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 نا س 7 2- آ ح

 ر ةفاتثلاوىوتلا ثازتلا ةرازو

 راثألا تانبل ت
 رايخالا ںيرخأاتملاو نيلوألا ىاع ةدراولا

 لاقلا تيسأت
 ريعسوبلارتحم نب ناملغ نبانرمريسلا

 رشع فل اثل ١ ءزجل ١

م ٦ ١٩٨ ۔ ه ٦ ٤٠ ١









  
 لوألا بابل ١

   





 مهب مايقلاو ىماتيلا يف باب
 سانيإو مهغولب يفو مهل باستحالاو
 ىمعألاو مجعألاو مصألا يفنو مهدشر

 لقعلا لئازو نيموذجملاو ىثنخلاو
 كلذ هبشأ امو

 كلذو مهعسي مل هكرت ىلع سانلا عمتجا ول ضرف ىماتيلا رمأب مايقلاو
 موقي ليكو هل ميقأ كلذ مدع نإف ةلاكو وأ ةياصووأ ةيالوب همزل نمل مزال بجاو

 . ملعأ هللاو . . هرمأب

 نم ىطعي نأ زئاجف هتضيرف نم لقأ ميتيلا ةلغ تناك اذإو : ةلأسم

 ملعملا ةرجأ هنع ىطعيو ةنسحلا ةوسكلا ىسكي نا زئاجو همايقو هتنوعمب هلفكي

 هلام ناك اذإ كلذ لك نبلل ةحينملا هل ذختيو مدخيو رحنلا يف هل ىحضيو

 . اعساو

 ؟ ةعس هلام يف نكي مل نإف : تلق

 ةرجألا ملعملا هنع ىطعي نكلو هتوسكو همواو هتقفن الإ هل سيل : لاق

 . هكرت نإ رفكيو ميلعتلا لهأ نم ناك اذإ هميلعت ىلع

 ؟ اهملعي نم اهلام نم ىطعي له ةيراجلاو : تلق
 نأ هيلع نكي مل الإو اهنيد رمأ اهملعت ةأرمإ اهف تدجو اذإ 0 معن : لاق

. ملعأ هللاو . . هسفنب اهملعي



 اذ ناك اذإ نارفعزلاو ناروشلاب ميتيلا بايث غبصي نأ زئاجو : ةلأسم

 دهاعتيو بيطلاو لعنلا هل ي رتشيو هرضي الو هحلصيو هرسي كلذ نم ةعس

 هداتعإ امو زوجلاو انحلا دايعألل هل ي رتشيو رثكأ وأ لقأ وأ ةرم رهش لك يف محللاب

 . هتايح يف هدلاو عم

 فاخي يذلا نهدلاو ءاودلا هل ي رتشي له ضرمو اريقف ناك نإف : تلق

 ؟ ءاذغلاو ررضلا هكرت نم

 الف هكفتلاو ةيهافرلا امأو هلام لصأ وأ هتوق نم ناكولو 3 معن : لاق

 هللاو . . كلذ نم هلام ىلع الو هيلع ةرضم الب هلام ةلغ لضف نم الإ نوكي

 . ملعأ

 نوكيو هتقفنو هتوسكو هتن ؤمل ميتيلا لام لصأ عابي نأزئاجو : ةلأسم

 عاب نإف هدي يفوه نم عاب اومدع نإف ةعايجلا يأربف الإو دجو نإ مكاحلا يأرب
 ةمواسملاب عيبي نأ يصولل زئاجو . بلغتملا ىلع عابي الو هناخام هل فلح هعزانو

 . ملعأ هللاو . . رفوأ ةمواسملا ىأر نإ ناويحلا الإ ءادنلاب الإ عيبي ال مكاحلا امأو

 اريقف ناك نمو ففعتسيلف اينغ ناك نمو ىلاعت هلوق ىنعمو : ةلأسم

 هسفن ىلع هبسحيو نيدلاب لكأي نأ ءاهقفلا دنع فورعملا نإ 4فورعملاب لكاأيلف
 نوكي نأ انوجر هئادأ ىلع ردقي ملو تام نإو مهيلإ كلذ ىدأ ةعس هللا هقزر نإف

 هادحغ لضفو ةب ١ دل ١ بوكرو نبلل ١ لضف فورعمل ١ نا لوقو > اعوضوم هنع كلذ

 . ملعأ هللاو . . هل ةميق ال امم كلذ هبشو مداخلا ةمدحخ لضفو .7

 اريقف ناك اذإ هئانعردقب هلام نم لكأي نأ ميتيلا ىصو ولو : ةلأسم

 ىماتيلا لام نم ضرتقي نأ هل اوصخر دقف ءافو هيف هلام لصأ هل ناك نإو اجاتحم

 ميتيلا لام نم هريغ ضرقي نأ يصولل زوجي الو . هنبرقي الف لام هل نكي مل نإو

 مل ام ميتيلا مداخ مدختسي نأ هلو ةنامألاك كلذو زياج لوقو نمض لعف نإف

 . ملعأ هللاو . . هتعيضبو هب مايقلا نع هلغشي
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 ىلع نوملسملا عمجأ دقف هب تمرف ةباد ىلع اييتي لمح نمو : ةلأسم

 ام نمض هنم هيلع فاخي ناك نإف لجر هعم ارامح بلطو اقهارم ناك نإف هنيمضت

 دجي ناك نإ ةيواعم وبأ لاقو . نمضي هيلع فاخي ال ناك نإو هيف راحلا ثدحأ

 هلل دمحلاو رانلا هاطعأ نإ كلذكو ناضلا هيلعف الإو هيلع نايض الف بكري نم

 . ملعأ هللاو . .

 مالغاي لاقف حيرلا تفصع دقو ةرجش ىلع مالغب رم نمو : ةلأسم

 كلذكو . ادبع وأ ارح ناك هنمضي هنإف بيصأف طقسو مالغلا شهدف كسمتسا

 دارأ نإو نمض هعازفإ دارأ اذإ ىدونف لزنإ مالغاي لاقف ةلخن ىلع هدجو نا

 . ملعأ هللاو . . نمضي مل هلام نع

 عرصف هرمأي ملو قبنلل ةرودحم ةردس دوعص يف ميتيل نذأ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . هعنمي مل ولو هرمأي مل اذإ هنمضي ال هنأ وجراف

 اهوعفرف ينوعفرت ال تلاقف اهلقن اهمأ تدارأ ةرودجم ةيبص يفو : ةلأسم

 ؟ تتام وأ بحلا رشقناف تطقسف

 تطقس امنإو اهيف اوطرفي ملو انيب احالص كلذ يف اوخوت اذإ : ديعس وبأ لاق
 مهلعف نم كلذ سيل ذإ اهرمأب نيلتبملا مه اوناك اذإ مهيلع نايض الف ةبلغلا ىلع

 . ملعأ هللاو . .

 ؟ هيلإ دريو هنم ضبقي له الخ هيف ديري ءاعوب يتأي يبصل او : ةلأسم

 هل اعفن كلذ ناكوأ لوسرم هنأ بلقلا نأمطا اذإ كلذب سأب ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . هل المعتسم نوكي الئل ضرألا يف هانأ كرتي ليقو

 ؟ ىرتام رجأب الإ هل لمعي ال المع هلام يف ىماتي هل لمع نمو : ةلأسم

 نوكي نأ الإ مهترجأ هيلعف مهل ىضرو رجألاب لمعي نمم اوناك نإ : لاق
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 ؟ كلذ نم تايف ميتيلا ناتخب رمأ نمو : ةلأسم

 صاصق الف ةفشحلا نم ائيش لني ملو ناتخلا ىلع ناتخلا دري مل اذإف : لاق

 يف ةيدلاف ةفشحلا نم ائيش عطق وأ داز ناو هرمأ نم ىلع لمع الو هيلع ةيد الو

 الإو مدلا يلو رمألا ناك نإ هللا دبع وبأ لاق . . هرمأ نم ىلع ءعىش الو هلام

 . ملعأ هللاو . . نمض

 ؟ همعطي وأ هوسكي نأ هل له ميتيل ةعبت وأ قوقح هيلع نميفو : ةلأسم

 فلؤملا لاقو اهيلبي ىتح لوقو اهسبلي ىتح لوقو . أربيو كلذ هل : لاق

 . ملعأ هللاو . . يرب ةوسكلا ميتيلا ىلب اذإ لاوقألا لدعأ

 ؟ أربي له كلذ هضوع نع همعطأو اميتي لمعتسا نمو : ةلأسم
 الإ نوكت ال ةرجألا نأل هيلع ةرجأ الو هاسك نإ كلذكو 3 معن : لاق

 . هازجأ همعطأ نإ لاقو هماعطإ يف هلكوو ةقث كلذ ىطعأ نإو ةعطاقمب

 ؟ أربي له نايضلا نم هل هيلع ام ردقب ميتيلا لام يف لمع نإف : تلق
 . ملع أ هلللاو . معن : لاق

 نأ الإ هل هيلع امم همعطأو ميتيلا ىسك نم أربي ال ليق لهو : ةلأسم
 ؟ مكاحلا كلذب هل مكحي

 مئاقلا بستحملاو ليكولاو يصولل الإ لكذ زوجي ال ليق 3 معن : لاق

 مكحي نأ الإ هل باستحالا ىنعم ىلع الإ هسفن نع قحلا ليزي اذه نألو هرمأب
 . كلذب هل مكاحلا

 هتوسك قوف دازأ اذإف ةرظن ىلع هل هيلع ايب هوسكي نأ هل زاجأ نمف : تلق

 هريغ وأ دربلا لاح يف هتقو يف ةحلصم رظنلا رابتعإ ىلع هتضيرف يف هل بجت يتلا
 هكرتي مأ مهارد هصلخيو هعيبي نأ هيلع له كلذ بجو يذلا كلذ ىضقنإ مث

؟ هيلا هملس نيح ىرب دقو ةلاحب



 ةلزنمب هنأل فاخ وأ هتقو يف هكرت نم هل حلصأ هعيب ىأر اذإ هعيبي : لاق

 . ملعأ هللاو . . هقحتسي اييف هلعجي ىتح هل ربدملاو كلذ ىلع نيمألا

 ىلع هل هماعطإ نوكي هنإف هل هيلع امم ميتيلا معطي نأ دارأ نمو : ةلأسم

 ال هلام وأ اريقف ناك نإف . هلام هلمتحي ام لثم اريخ همعطأ اليلق ناك نإ هلام ردق

 مهتم ريغ ةقث ناك نإ هلفكي نم ىلإ هيلع ام عفدي نأ هلف ةرمث ىلا ةرمث نم هينغي
 هتثرول ناك اهغارف لبق تام نإف ةدملا نم اذكو اذك ىلإ ميتيلا ةقفن اذه هل لوقيو

 كدنع نم ةضيرفلا اذإ هلوعي يذلل لوقي مث ةضيرف هل ناضرفي نيتقث عمجي نأ وأ

 . . هل اوضرق اموحنك اهتميق وأ مهاردلا كلت هل اوعفد تضقنا اذإف ةدملا هذهل

 . ملعأ هللاو

 سيلف نالف دنع نم كل وه لاقو ائيش لجرل يبصلا ملس اذإو : ةلأسم

 اذا اهذخأ زوجيف ةيده هنأ لوقي نأ الإ ىبصلل رارقإ الو رارقإ هنأل هذخأ هل

 ملعملل مداخلاو يبصلا دي نم ةيدهلا لبقت ليقو . اهب لوسرم هنأ هسفن تنكس
 . ملعأ هللاو . . هريغو

 ةقث مكاحلا هل ماقأ هيبأ نم يصو ميتيلل يصولا نكي مل اذإو : ةلأسم

 اضعب مهضعب ىلوتي نانثإ مهلقأ نيملسملا ةعايجف مدع نإف هل ايبو هب موقي
 اهلعف سيلف كلذ افرعي مل نإف هلامو ميتيلا حلاصم نارصبي هل هناييقي نم نايلوتيو
 . هنافرعي ال ارمأ اذفني نا زوجي الو ءىشب

 ؟ دحاو هيقف مهيفو ءافعض اوناك نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . . مهتلاكو زوجت نأ وجرأ : لاق

 نم هماقأ نم هل لاقو ةلاكولا نم أربت نأ ليكولا دارأ اذإو : ةلأسم

 دشأبوه سيل الودع تاقث اوناك اذإ اهنم عىرب ةلاكولا نم كانيرب دق نيملسملا

 ريغ هابج وأ رياجلا ةماقإ ناك نإو هيلاو وأ لداعلا مامالا وأ ةعايجلا ناك ةمامالا نم

 . مهيلإ ءاربب نازيجي مل ءانمأ
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 ؟ هوماقأ نيذلا ريغ نيملسملا نم دحأ هي ربي نأ زوجي لهف : تلق

 رثكأ وأ نيملسملا نم نيلجر لاق ولو . أربي الو كلذ مل زوجي ال : لاق

 هيف هيلع نايض الو زاج هيف ابستحاو بئاغلا لامب اماقو هنم هاءربإ ًاذإ ليقو هوأربأو

 . نيتقث اناك اذإ

 ةعامج ىلا وأ هماقأ يذلا ريغ لدع مامإ ىلإ ةلاكولا نم ءىرب نإف : تلق

 ؟ أربي له اليكو بئاغلل اوماقأو كلذ نم هوأربأف نيملسملا

 بنئاغلل اوميقي نأ الإ هوأربي نأ مه زوجي الو اليكو اوماقأ اذإ أربي : لاق

 نيمأ ريغ ناك نإف . ةلادعلاو ةنامألل الهأ وه ناك اذإ لضفأ وأ هلثم وه نم اليكو

 هريغ ليكو ةماقإب الإ هنم ةءاربلا لوبق مهف زوجي الو هنم لضفأ لب هلثم اوميقي الف

 . ملعأ هلللاو . . هريغ ليكو ةماقإ نم هل هتءارب لبق اذإ مامالا كلذكو

 هسفن دنع ةقث نوكي نأ ميتيلل بستحي نأ هلزوبي نم ةفصو : ةلأسم

 عيبو ةحلاصمو هل ظفحلاو هلايب مايقلا هيلعو فورعملاب لعفي نأ هيلعو هريغو
 يف يصولاو ليكولا ماقم موقيو نيملسملا يأربف لوصألا عيب امأو 0 هتالغ

 . ملعأ هللاو . . اهلك ءايشألا

 :رثؤملا وبأ : ةلأسم

 لبقي له اهضوع ديرأو يلام نم هتضيرف تيدأ ميتيلا لام هديب نم لاق اذإ
 ؟ هلوق

 هلوق لوقلاف كلذ ىلع دهشأو هلام نم اذه ملسي نأ لبق لاق اذإ : لاق

 الإ هلوق لبقي مل ميلستلا دعب كلذ ىعدإ نإو نكت ملوأ ةعارز ميتيلل تناك

 . ةعارز ميتيلل نكت مل ولو ةحصلاب
 ؟ هلام نم رطفلا ديع ةاكز هديبعو ميتيلا نع جرخي نأ هل لهف : تلق

 ةنس لك مهاردلاو بحلا ةاكز هنع جرخي نأ ليكوللو 3 معن : لاق
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 كلذ عفد هيلع سيل لوقو هتياصو وأ هتلاكو تحص اذإ هيلإ اهعفد نم هنم اهلبقيو

 . ملعأ هللاو . . غلب اذإ كلذ هفرعي لب هنع

 بوكرو مداخلا ةمدخ وأ ماعطلاو نكسلا يف ميتيلا ةطلاخو : ةلأسم

 ماعطلاو نكسلا يف ينعي مكناوخإف مهوطلاخت نأو ىلاعت هللا لوقل ةزئاج ةبادلا

 . ملعأ هللاو . . هل احالص ناك اذإ كلذو كلذ ريغو

 الو اهنم ءزجب ميتيلا ضرأ يف لسافي نأ ميتيلا ليكول زوجي الو : ةلأسم
 لعفو قثوتسا نإو هيلع كلذ توبث فوخ دهشأ ولو ةيقاسوأ ةانق اهيف قشيل رج ؤي
 . ملعأ هللاو . . هل ةعفنم كلذ يف ناك اذإ ايثإ هيلع رأ مل

 نم عابي يذلا امأو هعفانم ميتيلا لام يف سبحي يذلا امأو : ةلأسم

 ناويحلا عابو لوصألا كسمأ هثرو اناويحو الوصأ هلام ناك نإ امأ لاق ،كلذ
 ناويحلا نمو & تويبلا عفانمو برشلاو لكألل ةينآلا لثم هنم هل دبال ام الإ هثراو

 عابي يقابلاو ةيحضلاو نبلل ةاشلاو هلام جئاوحو هجئاوجحلو دايسلل ريمحلا لثم
 نيضرالا ةرايعل كيلاملا سبحي نا هلو . هغولب ىلا نمثلا هل ظفحيو ديري نميف

 . ملعأ هللاو . . موركلاو

 مهلصأ كلذ نأل عابي الف منغو لبإ هلو ايودب ميتيلا ناك اذإو : ةلأسم

 ميتيلل ي رتشي ال ليقو . لخنلا كرتتو منغلا عابتف منغو لخن هل نوكي نأ الإ

 . ملعأ هللاو . . ثدحلا ةفاح ناويحلا

 ؟ اطحمو البقي نأ يصولاو ليكولل لهو : ةلأسم

 مزلي الو . . هل رفوأ طحلاو ةلاقالا نأب ريو ةنيب موقت ال نأ فاخن ال : لاق

 ىكزلاو ةقفنلا امأو امهريغ ايهعم نوكي ىتح يصولاو ليكولا رارقإ ميتيلاو بياغلا

 . ملعأ هللاو . . فلح مهتإ نإو لاقام بذك فرعي ىتح هلوق هيف لوقلاف
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 هادف نإف هتميق نم لقأب رابحلا دنع نم ميتيلا لام ءادف زياجو : ةلأسم

 نمو ، كلذ يف باستحالا زياجو ذخؤي نأ لبق هيدفي الو نمض هتميق نم رثكأب

 نأ ليكوللو هيلع نايض الف هدي نم عاض نإف هظفحيلف همداخ وأ هتباد هل ادف

 . ملعأ هللاو . . نمضيو ميتيلا لاب لتقلا نم هسفن يدفي

 غلب نا لاقف هغولب هلأسف ميتيل نيد هيلع وأ لام هعم ناك نمو : ةلأسم

 ؟ !ربيو هيلإ هملسي له

 رقأو براشلاو ةناعلاو طبالا نم غولبلا ةمالع هيلع ىأر اذإ : لاق

 الف هلثم غلبي مل الفط نوكي نأ الإ . قدصي مل كلذ دعب ركنأ ولو زاج غولبلاب
 هدشر هنم تسنآ يذلا لاحلا اذه ىلع هلام هيلإ تملس ينأ دهشيو كلذ زوجي

 ءاطعلاو ذخألاب فرع كردأ نأ دعب ميتيلا ناك نإ لاق { غلبي مل دعب ةثرولا لاقو

 نيح تام نإو . . هومهتا نإ نيمي الإ ليكولا ىلع سيلف هليكو نع ىنغتساو

 . . هلام نم هيلإ ىرب دق هناب ةنيبلا ليكولا وا يصولا ىلعف هرمأ فرعي لو كردأ

 . ملعأ هلللاو

 مهب عفتنيو هجئاوح يف مهلسري نأ هل زياجف ماتيإ:هعم ناك نمو : ةلأسم
 نإف مهلمعتسي ال لوقو . . مهل بجي اممرشكأ هلام نم مهيلع لضفي ناك نإ
 . ملعأ هللاو . . ساب الف مهيأرب اولمع

 ريغ نم اهعضوو اهيف ءاملا ىقتساف لجر ةبرق ميتيلا ذخأ اذإو : ةلأسم

 الو هل ةميق ال نوكي نأ الإ ءاملا اذه لامعتسإ ةيرقلا بحاصل زوجي نوكي الف هرمأ

 . ملعأ هللاو . . زئاجف هل جاتحي

 ربتعتو ةبنرألا فرط قارفنإو مالتحالاب يبصلا غولب فرعي : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . ةيحللاو
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 © ايهيلع كلذ تبث حاكنلا اغلب ايهنإ ةيراجلاو مالغلا رقأ نإو : ةلأسم

 ايهأ رقأ نإ كلذكو فالتخإ كلذ يفف ءاسنلاو لاجرلا غلابم اغلب ايهنأ رقأ نإو

 ناميالا وأ مالسالاب بطوخ نم غولب وأ تاوصلاب وأ نيدلاب نحتما نم غولب اغلب
 . ملعأ هللاو . . ماكحألا وأ دودحلا هيلع بجت نم غولب وأ

 انالف انعمسو ادلو اهنأ رقت ةنالف انعمس انإ ناذه اهدهش اذإو : ةلأسم

 انادهشأ ايهنأ ادهشي ىتح كلذ اهمزلي الف نيغلابلا دحت ناك الاقو اركناف غولبلاب

 ىلع ادهش نإو ايهيلع تبثيف مكاحلا يدي نيب ارقي وأ اغلب دق ايهأ ايهيسفنأ ىلع
 جرخي هنأل غولبلاب هيلع مكحي الف ةفطن هركذ نم فذق هايأر دق ايهخأ ناتقث مالغلا

 . ملعأ هللاو . . ةفطنب سيلو ةفطنلا هبشي ءعىش ركذلا نم

 اهنأ اهيلع ادهشو دحاو دعب دحاو ةأرمإ نالجر جوزت اذإو : ةلأسم

 ؟ غولبلا اهيلع تبثي له عايجلا دنع ةفطنلا لزنت وأ ضيحت تناك
 . ضيح مد الو ةفطن كلذ سيل تلاق نإ اهل ةجح الو . معن : لاق

 ؟ تضاح اهنأ ةلدع ةأرمإ اهيلع تدهش نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . دودحلا يف الإ نيغلابلا ماكحاب اهيلع مكحي : لاق

 ىه تركنأو ادلو تدلو اهنإ ةلباقلا اهيلع تدهش اذإ ةأرملا يفو : ةلأسم

 . امهدلو اذه نأ ادهشيوأ افورعم ادلو ايل نأ نالدع دهشي ىتح اهمزلي الف كلذ
 . ملعأ هللاو

 ةفطنلا لزني ناكو انالف نجوزت نهنإ تالدع ةوسن دهش اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . غولبلاب هيلع مكحي الو هيلع نلبقي الف عايجلا دنع

 كلذ بهذ مث ابراش وأ ةيحل نالف يف انيأر انإ نالدع دهش اذإو : ةلأسم

 ؟ بهذ فيك يردن الو
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 رعش ةلزنمب اتبان ارعش هبراشو هتيحل يف ايأر ايهنأ ادهش اذإ امإ : لاق
 باصأ ام هيلع بجوو هغولب تبث دقف مهبراوش يفو مهاجحل يف تبني يذل ١ لاجرل ١

 . ملعأ هللاو . . هلع هبيصت وأ فتني نأ نكمي هنال دودحلا نم

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نكي ملو ي رتشملا تامو ةنس نيسمخ ةدم ىلإ رايخلا عيبب الام عاب لجر يف

 اوقفتإو الصأ عئابلا نم هوذخأي نأ ي رتشملا ةثرو ضعب دارأو هريغ لام عئابلل

 . ملعأ هللاو . . حالصلا رظن ىلع زياجف ماتيألل احالص ناك اذإ : لاق

 امو امهرارقإ لبقي له غولبلاب ارقأ اذإ ةيبصلاو قهارملا يبصلاو : ةلأسم

 ؟ هبحاص هركنأ نإو هب مكحي يذلا غولبلا دح

 يذلا دحلا امأو . هنم لبقيو زئاج غولبلاب قهارملا رارقإ 0 معن : لاق

 مكحيف ةنس ةرشع سمخ ةيبصلا تغلب اذإ لوق يبصلا ىلع غولبلاب هب مكحي

 هلل او . . مالغل ١ كلذكو ةنس ةرشع ينامث ليقو ةنس ةرشع عبس ليقو غولبل اب اهيلع

 . ملعأ

 ةقفنلاب امل هيلع مكحي له اهب لخدو ةيبص جوزت لجر يفو : ةلأسم

 ؟ اهمأ وأ كلذ هيلإ تبلط اذإ ةوسكلاو
 لوق رثكأ ىلع اهب لخد اذإ ةوسكلاو ةقفنلاب اهل هيلع مكحي { معن : لاق

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا

 : يحبدلا : ةلأسم

 اهردق وأ نيتيدمحمب هل ىصوأ رمألا لوهجم وأ ةقث ريغ دي تحت ميتي ينو

 كلذب هل ي رتشي نأ زوجي له هلام ةلغ هلضفب الو ميتيلا ةجاحب يصولا ردي ملو
 ؟ كلذ همعطيو ةهكافلاو ةمعطألا نم ائيشو هوسكيو ابوث
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 لعج ةوسك وأ ةقفنل اجاتحم ناك نإف هلاح يف رظنلا ناعمإ ىنبجعي : لاق

 اذإو هب يسكي نأ زوجي هريغ لاق . ةهكاف هب هماعطإ زاج اينغتسم ناك نإو كلذ يف

 ىلع اذك هيلع قفنيل هب مياقلا كلذب رجاتي نأ زوجيو ىرب كلذ هديب نم هاسك

 ىلإ هظفحيو كلذ ىلع مئاقلل ببسي نإ هبجعي ملف خيشلا امأو . احالص هاريام

 . هيلا جاتحي نأ

 نم هب مئاقلا كلذ ضيبقت زوجي له هيفكت ال هلام ةلغ تناك نإو : تلق

 . هيلع لصفم هنأ نظلا يف ناك اذإ امهريغ وأ مع نبإ وأ مأ

 . الف الإو زاج كلذ ىلع نمؤي ناك نإ : يحبصلا لاق
 يف هذفنأ اذإ هنأ الإ ميتيلا ةنؤم يف هنيعب هذفني ال نأ هنم فاخي هنإف : تلق

 ؟ رثكأ وأ هردقب ضوع هسفن حلاصم

 نإ دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا لاقو . هيلع نيمأ ربغ كلذ : لاق

 نمل ميتيلا لام عفد زاجأ نم زاجأ دقف هتوسكو هتنوعمل هيفكي ال ميتيلا لام ناك

 . ملعأ هلللاو . . ميتيلل حالصل ١ رظن ىلع هيلا جاتحي امو هتوسكو هتقفنل هلوعي

 ىلع ىشخأو الخن ىماتيلل يرتشي نأ يصولل زوجي لهو : ةلاسم
 نم بهذت نأ فاخ وأ مهغولب ىلإ اهكرت اذإ ةوكزلا اهغرفسي وأ قرشلا مهمهارد

 ؟ تام اذإ هدعب

 يف امأو ةزاجالا نم مدعيال حالصلا رظن ىلع ىماتيلل ءارشلا نا : لاق

 ناك ذإ كلذ هرضي الف هتوم دعب فلتلا مهاردلا ىلع فاخ اذإ امأو الف مكحلا

 . هتايح يف اهظفح يف ادهتجم

 مهل له مهمهارد اوبلطو او ريغ اوغلب ايلف الخن مهل ىرتشا اذإو : تلق
 ؟ كلذ

 محل ى رتشا نم ىلعو مهمهارد محل عيبلاب اوضري ل اذإ ىماتيلا نا : لاق

 اوضقن ناو مهتجح ىماتيلل نأ مهعيابي نم ىلع طرتشيو ىماتيلل ي رتشي نأ الإ
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 ةلغ ىماتيلل سيلو ىماتيلل ي رتشملا اذه نم نمثلا نم هذخأ ام اوذخأيل عيبلا

 . ملعأ هللاو . . لاملا هيلا عجري نم ىلا ةلعلا عجرتو عيبلا اوضقن اذإ لاملا اذه

 هريغ وأ ملظعوأ رب نم ةعارز مه عرزي نأ ماتيالا ليكول لهو . ةلأسم

 ؟ عرزلا كرتيو مهءامو مهضرأ مهل ادعقي مأ همزلي ام عرزلا بطعنإو

 نأ وأ مهضرأ ةداعق نم مهل حلصأ وه ام رظني ماتيالل ليكولا نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . . هيلع الف عرزلا بطعو مهضرأ مهل عرز نإو مه عرزي

 نأ مكاحلل له اماتيأ فلخو قوقح هيلع تحص كلاه يفو : ةلأسم

 ؟ ماتيألا لام عيبي نأ مكاحلل سيلو ماتيألا ءاسأ فرعي مل ولو هلام نم عيبي

 كلاهلا لام ةفرعم هعم حصو قوقحلا هعم تحص اذإ مكاحلا نإ : لاق

 & ماتيألا ءيسأ فرعي نأ هيلع سيلو هتيد ءاضقل كلاهلا لام عيبب رمأي نأ هل زاج

 هللاو . . كلاهلا لام ةحصو نيدلا ةحصب الإ كلاهلا لام عيبي نأ مكاحلل سيلو

 . ملعأ

 زاحو مهتعامج نم رضحمب الام اومستقإ ماتيأو نيغلاب ةثرو يفو : ةلأسم

 ؟نيغلابلا ضعب رمع دقو مسقلا او ريغو ماتيألا اوغلب مث همهس لك
 اذإ امأو . هترايع هيف رمع يذلل نوكيو ريغلا هل غلب اذإ ميتيلا نا : لاق

 غلب ةعاس ريغ هنأ ميتيلا لاق اذإ امأو . كلذ دعب هل ريغ الف ريغي ملو ميتيلا غلب

 هيلع هلف نيميلا هنم بلط نإو غولبلا دعب ىضر هنأ هيلع هكيرش لوق لبقي الف
 . ملعأ هللاو . . نيميلا

 فورعملاب ميتيلا لام نم لكأي نأ هل له ميتيل بستحم ريقف يفو : ةلأسم

 ؟ كلذ ةفص امو

 ميتيلا لام نم لكأي نأ ضعب لاقف هلام يف اعطقتم ناك نإ : لاق

١٨



 ةباد لمعتسيو نبللا هلضف لكأي هنأ لوقو ضرقلاب لكأي هنإ لوقو فورعملاب
 . ملعأ هللاو . . ميتيلا

 ميتيلا وسكل ابوث يرتشي الجر رمأ ذإ ميتيلل بستحملاو : ةلأسم
 يقابلا دريو ميتيلا يفكي ام هنم ساقيل لجر دنع هلسرأو بوثلا رومأملا ى رتشاف

 ؟ هتميق مزلت نم بوثلا بهذ هنا بوثلا لماح لاق مث رجاتلا ىلع
 ي رتشملا ىلع نايض ال لوقلا رثكأف ةقث بوثلل لماحلا ناك اذإ : لاق

 نايضلاف ةقث ريغ هل لماحلا ناك ناو . ميتيلا لام نم بوثلا نمث عيج نوكيو

 . ملعأ هللاو . . نمثلا عيمج همزلي يرتشملا ىلع

 ديرت اهمأ هيلع تعفرف اهب لخدي ملو ةميتي جوزت لجر يفو : ةلأسم
 ؟ ةريقف وأ ةينغ تناك هيلع مكحي له ةوسكلاو ةقفنلا

 الو ةقفنب هيلع مكحي الو لوخدلاب ةميتيلا جوز ىلع مكحي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . لوخدلا لبق ةوسك

 ةلغ صلخت مل اذإ ميتيلا ءام دعقي نأ هل له ميتيلل بستحملاو : ةلأسم

 ةلغ رثكأ هنأل رايخلا عيب هلام نم هل يدفيل هلام نم عابي نأ هل لهو هيقسل لاملا

 ؟ باهذ فوخو

 نم ميتيلا لام كرتيو ميتيلا ءام دعقي نأ يصولا وأ ليكولل زوجي ال : لاق

 الام يدفيل ميتيلا لام نم ائيش عيبي نأ هل زوجيال كلذكو توميل ىقس ريغ

 بلطو رايخلاب عابملا يف كيرش ميتيلا دنع نوكي نأ الإ رايخلا عيبب اعابم ميتيلل

 ءازعل ميتيلا لام نم عابي نأ زوجي ذئنيحف رايخلا عيب نم لاملاب ىدفي نأ كيرشلا
 . ملعأ هللاو . . رايخلا عيب

 ؟ هدبع وأ ميتيلا ةمأ جوزي نأ ميتيلا يصول زوجحم لهو : ةلأسم

 ميتيلا دبع جوزي الو ميتيلا ةمأ جوزي نأ هل ليق فالتخا كلذ يف : لاق
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 نع فوقولاب ليقو ةدبع جوزي نأ زياج لوقو دبعلا ةجوز ةقفن هيلع قلعتت هنأل
 هنيد ءاضق يف كلاهلا يصو وه سيل ميتيلا يصو جوزلا ناك اذإ اذهو كلذ عيمج

 . ملعأ هللاو . . هاياصو ذافنإو

 نم ءىش عيب مهمأل له مهتقفنل مهلام ةلغ مهفكت مل ماتيأ يفو : ةلاسم
 ؟ امهدنع اوناك اذإ ةلاكو ريغ نم هب مهلوعتل مهلام

 الو نيملسملا مكاح رمأب الإ ىماتيلا لام عيب زوجي الف مكحلا يف امأ : لاق

 عيبل نوجاتحي اوناكو ىماتيلل بستحم بستحا اذإ امأو 5 هرمأب الإ عيبلا تبثي
 ردقأ الف مهتوسكو مهتقفنل مهلام ىماتيلل بستحملا عابو ةوسكو ةقفن يف مهلام
 . ملعأ هللاو . . كلذ ينبجعي الو ائيش همزلأ

 اهب ملع وأ اهب ملعي ملو ميتيل ةصح هيف الام ىرتشإ لجر يفو : ةلأسم

 ؟ رمعو لسف دق يرتشملاو مكحلا فيك هتصح بلط يف ماق ميتيلا غلب املف
 ءارشلا دنع اقح لاملا اذه يف ميتيلا اذهل ملعي مل يرتشملا ناك نإ : لاق

 ةصحب هملع عم هارتشا ناك نإو . هلسف ةميقو ةرايعو همرغ هلف دعب نم حص مث
 ةميقو ةرايعو همرغ هلسف دعب نم حص مث ءارشلا دنع اقح لاملا اذه يف ميتيلا
 . ملعأ هللاو . . هتميق هيطعي وأ هلسف علقب رمأ ءاش نإ رايخلا ميتيللف

 مهيلع قفني دحأ حصي ملو ةقفنلا ىلا ماتيألا جاتحا اذإو : ةلأسم

 لجأ ىلإ ةدايزب اماعط مهيلع نادي نأ مهب مئاقلا رماي نأ مكاحلل له ضرقلاب

 ؟ مهيلع قفنيو مهلام نم عابي مأ
 نيدلا ةدايزو اعوج نوتومي ماتيألا كرتي الو كلذ مكاحلل زياج : لاق

 وأ ةقفن نم لجألا لح اذإ نيدلا نم مهيلع راصام ردقب مهلام نم عابيو مهيلع

. ملعأ هللاو . . ةلبقتسملا مهتقفن يف مهلام عابي الو مهيبأ لبق نم ةيصو



 :رثؤملا وبأ : ةلأسم

 ؟ هتيد هيلع له عبس هلكأف همنغ يف هاعرتسا دقو لجر رجح يف ميتي يفو

 هلكأف عبسلا هيف نأ فرعي عضوم ىلإ هلسرأ نوكي نأ الإ . ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . يبصلا نم دشأ نونجملاو هيدلا هيلع ىراف

 نأ زوبي له كولمم وأ ميتيوأ يبص دي نم ائيش ضبقي نميفو : ةلأسم

 ؟ لجرل قح اهيف ةقرو تناك نإو هيلإ كلذ دري
 امأو هيلإ هدري نأ ءالؤه نم دحأ نم ائيش ضبق نمل ينبجعي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . هيلإ ملسي نأ زئاجف هرمأ كلمي نمل تناك نإف ةقرولا

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع : ةلأسم

 غلبت ملو اهبارتا تغلب دقو ةنس ةرشع ينايث نسلا نم تغلب اذإ ةميتيلا يفو
 ؟ اهمكح ام

 يهف ةنس ةرشع ينايثوأ ةنس ةرشع سمخ تغلب اذإ ةيبصلا نأ ليق : لاق

 وأ قفادلا ءاملا لازناب وأ ضيحملاب غلبت ىتح ليقو سانلا نم تاغلابلا ماكحأ يف

 . ملعأ هللاو . . لمحلاب

 ؟ اهيلعو اهل مكحي ام جوزلا تايف ةميتي جوزت نمو { هنمو : ةلأسم

 ىلا اهب رظتني ةميتيلا هذه نأ انعم حيحصلاو ريثك فالتخا اذه يف : لاق

 اهيلعو . . مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةدعلا اهيلعف جيوزتلا تمتأو تغلب نإف اهغولب
 اذإف اجوز هب تيضرل ايح نالف نب نالف اهجوز ناكول نأ هللاب انيمي فلحت نأ
 فلحت مل نإو . . لخدي ملوأ جوزلا اهب لخد ثاريملاو قادصلا اهلف تفلح

 لخدي مل نإو اهنم لان ايب قا دصلا اهلف اهب لخد دق ناك نإف نيميلا نع تلكنو

 اهغولب دعب جيوزتلا تريغ نا كلذكو . . هريغ الو قادص نم اهل ءىش الف اهب

 الف اهب لخد نكي مل نإو لماك قادصلا اهلف اهب لخد ناك نا اذكه هيف لوقلاف

 . هنم اهيلع ةدع الو ثا ريم الو ال قادص
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 دعب هنم دتعتف اهب لخد ناك نإ اهغولب دعب جوزتت نأ اهلف جيوزتلا امأو
 تدتعا جيوزتلا تريغ نإو ةافولا ةدع تدتعإ جيوزتلا تمتأ نإف اهغولب

 توم دعب رهشأ ثالث رورمب اهتدع يضقنت لوقو . . ضيح ثالث قالطلا ةدع

 نيحو اهب لخدي مل ناك نأ امإو . . ججحلا ليصأت يف تبثأ لوألا لوقلاو اهجوز

 اهل زاجأ اضعب لعلو . . تءاش نم جوزتتو اهيلع ةدع الف جيوزتلا تريغ تغلب

 لخد اهجوز توم دعب مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ امل ىضقنا اذإ غولبلا لبق جيوزتلا
 . انعم حصأ لوألا لوقلاو هتمتأو جيوزتلا تضقن لخدي مل وأ اهب

 قادصلاب اه نمض بالا ناك نإف ينغ هوبأو ريقف وهو جوزلا تام نا امأو

 نكي مل نإو جيوزتلا تمتأف تغلب وأ نبالا اهب لخد ناك نإ قادصلا هيلع اهلف

 . ملعأ هللاو . . هيلع ءىش الف اهل نمض

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 رايخلاب هل عابملا لاملا لصأ بر ىلع موقي نأ ميتيلل بستحملل زوجي لهو

 در ميتيلا ىلع لهف زاج نإو حالصلا كلذ يف هل رظن اذإ هيدفي نأ ميتيلا ىلع

 ؟ ةلغ

 در امأو . . هضعب يف هل حالصلا جرخ ىلع اندنع جرخي اذكه : لاق

 . ملعأ هللاو . . هلام نم اهدرب لوقن الف قح هجوب اهقحتسا يتلا ةلغلا

 رمألاب مئاقلا نإف هلام ضبق يف هتبصعو ميتيلا مأرجاشت اذإو : ةلأسم

 ىلا كلذ يف اولزن نإف نيملسملا ةعايجف نكي مل نإف هيلع نمأي ثيح هب ىلوأ وه
 مدقت نمو ماحرألا نم ىلوأ تابصعلا رئاسو معلاو مألا نم ىلوأ دجححلاف ىلوألا

 حصي نأ الإ هنع يضاقتلا قيضي الو لزنأو هنم العأ نمم ىلوأ ناك ةيسحلاب مهنم

 . ملعأ هللاو . . عييضت هنم

 كرتيو حالسل او فحصملا ميتيلل ي رتشي ن أ زوجي لهو . هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ ىلا جاتحي راص اذإ هدي يف
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 حالسلا امأو . . هعيضي الو هظفحي نمم ناك اذإ زئاجف فحصملا امأ : لاق

 هللاو . . نيمأ هل هظفحيو هلمح يف انومأم نوكي نأ الإ هايإ هضيبقتو هئارشب لوقأ الف

 . ملعأ

 ؟ هل رطعلاو سرولا ءارشل ميتيلا لام نم عابي لهو . هنمو : ةلأسم

 نم هنم دبال اميف هلام عابيو اعساو ناك اذإ هلام هلضف نم اذه ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . ةوسكو ةقفن

 نأ زبي له هتقفن نم نسحأ هيلع ميتيلا يلو قفنأ اذإو { هنمو : ةلأسم

 ؟ نودألا هنم ذخأي

 هتقفن ىلع رجأتسي نأ الإا هسنج نم تبجو ايك ةقفنلا ملسي : لاق
 هتقفن نع حلاصي نأ نيملسملا ضعب كلذ زاجأ دقف هل احالص ناكو ءىشب

 . ضورعو مهاردب

 هقحتسي نأ لبق هلام نم هيلع حلاص امب هل عفدي نأ هل لهو : تلق

 ؟ ميتيلا
 ريخألا اذه نمض اذإ كلذ هيلع قيضي ال : ناييلس نب يدع خيشلا لاق

 هللاو . . نيملسملا دنع زئاج طخب هوجولا نم ءىشب هقحتسي مل نإ هضبق ايب
 . ملعأ

 هل ةضورفملا ةقفنلا ىضري ال هنأ ميتيلا يلو كش اذإو ، هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ ةمات اهميلست هل لجأ

 هيفكي ام ردق الإ هلفكي نمل ملسي هنإف انيقي كلذ هعم حص نا امأ : لاق

 اساوسوو انظ ناك نإو لدعلا مكاح مكحب هيلع قفني نكي مل ام هيلع ررض الب
 . ملعأ هللاو . . ةمات اهملس نإ هيلع جرح الف

 اذام لبقتسي اميف ةقفنلا هلوعي نمل ميتيلا ليكو ملس اذإو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ همزلي
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 هنأل اهطرش يتلا مايألا ءاضقنا ىلا كلذ نايض دقتعي نأ هيلع : لاق

 . ملعأ هللاو . . بابسألا نم ءىش وأ توم ميتيلا ىلع ثدح نا ىسع

 : هنلا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 همكاحو مهلام ين مهسب لجر مهيلع اعدإف نيغلابو ىماتي فلخ لجر يفو

 نيغلابلا ىلع تبثي ام ماتيألا ىلع تبثيا هيلع مكحو ةنيبلا ماقأو نوفلابلا
 ؟ ال ما

 ليكو مهل ماقي لوقو ماتيألا ىلع ىضم نيغلابلا ىلع تبث اذإ لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . . مهليكو ىلع مكحلا حصي ىتح مهتجح مهلو
 هلاومأ نم لام نم ةمولعم مهاردب هميتيل ىصوأ نميفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ يف مكحي فيك

 ثدحلا ةفاخم اهغولب ىلإ كرتي الو هظفحو اهقح ضبق اهليكول نإ : لاق

 ةرمث امل سيلو . كلذ حالص ليكولاو ةعايجلا ىري نأ الإ لاومألا يف تاهاعلاو

 . ملعأ هللاو . . ىصوأ نم ةيصوب اهل عابيف هيف ال ىصوأ نوكي نأ الإ لاملا كلذ

 رهش لك يف ةقفنلا مهل ضرق اذإ بياغلاو ةأرملاو ميتيلل ةقفنلاو : ةلأسم

 صخرلا ىلع هرعس بسحي مأ ةنسلا تضقنا اذإ بسحيأ رمتلاو بحلا نم اذك

 ؟ همهارد تبتكو الغلاو
 همهارد تبتكو الغلاو صخرلا ىلع هرعس بسحن نأزياج هلك : لاق

 . ملعأ هللاو . . زياجف ءاضقنالا دعب بسحو كرت نأو زياج كلذف

 : هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 له مهف اهميقي نم مهعم نكي ملو منغو لبإ مهيلع تفلخ اذإ ماتيألا ينو
 ؟اهنمث ظفحيو عابت
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 يهو اهاعري نم اهيلع رجاتسيو مهيشاوم عابت ال بارعألا نإ : لاق
 . ملعأ هللاو .رضحلل لوصألا ةلزنمب

 : هللا همحر رمع نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 لاومألا بهذت نأ افوخ لايب مهنع ةاغبلا عافد اودارأ دلب لهأ يفو

 ؟كلذ بئاغلاو ميتيلا مزلي له سفنألاو
 ءارقفلا نود لوصألا نم لاومألا لهأ ىلع ميلستلاو عافدلا نإ : لاق

 . هيلع عيش الف ةنامألا هل يذلا بيرغلا امأو

 هللاو . طسقلا مهمزل لوصألا نم لاومأ مهل ناك اذإ بئاغلاو ميتيلا امأو

 . ملعأ

 : نسحلا يبأ نب مالسلا دبع يضاقلا ةلأسم

 مهيلع لسرأو هلاتق ىلع اوردقي ملو اهب لزنو دلبلا ىلع لبقأ اذإ ودعلاو
 بجي نم ىلع مولعم دس ىلع ةابجلا هقفاوف مكراد تبرخ امإو اذك ينوطعإ امإ
 . مرغلا اذه

 لهأ عيمج ىلع دسلا زاج هعفد ىلع اوردقي ملو مهارد لزن اذإ : لاق

 بعك نب ثراولا مامالا لاقو دجاسملاو ماتيألاو بايغألاو يوقلاو فيعضلا دلبلا

 . ملعأ هللاو . هطسقب لك

 : هللا هحر دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 اهظفح نع نوزجاع مهو مهدلب ريغ يف ةقرفتم لاومأ مهل ناك اذإ ماتيألاو
 نم دحال زوبي له كلذ مهيفكيل ةقث دجوي الو اهيلإ لوصولاو اهب مايقلاو
 . اهتميق مهل اوظفحيو اهوعيبي نأ مهتعامج وأ نيملسملا

 اهتميقب او رتشي نأ الإ .افالتخا كلذبف ملعأ الو كلذزوجي ال : لاق
 نم ءىطخي الو كلذ يف فلتخيف اهنم مهل حلصأ الصأ اهب مهل اوضاقيوأ الصأ
 . ملعأ هللاو . مهتوسكو مهتقفن يف كلذ نوكي وأ ملسأ هكرتو كلذب لمع
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 : هللا همحر نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا نع ةلأسم

 زئاج لوق لاق ،رابجلا نم جلفلا وأ دجسملا وأ ميتيلا لام ءادف زوجي لهو

 اذإ دجسملا وأ ميتيلا اذه ىلع لاملا باهذو كالهلا هيف نوكي امب مهدعوت اذإ كلذ

 كلذزوجي ال لوقو كلذ لبق ريغلا ىلع هنم عقوو لعفلا اذهب رابجلا اذه فرع

 . ملعأ هللاو .اهضبقي نأ لبق

 : رمع نب قئاش خيشل اةلأسم

 ملع اذإ لوق لاق ، هيلع تبثي له غلب نيح ربغي ملو هلام عيب اذإ ميتيلاو
 نأ الإ هيلع تبثي ال لوقو "مكحلا يف هيلع تبث ربغي ملو غولبلا دعب هلام عيبب
 ملو عيبلاب هملعو هغولب دعب ي رتشملا توميوأ ربغي الف غولبلا دعب هيلع اعدي
 . ملعأ هللاو . ربغي

 : هللا همحر هللا دبع نب دادم خيشلا نع ةلأسم

 له غولبلا ركنأو عوجرلا دارأ مث عابوأ مساقو غولبلاب رقأ اذإ يبصلا يفو
 سمخ نسلا نم هلراص دقو غولبلاب هفارتعا دعب هل لبقي ال لوق ،هلوق لبقي
 همسق وأ هعيب ين نوبغم هنأ حصي وأ لقعلا صقتنم نوكي نأ الو ةنس ةرشع

 . ملعأ هللاو . ضقتنيف

 هديب نأ ىعدت لجر نم ميتيلا اهدلول ةوسكو ةقفن ديرت تكش ةأرما يف

 انأو لوصألا وأ ضورعلا وأ مهاردلا نم ائيش هل هدنع نأ لجرلا كلذب رقأو ميتيلا

 ةنامأب هفرعأ ام ميتيلا لام هديب يذلا لجرلا الو ةأرملا الو ميتيلا فرعأ ال

 . كلذ نم ل زوجي ام ةنايخ الو

 زاج ءال ؤه هفرعي ةيضاق ةرهش وأ لدع يوذ ةداهشب كعم حص نإ : لاق

 نمم سانلا نم هلفكي نموأ هتدلاو عم هلثم ةقفن هدي يف امم هيلع قفنت نأ كل

 نأ مهتفرعم حص اذإ يفكيو كلذل اجاتحم ناك اذإ كلذ عييضتب ةمهتلا هقحلت ال
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 ةقفنلا بجتو اذك خيراتب اذك رهش لكل هلام يف ميتيلا نالفل تضرف دق بتكي

 . ملعأ هللاو . مكحلا عقو ذنم

 : ىلهذلا ةلأسم

 . نونجملاو دجسملاو ميتيلاو بئاغلا لام يف باستحالا زوجي لهو
 هل ةرجأ الو ميتيلاو بئاغلاو دجسملا لام يف زوب باستحالا نإ : لاق

 نم ال باستحالا هجو ىلع لاملا اذه يف هلوخد ناك اذإ هل بستحا نم لام نم

 هل زئاجف كلذ ىلع ةرجأ هل لعجو اليكو مكاحلا هماقأ اذإ امأو .مكاحلا قيرط

 . ملعأ هللاو . هلام يف اليكو مكاحلا هلعج نم ةرجألا ذخأ

 : هللا همحر حرفم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلاو ةالصلل ءوضولا ىلإ جاتحي موذجملا يفو
 .رهنلا وأ رئبلا نم عنمي له مداخ وأ دلو وأ هتجوز نم هب موقي دحأ هل سيلو

 ررضلا هريغ ىلع لخدي ناك نإ هنأ الإ حابم عيش نم عنمي ال : لاق

 ءاملا نم هعفانم نوكيو هاذأ ببسل دجسملا نم لصبلاو موثلا لكأ عنمي ايك عنميف

 ءاملا هنوطعي سانلا لأسيو مهنم ىذأتي دحأ مهدعب ال ثيح سانلا لفسأ نم

 . ملعأ هللاو . هعنمي الأ هلأسي نم ىلعو هل جاتحي ام

 هتجوزل كلذو هنع لزعتو اهتوسكو اهتقفن هيلع موذجملا ةجوزو : ةلأسم
 نأ هيلع ةموذجملا امأو رشاعت نأ اهيلع مكحي الو هتيب يف تمادام ةحيحصلا

 يف مهومعطا لاقو دسألا نم رفت ايك موذجلملا نم رف مالسلا هيلع لاق دقو هرشاعت

 ضعب يف ةياورلا هذهو فلؤملا لاقو ، حايرلا باهم يف مهوكرتاو حامرلا فارطأ
 . ملعأ هللاو . حايرلا باهم مهوبنجو لاق هنأ ىوري بتكلا

 : هللا همحر حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلاسم
 نبا وهو عضري دلو اهلو اهلزع دلبلا لهأ داراف ماذجلا اهب رهظ ةأرما نعو

 .رهشأ ةعبرأ
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 مدع نإف اهريغ ةعضرم هل ذختي نأ هل يغبني هوبأف همأ تلزع اذإ : لاق

 هنوذخأي نوملسملاف اومدع نإف هللا هجول هيلع نوقفنيو اهنم هنوذخأي هتبارق هوبأ

 ةفلتم اهتحئار نأل ةرقب وأ ةاشوأ اهريغو ةعضرم نم هيلع اوردق ايب هنوذغيو

 نم نوكي ن ا الإ هذخأ ىلع مهتردق عم اهعم هكرت نوملسملا عسي ١ ر الو سوفنلل

 7" هللاو .رذع

 : هنلا همحر رمع نب قئاش خيشلا نع ةلأسم

 بلط ١ ذإ ءاحصألا طلاخ الو هلاموأ هتيب يف دعقي نأ موذجملل لهو

 . دلبلا نع هلزع هناريج

 اومشي ال مهنع اديعب ناك اذإ مهتقفارمو مهءام بنتجا ذإ كلذ هل : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ مهمزلي الف هتحئار مهلانت ثيح مهنم ابيرق ناك نإو هتحئار

 : ناديبع نبا ةلأسم

 . يردجلا ةلع هب نم لزعي لهو
 نب رصان خيشلا لاقو .هلزعب رمأ انخايشأ نم ادحأ نأ ملعأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ءاحصألا نع لازتعالاب رمؤي نأ قيضي ال هللا همحر سيمخ

 : رمع نب دمح خيشلا نع ةلأسم

 اهترشاعم نم عنميو هتجوز ىلع ةقفنلاب رم ؤي هنأ جنرفلا ةلع هب نميف
 . ملعأ هللاو . كلذ تبلط اذإ عايجلا يف اهنع لزتعيو

 نارب الو هتبه الو هءاضق الو ه ؤارش الو هعيب , زوجحم ال ن اركسل او : ةلأسم

 ريبدتلاو قرسلاو انزلاو راهظلاو ءاليالاو قالطلاب هرارقإوبحم الو هدلو نيد نم هسفن

 . اوحصي نأ دعب الإ ةبتاكملاو قتعلاو

 بضغ نإو معناف لتقلاو دحلا همزلي له لتق وأ انزوأ فذق نإف : تلق
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 قلط مث ركسف ءاود برش نمف .زئاج هقتعو هقالط نإ ليقو هنم ذخأ اثيش
 . هتأرما

 . نيمي الو قالط همزلي ال : لاق

 . ملعي ملو اهربد يف هتجوز عماج نإف : تلق

 .اهسفن نم هتنكم اذإ ةمثآ يهو هيلع ساب ال : لاق

 .هدبع بتاك نإف : تلق

 نباغتي ايبو هلثم بتاكي امم لقأب ناك نإ هبتاك يذلا دبعلا ةميق هلو زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . ءارشلاو عيبلا نم سانلا

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 . ناركسلا قالط تبثي لهو

 ضام مارحلا تاركسملا برش نموه يذلا ناركسلا قالط نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .هلعفب ةبوقع هيلع تباثو

 نأ هل سيلو ةأرما ةداهش تاداهشلا عيمج يف ىثنخلا ةداهشو : ةلأسم

 داهج هيلع سيلو ءاسنلا نم هتيلو وه نم جرخي الو ةأرماب الو لجرب جوزتي
 نكلو ءاسنلا عم الو لاجرلا عم نوكي الف ىلص نإف ةعمج الو ةعامج ةالص الو

 ريرحلا سبلي الو ءاسنلا بايث بايثلا نم سبليو سانلا مأي الو 6 مهنيب نوكي
 ههجو يف نوكيو ءاسنلا سابل همارحإ دنع سبليو ةالصلا دنع بهذلا الو
 ريرحلا ءاسنلا سابل سبلي ال لوقو صيمقلا سبلي نكلو ليوارسلا سبلي الو
 ىف ءاسنلاب هبشتي الو رتسلا هسأر ىلع لدسيو رمختي الو ىلحتي الو بهذلا الو
 هسأر عنق امرحم نإو ءاسنلاو لاجرلل زوجي ام سابللا نم سبليو لاجرلاب الو هسبل
 جحلا هيلع بجي الو . هقلحت الو اهسأر جرخي نأ اهل زوجي ال ةأرملا نأل هرتسو

 . ملعأ هللاو .لاجرلل زوجي ام الو ءاسنلل زوجي ام الو لاجرلل زوجي ام سبلي الو
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 مثزجي ملوأ اهب زاجو اجوز هب تيضرو ىشثناب ىثنخ جوزت نإو : ةلأسم
 عبرو فصن نم جاوزاألاك ةثراوملا ايهنيبف ايهنيب ةيجوزلا تبثأ نمف امهدحأ تام

 ىثنألا دلت ملام ةيجوزلا ىلع ايضارتولو ايهنيب ثا ريم الف ايهجيوزت زجي مل نمو نمثو
 ىشنخلا دلو نإ كلذكو .امهنيب ةيجوزلا تبثتف هشارف ىلع اهلمح حصي وأ ىثنخلل

 ركذوأ ىثنأب ىثنخ الو ىثنخ ىلع ىثنخب ةيجوزلا قالط زوجي الوركذلا نم
 .فوقوم كوكشم لك نأل ايتف الو مكحب

 .هبحاصب مهنم جوزت نم نيب قرفلا : تلق
 مدا ينب نم عيمجلا يف مكحلا نأل مهنيب قارفلا هجو نيبيل : لاق

 نمل بهيو اثانإ ءاشي نمل بهي : ىلاعت هلوقل ىثنأو ركذ الإ مهنم مكحلا جرخي ال
 كلذ اينإو ىثنأ وأ ركذ دحاو قلخ نوكي نأ ميقتسي الو .ةيآلا يروكذلا ءاشي

 . لكشملا كلذ ىمسيو مهب يلتبيو ءاشي ايب هدابع اهب يلتبي هللا بئاجع نم

 ؟ىرت فيك هلثم لكشمب وأ ركذ وأ ىٹناب لكشملا جوزت نإف : تلق

 ةماقالا ىلع ايهنم ةأرملا الو ايهنيب ةقرفتلاب عامجالا مكح بجوي ال : لاق

 اناك ةيالو ايل تناك نإو ،ايهيلع لخد يذلا لاكشالا لجأل جيوزتلا كلذ ىلع
 ملعي الو نيلتتقملاو نيبغالتملا ةلزنمب عىطخغ ةلاحم ال امهدحأ نال ايهتيالو ىلع
 ىثنأوأ ركذوه سيلو ىثنأ امإو ركذ هنأ هيف مكحلا ةحص نال لطبملا نم قحلملا

 . ملعأ هللاو .لاجرلاو ءاسنلا ىلع مرحيف

 ةقفنلا نونجملا ىلع يرجي نأ ليكولاو يصولاو مكاحللو : ةلأسم

 مجعألاو ةلبالا كلذكو هتعس ردق ىلع هيفكي ايب نوكيو هلام نم ةوسكلاو

 . ملعأ هللاو .دحاو مهليبس سرخألاو مصاألاو مكبالاو

 له مرحل اب كتفلاو سفنال ١ لتق ىلع هفاخ نونح خأ هل نميفو : ةلأسم

؟هبرضيو هطبري نأ هل



 نوكي الو هيف لقع ال نونجملا ن ال برضلا شرأ نم هيلع نمأ ال : لاق

 يذلا بدألا برض كلذكو ءيش هنم مزلي الف هطبر امأو .هل ابدأ برضلا

 . ملعأ هللاو .رثؤي ال

 هثاريمف تام مث هنونج دعب مالسالا نع دترا اذإ نونجملاو : ةلأسم

 مث اكرشم ناك نأ الإ نيلمسملا نم هدادترا هجرخي الو نيملسملا نم هتثرول

 هثرو نونجملا هثري نمم دحأ تام نإو ،هكرش ىلع ناك تام مث هنونج دعب ملسأ

 . ملعأ هللاو . نونجملا

 قالط الو هتيالو ىلع وهف هلقع بهذ مث ةيالو هل تناك نمو : ةلأسم

 لاقو ،ارعتيو تاقوألا ضعب يف ةالصلا كرتي يذلا وهو ةقدص الو نونجملل

 يف رهاظ نإو دوقلا هيلعف لتق نإو هئاحصا تقو يف هقالطو هقتع زوجي هللادبع وبأ

 . ملعأ هللاو .هقتع ىزج الف نونجلا لاح يف قتعأ مث ةحصلا لاح

 وأ انونجم غلبو هغولب لبق نج مث هدلو يف لجر ىلإ ىصوأ نمو : ةلأسم

 هللاو . ةياصولا كلت ىلع هدي يف هلاحب هلايف هلام هيلإ ملسي نأ لبق نم هلقع عاض

 . ملعأ

 سانلا يف انج نإ هتلقاع الو هلام يف هتيانج همزلت ال هوتعملاو : ةلأسم

 3 هلام يف مزلي كلذ نإف هجرفب حكن وأ هيفب سانلا لاومأ نم لكأ ام الإ مهلاومأو
 . ملعأ هللاو .هالبأف هسبلام كلذكو

 هل ام فرعي ال ناك اذإ زوبحت ال هتمساقمو ةلبألا ةعيابمو : ةلأسم

 . ةعايجلا وأ مكاحلا نم ليكوب الإ هيلع امو

 . هيبأ نم هل ةيصو تناك اذإ هلام اهيلإ له ةدلاو اهل نإف : تلق
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 اذإ ليكولا نإ لوقو ،اهب قثو هابأ لعلو اهتنايخ رهظت ملام زئاج ليق : لاق
 . ملعأ هللاو . هيلإ ميلستلا زب مل ةقث نكي مل

 هيلع دح الف دحلا هيلع بجوي امم ائيش ىتأ وأ انز اذإ مجعألاو : ةلأسم

 يف فقيو اعيطتسم ناك اذإ جحلا هيلعو ةيطع الو ءارش الو عيب الو هل قالط الو

 . ملعأ هللاو . هيزبحت ةنيبلاو فقاوملا

 فصن ةلقاعلا لقعتو هريغ ىلع دحلا بجوب مجعأال ١ ةيانجب : ةلأسم

 . ملعأ هلللاو . ةيدلا رشع فصن هتيد ناك ام لقعت اينإ ليقو ةيدلا رشع

 مجعالاو لسرتسملاو يبصلا ةلزنمب يه مجعاألا ةعيابمو : ةلأسم

 ي رتشي الف ليكولا ريغ امأو الف موسقملا امأو ى عاشملا نم هتعفش هليكو هل ي رتشي

 ٠ ملعأ هللاو . اعاشم الو اموسقم هل

 هدنع ام يردي ال هنأل ماصو ىلص نإو ىلوتي ال مجعألاو : ةلأسم

 هللاو . هتحيبذ زوجت الو سانلاب ىلصي الو ادهاش الو اكاح الو امامإ نوكي الو

 . .ملعأ

 نايض الف هدوقي دحاو نايضلا همزلي ايبادحأ ىعدتسا اذإو : ةلأسم

 نع هب لوزي اييف هب رمي الو كلذ هفرعيو عضاوملا هرذحي ناك اذإ هدئاق ىلع
 ةوطخ لكب هل هللا بتك ةوطخ نيعبرأ ريرضلا داق نم مالسلا هيلع لاقو © قيرطلا

 باصأ ام نمض هرذحي مل نإو هقرافي نأ ىلإ ةكئالملا هيلع تلصو ةبقر قتع

 . ملعأ هللاو . ةبادلا دئاقك

 نإف دحلا هيلع ميقأ ةجوز الو ةيراج هل نكي مل اذإ ىمعألاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .دحلا هنع يرد امهدحأ تننظ لاقف ةيراج وأ ةجوز هل ناك

 فلتخم ةالصلا يف هتمامإو ايضاق الو امامإ ىمعألا نوكي الو : ةلأسم
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 ىلع ام كلذ فيلكت نم هيلعف ةوادعلاو ةيالولا هب بجت دحأ نم ملع نإو اهيف
 . ملعأ هلل او . ةرهشلاب ةقثلا ذخأي وهو هيلع سيلف ملعي ل نإو هربغ

 لهأ عم ارفاسموأ اهلهاب قثي ال ةيرق يف ناك اذإ ىمعألاو : ةلأسم

 هللا نال موق لبق رطفلاو موصلل لالا ةي ؤربو ةالصلا تاقوأب هو ربخأو ةلبقلا

 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع مهنمتئإ دق

 يف امأو اهتساجن حصت ىتح ةرهاط هبايثو ريرضل ا ءازإ مكحو : ةلأسم

 هتوبثو هب سجنل ١ عوقو نم هده اعتيو هنوصي نم هل نكي ل نإ ةهوركمف طايتحالا

 . ملعأ هللاو . ساب الف هب موقي نم هدنع ناك نإو

 هتقث فرعي مل اذإ هريغ هيقسي امم برشي نأ ىمعاألل لهو : ةلأسم

 ةلزنمب لزني نأ الإ هكرت هيلع لكشأ نإف همعطي ىتح ائيش برشي الو ةرهشلاب

 هل سيلو ةنياعملاب كردي ام لك هل حابم هنأ ديعس وبأ لاقو ،هسفن ىلع فئاخلا

 نأ هريغو ةقثلا يف فالتخالا جرخي اينإ ةقث دي نم هدجو ام ثيح معط الو حير

 نم نوكيف معطلاب الو حيرلاب الو نيعلاب كردي ال ام لكأيو ،هدي نم برشي
 . ملعأ هللاو . ميدألاو رجلا ذيبنك امارح لصألا يف ناك ولو ابيط ةقثلا

 ىمعي نأ لبق مهفرعي سانل قوقح ىمعألا ىلع ناك اذإو : ةلأسم

 ادبأ هعم حصي نلو كلذ هعم حصي ىتح ءى ربي الف مكحلا ف امأ : لاق

 لبق مهفرعي ناك اذإ ةصاخو هريغ لعف وأ هلعف نم كلذ زوجيف ةنانمطالا يف امأو

 . ملعأ هللاو . مهتاوصأ فرعيو ىمعي نأ

 هيلإ جاتحي ايف لكوي نأ زئاجو هريغ وأ هسفن جوزي نأ ىمعاأللو : ةلأسم

 دهشأولو هتيطع زوجت الو هليكو لعف هيلعو هل زوجيو مكاحلا يأر ريغب هرومأ نم
 . ملعأ هللاو .رظنلاب الإ فرعت ال ةفرعملا نأل ةفرعملاب
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 الصأ عاب نإو هاري الو هرصبي ال وهو ءاملاب هتداهشو هعيب زوجيو : ةلأسم
 . تام ىتح صقني ل هنأل هتثرو كلذ كردي الف تام ىتح ريغي ملو ليكو ريغب

 . ملعأ هئلاو

 ال ذخؤي الف يتجوز هذه لاق اذإ ةيجوزلاب ىمعألا رارقإو : ةلأسم

 تيصوأ لاق اذإو ،هرارقإ هيلع تبث يتجوز نالف تنب ةنالف لاق اذإ اينإو ةقفنلاب

 نأ زئاجو زاج يرصب بهذي نأ لبق اهب فراع انأو اذك ةايسملا يتعطقب نالفل
 . ملعأ هللاو . مولعم هنأل هلام نم ءزجب يصوي

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشل ا نع ةلأسم

 لثمك نونجلا نم هتقافإ نيح يف نوكيأ انيح قيفيو انيح نجي نميفو
 جيوزتو ةيصوو رارقإو ءاطعو ءاضقو ءارشو عيب نم هماكحأ عيمج يف حيحصلا

 ريغو ءايشألا عيمج نم هيف هلكوي نأ هل زوجي ام عيمج يف ليكو ةماقإو نآربو قالطو
 . هتويح دعب تبثي له هتحص يف ادحأ لكو نإو ماكحألا نم كلذ

 كلذ تبثيو لقعلا حيحص لثم هتقافإ لاح يف كلذ لك هنم نوكي : لاق

 نج اذإو ةتباث هتقافإ لاح يف هنم ةلاكولا امأو ، هتقافإ لاح يف هيلعو هلام يف هنم

 . ملعأ هللاو .فالتخا اهنالطب يفف

 وأ ليكو وأ ىصو وأ هدلاو هل زرحأ نإف هاطعأ وأ اييتي لخب نميف : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هغولب دعب هيلع زارحا الو زارحا ناك محر وأ مهلثم بستحح

 : سيمخ نب دعاح خيشلا ةلأسم

 هلقع ةحص يف اهجوزي نونجملا ناكو ليكوب نونجملا ةجوز قلط نميف
 ةتباثو هيلع ةدساف نوكتأ رخا اهجوزت اهتدع تضقنا املف اهتقفنل يفكي هلامو
 ؟ال وأ لواللل

 قادصلا نم هب تذدتنا امو تباث ريغ ةفصلا هذه ىلع جيوزتلاف : لاق
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 نم ذخألا زاج اهل قافنالا ىلع ردقي ملو هلام بهذ ىتمو اهيلإ عجار وهو تبثي ال

 . ملعأ هللاو . لاح ىلع اهلثم قادص اهلو اهقلطي نأ كلذ ماقم موقي نموأ هئايلوأ

 : ديعسوبأ ةلأسم

 نأ دعب مامتالا هعفني له اهب لخدو هلقع ناصقن لاح يف جوزت اذإ هوتعملاو

 .وحصي

 نم ليق ام الإ ادبأ هيلع مرحتو همامتإ هعفني الو اذه تبثي ال : لاق

 طرشو كلذ زاجأ نم نأ ىعمو ،كلذ لبق اذإ هل هيلو جيوزت يف فالتخالا

 جيوزتلا لبق نم ىلع هلام يف تبث طرشي مل نإو هيلع تبث هوتعملا لام يف قادصلا

 فلؤملا لاق ،قادصلا نم عيش هلام يف هوتعملا ىلع عجري الو قادصلاب نمضو

 قيفيو اينح نجي يذلا وه نونجملا نأل هوتعملا يف ال نونجملا يف ةلأسملا هذه لعل

 هيلع تباث هتقافإ لاح يف هلعف امو هنونج لاح يف هلعف ام هيلع تبثي الو انيح

 . ملعأ هللاو .ادبأ قيفي ال هلقع ىلع قبطملا هوتعملاو

 نبا نالف تجوز دق لوقي هزاجأ نمف مجعاألا جيوزت دقعو : ةلأسم

 اذإف هوخأ وأ هوبأ جوزتملاو قادصلا نم اذك يلع نالف تنب ةنالفب مجعألا نالف

 ينبال اهتلبق دق يناب لع اودهشا هيلو لوقيو نيدهاشلا نم هيلع اونوكم لبق
 قادصلا هيلع بجو مجعاألا اهب لخد اذإو قحلا اذه ىلع يخأ وأ مجعألا

 نإو هيلع لقتنا اهب زاجأ اذإف قادصلاب يلولا نمضي ليقو قالط كلذ دعب سيلو
 . ملعأ هللاو . قادصلا فصن نماضلا ىلعف زجي مل

 اهب لخدو بأ اهل وأ ةميتي ةيبص ةميتيب هل جوزت اذإ ميتيلا يلوو : ةلأسم

 اهقادص تبلطو اجوز هب تيضرو يه تغلبو غولبلا لبق تامو هدنع تماقأو
 . هنود وأ غولبلا قهار دق ناك ميتيلا لام نم اهقادص ميلست هيلو ىلعأ

 حصي نأالإ ميتيلا لام نماهقادص توبث ىلع ردقأ ال ينإ : لاق
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 ذخأ قحلي ذئنيحف هلام نم اهقادص هل بجوي ًائعطو اهئطو دق هنا لدع يدهاشب

 . ملعأ هللاو .فالتخالا ىنعم هلام نم اهقادص

 : يرذفافلا ةلأسم

 عمس اذإ ءاييالاب هنم قالطلا عقي لوق هيف فلتخي يدنع مجعالا قالطو

 اذه يف مجعالا ماكحأو زئاجلا يف يدنع جرخي اذهو مالكلا كلذ نيبي مل ولو هنم

 ةمغن هنم عمست ملو هديب راشأ نإو .هل قالط ال لوقو ملكتملا ماكحأ ريغ

 هبشي امم هناسلب ةكرح هنم عمست ىتح قالط كلذب عقي مل هناسلب ةكرح الو

 كلذ تبثي نم لوق ىلع ءاميالاب ناربلا هنمو يدنع هيلع زوجي كلذكو . مالكلا

 اذإو © عنصي ام زاج ةراشالاب ديري ام نوفرعي موق عم أشن نإو ،هنم قالطلا يف
 مل قالطلاو ناربلا دري مل هنأ جتحاو اموي ملكت نا اذه ىلعو هنم كلذ ىنعم تبث

 . ملعأ هللاو . هنم كلذ لبقي

 : هللا همحر دمحأ نب نسحل ١ يلع يبأ نع ةلأسم

 . كلذ هل له هجئاوح نم هل ةعيض يف مجعاألاب نيعتسي

 لمعي ناك نإ كلذكو القاع اغلاب ناك اذإ كلذ هل زوجي معن : لاق

 ناك نإ كلذكو .القاع ناك اذإ هرجأ هيفويو هلماعيو هرجتي نمل زاج ةرجألاب

 اذإ زئاج ةيراعلاو ضرقلاو ةنيادملاو هريغو ءاملا يف ضايقلاو ءارشلاو عيبلا مهفي
 . ملعأ هللاو .هذخأي امو يطعي ام فرعي ناك

 : ناييلس نب رصان يضاقلا نع ةلأسم

 كلذ لك ةلع نم ناركسلاو مجعألاو هوتعملاو نونجملاو يبصلا قالط نإ
 زوجي الو هل ةبوقع هيلع ضام هقالط ليق دق تاركسملاب ركسلا امأو .زوجي ال

 بآ الو هوتعملاو مجعألاو نونجملا يلو الو هيصو الو هليكو الو ميتيلا يلو قالط

 يتلاو هوبأ هل جوزت يذلا ىوس مهغولب هباعأ نم نايبصلا جيوزت لب يبصلا
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 مل ايهنيب قرفلاب لاق نم ةجحو اندنع ءاوس كلذ لك فلؤملا لاق .اهوبأ اهجوز

 . ملعأ هللاو .انل نبي

 نأ بتكيو ملكتي الو هتيصو بتكيف هناسل ىلع كسمي يذل او : ةلأسم

 ۔ تبثي له هتيصو اهنإو اهب هيلع هدهشي

 . ملعأ هللاو . هزيجي ال ضعبو هزيجي ضعب فالتخا كلذ يف : لاق

 : يرذفافلا ةلأسم

 هيخال ةجوز اهلبقو ةأرما هريغوأ خأ نم هيلو هل جوزت اذإ مجعألا يفو
 . مكحلا فيك اهقالط هيلو وأ وه دارأ اذإ قالطلا تدارأ مث اه لخدو مجعألا

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

 هيلو رماي نأ مكاحلا ىلإ تبلطو ءايشالا عيمج نم ةيجوزلا قوقح اهل حصي ال
 اذإ مجعألا نإ لوقو كلذ هنم تبلط اذإ مكاحلا اهقلط ىبأ نإف كلذ هلف اهقالطب

 نيعي اتوص ءاييالا عم جرخأو كلذب ءىمواف ءاييالاب قالطلا هنم نومهفي اوناك
 . كلذ زئاجف ءاميالا

 له لجآلا اهقادص بتكي نأ مجعألا يلو ىلع تجتحا اذإو : تلق

 قادصلا ةفرعمو ماكحلا روضحب جيوزتلا نوكي نأ يغبني هنإ : لاق

 مجعألا ىضرب مجعالا ىلع مجعالا لام يف اهقادص يلولا بتكيف هروضحب
 . جيوزتلا دنع ءاميالاب

 نأ هيلو ىبأو مجعألا اهجوز نم ةوسكلاو ةقفنلا تدارأ اذإو : تلق

 ربجيو سبحي له ىبأ نإو كلذ ىلع هيلو يلولا ربجي له اهوسكيو اهيلع قفني
 . هريغ لثم قالطلا ىلع

 ىبأ نإف هلام نم اهقوقحب مايقلاب هيلو رم ؤيف لام مجعاألل ناك نإ : لاق

 . هلام نم اهقوقحب موقيو اهوسكيو اهيلع قفني ادحأ رمأي مكاحلا ىلإ بلطتلف

 . ملعأ هللاو
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 : ناديبع نبا ةلأسم

 امإ ،ليكو ريغب لخن قادص ىلع ةأرما جوزتي نأ ىمعاألل زوجي لهو
 الف راكنإ الو لخنلا يف ريغ هنم عقي ملو كلذب ىضرو هنيعب لخن ىلع جوزتت
 اهجوزت نإ امأو .اهئاسن قادص لثم نوكيو ريفغلا هلف ريغ نإو مارح هنإ لوقأ

 الف جيوزتلا دعب لخنلا ه ؤاضق امأو ءاوس كلذ يف ريصبلاو وهف ةلوهجم لخن ىلع

 . ملعأ هللاو . ليكوب الإ نوكي

 : ىحبصلا ةلأسم

 يف حيحصلا ةلزنمب مهضعب هلزناف لزانم لع ىمعألا انباحصأ لزنأ دقو

 أربي امم هنارب يفو دودحلا بجوت ايف هتداهشك هرمأ نم صوصخ يف الإ هماكحأ

 ةلزنمب ضعب هلزنأو صوصخلاو مومعملا يف ةريثك هذه يف هلئاسمو كلذ ريغو هنم

 لوطي امم كلذ ريغو هقتعو هعلخو هقالط ىوس هماكحأ نم ريثك يف ضيرملا

 ريغو هءارشو هعيب اومرح مهنأ ىتح يبصلاو نونجملا ةلزنمب ضعب هلزنأو هركذ
 لوطي ءايشأ يف الإ يبصلاو نونجملا لزانم ضعب هلزناف ناركسلا امأو كلذ

 نم دنع اهديدعت رثكي ءايشأو دودحلا يف الإ حيحصلا ةلزنم ضعب هلزنأو اهفصو
 . ملعأ هللاو . قحلا رصبأ

 : يلمازلا ةلأسم

 نوكيأ ليكو ريغ نم ناويحلا نم ائيش وأ الاموأ اتيب عاب اذإ ىمعألا يف

 ؟ال مأ هي رتشمل هالح

 الإ نيملسملا راثآ يف هنع يهنلا ءاج ليكو ريغ نم ىمعألا عيب نإ : لاق

 اذه ينبجعيو ةمماتملا دنع مارحب سيل تاضقتنملا عويبلا نم هلعج اضعب نأ

 نيب قرف ضعبو ررغلا عيب نم هلعجو تامرحملا عويبلا نم هلعج ضعبو لوقلا
 يف تامرحملا نمو ضورعلا يف تاضقتنملا نم هلعجف لوصألاو ضورلا

 . ملعأ هللاو . لوصألا
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 ريغ نم هديب بتكيو ةباتكلا فرعي يذلا غلابلا رحلا مجعألاو : ةلأسم

 كلذب اهيلع قالطلا عوقو يفف هتجوز قالط مات ظفلب بتكو اهيف هل رظن
 بير الو كش ريغب كلذب هنم ةراشالا تفرعو كلذب راشأ اذإ كلذكو فالتخا

 الف مات ظفلب درلا ةباتك امأو قالط اهيلع هنم كلذب عقي ال انعم لوقلا رثكأ لعلو

 الف اهدروأ اهقالط يف هلثم بتكو رظن هل بتك اذإ امأو كلذب اه درلا توبث ملعأ

 . ملعأ هللاو . كلذ توبث ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 ؟فالتخالا هرجحو هزاوج يف ىرجيف هلام نم ميتيلا يلحت يفو

 نأ ينبجعيف حالص كلذ يفوه هلو ةعس هلام يف ناك نإ : فلؤملا لاق
 . ملعأ هللاو . كلذب ةداعلا نم نمه ترج امل ىثنألا ةصاخ هلام نم الحي

 لاق نم لاق سانلا لاومأ نم هسبلو هترشابمو يبصلا لكأو هنمو : ةلأسم

 لاق نم لاقو ايهلاومأ يف لاق نم لاقو نونجملاو يبصلا هانج ام ةلقاعلا ىلع

 . هيلعف لتقوأ رشاب وأ يبصلا لكأ ام لاق نم لاقو اهيف عيش الو رده ايهتيانج
 . ملعأ هللاو

 نايض نم هتيب ىنكسب هتجوزل يصوي ىمعألا يفو هنمو : ةلأسم

 ردقأ مل تامو هب ىصوأ اذإو هضقن اذإ هتبثأ ردقأ مل ليكو ريغ نم ةيح تماد ام

 . ملعأ هللاو . هلطبأ

 : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 نم دحاو ىلع ام فصن هيلعو ةلقاعلا يف لخدي لكشملا ىثنخلا يف

 . ملعأ هللاو .لاجرلا

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 نإ لاق راطفالاو ةالصلا تقو روضحب كولم وأ يبص هربخأ اذإ ىمعأالاو

٢٣٩٨٩



 رطفأو ىلصو ىرعحتو هربخي نم مدع نإو ةجح ايهلوق نإ لوقلا رثكأف قحلي هو ربخأ
 هللاو . هيلع عيش ال لوقلا رثكأف تقولا دعب ناك نإو لدبأ تقولا لبق قفاو نإف

 . ملعأ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ليكو ريغ نم يفكيأ تيب وأ لام يف هل بتك رايخ عيب ضقن اذإ ىمعألاو
 . ليكوب الإ زوجي ال مأ

 كلذ جرخي الف هسفنب رايخلا عيب ضقن اذإ امأو لإ بحأ وهف ليكولا امأ : لاق
 . ملعأ هللاو .زئاج وهو لدعلا نم

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 لكويأ ضورع وأ ناويح وأ لوصأ نم اقح لجر نم بلط اذإ ىمعألا يفو
 ؟ هسفن لكوي مأ هنع مكاحي نم مكاحلا هل

 . . رثألا يف اذكه زاج هسفنل لكو نإو نسحف مكاحلا هل لكو نإ : لاق

 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر شيمخ نب رصان خيشل ا : ةلأسم

 لصأ هل ى رتشا هلام حلاصمو هحلاصمبو هل مايقلا يف ميتيل بستحم يفو

 هار ام ريغ ىأر مث كلذ هتقو يف ميتيلا حلاصمل هنم ارظن ءامو ضرأو لخن نم لام

 مث ميتيلل حلصأ لصألا كلذ عيب نأ هرظن يف ىرحت هنال هل هارتشا ام عيبي نأ الوأ

 ناك اذإ ريغلا ي رتشمللا ميتيلا بستحم هل هعاب يذلا لاملا نم يرتشملا ريغ
 نم ىلع ريغلا هل زوجي ناك نإو ؟ ال مأ بستحم نم ميتيلا لام ى رتشا هنا ملعي
 ىلع لهو ةلغلا در هيلع لهو غلب اذإ ميتيلا ىلع وأ بستحملا ىلع هتعيفر نوكي
 رايخلا نوكي لهو ؟ لوألا هنمث نع لاملا ةميق تصقنا اذإ ميتيلل نايض بستحملا

 يطعي نأ بستحملا دارأ نإو & هضقنوأ ءارشلا متأ ءاش نإ هغولب دعب ميتيلل
 غولب لبق هل لصألا لعجيو هلام صلاخ نم لصألا نم هل ى رتشا ام نمث ميتيلا
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 ؟ هغولب دعب ءارشلاب ضري مل اذإ هتلغ در ميتيلا ىلع لهو ؟ كلذ هل له ميتيلا
 ىلع زياج هل حالصلا رظن ىلع هلام نم ميتيلل لوصألا ءارش نإ : لاق

 همتأ نإ هعيب هل نيملسملا ضعب لاقو هغولب ىلا فوقوم وهو نيملسملا ضعب لوق
 سيلو ،هلام نم هارتشا نم ىلإ هتلغ در هيلعو هتميق هلو ضقتنا هضقن نإو مت

 ىلا فوقوم وهو حلصأ هعيب ىأر نإ هعيب حالصلا رظن ىلع الصأ هل ي رتشملل
 وأ نمثلا ميتيللو تباث ريغ ضقتنم عيب هنأل هعيب هل نيملسملا ضعب لاقو 3 هغولب

 ضعب لوق يف هضقن دارأ ذإ ميتيلل هنأ ملع اذإ ضقنلا يناثلا ي رتشمللو ةميقلا

 ضقنلا هل تبث اذإو ميتيلا غولب ىلإ ضقنلا هل سيل مهضعب لاقو نيملسللا

 ىلا هعجرمف فالتخالا هيف امو فالتخا هيلع ةلغلا در يفف قحلا هوجو نم هجوب
 نمو ةماعلاو ةصاخلا ىلع ةماتلا ةجحلاو قحلا وهف هب اومكح ايف نيملسملا ماكح
 وأ نمثلاب هل يرتشملا ذخأ اماو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو هل رذع الف اهفلاخ
 اولخي الف هلام نم بستحملا هل هارتشا نا دعب ميتيلل حالصلا رظن ىلع ةميقلا
 . ملعأ هللاو . . نيملسملا ضعب لوق نم كلذ ةزاجا

 : ناد : ةلأسم

 ؟ سبحي نيأ سبحلا موذجملا ع بجو اذو

 ءاحصألا هب براقي الو هتيب يف سبحي : لاق
 بجي ملوأ سبحو سبحلا هبلع بجو ام دعب موذجلملا درمت نإو : هل تلق

 ؟ ال مأ دلبلا نم هدرط يلاولا عسيأ دلبلا يف لام الو تيب هل سيلو هسبح

 مل اذإ دلبلا نم هدرط يلاولل زياجف زوجحتال لاوحأ هنم ترهظ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . لام الو تيب اهيف هل نكي

 : سيخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 هيل ١ ىصوأ امل ذاقنالا زياج نوكيو ايصو نوكي له رصبل ١ مودعم يفو

 نم اعونمم يصولا نوكي لهو ةيصو ذافناو نويد ءاضتقاو نيد ءاضق نم ريصبلاك
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 يف هل يصو هنأو هب ىصوأ هنأ هعم حصي ىتح يصوملا هب ىصوأ امم ءعىش ذافنا

 لصوت هجو ايف كلذ هعم حصي ىتح ذافنالا نم اعونمم يصولا تبث اذإو كلذ

 ةنانمطالاب كلذ نوكي اينا مأ هيلع ةرذعتم ةدهاشملا نأل كلذ ةحص ىلا ىمعألا

 يف ناك ضراعي مل وأ كلذ يف ضروع عساو اهب كلذ رمأ يف لوخدلاو ةيفاك يهو
 ؟ كلذ يف كل نيبي اذام مأ ءاوس هلكف ال وأ بايغأو ماتيأ كلاهلا ةثرو

 وه ناكو تبثف حص امب ذافنالا هل زوجيف ايصو نوكي نأ زوجي معنف : لاق
 . اهزاوج نم عنميام اهضراعي مل ام اذه لثم يف ةجح ةنانئمطالا هيف يصولا

 . ملعأ هللاو

 : : يحبصلا : ةلأسم

 كلذف هسفن هل عابوأ بتاك اذإف هدبع بتاكي نأ هل زوجي له ىمعألا نعو

 . ملعأ هللاو . . يرتشملا هقتعي نأ الإ زجي مل هريغل هعاب نإو زئاج

 ؟ ىرت فيك اهسفن اهيلع روجحملا تجوز اذإو : ةلأسم
 اهلف اهب لخد ناك ناف لطاب حاكنلاف ةهوتعم تناك نإ : ديعس وبأ لاق

 لثمب ناك نإو لخدي ملوأ اهب لخد زياج حاكنلاف ءاهلب تناك نإو لثملا رهم
 اهلف لثملا قادص نم لقأب ناك نإو قادصلاو حاكنلا تبثرثكأ وأ اهقادص
 . ملعأ هللاو . . اهب لخد اذإ لثملا قادص

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ طابرلا هيف رثاف سانلا برضي اليل هطبرف هتبارق نم دحا نج نميفو
 امم هقالطإ يف سانلا ىلع هنم فاخي نم ةلزنمب راص اذإ هطبر زئاج : لاق

 نإ امأو طابرلا هيف رثأ ىتح بدحتو بلقت نا هطبار ىلع نايض الو هلثم هب طبري
 هيلع فاخاف هنم بدحت ريغ نم لبحلا هيفرثأو هلثم هب طبري ال طابرب هطبر
 . ملعأ هللاو . . نايضل

]٢



 نم لاقو لوصألا عيب نود اميف هلقع بهذ نمل ةزئاج ةبسحلا نإ : ةلأسم

 { مكاح وأ ليكو الإ اهعيبي الف لوصألا امأو ناويحلاو لوصألا عيب نود اييف لاق

 ماوقلاو ماكحلا مدع عم ةبسحلا زوحت ينإو ماكحلا مايأ يف ةبسحلا زوجت ال لوقو
 . ملعأ هللاو . . مالسالا لهأ رمأب

 : سيمخ نب رص ان خيشل - لا : ةلأسم

 ؟ةقفن هل يطعت نأ زوجي له اهلوق يف بتري ملو ميطف هنا تلاق اذإ ميتيلا مأو

 . ملعأ هللاو . . لوق ىلع اندنع كلذ ةزاجإ ىرعتي ال : لاق

 : يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 يف هنع ينغ ميتيلاو اتيب اع ى رتشاف ميتيل مهاردلا نم ءىش هدنع نميفو

 ميتيلل ىصوأو تام ىتح هتايح يف هدعقي تيبلل يرتشملا لزت ملو لاحلا كلذ

 ىلعف هغولب دعب هب ضري مل نا هلام نم تيبلا اذه يف اهملس يتلا همهارد ضوعب

 هيلع حصي نأ لبق ميتيلل يهأ ةداعق نم تيبلل حص ام مكح ام ةفصلا هذه

 هيلع نايضلا موزل عضومل ميتيلا غولب لبق تيبلا ي رتشمل يه مأ هب ىضرلا توبث
 دحأ هضبقف ميتيلل تيبلا ءارك تبث اذإو لاحلا كلذ يف ميتيلا ىلع هتوبث مدعو

 وه هناو هب هتبلاطم دعب تيبلا ي رتشم ىلإ هنم ةلاسرلا ليبس ىلع هي رتكم نم
 هايإ هعفدب تيبلا ءارك نم ضبق ام ضبقل انماض لوسرلا نوكيأ هايإ هاركا يذلا

 هلسرأ نمل مهاردلا كلت مكح نوكي مأ ميتيلل ي رتكملا رماب تيبلا ي رتشم ىلا

 ناك اهايإ هضيبقت لوسرلا رضي الو هنود اهنم صالخلاب بلاطملا وه نوكيو اهب
 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ال ضباقلا

 مل نإو هل هتداعق نم حص امو وهف هب ىضرو هراتخاف ميتيلا غلب نإف : لاق

 هجو ىلع مهاردلا نم لوسرلا هضبق امو هعاب نمل ليقو هي رتشمل ايهف هضري

 اهعفدي نأ هلو هل اهب هلسرأ نمل اهمكح يف يهف هي رتكم نم ي رتشملل اهب ةلاسرلا
 . ملعأ هللاو . . هيلع ءىش الو هيلا اهملسي نأ هرمأ نم ىلا
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 ةغلب و ا هتيب نكسب هتثرو نم دحأل يصوي نا ىمع الل زوجحمو : ةلأسم

 ؟ ليكو ريغب هل هيلع نايض نم ايح مادام ينالفلا هلام
 . ملعأ هللاو . . ليكوب الإ هتركذ ام عيمج زوجي ال : لاق

 : لمازلا : ةلأسم

 عيب ىلا جاتحاو هتوسكو هتقفنل هتلغ هفكت مل لام لصأ هل ناك اذإ ميتيلا نإ
 هغالبا ىلع رداق وهو اعوج عيضي هعدي نأ مكاحلل سيلف هتوسكو هتقفنل لصأ

 اهقفني دحأ دنع لعجتو هلام يف ضرفت نأ دعب هتقفن يف هلام عابيو هلام نم ةقفنلا

 تضرف يتلا ةضيرفلاب هيلع قفنملا اهقحتسا اذاف ميتيلا لام ين انيد هل نوكتو هيلع

 عيبلاو ةقفنلا نم قحتسا ام ردقب ميتيلا لام لصأ نم مكاحلا هل عاب اهبلطو هل

 ثالث قوس دلبلا يف نكي مل اذإ دلبلا لهأ عمتبي ثيح وأ قوسلا يف ءادنب نوكي
 هعاب اذإف ميتيلا لام لاملا نأ مكاحلا دنع حصي نأ دعب ةعبارلا يف بجوتو عمج

 نالف نب نالف لام يف حيحصلا عيبلا عقو دق بتكي نا كلذ يف ظفللاف اذه ىلع

 هقرطو هدودحو هقوقح عيمجب اذك جلف ىقس نم اذك ىمسملاوهو ينالفلا

 ميتيلا ةقفنل عيبلا ناكو ،كلذ ريغو لخنو رجش نم هيف امو هيقاوسو هكلاسمو

 مث ةعبارلا يف بجوو نيملسملا قوس يف عمج كالث هيلع ىدؤت نأ دعب هتوسكو

 امهو ينالفلا نالف نب نالفو ينالفلا نالف نب نالف كلذب دهش دوهشلا بتكي
 . ملعأ هللاو . . لاملا اذه ىلع ارضح ناذللا

 اهيف رظنلاف همصخ ىلع ميتيلل تبجو اذإ نيميلا امأو ، هنمو : ةلأسم

 ىأر نإو هتجح هل غلب اذإ ميتيلا نأل اهكرت ميتيلل حلصأ اهكرتىأر نا مكاحلا ىلإ
 . . ميتيلا قح نالطب نيميلا كرتب فاخ اذإ هفلحتسا حلصأ همصخ لالحتسا

 . ملعأ هللاو
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لام اهضبقي نأ دحأل له ةنايخب الو ةنامأب فرعت ال ميتيلا مأ تناك اذإو

 ؟ اهدلو

 يهو اهدلو لام نوخت ال مالا نأ لاق نم لوق ىلع كلذ زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . . هحالصلو هب ةقيفش

 الو مسقني ال ءاكرش نيب تيب يف ةصح هل نونجم يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هيلع قفنيو نونجملا اذه ةصح عابت له هنم نكسم مهدحأل حصي

 هثراو ىلع نونجملا اذه ةقفنف تام اذإ ثراو نونجملا اذهل ناك اذإ : لاق

 نمث غرفتسي نا دعب الإ هتقفن نونجملا اذه نكي مل نإو هثاريم ردقب مهنم لك

 هللاو . . هنكسل هيفكي ام هدنع نونجملا اذه ناك اذإ كرتشملا تيبلا اذه ةصح
 . ملعأ

 هب ضري مل نإ هنمثب هل ةيصولا هيلع له ميتيل الام ىرتشا نمو : ةلأسم
 ؟ هغولب دعب

 . . هيلع ءعىشالف كلذب صوي مل نإو نسحأ كلذب هنم ةيصولا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو

 : لاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 لوخدلا نع هعفرل رصاقتي ءاملاو ءاملا نع عفر هيف ناك اذإ ميتيلا لام نا

 كلذ نيبت اذإ ميتيلل حالصلا ليبس ىلع هنم لييغتلا زاج هنم ةعقبلا كلتو هيف

 ايب ىلوأ مهف نيغلابلا ءالقعلا نم ميتيلا ريغ امأو كلذ قيضي الو حالصلا

 قيضي الف عيمجلا ىلع ررضلا ناكو اهتمدو ةرورضلا ةيعاد دنعو نوكلمي

 هنم ذخألا قيضي ال ءاملا كلذكو رايتخالا ريغ ةرورضلاو عفرلا ثيح لييغتلا

 زوجي ايك دلبلا لوخد هتفاخمو ودعلا همهدو فوخلا ةيعاد دنع لييغتلا ةجاح ردقب

 نايض الو قرحلا ةرورض دنع دري نا زوجيو قرحلل جالفألا نم ءاملا نماذنخ ؤي
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 كلمي امردق ىلع لك نومرغيو كلذ زوجي لوقلا ضعب يفو كلذ يف مهيلع

 ناكو هوعفدي مل اذإ ةلياغلا هنم تفيخ اذإ ناطلسلا ةيهاد يف سوفنلا ردق ىلعو

 هقرغ فيخ اذإ بكرملا يف ايك ،لوقلا ضعب يف زئاج كلذف لعف لاق اذإ هتداع نم

 لاموأ سفن نم هردق ىلع لك عيمجلا ىلع مرغلا نوكيو هنم ليختلا زاج هرسكو
 مهمزلي مرغ ال نا ينبجعيف قرحلا يفوأ ناطلسلا فوخ يف يلا بحأ يأرلا اذهو

 . ملعأ هللاو . .

 : يحبملا : ةلأسم

 ؟ ةغيصلا تفلت ولو اام نم غوصت ةميتيلاو

 لخدي امم ناكو ةعس اهلام يف ناك اذإ اهلام نم فالتخا هزاوج يف : لاق

 . ملعأ هللاو . . رورسلا هب اهيلع

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 لاقو ةقث ريغوأ ناك ةقث هلامو وه هذخأي نأ هوخأ دارأو هتدج دنع ميتي يفو

 يف مكحلا ام ليكو دنع يلام ديرأو يتدج دنع ديرأ يخأ دنع ديرأ ام انأ ميتيلا

 ؟ كلذ

 ام عضوم يف امل هرايتخا عمو خألا نم هب ىلوأ ةدحلبا نا ليق دق : لاق

 ريغ حالصلا ىنعم ىلع رظنلا يف جرخي نأ الإ هب قحأ يهف رايتخالا هل نوكي

 مل نا اليكو هل مكاحلا هميقي نا دعب نيملسملا نم ةقث نيمأ دي يف لاملا نوكيو كلذ

 ينعا هدلو ىلع هلكوم لام ىمعألا ليكو عاب اذإو ، هنمو : ةلأسم

 ملو ليكو ريغب هلام ىمعألا عاب نإ تيأر ؟ ال مأ كلذ متيأ هب رقأ وأ هل ليكولا

 يف ريغ نإو هتجح تتامو تام دق هنأل ؟ ال مأ ريغلا ةثروللأ تام ىتح ريغي

 اذام نمثلا ضبقي مل هنا لاق اذإو ؟ ال مأ نيميلا هيلعو ةميقلا در هيلع بجأ هتايح

 ؟ هيلع
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 حصي مل ام تباث كلذ نم هلكو اميف هعيبو ليكولا رارقإ نإ ليق دق : لاق

 ىلع تبثي الف هسفنب هعيب امأو كلذ يف هل زوجي الام ىلع كلذ ىتأ ليكولا نا

 هميرحت يف لصألا يف هيف فلتخمو ءاوس ريصبلاو هيف نوكي اميف الإ هتبثي مل نا لاح

 يف نمثلا هل تبث اذإو صقنلاب عاب امل درلا بجو نا نمثلا نم هضبق ام در هيلعو

 ىتح همصخ هيلع كلذ اعدا اذإ هلوق هضبقي مل هنا يف لوقلا ناك حصو ءىش

 هنكلو هيف هب حرصملا نم ليق اييف اذه لثم يف هيلع نيمي الو كلذ فالخ حصي

 هضقني مل نا هيف ضقنلا هلامل ةثرولا ضقن يف فلتخمو رظنلل لمتحم ةطيرشلا ىلع
 . ملع أ هللاو . . تام ىتح

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نا هيلع مكيأ ةحيحص ةجوز هلو كايإو هللا انذاعأ ماذجلا ةلع هب نميفو

 ؟ ال مأ جورخلا تبلط اذإ اهقلطي

 نا هيلع مكحي الف ةوسكو ةقفن نم هيلع اهل بجي يب اهل ماق اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . اهيلع قفناولو هترشاعم اهيلع مكحي ال يه كلذكو اهقلطي

 : يراوحلا وبأ : ةلأسم

 بجت نا دعب نم تاهمألل ملست ينإ ىماتيلل ضئارفلا نأ ملعأو
 اذإف اهدالوأ ىلع قفنت يتلا يه مألا نوكتو ىماتيلا ىلع ةضيرفلا تاهمألل

 ام ميتيلا لام نم مألا ىلا ملس رثكأ وأ لقأ وأ نيرهش وأ ارهش مهيلع تقفنأ

 ام ضئارفلا نم مألا ىلا ملست اينإو روهشلا نم ىضم امل اهدنع نم هيلع تقفنأ

 ملس امل نماض وهف لبقتسي امل مألا ىلا ملس نمف ماتيألل بجي امم سيل اهل بجي
 عبتيو ميتيلا ةثرول انماض ملسملا ناك هتضيرف غرفتسي نا لبق ميتيلا تام نإف

 ملسملا ىلع نايض الف كلذ دعب ميتيلا تام مث ةضيرفلا غرفتسا نإو ،مألا

 . ملعأ هللاو . . ىنعملا اذه مهفاف
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 : يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا : ةلأسم

 قفني نا ميتيلا يلولزوجيأ همأل ةو سكو ةقفن ميتيلا ىلع تبجو اذإو

 يلول زوجي ال مأ ميتيلا يلو ىلع ماحلا نم مكح ريغب هلام نم ميتيلا مأ اوسكيو
 ؟ يلولا ىلع ةجحلا دعب الإ ميتيلا مأ اوسكيو قفني نا ميتيلا

 لهأ ماكح ىلا اهرمأ عفرت اهنا نيملسملا راثآ نم ءاجام يناعم ىلع : لاق

 نوموقي نيملسملا ةعايجف لدعلا لهأ ماكح مدع نإو نيملسملا نم لدعلا

 مكح يف اهل بجي ام اهدلو لام نم ذخأت نأ اهل زاج انركذ نم مدع اذإو مهماقم

 لام يف اه بجي ام ىلا اهلصوي نأ ةفصلا هذه ىلع يلولل زوجيو لدعلا لهأ

 هلللاو . . هيف لخدي ام لدع فرعو اهدلو لام يف بلطت ام هعم حص اذإ اهدلو

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هضعبوأ اهدنع نم يلجلا عاض مث اهلام نم اهليكو ةميتيلا ىلح اذإو

 ؟ ال مأ عاضام ليكولا نمضيأ

 . ملعأ هللاو . . كلذ هل زاجأ نم لوق ىلع هيلع نايض ال : لاق

 : يلاعلا دمحم نب رماع خيشلا : ةلأسم

 هلام نم ائيش عيبيل ةقرو بتكي نا دارأو ادبأ عمسي ال يذلا مصألا ينفو

 ؟ ةليحلا ام كلذل اجاتحم ناكو

 دقف هلام نم عىش عيب ىلا جاتحا اذإ مصألا نا يدنع يذلاف : لاق
 هل بتكي يذلا ةباتكلا فرعي ناك نإ مصألا اذه نا ناديبع نبا نع تظفح
 هل عيبي ةقث اليكو هل ميقي مكاحلا ناف باتكلا فرعيال ناك نإو هلام عيب زياجف

 . ملعأ هللاو . .

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 نم نبغلا فرعي الو زييمت الو هل لقع ال هلامل عئابلا لجرلا اذه ناك نإ
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 الو هلقع لاوز لاح يف لصأ ريغ وأ ناك لصأ نم ه ؤارش الو هعيب زوجي الف حبرلا
 ام مكحو لطاب دودرم ه ؤارشو هعيبو .هرارقإ الو هتيصو الو هتبه الو هتيطع زوجت
 الو ةفصلا هذه ىلع هكلم نم لوزي ال لبق نم ناكام ىلع هل وه هلام نم هعاب

 هعاب 1 ي رتشملا نم هذخأ ام درب لقعلا عياضلا لجرلا اذه ىلع مكحأ نأ ردقأ

 هنيعب هعم ايقاب هنم هارتشا ام نمث نوكي نأ الإ هلام عيض هنأل هدي نم هفلتأ اذإ هل

 مقت ل ام للا نيبو هنيب ايف ةيقخ هنم هذخأ نإ يدنع هيلع ساب الف هدي نم لزي ل

 ل نم دنع مكحلا رهاظ يف هنأل هنم هذخأ اييف نيملسملا ماكح نم قح ةجح هيلع

 وأ مامإ نم رمألاب مئاقلل يغبيو هل نونجملا دي يف ام نأل هل ملاظ كلذ ةقيقح ملعي

 هيلع رجحيو 3 هلام لجرلا اذه ىلع رجحي نا مامالا مالسالا ةالو نم لاو وأ ضاق

 ماكحلا نأل كلذب ةفرعمو ملع ىلع اونوكيل دلبلا لهأ كلذب ملعيو ه ؤارشو هعيب

 ماتيألاو نيناجملا رمأب مايقلا مهيلعو حالصلا رظن ىلع كلذل نورظانلا مه
 هلقع عايض لاح يف هلام عيب هوتعمل ١ لجرل ااذه ىلع بتك نمو هل لقعال نمو

 . . قحلا هيف فلاخام عيمج نم لجو زع هللا ىلا بوتيو هيلع هبتك اييف عوجرلا

 . ملعأ هللاو

 : يوكزألا دمحأ نب ةعمج خيشلا : ةلأسم

 حالص هيفو كلذ هل زوجي هتقوو هنيح يف ابوث هب هاسكف ميتيل قح همزل نمو
 فالتخا هيلع نايضلا يف ناك بوثلا كلذ فلت اذإف كلذ يف هل رظانلا عم ميتيلل

 هجو ىلع كلذ يف لخد دق هنأل هيلع نايض ال لوقو كلذ نايض همزلي لوق

 . ملعأ هللاو . . حالصلا

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . رظني ال هنأل ايهنيب ناعل الف هتجوز فذق اذإ ىمعألا امأو

 : ناديبع نبا : ةلأسم
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 هل هفلحي اليكو هل ميقي هناف همصخ فلحي نأ دارأ اذإ ىمعألا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . .

 : يح بصل ا : ةلأسم

 ؟ ال مأ هتيصوو هرارقإ تبثي هلبألاو
 . ملعأ هللاو . . هتوبث يف فالتخالا هقحلي كلذ لك : لاق

 : لهنلا : ةلأسم

 هلك زوجي لوقف هناربو هتيطعو هئاضقو هئارشو هعيبو ىمعألا يف فلتخا

 هعيبو ءاملل هعيب زاوجب ليق ام صخرأو رثكأ وهو ليكوب الإ زوبحت ال لوقو ليكو ريغب
 . ملعأ هللاو . . ليكو ريغب هتجوز قالطل

 : سيمخ نب رصان خيشلا :ةلأسم

 وأ اهتيب رادج حالصا يف اذه ذافنا نايض هيلع هل نمو رقملاو يصولل زوب له نايض اهل دحأ ىلعوأ قحب اهل رقأ وأ اه ىصوأ لقعلا ةصقان ةأرما يف
 ؟ هحطس

 لدعلاب ماوقلا رظن يف هنم اهل دبالو هل جاتحتو اهحلصي اهذفنأ نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . تركذ ام زاوج دعبي الف

 : سيمخ نب ملاس خيشلا طخ نم : ةلأسم

 ةلع هب نم نولزعي مهتنسو نيرودجم ريغ دلبلا لهأ رثكأ ناك اذإو
 نيرودجملا عم ريسي هنأ دحأ نم دلبلا ابج ىكشو دلبلا نع اديعب يردجلا

 ناك اذإ ءاحصألا ةطلاخم نم هعنم زئاج هنا ءاحصألا طلاخي دلبلا ىلا عجريو

 . ملعأ هللاو . . يردجلا ةحئار نم ررضلا هنم فاخي

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 لخن يف دجوو هاضر ريغب ةلخن هل فرخي دحأ هنم اكش اذإ نونجملاو
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 ؟ ال مأ سانلا ةرضم نع هظفحب ه ؤايلوأ ذخؤيو سبحيأ فارخ رثأ يعدملا

 الو مهيلع ررض لاخدا ريغ نم هظفحي هئايلوأ نمردق نم ذخ ؤي : لاق

 رمألاب ماوقلا ىلعو اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف كلذ ىلع اوردقي مل اذإو هيلع

 لكب هررض فكني ىتح هيلع ررض ريغ نم هلثم هب طبضي ايب هطبضو هظفح
 هللاو . . نسحف لام تيب ريغب دحأ نمض نإو امهيلك وأ ديق وأ سبح نم ناكام

 . ملعأ

 : يدششارمحلا : ةلأسم

 نإو مهلام نم لكالا اهلا ةريقف يهو لام مهلو ماتيأ دالوأ اهعم ةأرما ينو

 ؟ ال مأ مهماعط يف مهتطلخ اهلا اهيفكي ال لام اهل ناك
 مهلام نم ةضيرفلا هيلا بلطت ادوجوم نيملسملا مكاح ناك نإ : لاق

 تمدع ناو نيملسملا ةعامج ىلاف ادوجوم نكي مل نإو الدع هاري ايك هنم اهف ضرفيف

 عم هنم امل نوضرفي ايك مهلام نم تذخأو مهماقم اهسفن تماقأو هلك كلذ

 . ملعأ هللاو . . كلذ اهل زاج كلذ ىلع ةردقلاو مهدوجو

 : لمازلا : ةلأسم

 الف اهكرت نم حلصأ اهعلق راصو هتذأ اذإ ةميدقلا ميتيلا نانسا يلولا علقو

 . . ميحر روفغ هللاو ليبس نم نينسحلا ىلع امو هلا ءاش نا كلذ يف هيلع ساب

 . ملعأ هللاو

 : ديعس نب رمع خيشلا : ةلأسم

 ةرجأ بلطت مل مألاو عاضرلا دح يف دعب وهو ريقف ميتيل ةعبت هيلع نميفو
 بلطتل نطفت الو ملعت اهنأ يبرو بلطت ملو ةعبتلا هذهب ملعت مل يهو ةعاضرلا
 عاضر ةرجألا بلطتل حرصيو ميتيلا مأل ضرعي نا ةعبتلا هيلع يذلل زوجي

 مأ الجاع صالخلا ةعبتلا هيلع يذلا أربيو ميتيلا اذه همزل ايع اهرجأتستل اهدلو

 ؟ كلذ زوجمال
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 نا ينبجعي ال نكلو زوجي ال هنا لوقأ الف حرص وأ افل ضرع اذإ : لاق

 يغبني ملسملا نأل ةرجألا بلطت مل مألا تناك اذإ هلام يف ةرجأ ميتيلا ىلع ببسي

 . ملعأ هللاو . . ميتيلل حلصأ وه ام رظني نا هل

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مأ قحلا هيلع يذلل زوبيأ عضري اميتي فلخو كلهو لجرل قح هيلع نميف
 ؟ ال مأ كلذ تبلط اذإ هعاضرل ميتيلا مأ رجاتست

 . فالتخا كلذ يف : لاق

 ؟ تنأ كبجعي امو : هل تلق

 . مكاحلا رمأب الإ اهرجاتسي ال : لاق

 ؟ لعف دق ناك ناو : هل تلق

 . ملعأ هللاو . . ناض همزلي ال : لاق

 : لمازلا : ةلأسم

 حصي ىتح هغولب دعب ميتيلا توكسب هل لحي الف هللا نيبو هنيب ايف امأ

 ريغي ملو تكسف هلام عيبب ملعو ميتيلا غلب اذإ مكحلا يف امأو 3 ميتيلا ىضر هدنع

 عيبلا لاق نم لاقو ، ملع نيح ريغي نأ الإ هنم لبقي ال لوقف دعب نم ريغ مث

 . ملعأ هللاو . . هغولب دعب ميتيلا هددبي ىتح لطاب

 : دمحم نب رماع خيشل ا: ةلأسم

 مل هدنع اييف رجفلا نأو قاب هدعب ليللا نا نظيوهو لكأ اذإ ىمعألا امأ

 بجي اميف عيضي ملو ةجحلا هب هيلع موقت نمم دحأ نم ةجحلا هيلع مقت ملو بلطي
 عولط دعب كلذ يف هلكأ نأ حصو .ملعأ هللاو . . كلذ يف لاؤسلا نم هيلع
 . ملعأ هللاو . . هموي لدب هيلعف رجفلا
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 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 الجر ىمعألا لكوو كالمألا نم ءىشب اضياقت ريصبو ىمعأ نيلجر يفو

 بجأ امهدحأ ريغ كلذ دعب مث ابتاكتو هيلع اضياقت ام ةفرعمب ارراقتو هل ضياقي

 ؟ ةلاهجلا ىعدا اذإ ةفرعملاب هرارقا دعب هب ضياق اميف ربغ هل

 ىلع تباث يدنع وهف ضايقلا اذه رمأ نم تفصو ام ىلعف : لاق

 هيلع ايضاقت ام ةفرعمب هل ضياقملاو ىمعألا ليكو رارقا نأل هضياق نمو ىمعألا
 هليكو رقأ اييف ضقن هل سيلو هليكووه ذإ مكحلا رهاظ يف ىمعألا ىلع تباث وه

 لوبقم ريغ ةفرعملاب امهرارقا دعب ةلاهجلا امهاوعدو اهب هرارقا دعب هليكول الو هتفرعمب

 . ملعأ هللاو . . ايهنم

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 ماق ايب هنع لبقو هرمأب هل ىنطتساف الام هل ينطتسي الجر ىمعألا رمأ اذإ

 دق رومأملاو انطلا يف ىمعألا ريغ مث هنع ىمعألا ةلباقمب رومأملا ىرتشاو هنمث

 هعبت الو انطلا ضقتني مأ ىمعألا ليكو ىلع هنمث عجريأ لاملا بحاص ىلا ىرب

 | ؟ ليكولا ىلع
 اتباث ءانط الام هل انطأو ازيمم القاع اغلاب ارح ىمعألا ليكو ناك نإ : لاق

 ىلع تباث يدنع انطلاف هنم ءىشب الو هب لهاج ريغ نيملسملا دنع ازئاج

 يف يدنع هل ةجحب سيل هرظن باهذو انطلا اذه ضقن يدنع هل سيلو ىمعألا

 وأ ةعتمأ وأ الصأ هل ي رتشي نا هرمأ نا كلذكو ةفصلا هذه ىلع عضوملا اذه

 هرمأ كلذ يف فلاخي ملو نيملسملا دنع ازئاج اتباث ءارشب هل ى رتشاو كلذ ريغ

 هرصب باهذ ببسب هضقن لكوملل سيلو لكوملا ىلع تباثو زئاج يدنع ءارشلاف
 ناك نإو ىمعأ وأ اريصب لكوملا ناك هب افراع ليكولا ناك اذإ هب هتلاهج لبق نم

 كلذ ضقن ليكوللف هب هتلاهج لبق نم تباث ريغ ناكو زئاج ريغ هل هءارش وأ ءانط

 . ملعأ هللاو . . انفرع اذكه ءانطلاو عيبلا
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 وأ اهنيعب ةدودحم ريغ ةضف ةيرال اذكب وأ ءاملاب هتيصو وأ ىمعألا رارقإ نا

 ءزج وأ نيعم ريغ هلاومأ نم لام وأ هباود نم ةباد وأ هبايث نم بوثو هيناوأ نم ةينآ

 . ملعأ هللاو . . ليكو ىلإ جاتحي ال كلذ هبشأ امو اذهف هلام ةلمج نم

 : سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 مولعم ءىشب هيلع رج ؤي نأ زوجيأ نونجم وأ ميتي وأ فقول لام بهذ اذإ

 هللاو . . اهيلإ دري هنإف لثملا ةرجأ ىلع دازام الإ زوبجي معنف ،ليكولا غلبو علط اذإ

 . ملعأ

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 غلاب وأ يبصو ارحو ادبع وأ ىثنأ وأ ركذ نم ةقث ريغ هربخأ اذإ ىمعألا يفو

 نا كلذكو هنم لبقي نا هيلعو هلأ ةعتمأ نم كلذ ريغوأ هندب يفوأ هبوث يف ةساجنب

 ؟ ال مأ ءىشلا كلذ اورهط دق مهغأ اولاق

 ىلع هتركذ ام لوبق عيمج ينبجعيو فالتخالا يرجي اذه لثم يف : لاق

 . ملعأ هللاو . . هب لوقأ يذلا لوقلا

 : يحبرصل ا : ةلأسم

 هنا نيعلا رظن يفو غلاب انأ لاقف ؟ال مأ غلاب كنا لئس اذإ يبصلا يفو

 له ةنس ةرشع ثالث ىلإوأ ةنس ةرشع دحأ هل نا يرحتلا يخ ةنسو غلابب سيل

 ؟ ال مأ هيلع ةباتكلاو هعيب زوبيو هلوق لبقي
 الإ هلوق لبقي ال نا ىنبجعيو ةنس نم تركذ ام ىلع فالتخا هيف : لاق

 . فالتخا كلذ يفف نايبصلا عيب امأو ،رظنلاو دحلا يف غلابلا دحب ريصي نا
 . ملعأ هللاو

 قفني نأزوجي له ةعس ملام يف ناك اذإ ماتيألا يفو {©= هنمو : ةلأسم
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 مل ضرفي نأ ريغ نم ءالجو زرأو رمتو بح نم مهتن ؤمل هل نوجاتحي امل مهيلع
 ؟ ال مأ ةضيرف

 . ملعأ هللاو . . كلذ زئاجف ةعس ملام يف ناك اذإ : لاق

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 ريغ تام ىتح ليكوب الإ هنم حصت ال يتلا هتيصو ىمعألا ضقني مل نا
 نايض ريغوأ نايض نم تناك اهب هل ىصوأ نمل اهتوبث انفرع ام رثكأف امل ضقان

 ىلإ كلذ رمأ دري ةرجاشملا عمو هضقن ول نا ضقنلا هيف امل هتثرو ضقن يف فلتخمو

 ىرأ الف نايض نم هب ىصوأ اييف هب مكحو مهل ضقنلا زاوج ىأر نإف مكاحلا

 ةحص دعب مهف هب يصوملا صقن زاوج عم هل يصوملل مهنع نايضلا طوقس
 لاملا ىقبيو نايضلا نم هبورقأ ام مهيلع نوكي نأ ىسعو ،كلذب ةيصولا
 موكحم هب ىصوملا لاملاب ةيصولا اومتي وأ هومتي ملف هوراتخا ناف مهف هب ىصولا

 اهموزلب ليق دقف نيميلا امإ ههبش ىلع اسايق هيف اوجرأ ام ىلع كلذب مهيلع

 نيمي اهلعلو اثراو ناك اذإ اصوصخ هنم ةثرولا اهبلط نا نايض نم هل يصوملا ىلع
 . . اهيف يل عقي ام ىلع هل ءاجلا هب هل ىصوأ ام فلحي ناب كلذو اعطق ال ملع
 . ملعأ هللاو

 هل نتنم نيخت دوسا مد اهاتا نينس عبس تنب ةيبص يفو . هنمو : ةلأسم

 عضوم نم جرخي وهو ادعاص مايأ ةثالثردق اهب مادو ضيحلا مد ةحئارك ةحئار

 ضيح اذهأ دحاو قسن ىلع روديرهش لك يف كلذ اهيتأي لزي مل مث عايجلا
 تابنا اهب رهظ ءاسنلا نم تاغلابلا مزلي ام عيمج اهمزليو غولبلاب اهيلع مكحيو
 ؟ ال وأ داهناو

 مدب هبشأ هرهاظ يف هناكف مدلا اذهرمأ نم تفصو ام ىلعف : لاق

 هب ةنبالا هذه غولبب عطقلا نع فعضأ لب غولبلا تامالع نم ضيحلاو ضيحلا

الإ مهغولب يف ءاسنلا نم اهريغل اهفالخ كباتك يفروكذملا اهنس نم هتغلب ام ىلع



 ال رومألا بلغأ ىلا اهمكح يف درت لب هللا ةردق يف ليحتسم ريغ كلذب اهغولب نا

 يذلا اهلقع لاےكب فرعت ل كلذ اهلاح يف ةنبالا هذه تناك اذإ ةصاخ رودنلا ىلإ

 زييمتلا يوذ نم اهل نيده اشملا دنع هناصقنو هللخب تفرع امنإو دبعتلا هب اهمزلي

 . ملعا هللاو . .
 : يحبصل ا : ةلأسم

 هنم ةريغم مكاحلا تتأو لجرب تجوز اذإ ةميتيلا رمأ يف كتلأس تنك دقو

 ىلع لوبقم اهلوق نا يل تلقف ةغلاب ريغ وأ ةغلاب اهنا نكمي ناكو غولبلا يعدتو

 اقوقح اهيلع بتاكلا بتكو ىنعملا اذه ىلع اهلوق لبق اذإ تيأرأ ةفصلا هذه

 : غولبلابو قوقحلا كلتب ترقأ موي اهنأ كلذ دعب تعدإو اهرارقاب سانلا نم دحأل

 اهلوق لبقي الو كلذب اهيلع مكحيو لوألا اهرارقا اهيلع تبثي له ةغلاب ريغ اهنأ
 ؟ ةغلاب ريغ اهنأ كلذ دعب

 هغولب نكمي نم دحب تناك نإ غولبلا اهئاعدا يف لوبقم اهلوق نا : لاق

 غولبلا كلذ دعب تركنأ نإ مث نيملسملا ماكحأ يف اهيلع تبثو ءىشب ترقأ نإو

 كلذ لبقي الو هراكنا ىلإ برقي مل قح هيلع تبث نم لكو كلذ اهنم لبقي ال هنا

 هب رقأ يذلا كلذكو افالتخا كلذ يف ملعأ الو ءاوس كلذ ي ىشنألاو ركذلاو هنم

 اذه نوكي نأالإ اهوحن ناك امو دودحلاو قوقحلا نم دابعلا قحو هللا قح نم

 اذإ كلذكو هدحو غولبلا راكنا يف ءاوس هريغو اذه ناك ةعجرلا هب رقأ نمل رارقالا

 لبق يلام تضبق لاق مث هيلإ هلام ميلست زوجي نم ةلزنمب لزنو لام رقملا اذهل ناك

 . ملعأ هللاو . . ةلداعلا ةنيبلا هيلعو عدم اذه لك يفف غولبلا

 : نادبيع نبا : ةلأسم

 يف ىنتلعج دق قحلا هل يذلل لاقف دحأل نايض ىهلع ناك اذإ ىمعألا يفو
 . ؟ ال مأ اتباث الح نوكيأ اذكو اذك نم ةعسو لح

 هل بلطي اليكو لكوي هناف دحأل نايض هيلع ناك اذإ ىمعألا نا : لاق
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 ةنانئمطالا ىلعف هسفنب لحلا وه بلط اذإ امأو ناضلا هيلع هل يذلا نم لحلا

 دق ىمعالل لوقي نايضلا هيلع يذلا ناف ىمعالل ناضلا ناك اذإ امأو زئاج

 . ملعأ هللاو . . ينتأربا دق لوقت الو نالف نب نالف تأربأ

 : يصو رخلا سيمخ نب دعاج ملاعلا خيشلا نع : ةلأسم

 هوتعملا وأ نونجملا وأ ميتيلا لثم هرمأ كلمي ال نمل مهارد هيدي يف نميف
 ناب مث مهاردلا هذهف ومنلاو حبرلا يف ءاجر لام يذ لجر دنع هيديب نم اهب فلسف

 عيمجب طيحي نيد هيلع ناك وأ هتبارق ضعبل وأ ءارقفلل هكالمأ بتك فلستملا نأ

 ؟ال مأ ماحلا اذه ىلع فلسلا اذه نم ريغلا فلسملا اذهل ةينبأك هكالمأ

 فلسلا ناك اذإ هل ضقن الف الإو اسلفم فلستملا ناك اذإ معن : لاق

 . ةزئاحلا ههوجو ىلع

 ليكو ريغ وهو مهاردلا فلستملا ىطعأ فلسملا اذه ناك اذإو هل : تلق

 فلسملا ينعأ هنم ناك لب نيملسملا ةعامج نم الو ةقث مكاح نم الو لدع مامإ نم

 هذه ىلع عجري نأ هلف كلذ يف هجولا ام لاملا اذه برل باستحالا ههجو ىلع

 نم ىلوأ ةمدقتملا ةباتكلا نوكتأ اهلك ةباتكلا تبث نإف هل تلق { معن لاق ةفصلا

 . ملعأ هللاو . عيشب سيل اهيلع داهشالا نود كوكصلاف لاق ،ةرخأتملا

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 هثدحأ هنأ ءيشب ليكولا رقأف هنع مكاحيل اليكو ىمعألا اذه ماق اذإو

 ؟ال مأ كلذ فرصب مكاحلا مكحيو هليكو رارقإ ىمعألا هتلازإ بجي ناكو ىمعألا

 . كلذ نم هيلع بجي ام ذخ ؤيو هيف هلكو اييف هليكو رارقإ همزلي : لاق

 . ملعأ هللاو

 مكاحلا هيلع مكحف هرمأ كلمي ال نمل قح هيلع نميفو : ةلأسم

 ؟ال مأ اربي له هتنايخ ملعي هل ليكو ىلإ هميلستب
 . ملعأ هللاو .هنم مكح هرمأو أربي هنإ : لاق
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 : ىحبصلا ةلأسم

 ؟ال مأ عيش اهنم يصوملل له اهيلع مهل نايض نم همأ ةثرول ىصوأ نمو
 نم هل سيل هنأ ملعلا لهأ نم لئاق لاق نإو ائيش اهيف ظفحأ ال : لاق

 هسفنل يصوي الو هسفنل رقملا رقي ال ذإ نسحف ةيصولاو رارقالا يف عيش كلذ

 ذإ اهمأ ةثرول اهتيصوو اهرارقإ نم اهبيصن اهل نأ لئاق لاق نإو فراعتلا يف اذكه

 هللاو . نيملسملا لوق هريغو اذه يف يلوقو اباوص هاسعف مهتلمج نم اهسفن جرخت مل

 .ملعأ

 : نافلخ نب انهم هيقفلا نع ةلأسم

 مكح همكح هتقافا لاح يف هنأ انيح قيفيو انيح نجي يذلا نونجملا يفو

 امأو لقعلا بهاذ مكح همكح نونجلا لاح يفو .هماكحأ عيمج يف ءاحصألا

 اهيلع قفني نأ امإ هيلو ىلع جتحت اهنإف ةوسكلاو ةقفنلا نم هتجوزل هيلع بجي ام
 يف صخري نيملسملا ضعبف لام هل نكي مل نإف قلطيوأ لام هل ناك نإ هلام نم

 مكحي نأ دعب مكاحلا يأرب هيلو اهقلطيف يأرلا اذه ىلعو اهررضل اعفد اهقالط

 نع نبجلا نأ يدنع اميفو اهقالط نع نبج مهضعبو قلطي وأ قفني نأ امإ هيلع
 يف ةصخرلاب ذخألا يفو هنم قفني لام نكي مل نإ اصوصخ اهيلع ررض اهقالط

 يف مايقلاو هترشاعمب اهيلع مكحلا امأو قيضلا نم هيف يه امم اهيلع جرف اهقالط
 ررضلا نم نومأم ريغ كلذ يف هنأل كلذ اهمازلإ ىلع ىوقأ الف هنونج لاح يف هتيب

 . ملعأ هللاو . مالسالا يف رارض الو ررض ال مالسلا هيلع هنع ىوري اميفو اهيلع

 هيلإ برقأ دحأ هل نكي ملو مع اونب هل ناك اذإ نونجملا نإ هنعو : ةلأسم

 اونوكي ملامو مهريغ نم هب ىلوأ مهف هلام ىلعو هيلع ءانمأ اوناكو مهنم ابسن
 ةقث اليكو هل ميقي ىتح هلاح يفو هيف رظانلا وهو مكاحلا ىلإ عجار هرمأف كلذك
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 نم ميتيلا لام ءادف ايل زوجي له هل بستحملاو ميتيلا يصو يف : ةلأسم

 .هلام نم جارخلاب عطقلا

 نأ ايل زوجي ال لاق نم لاقف مهيف فلتخا دقف ليكولاو يصولا امأ : لاق

 هيلع قح ريغ يف ميتيلا لام نم اطعأ ايع هلأسي هللاو ميتيلا لام نم جارخلا ايطعي
 نأ ايأر اذإف هحلاصم يف ميتيلل نارظانلا ليكولاو يصولا نإ لاق نم لاقو هلام يف

 نأ ايل زوجي ايك كلذ زاج هلام نم ليلقلاب ريثكلا ىدفي نأ ميتيلا لام حلصأ كلذ

 نم كلذ ريغو ةعارزلاو ةلاسفلا نم هلام نم ميتيلا لام حلاصمرئاسب اموقي

 يف هضراعي ملام هللا نيبو هنيب اييف كلذ نم يصولل زوجي ام هل زاج ليكولاو يصولا
 . ملعأ هللاو . كلذ مهفاف هلام لصأ نم ميتيلا لام كلذ يف عيبيوأ ضراعم كلذ

 : عرشلا نايب باتك نم ةلأسم

 هلام لصأ نم ميتيلا لام نم تعابف ةقث ريغ مألاو مأ هل ميتي يف ليقو
 لجأ نم قحب نوكي نأ لمتحي كلذ نأ الإ لطابب وأ قحب تعاب فيك ملعي الو

 نأ كلذب ملع نإ قحلا هوجو نم هجو نم اهل زوجي ام لجأ نمو ةيصو نوكت نأ
 زوجي الو زوجي كلذو كلذ مارح ملعي مل اذإ هارتشا نم دي نم لاملا كلذ نم عفتني

 نوكي نأ لمتحي كلذ نأل مألا دي يف هب عفتني الو مألا دي نم هي رتشي نأ وه هل

 . ملعأ هللاو . مألا دي نم زوجي الو ي رتشملا دي نم زئاج هل كلذف اقح

 مت
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 هظافلأو هماسقأو رارقالا ىف باب

 تبثي الامو هنم تبثي امو هماكحأو

 رارق ال ا هنم زوجي نم يفو

 كلذ هبشأ امو زوجي ال امو

 لايب مهريغ يبنجأ وأ هتوخا وأ هوبأ هل رقأ لمحلا يفو : لمازلا

 .ال مأ هضرم وأ هتحص يف رقملا نم رارقالا ناك كلذ هل تبثيأعاتم وأ

 نأ الإ تبثت ال لاح لك ىلع هثري يذلا نم لمحلل ةيصولا امأ : لاق

 اهنأ لوقلا رثكأو فالتخا هيفف يبنجألا نم امأو ، هتوخا اطعأ ايع اضوع نوكت

 ءيش كلم هل ققحتي مل هنأل هل تبثي ال هنأ لوق فالتخا هيفف رارقالا امأو . ةتباث

 . ملعأ هللاو . ةيصو وأ ثاريم لبقنم كلذ هل نكمأ اذإ تباث هنأ لوقو

 يه فيكو ةينآلا ةفص ام هتينآ عيمجب لجرلرقأ نميفو هنمو : ةلأسم

 نازركلاو هبدلاو جبوطلاو نوواهلاو ةلحكملاو طفزلاو سودنملا اهيف لخدي لهو
 ؟ال مأ كلذ هبشأ امو ىحرلاو

 نوكتو ءايشألا نم هيف عضوي نأ نكمي ءاعو لك يدنع ةينآلا نإ : لاق

 اهريغو سيدانملا لثم بشخلا نم وأ اهريغ وأ رفقلا لثم صوخ نم ناك هل ءاعو

 لثم رفص نموأ فراغملاو اهريغو جيباوطلا لثم ديدحلا نموأ ةفايطلا نم

 دورملا امأو ۔لحاكملاو نازركلا لثم جاجزلا كلذكو لاحصلاو اهريغو يرافصلا

 لولحلاو نازيكلاو لاجحلا لثم نيطلا ةينا نفس كلذكو ةينآلا نم يدنع سيلف

 سيل اهنأ يدنعف ديدحلا نفس كلذكو ، ةينآلا نم سيل اهنأ يدنعف ىحرلا امأو
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 هللاو . ةينآلا نم اهنومسي ال اننامز لهأ ةيمست يفف نوواهلا امأو ،ةينآلا نم

 . ملعأ

 نايضو قحب هل هنم رارقإ ديدحلا هفيسب هنبال رقأ نميفو هنمو : ةلأسم
 بالا اعداف فيسلا كلذ نم مهثاريم هتثرو بلطو اريغص نبالا تام مث هل هيلع

 . مهنيب مكحلا فيك هدنع نم قرس هنأ اعدإ وأ هنبا ةايح يف هنمث فلتأو هعاب هنأ

 ةايح يف هعاب هنإ يدنع اميف هنبا ةثرو ىلع لبقت ال بالا ىوعد نإ : لاق

 هب رارقإ ناك اذإ هنبال هب رقأ يذلا نايضلا نم هي ربي الف قرس هنإ هاوعد امأو ش هنبا
 هدنع نبالا هعضوو فيسلا اذه هنبإ ضبق هنأ حصي ىتح هل هيلع نايضو قحب

 . ملعأ هللاو . ةنامأ

 : هللا همحر رمع نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 اذه ةفص فيك ايح مادام هلام نم لكأي نأ هتثرو نم دحأل رقأ نميفو

 .ال مأ مادا هل نوكيو لكألا
 رارقالا اذه رظنلا يف هنأ الإ رثألا نم ائيش هيف دجن ملو لوهجم اذه : لاق

 . ملعأ هللاو .افورعم نكي مل اذإ تبثي ال اندنع

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 ةتباث ةيصو وأ هريغ وأ لام لثم مولعم ءيشب رقأ اذإ تبثي ال ىمعألا رارقإو

 . ملعأ هللاو . هرارقإ لثم وهف لايب ىصوأ نإو مولعم ءيشل مهاردب ىصوأ اذإ

 تام نأ ىلإ هلرورقملا نم ملعب هب رقأ ام لكأ اذإ رقملا يفو هنمو : ةلأسم
 .ال مأ ةجح نوكيأ رقملا

 هل رورقملا تام نإو هل رقملل ع يش الو هتثرول ةجح هزوحو هلكأ : لاق

 هل رورقملا توم نيبو رقملا توم نيب قرف كلذ يفو .ةتباث رورقملا ةجح يه رقملاو
 اهدلول مألا وأ تام نأ ىلإ مهنم رقملا هزاحف هدلول بالاك رقملا نوكي نأ الإ
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 هللاو . هل رقملل هلاحب لاملاو ةجحب سيل رقملا زوحف هدلاول دلولاو اهجوزل ةجوزلاو
 . ملعأ

 هل رقملل هنأ تام نأ ىلإ رقملا هلكأ مث لايب دحأل رقأ نمو : ةلأسم

 رقملا كلذ دعب هيلع هلكأ مث لاملا زاح هل رقملا نوكي نأ الإ لكألا كلذ هرضي الو

 لوقلا ىلع انلمعو اذه ريغ لاق نم لاقو لكآلا ةثرول وهف هملع دعب تام ىتح

 . ملعأ هللاو .لوألا

 نالف نب نالفو نالف نب نالفل اذه يلام لجر لاق اذإو : ةلأسم

 اذإ لاملا اذه نأ ملعاف عبارلا دجوي ملو ةثالث دجوف لاجر ةعبرأ نالف نب نالفو

 وهف ارارقإ ناك نإو ةثرولا ىلإ عجار وهف دجوي مل اذإ عبارلا مهس نإف ةيصو ناك
 هللاو . دجوي اذكه ءارقفلل وهف هبر فرعي ال لام لك نأل ءارقفلا ىلإ عجار

 . ملعأ

 : ىحبر حلا ةلأسم

 ةضف ةيرال ةئايب هتيصو يف هل ىصوأو ةضف ةيرال ةيايب هلايب لجرل رقأ نمو

 ظفل ناك اذإ لاملا سأر نم اعيمج ةيصولاو رارقالا هل تبث هنأ هل هيلع نايض نم

 هلرقأ اذإ امأو نالفل ةيرال ةئام هيلع نابوأ نالفل ةيرال ةئامب نالف رقأ رارقالا

 هلعجي نم لوق ىلعف ءاضق اذه لاق نم لاقو رارقإ اذه لاق نم لاقف هل هيلع قحب

 ضقانتلا لجأل اعيمج ايهتبثي ارارقإ هلعجي نم لوق ىلعو امهدحأ تبثي ءاضق
 . ملعأ هللاو .امهنيب

 دلولا بأ رقأ مث هكلمتام عيمجب اهدلول ةأرما ترقأ اذإو هنمو : ةلأسم
 يذلاف تبثي ال لوقو تبثي لوق فالتخا اهل هرارقإ توبث يفف تيب نكسب اهل

 رارقإ تبثي مل يذلاو يناثلا هب هل رقملل هتبثي نكسلاب اهل بالا رارقإ تبثي يدنع
 . ملعأ هللاو . يناثلا هل رقملل نكسلا اذه لخدي ملو تبثي.مل اهل ربالا
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 : لمازلا ةلأسم

 هل هيلع نايض نم مهارد ةرشعب هل ىصوأو مهارد ةرشعب لجرل رقأ نميفو

 .كلذ فيك مأ عيمجلا تبثي ادحاو اهباتكب خيراتلاو ةدحاو ةعقر يف

 . ملعأ هللاو . ةيصولا ريغ رارقالا نأل ناتباث ايهيلك نأ يدنع اميف : لاق

 مه ارد ةرشعب هل ىصوأو مه ارد ةرشعب لجرل رق أ نميفو هنمو : ةلأسم

 ال مأ هلك كلذ تبثيأ هل هيلع نايض نم

 ةرشع هل هيلع رارقالا يفو هل هيلع نايض نم ةيصولا يف ناك اذإ : لاق

 نم نيبي نأ الإ مهارد ةرشع هيلع تبثي نأ ينبجعيو رارقإ يدنع هلك اذهف مهارد
 . ملعأ هللاو .رخآ هجو

 : ىحبصلا ةلأسم

 هيلع نايض نم اياصوب هرمأ كلمي ال وأ هرمأ كلمي ال نع ىصوأ نميف

 مهنم دحأل ىصوأ رثكأ وأ لقأ وأ نيرهش وأ رهش دعب مث تارارقاب مهل رقأ وأ مهل
 ىلوألا ةيصولا لثم رارقالا وأ ةيصولا تناك ةقرولا كلت يف رارقاب هل رقأ وأ ةيصوب
 اذه ةلمج توبث ىفف اهريغ يف وأ ىلوألا ةيصولا ةقرو يف كلذ ناك رثكأ وأ لقأ وأ

 ةيصولا نم رخات ام توبث نيملسملا راثآ يف ءاج ام رثكأو فالتخا اياصولاو رارقالا
 انخايشأ نم راتخا نم راتخاو ديعس يبأ خيشلا رايتخا اذهو رثكأ وأ لقأ ناك

 وهو رثكألا توبث لاق نم لاق دقف رارقالا امأو ااياصولا رثكأ توبث نيرخأتملا

 ةلأسملا هذه لثمب اونتعا دقو نيرخأتملا انخياشم ضعبو ديعس يبأ خيشلا رايتخا

 مكحف يكزا عماجل تارارقإ ةعستب رقأ يرفعجلا دمحم نب رمع خيشلا نأ كلذو

 خيشلاو سيمخ نب رصان خيشلا نم رضحمب رثكالاب ناييلس نب رصان خيشلا
 نم لاقو { هب اولمعو همكح ىلع اولجسو دمحم نب دمحأ خيشلاو فلخ نب دمحم
 دجسم نيب مهدنع نكي ملو اياصولا يف ليق اذكهو رقملا هب رقأ ام ةلمج توبثب لاق

 دجسملا اذهل تارارقالا عيمجب مكحي نأ نسحي اذه مهنم لاق نم لاق دقو هريغو
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 ىلإ برقت مهنم نكي ملف هرمأ كلمي ال نمو هرمأ كلمي نم نيب قرفلا توبثو
 . ملعأ هللاو . مهريغ نم نيفلكملا نيب قرف

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا نع ةلأسم

 له رقملا لبق هل رقملا تام مث مهاردب وأ هلاومأ نم لايب هثراول رقأ نمعو

 .ال مأ هب هل رقأ امم ثري

 هتثرو كلذكو هل اثراو ناك اذإ هترورقملا لبق هل رورقملا تام اذإ : لاق
 ' .ملعأ هللاو .هلام اوثرو اذإ هل رقملا نم نوثري

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 دحأ دي يف ناكو مهيديأ يف يذلا حالسلاب مهربد نيذلا هديبعل رقأ نميف

 .ال مأ نهرلا نم فيسلا يف ام دبعلل بجي له هديس ىلع نوهرم فيس ديبعلا

 . ملعأ هللاو . كلذك هنأ وجرأ : لاق

 دلب ىلإ هبسني ملو ينالفل ١ دجسمل ىصوأ وأ رق أ نميفو هنمو : ةلأسم

 . هيف مكحلا ام

 تباث رارقالا وأ ةيصولاب اهب فصو يتلا ةفصلا يف هريغب هبتشي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .اهمأل هنأ حصي ىتح كلذ تبثي الف هريغب هبتشا نإو

 دادم نب ناييلس نب رصان خيشلا يصوأو رقأ الثم بتك اذإو : ةلأسم

 مسا ةباتكلا يف طقساف دادم نب دمح نب ناييلس نب رصان يصوملا وأ رقملا ناكو

 .ال مأ انه مسر ام ىلع ءيشب دحأ هل ىصوأ وأ رقأ نإ كلذكو كلذ تبثيأ دمحم

 ىلع دجلا لكذي مل ولو هل يصوملا وأ هل رقملا وأ يصوملاو رقملا ركذ ذإ : لاق

 تبثيأ دحاو نونب ينوثري ال نيذلا يابرقأل بتك نإو نيملسملا راثآ نم هظفح ام

 .ال مأ

 . ملعأ هللاو .تباثو زئاج ظفل يدنع اذهو : لاق
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 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلاسم

 وأ هعياب مث هرمأ كلمي نمل نايض نم دودحم نيعم فورعم ءيشب رقأ نمو

 نايض نم ءيشلا كلذ يف تباث لوألا رارقال ام نايض نم هب ىصوأ وأ هب ضياق

 اذإ نايضلاب رارقالا هل نمل هنيعب ءيشلا كلذ يف لمعلا هيلع يذلا وهو تباثلا وه

 هيف مهل زوجي اميف ةثرولا نموأ رقملا نم هلصأ نع هليحيو كلذ ضقني ام حصي مل

 نايض نم هب رارقالاو هبحاص ىلإ عجار ضايقلاو مهكلاه توم دعب رايخلا
 ردق كلاهلا ىلع هلف هيلع قحتسا اذإف قحب هاضق اذإ كلذكو نايضلا هل رقمللف

 اذإو لوألا هقحتسا دق لاملا نأل ناضلا ردق هبحاصلف نايض نم هب ةيصولاو هقح

 هاضرزوبي نمم ناكو كلاهلا لعف يناثلل متي نأ الوأ لاملا قحتسي نم ىضر

 يصوملاو هب رقملا نوك ةيصولا الو رارقالا لطبي الو تباثو زئاج هسفن ىلع هاضرف
 . ملعأ هللاو . فيرعتلا دعب هل اكلم هيعديو هب هفرعي ملام يصوملا وأ رقملا دي يف هب

 : ىحبر لصلا ةلأسم

 لام نم ةثرولا وأ يصولا هل فقوف فرعي ملو قحب دحأل ىصوأ وأ رقأ نمو

 ميلست مزتلاو هسفنل فوقوملا كلذ ذخأي نأ مهدحأ دارأو هل عقي امردقب كلاملا

 ةثرولا رئاس ىضرو توملا رضح نإ هب يصويو هتايح يف هنكمأ ىتم هلام نم كلذ

 .ال مأ كلذ اعيمح محلا كلذب

 هبجوي ام ىلع هسبحو مهل زوج ال نأ ف اخأو كلذ ينبجعي ال : لاق

 . ملعأ هللاو .هولعف امم ىلوأ هقيرفت وأ عرشلا

 هيبأ بيصن لثمب هل رقأ وأ نايض نم دحأل ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ هلك كلذ هل ت تبثيأ هلام عيمج ثري وهو اي ايح هوبأ ناكول نا هلام نم

 سيمخ نب رصان خباشلل تعمسو رثألا نم ائيش اذه ف ظ حأ ال : لاق

 اذإ ةيصولا هذه تشب ر ال نولوقي الهم خياشم نم هللا ءاش نمو ناهيلس نب يدعو

 لعلو ناديبع نبا ىلإ كلذ نوبسنيو رارقالا كلذكو نايض نم اهب ىصوأ
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 يصولا وأ رقملا يردي الو نايضلا كلذكو توملا لبق رارقالا مكح نأ مهانعم

 لاقو © بلقتت ماكحألاو هثري امو هثراو ملعي ال هنالوه مك رارقالاو ناضلا اذهب

 ايهتوبثل هنم ةراشإ ناك ناتبثي ال نايضلاو رارقالا لاب ام نانس نب فلخ خيشلا

 . ملعأ كلذ عيمجب هللاو

 هيف لوقلا كلذ لك ةلحنلا وأ لاملاب رارقالاو ةيصولا يفو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هلوق لوقلا ناكل ايح يصوملا وأ رقملا ناك ول ايك ةثرولا لوق

 دلولا تامو نايض نم ينالفلا هلامب همأل ىصوأ وأ رقأ نمو : ةلأسم

 هلام فلتي نادلاولا ىلع افوخ ءاحلا اهل ىصوأ وأ اهل رقأ انإ هتثرو جتحاف

 هنأ ملعت ام اهأ اهنيمي ةثرولا دارأو هتوم دعب ةيصولا وأ رارقالاب مألا تكسمو

 . ءاحلا هب امل ىصوأ وأ اهل رقأ ام

 نيميلا تدر نإو ملعلاب نيميلا اهيلع سيمخ نب رصان خيشلا نع : لاق

 مهيلع تدر نإو ملعلاب نيميلا اهيلع ىحبصلا نعو عطقلاب نيميلا مهيلعف
 . در هيف سيلو نيمي الف نيميلا

 سيمخ نب رصان خيشلا نع عفر امو يلوق ىحبصلا لوق : فلؤملا لاق
 . ملعأ هللاو . هارأ ال

 : يرنفافلا ةلأسم

 نم ءاملا نم هبرشو اذك ةيرق نم ينالفلا هلام ةلغب ةنالف هتجوزل رقأ نميف
 هل يذل ا هتيب نكسو هيق اوسو هقرطو هقوقحو هدودح عيمجبو اذك جلف نم هئام

 يدنع اهل لاملا ةلغ نأ يدنع تومت وأ جوزتت نأ ىلإ اذك ةيرق نم اذك ةراحب

 . ملعأ هللاو . تومت وأ جوزتت نأ ىلا تيبلا نكس امل نإو لاح ىلع

 : ىحب صلا ةلأسم

 اهضعب نع ةزيمتم اعطق لاملا اذه ناكو ينالفلا هلامب ىصوأ وأ رقأ نمو
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 مساب ىمست عطقلا لكو ردج ريغ نم رفظ وأ نيتعطقلا نيب لصتم بعوب ضعب
 الإ تبثت ال مأ ادحاو الام لعبتتو عيبلا وأ رارقالا وأ ةيصولا يف اهلك لخدت دحاو

 . عطقلا نم ةدحاو

 ايح عئابلا ناك نإ لوقأو ىلوأ كلذب تنأو ةلأسملا هذهب يل ملع ال : لاق

 امهدعبو ائيش كلذ يف اعدا اذإ رقملا يف لوقلا كلذكو هنيمي عم هلوق لوقلاف

 رثألا يف اذه لثمو هماقم نوموقي يصوملا ةثرو كلذكو اهماقم نوموقي ايهتنروف
 هيلع لخدأو هدحو لام لك لايتحال تبثي ال اذه نإ لئاق لاق نإو .دوجوم

 لئاق لاق نإو روكذملا عيمج يف لوصألا يف كلذ دعبي مل هيف ةهبشلا لوصحل سبللا

 لايتحال هلوق دري مل دحاو لام نهنأكف همساب مئاق لام لك نإف كلذ عيمج توبثب

 عيمجلا جورخب لاق نم لاق دقف قلاط هتأرماورح هدبع نميف كلذكو كلذ

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغب لاق نم لاقو

 هلام نم رمثأ ام عيمجب نالف نب نالف رقأ بتاكلا بتك اذإو : ةلأسم

 ةرمثلا ىلإ بسنت ال ضرألا هدنع نأل زئاج اذه نكي مل هرجشو هلخنو هضرأ نم

 ةلغلاو ةلغ يه اينإو ةرمثب يه سيل راجشألا عيمج كلذكو ةلغلا ىلإ بسنت اينإو
 هللاو .رثؤملا يبأ نع اذكه لخنلا ىلع عقت ةرمثلاو رجشلاو ضرألا ىلع عقت

 . ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 نم ءيشب هل رقأ وأ هل هيلع نايض نم يصوملا هثري نمل ةيصوب ىصوأ نميف
 تام مث يصوملا توم لبق هل رقملا وأ هل يصوملا تامو ةمولعم مهاردب وأ هلام

 هذه نم هبيصن يصوملا وأ رقملا وهو ثراولا اذهل نأ كلذ دعب رقملا وأ يصوملا

 نالف ةثرول امهرد اذكو اذكب رقأ ولو ،افالتخا اذه يف ملعأ الو رارقالا وأ ةيصولا
 نالف ةثرول لع لقي ملو نالف ةثرول امهرد اذك اذكب نالف نب نالف رقأ هرارقإ ناكو

لاق اذإ امأو نالف ةثرو نم هنأل هتصح هلف رقملا اذه هثرو دق هل رقملا نالف ناكو



 . هتوم دعب الإ عقت ال اهنألاف افالتخا اذه يف ملعأ الووه هنود نالف ةثرول ىلع

 . ملعأ هللاو

 دعب هب هل رقأ وأ هل هيلع نايض نم هلايب رخآل ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 باحصأ نولخدي الف هتوم دعب هيلع ةمزاللا قوقحلا ءافول هلام ةيقب في ملو هتوم

 ضرملا يف ءاضقلا ناك اذإ امأو .ةايحلاو ةحصلا يف قحلا اضق نم ىلع قوقحلا

 ملسي مل اذإ لاملا ةميقب ضرملا يف ىضق نم ىلع نولخدي نويدلا باحصاف
 بحاص امأو ىلوأ وهو نولخديال لاق نم لاقو راثآلا يف ءاجام رثكأ ىلع قحلا

 يفوأ ضرملا يف رارقالا ناك نويدلا لهأ هيلع نولخدي ال لاق نم لاقف رارقالا
 نولخدي لاق نم لاقو نيعمب رارقالا ناك اذإ ايبنجأ وأ اثراو هل رقملا ناك ةحصلا

 نإ لاق نم لاقو ملعمب رارقالا ناكولو ضرملا يف هب هل رقأ نم ىلع نيدلا لهأ
 ىلع لخدي الو هتصح ردقب نيدلا بحاص هيلع لخد اثراو هل رقملا ناك

 . يبنجألا

 ملو هل هيلع نايض نم هكالمأ فصنب وأ هلام فصنب هل ىصوأ نإو : تلق

 . قوقحلا نم هيلع امل هلام ةيقب في

 قافتالا نم لوألا يفزوجي ام هيف زوجيو لوألا لثم اذهو : لاق
 عنم"يفو هتوبث يف رارقالا هبشيو عيبلا نم ءاضقلا نأل عيبلا ةلزنمب وهو فالتخالاو

 لوصفملاب رارقالا نم ىلوأ ملعملاب رارقالا نأ رثألا يفو هيلع لوخدلا ءامرفلا
 كلذكو .افالتخا هيف ملعأ ال ام اذهو مهبملاب رارقالا نم ىلوأ لوصفملاب رارقالاو

 يف عقو اذإ زرحي ملوأ زرحأ يرتشملاو يضتقملا لبق اذإ ءاضقلاو عيبلا نم جرخ ام
 وأ زرحي مل ذإ ي رتشملاو يضتقملا نأ لوقلا ضعب يف جرخي هنأ بسحأو ةحصلا

 هللاو . هلدعو اذه يف رظناف ايهيلع نولخدي ءامرغلا نإ عئابلاو يضقملا تام

 . ملعأ
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 : لمازلا ةلأسم

 نايض نم كلذو اهلبق توم ثدح هب ثدح نإ لايب هتجوزل رقأ نميف

 كلذو اهدعب نم اهجوز شاعو اهثاريم اهتثرو مسقو ةجوزلا تتام مث امل هيلع
 .لاملا كلذ يف مكحلا ام رارقالا كلذ رهظو تام نأ ىلإ هدي يف لاملا

 اهلبق تام نإ لوقو يبح وأ تام تباث لوق افالتخا كلذ يف نإ : لاق

 رخآلا اذه ىلع نولمعي مهنأ يدنعو ءيش امف تبثي مل هلبق تتام نإو اف تبث

 . ملعأ هللاو . فيعض رارقإ وه لوقو

 وأ هتمدخ نم بيصنب ميتي هل خأل هضرم يفرقأ لجر يفو : ةلأسم
 له اهريغو هتجوزل قوقح اضيأ هيلعو ةلغلا كارد لبق ليخن وأ عرز نم هتراديب
 .ال مأ هلام هنيد قرغتسا ولو هيخأل هبتك ام تبثي

 نإف مكح هل ظفل لك نأل رارقالا ظفل ةفرعم ىلإ جاتحي اذه نإ : لاق

 يخأل وه ةينالفلا ةرمثلا نموأ ينالفلا عرزلا نم يبيصن نأ هرارقإ يف لاق ناك

 ةميقب هل برضي لوقو هب نايدلا نم ىلوأوه لوق هيف فلتخي اذهف هل لع قحب
 نم يبيصن لاق نإو ةميقلاب مهعم اعرش نوكيو نيدلا لهأ عم هب هلرقأ ام

 تبثي لوقف هل لع قحب لقي ملو يخال وه ةينالفلا ةرمثلا نموأ ينالفلا عرزلا

 وهو رارقالا اذه نم ءيش هل تبثي ال لوقو .نايدلا نم هب ىلوأ نوكيو هيخأل

 نم اثراو نكي مل نإ اياصولاك لاملا ثلث يف هل تبثي لوقو نيدلا لهأ ىلإ عجار

 . ملعأ هللاو .تيملا

 هذخأ ناك دق لام ضوع هلاومأ نم لامب هتجوزل رقأ نميفو هنمو : ةلأسم

 بجي له اهنم هذخأ يذلا اهلام نم رثكأ هتميق اهل هب وه رقأ يذلا لاملا ناكو اهنم

 .لاملا اذه يف اهيلع اوركني مل وأ هتثرو ركنأ هب اهف رقأ يذلا لاملا كلذ اهف

 هتجوزل جوزلا اذه نم لاملا اذه يف رارقالا اذه ظفل نيبت مل كنإ : لاق

 تنب ةنالف هتجوزل ينالفلا هلايب ينالفلا نالف نب نالف رقأ كلذ يف هظفل ناك نإف
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 لوق هيف فلتخي اذهف ضرملا يف رارقالا اذه هنم ناكو اهلام نم ذخأ ام ضوع نالف

 نإ اهلام نم هذخأ ام ةميق اهوطعأ اوعاش نإ رايخلا اهيف ةثروللو ءاضقلا ةلزنمب وه

 ، لثملا در لثملا دجو نإو هنيعب هودر هنيعب دجوي ناك نإو هلثموأ هنيعب دجوي مل
 فرعي مل نإو امل تباث كلذف ةحصلا يف نإو ةثرولل رايخ الو تباث امل وه لوقو

 كلذ ناك اذإ رايخلا مهل لعجي نم لوق ىلعف وه اهفرعي ملو اهلام نم ذخأ ام ةميق

 . ملعأ هللاو .اهل هب رقأ يذلا لاملا ةميق اهيلع اودري ضرملا يف

 لاقو هل رقملا هبذكف هرارقإ همزلي رقملا ناكو عىشب دحأل رقأ نمو : ةلأسم

 ل ايف هب هل رقملا هلبق اذإ هب مكحي رارقالا نأل رارقالاب هيلع مكحي مل كلذ كيلع يلام

 رقملل هيلع هب مكحيو هب هذخأي امنإ مكاحلا نأل هب رقأ ايب رقملا ذخأ بجو ريغف هلبقي
 يف ملعن الو هب رقأ ايب رقملا ذخأ لاحتسا هدي يف الو هيلع يل قح ال لاق اذإف هب هل

 فالتخا هيفف هبذك ام دعب رارقالا لبق مث هرارقإ ىلع هبذك نإف ءافالتخا كلذ

 هيفف هبذك ام دعب رارقالا مكح نأل هب ذخ ؤي ال نورخآ لاقو هب ذخ ؤي ضعب لاق

 ةيناث فرتعا نإف ايكح هيلع هل بجوي ال هنالطب دعب هلوبقو لطب دق لاق فالتخا

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعن الو هيلع مكح لبقو

 : ناسغ نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا نع ةلأسم

 ثدح هل ثدح نإ هل هنم ارارقإ ينالفلا هلام نم ةعطقب هدلول رقأ لجر نع

 اذهب هثراول هدلاو هل رقأ ام تبثي له ةثرو فلخو هلبق دلولا تام مث هلبق توم

 .لاملا نود ةميقلا هل تبثت مأ توملا طرشلا

 طرشلاب ةعجرلا هلف رارقالا اذه يف رقملا عجر نإ هظفحأ يذلاف : : لاق

 تباث رارقالاف تام ىتح عرجي مل نإو هدلاو هل رقأ ام ةميق دلولا ةثرولو مدقتملا

 ىلع تباث رارقالا نأ ىنعملا اذه ىلع بوبحم نب دمحم نع دجويو هب هل رقأ نمب

 لطاب طرشلاو رقأ نيح هب هل رقأ ام ذخأ هل رقمللو يح وأ بألا تام اذه

 قحلا نيبي ىتح تبثي ال رارقالا نأ ىنعملا اذه يف لاق هنأ ةيواعم يبأ نع دجويو
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 تام ىتح عجري مل نإو \ذخان لوألابو تبثي ذئنيح مثوه مك هيلع يذلا
 اذإ اذه لودعلا هموقب ىوسي ايب هئادف نيبو هب رقأ ام ميلست نيب ام رايخلا ةثروللف

 لاق نم لاقو ، مهف رايخ الف ةحصلا يف رارقالا ناك نإو ضرملا يف رارقالا ناك

 دعب هلعج هنأل ةيصولا ةلزنمب هنأل ةيواعم يبأ لوق ىلع تبثي ال رارقالا اذه

 دنع تباث رارقإ اذه نأ اندنعو توملا دعب طرش هيف نوكي ال رارقلاو توملا

 . ملعأ هللاو . توملا

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 اذه ديزل رقأ مث ه هل هيلع نايص نم ةضف ةيرال ةئايب ديزل ىصوأ نميفو

 ةيصولا هذه ن كيا افلتحغ وأ اقفتم خيراتلا ناك قح ريغب وأ قحب ةضف ةيرال ةئامب

 . عيمجلا هل تبثيو فلتخم كلذ مأ فالتخالا هقحليو رارقالا ةلزنمب

 هذه ىلع هلك كلذ تبثي انعم لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 وأ ةيرال ةئايب كلذ دعب هل ىصوأ مث ةضف ةيرال يتئايب دحأل دحأ رقأ اذإو

 .امهدحأ مأ اعيمج ةيصولاو رارقالا تبثيأ نايض نم يتئايب

 رارقالا ةلزنمب يه هن اصوملل يصوملا ىلع نايض نم ةيصولا نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . عيمجلا هل تبثي هنإ لوقو لوقلا رثكأ وهو رثكألا هل تبثي هنإ لوق

 ءىش يف ىصوملا هب ىصوأو رقملا هب هل رقأ يذلا قحلا ناك اذإو : ةلأسم

 دحاو ىفكيف ءاوس ناك نإو ايهنم رثكألاب ذخ ؤي هنأ ينبجعيف دحاو لجرل دحاو
 . ملعأ هللاو . ةيصولاو رارقالا خيرات فلتخا ولو نيتقرو وأ ةقرو يف ناك ايهنم

 : ىحبصلا ةلأسم

 ىصوأ ام عيمج لعج هنأ رقأو دهشأ من ه ربلا باوبأ يف اياصوب ىصوأ نمو
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 . هب هل ىصوأ نمل هلام نم هنم ارارقإ هب

 هرارقإب رارقالا مكح ىلإ اياصولا مكح نم لقتني اياصولا نأ ىعم : لاق
 ءارقفلا لثم ربلا باوبأ نم بابل وأ سانلا نم ىمسم دحأل تناك هسفن ىلع

 . . ملعأ هللاو .داهجلاو دجاسملاو

 يف ةيصولا لثم رفسلا يف ةيصولا انباحصأ لعج دقو { هنمو : ةلأسم

 يف ىصوأ اذإ امأو ايهنم ةيصولا تضقتنا رفاسملا دقو ضيرملا حص اذإف ضرملا

 امأو ۔اهيف عجروأ اهنم ضقن ام الإ ضقتنت ال ةتباث كلتف رفس وأ ضرم مث هتحص

 قوقحلا نم ناك اموأ قادص وأ ثرإ وأ نيدوأ قحب هتيصو يف رقأ نمف قوقحلا

 ةيصولا ضقنولو كلذ ضقنتني ال هتثرو ىلعو مكحلا يف هيلع تباث كلذ ناف

 هتوم دعب حص امو هتايح يف هل هيلع مكح همكاحو هل رقملا كلذ بلط بلط ىتمف
 . ملعأ هللاو . . كلذ مهفاف

 عضوملا كلذ يفو هكلم نم اذك عضومب رقأ وأ ىصوأ نمو : ةلأسم

 نا نيب قرف لهو ةرجشلا تبثت له ةيحاض الو لام الو تيب سيل عضوم او ةرجش

 ؟ رقي وأ يصوي
 لاملا امأو تيب وأ عضوم هب ىصوملا ناك اذإ ةرجشلا لخدتال : لاق

 . ملعأ هللاو . . ةيصولاو رارقالا يف اقرف ملعأ الو ةرجشلا لخدتف

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس ةرجشلا نع : ةلأسم

 وأ ةيصولا ةعاس هيف ةرمث ال وأ ةرمث لاملا يف ناكو هلام ةرمثب ىصوأ نمو

 ؟ احارب اضرأ وأ ارجش وأ الخن لاملا ناك يصوملا ىصوأ ةعاس

 ةرمث يف الإ تبثت ال ةرمثلاب ةيصولا نا لوق ؤفالتخا كلذ يف : لاق

 ةيصولا تبئثت ؛و ةرمثلاب ايهيف ةيصولا تبثت الف ةرجشلاو ضرألا امأو اهدحو لخنلا

 نهيف ناك لخنلاو رجشلاو ضرألا يف تبثت ةرمثلاب ةيصولا نا لاقو { ايهيف ةلغلاب
 نا لوقو { ةرمث نهب نكي ملوأ يصولا توم دنع وأ يصوملا ىصوأ امدنع ةرمث
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 كلت ةرمثلاب هل ىصومللاف ةيصولا ةعاس وأ يصومل ا توم دنع ةرمث نهب تناك

 هب ىصومللف ةرمث نهب نكي مل نإو كلذ دعب اهترمث هل تسيلو اهدحو ةرمثلا

 وأ ةرمث لاملا يف ناكو اذك ىمسملا هلام ةلغب ىصوملا ىصوأ اذإ امأو .ادبأ نهترمث

 ةلغ هل ىصومللف ارجش وأ الخن وأ احارب اضرأ هب ىصوملا ناك ةرمث هيف نكت مل

 نم رهشألا نع انظفح اذكه قرف لوألاو اذه نيبو اياد ةلغلاب هل ىصوملا اذه

 . ملعأ هللاو . . ءاوس اذه يف ةيصولاو رارقالاو نيملسملا لاوقأ

 : ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ خيشلا : ةلأسم

 ةكردم ريغوأ ةكردم اهب هل رقملل يهف ةرمث اهيفو ةلخنب لجرل رقأ نمو
 ةكردم تناك اذإ ةيطعلاو عيبلا يفو فالتخا الب ةلخنلاب هل ىصوملل ةتباث ةرمثلاف
 الب ةلخنلل عبت يهف ةكردم ريغ تناك اذاو فالتخا الب اطعملاو عيابلل يهف

 . ملعأ هللاو . . فالتخا

 : يحب دصلا : ةلأسم

 هل يهلع نايض نم نالف نب نالفل ينالفلا هلام ةلغب رقأ وأ ىصوأ نميف
 ةيصولا يفو رارقالا نيح ةكردم ةرمث هب هب ىصوملا وأ هتلغب رقملا لاملا اذه ناك اذاف

 لوقلا ضعب نم اهدحو ةرمثل ا كلت رقملاو هل ىصومللف ىصوملا توم نيح
 يتاي ام ةرمث هل لاق نم لاقو يتأي ام هلف رارقالا امأو ةيصولا يف كلذ لاق نم لاقو

 اذهل ناك ناف {ةرمث ريغوأ ةرمث قاقحتسالا تقو يف ناك ةيصولاو رارقالا نم

 رقملاب رارقالاف دح ايل نكي مل ناو دحلا كلذ ىلاف هيلإ يهتني دح ةيصولا وأ رارقالا

 ال ةرمثلاو هتوم دعب هل ىصوملا ةثرول فالتخا ةيصولا يفو هدعب نم هنتثرولو هل

 . ةرمثلا نم معا ةلغلاو فالتخا ضرألا ةرمث لوخد يفو بطخلا اهيف لخدي
 ةيصولا بوجووأ رارقالا نيح يف ةكردم ريغ ةرمث ايهف ناك نإو : تلق

 ؟ ةكردملا نيبو اهنيب قرف له
 رقملل ةركدملا ةرمثلا لعج نم لوق ىلع لكذو ايهنيب قرف ال لوقف : لاق
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 يف قرفلا ايهنيبف ىصوملا وأ رقملل كلذ لعج نم لوق ىلع امأو .هل ىصملا وأ هل
 . ةرمث هب نكي مل لاملا ناكاذه يف نوكيو اذه

 مهاردب تدعقا ناو ةرمثلا اهنم ىمسي امو ضرألا ةرمث ىنعم امو : تلق

 ؟ كلذ فيك مأ اهترمث نم اهتداعق نوكيأ بح وأ

 ةرمثلا ضرألا ةلغ نارثؤملا يبأ نع ءاج دقو اذه ظفحأ مل : لاق

 لوق ىنعم ىلع ةرمث ةلغلاو ةلغ يه ضرالا ءارك نم تلصح يتلا مهاردلاو

 . رثؤملا يبا

 قرو اهنم جرختسي اممو هرمثت امم راجشألا ةلغ كلذ يف لخدت لهو : تلق
 ؟ ال مأ هفايه تقو يف ردسلاو سألاو انحلاك

 . كلذك وه : لتق

 ؟ ال مأ راجشالا ةلق كلذ يف لخدت له هلام ةرمثب ىصوأ نمو : تلق

 انإو هريغ نع كلذكو لخدت اجناف رثؤملا يبأ لوق ىلع امأ : لاق

 هلعجي هريغو ةرمث اهنم لصح ام لعي ناكف اهدحو ضرألا يف رثؤملا وبأ مهفلاخي

 . ملعأ هللاو . . ةلغ

 : حرفم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ ةرمث اهيف ةلخنب رقأ وأ ةعارز هيفو لايب هدالوأ ضعبل رقأ نمو
 ناك ةرمثو دلول وهف هسفن ىلا هفضي ملو هدلول هنا لاملاب رقأ اذإ : لاق

 كردملا عرزلاف هسفن ىلا هفاضأو هريغوأ هدلول رقأ نا امأو . كردمرغيوأ اكردم

 كلذف ءاضقلا ليبس ىلع ناك اذاف هظفل فلتخي رارقالاو ةرمثلا كلذكو رقملل

 هطرتشي ىتح عيابلل كردا ام نوكيو ةيطعلاو ةيصولاو عيبلاك هيف ةرثملا نوكت
 ةكردملا ريغو ىصوملل ةكردملا ةرمثلا نا ةيصولا يف ليق دق هريغ لاق ، يرتشملا

 عيابلل ةكردم ةرمث لكف لحنلاو ةيطعلاو عيبلا امأو ،لوقلا رثكأ وهو هل ىصوملل
 . ملعأ هللاو . . افالتخا كلذ يف ملعن الو نهارلاو ىطعملا
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 : يحبصلا : ةلأسم

 تتام نا هيلع يذلا لجآلا اهقادصب نالف اهجوزل نالف تنب ةنالف ترقا

 فيعض اذه نا بسحأ الف اهتوم دعب اهتيصو هتلعجو هل اهيلع نايض نم هلبق
 كلذ يفف طرشلا دوجوب قادصلا توبثب لبق نم امأو ميقتسم نسح هنظأو

 مهظافلأو اذه يف سانلا ةداع ىلع هب مكحلاو هتوبث قيضي ال اذه لثمو فالتخا

 . ملعأ هللاو . .

 نإ هل هيلع ناض نم اهقادصب هتجوز هل تصوأ نمو ، هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . هتلازإ اهيلع رجحيو اهتايح يف هب عفتنت اهيلإ ملسي هناف هلبق تتام

 قحلا هيلع يذلا رقأو اهريغوأ هتجوزل قح هيلع ناك نمو : ةلأسم

 هرارقا ناك اذإف ريغلا بلطو ةلاهجلا رقملا ىعدا مث هلاومأ نم لام قحلا هل يذلاب

 هللاو . . لوق ىلع ةلاهجلاب ريغلا هيف ناكو ءاضقلا ةلزنمب ناك رقملل هيلع قحب
 . ملعأ

 ىتح ةثرولل همكح ءاطغلاف اهاطغي ملو ءاطغلا هپترفصب رقأ نمو : ةلأسم

 فصن رقملل رهظو لجرل اذك ةايسملا ضرألا فصنب رقأ نمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . . رقملا بيصن فصن هل رقملل تبثي ايناف ضرألا

 نوعاملا ضعب ناكو نوعام نم هيف ايب هتيبب لجرل رقأ نمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ عيمجلا تبثيأ انوهرم

 نم هادفف نوهرملا امأو نوعام نم تيبلا يف ام عيمج هل رقملل تبثي : لاق
 رقملا ىلع قحب رارقالا ناك اذإ امأو .هيلع قحب رارقالا نكي مل اذإ هل رقملا لام
 . ملعأ هللاو . . هؤادف هيلعف
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 ملعي ملو هللا هفوخ اذإ ىصوملا هب رقأ ام بتكي نا بتاكلل زئاجو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . . افيح هنم

 اهيف قاروأ هيف ناكو هيف امو هتيبب دحأل رقأ نم نأ تدجو : ةلأسم

 قاروألا كلت يف ةبوتكملا قوقحلا نا سانلا نم دحأ ىلع رقملل ةيوتكم قوقح

 وأ ايح رقملا ناك رقملل نوكي مأ الدع كلذ جرخي له هيف امو تيبلاب هل رقملل

 ؟ اتيم
 لاقو رارقالا يف لخاد تيبلا يف ام عيمج نا لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 نأ الإ رارقالا يف لخدي الو ديبعلاو ناويحلا لثم بهذيو ءعىجي ناك انا لاق نم

 يف مكاحلا دنع دجو اذإ الوق لعلو رارقالا نيح لخاد هنا ةلداعلا ةنيبلاب حصي

 ثدح ام امأو لخاد هكحف الإو رارقالا نم اجراخ ناك هنإ حصي ىتحف تيبلا

 لوقلا رثكأف ممذلا يف يتلا قوقحلاو قاروألا امأو رارقالا يف لخدي الف رارقالا دعب

 ال هنا ىحبصلا نعو لخدت اهنأ ناديبع نبأ نع تظفح فلؤملا لاق لخدت ال

 نإف مهاردلا امأو ، عجر ،اباوص هارأ ييف لخدت ال اهنا يدنعو اهلاخدا ىلعردقي
 نيح تيبلا يف اهنأ حص اذإو اهيف اضيأ فلتخمف تيبلا يف رارقالا نيح تدجو
 هنبجعأ ام ينبجعي فلؤملا لاق ،رارقالا يف ةلخاد نوكت نا ينبجعيف رارقالا

 . ملعأ هللاو . . تاوصلا وه هنأ يدنعو

 يف ةدعاق يه تناكو اهجوزل وه اهلزنم يف ام لك تلاق ةأرما يفو : ةلأسم
 اهلام يف الخاد اهيف يذلا يلحلا نوكي له ةوسكو يلح اهيفو اذه اهلوق نيح لزنملا

 ؟ هيف ايب هل ترقا يذلا لزنملا يف يذلا

 اذه نا وجرأو اهلزنم يف كلذ نال رارقإ اذهو اهجوزلوه يدنع اذه : لاق

 . ملعأ هللاو . . هلللا همحر ديعس يبأ خيشلا نع دجوي

 : ديع س نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 ىلع نوهرم حالسو نوعام تيبلا يف ناكو هيف امو هتيبب دحأل رقأ نميفو
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 ؟ ال مأ رارقالا يف لخدي له رقملا
 وأ نهارلا هادف اذإ ه ؤادفو هل رقملل نوهرملاو رارقالا يف لخدي هنأ ىعم : لاق

 . ملعأ هللاو . . هتثرو

 : يلم ازل ا : ةلأسم

 لخدي الو نهارلل فيسلاف نوهرم فيس هيفو لجرل هيف امو هتيبب رقأ نمو
 . ملعأ هللاو . . ةثرولا نيب هوادفو رارقالا يف

 : يحبللا : ةلأسم

 نا لوق هيف له هب مها ايب رقأو ةمهتلا ىلع سبحو لعفب مهتا نميفو
 ؟ هيلع تباث هرارقا

 نيملسملا راثآ يف ءاج ام بسح ىلع فالتخالا نم كلذ ىرعتي ال : لاق
 هلتقب هسبح لاح يف رقأ مث ةمهتلاب سبحف ناسنا لتقب رقأ نميف دجوي كلذو

 . دوجوم اذه لثمو هرارقاب داقي الو ةيدلا هنم ذخوت اولاقف

 لوق هيف مأ فالتخا الب هيلع ةتباث يهأ اهب ذخ ؤي مل ءايشأب رقأ ناو : تلق

 تبثت الف هجورخ دعب اهركنا ناو هجورخ دعب اهب رقي ىتح هيلع تبثت ال اهنا

 نم لاق ،هيلع هتوبث يف فلتحغ هلجالو هب نجس ايب نوجسملا رارقإ : لاق
 ام ىلع فالتخا كلذ يفو هريغ يف الو هب نجس يذلا يف هرارقا تبثي ال لاق

 بلاطم ريغ هنأل هيلع هتوبث ينبجعي هب نجس ام ريغب هرارقا فلؤملا لاق .دجوي
 نجس٨ ايب هرارقإ امأو هيلع هتوبث نم ةعناملا ةلعلا ايف هب مزالم الو رارقالا كلذب
 . . انلق ام ىلع لدت رثالا تاراشإ رثكأ اذكهو هيلع تباث هنا لوقأ الف هلجال

 . ملعأ هلللاو

 لاق نم لاق فالتخا هيلع هتوبث يفف نوجسملا رارقا امو 3 هنمو : ةلأسم

 يف هرارقا زوجي ال لاق نم لاقو نجسلا نم جرخي ىتح ءىش لك يف هرارقا زوجي ال
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 هللاو . . طوحأ اذهو نجسلا هب قحتسا اميف هرارقا زوجي ال لاق نم لاقو ءعىش لك

 . ملعأ

 انامز ةنس اذك ةيرق نم هكالمأ عيمج ةلغب دحأل رقأ نمو { هنمو : ةلأسم

 ءاركو جاتنو فوصو نبل نم هباود ةلغو مهترجأو مهتمدخو ديبعلا ةلغ لخدت له

 ؟ رجشو عرز نم هضرأ ةلغو
 الإ دلبلا كلت نم هكلم هيلع عقي ام عيمج هيف لخد رارقالا تبث نا : لاق

 ةلغ امأو اه عبتوهو ةلغ مسا هيلع عقي ال هناف باودلا جاتنالا تركذ ام ىلع

 . هلرقملل مهتمدخ نا ملعأ الف الإو رارقالا يف مهتلغ تلخد اوربحتا نفا ديبعلا

 تضمو كالمألا هذه نم ءىش يف ةلغ الرارقالا موي ناك اذإو : تلق
 وأ لقأ وأ ةنسلا فصن يضم دعب تلصح مث ةلغ لصحت مل ةنسلا كلت نم رهشأ

 ؟ اهنم هل رقملا بيصن ىضقني ىتم اهنم ءىشب وأ هكالماب ةلغلا تكردأو رثكأ

 هيلا تملس اذاف رارقالا هل حص ذمو رارقالا خيرات نم ةنس ةلغ هل : لاق
 ةلغ هلف هيلإ ملست مل ناو ءعىش ةنسلا دعب هل سيلو اهنم لغأ ام هلف ةنس كالمالا

 . هنس

 تيقبو ةكردم ريغ ةلغ كالمالا مم ءىشب رارقالا نيح ناك ناو : تلق

 ؟ ايهنم اهقحتسي نم ةدملا تلخ ىتح كردت ملو رجشلاو لخنلا نم ءعىش يف ةلغلا

 . كردت نأ ىلإف ةنسلا يف كردت مل امو هب هل رقأ ايك ةنس ةلغ هل : لاق

 ؟ هرارقا نع عوجرلا رقملل لهو : هل تلق

 راثآ يف ءاج ام رثك ام هب هل رقا نمل قحلا هجو ىلع هرارقا تبث اذإ : لاق
 . ملعأ هلل او . . هيف ةل اهج الو رارقإ ف عوجر ال نيملسمل ١

 ملف ايندلا دجاسم وأ نايع دجاسمل ةيدمحمب رقأ نمو 3 هنمو : ةلأسم

 يدنع نسحو اهفيعضت يلقع نم تبلجتساف اهيف ركفلا تلجأو ائيش اهيف ظفحأ
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 نسحو هتثرول وأ رقملل اهدر يدنع نسحو اهتمسق نم اراسعتسا ءارقفلل اهتوبث

 . ملعأ هللاو . . هدلب عماج يف لعت نا يدنع

 لفقلا تبثا نا ردقأ الف هيف امو هتيبب رقأ وأ هتيب عاب نمو .3 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . يجراخلا بابلا هب لوفقلملا

 هيلعف ةدحاو ةدملاو فلأ ةخسن يفو ةئايسمخ مهاردلا تناك ناو : ةلأسم

 تقفتا نا كلذكو .اهددع يف فالتخاو لجألا يف قافتا اذهف ايهيف ام عيج

 ين ام عيمج اضيأ تبث رخآلا لبق امهدحأ لجألا فلتخاو نيتخسنلا يف مهاردلا

 تبث مهاردلاو لجألا قفتا ناو مهاردلا قافتاو لجألا فالتخال نيتخسنلا

 . ملعأ هللاو . . امهدحأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 اهنم لح ام رثكأ هلف ةدع كوكص يف لجرل قوقح هيلع ترهظو تام نميف

 لاحلاو تفلتخا ولو هلك قفتم لجألاو فلت لجألاو لاحلاو اهنم لجات ام رثكأو
 اهدحاو تايرال قوقحلا دحأ نوكي نا الإو هلاجآ تفلتخا ولو قفتم هلك كلذك

 امه لاق نم لاقو فصولا اذه ىلع نافلتخم ناقحلا لاق نم لاقف تايدمحم
 اهنيب قرفي نمو ىنعملا براقتف تايدمحم سمخ تايرال عبرأ نأل ناقفتم

 . ملعأ هللاو . . ةيمستلا يف ايهفالتخال

 : لمازلا : ةلأسم

 رهش يف اهخيرات ةقرولا يف هيلع ةبوتكم مهارد ةرشع لجرل هيلع دجو نميف
 الكو مرحم ارهش يف اهخيرات ىرخأ ةعقر يف هل هيلع هبوتكم مهارد ةرشعو ناضمر

 نم ىرخألا ىدامج رهش ىضقنا اذا بجي عيمجلا لحمو ةدحاو ةنس نم نيرهشلا

 لد رخآلا سنجلا ريغ سنج نم ةرخآلا مهاردلا هذه نأ نيبي مل نا : لاق
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 تبثت ال نا ينبجعيف دحاو اهلحو مهاردلا هذهب رارقا نع ناتقرولا تبتك انإو

 . ملعا هللاو . . هوجولا نم هجوب ىلخأ ةقرو اهنا نيبت ىتح ةدحاو ةقرو الإ هيلع

 : دمحم نب ناييلس نب رصان خيشلا نع : ةلأسم
 ثالشثبوأ شرأ نايض نم فورعم نالفل ةضف نيتيرالب ىصوأ نميف

 هذه ىلع اعيمح ناتبثي اهن اف ناضل ١ ىنعم فلتخانف ناض نم ةضف تايرال

 . ملع أ هللاو . . ةفصلا

 : يموخغرلا : ةلأسم

 ةرمثلا كلت هلأ ةرمث هيف ناكو هتلغب وأ هلام ةرمثب رقأ وأ دحأل ىصوأ نمو

 ؟ ةرمثلاو ةلغلا يف قرف امهنيب مأ كلذ ريغ ال ةرضاحلا

 هل رورقمللف ةكردم ريغ وأ ةكردم ةرمث لاملا يف رارقالا موي ناك نا : لاق

 لاملا كلذ ةرمث هلف ةرمث لاملا يف سيل رارقالا موي ناك نإو اهريغ ال ةرمثلا كلت

 قرف دقو هتايح يف ةكردملا ةلغلا يصولاو رقملا ضبقي مل اذإ كلذو ايح ىقبام

 وأ رارقالا نا لاق نم لاقف ةلغلاب وأ ةرمثلاب ةيصولاو رارقالا نيب نيملسملا ضعب

 ال ةلغلاب ةيصولاو رارقالاو اهريغ ال ةصاخ لخنلا يف الإ تبثت ال ةرمثلاب ةيصولا

 . ملعأ هللاو . . ءاوس هلك لاق نم لاقو ريغ ال رجشلاو ضرالا يف الإ تبثت

 نم ىلع هب ىصوأ وأ نوهرم لاملاو رخآل هلايب رقأ لجر نع : ةلأسم

 سيلو هب هل رقأ نم ىلع ءادفلاف هبحاص هب رقأو انوهرم ناك اذإ لاملا نإ لاق 3هادف
 يفو .هب لمعنو هانظفح يذلا اذه ىصوملا لام نم ءادفلاف ةادف ةثرولا ىلع

 رارقالاو يصولاو يطعملا لام نم امهعادف ةيصولاو ةيطعلا نأ رثألا نم عضوم
 ىصوملل نوهرم ءعىشب يصوملا ىصوأ اذا اضيأ انظفحو .هب هل رقأ نم ىلع هادف
 ضوبقملا نهرلاوه نهارلاو هلام ثلث نم جرخ اذإ ىصوملا لام نم هادفو هب هل

 الف رايخلاب اعابم ناك نإو نيدلا نم عفرت هترمثو هتلغ نأل هللا باتك يف ءاج يذلا

 يف تدجو خسانلا لاق هلام نم هئادفب يصوي نأ الإ يصوملا لام نم ىدفي
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 نم هادفب يصوي نأ الإ ةيصولا هيف تبثت الف رايخلاب اعابم ناك ناو بتكلا ضعب

 . ملعأ هللاو . . هلام

 رارقالا يف ريبلا تبثت ركذت الف ركذت ملو ريب اهيفو هرادب رقأ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . ركذت يتح

 : لمازلا : ةلأسم

 توميو رايخلا عيبلاب عابم هل لايب دجسمل وأ لجرل رقي وأ يصوي نميف
 يف رارقالاو ةيصولا امأ .ال مأ كلذ ءادف هتثرو ىلع نوكي له رقملا وأ يصولا

 الو ةيصولا هيف تبثت ال لوق فالتخا كلذ يفف هعاب نمف رايخ عيب عابملا لاملا

 نيرخأتملا تاباوج نم هتعمس ام ىلعو رارقالاو ةيصولا هيف تبثت لوقو .رارقالا
 لوق افالتخا اهيف تعمسف ةيصولا امأو ،هلرقملا ىلع هادف نوكي رارقالا نا

 كلاهلا لام ثلث نم ه ؤادف نوكي لوقو هل ىصوملل راص ىدف اذاف هلاحب نوكي

 . ملعأ هللاو . . كرت ءاش نإو هادف ءاش نا يصوملا ىلع ه ؤادف نوكي لوقو

 الف ةيح تناكول نا هما بيصنب اهتخا نبال ترقأ ةأرما يف : ةلأسم

 نأ اذه لثمب ىصوي دارأ اذإ رثألا يف دجوي يذلاو ةظفللا هذه تابثا ىل نيبي

 ايحوبأ ناكول نإ هيبأ ثاريم يتوم دعب يلام نم يتنبا نبال وأ يتخا نبال لوقي
 يف دجوي يذلاف رارقإ ىلا هجوتيو اتباث ظفللا ناك اذاف . . ملعأ هللاو . . اذهف
 ةيصولا جرخ جرخي ظفللا ناك نإورارقالا موي لاملا نم هل رقملل نا رثألا

 . ملعأ هللاو . . لاملا نم يصوملا توم موي هب ىصومللف

 اه ؤايسأ رقملل ناكوأ اذك ىمسملا هلام فصنب لجررقأ ناو : ةلأسم

 نيلاملا فصن هل رقملل تبث رقملا تام نإو هلوق لوقلاف ايح رقملا ماد يف نايواستم
 . ملعأ هللاو . . اعيمج
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 : حاضو نب حلاص خيشلا نع : ةلأسم

 سيلو تباثوهف هضقني ملو تامو هب رقأ وأ ةبهو وأ ائيش عاب اذإ ىمعألا نإ
 ةلاهجلا قيرط نم اذه امنإو امارح هذخأ سيلو دقعني الف اوبرلا قيرط نم اذه

 هتوم دعب ةثرولل ضقن الو ماتوهف هضقني ملو تام اذإو هضقنو همامتإ ىمعاللف

 . ملعأ هللاو ..

 ضعب لاق . امهعإاسأ ركذي ملو هتدلاو وأ هدلاول رقأ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . تباث رارقالا نيملسملا

 رقملا تام مث هنبا الو هيباب سيل نالفو نالف هثري هنارقأ نمو : ةلأسم

 رقملل ثاريملا ناف محر يذ الو مهس يذ الو ةبصع نم ثراو رقملل نكي ل اذاف

 . ملعأ هللاو . . هل

 : يحبصلا : ةلأسم

 توبث يفف دبعلاو باتكلاو فيسلاك هريغب هبتشم ءىشب دحال رقأ نميفو

 ضعبو ءازجالاب وأ هنم طسولا هل لعجيو كلذ تبثي ضعب فالتخا رارقالا كلذ

 لهأ ىلا هدريو هتبثي ضعبف اياصولا امأو ديعس يبأ نع هلكو رارقالا يف هتبثي ال
 لاق مهضعبو كلذ نم طسوأل ١ مهضعب ل اقو ء ازجال اب هتبثأ ضعبو ملعل ا

 عيمج تبثي ل مهضعبو رارقالا يف لوقلا كلذكو نودألا لاق مهضعبو لضفألا

 . ملعأ هللاو . . نيعم ءىش ىلع ةيصولاو رارقالا عقي ىتح كلذ

 ثلث يف هتيصوو هلك هلام يف هر ارقإ زوجحم ضيرمل ١ ليقو © هنمو : ةلأسم

 كلذ اومتي نأ ةثروللو ٥ ؤاطع الو ه ؤاضق الو ه ؤارش الو هعيب زوجحم الو هلام

 تم وأ تييح كلوه لاقو هلام نم ائيش اناسنإ ضيرملا ىطعأ اذإ امأو كهوضقنيو

 ةيصولا ةلزنمب اهنأ لاق نم لاقو . ضيرملا ف زوجت ال ةيطعلا نأل زوجحم ال كلذ لاق

 . ملعأ هللاو . . انيأر وهو كلذ فعض ضعبو هلام ثلث يف زوبحتو
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 ىلع هرارقا نع عجري نأ يل نيبي الف يمذوأ ادبع لتقب رقأ نمو : ةلأسم

 نود هلام يف هيلع قح دبعلاب هرارقإو رح لتقب رقأ نميف فالتخالا نم ليق ام

 نيبي الف اطخ نم لتقب رقأ نإف } ةصاخ هلام يف ةيد هيلع امنإو دوق همزلي ال ذإ هسفن

 نا حصيوأ ةلقاعلا هقدصت نا الإ هتلقاع نود هلام يف ةيدلا هيلعو ةعجرلا هل نا يل

 هرارقا نع عوجرلا دارأو ادمع رح لتقب رقأ نإو أطخلا ىلع هنم عقو لتقلا

 دابعلا قوقح يف هل ةعجر الو هلام يف ةيدلا هيع نا ةيدلا هنم لوتقملا ءايلوأ بلطو

 همزليو هل ةعجر ال ليقو لوقلا ضعب يف دوقلا وهو هللا قح يف ةعجرلا هل اينإو
 . ملعأ هللاو . . هب رقأ ام ذافنا

 : دادم نب دمحا خيشلا : ةلأسم

 بتكو دجسمل ناك وأ نالفلو نالفل هيلع ناب رقأ بتك اذإو رارقالا ظفل يفو

 ؟ ال مأ ةيوسلاب كلذ نوكيأ ينالفلا دجسمللو ينالفلا دجسملل هيلع ناب

 هسفنب درف مهنم دحاو لك ددع يذلا ظفللا اذه ىلع ناك اذإ : لاق

 هللاو . . ةعاجلا مهسك مهس درفلل نوكي لوقو ددعلا ىلع ةيوسلاب مهنيب نوكيف

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ضورعلا عيمج كلذكو رارقالا يف هل يذلا لخديا هلام عيمجب رقأ نميفو

 ؟ ناويحلاو نيكاكدلاو لزانملاو دوقنلاو
 كلذ يفف نيدلا الإ هل رقملل تباثوهف هلام عيمجب رقأ اذإ : لاق

 هل سيل لوقو هل كلذف نيدلا وني مل هنا لاق اذإ لوق ايح رقملا ناك اذإ فالتخا

 . ملعأ هللاو . . رقملا ينعا

 رقملل نوكيف ينالفلا يلايب نالفل تررقأ رقملا لاق اذإو { هنمو : ةلأسم
 ريغ ةرمثلا امأو رقملل يهف رارقالا موي ةكردم ةرمث هيف ناك ناف رارقالا موي هل

 نم هل هبتكو ةيصو قسن ىلع ناك اذإ امأو كرجشو لخن نم هل رقملل يهف ةكردملا
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 تفصو ام ىلع نوكتف ةلغلا امأو يصوملا تام موي نوكي هنا لوقلا رثكاف نايض

 نالفل لاملا نوكيف نالفل ينالفلا لاملا رقملا لاق اذإ امأو . مرصلا كلذكو كل

 هنال ةكردم ريغوأ ةكردم ةرمثلا تناك هل رقملل لاملا نوكيورارقالا ةعاس

 . ملعأ هللاو . . فارتعا

 ينالفلا لاملا ىوس هثرو ام عيمجب هتوخاألرقأ نميفو . هنمو : ةلأسم

 نوكيأ هتوخأل هب هل رقأ ايب ريغم هنأ ىعدا نيمويوأ مويب رقأ امدعب مث ينالفلا لاملاو

 ؟ ال مأ ريغ هل

 يف يرجي نأ ريغ مكحلا رهاظ يف هرارقا يفو ريغ هل سيل رقملا نا : لاق
 نا لاق نم لاقف ينالفلا لاملاو ينالفلا لاملا ىنثتسا هنا لبق نم فالتخا كلذ

 ةلاهجلا رقملا عدا ناو هنالطبي ال لاق نم لاقو رارقالا نالطبي طرشلاو ءانثتسالا

 . ةلاهجلاب ضقنتني الو تباث رارقالا لوقلا رثكأف هب ملعي مل وا هدلاو لام نم ءىشب

 هللاو . . ينبجعي لوقلا اذهو كلذ يف نيمي الف ةلاهجلاب ريغ هل ىري ال يذلاو

 . ملعأ

 ىثنألاو ركذلا مهيفو ىصوأ وأ نالف ينبلرقأ اذإ امأو ، هنمو : ةلأسم

 لوق رثكأ ىلع ىثنا ىلع ركذ لضفي ال سوءرلا يف مهنيب مسقي ةيصولاو رارقالاف
 لوألا لوقلابو ةصاخ روكذلل الإ نوكت ال ةيصولاو رارقالا نا لوقو نيملسملا
 لب نالف ينب نم روكذلا نم دحأ نكي لو ىصوأ وأ نالف ينبل رقأ اذإ امأو لمعن

 رارقالاف نالف دالوأل ىصوأ وأ رقأ اذإ امأو ،نالطاب ةيصولاو رارقالاف ثانإ مهلك

 رارقالاو ةيصولاف ثانا مهلك لب روكذلا نم دحأ نكي ملولو ناتباث ةيصولاو

 تيملل نإ لاق نم لاقف رارقالا لبق تام نم مهنمو نالف ىنبل رقأ اذإ امأو ©. ناتباث

 الإ رارقالا تبثي ال لاق نم نم لاقو زياج تيملل رارقالا نأل رارقالا نم همهس

 ةيصولا امأو رارقالا نم هتصح هلف رارقالا دعب تام نم امأو ،رارقالا موي ءايحالل

 ملو هل ىصوملاو يصوملا تام اذاو يصوملا لبق تام نمل تبثت الو تيملل تبثت الف
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 نا لاق نم لاقو ةلطاب ةيصولا نا لاق نم لاقف هبحاص لبق تام اهيأ ملعي

 لاكشالل اهفصن لطبيو ةيصولا فصن هل ىصوملل لاق نم لاقو ةتباث ةيصولا

 . ملعأ هللاو . .

 نم هتيب يف ةنالف هتجوز نكسب ىصوأو رقأ لجر يفو {. هنمو : ةلأسم

 رثكأ وأ ناتيب ةيرقلا كلت يف هل دجوو هدعب اجوز جوزت نأ ىلا ةينالفلا ةيرقلا
 نكسلا امل تبث نإو ،ةأرملا هذه نكس نيأ اعيمج ايهيف وأ امهدحأ يف هنكسم ناكو

 ؟ ال مأ كلذ اهل بجأ ادحأ هدعقت نا تدارأو اهل بجو يذلا نكسلا اذه يف

 نأ الإ ثراول ةيصو ال هنأل زوجت ال نكسلاب ةجوزلل ةيصولا امأ : لاق

 تبثي ذئنيحف ارارقا نكسلاب ةجوزلل ظفللا نوكي وأ نايض نم ةيصولا نوكت

 وأ ناتيب رقملا وأ يصوملا دنع ناكو ةجوزلل نكسلا تبث اذإو ، ةجوزلل نكسلا
 اهل نوكي لاق نم لاقو تويبلا طسوأ نكس ةجوزلل نوكي لاق نم لاقف ةثالث

 نوكي لاق نم لاقو تويبلا لضفأ نكس اه نوكي لاق نم لاقو تويبلا فعضأ

 هنكس فصن دحاو لك نم اهلف نيتيب كرت يصولملا ناك نا تويبلا نم ةصحلاب اهف

 ، ىنعملا اذه ىلع نوكي داز اميفو هثلث دحاو لك نم اهلف ةثالث تويبلا ناك نإو
 رقأ يذلا تيبلا اذه نأ ةلداعلا ةنيبلا دهشت ىتح اهل نكسلا تبثيال لاق نم لاقو

 لوقلا نم ينبجعي يذلاو اذه لثم نم قرف ةيصولاو رارقالانيبو هيف نكسلاب اه
 نوكيو كلاهلا اهكرت ىتلا تويبلا طسوأ نم تيب ةجوزلل نوكيو تباث رارقالا نا
 نم لاقف تيبلا اذه دعقت نأ ةأرملا تدارأ اذإو طسوألا تيبلا كلذ يف اهنكس
 لوقلا رثكأ وهو ادحأ اهعم نكست وأهنكستوأ هدعقت نا تدارأ اذإ كلذ اهف نا لاق

 لجر ىصوأ اذا كاذ .جوزت نأ ىلا هنكست لب هدعقت نا سيل لاق نم لاقو

 نا هل سيلو هريغ هدعقي نا هل سيلف هتيب نكسي نأ هل رقأ وأ ةأرمال وأ لجرل
 ناكو ةأرملا هذه تجوزت اذإ امأو ،لئاسملا هذه مهفاف ادحأ تيبلا يف نكسي

 جوزتت نأ ىلا ةأرملل نكسلا تبثيو هيلع لمع ال دسافلا جيوزتلاف جيوزتلا
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 اهدنع نم نكسل ١ جرحي ذئنيحف احيحص اجيورت تجوزت اذاف احيحص اجيوزت

 ترهظ اذاف ةقرولا رهظت نا لبق مسقلا عقو اذإ امأو لخدي ل وأ اهم جوزلا لخد

 لطبي ذئنيحف نيملسملا دنع هطخ زوبي نم طخب ةجوزلل نكسلا حصو ةقرولا

 ملعأ هللاو . . ةفصلا هذه ىلع مسقلا

 ذافنا دعب هلام نم ىقبي تك ثلثب لجرل رقأ لجر يفو © هنمو : ةلأسم

 د اراف ء ىش اهنم تبثو ء ىش اهنم لطبف نيملسمل ١ ىلع هاياصو تضرع مث هاياصو

 هب ىصوأ اييف كل سيل ةثرولا لاق اياصولا نم لطب ام ثلث ذخأينا هل ىصوملا

 ؟ كلذ يف مكحل ام اصاخت مث لطب ايب ىلوأ نحنو لطب وأ تبث ءىش كلاهلا

 نم لطب ام لكف هاياصو ذافنا دعب هلام نم ىقبي ام ثلثب هل رقأ نإ : لاق

 وأ هذه هتيصو ذافنا دعبل ام ثلثب هل رقأ ناك نإو ناثلثلا ةثروللو هثلث هلف هاياصو

 ىل ١ دودرم وهو ع ىش ةيصول ا كلت نم لطب اےيف هل رقملل سيلف ةدودحم ةيصو

 . ملعأ هللاو . . مهدحو ةثرولا

 هلام نم شرب تالخن ثالثب لجرل رقأ لجر يفو & هنمو : ةلأسم

 تالخنلا هل رقملا بلطو رقملا تام مث مهيلع اهب لدتسي ةفصب مهفصي ملو ينالفلا

 ترمثأ نأ ىلإ تالخنلا يصولا هطعي ملف اغلبو ىماتي ةثرو كلاهلا فلخو

 ؟ هل زيمي ل ام ةلغلا نوكت نمل تكردأو

 امأو رقملا ةثرول ةرمثلاف لخنلا تكردأ نا ىلا تالخنلا زيمي مل اذإ : لاق

 لودعلا رظنب نوكي زييمتلا نأ ريغ هل رقملل ةرمثلاف كاردالا لبق ليخنلا زيم اذإ

 . ملعأ هللاو . . اماتيأ رقملا فلخ اذإ ةصاخو

 لحلا هنم بلطت اهتايح يف تناكو ةلاخ هل لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 املف هل اهمزل ام عيمج نم اهنم بلطم ريغب وه اهيربيأ هل اهيلع وأ هل اهمزل امم نا ربلاو
 نم رارقا وأ هل اهيلع نايض نم قحلا نم ائيش هل ابوتكم اهتيصو يف دجو تتام نا
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 ؟ ال مأ هل بوتكم يذلا ذخأ هل زوجأ نايض ريغ وأ هل اهيلع نايض

 نم ةكلاهلا هب هل ترقأ ام ذخأي نأ هل ىصوملا وأ هل رقملل زياج : لاق

 ناك ولو هيف هيلع ةهبش الو هيلع جرح الف ةكلاهلا هب هل تصوأو اهريغ وأ مهارد
 هذه يف هل بوتكملا قحلا اذه نم اهاربا هنا نيقتسيو ملعي نأ الإ اهتايح يف اهاربا

 ملعي مل اذإ امأو .هذخا ينبجعي الف نآ ربلا هنم تلبقو ةيرال اذكو اذك وهو ةقرولا

 هذخا هل زياجف هطخ زوبي نم طخبو تباث ظفلب ةيصولا وأ رارقالا ناكو كلذ

 ترقأ اذإ امأو ، هب وه ملعي ال ءعىش هل اهمزل هكلاملا لعل يرديال هناف كسمتلاو

 هل زياج اذهف اذه نم ءىشب هل تصوأو ةينآلاو لوصألاو ضورعلا نم ءىشب هل

 لخدي الو ةينآلاو ضورعلاو لوصألا نم هب هل تصوأ وأ هب هل ترقأ ام ذخأ
 . ملعأ هللاو . . اذه لثم يف نآ رلا

 : لمازلا : ةلأسم

 نم لاق نإو ةيصو مأ رارقإ اذه له ةيصو يلام نم اذك نالفل لاق نمو

 ؟ ال مأ قرف كلذ يف اذه يلام

 ين هلوق امأو ارارقا نوكي نا ينبجعي يلام نم اذك نالفل هلوق امأ : لاق

 نيبو هنيب قرف ضعبو يلام نم هلوق لثم ةيصو هلعج اضعب نوكي نأ وجراف يلام

 هللاو . . ةنامالا ةلزنمب هلام يف اعوضوم نوكي نا نكمي هنا لاقو يلام لاق نم
 . ملعأ

 وأ يصول هضرم يف لاق اذإ ضيرملا يف هنأ يعم ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 هنع يضقي ال هنال رارقالا ىنعم ىلع اذه جرخ اذكو اذك انالف نع ضقا ثراو

 ىتحزوجحت ال ضيرملا ةيطعف اذكو اذك انالف ينع اوطعا هلوق امأو هيلعوه ام الإ
 ضعب يفف يتوم دعب يلام نم لاق نإ كلذكو ثلثلا نم تبثيف هتيصو هب يمسي
 هلوقو } ةيصو هب ايسي ىتح ةيصو تبثي ال هنا لوقلا ضعب يفو ةيصو هنا لوقلا
انالف ينع اوطعا هلوق ةلزنمب يدنع جرخي اذهف اذكو اذك ءارقفلا ىلع ينع اوقرف



 . . ةيطعلا ةلزنمبوهو تبثي ال يدنع اذهف ينع اوملس هلوق كلذكو اذكو اذك

 . ملعأ هللاو

 : ينيعلا ناييلس نب دمحم هلا ديبع يبأ نع : ةلأسم

 نا ليقو رظانلا لاق فالتخا هيف لوهجملاو زياج بوصغملا ضارقالا نا

 هنال زوبال بوصغملا يف لحلاو كرتلاو ةيطعلاو عيبلاو زوبيال بوصغملا ي رارقالا
 . ملعأ هللاو . . لوقلا رثكأ وهو كلمي ال ايب رقي

 : يحبصلا : ةلأسم

 اذإ امه بجي ايف ةضف ةيرال نيعبرأ ىلا هتميق ريرح ءادرب هتجوزل رقأ نميفو
 ؟ دجوت مل وأ ةيدرالا تدجو

 نوعبرأ هتميق بوث وأ مهارد نم ءىش ىلع اهجوزو يه اقفتا نا : لاق

 ءىش الإ ةيرال نوعبرأ لاق نم لاقو ةيرال الإ ةيال نوعبرأ لاق نم لاقو ةيرال

 . ملعأ هللاو . . ريسي

 ؟ ال م أ هتيصوو هر ارق ١ تبثي ةلب ال او : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . هتوبث يف فالتخالا هلخدي كلذ لك : لاق

 : ىلهألا : ةلأسم

 هريغل هنأوأ هئيشب سيل هنأوأ هل سيل هنإ لاقف ءىش هتيبو يف ناك نمو
 ؟ هتوم دعبو هتايح يف هيف مكحلا ام هنيعب فورعم دحأل رقي ملو

 رقي مل اذإ هتافو دعب هتثرولو هتايح يف هل نوكي ءىشلا اذه مكح نا : لاق

 فوقولا همكح نوكي لوق هيفو لوقلا رثكأ ىلع هل هسيل لاق الو هنيعب دحأل هب

 لوألا لوقلاو هبر فرعي ال يذلا لاملا مكح ءىشلا اذه مكح نوكي اذه ىلعف
 . ملعأ هللاو . . يلا بحأ

 وأ هب رقملا نا هتثرو اعدإو ىصوأ وأ ينالفلا هلايبرقأ نمو : ةلأسم
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 ؟ هلك ال هنم بناج هب يصيولملا

 ٥ مهكلاه لوق لوقلا نكام لثم مهلوق لوقلا نا لوق فالتخا هيف : لاق

 كلذ ديدحتب هتيب نكي مل اذإ اذهو مهلوق لوقلا نوكي الو كلذ عيمج تبثي لوقو
 لاقو ةفرغ وأ ةفص لثم تيب مسا هيلع عقي ام ردقب ناك اذإ ينالفلا هتيب كلذكو

 . ملعأ هللاو . . ةفصلا نود ةفرغلا وأ ةفرغلا نود ةفصلا هل هنا

 نإو تبثي له ريغل ةلغلاو ةليصألا نم ءىشب ف زتعاو رقأ نمو : ةلأسم

 ؟ لعجي امل تبث

 . ملعأ هللاو . . هب رازب الو هحالصل نوكيو ، فالتخا هيف : لاق

 ادبعوأ الاموأ ةباد لجر نع نرقلا ملاس نب دمحم خيشلا لئس : ةلأسم

 ةموكحل ١ لبق ي رتشم ا تامو نيملسمل ١ ماكح نم مكاح دنع ريغو ابيع هيف دجوو

 ةثرولل له ةموكحلا لبق تامو ةلاهجلا ىعدإو ناض نم ىصو وأ رارقا لامب رقأ وأ

 ؟ ال مأ مهكلاهل ناكام مكجلا نم

 يف المج اهيف ءاج ام الإ رثألا نم اهنيعب ةلأسملا هذه ظفحأ مل ينا : لاق

 حصو تبث اذإ ثراولا نا ملعأ هللاو يدنعو كلاهلل ام ثراولل نا مومعلا ىنعم

 نم تركذ امم هكلام ام هل نوكينا يدنع دعبي الف ةلاهجلا نم كلاملا هاعدا ام
 ةلأسملا نم نرقلا ملاس نب دمحم خيشلا هرطس ام تباث حيحص .اهريغو ةمكاحملا

 هديب برعلب نب دمحم نب نمحلا دبع هتبك هب مكحي تباثو كلذك هنا يدنعو

 يتلا ةضقتنملا عويبلا يف فالتخالا تفرع يعناصلا ديعسنب ملاس هبرل ريقفلا لاق

 سيلو عيبلا توبث هتوم نم لاقف مامتالا لبق ي رتشملا تام اذإ تمت تمتا ول نا

 ام ةثروللو كلذ تبئثي ال لاق نم لاقو همامتإ الو كلذ ضقن يف رايخ ةثرولل

 فالتخالا اذه نا ملعأ هللاو يدنع يذلاو ،هضقنو كلذ مامتا يف يرتشملل

 ملو ضقن اذإ امأو مامتإ الو عيبلل ضقن هنم حصي ملو ي رتشملا تام اذإ مهنيب
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 كلذ يف يل نبي ملووه هل ام كلذ يف ةثروللف عيابلا نيبو هنيب مكحلا عطقني
 اهب هل مكحي ملو هتعفش بلطم ىلع تام اذإ هيفشلا نا رثألا ءاج دقو فالتخا

 ال اهنأ اهيف ليق دق عفشلا نأل كلذ نم دشأ اذهو هتوم دعب اهوبلطي نا هتثرولف

 . ملعأ هللاو ثروت

 اهتدجوف ةمدقتملا ةلأسملا يف نيلئاقلا ءال ؤه لاوقأ يف ترظن دق رظانلا لاق

 ةمدقتملا ةلأسملا يف نيلئاقلا ءال ؤه لاوقأ يف ترظن دق رظانلا اهتقفاوم دعب

 اهلك ةلأسملا يناعمل ةيفوتسم ريغ اهنأ اهتقاشم نم اهتمالسو اهتقفاوم دعب اهتدجوف
 صيصختو اهل مهنم لمجأ نم لامحال كلذو اهلحب اه دوقع عيمج ىلع ةيلوتسم الو

 تيقب ىتح اهيف نيذه دحأ نم اعيمج اوكفني ل ذإاهنم هصخ ام مهنم صخ نم

 كلذلف صيصختلاو لامجالا امهو امهنع اهل لاح ال امهنيب ةددرتم ايهب ةطبترم ةلأسملا

 هل لصحي مل ذإ صيحفنتلاو اهيف ثحبلا يف ةدايزلا بلط نع اهب اهلئاس نغتسي مل
 . يفوتسملاك هيل رصتقملا نأل اهب ءافتكالا

 ءانغتسالا هب لصح الو الك ىنعملا هب متي مل وهو ةباثمب نانوكي فيكو

 ىهو الأ هدئاع اهديفمل ىهو هدئام ةدئاف لكل نأو الإ ىفتقا هدعب نمل الو لئاسلل

 هلهأل هللا دنع ارجأ رفوأ ناك ةدئاف متأ ناك ايف ةدئافلا ردق ىلع يهو رجألا

 افصو هل صلخ ام الإ لبقتي الو لبقتي ام ىلع الإ رج ؤي ال هللا نكل . ىفوأو
 . ءافولاو قدصلا لهأ نم مكايإو هللا انلعج

 هيف تاي ملام امأو } ىفخأو رسلا ملاع هلللا ةعاط نم هب ماقاميف صالخالاو

 نم رارقالا وهف نيملكتم هب اوناك اييف هانعم نمضت الو نيلئاقلا ءالؤه لاوقأ

 لهأ لوق نم مكحلاب هيف مهيلعو مهلامو نيقلطم وأ نيديقم هيف اوناك نيرقلا

 قرف لهو نيعدم هب ةلاهجللو نيضقنم هل اوناكو هنع اوعجر اذإ نيدتهملا ملعلا

 مأ نيوتسم كلذ يف نونوكيأ هب ةلاهجلا ىوعدو هل ضقنلا يف مهتثرو نيبو مهنيب
 مل يذلا ىنعملا اذهف نيعجار ريغ هنع وأ نيلاطم ضقنلاب مهتايح يف اوناك نيفلتخم
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 هرمأب مهنم ام ةلاهج نع هركذ نع مهضارعأ : ؤ وجرأ الو نيمدقتملا مالك هيلع تاي

 نم ل ماليالا راثآ رهاوظ نمو اهقيقد نم ال ماكحألا بابسأ ىلج نم وه هنأل

 دقو مهل يترظانمو مهايإ يتركاذمب مهت ربتعاو مهتبحص دق ام لاث دق ينأو
 دق يل ةلكشم مكلو قمعأو اذه نم قدأ وه اييف قمعتلاو قيقدتلا مهنم تفرع
 وه يذلا يلع اذه نولهجي فيكف .اهولهسو اهدرسي دق لع ةلضعمو اهولحأ
 ىلع مهتمادتساو راثآلا مهتعلاطم ةرثك عم ىمعلا لهاجلا ىلعالإ ىفخ ريغ
 رارسألا ضماوغ نم اهيف لع مهعلطتو راكفألاو اهيف ربدتلاب مهتثحابمو اهتوالت

 يدنع راص قيقد نم مكف ،راهطالا ىلج ىلإ راتتسالا ىفخ نم اهلهأل اهفشكو

 .. ايفخو يعم اضماغ ناك نأ دعب مهببسب ارهاظ ىحضأ قيمع مكو ايلج مهب

 1 مهلهج نع يئاجر دعبأ يذلا وع مهنع هتركذو مهنم هتفرع يذلا اذهف

 هبرق اينإو هب مهملع دعب هك رتل ارايتخا هايإ مهكرت نوك نعو هركذ نع اوضرعأ
 ملاعل هنع ةمصع ال يذلا لفاغتلا وه كلذو ينأشو مهنأش نم ناك اموه ينظ

 نم مودعم ريغ كلذ نإ هانعم ىلع جراخو هلثم وهف هارجم ارج امو لهاج الو

 هيف اوسيل نوتوافتم هيف مهنكلو ةيلكلاب مهيلع هقرطت عنتمم الو ةيرشبلا تافص

 تافص عيمج نع ىلاعتو كرابتو نيفلتخم مهلاوحأ يف مهلعج نم ناحبسو ةيوسلاب

 بر هلللا وهو هل الإ يغبنت الو هب الإ قيلت ال يتلا ةلماكلا هتافصب درفتو نيقولخملا
 . نيملاعلا

 تدجوو اهيف نيلئاقلا لاوقأ عم ةلأسملا هذه لع تضرع امل ينإف انأامأو

 تابثاو اهنم مودعملا ذاختا تببحأ اهيناعم عيمج ىلع ةلمتشم ريغ اهتلمأت نأ دعب

 تنك نإو اهتدياز بلط نع اهلئاس ةينغو اهتدئاف مامت نم كلذ يف امل اهنع ذاشلا
 يصرح هيلإ يناعد نكلو يمهف ةكاكرو يملع ةلقل كلذو تسل كلذل الهأ نمم
 . يناوخال ارذعو ةيمحو يناعملا مامت ىلع

٩١٤



 ينايب نم هتدصق ام كاردال يايإ هقيفوت بلطو هللاب يتناعتسا دعب لوقاف
 وهو رارقالا وه لوقلا نم هدعب امو لوئسملا لوق يف ةلأسملا نم لوفغملا ىنعملا نأ

 امهدحأب وأ ايهبرقأ نم نامزلي امهالكو قحب رارقإو قلطم رارقإ نيبرض ىلع يدنع
 ناك اذإ ايهيف كلذ بجاو نع هعانتما دعب ايهنم هيلع حصي ام لك ىلع مكحيو
 يفنم ريغ لقعلا حيحص اغلاب ارح هنوك وهو امهرمأ نم كلذ همزلي نم دحب

 نم حصي ايب هيلع مكحي يذلا اذهف .ايهيأبوأ ايهب هرارقإ ناك ايهيلع هركم الو
 نمم ناك نإ هفاصنإ هنم همصخ بلطو هرارفو همصخ نع هب هعانتما دعب هرارقإ

 . نكي مل وأ هرمأ كلمي

 هل ةبسحلا زاجأ نم يأر ىلع بستحم وأ ليكووأ يلو ماقم كلذ يف ماقو
 نم وأ راربألا نم وأ راكنالا لهأ نمو رارقالا لهأ نم دحأ نم رارقالا كلذ ناك
 نع ليمي نأ دحأل سيلو ،ءاوس ىلعل مالسالا مهلك كلذ يف مهنإف راجفلا
 مهنيب مكحاف هيفصو هيلبنل» : ىلاعت هللا لوقل ىوهب هريغ ىلإ مالسالا مكح
 . ةيآلا 4قحلا نم كءاج ايع مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ امب

 امم يدنع اذهف هب ةلاهجلا اعدإ نأ دعب هضقنو هرارقإ نع رقملا عجر اذإ امأو

 ناك نإ هنأ كلذ نم هتفرع يذلاو هيناعم يف مكحلا ق رتفيو هيف لوقلا فلتخي

 لهأ نيب هيف عزانتلا نم راع ريغوهف اقلطم هب رقأ اميف ةلاهجلل يعدملا اذه ىوعد

 نأ مهنم لاق نم لوق ىنعم نمف مصخلل هيلع وأ مكحلا هيف هل بجي اميف ملعلا

 كلذو ، ةمولعم ريغ ةحيحص يهف اهيف هبذك حصي ملامو ةلوبقم هيف ةلاهجلل هاوعد
 كلذلف لصفلا يف هيلع هملع ثودح نابرطو لصألا يف هلهج توبث عضوم

 نإ ءايشألا رئاس مكح اذكهو هلصف ىلإ هنع هلوحتو هنم هلاقتنا حصي ىتح يعور

 امم هريغ ىلإ هنع هليوحت زوجي نلو يضقي هب هيلعو هلصاب هل مكحي ءيش لك

 . ىضتري ليلد وأ موقت ةجح ريغب هب هثودح نكمي
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 ةجح قلطملا هرارقإ يفرقملااذهل سيل نأ مهنم نيرخآلا لوق ىنعم نمو

 هب رورقملا كلم يضتقي ريغلل هرارقإ يف هقالط نأل قح الو هب ةلاهجلا هاوعدب
 ريغب هدي يف هنوك ىلع لدي اذه ىلع هنأكو ،اذه هرارقإ نوك لبق هلرورقملل
 يفوه نم هعم حصي ىتح هب ريغلا ملعي ال ثيح نم هريغل قح وه امنإو هل هكلمت
 ىتح هبحاص ىلع هيف يدعتلا ليبس ىلع هدي يف راص امنإو هب املاع ناك وأ هل هدي

 عم هقحب هدي يف هتنونيك لايتحا دعب هبر ىلإ اصالخو هلعف ىلع امدنو ةبوت هب رقأ
 .همدع وأ هب كلذب هل رورقملا ملع دوجو

 لسوتلا ليبس ىلع هرقم نم رارقالا كلذ نوك لايتحا نم ديعب ريغو
 جارخإو هلام يف فرصتلا عونمم ريغ هن ال هكلم نم هنع هجارخإ يف هب لضفتلاو

 .هريغب وأ رارقإب كلذ ناك هبو هيف زئاجلاب هريغل هنم ءاش ام

 هبرل قحلا موزل وأ هيلع ةعبتلا مدقتف ةمدقتملا هوجولا الك لايتحا ىلعو

 مل كلذ نمف هيلإ هب رقأ نمل قلطملا رارقالا كلذب ببستم ريغوه رارقالا كلذ ريغو

 ناكو كئلوأ نم هب درفتو كلذب لاق نم لوق يف هب ةلاهجلا هاوعد يف ةجح هل نكت

 يلعو هتفرع ام اذهف نيتجحلا ىوقأ هتجحو نيلوقلا حصأ وه يدنع لوقلا اذه

 . نيرارقالا نم نيبرضلا دحأ مكح يف هتلق يعم ام بسح

 نم دحال همزل نايض نعوأ قحب رقملا هب رقأ اموهف ايهنم يناثلا برضلا امأو
 هيف ةلاهجلا ىوعد لوبقل لوألا نم برقأ هنأك هنأ اذه يف يل عقي يذلاف قلخلا

 نأل اهيعيو اهرصبي نم دنع اهماكحأ قارتفاو اهيناعم فالتخال اهيعدم نم

 هموزل مدقتم قح ريغ نع هريغل هسفن هب فارتعالا ىلع لدي لوألا يف هقالطا

 مدعل ءاضقلا ىنعم هنع فتنم لب ال هنم هل ءافوو هنع ءاضق هب نوكيف هيلع

 رقأف هرقم ىلإ ظفللا ةقايس هقاس نأ دعب هيلإ هدوجو عضوم ىلإ هيلع هب ليلدلا

 . هب
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 يه يناعملا يف اهفالتخا عم ظافلألا نأل يناثلا رارقالا نم كفنم ريغ كلذو
 اهماسقأ يف تبعشتو اهماكحأ ف تفلتخا اهفالتخا لجأ نمو يناعملا ىلع ةلادلا

 . همسر نع هب اوزواجي ملو همكحب ايهنم لكل اومكحف اهماكح دنع
 هب مكح ءاضقلا ىلع يناثلا رارقالا يف ظفللا ظافلأ تلد نأ ال كلذكف

 ىوعدب هصقني ملو ىضرلاب هيف مامتالا لاح ىلع ناك ام ىضقملل يضقملا ىلع

 . ىضم اميف هيف ةلاهجلا

 ايئاق اه ناك لب اضرعم هسيل هب ةلاهجلا ىوعد نعو اضقتنم هل ناك اذإ امأو

 حصي ملام اذه هلوق لوبق مكحلا ىلعف املاع هب هنوك اركنمو يصاعو ابلاطم اهبو

 اميف انركذ امل كلذو امداق هيف هنع همصخ يفكلو ايكاح هب هل نوكي نأو هعم هفالخ

 يف كلذ هل حصي نميف هيلع هثودحو ملعلا ىلع ءايشألاب لهجلا مدقت نم مدقت

 . مكحلا

 كلذ مصخلا بلط دعب هيف ةلاهجلا ىوعدب عجرو هب مكاحلا ىلع نكل
 هقحب هل دهشت ةنيب همصخ دنع نكت ملام اذه همصخ همزالب فرعأ وهو هنم

 ريغ هل سيل هقح نع هب هل فرتعي ام همصخل ناك كلذك نكي مل ايف هيلع هل يذلا

 ىوعد ىضتقم ىلع هفالحتسا مكاحلا ىلع ناك هنيمي بلطي نأ الإ هنم كلذ

 قح هل سيل نأ هللاب فلحي همصخ نأ اذه يف هنيمي نم هارأ يذلاو هيلع همصخ

 ىتأ وأ صقن وأ اذه ىلع هنيم يف مكاحلا داز نإو هيلإ هب فرتعا يذلا ريغ هيلع

 مكحلا اعطقنمو هل اعساو ناك هيلع ةدايز الب يعدملا ىنعم هيف يضتقي امم هريغب

 . هب

 ق زتعملا ىلع هل فرتعملا هب فرتعا امبرف داب قحلا هل نمل ةنيب تماق نإ امأ

 ىرجي امم اذهف هيلع مكاحلا مكحب كلذ هنم بلطف هايإ هفالحتسا دعب كلذو هب

 دعب همصخ ىلع ائيش هل بجوي مل اضعب نأ بسحاف نيملسملا نيب فالتخالا هيف

 ةنيبلا هرادهإو هنيمي ىلإ هلوزنو هايإ هفالحتسا لبق ةنيبلا هزاجعإو هايإ هفالحتسا
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 نوكي الف هلبق ام عطقي مكحلا نأل مصخلاو هنيب اييف اذه ىلع مكحلا عاطقناو

 . هعطق لدعلا ىلع ناكا ذإ هضقن دحأل الو هدعب هيف ةجح جاتحمل

 نع هيف مكحلا عطقل مهبلط دعب الإ ايهنيب مكح ايب مكحي مل مكاحلا نالو
 هتجحل مهنم لطبملا نوكي الو ايهتجحل الاطبا محلو مهنم ا ذه نوكف ايهنم هب ىضر

 اهب اكسمتم ناكول لب هتريرس يف اهب هكسمت مكحل ا يف مهل اعفان هتينالع يف اذهب

 هفالحتسا يف مكاحلل ابلاطم ناك ام همرغ يف هيلع اهب ارصنتسم همصخ ىلع

 . همكح نم ايهنيب هعطقي ايب ايض ارو . همصخل

 ارظان هقحب هل اهمايقو هتجح روضحل و ارذاع هايإ هفالحتسا نع نوكي امنإو

 هب هل مكحي نأ مكاحلا ىلعو ارقأو امامت همصخ نم هقح ذخأ يف بلاطي ذئنيح مث

 نم هلايكب هقح ضبق ىلإ نكي مل كلذ هنم نكي مل نأ املو ارغاص ايغار هيلع

 اذه ىنعم نم ناب ام اذهف ارياص هايإ هلاطبا لعب هب هل هتجح مايق نيح همصخ

 . ارظانم هفالخ نيبو هنيب ناك نم اهملعيل اهنايب تببحاف هل ةجحلاو لوقلا

 ىنعمف هتجح نم يل نيبتو هفالخب لوق ىنعم لوق ىنعم نم جرخيام امأو
 عطقو ةنيب هب هل تماق امب ىلوأ ةنيبلا اذ نأ هب لاق نم لوق ىنعم نم جرخي هنأ

 . هتجح هب لطبت ال همصخ نيبو هنيب مكحلا

 دق اذهو ةرجافلا نيميلا نم ىلوأ ةلداعلا ةنيبلا نأ كلذ يف مهل ةجحلا نمو

 اذهف ، ملظلا بابسأ اهلجأ نم اهيلع ببستو مكحلا رهاظ يف اهب هروجف نيبت
 اعاري ملو مصخلا ةجح هيلع ىوقو ملعلا لهأ نم هب لاق نم لوق يف هتجح لطبأ
 .اهب موصخ هيلع ةمئاقلاو تماق تقو يأ يف ةجح ةجحلا ذإ مكحلا عطق هب

 ىلوألا امنإو ةنايخلا نم هللا ةجحل ثاحو تناخ دق اهتريرس يف كلت نإو

 كلذك اهتينالع يف اهيلع كلذ بجوي ال اهتريرس يف اهتنايخ لايتحاو ةنامألا اهب
 مكح نأل هتينالع يف هل كلذ بجوي ال هتريرس يف هيلع تماق نم قح لايتحا

 يف هب مهدبعت ايب هقلخ نم نيدبعتملا هللا دبعت دقو .ريارسلا مكح ريغ رهاظلا
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 كلذ نالزنتساو مهنم مهيلع هملع ىفخ دق ايب ال رهظ مهنم ام ضعب نم مهضعب
 قاطي ال ام فيلكتو رظنلا حيحص يف قاطي ال اهيف لخادو رشبلا ةقاط نم جراخ

 نع ىل اعتيو دقو هب ىضق ام عيمج يف ميكح ميلع ىل اعت هلل او ةمكحلا نم جورخ

 يف هملع ىلإ مهنم لصوي ال امم هنوقيطي ال ام هدابع فيلكتو ةمكحلا ريغ لعف
 رومألا تابيغم ىلع علطملاو رودصلا تاذب ملاعلا وهو هرمأ وأ هنع مهاهخ ام عيمج

 هب روهجملا ىلع ابيقرو اديهش هب ىفكو رورسو روهظم نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال ذإ

 .روتسىسملاو

 ىلع نأ ةلي يبنلا لوق لوقلا اذهل هنم ةجحلا طبنتسن امرخآ هجوو

 نأ هيلع هلوق جرخيو لي هلوق قفاوي يذلاف نيميلا ركنملا ىلعو ةنيبلا يعدملا
 تناك اينإو هيلع ىعدملا ىلع يعدملل ةنيبلا هب مقت مل اييف ركنملا ىلع نيميلا

 ةجحلا هرمأ تححصو ةنيبلا هب تماق ام امأو قح نم الو ةدوجوم ريغ ةمودعم

 يف نيميو ةنيب عمتجي ال هنأل ءيشب هسفن نع هب عفدي اييف ركنملا نيمي سيلف
 هتنيب روضح لبق هيلع ىعدا نم فالحتسا يف ىعدملا لاجعتساو ةدحاو ىوعد

 ىلوأ اهب مصخلا ىلع مكاحلا نم مكحلا نوكي لب هب تماق اميف اهتداهش طقست ال

 اهنيب ايهب التبملا رظنلو لوقلا اذهل ةجحلا نم يل نيبت ام اذهف ىوقأ اهتجح نأل

 يف الو ايهيف لدعلا ةقفاوم ريغ هعسي ال هنأل ايهنم هيلع دمتعا الدع هار اميإو

 .امهريغ

 هل ايف ايهب رقملا مكحو نيمدقتملا نيرارقالا مكح نم هركذ ىضم دق امو

 قلعتل رقملا يف ةمدقتملا طورشلا لايك دوجوب هزاوج .قلعم كلذ عيمجف ايهيف هيلعو
 حص امهمو .اهنم عيش مدع وأ اهمدع عم هلك كلذ سكعنمف الإو اهب هرارقإ زاوج

 ةمدقتملا ماكحألا نم مكح لوخد نم عنتمي مل هنم ازئاج هرارقإ تبثو رقملا رارقإ

 هبجوي ام ىلع هب هيلع مكحلا عطق بجي امنإو هيلإ هقرطت زاوج عنم زاج الو هيلع
 . هنم لدعلا
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 نم اجراخ ناك اموه هيلع اهس ةلوصفملا ماكحألاب هيلإراشلملا رارقالا نإو

 . نايثألا يف هطاطحناو هلاح عافتراو ناصقنلا وأ هيلع ةدايزلا

 نايثأ يه يتلا ريناندلاو مهاردلا ريغ نم نوكي نأ الإ كلذ حصي الو

 اهيلع قلعتمو ايهب زاج اهنإو امهارجم رجي مل امم امهادع امم هنوك بجي لب ءايشألل
 يهو امهريغ يه يتلا ةثالثلا فانصألا دحأ هو ايل جاتوهو هل الصأ ايهنوكل

 بالقنالا ثودحب تفرع دق يتلا يهف ناويحلاو ضورعلاو لوصألاب ةفرعملا

 اهنايثأ ىلع اهنم ثداحلا كلذ ىتأ دق ايبرو اهب ناصقنلا وأ اهيف ةدايزلاب اهيلع

 ريغت هيف نكمأ امو اهلاح نع اهريغت ةلع يفواستم هلك كلذ نأ الإ اهنايعأ نود

 هيف هاوعدو هتبيغ ناكما دعب هتفرعمب هب رقملا ىلع مكحي مل هوجولا نم هجوب هلاح

 ىلإ لوصوم وهف الإو هتدهاشمو هب رارقالا نيح هترضح ةحصب الإ هتلاهجب
 ىلع هنم اجراخو قحب رقملا رارقإ ناك اذإ هتلاهجل هئاعدا يف هلوق لوبقمو هتجح

 قلخلا نم هايإ هاضق نم ىلع الو هيف هسفن ىلع هنم فيح الب قحلاب هب ءاضقلا
 اذإ هتميقب هيف لدعلا لهأ ميوقت يف هل هيلع يذلا قحلا ىلع هتدايز لمتحي هنأل

 اذهلف هترضح دعب هتفرعم نم هيف كلذ هل نيبت ىتح هتبيغ نيح يف هب هرارقإ ناك
 نمل هتداعا نع فاك وه اذه يف قلطملاب رقملا نم هتلاهجب هاوعد لربقل برقأ ناك

 نم مدقت ام عم نيروكذملا نيرارقالا نوك صيصختو هتيادهب ه هلع هللا نم

 مهاردلا نأل ريناندلاو مهاردلا نود ةمدقملا ةثالثلا فانصألا دحا اإهمكح

 . ءايشألل انايثأ ايهنوكل نمث الو لاح يف رييغتلا ثودح اهيلع ىرطي ال ريناذدلاو

 ايلاح نع نيفلتخغ ريغ امه ذإ اهيف ايل عدم نم ةلاهجلا ىوعدل ليبس الو
 ايهيف قحب وأ قلطملاب رقملا رارقإ ناك ايل هترضح يف الو ايبنع ايهب رقملا ةبيغ يف
 هل رورقملل هيلع موكحمو ايهنم هب رقأ ام هيلع مزال لب ايهب هرارقإ ضقن هل سيلف
.ايهنيب اذه يف يواستلا بجوي مكحلا نأل اأب



 قافتالا الإ وجرأ ال ذإ ايهيف صوصنم فالتخا لصفلا اذه يف يل نيبي الو

 اذه يف اهب اقراف يتلا ةلعلا نم هانيب ام ىلع امهدحأب وأ ايهب رقأ نمف ايهموزل ىلع
 .ايهمكح رئاس نم امهريغ عضوملا

 يذلاف ايهقرف نيبتو نوكي ال ايب امهرمأ نم كلاهلل ام ثراولل نوكي ام امأو

 هيف كلاهلل نوكي يذلا عضوملا نأ ايهيف قرفلا لوقلا لمجم نم يعم جرخي
 هل نأ هيف فالتخالا ىنعم ىرجي امم اذه يف ثراولا ناك اقافتا هتلاهجل ضقنلا

 . ال مأ هكلاهل ام

 اييف هل ضقنلا زاوج يف ثراولل فالتخالا ىنعم قوحل دعبي الف اذه ىلعو

 هثراول نوكي ىتح هكلاهف هزاجأ نم يأر ىلع كلذو افالتخا كلاهلل هزاوج ناك

 نسحأ امو هريغو رارقالا يف درطم اذهو فالتخالا هيف امم فالتخا هل هزاوج يف

 نيلئاقلا بيقع لوق نم مدقت اييف لوقلا اذه لمجمل يغئاصلا يلع يبأ ريسفت

 بلطي لزي ملو اهب هضقنف ةلاهجلاب هضقن كلاهلل اموهو ةمدقتملا ةلأسملا يف هلبق

 نأ لبق نم هتبلاطم لاح ىلعوهو تام ىتح اهببسب همصخ نم فاصنالا
 ثراولل نإف هتايح يف هنم كلذ عيمج حصو هتجح ىلإ هيف ماكحلا نم دحأ هلصوي

 . كلذ يف هكلاه كسمتب كسمت اذإ كلاهلل ام عضوملا اذه يف

 بجوي ام الو هضقن ول نا هضقن هل ال هضقن حصي ملو هكلاه تام اذإ امأو

 يف فالتخالا ىنعم ثراولا قحلي يذلا اذهف هتايح يف هل همامتإو هاضر هيلع

 انل هللا مادأ هلقع نم انتحملاو هلوق نم ىنعملا اذهو هتامم دعب هل هيف رجحلا زاوج

 شيج عف دلو ارخذو اجلم انل هلعجي نا وجرم هلللا لب هانح نم انشحوأ الو ،انتحم

 هازجو ارسيو ايلسم هيقلت انيلع رسعو هيقرت انيلع بعص املو ارصنو احتف انع لهجل ١

 . ارجأو اريخ هللا ءاش نإ هنم اذه ىلع انع هللا

 لطبأ نم يأر ىلإ ينأ الإ ىدل بجعمو لإ غئاسوهف اذه هريسفت امأو
 ءيش هنم نكي ملف مامتالاو ضقنلا نيب رايخلا هيف كلاهلل ناك اييف ثراولا ةجح
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 .لدعأ يدنع هريغ نم وه ذإ ليمأ هتايح يف كلذ نم

 هتجح تيبت دق هنأل هرياسمو كلذ يف هيف هبحاصم ينإف هرئاس امأو

 هقحتسا دق ام ىلإ هلصوت لبق كلاهلا توم نأ كلذ نمو هتجحم تحصتاو

 هيلإ ثرالاب لقتنا نمل اثاريمو هيلع نم امزال كلذ نوكي اينإو هقحو هلام لطبي ال
 هيف هيثراول ةجحلاو هل هقاقحتسا بجوأ يذلاوه هتايح يف هضقن هل ال هضقن ذإ

 وأ برعلا نم همصخ ناك مكاحلا مكحي مل وأ همصخ ىلع هب هل مكح هتافو دعب

 . مجاعألا

 ملف اهبلط ول نإ هنم ةجحلا كلاهلل نوكي امم ثراولا ةجح لاطبإ هجو امأو

 كلاهلل تناك ايك هيف ثراولل ةجحلا تناكول هنأل كلذ ىلع تام ىتح اهبلطي

 هدعب نم ثراولا ثراول ةتباث ةجحلا تناكل كلذ يف هتجح كلاهلا بلطي مل ولو
 . هلبق نم لوألا ثراولا اهبلطي مل اذإ

 بسنلا هب لصتا ام لقتني لازال مث ثلاثلا دعب عبارلل نوكيف اذه ىلعو
 ىلع يه هنع لوحتت هيلع كلذ يف ةجحلا نوكت نم كلذك ثراو ىلإ ثراو نم

 هب هبسن لازال نم ىلإ السلستمرمألا نوكي اذه ىلع مث هثاريم لوحتي نم
 لوصالا مكح نم لوقعملا يف همكح تبثي الو لوقعلا حصي ال ام اذهو الصتم
 حتف ام بسح ىلع لوقلا نم يل رضح ام اذهف لوصحم نم هل سيل اييف هلوخدو
 .لوئسملا لوق يف لوقعملا ىنعملا ركذ نم يل هللا

 ينعي هل ىنعمل ااذه نم تسل تنك نإو . لومهم هربعم نيلئاقلا لوق نمو

 ةقشملا لمحت دعب الإ ملعلا نم هلان ام لني ل يذلا بغارلا بلاطلا يف ىروصقلا

 .انيوهلاب لاني نأو ىنملاب كردي نأ نع ملعلا ةرغل انعلاو هيف
 نيبت ام ىلع هتبجأ يناعملا هذه مامت ىلع ينم صرحلا يعاد يناعد امل نكلو

 نم ايجار يتيارد فعضو يتريح ةرثكو يتريصب ةلق عم يتقاط بسح هتفرعو يل
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 هبو يلكوت هيلعو يدصقم هب ميركلا ههجو نأل يتيانعو هيف يقيفوت ىلوتي نأ هللا
 وهو يسنج ءانب ال الو يل هنم ةمصع ال ام يسفن ىلع نمآ ال ىلع لب يدمتعم

 . ناصقنلاو ةدايزلاب وهسلاو نايسنلاو اطخلا

 هنإف ناوأو رصع لك يف ةيرشبلا ةرطفلا نع كفنم ريغ كلذ ناك نإو
 مومهلاب بولقلا لاغتشا دنع ةصاخو نايحألا ضعب يف ىوقيو نيح يف فعضي

 يف هقلخ ىلو هللاو نامزألا نم اذهب ىلوأ اننامز نم نامز يأو ناحتمالا ةدباكمو

 هنم ةديكملا ليبس ىلع ناسللا ىلع ناطيشلا هيقلي اموأ ناعتسملا هبو لاح لك

 همصعو هللاب مصتعا نم الإ هنم دحأل ةمصع ال هنإف ناسنالل هتوادع ةدشو

 . نمحرلا

 هنم اومصعي مل مهيلع هللا تاولص ءايبنألاو هنم ةمالسلاب عمطي فيكو

 هللا هنعل ناطيشلا نم ىرج امم هباطخ يف هيبن ربخأ اميف هباتك يف ىلاعت هلوق ليلدب

 ىقلأ ىنمت اذإ الإ يبن الو لوسر نم كلبق انلسرأ امو لئاق نمزع هلوق هلبق

 طارص ىلإ اونمآ نيذلا يداه ها نإو هلوق ىلإ هتينمأ يف ناطيشلا

 هايإ هتوادع يف هداهتجاو ناسنالل هللا هنعل ناطيشلا ةديكم يف اورظناف

 مهيلع هللا تاولص هللا ءايبنأ نم يبنلا ناسل ىتح لطابلا ءافلا يف اربت ىتح

 اذهب يبنلا ناك نإو هيبن ناسل ىلع هبر نع هنأ كلذب نتتفملا لهاجلا نظي ىتح

 .روذعم ريغ كلذ هنم لئاقلا ناك روز ام ريغ هب ىضر الو هيلع دهعتي مل ذإ

 نمم مهنود وه نم لاحب فيكف ءايبنألا نم اذه ىلع لطابلا لوبق زجي اذإف

 ىمعلاو لهجلا لهأ ءافعضلا نحن انلاحب فيك مأ ءايلعلا نم مهتلزنم لزني مل
 الف هب هدبعت اييف هللا عيطي نأو هرذح هنم ذخأي نأ انم دحاو لك ىلع بجاولاف

 . هرجز بكتري الو هرمأ كرتي
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 ديشر الو ىوغ نم لطابلا لوبق زوجي ال هنإف ديلقتلا ةعباتم بناجيلو

 ديعبلاو بيرقلا ىلع قيض هدر نإو ديبعلا نم ناك نمم قحلا لوبق الإ عسي الو

 اينإو ايمل كلذ عساو ريغ امهالكف املاع وأ الهاج قحلل دارلا وأ لطابلل لئاقلا ناك

 افالتخا هيف ملعن ال ام اذه كلذ ىلع اتام نإ ايهبر نم ديعولا كلذب نابجوتسي

 . ديهش وأ بئاغ نم انبهذم لهأ نم ةماقتسالا لهأ هلحنب نيلحتنملا انئاهقف نيب

 ىده ام هللخ دسيو هللز حلصيلف هيلع ىرقو هأرقف اذه يباتك هغلب نمف

 دهسيو هلدع ملعي ىتح هنم ء يشب الو هب لمعل ١ ىلع لجعي الو هيلإ كلذ نم

 هلط اب وأ هلبقيف هلدع هل نبب ىتح هنع هب ىلوأ فكل ام هنم هيلع لكش ا امو هلضف

 . ينرسي هنم كلذ نإف هلمهيو هدرف

 ينإو ينرضيو هرضي هدر ىلع هتردقو هب هملع دعب هلطاب در نع هضارعإو

 هيلإ ي ريغ توعد وأ هب تلق وأ هيلع تدمتعا لطاب لك نم ىلاعت هللا رفغتسأ

 نم هيلإ بئاتو يلاب يف يتارطخو يلاعفأو يلاوقأ عيمج يف قحلا ىلإ هنع عجار ينإف
 مهيأر 7 نيملسمل ١ لوق اهلك ءايشأل ١ عيمج يف يلوقو هاضر هيف تفلاخ ام لك

 . نيملاعلا بر هللاب الإ يقيفوت امو نيدلاو يأرلا عيمج يف مهنيد ينيدو

 هيلإ هرومأ ضوفملاو هيلع لكوتملا هدبع هوفع يجارلا هللا ىلإ ريقفلا نم
 . ملعأ هللاو .دمحم نب نافلخ نب انهم

 وأ هفلتي هلقنيو هليزيو هتحص يف هلام بهي نأ ءرملل لهو : ةلأسم

 . هبرقي
 نأل هيلع روجح كلذو ىنعم ريغل هلام فلتي نأ دبعلل زوجي ال لاق : لاق

 تبث مكحلا يف هيلع تبثي ام لعف تبث نإف لاملا ةعاضا نع ىهن مالسلا هيلع

 ةافاكموأ هللا هجول هقدص هتحص يفوهو كلذب ديري نأ الإ زئاجلا يف هعسي الو

 ملو هوجولا نم هجول هللا دنع يدايألا ذاختا وأ ناوخالا ةلصاوم وأ ناسحالا ىلع
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 . مكحلا يف تبث اذإ مكحلا يفو هللا نيبو هنيب اييف زئاج اذهف هثراو ىلع افيح دري
 . ملعأ هللاو

 ىلع ديسلا رارقإ الإ سانلا نم دحأ ىلع دحأ رارقإ زوجي الو : ةلأسم

 نوكتو لتقلاو دودحلاو صاصقلا هيف نوكي اييف ال هتبقر يف نوكي اييف هدبع

 هرمأ نوكي نأ الإ هتبقر اودعي ال دبعلا ةبقر يف ديسلا ىلعذ نم تايدلاو حورجلا
 . ملعأ هللاو . هلام يف هبرمأ ام عيمج همزلي هنإف كلذب

 وأ دح وأ قالط وأ حاكن وأ لام وأ ةيانجب دبعلا رارقإ زوجي لهو : ةلأسم

 . قح

 نم ءيشب اورقأ نإف صاصقلا ىوس ديسلا مهيلع هب رقي ايب الإ ال : لاق
 . ملعأ هللاو .هب اوذخأ قتعلا دعب كلذ

 نونجملاو يبصلا سانلا نم هسفن ىلع هرارقإ زوجي ال يذلاو : ةلأسم

 نوجسملاو ءاييالاو ةراشالاب سرخألاو هسفن فاخ اذإ روهقملاو دبعلاو هنونج نيح
 لتقي الو ةيدلا هيلعف لتقلاب رقيف لتق ةمهت ىلع سبحي نأ الإ هيلع نجس اييف
 . ملعأ هللاو .دابعلا قح هيلع تبثيو هللا قح هنع لطيبيف

 فيك اهليقاثموأ دلبلا مهاردوأ كيكاكمو ريناندب رخآل رقأ نمو : ةلأسم

 . قفتا وأ دلبلا يف كلذ فلتخا هيلع بجي

 مهليياكم فلتخا نإف دلبلا يف ءايسألا نم سانلا فراعتي ام هيلع : لاق

 . ملعأ هللاو . سانلا دايتعا هيلع يذلاو اهنم طسوألا هيلعف مهريناندو مهليقاثمو

 نإف هضبقو هبلط هل يذلا ىلعف بئاغ ناويحب رخآل رقأ نمو : ةلأسم

 اعيب ناك نإو كلذ هفرعي نأ هيلعف لصأب رقأ ناك نإف هيلإ هملس رقملا دي يف ناك

. ملعأ هللاؤ . هل هدحيلف



 تلاقو مهرد فلأ ىوس لام ةعطقب اهجوزل تدهشأ ةأرما يفو : ةلأسم

 هردق ملعي ال كلذو هل زئاج وهف نيرهش وأ ارهش تضرمف يضرم ىلع همايقب

 امم لضفأ نوكيف ةالصب اههبن نوكي نأ هلعلو ائيش اهضرم يف اهنم ءعىطو دق هنأل

 . ملعأ هللاو . هتطعأ

 سيلو قحب هلام نم ءىشب هل رقأ وأ هل سيل ايبرخآل رقأ نمو : ةلأسم

 اذإ مكحلا يف رخآلل زياجو هنيد يف كلذ هل لحي الو مثا بذاك وهف قح هل هيلع

 ناف هبذك ملعي مل ام هب كسمتلا هل زياجو ماكحألا رهاظ يف تنيب ام ىلع جرخ
 . ملعأ هللاو . . قدصي ل بذاك هنا دعب نم رقملا اعدإ نإ امأو . هل زجي ل ملع

 نوكي نا هبشي هناف دمحمل ةفاخل ديزل مهرد ىلع لاق نمو : ةلأسم

 ةمطاف تقلط قلاط ةمطاف بنيز هرمع لاق ول ال نيرخآلا نود دمحمل مهردلا

 . ملعأ هللاو . . هتاجوز نهدلكو نيتلوألا ىلع عقي ملو مهنود

 : ديعسوبأ : ةلأسم

 ىطعيف ربتعيو هلضفأ هنأ يعم { هيلع هل بجي ام نالفل يلام لجأ لاق نم
 . ملعأ هللاو . . هلضفأ فنص لك نم هريناند لجأو همنغ لجأو ةلخن لجأ

 مالغلا اذه نا هتكئالمو هللا دهشأ تلاق ةأرما يفو 3 هنمو : ةلأسم

 ةداهشلا هذه نم حص الو تباث رارقا وهف اذه اذه الوق حص اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . ةداهش يدنع

 يعم هب ثوعبم لاقف وه نمل تلاقف ائيش هتجوزل عفد نمو :: ةلأسم

 ثعبل ا ن ال هكلم نم همزلي ال اذه هفلوق ناف ىماتي فلخو هب صوي ملو تامو

 . هلاوز حصي ىتح هدي يف امب ىلوأ وهو هوجو ىلع فرصتي

 ؟ ي ريغلو ىلوأ موقلو ل ةكرش لاملا اذه لاق ناف : تلق
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 كلذف هزنتلا يف امأو ائيش هيف نيبي ىتح ةلاحب هلوهف مكحلا ين امأ : لاق

 . هل ثراولا ىلا

 ينعي لاملا كلذ نم اذه يل هسيل لاملا اذه هلام نم ءعىشل لاق تلف : تلق
 ؟ هلام برقال ام

 لاملا كلذ نم لاز نوكي نا نكمي هنال لوألا هبشي يدنع اذه : لاق

 . ملعأ هللاو . . هنم هنا لاق يذلا

 يف لخدي له نيد هلو اذك ةيرق يف يل لام لك لاق نمو : ةلأسم

 ؟ رارقالا

 ولو رارقالا يف قحلا لخد ةيرقلا يف رارقالا نيح قحلا هيلع يذلا : لاق

 مل رارقالا نيح ةيرقلا نم اجراخ ناك نإو ةيرقلا كلت ريغ نم هيلع نم ناك

 . ملعأ هللاو . . لخدي

 دقو مكل وه يلام اهدالوأل لاقف لامو دالوأو جوز اهل ةأرما يفو : ةلأسم

 ؟ مكل هتيجلا
 دق اهلوق رضي الو تباث رارقإ وهف فورعم لامب مهل ترقأ نا يعم : لاق

 الإ تباثوهف مكلوهف اذه يلام مكيلإ تيجلا دق تلاق نإ كلذكو مكيلإ هتيجلا
 ىلع ةنوعم هنأل زوجي الف اتباث اقح لطبتل اهتايد نع هيجلي انيد ايهلع نأ اوملعي نأ

 . لطابلا
 وهو كلذ همزلي هنأ هجو لكذ يف هل لمتحاو كلذ لطاب اوملعي مل ناف : تلق

 هوجولا نم اهجو وأ اطلغ هب رقأ رارقاب كلذ هيلع بجوأ هنأ وأ همزلي اييف هنم ءىرب
 ؟ هذخأ مهعسي له روز ةداهش وأ

 حصي ل ام مهنيد ىلع نونومأم سانل ١ نأل مهعسي نأوجرا : لاق

 وأ اقح لمتحي اهجو رهظأ اذإ كلذب ىنع نم دنع ةهبش الو هيف كشال ايب مهلطاب
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 ءاجلا هنا نوملعي ال ملع نيمي مهيلع نايدللو هوجولا نم هجوب لطابلا نم اجرخ

 . مهنع مهيلإ
 نا لاملا بحاص ىلع تبثي يذلا ءاجلألا يف طفللا نوكي فيكو : تلق

 ؟ هب هيلإ أجلملا هب كسمت
 رمألا رهاظ يف هيطعي اينإ هنا ةطيرش ىلع هيطعي نا يدنعوه : لاق

 ايتك ناف لصألا وه سيلو رمألا رهاظ يف هنأ ىلع هل رقي وأ ةتباث ةيطع يه سيلو

 ساسأ نأل زياجلا يف الو مكحلا يف ايل كلذ زوجي الف دوهشلا داهشإ دنع كلذ

 . ملعأ هللاو . . لصألا يف ةعس لطاب

 ؟ هل تبثي له اهدلول اهلايب تدهشأ لماح ةأرما يفو : ةلأسم
 ناك اذإ رارقالا مكح هلف رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو نا اهنأ يعم : لاق

 رارقالا كمح تبث نينس ىلإ ولو دلولا مكح هقحل اذاف اتيم ناك نإو اهعم ايح هوبأ

 . ةيصولا كلذكو ثاريملا لثم رارقالا قحلي هنأل

 ؟ همكح هقحلي له اهعم هوبأو ادعاصف رهشأ ةتسل هتدلو ناف : تلق
 نال رارقالا دعب نم هب لمحلا نوكي نأ نكمي.هنأل هقحلي ال ليق : لاق

 . ملعأ هللاو . . ادعاصف رهشأ ةتسل قحلي دلولا

 : دي وبأ : ةلأسم

 ؟ ارارقإ نوكي له هلم يف اذك نالفل هيلع لجرلا لاق اذإو

 . رارقا لكذ نا يعم : لاق

 ؟ يلام يف الو ينم لقيمو ةيصو اذك نالفل لاق ناف : تلق

 مهرد فلأ نالفل يلع لوقي نأ الإ ةيصو الو رارقا يدنع اذه سيل : لاق

 الإ فيعض اذه ليقو هريغ نم ةيصوب هلام يف هل رارقإ وهف ةيصو يلام نمو ةيصو
 يف الخاد نوكيوأ هلام يف هريغ ةيصو نم هل عدوتسم هنا هنيعب هب رقأ ام حصي نأ

 . ملعأ هللاو . . هتيصو ةلمج
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 : رثؤملا وبأ : ةلأسم

 ىلع نوكيو ةغل موق لكل ناف نالفل ينالفل اهلام ريص هن أ دهشأ نمو

 اندنع نحنو هكمح كلذ نم فنص لكلو هل تبث ايف ةبه وأ رارقا وأ عيب نم مهتغل
 . ملعأ هللاو . . ءارحالاب تبثت ةبه رييصتلا

 نا ريغ نم هيلا هتددر دق نالف لاقف نالفل اذه يلام لاق نمو : ةلأسم

 ؟ همكح نمل هلبقيو هضبقي
 لخنلاو ةبهلاو ةيطعلا ىنعم ىلع جرخي ال رارقالا نأل درلا تبثي ال : لاق

 وأ ىطعأ نم ىلع هلبقو هضبق نمم درلاب عجريو لوبقلاو ضبقلاب الإ تبثي الف
 كلذب دصقي نأ الإ ءعىشب هل هدر سيلو تباث وهف رارقالا امأو ،لحن وأ بهو

 . ملعأ هللاو . . ةيطعلا مكح هيف تبثيف فراعتلا ىنعم يف ةيطعلا

 : ديع س وبأ : ةلأسم

 ؟ ايح تمد ام هتلكام يلو ديزل اذه يلام لاق لجر يف

 ءانثتسالا لصو اذإ لوقو }۔ لطاب طرشلاو زياج رارقالا نا ليق دق : لاق

 لوقو رارقالاب لصتم اهنم هءانثتسا نأل ةزياج ةلكأملاو ازياج رارقالا ناك ةلكاملا يف

 ةيطعلا جرح جرخي رارقالا نال لوقي نم لوق ىلع رارقالا ةلكاملا طرش لطبي هنا

 . ملعأ هللاو . . يعم اميف ةلكأملا طرشب ءانثتسالاب لطبت ةيطعلا نال

 اذهف هنيبلوهف هل هلام لك نا هضرم وأ هتحص يف دهشأ نمو : ةلأسم

 ىلع لاق ناف ءاوس هيف ىثنالاو ركذلا نا لوقو ةيوسلاب مهنيب نينبلل صاخ رارقا
 روكذلا هيف كرتشا هدالوأل لاق ناف ،ءاوس هيف ىثنالاو ركذلاف هللا باتك لدع

 . ملعأ هللاو . . ثانالاو

 الف نهلك تاقلطم نهنم ثالث عبرأ هلو هتاجوزل هل ايب رقأ نمو : ةلأسم

 الو نحلطصي وأ نفلتخي ىتح فقو ةوسن عبرأ هلو يتجوزل لاق ناف ،نهه ءىش
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 . ملعأ هللاو . . اعطق عبرلاب ةدحاول مكحي

 اذإف هيلع اهل هفرع قحب اهتايح هلزنم نكسب هتجوزل دهشأ نمو : ةلأسم
 ؟ ةثرولل رايخ كلذ يف له هل هفرع قحب هداول وهف تتام

 ل اق اك هدلول وه مث توم ىتح هتوكس املو ءاضقلا نم اذه سيلو : ل اق

 . ملعأ هللاو . . قح ريغب هنم ءاحلا كلذ نا نايلعي ال نيمي ةثرولل امهيلعو

 مث اهقادص هتجوز ىضق هنأ هتايح يف هدلاو هلرقأ لجر يفو : ةلأسم

 ؟ كلذ اهل تبثي له اهقادصب كلذ دعب اهل ىصوأ

 ةزياج اضيأ اهقادصب اهل هتيصوو هرارقاب هيلع ءاضق اذه نا يعم : لاق

 هرارقا نأل ءاضقلا كلذ ضبقت مل اهنأوأ ناقادص هيلع اهل نوكي نا نكمي هنأل

 . ملعأ هللاو . . اهيلع قدصي الو هيلع زياج

 له اهيلع جوزتي ال نأ ىلع اهلايب اهجوزل تدهشأ ةأرما ينو : ةلأسم
 ؟ اهيلع جوزتي نا لبق عجرت نأ اهل

 ةأرمإ جيوزت دارأ ناو لكذ ىرع توكي نأ الإ اهلام يف ةعجرلا اهل : لاق

 هريغ تجوزتو ةأرملا تتام ىتح كلذ لجأل اهجيوزت كرتو كلذب هل تلبقف ةنيعم

 . ملعأ هللاو . . هل تباث كلذف

 ىلاعت هللا لوقل عبرلا هل لوقف هلام نم ءزجب رخآل رقأ نمو : ةلأسم

 اءزج نهنم لبج لك ىلع لعجا مث كيلإ نهرصف ريطلا نم ةعبرا ذخف
 موسقم ءزج مهنم باب لكل باوبأ ةعبس امهل لجو زع هللا لوقل عبسلا هل لوقو
 . ملعأ هللاو . . ةثرولا هب رقيام لوقو

 : ديع صس وبا : ةلأسم

 ؟ هيلع هل تبثي يذلا ام اذك عضوم يف يذلا هلخنو هلايب رخآل رقأ لجر يف
 عيمج نم هريغو عضوملا كلذ يف يذلا هلخن هل تبثي هنا يدنع : لاق
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 هل يذلا هلوقب ةصاخ عضوملا هلام الإ لاملا نم هل تبثي الو نكام ثيح هلخن

 . ةثن ؤم يهو لخنلا هيلع فطعو ركذم لاملا نأل اذك عضومب

 ؟ اذك عضوم يف هلو هب فرعت يتلا هلخنو هلايب رقأ ناف : تلق

 عضوملا لكذ نم ةدودحملا هلخنو ناك ام ثيح هلام هل نا يعم : لاق

 . ملع أ هللاو . . اهدج

 نأ هثراول لاق اهعنميو اهزوج ةلخن هدي يف لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 ؟ تام مث اهلك هيلع اهتعجر تم اذاف ايح تمدام اهتلك ام يناطعأ اهفصن نالفل

 ربخ اهلك تام اذإ هيلع اهدري نا هلوق امأو اهفصنب هرارقا هل تباث : لاق

 . ليق هنأ يعم اميف ارارقا نوكي الو

 ؟ نالفل ةلخنلاو تومأ نأ ىلإ يل اذه ىلخن ةرمث لاق نمف : هل تلق

 ةلخنلا تمادام هطرش هلف ةكردم ةرمث ةلخنلا يف ناك نا هنأ ىعم : لاق
 . ملعأ هللاو . . ةرمثلاو ةلخنلا هلو ضقتنم اذه نا لوقو .ةيح

 اهضرأو يل اهثبخو اهباوبأو اهعوذجو رادلا هذه ءانب لاق نمو : ةلأسم
 ولف ىعدا ام ىلع ةنيبلا هيلعو ضرألاب هل رقا نملوهو لصألل عبت ءانبلا نا نالفل

 . لاق ايك ناكل ضرألاو نالفل ءانبلا ناك

 ؟ رخآل ضرألاو نالفل ءانبلا لاق ناف : تلق

 لصألل عبتوهو ءانبلاب هرارقإ زجي مل يناثلا ءانبلاب رارقالا مردق نا : لاق
 . ملعأ هللاو . .

 توبث يل نيبي ال لاق 5 ديز هكولمموأ ديو مالغ انأ لاق لجر يفو : ةلأسم

 مالغ انا لوقي نأ الإ هيلع كلملا تبثي ال ديز مداخ انأ كلذكو كلذب هيلع ةيكلملا

 برقأوهف ديزل كلم انا لاق ناف ديزل انأوأ ديزل كلم وأ مداخوأ كولمم وأ

 . ملعأ هللاو . . ديزل كلملاهيلع تبثي نأ ينبجعيو توبثلل
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 يف تباث وه امو ناتفكلاو دومعلا هل تبث هنازيمب رخآل رقأ نمو : ةلأسم

 لوقو ايهنم نودألا هل تبث مهارد نازيمو نطق نازيم هل ناك ناف نيتفكلاو دومعلا

 ىتح ءىش هل تبثي ال لوقو ايهنم طسوألا هل لوقو اذه فصنو اذه فصن هل

 . ملعأ هللاو . . هنيعب هل رقأ يذلا نازيملا حصي

 موق نم ضبق مث اهقحب كلمي ايب هتجوزل دهشأ لجر يفو : ةلأسم
 ؟ اهمكح نمل اهب مهل جحيل مهرد ةئايعبرأ

 ال يهف هنايضو هكلم يف تراصو اهل هداهشا لبق كلذ ضبق نا : لاق
 جح ناك نا لوقو شاهنود هل يهف داهشالا دعب اهضبق ناو هيلع انيد موقلا ةجحو
 نمو كلذ يف نيدلا لخدا نم لوق ىلع اهف يهف داهشالا لبق اهبجوتساو اهب
 . ملعأ هللاو . . هل يهف كلذ نم نيدلا جرخأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 دجسمل هب رقاف رثكأ وأ لقأ وأ عبر وأ ثلثوأ فصن ةلخن نم مهس هل نميف
 يف عجرت نا كنم ديرتو ررضلا انيلع تلخدأ ه ؤاكرش لاق ناو هرارقا تبثي له

 هذه نم انماهس انم ي رتشت هت وأ ةلخنلا هذه ريغ نم دجسملا ضوعنو كرارقا

 ؟ كلذب ةجح محلا ةلخنلا

 هب رقملا ناك ناو انئاهقف ضعب نع انفرع ام رثكأ يف تبثي هرارقا نا : لاق

 هللاو . . مسقنيال امم اندنع اذهو كلذ هيلع هئاكرشل ملعأ الف مسقني ال امم
 . ملعأ

 نا اهضرم يف اهيلع تماق اهريغ كلمت ال ةمأ اهل ةأرما يفو : ةلأسم

 ؟ اهل زوجي له تمورغف اهقتعت
 كلذف اهيلا ةمألا ناسحالا ةازاجم وأ هللا دنع ام كلذب تدارأ اذإ : لاق

 ةميق ثلث نم تبثي مكحلا يفو زوجي الف ثراولا ىلع افيح تدارأ نإ امأو زئاج
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 هللاو . . افالتخا كلذ يف ملعن الو اهتميق ثلثب اهيلع ةثرولا عجريو قتعتو ةمالا

 . ملعأ

 هنا لب ال لاق مث نالف نم دبعلا اذه بصغ هنأ لجرلا رقأ اذإو : ةلأسم

 بصاغلا ىلع هتميقب رخآلل يضقيو ايهنم لوألل دبعلل يضقي هنا نالف نم
 كلذكو رخآلل انه راصف لوألل هرارقاب اهفلتا اهنا ليقو ةيراعلاو ةعيدولا كلذكو
 . ملعأ هللاو ءاوس هلك نزولاو ليكلاو ضورقلا

 ل عاشم هنأ الإ فورعم ءزج وهو نالف نم هثاريمب هريغل رقأ نم : ةلأسم

 ؟ تبثي له مسقي
 نم الإ ةيصولا كلذكو ليق هنا يعم اييف كلذ هل تباث هنأ يعم : لاق

 كلذكو ،اهيف نو ريخم لوقو رقملل اهوملسي نا نويدلا مهيلع نملو ةلاهجلا قيرط
 ةيرق نم هلام نموأ كلاه نم ثاريم نم ةكوردم ةفصب رقملا نم رارقالا عقو اذإ

 هلخدت الو هل رقملا ىلع هيف زارحا الو هيف هل ةعجر الو ال تبث المجم وأ رصم وأ

 ةعجرلاو زارحالا ىنعم هيف تبثيو ةيطعلا ىنعم هلخدي ليق هنا يعمو ةلاهجلا

 ؟ اهب رقملا اهبلط اذإ ةلاهجلاب ضقنلاو
 تبثي له نالفل يثاريم و هذه يراد وأ يلام لاق ناف : تلق

 مل ام ةبهلا ىنعم ىلع لاق نيح هكلم نم جرخ دقو تباث هنا لوق : لاق

 نوكي ال هلام نال تبثي الو اليحتسم همكح جرخي هنا لوقو اعيب الو ءاضق مسي

 لوقلا رثكأو اهيمسي ةقدصوأ عيب نموأ ةبه نم ماكحألا نم مكحب الإ نالفل
 . ملعأ هللاو . . هتوبثب

 ريغو كردم مرص اهتحتو دجسملل ةلخنلا هذه لاق لجر يفو : ةلأسم

 هريغو مرصل ١ نم اهضرأ نم هقحتسي ايب دجسملل نوكي اهن ١ يعم لاق . كردم

 . هسفنل اهيعدي ل هنأكف
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 فيك هيلع اهثعبوأ اهايإ هتيطعأ وأ نالفل هذه يتلخن لاق ناف : تلق

 ؟ اهتحت يذلا مرصلا مكح

 يف فلتخنو ،رقملاو عيابلاو يطعمللوهف هنم اكردم ناك ام يعم : لاق

 زرحأ اذإ ىطعملاو ي رتشملل وه لوقو يطعملاو عيابلل اضيأومه لوق كردملا ريغ
 امهدحأ نم طرش وأ ءانثتسا هيف عقي نأ الإ عيبلل عبت وهف كردم ريغ هنال ةيطعلا

 . ملعأ هللاو . .

 يلبا يف المج وأ يلزنم يف مهارد سيك نالفل نأ لجرل رقأ اذإو : ةلأسم

 هب رقأ يذلا جرخي ىتح ذخؤي هناف عجرو ركنأ مث هنيعب هفرعي ملو يبايث يف ابوثوأ

 سيكلا كلذ نم لقألا هل نوكي لوقف تام مترقأ ناف ،هنيمي عم هلوق هيف لوقلاو

 تبثي ال لوقو نهٹلثف ةثالث وأ ايهفصنف ناسيك دجو نا هنم ءزج هل لوقو دوجوملا

 . ملعأ هللاو . . هنيعب عىش اهنم حصي نأ الإ كلذ

 ؟ يدنع اهيف وأ يعم اهيف مهرد فلأ كل يلع رخآل لاق يفو : ةلأسم

 اضيأ لوقو دكأو نظأ اييفو ىرأ اييف لوقو تبثيال اذه نأ يعم : لاق

 مهرد كل يلع لاق ناف .رارقالا مدهي ال ءانثتسالا نا لاق نم لوق ىلع الإ تبثي

 . ملعأ هللاو . . تبث ملعأ اهيف

 سيك دجوف مهارد هيف اسيك نالفل يلزنم يف نا لجر لاق اذإو : ةلأسم

 يذلا سيكلا هل نا ةصلاخ مهارد هيف سيكو ريناندو مهارد هيف سيكو ريناند هيف

 هيف سيك نوكي ىتح هل تبثي الف مهارد سيك لوقي نأ الإ ريناندلاو مهاردلا هيف
 . ملعأ هللاو . . ةصلاخ مهارد

 ؟ هابيث نم هل تبثي يذلا ام ارازم ناكو هبايثب رخآل رقأ نمو : ةلأسم

 هتوسك نم هل تبث هتوسكب رقأ ناف اهريغو هتوسك اهلك هبايث هل تبث : لاق

 هتوسك نم ذختمو هتوسك نم هنأ حص الك ديعس وبأ لاقو }اعطقمو اسوبلم ناك ام

 . ملعأ هللاو . . هسبل نكي ملولو
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 : ناييلس نب رصان يضاقلا نع : ةلأسم

 نا هنم اوجري نمل هب رقأ اذإ هلبق نم هيلع قلعتي ام افوخ هريغل هلايب رقأ نمو
 هناول هنإ هبلق يف ناكولو ةمزال نم ملسيو هلزوجأ اهريغ وأ مأ لثم هيلع منتغي ال

 ؟ كلذ لعف امل هذخأي نا هب هل رقي نم فاخي

 .زئاج : لاق

 هتدارا ىلع لدي امم مالكل ا نم ائيش هلل مدقي ن ا هل زوجي لهو : تلق

 ؟ كلذب

 .زئاج : لاق

 هب رقي ناو هنم ةحابالاب هيلا بلطي نا هب هل رقي نا دعب هل لهو : تلق

 ؟ مهنم روكذلل ول مهعيمج رقملا هدالوأل
 . هب هل هنم رارقالا هيلا بلطي نأ زوجي : لاق

 لهو ءارقفلل زوجي ايب هل زوجيو ءارقفلا ةلزنمب رقملا اذه ريصي لهو : تلق

 ؟ ب رقأ يذلا لاملا ةاكز

 . ملعأ هللاو . . كلذ عيمج هل زئاج : لاق

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 تتام نا طرشب نايض نم هب هل تصوأ وأ لجآلا اهجوزل ترقأ ةأرما يف

 دعب ةجوزلا تتامو اهقحب ةدعلا يف اهدر مث اهقادص نم هتأرباو اعلاخت مث هلبق

 ؟ ال مأ نايض نم هب هل اهتيصو وأ اهقادصب اهجوزل اهرارقا تبثيأ كلذ
 نإو احيحص ناك اذإ هنيح نم تبثي طرشلا نمرارقالا ررقت اذإ : لاق

 ىعارم نوكيو تبثي لوقو لطبي لوقو هنيح نم تبثي هنا لوقف طرشب التعم ناك

 مدقت اذاف فالتخالا نم رارقالا ىنعمب ليقف نايضلاب ةيصولا امأو طرشلا هب .

 ال كلذ دعب نايض نم هب ةيصولاو هب هل رقملل تبث دقف طرشلا نم يراعلا رارقالا
 . ةفصلا هذه ىلع قادصلا نم ائيش هل تبثت اهارن
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 اهجوزت مث رثكأ وأ نينس ثالث ردق اهكرتو ةدعلا يف اهدري مل اذإو : تلق

 هذه اهتيصو وأ اهرارقا دجوو كلذ دعب ةجوزلا تتامو ديدج رهمب اديدج اجيوزت

 ؟ ال مأ جوزلل تبثيأ ةيصولا وأ رارقالل ديدبت ريغ نم
 ديدجتب الإ اهنم هل كلذ تابثا ملعن الف لوألا رارقالا لطب اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . اهنم هل ناث رارقا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ريغب وأ نايضو قحب اهلعف الام هثارو ريغ وأ هثارو نم دحال بتك نميفو

 ؟ | ؤادف نوكي نم ىلع مدقتم رايخ عيب هيف ناكو ناضو قح

 ناضو قحب رقأ اذإ لاق نم لاق & ملعأ هللاو . . فالتخا هيف : لاق

 لوقو .هل رقملا ىلع ءادفلاف نايضو قح ريغب رارقالا ناك ناو رقملا ىلع ءادفلاف

 نإ لوقو نايض ريغ نموأ نايض نم رارقالا ناك نيلاحلا يف هل رقملا ىلع ءادفلا نا

 . ملعأ هللاو . . نيلاحلا يف رقملا ىلع ءادفلا

 ؟ ال مأ ركذي مل اذإ هيف ءاملا لخديأ هلام ثلثب رقأ نميفو : ةلأسم

 هلام ثلثب بتك نإو رارقالا يف لخدي ءاملا ناف اماع ثلثب رقأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . صخي ىتح ءاملا لخدي الف ينالفلا

 هلاموأ هتيب يف قيدص وأ خأ لثم هيلع لخدي لجرلا يفو { هنمو : ةلأسم

 تبثي رارقا اذه نوكيأ كلام اذهو كتيب اذه تئش نم طعاو لكو ذخ هل لوقيف

 ؟ ال مأ هللا نيبو هنيب اييف كسمتلا هل زوجيو مكحلا يف هيلع

 الو رارقإ هنإ مكحلا رهاظ يفف كلام اذهو كنيب اذه هل لاق اذإ : لاق

 فطلتلا ليبس ىلع سانلا نيب يرجي اذه لثم نأل رارقالا اذهب كسمتلا ينبجعي

 . ملعأ هللاو . . افصن هيمسي نيملسملا ضعبف رارقالا اذهب هل رقملا كسمت نإو

 قح هيلع نكي مل اذإ نايض نم ةيصولاو رارقالا يف عوجرلاو : ةلأسم
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 ؟ ال مأ هللا نيبو هنيب اميف زوجي
 ايف هل زئاجف نام صضنم هل ىصوأ وأ هل رق أ نمل قح هيلع نكي ل ١ ذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . عوجرلا هل سيلف مكحلا رهاظ يف امأو هللا نيبو هنيب

 ام اهيلح هوكز نم اهيلع بجي ام لثمب هنبا ةجوزل رقأ نميفو : ةلأسم
 ؟ ال مأ كلذ يف ةلاهجلا اعدا اذإ عوجر هلا ةيصولا مكح يف اذه هنبا دنع تماد

 ىلع ةوكزلا هذه نم هسفن ىلع هتبثأ ام هيلع تباث لجرلا اذه نا : لاق

 حاكنل ١ يف ةلوهجمل ١ طورشل ١ نأل عوجر الو ةلاهل اب ريغ هل سيلو ةفصلا هذه

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةتباث

 ىتلا مهاردلا ملس هل لوقي مث مهارد لجرل هيلع نميفو { هنمو : ةلأسم

 نيلجرلا دحأ بيغي وأ تومي مث نالفل يه وأ نالفل تراص وأ نالفل يل كيلع

 ؟ اهنم هصالخ ام رومأملاو رخآلا

 وأ رقملل اهملسي هناف نالفل يه يل كيلع يتلا مهاردلا نا هلوق اما : لاق

 . هرارقاب هيلع دهشيو هيلإ اهملسي هناف ركنأ ناف رارقالا رقملا ركني مل نا هل رقملل
 الو ةثرولا ىلا اهملسي هناف قحلا هل يذلا تام ناف نالف ىلا اهملس هلوق امأو

 هللاو . . حيرص رارقاب اذه سيلف تراص دق هلوق امأو ،اهب هل رقأ نم ىلإ اهملسي
 . ملعأ

 وأ كص يف قحب هريغل وأ اهجوزل اهقادصب ترقأ ةأرما يفو : ةلأسم

 ىلع نيمي مهلأ اهرارقإ نيح ةيبص تناك اهنإ اهتثرو اعداف تتامو لودع ةداهشب
 . ال مأ نيمي در اذه يفو هريغو جوزلا

 ةيبص تناك ةكلاملا نأ ملعي ام نيميلا هل ترقأ نمو جوزلا ىلع : لاق
 تناك ةنالف ةكلاهلا نأ فلحيف ثارولا ىلع نيميلا هل رقملا در نإو رارقالا موي

 . ملعأ هللاو .رارقالا موي ةيبص
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 ى رتشاو اهعاب مث ساحنلا ةردقب لجرل ىصوأ وأ رقأ نميفو : ةلأسم
 .كلذ يف مكحلا ام اهريغ اردق

 ىصوملل تبثي الو ةيصولا يف عوجر هنإف هب ىصوأ ام عاب اذإ امأ : لاق

 نإف تبثي الو هعيب هل لحي الف عيشب هريغل رقأ اذإ امأو \اءيش كلاهلا كلام يف هل

 هللاو .اهب هل رقأ نمل اهتميق هيلعف دجوي مل نإو هل رقملا ىلع دريلف هنيعب دجو
 . ملعأ

 تام املف نايض نم هتيب يف ايب هل ىصأوأ لجرل رقأ نإو هنمو : ةلأسم

 يف لخدأ هنإ وأ ةيصولا وأ رارقالا دعب رقملا هثدحتسا ءيشلا اذه نإ هتثرو لاق

 . ايهنم نم لوق لوقلا رارقالا دعب تيبلا

 هثدحتسا ءيشلا اذه نإ ةنيبلا ةثرولا ىلعو هل رقملا لوق لوقلا نإ : لاق

 هللاو . تيبلا يف مكحلا نيح دجو اذإ تيبلا نم اجراخ رارقالا موي ناك وأ كلاهلا

 .ملعأ

 زئاج طخب ءايلا نود ةزمهلاب ةضف ةيرال ةئايبرخال رقأ نميفو : ةلأسم

 . هءاكرشو هءاضقبو .ال مأ ةيلصأ انه ءايلا هذهو تبثي مأ كلذ لطبي

 نيملسملا ضعب لوق ىلع ةفصلا هذه ىلع هلاطبإ ىلع ردقن ال انأ : لاق

 هئاكرشو هئاضقبو ةيرال ةيام بتكيو ةيلصأ ءايلا هذه نإ ضعب لاقو لقألا وهو
 . ملعأ هللاو . ءايلاب

 : حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلأسم

 يل يذلا يقادصف اذه يضرم يف تم نإ اهضرم يف تلاق ةأرما يفو

 هنإ يدنعو فالتخا كلذ يفف قحب وأ نايض نم ركذت ملو هل ينم رارقإ وه يجوزل

 نثتسي مو انررقأ اولاق ىرصا مكلذ ىلع متذخأو متررقأأ ىلاعت هلوقل تباث

 . ملعأ هللاو .هريغ نم اثراو الو حيحص نم اضيرم
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 هريغ الو ةضف الو ابهذ هنيبي ملو لاقثم يتئايبرقأ نميفو هنمو : ةلأسم

 . هتومدعبو هتايح يف كلذب هل رقأ نمل هيلع مكحي ام
 رقأ ايب ذخأ ايح ناك نإو ءيش هنم تبثي الف تام دق رقملا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةفصب هنيبيو ارمت وأ ابح وأ ادابز وأ اكسموأ ةضف وأ ابهذ هرسفي ىتح

 هثراو نع ءاجلا رقأ نأ نادهاش دهشف تامو رارقإب رقأ نميفو : ةلأسم

 . كلذ يف ىرت ام

 خيشلا هب مكح دقو لطاب وهف ثراولا نع ءاجلا هنأ حص اذإ : لاق

 ةداهش نأ دمح نب حلاص خيشلا تعمس يلع نب دمحم لاق . هللا دبع نب دادم

 رارقإ نإوزوبي الو بيغرمأ اذه نأل ةداهش يه ام ءاجلا رارقإ اذه نادهاشلا

 . ملعأ هللاو .رارقالا نيح هلوق نأ حصي نأ الإ لبقي ال ءاجلا هنأ هرارقإ دعب رقملا

 نيدوأ رايخلا عيب نم يلام عيمج نأ نيلجر دهشأ لجر يفو هنمو : ةلأسم

 وأ هراد نم هعيبو هنيد عيمج يف اذه لخديأ نالف يخأ نيبو ينيبوه فلس وأ
 .ال مأ هتوم دعبو هتايح يف اهريغ

 ايح ناك نإو اتيم رقملا ناكاذإ نيدلا عيمج يف تباث رارقإ اذه معن : لاق
 رثكأ يف تيملا ىلع تباثو يحلا ىلع ممذلا يف ايب رارقالا تبثي الو هتتجح هلف

 . ملعأ هللاو .لوقلا

 يبنجال وأ رخآ هل دلول هب رقأ مث لايب هدلول رقأ لجر يفو هنمو : ةلأسم
 .همكح نمل هعزتني مل وأ لوألا هدلو نم هعزنتنا

 ايهنم لواللوهف رخآ دلول هبرقأ نو هلوهف يبنجأل هبرقأ اذإ امأ : لاق
 نإ هيبأ لام يف لوألل ىورشلا تبثيو يناثلل تبثي نإف هنم هعزنتنا هنأ حصي ىتح

 هللاو .هل عيش الف تام ىتح هبلاطي مل نإو الام فلخو هتايح يف هبلاط ناك
 . ملعأ
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 مدختستوأ هتيب نكست نأ هتجوزل ىصأ وأ رقأ نميفو هنمو : ةلأسم

 هناينب نم ىلعو اهريغ نكستو هدعقت نأ امل له هتيب نوكسب ىصوأ وأ رقأ وأ هدبع

 ..نيظفللا الك ىلع مدها اذإ

 امأ وأ اهريغ نكستو هرج ؤت نأ اهل زاج هتيب نوكسب اهف رقأ اذإ امأ : لاق

 هرج ؤت نأ اضيأ اهل ليقف هدبع مدختستو هتيب نكست نأ اهل ىصوأ وأ رقأ اذإ

 ىلعف هنم مدها ام ءانب امأو اهسفنب نكست تأ الإ اهل سيل ليقو اهريغ نكستو

 نوكي ذئنيحف ايح ماد ام هنكس هل نكي ملو رارقالا تبثي نأ الإ لصألا بحاص

 . هتايح ةدم لقي مل اذإ اذه هدعب نم هتثرولو هنكس هل نوكي هنأل هل تبث نم ىلع

 . ملعأ هللاو

 ىرت ام يدالوأل ينالفلا يلام لاق ضيرم وأ حيحص لجر يفو : ةلأسم

 .كلذ يف
 رارقالا ةلزنمب هنأل ةيوسلاب مهنيب وهف حيحص وهو اذه هلوق ناك ذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ثاريملا ةمسق ىلع مهل وهف ضرملا يف ناك نإو

 : هللا همحر ديعس يبأ نع ةلأسم

 ءاوس هلكأ لقي مل وأ ءافوب هيلو قحب هلام نم ائيش ضيرملا ءاضق يف
 .ال مأ ةميقلاب لاملا ءادن يف رايخلا ثراولل

 قحب لوقي ىتح رارقالا ليبس نم ١ ذه نوكيو رايخ ثراولل سيلف : لاق

 . ملعأ هللاو .لع هل

 : هللا همحر حرفم ني دمحأ خيشلا نع ةلأسم
 .ال مأ ثراولا ريغو ثراولل تبثي هضرم يف ضيرملا رارقإ يفو
 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفف ثراولل امأو تباثف ثراولا ريغل امأ : لاق

 هنم هيلع سيل ربغص يبصل رق أ ثراو هل ضيرم نعو هنمو : ةلأسم
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 .ال مأ اذه متيأ هقح نم ءافوب هل سيل لوقيو نايض

 . ملعأ هللاو .اقداص نكي مل نإ رقملا ىلع ةرضملاو مات معن : لاق

 نورشعو ةئام ةنالفل لع لاقو ةفورعم ةأرمال رقأ لجر يفو هنمو : ةلأسم

 فصنلا نم يفويف هلام فصن نم كلذ يضقيو اهل هيلع له يلام فصن يف ةلخن

 .ال مأ يقابلا

 هنأل يقابلا هلام فصن نم كلذ يضقيو اهل هيلع تباث هرارقإ معن : لاق

 . ملعأ هللاو . هلام فصن يف هلوق اهرضي الو ةلخن نورشعو ةئامب اهل رقأ

 تمرحأو اهنم ءاجلا اهثري ال نمل اهلايب ترقأ ةأرما يفو هنمو : ةلأسم

 اذه تبثيأ يتايح يف ينوعفن ام مهنأل تلاق اهوفوخو سانلا اهيلع مقت املو اهتثرو
 .ال مأ رارقالا

 اذه يرارقإب يلام ىجلا ينإ رارقالا دنع لوقت ىتح رارقالا لطبي ال : لاق

 نيمي هيلعو تباث وهو هلطبي الف حرصي مل اذإ رارقالا لبق مدقتملا لوقلا امأو نالفل
 . ملعأ هللاو .هيلإ تأجل اهنإ ملعي ام هنأ ملع

 اهل لاقف ةضيرم يهو اهلايب اهجوزل ايب ترقأ ةأرما يفو هنمو : ةلأسم
 ينم اعربت تررقأ ام تلاقف تبثي ال اذه كرارقإ نأ جوزلا رضحمب نورضاحلا

 اهنأ هيلع اودهشو يتيحص ذإ كيلع هدرأ انأو يل تررق كنإيل هنم هبلطب الإ هيلإ
 . . كلذ مكح ام اهيلإ هنم بلطب هل ترقأ

 ولو اهتوم دعب اهثراول ةجح الف اهتايح يف ربغت مل ةأرملا هذه تناك نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . ةلداعلا ةنيبلاب كلذ حصو بلط

 اذإ هيلع تبثي يله هتافو ىلإ هلايب نايضب ارارقإ رقي نمعو هنمو : ةلأسم

 .ال مأ هتايح يف هيلع اوماق

 اذه نايضلاب هسفن ىلع هرارقإو ةلوهجم ةدملا نأل فالتخا كلذ يف : لاق
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 . هيلع تبثي لاملا

 ال مأ رارقالا اذه تبثيأ ىنثتسملا رقملا اذه تام اذإف : تلت

 ضعب ةيونملا يف رارقالا يف اوفلتخاو ةيونثم هيف ءاضقو رارقإ اذه : لاق

 . ملعأ هللاو . هتبثي مل ضعبو هتبثأ

 يف ىتش ل اومأ اهلو هكلمت ام عيمجب اه دلول ترقأ ةأرم ١ يفو هنمو : ةلأسم

 اهنيب مكحلا ام هيف افلتخاف هب ةفراع نكت مل لام اهل رهظ مث اهزاحف ةقرفتم ىرق

 فراع ريغوأ افراع ناك رقملا ىلع تبثي لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 عيبل ١ نيب قرف ضعبو هقوقحو هدودحبو هب ,رقأ ام له ال ١ ىلع تبثي هر ال لوقو

 . ملعأ هللاو .رارقالاو

 يذلا قادصلاب اهجوزل ترقأف ةافولا اهترضح ةأرما يفو هنمو : ةلأسم

 اهل ملس دق ناك هل تبثي يذلا ام لجآلا الو لجاعلا نيبت ملو هيلع اهجوزت

 .رارقالا لبق هملسي مل وأ لجاعلا

 نم هل تبثي ال هنأ الإ لجآلاو لجاعلا ىلع لمتشي ظفللا اذه نإ : لاق

 هتزاجأ نكت مل نإو لوق ىلع هنيمي عم هلوق لوقلاو اهيلإ هقاس ام الإ لجاعلا

 مل اييف هل الو هيلع ةبالط الو هب هل ترقأ ام هل مت دقف ميلست ريغ نم اهسفن ىلع
 . ملعأ هللاو .هايإ اهدقني

 ملو ذفنت مل ةيقاب همأو هيبأ ةيصو نأ هضرم يفرقأ لجر يفو : ةلأسم

 ال مأ هتثرو ىلع هرارقإ تبثيأ اهذافنإب ضري

 صوي مل ولو هدعب نم هتثرو ىلعو هيلع تباثو زئاج اذه هرارقإ نإ : لاق

 ردق ذفني نأ هيصول زئاجو {}هيف تام يذلا هضرم يف هيلع نيدب رقأ هنأل هذافنإب
 هضرم يف تام اذإ هتثرو ىلع ةجح اضيأ هلوق نوكيو همأو هيبأ ةيصو نم هبيصن
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 ةيقاب اهنأ حصي ىتح مهمزلي الف اهتيصو ذفني امردقب شاعو هنم حصناو كلذ
 . ملعأ هللاو .اهذافناب ىصوي وأ هيلع

 : يقابلا دبع نبا ةلأسم

 اهتايح يف اهنكس هيلع تطرشو نايضو قحب اهتيبب لجرل ترقأ ةأرما يفو
 . كلذ يف مكحلا ام رخآ لجرل هب ترقأ كلذ دعب مث

 هل رقملل تبثيو اعيمج نالطييف رارقالا سفن يف طرشلا ناك نإ : لاق

 وأ رارقالا لبق طرشلا نإو ث ءافو هلام يف ناك نإ هتثرو ىلعو رقملا ىلع تيبلا ةميق

 رارقالا تبثيف طرشلاب لوألا رارقالا لطب نإو رارقالا تبثيو طرشلا لطبيف هدعب

 . ملعأ هللاو . هل تيبلا نوكيو رخآلل

 مهدنع لاق هنأ لودعلا دهشت نأ وه ءاجلالا رارقإ ةفص نأ هنمو : ةلأسم

 الطاب رارقالا نوكي اذه ىلعف يثراو نع اذه ءاجلا اذه يرارقإ نأ رارقالا نيح

 مهنم ةلوبقم ريغ ةدودرم ةداهش يهف هدعب وأ رارقالا لبق هلوق نأ اودهش نإ امأو

 . ملعأ هللاو . نايضلاب رقأ نأ دعب هنم الو

 : دمحم نب مساقلا ابأ خيشلا نع ةلأسم

 اهجوز ىلع اهل يذلا لجآلاو لجاعلا اهقادصب تدهشأ ةأرما يفو

 اهسفن اه أربأو هنم هتأربأو اهجوز هيلع تعلاخ مث اهماحرأ نم دحأل وأ يبنجال

 قحلي الو ةلطاب ةداهش كلتو قادصلا نم جوزلا ىريو عقو دق ناربلا نإ

 . ملعأ هللاو . هيلع وهف هبرك لبق نوكي نأ الإ ءيشب جوزلا هل دوهشملا

 : هللا دبع نب دادم خيشلا نع ةلأسم

 حالص نم نوثري ايب نالفو نالف يدالوأل رقم ينأ هتوم دنع لاق لجر يفو

 . ائيش دحي ملو نايضو قحب مهيءاسن
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 دحاو لكل تبث قادصلا ريمض حالصلا نأ ةنيبلا تدهش اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .عيش ايل تبثي الف رسفي مل نإو مهارد ةعبرأ قادصلا لقأ ايهنم

 : دمحأ نب درو خيشلا نع ةلأسم

 . ىرت ام رخآ لجرل اهجوز ىلع اهل يذلا لجآلا اهقادصب ترقأ ةأرما يف

 رارقالا تريغ نإو تبث قادصلا قحتسي نأ ىلإ رارقالا تمأ نإ : لاق

 هللاو . هل رقملل تبثيو هقحتست نأ دعب اهل ريغ الو ريغلا اهلف هقحتست نأ لبق

 . ملعأ

 : هللا همحر رمع نب قياش خيشلا نع ةلأسم

 . هرايع نم ىلعف برخ مث اهتايح هتيب نكسب هتجوزل رقأ لجر يفو
 نإ نكل تيبلا كلذ اورمعي نإ هتثرو ىلع الو رقملا ىلع مكحي ال : لاق

 اهدي يف هدعب تيبلا عاضو هرايعإ طقس نإف هرمعت اهنإف هترايع ين ةجوزلا تبغر

 اهتثرول هنإف مئاق وهو تتام نأ ىلإ رايعلا ىقب نإو ةثرولا ىلع اهف عيش الف
 . ملعأ هلللاو . هتميق اوذخأيو لودعلا هموقت

 : هللا همحر دادم نب هللا دبع خيشلا نع ةلأسم

 .ال مأ زارحالاب تبثي له هل رقأ نم ىلع در نميفو

 اجوز هيلع دودرملا نوكي نأ الإ زارحالاب تبثت ال ةيطعلاو درلا نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . ناسللاب لوبقلا هيفكيف

 : هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 يذلا لجألا اهقادص لخديأ اهكلم عيمجب اهجوز ريغل ترقأ ةأرما يفو

 .ال مأ رارقالا اذه يف اهجوز ىلع اهه

 اهنم رارقالا تبثي الو رارقالا اذه نم جراخ لجآلا قادصلا نإ : لاق

 .اهجوز ريغل لجالا اهقادصب

١٢٤



 الأ هل ترقأ نمل اهيلع ناضو قحب ةأرملا هذه رارقإ ناك نإو : تلق

 ضقنلا اهل معن .ال مأ هب ترقأ ام ةميق اهيلعو ةلاهجلا كلذ يف ضقنو عوجرلا

 امه تبث نإ هل ترقأ ام ةميق هل رورقملل اهيلعو ءاضقلا ةلزنمب هنأل ةلاهجلاب هيف

 . ملعأ هللاو . هيف ضقنلا

 : ىحب صلا ةلأسم

 له لام رقملل ثدح مث نايض نم هلايب هل ىصوأ وأ هلايب رخآل رقأ نميفو

 . ةيصولاو رارقالا يف لاملا نم ثدح ام لخدي

 كلذ تبثيو هلايب رقأ ام دعب هل ثدح ام تبثي الف رارقالا يف امأ : لاق

 دعب ةيصولا قاقحتساو ةيصولا دعب ثدحي م لخدي لوقف اياصولا يف امأو ،هيلع

 .ملعأ هللاو . تبثي ال لوقو توملا

 مث تام نأ ىلإ هلكأيو هزوحي لام هدي يف لجر ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 يف مكحلا ام يرتشملا توم دعبو هتوم دعب رخآل هنم عيب وأ رارقإ ةقرو ترهظ
 . كلذ

 ىلعو هل رقملا ىلع هل ةجح لوق هيف فلتحم رقملاو عئابلا زوج نإ : لاق
 هل رقملاو ي رتشمللو ةجح نوكي ال لوقو رارقالاب هل رقملا ملع دعب كلذو ي رتشملا
 . ملعأ هللاو .ايهتجح

 تبثي نمو رارقالا اذه تبثي ىتم هثراول هكالمأ عيمجب رقأ نمو : ةلأسم

 . هنيعب دحأل رقي مل هنأل

 كلذ يف هب ذوخأم هب رارقالا نيح هب رقأ نم ىلع تباث رارقإ اذه نإ : لاق

 هتلغ نم لصحي ام عمجو هفيقوت ىارو لخدم فعضلا هيلع لخدأ نإو نيحلا

 ملعي الو نسح لوق وهو باوصلا نم زعتي مل هثراو ملعيو رقملا اذه تومي نأ ىلإ
 جوزلا كلذكو امحر هنم برقأ وه نمل لقتنيو تومي ثراولا ذإ هريغ الو وه هثراو

 دحأل هجوتي مل ذإ رارقالا اذه تبثي ال لئاق لاق نإف ©ضعب ايهضعب نم نانيبي
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 .انسح الوق هتيارو باوصلا نم دعبي مل هملعي ال هلايب رقأ ول يك رارقالا نيح نيعم
 . ملعأ هللاو

 هيلع ناب وأ هتوسكو هتقفن لثمب وأ هتوسكو هتقفنب دحأل رقأ نمو : ةلأسم

 رئاسل وأ اهقلطم دالوأل ةأرما نم وأ هتجوز دالوأل جوز نم ناك قح ريغب وأ قحب

 . سانلا

 كلذف هلام نموأ هلام يف هتن ؤمو هتوسكو هريغ تقفنب رقأ نمامأ : لاق

 جوزلا رقي نأ الإ تبثي الف يبنجأ ةقفن هيلع نأ هرارقإ يف لاق نمو هيلع تباث
 رذع هل ناك اذإ هثري نمو هكيلامبو رغصلا هدالوأ نم هتقفن هيلع بجت نموأ هتجوزل

 هنإف هتوسكو هتقفن لثم هيلع نإ يبنجألل هرارقإ يف لاق ول كلذكو ،©بسكلا نع
 هنأ بسحأف لثمب لقي ملو اهدالوأ ةقفن هتجوزل هيلع نأ رقأ اذإو ، هل تبثي

 كلذو لوقي ىتح لاق ضعبو .اهدالوأ ةقفن لثم اهل هيلع نأ لوقي ىتح تبثي ال

 ىلع ةلاهجلاب ضقن هل الو اهل هيلع تبثي ذئنيحف هيلع اهجوزت يذلا اهقادص نم

 تبث اذإ اهلثم قادص ىلإ ةجوزلا عجرتو ضقنلا هل ىري اضعب لعلو لوقلا رثكأ
 . ملعأ هللاو . ضقنلا هل

 : دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 اذكب نالف نب نالفل نالف نب نالف ىصوأ ةيصولا يف بتاكلا بتك اذإو

 ةيصولا نم هغارف دنع نالف نب نالف رقأ بتكي ملو اذكب نالف نب نالفل رقأو

 لبق رارقالا مدق نا كلذكو امهدحأب رارقالاو تابثإب مكحيأ رارقالا يف هلوخدو

 . ةفصلا هذه ىلع ةيصولا

 تابثإب مكحي نأ هل زئاجف ةيصولا هذه بتاك مكاحلا ناك نإ : لاق

 ةيصولا نم هغارف دنع همساب مسي مل ولو كلذب هملعل رارقالاو ةيصولا نم هبتك ام

 اذهب مكحي نأ هل زوجي الف ةيصولا هذهف بتاكلا ريغ امأو ،رارقالا يف هلوخدو

 حصي ملو يصوملا مساب مسي مل اذإ رارقالا دعب ةيصولاب الو ةيصولا دعب رارقالا
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 . ملعأ هللاو . نظلاب وه اينإو ةيصولا ردص رقملا نم ةيصولا كلت نإ هدنع

 : هللا همحر نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا نع ةلأسم

 نأ هلأسف صدالخل ا دارأ مث هتبليغ ىلع لجر تيب نم ائيش ذخأ نميفو

 نأ الإ نيهجولايف هلوق تبثيأ يل وه لاق وأ نالفل وه لاقف هريغل وأ هل عىشلا كلذ

 نأ هل عساوف هيلع نايضلا قلعتو هضيق دعب الإ هل لقي ملو هنم صالخلا هيلع رسعي
 .اهب ذخايلف ةصخرلاب الإ ةمالسلا هل مقتست مل اذإ هنأل هيلإ هعفديو هقدصي ال

 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 هنم تفاخو اهضرم يف تتام نإ اهجوزل رقت نأ تدارأ اذإ ةضيرملا ةأرملاو

 .كلذ يف ةليحلا فيك تحص اذإ هيلإ هدري الو اهيلع منتغي نأ

 تحص نإف اهضرم يف توملا ثدح نإ اهيلع نايضو قحب هل رقت : لاق
 . ملعأ هللاو . جوزلل رارقالا تبث تتام نإو عوجر الو در ىلإ جاتحت الف

 هنإ نيمي ةثرولل هيلعأ لايب هتجوز هل ترقأ لجر يفو هنمو : ةلأسم
 .ال مأ ضرملاو ةحصلا يف اهرارقإ ناك ءاجلا هنأ ملعي الو اهيلإ بلط ام

 هيلعف ضرملا يف ناك نإو هيلع نيمي الف ةحصلا يف رارقالا ناك نإ : لاق

 . نيميلا

 نيمي هيلع مهلأ ضرم وأ ةحص يف نايضو قحب لاملاب ترقأ نإف : تلق

 . ضرملا يف قحب رارقالا لطبي مأ

 ضرملا ناك نإو تبثي الف ضرملا يف نايضو قحب رارقالا ناك نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . هيلع نيمي الف ةحصلا يف ناك نإو نيميلا هيلع مهلف قح ريغب

 : هللا همحر دعما ديعس نب رمع خيشلا نع ةلأسم

 ةصح هل ركذي ملو ةنس لاملا اذه لخن ةرمث فصنب رخآل رقأ نميفو
 .راديبلا
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 اذه لخنلا ةرمث فصن نم هل يذلا ىوس هل رقأ نمل رقملا ىلع سيل : لاق

 قح نع ءاضق وأ هيلع قحب لاملا اذه لخن ةرمث فصنب هل رقأ نوكي نأ الإ لاملا

 .لاملا اذه لخن ةرمث فصن نم هل رقملا ىلع قحتسا ام ةميق هيلع نوكيف همزل

 . ملعأ هئلاو

 يلام نم اذك عضوم لوقيف توملا لاح هب دتشي لجرلا نعو : ةلأسم

 . هلوق ةثرولا لبقيأ هجولا ريغ ىلع وأ مارح

 دحأل لاملا كلذب رقي نأ الإ هنم كلذ اولبقي نأ ةثرولا ىلع سيل : لاق

 . ملعأ هللاو . هب هل رقأ نمل وهف سانلا نم

 : ىحب صلا ةلأسم

 يصوي نأ رقي نأ لثم مودعم ىلع اعقو اذإ عيبلاو رارقالاو ةيصولا يفو
 امم لصفلا اذه هبشي ام وأ ةيسابع وأ ةخاش وأ ةيدص وأ ةيرال وأ امهرد اذك اذكب

 كلذكو نزولاو ةميقلا ىلإ هيف عجري ةيصولا قاقحتساو رارقالا دنع مودعم وه
 ايهعسو امماتت نإو ىوتفلا يف اضيأ اضقانت اذإ مكحلا يف اذهو ،دوقعلا عيمجو عيبلا

 اوعسوت ام ليزت ةجح مهيلع تبثت ملام لوقلا ضعب يف زاجو فراعتلا قيرط نم
 ةضفلا نم اعبرو الاقثم ةيراللا تناك اباوص جرخو نزولا ىلإ اوعجر نإف ،هب

 سخخو ةضفلا نم سدس سدس سمخو سدس سدسو لاقثم يثلث مهردلاو

 هفصو ام ىلع ةبح نيثالثو اتس لاقثملا ناك نإ ةبح سمخو نورشعو
 فرعأ ملف ةيدصلا امأو .ةبيرغلا ريناندلا يهو مالسالا يف ناورم نب كلملا دبع

 تلطب مودعم ىلع تجرخ نإو تبث فورعم عيش ىلع تجرخ نإو ائيش اهيف
 فرعن انأ لئاق لاق نإف انعم ةخاشلا كلذكو تضقتنا لوهجم تجرخ نإو

 يف زئاج مكل هل انلق .انتالماعم يف ايهنم دحاو لك ةيدمح عبر ةخاشلاو ةيدصلا

 الإ مكايإو انقيفوت امو اهيلإ متعجرواهومتلأس نإ ماكحالا مكيلعو مكفورعم
 . ملعأ هللاو . هللاب
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 هكلم اذإ هيلع تبثي الو هكلمي ال ايب هرارقإ زوجي ال اباوج هنمو : ةلأسم

 ثاريمب هيلإ لقتنت مث نالف نب نالفل اهنإ ةلخنب وأ فورعم لايب رقي نأ الإ دعب
 . ملعأ هللاو . ةبهلاو ءارشلاب هيلإ لقتنا ام نود رارقالا اذهب هل رقملل تبثت اهنإف

 مل قدغلاب ةراديب هلو دحأل هكالمأ وأ هلام عيمجب رقأ نمو هنمو : ةلأسم

 نإو أطخ هنأ لقأ مل ملعلا لهأ نم تبثم اهتبثي مل نإ رارقالا تقو دعب اهقحتسي

 داتعا ام امأو زئاج كلذف هل تباثلا ةيانعب هرارقإ دعب امأو دعب نم اهقحتسا

 قادص لبق نم رارقالا عقو نود ةمماتملا دنع الإ تبثي ال كلذف قودغلا نم هذخأ

 كلذ يف لخدي ثداحلا لاملا نأ لاق نم لاق ىتح ةلاهجلا هيف تبثأ قادصلا رمأف

 . ملعأ هللاو . ذاش وهو

 هيف دشار ةنبا ،ةثرولل ىقابلا تبث ةقفنب لجرل رقأ نميفو هنمو : ةلأسم

 . . ملعأ هللاو . فالتخا

 ينالفلا هتيب يف اهنكسو اهتوسكو اهتقفنب ةنالف هتجوزل رقأ نمو : ةلأسم
 نكسلاو هلام ةلمج يف ةوسكلاو ةقفنلا نم هب اهل رقأ ام اهل تبث اهل هيلع نايض نم

 .رارقالا جرح لوقلا ضعب يفو ءاضقلا جرخ جراخ اذهو رقأ ايك هتيب يف اهل تبثي
 . ملعأ هللاو

 هنأ بسحاف تايدمحم رشع الإ ةيرال نيعبرأب رقأ نمو هنمو : ةلأسم

 نميف لوقلا كلذكو هنيعب ظفح الب قحلا يرحت ليبس ىلع ةيدمح نوعبرأ همزلي

 ائيش كلذ يف تظفح تنك نإو سولفلا وأ ىركاودلا وأ يزاوغلا نم ائيش انثتسا

 . ملعأ هللاو .رثألا صرحي نم لوق ىلع لمع الو لدعلا لهأ لوق ىلع لمعلاف

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 .اذك نالفلو اذك نالفل هيلع نأ نالف رقأ بتك اذإو
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 هيلع ناب رقأو بتكي مل اذإ دادم نب دمحأ خيشلا نعو فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . هتبثي الو هفعضي هنأكف اذك نالفل

 : ةلاضف نب دمح خيشلا ةلأسم

 . نالف مسي ملو هتوم دنع هتثرول رقأ نميفو

 تومي هنأ يردي ال لوهجم هنأل تباث ريغ ليقو محل كلذ ليق دق : لاق

 . ملعأ هللاو . نيثراو ريغ اونوكيف هلبق وتومي وأ هتثرو لبق

 هنأ مث اهمأ قادص نم ةلخن نوثالث يتنبال لع لاق لجرو : ةلأسم

 لاقو اهوبأ لاق ام اه نوكيأ ةلخن ةئام تناك اهمأ قادص نأ ةنيبلا تماقف تام

 . ملعأ هللاو . ةنيبلا تماق ام اهل ريشب

 : ناديبع نبا ةلأسم

 زوجيأ هعيب دارأ مث هريغل هب رقأ ناويح وأ ضورع وأ لوصأ هدي يف لجر يفو
 . ال مأ نمثلا هيلإ ملسيو هدنع نم يرتشي نأ

 رمأ لقي ملولو اهنمث هيلإ ملسيو هنم ي رتشي نأ زوجيف ضورعلا امأ : لاق
 ىتح ناويحلا يف هلوق لبقي ال ليقو ،اهعيبب رمأ هنأ لوقي ىتحف ناويحلا امأو اهعيبب

 مل ةقث ريغ ناك نإو زوجي ةقث رومأملا ناك نإ ليقو هرمأ هنأ هربخي ةقث هدنع نوكي

 . ملعأ هللاو .اهبر نم اهعيب يف ةلاكولا هل حصت ىتح لوصألا امأو ؤزبي

 .همكح ام امهالك نييح اماد ام هلايب دحأل رقأ نمو : ةلأسم
 هنأ لوقف رقملا نم رارقالا ليبس ىلع عقو نإف فالتخالا هيف ىرجي : لاق

 لجأل لاح ىلع تبثي ال لوقو ، طرش ايك الإ تبثي ال لوقو دبألا ىلع تباث
 نإف حناملا ةايح يف الإ تبثي الف ةحنملا ليبس ىلع كلذ عقو ناك نإو ثءانثتسالا
 داصح ىلإ حونمملا ىلع ةداعقلا توبث يفف عرز حونمملا لاملا يفو حناملا تام

 . ملعأ هللاو .فالتخا هعرز
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 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 باوبألا الإ لخدت الف هريغو باوبأ نم هيف ايبو تيبلاب هل رقملل نأ لاق

 نم ةرايعب تيبلا تبثي لب ةلوهجم ةمهبم ةملك اهنأل عيشب اهيف مكحي ال هريغو
 صقن لإ جاتحي هيف تباث عيش لكو باوبأو داتوأو فوفدو ردجو نوعدو عوذج
 لخدي الف هردج ىلع ادوفسم وأ أطوم ناك ام امأو ،هب رارقالا يف لخاد وهف هنم

 هيف لخدتو 5 افالتخا هيف ملعن الو مكح مهبملل سيلو انركذ ام ىوس تيبلا يف
 لاقول نأ امأو .هنم تناك اذإ هجراخو هلخاد نم هب ةطيحملا ردجلا يهو دودحلا

 ديبع نم ىتح ءايشألا عيمج نم هيف ام عيمج لخد اذكو اذك نم رسفي ملو هيف ايبو
 . ملعأ هللاو . ناويحو

 مل هنأ اعدإ اذإ ةعجرلا هل له ىوزنب هتجوز ىنكسب رقأ نمعو : ةلأسم

 .هيلع اهجوزت يذلا اهقادص نم نكي
 يلع لقي ملو ىوزن يف هتجوز ىنكسب رقأ نإف تلق كلذ هل سيل : لاق

 ىنكس لعج دق هنأب رقأ نإف تلق فالتخالا هيف نسحي امم اذه لاق نوكي ام

 دارأ اذإ كلذ هل نأ ىعم لاق ، عوجرلا دارأ اذإ اذه يف ةجح هل له ىوزنب هتجوز

 نإف حاكنلا دقع يف هسفن ىلع هب لبق دق ىوزنب اهنكس نأ حصي نأ الإ عوجرلا

 لوق نم لمعلا هيلع ام ىلع ةمولعملاو ةلوهجملا طورشلا اهيف تبثت حاكنلا دوقع
 . ملعأ هللاو .لدعلا لهأ

 : لمازلا ةلأسم

 اذهف ذهل ينمزلو هل لع نايضو قحب نالفل ينالفلا يلام لاق نميفو

 وه ضعب لاقو ءاضقلا ةلزنمب هلعجي ملو هتبثي ضعبف نوملسملا هيف فلتخا ام

 اذهب ةلاهجلا رقملا اعدا نإف ءاضقلا ةلزنمب وه لوقي نم لوق ىلعف ءاضقلا ةلزنمب

 همزلي لوقو لاملا ةميق هل رقملل همزلي لوقف هبذك حصي ملو هئاضق يف عجرو لاملا

 هنمف هوجو ىلع رارقالا لاق مث ،لوقلا اذه ينبجعيو هنيمي عم هبرقي ام قحلا نم
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 تباث يدنع اذهف رقملا دي يف لاملا ناكو نالفل لاملا اذه لاق اذإ كلذو فارتعا
 يذلا اذهف نالفل اذه يلام لاق ناك نإو ،تايملاو ايحملا يف ثراولا ريغو ثراولل
 ناك اذإ هتبثي ملو ةيطعلا ةلزنمب هلعج ضعبف نيملسملا دنع فالتخالا هيف ىرجي

 ضعبو ضرملا يف ناك اذإ ةيصولا ةلزنمب ثراولا ريغل هلعج ضعبو ضرملا يف
 هللاو .انبجعي يذلا اذهو تامملاو ايحملا يف ثراولا ريغو ثراولل اتباث ارارقإ هلعج
 . ملعا

 : يموخغزرلا ةلأسم

 وأ هل ىصملا توم ىلإ وأ ةمولعم ةدم ريغ ىلإ ةيصولاو رارقالا ناك اذإو

 هرمع ةدم نأل تبثي ال لوهجملا يف رارقالاو ةيصولا لوق فالتخا هيفف هل رقملا

 يف رارقالا نأ لوقو يصوملا ةثرو وأ رقملا ريغ اذإ ريغلا هيفو تباث هنأ لوقو ةلوهجم
 لوق هبجعأف سيمخ نب رصان خيشلا ترظان دقو ، ريغ هيف سيلو تباث لوهجللا

 تدجوو .هتايح مايأ هب لمعي ناك هنأ اوجرنو ريغلا لوهجملاب رارقالا يف لاق نم

 لوق فالتخا كلذ يفف ةمولعم ةدم ىلإ ةلعلاب ةباتكلا تناك اذإ ينأ ديبعلا نع

 نإو رمغو ىقس ءاش نإ ةلغلا هل بتك نمل رايخلاو رايعلا الو ىقسلا ةثرولا مزلي ال
 نوكيف مولعم لجأ ىلإ ةلغلاب رارقالا ناك اذإ لوقو لوقلا رثكأ وهو كرت ءاش
 مزلي الف لجأ ريغ ىلإ رارقالا ناك نإو ،©كلاهلا لام نم ةثرولا ىلع يقسلا
 . ملعأ هللاو عيش ةثرولا

 . ي 1 مازلا ةلأسم

 ةثالثل هب رقأ ام قرفي نأ زوبيأ نوصح ال ةيرق ءارقفل مهاردب رقأ لجرو

 . ال مأ قرف رارقالاو ةيصولا نيب لهو ادعاصف لاجر
 رارقالا موي ءارقف اوناك موي مهعيمج وهف رارقالا امأ قرف ايهنيب معن : لاق

 انبجعي يذلا وهو ادعاصف ءارقف ةثالث يف عضوت نأ زئاج لوقو لطبت ةيصولا امأو
 . ملعأ هللاو .لوقلا نم
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 : ناد يبع نبا ةلأسم

 اذه يف تدجوو هيلع نايض نم ناك ام ايناك هيف ايب هتيبب دحأل رقأ نمو
 وأ رارقالا موي هيف تكرت يردي ال سانلا ىلع قوقح اهيف رقملا اذهل قاروأ تيبلا

 .ال مأ هل رقملل قوقحلا نم اهيف ام نوكيأ هدعب

 اهيف يتلا قوقحلا نوكتو رارقالا اذه يف ةلخاد قاروألا هذه نإ : لاق

 تيبلا يف تلخدأ قوقحلا اهيف يتلا قاروألا نأ حصي ىتح هيف ايب تيبلاب هل رقملل

 اهتوبثب لوقأ ردقأ الف قاروألا اذه يف يتلا قوقحلا نأ ىحبصلا لاقو ؤرارقالا دعب

 رارقالا يف لخدت اهنأ اوجراف اهسفن قاروألا امأو ۔رارقالاب تيبلا اذه قحتسا نمل
 . ملعأ هللاو .تيبلاب

 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 مل اهنإ هتوم دعب تلاقو تام مث هلام نم اذك امه عابو اذكب هتجوزل رقأ نمو
 اذإو هب اهل هنم ءاضق اذهف هب اهل رقأ ام تدارأو هتايح يف اهقحب عيبلا اذهب ىضرت

 ةأرملا نم ريغلا نيلدع ةداهشب حصي نأ الإ لوقلا رثكأ وهو ءاضقلا تبث رقملا تام

 . ملعأ هللاو . نيمي اهيلع سيلو كلاهلل لاملاو اهقح اهلف جوزلا ةايح يف

 : ىحب صلا ةلأسم

 لسف تالخنلا تحتو ينالفلا هلام نم تالخن عبرأ هتجوزل بتك نميف

 هنأ يردي الوأ هدعب وأ رارقالا لبق لسفلا ناك عرذأ ةتس نود اييف رجشو لوسفم

 بتاكلا لاقو رارقالا دعب هنأ هل بوتكملا لاق اذإو مكحلا فيك هدعب وأ رارقالا لبق

 . هلوق لوقلا نم رارقالا لبق ناك هنأ هتثرو وأ رقملا

 اذإو ريبكلا رجشلا اذكهو ضرألا نم اهقح ةريبكلا ةلسفلل : لاق

 عذجلا فصن هدح سايقلاو رارقالا لبق همكح لسفلاف هل رقملاو رقملا فلتخا

 . ملعأ هللاو .ائيش ريغصلا رجشلاو ريغصلا مرصلا يف ظفحأ الو
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 ىقبو تايف هئام نم اهبرشبو هلام نم ةعطقب رقأ وأ ىصوأ نمو : ةلأسم

 مث هلامل هل ايقس دجي م ادام يقسي هل بوتكم او ائيش ائيش ءاملا نم نوعيبي ةثرول ١

 ىلع مكعأ هلال ايقس ي رتشملا نم برشلا هل نم بلطف ءاملا عيمج اوعاب

 . اعيمج ني رتشملا ىلع مأ يقسلاب ريخألا يرتشملا

 رقأ وأ ىصوأ ام عيب ةثرولا نم دحأل سيلو هارتشا ام ي رتشملل : لاق

 عازتنا هلو عئابلا ىلع هتجح ي رتشملا اذهل ناك ايدعتم مهنم دحأ عاب نإف كلاهلا

 ءاملا اذهل عئابلاو فوصوملا ءاملا نم عيب رخا هل تبثيو هدي يف ىوه نمم ةئام

 . ملعأ هللاو . ءاملاو لاملا اذهب هل رقملا وأ هل ىصوملل مصخ امهالك ي رتشملاو

 نالف نب نالف رقأ سانلا نم دحأ ىلع بتاكلا بتك اذإو هنمو : ةلأسم
 ةدم دعب مث هتوم دعب هيلع هل اهلحم ةضف تايدمحم رشع نالف نب نالفل هيلع نأ

 رشع الوأ هل بوتكملا نالف نب نالفل هيلع نأ نالف نب نالف رقأ هيلع بتك

 اذه ءاضقب ىصوأو اعيمج نيتقرولا يف بتكو هتوم دعب هلع هل اهلحم ةضف تايدمح
 مأ هلك قحلا تبثيأ ناقفتم ةدملاو قحلاو فلتحم خيراتلاو هتوم دعب هلام نم قحلا

 . ءيش هنم لطبي

 تبلثيف اياصولا امأو .اعيمج ايهتوبثب ليقو نيرارقالا نم دحاو تبثي : لاق

 . ملعأ هللاو . نهعيمج توبثب ليقو نهنم نيرخآلا

 نم مهارد هل ترهظو هعاب وأ هكالمأ عيمجب رقأ نمو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ رارقالاو عيبلا يف لخديأ سانلا نم دحأ ىلع وأ هثرو ثراو

 مهاردب مهارد عيب زوجي ال هنأل هيف لخدت ال اهنأ وجراف عيبلا امأ : لاق

 . ليق ام بسح ىلع ةعيدو وأ نيد نم هل ناك ام هيف لخديف هكلمب هرارقإ امأو

 . ملعأ هللاو
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 : سيمخ نب رصان خيشل اةلأسم

 تيبلا يف بهذيو ءعىجيو نيعمو كسمم ريغ نم موقي ضيرملا ناك نإ

 ناك نإو ارايخ هيف ةثرولل ملعأ الو تباث هيلع امل ه ؤاضقف ناسنالا جئاوح ءاضقل

 ناسنالا ةجاح ءاضقل تيبلا يف بهديو جي ملو دنسمب الإ مايقلا ىلعردقي م
 هيف ةثرولل كلت هتلاح يف هلام نم هاضق ام يفف لقعلا حيحص اغلاب ارح ناكو

 . ملعأ هللاو . هتوم دعب رايخلا

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 ءيشلا ناكو نايص نم ءيشب ايل ىصوأ وأ هيدلول رقأ دلاولا ناك اذإو

 تام مث ىصوأ وأ رقأ موي يصوملاو رقملا هكلمي نايض نم هب ىصوأ وأ هب رقأ يذلا
 نيب هثاريم هبيصن ام نوكيو ءيشلا كلذ فصن تنبلل تبثي هنإف هيدلو دحأ

 رقأ يذلا كلذ ناك نإو ،هباتك يف لجو زع هللا هضرف ام ىلع هريغو بألل هتثرو

 دعبو رارقالا دعب ثدح هنأ الإ يصوملا وأ رقملا هكلمي مل نايض نم هب ىصوأ وأ هب

 نايض نم يه يتلا ةيصولا الو رارقالا كلذ تبثي الف نايض نم يه يتلا ةيصولا
 . . ملعأ هللاو .كلذ يف

 : دادم نب دمحأ هيقفلا ةلأسم

 هتثرو ىلع هفلخو يبنجأ رخآ لجر ىلع هعاب يذلا لاملل عئابلا زوح امأو
 طخب وأ لدع يدهاشب لاملل زئاحلا كلاهلا ىلع ي رتشملل عيبلا كلذ حص مث

 زوح نأ لوق نالوق كلذ ىفف لاملا كلذ يف بلطو نيملسملا دنع هطخ زوجي نم

 وأ لدع يدهاشب حصي نأ ىلإ هدعب نم هتثرول ةجح هب رقأ وأ هعاب امل رقملاو عئابلا
 وأ هنم ذختملاو هلرورقملا وأ يرتشملا نم نهري لاملا كلذ هطخ زوجي نم طخب

 رورقملا وأ ي رتشملا ىلع هدعب نم هتثرول ةجحب سيل هزوح نوكي ذئنيحف بصغ
 ةجحب سيل رقملا وأ عئابلا زوح نأ لوقو اندنع هب لومعملاو لوقلا رثكأ وهو هل
 هل رورقملا وأ ي رتشملا نأ حصي نأ الإ هل رورقملا وأ ي رتشملا ىلع هدعب نم هتثرول
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 تام نأ ىلإ كلذ دعب نم رقملاوأ عئابلا هزاح مث هب هل رقأ وأ هارتشا امزاح

 ملو هل رورقملا وأ ي رتشملا تام نإ امأو هدعب نم هتثرول ةجح هزوح نوكي ذئنيحف
 وأ يرتشملا تام نأ ىلإ رقملا وأ هلرقملا وأ عئابلا هزوحي وه لب لاملا كلذ زحي

 ماد ام رقملا وأ عئابلا زوح سيلف كلاهلل رارقالاو ءارشلا كلذ حص مث هل رورقملا

 يف ملعأ الو رارقالا يف كلذكو هدعب نم هتثرو ىلع الو ي رتشملا ىلع ةجحب ايح
 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ

 مث رانيد افلأ اذك اذك نالف نب نالفل هيلع نأ رقأ اذإ امأو هنمو : ةلأسم

 نأ لوق نالوق كلذ يفف رارقالا موي رانيد نع ادئاز رانيدلا راصف فرصلا بلق

 ءافولا موي هدلب رانيدب يفوي نأ هيلع نأ لوقو هرارقإ موي هدلب رانيدب يفوي نأ هيلع

 هللاو .اندنع هب لومعملاو نيملسملا يأر رثكأ وهو هنيعب رانيد هرارقإ يف دحي مل هنأل
 . ملعأ

 كلت فرصبف تامو اهيف ارفاسم دلب يف عاب وأ ىصوأ وأ رقأ نميف هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هنع كلذ ذفني دلبلا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 يذ نم هنم هثاريم هل تبثي نم دوجو عم حصي ال هثري نمل كلاهلا رارقإ نإ

 بسنب هبسن نايقلي لدع يدهاشب كلذ حصي نأ الوأ محروأ ةبصعوأ مهس

 . قحلا مكح يف ثاريملا نم هل مكحي ذئنيحف ايهنم ةلوبقملا ةداهشلا مامت عم كلاهلا
 هرارقإف هثري هنأ سانلا نم دحأب رقأ كلاهلا نأ حصو ثراو كلاهلل نكي مل اذإ امأو

 كلذ يفن ضراعي ملام رارقالا اذهب اثراو هبرورقملا نوكيو هيلع زئاجو هنم لوبقم
 . ملعأ هللاو . ضراعم

 اضيأ رقأ مث هل راجل هلام فصنب لجرلا رقأ اذإ رثألا يف دوجوملا : ةلاسم
 عبرلا يناثللو فصنلا لوألل ناك رخآل هفصنب اضيأ رقأ مث رخآل رخآلا هفصنب
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 دودحملا لاملا اذه فصنب رقأ اذإ كلذك نكي ملو © عيبلا يف كلذكو نمثلا ثلاثللو

 رقأ مث قحب لجرل هفصنب اضيأ رقأ مث قحب هيلإ بسنيو هب فرعيو هدي يف يذلا
 نمضيو لاملا عيمج فصن مهنم دحاو لكل همزلي ناك قحب لجرل اضيأ هفصنب

 بسنيو هب فرعيو هدي يف يذلا لاملا اذه ةلغ فصنب رقأ اذإ كلذكو كلذ مهل

 مل هلايب لاق نإو كلذ يف رارقالا ين لماعلا ةصح لخد قحب رخآلا ناكو هيلإ

 . ملعأ هللاو . كلذ يف لماعلا ةصح لخدت

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 يف حصي ملام هب اهل رقأ ام هيلع تبثي هتجوزل رقملا نم رارقالا حص اذإف

 ىلإ هدي يفوهو هزحت مل وأ اهجوز هب اهل رقأ ام ةجوزلا تزاح هلطبي ام كلذ هرارقإ
 ايك اهيلع هل ةجحب سيل هتجوز لامل جوزلا زوح نأل همكح يف ءاوس وهف تام نأ

 ناقرافم كلذ يف ناجوزلا ذإ اضعب ايهضعب ىطعأ اييف زارحا ايهيلع سيل ناك

 يف ىقبو هتايح يف اهجوز هب اه رقأ ام تزاح اذإ فيكف نييبنجألا سانلا رئاسل

 نالطبلا نمو رثكأ يدنع اميف هتوبث نوكيف لاحلا اذه يفف هتافو لاح ىلإ اهدي

 ةجحلا حصت ملامو هايإ اهزوحو اهل هتوبث ةحص دعب هيف هثراول ةجح ملعأ الو دعبأ
 بسح همكح ىف هارأ ام ىلع اهب هنم بجوأ ثراولا ثراو نوكي الف ثراولل هيف

 . ملعأ هللاو .هرمأ نم هيف يل ناب ام

 : مصألا هللا دبع يبأ نب نايثع خيشلا ةلأسم

 نإ هايإ هتيطعأ دق وأ هل هتبهو دق نالفل اذك عضوم نم يلام لوقي لجر يف
 ولو عيبب سيلو رارقا وهف هايإ هتعياب دق لاق نإ كلذكو }ةيطعب سيلورارقا اذه
 لاق نإ كلذكو } لاعفألا نم نأل هب رقأ دق رارقا اذه نأل الصتم مالكلا ناك

 اذه ناك رارقا اذه ناك هنم هتأربأ دق وأ هنم هتللحأ دقو هل وهف هيلع يذلا قحلا

 . ملعأ هللاو . لاملا سأر نموهو دحاو كلذ لكو ةحصلا يف وأ ضرملا يف لوقلا
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 : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 نينس رشع اهتنبا ىلع قفني نأ ىلع اهتيب فصنب اهجوزل ترقأ ةأرما نع

 . دودحملا لجألا ءاضقنا لبق ةنبالا تتامف جوزلا اذه ريغ نم ةميتي ةنبالاو

 ضقنتنم رارقالا نإ لوقو نينسلا هتينبل ةعبت الو هل تباث رارقالا نإ : لاق
 ةيقب يف ةثرولل ةقفنلا هيلعو تباث رارقالا لوقو ةيضاملا نينسلا يف مرغو قفنأ ام هلو

 نب يلع نب دمحم خيشلا بجعاو ،هل عيش الو لطاب رارقالا لوقو ةيقابلا نينسلا
 باصاف رارقالا لطبأ هنأل دادم نب هللادبع لوق وهو يناثلا لوقلا يقابلا دبع

 ببسب لخد دقو بصتغم ريغوه ذإ هلام نم قفنأ ام هل تبثاو طرشلاب هقلعتل
 . ملعأ هللاو .هلام بهذي ال ببسب لخادلاو

 ناكو ايح مادام ةلكالا ىنثتساو رقأ يذلاو احلاص ينعأ هنمو : ةلأسم

 .ال مأ اتباث هارتأ رارقالا سفن يف طرشلا

 ليق فالتخا هيفف تام نإو ايح رقملا مادام هكردي ضقنلا نإ : لاق

 . هتثرو هضقني الف هضقنب 7 ملو تام ا ذإو هل ضقنل ةنلا ليقو ضقنل ةنلا نم هلام هتئرول

 . ملعأ هللاو

 نأ رضح نم دنع ةيناث هل رقأ مث رانيد ةئام نالفل هيلع نأ رقأ لجر هنمو : ةلأسم
 . هيلع نوكي ام رانيد فلأ هل لع نأ موق دنع ةثلاث رقأ مث رانيد يتئام هل هيلع

 لعو رمت عيب نم ةئام هل لع نأ نيبي نأ الإ ريغ ال فلالا هيلع نأ : لاق

 . ملعأ هللاو . نيبي مل ولو هب رقأ ام عيمج ام هيلع نأ لوقو رخآو

 اذه هل عيشل لاقو اذك نالفح وأ نالف لاح ىلع لاق اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع تباث اذه لاقف نالفح وأ نالف لاح
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 كلذ هيلع تبثي تبثي له امهرد لقي ملو مه رد نالفل هيلع نأ رقأ ن نمو : : ةلأسم

 لك سيلو مهر ارق يف مهتداعو مهتغلب نوذخؤ وي موق لكو كلذ هيلع تبثي معنف

 . ملعأ هللاو ٠. مالكلا برعي ساانلا

 : لمازلا ةلأسم

 دحاو هلجاو لاح قحلاو نيترم ةيرال ةئايب لجرل رقأ هنأ لجر نم حص اذإ

 مكحي مل ةدحاو ةئام الإ اهنا اعداو لوألا ريغ رخآ عون نم رارقإ ىلك لك نيبي ملو

 . ةحصلاب كلذ ىلع تاي مل اذإ ناتئام ايهنا مصخلا اعدا ولو ةدحاو ةئايب الإ هيلع

 . ملعأ هلللاو

 : سيمخ نب دعاج خيشل ا : ةلأسم

 رارقألا كلذ نع لأسف همزل نايض نم لامب هدالوأ نم دحأل رقأ لجر نعو

 اذه كرارقا لعل هل ليقف هضرم يف كلذ نع لأس مث هل ينمزل نايض نم لاقف

 ؟ هذخأ رقملل زوجي الوك كلذ يف هلوق لوقلا نوكيأ ءاجلإ اذه لاقف ءاجلا

 هل رقملا عم حصي مل ام هب هل هرارقإ هعم حص اذإ هميرحت ىل نيبي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . كلذ يف ةجح الف الإو هرارقإ دعب ءاجلإ نم ىعدإ ام رقملا نم

 : : يحبصلا : ةلأسم

 قوقح هيلع تحصو تامو هكالمأ ثلثب وأ هكالمأ عيمجب رخال رقأ نميف

 هل رقأ ام ةميقب هثلثب وأ كالمألا عيمجب هل رقملل برصنا اهب هلام في ل سانلل

 ردقب لك قوقحلا باحصأ عيمج ىلع هلام طسقيو كلذ ةميقب هل رقأ هناك رقملا

 ؟ مهلوقحب قوقحلا لهأ هيلع لخدي الو رقملا هل رقأ ام عيمج هل رقملل مأ هقح
 نكي مل اذإ قوقحلا باحصأ نم ىلوأ هكلم وأ هلام عيمجب هرارقإ : لاق

 ءامرغلل ىلوأ هلام نم رطشب رقملل هرارقإ كلذكو مهقوقح يف رجح مهل

 . ملعأ هللاو . . هلام نم ىقب اييف صصاحتلا
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 دجسمل وأ ميتيلوأ لجرل نمضو قحب هلايب رقأ نمو 0 هنمو : ةلأسم

 اذهل نايضلا نم هيلع ام ملسي نأ دارأو ةيرال اذك هنا هفرعي هيلع يذلا نايضلاو

 مل وأ لاملا اذه ضبق ليكولا هب رقملا هلام ذخايو دجسملا وأ ميتيلا ليكول وأ لجرلا

 ؟ ال مأ هل زوبأ هضبقي

 يف كلذ دعب هل ةجح الف رقملا كلم نم لاملا اذه جرخ اذإ امأ : لاق

 هعنمت ةجح الو هيلع مول الف هيلع اع صالخلا دارأو هكلم يف ىقب ام امأو مكحلا

 . ملعأ هللاو . . كلذ نع

 نالف نب نالف رقأ ةباتكلا ظفلو ةقرو هسفن ىلع بتك نميفو : ةلأسم

 ةيفورلا فرص مويلاو رقملا تامو ةضف ةيفور اذك اذك نالف نب نالفل هيلع ناب

 بجي ام ةضف تايال ثالث ةيفورلا فرص رارقالا مويو ةضف ةخاش ةرشع ةينامث
 ؟ ةخاش ةرشع ينايث مأ تايرال ثالث رقملا ىلع

 ءادا موي اهتميق هاطعأ تايفورلا دجوت مل ناو هل رقأ امل تايفور هل نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . قحلا

 : دادم نب دمحم نب نايلس خيشلا : ةلأسم

 ريغ وأ اكردم ناك قح ريغب وأ قحب ناك عرزلاب رارقالا تبثي لهو
 ؟ كردم

 ربغ بوأ قحب ناك تباثو زياج هب رارقالاف اكردم عرزلا ناك نا : لاق

 ةرتتسملا بوبحلا نم عرزلا ناك اذإ ةلاهجلا قيرط نم ضقنتني اولاق مهنأ الإ قح
 الإ عيبلا ماكحأ قيرط نموأ قحب هب رارقالا ناك اذإ ايههابشأو سلعلاو ربلا لثم

 نإو تامرحملا نم سيل تالوهجملا نم وهو يدنع كلذ مرحي الف كلذ امماتتي نأ
 كلذ يف ملعت الو قح ريغب ناك اذإ تباث هب رارقالاف كردم ريغ عرزلا ناك

 الإ اوبرلا نم وهو كلذ زوجي الف عيبلا مكح قيرط نم وأ قحب ناك نإو افالتخا
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 دبق راثلا عيبوهف ىبرا دقف ىبجأ نم ليقو زجحم نا ىلع هيف طرشلا نوكي نأ

 . ملعأ هللاو . . ءاضقلا ةلزنمب وهف قحلاب رارقالاو اهكاردا

 : يدشثارمحلا : ةلأسم

 هيلع لقي مل اذإ رارقالا امأو فالتخا ثراولا ريغو ثراولل ضيرملا رارقا يف

 امأو . . هيلع تباثوهف هل هيلع نايض نم لاق نإو فالتخا هتوبث ىفف هلام يفو

 فالتخا هتوم دعب اهذافنا يفف هتوم دعب هلام نم اهذافناب صوي مل اذاف ةيصولا
 . . هيلع يتلا هبايث ىتح هيلع تبث كلمي ايب رقأ نمو نيبلاطلا جهنم باتك نمو

 . ملعأ هللاو . . ضرملا يف ةتباث نايضلاب ةيصولاو رخآ عضوم يف هنع دجويو

 : ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم
 نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف لجرل هتوم دعب هلام نم مهسب رقأ نميف

 نم هل رقملل لوقو فلتخي مهسلاو امولعم ائيش نيبي مل هنال تبثي رارقالا نا لوق

 نا رقملا ذخؤي لوقو اهب برضي يتلا مهسألا نم سوق بأشن مهس رقملا لام
 . . ماهسلا نم نوكي امم هب رقي اميف هلوق لوقلاو مهسألا نم ءاش ام هل رقملل ملسي

 . ملعأ هللاو

 : يد شارمحلا : ةلأسم

 راثآ نم تظفح دقف اسلف وأ يركودالا الإ ةضف ةيدمحمب رقأ نميف

 . ملعأ هللاو . . هب رقأ ام سنج ريغ نم ءانثتسالا اذه نا نيملسملا

 ام ةلاهجلاب ريغلا رقملل قح ريغوأ رخآل لامب رقأ نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 لوق رثكأ ىلع ءانب مدهوأ لخنوأ ةرجش عطق وأ رارقإ وأ عيبب هب هلرورقملا هفلتي مل
 ريغلا هل زاجو رقملا هيف ريغو قحلا هوجو نم هجوب هل زورقملا هفلتي مل ناف نيملسملا

 هب رقي ام لوقو رخآ عضوم يف دجويو هب رقأ يذلا لاملا ةميق هيلعف قحب ناك ناف
 هللاو . . هل رورقملل هيلع ءىش الف قح ريغب ناك نإو ىمسم ريغ قحلا ناك اذإ
 . ملع
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نإ لاق نم لاقف رقملا توم لبق دولوم نالف ينبل دلوو نالف ينبل رقأ اذإ امأو

 رثكأ وهو رقملا رقأ موي نالف ينبل رارقالا نوكي اينإو رارقالا يف لخدي ال دولوملا
 رارقالا ين لخدي دولوملا لوقلا اذه ىلعو لمحلل تبثي رارقالا نا لوق هيفو لوقلا

 . ملعأ هللاو . . رقملا رقا موي نم رهشأ ةتس نم لقأل هب دلو اذإ

 . ملعأ هللاو . . هبرل وهف نالف روثل وأ نالف رايحل رقأ نمو : ةلأسم

 ملو لاملا اومستقاف ةثرولاهب ملعو هيلع يندب كلاهلا رقأ نإف : ةلأسم

 نم لاق . . نيدلا نم همزل ام ذفني نا كلاهلا ةثرو دحأ دارأو ائيش لاملا نم اوذفني

 نا هيلع ناك نيد نم كلاهلا هب رقأ امم همزل امم صلختي نأ كلاهلا ةثرو نم دارأ

 ملو كلاهلا نيد هثاريم قرغتسا ولو كلاملا نيد كلاهلا نم هثاريم نم يضقي

 نم نيدلا نم لاملا نم هل يذلا ردقب هتصح يف هيلع اينإ ليقو عىش هل لضفي

 . ملعأ هللاو . . لاملا سأر

 : يحبصل ا : ةلأسم

 تبثي ال هنا بسحاف لثمب لقي ملو اهدالوأ ةقفن هتجوزل هيلع نا رقأ نمو

 نم كلذو لوقي ىتح لاق ضعبو اهدالو أ ةقفن لثم اهل هيلع نا لوقي ىتح

 ةلاهجلاب كلذ ضقن هل الو اهل اهيلع تبثي ذئنيحف هيلع اهجوزت يذلا اهقادص
 اذإ اهلثم قادص ىلا ةجوزلا عجرتو ضقنلا هل ىري اضعب لعلو لوقلا رثكأ ىلع

 . ملعأ هللاو . . ضقنلا هل تبث

 تاومأو ءايحأ دالوأ هيخألو مهرد فلأ يخأ ينبل يلع لاق نمو : ةلأسم

 هللاو . . تاومألل زئاج رارقالا نا لوقو ةلاقملا موي مهنم ءايحألل فلألا نا لوق

 . ملعأ
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 : لمازلا : ةلأسم

 لاق نا كلذكو ةيصو وأ ارارقا اذه نوكيأ يلام نم اذك نالفل لاق نميفو
 هلوق امأو . . ارارقإ نوكي نأ ينبجعيف يلام نم اذك نالفل هلوق امأ لاق . يلام يف

 نوكي هنا لاق ضعبو يلام نم هلوق لثم ةيصو هلعج اضعب نا اوجراف يلام يف

 ؟ ال مأ اذه متيأ هتوم ىلإ هتلكام ةلزنمب هلام يف اعوضوم
 رارقالا تبثي ليقو ءانثتسالاب رارقالا مدهني ليق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . . ءانثتسالا لطبيو رارقالا تبثي ليقو ءانثتسالاو

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 سانلل قوقح هيلع تحصو هيلع هل قحب لجرل هل لايب رقأ لجر يف
 هل نكي ملو قحب هل رقأ نا تيأرأ 3 ال مأ هل رقملاو نايدلا نيب لاملا اذه ط سقيأ

 ؟ ال مأ رايخلا هتثرولأ هل رورقملا تام نإو ءافوب

 ناك نإو نايدلا نم ىلوأوهف ةحصلا يف رقملا اذهرارقإ ناك نإ : لاق

 وه سيلو لوقي نأ الإ رايخلا هتثرولو ءاضق وهف هل هيلع قحب لاقو ضرملا يف هرارقإ
 ءاوس نايدلاو وه ضرملا يف رارقالاو لوقلا رثكأ ىلع رايخلا ةثرولل سيلف ءافوب هل

 . ملعأ هللاو . . نايدلا نم ىلوأ وهف افارتعا نوكي نأ الإ

 : يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 ول نا هتوم دعب هلام نم هنبا ثاريم لثمك ثاريمب هنبا نبالرقأ نميفو

 ؟ اباث رارقالا اذه نوكيأ ايح هوبأ ناك

 هللاو . . لوق ىلع تباث اذه نا نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع : لاق

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 ةتس ةدم ىلإ نيقحلا دحأ ناك اذإ هلك قحلا تبث لاجآلا تفلتخا اذإ
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 تبثي لوقو اعيمج ناتبثي لوقف ايلاجآ تقفتا اذإو ةنس ةدم ىلا امهدحأو رهشأ

 . ملعأ هللاو . . نيرارقالا دحأ توبث ينبجعي ديعس وبأ لاقو . ايهنم دحاو

 هنا ممذلا يف نيد هلو هلايب رقأ نم نا راثآلا يف ءاج دقو 0 هنمو : ةلأسم

 هريغو رارقا نم هكلم عيمج هرارقا يف هكلمي ناو لخدي ال لوقو رارقالا يف لخدي

 . ملعأ هللاو . .

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 هنم هثا ريم ردق ىلع مهنم لك عيمجل ناك ام انياك هكلم عيمجب رقأ نميف

 اذه هرارقا دعب ةيانج انج وأ انيد نادأ مث اياصولاو قوقحلا نم هيلع ام ءاضق لعب

 له مهقوقح اوديري مكاحلا دنع تايانجلاو نويدلا لهأ ماقأو رقملا اذه تام مث

 ؟ ال ما ءىشب مهل مكحي
 اهب رقأ ىتلا هكالما يف تايانجلاو قوقحلا باحصا نولخدي ال : لاق

 . . رارقالا اذه دعب لام نم هل ثدح اميف نولخديو مهل رارقالا تبث اذإ هتثرول
 . ملعأ هللاو

 : يحبصل ا : ةلأسم

 اهيحاونو ةينالفلا ةيرقلا نم هكالمأ نم ءعىشب رخآل رقأ نميف لوقت ام
 يف دعبلاو برقلا يف دح يحاونلا هذهل لهو اهلك يحاونلا عيمج نم اهب راد ام يهآ

 رقملا كالما عيمج هل رقملل نوكيو كلذل ةياغ ال مادقملا كالمأ يف رارقالا تابلثإ
 ؟ كلذ يف هجولا اذام مأ ايندلا كالمأ نم ناك ام انياك

 لعلو اهنم برق ام دلبلا ةيحان نأ يدنعو ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق

 اهلوح امو ىرقلا ما ريسفتو هلوح ريغ ءىشلا ةيحان لعلو نيخسرفلا نود ام كلذ

 . ملعأ هللاو . . برغملاو قرشملا لاق

 فالتخالا هقحلي ةلجاعلاو ةلجآلا نويدلاب رارقالا نا . هنمو : ةلأسم

- ١٤٤ 



 هل انيد ىطعأ نم كلذكو لجألا نم هتوبث برقأ لجاعلاو قحلا هيلع نم ريغل

 . . رارقالاو ةيطعلا يف تبثأ لجاعلاو رارقالا قحلي ام هقحلي نيدلا هيلع نم ريغ

 . ملع أ هللاو

 هريغ وأ ثراول ضيرملا ءاضق يف ليق ام عيمجب ينفرعو . هنمو : ةلأسم

 . هب لومعملاب ينفرع مث
 لاق نم لاقو يبنجأ وأ ثراول ضيرملا ءاضق توبثب لاق نم لاق : باوجلا

 لبقي ال لاق نم لاقو هب رقي اييف هلوق لوقلاو ام اموي حص نا هيف هتجح ضيرملل
 لوقلا ضعب ىلع فالتخالا نم ثراولا قحلي كلذكو ىضقملا ةميق هيلعو هلوق
 ناك نا هيف رظناف ينرضح يذلا اذهف نايضلاب يصوملا يف يضاقلا قحلي ايك

 . ملعأ هللاو . . يرومأ عيمج يف فعضلا ىلا ينإو هيناعم ربدتو اقفاوم

 نأ هل نا هثري نم ملعن الو اذكه هثراول هلايب رقأ نمو ، هنمو : ةلأسم

 هيلع نكي ل ام عجري ن ١ هلف عس اول ١ يف ام أو كل ذ هل سيل لوقو ض هر ارق ١ نع عجري

 . ملع أ هللاو . . دحأل قح

 اذك هريغ نالفلوأ هل يلعف هرفس نم نالف عجر نا لاق نمو : ةلأسم

 رارقالا جرخ جرخي مأ هبوجو يفرذنلاك نوكيو لاق ام هيلع بجأ نالف عجرو
 عجري ملوأ هرفس نم عجر تباث رارقالا لاق نم لاقف فالتخالا يرجي اذه ىلعو

 طرشلا هل تبث عجر اذإ هطرش هل لاق نم لاقو هلللا همحر بوبحم نب دمحم لوق وهو

 رارقالا هب دصق اذإ هريغ باوج يلع نب ىسوم لوق وهو هل عىش الف عجري مل نإو
 دارأ نإو رارقالا يف طرشلا لوخد لجأل هيف فلتخي امم اذهو نالفل هب رقأ ام هيلعف

 دحأل رذنلا تبث نا نظأو هموزل يف فلتخي امم هنا بسحاف ارذن همسي ملو رذنلا هب

 . ملعأ هللاو . . همزل ايب ىلوأ وهو هياداب هيلع مكحي ال مكحلاف

 ركذي مل اذإ ةيدمحملا وأ ةيراللا توبث يف فالتخالا يربي هنا : ةلأسم

. ١٤٥



 لاق نم لاقو دلبلا فرص رقملا ىلع تبثي ر لاق نم لاقف ساحن وأ ة ةضف اهنأ رقملا

 . ملعأ هللاو . . ساحنوأ ةضف هنا حصي ىتح مكحلا يف تبثي ال رارقالا اذه نا

 : يحبصلا : ةلأسم

 نايدلا هيف هيلع لخدي ال اتباث ةئاضقو ضيرملا رارقا نم نوكي ام ينفرعو

 . مهدعب نم وه ذخايو هنم ىلوأ نايدلا نوكي امو هيف يهلع نولخدي امو
 هيف ه ؤاضق كلذكو يبنجأ وأ ثراول رقأ هيف فلتخمف هرارقإ امأ : لاق

 نيد هيلع ناك نإو رعسلا لدع ىلا هدر ضعبو ضقتنم هنا مهلوق رهشأو فالتخا

 قحلي كلذكو وه هلام ضقنلا نم هتثرول ضيرملا اضق نم ىلع ءامرغلا لخد
 وأ هيلع نيد يف ناك نا هعيب تبثا ضعبو هعيب كلذكو هءاضق قحلي ام هضايق
 يف فلتخي كلذكو ءامرغلا هيف هصصاح هضرم يف هدلو هاضق نإو ءاودوأ هقفن

 . ملعأ هللاو . . هعيب يف فلتخي ايك هتصصاقم

 هيلع اهل يذلا لقت ملو لجآلا اهقادصب اهجوزل ترقأ ةأرماو : ةلأسم

 ؟ هيلع اهل يذلا لجآلا اهقادص هل تبثيأ
 اهلام توبث يفو لجآلا قادصلا نم اهل هيلع ام هل تبثي يدنع اميف : لاق

 . ملعأ هللاو . . فالتخا لجآلا قادصلا نم هريغ ىلع

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع : ةلأسم

 هريغل يصوملل هل ىصوملا رقأو رخآل هتوم دعب هلاومأ نم لايب ىصوأ نميف

 ؟ ال مأ رارقالا اذه تبثي له نايضو قحب

 ايب هل يصوملا رارقا توبث يل نيبي ال تفصو ام ىلع يدنع اييف : : باوجلا

 نمف ةيصولل قحتسم ريغ لاحلا كلذ يف نأل يصوملا توم لبق هريغل هل ىصوأ

 . ملعأ هللاو . . هقحتسي مل ايب هرارقا تبثي مل كلذ لجأ

 هب رقأو هتوم دعب هلاومأ نم لايب رخال ىصوأ نميف 3 هنعو : ةلأسم

١٤٦



 يصوملل هلاصولا نم رارقالا اذه تبثيأ نايض نم قحب هب يصوملل هل ىصوملا

 ؛ د م ؟ ال مأ

 مل ايب رقأ هنال هتوبث يل نبي مل كلذب هل ىصوأ نمب رقملا رارقإ نإ : باوجلا
 دعب الإ هل ىصوملا اهقحتسي مل ةيصولا نال رارقالا نيح هكلم يف وه الو هقحتسي
 لبق تومي نم يرديال بيغف هرمأ كلذو هتوم دعب ىلإ ايح ىقب اذإ يصوملا توم
 هللاو . . كلاؤس يف هتركذ يذلا رارقالا توبث حصي مل كلذ لجأ نمف هبحاص

 . ملعأ

 نم ةيدمح اذكو اذك رواهجلل يلع هكلاه هل لاق نميف 3 هنعو : ةلأسم

 ىلع ةجح اذه هلوق نوكيأ كلذ نم رثكأ نيبي ملو ةيصو ناك هلعل نالف ةيصو لبق
 هترب لعف اذه هلوق ناك ءعىشب سيل اذه هلوق نوكي مأ كلذ ذافنا همزليو ثراولا

 . كلذ انل نيب قرف ايهنيب مأ ءاوس هلكأ هتوم دنع دعب وأ ةدملا

 ملعيل هدي طخب ناك بوتكم كلاهلا اذه ةافو دعب دجو نإو : هل تلق

 نم ةيدمح اذك اذك رواهجلل هيلع ناب نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقاولا

 هلاق يذلا مدقتملا هلوقو هارتأ يديب نالف نب نالف انأو هتبتكو نالف نب نالف ةيصو

 . هللا ءاش نإ روجأم قيرط ينفرعو قرف ايهنيب مأ دحاو ىنعمب هتايح يف هب هل
 ام مل نوكيف مهعاصحا كردي نيفورعم اسانأ رواهجلا ناك ناف : باوجلا

 مهيف هذافنا مكحو هدي طخب وأ هناسل ةظفلب ناك هتحص دعب رقملا اذه هب مهل رقأ

 مهتفرعم دعب مه ؤاصحا كردي مل نإو دحأ ىلع مهنم دحأ لضفي ال ةيوسلاب
 وه كلذب هثراو عم هرارقاو ليق ام ىلع ادعاصف مهنم ةثالث يف ذفنأ نا وجرأ اميفف

 اذه ءاقبلا ةمكحف ه ؤادأ هعم حصي ملامو هتوم دنعو ةدمب هتوم لبق هلك هيلع ةجح

 سايقلا حص نا هريغب اسايق مهتفرعم دعب مهئاصحإ رذعت عم هللا ءاش نا يزجم

 لب ةلاهجلا لجأل هلاطبا هجو ىرأ الف مهتفرعم نم سيوأو اولهج نا امأف هب

 هللاو . . هيف يل ناب ام بسح ىلع هبر لوهجللا مكح همكح نوكي نا ىسع

١٤٧



 هكلاه ىلع امل هملع ةفلاخم عم هتحصو هكلاه رارقاب ثراولا ملع لعلو . . ملعأ

 اهب هتيصو مدع نم اهاداو اهئاقب لايتحا عم هعم اهب هنم رارقا ريغب قوقحلا نم
 ناب ام بسح يدنع اميف هركذ مدقتملا رارقالا نود ةصاخ اهيف فالتخالا يرجيف

 . ملعأ هللاو . . يل

 ذعب هلام نم هذافنب اهم ىصوأو قحب هتجوزل رقأ نميف © هنعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ تبثيأ تام نأ ىلإ هيف هبلاطي ملف لاح وهو هتوم

 هتجوزل هب رقأ نمم قحلا هب بوتكملا كصلا اذه ناك اذاف : باوجلا

 حصي ىتح ءاقبل ١ هكحو نيملسمل ا دنع هتوبثب اموكحم هتوم دعب هذافقناب ةيصول اف

 ال قوقحلا نا ليق دق هنال هلطبي ال هيف اهتبلاطم نع اهتوكس يف ةدملا لوطو ه ؤادأ

 . ملعأ هللاو . . اه ؤادأ حصي ىتح اهنع اهبابرأ توكسب لطبت

 يتوم دعب نالفل ةلخنلا هذه لاق لجر يف مساقلاوبأ لاقو : ةلأسم
 يهف تام اذإ رارقإوه لوقي ضعب افالتخا كلذ يف ذإ هتحص يف كلذ هلوقو
 هضرم يف كلذ هلوق ناك اذا امأو لاق ةيصو وه نورخا لاقو لاق ايك هل رورقملل

 . ملعأ هللاو . . ةيصو هنا يدنعف

 هنا هتحص يف هدبع قتعا هنا هضرم يف رقأ لجر يف ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 مهرد ةئايب الام ديزل عاب هنا هضرم يف رقأ نا كلذكو ةثرولا ىلع هرارقا زوجي ال

 نوكيو نمثلا ضبقب هيلع هرارقا زوجيو عيبلاب هرارقا زوجي ال هنا ةياملا هنم ضبقو

 زوجي الف ضيرملا نم هلعف زوجي ال ءعىش لك نا لاقو هلام يف هلام يف نمثلا هيلع
 هتحص يف هيلع ناك اقح ديز نم ىفوتسا هنا رقأ ولو هتحص يف هلعف هناب هب هرارقا

 . ملعأ هللاو . . هضرم يف هضبق ول نا هضبق زوجي هنأل هيلع اتباث هرارقا ناك

١٤٨



 ثلاثلا ب ابل ١

  ا _  





 ةفرعمو اهم اكحاو اي اصول ١ ف

 كلذ نم زوجي امو اهذافناو اهماسقأ

 كلذ هبشأ امو . زوجع ال امو

 : ةيصولا يف لمازلا : ةلأسم

 كلت نكسي نمل الوق اهيف ناوجرأ ةينالفلا دلبلا نم ةينالفلا ةلح ءارقفل

 اذإ ناديبع نبا نعو ،ةولصلا متي نمل لوقو ،ةولصلا متي ملولو ءارقفلا نم ةلحلا
 هتقو يف ناك ناو ،اهنم ءارقفلا اطعي نا زوجي الف ةيرقلا هذه لهأ ءارقفلل ىصوأ

 هرفس ناك اذإ ةيصولا نم هبيصن يدنع هلف اهناكس نموهو اهنع رفاس دق كلذ

 . ملعأ هللاو . . ناك ام لثم اهيلا ةعجرلا ةين ىلع

 هبر فرعي ال نايض نم نيملسملا ءارقفل هب ىصوأ يذلا امأ : ةلأسم

 ناو لاملا تيب يف هلعج ءاش ناف ةيصولا ةفصب ربخيو مامالا ىلا عفدي نا ينبجعيف

 ءارقف يف لعجتف ةاكز نم هب ىصوأ يذلا امأو ، نيملسملا ءارقف يف هلعج ءاش

 . ملعأ هللاو . . يصولا ىصوأ اك نيملسملا

 ءارقفل وأ دلب لهألوأ دلب ءارقفل رقأ وأ ىصوأ نميفو {&© هنمو : ةلأسم

 ؟ نيملسملا لام تيبل عجري مأ نيروكذملا ءال ؤهل كلذ نوكي له ءارقفلل وأ ةليبق

 ءارقفلاو لاملا تيبل اذه نم ء ىش عجري ال هذه كتفص ىلع : لاق

 مهنم ةثالث ف عضوت ن ! زئاج لوق ىلعف ةيصو تناك ناف نوصح ال نيذلا

 يف عضوي نا زوجي الو مهلك مهيلا عجري ناك ارارقا مهيلإ رقأ ناك نإو .ادعاصف

 . ملعأ هلللاو . . رارقالاو ةيصولا نيب قرف هنال ادعاصف ةثالث

١٥١



 : ديعس يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 لوقو ني ريقف لوقو ادحاو اريقف اطعت نأ زئاجف ةيصوب ءارقفلل ىصوأ اذإو
 الو ادعاصف ةثالث ىلع قرفت اهناف ةيصوب ءارقفل ىصوأ نإو .ادعاصف ةنالثل

 . ملعأ هللاو . . لقا ىلع يزجي

 هذه يف ابنع يصولا يناوتو اذك ةيرق ءارقفل ىصوأ نميف : ةلأسم

 نم لاق دق لاق ، ىيح نم ىمحو باغ نم باغو تام نم تام ىتح ةيصولا

 ذيفنتلا موي اهيلع لمعلا لاق نم لاقو توملا موي ةيصولا ىلع لمعلا نا لاق
 دودحملا ريغ نم لاق نم لاقو دودحملا نم اذك ةيرق لهأل ةيصولا نا لاق نم لاقو

 تام نمل لعجيو توملا موي ةيرقلا لهال اهتبثي دودحملا نم اهلعجي نم لوق ىلعف
 عسوي دودحملا ريغ نم اهآر نمو .هتثرول هبيصي هتصح ضبق لبق ةيرقلا لهأ نم
 هل لاق نم لاق ىتح ذيفنتلا موي ةيرقلا لهأ نم رضح نم ىلع اهمسقيو كلذ يف
 موي ةيرقلا لهأل اهناف نايض نم ةيصولا تناك اذإ اماو ،ءاشي نم لضفي نا

 ةيرقلا لهأ نم دلو نمل سيلو هتثرول هبيصن ذيفنتلا لبق مهنم تام نمو ةيصولا
 6 لوقلا ضعب يف هتصح هل ناف المح ةيصولا موي نوكي نأ الإ ةيصولا دعب ءعىش

 بلطو اهمسق يف داهتجالا هيلعو ةيصولا يف لوقلاك رارقالا يف لوقلا كلذكو
 لاملا ليبس هليبسف دحأ هنود ادحاو ائيش سبتلا ناو اهنم صالخلل ةمالسلا

 نم ةيصولا نكت ملو ةرثكلا يف نوصحي ال ةيرقلا لهأ ناك اذإو .هبر لوهجملا
 . . اعيمج مهل ةيصولا لاق نم لاقو اهيلع ردق نم اهنم ىطعي لاق نم لاقف نايض
 . ملعأ هللاو

 ةلزنمب وهف ىصح ال نملرقأوأ نايض نم ىصوأ ناو © هنمو : ةلأسم

 نموأ مهنم ءارقف ةثالث اطعي نا لوقلا ضعب يف زئاجو هبر هل فرعي ال يذلا لاملا

 . ملعأ هللاو . . مهريغ نم ىلوأ مهو مهريغ

١٥٢



 نم ءارقفلل وأ نيملسملا ءارقفلل وأ نيملسملا ءارقفل ىصوأ نميف : ةلأسم

 ؟ ال مأ تباثو ءاوس اهلك ظافلألا هذه مكح له نيملسملا

 نم ادعاصف ءارقف ةثالث يف لعجتو ةتباث ةيصولا هذه نا ينبجعي : لاق

 ملولو نيملسملا ةوعد لهأ نم اوناك اذإ لوقو نيدلا يف ةيالولا لهأ نم نيملسملا

 . ملعأ هللاو . . يصاعملا مهنم رهظت مل اذإ ةيالو مهل نكت

 : نزفلا دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 راثآلا يف هدجن يذلاف رقأ وأ بح ةيرجأ ةرشعب ةيرق ءارقفل ىصوأ نميف

 ةيرقلا كلت ءارقف نم ىطعأ اذإف دودحمب سيلو مهب اذهف ةيرق ءارقفل ىصوأ اذإ

 ةيرق ءارقفل ىصوأ اذإ ليق دقو هنع ىزجأ اهب ةولصلا متي نمم ادعاصف ةثالث

 نومتي نيذلا يطعيو ضعب ىلع مهضعب لضفي نا هل سيلو ةدودحم ةيصو يهف

 اذإ اذه يف ينبجعي يذلاو ةيرقلا ريغ يفوأ ةيرقلا يف اوناك ةيرقلا كلت يف ةولصلا

 ىلع قيضي ال نوصي ال اوناك اذإو مهلك مهيلع قرفي نا نوصح اه ؤارقف ناك

 ىرن الف مهنم ضعبلا اطعأو عسوت ناو ]}هيلع ردق نم ىلع قرفي نا ىلتبا نم

 لهأو ريبكلاو ءارقفلا نم نيدلا يف لضفلا لهأ اخوتي نا ىنبجعيو اسأب هيلع

 . ملعأ هللاو . . هلل كلذ هدصق نوكيو ني رتقملا لايعلا ىلوأو ةنكسملا

 : يحبرلحلا : ةلأسم

 ىصوأ نمو دلبلا لهأل ةتباث ليقو ةلطاب ةيصولا ليق ىوزنل ىصوأ نمو
 ام ىلع ليقو ادعاصف ةدحاولا نم اطعت ليقو ةلطاب ليق ةيصوب ىصحي ال نمل

 لاملا ةلزنمب وهف ىصحي ال نمل رقأ وأ نايض نم ىصوأ ناو ، يصولا هيلع ردقي
 مهريغ نموأ مهنم ءارقف ةثالث اطعي نا لوقلا ضعب يف زئاجو هبر فرعي ال يذلا
 . ملعأ هللاو . . مهريغ نم ىلوأ مهو

 مه همزل نايض نم اذك ةيرق ءارقفل ءىشب ىصوأ نمو . هنمو : ةلأسم

 لبق يصوملا توم دعب ىنغتسا وأ ءارقفلا نم تام نم تايف نايض نم لقي مل وأ
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 ؟ ةيصولا هذه نم همهس هل بجي له ةيصولا ذافنا

 ةيرقلا ءارقف لعجي نم لوق ىلعف هيف فلتخي اذه نا يدنع : لاق
 ريغ ءارقفلا لعجي نم لوق ىلعو اهنم همهس ىنغتسا وأ تام نملف نيدودحم

 ىنغتسا وأ تام نم اهنم قحتسي الو ذافنالا موي ىلع اذه يف لمعلاف نيدودحم

 . ملعأ هللاو . . ذافنالا لبق

 نع عجري ملف ةيصولا موي هثراووه نمل ىصوأ نميف ليقو : ةلأسم
 هل زوجت لاق نم لاقف فالتخاب ثراو ريغ هل ىصوملا راص ىتح تمي ملو ةيصولا

 تامو اثراو راص مث ثراو ريغ وهو هل ىصوأ ناو هل زوبحت ال لاق نم لاقو ةيصولا

 ريغ وهو هل ىصوأ نإو افالتخا كلذ يف ملعن الو ةيصولا هل زوجت الف ثراو وهو

 ةزئاج ةيصولاف ثراو ريغ وهو تامو ثراو ريغ ناكو عجر مث اثراو راص مث ثراو
 عجر مث ثراو ريغ راص مث ثراو وهو هل ىصوأ نا امأو افالتخا كلذ يف ملعن الو

 هللاو . . افالتخا كلذ يف ملعن الو ةيصو هل سيلف ىصوملا تامو اثراو راصو
 . ملعأ

 : لمازلا : ةلأسم

 هنأ مث امل هيلع نايض نم اهنيعي ملو هرقب نم ةرقبب هتجوزل ىصوأ نميف

 مهبملا اهنمف هجوأ ةسمخ ىلع اياصولا نا لاق تام نأ ىلإ ةيصولا تيقبو اهقلط

 ةلخنب وأ هديبع نم دبعل ىصوملا ىصوأ ا ذإف فاضلملاو عدوملاو لوصفلملاو ملعملاو

 اذاف فاضملا باب نم يدنع يهف هرقب نم ةرقبب وأ هبايث نم بوب وأ هلخن نم

 لبق كلذ كلم ناك ام انياك رقب وأ لخنوأ بايث وا ديبع هل دجوو ىصولا تام

 بايثلا وأ ةرشع ديبعلا ناك ءازجالا باسح ىلع كلذ نا لوقلا ضعب يف يدنع

 . ملعأ هللاو . . كلذ نم رشعلا هلف لخنلا وأ رقبلا وأ
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 هتوم دعب هلام نم مهاردب هل ىصوأ مث هدبع قتعب ىصوأ نمو : ةلأسم

 هتيصو هل تبثتأ هنم قتعلا قحتسي نأ دعب مهاردلاب هل هتيصو ظفل يف لقي م

 ال مأ مهاردلاب

 نأ دعب ركذ الو هل هيلع نايض نم ةيصولا نكت مل اذإ : يرفافلا لاق

 اهتابثا ينبجعي ىحبصلا لاقو ، ةيصولا هذه تابثا ىلع ردقأ الف قتعلا قحتسي

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ يف ءاج امل

 هب ي رتسي نأ زوبيأ بهذو ىحر حالصال ءيشب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ال مأ حالصلا رظن ىلع اهريغ ىحر

 همالك يف رسفي الو زوجي هنأ المج الوق تعمسو كلذ زوجي ال : لاق

 اهحالصا نم لضفي امو ىحرلا هذه حالصال ءيشب ىصوأ ناو : تلق

 ىنعملل هلك يقابلا نوكيأ ىحرلا هذه تبهذو ناضمر رهش نومئاص هب رظطفيف

 ال مأ رخآلا

 رثألا يف دوجوم هنأل رخآلا ىنعملل اهلك ةلغلاف ىحرلا تبهذ اذإ : لاق

 اياصو هل كردت ملف هاياصو هل جاتحت امم هثلث نم ىقبي ايب نالفل ىصوأ نميف
 . ملعأ هللاو . يدنع اذكهو نالفل هلك ثللثلاف

 : حرفم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 نا ،ءادفلا نم ىلع نوهرم لاملاو دجسملل ةلخنب هلام نم ىصوأ نمو

 نم اه ؤادفف انهر نكت ناو دجسملل تراص لاملا ىدف اذإف رايخلا عيبب نكي

 لام نم ارارقا ناك وأ نهرلا ركذي ملو نوهرم ءاعوب ىصوأ نا كلذكو ، ىصوملا

 نوكيو ىصوملا لام نم ءادفلاف انهر ناك نا ليقو دجسملا لام نم ليقو ىصوملا

 هل ىصوملا لام نم ءادفلاف رايخ عيب ناك ناو هضعب وأ هنم جرخ نا ثلثلا نم

 كلاهلا لام نم تيدف نا لوقو ةيصولا اهيف بثت ال لوق هريغ نع دجويو .هب
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 لام نم ادفت الوق اهيف نأ وجرأو © ةيصولا اهيف تبثت مل دفت مل ناو اج ال تتبث

 . ملعأ هللاو . دجسملل احالص اهادف يف مئاقلا ىأر اذإ دجسملا

 نا رايخلاب هلام عاب هنا مث دجسملل هلام نم ةلخنب ىصوأ نمو : ةلأسم

 هللاو .هوثرو اييف كلاهلا ةثرو ىلع دجسملل ىتلا ةلخنلا ءادفو ةتباث ةيصولا
 . ملعأ

 رايخلا عيبف رايخ عيب اهعاب مث دجسملل ةلخنب ىصوأ لجر يفو : ةلأسم
 ةثرولا اهادف اذإ ءادفب اهل صوي ملو ةيصولا لبق عيبلا ناك اذإو ةيصولا يف عوجر

 عيبلا ناك اذإو دجسملل تبثت مل ةثرولا اهدفي تبثت مل نإو دجسملل تتبث

 . ملعأ هللاو . ةيصولا نم ىلوأ عيبلاف دحاو موي يف ايهخيرات ةيصولاو

 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 ةينالفلا هتلخن نم وأ ينالفل اهلام نم لقي ملو ةلخن ةلغب ىصوأ نميف

 يتلا اياصولا نم اهانعم فرعي مل ةيصو لكو ةمولعم ريغ ةلوهجم ةيصو هذهف اهنيعب
 ةفوقوم اهناف نايض نم يتلا۔اياصولا امأو ةثرولا ىلإ ةعجار ثلثلا نم اهجرخم

 . ملعأ هللاو .لوق ىلع اهبر فرعي مل ولو يصوملا ىصوأ ايك اهلاحب

 : ناد ع نبا ةلأسم

 ماعطلا نم متآملاو نيبرقألاو ءارقفلل يصوملا هب ىصوأ يذلا عيمج نا

 ةرجأو ناضمر رهش مايصو ناييالاو ةالصلا ةرافكو ضرحلاو لحلاو ءالجلاو
 ةجحلا امأو ©ثلثلا نم هتوم دعب لكويل ماعطلا نم هب يصوي يذلا عيمجو يصولا

 لوقلا رثكأف نفكلا امأو ثلثلا نم ةرايزلا كلذكو ثلثلا نم اهنأ لوقلا رثكأف

 سأر نم لوقو ثلثلا نم هنا لوق فالتخا هيفف رطعلا امأو لاملا سأر نم هنا

 .لاملا
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 ىصوأ ١ ذإ امأو . يصيملا توم ذنم مايأ ةئالث هدحف متاملاو ءازعلا امأو

 تباث ريغوأ اتباث بتك يذلا ناك ةقرولا هذه يف بتك ام ذافناو ءاضقب يصوملا

 ظفللا اذه نإ ضعب لاقف حيحص ريغ ظفللا نم عيش ناكو هسفن ىلع هتبثأ دقف

 ةلوهجم ةيصولا نوكتوأ ثراول يصومل ا صوي ل ام حيحص ريغ يذل ا ظفللا حلصي

 بتاكلا بتك اذإ امأو حيحص ريغ يذلا ظفللا حلصي ال ظفللا ةهج نم امنإو

 ل هلدع رصب ا نم الإ نيملسمل ١ ىلع ضرعي ىتح ةقرول ا هذه يف بتك ايب ذخ ؤي ال

 . ملعأ هللاو .احيحص ظفللا ناك اذإ اريجحب اذه نكي

 نمو ،اياصولا ةلزنمب اهنا مهلوق رثكأو اياصولا رئاس نم ةصاخ لوقلا ضعب
 وأ مكاح وأ يصو هقتعي ىتح هديس تومب قتعي الف هلام نم هدبع ىقتعب ىصو ا

 نم قتعلا هيلع عقي هنإف ريبدتلا امأو فالتخا هل بستحملا قتع زاوج يفو ثراو

 . ملعأ هللاو . هربد نم تومي نح

 : ناد يبع نبا ةلأسم
 يف لاملا كلذ زوحي داراف نايض نم مهاردب وأ ىمسم لامب هل ىصوأ اييف

 توم دعب هل ىصوملل نوكي اينإو لامو مهارد نم نايض نم هب يصوملا ةايح
 . ملعأ هللاو . يصرللا

 تام مث ايح مادام ةلخن ةلغب لجرل ىصوأ لجر يفو هنمو : ةلأسم

 هذه نوكتأ علطي مل دعب عيشو علطلا نم ائيش ةلخنلا تعلطا دقو هل ىصوملا

 نم ىلع ةلخنلا يقس كلذكو لصألا لخنلا بحاصل نأ هل ىصوملا ةثرول ةلغلا

 . ايهنم
 امأو .هل نوكت اهنأ لوقأ الف ةلخنلا هل يصوملا تبثي مل اذإ امأ : لاق

 يقسلاف يضقني تقو ةلغلل ناك اذإ لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف ةلخنلا يقس

 هلعلو } لك ىلع ةلغلا هل نوكت نم ىلع يقسلا لاق نم لاقو لصالا هل نم ىلع
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 اهيقس لاق نم لاقو لاح لك ىلع لصألا يذ ىلع اهيقس لاق نم لاقف هريغ نم

 هللاو . لصألا بحاص ىلع ةلغلا تقو ريغ يفو ةلغلا هل نم ىلع ةلغلا تقو

 . ملعأ

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 ارارقإ نالف نب نالفل هيف ام عيمجو اذك ةيرقب فورعملا هتيبب ىصوأ نميفو

 ريرحو نطق بايثو فوص راثدو فزخو ينيصو رغص ةينا تيبلا يف ناكو كلذب هل

 يف ام تبثيأ تام مث بهذو ةضف مهاردو ديبعو ريمحو رقبو منغو باكرو ليخو
 .ال مأ هل ىصوملل تيبلا

 ظفلب سانلا نم هتيصو زوجت نمبو زئاج طخب ةيصولا تناك نإ : لاق
 نم جرخت تناك نا هل ىصوملل نوكي يصوملا تام موي هيف امو تيبلا نإف تباث

 بجتو يصوملا لام سأر نم جرخت اهنإف نايض نم تناك نإو يصوملا لام ثلث

 .رثكأ لوألا لوقلاو نايض نم اهب ةيصولا موي بجت اهنا لقو يصوملا تومب

 لاقو رارقالا موي بجع هنأ ضعب لاقن طرشب اقلعم ناك اذإ رارقالا امأو

 تيبل ااذه يف ام لخديو رثكأ انعم لوقل ا ا ذهو طرشل اب اقلعم هبوجو نوكي ضعب

 نم هارن اييف هيف يتلا ءايشألا عيمج نم هيف ايبو هب رقملا تيبلا وأ هيف ايبو هب ىصوملا
 . نيملسملا ءاهقف يأر

 لخاد ناك اذإ عيبلا فالخ هيف ايبو هب ةيصولاو هيف ايبو تيبلاب رارقالاو
 بهذلاو عيبلا يف لخدي ال ةضفلاو بهذلا نأل ةضفلاو بهذلا نم عيش تيبلا

 . ملعأ هللاو .ديب ادي نوكي ىتحو فرصلاب الإ ةضفلاو

 فورعم اهل لام نم ةفورعم لخنب تصوأ ةأرما نعو هنمو : ةلأسم

 ىصوملا نم ملعو اهتايح يف هلك لاملا اذهب تضياق مث هل اهيلع نايض نم اهجوزل
 تصوأ ام هل ىصوملا بلطوةأرملا هذه تتام مثةيقت ريغ نم ركني ملو ريغي ملف هل
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 .لاملا يف كلذب ملاع ريغ ضياقملاو هب هل

 كلذ ركني ملو نايضلاب هل ةيصولاب املاع ناك اذإ يدنع يذلاف : لاق

 كلذ نإ لوق فالتخالا ىنعم اندنع جرخي هيلع كلذ توبث يفف اهيلع ضايقلا

 ةيصولا لعج نم لوق ىلع اذهو هيلع ةردقلا عم ريكنلا هكرب هيلع تبث دق

 . هنيح نم اهتبثأو رارقالا لثم نايضلاب

 ةيصولا نأل اهتوم دعب كلذ ركني ال نأ الإ هيلع تبثي ال كلذ نإ لوقو

 كرت هرضي ال لوقلا اذه ىلعو ،نايض نم تناكولو توملا دعب الإ نوكت ال

 . هيلع ةردقلا عم اهتوم دعب الإ كلذ يف ريكنلا

 الإ لخنلا هذه نم نايض نم هل ىصوأ امب املاع هل ىصوملا نكي مل اذإ امأو

 انيمي ةثرول ا هنم بلط نإو كلذ هرضي الف بلط ملع ام نبحو ىصوم ا توم دعب

 اذإو كلذ هيلعف ملع نيح كلذ يف هنم ريكنلا كرتي ملو كلذب ضري مل هنإ هللاب

 نم كلذ ةميق ضايقلا بحاصلف قحلا هوجو نم هجوب لاملا اذه يف ةيصولا تتبث

 . ملعأ هللاو .اندنع كلذب ىصوملا لام

 : ىحب صلا ةلأسم

 قرفت ةضف ةيرال اذك اذكب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ ةيصو ظفل يف

 هذه لعبحت نأ زوبي له هبر فرعي مل هيلع نايض نم اذك ةيرق نم ءارقفلا ىلع

 هيف ناك نإو كلذ يف يصولا ىلع نايض الو نيملسملا لام تيب يف مهاردلا

 اهنم يصولا أربي له لاملا تيب يف يصولا اهلعج نإو كبجعي يذلا ايف فالتخا

 .ال مأ هللا نيبو هنيب اميف

 هذه لعيحت نأ هنسحتساو ينبجعي هارأو هب لوقأو يدنع يذلاف : لاق

 يف ناك نإو { هب ىصوأ ايع لدبت الو يصوملا اهب ىصوأ ايك ءارقفلل ةيصولا

 هلاحب فوقوم ليقو لاملا تيبل ليقو ءارقفلل وه ليقف هبر فرعي ال امم لصألا
 نيب راربألا ءايلعلا ةرواشم عم رايتخالاو رظنلا هنم جورخلاب دبعتملا يصوملل ناكو
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 تبث اک اهيلعو هسفنل هراتخا ام تبث اهدحا راتخا نا الف هوجول ١ ةثالثل ا هذه

 تبثأو تنسحتسا انهاه نمف همكح هلو هيلع عقو نم ىلع يأرلا مكاحلا رايتخا

 تيبل وهف ل ا تيبل هب ىصوأ امو ةصاحخء ارقفللف ء ارقفلل هب ىصوأ ام تبجوأو

 لصأ ءارقفلل ةيصولاو ةصاخ هل وهف سانلا نم دحأل هب ىصوأ امو ةصاخ لاملا

 لصأ لاملا تيبو ءاينغألا هيف لخدي الو هرييغت الو هليدبت زوجي ال هسفنب مئاق
 . مهلاثمأو مهريغو انركذ نم هيف لخدي ةدح ىلع هسفنب مئاق

 لعجي نأ ءارقفلل هب ىصوأ ام زاوج نانس نب فلخ انخيش نع تظفحو

 ادح او اهانعم لعج هلعلو مهتوعد ةرصنو مهتملك ةيوقتو نيملسمل ١ ةلود ز ازع ١ يف

 ء ارقفل مهل نوده اشم او اهله ا نم اهوعزان اهم مكح ناهبن ينب ل اومأ نأ لوقيو

 اوبهذ ايب ملعأ هللاو نيملسملا ةلود زعل نيملسملا نم اهذختا نم اهذختتاف نيملسملا

 . هدابع نم نيقحملاو هلوسر لوقو هللا لوق هريغو اذه يف يلوقو هيلإ
 نع هتظفح ام سيمخ نب رص ان موحرم ١ خيشل ١ نع تظفح ين ا بسحأو

 ىصوأ ناهيلس نب ىسوم ن ا ليقو © نا ديبع نب ا نع هيوري نانس نب فلخ خيشل أ

 نب ناطلس نيملسملا ماما نإ ليقف نيملسملا ءارقفل لئايسب لاومألا نم ءيش ةلغب
 . كلذ وه ىأر وأ كلذ يف رواش هللا هزعأ فيس

 اهب ىصوأ ام ىلع هلاومأ ةلغب ىصوأ فيس نب ناطلس هدح نإ بسحأو
 مهضعب ىأر مهلعلو ةرم لوأ ءارقفلل اهتلغ تلعجو تلغتسا اهنا بسحاف هوبأ

 ىتح هيلع مه امو هونسحتساو هيلإ اوبهذ امب ملعأ هللاف مهتلود زازعا يف لعبحت نأ

 هيف ةلاحم ال ذإ قفوأو نسحأو قيلأو ىلوأ انباتك لوأ انركذ امو اوضرقناو اوتام
 هللا ينغي نأ وجرأو هيلع ايب نئاد فرتعم الو هسفن مزلم رقم الو عربتم ضوع

 تيب يفو ءارقفلل هب ىصوأ ايع مهرصانو مهماكحو مهتمئأو نيملسملا لام تيب
 ىقبأو هتلاقم لهأ هب ىنغأو هتوعد لهأ هللا ظفح هلهأل عستم هيف نيملسملا لام

 ديعس يبأ خيشلا نع بسحأو ،اعيفر افرش مهعفرو اعيمج هللا مهمحر هتعاط لهأ
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 ةلود زازحعال هب ىصوأ امو محلوهف ءارقفلل هب ىصوأ ام نأ ةماقتسالا باتك يف

 توبث نع نيمكحلا دحأ لدبي ال ةصاخ نيملسملا ةلود زازعالف نيملسملا

 . ملعأ هللاو . هتيلصأ

 لخديف ليهلا امأ هريزاباب رخالو هرطعب دحأل ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 رطعلا نم امهناف لفنرقلاو هزوجلا نإو نسح نيينعملا الكو تاروطعلاو ريزابالا يف
 نم نمسلاو نيفصن ايهنيب نوكي اذهو اذه يف لخدي يذلاو ريزابألا نم ليهلاو
 . ملعأ هللاو . بيطلا هيف يذلاو يزاكلا هيف يذلا لحلاو ىسالا كلذكو بيطلا

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع ةل اسم

 عاب مث اهل هيلع نايض نم هلام نم ةلخنب هنبا هتنبال ىصوأ لجر نعو
 .ال مأ عوجر اذهأ لاملا يصوملا

 نم ةدودحم اهب ىصوملا ةلخنلا هذه تناك نإف عوجرب سيل اذه نإ : لاق

 ىلع اهب ملعي مل اذإ ةلغ در ي رتشملا ىلع سيلو عيبلا يف لخدت الف دودحم لام

 هنأ ىعمف ةنيعم ةلخنلا نكت ملو لخن هل دجوت مل اذإو نايضلاب ةلغلا نأل لوق

 . ملعأ هللاو .لودعلا رظن ىلع ةطسو هلام نم ةلخن اهل يرتشي

 ةينالفلا نالف تنب ةنالف هتجوز ةقفنب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 اهقلطو اهل هيلع نايض نم هنم ةافولا ةدع يف تماد ام هتوم دعب هلام نم اهتوسكو

 امل ىصوأ ام امل تبثيأ قحلا هوجولا هجوب ةيجوزلا مكح نع هنم تناب وأ هتوم لبق
 .ال مأ هب

 لاقف اهابثا يف نوملسملا فلتخا دقو طرش اهيف ةيصولا هذه نا : لاق

 ليقو تباث نايضلاو لطاب طرشلا ليقو نالطاب امهالك طرشلاو ةيصولا نأ لاق نم
 بوتكملا قحلا لطب طرشلا حبر مل اذإو نايضلا تبث طرشلا ءاج اذإف ناتباث امهالك

 دق هنأل ءعىش ةأرملا هذه سيل ةفصلا هذه ىلعف قحلاو طرشلا تابثاب لمعن نحنو

 1 ملعأ هللاو . طرشلا مدع دق انهو هنم ةافولا ةدع يف تماد ام لاق
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 : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 جاتحي له ةيصوب هيلع قسن رارقإ وأ رارقاب اهيلع قسن اذإ اياصولا يناعم يف

 هيلع نأ رقأو ادحأ ىصوأ نا كلذكو .ال مأ رقملا وأ يصوملا ركذ نايبتسا ىلإ

 .ال مأ تبثي له بارعالا ىنعم يف ازييمت بتكي ملو ةفاضا امهرد اذكو اذك نالفل

 ةداعا ىلإ جاتحي الف قسن ام اهيلع قسنو ةياصولا ظفل مدقت اذإ : لاق

 مساب يتأي نأ الإ رارقالا تبثي الف ارارقا كلذب قحلي نأ دارأ نإو يصوملا ركذ

 . هب فرعي بقلب وأ نكسمب وأ ةفرحب هلزنيو هبسنو رقملا

 كلذ ءازجا ةقرولا هذه ردص هركذ مدقملا اذه نالف نب نالف رقأ لاق نإو

 ىلعوهف هقسن ىلع ةيصوب يتأي نأ دارأو رارقالا مدقتملا ناك نا كلذكو

 ىلع ليزنتلاو بسنلاو مسالاب يتأي ىتح الإ تبثي الوزوبي الانفصو ام
 .ال وأ انفصو ام

 نأ الإ اهلطبي ال لوقو اهلطبي لوق هيف أطخلا يف فلتخا دقف بارعالا امأو
 ناك اذإ كلذب ايهنالطب ىلع ءاملعلا قفتا دقف ايهيف ثنؤملا ركذي وأ ركذملا ثن ؤي

 . ريكذتلاب هيلع موكحم ركذ يذ لكو هثينات ىلع قفتم ثنؤملا

 ىثنا كلتف ةدونسم هادي اودنسي هنا تاناويحلا نم فرع ام لك كلذكو
 جرف الو رهاظ هل ركذ ال ةجاجدلاو كيدلاك ءايلعلا هيلع قفتا ام كلذو ركذ كلذو

 بلاغ ام اهنم يه تادايجلاو تاناويحلا عيمج نم هلثم كلذ هبشأ امو رهاظ اهل
 . ثن ؤيو ركذي ام اهنمو بلغاألاب هيف مكحلاو ثينأتلا هيلع بلاغ وه ام هنمو هيلع
 . ملعأ هللاو

 قسن مث تارارقالاو اياصولا يف حيحص ظفل مدقت اذإو هنمو : ةلأسم

 ىلع ىتأ اذإ بارعالا ىنعم نموأ اهناصقن وأ فورح ةدايز نم لولعم ظفل هيلع

 نيب ناك وأ لولعمل ١ ىلع اخوسنم ناكو احيحص اظفل هبقع أ مث نحلل اهجو
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 لومعملا امو كلذ نم تباثلا ام لوألا ىلع اخوسنم رخآلا ناكو سيمط نيظفللا

 . هيلع

 يف نوكي نأ الإ اهلك تلطب الولعم اهردص اياصولا تناك اذإ : لاق

 هليزنتو هبسنو ىصوملا مساب ةمات ةيصوب ردصلا ىلع ةقوسنملا اياصولا ىدحا

 .اهسفنب ةياصولا كلت تتبث

 يف فلتخي هيلع قوسنملاو لتعملا لطب اياصولا ءانثأ يف لالتعالا ناك اذإو
 همكحف أرقت فورح هنم قبت مل اذإ سيمطلاو هتوبث ىلع يأرلا رثكأو هتوبث

 .هيلي ام لطبي ال ضايبلاك

 رثكأو هتوبث يف فلتخح هيلي يذل اف ىنعمل ١ عطقنم أرقي ء يش هيف ناك اذإو

 طخ هنا افورعم رقملا ناكو نالف هسمط اهنباك بتكي نأ الإ هنالطب ىلع يأرلا

 . تبثي ال لوقو يأرلا رثكأ يف هيلي يذلا تبث بتاكلا

 يف هب ىصوأ ام عيمج هسفن ىلع تبثأ دق هنا ةياصولا رخا يف بتك اذإو

 نع انظفح يذلاف هسفن ىلع هتبثأ دقف اتباث نكي مل وأ هيلع اتباث ناك ةيصولا هذه

 لبق نم ةلعلا تناك اذإ هيلع كلذ عيمج تبثي هنأ هللا همحر ديعس يبأ خيشلا

 هيلع هتوبثزوجي ال ام الإ بارعالاو ةغللا ىنعم نموأ فورح صقن وأ ظفللا

 ةتيموأ ريزنخ محل نمث نموأ اوبر نم قحب هل يصوي نأ لثم هل توبثملل زوجي الو
 تبثي ال اذهف كلذ نم ءيشب هل ىصوي نأ وأ تامرحملا نم كلذ هبشأ ام رمخ وأ

 هتابثا هتبثي الو لطاب لتعملا نأ يأرلا ضعب يفو هتابثا زوجي ال ذإ ىصوملا هتبثأ ولو

 انخياشم نع انذخأ دقو لوألا يأرلا وه هيلع لمعن يذلاو ةيصولا رخآ يف كلذل

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ هيلع نحنو كلذ

 اذك نالفل هيلع نأ نايض نم ةيصوب ىصوأ وأ رقم رقأ اذإو هنمو : ةلأسم

 . ءافوب هل سيلو هل هيلع قحب
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 يفو ةثرولل هيف رايخ الو فارتعا وهف هيلع قحب نكي مل اذإ رارقالا : لاق

 رثكأ وهو هيف ةثرولل رايخ الف هيلع قحب رارقالا ناك ولو ملعلا لهأ ضعب يأر
 . يأرلا

 هيف رايخ الف ءافوب هل سيلو هركأ اذإو ةثرولل رايخلا اهيف هيلع قحب ةيصولاو

 . ضيرم وهو ىصوأ وأ رقأ ناك اذإ هلك وه اذهو ةثرولل

 ءاضق هنأل هيف ةثرولل رايخ الف حيحص وهو هرارقا وأ هتياصو تناك اذإ امأو

 ي رتشمل ١ ىلع الو اضقمل ١ ىلع ةثرولل ةجح الف ةحصل ١ ي هعيبيو هيضقب امو

 هب ثدح وأ هلبق تام نا هل هيلع قحب هاياصو قلع نإو عويبلا نم برض اضقلاو
 طرش ىلع هتبثأ ضعب ىنعملا اذه يف ان ؤايلع فلتخا دقف هلبق توملا ثدح

 هتبثيو طرشلا اذه لطبي ضعبو رايخلا ةئرولل لعجف هتوم موي هتوبث لعجو

 ءافوب هل هسبلو هديكأتو ةحصلا يف هتيصو تناك اذإ اذهو تارايخ ةثرولل ىري الو

 نم قافتا وهو تومل ا ثداح طرش تبثي نم يأر ىلع ولو هيف ةئرولل رايخ الف

 . ملعأ هللاو . فالتخالا جرحم جراخ لب اعامجا هسبلو انئايلع

 : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 قحلا هيف بوتكملا رطسلاب ينفرع لوقيف هل اهأرقال ةيصوب ينيتأي لجر يفو
 هفرعأ نأ يل زوجمأ هل ىلع نايض ال ينإف لوقيوأ هقح هتيفوأ دق ينإف ةلطع ال

 .ال مأ ةفصلا هذه ىلع رطسلا كلذب

 هنأ المجم تعمسو كلذب سأب الف ةقث لباقلا ناك اذإ ينبجعي اييف : لاق

 . ملعأ هللاو . ةقث ريغ الو ةقث اوطرتشي ملو كلذ زوجي

 : رمع نب قياش خيشلا نع ةلأسم

 دالو ا ىصو أ موي هل ن اكو روكذل ١ هدالو أ نم دلو بيصن لثمب ىصو أ لجر

 .رقأ نا كلذكو هدالوأ ضعب تام دق تام مويو ةدع
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 ةيصولاو هدالوأ دحأ بيصن لثمب لجرلا رقأ اذإ تباث رارقالا نا : لاق

 رارقالا موي هدالوأ دحأ بيصن لثم هل نوكيو تالوهجملا يف زوجي رارقالا نأل ةتباث

 نوكت الف ةيصولا امأو رقملا ةثرول ةدايزلاف رارقالا دعب لاومألا نم ائيش دادزا نإو

 ةلوألا لوصألا نم ىصوأ ام هل ىصوملل ناك الاومأ دادزا ناو هتوم موي الإ

 . هتوم دنع الإ نوكي ال هنأل ةرخآلاو

 رقملاو عابملا نم هبيصن هل رقملل ناك هب رخال رقأو هلاومأ نم الام عاب نا امأو
 ايلكف هل ىصوأ ناك نإو كلذ نم هبيصن هل رقمللو رقأ موي تباث رارقالا نأل هب

 نأل بيصنلاب هل ىصوملل هيف ةعجر ال زئاج تباث وه هب رقأ وأ لاومألا نم هعاب
 . ملعأ هللاو . هنم عوجر لاملا كلذ نم هرارقاو هعيب

 اذإف نيدلا ءاضق لبق ةيصو الو ثاريم ال نا نوملسملا عمجأ : ةلأسم

 ةثرولل ىقب ام مث اذه يف عزانت الو يقابلا ثلثلا نم ةيصولا تذفنا نيدلا يضق

 اذإ يصوملا ىلع بجاولا . «نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم : ىلاعت هلوقل

 هتيصو يف لدع نم ليقو هيلع بجي ام ذافناب يصويو هنيدب رقي نأ توملا رضح
 . هللا ليبس يف هلام هجو اينأكف توملا دنع

 . ةيصعملاب هلمع متخ اهيف راج نم لمعلا ةمتاخ ةيصولا : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو

 : لمازلا : ةلأسم

 ىصومللأ هل هيلع نايضو قحب ايح مادام هتيب نكسب لجرل ىصوأ نميفو
 كلذ ىصوملا هرك اذإ ظفللا اذه ىلع يح يصوملاو تيبلا كلذ نكسي نا هل

 ؟ ال مأ

 هل نا يدنعف ىصوملا هيف عجر اذإ ةفصلا هذه ىلع نكسلا امأ : لاق
 هل ىصوأ نمل هب رقأ يذلا نايضلاو قحلا نم صلختي نأ دبال هنأ الإ ةعجرلا
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 ةعجرلا زوبجي عيبلا لثم ءاضقلا ماقم موقي اذهو لوهجم ةايحلا نكس نأل نكسلاب

 نأ هنيمي عم هب رقأ يذلا نايضلا يف هلوق لوقلا نوكي نأ ينبجعيو ةلاهجلاب هيف

 . ملعأ هللاو . . نايضلا اذهب هل رقأ يذلا هبلط

 ةدع يف تمادام هلام نم اهتقفنب هتجوزل ىصوأ نميفو © هنمو : ةلأسم

 ؟ اهدحو ةقفنلا مأ مادالاو ةقفنلا اهل نوكتأ اهل هيلع نايض نم هنم ةافولا

 ناف ةقفنلا تتبثو هلام نم ةقفنب دحأل ىصوأ نم نا يدنع ايف : لاق

 لوقلا رثكا يف مادالاو رمتلاو بحلا يضتقت ةقفنلا نال ةقفنلا يف تباث مادالا

 . ملعأ هللاو . . فالتخالا نم اولخي ال هنا اوجرأو

 نا زوجيأ نفكب صوي ملو ىماتي هثرو كرتو كله نميفو .0 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هلام نم نفكي

 صيمق باوثأ ةثالثب نفكي نا ينبجعيو هلام نم نفكي نأ زياج : لاق

 . لاملا سأر نم هيلع لمعن اميف اندنع نفكلاو ةفافلو رازإو
 هلام نم نفكي نأزوجيأ هلام عيمج كلهتسي نيد هيلع حص ناف : تلق

 ؟ ال مأ نيدلا بابرأ هرك ولو نافكالا لقأب

 يف نفكي لوقو هنفكب ىلوأ نيدلاو انايرع نفدي لوق فالتخا هيف : لاق
 . ملعأ هللاو . . هرتسي بوث يدنع نافكالا لقأو نافكالا لقأ

 مدهناو ايح مادام لجرل هنكسب ىصوأ اذإ تيبلا يفو ؤ هنمو : ةلأسم

 ةثرولا ىلع ه ؤانب ناك ناو ةثرولا ىلع مأ هل ىصوملا ىلع ه ؤانب نوكيأ تيبلا

 ؟ ال مأ هناينبب مهيلع مكحيأ اوهركف

 هل يذلا هانب ناف هئانب ىلع نو ربجي ال ةثرولا نا يدنع اييف : لاق

 نأ ءانبلا ىقب اذإ مهيلع هتوم دعب هل ناك هعانتماو مهيلع ةجحلا دعب نكسلا

 . ملعأ هللاو . . انبلا ةميق هتثرو ىلا اوعفدي
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 : دشار تنب ةخيشلا نع : ةلأسم

 نبا اهتخا عم نكي ملو ينالفلا نالف نب نالف اهتخا نبال تصوأ ةأرما نع

 ملو نالف نب نالفل تصوأ اذإ امأو ،تبثت ال ةيصولا هذهف نالف نب نالف هل لاقي

 . ةتباث هل ةيصولاف نالف نب نالف هل لاقي لجر ةيرقلا يف دجو نإف اهتخا نبا لقت

 ىلعو اعيمج مهل ةيصولاف دحاو مهئابا ءايساو مه ؤايسا ةثالث وأ نانثا دجو ناو
 . ملعأ هللاو . . هنود هبحاصل ةيصولا نا ملعي ام هللاب نيمي دحاو لك

 تباث هنأ يدنعف مهارد ةتسب ا ذك جلف حالص ال ىصوأ نميف : ةلأسم

 يف فالتخالا تفرع فلؤملا لاق & يدنع اييف تباث ءاوس هلك هحالصل لاق ناو
 . ملعأ هللاو . . اذك حالصال ةيصولا توبث

 : يموخغزلا : ةلأسم

 نم هيلا جاتحي ايب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ ةيصولا لوأ يف دجو اذإو

 لهو اهلام نم ظفلب ةيصولا عيمج لطبتا اياصولا عيمج هيلع قسنو هتوم دعب هلام

 ناك ةقرولا هذه يف تبتك دق ام ذافناب اذه نالف ىصوأ ةيصولا رخآ ةباتك هعفني

 ؟ال مأ تباث ريغ مأ هيلع اتباث

 لوق ىلع كلذ ةزئاجو ةتباث ةيصولا هذه نا لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 مهدنع هب لومعملا وهو لوق ىلع زياج اياصولا يف ةنانمطالاب ذخألا نأ لاق نم

 ىتوملا زاهج عيمج نم هريغو لسغمو نفك نم هيلإ جاتحي ام عيمج كلذ يف لخديو
 الا ارق هل رفحي دحأ هل حصي ملو صصخي مل ناو صصخي نا انبجعيف ربقلا رفح امأو

 نم لاقو ، لوق ىلع هتوم دعب اربق هل رفحي نم هلام نم هل رج ؤي نا زئاجف ةرجالاب

 رثكألا وه لوألا لوقلاو اهلام نم بتك اذإ تبثت ال ةلطاب ةيصولا هذه نا لاق

 رشعب نالف نب ينالفلا نالف تنب ةنالف فصوأ بتاكلا بتك اذا كلذكو

 ريغل تبثي هنا لوقو لطاب وهو تبثي ال اذه نا لوقف هيلع نايض نم ةضف تايرال

 كلذ ذافناب رماي ال نا انبجعيف ةيصولا بتاك امأو ةكلاملا لام ثلث نم ثراولا

. ١٦٧



 الف رارقالا امأو .كلذ هل عساوف فالتخالاب مهاتفأ اذإ امأو آكشلا نم جرخيل

 ام ذافناب اذه نالف نب نالف ىصوأ ةيصولا رخا ةباتك امأو . ةنانمطالاب هيف ذخ ؤي

 هسفن ىلع هتبثا دقف تباث ريغ وأ اتباث ناك هتوم دعب هلام نم ةقرولا هذه يف بتك

 . ةيصولا نم لطابلا ظفللا عفني ال ظفللا اذه نأ ديعس نب حلاص خيشلا نعف

 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 دجسم رايعلو كلذك هشياعلو ايح مادام هتوسكو هتقفنب ديزل ىصوأ نميفو

 رهش يمياصلو جلف حالصالو همتح موي لك نالف ربق ةرايزلو اذك روس رايعلو اذك
 ريغ ةقرفتم ةنيعم اياصوبو ةمايقلا موي ىلا كلذ لك ردت ةنس لك اروطف ناضمر

 . . ثلثلا نمث ديؤملا نم دحاو لكلو ثلثلا نمث ةقرفتملا اياصولا عيمجلف ةيدبا

 . ملعأ هللاو

 ، نالف لجرمل وأ نالف ةلخنل وأ نالف ةبادل ىصوأ نمو . هنمو : ةلأسم

 نم لاقو لاملا ثلث نم ةتباث اهنا لاق نم لاق اهيف فلتخم ةيصولا هذه نا يعم لاق

 لجرملا وأ لخنلا وأ ةبادلا برل ملست اهناف اهتبثي نم لوق ىلعو ةلطاب اهنا لاق

 نمل تناك هنيعب هحالصا يف ذفنت هب هل ىصوملا ءىشلا ىلع ةفوقوم اهنا لوقو
 . ملعأ هللاو . . هرمأ كلمي ال وأ هرمأ كلمي

 ًانم اذك اذك وأ ةضف ةيدمح اذكو اذكب ىصوأ نميفو ، هنمو : ةلأسم
 جلفلا نم هل يذلا ةئام يفوأ ةينالفلا ةلخن وأ ينالفلا هلام يف افقو اذكل ارمت

 نموأ ينالفلا هئام نم جرخي لاق وأ ينالفلا هئام نم ءام رثأ اذك اذك يف وأ ينالفلا

 ةداعا ريغب هئام نم ءام رثأ نموأ ينالفلا هئام نم جرحي لاق وأ ينالفلا هئام ءام رثأ

 اذه نم فصنلا ةيصولا هذه نوكتا ءام ظفل ينعأ نيظفللا نم رخآلا يف ىفو نم

 وأ يناثلا وأ لهألا نم لقأ اذه نمو اذه نم جرخي نأ زوجي مأ اذه نم فصنلاو

 زوجي دعي مل اميفو افاصنا رجل فرح ديعأ اييف وأ سكعلاب وأ يناثلا نود لوألا نم

١٦٨



 دحأ ةميق ناكو ثلثلا نم ةيصولا جرخت مل اذإ تيأرأ ،نيعتلاو لضافتلا هيف

 ؟ كلذ يف مكحلا ام ءاوس اناكو رخآلا نم رثكأ نيعونلا

 يف وأ هلام يفوأ هئام نموأ هلام نم اذكو اذك ذفني نا ىصوأ اذإ : لاق

 عدوم يف هيلع ةلخادلا يف هوايسا فلتخت لب كارتشالا يف ءاوس يدنع اذهف هئام

 موقي نا هيف لوخدلاو ثلثلا نم جرخت ةيصولا هذهو ملعم نم هيلع ةلخادلاو

 يف هل لصح امو كرت هنم صقن اييف لاملا ثلثم يف هل برضيو هب ىصوملا

 . ملعأ هللاو . . ةيصولا هيف تبثت ةصصاحملا

 راثا ةرشع يفو ةينالفلا هتعطق نم افقو اذكو اذكب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ءامراثآ ةنس هتوم دعب هل دجوو اذك جلف نم ةينالفلا ةروبحلا نم هئام نم ءام

 ةلمج نم راثآلا ةتسلا بوني ام ردقب ءاملا نم مأ ءاوسلاب ايهنيب ةيصولا هذه نوكتا

 لاق رخآلا عونلا نم رثكا امهدحأ قفوأ رخآلا نود امهدحا نم زوجي مأ ةرشعلا

 ةماع عم كارتشالا واو واولا هذه نأل ةعطقلاو ءاملا نيب نافصن هب ىصوملا اذه نا

 اهيف عقي ةلأسملا هذه نا الإ اندايتعا وهو ةلبقلا لهأو انباحصا نع انظفح ام

 لصح اميف تبثي فصنلا اذه نا لوق ،ءاملا ناصقن وهو رخا هجو نم فالتخالا

 هصخي ام ىلع ءاملاب قحاللا فصنلا ىلع صقني هنا لوقو حصو ءاملا نم هل

 ءىش نكي مل ةناك ةعطقلا ىلع دري الو ةعبرأ صقنتو مهسأ ةتس هنس تبئثيف

 . ملعأ هللاو . . حص مل يذلا ءاملا يف هب ىصوم

 : ىبل مازلا : ةلأسم

 اسكتو بايث ةضف تايرال رشعب ةنس لك هلام نم ي رتشي نأ ىصوأ نميف
 مل اهريغ اياصوب ىصوأو ةيح ايندلا تماد ام نيملسملا ءارقف نم هللا هقزر نم

 ؟ كلذ عيمج يف لوقلا فيك هلاومأ نم هنيعب نيعم لام يف اهصخي

 هنيد ءاضق دعب هلك كلاهلا لام ثلث بسحي هذه كتفص ىلع : لاق

١٦٩١



 لثمو ثلثلا يف كلذ لك برضيو اياصولا ةيغب بسحتو ةيصولا هذهف لعبتو

 هذه مسقتف ةيرال ةيايب اياصولا رياسو ةيرال ةئايثلث كلاهلا لام ثلث ءاج اذإ كلذ

 ةيرال نورشعو سمخو ناتيام ةدب ؤملا ةيصولل نوكتف مهسا ةعبرأ ىلع ةيايثالثلا

 . ملعأ هللاو . . ةضف ةيرال نوعبسو ةسمخ اياصولا رياسلو ةضف

 هتقفنب دحال ىصوأو هلام عيمجب طيحت نويد هيلع ناك نمو : ةلأسم

 نم ءىشب وأ هلام هلغب وأ هراد ىنكسب وأ هل هيلع نايض نم ايح مادام هتوسكو

 اذه لام ناك اذإ لاق ، هل هيلع نايض نم ةلوهجم يه يذلا اذه لثم نم اياصولا

 ولو اياصولا هذه نم ىلوأ ةمزاللا قوقحلاو نويدلاف نويدلا هب طيحت ىصوملا

 قوقحلا لاح امهلاحف نايضلا نم يه يتلا ةيصولا امأو هلك لاملا تغرفتسا

 . ملعأ هللاو . . ةمزاللا نويدلاو

 نم ةيرمخلا بتكي ملو يرمخلا هتلخنبو بتاكلا بتك اذإو : ةلأسم
 ىلع له تبثت مل ناو ظفللا اذه ىلع ةلخنلا هذه تبثت له هل هيلع نايض

 لوقو اهلطبي ريكذتلاف سانلا عم هتن ؤم تناك نا لاق هل ىصوملل نايض بتاكلا

 ام ثينات نا يراوحلا يبأ نع ليقو © لقعي ال امم اهنال ائيش اهنالطب يف حدقي ال
 لاقو } لقعي ال اييف فيكف فالتخا ثنؤملا نم لقعي ام ريكذتو ركذملا نم لقعي

 نا لاق نم لاقو ،اهنم رثكاألاب ذخا مهتاغل تفلتخا ناو مهتغل ىلع لاق نم
 ىلعف مكحلا يف ماكحلا دنع اهلطبي اهريكذتنف ةلخنلا هذهل ثينأتلا مهتغل تناك

 لهجلا ليبس ىلع هنم ناك اذإ اهبتاك ىلع ناضلا ىري اهتبثي ال نم لوق

 ىلخن ىلع بتكا هل لاق اذإ اذهو ناسللا تابلقو نايسنلا نود فعضلاو

 زئاج ريغ هنال بتاكلا ىلع نايض ال لاق نم لاقو تباث حيحص ظفلب ةيرمحلا
 هللاو . . هانرك يذلا فالتخالا ىتفملا قحلي دقو ىتفملا ةلزنمب ريخم لاد وه امنإو

 . ملعأ

_ ١٧.



 هيبا ثاريم فصن لشمب نالف ينبال تيصوأ هتيصو ظفل يف : ةلأسم

 لقي ل اذإ ةفصلا هذه ىلع تباث ريغ ظفللا اذه نا يتوم لعب يثاريم نم نالف

 . ملعأ هللاو . . ايح ناك ول نا

 نم هيبا بيصن لثمب رخآ هل نبا نبال ىصواف نينبا كرت نم : ةلأسم

 لوق ضعب يفو يحبصلا لاق .هلام عبرب هل ىصوأ ناك ايح هوبا ناك ول نا هلام

 هيب ١ بيصنب هل ىصوأ هناكف هنيعب ء ىشل ١ وه لغلا مهدنع لمعلو ثلثلا هل انموق

 . ملعأ هللاو . .

 هيف له ىصوملا لبق هل ىصوملا تامو دحأل ةيصوب ىصوأ نمو : ةلأسم
 نا لوقي نم لوق ىلع كلذ لاق ، عوجرلاك نوكي الو ةيصولا لطبت ال هنا هلوق
 عجري ىتح قح ريغ نم تناك ولو اهب ةيصولا نيح اهب هل ىصوأ نمل تبثت ةيصولا
 . ملعأ هللاو . . اهنع ىصوملا

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع :: ةلأسم

 نايض نم اهتوم دعب اهتوسكو اهرطع نم ىقبي ايب ةأرمال تصوأ ةأرما يف
 لبق امهادحا تتايف ىلوألا تصوأ ايك اهل ىقبي ايب اضيأ ىلوألل ىرخألا تصوأو
 اوفلتخاو . ةتباث نيتيصولا اتلك لاق ىرخألا اهل هب تصوأ امم نوكي ايف ىرخألا

 تتام نا ةكلاملا ةثرول ريصي وه له ةكلاهلا هب تصوأ امم ايهنم نيقابلل راص ايف

 نم ةجحو ،ءىش ىلع هنم مه اوسيل لوقي نم مهنمو اهتثرول ريصي لوقف ةيقابلا
 . هتبثي مل نم ةجحو ێاهب ىصوأ موي تتبث قحب ةيصولا تناك اذإ اولاق مهف هتبثا

 موي هب صوي مل اذهو ىصوملا توم دعب الإ بجت ال اهلصأ ىلع اياصولا نا لاق
 . ملعأ هللاو . . ةيصولا

 نوكيأ اهتلغ الو اهترمثب لقي ملو ةرطفلل ةلخنب ىصوأ نمو : ةلأسم

 اهءانط زوبيو اهتلغب ىصوملاك مأ اهريغ ءارشو اهعيب زوجي الو اهترمثب ىصوملاك

١٧١



 ؟ اهتميقب اهريغ ءارشو

 هللاو . . ةفصلا هذه ىلع انل نيبي ام ىلع هنمثب رطفيو اهلصأ عابي : لاق

 . ملعأ

 نم ذفنيا ينالفلا هلامو ينالفلا هلام يف افقو اذكب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ كلذ ريغ زوجيال فصنلا ايهنم دحاو لك

 اهيأ نم ذفني ليقو يأرلا رثكأ وهو فصنلا ايهنم دحاو لك نم ذفني : لاق

 . هيلع ام ءاش

 مأ هردقب دحاو لك نم ذفني ةلغ رثكأو انمث الغأ امهدحا ناك ناو : تلق

 ؟ ريغ ال فصنلا دحاو لك

 اءزج ناك ناو ىضم ايك هيف لوقلا ناك انيعم فقولا ناك اذإ : لاق

 ذفني نا الإ هل زوب الف ينالفلا هلام ةلغ عبر نم ينالفلا هلام ةلغ عبر لثم امولعم

 نمث ءالغ ىلع لمع الو نيلاملا يف صقنتو ديزت ةلغلا نال هتلغ عبر لام لك نم
 . لصألا

 ةصح طقستو هردقب وأ فصنلا يقابلا نم ذفنيأ امهدحا مدع ناو : تلق

 ؟ معيمشخ ا هنم ذفني ما مودعملا

 امهدحا ةلغ تمدع ناو ةلغلا نم هيف ايب ايهنم دحاو لك نم ذفني : لاق

 ينالفلا هلام يف اذكو اذك هيلع نا فقو لعجي ىتح الإ مودعم يف ءىش همزلي الف
 تمدع اذاف افقو اذكو اذك هيلام ةلغ نم هيلع نا ظفللا نوكيو ينالفلا هلامو

 . ملعأ هللاو . . يقابلا يف مزلأ امهدحأ نم ةلغلا

 . دحاو امهيف ىنعملاو نابقاعتي ناظفللا اذهف هلام نمو هلام يف ىصوأ اذإ

 يف هل يذلا ءاملا رثأ اذكو اذك هل ىتلا تالخنلا رشع نم لاق ناو : تلق

١٧٢



 دجو ام ردقب مأ هل دجو امم امامت كلذ ذفنيأ كلذ نود كلانه هل دجوف اذك جلف

 نم دوجوملا اذه نا حص ةفصلا مدعل كلذ تبثي ال ما دجوي ملامردقب طقسيو

 . حصت مل وأ هيف ىصوأو هركذ ام دعب
 متوأ لق هل دجو امم فقولا اذه جرخي ملعلا لهأ لوق رثكا نا : لاق

 ىلع تات مل اهنال حصت الو تبثت ال ةيصولا هذه ليقو رثكألا يف لخاد لقالاو

 . ملعأ هللاو . . اهب ىصوأ يتلا ةفصلا

 لاقن هضرم يف هب موقيا هلام نم ءىشب يصوي نميف فلتخا : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . اهنيب انعلا ردق ىلع لوقو عطقنملل

 : يحب صلا : ةلأسم

 افعض كلذ نع فقاو انأ توملا هضرم يف هب موقي نمل هب ىصوأ ام ةمسق يف

 ةمسق نا رثألا يف ءاجف اهيلع نيلماعلاو هلوق عم هللا باتك نم يل حضتأ هنأ مث

 عيمج يف لوقلا اذكهو كلذ ىلع مهمايقو مهئانع ردق ىلع نيمئاقلل ةيصولا هذه

 . ملعأ هللاو . . ليق هنا يعم ام بسح ىلع تاكرتشملا

 تبثي مأ ةوسكو ةقفن هتجوزل بتاك وهو جوزلا تام اذإو { هنمو : ةلأسم
 ؟ نايض نم كلذ ناك اذإ ثاريملا اهل تبثي مل ولو اهل

 هنم ال ثاريملا بوجو يفف هنم اهتدع ءاضقنا لبقوه تام نا : لاق

 ةقفنلا اه بجوأ ثاريملا اهل لعجو ةدعلا اهيلع بجوأ نم لوق ىلعو فالتخا

 . هنم ةافولا ةدع يف تمادام اهل هلعج يذلا ةوسكلاو

 نم هتوم دعب كلذو ينالفلا هتيب نكسو ةوسكو ةقفن اهل بتك نإو : تلق
 ةداعق ردقو ةوسكلاو ةقفنلا ةميق ردق هنم تداراو اهعلاخ وأ اهقلطف اهل هيلع نايض

 ردق يف جوزلا لوق لوقلا نوكي مأ ال مأ ءىش اهل نايضلا لجأ يف نكسلا

 ؟ ناضلا

١٧٣ 



 ضعب لوق يف كلذ نم همزل اييف هنيمي عم جوزلا لوق لوقلا نا : لاق

 . نيملسملا ءاهقف

 هلام نم تدارأو هنم اهتدع ةيضقنمو هتجوز ريغ يهو تام اذإو : تلق

 ؟ ال مأ ءىش اهلا نكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا هب اهل بوتكملا ناضلا ردق

 امو فالتخا كلذ موزل يفف توملا دعب نايض نم ةيصو ناك اذإ : لاق

 . نيملسملا مكاح ىلا هدرمف فالتخا هيف ناك

 ةوسكلاو ةقفنلا هتثرو وأ جوزلا نم اهتثرو دارأو يه تتام نإو : تلق

 ؟ نايض نم بتك هنا لجأ نم كلذب مهل مكحيأ نكسلا ردقو

 نا طرشب تناكو اهل هيلع نايض نم كلذب اهف ةيصولا تناك اذإ : لاق

 لوقن رقن ال نحنو اندنع فالتخالا ىنعم اهل هيلع اهبوجو يف جرخيف اهلبق تام
 ءاهقف نم اذه ريغب لاق نم ءعىطخن ال انا ريغ ركذام ىلع اه كلذ تابلاب

 . ملعأ هللاو . . اهيف نيملسملا

 هلا ثاناو روكذ هل ناكو ةينب دحأ بيصن لبق دحأل ىصوأ نمو : ةلأسم

 نم كلذ نم رثكا ناك وأ ىثنا دحاوو ركذ دحاو نبا هل ناك ىثنأ مأ ركذ مهس

 بيصن لثمب ناو ظفللا اذه ىلع انل نيبي ام ىلع ركذ مهس هل لاق ثانإو روكذ

 هل ليقو ىٹنا مهس هل ليقو ركذ مهس هل ليقف ثانإو روكذ هل ناكو هدالوأ دحأ

 . هل ءىش ال ليقو ىثنخلاك
 نم تناك ءاوسو ةتباث يهأ نايض نم اذهب ةيصولا هذه تناك اذإو : تلق

 ؟ نايض ريغ وأ نايض
 اےيف فالتخا اهتابثا ىفف ارارقا تناك وأ نايض نم تناك اذإ : لاق

 . ثري ال نمل ةتباث يهف ةيصو تناك ناو { نيملسملا ءاهقف ضعب نع هاندجو
 . ملعأ هللاو

 نم هتوم دعب هلام نم ى ركلا ةقفنلاب هتجوزل ىصوأ يذلا يفو : ةلأسم

س ١٧٤



 نم اذه ناف ةيح تماد ام الو هنم ةافولا ةدع يف تمادام بتكي ملو هيلع نايض

 مل اناو فالتخا كلذ تابثا يف رارقالاو نايضلا ريغو نايضلاب ةيصولاو لوهجملا

 فالتخا هتوبث يفف هلام نم لقي مل نإو ةفصلا اهل لعج ناو اذه لثم تبثأ ردقأ

 . ملعأ هللاو . .

 حالصال ةضف ةيدمح اذكي رقأ وأ هلام نم عىشب ىصوأ نميف : ةلأسم

 ركذي ملو اذك ةيرق نم اذك دجسم لاوم الوأ اذك ةيرق نم اذك دجسم لاومأ

 ء ىشو هترطفل اهنم ع ىشو ةراهعل اهنم ىتش لاوما دجسملا اذهل تناكو حالصالا

 لاومأل هب ىصوأ ام نوكيأ ريبكلاو ريغصلا اهيف هلاومأ تناكو ةرايع يأر ىلع اهنم

 ؟ ال مأ ةيوسلاب هلاومأ ددع ىلع دجسملا اذه

 مهاردلا هذهب حلصأ اذإ هناف دجسملا اذه لاومأل ةيصولا تناك اذإ : لاق

 مل اذإ كلذ هئزجي هناف هلاومأ نم ائيش اذك ةيرق نم اذك دجسم لاوما اهب ىصوملا

 ام ىنعم ىلع دجسملا اذه لاومأ نم هنيعب نيعم ءىش حالصال ةيصولا نكت
 . ملعأ هللاو . . نيرخاتملا انخايشأ تاباوج نم هتظفحو هتدجو

 : ايركذ يبأ يضاقلا نع : ةلأسم

 نم دودحم عضوم يف كلذ دعب اهلعجي مث هلام يف اياصوب ىصوي يذلا يف
 عضوملا كلذ نم ءاش ناو لاملا ةلمح نم اهذفنا ءاش نا رايخلاب ىصولا ناف هلام

 ناف لاملا ةلمج نم ركذي ملو دودحم عضوم يف اياصوب ىصوأ اذإ امأو دودحملا

 نم يتلا اياصولاو قوقحلا امأو .دودحملا عضوملا كلذ نم الإ ذفني ال يصولا

 ثيح نم اهذفني نا يصوللف هلام نم فورعم عضوم يف اهلعجو اهب رقا ذا نايض

 . ملعأ هلللاو ... لاملا نم ءاش

 هريغ ادحأ رماو ةيصو راسف ةبقر قتعب ىصوأ نايع نم لجرو : ةلأسم
 ىصوملا نع كلانه هقتعاو امهريغ وأ لحاوسلا وأ دنهلا رب نم ادبع هل ىرتشاو

 ؟ ال مأ نايضب دبعلا ةميق نم لقأ كلانه هتميق ناك ولو كلذ ىزجا
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 ناكم يف قتعلا طرتشي مل اذإ ةفصلا هذه ىلع كلذ قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . مولعم

 ناكول نإ هلام نم مهيبأ ثاريم لثمب دالوأل ىصوأ نميفو : ةلأسم

 . نييثنالا ظح لثم ركذلل مأ ةيوسلاب مهنيب كلذ نوكيأ ايح مهوبأ

 ىصوأ نم ةلزنمب وهو اثانإو اروكذ اوناك اذإ ءاوسلاب مهنأ يدنع : لاق

 . مهنيب ةيصولاف ثانإو روكذ مهو ثالث دالوأل اذكب

 ةلزنمب كلذ نوكي مأ اياصولا دعب لاملا يقاب نم كلذ جرخيو : تلق

 . هجرحم نوكي فيك مأ ثلثلا يف اياصولا كرشيو اياصولا

 ءزج نم اهتظفح ينأ بسحأو اياصولا عم ثلثلا يف هنأ ىعم : لاق

 خيشلا نع عفريو كلذب نانس نب نافلخ خيشلا تعمسو عرشلا نايب نم رارقالا

 . ملعأ هللاو .اياصولا دعب هنأ ناديبع نبا

 هريغل لام ايهنيب نيعضوم لاملا ناكو ينالفلا هلايب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ملعن مل ةثرولا لاق اذإ امأو ، ةينالفلا ةعطقلا هل بوتكملا نأ ةثرولا لوق لوقلا نا

 نم لاقو نيلاملا نم رغصألا هل تبثي لاق نم لاقف انكلاه هل بتك نيعضوملا يأ

 ناك اذإ امأو . نيلاملا نم ربكألا تبثي لاق نم لاقو هفصن لام لك نم هل تبثي لاق

 رقملل تبثي ال هنا لوقف ءيشب ةثرولا لقي ملو هب رقأ يذلا نيلاملا يأ ملعي ملوأ رقأ

 نا لاق نم لاقو هب رقأ يذلا نيلاملا يأ حصي مل رارقالا نأل نيلاملا نم ءيش هل

 . ملعأ هللاو . ةيصولا لثم فالتخالا نم مدقت ام ىلع نوكيو تباث رارقالا

 فيك نيرق اهتحت نم اشن مث دجسملل ةلخنب ىصوانمو : ةلأسم
 . مكحلا

 دق ةمرصلا هذه تناك نإف رثكأب يصوي ملو ةلخنب ىصوأ ناك نإ : لاق

 نم تشن نإو ةثرولل يهف .دجسملا اهقحتسا موي لسفلل حلصت راصو تجضن
 . ملعأ هللاو . ةلخن ريغ هلام يف هيلع الو لجرلا نع تفرص دعب
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 . هتيصو تبثت له ةيصولا نقلي لجرلا تلق : ةلأسم

 لاقف لقعلا تباث ناك نإو هتيصو تبثت تبثت مل هلقع ريغب كلذ ناك نا : لاق

 ضيرملل ليق اذإو تباث كلذف كلذ نقلف ربلا باب يف يصوأ فيك ينوفرع

 رثكأ ىلع تباثوهف معن لوقيف اذهب كيلع دهشنأ ةيصولا هيلع أرقت امدنع
 . ملعأ هللاو .لوقلا

 : لمازلا ةلأسم

 نيتس ماعطا نهنم ةرافك لك تاولص تارافك سمخب ىصوأ نميف

 ماعطا نهنم ةرافك تاولص تارافك سمخب ىرخأ ةعقر يف ىصوأ وأ انيكسم

 قفتم وأ فلتخ خيراتلاو سمخ نم لقأ وأ تارافك رشعب ىصوأ وأ انيكسم نيتس

 .ال مأ كلذ عيمج تبثتي تبثيأ ىنعملا اذه ىلع نيرهش مايصب ىصوأ ول كلذكو

 افلتخغ ناك نإو رثكألا تبثي نأ يتبجعيف اقفتم خيراتلا ناك نا : لاق

 ىتح نيتيصولا نم رشكألا تبثي هثي لوق ىلعو ةرخالا ةيصولا تبثت نأ ينبجعيف

 . ملعأ هللاو . كلذ نع عجر هنا حصي

 : ىحب صلا ةلأسم

 هيعدي اييف قدصم وهف هتوم دعب اقح هيلع يعدي نم لك نا ىصوأ نم
 هيلع اعدي قح لك ذافناو ءاضقب ىصوأ وأ دحي مل وأ اذك ىلإ هقيدصت يف دح هيلع
 نيظفللا الك نا هيلع هيعدي اييف قدصم هنأب هيلع هيعدي نمم هتوم دعب هلام نم

 تبثي نم لوق يف ءاوس دودحملاو مهبملا قيدصتلا تبثي نم لوق رثكأ ىلع زئاج

 لاق نم لاقو ادودحم نوكي ىتح تبثي ال قيدصتلا لاق نم لاقو قيدصتلا

 فوخ هزيجي الو قيدصتلا هبجعي ال لاق نم لاقو 3 ةنيبلا هب موقت ىتح تبثي ال

 سيمخ نب رصان انخيش لعلو .اياصولا يف هثلثو نويدلا يف لاملا ةلمج ىوعد

 هل لعف دقو هسفن ىلع هتبثأو هتابثاب ىصوأو اقح هيلع عدم لك قيدصتل ىصوأ
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 هلعج زوجي ال لوقيو اذه زيجي ال ناكف نانس نب فلخ انخيش امأو كلذ

 . ملعأ هللاو .لوقلا ضعب يف تبث هب ىصوأو هلعج نإف هب ةيصولا الو

 نآرقلا ملعي نمل هلام نم ركذي ملو ةلخن ةلغب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم
 ىصوأ نم ةلزنم هلزنأو هتبثأو هزاجأ ضعب هيف فلتخي امم اذه نا ينالفلا عضوملا يف

 ىصوأ نم فالخ هلعجو هتبثي ملو هلطبأ ضعبو كلذ هبشأ امو ةبادب وأ مهردب

 ملو اهنيعي ملو هسفن ىلإ اهفضي ملو ةمهبم ةلخن ةلغب ىصوأ دق هنأل مهرد وأ ةبادب
 . ملعأ هللاو . هتوم دعب هلام نم اهب صوي

 هتيصو يف بوتكم دجوو تالخن عبرأ هيف لام هل نميفو هنمو : ةلأسم
 يف ايهتلغ ذفنتوهو ينالفلا هلام نم ضرفلا هيتلخنب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ
 نب نالف ىصوأ بوتكم اضيأ دجوو ،ادب ؤم افقو ناضمر رهش يمئاص راظطفا
 دجسم رايع يف ايهتلغ ذفنت لاملا اذه وهو ينالفلا هلام نم ضرفلا هيتلخنب نالف

 هذه تبثت ال لوقف رايعلل ايهيأ الو روطفلل نيضرغلا يأ ملعي ملو ادب ؤم افقو اذك
 اهفيقوت رظنلا ىنعم يف جرخي هلعلو اهب هل ىصوأ نمل اهنيعب حصي نأ الإ ةيصولا
 باب نم نيينعملا نيب مسقت اهنا لئاق لاق ناو ااهزييمت اماموي حصي هلعل

 رظنلا ليبس ىلع ايهنيب ةلغلا تمسق اذإ قحلا نم جرخي مل رظنلاو حالطصالا

 ىلع كلذ لثمب ىتفأ نانس نب فلخ موحرملا خيشلا تعمسو لدعلا يرحتو
 . ريخألا لوقلا نم هانركذ ام

 نيتللا نيتلخنلا نيتاه نأ ةثرولا دحأ وأ ةثرولا وأ يصولا لاق اذإ : تلق

 مأ ةقث ريغ وأ ةقث ناك كلذب مهنم لاق نم لوق لبقيأ روطفلل نيتللا نيتاهو راهعلل

 .ال

 عوقو لبق كلذ اوزيم نإف ةثرولا امأو .هريغكوهف يصولا امأ : لاق

 ةثرولا لوقف ةرطفلل نيتاهو رايعلل نيتاه نا اولاقو مكاح نم مكحب كلذ جارخا
 . ملعأ هللاو . هتايح يف لوبقم مهكلاه نأ ايك كلذ يف لوبقم
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 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 نبا نع تظفح دقف ةنيعم ةدودحم نكت مل اذإ متاملاو ءازعلا ةيصو يف

 لهأ نم يرحتلاب عضوملا كلذ يف لثملا ءازع طسواك ءازعلا لعجي هنا ناديبع

 اياصولا عم كلذل برضي مث ،دودحملاك كلذ دعب نوكيف كلذب ةفرعملاو ملعلا

 هبشأ امو ةدودحم ريغ يه يتلا ةجحلا ةرجأب ةيصولا كلذكو يصوملا لام ثلث يف

 يف ىحبصلا لاقو ثلثلا نم اياصولا ةلمج جرغخت مل اذإ اذهو اياصولا نم كلذ

 نإ هدنعو ةجح لقأك لوقو ةجح طسواك لعجت لوق ةدودحم ريغ ىتلا ةجحلا

 . ملعأ هللاو . اهلثم ءازعلا

 ولو يصوملا اهب ىصوأ ىتح ةتباث ةيصولا نا دشار تنب تلاق : ةلأسم

 نمو لوقلا اذه ريغ ىلع لمعلا نكلو لوق ىلع ىصوملا لبق هل يصوملا تام
 . ملعأ هللاو . باوصلا نم جرخي الف لوقلا اذهب ذخأ

 : ىحب صلا ةلأسم

 نيتنيعم اهلام نم ينرب ةلخنو يبلهم ةلخنب اهتنبا نبال تصوأ ةأرما يف
 لخنلا نيب نكي ملو يصوملا توم لبق ةلوسفم ةمرص ةلخن لك تحتو تتامو
 لسفلا نا عرذأ ةعبرأ ةلخنلاو ةمرصلا نيبألا يعرشلا حسفلا لوسفملا مرصلاو

 ناك نا نيفصن لسفلاو لخنلا نيب سايقلاو ،ايهب هل ىصوملل ناتلخنلاو ةثرولل
 هللاو . عرذأ ةثالث ىلإ دحاو لك تعجر رثكأ ناك نإو اعارذ رشع ةعبس نم لقأ

 . ملعأ

 تومل ١ ضرم يف اهم موقت نمل اهتوسكب تصو ا ةأرم ا نعو هنمو : ةلأسم

 ةجراخ لاملا سأر نم ةتباث اهنا نيملسملا راثآ يف ءاج ام رثكاف اهيلع همايقل كلذو

 يبأ نع اذه ىورو .. ةلوهجم ةيصو اهن ال تبثت ال اهش ١ ليق دقو ء اضقل ا ليبس ىلع

 هل نا ليقو لضافتب مايقلا نال تبثت ال اهنا مهراثآ يف ءاج ام ىلع ليقو .ةيواعم

 . ملعأ هللاو . ةثرولل ىقب امو هئانع ردقب
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 دعب اهتوسكو اهرطع نم ىقبي ايب تصوأ ةأرما نعو هنمو : ةلأسم

 نمل تباث هنأ ليق دق هنأ ىمعف كلذ يف ىرث ام اهب موقي نمل ايهنم اهطينحتو اهنيفكت

 . ثراو دبعل الو ثراول ةيصولا تبثي الو اهنم ةيصولا هل تبثي
 ليللا رضحم نم مهنمو ءاسنلا نم ةعامح اهس ماق ةأرملا هذه نا : تلق

 ةموسقم ةرجألاف ةرجأ تناك نا ىعمف اراهن وأ اليل الإ رضحي ال نم مهيفو راهنلاو

 يفو ،اوحلطصي يتح اهلاحب تناك الإو تكردأ نا ةمدخلاو ءانعلا ردق ىلع

 ةيصو تناك نإو راهنلاو ليللاب هيلع عطقنا نمل لاق نيملسملا ضعبف رخآ عضوم

 . ملعأ هللاو .ءاوسلاب اهيف مهف

 : يلم ازل ا ةلأسم

 مأ ةلخنلا ناكم ف هتيصو تبثت له هتايح يف تحاط ةلخنب ىصوأ نميف

 . ملعأ هللاو .اهناكم هل تبثي ال هنأ وجرأ .ال

 ينبجعيو لوق ىلع ةيصولا يف عوجررايخلا عيبلا نأ هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذ

 نم موق لاقف ناميالاو ةوكزلاو ةضيرفلا ةجح يف اوفلتخاو هنمو : ةلأسم
 ملو كلذب رقأ ول هنأل بجوأ ثلثلا نم يهو هلام سأر نم نورخآ لاقو ثلثلا

 . ملعأ هللاو . ةثرولا مزلي مل هذافنإب صوي

 نم اهنا لوق اهيفو لاملا ثلث نم ةجحلا نأ لوقلا رثكأ هنمو : ةلأسم

 ملعن الو ثلثلا نم نيبرقألا ةيصوو ثلثلا نم اهنا نولمعي مهانيأرو لاملا سأر

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 ريغ يف انكاس ناك وأ رضاح ريغ هيصوو تامو هئازعل ماعطب ىصوأ نميف
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 ءازعلا مايأ دعب ءازعلا ذافنا هل زوجي له ءازعلا مايأ دعب يصولا ءاجف يصوملا دلب

 .ال مأ

 هل زئاجف تيملا ءازع رمأ يلي يذلا وه يصولا ناك اذإ هنإ تدجو : لاق

 يلو ريغ ايبنجأ يصولا ناك نإو يصوملا توم نم مايأ ةثالث دعب ءازعلا ذافنا

 نإ ةثرولا رمأب الإ ثالثلا دعب ءازعلا ذافنا هل زوجي الف هئازع رمأ ىلي يذلا تيللا

 .نيلقاع نيرضاح نيغلاب اوناك
 يصوملا تومب ملعو يصوملا دلب ريغ يف انكاس يصولا ناك نإو : تلق

 . ال مأ هيصو دلب يف يصوملا ءازع ذافنا هل زوجي له اهدعب وأ ءازعلا مايأ يف

 مدعي ال هلعلو يصوملا دلب يف ذفني ءازعلا نأ لوقلا رثكأو مدقت دق : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخالا نم

 يذلا لجآلا اهقادصب يل تصوأ يتجوز تناك دقو هنمو : ةلأسم

 يف مكحلا ايف تتام مث يل اهمزل نايض نم يلبق توم اهب ثدح نا اهيلع اهتجوزت
 . ةيصولا اذه

 افورعم ناضلا ناك نإو ثراولل تبثت ال ةيصولا نأ ينبجعي : لاق

 لاطبالا ىلإ برقأ ىنعملا اذه ىلع يعم اييفو ضعب دنع نايضلا تبثي نأ ىسعف
 هللاو . كلذب مداخلا نم فرعأ تنأو نايضلا توبث يف رظناو ءانثتسا هيف اذه نال
 . ملعأ

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 نم هتثرو بلطو هل ىصوملا تايف نايض نم ةيصوب رخآل ىصوأ نميف
 .ال مأ كلذ تبثيأ مهكلاهل هبتك ام يصولا

 . لوقلا رثكأ ىلع هتوم دعب الإ هنم ذخ ؤي الف ايح بتاكلا ناك اذإ : لاق

 . ملع أ هللاو
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 وأ ينالفلا هلام ةلغب مهل ىصوأو هديبع قتعب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم
 مكحلا ام ةرمثلاو ةلغلا اذه يف نينس نيبي ملو هنم قتعلا اوقحتسي نأ دعب هترمثب

 دحأ تام اذإو ادبأ ايئاد ةلغلا مه لاق نم لاق فالتخا كلذ يف : لاق

 اوتام ١ ذإو ءايحأ اوما د ام ةلغلا مهل لاق نم لاقو هتثرول هتصح تعجر مهنم

 موي نوكي ن ا الإ ةرمثلاب ةيصولا كلذكو . يصولا ةثرول تام نم ةصح تعجر

 . ملعأ هللاو . ةرمثلا كلت الإ هل ىصوملل سيلف ةرمث لاملا يف يصوملا تام

 نايض ريغوأ نايض نم دحأل ةضف ةيرال اذكب ىصوأ نميفو : : ةلأسم

 ال مأ تب تسيثتأ هتوم دعب هلام نم اهذافناب صوي ملو

 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع ةيصولا هذه تبثت نأ ينبجعي : لاق

 كوكص يف اهنمو ةيصو يف اهنم تانايضو قوقحب ىصوأ نميفو : ةلأسم

 هل بوتكم وه اميف نيمي هوجولا هذه نم هل بوتكم نم لك ىلع له ةيصولا ريغ
 ال مأ اكلاه وأ اميتي وأ اغلاب ناك

 ىلع هل ىصوملا ىلع نيمي الف نايض الو قح ريغ نم ةيصولا نإ : لاق
 الف اميتي ناك نإو نيميلا هل بوتكملا ىلعف قوقحلاو تانايضلا امأو .لوقلا رثكأ
 الف ثراو ريغ ناك ذإو نيميلا هيلع اثراو ناك نإف غلب اذإو اييتي ماد ام هيلع نيمي
 . ملعأ هللاو . هتثرول قحلا نوكيف كلاهلا امأو هيلع نيمي

 ىلع قرفت اذك ةيرق نم هلام ةلغ فصنب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 عيبب الاومأو الصأ ةيرقلا كلتب الاومأ كرتو يصوملا كله مث ةيرقلا كلت ءارقف

 ةروكذملا لاومألا ةلغ عيمج فصن يف ةيصولا لخدت ضوبقملا نهرلاب الاومأو رايخلا

 . طقف لصالا هلام ةلغ فصن يف مأ

 هتركذ ام رئاس نود لصألا هلام ةلغ فصن يف لخدت ةيصولا نا : لاق

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع
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 : راثآلا ةنازخ باتك نم ةلأسم
 يصوملا ىصوأ موي فرصب ذفنت ةيصولا نأ نيملسملا راثأ نم هظفحأ يذلا

 ذافنالا موي فرصت لاق نم لاقو يصوملا تومي موي فرصب ذفنت لاق نم لاقو

 سيلف مهاردلاب فرص اذإف هذه كتفص ىلعو .يلإ بحأ رخآلا لوقلا اذهو

 ةيدصلا فرصلا عجر هنا مث نورشعو ةينايث ةيدصلا تقولا كلذ ناكو فرص

 . ملعأ هللاو . مهيلع ناصقنلاو ةثرولل فرصلا ةدايز نوكتف اسلف نوثالثو نانثا

 هل ةيصو قسن ىلع ىصوأ نمع سيمخ نب رصان خيشلا لئس ةلاسم
 نم ءارقفلا ىلع قرفت نا اذك عضومب هل ةرجش لك ةرمثبو هل ةلخن لك ةرمثبو

 امم اهمارص ىلإ اهعولط تقو نم ةرمثلا كلت ينعي امل رجاتسيأ انامز ةنس اذك ةيرق

 لخنلا كلت ةرمث لمحت لهو اهب ىصوملا لام نم مأ ةرمثلا كلت نم نالا موقت ال

 لخنلا ةرمث قيرفت زوجي لهو ةوكزلا يف يصوملا لام ةرمث ىلع اهب ىصوملا مركلاو
 دعب رجشلاو لخنلا كلت سور يف ءارقفلا ىلع قرفت نا اهترمثب ىصوملا رجشلاو
 .ال م أ اهكارد

 ةنسل اهتقرفت ةنيعم تسيل ةرمثلاب ةيصولا هذه نا يدنع يذلاف : لاق

 ةمارغلا نأ هارأو دنع اميفو اهريغ يف اهتقرفت زوجي الف نينسلا نم ةصوصخم ةفورعم
 التبملل زوجيو هلام فلت نم يهو يصوملا لام نم مدعت نأ ىلإ ترمثأ ذنم اهيلع

 نأل ةفصلا هذهو ظفللا اذه ىلع ىتش نينس وأ ةدحاو ةنس يف اهلك اهقرفي نأ اهب

 امات اباصن تغلب نا اهيف ةوكزلاو ،اهنيعب ةنس يف قرفت نأ تقوي ملو دحي مل يصوملا

 زئاج هجوب هتثرو نيب هلام مسقي ملام ةوكزلا يف اهب يصوملا لام ىلع ةلومحم يهو
 .لدعلا لهأ عم

 كلذ نأل عاص نم لقأ ةرمثلا كلت نم هتثرو نم كيرش لك باصأ ولو

 وأ ةدلب وأ ناكم وأ ةنكمأ يف ناك ةقرفتم ريغ ةعمتجم ةرمثلا كلتو دحاو لصأ لاملا

 ىلع رجزلاب ىقس ام لمجي ال هنأ ريغرجزلا وأ رهنلاب ىقست ناك اذإ نادلب
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 رهنلا وأ رجزلاب ىقست ام ةرمث لكو .ةوكزلا يف رجزلاب ىقس ام الو رهنلاب ىقس ام
 عرز وأ مرك رجش وأ لخن نم ةوكزلا هترمث يف بجت اميف اذه ةوكزلا يف ةدح ىلع
 مهل ريصت لب ءارقفلل تسيل هتثرول يهف قرفت ملامو قرفت نأ ىصوأ يصوملا نأل

 . ةماقتسالا لهأ نيملسملا عم زئاج هجوب اهوضبق اذإ

 الو هارأ الف ءارقفلا ىلع اهسو ؤر يف رجشلاو لخنلا كلت ةرمث ةقرفت امأو
 دعب اهقرفي ذإ اهب التبملل بحأو اهل مهنم رذعتم كلذل ضبقلا نأل هب لوقأ

 نم ةثالث ىلع ةرجشو ةلخن لك ةرمث قرفي نأ رجشلاو لخنلا نم تناب ام

 دحأ لاق نإو ءاينغأ اهبو ريصي ملام ظفللا اذهو ةفصلا هذه ىلع ادعاصف ءارقفلا

 ىلعو نيملسملا لوق هيف يلوقو هطخأ ملو هفنعا مل لخنلا سو ؤر يف اهتقرفت زاوجب
 دقو ،قرفت نأ ةرجشو هل ةلخن لك ةرمث قرفت نأ بحأ ظفللا اذهو ةفصلا هذه

 ىلع قرفت نا ةرجشو ةلخن ةرمثب صوي ملو اهنيعب ةرجشو ةلخن لك نيعو صخ
 عساو ةفصلا هذه ىلعو ءارقفلا ىلع ةلمج ةرجشو ةلخن قيرفتب لوقنف ءارقفلا

 دعبأ نمو لوق ىلع راكنالاو رارقالا لهأ نم ءارقفلا ىلع قرفت نأ اهب التبملل

 ءارقفلا نم ةثالث ىلع رجشلاو لخنلا نم ةرمثلا لك ةقرفت زاوجب لاقو اذه ريغ

 اهب ءارقفلا رصي مل اذإ نيملسملا لوق هيف يلوقو هتيطختب لقأ ملو هفنعا مل ادعاصف

 . ءاينغأ

 لوقلاو اينغ هب ربصي امل ةدحاو ةرم يف ءارقفلل زوجي امم ذخأي نأ ريقفلل نا لوقو

 ةلخن لك نا ظفللا اذهو ةفصلا هذه ىلع يدنعو ملسأو طوحأ يدنع لوألا

 ةليلق تناك ءارقفلل ةنس اهترمث نأ هدعب تييحو يصوملا توم ليق تسرغ ةرجشو
 ذخألا زاوجب لاق نمو كلذ يف قرفلا انخيش رظناف اديعب وأ ابيرق ترمثأ وأ

 . نيملسملا لوق هيف يلوقو ائطخم هرأ مل ةيمستلاو ةنانمطالاب ةيصولا رمأ يف يصولل

 تقو ىلإ دحأل هلام ةلغ وأ ةرجشو ةلخن ةرمثب يصوملا ىصوأ اذإ امأو
 لوقو هل ىصوملا لام نم كلذ لوق فالتخا هب الإ موقت ال امو اهيقس يفف تقوم
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 عم يصوملا لام ثلث نم كلذ نوكيو انعم لوقلا رثكأ وهو يصوملا لام نم
 .اياصولا

 هل ىصوملا توم ىلإ الثم مولعم تقو لجأ ريغ ىلإ ةيصولا تناك اذإ امأو

 موقت ال امو اهيقس يفو لاملا سأر نم يهو رارقالا لثم يهف نايض نم تناكو اهب

 ىلإ علطت لثم هل ىصوملا ىلع نوكي لوقو يصوملا لام نم لوق فالتخا هب الإ

 كلذ لوقو ،دارأ نإ علطت نأ ىلإ مرصت ذنم كلاهلا لام ىلع ودارأ نإ مرصت نأ

 تناك لاح لك ىلع كلاهلا لام ىلع لوقو لوقلا رثكأ وهو اهب هل ىصوملا ىلع
 . ةدودحم ريغ وأ ةدودحم ةيصولا

 : ىلاعت هللا لاق © قاس هل ناك اموهو ةرجش عمج ةغللا يف رجشلاو

 الف» : ىلاعت هللا لاق رجشلا ةدحاو ةرجشلاو & 4نادجسي رجشلاو مجنلاو

 تابنلا نم رجشلاو ةرجشلاو سوماقلا نمو ربلا ةرجش اهنا لاقي «ةرجشلا اقاذ
 . ملعأ هللاو . هنع زجع وأ انسلا مواق لج وأ قد هسفنب ايس اموأ قاس ىلع ماق ام

 ةينالفلا ضرألا حالصال مهاردلا نم ءيشب ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 هب ضياقف هرمأ كلمي ال نمم وأ هرمأ كلمي نمم هبحاص ناكو اهنم همزل نايض نم

 تامو هب لاق نم لوق ىلع حالصلا رظنب لودعلا نيملسملا نم ضياق نم

 . ضايقلا لبق ةيصولا تناكو يصوملا
 هب ىصوملا ءيشلا كلذ نأ نيملسملا راثآ يناعم نم يل ناب يذلاف : لاق

 نأل يصوملا توم لبق هبر نم لقتنا ولو ةيصولا موي هكلامل نوكي ينالفلا لاملل
 تومي موي اهيف لمعلاف نايض نم نكت مل اذإ ةيصولا امأو رارقالا جرحم جرخي كلذ

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ ىلع يصوملا

 تداز ىتح اهف طسقلا دعب ةصقانلا اياصولا ذفنت مل نا هنمو : ةلأسم

 اهنإف اهل اذافنا اه هضبقي ريصي نم اهضبقي نأ لبق تصقن وأ اهل لعج امل ةميقلا
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 نم جرخت ال يتلا اياصولا مسق ناك نا لوقنو ،هارن اييف لوألا اهلاح ىلإ عجرت
 عم هماقم موقي نمأ هرمأب وأ نيملسملا مكاح مكحب اهل طسقلاو يصوملا لام ثلث

 اهل مسقلا كلذ نأ نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا ةعامج مدعو همدع

 عجرت الف تصقن وأ كلذ دعب تداز اذإف اهيف مكحلا ةلزنمب نوكي طيسقتلاو

 كلذ يف ملعن الو تطسقو هيلع تمسق ام ىلع نوكت لب لوألا اهلاح نع
 . ملعأ هللاو .افالتخا

 : يرذفافلا ةلأسم

 ماقو هيف اضرم ضرمف هتوم ضرم يف هب موقي نمل اذكب ىصوم ىصوأ اذإو
 مهنيب نوكي نأ ينبجعيف ضعب نمرثكأ مهضعب مايق ناكو اناسنا اذك هب
 . ملعأ هللاو . هلاثمأو كلذ هابشأ كلذكو هب اوماق دق مهلك مهأل

 فرص وأ ةينالفلا هتفرغو ينالفلا هرادج مدهب ىصوأ اذإو هنمو : ةلأسم

 نهابن هلعل هلاحو هسفنب ملعأ هنأل هتيصو لاثتما ينبجعيف هتوم دعب ينالفلا هبازيم

 هتيب نم هتفرغ مدهب ناميلس نب هللادبع خيشلا ىصوأ دقو زئاج هجو ريغ ىلع
 يرفاغلا ديعس نب دوعسم يلاولا ىصوأو } هيصو ينأل اهمدهب انأ ترمأف يكزا نم
 رمأب هتيصو ذافناب مئاقلا انأ تنكو رفاغ ينب نادلب نم ةيرق يف هل بازيم فرصب

 . ملعأ هللاو . هفرصب ترمأف هيصو وه هنأل فيس نب ناطلس نيملسملا مامإ

 : لمازلا ةلأسم

 دلولا ىقبو هتوم دعب هلام نم ى رتشي دبع قتعب هدلاو هيلع ىصوأ نميف
 دارأو دلولا دي نم ةيصولا تلازو ةلفان وأ تارافكلا نم ءيش نع هنأ ملعي ملو

 . هقتع دنع هتين ام صالخلا

 ةرافكل هنأ ملعي ملولو ىصوأ 1 هدلاو نع قتعي نا كلذ ف هصالخ : لاق

 يف هب ىصوأ ام نع كلاهلا نالف يدلاو نع كتقتعأ دق لوقي نا هظفلو اهريغ وأ
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 كنموضع لك رانلا نم هوادف نوكتلو ةبقعلا ماحتقالو ىلاعت هلللا هجول هتيصو

 . ملعأ هللاو . همزل ام نع ةرافكو هنم وضع لكب

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 نأ كلذ دعب دارأ مث نايض نم ايح ماد ام دحأل هتيب نكسب ىصوأ نميف

 ةيصولا تناك اذإ هيلع بتكي نأ زوجي ال هنا ارارقإ وأ اعيب رخآل اذه هتيب بتكي

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض نم

 : لمازلا ةلأسم

 ديرن امنإ هلهأ هل لاق مث هضرم يف ينالفلا دجسملا رطفل ةلخنب ىصوأ لجر
 انالرخا دجسم وهو اذك دجسم وهو ينالفلا دجسملا ةرطفل نوكت ةلخنلا هذه

 دجسم يالف كلذ هضرم يف تام مث هل اهولعجا مهل لاقف هيف يلصنو هيف رظفن

 .ايهنم نوكت
 اهولعجي نأ مهرمأ يذلا دجسملل هتايح يف اهولعج مل اوناك نا : لاق

 هتايح ين هرمأب اهولعج اوناك نإو رخآلا دجسملا ةرطفل نوكت نأ ينبجعي مل هترطفل

 . ملعأ هلللاو . ىلوألا هتيصو نع اعوجر هنم كلذ نوكي هنأ يدنعف

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 اهضعب ةملكلا نم فرحألا تعطقنا اذإ اياصولاو كوكصلا قاروأ يفو

 يف كلذ تبثيأ اياصولاو كوكصلا هذه قاروأ يف بوتكملا باتكلا نم ضعب نع

 .ال مأ ماكحألا

 نيب اقرف ملعأ الف عاطقنا ريغ نم حيحصلاك هتأرق فرعت ماد ام : لاق

 . ملعأ هللاو .ةءارقلا ةحص يف هليبس ناكو حيحصلا عاطقنالا هيف يذلا

 اهبحاص اهذخأو اهبحاص ىلع ظفلي ملو ةيصو بتك نميفو : ةلأسم
 .ال مأ ةيصولا هذه ذفنت نأ زوجيأ يصاولا اذه تامو
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 بتاكلا لوقو بتاكلا نم ظفل ريغب ةيصولا تبثت الو زوجي ال : لاق
 . ملعأ هللاو .لوبقم

 يف قرفيو زرأ بح نهب ي رتشي ةيرال نيرشعب ىصوأ نميفو : ةلأسم

 هذه نأ مهل هيلع نايض نم شولبلا ىوس ةيرقلا هذه لهأ عيمجل اذك ةيرق

 ةعاس ىصوملا طرتشي ام ىلع اذك ةيرق لهأ ىلع قرفت نأ اهب مكحي ةيصولا

 هللاو .ةفصلا هذه ىلع هل ءيش الف ناكسلا نم دعب نم ثدح نمو هرارقإ

 . ملعأ

 الف ةليبق ىلإ الو دلب ىلإ هبسني ملو نالف نب نالفل ىصوأ اذإو : ةلأسم

 . افوقوم نوكيو لطبي الف رارقالا امأو { ةثرولا ىلإ عجرتو لطبتو ةيصولا تبثت
 . ملعأ هللاو

 له اهمامت نع ثلثلا صقن اذإ اياصولا نع ديعسوبأ لئس : ةلأسم

 ثلثلا وأ عبرلا ةرافكلا تصقنف ةالص ةرافكب ىصوأ نإف هل ليق ، معن لاق تبثت

 تناك ول نا اطعي ام نيكسم لك ىطعي مأ انيكسم نيتس ىلع مسقتأ فصنلا وأ

 . ةمات

 انيكسم نيتس ىلع مسقت لوقو فالتخا كلذ يف ليق دق : لاق

 ثيح ةمات تناك ول نا مايتلا ىلع اطعي ام نيكسم لك اطعي لوقو تناك ام

 . ملعأ هللاو .لإ بحأ يأرلا اذهو تغلب ام

 : ىحب دلا ةلأ ہسم

 . نسحأ وأ ىرخألا نم رثكأ نهادحا ءاسن

 نأ ىلإ كسمت الإو اهئانع ردقب ةدحاو لك ىطعأ يصولا فرع نا : لاق

 اهلعج نمو ةرجألا ةلزنمب ةيصولا لعج نم لوق ىلع اذهو ءيش ىلع نقفتي
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 ةلزنمب يهف لع همايقب لات وأ ةرجأ يه لاق نا امأو ، ةيوسلاب نهنيب يهف ةيصو

 . ملعأ هللاو . ملاس نب بيبح لوق يف ةرجألا

 هتوم لعب هلام نم دهنع ذفنت ةالص ةرافكب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 . هلام نم دارأ ام هنع ذفني نأ يصولل زوجحم له اموص الو اماعطا مسي ملو

 . هيس ام لاثتما الإ زوجي الف اهايس نإف اهمسي ملام زئاج كلذ لك : لاق

 . ملعأ هللاو

 نيميوأ ةالص نع ةرافك نيرهش مايصب ىصوأ يذلا امأو هنمو : ةلأسم

 مايصلاب ماعطالا اك اذإ قفتا ام فيك معطيو كلذ ضعب موصي نأ هل نأ ىعمف

 زئاج كلذ لكو همايتب اماعطا وأ همامتب اموص نوكي نأ الإ زوجي ال ليقو .الوصوم

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ

 عم فحصلا توبث يف فلتخم هنا ىعمف هبتكب ىصو أ نمو هنمو : ةلأسم

 . ةيا ريغ يف هللا هيس اذكهو اهمأو اهلصأو بتكلا نم وه لاق نم لاقف بتكلا

 لهأ ةغل ىلع اياصولا يف بتكلا مكح نع هجرخأ نيملسملا ضعب نأ بسحاو

 . ملعأ هللاو .اهنم ىصوملا ناك نا ناي

 هنأ يدنعف تيمل ١ مهيفو ىحب نالف دالوأل ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 مهل هيلع نايض نم ىوزن لهأل ىصوأ ول كلذك ةيصولا نم بيصن تيملل سيل

 . ملعأ هللاو . مهتيم قحلي .

 نسحيف نيملسمل ١ نم دحأل مسي ملو افقو هبتك لعج نمو هنمو : ةلأسم

 نيملسملا نم دحأل مسي ملو افقو هحالس لعج اذإ كلذكو تبثت ال اهنا يدنع

 هللاو .ةجح ريغب ثراولا ىلع هتبثأ نأ ردقأ الو تبثت ال اهنا يدنع نسحيف

 . ملعأ
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 نأ ليق دق هنأ ىعمف هل تبثي ام هتيعوأب ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 ءايحأ اتافك ضرألا لعجن ملا :هلوقل تاومألاو ءايحألا ءاعو ضرألا

 يف جرخيو هتينأو هتيبو هلامو هضرأ هل اذه ىلعف عماجلا ءاعولا تافكلا {. ههاتاومأو

 توبث نسحمو هعاتمو ه ؤاعد وهو هعاتم عمجيو هعمجي يذلا هتيب هل نأ لوقلا ضعب

 هب عتمتي امو يناوألا هل تبثي نأ هيلع دمتعيو هيلإ بهذي ام رثكأو هفورضو هتينآ
 امأو ، كلذ هبشأ امو يرافصلاو عافقلاو نافجلاو لاحصلاك هيف مهتينا نم سانلا

 لحلل ةبدلاو هل ءاقسلاو ءايلل قيرباك رومألا نم صوصخمل ةصوصخلا يناوألا
 نم كلذ هبشأ امو قفتلا ةلاو روفاكلل لبطلاو نارفعزلل ةلسلاو درولا ءامل ةشرفلاو

 نم لاقو ." ةيعوألا قحلي ام اهقحليو ةيعوألا نم هذه لاق نم لاقف تاصوصخللا

 هلللاو . هبشأ امو جاطلا يف اوفلتخاو 5 ةيصولا يف ةتباث ريغ ةصوصخم ةيعوأ هذه لاق

 .ملعأ

 ةعطقم بايث اهلو اهدسج بايثب ةأرمال ةأرما تصوأ نإو : ةلأسم

 .امل بجي ام سبلت ملو عطقت مل بايثو
 الإ ندبلا بايث نم يه الو اهل سيلف عطقت ملامو سبلو عطق ام اهل : لاق

 . ملعأ هللاو .سبلت مل وأ تسبل ندبلا بايث نم يهف ةيدرأ نوكت نأ

 لما> هدالوأل ىصوملا ةأرماو ةيصوب نالف دالوأل ىصوأ نمو : ةلأسم

 .ال مأ مهعم لخديأ

 لخدي ال رثكال تدلو ناو مهعم لخد لقأ وأ رهشأ ةتسل تدلو نا : لاق

 نإف لماح هتجوزو تام دق لجر دالوأل ىصوأ نا امأو .ةيصولا يف مهعم

 يف تبثي بسنلا نأل مهعم لخدي وهف هوبأ تام موي ذنم نيتنس نم لقأل تعضو

 . ملعأ هللاو . نيتنسلا

 اهنا لوقلا ضعب يف ليق لهو ةرمثلاو ةلغلا نيب قرف لهو : ةلأسم

 .ال مأ راجشألا ةلغ هل تبثتأ هراجشاو ةلخن ةرمثب دحأل ىصوأ نمو ،۔ءاوس
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 هراجشأو ةلخن ةرمثب دحأل ىصوأ نم نا لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 نم لاقو .راجشألاو لخنلا ةرمث لاق نم لاقو راجشألا نود لخنلا ةرمث هل تبث

 بطحلا هل سيلو اهدحو ةرمثلا الإ ةرمثلا وأ ةلغلاب هل ىصوملل سيل لاق

 . هرمثت ثتلا ةرمثلا الإ ضرألاو رجشلاو لخنلا نم يتأي امم عيش الو

 هنم جرخ اذإ فارغشلاو قسعلاو بركلاو سبايلا لخنلا صوخ : تلق
 . كلذ نوكي نمل وه ايك ىقبو

 قسعلا امأو لصالا بحاصل وهف بركلاو سبايلا صوخلا نا : لاق
 هللاو .ةرمثلا بحاصل وهف ةرمثلا نم لخنلا هتعلطأ عيش لكف فارغشلاو

 .ملعأ

 ةيدص اهنا مسي ملو ةخاشوأ ةيدصب دحأل صوم ىصوأ اذإو : ةلأسم

 . يركاودوأ رفص نم اطعي نأ زوجي اذه اننامز يف نا يدنعف اذك ةخاش وأ اذك

 . ملعأ هللاو

 : ىحب صلا ةلأسم

 باتك فورح ضعب ةثرولا دحأ عيضف دحأل ينالفلا هلايب ىصوأ نمو

 فصن ىلع ةثرولا هحلاصف هيلع ضرع نم هب مكحي ردقي ملف هريغي امم كلذ

 لام عيمج ىلع ةهبشلا لخدتأ لكلا باهذ فوخ الإ هنم ىضر ريغب هل بتك ام

 .ال مأ كلاهلا

 نم دلوت امل ناضلا عيض نم ىلعو كلاهلا لام يف يدنع ةهبش ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هببس

 نهنم ةالص ةرافك تاولص تارافك ثالثب ىصوأ اذإو هنمو : ةلأسم

 هرخأ يف طلغلا هرضي الو امات لوألا نوكيأ لك ةظفل ىسنو انيكسم نيتس ماعطا
 . مايصلا وأ ماعطالاب نهذافنا يف رايخلا يصوللو
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 هللاو . رييختلا هيف قحلي مسي ملامو ايساب نهنم ةدحاو ةرافك نا : لاق
 .ملعأ

 هيلع نايض نم ةنالف هتنبال ةضف ةيرال اذكب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 .ال مأ اهتثرول نوكيو ةيصولا اهل تبثتأ اهيبأ لبق ةنبالا تتايف اهل
 ةيصولا نإو تبثت ال اهنا رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نع تظفح : لاق

 ةايح يف ةيصولا تضبق يه نوكتو اذك لبق نم نايضلا نيبي ىتح بالل ةعجار

 سيمخ نب رصان خياشملا نع ةيصولا هذه توبث تظفحو اهل ليكو ضبق وأ اهيبأ
 . ناديبع نباو نانس نب فلخو

 .ال مأ عوجر هلأ ةيصولا هذه نع اعوجر اهوبأ بتك اذإ : تلق

 وأ لدبلا هيلع ليقو لوقلا ضعب يف تباث هعوجرو اهنع عوجر هل : لاق
 هل عوجر ال لوقو هيلع عيش ال لوقو .اضورعو الصأ هب ىصوملا ناك نإ ةميقلا
 .اصقلا قحلي ام رارقالا قحلي هنأ يدنعو

 ةضف ةيرال اذك بتاك ينارت مكاحلا دنع هتايح يف بالا لاق اذإ : تلق

 لبقيأ كلذب يصولل لق يلام نم اهوملست الو يلع ام اهارتو ةنالف يتنبال ةيصو
 . .ال مأ كلذ دعب بالا لوق

 ءاضقلا باب نم جرخت نأ الإ ثراول تبثت ال ةيصولا لصأ : لاق

 دقو ةباتكلاب هرارقاب مكحلا يف همزلت الف نايض نم اهنا بألا رقي مل اذإو نايضلاو
 نم هجوو ةحيحص ةتباث ةيصولا تناكول نأ فالتخالا نم بالا يف ليق ام مدقت

 . ملعأ هللاو .لوقلا ضعب يف ةميقلا وأ لدبلاب الإ اعوجر بألل ىري ال اهتبثي

 نم ةوسكلاو ةقفنلاب ال ىصوأو ةميتي ةجوز كرتو تام لجر يف : ةلأسم
 فقوي مأ تام موي كلذ اهل بجأ هيلع نايض نم هنم ةافولا ةدع يف تماد ام هلام

 يصووأ امل ليكو دي ىلع اهجوز اهل هب ىصوأ ام اطعت اهنأ يدنع : لاق
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 © نايض وأ قحب تلعج اذإ نا ةتباثلا ةيصولاو ةيصولا اهل تتبث نا ةميقلاب موقتو

 لطاب امل ىصوأ اهجوز نأ ملعت ام هللاب نيميلا اهنم ثراولا بلطو تغلب نإف

 ملوأ غولبلا دعب اجوز هب تيضر ءاوسو اهيلع نيميلا بوجو سفن يف اولحي يذلاف
 . ملعأ هللاو . ضرت

 تامو اذكب ةيثراحلا لظنح تنب هتيجن هتجوزل ىصوأ اذإو : ةلأسم

 ال تبثتأ اهريغ كرتي ملو ةيثراحلا دمحم نب رماع تنب هثيجن اهمسا ةجوز كرتو

 .ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةيصولا

 نأ الإ مكحلا رهاظ يف فصولا اذه ىلع اهل تبثت ال ةيصولا نا : لاق

 مكح يف امأو . ةفوقوم ةيصولاف الإو قحلاب امل ىصوملا يه اهنا ةنيبلاب حصي
 اهريغ جوزت هنأ ملعي الو كلذ يف كشي ملو يصولا بلق نأمطا اذإ ةنانئمطالا

 . ملعأ هللاو . ةنانئمطالا ىلع ذفني ال لوقو لوقلا ضعب يف قيضي الف

 : ىحب دصلا ةلأسم

 لاق وأ كلذ ريغ وأ ةاكز نم لقي ملو ةاكزلا نم همزل ايع ع يشب ىصوأ نمو
 ظافلألا هذه ىلع اذه نوكيأ ةاكزلا نم همزل ايع اطايتحا لاق وأ هتمزل ةاكز نم
 . ثلثلا نم وأ لاملا سأر نم

 همزل ايع اطايتحا هلوق الإ نويدلا جرح جراخ لاملا سأر نم اذه : لاق
 .ائيش فرحلا اذه يف ظفحأ الف

 نيتس ماعطا نهنم ةالص لك ةالص ةرافك اذك اذكب ىصوأ اذإو : تلق

 نوكي نيأ نم هريغ لبق نم وأ هلبق نم همزل ايع كلذ نا لقي ملو اذكه انيكسم
 .اذه

 ةرافك نم وأ ،ةالصلا ةرافك نم ينمزل امم الو اذه ىلع لقي مل اذإ : لاق

 . لاملا سأر نم ذفنأ ةمزال اهايس ناو ثلثلا نم اذهف ةالص

 داسف نم همزل ايع ارهش اذك اذك هنع موصي نم ةرجأب ىصوأ نإو : تلق
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 ثلثلا نم هبوجو ىلع فلتخي ةالصلا ةرافكو ةاكزلا لثم اذهأ ناضمر رهش مايص

 . قرف هيف مأ لاملا سأر نم وأ

 لاملا سأر نم ناك هريغ نع هموزل لمتحا اذإف لوألا لثم اذه : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخالا هقحل هسفن مايص نم هيلع ناك نإو

 نايا وأ مايص وأ تاولص ةرافك وأ ةاكزب ىصوأ نمو هنمر : ةلأسم

 مهيلع موكحمو مزال ةثرول ١ ىلعأ هتوم دعب هلام نم رذن وأ تالسرم وأ تاظلغم

 .فالتخالا ىنعم هيف مأ عامجالاب كلذ عيمج جارخا

 مهنا يدنعو ملعلا لهأ نب هملعا فالتخا الب كلذ مهيلع : لاق

 صوي ملو قوقحلا هذهب كلاهلا رقأ اذإ امأو مهكلاهك مه سيلو كلذ ىلع نوروبج

 لاق نم لاقو اه ؤادأ حصي ىتح هلام نم اهجارخا ةثرولا ىلع لاق نم لاقف اهس

 : يل مازلا ةلأسم

 ةكردم اهترمئو تامو ءايشألا نم ع ءيشل ةنيعم ةلخنب يصولا ىصوأ اذإو

 يهف ةكردم يهو تامو ةكردم ريغ اهترمثو اهب ىصوأ اذإ لوق فالتخا اهيفف
 رثكأ يف لخنلا كاردإو هيف فلتخغ اهكاردإو ىصوملا ةثرول يه لوقو هل ىصوملل

 . ملعأ هللاو . ةكردم يهف تاكارد عبس وأ تانيرق عبس لخنلا يف راص اذإ لوقلا

 : ىحب صلا ةلأسم

 مث هتوم دعب كلال ىصوأ مث هل هيلع نايض نم اذكب دحال ىصوأ نميف

 دعب هلام نم هيلع هبتك ام ذافناو ءاضقب ىصوأ مث ؛ دحأل اذكب هقسن ىلع ىصوأ

 يف طسوت ولو زاجو تبث ةجحلا روهظب هبتاكل ةجحلا تماقو هظفل حص ام هنا هتوم
 ىلع قسن اييف فالتخالا عفري خيشلا ناكو يدنع ام بسح ىلع بتكلا
 . ملعأ هللاو .تبثي ال ام
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 هل ىصوأ نمل اهترمثو يهف ةكردم ةرمثلا تناك نإو اهب هل ىصوأ نملاهبجوأ نم مهنمو ةثرولل يه لاقف ةكردم ةرمث اهيفو ةلخنب هل ىصوأ نمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . . اهب

 لمحت تقو اهترمثف رمث اهيف سيلو . . ةلخن ةرمثب ىصو ا نمو : ةلأسم

 ةرمثلا كلت هل ايناف ةرمث اهيفو اهترمثب هل ىصوأ نإو ءىش اهعذج يف هل سيلو هل
 . ملع أ هلل او . . اه دحو

 فيس هل دجوف هقافت فعضأبو هفويس نودأب دحأل ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هل رقملا وا هل ىصوملل ناك دحاو قفتو دحاو

 ىتح ةيصولا الو رارقالا اذه تبثي ال هارن يذلاو فالتخا اذه يف : لاق

 هب ىصوأ وأ هب رقأ يذلا اذه وه قفتلا اذهو فيسلا اذه نا ةلداعلا ةنيبلا دهشت

 . ملعأ هللاو . . نايض نم

 تلق ام عيمج ىصوملل بجأ هيف ايبو ةنيبب صوم ىصوأ اذإو : ةلأسم

 هيف لخدي يذلا امو ديبعو ناويح نم جرخيو لخدي يذلاو قاروألاو مهاردلا نم
 ؟ لخدي ال يذلاو

 باودلاو ديبعلا نم ناويحلاو مهاردلا لوخد يف فلتخي هنا يدنع : لاق

 ل نمم بجعتنو ربناندلاو مهاردلا لوخد يف فلتخيو ،كلذ ىوس ام لخديو

 هذهب ىلواف مكحلا قيرط نم نا يدنعو هب ىصوملا تيبلاب ةيصولا يف اهلخدي
 فراعتلا قيرط نمو ،هب ىصوملا تيبلا يف تناك اذإ ةيصولا يف لوخدلا ءايشألا

 ال اهنا ىلوأف ىصوملا اهدري مل هنا ىنعملا يف جرخ اذإ سانلا دصاقمو يناعملاو

 هتلق اذهف ىصوملا دارم ةقيقح تباغ اذإ اذه نم ىلوأ مكحلا قيرط لعلو لخدت

 باوج يف دجويو سيطارقلا لخدتف قاروألا امأو ، هيف يديس رظناف ظفحي ال ارظن
 . ملعأ هللاو . . كلذب لوقأ ردقأ ال انأو اهيف بتكلل قحلا لوخد ناديبع نبا
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 يدنعف زرأو بح هدنعو هبحب دحال لهأ نم دحأل ىصوأ اذإو : ةلأسم

 لخدي الف بح زرألا نومسي ال نايع لهأ نأل ةيصولا يف لخدي ال زرألا نا

 كلذ هابشأو لفلفلاو حزقلاو ايبوللاو ةبلحلا لخدي نا هيلعف ةيصولا هذهيف زرألا
 . ملعأ هللاو . .

 ناكو كلذ ريغ وأ اذكو اذك نم هيف ابو هتيبب دحال ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ ريغو هلوق هعفنيو ةيصولا يف لخديا همساب هركذي ل ء ىش هتيب يف

 نب فلخ موحرملا تعمس لب رثألا نم ائيش اذه يف ظفحأ مل ينا : لاق

 هللاو . . كلذك هنظأو ةظفللا هذهب تيبلا يف ام عيمج لخدي هنا لوقيو ينعي نانس

 . ملعأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 فزخ ةيعوأو ةيناو حالس نم هيف ايب هتيبب هدالوا ضعبل ىصوأ نميف

 هتيب يف ناك اذإ بشخلاو فزخلا نم لثم نوكيأ مهل هيلع قحو نايضب بشخو
 نم ينيصلا ةيعوأو بشخ ةئايب ىصوأ اذإ ةيصولا يف سيدانملا لخدتا سيدانم

 ؟ ال مأ فزخلا

 اهيف لخدت ال بشخلاب فزخلا نم سيل دروزألاو ىنيصلا ةينآ نا : لاق

 نم ةيصولاو رارقالا موي تبثيو رارقالاو ، ةيمستلا ىلع انعم ريتافسلا الو سيدانملا

 يصوملا توم دعب اياصولا ةلزنمب ضعب لاقو رارقالا ةلزنمب ضعب لاق . . نايض

 . ملعأ هللاو . .

 : ىحبرصل ا : ةلأسم

 عضوم ءارقفلوأ اذك ةيرق ءارقفل مهاردلا نم اذكب يصوملا ىصوأ اذإو
 رصقي نمم اهب نكاسلا ناك ءارقفلا نم هذهب ناك نمل ةيصولا هذه تناك اذك
 ةالصلا متي ناك نمل كلذ ناك اذك ةيرق لهأ ءارقفل لاق نإو كاهمتيوأ ةالصلا

 نيذلا ةيرقلا هذه لهأ نم ءارقفلل هتيصو يف لاق نإو كلذ ريغ ال ةيرقلا هذهب
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 . . لبق نم اهب مهفالساو مهدادجأو مهءابآو وه اينإو اهيف نيثداحب اوسيل مه
 . ملعأ هللاو

 هبابرأ ءارقفل نوكيأ اذك جلف ءارقفل ءعىشب ىصوأ نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ هناكس مأ

 ىوزن نم قتنغلا ءارقفل ةيصو تزع دقو ىلوأ هبابرأ ءارقف نا : لاق
 .. ملعأ هللاو . . قتنغلا بابرأ ءارقفل اهولعجف

 افقو اذك ةيرق ءارقفل هتلغب وأ ينالفلا هلايب رقأ وأ ىصوأ نميفو : ةلأسم

 اوناك ءارقفلل اهب رقملا وأ اهب ىصوملا لوصألاو ةلغبلا هذه يف ةوكز ال هنا ادب ؤم

 هنم ءىش هثراول سيلف همهس ضبق لبق مهنم تام نمو نيدودحم ربغوأ نيدودحم

 لضفلا اذه يف ملعأ الو هرقف لجالف ائيش قحتسا ناو ،ثاريملا باب نم

 تناكولو مسقلا لبق ةبيصن ثاريم نم الو كلملا اذه يف ةوكزلا توبث نم افالتخا

 ةيصولاو ،ءىش هثراول نكي مل اهنم هبيصن ضبق لبق مهدحأ تامو هعمتجم هتلغ
 قرفلاو نودودحم مهنا ليقو نيدودحم ريغ مهف ةريبك وأ تتاك ةريغص ةيرق ءارقفل

 اينإو نيدودحم اوناك اذإ زوجي الو نيدودحم اونوكي مل اذإ مهليضفت زوجي نيينعملا نيب
 ملعأ الو ءاوسلاب مهنيب ةيصولاف نايض نموأ ارارقا ناك اذإ امأو ،ءاوسلاب نوطعي

 . ملعأ هللاو . . افالتخا هيف

 هحالس عيمج هل ىصوملل نوكي ايناف هحالسب هل ىصوأ اذإو : ةلأسم
 هللاو . . حالسلاب فورعم وه ايلكو بشخلاو ديدحلا نم حالس مسا هيلع عقو امو

 . ملعأ

 نا هللا مهمحر نيملسملا راثآ يف هتدجو يذلا يحبصلا لاق : ةلأسم

 هلاومأ نم الام فقوأ اذإ امإو كلذ يف فالخ الو تبثي ال ثراولا ىلع فقولا

 دعب ربلا باوبأ نم ءعىش ىلا هدنسأو اوضرقني نأ ىلإ اولسانت امو هدالوأ ىلع

 اذإ امأو ةعجرلا هلف فقولاب ىصوملا عجر اذاف دجاسملاو ءارقفلا لثم مهضارقنا

١١٦٩٧



 تقولاف عجري ملو تام اذإ لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف ليق دقف عجري ملو تام
 نأل ربلا باوبأ نم باب وأ ةلودلا زعل وأ دجاسملل وأ ءارقفلل هرخآ ناك اذإ تباث
 اذإ فقولا اذه نا لاق نم لاقو ثلثلا نم جرخي ناك اذإ تباث وهو ةيصو فقولا

 امل هتثرو نوكي نأ الإ اثاريم هومسقيو هو ريغي نا ةثروللف لاملا فقو يذلا تام

 نأ ىلإ يصوملا هب ىصوأ ام ىلع لاملا اولعجو هو ريغي ملو هوضقني مل فقوملا تام
 مهددع ىلع مهيديأ يف لاملا نوكيف ناث نطب مهتثرو ءاجو هتثرو عيمج تام

 . نينبلا تانبو نينبلا ونب مهو ءاوس هيف تانبلاو نونبلاو
 لثم ركذلل لاق نم لاقو ‘كلذ يف مهل ءىش الف تانبلا تانبو تانبلا ونب امأو

 مه دجوي ال ىتح مهل ةيصولاف دوجوم محر هل مادام لاق نم لاقو نييثنالا ظح

 هوصقن اذإ هعيب مهلف لاملا عيب امأو .دجسملاو ءارقفلل ةيصولا تعجر محر

 . لوق ىلع هومتي ملو هو ريغو
 نم لاقو ،تيملا دالوأ هضقني مل اذإ عيبلا يف مهل ضقن الف هدالوأ دالوأ امأو

 اذإ رايخلا عيب الو عطقلا عيب الو ةاقاسملا الو عيبلا هيف زوجي ال فوقوملا لاملا نا لاق
 نم لوق ىلع مات وهو هيف ضقن الف باوبأ نم ءعىشلوأ ءارقفلل ادونسم هرخآ ناك

 . ملعأ هللاو . . كلذب لوقي

 اهيلع نايض نم اهلخن نم ءىش ةلغب اهنبال تصوأ ةأرما يفو : ةلأسم

 ناف ،نايض يلع هل سيل تلاقو ةلاهجلاب هل اهتيصو يف تعجر مث ايح مادام هل
 رثألا يف دجوي هلعلو اهجو اذك ناكل اذك هنا نايضلا يف اهلوق لوقلا نا لئاق لاق

 لاق نإو باوصلا نم دعبي ملو كلذ زاجل لدع ةميق ةنس لك ةلغلا تموق نإو
 نم اذه لئاق لاق نإو نيلوقلا تبثأ اذه ناك اهلوق لبقي مل ملعلا لهأ نم لئاق

 . ملعأ هللاو . . اهجو اذه ناك ةلاهجلاب ةعجرلا اهلو ءاضقلا باب

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 نوكي نأ الإ افالتخا كلذ يف ملعن الو تبثت الو زوبحت ال هثراول ةيصولا نا

س ١٩٦١٨



 الإو اذه ىلع اهزاوج يف فلتخيف ربلا عاونأ نم عىشل ثراولا دعب نم اهلعج

 ريغوهف نايض نم ناك امو ،اهتبثاف اهزاجأ نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن الف

 . ملعأ هللاو . . كلذ يف قرف الف صقن وأ ثلثلا ىلع داز عوطتلا

 نيعلا ةمئاق نكت ملو هلام قرغتست ملاظم بستكا نمع هتلأسو : ةلأسم

 لهجو اهعم هلام ةلق عم اهترثكل ملاظملا بابرأ نيب هلام عيزوت ىلع ردقي ملف
 تبئثتأ هب مهل ىصواف نيملسملا ضعب يأر يف ءارقفلل اهمكح راصو اهبابرأ
 يه مأ لاحلا كلذ يف اهب هكلم نع لاملا لوحتيو اهتباتك لاح لاملا يف ةيصولا

 ؟ قرف كلذ نيب مأ لقي مل وأ هتوم دعب لاق ءاوس هتوم ىلا هفوقوم

 ىلإ هكلم نع عضوملا اذه يف لوحتي ال هنا اذه يف يدنع يذلاف : لاق

 . كلذك وهف هلقي مل وأ كلذ لاق ءاوس لوق ىلع هتوم دعب الإ هب مهل ىصوأ نم

 سانأل قوقح هيلع ناكو هتومب اقلعم ةيصولا توبث ناك اذاف : هل تلق

 هتايح لاح اهايأ مهءاضق هل حصي له دعب نم تثدح وأ ةيصولا لاح نيفورعم

 لاح ةيصولا توبث ناك ناو تافرصتلا نم ءاش ايب لاملا يف فرصتلا هل حابيو

 ؟ ال مأ كلذ نم اعونمم نوكيأ اهتباتك

 لدت ناعمل هداسفب لوقأ الف زئاج هجوب هتايح يف اذه نم هلعف ام : لاق

 زجي مل اهنمو زوجي ام اهنم ةفلتخم لاوحا ىلع فرصتلا ناف عضاوم يف هزاوج ىلع
 . هنالطبب مكحي ال ناك ناو هل يغبني الام اهنمو

 هنم ةيصولا دعب قحلا نم ءعىشب فورعم دحال ىصوأ وأ رقأ نإف : هل تلق

 ىصوملل هب ىصوملا كلذ نوكيو ةرخآلا ةيصولا هذه تبثتأ ءارقفلل هلام ةلمجب

 ؟ لاملا ةلمج هتيصو دعب هنم ةيصولا حصت ال مأ هريغ نود هل

 ام ةلمج نم ءىشب نوكي نأ الا هب ىصوأ هنا حص اذإ . معن : لاق
 نألزوجي امم نوكي نا هبشي هناكف هجولا اذه ىلع ءارقفلل هلبق نم هب ىصوأ

 . كلذ يف ي أرلا هيلع لخدي

س ١٩٦٩١٩١



 هيف كدنع نسحي له قحلا كلذب ةرخآلا ةيصولا تبثت مل اذإو : هل تلق

 وأ ايهقافتا دنع دابعلا قوقحو هللا قوقح محازتك ىلوألا ةيصولاو وه محازتي نا
 ؟ نوفورعم اهبابرأو هيلع ةحاص اهنال ريخاتلاو ميدقتلا نم اهيف ليق ام

 نم رثألا يف ام الإ هل هزاجأ نم لوق ىلع رظنلا يف يدنع نسحي ال : لاق
 . كلذ يف امهنيب ةمحازم ال يأرلا اذه ىلع عضوملا اذه يف هنأ ىلع ةلالد

 ديزملا لب هلام ةيلك ىلع حاتجت ملاظم نم قوقح هيلع لجر يف : هل تلق

 ىلع هتيصو هيلع حصت امم اهل اصالخ هكالما عيمجب ىصواف اهبابرأ لهجف هيلع

 مهل هنم تبثيف ةباتكلا نيح تتبث نإو تلق ؟ ال مأ لاحلاب هتياصو نيح اذه هانعم

 ناك يذلا ةنونيك عم هتوم ىلا لاملا نم ناكام رمي مأ نازلا كلذ هدي يف ام عيمج

 ؟ هل

 اذه ىلع هلبق نم هب ىصوملا لاملا يف لخدت ةيصولا دعب ام ىرأ : لاق

 . ملعأ هللاو . . اهيلع لخدي ال نا يعمف اهدعب نم هارتشا نا هيف حص امو

 : لاس بيبح خيشلا : ةلأسم

 تبثت ال ةلطاب ةيصولاف هيلع قسنو ةنالف هدارمو نالف تصوأ بتك نميف

 ةنالف تصوأ بتك ناو } فالتخا اهذافنا ةزاجإ يفف ةنانئمطالا يفو مكحلا يف

 يف ايهب رطفيل اذك جلف ىقس نم ينالفلا اهلام نم تايب رقملا ضرفلا اهيتلخنب
 ناف ناضمر رهش مايص داسف نم اهمزل ايع الدب بجر رهش ماصيل وأ اذك دجسم

 ةتباث نيتلخنلاب ةيصولاف ةمايقلا موي ىلا ةدب ؤم ايهتلغ نم ايهناكم لسفيل حاط
 رطفأو كرت نإو كلذ زاج هب رطفأو لصألا عيب ناف ، ىنثملل عمجلا ةفص زوحتو

 نم لسفلا ةزاجا نيملسملا ضعب لوق يفف ناتلخنلا تحاط .ازئاج ناك هتلغب

 ملعلا يلوأ نع انفرع دقو .ةزاجالاب لوقن نحنو نورخا كلذ زجي ملو ايهتلغ

 . . تباث ريغ لطاب كلذف فلأ الو ءات ريغب حاط ناو هلوق الإ كلذ لعف رصبلاو

. ملعأ هللاو



 مع نباو ةجوزو نيتصلاخ نيتخا كرتو كله لجر يفو 3 هنمو : ةلأسم

 وأ ايح نهوبا ناكول نا هتوم دعب هلام نم نهيبأ بيصن لثمب هيخأ تانبل ىصوأو
 هذه تبثت له نه هيلع نايض نم ايح نهوبا ناكول نا هلام نم نهيبا بيصنب
 ةيصولا هذه جرخم نوكي لهو كلذ يف مسقلا ام ةيصولا هذه تتبث اذإو ةيصولا
 ؟ لاملا سأر نم مأ ثلثلا نم

 تبثت لوقو تبثت ال لوق فالتخا اهتوبث يف لاشمالاب ةيصولا نا : لاق
 ايك اياصولا ين حصي ال لوهجملاو لوهجملا نمو ةلوهجم لاثمالاب ةيصولا نا اندنعو
 مهلكو هب نالف دهش ام لثمب انأ لاقف يناثلا دهشو ةداهشب دهاش دهش ول نا

 تبثت ال ةداهشلا هذه نا ماكحلا دنع هب موكحملاو ءاهقفلا دنع هب لومعملاف تاقث

 كلذلف هتيمك الو هتيفيك فرعي الووه امو وه فيك فرعي ال لثملاو حصت الو
 لثمب وهو نالفو انالفو انالف نيعي ملو نالف ينبل ىصوأ اذإ كلذكو . هولطبأ

 مه مهيبأ وأ هيخأ دالوأ يا يردي ال هنال لوهجملا نم اذه هيخأ وأ مهيبأ بيصن

 دق نكمي ال هنال هل نيعمل الإ ةيصو الو اولبقي مل اذإ ءايحألا نم وأ تاومألا نم

 لوهجم هلك اذهف نورضاح دالوألاو ةيصولا دعب دالوأ هل ثدحو دالوأ هل تام

 نايضلا ناك اذإ مهيبال كلذكو لطاب كلذف مهل هيلع نايض نم مهل ىصوأ ناو

 ال لثملاف بألل ناضلا ناك اذإو نمضي ال لثملا نا هجو ةريثك هوجو نم مهيبال

 ليقو ةلطاب ةلصاو يهو اهانركذ يتلا هوجولا نم لوهجم انه نايضلاو هب نمضي
 . تبثأو حصأ وهو نالطبلا ىلع عامجالا نأل حصأ اهنالطبو ثلثلا ىلا عجرت

 ةيصولا نالطبو خيشلا اذه نم بجعتم ينأ ريغ ملعأ هللا : هريغ لاق

 ىلع عامجالا نأل حصأ اهنالطبو هلوق يف هركذ ايك نايض نم تناك اذإ لشملاب

 حصي فيكف ثلثلا ىلا عجرت ليقو هلوق دعب كلذو تبثأو حصأ وهو نالطبلا
 ناك ولو ، ثلثلا ىلا اهعوجرب لاق نم لوقل هعفر دعب نالطبلا ىلع عامجالا اذه

 دارأ هلعلو ثلثلا ىلا ةعجار اهنال هفالخب لاق نم لوق زجي ملاحيحص اعاججا

٢.١



 نم دحأ نم فالخ هل دجوي ال نا هطرش نم عامجالا الإ اهنالطب ىلع قافتالا
 كلذ يف رظنيف عامجا هنا حصي مل مهنم دحاو نع ناكولو هفالخ دجو ىتمو ءايلعلا

 . عجر هلاق اييف خيشلا ىلع ينم ضارتعا ريغ نم اذهو

 لاثمالا نا انركذ ام ىلع فالتخا اهنالطب يف كلذك ةنومضم نكت مل اذإو

 مهيفو مهنم يردي الو نولوهجم هل ىصوملا نيعي مل اذإ كلذكو تبثت الو ةلوهجم

 ةيصو الو تيمل ةيصو تبثت الو يح وأ تيمل مهنم نمل يردي الو نوقحالو نوقباس
 دق وه يردي ال ذإ لوقلا رثكأ وهو حصت ال لمحلل ةيصولا يفو دلويو تاي مل نمل

 ةيصو كلتو ادبأ ةيصو هل حصت ال داجلاو دامج وهو خفنت ملوأ حورلا هيف خفن

 . ثلثلا ىلا ةعجار يهف اهتبثأ نمو اهنالطب ىلع لوقلا رثكأو ةلوهجم

 توم دعب رارقالاو ظفللا ةيصولا هذهل بتاكلا اذه حلصأ اذإو : تلق

 ام ابوتكم لبق نم نكي ملو رارقالاو ةيصولا هذه مهف بوتكملا ءيسأ ددعو كلاهلا

 ؟ ظفللا ظفحأ انأ بتاكلا لاق اذإ كلذ يف كبجعي

 لثملاو نييعتلا مدعب اهانفصو يتلا ةفصلا هذه ىلع رارقالا نا : لاق

 ، لوهجملا رارقا تبثي الو انفرع اذكه اياصولا نم تالوهجملا نم اتوبث دعب اذهف

 رثكأف هبتك اميف ليلقلا ملكلا وأ فورحلا نم ضعب هتباتك يف ناك نا بتاكلاو
 بتكت مل اهتبثي ةباتك وأ اهثدحب ءايسا نيعي نأ امأو كهحلصي نا هل زوبي لوقلا
 ناك اذإ دهاش وهو هاوعد لبقي الو زوجي ال اذهف رقملاو ىصوملا توم دعب اهديريو
 وه ديزي نا امأو كلذ زوجيف انيعو مكاح دنع ادهش اذإ رخآ دهاش عم الدع

 ركب يبأك ناكولو عدم نم حصت ال ىوعدلاو ىوعد كلت نأل زوبي الف هسفنب

 هللاو . . نيملسملا عرش اذهف تيم ىلع اصوصخو هنع هللا يضر قيدصلا

 . ملعأ

 مارحلا هللا تيب ىلا ةجح هلام يف هيلع نا هتيصو يف دجو نمو : ةلأسم

 تبث نا ايفاح هلوق لدب ةجحو هب رقأ ام ىلع هلام يف ةجحلا هيلع نا ىنعمف ايفاح

٢.٢



 يف ينا وأ هلام يف اهب صوي مل ام ةرافك هيلع ىرأ الف الإو هيف ثنحو نيميلا هيلع
 هيلع ايع اهبسني ملو ةرافكلا هيلع نا لوقي نمو ةرافكلا مكح هيلع تبثي ام هتيصو

 . ةوكزلاو ثنحلا ةرافك يف لوقلا كلذكو لاملا أر نم كلذ نا هسفن لبق نم

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 له هنيدلو هللا ءادعا ةربابجلا نم دحا ةلودل ءىشب ىصوأ نمع هتلأسو

 ؟ مهتلودل نيهوتو نيملسملل لذ اهيف ناك اذإ ةيصولا كلت تبثت

 ىرأ الو تفصو ام ىلع هللا نيدل ةققاشم ةيصو هذه نا يعم : لاق

 . ىلوأ ىصوأ نم ىلع اهدرو اهتوبث
 ؟ تبثت له ةيصوب رابجلا اذهل ىصوأ نإف : هل تلق

 . نيملسملا ىلع هنم فيخ اذإ هيلا عفدت الو يدنع اذكه : لاق

 ؟ هيلع سبحي ام لثم هتلود لهأ ىلع اهفيقوت ىرت لهو : هل تلق
 ةفص ىلع مهل تعقو ةيصولاو نينيعم اوسيل مهنأل كلذ يل نيبي ال : لاق

 مهلطاب نع اوعجر ناف هللا نيد لهأ ىلع ةوقلا مهنم فاخي لاحلا كلذ يفو روجلا

 . ةفصب اهوقحتسي ملو مهتلود نم اوجرخ دقف
 ؟ تبثت نمل مامالل صوم ىصوأ ناف : تلق

 . ملعأ هللاو . . هدحو لدعلا مامالل تبثت اهنا يعم : لاق

 ؟ ديبعلا اهيف لخدي له باودلاب ةيصولا نع هتلأسو . هنمو : ةلأسم

 قيرط نمف فالتخالا هيف نسحي امم اذه نا يعمو . ملعأ هللا : لاق

 رش نا ىلاعت هللا لوقل ةيمستلا قيرط نم نولخديو نولخدي ال فراعتلا

 . (ةيآلا) « مكبلا مصلا هللا دنع باودلا

 ابظلاو ارهيغو ماعنالاو باودلا عيمج ةيصولا هذه يف لخديف : تلق

 ؟ هريغو

۔ ٢.٢



 هيف لخدي حاورالا تاوذ عيمجل ماع مسا اذهو يدنع اذكه : لاق

 . ريطلاو باودلا
 ؟ ريطلا هيف لخدي باودلا مساف : تلق

 . يدنع اذكه : لاق

 ؟ ال مأ ريط مسا هقحلي ماعنل جاجدلاف : تلق

 . ملعأ هللاو . . كلذ يف اوفلتخا مهنأ يعم : لاق

 نم ىقبي ايب وأ اهرطعب اهريغ وأ اهتنبال تصو ةأرما يفو . هنمو : ةلأسم

 نم ةتيملا ةأرملا هذهف بوتكم دجوف ىرخا ةأرما اهدعب تتام مث اهتوم دعب اهرطع

 ةأرملا اهف تصوأ نمل ةيصولا هذه لخدت له اهل اهمزل نايض نم ةيصو اهرطعب لبق

 ؟ اهتثرول وه مأ اهرطعب
 لوقو اهتثرول لوق فالتخا اهيف يدنع ةتيملا ةأرملا هذهل ةيصولا نا : لاق

 نيذلا نوكي لوق هريغ ىلع نيد هلو هلايب يصوي يذلاك اهرطعب اهف تصوأ نمل

 . ملعأ هللاو . . ثراولل لوقو ةيصولا بحاصل

 عضوم يفو ةرهم تصوأ 3 ميحرلا نمحرلا هللا مسب } هنمو : ةلأسم

 يف يل نيبي الو اعيمج ايهب ىعدت اهنا حص اذإ رضي ال اذهف ةدحاو ةأرما يهو ةمالس

 بحأ ناكو جالفألا ةيرق ةنكاسلا ةينايعنلا ديعس نب سراف تنب { فالتخا اذه

 ةفاضالاو فرعتلا عمتجت الو دلب ىلا ةفاضم اهنال ةنكاسلا نم فيرعتلا كرت ىلا
 اهسفنل هيلا جاتحت ام عيمجبو ةظفللا هذهب ةيصولا فعضت ال يدنعو اذه لثم يف

 نأ ىلإ ىتوملا زاهج نم هيلا جاتحت ام عيمجب عضوم يفو اهتوم دعبو اهلام نم
 قرف هيف يل نيبي الو دحاو ىنعم هلك اذهف ىراوت عضوم يفو اهربق يف نفدت

 اهتيصو يأر ىلع اهتوم دعب اهلام نم سانلا ايهلكايل ءالج وأ ءالجو مادأو ماعطبو
 نم زاملا عيمجو رطعلاو نفكلا نا لاق نم لاق دقو اهلام ثلث نم تباث اذهف
 بحأ ناكو اننامز لهأ دنع رثكأ اذه لعلو لاملا سأر نم لاق نم لاقو ثلثلا
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 لحيو اضيا ةيصولا نمو ،سانلا اهلكأي هلوق نم اهلام نم كلذ ذفني بتكي نا يلا

 بوتكم رخآ عضوم يفو . اهيصو يأر ىلع اهتوم دعب اهلام نم ءاسنلا هب نلسغيل
 لاقو ثلثلا نم تباث لحلاف سانلا ايهب لسغيل ضرحو لحبو ةيصولا هذه لبق

 نم لاقو ىرخألا ةيصولا يف ركذ هيف عقي مل هنال اضيأ تباث ضرلا نا لاق نم

 ةيرالبو ةيصولا نمو .اياصولا نم اهلبق امل ةخسان ةرخآلا ةيصولاو تبثي ال لاق

 دعب اهلسغي نمل ثلثلا نم تباث اذهف ىتوملا لسغ اهتوم دعب اهلسغي نمل ةضف
 اهلسغ ناو هل ةيصولاف دحاو اهلسغ ناف ةيصولا هجو ىلع ىتوملا لسغ اهتوم
 ةرجألاك اهلعجي ضعب ىسعو . مهدحال لضف ال ءاوسلاب مهنيب ةيصولاف ةعامج

 يناعم رثكأ لعلو هترثكب ريشكلاو هتلقب ليلقلا مهلاعفا ردق ىلع اهمسق لعجي
 يف لوقلا كلذكو ةيصولا جرخ ظفللا جرخي نأ الإ ةرجألا اهب دصقي نييصوملا

 نفدت اربق اهل رفحي نمل اهلام نم ةضف يتيرالبو ةيصولا نمو ،ربقلا رفاحل ةيصولا

 ىلا اهيف عوجرلاف الإو ةيراللا تمص ناو ثلثلا نم تباث اذهف اهتوم دعب هيف

 ةضف تايدمحم سمخبو ةيصولا نمو لاقثم عبرو لاقثم يهو نزولاو ةميقلا
 . ائيش اهلام نم نوثري ال نيذلا اهيبرقال اهلام نم

 تايدمحملا سمخل اف اهيبرقال ةضف تايرال عبرابو ىلوألا ةيصولا يفو

 لوألل خسان رخآلا نال تبثت ال لاق نم لاق تايراللا عبرألاو لاملا ثلث نم
 هل مكحي ال تايرال عبراب عاب نم نال اننامز لمهأ ةغل يف دحاو سنج اهنا يدنعو

 ءىش اذه نا لاق نم لاقو ،ايهتنس ىلا انعجر اذإ تايدمحم سمخ نم رثكاب

 ىلع ضاق ماكحالا رهاظو رهظ ام ىلع عقاو مكحلاو ظفللا رهاظل فلتخم

 هذه يف احارص دجأ ملف هللا ءاش نم ترظان دقو يدنع ام بسح ىلع ايهنطاوب

 ةلأسملا نسحف كلذ ين افلتخاف ظفللا رهاظو سانلا ةنس ىلا اهيف تعجرف ةلأسملا

 ماعطا ايهنم ةولص لك ةرافك نيتالص يترافكبو ةيصولا نمو فالتخالا ىنعم
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 لوقو اهلام ثلث نم ناتتباث ناترافكلاف ةدحاو ةرافكب ىلوألا ةيصولا يفو

 موصي نم ةرجابو ةيصولا نمو شاهتوبث يف فلتحم ةثلاثلا ةرافكلاو اهلام ةلمج نم

 ةيصولا يفو ناضمر رهش مايص داسف نم اهمزل ايع ءاضقو الدب نامز يرهش اهنع
 امهانعمو نيلوألا يف فالتخالاو ناتباث نارخالاف نامز يرهش مايصبو ىلوألا
 ةيصولا نمو كلاملا سأر نم لوقو ثلثلا نم ايهتوبثو ايهظفل فلتخا ولو دحاو

 اهيلع نايض نم نيينامعنلا دوعسمو ملاس اهيبيبرل اهلام نم ةضف تايدمحم ينايثبو

 نم دوعسمو ملاس اهيبيبرل املام نم ةضف تايرال عبرابو ىلوألا ةيصولا ينو .ايهه
 ةلمج نم ءاضقلا جرح تاجراخ تاتباث تايدمحملا ينايث امأ .ايل اهيلع نايض
 ليطعتلا نم ءىش نهتباتك ىلعو فالتخا نهتوبث يفف تايراللا عبرأ امأو لاملا

 نم ةضف ةيدمحمبو ةيصولا نمو رضي الف مهفو ىرق اذإ ليطعتلاف مهفي هنأ الإ
 نم تباث اذهف هنم اهمزل نايض نم جالفالا ةيرق نم دامحوب جلفلا حالصال اهلام

 ةيرق نم دامحوب جلف حالصال ة ةضف تاخاش تسبو ةيصولا نمو لاملا ةلمج

 امهو تاخاش تس ثلث جلفلا اذهلو يردحلا دجسملاو عماجلا دجسملاو جالفالا
 دامحوب جلف حالصال تاخاش تسبو ةبتكلا نأل هل ايهتوبث يف فلتخي ناتخاش

 رثكأب ايف صوي مل اذإ ةتباث نيدجسملا ةصحف يردجلا دجسملاو عماجلا دجسملاو
 نم يلظنحلا جلفلا حالصال اهلام نم ةضف ةيدمحمبو ةيصولا نمو ‘كلذ نم
 ٨ يدنع ام بسح ىلع لاملا ةلمج نم تباث اذهف هنم اهمزل نايض نمو وانس ةيرق
 هذه ردص يف اهركذ مدقملا هذه ديعس نب سراف تنب ةمالص ترفا ةيصولا نمو

 نا اهل هيلع يذلا لجآلا اهقادصب هللا دبع نب رماع نب فيس اهجوزل ةقرولا
 ةلمج نم تباث اذهو كلذب هل اهنم ارارقا هتجوز ىهو هلبق توملا ثدح اهب ثدح

 تباث وه لاق نم لاقو }هل ةجوز هلبق تتام نا ظفللا نم تطرش ام ىلع لاملا
 لجال تبثي ال لاق نم لاقو .جوز ريغوأ اهاجوز اهلبق تاموأ هلبق تتام
 . ملعأ هلاو . . اهل قادصلاو هيف عقاولا طرشلا
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 ارجأ اهتوم دعب امل ىصوتي نمل اهلام نم ةضف تايرال رشعبو ةيصولا نمو
 هنال لاملا ةلمج نم تباث اذهو اهتوم دعب اهلام نم اهاياصو ذافنإو اهنيد ءاضق ىلع

 ىلع قسن امو ةيصو وهف اياصولا ىلع قسن ام اولاق مهنا كلذو رارقالا باب نم
 ردقأ الف ةرجالا كلذ يف ىنعملا ناك نإو ةيصو ىمسي ىتح رارقإ وهف رارقالا

 ةرشع سمخب تصوأ دقو ةيصو رارقالا ىلع قسن ام لعجأو ثلثلا نم اهتبثا

 ام ىوس ىرخالا ةيصولا يف هل لعجت ملو ىلوألا ةيصولا يف اهيصول ارجا ةيرال
 دقو ، ىلوألا ةيصولا يف ناك ام توبث يف نوملسملا فلتخاف رارقالا ىلع قسن

 ءاضتقاو اهاياصو ذافناو اهنيد ءاضق يف اهتيصو موزح نب دوعسم نب ديعس تلعج
 همزلأ ام كرت هعسي الو كلذب اهل لبق دق ناك نا كلذ هيلعو تباث اذهف اهنويد

 تصوأو ىلوألا ةيصولا يف هذه ةرهم تصوأ ةيصولا نمو ،حضاو رذعب الإ هسفن
 اهلام نم ةقرولا هذه يف هب ترقأو هب تصوأ ام ذافناو ءاضقب ةبوسنملا هذه ةمالس

 اهيلع اتباث ةقرولا هذه يف هب ترقأو تصوأ يذلا ناك اهتيصو يأر ىلع اهتوم دعب
 امو فيحلا نود اييف هظفل فعض املاهسفن ىلع هتتبثأ دقف اهيلع تباث ريغوأ

 هيف يل نيبي الو اياصولا عيمجل عفان اذهف الإو لطاب هب ةيصولاف وبرلا جرخم جرخ
 لوقو ةيصولا نمو .دعس يبأ خيشلا نع راثآلا يف ءاح ام بسح ىلع فالتخا

 ءايلع نم ملاع ىلع ضرعي ىتح ةقرولا هذه يف هتبتك ايب ذخؤي الو بتاكلا

 بتاكلا هب عفتنيو تباث اذهف هباوصو هلدع رصبأ نم الإ هلدع حصيو نيملسملا
 قفوملا هللاو مثالا عضوم يف مثالا عافترابو نايضلا عضوم نم نايضلا طوقسب

 . باوصلل

 نموأ ايهنم تبثي امو امهانعمب كل تبتكو اعيمج نيتيصولا يف ترظن دقو
 ايف كل اميلعتو هللا دنع ام ءاجو اهنيعب ةظفل لك يف فالتخالا هيف ءاج امو امهدحا

 لبق نمف طلغ وا ءاطخ نم نك امو .هلبق ام هنمو هللا لضف نمف قح نم هيف ناك

 افرح كيتأيس امو ينع كءاج ام عيمج خيشلا اهيا ربدت هنم هللا رفغتسا انأو يسفن
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 رومألا عيمج يف نيملسملا لوق يلوقو باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخات الو افرح
 . ملعأ هللاو . .

 اهيف قاروأ قودنصلا يفو هقودنص يف ايب ىصوأ نمو ، هنمو : ةلأسم

 لب تاعويبلاو تارارقالا نم قاروألا يف ام تبثا ن ا ردقأ الف تارارقاو تاعويب

 انعطتسا ول لاق هنا نيرهاملا ضعب نع رصان خيشلا حرو اهت اهتميقو قاروألا هل

 . ملعأ هللاو . . انلعفل باتكلا عازتنا

 اهريغ ىرخأ ةيصو بتك مث ةقرو يف ةيصوب ىصوأ نمو . هنمو : ةلأسم
 ىرخألا نا ليق له ةيناثلا يف بتكي مل اياصو ىلوألا يفو ىلوألا ريغ ةقرو يف

 اييف صاخ كلذ ما هيلع لمع ال هلك ىلوألا يف بتك ام نوكيو ىلوألل ةخسان

 خسنت ةرخالا نا كلذ ليق دق معن لاق كدحاو ىنعم يف ةرخآلاو ىلوألا يف ناك

 . ملعأ هللاو . . ةيناثلا يف بتكي مل عىش ناك ولو ىلوألا

 : دشار تنب ةخيشلا : ةلأسم

 هلصأ ناك اذاف كرشم هل ىصوملاو يصوملا تايف ةيصوب لجرل ىصوأ نمو
 . ملعأ هللاو . . فالتخا هل اهتوبث يف ناك ناو ةتباث هل ةيصولاف اكرشم

 : يلم ازل ا : ةلأسم

 ةرشع وأ ةسمخب هل ىصوأو ةعقر يف مهارد ةرشعب لجرل ىصوأ نميفو
 ؟ كلذ فيك فلتخح 27 ىرخأ ةعقر يف مهرد نيرشعب وأ مهارد

 ةيصولا ي رثكألا نوكي نأ الإ ةرخآلا ةيصولا تبثت ر نا ينبجعي اهيف : لاق

 . ملعأ هللاو . . رثكلا هل تشب هر نأ ينبجعيف ىلوألا

 : ةلأسم رثأ ىلع ةلأسم

 رداقو هلام عيضي ال نم دحب ناك اذإ هقحل ضيرملا ضبق زوجي لاق 0 هنع
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 ىصوأ ىذلا متأملاو ءازعلا نم لكأي نا ثراولل زئاجو ةيشاحلا نمو هظفح ىلع

 . ملعأ هللاو . . هكلاه هب

 الف رمتو مادأو ماعط نهب ي رتشي تايرال رشعب ىصوأ اذإو : ةلأسم

 يدنع هيف مزلي الف لضافت اذإو رخآلا لثم سنج لك نم لدعي نا يصولا ىلع

 . ملعأ هللاو . . ءىش

 : يحبرصل ا : ةلأسم

 رغ نم ةيح تماد ام نايض نم هتيب ىنكسب هتجوزل يصوي 2 يفو

 . ملعأ هللاو . . هلطبأ ردقأ مل تامو هب ىصوأ اذإو هضقن اذإ هتبثأ ردقأ مل ليكو

 هتوم دعب هلام نم ةولص ةرافك هنع ذفنت نا ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 ذفني نا مهنم دحاو دارأو هلام نم ائيش هنع اوذفني ملو هلام اومسق ةثرو فلخو

 ردقب الا هيلع مأ هكلاه هب ىصوأ ام عيمج ذفني نا هيلعأ ةيصولا نم همزلام

 ؟ همهس
 هيلع ناك ةيصولاب موقي كلاهلا لام نم هثاريم ثلث ناك نا ليق دق : لاق

 ةيصو نم ذفني نا هيلع نكي مل ةيصولا نع هثاريم ثلث ضقن نإو ةيصولا ذافنا
 هتصح ردقب هيلع اينا ليقو { ةيصولا نم غلب ام ثيح هنم هثاريم ثلث الإ كلاهلا

 . ثلثلا يف ةيصولا نم ثاريملا نم

 اوذفني ملو لاملا اومستقاف ةثرولا هب ملعو هيلع نيدب كلاهلا رقأ ناف : تلق

 ؟ نيدلا نم همزلي ام ذفني نا كلاهلا ةثرو دحأ دارأو ائيش لاملا نم

 غرفتسا ولو كلاملا نيد كلاهلا نم هثاريم نم يضقي نا هيلع : لاق

 هل يذلا ردقب هتصح يف هيلع اينإ ليقو ءعىش هل لضفي ملو هلك كلاهلا نيد هثاريم
 . ملعأ هللاو . . لاملا سأر نم نيدلا نم لاملا نم

 فقوأ اذإ امأو ةيصو هنال زئاج ريغ اذكه دالوألل فقولا امأ : ةلأسم
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 نمو ةثرولا نيب دالوألا ةصحف مهددع ىلع همسق نا يدنعف مهلوسنو هدالوأل

 . ملعأ هللاو . . مهلف لوسنلا ةصحو هتثرولف مهنم تام

 : ىلهألا : ةلأسم

 سانلا هلكايل ءالح وأ مادأ وأ ءالحو مادأو ماعطبو ةيصولا يف بتك اذإو

 اذه تبثيا ةدم ىلا بتكي ملو هظفل اذكه ةيصو يأر ىلع هتوم دعب هلام نم

 وأ نامزلا رصق ةفصلا هذه ىلع دارأ ام تيملا لام نم معطي نا يصولل زوجيو

 ؟ ال مأ اماتيأ وأ اغلب كلاهلا ةثرو ناك لاط

 رثكال يصولا هبتكي مل اذإ مايأ ةثالث ىلا نوكيو كلذ تبثي { معن : لاق

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا راثآ يف دجوي ام ىلع مايأ ةثالث نم

 ةرايعل يهف نارقلا ملعي نمل لقي ملو اذك ةسردمل ىصوأ نمو : ةلأسم

 لام نم هتمزل اهنا يصوملا لوقي نا الا اهذخأ ملعملل زوبي الواهسفن ةسردملا

 . ملعأ هللاو . . ةسردملا

 هلام فصنب ىصوأ مث دحأل ينالفلا هلام فصنب دحأ نمو : ةلأسم

 ! جرخي ال وأ ثلثلا نم جرخي ناكو رخآ ىنعمل لوألا هلام مسا وهو ينالفلا

 لوألل لاملا فصن ناتيصولا هيف تبث ثلثلا نم اذه هلام حرط نا : لاق

 تبثي لوقو لوقلا ضعب يف يناثلل فصنلا فصن تبثو ىلوألا ةيصولاب اقاقحتسا

 هنم جرخ لاملا لكب ثلثلا في مل ناو هل ىقب ام فصنو لوألل هب ىصوأ ايلك هل

 . . لوألا يف ايك فالتخالا هيف ىرجيو نيفصن جرخ ام مسقو هنم ثلثلا جرخ ام

 . ملعأ هلللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهنم قتعلا اوقحتسي نا دعب اهلاومأ نم لامب اهتمأ دالوأل تصوأ ةأرما يفو

 يقب نمل هلك تبثي مأ ةديسلا ةثرو ىلا هبيصن عجريأ مهتريس توم لبق مهنم تايف
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 ؟ مهج مست ل وأ ةيصولا دنع مهب تمس ةديسلا توم دعب ةمألا دالوأ نم

 نيقابلا دالوألل نوكت ةيصولا ناف مهنم دحا تامو مهب تمس اذا : لاق

 . ملعأ هللاو . . لوقلا رثكا ىلع

 : يحبصلا : ةلأسم

 هيلع نايض نم ةضف ةيرال ةيايب هلام نم هتيصو يف رخآل لجر ىصو اذإو

 عيمج هل تبثي هناف نايض ريغ نم ةضف ةيرال ةيايب ىرخأ ةيصو هل ىصوأو هل

 نم اهتوبثو ءاضقلا جرخم ةجراخ ةدحاو اينإو دحاو سنج نم امه اتسيلو نيتيصولا
 قرفلا اذهلف لاملا ثلث نم اهجرخغو لفنلا باب نم ةجراخ ىرخألاو لاملا سأر

 . ملعأ هللاو . . افالتخا كلذ يف ملعأ الو اعيمج اتتبث

 ةرمثلا عيب زئاجف مولعم عضوم يف لكوت ةلخن ةلغب ىصوأ نمو : ةلأسم
 فاخي نأ الإ ةرمثلا عيب زوجي الف اهترمثب ىصوأ نإو ةرمتلا ريغ نمثلاب ءارشلاو
 نمثلاب رمتلا ريغ ءارش يف نسحيف تعيب ناف .اهعيب زوجي ذئنيحف داسفلا اهيلع
 . ملعأ هللاو . . يعم اييف فالتخالا زاوج

 ردق ىلع ةثرولل يه ءازعلل اهب ىصوملا رقبلاو منغلا دولج نا : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . اهنايعاب اهب ىصوأ ولو مهكلاه نم مهثاريم

 : ناد .بع نبا : ةلأسم

 نوكي ليقف صقنوأ هب ىصوملا ءىشلا كلذ دازف ء ىشب دحال ىصوأ نمو

 رثكأ وهو تومب موي هيف مكحلا نا ليقو يصوملا هب ىصوأ موي كلذ يف مكحلا

 . ملعأ هللاو . . رارقالا موي لمعلا رصق وأ ءىشلا داز اذإ امأو ،لوقلا

 رهش لدب هنع موصي نم اهتلغب رجت ؤي ةلخنب ىصوأ نميفو : ةلأسم
 نا زوبيأ رهش مايص دست ال نينسلا ضعب ةلخنلا هذه ةلغو ،هتوم دعب ناضمر
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 ؟ ال مأ رثكأ وأ لقأ وأ ثلث وأ رهش فصن ةلخنلا هذه ةلغي ماصي

 اذإ الإ قرفي الو عمج دسي مل اذإو ماترهش اهب ماصي نا زوجي ال : لاق

 موقت ايب هنع ماصي نأ زئاجف ناضمر رهش نع ركذي ملو اهتلغب هنع ماصي نا ىصوأ

 . ملعأ هللاو . . اهتلغ نم

 قيلاوحلا نود ةطنحلا هتيطعأ قيلاوح يف ةطنحب هل ىصوأ نمو : ةلأسم

 نارفعز ةلسب هل ىصوأ ولو هتيلحو هنفجب فيسلا هتيطعا هفيسب هل ىصوأ ولو
 قزلا يف يذلا وهو لسعلا اذهب هل ىصوأ ول كلذكو ةلسلا نود نارفعزلا هتيطعأ
 اذإ لاق نم لاقو هريغ لاق & تيزلاو نمسلا كلذكو قزلا نود لسعلا هتيطعأ

 ةطنحلا هذه قيلاوح كلذكو ،اهيف ايب ةلسلا هل ناك نارفعزلا اذه ةلسب هل ىصوأ

 الف تيبلا الإ هيف امو كلذ هل ناك قودنصلاو بارجلا كلذكو لسعلا اذه قزو

 هل تتبث ةيراجب هل ىصوأ نإ كلذكو إهيف امو لوقي ىتح هيف امو تيبلا هل نوكي

 هل نوكي الف هتيراجب هل رقأ نإو مهعم ةفورعملا دلبلا لهأ يراوج نم ةيراج
 نا ةنيبلا دهشت ىتح ءىش هل نوكي الف ناتيراج هل ناكو هتيراجب هل رقأ ناكلذكو

 هل تتبث ناتيراج هل ناكو هتيراجب هل ىصوأ نإو .اهنيعب ةيراج ىلع عقو رارقالا

 . ايهيف اكيرش نوكي ليقو امهالعأ ليقو اهلقأ ليق امهدحا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لاملا بحاص تامو دجسمل لاملا بتك مث نيتلخن هلام نم دحأ نهر اذإو
 مأ نهرلا ةقرو تمدقت دجسملا ىلع مأ ةثرولا ىلع نيتلخنلا ءادف نوكيأ

 ؟ ترخأت

 دجسملا ىلع نيتلخنلا ءادف نا لوقف دجسملل هب ىصوأ اذإ امأ : لاق

 نا امأو ، ةثرولا ىلع ءادفلا لاق نم لاقو لوقلا رثكأ وهو احالص ءادفلا ناك اذإ
 { ةيصولا لطبتو ةيصولا يف عوجر نهرلا نا لاق نم لاقف نهرلا ةقرو ترخأت

 . فالتخالا نم كل تفصو ام ىلع وهو اعوجر نهرلا نوكي ال لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو
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 : لايس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 نم ذفنت له ثلثلا نم اهجرخ اياصوب ىصوأ اذإ سنجلاب ثروي يذلاو
 اهنيبو هلام ةلمجب ىصوأ اذإ كلذ مأ هلك هلايب يصوي نا هل زوجي هنال هلام ةلمج

 ( ؟ قرف
 اذكه ثلثلا نم جرخت تناكولو هلام عيمج نم ةاياصو جرخت : لاق

 . ملعأ هللاو . . قرف كلذ يف سيلو يراوحلا يبأ نع دوجوملا

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 ال روكذوأ ثانإو روكذ مهيف ناكو نالف دالوأو نالف ةثرول ىصوأ اذإو

 ىصوأ اذإ امأو . ةيوسلاب مهنيب مسقتو ةتباث ةيصولا مهعم روكذ ال ثانإ وأ ثانإ
 اذإو ، لوقلا رثكأ ىلع ةيوسلاب مهنيب ةيصولاف ثاناو روكذ مهيف ناكو نالف ينبل

 © تبثت ال نايض ريغ نم كلاهلل ةيصولا امأو { ةلطاب ةيصولاف روكذ مهيف نكي م
 ىصوملا لبق هل ىصوملا تام اذاف نايض ريغ نم ءعىشب دحال دحأ ىصوأ اذإ امأو

 لبق تام هل تباثوهف هل رقأ وأ نايض نم هل ىصوأ اذإ امأو ةيصولا تلطب

 رثكاف ىصوملا توم دعب نالف ىنبل دلوو نالف ىنبل ىصوأ اذإ امأو رقملا وأ ىصوملا

 دولوم نالف ينبل دلوو نالف ينبل رقأ اذإ امأو } ةيصولا يف لخدي دولوملا نا لوقلا
 رهشأ ةتس نم لقأل هل دلو اذإ رارقالا يف لخدي ال دولوملا نا لوقف رقملا توم دعب
 . ملعأ هللاو . . رقملا رقأ موي نم

 يصولملا اهقرفف جحلا مهيلع قرفت ءارقفلل اهب ىصوم مهارد يف : ةلأسم

 موي هعم عوفرمل ١ اهملسف س انلا نم دحأ لدنحع جحل ١ موي ربقفل اهنم عفدو جحل ١ موي

 م : . مايأب كلذ دعب وأ يناث
 سيلو ةنامأ هعفر لب هعفر يذلا قرفي مل يصولا نأل كلذ زوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . هل هعفر يذلا ريقفلا كلمب كلذ
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 : ىحب صلا ةلأسم

 هلع نايض نم ةافولا ةدع يف تماد ام هلام نم اهتقفنب هتجوزل ىصوأ نمو

 لوقلا نع فقاو انأف ىضم امل اطعت له ةقفن اهطعي مل مايألا ضعب ىضمف اهل

 . ملعأ هللاو .فالتخا اهيف دشار نب ملاس يلاولا : لاق

 ثلثلا نم جرخت ملف نيملسملل اهس ىصو اتعقوم نع لئسو : ةلأسم

 .كلذ يف مكحلا فيك
 نيملسملا ةفاكلو اموي اهب عافتنالا ثراوللف اهفصن جرخ نا ىعم : لاق

 كلذكو ثراو ريغل ةيصو هذهو نيملسملا موي ين لخدي ثراولا نأ يدنعو اموي
 افقو اذه لعج نإو ثلثلا نم جرخي مل اذإ ىحرلاو ءانبلاو رئبلاو ةلخنلا يف لوقلا

 مايألاب الإ مسقنت مل اهنأل فالتخا اهعيب زاوج يفف ةيصو لعج نإو عابي الف

 . ملعأ هللاو . تاعاسلاو

 : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 ثلث ةلغب وأ هلام ثلثب نالعل وأ ينالفلا دجسملل ىصوملا ىصوأ اذإو

 تام مث رثكأ وأ لقأ وأ نامز ةنس ةدم ىلإ هتوم دعب هاياصو ذفنت مل نا هلام ةلغ

 تام موي نم اهب هل ىصوأ نمل ةتباث ةيصولا نإ لوق فالتخل كلذ يفف يصوملا

 هايإ هكلم هنأل لطاب ةنس ىلإ هتيصو ذفنت مل نا هتيصو يف يصوملا طرشو يصولملا

 ايك ناتباث اهطرشو ةيصولا نأ لوقو ؤرارقالا يف طرشلاك تام ىتح ةيصرولاب

 زوجي ال ةلطاب طرشلاب ةيصولا نا لوقو ،اندنع هب لومعملا وهو يصوملا ىصوأ
 ةيصو مهكلاه ليجأت نم ةثرولا ىلع تاوف الو اهلطبيو اهمدهي طرشلا ناو
 . ملعأ هللاو . هتيصو ذافنا يف ليجاتلاب هكلاه

 عنصي ام اهعضومو ىحر حالصل ةيصوب ىصوأ نمع هتل اسو : ةلأسم

 . ةيصولا هذهب
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 دربلاو سمشلاو ءاملا نم اهنكي اماهحالص نا يدنعو ملعأ هللا : لاق

 نم اهبرض لعلو اهنم امل دبال يتلا اهتلا اهحالص اضيأو .هتظفح ظفح الب
 يتلا ةداربلا اهناكم نا ىعم جرخيو هب تماق يذلا عضوملا اهناكم امأو ااهحالص

 ةموسقم ةيصولاو ، يدنع ام بسح ىلع اهردجو اهرايع اهحالصو اهيف يه
 نأ ينبجعي لاق ء يشب يصوي ن أ دارأ نمو نيفصن ىلع اهعضومو ىحرلا نيب

 وأ تقروأ تفعض اذإو هب الإ موقت ال امو ىحرلا هذه حالصل هب ىصوأ ام لعجي

 هذه حالص يف ةيصولا هذه لعجت نأو ىحر ةيصولا هذه نم ي رتشي نأ ترسكنا

 . ءانب دعب ءانبو رايع دعب اهعضوم رايعو ةدحاو دعب ةدحاو اذكهو ىرخألا ىحرلا

 . ملعأ هللاو

 : ىحب دصلا ةلأسم

 هذه ىركأ دقو ربلا باوبأ نم ءيشل ءاموأ هل ضرأ ةلغب ىصوأ نمو

 ضقنت مل ةداعقلاو كلذ دعب تام مث ضبقي مل وأ ةاركلا ضبقو ءاملا وأ ضرألا

 مل وأ هضبق اركلا نع عوجر اذهو ىصوملل ءاركلا نأ دادم نب دمحأ باوج يفف

 يصوملاو ةلغلاب ىصوملا بساحي نأ هيف زوجي هيف فلتخي امم اذه نأ وجرأو هضبقي
 . ملعأ هللاو . هل ىصوملل اهلك لعجت نأ زوبيو هل

 هل زوجي لوق هتيب ىنكسب وأ هتيب نكسب رخآل ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 هتيب نكسي نأ هلوق امأو ،كلذ زاوج رهشألاو زوجي ال لوقو هريغ هيف نكسي نأ
 هضعب حاطو تيبلا اذه برخ نإو افالتخا هيف ملعأ الو هريغ نكسي نأ هل سيلف

 بحاص ىلع لوقو نكسلاب هل ىصوملا ىلع ه ؤانبو هرايع نوكي لوقف هلك وأ
 . ملعأ هللاو . لصألا

 : ناد .بع نبا ةلأسم

 ول نإ عطقل ا ةعمتحمو اهدجو ةعطق اذك ةعطقنم تدجو اذإ ةيصول ١ يفو
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 فيك يصولملا توم دعب ةيصولا تدجو ةدحاو ةقرو اهنأك تناكو تقفلتل تقفل

 .اهمكح نوكي

 ةنيبلاب حصي نأ الإ مكاحلا اهب مكحي الو ةتباث ريغ ةقرولا هذه نا : لاق

 خيشلا باوج نم هتظفح ام ىلع نآلا ىلإ ةتباث ةيصولا هذه نأ ةلداعلا

 ذئنيحف ةيصولا هذه اوتبثيو نيغلاب ةثرولا نوكي نأ الإ دايز نب رمع نب هللادبع

 . ملعأ هللاو . ةيصولا هذه تبثت

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 نم ةيرقعلا لهأ نم سودي نمل ةضف تايرال عبسب ىصوأ لجر نعو
 ةراح نكسي ساودلا نم دحأ ناكو مهف هيلع نايض نم ءاسنو لاجر نم يكزا

 دعب بحلا نفسني ءاسنلاو ةنعس ريغ ةراح نكسي مهنم دحاو يكزا نم ةفافغلا

 اهذافنا ىنعم انعم جرخت ةيصولا هذه نا ىصعلاب بحلا نوبرضي لاجرلاو هسود

 موي اهنم اجراخ ناك ولو يكزا نم ةيرقعلا يف نينكاسلا نم ةالصلا متي نميف
 اهريغ يف اهلهأ ىلع ةيصولا هذه قرفت نأ زوجيو انكس اهريغ ذختي مل اذإ اطعلا

 نم الإ ةيصولا كلت قحتست ال هنأ كلذ ىنعم انعم جرخيو .ةفصلا هذه ىلع

 ىلع امأو ةيمستلا ىلع كلذو يصوملا ىصوأ ايك ءاسنلاو لاجرلا نم سودي

 انعم نسحيو ،هفسنيو بحلا سودي نميف فالتخالا زاوج انعم جرخيف ىنعملا
 ةيصولا هذه التبملا ذفنا نا اندنعو كئلوأ نم بحلا فسني نميف فالتخالا زاوج

 يف نسحيو يأرلا نم اذه ريغب لاق نم طخي مل اذإ هتيطخت زوجي الف سودي نميف
 توم موي ةيرقعلا لهأ نم ايح ناك نمل ةبجاو ةيصولا هذه ناو ، يأرلا هلثمو اذه

 لوقو نايص نم تناكولو توملا دعب الإ نوكت ال اهنأل لوقلا رثكأ وهو اهب يصوملا
 نم يه ذإ ليضفتلا اهيف زوجي الو ةيصولا موي عضوملا كلذ لهال بجت اهنا

 نوكت نأ الإ انفصوو انركذ نهم اوناك اذإ كولمملاو رحلا اهيف لخديو ،نايض
 امأو ، يأرلا رثكأ يف عيش اهنم مهل سيلف ةيرقعلاب كيلامم هل صوم نم ةيصولا
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 كلذ نا لوقو ،هكلامل كلذ نوكيو ةتباثف هكلام ريغ نم كولمم رارقالاو ةيصولا

 . ملعأ هللاو . هكلام نود كولمملل نوكي

 لام يف لسفيو مرص اهب ي رتشيل مهاردب صوم ىصوأ اذإو : ةلأسم
 مأ كلاهلا لام نم هلسفيو هل رفحيو مرصلا علقي نم ةرجأ نوكتأ ةينالفلا ةسردملا

 . ةيصولا مهارد نم

 . ملعأ هللاو . ةيصولا مهارد نم ةرجالا نإ : لاق

 نم ةبوتكم اهلبق يتلاو اهلبق ةيصو ىلع ةفوطعملا ةيصولا امأو : ةلأسم

 سأر نم ىلوألاو ثلثلانم ةيصو ةيناثلا مكحف نايض نم بتكت مل ةيناثلاو نايض

 . ملعأ هللاو . نايض نم اهنأل لاملا

 : هللا هحر ىحبصلا ةلأسم

 فاخأو ليدبت اذهف اهسفنل لقي ملو هسفنل هيلإ جاتحت ايب بتك يذلا اكمأو
 مئاقلا كشي مل ذإ عساولا مكح يف هذافنا قيضي الو مكحلا يف تبثي ال نأ
 هل دب لاق لب همزل ايع لقي ملو نييلاتتم نيرهش مايصب ىصوأ يذلا امأو 5اهرماب

 هوزري ايبو بتك يذلا امأو ،همزل ايع لوقي نأ الب مات مالكلا نال اهتوبث ينبجعيف

 قحتسي هنإف همتأموأ هازع لاق ناو ،ايهنيب عمجي ىتحف همتأمو هازع رضحي نم
 اهقحتسي هنإف عضوم يف ملعي نمل مهاردب ىصوأ يذلا امأو .امهدحأل ةيصولا

 رج ؤتسا نم اهقحتسيف ملعي نم اهب رجأتسي ةيصو اهلعج نمو ةيصولا باب نم
 ولو هتاليكو وأ هتايصو لقيلف اليكو وأ ايصو ثن ؤملا عمج همجي ام لعجي نمو .اهب
 ءاضقل مكاحلا هلكوي يذلا امأو .رداصملا نم هنإف هزاوج توجر هل ايصو لاق

 . عيش عيب دارأ اذإ مكاحلا ةلزنمب ال كلاهلا يصو ةلزنمب هنإف كلاهلا ىلع ام

 . ملعأ هللاو
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 : ناد يبع نبا ةلأسم

 هتيصو قسن ىلع اذه وهو تباثو ميقتسمو زئاج ظفللا اذه يف لوقت

 ملو اهل اهمزل نايض نم نالف تنب ةنالف اهتنبال اقحتسي ايبو تا ريبكلا اهيسودنمبو

 . ناقحتسي لقي ملو اقحتسي لاقو ني ريبكلا لقي

 لبق نم نحل اهيف ناك اذإ ةيصولا تابثا يفف ةيصو تناك نإ : لاق
 هللاو .هيف تابثالا ةزاجا ملعن الف رارقا ناك نإو فالتخا وحنلاو بارعالا
 . ملعأ

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشل ا نع ةلأسم

 فيس هلو يصوملا تامو رخآل هيلع نايض نم ديدحلا هفيسب ىصوأ نميفو
 ملو سانلا نم دحأ دي يف هتوم دنع تيبلا نم جراخ ديدح فيس هلو هتيب يف ديدح

 تبثي يذلاو ةميقلاو ةدوجلا يف توافت ايهنيبو نيفيسلا دحأ يصوملا نيعي
 . نيفيسلا نم هل ىصوملل

 تبثت اهنا لوقو تبثت ال ةيصولا هذه لثم نا لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 نمل نسح اندنع لوقلا اذهو ءازجالاب لوقو نودألا هل لوقو لضفألا هل نوكيو

 هللاو .دجوي اذكه نودألا فصنو لضفألا فصن هل نينثا هل ناك نا هب ذخأ

 . ملعأ

 : هللا همحر سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلأسم

 هبابرأ فرعي ملو همزل نايض نم هكالمأ عيمجب يصويو طاتحي نأ دارأ نمو

 هفقوي وأ هتثرو نم ءارقفلل هتلغب وأ هب رقأ وأ هب ىصوأ اذإ ءارقفلل هعجرم راصو
 هل اصالخ نوكيو كلذ هل زوجيأ اوضرقني نأ ىلإ مهدالوأ دالوأو مهدالوأو مهيلع

 .ال مأ ءارقف هتثرو ناك اذإ
 امأو { مهلثم هزاجأ نم لوق ىلع كلذك ةلغلاب يصوي نأ عنمي ال : لاق
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 رظنيو حيحصب سيل هنأل زوجي ال هنأ يدنع يذلاو ارثأ هنيعب هيف دجأ ملف رارقالا

 . ملعأ هللاو .كلذ يف

 هدالوأ نم ءارقفلا ىلع هلام ةلغ قرفي نأ ىصوأ ناو هنمو : ةلأسم

 ءارقف نم هللا ءاش نم ىلع لاملا اذه ةلغ قرفت مث اوضرقني نأ ىلإ هدالوأ دالوأو

 اذهأ ابر هل فرعي ملو همزل نايض نم كلذو ةمايقلا موي ىلإ دب ؤم افقو نيملسملا
 .ال مأ تباثو زئاجو هل فاك

 يف مهل هزاوج نم الو كلذك هب يصوي نأ نم عنمي امم هملعأ ال : لاق

 يفو مهريغك هيف مهنإف مهلثمل هزاجأ نم لوق ىلع لصالا ةهج نم نكلو ةيصولا
 نإف مهعم مهكارشا وأ ريغلا ىلع اهقرف نم ىلع سأب ال هنأ ىلع لدي ام اذه
 حصي ال يه نمل ةلوهجملا قوقحلا كلت هتقرغتسا دق هنأ حص دق ايب مهل ةيصولا

 ىلع تقولا يفف حصي مل ناو ،كلذ يأر ىلع اهبجوت طورشب نوكت نأ الإ اهتوبث
 . كلذ نم رظنيف مهف هتوبث يف نالوق كلذ هبشأ ءارقفلل مهدعب نم هلعج نا ةثرولا

 . ملعأ هللاو

 : ناد .ع نبا ةلأسم

 نيب قرفلا ام هتينأ وأ هنوعام وأ هشايق وأ هعاتمب لجرل لجر ىصوأ اذإو
 . سانجالا هذه

 نع هتلأسو نسحلا يبأ نع هنيعب اذه وهو نيملسملا راثآ يف تدجو : لاق

 . هعاتمب وأ هتثرب وأ هشامقب هل رقأ وأ لجرل ىصوأ لجر

 يف الإ ناويحلاو لوصألا ىوس ام هبش نم هتيبب عيش لك هل تبثي : لاق
 بتكلاو س رتلاو فيسلا كلذ يف لخديو اضيأ ناويحلا اهيف لخدي هنإف هتثر هلوق
 فحصملا كلذ يف لخدي مل هتيب شامق وأ هتيب ةثرول هتيب عاتم لاق نإف فحصملاو

 رئاس هيف لخديو ناويحلا الو ةمعطألا الو سرتلا الو فيسلا الو بتكلا الو

 لوصألاو ناويحلا ىوس ام عيش لك هيف لخديف هشايقو هعاتم هلوق امأو كلذ
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 ةينآ هيف لخدت اينإو بلخملاو ةيدملا ةينآلا يف لخدت مل هتينآب لجرلا ىصوأ اذإف
 تبثي هعاتم لاق نم لاقو هريغ نمو هتينا هيف لخدت اينإو ةخسن يفو تيبلا

 وهف هل ناك ام عيمجو ديبعو لخنو ضرأ نم ىصوملل ناك ام عيمج هل ىصوملل

 : هنع دجوي ام ىلع ةيواعم يبأ لوق وهو هل رقملا وأ هل ىصوملل لوقلا اذه ىلع

 يذلا دلبلا يف عاتملا ىنعم نم سانلا ةغل هيلع جرخي ام عاتلا هريغ : لاق

 يف ةعتمألا نم هب نوعفتنيو سانلا هب عتمتي ام عاتملا لوقلا ضعب يفو ةيصولا هيف
 رمتلاو بحلاو ريطلاو باودلاو ديبعلاو ةضفلاو بهذلاو يلحلاو بايثلا الإ مهتويب
 عيمجو عاتم ايندلا نأ لوقو كلذ نم جراخ اذه لكف لوصألاو ةمعطألا عيمجو

 وجرأف نوعاملا امأو .اذه ىنعم ربتعاف كلذ تبثيو عاتموهف ناسنالا كلمي ام

 .ملعأ هللاو . ةينآلا لثم هنا

 نم قاروألا نم اهريغوأ ةيصولا يف بوتكملا قحلا يفو هنمو : ةلأسم

 هئاضقب وأ هذافناو هئاضقب صوي ملو نايض نم رارقا وأ نايض ريغ نم رارقا وأ نايض

 يف بتك ام ذافناب ىصوأ هنا بتكو ةيصولا يف وأ اهيف بوتكملا ةقرولا يف هذافنا وأ

 صوي مل وأ ذافناو ءاضقب ىصوأ وأ نايض ريغ وأ نايض نم ءايشأ اهيفو ةقرولا هذه
 يذلا قحلا اذه هل بوتكملا تام مث ةقرولا وأ ةيصولا يف هئاضقبو ذافناب قحلاب

 ائيش هنم ثرووأ هيلع بوتكملا ةثروو هب يصوملا توم لبق رارقالا وأ نايض نم

 . .ال مأ ايقابو اتباث نوكيأ
 اذإ تبثي ال هنأ نيملسملا ضعب لاقف هذافناب صوي مل اذإ رارقالا امأ : لاق

 نم لوق ىلعو تباث اهنا لاق نم لاقو هب رقأ يذلا قحلا يفوي ام ردقب رقملا شاع

 نوكيف هل رورقملا نم ثري رقملا ناكو رقملا لبق هل رورقملا تام اذإف تباث هنا لوقي

 رقملا ىصوأ اذإ كلذكو .ةتباث يهف ةيصولا امأو .رارقالا اذه نم ثاريملا رقملل

 هلرورقملا ثري رقملا ناكو رقملا لبق هل رورقملا تام اذإو ،تباث وهف هب رقأ ام ذافنإب

 . ملعأ هللاو . ثاريملا نم هتصح ردقب هنم ثري هنإف
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 : ل اس نب بيبح خيشل اةلأسم

 بحلا نم طسو ةقفن اهلف ةقفنب امل بتك ناك نا ةقفنب امل ىصوملا ةأرملا يف

 لثم اهل نوكيف اهتقفنب اهل بتك دق ناك نإو .ةوادرلاو لضفلا لهج نم رمتلاو

 ىلعو ائيش كلذ يف دجأ ملف هلمع نم اغورفم اماعط تبلط ناو اهلثمل نوكي ام

 . ملعأ هللاو . كلذ اهل نوكي اهلثم سايق

 : يمضهجلا ديعس نب دشار ةلأسم

 ةثرولا قفتا يصوملا تام ايلف قح هل هيلع لجرل مهاردب ىصوأ نميفو
 لكأو لاملا اذه عاب ةثرولا دحأ نا مث ينالفلا لاملا يف مهاردلا هذه لعجت نأ ىلع

 . ةرتتلا كبجعي مأ لاملا اذه ةلغ نم لكألا كبجعيأ هتميق

 هب ىصوأ ام ذافنا مهيلعو ةثرولل لاملا نأل تركذ امم لكالا زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو . مهكلاه

 : سيمخ نب ملاس ةلأسم

 دارأو هنم ةافولا ةدع يف تماد ام هتيب ىنكسب هتجوزل ىصوأ نمعو

 نأ ىلإ هعيب فقوي مأ نكسلا ي رتشملا ىلع طرتشيو هعيب هل زوججمأ هعيب ىصوملا

 . ةأرملا نكس طرش متي

 لجأل هاضقانتي مل ي رتشملاو عئابلا كلذب انيضارت اذإ هعيب زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو . هيف ةلعلا

 : يرماعلا ةجرس نب ناميلس ةلأسم

 بتكي نأ ديري يذلا مسا ناكو ةدايز هتيصو يف بتكي نأ ديري يذلا يفو

 ةلوألا ةيصولا ىلع اقسن بتاكلا بتكي نأ ىزجيأ ةقرولا يف يذلا همسا ريغ

 ىزبيأ دوعسم همسا راص دق نآلا بتكي دارأ ام نيحو دشار لوألا همسا نا هلاثم
 نب نالف ىصوأ لوقي مأ ةقرولا هذه يف هركذ مدقملا نالف نب نالف ىصوأ لاق نإ
 . هبسن الو هركذ مدقملا لقي الو ينالفلا نالف
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 هبتكي الو ةباتكلا موي هب ىمسي يذلا ريخألا همسا بتكي نأ ىنبجعي :لاق

 يذلا بتكي نأ ينبجعي ينأ الإ ريخألا همساب هبتكي فلؤملا لاق .هركذ مدقملا

 . ملعأ هللاو .انالف ىمسي ناك

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلأسم

 لاملا يف نايصخلا هباوج لواف ةجنسلا هبتكو ةجنصلا همسا ناك اذإ لاملا ىف

 رثكأ وأ مسا نم هب هنوفرعيو دلبلا لهأ هيمسي ام ىلإ هيف عجرملا ايهل تلقف الصو

 هب مكحي نأ حصي الف مسالا اذه فلاخ امو همسا الو لاملا اذه فرعن ال نحنو

 . ملعأ هللاو . هيف

 هلف اهس ا ةنيبل ١ فرعت ملو تويب هلو هتيب يف ايب دحأل ىصوأ نمو : ةلأسم

 نإف ٠ ءاوس هلكف هتويب نم دحاو يف انكاس ناك ناو اهددع ردق ىلع اهنم ءزج

 ل نإف هل تيب ال وأ كلذ ريغ تويب هلو هريغ تيب يف نكاس وهو هتيب يف اب ىصوأ

 . هنكسي يذلا تيبلا يف ام ىلع ةيصولا تعقو تيب هل نكي

 تيبلا يف ام ىلع عقت الو كلمي ام ىلع ةيصولا عقت اهنإف تويب هل اك نإو
 عقت امنإف هنكسي يذلا هتيب يف ايب هل ىصوأ نإو .هريغل ناك اذإ هنكسي يذلا
 يذلا ىتيب يف ام لاق نإو هكلمي ال وأ هكلمي ناك هريغ نود هنكس ىلع ةيصولا

 رئاس نود ةصاخ ةعاسلا كلت هيفوه يذلا تيبلا ىلع ةيصولا تعقو هيف انأ
 يف ام ىلع ةيصولا تعقو شيرع وأ ةرجح لثم فقس ريغ يف نوكي نأ الإ لزنملا
 .هلك نكسلا

 ىلع عقت ةيصولا نإف هيف انأ يذلا لزنملا يف ايب هل تيصوأ دق لاق نإو
 لاق نإو صاخ هنم تيب يف ناك ولو يتيب هلوق لثم وه سيلو ،هلك نكسلا يف ام
 . يلزنم هلوق لثم وهف يراد
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 , هلزنمب هلوق كلذكو يلزنم عقوم عقي هنإف ينكس ايب هل تيصوأ دق لاق نإو

 بجومب اذه هلوق نكي مل هل تيبلا يفوهو اذه هتيبب هل ىصوأ نإو { يرادو يلزنم
 . ملعأ هللاو . هنع لقعي امب هيلإ ريشي وأ هيمسي ىتح هل

 : لمازلا ةلأسم

 اهانعموأ هنيعب اذهوه اهظفلو ةيصو ةتباث اياصو قسن ىلع دجو نمو

 اهب لعفي فيك ةلي هللا لوسرل ةضف ةيرال اذكبو ةيرال اذكبو ةضف ةيدمحمبو
 .هيف عضوت ام ةفص امو

 ىصوأ امو ةلي دمحم هللا لوسرل الإ تبثت ال تاومألل ةيصولا نإ : لاق
 ءارقف ىلع كلذ قرفيو يصوملا كلاهلا لام ثلث يف اياصولا عموهف هل يصوملا هب
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 بركلاو سبايلا روزلا نوكيأ ةلخن ةلغب ىصوأ نميفو : ةلأسم

 .ال مأ ةلغلا نم فارغشلا فشعلاو

 هلو ةلغلا نم هلك فارغشلا بركلاو ةلخنلا نم سبايلا بطحلا نا : لاق

 . ملعأ هللاو .ى رتشيو عابي مث نمث

 : ملاس بيبح خيشلا نع ةلأسم

 تابث تقو يف ةكردم ريغ ةرمث لاملا يفو تامو هلام ةرمثب لجر ىصوأ اذإو

 مأ كاردلا تقو وأ كاردلا لبق تام اذإ اهب هل ىصوملل اهتوبث يف قرف له لخنلا

 . ةلبقتسملا نينسلل لاملا ةرمث هل تبثتو ةكردم نكت مل اذإ اهب مكحي ال

 امأو هل ىصوملل تبثت ةرمث يهف ةلوحفلا نم ةرمثلا هذه تناك نا : لاق

 ول نا نمث هل الو اضيغ لكوي الو هب عفتني ال ام دح يف تناك اذإ لخنلا يقاب ةرمث

 ةرمث تناك اذإ الإ هل ىصوملا عنميف ةيصولا يف هلثم لخدي ال كلذف عيبو علق

 اذإ لوقلا ضعب يف ليقو لوقلا رثكأ وه اندنع اذهف تعيب وأ تلكأ نإ اهب عفتني

 ةيتآلا نينسلا نم رمثأ ايع هقح عنميو ةيمستلا ىلع ةرمث كلتف هلام ةرمثب ىصوأ
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 الخ ام ةيتآلا نينسلل اهيف هل هقح رمثت مل يتلا لخنلاو ةنسلا كلت الإ هل سيلو

 . ملعأ هللاو .ءيش اهنم اهدعب قحتسي نأ نع عنمت اهترمث ةلوحفلا

 اهل ىصوأ اذإ ةتيمملل مادالاب مكحلا انخيش كبجعي امو هنمو : ةلأسم

 ال مأ اهتقفنب اهجوز
 ليقو ةقفنلا يف اهل بجي مادا ةتيمملل سيل هنأ هب لمعنو هارن يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ اهل

 لاق نم لاقف هلام ةلغ وأ ةلخن ةلغب دحأل يصوي يذلا هنمو : ةلأسم
 لاق نم لاقو لصألا بحاص ىلع لاق نم لاقو ةلغلاب هل ىصوملا ىلع اهيقس

 بحاص ىلع ةرمثلا تقو ريغ يفو ةرمثلا بحاص ىلع ةرمثلا تقو اهيقس

 . ملعأ هللاو . لصألا

 نم مهاردلا ريغ نم ءيشب هدالوأ ضعبل لجر ىصوأ اذإو : ةلأسم

 هدالوأل تبثي الو هب مهل ىصوأ نمل تبثي هنإف مهريغل كلذ دعب ىصوأ مث نايض

 دعب تبثي الو هب محل ىصوأ مث ; هدالوأ ريغل هب ىصوأ هنأ ولو هدالوأ قح عيض دقو

 .ملعأ هللاو . هتميق نيرخآللو الوأ هب محل ىصوأ نمل تبثي هنإف دحأل كلذ

 : ىحب دصلا ةلأسم

 ىلع ثلثلا نم ةتباث اهنا ىعمف هب موقي نمل مهارد ةرشعب ىصوأ نمو

 دقو هتوم ضرم يف هب موقي نمل هدبعب ىصوأ نإف ءاوسلاب مهنيب ةعزوم ىصوأ ام
 ىصوأ ام دبعللو ةزئاج دبعلاب ةيصولا نإف امهرد نيرشعب دبعلا اذهل ىصوأ ناك

 نم مهريغ ثراوو دبعو يبص نيمئاقلا يف ناك نإو ثلثلا نم كلذ لكو هب هل

 نم مهاوس نمل تبثتو ثراو دبعل الو ثراول تبثت ال ةيصولا نإف نييبنجألا

 . انايبص وأ نيغلاب اوناك نييبنجألا
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 تبثي مل نم لوق ىلع كلذو تيملا ةثرول ةيصولا هل تبثت مل نم ةصحو
 ، هل تباث كلذف ةيصولا هل تبثأ نم لوق ىلع امأو كهديس نم دبعلل ةيصولا

 اهجوزو اهدبع مهيفو اهيلع همايقب كلذو اهب موقي نمل نينس اهلام ةلغب تصوأ نإو
 هتصح جوزللف ءاضقلا هجو نم ةيصولا هذه تتبث نأ ىعمف براقأو نويبنجأو

 نيبرقألاو نييبنجأللو دبع وهو هنم عقو لعفلا اذه نال اهتثرول اهدبع ةصحو اهنم
 . هباسحبف اوفلتخا ناو مايقلا يف وواست نا مهددع ىلع مهصصح

 اذهو اذه ليق دق هلعلو اهنم كولمملاو جوزلا جرخ ةيصو تتبث نإو

 جرخ تجرخ تلاق نإف اهيلع همايقبو لقي مل اذإ اذهو مايقلاو ةرجالا لايتحال
 ةنس هتلغب تصوأ يذلا لاملا اذه لغي نإف تلق .لاملا ةلمج نم تبثو ءاضقلا

 .ىرخأ ةنس يف عبتيأ

 نمل اهتوسكب تصوأ نإ كلذكو ء ةنسلا نيعي مل اذإ يدنع اذكه : لاق

 سأر نم ةتباث اهنا ءاج ام لوقلا رثكأف اهيلع همايقب كلذو اهتوم ةضرم يف اهب موقي
 ىورو ةلوهجم ةيصو اهنال تبثت ال اهنا ليق دقو ءاضقلا ليبس ىلع ةجراخ لاملا

 ردقب هل نأ ليقو لضافتب مايقلا نأل تبثت ال اهنا مهراثا ام ىلع ليقو

 ليللا رضحي نم مهيفو لاجرلاو ءاسنلا نم ةعامج اهب ماق ناو ةثرولل ىقب امو هئانع

 ةموسقم ةرجألاف ةرجأ تناك نا ىعمف اليل وأ اراهن الإ رضحي ال نم مهيفو راهنلاو
 ةيصو تناك نإو اوحلطصي ىتح اهلاحب الإو تكردأ نا ةمدخلاو ءانعلا ردق ىلع

 . ملعأ هللاو . ءاوسلاب اهيف مهف

 لع قحب لاق نإو ةيصو وهف قحب اذكب نالفل ىصوأ اذإو هنمو : ةلأسم
 سأر نم لوقو ثلثلا نم لوق فالتخا هيفف لع لقي ملو هل لاق وأ هل لقي ملو
 . ملعأ هللاو .لاملا
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 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 وأ يصو وأ ثراو هنع كلذ لعفف اذك هنع لعفي نمل ء يشب ىصوأ نمو

 وأ مكاح وأ يصو كلذ لعف ىلع رجؤي نأ ريغ نم كلذ قحتسيأ امهريغ

 يذلاف ءعيشلا كلذل لعفلا طرش ىلع تقلع دق ةيصولا هذه نا : لاق

 لعفلا عم ةرجألا كلت هيلإ ملسي نأ يصوللف كلذ هلعف حصو لمعلا كلذ متي

 راص هنأل هب هل ىصوأ ام ضبقي نأ كلذ لعف نمل زوجيو هنيعبو ءعىشلا كلذل

 . ملعأ هللاو . كلذل اقحتسم

 نم اهريغ وأ ةرطفل هلام نم ارمث انماذكا ذكب ىصوأ نمو : ةلأسم

 لك ىلع نوكي ناو كلاهلا لام مسق ةزاجا يف فالتخا كدنع جرخي له فوقولا

 . ةيصولا نم هبوني ام ردق ةثرولا نم دحاو

 . ةيصولا عايض مهنايض يف فخي ملو ةثرولا هب نمض اذإ معن : لاق
 ملو نومأم ريغ ءاكرشلا دحأ ناك اذإ كلذ زاجأ نم لوق ىلعو : تلق

 مهعم نيمأ ريغ هنأ الإ حصي ملوأ هئاكرش ةيقب هنع حص كلذ نم هبوني ام جرحي

 . مهبوني ام الإ مهمزلي الو نيملاس نونوكي له
 ىلعف دحاو ىبأ نإو لوقلا ضعب يف زاج مهدحأ وأ اهوجرخأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .اعيمج لوقو مهيوني ام نيقابلا

 : ابيبح خيشلا ةلأسم

 رفصلا هلجرمو ايح ماد ام ينالفلا هتيب نكسب نالف نب نالفل ىصوأ نميف

 قسن ىلع ايهفطع ذإ قيربالاو لجرملا تبثي له هل هيلع نايض نم رفصلا هقيربو
 ءابلا ىلع اعجار فطعملا نوكي نأ وهو زئاج هحو ايهيف مأ نانكسي ال امهو نكسلا

 . هقيرباو هلجرمو هتيب نكسب ىصوأ هريدقتو ةراجلا

 . ملعأ هللاو . فالتخا ايهتوبث يفف ءابلا ةداعاب ايهيلع فطعي مل اذإ : لاق
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 هل نايض نم اذكب هلام نم نالف هيدلول ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 مدع ىلع هر رذلو هلوقل ةيصول ١ لطبت مأ فصنلا مأ اهلك دلولل ةيصولا ت ١ تبثتأ الوأ

 نالف ينبل ينالفلا ءيشلا لاق اذإ رثألا يف ام دجوي ام ىلع دحاو دوجوو دحاو

 .هلك ءيشلا كلذ ةسمخلا ءالؤهل نوكيف ةسمخ نالف ونب دجوف ةثالث مهو

 ةثالث ةثالثلا ءالؤهل نوكيف ةثالث مه اذإف ةسمخ مهو نالف ينبل لاق نإو
 يفو عيمجلل تبث ةسمخ نودوجوم مهو ةثالثل لاق هنا كلذو عيشلا كلذ سامخأ
 ونب ناكول نإ مهيونيام ةثالثلل تبث نانثا مدعو ةثالث هل دجوف ةسمخل لاق ىرخألا

 . ةسمخ نالف

 لوقو دلولا اذهل هب اصوملا اذه فصن تبثي لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيصولا لطبت

 كلذ هلام ذخأف هب هل صوي ملو تايف هئراول نيد هيلع نمو : ةلأسم

 . [ربي له ثراولا
 . ملع ا هلل او . ني دلا نم هثري كل ذ ن أ نظ ولو أربي ال : ل اق

 . هب يصوي نأ هيلع له هعم ءيش الو قح هيلع نمو : ةلأسم

 هلعل هناو رارقالا صالخاو ةبوتلا قيرط نم كلذ هيلع نأ ىعم : لاق

 . ملعأ هلللاو . اهس يردي ال هيبأل وأ هل ةعيدو وأ هملعي ال ثاريم هيلع ثدحم

 هيلإ هتيصو ىلع دهشأو نومأم لجر ىلإ ىصوأ لجر يفو : ةلأسم
 . كلذ تبثي له ةنايخ الو ةقثب نافرعي ال ةلبقلا لهأ نم نيلجر

 ذخأي نأ هل نكلو تاقثلاو لودعلا ةداهشب الإ مكحلا يف تبثي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هب هاصوأ ام هنع ذفنيو يصوملا لام نم ارس

 : ىحب صلا ةلأسم

 اذإ لاملا سأر نم نوكت يتلاو ثلثلا نم نوكت يتلا ةاكزلا ةفص فيكو
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 . هلام ةاكز نم وأ ةاكزلا نم همزل ايع ءيشب ىصوأ

 تارافكلاو جحلا نم هيلع ايعوأ ةاكزلا نم همزل لمع ناك اذإ : لاق

 همزل ايع اذكب ىصوأ اذإ امأو ،افالتخا هيف ملعن الو هلام سأر نم اذهف مايصلاو
 ةجح نم همزل ايعوأ ةالص اهيف عيص تارافك نم همزل ايعوأ هلام ةاكز نم

 نم لوقو هلام سأر نم لوق فالتخالا هيف يذلا اذهف هيلع تبجو ىتلا ةضيرفلا

 . ملعأ هللاو . نامزلا اذه يف هب لومعملا وهو هلام ثلث

 : سيمخ نب رصان خيشلا لاق ةلأسم

 همزل ايع لاق اذإف كلذ ريغوأ ةاكزلا نم همزل ايع اطايتحا ءىشب ىصوأ نم

 افوخ اطايتحا هتيب ناك اذإ هكلم عيمجب ولو يصوي نأ هل زوجيو لاملا سأر نم وهف

 ثلثلا نم ليقو لاملا سأر نم طونحلاو رطعلاو نفكلا نإو كلذ همزل نوكي نأ
 سأر نموهف كلذ نم دبالف ةرجألاب الإ ناك اذإ ربقلا رفحو لسغملا ةرجأ امأو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع لاملا

 : بيبح خيشلا نع : ةل 0777

 فيك ةدم ركذي ملو هلام نم اهتقفنب وأ هلام نم ةقفنب هتجوزل ىصوأ نميف
 ؟ اهل بجي

 ةقفن اهلف هلام نم ةقفنب هتجوزل ىصوأ اذإ هنا الإ موي ةقفن الإ اهل : لاق

 اهتقفن اهلف هلام نم اهتقفنب ىصوأ اذإو ليضفت اهب سيل ةيمستلا ىلع عرشلا
 وأ هتجوزل ةقفنب ىصوأ اذإ نيب قرفلا { مويلا كلذ يف اهتلزن لاحيف اهب ةفورعملا

 الإ موي ةقفن امل تبثت نيهجولا ىلعف اه هيلع نايض نم هتوم دعب هلام نم اهتقفنب
 ةقفنب هلوق امأو لضفلا اهلف اهريغ ىلع لضفلا هل نمم تناك ناف اهتقفن هلوق نا

 نوكتف هتقفنب هلوق ىلعف ىبنجأل ةيصولا تناك نإ امأو ، طسو ةقفن اهل نوكتف اهل

 كلذل لعجي مل اذإ اذهف هموي ةقفن هل نوكتف هل ةقفنب لاق نإو ايح مادام هتقفنب هل
 همكحف ةثرولا رياس نم ةجوزلا ريغ امأو { اهريغو ةجوزلا نيب قرفلا رظناف ةدم
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 نايض نم الإ اتباث نوكيال ةثرولا رياسو ةجوزلا نأل يبنجألا مكح نم انركذ ايك

 . ملعأ هللاو . .

 : يحب صلا : ةلأسم

 لدع ماما هيف نكي مل تقو يف ةيصولا دارأو لاملا تيبل نايض هيلع نمو

 ريغ هيرزبع الو لاملا تيبل هب يصوي لوق لاق . ءارقفلل وأ لاملا تيبل هب يصويف

 . هازجأ مامالا مدع دنع ءارقفلل هب ىصوأ نا لوقو كلذ

 له اماتيا كرتو هنم همزل نايض نم لاملا تيبل هب ىصوأ نإو : تلق

 ؟ هنم كلاهلاو وه ءارييو هل اذفنم نوكيو ءارقفلل هذفنت نا يصولل

 . ملعأ هللاو . . فالتخالا نم ىضم ام ىلعف ماما نكي مل اذإ : لاق

 هدنع وهو تام مث هارتشا وأ هعاب مث بوث وأ دبعب ىصوأ نمو : ةلأسم

 . . ثلثلا نم ةزياج ةيصولاف هل وهو تام اذإ لوقو { هنم عوجر هل هعيب نا لوق

 . ملعأ هللاو

 : يحب حل ا : ةلأسم

 هرضح اذإ هيلع ادهشي ملوأ هيلع دهشا بتاك طخب هيلع ايب ىصوأ نمو
 اهيلع دهشي وأ ةقث اهضبقي نا هيلعا هتناما كلذكو ةقث هتيصو ضبقي نا توملا

 دعب هيلع ءىش الو ايح مادام هدنع ظفح عضوم يف كلذ عضو هيفكي مأ ةقث

 ةنامالا ملسيوأ كلذ هيلع ليق دقو نسحف داهشالا نكما نا لاق & كلذ

 ىلع هثراو نماي ملو توملا هسفن ىلع فاخ اذإ نيملسملا نم لدع ىلا ةيصولاو

 . كلذ

 هيلع ءىش الو اروذعم نوكيأ ةقث دجي ملو كلذ هيلع ناك ناو : هل تلق

 ؟ ال مأ

 دهتجا اذإ هللا هقفوي نا اوجرأو ةجحلا ىقلي ىتح كلذ يف دهتجي : لاق

 . ملعأ هللاو . .
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 : بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 وأ حالس وأ عاتم وأ مهارد نم ءىشب دحال رقأ وأ نايض نم ىصوأ نميفو

 يف تبثي طرشلا نا لوقو لكلا لطبي طرشلا اذه نا لوق لاق {هلبق تام نا لخن

 لطبي رارقالا نا لوقو انيأر وهو رارقالا يف لطبيو ةيصولا يف تبثي هنا لوقو لكلا

 توم نيذهب يعاري نم لوق ىلع رقملا وأ ىصوملا تام ناف اياصولا يف تبثيو هب

 دعب تبثي نا ينبجعي ايف ىصواب قلع امو ،ةاعارملا عضوم مثف يصوملا وأ رقمل
 . ملعأ هللاو . . هيف فلتخيو انومضم ناك ولو

 : دمحم وبا : ةلأسم

 ؟ كلذ ريغ ما زارحاو لوبقب الإ حصت الو ةيطع يه ةيصولاو
 هل ىصوأ نم ناو زارحاو لوبقب ال حصتالو ةيطع اهنا ليق دق : لاق

 امل زارحالا الو لوبقلا رهظي مل هنال هل عىش الف ىصوملا توم دعب تام مث ءىشب
 نوكت اهنال زارحا ىلا جاتحت الو لوبق الب حصت ةيصولا نا لوقو هل ىصوأ

 . ملعأ هللاو . . بياغللو لمحلل

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 هريغ وأ دجسم نم هرمأ كلمي ال نمل هلام نم ةمولعم لخنب ىصوأ نميفو

 كلت هيلع عاب ىصوم ا نا لجر اعداف ىصوم ١ تامو هتيصو ةقرو يف زياج طخب

 يعدملاو ةضف ةيرال ١ ذكب رايخ عيب هتايح يف دجسملل اهب ىصوأ تلا تالخنلا

 ام زياج طخب الو ةنيبب ه اوعد حصت ملو هتوم دعبو كلاهلا ةويح يف لخنل ا كلت زوحم

 ؟ مكحلا

 ال ةيضاق ةرهش وأ نيملسملا نم نيلدع ةداهشب هاوعد حصي حصي مل اذإ : لاق

 نم اعدا اهيف هاوعد لبقت الف هيلع زويحملا نم ملعب هاعدا ام عنمو زوحب اهل عفاد

 . ملعأ هللاو . . اهبرل اهيف مكحلا عقو ذم ةلغلا دريو كلذ
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 : بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 نايض نم ةضف ةيدمحمب اهجوزل امهادحا تصوأ ناتجوز هل لجر يفو
 اهتكراشمل عىشلا كلذ نم نوكيأ ءىش كلذ نم يه اهل نوكي ام نود هل اهمزل

 ؟ اهجوز توم دعب ةيصوملا تتام اذإ نمثلا فصن مأ نمثلا

 يفنت سيل عضوملا اذه يف نود ةظفلو ةيصولا هذه نم اهبيصن اهل : لاق

 . ملعأ هللاو . . اهقح اهنع

 نايض نم هتوم دعب هكالما عبرب لجرل ىصوأ نميفو { هنمو : ةلأسم
 خيراتلاو هل هيلع نايض نم هتوم دعب ةمهبم وأ ةمولعم ةلخنب رخآل ىصوأو هل هيلع
 ؟ اهدعب مأ ةلخنلا جارخا لبق عبرلا هل نمل نوكي فيك ءاوس هلك

 لوألا تبثيف ةدحاو ةساطرق ةقرو يف ناتيصولا ناتاه تناك نا : لاق

 ءىشب لوألا ىلع لخدي تبثي الو يناثلا تبثي مث ةيصولا ردص يف يذلا وهو لبق

 يف نالخادتيف ءاوس خيراتلاو نيتيساطرق يف اتناك ناو © ملعلا لهأ لوق رثكأ وهو

 يف ةلوقملا ليواقألا اهيف لخدتو هبتشملا ىنعم ىلعو ءامدلاو ءامرغلا ىلع مسقلا

 . ملعأ هللاو . . ثاريملا

 مسقت لوقف ةولص ةرافكو نمي ةرافكل مه اردب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ىمسي نا الا عابس أ ةتس ةولصلا ةرافكلو عبسلا نيميلا ةرافكل لوقو نيفصن امهنيب

 . ملعأ هللاو . . نيفصن ايهنيب نوكتف ةظلغملا نيميلا

 : بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 هلام نم ةعطق يف هاياصو نوكت ناو ربلا باوبأ نم اياصوب ىصوأ نميفو

 نا مث دحال كلت تاياصو ذافنا دعب ةعطقلا كلت نم ىقبي ايب ىصوأو ةمولعم

 وا زوجي ال اييف ىصوأ هنا ببسب وأ ظفللا عايض ببسب لطب اياصولا كلت ضعب
 تباثلا ذفنيأ لطبي مل ىقبي ايب هتيصو الإ تركذام ىنعمب اياصولا عيمج تلطب

 ةثرولل لطابلا بوني ام عجريو هل ىصوملل ةعطقلا كلت نم اياصولا كلت نم
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 ؟ نايض ريغ وأ نايض نم يقابلاب ةيصولا تناك
 ءىش اهنم لتخاف هذه هاياصو وأ اياصولا هذه ذافنا دعب لاق نا : لاق

 لاق ناو ائيش بسحت الف هللا نيد يف زوبحت ال يتلا ةيصولا الإ تقولل ابوانم نوكيف
 . . كلذ نم ءعىش فوقوملا فقو ىلع سيلف ءىش اهنم لتخاف هاياصو ذافنا دعب

 . ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 اقفتم ناك كلذ لك ذفنيا رقملاو ىصوملا تام اذا تارارقالاو اياصولا يفو

 اهتقفنل هتجوزل هتيصو يف كلذكو هنم ءىش وأ كلذ يف عجر نا كلذكو افلتخم وا

 هنم تناب وأ هلبق تتامو اهل هيلع نايض نم هنم ةافولا ةدع يف تمادام هلام نم

 ي هب لوقنو هيلع لمعن يذلاف لاق .تام اذإ كلذ امل تبثيأ همرح وأ قالطب
 اهنم رثكألاب ذخا تفلتخا اذإو اهنم ةدحاوب ذخا تقفتا اذإ تارارقالاو اياصولا

 هتيصو لعجو اياصولا نم مدقت ام لبق هب ىصوأ ام لك نع ىصوملا عجر اذإو
 هلام ثلث نم جرخت يتلا اياصولا يف هعوجر نوكي هناف اهنم مدقت امل ةخسان ةرخآلا

 ةقفنلاب ةيصولا يف كلذكو ‘تباثلا رارقالا يف الو نايض نم يتلا اياصولا يف ال
 تام اذإ اهل تبثي الف هنم ةافولا ةدع يف تمادام هلام نم اهيلع نايض نم ةجوزلل

 . ملعأ هللاو . . ةجوز هل نكت ملو

 : يحب لحلا : ةلأسم

 ؟ تبثي له هل هيلع نايض نم اذكب هتثرو دحال ىصوأ نميفو

 اذا فالتخاب دلولا يف ليق دقو ادلو هل ىصوملا نكي مل اذإ ةتباث : لاق

 . ملعأ هللاو . . بجوأ اذايف قحلا مسي ملو دعب ضبقي ملو هيبا لبق تام

 مأ كلاهلل هب ىصولا ةثرو فلخو تايف لجرل نيد هيلع نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . كلاهلل هب يصوي لاق { ةثرولل
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 ةيرق ءارقفل نايض ريغ وأ نايض نم ءىشب ىصوأ وأ رقأ نمو : ةلأسم

 ام اذك ةيرق لهأ نمءارقفللوأ اذك ةيرق لهأءارقفل وأ اذكةيرق نمءارقفلل وأ اذك

 نوكيو متي نمل لوقو ةيرقلا نكسي نمل لوق اذك ةيرق ءارقفل ناك ام ،كلذ مكح

 اذك ةيرق نم ءارقفلل هلوق يف كلذكو هيلع مهل قحب ناك نا كلذكو مهعيمج

 نم لصالا يف ناكولو متيو اهيف نكسي نمل وهف اذك ةيرقلا لهأ ءارقفل لاق نإو
 ملو لبق نم اهلهأ نم ناك نمل وهف اذك ةيرق لهأ نم ءارقفلل ناك نإو اهلهأ ريغ

 زوجي الو دودحملا ةلزنمب هنا ليقف اذك ةيرق ءارقفل ةيصولا يفو ؤابراط اهيلا وه جي
 ادعاصف دحاولا نم اطعتو دودحملا ةلزنمب سيل لوقو لكلا نود ضعبلا اطعت نا

 . ملعأ هللاو . . فالتخا هب ليضفتلا ينو ادعاصف ةثالثلا نم لوقو

 : يحبصلا : ةلأسم

 مأ هلك هتيب تبثيأ ينالفلا هتيببو اذك ىمسملا هلام فصنب ىصوأ نمو
 ؟ هفصن

 هللاو . . يزجتلا يف فالتخالا لخدي لعلو هلك هتيب لخدي : لاق

 . ملعأ

 امم ىلوأ مدقت ام مكح نوكيأ ءايشا ةقرولا يف بوتكم ناك اذإو : ةلأسم

 هيلع ىرق نا دعب معنب رقأ نوكي نا نكميو ضعب هضعب ىلع قوسنم لكو رخأت
 ؟ كلذ عيمج

 هل تبثيو اعوجر يناثلا نوكي ةيصولا يفو لوألل نوكي رارقالا يف : لاق

 . ملعأ هللاو . .

 فصنو متاخلا نا لوق هصفب رخآلو متاخب رخآل ىصوأ نمو : ةلأسم

 نع هنم عوجر رخآلل ةيصولا نا لوقو يناشلل صفلا فصنو لوألل صفلا
 . ملعأ هللاو . . انيلا بحأ لوألا لوقلاو لوألا نود رخآلل وهو لوألل ةيصولا
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 كرتو مهرد فلأ ىوسي دبعلاو هنيعب دبعب رخآل ىصوأ نمو : ةلأسم

 ىوسي دبعلا راصو نيفلألا دحا كله ىتح هيلا عفدي ملف نيرخا مهرد يفلأ

 ةثرولل سيلو هتلغ هلو هب هل ىصوأ يذلل دبعلا ناف مهرد يفلأ لغأو مهرد يفلأ
 تامولو هربغ هل سيلو هنيعب هلوهف هنمث صقن نا كلذكو ءىش هتلغ يف
 . . هتلغ هلف لغأ نوكي نأ الإ هل عىش الف

 ريغ دبعلا عم كرتي ملو مهرد يفلا ىوسي دبع فصنب ىصوأ ناف : تلق
 ىوسي راصف هنم هتصح هيلا ملسي نا لبق دبعلا ةميق تصقن مث مهرد فلأ

 فلألا كله ولو }“ تداز وأ هتميق تصقن دبعلا فصن الإ هل سيلف مهرد ةئايسمخ

 هتلغ فصن عم دبعلا فصن الإ ةثرولل سيلف ةيصولا ذفنت نا لبق لوألا

 . ملعأ هللاو . . كلذ نم فصنلا هل يصومللو

 فلأب لجرل ىصوأف مهرد فلأ ىوست اضرأ كرتو كله لجر : ةلأسم

 هذه يف فلألا ثلث هل ناك ةيصولا مويلا تذفنا نا لاق هذه هضرأ يف مهرد

 فلألا اثلث هلف فلألا كله ىتح ذفنت مل ناف لاملا ثلثوه كلذ نال ضرألا

 تناك ناو انمدق اك افلأ اهتميق تيقب تناك نا ضرألا هذه يف هب هل ىصوأ يذلا

 تكله ناف . مات اهيف هفلأ هلف مهرد فالا ةثالث ىوست اهتميق تراصو تداز

 عدوملا كله هنال فلألا ىقب ولو عىش سيلف نمث الو رثأ اهل قبي ملو هريغ وأ ليسب

 هلف مهرد يفلأ ىوست ضرألا تراصو مهرد ةئايسمخ فلألا نم كله ناف اهيف

 . ملعأ هللاو . . ضرالا كلت يف هب هل ىصوأ يذلا فلألا سادسا ةسمخ

 بايث هل دجوف ةيسايخلا هبايث نم بوثب رخآل ىصوأ نمو : ةلأسم
 نايسامخ نانثا هل ناك ناف اهطسوأ هلف ةيدرو ةقياف وأ ةيدروأ الغلا ةقياف ةيسامخ

 دحا فصن هلف ٥ءادرلا يف تايوتسم رارس نايدر نانثاو نايواستم ءالغلا يف ناقياف

 يف كلذ عبر عقو ناف باوثالا ةميق عبر هل لوقو ©نيلذرالا دحأ فصنو نيقيافلا

 يف عقو ناو هصخي ام ردقب هيف اكيرش ناك نيقيافلا دحا يف عقو ناو هل ناك بوث
 . ملعأ هللاو . . هتميقب هيف اكيرش ناك نينودالا دحا
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 ايهنم ةدحاو لك ىوست امهريغ كرتي مل نيتلخن كرتو كله لجر : ةلأسم

 يدنع جرخيو نبتلخنل ا دحا ثلث هلف هلخن نم ةلخنب لجرل ىصوأو مهرد فل ا

 . اوقفتي ل اذا ايهيلع هل ملسي نا

 ةلفافلا ىوست ايهنم ةدحاو لك تراص ىتح ءىش هيلا ملسي ناف : تلق
 مهرد فالا ةعبرأ اتلغا نا كلذكو ءىش ةلخنلا يف هل سيلو نيتلخنلا دحا

 . امهادحا الإ هل سيلف

 مهرد فالا ةثالث ىوست ايهنم ةدحاو لك تراصف ايهنمث داز ناف : تلق

 ؟ مهرد ىفلا تلغأو

 لك تراصف ايبنمث صقن ناو نيتلخنلا دحا عاستا ةينايث هلف : لاق

 يف هل سيلو امهادحا الإ هل سيلف مهرد يفلا اتلغاو مهرد ةيام ىوست ايهنم ةدحاو
 . ملعأ هللاو . . ءعىش ةلغلا

 لجر ىصوأو مهرد فالآ ةثالث ىوسي ال ام كرتو تام لجر : ةلأسم

 راص ىتح هنمث صقن وأ لاملا نم ءعىش كله ىتح ةيصولا ذفنت ملف مهرد فلأب

 تلق ۔ فلألا الإ هل سيلف نمث داز ناف لاملا ثلث الا هل لاق مهرد يفلا ىوسي

 راص ىتح لاملا دازف مهرد فلأب لجرل ىصوأو مهرد يفلا ىوسي الام كرت ناف
 لاملا صقن ناف مات فلا هل يصوملل لاق ، مهرد فالا ةعبرأ وأ ةثالث ىوسي

 . ملعأ هللاو . . هثلث الإ هل سيلف ةئايسمخ وأ افلا ىوسي راص ىتح

 :ديحسوبأ : ةلأسم

 وأ هتثرو هب ربخي نا هيلع له سانلا ىلع نويد هلو توملا رضح لجر يفو

 ؟ هب يصوي
 ىلع فاخيام لثم هب مهربخي مل نا فلتلا هيلع فاخ اذإ هنأ يعم : لاق ا

 موزلك همزلي نا يل نيبي الو هب ربخي نا ينبجعيف ضرألا يف اعدوم ناك اذإ لاملا
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 ىلإ قوقحلا ةيدأت نايدلا ىلعو هريغ ىلع نومضم اذه نأل هيلع تانومضللا

 . اهلهأ

 ؟ لاح ىلع هب ربخي نا بحتسي له هنمأي نم ىلع نيدلا ناف : تلق

 ةعفنملا ىلا ةثرولا نم غولبو ةعفنم كلذ يف هل عقو اذا يعم اذكه : لاق

 . هلوقب

 له هنامأ لجر عم العاج وأ ضرألا يف هل الام اعدوتسم ناك ناف : تلق

 . اهب ربخي نا هيلع
 اذإ امأو نيدلا ةلزنمب يهف نيمأ عم ةنامالا تناك اذا اهنأ يعم : لاق

 وه ناك اذإ هيلع دهشيو هب ربخي نا هيلعو فالتا يدنع اذهف ضرألا هلام عدوتسا

 . ملعأ هللاو . . ضرألا هعدوتسا يذلا

 له انوفدم الام اذك عضوم يف يل نا هتوم دنع يصوي نميفو : ةلأسم

 ؟ هذخأي نا هيصول زوب
 عضوم يف ناك ناو هل همكحف تيملا هنكسي عضوم يف كلذ ناك نا : لاق

 مكحو هل ضرعتي نا هيصول زوجي الو هب هل موكحمب سيلف ىصوملا هنكسي ال
 . يصولا مكحك اذه يف ثراولا

 ؟ لاق ايك دجوف اذك هتمالع يصوملا لاق ناف : تلق

 هللاو . . يصوملا هنكسي عضوم يف نوكي نأ الإ دحاو هيف ىنعملا : لاق

 . ملعأ

 ؟ يصومل ١ عنصي فيك اياصوو انيدو الام كرت نمو 0 هنمو : ةلأسم

 لاملا نم ىقب ناف دابعلل يذلا نيدلا هتلمج نم يضقي هنا يعم : لاق

 لاق نم لوق ىلع ىقبي ام ثلث يف اياصولا عيمجو هلل ةمزاللا قوقحلا تناك ءعىش

 . نيدلا يف هلك ىضقو ءىشب اياصولل مكحي مل عىش قبي مل ناو ثلثلا نم اهنا

 ؟ ال مأ ثلثلا نم نوكت نيبرقألا هتيصو : تلق
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 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو ثلثلا نم نوكت اهنا يعم : لاق

 ؟ اهلثم وه له نقتعلاف : هل تلق

 دق هنا ىعمف هترافك نع هتايح يف ةرافكلا همزلت نم قتعا اذإ امأ : لاق

 قتعلاب ىصوأ نا امأو { انيد فلخو هريغ لاملا نم فلخي ملولو هيلع ام ىدأو زاج
 نا لوقو يدنع ءاوس ةرافكلا ريغل قتعلا يفو هيف نوكي نأ هبشيف ةرافكلا نع
 . لاملا سأر نم ةحصلا قتعو ثلثلا نم ضرملا قتع

 ؟ اهنم مزاوللا أدبي مأ ثلثلا يف عرش اهلك لفنلاو مزاوللا اياصولاف : تلق

 ثلثلا يف صصاعحت مزاوللاو اياصولا نا لوقلا ضعب يف نا يعم : لاق

 عزوي ىقب امو اهب ىصوأ ايك ةمات مزاوللا هنم جرخت لوقو ،اهترثكو اهتلق ردق ىلع
 . ءىشب اف مكحي مل عىش قبي مل ناو لفنلا اياصو نيب

 لفنلا كرتيو اهنيب صصاحي ةمزاللا اياصولا نع ثلثلا صقن ناف : تلق

 ؟ كلذ ريغ مأ

 اعرش اهلعج نمو لفنلا ىلع اهمدق نم لوق ىلع يعم اذكه : لاق

 . ملع أ هللاو . . مزالل او لفنلا عيمح ا نيب هعزو

 ؟ هتيصو ضقتنت له حص مث هضرم يف ىصوأ نمو ٦. هنمو : ةلأسم

 يب ثدح نا لوقي نأ الإ كلذ يف عجري مل اذا ةتباث اهنا ليق دق : لاق

 كلت نم تمي ملو كلذ لاق اذاف ضرملا اذه نموأ ةضرملا هذه نم توم ثدح

 . ضرملا كلذ نم حص اذا كلذ يف ةعجرلا هل تناك ةضرملا
 ؟ هرقس نم هعوجرب رف اسملا ةيصو ضقتنت لهو : هل تلق

 ةيصو يف فالتخالا نم ىضم ايك رفاسملا ةيصو يف لوقلا نا يعم : لاق
 اهن ال طرش ولو رف آ ةيصو صضقتنت ال لوقو ٠ طرشل او قالطال ا ىلع ضيرمل ١

 . ضرم ال ةحص ةيصو

 ؟ عجروأ حص مث ضرم وأ اهدعب رفاس مث هتحص يف ىصوأ ناف : تلق

 . ملعأ هللاو . . هناسلب اهضقني مل ام ةتباث ةيصو هذه : لاق
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 ؟ هثراو اهزاجا نا تبثت له ثراول ةيصوب ىصوأ نمو : ةلأسم

 الام نوزيجي مهنال الف ةايحلا ق امأو توملا دعب اهوزاجا نا معن : لاق

 . ملعأ هللاو . . نوكلمي

 نوق ابلا همتاو هضرم يف ءىشب هدالوأ ضعبل ىصوأ لجر يفو : ةلأسم

 ؟ هلثم مهل صوي مل هنال مهيبا توم دعب هيف هوكراشي نا نوبلطي اوعجر مث هزرحاو

 مهيلعمزارحا الو هتايح يف هل مهءعاضما مهرضي الو كلذ هيلع مهل : لاق

 اومتاو هب هل ىصوأ ام اوفرع اذإ دمحا نب نسحلا لاقو مهيبأ ةحص يف هزرحي نا الإ

 . هتوم دعب ةعجر مهل نكي مل مهيبا ةايح يف كلذ

 ؟ ةعجرلا اودارأ مث هتوم دعب اومتا ناف : تلق

 . ملعأ هللاو . . مامتالا دعب مهل ةعجر ال : لاق

 هبحاص لبق تام اهيا ملعي مو اعيمج اتامو ةيصوب لجرل ىصوأ لجر يفو
 ؟ مكحلا فيك

 نسحلا وبا هل ري ملو هب هل ىصوأ ام فصن هل لوقي يراوحلا وبأ ناك : لاق

 . هل ىصوملا لبق تام يصوملا نا ملعي ىتح ائيش

 ؟ هبحاص لبق تام ايهيأ فرعي مل ناف : تلق

 نأ حصي نأ الإ ةيصولا حصت ال اهنا لوقلا ضعب يف نا يعم : لاق
 . هلبق تام هنا ملعي ىتح هل ىصوملا لبق تام يصولا

 ؟ ملعي ملو هبحاص لبق امهدحا نا حص ناف : تلق
 توم دعب تام هل ىصوملا نا ملعي ىتح ةلطاب اهنا ليق هنا يعم : لاق

 لامتحالاو لاكشالل اهفصن لطبيو ةيصولا فصن هل ىصوملل نا لوقو ىصوملا
 . ملعأ هللاو . . اهيف
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 هل قحب هلام نم ءىشب وأ هلخن نم ةلخنب رخآل ىصوأ نمو : ةلأسم

 لخدي الو هقحب هل ىصوملل ةلخنلا نا هيلع هل فلس لبق نم بح يرجيو هيلع
 نا كلذكو مارحلا لطبيو لالحلا تبثيو ضراعم هنال ءىشب ةلخنلا يف فلسلا
 تناك مارحلا نم ءىشب وأ ارمخ نم قز نمثو ارمخ نم قزبو هقحب اهب هل ىصوأ
 . ملعأ هللاو . . لوقلا كلذ هرضي الو هقحب هل اهلك ةلخنلا

 ؟ ذفنت نيأ نم اهبر فرعي سيلو هتمزل هعبتب ىصوأ نمو : ةلأسم
 . دابعلل قح اهنال لاملا سأر نم اهنا ىعم : لاق

 ؟ ال مأ ثلثلا نم نوكي ريبدتلاف : تلق

 . يتحص يف هتربد لاق ولو هلام ثلث نم هنا يعم : لاق

 ؟ ال مأ هلام ثلث نم هتقفن نوكت ايبص قتعا ناف : تلق

 اهبجوأ نمو بجاو نع هقتعا نكي مل اذا هيلع هتقفن موزل يف فلتخي : لاق

 تناكو ثلثلا نم قتع هضرم يف هقتعا اذإ لوقو { هلام ثلث نم يدنع ىهف هيلع

 ىلع اهانج ةيانج يهو هتايح يف هنمض هنال هلك لاملا يف هيلع انايض هلام يف هتقفن
 دبعلا نم هتصح تقتع كيرش هيف هيلعو هضرم يف ادبع قتعا نا كلذكو هسفن

 هكيرش لام اهب فلتا ةيانج اهنال هلام سأر نم هكيرش ةصحو هلام ثلث نم

 يف ناك ناو لاملا سأر نم ةقفنلا تناك ةحصلا يف ريبدتلا ناك نا لوقو ،هنمضف

 . ملعأ هللاو . . ثلثلا نم يهف ضرملا

 يلع قحب ةينالفلا يتعطقب هثريوهو نالفل تيصوأ لاق لجر يف : ةلأسم
 هل تبثي له ىنم هثاريمبو هل ىلع قحب ةلخنلا هذه هتيطعأ وأ ىنم هثاريمبو هل

 . . ١ ...؟كلذ
 ىصوملا توم دعب هثاريمو هقح نع كلذب هل ىصوملا ىضر نا : لاق

 رياسو كلذ فصن نم هثاريم هلو هقحب كلذ فصن هل تبث ريغ ناو هل كلذف
 . ملعأ هللاو . . ءاضقلاو ةيصولا ةثرولا متي مل نا كلذكو لاملا
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 ثلث هل له ىصوملا لتق مث هلام ثلثب لجرل ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ هتيد

 قح الف ادمع لتق ناو هتيد ثلثو هلام ثلث هلف أطخ لتق ناك نا : لاق

 هل ناك ةيد دمعلا عجر اذاف اوحلاصي وأ لتقلا نم ةثرولا وفعي نا الإ مدلا يف هل

 هل ىصومللف ةيصولا دعب نم الام دافتسا نا كلذكو .لاملا نم ةيدلا نأل اهثلث

 موي هلام ثلث هل لوق كلذ يف فلتخي هنا يعم ديعسوبأ لاق تام موي هلام ثلث
 ةيصولا نوكيو كلذ لخدي لوقو ث لتق نا الو هدافتسا ام هيف لخدي الو ةيصولا

 . ملع أ هلل او . . تومأ موي لقي ل ولو تومل ١ موي

 ينع هودأ لقي لو تارافك وأ اناييا وأ ارذن هيلع نا ىصوأ نمو : ةلأسم

 يهف رذنب وأ نايياب وا ةجحب يصوأ ينا لوقي نأ الإ تباث ءعىشب اذه سيل لوق
 هذافنا مهمزلاو ةثرولا ىلع هتبثا هلام سأر نم اياصولا لعج نم نا ليقو .ةيصو
 . ملعأ هللاو . . اهذافناب يصوي ىتح اهتبثي الف ثلثلا نم اهلعج نمو

 نم هب ملع نكي ل لام هل ثدح مث هلام ثلثب ىصو أ نمو : ةلأسم

 ىصوأ هنا ملع يذلا هلام ثلث هل لوقو هلام عيمج نم تبثي لوق هوحن وأ ثا ريم

 . ملعأ هللاو . . رارقالاو قوقحلاو نيدلا دعب كلذو هيف

 نع ةقدصل او قتعل او جحل او ةوكزل او ةولصل ١ ضرف ءرمل ١ مزل ا ذإو : ةلأسم

 نوكيأ هذافناب رمأو هلام نم هب ىصوأ وأ هب ءافولا هيلع بجو رذن وأ اهفلح نمي

 ؟ هب صوب ل نا هتثرو كلذ مزلي لهو هثلث ما هلام س ر نم

 صوي مل اذإ اهنم ءعىش ءادأو اهئادا قلعت نم ثراولا ىلع ءىش ال : لاق

 هللا رمأ يتلا قوقحلا رياس كلذكو دمعلا وأ نايسنلا قيرط نم كلذ اكرات ناك اهب

 دعب لاملا سأر نم جرخت لوقف اهب ىصوأ ناف اهيف نيقولخملل مصخ الو اهلعفب
 ىلا كلذ عجري لوقو نيدلاب ججحلا هبش مالسلا هيلع هنال قوقحلا رياسك توملا

 هتايح يف هنع ىضق اذإ نيدلا نال ةيصولا دعب الإ هؤاضق بجي نيدلا نال ثلثلا

٢].



 عم جحب برضيال هنا رخا هجوو هتوم لدعب كل ذكو ٥ ؤا دا هنع طقس هرمأ ريغب

 . ملعأ هللاو . . توملا دعب نويدلا

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 ؟ هلام ينفو رحل ١ هدلو يف كولمملا ة هيصو زوجحم لهو

 دبعلا ةيصو يف فالتخالا نم ليق ام الإ كلذ هنم زوجي ال هنا يعم : لاق

 . ملعأ هللاو . . زوجي ال نا بجاو بوبحم نبا نع هترايحت يف هنيد ءاضق ي رجاتلا

 نب نالفوهو اهلام نم ءىشب اهتخا نبال تصوأ ةأرما نعو : ةلأسم

 نبا اهل دجوو مسالا اذه يطاوي تخا نبا امه دجوي ملف تتام مث ينالفلا نالف

 الف هل تصوأ نم مسا يطاوي تخأ نبا ةيصوملا هذهه حصي . اذإف : لاق

 ةيصولاو هل تصوأ نم مسا يطاوي تخأ نبا نبا اهل دجوولو ةيصولا هذه تبثت

 ناو { مودعمل ةيصولا تبثت الو افالتخا كلذ يف ملعن الو ةثرولا ىلا ةعجار

 ىتحف بياغوأ دوجوم وأ مودعم هل يصوملا نا نبي ملو ةيصولا هذه رما لكشا

 بياغ هنا حص ناو كلذ يف كش الب فرعيو هل ىصوملا اذه بسن حصي

 هلام ريصيف هدقف يضقني ىتح لج ؤي وأ هتوم حصي ىتح هرما فوقوم بياغلاف

 تيبل لوقو ءارقفلل لوقو ادبا فوقوم هلام نا لوقف ةثرو هل حصي مل ناو . هتثرول
 يحبصلا لاقو ،كلذ يف قرف ال قحب وأ انايض وأ ارارقا وأ ةيصو كلذ ناك لاملا

 دجو لب دجوي ملو نالف وهو هيخأ نبال ىصوأ نميف سيمخ نب رصان خيشلا نع
 اهمامتاو اهتوبثب نانس نب فلخ لاقو اهمامتا هبجعي ملو اهتوبث ري ملف ةجردب ظفحا
 لاقو دمحم نب ناييلس يلاولاو ناييلس نب رصان يضاقلا نع اذكهو جاجتحا هلو

 هللاو . . فالتخالا هيف زوبيو نسحي امم اذه نا ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا

 . ملعأ

٢٢١



 : يحبصلا : ةلأسم

 ىنعمل ينالفلا هلام نم يقرشلا بناجلا نم ىلسبملا هتلخنب ىصوا نميف
 هيلع قسنو رخآ ىنعمل اذه هلام نم بناجلا اذه نم ىلسبملا هتلخنبو هيلع قسنو

 لك زيمي ملو ثلاث ىنعملا اذه هلام نم بناجلا اذه نم ىلسبملا هتلخنبو اضيا
 ثالث لاملا اذه نم يقرشلا بناجلا اذه يف ناكو اهريغ نم اهب زيمتي ةفصب ةلخن
 ؟ اهيف مكحلا ام رثكأ وأ ىلسبم تالخن

 ةيواستم تناك نا تالخنلا هذهو ةتباث يناعملا هذه يف ةيصولا نا : لاق

 مهنيب مسقت يناعملا هذه نم ىنعمل ةلخن لك نوكي نا زياجف اهيف لضافت ال

 تناك ناو ةكرتشم ةثالثلا يناعملا هذه نيب نوكتف ةلضافتم تناك ناو ةعرقلاب
 . ملعأ هللاو . . فالتخا كلذ توبث يفف ارارقا

 : يراوحلا ىبأ نع : ةلأسم

 نم نوكي هنا ةيصو اذكو اذك نالفل يلع ىصوملا لاق اذإو بسحا اميف
 هللاو . . هيلع ىهف اهبجوأ ةيصو اهب هل ىصوا نوكي نا نكمي هنال رارقالا

 . . ملعأ

 ةالص لكل دحي ملو نيتالص اهنع رفكي نأ تصوأ ةأرما نعو : ةلأسم

 اعيمج نيتالصلل انيكسم نيتس اهنع معطأ ناو انيكسم نيتس ماعطا ةالص لكلف
 ايك رفكي تارافكلا تيملا ضورف اذإف تارافكلا تضرف نكت مل اذإ كلذ ءازجا

 . ملعأ هللاو . ضرف

 ةيصو اهلف ةيراج ةنالف نطب يف ناك نا لاقف ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 رهشأ ةتسل ةيراج تدلوف مهرد افلأ ةيصو هلف مالغ اهنطب ين ناك نإو مهرد فلأ

 نم ايه ةيصولاف كلذ وحنوأ ةثالثوأ نيمويب كلذ دعب امالغ تدلوو اموي الإ

 تدلو ثيح اعيمج ايل تعقو دق ةيصولا ناو ةدحاو نطب يف ايهنا لبق نم ثلثلا

٢٢٢



 نيتيراجو نيمالغ تدلوف ةيصولا هذهب ىصوأ ناو .رهشأ ةتس نم لقأل ىلوألا

 يأوأ ا ؤاش نيمالغلا يأ نوطعب ةثرولا ىلإ كلذف رهشأ ةتس نم لقأل

 ىلإ عفدلا يف ةثرولل رايخ ال لوقو اعيمج مهنيب ةيصولا نوكت وأ ا ؤاش نبتيراجلا
 .اعيمج مهل ةيصولا نأل اؤاش ام

 فلأ اهلف ةيراج ناك ناو نافلأ هلف مالغ كنطب يف يذلا ناك نا لاق ناو

 اهنطب يف نأل عيش ايهنم دحاول سيلف نيتيراجو نيمالغوأ ةيراجو مالغ تدلوف

 . ملعأ هللاو .لاق ام ريغ

 : ىحب صلا ةلأسم

 نم هتوم دعب هلام ثلثب هل ىصوأ وأ لجرل رقأف اياصوب ىصوأ لجر يفو
 هاياصو عيمجل يصولا لام ثلث في ملو نايض ريغ نم ناكوأ هل هيلع نايض

 . ال مأ ثلثلا بحاص ىلع اياصولا لخدتأ

 ثلثلا نم كلذ لك اياصولا نم كلذ ريغو لاملا ثلثب ةيصولا نا : لاق
 اياصولاو لاملا ثلثب رارقالا امأو ، هترثكب ريثكلاو هتلقب ليلقلا ثلثلا يف عجارو

 لاملا ةلمج نم امهو لوألا ريغ ناهجولا ناذهف نايضو قحب تناك اذإ لاملا ثلثب

 مث ديزل هلام ثلثب رقم رقأ ولو مزاوللا جارخا دعب يقب ام ثلث نم اياصولا مث
 . ملعأ هللاو . اياصولاو نيدلا لب هلام عيمج ثلث ديزل ناكو ورمعل هثلثب ىصوأ

 قوقح هيلع تناكو هلام ثلثب لجرل ىصوأ وأ رقأ نمو هنمو : ةلأسم

 ثلثلا بحاص ىلع قوقحلا باحصأ لخديأ قوقحلا ةلمجل هلام في ملو سانلل

 .ال مأ صصحلاب مهقوقح ردق ىلع

 هيلع نولخدي الف نايض نم هب ىصوأ وأ هلام ثلثب رقأ اذإ : لاق

 نايض ريغ نم ثلثلاب ةيصولا تناك ناو ةمزاللا اياصولاو نويدلا باحصأ

 يف ةكرشلا جرم هجرخمف ثلثلاب رارقالا امأو . ىلوأ ةمزاللا اياصولاو نويدلاف

 . عامجالاب ىلوأ كيرشلاو هلام

٢٢٢٣ 



 ايب ىلوأ ي رتشملاو © عيبلاو ءاضقلا جرخ اهجرخم نايضلاب ةيصولا امأو

 ىلع مكاح نم فقو وأ رجح نم عنام مث نكي مل اذإ ءامرغلا رئاس نم ى رتشا
 مكيلع ىفخيال نأ وجرأو ملعلا لهأ نم ةيصولا هذه توبثب انفرع كلذ بسح

 . ملعأ هللاو . كلذ

 كلذ نم لطب ام عجريأ ت ار ارق اب رقأو اياصوب ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 . ةثرولل هاثلثو لطب ام ثلث ثلثلا بحاص ىلإ م أ ةئرولل

 دعب نم ىقبام ثلث ةيصولاو رارقالا ةهج نم ثلثلا بحاصل : لاق

 امدعب ىقبيام ثلثب رقي وأ يصوي نأ الإ ةتباثلا اياصولاو ةبجولاو نويدلا ذافنا

 تبثي ملامو اهب ىصوأ ىتلا هاياصو دعب ىقبام ثلث هل نا يدنعف هب رقأ وأ هب ىصوأ

 . يدنع اذكه ثراولا ىلإ عجر اهنم

 هذه هتارارقاو هاياصو ذافنا دعب هلام ثلثب لجرل رقأ وأ ىصوأ نإف : تلق

 ىلإ كلذ نم لطب ام عجريأ هاياصوو هتارارقا نم عيش لطبو ةنيعم انه ةبوتكملا

 .هيف مكحلا امو نم

 نمل الو هب هل رقأ نمل تبثي مل هنأل هل همكحو ثراولا ىلإ عجري : لاق

 . هيلإ ريص نم ىلإ همكح لقتنيف هب هل ىصوأ
 ةرجا نم صقنيأ هتارارقا وأ يصوملا اياصو نم عيش لطبأ اذإو : تلق

 . هلصأ نم تباث ريغ ناك وأ ظفللا لبق نم هنالطب ناك . ال مأ عىش يصولا

 نم لطبو هب ىصوأو هبرقأ ام همايق ىلع ارجأ هل لعج اذإ ىعم : لاق

 رظنو عيمجلا ميسو يقابلا ميس نيملسملا مكح يف عيش اياصولاو رارقالا
 اذكه ءاقشلاو ءانعلا اردقم احيحص اموس ةرجالا هذه نم ذوفنملا قحتسي ام

 ىلإ هودرف هاطخ مكل ناب ناو اياصولا ةرجأ يف هنيعب ظفح ريغ نم هيف يدنع
 . ملعأ هللاو . هيلع اودعستو هب اودشرتو هوبيصت قحلا

_ ٢٤٤



 الإ هل دجوي ملف اهدارأ وأ هفويس لضفأب دحأل ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 مكحلا فيك اذه وه هل اصوملا لاقو هب اصوملا اذه سيل ةثرولا لاقو دحاو فيس

 دحاو فيس هل دجو ولو هفيس هل تبثي عرشلا نايب نم بسحأ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ ال

 نم اياصول ١ جرحت ملف دحأل ةملعم ةلخنب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 ليق دقو تلغتسا الالغتسا ىلع اوقفتا ناو تعيب اهعيب ىلع اوقفتا نا هلام ثلث

 نورظانلا مه ماوقلاف هرمأ كلمي ال نم اهم هل اصوملا ناك ناو كاذهو اذهم اهيف

 . ملعأ هللاو .لالغتساو عيب نم ةلخنلا هذه رمأ يف

 ملو نايض نم هتوم دعب ةنالف هتجوز ةقفنب ىصوأ نمو . هنمو : ةلأسم

 اهفعض ناو باوصلا نم دعبي مل ةيح تمادام تبثم اهتبثأ نا كلذ ريغ ركذي
 ٥٨٥ باوصلا نم دعبي ل هلك اهل هفيقوت نم كلاهلا لام يف قلعتي امو اهماودل فعضم

 هللاو . راثآلا يف اذه لثم دوجول اهفيعضت تبنحل يأرلا يف لاجم ىل ناكول نإ امأو

 . ملعأ

 ىصوأ مث هل هيلع نايض نم اذكب دحأل ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 ذافناو ءاضقب ىصوأ مث يح دحأل اذكب هقسن ىلع ىصوأ مث هتوم دعب كلاه

 روهظب هبتاكل ةجحلا تماقو هظفل حص ام نا هتوم دعب هلام نم هسفن ىلع هبتك ام

 عفري خيشلا ناكو يدنعام بسح ىلع باتكلا يف طسوت ولو زاجو تبث ةجحلا
 . ملعأ هللاو . تبثيالام ىلع قسن اييف فالتخالا

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 نالف تنب ةنالف هتجوز اهيف نكست يتلا هتفرغ يف هلام عيمجب ىصوأ نميف
 يف ناكو تاجراخ نهف هحالسو بشخلا هسيدانم الإ اهلك ءايشألا عيمج نم

. ٢٢٥



 نهيف ةعتمألا نم ناك امو بايثو ةبورضم مهاردو قوقح ةضفو بهذ سيدانملا

 حالسلاو اجراخ هدحو بشخلا نوكي مأ اهيف ايب تاجراخ سيدانملا هذه نوكتأ

 مأ تيبلا اذه نم اجراخ هيف ايب حالسلا نوكيأ ةضفو بهذ نم ةغايص اهيف

 ةيمست نم جراخ مأ حالسلا نم نوكت س رتلاو حالسلا اذه نم ةغايصلا نوكت

 . حالسلا

 اربصق مأ اليوط فيسلا ناك ههبشيامو فيسلا اندنع حالسلا نا : لاق

 برغلا هيمست يذلا وهو اوكزينلا نهب قحليو حالسلا نم يه حامرل ا كلذكو

 كلذ يف ملعن الو حالسب سيل س زتلا نأ انظفح يفو هب أكوتي يذلا وبغلا فيس

 حالسب سيل قفتلا نأ انظفح يفو اندنع كلذكو .ةياقوو ةنج وه لب افالتخا

 يهو ةيدملا يف ان ؤايلع فلتخا دقو حالس ريغ اهنا ملعنالو حالس رجانخلاو اقافتا

 ناك نإف حالس يه مهضعب لاقو حالسب تسيل اهنا ءاهقفلا ضعب لاقف نيكسلا
 هيف كلذ لخديف عئاطق وأ دمغ وأ فالغ نم هيلعو هيف ايب حالسلا اذهب ىصوأ

 نم جرخي ال امو هنيعب ادرف لصنلا تبثيو .ةتباث تسيل اهنأل هنم ةجراخ ىهن الإو

 هبشو بهذو ةضف نم لسانسلا هعم تباثوهف كلذ عيمج نم يلحلاو باصنلا

 ىلع الو حالسلا ىلع ررض الب نخسفنيو نلزي نهنأل حالسلا يف نلخدي
 .دمغلا

 لخاد كلذف فلغو عئاطق نم المتشم هيلع امو هدمغب رقأ وأ ىصوأ اذإو

 بشخلا سيدانملاو { ةفرغلا يف ايب هل اصوملل يهو حالسلا نم ةجراخ لسانسلاو

 نم اهلك ءايشألا عيمج نم ةفرغلا يف ايب هلاصومللوهف اهيف امو اهنيعب ةجراخ

 3 ةطيخملا ريغو ةطيخملا بايثو كلذ نم ناكام انئاك رطعو مهاردو ةضفو بهذ

 سيطارقلا تنمضتام هل ملعلا لهأ ضعب لاقف قاروألا يف اوفلتخا ءايلعلا نأ الإ

 نويدلا يف ءايلعلا فلتخا دق كلذك هلام عيمجب ىصوأ اذإ لجرلا نأ ايك نيد نم

 . ملعأ هللاو . لخدتال ليقو لاملا ةلمج يف ةلخاد يه ليق

٢٤٢٦



 : ناد .ع نبا ةلأسم

 مايأ ةثالث تضقنا ىتح ءازعلا ذفني مل ناو مايأ ةثالث هدح ءازعلا نا

 ثراو الو يصو ريغ وهو ءازعلا دحأ ذفنأ اذإ امأو يصولملا ةثرول هب اصوملا عجريف

 هللاو . ءازعلا هل نم دلب يف ذفني هنإف تيملا ءازعو عوطتم وهو ءيش هل سيلف
 . ملعا

 مولعم ناكم يف ريطلل رثبت بح ىیرجب لجر ىصوأ ١ ذإو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .ةيصولا هذه تابثا ينبجعيف

 ىصوملا ىلع اياصولا نم عيش يف بتاكلا بتك ذإو هنمو : ةلأسم

 نأ نهف بتكي ملو مه ه هيلع نايض نم ةنالفو ةنالفو نالفل ةضف ةيرال اذكو اذكبو

 ةوسنلا نوكت نأ الإ تبثي ال نايضلاو حيحص ريغ هذه كتفص ىلع ظفللا اذه

 ظفحيال ناك اذإ بتاكلا امأو © ثلثلا نم بوتكملا اذه نهف تبثيف ةثرولا ربغ نم

 . ملعأ هللاو . هحلصي نأ هل زوجيالف ظفللا

 نكسي دحأ نأ هل زوجي هتيب نكسب دحأل ىصوي يذلا يفو : ةلأسم

 يصوملا ةثرو ىضري مل اذإ ةأرما وأ ناك الجر هريغ ادحا
 نكسي نأ هل زوجي هنإف هتيب .ب نكسب ثراو ريغ دحأل ىصوأ اذإ امأ : لاق

 . لوقلا رثكأ ىلع يصوملا ةثرو ضري مل ولو ةأرما وأ الجر ناك هريغ ادحأ هيف

 نكسي نأ هل سيل نيملسملا ضعب لاقف هتيب يف هنكسب هل ىصوأ اذإ امأو

 نأ هل سيلف هتيب يف نكسي نأ ىصوأ اذإ امأو . .هلزوبي هنا لوق هيفو هربغ ادحأ

 ناكو هتيب يف اهنكسب ةأرمال صوم ىصوأ اذإو هريغ نمو .هريغ ادحأ نكسي
 ال سيلو كلذ يف اوفلتخا نا لودعلا رظن ىلع اهنكس ردقب هنم اهلف اريبك تيبلا

 ةفرعملا لهأ نم لودعلا رظن يف اهنكس ردقب نوكي نأ الإ هلك تيبلا نكست نأ

 . ملعأ هللاو . كلذب

٢٢٧ 



 : لمازلا ةلأسم

 تام مث ايح مادام لجرل ينالفلا هلام ةلغب ىصوأ دقو كله لجر نعو

 مأ عرازلل عرزلا نوكيأ داصحلا برق عرزلا راص دقو اعرز عرز دقو هل اصوملا

 .ال

 هل ىصوأ يذلا كلاهلا ةثرو ربخي نأ ةفصلا هذه ىلع ينبجعي : لاق

 ناو مهعرز اوعلق اوءاش نا كردي ل مئاق هعرزو ايح مادام ضرألا هذه ةلغب

 نوكدمي اوناك نا مهعرز كردي نأ ىلإ نامزلا نم ىقب امل ةداعقلا اودأ اوعاش

 علق وأ ةداعقلا نم حلصألا مه رظنيف هرمأ كلمي ال نم مهيف ناك ناو مهرمأ

 . عرزلا

 ناك ن اهريغ وأ دجاسملا نم ءعيشل هتوم دعب ضرألا هذهب ىصوأ اذإو

 رثكأ يفف يصوملا توم دعب ينعأ كردم ريغ عرز اهيفو اهلصأب وأ اهتلغب ىصوأ
 . ملعأ هللاو . ضرألل عبت عرزلا نأ لوقلا

 ١ ذكب تم اذإ مكيلع يصوأ هدالوأو هيخأل هتحص ي لاق نميف : ةلأسم

 هتلعج نإف لاحلل لمتحيو لبقتسم لعف اذهف تم اذإ مكيلع ىصوأ هلوق امأ

 . لعفي تقولا يف وأ لعف دق يذلا يضاملا ةلزنمب اصو تبث لاحلل

 هانعم تبثي ن أ الإ مكحل ١ ىنعم يف تبثي ل ا»لبقتسم هتلعج نإو

 . ملعأ هللاو .هذافنا ةنانئمطالا مكح يف قيضي الف يضاملا ىلع

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 ةيرق نم اذك ىمسملا هلام ةلغب ةنالف هتنبالو ةنالف هتجوزل ىصوأ نميف

 مث لاملا نازوحي نينس اتشاعو كلهو ايهه هيلع نايض نم نيتيح اتماد ام اذك

 تبثي لوقو ،هلك لاملا ةلغ ةيقابلل تبثيأ ىرخألا تيقبو ايهنم ةدحاو تكله

 اهل تبثي لوقو .هلك لاملا ةلغ ةيقابلل نوكي يأرلا اذه ىلعو امهاتلك اتومي ىتح

 . ملعأ هللاو . لا بحأ وهو هب اصولملا فصن
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 ريقف لك ءارقفلل ةيدمح ةئايب ىصوأ اذإ ىصوملا نع هتلأسو : ةلأسم

 اتلك تبثتأ ةيدمح ريقف لك ءارقفلل ةيدمحم نيسمخب ىصوأو تايدمحم ثالث

 . ةريثكلا مأ ايهنم ىرخألا مأ نيتيصولا

 يدنع تبثيو ءاطعلا يف اتفلتخا امهنأل امهاتلك ايهتوبث يدنع هبشي : لاق

 ىصوأ نميف بسحأ كلذكو .ايهنم رثكألا توبث دعبي الو ايهنم ىرخألا توبث

 ىنعملا يف ايهقافتال ةيرال ةئامو ةيدمح نيسمخ وأ ةيدمح ةئامو ةيرال ةئامب

 . ملعأ هللاو . ظفللا يف اهفالتخاو

 : ل اس نب بيبح خيشل ا ةلأسم

 هلام عيمج نأ هنم نظ ىلع هلام عيمجب يصوي نأ لجرلل زوجي لهو
 . كلذ هيلع نأ ملعلا لهأ نم دحأ نم ةجحلا هغلبت ملو قرغتسم

 كلذ هيلع نأ هبلق باترا اذإ هعيمج هلايب طاتحي نأ لجرلل زوجي : لاق

 . كلذب كلهي الو لضفلاو ملعلا لهأ لعف اذكهو هلام نم اهادف ىلوأ هسفنو

 . ملعأ هللاو

 : ىحب صلا ةلأسم

 . ملعأ هللاو . فالتخا ايهب اصوملا قتعلاو جحلا نع عوجرلا يفو

 اهبورضو شرفلا نم اهنا يدنع دئاسولاو ةشرفب ىصوأ نمو : ةلأسم
 يأ ي ةثوثبم يبارذو ةفوفصم قراينو : ىلاعت هلوقل شرفلا عم هللا اهركذ دقو
 مكح نع انخياشم ضعب اهجرخأو فراعتلا مكح اذكهو ةطوسبم ةرخاف طسب

 . شارف هدنع مسي ل ذإ شارفلا

 سانلا لايعتسا اذكهو افالتخا هيف ملعأ الو شارف هنا يدنعف مانملا امأو

 يف ةلخاد ريغ اهنا يدنعو ةيلسألا طسبلا ماكحا يدنع اذكهو شرفلا يف هيف

 نم اذه هباشي امو ةبقلاو ةيلوزلاو حسرحلاو يرذوجلا فاحللا امأو فاحللا
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 يفوأ ايهيف لخديو فاحللاو شارفلا مكح اهقحليو فوصلاو نطقلا بايث

 فاحللاو شارفلاب ةيصولاو ،هشارفو هفاحلب ىصوأ نم لثم يف كلذو امهدحأ

 هتلمجب لاملا لخد هحالسو هلايب رقأ وأ ىصوأ ول امل عيمجلاو دحاولا ىلع يتأي

 . ملعأ هللاو . يتحلسأو يلاومأب لوقي نأ الب هتلمجب حالسلاو

 : ىحب صلا ةلأسم

 وأ اهل هيلع نايض نم اهلبق تام نا هتيب يف هتجوز نكسب ىصوأ نميفو
 اهجوز اهنع يفوتملا ةدع يف تماد ام هلام نم ةقفنب وأ هلام نم اهتقفنب اهل ىصوأ

 . اهثراول عيش ال هنا عضاوملا هذه يف هلبق تتامف هنم
 اذه هبشي امو ىقب امل عيش اهثراول سيلف ةدعلا يف تتام نا كلذكو

 . ملعأ هللاو .رثألا ىنعم نم يل هجتيو هارأو يدنع يذلا اذهف هلثم لصفلا

 سودنم هل دجوو بشخل ١ لقي ملو ةسو دنمب دحأل ىصو أ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هب هل ىصوأ يدنع اميف تباث سودنملا نا : لاق

 : سيمخ نب دعاج خيشل اةلأسم

 مل عيش ناكو كلذ ريغو اذكاذك نم هيف امو هتيبب دحأل ىصوأ نميفو

 يف الخاد نوكيو كلذ ريغو هلوق هعفنيأ هب ناك دق امم هايس دق ام هتيمست عم هركذي

 ىلع ةعقاو ةيصولا نوكت اينا مأ همساب هركذي مل ولو تيبلا يف امم ىمس ام ةلمج
 كلذ ريغو هلوق نوكيو ركذ دق ايف هلامجا دعب رسف امل مسي ملام نود ىمس ام

 دق ام ةلمج يف تيبلا يف امم هركذي ملام لاخدا يف هب عفنتني الو هل ىنعم ال اوشح

 . هللا ءاش نإ اروجام كلذ يف كل نيبي ام انل حرصو هركذ
 هللاو . ةيصولا يف هلوخد نم اجرحغ ةفصلا هذه ىلع هيف امل ىرأ الف : لاق

 . ملعأ
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 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 هتوم ربخ غلب املو هتيرق ريغ يف تامو همتأم رضحي نمل ماعطب ىصوأ نمو
 هرضحي نميف هب ىصوأ ام ذافنا زوجيو امتأم اذه ايسي له امتأم هل اوعنصو هوكب هلهأ

 . ةصاخ تام ثيح الإ متأملا نوكي ال مأ

 . ةفصلا هذه ىلع كلذ مهل نا : لاق

 ةيرق يف نوقرفتم ماحرا هل ناكو هازع رضحي نمل ماعطب ىصوأ ناو : تلق
 ذافنا زوجي له اعم مهلك اوعمتجي ملو مهعضوم يف مهنم لك عمتجاف ةقرفتم ىرق وأ

 . نوكي نيأ مأ عضاوملا كلت يف هئازع يرضاح عيمج ىلع كلذ

 . ملعأ هللاو . هيلإ برقألا عم نوكي هنا : لاق

 ذفني الو هلام يف الو هلام نم لقي ملو ع يشب ىصوأ اذإ امأو هنمو : ةلأسم

 هللاو .رهشأ تابثالاب لاق نم لوقو فالتخا كلذ ىفف هتوم دعب هلام نم هنع

 . .ملعأ

 دعب ىصوأ مث هل هيلع نايض نم دحأل ةسودنمب ىصوأ نمو : ةلأسم

 نمل هتوم دعب ريبك سودنم هل دجوو هل هيلع نايض نم ريبكلا ةسودنمب رخال كلذ
 . حصي مل وأ هنم رغصأ اذه ريغ سودنم هل ناك هنأ حص ايهنم نوكي

 ةميقوأ لوألا سودنملا ةميق يناثللو ايهنم لوألل سودنملا نا : لاق

 . ملعأ هللاو . لضافتي ريبكلا نأل طسو سودنم

 وأ ءارقفلا ىلع قرفتو اهنفك ةلضف عابت نأ ةأرما تصوأ نا : ةلأسم

 نم لضف اموأ ينفك نع يبايث نم لضف ام لوقت نأ الإ تبثي الف نيبرقألا

 هللاو . لضف ام تبث كلذك تلاق اذإف يبايث نم ينفك ةلضف وأ ينفك نع يتوسك

 . ملعأ
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 ذفني نأ ىصوأو تولص تارافك سمخ هيلع نأ ىصوأ نمو : ةلأسم

 .هلام ريغ نم هيلع نوكي نأ لمتحي كلذ نأل لاملا سأر نم اذهف هلام نم كلذ

 . تاولص تارافك سمخ ريغ تاولص تارافك سمخب ىصوأ نإف

 ةرافك نع ىزجي لوق فالتخا هيفف تاولص سمخ ةرافك بتك تبث اذإو

 ةالصب يصوملا ىصوأ اذإو ةرافك ةالص لكل لوقو ةدحاو ةرافك تاولص سمخ

 . هلام يف ةالص ةرافك تبثت لوقو عيش هلام يف تبثي الف

 تبثي ال اذهف نيتالص ةرافك لقي ملو ناتالص ىلع هلوق تبثي له : تلق

 امهذافناب يصويو نيتالص ةرافك ىلع لوقي وأ نيتالص ةرافكب يصوي نأ الإ

 .ذخأي هبو لوقلا ضعب يف كلذو

 كلذ يف فلتخيف امهذافناب صوي ملو ةثرولا عم نيتالص ةرافكب رقأ اذإ امأو

 صوي ملو هلوق امأو ،كلذب ىصوي ىتح مكحلا يف كلذ تبثي ال نا بحنو
 نموأ يلام نم يتوم دعب كلذ ينع اوذفنأ لاق نإف يلام ةرمث نم ينع اهوذفنا
 . ةيصو هذهف يلام ةرمث

 ساسأ اذهب مدقت الو يتوم دعب يلام ةرمث نم الو يلام نم لقي مل نإو
 هللاو .ةايحلا يف رمألا ىلع الإ اذه جرخي سيلف ةيصو رثأ ىلع ناك الو ةيصو

 .ملعأ

 هلاومأ نم الام ال تبثأو ىتش دجاسمل نايض هيلع ناك نمو : ةلأسم

 هيلع نايض نم ناك اذإ كلاهلا لام يف ةيقبلاف بوتكملا ناضلا نع لاملا صقنف

 .دجاسملا هذهل

 اينا ضعب لاق فالتخا كلذ يفف ةيصو تناكو نايض ريغ نم تناك نإو

 لام ثلث يف عجري صقن ام لوقي ضعبو دودحملا عضوملا كلذ يف ةيصولا نوكت
 . ملعأ هللاو . كلاهلا
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 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 ىتح لوقلا ضعب يف نايض نم تناك ولو هل تبثت ال ثراولل ةيصولا نا
 ببسلا ناثراو ايهنأل ةجوزلاو جوزلا الخ ام اذهف اذكو اذك لبق نم هنا نيعي

 نأ نورت الإ بسنلا ثرا ايهثرا كراشي الو بسنلا نع عوطقم ببسلاو بسنب ال
 . ملعأ هللاو . بسنب ال ببسب ايهثاريم ذا نيجوزلا قحلي ال درلا

 دعب هلام نم اهتوسكو اهتقفنب هتجوزل لجر ىصوأ اذإو هنمو : ةلأسم
 .اه بج ام اهل هيلع نايض نم ةافولا ةدع يف تماد ام هتوم

 ىلإ ةيرال نم اهل نولعجي ام طسوأ نا اندنعو هيف فلتخي مادالا نا : لاق

 ةدعلا ءاضقنا دعب اهدر يف فلتخا دقو ةمات اهل بجت ةوسكلا امأو ،تاخاش تس

 . ملعأ هللاو .امهل يه لوقو ذخأن هبو اندنع لوقلا رثكأ وهو اهدرت نأ اهيلع لوقف

 : ىحب صلا ةلأسم

 سرولا نم ائيش تفلخو سانلا نم دحأل اهتوم دعب اهرطعب تصوأ ةأرماو
 بيطلا رافظأو ةميضقلاو درولاو ةنشلاو روفاكلاو ليهلاو لفنرقلاو ةزوجلاو
 . طولخم ريغ وه امم اذه لاثمأو رملا دوعلاو لدنصلاو

 . ملعأ هلاو . بيطلا نم رطعلاو بيط ءايشألا هذه لك : لاق

 : يلنزلا ةلاسم
 اهلك اهل وأ اهضعبل فلخ وأ ءافو اهل فلخي ملو ةيصو هيلعو تام يذلاو

 زوجأ كلاهلا اذهل ةعبت سانلا نم ادحأ مزلو ةيصولا ذفنت ملو لاملا ثراولا فلتأو

 لوقف فالتخا هيف هلوق ىنعم ىلع لاقف .هتيصو يف ذفنت مأ كلاهلا ةثرو اطعي نأ

 . ملعأ هللاو . عفدت ال لوقو هثراو ىلإ عفدت

 دحسمل مسي ملو هلام نم ةلخنب دجسملل و أ دجسمل رق أ يذل او : ةلأسم

 ةتباث ريغ ةيصو هذه نأ لوق اريثك افالتخا كلذ يف تدجو دقف هنيعب فورعم
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 ةيصولا كلت نوكتو زئاجو تباث كلذ نا لوقو فورعم دجسمل ىمسي ىتح

 ريبكلا دجسملل لوقو ، ةلحملا دجسمل نوكت لوقو دلبلا دجاسم نم دجسمل

 . دلبلا عماج وهو

 { ءاوس كلذ لعج مهضعبو دجسمللو دجسمل هلوق نيب مهضعب قرفو
 رارقالاو كلذ زاج ةيرقلا دجاسم ريغ نم دجسمل ةيصولا هذه اولعج نا لوقو

 اذإ يحبصلا نعو ةيصولاك هولعج هوزاجأ نيذلاو فالتخا هيف ءاج دجاسملل

 اهتبثي يذلاو فالتخا اهتوبث يفف ةدحاو مالب ظفل ناو عماجلل تناك نيمالب ظفل

 . ملعأ هللاو . دجاسملا برقأل اهلعجي

 مهل ىصوأو هللا هجول هتوم دعب هديبع قتعب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم
 دحاو دبع الإ هل سيل هتوم دنعو ةضف ةيرال ةئايب هنم قتعلا اوقحتسي نأ دعب
 نم ةئايب هتاوخاو هتاجوزل ىصوأ نا كلذكو .ةئاملا هذه نم دبعلا اذه قحتسي ام

 .دحاو خأ وأ ةدحاو ةجوز الإ هل نكت ملو ةضف ةيرال ةئايب نايض
 خالاو جوزلا كلذكو اهفصن لوقو اهثلث قحتسيو قتعي دبعلا نا : لاق

 . ملعأ هللاو . فصنلا لوقو ثلثلا لوق خألاو ةجوزلاو

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 هل زوجأ ثلثلا نم جرخت اهنا ملعي ال وهو ةيصوب لجرل لجر ىصوأ اذإو
 .ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهذخأ

 نم جرخت انا ملعي ىتح اهذخأزوجي ال لوق فالتخا اذه يف : لاق

 نم هتظفح اذكه ثلثلا نم جرخت ال اهنا ملعي ىتح اه ذخأ هل زوجي لوقو ثلثلا

 . ملعأ هللاو .رثألا

 دمحم نب ريشب نب ديعس ل اعلا خيشل اهيف رظن ةيصو ظفل : ةلأسم

 .ىحبصلا لاق يضاحلا دمحم نب سبحم تنب ةيار هب تصوأ ام اذه ىحبصلا

٢٥٤ _ 

 



 هيلا جاتحت ام عيمجب هذه ةنالف تصوأ ] ةيوزنل ١ يه اهبسني ل هنأل ةفرح اهلعل

 نم كلذ ذفني اهربق يف ىراوت نأ ىلإ ىتوملا زاهج عيمج نم اهتوم دعب اهلام نم
 . اهيصو يأر ىلع اهلام

 نم ةرجأو هتميق وأ ربقلا ظفللا اذه يف لخدي كصلا اذه يف ىحبصلا لاق

 نم ةرجأو رطعلا نم هقوف امو نفكلاو بايثلا نم هيلإ جاتحت امو اهلمحو اهلسغي
 ةرجأ هل ناك نا ريرسلا ةرجأو شرلل ءاملاو لافطلا ةميق كلذكو اهيلع هلعجي

 ايك اهتيصو يأر ىلع اهلام نم دوقنب تصوأ ايك ءايشألا عيمج نم هيلإ جاتحي امو

 لحو ءالحو ماداو ماعط نم اهمتأمو اهازع رضحي نم هازري ايبو يأرلاب هل تصوأ
 . كلذ ذفني ضرحو

 تبثت ال لوقأو اهرقتسم ىلع اهتبثتف ةي ؤرلا هذه نيبت مل اهنا ىحبصلا لاق
 هنورزي ايب محل تصوأول كاذ 3 هب مهف تصوأ ام هنوزري ام ةدحاو ةعفد الإ مه

 . هب مه تصوأ اك مايأ ةثالث ةدم يف مهتيزر مه ناك 7 اهئازع مايأ

 ثلث نم لودعلا رظن يف هيلإ نوجاتحي امو ةقفنلا مهل تناك دجت مل نإو
 نهيلايلب مايأ ةثالثلا همايأو ربصتلاو ءازعلاو نوكي امل ءاسنلا عايتجا متأملاو اهلام

 نمسلا مادالاو كمسلاو محللاو نبجلا ءالجلاو نهروسكب ليقو روسكلا ريغ نم

 رشعبو ] ههبش لع سياقأ لب هحرش ىلع ردقأ ال ليلق ببس اذهو نبللاو قرملاو
 . اهنوثري ال نيذلا اهيبرقأل ةضف تايرال

 تناك ناو ةدوجوم ةيراللا تناك نا اهلام ثلث يف تباث اذه ىحبصلا لاق

 مهمزلي ملو مهيلع تبث ءيشب ةثرولا رقأ نإف ،لوقلا ضعب يف اهتميقف ةمودعم
 تايراللا ركذ نم كصلا اذه يف بوتكم وه ام عيمجو لوقلا اذه ىلع هريغ

 تاولص تارافك رشعبو .7 هيراغل اللم هراركت يف نأل كل تفصو ام ىلع .جراخ
 . انيكسم نيتس ماعطا نهنم ةالص لك ةرافك

٢٥٥



 ىلع ةلداعلا ةنيبلا هب تماق نا لاملا ثلث نم تباث اذه ىحبصلا لاق

 ةدئاملا ةروس يف نينم ؤملا بطاخي ذإ هتفرعمب رقأو هقدص نم دنع ركانت الو بير الو
 لثمو مكنم لدع وذ هلوق ىلإ « مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأاي» : ىلاعت هلوق يف

 ةمألا عامجا كلذكو ةقفاوملا ةنسلا نم اذه وحنو .ةرقبلا ةروس يف نيذلا هذه

 ةفحملا ةلحنلا لهأ فالخب اليوأت اذه يف لحتنا ادحأ نأ ملعن ال ذإ ةقداصلا

 رهشأ ةعبرأ موصبو نيملاعلا بر هللاب الإ باوصلا نم عيش ىلإ دحأل قيفوت الو
 نم كلذ ذفني نهمايص ةرجأو ناضمر رهشأ داسف نم اهمزل ايع ءاضقو الدب انامز

 . اهيصو يأر ىلع اهتوم دعب اهلام

 رهش لك بان ولو هباسحب زجع ناو ثلثلا نم تباث اذه ىحبصلا لاق
 هللا قوقح عيمجو جحلاو تارافكلا يف كلذكو .رهشلا ماقم مويلا ماق موي ةرجأ

 ليقو اهعم ليقو دابعلا قوقح ىلع ةمدقمو لاملا سأر نم اهنا ليقو هلعل ىلاعت

 نيملسملا لوق نم كلذ لكو مدقملا ناك لبق مزل نيقحلا يأ ليقو ثلثلا نم اهنإ
 نيكاسم ةرشع ماعطا اهنم نيمي ةرافك لك تالسرم ناييا تارافك ثالثبو

 . انيكسم نيتس ماعطا اهنم نيمي لك ةرافك نيظلغم نينيمي ةرافكبو

 ةلسرملاو ةظلغملاو لوقلا رثكأ ىلع ثلثلا نم تباث اذه ىحبصلا لاق

 اهب رجتي ةضف ةيرال ةئايسمخو ، هللا قوقح يف فالتخالاب لوقلا ىضم دقو ءاوس

 ةلي دمح انيبن ربق اهنعروزيو مارحلا هللا تيب ىلإ مالسالا ةجح اهنع جحي نم
 هذه مايتب يتأيو ايهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ هيبحاص ىلعو هيلع اهل ملسيو
 .اهلاكو انه ةروكذملا ةجحلا

 تايراللا اهفصوو هللا قوقح نم ىضم ام ىلع تباث اذه ىحبصلا لاق

 اهنم فلتخي مهدنع ةضفلا نأل ةلاهجلا هيلع لخدأو هتبثي ملو هفعض ضعب ةضفلاب

_ ٢٥٦



 ازتجاو ةضفلا كرت راتخا نم راتخا ةلعلا هذهلف ءعىدرلا اهنمو طسولا اهنمو ديجلا

 اهب جحي نم اهب رجأتسي اهلوقو اصن مهراثا يف ءاج ام ىلع اذه اينإو فصولاب

 اهنأل زاج اهيصو يأر ىلع اذه لعف نيملسملا لكو لوهجملا لعفلا ىلع اهنع

 ةرايزلاو ةجحلا نيب تكرشأ دق اضيأو راجيتسالا تقلطأو يأرلا هل تلعج

 يذلاو ،هلو هيلع اذام ريجألا اذه ملسي ملو رزي ملو جح اذإ نولوقت اذام ميلستلاو

 افاصنا وأ لودعلا رظن ىلع نوكتو اثالث ةرجألا نوكت نأ يلقع يف نسحي

 ّ ملعأ هللاو اهعبر ليقو ةرجألا ثلث ةرايزلل نا رثألا يفو فصنلا ةجحلاف

 . هل هيلع نايض نم تونص جلف حالصا يف نوذفني ةضفف تايرال سمخبو

 ىنعم ىلع ليقو ءاضقلا ىنعم ىلع ةجراخ ةيصولا هذه ىحبصلا لاق

 موكحم وه امو هيلع ثدح ام لاوز جلفلا حلاصمو لاملا سأر نم ةتباث رارقالا

 نيندلا جلف حالصا يف نوذفني ةضف تايرال عبرأبو ،هتقو يف هبابرأ ىلع هلعفب

 . ايل اهيلع نايض نم ىوزن لاعس نم ىبوجلا جلفو

 ةخاشلاو ةيدصلاو هل هبشوه ام اذه لثم يف لوقلا مدقت دق ىحبصلا لاق

 . ةاكزلا نم اهيلع نايض نم ةضف ةيرال ةئايتسبو ةيراللا ماكحأ ةلزنمب

 هيف ملعأالو مهراثا يف ءاجام ىلع لاملا سأر نم تباث اذه ىحبصلا لاق

 تلاق اذإ امأو } هتفرع ام ىلع فالتخالا نم ىرعتي ال هنا لوقأو مهنيب فالتخا

 ىلع قرف اذهو اذه نيبو فالتخالا هيف يذلا اذهف اهتاكز نموأ اهلام ةاكز نم

 . اهيلع ةاكز نم ضرغلا ةلخن رمت زم نم فلأبو 6 ليق ام

 ظفللا نوكي نأ ينبجعيو لاملا سأر نمف اهيلع تبث نا ىحبصلا لاق

 .اهلوأ حلصي اهرخآ نأل بوتكم وه ام ىلع اذه توبثب ليق دقو ،رمتزم نم فلأب

 اهطونح نم اهتوسكو اهرطع نم ىقبي ايبو تصوأ ام عيمج ذافناب تصوأ دقو

. ٢٥٧



 نم اهلبق توم اهم ثدح نا نسحلب يتنب ١ ةيوشو اخلز اهيتخال اهتوم دعب اهنفكو

 . ايل اهيلع نايض

 لجأل فالتخا هيفو رارقا ليقو }.ءاضقلا باب نم اذه ىحبصلا لاق

 ۔ايل تبث اهلبق تتام نا لاق نم لاقو لاح ىلع تبثي ال لاق نم لاقو ةيونملا

 ناضلا نأل ةيصولا هذه توبث ينبجعيو ءيش هذهف تبثي مل امهدحا تتام نإو

 اهنازركبو ،هياداب الإ هنع لوزي ال همزل نم ىلع تباث وه اينإو توملاب طحني ال
 . ايل اهيلع نايض نم تامدقتملا اهيتخال جاجزلا

 ةراحب يذلا تيبلا نم اهبيصنبو انمدق ايك تباث اذه ىحبصلا لاق

 ىحبصلا لاق ] هل اهيلع نايض نم دمحم اهيخأل هيف ايب ىوزن لاعس نم ةجرشلا
 بيصنلا نيبت مل اهنأل ءاضقلا يف اهتجح اهلو ءاضقلاو رارقالا هجو نم تباث اذه

 . ةجحلا نم اهيلعو اهلام اهيخألو رارقالا يف ال ةجح الو

 اهتقيتعل انه اهركذ مدقم ا ةنالف تصوأ ً امولعم تيبلا ناك نا اذهو

 تصوأو ةيح ةمالس تمادام ةضف تايرال رشعب نامزلا نم رمت ةنس لك يف ةمالس

 . اهتوم دعب اهلام نم ةقرولا هذه يف روكذملا قحلا اذه ذافناب هذه ةنالف

 فيقوت ةبجوتسم اهل تصوأ ايك لاملا سأر نم تباث اذه ىحبصلا لاق

 تومي نأ ىلإ هنم نوكيف ثلثلا نم جرخ امو فرصتلا نع ثراولا عونمم لاملا

 نوكتو .اهتكراشمل لاملا سأر نم يتلا قوقحلا عم جرخأ لاملا سأر نم جرخ امو

 ۔اهتايح يف مهبابصنا ردقب اهيلع نولخدي لاملا ةميق عيمجب هل رقأ نم ةلزنمب يه
 اياصولاو ثراولل مث عيش لاملا نم ىقب نا اهتوم دعب هب مهل ترقأ ام ةيغب مهلو
 هللادبع تنب ارصنل ةضف تايرال سمخبو ‘ لدعلا لهأ لوق يف مهف بجي ام

 . اهيلع نايض نم ةيحولفالا ةيرجينملا
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 اهيلع نأب هذه ةنالف ترقأو لاملا سأر نم تباث اذه ىحبصلا لاق

 . هل اهيلع نايض نم ةضف ةيرال فلأ مساق نب هللادبع نب ملاس نب دمحمل

 ناو مزاللا نيدلا باب نم جراخو لاملا سأر نم تباث اذه ىحبصلا لاق

 ةيرال ةئايعبرأ يوزلا ةديز نب حلاص نب دمحم نب حلاص كلاهلا ةثرول اهيلع
 ةيقبلوهو مهنم ثاريملاب قحلا اذه نم اهل عيش الو مهل اهيلع نايض نم ةضف

 نيدلا باب نم لاملا سأر نم تباث اذه ىحبصلا لاق .اهريغ نيقابلا ةثرولا

 جرخت ملو ةيجوزلا مكحب ةثراو تناك ولو ءيش اهل سيلو ،ءاوسلاب موسقم مزاللا
 .اهل اهيلع ام نوكي الو .اهيلع اذه نأل اهسفن

 نم اهبيصن اهل نوكي نأ نسحو زاج امهرد اذك اذكب نالفل ترقأ اذإ امأو

 :ءيش اهل نكي مل نايضو قحب نالف ةثرول تصوأ نإو ،اهسفن جرخت مل اذإ رارقالا
 اورظناف يدنع نسح اذكه اهبيصن طقسو ءىش اهل نكي مل لفنب تصوأ ناو
 ي اهب موقي نمل هذه ةنالف تصوأو ، قحلا الإ هنم اوذخأت الو هلدعو هيف رشحم

 . ةضف ةيرال نيعبرأ توملا ضرم

 ماقأ نمل ةيصو ناكل تبثولو .ءابلا طوقسل تبثي ال اذه ىحبصلا لاق

 يترافكبو اياصولا عيمج مكح يف ليق اذكهو ،ءاوسلاب ةعامج اوناك ولو اهيلع

 ايع نامز يرهش مايصبو انيكسم نيتس ماعطا ايهنم ةدحاو لك ةرافك نيتالص

 ناتاهو اهيصو يأر ىلع نهمايص ةرجأو ناضمر رهش موص داسف نم اهمزلي
 . لبق نم هب تصوأ ام ىلع نيرهشلا مايصو ناترافكلا

 اهتما قتعبو افالتخا هيف ملعأ الو ،ثلثلا نم تباث اذه ىحبصلا لاق

 مهل تصوأو ةبقعلا ماحتقالو 0 ىلاعت هللا هجول اهتوم دعب اهدالوأ عيمجو ةديعس

 نم مهيف يذلابو ،ةضف ةيرال ةئام هل دحاو لك اهتوم دعب قتعلا اوقحتسي ام دعب

 ةلحصو فطمت صوخ نم تيبلا ةينآ عم نيصرقو جبوطلابو ةوسكلا عم ةغيصلا

٢٥٨٢



 ىقبي يذلا حلمو رازبو زرأ ىرجو رب نييرجو مهل يذلا شرفلا عم رغصو اوزيب

 . نيحطو قيقدو لوكأملا نم كلذ ريغو نمسو اهتوم دعب

 ليقو اهلام نم ثلثلا نم زئاج اهدالوأو ةديعس اهتما قتع ىحبصلا لاق

 رثكالا وه لوألا لوقلاو هللا قوقح نم انا مزاوللا يف ليق ايك لاملا سأر نم

 ثلثلا نم هنا الإ افالتخا هيف نأ ملعأ الو اهلام ثلث نم تباث هب مل تصوأ امو

 .اهتمذ يف ايهبم ناك اذإ

 جبوطلاو عيش مهل تبثي مل لهج ناو تبث هنيعب حص نإف ايلعم ناك نإو
 يذلا وه هناو .اهعم هنأ حصي نأ الإ هتوبث يل نيبي ال تانيعملا عيمجو ناصرقلاو

 دقو ،اهلام ثلث نم تبثو زاج تايهبملا نم جرخ امو زرألاو بحلاو مهل هب تصوأ
 ءاضتقاو اهنيد ءاضق يف اهيصو ينالفلا نالف نب نالف اهيخأ نبا هذه ةنالف تلعج

 هل ةرجأ ةضف ةيرال ةئام تلعج دقو ،اهتوم دعب اهلام نم اهاياصو ذافناو اهنويد

 . هيف هيلع تصوأ ام ىلع

 .ايصو هيف لعج ايف مايقلا نم لبق ام هيلعو تباث اذه ىحبصلا لاق
 نم هئانع ردقب ةرجالا نم هلو مايقلا نم هيلع ام لايكب الإ ةرجالا قحتسي الو

 ءاضقلا نم اهنا ليقو ةيصو اهنا لوقي نم لوق يف اثراو ناك نا دحأل مايقلا

 ىلإ اهتوم دعب اهتيصو ذفنت مل نا هذه ةنالف تصوأ ،لوقلا اذه ىلع هل هتلعج ام

 .ىوزن رقع نم عماجلا دجسمل اهلام ةلغ ثلثب تصوأ دقف الإو نامز ةنس ةدم

 طرشلا لجأل تبثي ال ليقو تصوأ ايك لوقلا يف تباث اذه ىحبصلا لاق

 فالتخالا نم ينبجعيو .إاهلام ثلث نم ذفنت مل وأ تذفن ةيصولا ردقب تباث ليقو

 هيلع ردقي ال عيش ىقب ولو عيش دجسملا اذهل تبثي ال نا رذع الب اوطرفي مل اذإ

 ةنسلا يف كردي ال امو اهنع موصي نم هب رجأتستل هتلعج امو اهتقيتعل اهتيصو نم
 .اهيف تتام يتل ١

٢٦.



 هب تصوأ ام هيلع تبث ايصو هيف هتلعج ام ذافنا نع ثراولا اذه رصق ناو

 اهيف لعج الإو لعف نإف نيملسملا دنع اهذافنا يف هيلع جتحا ثراو ريغ ناك ناو

 قدصلل اقفاومو قحلل الباقم هارأ ام ىلع اذه ناو نيملسملا نم اهذفني نم

 ارقي نم اهب رجت ؤي ةضف ةيرال يتئايب هذه ةنالف ترقأو ،راصباألا يلوأ اي او ربتعاف
 .اهتوم دعب اهربق ىلع ميظعلا نآرقلا

 نأل امل تبثي الف افارتعا ناك نا اذه توبث يل نيبي ال : يحبصلا لاق

 اهنم ةيطع الف ةيطع تناك نإو .ةداهش هب اهفارتعاو اهريغل اهدنعو اهيلع
 هللا ىلا اهب برقتي تيملل ةيصولا هللا لعج اينإو .هل ىنعم ال اذهو اهسفنل

 وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم ىلاعت هللا لاق ايك هيلع ايب رارقإو هتوم دنع ىلاعت
 . «نيد

 نآرقلا أرقي نم اهربق ةرايزل اهب رجأتست اهلام نم ةيصوب تصوأ اذإ امأو
 } هب تصوأ ام ىلع اهلام ثلث نم تباث اذهف كلذ ريغ وأ دجسملا يف وأ ميظعلا

 اهمزل ايع نامز رهشأ ةعبرأ ةنس لك اهنع موصي نم اهب رجأتست ةضف ةيرال ةئايبو
 . كلذب اهنم ةيصو ناضمر رهشأ داسف نم

 .اهلبق ىتلا ةلزنمب ةيصو تبثيو ارارقا تبثي ال اذه نا : ىحبصلا لاق
 ناك هب تصوأو 3 هب ترقأام ذافناو ءاضقب هذه ةنالف تصوأ {. ءاوس انعم وهو

 تصوأو اهسفن ىلع هتتبثأ دقف تباث ريغ وأ اتباث ناك هب تصوأو هب ترقا يذلا
 . اهتوم دعب اهلام نم هذافناب

 نكي مل ام همسر صقنو هظفل برطضا امل حلصم اذه : يحبصلا لاق

 3 نيملسملا لوق انلوقو ابصغ وأ امارح وأ ةيصو نكي مل وأ ثراو نع ءاجلا وأ الطاب
 تعاب دق اهناب يضاحلا دمحم نب نسحلب تنب ةيار ترقا رخآ عضوم يف تدجوو

 داتعملا اهئام نم ءاملا نم هبرش عم ةيمرصملا ىمسملا لاملا نم اهبيصن دمحم اهيخال

 اهيخأ نم تضبق دق اهناب هذه نسحلب تنب ةميرب ترقأو ،عطقلا عيب هيقسل
 . عيبملا اذه نمث دمحم

س ٢٦١



 نوكت نأ الإ ةضقانملا دنع تبثي ال لوهجم لاملا برش : يحبصلا لاق

 دق اهناب نسحلب تنب ةميرب ترقأو باتكلا يف امأو ءاذه ىلع ةيراج مهتنس

 نأ الإ مدقتملا مسالا ىلع تبثي ال اذهف عيبملا اذه نمث دمحم اهيخأ نم تضبق

 ةيصولا نمو ث ةيضاقلا ةرهشلا وأ ةنيبلا كلذب تماق دقو ايهب اعدت نايسا اهل نوكي

 دحاو لك ي ربحلا دمحا نب سيمخ ةثرول ةضف ةيرال نيسمخب هذه ةنالف تصوأ

 . اذه سيمخل اهيلع نايض نم دمحا نب سيمخ نم هثاريم ردق ىلع مهنم
 .ءاضقلا باب نم جراخ لاملا سأر نم تباث رارقا اذه : يحبصلا لاق

 ردقب مهنم دحاو لك ةضف ةيرال ةرشع عبس يربجلا دمحا نب نسحلب ةئرولو

 . مهل مهيلع نايض نم هثاريم
 الو .اهلثم اهلبق يتلاو مهنيب ءاوسلاب مه تباث رارقا اذه : يحبصلا لاق

 اهسفن ىلع ةليحم تراصو تبث مهل ترقأ امل اهنال هنم مهثاريم رادقم يل نيبي

 اذه يف انلوق اينإو ،باوصلل قفوملا هللاو رارقالا قحب مهل تبث ام ناصقن ةيعدم
 نسحي ام كصلا اذه نم انبتكو نيملسملا راثا يف ءاج ام بسح ىلع هريغو

 . ملعأ هللاو . . باتكلا لوطي الئل راركتلا هيف ام انكرتو ،هيف لوعلا

 : يرذفافلا : ةلأسم

 هل ناكو اهل هيلع نايض نم هتيب يف يتلا هتشق عيمجب هتجوزل ىصوأ نمو
 ةبهك ةبيود وأ ةدرقلا ةشقلا نال ىنعملا اذه يف ةيبرعب تسيل ةظفللا هذهف تويب

 هنا ملعأ الو ةلمعتسم يهف نامزلا اذه يف نايع لهأ ةغل يف امأو ةلجلا

 هتيب يف يتلا هئايشا عيمج اهل تبثي نا يرابتعا يفف ءىش نود ءىش اهب صوصخ

 فصن اذهلف ناتيب هل ناك ناف باسحلاب اه نوكي نا ينبجعيف تويب هل ناك ناو

 . ملعأ هللاو . . نهنم دحاو لك يف ام ثلث اهلف تويب ةثالث هل ناك ناو اذه يق ام

 : ىحبصلا : ةلأسم

 عيب مث هل همزل نايض نم مه اردل ١ نم ء ىشب فورعم جلفل ىصو ا نميف

٢٦٢



 ؟ اهس ىصرللا مهاردلا هذهس ىلوألا ام نيلوألا هبابرأ نع لقتناو جلفلا كلذ

 تقو هبحاص نم صالخلا نا يدنعف ءاملا نم ناضلا ناك نا : لاق

 يدنع اذكه يقاوسلا حالص يف صالخلاف يقاوسلا نم ناك ناو ،نايضلا موزل
 . ملع أ هللاو . .

 : ن(ييلس نب رصان خيشلا : ةلأسم

 دحاو ناقفت هدنعو هل هيلع نايض نم ديدحلا هقفتب دلول ىصوأ لجر يفو

 نم دحاو فلتف ينالفلا قفتلاب هفصي ملو يصوملا تايف يبرع دحاوو يمجعأ
 اذه هل ىصوملا لاقف دحاو ىقبو ،هريغ وأ بسكب ىصوملا توم دعب نيقفنتلا

 قفتلاب كدلاو كل ىصوأ ةثرولا لاقو & يدلاو هب هل ىصوأ يذلا وه يقابلا قفتلا
 ؟ مكحلا فيك ماتيأ ةثرولا يفو فلت يذلا

 ىلعو هللاب هنيمي عم هقفت اذه نا قفتلا هل بتك نم لوق لوقلا نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . اذه ريغ هقفت نا ةنيبلا ةثرولا

 : يحبرصل ا: ةلأسم

 لبق نم ال ناك وأ ىحر همال دجوي ملف اهراهعل وأ همأ ىحرل ىصوأ نمو

 ناو ، ىحر اهب ىصوملا مهاردلا هذهب ي رتشي نا زوجيا ،ترسكنا وأ تقرسف
 ؟ نيملسملل اهيف عفن الف اهلاحب مهاردلا هذه تكرت

 نا كلذكو . ةثرولا ىلا ةعجار ةيصولاف ىحر همال نكي ل اذإ : لاق

 ةيصولاف تباغ وا تقرسف ىحر همال تناك اذإ امأو ، ترسكناف ىحر همال تناك

 فيك ةيقرشل ١ نم نيط اطقلل ةيدمحمب ىصوأ نمو ، هنمو :: ةلأسم

 ؟ ال مأ هيلا ملستا نيطاطقلا نم دحأ اهنع لأس ناو تيأرأ ةيدمحملا هذهب عنصي
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 مزال هجو نموأ ىصولا ىلع نايض نم ةيصولا هذه تناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . سانلا

 ةيح تمادام هتيب يف هتجوز نكسب ىصوملا ىصوأ اذإو ٨ هنمو : ةلأسم

 ىصوملا لام نم هرايع نوكي نيأ نمف تيبلا اذه برخ اذإ اهل هيلع نايض نم
 ؟ تيبلا اذه يف اهعم اهجوز نكست نا ال له ةأرملا هذه تجوزت نإو ؟ ال مأ

 نكست نا اهل سيلف هب اهنوكسب وأ هتيب يف اه انكسب ىصوأ ١ ذإ : لاق

 ٠ اهعم اه ريغ نوكسو هنكس اهلف هتيب ىنكسب امل ىصوأ ١ ذإ امأو ٠ اهعم اه ريغ

 برخ اذإ هترايع امأو هيركت نا اهل ليقو كلذ تءاش اذإ هارك امل لوقلا ضعب ينو

 ةثرول ١ ىلع تبث ناو . ةثرول ١ موزل يدنع نسحو اصوصنم ائيش هيف ظفحا ملف

 ءانبلا ىقب ناو ،تلعف يه اهيلع تبث ناو تيبلا اذه ةرايع نم مهيلع ايب اوعبتا

 اذكه لودعلا هموقت ام ىلع بارخلاو راعلا نيب ب لضفلا اهتثرو ىلع در و دع لعب

 . ملعأ هللاو . .

 همتأمو هازع رضحم نمل ة ةضف ةيرال اذك اذكب ىصوأ اذإو © هنمو : ةلأسم

 ةفص امو ؟ ال مأ ةيوسلاب مهنيب مهنيب يب نوكتو لاجرلاو ءاسنلا نم رضحم نم عيمجل يهآ

 ؟ دحأ نود دحأ اطعي نأ زوبيو مهسفن ةبيصملا لهأل يهأ رضحي نم

 نم ىصوأ ام ىلع امهدحا ال ايهيلك همت امو هازع رضحي نمل يه : لاق

 لوقي نيملسملا ضعب لعلو ةيوسلاب اورضح اذإ نييبنجالا نم مهريغو هبراقأ

 ةيوستلاو ريثكتلاو ليلقتلاو ريخأتلاو ميدقتلا اهيف زوجي دودحملا نم سيل اذه

 هللاو . . ةنيعم ةيرق ءارقفل وأ دجسم رايعل ىصوأ نم ةلزنمب اذهو اذه يف طوحأ

 . ملعا

س ٢٦٤



 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 هجوب بتاكلاو دوهشلا لوخد جوزلا عنمف يصوت نأ تدارأ ةضيرم ةأرما

 ببسل كلذ نكميال ناك ناو هنذإب الإ اولخدي نا مه سيلف هوجولا نم

 } ىضقنإ نذأي مل نا اولخديلو 0هونذأتسيلف اهيلع ةبجاو ةيصولا تناكو ضرع
 امل بلطي نم لكوت نا ةأرملا هذهل ينبجعي لاق ةلأسملا هذه يف يحبصلا باوجو

 . ملعأ هللاو . . هل سيل ايب عنتما نمل ةجح الو اهل عناملا اهجوز ىلع اهتجح

 : يحبصلا : ةلأسم

 نيتس ماعطا نهنم ةولص لك ةرافك ةولص ةرافك اذك اذكب ىصوأ اذإو

 اذه لاقو . عاصب نيما هل ىتأ اذإ عاصلا ةحص ىلا لصوتلا فيك انيكسم

 . حيحصلاب هلدي ةقث دجي ل اذا تارافكلا هب ذفني نا يصولل زوجي له حيحص

 ؟ال مأ ةرافكلل اموي نيتس ادحاو انيكسم معطي نا هل زوبي لهو

 ةقثلا لوقو شاملا بحرم نم ثلث الإ ،انمأ ةثالث هرايع عاصلا نا : لاق

 زوجي الو © نيتقتلاب ليقو ةقثلا مدع اذإ نيمألا كلذكو عاصلا وه اذه نا لبقي

 فصن وأ ءاشعو ءادغ ناتلكا نيكسملا ماعطإو ،اموي نيتس دحاو نيكسم ماعطا

 . ملعأ هللاو . . ربلا بح نم عاص

 نب نالف كلاهلل ةضف ةيرال اذكو اذكب ىصوأ اذإو ، هنمو : ةلأسم

 ةثرو فلخ دقو نينس ذنم تام دق كلاهلا اذهو ،هل هيلع نايض نم ينالفلا نالف

 عيمج ىلع تمسق اذإ يبرو تام دق مهثراو مث مهضعب تاموأ اوتام دق

 ذافنا يف يصولا اذه صالخ يف ةليحلا ام سلف رشع مهدحا غلبي مل نيثراولا

 لوق لبقي له هتثرو فرعي الو يصولا هفرعي ال كلاهلا اذه ناك اذإو ، كلذ

 ؟ ال مأ مهل ميلستلا يصولل زوجو ءال ؤه هتثرو نا ةرهشل ١
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 يف ةيضاقلا ةرهشلاو مكحلا يف ةلداعلا ةنيبلاب ثراولا ةحص : لاق

 مسقني امو ازبخ وأ بح اهب ىرش مهاردلا مسقنت مل ناو ةعساو ةنانمطالا

 اوملع اذإ ءارقفلا نم مهريغ يف لعجت الو ، عرشلا هبجوي ام ىلع مهيف تلعجو
 يف وا ءارقفلل لوقلا ضعب يفو ،هفوقوم تناك اوملعي مل اذإو ،هنانمطا وأ مكحب

 . بيرلا عافترا ةرهشلا دجو لاملا تيب

 نايض نم ينالفلا جلفلل ةضف ةيرال اذكو اذكب ىصوأ نا كلذكو : تلق

 هبرح دق يداولا نال ادبا هتايح اجرت ملو نينس ذنم سبي دق جلفلا اذهو هل همزل

 ؟ ةيرشح ةناما كرتت ما ءارقفلا ىلع قرفي نا زوجي لهو لوقلا فيك

 نكمي اذهو هحلاصم يف لعجتف ام اموي عجرت ىتح اهلاحب ةيصولا : لاق

 . ملعأ هللاو . . هجارخا

 : سيمخ نب رصان خيشل ا: ةلأسم

 ةافولا ةدع يف تمادام ةقفنو ةوسكب امهل ىصوأو ةجوز هلو تام لجر يفو

 وأ تتام دق ةجوز هل تناكو اهمساب ةنالف هتجوزل لقي ملو اهل هيلع نايض نم هنم
 ؟ امهنم ةيصولا نمل هدنع يهو اهنع تام يتلا هذه لبق اهقلط

 حصو ةقفنلا امل نا تلاقو اهنع تام ىتلا هتجوز ةقفنلا تعدا اذاف : لاق

 اهنود كلذ يعديف اهريغ ءاسنلا نم اهضراعي مل ام كلذب ىلوأ يهف هتجوز اهنا

 كلاهلا اهجوز نم ةوسكلاو ةقفنلاب ةيصولا كلت نا ملعت ام هللاب نيميلا اهيلعو
 . ملعأ هللاو . . ءاسنلا نم اهريغ دحال

 : ىحبر صحلا : ةلأسم

 ؟ اهتفص فيكو ىه ام لوصأ ةسمخ اياصولل نا نيملسملا راثآ يف ءاجو
 ةسمخ ىلع اياصولا نا راثالا يفو هتركذ ام فصو نع فعضأ ينا : لاق

 امو هذه هتلخنب وأ هذه هتبادب وأ اذه هدبعبو اذه هلايب يصوي نا وهو ،ملعم

 اصقان ناك ناو اماتف امات ناك ناف توملا دعب هلام ثلث نم تباث اذهف ههبشأ
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 ىقب اذإ ناصقنلا هقحلي الو هقحلت ةدايزلاف هذافنا لبق لاملا ديزي نأ الإ اصقانف

 كلذ فلت دقو ىصوملا تام ناف رثؤملا يبا نعو ۔ هلاح نع ريغتي ملو هب ىصوملا

 الإ ىصوملا لام فلت ناو .ءىش هل ىصوملل نكي مل هب هل ىصوأ يذلا ءىشلا

 هل ىصوأ يذلا ءىشلا كلذ ثلث هل ىصومللف هب هل ىصوا يذلا ءىشلا كلذ

 نمو عبروأ ثلث نم هنود ايف اذه هلام فصنب ىصوي نا لوضفلا امأو .هب

 نم اتباث ناك انفصو امم ءزج ىلع ةيصولا تعقو اذاف ديبعلاو باودلاك تابيغملا

 ةلمج يف هيلعو مسقلا لبق ناعقاولا ناصقنلاو ةدايزلا هقحلتو ،ذيفنتلا موي ثلثلا

 ايهعسي رذع الب يصو وأ ثراولا نم عنم مث عقي نأ الإ تالغملا نم ناك نا لاملا

 مهنع طقسا نيملسملا ضعبو فرحلا اذه يف رظنيو يدنع اميف نايضلاب ايهقحا ايف
 . ناضلا

 نم ةلخنوأ هباود نم ةبادك هدنع ددع ضعبب ىصوي نا فاضملا امأو

 لوق رثكأ ىلع هلام ثلث نم تباث اذهف ههابشأو هبايث نم بوثوأ هليخن
 ليقو لضفألا ليقو ،هنم ءازجالاب ليقو ، هب ىصوملا نم طسولا هلو نيملسملا
 ىتح ناصقنلا هيلعو ةدايزلا هلو ك كلذ حصيوأ هنيعي نأ الإ تبثي ال ليقو نودلا

 موي همكحو ةعسلاو قيضلا كلذكو ،لوصفملا ةلزنمب نايضلاو ةلغلاو ،ذفني
 . ذيفنتلا

 اذهف ههبشأ امو هتلخن يف بوثب وأ هدبع يف مهاردب يصوي نا عدوملا امأو
 هيلعو ةدايزلا هلو هيف يصوملا مدعي نأ الإ لاملا ثلث نم ذيفنتلا موي تباث

 فلت ناف هنيعب ءعىشلا كلذ يف الإ ةيصولا تبثي الرث ؤملا ىبأ نعو ناصقنلا

 . ةيصولا تلطب ءىشلا كلذ
 لوقيو لطاب يراد يف بوثب ينالفل تيصوأ دق هلوق نا نظي الو : لاق

 وأ هنيعب بوثلا كلذ حصي الإ تبثي ال لوقو .هراد يف بودب هل ىصوأ اينا هنا

 لوقو اهنمث لقأ هل لوقو اهنم بوثلا كلذ حصي ىتح لوقو بايث رادلا يف هل دجوي

 يف لعجي طسو بوث هل لوقو .اهتميق نم ءازجألا ىلع ددعلاب لوقو اهطسوأ
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 الياق لعلو { ةثرولا اهيدفي نا الإ بوث هل ى رتشيو اهنم هل عابيو رادلا لصأ

 ام ةلمج نم ءىشب يصوي نا مهبملا امأو بوثلا فرعي ىتح لطبي اذه نا لوقي

 ثلث نم تباث وهو .مهبملا اذهف هلام نم ةبادوأ بوثوأ هل اموأ هلام يف مهردك هل

 . ملعملا ىوس ام انفصو ام ىلع ناصقنلاو ةدايزلا هلخدت وأ ذيفنتلا موي لاملا

 . ملعأ هللاو

 هيلع نايض نم دحال هلعل هلاوما نم لامب ىصوأ نميفو .0 هنمو : ةلأسم

 لحتو هتايح يف هلكأيو هلغتسي نا ىصوملل زوجي لهو ؟ هل ىصوملل تبثي ىتم هل
 ؟ هرمأ كلمي ال نمل وأ هرمأ كلمي نمل هب ىصوأ ام ناك هترمث هل

 هيلع مكحي الو هيف فرصتلا عونمم وه ذا هب ىصوأ نيح هتوبث : لاق
 هقحتسا ىصوملا تام ناف هتايح يف هتلغ ذخأ نم عنمي الو ىيح ام هميلستب

 . ءاضقلا باب نم هل ىصوملا

 له هل ىصوملا اذهف نايض هيلع سيل هنا يصومل ا اذه. ىعدا ناو : تلق

 ؟ كلذ نع عوجرلا هل زوجي
 يضقني ن أ الإ هب هل ىصو أ نمل وهو .هل عوجر ال لاق نم لاقو : لاق

 نا ذخ ؤيو عجري نا هل لاق نم لاقو ،هب ىصوأ ام ةميق هيلعف ةلاهجلاب ىصوملا

 تبث هيلع ىمسم قحب هل ىصوأ ناو .امهرد اذك اذك قحلا مسي مل اذا ءاش ايب رقي

 . لاملا عاجرتسا هلو قحلا هيلع

 هءاجف ةنامأ لجر دي يف ةيصولا هذه ةيصولا ةقرو ناك نإو تيأرأ : تلق

 ال نموأ هرمأ كلمي نمل نايض نم هب ىصو ام اهنم لطبيل هنم اهديري ىصوملا
 ؟ هل اهملسي نأ نيمالل زوجيأ هرما كلمي

 باسحلا يلو هللاو هنم اهضبق هنآل هيلا اهملسي نا هل لاق نم لاق : لاق

 ناك نا مكاحلا ىلإ وأ هل بتك نمل اهملسي اينإو هيلإ اهملسي ال لاق نم لاقو

 اهضبق يتلا ديلا ىلا اهدريو ايهنيب عمجي لاق نم لاقو . هرمأ كلميال هل بوتكملا

 . ملعأ هللاو . . اهنم

٢٦٨



 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 رهش موص داسف نم همزل ام لدب هتلغب هنع ماصيل لجر هب ىصوأ اييف
 ال مأ مايألا نم لصحي ايب يقابلاب ماصيا رهش مايص نع هتلغ تلضف اذاف ناضمر

 ؟ هنيعب رهش هنع ماصي نا صخي مل يصوملا نأل

 . ملعأ هللاو . . رهش مايصل يفكت نأ ىلا كرتت ةلضفلا نا : لاق

 : يصورخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم
 هتوخال اذك اذكب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ كلاهلا ةيصو يف دجو اذإو

 مسقلا فيك مأ نم ةوخأو بآ نم ةوخأو ماو بأ نم هوخأ هل دجوو بسنلا نم
 ؟ دحأ نود دحال مأ مهلك مهل نوكيا ةيصولا هذهل

 . ءاوس اهيف مهنال سورلا ىلع لكلا نيب يهف : لاق

 ؟ ءاوس مسقلاو لوقلا نوكيا نايض نم ةيصولا تناك اذاف : تلق

 . دحاو ايهباوجف اذه يف اهنيب قرف ال ، ىلوألا لثم اهنال { معن : لاق

 يف لوقلا فيك ةيصولا ةباتك دعب ةوخا كلاهلا اذهف ثدح نا : هل تلق

 ؟ كلذ

 ةتس نم لقأل مهنم ثدحي نميف مهلوقل هتوخا نم عيمجلل يهف : لاق

 مهعم اهيف لخدي هنا هتومل مهل اهيوجو دعب نم رخآ لوق يفو اهب ىصوأ ذنم رهشأ
 يضقنت نا ىلاف هيبأ ريغ عم دولوملا مأ نوكت نأ الإ هل ءىش الف اهمايتل ءاج نمو

 امو .رهشأ ةتس نم لقال هب يتات ىتح هل ءعىش ال ليقو .اهيف هقحلي ىتلا ةدملا

 يذلا هموي ذم ةدملا كلت يف مهنم ثدحي نميف جرخي نا ىسعف نايض نم ناك

 . اهيف مهعم هلوخد يف فالتخالا ىنعم هيف ىصوأ

 ؟ كدنع هتباث لمح همأ نطب يف وه نمل ةيصولاو : هل تلق

 . معن : لاق

 . رثكا لوالاو هل تبثت ال اهنا ليقو كلذ ليق دق : لاق

 ةيامب ينالفلا نالف نب نالف دالوال ةأرما وأ لجر ىصوأ اذإو : هل تلق

_ ٢٦٩ 



 تام نم تام ناك دقو دحأ نود ادحأ صخي ملو ، مهل همزل نايض نم ةضف ةيرال

 ةيصولا هذه يف نوتيملا نولخديأ هتومب ملاعوهو ةيصولا لبق نالف دالوأ نم

 ! ينفرع . . تام وأ ةيصولا دعب دالوألا نم ثدح ام كلذكو ؟ ال مأ

 هيف مهقحلي ناو دبال ناك ناو اهيف نيلخاد اونوكي نا ينبجعي : لاق
 رمألا ناك اذإو اهب اودرفأ ول نا عضوملا اذه يف مهل اهزاوجل فالتخالا ىنعم

 اهدعب نم ثدحي يذلاو هريغ ءايحألا عم اوكرشا نا مهيلع زوجي فيكف كلذك

 يف عقاولا فالتخالا ىنعم هيف جرخي نوكي نا اهيف هلوخد يف اوجراف ةدملا كلت يف

 ليق دقف ءاضقلا ىنعمل هجورخ ىلعو ههبشأ وه نا هتوبثو ،لمحلل رارقالا زاوج
 ىفن نم هريغب هيف ليق ناو هل انمضتم نوكي نأ ىنبجعيو نايضب رارقا هناب هيف

 هتوم موي نم ال اهب مهل ىصوأ ذنم ةدملا كلت ىلع داز ييف ثدح نمو ،هب هل هبشلا
 هنأ الإ ىصوملا لبق تومي نميف ينبجعيو لاح ىلع عضوملا اذه يف هل ءعىش الف

 فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم ىرعتي ال ناك ناو همهس هل نوكي نا ةيصولا دعب

 مل ىصوي نا لبق هتوم حص نم كلذكو {، يدنع اييف هقحل لطبم ريغ هتوم ناف

 وأ هدعب نم هتثرولو هل يهف عضوملا اذه يف هل ةيصولا هذه لثم زاوجلا اذه ىلع

 . ملعأ هللاو . . هيلا هلام ريصي نمل

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 اذك دلب نم نيملسملا لام تيبل ةضف ةيرال اذكب كلاهلا ىصوأ اذإو

 ؟ لدع ماما نكي ملو ةايسم

 نيملسملل كرتشم لاملا تيب نأل ءاش ثيح اهذفني نا يصولل نا : لاق

 ءارقفلا اهعضومف كلذ نكي مل ناو ، كلذب ىلوأ وهف لدع ماما رادلا يف ناك ناف

 اريقف ناك اذا يصولا امأو 5 ءارقف اوناك اذا هلوعي نم يطعي نا يصولل زوجيو

 ذفني نا هيلعوه هنال هل هعفديو نيملسملا تاقث نم ادحا ضبقي نا يغبنيف

 لكو هل هزاجا ضعبو كلذ هنمض ضعب هسفنل ذخا ناو ذافناب سيل هسفنل هذخاو

 . ملعأ هللاو . . باوص نيملسملا لوق

_ ٢٧.



 : يرفافلا نانس نب فلخ هيقفلا : ةلأسم

 نايض نم هنم ةافولا ةدع يف تمادام ةوسكو ةقفنب هتجوزل ىصوأ لجر يف

 دق يتلا هذه لبق ةجوز تناكو اهمساب اهمسي ملو هنالف هتجوزل بتكي ملو اهل هيلع
 ةقفنلا نم هعم يهو اهنع تام يتل ا هذه تبثت له اهقلط وأ تتام دق اهنع تام

 ؟ ةوسكلاو
 هتجوزل ال هتيصو دنع هكلم يف يه ىتلا هتجوزل هنا يرابتعا يف : لاق

 . ةثداحلا

 يف تمادام ةوسكو ةقفنب هتجوزل ىصوأو ناتجوز هل ناك ناو : هل تلق

 اذه ىلع ايل تبثي ام هنالف هتجوزل بتكي ملو اهل هيلع نايض نم هنم ةافولا ةدع

 ؟ ظفللا

 ينا ةدحاو لك تفلح ضعب ايهضعب نيمي اتدارأ نإو اهيتلك تبثي : لاق

 . ملعأ هللاو . . ينود ةنالفل ةيصولا هذه ملعأ ال

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 كولمم اهب ي رتشيلوأ هنع اهب رازيلو جحيل ةمولعم مهاردب ىصوأ نمعو
 اهب رجحتا كولمم ةميق غلبت الو ةرايزو ةجح غلبت ال تناكو هتوم دعب هنع قتعيل
 نعوأ ةرايزلاو ةجحلا نع تلضفو تمتف اهيف بستحم وأ ةثرولا نم دحا يصولا

 . ةدايزلا نمل كولمملا ةميق

 دعب اهنم لضف ايف هتايح يف يصوملا اهزيم مهاردلا هذه تناك ناف : لاق

 نإو © قتعلا يفوأ ةرايزلاو جحلا رمأ يف عفدي كولمملا دبعلا ةميق وأ ةرايزلاو ةجحلا

 ةميق وأ ةرايزلاو ةجحلا دعب اهنم لضف ايف بستحملا وا ةثرولاو يصولا اهزيم تناك

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه ةثرولل وهف كولمملا

_ ٢٧١



 : نايلس نب فيس نب نايلس خيشلا : ةلأسم

 اذه ىلع كوخا ىري ايف نيذوحملا نيلاملا اهنم دوجوملا اذهو اهلوأ نم عطقنم

 اذإو © نيزوحملا نيلاملا فصنل مأ نيزوحملا نيلاملا كلذل برشلا بجأ ظفللا

 دجسملل احالص كلذ يف ىأرف ءاملا اذه دعقي نا اذه لام حلاصمب مياقلا ىأر

 دجسملل احضاو كلذ يف حالصلا ناكو كلذب برشلا هيلع نمو وه ايضارت اذا

 ىلع ةداعقلاب ىضريال هنا برشلا هيلع نم جتحا اذإو ؟ ال مأ كلذ مهل زوجي

 ايب فرعيو ضرألا كلت ربتعي نا دجسملا اذه ليكول زوجي له هنم دانعلا هجو

 ؟ كلذ يف لوقلا امو برشلا هيلع نم ضري مل ولو هدعقيو برشلا نم هيلا جاتحت

 ناف نيلاملا فصن عم برشلاب ةيصولا ةيفيك نع لا ؤسلا ناك نا : لاق

 . ماكحألا يف هذه

 فصنب ةيصولا نا يدنع ايف ىنعملا اذه ىلعف : ادج ةقلغ ةلأسم
 فصن برشا امهيلك نيلاملا برش دجسملل نوكيو .دجسملل ةتباث نيلاملا
 نيذه نم هب ىصوأ ام برشيو صوي مل ىصوملا نأل ظفللا اذه ىلع نيلاملا

 نوكي اذه ىلعف ةيصولا يف معو لوقلا لمجأ لب اذك جلف نم ءاملا نم نيلاملا

 نم نييلاخلا نيقابلا نيلاملا فصن ىقبيو اعيمج ايهبرشو .نيلاملا فصن دجسملل

 ىلوأ كلذب هل ىصوملاو ةيصولاب قحتسم ايهبرش اذإ برش الب ىصوملل ةيصولا
 نم اعوطقم برشلا اذه ناك ناف ، يدنع اييف كلذ يف هل قح ال ذإ يصولا نم

 ماكحا ىلع وه لب عوطقم ريغ ناك نإو ؤكلذ يف ةيفكم ةن ؤملاف جلفلا اذه

 نم جلفلا كلذ يف ةيراجلا ةنسلاو 5 ةداعلا هب ترجام ىلا كلذ ةفرعمف ةاقاسملا

 ةيصولا بحاصل كلذف اررقتم كلذب فرع اذاف {ةافاسملا ماكحأ نم ناكملا كلذ

 هيف لعفي هلام وهف قاقحتسالا يف ةيصولا بحاصل كلذ تبث اذإو ، يدنع اميف

 الو يصوملل يضر الو بستحم وأ ليكو وأ يلو نم هماقم موقي نم وأ وه ءاشيام
 هنم لخدي ءعىش كلانه تبثي نأ الإ هعفري نمل الو ءاملا هنع دري نمل الو هتثرول

_ ٢٧٢



 لاخدا زوجيالف هرذحاو ءاملا عفر يف ةاقاسملا ماكحأ نم نيبلا ررضلا دحأ ىلع

 . ةتباث ةجح مالسالا ماكحأ يفزوحلاو ى مالسالا ماكحا يف دحأ ىلع ةرضملا

 هتفرعام ىلع كلملل ءاعدالا عم اےيسال عنملاو زوجلا يف ةجحلا هب مزلت ربكنلا كرتو

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا راثآ نم

 : دادم نب دمحا هيقفلا : ةلأسم

 نب نالفل رانيد افلأ اذك اذكب الهب يف رقأ وأ ىصوأ الهب لهأ نم لجر يفو

 وأ اهب ىصوملا ريناندلا هذه ءافو نوكيأ رقملا وأ يصوملا تام مث يقاتسرلا نالف

 ؟ الهب يهو رقملا وأ يصوملا دلب لهأ ةلماعمب مأ قاتسرلا لهأ ةلماعمب اهب رقملا

 الهب يهو .رقملا وأ يصوملا دلب ةلماعمب ريناندلا هذه يف ءافولا نا : لاق

 ةلماعمب يهف ملعأ هللاو . . الهب دلب يف رارقالاو ةيصولاف تبجو ريناندلا نال

 . ملعأ هللاو . . فالتخا كلذ يف ملعأ الو الهب لهأ

 اهل ناكو ،ةوكزلا نم ءارقفلل ةأرملا هذه هب تصوأ ام امأو . هنمو : ةلأسم

 ام نويدم ا ريقفل ا هذه يطعي نا اهيصول زياجف تتام مث © نيد ريقف ىلع

 . نيمراغلاو ىلاعت هللا لوقل نيدلا نم هيلع ام رادقم ةوكزلا نم ءارقفلل هب تصوأ

 اذه اهنم اطعي نا زياجف هبابرا فرعي ال نايض نم ءارقفلل ةيصولا هذه تناك ناو

 قرف اذه يفو اهلك هتنس ي اينغ هب رصي الام رادقم نويدملا ريغ وا نويدملا ريقفلا

 . ملعأ هللاو . . هبابرا فرعي ال نايض نم ءارقفلل يذلاو ،ةوكزلا نيب

 وأ ركذ نم مهنم دحاو لك نيبرقألا ءارقفل ىصوأ نميفو {© هنمو : ةلأسم

 لوقي ىتح تبثي ال ظفللا اذهف رانيد ةيايب لقي ملو { ارانيد نيسمخو رانيد ةيام ىننأ

 عيمج نم هريغ وأ جلفل ناك لطاب وهف ءابلاب تأي مل اذإو 5ارانيد نيسمخو انيد ةيامب
 . كلذ لثم مالك ايهنيب عطقي ملو ،تباث مالك قسن ىلع نوكي نا الإ اياصولا

 اذكو اذك نالفلو .رانيد ةيام نالفلو رانيد ةيايب نالفل ىصوأو : لاق

٢٧٢



 هللاو . . مالكب ايهنيب عطقي ملو تباث مالك ىلع قسن هنال تباث هلك اذهف

 . ملعأ

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 ؟ ال م أ ةيصولا هل تبئثتا همأ نطب يف لمحل ىصوأ لجر يف

 ىلع لمحلل اهتابثاو ةيصولا زاوج مهراثاو انباحصأ لوق ةماع يف : لاق

 اهجوز وهو همأ عم ايح هوبأ ناك اذإ رهشأ ةتس نم لقأل هدلتو ايح جرخ نا طرش

 نا كلذكو 3 هل ىصوأ ذنم نيتنس ىلا ةيصولا هقحلت جوز همال نكي مل اذإو

 نوسمخ هلف ىثنا ناك ناو ةيام هلف اركذ اهلمح ناك نا لاقو ، يصوملا اذه ىصوأ

 ناو ةيام هلف اركذ اهنطب يف ناك نا لاق ناو ،ايهل عىش الف ىثنأ وأ اركذ تدلوف

 . . قرفلا رظناف نوسمخو ةيام ايل ةيصولا تتبث نوسمخ هلف ىثنا اهنطب يف ناك
 . ملعأ هللاو

 هل ىصوم ا تام مث نينس رشع هلام ةرمثب ىصو أ نمو ؤ هنمو : ةلأسم

 ؟ مكحلا فيك رشعلا ءاضقنا لبق

 يهف اهقحتسا هنال رشعلا ءاضقنا ىتح هل ىصوأ نم ةثرول اهنا : لاق

 . ملعأ هللاو . . رشعلا لايك ىلا هتثرول

 اونذاف هلام ثلث نم رثكا يف يصوي نا هتثرو نذأتسا نمو .© هنمو : ةلأسم

 . ملع أ هلل او . . نوكلمي ال اهيف اون ذأ مهن ال ةعجرل ١ مهلف هتوم دعب اوعجرو هل

 نم هلكأيل مادأو ماعط اهم ي رتشي .ةضف ةيرالل اذكب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ءازعلل كلذ هدارم نا نظلا يفو همأمو هئازع مايأ لقي ملو سانلا نم هللا ءاش

 ىقب ام ذخا ةثرولل زوبي له لاصولا عطقناو لاطو نامزلا كلذب مداقتو لاصولاو

 ؟ ةدودحملا تايراللا كلت نم

 . ملعأ هللاو . . كلذ مهيلع قيضي ال : لاق

٢٧٤



 ؟ اذكب اذك جلف حالصل ىصوأ نمو : ةلأسم

 هبش يف دادم نب ناييلس نب رصان خيشلا نع دجويو تبثي ال اذهف : لاق

 © عجر ‘هنيعب دجسملا يف الو ،لاملا يف تسيل حالصالا يف كلمتلا مال نال كلذ

 ال يرفاغلا لاقو فالتخا لوألا يفو .هعحالصال ال جلفلل بتكي نا تباثلاو

 يفو ،تباثف جلفلل هب ىصوأ ناو نالف سرف جرسب ىصوأ نمك هلعجو تبثي

 لاق نإو تباث يدنع لاق ، مهارد ةتسب اذك جلف حالصب ىصوأ رخآ عضوم

 . ملعأ هللاو . . يدنع اييف تباث ءاوس هلك هحالصال

 هتبثا شرولا يف نيرخأتملا انخايشا ضعب نع افالتخا تدجو : ةلأسم

 ةريثك ه ؤايساو رطعلا وهف ابيط تبثي امو بيطلا رطعلاو نورخا هجرخاو رطع موق
 . ملعأ هللاو . . ةيطبنو ةيوغل

 رافكلا ءارقفل راصو هفرعي ملو رافكلا نم دحال ىح همزل نمو :: ةلأسم

 ؟ نيملسملا ءارقف يف هذاقنا ىزجيأ كلذب لاق نم لوق ىلع

 هب رقأو ، يصوملا هب ىصوأ ايك رافكلا ءارقف يف قحلا اذه ذفني لوق : لاق
 كلاهلا نم ةيصولا تناكول © نيملسملا ءارقف يف ةيصولا هذه لعجت نا زوجيو رقملا

 . ملعأ هللاو . . رافكلا ءارقفل

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ةيصو يأر ىلع اذك دجسم يف اهتلغ لكوت اهلام نم ةلخنب ىصوأ نمو
 يف لكويو ائيش اهتلغب ي رتشي نا دارأ نا ةنس لوأ اهنم هاري ام ىلع هيأر تبثيأ

 هلأ لبق هار ام ريغ كلذ دعب ىأر مث اهنيعب لكوت نا كلذ دعب ىأرو دجسملا

 ؟ لوألا هيأر تبثي مأ هاريام ىلإ عوجرلا
 . ملعأ هللاو . . كلذ يف ارخاو الوأ هيأر تبثي : لاق
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 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 ثأ نم ءاهقفلا نمف فالتخاب ناتيصو هل دجو اذإ تيملا يف ليق دق

 تبثأ مهضعبو ايهنم رثكألاب ليقو ،ايهنم ىلوألا نع عجري مل ام اوجرأ اميف اهعيمج

 هب ىصوأ ام امأو . مهلوق يف رهشألا لعلو اهلبق ال ةخسان اهلعجو ايهنم ةرخآلا
 هعيب نا كلذ لثم يف انفرع ام رثكاف ةيصولا دعب هعاب مث هدلول نايض نم يصوملا

 لودعلا يأرب موقي كلذ لعلو ،هلام ةلمج نم تبث هل ىصوملا دلوللو تباثو ضام
 نأل نيملسملا دنع اهتوبثو } ةيصولا ةحص دعب هلك اذهو .لاملا سأر نم جرخي مث

 ناك ناو اعطق عيبلا ناك اذا اذهو هريغ لاق ،هتوبثب مكحي الف ةحصلا هب مقت ملام

 . انفرع ام رثكأ يف ىصوملا كلاهلا لام نم هءادفو ةتباث ةيصولاف ارايخ

 . ملعأ

 :دمحموبأ : ةلأسم

 هلعجي هنع ةيصولا ذافنال ىلوتملا ناربلا يف ىلام ثلثب تيصوأ ينإ لاق اذإو

 مهضعب لاقو . . كلذ نم وه هاريام ىلع ىلاعت هللا ىلا برقت يتلا ربلا هوجو يف
 . ملعأ هللاو . . ربلا اذه فرصت هجو يأ يف نبي مل هنال ةثرولا ىلا عجري

 اهيف اييف اهيلع لمعلا نوكي لوقلا رثكأ يف ةرخآلا ةيصولا امأو : ةلأسم

 ةيصو نوكت نأ الإ اياصولا نم اهيف ام ىلع لمع ال ةمدقتملا ةيصولاو اياصولا نم

 تارارقالا امأو اهنع هعوجر حصي مل اذإ ةتباث يهف ةرخآلا يف تسيلو ىلوألا يف

 ناو اهلك تتبث ةتوافتم تناك ناو دحاو رارقا الإ لوقلا رثكا يف همزلت مل ةقفتملا

 دحاو صخشل هلك رارقالاو ىرخألا يف يذلا نم رثكا قحب رارقا امهدحا يف ناك

 نا نظلا ىنغي الو ةرخأتملا وأ ةمدقتملا ةيصولا يف ناك نيرارقالا نم رثكألا تبث

 اهبابرال رارقالاب تبث اذإ لطبت ال قوقحلا نال اهيلع لمع ال ةمدقتملا ةيصولا هذه
 . ملعأ هللاو . . لوقلا رثكأ يف اذهف اهلاوز حصي ىتح
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 بانو نيب رقأو جحو موص ةرجاو ةرافك ةيصوب ىصوأ نميفو : ةلأسم
 وأ لقأ وأ ساحن ةخاش لثم مسقني الو أزجتي ال امم روسكلا نم ءىش ةيصولا كلت

 يف ءاج ايك مسقيو هريغ وأ بح نم مسقني امم ءعىش هب ي رتشي نا ينبجعيف رثكأ
 ءاكرشلا نعررضلا عفرل هنمث مسقيو عابي هنا مسقني ال يذلا كرتشملا ءىشلا

 مسقني ءعىش ىقبو تمسق اذإ نيبرقالا ةيصو يف ليق ايكو .هعيبب اموكحم ناكو

 لوق ىلع همهس ردق ىلع لك مسقيو مسقني امم عىش روسكلا ةيقبب ي رتشي هناف
 يف لعج ةرافكلا بان ايف { هبوني ام ةيصولا نم عون لكلا لعجيو كلذب لاق نم
 هب ى رتشاو عيب كلذ ريغ ناك ناو ،اهيف هذافنا زوجي ام عون نم ناك نا اهقحتسم

 نيكسملا يطعي ال لوقو ةدحاو ةبح نيكسملا بان ولو انيكسم نيتس يف ذفناو بح
 بوني ام امأو ، هللا همحر ديعس وبأ خيشلا رايتخا وهو مات دحاو نيكسم نم لقا

 هب ىصوأ ايع هب يونيو هب يزجني ام لقأ وهو دحاو موي ولو هب رج ؤي موصلا ةرجأ
 ىرخا ةيصو هب رظتني نأ ينبجعيف موي موص ةرجال رفكي ناو موصلا نم كلاهلا

 ةجحلا بان امو ججحلا طلخ يف ءاج ام ليبس ىلع طرتشيو موص ةرجال ةصقان

 مهل لعجيف نيبرقالا بان امو ةصقانلا ةجحلا يف ءاجام ليبس ىلع اهل لعجي

 . ملعأ هللاو . . هتجرد نم همهس ردق ىلع لك مهنيب مسقيو

 نمل يصوي ن أ هيلع ايب يصوي نا د ارأ نمل هراتخنو هنسحتسن امو : ةلأسم

 قيرط نم وه هيلع الو ءايحالا ىلع كلذ مأ هربق ىلا هلمحي نمو هتوم دعب هلسغي

 ؟ كلذب يصوي نا بابحتسالا الو موزللا

 قيرط نم كلذب يصوي نا ىصوملا مزلي ال تفصو ام ىلعف : لاق
 . ملعأ هلللاو . . ءايحالا ىلع بجاو كلذو موزللا

 صقن وأ هب ىصوملا ءىشلا كلذ داز ءىشب دحال ىصوأ نمو : ةلأسم

 رصق وأ ءىشلا داز اذإ نايض نم يذلاو رارقالا امأو نيملسملا لوق رثكأ وهو
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 . ملعأ هللاو . . رارقالا موي نوكي لمعلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 اهتقفنب نالف تنب ةنالف هتجوزلو ةيصو قسن ىلع هتيصو يف بتك نميفو

 ىلع مادالاو ةقفنلا اهل نا اهل هيلع نايض نم هنم ةافولا ةدع يف تمادام اهتوسكو

 يذلاو اذه لثمل اهديدحت ىلع فقأ ملف ةوسكلا امأو نيملسملا ءاهقف لوق رثكا

 ةيراجلا مهتنس ىلع يهف ةوسكلا يف ةنس دلبلا كلذ لهأل تناك نا هب لوقا

 لهأ نم لودعلا هاري ام ىلعف ةنس كلذل نكي مل ناو كلذ يف ةيمالسالا

 . ملعأ هللاو . . اهدحو ةوسكلا هذه ردق يف ةماقتسالا

 : لمازلا : ةلأسم

 نم انامز ةنس هتوم دعب هلام نم مهتوسكو مهتقفنب هتنرول ىصوأ لجرو
 ى ربكلا ةقفنلا مهنم غلابلل له غلاب ريغوه نم ثانإو روكذ مهو مه هيلع نايض
 تام نإو اهلك ةنسلا يف نوطعيو رثألا يف ءاج ام ىلع باسحلاب مهنم ريغصللو

 هذه نم ناقلخلا نم ءعىش ىقبو ةنسلا تضقنا ناو هتيصو لطبت له مهنم دحأ

 رثؤم اذه ىلع فقأ مل ينا كلاهلا ةثرول مأ اهب مهل ىصومللأ نوكت نملف ةوسكلا

 اتباث اظفل ناكو ةوسكلاو ةقفنلا هذه يف ادح دح دق يصوملا ناك ناف هنيعب اديقم

 لودع هديدحت ىلع ردقي ءيش ناك ناف ايهبم ناك ناو يصوملا هدح ام ىلعف

 همزلي نم لوقت ام ىلعف لودعلا رظن هغلبي ال ناك ناو مهيلا دودرم وهف نيملسملا

 رهش لكلوأ موي لكل ةقفنلا قاقحتسا امأو ، كلاهلا لام نم هثرو اييف قحلا ذافنا

 هرارقا ظفل يضتقي ناك ناف هسفن ىلع رقملا ظفل يف تبث ام ىلعف اهلك ةنسلل وا

 هتثرول هبيصنف ةنسلا لبق مهنم تام نمو ةنسلا مهلف ةنسلا لام يف مهتقفن بوجو

 ةثرو ىلع هدريف ةنس هل يصوملا اهاستكا نا دعب ةوسكلا نم عىش لضف ناو

 . ملعأ هللاو . . كلاهلا
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 ملعأ تنكو نالف اهب كل يصوأ هذه لاقو مهاردب يناج نميفو : ةلأسم

 رقي مل اذاف ، الالح نوكيو هنم اهذخأ يل زوجي له هلايب طيحي انيد انالف ىلع نا

 لام نم اهنا رقأ ناو ةفصلا هذه ىلع اهذخأ زياج مكحلا يفف نالف لام نم اهنا

 ال ةنانمطالا ىلعف ةقث ناك ناو دهاش انه اه هنال هلوق لبقي مل ةقث ريغ ناكو نالف

 . ملع أ هللاو . . مكحلا ىلع

 : يفياصلا يلع نب هعمح خيشلا ةلأسم

 اهيف بستحاف يصو دي ريغ ىلع ءارقفلل تناك اذإ ةيصولا يف لوقتام
 . . اريقف ناك اذإ اهنم ذخأي نأ هل زوجأ اهذفنأو لجر

 كلذ نم قحتسي ام ذخأو اريقف ناك اذإ كلذ هل نأ وجرأ : لاق

 .لدعلاب

 .كلذ يف لدعلا ام : دمحأ نب ديعس خيشلل تلق
 تناكو مهلثم هقح ذخأي نا نيفورعم سانال ةيصولا تناك اذإ : لاق

 . مهنيب ةيوسلاب ةيصولا
 ملام اهنم ذخأي نأ كلذ يف لدعلاف نيفورعم سانا ريغل ةيصولا تناك نإو

 .ملعأ هللاو .انغلا دح ىلإ هلقني

 : يناودعلا هللا دبع نب لاله خيشلا ةلأسم

 .اهيحاون مكح ام اهيحاونو دلب ءارقفل هلعل نايضب ىصوأ نمو
 اهنم نيخسرفلا يف لخاد وه ام دلب لك يحاون نأ يل نيبي ام ىلع : لاق

 اهيحاون ءارقفلو ةيصولا هل فورعملا دلبلا ءارقفل فصنلا نوكي ةيصولاو ةلعل

 . ملعأ هللاو . فصنلا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 هتايح يف اهل ءافولا ىلع ردقي ملو تاعبتو تانايضو قوقح هيلع نميفو
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 اهل هنم داهشالا ىنعم ىلع نيلدع نيتقث ةرضحب هدي طخب هتافو دعب اهب ىصوأف
 ىلع ىصوأف هتفص هذه نوكت نم دجي ملف لدع يدي ىلع هتيصو قلعي نأ دارأو

 نم هاياصو ىلع بلغتف كلذ ىلع تام مث هيلع ايب ناد ام دعب نيملسملا تاقث

 دهتجملا اذه ىلع بجأ اهب ىصوأ ام ىلع هتيصو ذفنت ملو بلغت نم نامزلا لهأ

 ال مأ ةفصلا هذه ىلع عيش هللا نيبو هنيب اييف هسفن يف

 الإ هنيد يف حالصلا هنم رهاظتملا نيملسملا نم الجر التبملا اذه دجو اذإو

 نم هيلع اميفو هتيصو يف هنكمي نأ هعسيأ هب عمسيو هاري ايك الإ رشاعي مل هنأ
 ال مأ قوقحلا

 يف هعسي ام ىلع قوقحلا نم هيلع ام ءادال هريخأت ناك اذإف : لاق

 تاقث نم ةقث دنع كلت هتيصو كرتف تفصو ايك هتامم دعب اهب ىصوأف اهريخأت

 بلغتل هتيصو ذفنت مل ولو هللا ءاش نا كلذ هيزبي نأو ةمالسلا هل وجرأف نيملسملا

 لب هب ذخ ؤيف هلعف نم سيل كلذ نأل هتوم دعب نيبلغتملا نم اهيلع بلغت نم

 ه«“ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو هبنذب انذخأ الكف : ىلاعت هلوقل هنود هلعاف هب ذوخام
 هللا فلكي الو هب ىلوأ لدعلاف رصقي ملف همزال يف هيلع بجو يب ماق دق اذهو
 نم دجي م اذإ هل فاك وه نيملسملا تاقث ىلع هتيصو قيلعتو اهعسو الإ اسفن

 . هيلع هتيصو قيلعت يف هل ةجح نوكي

 ةعيفر وأ ةرهش وأ ةربخب سانلا نم هعم هنيد يف هتنامأو هتقث ترهاظت نمو

 نا هيلإ ىصوي نأ ىلوأوهف هربتخي ملولو كلذ يف ةجح نوكيو هتعيفر زوجت نمم
 نمو يعم ايف تاقث نم نيعم دحأ ريغ ىلع هتيصو لامها نم كلذ ىلإ هباجأ

 . ملعأ هللاو . هل هقفو ريخلا هنم هللا ملع

 حصو نايض نم هتثرول هلام نم كلاهلا هبتك ام نا هباوجو هنمو : ةلأسم
 وهف هتايح يف ارارقا هنم كلذ ناك نإف نيملسملا دنع هب موكحم تباث ظفلب كلذ

 . هنيح نم هل بتك نمل تباث
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 نم لاملاب ىصوأ يذلا نايض نم رسفي مل اذإف نايض نم ةيصو ناك نإو
 هتبثأ نم يأر ىلعو فالتخا هتوبث يفف اذكو اذك لبق نم هنا ثراولل هلجأ

 هتباتك تناك اذإ اصوصخ هتباتك نيح اتباث هار نيملسملا ضعبف هيف اضيأ فلتخيف

 هب ىلوأ وهو لاملا اذه يف ءعيشب هيف نايدلا لخدي الف يأرلا اذه ىلعو ةحصلا يف

 .هريغ نم

 ىلع هنأكو توملا دعب الإ تبثت ال نايضلاب ةيصولا نأ يأرلا ضعب يفو

 5 هيف رظنيف هوجرأ ام ىلع لاملا يف اعرش نايضلاو نيدلا نوكيف يأرلا اذه ىنعم

 جرخم جراخ هنال فيعض وهف ثراولل ضيرم وهو نايض نم ىصوأ نإ كلذكو

 . هريغ نم فعضلا ىلإ برقأ ثراولاو هعيبب هبشأ ضيرملا ءاضقو ءاضقلا

 طسقلاب كلاهلا ىضق يذلا نايضلا حصو هفعضل هل هتوبث حصي مل اذإو

 . ملعأ هللاو . كلذ عيمجب لاملا في مل نا باسحلاو

 : يغئاصلا ديعس نب ملاس دبعلا ةلأسم
 هتيب ثلثب هل ىصوأ ةدمب كلذ دعب مث نايض نم دحأل هتيب ثلثب تركذو

 هتيصوب هثلث هل مأ هتيب نم ناثلثلا هل يصوملل نوكيأ ىرخأ ةقرو يف نايض نم
 ىرخألا ينعأ اهيف نيب ىرخألا ةيصولاب نييقابلا نيثلثلا ثلث هل نوكيو ىلوألا

 . ال م أ نيمهس نم مهس نأ

 الإ لخدي ال يناثلا عيبلا نأ الإ عويبلا يف اذه لثم يف هفرعأ يذلاف : لاق

 لوقي نم لوق ىلعف هيف فلتخي اياصولا يف لعلو اعامجا نييقابلا نيثلثلا ىلع

 ايف عيبلا مكح اهمكحف ىصوملا ىصوأ موي قحب تناك اذإ ةيصولا بوجوب
 اهماكحأ يف عيبلل ةقرافم يهف يصوملا تومي موي لوقي نم لوق ىلعو ،ىرأ
 نم جرخ دقف لاملا نم ثلثلا ىلع هعقوأ امل عيبلا نا ةيصولاو عيبلا نيب قرفلا

 ىلع ةيصولاو هل زئاج ريغ هنم هجورخ دعب هيف هفرصيو كلذ هنيح يف هكلم
 . ملعأ هللاو .اهيف فالتخالا نم كل تركذ ام
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 فالا ةعبرأب ىصوأ لجر نع نافلخ نب انهم هيقفلا لئس : ةلأسم

 حبرلا نم لصحي امم ةدئافلا عبرب ىصوأو نهيف ى رتشيو عابيل هتوم دعب ناموت
 لطبت مأ ةفصلا هذه ىلع ةيصولا تبثتأ ءارقفلا ىلع قرفي يقابلاو يصولل اهيف

 اهيلإ ىصوأ ام ىلع اهب لمعف يصولا اهضبقو يصوملا تامو ةتباث اهنا تلق ناو
 نأ وعدإ اذإ ةجح يصولا ةثرول لهو مهريغ مأ يصوملا ةثرو اهب ىلوأ نم تامو

 مهل نكت مل اذإ انايض مهمزليو 0 ال مأ رحبلا يف تفلتو ةراجتلل اهلسرأ مهكلاه
 . كلذ يف ةجح

 ةماقتساو اهتحص دعب اهنالطب ىلع ىوقأ ال نيماوتلاب ةيصولا نا : لاق
 ركنم كلذ ركني ال ةضف ةيدمح ةئام هنأ تالماعملا يف فراعتم ناموتلا نأل اهظفل

 . نايع لهأ دنع
 تابثإ نع يفعض عم تفعضل ةيصولا هذه يف لقانلا تلطأ دق ينأ الإ

 هبشأ اهنأك موسرملا اهظفل رهاظ ىلع اهنأل اهللخ ىلع ةلادلا اهللع روهظل اهلثم
 عم لب مولعم دوجوم ع يش ىلع اهب يصوملا نم ةعقاو ريغ ةيصولا ذإ مودعملاب
 . موسرم ةلاهجلاب هنا كش ال هدوجو ناكما

 ملع يف حصي ال ايبرو هدوجو حص ول نا هتيمك ملعت الو هتيفيك يردت ال ذإ
 انع كلذب مئاقلا مايق ريصيو اهيف ةدئاف ال اذإ هب ةيصولا نوكتف يبيغلا هللا
 ىصوملا توم دعبف كلذ يف هل ايصو نيع دق ناك نا يصوملا نا مث ،هل لصاح ال
 لاح هيف مهكلاهل ناك ايك هتامم دعب هيف هتثرول اليبس ىرأ ال هتايح يف هب همايقو
 . ثروت ال ةياصولا نأل هتوبث

 ماكح ىلإ اهذافنا مامت لبق ءايصوألا توم دعب اياصولا رمأ درت انإو

 . مهريغ وأ ةثرولا نم كلذل الهأ هوأر نم اهيف اولكوي ىتح نيملسملا

 ذافناب ىصوأو افقو اهلعج ناموتلا فالا ةعبرألا هذهب يصوملا ناك نإو
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 فقولا مكح نال مهاردلا يف فقولا توبث ملعن ال انإف اهيف هركذ ام ىلع اهحبر

 . هل فقوأ امل هتلغ لغتسيو هلاحب افوقوم نوكي لب ءعيشب هل ضرعي ال

 اهيف فرصتي مل نا اهنأل اهفالخب مهاردلاو ةفوقوملا ةلغملا لوصألا يف اذكه

 حبرلا وهو ةلغلا ءاجر فرصتلا اهيف حص ىتمو ،ةلغ اهنم جرت مل اهلاحب تكرتو

 اهيف حص ايبرو اهلاح ىلع قبت مل اذإ فقولا مكح نع كلذب تجرخ اهنم
 رهاظلا يف تحص ىتلا بابسألا هذه لجأ نمف باهذلا نم تملس نا ناصقنلا

 هانركذ ام قفاو نإف ،كلذ يف رظنيف افقو وأ ةيصو تناك اهتوبث يل نبي مل اهل اللع
 مه ذإ ةثرولل ةعجار ذئنيح يهف هلجأ نم اهتوبث حصي ملو هلدعل نيرصبملا دنع

 . مهريغ نم اهب ىلوأ

 هب تفلتف ارحب ةراجتلل امهاسرا نم مهاردلا يف يصولا ةثرو هاعدا امو

 ارحب هريغ عم اهلسري نأ هل سيل مهكلاه نال مهنم ةلوبقم ريغ كلت مهاوعدف

 وعدي ملول ايبر لب هلام يف نايضلا موزل هيلع ىشخأ ينإف اهتحص عمو اهب ارطاخ
 اوددش نكلو رصبلا يوذ نع رثألا اهب درو ناعمل رسيأ مهيلع رمألا ناكل كلذ

 هنم اورف دق ام ىلإ اهب اودرف نوملعي ال ثيح نم كلت مهاوعدب مهسفنأ ىلع
 . ملعأ هللاو . يل ناب ام اذهف نونظي اميف

 يناعملا نم ءعيشل ناموت فالا ةعبرأب ىصوأ لجر نعو هنمو : ةلأسم

 ىقبو يصوملا هفلخ ام عيمج يصولا ضبق يصوملا تام ايلف ايصو اهيف لعجو
 نم اهب ىصوملا مهاردلا هذه ضبق ىصوملا ةثرو دارأ مث يصولا تام نأ ىلإ هعم

 اهب انيلع ىصوأ ام انكلاه نأل مهاردلا هذهب ملعن ال اولاقو اوركنأف يصولا ةثرو

 . مهنيب مكحلا فيك
 مل تنأو مكح اهنم ىنعم لكلو يناعم ىلع فرصتت ةيصولا نا : لاق

 يف مهنايعأب نيمئاقلا نيدوجوملا دابعلا قوقح يف تناك نإف يناعملا يأ يف اهحرصت
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 تام ىتح هتايح يف اهب ىصوأ ام ىلع اهايا مهضبق يصولا نأ حصي ملو اهضبق

 يف مهيف اهذافناب يصولا اعدا ولو اهلاحب ةيقاب اهمكحف هنم اهضبقب اوفرتعي ملو

 اهيلع نمت ؤم يصولا يتلا هللا قوقح نم ءىش يف ةيصولا تناك نا امأو

 نم هيلع نمتئا اميف نيمأ وه ذإ لوبقم اهذافنا يف هلوقف اهذفنأ هنا هتوم لبق لاقف

 ىتح وجرأ ام ىلع اه ؤاقب مكحلا يفف تام ىتح اهذافناب لقي مل ناو ،كلذ
 عم عجرملاف هلوق نم كلذ حصي مل هنأ الإ هل المتحم اهذافنا ناك نإو اهذافنا حصي

 . ملعأ هللاو .لايتحالا نم ىعم ىلوألا وهو هيف لصألا وه ذإ مكحلا ىلإ هلايتحا

 يناعملا نم عيشل ةضف ةيدمحم فالا ةعبرأب ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 تام مث يصولا هفلخ ام عيمج يصولا ضبق يصيوللا تام املف ايصو اهيف لعجو

 يصولا ةثرو نم مهكلاه اهب ىصوملا مهاردلا ضبق يصوملا ةثرو دارأف يصولا

 . مكحلا فيك اهب انيلع ىصوأ ام انكلاه نأل مهاردلا هذهب انل ملع ال اولاقف

 ىصوملا مهاردلاف ىصوملا هفلخ ام عيمج يصولا ضبق حص اذإف : لاق

 ةجراخو هضعب يه ذإ اهنيعب اهضبق يف ةحصلا مقت ملولو ضبقلا يف ةلخاد يه اهب
 هتايح ةدم اهلثل يصولا ذافنا رابتعالا يف نكي مل اذإ لب ضعبلل لماش لكلاو هنم
 ةيقاب اهرمأ نم اذه ىلع اهمكحف هتامم لبق هب هفارتعا الو اهذافنا حصي ملو

 . كلذ هنم الوبقم ةجح الو ليلد ريغب تباثلا مكحلل ضراعملا لوق سيلو اهلاحب

 هتابثا الو اهذافنا يفن بجوي ال يصول ا ةثرو لوق نم هتركذ امو فيكف

 اورهظأ اونوكي مل نا مهلوق رهاظ هيلع لد ام ىلع مهملع نع رابخا وه امنإو اهيف

 يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي هللاو رئارسلا يف اوملع دق ام فالخ رهاظلا يف

 . ملعأ هللاو .رومألا عجرت هيلإو رودصلا
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 وهف هضرم حصو هضرمب عمس اذإ ضيرملا مكح لاق : رثأل ا نم ةلأسم

 امم ضرم هضرم نأ حصي ىتح هتارب الو هتحابا زوجت ال يذلا ضرملا ضيرم

 . ملعأ هللاو .هيلع لمحي

 ةيصو ثراو ريغ وهو نالفل هلام ثلثب ىصوأ ايصوم ن اولو : ةلأسم

 ةقلطم ةيصو ثراو ريغ وهو رخآل هثلثب اضيأ ىصوأو قحب الو نايض الب ةقلطم

 . لبق ايهيأ ايهخيرات يف رظني الو نيفصن اهنيب نوكيو هثلث امهيتلك نيتيصوللف

 ثلثلا تبثيف ةقلطم ىرخألاو نايض نم ايهنم ىلوألا ةيصولا تناك نإو

 تناك نإو © ثلثلا دعب ىقب ام ثلث يف ىرخألا تبثتو لاملا سأر نم ىلوألل

 ىقبي ام ثلث اهل لوقو . ىلوأل ١ لطبت لوقف ةقلطم ىلو الاو ن ايض نم ىرخأل ١

 . ملعأ هللاو . ثلثلا نم ةقلطملا ةيصولاو نايض نم يذلا ثلثلا جارخا دعب

 : يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا ةلأسم

 ىصوملا ملع هل هيلع نايض نم هلام نم ءيشب هتثرو دحأل ىصوأ نميفو

 ةرضحب هلام عيمج يصوملا اذه عاب مث ملعي مل وأ يصوملا ةايح يف ةيصولا هذهب هل

 كلذ دعب تام عئابلا اذه مث هريغي ملو كلذ ركني ملو عيبلاب هملعو ةيصولا هل نم

 لاقو ي رتشملا نم هب هل ىصوأ ام بلطف اهب هل ىصوأ يذلل ةيصولا ترهظو
 ملو ريغت ملو لع ركنت ملو كرضحمب كلاهلا نم لاملا اذه تي رتشا انأ ي رتشلملا

 . مهنيب مكحلا يف عابملا لاملا كلذ ىوس ءيش كلاهلل نكي
 خيشلا نع دجوي ام ىلع ايتفلا ال ةركاذملا قيرط نم يدنع يذلا : لاق

 كلذ ركني ملو نايض نم هل ةيصولاب املاع ناك اذإ هللا همحر سيمخ نب رصان هيقفلا
 .فالتخالا ىنعم اندنع جرخي هيلع كلذ توبث يفف ايهيلع عيبلا

 ةردقلا عم ريكنلا كرتب هيلع تبث دق كلذ نأ نيملسملا ءاهقف ضعب لاق

 . هنيح نم اهتبثاو رارقالا لثم نايضلاب ةيصولا لعج نم لوق ىلع اذهو هيلع
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 ةيصولا نأل هتوم دعب كلذ ركني نأ الإ هيلع تبثي ال كلذ نا مهضعب لاقو

 ريكنلا كرت هرضي ال لوقلا اذه ىلعو نايض نم تناك ولو توملا دعب الإ نوكت ال

 .هيلع ةردقلا عم هتوم دعب الإ كلذ يف

 توم دعب الإ نايض نم هب هل ىصوأ ايب املاع هل ىصوملا نكي مل اذإ امأو

 مل هنا هللاب انيمي ةثرولا هنم بلط نإو كلذ هرضي الف بلط ملع ام نيحو يصوملا

 . كلذ هيلعف ملع نيح كلذ يف هنم ريكنلا كرتي ملو كلذب ضري

 اينإف يصوملا توم دعب قحلا هوجو نم هجوب لاملا اذه يف ةيصولا تتبث اذإو
 لام نم كلذ ةميق ي رتشمللف قحلا هوجو نم هجوب كلذ نم هل ىصوم ا قحتسا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 نايض نم رخال ضرألا تابثب ينبم تيببو شرق يتئايب ىصوأ لجر يفو
 هل ىصوملا بأ مسا ىلع دجلا مسا مدقو هتيب نم ءاملا بتاكلا كرت دقو هل همزل

 مأ لطاب كلذ انل نيب يصوملا توم دعب طقاسلا ظفللا كلذ در بتاكلا نا مث

 .تباث

 اهيف تبثملا اهظفل رهاظب ةيصولا هذه لثم تابثا ىلع ىوقأ ال ينا : لاق

 هارأ اييف كلذف ال وأ كلذ اهللخ اهبتاك حلصأ مكحلا رهاظ يف هب اهتحص مدعل

 اهزييمت هب حصي ايب ةرسفم ريغ ةمهبم اهب ىصوملا شرقلا يتئام نال ءاوس يلعل
 اهرمأ نم اذه ىلعف ،اهريغوأ ةضف نم ةمولعملا عاونألا نم عون ىلإ اهتفاضاب

 هيلإ دودرم همكح نوكي نأ بجيف هيلع قسن وه هدعب امو اهتوبثب مكحلل هجو الف

 للع نم ةملاس ريغ يه امبرو الإ هفالخب نوكي نأ مكحلا يف حصي الف هب هقلعتل

 اهركذ نع ءانغتسا اهنع انضرعأ لب ىرخا اهب اهلقان نم اهنالطب ىري ىرخأ

 هللاو . ةيادهلاب هيلع هللا نم نمل ةيافك هب وهو اهرمأ رهاظ نم هانحمل ايب ءافتكاو

 .ملعأ
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 : يلم ازل ا ةلأسم

 لهأ عم ءاثالثلا موي جحل ا ن اكو جحل ١ موي قرفت مه اردب ىصوأ نميفو

 نبنئالا موي جحلا نأ اودهشو تاقث مهورهش دعب ةكم نم جاحلا ءاج مث ناع

 امو ءاثالثلا موي اهذافنا يف يصولا لاح نوكيام صقنلاب لالهلا اوأر مهنأل

 . همزلي

 رهش سايق ىلع يدنع اميفو هنيعب اصوصنم ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق

 هنالرهشلا ىضقنا ام دعب ةداهشلا تءاج اذإ مهلاله موق لكل نا ناضمر

 ضقن ةكم لهأ انمزلأل كلذ نامع لهأ انمزلأ ولو اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال
 اوجح ةكم لهأو اصقن لالهلا اوأر مهنا نايع لهأ لودع دهش اذإ مهجح

 . ءافولاب

 ريغ يف هعضو ةلزنمب هموي ريغ يف هذافناو هيف رذعي ال ١ ذه نا ىحبصلا لاق

 نمل الإو تقو هل ناك نا هثراو وأ هلعاحل هلام بلص نم هنمضي نأ فاخأو هعضوم

 . يتأي اميف هتقوو هموي يف هل لعج

 هفوقوو هتقو ريغ يف هلدب هيزجي الو هريغ يف زوجي ال تقو هل جحلا كلذكو

 ،ايهتقو ءاضقنا يف موصلاو ةالصلا ةلزنمب وه سيلو عفانب هل سيل عسات موي دعب
 مهلاله موق لكل مالسلا هيلع هنع ةياورلا ينو ماكحألا ةفلتخم باوبأ يناعملا هذهلو

 . هللا ءاش نا لدعلا وهو لوألا لاق يكف اذه حص نإف

 ىلع اضرعيو نيلوقلا نيذه يف رظنيو تبثأو هب لمع هانركذ ام حص نإو
 اذه يف يلمازلا لوق يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاقو \احصي ىتح مهراثآ

 . ماله موق لكل نا مالسلا هيلع هنعوه يذلا لصالاب قلعتم هنأل حصأ ىنعملا

 . ملعأ هللاو
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 : ىحب صلا ةلأسم

 عضوملا يف نآرقلا ملعي نمل هلام نم ركذي ملو ةلخن ةلغب يصوي نميفو
 . ينالفلا

 ىصوأ نم ةلزنم هلزنأو هتبثأو هزاجأ ضعب هيف فلتخي امم اذه نا : لاق

 ىصوأ نم فالخ هلعجو هتبثي ملو هلطبأ ضعبو 0 كلذ هبشأ ام وأ ةبادب وأ مهردب

 صوي ملو اهنيعي ملو هسفن ىلإ اهفضي ملو. ةمهبم ةلغب ىصوأ دق هنأل مهرد وأ ةبادب
 . ملعأ هللاو . هلام نم اهب

 نب نالف ىصوأ ةيصو قسن ىلع بتك اذإ بتاكلا يفو هنمو : ةلأسم

 ةنالف هتجوزل اذك ةيرق نم اذك ةراحب هل يذلا هتيب نوكسب ىنكسب ينالفلا نالف

 نم هتوم دعب وأ يصوملا توم لبق امهادحا تتام مث نيتيح اتمادام ةنالف هتنباو

 ايهنم ةيحلل نكسلا تبثيأ هب ىصوملا تيبلا يف انكست نأ لبق نم وأ اتنكس ام دعب

 ةراحب هل يذلا هتيب نكسبو بتك نإ تيأرأ ، ظفللا اذه ىلع امهادحا توم دعب

 امهادحا تتام مث هتوم دعب ةنالف هتنباو يه هنكست نأ هتجوزل اذك ةيرق نم اذك

 . ال مأ ظفللا اذه ىلع لاق هدعب وأ يصوملا توم لبق

 لطب امهادحا تتام نإف نيتيح اتماد ام هانكسامهلف لوألا يف امأ : لاق

 هانكست مل وأ لبق هاتنكس ءاوسو ثراولا ىلإ تيبلا عجرو ايهنم ةيحلا نع ىنكسلا
 تومت نأ ىلإ هانكس فصن ايهنم ةيحلل تبث نا لوقأو مكحلا ىنعم يف اذكه

 .اباوص هتيأر مكحلا لهأ ضعب هب مكحو ملعلا لهأ نم دحأ هب ىتفأو

 نأل ىنعملا ىلع كلذ ىنبجعأ نومدقتملا هأرو هانكس ةلمح ةيحلل تبث نإو

 ىلإ برقأو غيسأ لوألاو ايهنم ىرخالا ةايحو ايهتايح ةدم هانكسب يصوملا دوصقم
 . نيملسملا يأر نم جراخ ريغ اذهو رثألا ةقباطم

 لوقلا ضعب يفو لوقلا ضعب يف اهدحو ةجوزلل هانكسف رخآلا ظفللا امأو
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 ىضتقم اذكهو رارقالا ظفلب مهفتسي ةجوزلل هتبثي نمو ىنعملا ىلع اعيمج ايهه
 . ظفللا

 لعلو ناض نم ةيصولا تناك اذإ يدنع اذهو نافلخ نب انهم هيقفلا لاق

 ةرهاشلا ةنسلاب ثراولل اهتوبث حصي ال نايض ريغ نم ةيصولا نأل كلذ دارأ خيشلا

 هنود وه نم ىلع ةيفخ ريغ يهو اهتحص يف افالخ ملعن ال يتلا ةحيحصلا

 . ملع أ هلل او . هملع ةرثكو همهف ةقدو هتغالب عم هب فيكف

 اذك ةراح ء ارقفل هلام نم تالخن ثالث ةلغب ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 يصوأ موي مأ يصوملا توم موي ةيصولا هذه نوقحتسي ينم مهل هيلع نايض نم
 ىلإ اهنم اولقتنا دق يصوملا توم دنعو ةيصولا موي ءارقفلا نم دحأ ناك ناو

 .وتام وأ اهريغ

 ىلإ بسني نم عيمجل نوكتأ اهقحتسي نم يصوملا توم دنع تبث نإو
 نم رخآ دلب يفوأ دلبلا يف اهنم اجراخ وأ اهيف انكاس ناك ءارقفلا نم ةراحلا كلت

 .رحبلا يف ابئاغ وأ ناي
 يصوملا تومب اهوقحتساو فوصوم دلب ىلع ةيصولا تعقو اذإ : لاق

 مهلاقتنا مهمرحي الو يدنع ام ىلع نامز ةنس يصوملا توم دعب اعيمج مهل يهف

 لعلو تام نم نود يصوملا توم دعب ءايحألل يهو هريغ ىلإ فوصوملا دلبلا نم

 نم لخدي حص نا اذه ىلعف نايض نم تناك اذإ ةيصولا دنع مهل ىري اضعب

 . ةيصولا دعب تام

 توم لبق ردانبلا نم عيش ىلإ ةراحلا كلت لهأ نمرفاس نمو : تلق

 نكس نا كلذكو ةيصولا نم هدالوأل له ادالوأ كلانه دلو وأ هدعب وأ يصولا

 . مهعم لخدي له يصوملا توم دعب ءارقفلا نم دحأ ةراحلا هذه

 ءارقفلا عم مهلخدأ نأ ردقأ الف هدلب ريغ يف اودلو نيذلا هدالوأ نا : لاق
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 دلبلا هذه يف يصوملا توم دعب نكس نم كلذكو مولعملا دلبلا نوكسب نيفوصوملا
 .اهيف نولخدي مهناف رارحألا نم ريبكلاو ريغصلاو ىثنألاو ركذلاو مهكراشي الف

 ائيش هيف لوقأ ردقأ الف رابكلاو راغصلا نم ةلغلا روضح لبق تام نم امأو

 مهلف ةيصولا توبث موي اعيمج ةراحلا ءارقف كردأ نا ملاس نب بيبح خيشلا لاق

 بئاغلاو رضاحلل يهو مهنيب ليضفتلا زوجي لوقلا ضعب يفنو مهسوءر ىلع اعيمج

 ريغب ةيصولا تناك اذإ يصوملا تومي موي اهتوبثو اثانإ وأ اروكذ اوناك ديبعلا نود

 تومي موي لوقو يصوملا ىصوأ موي بجت لوقف اهيف فلتخيف قحب تناك نإو
 لوقو رحب وأ رب يف اوناك مهضعب فرع اذإ نيبئاغلل لوقلا رثكأ يف يهو يصرملا
 ليضفتلا زاوجو هزاوج فالتخالا اذهو فرعي ملوأ مهعضوم فرع مهصخي ام مهل

 مهفرع اذإ يصوملا تومي موي مهعيمج ةيصولا نوكتو قحب ةيصولا نكت مل اذإ
 انفرع ام رثكأ يف ةراحلا كلت نم ادعاصف ءارقف ةثالث ىلإ ةيصولا تدر مهكردأو

 . نيملسملا راثا نم

 نيحلا يف ةلغلا مدع نم اهعنمت عناومل اهتوبث موي اهذافنا تأتي مل اذإ كلذكو

 ىلإ ةيصولا درتف ةحصلا مدع نم اهقحتسم هيلع سبتلاو كلذ ريغ ببس وأ

 تناك اذإ كلذو ةيصولا فقوت لوقو ،ةراحلا ءارقف نم ادعاصف ءارقف ةثالث

 . قحب ةيصولا

 لهجو تام نم تام اذإ اهذافنا يفو ةيصولا يف فيقوتلا يف فالتخالاو

 هيلع ناك اذإ ءارقفلا قيدصت ينبجعيو قح ريغب وأ قحب ةيصولا تناكو لهج نم
 خيشلا زاجأف نالف ينب ءارقف ىلع قرفي اذكب ىصوأ اذإ كلذكو ،رقفلا ةمس
 هذهو الاقتنا ةيصولا تناك اذإ ادعاصف ءارقف ةثالث يف ذفني نأ دادم نب دمحأ
 ملعأ هللاو .اهنيب قرف ال ةراحلا ءارقف نم ءاوس اهلثم

٢٩٢٩.



 : دشار نب ملاس خيشلا ةلأسم

 اذك ةراحو اذك ةراحو اذك ةراح ءارقفل ةضف تايدمحم ثالثب ىصوأ نميف

 يصولا ىلع قشي هنأ الإ نوصخي ءارقفلا ناكو هبر فرعي ال همزل نايض نم
 نم ةعست ىلعو ١ ريقف ةراح لك نم ع ارقف ةثالث ىلع اهقرفو ةيصول ١ ةلقل مهمومع

 .ال مأ قحلا قفاو دق نوكي له ةثالث ةراح لك

 . ملعأ هللاو . هيف قحلا قفاو دقف هلعف ايف : لاق

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 اذك ةيرق نم اذك ىمسملا هلام ةلاغ نم ضرف رمت ةلسارفب ىصوأ نمو

 . ةمايقلا موي ىلإ ادب ؤم افقو روادت ةنس لك ناضمر رهش اومئاص اهب رطفيل
 ةلوهجم ريغ نايع لهأ دنع ةفورعم ةلسارفلاو تباث ظفللا اذهف : لاق

 يف اهنزو فرعام ىلعو مهنم تفرعام ىلع مهتغل مهيلع تبثت موق لكو نزولا
 . ملعأ هللاو . مهدلب

 هتوم لعب هلام نم اهتوسكو اهتقفنب هتجوزل ىصو أ نمو هنمو : ةلأسم

 نيعبسب اهريغ ةقرو يف ال ىصوأ مث امل هيلع نايض نم ةافولا ةدع يف تمادام
 ناض نم ة افول ا ةدع ف تمادام هتوم دعب هلام نم اهتوسكو اهتقفنلو ةضف ةيدمح

 .اه هيلع
 نم اهب تصوأ يتلا ةوسكلاو ةقفنلل رسفي مل اذإ ةتباث نيتيصولا اتلك : لاق

 . ملعأ هللاو . لبق
 نايض نم هلام نم اهتوسكو اهتقفنب هتجوزل ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 بجح يذلا ام ةيح تماد ام الو هنم ةافولا ةدع يف تماد ام بتكي ملو اهل هيلع

 .اهل

 عيمجب اهل ىصو أ هن أكو ةيح يه تم اد ام هب اهل ىصو أام اهل تبثي : لاق

 الإ و نايدلا ىلع در ءيش ىقبو يه تتام نإف كلذ ىلع نايدلا صصاعتو هلام

 . ملعأ هللاو .اهبجاو تذخأ دقف هتغرفتسا نإو نيد مث نكي مل نا ةثرولا ىلع
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 ناك ء يش يأ نم هكالمأ عيمج ثلثب رخال ىصوأ نميف هنمو : ةلأسم

 اذه نم هتانايضو هنويد ءاضقو هاياصو ذافنا دعب تناك ام ةنئاك ءايشألا عيمج نم

 ثلثلا اذهس هل هتيصرودعب تانايضو اياصوب ىصوأ دلق ناكو هل همزل نايض نم ثلثلا

 .ال مأ هغرفتسا ولو رخآلاو لوألا ثلثلا اذه نم هيلع تبثي

 ثلثلاب هل ىصوملا اذه ىلع تبثت رخالاو لوألا اياصولا نا : لاق

 وهو هنيد ء اضقو هاياصو ذافنا دعب كل ذب هل ىصو اهنا وهو قلعتم ١ طرشلل

 . ملع أ هللاو . هنيد نم وهف انومضم هيلع قلعت وأ يح وهو هب ىصو أ ام

 عابي هنإف اهتلغ الو اهترمثب لقي ملو ةرطفلل ةلخنب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ( . هنمثب رطفيو اهلصأ

 اهتلغب رطفي نأ زوجيو هنمثب رطفيو اهعيب زوجي : بيبح خيشلا لاق
 . ملعأ هللاو . فقولاك

 : ىلم ازل ١ ةلأسم

 فورعم دجسم يف ناضمر رهش يف ارحس اهترمث لكوت ةلخنب ىصوأ نميفو
 عابت نأ زوبأ دجسملا كلذ يف ارحس ناضمر رهش يف اهترمث لكأي نم أيهتي ملف

 ىلع فيخ اذإ تالوكأملا نم كلذ ريغ وأ لاجنش وأ ازبخ اهب ي رتشيو اهترمث
 .ال مأ عايضلا ةرمثلا

 فيخ اذإ ضايقلا ةلزنمب حالصل ارظن ىلع يدنع قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . عفن ريغب ةرمثلا ىلع فلتلا

 نأ زوجي له ىراصنلاو سوجملاو نيكرشملا عم رفاس نمو : ةلأسم

 . هتيصو ىلع مهدهشي

 ةمذلا لهأ ةداهش لوقو مكحلا يف لبقت الو هيلع مهتداهش زوجت ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيصولا ىلع
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 نإ ۔ دوهشل ١ ىلع اه أرقي ملو اهيلع دهشأ مث ةيصو بتك نمو : ةلأسم

 هيف ام تفرعو هتأرق لاق نإ كلذكو .ةزئاج هيلع ةداهشلا نأ ليقف بتكي نمم ناك

 . ةيصو هنا هتفرعو هتمهفو لع ءىرق لاق وأ

 نع هأرق يذلا لفغي نأ نكمي هنأل لع ءىرق هنأ لاق اذإ زوجيال لوقو

 . ملعأ هللاو . ائيش متكي وأ ءيش

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 هنم ةافولا ةدع يف تماد ام ةنالف هتجوز ةقفنبو ةيصو قسن ىلع بتك ناو

 نم هذه ةنالف هتجوزل ةضف ةيرال اذكو اذكبو هيلع قسن مث © نايض نم بتكي ملو

 الإ تبثي ال مأ نايض نم ثلاثلا يف ةباتكب يناثلاو لوألا تثبيأ اهل هيلع نايض

 . نايض نم بتك يذلا ثلاثلا

 توبث رثألا يناعم ىلع يل هجتي يذلا ىحبصلا لاق “تبثي هلك : لاق

 . لوألا ينعأ فالتخالا نم ىرعتي ال هلعلو اهل هيلع نايض نم وه يذلا ريخألا

 . ملعأ هللاو

 هلام نم لقي ملو اذكو اذكل اذكو اذكب رقأ وأ ىصوأ اذإو هنمو : ةلأسم

 .رارقالاو ةيصولا يف ال مأ تبثي هيأ هلام نم هذافناب ىصوأ الو

 ةيصولا تابثاو نيظفللا الك تابثا يف فالتخالا ىنعم جرخي : لاق

 . دعبأ رارقالا تابثاو برقأ

 مث اذكو اذكل هلام نم اذكب رقأ وأ ىصوأ كلذ لوأ بتك اذإو : تلق

 له هلام نم هذافناب ىصوأ الو هلام نم ةرخالا يف لقي ملو اذكل اذكبو هيلع قسن
- ٠ 

 امممف .

 الك يف هنالطبو اذه تابثا يف فالتخالا اندنع جرخي هنا : لاق

 . نيظفللا
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 هيلع قسن مث هلام نم هذافناب ىصوأ الو لوألا يف بتكي مل ناو : تلق

 .همدقت ام يناثلا اذه عفنيأ اذكو اذكب هلام نم اذكل اذكبو

 . ملعأ هللاو . هعفني ال ليقو هعفني : لاق

 : ناديبع نبا ةلأسم

 نم ناك هب اصوملا تبثي له هب ىصوأ ام ذافناب يصوملا صوي مل اذإو

 . نايض ريغ وأ نايض

 امأو . هذافنإب ضوي مل ولو تباث وهف نايض ريغ نم هب ىصوأ ام امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هذافنإب يصوي ىتح تبثي ال لوقو تباث لوقف نايض نم ىذلا

 هل هيلع نايض نم ةمولعم مهاردب هدبعل ديسلا ىصوأ اذإو هنمو : ةلأسم

 . هل تبثي

 . ملعأ هللاو .كلذ يف فلتخي : لاق

 ملو ةدودحم ريغ اهريغو ةجحلاو ءازعلاب ةيصولا تناك اذإو هنمو : ةلأسم

 . هذفنت فيك ةيصولا يأر ىلع بتكي

 بتكت مل ناو يصولا يأر ىلع ةدودحملا ريغ بتكت نأ ينبجعي : لاق
 يأر ىلع هريغو نفكلاو ةجحلاو ءازعلا ذافنا نوكيو اهلاطباب لوقأ الف هيأر ىلع
 . ملعأ هللاو . يصولا

 : ىحب صلا ةلأسم

 نمل يصوملا تامو هريغل كلذ دعب هب ىصوأ مث دجسمل ءعيشب ىصوأ نمو

 . ايهنم

 عوجروهف ريخألل هلعجي نمو نافصن ايبنيب لوقو ريخألل لوق : لاق
 . ملعأ هللاو .اياصولل
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 : يرنفافلا ةلأسم

 رفحي نملو هتوم دعب بتكي ملو ىتوملا لسغ هلسغي نمل ةيرالب ىصوأ نميفو
 . هتوم دعب بتكي ملو هيف نفدي بتك وأ هتوم دعب هيف نفدي بتكي ملو اربق هل

 اربق هل رفح وأ هتوم دعب ىتوملا لسغ دحأ هلسغ اذإ هنا يدنع : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ هل تبث هتوم دعب هيف نفدو

 : ىب مازلا ةلأسم

 وأ هتذفنأ ينإف اهنم اذه لطع لاقو هل اهأرقأل ةيصوب دحأ ينءاج اذإو

 .ال مأ كلذ يل لحيأ هنع تعجر

 زوجي الف رارقا وأ نايض نم ناك ناو زاج ايض ريغ نم كلذ ناك نا : لاق
 . ملعأ هللاو . هيلع هلدي نأ زوجي لب

 : ىله ذلا ةلأسم

 ءايسألا ةقفتم رثكأ وأ نالام هل ناكو ينالفلا هلايب رقأ وأ ىصوأ نميفو

 .ال مأ ةثرول ١ لوق لوقل ١ نوكيأ ضعب نم لضف اهضعبو

 نيلاملا نيذه يف هل رقملا وآ هل ىصوملاو ىصوملا ةثرو فلتخا اذإ : لاق

 نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع هب اصوملا لاملا اذه نا كلاهلا ةثرو لوق لوقلاف
 ينالفلا هلام نم ضرف ةلخنب هل رقأ وأ ىصوأ اذإ تيأرأ ، نيرخأتملا تاباوج نمو
 ةلخنلا هذه ةثرولا لاقف ةدحاو نم رثكأ ضرفلا لخن نم لاملا كلذ يف هل ناكو

 . مكحلا ام اهريغ هل رقملا وأ هل ىصوملا اعداو مهكلاه اهب رقأ وأ اهب ىصوأ يتلا

 ةلخنلا هذه يف هل رقملا وأ هلاصوملاو يصوملا ةثرو فلتخا اذإ : لاق

 رقملا وأ يصوملا لام يف دجوو فالخ مهنيب عقي مل ناو ةثرولا لوق كلذ يف لوقلاف

 هليخن رايخ نم ضرف ةلخن هل نوكت لوق فالتخا كلذ يفف ةلضافتم تالخن

 نم كلذ نوكي لوقو ضرفلا هليخن فعضأ نم لوقو هليخن طساوأ نم لوقو
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 جضن ىتح فرعت مل اذإ ةلخنلا هذه يف ةيصولا تبثت ال لوقو ءازجألاب لخنلا

 . ملعأ هللاو .اهنيعب ةلخنلا

 : ديعس صس يبأ نع : ةلأسم

 نا بلط مث اهيلع دهشي ملو ةيصو رخآل بتك نميف لوقت ام : تلق

 ؟ هيلا اهعفدي نا هل له هنم اهذخأي

 مل ام }هانعم ةجح اهيف تبثت مل ام هيلإ عفدت نأ كلذ هبشي هنأ ىعم : لاق

 . كلذ ىلع دهشي

 كلذ نوكي له هيلع بتكو اذكو اذك نالفل ىلع بتكا لاق ناف : تلق

 . ؟ نالفل هنم ارارقا

 اذهو كلذ كسفن ىلع بتكت نا تنا كل هنم لوق كلذ نا ىعم : لاق

 ' . ةلاسملا ىنعم

 نا هل له ةيصولا ذخأي نا بلط مث ءعىشب هسفن ىلع رقأ ناف : تلق

 بلط ناف تلق ،“ كلذ ىلع دهشي مل ام كلذ هل نا هانعم ناكف هيلا اهملسي

 ؟ هدنع رقأ يذلا كلذب هل دهشي نا قحلا بحاص

 . هملعي ناك اذا هب دهشأ ائيش كلذ نم ظفح اذا هنا يعم : لاق

 دحأ لاق مث دوهش كلذ ىلع دهشو ةيصولا بتاكلا بتك اذاف : هل تلق
 ؟ كلذ زوجي له نوقابلا تكسو باتكلا كدنع نوكي مهدحال دوهشلا

 كلذف مهسفنال اوتبثي نا دوهشلا دارأ ناو كلذ هلزوبي هنا يعم : لاق

 هناكف المج ةيصولا ىلع ال اوظفح ام ىلع نودهشي اينا مهبهذم ناك ناف مهيلا

 هللاو . . هلوق ىنعم ىلع مهيلع ءىش الف ةيصولا تناك نيا كلذل ىنعم ال

 . ملعأ
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 : يحبصلا : ةلأسم

 اذه تبثي له اذكو اذكبو هل هيلع نايض نم اذكب نالفل ىصوأ نميف

 ؟ ثلثلا نم رخآلا مأ لاملا سأر نم نوكيو هلك
 . ملعأ هللاو . . ثلثلا نم رخآلاو لاملا سأر نم لوألا : لاق

 اهقح اهلف ىوزن ريغ نم ةجوز هلو نييوزنلا هتثرول ىصوأ نمو : ةلأسم
 ةولصلا تمتا ولو اهنم ال قح الف اهذختت مل ناو ادلب ىوزن تذختا نا ةيصولا نم

 جرحيو ضيرم ىلع لخدي نمل لحي ال هنا مالسلا هيلع هنع ىوريو ،اهجوز مامتاب

 هتحصب هللاو . . ارثوم هتظفح اذكه هللا الإ هلإ ال نا ةداهش هنقلي نأ الإ هنع
 . ملعا

 : ىحبرصصلا : ةلأسم

 ةدع يف تمادام اهتوسكو نالف تنب ةنالف هتجوز ةقفنبو ةيصو قسن ىلع

 هذه ةيلوزلاو ةقفنلا هذه تبثت له اهل هيلع نمض نم فوص ةيلوزبو هنم ةتيمملا
 ذإ ةيلوزلا هذه ةفص ىلع نوكي امو ال مأ ظفللا اذه ىلع اهجوز لام نم ةجوزلا

 ؟ تتبث

 نم اهلو هطسو ةيلوز اهلو عيمجلا يف تباث ظفللا اذه نا يدنع اييف : لاق
 ةكرت ىلا نهدرت مث باوثأ ةتس ليقو ةدعلا ةدم نهسبلت باوثأ ةعبرأ ةوسكلا

 . ملعأ هللاو . . كلاهلا

 تيب وأ لزنم وأ دجسم هلام يف وأ هلام نم ينبي نا ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ هدح نوكي مك

 لوطلاو ضرعلاو لجر ةماق ايهنم عفرلا نوكي تيبلاو دجسملا نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . لجر مانم
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 : قيرع نب رماع نب دمحم خيشل ا : ةلأسم

 هلبق تام ب ال ١ نم هل خأ دلول ىصو أ دقو صل اخ خأ دلو هلو تام لجر

 وأ هل هيلع نايض نم ةيصولا تناك ايح هوبأ ناك ول نا هتوم دعب هيبا بيصن لثمب

 ناك ول نا بتكي ملو هتوم دعب هلام نم هيب ١ بيصن لثمب بتك ناو ناض ريغ نم

 ؟ كلذ يف مكحلاو ةمسقلا فيك ايح

 مل نم ةجحف ضيوعلا يف نايضلاب ةيصولا توبث يف فلتخا دقف : لاق

 نحنو هيلعو هلايب فرعا ءرملا نا لعجي اهتبثا نم ةجحو رادقملا ةلوهجم اهنا اهتبثي
 هنال ثراولا وه ناكل ايح بألا نم خألا لعجت نا وه لوقلا اذه ىلعف ،اهتبثن

 كلذ كرت هلك لاملا قحتسا نا املف هلك لاملا هلف صلاخلا خألا دلو نم برقأ

 هنأل هل يصوملل كلذ لثم لعجتو ثراولاوه هنوكل صلاخلا خألا نبا وهو ثراولل
 ناف نينثا نم ةلأسملا تراصف ايح هوبأ ناكول نا هيبا بيصن لثمب هل ىصوأ

 دريف نايض الب ةيصولا تناك ناو .امات هلك هل كلذف نايض نم ةيصولا تناك

 نم ةلأسملا كلذ ىلع نوكتف هودعت الو ثلثلا زواجت ال ةيصولا نأل ثلثلا ىلا

 اياصوو قوقح هيلع كلاهلا ناك ناو .ناثلثلا ثراوللو ثلثلا هل ىصومللف ةثالث
 ايف ثلثلا نم اياصولا جرخت مث هلام نم قوقحلا الوأ يضقتف ةيصولا هذه ريغ

 اياصولا عم درو هب ىصوملا ثلثلا رادقم فرعيو انركذ ام ىلع اناللنأ مسقي ىقب

 ثلثلا صقن ناو ،ةيافكف ىفك ناف ثلثلا يف اياصولا صصاحت ثلثلا يف

 نم هي رتعي لثملاب هل ىصوملا كلذكو ناصقنلا نم اهيوني ام ةيصو لك ى رتعيف
 تناك ناو ،نايض الب لثملاب ةيصولا تناك اذإ اذه اياصولا عم ثلثلا ناصقن
 ثلثلا جرخي مث تانايضلا كلذكو الوأ قوقحلا جرختف نايض نم لثملاب ةيصولا

 ىلع نيفصن هل ىصومللو ثراولل كلذ نم يقابلا نوكيو اياصولل يقابلا نم
 تانايضلاو قوقحلا عم لاملا لصأ نم نايضلاب يتلا ةيصولا هذه جرخت مث انركذام

 صلاخ خا نبا وهو ثراولل ناثلثلاو اياصولا رياسل هنم ثلثلا نوكي ىقبي ايف
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 نم ىقب ام نوكيف ثلثلا نم ذفنت ىلا اياصولا ذافنا نع اموي ثلثلا لضف ناو
 ىصوأ نا كلوق امأو { افنآ هانمدق ام ىلع نيفصن هل ىصوملاو ثراولا نيب ثلثلا
 ين هنأل تبثي ال اذهف ايح ناكول نا ركذي ملو هتوم دعب هلام نم هيبا بيصن لثمب هل
 مودعم ناك ايلف ، لثم هبيصنل نوكيل هيخأ لبق تام هنوكل بيصن هل ال ةقيقحلا
 . ملعأ هللاو . . لصألا يف بيصن هلالذا هبيصن لثمب ةيصولا تلطب بيصنلا

 : يودملا هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 نوكي الو ةنونيدلاب امزال نوكي ام اهنمف ةفلتخغ هوجو ىلع اياصولا نا

 هتايح يف هنم صالخلا ىلع قفوي مل نا هب ةيصولاب الإ هبر دنع هبحاصل ةمالس

 ين هنم داري ام وحن ىلع هنم ريصقتب هفوس وأ هسفن صوصخم يف هصخ رذع ببسب
 ال ذئنيحف هب ةيصولا هيلع تبجو يذلا توملا ةرضح ىتح هبجاو ءادا يف ةعراسملا

 ىلع امهدهشي لدع يدهاشب الإ هب ةيصولا نوكت الو هب ةيصولاب الإ هل جرخ
 كلذ يف ةرظنب ىفتكا نيملسملا دنع لودعلا ةلزنم فرعي ناك ناف كلذب ةيصولا

 همزلي ذتنيحف نيملسملا ءايلع نم مهفرعي نم رصبك مهتفرعمب ريصب ريغ ناك ناو
 توبثب مثإ همزل دق ناك ناف ، مهل هنم ةداهشلاب هتيصو نوكت ىتح مهنع لا ؤسلا

 ل ناف .7 هنيد ىلا دوعي ال هناب داقتعالاو مدنلا عم هبر ىلا ةبوتلا هيلعف ةعبتلا كلت

 راثآ يف هاندجو ام ىلع همزليف انركذ ام هوجو ىلع لودعلا ىلا ةفرعملا دجي
 قفاوي ىتح سانلا نم هرظن هيلع عقو نم لك دهشي نا هيلع نا ارطسم نيملسملا
 ردقو مهدجو اذإ كلذب هثراو داهشإ عم نيملسملا دنع مهنم ةجح هيلع نوكي نم
 عم مهريغ مدعأ وأ مهمدعأ نإ اهعسو ىلا اسفن هللا فلكي الو كلذل مهيلع

 ام ةردقمو مهيلع هتردق عم هلهال صالخلا وأ داهشالا كلذ نم همزلي ايب ةنونيدلا

 ةفلتخم بورض ىلع تاعبتلا نال هيلع يذلا كلذ عون نم مهيلع هب صلختي
 ناك اذإ ةميقلا هنم تبثيام اهنمو ۔ نوزوم وأ لوكم نم لثملا هتم تبثيام اهنمف

 ليكملا ريغ نم هبش هل دجوي امم هيف يأرلا عقي ام اهنمو نوزوم الو لويكم ريغ نم
 . كلذ هل دجو نا لثملاب لوقو ةميقلاب صالخلا هنم نوكي لوق . نوزوملاو
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 هرمأ كلمي نمل ةعبتلا نوكت نأ الإ ةزئاج هنع لصألاب ةيصولا نوكت الو

 كلذب ايهتفرعم عم كلذ نم عىش نع ءىشب ةحصلا يف امهو ةايحلا يف هاضافو

 هيلع ةقثلا سامتلاو يصوملا ىلع ةمزال ةيصو لك يف يصولا نم دبالو .زئاج وهف
 دوهشلا ةفرعم نم هيلع ايك كلذ زييمت فرعي نمم هريغب هيلع ةلالد وأ هسفنب

 دوهشلا دجوو ةروكذملا ةفصلا ىلع يصولا مدع ناف كلذب هيلع داهشالل

 ةنونيدلاب هتين تقدص نا هتقاط قوف هللا هفلكي الو اسأر هتيصو ىلع مهدهشأ

 لفنلا امأو ، هيلع ةمزاللا اياصولا ىنعم يف هلك اذهو كلذ نم همزلي ام لك هئاداب

 . ملعأ هللاو . . كلذ يف رذعلا دنع صخرأو عسواف

 : هللا همحر نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 مساو يصوملا مسا يقابو ىصوأ ةظفل اهنم بهاذ تدحو اذإ ةيصولا يف

 ملو اذه نالف ىصوأ بتاكلا بتك كلذ لدعب من ٦١ { ؟ ال مأ تبثت را هبسنو هدجو هيبا

 انالف نا ةلداعلا ةنيبلاب حصو ةيصولا لوأ يف الإ هبسن الو هدج الو هيبأ مسا ركذي

 ام مامت ىلا اذه نالف ىصوأ ةظفل دعب ام تبثيا ةيصولا ردصب بوسنملا وه

 هبتك ام حلصي نا بتاكلل زوجحم لهو ؟ ال مأ اياصولاو تاناضلا نم هب "

 ؟ ال مأ هبتكو هظفح اذإ هيلع بتك نم توم دعب

 ةظفل وهو اهل لصأ وه يذلا الوأ عطقنملا ةيصولا نا يدنع اييفف : لاق

 ناك ناو اهب اقلعتم ناك ام ةعطقنملا ةظفللا كلت دعب ام توبث ىرأ الف اهنم ىصوأ

 هب قلعت ام عم ةيصولا نم ىقب اييف هتبسن لايك عم يصوملا صخشلا مسا دوجوم
 مودعم هنال هتاذب موقي ال ذإ ةيضقلا مكح يف عىشب كلذ سيلف ىنعملا كلذ نم

 مل يذلا مدقتملا كلذ دعب ىصو ام اهنم دكأ امو .هتابثاب مكحلا حصي الف لصالا

 هريغ نم هب زيمتي هل تبسن ريغب هب يصوملا مسا تابثا عم مكحل ١ يف هتوبث حصي

 مدقت ايف هب بوسنملا هبسن عم همسال ء ءىطاوملا مسالاب ءافتكاو هيلا ةراشا اذهس لب

ملام .اهب اياصولا ذافنا زاجأ نم يأر ىلع ةنانئمطالا ىنعم يف كلذ زوبي نأ ىسعف



 اذه ىلع هتوبث نع فعضأ يناف مكحلا يف امأو كلذ هل نمم ةضراعم هيف حصت

 هبسن يف فاك ريغوه هتبيغ عم هتراشا يف اذه ذإ هريغب هابتشالا لاحل هرمأ نم

 هنييعتب موقت ةحص ريغب مدقتملا ىلع هلمح هجو ىرأ الو ، هب مكحلا حصيف هتفصو

 مكح توبث حصي فيكف مكح توبث هب حصي مل هيفام عم مدقتملا نأل هنيعبوه هنإ
 هب لوقلا وجرأ الام اذه هيلع لومحملا نم ايكح تبثا لومحملا نوكيف هب هدعب ام

 . رصب ىن دأ هل نم

 ريغ تباث حيحص ظفلب يصوملا ىلع ظفل ناك نا ةيصولا بتاك نأ الإ

 ناك اهظفل نم لتخ اام حالص ااذه ىلع هلف هيف كشيال اطبض كلذ ظفحو لتحم

 بتك نم ةايح يف هحلصأ لوبقم كلذ يف هلوقو .هريغ لبق نم وأ هلبق نم لتخملا

 نيملسملا تاقث نم ناك اذإ هب ءاسي الو نظلا هب نسحيو هتامم دعب وأ ةيصولا هيلع

 نع رثألا هب صن دق وجرأ اييف بتاكلل كلذ زاوجو فيكف هنيد ىلع نومأم هنال

 اهللخ دسو اهللز بتاكلا حلصأ ىتمو ،رقتحم هب لهاج الإ هركني الف رصبلا يوذ
 مكحو اهتحص دعب اهيف هب هل ىصوأ ام هل ىصوملل ذئنيح تبث هل زاجام ىلع

 عم كلذ نع اهئافتسال اهمكح نم افنآ هتركذ امم عىش ىلإ جتحي ملو اهب نيملسملا

 ةيصولا كلت بتاك ناك اذإ مدقتملا ىنعملا يف رخآ هل باوج نمو اهمسر ةمالس

 مث هيف كشال اطبض هظفح طبض دقو اتباث اظفل اهب يصوملا ىلع هب ظفلام اظفاح

 نم اذه ىلع اوجرأ اييفف كلذ ىلع اهتباتك لعب اهنم ىصوأ هظفل باهذ ثدح

 ىلع نونومأم نيملسملا نأل لوبقم كلذ يف هلوقو اهحالصا بتاكلل نأ اهلوأ

 زاج اذإو نيملسملا راثآ يف دوجوم كلذ زاوج نأ اوجرأو نظلا مهب نونسحمو مهنيد

 كلذ يف قرف الف هل هظفحو حيحصلا ظفللا يصوملا ىلع هظفل دعب اهحالصإ هل

 مل ام هب نظلا نسح لوحيال هتوم نأل ىرأ اميف هتوم دعبو هيلع ةبوتكملا ةايح نيب
 لمعيو هيف رظنيف يل ناب ام بسح يدنعام اذهف هلاح نع هلوحي اثدح ثدحي

 . ملعأ هللاو . . هلدعب
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 هنيعي ملو نايض نم ةيصوب تيم لجرل ىصوأ نميف { هنمو : ةلأسم
 ةيصولا هذه تسثتأ ينالفلا نالف نب نالفل ةباتكلا لب كلاملا نالف نب نالفل

 ؟ ةيلصنتوأ نايض نم تناك نا قرف لهو ؟ ال مأ هل ىصوملا ةثرول
 مل ولو اتيم ناك ناو هل تبتك نمل ةتباث يه نايضلاب ةيصولا نا معنف : لاق

 دعب نوكي نايضلاو هريغب هبتشي ملو هب هل يصوملا وه هنأ حص اذإ كلاهلا ركذي

 نا نكمي هنال ةيوسلاب ال هثاريم ردق ىلع مهنم لكل هتثرو نيب هب ةيصولا ةحص
 همكحف هب ةيصولا ظفل رهاظ لد كلذ ىلعو هتايح يف هل نايضلا همزل دق نوكي

 ريغ تيملل ةيصولا نال تيملل ةيلصنتلاو ةينايضلا ةيصولا نيب قرفو كلذك
 هتثرول هتوبث حصي الف هل تبثي . امو مودعم ةيصو الو مودعم وه ذإ ةتباث الو ةزئاج

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا راثآ يناعم نم هانفرع ام ىلع هدعب نم

 حصي ال هكولممل اهب يصوملا نم نايضلاب ةيصولا نا ، هنمو : ةلأسم

 هدي هيوحت امو وه ذا هتكلم لاح ىيف هيلع كولمملا هقحتسي ال نايضلا نال اهتوبث

 نم دحانع هب لوقلا ملعأ ال ام اذه هلام نم هيلع نايضلا حصي فيكف هل كلم

 . ملعأ هللاو . . هلدعب لمعيو هيف رظنيف كلذ يف يدنع ام اذهف ملعلا لهأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 رثكأف ىصوملا توم دعب دولوم نالف ىنبل دلوو نالف ينبل ىصوأ اذإ امأو

 . . ملعأ هللاو . . ةيصولا يف لخدي دولوملا نا نيملسملا لوق

 هل زئاج سنجلاب ثروي نم نا انباحصا راثآ يف دوجوملا ، هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . هلام عيمجب يصوي نا

 : يدشهارمحلا : ةلأسم

 دقو هل ىصوملا تام مث ايح مادام ةلخن ةلغب لجرل ىصوأ لجر يف
 هل ىصوملا ةثرول ةلغلا هذه نوكتأ علطي مل دعب ءعىشو ائيش ةلخنلا هذه تعلطا
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 مل اذا امإ تفصو ام ىلعف ،ايهنم نم ىلع ةلخنلا هذه ىقسو لصألا بحاصل مأ

 كلذ يفف ةلخنلا هذه يقس امأو هل نوكت اهنا لوقأ الف ةلخنلا هل ىصوملا تبثي

 نم ىلع يقسلا نإف يضقني تقو ةلخنلل ناك اذا نيملسملا ضعب لاق فالتخا

 ىلع ىقسلا لاق نم لاقو ةلغلا هل نم ىلع ىقسلا نا لاق نم لاقو لصألا هل

 . ملعأ هللاو . . لاح لك ىلع ةلغلا هل نم

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 دحاو ريقف الإ ةيرقلا كلت يف دجوي ملو ةيصوب ةيرق ءارقفل ىصوأ نميفو

 كلذ يف تفصو ام ىلعف ،اينغ اهب رصي مل اذا ةيصولا هذه هل ملست نا زوجيأ
 اهلك لاق نم لاقو اهفصن لاق نم لاقو ةيصولا ثلث ىطعي ضعب لاق فالتخا

 . ملعأ هللاو . .

 : يدارملا : ةلأسم

 نم دلاخ قحتسي فيك دلاخو ورمعو ديزل ينالفلا هلايب صوم ىصوا نا
 ؟ لاملا اذه

 . ملعأ هللاو . . فصنلا دلاخلو فصنلا ورمعو ديزل نا : لاق

 فلحي ملو نايضب هل نبال ىصوأو قوقحب ىصوأ نميف . هنمو : ةلأسم
 ؟ مهعم هل برضي ءامرغلل ام هنبال نوكيأ .هيلع ام ةلمجل ءافو

 لاملا نم هفلخ اميف ةوسأ نايدلا نم هنبا نوكي ءاهقفلا ضعب : باوجلا

 لوقل رثكأ لوقلا اذهو نييبنجالا نيد دعب لضف ام الإ دلولل مهضعب لاقو

 . ملعأ هللاو .هدلو لامب ادلاو هئلا بذعي ال ةي يبنلا

 : لسمازلا : ةلأسم

 ىلع بجي له مهضعب اهب رقأو ةثرولا ضعب اهركناف ةجحب ىصوأ نمو
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 ذفني ءىش يأ يف هيلع بجو اذإو ةيصولا هذه نم هبيصن نم صلختي نا رقا نم
 ؟ اهنم هيوني ام

 ةيصولا هذهب ىصوأ كلاهلا نا ملع ةيصولاب رقأ يذلا ناك نإ : لاق

 قح ةجح هيلع مقت ملو ةيصولا هذه ةثرولا رئاس ركنأ اذإ هتصح ملسي نا هيلعف

 لوقف غلبي مل ناو كلذ غلب نا ةكم نمولو ةجح يف ةيصولا هذه نم هبوني ام ذفنتو

 . ملعأ هللاو . . ةكم ءارقف ىلع اهب قدصتيو مرحلا يف حبذت منغ يف هذفني هنا

 : يدنكلا كرابم نب دمحا نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 زوجيأ ىماتيلا نم دحأ يف ةغيصلا تناكو ةغيصب ىماتيل ىصوأ اذإو
 ؟ اهظفحيو اهضبقي مأ تناك ايك ةغيصلا كرتي نا يصولل

 هنا انفرع ام رثكأو فالتخا ريغصلا هدلول بألا نم ةيطعلا توبث يف : لاق

 نا اهب هل ىصوأ نمل اهذافنا يصولل زئاج لوقلا اذه ىلعف ةيطعلا هل تبثت ال

 هدلول بألا نم ةيطعلا تبث نم لوق ىلعو لوق نم كلاهلل اهنا هعم حص
 الو هيبا دنع نم اهنا هعم حصي مل ناو اهاطعأ نمم اهضبق يصولل زوجي الف ريغصلا

 فوقولا هل عقاو هنا يدنعف اهرما فيك هعم حص الو يبصلا دي يف يهو هريغ نم

 نا نكمي اهنال اهكرت هل عساو وهف الإو يصوملل اهناو اهب ةيصولا حصت ىتح اهنع
 . ملع أ هللاو . هريغ دنع دنع نم وأ هيبا دنع نم نوكت

 ربقلا رفحي نمل امهرد اذكو اذكب صوم ىصوأ اذإو 3 هنمو : ةلأسم
 نيذلل مهاردلا لحتو ناكملا كلذ ريغ يف ربقي نا لحيأ ةمولعم ةربقم يف هربقيو
 مثأيا ربقلا رفح نم يصوملا هب ىصوأ ام ريغ يف رما اذا يصولا كلذكو رق

 ! د م
 نا ىصوأ يذلا ناكملا ريغ يف ربقي نا زئاج هنا هاندجو ام ىلع : لاق

 هلو كلذ لعف نم ىلع مثا الو ةثرولا ىلا ةعجار يهو تبثت ال ةيصولاو هيف ربقي
 . ملعأ هللاو . . رجألا
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 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 ىصوملا ىطعي نا زوجي الف ةضف ةيرال اذكو اذكب دحأل يصوملا ىصوأ اذإ

 هنا نيملسملا ضعبل لوق هيفو نيملسملا لوق رثكأ ىلع مهاردلا ةميقب اضورع هل

 . يلا بحأ لوالا لوقلاو هرمأ كلمي نمم ناكو قحلا هل نم ىضر اذإ زئاج
 يطعي نأ زوبجيأ اهريغوأ ةينآب دحأل يصوملا ىصوأ اذإو : هل تلق

 ؟ال مأ اهنع هل يصولملا

 نيملسملا ضعبل لوق هيفو نيملسملا لوق رثكا ىلع كلذزوجي ال : لاق

 اذإ كلذك لمعلا هيلعو رثكألا وه لوألا لوقلاو كلذب ىضر اذإ قيضي ال هنا

 ذخأ ناو هاضرب تايرال اهنع ذخأي نا قيضي الف تايسابعب دحأل ىصوملا ىصوأ

 . ملعأ هللاو . . طوحأ وهف تايسابع

 : ديعس وبأ خيشلا : ةلأسم

 ؟ امهالك ناتبثي له ناتيصو هل دجو نمو
 خستنتو ةرخآلا تبثت لوقو امهدحا نع عجري ملام ناتبثي لوق : لاق

 دحاوب ذخأ ايهيف قحلا قفتا ناف ةرخآلا يف نكي مل ام ىلوألا نم ذفني لوقو ىلوألا

 . ملعأ هللاو . . لقالا كرتو هنم رثكألاب ذخا فلتخا ناو ايهنم

 حصي ام هلام عبرب رخآللو هلام ثلثب لجرل لجر ىصوأ اذإو : ةلأسم
 ؟اهنم دحاو لكل

 هعبرو ةعبرأ هثلثف رشع انثا وهو ثلثو عبر هيف اددع ذخأت كنا : لاق

 ةعبس كلذ نم ثلثلاف نورشعو دحا كلذف ةثالث يف اهبرضتف ةعبس كلذف ةثالث

 . ملعأ هللاو . . ةثالث عبرلا بحاصلو ةعبرأ ثلثلا بحاصل

 عابي لاق نم مهنم فالتخا هيفف ءارقفلل هلام ثلثب ىصوأ نمو : ةلأسم

 نوكيو عابي ال نورخآ لاقو مهارد هنمث مهيلع قرفيو ءارقفلل هب ىصوأ يذلا

 . ملع أ هلل او . . ء ارقفل ١ ىلع هترمث قرفيو هرمثي ليكو هيف لكويو هل احب
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 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 بيصن لثم مهل ىصوأو نبا دالوأو نيتنباو ةجوز كله نمع لئاس هلأس
 ؟كلذ يف هجولا ام ايح مهوبأ ناك ول نإ مهيبأ

 نوثراو مهنال ةتباث ريغ يهف نايض ريغ نم ةيصولا هذه تناك نا : لاقف

 تماق دقو نايض نم مهل ةيصولا هذه تناك ناو ةنسلاب ثراول ةيصو الو

 ةثرولا عم نبالا وهو مهل يصوملا با ييحت نا ةلأسملا هذه يف مسقلاف اهب ةحصلا

 كلذو هلثم فصن مهل ىصوملا يطعي مث ثا ريملا نم هل حصي ام فرعيل نيدوجوملا

 نم كفنم ريغ هنال هتبثي مل نم يأر ىلع ال لوهجملا نايضلا تبثأ نم يأر ىلع

 كلذب يصوملا توم دعب مهنم ىقبي نم يردي ال نولوهجم ةثرولا نأل ةلاهجلا
 ةلاهجلا لاحلا كلذ لثم تبثي مل نيملسملا ضعبو الوهجم نايضلا راص مهتلاحبو

 ءايحاب الإ كلذ حصي نلو هتفرعم ىلا لصوتلا حص اذإ هتبثا اضعب نأ وجرأو هب

 تيملا تام لوقنف ايح ناك ول نا هبيصن فصن لثمب هدالوال يصوملا تيملا نبالا

 ةعبس ىقبت مهس نمثلا ةجوزلل ةينايث نم ةلأسملا لصاف ةجوزو نيتنباو نبأ نع
 الو ةعبس مهماهسو ةعبرأ مهس ؤر نال نيروكذملا دالوألا نيب ةمسقنم ريغ مهسأ

 س ؤر يف ةينايث يهو اهتلمجب ةلأسملا برض نم دبالو مهس ؤر مهماهس قفاوت
 بورضم مهس نمثلا كلذ نم ةجوزلل ايهس نوثالثو نانثا كلذف ةعبرأ دالوألا

 ةعبرأ نباللو مهسأ ةعبس اهنم ةنبا لكلف ايهس نورشعو ةينامث ىقبيل ةعبرأ يف
 ايهس رشع ةعبرأ وهو ايح ناكول نا ثاريملا نم نبالل حص ام نيبت دقو ايهس رشع

 ةروكذملا ةعبسلاو ايهس نوثالثو ةعست ةدايزب ةلأسملا ةلمج ىلع هفصن لثم دازتف

 يف انرظن مث نايض نم اهنال لاملا سأر نم ةجراخ يهو ةيصولل يه ةدئازلا
 نيدوجوملا ةثرولا نيب ةمسقنم ريغ اهاندجوف ةيصولا دعب ةيقابلا نيثالثلاو نينثالا

 ناثلثلا ايهه ذإ نيتنبالا بيصن لبق نم كلذو نبالا دالوأو ناتنبالاو ةجوزلا مهو

 نيثلثلا جرخ لقأو ناثلثلا اهنم حصي ال نوثالثلاو نانثالاو ةيصولا دعب اهتلمج نم

 ةئام كلذف ةثالث يف نوثالثو ةعست يهو اهتدايزب ةلأسملا ةلمج انبرضف ةثالث نم
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 كلذف ةثالث يفةعبس كلذ نم ةيصوللف هللاءاش نإ ةلأسملا حصت اهنمفرشع ةعبسو

 ةثالث يف ةعبرأ اهنم ةجوزللف يهس نوعستو ةتس ىقبتف ايهس نورشعو دحاو

 يقبام دالودأللو ايهس نوتسو ةعبرأ يهو اهاثلث نيتنباللو ايهس رشع انثا كلذف
 اهتمسق نم هانلصف ام ىلع انركذ ايك عيمجلا ةلمج حص دقو يهس نورشعومو

 . ملعأ هللاو . .

 : يصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 لقعلا يحيحصلوأ لقعلا يماتل ةيصوب ىصوأ نميف كلأسأو هل تلق

 !؟ نوكت نمل . . سانلا نم

 لهأ نم دحأ نع هل اعايس الو رثأ نم اظفح اذه صن يف دجأ ال : لاق

 مل سانلا نم فيلكتلا لهأ يف هب ىصوملا ذافنا زوجي هنا هيف ليق ولو رصبلاو ملعلا

 نم ءىشب فيلكتلا نوك ةلاحتسال يأرلا يف لوقلا نم باوص هنأ الإ لقأ

 تافآلا نم ملاس لقعلا حيحص ىلع الإ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف تانايدلا

 هنأولو ،افالتخا لوقلا نم هيف ملعا الام كلذو تاض زتفملا لقع نع هل ةليازملا

 لحم يف رهاظلا يف مه نيذلا حالصلاو ناهيالا لهأ نم بابلألا لهأ يف ذفنا

 لوسرللو هقافن حص نم لك نال يلا بحأ ناكل ةماقتسالاو عرولاو ةنايدلا

 يف ضعب عون كلذو ، حيحصلا ريغ ضيرملاو بلقلا ضيرم مكحلا يف وهف هقاقش
 الام اذه يعارم ريغ روتسملاو فوقوم لوهجملاو ، ماتب سيل صقانلاو ةقيقحلا
 ىلبت هللا ىلاو رهاظلاب سانلا يف مكحلا امنإو هثل بيغلاو هاوس قئاقحلا يف ميقتسي

 يف رجألا كلو هعدف قحلا فالخب ناك امو هباوصب لمعاو اذه يف رظناف ،رئارسلا

 . هللاب قيفوتلاو هللا ءاش نا هحالصا

 ؟ انتفا نوكت نلو تبثت له نيملسملل ةيصولاو © هنمو : ةلأسم

 ءارقفل اهنا ليقو نيملسملا نم ةوعدلا لهأل اهناو ةتباث اهنا ليق دق : لاق

 قحلا لهأل نيدلا يف اوناكولو فالخلا لهأ اهيف لخدي هنإ ليقو ةوعدلا لهأ
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 باوص ءارآلا هذه لكو ةصاخ ةيالولا لهأل اهنا ليقو رارقا لهأ مهنال نيفلاخم
 ثلاثلاو اناهرب فعضا هناك اهب صيصختلا نكل قحلا نع جرخي ام اهيف سيل
 دنع اييسال يضرم هب لمعلاو ىوقا هنأل عبارلا نسحأ امو حيحص لوألاو غئاس

 هللاو . . اذه يف رهاظلا ىلع سانلا يف ةارجملا قئاقحلا يناعم ماكحال عبتتلا
 . ملعأ

 ؟ نيطايشلاو نجلل ةيصولا يفو : هل تلق
 . ءارقفلل نوكت نجلل ةيصولا نا ليق هلعلو اهتوبث يل نيبي ال : لاق

 نوكي فيكف سنالا ريغ نجلا نال هب لمعلا نع فعضا ينأ ريغ 3 ملعأ هللاو

 هغالبا ىلع ةردقلا تناكول هنالو ةياصولا سفنب كئلوأل هب ىصوأ ام ءالؤه

 لقي ملو اذه فيكف سنالا لثم كلانه نونوكي مهنال مهل مكحلا يف ناكل مهيلا

 لوق ىلع ءارقفلل هب لوهجملاك نوكي مهدوجو مدعلو مهل تباث هنا كلذ لاق نم

 . ملعأ هللاو . .

 ؟ نيملاعلا بر هللا ةكئالمل ةيصولاو : هل تلق

 لوقلاو نجلا يف اهلبق يتلاك يل عقي اييف باوجلا نوكي نا هبشي : لاق

 . ملعأ هللاو . . ىرأ ام ىلع دحاو ايهيف

 نا مث سرخ وأ ةمولعم ىحر حالصل اهب ىصوملا ةلخنلا يفو : هل تلق

 يف مكحلا ام ربخ ىلع ايل فقوي ملو رثا ايه نبي ملو اقرسو ارسكنا سرخلاو ىحرلا
 ؟ ةلخنلا ريصت نيأ ىلاو ةلغلا

 لاح يلع ىصوملا ةثرو ىلا ةعجار ةلخنلاف ىحرلا ترسكنا اذإ امأ : لاق

 ىتح ىلوأ ةلخنلاب فوقولاف تقرس اذإ امأو ، ىجرت ال اهراسكنا دعب اهتدوع نال

 اهل ةحصلا بجوت يتلا ةفرعملا نم فرعت مل اهيلع فقو ول لاح ىلع ىحرلا ريصت
 سرخلا يف لوقلا كلذكو افنآ كل تنيب ايك مكحلا يف ةلغلاو ةلخنلا نوكتف

 . لاحلا اذه ىلع
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 وأ ىحر ةلغلا نم كلذ دنع يرتشي نا زوجي هنا ليق لهو : هل تلق

 ؟ايهحالص يف لعجت سرخ
 عفري ملاس نب بيبح خيشلا كلذكو نيرخأتملا ضعب كلذ لاق دق : لاق

 قيضي ال هنا لوقيو ناديبع نبال باوج نم لاصتخالا باتك يف هنا هل باوج يف

 ىلعزوجي هنا يلع نب ةعمج خيشلا لاق كلذكو للع يف الو يأرلا ةجح يف

 ةلغلا فرص هنال اليدبت نوكي نا فاخأو يل نيبي ال ذه لكو ةنانئمطالا ىنعم

 نم حيحصلاو 5اهب هل ىصوأ ام ريغ يف اهل ذافناو اهعضوم ريغ يف اهب اصيملا
 خيشلا لاق كلذكو ىرأ ام ىلع ةثرولا ىلا عجرت اهناو كلذ زوجي ال هنا لوقلا

 . ملعأ هللاو . . يدنكلا دمحا نب ديعس خيشلاو يحبصلا ريشب نب ديعس

 وأ سورخلا يف كلذكو نيتنثا وأ ىحر ثالثل ةيصولا تناك ناف : هل تلق

 . اهلاحب ةلأسملاو سرخلا وأ لخلا

 يف ىمسم ىحرلا نم لك لام ناك اذإ هنا اذه يف ىل نيبي يذلاف : لاق

 كل تنيب دق ام اهنم بهاذلل اميف لوقلا نوكي هنا هريغوأ عبر وأ ثلث نم ةيصولا

 ةلمج تناك ناو كلذك ةيصولا نكت مل ناو حصالا ىلع ةثرولا ىلا هعوجر نم

 دايق ىلع بيصنلا نم كلانه اهل مكحلا هبجوي اييف جرخ ةكرتشم اهنيب اييفو
 حيحصلا ىلع فالتخالا ىنعم اهب ةيصولا يف يصولا نم مالكلا مكحب بجوم

 ىنعملا ي اييف ليق ام ضعب سايق ىلع اف بيصنلا كلذ نوكيو اهيف نيرظنلا نم

 ةثرولا ىلإ عجرملا وهف لوقلا ضعب ىلعو ، ىحرلا نم ىقب ام ىلا اعجار ههبشي
 جرخي دقو ،نوكي كلام هل فرعي ال ايكف الاو ةمسق مهنيب اييف نكمأو اودجو نا

 ءارشلا زاوج يلع نب ةعمج نظنو ناديبع نبا خيشلا لوقو بيبح يأر ىلع
 ىحرلا يف كلذكو ، يرجتف كلانه ةلغلا عضوتو ىرخا ىحروأ هريغ سرخ
 كلذ ىحرلا يف تبث اذإو حرفم نب ناييلس نب دمحمل هيف لاقي باوج يف اندجو
 ىلا يناو حصو هولاق ام تبث اذإ ىرأ ام ىلع لخملا سورخلا يفو لخلا يف هلثمف

 يأرلاب هيف لوقلاو يأر عضوم اذهو دعب كلذ نبي مل اذه كيلا تبتك ام دح
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 رظناف ملعأ هللاو . . لدعا هرصبأ ام لدعاب لمعي لك ىلعو يأرلا لهأل عساو

 . كلذ يف
 امو عضوملا مكح نملف اهتلغب ىصوملا ةلخنلا هذه تبهذ نإو : تلق

 ؟ نوكت ةثروللا ةلغلا ادع

 ةيصولا ريغ ةلغلل ةيصولا نأل ىرأ كلذكو ةثرولل هنا ليق اذكه : لاق

 . ةلخنلاو عضوملاب
 نم هيلا جاتحت امل ةلخنلا ةلغ نم ةلخنلا كلت حالصا زوجي لهو : هل تلق

 اهنأ وأ سرخلا وأ ىحرلا حالصل هب ىصوم ةلغلاو كلذ لاثمأو بجش وأ دايس

 ؟ الخ لعجت

 ماوق ال نوكت نأ الإ هب ليق ناو هيلع ىوقأ الو كلذ يل نيبي ال : لاق

 ةرمثلاو ةلخنلا ىلع هكرتو حلاصملا نم ناك اذإ بجشلا كلذكو .هب الإ ةرمثلل

 فاخأف الاو زئاجلا يف حالصلا رظن ىلع رابتعالا ىنعم يف قيضي الف راضملا نم

 الو اهل ليدبت عون هب يصوملا نم ةيصو ريغ نم كلذك كلذ يف اهذافنا نوكي نا

 . . ملعأ هللاو .اهلاثمأو راجسلاو دادحلاو ىقسلاو ريثأتلاو دادحلا يف كلذب سأب

 الصأ سرخلا وأ ىحرلل اهب ةيصولا تناك ناف : هل تلق : ةلأسم

 سايقلاب هقحتسي امو هيلع يه يتلا عضوملا ايل تبثي له اهحالصإ يف ةلغلابو
 ؟ ضرألا نم

 . ةعيقو دجت ملام كلذك نوكت نا هبشي هنأكو ليق هنا اوجرأ اذكه : لاق

 ؟ اهتلغ نم لسفت نا زوجي لهف تبهذ ناف : هل تلق

 ناك دقو اندجو هنم باوج يف ام ىلع ناديبع نبا كلذ زاجأ دقف : لاق

 يف قلعتي هب امو اهلصأ نم لسفت نا نكمأ نا ينبجعيو جرح كلذ نم سفن يف

 . ملعأ هللاو . . مكحلا

 هيف يقتسملا ةرجألو مولعم ءام سرخل ةيصولا تناك ناف : تلق : ةلأسم
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 ؟ كلذ يف لوقلا ام قرس وأ رسكنا مث ىلصم وأ قيرط ىلع وأ دجسم يف
 دحاو هيف باوجلاو ءاوس اذه يف ىحرلاو لخلل يذلا لوألاو اذه : لاق

 . كلذ يف لوقلا ىضم دقو

 وأ رسيملا وأ مانصالا وأ رويطلا وأ عابسلا وأ شوحولل ةيصولاف : هل تلق

 ؟ كلذك اذه هبشأ امو ةلطاب مالزالا
 زوجي ال هنال رثألا اذه الإ رظنلا يف زوجي هنا ملعأ الو يدنع اذكه : لاق

 اعطق لطابلا نم هلك كلذو لاح ىلع ةعاطلا ريغ يف هل لذبلا الو لاملا ةعاضإ
 . هلضفو هنمب ةيادهلا غ د هللاو

 ؟ اهعابسو ةكم رويطل كلذ ناك ولو :
 نم دعب هلك هنال كلذ يف قرف ال ءاوس هلك هنا جرخي اذكمه : 7

 . لاجرلا ةاحالمو لاملا ةعاضإو لاقلاو ليقلا نع ةلت يبنلا ىهن دقو ى ةعاضالا

 ؟ هروث وأ هرامح وأ هسرفل يصوي نا لثم نالف ةبادل كلذكو : هل تلق

 اهبرل نوكي نأ اما كلذ ىف ام حصاو . اهحالصل اهيلع فوقوم هنا : لاق

 . ءارآلا نم اذاش نوكي نأ ىلا برقأو اهنم دعبأ هناك ثلاثلاو لطبت نا امإو

 . ملعأ هللاو

 ؟ هسفن ةبادل كلذ ناك ناف : هل تلق : ةلأسم

 نا هل ىنعم ال ذإو ءعىشب سيل هنأك كلذ نال تبثي هنا ملعأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . هجو لك نم رظنلا ف لطاب هناكو هلامل هلايب يصوي

 ١ ؟ هدبعل هلام نم ع ىشب ىصو ا نا كل ذكو : هل تلق : ةلأسم

 نم كلذب هل تبثيو كلذ يف دبعلا سفن لخدت نأ الإ ليق اذكه : لاق

 . ارح كلذ دنع ربصي هنال هل تبثت اهناف ءىش هسفن

 ؟ لطاب اهمرل وأ ةبادلل نالف ةبادل ةيصولا تبثي تبثي نم لوقو : : هل تلق
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 لهأ نع كلذك ءاج ام يناعمل أطخ ايها الو لطاب ايهنا لوقأ ال : لاق

 سايقلا يف كاذو اذه ناكو نالف دبعل ةيصولا تناكول اييف نيملسملا نم ملعلا

 ةبادلا وأ دبعلا برل هب ىصوملا كلذ نوكي هنا ىلا ليمأ ىنكل يناعملا يف نابراقتي

 . ملعأ هللاو . . ىرأ اييف تباث هنأكو تبث اذإ

 ؟ يه نمل نيلكوتملل ةيصولاف : هل تلق : ةلأسم

 لهأل نوكت اهنا ليقولو ائيش اذه يف انباحصأل دجأ ال ينا ملعأ ال : لاق

 ىلا نيلتبتملا يف ةيصولا تذفنا اهنأ ولو اقح الإ كلذ تيأر امل نيملسملا نم ةيالولا

 يلا بجعأ كلذ ناكل هيلع الكوت ايندلا نع هيلا تاقوألا يف نيعطقنملا مهنم هللا

 نيلكوتملا يف اقلطم لئاقلا لوقو عستم ءايلوألا مومع يف اهلف الإو اودجو ام اذإ
 . ملعأ هللاو . . ضحم نايذه عارزلا مهنا

 يل نيبي اميف امهناف لاق نمل نيدلا لهأل ةيصولا يفو : هل تلق : ةلأسم

 ناد نمل سيلو نيملسملا ةيالو يف رهاظلا يف مه نيذلا نيدلا يف ةماقتسالا له

 ةيصولا نم نايعب عقاولا ثدحلا ماكحأ يف حور نب دمحم هب نادام فالخب
 . ءىش ٠

 اهلكاو كلذ يف هنيد فالخ ىلع هنيد ناك نم اهنم ذخأ ناك ناف : هل تلق

 ذخأ وأ هرهاظ عضوم ىطعاف يواعد هناب هلثم كلذ ثدحلا مكح يف نيدي ناك وأ

 ؟ نيملاعلا بر هلل نيصاعلا نمل نطابلا يف هنأو
 لهأل اهنال اران هنطب يف لكأو امارح ذخأ هنا الإ قحلا ي هارأ ال : لاق

 نيلاحلا يف هسيل قافنلاب دساف قاقشلاب بوشم اذهو صلاخلا نيدلا هللو نيدلا

 يناثلا يف هميرحتب نيدي امل كهتنملاو لوألاب نيدلا يف عدتبملا هنال نيدلا لهأ نم
 عم هللا ىلا رهظ ولو رهاظلا يف هلهأ ىلا هنايض هيلعو هل نيد ال ذإ هل عىش الف
 هذخا لالحتساب نئادلا امأو ،هيف رظنلا يف جرخي فالخ ىلع رئارسلا رهاظلا

 هلف هدي يف قاب ناك امو بانأ هتعدب نم هللا ىلاو بات اذإ هيلع مرغ الف هلكأو
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 هريغ ال قحلاب ذخو كلذ ف رظنيو . . ملعأ هلل او . . هلكأ يف ةبوتل ١ لعب ةحس

 . هنم

 ؟ زوملا اهيف لخدي له ةرجش ةلغب ىصوأ نميفو : هل تلق : ةلأسم

 قالطالا ىلع هنا يصوملا ةغل يف هنا حصي هنأ الإ كلذ يل نيبي ال : لاق

 هيلع مالكلا قلطم يف ىمسي ال ناك اذإ هنأ الإ الف الإو هقحلي هناف ىمسي كلذك

 هلاخدال ىنعم الف ةغل ةيمستلا يف هب ةداعلا ترج ام ىلع سانا دنع ارجش

 هنأكو كلذك هل نيمسملا نم مهريغ صخام صوصخل مكحلا يف امومع كلانه

 تاعردزملا نم ناك نإو هيف لخدي ال هنكلو ةرذلا اييس ال اهبش برقأ عرزلا ىلإ

 نامزلا اذه لهأ نم تاداعلا هتضتقا ام بسح هناكو مسا هيلع قلطي ال ناك اذإ

 هنال جلي كلذ يف الو جرخي اذه يف ال ناطق نآلا اهب نحن يتلا يفاسملا هذه يف

 يف ةرهاظلا سانلا نيب ةرهاشلا ةغللا يف امهدحاب وأ ايهب هل ةيمستلا يف ايهنم جراخلا

 ردانلا ىلا تفتلي الو اهيلع اذه لثم يف نولمحي ةغل اذه يف لكلو عضاوملا هذه

 . هريغ حصي ملام عضوملا يف بلغألاب مكحلا نال

 هل باوجلاف رجشلا نم ةغللا لصأ يف هناب جتحاو لئاق هلوخدب لاق ناف
 ةغل يف هب ةداعلا ترج ام ىلع الا تايمسملا يف يرجت ال اياصولا يف ءايسالا نا

 تبن ايلك هلوق ىلع ةيصولا يف لخادلا اذه نظي ناكو كلذك ناك ول ذإ يصولا
 ةغللا حيحص يف كلذ نم ايهنال عرزلاو لخنلا ىلع ةيصولا تلمتشال قاس ىلع

 مل اذإ ملعن اميف دحأ ملعلا لهأ نم هيلع رتجي مل ام اذه نكلو هملعن فالخ الب

 يف كلذ تبث اذإو ،اهيلع ءايسألا نم قلطملا يف ةداع سانلا يف كلذ فرعي نكي
 هصخ ام مكح هيلعو هلف كلذك ىمسي ةيمستلا يف قالطالا ىلع هنا عضوم

 لعجي نا زوجي الو مومعو صوصخ ءايشألا نم لك يفو هنم حصو هب فرعو
 .هريغ الو اذه يف صوصخملا عضوم يف مومعملا الو مومعملا عضوم يف صوصخلا
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 ال هعضوم يف ءىش لك لعب نا قحلا يف تباثلا حيحصلا زئاجلاو بجاولا امنإو
 . ملعأ هللاو . . هقح هملظي الئل ريغ

 وأ لقأ نينس عبرأ وأ نيتنس هلام ةلغب ىصوأ نميفو : هل تلق : ةلأسم

 ؟ هل نوكيو اذه ىلع ةيصولا يف لخدي يذلا امو هنم ةيصولا تبثت نمل رثكأ

 راجشأو ليخنو عورزو موركو ضورأ نم هلام نم ةلغ هلام عيمج : لاق

 ةلغ هل امم اهلاثمأو طبارمو باشخأو راجحأو لزانمو تاناويحو ةيناو ديبعو هاومأو
 نا حصو وأ ةداعلاو فرعلا يف ى رتكي وأ ةرمث هسفنب لغي امم اهلك ءايشالا عيمج نم

 . كلذل هذختم ىصوملا
 ؟ هلام ةرمثب هل ىصوأ ناك ول تيأرأ : هل تلق
 كلذك ةيصولا نوكت نا هبشيو صخأ هنأكو لوألا ريغ اذه : لاق

 ابنالاو زوملاو عورزلاو بانعالاو ليخنلاك هلام نم ةرمث هل ناك ام عيمجب ةطانتم

 راجشألا عيمجو زولجلاو حافتلاو شمشملاو زوللاو جنرانلاو جرتالاو خوخلاو
 ليق ثيح هللا همحر رثؤملا يبأ خيشلا نع عفر امل افالخ ضرألاب ةيطاللاو ةقسابلا

 ةلغلا ىلا بسنت امناو رايثلا ىلا بسنت ال اهنا راجشالاو ضرألا يف لاق هنا هنع

 وهو» ىلاعتو كرابت هللا لوقل الإ رارقالاو اياصولا يف هلوق لثم يف يكراتب انكامو
 هلكأ افلتخ عرزلاو لخنلاو تاشورعم ريغو تاشورعم تانج أشنأ يذلا

 : ىلاعت لاق ، «رمثأ اذإ هرمث نم اولك هباشتم ريغو اهباشتم نامرلاو نوتيزلاو

 اهبتشم نامرلاو نوتيزلاو بانعا نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو
 هنونم ؤي موقل تايآل كلذ يف نا هعنيو رمثا اذإ هرمث ىلا اورظنا هباشتم ريغو

 ناهربلا كل حيحصلا رظنلا يف نيبتي ال مأاهعضوو ةرمثلااهيلا بسن له رظناف

 ٥ كلذل ةيصولا مكح تحت اهلوخدل كلذك { هل ىصوملل ةتباث اهنا ىلع حيرصلا
 اهلمحل ةيمستلا ىلع ىحاونلا هذه سانا نم ةفاكلا تجردنإ دقو ال فيكو

 .لاكشا الب فراعتلا يف كلذ حصو سيل الف ةداعلا اهب ترجو لادج الب ةرمثلاب
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 يف الإ هللا همحر هلوق اهنم حصالا نيلوق ىلع وجرأ اهيف فلتخي هناكف ضرالا امأو
 ىلع ةيمستلا قالطا يف قلطملا لاوقألا نم صوصخملا لاوحألا نم صوصخحم

 ال نمم هريغ نود كلذ مكح هل هناف عضاوملا نم عضوم يف ةرمثلاب اهل ةعارزلا

 . ملعأ هللاو . . كلذك كلذ ىمسي

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 ةوكزوأ اهلدب همزل موص نم مايص وأ ةالص نم قوقح هلل همزل نمع لئسو
 ىصواف أطخ وأ دمع يف نايض وأ ةعبت وأ نيد نم ةدابعل وأ ةرافك وأ رذن وأ جح وأ

 نوكيوأ هللا ىلا ابرقت اياصولا نم هب عوطت ام عم هتوم دعب هلام نم يضقت نا اهب

 وحن يف ايهب ناو ةقرس وأ بصغ نم ةملظم وأ ةعيدو وأ ةيراع وأ ةنامأ هريغل هدي يف
 نئمطيل هل زاج ام ىلع هسفنب اهذفني نا داراف هنامز يف ءانمالا ةلق ىأر مث اذه

 زوجي يذلا ام هدعب نم ذفنت الف عيضت وأ لدبت نا افوخ ةايحلا يف صالخلاب هبلق

 لاحب يصوملا اذه راص دقو هتافو دعب الإ هل زوجي ال يذلا امو هتايح يف هذافنا هل

 هريغ وأ لدب نم همزل امأ ناضمر رهشل مايصلا الو جحلا غولب ىلع ردقي ال نم

 رج ؤي نا موصلاو ةرايزلاو ةبجاولا ةجحلا يف هل زوبجأ رظن ةلقو همسج يف فعضل
 ام يد ؤي نا لبق نم توملا هكردأ ناو اذه ىلع همزال هنع يضقيف هل اهلمعي نم

 هدسفأ وأ ضرف نم هيلع ام هنع يضقي نا رجت ؤي نا ىصواف تاولصلا نم همزل

 ؟ ال مأ اذه لثمب ةيصولا حصت له ةلفان وأ ةنس نم

 ام ةيدأت يف هسفن ىصو نوكي نا ردقي نم اذه يف رم ؤي هب يذلاف : لاق
 ال ذا هنكمأ ام لجعاب دابعلا نم دحال همزل نيدوأ هملظم يف قح نم هريغل هيلع
 نأ دعب لاملا نم يد ؤي نأل لاحلا يف بجوف رضح دق ام اذه نم رج ؤي نال ىنعم
 نأ هل زاج امل ليجعتلا نسحأ امو هب ذوخأملاك وأ هنم ةجحلا هل نم هيلا هئاداب هذخأي
 ام غلبمب هرضح نا دعب هلجعي نا همزلي يذلاب اذه يف فيكف هرخ ؤي وأ همدقي
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 نوكي هجو يأ نم يضقت نويدلاف هيلع ام ءادأ يف عراسي ناو هب ىلوألا هنا هردق

 يه نم ىلا اهدر يف ىعسي ملاظملاو ىضر وأ اهلهأ نم ةيهارك يف اطخ وأ دمع يف

 زاج ام ىلع يضارتلا عقي نأ الإ مكحلا هبجوي ايك مرغلاف هدر ىلع ردقي مل امو هل

 ىلا ىد ؤت تانامالاو عئادولاو يراوعلاو هزاجأ نم لوق ىلع يأرلا وأ عامجالا يف

 اهتوبث لحم يف اهنايض نم نوكي اموأ هزاوج وأ اهموزل عضوم يف زاج ام ىلع اهلهأ
 وأ نيد يف قلخلا نم دحأل قح نم همزل اييف نوكي اذه ىلعو اهعاضأ نم ىلع

 يدعتلا عاونأ نم لاح يف نوكي ام وأ ةقرس وأ بصغ نم ةملظم وأ ةعبت وأ نايض

 نمل هئادأ زاوج يف فلتخي امم هناف لجأ ىلا ءارشلاو عيبلا يف ةنونيد نم نوكي ام وأ

 ىلعو هيف دح يذلا هلجأ ىلا هناف فلسلا الإ هلحن ليقو عنملاب ليقف هلحم لبق هل

 نا هل زيجأ دق امم هناف ءافولا ىلا تاقدصلا نم الج ؤم ناك ام اذه نم سكعلا

 ةينوأ لمع وأ لوق وأ نيد يف هقف نم نيح يف هيلع هلل ناك امو ةايحلا يف هلجعي

 الو ةوق يف هقح نم همزلا ام عيمجب هقدص ىلع هل يفوي نأ نم ةردقلا عم هل دبالف

 هل نمل اهجرخي ةاكزلاو }هل سيل ام لعف الو هل هيلع امم هناف رحب الو رب يف فعض
 ام عضوم يف ماهسلا يوذ نم اهيف نوكي نموأ مامأ نم هيلا اهعفدي نا هيلعو

 رخأ مايأ نم ةدعف رفس وأ ضرمل رطفأ ناف . هقاطأ ام كلذك موصلاو هل زوجيو همزلي

 & مايصلا نم الدب هرادقمل قيرفتلا وأ ماعطاف الإو هنع ميص ربكل هقطي مل نمو
 اذ ناك ناو هيلع ءىش ال ليقو ةرسع اذ نكي مل نا هنع موصي نم ةرجألاب ليقو

 هتايح يف هنع ريغلا جح زاوج يف فلتخمو “كلذك هلدب نم همزل اميف لوقلاو ةرسي

 هلاح يف زجعلا نم هب امل هغولب ىلع ةردقلا هدوجو نم سايالا دح يف راص نا دعب

 . هيزجي ناو دبالف هل زاج امو هزاوجب ليقف هلاوز نوك هعم اجري ال هندب يف فعضل

 اهنال لاحلا اذه ىلع نيبرقالا ةيصو يف لوقلاو .ةمزال نع هلزج ريغ هيف ليقو
 يف ىسعو لاملا نم هتايح يف اهذافنا يف يرجتف زوجت اهنا يف فلتخي امم اهموزل عم
 نم اهذافنا يف يضتقي نا اريخ كرت نم ىلع اهب هللا نم باطخلا عقو يتلا ةيالا
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 هللا عاطأ اميف هيلعو كاذ لبق ال كانه نوكت اهنأ ىلع ىنعملا ليلدب اريخأت هدعب

 هب ءافولا ىلع ردقي ال ايف هرذعب ىلوأ هللاف الاو هتردقم هب يفوي نا هردن نم هب

 رذعل ال رصقف ىناوت نا اييسال رفكيو معطي نال عضاوم يف يأرلا همزلأ ايبرو
 امو هب هئادال تقولا نم هيف هدح دق ام هتوقي وأ هتيدأت ىلع ردقي ال ىتح هل حصي

 يأر ىلع يأرلا وأ عامجالا وأ لوسرلا وأ همكحو هللا رمأ نع تارافكلا نم همزل

 ام دحا ىلع هتءاربل هجرخي نا هتردقب هل يغبنيف © يأرلا زاوج عضوم يف همزلا نم

 . رييختلا عضوم يف هل زيجا هيف

 كش الف ريخأتلا بناج ىلا هئادا يف ليمي نا همزل نا دعب نم هل زاج امو

 هموزل ناك ناو .اهموزل يف مزاوللا نم هريغك لضفألا يه هئاضق ىلا ةعراسملا نا

 جرخم باب ماعطالا يفف اهنم هيف رايخ ال امو ،كلذك همزل نا دعب نم هناف هاوهل

 يف الإ مايصلا ىلع ردقي ملو جلوملا اذه نم جرخي هب نم ريرحت ىلا الوط دجي مل نمل
 نأ ريغ هزاوج نم عنملاب الوقو ةزاجالاب الوق لدعلا لهال هيف هناف لتقلا ةرافك

 امو رثالا يف ام رثكا هناك يناثلاف رظنلا يف باوصلا ىنعم ىلع جرخ ناو لوألا
 يف هجرخي نا هلف لفنلا نم هب عوطت نا هلام ىلا لدعلا يف بجاولا نع جرخ
 يأل راتخي نا هل ناك ناو هنا ريغ لاملا يف هدعب نم هب يصويف هرخ ؤي نأ هلو لاحلا

 ال لدعلا يوذ نم اهءاش نمل لضفلا يف ةجرد عفرأ هليجعتف راتخي ايهنم ءىش

 ناو لاعفألا نم نوكي اموأ لاقملا يف حراوجلاب لاعالا عاونأ نم نوكي اميف اييس

 هتردق يف هل لمعي نال رج ؤي نم سيلف رجألا نم بيصن هلمع نم لكل ناك
 عفرال اذه نا الك هسمأو هموي يف هسمرب لحي نا لبق نم اذه يف هسفنب لمعي نمك
 هب امل عرشلا يف ريخأ ام ىلع لاملا لذب يف كلذك اناسحا ةدايزلا نم هب امل انأش

 ةيراج هقدص نم هريغلوأ ابلاغ عبطلا ةفلاخم لقث نم لاحلا يف سفنلا ىلع

 نم صوصخلا ىلع نكمي اميف نوكي اذه ىلع لوقلاو ، ريخ يف نوك يف يضتقت
 يف لزن نا دعب نم هتردق يف وأ هب امم هزجعل هنع هتيدأت يف ريغلا بوني نأل مزاوللا
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 يف ءاوس ىلع نانوكي ايبرو ءادألا نم هعم هب حصي اموأ ءاضقلا ىنعم ىلإ همزل

 نم عون يف لاح ىلع وأ هريصقت نع رداص زجعل هريخأت يف رمألا نوكي ام عضوم
 ال هيلع نم ءازجاف زاج ام ىلع هيف ريغلا ةباين زاوجب هموزل نم صوصخملا اذه
 نع هيف ريغلا يزجي الام اهنم ناف قلخلا نم دحال وأ هلل قح لك يف مومعلا ىلع

 يف بجو امل ليجعتلاف ةلمجلابو هيف قالطالا ىلع يواستلا نوك ىف الو هريغ
 نإو قحلا نم مزل ايلك يف لصالاو ،لاملا وأ سفنلا يف دابعلا نم دحال وأ هلل لاحلا

 نم عناملوأ ، نيدوأ يأر يف هصخرل وه ايناف نيح يف رخ ؤي نال هيف مزلوأ زاج
 { لصف مكح يف مزالوأ عساو يف لدعب هريخأت ةحص اهنوك يف يضتقت هلعل هزاوج

 يف ةحابالا نم هتدافأ اموأ عنملا نم اهب هل ضرع دق ام لوزيف ةلعلا عفترت ىتح

 نا هماقم هيف موقي نا ىلوأ هل نمل هئادأب دبعتلا ةيلب لوزل همزليف عرفلا وأ لصالا

 ريغل اهنإف رصقت يف يدامت نع ريخأت الو هيف صقن الب هيلع ايك روفلا ىلع هيد ؤي
 هللاو ةردقلا عم هل سيل امم هلام يف ىضرلا هل نمم هزاوج عضوم يف ىضر الو رذع

 نيدي نم هل دبال هيلع هئاقب عم هنأ الإ هتردق نم سيل ايب هذخا ؤي نأ نم مركأ

 هموزل نوكي اييف صالخلا دصق ىلع نوكيوأ نيدلاب هل هموزل عضوم يف هئاداب
 هب ام ىلع توملا هرضحي وأ هيلع ردقف هنكمأ ام نم يأرب ةنونيد ام ريغ نم يأرلاب

 عضوم يف هيلع هبجوي نم يأر ىلعوأ عامجالا يف همزل دق ايب يصوييف هل اركاذ

 امل ءازج وأ ةيدف وأ ةرافك وأ رذن وأ جحوأ موصوأ ةاكز نم هبرل هموزل يف يأرلا زاوج

 قح نم اهوجنو همارحل اكهتنم دمعت يفوأ أطخ مرحلا يفوأ همارحا يف هباصأ

 هيف زاج ام ىلع هدعب نم يضقي نأل نكمي قلخ نم هريغل وأ هركذ نع هل نوكي
 يف بهذي نم يأر ىلع الا هيلع ايك هل نمل هب يصوي نا نم هد ؤي مل اميف هل دبالو
 وأ هكرت امل ءاضقلا هنع هيزجيف هللا قوقح نم هعاضأ ام ىلع يتأت اهنا ىلا ةبوتلا

 عئاش لوقل هناو لدبلا نم هيف ام لزنت هتافو ىتح لمعلا نم دمعلاب هدسفأ ام

 عم دمعلا يف زاج امو رصب ىلع همار نمل ريخ نم هيف ام ليلدب غئاس هب لمعلاف
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 نأل رهظأ دصقلا مدعل نايسنلاو مونلاو عساولا أطخلا يف هزاوجف ملعلا وأ لهجلا

 نم هلاخ اينا ريغ رثكأ لهاجلا نم همثأ ملاعلاو رذعأ مئانلاو سانلاو ءعىطخملا

 ىلا يأرلا ةهبش نم جورخلا نسحأ امو ركذي اذه يف ام رثكأ وه ايار هبجويف لوقلا
 ا اضرعت هتاقوأ يف ء ىش نم هل ضرعي ايف هنكمأ ام هتاجنل هب هتارب ف فالخ ام

 11 جرح الو مول الف لدعلا يف هلزاج ام ىلع يأرلا اذهس عسوت ناو لضفلا نم هب

 نا نم هل دبالو جلو هيف امم هجورخل هجولا وه هلبق ام ىأر ناو لصألا يف ةوق نم هب

 ام لام نم هلام يف هموزل حص ام نوكي نأل هدعب نم زاج الاو لاح ىلع هب يصوي

 الإو يصوي ىتح ثلاث لوق يفو 7( ؤاقب حصي ىتح يناث لوق يفو ٥ ؤاضق حصي ل

 ال نا ىلا برقأ هأزتجا ةبوتلاب نوكي نا ه ؤادأ لمتحا ام لعلو هيف ءىش الف

 .. هلاح ىلع دعب هنأ الإ لمتحي مل امل هزاجأ نم يأر ىلع هلام يف نوكي

 اهقحلي نا هلام نم يضقت نا اهب ىصوأ نا ةبوتكملا ةالصلا يف ىسعو

 لاح ىلع وه ايناف دحأ نع دحا يلصي ال هنا ليق ناو اهتوبث يف فالتخال اىنعم

 نوكي امم اهريغك يأرلا هقحلي نال زوجي امم هناف تامملا هب ىصوي اميف ال ةايحلا يف

 يأرلاب فلتخي نال هيلع زوجي نا نم ىرعتي ال هلكو الفن وأ اضرف نا دبالاب المع
 نم ةيلكلاب اهنال اهيف جرخي نال اهيلع زاج جحلاو موصلا يف اذه نم زاج ايف هيف
 ينا رخآلا يف زوجي الام اذه لثم يف زوجي نا اهدحا يف زوجي فيكف ةيندبلا لايعالا

 جرخي نال زوجيف رثأ نم ايهيف ام عضوملا اذه يف اهقحلي نأ نم رظنلا يف اهدعبأ ال
 نم اهريغب هبشأ اهناك هيف اهنال اهلفن نم كلذك هب ىصوأ ام ىلا اهضرف نم
 نم ةدحاو يف ال هوزاجأ دقو هدعب نم ريغلاب اهزاوج يف نا دبالاب لايعالا لفاون
 مومع نم صوصخلا ىلع روجحملا نم اهيف زوجي نا عامجالا يف زوجي ينإف رومألا
 نم هل زاج دق ام اهزاوج نم عنمي نا زوجي وأ ريغلا نع هب عوطتلا يف زيجأ دق ام

 نمل ةرجالا نم هلام يف ىصوأ هب ايبو هريغ نم رجالاب هل نوكي نا هادع نمل اذه

 يف هلزوجي نا نم عنملا هاوعد قدص يف بيرمع يش اذهنا هنع هدعب نم هلمعي
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 ىوعد حصي ال ذإ قحلا يف كلذك سيلو هنم هريغل زاج ام هريغ نم عضوملا اذه

 اهب ىلوألاف دعب اهيف حصي نلو ةلع دوجول هبجوت ةلدا نع نوكي ىتح قرفلا نوك
 عضوم يف ةرايزلاو ةرمعلاو جحلاو موصلا نم اهريغك نوكت نا لدعلا يف قحالاو

 لصالا يف نكي مل ناو عاونالا نم هلثمب عون لك اهيف زاج هذه يف زاج ايف ضرفلا
 يف بجوي نم يآر ىلع نكمي دقف هلفن عضوم يف لاح ىلع هلدب مزلي ام عون نم
 ىتأ وأ هلمع عطق وه ناف هلك همتي نأ هلخد نم ىلع اذه وحن نم ءىشب لمعلا

 اذهل هلفن يف ىصوأ هب ام نوكي نا هلدبي نا همزلا هل نوكي رذعل ال هلطبأ ام هيف

 نا حصي ل كلذك نوكي نا نكمي ناو هلثم يف يأرلا هل ناف هلدع يف هجولا

 يف تيملا ىلع يحلا نم ةقدصلا هجو ىلع زيجأ دقو لاح ىلع عوطتلا نم اولخي
 هلامعأ يف ةدايز هسفنل هدارأ نمل هزاوج نم ةدايق ىلع عنام يأف هزاجا نم يأر

 لدتساف الفن ةرايزلاو جحلاو موصلا يف زيجأ دق ايك هلام نم يضقي نا هب ىصوأف

 . العفو الوق ةالصلا يف هتوبث ىلع هب

 زاجف ايهنم دسفأ ام لدب موزل موصلاو ةالصلا لفن يف يأرلا حص دق امأ

 وأ هموزل يف يأرلاب فالتخالاو يأرلا نم امهيف ام اهترمعو ةلفانلا جح نوكي نأل

 ناو ليبس يف الو ليلد نع ال رخآلا يف زاج ام هدارفنا ىلع دحاو لك يف زوجي ال

 ركذ دق ناك نا ردص نمعووه ملووه فيكو وه امو وه نياف قحب ايهنيب قرفل نكي
 كلذ نم زاج امو اهلثمك اهنأ الإ عضوملا اذه يف اهلدع نم هفرعأ ال ناف اذه يف

 عاونأ يف لدف دكأو يأرلا اذه ىلع ننسلا نم دكأ ام يف هزاوجف اهلفن يف ةيصولاب

 اهيلع يأرلا لوخد ي اهنيب قرف ال اهسفن ةزاجالا يف ىنعمب اهنأ ىلع اهسنج
 يف ضيارفلا تناك ناو هب يصوي نا هلزاجوأ همزل ايف حص نا ىرأ ام ىلع

 هموزلب اهدسفأ نم يأرلا لخدي نأ نم اهلدب يف ىرعتت ال هذه نإف مزلا لدبلا

 ضيارفلا ادع امزاج نيلو اهلك يف هتوبث ىلع لدف اهضعب يف درو ام ليلدب اموي
 هفرع نم هآر قرفل هزاجا نم يأر ىلع يهك اذه يف نوكي ال نا ةلفان وأ ةنس نم

٢٣٢.



 يف رذنب همزتلا دق امو فاوطلا يتعكر يف ىسعف هيلع هلد قح ناهرب نع اهنيب اميف

 رتولا يف لوقلاف اهدعب نمو هبشأ ضرفلاب اذه يف نوكي نا نيميلا هيف همزلو نيح
 موزلو اهبوجو ىلا ةدحاو لك يف بهذي نم يأر ىلع رجفلاو برغملا يتعكرو

 اهبرقي امم هارأ يناف هيأر ىلع اهنم اهبرقل كلذك اهنا اموي اهدسفأ وأ اهكرت نمل اهلدب
 رهش مايقل هنسلا يه يتلا حيوارتلا يف دعبي ال لب كلذ ىلع لديف اهوحن نم
 اهب هبشلا يف اهقحلي نأ نم نارقلا ةدجس يف الووهسلا دوجس يف الو ناضمر

 يف ىنعم اهنأك ةدايق ىلع اهنال اهيف لدبلا مزلي نم لوق ىلع هفرط نم ىنعم
 لبق نم لجالا هرضح نا يأرلا ىنعم هقحلي نأ نم هلدب همزل اييف هل دبالو نيدلا
 هموزل يف بهذي نم ىلوأ مزحلاو الوأ هب يصوي نا هيلع هنا يف لمعلاب يفوي نا
 يأرلا اذه ىلع هدعب نم هنع ريغلاب هزاوجل اذه وحن نم هب يصوي ام ةحص ىلا

 ىلع لدبلا يف ىري وأ هيف دبال هنا ىلا يارلا ف بهذي نم لوق ىلع ال حص نا
 ال ايب هيلع ةيصو ال هدايق ىلع هناف لدبملاك هريغ نع هب موقي ال ريغلا نا هموزل

 الو ةنس يف الو ضرف يف هيأر ىلع هيزجي ال ايب يصوي نا همزلي ال ذإ هريغب هل حصي
 اموأ هب ام ىلع اههبشأ ام وأ اهنم هلدبي نا هلوق يف همزل تاولصلا نم ةلفان يف

 نا هيلعوأ هل نمب لاح ىلع اهلمع يف قلعتلا نم ايهب امل هل زاج وأ هيف هتهبشا

 هب صخ ام موزل يف ةكرش هل نوكي نأو لام نم هدي يف نوكي امب ال اهلمعب اهلمحي
 همزل ايع همايق يف ضوهنلا ىلع هلمحت يف هسفنل ةناعالا يف ىنعمل وه امناف هريغ عم

 يف ىوقي الام عيمجو ةلحار وأ داز نم هب الإ هلمح ىلع ةوق هل نكي . امل همامت ىلا

 بارشلا ريغب ايهمايق ىلع ردقي ال ذإ مايصلاو ةالصلا يف ىتح هنود ايب هلمع
 نا ةالصلا يف نظ نالو ايهيلع ةردقلا ايهب هل ناف ايهسفن نم ال اناك ناو ماعطلاو

 ازيجأ دق اهنال اهلدب نم هب ىصوأ ام ءاضق يف اهلاثمأو جحلاو مايصلا نع اقرف اهل

 . اهئادا نع هزجعل امهزاجأ نم يأر ىلع هتايح يف

 عنمل ا ناب هتافو دعب اهلدب ىلع لوقلا يف نحنف امزج كلذك ال كلتو
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 ايهنيب ام قرف زاوج حص ناو رظنلا حيحصو رثالا حيرص يف غئاس ايهنم لك ةحابالاو

 ةحص اهنوك يضقتف اقح هبجوت ةلعل وه ايناف حص ام ريغ اقافو زب ملف ةايحلا يف
 هبايث نم عنملا نال اقدص اهلاوزل ةافولا دعب عامجالا يف هزاوج نم عنام الو عنملا

 يف اهنال اهلعف نم هنكمأ ايك اهلمع ىلع هتردق دوجول هلقع يف ايح مادام هنع ريغلا

 ىلع اهلزانم يف يه امنإو لاح نم هب نوكيام فيك لاح ىلعالل اهب دبعت نم قح

 وهو الإ لقع ام نامز يف تقو هيلع يتأي نا حصي نلو اهزان ةردق يف ام بسح

 يف كلذكال كلتو اهمويو اهتليل يف ذ لمعي نا اهيف هيلع وأ هل اهب ءافولا ىلع ردقي

 ايب اهقلع ناو هيلع يتأي ايبرو ةطورشم اهتاذ يف هب ايب ةطوبرم اهنال اهموزلو اهزاوج
 الإو قحلا هجولا اذه لجال قرفلا نوك هلجأ نم حصنف اهلمعي نا هعمردقي ال

 يف لب عساولا يف هزاجأ نم يأر ىلع هدعب نم ريغلاب اهزاوج يف ءاوس ىلع يهف
 يأرلا يف يأرلا لهأ نيب قارتفالاو يأرلا نم عونلا ىلع زاج امو ءاضقلا مكح

 يف اهل جرحغ ال اهنا ىلع اهلك يف لدف عنم وأ هزاجا نم عيمجلا ىلع زوجي نال زاج
 عضوم يف الو اهموزل عضوم يف يأرلاب فالتخالا مكح اهقحلي نا نم يأرلا
 لاق نم لوقو هدعب نم هل اهلمع يف هريغ نم الدب ريغلا زاجأ نم لوقل اهزاوج

 الو مزال يف هنع ائزج هاري ال نم لوق يف عفنلا مدعل هزاوج نم عنملاب نم عنملاب

 هلدب نم هنال رهظأ هريغ يف هناكف ضرفلا يف هروهظ ىلعو عساو يف هناكمل
 ىلا ءزجلا نم لدعلاب غلبيف سنجلا نم ضعبلا ىلع لدي ام ضعبلا يفو .رذعأ

 زوجأ ضرفلا يفف مزليوأ زوجي نال لفنلا يف زاج امو سكعلا ىلعوأ لكلا

 ةلمجلابو .ةلفانلا قوفو ةضيرفلا نودف ةبجاولا ننسلا نم ايهنيبامو مزلأو

 نم قح يف هزاوجو هموزل يف مايصلا لثم اهلدب يف اهنا ةالصلا يف مالكلا لصاحف
 نم هذافناو ايهنم هب ىصوأ ام زاوجو ايهب ةيصولا موزل عم مانالا نم هل زاج وأ همزل

 ىصوأ نمع ريغلاب امهزاوج يف ةرمعلاو جحلا لثم ةرجالاب هل اهلمعي نمل ةرجأ لاملا
 نا همزلي الف لدعلا لهال عامجاب هيف دبالامو لفنلا وأ ضرفلا عضوم يف اهب
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 وهف هب عوطت ناف هيلا عجار هيف رمأل او هيلع سيل ام هنال هب يصوي نا الو هلمعي

 ل هل هز اوج عضوم ف هتوم دعب هلام نم هنع ىضقيل هب ىصوأ ناو . هل ربخ

 هموزل عضوم يف هللا نم هل وجرأل يناو هزاجأ نم يأر ىلع هل زوجي امم هناف

 هلاح نم اذه ىلع هنال هرخا نم هل هزاوج عضوم يف همرحي ال ناو هرذعل هيزبجي نا

 هللاو . . المع نسحأ نم رجأ عيضي نأ نم مركأ هللاو هلايعا ةيقب نم هناك

 . ملعأ

 لعل هرظن هيف عجاري نا ىلوت نم هب عمس وأ رصبأ نمل يغبني يذلاو
 اركش هب لمعيف يأرلا يف باوصلا نم هبرق ىلع لدي ام هيف هل حتفي نا ىسعو
 نا ميظعلا رجألا هللا نم هلو هيلع ردق نم هيلا هدريف لدعلا نم هدعب ىري وأ هبرل

 ىلع يلبق نم راثا نم جراخ رمغ هنا يلقع غلبم يف يذلاو . ميركلا هجو هب دارا

 . كلذ يف بابلألا لهأ اي اورظناف لاح

 : يدارملا : ةلأسم

 رخآل ىصوأو امهرد نيسمخب رخآل ىصوأو مهرد ةيايب لجرل ىصوأ لجر

 فورعم دجسم يف حبصي نا ىصوأو امهرد نيرشعب رخآل ىصوأو امهرد نيثالثب
 فيك افورعم ائيش حابصملل يصوملا اذه مسي ملو امئاد احابصم هلام نم هايس دق

 ؟ كلذ يف مكحلا
 برضيو اياصولا لهأل هيف برضيف يصوملا لام ثلث ىلا رظني : لاق

 ىلا عجر بهذو دجسملا مدهنا اذاف هيلع فقويف يصوملا لام ثلثب حابصملل

 ىلع ةيقبلا درو هنم مهاياصو اياصولا لمهأ افواف هحابصم ىلع فقوأ يذلا

 . ملعأ هللاو . . ةثرولا
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 : اس نب بيبح خيشل ا : ةلأسم

 ال الوأ فرعي ال نملوأ ثراول هنأوأ هظفل نم تباث ريغ ىلع قسن امو

 ؟ فالتخا هيف لهو هيلع قسن ام تبثي ال كلذ لكأ فرعي

 ظفللا تباث ريغ ىلع قسن اذا نيملسملا راثآ نم هظفحا يذلا نا : لاق
 قسن ام لطابب لطبي كلذ نا لوقي نم مهنمف هيلع قوسنملا توبث يف فلتخيف

 اضياف زئاجلا ريغ ىلع قسن ام نا هتعمس يذلاو هتوبثب لوقي نم مهنمو هيلع
٨ 

 . ملعأ هللاو . . توبثلا ىلا برقأ هاسعو هيف فلتخي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لاق نم لاق نالفلو لاق مث نالفو نالفل نالف ىصوأ ةيصولا ظفل ناك اذإ

 نالفلو ةيصولا فصن نالفو نالفل نوكي لاق نم لاقو اثالثا مهنيب ةيصولا نوكت

 . ملعأ هللاو . . ةيصولا فصن

 : :ملاس نب بيبح خيشلا : : ةلأسم

 ةثرولا يقابل هلك تبثيأ هيبأل هيلع نايض نم ءىشب هيبأ ةثرول ىصوأ نمو

 ؟ ال مأ هنود

 تبثت ةيصولا هذه نا هجو نيهجو نم ءىش هب ىصوأ امم هل سيل : لاق

 تبثت الو هسفنل ىصوا هناك هنا يناث هجوو ةيصو هل تبثت ال تيملاو هتوم دعب

 . ملعأ هللاو . . هسفنل هتيصو

 دجوو ناض نم لاملا تيبل ملعم هل لام يف ةيصو هنم دجو نمو :: ةلأسم

 ءارشلاب هل اكلم هيعديو ىصوملا اذه ةايح يف هعنميو هزوحي دحأ دي يف لاملا اذه

 ؟ عيبلا وأ لبق ةيصولا ردت ملو يصوملا اذه نم

 عيبل ١ ةحصو نيملسمل ا مكح يف ةتب اٹ ةيصول ا تن اك ن ا يعم : ل اق
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 نافصن اهنيب لاق نم لاقو لاملا تيبلوه لاق نم لاقف مهمكح يف ةحيحص

 مهناف قتعلا الا هب ىصوأ ام عيمج نع عجري نا هل نا اوعمجاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . هيف اوفلتخا

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ اهنع رفكي مك تاولص سمخ تارافك وأ ةرافكب ىصوأ نميفو

 اذإ امأو .ةدحاو ةرافك يهف تاولص سمخ ةرافكب لاق اذإ اما : لاق

 لاق ناو تارافك ثالث لوقلا رثكأو ةدحاو ةرافك لوقف تاولص سمخ تارافكب

 ام بسح ىلع باوصلا نم دعبي مل سمخلا هركذ ىلع تارافك سمخ يه لئاق
 . ملع أ هللاو . . يدنع

 نالف هيخأ وأ هنبال نالف نب نالف ىصوأ بتك نميفو ، هنمو : ةلأسم

 كدنع جرخي له ايح ناك ول نا بتكي ملو هلام نم هثاريم وأ هيخا بيصن لثمب

 ؟ ال مأ يناعملا نم ىنعم يف هتابثا

 نم ادحا نأ دجا ملو هطوقس هتحص ىلا هجوتو هتفرع يذلا نا : لاق

 ةيصولا هذه نم لوقعملا ذا هتوبثب ملعلا لهأ نم لئاق لاق ناو هتبثا نيملسملا

 . يدنع اميف هنالطب جرخي مل ايح ناك ول نا هدارمو هانعم نع رصقو ةايحلا

 ىلإ له ايح هوبأ ناك ول نا هلام نم هيبأ مهسب هل ىصوأ ناو : هل تلق

 ؟ ال مأ هجو نم هتابثا

 ظافلالا تفلتخا ناو دحاو نهانعم ثاريملاو بيصنلاو مهسلا : لاق

 ةلعلا نكت مل اذإ هتوبث ينبجعيو لبنلاب ههابتشال مهسلا جرخي اضعب لعلو نهيف
 . ملع أ هللاو . . هسفن مهسل ا الإ
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 هللاو . . هتبثي ال ضعبو هتبثي ضعبف تباث ريغ ىلع قسن امو : ةلأسم

 . ملعأ

 ملو اهل هيلع نايض نم هتجوزل هرمتو هبح نم ىقبي ايب بتك اذإ : ةلأسم
 هللاو . . هتوم دعب لوقي ىتح ظفللا اذه توبث يف فلتخيف هتوم دعب بتكي

 . ملعأ

 : نافلخ نب انهم ديسلا : ةلأسم

 مزلتو تبثت اهيلع داهشا ريغ نم هدحو بتاكلا طخب رارقالاو اياصولا يفو
 وأ ةقثلاب فورعم وه وأ لاحلا لوهجم بتاكلا ناك نا تيأرأ .اهذافنا اهب ىلتبملا

 هجو انفرع اتيم وأ ايح بتاكلا اذه ناك قرف ايهنيب مأ مكحلا يف ءاوس يهآ ةنايخلا
 ! كلذ يف قحلا

 الو اهتوبث حصي ال هنا اياصولا يف هانفرع يذلاف قيفوتلا هللابو : باوجلا

 رضح نموأ امهدوجو لاح نيلدع ةداهش اهيلع داهشالاب الا اهب يلتبملل اهذافنا

 ليق ام رهشأ ىلع كلذ نودب اهذافنا حصي الو ايهمدع عم دوهشلا نم يصوملا

 توملا مكدحأ رضح اذا مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأاي ىلاعت هلوق ليلدب اهيف

 دقو اليبس ىدهأ وه نمل اليلدو ةجح اهب ىفكو . . ةيآلا ههنانثا ةيصولا نيح
 نيملسملا دنع هطخ زئاجلا ةقثلا ةباتك اوار مهنا نيرخأتملا انخايشأ نع انيلا ىهانت

 اوعسوت مهنامز يف لودعلا لق امل كلذو هب موكحمو اهريغو اياصولا يف يزجم هنا

 يأرلا اذهل ملعأ الو هب اولمعو فلس نع فلخ هار نمع هب ذخاف يأرلا اذهب

 كلذ ريغ ال لودعلا ةلق عم سانلا قوقح باهذ فوخ وهو هركذ انمدق الإ ةجح

 الب هبتاك طخ حص اهم هتافو دعب هزاوج دعبي الف هتايح يف هطخب مكاحلا زاجا ذإو
 ماكحألا نم ءىش يف ةجحلا هب موقت امم ملعأ الف لاحلا لوهجم امأو .هيف بير

 هللاو . . مالسالا يف ظح هل سيل ذإ ىلوأ هب نالطبلاف هتنايخ ترهظ نمو
 . ملعأ
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 ؟ نوكت نمل اثانإو اروكذ اوناكو هلاوخال ىصوأ نميف . هنعو : ةلأسم

 لمتشت اهظفل رهاظ ىلع ةيصولا نا هوجرأ ام بسح يدنع ييف : لاق

 روكذلا صخي مل ام مهئانإو مهروكذ هتوم نيح اعيمج نيدوجوملا يصوملا لاوخا
 اذه بسنلا نيلوهجم ريغ نيفورعم اوناك اذإ مهئايساب مسي مل ولو ثانالا نود مهنم
 اهضراعي مل ام اياصولا يف اهب ذوخام ةنانمطالاو ، مكحلا ال ةنانمطالا ليبس ىلع

 ىلع ةدايزلا نمركذ امو 0 ملعلا لهأ نم كلذ ىأر نم يأر ىلع اهضقني ام

 اهنود نم ةيفاك هلاوخال ةيصولا نأل اهيلا ةجاح ال همأ ناوخأ مهو هلاوخال هتيصو

 . ملعأ هللاو . . مأ هوخأ مهنا فورعم مهبسن لاوخالا ذا

 امم ثراولا ذخأ فالتخالا نم ىرعتي ال نأ انفرع يذلاف هنعو : ةلأسم

 هتجوز ه ؤاطعا كلذكو مهرقف نوك عم اريقف ناك اذا ءارقفلل كلاملا هب ىصوأ

 نم مدقت ام ىلعوهف مهال همزال ريغ يف هوفرص نا اصوصخ كلذ نم هدالوأو

 الف ءارقفلل هب ىصوأ امم نايبصلا ءاطعا امأو كهرجحو هتزاجا يف فالتخالا

 هذافنا ىلع هنمأي نم مهيف كلذ ذافنا ىلوتو ءارقف اوناك اذا مه ازئاج الا هملعأ

 ال نايبصلا نأل مكاحلا لبق نموأ بستحم وأ ليكو نم مهريغوأ مهئايلوأ نم

 . هلدعب لمعاو كلذ يف رظناف . ملعأ هللاو . . هنوطعي اييف مهل ضبق

 داتعملا هبرشبو هلاومأ نم لايب رخآل ىصوأ نميف . هنعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ناضقن هيلع له لحملاب جلفلا صقنب هيقسل

 هب ىصوأ ايك هيقسل داتعملا هبرشب لاملاب هل ىصوملا نا يدنع اميفف : لاق

 موزل ل نبي ل هيلع ثداحلا لحمل ا ببسب جلفل ا ءام صقن ناو هئام نم يصومل ١

 . ملعأ هللاو . . ةيصولا كلت ظفل رهاظ ىلع هيقس يف هيلع ناصقنلا

 همكح يف فلتحم نايض نم يصوملا هب ىصوأ ام امأ لاق { هنعو : ةلأسم

 ةيصولا نيح هب هل ىصوملل همكح نا ليق ام ضعب يفف هب ةيصولا ةحص دمب
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 نا ليقو ءامرغلا هيف هكراشي الووجرأ اييف هريغ نم هب ىلوأ وه لوقلا اذه ىلعف

 كلاهلا هفلخ ام ىقب ام في مل اذاف يأرلا اذه ىلعو توملا دعب ةيصولا مكح

 هبوني ام لكل تانايضلا لهأ نيب اعرش كلاهلا هفلخ ام عيمج نوكيف تانايضلل

 . ملعأ هللاو . .

 هضرأ ةعارز نم بح ىرج اذك اذكب ىصوأ نميف ، هنعو : ةلأسم

 بطع وأ امهدحأ بطعو رخآلا نم نودأ امهدحأ نيبح نم ضرألا تعرزف

 ؟ ال مأ نيهجولا الك يف ذوخأملا نم ذافنالا نوكيأ عيمجلا
 ةيصولا ذافنا نوكتف ةتوافتم ةفلتخم اعاونا عرزلا ناك نا : باوجلا

 دحا بطع ناك ناو ايهنم يقابلا نم ذافنالا نوكيف هبوني ام عون لك نم ءازجاب

 ام لجأ نم اهذافنا رذعتل كلذب ةيصولا تلطب بطعف دحاو عون ىقبف نيعونلا

 . ملعأ هللاو . . هب ثدح

 اتماد ام هلاومأ نم لام ةلغب هيتجوزل ىصوأ نميف . هنعو : ةلأسم

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك ىرخالا لبق امهادحا تتام مث نهل هيلع نايض نم نيتيح
 هب يصوملا هيف عجري مل اذاف ظفللا اذه ىلع لوهجم نايضلا اذه نا : لاق

 ةيصولا كلت ةحص دعب هب ىصوأ ام ىلع ىلوأ هتوبث يدنع اييفف تام نا ىلا

 اهل هتلغب ىصوملا نيتأرملا دحا توم دعب هب ىصوملا لاملا فصن ثراولل عجريو
 . ملعأ هللاو . . نيتيح اتمادام

 نينس رشع هضرأ ةرمثب رخآل ىصوأ لجر نع رثؤملا ابأ تلأس : ةلأسم
 ؟ تبثت له اهيف ةرمث ال حارب ضرألاو

 نينس رشع هذه هضرأ ةلغب هل يصوي نأ الإ هل تبثت اهارأ ال : لاق

 ين ةزئاج ةيصولا هذه نا ليق دق هريغ لاق { ةثرولا ىلا عجرت مث هدي يف نوكيف

 اهترمث هل نوكتو اهعزري هل ىصوملا ىلا ملست احارب تناكولو ةعطقلا هذه ةرمث

 . ملعأ هللاو . .
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 : ديعس وبأ : ةلأسم

 الا هل نكي ملو نايض نم ةيرال ةئايب هتاجوزل وأ هتوخال دحأ ىصوأ اذإ

 . . اهثلث لوقو ةيصولا فصن لوق خألاو ةجوزلل ناف دحاو خأو ةدحاو ةجوز

 . ملعأ هللاو

 ؟ هفصنب رخآل ىصوأو اذه هدبعب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 ٠ نايهس لكل ١ بحاصلو مهس فصنلا بحاصل ةيف ن اب رصي : لاق

 ايهنم ريخألا وهو فصنلا بحاصل لاق نم لاقو نافصن اهس هنا ليقو هريغ نمو

 . عبرلا

 لجرل هلك هب ىصوأ مث دبعلا اذه فصنب لجرل ىصوأ نا تيأرأ : تلق

 ؟ رخآ

 . ملعأ هللاو . . هتيصو نع عجر دقو رخآلل وه : لاق

 نا مكتيصوأ دق هتثرول لاق لجر ديعس يبأ نع هنا وجرأ اممو : ةلأسم

 ؟ مهمزلي له كلذب هل اولبقو اموي اذكو اذك يع اوموصت

 . ءىش هلام يف قلعتي الو مهسفنأ تاذ يف كلذ مهمزلي هنا يعم : لاق

 . ملعأ هلللاو

 له دوهشلا ىلع اهأرقي ملو اهيلع دهشأو ةيصو بتك لجر نعو : ةلأسم
 ؟ ةداهشلا زوبحت

 هتفرعو يديب هتبتك دق لاقف بتكي ناك نا هنا اولاق دق ملعأ هللا : لاق

 زوجت الف بتكي نكي ملو دحا هل هبتك ناو زئاجوهف هيفوه ايب يلع اودهشاف
 . ملعأ هللاو . . هيلع دهشيو هيلع أرقي ىتح هيف ةداهشلا

 ملكتي الو هتيصو بتكيف هناسل هيلع كسمي يذل ١ ف ل اقفو : ةلأسم

٢٢٩



 هزيجي ال ضعبو هزيجي ضعب افالتخا كلذ يف ناف ةيصو اهب هيلع دهشي نأ بتكيو
 . ملعأ هللاو . .

 عضوم يف كلذ دعب اهلعجي مث هلام يف اياصوب يصوي يذلا يفو : ةلأسم

 كلذ نم ءاش ناو لاملا ةلمج نم اهذفنا ءاش نإ رايخلاب يصولا نا هلام نم دودحم

 لاملا ةلمجل مدقتي ملو دودحم عضوم يف اياصوب ىصوأ اذإ امأو كدودحملا عضوملا

 اهب رقأ اذاف قوقحلا امأو دودحملا عضوملا كلذ نم الإ اهذفني ال يصولا نا ركذ

 لاملا نم ءاش ثيح نم اهذفني نأ يصوللف هلام نم فورعم عضوم يف اهلعجو

 . ملعأ هئلاو . .

 ماعطالاو قتعلا نيب رييختلا اهيف نوكي امم ةرافكب ناف : تلق : ةلأسم

 ؟ قتعلا تبثي له هترافك نع كلاهلا لام نم يصولا قتعاف موصلاو

 ٠5 تبثي ال هنا ىعم : لاق

 ؟ هنع ذفني ايف : تلق

 ماعطالا وهو هنع ىزج ام لقأ نم هنع ذفني اينا مكحلا يف هنا يعم : لاق

 نم هلرجتا اذإ ناك ولو ذفني ام لقأ نم الا هترافك هنع جرخي نا هل سيل يدنع

 نأ الإ مايصلاب هترافك هنع ذفني نا يدنع زجي مل ماعطالا نم لقأ ناك هنع موصي

 كلذ يف لسرملا ريغو لسرملاو ةلطاب نكت مل ام هتيصو هنع ذفنيف كلذب يصوي
 . ملعأ هللاو . . ءاوس
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 مهغولب يفو مهف باستحالاو مهب مايقلاو ىماتيلا يف باب : لوألا بابلا

 ىثنخلاو ىمعاألاو مجعاألاو لصألا يفو مهدشر سانيإو

 . كلذ هبشأ امو لقعلا لئازو نيموذجملاو

 تبثيالامو هنم تبثي امو هماكحأو هظافلأو هماسقأو رارقألا يف باب : يناثلا بابلا
 . كلذ هبشأ امو زوجالامو رارقالا هنم زوجحم نم يفو

 كلذ نم زوججامو اهذافناو اهماسقأ ةفرعمو اهماكحأو اياصولا يف : ثلاثلا بابلا

 . كلذ هبشأ امو . . زوجيالامو
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 هللا دمحي مت

 رشع ثلاثلا ءزجلا

 راثآلا بابل باتك نم

_ ٢٢٢ _





 عاديالا مقر ١٦٢/ ٨٦

 اهبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا
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