام يف دلاولل

 ائيش هنبإ لام نم هتايح يف دلاولا فلتأ اذإ تيأرأ هارأو يدنع اميف هتوبث حص اميف

 كلذ دلولا رضيأ ياضرو يرمأب هتايح يف هفلتأ يدلاو نإ دلولا لاقو هريغ وأ عيبب

 ؟ال مأ كلذ هلوق غم ةجح كلذب هيلع تبثيو

 ناك هنم هفلتأ ام فالتإ لاملا نم يقابلا رضي نأ يل نيبي ال : لاق

 نم هفلتأ ام دلاولا فالتإ نأل هاضرب نكي ملوأ وأ دلولا ىضر نع عقو فالتالا
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 نإ هدلاو ىلع هنمث هل لب انفرع ام رثكأ يف لاح لك ىلع هيلع يضاموه هدلو لام
 لوقلا نم ىضم ام مكح همكح نوكي فلاتلا دعب يقابلاو اضرب كلذ نكي مل

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 ؟ةضوافملا ظفل نوكي فيك هلام يف هدلو ضوفي نأ دارأ لجر يفو

 دق هل لوقيف هلام يف ةحابالاو ةزاجالا ىنعم ةضوافملاب تدرأ نإ : لاق

 نأ هلو ةزئاج ةحابإو ةزاجإ هذهف كل هزيجأ نأ يل زوجي ام عيمج يلام يف كل تزجأ

 احيحص مادام هلام يف هلعف هدلاول زوب ام ةفصلا هذه ىلع هدلاو لام يف لعفي

 . ملعأ هللاو . هندبو هلقع ةحصب هل ةزاجالا تناكو القاع

 لاملا لبق نم انالف ريبكلا يدلو تيطعأ هتثرول لاق ضيرم لجرو : ةلأسم

 ينالفلا لاملا يبصلا انالف هاخأ يطعأ نأ ديرأو هل تجوزت دق لاق وأ ينالفلا

 ؟كلذ يف ةثرولا هبلاطف بألا كله مث انيضر ولاق متيضر نإ ضوع

 نإو هوبأ هاطعأ ام هل متأ ءاش نإ ريبكلا دلولل كلذ يف رايخلا نإ : لاق

 هيف هتايح يف كلاهلا ةيطع ةثرولا مامتإو ،ايبنيب هايسقو امهاطعأ ام عمج ءاش

 هوتبثأ ام مهيلع زجي مل ضعبو هتايح يف هوتبثأ ام مهيلع تبثي لاق ضعب فالتخا

 . ملعأ هللاو . هتايح يف ائيش نوكلمي ال مهنأل كلاهلا ةايح يف

 لاقف ةرجأ اهيف هل نوكي همدخ دلولا مدع نإ امأو : ناديبع نبا ةلأسم

 . ةقفنلاو ةرجألا عفرت لاق نم لاقو ةقفنلا نم عفرت الو هل دلولا ةرجأ نإ لاق نم

 . ملعأ هللاو

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 لجرب مألا تجوزت نأ ىلإ اهمأ دنع ةيبص يهو اهدلاو تام اذإ ةنبالا يف

 هلأ هدنع اهزوحيل اهمأ نم ةنبالا ذخأ ديري اهمأ ىلع اهيبأ خأ ةنبالا مع ماقو
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 معلاو اهلام نم اهقفني نأ مألا دارمو لام ةنبالا هذهل ناك اذإ تيأرأ ؟ال مأ اهذخأ

 ؟ةنبالا هذهب ىلوألا نمف ارفوم اهلام نوكيو هلام نم اهب موقيل ةنبالا ديري
 لطب تجوزت اذإ مألا نأ مهنعروثأملا يف نيملسملا ضعب نع دجوي : لاق

 نع هئانغتساو رايخلا هلقع دعب جرخي هلئاق نم لوقلا اذه لعلو دلولا نم اهقح

 ىلإ رظني الو اهنم اهئانغتسا ةلاح اهمأ نم ةنبالاب ىلوأ معلاف هدايق ىلع هنأكو همأ

 يدنع كلذ نسحيو اهمأ جيوزت عم ىثنالا يف اصوصخ عوضوملا اذه يف اهرايخ

 نأ يغبني الف مهريغو تاقثلا مهيف نأل نيمومعلا ال جاوزألا نم نيصوصخملا يف

 نإو هايإ اهلقع عم رايخلا اهل ىري ءاهقفلا ضعب ىسعو ةدحاو ةلزنمب اونوكي

 نيملسملا مكح يف اهل تباثلا اهتنبإ رايخ لطبي ال اهجيوزتف اهجوز عم اهمأ تناك
 هاري اييف رظانلا وه نوكيف مكاحلا ىلإ ةميتيلا رمأ دري نأ هنسحتسأو هارأ يذلاو

 نسح لبق نم ةجوزتم ريغوأ ةجوزتم تناك اهمأ وأ اهمع عم اهنوك نم اهل حلصأ

 اهلاح حالصف الإو اهل احالص ريفوتلا قفاو نإو اهلام ريفوتو اهتاعارم وأ اهتيبرت

 املاح يف اهنأل اهرايخ ىلإ رظني الو اهيلع ررضلا فوخ عم اهلام ريفوت نم ىلوأ
 اه كلذب ىلوأ اينإو اهلقع ناصقن لاحل اهدسافمو اهحلاصم نيب اهل زيمت ال كلذ

 مث ةرجاشملا دنع هريغ نم كلذب ىلوأ وه اذإ مكاحلا وهو اهنم القع لقأ وه نم

 ةعايجف الإو دجو نإ همصخ نع هب مصخلا عتميف همكح عيمجلا مزلي ذئنيح

 . ملعأ هللاو . هماقم نوموقي نيملسملا

 مايقلا مزلي نم هلاصف لبق تتايف حافس نم ادلو تدلو ةأرما يف : ةلأسم

 ؟هعاضر ةرجأو هب

 تياأرأ .اهيلإ برقأ نوكي نمم همأل ابيرق نوكي نم هب مايقلا مزلي : لاق
 . همايق مهمزليأ مألا نم هتاوخا نهو تانب اه ناك نإ

 نهل ناكو نهمزل نإ تيأرأ مالا نم هتاوخا نهو تانبلا مزلي معنف : لاق
 اذإ ةجح نهجاوزأل سيل لاق كبجعي ام مهتويب يف هلاخداو هتيبرت اوهركو جاوزأ
 . ملعأ هللاو . هب مايقلا نهمزل
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 نم تثبل مث رثكأ وأ ةدحاو اهجوز اهقلط ةأرما يف : سيمخ نب رصان ةلأسم

 دق اهنإ لدع يدهاش ةرضحب ترقأ مث ةدعلا ءاضقنإ هيف نكمي ام كلذ دعب ةدملا

 لمح اهب سيل نأو اهجوز اهقلط ذنم ضيح ثالث تضاح دق اهنأو اهتدع تضقنإ

 اهجوز اهقلط ذنم نيتنس نم لقأل ادلو تدلو كلذ دعب مثروكذملا اهقلطم نم

 قحليأ هريغ تجوزت دق تناك نإ هريغ تجوزت ذنم رهشأ ةتس نم لقألو اذه

 ؟ال مأ اهقلطم دلولا اذه

 ملو اهقلط وأ اهجوز اهنع تام ذنم نيتنس نم لقأل دلوب تءاج اذإ : لاق

 قحلي هنإف لوألا جوزلا ريغل اهيلع شارفلا مكح هب لوزي جوز امهل حص نكي
 جوزتت ملام هيبأ نع يبصلا بسن ليزي ةدعلا ءاضقناب اهرارقإ سيلو لوألا جوزلا

 كلذك نكي مل نإف رخآلا اهب لخد ذنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل جيوزتلا دعب هب يتأتو

 ذنم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإف هبسن عيضي الئل لوألا جوزلا دلولا مزل

 اهدلو دلولاف اهنع تاموأ لوألا اهقلط ذنم نيتنس نم رثكأو رخآلا اهب لخد

 ذنمرهشأ ةتسل هب تءاج نإف دحلا اهنع أرديو مكحلا يف ايهنم ادحاو قحلي الو

 نأل هدلو دلولا ناك اهنع تام وأ لوألا اهقلط ذنم نيتنس نم لقأو رخآلا اهب لخد

 يذلا لاحلا ءاضقنإ وأ رخآ سشارفب الإ شارفلا مكح هنع لوزي ال هشارف كلذ

 كلذ يف هتدلو ةأرملا نإ دلولا هب بجي اميف ةدالولا حص اذإ هشارف مكح هيف نوكي

 . ملعأ هللاو . تاداهشلا نم ةحصلا نم كلذ ريغب وأ ةلباقلا ةداهشب

 : نافلخ نب انهم ديسلا ةلأسم

 ةدحاو ةلباق يهيلع تماقو دحاو لاح يف داليملل اتركر نيتأرما نع
 ايهنم نبالا تعضو يذلا نم ةلباقلا تيسنف ةنبإ ىرخألاو انبإ امهادحا تعضوف
 نيتاه يف مكحلا ام اهدلو ايهنم ةدحاو لك يطعت نأ تدارأ ام نيح اهيلع هبتشاف

 نكمياأ اهدلو ايهنم ةدحاو لك ضيبقت يف يأرلا فيكو ايهيدلو مكح امو نيتأرملا
 وأ نيتنب اتعضو امهتيلك اتناك اذإو ركذلا اهل ايهأ هب ملعي ىتح ءيشب رابتعالا هيف

 يأرلا ام اهمكح لكشأو امهربخ مجتعاو امهرمأ ةلباقلا ىلع هبتشا هنأ الإ تانب
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 اذإو ةعرقلا اهميف حصي له مزلت قوقحو ثيراونمو جورف يه ذإ امهدالوأو اهيف

 ؟ال مأ كل هتنيب اييف مكح اهب يضميأ الثم تحص

 همكحف نيتأرمل ادحأ نم ةأرم ادي يف دجوي دلو لك نإ تفصو ام ىلعف

 هربخ ماجتعاو هرمأ هابتشا عم همكحف ايهيدحأ دي ف دالوألا نم دجوي ملامو اهدلو

 كلذ يف وجرأ ام ىلع هريغو ثاريم نم ماكحالا عيمج يف اعيمج ايل ادلو نوكي نأ

 هللاو .ىرأ اهيف هل هجو ال عضوملا اذه يف مهسلا حرطو هارأو يدنع ام بسح

 . ملعأ

 وأ ىثنأ وأ ركذ هنإ لوبقم اهلوقأ لماحلل ةلباقلا يف : ناديبع نبا ةلأسم

 : دادم نب ناييلس نب رصان خيشلا ةلأسم

 نوكي ام تامو هب هل هتيصو نع عجر مث نايض نم ءيشب هدلول ىصوأ نم

 ؟هيف مكحلا امو كلذ نم دلولل

 ايف دلاولا نم عايترالا يف ركذلا لهأ نم نوملسملا فلتخا دق : لاق

 لاق نم لاقو ؟سانلا نم هريغل ايك دلاولا ىلع دلولل لاق نم لاف دلولل هريص

 يف هل مهنم لاق نم لاقو . هلايك رصيو درو ايك عازتنالاو فرصتلا نم هيف دلاولل

 ايف دلاولا نم عابحترالا يف رثكألا وه لوقلا اذه دلاولا نم دلولل راص ام كلذ

 . ملعأ هللاو .اغلاب وأ ناك ايبص دلولل هريص

 كلذ تابثا يفف يبصلل يبصلا مأ نم ةلحنلاو ةيطعلا نإ هنمو : ةلأسم

 لوق ىلع تباث كلذف هوبأ يبصلل زرحأ اذإ لاق نم لاقف نيملسملا نيب فالتخا

 تبثي الف ةصاخ دلاولل دلولا لام لاق نم لوق ىلعو دلاولل دلولا لام لاق نم

 لحنلاو ةيطعلا نإ لوقلا رثكأو ةيطعلا يف :يطعملا نم عوجرلا كلذ يفو هل هزارحإ

 لكو مهيدحاو مهنم ءايلوألا برقأ هل زرحأ اذإ لاوقأ كلذ يفو تبثت ال يبصلل

 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا لوق
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 نم لاقو اهيبأ ىلع اه ةنؤم ال لاق نم لاقف تغلب اذإ تنبلاو : ةلأسم

 يهو هدنع تناك نإف اهنع تام وأ تقلط اهيبأ ىلع اه ةن ؤم الو جوزتت ىتح لاق

 هتعاط يف نوكت ىتح ةقفنلاب اه مكحي مل هنع لازتعالا تراتخا تغلب املف ةريغص

 تغلب نأ ىلإ اهمأ عم تناك نإف فورصم ررضلا نإف ةرضم اهيلع نكت ملام
 . ملعأ هللاو .اهل هيلع ةقفنلاف

 هنم اهدالوأل ةقفن اهقلطم نم تدارأ اذإ ةقلطملاو : يدشارمحلا ةلأسم

 ال نوكي مأ ءيش الو يه مهلفكتو هدالوأ هيطعت نأ نيب ربجتأ مدعلا ىعداو

 ؟كلذ ىلع ردقو رسيأ ىتم نيد اهيلع

 هيلع نوكي هنأ مهضعب نع ليقو نيملسملا ضعب نع اذكه معن : لاق

 نأ ىضري الو اهل ءيش ال امإو هدالوأ هيطعت نأ امإ وه جتحا نإو تلق ؟اهل نيد

 مئاقلا يف رظنلا بجوأ نإ لاق ؟ال مأ كلذ ىلإ بابيو ةجح هلأ انيد هيلع نوكي

 هلهأو مالسالل حالصلاف هنم ارظن تركذ يذلا اذهب ذخأو نيملسملا نم لدعلاب

 . ملعأ هللاو . كلذ هل عساوف

 ىطعأ ام لثمب هدالوأ نم هطعي مل نل ىصوأ نإو : ىحبصلا ةلأسم

 ائيرب بألا نوكي اذهف ةيصولا بلطو فلخو هللا نم هل ةيطعلا رخآلا ركنأف رخآلا

 ؟ال مأ هل ايزجم كلذ نوكيو كلذ لبق نم لجو زع هللا دنع

 ميحر فو ؤر هللا نأ الإ هقلاخ نيبو هنيب اييف لوقأ نأ ردقأ ال ينإ : لاق

 هجولا ىلع ىصوأو هدالوأ نيب ايف لدعلا بألا ةدارإ تناك نإف نينمؤملا لكب

 هللا بذعي الو مثآ هنا لوقأ الف لصي ملف هقح ىلإ هدلو لصي نأ وجري امو زئاجلا

 يف كلذ نيبي الو رارقإ وأ نايض نم ةيصو كلذ بتكي نأ دارأ نإو تلق ؟ابئات

 زوجيأ كلذ نالطبو رخآلا نم راكنالا ةفاخم رخآلا ىطعأ ام ضوع نع هنإ ةباتكلا

 نيب نألزوجي ال نأ فاخأو ءيش اذه يف ظفحأ مل ينإ لاق ؟ال مأ كلذ بتاكللو هل

 نايضلا يفنو ضوعلا لبق مهبيصن نوذخاي ةجوزلاو بالاو مألا نأل اقرف نينعملا
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 ريغ يف بذكلا اضيأو سأرلا نم نايضلاو ثلثلا نم ضوعلا اضيأو هدعب رارقالاو
 . ملعأ هلل او . روجح ةرورضل ١

 تام نإف امالغ تدلوف مهل ةيراج ىلع اوعقورفن ةثالث نعو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .اثلث مهنم ةدحاو لك نم ثريف مه اوتام نإو مهلك مهل ثاريملاف

 يهو مهتدلاو رجح يف وناك اذإ هدالوأ ةقفن نع هلام رصق نمعو : ةلأسم

 ؟كلذ يف هجولا فيك مأ هتقوو هنيح يف هتردق نم رثكأب هيلع مكحي له هتجوز ريغ
 هيلع نوكيو ةضيرف هيلع ضرفي لاق نم لاقف كلذ فلتخا دق : لاق

 هدالوأ نوكي نأ هيلع موكحم هنأل دالوألل سيل هدلاولل قحلا :نأل ةروسيم ىلإ انيد

 اذإ لاق نم لاقو رايخلا دح يف مهو هعم دوعقلا اوراتخي ملام ةضيرفلاب مهتدلاو عم

 هدالوأ لبق نم همزلي نأ هيلع لمحي مل رقفلا نم ةضيرفلا لمتحي نم دجي نكي مل
 هسفن لوع نم لضف امم هدوهج وه هيلعو مهتذنخأ ت ءاش نإ مهتدلاو ربختو نيد

 نأ فلكي الو ءاشي ام مهيف لعفي هدالوأ هيلإ تملس تءاش نإو همزلي نم لوعو

 . ملعأ هللاو . نيد هدالوأ لبق نم همزلي

 الإ مهعضاوم يف ديبعلا نم ىرتشي ال هنأ نيملسملا لوق نعو : ةلأسم
 ؟كلذ حصي فيكف ضعب نم مهضعب ىبس ام

 لهأ نم برحلا لهأ عيمج يف اذه نأ انعمف تفصو ام ىلعف : لاق

 لمهأ نم ةأرما جيوزت لحي ال هنأل مهريغو باتكلا لهأ نم مجعلا نم كرشلا

 مهابسف ىرخألا ةيرقلا لهأ عم نونمؤي ال ةيرق لهأ لكف اهابس لحب باتكلا

 نم اولاق دقو هب ىلوأ وهف ىبسلا نم عيش هدي يف ناك نمو لالح ضعب مهضعبل

 دروهف اهيف نمآوه ىتلا ةيرقلا هذه نم ىبس ام ءارش هل زب مل ةيرق يف انما ناك

 . ملعأ هللاو .اولاقام ىلع هلهأ ىلع
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 : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟اهئطو هل زوجي هدلو ةمآ عزتنا نمو

 عازتنالا دعب هدلو ةيراج لجرلا ءىطو اذإ عرشلا نايب ءزج نم : لاق
 يذلاو زوجي ال لوقو اهاطي الئل كلذ دلولا ملعيو زئاج هنأ ءاهقفلا ضعب لاق دقف

 . ملعأ هللاو . ءاربتسالا دعب الإ كلذ زوجي ال اهئطو زيجي

 توح 53932
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 امهدحو دوقفم او بنثئ اغلا ف

 ةبيغل ١ ىلع ةداهشل ١ ف و اهماكح او

 هنم زوجحم امو دقفل او تومل او

 : لمازلا : ةلأسم

 ةلغ اوذخأي نأ هتثرو دارأو لام هلو هتبيغ تلاطو نايع نم باغ نميفو
 هنم مهثاريم نم هوقحتسا ام مهل ناك ءىجي مل نإو هوطعأ ءاج نا هل اونمضيو هلام

 ؟ ال مأ كلذ زوجمأ

 هدي يفوه نمم عزني الف هيف ةنايخ هنم حصي ملو دحأ دي يف ناك نا : لاق

 ءاج دقف تفصو ام ىلع هوذخأ اذإف ةثرولا امأو .زوجي الف نئاخ دي يف ناك نإو

 بئاغلا ةدمو مكاحلا رمأب كلذ نوكي الو مهنيبو هنيب لاحي ال هنأ راثآلا ضعب يف

 . ملعأ هللاو . . دلو موي نم

 هنيب هيلع حصت ملو لجر لتقب سانا همهتا لجر يفو 3 هنمو : ةلأسم
 هلام مسق هثراول زوجيو هتومب مكحيأ لجرلا كلذ لتقب رقأ مهتملا نأ ركذ كلذ دعبو

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع

 نكت ملو هلتق هنأ مهتملا اذه رارقإ نع الإ ةرهشلا هذه تناك نإ : لاق

 ةايحلا يف لجرلا اذه مكحو لجرلا لتق اهب حصي ال ةرهشلا هذهف هلتق هنأ ةرهشلا

 نع ترهش يتلا ةرهشلا هذه نم اهفصو ام ىلع هتثرو ىلع هلام مسق زوجي الو

 . ملعأ هللاو . . مهتملا اذه رارقإ
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 ذنم ال دلو ذم ةنس نونايث هلجأ لوق بئاغلا ةدم يفو © هنمو : ةلأسم

 ىتح لوقو هبارتأ تومي ىتح لوقو نورشعو ةئام لوقو ةنس ةئام لوقو باغ
 هب مكح يأرلاب فالتخالا هيف زوجي امم نيملسملا لاوقأ نم لوق يأبف هتوم حصي
 . ملعأ هللاو . . هتفلاخم هيف زب ملو همكح مكاحلا

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 يذلاو راحص نم ريمحر ريمع ذخأ موي جنرفالا هذخأ نميف لوقت اييف
 ؟ ادوقفم مأ ابئاغ همكح نوكيأ نايع ىلع مهتريس موي كرتلا هذخأ

 مهسا ةبيرلا يفنت ةرهش وأ تاقثلا نم دوهشلا هيلع دهش نم لك : لاق

 نم لكو دوقفم وهف ربخ دعب نم هب ملعي مل مث ةعقولا رضحو برحلا ةموح هونياع
 هذخأ نم لكو دوقفم اضيأوهف ربخ هل نبي ملو لتقلا هل مهتاداع نم موقلا هذخأ

 همكحف ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا لثم هولتقي ال مهنا مهتداع نمو برحلا لهأ

 . ملعأ هللاو . . ةنس نونايث هتدمو بئاغلا مكح

 نأ حصي ملو فورعم دلب ىلا ادصاق ةنيفسلا بكري يذلا امأو : ةلأسم

 هربخ مجعتساو هدصق وه يذلا دلبلا كلذ ىلا لصي مل هنأ الإ ترسك ةنيفسلا

 . ملعأ هللاو . . بئاغلا هلزنمب لوقو دوقفم وه لوق

 اهجيوزت هلزوجي ال هنا ليق دقف دوقفملا ةأرمإ يلاولا قلط اذاو : ةلأسم

 لاق ، ءايلوألا نم هريغ اهقلطيلف اهجيوزت دارأ نإو جوزتت مل وأ هريغ تجوزت
 . ملعأ هللاو . . كلذ ينبجعيو لوق نم اهس اهجيوزت ةزاجا ولخت ال فل ؤملا

 : يحبصلا : ةلأسم

 ءاضقنا لبق هيصو تامو ايصو لعاجو هدقف لجأ ىضقنا اذإ دوقفملا يف

 ؟ هئاسن قيلطت كلذكو هنويد ءاضتقإو هنيد ءاضقو إهاياصو ذافنإ يلي نم هلجأ
 هنيد ءاضقو هاياصو ذافنإ يف دوقفملل اليكو ميقي مكاحلا نا : لاق
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 دوقفملا ءايلوأ ىلإف هئاسن قيلطت امأو هدقف ءاضقنا دعب هلام نم هنويد ءاضتقاو

 ءاسنلا نم ءايلوأ هل ناك نإو مكاحلا نهقلط ءايلوأ هل نكي مل نإو نهجيوزت بيطيل

 . ملعأ هللاو . . فالتخا نهقالط يفف

 ناكو دوقفملا ليجأت بتاك طخب مكاحلا دنع حص اذإو .3 هنمو : ةلأسم

 زوجيو ةحص باتكلا كلذ نوكيأ نيملسملا باتك نم ابتاك وأ إكاح بتاكلا

 ؟ ال مأ نويدلا نم كلاهلا ىل عحص ام ذافنإو ءاضق يف اليكو لكوي نأ مكاحلل

 مكحي مكاحلل زاج هتدم تضقناو مكاح مكحب هليجأت حص نإ : لاق

 يدهاشب حصي ىتح الف مكاح طخ حص نإو . . هاياصو ذافنإو هتنامأو هدقفب

 ذنم نينس عبرأ هل ىضم دقو اذك تقو اذك دلب ادصاق عضوم نم جرخ هنا لدع

 . . كلذ لبق مكاح هلجأ نكي مل ولو هدقفب مكحي نا مكاحلل زاج ادعاصف جرخ

 . ملعأ هللاو

 عفرت ملو تجوزت مث نينس رشع تيقبف اهجوز دقف ةأرمإ نعو : ةلأسم
 اهداسف ىلع مدقت ال ءاهقفلا نم لاق نم لاقف دوقفملا يلو اهقلطي ملو مكاحلا ىلا

 نيملسملا يأرب نهضعب دتعاو دحاو تقو يف نهجاوزأ ندقف ءاسن نا ركذ دقو

 دعب عفر مث . نيملسملا ىلا اهرمأ عفرت نأ الب جوزت نهضعبو ءايلوألا قلطو
 خايشالا ناك نامز يف كلذو لاحلا كلت ىلع جوزت نم ىلع اداسف اوري ملف كلذ

 اهنيب قرف قلطت نأ الب تجوزت اذإ ءاهقفلا ضعب لاقو 9 ايلع رثكأ وأ اددع هيف
 اذهبو يراوحلا وبأ لاق رصعلا اذه يف هب لمعي ناك يذلا وه يأرلا اذه لعلو

 جوزب هتأرمإ تجوزت دقو لوألا مدق اذإ ءاهقفلا نم لاق نم لاقو & ذخأن يأرلا

 نإف رخآلا ةثرو ىلع ثاريملا درتو هتأرمإ ىهف دوقفملا اهراتخا نإف رخآلا تامو

 ثاريملا در يف فلؤملا لاق . اهل ناثلا نم اهثاريمف اهيلع قادصلا دوقفملا راتخا
 . ملعأ هللاو . . فالتخا اهيلع
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 ةثرولا هتامأ مث دقفلا ةدع يف تجوزت دوقفملا ةأرمإ ةدع يف اذهو : ةلأسم

 ؟ نينس عبرأ دعب
 هذهأ هتجوز دعب اهنأل ثاريملا هنم الو ةنئاخ اهنالاهل قادص ال : لاق

 اهيلإ يغب لقت مل اذإ حيحص ءاهقفلا يأر نم يأر اذه لاق ؟ ال مأ ةحيحص

 ال ليقو لوقلا ضعب يف اهقادص اهيلع مرحي الف اهجوز اهيلإ تلاق نإ امأو اهجوز

 لطب اذإو ةينازلاك تراصو ةنئاخ اهنأ ذإ دقفلا لاح يف تجوزت اذإ اه ثارسم

 . . كلذ اهسفن ىلع ترهظأو ةينازلا مكح يف تراص اذا اهثاريم لطب اهقادص

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مكاحلا ىلا اهرمأ هتجوز تعفرو هجوت نيأ ردي ملو نايع نم باغ نميف

 دعب مث ةوسكلاو ةقفنلا مكاحلا اهل بتكف بئاغلا اهجوز ىلع اهل زوجي ام تبلطو

 نينس رشع دعبو هافولا ةدع هنم تدتعاو اهجوز ةأرملا تبيغ رثكأ وأ نينس سمخ
 اوكرتو هلام اومسقو بئاغلا ةأرما تجوزت نأ دعب بئاغلا بأ تامو تجوزت

 لجرلا اذه ةبيغ نيملسملا دنع حصي مل اذإ لاق & يح هنأك هبيصن بئاغلل

 ناف جوزتت نا ةأرملل سيل نا مكحلا رهاظ يفف هدقفو هتبيغ لجأ مكاحلا لج ؤيو

 اهجوز نيبو اهنيب قرفأ نأ ردقأ الف اهجوز توم اهدنع نإ تلاقو تجوزت تام
 ال بتك ىتلا ةمدقتملا ةقفنلا امأو اهلوقب ثاريملا مسقي الف ثاريملا يف امأو رخآلا

 . ملعأ هللاو . . اهلف جوزتت نا لبق مكاحب

 : يحبصلا : ةلأسم

 هربخ مجتعأ كلذ دعبو اذك عضوم ىلا جراخ هنا باتكب هلهأ ملعأ نمو

 تبثي مل نم امأو ،امالك باتكلا تبثي نم دنع همالعإ ةلزنمب هباتك نا يدنعف

 هللاو . . ةبيغلا مكح مزلأو هربخ مجتعاو هنم ائيش نكي مل هنأكف امالك باتكلا

 . ملعأ
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 ةوسكل او ةقفنلا تدارأو اهم لخدي ل ةجوز هل دوقفم يفو © هنمو : ةلأسم

 فالتخا اهوبأ اهجوز يتلا يفو هب تيضر دقو ةغلاب تناك نا ةقفنلا اهلف هلام نم
 امهاضر ةحصو ايهغولب ىلإ نيتيبصلا ينعأ ايهبولطم خرأ ناو اهل هقفن ال ةميتيلاو

 . ملعأ هللاو . . اتبلط ذنم هلام يف ةقفنلاب اهل مكح هب اتيضرو

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 مدق نيتنس وأ هنس دعب مث دقفلا مكحب هل مكحو نايع نم باغ لجر يف

 دنع حصي ملف نالف نب نالف دوقفملا كجوز انا لاقو دوقفملا كلذ ةأرما ىلا لجر

 ةأرملا تنأو دوقفملا نالف نب نالف كجوز اذه نا هل تدهشف ةنيبلاب هتعدو ةأرملا

 تقو يف نيتنيبلا ةداهش لكو نالف نب نالفوه سيل اذه نا ال تدهش ةنيبب اضيأ

 ؟ ىلوأ ايهنم نم هنيب نوكتأ دحاو
 وهو هذه هنالف جوزوه لجرلا اذه نا ةلداعلا ةنيبلاب حص نا : لاق

 هذهف اذه وه هناو هدقفب مكاحلا مكحو هربخ مجتعاو اهنع باغو اهجوزت يذلا

 لوق يف تبثي ال يح وهو هتومب نيملسملا مكاح مكح نالل انل نيبي اميف ىلوأ ةنيبلا
 انل نيبي اييف يأرلاب فالتخالا اذه يف نسحيو جرخي دقو نيملسملا ءاهقف ضعب

 دقفلا لجأ ءاضقنا لبق كلذ حص اذإ قرفلا كلذ يف لعلو ةفصلا هذه ىلع
 همكح تبثيو زوجي نمم هل توملاب مكحلاو دقفلا لجأ ءاضقنا دعبو هتومب مكحلاو
 . ملعأ هللاو . . ةيحلا ةحص ىلوألاف لجألا يف ناك اذإو هيلع

 اهجوز ىلع ةأرمال ةضيرف بتك اذإ يلاولاو مكاحلا يفو { هنمو : ةلأسم
 ةنسلا تضقناو ةنس ىلإ اهسفن ىلع نادت نا اهرمأو زئاجلا هجولا ىلع بئاغلا

 لاملا ناكو ةضيرفلا هذه نم اهل بتك ام ذخأ تدارأو بئاغلا اهجوز لصي ملو

 ؟ اهجوز لام نم اهل بتك يذلا هغلبي نا ىلا ليبسلا فيك اضورع وأ الصأ

 بجو ام يطعيو بئاغلا لام نم عيبيل ةقث اليكو ميقي مكاحلا نا : لاق

 عيب يف عنصي ايك عنصي ةعبارلا يف بجويو عمج ثالث اهيلع يداني هتجوزل هيلع
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 نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو { هتجح بئاغلل ينثتسيو هيلع ام ءاضقل يصوملا لام
 دعب حلصأ ةمواسملا عيب ىأر اذإ ةمواسم وأ ءادنب عيبي نا هلزوجي يصولا نا

 امو ضورعلاو قيقرلاو ناويحلا امأو لوصألا عيب يف نيغلابلا ةثرولا ىلع ةجحلا
 عيبي ال مهضعب لاقو ةعمج ريغوأ ةعمج يف ناك دحاو موي يف عابيف لوصألا نود

 زئاج هنا مهضعب لاقو رثكأ لوألا لوقلاو كلذ يصولا هل لعجي نأ الإ ءادنلاب الإ

 هيلعو هل ليكو ال بئاغ نم هيلع تبجو نم قوقح ءاضقل هماقأ نموأ مكاحلل

 عيبل جاتحاو ليكو الو هل يصو ال ميتي وأ هل يصو الو قوقح .هيلع ىصوموأ نيد
 لودعلا رظنب حالصلا رظن ىلع ةمواسملاب عيبي نا قحلا هوجو نم هجوب هلام

 . ملعأ هللاو . . هيف لخدي اميفو رصبو رظن هل ناك اذإ هرظنب وأ كلذب ءارصبلا

 : يرفا نفلا : ةلأسم

 اهوحصأو مكاحلا دنع مهقوقح ءافو نايدلا بلط اذإ دوقفملا ةجوزو

 اهلف قالطلا مكاحلا نم تبلط اذإ اهنأ يدنعو يدنع اميف ةقفن اهل سيلف مكحو

 اهل ةجوزلاو ةجوز دقفلا ةدم يف اهمكحو مالسالا يف رارض الوررض ال هنأل كلذ

 يضام قالطلاف جوزلا عجر اذإو كلذ تبلط اذإ قالطلا امأواههابشأو ةقفنلا

 . ملعأ هللاو . .

 : لمازلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ هدقف خرؤي ل اذإ نينسلا رورمب هدقف ضقني دوقفملاو

 نينس عبرأ ذنم دقف هنأ ةنيبلا تخرأو ةلداعلا ةنيبلاب هدقف حص اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . . كلذب هدقف يضقني هنا يدنعف

 : يحبصل ا : ةلأسم

 قالطلا وأ بئاغلا اهجوز نم ةوسكلاو ةقفنلا مكاحلا ىلا ةأرملا تبلط اذإو

 ؟ امهنيب ةيجوزلاو هتبيغ تحص اذإ اهجوز نم اهقلطي نا مكاحلل له
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 امل مهنم مكحلا اذه الولو انباحصأ ىلع اهقالط زاوج ملعأ الف : لاق

 لخدي ام نوملعي دقو اهئاضقنا ىلإ بئاغلا ةدمو هءاضقنا ىلا دوقفملا لجأ تبث

 اورظن مهنأ ملعأ الف اريقف جوزلا ناك اذإ اييس الو قاقشلاو ةرضملا نم ةأرملا ىلع

 ايهب ىلوأ هللاف اريقف وأ اينغ نكي نا هللا باتك نم ليلدلاو هرقفو هانغ نيب قرف يف

 انباحصأ ري ملو دمحأو يعفاشلا لوقوهو اهقالط زاوج انموق راثأ ضعب يف ءاج دقو
 بئاغلا ةأرما قلطي نا مكاحلل لوقي نانس نب فلخ خيشلا تعمسو مهتقفاوم

 خيشلا لاقف كلذ لعف ناييلس نب رصان يضاقلا نا هل ليقف ررضلا اهسم اذإ

 اهلك ماكحالا ىرتأ يل لاقف اذه نيأ نم انا هل تلقف قحلا نم ديعب ريغ فلخ

 مكاحلا نم ةلاكولا ظفل فيكو تلق هنيبو ينيب مالك عم ةدئاملا ةروس اهب تلزن دق

 تبلط نا كلذكو بئاغلا اهجوز لام نم ةأرملا هذهوسكيو قفني نأ يف ليكولل

 هدنع حص اذإ اهتبلط مكاحلا اهغلبيو اهتوسكو اهتقفن يف اهتجح اهل لاق & قالطلا

 ىلا اهجوز ىلع اهتوسكو اهتقفن مكاحلا هل ضرف لام هل نكي مل ناو اهتيجوز
 نا هلو لام هل ناك نا هتجح بئاغلل ىنثتسيو كلذ لعف مكاحللو هتبيغ نم هتبوأ

 كلذب يزتحي رثألا يفف نالف بئاغلل ليكو تنأ هلكوي نمل لاق اذإو هريغ لكوي

 اهتقفنل هلام عيبي نا ليكولل زاجو كلذ مومعم وأ رمألا نم صوصخم يف هلعج ناو

 اهنيدي نم عم اهجوز ىلع تنذأتسا نا دعب اهجوز ىلع هقحتست امو اهتوسك يف
 نا اهقالط ظفلو رايخ عيب ال ءادنلاب عطق عيب عيبيو كلذب اهرمأي نا مكاحللو

 لكو ناو نالف نم هنالف تقلط دق وأ نالف نم هقلاط هنالف مكاحلا ىلع امل تبث

 . هعضوم يف قالطلا ىضمو زاج اهقالط يف مكاحلا

 ةقفنلا ىلإ جاتحاو ةنس ةن ؤمل هتلغ هيفكي ال هلام ميتيلا كلذكو : تلق

 . هلام لصأ نم عابي له ةوسكلا نم

 عيبلاو هيلع نادي نم رمأي نأ دعب هليكوو ميتيلا لام عيب مكاحلل : لاق

 هلعجيو هاضري الدع مكاحلا راتخي نأ وه ةلاكولا ظفلو ةزئاج هنم ةباتكلاو ءادنلاب

 . فلتخت ظ افل الو هل ام عيبو هحلصي امو هرمأو ميتيل ١ ا ذه يف اليكو
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 لثم يف هب نيعتسي نأ مكاحلل زوجي يذلا ةنامألا ةقث ةفص امو هل : تلق

 له ملعي الو لهجب هللا يصعي مل يذلا ةلماكلا ةقثلا أيهتي مل اذإ يناعملا هذه

 مدعل هرومأ عيمج يف ال هنم داريو هيف لخدي يذلا ءيشلا يف ةقث ناك اذإ يفكي

 ؟ةلزنملا كلت لهأ
 . ملعأ هللاو . لضافلا مدع دنع فالتخا تركذ ام زاوج يف : لاق

 : ناديبع نبا ةلأسم

 رهتشيوأ هتوم حصي مل اذإ بئاغلا اهجوز لام نم بئاغلا ةجوز ةقفن نإ

 هذه تعفر اذإو . هيلع ربج الف بئاغلا لام عيب نع عنتما نإف بئاغلا يلو امأو

 اهوعدي يلاولا نإف بئاغلا لام نم اهتوسكو اهتقفن ديرت يلاولا ىلإ اهرمأ ةأرملا
 كلذ عيمج يلاولا دنع حص اذإف بئاغلا لام ىلعو بئاغلا ةجوز اهنأ ىلع ةنيبلاب

 اذإف اهسفن ىلع نادت نأ ةأرملا رمأي نأ دعب بئاغلا لام نم عيبي نأ يلاولل زئاجف

 عمتجا ام ردقي بئاغلا لام نم اهل عيبي هناو ةوسكلاو ةقفنلا نم عيش اهل عمتجا

 ضورلا وأ ناويحلا نم عيش بئاغلا عم نكي ملو يفكت ةلغلا نكت مل نإ اهل

 . ملعأ هللاو . مهاردلاو

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 اهنع باغ هنأل ةقفنلا اهجوز نم بلطت ةأرما هيلإ تعفراذإ مكاحلا يفو

 نم تقفنتساو ةأرملا تبأ اذإف هلام نم قفنتست نأ اهرمأو هلام يف ةقفنلا اه ضرفف

 تنكس اهناو يتيب يف دعقت مل اهنا جتحاف ةقفنلا هنم تبلط جوزلا مدق املف اهلام

 .ايهنم نم لوق لوقلا حصي ملو كلذ يه تركنأف اهمأ دنع

 اهف ضرف نأ دعب اهجوز لام نم اهسفن ىلع ةأرملا تقفنأ نإ : لاق

 تقفنأ نإو هلام يف هيلع اه الو ةقفن هيلع اهل سيلف هلام يف هيلع ةقفنلا مكاحلا

 هلام يف ةقفن هيلع اهل تبث اذإف اهتقفنل اهسفن ىلع تنادأ وأ اهلام نم اهسفن ىلع

 نأ ليق دقف ةقفنلا نم هيلع ال بجاولا مكاحلا نم تبلطف مكاحلا مكحب
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 يف اهجوز مدق نإو ةقفنلا نم هيلع اهلام ردقب هلام نم اهيضقي نأ هيلعو مكاحلل
 اهتوسكو اهتقفنل ائيش اهل كرت وأ اهيلع قفنأ هنأ لاق نإ هتجح هل نأ ليق دقف هتبيغ

 ةحص ىلع ةلداعلا ةنيبلا هيلعو كلذ يه تركنأ نإ كلذ يف يدنع عدموهو

 ىلع لجو زع هللاب نيمي هيلع هلف اهنيمي ىلإ لزنو اهزجعأ نإو اهيلع هذه هاوعد
 هنال هترشاعم يف الو هتيب يف نكت مل اهنإ اهيلع ىعدإ اذإ كلذكو قحلا هبجوي ام

 . ملعأ هللاو .امل هيلع بجو قح نالطب اهيلع يعدي

 : هللا همحر يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلأسم

 ةدع تدتعإ نأ دعب هدقف لاح يف هتجوز تجوزتو دوقفم هنأ حص نميفو

 ةأرملا هذه قادص بتك نميف لوقت ايف مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع يفوتملا
 دق اهنأ ةأرملا ىوعد فرعي ل اذإ كلذ نم ءيش همزليأ هنم لهجب جيوزتلا دهشو

 . هيلع بجي يذلاب ينفرع اهجوز توم اهعم حص
 يف هيلع يه ام لصأب هملع ىلع لخدي نأ هلزوجي هنأ ملعأ ال : لاق

 هيلعو هل رذع الف هزاوج نظ ولو كله لعف نإف ةمرحلا هل بجي يذلا لصألا

 يف يعسلاب كلذ ةلازإ يف دوهجملا كلذبو هيف لخد امم ةبوتلاب هللا ىلإ عوجرلا
 اهعم حص دق تلاق اهنأ هعم حص ولو . هرذعب ىلوأ هللاف ردقي ل نإف هداسفل همده

 نوكي نأ ىسعو هنم اهقيدصتو اهنم هلوبق دمحم يبأ خيشلا لوق ىلعزاجل هتوبث

 ىوعد هنأ هللا همحر ديعس يبأ خيشلا لوق يفو اهبذك حصي ملام هيأر ىلع كلذك

 نمم يه تناك اذإف عساولا يف جرخي ام ىلعو اهريغب حصي ىتح زوجي ال هلوبقو
 اهقدص يف ةنانمطالا قيرط نم جرخي ام ىنعم ىلع هنأكف كلذ ىلع نمؤي
 ايهفالتخاو نافلتخم اذه يف ايهنإف لدعأ ايهيأ ايهيلوق يف رظناف .اهقيدصت يف عسيو

 لوقلاو حصأ دمحم يبأ خيشلا لوق نم هنأ ليلد نع اذه يف يلوقو دشأ هريغ يف

 هباتك يفوأ هيف لخدو اهجوزت همرخ هب بجي يذلا لصألا ملعي ال ناك نإ هيف

 . ملعأ هللاو . هيلع سأب الف هل زوجيو رهاظلا ين عسي ام هجو ىلع اهقادص
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 . هلام نم عابي نأ زئاجأ نادت نأ دجت مل اذإ بئاغلا ةجوز يفو : ةلأسم

 . هنم اهيلع قفنيو
 ؟معن : : لاق

 لقأ وأ رضاحلا ىلع فصنلا ردق ةدئاز ةميقب نيدلا تدجو نإو : تلق

 .رثكأ وأ

 . عويبلا يف نيفلا ردق ىلع هلعجت : لاق

 ؟كلذ يف ةوسكلاو ةقفنلا نيب قرف لهو : تلق

 ؟عيمجلل نادتو نيدلاب ناك اذإ ءاوس هنا : لاق

 اهنم سكتو قفنت له ةرضاح ضورع وأ دوقن هل تناك نإو : تلق

 .الجاع

 بجوي نأ الإ لبقتسم ءيشل اهعيب ري ملف ضورعلا امأو .معن : لاق

 ؟اهعيب حالص ىنعم رظنلا
 ىضم ام عيمج يف هتجوزك هدالوأو هديبعو : تلق

 . معن : : لاق

 امل نوكيو ةنسلا دعب ةوسكلا ىطعتأ ةنسل اهتوسكل تنادأ اذإو : تلق

 ؟ال مأ ةنس اهسبلت نأ دعب اهنم ىقبي امل اهيف اهيلع در الو

 اهتوسكو اهتقفنل هب تنادأ ام ةميق ىطعت لب لوحلا دعب سكت ال : لاق

 ؟بئاغلا لام نم

 ثدح اذإ نايض مكاحلا ىلع له الجاع سكت نأ زاج نإو : تلق

 ؟المأ كلذ نع لا ؤسلا هيلع ال كلذ بوجو هنع لطبي اموأ توم اهجوز اهيلع

 هب مايقلا هيلع بجوي ام هدنع حص نإو كلذ يف هيلع نايض ال : لاق

 . ملعأ هللاو . همزلي ايب موقيف

 يف لجآلا اهقادص ريغ هتجوزل نيد هيلع دوقفملا نع تلأسو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ اهلا دقفلا ةدم ءاضقنإ لبق هلام نم ءافولا تبلطو هتمذ
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 امل ناك ءافولاتبلطو كلذ حصو هتمذ يف امل الاح قحلا اذه ناك اذإف : لاق

 هلام نم ىفوتو نآلا ىلا هيلع قاب قحلا اذه نا هللاب فلحتست نا دعب هلام نم كلذ

 . ملعأ هللاو . . الاح ناك اذإ دقفلا ءاضقنا دعب هب رظتني الو

 تذدتعاو نينس عبرأ ثبلف دقف مث اجوز تجوزت ةأرما يف : ةلأسم

 رضحو اعبار تجوزت مث دقف مث اجوز تجوزت مث دقف مث هريغ اجوز تجوزتو
 ؟ مهيف لوقلا ام عبارلا دنع يهو جاوزألا ةثالثلا

 يذلا نيقادصلا لقأو ةأرملا نيب رايخلا هل لولا نا مهيف لوقلا : لاق

 لوألا جوزلا راتخا ناو رضاحلا اهجوز ىلع يذلا اهقادصووه هيلع اهجوزت

 لوألا راتخا ناو ثلاثلاو يناثلا دوقفملا نم ثيراوملا نم تذخأ ام ىه درتف ةأرملا

 هيلع اهجوزت يذلا قادصلاو ةأرملا نيب يناثلا جوزلل اضيا رايخلاف قادصلا
 راتخا اذإ نيقادصلا نم لقألا هل ليقو رضاحلا اهجوز ىلع يذلا قادصلاو

 ةأرملا نيب ثلاثلا جوزلل اضيأ رايخلاف قادصلا يناثلا جوزلا راتخا نإف قادصلا
 نإف رضاحلا هيلع اهجوزت يذلا اهقادصو هيلع اهجوزت يذلا نيقادصلا لقأو

 اهيلعف ثيراوملا امأو هتأرما يهف ةأرملا راتخا ناو عبارلا ةجوز يهف قادصلا راتخا

 موق كلذ اهيلع بجوأ فالتخا اهيلع ثيراوملا در بوجو يف فلؤملا لاق . اهدر

 . ملعأ هللاو . . ةنسلا ىلع مهتثرو اهنال نورخآ بجوي ملو

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 يف مهودعو اوقتلاف نالفو نالف اهيف نا فورعمو دلب نم تجرخ ةيرس يف
 ىلا مهنم ريثك لصي ملو نيتفئاطلا دحأ تمزهنا مث مهنيب لاتقلا عقوو ناكم

 عقو يذلا ناكملا ىلا اوغلب انباحصأ نا مهباحصأ لاقو مهربخ مجعاف مهنادلب

 مهنم دوهش دهشي ملو كلذ دعب مهب عقو ام يردن الو كلانه مهدهعنو لاتقلا هيف
 ىتوم مهمكح نوكيأ اودقف ذنم نينس عبرأ تلخو ةعايجلا دنع الو مكاحلا دنع

 ؟ال مأ مهت :اجوز قالطو مهلاومأ مسق زوجيو
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 نوكت نأ الإ لودعلا ريغ ةداهشب مهتوم حصي ال هنأ هفرعن يذلاف : لاق

 لدع يدهاشب الإ دقفلاب مهيلع مكحي الو ةرهش ىلع ةداهش وأ ةيضاق ةرهش

 ام ردي مل مث ناتئفلا تقتلإ نيح موقلا يف مهنأ وأ لاتقلا اورضح مهنأ نادهشي

 ةداهش وأ ةرهش وأ ةداهش نم ةجحلا تماق اذاف نيدوقفم نونوكي كلانهف مهلاح

 نينس عبرأ تلخولو نيملسملا ةعامج الو مكاح كلانه مكحي مل هنأ الإ ةرهش ىلع

 نيملسملا نم هماقم ماق نم وأ لدع مكاح هب مكحي ىتح مهتومب ثراولا مكحي الف

 هاري ايب مكحي نأ هل زوجيف كلذ مدع عضوم يف الإ هيف فلتخا دق امم اذه نأل

 امأو كلذ يف ةجحلا هل هلع نوكي عزانم هل نكي ملام كلذ يف لوقلا نم الدع

 نهف نبلطي مل اذإو كلذ نبلطي ملام نهقالط يلولا ىلع سيلف مهتاجوز
 . ملعأ هللاو . مهتاجوز

 اذك ةعقو اورضح انالفو انالف نإ ةرهشلا تدهش اذإو هنمو : ةلأسم

 عيبررهش يف ةعقولا نأ دوهشلا ادهشو تاومأ وأ ءايحأ مهأ مهربخ مجتعاو

 يف دقفلا ةدع ضقنتأ ةنسلا كلت يف بجر رهش يف مكاحلا دنع اودهشو رخآلا

 ؟بجر رهش يف مأ رخآلا عيبر رهش

 اودقف ذنم يهف دقفلا حص اذإ ةدملا امأ : لاق

 نم بلط ١ ذإو هتجوز قلطي نم دلوو بأ دوقفم ادنع ناكا ذإو : تلق

 ؟اهقلطي نأ خألل زوجيأ عنتماف دلولا

 ىلوأ هدعب نبالاو خألاو نبالا نم اهقالطب ىلوأ بألا نا ليق دق : لاق

 . ملعأ هللاو . نبالا نم ىلوأ خألا نأ ليقو خألا نم

 ناطلسلا عم ةجراخلا ةيرسلا هذه ف جرخ نمع هتلأسو هنمو : ةلأسم

 رثكأ ناك دق هنأو عينشلا لتقلاو عيظفلا برضلا نم شيجلا يف ىرج ام دهش دقو

 نوكي همكح ام هتايح الو هتومب ربخ هنع تأي ل اذه نكل شطعلاب سانلا توم

٢٢٣٢



 هذه نم ناكملا برقل ةايحب ريخ هل ىتأ وأ عجرل ايح ناك ول هنأ نظلا ينو

 ؟نادلبلا
 هللا لضفب عبتا ينإو ائيش قحلا نم ينغي ال نظلا نأ ملعاف : لاق

 وأ ةلداعلا ةنيبلا نم ةزئاجلا ةداهشلاب هلتق وأ هتوم حص نم امأ لوقأو عدتبا الو

 هيلع كلذ حصي مل نم امأو .همكحوه كلذف عفدت ال يتلا ةحيحصلا ةرهشلا

 مل مث ناعمجلا ىقتلإ ىتح شيجلا يف ناك هرمأ يف كلذك ةجحلا تماق دق نكلو

 حصي ىتح ةايحلا مكح يفل هنأو دقفلا همكحف هتايح الو هتوم حص الو عجري

 نمرثألا هب ءاج ام دحأ ىلع هدقف يف ىمسملا هلجأ ضقنيوأ هلتقوأ هتوم

 ةجراخلا نيملسملا ءارآ نم لدع يأب مكاحلا مكح ىلع يأرلاب فالتخالا

 لمعلاو رهشأ عبرألاب لوقلا لعلو بئاغلا لثم هنأ وأ نينس عبس وأ نينس عبراألاب

 ملامو شيجلا يف هجورخ حص ولو هبيغل يكحف اضيأ كلذ حصي مل نإو رثكأ هب

 دق ايك بيغلاب امجر مكحي نأ زوجي الو يح همكحف كلذك هتبيغب هلجأ ضقني
 ريغ ىلع سانلا يف هب يضقو ميوقلا قحلا ريغب ةثداحلا هذه يف كلذك كلذ لعف

 ميظع مكبر نم ءالب مكلذ يفو ميقتسملا طارصلا ىلع تباثلا لدعلا دهجو

 مهل تابجاولا تلطعو امارح جورفلا تكهتناو ايلظ لاومألا تريخ اهنأ ثيح

 ةجح ريغب مهلتقوأ مهتوم حصي وأ مهتبيغ وأ مهدقفل مهلجا ضقني ملام مهيلعو
 نيأف الطب سفنألا هاوهت ام وأ الهج نظلا عابتا الإ ناهرب الو ليلد الو نايب الو

 نإو نوهمعي ةيايعلا ءاديب يفو نومع موق مه لب راصبالا يلوأ لاقمو راثآلاو مه
 ليبس الو كلذل هجو ال الك حيبتسا هجو يابو حيبأ اذه نيأ نم نوصرخي الإ مه

 مه ناو زوجملا ريغ اوزاجتساو زوجي ال ام اوزاجأو زئاجلا اوزاجأ دق مهنكلو هيلإ

 ديدشلا بعصلا اوبكرو ديدسلا لهسلا اوكرت ،نوبكانل طارصلا نعو نونظي ال
 هنأكو ثيدحو ميدق نيملسملا نع عرش ال فالخ هنأل ديعبلا لالضلا وه كلذو

 انملسو ةطرفلا هذه نم مكايإو هللا انذاعأ اعيمج رظنلاو رثألا نيهجولا نع جراخ

 نم همركب اناجنو ىمعلا نم هنمب انافاعو ةطرولا هذه ةوه يف ةطقسلا نم
 . ىوهلا تالضم

_ ٣٢٢٣ _



 : ىحب دلا ةلأسم

 رم ؤتف اهجوز نم ةوسكلاو ةقفنلا مكاحلا ىلإ تبلط اذإ بئاغلا ةجوز يفو
 امأو ۔ اهجوز لام نم ىصقت مث مايألا نم مكاحلا بجعي ام اهسفن ىلع قفنت نأ

 مث انامز ةنس اهسبلت اهيلإ ملستو اهلثم ةوسك اهجوز لام نم ى رتشت اهنإف ةوسكلا

 . ملعأ هللاو . . ىرخأ اهيلإ ملستو جوزلل يه

 اهملس اذإ لاق بئاغ وهو مهارد لجرل هيلع لجر نع ل ؤسو : ةلأسم
 كلذ ريغ ناك نإو كلذ هازجأ لدعلا مكاح هحالصاب مكحي يذلا هلام حالص يف

 . ملعأ هللاو . يدنع هيزجي الف

 : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 هلو هدقمفب مكحو راصمألا نم اهريغ وأ دنهلا ىلإ هرصم نع باغ لجر ف

 اهوخأ دارأو اهيبأ بأ دج اهلو اهيبأ نم خأ ةنبالا هذهلو ملحلا غلبت مل ةيبص تنب

 ؟ال مأ ةيبصلا هذه جيوزت هل زوجحم له اهجوزي نأ اهيبأ نم

 زوجحم الو اهيب ا دوقفم يه يتل اةسصل 7 ا هذه جيوزت زوجع ال هنأ : لاق

 نأ اهيبأ نم تبلطو هدلب يف ارضاح اهوبأ ناكول ةيبصلا نأل اهجوزي نأ اهيخأل

 ق رتفإ كلذ لجأ نمف اهجيوزت ىلع ربجي اهابأ نإف كلذ نع اهوبأ عنتماو اهجوزي
 . ملعأ هللاو . ةغلابلاو ةيبصلا دوقفملا ةنبا جيوزت يف مكحلا

 هدهش نانثإ دهشو ةدم هل راصو ناه نم باغ لجر نعو هنمو : ةلأسم

 ءاضقناب دلبلا كلذ يضاق مكحي ملو تضقنإ بئاغلا ةدم نأ دلبلا يضاق دنع

 ؟مكحلا فيك دلبلا يضاق تامو بئاغلا ةدم

 هنأ لدع يدهاشب حصي نأ الإ هتومب مكحي ال بئاغلا اذه نإ : لاق

 هب لومعملا ىلع هتومب مكحي ذئنيحف ةنس نونامث نآلا ىلإ دلو موي نم هل ىضم

 نإ ةرهشلا زوبحت الو حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا يأروهو اندنع

٢٢) 



 ةرهش قيرط نم هتومب مكحي نأ مكاحلل زوجي الو ةنس نونايث هل ىضم بئاغلا

 وأ لدع يدهاشب هدنحع حص اذإ كلذب مكحي اينإ ةنس نونايث هل ىضم هنأ نمانلا

 ةنس نونايث هل ىضم بئاغلا نأ دلبلا يضاق لوق ىلع ةرهشلا كلذكو هملعب

 . ملعأ هللاو .ةرهشلا هذه لجأ نم بئاغلا تومب مكحي الف

 : يوكزألا دحأ نب هعمح خيشلا نع ةلأسم

 ملو توميف هدقف لجأ ءاضقنا دعب هتجوز تجوزت دقو مدق اذإ دوقفملا نعو

 . ايهنم اهقادصو اهتدعو ةأرملا هذه ثاريملا مكح ام اضيأ يناثلا تومب هلوق ملعي

 اهثاريم ةأرملا هذه نأ نيملسملا لوق ةماع نم هتفرع ام رثكأ ىلع : لاق

 دتعت اهنإف ىناثلا امأو ةافولا ةدع هنم دتعتو هتدقف يذلا لوألا اهجوز نم اهقادصو

 اهلمح تعضو اذإف اهلمح ةدع رظتنت اهنإف الماح تناك نإو ةقلطملا ةدع هنم

 اوفلتخاو اهب لخد دق ناك نإ يناثلا نم اهقادص اهلو ةافولا ةدع لوألا نم تدتعإ

 لاق نم لاقو ةنسلا ىلع تجوزت اهنأل ثاريملا هنم اهل لاق نم لاق هنم اهثاريم يف

 . ملعأ هللاو .امه ثاريم ال

 : يل مازلا ةلأسم

 لثم يجوز توم يعم حص لقت ملو ةتيمملا ةدع تدتعإ اذإ دوقفملا ةدع نإ

 نإف ايهنيب قرفي مكاحلا نإف هتوم ةحص كلذ دعب تعدإو تجوزت مث دتعت نأ

 هيلع قادصلا بوجو يفف جوزلا اهب لخدو اهل زئاج جيوزتلا كلذ نإ نظت تناك
 نإو رخآلا ىلع اهل قادص الف كلذل ةدمعتم ةلهاج تناك نإو فالتخا اهل

 دلولاو اهنع لفاغتلا نيملسملا رمأب مئاقلل عساوف دتعت نأ لبق هتوم ةحص تعدإ

 حيحصلا حاكنلا نم قحلي ايك دسافلا حاكنلا نم قحلي دلولا نأل رخآلا جوزلل

 ايهنيب قرف اذإ لوألا جوزلا ىلع ريخألا جوزلا نم لمحلا لاح يف اهل ةقفن الو

 . ملعأ هللاو . مكاحلا

. ٢٢٣٥ 



 : ناد يبع نبا ةلأسم

 مسق هدقف لجأ ىضقناو دقف موي ذنم نينس عبرأ هل ىلخ اذإ دوقفملا نع

 هنم قبي ملو نيعلا مئاق هضعب ىقبو هضعب او ريغوأ هوفلتأو هو ريغو لاملا ةثرولا
 هوفلتأ ام در مهيلع بجأ هدلب ىلإ مدقو دوقفملا ةايح تحص كلذ ولعف ايلف عيش
 عيمج ميلست مهيلع محل بجع مأ بهاذلا نود هلام نم مئاقلا عفد مهيلع بج مأ

 . بهاذ ريغ وأ ابهاذ ناك هلام

 هللاو . نايضلا هفلتأ نم مزليو هلايب ىلوأ وهف مدق اذإ دوقفملا نإ : لاق

 .ملعأ

 دعب مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ تصب رت اذإ دوقفملا ةجوز يفو هنمو : ةلأسم

 ايلف دوقفملا ةايح تحص هريغ اجوز تجوزت املف هريغ اجوز تجوزتو دقفلا لجأ

 نيقادصلا لقأ راتخاو دوقفملا مدقو ريخألا اهجوز اهلزتعإ دوقفملا ةايح تحص

 مأ ةقلطملا ةدع لثم نوكتو هنم ىرخأ ةدع اضيأ اهيلع بجعأ اهتكرت ذنم لاقو

 ؟ال مأ ةيزجم هنم ىلوألا ةدع

 ريخألا اهجوز اهبرقي مل نيقادصلا لقأ راتخاو مدق اذإ دوقفملا نإ : لاق

 لاقو ۔اهئطو هل زاج لوألا نم اهتدع تضقنإ اذإف لوألا نم اهتدع يضقنت ىتح
 لقأ لوألا جوزلا راتخا اذإ لاق نم لاقو ديدج حاكنب اهجوزتي ىتح لاق نم
 نب دمحم لوق وهو لوألا ايهحاكن ىلع رخآلا اهجوز دنع ةأرملا تناك نيقادصلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا يف دجوي اميف هللا همحر بوبحم

 : يل مازلا ةلأسم

 لصو مث هريغ لجرب هتحوز تجوزتو هدقف ةدم تضم ا ذإ دوقفملا يفو

 راتخا نإو . قالط الب رخألا نم جرختا اهراتخاف قا دصلا نيبو 7 رخو

 ؟ال مأ اهقلطي قادصلا

_ ٢٢٦ _ 

  

 



 نم قالط ىلإ جاتحت الو هتجوز يهف هتجوز راتخا اذإ دوقفملا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .اهتكرت لوقي نأ فلكي هنإف قادصلا لقأ راتخا نإو رخآلا

 دحأ تامو اهيف ماقأو ةكم ىلإ ادصاق نايع ىرق نم باغ نمو : ةلأسم

 . انعم ثري الو نينس هل تضمو دوقفم نالف ةثرولا ةيقب لاقف هثري نمم
 ولو نيملسملا ماكح نم مكاح هتبيغو هدقفب مكحي ملام ثاريملا هلف : لاق

 نم تام نم ثريو ةايحلا همكحو هتبيغو هدقفب مكحي مل ايف نينس هتبيغ يف ماقأ
 . ملعأ هللاو . هتبارق

 : هللا همحر ناييلس نب رصان يضاقلا نع ةلأسم

 حصي ملو نونس عبرأ كلذل ىضمو دوقفم دقف هدنع رهشأ اذإ بتاكلا يف

 زوجتأ كلذ يف باتكلا بتاكلا دارأو هلام هتثرو مسقو هلجأ ماكحلا نم دحأ دنع

 ؟ال مأ كلذ يف ةباتكلا هل

 لهأ حصي مل اذإ دوقفملا كلذ لام يف لوخدلا نع فكلا نسحي : لاق

 ىلع مكاحلا مدع دنع نيملسملا نم ةعامج وأ لدع مكاح ليجأتب هدقف ءاضقنإ

 . ماكحلا نم برض ةباتكلا نأل ملسأ ةمالسلاو كلذ زاجأ نم لوق

 ىلوأ هتكرت نع فوقولاف ماكحلا نم دحأ هدقفب مكحي مل اذإ ىحبصلا نعو

 نينس عبس ىأر ضعبو نينس عبرأ هدقف ةدم يأر ضعب هيف فلتخي امم هنال

 . هلاوحأ عيمج يف بئاغلاك هار ضعبو

 هب مكحي نأ الإ ليق ام دحأ ىلع عطقلا زب مل فالتخالا هيف تبث امو

 . ملعأ هللاو .لدع مكاح

 : ىحبصعلا ةلأسم

 ماقأو بئاغلا اهجوز لام يف ةوسكلاو ةقفنلا تبلط اذإ بئاغلا ةأرما يفو

 هيلع عمتجي امردقب عيبيو بئاغلا لام نم اهوسكيو اهيلع قفني اليكو مكاحلا
 ؟ال مأ رايخلا عيبلاب بئاغلا لام عيبي نأ ليكولل زوأ

٢٣٢٧



 نأ اليكو بئاغلا اذه هميقي نموأ مكاحلا اذهل هراتخا يذلا : لاق

 عيب نال عطق عيب الإ اهريغ وأ هتجوز ةقفن نم همزلي اييف بئاغلا لام نم عيبي ال
 مكاحلا رمأو ىضام الو عطقنم ريغرايخلا عيبو ءانثتسا الب عطقنم عطقلا

 . عطقنم وأ امات الإ نوكي ال

 ذإ تبثي الأ تفخ بئاغلا لامل رايخ عيب عضوملا اذه يف مكاحلا عاب نإو

 انهاه ةبسحلاف بستحم بستحا نإو .مهتاداعو مكاحلا رمأل فلاخ عيبلا اذه

 ذإ بستحملا باستحا دري الو اضيأ ي رتشملاب قحلت اهلعلو عئابلا ىلع ةزئاج
 لهأل ةروشملاو رظنلا ليبس ىلع مكاحلا اذه نم رايخلا عيب جرخ نإو قحلاب ماقأ

 يف كلذ رصبي نم رظن بجوأ مكحلا ليبس ريغ ىلع هونسحتسا اميف اولخدو رصبلا
 مكاحلا اذه عاب نإو . ملسملا يأر يف جراخ هنأ لقأ مل يناعملا نم ىنعمل عيبلا اذه

 لاملا اذه يف تبثو عطقلا هبر عابورايخلابزئاجلا مكحلا ليبس ىلع لاملا اذه

 فعضي ال رايخلاب مكاحلا عيب نإو اعطق ناك نإ ايلوأ ىلع لمعلاف نيعيبلا مكح
 فعضأ هارأ ليكولا عيبو ،كلذ نم عنمي لئاح الب اعطق اعيب هعاب اذإ هبر ةجح

 لهأ رظنو قحلا ىرحت نم ىضم ام ىلع الإو رايخلاب ناك اذإ مكاحلا عيب نم

 لام يف رايخلا عيب نم اذه لثم يف ةباتكلا نع بتاكلا فقي نأ ينبجعيو قدصلا

 . ملعأ هللاو . هباوص هل حضتي رمأب الإ بئاغلا

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لؤس ةلأسم

 ناودعلاو يغبلا لهأ نم مهعياش امم مهريغو مجعلا مهولمح نيذلا نع
 مأ نيبئاغ مهمكح نوكي ام مهلاح ام يردي ملو اناودعو ايلظ اهريغو ىوزن نم
 ءاحصألا نموناك رابكلاو راغصلاو ءاسنلاو لاجرلا نم لومحملا ناك نيدوقفم
 ؟ قرتفم مأ دحاو مهمكح ىضرملاو

 نم مهتريس راس نمو مجعلا هولمح نيدلا نأوه هوجرأ ام ىلعو يدنعف : لاق
 يوذو ناجرعلاو نايمعلاو لوهكلا نم اهريغو ىوزن نم هللا مهنعل هللا ءادعأ

_ ٣٢٣٢٨



 مهنأ مهرمأ بلاغ يفو مهسفنأ نولمحي ال نيذلا عضرلا راغصلا لافطألاو للعلا

 نم ءىش عفدل الو عفانملا نم عىش بلجل الو ةمدخ لجال مهنوقبي الو مهنولتقي

 لثملاو ةنسلا يف مههباشو مهتلزنمب لزن نمو دقفلا ءالؤه مكح نأ يدنعف راضملا

 تاحيحصلا ءاسنلا امأو ، هيضاق هرهن وأ ةلداع ةنيبب عىج هنأ مهنم حصي ىتح
 لاجرلا كلذكو ثانالاو روكذلا نم مهسفنأ نولمحي نيذلا نايبصلاو تافلابلا

 مهنأ مهتاداع نمو مهنوقبي مهنأ مهرمأ نم رهش نيذلا نوقهارملاو نوغلابلا
 نايثالاب مهنوعيبيو مهنم ءاسنلاب نوعتمتيو مهنودعبتسيو مهنوكلهي الو مهنولتقي ال
 مهنادلب ىلإ رحبلا مهب نوعطقيو مهب نورفاسيو كلام ىلإ كلام نم نولقتنيو

 نأ يعم اميفزوجي الو ةبيغلا مكح مهمكح مهلاثمأو ءالؤه نأ يدنعف مهناطوأو

 هل نمف مهتاجوز جيوزت زوجي الو مهثراول مهلايب مكحي الو نيدوقفملا ةلزنمب ولزني
 اهتلاخ الو اهتخأ جيوزت هلزوجي الف ءالؤه نم ةجوز هل ناك نمو مهنم ةجوز

 جيوزتلا الو امهريغو اهيبأ ةمعو اهيبأ ةلاخ نم اهعم هعمج هل زوبال نم اهتمع الو
 نع هنم نجرخي ىتح تابئاغ نهضعب وأ نهلك تاجوز عبرأ هل ناك ةسماخب

 نم دحأ توم حصيوأ اهل هنم ءالب وأ ةدع ءاضقناو هنم قالطب ةيجوزلا مكح

 ىلإ ىوعدلا ةرهش مكح نع ةجراخ ةيضاق ةرهش وأ لدع يوذ نم ةنيب ءالؤه

 نم بلغألا ناك اذإف لاكشألا دنع بلغألا ىلع رومألاو قحلا ةرهش مكح

 لاكشالا عقوو بلغألا هنع ىمع اذإف بلغاألاب هل مكح لكشمل حصي نيرمألا

 اذهو مقسب هيلع الو ةحصب هل مكحي ال فوقوم كوكشلملاو كوكشم وهف
 ءالؤه يف انعم رومألا نم بلغألا يف حص دقو رومألا نم هيف فلتخي ال ام

 نمو لافطالاو لاجرلا رثكأو للعلا يوذ نإ باتري الو كشي ال امم ءادعألا

 يف بلغألل دقفلاب مهل انمكحف هريغو لتقلاب مهنوكلهي اذه انباتك يف مهانركذ

 ءاسنلا نم ءاحصألل مهنم بلغألاو صوصخملا حصي ىتح اهنم ماعلاو مهرومأ

 ىتح ةبيغلاو ةايحلاب هركذن ملو اذه انباتك يف هانركذو مهتلزنمب لزن نمو نايبصلاو
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 يبأ خيشلا نع انعم اييف هسياقيو اذه هبشي ام نيملسملا راثا يف ءاج دقو

 هلوق ىنعم ىلع هب رم نيأ ردي ملو رابج هلمح وأ عبس هلمح لجر يف هللا همحر ديعس
 هلتقي وأ هلمح نم لكأي هنأ هرمأ نم بلغألا عبسلا ناك اذإ هنأ هنيعب ظفللا ال

 ابئاغ همكح ناك هلمح نم لكأي ال هنأ هرمأ نم بلغألا ناك نإو دوقفم همكحف

 فيك ةلأسملا هذه يف مكحلاو مهفلاو ملعلاو ملحلا لهأو نيملسملا رشاعم اورظناف

 هلاوحأو عبسلا كلذ رومأ نم بلغأللل هلعجو كلذ يف ديعس وبأ خيشلا قرف
 جورفلا رمأ يف لخدي امو ثا ريملاو ةدملا نم رخآلا مكح هب فلاخي ايكح هل لعجو

 كالهلاو لتقلا هلمح نم عبسلا كلذ ملسي نأ بابلألا يوذ لوقع يف غاسني لهف

 ضعب اضعبل مدا ينب يف لمتحيو زوجي ايك ررض عفد وأ عقت بلج لبق نم لكالاو

 اوركفت لوقعلا يلوأ ايو اورصبت راصمألا يلوأ رشاعم ايف انعم حصو انركذ ايك
 نيبو اننامز يف ةلاحلا ةيلبلاو ةلزانلا هذه نيب اوربدت ميظعلا نارقلا ةلمح ايو

 يف قرف امهنيب مأ ايهباشت لهو اهيلع ساقي له ةدراولا ةلأسملا هذه ىنعمو انيديأ
 نيب قرفي نأ زوجيو عسي ملف ادحاو امهانعم ناك نإف ةلعلاو ىنعملاو سايقلا

 لعجيو هاياصو ذفنتو هلام ثرويو دوقفملا ماكحأك بئاغلا مكح لعجيو ايهمكح

 . كلاملا فرصت هيف فرصتلاو هعيبو هعنمو هزوح ىلإ ليبسلا هثراول

 بجعلا وهل اذه نأ ةايحلا مكح همكحو هثراو نم هثاريم بئاغلا عنميو

 قرفيلو ليلدب يتايلف ايهنيب ةقرافلا ةلعلا ايف اقرفتم امهانعم ناك نإو بيجعلا

 ىأر نموأ قداص نع قداص اهعفري ةحيحص ةنس نموأ قطان باتك يف ايهنيب

 دق مهلاومأ اودجوف نيبئاغلا ءالؤه نم ريثك ءاجرف ايبرو قذاح ملاع نم حيحص
 ةعابم مهلاومأ ودجوو ءاينغأ اوناك نأ دعب ءارقف اوراصو ثاريملاب تريخو تعيب
 باتك يف دجوي دقو نيملسملا رشاعم مكربخنو ،كلام دعب كلام اهلو ءادنب

 نمو رئاج ناطلس هسبح لجر يف ايركز يبأ يضاقلا طخب بسني امم فنصملا
 دجوي هنأ لاقف هدنع ام يردي ملو لتقلا هتداع نم ناك اذإ هنأ اولاقف لتقلا هتداع
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 هتومو هلتق حصي ىتح يح هنأ لوقو دوقفملا ةلزنمب هنأ لوقف فالتخا كلذ يف

 هتداع نم دج ل اذإ فيكف لتقلا ناطلسلا ةداع نموهو فالتخالا عفر فيك

 ثرويو دوقفملا مكحب هل مكحي هنأ ملعلا لهأ نم دحأ لاق له هسبحي نمل لتقلا

 دقو ءايحأ مكحلا يف مهو مهلام ثروو دقفلا مكحب نيبئاغلا ءالؤهل مكح ايك

 هللا ءاش نم الإ اذه انموي ىلإ مهرمأ لوأ نم مهنولتقي الو مهنوكبي مهنأ انعم حص

 . نيدلا رمأ نم سيل ةرباكملاو هلقع رباك نم الإ كلذ ريغ لوقي نأ دحأ ردقي الو

 ءاسنلا نم اوبس نم اهنم اوبسو ي ربع دلب مجعلا لخد امل هنأ لئاق لاق نإف

 لاقف ىحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا ةايح يف كلذو اولتق ام اهنم اولتقو نايبصلاو
 ءادعألا ءال ؤه ةلمح نم مكح نأ هدنع ام ىلع هنع عفري ام ىلع ديعس خيشلا

 دهاشي مل ريشب نب ديعس خيشلا نأ هل انلق مه دقفلا مهتاداع نم نإو دقفلا

 مهرمأ ءدب كلذ ناكو هتوم برق كلذ ناكو انعم حصو نحن اندهش ايك مهرمأ

 نياعو ديعس خيشلا ىقب ولو ةلاحلا ةنحملا هذه نم ةميلس كلذ لبق نايع تناكو

 يف مهنم حص ول وه نيدوقفملاك مهلعج الو هيف نظن ام ىلع مهب مكح امل انياع ايك
 اذه انباتك يف اهاهنركذ يتلا ةلزانملا هذه لمح زاج امل مهنوكلمهي ما ةلزانملا كلت

 . مكح ةلزان لكلو ةلزانلا كلت ىلع

 هنأ لوق نيملسملا نم فالتخالاب دوقفملا ةدم ءاضقنإ يف رثألا ءاج دقو

 فدالتخالا نم هيف ءاج ام ىلع بئاغلا ةلزنمب هنأ هلوقو عبس هنأ هلوقو نينس عبرأ

 كلذل ةياغ ال ايهتوم حصي نأ ىلإ ىتح ةايحلا بئاغلاو دوقفملا مكح ليق دقو

 نأ راصبالا يوذ نم دحأ يأر نع الو ةحيحصلا راثألا يف دجن ملو ةعاسلا موقتو

 ملعلا لهأ نم دحأ ناك نإف دوقفملا ةدمك نينس عبراألاب يضقنت بئاغلا ةدم

 انإف هيلإ اندشريلف ذاوشلا ريغ نم نيملسملا نم ءايلعلا نم دحأ نع كلذ دجو

 نم ىلع لطابلا درو هب انعاج نم قحلا لوبقب ىلاعت هلللا ىلإ نونئادو نودقتعم
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 يأرلا عضوم يف نيدلا مكحب مكحن انسلو كلذ ريغ انل زوجي الو هب انءاج

 انم دحأ كلذ لعف نإو نيدلا عضوم يف يأرلاب مكحن الو يأرلاب مكحن الو

 رشاعم اورظناف عيش نم هللا نم سيلف نيدب او يأرب ملعب وأ لهجب اعيمج
 دقو هيلإ يهتنيو هيلع ىنبي الصأ دحاو لكل نإف دقفلاو ةبيغلا مكح يف نيملسملا
 ةدم ءاضقنا نيب ماكحألا يف ةقرفتلاب راصبالاو لوقعلا يلوأ يأر نع راثألا تدرو
 ءاج امل ميلستلا الإ انل سيلو رثألاو صنلا دورو عم رظنلل ظح الو بئاغلاو دوقفملا

 ءيش يف عامجالا تبث نإف نيدلاو يأرلا نم لضفلاو ملعلا لهأ نع ةعيرشلا يف
 . ملعب الو لهجب نيدب الو يأرب هتفلاخم انريغل الو انل سيلف ةعيرشلا نم

 هنم زوجي نمم يأرلاو فالتخالا هيف زوجي امم ءىش يف فالتخالا تبث نإو

 موقت نأ ىلإ عامجالا مكحب هيف مكحي الو فالتخالا هيف تباث كلذف فالتخالا
 وأ هللا باتك يف ءاج ام نيدلاو نيدلا ادع ام يأرلاو يأرلا ادع ام نيدلاو ةعاسلا

 تتبث اييفو ناكمو ةعقب لك يفو نامزو رهد لك يف ةمألا عامجإوأ هللا لوسر ةنس

 اييف رظنلا هنم زوجي نم الإ رظنلا زوجي الو رظنلاب الإ نوكي الف رظنلاب ةجحلا هيف

 زوجي اميف رصبلاو هقفلا هل عمتجي ىتح رظنلا هل ناك رظن نم لك سيلو رظنلا عسي
 راثآلا حيحص ىلع هوضرعأو هانبتك اميف انءايلعو انتداسو انخايشأ اوربدتف رظنلا هيف

 مكعسي الو هيلع اوملعاو هب اوذخف هللا نمف قحلا قفاو ايف راصبالا يوذ يأرو
 .اليلق انمث هب او رتشت الو مكروهظ ءارو هذبنالو هنايتكو هدر

 نمو انم كلذف قحلا فلاخ نإو نو رتشي ام سئبف كلذ لعف نمو

 نحنو ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي نجلاو سنالا نم نيطايشلا

 نيد يف هنم ةبوتلاو رافغتسالا انيلع بجي ام عيمج نم هيلإ بوتنو ىلاعت هللا رفغتسن
 انبر نيد نم صالخلا هيف انمزلي ام عيمج نم صدالخلاب نونئادو ةلت دمحم انيبن

 نأو هللا ىوقت نومزتلمو انسفنأ دوق نم هدابع قوقح نم وأ هقوقح نم كلذ ناك
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 هقلخ نم هدبعت نم عيمج ىلعو انيلع كلذ هللا ض زتفإ ثيح نيقداصلا عم نوكن

 ءافعضلا ةماع ىلع انيشخ ذإ هنيبتو فرحلا اذه يف داهتجالا انسفنأ انمزلأ دق انإو

 نم تيتال لاط دق امم رثكأ باتكلا لوط يفوخ الولو هماكحأ لهجو هلهج ماوعلاو
 هيلع هلا نم نمل ةيافك ىضم دق اييفو كلذ يف نيملسملا راثأ نم تانيبلاو ججحلا

 . ملعأ هللاو . ةيادهلاب

 ىلع هلجأو هدقفب مكاحل ١ مكحو دقف مث همآ جوزت لجر يفو : ةلأسم

 ؟اهديس ىلع مأ هلام يف دوقفملا اهجوز ىلع هدقف لجأ يف هتجوز ةقفن نوكت نم

 هجورخ لبق راهنلاو ليللا ين اهجوزل اهديس اهالخأ ذإ ىعمف : لاق
 لبق هل اهلخجي مل نإو هلام يف اهجوز ىلع لجألا كلذ يف اهتقفن نإ هيف دقف يذلا

 اذإف هدقف لجأ ءاضقنإ ىلإ هلام يف ليللا ةقفن هيلع امهل تناك راهنلا يف هجورخ

 ةدع لجأ فصن مايأ ةسمخو نيرهش تدتعاو هتجوز تقلط هدقف لجأ ىضقنا

 وأ يلو هل نكي مل وأ هيلو اهقلطي مل نإف جوزلا يلو اهقلطيو تتاب دقو ةرحلا ةتيمملا
 قالطلا دعب الإ جوزتت الو مكاحلا اهقلط ةجحلا هلانت ال ثيح ابئاغ هيلو ناك

 . ةدعلا ءاضقناو

 ايهنيب قارفلا يف دجوي دقف ةدعلا ءاضقنا دعب قالطلا لبق تجوزت نإف

 ول يكح بجوي ال قالط كلذ نأل هيلع مدقأ الو قارفلا نم سفن يفو فالتخا

 نيح نم ريخألا جوزلا لزتعت نأ اهيلع بجولو هعقوم عقي مل جوزلا مدق

 ىلع هتجوز تناكو اهب ىلوأ وه ناك اهراتخا نإو لوألا اهجوز ةايح تملع ام
 ىتحف الماح تناك نإو ريخألا ءعىطو نم دتعت ىتح اهيرقي الو لوألا حاكنلا

 مل هتوم حص ول كلذكو اهئطو هل كلذ دعب مث اهسافن ةدع يضقنتو اهلمح عضت

 دعب هتبيغ فرعت مل يذلا بئاغلا وأ دوقفملا ةجوز قالط نأ ىعمو هقالط جتحي

 وهف اهريغ نم وأ اهنم نبالا ناك بألا دعب نم هنبإ مث هوبأ هب ىلوأ اهلجأ ءاضقنا

 مالاف ةبصع هل نكي مل نإف همدب ذخألاو ةالصلا نولي نيذلا هتبصع نم هب ىلوأ
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 دعب الإ يلولا دوجو عم مكاحلا قالط زوجي الو اهقلطي نم وه رماي وأ اهقالطب ىلوأ
 مل نإو مكاحلا اهقلط اهقالط نع يلولا عنتما نإف كلذ يف يلولا ىلع جتحي نأ

 زاجو مكاحلا ماقم نوموقي ةجحلا مهب موقت نيذلا نيملسملا ةعايجف مكاح نكي
 .كلذ يف لوخدلا نم مكاحلل زوجي ام مهه

 رسيلا مهب ديري هللاو اهجيوزت هل زوب ال اهقيلطتب مكاحلا نأ رثألا يف دجويو

 . جرح نم نيدلا ي انيلع لعج امو رسعلا مهب ديري الو
 لام ايل نكي مل اذإ بئاغلا وأ دوقفملا ةجوز قلطي نأ مكاحلل لهو : تلق

 ؟ مكاحلا ىلإ قالطلا تبلط اذإ ايهيلع ةبجاولا ايهتنؤمل
 ةميدقلا بتكلا يف ارسفم هنيعب ارطسم كلذ زاوج ىلع فقأ مل ينإ : لاق

 نم كلذ لعلو امهريغو فنصملاو عرشلا نايب لثم ءايلعلا نم مدقتملا فلسلا نع

 انخيش نع كلذ يوري نم تعمس ينأ الإ راثالل ينم ةساردلا مدعو ةعلاطملا ةلق

 نع كلذكو هب لمعو كلذ زاوجب لاق هنأ دادم نب دمحم نب ناييلس نب رصان

 نم يأرلا يلوأل ميلستلاو عابتالا انيلع نحنو هللا همحر نانس نب فلخ خيشلا

 نم هوطبنتساو قحلا نم هبولمعو هب ولاقو هوأر اييف ةجح مه نيذلا ملعلا لهأ
 . هللا ءاش نإ ليزنتلا لوصأ

 ناك هنأ ىحبصلا ريشب نب ديعس هيقفلا ملاعلا انخيش نع اندجو دقو

 ؟كلذ ىري ال

 نيملسملا ماكح نم ةجحلا ىلإ كلذ درأ ينإف لمعأ ام ىلعف : تلقو

 نإ مهايإ هللا انمدعأ ال يأرلاب لوقلا نم لدعألا زييمت يف رصبلا مهف نيذلا ءايلعلا

 . ىلاعت هللا ءاش
 مكحلا نأ ىعمف يلولا رمأيوأوه قلطيأ اهقالط مكاحلل زاج اذإو : تلق

 وأ هسفنب كلذل مايقلا هيلع ناك موصخلا نيب ةجحلا عطقو مكحلا ذافنإ همزل اذإ

 دري ام ىلع هريغ فلختسي نأ هل زوجي نمم ناك اذإ هرمأب هماقم كلذ يف موقي نم
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 هلل او . كلذ ف هماقم ماق نمل هرمأو هلعف نب اقرف ملعأ الو ماكحال ١ يناعم نم هيلع

 . ملعأ

 : يل ھزلا ةلأسم

 نوكيو يفكيأ دوقفملا ةثرو ريغ نم دحأ بلطف ادوقفم مكاحلا لجأ اذإو

 ؟اتباث يكح

 نإو هثراو نم بلطمب الإ دوقفملا لجأ بتكي نأ مكاحلل سيل : لاق
 .رثألا نم كلذ زاوج ملعأ الف هثراو ريغ نم دحأ بلطمب هلجأ

 يباتك خيرات ذنم نينس عبرأ دوقفملا انالف تلجأ دق بتك اذإو : تلق

 هتومب مكح ىلإ جاتحي مأ نينس عبرأ دعب هتومب يضقيو اذه هظفل يفكيأ اذه

 . ةدملا هذه دعب هتومب تمكح دقو بتكي ىتح مأ كلذ دعب

 دنع دوهشلا رضح نأ دعب هدقف ليجأت هتثرو نم دحأ بلط اذإ : لاق

 عبرأ هعم كلذ ةحص دعب هدقف لج ؤي نأ مكاحلا ىلعف هدقف ةحص ىلع مكاحلا

 ثراو وهو ةدملا هذه يف ةايحلاو دوقفملا اذه مكحو هعم كلذ حص ذنم انامز نينس

 ءاضقنا ةدم ىلإ هلام نم ةقفنلا راغصلا هدالوأو هتجوزلو ةدملا ءاضقنإ ىلإ هثري نمل

 . هتثرول اثاريم هلام راصو هتومب نوملسملا مكح هدقف ةدم تضقنا اذإف هدقف ةدم

 هل بتاكلا ناك اذإ اندنع ليجأتلا ىنعم ىضتقي هتركذ يذلا ظفللاو

 . . ملعأ هللاو .ايكاح

 لكالا زوجي له هليكو هنأ ىعديو بئاغلا لام هدي يف ناك نمو : ةلأسم

 . . . هدي نم هنم ءارشلاو

 ءارشلا امأو { هل هتحابا ملعي ىتح نمثب الإ زوجي الف هنم لكالا امأ : لاق

 ةجحلا هغلبت لاملا بحاصو هيف فرصتيو هدي يف لاملا ناك اذإ زئاجف ةرمثلا نم

 . ملعأ هللاو . هل حصت ىتح ةلاكولا يعدي نمف هلام نم ي رتشي الف دلبلا ىلإ
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 حصت ىتح تام هنأ نظلا بلغ اذإ بئاغلا لام مسق زوجي الو : ةلأسم

 يعدملا ىوعدب ذخ ؤي الو هلام ثروي كلانه مث هيضاق ةرهشب وأ هتومب ةنيبل ١

 . ملعأ هللاو . هتومب

 عطق هلف اكاح دجم ملو بئاغلا ةرجش هضرأ ىلع تفرشأ نمو : ةلأسم

 مكح اليكو بئاغلل ناك نإف مكاحلا مدع اذإ ابئاغ نكي مل ولو اهنم افرشم ناك ام
 . ملعأ هللاو . بشخلا هل ظفحيو اهبر ىلع ءاركلاو اهعطقب هيلع

 هريغ لكوي نأ هوتعملا وأ ميتيلا وأ بئاغلل مكاحلا هلكو نمل لهو : ةلأسم

 .اوزغ وأ اجح دارأ اذإ هريغ ىلإ يصويو
 . هب قثي نم عم ةنامأ هلعجي نأ هلو كلذ هل لعجي نأ مكاحلل الو ال : لاق

 . ملعأ هللاو

 يف بئاغلا لام يف ةلاكولا ىلع ادحأ ربجي نأ مكاحلل لهو : ةلأسم
 ؟هيف هئاكرش ةمساقم

 . هنع فقو ءاش نإو هيف لخد ءاش نإ ريخم هنأل كلذ يف فلتخي : لاق
 . ملعأ هللاو

 هيفو هرمأي مل اذإ هلام ةاكز هنع جرخي نأ بئاغلا ليكول سيلو : ةلأسم

 ىلوأ وهو هل كلذف هل اهلمحي نأ هرمأ نإو هيأرب الإ زوجي الف قرولا امأو فالتخا

 . ملعأ هللاو .اهذافناب

 وأ تقرغف ةنيفس يف ناك نموه دوقفملا بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم

 مدهنتوأ ق رتحتف راد يف ناك وأ عبس وأ ليبس هلح وأ برح يف وأ تقرح وأ ترسك

 نم جرخي وأ تام وأ يح هنأ ملعي ملو دوسأ اهيف ملعي هظيغ يف لخد وأ اهيف وهو

 فصلا يف برحلا يف ناك نمركب وبأ لاقو هربخ مجتعيو امولعم اناكم ادصاق هتيب
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 وهف ثلاثلا يف ناك ناو فالتخا هيف يناثلا فصلا يف ناك نإو دوقفم وهف لوألا

 . ملعأ هللاو .فالتخا الب دوقفم ريغ

 هدنع ام فرعي ملو لتقلا هتداع نمو رئاج ناطلس هسبح نمو : ةلأسم

 ؟ادوقفم نوكي له

 هللاو . هتوم حصي ىتح يحوه ليقو دوقفم هنأ لوق كلذ يف فلتخي : لاق

 . ملعأ

 اهيلع مرح ةصح هنم ترتشاف ةرح ةجوز هلو دبع دقف اذإو : ةلأسم

 نإ كلذكو تءاش نإ جوزتت مث رهشأ ةثالث وأ ضيحت تناك نإ ةثالث دتعتو

 . ملعأ هللاو .اهلك اهيرتشي نأ الإ هيلع مرحت اهنإف هصح اهنم وه ى رتشا

 هنظت اهنم الهج هدقف يضم لبق دوقفملا ةأرما تجوزت اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . شارفلا مكحب لوألل دلولاو ريخألا ىلع مرحت اهنإف ازئاج

 الف هب اهبيوزت لبق تام هنأ حصي نأ الإ رجحلا رهاعللو ارهاع رخآلا نأل

 . ملعأ هللاو . ةمثا يهو ايهنيب ةقرفتلا ىلع مدقأ

 ؟هئايلوأ نم دوقفملا ةجوز قيلطت ىلي يذلا نمو : ةلأسم

 مهنم مدلا ىلي يذلا لاق ؟هئايلوأ نم دوقفملا ةجوز قيلطت يلي يذلا : لاق
 قلط ايبص يلولا ناك نإ كلذكو هدعب نم يذلا يلولا مكاحلا نم كلذ هرك نإف

 ةعايجف مكاحلا مدع نإف اهقلطي ايلو مكاحلا مقيلف عضوم يفو هدعب نم يلولا
 . ملعأ هللاو .ادعاصف نانثإ مهلقأو كلذ نولي نيملسملا

 نم اهتقلط دق لوقي نأ دوقفملا ةجوزل يلولا قالط ظفلو : ةلأسم
 زئاجو زاج دوقفملا نالف نب نالف نم قلاط تنأ لاق نإو دوقفملا نالف نب نالف
 .هريغ قلط اذإ اهبجيوزت اهقلطي مل يذلا يلولل
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 لجأ ءاضقنإ دعب هلام نم لكأت نأ اهل له قالطلا بلطت مل اذإو : تلق

 ؟ال لاق دقفلا

 ؟ىلوألا ةدعلاب ىزتبت له نينس سمخ دعب قالطلا تبلط اذإو : تلق

 تدتعإ يتلا ةدعلاب يفتكتو عضوم يقو ةافولل دتعتو قلطت ليق دق : لاق

 . ملعأ هللاو .ةتيملا ةدع يهو اهب

 ؟ تجوزت نا دعب عجر مث اهجوز دقف اذإ رايخ ةأرملل لهو : ةلأسم
 نأ هل سيلو هل رايخلاو ين رتخت الو نيقادص ينم ذخ تلاق ولو { ال : لاق

 نإ ريخألا نم دتعت ىتح اهبرقي الف اهراتخا ناو اهقادص نم لقأ ىلع اهنم دادزي

 . اهب لخد ناك

 ؟ لوألا حاكنب اهيلا عجري نا ريخألل له قادصلا راتخا نإو : تلق

 نإف هتجوز يهو لوألل رايخ الف اهب لخدي مل ناك ناو 0 معن : لاق
 . هريغ وأ ريخألا جوزتت نا اهلو ةقلطملا ةدع تدتعإ اهراتخاو عجر امدعب اهقلط

 لوألا نم اهتدع ءاضقنا دعب ريخألا تجوزت مث لوألا اهقلط ناف : تلق

 نا لبق تام مث لوألا ةايح تملع ناو تاقيلطت ثالث ىلع هعم نوكت له

 ؟ هرايخ ملعي

 لخد ناك نا اهرهم هيلع اهلو ريخألا نيبو اهنيب قرفيو هتأرمإ يه : لاق

 اهتدع ءاضقنا دعب هتوم ملعي مل نإو تام موي نم ةافولا ةدع لوألا نم دتعتو اهب

 قرف موي نم اهجوز اهنع يفوتملا ةدع تدتعاو ايهنيب قرف ريخالا عم ةميقم يهو
 . ريخألا نيبو اهنيب

 ؟ اهل لحي له ريخألا ءاضقنا دعب ريخألا جوزتت نا تدارأ ناف : تلق

 جوزتت الف هدرت مل ناو هنيبو يلوو رهمو ديدج حاكنب نوكيو .0 معن : لاق
 . رخآلا اهب لخد اذإ كلذو ةافولا ةدع دعب ةقلطملا ةدع هنم دتعت ىتح هريغ

 ؟ لوألا مدق مث رخآلا عم تتام نإف : تلق
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 ناك نإ رخآلا نم اهقادص نمو اهلام نم اهثري وأ اهجوز لوألا نإ : لاق
 نم اهثا ريم درت اهنإف اهراتخا لوألا مدق مثرخآلا تام ناف . . رخآلا اهب لخد

 . هتثرو ىلع رخالا

 ؟ مهتثروو اوتايف ةدع اجاوزأ تجوزت نإف : تلق

 . مهنم اهٹيراوم : لاق

 ؟ اهفذقف دوقفملا مدق ناف : تلق

 دحلا هيلعف اهفذق مث قادصلا راتخا ناو اهراتخا نإ ةنعالملا هيلع : لاق

 . ءادهش ةعبراب يتاي نأ الإ
 ؟ اوتايف جاوزأ ةدع تجوزت دق تناكو قادصلا راتخا ناف : تلق

 . اهتكرت لوقي نا فلكيو لجاو لجاع نم قادصلا لقأ هل : لاق

 ؟ مدق مث هيرارس تعيبف دقف نمو : تلق

 . ملعأ هللاو . . مهئابأل نهدالوأو نهغايثأ وأ نهءاش نإ رايخلا هل : لاق

 صب رتي هناف دحاو تقو يف اعيمج ندقفف ةوسن عبرأ هل ناك نمو : ةلأسم

 صبرت ةدحاو دعب ةدحاو ندقف ناو نهتاوخاب ءاش نا جوزتي مث نينس عبرأ نهف

 ةيناثلا يف لوقلا كلذكو اهريغ ةعبار وأ اهتخاب جوزتي مث نينس عبرأ ىلوألل
 اهناكم جوزتي الف نينس عبرأ اهل متي مل نهنم ةدحاو تماد امو ةعبارلاو ةثلاثلاو

 ىرست نينس عبرأ ةدحاولل تضم ايلك ءامالا كلذكو عبرألا يضمت ىتح ىرخأ

 . ملعأ هللاو . . اهتخا

 نهب لخدو نهريغ اعبرأ تيفوت اهنأ ربخأو ةجوز هل نميفو : ةلأسم
 ثاريم الف ةدحاو دعب ةدحاو جوزت ناك نا لاق . اهتايح تحص مث تامو

 نهلو نهنم هدح اول ثا ريم الو دساف حاكن كلذف هدقع يف ناك ناو ةعب ارلل

 . ملعأ هللاو . . ءعىطولاب قادصلا
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 مسق دقف ذنم ننس عبرأ امل الح اذا دوقفملا رفعج ن»ب دمح لاق : ةلأسم

 تدتعا دقف ذنم نينس عبرأ امل ىلخ اذإ هتأرما اماف اوبلطي ملولو هتثرو نيب هلام

 دتعت مث مامالاف الإو يلو اهل ناك ناو هيلو اهقلط كلذ اه الخ اذإف دتعت مل وأ نهب

 نينس عبرألا يف دوقفملا هثري نمم دحأ تام ناو جوزتت مث قالطلا دعب ةتيمملا ةدع

 هل نوكي ال مث نينس عبرالا يضقنت مث دوقفملا ةثرول نوكي هنم هثاريم دوقفمللف

 رثكأ تلكأ ناف نينس عبرأ يف هلام نم هتجوز لكاتو يراوحلا وبأ لاق . ثاريم

 ةرشعو رهشأ ةعبرأو نينس عبرأ هلام نم هتأرما اوقنتست العلا لاقو . كلذ تدر

 . ملعأ هللاو . .

 لوألا زوجي هنا لوق هيفو اهجيوزت دوقفملا ةجوز قلط نمل زوجي الو : ةلأسم
 ىلع لدت يناعمل رظنإ يدنع رخآلاف رثكا لوألا ناك نا فلؤملا لاق . . رثكأ

 نإو يلولا اهقلطيو هوخأ اهقلط يتلاب هجيوزت زوجيو . . عجر . . رثألا يف هباوص
 . ملعأ هللاو . . لوق ىلع رمألا زوجيو زئاجف هريغ رمأ

 نينس عبرألا يف تقتع مث همأ دوقفملا ةجوز تناك نا دمحم لاق : ةلأسم

 ناو تقتعو ةدوقفملا يه تناك نا اهثريوه كلذكو هتثرو مويب يضقنت نا لبق ولو

 ايهنم دحاو لك لام مسقيو هبحاص نم ايهيدحأ ثروي مل ايبص نيجوزلا دحأ ناك

 غلبت ىتح دوقفملا غلابلا اهجوز نم اهثاريم ةيبصلا ةجوزلل فقويو هتثرو ىلع
 قادصلا تذخأ تفلح نإف اجوز هب تضرل ايح اهجوز ناك ول نا فلحتو

 غلبت نا دعب نم قلطت ايناو ثاريم الو قادص اهل نكي مل فلحت مل ناو ثاريملاو

 ةجوز تناك اذإ امأو ارشعو رهشأ ةعبرأ هافولا ةدع دتعت مث قلطت مث ىضرتو
 نيرهش ةتيمملا ةدع دتعتو نينس عبرأ راظتنا يف ءاوس ةرحلاو يهف همأ دوقفملا

 هللاو . . اهديس ءاش نا جوزتتو اهقادص ذخأتو هيلو اهقلطي مث مايأ ةسمخو

. ملعأ



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ همكح ام رثكأ وأ لقأ وأ نينس

 هل ملعي مل مث هكم يف دجوو ةكم ىلا لصو اذإ اماو 0 ادوقفم نوكي : لاق

 ادصاق دلب نم جرخ لجرلا اذه ناك نإ امأو ابئاغ همكح نوكيف ربخب كلذ دعب

 نب نالف نا دهشأ انا دهاشلا لوقي دوقفملا ةداهش ظفلو هدقفب دهشي نأ دلب ىلا

 هل ملعأ ملو هربخ مجتعاو اذك دلب ىلا ادصاق اذك دلب نم جرخ ينالفلا نالف

 موي ذنم عبرأ دقفلا لجأ ةدمو هذه يتداهش تيدأ نأ ىلا ربخب هجورخ دعب

 ربخ ءاجو ارفاسموأ اجاح جرخ نميفو ، هنم ملعأ هللاو هدقفب مكاحلا مكحأ

 كلاهلا نع جح هنا اولاق نا كلذكو كلذ يف ةرهشلا لبقت له ةقث ريغ لوقي هتوم

 ؟ لبقي له نالف نب نالف

 هنا ةرهشلا دوهش امأو & مهتداهش ةزئاج توملا يف ةرهشلا دوهش نإ : لاق

 هنأ لودعلا ةداهشب الإ ةرجألا ميلست ي رتشملل زوجي الف نالف نب نالف نع جح

 . ملعأ هللاو . . نالف نب نالف نع جح

 دهملا يف هوري ملو اتوص هل اوعمسف دهملا يف لفط يفو 3 هنمو : ةلأسم

 ادوقفم لفطلا اذه مكح ام هافسلا سانلا هنومسي يذلا عبسلا هلمح هنأ حصو

 ؟ ال مأ

 نإو دوقفم همكحف كلذ نيبتو هافسلا هتلمح يبصلا اذه نأ حص اذإ : لاق
 نأل هتثرو نم تام نم دوقفملا اذه ثريو بئاغ همكحف نيبتي ملو كلذ حصي مل

 نيبو دوقفملا اذه نيب مسقلا امأو .دقفلا لجأ يضقني نأ ىلإ هايحلا همكح

 هدلو لام دلاولا لكأ امأو ، يبصلا دلاو عم نيملسملا رظنب كلذ نوكيف هئاكرش

 . ملعأ هللاو . . كلذ هل زئاجف اجاتحم اريقف ناك نإف
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 هريغ الو عبس يردي ال ليللا يف ءىش هلمح يبص يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ همكح ام هريغو مدلا نم هتسيرفو هيلحو هبايث اودجوو هودجي ملف هلهأ هبلطف
 ردقت الف هذه كتفص ىلع امأو ،ادوقفم همكحف عبس هلمح اذا : لاق

 .تيم هنأ هب مكحن نأ
 ؟ همكح ام هسأر ىوس اهلك ةثجلاو هئاضعأ نم ائيش اودجو ناو : تلق
 هلمح هنأ دوهش دهش اذإ هذه كتفص ىلع دوقفم اذه مكح نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . عبس

 لهو كلذ اوبلط اذإ دوقفملا ءاكرش ةمساقم زوجت لهو . هنمو : ةلأسم

 ؟ هتجوزل هلام نم عابي
 لام يف رايخلا مكاحللو بئاغلا ةلزنمب دوقفملا نا لوقلا رثكا : لاق

 هدالوأ ةقفنل هلام نم عيبلا امأو .لخدي مل ءاش ناو هيف لخد ءاش نا بئاغلا

 . ملعأ هللاو . . زئاجف هتجوزو راغصلا

 مجتعاو بكرم يف ايهنم دحاو لك بكر هدلوو لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ اهمكح فيك اعجري ملو امهربخ
 ةثراوملا ايهنيب وأ ايهتومب مكح هلجأ ىضقنا اذإف دقفلا ايهمكح نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . امدهلاو اقرغلاك

 .لجأ ىلع ديزت نونس دوقفملاو بئاغلل تضم اذإو {. هنمو : ةلأسم

 ؟ هثراول ابيط نوكيو هلام يف لوخدلا زاوج يف هصخر له اخرؤي ملو امهدقف

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا لوق نم كلذ جرخي ال : لاق

 ةئام لوقو هدلوم نم ةنس نونايث لوق بئاغلا لجأ ةدمو 3 هنمو : ةلأسم

 ةنس نوسمخو ةئام لوقو ةنس نوثالثو ةئام لوقو ةنس نورشعو ةئام لوقو ةنس
 نوعبس لوقو ةنس نوتس لوقو ةنس ةرشع ىنثإ لوقو دوقفملاك نينس عبرأ لوقو
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 غولبلا هايإو اودلو نيذلا هبارتأو هتاذل تضقنإ اذإ توملاب هيلع مكحي لوقو ةنس
 ةدم ضقنت ل ام هتثرو نم تام نم ثريو هتوم حصي ىتح يح همكح لوقو

 هيقفلا يأروهو لوألا لوقلاب راثآلا يف ءاج ام لوقلا رثكا فلؤملا لاق .هتبيغ

 . ملعأ هللاو . . حلاص نب دمح

 :لمازلا : ةلأسم
 ؟ اهقلطي نم ةجوز هلو دوقفملا لجأ ىضقنا اذإو

 اهجوزتي نا هل زوجي الو لوقلا رثكأ ىلع دتعت نا لبق يلولا اهقلطي : لاق

 مل نإف ينالفلا نالف نب نالفدوقفملا اهجوز نم هذه هنالف تقلط ينأدهشيو ادبأ

 ناك نإف يلاولا وأ مكاحلا اهقلط اومدمع نإف ءاسنلا نمف لاجرلا نم يلو هل نكي

 ريغ نم اهتدع ءاضقنا دعب تجوزت نإف . . لوق ىلع هقالط زاج اقهارم دلولا

 هللاو . . ايهنيب قرفي ال لوقو رثكالا وهو ايهنيب قرفي ليقف مكاحلا الو يلولا قالط
 . ملعأ

 اهريغوأ ةكم ىلا ريسملا ديري هنا سانلا لوقي لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 كلذ دعب هرأ ملو ةكم ىلا ةليللا هذهراس هنأ ليق مثركني الوأ كلذ ركنيوهو

 ؟ هجورخب دهشأ نأ يل زوبيأ هربخ مجتعاو
 هجورخ كعم رهش ناك نا هجورخ نياعت ملولو كلذ كل زئاج : لاق

 مهنم دحاو لك ايناو كلذب اودهشي مل اوناك ناو بيرلا عافتراو رابخألا رتاوتب
 ىلع دهشت نأ كل زجي مل عىشب هسفن نع ربخي ملو نالف جرخ هنا نولوقي لوقي
 . ملعأ هللاو . . اذه

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 هتجوز ىلع هنم قفني نأ هل له ةجحلا هلانت ال بئاغلا لام هدي يف نميفو

 ؟ نيغلابلا نم هتنؤم هيلع تبجو نم وأ يبصلا هدلوو
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 ناف مكاحلا مدع عم لوق ىلع ةجاحلا مهب ىأرو اوبلط اذإ كلذ هل : لاق

 . ملعأ هللاو . . هرمأب نوكيف دجو

 وه هتجوز تلاقو هتوم مهعم حص هتثرو لاق بئاغ يفو © هنمو : ةلأسم

 ؟ اهثاريم مكح فيك تتام مث يح

 اهتئرولو اهتايح يف هتومب اورقأ اذإ عىش اهنم اهجوز ةثرول سيل : لاق
 . ملعأ هللاو . . هلبق اهتوم حصي مل ام اهجوز نم ثاريملا

 : نسحلا يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ هب عنصي ام هلام يف بئاغلا ةثرو عزانت اذإو
 ةمزال قوقح الو دحأل ةيصو الو هيف هن ؤم الو هل ةجوز ال ناك نإ : لاق

 اليكو مامالا هل ماقأ نإو هتوم حصي ىتح ةنامأ ال ةنايض هايا اونمضي نا بحأف

 . ملعأ هللاو . . زاج

 : حاضو نب حلاص خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ همكح ام ربخ هل رهظي ملف ةريزج يف حرط لجر نع
 رهظي ملو رضحخأل ١ لبجل ١ علط نم كلذكو دوقفم هن أ رثأل ١ يف دجوي : لاق

 . ملعأ هللاو . . هربخ

 دعب اعبرأ جوزت مث ندقف دقف تاجوز عبرأ هل لجر يفو : ةلأسم

 ؟ تالوألا ةايح حصيف وه بيغت مث نهدقف ءاضقنا

 نجرخيو ء ىطو ناك نإ نهقادص تايرخأللو تالواألا مه هتاجوز : لاق

 ايح ناك نإف هتاجوز نهلك دادم نب هللا دبع خيشلا لاقو ،اطي مل نإ قادص الب

 هللاو . . تالوألا ةايح حص نا اعيمج نهل ثاريملاف تام اذإو اعبرأ نهنم راتخيف

 . ملعأ
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 : يوكزألا دمحأ نب ةعمج خيشلا نع : ةلأسم

 تام مث هلوق ملعي نا لبق تامو مدق مث اهجوز دقف يضم دعب ةأرمإ نع

 ناو ةافولا ةدع هنم اهيلعو بئاغلا اهجوز نم اهقادصو اهئاريم امل لاق يناثلا

 يناثلا نم دتعتو اهلمح عضو دعب لوألا نم اهتدع نوكتف يناثلا نم الماح تناك

 هللاو . . فالتخا هنم اهثاريم يفو اهب لخد ناك نا هنم اهقادص اهلو قالطلا ةدع

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 لصأ نأ الإ تام هنا ةيضاق ةرهش رهتشاو بئاغ تومب ربخ ءاج اذإو

 جيوزتلا هئاسنل زوبيأ بلقلا نأامطاو ةجح نوكي ال نم طخبو دحاو ربخلا
 ؟ بتاكو مكاح نم كلذ يف لوخدلاو مسقلا هتثرولو

 ربخ نم كلذ لصأ نوكي ىتح زئاج طخلا ناكولو كلذ زوجي ال : لاق
 ملو ني ريخملا سانلا هاوفأ نم هدنع رهش نمو ةرهشلا يف لبق ام ىلع ادعاصف ةثالث
 هب مدقت ال نمم كلذ لصأ حص ىتمف ةداهشلا هلزئاجف كلذ يف لصألا ملعي
 . ملعأ هللاو . . مكحلا ضقتناو كلذ لطب ةرهشلا ةجح

 : ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 لوح مهنورياسي اوجرخ مهدلب نيدصاق مهيلع ةاغبلا مدق ال سانا يف
 ىلإ نيعجار مهنع اوبرهو ةاغبلا مهيلع رك مث قفت برض مهنيب عقوو دلبلا

 هوقحل نم لتقب دلبلا لها بولق تنامطاو ادحأ مهنم اوقحلو مهترجح
 لثم تاراشإ اودجوف هودقف نم بلط يف اوجرخف مهنع اوأر امو امايأ مهورصاحو

 مد اهبو مهبايث نم اهنا مهلهأ ضعب اهفرع بايثلا نم ائيشو سئارف راثأو ماظع
 مهارو اذك عضومب هوقحل مهنأ هودقف نمم دحأ نع نيبراهلا نم ركذ نم ركذ ايبرو

 هذه الإ ةجح اهب موقت ةداهش ريغ نم مهلتق ىلا مهسوفن تنكسو هنوبرضي
 ةنانمطالا لبق نم مهلتق يف اوكشي ملو ربخ الو ركذ كلذ دعب مهل نبي ملو بابسألا
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 عسيو مهل اعساو نوكيأ مهلاومأ تمسقو مهاياصو تذفناو مه ؤاسن تدتعاو

 ؟ ال مأ مهيلع راكنألا كرتو مهرومأ نم عىش يف لوخدلا

 عبرألا ين مهمكحو نينس عبرأ نولج ؤيو دقفلا مهمكح نوكي : لاق

 ةرهش وأ لدع ادهاش اذه يف ةحصلاو اوتام وأ اولتق مهنأ حصي ىتح ةايحلا نينس

 سيلف حالسلاو بايثلاو مدلاو ماظعلا امأو ادعاصف دوهش ةسمخ نم اهيف باتري ال

 نهعم حص هنأ نلق اذإ ءاسنلا امأو ةريثك هوجو اهيف لمتحت ذإ مكحلا يف ةحصب

 دحأ لك نا لوقف دلبلا لهأ عم حصيو رهاشتي نا ريغ نم نهجاوزأ توم
 ،تايعدم نهو نقدصي ال لوقو كلذ ىلع تانومأم نهو هملعب صوصخ
 قادصلا يناعم يف ةصاخو هيلع ىعدملا ىلع قدصي الو هاوعد لبقي ال ىعدملاو

 هللا نيد يف تبثت يتلا ةحصلاب الإ لوزت ال ماكحأ هذهو ثاريملا زاوجو هيوجوو

 . ملعأ هللاو . . اباوصو الدع هارأ يذلا لوقلا اذهو

 : هللا همحر ناييلس نب رصان يضاقلا نع : ةلأسم

 انبولق يف ررقت دقف هنيد ءاضقو هتيصو ذافنإو رمع نب ديعس خيشلا رمأ يفو
 يلاولا دنع دهش نم ةداهشو سانلا عانس نمو ليجأتلا ببسب هدقف ءاضقنا

 ليكو ةماقإ مكاحلل له ةلداع ةنيب ةحص ىلعال هبلق ةنانئمطإ ىلع هتومب مكحو

 ؟ كلذ زوجت له كلذ يف هتوخأ دحأ بستحا نإو هاياصو ذافنإو هنيد ءاضقل

 نب نالف دقف ىضقنا هنأ نيلدع ةداهشب حص اذإ دقفلا اذه نا : لاق

 حصي مل اذإو ايهتداهشب يضقني هنإف لبق نم خرؤي ملولو نينس عبرأ دعب نالف
 هتداهشب يضقني هنإف لبق نم خرؤيو كلذ يف ةيضاق ةرهشلاف نيلدع ةداهشب
 ةرهشلا تحص ذنم خرؤيو كلذ يف ةيضاق ةرهشلاف نيلدع ةداهشب حصي مل اذإو

 هتثرو نيب هلام مسقيو هدقف ءاضقناب مكاحلا مكحي كلذ دعبف نينس عبرأ مامت ىلإ

 ميقيف يصو هل نكي مل اذإف ةيصو دي ىلع ةحيحصلا قوقحلاو نويدلا ءاضق دعب

 زوجي الو هلام نم دوقفملا ىلع ةحيحصلا قوقحلا يضقي الدع ةقث مكاحلا
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 حصي ملو هلام فرعو هفرع نمل ةصاخو هلام نم باستحالاب عيبلاو باستحالا

 دق هنا بتكيلو هءاضمإو دقفلاب مكحلا هلزوجي نمم دقفلا ءاضقناب مكحلا هدنع
 نيب هلام مسق يف لوخدلا ترجأو ينالفلا نالف نب نالف دقف ءاضقنإ يدنع حص
 اذإف هءاسن مهيدحأ قلطي نأ دوقفملا ءايلوأ ىلع ميقيو هللا باتك لدع ىلع هتثرو

 دوقفملا رمأ يف لمعلا هيلع يذلا لوقلا وه اذهو لاح ىلع وه هنم نهقلطيلف اوبأ

 . ملعأ هللاو . .

 مكاحلا عم بئاغلا اهجوز نم ةوسكلاو ةقفنلا ةأرملا تبلط اذإو : ةلأسم

 ؟ مدق اذإ هيلع مكحي فيك اهل بتكو

 تبلط موي نم هذخأ الإو قح ةجحب جرخ ناف هيلع جتحي نأ يعم : لاق

 نم هجورخ حصي ىتح رثكأ وأ لقأ وأ هنسب همودق دعب اهل عمجتسا امب تبلاط ولو

 . لبقتسي اييفو ىضم اميف هيلع اهل ىري ضعبو تبلط موي ذنم اهيلإ كلذ
 ؟ ةنيبلا هيلع له اهل افصنم ناك هنا لاقف هيلع جتحا اذإو : تلق

 امأ اهل دبالف اهنيمي تبلط ناف اهزجعأ نا هيلع مكح الإو { معن : لاق

 . ملعأ هللاو . . هتنيب راضحا يف لجألا هلو نيميلا هيلع درت وأ فلحت نا

 ؟ اهبجاو هنم تبلط اذإ بئاغلا ةجوزل مكاحلا مكحي فيكو : ةلأسم

 مث ةجحلا هلانت ال ىتح باغ هناو هتجوز اهنا اهيلع ةحصلا بلطي : لاق

 لام نم كلذ اهيطعي مث اهتوسكو اهتقفنل ىري ايك وأ ةنس ىلا هيلع نادت نا اهرمأي
 كلذ اهيلعف ةوسك الو ةقفن اهل هعم ام اهنيمي هيلو بلط نإف نيميلا دعب بئاغلا
 . ملعأ هللاو . . ءادنلاب هلام عاب الإو

 اهل هقالطو هتوم اهعم حص مث نينس اهجوز اهنع باغ اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 ؟ هلام نم هتلكأ اييف در اهيلع له ةنس ذنم اهتدع ءاضقناو

 اهقلط ناك نإ اهيلع در الو ةثرولل كلذ مرغ اهيلعف اكلاه ناك نإ : لاق
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 تملع موي ذنم ال اهقلط ذنم ةدعلا امأو هقالطب ملعت مل ام هتايح ةدم تلكأولو

 صخرأ ةقلطملاو ايلع ذنم دقتعي نا الإ كلذ اهيزجي ال لوقو ةتيمملا كلذكو

 . ملعأ هللاو . . دشأ ةتيمملاو

 : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 قفنيو هلام نم عيبي نأ مكاحلل له لام هلو هتجوز نع باغ لجر نعو

 ؟ هتجوز ىلع
 اهرمأ ةجحلا هلانت ال ثيح رصملا نم هتبيغ مكاحلا عم حص اذإ : لاق

 لام عيبب مكاحلا رمأ ةنسلا تضقنا اذإف ةنس ىلا اهتوسكو اهتقفنل نادت نا مكاحلا
 مكاحلا اهف ضرف يتلا اهتوسكو اهتقفن نم ةأرملا تنادأ امردقب ءادنلاب بئاغلا

 تضم الكف هتجح بئاغلل ىنثتسيو كلذ ردقب بئاغلا لام نم مكاحلا يدؤيف

 الو بئاغلل اهعم ام ةأرملا يلو بئاغلا يلو بلط نإف كلذ ردقب مكاحلا عاب ةنس

 نادت يهو مكاحلا ىلع كلذ ناك بئاغلا يلو بلطي مل ناو كلذ هل ناك وسك

 . ملعأ هللاو . . بئاغلا ىلع نيدلا نوكيو

 تحص مث مهتثروو اوتايف اجاوزأ دوقفملا ةجوز تجوزت نإو : ةلأسم

 تجوزت اهنال اهل وه هتثرو ام عيمج نا لوقو مهتثرو ىلع ثيراوملا تدر هتايح
 لوقأ انا يراوحلا وبأ لاق & ثيراوملا در اهيلع نا رثكا لوألا لوقلاو ةنسلا ىلع

 لاق نم لوق ةجحو هلوق لثم يلوق فلؤملا لاق مهنم اهثيراوم امل لوقي نم لوقب

 هللاو . . اهجيوزت ةنسلا ىلع ناك هنال اهرصبأ ال اهيلع ثيراوملا در بوجوب

 . ملعأ

 ذخات نا امهل سيلف موقل بسني بئاغل لام هراوجب يذلا امأو : ةلأسم

 بئاغلا توم حصي نأ ىلا اهلاحب ضرألاو هريغ الو نمثلاب ائيش ضرألا هذه نم
 ضراب رضيو ضرألا يف نوكي يذلا رجشلا امأو هوجولا نم هجوب هللا جرفيوأ
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 هفرصيو هيف مكاحلا رظني ىتح مكاحلا ىلا كلذ رمأ عفري هنإف رضاحلا هراج

 ام لثمب كلذ يف هسفنل مكحي نا يدنع هلف مكاحلا مدعأ ناو ةجحلاو مكحلاب

 قحلاب هسفنل مكحي نأ مكاحلا هل نأل مكاحلا مدعأ اذإ مكاحلا هب مكحي

 ناك اذإ اييدق وأ اثداح كلذ ناك ءاوسو مكاحلا مدع دنع مكحلا يف هل بجي يذلا

 . ملعأ هللاو . . ارضم

 اهعم حصي مل يهو اهجوزتف دوقفملا توم لجر عم حص اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . اهئطو نإ قادصلا هيلعو ايهنيب قرفيو حيحص ريغ جيوزت اذهف

 : يحبصلا نع : ةلأسم

 كلذ اهل له قالطلا تلاسو هلام نم ةقفنلا تمدعو اهجوز دقف ةأرمإ نع
 زاوج يف تأطو ينا ملعأ ملو هب مكحلا الو قادصلا اهل ىرن ال لاقو مكاحلا دنع

 لاي هللا لوسر نع ايورم اربخ هيف تعمس الو اصوصنم ارثأ دقفلا ةدم يف قالطلا

 زاوج نسحتسي هللا همحر نانس نب فلخ هيقفلا انديسو انخيش تعمس ينا لب

 ىرأ ال لوقيو ةوسكلاو ةقفنلا مدعل اهيلع ةعقاولا ةرورضلل هب يتفيو امهل قالطلا

 هللا ديري لجو زع هللا لوق هتجح نم ىسعو رسي اهقلاخ نيدو قاشملا لمح اهيلع
 نم نيدلا يف مكيلع لعج ام هلوق كلذكو رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب
 . حرح

 ؟عماجلا دجسملا ةرايع هيلع جت له بئاغلاو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .فالتخا هيف : لاق

 له حججحو تاعزانمو نويدو قوقح هيلعو ةثرو هل ناكا ذإ دوقفملا يفو

 انركذ نمل اليكو مكاحلا لكو نإو كلذ يف الدع ةقث اليكو هل ميقي نأ مكاحلا ىلع

 ؟كلذ يف يأرلا ام نورخآلا هب ىضري ملو ةثرولا ضعب هب ىضرو
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 وأ ةثرولا ىضر هركني نأ دحأل سيل دوقفملا لام يف مكاحلا ليكو نإ : لاق

 . اوهرك
 لصألا ةمسقك هتثرو ىلع مسقنا هدقف لجأ يف دوقفملا لام ةلغو : تلق

 ؟عيمجلا نع ةفوقوم يه مأ هبيصن مهنم لكل
 راغصلا هدالوأو هتاجوز اهنم قفني لب كلذ يف قرف ال مدقت ايك : لاق

 . ملعأ هللاو .دقفلا ةدم يضقنت ىتح هتلوع همزلت نمو اوغلبي مل نيذلا

 : ىحبرلصحصلا ةلأسم

 يلوو نجسلا يف نحايتموأ هل ىلوأل دوقفملا ةجوز قلطي مكاحلا يفو

 نإ نوعنمي ال ءال ؤه نإ هلكو نم ةجوز قلطي ليكولاو دوقفملا ةجوز قلطي دوقفملا

 دوقفملا يلو ىوس قحب نهيلع ىضم دق مهقلطت ال هوقلط نم اوجوزتي نأ اودارأ
 يأر اذه نأ بسحاو دوقفملا ءاسن نم هقلط نم جوزتي ال هنا لاق نم لاق دقف

 ةلأسملا هذه يف ضعب نع بجعتلا دجوي هنا ىتح رثألا امهعاج ناعرف نيد ال

 نم نيبو ادمجم قالطلا يفوأ اهنيعي ةأرما قالط يف لكو نم نيب اقرف ملعأ الو
 ةلاكولا قحب قلط نم ركنأ ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعأ الو ةقلطم ةلاكو لكو

 ةلأسملا تربتعا ولو ،هيلع ارييغت مهنع عمسأ ملف اننامز يف لعف نم لعف دقو

 زوجي اولاق ايناو هعفر ال اصن دجأ مل نكل يهنلاو ةيهاركلا ىنعم اهيف زاخجل تربدتو

 . ملعأ هللاو اهقلط نمل اهيجوزت
 ذنم لاق نم لاقو باغ ذنم ةنس نونايث لاق نم لاقف بئاغلا ةدم امأو هنمو

 . ملعأ هللاو . باغ وأ دلو ذنم ةنس ةئايب هيف ليق دقو دلو

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 لجر مهنم لصو دقو قحب جنرفألا مهرسأتسا يذلا نيييغملا ءالؤه يف لوقت ام
 تام لاقو ىيح نم ةايحبو مهنم تام نم تومب مهيلهأ ربخأو مهباصأ ايب ملعأو

 . هتجوز تدتعاو هتيصو اوذفنأو هوتومو بئاغلا ءايلوأ بلق نأمطاو نالف
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 رهاظ يف توملا ةحص ىلع لبقت ال دحاولا ةداهش نأ ليق دق : لاق

 اذه ، هللا همحر بوبحم نب دمحم لاثمأك ةلادعلاو ةقثلا يف دهاشلا ناك ولو مكحلا

 بير الو كش اهجلاخي ال ةرهش وأ لدع يدهاشب هتوم حبصي ىتح ةايحلا ريسألا

 زوجي الو ةافولا ةدع هنم دتعت نأ هتجوزل زوجي الو هتيصو ذافنا الو هلام مسق هتثرول

 .اهجوزت كلذ ملع نمل زوجي الو رهاظلا مكح يف هتجوز اهنأل جوزت نأ اهل
 نيملسملا رمأب ماوقلا عسي له جيوزتلا بئاغلا ةجوز تدارأ نإو : تلق

 ؟ال مأ اهنع يضاقتلا

 نم عنمت اهنأ ليق دقف هتوم ةحص يه تعدا الو هتوم حصي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ نيبو اهنيب لاحيو جيوزتلا

 ءاضقنا لبق نم تجوزتف اهجوز دقف ةأرما نع يرفاغلا لئس : ةلأسم

 كلذ نم مكاحلا اهعنمو رخآلا جوزلا نم تلمحو همكحب دقفلا ريغ نمو هدقف

 حص دق هنأ تلاق نإف تجوزت هجو ياب اهلأسي نأ مكاحلل يغبني هنا يدنعف

 توكسلا مكاحلل عساوف كلذ لجأل تجوزتف لوالا اهجوز توم حص دق اهدنع

 تام دق اهجوز نأ نظلاو ةلاهجلا ىلع تجوزت اهنا تلاق نإو اهجوزو يه اهنع
 نإو جيوزتلا اذه نم مكاحلا ايهعنميلف كلذب اضيأ رخآلا اهجوز رقأو دقف امل

 يدنعف رخآلا نم مكاحلا اهعنم امل لوألا اهجوز لام نم ةقفنلا مكاحلا نم تبلط

 جوزلا مدقول هنأل رخآلا جوزلا نم الماح تماد ام هلام نم ةقفن اهل سيل نأ

 . ملعأ هللاو .اهئطو اعونمم ناك لوألا

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 نم اترقأ دالوألا مكح نوكي نمل ادالوأ اتدلو اذإ بئاغلاو دوقفملا ةجوز يفو

 .امهريغ نم لبقي لهو امهريغ وأ ايهيجوز
 دوقفملا كلذكو هب قحي الوه بئاغلا ةجوز هدلت ام مكح نإ : لاق

 اندنع ناجوز امهو جوزلا انه شارفلاو شارفلل دلولا نأل يدنع ايهنيب قرف ال
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 دلولا نإ ايوق لبقي الو ايهتوم حصي ىتح ةايحلا يف دقلاو ةبيغلا لاح يف اماد ام

 دقفلاو ةبيغلا دعب نم هدلتو دلو لوأ ايل نأ ليق دقو دوقفملا وأ بئاغلا ريغل

 اقحل وه نكي مل دقفلاو ةبيغلا لاح يف لوألا دلولا هدعب نم دالوألا نم هدلت امو
 اذإ ةيرسلا كلذكو .مدقتملا ربخلا ىنعمل قباطم وه اذإ لوقن لوألا لوقلابو ايهب

 هتجوز يه ذإ ةيرسلا ةحصك اهب ةيرست حصو يرستلا لاح يف اهديس اهئطو

 وأ نيمي كلم وأ جيوزتب ادحأ اهجرف كلمي ملام ةيرسلا ماكحاك اهمكح هتيرس
 . ملعأ هللاو .داهشالا ةزاجاب لاق نم لوق ىلع اهئطو كرت ىلع دهسي

 : ل اس نب بيبح خيشل ا نع ةلأسم

 هتجح بئاغلل ىنثتسيو بئاغلا لام نم هقح بئاغلا مصخ بلط اذإو

 ىنثتساو هسفنب كلذ مكاحلا ىلوت ليكو هل حصي مل نإف اهمصخ نيمي دعب

 كلذف هنايتا ىلع ردقي ال عضوم يف ناك اذإ بئاغلا يف ةجحلاو هتجح بئاغلل

 . ملعأ هللاو . نايغب ناك ولو ةجحلا هلانتال

 : ىحب صلا ةلأسم

 لك ةنس ةئايب بئاغلاو نينس عبرأب هيلإ اوبهذ ام رثكأ دوقفملا لجأ ءاضقناو
 نإو لالهلا ةنياعم دنع اهم مكجلا نكي مل اذإ اموي نونالث نينسلا هذه نم رهش

 يف مكحلا اذكهو اموي نيثالث رهشلا بسح كلذ قوف ايف لالهلا بورغ دعب ناك

 . ملعأ هللاو .دوقعلا عيمج

 : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 هلام مكحو همكح ام هسفنب تءاجو هتايح ترهظ مث تومي يذلاو

 ؟ال مأ هتوم دعب تجوزت هتجوزو

 نيب رايخلا اهلف تجوزت تناك نإ هتجوزو هيلع دودرمف هلام امأ : لاق
 مل نإو ريخألا جوزلاو وه هيلع اهجوزت يذلا اهيقادص لقأ لبقي نأ نيبو ةأرملا

 . ملعأ هللاو .لوالا حاكنلا ىلع هل يهف تجوزت نكت
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 : ىحب صلا ةلأسم

 ؟دوقفملا ةجوزل هقالط زوجي له هجيوزت زوجي يذلا يبصلاو

 . ملعأ هللاو . ىلوأ دوقفملا قالطو زوجي ال : لاق

 هيلع رجح دقو هلام قرغتست قوقح هيلعو باغ نميفو هنمو : ةلأسم
 . هلام نم ةقفن مهل له راغص دالوأو ةجوز هلو هيلع ام ردقب هلام نم مكاحلا

 هللاو .نويدلا هتجاتحا ام ىوس لام هل نكي مل اذإ مهل ةقفن ال : لاق
 . ملعأ

 :لمازلا ةلأسم
 ىلإ زوجي له هلام مسق ام ه ؤاسن تجوزتو هدقف لحأو دقف انالف نأ تعمس اذإو

 هليجات لصأ نع لأسأ الو هتاجوز جيوزت وأ ءارش وأ لكأو ةباتكب هلام يف لوخدلا
 . ةرهشلا هب ةمئاق حيحص هدقف ذإ هليجأت بلط نم الو هلجأ نم الو عقو فيك

 نم ادحأ دارأو دوقفملا ةدم ردقب ةدملا نم هل الخ دقو هدقف حص اذإ : لاق

 مهريغو هتثرو نيب ةباتكلاب هلاومأ يف اولخد دق مهباتكو مهلودعو نيملسملا تاقث

 دارأ نم جيوزتو ةباتكلاو ءارشلاو هلاومأ نم لكالاب سأب الف ي رتشمو عئاب نم
 حصت لو هدقف ةدم تلخ اذإ دوقفملا نا راثآلا ضعب يف دوجوم هنأل هئاسن نم

 . ملعأ هللاو . توملا همكحف هتايح

 : ناد .بع نبا ةلأسم

 امل ضرفي نأ تبلطو ةوسك الو ةقفن اهل كرتي ملو اهجوز اهنع باغ ةأرما يف
 ؟ةقفن امهل كرتي ملو اهنع باغ هنأ مكاحلا دنع اهرضحت ةنيب اهيلعأ ةوسكو ةقفن هيلع

 يد ؤت ةرهشب اهنع هتيلوتو لجرلا اذه ةجوز اهنأ مكاحلا عم حص اذإ : لاق

 ةنيبلاب هعم حص وأ كلذ يف بتري ملو هتبيغ ةحصو امهنيب ةيجوزلا ملع ةحص هيلإ
 نم رضح وأ مدق نا هتجح هل ىنثتسيو ةقفنلا هيلع امل ضرفي نأ هل زاج ةلداعلا
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 : ىح صلا ةلأسم

 لع نأ طخ لكوملا لجرلا نم ءاجف دلبلا رضاحم ليكو هلو باغ نميفو

 ىلع نوكيأ هدي طخب كلذ ناكو يلام نم هل نهملست نوكتف ةيرال يتئام نالفل

 اذه ىلع عنتما نإ هيلع مكحيو ةيرال يتئام بئاغلا لام نم ملسي نأ ليكولا

 ةضف ةيرال اتئايب هبسنو نالفل لع بتك اذإ تيأرأ .هيلع الو كلذ هل ال مأ ظفللا

 هل بوتكملا هنم بلاط اذإ ءاوس هيف لوقلا نوكيأ يلام نم بتكي ملو ينع ملسو
 . ماكحألا

 يف هب مكاحلا هظفلو هب رقملا لام نم رمألاو احيحص رارقالا ناك اذإ : لاق

 هيلع مكح ليكولا نم قحلا اذه رارقالا هل نم بلطو هتهبش ريغ نم هلام

 لوقي نم لوق ىلع هيلع ام يضقي رخا اليكو مكاحلا ماقأ لعفي مل نإف هميلستب
 . ملعأ هللاو . مالك ةباتكلا نأ

 : رمع نب قياش خيشل اةلأسم

 هتيصو ينإ لجر هل لاق مث ةدعلا فصن هنم تدتعا مث اهجوز دقف ةأرما يف

 .اهيلع ينبت مأ ةدعلا فن اتستأ هتوم حص مث تبيطتو اهتدع تعطقف هنكمي ايح

 . ملعأ هللاو . كلذ يف فلت : لاق

 : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 مث هتاجوز تجوزتو هلام مسقف هتومب ةلداعلا ةنيبلا تحص بئاغ يفو

 .هتايحب ةلداعلا ةنيبلا تدهش
 نأ الإ هتوم ةحص دعب اورثك وأ دوهشلا لق هتايحب ةنيبلا لبقت ال : لاق

 مرغ دوهشلا ىلعو رخآلا جوزلاو ةجوزلا نيب قرفي ذئنيحف نايعلاب حصيو مدقي
 ةحص دعب هسفنب ءاجولو ةجح نوكي ال لوقو ،مهتداهشب لاملا نم اوفلتأ ام
 ملو هتايح تحص لاق .اهلاحب ةلأسملاو جوزتي ل نإ تيأرأ ىحبصلا نعو .هتوم

 .اهجوزوهف هنيعب حص نإف سبتلا دق رمألا نأل جوزت نأ ينبجعي الف هنيعب حصي
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 لوقأ الف الإو لجالا ىلإ ورضحا نإف راضحا يف دوهشلا ددع حصي مل نإو

 . لصالا يف اهجوز توم حص دقو مكحلا رهاظ يف جيوزتلا نع اهعنمب

 نوتس ذنم بئاغلا اذه توم ةحص دعب ةلداعلا ةنيبلا لبقت لهو هل : تلق

 . ةايحلا ىلإ لقتني نأ زب مل توملا حص اذإ هنا مدقت دقو

 اذإف ةتكسلا توم اهنمف ىتش ةاتوملا نأل ةلداعلا ةنيبلا كلذ يف لبقت : لاق

 توملا امأو مهتداهش لوبقمفوه هنأ ةلداعلا ةنيبلاب حصو هسفنب تيملا عجر

 توملا اهيف نوقوذي ال ىلاعت هلوقل ادبأ ايندلا ةايحلا ىلإ هبحاص عجريف يقيقحلا

 ةايحلا ةنيب نم ىلوأ توملا ةنيب نأ نيملسملا راثآ يف دوجومف اضيأو ىلوألا هتوملا الإ

 . صاخب الإ صاخلا ملع لقتني ال هنأ هللا مهمحر نيملسملا راثآ يف اضيأ ءاج دقو

 . ملعأ هلللاو

 : حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلأسم

 . ماعلاو صاخلا هأرو ايح رهظ مث هنفد ةعايجلا دهشو تامو ضرم نميفو
 . ربقلا شبني نأ يغبنيو هتايحب مكحي : لاق

 . ةيناث هيلع ىلصيو لسغي له اتيم ناكم يف هودجو مث هو ربق نإف : تلق
 . ملعأ هللاو . نفدي نكلو ال : لاق

 دنع هدقف حص اذإ دوقفمل او هلأس نم ىلا نيلسملا ضعب نعو : ةلأسم

 ؟ال مأ هتثرو دحأ نم بلطم ريغب هليجأت زوجمأ مكاحلا

 كلذ هل نأ لوقف فالتخاب كلذ يف ليق دقف تفصو ام ىلعف : لاق

 .دوقفملا ءايلوأ نم دحأ كلذ بلطي ىتح هيلعو هل ال لوقو هيلع ال
 اكح ريصيو هليجأت يضسيآ مهنم دحأ بلطم ريغب هلجأ نإو : تلق

 ؟ال مأ لجألا كلذ ءاضقنا دعب هتومب

 زوجي ال هنا لوقو اباستحا كلذ هل زوجي هنا لوقف هدقف هعم حص نإ : لاق

 . مهضعب وأ دوقفملا ءايلوأ كلذ بلطي ىتح كلذ مكاحلل
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 هتثرو ريغوأ ماحرأ وأ ةبصع نم هتبارق نم دحأ هليجأت بلط نإو : تلق

 ؟كلذ يفكيأ مهنم بلطمب هلجاو
 بلط اذإ امأو هتبصع نم دحأ كلذ بلط اذإ كلذ يفكي معنف : لاق

 . ملعأ هللاو .فالتخاب كلذ يف ليق دق هلعلف هماحرأ نم دحأ

 : لمازلا ةلأسم

 يتلا ةداهشلا ظفل فيكو ةرهشلا لودعلا ةداهشب دوقفم هنا لجرلاب مكحي فيكو

 ؟كلذ انفرع دقفلا ف اهب اموكحم نوكت

 كلذ يف ملعن الو هيلع قفتم وهف لودعلا ةداهشب دقفلاب مكحلا امأ : لاق

 بلق نم بيرلا عفترا اذإ ادعاصف ةسمخلا نم ةرهشلا ةداهشلا امأو .افالتخا

 كلذ يف نأ وجرأو مهنع انغلب اميف انخايشأ هب لمع دقف مهتداهش ببسب مكلا

 ةرهشلا نعوأ اعطق نودهشي لودعلا ةداهشالا كلذ يف زب ل ضعبف افالتخا

 ةنيفس بكر ينالفلا نالف نب نالف نأ دهشأ انأ دهاشلا لوقي هيف ةداهشلا ظفلو

 كلذ دعب هل ملعأ الو اهيفوهو رحبلا يف اهبكر يتلا ةنيفسلا ترسكناو رحبلا يف
 . ملعأ هللاو . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ

 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 دحأ مهدحأ قلطف بسنلا يف نووتسم ةوخا هل ناك اذإ دوقفملا يفو

 قلط نم قالط يضميأ ىرخأ اضيأ رخآلا قلطو ىرخأ رخآلا قلطو هتاجوز
 دحاو لكل كلذ زوبيو مكاحلا نم رمأ الو ةوخألا ةيقب ريغب فالتخا هيفف رمأ ريغب

 .ال رخآلا اهقلط يتلاب جوزتي نأ
 دوقفملا نم نهوقلط ولو دوقفملا ءاسن جيوزت ءايلوألا ءالؤهل زوجي : لاق

 دعب دوقفملا ةجوز جيوزت زاجأ نم لوق ىلع جيوزتلا مرحي ال قالطلا اذه نال
 حصي ملام ةايحلا هماكحأ دوقفملا لعجي نم لوق ىلعو . هتنامأو دقفلا لجأ ءاضقنا

 .رثكألا وهو لوالا لوقلا ىلع لمعلاو دحأل هئاسن جيوزت زوجي الف هتوم
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 ؟كلذ لعف روماملل زوجيأ نهقالطب هريغ ةوخالا رمألا ناو هل : تلق

 .زوجي كلذ لك : لاق

 هيلول زوجيأ دوقفملا مهيخأ جاوزأ قيلطت نع ةوخالا عنتما نإو : تلق
 . مكاحلا رمأ ريغ نم نهقلطي نأ همع نبا لثم دعبألا

 نوكي هنأ الول هنأل ناسحتسا قالطلا اذهو كلذ زوجي هنأ : لاق

 هتجوز جيوزتو هدقف ءاضقناو هتبيغ نم همودق دعب اهجوزل تزاج امل اناسحتسا

 هنأل امل هقالط ىلع لمع الف ثالثلاب هنم اهقلط ولو هتجوزل هيلو قالط هعنمي الو
 . ملعأ هللاو . هتجوزل هقالط ىضريف دوقفملا نم ليكوب سيل

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 ةنيفسلا لصت ملف اهريغ وأ دنهلا نم ةيحان ادصاق ةنيفس يف بكر نميفو

 دح امو ابئاغ مأ ادوقفم ريصي بكارلا اذه مكح ام اهلاح فيك ردي ملو اهب وه يتلا

 ةنس مك ىلإ هتبيغوأ هدقف مكح امو ميمح هل تام اذإ هيف ثري يذلا هلجأ

 قرغ ةنيفسلل نبي مل اذإ دقفلا وأ بييغتلا ةين دقع ىلإ جاتحي لهو . يضقني

 ةين ىلإ جاتحي مأ بكر نيح نم هتبيغ وأ هدقف مكح نوكيو قرح الو راسكنا الو

 ثراو نم لقتني ثرولا الإ لاح كيلع ىفخي ال هنأل ةين الب نينس ىلإرخاتولو
 . هللا ءاش نإ اباثم انتفا ثراو ىلإ

 رثألا هب درو ام بسح ىلع نوكي دقفلا همكح اذه نأ ليق دق : لاق

 هبشألا وه اذهو ابئاغ نوكي نأ ههبشي ىنعملا يف ام دايق ىلع نوكي نأ هبشي هنأكو

 حيرصتلا ىلع تنك دقلو هللا همحر ديعس يبأ خيشلا نع هلثم يف ءاج ام يناعمل

 الإ لوألل ينم حاضيا نود هيف ةجحلا لكل تبثأو باوجلا يف تدمتعا اذهب كل
 . فالتخالا ىنعم هيف جرحي هنأ نم ءادتبالا يف هيف ةلمحلا يف تلق ام

 نأ كلعل اهيف رظنتل اعيمج نيلوقلاب كيتأ نأ تببحأ امل كلذ تكرت ينا مث

 هتدم نأ هيف ليق دوقفملاو دوقفم وأ بئاغ هنأ هيف حصالاب رصب كل ناك نإ ذخأت
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 . رثكأ لوألا درو هدقف حصي ذنم نينس عبسلاب ليقو نينس عبرأ

 هلجأ يف ةياغ ال هنا هيف ليق دق بئاغلاو بئاغلا لثم هنأ ثلاث لوق يفو
 . هتوم حصي ىتح ةايحل ١ مكح ىلع هناو

 ةئايب ليقو نيرشعلاو ةئاملاب ليقو ةنس نونايث دلو ذنم هل يضقني ىتح ليقو

 لوق لك دايق ىلعو ، باوص نيملسملا لوق لكو هيف اذه ريغ ليقو ةنس نيثالثو
 يف نوكي بئاغلا يحلاكف هتبيغ وأ هدقفل ىمسملا هلجأ يضقني وأ هتوم حصي مل ايف

 اياصولاو ثيراوملا نم ماكحألا يف هيلعو هل تبثي ام يناعم نم هماكحأ عيمج

 هيلع مكح هدقف وأ هتبيغ يف لجألا ىضقنا اذإو .مالسالا ماكحأ يف امهريغو

 تبث ام فالتخالا نم هيف تبث هيف فالتخالا نم ىرج ام ليبس ىلع ةافولاب

 مل اذإ ىلوأ هتكرت يف لوخدلا نع فكلا نأ ىلإ نوملسملا رظن هتافوب مكحي مل نإو

 هيلع مكحي نم مدع اذإ نيملسملا نم ةعامج وأ لدع مكاحب كلذب هيف مكح نكي

 نب رصان يضاقلا خيشلا نع دجوي ام يناعم نع ماكحلا نم مكحلا يلي نم هيفو

 ءاج امو هيف فلتخي امم هنأ لوقي ىحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا كلذكو 5ناييلس

 اذكه لدع مكاح مكحي نأ الإ ليق ام ىلع هيف عطقلا زبجي مل فالتخالا هيف

 نيح يف اودجوي مل اذإ ماكحألا يف ماكحلا ماقم موقت ةعايجلا نإ انلوقو لاق خيشلا

 ىرأ ام ىلع راصتنالا مهلف اعيمج ةعايجلاو ماكحلا ةثرولا تمدعأ نإو كلذ

 اودتهي مل نإو هيلإ اودتها نا حصألا ةباصال رظنلا يف داهتجالا بيقع

 نم نيلئاقلا ليواقأ نم لوقب اوذخأو كلذ يف ليبس حصأ ىلع ليلدلا اومدعو

 ايب اوذخأي نأ مهل نأ ليقو نيكلاملا نم مهرن مل لدعلا يرحت ىلع نيملسملا

 دقو عستي هركذب لوقلاو عساو هيف فالتخالا حصأ لواألاو ءاهقفلا ءارأ نم اوءاش

 انلبق نم راثا يف اذهو .هللا ءاش نإ ةيادهو كل ةيافك هيف ام لوقلا نم كل تنيب

 دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو لاح لك ىلع دمحلا هلو دوجوم هللا دمحب نيملسملا

 رظنلا لامهإو كايإو قحلا الإ هنم ذخات الو هلك اذه يف رظناف .ملسو هبحصو هلاو

 . ملعأ هللاو . برقأ يرومأ عيمج يف فعضلا ىلإ ينإف لع الاكت

٣٢٦٨



 : يحبرصل ا : ةلأسم

 نا دارأ اذإ اهتدع مك اهدقف لجأ يضقني نا لبق اهقلطو هتجوز دقف نمو

 ؟ ةقهارم ةيبص وأ هنم تسيا وأ ضيحت نمم تناك اهتخا جوزتي
 وأ اهتخا جوزتي نا هل مث ةنس دتعي لوق فالتخا كلذ يف يعم : لاق

 وأ ضيحلا نم سأيت ىتحف ضيحت نمم تناك نا لوقو نيتنس دتعي لوقو اهتلاخ
 . ملعأ هللاو . . دقفلا ةدع يضقنت

 : يلع نب ةعمج خيشلا : ةلأسم

 ىقب ام اهلا هتوم ربخ ء اج مث ةقفن هتجوزل كرت دقو هدلب نم رف اس نميفو

 ؟ ال مأ ةقفنلا نم اهدنع

 اهل سيل نا انباحصا راثأ نم يف هتدجو ام ىلع هذه كتفص ىلع : لاق

 ال اهعم هتوم حص موي نم اهتقفنل هكرت يذل ا كلذ نم اهجوز توم دعب لكأت نا

 هتوم دعب كلذ نم تلكأ ام درت نا اهيلعو ةثرولا لام كلذ نأل ربخلا اهغلب موي نم

 ردقب هتوم دعب اهدنع ىقب يذلا كلذ نم املو نومضم ل اومألا يف أطخلا نال

 . ملعأ هللاو . . قالطلاك توملا سيلو اهثاريم

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 ائيش اهل كرتي ملو لحاوسلا ضرأل اهجوز اهنع رفاس نايع لهأ نم ةأرما يف
 ةقفنلا ديرت اوكشت ةأرملا تءاجو هتبيغ تلاطو نايعب ليكو هل الو ائيش امل لسري ملو

 ؟ مكاحلا لعفي فيك

 مكاحلا هل ماقا هيدي ىلع هبلطت ناف مكاحلا ىلا اذه يف رمألاف : لاق

 . ملعأ هللاو . . قلطي نأ امإو ةأرملا هذه ىلع قفني نا امأ همزلأو اليكو

 : دادم نب دمجأ هيقفلا : ةلأسم

 اهتقفن هتجوز تبلطو رخآ رصم ىلا هدلب نم هتجوز نع باغ لجر نع
 نيتنس هتبيغ يف بئاغلا اذه ماقأو يضاقلا ال ضرفو بئاغلا اهجوز نم اهتوسكو

_ ٣٦٩ _



 نكميام رادقم هتجوز دنع ماقأو هتبيغ نم مدق بئاغلا اذه نا مث رثكأ وأ لقأ وأ

 هتجوز ريغ ةثرو فلخو كلذ دعب تام مث ةوسكلاو ةقفنلا نم هيلع ام اهيفوي نا

 ىلا هيلع ةيقاب اهنا تعداو كلاهلا ىلع اهف ةبوتكملا اهتوسكو اهتقفن ةأرملا تبلطو

 انكلاه لع ةقفنلا هذه هيقبت ملعن ال اولاقو كلذ كلاهلا ةثرو ركناو تام نا

 ؟ ال مأ يضاقلا طخب ةوسكلاو ةقفنلا هذه تابثاب كلاهلا ةثرو ىلع مكجيا

 يدهاشب حصي نأ الإ ةقفنلا هذه تابثاب ةثرولا ىلع مكحي ال هنا : لاق

 لوقلا رثكأ ىلع كلذب ىصويوأ تام نأ ىلإ كلاملا ىلع ةيقاب اهنا لدع

 دقو لح دق هيلع نيد يه كلاهلا ىلع ةيوتكملا ةقفنلا نأل اندنع هب لومعملاو

 . ملعأ هللاو . . هيلع امو ءافو نكمي ام رادقم هتجوز عم شاع

 : يوكزألا دمحأ نب ةعمج خيشلا : ةلأسم

 علاخ لجرلا نا مث عبسلا اهلمتحاو ىثنا ةنباب هنم تءاجف جوزت لجر

 بلطو دعب ةأرملا هذه تتامو ىثنا ةنباب تءاجو نورخأ اهجوزتو هذه هتجوز
 ةنبالا ةأرملا هذه ثراو ركناف عبسلا اهلمتحا يتلا هتنبا ثاريم لوآلا جوزلا

 ؟ كلذ يف مكحلا ام ةدوقفملا

 اذاف مهاوس ةأرملا هذهف ثراو ال نا اوركنا ةثرولا ءال ؤه لك نا : لاق

 نم كلذ حصو عبسلا اهلمح هنأ الإ ةثرولا ءالؤه ريغ ةنبا اهل نا ةرهشلاب حص

 ال ىتلا ةرهشلا باب نم دقفلاو بسنلا ةحص تباثو زئاج كلذ ناف ةرهشلا قيرط

 ناك نا امأو ثاريملا تبث بسنلا تبث اذاف ضراعم اهضراعي الو دحا اهدري

 كلذ يف هيلعف ةدوقفملا هذه هنم ثرت اهل لام الو تتام ةأرملا هذه نا مهراكنا

 لودعلا ةداهشب كلذ حص اذاف لاملا نم هتفلخ ام ةحصب نادهشي لدع ادهاش

 ناك ناو ، ثاريملا مكح نم اهريغل بجو ام ال بجوو اهثاريم هنم تقحتسا

 ال نينس عبرأ مويلا اذه ىلا تدقف موي نم اهل راص دق ةدوقفملا هذه نا مهراكنا

 . ملعأ هللاو . . امل ثاريم

_ ٣٧.



 ال ايب نينسلا نم ىضمو ايهتبيغ خرؤت ل اذإ بئاغلاو دوقفملاو : ةلأسم

 ةعبت ايهل هيلع نمل زوج بئاغلا هتبيغو دوقفملا دقف لجا ءاضقناب بولقلا يف بير
 ضعب لوق ىلع زئاج معنف هللا نيبو ايهنيب اميف ايهتثرو يف كلذ ذافنا ةنامأ ار هدنع

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا

 عقي لوق هنا يدنعف ةدوقفم وأ ةبئاغ يهو هتجوز نمآلا نميفو : ةلأسم

 هناف اهيلع عقاو ءاليالا نا لوقي نم لوق ىلعو اهيلع عقي ال لوقو ءاليالا ايهلع

 اذه ىلع هل زئاجو دحلل رهشأ ةعستو ءاليالا ةدمرهشأ ةعبرأ اهجوز صب رتي

 تاجوز عبرأ هعم ناك اذإ ةسماخب جوزتيوأ اهتخا جيوزت ةدملا هذه دعب لوقلا

 ءاليالا ةدعل رهشأ ةعبرأ نوكتف ةهبشلا نم جورخلل اهنع يلوملا ةبئاغلا ةأرملاب

 اهتدع ضقنت ملو لمح اهنطب يف تقولا كلذ يف نوكي نا نكمي هنال لمحلل

 الماح تناكو اهمالاو ةرضاح هعم تناكول اهنال جيوزتلل رهشألا ةعبرألاب

 يف ام عضت ىتح جيوزتلل ةدعلا ضقنت ملو ءاليالا ةدع رهشأ ةعبرأ تضقناو

 اهقلط ول هنا يك سمخ نيب عمجت وأ اهتخا جوزت نا نيتخا عمج دق نوكيف اهنطب
 اذهو اذه نيب قرف الو لمحلل رهشأ ةعستو ةدعلل رهشأ ةثالث هنم دتعت نا ترمأ

 . ملعأ هللاو . . ءاليالا دوقفملا الو ةبئاغلا ىلع لخدي ال نا ينبجعيو

 : يحب دصلا : ةلأسم

 نويدلا يصول ا يضقتف اياصوو نويد هيلعو هدقف ةدم يضقنتو دوقفملا يف

 ريغ نم اياصولا نم ذفنا امل نماض اضرلا نا ىنعمب هتايح حصت مث اياصولا ذفناو

 امأو ةبجاو اهنال نايض نم همزلي الف تاناضلاو نويدلا امأو . . مكاحلا نم ةجح

 ىلع تاقادصلا لقأ راتخا اذإ ةصاخو اهنايض همزلي نأ فاخاف هئاسن قادص

 ىلع هذفنا هنال كلذ يف يلع نايض ال نا لوقلا ضعب يف جرخي هنا بسحاو هئاسن
 . ملعأ هللاو . . رثالا

٢٣٧١ 



 يدنع اهنيب ةيجوزلا مكح حص اذا بئاغلا ةأرما يفو ©&©“ هنمو : ةلأسم

 بئاغلا لام نم اهيلع قفني ليكو بئاغلل ماقيا نيملسملا ماكح نم هيلا تعفر

 اذإ ارهش ءاضقنا ىلا هريغوأ اهلام نم تردق نا اهسفنل لاتحت مأ اهوسكيو

 يف مكحي فيك ما رهشلا كلذل اهتقفن ردقب اهيلا ليكولا ملس رهشلا ىضقنا

 ؟ كلذ

 نم اهل عفدي مث هتن ؤم رهش ةقفن اهسفنل اهجوز ىلع نادت نارم ؤت : لاق

 ءاشنا تبثو زاج اهيلع قافنالاب هرماو هل ليكو ةماقاب مكاحلا ع ربت ناو اهجوز لام
 اموي اهقفنا ناو هب ىلوأ رثألا هب ءاج امو رثألا هب داج لوألاو امف رسيا اذهو . هللا

 . ملعأ هللاو . . اهسفن ىلع نيدلا ذخأ نم كلذ ينبجعا امويف

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 فقوي ملو هجوت نا ردي ملو هتيب نم اهب جرخو يردجلا ةلعب ىلتبا لجر نع
 مأ ابئاغ نوكي همكح ام كلذ ىلع ةدملا نم هللا ءاش ام ىضمو ربخ ىلع هل
 ةقفن نم قوقح هيلع نمل ةليحلا ام نيلاحلا نيذه دحا نم هل دبال ناك ناو دوقفم
 فيك اهوبلطو سانلل نويد هيلع تناك نا كلذكو هلوع همزلي نمم اهريغ وأ ةجوز

 ؟ هلام نم اهيلا لصوتلا ىلا ليبسلا

 اييفو رصب يذ نع رثا نم ةحرصم اهنيعب ةلأسملا هذه ظفحأ مل ينا : لاق

 عاونا ىلع هنال رودجملا اذه ىلع ثداحلا يردجلا اذه ربتعي نا يغبني يدنع

 اذه ناك ناف ، كلذ ريغال ميلسو رظح نيرما ىلا هفالتخا عم هعجرمو ةفلتخم

 كاله هنم ىشخي يذلا فوخلا رظحملا نم هنا هب نيفراعلا هل نم دهاشملا رظن يف

 ققحتي ملو هربخ مجتعا كلذ دعبو هب كلذ فرع نا دعب هجورخ ناكو هبحاص
 راص امل ارظح هنوكل دوقفملاب هبشا همكح نوكي نا هيلع ىشخ اذه ىلعف هرما

 مكحي دق هماكحا عيمج هيلع هيراجف ادوقفم همكح كلذب تبث اذإو اربتعم هرما

 امم هلجأ نال هئاضقنا دعب هتومب مكحيو هلجا يضقني نا ىلا هدقفب مكاحلا

٢٣٢٧٢



 ليقو اهب لومعملاو رهشألا وهو نينس عبرأب ليقف ءاهقفلا نيب يأرلاب هيف فلتخي
 هتباما نوكي نأ انببحا فالتخالا كلذ لجأ نمف راثآلا يف دوجوملا وهو كلذ ريغب

 رابتعا يف يردجلا كلذ ناك ناو هب ليق دق امم هيف الدع هاري ام ىلع مكاحلا

 اذه ىلع هجورخ ناكو هرطخ نم ةميلسلا هعاونا نم هرظن يف هداهتجا يف هربتعم

 مكح نوكي نا وجرا عوضوملا اذه يفف هربخ ىلع كلذ دعب فقوي ملو هرمأ نم

 لجا اماف هماكحا عيمج يف بايغألا مكح همكح ريصي كلذبو هب هبشا ةبيغلا

 هب لمعلاو مهلوق نم رهشألا هنا وجرأ اييفو دعتم فالتخاب هيف ليق دقف ةيدفلا
 ىلع يردجلا كلذ هبتشا نا امأو باغ ذنم ال دلو ذنم ةنس نونايث مهدنع

 نوكي نا همكح يف حصالاف نيرمألا دحاب هيف عطقلا نع فعضف هل دهاشملا

 مظعو هرطخ لجأ نم ه هدقف بجوي ام هيلع حصي مل ام ابئاغ هبحاصو رظح ريغ
 ىتح ةايحلا يهلجا ضقني مل ام بئاغلاو دوقفملا مكحف لاح لك ىلعو هررض

 مكح نم دبالو ةيضاق ةرهشوأ ةلداع ةنيبب ايهلجا ءاضقنا لبق ايهتوم حصي

 دوقفملا يف مدقت ام ىلع هتبيغب همكحو هلجا ءاضقنا دعب بئاغلا ةناماب مكاحلا

 هبراقأ نم هناثري نمم تام نم ناثراو ايهتوم ةحصو اهلجا ءاضقنا لبق امهو

 كلذب مكاحلا مكح دعب اهريغو ةجوز نم ايلام نم هتقفن ايهمزلت نم ايهيلعو

 ذئنيحف هيف هيلا هلهأ ناعفر دعب مكاحلا عم نيدرف ايهيلع حصي ام كلذك ايهيلع
 امو ايهتجح ايل ىنثتسيو .ايلام نم ايهيلع حصي ام ءاضقب اليكو مكاحلا ميقي
 اهلجا ءاضقنا دعب ايهتناماب مكحي نا ىلا ايهمزال ءادا دعب ايلام نم ىقبي

 ملعن ال ذا هللا باتك لدع ىلع ايهتثرو عيمج نيب اثاريم كلذ نوكيف هب موكحملا

 عيمج يف هلللا مكح لب كلذ ريغب تاموأ ةبيغوأ دقفب هتناماب مكح نم نيب اقرف

 . ملعأ هللاو . . ءاوس كلذ

 ىماتي ةثرو فلخو هدقف ةدم تضقنا اذإ دوقفملا يف ، هنمو : ةلأسم

 لاقو ىماتيلا يلو ىباف مهكلاه هفلخ ام مسق مهدحأ وأ نوغلابلا دارأو نييغلابو

۔ ٣٢٧٢٣



 اوغلبي نا ىلا هيلجات ديرأو مهدشر سانياو مهغولب دعب الا لاملا اذه مسقي ال

 ؟ مكحلا فيك كلذ ريغ مهنم عقي الئل

 ةجح ىماتيلا يلول ىرأ الف هب مكحلا دعب دوقفملا لجا ىضقنا اذا : لاق

 ءاضقناو هتناما دعب دوقفملا لام يف نيغلابلاو ماتيالا نيب اعاشم ناك ام مسق عنمت

 اذإ ةصاخو نيغلابو ماتيأ نم نيب هثاريم مسق بجوي كلذب مكحلا نال هدقف لجا

 مهريغ فوخ ماتيالا غولب لاح ىلا همسق نم نوعنمي الف ةمسق نوغلابلا بلط

 ليدعتو ماتيالل ليكولا ةماقإ نم ههجو ىلع عقو اذإ مسقلا نال مهغولب دعب
 رثألا درو ام ىلع نبغلا لعج عم كلذ دعب مهسلا حرطو ماهسلا ماسقلا

 : يولهبلا دشار نب ملاس : ةلأسم

 اهجوزت يفف اهجوز توم اهعم حص هنا تلاق اذإ اهجوز بئاغلاو
 ةدع تضقنا ناو ةنمت ؤم يهو لاحي ال ليقو جيوزتلا نيبو اهنيب لاحي ليق فالتخا

 .هكلمي يذلا هلام بلص نم ثاريملا اهلف هدقف ءاضقنا لبق دوقفملا اذه ةجوز
 دعب عجر ناو هتوم ةيعدم اهنال هدقف وأ هتبيغ لاح يف هبستكي يذلا ال هتوم دنع

 لقأ نيبو ةجوزلا نيب ريخيف نيلمسملا دنع هتبيغوأ هدقف خرأ ناف هدقف ةدم

 هتجوز اهنأ نيملسملا ضعب لوق ىلعف هدقف نيملسملا دنع خرؤي مل ناو نيقادصلا

 ناو اهيلع ةدع الف الإو اهب لخد نا ةدعلا هنم اهيلعو ةدعلا يف ةنمت ؤم اهلعجي هنال

 هللاو . . ثاريملا هلف عجر مث يناثلا دنع يهو بئاغلا ءعيجم لبق ةأرملا تتام

 . ملعأ

 : حاضو نب حلاص : ةلأسم
 مث اهب لخدو اهتخا جوزت مث اهدقف لجأ ىضقناو هتجوز تدقف لجر يف

 . ىلوألا ةايح تحص
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 وأ باغ نإف ء ىطو تلا قادص هيلعو ءاش نهتيأراتخي رايخلا هل : لاق

 . ملعأ هللاو . . اهئطو ناك نإ اهقادص ةيناثللو ىلوألا هتجوزف دقف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهمكح ام نيقادصلا لقأ راتخأو هتجوز تجوزت نا دعب مدق اذإ دوقفملاو
 ؟ يناثلا دنع

 هل زوجي ال لوقو لوألا ايهحاكن ىلع يناثلا عم نوكت : بوجحم نبا لاق
 فلكيو ديدج حاكنب اهجوزتي ىتح لوقو لوألا نم اهتدع يضقنت ىتح اهئطو
 نم قالط ىلا جاتحي الو هل يهف لوألا اهراتخا ناو اهتكرت دق لوقي نا لوألا

 . ملعأ هللاو . . يناثلا

 : ىلهذلا ةلأسم

 هضبق هلام يف بئاغلا يف باستحالا ةزاجا يف فلتخي هنا كدنع لهو

 ؟ كلذ نم الدع هارت يذلا امو نيملسملا ماكح دوجو دنع هعضوم يف هذافنإو

 هارأو لوقلا نم ىنبجعي يذلاو فالتخالا نمولخي ال هناوجرأ : لاق

 راثآ نم هتظفحو هتدجو ام ىلع كلذب مايقلاو كلذ يف باستحالا زاوج اباوص
 . ملعأ هللاو . . نيملسملا

 : يحبرصل ١ : ةلأسم

 هب يضقنت ام تقولا نم بئاغلل ىضم ىتح دوقفملاو بئاغلا لجؤي مل اذإ
 ثراولل زاج مكاح نكي مل ناف ايهتومب مكحي نا مكاحلل زاج دوقفملا كلذكو ةدملا

 . ملعأ هللاو . . مكاحلا هل مكحي ام لثمب هسفنل مكحي نا

 : لمازلا : ةلأسم

 مسق يف لوخدلا هل زوبجا هتومب بلقلا نأمطا اذإ رحبلا قيرغ يف لوقت ام

 ؟ ةفصلا هذه ىلع دوقفم الإ هب مكحي ال مأ هلام

٢٣٧٥



 نأ الإ تيم هنا رحبلا قيرغ يف ةنانئمطالاب ذخؤي ال نأ هبجعي هنا : لاق

 كلذب قطن دقو هتايح كلذ دعب تحصو رحبلا يف اتيم دحأ هار دق هنا حصي

 يفرحبلا ةجل يف توحلا نطب يف ناك ام دعب هتايحو هربخ ةحصب ميركلا نآرقلا
 نم ءىش هلمحي نأ هللا ةردق نم ببسب قيرغلا ةايح نكمي العو لج هللا ةردق

 هنا لاق نم لوق هبجعيو هللا ضرأ نم نكامألا ضعب يف ايح هيقليو هللا قلخ

 لوقي يذلا لوقلا اذهو لاق . . رحبلا يف قرغ هنا حص ذنم نينس عبرأ لجؤي

 مهدنع فرعي امرثكأ يف مهدنع اهب ذخألا مهبجعيو هللا نم هصخر دقفلاب

 ليجأت ةزاجأ مهيأر بجواف شيعي ال ةجل يف رحبلا يف قيرغلا نا ةداعلاو فرعلاب

 . ملعأ هللاو . . انظفح اذكه اتيبثتو اطايتحا نينس عبراب هدقف

 : دادم نب ناييلس نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ىتح مأ هقالط ىزجيأ مكاحلا رمأ ريغ نم ةجوز قلط اذا دوقفملا يلوو

 ؟ كلذب مكاحلا هرمأي

 اذه نال دوقفملا ةجوزل دوقفملا يلو نم قالطلا اذه ىزجي هنا : لاق

 ةجوزلا نم ةيجوزلا قوقح دوقفملا ةجحل عطاف موزلب وه سيل ناسحتسا قالطلا
 . هتجوز اهلاحب يهو هتايح ةحصو همودق دنع ءىشب وه سيلو قالطلا اذهب

 . ملعأ هلللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 مهلجاف ليجات مكاحلا ىلا مه ؤايلوأ بلط مهضعبو اعم سان دقف اذإو

 بلطي مل مهضعبو مهلاومأ تمسقو مه ؤاسن تجوزتو لجالا ىضقناو مكاحلا

 مهولعجو مهلاومأ تمسقو مه ؤاسن تجوزت نينس عبرأ دعبو مهليجأت دحأ
 ءارش وأ هباتكب هلام يفو مكاحلا هلج ؤي مل نم ءاسن جيوزت يف لوخدلا زوجيأ اتاومأ

 يذلا مهباحصا رمأ نم ناك ام ىلع كلذب بلقلا نأمطا اذإ الإ مأ كلذ ريغ

 . كلذ ينفرع مكاحلا مهلجأ
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 هلج ؤي مل مهضعبو مهضعب مكاحلا لجأو اعم مهجورخ حص اذإف : لاق
 حصو كلذ مكاحلا لعفي مل ناو مهجورخ هعم حص اذإ اعيمج مهتت امأ مكاحللف

 كلذ ملع نملو جوزتت نأ ةجوزلل لاق نم لاقف ةجوزلا عمو ةثرولا عمو هريغ عم

 رثكأ اذهو ي رتشملا عسيو هتباتك بتاكلل زوجيو هعيبو لاملا ذخأ ثراوللو اهجيوزت
 . نينس عبرأ ءاضقنا قفاو هنال لوقلا

 هدالوأ هتثرو ناكو همومع وأ هوخأ نم هتبصع نم دحأ بلط ناو :: هل تلق

 ناك ؟ ال مأ حصيو كلذ يفكيأ بلاطلا كلذ بلطمب مكاحلا هلجاف هتجوزو

 . كلذب ينفرع نيغلابو اراغص اوناك وأ اراغص وأ نيغلاب هدالوأ
 ام بسح ىلع لوقأو اصوصنم هتفصو ام ىلع فقأ مل ملعأ هللاف : لاق

 دقفب مكحلل مهلصوت مكاحلا ىلع كش الف ةنيبلا ماقأو ةثرولا بلط نا يدنع

 اوبلطي نأ الإ مهلصوي ال انلق اذإ نأل كلذ هيلع نا مهضعب بلط ناو مهيلو

 تناك مهضعب بلطب مكحلا تبث اذإو بايغأو ماتيأ هتثرو ضعبو دقفي مل اعيمج

 مهتجح مهل ناك ةبصعلا بلط ول ملعأ هللاو يدنعو جوزلا كلذكو مهنم ةجوزلا

 بلط نم هازجأ مهضعب بلطي مل ولو مهماحرأو مهبراقأ نم تومي نم لجال
 ول وأ اوبلطي نا ماحرالل نا لوقأو بلط نم ىلع بلطي مل نم ريغو ركنأ ولو مهنم
 زاجو هلك اذه تبث ناو ةبصعلا نم كلذكو ةجحلا هب موقت ام ةثرولا نم هل ناك
 اذإ رعتي مل وأ اوبلطي نا بايغألا هتثروو راغصلا هدالوأ هئالكول ناك نيملسملا دنع

 مكحالو هدقف ةدم ضقنت مل اذإ لجال مكاحلا هدجيف رجتم بستحم بستحا

 هلزنمب ريصيو هيلع عمتجي امم دقفلا لجأ ناكولو ايح لزي مل اهئاضقناب مكاحلا

 ام هيف ليق ىتح نينس عبس لاق نم لاقو نينس عبرأب لاق نم لاق لب هب موكحملا

 هعم حص اذإ مكاحلل زاوجلا نم دعبي مل بستحملل زاجو تبث ناو بئاغلا يف ليق
 ايناو نيملسملا نم هريغل ام ةبسحلا نم هل نال ةلداعلا ةنيبلاو ةيضاقلا ةرهشلاب
 قحلا قفاو ام ىلع الإ لمعت الو هربدتف رثألا نم جرخي ام ىنعم ىلع اذه تفلكت

 . ملع أ هللاو . . هنم
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 اعيرص دحا هنياعو برحلا فقوم يف دحأ ناك اذإو ، هنمو : ةلأسم

 بلغأ ىلعو هايح هيف دعب مأ هتوم نقيتسيو هرظنيل بهذي مل هنكل تيم هنأ هدنعو
 مهف نكت ملو ربخ مهتأي ملو تقولا نم ىضم ام ىضمو هتثرو تنأمطاو هتوم هنظ

 مسق مهل زوجي ال هتوم ىلا مهبولق تنكسو تيم هنأ سانلا مالك رثكأو ةايح ةحص

 نوكيو ةفصلا هذه ىلع هافولا ةدع هنم دتعت نا دعب جيوزتلا هتجوزل زوبيو هلام

 ؟ال مأ اهب ذخألا زئاجلا ةنانئمطالا نم ابرض اذه

 نم امأو لدع يدهاشب الإ هتوم حصي الف ءاضقلا مكح يف اما : لاق

 ذافنإو هنيد ءاضقو هلام مسق يف نانئمطالاب هيف ذخالا قيضي الف عساولا قيرط

 نإف اهحاكن ديري نم دنع امأو اهسفن ةصاخ يف كلذ لثم ةجوزلل لعلو اياصو
 . كلذ ةعسو يجوز توم يدنع حص تلاق

 ولو هلوقب بولقلا نأمطتو هلوق يف كش ال يذلا دحاولا ةداهشو : هل تلق

 رودصلا تحرشناو هب ربخأ وأ تيملا تومب دهش اذإو هرومأ رئاس يف ةقث نكي مل

 هيصولو ةدعلا دعب جيوزتلا هتجوزلو هلام مسق هتثرول زوجيأ بيرلا لازو هتداهشب
 ؟ ال مأ ةصخر اذه يف لهو هلام نم هتيصو ذافنإ

 نم كلذ ىلا بهذي نمو ةنانئمطالا يف هتركذ ام عيمج قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . ائيش كلذ نم زبي مل ضعبو ملعلا لهأ

 : نافلخ نب انهم ملاعلا ديسلا نع : ةلأسم

 هنع ابوسنم نوكي نا هب ىضرو همتأف هيلع ضرعأ نأ دعب هلوق ىنعم ىلع

 اذاف هيف نم ربخ مجتعاو اهلصي ملف ىرخأ ادصاق دلب نم جراخلا بكرملا يف

 مهب نأمطي نمم ادعاصف لاجر ةسمخ نمرهش ةداهشب فرعوأ رسكنا هنا حص

 فالتخالا مهيف دجويف كلذ حنصي مل ناف نودوقفم هيف نم مكحف }بلقلا

 ةنيفسلا كلذك ةبيغلا مكح لاق مهضعبو دقفلا مهمكح لاق نيملسملا ضعبف

 كلذ دعب مهربخ مجتعاو مهيشغودملا نا حص اذإفودعلا اهبرفظ يتلا
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 بئاغلا ةجوز قالط امأو ، ىلوألا يف رم ام ىلعف كلذ حص ناو دقفلا مهمكحف

 نم اهقفني اليكو مكاحلا هل ميقيو اهقالط زوجي الف لام هل دوقفملا ناك اذإف دوقفملاو

 ضعبف ، فالتخا هيف قالطلا زاوجف هلام غرف ىتمو هيلإ عفرت نا دعب هلام

 ىتح كلذ نع نبج مهضعبو اهنع ررضلا عفرل ةأرملا هتبلط اذإ هزاجأ نيملسملا
 . ملعأ هللاو . . دقفلا لجأ يضقني

 : يناويدلا فلخ نب رماع نب ديعس هلا ىلا ريقفلا بتكو

 نا مكاحللوه نيا ملعي ملو هتجوز نع باغ نميف { هنعو : ةلأسم

 . هتالوو هماكح كلذكو ارثاج وأ الداع ناك اهقلطي

 الو لام هل نكي ملو هجوت نيا يردي ملو هتجوز نع لجرلا اذه باغ اذاف

 نا هلام نم اهبجاوب موقت نأ امإ هيلع جتحي اليكو هل ميقي نا ناطلسلل زئاجف يلو

 هجولا اذه بسح ىلع يه ام هقالطف ليكولا اهقلط نإف اهقلطي وأ لام هل ناك

 ناو هماقم نوموقي كلذ مهل لعج نيذلا همادقو هماكحو الداع ناطلسلا ناك اذإ

 هلكو نم اهقالط زاوج يف فالتخالا نم ىرعتي ال نا وجرأف ارئاج ناطلسلا ناك

 ذخألا زئاج يدنع ايفو فالتخالا نم هيلع ىرح ام يرجيو هل عبت هماوقو

 هيلع هنع ىور امل اهررضل افرح هنم ىلوألا مدع دنع اهيلا ةجاحلا عم ةصخرلاب

 اذإ ارحب وأ ارب باغ نم نيب يدنع قرف الو مالسالا يف رارض الو ررض ال مالسلا

 . ملعأ هللاو . . ةجحلا هلانت الو هعضوم ملعي ل

 نم لجر هل تبستحاف ثدح هلام يف ثدحأ اذإ بئاغلاو : ةلأسم

 ناو ةعزانملا مكاحلا زاجأ يه نيأ فرعت ال هتبيغ تناك نإف لاق . يبنجأ وأ هتبارق

 يف اليكو نوكي نأ الإ هل لجرلا ةعزانم زوجي الف يه نيأ ةفورعم هتبيغ تناك

 ةلاكوب الإ هل دحأ ةعزانم زوجي الو بئاغلل باستحالا زوجي ال لاق نم لاقو كلذ

 ماقأ ءاش نإ رايخلاب مكحلاف مكاحلا ىلا عجرو هتبارق نم دحا بستحا ناو

 ةبارقلا ريغ نم كلذ لبقي الو كلذ يف لخدي مل ءاش ناو هل عزاني اليكو بئاغلل
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 ريغ وأ ابيرق ناك ليكو نم الإ كلذ لبقي الو مكاحلا ىلع كلذ سيل ضعب لاقو

 . ملعأ هللاو . . بيرق

 يردي الو ايهتومب مكحو اعيمج ا دقف هتجوزو لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نم ؟ نيدلا يضقي نيأ نم مهرد فلأ .نيجوزلا ىلعو هبحاص لبق تام ايهيأ
 ؟ هلام لصأو ؟ هثاريم نم صصحلاب مأ لوألا هلام لصأ

 لصأ نم اعيمج نيلاملا ين هنيد لعجي ناك هنا مهضعب نع دجوي : لاق

 لصالا هلام يف هلعجي هنأ مهضعب نع دجويو صصخحلاب هتجوز نم تثرو امو هلام

 . ثوروملا لاملا يف ناك نيدلا نم ىقب ايف هغرفتسي ىتح

 ؟ ثاريم ةجوزلل نوكي يلصألا لاملا نيدلا غرفتسا اذاف : تلق

 . ملعأ هللاو . . يدنع اذكه : لاق
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 ١ لو الا ب ابل :

 ١ ين اثلا ب ابل :

 : ثلاثلا ب ابلا

 ١ عب ارل ا ب ابل :

 : سماخلا بابلا

 سرفلا

 ةدعلا يف ةدعاوملا يفو اهيف ءاج امو اهماكحاو ددعلا يف باب

 ةقلطملا هب لحت يذل ١ جوزل اةفص يفو تاقلطملا در يفو

 . كلذ هبشأ امو . اثالث

 سافنلا يفو هماسقأو هفوفصو هماكحاو ضيحلا ركذ يف باب

 ربدلاو ضيحلا يف ءىطولا يفو { هيف ءاجامو همايأ ةفرعمو

 . كلذ هبشأ امو ..

 امو ءامالا ءا ربتس او مهقتعو مهعيبو مهحاكنو كيلاملا يف

 . كلذ هبشأ امو . . زوجيال امو كلذ نم زوجي

 عيبو مهيلع ةقفنلاو مهنيب ةيوستلاو مهماكحاو دالوألا يف

 كلذ نم زوجي امو نايبصلا ةيانجو مهئابأب مهقوجلو مهلام

 . زوجيال امو

 ىلع ةداهشلا يفو اهماكحا و امهدحو دوقفملاو بئاغلا يف

 . زوجيال امو هنم زوجي امو دقفلاو توملاو ةبيغلا
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 رشع يناثلا ءزجلا

 راثآلا بابل باتك نم
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