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 لوألا بابلا

 





 زوبت نم ةفصو يصولا يف باب
 ةياصولا ذافنإ يفو هل ةياصولا
 كلاملا لام عيب يفو اهضرعو

 زوجيال امو كلذ نم زوبجي امو
 كلذ هابشأو

 هرواشي مل هنأو هيلإ ىصوأ نم توم دعب جتحا اذإ يصولاو : لمازلا
 ؟ال مأ هلوق لبقيأ ضار ريغ هناو

 هذه ىلع ةيصولا يف لوخدلا دارأ نإ هل زئاجو لوبقم هلوق معن : لاق

 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 ملعملا ليلق هسفنب اهبتاك ىلع ىزبي ةيصولا ضارعا يفو هنمو : ةلأسم

 يف بتكي ال نأ بتاكلل زوجي لهو هيلع اهضرعبل دلبلا كلت يف هريغ دجوي مل اذإ
 ؟نيملسملا ىلع ضرعي ىتح اهيف ايب ذخ ؤي ال ةيصولا

 لهأ نم الإ نوكي ال اياصولا هيلع ضرعي يذلا نأ يدنع اييف : لاق

 هيف عفن ال هيلع ضارعا ال ام هل ةفرعم ال يذلا امأو ،اهلطابو اهدعب ةفرعملا

 اذإ بتاكلا امأو ةفرعملا ليلق كلذ بتكي امنإو ةفرعملا لهأ نم ناك اذإ نيملسملا

 ىلع اهضرعي مل ولو اهذافنإ هل زئاجف اتباث اظفل يصوملا نم عمسو هسفنب ايصو
 نإف ةيصولا ين بتكام ظفل يفتكي وه اينإو كلاهلا ظفل بتكي مل ناك نإو دحأ

 هللاو . ةفرعملا لهأ نم هريغ نيملسملا ىلع اهضرع الإو كلذ لدعب ةفرعم هل ناك

. ملعأ



 منو ىتفتسي نم ةلزنمب ناك اذإ ةيصولل بتاكلا يف لاقو هنمو : ةلأسم

 اهوضرعأ مهل لقي ملو ةيصولا بتكو ىوتفلا يف هاطخ هنع عفري نم ةلزنمب نكي
 ءيش اهيف ناكو كلذك ناك اذإف نيملسملا ىلع ضرعت ىتح اهب اوذخأت الو

 عفري نم ةلزنمب اهيفف ناك نإو نماض جرح الو فالتخا هيف سيل قحلل فلاخم

 لهاج الو هيقف ريغ ناك نإ امأو نايض. هيلع سيلف لهاجو ىوتفلا يف اطخلا هنع

 . فالتخا الب قحلل افلاخم ائيش تبث اذإ نايضلا هيلعف

 قحلل فلاخم ءيش اهيف ناكو اهضرعي ملو ذفنأ اذإ يصولا كلذكو : لاق

 ذفنأ اذإف نايض ايهيلع سيلو ةبوتلا اهيلعف ةيصولا يف نادهاشلا امأو نماض وهف

 نم ىلع اهضرع دقو قحلل فلاخم ءيش اهيف ناكو اهضرعأ نأ دعب يصولا
 لام ثلث يفوهو هيقفلا ىلع الو يصولا ىلع نايض الف ىوتفلا يف نمضي ال
 ىوتفلا يف نايضلا همزلي نم ىلع اهضرع دقو يصولا اذه اهذفنأ نإو كلاهلا

 يهو اهتبثيف هيلع تضرع يذلا لام يف نايضللاف دارأ هلعل هلام يف نماض وهف

 . قحلل ةفلاخم

 الف ىوتفلا يف ناضلا همزلي ال نمم وهو هتفرعمب ةيصولا ذفنأ اذإو : لاق

 . كلاهلا لام ثلث يف وهو كلذ يف هيلع نايض

 يف نايضلا همزلي ال نم ةلزنمب ناك اذإ هيلع ةضورعملا كلذكو : لاق

 الف ةضورعملا الو بتاكلا الو يصولا ىلع نايض الف ةفرعملا ةلزنم نم ىوتفلا
 . هيلع ةضورعملا الو بتاكلا الو نايض

 ىوتفلا يف نايضلا همزلي ال نم ةلزنمب يصولا ناك اذإ كلذكو : لاق

 ىلع تضرعو نايضلا همزلي نم ةلزنمب وهو بتاكلا اهبتك دقو هتفرعمب اهذفناف
 همزلي ال نم ةلزنمب مهدحأ ناك اذإ نايض مهنم ادحأ قحلي الف نايضلا همزلي نم
 يف نايضلا مهمزلي ال نمم مهلك اوناك اذإو ةفرعملا ةلزنم نم ىوتفلا يف نايضلا

در هيلع ناك بات مهنإف ثالثلا ىلع هلمج ناضلا مهمزلي مهنإف ىوتفلا



 كلذف همزلي ام دحاو لك ةلمج اودري الأ هيلع اودري نأ نيرخآلا ىلعو ةلمجلا

 وه ام اهيف ناكو هتفرعمب ةيصولا تذفناف اهيقف ةثالثلا دحأ ناك اذإو مهيلإ

 ىلع يصولا اهضرع اذإو لاملا ثلث يف ناكو ةلمج مهنع نايضلا لاز قحلل فلاخ

 ىلع نايض الف ىوتفلا يف نايضلا همزلي نمم ناكو ىوتفلا عضوم يفوه نم
 اهعفدي نأ تيمل ةيصو هدي يف سيل لاقو يصولل هيلع ةضورعملا نمضيو يصقلا
 . ملعأ هللاو . مهتداهش اهيف نأل دوهشلا يأرب الإ يصولل

 له ظفللا ةهجو نم ةتباث ريغ اهتيأرو ةيصو ىلع تضرع اذإو : ةلأسم
 نم مهيفوأ مهرمأ نوكلمي اهث يصوملا ةثرو ناك كلذب ربخأ ال نأ ينعسي

 ؟هرمأ كلمي ال

 اهنايب كمزل اهنم تبثي ام زيمتي املاع اهماكحأب اريصب تنك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .زجي مل امو اهنم زاج ام زييمتو

 نأ ادحأ رمأف دعب لقعي هنأ الإ افوخ اضرم يصولا ضرم اذإو : ةلأسم

 تامو يبصلا ةايح يف رومأملا رجأتساف هيلع يصوملا هب ىصوأ موص ىلع رجأتسي
 لام نم يضقي نأ هللا نيبو هنيب اميف زوجيأ هرجاتسا ام هيلإ ملسي نأ لبق يصولا

 ؟ال مأ هب رجأتسا ام يصوملا

 حيحص لقع هل مادام ةيصولاب مايقلاو رمألا هل زوجي يصولا نإ : لاق

 لام نم ملسي نأ هل زوجحم الو رمآل ا توم دعب ه ؤاضقو رومأمل ١ لعف زوجحم الو

 هرجأتسا نمل ةرجألا يصوللا تام ام دعب نم ميوصت نم هل رمأ ام ةرجأ يصولا

 . ملعأ هللاو . مايصلل
 زوجي الو حيحص لقع هل مادام ةيصولاب رمألا هل زوجي يصولا نإ : لاق

 ةرجأ يصزللا لام نم ملسي نأ هل زوجحم الو رمآلا توم دعب ه ؤاضقو رومأملا لعف

ىلع رجأتسي نأ الإ هرمأي مل هنأل يصولا تام ام دعب نم ميوصت نم هلرمأ ام



 هللاو . مايصلل هرجأتسا نمل ةرجألا يصوملا لام نم ذخاي نأ هل زوجي الو موصلا

 . ملعأ

 يصوملا تام ذنم ىضم نأ دعب تام اذإ يصولا نأ دجوي اميفو : ةلأسم

 اهنم ءعيش وأ اه ؤاقب حصي ىتح ةذوفنم اهمكح نإ يصوملا ةيصو ذفني امردقب
 تارارقالاو تانايضلا نم هتيصو ةقرو يف ناكام نود اياصولا يف صاخ كلذأ

 ؟هكلمي الو هرمأ كلمي نمضلا هل نم ناك

 نم دحأ نم نيعملا ريغ ىلع ةجراخلا ربلا باوبأ يف صاخ اذه : لاق

 ؟هب هل رقأ وأ هل ىصوأ امب ملعي مل اذإ هتجح هلف سانلا نم نيعملا امأو سانلا

 جرخي هنا بسحاف يصولا يصوملا تام ىتح تقولا لواطتو ملع اذإ امأو

 لطبي ال نيملسملا ضعبو عنام الب اشاع اذإ هقحب هل مكحي ال لوقلا ضعب يف
 ،اهريغوأ ةيقب نم رذع مت ناك اذإ لوألا يف كلذكو لوقلا اذه ينبجعيو هتجح

 هايإ هضقي مل يصولا نأ ىعداو رارقالا وأ ناضلا هل نم بلط اذإو هل تلقو

 ىتح ادقان همكح نوكيأ هءاقبا ىعداو هرمأ كلمي ال نم ليكو كلذ بلطو

 ذافنإ يف ةنيبلا يصولا ىلع نإ لاق نم لاقو هذافنإ حصي ىتح ايقاب مأ هءاقب حصي

 نيمئاقلا دابعلا قوقح نم هانركذام هانعم نأ يدنعو المجن هب هيلع ىصوأ ام

 لوقو اهيف هبانم بوني هيصوف نيمأ اهيف يصوملا هثلا قوقح امأو مهقوقح ىلع
 . ملعأ هللاو .اهذافنإ يف لوبقم

 عابي الو ىقب ام ثلث نم اياصولاو لاملا سأر نم نيدلا امأ : ةلأسم

 لصأ ف ثراو هل فرعي ل نيذلاو نيبئاغلا نيد فقويو رضح نم نيد ف الإ لاملا

 يف اينإ ثراو هل فرعي ال نم نيد ءارقفلا ىلع اوقرفت نأ مكل سيلو كلاهلا لام

 اينإو قرفي نأ هيلإ يصوي نأ الإ يصولا ىلع سيل قحلا هيلع نم ىلع كلذ
. ملعأ هللاو . كلاهلا لام يف يقابلاو فرع نم يضقي نأ يصولل



 دعب اهجوز شاع وأ اهجوز ىلع قادص اهلو ةأرما تتام اذإو : ةلأسم

 هءاقب وعداو كلذ ةأرملا ةثرو بلطف تام مث كلذل هؤاضق نكمي ام دعب اهتوم

 نم مهيفوأ مهرمأ نوكلمي مهلكوناك ةفصلا هذه ىلع قاب هنا ةحص ىلإ جاتحيأ

 . هرمأ كلمي ال

 اذإ ليقو ينبجعي ام ىلع هءاقب وعدإ اذإ ةأرملا ةثرو لوق لوقلا نإ : لاق

 يصوملا ةلزنمب انهاه يصولاو ةجح غلابلل نكي مل يصولا تام ىتح لواطت

 . ملعأ هللاو . توملا دعب هلعجي اييف مهثروم ةلزنمب انهاه ةثرولاو

 : لمازلا ةلأسم

 هيلع الو لاملا سأر نم هترجأ نأ هرجاتسي نم ىلع طرتشا اذإ يصولا يفو
 نم جرخت ال كلاهلا ةيصو تناكو نيملسملا دي ىلع ةيصولا ناك اذإ كلذو نارصق

 ؟ال مأ هرجاتسا نمل هل اذه زوبأ هلام ثلث

 كلذزاج مكاحلا مدع دنع نيملسملا ةعامجو مكاحلا رمأب ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ

 نأ ىصولل سيلف دودحم لاموأ ةدودحم ةعطق ف ىصوأ نمو : ةلأسم

 ةيصولا تلطب دودحملا كلذ فلت نإو هددح يذلا الإ كلاهلا لام نم عيبي

 تلطب رمآلا اهب رقأ مث ةفورعم لاومأ يف ربلا باوبأ نم اياصوب ىصوأ نم كلذكو
 عضوم يتوم دعب عابي لاقو ةيصوب ىصوأ نإو هرارقإب كلذ بهذأ ثيح ةيصولا
 . ملعأ هللاو . ةيصولا ذفنيو دارأ ثيح كلاهلا لام نم عيبي نأ يصوللف اذك

 هتجح ذافنا يف هيصو الجر لعجو ةجحب ىصوأ لجر يفو : ةلأسم
 ؟ال مأ ةجحلا هذهب جرخي نأ يصولا اذهل زوجي

 اماتيأ ةثرولا اوناك نإو نيغلاب اوناك نإ ةثرولا يأرب الإ كلذ زوجي ال : لاق

 نم ةجحلا ذهب يصولا جورخ زاوج ولخي ال فلؤملا لاقو .كلذ زجي مل ابايغأو
 . ملعأ هللاو . هانفرع اييف نيملسملا ضعب يأر

_ ١١



 ضعب يصولا عابف قوقحو هيلع نويدب ىصوأو تام لجر يف : ةلأسم
 نم رثكأ هعاب ام غلبف اياصولاو نويدلا نم كلاهلا ىلع ام ءاضقل تيملا لاومأ

 ؟ال مأ ي رتشملل تبثيو زئاج عيبلا ىرتأ كلاهلا اهس ىصوأ يتلا نويدلا

 يف طلسموه يتلا اياصلاو نيدلا نم رثكأب عيبي نأ يصولل سيل : لاق

 . كلذ ءارو ام لطبو اياصولاو نيدلا ردقب عيبي نم تبثت رثكأب عاب نإف اهذافنإ

 . ملعأ هللاو

 ةقث ريغ وأ ةقث ناك ةيصولا ذفنأ هنأ يصولا لوق لوقلا نأ ليقو : ةلأسم

 نيمي ال لاق نم لاقو نيميلا هيلع لاق نم لاق فالتخا ةثرولل هيلع نيميلا ينفو

 . ملعأ هللاو . هيلع

 هيلع بجاوب كلذ سيلو رايخلا عيب صقني نأ يصولل سيلو : ةلأسم

 نويدلا نم كلاهلا ىلع ام ردقب كلاهلا لام نم عيبي نأ همزلي اينإو كلذ همزلي الو

 . ملعأ هللاو .اياصولاو

 : ىحبصلا ةلأسم

 كلاهلا لاومأ نم الام عاب هنأ كلاملا يصو ىلع ىعدا اذإ ثراولا يفو
 لام عيب هيف زوجي ايف هعاب هنا يصولا ىعداو كلاهلا لام عيب هيف زوجي ام ريغب

 لاقو عيبلا ضقتنا الإو حص نإف مهكلاه ىلع ىعدي اييف ةيصولا ىلع نا كلاهلا

 نإو تلق .انئاخ الو ايهتم نكي مل اذإ يصولا لوق لوقلا سيمخ نب رصان خيشلا
 اهلجأل عاب يتلا اياصولاو نويدلا ةحص ىلع يصولا ينعقوي نأ ديرأ ثراولا لاق

 ؟كلذ يصولا ىلعأ لاملا اذه

 خيشلا لاقو هعيب ضقتنا الإو اياصولاو نويدلا ةحص يصولا ىلع : لاق
 انعم نسحألاو ءاهقفلا ضعب لوق يف ايأرو كلذ هيلع سيل سيمخ نب رصان
 يذلا تقولا دح امو تلق سفنلل بيطأ كلذو هيلع فيقوتلاو كلذب فيرعتلا

س ١١٢



 دعب ىوعد هل عمست الو كلذ تبث ركني ملو ريغي ملف يصولا عيبب ثراولا ملع اذإ
 . كلذ

 ملو ريغي مل اذإ ،هيلع تبث عيبلاب ملع ام نيح وهو كلذ يف دح ال : لاق

 سيمخ نب رصان خيشلا لاقو قح اهيف هل ةجح هعنمت ملو القاع اغلاب ناك اذإ ركني

 نإو تلق . كلذ دعب هل ريغ الف مايأ ةثالث تضقنإ ىتح عيبلا نمث ملسي مل اذإ

 مأ رضاحلا غلابلل ام لثم هغولب دعب وأ همودق دعب ةجح هلأ اميتيو ابئاغ ثراولا ناك

 ؟ال

 © نيغلابلا نمرضح نمل ةجحلا يناو غولبلا دعب ةجح ايل سيل : لاق

 ي رتشملا عبتيو ةثرولل لاملا عجريأ يناعملا هذه ضعب يف هعيب لطب نإو تلق

 ؟كلذ فيك مأ لاملا ةميق نم اياصولا

 نكي مل اذإ ي رتشملل ضبق ام يصولا نمضيو ةثرولل لاملا عجري : لاق
 . ملعأ هللاو .اتباث عيبلا

 ليلق ءىشب دحأ هاتأو كلاهلا لام طسق اذإ يصولاو هنمو : ةلأسم
 كلاهلل ناك نا هل لوقيو هلوق لبقي ال نأ هلأ كلاهلل هنا لاقو هطسق هرسعي
 . كلاهلل كلذب هرارقإ يف هيلع عدم ناك هلعجيو هنم هضبقي الو اذك هيف رمألاف

 ايصو نكي مل نإو كلذ هل سيلف نويدلا ءاضتقإ يف ايصو ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف ريغ وهف كلذ يف

 : هللا همحر يغئاصلا يلع نب ةعمج خيشلا نع ةلأسم

 كلاهلا نع موصيو هسفن رج ؤي نأ كلاه نم ةيصو هيلع نمل زوجي لهو
 . هللا نيبو هنيب اييف ايفاك نوكيو هلثم ةرجأب

 لاق كنيفلابوناك نا ةثرولا هرج ؤي نأ الإ كلذ يصولل سيل : لاق

 زجي مل نم لوق ىلع مهرمأ نوكلمي ال ةثرولا ناك نإ نيملسملا مكاحو فلؤملا

 نب ديعس خيشلا لاقو ، كلذ ينبجعيو ءارآلا ضعب يف يدنع جرخت هتزاجاو كلذ

١٣



 هريغ ةرجأ لثم هسفنل بسحيو اماتيأ ةثرولا ناك اذإ هسفنب موصي نأ هل زئاج دمحأ

 . ملعأ هللاو .زئاجلا يف لوق ىلع

 هيلإ ىصوأ نمع جحب هرج ؤي ةقث دبي مل اذإ يصولا يفو هنمو : ةلأسم

 هل لعج دق يصوملا نك اذإ كلذ هعسيأ ةثرولا نم دقاع دقع ريغ نم هسفنب جحف

 ؟ال مأ كلذ

 نيرضاحو نيغلاب اوناك اذإ ةثرولا نم ةزاجالا ىلإ جاتحي يصولا نإ : لاق
 ضعبو فلؤملا لاق . صخرأ هاسعف هسفنب يصولا هل لعج اذإ اذه امأو

 هل لعجي مل وأ كلذ يصوملا هل لعج كلاملا ةجحب جورخلا هل زاجأ نيملسملا

 . ملعأ هللاو .هريغ ةرجأ لثم هسفنل بسحيو

 : دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 عوجرلا يصولا داراف رصملا نع يصوملا باغ مث لجرل لجر ىصوت اذإ
 نئمطي نكلو ةقث ريغ هنأ الإ هتيصو كرت هنأ الوسر وأ اطخ لسرأف ةيصولا نع

 . ةيصولا كرت يف اذهل ايزجم نوكيأ هل هتياصو كرت هغلب هنا هل لاقف هلوقب هبلق

 هناو ةيصولا نم هرذعتب ىصولا تغلب ةلاسرلا نإ هبلق نأمطا اذإ : لاق

 دعب همزلت ال لوق فالتخا كلذ يفن هرذعي مل اذإ امأو ،ملاسوهف اهنم هرذع
 هللاو .ارضاح ناك ولو هنم لبقي مل اذإ همزلت لوقو هتياصو نع عوجرلاب همالعا

 .ملعأ

 الام يصولا اذه عابو هيصو انالف نأ رهشو اماتيأ كرت نمو : ةلأسم

 ىلع هنم ءارشلا زوجي له كلاهلا ىلع انيد هب يضقي هنأ يعدي كلاهلل الصأ

 هيف زوجي ام ةحصو هتياصو ةحص ىلع يرتشملا نم عالطإ ريغ نم ةفصلا هذه
 نم لوق كلذ زاوج يف له هتنايخ الو يصوملا اذه ةقث فرعت ملو كلاهلا لام عيب

 . نمثلا هضيبقتو هنم ءارشلا يف لدعلا لهأ لاوقأ
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 .ايهتم الو انئاخ نكي مل اذإ مكحلا ريغ يف فالتخالا نم ىرعتي ال : لاق
 . ملعأ هللاو

 ةجحلا تناك اهب رجاتي نأ نيمألا يصولل حصي مل اذإ ةجحلاو : ةلأسم

 . يصولا لعفي ام ةليلق وأ ةريثك مهاردب

 مل نإو كلاهلا اياصو ذافنإ يف داهتجالا ةياغ دهتجي يصولا نإ : لاق

 كلذ لعف اذإف ةقث دنع اهب ىصوملا مهاردلا عفري هنإف هتقو يف اياصولا ذافنإ هنكمي

 هللاو .هدنع اهعفر يتلا مهاردلا كلت ةقثلا كلذ هيلع در ولو هترجأ هل تلح دقف

 . ملعأ

 : ىح صلا ةلأسم

 ثراولا ةروشم دعب الإ كلاملا لوصأ نم ائيش عيبي نأ يصولل سيلو

 عيبلا زاجأ ءاش نإو عيبلا اهيلع فقو يتلا ةميقلاب ىدف ءاش نإ رايخلا ثراوللو

 مهتيصو مهل رظن ماتيأ ةثرولا يف ناك نإو ثراولا زاوج دعب الإ عيبلا تبثي الو
 لوقو مايأ ةثالث عيفشلل ام نمثلا يف ةدملا مهلو ثراولل ام لثم رايخلا هل ناكو

 . ملعأ هللاو . ءاوس درلاو ةدملا يف ميتيلا يصوو عئابلاو مهل ةدم ال

 : ناييلس نب رصان نب ىضاقلا ةلأسم

 هيلع ام ءاضقل هلام لصأ هيصو عابواضورعو الصأ فلخو تام نميف

 ناك ضورعلا عيب كرتو ماتيأ ةثرولا ضعبو نيغلابلا ةثرولا رمأب قوقحلا نم

 ىلع ام ءاضقل يفكت ضورعلا تناك نيجاتحم ريغ وأ ضورعلل نيجاتحم ةثرولا
 ؟ ال مأ لاملا لصأل هعيب زوجيأ يفكت ال وأ كلاهلا

 ليق يصوملا كلاهلا لام نم هعيب ديري ام عيب هل زوبي يصولا نإ : لاق
 لوصالا عيب هلزوجي ىنعملا اذه ىلعف ةروشم ريغ نم ليقو ثراولا ةروشمب
 . ضورعلا وأ لوصألا وأ ضورعلاو
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 عيب هل سيلو ضورعلا نم ءيش هل مادام لوصألا عيب هل سيل هريغ لاق

 وه امو حلصأ هعيب وه ام رظني نأ هل يغبني هنإ ليق دقو عجر ةروشم ريغب لوصألا

 لصأ عاب نإو هكرتي اييفو هعيبي اييف حلصألا رظني نأ نسح يأر اذهف حلصأ هكرت
 ودارأ اذإ مهتجح مهف ةثرولا نأ هب اوملعي ملو ةثرولا ىلع ةجح ريغب كلاهلا لام

 .دودرم ريغ مكاحلا عيب نإف مكاحلا لبق نم عيبلا نوكي نأ الإ مهكلاه لام ءادف

 مهملع ريغب وأ مهيلع ةجحلاو ةثرولا ملعب مكاحلا عيب ناك نإف : تلق

 ؟ال مأ كلذ مكاحلل زوجيو دودرم ريغ ضام وهف مهيلع ةجح الو

 وأ مهل هنم ةروشمب ةثرولا ىلع ضام همكحو كلذ مكاحللزوجي : لاق

 نم ةروشم ريغب لوصألا عيب هل زوجي ال اضيأ مكاحلا نأ هريغ لاق ةروشم ريغ

 . ملعأ هللاو . نيرضاح نيغلاب اوناك اذإ ةثرولا

 ملو ع يشل ا كلذ يف عيبل ا ةقفص تعقوو يصول ا عاب ١ ذإو هنمو : ةلأسم

 هذه ىلع ضام عيبلاف كلذب اوملع دقو هيلع اوركني ملو ةثرولا هيلع ريغي
 . ملعأ هللاو . ةفصلا

 يف بجويو عمج ثالث هيلع يداني كلاملا لام عيب ينو هنمو : ةلأسم

 . جرح الو كلذب سأب الف ءادنلا يف مايالا ضرتعا ولو ةعبارلا

 . ملغأ هللاو . ةعبارلا ةعمجلا موي هب أدبي هريغ : لاق

 قوقح اهيف بوتكم ساطرق رتافد دجو اذإ يصولا يفو هنمو : ةلأسم
 تابلاطملا مكحلا يف هيلع سيلف هطخ زوجي ال نم طخب سانا ىلع كلاهلل
 ناكو كوكصلا تانيبلاك حيحصب هجارخإ وجري ناك ام الإ هيلع امو هلام كلاهلل

 يف ةعبت هيلع سيلف مكحلا يف همزلي مل اذإو نويدلا ءاضتقإ هيلع لعج دق يصوملا

 جارختسا هيلع نإ كلذ يف هلوخد دنع طرتشي نأ الإ يصوملا هل اهلعج يتلا هترجأ

 هللاو . كلذب ىضرو ةحيحصلا كوكصلاو رتافدلا يف هل تبتك يتلا قوقحلا

 .ملعأ
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 : لمازلا ةلأسم

 مل اذإ هتايح يف هب رقأ امم ائيش يصوملا ىضق اذإ يصولا ةرجأ ىلع ضقن ال

 اياصولا لطبي امم خيراتلا كرت نإ ملعأ الو ءيشب اهنم ةرجألاب ىصوأ ايع عجري
 هل رقملاو هل يصولا هل رقملاو هل يصوملا أربأ اذإو اهب ىصوأ يصوملا نأ حص اذإ

 . ملعأ هللاو . هرمأ كلمي نمم ناك اذإ يصولا ءىرب يصوملو يصولا

 : ىح 7

 ناكو ايلام ايهنم دحاو لكل الوعجم نكي ملو ايهيدحأ تام اذإ نيصولا يف

 لوبق ينبجعأ اهضعب وأ ةيقاب ةيصولا نأ يحلا لاقو ايهيأر نع الإ ذافنالا حصي ال

 نع اهذفنأ كلاهلا نوكي نأ لمتحاو ةدح ىلع ىصو ايهنم لك ناك نإو ،هلوق
 بسح ىلع اه ؤاقب حصي ىتح ةذوفنم نوكت نأ ينبجعأ كلذ هل لعج دق هيأر

 . ملعأ هللاو . نينعملا يف يدنع ام

 ايصو اهيف لعج ةيصو لكو ناتيصو يصوملل دجو اذإو هنمو : ةلأسم
 ؟ةرجألا نم هل ىصوأ ام ايهنم دحاو كل تبثيو نيكيرش انوكيأ رخآ

 امهالك لاق نم لاقف هب ىصوأ ايف ايصو ايهنم يصو لك ناك اذإ : لاق

 ذافنا يف ايصو دحاو لكل لعج اذإ امأو .ايهنم رخآلل ةياصولا لاق نم لاقو يصو

 ىلع امأو . هترجأ هلو يصو هيف اييف هدح ىلع يصو ايهنم دحاو لكف هذه هتيصو

 لعجي نم لوق ىلعو هترجأ دحاو لكلف نييصو ايهلعجي نم لوق ىلعف لوألا
 . ملعأ هللاو . هب هل ىصوأ امو لوألا لطبي هنإف ايصو رخآلا

 : رمع نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 نم نيبتي ملو ةيصولا يصول ا لبقي ملو هتوم دعب ةيصو الجر كرت لجر ف

 مأ ليبسلا اذه ىلع عيش يصولا اذه مزليأ تام هنا مث ىضر الو راكنإ يصولا

 ؟ال
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 هتافو دعب اهنم ي ربتلا دارأو يصوملا ةايح يف يصولا لبقي مل اذإ : لاق

 يصوملا دعو يصولا نوكي نأ الإ ةيصولا نم عيش يف لخدي مل اذإ هل زئاج كلذف

 ي ربتلا يصولا اذهل يغبني الف تام نأ ىلإ هيلع لمأ ىتح هتيصو يف لوخدلاب

 . ملعأ هللاو .هدعوأ دقو تام دق يصولا اذه ناأل اهنم

 : يماي رلا دشار نب دمحم ةلأسم

 كلت ذافنإ ىلع هلثم ةرجأ هل نوكتف ةثرولا نم ناك نإف يصولا ةرجأو

 هل ىصوأ ام عيمج هل تبثيف ةثرولا ريغ نم يصولا ناك نإو كلذ زواجي ال ةيصولا

 هللاو . ةيصو ظفل ظفللا ناكو اياصولاو وه ثلثلا نم جرخي ناك اذإ كلاهلا هب

 .ملعأ

 : ىح بصل ١ ةلأسم

 رهشأ مايص ىلع ادحأ رجأو هدحو وأ ثراولا عم اثراو ناك اذإ يصولا يف

 نإو ةرجألا هل بجتأ هريغ رجأ ايك ةرجأ هسفنل بسحو ارهش وه ماصو كلاهلا نع

 ؟ال مأ كلاهلا نع ايزجم اموص نوكيأ ةرجأ هل بجت مل

 ةرجألا هلف ةثرولا هل متأ نإو زئاجف كلاهلا نع يصولا موص امأ : لاق

 ةرجألاب هنع موصي نأ كلاهلا هل لعج نإو كلاملا نع ىزجو هل ةرجأ الف الإ و

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ زاج

 اهيف لخدي ملو ةيصولا ايهيدحأ ذفنأ اذإ نييصولا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ ةمات ةيصولا ةرجأ هل هبحاصو هبحاص لثم ةرجأ هل بجأ رخآلا

 ناضلا هيلعف اعيمج ايلام كلاهلا هل لعجي ملو نييصولا دحأ ذفنأ ام : لاق

 . هيصو هنع هاضق ام كلاهلا ىلع ىزجيو هل ةرجأ ال نأ يدنع هل اييف هلام ي

 ىزجي الو رجأ رخآلا يصولل الو ارجأ كلاهلا لام نم ذخأي نأ يصولل سيلو
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 .ملعا

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 ىلع اهضرعت الو ةتباث ريغ وأ ةتباث تناك ىتيصو ذفنأ هيصول لاق نميف

 هتثرو يفهناكولو نيملسملا ىلع اهضرعي نأ الب اهذافن إ هيصول له نيملسملا
 ؟ال مأ ةتباث ريغ وأ ةتباث تناك غلابلاو ميتيلا

 هل زوب ال لوقو يصولا رمأ لاثتما هلزوبي لوق فالتخا كلذيف : لاق

 . ملعأ هللاو .اهذافناب هورمأيو نيملسملا ىلع اهضرعي ىتح

 : ىفلمازلا ةلأسم

 ام عيبي نأ هل لعجو ةنامأ ةقث هيصو لعجو قوقحو اياصوب ىصو أ اےین

 اذه لوصأ يف هعيب يف لوخدلا زوجي له ءادن ريغ وأ ءادنب هكالمأ نم دارأو ءاش

 ؟ماتيأ هل يصوملاو هنم ءارشلاو هعيب يف ةباتكلاو لوصألا ريغو يصوملا
 هيف وه اميف هعم لوخدلا زاجأ ضعب هيف فلتخمف ةنامألا ةقث امأ : لاق

 ؟ملعأ هللاو .اهلك نيدلا لاصخ يف الماك ةقث نوكي ىتح لاق ضعبو نيمأ

 تارافك نم ذخأي نأ اريقف ناك اذإ يصولل زئاجو هنمو : ةلأسم

 راغصلا هدالوأل ذخأي كلذكو لوقلا رثكأ ىلع ءارقفلل هب ىصوأ يذلاو تاولصلا

 . ملعأ هللاو . هل نزيو هل ليكي نم رمأي نأ بحأو

 : يدنكلا كرابم نب دمجأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 فالتخا سانلا لوق نم الإ يصو هنأ فرعي مل اذإ يصولا هعاب ام ءارش يف

 لام نم هدنع نم ءارشلا زاج يصو هنا سانلا دنع رهاشلا ناك اذإ لاق نم لاقف

 ا ذهو ةقث هنأ حصي ىتح لاق نم ل اقو يصو هنأ حصي يتح لاق نم ل اقو صو نم

 تاقثلاب الإ نوكي ال ءاضقلا نأل لاومألا يف ةصاخو سفنلا ىلإ قيشأ لوقلا
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 ةنانئمطالا امأو هيف نولخدي ام نوفرعي نيذلا ءاضقلاب ءارصبلا ءانمألا لودعلا

 . ملعأ هللاو . يلتبملا ىلإ كلذف زوجي عيش يف الإ لخدي ال هنا

 : ناد بع نبا ةلأسم

 ءارغلا يف ةصاخو ةيصولا ذافنإ يف دحأب نيعتسي نأ دارأ اذإ ىصولا يف

 هيلع قيضيأ كلذب افورعم ةقث نكي مل اذإ مهل هفيرصتو هلمعو نيلصاولا ماعطو
 ؟ةنايخب الو ةنامأب الو ةقثب هفرعي ال نم طسوي نأ

 نوخي ال هنأ هبلق هب نئمطي نمم دحأب نيعتسي نأ يصول زئاج معن : لاق
 . ملعأ هللاو . هتركذ ام عيمج يف

 ءيش فافنإ ىلع هب قثي نمم دحاب ناعتسا اذإ يصولا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ عيشلا كلذ ذفنأ له هلأسي نأ هيلعأ ةيصولا نم

 . نسحف هلأس نإو هلأسي نأ جاتحي الف ةقث هب ناعتسا نم ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو

 تام ايلف يصوملا لبق ايهي دحأ تامو نييصو كرت نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ ةرجألا هل بجت له كلاهلا ةيصو ذافنإب يحلا يصولا ماق يصوملا

 اذهو اهلك ةرجألا يحلا يصولل لاق نم لاق فالتخا كلذ يف : لاق

 ذفني لاق نم لاقو اهلك كلاهلا ةيصو ذفني نأ هل زئاج هنأ لوقت نم لوق ىلع

 هعم مكاحلا ميقيو ائيش ذفني ال لاق نم لاقو .ةرجألا فصن هلو ةيصولا فصن

 ىصوملاب اوضرو نيغلاب ةثرولا ناك نإو اماتيأ كرت كلاهلا ناك اذإ اذهو ةقث الجر

 . . ملعأ هللاو .ةرجألا عيمج هلف ةيصولا عيمج ذفني نا

 زوجيأ م اتيأ هدنعو رضاح ريغ يصولاو ةيصو هلو تومي نميفو : ةلأسم

 ؟اهب موقي نأ تيملا رضحي نم وأ ةثرولل



 يصولا رمأ ريغب هكلاه ةيصو نم ائيش ةثرولا نم دحأ ذفنأ اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . يصولا رمأب الإ زوب ال هنأ لاق نم لاقو زئاج لاق نم لاقف

 : يرذفافلا ةلأسم

 ةيصو هانرت ام عيمج ةثرولا بسحو ةقث ريغ هيصو لعجو تام نميف
 نع كلذذفني يصولل هوعفدو كلذ ريغو قوقحو تانايضو اياصو نم مهكلاه

 ؟ال مأ كلذ دعب مهكلاه هفلخ ام بيطيأ مهكلاه

 هثاريم مه باط هب رقأو مهكلاه هب ىصوأ ام ذافنإ مهعم حص نإ : لاق

 مكح اهب لوزي ةجح نوكي ال ةقثلا ريغ لوقو .هذافن مهعم حصي ىتح الإ و

 لخوأ مهتم هنأ حص نإو هحرط نئاخ هنأ مكاحلا دنع حص نإو مهنع ربعتلا

 . ملعأ هللاو .هذافنإ فرعيل الدع هدنع لخدأ

 نإو { ةثرولا يأر ريغ نم هترجأ ذخأي نأ حلاص خيشلا زاجأ : ةلأسم

 يصيملا ىصوأ ايك ةضف ةخاش يصولا اهذفني نأ هبجعيف ةضف ةخاشب ىصوأ

 هدلب ريغب يصول ١ ىلع اجورخ بجوي ملو زوجي ىسعف سولف ةخاش اه ذفنأ نإو

 . ملعأ هللاو . يصولا دلب ريغ يف اهلهأ ناك اذإ يصوملا ىلع ام ءاضقل

 لثموه سيلو هعيب زاج ضيرم وهو ماتيألا لام عاب اذإ يصولاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ضيرم وهو زوجي ال هلام عاب اذإ هلام

 ناك وأ ىسن وأ لاملا فلت ىتح ذافنالا نع ىناوت اذإ يصولاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هلام يف نايضلا يصولا ىلعف لاملا فلت ىتح كرتلل هنم ادمعت

 ىلع جتحي نأ ريغ نم هيلإ ىصوأ نم لام عاب اذإ يصولا يفو : ةلأسم

 ؟ال مأ هعيب متيأ نورضاح نوغلاب مهو ةثرولا
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 لام نم لوصألا عيب زوجي الف اغلاب ناكو رصملا يف ثراولا ناك اذإ : لاق

 كلذ زئاجف ناويحلاو عضوم يفو ضورعلا امأو هيلع ةجحلا دعب الإ كلاملا

 اذإ ضورعلاو لوصألا يف ثراولا ىلع ريشي نأ لاح لك ىلع يصولل بحتسيو
 ملع اذإو ،زئاج عيبلاف اييتيوأ ابئاغ ثراولا ناك اذإ امأو رصملا يف ارضاح ناك

 مايأ ةثالث ىلإ مهاردلا راضحإ يف ةدملا هلف عيبلا يدفي نأ دارأو عيبلاب ثراولا

 راضحا يف ةدم هل سيل لاق نم لاقو عيبلا زاج الإو هادف نإف عيفشلا ةلزنمب

 نع دجويو عسوأ لوألا لوقلاو عيبلا زاج الإو هنيح يف هادف نإف مهاردلا
 دعب ميتيلل سيل هنأ هيلع ام ءاضقل كلاهلا لام نم عاب اذإ يصولا يف يدشارمحلا

 هبان ام ملس هنا لاق نإ ضقنلا يف ةجح هل سيلو يصولا هعاب ام ضقن غولبلا

 .ملعأ هللاو . كلاهلا ةيصو نم

 : ىح صلا ةلأسم

 ىلع دمتعي ال هنا هنمأي نم دجو ام ىضقأو ةقثلا لماك ايصو دجي مل نمو

 هنم فاخيو زييمتلاو ملعلا ليلق هنأ الإ زوجي ال هنإ كلذ ملعي وهو زوجي ال ام لعف

 زوجيأ زئاج كلذ نإ هنظلو هتفرعم ةلقل زوجي ال اييف لخدي نأ رومألا ضعبب هلهج
 ؟ال مأ ايصو هلعجي نأ هل

 يصوي نأ بحأ الف هملعي ال ام نع افقوتم يصولا اذه نكي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هريغ ىلإ هللا هيدهي نأ وجرأو هيلإ

 ريغوأ لزنموأ ضرأ وأ لخن لثم ةيصوب هيلإ ىصوأ نميفو : ةلأسم
 هب هل ىصوأ يذلا هفرعي نعم ء يشوهو ةعتمألاو ناويحلاو لوصألا نم كلذ

 ؟ال مأ كلذ ميلست يصولا ىلعأ

 يبأ نع دجويو هذخأوه هلو كلذ ميلست يصولا ىلع سيل : لاق

 . ملعأ هللاو .كلذ همزلي مل اهطابر يف تتايف ةباد تناك ول اهنأ يراوحلا
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 موقيف سانلا نم ايماع نوكيو نيدو ةيصوب هيلإ ىصوي نمعو : ةلأسم
 لعف ام ىضم دقو نيملسملا ىلع كلذ ضرعي الو ةيصولا ذفنيو نيدلا يضقيف

 نيملسملا ىلع كلذ ضرع اذإف كلذ نم عيش يف أطخأ دق هنأ هل نيبتي ىتح

 در نإ كلذ در هيلعف هعضوم ريغ يف تيملا لام نم ائيش لعج هناو هأطخ هل نيبتو

 لام نود هلام يف هيلع كلذ مرغ ناك الإو هيلإ هعفد نم ىلإ كلذ در كردأ نإ كلذ

 يف وأ اياصولا يف كلذ ناك نإو ةثرولل كلذ ناك ةثرولل مرغي ائيش ناك نإو تيملا

 نم دحأ ىلع كلذ ضرعي مل ناك نإف حصيو نويملسلا ىري ثيح هلعج نيدلا

 الف كلذ ىلع تام مث تيملا هيلإ يصوأو رمأ ايك اياصولاو نيدلا ذفنأو نيملسملا

 مايتلاو ضقانتلا ىلإ كلذ يف رظني ملو تيملا هرمأ ايك لعف اذإ اكلاه تام هنإ لوقن

 . ملعأ هللاو .هريغ لاق

 لاملا نأل كالهلا نم هي ربي الف زئاجب سيل هنإ هيف فالتخالا ام ىتأ نإو

 . ملعأ هللاو زوجي ام الإ تيملا لام نم ذفني الو ةثرولل كلذ اينإو كلاهلل سيل

 اهاياصو ذفني نل تصوأو نيملسملا اهءايصوأ تلعج يتلاو : ةلأسم

 .ثلثلا نم جرخت ال اياصو تناكو دحأ هب ضري ملف ءيشب

 نم جرخأ اياصولا نم يدنع يهف هتيصو اهب ىصوأ كلاهلا نإ : لاق

 . ثلثلا

 نم جرخت اياصولا عم يدنع يهف ةيصو اهب ىصوأ كلاهلا ناك نإ : لاق

 ناك نإف نيملسملا نم دحأ اهلبقي مل نإو ثلثلا نم ضقني ام اهنم ضقني ثلثلا

 هديزي ينم ظفح الب ينبجعيف هوديزي نأ ةثرولا ضري ملو ميتيوأ بئاغ ةثرولا نم
 هللاو . نيملسملا هءايصوأ لعج اذإ ناصقنلا ردقب نيملسملا لام تيب نم مكاحلا

 .. ملعأ
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 : ناد يبع نبا ةلأسم

 امم كلذ ريغ وأ هحلصيل دجسملا وأ جلفلا مدخي ادحأ يصولا رجأتسا اذإو

 ريجألا ناك اهرخآ ىلإ اهلؤأ نم ةمدخلا دنع فقي نأ جاتحيأ يصوملا هب ىصوأ

 .نمؤي الوأ كلذ ىلع نمؤي

 زئاج كلذف كلت ىلع ةمدخلا كلت ىلع نم ؤي نمم ريجألا ناك اذإ : لاق

 ريجألا ناك نإو لوبقم هيلع رج ؤتسا ام لعف هنا رجألا لوقو يصولا رضحم مل ولو

 . ريجألا ةمدخ دنع رضحي نأ هل ينبجعي يصولا نإف ةمدخلا كلت ىلع نمؤي مل

 . ملعأ هللاو

 : ىح ,صلا ةلأسم
 لام نم عابو هاياصو ذافنإو كلاهلا نيد ءاضق يف هعم هتياصو تحص اذإو

 ةثرولا ناك نإف ث ةثرولا هضراعي ملام زئاج هئلا نيبو هنيب اييفف كلذ ءاضقل كلاهلا

 ىصوأ مهكلاه نأ ىعدت يتلا اياصولاو قوقحلاب ةنيبلاب هوبلاطف ابايغأوأ اماتيأ

 هيلعو دودرم هعيبو لوبقم ريغ هلوقف ةيصولا تبهذ لاقف اهذافنال عاب هناو اهب رقأو
 . ملعأ هللاو . ي رتشملل مرغلا

 : يلاعسلا دمحأ نب دمحم ةلأسم

 ناكو ادحاو الجر الإ دبي ملف هل ىصوتي نم بلطو ةافولا هترضح نميف

 مهفرعي هنأ الإ رحبلا نيعطاق سانالو مهفرعي ال سانال نويد يصولا ىلع

 . كلذب هل ىصوتي نأ همزلي له مهئامسأب

 اينإو هريغ مزل دق قحب ىصوتي نأ لجرلا اذه مزلي نأ يل نيبي ال : لاق

 ۔ هدهشي هريغ دجي مل اذإ يصوي وأ هب رقي ايب هيلع دهشيو هتيصو هل بتكي نأ ليق
 قحلا ناكاذإ اييس ال همزلي الف هيلع بجو دق يذلا قحلا ءاضقب هل لبقي نأ اماو

 . ملعأ هللاو . ةفرعملا لوهجمل وأ بئاغل
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 ِ دمحأ نب درو خيشلا : ةلأسم

 كلاملا نع يضقي نأ يصولا ىلعف اياصوو نيد كلاهلا ىلع ناك اذإو

 ءايسلا نيب ةقلعم نمؤملا حور لاقي هنأل رعسلا لجأل كلذ رج ؤي الو هاياصوو هنيد

 نم دحأ ماقأ مكاح دلبلاب ناكو ىصو نكي مل نإف هنيد يضقي ىتح ضرألاو

 مل نإو هصخرو رعسلا ءالغ يف رظني الو هاياصوو كلاهلا نيد ءاضق يف نيملسملا

 نيد ءاضق يف نيملسملا نم دحأ اوميقي نأ نيملسملا ىلعف مكاح دلبلا يف نكي

 هللاف اوردقي ملو اودجي مل نإو رجأب الإو رجأ ريغب ادحأ اودجو نإف هاياصوو كلاهلا
 نوملسملا هاريام ىعف حلصأ لاملا اوأر نإو ءادنلاب عيبلا نوكيو رذعلاب ىلوأ
 اوردق نإ مهعابتا نيملسملل الو مكاحلل الو ريخأت يف بلطم ةثرولل الو حلص أ

 . ملعأ هللاو . قحلا ذافنا ىلع

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 جاتحيأ ءارقفلا ىلع كلاهلا نع ائيش قرفي نأ يصولا وأ ثراولا دارأ اذإو

 ؟ال مأ ريقف هنأ هيطعي نأ دارأ نمل لوقي نأ

 هللاو .زئاجف رقفلا اييس هيلع ناكو هلأسي مل نإو نسحم هلأس نإف : لاق

 . ملعأ

 : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 موي دلبلا ةلماعمب مهنم اهضبقو ةثرولا يصولا اهلع بساح اذإ ةيصولا يف
 موي يصوملا دلب ةلماعمب ريناند هل يصوملل نأ لوق اهذفني ملو ةيصولا باسح

 ةيعابر اهنيعب اهدجي ملو يصوملا اهنيعي مل اهب هل ىصوملا رينياندلا نأل ءافولا

 نوكت ةدايزلا نأ لوقلا اذه ىلع لمعي يذلاو انعم لوقلا رثكأ وهو ةيسامخ الو

 كلاهلا نيمأ وه ةيصولا ضبق يذلا يصولا نأل هذه كتفص ىلع كلاهلا ةثرول

 نم يصولا اهضبق يتلا ريناندلا تفلت ولو مهل ىصوملا نيمأبوه سيلو ةنرولاو
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 هذه ءاوسو مهل ىصوملا ىلع ال ةثرولا ىلع فلتلا ناك مهل ىصوملل ةثرولا
 وهف هريغ وأ ضرقب يصولا اهكلهتسا وأ اهنيعب ةمئاق يصولا اهزيم يتلا ريناندلا

 يف ةدايزلا هذه نوكتو هلثم هيلعو كلذ نم هفلتأ وأ هضرقتسا امل نماض هنأل ءاوس

 .دايز نب رمع نب هللا دبع خيشلا نع دجويو ةثرولل ريناندلا هذه

 اذكب ىصوأ نإ يصوملا تام موي ال ةقرفتلا موي مهاردلا هذه ذافنا نإ

 وأ اهفرص داز هب ىصوأ ام ىلعوهف ةيرال اذكو اذكب ىصوأ نإ امأو ارانيد اذكو

 : ناد بع نبا ةلأسم

 مث هتثرول هيلع يذلا قحلا ملسي هنإف ىصوملل قح يصول ا ىلع ناك نإو

 ذفنأ نإو هاياصو ذافنالو كلاهلا نيد يف هذفنيل هنم هوضبق ام هيلع ةثرولا دري

 كلذ جرخي الف ةثرولا هضبقي نأ ريغ نم هيلع يذلا قحلا نم كلاهلا نيد يصولا

 . ملعأ هللاو . مكاحلا ىلإ ملسي هنإف بئاغل يذلا قحلا امأو زئاج وهو قحلا نم

 اهمامتا هيلعف لامعألا نم ءعيشب ةيصولا يف لخد اذإ يصولاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .الهاج وأ اهيف ايب املاع ناك

 : ىلم ازل ١ ةلأسم

 سانال قوقح تناكو نيغلابو ىماتي هثروو ريثك لام نع كله لجر يف

 ةحص ريغ نم اهنمو بتاكلا طخب ةبوتكم اهنمو يضاقلا طخب ةحصلا هيف ام اهنم
 ؟ةيصولا زوجت يذلا ام

 هيلع ىتلاو قوقحلا نم هتوم دعب هلام نم هذافناب كلاهلا هاصوأ ايلك : لاق

 نم طخب تحص يتلا قوقحلا رئاس امأو مكاح نم مكح ريغب اهذافنا هلزئاجف

 نأ اهباحصأل لوقي نأ ينبجعيف هذافناب كلاهلا هصوي ملو نوملسملا هطخب مكحي

 رمأو نيملسملا ماكح نم دحأ اهب مكح نإف نيملسملا ماكح ىلإ مهرمأ اوعفري
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 يعدي نم امأو كلذ هل زاج هيلع تحص ىتلا كلاملا لام نم اهذافناب يصولا

 . ملعأ هللاو .ايضرم الدع ناك ولو هقيدصت يصولل زوجي الف ةحص ريغب

 ةجحلا ةثرولا دارأو مهريغ اهب جحيل ةجحلا يصولا دارأ اذإو : ةلأسم

 اهب جحيل ةجحلا ةثرولا دارأو هريغل ةجحلا يصولا دارأ ناو اهب ىلوأ ةثرولا نإف

 . ملعأ هللاو . مهريغل مهو مهريغل ناك اذإ مهنم اهب ىلوأ يصولا نإ مهريغ

 ملو هتيصو ذافنال تايرال رشعب هتيصو يف يصومل ا بتك اذإو : ةلأسم

 ؟ال مأ كلاهلا لام نم ةدايزلا زوبت له دحأ اهب مقي

 نم ةرجأل ١ يطعيو هرجأتسي نمو ربخأل ا قفتي ام ىلع زوبحت معن : لاق

 . ملعأ هللاو . كلاهلا لام

 : ىح : صلا ةلأسم

 ادب ؤم افقو ربلا باوبأ نم ع يس ي هتلغ ذفنت هلاملا نم ء يشب ىصوأ نميف

 يصوي نأ هلعأ تام نإو ايح مادام هذه ذفني نأ يصولا ىلع ةمايقلا موي ىلإ

 ردقب ةيصولا ةرجأ نم كرتي نأ هيلعأ كلذ عيمج لعفي مل نإو اهذافناب هتثرو ىلع

 ؟ال ما كلذ
 مالع اهيلع اناو هنيح نم يضقني ل ايب مايقل ١ يصول ١ مزلي ال : لاق

 نأ ىلإ اهب ماق ناو اهيف لدعلا ذافنا قحلاب ماوقلا ىلعو اييفو ةيصولاب ماوقلا
 . ملعأ هللاو . ائيش هترجأ نم طقسي ن أ همزلي الو نسحف تومي

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 موقي نموأ نيملسملا مكاح نم ليكوتب ناك اذإ ءادنلاب الإ عيبلا نوكي الو

 رظن ىلع هسفنب مكاحلا عئابلا ناكولو ةمواسملا عيب زويحت ليقو مهتعامج نم هماقم

 يصولا ءاضق امأو اياصولاو تارارقاللو هرمأ كلمي ال نم لامل ريفوتلاو حالصلا
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 ةزاجا ف فالتخالا ىربي كلذكو فالتخا كلذ ىفف هل ىصوملا نم نيمي ريغب

 حلصأ ةمواسم هعيبي نأ عيبلاب ةفرعملا لهأ دنع تبثو حص اذإ اندنعو ةمواسم هعيب

 . كلذ زاج

 ىلع هتيصو وأ رارقالا هل حص نم فلحي نأ نيملسملا مكاح ىلع سيلو

 هتمهت حصت مل يذلا يصولا دي ىلع ذافنالاو ءاضقلاو عيبلا كلذ ناك اذإ كلاهلا

 اييف لوصألا نم هعاب امل ةباتكلاب هناعأ يذلا كلذ ىلع انيعم ناك امنإو هتنايخ الو

 . ملعأ هللاو .انئاهقف لوق يناعم نم اندنع جرخي

 : ةلأسم

 نم رمأي نأ هل نأ لوقي ضعبف ىصولا يف فلتخي هنأ يدنع ديعس وبأ لاق

 ليكولاو رومأملا ناك اذإ هريغ كلذ يف لكويو هيلع هب ىصوأ ام ذافنا ىلع هنيعي

 . ملعأ هللاو .انيمأ

 : ةلأسم

 مهءاكرش اهيف هئر ىلع نوداني ةثرو يف تركذو يقابلا دبع نب ةروثنم نم
 الإ اهب ىلوأ مهف اهذخأ اودارأو اهيلع ديزي دحأ قبي ملو ةعلسلا تفقو اذإف اماتيأ

 فقيف ائيش نوعيبي ال مهنأ نوبزلا نظي اهريغي داسك اهدرو اهرثخات يف نوكي نأ

 . ملعأ هللاو .ةديازملا نع

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلأسم

 يذلاو هيصو هنأ رهظأو كلاهلا لام نم عيش عيب يف دحأ ماقو تام نميفو

 دحأ ى رتشاو ةنايخلاب مهتيوأ ةنايخ الو ةنامأ هنم ملعت الوأ ةقث ةيصولا يعدي

 ؟ال مأ ي رتشملل اصالخ اذه نوكيأ هيلإ نمثلا ملسو هعاب يذلاو هنم

 هل قيدصتلا ىنعم ىلع هزوجي ليق فالتخا ةقثلا لوق لوبق يفف : لاق

 امأو زوجي ال ليقو هريغ وأ ثراو نم هيلع ةجحلا هل نوكي نم هيف هضراعي ملام
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 نم كلذ هل رهش نإو لاح ىلع هزاوج ملعأ الف لوهجم وأ مهتم وأ نئاخ نم هريغ

 يف تناك يه نإو نيملسملا نيد مكح يف ةلوبقم ريغ ىوعدلا ةرهش نإف هاوعد
 نموأ بئاغوأ هراك هلوه نم ةثرولا يف ناك اذإ حصي ىتحاقدص نطابلا
 هلهأ ىلإ هدر الإ ائيش كلاهلا اذه لام نم هدي نم ى رتشا نمل زجي مل هرمأ كلمي ال

 ىسعوهىضر هيف هريغل اييف هل نكي مل همتاف نيرضاحلا نم غلابلا ىضر نإو قحلاب
 . هتوبث يف فالتخالا ىنعم هل نوكي اميف هاضرل هقحلي نأ

 نم عنام كلانه نكي ملو لاملا يف ءاكرشلا ىلع زوجي نم ي رتشملا ناك نإ

 اذه هنم ى رتشا نمم هريغ ىلإوأ هيلإ هملسي نأ نيب قرف الو ىرخأ ةهج

 هل عفان ريغ ةيصولا هرظنو ءاوس يدنع اےيف هلكو هريغ وأ هارغل ائيش ي رتملا

 وه نأ ةيصولا ةحص دعب هعم حصي مل اذإ هارتشا ام زاوج يف اذه ىلع ءيشب

 لا ؤسلا كنع عدف الإو هزاوج نم عنملل ةبجوملا ةلعلاب ةثرولا نع جرحي ل يصول ١

 عيبلاب هل هتوبث نظتأ هارتشا ايع لأساو عضوملا اذه يف ةميقلا نم صالخلا نع

 ةميقلا ىقبتو ىضر هل سيل نمموناكوأ ةثرولا هب ىضري نإو يعدلا اذه نم

 .اهنم صالخلا فيك اهنع لأسي ىتح

 اصالخ هريغو هارغل ائيش هنم ى رتشا نم ىلوأ هيلإ اهميلست نوكي لهو
 ايناو ةقثلا ادع نميف ينتلأس كنإف ءعيشب سيل عيبلاف هلهأل عابملاو هلام كلذ امنا

 اذه لثمب هيلبلا نإف ةدئافلا مايتل هركذت مل نإو عئابلا ىضر انركذو اندنع نم هاندر
 . ملعأ هللاو .كلذ يف رظناف كنامز لهأ يف ةليلق ريغ

 دودح ء يشب هنع جحي نم هل رج ؤي نأ ىصوأ لجر نع ل ؤسو : ةلأسم

 كلذ نم هرجأ ام ىقب ام صالخلا دارأو يصولا ىصوأ ام نودب يصولا رجتأف

 ؟ال مأ جاحلا ىلإ صلختي نم ىلإو دودحملا ءيشلا

_ ٢٩٢٩



 جحلا ليبس يف ذفني يقابلاف جاحلا اهب جرخو ةجحلا تذفنأ اذام : لاق

 ىلع قرفت وأ داز هيلع صقن دق اجاح ىطعتوأ ةكمب رجحنتو ندب هب ي رتشيلف

 . ملعأ هللاو . ءارقفلا

 : يلم ازلا ةلأسم

 ةرجأب هل ىصوأ ولو نيدلا هكلهتسي هلام يذلا كلاهلا ةيصو ذفني نم رجأو

 . ملعأ هللاو .لاملا تيب نم هترجأ نوكت

 : ىح بصل ١ ةلأسم

 دق لوقي نأ كلذ هيلع اهلعجي نأ الإ كلاهلا لام ثلث نم يصولا ةرجأو

 . ملعأ هللاو . يبصو رمأب مايقلا ىلع ةرجأ ةضف ةيدمح اذك هل تلعج

 ةقثب اوفرعي مل وأ تاقث ريغ مه نيذلا ءايصوألا هعيبي اييفو هنمو : ةلأسم

 نوعيبيو هرمأ كلمي ال نم ضعب مهتثرو يف مهيلإ نيصوملا لام نم ةنايخ الو
 ذافنالو مهيلإ نيصوملا ىلع ام ءاضقل رهاظلا يف مهيلإ نيصوملا لام نم الوصأ

 ام عيب مهل مهيلإ نيصوملا نم لعج الو مكاح نم مكح ريغ نم كلذو مهاياصو
 وأ مكاح نم مكحب ةروشم هريغ وأ ثراو ىلع ةروشمب ءدب ريغو ءادنب هعيب اوءاش
 نم ءارشب كلذ يف لوخدلا يف هعسو ةصخر نم لهف مكاح نم مكاح ريغ

 اذه كلذ يف مهتنامأ ىلإ سانلا لعجيو هعاب اذإ ةباتك وأ هنم لكأ وأ كلذ ى رتشا

 . قح هجوب هيف لوخدلا هجو حصي ىتح هيف لوخدلا عسي ال
 هيف لمتحا ذإ قيضي ال ءارشوأ لكأ وأ ةباتك نم هتركذ ام عيمج : لاق

 مهنم حصي ىتح قح لهأ سانلا مكحو هقح هلمتحا هلطاب باغ امو هجوب قحلا

 مل ةنايخلا رهاظ انئاخ يصولا ناك نإو رثألا ءاج اذكه مهلطاب ىفخأ اذإ لطابلا

 مكاحلا مدع نإف مكاحلا هحرطيو يصوملا تانب جيوزت يف الإ ةياصولا يف هلعف زجي

. ملعأ هللاو . نيملسملا ةعايجف



 : ىلم ازل ١ ةلأسم

 هيلع يدانيف عمج ثالث ي امأ هنيد ءاضقو هتيصو ذافنال كلاهلا لام ءادنو

 لاملا يف هيلع يداني ةعبارلا ةعمجلا يفو سانلا عايتجا ثيح نيملسملا قوس يف

 . ملعأ هللاو . هللا مهمحر انخايشأ انكردأ اذكه

 : هللا همحر ناضمر نب دوعس خيشلا نع ةلأسم

 ءاضق يفو هلام عيب يف اليكو نوملسملا ماقأو يصو كلاهلا اذهل نكي مل اذإ

 وأ دجسم يف سانلا عايتجا دنع هيلع يدون قوس دلبلا يف نكي مل اذإ اهقح ةأرملا

 عضوم يف ءاطعلاو ءدبلا دنع نالدع دهشيو عمج ثالث هيلع ىدانو سانلا عمتجم

 حيحصلا عيبلا حص بتكت نيملسملا ةعامج ةرضحب ةعبارلا يف بجويو ءادنلا

 يف عمج ثالث هيلع يدون نأ دعب نالف نب نالف كلاهلا لام ينالفلا لاملا ىلع

 باحصأ فلح نأ دعب عيبلا اذهو ةضف ةيرال اذك هنمث غلبو نيملسملا قوس

 يدانملا ةرجأو دوهشلا هرضحو نيملسملا دنع اهتحص دعب مهقوقح ىلع قوقحلا
 . ملعأ هللاو . ميتيلا لام نم

 : ىح ہصلا ةلأسم

 ؟هريغل ايصو هدلو بتكي نأ بتاكلل لهو

 . ةرجألا ةباتك هل تبثت الو زئاج : لاق

 هرمأب يصولا ىلع بتكو يصوملل ايصو هدلو بتاكلا بتك نإو : تلق
 هذهب ةيصولا هذه تبثت له هتارارقإو هاياصو ذفني نمل ةضف ةيدمح اذك اذكبو

 . هيصو هلعج هنأل بتاكلا دلو ىصوملا ةيصو ذفنأ اذإ تايدمحملا

 . ملعأ هللاو .هسفنب بتاكلا اهذفنأ ولو تباث اذه نإ : لاق

 هنإ ال رش الو ربخ ل احب هفرعي ال دحأ طخب كلاه ةيصو دجو نمو : ةلأسم

 ةثرول او ابوتكم هدجو ام ىلع هيصو وه هلعجو س انلا نب بتاكب هنإ لاقي

_ ٢٣١ 



 . ةقرولا كلت يف ابوتكم هدجو ام عيمج ذافنإ اذهل مهرمأ نوكلمي ال

 يف كلذ زئاجف بتاكلا طخب هبلق نأمطاو تباث ظفلب ناك نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . ةنانئمطالا مكح

 : دجأ نب درو خيشلا ةلأسم

 هتيصو ذافنإ ىلع ةرجأ هنأل ثلثلا نموهف يصولل يصولا هلعج يذلاو

 . ملعأ هللاو .امل عبت وهف ةيصولا لبق نم ناك امو

 هنيد ءاضقل كلاهلا لام نم ائيش عيبي نأ يصولا دارأ اذإو : ةلأسم

 لالل نم هبيصن يدفي نأ ءاش نإ ةثرولا نم غلابلا ىلع جتحيف هاياصو ذافنإو

 ةلمج عيب اذإ هنأ الإ يصولا ىلع ثراولل كلذف كلاهلا لبق نم هيلع ام ملسيو

 ىلع ام ءاضق نع لاملا صقن ةثرولا نم همهس دحأ ذخأ نإو انمث رثكأ ناك

 . ملعأ هللاو .لاملاب مهريغ نم ىلوأ مهف قوقحلا م كلاهلا

 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 مل ةيصولاو مكاح رمأ ريغ نم ةمواسم وأ ءادنب كلاهلا لام يصولا عيب يفو

 لعجي ملو نيهيقف ريغ ةيصولا ةبتكو يصولاو ىوتفلا ين ةجح وه نم ىلع ضرعت
 ذافنإو هنويد ءاضتقاو هنيد ءاضق يف هيصو مكح ريغب عيبي نأ يصولل يصوملا

 مكاح مكحب كلذ نوكي نأ اوبلط نإ ايبرو هرمأ كلمي ال نم ةثرولا يفو هاياصو
 ؟مهل ىتاتي مل

 مهيلع قشي اذه ريغ اندنع مهب أد مهو هيقف ىلع ةيصولا ضرع كلذكو

 ناك مهعم لخدي نلو ىرتشا نلو يصولل عساو زئاج ءيش اذهأ مويلا ةصاخو

 يف هتنايخ حصت مل هنأ الإ هرومأ رئاس يف ةقثلا ريغب افورعم وأ الوهجم وأ ةقث يصولا

 ١ ذه يف ةصخر .نم له ةرورض ل اح أ ذهو ةن ايخلاب مهتي ن اكو اهنيعب ةيصول ١ كلت

٣٢٢



 يفكي الو كلذ نم زوجحم ام دح امو عس او الو زئاج ريغ ا ذه مأ عيمجلل ةعسو

 . هنود

 اوضرو ملام ي ىضرلا محل زوجحم نم يصولا اذه ةثرو ناك اذإ : لاق

 حصو بتاكلا دنع بتكي نأ دارأو مهكلاه هب ىصوأ ام ذفني نأ يصولا اذهف

 ينعأ مهيلع بتكي نأ هل زوجحم هنأ مهكلاه ةيصو ءاضقل عيبلاب هل مهاضر هدنع

 يصولا ةقث ىلإ تفتلي نأ هيلع الو ةمواسملا وأ ءادنلاب ناك مهصصح ميب ةثرولا

 ؟هتنامأ الو

 وأ نونجموأ هوتعم لثم هرمأ كلمي ال نموأ ىماتي ةثرولا يف ناك اذإ امأو

 هدنع يصولا نوكي نأ الإ يصولا ىلع هيف ةباتكلا بتاكلل زوجي ال هنإف مجعأ

 . ةيالولا يف هدنع نكي ل ولو كلذ ىلع ةقث

 ىلع اياصولا ذافنإ ىلع افرشم هيلع مكاحلا لعجيف ايهتم ناك اذإ امأو

 نولخديو اي ءاصولا هن ا هنم هنم اوعزنو ة ةقث هناكم اولعج انئاخ ناك ا ذاف ؟ اضعب مهضعب

 زوجحم الف كلذ يوس امو اياصولا يف زوجحم اك مايتلاب كلذ ءاضم يف قحلا لخدم

 . ملعأ هللاو . ملعأ الو ساسأ الب : هيف لوخدلا

 : لمازلا ةلأسم

 ل هنأ يصولا لاقو يصوملا تام مث هتايح يف يصوملا نم يصولا لبق اذإ

 يف لخدولو هللا نيبو هنيب اييف رذع هلأ هب ىصوأو يصوملا هب رقأ ام عيمجب ملعي
 ؟ال مأ كلذ فرعي نأ لبق اهنم عيش

 قيرط نم الإ ةفصلا هذه ىلع هللا نيبو هنيب اميف ارذع هل ملعأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو .اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف اهنم ء يش نع هنم زجعلا

 ذفنأو يصولملا تام مث هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق يف لجر ىلإ ىصوأ نمع
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 يصول ا ةافولا ترضح مث ائيش هنم ذفني ملو اياصولا نم هلللا ءاش ام ىصولا

 لام سأر نم يهف هثلثوأ هلام سأر نم ذفنتأ تامو هلام يف هيلع اهس ىصواف

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع يصولل يصوملا

 : يراوحلا وبأ خيشلا ةلأسم

 ىتح هنم يضقي ملو ضرقف هنيد ءاضقو هتيصو ذافنل لجرل لكوت نمع

 ؟ ةيصولا كلتب صوي مل ولو هبر دنع ملسي له تام

 كالهلا هيلع فاخيو روذعمب سيلف رذع ريغ نم يصولا ضرق اذإف : لاق

 . ملعأ هللاو . ةرخآلا يف

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 اضورع هيفوي نأ ىصولا دارأو هقح كلاهلا ىلع قحلا هل بوتكملا دارأ اذإو

 هل نم ىضر اذإ زوجي لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف هل بوتكملا قحلاب الصأ وأ
 . ملعأ هللاو .زوب ال لاق نم لاقو قحلا

 : ىح .صلا ةلأسم

 يفو ماتيألل رظنلا داهتجا عم ثراولا هنع ىنغتسا ام كلاهلا لام نم عابي

 مث ضورعلا مث هيلإ نوجاتحي ام الإ ماعطلا مث هنم دبال ام الإ ناويحلاب أدبي رثألا
 هللاو .لودعلا ةروشم عم رظنلا نسح يلتبملا ىلعو ءاملا مث ضرألا مث لخنلا
 .ملعأ

 ةيصولا عيمج ذافنإ ليق كلاهلا لام نم ةرجألا ذخأ كرت نمو : ةلأسم

 امم باسحلاب هترجأ نم ذخأي نأ يصولل نإ لا نم لاقو قثوأو طوحأو ىلوأ
 ىصوأ ام عيمج ذفني ىتح كلذ هل سيل لاق نم لاقو هب رقأو كلاهلا هب ىصوأ

 نا لاق نم لاقو 0 هب ىصوأ ام عيمج ذفني ىتح كلذ هل سيل لاق نم لاقو .هب

٢٤ 



 هل زاج هنيح يف اهذافنإ هنكمي مل اذإ نيملسملا نم لدع ىلإ ذفني ملام ةصح ملس
 . ملع أ هلل او . مكحب ملسي ىتح ل اق نم ل اقو ٠ هترج أ ذح ا

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ءازع ةثرولا نم ذحأ ذفنأو يصوملا دلب يف رضاح ريغ ناك اذإ يصولا يف

 يف ناك نإو كلذ هازجأ انيمأ ءازعلا ذفنأ نم ناكو يصولا كلذ هل متأو تيملا

 نأ بحف ءازغلا ذفني ملو بئاغ وأ ميتي لثم هاضر زوجيو هرمأ كلمي ال نم ةثرولا
 هللاو . هذافنإ ىلع ةرجألا نم هل لعج ام ذافنا نم كرت ام ردقب هترجأ نم كرتي

 . ملعأ

 : ناد .بع نبا ةلأسم

 هنع معطيأ ناضمر رهش ي يصومل ا تامو مايأ ةثالث ماعط اب ىصوأ نميفو

 ؟ال مأ ليللا ف

 ءازعلاو هذه كتفص ىلع ليللا يف هنع معطي نأ زوجيف ماعطالا : لاق

 . ملعأ هللاو . ءاسنلل هجوتي متآملاو لاجرلل هجوتي

 : ديعس وبأ ةلأسم

 الإ هتوم دعب يصوملا لام ىلع مادقالا هتايصو تحص ولو يصولل زوجحم ال

 . ملعأ هللاو .هريغ ماقأ وأ وه هماقأ مكاحلا ءاش نإف مكاحلا رمأب

 : ىح صلا ةلأسم

 مزلأ دق نيدلا ءاضتقا يف ايصو يصولا ناكو كلاهلل قحلا هيلع نم امأو

 دق هنأل كلاملا لام نم ةنؤم الب هسفنب جرخي نأ نسحي هنأ يدنعف كلذ هسفن

 نع يضقي يصولا جرخي نأ نسحيف كلاهلا نويد ءاضق امأو ۔ كلذ هسفن مزلأ

 قوقحلا ءاضق هسفن مزلأ دق هنأل ةحزانلا نكامألا يف يتلا قوقحلا نويدلا كلاهلا

 يف لوقلا ا ذكهو يدنع اےیف جورخ همزلي ال نأ نسحو كلاملا اهم ىصوأ يتلا

_ ٢٥ 



 جورخلا هيلع اينإف قوقحلا هذه يف ابصتغم كلاملا نوكي نأ الإ هسفن كلاهلا

 همزل ملاظملا ي كلاهلا نع صالخلاو جورخلاب يصولا لبق نإف اهنم صالخلاو

 . ملعأ هللاو . كلذ

 كلاهلل لامب رقم رقأو اياصولا نع يصوملا لام صقن اذإو هنمو : ةلأسم

 هب رقأ ام ضبق نم عنتمي نأ يصولا دارأو طسقلاب اياصولل لصح ام ذفنأ امدعب

 ردق نإف هيلع مزال هضبقو كلذ هل سيل نأ ىنعمف كلذل هنم الاقثتسا رقملا اذه

 . ملعأ هللاو . هلاحب هكرت الإو هطسق اياصولا نيب هطيسقت ىلع

 هللا قوقح نم اياصوب ىصوأ دقو ةثروو لاومأ نع تام تيم نعو

 ثراولل يقب ام درو هدي يف هضبقو اياصولا ردقب لاملا نم يصولا زيم هدابع قوقحو

 لام ىلع اياصولا بحاص عجريأ هذافنإ لبق اياصولا مهيارد نم عيش فلتف

 ؟ال مأ تيملا

 ريغ همسق نأل ةثرولا ىلع فلت ايب عجري نأ اذه يف يدنع يذلاف : لاق
 لاملا اذه مسق ىلع مكاح نم مكح عقي نأ الإ ةيصولا باحصأ ىلع تباث

 ىلع يصولا الو اياصولا باحصأل ةعجر ال ذئنيحف هنم مكحب زييمتلا عقوو
 . ملعأ هللاو . مهتبصنأ يف ةثرولا

 : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 ةقث ايصو لعجو ناضمرو ةالصلل تارافكو تانايضو نويد هيلع نميف
 ؟ال مأ هللا دنع أربيأ هتيصو ذفني ملف

 امأو أربي ال لوقو أربي لوق فالتخا كلذ ىفف دابعلا قوقح امأ : لاق
 . ملعأ هللاو . ةقث هيصو ناك اذإ أربي هنإف هللا قوقح

 اهنم رذعتف اهتثرو نم ادحأ اهيصو ةلعاجو تتام ةأرما يفو : ةلأسم

 ؟اهذافنا ةثرول ١ مزلي م أ اهتيصو ينيلعبجت ىتح تيضر ام ان ا ل اقو
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 مكاحلا ماقأ ام اماتيأ اوناك نإو نيغلاب وناك اذإ ةثرولا مزلي معن : لاق

 نبا نع دجويو مكاحلا ماقم ةعايجلا ماق مكاحلا مدع نإف ةيصولا ذافنإ يف ايصو

 ذافنإ نيغلابلا ةثرولل سيلف ماتيأ ةثرولا يف ناك اذإ نيملسملا ضعب لاقو ناديبع

 زئاج غلابلا ثراولا نأ لوق ليقو مهريغ وأ مكاحلا مهميقي نأ الإ مهكلاه ةيصو
 . ملعأ هللاو . هكلاه ةيصو ذافنإ هل

 هتيصو هنع اذفني نأ همأو هتجوز ىصوأو تام لجر يفو هنمو : ةلأسم

 دنع هطخ زوجي نم طخب نوكي نأ ريغ نم هريغو قحلا نم هيلع يذلا عيمجو
 ؟كلذ هنع اذفني نأ همأو هتجوزل زوجي ميتي هنعو نيملسملا

 نيملسملا دنع اتباث هظهل ناكو ايهترضحب ىصوأو امهدنع رقأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .امهذافنإ زاج

 : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 لجأ نم قوقحلاو ةيصولا تلطبو تامو هطخ زوجي نم طخي ىصوأ نميفو

 ىلع هلام نم هذافنابو كلذب ىصوأ دقو بتاكلا نم نايسن وأ باتكلا فعض

 ةيصولا لاطبإ لجأ نم هتانايضو هاياصو ذفنت ملو نيملسملا تاقث نم دحأ دي

 ؟ال مأ هللا دنع املاس يصوملا نوكيأ

 اياصولاو قوقحلا نم هيلع امم داهشالا يف دهتجا اذإ ىصوملا نإ : لاق

 نم طخب هرارقإو هتيصو تبثأو تاقثلا دهشأو هرومأ عيمج مكحأ دق هنأ اجرو
 هتايح يف ةيصولا لبقو نيملسملا نم ةقث ىلإ ىصوأ اذإ أربي هنأ وجراف هطخ زوجي

 . ملعأ هللاو .دبعلا داهتجإ ىصقأ اذهو

 : ناد .بع نبا ةلأسم

 ؟هلام يف نمضي لاق ةئيسنب عاب اذإ يصولا نع هتلأسو

 نايض هيلعو هل اكلم كلذ لعفأ الف ال لاق لبقي نأ هل لهف هل : تلق
 .هسفن يف كلذ
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 لبقي نأ هل له كلذ هل زاجأو لبقي نأ يصولل يصوملا لعج نإو : تلق

 .ال لاق

 لاق كلذ هل له لبقيو عيبي نأ هلكو نم هل لعجو اليكو ناك نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . معن

 : ىح صلا ةلأسم

 ةثرولا يفو قادص هتجوزل هيلعو تانايضو اياصوب ىصوأو تام لجر يف

 . مهقوقح قوقحلا لهأو ةجوزلا تبلطو ةيصولا نم يصولا رذتعاو ماتيأو نيغلاب
 ام ىلع هلام نم كلاهلا ىلع ام عيمج يضقي نأ مكاحلا ىلع : لاق

 الو هريغب وأ هسفنب مكاحلا ردق لاملا هل بيطيل ثراولا مزلي كلذكو عرشلا هبجوي

 هريغب الو هسفنب مايقلا ىلع ردقي مل اذإو هعسيرذعب الإ عيضت ماكحألا كرتي

 . ملاس وهف فقوو تاعبتلا دلوت فاخو

 . كلذ نع فوقولا هل زاج هنيد ىلع ةعبتلا فاخ نم نأ : ديعس ىبأ نعو

 ذفنت ملو هنيد يضقي مل ايبرو كلاهلا لام نم عيش عايض مكاحلا ىأر اذإو هل تلق

 يف لوخدلا ىلع ءانمألا نم دحأ ربجي نأ موزللا ثيح نم هيلع بجحت له هاياصو
 ؟كلاهلا اذه رمأ

 كلذب موقي هريغ دحأ نم ردقي مل نإف هسفنب كلذ يف موقي نأ هيلع : لاق

 هيلع ةرضم الب دحأ ربجي نأ هلف مكحلاب الإ كلذب موقي نم دجي مل نإف رجأب ولو
 . ملعأ هللاو .ديعس وبأو يراوحلا وبأ لاقام ىلع

 : ناد .بع نبا ةلأسم

 ةقث هل قفتي مل ةجحلا تيقبو كلاهلا ةيصو ذافنا نم يصولا غرف اذإو

 ؟ال مأ هترجأ ذخأ هل له اهب ىصوملا مهاردلا زيم دقو اهيلع هرج ؤيل

 . ملعأ هللاو . ةرجألا ذخأ هيلع قيضت الف مهاردلا زيم اذإ : لاق
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 هتيب هثرو كلاهلا لام ىلع يداني ال رمأ اذإ يصولا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ كلاهلا لام ةلمج نم جرخت لالدلا هرجأف

 . ملعأ هللاو .لاملا سأر نم هترجأ معن : لاق

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلأسم

 مهاردلا ذفنأو كلاهلا نيد ءاضقل كلاهلا لوصأ نم ائيش يصولا عاب اذإو

 ضقنلا هل ناك نإو كلذ هلأ هضفن دارأو عيبلا يرتشملا رغ مث نيدلا ءاضق يف

 هعم قبي ملو نيدلا ءاضق يف مهاردلا ذفنأ دقو يصولا عنصي فيك ةلاهجلا ىعداو

 .عيش

 اذهب هل ملع ال هنأ عيبلا دنع ي رتشملا ىلع عئابلا نم عقو طرشلا ناك نإ : لاق

 هنإو قوقحلا نم كلاهلا ىلع اميف هنمث ذفنيل هنأو كرد نم هيف كردي ايب الو لاملا

 ىلع نايض الف طرشلا اذه ىلع هعم هلبقو ي رتشملا هذخأو هيف هل قح ال كلاهلل

 كلاهلا لام يف نوكي قح هجوب هضقن هل زاج وأ كردم هيف كردأ نإ هقحو يصولا

 مث عقي مل نإو ضقنلا هيف زوجي امم ناك نإ هكردي ضقنلاو لام هل ىقب نإ ةصاخ

 ىلع يدنع كلذ نايص ناك كاردإب هيف كردأ نإف هل عابو يصولا نم طرش

 . ملعأ هللاو . لام هل ىقب نإ كلاهلا لام وه عيبيو ي رتشملل يصولا

 : ير افلا ةلأسم

 زوجي ةنايخ هنم يل نيبت ال رهتشم ةقث هنأل يدنع هتلاح تناك اذإ يصولاو

 كلاهلا هيف داعأ باتك لثم اماتيأ اوناك اذإ كلاملا ةثرول يدي يف ام هضبقأ نأ يل
 . كلذ ريغو هنم ءارقال

 امأو هتقث ملعي نأ الإ ماتيألا لام نم ائيش هضبقت ال نأ ينبجعي : لاق

 هفاعسإ كل زئاجف اهيف هتنايخ ملعت مل اذإ اهيف هيصو كلاهلا هلعج يتلا ةيصولا

 . ملعأ هللاو .اهيلع هنمتئا دق كلاهلا نأل اهنم
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 : ىح ہصلا ةل اسم

 تام مث هيصو هلعجي نأ هتايح يف هل ضري ملو ةيصو لالجر بتك نميف

 ؟يصوملا توم دعب لخدي مل وأ اهنم عيش يف لخد هيلع تبثي له يصولا
 طسب نإو اهذافنإ همزلي الف يصوملا ةايح يف ةيصولاب ضري مل اذإ : لاق

 هيلع عيش الو ةعجرلا هل نأ ليق دقف اهنع عوجلا دارأ مث اهنم ائيش ذفنأو اهيف هدي

 اهنم ذفنأ ام ذفنأو اهيف لخد نأ دعب هل ةعجر ال ليق دقو هيلع تبثتف اهلبقي مل هنأل

 يف اهنم ذفنأ ام همزليو اهنع عجري نأ هل ثلاث لوقو اهل لوبقلا ماقم موقي هلوخدو

 ماق امهيأو ثراولاو مكاحلا مزلي ليق دقف يصو ىلع ةيصولا ذافنإ تبثي مل اذإو هلام

 كلاهلا لام نم اهذافنال اليكو اهل ماقأ هسفنب كاحلا ردقي مل نإو باصأ دقف اهب

 . ملعأ هللاو . هملعب همكح يف فالتخالاو كلاملا توم هدنع حصي نأ دعب

 : ناد هبع نبا ةلأسم

 يحلا امأو نمثلا رسك هل رظني الو نمثلا نم قفتا ايب عابي كلاهلا لام نإ

 الو نمثلا نم قفتي امم عابي هنأ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يفف نيد هيلع ناك اذإ

 رسكنإ لاق نم لاق نمثلا رسك امأو رازألا قوف ام ءامرغللو نمثلا رسك هل رظني

 مسقلا امأو ، هتميق ثلثب عابي نأ نيرخأتملا نيملسملا خايشأ كلذ رسف دقف ثلثلا

 . ايهس رشع دحأ نوكي نأ وهو رشعلا رادقم نبغ كلذ يف ناك اذإ لاق نم لاقف

 . ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ةثالث ىلإ وهف هيصو يأر ىلع ذفنيل همتأمو هئارغ ماتيألا هب ىصوأ ام امأ

 دارأ ام ذفني نأ هيصو يأر ىلع وهف نيعم فورعم ماعطب صوي مل اذإ هنأ ريغ مايأ
 مايأ ناكملا كلذ لهأ ماعط نم لثملا ماعط ذفني نأ يصولل بحأو ماعطلا نم

 . ملعأ هللاو . مهتاجردو سانلا ردق ىلع مهئازع



 لبق نم هرواشي ملو يصو كتلعج ينإ دحأل لاق نميفو هنمو : ةلأسم

 اهايإ هاراف اهيلع ردقأ تنك نإ ةيصولا رظن ديرأ لاقف .كلذب هل معنأو هرواشو

 ال لاقف هذه ريغ ةيصو تبتك له هلأسو اهيف هل بتك يتلا ةرجاألابو اهب ىضرو

 يتلا تانايضلا ىلع رصقت هلام هجوو ةريثك اياصو فلخ هتوم دعب مث يلموهو

 اهب ىضرو اهرظن يذلا مأ اياصولا هذه نم رذتعي نأ يصولا اذهل زوجأ نهيف

 . هيلع ةتباث

 مل اذإ كلذ ذافنإ هيلعف كلذ ذافناب هدعوو ع يشب ىضر ناك نإ : لاق

 هيلع هدهاع امب ءافولا هيلعف امومع هنم كلذ لبق نإو امومع ةياصولا هنم لبقي

 نإف كلذ يف لوخدلا يف ريخم وهف توملا دعب الإ هيلإ هنم ةياصولاب ملعي مل هنإو

 زجي ملو عب كلذ هل زاجاف هل ضرع ءيشب فوقولاو كرتلا هل ىدب مث اهيف لخد

 . نورخا

 هلف اهلبق كلذ دعب مث اهلبقي ملو اهيف لخدي ملو توملا دعب كلذب ملع نإو
 لوبقب يصومل ادهاع ناك نإ ةيصولا هذهب يلتبملا اذهل انعم نسح الإو كلذ

 عرش يف لدعلا لهأ هاري ايك اهذفني نأ يصوصخ ريغ امومع هتايح يف ةياصولا

 . هنع فقو هيف لوخدلا هنكمي ملامو نيملسملا

 كلذ ذافنإ نع فوقولا هل زوجي امم نبي رذعل ةيصولا ذافنإ نع فقو اذإ امأو

 موقي نم رمأي مئاقلا نإف نيملسملا رمأب مئاقلا ىلإ مهقوقح قوقحلا لهأ بلطو
 لايب طيحي نيدلا ناك اذإ نيملسملا لام نم رجألاب نيملسملا تاقث نم كلذب

 هيلع ةردقلا عم هيف لدعلاب مايقلا نيملسملا رمأب نيمئاقلا ىلع امب كلذو كلاهلا

 . ملعأ هللاو .اندنع

 : هللا همحر سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 زوجت يذلا ةقثلا يصولا دوجو عم نيملسملا يأر ىلع هتيصو لعج نمو
 ؟ال مأ كلذ هيفكيأ ةياصولا هيلإ
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 ةفرعم هل نوكي ال نأ يصولا فاخ نإو ةقثلا ىلإ يصوي نأ الإ هيفكي

 دنع هدجو هدجو يذلا ناكو هترابع ةلقل هيلإ ةياصولا هل زوبت يذلا ةقثلا ةفصب

 . هل رذع الو ةجحلا هيلع تماق دق نوكيأ ةقث ملعلا لهأ

 دهشأو هكرت نإف هيلع ردق نا ةقثلا ىلإ يصوي نأ هيلع نأ ليق دق : لاق

 ديعس يبأ خيشلا لوق يف نأ وجرأو هكالهب لوقأ نأ ردقأ مل همزلام ىلع ةيصولا يف

 . كلذك

 ىلإ سيلف لوصألاب ةفرعم هل تسيل نم نإ لاق نم لوقو هل : تلق

 . لوقلا اذه ىنعم ام لوصو نم ةمالسلا

 هلزوبجي ال ام عضوم يف اهلهج نمل ةمالس ال هنأ يدنع يذلاف : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ لثم ال هيلع اهب ةجحلا مايقل اهلهج

 الإ ينمز يف هكردأ مل نم طخب ةبوتكم اهتدجو اذإ ةيصولاو هنمو : ةلأسم

 ىصوأ نإ تدجوو ملاع ريغ وأ ملاع هنأو سانلا نيب بتاكي هنأ هنع ةرهشلا نأ

 ملو نيملسملا نم دحأ ىلع اهضرعأ ملو يصرللا لام نم اهذفنأو اهس يصوللا كلاه

 ؟ال مأ كلذ يف ابيصم نوكأ ةثرولا نم ريكن يل رهظي

 نب بتاكي هنأ رهش نإو هريغ ىلع هطخ رجي ل ةقثلا هل حصت ل نم : لاق

 ىلع تارارقالاو اياصولا نم هبتكي ام ذافنإف الإو هتلادعو هتقث حصي ىتح سانلا
 هللاو .كلذ يف ىضرلا هل نمم اوناك نإ ةثرولا نم ىضرلاب الإ زوجي ال ريغلا
 .ملعا

 : ناد .بع نبا ةلأسم

 اذإ هءعازع ذفني نأ زوجمأ ءازع هل عنصي ملو هرفس ي تامو هازعب ىصوأ ايف

 ؟ال مأ ءازعلا مايأ ءاضقنا دعب ولو هتوم ريخ هلهأ غلب

 ام مايألا نم ىضمولو هتوم ربخ لصو ذنم ءازعلا ذقني نأزئاج : لاق

 يصولا ناك اذإ كاذ ربخلا لوصو لبق مايألا نم ىضم ام ىلإ تفتلي الف ىضم
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 نأ ىصوأ يتلا مايألا تضم دقو يصوملا دلب ىلإ مدق اذام يصوملا دلب نع ابئاغ

 قرفلا مهفاف ماعطالا نم يصوملا هب ىصوأ ام ذفني نأ يصولل سيلف اهيف معطي

 . ملعأ هللاو .اذه يف

 نم ديبعلاو ءاينغألا نم دحأ ىطعأ اذإ ىصولا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟همزلي ام كلاهلا اهب ىصوأ ىتلا تارافكلا
 ينغ يطعملا نأ ملاعوهو ديبعلا وأ ينغلا ىطعأ يصولا اذه ناك نإ : لاق

 ينغلا اذه ىطعأ ام لثم ءارقفلا نم دحأل ملسيو هلام يف هيلع نايضلاف دبعوأ

 نإف تارافكلا نم هاطعأو هانغو لجرلا هكلمب ملعي ال يصولا ناك نإو دبعلاو

 . ملعأ هللاو . يصوملا لام ثلث يف نايضلا

 رمأ ريغب اياصولا نم ائيش وأ ءازعلا ذفنأ اذإ ةثرولا نعو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ زوبي بئاغلاو ميتيلا مهيف ناكو دلبلا نم ابئاغ ناكو يصولا

 الب اياصولا نم عيش ذافناب رمأب وأ ذفني نأ مهدحأ وأ ةثرولل زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . مهريغ وأ انيإ وأ اجوز رمألا اذه ناك يصولا رمأ

 : ىل مازلا ةلأسم

 ةزاجا تبثتأ هل هزيجي نأ هلزوبجي ام عيمج هيصول زاج اذإ يصوملا يفو

 ؟ال مأ ةحابالا نم اهببس نم يصولا عفتنيو توملا دعب ةيصولا هذه يصوملا

 يصوملا توم دعب يصوملا لام نم عفتني نأ هل سيل يصولا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع

 ةيهاركلا نم عيش ءازعلا لهأل ماعطالاب ةيصولا يف لهو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ

 مثإ مهف رخفلاو ةحاينلاو ءاكبلل هب دصق نإو رجألا هب دصق اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . تاينلاب لايعألاو
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 ةرجأ ةيرال نيثالث هل تبتكو لجر ىلع تضوأ ةأرما يفو هنمو : ةلأسم

 الف تايرال رشع هل تبتكو نيثالثلا ترمد اهتافو تبرق ايلق اهتيصو ذافنإ ىلع

 .عيش همزلي له ةيصولا ذفني ملو ضري ملف هترجال اهريصقتب ملع تتام

 اهتايح يف ةيصولاب ىضرو ةمولعم ةرجأ اهيلع طرتشي مل ناك نإ : لاق
 ىضرلا اهيلع طرتشا ناك نإو ةليلق هرجأ ىأر اذإ اهتوم دعب رذعتي نأ هل سيلف

 . ملعأ هللاو . طرش امم لقأ ةرجأب هل تصوأ اذإ رذعتي نأ هلف ةمولعم ةرجأب

 : ناد بع نبا ةلأسم

 بحب كلذ ءارك نم ىلع هقرفيل قوسلا نم ابح ى رتشا اذإ يصولا يفو
 . تيبلا ىلإ قوسلا نم

 نأ الإ هلمحب رمأ نم ىلع تيبلا ىلإ قوسلا نم بحلاءارك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . مهيلإ كلذف مهسفنأ ةبيطب ءاركلا اوملسو نيغلاب ةثرولا نوكي

 قاقدو ءازعلاو متآملا ىلإ بحلاوزبخلا لمح ةرجأ يفو هنمو : ةلأسم

 | ؟ يصولا ىلع مأ كلاهلا لام نم ضرحلا

 ءازعلل كلاهلا هب ىصوأ امم نوكت ةرجألاف ةرجألاب الإ نكمي ل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . متآيللو

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا نع ةلأسم

 ىلع اياصولا ذافنإو قوقحلا ءاضق يف ايصو لعجي نأ زوجي نم ةفص فيكو
 نم هلام يف تابجاو هيلع نمم هتوم دعب هيصو هلعج نمل ةجح نوكيو ضيوفتلا
 نيبرقأو ماتيأو جالفأو دجاسمل تانايضو ناضمر رهش لدبو تارافكو ةاكزو جح
 . اهبابرأ فرعي ال تانايضو نيبئاغ سانأل تانايضو

 هنأ ءامرغلاو ةثرولا لام ىلع ةنامألاو ةقثلا هل رهاظت نم هنأ ىعم : لاق

 دنع هتداهش زوجي نم ةفرعمب ملع هل نوكيو هعضوم ريغ نم هلعجي الو هنوحم ال
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 الإ ةثرولا لام نم ائيش ذفني ال نأ انومأم نوكيو زوجت ال نمو لدعلا لهأ ماكح

 ةفرعم ىلع انومأم نوكيو نيملسملا نم لدعلا لهأ دنع هتداهش زوجت نم ةداهشب

 طخب مهلام نم ائيش ذفنأ اذإ هنأل تباثلا ريغو اياصولا نم ظافلألا نم تباثلا
 هيلع تباثو هل ةجح هنأو نيملسملا دنع زئاجو تباث هطخ نأ نظو لدعلا ربغ

 . يدنع كلذ هل زوجي الف هب لمعو ةثرولا لام نم هذافنإ

 اياصوب ىصوأ مهكلاه نأ مهل لاقولو انماض مهلام نم هملس امل نوكيو
 ىتح يدنع كلذ هل زوجي الف ريسفت ريغ ىلع مهكلاه هب ىصوأ ام ذافنإب هورمأو

 ماكح دنع تسيل اهنإو نالف طخب اهنأو اياصو هيلع هبوسنم مهكلاه نأ رسفي
 . مكيأرب اهتذفنأ اهذافنا مكبجعأ نإف لدعلا لهأ نيملسملا

 الإو نيغلابلا نم مهاضر زوجي نمم اوناكو مهاضرو مهيأرب اهذفنأ نإف
 نم لوق ىلع الإ مكحلا ىنعم يف مهلام نم ذفنأ ام عيمج يدنع مهل انماض نوكيف

 اياصولا كلتب ىصوأ ىصولا نأ هبلق نأمطاو ةنانئمطالا ىلع اياصولا ذافنإ زيجي

 .هيف فلتخي كلذ نإف مهريغ وأ ةثرولا نم رهاظلا مكح يف ةجح هذخات ملو
 اهذفنأو ةتباث اهنإ اهنالطب لهج ولو ظافلألا نم تباثلا ريغ يف كلذكو

 دهش اذإ دوهشلا ةداهش كلذكو كلذ نم ذفنأ ام انماض نوكيو مهرمأ ريغ ىلع

 كلاهلا كلذ ىلع قحب ةيعرشلا هوجولا نم هجوب هتداهش زوجي ال نمم نادهاش

 يف انفصو ايك وهف ةثرولا ىلع كلاهلا لام يف ةزئاجو ةتباث ةداهشلا كلت نأ نظف
 : . بتاكلا

 مكاحلاو مالسالا يف ةماقتسالا ىلع همكح تباثلا مكاحلا يف كلذكو

 كلذ لهج زوجي الو ةثرولا لهأ دنع ةجح نوكي الو همكح تبثي ال يذلا

 انومأم يدنع نوكي الف يناعملا هذهب الهاج ناك نمو هعضوم ريغ يف هعضو الو
 ةثرولا لام ىلع انومأم نوكي ىتح نيملسملا راثآ يف ءاج ثيح ةثرولا لام ىلع

 .اياصولا يف ةجح نوكيو
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 هيصو مسق ىلع انومأم نوكي هنإف ءامرغلا لام ىلع نومأملا ةفص امأو

 نايبصلا بيصن ضبقي نم ةقثب ةفرعملاو مهنم هقح قح يذ لك لصويو نيبرقألا
 قيرفت ىلع انومأم نوكيو هعضاوم يف عيش لك عضوو نيبئاغلاو ماتيألاو

 هل زوبحت نم ةفرعمو حيحصلا عاصلابو اهريغو بوبحلا نم زوجي ايب تارافكلا
 لوق ىلع ماتيألاو نايبصلل ضبقي نم ةفرعمو ريقفلا نم ينغلا ةفرعمو تارافكلا

 .اهنم مهف زيجي ال نم
 نم كلذ ىلع هريجات زوجت نمو جحلاو موصلاب ريجأتلا ىلع انومأم نوكيو

 لثم هرمأ كلمي ال نمل اياصولاو تانامألا عضو ىلع انومأم نوكيو نينومألملا

 كلذ نم ائيش لعبجي نأب كلذ نم ءيش يف متهي ال نأو ماتيألاو جالفألاو دجسملا

 هريجات هلزوبجي ال نم ريجأتو هضيبقت هل زوب ال نم ضيبقت نم هعضوم ريغ يف
 . نيملسملا نم لهأ دنع كلذ يف هقيدصت هل زوجي ال نمو قيدصتو

 نم ذافنا ىلعو اهلهأ ةفرعمو ةاكزلا ذافنإ ىلع انومأم نوكي كلذكو

 ةفرعمو قلطملاو اياصولا نم دودحملا ةفرعمو هعضاوم يف هعضوو بر هل فرعي ال
 يف كلذ نم عيش لك عضوو مهريغو تالحملا لهأ نم نيدودحلملا ءارقفلا

 . هللا نيد يف زوب ام ىلع هعضاوم
 نم هلهجب هجرخي الف لاملا سأر نم جرخي ام ةفرعم ىلع انومأم نوكيو

 نم نوكي امو لاملا سأر نم هلهجب هلعجت الف ثلثلا نم اجراخ نوكي امو ثلثلا

 . نيملسملا نم لدعلا لهأ يأر يف هللا قوقح ىلع اهذافنإ مدقملا دابعلا قوقح

 ضرملاو ةحصلا يف تارارقالا نيب زييمتلا ةفرعم ىلع انومأم نوكيو

 يصوملا ةايح يف تباثلا ءاضقلا هجو ىلع اجراخ نوكي امو ثراولا ريغو ثراولل

 ءاضقلا هيف تباثلا ءيشلا نيب هيف رييختلا ةثرولل نوكيو كلذ هاضق نمل هتحصو
 يف كلذ نم ءيش لك عضوو ثلثلا نم ةتباثلا اياصولا نم نوكي امو هتميق نيبو

 كلاه ائيش وأ كل اهانفصو يتلا يناعملا هذه عضي هنأ ةمهتلا هتقحل ىتمو هعضاوم
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 وأ لهجب زوجي ام ريغ ىلع اذه انباتك يف هركذن مل امماههبشأ اموأ اهنم ائيش وأ
 ةجح نوكي الف لهجلاو ىمعلا لمهأ نم دحأ هل الدب وأ نيدب وأ يأرب ملعب

 نم اذه ازثاج الدع الو انئاخ ةقث الو امهتم انيمأ نوكي ال هنأل انومأم الو ةقث الو

 . الطاب الدعو ال هعالطاب نوكي ال نيعونلا نيب قافتالا نع لاحملا

 وأ مكح وأ يصوم نم كلذ يلاعم نم عيش وأ كلذ ىلع انيمأ هلعج نمو
 هل هدنع ةنامأ وأ كلاملا كلذل كلذ نايضب ىلتبا نمم سانلا نم دحأ وأ ثراو

 نوكي نأ ةنايخ ءرملاب ىفك مهراثا يف ءاج ايك هنيد لهأو هللا دنع انئاخ ناكام انئاك

 ىلا ةنامألا كلت ىلع ليبسلا هل لعج انماض راصو انئاخ هنيمأ وأ نئاخ انيمأ

 ردق نا لدعلا هجو ىلع اهب نيمئاقلا اهلهأ يف اهلعجي نأ هبطاخو اهيلع هللا هنمتثا
 . هلهأ ريغ يف رمألا لعب نأ بطاخمب سيلف ردقي مل ناو كلذ ىلع

 ةقث ناكو انركذ ام يناعم نم ءيشب الهاج وأ انفصو امب ملاع ريغ ناك نمو

 هلهأ نم يأرلا ذخأيو ملعلا لصأ نم ةلالدبو ملعب الإ رومألا ين لخدي ال انيمأ

 ملو اهلهأ يف ىروشلا عضيو اهرداصم نم ىوتفلا لبقيو هعضوم يف مكحب لعبيو
 ىلع قيضي الف هماكحأ يف لدبي الو هعضوم ريغ يف ائيش لعجي نأ ةمهتلا هقحلت
 ةجحلا موقت دق هنأل انيمأو هل ايصو هلعجت نأ هقفلاو ملعلاب هنم لضفأ دجي مل نم

 ايب ذخأت الو اهيلإ ةرورضلا دنع مكحلا ةجح نود ةنانئمطالاو ةنامألا ىنعمب

 اهنيبتو يناعملا هذه ريسفت تببحأ دقو هب لمعلاو هذخأ زوججنايب الإ انه هتبتك

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش ام الإ اهيلع سانلا رومأ رادم رثكأ نأل اهيف حرشلا تلطأو

 لثم هرمأ كلمي ال نمل هدي يف نمم ائيش ى رتشا نميفو هنمو : ةلأسم

 هل سيل ي رتشملا ناكو كلذ هبشأو كلامل يصو وأ بئاغ وأ ميتيل وأ دجسمل ليكو

 نم هعم هتقث حصت ملو امهريغ نم ةقثلاو نيمألا ةفرعمب زييمت الو رصب الو ملع
 ائيرب نوكيو هنم هارتشا ام نمث ضيبقت هل زوجي له هريغ نم ةقثلاب ريصب لدعم

 . ازئاج اتباث عيبلا لصأ ناك اذإ
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 ةقثلاب ريصب ريغ ناك اذإ ي رتشملا اذهف زوجي ال نأ وجرأو ىعم اميف : لاق

 اذه ةقثب هنم اهلوبق هلزوجي نمم ةجحلا هل موقت ىتح نمثلا اذه ضبقي نأ ريغ نم
 ىلع ةيالولاو ةلادعلاو ةنامألاو ةقثلا لمكت مل ولو عيشلا كلذ يف هتنامأو مئاقلا

 ىتح هنوخي ال هناو ع يشلا كلذ يف نيمأ هنأ حص ولو هضيبقت زوجي ال هنأ لوقو لوق

 هار ولو مئاقلا اذه ةقث لهاجلاو يماعلا اذهل حصي نلو ةيالولا هل زوبي نمم نوكي

 نأل اهعضوم ريغ يف اهعضي الو اهنوخي ال هنإو ةقث لدع هنأ نظو هتنامأ يف ادهتجم

 اداهتجا عييضتلا هنم بسحي ابر هنأل ةقيقحلا ىلع ملعب سيل هنم نظ كلذ

 لهاجلا اذه عم مئاقلا اذه كفني ال هنأ يدنعو احالص داسفلاو ةنايخ ةنامألاو

 هعسي ال امم عىش يف هتنامأل نئاخلا ةلزنمب هعم لزني نأ اما ىناعم ةنالث دحأ نم

 لهجو هريغل هدي يفوه امم ائيش هنم ي رتشملا يماعلا اذهو لهاجلا اذه هنم ملعو
 هلقني ملو هتريصبو هملع ةلقل كلذ زيمي ملوأ اداهتجا هنم هبسحو هنم عييضتلا كلذ

 ةنسو هللا باتكو هنمتأي لبق نم ناكام ىلع تبثو ةنايخلا لاح ىلإ ةنامألا لاح نم

 . لطابلاو ةنايخلاب هيلع دهشت نيملسملا راثاو ةلي هلوسر

 نأ وأ نئاخل انيمأ نوكي نأ ةنايخ ءرملاب ىفك نيملسملا راثآ يف ءاج دقو

 ةميق هضبق اذإ انئاخ نئاخلا اذه نم ي رتشملا اذه نيمأ نكي ملا انئاخ هنيمأ نوكي

 لصأو اهلهأ ىلإ تانامألا اود ؤت نأ رمأي هللا نأ لوقي لجو زع هللاو هنم هارتشا ام

 بجي ام ىلع اهب نومئاقلا لدعلا لهأ ىلتبملا اذه ةمذ يف تراص يتلا ةميقلا هذه
 نم ةلزنمب هعم لزن نحتمملا اذه عم مئاقلا اذه نوكي نأ اماو نيملسملا عرش يف

 زييمتلا لهأ نم هب ملع نم عمو هعم ةمهتلا هيلع بجوت امم اهعقاو ءايشأ لبق
 ايف ةنامألا نم عيشل هضيبقت زوجي ال ايهتم مهدنع راصف هريغ نم مهتملاب ةفرعملاو

 ذإ هملع ةلقل هتنامأ ىلع تبثو هزييمت غلبي مل لهاجلا اذهو ةرذ لاقثم ولو مهتم وه

 .اهريغ نم تايهتلا عضوم فرعي ال
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 رذع هل نكي ملو نئاخلل هضيبقت لثم مهتمللو ةنامألل هضيبقت راصو

 لهاجلا اذه عم مئاقلا اذه لاح نوكي نأ اماو هملع ةلقو هلهجب ةمالس الو

 هلامعتسا الو هتنامأل هضيبقت هل زوجي الف نيد فوقو هنع افوقوم هلاح الوهجم

 . نئاخ وأ مهتم وأ نيمأ وأ نسحم وأ ءعيس هنأ يردي ال هنأل تانامألل

 هريغ ملع هعفني الف يلوو لدعوأ ةقث هنأ هفرعي نمم هريغ هدنع ناك نإو

 ملعلا لهأ نم ةجحلا هل موقي ىتح عضوملا اذه يف هيلع الو هل ةجح نوكي الو

 هضيبقت هل زوجت ذئنيح مث هتلادعو هتنامأو ليكولا اذه ةقثب ةنامألاو زييمتلاو

 . اهتريرس يف ةجحلا تناخ ولو ةجحلاب هلايعتساو

 رش الو ريخ هنم فرعي ال هلاح الوهجم ناك نإ كلاهلل يصولا امأو

 اييف عيبي ناك اذإ هارتشا ام نمث هضيبقتو هنم ءارشلا زوبي ليق دق هنأ بسحاف

 ةحص ىلإ رقتفم ي رتشملا نأ ريغ كلذ ىلع هنمتئا يصوملا نأل هعيب هل زوجي

 هنم ءارشلا زوجي ال لاق نم لاقو هيلع ىتلا قوقحلا تحصو ىصوملا اذه ةياصو

 ناك نإو هنأل انعم لمعلا هيلعوهو ءيشلا كلذ يف هتنامأو هتقث حصت ىتح
 حصت ىتح ليقو ءامرغلاو ةثرولا مهو هريغ لام ىلع هنمتئا دقف هنمتئا يصولا

 . هيف هتلادعو هتنامأو هتقث

 نأ زوجي ال نمم ءارشلا نأ لصألا يفو هانفصو ايك هريغك وهو هريغ يفو

 ءيشلا كلذل زئاج ناك اذإ عيبلا نأ لاق نم لاق فالتخا هيف نمثلا ضبقي

 دجاسملا تالغ ءانط لثم كلذو هرمأ كلمي ال نمل حالصا هعيب يفو هرعسو هتميقب

 . ي رتشملا هقحتسيو عيبلا ةفصب ي رتشملل تباثو زئاج هنإ نيبئاغلاو ماتيألاو

 كلذ جرخيو نمثلا هضبقي نأ هل زوجي الو مهتم وأ نئاخ نم عقو ناك نإو

 هقحتسي الو كلذ تبثي ال هنأ يعم اييق لاق نم لاقو حالصلا رظن ىلع
 . مكحلا ىنعم يف كلذ جرخيو نيمأ ةقث نم نوكي ىتح ةقفصلا كلتب يرتشملا

_ ]١٦



 نيغلاب نيلقاع الإ ةثرولا نم ادحأ كرتي ملو تام نميف لوقت ام : تلق

 مل وأ ةثرولا ملعب ناك ائيش كلاهلا لام نم عيبب ماقو دحأ دمعو نيزيمم نيرضاح

 نذأتسي نأ ريغ نم نمثلا هضيبقتو هدنع نم ءارشلا دحأ دارأو مهملعب نكي

 هنأ مكحلا يف ملعي ملو ناويحلا وأ ضورعلاو لوصألا نم ناك كلذ يف ةثرولا

 بلاغ يفو اهذافنإ يف ايصو هلعجو اياصوب ىصوأ كلاهلا نإو يصو ريغ وأ يصو
 " .كلذك هنأ هنظ

 ىلع هنم ذخأ نإو كلاهلا لام نم ءارشلا ىلع مدقي نأ ينبجعي ال : لاق

 عئابلا اذه هيف لخد اييف لصألا ملعي نأ ريغ نم ائيش هنم ضبقو ءارشلا هجو

 نإو هنم ى رتشا امم نمثلا ضيبقتو همامتاو كلذ عيب يف ةثرولا رواشي نأ ينبجعيف
 كلذ كلمتي نأ ينبجعي الف هبيغوأ توم ىنعمب كلذ نع لئاح مهنيب لاح

 هلمعتسا نإ ءيشلا كلذل انماض نوكيو عيبلا كلذ ببسب هيلإ لقتني الو ءيشلا

 . ةقث ربغ وأ ةقث عئابلا ناك مكحلا ىنعم يف هتميقل ال

 رذي امو يتأي ايب ريصت ةقث عئابلا ناك اذإ ةنانئمطالاو زئاجلا يناعم يف امأو

 ليبس ىلع ء ارشل اهنمزاج لهجي اع ل سيو ملعب الإ روم ألا ي لخدي الو

 . مهملعي مل وأ ةثرولا ملعأ نمثلا هضبقي نأ هل زاجو مكحلا ال ةنانئمطالا

 اياصولاو قوقحلا نم هيلع ايف ةقث يصو ىلإ يصوي نأ دارأ نميف ركذو
 يف اهنفد دارأو اهيلع فاخو اهلهأ ىلإ اهلصوي نأ ردقي مل تانامأ هعم تناكو

 يذلاب زييمت هدنع سيلو ملاع الو ريصب ريغ ناكو داهشالا هيف بجي اييفو ضرألا

 نم يعم ناكف اهيلع لمعتسيو تانامألا ىلع دهشيو هيلإ يصوي نأ بجي

 نويدملا اذه حصي مل اذإ وجرأ اييفو ىضم اميف ءالكولا يف باوجلا لثم باوجلا

 كلذ يف هتنامأو هتقث هعم حصت ملو تابجاولا نم هيلع اميف هيلعأ يصوب ةقث يصو

 لعج اذإ هيلع فاخأو اروذعم نوكي نأ مهليدعت زئاجلا ءارصبلا نيلدعملا نم

يف ةجحلا لهأ قفاو ناك ولو ةجحلا لهأ نم ةجحلا دهاوش هل مقت مل نميف هتنامأ



 ةجحلا عضاوم لهج ولو ةجحلا لهأ نم دهاشب الإ ةجحلا ةقفاوم هعفنت الف كلذ

 نيدهاشلا ةداهش يف كلذو ةجحلا ةقفاوم نودب رذعي الف ةجحلا هيلع تماق اذإ

 هيلإ جاتحا اذإ مكاحلا يفو هيلع ايب تابجاولا نم هيلع نم يصوي نأ دارأ اذإ

 يف زاج هنم ءىش يف زاجامو ةدحاو لصأ هلك اذه ناف هيلع هل بج اميف موكحملا

 هل زوجي الف دوهشلا ليدعتب اريصب نكي مل اذإ مكاحلا نأ رثألا يف ءاج دقو عيمجلا

 لدعملا هل لدعي ىتح كلذل الهأ اوناكولو دوهشلا ةداهشب ماكحألا ذافنإ

 نم كيلع دري ام عيمج هيلع سقو اذه مهفأف دوهشلا ةلادع ليدعتلل بوصنملا

 هللاو .نيملاعلا بر هللاب الإ ةفيلخلا نم دحأل الو انل الو كل قيفوت الو كلذ

 .ملعأ

 : قيرع نب رماع نب دمحم ةلأسم
 فيك نانثإ ضري ملو مهنم نانثإ ىضرف تامو ةعبرأ هءايصوأ لعج نميف

 ؟هاياصو ذافنإ ىلإ ليبسلا

 يف الخدي ملو كلذ ىلع هتايح يف هادعي مل ايضري مل ناذللا ناك نإ : لاق

 . كلذ مامتإ ايهيلعف ةيصولا يف الخد وأ هادعو نإو كلذ كرت ايهلف ةيصولا

 نينثالا عم ايهماقم موقي نم مكاحلا لعجيلف الخدي ملو هادعي مل نإو

 وأ مكاحلا هاري ام ىلع ةرجألا نوكيو نيملسملا ةعايجف مكاحلا مدع نإو نيضارلا

 ناك نإ الإ يصوملا ايل اهلعج ايكف نيضارلا نينثالا ةرجأ امأو نيملسملا ةعامج

 ريغ امأو هلثم رجأ ىلإ عجرتف هلثم ةرجأ نم رثكأ ةرجألا تناكو اثراو يصولا
 لعجي مل اذإ اذهو ثلثلا نم يصولا هرجأو رثك وأ لق هل لعج ام هلف ثراولا

 نأ جاتحي الف كلذ مهل لعج نإو هبحاص ماقم موقي دحأ لك هئايصوأل يصولا

 . مهتنايخ هعم حصت ىتح دحأ نيضارلا نييصولا عم ةعايجلا وأ مكاحلا لخدي

 . ملعأ هللاو
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 : لمازلا ةلأسم

 دقو كلاملا اهجوز لام نم اهقادص ةأرملا يطعي نأ يصولا دارأ اذإو

 نيميب اهيلع ةجح هلو تاقث ريغ وأ تاقث دوهش ةرضحب هايإ اهيطعيأ ىماتي فلخ

 ؟ال مأ

 يف نيميلا امأو لدع يدهاش ةرضحب اهقا۔اص اهضبقي نأ ىنبجعي : لاق

 غلابلا كلذ اهنم بلط وأ ىماتي مهيف ةثرولا ناك اذإ ةأرملا ىلع لجآلا قادصلا
 ةأرملا نوفلحي اوناك مهنأ هثلا مهمحر انخايشأ نع انعمسو فالتخا هيف ةثرولا نم

 . اهوفلحي مل هلدع ةنيمأ ةقث تناك نإو لجآلا اهقادص ىلع ةنومأم ريغ تناك اذإ

 . ملعأ هللاو

 بتك ام ىوس يصوملا هب ىصوأ ام عيمج يصولا ذفنأ اذإو هنمو : ةلأسم

 جاتحت ال بصخلا تقو يف جالفألا نأ لجأل جالفألا نم ع يشب تانايضلا نم
 ءاملا ةرثكل جلفلا لهأ ةعفنمل ةعماجلا اهتيقاس ةمدخ ىلإ ةردق ال ةأ ةمدخ ىلإ

 ةيصولل ذافنإ نوكي اذهأ قرب هيف بتكو رارص يف هل بتك ام جلف لكل لعجو
 ؟ال مأ ةرجألا نم يصوملا هب هل ىصوأ ام ذخأي نأ هل بجيو

 ريغوهف هايإ هضبقب أربي ادحأ هذافنإ هيلع رسعت ام ضبقي مل اذإ : لاق

 جلفلل ناك اذإ كلذكو ذافنالا ماقم موقي ةقث ناك اذإ دجسملا ليكو ضبقو هل ذفنم

 . ملعأ هللاو . ةيصولا نم ذفنأ ام ردقب هترجأ نم ذخاي نأ ينبجعيو ةقث ليكو

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناهيلس خيشلا نع ةلأسم

 دقو كلاهلا لام نم ناك اذإ تارافكلا نع ىلع قرفيل يذلا بحلا نعو

 وأ بارت هنف بحلا ناكو ةرذلا وأ ربلا وأ ريعشلا بح لثم قوسلا نم هارتشا

 هنم ىقني ىتح لواو ىصحلاو هنم بيطيأ اروعشم ربلا ناك وأ لوهو ىصح
 نم بييطتلا ةرجأ نوكتو ءارقفلا ىلع بحلا قرفي نأ لبق بيطي ايك كلذ عيمج

 ؟ال مأ كلاهلا لام
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 ىضرب يصولا طاتحإ نإو هريغو بارتلا نم ايفاص بحلا قرفي : لاق
 اصالخ نوكي ام ردقب بحلا نم ءيش ةدايزب مهرمأ نوكلمي اوناك اذإ ةثرولا نم

 ةرايزلا نعويأ نإو اندنع صالخ هجو وهو لإ بحأ كلذ ناك ليكلا دنع

 الإ هقيرفتو هذافنإ نكي ل ادإ يدنع كلاهلا لام نم هتيفصت ةرجأ ناكو ىفص

 . ملعأ هللاو .كلذب

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 ةنيبلاب حصي نأ الإ هنيد ءاضقل كلاهلا لام نم تباثو زئاج يصولا عيب نإ

 لع ام ملسأ انأو ةلخنلا هذه نم يبيصن عبت ال يصولل لاق . ثراولا نأ ةلداعلا

 هذه نمث رسكني مل ةلخنلا هذه نم هبيصن ثراولا اذه ىدف اذإ ناكو قحلا نم

 هذه ىلع يصولا عيب زوجي الو هتجح ثراولا اذهلف كلاهلا نيد يفويو ةلخنلا

 قحلا نم هيلع ام ملسي هنإ يصولا اذهل ثراولا اذه لقي مل اذإ امأو ةفصلا

 ثراولا ىلع جتحي نأ ريغ نم ةلخنلا هذه يثلث يصولا عاب اينإو هبيصن عيبي الو
 . ملعأ هللاو .نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع مات عيبلاو رصقم وهف

 : ناييلس نب رصان خيشلا ةلأسم

 لاقف هيلع ىصوملا نم ةدب ؤملا فوقولا ذافنإ يف فلتخا دقف يصولا امأو

 لاق نم لاقو يصوملا اهب ىصوأ ايك فوقولا ذافنإ هيلعف ايح يصولا ماد ام لاق نم
 هيلعف همزليو كلذ هيلع قلعتي لوقي نم لوق ىلعف .همزلي الو كلذ هل سيل

 هررقي ىتح ادب ؤم افقو هتلاغب ىصوملا لاملا يف فرصت نمم ماكحألا بلطب مايقلا
 نم ةدبؤملا فوقولا ذافنإ همزلي ال هنإ لاق نم لوق ىلع امأو نايبو ناهرب

 يف اهب هملع دعب ةيصولا ليدبت هيلع ىعدي نمم ماكحألا بلط همزلي الف ىصوملا
 ملعلا دعب لهجلاب رذعي الو كلذ يف هنيد رمأ نع لوئسملاوه كلذ يف لخادلاو

 نيملسملا لودع نم اهيف نيلدع ةداهش وأ اهنيعب يصوملا ةيصو ةنياعم هنم ملعلاو
 . ملعأ هللاو . نيدلا يف ةماقتسالا لهأ
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 : ناد يبع نبا ةلأسم

 ةقثب هفرعي مل اذإ كلاهلا لام عيب يصولا ىلع بتكي نأ مكاحلل زوجي لهو

 نم طخب ةيصولا تناك اذإو هطخ زوجي نم طخب ةيصولا تناك اذإ ةنايخب الو
 كلاهلا لام يصولا عيب بتكي نأ زوبأ رم ؤي مل وأ ةباتكلاب رمأ هنأ مكاحب هفرعي ال

 . ةقثب فرعي ال ناك وأ ةقث ىصولا ناك اذإ

 فرعي ال بتاكلا ناكو كلاهلا لام عيب يصولا ىلع ةباتكلا امأ : لاق
 بتكي نأ بتاكلل زوجي هنأ لوق فالتخا كلذ ىفف ةقث ريغوأ ةقث هنأ ىصولا

 . كلذ ىلع هنمتئا دق يصوملا نأل كلاهلا لام عيب هيلع

 حصت مل اذإ امأو { ةقث نوكي نأ الإ كلاهلا لام عيب هيلع بتكي ال لوقو

 . ملعأ هللاو . كلاهلا لام عيب هيلع بتاكلا بتكي الف يصولا ةياصو

 مل هيلع ىصوأ نم ةيصو نم ائيش كرت اذإ يصولا يفو هنمو : ةلأسم
 ملوأ هلاطبإب نوملسملا مكحف ظفللا فعض وأ ةباتكلا يف طلغلا لجأ نم هذفني

 ؟ال مأ ةمات هترجأ هلآ هنع اوفقوو هلاطبإب الو هتابثإب مكحي

 هذفني ملام ردقب هترجأ نم صقني هنإف لصألا يف الطاب نكي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةمات هترجاف لصألا يف الطاب ناك نإو

 : ملاس نب بيبح خيشل ا نع ةلأسم

 .زئاج ريغ هيصو لبق نموأ بتاكلا طلغ لبق نم عيش اهنم لطبأ اذإ

 ؟ايهنم يصولا ةرجأ صقنت هجو يأ نمف
 . ملعأ هللاو . صقنت ال ليقو ذفنت مل اهنأ لجأل صقنت : لاق

 ىلع لاملا سأر مأ ثلثلا نم نوكت يصول ١ ةرجأو هنمو : ةلأسم

 . لوقلا نم الدع هارتو كبجعي ام
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 اهاري نم نأ يدنع وأ انفرع ام رثكأ يف ثلثلا نم يصولا ةرجأ نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ليلدلا يف حصأو ةجح ىوقأ لاملا سأر نم

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا نع ةلأسم

 ةقث ريغ كلامل يصو نم ائيش ى رتشا نمم ةءاربلاب ماهفتسالا ةفص امو

 كلذل عيبلا مامتا يف ثارولا لا ؤس دارأ اذإ ءامرغلاو ةثرولا لام ىلع نيمأ الو

 . هتميق نم ناربلاو لحلاو ءعيشلا
 اذك كلاهلا لام نالف نم تي رتشا ينإ ثارولل لوقي نأ ينبجعي : لاق

 يف هيلع قوقحلا يف تابجاولا نم ءيشب الو ككلاه نم هل ةياصولا يعم حصت ملو
 ىقتي سيل نمم ناك اذإ هتميق نم أربيو عيشلا كلذ هقح عيب هل متأ نإف هلام

 اهنيب فراعتي ام عضوم يف هنم هقح ةبلاطم نع هعنمي طرفم ءايح ايهنيب ناك الو

 . هنيب وأ هدي يف نمب رارقإب كلاهلل ءيشلا كلذ نإ هعم حص اذإ اذهو

 لمتحاو كلاهلل نأ حصي ملو يصولا دي نم ءيشلا كلذ ى رتشا اذإ امأو

 ملو يصولا دي نم عيشلا كلذ ةميق ملسي مل نإو هل همكحف هريغ وأ يصولل هنأ

 كلذ ةميق ملسي مل نإو هل همكحف هريغوأ يصوملل هنأ لمتحاو كلاهلل نأ حصي

 ىصولا كلذ كلذ ةثرول هتميق نم صلختلا هيلعف تام ىتح ىصولل ءىشلا

 3 . ملعأ هللاو .كلاهلا ةثرول ال

 مهل لوق كلذ ذفنأ هنأ يصولا ىلع ةحصلا اوبلط اذإ ةثرولاو : ةلأسم
 ذفنأ اذإ لوقو ائيش هنم ذفنأو ةيصولا ذفنأ هنأ لوبقم هلوق ىصولا نأ لوقو كلذ

 . ملعأ هللاو . هتمزل دقف ائيش اهنم

 ىلع ةجحلا دعب الإ لوصألا نم عيش عيب يصولل زوجي الو : ةلأسم

 اذإو اعيمج نيهجولا يف ةروشملا نسحألاو زئأجف ضورعلا امأو هتروشمو ثراولا
مث قوقحلا نم هيلع ام عيمج ذفنأو هلام عيمج قرغتست قوقح كلاهلا ىلع ناك



 . مهقوقح قوقحلا لهأ ضبقي نأ دعب اهب مكحي الف كلذ دعب ةقرو هيلع تعلط
 . ملعأ هللاو

 : ىح صلا ةلأسم

 يف عابيو عمج ثالث نم لقأ ءادنب مكحلا ي كلاملا لام عيب زوجي الو

 نم قئالع كلاهلا لام يف ناك اذإ مكحلا يناعم يف فالتخا هيف ملعأ الو ةعبارلا
 نم ىضرب الإ مكحلا بجوم يفف هئافو نع لاملا اذه زجع دق اياصوو قوقح
 يف حالصلا يصولا ىأراذإ لوقلا ضعب يف زوجيو يصو هل ناك نإ ةرضملا هيلع

 نم هانمدق ام ىلع وهو ادبأ زوجي ال ليقو الف الإو باوصلا قفاو هيأرو موسلا
 . ملعأ هللاو . ءادنلا

 نويدلا نم هيف ايب كلاهلا لام عيبي نأ دارأ اذإ يصولا يفو هنمو : ةلأسم

 . اياصولاو
 نالف ىلع نمثلا نم اذكب اذك ىمسملا لاملا وهو كلاهلا لام لام عيبأ : لاق

 كلذكو كلاهلا نيد حيحصت ىلإ نورقتفم ي رتشملاو دوهشلاو كلاهلا نيد ءاضقل

 زاجو كلاهلا ىلع ام ةحص ركذ زاج اباتك هيف اوبتك نإف مهماكحو نيملسملا ةعامج

 . ملعأ هللاو . هكرت

 : يله ازل ١ ةلأسم

 هلعج ام مهنموأ اهنم لكل لعجو رثكأ وأ هتوم دعب هيصو نيلجر لعج نمو

 هيف ءايصوأ مهلعج ايف مهبئاغ ىلع مهرضاحو مهتيم نع مهيح لعجو مهف
 نوكتأ نيرخآلا نود مهنم دحاو هتيصو ذفنأو هاياصو ذافنإ ىلع ةرجأ مهل لعجو

 ؟هبيصن ردقب مأ ةمات ةرجألا هل

 ملف هدحو اهلك ةيصول ا ذفنأ ا ذإ لوقو ةرجأل ١ نم هتصح هل لوق : لاق

 . ملعأ هللاو .اهلك ةرجألا هلف كلذ يف ءايصوألا نم دحأ هكراشي
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 نم عيبي نأ دارأو همتهت الو هتنايخ رهاظ ريغ ايصو لعج نمو : ةلأسم

 زاوج يف هجولا ام ىماتي فلحو هيف هل بتكي نأ دارأو هايصوذافنال كلاهلا لام

 ؟كلذ

 فرعي مل نإو كلذ زاج قوقحلا تحصو ةقث يصولا ناك اذإ : لاق

 لوقو هنمتئا كلاهلا نأل زوجي لوق فالتخا هيفف ةمهت الو ةنايخ الو ةقثب ىصولا

 . ةقث هنأ حصي

 ؟ال مأ زوجي له اليلق داز لب هيلع ام ردقب عيبلا فيكتي مل نإو : تلق
 نأ هبجعي رصان خيشلاو لقأب نكمي مل اذإ كلذ زئاج ديعس خيشلا : لاق

 . ملعأ هللاو .رثكأب نوكي الو ديزي ايب ضياقي

 دجو نإف هل تلق . هللا همحر ديعس ىبأ نع ةيصولا دارأ نميف : ةلأسم

 ؟كلذ ىلع تام اذإ هعسي له قوقحلا ىلع دهشأ دقو هميقي نأ لهجف ايصو
 اهئادأ ىلع ارداق ناكو اهيف فالتخا ال ةمزال قوقحلا تناك اذإ : لاق

 عطقأ الو كلذ هعسي ال نأ تفخ ةيصولا ىلع رداق وهو صوي مل مث كلذ يف طرفو

 . هب ىلوأ هللاو .ءيشب مكحلا يف هيلع

 نع اوعنتماف ايصو ميقي نأ مهيلإ بلطو سانأ تيملا رضح اذإف : تلق
 ؟ال مأ كلذ مهمزلت له كلذ

 وأ نيد يف ةرضم اوفاخ ملام مهلك كلذ نع اوعنتمي نأ ينبجعيال : لاق

 . لام وأ سفن

 ىتح هسفن عمو هسفن ةصاخ يف هعم مهنم دحاو لك نوكي لهف هل : تلق

 . كلذ ىلع ارداق وه ناك اذإ كلذ نع زجعي هريغ نأ ملعي

 مل هتيصو ىلع دهشأو ىصوأ اذإ هنأ عانتمالارهظ اذإ هنأ ىعم : لاق

 ىلع اوردق نإ مهيلعو اهذافنإ ةعايجلل ناكو اهذافنإ مكاحلا ىلع ناكو لطبت

 . كلذب ىلوأ مهو ةثرولا مه ذإ اهذافنإ ةثرولا ىلع ناكو كلذ
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 هيف سيل ام مهكرت يف اوقفاوي مل اذإ مهيثأت ينبجعي مل اذكه ناك نأ املف

 ىلع عامج الا يغبني الو هقوقحو هتيصو نالطب نم الو يصومل ا هكله نم جرح

 . تاريخلاو لئاضفلا كرت

 اهيلع ارداق ناك دقو ةيصولا يف رصق ناك اذإ ىصولا يفو هنمو : ةلأسم

 نأ لوقلا ضعب يف هنأ ىنعمف كلذ عنم وأ هنم ةردقلا لاح بهذ لاح ىتأ ىتح
 ليح ىتح ذافنالا هيز ىلع ناك اذإو ،اسادق هنأ لوقلا ضعب يفو نايضلا هيلع

 مل اذإ لوقلا اذه ينبجعيو هبر رفغتسيو هيلع نايض الف زجع ىتح كلذ نيبو هنيب
 هتردق لاح يف هب نواهتو كلذب فختسيو ةنامأ عييضت وأ ةيصو ىلإ دصق نكي

 . ملعأ هللاو .زجعي ىتح

 هيف لوخدلا نع نوملسملا نوفقاو الام يصوملا كرت اذإو : ةلأسم

 هتيصو ذفني ملو هيف لوخدلا كرت اذإو اروذعم يصولا نوكي له نوملسلا
 . هنيد ىضق الو

 ارذع ىرت ملف هل همكح لاملا اذه ناكو كلذب يصوملل ليق اذإ : لاق

 .هل

 اهميلست هيلع يه نم ىعداو ححص يف ةريثك نويد هل ناك نإو : تلق

 اذإ اهيف بلاطي ال نأ هعسي له حيحص مهلوق نوكي نأ يصولا باتراو اهضعب وأ

 ؟مكحلاب مهذخأي نأ فاخ

 بلاطي ال نأ هلو اهكرتيو اهريغ نم عيبي نأ هلو لوق ىلع كلذ هل : لاق

 . كلاهلا رتفد يف تناك اذإ اهيف

 ؟هترجأ ذخأل ذفني ملامو ذفنأ ام طسقي فيكو : تلق

 . ملعأ هللاو . هل اهلعج يتلا ةرجألا زواجي ملام ذفنأ اميف هلثم رجأ هل : لاق

 نأل هيلإ يصوي نأ هيلعف ةقثلا دجو مث نومأم ىلإ ىصوأ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةقثلا مدعو ةرورضلا دنع الإ يزبت ال نومأملا ةياصو
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 اذإ ةقث ريغ ىلإ يصوي نأ هل له هيلإ ىصوتي ةقث ذختي مل نمو : ةلأسم
 . هنع ىضقي نأ هنم اجر

 ىصوأ ناك هنع ىدؤت ىتح تيملا اهنم أربي الف دابعلا قوقح امأ : لاق
 ملو هلمح ام ىلع هنماي نيمأ ىلإ اهب ىصوأ اذإف هللا قوقح امأو ةقث ريغ وأ ةقث ىلإ
 هلللاو .اود ؤي مل وأ هنع ىذألا أربي هوجرنف ةلداعلا ةنيبلا كلذ ىلع دهشأو ةقث دجي

 . ملعأ

 : ديعس وبأ ةلأسم

 ةيصولا نم جرخ هعاب نإ هنأل هالوم اهزاجأ ولو دبعلا ةياصو زوجت ال لوق

 وهو ىماتي اونوكي نأ الإ غلب دق نم ةثرولا يف ناك اذإ هدبع ىلإ لجرلا يصوي الو
 لوقو ةيصولا عم تيملا لام نم جرخي ال فقو نم ناك ام الإ هتيصو تزاج نومام
 نإف كلذب هنذأ دعب هيلع قلع ام ذافنإ لبق هيب هالول سيلو هيلإ يصوي نأ زوجي
 . ملعأ هللاو . مكاحلا يأر ىلإ تعجر دبعلا تام

 . اياصولا يف باستحالا زوجي لهو هنمو : ةلأسم

 ضعب يف دجوي هنأ ىعمو كلذ اوزيجي مل انباحصأ نم لوقلا ةماع نأ ىعم : لاق

 نأ بحتسي نأ ىسعو كلذ يف بستحا اذإ كلذ ةزاجا ىلع لدت ناعم مهلوق
 . ملعأ هللاو . مكاحلا رمأب نوكي

 يف يصوي نأ هل له هلام يفو هدالوأ ي يصوي نأ دارأ نمو هنمو : ةلأسم

 .ةقث ريغ ىلإ كلذ
 ةقثلا مدع دنع هيف هلخدأ اييف نومأم وأ نومأم ةقث ىلإ الإ زوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . يدنع عسي اميف

 اهكرت هل له يصوملا ةايح يف ةياصولا يصولا ليق اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟ هتوم دعب
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 . كلذ هلف اهنم يننكمي ايب موقأ ينإ هل لوقي نأ الإ ال : لاق

 .دارأ ام كرتو دارأ امم ىهنو رمأ هنكلو لبقي مل نإف : تلق

 يصوملا توم دعب اياصولا نم عيش يف هدي لخدأ اذإ ليق دق : لاق

 اذإ لوقو كلذ نم دارأ ام كرت هل لوقو اهيف هل ةعجر الو ةيصولاب ىضر كلذف
 . ملعأ هللاو . نمض اهكرت مث اهنم ائيش ذفنأ

 ؟هتوم دعب اهلوبق هل له هتايح يف ةياصولا لبقي مل نمو : ةلأسم

 اهلبقي نأ هل ادب مث اهلبقي ملف هتوم دعب اهب ملع نوكي نأ الإ ال : لاق

 هليكو هل لوقي نأ الإ ةيناث هلكوي ىتح اهلوبق سيلف اهدر اذإ ةلاكولا امأو كلذ هلف

 . هتوم دعب
 ملعأ ل لاق تام الف يصوملا توم لبق ةياصولا يصولا لبق نإف : تلق

 .هلك اذهم ىصوأ هنأ

 ملام ةعجرلا هل نأ جرخيو هلوبق ىلع تام يصوملا نأل اهذافنإ هيلع : لاق

 .كلذب موقي ال نأ ىأرو هتايح يف تيملا نع لبق نكي
 مأ كلذب يصوملا يفتكي لمه اهنم دارأ ام ذفني نأ ىلع اهلبق نإف : تلق

 . هيلع ام ءاضق يف رخا ايصو ميقي نأ هيلع

 دهشي نكلو روذعم مودعملا نأل هعسو الإو كلذ هيلع نأ ىعم : لاق

 . ملعأ هللاو .قوقحلا ىلع

 اهب مايقلا يصولا ىلع له ةثرولا اهمتأ اذإ ةضقتنملا ةيصولا يفو : ةلأسم

 ؟ةتباث تناك ول نإ هيلع ايك
 كلذ يلتن نحنو ديرت ام اهنم ذفنأ ولاق نإو ةثرولا اهمأ اذإ معن : لاق

. ملعأ هللاو . يدنع اهس مايقلا مزلي الف همتنو



 : لمزل ١ ةلأسم

 نمل زوجي لوقف هتنايخ حصت ملو هتلادعو هتنامأو هتقث حصت مل اذإ يصولا نا
 هلام ىلع هنمأ دق كلاهلا نأل هيلع يذلا قحلا هيصو ضبقي نأ كلاهلل قح هيلع

 انيمأ ةقث هدنع نوكي ىتح هيصوب هملسي نأ كلاهلل قح هيلع نمل زوجي ال لوقو
 نم كلاهلا ىلع ام ءاضقل كلاهلا لام يف هطسبو هضبق زيجيو تبثي نم لوق ىلعف

 زئاجلا هجولا ىلع هعيب ناك اذإ كلاهلا لام يف تباثو زئاج هعيبف قوقحلاو اياصولا
 زئاج ريغ هعيبف هتياصو تبثي ال نم لوق ىلعو ةثرولا ىلع نبغ نكي ملو يعرشلا
 . ملعأ هللاو . تباث الو

 : ديعس وبأ ةلأسم

 ؟ارارقإ هيصو ذافنإ ىلع هترجأ هيصول لعبي نأ يصولل زوبي له
 ملو ثلثلا نم تجرخ ١ ذإ ة هزن اج كلذ يف ةيصول او كلذ هعسي ال : لاق

 . ملع أ هللاو .ةأبخم نكت

 ذفنت ىتح يصوملا لام نوكي نيأ نايصولا فلتخا اذإو : ةلأسم

 امهريغ هيلع نانمتأي لوقو لاملا فصن ايهنم دحاو لك عم نوكي لوقن ةيصولا
 . ايهيأرب الإ عيشب ايهنم دحاو لك درفني الو

 ؟ايهنم ىقابلاب ىصولا لعفي فيك نييصولا دحأ تام نإف : تلق

 الف رخا هعم مقي ل نإف هبحاص ماقم اليكو هعم يضاقلا ميقي : لاق

 نكمأ اذإواهذفني لوقو ميتي الو بئاغ مهعم نكي مل اذإ ةثرولا يأرب الإ اهذفني
 . ملعأ هللاو .ىرأ اميف اهذفني الف

 ذافنإب يصولا أدبف هاياصوو هنيدل ءافو يصوملا لام يف ناك اذإو : ةلأسم

 ؟اياصولا يثلث نايض هيلع له لاملا فلت مث نيدلا لبق اياصولا
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 ناك اميف الإ كلذب يصوملا هل نذأ ولو هلك كلذ نايض هيلع نأ ىعم : لاق

 ةاكزلا نأ لاق نمو . هيثلث الإ كلذ نم نمضي ال هنأوجرأف ايلعم ةيصولا نم

 اهنأ لاق نمو .لاملا عيمج نم هذفنأ امم ةصحلا همزلأ لاملا سأر نم اهلثمو جحلاو

 . ملعأ هللاو . ههجو ريغ يف هفلتأ هنأل هلك كلذ نايض هيلعف ثلثلا نم

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشل ا نع ةلأسم

 مكاحلا دنع حص اذإف قوقح هيلعو يصو ريغ ىلع تومي يذلا يف
 دق هيصوو قوقحو اياصو هيلع تحصو تام ينالفلا نالف نب نالف نأ ةرهشلاب

 لعجي الو الدع ةقث اليكو مكاحلا هل ميقي هنإف ايصو لعج هنأ حصي ملو هلبق تام

 ليكوتف هدابعو هللا قوقح نم هيلع بجو قح لك ىضقيل كلاهلا لام نم ةرجأ هل

 .هدابعلو هلل هيلع تحص يتلا قوقحلا ردقب كلاهلا لام نم عيبي نأ مكاحلا
 ولو هللا دابعل يتلا قوقحلا ذفنت الإو عيمجلل ءافو هلام يف ناك نإف

 وه دابعلا قوقح دعب ىقبي ام ثلثف عيش لضف نإو . هلك كلاهلا لام تغرفتسا

 كلذ نم ثلثلا غلبي امردق ىلع اياصولا صصاحيف الإو ىفك نإ اياصولل

 لثم ةيفاك كلذ يف ملعلاب اهيلك ةداهشو نيميب الإ هميقي نم وأ مكاحلا يضقي الو
 هنيد ءاضق يف ايصو كرت دق هنأ ملعأ ملو تام دق نالف نأ دهشأ انأ دهاشلا لاق نإ

 . ةيفاك يهف هلام نم هاياصو ذافنإو

 مهيطعي نأ هلزئاجف هتثرو مكاحلا فرعيو لاملا تيب يف هرجأ هلو تام نمو

 هللاو .لوق ىلع هتثرو مهأ دحأ نم ةداهش ريغ نم لاملا تيب يف مهكلاهلام

 . ملعأ

 كلاهلا لام يف نوكت هترجأف كل اهاياصو ذافنإ يف اليكو مكاحلا ماق اذإو

 اكلهتسم كلاهلا لام ناكو هيلعام ءاضق نع هعس كلاهلا لام يف نكت مل نإف

 نب رصان يضاقلا نأ بيبح لاق & ىحبصلا لوق يف لاملا تيب نم لثملا عمتجاف

 . ملعأ هللاو . قوقحلا لهأ ىلع هب مكحي ناك ناييلس
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 وأ نالف كل اهب ىصوأ مهاردلا هذه نأ هل لاقف الجر ىقل نمو : ةلأسم

 ؟هنم اهلوبق هل له هيلع كل نيد

 ملام هدي يف ايب ىلوأ وهو هدي يف اهنأل ةقث ريغ وأ ةقث ناك هنم اهلوبق هل : لاق

 زوجي ال لوقو هدي يف يه نمم رارقإ ريغب ىصوملا لام نم اهنأ ملعي وأ هبذك حصي
 حصت ىتح هريغ الو ةقث نم زوجي ال لوقو قيدصتلا هجو ىلع ةقثلا ريغ نم اهلوبق
 . ملعأ هللاو . مكحلا يف اذهو لدع ةنيبب هل

 نم أربيأ ةحص ريغب رخآ نم ةياصووأ ةلاكو ىعدإ اذإ ةقثلاو : ةلأسم

 ؟لكوملاو يصوملا قح هيلإ ملس
 ذإو ركنأف ةثرولا غلبو لكوملا مدق نإف هيلإ ملستلاب اسأب ىرأ ال : لاق

 ايب ةلاكولاو ةياصولا يعدم ىلع عفادلا اذه عجريو مهقح مهف ناك قح كل

 . ملعأ هللاو . هنيد يف ةقث ناك اذإ أربي نأ وجرأو ركني مل نإف هل عفد

 لام نم مهلام اياصولاو نويدملا لهأ يفوي نأ يصولل لهو : ةلأسم
 ؟نيمي الب كلاهلا

 نمو ذخأ فلح نمف نيميلا نم دبالف مكاحلا ىلإ رمألا ناك اذإ : لاق

 لهأ فلحي نأ اضيأ همزليف مكاحلا نود يصولل رمألا ناك نإو هل عيش الف لكن
 كلذ يف يأرلا ناك ماتيأ ةثرولا يف نكي مل نإو ماتيأ ةثرولا يف ناك اذإ قوقحلا

 ملعأ هللاو . ىماتي ةثرولا ناك ولو نيمي الب قوقحلا لهأ يفوي نأ هل لوقو ؟ةثرولل

 . اياصولا نم هذافنإب يصولا أدبي عيش يابو : ةلأسم

 ام لوقو ؟هترثكب ريثكلاو هتلقب ليلقلا عرش اياصولا لك نإ لوق : لاق
 ناك ايب دبي لوقو لواألاف لوألا هذافنإ ين مدق هركذب أدبف هتيصو يف يصوملا مدق

 هللاو .اياصولا رئاس مث قتعلا مث تارافكلا مث جحلاو ةاكزلا لثم ضئارفلا نم

 . ملعأ
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 يصولا هعابف ءارقفلا ىلع هنمث قرفيو عابي بوثب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ةقرفتلا ماقم موقيو هنع هثحي نأ زوجي له نمثلا ضعبب رسعأو ريقف ىلع
 سيل ثنحلا نأل زوجي ال لوقلا رثكأو لوقلا ضعبلا ىلعزوجي : لاق

 . ملعأ هللاو . هب صصاقيف ريقفلل

 ي رتشملا هركنأ مث هنيد ءاضقل يصوملا لام يصولا عاب اذإو : ةلأسم

 ريغب عيبي نأ زوجي لوقو هيلإ ريصي نأ الإ هلام يف دقنلا ريغب عاب نإ نماض وهف
 . ملعأ هللاو . ةقثلا نع ذفنملا

 فيك هعيب ىلي امم هسفنل ي رتشي نأ ليكولا وأ ىصولا دارأ اذإو : ةلأسم

 . . ؟هل زوب
 ةبجاولا نوكتو هبيغم يف هل ديزي نم رمأب هنإف هيلع يداني نأ امإ : لاق

 ىلع هل نزوي وأ هل ليكي نم رمأيف نزوي وأ لاكي امم ناك نإو فرعي ال نم ىلع

 لاكي اميف الإ هلهأ يأرب الإ هسفنل ي رتشي الف ليكولا امأو هريغل عابي امرعس

 هللاو .هريغ ي رتشي ايك هنمث لاملا غلب اذإ ي رتشي نأ يصولل زوجي ليقو نزويو
 .ملعأ

 : رصان خيشلا نع ةلأسم

 ملف هضرم يف يصوملا ةايح يف اصو نم ةيصو نم يصولا رذتعا ذإو

 ؟رذع يصولل له ايصو هريغ كرتي ملو تام مث هرذعي
 اهنم رذعلا ناك هيلع تبثي الف يصوملا ةايح يف ةيصولا لبقي مل اذإ : لاق

 يصوملا هرذعي ملو ضرملا يف اهنم رذتعا مث اهلبق اذإ امأو ضرملا يفوأ ةحصلا يف

 تام ىتح اهملعي مل اذإ امأو ،رذعلا هلف ةحصلا يف اهنم رذتعا اذإ امأو 3 هتمزل دقف

 رايخ الو كلذ هلف كلذ دعب اهلبق مث اهلبقي ملف هتوم دعب اهب ملع مث يصوملا
 تبثت مل اذإو يصوملا توم لبق ةيصولاب ملع اذإ يصوملا توم دعب يصولل
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 يصو ريغ ىلع يصولا تامو قحل ١ هوجو نم هجوب يصول ١ ىلع ةيصول ١

 لوق يف كلذ زاج هتوم دعب هلام نم هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق يف ةقث هل بستحاف
 . ملعأ هللاو . نقتملا نم ناك نإ هللا ىلع هرجأو هل ةرجأ الو نيملسملا ضعب

 اهنم ائيش وأ ةيصولا عيمج ايهيدحأ ذفنأ اذإ نيصولا يفو هنمو : ةلأسم

 .كلذ زوبيأ هكيرش هل متأو هكيرش يار ريغب
 . ملعأ هللاو . معن : لاق

 كلاه هفلخ اميف مايقلا يف دحأل ةزاجا مامالا بتك اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ هنم ةاكزلا جارخإ هل زوجيأ لدعلاو قحلاب هنم ذافنالاو هضبق يفو نيعم

 هل زوجي الف ةحابالا ةلزنمب ةزاجالا لعج نمف فالتخا كلذ يف : لاق

 يصومل ا هبتك ام ملعي ملو هيصو هلعجي ن أ دحأل ىضر نمو هنمو : ةلأسم

 هيلع قشي ءيشب اهيف لوخدلا نم رذتعا ةيصولا يصولا ىأرو يصوملا تام املف
 ؟رذع هل له ةمالسلا دارأو

 نم روذعملاف هنكمي ملامو اهنم هنكمي امم رذتعي ال نأ انعم نسحألا : لاق
 توم دعب هل ةعجر ال لوقلا رثكأ هلعلف هل اقلطم هنم نذالا ناك اذإو هللا هرذع

 . ملعأ هللاو . يصوملا

 : حرفم نب دحأ خيشلا نع ةلأسم

 يطعي نأ زوبأ مهاردلا هذهب وأ بوثلا اذهب ينع قدصت هيصول لاق نميفو

 ؟ال مأ قرف ينع قرف وأ قدصت هلوق نيب لهو .ال مأ ادحأ وأ اريقف كلذ

 نيبو ينع قدصت هل لاق اذإ ادحاو اريقف كلذ يطعي نأ زوب معن : لاق

 . ملعأ هللاو .اقرفم نوكي قيرفتلا نأل قرف ةقرفتلاو ةقدصلا
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 رخآلا دارأو ةيصولا جارخإ ليجعت امهدحأ دارأ نييصو يفو هنمو : ةلأسم

 كلذزاج اعيمح اهل هلعج ام اےہنم دحاو لكل لعج يصيولملا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .امهنيب ةيصولا تمسق لعجي مل نإو

 : ىح ,صلا ةلأسم

 هنأ ملعي ملو هيلع هملعي قح لك يصوملا نع يضقي نأ يصولل زوبي لهو
 . هتيضق ىلإ ملعت ملو ىلع هملعت قح لك ينع يضقإ هل لقي مل ولو هاضق

 ىلع هتملع قح لك ينع يضقإ هل لقي مل ولو يضقإ هل لقي مل اذإ : لاق

 اذإ فالتخالا نم مدعي ال هنأ نظأو هملع قح لك هنع يضقي نأ ظفحأ الف

 هاياصو يف يصولا نأ ليق دقو هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هيصو هلعج

 . هملعب مكحي نأ يضاقلل نأ ليق دقو هاياضق ين يضاقلاك

 اذه ناك اذإو ملع ام ذفني نأ يصولل نأ ارسفم هتظفح ينأ بسحأو

 هنم يضقي نأ هيلعف هتايح يف هضقي مل اقح هثوروم ىلع نأ ملعيو اثراو يصولا

 ءاضق هثوروملا لمتحا نإو كلاهلا نع هثرو امم هعيمج هيلع نأ لوقو هبيصن ردقب

 يف اذهو ه ؤاقب حصي ىتح همزلي ال لوقو كلذ هيلع لوقف هب صوي ملو نيدلا اذه

 مزلي لوقف هنم هل جرخملا هل لمتحي مل اذإف هللا قوقح نم ناك نإو دابعلا قوقح

 فالتخالا هقحل هءافوو ه ؤاقب لمتحا نإو هب يصوي ىتح مزلي ال لوقو ه ؤادأ

 . ملع أ هللاو .اضيأ

 ريغ نومأم ةقث ىلإ الإ يصوي نأ لجرلل زوجي ال دمحم وبأ لاق : ةلأسم

 ىشخي نم ىلع يصوي نأ زوجي الف لاومألا ظفحب رمأ مالسلا هيلع هنأل مهتم

 ةقث ىلع يصوي هنأ اياصولاو نويدلا يف كلذ ليق دق ديعس وبأ لاقو ؟هنم اهيلع

 . هنكملا دنع نيتقث ىلع دهشيو
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 لاقو هملسي ىتح نيدلا نم أربي الو ةيصولا ين كلذ نإ حبسملا نبا لاقو

 فلخي مل ولو عداخم الو رصقم ريغ كلذب انئاد ناك اذإ ةمالسلا هل ىجري ديعس وبأ

 . ملعأ هللاو . ءافو

 بتاكلا هفرعي ال لجر ىلإ ىصويوأ ضيرملا دارأ اذإو : ةلأسم

 نأ كلزئاجف معن ضيرملا لاق اذإف ةقث كدنع نالف هل لاقي فيك دهاشلا الو

 لوقت نأ كلف رشب الو ريخب هفرعت مل نإو ةنايخ هنم ملعت ملام هيلإ صوأ لوقت
 مارحلا لحتسي ال يذلا ةقثلا وه ةياصولا هيلإ بجت يذلاو ةقث هعم هنأل هيلإ صوأ

 . ملعأ هللاو . تاهبشلا بكتري الو لالحلا مرحي الو

 ىلع انيمأ اينارصن وأ ايدوهي ةلبقلا لهأ نم لجر ىصوأ اذإو : ةلأسم

 نم انيمأ ىصوأ نإف اهذفني نم مكاحلا ميقيو هنم عزنتو زوجي الف هنيد يف ةقث كلذ

 فلتخم ىمعألا ةياصوو .؛هيف نيملسملا فالخب نيدي ام الإ زاج ةقثوهو انموق

 سيل هنأ جتحي اهزحي مل نمو كلذل هعيبي اميف لكوي نأ هل زاجأ اهزاجأ نمو اهيف
 . ملعأ هللاو . كلذ هل لعجي نأ الإ عيبلا يف لكوي نأ يصولل

 ؟ةياصولا هنم عزنت له اقساف هبايت جيوزت يف ىصوأ نمو : ةلأسم

 ىلع نهرك وأ ةنسلا ريغ ىلع نهجوز نإف نهجيوزتب ىلوأ وهو ال : لاق
 دترملا وهو ايطمرق وأ اينارصن وأ ايدوهي نوكي نأ الإ مكاحلا كلذ ضقن ةءافك ريغ

 . ملعأ هللاو . ةلبقلا لهأ نم نك اذإ نهجيوزتب ىلوأ نهئايلوأ وزجي ملو

 لاقو انالف تللحتسا ينإ مهدحأ لاق لجرل ءايصوأ ةثالث يفو : ةلأسم

 ايب اذه يفتكيأ ردقي ايب مهنم دحاو لك ماقو نالف ينب هنم تصلخ ينإ رخآلا

 نم ةنايخلا مهيلإ رهظت مل مهعسو كلذ ىلع اضعب مهضعب نمأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . مهدحأ
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 ةرشعب رخال ١ عمو مه ارد ةرضعب هيصو دحأ عم يصوملا رقأ ١ ذإو : ةلأسم

 يف دحاولا رارقالاك رخآ هجو نم لوقي نأ الإ رخآلا نع يزجأ امهدحأ هاضق اذإف
 . ملعأ هللاو .رثكأ وأ نيسلجم

 هتنايخ مهعم تحص اذإ يصوملا نم ةيصولا عزن ةثرولل لهو : ةلأسم

 ؟هومهتاو
 تحص نإو رخأ هعم لعج همهتا نإف مكاحلا ىلإ كلذ انإو ال : لاق

 .هريغ دي ىلع اهلعجو هنم اهعزن هتنايخ هعم

 يأر ريغ نم ائيش ذفني نأ هل له افرشم يصولا عم لعج نإف : تلق

 . فرشلملا

 هللاو . هتنايخ حصت ىتح ةثرولا هاكش اذإ يصولا لزعي الو ال : لاق

 .ملعأ

 نم هنمث فلت ىعدإف هنيد ءاضقل كلاهلا لام يصولا عاب اذإو : ةلأسم

 . هيقاب نم نيدلا ذفنأ هلام صقن نإف تيملا ىلع نيدلا ىقبيو هيلع عيش الف هدي

 . ملعأ هللاو

 اهتميقب ذافنإب ىصوأ الو اهلك ةيصولا ذفني ملو طرف اذإ يصولاو : ةلأسم
 ؟هبر دنع ملسي له تام ىتح

 ىغبنيو ةرخآلا يف كالهلا هيلع فاخيو رذع ريغ نم كلذب رذعي ال : لاق

 وه هنأل كلذ هل لعجي مل ولو اهيف هيلإ ىصوأ يذلا نالف ةيصو ذفنت نأ يصوي نأ

 ةيصو نم ىنمزلام ذافنإ يف ايصو كتلعج دق لوقي يصوملا دعب اهذافنإب ربعتملا
 . . ملعأ هللاو . نالف

 تعاضف هنيد هيصول بتكو هلايب طيحي الام فلخ لجر يفو : ةلأسم

 ؟يصولا لعفي فيكف مهنم الجر الإ ءامرغلا فرعي ملو ةيصولا
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 لام نم هدنع يذلا ميرغلا اذه ىلإ عفد نإف ءامرفغلا ىلع جتحي : لاق

 ردق الإ هاطعأ ام هنم ذخأي نأ هيلعو انماض ناك ءامرغلا نيد حص مث كلاهلا

 نأ الإ مهقوقح ردق ىلع ءامرغلا نيب يقابلا مسقيو ءامرغلا رئاس هنع هيوني ام

 . ملعأ هللاو . مكاحلا ىلع كلذ اينإف مكاحلا رمأب هعفد نوكي

 يف هنفدي نأ هل له لاملا بر ةفرعم نم سيآ اذإ يصولاو :ةلأسم

 ؟الودع هيلع دهشيو ضرألا

 هللاو .هل ًاصالخ كلذ نوكي نأ اوجرنف ةقث ًايصو كردي مل اذإ : لاق
 .ملعأ

 ؟مهكلاه ةيصو اوركنأ اذإ نيمي ةثرولا ىلع يصولل لهو : ةلأسم
 يف اياصولا ف نيميلا يف نيميلا هل لوقو نيمي هل مهيلع سيل لوق : لاق

 قوقحلا باحصأل ناميالاو الف سانلا اياصوو براقألا لثم امأو { ربلا باوبأ

 مهيلع هلف اهذافنإ يف ايصو هلعج هنأ ىعداو قوقحلاو ةياصولا تحص اذإ امأو
 . ملعأ هللاو . ملعلاب .نيميلا

 ؟هيلإ ىصوأ نم ةجحب جرحي نأ يصولل لهو : ةلأسم

 .لوق ىلع يصوملا كلذ هل لعجيو ةثرولا رمأب الإ ال : لاق

 مأ ريغب سانلا نم هريغ وأ هثراو يأرب يصوملا ةجحب جح نإف : تلق

 ؟ يصولا

 ةيصولاب همايق زئاجف هريغ ةثرولا نم هعم سيل ثراولا ناك نإ : لاق
 كلذ لعف نإو كلذ يصولا متأ وأ ةثرولا يأرب ناك وأ كلذ حص اذإ اهل هذافنإو

 زوجي الو زاج مهلام نم ةثرولا هافاك نإف عوطتم هنال كلاهلا نع ءازجأ يبنجأ

 . ملعأ هللاو . ةثرولا يأرب الإ هافاكي نأ يصولل
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 : ناد يبع نبا ةلأسم

 نوكيأ هدسفي ام هموص ىلع لخدأ هنأ ملعي ملو ةقث ريغ موص اذإ يصولاو

 ؟ال مأ ىصوملاو يصولا ربيو ازئاج مكحلا يف مايصلا اذه

 موصلا نأل هميوصت زوجي الف موصلا كلذ ىلع نمؤي ال ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةنامأ

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 عيب نإ ام هلو ةيرال ةئايعست اياصولاو نويدلا نم هيلع ناك اذإ كلاهلاو

 يفو ةيرال ةئاينايث ىوس راشعأ ةعست عيبو هنم حرط نإو ةيرال فلأ يواسي ةلمج

 هنمث نم لضف ولو ةلمج هعيب يصولل له هرمأ كلمي ال نمو هرمأ كلمي نم هتثرو
 هنمث طحنا ولو هيلع ام ردقب الإ عيبي نأزوبي مأ حالصلا رظن ىلع ةيرال ةئام

 ؟ةئايعست مايتل عيبي نأ هريغ نم دجي ناك اذإ أ ريثك
 . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف ةفصلا هذه ىلع ةلمج هعيب زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو

 : حرفم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم
 انأ ةثرولا نم دحاو لاقف هيلع ام ءاضقل كلاهلا لام عيب يصولا دارأ اذإو

 .اهنم ينبوني ام ملسأ

 الف كلذب اياصولا ىلع ناصقن عقي نأ الإ هنم هبيصن يدفي نأ هل : لاق

 هللاو . يصولا ىضرب الإ بئاغلا مودق ىلإ اياصولاب رظتني الو كلذ ىلإ باج
 .ملعأ

 مدق الف دلبلا نم بئاغ يبنجأ هيصوو يصولملا تام اذو هنمو : ةلأسم

 ؟ىرت فيك هتيصو نم اذك تذفنأ انأ ةثرولا ضعب لاق

 نأ هل زئاجو يصولاو يصوملا ىريو كلذ هازجأ هقدصو ةقث ناك نإ : لاق



 . ملعأ هللاو . كلذ هازجأ

 : يوزنلا هللا دبع نب لاله خيشلا نع ةلأسم

 زاجأ نم لوق ىلع لدعلا طخ وأ لدع يدهاشب حصت مل اذإ ةيصولا امأ

 هيلع ردق ام ذفني نأ دارأ نإو اهذافنإ يصولا مزلي الف نيملسملا نم لدعلا طخ

 . هلف هكرت دارأ امو زئاجف كلذ يف هاضر زوجي نمم اوناك اذإ ةثرولا ىضرب

 حيحص هنأ يدنعو اذه يف يل نيبي اذكه : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 هيلع هب ىصوأ امو يأرلاب لوقلا نم فالتخا هملعب هعم حص ام ذافنإ زاوج يفو
 هيلع ةجحلا هل نوكت قحلاب هيف ضراعم كلانه هل نكي ملام لوق لع زئاجف هدحو

 هل زوب عنتمي نأ رهاظلا نم هيلعو عنملا ىلعوهف الإو ةجحلا هب موقت ىتحف عنملاب

 طخو لصألا يف كلذ هل زاجأ نم لوق ىلع هرس ىلع ردق نإ هذافنإ رسلا يف هيلعو

 . ملعأ هللاو . حصأو تبثأ نكي مل نإ حصألا ىلع لدعلا طخ لثم يصوملا

 يطعي نأ هل له ةدودحم ريغ ةيصوب هيلع ىصوأ لجر يفو هنمو : ةلأسم

 هذه نأ يطعملل ركذي نأ يصولا ىلع لهو ينغلا ةلزنمب هلزنت ملام هنم ريقفلا

 له كلت نم نجأ هبلق ىونو ركذي ملو ىطعأ اذإو كلاهلا نالف هيصو م مهاردلا
 ؟ةفورعم يه سيل هلا ميف هيلع ةنومضم ةيصولا نأل هيفكي

 ملام ريقفلا اهنم يطعي نأزئاجف ةدودحم ريغ ةيصو تناك اذإ امأ : لاق

 الإ ىرجت الف كلاهلل يصولا ىلع مهاردلا تناك اذإ امأو ينغلا دح ىلإ هجرخي

 ملعي نأ همزلي الو ارهج وأ ارس تناك ىزجت ةينلاو كلاهلا هيلع هب ىصوأ ايع ةينب
 . حيحص نالف ةيصو نم اهغأ ريقفلا

 ريقفلا يطعي نأ زوجي ام رادقم يف هلثم :ة سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 رصتقي ال هنكلو ةدودحم نكت مل اذإ كلذك ءارقفلل يه يتلا ةيصولا نم اذه ىلع

 يأر لك ىلعو دحاو يف ليقو نينثا يف اهزاوج ليقو ةثالث نم لقأ ىلع اهقيرفت يف
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 ملعي نأ همزلي ال هنأ يصولا يف هلوقو ىنغلا دح نع هجرخي ملام يطعي نميف

 هيلع امم اهيف اهجرخي يتلا مهاردلا تناك نإو حيحص نالف هيصو نم اهنأ ريقفلا

 يف يوني ىتح هارأ اميف هيزبي الف اهيف هباوج ىلعو اهمدقي ةينب الإ هزجي مل يصوملل
 رسلا لمع نم ةينلاو كلذ ههبشأ اموأ هيلع هل امم اهنأ كلاهلا هب ىصوأ ايع اهذافنإ

 هل ناك نمل رظن ناسللاب اهنأ لئاقلا لوق يفو هريغ ىلإ جاتحت الف بلقلاب اهنأل

 . ملع أ هللاو . رصب

 لهأ نم يصوملا ناكو ءارقفلل ةيصوب هيلع ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 ةمذلا لهأ ءارقفو موقلا ءارقف نم دحأ اهنم يطعي نأ يصولل نوكي له ةوعدلا

 نم دحأل ةيصولا تناك نإ كلذكو نيملسملل ابرح اونوكي ملام كرشلا لهأو

 هعضو اذإ ائيش همزلأ نأ ردقأ الف ىضم ام يصولل له ءارقفلل اهب ىصوم موقلا

 لهأل وأ نميلسملل ةدودحم ريغ ةيصولا تناكو تافصلا لهأ نم ءارقفلا يف

 نم ةيصولا امأو .ةوعدلا لهأ ءارقفل الإ ينبجعي الف رايتخالا يف امأو .ةوعدلا

 مهو ةوعدلا لهأ نمو مهنم نيملسملا ءارقف يف ينبجعيف نيمولعم ريغ ءارقفل موقلا
 . مهنم تعقو ةيصولا نأل يدنع ءاوس

 اييف ىتفملا لوق نأ الإ هلك اذه يف هلوق لثم : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 ءيش ىلع لدي ال ىضم اميف نايضلا همزلي نأ اذه نمردقي ال هنأ يتفيو بيجي
 مكحلا نع هنم فقوتلا ىلع ينعملا حيرصت لدي اينإو هتوبث الو ناضلا يفن نم
 ةدئاف ةدايز لئاسلل هيف نوكي ال هنأ هرمأ نم هيلإ برقألا ناك نإو اهنم ءيشب هيف

 ملع ريغ نم هيف مكحلا وأ عيش يف لوقلا نع فوقولا هنال ىنعملا يف نسح وهف
 يف قحلا ةوعد لهأ نم ةيصولا هذه نم ءيشل ةداعلا ىلع هيف ليق هنأ ولو . مزال
 نيملسملا نيدل ناك فالخلا لهأل كلذك هب ىصوأ اموأ ةمذلا لهأو موقلا ءارقف
 دوعي الف ىغبني ال ايب ىتأو ىلوألا كرت دق هنأ نيكرشملا نم دهعلا لهأ ءارقف يف
 هارنام ىلع باوصلا نم جراخ ريغ هنأ اذه هلوق يف انلقل هيلع نايض ال نإو هلثل

٧٢



 امم اهتوبث ىلع يهف نيملسملل ةيصولا امأو باوصلل قفوملا هللاو لوقن هب نحنو
 ثلاث لوق يفو ةوعدلا لهأل يناث لوقو ةيالولا لهأل ليقف نوكت نمل هيف فلتخي

 كلانه اهيف لخديف رارقالا لهأ عيمجلف عبار لوق ىلعو ةوعدلاب رارقالا لهأل

 .فالخلا لهأ

 هزاوجف نيملسملل ةوعدلا لهأ نم ةيصولا يف مهلوخد زاج اذإف اذه ىلعو

 اهب لصألا يف قحالا وه اهمومعل اذه اورهظأ ءارقفلل مهنم ةيصولا يف لاح ىلع
 نيملسملا نم قحلا ةوعد لهأ ءارقف ىطعت نأ انيلإ بجعأ ناك انإو اهمكح يف

 ىلع اهذافنإ زاوجل نكلو نيفلاخملا ءارقف اهنم يطعي نأ نم اهيفرجحم ال
 . ملعأ هللاو . ىلوأ ءال ؤه نم مهانيأر كئلوأ يف صوصخلا

 مهدحأ عم لعجو ءايصوأ ثالث ىلإ لجر ىصوأ اذإو هنمو : ةلأسم

 ةيصولل نهلعجإ تمات اذإ مهاردلا هذه لاق مث ةبراضملاب هدنع تناك الاومأ

 طخب ةيصولا تناك لوقلا اذهب ةيصولل نهلعجي نأ هل له مالكلا اذه لاثمأو

 ؟ال مأ لدع

 له هبحاص ماقم موقي الك مهل لعجو ءايصوأ هريغووه هلعج اذإ تيأرأ
 ريغوأ تاقث اوناك ةيصولا يف هءاكرش اهنم غلبي نأ مهاردلا هذهب يلتبملا لجرلا اذهف

 هبلق نأمطاو ءارقفلل تناك اذإ اهوقرفيل اسانإ اهنم ىطعي نأ هل له كلذكو تاقث

 يصولا اذه ليكو ناسنإ ضرعأ اذإ كلذكو تاقث ربغ اوناك ولو اهوبرخي ال مهنأ

 يصولا ملع ايلف يصولا رظاني نأ لبق ائيش ءارقفلل يتلا مهاردلا هذه نم ذفنأو

 ؟ كلذ يف يصولاو قرفملا لجرلا اذه مزلي اذام كلذ هل متأ

 تيصو يف يل كلبق ام لعجا هيصول هلوقف يصوملا لجرلا اذه امأ : لاق

 هلام ن هيصو ذفني نأ هريغل لعجو هتيصو ذافنإ يف ايصو هلعج دقو يتيصول وأ

 يف مهكرشي ملو دارفنالا ىلع مهل لعج ام هل لعج اذإ هعم حص ام ذفني نأ اذهلف

 هريغو يصو نم هيلع نم نمؤي ال نم كلاملا لام ضبقي نأ هلزوجي الو كلذ
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 كلذ نم حص ام ىلع هتنوعم زوجي لوقف هنم ةنامألا تعجر اذإ لاحلا روتسم امأو

 . ةنامألاو طبضلا ةلقب بوقلا سبحأ وهو ةبيرلا دنع ةصاخو ىلوأ تيبثتلاو

 ىتح هتوبث يف هل كلذ يصوملا لوق نم سفن يف نإ : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 هتوم دعب هنع اهلعجي نأ هريغرمأ اينإو كلذل ةقثب اهلعجي مل هنأل هيلع ىوقأ ال

 ىنعم هيف جرخي امم هنأل هطخأ مل هتوبثو هزاوجب لاق نمو اذه ىلع حصي فيكف

 . فالتخالا

 ليقو هل ايصو هيف هلعج دق امم ةجحلاب تثبو حص ام ذافنإ يصوملا ىلعو
 ىضم دقو يأرلاب لوقلا نم فالتخا هملعب هعم حص ام زاوجو يفو مكاحلا رمأب

 . هدحو هيلع هب ىصوأ اميف لوقلا
 وأ اهيلإ جاتحا نإ اهنم اذه ىلع هل زوجيف هذافنإ هل زاج ايف لاح لك ىلعو

 اهنم اذه ىلع هل زوجيف هذافنإ هل زاج امل ذافنالا يف دارفنالا هل زوجيو لدعلاب اهريغ

 وأ هذافنإ هل زاج امل ذافنالا يف دارفنالا هل زوجيو لدعلاب اهريغوأ اهيلإ جاتحا نإ

 هتناعإب سأب الو هل هلعج نم اذه ىلع ءايصوألا كئلوأ نم هريغ نع هيلع ناك

 حصت ىتحف لوصألا عيب يف الأ لوق ىلع انومأم نوكي نأ كلذ لقأو ةقث ناك اذإ

 . ليق اميف هنييعي نأ دارأ نم عم هتياصو

 وأ هل يتلا قوقحلا نم اهريغو اياصولا ذافنإ يف نيعتسي نأ يصولل زوجيو

 . هيف هب هرمأيو هيلإ هملسي ام ىلع هيتأي نمم هريغب اهذافنإ كلاهلا لام نم هلع
 كلذ ريغ لعف نإف }هترضحب كلذ نم نوكي اميف الإ الف نومأملا ريغ امأو

 ءىربو اهذفنأ دقف هلهأ ىلإ قحلا غولب هعم حصو دحأ ىلإ اهنم ءيشب هلسرأف

 هنإف يصوملا لام نم هنع هب بيغي ايف هيلع هرجحل هنم عنمي ايب ىتأ ناك نإو اهنم
 . هيزبجي ال
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 مهو مهرمأو ةثرولا ىضرب نوكي نأ الإ هنايض هيلعف هغولب هعم حصي ملامو
 لاملا نم ىقبي ام نوكي نأ الإ هيلع عيش الف هنم ىضرلاو هرمأ زوجي نم لاحب

 . ىضر الو مه رمأ الف ءافو اياصولا قوقحلا لهأل هيف سيل

 دعب هل همتأو يصولا رمأ ريغب هلام نم يصوملا نع اياصولاو ائيش ذفنأ نمو
 راثآ يف دجوي اذه وحنو اعيمج امهل ةءارب نوكيو كلذ متي نأوجراف هعم حص نأ
 هيلع زوجي ال هنإف اذه لثمل ضرتعملا عجري ال نكلو { ملعلا لهأ نم نيملسملا

 . ةثرولا نم نكي مل اذإ حص ولو هل همتي مل نإ همرغ

 هيأر نع اياصولا نم ائيش ذفنأ اذإ هريغ عم ثراولا نإ لوقلا ضعب يفو
 ايف همتأو يصولا عم كلذ حص نإف هذفنأ امم مهل نوكي ام ردق هئاكزل نمضي هنأ

 هريغ يفف هانركذ ام ىلع ثراولا يف اذه تبثأ اذإو عىرب هب ىضرو هعم حص

 يف هعم حص ءيش نم هذفنأ ام مرغ هيلع نوكي ال نأ ثراولا يف ينبجعيو دك ؤأ

 . تبثف حصو هيف ةثولا ىلع زاجف ةجحلا هب تماقو لاملا

 هيلع حصي نأ الإ هيلع مهل مرغ الف هملعي ايلظ عضوملا اذه يف هوركنأ نإف

 ام رادقمب الإ همرغيف هب ةجحلا مايق نع هزجعل هيلع هب مهل مكحيف لاملا نم هذافنإ
 . ةرهاجم ريغ نم هل زاج رسلا يف عانتمالا ىلع ردق نإف .هل نوكي

 همرغ مهل مهيلع قح ةجح هب مقت ملو مهعم حص هنأ هملعي ال ايف امأو

 عنتمي نأ هل زوجي الو همكح همزلي مكاح مهل هيلع هب مكحي مل نإو بلطلا سفنب
 الف ريكن مهلو نم هل رهظ الو رييغت مهنم نكي ملامو لاح ىلع مهيلإ ىدأ نم

 كلذب مهملعي نأ هيلع سيلو هيف كش ال لاملا ةلمج يف هنأ هب ملعي ييف هيلع عيش
 هجو ىلع هب اوضرو هومتأ نإف هتوبثو هزاوج يف فلتخي اييف الإ هوملعي اونوكي مل نإ
 يتلا ةجحلا هب موقت وأ هلهأ ىلإ ه ؤادأ هيلعو .هل مزال هنايضف الإو مهنم زوجي امو

 لوقلا رضم دقو همكح همزلي لدعلاب مكاح هب مكحيو ةجح رهاظلا مكح يف يه

 يف هلك اذهو لاح ىلع فالتخالا هقحلي امموهف الإو همتأ نأ يصولا عم هيف
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 يصولا رمأ ريغب هزيجي نم لوق ىلع عضوملا اذه يف هريغ عم ثراولا نم ذافنالا
 . ملعأ هللاو . هيلإ ليمنف هراتخي يذلا وه هنإف

 نم عم مهل اهلسرأو نيفورعم سانال ةيصوب ىلتبا نمو هنمو : ةلأسم

 . غلبي مل وأ لوسرلا غلب ةيصولا هذه نم ملسي له هبلق هماي
 اذإ امأو ۔ هل صالخ كلذف اهب هلسرأ نم ديب اهبابرأ تغلب اذإ امأ : لاق

 تفلتف هتقو يف كلذ ىلع هب نيعتسي نأ هلزوجي ةقث ديب اهف السرم ناكو لصت ل

 ةقثلا ريغ امأو ءاذه لثم نم وجرأ ام ىلع كلاهلا لام يف يهو هيلع نايض الف

 .هسفن لام نم اهيدؤي ىتح امهل نماض يصولاف

 ينكلو اهبابرأ تغلب اذإ هلوق لثم : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 نم كلذ ىرأل ينإف اهب هلسرأ نم ديب اهغولب يف نوكي نأ ةصالخ يف طرتشأ ال

 دي ىلع مهيلإ كلانه اهغولب ناكل كلذك اهيف رمألا ناك ول هنأل صالخلا طورش

 .حصي هملعأ ال ام اذهو اهنم هئربي ال هريغ

 اهب جرخي نأ هل الو هيلع سيل ام عضوم يف اهل هلاسرإ ناكو غلبت مل اذإ امأو

 هيلعو هلام عضاوم يف امأو ةقث اهب لوسرلا ناك ولو هلام يف هيلع نايضلاف اهلسري وأ
 ميف يهو هيلع نايض الف اهلوصو لبق تفلت ةقثلا دي ىلعو اهب يصوملا ةهج نم
 وه نإو اهل حصي اموأ اهب ىفو نإ اياصولا نم اهريغ عم هثلث نم جرخت يصوملا لا
 نم نذا ريغ نوكي نأ الإ هيلع نايضلاف اهيلع نمؤي نمم الو ةقث ريغ عم اهلسرأ
 اهيف عوجر كلاهلا لام يف الو يصولا ىلع سيلو هرمأ اهيف زوجيو هلام يهف هل يه
 . ملعأ هللاو .لاح ىلع ءيشب

 : نا ل بع نبا ةلأسم

 نب دمحم اذه نالف لعج دقو هتيصو ةقرو يف بوتكم دجوو كله نميفو
 كلاهلا نويد ءاضتقا يصولا اذه ىلع نوكي له لعفلاو رمألا زئاج هيصو دلاخ
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 لهأ ريغ نم يصولا مهفرعي ال سانا ىلع نويد كلاهلل ناك اذإ تيأرأ .امزال

 . سيلافم ىلع وأ نايع

 ذافنإ يف اهدحو ةظفللا هذهب ايصو نوكي ال نيملسملا ضعب لاق : لاق

 الف مهفرعي ال نيذلاو هنويد ءاضتقإ يف داهتجالا هيلعو هنيد ءاضق يفو هتيصو
 . ملعأ هللاو . ء ىش همزلي

 نكمي ملو ملو جالفأ ةثالثلا ةضف تايدص ثالثب ىصو لجر : ةلأسم

 نهيف بتكو تاخاشلا ثالثلا هذه يصولا زيمف تقولا كلذ يف جالفألا ةمدخ

 ةروكذملا جالفألا يف نهذافنإ دارأ نامز دعبو اذك جلفل تاخاشلا ثالثلا هذهو

 . ةدئازلا ةحاشلا مكح نمل ايدص عبرأ مهدجوف

 ليقو يصولل ليقو ةثرولل ةيدصلا هذه نإ نيملسملا ضعب لاق : لاق
 . ملعأ هللاو .اهرمأ نيبي نأ ىلإ اهلاح ىلع ةفوقوم نوكت اهنأ ليقو ةطقللا ةلزنمب

 ةثرولا نم دحأ ى رتشاف رضاح ريغ كلاملا ىصو ناك اذإو : ةلأسم

 نكمي ال اذه نأل يصولا رمأ ريغب كلذو اربق هل رفحي نم رجاتساو انفك كلاهلل
 ربقلا رفاحل هوملس ام هنم اوبلط يصولا رضح ايلف يصولا روضح ىلإ هريخأت
 ؟ال مأ هوتعم وأ بئاغ وأ مهنيب هتثرو يف ناك اذإ كلذ مهل زوجيأ نفكلا نمثو

 نم هيلإ ملسي نأ يصولل زاج هتركذ ام لعف ثراولا نأ حص اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق ىلع كلاهلا لام

 لكلو هينطو نم نطو يف ايهنم ةجوز لكو ناتجوزو نانطو هل لجر يف
 يف هازع ذاقنإ نوكيأ هينطو دحأ ف يفوتو ءايصوأ دالوأ بتكو هنم دالوأ ةجوز

 .هيف يفوت يذلا هنطو يف مأ اعيمج هينطو
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 يأر ىلع تناك ناكمب ةصوصخشو هديقم ءازعلا هيصو نكي مل نإ : لاق

 ايهيلك وأ رخآلا وأ هيف تام يذلا عضوملا يف ءازعلا نم يصولا هلعج امم يصولا

 . ملعأ هللاو . كلذ هل عساوف

 : ناد بع نبا ةلأسم

 قوقحلا لهأ هيلع ملسو كلاهلا ىلع يتلا قوقحلا ذفنأ اذإ يصولا امأو

 ملو قاروألا يشمي نأ هل زئاجف كلاهلا ىلع قحلا اهيلع بوتكم ىتلا قاروألا

 هل اقح دحأ ضبق اذإ سانلا نيب فراعتلا نأ الإ اذه لثم ىلع سانلا رومأ لزي

 اهيف بلاطي ملو ةيساطرقلاب حبست هسفن ناب ةثرولا هيلإ ملسو دحأ ىلع
 ذفنأ اذإ ةيصولا ةقرو كلذكو لجوزع هللا نيد ماكحأ نم مكح ةنانئمطالاو

 باتكلا ىلع برض نإو اهشمي نأ هل زئاجف نمث ةقرولل نكي ملو اهيف ام يصولا
 فوخ كلذ ينبجعيو يدنع نسح كلذف اهشمي نأ ريغ نم اهيف بوتكملا
 . ملعأ هللاو . هابتشالا

 اذإف اياصوو هنيد ءاضقل كلاهلا لام عيبب رم اذإ يصولاو هنمو : ةلأسم

 لاحلا ين هبابيإ نوكي له عمج ثالث هيلع ةادانملا دعب لاملا بجوي نأ يصولا دارأ

 .قوسلا ىفوتو يفكي مأ هسفن
 لثم هبجولا يف ظفللاو ةعبارلا ةعمجلا يف هسفن لاملا يف هباجإ نأ : لاق

 . ملعأ هللاو .لاومألا رئاس هبجو

 عاب نأ ايلف ةياصولا قحب كلاه لام نم اضورع عاب نمو : ةلأسم
 يل ىصوأ دق ينالفلا ءعيشلا نأ يصولا لاق هللا ءاش ام ىضمو ي رتشملا ضبقو
 ؟كلذ يف مكحلا فيك عيبلا دنع هب ملعأ ملو كلاهلا هب

 امم اذه يصولا هرمأ نموأ عيبلا لدنح يصولا لاق نإ يدنع ام ىلع : لاق

 هيلع امل هعيبأو فوصوم فورعم نالفو نالف كلاهلا لام نموأ نالف كلاهلا هفلخ



 نالف نب نالف كلاهلا هب ىصوأ اذه نإ ةلداعلا ةنيبلاب حصنف اياصولاو نويدلا نم

 .هتميقب هيلإ عجري نأ يصولا اذهل

 زرحأو هتميق ضبقو اذه عاب اينإو كلاهلل اذه يصول لقي مل اذإ امأو
 . ملعأ هللاو . ي رتشملا ىلع ضقن الو عوجر هل سيلف يرتشملا

 ءادنلا نوكيأ ةعبارلا يف بجويو عمج ثالث هيلع يداني يذلاو : ةلأسم

 مامت دارملا مأ اهيف بجويو ةعمجلا مويب أدبيو موي لك يف مأ ةصاخ ةعمجلا موي يف

 ؟مايألا ددع

 موي هيف صخي ةعمجلا عضوم يف كلذ لعلو عيباسأ ةعبرأ دارملا : لاق

 هنأ هدنعف سانلا عمجم يف ةعمجلا موي ريغ يفو ةعمجلاب هيف سانلا عايتجال ةعمجلا

 . ملعأ هللاو .فاك

 : جرفم نب دحأ خيشلا ةلأسم

 ام هل تلعجف اهلداجف الجر تعدف ىصو ىلإ ترطضا ةضيرم ةأرما يف

 ؟ال مأ تبثيأ لثملا ةرجأ نم رثكأ وهو لاق

 ىحبصلا خيشلا نعو لدعلا لهأ نم الإ زوجي ال رصان خيشلا نع : لاق
 ةقث اوماق اذإ فالتخا كلذ يف ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا نعو كلذ زوجي

 . ملعأ هللاو .زوجي ال ةقث ريغو انيمأ

 : ىح صلا ةلأسم

 كلاملا نيد ءاضقل هعاب ام ةلاهجلاب هعاب ام ضفني نأ يصولل سيلو

 هنألو هريغ ىلع ررضلا لخدي هنأل ةلاهجلا ىعدإ اذإ هلوق لبقي الو هاياصو ذافنإو

 دعب هيلع ام ءاضقل كلاهلا لام نم امولعم عيبي اينإو الوهجم عيبي نأ هل سيل

 مكاحلا ةزاجإو يعدملا دوهش ةداهشب مكاحلا مكحو قحلا هل نم بلطو ةحصلا

 دجوي مل اذإ مكاحلا ماقم نوموقي نيملسملا ةعامجو كلاهلا ىلع ام ذافنإب هرمأو
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 ريغبوأ مكاحلا مكحب عاب اييف ةلاهجلاب يصولا لوق لبقي ال لاح لك ىلعو

 . ملعأ هللاو . مكح

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 نأ ايهنم يحلا لاقف نييصولا دحأ تام مث تامو نييصو لعج نمو

 ةيصو نأ لاق نإ قدصم ايهنم يقابلا يصولا نأ ليق نإ ةيقاب اعيمج ةيصولا
 هلوق لبقي الو ةياصولا يف كيرش هيلع هنأل اهفصن يف قدصم ليقو ةيقاب كلاهلا

 . ملعأ هللاو . كلاهلا ىلع يقاب هنأ اهنم فصنلا يف الإ

 : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 تاقث ىلع هتيصو قلعي نأ اذه كبجعأ نإ هل تلق هل باوج نمو

 ملع نم لك وهأ ةيصولا مهيلع ةقلعملا نيملسملا تاقث ةفص نوكت ايف نيملسملا

 هتضراعم هتثرول نكي مل وأ اهيف لوخدلا هل زاج ةلزنملا هذه لهأ نم هنإ هسفن نم

 هتضراعم مه زوجي ال ذئنيح مث هتثرو دنع هتقثب ةجحلا موقت ىتح مأ مهريغل الو
 ةجحلا تماق ول مأ ةزئاج هل مهتضراعم تناك كلذب مهدنع ةجحلا مقت ملامو

 هل لخدملا وه نوكيف مكاحلا هأرب نوكي نأ ةيصولا ذافنإ يف هلوخد يف دبالف هتقثب
 .اهيف لوخد هل حصي الف الإو مكاحلا مدع دنع نيملسملا ةعامج يأرب وأ اهيف

 كلت يف ناك نإ هنم ىندأ وه نم مدع عم هزاوج عضوم يف هل زوجي : لاق

 هيلع اهب ماق نمل ةتباث هل ةضراعملاف الإو هل حصي ىتحف مكحلل لزن نإف ةلزنملا
 ؟كلذ يف ةجحلا هل نمف

 اذه ىضتقي ام نيملسملا تاقث ىلع ىصوملا اذه ىصوأ اذإو هل تلق

 نيب قرف لهو ادعاصف ةثالثلا مأ نانثالا مأ دحاولا هيف يفكيأ ددعلا نم ظفللا

 مايق نم اذه يف نيملسملا نم تاقثلا ىلع وأ نيملسملا تاقث ىلع يصوي نأ
 . نيظفللا الك ىلع ءاوس كلذ يف مأ ةثالثلاو نينثالاو دحاولا

 



 نم هقحلي نأل زاج نإو مهنم دحاولل زوجي نأ اذه ىلع ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ يأرلا

 : ىح صلا ةلأسم

 امو فالتخا هيف مأ زئاج هسفنب يصوملا لام نم هترجأ يصولا ضبقو
 ؟فالتخالا نم جرخيل هجولا

 مل نإو يلإ بحأ ناك مكاح وأ ثراو نم هيضقب ضقم ىلعردق نإ : لاق

 . هسفنب ىضقأ دبي
 كلذكو هسفنل نزووأ لاك نإف نزويو لاكي امم هءارش زيجي نمو هل تلق

 ىتح مأ هلزوبيأ هسفنل ناك اذإ كلذ هل زيجي نم لوق ىلع تارافكلا نم هذخأ

 ؟نزيو هل ليكي نم رمأي
 هللاو . هنيد يف قثوتسا دق هنإف هريغ هل لاك نإو زاج هسفنل لاك نإ : لاق

 . ملعأ

 : يوكزأل دمحأ نب ةعمح خيشلا ةلأسم

 ؟نمثلا ملسي نم ىلإ هاصو نم لام نم ي رتشي نم رمأ اذإ يصولا يف
 تحصو سانلل نويد هيلع يصولا نأ نيملسملا عم حص اذإ : لاق

 اذه ءاضق يف لاملا اذه نمث نم هلع ام يصولا اذه ملسو يصوملا اذه هياصو

 نوكي نأ الإ ةثرولل نمثلا ملسي مل ولو هللا ءاش نإ كلذ نم رومأملا ىي دقف نيدلا
 . كلاهلا لام نم ائيش هيلإ عفد نم أربي الو زوجت ال هتياصو نإف ةقث ريغ يصولا

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 ةجح الو هملع ريغب كلاهلا لام عاب هنأ يصولا ىلع ثراولا ىعدإ اذإ

 ام كلذب ملاع هنإو هيلع جتحا هنأ يصولا لاقو يرتشملا نم هءادف ديريو هيلع

 ؟مكحلا
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 نيميلا هيلعو ملع هنأ حصي ىتح ملعي مل نإ هلوق لوقلاو هءادف هل : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذب

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا : ةلأسم

 ةيصولا ذافنإ نع يصولا رذتعاو هتيصو ذافنإ يفن ايصو كرتو تام لجر
 ؟ال مأ كلذ زوجي كلاهلا ىلع يذلا نيدلاو اياصولا ةثرولا ضعب ذفناف

 اذإ زئاج كلاهلا ةيصول ةثرولا ذافنإ نأ نيملسملا ضعب لاق دقف : لاق

 كلاهلا هب مهل ىصوأ ام ضبقب مهل يصوملا رارقإو لدع يدهاشب هدافنإ حص

 . ملعأ هللاو . نويدلاو اياصولا نم هبيصن ذافنإ الإ هل زب مل ضعبو

 : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 نم كلذ ريغو هيبرقألو هل همزل نمل نايض نم همزل ايب يصوي نأ دارأ نميفو

 همزل اييف هسفن ىلع اطايتحاو اهب هئلا ىلإ ابرقت ربلا باوبأ يف تايلصنتلا اياصولا
 هيلع يصوي نأ الهأ نوكي يذلا يصولا دبي ملو هدابع قوقحو هللا قوقح نم
 امم اهيلع هتنامأو هتقث رهاظتو اههجو ىلع اياصولا ذافنإب هتريصب عضومل كلذ يف

 ؟ كلذب لمع نمل ىلوالا نوكي
 ايف اذه ىلع نوكي نأ مزحلا نمو .هيلع دهشيو همزل ايب ىصوي : لاق

 هللاو . هيف هلعجي ام ىلع هجو لك نم نومأملاو ةقثلا يصولا سمتليو هبرل عوطتي
 . ملعأ

 : يرفاغلا نانس نب فلخ ةلأسم

 هكلاه لام نم ذفنأو ضبق اييف ةبساحملا يصولا نم ةثرولا بلط اذإو
 يدنعف كبساحأ الو هاياصوو كلاهلا نويد نم تباثلا ءيشلا الإ تذفنأ ام لاقف
 مكحيف هكلاه هفلخ امم اقح هيلع ىعدا نإ نكل هتبساحمب هيلع مكحي ال هنأ

 . ملعأ هللاو .لدعلاو قحلاب ايهنيب
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 ةيصولا مكحف يصولا تام اذإ ناديبع نبا نع تدجو هنمو : ةلأسم

 هذافنإ نكمي يذلا ءيشلا يف كلذ لاقف اهنم ائيش وأ ةيقاب اهنإ حصي ىتح ةذوفنم

 . نيملسملا ضعب لوق يف تقولا كلذ نم

 نكمي ال كلذو ةجح لثم وأ ناضمر رهش يف كلذ ناكو مايصلا لثم امأو
 ام ردقب تقولا نم يضمي ىتح يقاب همكح كلذف بيرقلا تقولا كلذ يف هذافنإ
 . ملعأ هللاو .لوق ىلع هذافنإ نكمي

 وباتري ملو مهبولق تنأمطاو مالظلاب ليللا ف ىصوأ اذإ ضيرملاو : ةلأسم

 ؟او ريغ وأ ةثرولا متأ هب ىصوأ ام ذافنإ يصولا عسي له راهنلا يف وناك ول ايك

 كلذ يفوكشي مل اذإ ةنانئمطالا يف امأو كلذ زوجي الف مكحلا ين امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ قيضي ال نأ وجراف قح ةجحب لئاح كلذ نيبو هنيب لحي ملو

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 نكي مل اذإ ردق ام فيك هنع يضقيو ةريرسلا لام يف عيبي نأ يصولل زوجيو

 فقو يف ةريرسلا يف عاب اذإ جتحيو عيبلا نع مكاحلا هعنمو هتياصو ىلع ةنيب هل

 هيلإ ىصوأ هنأ ملعي نأ الإ هنم ي رتشي نأ دحأل زوجي الو ارس ةثرولا ىلع نمثلا

 هنأ ملعي ال ناك نإف يصوملل هعيب وه ديري يذلا لاملا اذه نأ ملعي ناك اذإ

 اذه نم مهتصح هنع اودري نأ ةثرولا ىبأ نإف هنم ي رتشي نأ هلزاج يصوملل

 . ملعأ هللاو . هللا نيبو هنيب ايف هل زوجو كلذ هل رتتسا نإ عيبلا ىضم لاملا

 : ىح . دصلا ةلأسم

 ليزي يذلا طرشلا تيملا لام نم هناعيبي اييف اطرتشا اذإ يصولاو مكاحلاو

 ملو هيف بيع نم عيبلا نم صقنلا بجوي ام عيبلا اذه يف حص نإف نايضلا ايهم
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 ي رتشملل ما ضقنلل ليزم طرشلا كلذأ عيبلا يف يرتشملا نم هل اهجو ملعي

 . كلذ ةفص فيك مأ كلاملا لام يف كلذب مايقلا عئابلا ىلعو هل عاب نم ىلع

 ةحح لطبت الو هلام يف ناضلا موزل نم عئابلا هب عفتني طرش اذه : لاق

 . ملعأ هللاو . يرتشملا

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشل ا ةلأسم

 ءاضق نكمي ناك نإف يصوملا كلاهلا ىلع قوقحلا نم يصولا هملع امو

 يهف اهئاضقب ملعوه نوكي نأ ريغ نم اهبوص هملع دعب نم قوقحلا كلت
 ءاضق هيلع الو هل سيلو دعب ةيقاب اهنأ حصي ىتح مكحلا رهاظ يف ةيقاب ريغ يدنع
 ىلع يصولا اهملع يتلا قوقحلا كلت تناك نإو كلاهلا لام نم قوقحلا كلت
 ليق دقف اهب هملع ةحص دعب هوجولا نم هجوب اه ؤاضق نكمي ال يصوملا كلاهلا
 مل نإو ةثرولا ىلع قوقحلا له هقدص نإ كلاملا لام نم اهيضقي نأ هل نإ

 قوقحلا كلت ءاضق نع قح ةجح هتعنم اذإف هلام نم اهئاضقب اوضري ملو هوقدصي
 . ملعأ هللاو . مكحلا رهاظ يف اه ؤاضق هل سيلف

 : ج مازلا ةلأسم

 هل بتكو هنويد ءاضتق او هنيد ء اضقو هاياصو هل ايصو هوب ا هلعج لجر نع

 ؟ال مأ ةيناث هرجأ دلولا اذهف هلام قرغتست نيد نع كله مث كلذ ىلع ارجأ

 يدنعف هلام قرغتسي نيدلا ناكو هيصو ةرجألاب هل ىصوأ ناك نإ : لاق

 هدلاو نيد ذافنإ يف مايقلا نم هل دبالو هنم ىلوأ نيدلاو ةيصولا هذه هل تبثت ال هنأ

 هنع عنام هعنمي نأ الإ كلذب هل ليقو هتايح يف هءاضق يف هل يصوي دق ناك اذإ

 .ملعأ هللاو . هيلع ردقي ال
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 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 و ىلع كلاهلا هب هل ىصوأ ام ذافنال هلام نم ملسيأ يصولا نأ ليق دقف

 فالتخاب كلذ يفولاق دق مهلعلف كلاهلا لام نم ضوعلا ذخأ هتينو ضرعلا هج

 ليكو كلذكو لوقلا اذه ىلع هلام عيض دقو نورخآ هزجي ملو ضعب هزاجأف

 . ملعأ هللاو .دجسملا

 : يدنكل ا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشل اةلأسم

 عيمج ذافنإب هل موقي نأ هيلعف هاياصو هل ذفني نأ كلاهلا دعو اذإ يصولا نإ

 ىلع اهنم ائيش عيض نإف اهذافنال ةردقلا دنع اهنم ائيش عيضي نأ هل الو هاياصو

 هسفن ثدحي ناكو اهكرتل دمعتي مل نإ امأو همرغ هيلعف كله ىتح دمعتلا

 نايض ال ليقو اهنايض هيلع ليق فالتخا اهل هنيمضت يفف تكله نأ ىلإ اهذافنإب

 . ملعأ هللاو .عيش هنم ىقب نإ كلاهلا لام ثلث يف يهو هيلع

 : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 بطرلا نمز يف ناك نإ بطر هلسارفب وأ ضرق رمت ةريمضب تصوأ ةأرماو
 هنم الهج يصولا ملسي مل مث اهنفد نم مهعوجر دعب سانلا نم هرضحي نم هلكأي
 ؟مكحلا فيك ادمع وأ

 اههجو ىلع ةيصولا ذافنإ ىلع يصولا ردقي م اذإ اذه يف ينبجعي : لاق
 يصولا مزلي الو ةثرولل ةيصولا كلت عجرت نأ اهنم صالخلا ىلإ لوصولا مدعو
 رداق ريغ نك نإو هذافنإ ىلع رداق وهو كلذ ذافنإ كرت نإ ريصقتلا نم ةبوتلا الا
 . ملعأ هللاو . هيلع عيش الف رصقم الو
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 : ىح صل ا ةل اسم

 وأ يصوملا دلوو يصولا دلو ماقف هيصو رضي ملو ءارغب ىصوأ نميفو
 لكأي نأ رضح نمل زوبيو كلذ يف مهلعف زوجي همت امو هارغلام اماعط لمعو مهريغ

 لكأ نم صالخ ام زوجي ال ناك نإو مهل يصولا مامتإ زوجيو ماتيأ ةثرولا يفو هنم
 ؟هنم

 ذفنملا رمأيأ هنم لكأ نمو هل ذفنملا ىلع هناضف يصولا ريغ هذفنأ ام : لاق

 ي اهتل اغ ذفنت هلخنب كلاملا هيلع ىصوأ اذإ يصول او هنمو : ةلأسم

 هذه كرتي نأ اياصولا عيمج ذفنأ نأ دعب يصولل زوججيأ ربلا باوبأ نم ءيش

 . كلاهلا هب ىصوأ ايف اهتلاغ ذفني نأ هيلع بجاو مأ ةلخنلا

 هللاو .اذه دعب هللاو اهب مايقلا هيلع دجويو اهكرت يف رذعلا هل دجوي : لاق
 .ملعأ

 وأ ديعب دلب ىلإ دلب نم رفاسي نأ بجاو هيلع يصولاو هنمو : ةلأسم
 ؟كلذ يف ةصخر هل مأ كلاهلا ةيصو يضقيل بيرق

 اولصو اوءاش نإف مهل ىصوأ ايب مهل يصوملا ملعي يصولا نأ دنع : لاق

 يصولا دنع ةنامأ اهنإف ضبقي ملامو مهل اهضبقي نم اوماقأ وأ مهقوقح ضبق ىلإ
 . ملعأ هللاو . كلاهلا لام يف ةنومضم

 هلكو وأ هيلإ ىصوأ نم لام نم ليكولا وأ يصولا عاب اذإ هنمو : ةلأسم

 لكوملا وأ يصوملا ىلع تحصو ءامرغلا ضعب ىضقو مكاح كلذ يف هماقأو

 فيك مأ ن ايض اهمزليأ ءامرغل ١ ضعب ىضق ن ا لدعب امل ءافو دبع ملو قوقح

 ؟مكحلا
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 لوقو لوقلا ضعب ىلع نايضلا هيلع تفخ مكحب يضقي مل اذإ : لاق

 امم ائيش نايدلا عم كردأ الو اىمش لاملا نم كردي ملاذإ اذهو هيلع نايض ال

 . ملعأ هللاو . كلاهلا لام نم هايإ مهاضق

 اهجرخأو تانايضلا نم ةيصولا يف ام بسح اذإ يصولاو هنمو : ةلأسم

 هوجولا نم هجوب تفلتو ةقث اهضبقي مل وأ هيلع اهدرو ةقث اهضبقو يصوملا لام نم
 ؟يصوملا لام نم وأ يصولا لام نم نايضلاو نايض همزليأ هنم عييضت ريغ نم

 ىلع اياصولا نم فلت امو نايض همزلي الو كلاهلل نيمأ يصولا : لاق
 . ملعأ هللاو . كلاهلا لام ثلث يفف هدي

 ناك اذإ اعاب اذإ عيبلا يف البقي نأ ايه له يصولاو ليكولاو هنمو : ةلأسم

 ؟اهل الوعجع

 هل زوجت الف ىصولا امأو كلذ هل لعج اذإ ةلاقالا هلزوبجت ليكولا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو .كلذ هل لعج ولو ةلاقالا

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 هيلعأ هتميق ترسكناو هيلع درو ةلاهجلا هلخدت اعيب عاب اذإ يصولاو تلق
 ي رتشملا ىلع طرش اذإو ةصاخ كلاهلا لام يف كلذ نوكي مأ ترسكنا ام نايض

 در الو ي رتشملا ىلع كلذ تبثيأ كلذ ىلع هنم هارتشاو هدودحب هل ملع ال هنأ

 ؟هيف
 لام ثلث يف كلذف كلذب هيلع درو هدودح ملعي الوهو هعاب اذإ هنأ : لاق

 رسكنا اذإ هلام يف كلذف ءىش هنم قبي مل اذإو عىش هنم ىقب ناك نإو يصوملا

 هايإ كعيبأو هدودحب ملعأ مل ينإ طرشي ملو مكاح نم مكحب هعيبي مل اذإ نملا
 ي رتشملا ىلع تباث كلذف الإو كلاهلا هب ىصوأ اميف هنمث ذفنأ ينأو هب يتلاهجب

. ملعأ هللاو . مكاح نم مكحب هعاب وأ طرشلا اذه هيلع طرش اذإ



 : ىح صلا ةلأسم

 ناك اذإو ثلثلا نم مأ لاملا سأر نم يهأ هيصول ةرجأ لعج اذإ ضيرملاو
 ؟ال مأ هل لحت له اثراو يصولا

 اهتلمج تبثيو هئانع ردقب اهنم ثراولل تبثيو لاملا ثلث نم ةرجألا : لاق

 . ملعأ هللاو . كلاهلا لام يف لعج ةرجألا نم ثراولا ىلع دازامو يبنجاألل

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 ةئامل يفاص يقاب ىلعو ارب عاص ةئام هنع قرفت نأ كلاهلا ىصوأ اذإو

 له ريعشلا ضعب هيف ايفاص اقوقدم اسلع ذفنأف يصولا نم لافغإ عقوف نيكسم

 ؟هصالخ ايف يفكي ال ناك نإو يفكي

 نم هيلإ هعفد يذتلا يف امردق دحاو لك ىطعيو ىزجي هملعأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ريعشلا

 . : دمحم نب ديعس تنبل باوج هنمو ةلأسم

 ءارقفل هبتك ام اهيف اذإف اهترظن ديعس نب ناييلس كيخأ ةيصو لبق نمو
 ريغف مهريغ يف هيتقرف امو اودجو امو نيفلاخملا نم مهريغل ال مهل مهف نيملسملا
 هنأل ناك ام نايض كمزلأ نأ ريغ نم لمعلا هيلع لوألا نكل يأرلا نم جراخ

 يذلاوه لضفلاو عرولا لهأ ليضفتو باوصلا نم جرخي ال لوقب قلعتم

 . ملعأ هللاو . ىنغلا ىلإ رقفلا نم هب جرخي ام مهدحأ يطعي نأ ريغ نم ينبجعي

 ىلغ تامو هيلع نيدب رقأو اياصوب ىصوأ نمع ل ؤسو هنمو : ةلأسم
 هاياصو ذافنإ يف بستحي نأ هنيح يف نيملسملا نم ةقث وه نمل له هل يصو ريغ

 لوق يف ةزاجأ اضعي نأ هللا همحر ديعس يبأ خيشلا لوق نم رثألا يفف هنيد ءاضقو

 .رثكألا هل هنأ زوجي ال رخآ

 نأ هنم دارأو اضيأ ابستحم نيدلا يف تاقثلا نم دحأ هضراع نإف : تلق



 ىضم اييف ال وأ كلذ همزليأ هل يذلا هعضوم يف هذفنأف هلام نم هجرخأ اييف عجري

 عنام نم يأرلا اذه نم هب امل نكلو هيلع همايقل ال هز مل نم لوق ىلع معنف
 هباستحا يف ضراعملل نوكي نأ الإ هل هزاوجل الف هزاجأ نم لوق ىلعو همارحل

 .درلاب هتعاط نع هل جرحم ال نم هيلع مكحيف عفدت ال ةجح

 نوكيأ ةقث ريغ ةيصولا هذه يف لخادلا بستحملا اذه ناك نإف هل تلق

 عساولا يف معنف .ةنامأ هل نكي مل نإو ةقثلا يف فالتخالا نم هب ام ىلع

 الإو هازجأ اييف ههجو ىلع ىتأ هنأ هذافنإ يف هل حصي ىتح زوجي ال هنإف مكحلا ال

 . هناضب لاح ىلع هيف ذوخأملا وهف

 كسمت دق كلاهلا لام نم اذه ىلع كلذل ةداعلا يف ةقثلا ناك نإف تلق

 ؟هتوبث عضو يف هزجح ل نم يأرب ذخأ هل ضراعملاو هزاجأ نم يأرب

 سيلو هماقمب ذئموي همدعل موقي ام وأ مكاحلا هاري ام ىلإ هيف رجألاف : لاق

 .اهلك هذه يف ام لع لد ام اهلبق نم ىبأي نأ هل
 تاقث لعجف انومأم الو ةقث هل ىصوتي نم هلاح يف دجي مل نإف : تلق

 ؟ هلام نم هنع كلذ ذافنإ يف هءايصوأ نيملسملا

 هنود امو رخآ لوق ىلعو ةقثلا لهأ نم هلعجي نمو مكاحلل زوجيف : لاق
 هنومقي نموأ ةعامجلا نم نوحلاصلاف نكي مل نإف هل هزيجيف مهنم ةنامألا يوذ نم

 الإ زوجي الو هلعج دق نم مومع يف هلوخدل هيأر نع هل زاج مهريغ اهذفنأ نإو
 ةنامألاو ةقثلا لهأ نيملسملا نم ضرألاب نم يأرب نوكي ىتح عنميف لكلا يأرب

 نوكي نأ هدايق ىلع نكمي ىتمف حص ول اذهو لدعلا يف مكح نم مهلام رهاظ يف

 ىتأ ايأر قحلا يف دعي نأ زوجي ينإف همزل نم لع عنتمملا نم هنإ هيف كش الو موي يف
 . ملعأ هللاو .هداسف روهظل هيلع لد امل هب در ال
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 كلذ ريغوأ ارمتو ارب هدنع تلسرأف جحلل رفاسم لجر يفو هنمو : ةلأسم

 هتميقب يتأيو هعيبي ىتح هدنع لسرأ يذلا نمرشعلا هلو يريغ هدنع لسرأو

 هرتفد يف بتكو هدنع لسرأ يذلا اذه عابو رفاسف كلذ ريغ وأ نارفعز لثم اضوع

 لبق اذه انه تام مث اذكو اذك نالف لامو اذكو اذك نالف لام صلخ هدي طخب

 يطعأ نأ زئاج يل ىرت له هل يصو انأو مهاردلا لإ تعجرو ضوعلا ذخاي نأ

 يل سيل مأ هطخ فرعأ تنك اذإ هدي طخب هرتفد يف بتك ام لئاسرلا باحصأ

 ؟عنصأ فيك اماتيأ لجرلا اذه فلخو كلذ

 هريغب حصي ىتح هرتفد نم اذه ىلع هب لمعلا زاوج يل نيبي ال : لاق

 كلت نم هريغ يفوأ هينعي عيش ىلع هيف مهل ةجحلا هب موقي ام هجو ىلع
 نوكيف لاح ىلع هنايض هب همزلي ام ملام يف ىتأ هنأ حصي وأ اهريغ مأ مهاردلا

 هيف الو ةيصو الو رارقاب سيل هنأل هدي طخ نم هتفرع نإو الف الإو لاملا يف هيلع

 ىلع قاب اهريغ يف الو اهيف هنأ الو يه مهلام نأ ىلع مهاردلا كلت يف لدي ام

 فيكف هتامم دعب الو رذعلا هيف هل نوكي ام هجو ىلع هتايح يف هيلع بهذي مل هلاح

 زئاج وأ مزال نع هيف ةجح ريغب هرتفد يف وه ايك هلام نم كلذ يطعت نأ كل زوب

 ىلع هنإف هدحو هرتفد يف ام عد ةنيب وأ رارقإ نع ناكول هملعاف اذه ىرأ ال ينأ

 ءيشب ال هنأك اذه

 هي رمي ام رذعل ١ نم هل حصي ىتح هن اضب ا ذه لثم يف لوقي نم لوق ىلعو

 هيف رمأل اف هيدي يف ةرجأل ا نم هنوعدي ام ىلع راص هن ا هيلع حص اذإف كلذ نم

 مهنم نكت مل نإ كيلإ ال نيملسملا ماكح نم هيف مكحي نأ هل زوبي نم ىلإ عجار
 هنيعب هملعت ىتح لاح يف كسفنل اذه يف مكحت نأ كل سيلف لاح لك ىلعو

 وأ كلذك هب ةجحلا كل موقت نمبوأ هيف باترت ال ايلع هريغي يف وأ هدارفنإ ىلع

 ىلعردقت ال مث هيف فالتخا ال ايب هنايض هب همزلي ام هيف ىتأ هنأ كعم حصي

 كريغ يطعت نأ عضوملا اذه يف كل زوجيف اذه ىلعو كلذ هل نمم كريغب هغولب

. كل هنم ةياصولاب قح نم هل نوكي ام



 نوكي ىتح هيلع نايض ال هناب لوقلاو مكاحلا رمأ نع نوكي ىتح ليقو
 كلاهلا لجرلا اذه ىلع ترهظ نإو هل تلق .رثكألا وه نايضلا نم همزلي ام هنم

 لئاسرلا هذه باحصال ىرت له اهيضقي ام اهل فلخي ملو نويد هركذ مدقتملا

 مأ ريجألا لثم ريصي لهو ةصصاحم مهيلع سيل مأ نايدلا نوصصاحي نيروكذملا

 .هدنع ةنامألا لثم لئاسرلا هذه

 هقحلي امم هنأكو لاح ىلع ةلوهجم ةرجأ هل نكلو ريجألا ةلزنمب وهف : لاق
 ىنعمب هجورخل هب همزلي اموأ كلذ نم هي ري ام هل حصي مل نإ هنايض يف فالتخالا

 مل هنيعب هلام مهنم دحأل حص ىتمو رثكألا وه هناضب لوقلاو لوق ىلع نيمألا

 يف ناكو انركذ ام ىنعم هيف جرخ حصي مل نإو ىلوأ هب هنأكو هريغ هيف هكراشي

 هنأ لوقي نم لوق ىلعو نويدلا نم هريغك هآر نم لوق ىلع هنايض عضوم
 حصي ل اذإ هل ء يش الف ناضلا هب همزلي امم ء يش هيلع حصي ىتح هيلع نايض ال

 . ملع أ هللاو . كلذ

 يف هبتكو هدنع لسرأو هريغ وأ جحلل يخأو انأ انرفاس اذإو هنمو : ةلأسم

 اذه يخأ مث اذكو اذك نالف لامو اذكو اذك نالف لام صلخ هدي طخب هرتفد

 له اهنيعب اهتيتأ وأ اضوع اهب تي رتشاو مهاردلا هذه تذخأو كلذ يف تبستحاف

 مهارد وأ ضوع نم هتصح دحاو لك لئاسرلا باحصأ ضبقأ نأ زئاج يل ىرت

 الإ ملاع ريغ وأ لئاسرلا هذهب املاع تنك ىل صالخلا فيكو يخأ ةثرو اهضبقأ مأ

 ؟كل تفصو اك هرتفد يف هباتك تدجو ينأ

 نيلسرملا كئلوأل اهنإ كعم اهيف كش ال مهاردلا ملع كل ناك نإ : لاق

 نإف هلام مهنم الك يطعت نأ زئاجلا يف يطعت نأ زئاجلا يف كيلع قضي مل علسلل
 وأ مهيلإ اهعفدت نأ كل زاج هنيعب مهنم دحاو لكل ام فرعت ملف ةطولخم تناك

 ضوعلا ذخاي نأ لبق تام مث اذكو اذك نالف لام مهماقم اهيف موقي نم ىلإ

 باحصأ يطعأ نأزياج يل ىرت له هل يصو انأو مهاردلا لإ تعجرو
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 فلخو كلذ يل سيل مأ هطخ فرعأ تنك اذإ هدي طخب هرتفد يف بتك ام لئاسرلا

 ؟عنصأ فيكأو اماتيأ لجرلا اذه

 هريغب حصي ىتح هرتفد نم اذه ىلع هل لمعلا زاوج يل نيبي ال : لاق

 مهاردلا كلت نم هريغ يف وأ هنيعب عيش ىلع هيف مهل ةجحلا هب موقي ام هجو ىلع
 يف هيلع نوكيو لاح ىلع هنايض هب همزلي ام مهلام يف ىتأ هنأ حصيوأ اهريغ وأ

 .الف الإو لاملا

 كلت يف لدي ام هيف الو ةيصو الو رارقاب سيل هنأل هدي طخ نم هتفرع نإو

 بهذي مل هلاح ىلع يقاب اهريغ يف الو اهيف هنأ الإو يه مهلام نأ ىلع مهاردلا .

 نأ كلزوبي فيكف هتامم دعب الو رذعلا هيف هل نوكي ام هجو ىلع هتايح يف هيلع
 ىرأ ال ينأ زئاج وأ مزال نع هيف ةجح ريغب هرتفد يف وه ايك هلام نم كلذ يطعت

 هنأك اذه ىلع هنإف هدحو هرتفد يف ام عد ةنيب وأ رارقإ نع ناك ول هملعاف اذه

 .ءيش ال
 هي ربي ام رذعلا نم هل حصي ىتح هنايضب اذه لثم يف لوقي نم لوق ىلعو

 هيف رمألاف هيدي يف ةرجألا نم هنوعدي ام ىلع راص هنأ هيلع حص اذإف كلذ نم

 . مهنم نكت مل نإ كيلإ الإ نيملسملا ماكح هيف مكحي نأ هل زوجي نم ىلإ عجار
 هملعت ىتح لاح يف كسفنل اذه يف مكحت نأ كل سيلف لاح لك ىلعو

 كلذك هب ةجحلا كل مدقت نمب وأ هيف باترت ال ايلع هريغ يف وأ هدارفنا ىلع هنيعب
 ىلعردقت ال مث هيف فالتخا ال ايب هنايض هب همزلي ام هيف ىتأ هنأ كعم حصيوأ

 كريغ يطعت نأ عضوملا اذه يف كل زوجيف اذه ىلعو كلذ هل نمم كريغب هغولب

 لوقلاو مكاحلا رمأ نع نوكي ىتح ليقو كل هنم ةياصولاب قح نم هل نوكي ام

 .رثكألا وه ناضلا هيف همزلي ام هنم نوكي ىتح هيلع نايض ال هنأب

 ملو نويد هركذ مدقتملا كلاملا لجرلا اذه ىلع ترهظ نإو هل تلق

 نوصصاحي نيروكذملا لئاسرلا هذه باحصأل ىرت له اهيضقي ام اهل فلخي
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 لثم لئاسرلا هذه مأ ريجألا لثم ريصي لهو ةصصاح مهيلع سيل مأ نايدلا

 . هدنع ةنامألا

 هقحلي امم هنأكو لاح ىلع ةلوهجم ةرجأ هل نكلو ريجألا ةلزنمب وهف : لاق

 ىنعمب هجورخل هب همزليوأ كلذ نم هثري ام هل حصي ل نإ هنايض يف فالتخالا

 .رثكألا وه هنايضب لوقلاو لوق ىلع نيمألا
 ل نإو ىلوأ هب هنأكو هريغ هيف هكراشي ل هنيعب هلام مهنم دحأل حص ىتمو

 نم هريغك هار نم لوق ىلع هنايض عضوم يف ناكو انركذ ام ىنعم هيف جرخ حصي
 همزلي امم عيش هيلع حصي ىتح هيلع نايض ال هنإ لوقي نم لوق ىلعو ،نويدلا

 . ملعأ هللاو . كلذ حصي مل اذإ هل عيش الف نايضلا هب

 يخأ دنع لسرأو هريغوأ جحلل ىخأو انأ انرفاس اذإو هنمو : ةلأسم

 عابو انرفاسف اضورع اهتميقب يتاي ىتحو اهرشع هلو اهعيبيل عئاضب ىتش سانا

 لامو اذكو اذك نالف لام صلخ هدي طخب هرتفد يف هبتكو هدنع لسرأ ام ىخأ

 تي رتشاو مهاردلا هذه تذخأو كلذ يف بستحاف اذه ىخأ مث اذكو اذك نالف
 دحاو لك لئاسرلا باحصأ ضبقأ نأ زئاج يل ىرت له اهنيعب اهتيتأ وأ اضوع اهب
 املاع تنك ىل صالخلا فيكو يخأ ةثرواهضبقأ مأ مهارد وأ ضوع نم هتصح

 . كل تفصو امك هرتفد يف هباتك تدجو ينأ الإ ملاع ريغ وأ لئاسرلا هذهب

 كشئلوأل اهنإ كعم اهيف كش ال مهاردلا هذهب ملع كل ناك نإ : لاق

 تناك نإف هلام مهنم الك يطعت نأ زئاجلا يف كيلع قضي مل علسلل نيلسرملا

 نم ىلإوأ مهيلإ اهفدت نأ كل زاج هنيعب مهنم دحاو لكلام فرعت ملف ةطولخم

 ىلع ال يأرلا يف بهاذملا ضعب ىلع مهنيب اميف اهنومقي ةلمج مهماقم اهيف موقي
 كعنمي وأ ايصو هل نكت مل اذإ فالتخالا ىعم هقحلي نأ هبشي امم هنإف لاح لك

 ءيشب مه اهب ك ؤارشف هزاوج هيأر ىلع جرخي نم يأر ىلعو عنام كلذ نم قحلاب
 كبلق ةنانئمطا وأ مهدارمب كملع عضوم يف اهلهأل باستحالا هجو ىلع
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 اوءاش نإو هوذخأف كل هومت اوءاش نإ رايخلاب مهنأ الإ هب سأب ال ىضرلاب
 يف يهف مهرمأ نع ال مهلاومأ يف كنم ناك دق كلذ نأل كيلع مهلف مهاردلا

 ىضرلاب ةنانئمطالا عضوم يف ناك نإو اهيف نيرمألا دحأب صلخت ىتح كنايض

 مهاردلا كلت مه نوكي نأ لوق ىلع جرخيو كيلع قيضي ال عساولا ةهج نم

 لثم يتأت نأ كل سيل نم مهيف ناك نإو لوقأ لوألاب لاحلا يف نكلو اهريغ ال

 كل زاج هل ةحلصمو هيف ام قفاوف لاحلا يف حالصلا رظن ىلع الإ هلام يف اذه

 . ملعأ هئلاو . كدي ىلع اذه لثم يف هلام نم بهذ اييف كب ىلوأ نايضلاف الإو

 : ناديبع نبا ةلأسم

 نأ هلأ عيش نامتك وأ كلاهلا لام نم عيش ذخأب ثراولا مهتإ اذإ يصولاو

 ؟ال مأ هلايب طيحي قوقحو نويد يصولا ىلع ناكو ركنأ اذإ ثراولا فلحي

 ءاضقو اياصولا ذافنإ ىلع ةرجأ هل ناك اذإ ىصولا امأو هنمو : لاق

 نم ءيش يفرذع هل ناك اذإ امأو ،هل ةرجأ الف رذع ريغ نم كلا ذفني ملو نويدلا
 هنإف تقولا كلذ يف ءاضقلاو ذافنالا هل نكمي ملو نويدلا ءاضق وأ اياصولا ذافنإ

 هل زئاج هنإف كلذ لعف اذإف نيملسملا تاقث نم دحأ دنع هيلع رسعت ام ردقب عفري

 . ملعأ هللاو .هدنع هعفر ام ةقثلا لكذ هيلإ در ولو ةرجألا ذخأ

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 اهب جحي نم يصولا اهرجاتسي ملو ةجحب كلاهلا ىصوأ ناك اذإ يصولا يف

 كلاه هنأ سحأ الف ضرمو هسفن نع اجاح راسو هتيصو يف اهبتكي ملو كلاهلا نع

 ىصوأو هيلع يذلا بتكيل بتاك هرضحي ملو ادوهش رضحأ ضرملا كلذ نم

 تغلبو نالف نب نالفل ةجح يلام يف لع نأ نيرضاحلا دوهشلا رضحمب

 ؟ميتي هثراوو هلام نم رج ؤي نأ هيصول زوبيأ هيصو ىلإ مهتداهش
 هلام يف هيلع ةمزال يهف ةداهشلا ىلع نينومأم دوهشلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ .هللاو . ةثرولا ىلع كلذكو اهجرخي نأ يصولا ىلعو ثلثلا نم ال

س ٩٤



 حيحصت يف ةن ؤملا ليقف ةيصولا يف ةعزانم يصولا تنع اذإو : ةلأسم

 هللاو .لاملا يف لذب هجارختسا يف لاملا ةعزانم يف ةن ؤملا نم ناك امو هيلع ةيصولا

 . ملعأ

 : يصورخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 هيصو هلعجو تباث ظفلب لجر دنع اهب ىصواف سانلل قوقح هيلع نميفو
 ؟ال مأ ةينالع لجرلا اذه هب ىصوأ ام ذفني نأ يصولل زوجيأ هب ىصوأ ام ذافنإ يف

 يف لوقلا ام هريغ طخب وأ ىصوملا طخب ةبوتكم طوطخلا هذه تدجو نإ تيأرأ

 .قوقحلا هذه اوركنأ مهنكل نيبئاغ وأ نيغلاب وأ اماتيأ ةثرولا ناك اذإ كلذ
 ضراعم كلاه هضراعي ملام ةينالع اهذافنا نم عنمي هنأ ملعأ ال : لاق

 نيب باتكلا نم هريغو يصوملا طخ نيب قرف الو هيلع عنملاب ةجحلا هل نوكت
 فالتخالا نم هيف ءاج ام ةرثكل ينبجعيو ،ليق ام حصأ ىلع لدعلاب نيملسملا

 هللاو .. هريغل حصي ىتح هتركذ ايك رمألا ناك اذإ ائيش بوتكملا نم ذفني ال نأ
 . ملعأ

 : سيمخ نب رصان خيشل اةلأسم

 ذافنال مهكلاه لام عاب هنأ مهكلاه يصو ىلع وعدإ اذإ نيغلابلا ةثرولا يف

 ؟ال مأ نيمي هيلع مهلأ مهيلع ةجحلا دعب هتعب وه لاقو مهيلع جتحي نأ لبق هتيصو

 نيمي الو نمت ؤم قدصم وهو هلوق لولاف ةقث ايلسم يصولا ناك نإ : لاق
 اثراو نكي مل نإو نيميلا هيلعف اثراو ناكو اقح هيلع اوعدي نأ الإ اذه لثم يف هيلع
 . ملعأ هللاو .. هيلع نيمي الف

 هتيصو لعجو دحسم وأ جلف حالص ال ء يشب ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 مهنأل ةثرولا ةيقب رجأتسملا رواشي نأ ريغ نم كلاهلا هب هل ىصوأ ايب دجسملا
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 دعب كلذ هل ومتأ اذإ كلاهلا هيصو نع يضقيو زوجي له هلعفي اميف هنوضراعي ال
 .لعفلا

 مل نإو تيأرأ ؟نيملسملا ضعب لوق يف انه تركذ ام قيضي ال : لاق

 يف هل نوضوفم مهغأ هدنع ايف ذإ دعب نم مامتالا مهنم بلط الو لبق نم مهرواشي
 . كلذ يفكي أ هلاعفأ عيمج

 . ملعأ هللاو .لوق ىلع فاك : لاق

 نموأ عضوم نم جلف ةمدخ ىلع ادحأ لواق اذإ يصولاو هنمو : ةلأسم

 نم كلذ لعفو ماكحألا يف ةتباث ةعطاقم هعطاقي ملو يصوملا هب ىصوأ ايب تقو

 هب ىنصوأ ام يصولا ملسي نأ زوجيو يفكي له مهنيب ناك ام ليبس ىلع هلواق

 . كلاهلا ةيصول امات ذافنإ كلذ نوكيو كلذب ىصوملا

 . ملعأ هللاو .لوق ىلع فاك : لاق

 لام نم ءادنلاب عابي ام ءارش يصولل زاجأ نم لوق ىلعو : ةلأسم

 ؟هيلع ديزي مأ فقاو ايب هذخأيأ هنمث فقو اذإ يصوملا

 هل زيجي نم لوق ىلعو نسحف داز نإو هنمث فقو ايب هذخأي نأ زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . هاضرو هيلع فقو يذلا سفن ةبيط دعب الإ نوكي الف كلذ

 ذافنإ يف ةجح همايق سيل نم هماقأ دحأ نم ائيش ى رتشا نمو : ةلأسم

 ؟هدنع نم ءارشلا هل زوبجيأ ةنايخب هفرعي ملو اماتيأ كرت نم ةيصو

 ماقملا ناك اذإ ربشب نب ديعس خيشلا نعو تبثي ال رصان خيشلا نع : لاق

 . ملعأ هللاو . ىلوأ هكرتو كلذك هللا دبع خيشلا نع هنم ءارشلا زئاجف ةقث

 زوجحم هجوب هريغ وأ كلاهلا لام نم هارتشا امم ي رتشملا يغ اذإو : ةلأسم

 . طقف مكاحلا عم وأ بئاغلا ليكو عم وأ يصولا دنع ريغلا تبثيأ هل

 نعو بيغلاب املاع عئابلا ناك اذإ عئابلا دنع زئاج رصان خيشلا نع : لاق
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 مدعي ال هللادبع خيشلا نعو مكاحلل جاتحيف ركانت اذإ ريغلا زوب ديعس خيشلا

 نيملسملا ةعايجف نكي مل نإف مكاحلا عم ريغلا نسحأ هنأ ريغ فالتخالا نم

 . ملعأ هللاو . ةجحلا مهب موقت يذلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 كلاهلا ىلع امم رثكأل كلاملا لوصأ نم عيبي ينأ هل زوجي له يصولا يفو

 الإ زوجي ال مأ رايخلاب ةعابملا كلاهلا لاومأ ءادفل عيبي نأ هعسي لهو قوقحلا نم

 ؟رايخلا غيب نم عيش يف تسيل يتلا نويدلاو قوقحلا ءاضقل

 ىضرب الإ هيلع ام ردقب الإ هيلع اييف كلاهلا لامل عيبلا عسي ال : لاق
 عيبب هعاب ام ءادفل عيبلا امأو ، مهرمأ نوكلميو مهاضر زوجي نمم وناك اذإ ةثرولا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق نم كلذ ةزاجإ جرخت الف ا ريفوتو احالص هآر اذإ رايخ

 هب رقأ امم ائيش ىصوملا ىضق اذإ ىصولا ةرجأ ىلع ناصقن ال : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .ءيشب هنم ةرجألاب هل ىصوأ ايع عجري مل اذإ هتايح يف

 : يلل مازلا ةلأسم

 ةبلاطملا هيلع نأ يدنعف كلذب هل لبقو ىضتقاو ءاضق يف كلاهلا هاصو نإ

 نيكلام نيغلاب ةثرولا نوكي نأ الإ كلذ ىلع ردق اذإ كلاهلل قحلا هيلع حص نإ

 ءاضتقاو اياصولا ذافنإ يف الإ هاصوأ نكي مل نإو ةبلاطملا هذه نم هوأربأو مهرمأ

 . ملعأ هللاو .اياصولا ذفنأو نويدلا ىضق دق ناك اذإ كلذ هيلع نكي مل نويدلا

 مهيلع نيذلا فلحي نأ يصولل سيلو ناديبع نبال باوج نم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .اثراو نوكي نأ الإ كلاهلل قوقحلا

 : ىح صلا ةلأسم

 اهذافنإ ةرجأ نإف هيلع يتلا قوقحلل يفكت ال هكالمأ تناك اذإ تيملا نإ
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 تناك نإو ةاكزلا وأ يفاوصلا نمف مامالا ريغ نمز يفو نيملسملا لام تيب نم

 . ملعأ هللاو . كلاهلا لام نمف ذافنالا ةرجألو اهل يفكت

 ي وأ رصمل ١ نم بئاغ ىصو هل تيم ةيصو ذفن ف بستحا نمو : ةلأسم

 لهأ ذفنملاو يصولا هل متأ اذإ وجراف ماتيأ وأ نوغلاب ةثرو هلو هلانتال ةجحلاو رصملا

 . ملعأ هللاو . يدنع ام بسح لع قضي مل كلذل

 : ىح - صلا ةلأسم

 هنم كلذ لبقي نأ ينبجعي انأف هيصو هن أ لوقيو كلاه اعاتم عيبي ةقث يفو

 . ملعأ هللاو .ذافنالا ىلع هينيعي وأ هنع ذفني اميف هلوق لبقيو هنم ي رتشيو

 يصوأ هذه يل لاقو مهراد ىلإ يصولا ملسف لجر ىصو لجر : ةلأسم
 ؟هنم اهذخأ نأ يل له نالف اهب كل

 كل زاج هتيصو نم كل مهاردلا هذه لاق اذإ هنأ تدجو يذلا : لاق

 نأ الإ اهذخأ كل نكي مل تملع اذإف يصوملا نالف لام نم اهنأ ملعت ملام اهذخأ

 نالف اهب كل يصوأ مهاردلا هذه يصولا لاق اذإ اضيأ لاقو { ةقث يصولا نوكي

 نأ ملعت ىتح كيلإ هملس ام ذخأ كل نكي مل كمهس اذهو كتوخإو تنأ

 سأب ال ذئنيحف ةقث يصولا نوكي وأ ةيصولا نم مهماهس مهيلإ راص دق كتوخإ
 ايف كئاكرشل نايضلا كمزل ةقث ريغوهو هنم تذخأ نإف تذخأ اييف كيلع

 . ملعأ هللاو . تذخأ

 : ديعس نب سيمخ خيشل ا ةلأسم

 نوكي نأ الإ ةيصو ذافنإ الو ضبق يف اليكو يصولا لكوي نأ ينبجعي ال
 هيلع تبجو ىتلا ةيصولا ذافنإ ىلع نيعتسي نأ هل اينإو كلذ هل لعج دق كلاهلا

 نأ بتاكلل ىنعم الف تبث ال ةلاكولا تناك اذإو نيملسملا تاقث نم ءاش نمب
 . ملعأ هللاو .هسفن اهب لغشي
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 : يل مازلا ةلأسم

 نك اذإ ليكولا كلذكو يصوملا تامو ةقث ريغ ىلع ةيصوب ىصوأ لجر يف
 لكو يذلا ءيشلا وأ ةيصولا رمأ يف ليكولا وأ يصولا اذه نيعي نأ زوجمأ ةقث ريغ

 ؟ال مأ كلذ ريغو تارافكلا قيرفتو يصولا هعفدي ام ضبق زوجيو هيف

 لكألا امأو كلذ قيضي الف باسحلاب ىصولا اذه ةناعإ امأ : لاق

 ىنعم يف كلذ قيضي الف كلاهلا لام نم هنأ رقي مل اذإف هدنع نم ذخألاو ضبقلاو
 ناك اذإ لكوي الو ضبقي الو هنم ذخ ؤي الف كلاهلا لام نم هنأ لاق نإ امأو مكحلا

 ثلث نم جرخي هنإو كلذب ىصوأ كلاهلا نأ هدنع حصي ىتح ةقث ريغ يصولا

 . ملعأ هللاو . هيصو ناك اذإ كلاهلا لام

 هيلع يدونف يصوملا لام نم ءيش عيبب رمأ اذإ يصولاو هنمو : ةلأسم

 نمثل ١ غلبي ملف هعيب د ارأ مث حالصل ١ رظن ىلع هعيبب ملو هصحخرتس اف انمث غلبو

 . ملعأ هللاو . حالصلا هدصق ناك اذإ يدنع اميف هيلع نايض الف لوألا

 يصوملا تامو مهاردلا نم ءعيشب دحأ هل ىصوأ نميفو هنمو : ةلأسم

 امردقب هل ىصوأ نم عاتم نم هل يصيولملا ىرتشاف هعاتم نم ءيش ىلع يدونو

 هل ىصوأ ام لبق نم كلذ لعجيو هارتشا ام نمث يفوي ال نأ هيزجي له هب ىصوأ

 امم هيلع ام ردقب هل يصوأ كلاهلا نأ ملعي ناك اذإ هبلاطي ال نأ يصولا عسيو هب

 . كلاملا لام نم ى رتشا

 هيلع عيبي نأ الإ ةافاوملاب الإ كلذ نوكي ال لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 هلام لثم مهاردلا نم هيلع راص اذإ لوقو ةيصولا مهارد نم هلايب كلذ يصولا

 . ملعأ هللاو . ةافاوم ىلإ جتحي ملو هنع طقس

 : كرابم نب سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 ييف ناعنصي اذام هيلع نايصوي ةقث ايصو ادجي مل اذإ ةأرملاو لجرلاو هل تلق

 ؟اياصولاو قوقحلا نم اهمزلي
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 يصولا يسامتلا ىلع نانوكيو اهيلع نادهشيو ةيصولا نابتكي : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع اتومي وأ هادج نأ ىلإ

 ةقث ريغ يصولا ناك اذإ ةيصولا يف ةنانئمطالا زوجت لهو هنمو : ةلأسم

 لهجلا لاوحأ هيلع فوغختأ ينأ الإ ةيصولا كلت ىنغ ذفني هنأ ىبلق نئمطي هنأ الإ

 ؟هلاوحأ يف هلاهمإ نم ىرأ امل كلذ اهذافنا ةعرس يف ةمهلاو مزحلا ةلقو
 ال اييف لخدي ال انومأم نوكي نأ كلذ لقأو ةقث ريغ ايصو زوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . لهجب الو ملعب ةيصولا كلت رمأ نم هعسي

 : يناودعلا هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 ذافنإ يصولل له لدع ظحالو داهشإ ريغب يصولا ىلع ناسللا ةيصو يف
 .اغلبو ابايغأ وأ اماتيأ كلاهلا كرت كلذ

 يف ةجح هعنمت ملام اياصولا نم هعم حص ام ذافنإ يصولل زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو .رمألا رهاظ

 ردقي ىتح بئاغ قح يف عابي ال ليق اييف كلاهلا لام امأو هنمو : ةلأسم

 دعب هقح هل ضبقيل نيملسملا لبق نم ليكو هل ماقي لوقو فلتلا فوخ هيلع
 . عيبل ١

 كلاهلا لام ةلمج يف بئاغلا قح كرتي نأ دمحأ نب ديعس خيشلا بجعأو

 نأ هباجعإ هنأكف سيمخ نب دعاج خيشلا امأو كلذ ىلع الودع ىلتبملا دهشيو

 نم لاملا باهذ ةفاخم هيلع نم ؤي ثيح كرتيو كلاهلا لام نم بئاغلا لام جرخي
 . ملعأ هللاو .بئاغلا لام هباهذب بهذيو ةثرولا يديأ

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 ردقي ملف ثراولا دي يف ةيصولاو قح ةيصولا يف هل بوتكم كلاه يصو يف
 طخ ثراولل بتكو ةيصولا عازتنا يف ثراولا ىلع لاتحا مث هنم اهعزتني يصولا
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 ةيصولا ضبق ايلف ةيصولا لبق نم ىوعد الو ةجح هيلع هل ال هنأ هطخ زوجي نم
 ؟ال مأ كلذ يف ريغلا هل زوبيأ ةسفن ىلع اهبتك يتلا ةباتكلا نم ريغ

 ىصوأ ام هاوعدو هتحح لاطبإ نم هطخ زئاجلا طخب ىلع هبتك امأ : لاق

 هطخ زئاجلا نم ةباتكلا ىأر نم يأر ىلع مكحلا رهاظ يف هيلع تباث وهف هب هل
 موقي نم هسفن ىلع ةباتكلا نيح دهشأ اذإ امأ نيملسملا نم نيدهاشلا ماقم موقت

 ةثرولا دي نم ةيصولا جارختسا ىلع هنم لايتحا كلذ نإو دوهشلا نم ةجحلا هب

 نالطب ىرأ الو يدنع ايف عوجرل اهلأاذه ىلعف هقح ضبق ىلإ اهم الصوتم

 . ملعأ هللاو . كلذ نودب هقح ىلإ هلصوت وجري ل نإ لذب هتجح

 : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم
 يف ناك نإ 7 الو هدحو نب ازي الو هل نب ازي نم رمأي ن أ ثر اولل يغبنيو

 . ملعأ هللاو . ثراولل زوجت ةرجألاب كلاهلا نع موصلا كلذكو ميتي ةثرولا

 اهايإ هضرقأ نمم مهاردلا ضعب ضرقتسا اذإ يصولا يفو هنمو : ةلأسم

 يوذ نم ةرورضو ةجاح هنم ىأر نميف اهذافنال ءارقفلل هيلع ىصوأ ام ىلع

 كلذ رهظي مل ولو كلذ يف هتين هيفكتأ اهب يصوملا مهاردلا كلت هرضحت مل اذإ رقفلا

 ضرتقي نأ ضرقلا نيح ضرتقملا دنع كلذ راهظإ هيلع مأ هدنع نم ضرتقا نمم

 نعم ىلعف اعيمج ايهنم ملعي اعقاو ضرقلا نوكي ىتح هسفنل ءارقفلا لام ىلع
 كلذ رهظي ملولو هسفنب كلذ يف هتين هيفكت هتبثأف كلذ هيلع ضرع نأ دعب هلوق

 ىلعوأ هاضرب الإ هزاوج نم عنمي ام كلانه نوكي نأ الإ هنم ضرتقإ نم ىلع
 . ملعأ هللاو . لاح

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 انماض نوكأ نم تذخأف افقو بتكلا ضعب هدي ىلع ناك اذإ يصولا يف

 ؟ال مأ اهل
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 ةلالد ريغ نم اهيلع نمؤي ال نم يصول ١ نم بتكل ا هذه عزتن ااذإ : لاق

 هذه ىلع اهنايض نم ملاس يدنعوهف ةبلغلا دجي لب اهيلع اهعزتنا نم ىلإ هنم
 نايضل موزل هيلع ىشخأف اهريغ وأ ةلالد نم هنم ببسي اهعازتنا ناك نإو ةفصلا

 . هببسب اهيلع نمؤي ال نم دي يف تراص اذإ
 نوهرم هنأ هتكيرت هب تدهشو يلحل نم ائيش كلاملا فلخ اذإو هل تلق

 مكحو سانلا ماوع نم ريثك كلذب دهشو ةثرولا رئاس نود اذكواذكب هدنع

 . يصولل صالخلا فيك هلهأ هيطعيل يضاقلا

 مهاردب نوهرم هنأو سانلا نم دحأل هنأ يلحلا يف ةنيبلا هب تماق ام : لاق

 نم ماوعلا ةداهش امأو . ةحصلا هب تماق ايب هءعادف هيلعو هل حص نملوهف ةمولعم

 ةثرو ىلإ دودرم وهو مكح توبث اهب حصي الف ةجح هب موقت ال مه نيذلا سانلا
 نم ملاس وهف هيف هدي طسبي مل اذإ يصولاو قح ريغب هنم عزتنا دق ناك نإ كلاهلا

 نم اهتصح يف كلذ نوكيو اهيلع تباث وهف ةكي رتلا هب تدهش امو كلذ نايض

 ىلع دزي ملام كلذ عيمج اهيلع بجوأ اضعب لعلو هنم اهبوني امردقب ثاريملا
 . اهلوق اولبقي مل اذإ ةثرولا رئاس ىلع ةجح كلذ اهلوق سيلو اهثاريم

 دجسملا انط لبق نم اقح كلاهلا ىلع نأ يصولا ملع اذإو هل تلق
 ىلع دعتم ىدعت نإو دجسملا كلذ حالص يف كلاهلا لام نم ذفني نأ هل زوجي ال

 . كلذل انماض يصولا نوكيأ ههجو ريغ ىلع هذفنأف كلاهلا هفلخ امم عيش

 هيلع هئاقبو ىصوملا ىلع انطلا اذه قلعتب املاع يصولا ناك اذإ : لاق
 زاج هنم ملعب هيلع قوقحلا نم هعم حص ام ذافنإ يف ايصو هلعج دقف تام نأ ىلإ
 حالص يف ضراعم هضراعي ملام لوقلا ضعب يف ةفصلا هذه ىلع هذافنإ هل
 ةنيبلا مقت وأ هذافنإب ىصوأ يصوملا نأ حصي ملام كلذ ىلإ ليبس الف الإو دجسملا

 هيلع ىدعت نم ىلع هنايضف زئاج هجو ريغ ىلع ذفناف هيلع بلغ نإو هئاقبب
 ؟هنود
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 نب نالفل تايدمحم عبرأ ابوتكم ةيصولا يف يصولا دجو نإو هل تلق

 نوكت مأ ثراولل عجرت مهاردلا هذه مكح فيك هدلب الو هتليبق ملسي ملو نالف

 . ةنامأ

 هزيمتو هنيعت ةحصب ةيصولاب مهاردلا هذه هل بوتكملا فرعي مل اذإ : لاق

 تناك نإو ةثرولل ةعجار يهف هيلصنت هيصو ناك نإف هتفرعم نم سأيو هريغ نم
 .هيف ليق ام ىلع لوهجملا مكح اهمكحف نايض نم

 نب نالفل مهاردلا نم ائيش ةيصولا يف ايوتكم يصولا دجو اذإو هل تلق

 مأ يح هنأ هفرعي الو ضرألا نم عضوم يأ يف هفرعي ملو ينالفلا نالف نب نالف

 . مهاردلا هذه مكح فيك تيم

 ام هل بتك ام فقو ىلوأل اف هلاح ام ردي ملو هعضوم فرعي ل ١ ذإ : لاق

 .اهلبق يتلا ف مدقت ايك هيف مكحلاف هنم اس ؤيم راص ايهمو هب عمط

 ةنامأ سانلا نم دحأ دنع كلاهلا عاتم نم ائيش يصولا دجو اذإو هل تلق

 هعسيأ ةيصولا ذافنال يفاك وه هلام نم هعاب ام نأل ءعيشب هل ضرعتي ال نأ دارأو

 ؟كلذ

 اهيلع هنمتئإ نمم كلاهلا تانامأ ضبق يف مايقلا يصولا ىلع سيل : لاق

 مهيلإ عجار اهرمأو هتثرول ثاريم يه امنإو اهنودب هتيصو ذافنإ هل حص ام هتايح يف

 . مهريغ ىلإ ال
 يف لوخدلا يصولا مزلي كلاهلا اهفلخ تلا نوضرألاو لخنلاو هل تلق

 ؟ال مأ نج مايقلا

 الو هل سيلف اهنودب ذافنإ هل حصو افقو هل لوصألا كلت نكت ل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو .اهب ىلوأ اهثراوو ثاريم يه اينإو عيشب اهل ضرعي نأ هيلع

 نم ءيشل ةيصوب ىصوأو ميتي مهيف ةثرو كرتو تام لجر هنمو : ةلأسم
 كسمت ميتيلا غلب املف نيغلابلا رمأب يصولا اهذفنأو عرشلا اهلطباف ربلا باوبأ
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 ىلعو هتايح يف يصولا ىلع اهنم همهسب عجري نأ هلأ ةيصولا تبثي ملو عرشلاب
 . هتامم دعب هتثرو

 هتايح يف يصولا ىلع ذوفنملا كلذ نم همهسب عوجرلا ميتيلل معنف : لاق

 عرشلا يف تباث ريغ هجوب كلذ ذافنإ هيلع حص اذإ هتامم دعب هلام يف هتثرو ىلعو

 نم هذفنأ امو اتيم وأ ايح هنايض موزل نم اجرخم هل ىرأ ال هنأش نم اذه ىلع هنأل

 مل اذإ ميتيلا ىلع هتوبث بجوي امم كلذ سيلف مهاضرو نيغلابلا ةثرولا يأرب كلذ

 . ملعأ هللاو . هنود هب نيضارلا هتوبث صخي اينإو هغولب دعب هب ضري

 : ديعس نب دشار خيشلا ةلأسم

 ملع ريغب هل ي رتشي نم يصولا رمأو كلاهلا لام عيبي نم يصولا رمأ اذإ

 يصولاو عيلا نوكي نيملسملا ضعب لاقو باوصلا نم هجو كلذ يفف عئابلا نم
 اذإ نزويو لاكي امأو يصولل ءارشلا نأ ملاع ريغ عئابلاو هل ءارشلا نإ ملاع ريغ
 هللاو .نيملسملا ضعب لوق ىلع كلذ هل زئاجف هريغل عيبي ايك يصولا ذخأ

 .ملعأ

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 ىلع يلمي بتاكلا عمسيو ةيصولا ةباتك دنع ارضاح ناك اذإ يصولا يفو

 تام مث معن لوقي هيلع بتاكلا اهالتأ ةظفل لك رثأ يف يصوملا عمسيو يصولا

 تباث ريغ اظفل ىصوملا اذه ةيصو ظفل نم ائيش يصولا اذه ىأرو يصوملا اذه

 ايك يصوملاو بتاكلا نم عمسي ام ىلع ةيصولا هذه ذفني نأ هل له ماكحألا يف

 وأ اغلاب ثراولا ناك توصلا ايهنم عمسي هنأ الإ ىري ال مأ يصوملا يتفش ىري

 . اييتي
 وه هنأ ىصوملا رقملا ايهنم ىري ران هرضحيو اراهن ظفللا اذه نك اذإ : لاق

 احيحص هعمسي يذلا ظفللا اذه ناكو هلام يف يصويوأ هسفن ىلعرقي يذلا
 ىلع كلاهلا هب رقأ ام ذفني نأ هلزاج كلذ يف ايصو يصوملا هلعجو مكحلا يف اتباث
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 ههجو افشاك هاري ناك اذإ ناك رخني رقملا يتفش ىري ملولو هلام يف هل ىصوأو هسفن

 ةنانئمطالا ىلع لوقو ناك ىرحتي هيتفش ىري ىتح لوقو كلذب رقي يذلا وهو

 يذلاوه هنأ ةنانئمطالا ين كشلا هجلاخي مل اذإ مالظلا يف كلذ هنم عمس ولو زئاج

 . ملعأ هللاو . هب يصوي وأ كلذب رقي

 : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 يف يتلا ريغ قوقح هيلعو سانلل قوقحب رقأو اياصوب ىصوأ لجر نع
 . ىصولا اذه لعفي فيك اليلق الام كرتو هريغو قادص نم ةيصولا

 ةمزاللا تانايضلاو قوقحلاو نويدلا يضقيف الوأ أدبي يصولا نإ : لاق

 عيمج ثلثلا لصي مل نإف . ةثرولل ناثلثلاو اياصولل هثلثف عيش لاملا نم لضف نإف

 ادبي هترثكب ريثكلاو هتلقب ليلقلا كلذ بونيام دق ىلع اياصولا نيب طسق اياصولا
 مث ضورعلا مث باودلاو رمتلاو بحلاك هعايض فاخيام عيبيف الوأ يصوملا

 لوصألاو ةدحاو ةعمج يف باودلاو ضورعلا عابتو اهعيب نم دي نكي مل اذإ لاومألا
 . ملعأ هللاو . ةعبارلا يف بجويو عمج ثالث يف

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 نأ دارأو لاحلا يف هذفني نأ ىصوملا ةيصو نم ءىش هيلع رذعت اذإ ىصولاو

 " .. ؟هصالخ هجو ام هنع اطقاسو هل ذفنم نوكي
 دقف هتقو يفو هللا دنع هب رذعي هجوب يصوملا ةيصو ذافنإرذعت اذإ : لاق

 ىلإ وأ نيملسملا ماكح نم مكاحلا اهب ىصوملا قوقحلا كلت يصولا عفدي ليق

 ليق دق ةعايحجلاو همدع دنع هماقم نوموقي مهنأل مكاحلا مدع دنع نيملسملا ةعامج

 اهدرو قوقحلا كلت مكاحلا ضبق نإف اضعب مهضعب ىلوتي ادعاصف نانثا مهأ

 دنع زوجي يذلا هجولا ىلع اهذافنا ىلإ ليبسلا دجي نأ ىلإ اهيف انيمأ راص هيلإ
لدعلا ةقثل ضيبقت ةزاجإب ليق دقف نيملسملا ةعامجو مكاحلا مدع نإو نيملسملا



 . ملعأ هللاو . كلهي

 يصولاو نيملسملا مكح رهاظ يف كلاملا ةيصو تبثت مل اذإو : ةلأسم

 . اغلاب وأ اميتي ثراولا ناك اهذافنإ هلأاهتحصب هبلق نئمطم

 لام نم هبلق ةنانئمطا ىلع اهذافنإ ينبجعي مل ميتيةثرولا يف ناك نإ : لاق

 نأ هل ناك نيملسملا ماكح دنع ظفلب يصوي كلاهلا عمس نوكي نأ الإ كلاملا

 هل زاج كلذب اوضرو مهرمأ نوكلمي ةثرولا ناك نإو هللا نيبو هنيب اييف كلذ ذفني
 . ملعأ هللاو . كلذ

 : ىبل مازلا ةلأسم

 ىلعو قحلاب رذعلا هل بجو نإ اهنم يصولا راذتعا اهلطبي ال ةيصولا نإ
 وأ ميتي مهيف ناك نإف هلام يف هفرصت زوجي ال دحأ مهيف نكي مل نإ اهذافنإ ةثرولا

 دجسملل رارقالا امأو كلاهلا ةيصو ذافنإ يف اليكو مكاحلا مهل ميقيف ههبشأ ام

 . ملعأ هللاو . هنيعب كلذ يف رارقالا تبثو يصو نكي مل ولو هميلست زئاجف

 : هللا دبع نب لاله خيشلا ةلأسم

 هلوق ىنعم ىلع اهار نم يأر ىلع داهشإ ريغب كوكصلاب اياصولا ذافنإ يف
 يف ابوتكم هدجي ام ذفني نأ هل زوجي ال هنأ كلاهلا يصو يف اذه وهو هنيعب ظفللا ال

 ثالث ملعي ىتح كلذ ريغو تانايضو قوقح تارارقإو اياصو نم كلاهلا اياصو

 .بير الو كلذ يف كش ال احيحص ايلع لاصخ

 بتك يذلا بتاكلا هكلس فرعيو باتكلا أرقي يصولا نوكي نأ ايهلوأو
 طخ طخلا اذه نإ ادبأ كش كلذ يف هجلاخي ال ةحيحص ةفرعم كلاهلا اياصو

 .نالف بتاكلا

 نيملسملا تاقث نم ةقث نإو ةلادعلاب بتاكلا فرعي نأ ةيناثلا ةلصخلاو
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 نئمطم بلقلاو ادبأ ءايشألا نم ءيش يف الو هنيد يف ةنايخلاب ةمهتلا هقحلت الو

 . هبلق نم بيطو
 لخد هنأو نيملسملا نيب ةباتكلا يف هلوخد لصأ ملعي نأ ةثلاثلا ةلصخلاو

 رمأبوأ نيملسملا ماكح نم مكاح رمأب وأ لدع مامأ رمأب نوكي نأ امأ ةجح ياب

 ملع اذإف كلذ يف ةججلا مهب موقت نيذلا مكاحلاو مامالا مدع دنع نيملسملا ةعامح

 .الف الإو ذافنالا هل زاج بير الو كلذ يف كش الب ثالثلا لاصخلا هذه

 فوقولا هل نسحأ ثالثلا لاصخلا هذه نم ةلصخ تمدعاذإف هل تلق

 هللاو .ادبأ كلذ يف لوخدلا هل زوجي الو بجاو هيلع فوقولا ىل لاق ذافنالا نع

 . ملعأ

 : يصورخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 وأ رذعل نانثإ مهنم رذعتف لاجر ثالث هتيصو ذافنإ يف لعج اذإ يصوملا يف

 يصوملا لعجي ملو هدحو يصوملا هب ىصوأ ام ذافنإ هل زوبي دحأ ىقبو رذع ريغ

 ماقي نأ هبجعي هنأ هباوج ىنعم نم ناكف اعيمج مه هلعج ام مهنم دحاو لكل

 يصوملا هدارأ ام قفو ىلع اونوكي ىتح رذعتي مل نم عم تاقثلا نم رذعت نم ناكم

 نأ ريغ نم باستحالا ليبس ىلع هل زئاجف الإو كلذ قفتا نإف هتيصو ذافنإ يف

 . ملعأ هللاو . كلذ همزلي

 داز نإف اهذافنإ ىلع ارجأ هل لعجو هئثراو هيصو لعج نمو : ةلأسم

 ايب صصوح اياصولاب لاملا ثلث في ل نإو هلثمرجأ ىلاإ عجر هلغشم هرجأ ىلع

 . ملعأ هللاو . كلاهلا هل لعج ام ىلع ام ال هلثم رجأ نم هقحتسا

 : ناد يبع نبا ةلأسم

 تقولا كلذ يف ناكو ميتيوأ بئاغ دحأل اروسك لزع اذإ يصولا يف
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 لدب يصولا مزليأ اهنوزواجتي ال تقو ءاج مث روسكلا كلت لثم سانلا هزواجتي
 ؟روسكلا كلت

 ردق يصوملا لام نم ذخأي يصولا نإف زوجت ال روسكلا تراص اذإ : لاق

 روسكلا يصولا ذخأ نإو يصوملا ةثرول روسكلا كلت نوكيو روسكلا كلت
 . ملعأ هللاو .زئاجف دنع نم لدبأو ةفيعضلا

 : نافلخ نب انهم ديسلا ةلأسم

 نم اهجرخغ ناك نإو لاملا سأر نم مأ ثلثلا نم جرخت يصولا ةرجأو

 لعج نيب قرف لهو هترجأ يصول ١ يطعي نيأ نم اياصولاب ثلثلا نعي ملو ثلثلا

 ؟ ىصوأو

 ضعبو ثلثلا نم اهار نم ءايلعلا نمف فالتخاب كلذ يف ليق دق : لاق

 قوقحلا نم ةجراخ ةرجألا نأل مهلوق نم رهشألا كلذ لعلو لاملا سأر نم اهآر

 ىسعو ةيلصنتلا ةيصولا هجو ىلع ال هئانع ىلع اهايإ هقاقحتساب ريخألل ةمزاللا

 نم يأر ىلعو ظفللا رهاظ ىلع ايهلمحف ىصوأو لعج هظفل نيب قرف مهضعب
 نوكي ناصقنلا نم حص ايف اياصولا عيمجب ثلثلا يفي مل اذإ ثلثلا نم اهلعج

 نسحي اييف رايخلا يصولل نأ الإ كلذ نم هردق ىلع لك ةصحلاب عيمجلا ىلع

 ناك ولو اهنم رذعت وأ اهترجأ نم هل حص ام ىلع ةيصولا ذافنإب ماق ءاش نإ يدنع

 نم ناصقنلا هل حصي مل اذإ اذهو اهناصقنب ال ةمات ةرجألاب اهلبقت هنأل امه البقتم

 عيمجلا يف كلذ تبث اذإف نيدلا هكلهتسا دق كلاهلا لام ناك اذإ لاملا تيب

 . ملعأ هلللاو . هيف لخادو هنم ءزج وه ذإ لكلا مكح ضيبعلا مكحف

 : يدشارمحلا ةلأسم

 يف هلعجي ملو هاياصو ذافنإو هنيد ءاضق يف هل ايصو لعج اذإ يصوملاو
 يتلا نويدلا هنم يضقيل كلاهلا اذه نويد ءاضتقا يصولا اذه داراف هنويد ءاضتقإ
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 نايدلا ىلع عفرو كلاهلا عاتم نم ائيش عيبي الئل هاياصو اهنم ذفنيو كلاهلا ىلع

 ؟ال مأ كاذب مكاحلا مهيلع مكحيأ كلاهلل مهيلع ام ميلست مهنم دارأو

 ىلع ام ءاضقل ةفصلا هذه ىلع نويدلا هذه ءاضتقاب هل مكحي هنإ : لاق

 نيب اييف هلجأ ريغ هلاح نويد هلو هيلع ام ءاضقل كلاهلا لام لصأ عابي الو كلاهلا

 كلذ زاج هلام عيبو كلاهلا نيد ءاضتقا ىلإ مكاحلا هزاجأ نإ ىحبصلا لاق انل

 هولكوي وأ مهكلاه لام نم كلاهلا ىلع ام اوملسي نأ ةثرولا ىلع حصأ نإو تبثو

 عيمج يف يصولا اذه ىلإ نيدلا هيلع نم ملس نإو زاج كلاهلا نيد ءاضتقا يف

 . كلذ ريغو هملعب هذافنإ يف هرومأ

 .فالتخا هيفف لوصألا عيب يف امأو لوقلا ضعب يف يدنع اذكه : لاق
 . ملعأ هللاو

 كلذ دعب لعج مث ديقتلا وأ قالطالا ىلع هل ايصو لعج نمو : ةلأسم

 لوألا نع اعوجر اذه نوكيأ لوألا نع عجري ملو لوألل لعج ام لثم ىلع رخا
 . هدح ىلع ايصو ايهنم لك تبثي مأ امهنيب كارتشا اذه مأ

 ذافنإ ايل زئاجو اعيمج هل نايصو ايهف لوألا ةيصو نع عجري مل ايف : لاق

 نأ الإ كلذ ينبجعي الف هبحاص نع ايهنم دحاو لك دارفنإ امأو اعيمج ةيصولا هذه
 دارفنالا زوجي ذئنيحف اعيمج امهلام ايهنم دحاو لكل لعج دق ىصوملا اذه نوكي
 . ملعأ هللاو . ةيصولا هذه ذافنإب ايهنم دحاو لكل

 : ناهييلس نب رصان خيشلا ةلأسم

 نم ةيصو ذافنإ يف ةجح همايق سيل نم هماقأ دحأ نم ائيش ى رتشا نمو

 ؟ ال مأ ءارشلا هل حصيأ ةنايخب هفرعي ملو اماتيأ كرت

 زئاجف ةقث ماقملا ناك اذإ ريشب نب ديعس خيشلا نعو تبثي ال : لاق

 ىلوأ كلذ كرتو ةقثلا نم ءارشلا زوبي دمحم نب هللادبع خيشلا لاق هنم ءارشلا

 . ملعأ هللاو .رحأو
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 : ىح صلا ةلأسم

 اهيف ذخاي نأ هل زوجيأ مكاحلا ىلإ يصوملا ةيصو ذافنإ عجر نإو
 ؟ال مأ ةنانئمطالاب

 زوجي ام هل زاج ءايصوألا نم هريغك زئاجلا ليبس ىلع اهذفنأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةنانئمطالاب ذخألا هل زجي مل مكحلاب اهذفنأ نإو مهل

 زاوج يف يصولا ةلزنمب نوكيأ اهذافنإب هرمأ وأ دحاو لكو نإو هل تلق

 . ةنانئمطالاب ذخألا

 . ملعأ هئلاو .هسفن ةلزنمب ال كلاهلا نم ءايصوألا ةلزنمب هليكو : لاق

 : يدشارمحلا ةلأسم

 نأ ىلإ اهب يصولا اذه رجات مث هنع جحي نمل ةيرال ةئايب ىصوأ نميفو

 ؟اهب جحي ام ردقب اهحبرو تغلب

 . ةجحلل اهحبرو يهف اهنيعو هتايح يف اهب يصوملا اهزيم تناك نإ : لاق
 نأ انعم نسحألاف ةثرولا نم ىضرب كلذ ناكو ثارولا وأ يصولا اهزيم ناك نإو

 . انل نيب اميف هانركذ ام لك يف فالتخالا نم مدعي الو لاملا سأر الإ نمضي ال

 . ملعأ هللاو

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع ةلأسم

 يف مكحلا فيك امهدحأ ةيصولا ذفنأف تامو نييصو ىلإ ىصوأ نميف

 ؟اهريغو ةرجألا

 ضعب ىفف فالسألاو ءاهقفلا نيب فالتخالا نم راع ريغ كلذ نإ : لاق

 هتيصو ذافنإ يف هبحاص ماقم موقي دحاو لك هتيصول يصوملا لعجي مل اذإ لوقلا
 ىلع اهذافنإ يف ءاكرش اعيمج مهلعج هنأل هكيرش نود اهنم عيش ذافنإ هل سيلف

 يف عوطتملاك هنأل عيش ةرجألا نم هل سيلف اهنم عيش ذافنإب درفنإ اذإف يأرلا اذه

 ةايح يف كلذ لبقت اذإ اهنم فصنلا ذافنإ هيلعو هل نأ ليق ام ضعب ين وجرأو كلذ
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 ةرجألا فصن هل نوكيف يأرلا اذه ىلعو كلذ يضتقت ةكرشلا هنأل يصوملا

 يف حيرصت ةدايز هيلع نأ يل نيبي الو ةيصولا ذافنإ يف لوبقم هلوق يصولاو
 نومأم وهو هيلإ ىصوأ اميف هنمتئإ دق كلاهلا نأل كلذب ةثرولا هبلاط اذإ اهذافنإ

 . ملعأ هلللاو . نيملسملا تاقث نم ناك اذإ اصوصخ هنيد ىلع

 دقو كلاهلا يصو هنأ يعدي الجر دجو اذإ عروتملا يفو هنعو : ةلأسم

 نم الإ اوملسأ دق غلبل ام اغلبو اماتيأ كرت دقو ذفنيو ضبقب هلام يف هدي طسب
 عروتملا اذهل زوجيأ ةيصولا يف مهيلع بتك ايب اوضرو ةيقت الو ربج الب اوعاطأو
 ؟ال مأ ةباتك ءاطعو ءارشو لكأ نم لاملا اذه يف لوخدلا

 قيضي ال نأ تفصو ام ىلع ىل ناب ام بسح يدنع ام ىفف : باوجلا

 يعدملا ذافنإ لجأ نم كلاهلا هفلخ يذلا لاملا اذه يف عروتملا ىلع لوخدلا
 اصوصخ هيف لخادلا عم كلذ ةحص مدع عم لاملا كلذب كلاهلا ىلع ةياصولا

 يتلا هوجولا نم هجوب مهدحأ نم هيلإ راص ايب هنم نيغلابلا ةثرولا صصح يف
 كلاملا لام نم هذفنأ اييف ذفنملا ىلع مهراكنا مدع عم كلاؤس يف اهتركذ

 . هب مهاضرو
 ذفنملا نكلو هتوبثب ةجحلا مقي مل اميف مامتا الو ىضر مهل سيلف ماتيألا امأو

 قيضي ال نكلو ةجح ريغب مهصصح نم هذفنأ ييف كلذب ذخا ؤملاو لوئسملا وه
 نم ذفنملا هذفنأ ام نايض نأل نوغلابلا هثرو ييف كلذ لجأ نم لخادلا ىلع

 ىنعم يف اذه هريغ ىلع ال هتمذ يف هيلع قلعتم هل زاج ام ريغ ىلع ماتيألا ةصح

 طايتحالاو هيلإ كلذف هسفنل اطايتحا اذه يف لوخدلا نع عروتملا هزنت نإو مكحلا

 نأ ذفنملا ىعدا ام امأو باتو قفانملاو فاقو نم ؤملا ليق دقو لمعتسا ام ريخ
 هب رقي مل اذإ هدي يف اييف لوبقم هلوق نأ انفرع يذلاف هل ىصوأ نمل هب ىصوأ كلاهلا

 دقف هذخأ هعسو امو هيلإ هذفنأ نمل هنم هذخأ عساوف اذه ىلعو كلاهلا لام نم هنإ

 .هرجح ملعي ملام هيف لوخدلا هريغ عسو
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 هنم هل هنم ةياصولاب هفارتعا دعب كلاهلا لام نم كلذ نأ ذفنملا رارقإ امأو

 دوقنملا ىلع هذخأ قيضيف اذه ىلعو هدي يف ناك نإو ةحصلاب الإ كلذ لبقي الف

 هرمأ نم اذه ىلع لخاد هيف لخد نإف هيف لوخدلا هريغ ىلعو ةحص يغب هيلع

 هللاو . هيف ذوفنملاو ذفنملل نيغلابلا ةثرولا نم كلذ مامتإ عم ماتيألل ناضلا هيلعف

 . ملعأ

 وأ يصو نم كلاهلا هتيصو ذافنإب موقي نم دجوي مل اذإ هنعو : ةلأسم

 يف مهرجاشت عمو اهتحص دعب اهذافنإب نوبطاخملا مه ةثرولاف بستحم وأ ليكو

 كلذ نم ع يشب مهضعب درفتي ال عيمجلا عالطاب ذافنالا نوكي نأ ىلوألاف كلذ

 . ملعأ هللاو . هب درفتي ام ىلع نومأم ريغ ناك اذإ اصوصخ

 كلذ ريغ لقي مل ولو ةياصولا هل تبثت يبصو نالف لاق اذإ اولاق : ةلأسم
 . ملع أ هلل او . هتوم دعب نم

 ىلع دهشأو بئاغ لجر ىلإ ىصوأ لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم
 . هل ةعجر الو ةيصولاب مايقلا همزلي له ةيصولا لبقف كلذب يصولا ملع مث كلذ

 مايقلا همزليف تلق .كلذ هيلع تبث هيصولا ليق اذإ هنأ ىعم : لاق

 ملو دوهشلا ةداهشب هيصو:كلعج دقو كله دق انالف نإ ةياصولا سفنب ةيصولاب
 ىلع فقي ىتح مأ كلاهلا اهل ىصوأ يتلا ةيصولا ىنعمو كصلا ىلع فقي

 . كلاهلا هب ىصوأ ايفو كصلا

 هل ةحص كلذ ناك ةنيبلا ظفلب هيصولا تحص نإ هنأ ىعم : لاق

 هتيصو تبثي رارقإ وأ هيصو جرخي ام ىلع ةنيبلا ةداهشب اياصولا حص ام كلذكو

 ال ةيصولا نال ةبوتكم ةيصو كلذ يف دجي ملولو ةتباث مهتداهش تناك مهظفل نم
 . يدنع اذكه اهب ةنيبلا ةحص تحصو اهيلع مهنم ةداهشب الإ حصت
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 . هتيصو ذافن إو هنيد ء اضق يف هيصو كلعج دق انالف ن ليق ن إف هل ليق

 الو ١ ذهس موق ا ال ن ا ل اق . هيلع يذل ١ هنيدو هتيصو ىلع فقو الف تلبق دلق ل اق

 . ةعجرلا هل مأ كلذ همزلي له اذه نم لقأ عيش هنأ تننظو اذهب يسفن سبلأ

 تلق .ةعجر كلذ يف هل سيلو ةيصولاب مايقلا همزلي ليق هنأ ىعم : لاق
 ىلع امأو .الف صنلاب دك ؤم ءيش امأ لاق .كلذ همزلي ال ليق هنأ كدنعو هل

 ينبجعيو هتايح يف تيملا نع لبق نكي ملام ةعجرلا هل نأ يدنع جرخيف ىنعملا

 . كلذ

 تام املف هب ىصوأ امب هربخي ملو هتوم لبق يصوملا نم اهلبق نإف هل تلق
 لثم نوكت له هلك اذهب ىصوأ هنأ ملعأ مل يصوملا لاقف هنيدو هتيصو تحص

 . ىلوألا

 دعب. يصومل ا تام دق هنأل ىلوأل ١ لثم نوكت نأ كلذ ينبجعي ال : لاق

 هلو هنع هلوبق لاح ىلع تام اذإ يصوملا رغ دق هنأك كلذب نوكيو ةيصولل هلوبق

 دق هنأ هملعأ اذإف هملعب يصوملا ةايح يف ةيصولا نع ةعجرلا هل نإ ليق دق هنألو

 نأ لبق يصوملا تام اذإ كلذ يل نبي مل هتعجرب هملعي مل اذإو هيلع نكي ملو عجر

 . يدنع فلتخا كلانه نمف كلذب هملعيو عجري

 ام كرتيو اهنم دارأ ايب موقي هنأ ىلع هتوم لبق يصوملا نع اهلبق نإف هل تلق

 . هطرش هل له هيلع لقث

 اذإ اذكو هل تلق . هيلإ ىصوأ كلذ ىلع ناك اذإ هطرش هل نأ ىعم : لاق

 . ىنعملا اذه ىلع هتوم دعب اهلبق

 ىصوملا نع اهلبق اذإو هل تلق . يدنع دكوأ اذهو يدنع اذكه : لاق
 يف رخآ ايصو ميقي نأ هيلع مأ كلذب يصوملا يفتكي له هباتك يف طرشلا ىلع
 . هتيصو ذافنإو هنيد ءاضق

_ ١١٣



 قوقحلا ىلع دهشأ ناك نإف الإو هدجو نإ كلذ هيلع نأ ىعم : لاق

 نأل . هللا ءاش نإ هعسي نأ هريغ يصو ىلعردقي مل نإ هلوجرأو دهشيلف الإو

 قوقحلا ىلع دهشأ دقو هميقي نأ لهجف ايصو دجو نإف تلق .روذعم مدعلا
 . كلذ ىلع تامو دهشأ اذإ هعسي له

 وأ اهئادأ ىلع ارداق ناكو اهيف فالتخال ةمزال قوقحلا تناك اذإ : لاق

 عطقأ الو كلذ هعسي ال نأ تفخ ةيصولا ىلع رداق وهو ىصوي مل مث كلذ يف طرف

 . هب ىلوأ هللاو عيشب مكحلايف هيلع
 نع اوعنتماف ايصو ميقي نأ مهيلإ بلطف اسان تيملا رضح اذإف هل تلق

 .ال مأ كلذ مهمزلي له كلذ
 وأ نيد يف ةرضم اوفاخي ملام مهلك كلذ نع اوعنتمي نأ ينبجعي ال : لاق

 عمو هسفن ةصاخ يف اروذعم مهنم دحاو لك نوكي لهف هل تلق .لاموأ سفن

 لاق تلق . كلذ ىلع ارداق وه ناك اذإ كلذ نع زجعي هريغ نأ ملعي ىتح هسفن

 ريغ ىلع كلهي نأ ضيرملا ىلع فيخو عيمجلا نع عانتمالا رهظ اذإ هنأ ىعم

 مل هوجولا هذه دحأ نم هل ضرعي ببس ريغب كلذ ىلع ردقي نم موقلا يفو يصو
 . هيلع عامجالا مهعسي الو كلذ ىلع اوعمتجي نأ يل نبي

 ايب قافتالا ىنعمل تيملا ىلع ةيصولا توبثل ببس ريغل عانتمال ا ىنعمب

 دحأ الو اوبيجي مل ولو مهميثأتو مهكاله ىلع مدقأ الو قوقحلاو اياصولا نم مزلي

 ىلع ناكو لطبت مل هتيصو ىلع دهشأو ىصوأ اذإ هنإ عضومل كلذ ىلإ مهنم
 ناكو كلذ ىلع اوردق اذإ مهيلعو اهذافنإ ةعايجلا ىلع ناكو اهذافنإ مكاحلا
 اذكه ةثرولا ىلع ناك نأ ايلف كلذب ىلوأ مهو ةثرولا مه ذإ اهذافنإ ةثرولا ىلع

 يصوملا ةكله نم جرخ هيف سيلام مهكرت يف اوقفاوي مل اذإ مهميثات ينبجعي م
 تاريخلاو لئاضفل ا كرت ىلع عامج الا يغبني الو هقوقحو هتيصو نالطب نم الو

 تفخ ههبشي اموأ اذه ىلإ دصقلا ناك نإف اهلضفل قاقحتسالاو عانتمالاب
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 نم افئاخ نوكي نأ لضف نم عنتما نإ دحاو لكل يغبني لب مثالاو كالهلا مهيلع

 . همرحأ ذإ هباوث ىلع افسأتم كلذ

 كلذكو هل ىصوتي نأ هيلع نكي مل لطعت نأ هتعتيض ىلع فاخ ولو لاقو

 ىتح مأ كلذب أربيأ نيتقث دهشأو دحأ هل ىصوتي مل اذإف هل تلق . ةعبتلا فاه نإ

 . هاياصو نم همزلام عيمجو هنيد هنع يضقي

 عم داهشالا نم رثكأ هيلع سيلف هل ىصوتي نم مدع اذإ هنأ ىعم : لاق

 هيلع قوقحلا فلخت يف لصألا يف رذع هل ناك اذإف هتقاط قوف فلكي ال هنأل ةبوتلا

 ملو هيلع دهشأو كلذل ىصوأف توملا هرضحي نأ لبق كلذ يف هريصقت نم بات وأ
 يضقي ىتح أربي ال هنأ دجوي دقو هل ارذع يدنع كلذ.ناك ناك يصولا هنكمي

 كلذ دعب هللا هبقاعي نلف اروذعم ابئات تام اذإ هنأل اذه ىل نيبي الو قوقحلا هنع

 . ملعأ هللاو يدنع اذه ميقتسي الو هيلع نيدلا فلختب

 همكح لوحتي نلو ةبوت وأ رارصإو رفك وأ ناميإ ايندلا قراف ام ىلع وهو
 اذإ ايندلا ماكحأ يف هئايشأ نم ءيشب القتعم نمؤملا نوكي نلو كلذ دعب يدنع
 تيضق ادبأ انم ؤم عجري نلف ارفاك تام نمو رفاك رصملاف ارصم تامو ابئات نكي مل

 دنع بات ىتح هنيد ءاضق يف اطرفم ناك اذإف هل تلق . ىضقت ملوأ قوقحلا هنع

 .لوألا لثم اروذعم وكيأ تاقث دبي مل وأ هدهشي نم دجي ملو توملا

 لثم هنأ يدنعف ةبوتلا هعفنت تقو يف توملا لبق بات اذإ هنأ يعم : لاق
 ؟ توملا ةنياعم لبق عفنت ةبوتلاف : تلق .لوألا

 بتكو هطيرفت نع بات اذإ كلذكو هل تلق . يدنع ليق اميف اذكه : لاق

 ظفل هل ميقي نم دجي مل اذإ اروذعم نوكي له اهيلع دهشأو تبثي ال ظفلب هتيصو

 . هتوم دعب هنع ضقي مل ولو مكحلا ب يف تبثي ايب ةيصولا

 وهو هتقاط قوف فلكي مل كلذ ريغ دجي ملف دهتجا اذإ هنأ ىعم : لاق

 هل ميقي نم بلطي نأ لهج نإف هل تلق .اروذعم نوكي نأ وجرأو بئات يدنع
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 فزتعا اذإ كلذ همزلي هنأ ملعي مل اذإ اروذعم نوكي له دجول بلط ولو هتيصو

 . ؟ ال مأ هطيرفت نم ابتو قحلاب
 هل امزال ىصوأ يذلا ناكو فلاخ اذإ كلذ يف ملاس ريغ هنأ يدنع : لاق

 ةمتاخ ةيصولا نأل ةيصولا ماكحأ يف طيرفتلا نم هيلع تبثي ناك ايع لاحتساف

 تناك اذإ امأف . ةيصعملاب هلمع متخ دقف هعسي ال ايب لمعلا متخأ اذإف لمعلا

 لوق ضعب يف جرخي نأ بسحأو هيلع ءيش ال نأ ىعمف هل ةمزال ريغ ةيصولا

 ملاس ريغ هنأ افالتخا ملعأ الف انباحصأ لوق يف امار ملاس يرحتملا نأ انموق

 . هيلع بجي ام لصأ فلاخ اذإ يرحتلاب

 ىلإ هب غلبي عم ةيصولا هيف همزل ذلا تقولا يف كردي مل اذإ ىعم : لاق

 لاطبإ ىلإ هتباتك يف غلبي لو بتكي مل ولو ظفلب نيعم وأ بتاك نم هتيصو ماكحأ

 .زجعلا دنع ةمالسلا هل وجراف هتباتك ببسب لطاب قيقحت الو هتباتك ببسب قح
 . كلذ لهج هنأ الإ كلذ ىلإ هب غلبي نم هعم ناك نم تيأرأ هل تلق

 نإ هعم هتيغب كردي ناك اذإ هلهجل كلذ كرتي نأ هل سيل هنأ ىعم : لاق

 امم اذه نأل هتيغبلو كلذل سفن يفوهو اهنع ثحبلا يف دهتجاوأ اهبلط ول
 هلهج عضومل لهجي نأ هل سيلف هيلع ةجح ناك هكاردإ ثيح نم لمعلاب بطاخي
 مازلإ يتيعم يف بجي هنأ ىعمو هلهجل همزلام عضيف هيلعو ةجحلا هب هل اعضوم
 هباجأو هيلع ردق نم لك دهشي نأ يصوملا مزلت نأ ةمزاللا ةيصولا ىلع ةداهشلا

 عضومل الهاج ناك اذإ هداهشاب هللا هرزعي نم هلهجب قفاوي ىتح ةداهشلا ىلإ
 نم لقأب يدنع أربي الو هل مزاللا ىلع داهشالا مكح همزلو هيربحت يتلا ةجحلا

 رصبي نم لأسيو ةداهشلا يف ةجحلا هب موقت نم فرعي نم دحب نوكي نأ الإ اذه
 نادهاش امهو ةنيبب كلذ نع هيزجيف ةجحلا عضوم ىلع هلديف تقولا يف ةلادعلا
 اذه ىلع كلذ نم رثكأ هيلع سيلو قحلا مكح يف كلذ لثم يف هتداهش زوجت نم
 اذكه لا ؤسلا نم هيلع يذلا مزالل ا يد ؤيو هنم هلللا اهلبقي يتل ا ةجحلا ىلإ غلبي

 . ملعأ هللاو . بابسألا هذه يناعم يدنع جرخت
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 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 سانلا لوق نم الإ يصو هنأ فرعي مل اذإ يصولا هعاب ام ءارش يف

 نم ءارشلا زاج يصو هنأ سانلا دنع رهاشلا ناك اذإ لاق نم لاقف .فالتخا

 لاق نم لاقو يصو هنأ هدنع حصي ىتح لاق نم لاقو هاصو نم لام نم هدنع

 ءاضقلا هنأل لاومألا يف ةصاخو سفنلا ىلإ قيشأ لوقلا اذهو ةقث هنأ حصي ىتح

 نولخدي ام نوفرعي نيذلا ءاضقلاب ءارصبلا ءانمألا لودعلا تاقثلاب الإ نوكي ال

 كلذف زوجي ءعىش يف الإ لخدي ال هنأ ةنانئمطالا ىلع امأو هتظفح ام اذهف هيف

 . . ملعأ هللاو .يلتبملا ىلإ
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 باب
 اهمسق ةفصو نيبرقألا ةيصو يف
 ف و مهت اجردو نيب رق ألا ةفرعمو

 كلذ هبشأ امو . اهماكحأو ثيراوملا

 : ديعس يبأل ليق : ةلأسم

 مامت نع ثلثلا صقن اياصوب ىصوأو مهارد ةرشعب هبراقأل ىصوأ نإف

 ؟ ةيصولا هذه مسقت فيك مهارد ةرشعلا هذه تصقنو اياصولا

 ةيصو همسق ىلع مسقت لاق نم لاق فالتخاب كلذ يف ليق دق : لاق

 لاخ ةبارقلا يف ناك اذإ ام هبراقأ ىلع مسقت لاق نم لاقو تغلب ثيح نيبرقألا

 نبا ةيصولا قحلت مل ناو لاحلا ذخأي ايك معلا نبا ذخأ ةيصولا ايهقحلو مع نبأو
 مع نبا ايهعم نكي ملو لاخ نباو ايع كرت يصوملا ناك ناو . . لاخلا تقحلو معلا

 مع نبا لاخلا نبا نيبو معلا نيب نكي مل اذإ معلا ذخأي ام فصنك لاخلا نبا ذخأ

 لاخلا نبا ذخأو ايهس معلا نبا ذخأو نيمهس معلا نبا لاخلا نبا عم ناك نإف

 . . معلا نبا طرف لاخلا نبا طرف ناو مهعيمج ةيصولا تقحل اذإ اذه مهس فصن

 . ملعأ هللاو

 ةيصو يف ءاوس مهلك نوكي له نوقرفتملا ةوخألاو ، هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ مهدالوأو لاوخألاو مايعألا كلذكو نيبرقألا

 مهلك مايعألاو تيملا لاوخأ مهلك لاوخاألا ناك نا اذكه .3 معن : لاق

 مهضعبو همأو هيبأ نم هيبأ خأ مهضعب ناك ولو ءاوس مهتيطع تناك تيملا لايعأ
 مهونبو هتوخا كلذكو هلاوخأ كلذكو همأ نم هيبأ خأ مهضعبو هبيبأ نم هيبأ خأ

 . ملعأ هللاو . .
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم دولوم دلوو همهس مهدحأ ضبقي ملو تمسق اذإ نيبرقألا ةيصو يفو
 ؟ ال مأ مهعم لخديأ نيبرقألا

 مسقت ملو رهشأ ةتس ءاضقنإ لبق يصوملا توم دعب دولوملا دلو اذإ : لاق

 تام موي نم رهشأ ةتس ءاضقنا دعب دلو نإو ةيصولا يف لخدي دولوملا نإف ةيصولا
 اذإو ينبجعي لوقلا اذهو ةصح هلف ةيصولا مسقت ملو ةريثك نينسب يصوملا

 عم بسحي هنإف دولوملا دلو مث همهس نيبرقألا نم دحأ ذخأي ملو ةيصولا تبسح
 همهس نيبرقألا دحأ ذخأ امأو هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع همهس هلو نيبرقألا

 . ملعأ هللاو . . فالتخا ةيصولا نم دولوملا اذه ذخأ يقف

 : لمازلا : ةلأسم

 ساحنلا سولف يصولا مدعو ةيرال اذكو اذكب نيبرقالل ىصوأ نميفو
 ؟ ال مأ اهنع ساحنلا سولف فرصب يطعي نا هل زوبججيأ

 يبصلل ناك نإف ايبص مهيف ناك نإف مهاضرب فرصلا ينبجعي : لاق
 ىلع فرصي هنإ الوق هنم نا وجرأو هيلو نذإبف بأ هل سيل ناك ناو هيبأ نذإبف بأ

 . ملعأ هللاو . . كلذب الإ اهمسق نكمي ال ناك نادلبلا ةنس

 مك هفرعاف ءعىشب يصوملا ىصوأ اذإو نيبرقألا ةيصو مسق يف : ةلأسم

 تاجردب الوأ ادبأ مث كنازيم هلعجاف كلذ باسح غلب مك فرعأو امهرد

 ةيناثلا ةجردلا هيلا فصأ مث نينثا يف هبرضاف دحاو نم اهيف مك فرعأف نيبرقألا

 نم كعم مكرظناف ةثلاثلا ةجردلا لخدت نا تدرأ نإف اهيف ام فرعت نا دعب

 ثلاثلا ةجردلا كلذ ىلا فصأ مث نينثا يف هبرضاأف ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا

 تداز ةجرد يارد ةعس ةيصولا يف مادام لعفت كلذك مث كدنع عمتجا ام فرعأف

 . ةفاضإو هبرض ىمسي لصفلا اذهو كلذ فرعاف اهطقساف نازيملا ىلع
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 ةعبرأ يف نيرشعلا برضأف امهرد نيرشعب هيبرقأل ىصوأ لجر كلذ لاثم

 ةوخأ ةتسو نادجو نينب ينب ةعبس هوبرقأو نازيملا وه اذهف ايهس نونايث كلذف
 نأ تدرأ نإف ةعبس مهو نينبلا نيب س ؤر دخف نالاخو نايعو هوخأ ينب ةعبرأو
 مهو ةوخألا مهيلا فضأو نوثالثو نانثإ كلذف نينثا يف مهبرضاف ةوخألا لخدت

 نينثإ يف مهبرضاب ةوخألا ينب لخدت نا تدرأ نإف نوثالثو ةينايث كلذف ةتس

 ال مث نونايث كلذف ةعبرأ مهو ةوخألا ينب مهيلا فضأو نوعبسو ةتس كلذف

 . ملعأ هللاو . . نازيملا ىلع داز ايهتلخدأ نإ كنال لاوخألاو مايعالل ءىش

 : يحب دصلا : ةلأسم

 المجم مهل ىصوأ ناو هيبرقأل هلام ثلثب يصوي نأ ناسنالل نا رثألا ءاج

 خيشلا ن ينغلبو نوصقنيو نوديزي مهنال ديدحت كلاهلا ىلع سيلو هارخأ

 هب راقأ ضعبل ىصوأ نمو ءىشب محر لكل ىصوأ يقاتسرلا ديعس نب سيمخ
 ىصوأ لقو سفنأ ةثالثل ىصوأ ولو كلذ هيزجيو ىصوأ دق هنإف صقن نود ءىشب

 هللاو . . مهعيمج يصوي ىتح هئزجت ال لاق نم لاقو . . هئزج هنإف مهنم دحاول

 . ملعا

 دعب همأ نطب يف بيرق تيبملل ناك اذإ نيبرقألا ةيصو يفو : ةلأسم
 ؟ ال مأ هل كرتيأ

 هبيصن هلف يصوملا تام موي نم رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو نإ لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . . عىش هل بجي ال لوقو لوقلا رثكأ وهو

 ىوسي لام هلو تايدمحم سمخ ردقب ليلقب هيبرقأل ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هللا دنع ملسيو كلذ هيفكيأ فالآ ةلمج
 . ملعأ هللاو . . كلذ هئزج : لاق

 مامالا راجنس يف نورفاسم مه نيذلا نايع نم نوبئافلاو : ةلأسم
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 عيمج يف نيملسملا ةجح هلانت ال نم ىلع هب مكحي ايب هيلع مكحيو ةجحلا مه انت ال

 ؟ ال مأ ءايشألا

 مهرمأ يف زوجيو تقو ىل ا نيملسملا ةجح هلانت نمم مهن أ يدنع : لاق

 . عايضلا هيف مهيلع هتوف فاخي يذلا باستحالا

 مهتبيغ يف ءال ؤه نومسي امو نيبرقألا ةيصو نم مهبيصن مهل لهو : تلق
 ؟ هذه

 ابايغا نومسيو فالتخا نيبرقألا ةيصو نم مهقاقحتسا يف : لاق

 ٠. ملعأ هلللاو . . نيرفاسمو مهعضاوم ةفورعم

 : يىلمازلا : ةلأسم

 اذإ نيبرقألا ةيصو نم ائيش ايهيف قرفي ال نا ينبجعيف دوقفملاو بئاغلا امأو
 . ملعأ هللاو . . امهدودح نم اجرخ ام دعب امه نيأ ايردي ل

 يزجي له نيبرقألاو ءارقفلا ىلع هتايح يف قرف نم نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ال مأ لوألا هيزبجيأ ةتغب توملا هاتأ ناو ةيناث يصوي مأ توملا دنع هنع كلذ

 دقف هتايح يف اهلجعي بحأ هنأ الإ ةيصولا ناكم ةقرفتلا لعج نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . هنع ةيزجم يهو ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 رضح نم ىلع ةيصولا مسقتو رظتني ال لوقف لمحلا امأ نيبرقألا ةيصو يف
 ىلع هيبأ ىلا ملست اهنإف يبصلا ةصح ميلست امأو ،انيب المح ناك اذا رظتني لوقو

 امأو ،هلفكي نم ىلإ ملستف ميتيلا امأو { ةمهتم نكت مل اذإ همأ ىلا ملستوأ لوق

 ىلع مهسأ ةرشع ىلع مسقت ةيراللا نإف نيبرقألل اهب يصوي يتلا مهاردلا مسق

 . ملعأ هلللاو . . هارن يذلا لوقلا
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 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 اهنم ىقب ام ىطعيف ماهسلا ىلع مسقني ال امم ةيصولا نم عىش ىقب اذإو
 مهاردلا مسقنت مل اذاو اذه ريغ لاوقأ هيفو ةيصولا هلانت نمم ءارقفلا نم مهبرقأ

 نم ال ةيصولا نم نوكي فرصلا نإف فرصب الإ ةيصولا باحصأ نيب اهب ىصوملا
 اهمسق ىلا شاعو يصوملا توم دعب ةيصولا مسق ليق دلو نمو يصوملا لام
 يصوملا توم دعب ةيصولا مسق لبق تامو يصوملا توم لبق دلو نمو اهنم ىطعأ
 { هل مهس الف ةيصولا مسق لبق تامو يصوملا توم دعب دلو نمو . هتثرول همهسف
 ىلع دولوملا كلذ طعي ل دحا ىقبو همهس نيبرقألا ضعب ذخأ نأ ضعب دلو نمو

 ىتح همسقلا ةيصولا يف طلغ وأ نيبرقألا نم ادحأ يصولا ىسن اذإف لوقلا رثكأ

 هطلغوأ هيسن نم نيبو هنيب نوكي الو هيلع مرغ ال لوقف لوقف هدي نم تاق

 . ررغو داهتجالا دعب كراتلا اينإو هموصخ

 هتبوأ وجري ناكو ةراجتل وأ وزغل وأ ححل رحبلل اعطاق رصملا نم جرخ نمو
 هل مهس الف رصملا نم ادوقفم ابئاغوأ هتبوأ ىجرت ال ثيح ناك ناو همهس هلف

 . ملعأ هللاو . .

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 ةيصو نم هل سيلف رحبلا فلخ نيبرقالا نم دحأ ناك اذإ لوقلا رثكأ

 نم ةيصولا هلانت نمم ناك نمو ،ايزاغوأ اجاح نوكي نا الأ عىش نيبرقألا

 ةيصوب تيملا هل ىصوأو ةيصولا هتلان نمو تيملا ىلإ ايهبرقأ نم ىطعأ نيعضوم
 لكل ناك ولو مهلك مهنيب تمسق ةخاش فصن نم لقأ ىلع الإ مسقنت ال تناكو

 رحلاك همهس هلف كرشم وأ كولمم نيبرقألا ةيصو يف ناك اذإو دحاو سيلف دحاو
 يبصلا دلول ةدلاولا وأ دلاولا يطعيو انفرع ام رثكأ ىلع امهاذحب يذلا ملسملاو

 . . نيملسملا نم ءانمالا نم امهرمأب مئاقلا ميتيلاو هوتعملل يطعيو نينيمأ اناك اذإ

 . ملعأ هللاو

_ ١٢٥ __ 



 ال تاجرد عبرأ ىلع مسقت اهنأ لوق نيبرقألا ةيصو امأو هنمو : ةلأسم

 . . لوقلا رثكأ وهو بسنلا حص ام نيبرقالا عيمج ىلع مسقت لوقو كلذ اودعت

 . ملعأ هللاو

 ثلث نم اذه نإف هيلع تناك ناميإ ةرافكو ةاكزو جحو قتعب ىصوأ نمو
 . ملعأ هللاو . . ءىشب اذه يف نوبرقالا لخدي الو هلام

 دبع مهدحأو هابأ لتاق مهدحأ نينب ةثالث كرتو تام نميف : ةلأسم

 دلو دبعللو دلو لتاقللو ادلو كرتو هيبأ لبق تام ملسم دلوو كرتشم مهدحو
 ثاريملا مكح ام ةسمخ دالوألا راصف ريغص رخآلاو غلاب امهدحأ نادلو كرتشمللو

 ؟ مهنيب
 ءالؤه نود هتثرو نيب مسقي ثاريملا نا لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 ى رتشا عيب ناو هل ريصيف قتعا نإف دبعلا ىلع فقوي ثاريملا نا لوقو دالوألا

 نا لوقو لوقلا اذه راتختو بوبحم نب دمحم لوق وهو هتميق دعب لضف ام هلو هنم
 لوقلا اذهو ادمع وأ أطخ هلتق ناك هل ثاريملاف أطخ هلتق ناك نإ هيبال لتاقلا

 مكحلاو لاملا مسق لبق كرشملا دلولا ملسأ نا لوقو لاملا فيقوت دعب لمعلا هيلع

 ذاقنإ لبق ملسأولو ثاريملا كردي ال لوقو .دالوألا رئاس نود ثاريملا هلف هب

 دبعلا دلوو لتاقلا دلول نوكي لاملا نا لوقو نيلوقلا حجرأ اذهو ثاريملا يف مكحلا

 نا لوقو ايهيبأ كرش ايهيلع عطق دقو كرشملا يدلو نود تيملا ملسملا دلوو رحلا

 يفوه ذا كرشملا دلو ينعأ ريغصلا دلولا نود نيروكذملا دالوألا دالوأ عيمجل لاملا

 يف همأل عبتوهف هملسم لفطلا كلذ مأ تناك نا لوقو .هيبأل عبت ةلوفطلا لاح

 لكل دالوألا دالوأ ددع ىلع ثاريملا يف دالوألا دالوأ ةلمح يف لخديو مالسالا

 دالوالا دالوأ نيب ثاريملا لوقو ،نيثراو مه ؤابا ناك ول نا هيبأ ثاريم دحأ لسن

 مكحلا لبق ملسيو غلبي نأ الإ كرشملا يدلو نم ريغصلا دلولا نود ةيوسلاب
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 هيلع وهو لاح ىلع مهعم لخدي ال لوقو مهعم اثراو نوكي ذئنيحف ثاريملاب
 ادبع تام ناو ىضم ام ىلع دبعلا دلولا ىلع لاملا فيقوت راتخن نحنو لمعلا

 ريغصلا دلولا وهو كرشملا دلو نود ةيوسلاب دالوألا دالوأ ةلمج نيب ثاريملا نوكيف

 ةعبرأ نيب نوكي لاملا ناف كولمملا نبالا ىلع لاملا فيقوت ىري ال نم لوق ىلعو

 . ملعأ هللاو . . يبصلا كرشملا دلو نود اعابرأ دالوألا دالوأ

 لبق نم جرخي امناو ىثنأ قلخ الوركذ قلخ هل دحأ ناك اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . ىشنخلا وهو لكشم ثاريم اذه ثاريم نإ ظيلغ ءام هترس

 ؟ ال مأ هثري ناك اذإ هلتقب رمأ نم ثريأ لتقلاب رمألاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . .

 نا يصولل زوجي تاسلف وأ سلف نيبرقألا ةيصو نم رصق اذإو : ةلأسم

 لضفو رشع ةثالث س ؤرلا كلذ لانم س ؤرلا ىلع مسقتيل هدنع نم كلذ ملسي
 ميتي كلاهلا ةثرو يف ناك مهيلع مسقتيل اسلف وه دازف اسلف رشع انثإ مهاردلا نم

 ؟ نوغلاب مهلك وأ
 ناو اهلاح ىلع ةيصولا مسقتو هدنع نم ائيش ديزي نا ينبجعي : لاق

 هللاو . . لوقلا رثكأ ىلع مهرقفأ يطعي نا زئاجف نيبرقألا ةيصو نم ءعىش لضف

 . ملعأ

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 سيل لوق فالتخا كلذ يفف ماهسلا لهأ نم ادحأ ىسن اذا يصولا امأ

 ايب نيبرقألا رئاس نيبرقألا نم مهيسن نيذلا عبتيو كلذ يف مرغ يصولا ىلع
 ىلع هدريو نيبرقألا نم طلغلا ذخأي نا يصولا ىلع لوقو كلذ نم مهيوني
 . ملعأ هللاو . . نيبرقألا نم مهيسن نيذلا
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 : يحبصلا نع هلعل باوج نمو
 . ملعأ هللاو . . يصولا وأ مساقلا ىلع نايضلا بجوأ ضعب

 نا لوق فالتخالا اهيف ءاج دق نيبرقألا ةيصو نأو هنمو : ةلأسم

 نم رضح نم ىلع ةيصولا مسقتو نايعب هماحرأ ناك نم اودعت ال ةيصولا

 هلف هتبوأ ىجرت عضوم يف ناك اذإ لوقو ،نايع نم بئاغ رظتني الو نيبرقألا
 نم همهس هيلا ثعب تاقثلا نم هيلإ جرخي نم دجو نإو نيبرقألا ةيصو نم ةصح

 الف هناكم فرعي الو هتبوأ ىجرت ال نم امأو ، موقي ىتح هل سبح وأ ةيصولا
 ءىش ةيصولا نم هل سبحي الف رحبلا عطق نم امأو ءىش يصولا نم هل سبحي

 ةرجألاب جحوأ هسفن نع جح نيب اقرف ظفحأ ملو يزاغوأ جاح نوكي نأ الإ

 لاق نم لاقف نوكرشمو نوملسم نيبرقألا يف ناك اذا امأو .ءاوس هلك هنأ يدنع

 نيكرشمللو ناثلثلا نيملسملل لاق نم لاقو ةيصولا نم مهتصح نيكرشملل

 هللاو . . هللا ىلا بحأ لوقلا اذهو نيكرشملل ءىش ال لاق نم لاقو ثلثلا

 . ملعأ

 تانبلا اونبو نينبلا ونب نيبرقألا لوأ نأ هب لوقأ يذلاو { هنمو : ةلأسم

 مث اوضرقني نأ ىلا مهينب ونب مث مهونب مث ةيوسلاب نوطعيو ةدحاو ةجرد يف مهو
 نوطعي مهو مألا مأو مألا بأو بألا مأو بألا مهو ةعبرألا دادجألا كلذ دعب

 تاوخالا اونبو ةوخالا اونب مث ةيوسلاب نوطعي مهو تاوخالاو ةوخالا مث ةيوسلاب
 ءابآ مهو ةينايثلا دادجالا مث اوضرقني نأ ىلإ مهينب اونب مث ةيوسلاب نوطعي مهو

 يف مهو لاوخألاو مايعالا كلذ دعب مث ةقرولا ردص يف كل مهتركذ نيذلا دادجألا
 . معلا طرف لاخلا طرف اذإف ةدحاو ةجرد

 ةفصلا هذه ىلع مهونب مث مهس لاخ لكلو نايهس مع لكلف ةيطعلا يفو

 مهو مألا لاوخأو مألا مايعأو بألا لاوخأو بالا مايعا كلذ دعب مث مهينب ونب مث
 لاخو مألا معو بألا لاخو بالا مع طرف مألا لاخ طرف اذإف ةدحاو ةجرد يف
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 ام لثم مهس مألا معلو مهس بالا لاخو نايههس بألا معلف ةيطعلا يف امأو مألا

 ام لثم ذخأي بالايع نا اضيا كل نيبأو . مهس فصن مالا لاخل مث بالا لاحل

 } يصوملا لاخ لثم ذخأي بألا مع ناف ىصوملا لاوخا دالوأ نم ةجرد رخآ ذخأي

 هيدص فصن يصوملا لاخ حص اذإف ةدحاو ةجرد يف نانوكي الف ةجردلا يف امأو

 هيدص فصن يصوملا بأ معل حصي ملو يدص فصن ىلع اهعطقي نم لوق ىلع
 مايعأ دالوأ ناك اذإ امأو ، يصوملا لاح صرفي الو طرفي يصوملا با مع نإف

 دالوأ نم دحاو ذخأي ام فصن ذخأي بالايع نإف يصوملا لاوخا دالوأ نم لفسأ

 لاوخأ دالوأ ذخأي ام لثم نوذخأي يصوملا با مايعأ ناك ولو يصوملا مايعأ

 . . يصوملا بأ مايعأ نم برقأ يصوملا لاوخأ دالوأ ينعأ برقأ مهنال يصوملا

 . ملعأ هللاو

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 لوقلا ىري ال هنا ثيراوملا ةمسق يف سابع نبأ نع دجوي اييف كدنع امو
 ضئارف يوذ مهلك اوناك اذا ةدايق ىلع ةمسقلا هجو نوكي ام اذه هيأر ىلعف اهيف

 كلذب ىلوأ نوكي يذلا نمف مهنم دحا طرفي نأ دبال لوقلا اذه يف مسقي مل ناو

 & مأو مأل نيتخأو نيوبأل نيتخاو جوز نع ةأرمإ تتام الثم كلذو هبحاص نم

 نيثلثلاو جوزلل ةثالث فصنلا نال ةرشع ىلا تلاعو ةتس نم مهتلأسم لصاف

 مالل سدسلاو نايهس وهو مالل نيتخالل ثلثلاو ةعبرأ وهو نيوبألل نيتخالل
 . ةرشع كلتف

 اهيف ةمسقلا هجو نم كل نيبي ايف سابع نبا يأر ىلع لوع نكي مل اذإو
 ماللو ةثالث اهفصن جوزللف اهنم حصيو ةست نم يهف هلوق ىلع لاق كلذ ىلع
 ةياور يفو اهيوبأ نم اهيتخال ءىشالو نايهس اهثلث مالا نم نيتخالل دحاو اهسدس
 لوعلاب لاق نم ىلع لمعلا نأ الإ نهنيب اييف ءاوسلاب مسقي ثلثلا اذه نا ىرخأ

 . ملعأ هللاو . . هفرعاف
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ثريا هغولب لبقو هبحاص لبق امهدحا تامو ةيبصلا جوزت اذا يبصلا يفو

 ؟ ال مأ ايهنم تيملا هبحاص يحلا

 تناك هنم هتجوزل ثاريم الف هغولب لبق يبصلا تام اذإ امأ : لاق

 اهجوز ةجوزلا تناك نإف ةيبص يهو ةجوزلا تتام اذإ امأو ،اغلاب وأ ةيبص هتجوز
 غلب ناف يبصلا اهجوز غولب ىلا فوقوم ثاريملاف ةيبص يهو تتامو اهوبأ

 مل ناو ،اهنم ثاريملا هلف ةجوز اهب ىضرل ةيح هنالف هتجوز تناك ول نا فلحو
 لبق تتامو اهوبا اهجوزي ملو ةميتي ةجوزلا تناك ناو اهنم هل ثاريم الف فلحي

 . ملعأ هللاو . . اغلاب وأ ايبص اهجوز ناك اهنم جوزلل ثاريم الف اهغولب

 فقوي له اكولمم ادلوو هوخأو ةجوز كرتو تام نميفو {} هنمو : ةلأسم

 لام نم ةجوزلا هذه ثرت لهو عابيوأ قتعي نأ ىلا هيبأ هلام نم ىعش هيلع

 ؟ ال مأ كلاهلا اذه هوخأ ثري لهو نمثلا مأ عبرلا كلاهلا

 فقوي لاملا نا لوق فالتخا دلولاو نيدلاولا ىلع لاملا فيقوت يف : لاق

 مهريغل ثاريملا نوكتو مهيلع فقوي ال هنا لوقو اوعابي وأ اوقتعي نأ ىلا مهيلع
 نع ةجوزلا الو فصنلا نع كولمملا دلولا هبجحت الف جوزلا امأو ، ةثرولا نم
 نأ لاق نم لوق ىلع كلذ دعب قحتسي ايب لاملا نم كولمملا دلولل سبحيو عبرلا
 . ملعأ هللاو . دلولاو نيدلاولل فقوي لاملا

 نيغلاب اوناك اذإ هفلقلا يوذو نيملسملا نيب ثاريم لهو . هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ نينتتخم ريغ مهنأ الإ نيملسم اوناك اذإ رذع ريغ نم ناتخلا اوكرتف

 ولو نيغلاب اوناك ولو ةفلقلا يوذو نيملسملا نب ثاريملا نا . معن : لاق

 هيبأ مأ ابأ هدجو همأ مأ ابأ هدج كرتو كله لجر يفو © هنمو : ةلأسم
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 لاملاف هيبأ مأ ابأ هدجو هما ابأ هدج كرت ناو لوقلا رثكأ ىلع نافصن ايبنيب لاملاف

 يبا ابأ هدجو هيبا مأ ابأ هدج كرت ناو امحر تيملا ىلا برقأ هنال مألا بأ دجلل

 مأ ابأ هدج كرت ناو مالا با يبأ دجلل ءىش الو بالا مأ يبأ دجلل لاملاف همأ

 هللاو . . مألا بأ دجلل ءىش الو مألا مأ بأ دجلل لاملاف همأ بأ ابأ هدجو هما

 . ملعأ

 فرصلا فرص ىلا تجاتحا اذإ نيبرقألا ةيصو امأو } هنمو : ةلأسم

 رئاس امأو كلاملا لام نم فرصلا نوكي الو اهب ىصوملا مهاردلا نم نوكي
 نا ينبجعي الو فالتخالا نم جرخي ال هنا وجراف تانايضلاو تارارقالاو اياصولا

 نوكلمي نمم مهل ررقملا وأ مهل يصوملا ناك ناف ؟اهنم فرصلا ملسيو فرصت

 مهرمأ نوكلمي ال نم اوناك ناو مهدحأ مهاردلا يطعيل مهريشتسي هنإف مهرمأ

 . ملعأ هللاو . . هسفنل طايتحالا يف دهتبجي يلتبملا نإف

 : يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا : ةلأسم

 هذه مسق فيك هنوثري ال نيذلا هيبرقال رمت راهب فصنب ىصوأ يذلا نع

 مك ىلع عطقنتو مهاردلاب موقيوأ بسنلا حص ام هيبرقأ ىلع مسقنا ةيصولا
 ؟ رمتلا نم نزو

 رمتلا اذه نا نيملسملا راثا يف ءاج ام يناعم ىلع يدنع يذلاف : لاق
 ىصوأ هنأك لعجي هناف هنمث فرع اذاف ةلداع ةميق مهاردلا نم ىوسن ايب موقت

 فصن ىلع عطقت نأ ىلا تغلب ام نيبرقألا ىلع مهاردلا مسقتو مهرادلا كلتب

 بسح ىلع هل بجي ام ردق ىلع رمتلا اذه نيبرقألا نم دحاو لك ىطعيو ةخاش

 . ملعأ هللاو . مهاردلا

 : يحب صلا : ةلأسم

 لب ءارقف هيبرقأ يف دجوي ملو رانيد افلأ اذكب هيبرقأ ءارقفل ىصوأ نمو
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 الو هيبرقا يف ءارقف يصوملل حصي نا ىلا ةفوقوم ةيصولاف ءاينغأ مهلك هوبرقأ
 نوبرقأ هل دجي ملف ءىشب هيبرقأل ىصوأ اذا هنأ ايك ةثرولا ىلا ةيصولا هذه عجرت

 . ملعأ هللاو . . نوبرقأ هل حصي نأ ىلإ اهلاحب ةيصولا نا ليق دقف

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 ء ىشب هيبرقأل صوي ملو ةضف تايرال رشعب هيبرقأ ءارقفل ىصوأ لجر يف

 ؟ ال مأ ءىشب هيبأ ءارقف ىلع نوبرقألا لخدي

 ءارقفل حصي نيبرقألا نيب تمسق اذإ تايرال رشع هذه تناكاذإ : لاق

 ال هناف ءعىش نيبرقألا ءارقف نم دحأل حصي وأ ءعىش مهرادلا هذه نم نيبرقألا

 هذه نوكتو ةيصولا هذه نم ءىشب مهل صوي مل نيذلا نيبرقألا رئاسل نوكي

 ىلع تايراللا رشع هذه تمسق اذإ ناك نإو هيبرقأ ءارقفل اهلك ةيصولا

 حصي وأ ءعىش مهرادلا هذه نم نيبرقألا ءارقف قحلي مل ةيصولا مسق نيبرقالا

 مهل صوي مل نيذلا نيبرقالا رئاسل نوكي ال هناف عىش نيبرقالا ءارقف نم دحأل

 اذإ ناك ناو هيبرقأ ءارقفل اهلك ةيصولا هذه نوكتو ةيصولا هذه نم ءىشب

 نيبرقألا ءارقف قحلي مل ةيصولا مسق نيبرقألا ىلع تايراللا رشع هذه بتمسق

 تايراللا رشع هذه اثلث ءعىشب مهل صوي مل نيذلا نيبرقالل ناك مهرادلا هذه نم

 ىلع هيبرقا ءارقفل اهلك تايرال رشع يهو ةيصولا هذه نا لوقو ءارقفل نوكيو
 . ملعأ هللاو . . لمعأ هبو ينبجعي ريخألا لوقلا اذهو لاح لك

 اذإف هبراقأ رئاس نود ءىشب هماعال ىصوأ اذإ رخآ عضوم يف عضويو
 . ملعأ هللاو . . براقألا ةيصو مسق ىلع تمسق مهل تراجو مهتلان

 نمل ةيصولاو ءىش مهل سيلف ءىشب نيبرقالل صوي مل اذا ليقو : ةلأسم
 ريقف ريغوأ ريقف نم مهريغل ىصوأو ءىشب مهل صوي مل اذإ لوقو اهب هل ىصوأ
 نم ءىشب صوي نأ الإ ءارقف ريغ وأ ءارقف اوناك نيثلثلاب اياصولا لهأ ىلع اولخو
 اذا ينبجعي اميفو كلذ ريغو ناميالا ةرافكو جحلاو ةاكزلا لشم هيلع يتلا مزاوللا
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 ليبسللو ادجسم لثم ءالقعلا ريغل ربلا بوبأ يف اياصولا نم ءعىشب اضيأ ىصوأ

 مل لقولو ءىشب مهل ىصوأ اذإو اذه لشم يف نوبرقالا لخدي ال نا داهجللو

 . ملعأ هللاو . . مهريغ ىلع اولخدي

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 ناو ىصوأ نا مهلانت لهو مهل ةيصولا همزلت له كيلامم ءابرقأ هدنع نميفو

 ؟ ءاوس نونوكي له ارارحأ مهعم ناك

 رثكأ ىلع كيلامم اوناك ولو هيبرقال يصوي نا لجرلا اذه ىلع نا : لاق

 يمذلا كلذكو اوكرتشا اذإ ءاوس اهيف رارحالاو مهو تاجرد مهيلع مسقتو لوقلا
 . ملعأ هللاو . . لمعن لواألابو ء ىش اهنم كولمملل سيل لوقو ايهس اهنم هل

 ماقم موقي له بألا مع نبا دجوو بألا مع مدع اذإو { هنمو : ةلأسم

 ؟ بآلا مع

 بالا لاخ دجوو بالا مع نبا مدع اذإ امأو هماقم موقي معن : لاق

 نم دحاو ذخأي ام فصن ذخأي اناو بألا مع نبأ الو بالا مع ماقم موقي سيلف

 . ملعأ هللاو . . لاوخالا اونب مدع اذإ لاخلا ذخاي ام فصنو لاوخألا ينب

 ناف بأ مايعأ ينب اونبو لاوخأ اونب يصوملل ناك اذإو & هنمو : ةلأسم

 ذخأي بألا مايعأو . . ةجردلا يف ال ءاطعلا يف ءاوس لاوخألا ينبو مامعألا ينب ينب

 مايعالا نيب ينب نم دحاو ذخأي ام فصنك مهنم دحاو لك ذخأي عضوملا اذه يف

 لاوخالا اونب ناك نا امأو لاوخالا ينب نم لفسأ مهنال مايعالا ينب نم لفسأو

 دلاو ذخأي يك ذخأي بالا مع نإف مايعالا ينب نم لفسأ وأ مايعالا ينب نيداحم

 . ملعأ هللاو . . كلذ مهفاف لاخلا

 ؟ ةيصول ١ همزلت له نوبرق أ يصوي موي هل سيل ينغ يفو {&© هنمو : ةلأسم
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 ىلا تعجرأو دجوي ملو اهب طاتخا ناو عىش مهل كلذ همزلي سيل : لاق

 . ملعأ هللاو . . ةثرولا

 : جرفم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ نيبرقألا عم لخديو اهذخأي له نيبرقألا نم وهو ةيصوب ىصوأ نمو
 ام طلخي نا الإ ليقو هب هل ىصوأ ام كرتي نا الإ مهعم لخدي ال : لاق

 هللاو . . كلذ يف ريخ وهو مهدحاك ذخأيو مهل ىصوأ ام ىلا هب هل ىصوأ

 . ملعأ

 . . لمعن كلذبو هتلان اذإ اضيأ مهعم لخديو هل يه : يضاقلا لاقو
 . ملعأ هللاو

 : ديعس نب رمع خيشل .مشلا نع : ةلأسم

 براقألا نيب قرف لهو تبثي له هيبرقأل لقي ملو نيبرقألل ىصوأ نميفو

 ؟ نيبرقألاو
 نيبرقألاو براقألا نيب قرفالو هيبرقأل لقي مل اذإ هتوبث يف فلتخي : لاق

 . ملعأ هللاو . .

 ةيوسلاب نيبرقألا ةيصو يف يضاقلاو ينادلا ىطعأ نمو 0 هنمو : ةلأسم

 ؟ مرغي له هنم الهج
 . ملعأ هللاو . . هار نم لوق ىلع كلذ زئاج : لاق

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةل اسم

 ىيح نم ىمحو تام نم تامو نونس تلخ نأ ىلا ةيصولا مسقت مل اذإو

 ؟ مهنم هفرعي نم ىلع يصولا اهمسقي نأ زوجي له مهتفرعم تباغو اهلهأ نم
 . ملعأ هللاو . . لوق ىلع كلذ زئاج : لاق
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 ؟ ةيصولا ذفنت فيك فرصلا بلقنا اذإو 0 هنمو : ةلأسم

 ىصوأ موي فرص ىلع لوقو يصولا تام موي فرص ىلع ذفنت : لاق

 . ملعأ هللاو . . هللا ىلا بحأ كلذو ذافنالا موي فرص ىلع لوقو يصولا

 ذنمرهشأ ةتس ةدم ىلا نيبرقألا ةيصو مسقت ملاذإو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ مهعم لخدي له دولوم ةبارقلا نم دلوو يصوملا تام
 ةتس مامت لبق ةيصولا مهقحلي نيذلا براقألا نم دلوي يذلا نا : لاق

 ةتسل يصوملا توم دعب دلو اذإو اهنم مهكرشيو ةيصولا يف مهعم لخديرهشأ
 وأ ةقلطم همأ نوكت نا الإ لوقلا رثكأ ىلع ةيصولا يف نيبرقألا عم لخدي مل رهشأ

 حص اذإ ةيصولا مسق زوبيو يصوملا تام موي نم نيتنس ىلا اهقحلي لوقف ةتيمم
 . ملعأ هللاو . . بسنلا ةحصب ةلداع ةنيبب وأ ةحصلا ماقم موقت ةرهشب بسنلا

 تناكو ةراجتل وأ وزغل وأ جحل رحبلا عطاق رصملا نم جرخ نمو : ةلأسم

 نم ادوقفم وأ ابثاغوأ هتبوأ ىجري ال ثيح ناك نإو همهس هلف هتبوأ ىجرت نم

 . ملعأ هللاو . . مهس الف رصملا

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ىلا حافس نم لب جوز ريغ نم ادلو هدعب تدلوو دلو اهف تام ةأرمإ يف

 ؟ تيملا هاخأ ثري ىتم

 ةتس ىلا هثري هنإف رخا ادلو هتوم دعب تدلو اذإ دلولا اذه مأ نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . رهشأ ةعست ىلا ليقو رهشأ

 تام مث همرح يتجوز نيبو ينيب توملا هضرم يف لاق لجر يف :ةلأسم

 بهذي نا دارأ ايناو همرح هنيبو ينيب نأ ملعأ سيل ةأرملا تلاقو ةأرملا هثرت له
 هذهب رقأ ناك نإف تفصو ام ىلعف ] اهقح اهاطعأ ناك دقو هلام نم يثاريم

 يف كلذب رقأ ناو هلام يف ةأرملل ثاريم الف كلذ ىلع تامو هتحص يف ةمرحلا
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 ىلع ةأرملا قدصتو همرحلا ىمسي نأ الإ هلام نم ثاريملا اهلو هلوق لبقي مل هضرم

 هلام يف ثاريملا اهلف كلذ ىلع ةأرملا هقدصت ملو هضرم يف ةمرحلاب ىمس نإف كلذ

 . ملعأ هلللاو . . اهنيمي عم

 اثالث اهسفن تقلطف ضيرم وهو اهدي يف هتأرما قالط لعج نم : ةلأسم

 يف ةقفن اهل سيل كلذكو اهنم كلذ نال هثرت مل اهدتدع يضقنت نا لبق نم تامو

 امل نا لاق نم لاق دق يراوحلا وبأ لاق كلذ وه لعف اذإ كلذ اهل اينإو اهتدع

 . ملعأ هللاو . . ذخأت هبو كلذ اهكلم وه هنال ثاريملا

 : يحبصلا : ةلأسم

 ضعبف اثانإوروكذ مال هوخأ ينب ةرشعو خأ ةنبأ كرتو تام نميفو
 امل لعجي ال ضعبو عيمجلا اهل لعجي ضعبو نيثلثلا خألا ةنبال لعجي نيملسملا

 ضعبو ءاوس ثانالاو روكذلا نيب ثلثلا ةوخألا ينبل لعجي نيملسملا ضعبو ائيش

 لام تيب يف لاملا لعبيو ماحرالا ضعبو ةبصعلاك مهلعجيو ةصاخ روكذلل هلعبي

 ايهس رشع دحأ نم مهس خألا تنبلو ءاوس ثاريملا يف ديعبلاو بيرقلا ليقو هللا

 . ملعأ هللاو . .

 هللاو . . هنس اهنا ليقو ضرف اهنأ ليق نيبرقألا ةيصو . هنمو : ةلأسم

 كلذ يف ملعا الو ضئارفلا نم عىش ىلع نولخدي الو يهلإ اوبهذ ايب . ملعأ

 ىلع نولخدي لاق نم لاقو ءارقفلا ىلع نولخدي مهنا مهلوق رثكأو افالتخا
 . . ريثك اذه لثمو لفنلا قتعو ةيصولا هرجأو ةلقانلا جحل ربلا باوبأ نم مهريغ

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب دمحم نب ن ايلس خيشل ا نع : ةلأسم

 وأ هقتعأ نمل وأ هدالوأل هثرأ نمل قوتعم هنا لوقي ناكو ىنوت اذإ دبعلا يف

 ؟ ديبعلا نم هسانجال
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 هل ناك نإ كلذكو هدالوأل هدعب نم هل ايف رارحأ هدالوأ هل ناك نإ : لاق

 يذ نم ثراو هل نكي ل ناو محروأ ةبصع نم هثري نمل هل ايف هدالوأ ربغ ثراو

 نم ناك نمل هثاريم نأ ليق دقف سانجألا لهأ نم ناكو محر الو ةبصع الو مهس
 . ملعأ هللاو . . هسنج نم هنأ حص اذا هسنج

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 دارأو ةأرملا تتام دعب مث ةدملا نم هللا ءاش ام ثبلو هتجوز قلط لجر يف

 ؟ كلذ هل بجي له لاومألا نم هتفلخ ام ثاريملا جوزلا

 يف تتام ناو اهجوزل ثاريم الف اهتدع تضقنا دقو تتام اذإ : لاق

 ةنيبلا ةثرولا ىلعو ثراو جوزلا مكحف اهتدع ءاضقنا حصي مل اذإو اهثرو ةدعلا

 اهتدع نا اهتوم لبق مهدنع ترقأ اهنأ نودهشي وأ تتام موي اهتدع تضقنا اهنا

 الو اهعلاخ الو اهاراب الو اثالث قلطي مل اذا ثرو فلح اذاو اهتوم لبق تضقنا دق

 . ملعأ هللاو . . ائيش اهنم ثري مل كلذك ناك اذاف ءىشب هنم تدتفا

 : يحبصلا : ةلأسم

 وأ ضرملا يف اثالث هتجوز قلط نم نا هللا همحر ديعس يبأ نع تظفح
 ءاضقنا دعب ولو افالتخا اهثاريم توبث يف نا تامو هدعب وأ لوخدلا لبق هدحاو

 . ملعأ هللاو . . اهتدع

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ثرويو ثريأ ايكاب لهتسي ملو ةايح ةكرح هبو همأ نطب نم جرخ دولوم يفو
 ؟ هيلع يلصيو هتايح تناب اذا

 . ملعأ هللاو . . قح هجوب هتايح تناب اذا يدنع اذكه : لاق

 صوي مل اذا ؟ ال مأ عامجاب ءارقفلا ىلع نيبرقألا لوخد : تلق : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . لوقلا رثكأ يف مهريغ ىلع نولخدي لهو ءىشب مهل
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 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 همأ توم دعب ايح دلولا ىقبو اهدلو ضعب جرخ دقو تتام لماح ةأرما يف

 ؟ ال مأ ثاريم هل ىرتأ ىثنأ مأ وه اركذ يردي الو همأ نطب نم جرخي مل وهو

 نم جرخي ىتح هنوثرويال مهنا لوقلا رثكأو افالتخا كلذ يف وجرأ : لاق

 ةالصلا يف الو ثاريملا يف اهيلع لمع الف همأ نطب يف هتايح اماو اي ايح هما نطب

 . ملعأ هللاو . . هتظفح اذكه

 : لمازلا : ةلأسم

 همأ توم دعب ايح دلولا ىقبو اهدلو ضعب جرخ دقو تتام لماح ةأرما يف

 ؟ ال مأ ثاريم هل ىرتأ ىثنأ مأ وه اركذ يردي الو همأ نطب نم جرحي ل وهو

 نم جرخي ىتح هنوثروي ال مهنا لوقلا رثكأو افالتخا كلذ يف وجرأ : لاق

 ةالصلا يف الو ثاريملا يف ع لمع الف همأ نطب يف هتايح اماو اي ايح همأ نطب

 . ملعأ هللاو . . هتظفح اذكه

 : يل مازلا : ةلأسم

 ثاريملا نم هبيصن جوزلا كرتف نيمعو اجوزو امأ تكرتو تكله ةأرمإ يف

 فيك هريغل هكرت وأ لبق نم هتجوز لام نم هذخأ ضومع لجأل ائيش هنم دري ملو

 ؟ نيمعلاو مالا نيب ةمسقلا

 نع هذخأ ضوع لبق نم لاملا اذه نم هبيصن كرت جوزلا ناك نا : لاق

 ثلثلا مالل مهسأ ةثالث ىلع نيمعلاو مألا نيب مسقي لاملا ناف ثاريملا نم هبيصن
 هنم ةيطع مألاو نيمعلل ثاريملا نم هبيصن كرت جوزلا ناك ناو ناثلثلا نيمعللو
 ةتس نم لاملا مسق ةيوسلاب هلعج ناك نا جوزلا ىلا كلذف ضوع ريغب مهل
 نايهسو ايهثاريم نم مهس مهسأ ةثالث نيمعللو مهسأ ةثالث كلذ نم مالف مهسأ

 . ملعأ هللاو . . جوزلا ةيطع نم مهسو اهثاريم نم نايهس ماللو جوزلا نم

- ١٣٨ 



 ٠ ناد يبع نبا : ةلأسم :

 لام نم هثاريم نم عىشب كلاملا ةثرو نم نيجوزلا دحأ حلاص اذاو

 مهرمأ نيكلام ةثرولا ناكو ةثرولا نم ملعو كلاهلا هفلخ امل هنم ملعب كلاهلا

 ةجوزلا وأ جوزلا طقسيأ مهكلاه لام ةثرولا مسق نوكي ام ءالقع نيغلاب

 ؟ كلذ لثم ىرت فيك مأ مه ام ىلع لاملا نومسقيو

 حلصلا عقو اذإ لاق & تخأو نيتنباو مأو ةجوز نع لجر تام نإ : لاق

 زئاجف هثاريموأ اهثاريم نم ةجوزلا وأ جوزلا أربتو ةجوزلا وأ جوزلاو ةثرولا نيب

 تخأو نيتنباو ماو ةجوز نع لجر تام اذإ مسقلا هفصو لاح لك ىلع كلذ
 مهسأ ةثالث نمثلا ةجوزلل نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا لصاف بأ نم وأ ةصلاخ

 مهس تخالل ىقبو مهسأ ةعبرأ سدسلا ماللو ايهس رشع ةتس ناثلثلا نيتنباللو

 ايهس نيرشعو ىدحا نم ةلأسملا مسق حبصيف اهثاريم نم ةجوزلا تأربت الف

 ىدحا نم مهسأ ةعبرأ ماللو ايهس نيرشعو ىدحإ نم ايهس رشع ةتس نيتنبالل

 نم ةجوزلا تأربت ايلف نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا مسق ناكو ايهس نيرشعو
 اهتنباو اهجوز تكرتو ةأرما تتام اذا كلذكو نكت مل ةجوزلا نا لوقت الف اهثاريم
 مهس عبرلا جوزلل مهسأ ةعبرأ نم ةلأسملا لصاف اهيبالو اهمأو اهيبال اهتخاو
 كلذ مهفاف ةعبرأ نم مهس اهل ناكو ةثالث نم تخاللو نايهس فصنلا تنبللو

 . ملع أ هللاو . .

 ادعام هلك هلام قرغتسي نيد هيلعو نيبرق الل ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ ةيصولا

 . ملعأ هللاو . . ةيصولا يثلث نوذخأي ةثرولا نا : لاق

 : نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 لبق تام ايهيدحا نا حصي ملو اتامواعيمحاقرتحا هتجوزو لجر نع

 هيف حصي ملو ةصلاخ اتخاو ةنبا جوزلا كرتو اهمع ينب ةجوزلا تكرتو هبحاص
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 . كلذ يف يتفرعم تدرأو نيابتو ةدايز
 نا مهعم رهاشلا لوقلا ىلع باسحلا اذه رادم يف اذه يف يل نيبي يذلاف

 أدب مهيأبو ءايحأ هباحصأ ناك هثري نم مهدحأ لام لك مسقي نأ كلذ باسح

 تام وه يذلا رخآلا لام ىوس هبحص نم مهدحأ ثري ام مسقي مث باوص وهف

 نم دحاو لحم نم اهلك لئاسملا عيمجت ىلا جاتحي الو هنم ثرو امم ثروي ال هاياو

 يتلاو يدنع هل ىنعم الف الإو ادحاو الصأ مهلك مه ام نوكي نا الإ باسحلا

 تام يذلا ىوس هتثرو نيب مسقيو هبحاص نم هثري يذلا ثاريملا نارتألا اهركذ

 مهتاكرت مسق ريغ باسحلا نم يف ىنعم الو يل نيبي اميف ةدايزلا كلتف مهايإو وه
 . ملعأ هللاو . . انه اه هانركذ ام ىلع

 : سيمخ نب رصان خيشلا باوج نم : ةلأسم

 مهنم دحاو لكل هيبرقال ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ ةيصو ظفل يفو

 دحاو لكل تبثتو ةيصولا هذه زوجت له تاجردلا لك يف هتوم دعب هلام نم ةخاش

 بتكي نا بتاكلل زوجيو ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا يف ةخاش مهنم
 ؟ كلذ

 نيبرقألا ةيصو يف كلذ هيزبيو مهل يصوملل هنم ةيصولا كلت تبثت : لاق
 . ملعأ هللاو . . هرمأ ايك كلذ هيلع بتكي نا بتاكللو

 : يصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 لمحلاو مأ نع تخالا تتام مث كلاهلا يبصلا اذه بأ ريغ جوز نم لماحلا
 اذه نأ ىلع ةفصلا هذه ىلع ةلاسملا هذه يف مسقلا فيك معو اهنطب يف يذلا
 ىنعم يف لمحلا اذه يف لوقلا امو انه نيروكذملا ةثرولا ءال ؤه عم ثراو لمحلا

 ايهنم قحليرهش مك ىلإ ايحوأ اتيم دلو نا هيخأو يبصلا اذه نم ثاريملا
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 دلو اذإ ثراو ريغ اهب ريصي يذلا رهش مكو هدلوم موي ىلا ايهتوم دعب ثاريملا
 ؟ اهدعب

 نأ الإ ةلطاب عىش ريغل ةمسقلا يف ةلأسمل ائيش كرتي مل ناك نإف : لاق

 دارأ نمل ارثأ ىقبتف كلذك تبثت اهناو نيدلا يف ةقفنلا اهب دارملا نوكت ةروص لعجت

 عضت ىتح اهمكح يف هفوقوم يهف هكرت هل ناك ناو نيملسملا نم اهب عفتني نا
 لبق هدايق ىلع اذه يف يذلا هلاح يف هرمأ نم نوكي اذام يردي ال هنال اهلمح

 ىسوم لوق ىلعف ايح ناك ناو هل ءىش ال اتيم اهنطب نم هجورخ عم هنال كلذ

 ليقو حورلا هيف حفن دق يبصلا اذه توم موي نوكي نأ الإ هل عىش ال رباج يبأو

 ىلا ليقو هل ءىش الف رثكأ وأ رهشأ ةتسل دلو ناو هثرو رهشأ ةتس نم لقال دلو نأ

 عاونأ نم ىنعمب تجرخو همأ قلط هنا وأ يحب سيل هوبأ ناك ناو رهشأ ةعست

 رهشألا وه نيتنسلاب لوقلا نأ الإ ةدملا يف كلذ نم رثكأب ليقو نيتنس ىلإف قارفلا

 ةمسقلا يف لوقلاو مكحلا يف نيميلا عم هلوبق يف فلتخم هنأ الإ رثكأ هب لمعلاو

 كلذ لثم هلو عضوملا اذه يف سدسلا اثراو نوكي ام عضوم يف همألف اذه ىلع

 ىقب ام معللو لاح ىلع فصنلا ةصلاخللو ثلثلا اهنبأ ثر ال ءام عضوم يف اهلو

 تتام ناف عضوملا اذه يف هريغ ال هثاريم نال هيلع دازيال ةتس نم دحاو كلذو

 ثلثلا اهتكرت نم همأل ناكو هانركذ ام ىنعم هيف جرخ دلوي نا لبق هذه همال هتخأ

 سدسلا ريغ اهثري ناك نا هل سيلو اهثري ملوأ اهعم ثرو لاح لك ىلع اهنم
 يف ثري مل نإ ةثالث نم نانثإو ثرو نإ ةتس نم ةثالث كلذو اضيأ ىقب ام معللو

 هجولاف اهتوم لبق ةثرولا نيب مسقي مل يبصلا اذه هفلخ ا ناك نإف { ةلاسملا هذه

 يف فلتخت ال ةتس نم اهنال ىلواللف ةفرعملا دعب اعيمج نيتلأسملا يف ةلمج همسق يف

 نا ملعت نأ لاملا نم ثراو ريغوأ لمحلا اذه اثراو ناك لاح ىلع عضوملا اذه

 يف هنال ةثالث نم امأو هتس نم اهل نوكي هنال ةيناثلل ةمسقلا يف توافتلا نوكي

 هكرت نم اهفصنو ةتس نم ىلوألا لثم ىرخالاف اعيمج ايه اثراو نوكي ام لاح

 اهل نال عضوملا اذه يف ثالئالاب اهتثرو نيب اهتكرت ماهسل ةقفاوم يهف يبصلا
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 رشع ىنثا اهنم لكلا غلب هتس ىلوألا غلبم يف ايهب رضاف نانثإ اهتكرت ثلثو ةثالث

 ىلوآلا نم سدسلا مألل نوكيف نيتلاأسملا يف اذه ىلع نيتكرتلا عيمج مسقي اهنمو

 ىلوألا قفو دحاو يف نانثإ ثلثلا ةيناثلا نم اهلو ةيناثلا فقو نم نينثا يف دحاو

 نم دحاوو ةيناثلا نم نينثا يف ىلوألا نم دحاو مالا نم خاأللو ةعبرأ كلذف

 ةيناثلا نم نينثا يف دحاو ىقب ام معللو .ةثالث كلذف ىلوألا نم دحاو يف ةيناثلا

 ام لاح يف كلذكو ةسمخ كلذف ىلوألا نم دحاو يف ةثالث ىقب ام ةيناثلا نم هلو

 عضوملا اذه يف مألل نوكي هنأ الإ ىلوألا نود ةيناثلا نم اثراو لمحلا اذه نوكي

 . ةيناثلا نم نينثا يف ىلوألا نم نانثإ اهلف اذه ىعو اهثلث ايهنم ةدحاو لك نم

 يف ةينثالا نم دحاو سدسلا مألا نم خاللو ةتس كلذف دحاو يف نانثإ ةيناثلا نمو

 ةيناثلا نمو نينثا يف دحاو ىلوألا نم ىقب ام معللو دحاو كلذف ىلوألا نم دحاو

 يف ثلثلا ماللف اعيمج ايهنم ثري ال لاح يف امأو ةسمخ كلذف دحاو يف ةثالث ىقب ام

 ثللثلاف ةثالث ىلا عجار اهمسق نا لدي ام اذه يفو ىقب ام معللو ايهنم ةلأسم لك

 . ملعأ هللاو . . كلذ يف رظناف همعل نانثا امهو ىقب ام ناثلثلاو همال دحاو

 نالف لآ نم هنا فورعم وهو هل هعامجو هلاخ كرتو كله يفو : ةلأسم
 لاخلل ثاريملاب مكحف تيملا بسن ىلا مهبسن تبثي نم اودجي مل مهنا ريغ
 اذه هل لحيأ مهنم م هثري نم فرعي ال هنأ ريغ نالف لآ نم هتخأ نبا نا ملعي لاخلاو
 ؟ ال مأ هللا نيبو هنيب اييف ثاريملا

 بأ نم هبسن فرعيو كلاملا بساني دحأ ىلع علطي نأ الإ هل زوجي معنف
 الف اذه فرع نإف كلاملاووه هعمجي دح ىلا كلاهلا ىقلي نأ لىإ بأ ىلا
 دوهشلا ةحص مدع لجأ نم كلذب مكاحلا هل مكحولو هللا نيبو هنيب ان همس هعسي

 . ملعأ هللاو .

 : يصو رحلا سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم .

 ضرأل رفاسو ةيصوب هنوثري ال نيذلا هيبرقأل ىصوأ نايع لهأ نم لجر يف
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 نايعب هوخأ هدنعو دالوأب اوتأ هدالوأو دالوأب ىتأو نينس ةدم ثكمو لحاوسلا

 نايع لهأ نم هبراقأ ةيصولا يف نولخديأ نايعب وأ لحاوسلا ضرأب تامو براقأو
 ناك لحاوسلاب وأ نايع ضرأب هتيصو تناك دحأ نود دحأل ما لحاوسلا لهأو

 ؟ لحاوسلاب وأ نايعب هيصو
 ةيصولا يف نولخدي ال لوقف يأرلا يف فالتخا اذه يف ليق دق : لاق

 اهنم مهل نوكي يذلاب مهيلا غولبلا ةطيرش ثلاث لوقو لاح ىلع نولخدي لوقو
 . عبت قحلا يف مهل نحنو نيملسملا يأر نم هلكو

 مهو رحب لحاوسلا لهأ نيبو اننيب عطاق نحن نايع لهأ لاق نإ : هل تلق

 ؟ اهذافناو ةيصولا هذه نم مهئاطعا ىلإ لصوتي الو رخآ رصم يف

 يأرلا يف ليبس نم هب ام ىلع كلدي ام اذه يف لوقلا نم ىضم دق : لاق

 نم اهرصح نم ىلع مسقت هلوق يف اهنإف اهيف مهل ءعىش ال هنا لوقي نم لوقل
 يف لعجيو مكاحلا رما نع لزعيف اهنم مهبيصن مهل نا لوقي نم لوق لىعو اهلهأ
 نع اجرف هللا لعجي نأ ىلا هنامأ هدي يف نوكيف هلثم ىلع نمت ؤي نأ زاج نم يدي

 . اجرخم صالخلا يف هب نوكيام وأ مهرمأ

 اه الصأ ةخاشلا فصن نوكيأ اهعطقو نيبرقألا ةيصوو : هل تلق

 نيرخأتملا خياشملا تاباوج يف كلذ اندجو انأل اهصخرو ةضفلا ءالغ يف اهعطقل

 هصخرو هالغ يف هفرص ىلع ةضفلا نم مهردلا سدس ىلع اهعطق نوكي مأ

 مأ هيدص ىلع عطقلا نوكيأ هعيب تايدص تس ىلع غلبي مهردلا ناك اذإ الثم

 ؟ هصخرو هءالغ ىلا رظني الو هيدص فصن ىلع نوكي

 هيف جاتحا نإف لوقلا اذه ىلع اهفصن ةضفلا ةخاش نم هل { معن : لاق

 . ملعأ هللاو . . هزاوج عضوم يف هفرص هلف لاح يف ساخبلا نم نوكي ام ىلا

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 اذإ لاق نم لاق افالتخا نيبرقألا ةيصو يف رثألا يف تدجو كنا تلاقو

س ١٤٢٣



 مهس اوذخأيو مهئابا ماقم اوماقي مهونب ىقبو ىلعأ يتلا ةجردلا تطقس

 هيلع لمعأ يذلاف مهئابأ مهس اوذخايو مهئابأ ماقم اوماقي لاق نم لاقو مهسفنأ

 هللاو . . ءايحأ مه ؤابأ اوناك ول نا مهسفنأ مهس اوذخايو مهئابأ ماقم اوماقي نا

 . ملعأ

 هب ىصوأ امم كل اذه هل لاقو مهارد ائيش دحأ هاطعأ نميف : ةلأسم

 ةلمج ةيصولاو كلاهلا براقأ نم يطعملا ناك اذإ نيبرقألاو ءارقفلل كلاهلا نالف

 يصو ريغ الو ىصو هنا الو ةنايخ الو ةقثب هفرعي ال عفادلاو نيبرقألاو ءارقفلا نيب

 مأ اوطعأ ةيصولا لهأ عيمج نا ملعي ىتح مأ ىطعأ ام ذخأي نا يطعملا عسي

 ؟ كلذ فيك

 ضبقلا زاج ةقث عفادلا ناك اذإ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يفف : لاق

 رقأ اذإ اذهو مهماهس اوذخأ دق هءاكرش نا ملعي ىتحف ةقث ريغ ناك ناو هنم

 اذإ امأو كلاهلا لام نم هنا ملعي يطعملا ناك وأ كلاهلا نالف لام نم هنا هل عفادلا

 . ملعأ هللاو . . هنم هضبق هل زئاجف كلاهلا لام نم هنا ملعي مل

 : نسحلا وبأ لاق : ةلأسم

 ىل ١ ةيصول ١ تعجر يصول ا كلذ فرعي ملو براق أ يصوملل حصي . ١ ذإ

 براقأ يصوملل حص نإف ةثرولل عجري ال كلذ نا يراوحلا وبا لاقو يصوملا ةثرو
 ` ال هنأ حص اذا ديعس وبأ لاق ، يرشحلا فوقوملا لاملا ةلزنمب ةيصولا تناك الإو

 عجرتو لط اب مودعملل ةيصول او مودعم ىلع ةيصول ا تعقو دقف يصوملل براق أ

 . ملعأ هللاو . . يصوملا ةثرو ىلا ةيصولا

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 ؟ هثاريم ايف رخآ خاب هيخأ توم دعب مهيدحأ رقأ نيوخأ نعو

 لاق نم مهنمو هب رقملا مهس ثلث هل لاق نم مهنم فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . . لاملا سأر نم ثري ام طخب رقملا مهس نم ذخأي
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 ؟ ليزنتلاب ةبارقلاب نوكي نا كبجعي ماحرألا ثاريمو . هنمو : ةلأسم

 اذإ امأو ليزنتلاب مهثاريم نوكي نأ ينبجعيف نيدحتم اوناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . ةبارقلاب نوكي مهثاريم نإف نيداحتم ريغ اوناك

 لاملا مسقي نا لبق ملسأ وأ ةثرولا نم دحا قتعا اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 مسق ايهيدحا توم دعب ايلسوأ اقتعا نإ ناثري الف ناجوزلا امأ : لاق

 يأرلاب نيملسملا نيب فالتخالا كلذ يف يرجيف ةثرولا رئاس امأو مسقي مل وأ لاملا

 . ملعأ هللاو . .

 اكولمم ناك اذإ ثراولا ىلع لاملا سبح يف فالتخالاو © هنمو : ةلأسم

 ؟ سبحي نم ىلعو كلذ نم هب لومعملا ام امحر وأ ةبصع ناك

 سبحي لوقو ةثرولا نم دحأ ىلع سبحي لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 :دمحموبا : ةلأسم

 تبثي دعابالل ىصوأو هلام نم ءىشب هتثرو ريغ نم براقألل ىصوأ نإف

 نم محل تبث ثلثل ١ نم رثكاب مه ىصوأ ن اف ثلثلا نم هب مه ىصوأ ام عيمجلل

 نمل كلذ زوجي انباحصأ لاق ثلثلا ىلع دازام ةثرولا زاجأ نإف ثلثلا كلذ

 مرح ام اوزيجي نا مهل سيل ةثرولا نال زوبي ال نأ يدنع بجوي رظنلاو هب ىصوأ
 كلذ عفد ةثرولا راتخا ناو ثلثلا ىلع دازام يصوملل زجي مل ةي يبنلا نال هللا
 يهغملا تيللا لعف مهتزاجا امأو . . يدنع هل زئاجف هب ىصوأ نم ىلا مهلاوما نم

 . ملعأ هللاو . . الف هنع
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 : يدنكلا دمحا نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 نيبرقأ نم اذه نا اولاق اذإ تاقثلا ريغ لوقب ىطعت له نيبرقألا ةيصو يف

 ؟ مهلوقب يطعي نأ هل زوبيأ كلذب هبلق نامطاو ةبسنلاب يصولا اوملعاو تيمل
 ال هريغ لاق . تاقث ريغ اوناك ولو مهقيدصت زئاجف ةنانمطالا يف : لاق

 مل امو بذكلاب نيمهتم ريغ نينومأم اونوكي ىتح تاقثلا ريغ قيدصت ينبجعي
 اوسيلف مه امأو مهريغ الهأ اهل نال مهلوقب هنانئمطالل ليبس الف كلذك اونوكي

 . ملعأ هللاو . . اهل لهأب

 ضعب يفو م ارح يلام هتثرول لاق لجر يفو نيملسملا راثآ يفو : ةلأسم

 رسفي ىتح هتثرو ىلع مرحي ال هفيسو هلام نأ خيشلا باجاف مارح يفيس لئاسملا

 هتاباوج ضعب يف هعفر بيبح خيشلا نع اذهو همرح اهنا ءايلعلا اهفرعيو ةمرحلا
 . ملعأ هللاو . .

 هتلاق نم ىلع مسقيو هيبرقأل ىصوأ نمك هبراقأ ءارقفل ىصوأ نمو

 . ملعأ هللاو . . ءابأ ةعبرأ ىلا ةيصولا

 ال هنأ هتثرو كرتو الماح هتجوز كرتو كله لجر رثأل ١ نمو : ةلأسم

 نوكيو مسقي لاق نم لاقو ىثنا وأ ركذ فرعيو اهلمح عضت ىتح لاملا مسقي
 اركذ ناك نإو همهس فصن ةثرولا رئاس ىلع داز ىثنأ ناك نإف ركذ مهس لمحلل

 . ملعأ هللاو . . هب لومعملا وه لوألا لوقلاو همهس هلف

 : ديعس نب سيمخ خيشل ا : ةلأسم

 يذلا نا مث ائيش هلام نم نوثري ال نيذلا هيبرقال مهاردب ىصوأ لجر يف

 نا اذهل زوبي له دقن مهارد يصولل وأ يصوملل هيلع نيبرقألا نم ةيصولا هتلان

 ؟ هضبقي ىتح زوجي مأ هيلع يذلاب هل يذلا كرتي
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 ناك هيلع يذلا يضقيو ةيصولا نم هل يذلا ضبقي نا ىنبجعي : لاق

 يفف هوجولا نم ءعىشب كلذ هل رسيتي مل ناو كلذ هل رسيت اذا يصولل وأ يصوملل

 . ملعأ هللاو . . ةصصاقملا ةزئاج هنا وجرأو فالتخا ةصصاقملا

 : قيرع نب رماع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 فيك تاهمالا تتامو ايهنم اهدلو ةدحاو لك فرعت ملو اعم ناتدلو ناتأرما

 دحا تام ناو ىثنا رخآلاو اركذ ايهيدحأ وأ نييثنا وأ نيركذ اناك ثاريملا لاح

 نيدلاولا نيذه دحا تام نا كلذكو ةلأسملا هذه مسق هفص فيك نيدلولا نيذه

 ىصوأ ناو نم مزلت اطخ هيانج نيروكذملا نيدلولا نيذه دحأ ابخ نا تيأرأ
 . كلذ هجو انفرع هوبرقأ نمف هنوثري ال نيذلا هيبرقال

 ناو نيروكذملا نيدلولا نيذهف نيمأ ناتأرملا كلت نوكت مكحلا يفف : لاق

 اناك ناو اهنم ركذ دحاو دلو ثاريم نيدلولا ينعأ ايهلف الوأ نيتأرملا دحأ تام

 ىثنأ هنبأ ثاريم اهنم اهلف نيتنبا اناك ناو نيفصن ايهنيب ثاريملا نوكيف نيركذ

 ىشنا رخآلاو اركذ ايهيدحا نادلولا ناك ناو نيفصن نيتنبالا نيب نوكي ةدحاو

 هنبالاو نيمالا نيب نوكيو ىثنا ثاريم فصنو كلذ ثاريم فصن اهنم نيدلوللف

 نيدلولا كئلوأ ثاريم ليبسف ىرخالا ةأرملا تتام ناو نيتنثالا ظح لثم ركذلل

 رخآلا دلولل ثاريم الف نيدلولا دحا تام ناو . . افنآ انحرش ايك اضيأ كلذك

 لاكشالل نيمألا نيبو ايهنيب انثرو اينإو ايهنيب ةبارقال ايهنال ىثنأوأ اركذ ناك هنم

 يذ لبق نم مألا وأ بألا قيرط نم نيدلولا نيب ةبارق تحص ناو امهنيب سبتلملا
 الف حصي مل ناو ثاريملا يف سانلا رئاسك كلذ يف نوكيف محر وأ ةبصع وأ مهس
 دحاو نطب نم اجري مل ايهنال لاكشالا هذه لبق نم نيدلولا نيذه نيب ثاريم
 نيتأرملا نيتاه نم امهدحأ تام نا نيدلولا نيذه نم نيمالا نيذه ثاريم امأو

 كلذ ريغوأ سدس وأ ثلث نم نيفصن امهنيب نوكي ةدحاو مأ ثا ريم اهلف نيمالا

 نادلولا تام ناو ثاريملا كلذ يف كلذ ايهلف ضعب ايهضعب نم ناميالا اتبلط ناو
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 نامالا تتام ناو نافصن اهنيب سدس وأ ثلث نم نيما ثاريم ايهنم نيماللف اعم

 نم اهلف ىثنا ىرخألاو اركذ ايهيدحأ اناك نا ايهنم نيدلو ثاريم نيدلوللف اعم

 طخ لثم ركذلل ايهنيب نوكي ىثنا ثاريم فصنو ركذ ثا ريم فصن اهنم دحاو لك

 وأ ثلث نم مأ ثاريم فصن دلو لك نم اهل نوكيف هدحاو نع اتام ناو نييثنالا

 ىثنا رخآلاو اركذ نيدلولا دحا لاق هنا بلاط يبا نبا يلع نع يوريو سدس

 ايهماف ناتليكلا نزوتو هدحاو ةروراقب ةليك ايهمأ نم نيمالا نم ةدحاو لك بلحتف

 الو ةيانجلا لقع هب حصي بسن نيدلولا نيذه نيب الو يبصلا مأ يهف اهنبل حجر
 لاكشالا هذه ريغب بسن ايهنيب حصي نا الإ لاكشالا هذه ىلع نيبرقالا ةيصو

 ثيروتلا بيترت ىلع نيوبألا لبق نم ايهثيروتو اذه انحرش يف هانمدق ام ىلعف
 نيدلؤلل كلذكو حيرص دلو ثاريم فصن دحاو لك نم بأ لك ثريو نيمالل

 نم ثاريم ضعب نم ايهضعب نم ايمل سيلو حيرص دلو ثاريم ايهيلك بأ لك نم
 لبق نم الو ىرخألا ريغ نطب نم ايهنم دحاو لك جرخ نا كشال نال مالا لبق
 . ملعأ هللاو . . بالا

 ةجوزلا ترقأ ةجوزو دالوأ ةثالث كرتو كله لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ مسقلا فيك دالوألا ركناو عبار دلوب

 ىقب ةثالث ةجوزلل نمثلاف نيرشعو ةعبرأ نم ةلاسملا هذه حصت : لاق

 تبثي ال عبار دلوب ترقأ امل ةجوزلا نا مث ةثالث مهو ةعبس دالوألا نم دلو لكل

 دالوأ ةدايز هصقنت ال اهبيصن نال اضيأ يه اهيلع تبثي الو اهريغ ىلع اهرارقا

 بجوي نمم تراو ةدايزب ترقأ اهنأ ول لب يه اهبيصن ىلع دلو ةدايز يف ةجح الو

 ثراوب ترقأول نا الثم ناصقنلا نم اهيلع بوني اميف اهيلع تبثيف اهيلع ناصقنلا
 وأ ةجوزب ترقأ ول نا الثم اهيلع بوني ام اهبيصن نم تبثيف ناصقنب اهمحازي نمم
 تبثي لوعلا لئاسم يف كلذكو عبرلا وأ نمثلا يف اهمساقت نا اهيلع ناكل رثكأ

 ناكل رثكأ وأ ةجوزب ترقأ نإولو . . اهيلع بوني ام اهبيصن يف هب ترقأ يذلل
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 ترقأ يذلل تبثي لوعلا لئاسم يف كلذكو عبرلا وأ نمثلا يف اهمساقت نا اهيلع

 امل ةجوزلا هذه ريغ ةجوزب دالوألا رقأ نأ ولو . . اهيلع بوني ام اهبيصن يف هب

 ىلع اورقأ لب مهئابضلا يف هل قحال نع اورقأ اينإ ءىش مهبايصنا يف بجو
 . ملعأ هللاو . . اهيلع مهرارقإ تبثي الف ةجوزلا بيصن

 :ديحسسدوبأ : ةلأسم

 لاقو فصنو مهرد لاق نم لاقو نامرد ةيصولا هيلع عطقت ام لقا ليق دق

 قناد لاق نم لاقو ناقناد لاق نم لاقو فيناود ةعبرأ لاق نم لاقو مهرد لاق نم
 لاق نم لاقو هريعسوك طاريقو قناد لاق نم لاق .هيلع لمعلا رثكأ وهو فصنو
 قناد نم لقأ الو نيمهرد نم رثكأب لاق ادحأ نا ملعن الو قناد ليق ام لقأو قناد

 . ملعأ هللاو . .

 : ىدشارمحلا : ةلأسم

 وأ ليلقب ةخاش فصن نم لقأ نيبرقألا ةيصو نم تاجردلا رخآ بان اذإ

 مايتل هتافو ائيش هدنع نم سانلا نم امهريغ وأ ثراولا وأ يصولا ىطعأو ريثك

 ؟ كلذ تبثيا تاجردلا رخا طرفي ال ىتح ةخاش فصن

 لمعن يذلا لوقلا ىلع هل سيل نم كلذ يطعي هنال كلذ زوجي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . . نيملسملا لوق نم هيلع

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . فالتخا هب انز يذلا هيبأ نم هثاريم يف دجوي انزلا دلو لاق

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 نأمطاو مهب سانا هربخأ نكلو تيملا براقأ فرعي ال يصولا ناك ناو

 ناك اذإ اهنم هبيصن دحاو لك يطعيو مهيلع ةيصولا مسقي نا هلأ مهريخب هبلق

 ؟ ال مأ هنانمطالا ىلع اماتيا قلحم كلاهلا
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 فيرحتب همهتي ال نم لوقب هبلق نأمطا اذإ يصولا ىلع سأب ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . فيلكت الو

 دق هناف ضعب نود ءىشب هبراقأ ضعبل ىصوأ نم نا رثألا نم : ةلأسم

 هناف مهنم دحاول ىصوأ ولو ليقو سفن أ ةثالثل ىصوأ ولو كلذ هيرجحو ىصوأ

 . ملعأ هللاو . . مهعيمجل يصوي ىتح هيزبجح ال لاق نم لاق . هيزجح

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ ةثرولا ىلا مأ مهرئاس ىلا عجريأ نيبرقألا ةيصو نم همهس دري مل نمو

 لإق ءايضلا باتك يفو ، كلذ يف مودعملاك وهو مهرئاس ىلا عجري : لاق

 ىرعتي الو ىلوأ رثألاف ثراولا ىلا ةعجار اهنا رثألا يف ناك ناو همهس در هعسي ال

 كرتب ارذع هل لعجي ملو ةمساقملاب ذخوي لاق دمحم يبا نع دجويو فالتخالا نم

 هللاو . . زوجي الو عايضلا نال قحلا هوجو نم ءاش ثيح هبيصن لعجت مث هلوبق
 . ملعأ

 نا هتحص نمو لمعلا حص اذإ ةيصولا قرفت ال ليق هنا ، هنمو : ةلأسم
 اهلوقب امأو ،المح هنالف نطب يف نا ةدحاولاب ليقو ناتنثا ليقو عبرأ عبرا ندهشي

 ناو ةنانمطالا قيرط نم جرخيف هيف كشال ءىشب ماكحالا ريخات بجوي الف
 اهلوق نكمي ناك اذا رظنت نا لاح لك ىلع ينبجعيو نيتنس ترظتنا لمحلا حص

 . ملعأ هللاو . .

 ثراو هل سيلو سانجالاب نوثراوتي نيذلا نم تام نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ائيش هنم هسبح ثري الو لاملا تيبل هثاريم نا ليق له هسنج الا
 هنا انباحصا لوق ضعب يف نا بسحاف فالتخاب كلذ يف ليق دق : لاق

 وه لاق نم لاقو اصن هظفحا مل اذهو حصي نا ىلا فوقوم هنا ثراو هل لمتحا اذإ

 هنا يدنعو لوقلا رثكا هنا رثألا يفو نيملسملا لاملا تيبل وه لاق نم لاقو ءارقفلل
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 نومراغلاو نورفاسملاو نودهاجملا هيف لخديو اضيأ ءارقفلا هيف لخديو عسوأ

 كلذكو نيلاملا نيب قرفلا وه اذهو نوبجوتسي هيف اييف نوبوصنملا ةميالاو
 . ملعأ هللاو . . نولخاد هيلع نورصانلاو قحلا يف مه نورزا ؤملا

 : ءايضلا ف : ةلأسم

 نكي مل نإف قحأ هتعضرأ يتلا همأ هنأ سنج الو هل ثراو الو تام نم ليق

 هلللاو . . نوثري ال ةعاضرلا نم ةوخالا نا لاق نم لاقو ةعاضرلا نم هتوخأف

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 ةيصولا كلت نم همهس لتاقلل له مهنم دحأ هلتقو هيبرقأل ىصوأ نميف

 ؟ ادمع وأ أطخ ناك هل هلتقب لطبي مأ

 هللاو . . لتاقل ثاريم تبثي ال هنأ ايك لتاقل ةيصو تبثت ال : لاق

 . ملعأ

 هيبرقأ ةفرعم هيلع رذعتي ةيصو نا ناسنالا فاخ اذإو {& هنمو : ةلأسم

 ةمسقلا ةفرعم هيلع رذعتت ناو ريثك ءىشب مهل ىصوأ اذإ هتيصو مهلانت نيذلا

 هيلع قشت نم كرتيو هتفرعم كردي نم ىلع اهمسقي نأ هل لوقي نأ هلا مهنيب
 ةفرعم هعضوم يف مدع اذإ كلذكو كلذ وه هيزجيو كلذب هلوق تبثيو هتفرعم
 ال نإو هيزبيو هرظن ىلع اهمسقي نا هل لعجي نإ مهتاجرد زييمت يف مهنيب ةمسقلا
 برقأ وه نم زيميف الو مهنيب يواسي نا لب هنم ىندأ وه نم قوف دعب الإ يطعي
 ضرف هنع طقسيو هيلع بجاولا هتيصو وه هنا مهيلا لصي ام يونيو هرظن ىلع
 ؟ ال مأ . . كلذ

 يف تمسق كلذ رسع اذا لوق فالتخالا يربي هتفصو ام عيمج يف : لاق
 مسقت لوقو ادعاصف مهنم ةثالث نم لقا يف اهمسق يزجي ال لوقو مهنم دحاو
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 . ملعأ هللاو . . كلذ نم لقأ يزجي الو بئاغ اورضاح نم

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع : ةلأسم

 ىضر نع ةعيشلا بهذم ىلع همال هتصح كلاهلا خأ كرت اذا يدنع اميفف

 زئاجف ةيضابالا بهذم ىلع هصح كلذ يف هل نا هملع عم هسفن ةبيطو هنم هب
 الو كلذ نم عونمم ريغ هلام يف فرصتي هنال هرما كلمي نم دحب ناك اذا اه هعيب

 كلذ نال هئاضرب هيلع هتزرحأو مألا زوح يف راص اذإ كلذ يف عوجرلا هل يل نيبي

 ام دعب هل هتصح عوجر ىلع اعيمج اقفتا نإو ىرأ اييف ةبهلا جرخ اهل هنم جراخ

 امو هب كسمتلاو هكلمت زئاجف كلذ يف ةيضابالا بهذم يقفتم بسح ىلع ىضم

 كلذ يف ةيدعتم ريغ اهنال اهيف اهيلع ليبس هل سيلف ىضم اميف ةلغلا يف مالل راص

 . ملعأ هللاو . . بصتغملا الإ ةلغلا دري الو زئاج هجوب اهل تراص لب

 عفتراو اهل عفاد ال يتلا ةرهشلاب ةبصعلا بسن حص اذإو 3 هنعو : ةلأسم

 اميف ثاريملا اهب بسنلا حص اذإو بسنلا يف ةلوتفم اهنا انفرع دقف بيرلا اهب

 ةسمخلا نم اهيف ليق ام لقأو ةددعتم لاوقأب اهيف ةرهشلا امأو هتحصب حصي يدنع

 . ملعأ هللاو . . ادعاصف
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 ثلاثلا ب ابل ١

=    





 اهماكحأو ءامدلا يف باب

 شورألاو اهماسقأو تاحارجلاو

 دوقل او صاصقلاو ت ايدلاو

 ةلقاعلاو داهجلاو مئانغلاو

 كلذ هبشأ امو . . ةماسلاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يف ةيمادلا تناك اذإف ليست الو يمدت يتلا يهو ةيمادلا حورجلا لوأ نأ

 نورشعو مهرد ةئام ريعبلا ةميقو ناريعب اهلف اضرعو الوط ةبجار تمتو هجولا

 اهلف افقلا يف تناك نإو هجولل ام فصن اهلف سأرلا مدقم يف تناك نإو .3 امهرد

 دحو & باسحلاب كلذ نوكيف ةبجار نم لقأ ةيمادلا تناك نإو سأرلا مدقملام

 سأرلا مدقم امأو ، هجولا نم كلذف هنيبج يهتني امم هيبجاح عفر اذإ هجولا

 اربدم ناكامو سأرلا مدقم نموهف هجولل البقم سأرلا رعش ناك اذإ هتمالعف

 ليقو محللا يف تذخأو دلجلا تعطق يتلا يهو ةعضابلا ةيمادلا دعب مث { افقلل

 ةبجار تمت اذإ ةرعبأ ةعبرأ هجولا يف اهلف محللا يف ذخات الو دلجلا قشت يتلا يه

 اهلف افقلا ين تناك نإو . هجولل ام فصن سأرلا مدقم يف اهلو & اضرعو الوط

 هعطقتو محللا نم ائيش ذخات يتلا يهو ةمحالتملا مث & سأرلا مدقمل ام فصن

 يتلا يهو قاحمسلا مث { ةرعبأ ةتس اضرعو الوط ةبجار تمت اذإ هجولا يف اهلف

 الوط ةبجار تمت اذإ ةرعبأ ةينايث هجولا يف اهلف ةقيقر ةدلج مظعلا نيبو اهنيب يقبي

اذإ ةرعبأ ةرشع هجولا يف اهلف مظعلا اهعم حضوي يتلا يهو ةحضوملا مث & اضرعو



 يف اهلف هرسكتو مظعلا مشهت يتلا يهو ةمشاهلا مث &ك اضرعو الوط ةبجار تت

 لقنت يتلا يهو ةلقنملا مث & اضرعو الوط ةبجار تمت اذإ اريعب نورشع هجولا
 © اضرعو الوط ةبجار تمت اذإ ا ريعب نوثالث هجولا يف اهلف اهعضاوم نع ماظعلا
 هل نأ افقلل نوكي امو هجولل ام فصن هل نأ سأرلا مدقمل نوكي ايب كتفرع دقو

 رهظ نم نوكتف ةبجارلاب يأرلاب تاحارجلا سايق امأو ۔ سأرلا مدقملام فصن
 وأ صوخب كلذ ساقي ميهبلا فرط يواسي نأ ىلا ميهبلا لصفم طخ نم ميهبلا

 ةمات ةبجار ةبرضلا لوط ناك اذإف يرحتلاب ةطقن رشع اتنثإ كلذ مسقيو طيخب

 انثإ يف ةطقن رشع انثإ ضرعلا يف لوطلا برضي ةمات ةبجار يهف كلذك اهضرعو
 لقأ ةبرضلا لوط ناك نإو { ةطقن نوعبرأو ةعبرأو ةطقن ةئام كلذف ةطقن رشع
 نإو اثلثف اثلث ناك نإو افصنف افصن ناك نإ يرحتلاب كلذ يف رظنيف ةبجار نم

 يف لوطلا برضي مث فصولا اذه ىلع ضرع يف رظني كلذكو اعبرف اعبر ناك
 ةبجارلا باسح نم كلذ يرجيف برضلا نم حص ام ةلمج ىلا رظنيو ضرملا
 نم حص ام ىلا رظني مث اعبرف اعبر وأ اثلثف اثلث وأ افصنف افصن ناك نإ ةماتلا

 . اذهف مهاردلا نم اهل حصام طقنلا كلتل يرجيف ةحارجلا كلتل يتلا مهاردلا

 مهدحأ عجري وأ لوتقملا ءايلوأ عجري نأ الإ دوقلا هيلعف ارح لتق نم امأو

 نإ امأو . ةيدلا ىلا ةثرولا عيمج عجريو دوقلا لطبيف دوقلا نع اوفعيو ةيدلا ىلا

 اذإ يناجلا ةلقاع ىلع ةيدلا نوكتو ةيدلا هيف اينإو هيف دوق الف اطخ لتقلا ناك

 لجر برض اذإ امأو ، لتاقلا لام نم نوكت ةيدلاف اطخلا حصي مل نإو أطخلا

 تام ىتح هتحارجوأ هبرض نم ايواث ىقب نإ ليقف لاحلا يف تمي ملف الجر

 هيف اينإو ثالثلا دعب دوق الف مايأ ةثالث يف تمي مل نا ليقو دوقلا براضلا ىلعف

 ملام ليقو هتعرص نم تمي ملام ليقو هيف دوق الف مايأ ةعبس زواج نا ليقو 0 ةيدلا
 . دوقلا لطبي ثدحي سيل ءاودلا نا ليقو دوقالو ةيدلا كلذ يفف ىوود اذإف وادي

 . ملعأ هللاو دوقلا هب لطبي ثدح وهف حورجلا ةطايخ امأو
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 هنس ىلا تبني ملف. هقلح وأ لجر رعش لجر فنتن اذإو . هنمو : ةلأسم

 هلقع بهذ ىتح الجر لجر برض اذإو نيلدع موس هلف تبن نإو ةلماك ةيدلاف

 ةيدلا مشلا يفو ةلماك ةيدلا رصبلا يفو ةلماك ةيدلا عمسلا يفو ةلماك هيدلاف

 ةلماك ةيدلا رافشألا يفو ةلماك ةيدلا نيبجاحلا يفو ةلماك ةيدلا قطنلا يفو ةلماك

 يفو ةلماك ةيدلا سفنلا يفو ةلماك ةيدلا نانسألا يفو ةلماك ةيدلا نيتفشلا يفو

 فصن نينذألا دحأ يفو ةلماك ةيدلا امهيتلك نينيعلا يفو ةيدلا فصن نينيعلا دحأ

 ةلماك ةيدلا بدحنا اذإ رهظلا بلص يفو ةلماك ةيدلا امهيتلك ةبكرلا يفو ةيدلا

 يفو ةلماك ةيدلا نيلجرلا يفو ةلماك ةيدلا نيتضيبلا يفو ةلماك ةيدلا ركذلا يفو

 ةيدلا نيديلا عباصأ يفو ةلماك ةيدلا نيلجرلا عباصأ يفو ةلماك ةيدلا نيديلا

 ةلماك ةيدلاف لوبلا كسمتسي مل اذإو ةلماك ةيدلاف لمحلاو عايجلا بهذ نإو ةلماك

 . ملعأ هللاو . .

 ليقف رانلاب توميف هل املاظ رانلا يف الجر لجر ىقلأ اذإو . هنمو : ةلأسم

 لتقي يذلا يف لوقلا كلذكو فيسلاب برضي ليقو تومي ىتح رانلا يف حرطي هنإ

 . ملعأ هللاو . . مسلاب

 : هللا همحر يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع خيشلا نع : ةلأسم

 مامالا ناك نإ محر الو ةبصع الو بآأ هل فرعيال الجر لتق يذلا امأو

 ملس سنج هل ناك نإو ةيدلا ذخأ ءاش نإو هلتاق لتق ءاش نإ اذه مدب ىلوأ
 دعب يلو هل حص نإف لاملا تيب يف ةيدلا عضو سنج هل حصي مل نإو ةيدلا مهيلإ
 . ملعأ هللاو . . رثألا يف دجوي اذكه لاملا تيب نم ةيدلا هيلإ تملس كلذ

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم
 مايصف دجي مل نإف ةبقر قتعو ةبوتلا هيلعف هب رمأ وأ هسفن دبع لتق نمو

 لتق يذلا ةميق لثم اهتميق ةبقر قتعي نأ الإ كلذ ىزجال لوقو نيعباتتم نيرهش
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 قتعي ىتح رثكأ وأ نيمالغ قتعأولو اهتميق ةبقر قتعي نأ الإ هنع ىزجيال لوقو
 هريغ دبع لتق اذإ امأو © هنع ىزج ةمات ةبقر قتعأ اذإ لوقو 5 هلثمك ةدحاو ةبقر
 . ملعأ هللاو . . هللا ىلا ةبوتلاو هديسل هنمث الإ هيلع سيلف

 ديسلا ىلعف كلذ نم تاف دبع برضب ديسلا رمأ اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 يلووه نم لتق نم امأو © هب رمأ نم كلذكو ةرافك هلتق نمم دحاو لك ىعو ةراقك

 . ملعأ هللاو . . هدعب ءايلوألا ىلإ دوقلاو ةبوتلا هيلعف ادمع همد

 هيلع لب لوتقملا ةوخإ دالوأل هيلع دوق الف هدلو دلاولا لتق اذإو : ةلأسم

 نم هسفن ءاربإ نادلاولا ءاربي الو مهريغ ثراو هل نكي مل اذإ لوتقملا ةوخال ةيدلا

 هل سيلو . ةبقر قتعي نأ هيلعو { هدلو لتق نم رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو هدلو ةيد
 . ملعأ هللاو . . ادمع هلتق اذإ ةمألا عامجاب ثاريم هلتق يذلا هدلو نم

 نإ دوقلا هيلعف اهيبأ نم خأ اهلو ادمع ةيناز هل اتخأ لتق 5 هنمو : ةلأسم
 نأ هتبوتو كلذ نم هصالخووفعلا دعب هيلع دوق الف دوقلا نع اهوخأ هنع فع

 نإو اهتيد اهتثرول ملسيو هبقر قتعيو كلذ نم هبر رفغتسيو لتقلا نم هلل بوتي
 . ملعأ هللاو . . ةيدلا نم ءىرب دقف اهتيد نم ثراولا هأربأ

 ةرشع اهلف ترمحإ وأ ترضخإو ندبلا يف تناك اذإ ةبرضلاو : ةلأسم
 . . كلذ فعض اهل ناك هجولا ين تناك نإو مهارد ةسمخف رثؤت ل نإو مهارد

 . ملعأ هلللاو

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم
 ينازلا هيبأل هتيد موق لاق هتلتق لمحب تعضو ايلف تلمحف ةأرمإ تنر اذإو

 هللاو . . يلإ بحأ وهو اهتبصعل موق لاقو همأ ماحرأل هتيد نورخا لاقو همأب
 . ملعأ
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 نيجرفلا نيب يذلا عطقناف ةيبص يهو هتجوز يطو نمو : ةلأسم

 ؟ هتيد نوكي فيكو كلذ رقع هيلع جاوزألل حلصت ال تراصو
 يغبلا ةيد ةلماك ةيدلاف مئتلي مل نإو ةيدلا ثلثف حرجلا ماتلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . جاوزألا نم هريغ ىلعو هيلع مرحتو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ةثرولا عيمجل نوكت ةيدلا نا ةثرولا نم مهريغو دالوأو ةجوز هلو لتق نمو

 امو ثا ريملا لبق اهقادص يفوت اهنإف قادص ةجوزلل ناك نإو {. اهريغو ةجوز نم
 . ملعأ هللاو . ةثرولا نيب ىقب

 دوقلاف ةيدلا مهدحأ بلطو دوقلا ةثرولا دحأ بلط اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 دوقلا اودارأ نإ ةبصعلا لاقام ىلع لمعلاف ةبصعلا نم دوقلا بلط ناك اذإ لطبي

 ةيدلا مهدحأ بلط اذإف ةبصعلا ريغ نم ةثرولا .عيمج ناك نإو 5 ةيدلا اودارأ نإو
 . ملعأ هللاو . . لطبي دوقلا نإف

 لدعلا ةمثأ الإ دودحلا ميقت الو دودحلا يف دوقلا نإ 0 هنمو : ةلأسم

 عم الإ نوكيال لوقو دالبلا اوكلم اذإ دوجلاو لدعلا ةمئأو دودحلا ميقت لوقو

 © لدعلا مامالا مدع اذإ زياج نيملسملا ةرضحب دوقلا نأ لوقو { مكاحلاو مامالا

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع زياجف يلاولا دنع دوقلا امأو

 مل نإو امهرد نورشع هجولا يف ةرثؤملا ةبرضلا شرأ نأ 3 هنمو : ةلأسم

 مهارد ةسمخف رثؤت مل نإو مهارد ةرشع اهشراف ندبلا يفو & مهارد ةرشعف رثؤت

 هتظفح ام ىلع برضلا شرأ يف دسجلا رياس ىلع لضف سأرلا مدقمل سيلو
 سأرلا ةمق امأو ، ةحارجلا شرأ يف افقلا ىلع لضف سأرلا مدقمل لب هنيعب ارثؤم

 افقلا نيبو سأرلا مدقم نيب قرفلاو تظفح ام ىلع سأرلا مدقم نم اهنإ يدنعف
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 هللاو . . افقلا نم وهف اربدم ناك نإو سأرلا مدقم نم وهف البقم رعشلا ناك اذإف
 . ملعأ

 تباصاأاف هدي ةكرح نم ةرارش اهنم تراطف اران لمح نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ رثؤت مل وأ هيف ترثأ نإ همزليام ميتي نذأ

 ةيد امل سيل يتلا ةيانجلا يف رظنلا وهو موسلا هيف بجي اذه لثم نأ : لاق

 ىلع ةباد حرط نم لثم ضراوعل ا نم ناكام لثم كلذكو . ةضورفم ةفورعم

 الو ثدحلا دعب ةدايزلا نم دلتي امو ناعفرلا لبق أربت يتلا حورجلاو هتعسلف دحأ

 نيملسملا نم لدعلا لهأ رظنب موسلا هيفف ثادحألا عيمج نم هتفرعم ىلا لصوتي

 . ملعأ هللاو . .

 ريعب اهتيد لوقف ةيمغلا شرأ يف نوملسملا فلتخا . هنمو : ةلأسم

 نأ لوقو . ةيدلا ثلث اهتيد لوقو " امهرد نورشعو مهرد ةئام ريعبلا ةميقو

 نإو ةيدلا ثلث سمخف هتاوص تبهذ نإو ةيدلا ثلثف تاولص سمخ هتبهذ

 ثلث هل متي مث تاولص سمخ هل متي نأ ىلا 0 ةيدلا ثلث اسمخف ناتالص تبهذ

 ةيانجو ، ريعب فصن ىثنأللو لاح ىلع ركذلل ريعب ةيمغلا شرأ لوقو ، ةيدلا

 ةلقاعلا مزلي الف يبصلا ةيانج حصت ل اذإ هتيانج تحص اذإ هتلقاع ىلع يبصلا

 اذإ امأو . همزليال لوقو ٦ غلب اذإ هملسي هدحو يبصلا ىلع كلذ نوكيو ءىش

 ءىش هتلقاع ىلع سيل لوقو ناكام انياك هتلقاع ىلع اهنإ لوقف هتيانج تحص

 امو ادعاصف ةيدلا رشع فصن نم نيغلابلا نم هريغ نع لقعيام الإ هتيانج نم

 نم لقأ يبصلا ةيانج تناك نإ لوقو © هتلقاع ىلع الو هيلع الف كلذ نود ناك

 . ملعأ هللاو . . هلام يف يهف ةيدلا رشع فصن

 هملعي نأ هيلع نإ لجر لتق ىلع نودهاعتي اسانإ عمس نمو : ةلأسم

 نأل همزلي ال لوقو هتيد هيلع لوقف لتق ىتح هملعي ل نإف ارداق ناك اذإ هرذنيو

 . ملعأ هللاو . . نسح يدنع لوقلا اذهو دحأ ىلع قلعتم قحلا
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 نيملسملا مزلتو ةاغب نونوكي فيك ةلبقلا لهأ نع لئسو . هنمو : ةلأسم

 ميلستلا مهمزلي دحاو ه ؤاطعإ مهيلع بجي قحب اوعنتمي نأ وه لاق { مهتبراحم

 ىلع ةيالولاو ةمامالا نم مهل سيلام اوعدي وأ مهيلع هتماقإ يف نيملسملل

 اذإ رادلا لهأ نم ادحأ ملاسي الو نيملسملا ةمئأ ةعاط نم اوعنتمي وأ نيملسملا

 ناك اذإ رهاظلا لوقلاب لدعلل ميلستلا راهظإ ىلع الإ لدعلا لهأ يدي يف تناك
 قحلا لوبق راهظاب الإ ةلاسم الو مهل ةبوت الف لالضلاب نيدتلا مهنم فرع دق

 مهتأ نم لك كلذكو { لالضلاو أطخلاف هيلع اوناك يذلا أطخلا ىلع ةداهشلاو

 ةريرسلا يف لمعيو كلذ ريغب لوقيو ةينالعلا يف كلذ لبقي هنإ كلذ نم ءىشب
 كلذ نع يهتنت ىتح سبحلا عدوأو كلذ هنم لبقي مل مهتلا كلذب هيلع ترهاظتو

 قح راد رادلا نوكت اذه ىلعو هلهأو مالسالا نيد ىلع هتمهت نم بولقلا أربتو
 . ملعأ هللاو . . اهل كلاملاب لدعو

 : نسحلا يبأ خيشلا ةروثنم نم : ةلأسم

 ىلإ ةرياجلا نيطالسلاو ةربابجلا عم جرخي نا ملسملل زوبي له هتلأسو

 ؟ مهعم دهاجيو نيكرشملا ثرح

 . نورخآ عنمو انباحصأ نم زاجأ نم كلذ زاجأ دق : لاق

 ؟ كلذ عنم نمل ةجحلا ايف : تلق

 كلذب ىلوأ نيملسملا مامإو مئانغلا ذخأ ىلا هب نولصوتي مهنأل : لاق

 ؟ كلذ زاجأ نمل ةجحلا ايف : تلق

 اعيمج مهيلع بجاوو نيكرشملل برح مهلك ةلبقلا لهأ نأ اولاق : لاق
 هسفن نع دهاجي ايلسموأ املاظ وأ ارابج ناك مهنم دحاو لكو نيكرشملا لاتق

 . نيكرشملا لاتق نم هللا رمأ ايب لمعيو نيكرشملا

 لهأ نم ةيغاب ةئف دنع ةيغاب هيف دهابي نأ ملسملل زوب لهو : تلق
 ؟ ةلبقلا
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 نأ تبأو امهادحإ تغب نإف ايهنيب حلصي جرخي نأ الإ كلذ زوجيال : لاق
 . هللا رمأ ىلا ءعىيفت ىتح يغبت يتلا لتاق ىرخألا تءافو هللا رمأ ىلإ ءىفت

 نأ يغبت ايهنم ةدحاو لك ةيعرلا نيتبلاط نيتيغاب امهاتلك اتناك نإف : تلق

 يتلا لتاقي نأ سانلا نم دحأل زوبي له مهملظتو سانلا رهقتو ىرخألا كلمت

 ىلع دشأ اوناك اذإ ةيعرلا نعو مهروج ةدايز هسفن نع ليزيل اروج دشأ يه
 ؟ اروجو ايلظ ةيعرلا

 . ىرخألا ةنوعمب كلذ يف دصقي نأ هل سيلو هسفن نع لتاقي اينإف : لاق

 ؟ مهريسم ي مهعم ريسي نأ محل زوجحم لهو : تلق

 ةيغابلا ةئفلا ىلإ نورئاسلا نوكي نأ الإ مهعم ريسي نأ هل معن : لاق

 الو ريسي نأ هل سيلف لاومألا بهنو ءامدلا كفس مهريسم يف نولحتسي

 رايتخاب مارحلا ذخأ مهجورخ يف نولحتسي موق عم جرخي نأ هل سيلو { مهرثكي
 مهريسم يف نيدصاق نيرئاس اوناك اذإ ةيغابلا ةئفلا لتاقي نأ هل اينإو كلذل هنم

 مهبراح نم دنع مهعفدي نأ هلف كلذل مهلالحتساو هيف ناك نم دلبلا ةحابتسا

 وهأ نيرخآلا نيملاظلا عم مهيلا ريسملا امأو . السموأ املاظ مهبراحي يذلا ناك

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفف مهنمز

 ركذ ريغب هتجوز ضتفا : يولهبلا مشاه نب دوعسم خيشلا نع ةلأسم

 اهيلإ عفدي ملو لحلا اهلأسي ملو دالوأب هنم تتأو نينس تماقأ ام دعب هتجوز تتامو

 . شرأ نم مهل لقي مل اذإ مهيلإ عفديو اهتثرو لحتسي نأ مويلا دارأو همزل ام

 نم اذه نأ فيرعتلاب الإ حصت ال جورفلاو ءامدلا يف ةءاربلا نأ : لاق

 لبق نم ينمزل قح اذه لاقو شرألا نم همزل ام مهيلإ عفد نا امأو . شرأ

 . ملعأ هللاو .اصالخ نوكي نأ ىسعف مكتدلاو
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 : رمع نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 ىلعوأ هلام يف ةيدلا نع تلأسو هبحاص امهدحأ لتق نيذللا نييبصلا يفو

 . هتلقاع

 دحاو لك ىلع برقاألاف مهنم برقألا هتلقاع ىلع يبصلا ةيانج : لاق

 يف نوكت ضعب لاقو ، مهارد ةعبرأ نم رثكأ دحاو لك ىلع سيلو مهارد ةعبرأ

 اذإ لدع يدهاشب يبصلا لعف حص اذإ اذهو .اذه ريغ ضعب لاقو لاملا تيب

 . ملعأ هللاو . ةنيبلاب الإ همزلي الف ركنأ امو . مهمزلأ اورقأ نإو ةريشعلا ركنأ

 اهنأل نويمأ اهتقسو ا :-نبإ تضرم ةأرما نع هتلأسو : يلمازلا ةلأسم

 . مألا مزلي ام اهنيح نم ةنبالا تتايف ءاود كلذ نأ اهل ليق لعلو اهنطب نم تضرم

 . ملعأ هللاو . ةبقر قتعو اهتيد اهمزلت : لاق

 . همزلي ام هدب فكب الجر برض يذل ١ نع هتل اسو هنمو : ةلأسم

 . هعباصأ نيب اًماض ناكولو هل تلق ٠ تابرض تس شرأ هيلع ل : لاق

 . ملعأ هللاو

 مل نإو مهارد ةرشعف بنجلا يف ترثأ اذإ ةبرضلا شرأ امو هنمو : ةلأسم

 هللاو .رثألا يف هتعمس اذكه كلذ فعضف هجولا يف امأو مهارد ةسمخف رثؤت

 . ملعأ

 . يناجلا نع لقعت مك ىلإ ةلقاعلا نعو : ةلأسم

 ةرشع ىلإ كلذ لواطت ولو يناجلا نيبو ايهنيب بسنلا حص ام لقعت : لاق

 ىلوألا ةجردلا يدؤت هنأ كلذ نم ىنعملاو برقألاف برقألا نكلو رثكأ وأ ادادجأ

 ىلع لضف نإف 0 مهارد ةعبرأ يد ؤي مهنم دحاو لك يناجلا ىلإ ةبيرقلا يهو
 يناجلا ىلع لضف نإف 0 ىلوألا تدأ ايك اهيلت يتلا ةجردلا تدأ ءيش يناجلا

 ةعبرأ يد ؤي دحاو لك هنم مهبسن حص ام ىلإ ةعبارلاو ةثلاثلا ةجردلا تدأ ءيش
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 يناجل ١ نوكيو عيمجل ١ ىلع دري لوقو لوقل ١ رثكأ ف هدحو هيلع كلذف مه ارد

 . ملعأ هللاو . مهنم دحاوك

 هجولا ريغ دسجلا يقاب ىلع فعاضم ءيش له هتلأسو هنمو : ةلأسم

 . برضلا يف

 سأرلا مدقم ىلع فعاضم هجولا نأ يل لاقف حرجلا يف امأو .ال : لاق

 . دسحلا يقاب ىلع جورخلا يف فعاضم ركذلاو ردصلا راحمو رهظلا رافق ىلعو

 . ملعأ هللاو

 كلذ اود ؤي نأ مزال مهيلع أطخلا ةيد نم ةلقاعلا مزلي ايفو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . مكاحلا مكحي نأ دعب الإ كلذ مهيلع مأ يناجلا مهيلع بلطي مل ولو

 ةيدلا لثم نذألا رتس يف ةيدلا نأ انظفح يذلا : ناديبع نبا ةلأسم
 ةيدلا فصن اه نذألا ةيدو نذألا ةيد ثلث اهل نذألا يف ةذفانلاو نذألا ةذفان

 . ملعأ هللاو .ى ركلا

 ايهتيانج هوتعملاو يبصلا نأ لوق فالتخا هتيانج يف يبصلا نأ هنمو : ةلأسم

 نإو ةيدلا رشع فصن لقعت ال ةلقافلا نأ لوقو ،ترشك وأ تلق ايهتلقاع ىلع
 ىلع كلذ عيمج لوقو ايلام يف يهف ةيدلا رشع فصن نم لقأ ايهتيانج ناك

 يف كلذف امهتايح يف هاسبل وأ ايهجرفب هوتعملاو يبصلا ءىطو ام امأو 5ايهتلقاع
 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ ريخألا لوقلا اذهو ايهتلقاع ىلع سيل امهلاومأ

 ةيد سمخ لوق فالتخا هيف نيلدع موسوهو موسلا نأ هنمو : ةلأسم

 ىلع لوقو امهرد نورشع لوقو ء يشلا كلذ ةيد ثلث لوقو باصلملا ء يشلا كلذ

 . ملعأ هللاو . نيلدعلا رظن

 مزلي عيش لكف هنمث ردق ىلع دبعلا ةحارج شرأ نأ هنمو : ةلأسم
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 نم هتركذ ام امأو سقف اذه لثم ىلعو هلك هنمث دبعلل نوكيف ةلماك ةيدلا رحلل

 ةئام ريعبلا ةميقو ريعب اهتيدف ةرثؤم ةمطللا تناك نإف رحلا هجو يف ةمظطللا

 هجو يف ةرثؤملا ةمطللا ةيد كلذكو .هتيد رشع رشع كلذ نوكيل امهرد نورشعو

 نأ ةرث ؤملا ةفصو هنمث رشع رشع فصنف رثؤت مل نإو هنمث رشع رشع اهتيد دبعلا
 ةيد مهردلا نورشعلا امأو .هجولا يف فكلا ةحارو عباصألا سمخلا نيبت

 ةيانج انج وأ همأ نيع علق اذإ يبصلا امأو }ةمطللا ريغ هجولا يف ةرثؤملا ةبرضلا
 نولقعي الف ماحرألا امأو . هتبصع هتلقاعو هتلقاع ىلع هتيانجف اهريغ ىلع

 لاقف ءيش ةيانجلا ةيد نم ىقب نإو © مهارد ةعبرأ ةلقاعلا نم دحاو لك ملسيو

 ةعبرأ دحاو لك نم رثكأ مهمزلي ال لاق نم لاقو { ةلقاعلا ىلع فعاضي لاق نم

 هيلع ال ىقب ام لاق نم لاقو يبصلا وهو يناجلا ىلع وهف عيش ىقب نإو مهارد
 . ملعأ هللاو . مهيلع الو

 اينإ مأ هتميق هيلع امهرد فلأ نورشع هتميق ادبع لتق لجر يفو : ةلاسم
 .رح ةيد ةديسلا ملسي نأ هيلع

 ارانيد دبعلا نمث نم صقني اينإو رحلا ةيد زواجيال دبعلا نمث نأ : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هانظفح ام ىلع ليلق ءيش وأ مهردو

 باهألا قلطنم هنطاب نموأ اقيض حرجلا مف ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 سايقلا نوكيأ اعستم هنطاب نم ناكو ةمظعلا نع قلطنم ةمحللاو ةمحللا نع

 . حرجلا نطاب ىلع مأ رهاظ ىلع
 لوطلا نأ رثألا يف دجوي هنال رثكألا ىلع نوكي حرجلا سايق نأ : لاق

 لثم ،رثكأ ىلع سايقلا نوكيو هزرغأ نم زرغلاو هضرعأ نم ضرعلاو هلوطأ نم
 هب مكحي هنإف حضوم وأ قاحمس عضوم يفو يماد عضوم يف حرجلا ناك اذإ كلذ

 . ملعأ هللاو . لثمب لثمف صاصقلا يف امأو احضوم وأ اقاحمس هلك
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 فرط وهو فنألا نم نالاموهو فنألا نذام عطق اذإ امأو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةلماك ةيدلا هلف فنألا ةبصق نم لفسأو فنألا

 هذه نأ ةرحاسلاو رحاسلا اولتقإ ةلي ينبلا نع ةياورلا يفو هنمو : ةلأسم

 اذإ ةرحاسلاو رحاسلا لتثي هنأ نيملسملا ضعب لاق دق هنأل اهرهاظ ىلع ةياورلا

 هللاو .اكرش امهرحس نوكي نأ الإ نالتقي ال لاق نم لاقو نارحاس ايهأ نيبت
 . ملعأ

 : ادادم نب دمحم نب ناييلس خيشا ةلأسم

 هتيب نم هعاتم ذخأي هآر الو هلاح ام فرعي ملو اليل هلزنم يف الجر ىأر نم ام
 هلعلف هرمأ حصيو هلاح فرعي ىتح ةفصلا هذه ىلع هلتق الو هبرض هل ىرأ الف

 افوخ هنم با رتسا اذإ هددهيو هرجزي نأ اسأب ىرأ الو ، لقعلا لياز وأ ايجتلم ناك

 فرحني نأ ليق دقف هدصقو قيرطلا يف صل هيقل نم امأو .رش هبلق يف نوكي نأ

 لخيلف قيرطلا دصق اذإف كتلتق ينتدصق نإ كنإ هيلع جتحيو قيرطلا نع
 اذإ ضرف هداهجو هدهجب هلام نع دريو هلتاقيلف ةجحلا دعب هدصق ناو ،هليبس

 . ملعأ هللاو . عاركلاو ةدعلاو ددعلا يف هلثم ناك

 مثوهو شرأ هيلع بجي احرج ادحأ حرج نميف : ناديبع نبا ةلأسم

 هنع طحني مأ هريغ ثراولل حرجلا ةميق هيلع بجأ هريغ ثراو هلو حورجملا تام
 . ثاريملا نم هقح ردقب

 هملسي شرألا يقابو هثاريمردقب حرجلا شرأ نم هنع طحني : لاق

 ثا ريملا نم هيلول هتحارج ةمارغ نم حراجلا بيصن توبث يف هريغ نمو .ةثرولل
 . ملعأ هللاو . فالتخا

 هيلع يتل ١ صر احمل او جو ربل ١ دلبل ١ روس ع انب نع فل ؤمل ١ لئس : ةلأسم

 اذإو هرمأ كلمي ال نمم هريغو ميتي نم دلبلا ينكاس عيمج ىلع هناينب مكحي له
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 اعنامو تويبلا ىلع ايلعتم روسلا ناكو روسلا يف اهعيمج ةلخاد ريغ تويبلا تناك

 عيمج ىلع بجو اذإو ، طيحملا روسلا ةلزنمب وه له هيف ةلخاد ريغ تناك ولو اهل
 انأ لاقو لاومألا بابرأ ضعب جتحاو مهجلف هل اودعقي نأ اودارأو ةرجحلا ينكاس

 . كلذ يف ةجح هل له رثكأ يلام نأل ىضرأ ال

 ةنسلا هب صراحملاو جو ربلاو هومتركذ يذلا روسلا اذه ناينب نأ : لاق

 روسلا اذهف نكي مل نإف تمدقت يتلا هتنس ىلعوهو ةكوردملا ةيمالسالا ةفلاسلا
 روسلا نأ لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف ةمدقتم ةفلاس ةنس صراحملاو جو ربلاو

 مهعم لخادلا دلبلا لهأ عمجيو سانلا مضي يذلا ةبصقلا ىلع لمتشي يذلا

 هناينب نإف راغصلاو رابكلاو لودلاو تقو وأ فوخلا دنع هيلإ نوئجتليو جراخلاو

 ةالصلا متي نمم دلبلا نكس نم ىلعو جراخلاو لخادلا نم دلبلا لهأ عيمج ىلع
 مهمكحف ةلمرألاو بئاغلاو ميتيلا كلذكو ،لقعلا حيحص غلاب رح نم اهيف

 هناينب نأ لاق نم لاقو ءاكرتشم ناك عيمجلا ىلع تبث اذإو ءاحصألا مكحك

 راوسلا هيمحب تيب وأ ام هلو دلبلا يف ةالصلا متي ميقم حيحص غلاب رح لك ىلع
 يف سانلا عمجي يذلا روسلا ناينب هيلع الف رادلا نكسي ال يذلا بيرغلا الإ

 روسك دلبلاب طيحملا روسلا نم هلام يف ناك ام هيلع لب رابكلا لودلاو فوخلا تقو

 نيرفاسملاو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا ىلع سيلو ىوزنو ةصوخلا روسو الهب
 مدعلا لهأ ىلع الو ةمدخلا ىلع ردقي ال يذلا خيشلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو

 بئاغلاك كولممب سيلو لهأ هل سيل يذلا عضوملا كلذكو . هللا مهرذع نيذلا

 مهجلف هل اودعقي نأ اودارأ اذإ امأو ،هناينب يف ةمدقتملا ةنسلا هب يفتقي ةيفاصلاو

 مل اذإ مهيلع هتجح هلف ةداعقلاب ىضرأ ال انأ لاقو لاومألا بابرأ ضعب جتحاو

 تناك نإو ،كلذ مهل سيلف جلفلا ىلع هناينب يف ةمدقتملا ةفلاسلا ةنسلل نكي
 ىلعومهف جلفلا ةداعق نم هناينب نأ ةيمالسالا ةيعرشلا ةمدقتملا ةفلاسلا ةنسلا

 عيمس هللا نإ هنولدبي نيذلا ىلع ةمثإ اهنإف هعمس امدعب هل ًدي نمف كردأ ام
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 لخادلا دلبلا لهأ عمجي يذلا روسلاو نصحلا ةرايع نأ لاق نم لاقو 0 ميلع

 ضعب هب صتخي سيلو مهيلع ودعلا موجه دنع هيلإ نوئجتليو جراخلاو مهنم

 هناينبف لصأ لزنم هل ناكو ةالصلا اهيف متأو دلبلا نكس نم ىلع وهف ضعب نود
 وأ اينغ ناك هلاومأ بهنو بس نم ةرضملا هقحلتو نصحلا نصحت نم عيمج ىلع

 لام نم يه لافقألا حيتافمو باوبألا لافقأو روسلا اذه باوبأ كلذكو ،اريقف

 ىلعف الإو ةيمالسإ ةيعرش ةكوردم ةفلاس ةنسو لام مث نكي مل نإ روسلاو رادجلا

 اههابشأو بيرايملا نم روسلا حلصي ام كلذكو ،دلبلا لهأ نم ءانبلا همزلي نم

 لوقلا اذهب نيتيرقلا لهأ نصح يف ىتفأ ديعس يبأ نب ناييلس نأ دجو دقو

 رصقي الو لاموأ تيب دلبلا يف هل ناك نم لك ءانبلا مزلأ دادم نب هللادبع

 . ملعأ هللاو .ةالصلا

 ةيعرلا نم دارأ اذإ يلاولاو : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 روج مهفوخو كلذ مهيلع ضرعي نأ هل له نصحلا روس ءانبوأ قدنخ رفح
 ةحارتسا دالبلا يف مكحلاو نوصحلا تماقتسا اذإ اهنوصح دالبلا زرح نأل ةاغبلا

 مهل سراف لهأ ةصاخو ةربابجلا نم ركسعلا ىلعو ةيعرلا ىلع فاخي ايبرو ةيعرلا

 . ليلق اندنع لاملا تيبو ريصلا دلب يف عمطم

 ةفاخملا دنع ةيعرلا ىلع كلذ بجوي ضعب فالتخا اذه لثم يف : لاق

 بازحألا طاحأ امل ةلي يبنلا لعفب لوقلا اذه بحاص جتحيو مهودع نم مهيلع

 رفحب يسرافلا ناييلس داشأو هدنع ايب داشأ لكف مهرمأ يف هباحصأ رواش ةنيدملاب

 نم ةجحو .ةنيدملا لهأ ىلع همسقو هيأرب ةلي يبنلا ذخاف ةنيدملا لوح قدنخ

 ينإو ةيعرلا ىلع ربجلا قالطاب دري مل هنأ ربخلا لواتب ةيعرلا ىلع ربج ال لوقي

 زيزعلادبع نب رمع لوقب اوجتحاو ةرواشمو مهنم ىضرب مهنيب ومسق مهنأ درو
 انيلع ىلوتسي نأ فاخنو ودع ضرأ يف انأ نيادملا ىلع هلماع هللا بتك نيح

 لدعلاب اهنصح نأ زيزعلادبع نب رمع هيلإ بتكف اهب نصح ءانب يف هرواشو انودع
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 هنم داهتجاب ةلودلل ىوقأو ةيعرلل رغأ وه اميف يلاولا وأ مامالا نم رظنلا ينبجعيو
 . ملعأ هللاو . نيملسمللو ىلاعت هلل ةحصانمو

 نفسلل اوجاتحاو مهانعرمأ نم نوملسملا فاخ اذإو هنمو : ةلأسم

 اوعيطتسي مل نإو رهقلاب اهلهأ دنع نم اهذخأ زوجيأ اهلهأ رسكو اهيف اوبكريل
 اوعطقيو رحبلا بوكر ىلع مهربج زوججيأ ةراحبلا كلذكو لثملا ءارك مهيلإ ملسو
 . ةراجتلاب الإ ميقت ال نفسلا نأل لثملا

 الإ ودعلا عفد اوعيطتسي ملو كلذ ىلإ متجتحا اذإ هلك كلذ زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو .كلذب

 نم ةمذلاو دهعلا لهأ نع هتلأسو : فيس نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 كلذب نونوكي له نيدسفملا ةربابجلا نم ةلبقلا لهأ دنع اوبراح اذإ نيكرشملا
 مأ لاحلا اذه ىلع مهلتق زوجيو كلذب مهلو مهيلع تبث يذلا مهدهعل نيضقان

 .ال

 اولتاق اذإ كلذ ىلع مهلتق زئاج هنإ ليق ام بسح ىلع هنأ ىعم : لاق

 كلذ يف جرخي هنإ بسحاف كلذب مهدهع ضقن امأو ،افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 نيضقان كلذب نونوكي ال بهاذملا ضعب يف جرخي هنإ ىنعمف فالتخالا ىنعم

 وأ عدبلا لهأ نم مهريغو ةربابجلا نم ةلبقلا لهأ نم دحأب اوكسمت ام مهدهعل

 بجت يتلا قوقحلا مهعنمو مهسفنأب ربجتلاو ةعنملا دح ىلإ و ريصي ملام ميرحتلا
 مهنأ لوقلا ضعب يف جرخي نأ ىعمو ،اهريغوأ مرح مالسالا لهأ يف مهيلع

 ةربابجلا ةمذب كسمتلا مهعسي الو مهتبراحمب مهدهعل نيضقان كلذب نونوكي

 ةبراحم نم دشأ ضقن يأو مهروجو مهيغب ىلع اومادام ةمرح الو مهل ةمذ الو
 يناثلا لوقلاو راثآلا مكح يف رهشأ لوألا لوقلا نأ ىعمو قحلا ريغب نيملسملا

 .رظنأ يدنع
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 . ةفصلا هذه ىلع مهيرارذ مهلاومأ منغت له هل : تلق

 ناك اذإ مهلاومأ منغت ال ال ليق دق هنأ ىنعمف مهلاومأ ةمينغ امأ : لاق

 لاومألا ةمينغ يف همكح مهقحليو هل اعابتأ مه اوناكو ةلبقلا لهأ نم مهه دئاقلا

 لوق ىلع الإ لوقلا اذه ىنعم جرخي ال هنأ يدنعو ،.العي الو اولعي مالسالا نأل

 قحلاو ةلبقلا لهأ نم دحأ ةمذب اوكسمت ام مهدهعل نيضقان كلذب مهاري ال نم
 لهأ نم دحأ ةمذب كسمت ام دهعلا لهأ نم دحأ لاومأ ميقت ال نأ لدعلاو

 مهنم تبثي الف كلذب مهدهعل نيضقان نونوكي مهنأ تبث اذإ هنأ ىعمو . ةلبقلا
 ىقبني كلذكو بهذملا اذه ىلع مهلاومأ ةمينغ لحتو الإ مهتبراحم لحتو ضقنلا

 حيحص بهذم نأ ىعمو .مهلاومأ ةمينغ ثبثت نأ كلذب مهنم ضقنلا تبثي نأ

 لبق اودلو نيذلا اماف مهيرارز ىبس امأو 7 هللا ءاش نإ لدعلا اذه ىلع جراخ

 نيذلا امأو تافالتخا كلذ يف ملعأ الو يبسلا مهقحلي ال هنأ ىنعمف ةبراحملا

 مهنأ لوقلا ضعب يف جرخي هنأ ىنعمف اهدعب وأ ةبراحملا نيح ضقنلا دعب اودلو

 كلذب مهاري ال نم لوق ىلع لوألا لوقلا ىنعم ىلع جراخوهو نوبسي ال
 تبث اذإ ىنعم ىلع راخ وهو نوبسي ال مهنأ لوقلا ضعب يف جرخيو ،نيضقان
 ضعب يف جرخي هنإ ىنعمو لوقلا نم هتنيب ام ىلع مهدهعل اضقن كلذ مهنم

 مهنإ مهنم اهئادتباو ةبراحملا لواذم رهشأ ةتس نم لقأل اودلو اذإ مهنأ لوقلا
 كلذلف ةمألاب كسمتلا لاح يف مهب لمحلا تبث دق مهنأك مهنأل نوبسي ال
 جرخيو ىنعملا اذه ىلع جرخي انباحصأ لوصأ نم اريثك اندجو انأل نوبسي ال

 اودلو نإو © قحلا ىنعم نع جراخب هسبل اسايق اهمكح ىلع ىنعملا اذه ىلع
 ضقنلا دعب لمحلا مهب تبث دق مهنأل يبسلا مهيف زاجو اوبس رهشأ ةتس دعب
 دنع مكحلا ىنعم يف جراخ اذه لكو ةبراحملا ءادتبإ نيح نمرهشأ ةتس يضمل

 ضعب يف جرخيو { مهيلع مكحلا عاقيإ دنع اهب كلذ حوضوو هيف مكحلا ةحص

 مكح مهمكح نوكيو لاح ىلع مهيرارذ يبستو مهلاومأ منغت مهنإ لوقلا
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 نوذوخاأم مهو مهيلعو مهل تبث ام دمعب دهعلا ضقن مهل زوجي ال مهنأل نيدترملا
 منغت ليق هنإ ىنعمف مهتبراحم ىلع اولتق اذإف لتقلا وأ مالسالا ىلإ عوجرلاب امإ
 كلذ يف فلتخي هنإ ىنعمف مهيرارذ يبس امأو ،افالتخإ كلذ يف ملعا الو مهلاومأ
 مهمكح تبث دق مهنأك هعم جرخي هلعلف نوبسي ال مهنإ لوقي نم لوق ىلعف
 كلذكف هيلإ عوجرلا ىلع نوروبجم 2 مالسالا وه يذلا مهيلع مهئابأ مكح

 مهيلع تباثوهو اوضقن نإو مهنع ضقني الف كلذ مهيلع تبث دق دهعلا لهأ
 مهنأل نوبسي ال كلذلف ءابآلا ىلع هتوبث مكحب مهيرارذ ىلع همكح تباثو

 ةلبقلا لهأ نم نيديزملا دالوأ نأ ايك اوغلب اذإ هيلإ عوجرلا ىلع نوروبجم
 دادترالا دعب اودلو نإو هيلإ عوجرلاب مالسالا ىلع نوروبجم مهنأل نوبسي ال

 . ملعأ هللاو . بهذملا اذه ىلع

 هب ملعلاب الإ هضرف بجي ال ةيافكلا ىلع ضرف داهجلاو : ةلأسم

 طقاس هنإ اوعمجأو عامجالاو ،هيلع ردق اذإ مامالاو هل تاينلاو ةدعلاو هيلع ةردقلاو

 ىمعألاو لكشملا ىشثنخلاو ءانمزلا نم رباكاألاو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا ىلع

 هلايع ةقفن نع الضاف هفيرط يف هقفني ام دجي مل يذلا ريقفلاو ضيرملاو جرعألاو
 هللاو . كلذ لوبق هيلع بجيف ةقفنو بوكر نم هيلإ جاتحي ام مامالا هل لذبي نأ الإ
 . ملعأ

 ةكئالملا اهيصحت مدآ ينب تانسح لك مالسلا هيلع لاق : ةلأسم

 ىبنلا ءاسن ةمرحك هللا ليبس يف يزاغلا ةأرما ةمرح دهاجملا تانسحالا نوبتاكلا

 اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو ىلاعت لاقو ، ةنجلا بجوتسا كله ناو
 مث هللا ليبس يف لتقأ نأ تددو مالسلا هيلع لاقو نيتيآلا مهبر دنع ءايحأ لب

 . ملعأ هللاو . كلذ لئاضف نم ىري امل لتقأ مث ايحأ

 دنع هل رفغي لاصخ تس هللا دنع ديهشلل مالسلا هيلع لاق : ةلأسم

 با ذع نم راجو ناميالا ةيلح الحو ةنحلا نم هدعقم ىريو همد نم هعفد لوأ
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 ريخ هنم ةتوقايلا جاتلا هسأر ىلع عضيو ربكألا عزفلا نمو رانلا باذع نمو ربقلا

 نيعست يف عفشيو ةجوز نيعبسو نينثإ نيعلا روحلا نم جوزيو اهيف امو ايندلا نم
 . ملعأ هللاو . ىضترإ نمل الإ نوعفقشي الو هبراقأ نم

 نم هيف تومأ نأ ىلإ تجأ اهلك هوجولا يف ام ديز نب رباج لاق : ةلأسم

 ين برضأ نوكأف يناطخأ نإف هللا تيب جح يفف يناطخأ نإف هللا ليبس يف لتق

 يف ءاملا دري نآيظلاك توملا معط بحي ديهشلا نأ ليقو . هللا لضف ءاغتبا ضرألا

 نم نوفصاولا اهفصي نأ نم رثكأ توملا تاركس نأ عم رجحلا ديدشلا مويلا

 . ملعأ هلللاو .اهركذأ مل ةمج لئاضف هيفو صصخغلاو بركلا

 هللا ليبس يف دهابي جرخي نأ وه داهجلل جورخلا دنع ةينلاو : ةلأسم

 ايلعلا يه هللا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك نوكت نأو .هتاضرم ءاغتباو

 ىقلأ دق ةعجر اهيلإ هل الو ةجاح اهيف نألو ايندلا ضارغأ نم ائيش ديريال

 ال ةمامإ ىلع ايضام اهيلا لوصولا يف درجتو ةرخآلا يف بغرو هبلق نم اهقئالع
 هذهف مهيلإ هل ةعجر ال هنأ دعيو هلهأ عدويو هللا يقلي ىتح قحلا نع ينثني

 . ملعأ هللاو . . نيقداصلا طورش

 الإ ودعيال لاصخ ةرشع ىلع ظفاحي نأ دهاجملا ىلع بجيو : ةلأسم
 ريغو جحو ةاكزو ةالص نم هيلع هللا ضرتفا ام يد ؤيو امهاضرو هيدلاو نذإب

 نم هتقفن نوكتو {} هعوجر ىلا ءافو هلهأل عديو تاضرتفملا عيمج نم كلذ

 يذ لك ىلإ يدؤيو ايشبح ادبع ناك ولو لداعلا ريمألل عمسيو عيطيو لالحلا
 الو . هقيفرولحلا كرتيو حلملا ءاملا برشي هنأ ليق ىتح هريغو قيقر نم هقح قح
 ةمينغلا نم لغي الو رئابكلا نم هنإف فحزلا نم رفي الو هنذإب الإ ملسم راد لخدي

 اذه ىلع لتقوأ تام نإف نيملسملا ةلود زازعإ هتين نوكت نأو اريثك الو اليلق

 . ملعأ هللاو . . باسح ريغب ةنحلا لخد
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 نم لاصخ رشع برحلا دنع دهاجملا يف نوكي نأ يغبنيو : ةلأسم

 عضعضتي ال رمنلا ربكك ربكلا يفو دسألا بلقك هبلق نوكي نأ باودلا لاصخ

 ريزنخلاك ةلمحلا يفو & هحراوج عيمجب لتاقي بدلاك ةعاجشلا يفو هودعل
 فو بناج نم راغ راغ بناج نم سنأ نأ بيدلا ةراغ يفو لمح نأ هربد يلاويال

 لوزيال رجحلاك تابثلا يفو { اهندب فاعضأ لمحت ةلمنلاك ليقثلا حالسلا لمجي

 ةصرفلا سامتلا يفو هرثأ عبتا رانلا هبحاص لخد ول بلكلا ءافو يفو 0 هناكم نم

 . ملعأ هللاو . . اذكه هتفص نم دجت الو كيدلاك

 ؟ ةوعد ريغب ةلبقلا لهأ ةبراحم زوجت لهو : ةلأسم

 لهأ نم انفرع يذلاو ، نيكرشملا نم دهعو ةمذ هل ناك نم ةبراحم الو ال : لاق

 لهأ نم هيلع اوجرخ وأ مهيلع جرخ نم مد نم اولحتسي مل مهنأ انفلس نم لدعلا
 مه ؤدبي ىتح لاتقب مه ؤدبي الو 0 راذن الو رادغ الإو ةوعدلا دعب الإ ةلبقلا
 مهيلع ةوعدلا مهدر دعب مهويتابو مهوبراح برحلا نع اوفكي مل نإف 0 ةوعدلاب
 . ملعأ هللاو . . برحلا يف متردابمو

 ريغب مهلاتق لحي له نكي ملو ادهعو ةمذ مهل نيذلا نوكرشملاو : ةلأسم
 ؟ ةوعد

 ال ام مهل اومنغي الو مهوبسي الو مهولتقيال مهضرأ اولخد اذإ امإ : لاق

 نولحتسي ذئنيحف ةوعدلا اودريف مهوعدي ىتح نكت ملو ادهعو ةمذ مهل تناك

 تفلب دق ةوعدلاو تماق دق ةجحلا نأ لوقو { مهلاومأ منغو مهيرارذ يبسو مهلتق

 . ملع أ هللاو . . محل ةوعد الف

 ؟ ةجحلاو ةوعدلا دنع ةلبقلا لهأ نم ىغبلا لهأل لاقي فيكو : ةلأسم

 ايف لوخدلا ىلإو ةلي دمحم هيبن ةنسو هللا باتك مكح ىلا اوعدي : لاق
 هبجوأ يذلا قحلا اوطعي نأو نيملسملا ىلا مهيديأب اولقي نأو قحلا نم هنم اوجرخ
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 مهلاتق لح حصنلا اولبقي ملو ةوعدلا اودر اذإف هب اوعنتقاو مهسفنأ نم مهيلع هللا

 . مه ؤامدو

 ؟ اهدعب وأ ةبراحملا لبق مهليخن عطقتو مهلزانم قرحن لهو : تلق
 الو ةبراحملا لبق مهليخن عطقت الو مهلزانم قرحت ال لوقلا رثكأ : لاق

 . اهدعب

 مهلزانم قرحت نأ لحي له لخنلا اوعطقو لزانملا اوقرح مهاذإف : تلق

 ؟ مهليخن عطقتو
 ةلبقلا لهأ نم كلذ عطقو قرحأ نم نيملسملا ضعب دنع دجوي : لاق

 ام لثمب اوبقاعف متبقاع ناو ىلاعت هلوقل عطق ام هلخن نم عطقي جراخلا ىلع

 نمو مهعاركو مهحالسب مهلاتق نح مهيلع ناعتسيو . . ةيآلا هب متبقوع

 . رانلاب قرحأ رانلاب قرحأ

 ؟ برعلا نم كرشلا لهأ ماكحأ فيكو : تلق

 مهنم لبقي الو ةمذ الو دهع مهف الو مهيرارذ ابست الو مهل اومأ منغت : لاق

 . ملعأ هللاو . . لتقلا وأ مالسالا يف لوخدلا الإ

 ؟ ةبراحملا لحتل ةجحلا ماقت نم ىلعو : ةلأسم
 نم لح ةوعدلا اودرف هيلع اوجتحاو ةاغبلا ريمأ نوملسملا اعد اذإ : لاق

 ملولو مامالل مامالا يف يزجت ةوعدلا نأل لتقلاو ةبراحملا نم هنم لحام هدنج

 ام نومرحيو لحتسي ام نولحتسيو هباحص ال دئاق هنأل عيمجل ا نم كلذ عمسي

 . هفلاخ نم ىلع نورهاظمو هل نوعماجع مهنألو 3 مرحي

 نم هتبراحم لحت له ةجحلا ةماقإو ةوعدلا لبق برحلاب ءدب نمف : تلق

 ؟ ةوعد الو ةجح ريغ

 نم دبالف لطابلا نم يتاي ام لالحتسإ نيدي نوكي نأ الإ ، معن : لاق
 . ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ ةوعدلاو هيلع ةججلا ةماقإ

١٧)



 لتقي نأ زوبي له مهتوعدب هملع دعب نم نيملسملا ىلع ىغب نمف : تلق

 ؟ هيلع
 هللاو . . هيلع لتقي نأ زياجو كلذ ىلع دعب هل ةوعدال ال هنأ ىعم : لاق

 . ملعأ

 كشالب قحلا ريغب سانلا ملظيو لتقيو بلسي هنإ رهش نمو : ةلأسم

 ؟ ةوعد ريغب لتقي له
 يف داسفلا نمو كلذ نم هنم رهش ام ىلع همد لالحو هلتق زئاج : لاق

 عطقاو نسحأ وهف هيلع ةجحلاو ءاعدلا نكمأ نإو ةوعد ريغب لتقيو ضرألا

 . رذعلل

 ؟ ثدحلا مهنم عقي نأ لبق مل لحي له دالبلا موق لخد اذإو : تلق

 موقتو كلذ هب زوجي يذلا ثدحلا مهنم نوكي ىتح مهلاتق لجال : لاق

 . ملع أ هللاو . . ةجحلا هب هيلع

 ةوعدلا لبق لاتقلاب اوأدبو نيملسملا ىلع ةجراخ تجرخ اذإو : ةلأسم

 ؟ ىرت فيك مهتوعد نيملسملا نكمي نأ لبقو
 ملو ادحأ باصأو دحاو مهسب نيملسملا اومرولو اولتاقي نأ زئاج : لاق

 مهلاتق نيملسملا ىلع اضرف ناك لاتقلاب اوءدبو اومر دق مهتا الإ مهنم ادحأ بصي

 . ملعأ هللاو . . مهيلع مهل ةجحلا تماقو

 ىلوتي ىتح هنع أخوتي نأ هل له ةاغبلا شيج يف هابأ ىقل نمو : ةلأسم
 ؟ هريغ هلتق

 . هيلع مثإ الو كلذب قيقحف هلتق نإ : لاق

 35 ايهنم لظطبملا نم قحملا فرعي ملو نالتتقي نيتفئاط دجو نمو : تلق

 ؟ لعفي فيك راظتنالا دارأو
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 عم نوكيف لطابلا نم قحلا هل نيبت ىتح مهنم دحأ عم لخديال : لاق

 يف الو اددع رثكالا يف رظني ال اودعسي ام ىلع هلهأو لطابلا ىلع هلهأو قحلا

 . ملعأ هللاو . . نولطبم ةعامج هلتاقي قحم دحاو لجر ناك ولو لقألا

 لهأ نم موقل ةبراحم مامالا ةيرس نيملسملا نم لجر دحو اذإو : ةلأسم

 ؟ همزلي فيك مهغيب اييف برحلا اوبصانت دقو ةالصلا

 لدعب سيل هوبراح نيذلا برحل مامالا ههجو يذلا دئاقلا ناك نإ : لاق

 ملسملا اذه ىرن الف ملسملا قح هل بجي نمم الو ةيالو نيملسملا دنع هل الو ةقث الو

 برحلا اوبصاني هيلعام هل نيبتي ىتح بيرلا ىلع ءامدلا كفسل هسفن ضرعي نأ

 . ملعأ هللاو . .

 اوبطخو لدعلا اورهظأ الجر نيعبرأ اوغلب اذإ نوملسملاو : ةلأسم

 اوكهتناو قحلا اوكرت نيذلا يصاعملا لهأ اولتاق اولتوق نإف ةاربلاو ةيالولاب
 نا بحأ ال لاقف رثؤملا وبأ امأو { اولتقي ىتح ركنملا اوركنأو تامرحلاو يصاعملا

 هللاو . . لوزيال يذلا ميعنلاو ةمينغلا زاح دقف اولعف نإف بالكلل ازرح اونوكي

 . ملع

 ةدعلاو ددعلا يف مهودع نم فصنلاك نوملسملا ناك اذإو : ةلأسم

 امو مهريسم يف هنوبكري امو هيلع نولمحي امو قافتالاو ةلآلاو عاركلاو حالسلاو

 اضعب مهضعب ردغيال هنإ ضعب مهضعب نم ةقث ىلع اوناكو مهباود هب نولفعي

 داوم نينمآ اضعب مهضعب اهنوطعي يتلا ةعيبلا قاثيم نوضقني الو 0 ملعأ هللاو . .
 هذهف مهيلع ةفرشملا داوملا نم مهتيعر ريغ وأ مهتيغر نمو مهيرح لهأ نم ةنوعملا
 عم هداهج بجي نموأ كرشم وأ غاب داهج دارأ نمل داهجلا اهب بجي تلا ةفصلا

 اييف مهريسم يف باكترإ ال مارح ىلا يديألا طسب ريغ نم هل ةملظلاو مامالا

 . ملعأ هللاو . . لالص ةوعدب لالحتسا وأ ميرحتب لحيال
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 اذإ لام هعم ناك نم وه نيملسملا بزح ةرصن همزلت نم ةفصو : ةلأسم

 نأ كلذب ردقيو هلوع همزلي نم لوعو هلوع هتلع يزجتام هنم ىقب قحلا ماقأو هعاب

 . ملع أ هللاو . . هتردقب مايقلا همزل دوعقلا هعسي مل نيملسملا برح رصني

 ال نأ هل يغبنيف هبلس ديري هرباج وأ ودعلا هتغب اذإ نويدملاو : ةلأسم

 هءاج وأ ودعلا هيقل ىتح جرخو كلذب يلب نإف نيدلا هيلع ماداموزغلل ضرعتي
 لتاقي نأ هتين نوكيو هربد يلوي الو هلامو هسفن نع هلتاقيو هلبقتسي هنإف هبلس ديري

 . قوقحلا نم هيلعام يضقيل هسفن هل ملستل هنيدو هسفن نع

 ؟ ىرت فيك دلبلا ودعلا لخد نإف : تلق

 ريغوأ ايراش نويدم ريغوأ انويدم ناك لتاقي نأ دحأ لكل زياج : لاق

 . هادلاو هرك ولو راش

 ؟ داهجلا ىلإ جورخلا دارأ نمل يغبني فيكو : تلق

 تاعبتلا نم صالخلاو نيدلا ءاضق دعب الإ جرخيال نأ هل يغبني : لاق

 . نيدلاولا ءارباو

 ؟ ةقث ىلع هب ىصوأو هعيابتو هنيد يفكي لام هعم ناك نمف : تلق

 . ملعأ هللاو . . لوق ىلع جورخلا هل زوجي : لاق

 ةلع نم هللا لبق نم رذعل مامالا عم داهجلا عيطتسي ال يذلاو : ةلأسم
 ؟ هتين نوكتام هيف رذعلا هل امم كلذ ريغ وأ رقف وأ

 اموق دجوو كلذ ىلع ردق ىتمو داهجلا نع ةينلا عطق هل زوجيال : لاق

 . ملعأ هللاو . . كلذ يف لدعلاب نو ريسي

 هديب ملظل ١ ىلوتي ملو هسفنب مهرثكو ةملظلا ءال ؤه عم راس نمو : ةلأسم

 ؟ همزلي ام مهعم وهو اوملظو اولتقف هناسلب الو
 دقف هسأر داوس لوتقملا رظن نم ليق هنأل مهعم كيرش هنإ لوق : لاق
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 اينإو هيلع مرغ الف كلذ ىلع نعي ملو لتقي ملو بهني مل اذإ لوقو ، همد يف كرشأ
 ىتح هريغو بطر نم ماعط نم لكأ ايف هيلع مرغالو رافغتسالاو ةبوتلا هيلع

 . ملعأ هللاو . . مارح هنأ ملعي

 نأ زوجي له ةلبقلا لهأ نمودعلا ركاسع نمركسعب رم نمو : ةلأسم
 ؟ هيلع لتقلاب مهضرتعي

 قحلا ىلإ مهوعد دق نوملسملا ناكولو لاتقلا نيح يف الإ ال : لاق

 هلتق نم ىلع دوق الو ةيد الو رده همد نإف مهدئاق وأ مهمامأ لشفي نأ الإ اوهركو

 ةربابجلا لتق زوجي لوقو كلذ ىلع ردق اذإ هلتقي نأ نيملسملا نم دحأ لكل زياجو

 . ملعأ هللاو . . ةجحلا دعب الإ زب مل ضعبو ةليغ

 : هللا همحر يحبصلا : ةلأسم

 نكي ملو كشالب كلذب نوفورعم سفنألاو لاملا يف دلبلا نودصقي نيذلاو
 ىلع اوردقي مل دلبلا اولخدي نأ ىلإ مهونكمأ اذإو مهيلع ةجح ةماقإ دلبلا لهأ
 ؟ال مأ لاتقلاب مه ؤدبيو دلبلا لوخد لبق مهوقتلي نأ مهلأ مهنم عانتمالا

 ىلع مه ؤدتبإ اذإ الإ لاتقلاب مه ؤدبي الو اوعمتجي نأ مهل زياج : لاق

 مهدلب لوخد نع مهوعنميو مهيلع اوعمتجي نأ مهل زياج ريغ لاقو ، لوقلا رثكأ
 هللاو . . مه ؤدب الإ لاتقلاب مه ؤدبي نأ الب دابعلل ملظلاب نيفورعم اوناك اذإ
 . ملعأ

 الو مهحيرج ىلع زاج الو لتقي ال هنإ ليق امل ةاغب يفو {©= هنمو : ةلأسم

 ؟ مهلام ىلع تباثلا لتقي
 ىلع يغبلا نع اقوثوم اراوس امراص هنأل مهريسأ لتقيال ىنعم نإ : لاق

 نم كل ذكو . هلتقل ضرعي ل هلتق ريغب ةيغب نوملسم ١ ىفكو هرش نمأ دق سانل ١

 فاخي نأ الإ هلتقل ضرمي الو هليبس يلخ يغبلا ىلا هتدوع تنماو مهنم بات
 يذلا هانعمف مهحيرج ىلع زاجم الو امأو {© هنم نم ؤي نأ ىلا سبحم هنإف هتدواعم
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 عيمج يف ةدارالا نأل هرش ةيافك حارجلا اذهب ىجريو هملظو هتحارج هتسبح

 تلصح دقف يناعملا نم ىنعمب مهرش يفك اذإف مهرش ةيافك مهلتقو مهداهج

 وأ يغبلاو ملظلا ىلع اييقم ةحارجلا نم هبام عم ناك نم امأو . ةدارالاو ةيغبلا

 عبتي الو هباحصأ ليبس هليبسف ةيغب نع هل ةرسيم ريغ ةفيفخ هتحارج تناك
 ىلإ نوعجا رتي الو اهيلإ نوجتلي ةئف ريغ ىلإ نيمزهغنم اوناك نإ هانعم مهربدم

 نيمزينم اوناك نإ امأو ، يدنع هانعم جرخي اذهف مهتدواعم اونمأو نيملسملا برح
 مهعبت مهملظو مهيغب ىلا نودوعيو نيملسملا برح ىلا اهب نوعجري ةئف ىلإ
 ناك نإ مامالا مهيف اورواشو نأ ىلا مهورسأو مهوسبحو مهوذخأو نوملسملا

 نيملسملا نم ادحأ لتق هنأ هيلع حص نمو 3 ملعلا لهأ اورواش الإو مامإ مهيف

 ىلع يغبلا لهأ مادام لوقو مايأ ةرشعب اولتقيو اوعبتي نأ مهضعب زاجأو لتق
 ال هانعم مهلام ىلع ليبس الو هللا رما نأ ىلإ نيلبقمو نيربدم نولتقي مهف مهيغب

 مهل ةنوعمو مهبرح ىلع ةلآ مه نكت مل ام ةلبقلا لهأ لاومأ ىلع نيملسملل ليبس

 مل نإو © مهيلع هسبح نيملسملل زاج كلذك ناك نإف نيملسملا ىلع مهيغب ىع

 دمعت ريغ نم برحلا يف فلت ايف مهنع هسبحو مهيلع هفالتاب الإ رفظلا مهنكمي
 . هنيعب هدر هلف مئاق لاملا نم ءعىشو هللا رمأ ىلا اوأف نإف هيف مهيلع مرغ الف

 . ملعأ هللاو

 اورخسي نأ مهودع ىلا مهجورخ يف نوملسملا جاتحا اذإو : ةلأسم

 ؟ كلذ مه زوجي له مهحالسو سانلا باود

 . كلذب الإ أيهتي مل اذإ الإ كلذ مهيلع قيضي ال : لاق

 مهبرح لهأ ريغل ريمحلاو لبالاو ليخلا نم باودلا تناك نإف : تلق
 ؟ مهمزليام هيلإ نوجاتحيام اهيلع اولمحو اهوبكرو برحلا لام يف اهوذخأو

 . نيلدع يأرب لاملا تيب نم لثملا ءارسك اهبابرأ ىلإ نودري مهنإ : لاق

 فلتام نونمضي له مهبرح لهأل حالسلاو ءاودلا تناك نإف : ,تلق

 ؟ اهنم
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 ءارك الو ةبراحملا لاح يف مهنم فلت ايف نيملسملا ىلع ناضال : لاق

 هلللاو . هودر هنيعب مئاق لام نم ناك ايف اهرازوأ برحلا تعضو اذإف ، لوق ىلع

 . ملعأ

 مهب مهنم وجري نأ الإ لاتقلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامالل سيلو : ةلأسم

 هيلع جرخ اذإ مهربج هل لوقو { هودع هب رفظي لاتقلا ىلع مهربجي مل اذإو رفظلا

 ةلود لاصئتسا فاخو هدنع مهعايتجاو مهربج يفرفظلا اجرو هرصم يف هودع

 دلب يف هودع ىلع جورخلا وه ودارأ اذإ مهربج هل سيلو هنع مهدوعق يف نيملسملا
 ناك هرصم ريغو هرصم يف داهجلا ىلع هربج مامالل زياجف يراشلا امأو ك برحلا

 نف يلعوهف ربجلا هل ىري نمو سبح جرخي مل اذإ ربجلا دحو ، ارحبو ارب يف
 . ملعأ هللاو . . جورخلا عيطتسي

 ريغ وأ اضرف نيملسملا ىلع لاتقلا نوكيأ ايئاق مامالا ناك اذإو : ةلأسم

 ؟ ضرف
 لاتقلا نوكيف ودعلا فصنك نوملسملا نوكي نأ الإ اضرف نوكيال : لاق

 هللا لزني مل نمم اوناك اذإ لاتقلا ىلع اوردق اذإ يراشلا ريغو يراشلا ىلع اضرف

 هللاو . . هللا هرذع نم الإ فلختلا عست مل اضرف داهجلا ناك اذإف داهجلا نع هرذع

 . ملعا

 : هللا همحر يحبصلا : ةلأسم

 يفو هسفن يف مأ هلامو هسفن نع نينثإ لتاقي نأ لجرلا ىلع داهجلا ضرفو

 ؟ داهجلا يف ريخ لاملا

 هسفن نع داهجلا همزليف هريغ لاق 3 هلام يف ريخو هسفن يف صاخف : لاق
 مزال هنأ ديعس وبأ لاق ، فالتخإ هلام نع هموزل يفو © نينثالا عم فالتخا الب

 . اضرف هلام نع داهجلا همزلياي دمحم وبأ لاقو هلام نع دهاجي نأ هيلع
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 فصنك اونوكي ىتح داهجلا لثموهأ ميرحلا نع عفدلا موزل يفو : تلق

 ناك وأ ايهب رفظلاب عمطي ناك نينثإ لاتق همزليو داهجلا موزل طئارش يف مهودع
 ؟ امهيلع هل ةردقال

 كلذ هيلع مزالف اريثك وأ اليلق ودعلا ناك ميرحلا نع عفدلا مزليف : لاق

 مهلاتق ىلع ةردق اوري مل اذإو 5 هللا الإ هملعي ال رفظلاو ودعلا فصنك اوناك اذإ
 مهدالوأو مهئاسن اوبره نإف عفدلا ىلع نوردقيال مهنإو كالملا مهنم اوفاخو

 . ملعأ هللاو . . كلذ مهل زياجف

 فالتخإ الب اهعطق زياج نينصحتملا كرشلا لهأ لخنو : ةلأسم

 نم الو نيملسملا ريس نموه سيل ليق ةلبقلا لهأ لخن عطق يف فلتختو
 اولعف نا اوجرو مهليخن عطقب الإ مهيلع اوردقي ملو اوعنتما اذإ لوقو { مهلعف

 مل بصنو نيملسملا براح نمو { ءىش كلذ لعف نم مزلي الف مهب اورفظ كلذ
 ىلاعت لاقو . هنم رثكأو كلذب قيقحف ءادتعاو ةدناعم نايغطلاو مئالاب ابرح

 تعطق حالسلا مهنم رهشأ نم ليقو ... ةيآلا «اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطقامإ

 رهشأ نإو & فالخ نم هلجرو هدي تعطق لاملا ذخأو حالسلا رهشأ نإو هدي

 لهأ نم ناك نإو بلُص اكرشم ناك نإ لاقو & بلصو َلِتَق لتقو ذخاو حالسلا
 . ملعأ هللاو . . ربقت مث مايأ ةثالث مهس ؤر بلصت ليقو هيلع بلص الف ةلبقلا

 يأر ريغب هكرتيو ريسألا ىلع نمي نأ ةيرسلا ريمأل لهو : ةلأسم

 ؟ ال مأ مامالا

 مهيلع نم ءاش نإ اهرازوأ برحلا عضت مل ام هيف ريخ مامالاو ال : لاق

 مالسالا يف اولخدي نأ الإ مهلتق ءاش نإو مهدعبتسإ ءاش نإو مهداق ءاش نإو

 . ملعأ هللاو . .
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 : يحبصلا : ةلأسم

 نم بيرغوهو ضرألا نم ةالف يف نيملسملا قيرط يف ليتق دجو اذإو
 رمألا لمهي الو لا ؤسلاو كلذ نع ثحبلا مامالل نإف هلتق نم حصي ملو بيرغلا
 مهتملا ذخأ ادعاصف ةثالثلا نم اهيف باتريال هرهش دحأ ىلع هعم رهش نإف الامها

 3 هقلطأ هسبح ىصعتسا اذإف كلذب رصب هل ناك اذإ هدنع ناك ردق ىلع هسبحو

 نإ ةيدلا هيلع نكلو دوق هيلع سيلف لجرلا لتقب سبحلا يفوهو مهتملا رقأ نإف
 لاقو الام لوتقملل هديب نأ رقأ نإو ءعىش هيلع سيلف عجر نإو هلوق ىلع تبث
 بيرغلل ناك نإ { هبرقي امم رثكا همزلي الو لوبقم هلوقف هباهذ فوخ كلذ تظفح

 هبرقيال مامالا نإف لاملا ضبق دارأو هثراو هنأ مهدحأ ىعدإف ءابرغلا نم باحصأ

 اهضبق نكي مل نإو انومأم ناك نإ اهضباق ديب نوكي نكلو ةحصلاب الإ كلذ ىلإ
 يهف الإو ام اموي هثراو ءاج نإف اهظفحيو مامالا وأ مامالا رمأب نيملسملا نم ةقث

 تناكو هل زاج ءارقفلا ىلع اهقرفو هثراو نم مامالا ىسأي ناو ةظوفحم اهلاح ىلع

 ةدهجلا الإ همزليال مامالاف دحأ نم هلتق رهش الو دحأ ىلع حصي مل نإو اهلهأ يف

 باسحو ، كلذ نم رثكأ هيلع الو قحلاب هلوط غلب اياعرلا يف ةياعرلل ةغلابملاو

 رقأ نإو 0 ريارسلاو رهاظلا مكح هللو رهاظلاب مكحلا وه هيلعو هللا ىلع لتاقلا

 تبث اذإ لجرلا لتق ءاش نإ همد يلو مامالا نإف يلو هل نكي ملو بيرغلا لتقب دحأ

 { هللا لام تيب يف نوكيو ةيدلا ذخأ هلو هلتق هلف لدع هنيب ناكوأ هرارقإ ىلع

 اهعفدو اهايإ ةضبق هنم اهضبق بلطو مامالا عم كلذ حصو ام اموي هثراو ءاج اذإف

 هل سبحي هنإف لتقلا بابسأ بسنو الجر هيلو مهتإف يلو ليتقلل ناك نإو 0 هيلإ
 ىسع همصخ هل رضحي نأ دعب هقلطأ كلذ ىصقتسا اذإف يهتني ىتح هممتإ نم

 نذإ هيلع ةجح ماقأ الو انيمي هنم دري مل اذإف نيميلا هنم ديري وأ هنيب هيلع ميقي نا

 سيلف لوألا مهتملا سبح ىهتنإ امدعب رخآ الجر مدلا يلو م ,ةا اذإو ، هقلحأو هل

 هل سبحو اذه قلطأ هسبح يضقني نأ لبق امأو ، ليقام ىلع كلذ دعب ةمهت هل

 ةفرع يف ماحزلاو عماجلا دجسمو قوسلا ليتق ليقو ، رخآو رخآ كلذكو همهتإ نم
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 هوجولا نم دجوي ةماسقلا تبجو اذإو { لوقلا ضعب ىلع نيملسملا لام تيب يف

 نكمي ال يذلا بئاغلا ىلع الو انمزلاو ةمزلا لهأو نايبصلاو ءاسنلا ىلع سيلف

 ايهيلع ليقف يضاقلاو مامالا ين فلتخمو ، هعوجرو ليتقلا عضوم ىلا هلوصو
 ىلع نيميال ليقو نافلحي ناذللا امه ايهنال ايهيلع ناميا ال ليقو ناميالاو ةماسقلا

 يلاولا امأو . ةيدلا نم ايهطسق امهيلعو نيميلا هيلع ليق دقف يضاقلا امأو مامالا

 ارادج تحتو ارحب يف ليتقلا دجو اذإ امأو ةيدلا نم هطسقو هماسقلا هيلع ليق دقف

 لتق اذإو ، ةمهت الو ةيد الو هماسق الف هلثم هيف تومي اييفو اريبي فو اريبك رهنو

 ليقف ثانإو روكذ نم نوفغلابو ىماتي لوتقمللو دحأ ىلع كلذ حصو ليتقلا

 اينإو ثانالا عم يأر نوكي الو ماتيألا رظتبن الو هيلوب صتقي نأ روكذلا نم غلابلل

 اليل ليتقلا لتق نإو { وه ام ىماتيلل راتخا ءاش ناو ىضتفا ءاش نإك غلابللوه

 ةماسقلا دارأو ادحأ هيلو مهتإ وأ هنيعب ادحأ هيلو مهتي ملو هلتاق حصي ملو قوسلاب
 نوكت مئأ هلتاق انملع ام هانلثم ام مهنوفلخي الجر نيسمخ مهنم نوراتخي مهنإف

 راتخا نإو ، مهيلع ةماسقلا بجوأ نم لوق ىلع مهلقاوع نوعبتي ةيدلا مهيلع
 نمو كلذ مهلف مهوفلحي نيلجر وأ ةرشع وأ نيثالث وأ الجر نيرشع ليتقلا ءايلوأ

 ىتح سبحلا لازيالو سبح ةيدلا دوي ملو فلحي مل نإف هدحو ةيدلا هيلعف فلحي مل

 { انفرع اذكه همزلت ال نمو همزلت نم ةلأسملا لوأ يف انلق دقو . تومي وأ فلحي

 يناجلا ةلقاع تناكو ةيرقلا لهأ ىلع اهلعجي نم لوق ىلع ةيدلا تمزلأ اذإو

 ةثالثلا نم الإ نوكتال ةلقاعلا نأ ليق دقف كلذ يف فلتخا دقف ةثالثوأ نيلجر

 اذإ هتلقاع ىلع ةيدلا تمسق اذإو 0 ةلقاع نانوكي الف نانثالا امأو ادعاصف

 نم لدعلا لهأ اهآر دق ام ىلع مهارد ةعبرأ دحاو لك أطخلا لتق يف تمزلأ

 ىقبام هنأ ليقو ، مهيلع تفعض اهب ءىفي نم ةريشعلا نم نكي ملو نيملسملا
 . ملعأ هللاو . . نيملسملا لام تيب يف ىقبام ليقو هدحو يناجلا ئلع
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 عجري نأ هل نأ يل نيبي الف يمذوأ دبع لتقب رقأ نمو {. هنمو : ةلأسم

 يف هيلع قح دبعلاب هرارقاو رح لتقب رمأ نميف فالتخالا نم ليق امل هرارقا نع
 أطخ رح لتقب رقأ ناف ةصاخ هلام يف ةيد انإو دوق همزليال ذإ هسفن نود هلام

 وأ ةلقاعلا هقدصت نأ الإ هتلقاع نود هلام يف ةيدلا هيلعو ةعجرلا هل نأ يل نيبيالف

 نع عوجرلا دارأو ادمع رح لتقب رقأ نإو ، هأطخلا ىلع هنم عقو لتقلا نأ حصي

 قوقح يف هل ةعجر الو هلام يف ةيدلا هيلع نأ ةيدلا هنم لوتقملا ءايلوأ بلطو هرارقإ

 هل ةعجر ال ليقو & لوقلا ضعب يف دوقلا وهو هللا قح يف ةعجرلا اينإو دابعلا

 . ملعأ هلللاو . . هترقأ ام ذافنا همزليو

 يف هيلع روجح هئامرغل هئاضق يف ىعسي نيد هيلع نمو . هنمو : ةلأسم

 مدلا يلو بلط اذإ هلتقب مكاحلا مكحيف اهب صاصقلا همزلي اسفن لتق دقو هلام

 قوقح نم هيلعام عيمج نأل هكاله فوخ نيدلا نم هيلعام لجأل هرخ ؤي الو كلذ
 هللاو . . دودحلا نم برض هنأل لوقلا رثكأ يف مكحب الإ ذفنيال صاصقلاو دابعلا

 . ملعأ

 لتقوهو دمعلا هبشي سفن لتق ةيد هيلع نأرقأ نمو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ هتوم دعب هلام نم اهئاضقب ىصوأو نوملسملا هبجويام ىلع نالف

 نم نورشعو سمخ هلام يف ةيدلا هيلعو تباث رارقإ اذه نأ يعم : لاق

 يف هل ةمزال عذجلا نم قئاقحلا نم اهلثمو نويللا تابن نم اهلثمو ضاخم تابن
 لاق نم لاقو & لبالا نم اهلصأ ةيدلا نأل مهارد نوملسملا اهب مكحي نأ الإ هلام

 لاقو دوقلا هيفو دمعلا جرخ جراخو دمع وهف دمعلا هبش ىلع لتقلا نم جرخام

 هيف أطخلا مكح ىلع هب مكحيو أطخلا باب نم دمعلا هبش نيملسملا نم لاق نم
 © فراعتلا يف هلثم لتقيال ايب هبرضي وأ هلتق ديري الو هبرضي نأ وه دمعلا هبشو
 ةلزنمب هنأ ليقو . ةثالث ىلع ةطلغملا هيدلا وأ دوقلا هيفو دمعلا ةلزنمب هنأ ليقو

 ىلع ىطسولا ةيدلا هيف ليقو & ةسمخ ىلع ةضفخملا ةيدلا هيفو هيف دوقال اطخلا
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 . ص امع تابن هلثمو نوبل تابن هلثمو عا ذج هلثمو هقح نورشعو سمخ ةعبرأ

 . ملعأ هللاو

 وأ ناك ادمع مهيف ةيدلا هيلعف نيكرشملا دالوأ لتق نمو . هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . مهلتق نود مهابش هلو اطخ

 اهنأ يلا اومسي نيملسملا ضعب تيأر يردجلا ةلع يف . هنمو : ةلأسم

 نم ‘ ةلعلا كلت هب نم طلاخ اودعت اهنأ حصناف هاريالو كلذ ىفن مهضعبو ودعت

 نإ هباصأاموحن هبيصيل هنم ادمع هعامحو هتاشاممو هبرشو هلكأ يف ءاحصألا

 & كلذ حصو هنمودعلا تبث اذإ ةيدلا هيلع فاحخان هنم تامو يردجلا هباصأ

 هذهس حيحصل ااذه لتق ىلع ليلعل ااذه دمعت ن او ٠ ةبصحل ١ يف لوقل ١ كلذكو

 نميف لوقل ا كلذكو ٠ دوقل ١ هيلع تمح اهس بطصي ل نميف رث ؤت اهن ا حصو ةلعلا

 ينبجعيف ةبصحلاو يردجلا لثم اعيرس لتقتال ماذجلا ةلع نأ الإ ماذجلا هيلع هب

 اذهو ةريثك ءايشأب يحوهو ناسنالل بجت ةيدلا نال تمي ملولو ةيدلا مزلي نأ

 ى ربكلا ةيدلا كلذ يف اولاقو عامجلاو سورضلا تاهذ نم يدن ع اميف دشأ يدنع

 ملو نايح امهو نورشعو ةعبس ىثنألا يفو ةيد نورشعو سمخ لجرلل بجي اولاقو
 اضيأ اوركذي ملو ةيدلا هيف اوركذ امم ريثك نم دشأ هنأ يدنعف ماذجلاو ركذي

 . ملعأ هللاو . . رثألاب كلذ قاحلا تببحاف ةبصحلا الو يردجلا

 فنألاو ركذلاو نطبلاو قلحلا يف نيبناجلا نم ةذفانلاو ، هنمو : ةلأسم

 ةذفان اهلعجي ضعب فالتخإ هيف هنأ بسحأ روكذملا ةيقبو ةذفان شرأ امه العأ نم

 . ملعأ هللاو . . نيتذفان اهلعب ضعبو

 ىلع اه أ يدنع اطخ اه اري نم دنع دمعلا هبش ةيدو 3 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . لوقلا اذه ىلع يناجلا نود ةلقاعلا
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 صتقا وأ تاف دحأ هب رثعف قيرطلا يف ارجح عضو نمو .0 هنمو : ةلأسم

 ىلعوأ هسفن ىلع اهموزل نب فالتخالا ىنعم كلذ يف يرجم : لاق

 . ملعأ هللاو . . هتلقاع

 ةنيبلاب الإ شرا جرخمو برضلاب هيلع ىعدملا مزلي الو إ هنمو : ةلأسم
 ام هيلع يعدتو لجرب ةقلعتم ةأرما تدجو اذإ يهو ةدحاو ةلصخ يف الإ ةلداعلا

 فلؤملا لاق ، هيلع ةقدصم نوكتو هيلع بجي كلانهف قادصلا اهل اهيلع بجوي
 رظنلا ةداعإ هيف بحأ ينأ الإ رثألا يف نيملسملا نع دوجوم ركذو خيشلا هب لاقام

 امم هب ةقلعتم اهدوجو سيل ذإ رصبلا لهأ خيشلا ىلع ينم ضارتعا ريغ نم

 هللاو . . هيلع قادصلا هب بجي ايطو اهيطو هنأ حصي ىتح اهقادص هيلع بجوي
 . ملعأ

 ؟ لتقلاب مهلاتغي نأ هل له نيكرشملا عم اريسأ ملسملا ناك اذإو : ةلأسم

 برهلا ىلع ردق نإو هونمأ مهنال ردق نإ مهنم بارلا هل نكلو 3 ال : لاق

 نا هلف مهنم ام اولصي مل قيرطلا يف اومادام امإو & برحلا رادب ماقملا هل لحي مل

 . كلذب هسفن هل ملستو مهب رفظي نا اجر اذإ مهدهاب

 ؟ اهيطو هل لحي له هتيرس وأ هتجوز اوذخأ نإف : تلق
 نإف كلذ يف هوكرشي نأ ةفاخم مهيديأ يف نك اذإ كلذ هل هركي لوق : لاق

 جوزلا وهو شارفلل دلولاو بصتغملل الو رهاعلل دلو ال هنأل هيلع سأب الف لعف

 . ملعأ هللاو . .

 لاح يف ناك اذإ لامب هبزح لهأ نم هودع هحلاصم مامالل لهو : ةلأسم

 ؟ هلاتق نع فعضلا

 مهماصتع او هيلإ مهتعجر دنع مهنم بره هلو لوق ىلع كلذ هل : لاق
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 هب ءادتقإ رصانلا بلطو ةلودلا ءاقبتسإ عالقلاو نوصحلا نم ةعناملا عضاوملاب

 {. هايإ مهملظ دنع هودع نيع نع هيراوتو راغلا ىلا هبره يف مالسلا هيلع

 انباحصأ ضعب نا ليق . قدنخلاب نصحتو دحأ لبج ىلا هباحصاب هعافترابو

 ليق مهسفنأ نع ، مهرش هب نوعفدي الام ماع لك ةرايع ينب ىلا نولمحي اوناك

 هدحو ىقبولو ربدلا مامالا يلوي ال ليقو 0 لاملا تيب نم ليقو مهلام بلط نم
 . ملعأ هللاو . . هدعب نم ىلع ةفيلخلا هللاو ةداهشلا هسفنل بلطيو

 ةيزجلا ريغ هنوطعي ءعىش ىلع كرشلا لهأ مامالا حلاص اذإو : ةلأسم

 ؟ كلذ هل له

 ملام مهدهعب ءافولا مامالا ىلعو نيملسملا ضعب كلذ لاق دق : لاق

 اوعد اوهرك ناف مالسالا يف لوخدلا ىلإ اضيأ اوعد اوبراحو هوضقن ناف هوضقني

 مهءامد اونقحو مهنم مامالا لبق اوباجأ نإف حلصلا نم هيلع ىرجام اوطعي نأ

 مايأ نم الح مهحلص هيلع ىرج امم ىضمام ميلست ميهلعو مهدهع ىلع اوثبلو
 مهيرارذ يبسو مهلاومأ ةمينغو مهلاتق نيملسملا ىلع ايتح ناك الاو مهعانتما

 . لتاقي مل وأ مهئاسن نم لتاق نم يبسو حلصلاب مهعانتما دعب اودلو نيذلا

 ؟ مهنم لبقي له ةيزجلا يطعن نحن اولاقو حلصلا اوضقن ناف : تلق

 يف لوخدلا هلزوجي الو رفوأ ةيزجلا تناكولو كلذ مهنم لبقيال : لاق
 . حلصلا نم هيلع ىرجام ميلست وأ مالسالا

 مهفلخي نمل له دهعلا لهأو نيملسملا نم حلصلا لهأ ىنعم ناف : تلق

 ؟ كلذ ضقن

 مهدعب نم ءىجي نمل لوق ىلع حلصلا ضقن مهفلخي نمل زوجيال : لاق
 دي نيملسملا نأل رثكأ لوألاو ةيزحجلا نيملسملل نأل رثكأ لوألاو ةيزجلا اود ؤي نأ

 . ملعأ هللاو . . مهاوس نم ىلع
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 مهنولتاقي له رحبلا يف مهبرح لهأ نفس نوملسملا ىقل اذإو : ةلأسم

 ؟ ةوعد ريغب

 . ةوعد ريغ نم كلذ زوجيال لوقو ةوعد ريغب مهولتاقي نأ زئاج : لاق

 ؟ مهدالب يف نوملسملا مهازغ ناف : تلق

 ولو ةوعد مهل سيل اضيأ ليقو نيفورعم اوناك اذإ ةوعدلا نم دبال : لاق
 سانلا بلسو لبسلا عطقو ناودعلاو ملظلاب نيفورعم اوناك اذإ مهدالب يف اوناك
 مهوطلاخ نإو رحبلا يق ماين مهو مهب عوقولا زوجيو ، قح ريغب مهضارتعاو
 . كلذ هرك ضعبو رانلاب مهومر

 اهقرحو اهذخأ مهل له ةدعم انفس رحبلا لحاس يف اودجو نإف : تلق

 ؟ برحلا لهأل اهنأ حصي مل ولو رانلاب
 . مهتلومح يف تناك اذإ { معن : لاق
 حالسلا مهنم دحاو رهشأف ةنيفس يف نيكرشملا نوملسملا ىقلا اذإو : تلق

 ؟ مهومري نأ مهل له
 . ملعأ هللاو . . كلذ مه ] معن : لاق

 ملو دنهلا لهأ جراوب هذه بكرملا لهأ لاقو جراوبلا تءاج اذإو : 7
 ؟ كلذ يف لوقلا ام مهومنغو نوملسملا بتري

 تامالع نم كلذ يف اوأرو عضوملا كلذ يف ةرهشلاب افورعم ناك نإ : لاق

 فورعم هنال ةحصلا ماقم اذهف دحأ كلذ عفدي ملو رحبلا يف ليبسلا عطقو كرشلا

 يلي امم اذه ايطش يف رحبلا ليبس نوعطقي له نيكرشملا نم نفسلا هذه نأ روهشم

 طش نم دحأ الإ هعطقي نم فرعي الف عضوملا اذه دعب امأو تدع دح ىلإ نايع

 نم ةاغبلا مكح ىلع انعم مهو ندع دح ىلإ مهريغ وأ ةرهم لاهج نم نايع

 . عضوملا اذه يف انعم رهش امب الإ فرعيال هلك اذهف ةالصلا لهأ
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 هللا قزر نوبلاط انإ اولاق مهنم اوبرق ايلف رحبلا يف انفس اودجو ناف : تلق
 ؟ مهلتق زوجي له

 ءوسب مهل ضرعي الو مامالا ىلإ نولصويو نوذخ ؤي نكلو . ال : لاق

 . مهنم نوملسملا نمأيو مهبذك نم مهقدص ملعي ىتح

 هذه مه اولاقف اننفسو انوذخ اولاقف نفسلا مهعم اودجو نإف : تلق
 ؟ انل نفسلا

 ىتح مهيديا يفام اوذخأ اوبراحي ملوودعلا يديأ يف نفسلا ناك اذإ : لاق

 يف تكرت اهوزجعا نإف اهيلع ةنيبلاب نفسلل نيعدملا اوعديو مامالا ىلإ اولصوي
 هللاو . . ودعلا نم اهب ىلوأ مهف اهيف نفسلا لهأ ناك نإو هدي يف يه نم دي
 . ملعأ

 ءىش نم متمنغ امنإ اوملعاو هلوقب اهلهأ هللا نيب دق ميانغلاو : ةلأسم

 نمل ايهش نوعبرأو ةينايثف يهس نيتس نمف اهتمسف امأو . . ةيآلا 4هسمخ هلل نإف
 نيتس نم ايهس رشع انثاوه سمخلاو & مهس لجارللو نايهس سرافلل اهيلع لتاق
 مهسأ ةثالث ىماتيللو مهس ىبرقلا يذلو مهس لوسرللو مهس اهنم هللف

 هلوسر مهسو هللا مهس امأو & مهسأ ةثالث ليبسلا نبالو مهسأ ةثالث نيكاسمللو

 نوملسملا هب ىوقي امو ةدعو حالس هب ى رتشي نامزلا اذه يف ىبرقلا يذ مهسو

 ليقو ةمينغلا تناك ثيح قرفيف نيكاسملاو ىماتيلا مهس امأو & مهودع ىلع
 هيأر هيف ىري مامالا ىلا عفريف ليبسلا نبا مهماماو نيملسملا شيج زهجي ثيح

 يطعي نأ هريغ وأ ةيرسلا دئاق رمأ ناو ىري ام ردق ىلع ليبسلا ءانبأ يف هعفديو
 . زاج كلذ

 ؟ ةمذا لهأو ديبعلاو ءاسنلا كلذ نم يطعي نأ مامالل لهو : تلق
 نيذلا ديبعلا امأو { هاريام ردقب ءاسنلا كلذ نم يطعي نأ هل زئاج : لاق

 اوناك اذإ رحلا مهس عبرردق ىلا مهنم دحأ لكل مهل حض ريف مهعم نولتاقي
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 . ةمذلا لهأ كلذكو نيملسملا عم نولتاقي

 ؟ ءاوس مسقلا يف نونوكي له سراف مهيف نكي مل ناف : تلق
 لقني نأ مامالل سيلو رحب وأ رب يف اوناك ءاوس هريغو دئاقلا { معن : لاق

 . لي ىبنلل كلذ ناك اينإو ءعىشب ةمينغلا نم ادحأ

 ؟ ةمينغلا ةمسق ىلي يذلا نمو : تلق

 . ملعلا لهأ ةرواشمو هدهجب مامالا كلذ يلي : لاق
 ؟ اهنم اولكأي نأ مهل له اهريغ نم ةقفن ةيرسلا لهأل نكي مل اذإو : تلق

 نم اضيأ مهباود نومعطيو مهماهس نم هنوبسحيو كلذ مهل : لاق

 حالسلا لايعتسا نم اولاقام الإ مسقلا لبق كلذ ريغ زوجي الو مهصصح

 . ةبراحملا لاح يف اومادام باودلاو

 ؟ اهنم هبيصن مرحي له ائيش ةمينغلا نم لغ نمو : تلق
 . رانشو راع هناف طيخلا اهنم دريو كلذب هبيصن اهنم مرحي لوق : لاق

 نم ىقب امو اهنم سرف ىلع لتاقيو ريثك ليخ هدنع ناك نمو : تلق
 ؟ هل بجي ام هريغ اهيلع لتاقي ليخلا

 لشم نيذاربلاو اهيلع لتاقي يتلا سرفلا مهس الإ هل بجيال : لاق
 . ةمينغلا نم اهل مهس الف لبالاو ريمحلاو لاغبلا امأو { ليخلا

 ؟ هذخأ هل له ةمينغلا يف هلام دجو اذإ ملسملاو : تلق

 هيضر ركب وبأ لاقو & ةمينغلا مسقت ملام هنع هللا يضر رمع لاق : لاق

 . ذخان اذهبو تمسق ولو ةنيبلا هيلع حص اذإ هذخأي هللا

 نوملسملا رهظف انويد مهنم ناداو ناماب برحلا ضرأ لخد نمو : تلق

 ؟ كلذ مكح فيك مهيلع

 . ةمينغ نيملسملل مهلاومأ ديعتو هنيد بهذي : لاق
 ؟ ةمينغ ريصي له نيد هيلع هل ناك وأ ةعيدو كرشملا عدوتسا اذإو : تلق

 امأو } هنيعب اميياق سيل نيدلاب كلهتسم هنال لطبي هناف نيدلا امأ : لاق

١٩٠



 هنمأ ناك اذإ ةمينغ نوكتال اهنا لوقو اهبحاص لتاق اذإ ةمينغ اهنا لوقف ةنامالا

 . ةمينغ يهف ايئاق برحلا ناك نإو 0 ةبراحملا لبق اهايإ
 ؟ ال مأ دحاو امهانعم ءىفلاو ةمينغلاو : تلق
 ءىف يهف لاتقب نكي مل امو لاتقلابودعلا نم ذخأ ام ةيمنغلا نا : لاق

 سرفلا لثم مئانغلا نم لافنألا ليقو & نيكرشملا نم الإ نوكي ال كلذ لكو

 ةكردم ةرمث نوكت نأ الإ لوصألا ىوس ءىش لك نم ةمينغلاو حمرلاو عردلاو
 . ملعأ هللاو . . لصألل عبت ةكردملا ريغو ةمينغ يهف

 ىلإ اهدر ءاش نإ هوجو ةثالث مامالل اهنم زوبي نيكرشملا لوصأو : ةلأسم

 ةلتاقملا نيب اهمسقو سمخلا اهنم ذخأ ءاش ناو ةكمب مالسلا هيلع لعف ايك اهلهأ

 . سرافب هللا هيضر رمع لعف ايك لوألا دعب رخالا اهلكاي ةيفاص اهلعج ءاش نإو
 . برحلا هأ لام نم لكألا نيملسملل لحي ىتم ىلاو : تلق

 يف نيكرشملا ةيارو ةرعتسم اهرانو ةمئاق برحلا تمادام كلذ مهل : لاق

 اهوقرحيو اهوقرغي نأ مهلو ك باسح ريغب اهلك ارح مهلاومأف ةفقاو برحلا
 طيخلا درو هلك كلذ مرح اهرازوأ برحلا تعضو اذإف اهومدهيو اهوعطقيو
 . طاخملاو

 ؟ ال مأ اهريثكو ةيمنغلا ليلق نم نوكي سمخلاو : تلق

 . اهنم قيناود ةسمخ نم لقأ يف سمخلا نوكيال : لاق

 ؟ ةمينغلا هيف ذفنت نأ زوجيال يذلا امو : تلق

 جح يف الو فحصم ءارشل الو دجسم ءانبل ءىفلا نم اطعي ال ليق : لاق

 . تيم نفك يف الو

 ؟ برحلا لهأ نم ةمينغلا لحت ىتمو : تلق
 رفظلاو نيكرشملا نم ودعلا ةميزهو لاتقلا دعب الإ ةمينغلا نوكيال : لاق
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 اولتاق ىتح هريغ وأ ضرم نم ةيرسلا نع شيجلا نم فلخت نمو : تلق
 ؟ مهدنع جرخ ناك دقو اومنغو

 مهيناعم ضعب يف فلختي نأ هرمأ دئاقلا نوكي نأ الإ هل مهسال : لاق

 اوجرخ تلا ةيرقلا يف فلخت دق ناك نإو . مهعم جرخ ناك اذإ مهكيرش وهف

 هلف بابسألا ضعبل دئاقلا يأرب فلختو ةيرقلا نم لصف نإ امأو هل مهس الف اهنم

 . هل مهس الف دلبلا نم صخشي ملو دئاقلا يأرب نكي ل نإو همهس

 ؟ رذعلا هب هل رمأ مهانعو دالبلا نم اوجرخ ناف : تلق

 . مهماهس لطبتال : لاق

 جرخن اندنع هل مهس الف اذك موي ىلا جرحي ل نم دئاقلا لاق اذإو : تلق

 ؟ اهكردي له هلوصو لبق ةمينغ تعقوو مويلا كلذ دعب دحأ
 . ال : لاق

 ؟ ةمينغلا لبق مهطلاخو مهقحل نمف : تلق

 . لتاقي مل ولو همهس هل : لاق

 نونوكي له دئاق اهنم ةدحاو لك ىلع نيتيرس مامالا هجو اذإو : تلق

 ؟ امهدحأ منغي اييف ءاكرش

 اعيمج نيدئاقلا لعج مامالا نوكي نأ الإ تمنغ ام ةدحاو لكل : لاق

 . لاق ايك وهف متمنغ اميف ءاكرش متنأ مهل لاقو نيتيرسلل
 لك يف اداوق دئاقلا كلذ ثعبف ادحاو ادئاق مامالا ثعب اذإو : تلق

 ؟ ةيحان

 . مهنم دحاو لك منغ اميف ءاكرش مه : لاق
 ؟ ودعلاب اورفظق ةازغ مههجوف اموق رجأتسا نمو : تلق

 لتقوأ ةمينغلا دعب تام نمو ةمينغلا نم مهترجأو مهتصح مهل : لاق

 . عمجي مل ولو هتثرول همهسف
 ؟ ةميزهلا لبق لتق وأ تام نمف : تلق
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 . ةمينغلا يف هل مهسال : لاق

 ؟ ءاكرش
 . ملعأ هللاو . . مامالا مهقرفي نأ الإ لصألا ىلع مه . معن : لاق

 دوهيلا نم للملا لهأ عيمجو كرشلا ضرأ يف مه ايابسلا نا ليقو : ةلأسم

 برعلا دوهيو برعلا ىراصن يف ءاجام ىوس اوكرشأ نيذلاو سوجملاو ىراصنلاو
 . يبرع ىلع ءىش ال هنا

 ؟ برعلا ىراصنو برعلا دوهي يف مكحلا فيكو : تلق
 الإ مهنم لبقي الو ةمذ الو دهع مهل الو مهنيد ىلع نورقيال : لاق

 نم ناثوألا ةدبع يف مكحلاو رفعج نبا عماج نمو لتقلا وأ مالسالا يف لوخدلا
 لمهأ اماف اوملسأ اذإ رارحأ مهو لتقلا وأ مالسالا ريغ مهنم لبقيال برعلا

 ال نمو مهيلع رهظ اذإ ةيزجلا مهنم لبقتو نوقرتسي مهناف برعلا نم باتكلا

 عجر . ابسلا مهيلع ىرجمال ةيزجلا مهنم لبقت

 ؟ همد لحي له 7 لهأ نم هدهع نقفن نمو : تلق

 نيذلا مهيرارذ كلذكو مهلاومأ ة ةمينغو مهئاسن يبس لحيو ث معن : : لاق

 . مهدهع ضقن دعب اودلو
 تعقو يذلا عضوملا كلذ نم يرارذلاو ءاسنلا نم بره نمف : تلق

 {. مهمكح فيك هيف ةبراحملا

 هل ناكولو هيلع ءىشالف برحلا عوقو لبق مهنم بره نم نا : لاق
 . يبسلا مهيلعف ةبراحملا نيح ناك نإو نيبراحملا نم ءايلوأ

 ؟ ايهحاكن متي له اهجوزو يه ةأرما نوملسملا ابس اذإو : تلق
 قرفي نأ هلو كلذ متي نأ هلو امهديس ىلا كلذ يف امهرمأ نإ : لاق
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 ؟ هب لعفي فيك ملسي نا هرك غلب املف نايبصلا نم ىبس نمو : تلق
 نيملسملا مكح همكحف هغولب لبق تام ناف بارعألا يف عابي : لاق

 . ملعأ هللاو . . هيلع ىلصيو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ تدرو اعد هنأ لاق اذإ كلذ يف ةجحلا هب موقت نمو ةوعدلا ةفص فيكو

 نعو دابعلا نع هملظو هيغب فكي نأ يغابلل لاقي نأ ةوعدلا نإ : لاق

 هللاو . . نيلدعب ليقو يلاولا وأ مامالا نم هدنع باتك عم ةقثب موقتو مهلاتق

 . ملعأ

 مهيلع ردقي ملو اهيلع اولتاق اذإ ةاغبلا باود رقع زوجيو 3 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . لوق ىلع اهرقع نم ىلع نايض الو اهرقعب الإ

 ؟ برحلا يف روكذملا طابرلاو ةيقوالا ةفص امو .{ هنمو : ةلأسم

 وهف طابرلا امأو اههبشو سا رتلاو عوردلا لثم يهف ةيقوألا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . . ودعلا نم اهيلع فوخملا ةنكمألا يف دوقعلا

 مامالا مهل لعجي ملو اهدئاقب ةيرس لك تقرتفا اذإ ايارسلاو : ةلأسم

 . ةمينغلا يف ءاكرش نونكي له هتعاط مهفرعيو مهتأي ادئاق ةيلاودأ

 . ةفصلا هذه ىلع مهنم هتمينغ هل لك : لاق

 اذإ اهتالآو بكارملا نإ سنجلا لهأ ىلع طرشلا تبثي لهو : تلق
 سمخلا امأو ، طرفم ءايحالو ةيقت ريغ نم لاملا تيبل وأ مامالل نوكتل اهومنغ

 . ملعأ هللاو . هب ىلوأ مامالاف

 ين ةلبقلا لهأ نم مهودع ىلع اونيعتسي نأ نيملسملل زوجيو : ةلأسم

_ ١٩٤



 مل نإف مهل هونمضيف عايضلاو فلتلل وضرعأ نوكي نأ الإ مهيلع نايض الف

 نوملسملا لعف ايك هنمث قرفيو عابي لوقو ،ءارقفلا ىلع قرف رصملا يف اودجوي
 مهيلع نايض ال لوقف برحلا يف فلت نإو ،هفيسو هبلسو رفعج نب ىسيع لحرب

 دعب ريصيو لاملا تيب يف وهو نايضلا مهيلع لوقو ةتسو رلاب هوذخأ مهن أل هيف

 ىلع هنمث قرفو عيب الإو هيلإ هوعفد هبر اوفرع نإف ةنامأ مهيديأ يف ا

 . ملعأ هللاو . مهب ناعتسي نأ زوجي الف ل امأو .ءارقفلا

 نيأ نم مهيديأ يف بيغتو لبالاو ليخلا نم مهنم ذخؤي امو : ةلأسم

 .معطت
 نإ براحملا ناطلسلا وهو افورعم اهير ناك نإ : ملاس نب بيبح خيشلا لاق

 اهبروهو هلام نم فلعت نأ زئاجو ناطلسلا اذه لام نم لبالاو ليخلا هذه ةفولع

 نأ زئاج كلذكو ،ةغلاب ةجحو حضاو ناهربب نوملسملا هسبح دقو هيلع اهفلعو
 .اهلعيو اهظفحي نم ةرجأ هلام نم ىطعت

 ةلاو صاصرو ءاودو حالسو مهاردو عاتم نم اهيف امو بكارملاو : تلق

 .اهمكح ام اهريغو لابحو عفادم نم

 نمرايجلا اذه لام نم طلتخملا مكحاهمكح بكارملا نإ : لاق

 لوقلاك اهيف لوقلاف لبالاو ليخلا مكح كلذكو مهيف ام مكح كلذكو تايابجلا

 لبق هكلم هنأ هنيعبو عيش هنم حص ام الإ كلذ نم نيعلاو دوقنلاو ةعتمألا يف

 ةبراحملا يف هلايعتسا نيملسملل زوبي وهف قح ريغبو ةجح ريغب هل ةيابجلا روهظ

 دنع نهب اوطباريو بكارملاب ورفي نأو حالسلاب اوبرضي نأو عاركلا بكري نأ لثم
 مهو نايضلا مهيلع لوقف ةبراحملا لاح يف كلذ نم فلت امو .ودعلا روهظ

 راثآ ةحابإب هولمعتسا مهن أل كلذ يف مهيلع نايض ال لوقو هل نولمعتسملا

 نم هيف قبس ام ىلع همكحف ف لاومأل طالتخا لبق هكلم هنأ حصي ملامو نيملسملا

 نيملسملا لاعمتسا لاح يف ولو لاح ىلع هبر لام نم رمعي نأ زئاجو.فالتخالا
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 ةطلتخملا ةيابجلا لبق هنأ حصي مل وهو هل مهلاعتسا تقو يف ناك نإ هنأ الإ هل

 ايف طالتخالا لبق هنأ حص دق ناك نإو اهنم رمعي وهف هتويب يف ةدوجوملا لاومألاب

 جاتحي ام كلذكو ،افنا قبس ام ىلع هيف فلتخمف لايعتسالا نيح يف هنم عاض

 نم وهف ناطلسلل ناك نإف هبر لام نم وهف هنوظفحيو هنوحلصي ءارجإ بكرملا هيلإ
 اهنم رمعيو اهمكح همكح وهف هتويب يف ةدوجوملا لاومألا مكح نم ناك نإو هلام

 ةرجأ هلام نم ىطعت نأ زئاج ليخلاو لبالا يف كلذكو ،لوقلا نم قبس ام ىلع

 اودارأو ةروكذملا بكارملل نيجاتحم نوملسملا ناك اذإ هنأ الإ اهفلعيو اهظفحي نم

 مهترجاف مهب الإ بكارملا ريس نسحي ال يذلا ملعملاو ينابرلا لثم اهب او ريسي نأ
 غلبي الو هتجح كردت ال بئاغ وهو براحم ريغل بكارملا تناك نإف . هللا لام نم

 عفادملا كلذكو لونلاو ةرجألاب كلذ اوذخأي نأ نيملسملاو مامالل زئاجف هبلط

 هنم عبتيأ ليكو بئاغلا اذهف ناك نإف صاصرلاو ءاودلا امأو كاههبشأ امو لابحلاو

 اليكو هل نوملسملا ماقأ ليكو هل حلصي مل نإو كلذ نم ادب نوملسملا دجي مل اذإ

 نإو ةمعطألا نم هيف ام كلذكو ةطسو ةميق كلذ نوملسملا موق ليكولا ددعت نإو

 حص ناك نإو لوقلا هيف قبس ام ىلع وهف هبكارمو هتويب يف دجو ايف ابراحم ناك
 نيملسملا ميوقت وأ ليكوب كلذ هنم عبتيأ لطابلاب هتيابجو هزاوج لبق اكلم كلذ هل

 . ملعأ هللاو .لوقلا هيف قبس ام ىلع هل

 دلبلا ةحابتسا ديرت ةاغبلا نم ةجراخ تجرخ اذإو : يموغرلا ةلأسم

 نع اوعفديو مهولتاقيو مهيلع اوجرخي نأ دلبلا لهأ عيمج ىلع بجي وهف ميرحلاو
 رثكأ اوناك اذإ مأ اضرف كلذ نوكيو لقأ وأ رثكأ وأ اددع مهلثم اوناك هلهأو دلبلا

 . كلذ ريغ وأ مامالا دوجو تقو ناك اعفدو ةليسو اوناك مهفعض نم

 مهريغوأ بارعألا نم ةجراخ تجرخ اذإ نيملسملا ضعب لاق : لاق

 نم بلس نوديريوأ ميرحلاو دلبلا ةحابتسا نوديري نيملاظلا ةاغبلا رضحلا نم
 ذخأو مهل ملظلاو دلبلا لهاب كتفلاو بلسلا ودارأ وأ دلبلا ريغ نم هودجو

س ١٩٦٦١



 برحلاب ةاغبلا عفدي نأ دلبلا لهأ نمرضح نم لك ىلعف ميرحلاو لاومألا
 ريغوأ انويدم ناك دلبلا يف رضح نم ىلع بجاو ضرف كلذو عفدلاو داهجلاو

 هنكمأ اذإ قوقحلاب تقولا يف دهشي نأ رم ؤيو ىصوأ ةيصولا هنكمأ نإو نويدم

 وأ اليلق مهددع دلبلا ىلعوجراخلا ةاغبلا ناك رذعلاب ىلوأ هللاف هنكمي مل نإو

 مهلثمك وأ دلبلا لهأ يفعضك اوناك نإ لوقو نيملسملا ضعب لوق ىلع اريشك
 نأ مهيلع ابجاو اضرف ناك دلبلا لهأ نم اددع لقأ وأ عاركلاو ةدعلاو ددعلا يف
 دعب كلذو هلهأو دلبلا نع هملظو هيغب نع هوعفديو هولتاقي مهددع ىلع اوجرخي

 ماماللو هملظو هيغب دوهشملا ملاظلاو يغلابلل ةجح ال لوقو ، مهيلع ةجحلا

 اوركني نأ مهيلعو هلهأو دلبلا نع ملظلا عفدل جورخلا ىلع مهربجي نأ لدعلا
 اوناك اذإ مهحاورأ تيثف ولو اوبلغي وأ اوبلغي ىتح مهيلع ىغب نم اولتاقيو ركنملا
 لهأ نم اددع رثكأ ةاغبلا ناكولو ةرهاق هيف نيملسملا ديو ةرهاظ ةوعدلا عضوم يف
 .لدعلا مامالا دوجو دنع نيملسملا ضعب لوق ىلع دلبلا

 لوقف ةرهاق هيف نيملسملا دي الو ةرهاظ ةوعدلا نكت ملو مامالا مدع اذإ امأو

 ملظلا عفدو جورخلا ىلع دلبلا لهأ او ربجي نأ دلبلا ةابجل وأ نيملسملا ةعامجلا نإ

 نم اوبقاعي نأ دلبلا ةابج وأ نيملسملا ةعامج وأ مامالل زاج ىبأ نمو مهدلب نع
 نيملسملا ضعب لوق ىلع سبحلاو ةرطقملاو ديقلاب مهودع داجل جورخلا نع ىبأ
 فصنك اوناك اذإ نيملسملا ىلع بجاو داهجلا ضرف نأل ركنملا راكنا لجأل

 نم رارفلا الو مهنع فوقولا مهعسي ال ذئنيحف عاركلاو ةدعلاو ددعلا يف مهودع
 . نيملسملا لوق رثكأ ىلع فلتلاو كالهلا مهسفنأ ىلع اوفاخ ولو فحزلا

 لوق دلبلا اوشغو دلبلا لهأ يفعض نم رثكأ نوجراخلا ةاغبلا ناك اذإ امأو

 ىلع ةجحلا دعب مهدلب ىشغو مهيلع ىغب نم ىلع اوجرخي نأ دلبلا لهأ ىلع
 كلذ رهتشاو ملظلاو يغبلا حص اذإ ةجح ريغ نم نولتاقي لوقو 0 يغابلا ودعلا

 لوقو } ءاحصألا نيلقاعلا نيغلابلا رارحألا لاجرلا ىلع كلذو درت ال ةرهش مهنم

١١٩٦٧



 ةليسو مهلاتقو مهيلع مهجورخ ناك دلبلا لهأ يفعض نم رثكأ ةاغبلا ناك اذإ

 جرخي الف ضرف ريغ داهجلا ناك اذإ ءاهقفلا ضعب لاق اينإو اضرف ال ةليضفو
 ةليسو الإ ضرف ريغ داهجلا ناك اذإ نيدلاولا يأربو نيدلا ءاضق دعب الإ داهجلل

 داهجلا نألو ودعلا داهج نع فلخت نمع نييرج دلبلا لهأ نم نوجراخلا ناك وأ

 .لوق ىلع هب مقي مل نمع ازجأ ضعبلا هب ماق اذإ

 نأ اوجر اذإ دلبلا لهأ يفعض نم رثكأ ةاغبلا ناك اذإ مهيلع الو مهل لوقو

 نإف ةليضفلل ابلط مهولتاقي نأ مهلف لاومألاو مرحلاو دلبلا نع مهودع مهعنمي
 لتاقي الو هسفن نع لوقو هلامو هسفن نع لتاقي نأ ناسناللو .ءادهش مهف اولتق

 نود لوتقملا نأ مالسلا هيلع هنع ءاجو } لمعلا هيلعو رثكأ لوألا لوقلاو هلام نع

 هنظ ىلع بلاغلاو كلذ جري مل اذإ امأو ۔هلام عنمي نأ اجر اذإ كلذو ديهش هلام

 وأ هسفن نع عنمي أ ردقي ال هنأ هنظ بلاغ يف نم لتاقي نأ هيلع سيلف بولغم هنأ

 ىلع كلاه وهف لاحلا اذه ىلع لتقو لتاق نإف ،لوقلا رثكأ ىلع لتاقي الف هلام

 هودع نوكي نأ الإ هودع ىلع رفظلاب عمط اذإ لتاقي انإو نيملسملا ضعب لوق
 .هدهج هلامو هسفن نع هعفديو هلتاقي نأ هيلعف هلتق ديري

 لعف ايك هودعب رفظي هنأ عمطي مل ولو ةليضفو ةليسو لتاقي نأ هل لوقو
 ةيطع نبا لالهو دوعسم نبا ادنلجلا نامالاو هباحصأو ريدح نب ساورلا

 ةليسولا برح يف ءاهقفلا فلتخاو { ريثك يف ليلق مهو ينارحبلا دايز نب فلخو
 ركنملا ركنأو هلل هسفن لذبو هدحو جرخ الجر نأ ول نيملسملا ضعب لاقف ةليضلاو
 ىلع مهلتايو ، قحلا ىلإ عوجرلا ىلع يصاعملاو داسفلا لهأ ربجي نأ هل ناك

 .رفظلاب عمط اذإ كلذ

 لتاق نإف مهعنم ىلعردقي ال هنأ هسفن نم ملع اذإ مهلتاقي نأ هل لوقو

 ربج يف فلتخاو ،تكرت اهعفث جري مل اذإ برحلا نأ دجوي هنأل كلاهوهف لتقو

١٩٨



 ىلع ربجلا زوجي ال لوقف ةارش اونوكي مل اذإ رصملا نع عفدلل جوورخلا ىلع ةيعرلا
 كلذ ىلع هربج لدعلا مامالاف هسفن ى رتشا نم الإ سانلا ربجي الو لاتقلا

 اونوكي مل ولو يغابلا ودعلل عفدلا ىلع ةيعرلا ربج زئاج نيملسملا ضعب لاقو
 دجي مل ولو رصملا نع عفدلا يف جرخي نأ هادلاو هاعنموأ نيد هيلع نمل زئاجو ةارش

 لخد اذإ نو ربجملا هيف يذلا ودعلا ىشغي مل ولو مهربج زاوج تظفحو ،ءاضق

 نم اهريغوأ ريصلا نايع ىلع يغابلا ودعلا لخد اذإ نايع لثم رصملا ودعلا

 نعودعلا عفد ىلع ةيعرلا ربج هناكم موقي نموأ مامالا عسيو اهبرغ وأ اهقرش

 .وق ىلع نايع لوأ نم ريصلا

 ناك اذإ مهيلإ جاتحا اذإ لاتقلا ىلع هتيعر ربجي نأ لدعلا مامالل نإ لوقو
 رصملا يفودعلا ناك هرصم ريغو هرصم يف هيلع يغابلا هودعب رفظ مهف هربج يف
 يغابلا ودعلاو اجراخ مامالا ناكوأ هلبق امدقتم مامالا وأ مامالا ىلع اجراخ
 . ملعأ هللاو . يراشلا ريغو يراشلا ىلع كلذو امدقتم

 . هلتقيأ لجر بلس دارأ لجر يفو : هللا دبع يبأ نع ةلأسم

 .ديهش وهف هلام نود لتق نم ليق هنأل معن : لاق
 .اريثك وأ اليلق ىنم ذخأ نا هل : تلق

 . هب لومعملا يأرلا اذهو لعف عسشولو معن : لاق
 .قرس اذإ هلتقأ قراسلاف : تلق

 هللاو .الاس تنك لاحلا اذه ىلع هتلتق اذإف هلتفل دمعت الو هبرضا : لاق
 . ملعأ

 جورخلا ىلعا دحأ او ربج اذإ نيملسملا ىلع ةاغبلاو : ىحبصلا ةلأسم
 هديب لعفي لو ض ار ريغ مهعموهو اولتقو هلام وأ هسفن ىلع هتيقت جرخو مهعم

 ؟ال مأ مثإ همزليأ

س ١٩١٩١



 دصق الو ايلظ وني مل اذإ نايض الو هيلع مثإ الف اوبجع جرخ نم : لاق

 همزل كلذ هبشي ام لعف وأ بلسوأ لتق نإو ،ملظ نم ىلع مثالا اينإو اروج
 دوقلا يف ناضلا همزلأ ضعبو دوقلا نع هردغ نم هردغو ربجلا يف نايضلا

 اهكرتو ةيقتلا لايعتسا نيب رايخلابوهو سفنلا يف عست ايك لاملا يف عست ةيقتلاو

 . ملعأ هللاو .هلام نع ةيقتلا هعست الو لاملا نود سفنلا يف كلذ اينإ لوقو

 يف ةئف لك نيتئف يفو : هللا همحر يودملا هللا دبع نب لاله خيشلا ةلأسم

 لوأ هيف مهلتاقيل بكارملا دحأ نم لجر محتقاو انب رتحاو رحبلا يف ايقتلاف بكرم

 يف ىوث ىتح مهيلع محتقا يذلا بكرملا لهأ هوبرض مهنأ الإ مهلتاقيل نكي مل
 ءاودب هل رمأو ماقف مهبكرم ريغ يف مهيف مدقم لجر ىلإ هب اوتأ احيرج رحبلا
 اذه هيف يذلا بكرملا لهأ اولاق دعب نم مث هيف نسحأو كلذب هرمأ نم هاوادرو

 انب قرحي نأ فاخنوودع اذه نإ جيرجلا يف ناسحالا مزتلإ يذلا لجرلا

 ىدتعا هنأ اوعديو هب اوتأ يذلا موقلل لجرلا لاقف انبكرم يف كرتي نأ اننكمي الو

 وأ هومتعيض موي هنع هللا مكلأسيو هووادو هيف اونسحأو انع هوجرخأ هوبرضو مهيلع
 يف همزلي له تام هنأ هل ليق ةليلق ةدم دعب مث هوذخأف ، ظفللا اذه ماقم موقي ام

 ؟ال مأ ءيش اذه

 ىلإ هب تتأ يتلا ةئفلا ىلع يغبلا هنم حص اذإ حيرجلا اذه نإ : لاق
 مهسوفن يف نيملسملا ىلع ررضلا ضعب نوكي نأ ةشحو هنم ترهظف النتبملا

 .هب اوتأ نيذلا موقلا ةنيفس ىلإ ةنيفسلا كلت نم ةحارطإ رظنلا تبجواف مهلاومأو
 ام هيلع ةرضملا لاخدإو همد ىلع مهنمأي وهو هليوحتب هنم رمألا عقوف ىلتبملا ىلإ

 رهاظ يف عسي ال ءيشب هيلع دعت مهنم حصي ملو مهيديأ يف تايف مهنم زوجي ال
 .اذه ىلع ةمالسلا هل وجراف رمألا

 هيلع فاخأف هيلع مهنم فوخلا دح يفوهو همد ىلع مهنمأي ال ناك اذإ امأو

 عم مهيلع ةمكرملا باب نم كلذ ليقو مهحيرج ىلع زاجي ال ليق هنأل .نابضلا

۔ ..٢



 اذهو مهيلوم عبتيو مهحيرج ىلع زاجي هنأ كرشلا لهأ ةاغب نم مهريغ يف ليق ام
 . هعرصم يف ناك اذإ

 ىلع ردقي نمل زوجي الف ةلعل مهنم نامألا دحب راصو مهيلإ هولمح اذإ امأو

 .وجرأ ام ىلع هيلع نمؤي ال نم هيلع يلوي نأ هظفح

 ىلع يغبلا لهأ نم لجرلا اذه ناك نإ : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 كلذل لهأ وهف تايف هوبرض نإف مهل ابراحم بكرملا يف مهيلع محتقاو نيملسملا
 ناك اذإ لتقي ملو كرت هرش نمأو هيف لاتق ال نم دحب راصو اعيرص حارجلاب رخ نإو
 .نيملسملا لوق رثكأ يف ةلبقلا لهأ نم

 زاوج يف هنأ ىلع لدي امم اذهو مركتلا ةهج نم كلذ نإ مهلوق ضعب يفو

 نوكي نأ الإ هيلع زابي الف مهلوق رثكأ ىلعو . يأرلاب لوقلا نم فالتخا ةزاجالا
 ىلع جرخيو ،ةنيبلا وأ رارقالاب هيلع حص اذإ هب لتقي هنإف نيملسملا نم ادحأ لتق
 لتق ىلع هنإف يغبلا لهأ دئاق نوكي نأ الإ مامالا يأرب ليقو ةرهشلاب لوق

 لثم هعابتا يف لوق ىلع جرخيو هلتق هب رفظ نم لكل مهلوق يفزئاج هرمأب نيملسملا
 .هيف جرخي ام

 نأ يغبنيف هنم ةفاخم ىلع مهو لاتق نم هعنمي ال حارجلا نم هب ام ناك نإو

 لاتقلا وأ برضلاب الإ هيلإ اولصي ملو عنتما نإف هرش نم ؤي ىتح سبحلا عدوتسي
 ارهق قحلاب هنم هودارأ ام ىلإ اولصي وأ هسفن نم قحلا يطعي ىتح مه زاج

 . هولتقيو
 يذلا دئاقلا نكي ملو هودارأ ام ىلإ حارجلا نم هب ام ىلع هديب ىقلأ نإو

 دقو {هلتق زجي مل نيملسملا نم ادحأ لتق هنأ هيلع حص الو هرمأب نوملسملا لتق

 ناك نإ اصوصخ هيلع زاجي هنأ هتدواعم فاخت نمم ناك اذإ هنإ مهلوق نم هيف جرخي

 هيف مامالاف ادحأ لتق هنأ هيلع حص نإو ،هيلع دعب عجريف هيلإ يوأي دنسم هل

 ضرعاو هلك اذه يف رظناف هنع ىفع ءاش نإو هلتق ءاش نإ ليق ام ىلع رايخلاب

٢.١



 هيلع ىوع دل اب ال هرمأ كلذك هعم حصف هيلإ هب ء يج نم عم حيرج ااذه رمأ هيلع

 حيبملا يغبلاب حيرج هيلع ةحصلا بجوي ايب نكلو هلوق يف نم ؤي ال نم لوقب الو
 لك يف هنإ همكح كل حضتي نأ ىسع لاتقلا هنم ناك ام ىلع لاحلا يف هبرض مهل

 مكح يف هلوزي نم هيف حص دق ام ىلع هيلع سيل نإ مدلا لالح هيف نوكي عضوم

 مهعم هعوقو يف تقول ١ هب هل اط نإو ع يش نايضل ا رمأ نرم ةلزنمل ١ هذه يف ره اظل ا

 . هلاح ىلع وهف نيملسملا نم دحأ نم تبثيو هل زوجي نامأ الو ةملاسم ريغ ىلع

 نأ انل ىقب دقو عستي اذه لثم يف لوقل او هريغ ال مامالل نامألا نإ ليقو

 هيف لخد امم صلختلا ىلع هل ةناعإ هيف هب رمأ ايب ىلتبملا مدقملا اذه عم هيف لوقن

 ىلع بكرمل ا هماحتقال اهيف م ذلا م ارح نوكي ام عض اوم يف هيلع لزنو هب لحو

 مدقم ااذه ىلإ كلذ ىلع هب ء يج مث همد اهيف مرحي ل احب لزن هنأ وأ ةبراحم ريغ

 هاتأ دق نم مهنع هجارخإب رمأ مث هيأو هب رمأو هيلإ نسحاف هرمأ هعم حصي . هن أ وأ

 . قرحل ا هنم س انلا فوخل

 يف هيلع يذلا ام لأسو هبرح لهأ نم هنأ هعم حص دقو كلذ هل موقو

 ناك نإف هتوم ناك عيش يأ ىلع هعم حصي ملو تام هنأ نامز دعب هل ليق ذإ هرمأ

 رمأي الو هجارخإب سأب الف هرضو هداسفو هرش نم ؤي نم ةلزنمب رصي مل جيرجلا اذه
 ول لب ،اذه لاثمأ نم هنوفاخي ام ىلع سانلا لمحي نأ هريغل الو هل سيل هنأ هب

 هنأل سأب مهيلع ناك امل نم ؤي نم لاح ىلإ راص ام دعب نمأ عضوم ىلإ هوجرخأ
 مدع ىلع ةردقلاب اهنم مهمزلي هب ةلزان ةرورض ريغ نم هولمحي نأ مهيلع مزالب
 مهل اينإو هعايض نم هيلع هظفحل ةفاحم هلمح رذغل تابجوملا نم اهريغو عناوملا

 نم عنام مهل نكي مل نإ رارطضالا عضاوم ريغ يف هليوحتو هكرت نيب اييف رايتخالا

 ريغ ىلع هيف هلمح نأل عناوملا نم هريغوأ هريغل ناك نإ بكرملا ةهج نم هكرت
 هبر نم رمأ ريغب زوجي ال هلمح دعب هجارخإ الو هكرت اهعم زوجي ال هب ةلزان ةرورض
 ىلع افو نوكي ام عضاوم يف هيف هلمحب هرمأ نأ ايك ىضرلاب هيلع ةلاد الو

٢.٢



 نمؤي ام عضوم ىلإ هجارخإب مهرمأ نميف رظنلا ىقت دق هنأ الإ كلذك هنم سانلا

 مهل هرمأو { ةقثلاب مكحلا يفو زئاجلا يف هارن ام ىلع باوصلا وهف هلثم ىلع هيف
 ه ؤاجرو ليمجلا نم اهنإف اهيلإ جاتحم ريغ ناك نإو ،اهب سأب ال ةدايز ناسحالاب
 حصي ملو هلوق يف هطرش نم سفن يف هنأ الإ حيحص عضوملا اذه يف هل ةمالسلا

 نم كلذ هعم حص ولو مث هارأ ال ينإف رمألا رهاظ يف عسي ال ءعيشب هيلع دعت مهنم

 ةجح لاحلا كلذ يف مهنأل هيلع زوجي الو هيف عسي ال ءعيشب هيلع اوذفن مهنأ دعب

 يف اطرش هب ينوي ىتح هثودح ىلع مهرمأ لبقتسم نم ءيش هيلع نويك فيكف هل
 نأ يغبنيفرظن يف يعم جرخي مل هنأكو رثأ يف دحأ نع هملعأ ال ام اذه هتمالس
 هنأ هيف يدنع يذلاف انأ امأو لطب نإ كرتيوأ تبثيف حص نإ هب لمعيل هيف ركفي

 هلدع كرد نع يرصب رصق دق نوكي نأ ىسعو باوصلا يناعم ىلع جراخ ريغ

 اباوص مكل ناب نإ يتدافإ ىلإ ةنكملا عم اوردابو بابلألا يلوأ اي هيف اورظناف

 ىضرأ الو يأرلا عضوم يف نيدلاب مكحأ ال ينإف همهفاف ةحضاولا ةجحلاب اديفم
 ينوفرعوأ اوردقت هب نا اذه يف ينودييفاف اقح درأ ال ينإ اقدص لوقأو سكعلاب
 . عمس اذ ناك نم يلوق ىلإ عمسيلو اورج ؤت هيف هوملعت ام

 نم هب مهرمأ ايب عفتني مل كلذ يف هلثم ىلع هزاوجب نمؤي امم اوناك نإو
 زوجي ال نم هجارخإ يف هب رمأي نأ الو هيلع يلوي نأ هل زوجي ال هنأل هيلإ ناسحالا
 ناكو ايهنيب قرفلل ىنعم الو ءاوس هلكف ال وأ هظفح ىلع ردقي ناك هيلع نمؤي نأ

 ءيشب هيف رمأ الو عضوملا اذه يف هيلع نيمأب سيل هنأل اهريغ ال ةبوتلا هيلع

 نع هيف هفوقو ناك وأ هلوه نم بكرملا يف هلمح نكي مل اذإ لصألا يف هيلع زوجي ال

 . سانلا نم هيف نم ىلع هلمح زوجيو هرش نمؤي نم لاحب وهو هنذإ

 ةنامألاب كلذ يف هفرعي ال نمل هرمأ ةهج نم للزلل بجوملا للخلا عقو امنإو
 لوهجم هنإف ةنايخلاب هفرعي ال ناك نإو هجارخإ ىلع هطلسي نأ هلزوجي ال هنأل

 وأ مزاللا عضاوم يف هجارخإ رجح سفن نم ال هيف لدعي مأ هيلع روجيأ يردي ال
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 اذه ىلع هنايضب لوقلاو ،نايض الب اذه لجأ نم ةبوتلا هيلع ناكف زئاجلا

 لزأ ملو بهذأ اذه يتقو يف لوالا ىلإ عضوملا اذه يف ينكلو قحلا نم هدعبأ ال

 لوقلا ىلإ يبال ام ىتح رثألا هلدع يف سمتلاو رظنلا عجارأ هيلإ يليسم نع

 ءيش ال هناب لوقلا يف باوصلا نم هل جيرخت الو لوألل حيرجت ريغ نم يناثلاب
 نوديري هب مهرمأ نيذلا نأ هعم حصي ملام هآر نمل هب لمعلا يف الو ةبوتلا ريغ هيلع

 . همد ىلع نمؤي ال نم لاحب اونوكي وأ هلتقل هجارخإ

 اكيرش همثإ يف هل نوكيف هجارخإب مهرمأ مهيف هملع نم كلذ ىلعو

 عوقو هعم حص اذإ فالتخا هنايض يفف الإو عاطي نمم ناك نإ اذوخاب هنايضبو

 ذإ هتمالس هعم حصت ملو هدقف يف ىمسملا هلجأ ىضقنا وأ هملع ايك هب رمألا

 اهتداع نم يتلا عابسلا ىلإ ىقلي نأ دحاب رمأ نم نيبو اذه ىلع هنيب قرف ال
 نأ هعم حص نإو ربلا نم هيف هيلع نمؤي ال عضوم يفوأ رحبلا يفوأ سانلا لكات
 نم لاحب نونوكيو كالهلا ريغ نايضلا هيف مزلي امم عيشب هررضب هجارخإ مهدارم

 اونوكي مل ولو كلذل هنايض يف مهنم هعوقو نمؤي ال ىتح هيلع مهنم كلذ فاخي
 . هكاله ىلع نيفوخ

 هب نيرومأملا ريغرخآ ىنعمل هيلع افوحم نوكي ام عضوم يف كلذكو
 هيلعو }۔هجور فلت ىلإ هيلع دازف هقوف امد كلذ هبيصي ن أ هسفن يف هعم نمؤي ال

 عوقو هعم حصي ل نإو هب مهل هرمأ لجأ نم هل همزل هن ا هعم حص ام يد ؤي ن أ

 كلذل همزلي ام ءادأو داقتعالاو هللا ىلإ ةيوتلا هيلع ناك هنايض همزلي مهنم هب عيش

 . هيلع ردقو هموزل هعم حص ىتم ءيش نم هيف

 دقف نمأ عضوم ىلإ هل زوجي ال ام عضوم يف بكرملا نم هجارخإب رمأ نإو
 لبق ناضلا هيف مزلي ءيش نم كلذل هباصأ ام نايض ةبوتلا عم هيلعو ىصع

 نم ؤي نم يدي ىلع ناكولو رمألاب نايضلا همزلي نمم ناك نإ نمألا عضوم هلوصو
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 نم يدي يلع ناك ولو ناضلا نم ملسو ةبوتلا هيلع ناك املاس هيلإ لصو نإو هيلع

 . هيلع نم ؤي ال

 ايف هنود اموأ هيف كالهلا نم هيلع نمؤي ال عضوم ىلإ جرخي نأ هب رمأ نإو

 هيلع نم ؤي عضوم ىلإ هنم جرخي نأ لبق نمضي هسفن يف عيش نم كلذل هباصأ
 هيلع نكي مل املاس نمألا ىلإ هنم هجورخ هعم حص نإو هنايص همزل هعم حصو هيف
 . ةبوتلا ريغ ءيش

 ةدملا نم هل ىضقنا ىتح هتايح الو تومب ربخ هعم هل حصي مل نإو

 نيملسملا لوق يناعم نم يدنع ام ىلع هيف جرخ هدقفل ىمسملا هلجأ يضقني ام
 . هتيد هيلع نأ

 نأ هيلع ناك كلذل هباصأ يذلا ام حصي ملو هتايحب هعم ربخلا حص نإو

 اذهو هيلع لوقلا نم ىضم اميف هيف هانركذ ايك هعم حص ىتم هل همزلي ايف دقتعي
 نأو هيلع عيش ال كلذ نم هللا ىلإ بات اذإ مهنم لحتسملا نإف هريغ ال مرحملا يف
 5 ةبوتلا دعب هيف هلالحتساب ناد نم نود مرحم ا وه هب ذوخأملاف ءاكرش هيف اونوكي

 . ملعأ هللاو .اعيمج نوذوخأم كلذ ىلع هل مهمزلي يذلاب مهف اهلبق امأو

 نإو رحبلاو ربلا قرط عاطق هانب ءانب لك مده زوجي لهو هنمو : ةلأسم
 وأ قحلا ريغ لعفو هملع الو هرمأ ريغب هباحصأ نم دحأ ةيرسلا دئاق نع فلخت
 اينإ مأ هريغ لعفو هلعف همزلي امو دئاقلا ةفص امو ؟ال مأ عيش همزلي له هيف لعف
 ؟ال مأ هسفن لعف هيلع

 زوجيف نيملسملا ةرضمل ادصرم رحبلاو ربلا هلللاغب هانب ءانب لك امأ : لاق

 يأ هيلع بجي ام مهغلبي ىتح هب نم درطو نيملسملا نم كلذ ىلع ردق نمل همده

 . نيملسملا مكح ين مهيلع بجع ايب هدارم غلبي رمألاب مئاقلا
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 لعافلا نايضف دئاقلا رمأ ريغب تجرخ ةيرس نم دحأ هلعف لعف لك امأو

 ملو اهدري ملو اهب رمأي ملو تفلخت يتلا ةيرسلا تلعف ام ريغ ائيش دارأ ناك اذإ هيلع

 .اهنع ينيف اهرضحي ملو اهيلع لدي

 ىلع ةوقلا هلو هلوق عفدي ال يذلا هتيرس يف عاطملا وهف دئاقلا ةفص امأو

 . مهيف يهنلاو ةبوقعلا ناكمإو هيلع ىلوت نم

 ربلا قرط عاطق هانب ام مده يف هلوق لثم : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ىلعو حيحص هن ال اعيح محل وأ مهتمذ لهأل وأ نيملسملا ةرضملادصرم رحبلاو

 نم هيلع ردق نم نود نيملسملا هزاوج يف صخأ ال ينأ الإ رثألا لد هباوص

 زئاج لطابلا نأل هارأ ييف باوصلا ىنعم ىلع هجورخل هب ليلد الب نيكرشملا
 الب عيش يف قحلا تابثا نم دحأ عنمي نأ زوجي ال ايكو دحأ لكل هلاطبإ قحلاب

 هب ماق نمل ةجحلا نأل قحلاب لطابلا لاطبإ نم عنمي نأ زوجي ال كلذكف ةجح

 . هيلع ماق نم ىلعو

 نم مهريغو نيكرشملل زوجيف نيملسملل همده زوجي ايكف اذه ىلعو
 هنا هفلاخي اميف ملعن ال ام اذهو قح همدهو لطاب كلذ نأ ليلدب قرف الو نيقفانملا

 اذهيو ناك نيأ نم لطاب لطابلاو ءاج ثيح نم قح قحلاف باوصلا ىلع جرخي
 هاتأ نم رارقال لطاب تابثإ الو هلعاف رفكل ح لاطبإزوجي ال هنأ ىلع لدتسي

 .بابلألا يلوأ اي هيف اورظناف ملع الو لهجب يأرب الو نيدب

 يف عاطملاو اهرمأل يلوتملاو اهب جراخلاو اهيلع مدقملا وهف ةيرسلل دئاقلا امأو
 نم ءيش هيلع ذشي ال ىتح اهعيمج ىلع ةوقلا هل لمكت مل نإو اهيف يهنلاو رمألا
 .اهب جرخ اذإ اهرمأ

 هيف هل نذأي ملو هب هرمأي ملام لعفو ةيرسلا نم جرخو اهنم هنع فلخت نمو
 هل مزال ايهنم همزلي ام وأ هنامزلي اناك نإ همثإو هنايضف هيلع هلو الو هيلإ هاعد الو
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 ىلع كلذ نع ةلمحلا يفوأ هدحو هل يهنلا عم اصوصخ دئاقلا نود هدحو

 وأ هيلع مدقتلا وأ هل يهنلا مومع يف هلوخدل وأ هب ىمسم هنع يهنلا يف صوصخلا

 نأ الإ هيلعوهف هل زوجي ال امم ائيش ىتأ نم نأب ناطلسلا وأ دئاقلا نم عيمجلا ىلع
 نم ناك نإ نمضي هنإف رذع ريغ نم ةردقلا عم هل عنملا كرتيف لعفلا عم هرضح

 . ناضلا هيف مزلي

 ىنعم جرخي عنملا نعزجعلا عم هلوبق ءاجر دنع هل يهنلا كرت يفو
 ةردق الو عنملا ىلع ةوق هل نكت ملو هلك كلذ نع لاحلا يف زجع نإف فالتخالا

 نأ الإ ۔هيلع نايض الف نيحلا يف هل حص هلردغ ىنعمل هكرتوأ هل يهنلا ىلع

 كلذ ىلإو ةاغبلا مكح يف اوراصف مهداق كلذ ىلعو يغبلا ىلع اوجرخ اونوكي
 هلعفت ام عيمج يغبلا ىلع مهل دئاقلاو ناطلسلا ىلع نوكي كلانه هنإف مهاعد

 عبتا نم نأل عيش نم نايضلا هيف مزلي ام عيمج اهمزليو لطابلا نم ةيرسلا

 . هلثم غاب هدضع ىلع دشلاب وهف هدابعو هللا ضرأ يف هداسفو هيغب ىلع ىيغابلا

 هيف مزلي عيش نم هوباصأ ام عيمج نايض هيلع ناك نيغاب موقب جرخو ىغب نمو
 مهنأل هعفني ال يدنع اميف كلذ نإف هولعفي ال نإ عيش يف مهيلع مدقت ول نايضلا

 نع هعوجرب مهملعيو قحلا ىلإ عجري نأ الإ اوجرخ هللا ضرأ يف يغبلا ىلع

 هريغ ىلع ال هيلع وهف ةلمجلا يف ولو هيلع مدقتلاو هل يهنلاب هيلع مدقتيو لطابلا
 . هيلع ناطلس هل نمم ناك اذإ هب هرمأ وأ هلطاب ىلع هناعأ نم الإ هكرشب الو

 ىنعم هقحلي هنإف رذع ريغ نم ةردقلا عم هل عنملا كرتف رضخ نم امأو

 دئاقلا اذه رمأ نم هيف اذه ىلع ال وأ نايضلا يف هكيرش نوكي هنأ يف فالتخالا

 . عماج ناطلس هدعب مهف نوكي نأ عجارلا

 مل نإو هب ىضر نم عيمجو اذه ىلع هيف هكرشي نأ نم هل دبالف مثالا امأو

 ىضمو هيلع جرخ ام ىلع نايضلا ىنعم يف وهف هعوجرب مهملعي مل هنأ وأ عجري
 ىلع هرمأبو عمجي هدوج ىلع مهل نم ىقب هنأ وأ عجري مل نإ هعابتا يف لوقلاو هيف
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 هدونج مكح يف هناطلس ىلع اوراصو اوجرخ يفلا نم هيلعو يغبلا نم هب مه ام
 عيمجب مكحلا يف دارفنالا ىلع اذوخأم نوكي مهنم دحاو لك نإف هناوعأو

 يف جرخيو ،ةدحاو دي ةلزنمب مهنأل مثالاو نايضلا يف ملظلا نم ةيرسلا هلعفت ام

 يعاولا ناطلسلاو مهف دئاقلا امأو .هانج دق ام دحاو لك ىلع نأ لوقلا ضعب

 ايهنم لصالا يف هنأل اهل مزال ةيرسلا هلعفت ام عيمج نأ امهيف لوقلا ىضم دقف مهل

 كلذ نم هاتا امل الحتسم ايهعابتأ نم وأ ايهنم ناك نم الإ اهيلع لدعلاب عجارو

 . ملعأ هللاو . نيدب هوباصأ ام عيمج هنع ردهت ةبوتلا نإف

 نمل زوجي لهو هباحصأو وه هلعف ام همزلي له موقلا دئاقو هنمو : ةلأسم

 ام ضبق هل له روجلا ناطلس هضبق اذإو روجلا ناطلس دنع هب اوكشي نأ هوبسك

 . همزلي ام هدنع نم ضبقو هل نكي مل نإو هدنع نم هيتأي

 نم لكو ةاغب اوناك اذإ هتيرس هتثدحأ ام عيمج همزلي ةيرسلا دئاق نإ : لاق

 مل اذإ سانلا نم هريغ نم ةنوعمب وأ هسفنب كلذ هل زئاجف هنم هلام ذخأ ىلإ لصوت

 . كلذ يف دعتي

 يف فلتخي هنأ الإ هلك اذه يف هلوق ليق : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ىلع هتياكش يف دزي مل اذإ زوجي ال لوقو زوجي لوق مهيلإ ةربابجلا لايع ةياكش
 . ملعأ هللاو . هل عساولا

 اولتقتف سانلا ضعب نوبراحي هناطلس دنج عم لجر يفو هنمو : ةلأسم

 دئاق هلسرأف مهبكارم نم ابكرم اوكرتو ةنزحملا ةئفلا كلت تمزهناو هللا ءاش ام مهنم

 هريغووه هلبق لجر دعصو بكرملا كلذ ىلإ اوراسف هريغ رفن عم ةيرسلا كلت
 . همزلي اذام ناطلسلا ىلإ هب اوتأو

 مل نإف هبابرأ ىلإ هلصوي ىتح هدي يف راص نم ىلع هنايض بكرملاف : لاق
 هطسق لوقو هلك هنمث نم صلختلا هيلع لوقف هدي نم هضبق نم هفلتأو مهغلبي

 عم نيكاسملاو ءارقفلل نوكي نأ ينبجعيف اوفرعي مل نإو اوفرع نإ هلهأل كلذ نم
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 فرعي ال نمل مزلي قح لك ينبجعيو ،هبر ةفرعم دنع كلذ يف همزلي ايب ةنونيدلا
 نيفلاخملا نم هلصأ ناكولو مهفلاخ نم نود ةوعدلا لهأ ءارقفل نوكي نأ هبر

 . كلذ يف ةرورضلا موزلل

 يناعم ىلع هجوتي هنأك هلا ؤس نم اذه نإ : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 اذه يف قلطي دق سانلا نم ناطلسلا مسا نأل هريغو بيجملا هركذ ام هيف لخديو

 قافولا لهأل عماج مسا سانلاو ازئاج ناك نمو هب ىمسيف لداعلا ىلع نامزلا

 دق ةبراجملاو لوهجم هلوق يف مهضعبو قاقشلاو كرشلا لهأو قافنلاو فالخلاو
 بكرملا اذه نايتال هريغ عم هل دئاقلا لاسرإو يدعتلاو روجلاو لدعلا ىلع نوكت

 هبابرأ مازهنا دعب هضبقو هل مهذخأو كلذك عفدلاو هريغ وأ هاركالا ىلع نوكي دق

 عضوم يف هلهأل هيف باستحالا ىنعم ىلع ناك نإ ةنامألا ىنعمب نوكي دق هنع

 ريغ ىلع ضبقلا ناك نإ نايضلا ىنعمب وأ لدعلاب مهف ةبراحملا هيف نوكت ام

 يف صوصخلا ىلع مهل سيل ام عضوم يف مهل مهبرحل هل مهكرت ناكوأ ،كلذ

 نم اذه ىلعو لطابلاب مه نيبراحملا ةلمج نم اوناكوأ هل نيذخآلا ءالؤه

 ايف هنم ءيش الو هلا ؤس نم جراخ ريغ هلكو ايلط دئاقلا اذه رمأب هوذخأ يدعتلا

 . همومع ىلع لمتحي

 يناعم ىلع جرخي هباوجو هدري مل نإو هيلع لمتشيو هيف لخدي نأ زوجيو
 ذخأ نيذلا هلهأل انومضم نوكي ام عضوم يف ىري ام ىلع هلامجإ يف باوصلا
 كرشلا لهأ وأ ةلبقلا لهأ نم كلتلوأ هبابراب هلوق يف هدارم ناك نإ يدعتلاب مهنم
 . ةمينغ كرشلاب نوكي نأ زوجي ال ام عضوم يف

 عضوم يفف اذه ىلعو هيلإ هب يتؤي نأ هيلع نمؤي ال نمب ناطلسلاو
 ىلع هذخأ يف ةنوعملا بابسأ هقحلت نم عيمج ىلع هنايض نوكي مهيلع يغبلا
 هل تناك وأ ناطلسلا اذه ىلإ هب ىتأ نم ىلعفزئاجلا عضوم يفو امومع هلهأ

 .هيلإ هنايتإ ىلع ةناعإ
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 ىلإوأ هلهأ ىلإ هدرو ناطلسلا نم هكف هنايض مث همزل نم ىلعف ةلمجلابو

 بجاو ةردقلا عم هدرو نومضم هنأل ناهو زع ايب مهماقم هيف لدعلاب موقي نم
 ةنامألا ىنعمب مهيديأ يف هلهأل نوكي ام عضوم يف هعفد نم اذه ىلع كلذكو

 ٥ كلانه هل يهو ةمينغ نوكي ام عضوم يف هلهأو انومضم هيلإ هميلستب راص هنأل

 ء ةميقلا ىلإ هيفرمألا عجرو هدر كرد نم سايالا دح ىلإ رمألا هب غلب نإف
 نوكيو نزولاب الو ليكلاب لثم اهل كردي ال يتلا ضورعلا نم هنأل لخملا ىلإ ال

 عضوم يف همزل دق ام يد ؤي نأ ءاكرشلا نم هنايض بابسأ هقحلت نمم لك ىلع
 . نايضلا نم طسق ءاكرشلا نم لك ىلعف عامتجالا

 نايض هيلع نأل دارفنالا ىلع هلك هب ذوخأم مهنم دحاو لك نإ ليقو

 هلهأ ىلع يغبلا عضوم يف هبرح يلوتملاف هلا ؤس يف هلوق نم اذه ىلعو لكلا
 اوناك نإف هب ذوخأم هنأ هيف كش ال ايلظ رابجلا ىلإ هل عفادلاو هب يتآلاو هل ذخألاو

 لك يلاوتلا ىلع هيف ىتأ نإو ،ءاوسلاب مهيلع هنايض موزلو ءاكرش هيف مهف ةعامج
 وأ هعفدوأ هنايتإوأ هذخأ وأ هبرح نم هيف هاتأ نم ىلع هنايض هب مزلي امم ائيش قيرف
 نوكي قارتفالا ىنعمل هنإف اعيمج هب نيذوخام اوناك نإو مهف عيش نم اذه هبشأ ام

 نأ الإ اهيلإ مكحلا هب لزن نأ ةميقلا وأ درلا موزل يف هلك هنايض قيرف لك ىلع
 دحاو لك يف جرخي ىتح هيف نم عيمج مضتف هدح ىلع قيرف لك عمجت ةكرشلا
 . مكحلا يف دارفنالا ىلع قيرف لك نم

 اذه ىلع هيف لخد امم هللا ىلإ ةبوتلاب جورخلا دارأ نل صالخلا باب يفو

 لخد نمو نايضلا يف لكلا وأ طسقلا موزلب لوقلا يف فالتخالا نم هانركذ دق امم

 موزل ىأر نم لوق ىلع هيف هعم لخد قيرف لك عم هطسق همزل دحاو قيرف عم ال
 . ةكرشلا عضوم يف هريغ ال طسقلا

 نأ هعم حصي نأ الإ هلهأل كلذ هيلعف لكلا موزلب لوقي نم لوق ىلعو

 رادقم ىلإ هنع طحني هنإف عيش نم هيلع امم صلخت دق هيف ءاكرشلا نم ادحأ
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 داز اييف مهيلع عوجرلا هلو هبوني ام لك ءاكرشلا عيمج ملسول نأ هيلع نوكي ام

 . مهمزل دق امم هطسق ىلع

 همزل دق ام هيلع دري نأ مهنم دحاو لك مزل هل مهدحأ مرغ هعم حص اذإو
 هدايق ىلع مكحلا يف هب ذوخأم هنأل يأرلا اذه ىلع هرمأي مل نإو هيلع داز ام لضف
 ىتح مهنيب لضفلا اوددا رتي نأ مهيلع بجيف عيمجلل لصألا يف هموزل عم

 هيف مهيلل عجري ال نأ ىلع هتاذ نم هميلست يف عربت نم الإ ءاوسلاب هيف اونوكي
 هلو قحلاب كلذ هل مهيلعف الإو هنم لضف كلذو هللا هب ىون نإ هل ريخوهف عوطتف

 كلذ نم باتف هب ناد نم الإ © يأرلا اذه ىلع هل هنأل قحلا يف هب مهدخأي نأ

 طحني الو همرغ نمل الو بكرملا لهأل هيلع ءيش ال هنإف هيد ؤيف هب ذخ ؤي نأ لبق

 ناكو ةبوتلا لبق هبات امع عيش باتملا كرت ىلع نيلحتسملا نم ريغ الو مرحملا نع

 ءيش يف هيلع عجري فيكف اهدعب كلذ نم عيش همزلي ال هنأل نايضلا هيلع
 ناد نمو امرحم ناك نم ىلع يأرلا اذه ىلع هلك عجار عيش وه امنإو هيلع سيل

 .بتي مل دعبو هبرل هب ةنونيلا ىلع هلالحتسا يف هاتأو هب

 نأ هدايق ىلع جرخيف ناضلا نم هطسق الإ همزلي ال نم لوق ىلعو

 دازام نايض نم اوثرب نإو مهرمأب نكي مل اذإ مرغلا نمهئاكرش ىلع هل ءيش ال
 مهنم دحأ ىلع هب ىون نإو عوطتم مهمزل ايع هئادآ يفو عربتم هن أل همزلي ام ىلع

 ىون ايك هنعوهف هريغ نود مهنم هكرشي مل نم نود ىرت ايك هنعوهف هريغ نود

 هيلإ ىضرلا ىلع هملس نم ىلع هيف عوجرلا هل سيلو ،مهنم ةكرشي مل نم نود
 ىلع هطسق ىلع داز اييف عوجرلا هل زوجيف هل مزال هناب هنم مظ ىلع نوكي نأ الإ

 . هل حص اذإ مكحلا يفو هللا نيبو هنيب اييف يأرلا اذه

 هل ناب نإ هيلإ عجاروهف الإو هل امزال ناك نإ ةطيرش ىلع ناك نإ كلذكو

 ىلع دازام ىريو لدعلا يف هلثم هاري ال ىتح رخآلا ىلع هتوقو يأرلا اذه لدع

 هوأر اذإ رخآلا يأرلاب مهيلإ هملس ايف هيلع كسمتلا كئلوأل الو هيلع سيل هطسق
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 هلف اطلغ لاحب مزاللا ىلع دازامو لدعلاب مكاح مهنيب ايف يضقي ىتح الدع

 . هدر مهيلعو

 نم داز ايف مهيلع عجري نأ هل سيل هنأب لوقلا ىضم دقف ه ؤاكرش امأو

 هيلع مكحي نأ الإ يأرلا اذه ىلع هطسق نم هيلع بجاولا ردق ىلع هميلست

 مهل هموزل نم همرغ يف ىضم ام ىلع هيف رمألا نوكيف همكح همزلي نمو عيمجلاب
 نم هنأل همزلي امو الك ،كلانه قحلاب كئلوأ ىلع مكحلا يف هل عوجرلا توبثو
 ىلع ناك هئادأب هيلع مكحو هثدحأ نم هملس نأ ايلف مهيلع ه ؤادأ قحلاب بجاولا

 لهأ ىلإ ال هيلإ نايضلا نم هطسق يدؤي نأ ىقب نمم هرمأ نم كلذ هعم حص نم

 هب هوذخأ نم لكلا مهيلإ ملس دقو هريغ ال ادحاو امرغ الإ مهل سيل ذإ بكرملا

 هنم هب ذخأ هنأ مهعم حص نمل مهيلع نوكي امنإ الك ،نيترم مهل نوكي فيكف
 ةجحلا مايقب هملع عم هب مهبلاطيو هب مهذخأي هلو اربج مكحلاب هملسو ارهق
 هل سيل هنإف نيلحتسملا نم همرغ ةبوتلاب هنع ردهأ نم الإ هميلست يف هرمأب مهيلع

 نم ىقب نم ىلع لكلاب عوجرملا نوكيو عيش ةبوتلا دعب بكرملا لهأل الو هيلع
 هنأل باتف ناد نم ىلع ناك ام طحني الو كدعب بتي ملف ناد نمو نيمرحلا

 هدعبأ ل يأرلا اذه هيلع ةبوتلا لبق ناك ام رادقم مهنع طحني هنأ ليق ولو ءيش ال

 هنع هتردهأ يتلا يه كلذ نم ةبوتلا نكلو لبق نم هل مزال كلذ نأل باوصلا نم

 هادانف مكحلاب عيمجل اب ذخأ هنأ مهعم حصي ل نإو ، ىقب نم ىلع هب عجري الف

 اذه نم ىوعدلاب مهنع لقتني نأ زوجي ال هنأل مزل ايك هلاح ىلع هلهأل قحلاب
 دق ايع ءاكرشلا نم ذخأ همرأ نم اذه ىلع مهيلإ ىدأ نإف هيلع مكحلاب هميلستل

 مهقح مهذخأل مهل ال هل هنأل هيلإ هدر مهمزليو هيف مهيلع عجري نأ هل زاج همزل

 ىلإ بكرملا عوجر ءاكرش نايضلا يف مهنيدل ءامرغلا ءالؤه عم حص نإو
 ةمارغلا نم ائيش همزل ايع مهيلإ ملس نمل ناكو ناضلا مهنع لحأ مرغ الب هلهأ
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 يف قحلي لصالا يف قحلاب همرغو هيلإ هدر مرغ هنم هضبق نم ىلعو هيف عوجرلا
 هريغوأ روجلا ناطلس ىلإ هب ىتأوأ هضبق نم ةيرسلا كلت نم زئاجلا ريغ عضاوم

 هرمأب ناضلا همزلي نمم ناكو هب رمأ وأ هيلع هناعأ وأ هيل هب ىتؤي نأ زوجي ال امم
 اهريغوأ ةلالد نم ايلظ هلهأ ىلع هذخأ يف بابسالا نم ءيش هل ناك نم عيمجو
 كلت نم هيف هنم نكي مل نم نود هيف اهب ىتأ نم ىلع نايضلل ةبجوملا يناعملا نم

 ةاغب نم ىلع هب يضقي ام رهاظ ىلع اوناك ولو نايضلا هب مزلي لمم عيش ةيرسلا
 . ةمذلا لهأو نيملسملا نم دحأ ىلع

 ةيرسلا ىلع مكحي ام عضوم يف نوكي هنأ هيف لوقلا ضعب ىلع جرخيو
 مزال نع جورخلا هل حص نم الإ مكحلا يف اهيف نم عيمج ىلع اهجورخ يف يغبلاب
 ىلع هيف ىتأ هنأ هيلع حصي مل اذإ مرغلا نمز ذفنيف مكحلا يف اهرمأ رهاظ مومع

 يف مهل حص اذإو .عيش نم هيلع ناضلا بجوي ام ةلمجلا يفوأ دارفنالا

 اذه لهأ ىلعوأ اهجورخ يف ةيغاب نوكي ام عضاوم يف ةيرسلا هذه عم مهجورخ

 لخد ام مكح مومع نم جورخلاب اهيف لوخدلا نم ةمالسلا هجو اهبرح يف بكرملا
 .اهرمأ رهاظ يف اهيلع

 مهكرتو ابره هب نم جورخ دعب هل نيذخأ اوناك مهتمالس نم اذه ىلعو
 ناطلسلل الو هرجح ىلع ةمينغ ةيرسلا يف نم عيمجل وأ مهل هنأ ىلع ال ابهر هل

 هلهأل باستحالا ىنعم ىلع هزازعإ ريغ ءيشل الو ناوعألاو ةداقلا نم هريغل الو

 ىلع ةنامألا ىنعمب اذه ىلع مهيديأ يف نوكي هنإف هعايض نم افوخ هظفح يف

 .لاح

 يف حص اذإ مكحلا يفو هللا نيبو مهنيب اييف همكح رادم نوكي كلذ ىلعو

 يف رمألاف زئاجلا عضوم يفو مهل اهبرح يف يغبلاب ةيرسلا ىلع هب مكحي ام عضوم
 نمم اونوكي نأ الإ هبذك حصي ىتح هقدص لمتحا ام همكح يف مهلوق ىلإ اذه

 عم مهلوق لوقلاف كلذك اوناكولو ليقو مكحلا يف حصي ىتحف يدعتلاب فرعي
 . مجم ذك حصي ل ام كلذ ف مهنيمي

_ ٢١٢٣



 ىلعو لاحب ةنامألا ىنعم ىلع مهيديأ يف قحلاب تبث اذإف لاح لك ىلعو

 ةبلغلا هجو ىلع اربج هملظب مهيديأ نم ناطلسلا هذخأ مهعم هرمأ نم كلذ

 هل ميلست الو هظفح مزال يف ريصقت الو هل عييضت الو هيلع ةلالد ريغ نم ارسق

 اهب مهمزلي يتل ا بابسألا نم ء يش الو همزليف هيلع ردقي نمم هنع عافد كرت الو

 نم نينسحملا ىلع ام ليلدب قحلا وهو ليق ام رثكأ يف مهيلع ءيش الف هنايض

 هب اودفي ام عضوم يف الإ مهربجأ نإو هيلإ وملسي نأ مهل عساو ريغو
 ىلإ ةنامألا نم لوحتي هنأ الإ هيف مثإ الو سأب الف باذعلا وأ لتقلا نم مهسفنأ

 . انومضم هاركالا ىلع ناك نإو هل هميلست ىلع كلانه ريصيو نايضلا

 نواعتلا نم نأل مثالاو نايضلاف كلذل نيراتخم ىضرلا ريغ ىلع ناك نإو

 بكرملا عجر نإف ث ةميقلاف الإو نكمأ نإ هلهأ ىلإ هدرل هكف مهيلعو ملظلا ىلع

 عافترال " مهنع لاز ةرجأ هلثمل نوكي هبابرأ نم انع الو ةمارغ ريغب هلهأ ىلإ

 ءال ؤه ىلع نكي مل ةرجأ هلثمل اييف عوجرلا مهلو مهريغل هعوجر ناكولو نايضلا
 هلكف يف مرغلاو ءانعلا نم ملام رادقم ىلع دازام در الإ نيمراغلا كئلوأل اضيأ

 نمم ناطلسلا اذه ناك نإو ، عوطتلا يناعم ىلع هلذب يف جرخ ام الإ رظن ىلع

 هنأ ىلع هيلإ هميلستب هنم مهتارب يف جرخيف نمتؤي بكرملا اذه ىلع زوجيو نمؤي
 ىنعمب مهيديأ يف نوكي ام عضوم يف فالتخالا ىنعم هيدي يف هلهأل ةنامأ

 نم وأ هلهأ ىلا هلوصو حصي ىتحف انومضم هيف نوكيام عضوم يف امأو { هنامألا

 عضوم يفو ، لاخلا كلذ ىلا رمألا هب ىهتنا نا لوق ىلع هيف عضوي نأ زوجي

 وه نم نيب همسق ىلع نمؤي نمم عساولا يف ساب الف ةمينغلا ىنعمب هيف نوكيام
 نمؤي ال ناك نإو ، هعضوم يف الإ عىش لك عضي ال هنأو ماهسلا يود نم مهف
 هقح يذ لك غولب هملسو هب ىلتبا نم عم حصي ىتحف هنم ءىش وأ هلك اذه ىلع

 نم دبالف ىلاعت هيلإ ىنعملا يف عجار وه امم اهنم هريغل وأ هلل ناكام الإ هيف هل نمم
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 & هل مرغلا نع ةبوتلاب ءازتجالا يف فالتخالا ىنعم هتعاضإ ىلع هيف جرخي نا
 هل يلوتملا وه ناك اذإ لاملا تيبل وأ هبابرأ ةلاهج ءارقفلل زوبام عضوم يف كلذكو

 الو ءارقفلا يف قرفي نأ زوجيالو عساولا يف هذاقنا هعم حصي ىتح هلثمك ناك نموأ

 ىلا هب موكحم هنأل ةنامأ الو نومضم نم هل وه نم دوجو عم لاملا تيبل لعجي نأ

 كلذ عرشلا بجوأ نا ةمينغ ةيرسلا نم قحلاب هيلإ راص نم وأ مهنم ذوخأملا هلهأ

 كلذ ىلا “«نع هل ةليزم ةلع ريغل هريغ ىلا هلوه نمع هب لدعي نأ امأو 3 هيف

 يف لعجي نأ ىلع زياج قافتا مهنم حصي ملو ءاكرش هيف اوناك نإو زوجيالف ريغلا
 نكمي ملو هل هوزاجأ نم مهريغ وأ مهدحأ دي يف مهغيب اهيف يضارتلا نم عساولا

 يف هيلع قاض وأ هنيد يف هعسي ام هجو ىلع مهيلا هملسيف عيمجلا روضح هب يلتبملا
 انمث قحلاب مسقيل مكاحلا يدي ىلع عنم لعج مهضعب ةهج نم عنال صالخلا

 هلثمك همدع ىلع ناك نمو مكاحلا مدع نإف { هيف هل حص ام دحاو لك يطعيف
 ءارا نم اذه يف ام ىلع ىوقألاو حصألا وه لوق ىلع هلزاج نيملسملا ةعامج نم

 ىلع هنايض يف اهيلا عوجرلا دنع هتميق نم صالخلا يف كلذكو ىرب ملعلا لهأ

 ىتح امل يرحتلا دعبف الإو نكمأ نإ لدعلا لهأ نم ةميقلاب ةفرعم هل نمرظن

 اهيف عجرملا ناك هيلعو هل نم نيب فالتخالا اهيف عقو نإف { اهنم جرخ هنأ ىري .

 اهيف لوقلاف ةجحلا تمدع ناف ىوعدلا ىلإ الإ مكحلا يف هب ةجحلا موقت ام ىلا

 ىلا اهيف عجرملا نوكيف ىوعدلا لهأ ىلإ نيميلا دري نأ الإ هنيمي عم مراغلا لوق

 نيب رجاشتلا عقو نإو & مهقيدصت ىلا عجري مل نا كلذ ىلع هل نيميلا عم مهلوق

 لاكشإ الب دحاول الو بيصنلا نم دحاو لكل ام حصي ملو هيف لكل ايف هلهأ
 عقيوأ حصي ىتح ىلوأ هفوقوب لوقلاف هيف هئاكرشل ام ةحص مدعل هيلع لخدي

 سايالا عقيو ىضرلا زاوج هعم ليحتسي ىلإ غلبيوأ عساو رمأ ىلع هيف يضارتلا

 افورعم راصف مهنم دحاو لكل ام حص نإو افوقوم نوكي لاحب ةمسق كرد نم
 . ام اموي لدعلاب هيف عىش ىلع يضارتلا مهنم نوكي نأ ىسع
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 مدعل الو هعزوت ةرثكل ةمسق نع زجعلا نم عضوملا اذه يف ينبجعي الو

 لاملا تيبلوأ ءارقفلل لعجي نأ ىضرلا مدع عم هيف دحاو لكل ام ةجحلا مايق
 جرخيال ناكو هيف اذهب ليق دق ناك نإو . هبابرأ دوجو عم هبر فرعي الام ةلزنمب

 ىلا بجعالا هنأكو ليمت هفوقو ىلا سفنف ىنعملا يف كلذ نم هبرقل باوصلا نم

 . اهب هل حصي ىتح مهدحأل وأ هيف ءاكرشلا نم لكل ايب ةجحلا موقت نأ نكمأ ام

 ىلع هيف يضارتلا ىلا مهنم عوجرلا وأ ةمسق نكميف كلذك اهمايق ناكمإ ىلعو

 ىتح هفوقو يف همكح نم كلذ ىلع هيف يضارتلا مدع ىلع لازيالو زياج ءىش

 عنامل زياج هجو ىلع هناكما ةلاحتسال هيلا لوصولا هب ىجري لخدم هل ىقبيال
 ةجحلا مايق مدع عم كلانه بلاغلا وه كلذ عون نم سايالا نوكي وأ هنم قحلاب

 نإو ؤ، همسق نع زجعلا وأ هتلمج نم هارخا نكمي ءىشب مهدحأل وأ هيف لكل ايب

 يف كلذكو . ايهيواستل هبر فرعيال ايب قحلي نأ يغبنيف هرمأ نم اذه ىلع حص

 هدوجو ىلع همكح جورخوأ هباهذ عم اهيلإ صالخلا يف رمألا عجر نإ ةمينغلا

 ىلع انوكيف مهلوه نم ىلإ هدرل هكف كرد نم سايالا عوقول كالهتسالا ىنعمب
 فوقوم لوقلا ضعب يف هناب فالتخالا نم هيف ليقام عيمج هيلع زوجيو { ءاوس

 . هب عفتنيال يرشح لام وهف الإو هبابرأ حصي ىتح ةياغ ريغ ىلا

 عقووأ همسق نكمأو هبابرأ حص نإف ءارقفلا ىلع قرفي يناثلا لوقلاو
 ىلع ليق ام رثكأ يف مرغلاو رجألا نيباو ريبخ عساولا نم ءعىش ىلع هيف يضارتلا
 ةيصو ال اذه ىلعف ةنسلا ىلع قرف هنأل مه مرغال ليقو يأرلا اذه ىنعم دايق

 . ةفصلا ىلع هب ىصويف لوألا ىلعو هب ىلتبا نم ىلع

 هيف جرخي نا هبشي هنأكف اذه ىلعو لاملا تيبل لعجي نأ ثلاثلا لوقلاو
 هنأ عبارلا لوقلاو 5 ءارقفلل هزاجأ نم يأر ىلع هيف لوقلا نم ىضم دقام ىنعم
 هيلا لقني نأ ءايشألا نم نكمي اميف اذهو ةنامألا ليبس ىلع لاملا تيب يف عضوي

 نأ لبق عاض نإف اذه ىلعو ، هيلع نمتؤي نأزوبجي نم دحب هب يلوتملا ناك اذإ
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 ىنعمب ناك اميف هدايق ىلع هيلع نايض ال نأ هزاوج ىلع هيف وجراف هلهأ ىلإ غلبي

 نأ هبشي هنأب هيف ليق ولو لبق نم هيلعوه ام ىلع نومضملاو هب ىلتبملا دي يف ةنامألا
 يأرلا اذه ىلع هدعبأ ال ينإ قحلا نم هجورخب لقأ مل فالتخالا ىنعم هيف جرخي
 نم لوق يف لوصألا ىلا برقألا وه ناك نإو لوألاو نيملسملا لوق نم هلكو
 همحر ديعس وبأ خيشلا وهو هلدع نم هاري اييف حيحصلا ىلع هيف كلذ ىلا بهذ

 اذه لد دقو ، قحلا يف باوصلا ىنعم ىلع ةجراخ ىرخألاف اوجرأ اييف هللا

 رخآ عضوم يف لاملا تيبل هلعج نم لوقو ءارقفلل هزاجأ نم يأر لدع ىلع خيشلا
 تيب يف ضئارفلا تقبأ ام لعجي ناك هنا تباث نب ديز نع ىور ايب هيف جتحاو
 هآر لوقب اهنم عسوت نمو هتابث يف ديزيو هدك ؤي امم اذه ناك ناف هيف رظناف لاملا

 لوق ىلع ةارب هب نوكيو هيف زوجي ام هجو ىلع اهريغ وأ ةقرفت نم هل صالخ هجو
 اهلدع رصبأو اهفرع نمل عستم هلل دمحلاو نيملسملا ءارآ يفو يأر عضوم هنأل الف

 فعضلا لهأ ركنأ ايبر هنأ الإ & اهيناعمب هيلع لديام جارختسا ىلع ردقو
 ملعلا يف ةوقلاو مهفلا لهأ هجرختسي امم اريثك ىدهلا راونأ كارد نع ىمعلاو

 يف رثألا لد دقو ، نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيلوألا لاوقأ يناعم نم هيلع ليلدلاب

 جاتحي امم هل زوجي اييف هجو ىلع هدي يف راص اييف عسوتو اريقف ناك نم نأ ىلع اذه
 هجرخي الام ردق هسفنل هنم لعجي نأ هل زوجي هنأل هيلع سأب الف هلوع همزلي نملو هل

 عم ماق نموأ لدع مكاح لبق نم هلهأل ليكول هيلع ام ملس نا كلذكو هرقف نم

 عساولا رادقم نع هجرخي ال هنم ءىشب هيلإ ليكولا عفد ناف ىري هماقم همدع

 ال ليقو ىري كلانه نايضلا نم همزل امم هسفن أربا نإو هلزاج هبر نع هقدص

 هيلع امم ذخاي نأ هلزوجي الو هل زوجب نميف كلذ نم صلختي نا هيلعو 0 أربي

 . هل نوكيال هيلع ام نأل اريقف ناك نإو هسفنل

 هنكمي ل نا هلزوبي نميف هلدب نم هصالخ يف هل دبالف ينغل اامأو

 الو لق نإو ائيش هسفنل هنم ذخاي نأ هل زوجي ال هنأل لاح ىلع هلهأ ىلا ضلختلا

 يف جرخي اينإو كلذ ريغ رظنلا يف هيف جرخي ال نأ هبشي هنأكو { افالتخا هيف ملعأ
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 ىنعمل لصألا يف هلهأ ريغ نم هل زاج نميف هلذبو مرغلا نع ةيوتلاب هئارتجا
 امو هبر حص ناف ، هئزبي ال لوقو هئزبي لوقف امرحم نوكيام عضوم يف هصالخ

 دقف زياج ءىش ىلع هيف يضارتلا عقو وأ همسق نكمأو هيف ءاكرشلا نم دحو لكل
 كلذ يف رظناف عضوملا اذه يف همكح ىلع كلذب ىضم اميف هيف لوقلا نم ىضم

 يف راهتشالا ىلإ حرشلا انب لآ دقو ، قحلا قفاو ام الإ هنم ءىشب الو هب ذخأت الو

 رسأ نم هكفو هلمظ ملظ نم ىلتبملا اذه ىلع انم اصرح ةلمسبلا هذه ىلع لوقلا

 هتياده نم همارام ىلع هتناعا يف انل نوكي نأ نع هلهجب هلهج ىلع هيف لخد ام

 يف هل ءادبا دقو ، هبرأ ةدس هبر نم هبرق يف هباوجب فيعضلل ناف هبرق عضوم
 هدارمو ةعسلاب ىرخأو قيضلاب ةرات هعم هرمأ هيلع اذه يف ىفخي داكيال ام هلوق

 ةفيلخلا نم دحأل الو هباجأ نمل الو هل قيفوت الو هسفنل ارظان هيف نوكي نأ كلذب
 بنجتو ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو ريصملا هيلإو انبنأ يهلاو انلكوت هيلع هئلاب الإ
 . ملعأ هللاو . . نامز يأ يف ناك اينيأ ىوهلا نع سفنلا ىهنو ىدرلا

 نكامال ا ضعب تدصق ةيرس يف مدقم لجر يفو {}©ك“ هنمو : ةلأسم

 كلت لهأ ةنوعم نيدصاق هتيرسو لجرلا اذه راسف مهلتاقي ودعب اهلهأ روصحملا

 ىلع لق لعلو هللا ءاشام مهتنوعم يف هتيرسو وه ثكمف مهودع ىلع نكامألا
 كلت يف مدقم لجرل ةيرسلا هذه يف مدقملا لجرلا اذه داقف ماعطلا ةيرسلا هذه

 لجرلا اذه هاتاف موقلا هذه ةن ؤمل مهاردلا نم ائيش ديرن انأ مهرباكأ نم دلبلا

 هتقو يف هباحصأ ىلع لجرلا اذه اهقرفف ديرت نم ىلع اهقرف هل لاقو مهاردب
 يف يتلا مهاردلا اوغرفتسي نأ لبق هباحصأو وه راسف هديب اهنم عىش ىقبو كلذ

 ؟ مهل ةبولطملا موقلل مأ اهايإ هاطعأ يذلا لجرلل مأ هل اهمكح نمل هدي

 نم ءعىشل نماضب تسلف هب كرمأ ام ليبس ىلع هتضقنأ ام امأ : لاق

 تيطعأ يذلا ناكملا كلذ يف تنأ هتيطعأ امأو . هيلع دودرمف ىقب امو كلذ

 ناك نا سيمخ نب دعاج خيشلا لاق { كيلع نايض الف ماقملا ببسب مهاردلا
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 طرفملا ءايخلا بابسأ نم ءعىش ىلع الو ةيقت ريغ ىلع هاطعأف هيلع سيل ام هبلط

 مهريغو موقلا ءالؤه نم دارأ نم ىلع اهقرفي ناك نإ اذه ىلع هل زاج لوق ىلع
 ةيرسلا كلت ةنوعمل بلطلا لصأ ناك نإو { امهريغ يفوأ عضوملاو ماقملا اذه يف

 هبلق نأمطاو ديري نم ىلع اهقرف هرمأ يف قالطالا ىلع هل لاق اهب هاتأ امل ناك اذإ

 قيرط نم ينبجعأ عضوملا كلذ يف موقلا كئلوأ هرمأ يف كلذ هلوقب هدارم نأ ىلإ

 ناو و مهل هلاؤس مدقتل اهزنت هريغ ىلا كلذ زواجتي ال نا مكحلا ال ةنانمطالا

 مل اهنم هدي يف ىقب امو هل زاج ديري نميف هلوق نم هل رهظ ام ىلع مكحلاب اهيف ذخأ
 هتثرول يهف تام ناف هيلإ اهدريوأ هرمأ ايك اهقرفي ىتح هيلإ اهعفد نمل وهف هقرفي
 اهايإ هاطعأ ناك نإو . لاقملا اذه ىلع هتوم دعب اهقرفي نأ هل زوجي الو لاح ىلع

 هلو اهب سأب الف مزال ريغ يف ةرجألا ىنعمل يهف ةمولعم امايأ مهعم اوميقي نأ ىلع

 . . ىرأ ام ىلع قحلا يف ةزياج لا رومألا نم ءاشام اهيف لعفي نا طرشلا مامت ىلع

 . ملعأ هللاو

 ديعس نب دمحا مامالا ىلا يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا باوج : ةلأسم
 : يديعسوبلا

 رومأ نم هب تيلتبا اميف انل كنم ةرظانم هيف ركذت باتك كنم لصو نا دعبو
 ريغ نم فالخلا لهأ نم دحأب ةناعتسالاو لاتقلا ىلع ةيعرلا ربجو نايع لهأ

 كتيعر حالصاو كلاح نسحو كتمالس نم هبحنو كل انبجعي امو نايع لهأ
 فشكو ةلأسملا هذه باوج نع ءافعض انأ انديس ملعاف & نيعتسن هبو هللا لأسنف

 ليوأتب انتفرعمو انملع ةلقل باوجلا كرت نكمأ ول انب قيلألا نم لوقنو ةمغلا هذه

 ايتفلا ال ةركاذملا ليبس ىلع لوقن انأ ريغ ، نيحلاصلا ريس ريسفتو نيملسملا راثا

 ةقفاوملا لهأ نم نيمدقتملا ريس نم هانصخلو نيملسملا راثا نم هانفرعام ىلع

 عفدلاو داهجلا لصأ نأ نييبتلا نم انل هللا هرسيام نيعمجأ مهيلع هللا ةنحر نيقحملا

 دابعلل قح اهيف سيل ىلاعتو كرابت هللا قوقح نم امه دالبلاو ميرحلا نع
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 ىلع اعدي ال هلوق لوقلا نأو هنيد ىلع نمتؤم دبعلا نأو جحلاو مايصلاو ةاولصلاك

 يف ناكولو دالبلا نع عفدلا الو داهجلا ينمزلي ال هنا لاق اذإ ةلداعلا ةنيبلاب كلذ

 هايإ همازلإ اندنع زوجالف ةرهاظ ةلع هب رظانلا ىريال ندبلا حيحص وهو لام هدي

 نع فقوي الو كلذ هلوق ىلع هنم أربي الو نظلا هب ءاسي الو هيلع هب مكحلا الو

 هتيالو ىلع وهف ةمدقتم ةيالو هل تناك اذإ داهجلا نع هفلخت لجأ نم هتيالو

 هنأ هسفن نم هللا ملعيو داهجلا هيلع هللا ضرف نمف لصألا يف ناكولو ةمدقتملا

 ىلع هرارقاب الإ هريغ نم ةجحلا هيلع موقت ال لصألا يف نأل كلذ هلوق يف بذاك

 رجاف وأ راب نم اجوجحم ايصخ راص هبوجوو كلذ مازلا هيلع اعدإ نم لكو هسفن

 ىلعو هسفن نع اهب أردي هل ةجح هاوعدو هلوق ناكو هل ايصخ ناكو رفاك وأ نم ؤم
 . ةلداعلا ةنيبلا كلذ يف همصخ

 ايئاق ةولصلا كرتيو رضحلا يف اراهن ناضمر رهش يف لكأي يذلا يف كلذكو

 نوكي امم ههابشأو اذه لاثمأو رفاسم وأ ميقم هنأ ملعي ال عضوم يف نيتعكر يلصيو

 الإ كلذ يف ةجحلا هيلع موقت الو كلذ يف هنع ةجح هلوق هيف نوكيو هيلع انمتؤم

 ام ىلع لاح لك ىلع نومأم هيفوهف هلوقو هناسل ةرابغ نم اهب عفدي ةجح هنمو
 نموهو الإ كلذ يف هسفن نع ربعي الو هسفن تاذ نم ضيارفلا نم يدؤي

 سانلا نم دحأ همصخول هنأل رذعلاو ةجحلا اهيف هل يتلا تابنلا نمو . رذعلا

 امم ةضماغ للع همسج يفو حيحص ريغ لب وه لاقو ندبلا حيحص تنأ لاقو

 تافرعو ىنم لهأ كلذب دهش ولو كلذ يف ةجح هلوقف هنع داهجلا ضرف اهب طحني
 يذلا هلام كلذكو ، كلذ يف هيلع ةجح مهلوق ناكام تافعاضم كلذ فاعضأو

 ناك تانايضو تاعبشو اقوقح هيف هيلع نأو هريغل هنأ هضعبب وأ هب رقأ اذإ هدي يف
 دابعلا قوقح تناكو هب رقأ ام لدعلا لهأ مكح يف هيلع تباثو هسفن ىلع ارقم

 هنامزلا لهأ هللا رذعو & نيملسملا راثآ نم هانفرعام ىلع هللا قوقح ىلع همدقتم

 بحاص مزلي الو هباتك مكحم يف هرذعب مكحو داهجلا نع رقفلاو زجعلاو فعضلاو
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 نم لاق نم لاق دق لب دالبلا ميرح نع بذلا همزلي الو هدلب نم جورخلا نيدلا

 كلذ هل سيل لاق نم لاقو } قوقحلا نم هيلع ايب دهشأ اذإ كلذ هل نأ نيملسملا

 ال داهجلا همزلي نمو هب مايقلا همزلي نمو هلهأو هسفنب رضي نأ جراخلا مزلي الو
 لاجرلا نم ارارحأ اونوكي نا كلذ نمف رثألا اهب قطن طئارش دوجوب الإ همزلي

 مهلايخ هنوك رتيامو هلآلاو بوكرلاو لاملا نم مهغلبي امل نيعيطتسم ءاحصأ ءالقع
 مهتن ؤم نوفكيف نودهشتسيو مهعوجر دح ىلا مهيلع هلوع بجي نممو مهيرارذو

 ٥ مهتنكاسم مهل زوجت نيذلا تاقثلا ءانمألا نم مهلايع ىلع مهنوفلخي نم مهعمو

 بورشملاو موعطملاو بوكرلاو ةئيهلاو ددعلاو ةدعلا يف ودعلا فصنك نونوكيو
 ضعب مهضعب رذع نينمآ مهباود اهنم برشيو اهب برشي يتلا يناوألا يف ليق ىتح
 فلخو ضعب مهضعب نم يتات يتلا داوملا عطق نينمآ & كلذ عيمج نم دلوتي امو

 اونوكي نأ كلذ ريغو ةوشرلا لوبقو & عمطلاو فلخلا نم دلوتي امو ضعب مهضعب
 . داهجلا نم هيلإ اوبهذام ىلع نيرداق

 انركذام ىلع اذه اننامز يف نايع لهأ لئابق نم ةلود دبت له انديس رظناف

 لهأ ىلع ىفخي الو اذه انباتك يف اهيصحن نم رثكأ داهجلا طئارشو {} انطرشو
 ةمئأ ىلع اهقئاقد ىفخت الو & نولدعي هبو قحلاب نودهي نيذلا رصبلاو ملعلا

 الو نيبغار اهوسمتلاو نيملعتم اهوبلطاف مهداوقو مهراصنأو مهماكحالو لدعلا

 ين اننيبو انحرش ام لجأ نمف 0 نيملاعلا بر هللاب الإ ةفيلخلا نم دحأل قيفوت
 ىلع نادلبلا لهأ ىلعالو ةيعرلا ىلع ادحا رمأت نأ كل زجي ملو هريغو انباتك

 رشعم ايف هنيد لهألو هلوسرلو هللاحصنو كب انم ةقفش لاتقلا ىلع مهل ربجلا
 مامال زاج نيأ نم ميوقلا بهذملا اذه لهأ ايو ميظعلا نارقلا ةلمحايو نيملسملا

 مهرايد نم اوجرخيل الجر اذك اذكب هاياعر نم ةليبق خيش ىلع رمأي نأ نيملسملا
 الو برضيو ديقيو سبحيل مهنم ىبأي نمو رسقلاو ربجلاب لاتقلاو ةبراحملل

 لبقت الو نونمؤي ال نادلبلا ءاس ؤرو { لاعف الو ةجح الو رذع هل حمسي
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 الو نيملاعلا بر نيدل فلاخم قساف يدوهي ىلع ملسم يلو لجرل مهتداهش

 فرحلا اذه يف الإ ىلاعت هللا نيد ماكحأ نم ءىش يف نينومأم الو ةجح نونوكي

 ةلودلا زعل ةمارغلا نم هيلع انالف نإ لوبقم مهئافعض ىلع مهلوق نإف صوصخلا

 ىبأي نمو هودع لاتق ىلا داهجلا هيلع بجاوو هيلع رومأم انالف نإو اذكو اذك

 رشعم ايأ نيعللا قسافلا لجرلا كلذ لوقب نيهملا باذعلا يف سبحتف كلذنع

 ىلع مزليو سانلا ىلع بجي ءاس ؤرلا لوق نم تبثو اذه زاج نيأ نم نيملسملا

 ولو مهماحرأو مهتابارق نم ائيش يهلع اولعجي مل نمع طحنيو مهنم هومزلا نم
 بذكلاو ى زتفملا روزلا وهسلا اذه نأ مهتيوه اباحصأو لاومأ باحصأ اوناك .

 ام ىلع سيئرلا كلذ لوقب روبجملا لجرلا لتق ناف © نيملسملاو هلوسرو هللا ىلع
 ميلست ىلع هربج نم ءىش همزليالوأ هب داقيوأ ةيد هربج نم مزلي البق انفصو

 مكمحر هللا هللاف لالحتسا وأ نايض هيف مزلي البق انفصو ام ىلع ةمارغلا نم ءىش

 يأرو رانلا قيرط ةبناجو راربألا لبس كولسو مويقلا يحلا ىضرو نيدلا رمأ يف هللا
 اومدقت الأ راثآلاو ةنسلاو باتكلا ةلمحو رايخألا عيمجو مكايإو هللا انذاعأ راجفلا

 الو يأرب ملعب الو لهجب ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا فلاخي امم عىش ىلع

 مكنرغت الو لام ثيح قحلا عم اوليمو ماسقأو عئارشو ماكحأ داهجو 0 نيدب
 مكسفنأ يف هللا هللاف هربخ الإ مهنم قبي مل انلبق ناك مكف اهكلمو ايندلا ةايحلا

 تركذ دقو ، ريصملا هللا ىلاو ريصب دقانلاو بيرق رفسلا ناف مكموخلو مكئامدو

 الف نايع لهأ ريغ نم فالخلا لهأ لئابق نم سانأب نيعتست نأ رظانتو لأست

 كتنوعمو كترصن ىلإ مهوعدتو نايع لهأ ىلع اباب مهل حتفت الو كلذ انبجعي
 نيدلا اذهل ةرصنلا مهنم ىجرت الو مهعيادخو مهركمو مهلئاوغ نمؤت ال مهناف

 مهنم ىجزأ نيدلا اذه لهأل مهبولق يف ةوادعلا تنمك دقو ةبرحو ه ؤادعأ مهو

 اوزهجيو رحبلاو ربلا اورفاسيو راضملاو قاشملا اولمتحيو رافقلاو يفايفلا اوطختي نأ
 نإو ، نيدلا يف مهاداع نم ةرصنل راهصألاو لهألا اوقرافيو راسيألاو لاومألا

 نأ اندنعف لاملا نم مهل هلذبت امو عايطالا لبق نم كتوعدل مهتباجإو مهئيجم ناك
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 لاتقلل مهسفنأ هب نوعيبي الو مهلاومأ نم هنومرغي ايب موقيال لاملا نم مهف هلذبت ام

 يف عمط ىلع الإ مهريغ نم دبت فيكف ريخلا ريغ ىلع نايع لهأ نم دمجت مل اذإو
 ىضر ابلط هسفن ىلع قفشأ نم ربدت ربدتو كلذ يف ركفتف & ككلمو كناطلس
 عينصو مهرومأ نم دلوت امو مجعلا هنايتاو ناطلس نب فيس رمأ يف رظناو هللا

 هرض ةمكحلا ليلق هعفني مل نمو هريغ نع ةظع ركفتو كلذ يف ربدت نمل نإف مهليح
 نم الو هنم ذخ ؤي الو هربدتيلف هيلع ءىرق وأ هأرقف اذه انباتك هغلب نمف 3 اهريثك

 . ملعأ هللاو . . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هريغ

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 سانلا لاومأ بهن دق ناكو مهنع مزهناو مامالا ةارش هبلط ةاغبلا نم لجرو

 هيلع بجأ لجو زع هللا ىلإ بيات انأ لاق هب اورفظ املف ةارشلا هقحلف لتقو جرخو

 ؟ سبحلا الإ هيلع بجي مأ لتقلا

 سيلو باصأ ام دحب ذخ ؤي هناف هيلع ردقي نأ دعب نم بات اذإ : لاق

 مامالا ىلا عفري نكلو لاتقلاب مهأدبي نأ الإ هولتقي نأ ةارشلل الو هلتقي نأ يلاولل

 نوكي نأ الإ مهللا نيدلا يف هقفلا لهأ هيف رواشيو باصأ ام دحب مامالا هذخأيل

 نإو هلتق الإ هعسي الو هنعوفعلا مامالا عسي الف هنيد ىلع نيملسملا نم ادحأ لتق

 . هلهأ ىلإ هنم صالخلاو هدر هيلعف نيملسملا لاومأ نم ءىش هدي يف ناك

 . ملعأ

 ىلع نيجراخلا مه اوناك اذإ ةجح ريغب ةاغبلا ةتيابم يفو 3 هنمو : ةلأسم
 هللاو . . ةوعدلا نم دبالف مهيلع نوملسملا جرخ نإو مهل ةوعد الف نيملسملا

 . ملعأ

 زوجت له نيملسملا نم ىراسأ مهدنع ناك اذإ ةاغبلا نعو : ةلأسم

 مأ لعافلا ىلع كلذ نايض حارجوأ لتق ىراسألا نم ادحأ باصأ نإو مهتتيابم
 ؟ ىلاولا ىلع
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 تيب يف أطخ كلذف نيملسملا نم ادحأ باصأ نإو مهلتقزوجي : لاق

 . ملعأ هللاو . . لاملا

 نم ةاغبلا حالس نا برغملا لهأ نم انناوخإ بتك يف تدجو : ةلأسم

 ليقو مهيلع دودرم هنا لوق ليواقأ ةثالث هيف نوملسملا هب رفظ اذإ ةلبقلا لهأ

 تدجوو نيملسملا نم برحلا دهش نم ءارقف ىلع قرفي لوقو هب عفتني الو نفدي
 الإ مهيرارذ ابستو مهلاومأ منغتو مه ؤامد لحت برعلا يكرشم نأ مهبتك يف اضيأ

 . ملعأ هللاو . . ةلي يبنلا ةمرح لجأل ابسلا نع ىفعي هنإف ايشرق مهنم ناك نم

 ؟ ةريانلا لتقو كتفلا لتق ةفص امو : ةلأسم
 وهف ةريانلا امأو ، ةجح ريغب ليتقلا اذه لتقي نأوه كتفلا لتق امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . . نونلاب يه ةريانلاو ةعزانمو ماصخ دعب لتقي نأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ضعب لاقف تومي ىتح ايواث حورجملا لازيالف الجر لجر حرج اذإ امأو
 مايأ ةعبس زواج نإ لوقو تام ىتح كلذ نم ايواث مادام دوقلا هيف نا نيملسملا

 لوقلا اذهو ةيدلا هيفو هيف دوق الف ةثالث زواج نإ لوقو ةيدلا هيفو هيف دوق الف
 ادمع تيم لجر سأر لجر عطق اذإ امأو ، ملعأ هللاو . . يلا ىلا بحأ رخآلا
 ادبع تيملا ناك نإو ، هيلع ءىش الف اطخ هعطق نإو هيلع دوق الو ةيدلا هيلعف

 . ملعأ هللاو . . هيلع ءعىش الف ادمع هعطقو

 : يقابلا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 لبق همد هل بهوو ٥ ارب ا مث هلثم هنم ىح ال احرج الجر حرج لجر يفو

 ؟ لقعلا حبحص وهو هتوم

 الإ هل زوجي ال لوقف أطخلا يف امأو هنع وفعي نأ هل ادمع لوتقملا نإ : لاق

 . ملع أ هلل او . . اطخلا يف هوفع زوجحم ال لوقو هاياصو لك يف هلام نم ثلثلا
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 : يتاهلقلا ديعس نب دمح خيشلا : ةلأسم

 ؟ كلذ لجأ يمد نم عرب تن و ,ينلتق ١ ل اق نميف

 . ملعأ هلل او . . هتيد هيلعو .© ال : لاق

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 ريغوأ لمقلا ةرثك نم ةرورض نم ءاودلوأ ةلعل هتجوز سأر قلح نميف
 شرإ همزلي له ةريبكوأ ةريغص تناك اهيأرب اه ةحلصمل وأ بلطلا يناعم نم كلذ

 ؟ عجرت بلطت ل وأ كلذ بلطت تعجر ;_؟ ال مأ مثإ وأ

 نم دحب تراص اذإ اهسأر قلح جوزلل بجت الف ةيبصلا امأ : لاق
 قلح زوجيال هنا لوق فالتخالا هيف ءاج هنأ وجراف غلابلا امأو ، هسأر قلحيال

 هنأل ةيدلا اهل هيلعف هرعش تبني ملو جوزلا هقلح ناو ، كلذب يه ترمأ ولو اهسأر
 مدع موس هيفف ةنس نم لقأ ىلإ تبن نإو كلذب رمأت نأ اهل زوبجيال لصألا يف

 . ملعأ هللاو . . اهرمأب كلذ ناك اذإ ةغلابلا سأر قلح نم ىلع سأبال لوقو

 : حرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 تايف ةكلهم وأ ريب يف حاطف هفلخ ادعف امهدحأ مزهناف ابراضت نيلجر يفو
 ؟ هتيد همصخ مزلي له

 ام لقأف قح ريغب ناك نإو هيلع ءىش الف قحب هل هعابتا ناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . ةيدلا همزلي

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 ؟ همزلي ام هيخأ يأر ريغب ايهيخأ لتاق نيوخألا دحأ لتق اذإو

 رمأب الإ نيكيرشلا دحأ لتقي ال نأ رومأم هنأل نيملسملا فلاخ : لاق

 هيف ةيد ال مدوه هنأل . اضيأ هيخأل الو لوتقملا ةثرول هيد همزلت ال نكلو هكيرش
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 وأ كلذ هوخأ هل متأ هل مكحلاو مكحلاب ردق اذإ كلذ يف رظني الو هيخأب لتقي خالاو

 . ملعأ هللاو . . دحال هيف ةيدال التاق لتق هنأل متي مل

 ارابك وأ اراغص اوناك هينب نم هيخأ مدب ىلوأ خألاو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ

 نود هيخأب لتقي نأ هلو مهنم ىلوأ خالا نإ لوق كلذ يف فلتخي : لاق

 رم ؤيو خألا نم ىلوأ غلابلا دلولا نإ لوقو . رثكألاوهو راغصلا وأ رابكلا هينب
 هللا ءاش نإ هيلع سأب الف هب لتقو لعفي مل نإف ةيدلا ذخأ يف ماتيألل رظنلاب خألا

 . ملعأ هللاو . .

 : ربشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 ؟ هريغو قبيزلاب رمسلاب مهتملا لتق زوب لهو
 هنأو رحاس هنأ هنيعب دحأ نم حص اذاف ةميظعلا رومألا نم اذه نإ : لاق

 هلتقب رمأيف هلتق زياجف 0 ةلداع هنيبب وأ هنم رارقاب مهحاورأ بصتغيو مدأ ينب لكأي
 ىلعردق نإ هلتق زياجف دحأ دنع حص اذإو © كلذ هعم حص اذإ نيملسملا مامأ

 ٦ ملعأ هللاو . . ةيدلا وأ صاصقلا هسفن نم حيبيف ةينالع هلتقي الو ةريرس هلتق

 امأو نونظلاو مهتلاب سفنألا ةحابإ زوجي الف رحسلاب مهتي اينإو كلذ حصي مل نإو
 ةيذغألاو ةمعطألا نم سيل هنأل كلذ ةزاجإب لوقأ الف مهتي نم قبيزلا ىقس

 رحاسلاف رحاسلا الإ رضيال هنأ حصي امم كلذ ناك نإف { ةبرجملا ةيودألاو ةعفانلا

 هلوقو «ةرحاسلاو رحاسلا اولتقا» مالسلا هيلع هلوقل هنم مظعأو دشأ وه ايب قيقح
 هب اورش ام سيلو قالخ نم ةرخآلا يف هلام هارتشا نمل اوملع دقلو ىلاعت
 ةرضحب ارحاس نيملسملا لضافأ نم دحأ لتق دقو «نوملعي اوناك ول مهسفنأ

 فيسلاب هقنع برضف اهييحي مث هسفن لتقي مهيري هنأ هلعلو ةيمأ ينب ءافلخ ضعي

 اذإ قبيزلا نا نانس نب فلخ خيشلا لاق { اقداص تنك نا كسفن ييحا هل لاقو

 زوجيو رحاسلا هنم رفنيو & برجم هنأو رضي ال لاقي هناف ءىشب هنم ليلقلا طلخ
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 رحاسلل عفدوهف رحاس ريغ ناك نإف ةينالع مهتملا ىقسي نا زوجيو ، رحاسلا لتق
 . ملعأ هللاو . . هرش فكلف رحاسلا ناك نإو هنع

 : حرفم نب دحأ خيشلا نع :: ةلأسم

 ايهنم ةدحاو نطب يف عقوف ىحرلا نم ىصعلا طرفف نانحاكتي نيتأرما يفو

 ؟ ةتيملا دي مأ ةيحلا دي نم طرف هنا ىردي الو هببس نم تتامف
 هللاو . . اعيمج نهيديأ نم طرف هنا حص اذإ ةيدلا فصن ةيحلا مزلي : لاق

 . ملعأ

 هحرج ءىرب دقو الجر حرج هنأ لدع دهاش هيلع دهش نميفو : ةلأسم

 ؟ هب مكحي مك هقوف ام الو يماد هن أ الو هضرع الو حرجلا لوط اودهشي ملو

 ةضف قناد فصنو نافناد ماد وهو ةطقن نيعبرأو ةيام نم ةطقن هل : لاق

 . ملعأ هللاو . . هسأر رخؤم يف وأ هدسج يف ناك اذإ

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 يف مكحلا ام هنم صتقي نأ لبق لتاقلا تام مث الجر لتق لجر يفو

 ؟ كلذ

 دوقلا الإ مهل سيلو ةيدلا تلطب دق دمحموبأ لاق & كلذ يف فلتخي : لاق

 . . لتاقلا لام يف ةيدلا لوتقملا ةثرول نا يلع وبأ لاقو & طقس مدع الو لصألا يف

 . ملعأ هللاو

 جوزلاو ديسلاو ناطلس الب ةعاط وأ ةعاطو ناطلس هل ناك اذإ رمآلاو : ةلأسم

 لعف وأ لتقلاب رمآلا مزلي امو ناطلسو ايهيلع ةعاط ايمل له ةجوزلاو دبعلا ىلع
 ! ع ىش ؟ . ث

 لوق فالتخا كلذ يفف ناطلس ريغ وأ ناطلس نم اعاطم ناك نإ : لاق
 ناك نإو ةيدلا هيلع لوقو دوقلا رمآلا ىلعف هسفنب لتاقلا ىلع ردقيال ناك اذإ
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 . ملعأ هللاو . . فالتخا هيلع ةيدلا باجيإ يفف عاطم ريغ رمآلا

 الب كيلامو نايبصو ءاسن مامالا شيج يف بكر اذإو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ةمينغلا يف بيصن مهلأ مامالا الو يلاولا يأر

 . ملعا هللاو . . مهس عبر مهنم دحاو لكلو 3 معن : لاق
 : / [7 نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 يف ودعلا نم فاخيو روسلا ىلع اهنم محقني ةرجشلا وأ ةلخنلا تناك اذإو

 كلذ لاوز بلط ةرجحلا كلتو دلبلا كلذ لهأل زوجي اهنم ماخفنالا ةفاخملا مايأ

 كلذب ضايقلا يف رفوألاو حلصالا ايل رظنيف ميتيوأ دجسمل كلذ ناك نإف مهنع

 نأ ءاش نإ رايخلا هلو مهل كلذ عيبب ذخ ؤي نأ زاج هرمأ كلمي نمل كلذ ناك نإو

 ةرورضلا دنعو مالسالا يف رارضإ الو رض الو ةعيقو اهعيبي نأ ءاش نإو الصأ عيبي
 . ملعأ هللاو . . ماحقنالا فوخ مهيلع فوخلا ةيعاد عم اذهو ماكحألا عفترت

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 كلذكو مهنم لحي ام ةاغبلا نيملسملا عم اوبراح اذإ نيكرشملا نعو
 لعجام نيكرشملا عم ةماقتسالا لهأ نيملسملا اوبراح اذإ يغبلا لهأ نم نوملسملا

 ؟ مهنم زوجيو مهنم
 ماماب ةاغبلا عم نيملسملا اوبراح اذإ نيكرشملا نأ هتظفح يذلا : لاق

 ابست الو مهلاومأ منغت الف نوملسملا ةاغبلا ديافبو يغبلا مامإ ريغب وأ يغبلا

 نامأ نيملسملا نامأ ذإ ةاغب اوناكولو نيملسملا ةمذ يف اوراص دق مه ذإ مهيرارذ

 نيملسملا اوبراح اذإ ىغبلا لهأ نم نوملسملا كلذكو العي الو اولعي مالسالاو

 ةاغبلا ةلزنمب مهف مهريمأ وأ نيكرشملا دئاق عم مامإ ريغب وأ ماماب ةماقتسالا لهأ

 ةلزنمب مهف نيكرشملا نم هعم نمو نيكرشملا ريمأ امأو 0 مهلتق ىوس مهنم لحي الو
 نم نيكرشملا نم برحلا لهأ يف زوجي ام مهيف زوجيو برحلا لهأ نم كرشلا لهأ
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 هبرح لهأ ىلع ةناعتسالا مامالل زوجيو { افالتخا كلذ يف ملعت الو ةمينغوأ ابس

 راكنالا لهأو نيملسملا نم رارقالا لهأب رارقالا لهأ نم ةاغبلا وأ راكنالا لهأ نم

 ىلع ردقيو لطابلاب ىدعت نم دي ذخأ ىلع ردقب ناك اذإ راجفلاو راربالاو
 هيلعف الطاب ىتأ نم نا مهيلع مدقتي نا هيلعو مهنم لدعلاو قحلاب فاصنالا

 ايضاق اريمأ ميهلع لعجو ٠ لاملا تيب لام نودو وه هلام نود هلام يف هنم همزلام

 له ا نم هعم نمو مامالل زوجو .7 هلللا ىوقتبوه مهرمأيو هرمأيو الدع ةقث

 مهتلومحو مهباودو مهحالسب مهتبراحم يف هئادعأ ىلع ةناعتسالا ةماقتسالا

 هللاو . . نيملسملا برح ىلع هب نووقتي ايلكو مهنع داوملا عطقو مهعاركو
 . ملعأ

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 نانظي هلتقل نيدمعتم هريغ لتقو ايطخاف هنالتقي الجر ادارأ نيلجر يف

 . ملعأ هللاو . . هلتق ىلع ادمتعا امهنال هب دوق ايهف اهبحاص

 لوألا حورجملا تامو هنم صتقا مث الجر حرج لجرو . هنمو : ةلأسم

 ؟ مكحلا فيك تلق . مايألا ةعبسلا اولخت نا لبق نم صتقا امدعب

 . ملعأ هللاو . . مهكلاه صتقا ام شرا اودريو ةيدلا هتثرول : لاق

 لسف نالف لااي بورضمل ١ حاصف الجر برض لجرو © هنمو : ةلأسم

 نا ءايضلا باتك يف لاقف هلتقف فيسلاب ةبرض لوأ هبرض يذلا لجرلا اذه هيلع

 ىدان هنال لتاقلا ىلع ةيد الو كلذ مهلف ةبرضلا شرأ لوتقملا ءايلوأ دارأ

 . ملعأ هللاو . . ىلوألا ةبرضلا ةيد ةيدلا ريغ هل الو همد رده دقف نالف لآاي

 هل معنف اهلتق هل له هتأرماب ينزي الجر نباع لجر يفو © هنمو : ةلأسم

 هلتق هلف بهذيو ءىجيو ريسيو اهيذخف نيبو اهنطب قوف وهو اهب ينزي هآر اذإ هلتق
 نم ىأر اذإو & يه اهلتقي الو هلتق هلف اهنطب قوف هآر اذإ امأو ، اضيأ يه اهلتقيو
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 . ملعأ هللاو . . ةصاخ ةجوزلا يف كلذ امنإ هلتقي الف هتنبا وأ هتخأ وأ همأب ينزي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مأ هلتق هل زوجي له هتيب ريغوأ هتيب يف هتجوز نطب قوف الجر دجو لجر يف

 ؟ نافلتخي نيتروعلا ىري ىتح

 ري ملولو هتيب يف هتجوز نطب قوف هدجو اذإ لجرلا اذه لتق هل زياج : لاق
 ري ىتح هلتق هل زوجي الف هتيب ريغ يف اهنطب قوف هدجو اذإ امأو نافلتخي نيتروعلا
 . ملعأ هللاو . . نافلتخي نيتروعلا

 : يحبصلا : ةلأسم

 يغبلا لهأ ذبان اذإو يغبني ام ىلع ةدايز اهيف يلو رثألا نم لئاسم هذه

 ىلع اضرف لاتقلاب اوذبان اذإ مهلاتق نوكيو مهيغب نع اوعجري ىتح اولتوق لاتقلاب
 ىلا اودمتعي نا نيملسملل نإف نيملسملا نيبو مهنيب برحلا تماق اذإف نيملسملا

 يف حالسلا نيملسملا ىلع نيرهشملا لاتقلا ىلع نيبيلغتملا نم مهلتاق نم لتق

 ادمعت لاتقلل نيبلغتملا نم مهلتاق نم لتقل نودمتعي ال مهنأ لاق نم لاقو برحلا

 نودمتعيو ، كلذ مهل ناك كلذ ىلع مهولتق نإف ملس يف اعفد نوعفدي اينإو

 الو كلذ لبق ال اهيلع نولتاقي يتلا باودلا نولتقيو مهنهوو مهناخثا ىلع
 رسكل ادصق ةصح اهيف براحف ريغلوأ ميتيل وأ مهريغل تناك تدجوو 3 دعب

 نيملسملل كلذ لكو لبالاو ليخلا نم ةبادلا ىلع لتاق نم فعضيل مهتكوش
 اهب يدعتلا نيح يف فويسلا رسكو مهيديأ نم انقلا عطقل نودمعيو هنيح يف هلتق

 اذإ نصحلا كلذ مده نصح يف اونصتحا نإو حالسلا نم مهيلع هب نودوقي امو

 داقتعا عم ةصح هيف براحم ريغل وأ مهريغل نصحلا ناك ولو هيف يغبلا لهأ ناك

 هلتقو مهودع دامخا ىلع اولاتحي نا نيملسمللو 0 نيملسملا لام تيب يف ناضلا

 لتق ال نم مهيف نوكي نأ الإ ماعطلاو مهنع داوملا عطق مهلو قيرفتوأ قيرحتب
 الإ مهيلع ردقيال ناك اذإ مهراهنأ مهيلع رسكتو { نايبصلاو ءاسنلا نم هيلع
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 سيل نمم مهريغلوأ ةصاخ مهل تناكولو مهنيهوتو مهفيعضتاهيفو كلذب
 عطقتو نيملسملا لام تيب يف براحم ل نم بيصنو نايضلا داقتعا عم براحمب

 مهل نيهوت اهعطق يفو مهتبراحم نيح يف اهب نووقي يتلا ةلغملا مهراحشأو مهليخن

 اونوكي ملولو مهنوصح مدهت هللا همحر رثؤملا يبأ لوق يفو { مهيلع نيملسملل ةوقو
 لاوما فالتإ نيملسملل زياجو { اهيف اونصحتي اوعجري نأ افوخ مهبرح دنع اهيف
 مهديبع الج ام ةمئاق برحلا تمادام نيملسملا برح ىلع اهب نووقتي يتلا ةاغبلا

 ةيقتلا مهيلع نأل مهيلاوم لاتق ىلع نورجي الو اوبراحي نأ الإ نولتقي ال مهناف

 هركذن مل عىش رضح نإو ةيافكلا هب نا اوجرنو رثألا هب ءاج يذلا اذهف مهيلاومل
 مهف فرعي مل اذإ مهيشاوم لتق زوجي هنا يدنعو نيبراحملا ماكحأ مكيلع ىفخي الو

 مازتلا عم مهلوصأك مهيشاومو مذو مهنيهوت كلذ يف ناك اذإ لوصألا نم كالمأ

 ىلع رثكأو مهلاومأ ىمنأو مهتوعد زعأو مهتكوش ىوقو نيملسملا هللا رصن نايض
 هللاو . . رانلا قيرط نم مهايأو اناجنو راربالا ليبس مهب كلسو مهلاحرأ لدعلا

 . ملعأ

 مزالأ ةيرق ىلع ودعلا مهد اذإ نيملسملا ضعب هلاسو {} هنمو : ةلأسم

 لهو هلوع هل نمو رضاحلاو رفاسملا مزليو اهميرح نع بذلل جورخلا اهناكس ىلع
 اذه يف ءارقفلاو ءاينغألاوودعلا مهنعي مل اذإ ضعب نوودلبلا لهأ ضعب مزلي

 فالتخا كلذ يف لهو هرمأ ريغب وأ مامالا رمأب مهجورخ مزليو 3 ال مأ ءاوس

 هب نوصوصحشو مهنود هب صصخ وه امو مامالا مزلي امو ةيعرلا مزليام نيب لضفت
 ؟ اذه لثمب قلعتي ام عيمج نم هنود

 ةلقو فعضلا لبق نم باوجلا كرت نكمأ ولو يب قيلألا نم لوقأف : لاق

 نعرقنلاو زجعلاو فعضلاو ةنامزلا لهأ رذع دق هللا نا لوقأ ينأ ريغ ملعلا

 ميقملا مزليام همزلي ال رفاسملا نا يدنعو . هباتك مكحم يف مهرذعب مكحو داهجلا
 تبث ناف دبعتلا نم عىش يف ضيرملاو رفاسملا نيب ىواس هللا نأ كلذو هدلب يف

 . كلذ هبشي ام عيمج يف تبث هللا ضئارف نم ءىش يف ايهيف كلذ
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 ملي الو عامجإ وأ ةنسوأ باتك نم ليلدب كلذ نم رفاسملا جرخي نأ الإ
 لب دلبلا ميرح نع بجنذلا همزلي الو ادهاجم هدلب نم جورخلا نيدلا بحاص

 مزليال لاح لك ىلعو { كلذ هل سيل لوقو كلذ هل نا نيملسملا نم لاق نم لاق

 لمهأ اونيعي نأ ةيرق لهأ مزلي الو هب مايقلا مزلي نمو هلهأو هسفنب رضي نأ جراخلا

 ىلع اوموقي نأ ةيرقو دلب لهأ لك ىلع اينإو اهودع اهيلع ىلوتسا اذا ىرخأ ةيرق

 نا لوقي نم لوق ىلع اذهو نيلضفتم اوجرخي نأ الإ مهب ىلوأ مهتيرقو مهتيرق

 ةيرق ةلزنمب اهلك نايع نا لوقي نم لوق ىلع امأو & همكح هيلعو هل عضوم لك
 اهيف داهجلا همزلي يتلا ةفصلا ىلع داهجلا همزلي نم عيمج كلذ ىلع مزليف ةدحاو

 . بهذملا اذه يفو لئاقلا اذه دنع ةدحاو ةيرق اهنأل اهميرح نعو اهنع بذلا

 . ملعأ هللاو

 اذه يف اهتفاضإو اهعفر تببحأ ةقفاوم اهنأ وجرأ ريسفتلا نم اذه
 نيعلا ضرف ىلإ مسقني هنأ ريغ ةلمجلا يف ضرف داهجلا نا ملعأو ، عضوملا

 ىلع بجيف نينم ؤملا نم موق رادودعلا لخدي نأ نيعلا ضرفف ةيافكلا ضرفو
 ارح مهودع ىلا ورخلاو دالبلا كلت لهأ نم هل رذعال نمم لاجرلا نم فلكم لك

 نمب ةيافكلا عقت مل ناف ةيافكلا ىلع ضرف عفد اينغوأ ناك اريقف ادبع وأ ناك

 ناف نيرداق اوناك اذإ مهنوع نيملسملا نم مهنع دعب نم لك ىلع بجيف مهب لزن

 الو رايتخالا قيرط ىلع الإ نيدعب الإ ضرف الف مهل نيلزانلاب ةيافكلا تعقو
 هموزل عضوم يف داهجلا ضرف همزلي نمو ث ءارقفلاو ديبعلا مسقلا اذه يف لخدي
 ىقب هلام نم عاب اذإ هنأ الإ هلام لصأ عيب كلذ يف همزلي الف ةماتلا هطورشب هيلع

 نود هتلوع ىلع الو هيلع ررض لاخدإ الب هتلوعو هتن ؤمب هتلغ موقتام هلام نم

 . مهنع ىنغتسملا ديبعلا

 لاملا لصأ ليبس اذه يف هليبسف ةراجتلل هذختا لام سأر هل نم كلذكو
 بجوي ةراجتل ١ ريغل يتل ١ مه اردل ا ةلزنمب هلعجي نمو هلثم هلعجي نم لوق ىلع
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 يذلا ردقب هنم عيبيو هتلوعلو هسفنل هب ىنغتسا اذإ هنع هرذعي الو داهجلا هيلع
 اضورع وأ احالس لاملا اذه ناك هيلع بجاو لك يف همزلي امب مايقلل هنع ىنغتسي

 نأل هدارأ اذإ جيوزتلا نم بطاخملا اذه عنمي الو { قيقرلاو باودلاك اناويح وأ

 هارش نم عنميو 0 عضوملا اذه يف هديبع ةبتاكم نم عنمي الو ةعاطلا نم جيوزتلا

 نأ دعب اذه هلام سأر نم ضورعلاو ناويحلاو لوصألا نم هنع ىنغتسا دق ام

 طورشلا ىلع داهجلا ضرف همزل نم نأ ملعأ الو } هلجأل داهجلا هيلع بجو
 هداهج همزلي نم داهجلا هنع جرخيل هريغ رجأتسي نا رثألا اهب قطن يتلا ةماتلا

 لذب ريغ لاملا لذب نأل داهجلا ضرف نم همزلام هنع طحي ال كلذ يف هلام هلذبو

 ةوق نم هب امو ليخلاو مهاردلاو دازلا لذبو مدخلاو لاملا نم ةرجألا نأل سفنلا

 داهجلل سانلا باود ربج امأو { هيف هب ناعتسي امو لاملا نم هلك اذهف نيدهاجملا

 ام عيمجو بارشلاو ماعطلا نم هيلا جاتحي ام لمحو بوكرملل مامالا اهيلا جاتحا اذإ
 ريخلا ليبس ىلع زوجي ال كلذ نا لوق & فالتخا كلذ يفف هب الإ داهجلا موقيال

 وهودعلا ناك اذإ اذهو لدعلاب لودعلا رظن ىلع اركلا نوكيو ءاركلاب زئاج لوقو

 زاوج ملعن الف ودعلا ىلع جراخلا وه مامالا ناك اذإ امأو ، مامالا ىلع جراخلا

 هنيعي نمبو هسفنب ولو دهاج داهجلا ىلع ردق نإو . ةيعرلا نم كلذ ىلع ربجلا

 . كلذ ىلع

 مل نيملسملا ءارآ نم يأرب ةيعرلا نم دحأ ىلع لدعلا مامالا مكح ناو
 اومكح اذإ هماكحو مامالا نأل همكح نم جورخ الو رايتخا هيلع موكحملل نكي

 الو ۔ افالتخا كلذ يف ملعأ الو هيلع موكحملا ىلع عامجالاك راص هيف فلتخملاب

 مامالا امأو انايبص الو ةأرما الو اضيرم الو داهجلا نع زجع دق اخيش داهجلا مزلي

 جرخلا هتيعر مزلي نأ هل سيلف لاومألاو ركاسعلا نم هبرحب موقيام هدنع ناك اذإف

 مامالا عم جورخلا ةيعرلا مزلي اينإو هلاجر عمجو لام ةوق نم هنع نغتسم وه ايب
 هدنع نكي ملو مامالا مهيلا جاتحا اذإ لاجروأ لاملا مدع نم هرذع جورخ دنع
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 مامالا هرصن ةيعرلا ىلع عضوملا اذه يفف لاجرالو ركسعل عفد الو لام ةيافك

 فاخ اذإ كلذو ، قحلا هجوب داهجلا ضرف هنع طحني نمم هريغ نود مهنم رداقلا

 ةناعتسالا عضوملا اذه يف هل زاج نيملسملا ةلودو قحلا لهأل ودعلا ءاليتسا مامالا

 . كلذ همزلي نمم هب ناعتسملا ناكو مهب ناعتسا ول نا ةوقلا هنم اوجري نمب

 داهجلا ىلع ربجلا زوجي الو هتيعر ربج مامالل سيل نأ لمجم لوق رثألا يفو
 مقي مل اذإ زجعلاب رذعي مامالا نأ لوقي نم لوق ىلع جرخي اذه ىنعم لعلو
 داهجلا همزلي نمو ،هزجعب املاس راصو ربجلا نع رذع نيملسملا رمأ ىلع هسفنب

 يف ودعلا فصنك اونوكي نأ كلذ نمم رثألا اهب قطن طئارش دوجوب الإ همزلي ال

 برشي يتلا يناوألا يف ليق ىتح بورشملاو بوكرملاو موعطملاو ةئيهلاو ةدعلاو ددعلا
 عيمج نم دلوتي امو ضعب مهضعب ردغ نينمآ مهليخو مهباود اهنم برشتو اهنم
 دلوتي امو ضعب مهضعب فلخو ضعب مهضعب نم يتأت يتلا داوملا نينمآ كلذ

 هيلإ اوبهذ ام ىلع نيرداق اونوكي نأو كلذ ريغو ةوشرلا لوبقو عمطلاو فلخلا نم

 مهفلخي نمو مهتلوعبو مهب موقي ام لاملا نم مهدنع ام نوكي نأو داهجلا رمأ نم
 . هللا مهافوتي وأ مهعوجر ىلإ مهلهأ يف

 نيذلا رصبلاو ملعلا لهأ ىلع ىفخت الو ةريثك داهجلا همزلي نم تافصو

 مهماوق ىلع الو لدعلا ةمئأ ىلع اهقئاقد ىفخي الو ،نولدعي هبو قحلاب نودهي
 نأو اههجو ىلع اهنايتاو اهسايتلا مهيلعو اهب ةيانعلا لهأ مهنأل اهب نيفراعلا
 كلذكو قدصلاو لدعلا لهأ نم قحلا اوبلقي نأ مهيلعو ، قحلا اهيف اوفلاخي ال

 نم اهلوبق ةمئألا ىلعو مهتمئأ نم اهلوبق ةيعرلا ىلعو مهتيعرل ةحصانملا مهيلع
 . اروصنم ناك قحلاب ماق نمو اهيلع مهترصنو مهاياعر

 اهوبلطاف هللا ءاش نإ مكيلع ىفخت ال باوبأ عرشلا يف بابسالا هذهلو
 اهيارو اهكلمو اهترهزو ايندلا ةايحلا مكنرغت الو نيدهتجم اهنع اوثحباو نيملعتم
 نيدلا رمأ يف هللا مكمحر هللا هللاف ،هربخ ال هنم قبي مل انلبق نم مكفاهريبدتو
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 انذاعأ راجفلا يأرو رانلا قيرط ةيناجمو راربألا ليبس كولسو مويقلا يحلا ىضرو

 ةمئألاو ءايبنألا فئالخو ةنسلاو باتكلا ةلمح مكايإو رابخألا عيمجو مكايإو هللا

 يأرب لهجب الو ملعب ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا فلاخي عيش ىلع اومدقت نأ

 هللا انذاعأ لام ثيح قحلا عم اوليمو مسقو ذخأو مكحو داهج نم نيدب الو
 . ملعأ هللاو . كلاهلا نم طروتلاو كلاملا رش نم مكايإو

 بكرملا يف فقوو ضرموأ راوع هباصأ يذلا نا : ناديبع نبا ةلأسم

 شيجلا ريمأ ناك نإف ضرملا وأ راوعلا لجأ نم طوبهلا ىلع ردقي مل هنأ لجأ نم

 ناك نإو ةمينغلا نم هتصح لجرلا اذهلف بكرملا يف هلعج نم دنع كلانه هلعج
 لخدي نأ لبق حرج يذلا امأو .هل عيش الف كلانه هلعجي مل شيجلا ريمأ
 نم هتصح هلف شيجلا دنع فقو نإف لوخدلا دنع هحارجو كرشلا دالب نوملسملا

 نأ لبق ائيش اومنغ نوملسملا نوكي نأ الإ عيش الف شيجلا نعراس نإو ةمينغلا

 .اومنغ ايف هتصح هلف حرجي

 منغ دقو تام نإو ،هل عيش الف ائيش نوملسملا منغي نأ لبق تام نإ امأو

 هلف شيجلا دنع ناكو اهلك ةمينغلا دعب تام نإو اومنغ اييف هتصح هلف نوملسملا

 .اهلك ةمينغلا نم هتصح

 شيجلا ذخأ ام دعب الإ شيجلا اوقحلي ملو هوحن وأ بخ مهسبح نيذلا امأو
 لطبت الو مهل رذع كلذ نإ نيملسملا راثآ يف تدجوف اومنغ ام دعبو دلبلا

 ىلإ نيدصاق اوجرخ دق هنم يذلا ردنبلا نم اوجرخ دق اوناك اذإ مهماهس
 . مهجورخ دعب ةمينغلا تعقوو مهباحصأ

 ريمأ ناك نإف كرشلا لهأ كلم نم ادحأ شيجلا نم ادح ادحأ اذإ امأو

 نم نم عيش نم اونوكي نأ مهرمأو هباحصأ نم مهلعجو مهب دتعا دق شيجلا
 . ةمينغلا يف مهلكو ءاكرش مهف بكارملا
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 ةمينغلا مسق لبق اهنم لكألا مهف زئاج لوقف ةمينغلا نم ةارشلا لكأ امأو

 . ملعأ هللاو . باسحلاب الإ اهنم لكألا زوب ال لوقو باسح ريغب ادغر

 يف مهعاتم اولمحيو رفاسي نأراجتلا نم دحأ دارأ اذإو هنمو : ةلأسم

 نوملسملا منغ اذإ نأ طرش ىلع اهولمحي نأ يلاولا مهل نذأو نيملسملا بكارم

 ؟ال مأ ةمينغلا نم مهبيصن طرشلا كلذ بجحيأ ةمينغ

 نيملسملا مامإ شيج يف اوناك اذإ ةمينغلا نم مهبيصن مهل نإ : لاق

 طورشلا نولطبي نوملسملا نأل لوقلا رثكأ يف مهيلع طرشلا اذه تبثي الو

 راجتلا ءالؤهل نأ لوقلا نم ينبجعي يذلاو ةيعرشلا ماكحألا فالخ ةلخدملا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا مامإ شيج يف اوناك اذإ ةمينغلا نم مهبيصن

 ريغ نم سانلا نم دحأ نيملسملا بكارم يف بكر اذإو هنمو : ةلأسم
 يف مهنأ يلاولا ملعي ملو يلاولا الو مامالا نم يأر الب مهريغو راجت لثم ةارشلا

 .اهذخأو نيكرشملا دلب ىلإ يلاولا راسو مايأ دعب الإ بكارملا
 لخد نأ ىلإ نيملسملا مامإ شيج يف مهتركذ يذلا ءالؤه ناك نإ : لاق

 هللاو . ةمينغلا نم مهتصح مهلف نيكرشملا نم ةمينغ منغف نيكرشملا دلب شيجلا

 . ملعأ

 رسكنا اذإ كرشملا يبرحلا يف : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 يذلل نوكيو ةمينغ هلام مكح نوكيأ رحبلا لحاس ىلع هعاتم قرفتو هبكرم
 رسكنا اذإ ةمينغلا ريغ مكح هل اذه مأ هل يقابلاو مامالل هسمخ جرخي نأ هنم طقل
 .هريغ وأ مامالا ىمح يف

 نم ةجحلا هيلع تميقأ نأ دعب هلام رسكنا ىبرحلا اذه ناك نإ : لاق

 نم ةجح هيلع مقت مل يبرحلا اذه نإو ،يدنع ةمينغ هلام هنأ حصو نيملسملا
 ةجحلا هيلع ماقتل ارضاح وه نكي ملو رحبلا يف ارسكنم هلام دجوو ح يملسملا
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 نوكي ذئنيحف اهدريو نيملسملا نم ةجحلا هيلع ماقت ىتح يدنع ةمينغب وه سيلف
 لهأ نوملسملا ىقل اذإ ملعلا لهأ نعرثألا ءاج دق هنأل نيملسملل ةمينغ هلام

 مهيلع اوميقي نأ الإ مهلاومأ اومنغيو مهولتاقي نأ مهل سيلف رحب وأ رب يف مهبرح
 ةيناث ةجحلا

 عوقوو ةجحلا ةماقإ لبق نيمزهنم اوجرخو مهدالب يف مهوزغ نإ كلذكو
 دعب الإ ةمينغلا نوكت الو مهدالب نم مهلام ذخأ نيملسملل سيلف مهنيب برحلا
 . برحلا عوقوو ةجحلا ةماقإ

 هللا اهمحر هللادبع نب دمحم ختشلاو ديعس نب حلاص خيشلا نع هريغ لاقو

 فجوي ملو لاتقريغب كرشلا لهأ نم نيملسملا برح لهأ لاومأ نم ذخأ ام هنأ

 ةلود زعلو ةصاخ نيملسملا لام تيبل هنإف ةلوهسب ذخأ اينإو باكر الو ليخب هيلع
 . نيملسملا

 امو ىلاعت هلوق وهو صنلا نم ءاج ام كلذ ىلع ةلالدلا نم دنع اييفف
 ملام يدنعو ةيآلا 4باكر الو ليخ نم هيلع متفجوأ ايف مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ

 . ملعأ هللاو . ةمينغ نوكي الف لاتقب ذخ ؤي الو باكر الو ليخب هيلع فجوي

 ىدهأ امأو لاتقلا دعب نوكت اينإ ةمينغلاو ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 ركسعلا لهأل كلذ نإ ليقف ايادهلا نم برحلا تقو يف نيملسملا ىلإ نوكرشملا

 هتصحب قتعتف مألا امأف هادلاو ةمينغلا يف عقو نمو 0 مهيلإ ىده نيذلا ةصاخ

 هل عقو اموأ لام هل ناك ذإ هلام يف اهنم مهماهسب ةمينغلا لهأ هعبتيو ةمينغلا نم

 . ةمينغلا رئاس نم

 3 ملسي نأ الإ هريغ هلتق ىلوتي نأ رم ؤيو لتقلا هيف مكحلاف دلاولا امأو

 نم رثكأ اناك نإو ةمينغلا نم هتصح نم ناقتعي ايهنأ هيوبأ منغ نم لوق ىلعو
 مهل ىقب ايب ماهسلا لهأل ايعستسا هل نكي مل نإو هلام يف ماهسلا لهأ هعبت هتصح

 . ملع أ هللاو .اهتميق نم
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 وأ هادلاو هعنمف وزغلا ىلإ جورخلا دارأ اذإ لجرلا نعو : ةلأسم

 .امهدحأ

 ةجح اهعنم نكي مل هيلع بجو دق ةضيرف هيلع داهجلا ناك اذإ : لاق

 نإ لاق نم لاقو { هيدلاو ةعاط هيلع ناك ةليسو ناك نإو .جورخلا هيلع ناكو

 هيلع لاق نم لاقو ۔ايهعاطأ ءاش نإو جرخ ءاش نإ رايخلا هلف ةليسو داهجلا ناك

 ايهتعاط نأل هايإ ايهعنم لجأل داهجلا نع فلختيو اضرف ناكولو ايهعيطي نأ

 وأ ايهيأرب جرخي نأ زوجي لاق نم لاقو دعب رضحي مل ضرف داهجلاو رضاح ضرف

 . ملعأ هللاو . هبونذ نم باتو هنيد ىضق اذإ ةليسولاو ضورفلا يف ايهيأر ريغب

 ةوادعو ةقرف مهنيب تعقو دلبلا لهأ يفو : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 اذإ مهدنع دحأ راس اذإ تيأرأ 5 هيلع ردقي ايب هبحاص ملظي مهنم دحاو لك راصو
 اذإ فاخيو ملظلا نم مهنع دريردقي الو ملظلا نم ءيشب رمأي ملو مهنيب ةنتف تعقو

 . كلذ يف همزلي ام هسفنو هلام يف ررض مهنم هقحلي نأ هباحصأ دنع جرخي مل

 مهل انيعم ملظلا لهأ عم جورخلا هلزوبي ال هذه كتفص ىلع : لاق

 نيدلا عايض نم ىلوأ لاملا يف ررضلاو هنيدل ملسأ اذه نع فقيو مهب ارثكفو

 ملظلا ةلازإ ىلع ردق نإ هتين ينو مهعم جرخو هلام ىلع وأ هسفن ىلع فاخ نإو

 مهنم ملظلا عوقو دنع مهنع لزتعيو مهعم جورخلا هيلع قيضي الف ملاظ عور وأ
 فقي نأ قيضي الو هيلع ساب الف نمأي مل نإو لازتعالا يف هسفن ىلع نمأ اذإ

 هعم حصي ىتح هنوري ال مهمكحو هدهج نومولطملا هاري نأ نع ىراوتيو مهيف
 . ملعأ هللاو .انماض اكيرش ريصيف مهب ملظلا عوقو دنع هنوري مهنأ

 ىلع هاضقو هللا ردق ام كغلب دقف دعبو : نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 اهلاجر لتقو رانلاب اهرود قيرحتو مهروسبو اهيلع ةيباهولا بلغت نم علطملا ةرجح

 فرصو هفطلب هللا نم امو اهعسو عم اهلاجر ةلق كلذل ببسلاو اهلهأ لاومأ بهنو
 ةيقب كرتو اهرثكأ مده ىلع اهتعامج يأر قفتاو اهيلإ اهلهأ اوعجارت اهنع ةيباهولا
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 ىلع مهودع نع مهسفنأل اعنام انصح هولعجو هوقثوو اهنم هوكرت ام اونصحو اهنم
 ردقب هنم هل لك ةرجحلا لهأ عيمجل اهنم هونصحو هوكرت يذلا ءانبلا نوكي ال نأ

 حالصلا مهف اورظنو بايغألاو ماتيألل اوبستحاو ةمودهملا ةرجحلا ةلمج نم هتصح
 ىلع ال ازئاج ريغ ناك نإو .ال مأ ازئاج ةعامجلا ءالؤه لعف نوكيأ كلذ يف

 نم هيف اولخد امع صالخلا امو بايغألاو ماتيألا يف يأرلا ايف نيلقاعلا نيغلابلا

 هككس يف ةعس مهسفنأل هولعجو هورمع يذلا ءانبلا اذه يف ناك نإو ،مهرمأ

 ةروكذملا ةرجحلا ىلع ىرجي ايك مهنيب اميف مكحلا ىرجأ مهل اتويب اهيف اوذختاو
 مكح اهمكح نوكي مأ باوبأب-قيرطلا مكح نع ةعونمم اهنأل اهلايعتسا زوييو
 تثدح ىتح دجاسم نم ناينب نصحلا ءانبلا لوح ناك نإو زئاوجلا قرطلا

 يف اهفرص زوجييأ هعوقو فيخ هنأ الإ عقي ملوأ اهنم ررضلا عقوف جئاوجلا هذه

 ةعامجلا ءال ؤه ءانب ناك نإو ،ال مأ نايض اهمده نم ىلع لهو اعيمج نيهجولا
 ؟ال مأ لوألا روسلا بارت نم رخآلا روسلا اذهل

 قفتا ام نإ تصصق دق كلا ؤس يف ام بسح تفصو ام ىلعف : لاق

 هءاقبتسا اوأرام ءاقبتساو همده اوأرام مده نم مهرمأ نوكلاملا ةرجحلا لهأ هيلع

 نم كالمأ يف لوخدلا امأو .اهيف نورظانلا مه ذإ مهكالمأ ين كلذزئاجف اهنم

 ثدحوأ مدهب امهارجم ىرج ام وأ بئاغ وأ ميتي نم ةرجحلا كلت يف هرمأ كلمي ال

 افعضو افقوت اقالطإ هزاوجب لوقلا ىلع ىوقأ الف ىشخي ررض وأ ىجري حالصل

 ءانبأ نم ينحصنتسا نملو يسفنل كلذ لثم نم ةمالسلا بلط يف اداهتجاو

 ةرورضب عطقلا ىلإ ليبس الو كهحالص يردي الف بيغلا نم كلذ نأل ىسنج

 لاح عرسأ يف هدارمو ملاظ نيب لوحي نأ لاعتملا ةردق يف لاحملا نم سيل ذإ هعوقو

 ءالتباو همثال اميظعت ملاظلا دي ىلع عقاولا ررضلا نم هاضق دق امالإ هللا دري مل نإو

 ضعبب ةعفادملا هرمأ كلمي ال نم رمأب نيمئاقلل نوملسملا زاجأ ذئنيحف هريغل

 بلط ضعبلاب هتعفادمل احالصا وجر اذإ هنم ررضلا عوقو نيح مهملاظ مهلاومأ
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 فرص يف رظنلا داهتجاب مهل هحالص ركني مل هنم عوفدملاب عفدنا اذإ اهيقاب ةمالس

 ىلعو لكلا باهذ نم حلصأ كش ال ضعبلا باهذ نأل ررضلا نم نيبت دق ام

 عم وجرملا يف هحالص نأل هرمأ انحضوأو هركذ انمدق امل ملسأ ةمالسلاف كلذ ريغ

 اذه ىلع فيكف هعوقو لبق نوكي الوأ كلذ نوكي نأ نكمي ىشخملا هررض

 .هنم ثدحأ دق امل مهلاومأ نم ةمارغلا ذخأو ءانبلا نم مهف رومعم مده زوجي

 محل مهريغ كالمأ ضعبو مهريغل مهكالمأ ضعب ريصيف اذه ىلع ايبرو

 ليدبتلاو رييغتلا نأل مهنود نيغلابلا نم احالطصاو ةعفادم لب كلذ يف طسق ريغب

 ايف هزاوج ف هجو الف هلاح نم اذه ىلعف اذه نم هيف ةمالس ال لدعلا ريغ ىلع

 طرفم ءايح الو ةيقت ريغ نع هب اوضريو مهغولب دعب ماتيألا همتي نأ الإ ىرأ

 يف هب نم ىلع مزال مهل ناضلاف الإو مهسفنأ ىلع هومتأ ام مهيلع اتباث نوكيف

 . مئاق زئاج ريغ ىلع كلذ
 عم مهروضح ةلاح ماتيألا يف ىضم اك بايغألا يف لوقلا كلذكو

 . ماكحألا حيحص نم مهيلعو مهل ايف مامتالا

 تافوقولا نم لاحب ىجري الو هاضر كردي ال نمل كالمألا نم ناك امو

 اهل ضرعي ال نأو هيلع يه امل ةفقوم نوكت نأ اهنم ىلوألاف اههبشأ امو ةديؤملا

 نم ىلع كلذ نوكيف ايلظ ررض اهب عقو نإو اهلاح نع اهيف رييغتلا نم ءيشب
 سيلو نوروذعم مهف اهنع عفدلا نع كلذل نودهاشملا زجع اذإ ةصاخ اهملظ

 . هب ذخا ؤمو هلعف نع لوئسم لك لب نيملاظلا ملظ نم ءيش مهيلع
 ةعس اهب تناك اذإ ةرجحلا يف يتلا ككسلا ضعبب تويبلا ثادحأ امأو

 نم ةذفان ناكو مهريغو ةرجحلا لهأ سانلا اهيف نورمي ككسلا هذه تناك اذإف

 زوجي الو زئاوجلا قرطلا مكح ىعم اهمكحف نيبناجلا نم اهنع ةجراخو ةجرحلا
 .هريغ الو ءانب نم ثادحالا اهيف
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 ةيقاب نوكت اينإو اهل تباثلا اهمكح لوحي ال ةرجحلا ىلع باوبألا لعجو
 مهب ءاجتلا هلاح لطابلاب نيبلغنملا لبق نمررضلا نم حص امو اهلصأ ىلع
 ييف نيملسملل زئاجف اهريغو دجاسم نم كلذ عوقو لبق مدقتملا ءانبلا نم ءيشب
 مده نم هيلع اوردق ام لكب مهررض اوعفدي نأ مهل مهتبراحم لاحوجرأ
 لاحلا كلذ يف كلذ ريغب مهعفدوجري مل اذإ اهريغو دجاسم نم هب نونصحت ام
 اهرازوأ برحلا تعضو اذإ ناك ايك ءانبلا كلذ نم هومدهام حالصا مهيلع نكلو
 . نامأ يف مهنم اوراصو

 لاح ىلع همده ليبس الف هعوقو فيخ نإو ررضلا عوقو لبق امأو
 مدقت ام مكح همكحف لوألا روسلا بارت نم وهو رخآلا روسلا هب ينبملا براتلاو

 هل عبتوه ذإ هرجحو كلذ هزاوج عضوم يف مدقتملا ءانبلا مدهو ثداحلا ءانبلا يف

 . ملعأ هللاو .هنع هل جرح ال هنم هنأل

 وه ناك اذإ داهجلا ىلع هتيعر مامالا ربج نع هتلأسو : ىحبصلا ةلأسم

 .هودع ىلع جر اخلا

 .فالتخا مهيلع هربج زاوج يف نأ ىعم : لاق

 ةبراحملا تقو يف فلت نم مهنم فلتف ريسملا ىلع مهربج نإف هل : تلق
 .ءيش همزلي له

 الف طئارشلا دوجو عم ربجلا هلع بجي نم ربج نإ لوقأو ملعأ هللا : لاق
 قاض داهجلا همزلي ال نم ربج نإو { مهيلع ربجلا ىري نم دنع مامالا ىلع ءيش

 رذع الب نيروبجملا نم فلت نم ةيد همزلي نأ فاخأو هربج مامالا ىلع

 . ملع أ هللاو . ليوات الو

 نم سانلا لاومأ ض زتعي مامالا ناك نإ هل تلق اوجرأ ايف هنمو : ةلأسم
 . داهجلا هنع طقسي له هيلع انيد هسفن اهمزلأو دجاسملا
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 نم جورخلا دهاجملا ىلع اينإو االتخا هيف ملعأ الو يعم اذكه : لاق

 نيملسملا ءامد ىلع هنمأي ال نمب هودع ىلع نيعتسي نأ مامالل سيلو . هقئالع

 افالتخا اذه زاوج يف ملعأ الو نيملسملا ريس نم اذه سيلو مهميرحو مهلاومأو
 لهأ ربغ نوجرخلاو نيملسملا ودعل ةبراحم ةجراخ تجرخ اذإ فالتخالا انإو

 هل سيب لاق نم لاقو هودع لاتق يف مهعم جرخي نأ هل لاق نم لاقف لدعو ةنامأ

 . ملعأ هللاو .لدعلا لهأ نم هل رصانلا مدعل داهجلا كرت اذإ روذعم وهو كلذ

 نودجيو ةلبقلا لهأ نم مهودع نوبراحي نيملسملا نع هتلأسو : ةلأسم

 . همكح فيك ترورابلاو قافنلاو صاصرلا لثم برحلا ةلآ نم مهدنع

 مدقتملا كلملاو ةقباسلا ديلاب مه همكح نأ يدنعو .ملعأ هللا : لاق

 . مهلاتق يف هنوفلتيو هب مهوبراحي نأ نيملسملل له : تلق

 يف هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا نع هثدحو اذه وحنو يدنع اذكه : لاق

 . كلذ زوجي له مهودعل يهو مهلينو مهودع برحب نيملسملا يمر

 . هل باوج ضعب ف كلذ مه معن : لاق

 . نيملسملا لام تيبل اهب مكحي الو هل : تلق

 نيملسملل اهنأ فراعتلا ىتمو يضقي نأ الإ كلذ يل نيبي ال : لاق

 نمو قحلا نع هزاوج دعبي مل كلذ يف كشي ملو رومألا بلغأ ىلع كلذب ىرجيو
 . ملعأ هللاو . قحلا

 يف ةيزاغلا عقوف ةاغبلا ضعب ىلع ةازغ ذفنأ اذإ مامالا يفو : ةلأسم
 اوبهنو لتقلا قحتسي ال نم اولتق مهنأ مامالاب ربخلا لصتا مث اولتق نم اولتقو دلبلا
 ؟هنم فاصنالا دحأ هيلإ بلطي وأ هعم كلذ حصي ملو لزانم اوقرحأو الام

 حصي مل اذإ هيلع بجاوب سيلو كلذ نع ثحبلاب مامالا رمؤي : لاق

٢٤٢٤٢



 فاصنالاو هركسع ىلع راكنالا هيلع ناك هعم كلذ حص نإف بلطي وأ هعم كلذ

 . هيلإ فاصنالا بلط اذإ مهنم

 باحصأ ىلإ لسري نأ هيلعأ ةنيبوأ ةرهشب كلذ هعم حص نإف : تلق .
 هنإ مهعم نوكي نأ الإ هنم كلذ اوبلطي ىتح فاصنالا ىلإ مهوعديو قوقحلا

 نأ هيلع ىييلف هنم كلذ اوفرع دق اوناك نإو مهفصني هنأ مهملعيف مهفصني ال

 لبقي ال ةارشلا نإ اضيأ ةقثلا عفرو ةلوبقم هلثمو اذه يف ةرهشلاو .هب مهملعي

 . ةلداعلا ةنيبلاب الإ مهيلع كلذ

 ريخأتب هعابف عيش عيبب رمأ نميف نيملسملا لوق نم تفرع يذلا : لاق

 ىري ال نم مهنمو هايإ هنمض نم نيملسملا نمف افالتخا هنيمضت يف نأ لجأ ىلإ

 .انايص هيلع
 ملو تاقث ريغ ىلع اهعابو باودلا هذه عيبب ةقث مامالا رمأ نإف : تلق

 مأ تاودلاهذه نايض مامالا ىلعأ مهيسن وأ اوباغوأ اوتام ىتح اهنمث ضبقي

 . عيبلاب رومأملا ىلع

 .فالتخا عئابلا ىلع نايضلا يفو هيلع نايض الف مامالا امأ : لاق

 مامالا ىلإ باودلا كلت نم اهارتشا دق ةبادب لجر ءاج نإف : تلق

 اهعد مامالا لاقف ينم اهعجرتست نأ كنم ديرأو اهنمث نع تزجع ينإ هل لاقف

 .هذه يف يرتشملاو مامالا مزلي ام هباحصأ ضعب اهاطعأو اهذخاب مامالا رمأف

 مهلاومأو ةربابجلا حالس نم عيش ىلع مامالا ىلوتسا نإف : تلق

 ىلإ مامالا دمعف بر هل حصي ملو مهتايابج نم كلذ عيمج نأ حص مث مهباودو
 يف عايضلا وأ توملاب تفلتو تاقث ريغ ىلع اهعابو باودلا كلت نم ءيش

 تامو اهارتشا نم ىلع ةعويبملا تاودلا كلت نايثأ نم عيش عطقناو مهيديأ

 نمثب هيلع دهشت ةنيب مامالا دنع سيلو كلذ نم هيلع ايب يصوي ملو يرتشملا
 .اهعاب يتلاو تتام يتلا باودلا هذه يف نايض هذه ىلع مامالا مزليأ باودلا

٢٤٢٢٣



 مامالا ىلع تفلت نإ ةبادلا هذه نايض ةفصلا هذه ىلعف : لاق

 . ملعأ هللاو . مامالا نم هب اهارتشا يذلا نمثلا نايض اهبحاص ىلعو اهبحاصل

 ارصم نيرحبلاو نايع لعج نم لوق ىلعو فلؤملل تلق : ةلأسم
 ىلع نايع لهأ ربج اذه ىلع زوجيأ عافدلا لاح يف دلبلاك رصملا لعجو ادحاو

 ؟ال مأ نايع نع نيرحبلا لهأو نيرحبلا نع عافدلا لاتق

 رصم امهيتلك نيرحبلاو نايع نإ لوق ىلع كلذو مهربج هل زئاج : لاق
 يه نامع نإ لاق نم لوق ىلع كلذو مهربج هل زوجي ال هنإ لاق نم لاقو دحاو

 نيرحبلا نإ نيملسملا ضعب لاقو كاهدحو رصم يه نيرحبلاواهدحو رصم

 ةريزج ىمست اهلعلف هذه امأو ءاسحالا يه ةميدقلا نيملسملا راثآ يف ةروكذملا

 . ملعأ هللاو . باحس نزو ىلع لاوأ

 ةيرس يف امدقم لجر ناك اذإو : يودعلا هلا بع نب لاله خيشلا ةلأسم

 لداع ريغ ناك ولو ةيرسلا ناطلس وأ بكرملا بحاص هرمأو همدق ناك بكرم يف وأ

 . ليلقلا برضلاو ديقلاب هريغ ىلع ىدعتي نم بقاعي نأ هل له
 مهعنميو روجلاو ملظلا مهتيب ىأر نم نيب ملظلا عفدي نأ هل : لاق

 .دئاق ريغ وأ ادئاق ناك كلذ نع عنملا نم نوقحتسي ام

 نأ يدنع يذلاف لاق اذه يف لوقت ام : سيمخ نب دعاج خيشلل تلق

 هيلع ةردقلا عضوم يف مزاللا نم هنأ كلذ يف لوقأ ينأ ريغ حيحص اذه يف هلوق

 هب يفتكي ال لئاسلا دارم ىلع هنكلو لاملا وأ سفنلا وأ نيدلا ىلع ةيقتلا مدع عم

 برضلاو ديقلاب هريغ ىلع ىدعتي نم بقاعي نأ مدقملا اذهل له هلاس هنأل

 .لوقلا نم لمجملا ليصفتلا اذه ىلع هباجأف 0 ليلقلا

 لوخد نكمي اك هنأل ةلمجلا يف باوصلا يناعمل لمتحم وهف هلامجإ ىلعو
 ىقب دق عنلا يف هنوقحتسي يذلا نأل هيف لخدي ال نأ نكمي عفدلا يف هنع لأس ام

_ ٢٢٤



 لئاسلا قح يف برقأ هناب هيف ليق ولف هرمأ نماذه ىلعو ،وه ام يردي ال ايهبم
 هب سأب الو صوصخلا عضوم يف مومعلا عضو نم هنأل هدعبأ مل ةدئافلا ةلق ىلإ
 لا ؤسلا ةعجارم ىلإ جاتحيف دعب هنكلو اردان ادلحم يف ملعلا لهأ هلعفي دقف

 المج هكرت ىلعو ليصفتلا نم دارملا ىنعملا مايتل ليواتلاب باوجلا ةداعإو
 ىلع علطي نأ هبردقي ال ذإ ءيشب هنم هدفي مل هنأكف هدارأ ام ىلعو ةدئاف فعضاف
 دارم ىلع ةدافالا ىنعملا اذه يف نحنو هنم ءعىش ىلع هيف لاو ريغ هنأل هدارم

 هرمأ فيخ اذإ سأب ال هنأ هريغ ىلع يدعتلا هنمرهظ نم ديق يف لوقن لئاستلا
 .رمألا يلوأل كلذ نإف هبدأ ىنعمل ال هرش ةيافكو هرضل اعفد هب الإ هنم نمؤي ملو

 هرماوأ هل هلعج نم وأ لدعلا ناطلسلا ىلإ ىهف برضلاب ةبوقعلا كلذكو

 يفرحوأ هعم نميف دئاق وأ همكح عضاوم يف مكاح نم هماقم هيف ماق نموأ هب
 مدع عم مهنم لدعلاب مايقلا عضوم يف نيملسملا ةعايجل نوكي نأ ىسعو هدبع

 . كلذ ينبجعيو مامالا

 رباك نم الإ برضلاب اوبقاعي نأ مهل سيلف سانلا رئاس نم مهريغ امأو
 ىلع سأب الف هب الإ هكرتل هنع لاحلا يف هعدر ىلع ردقي ملو هملظ وأ هداسف ىلع

 نع هعدري يذلا رادقم هب زواجتي ال نكلو .مهلوقو نيملسملا راثآ نم هانفرع ام

 ىنعم ىلع نوكي اييف لوقلا ىضم دقو عضوملا اذه يف دارملا وه هنأل كلذ

 . قحلا الإ هنم لبقت الو هيف رظناف ةرباكملا لح ريغيف هبدأ ىنعمل هيف هلل باستحالا
 . ملعأ هللاو

 عفادب هل نأ الإ دحأ همدق نكي مل اذإ تيارأ الاله ينعأ ىتمو : ةلأسم

 نع هعدري ام ردقب هبرضيوأ ىدعت نم سبحم نأ هل له ةنتف مهيب تعقوف موق

 اذه ىأر نأ امل ةيرسلا نم دحأ هبرض اذإو كلذ ىلع هنيعتسي نكي مل ولو هبحاص

 . نايض كلذ يف همزلي له مدقملا اذه رمأ ريغب ابرض هدازف هبرض مدقملا لجرلا

_ ٢٤٥ _



 نم ملظلا عفد هجو نم لدعلا ليبس ىلع هبرض جرخ اذإ : لاق

 امأو ۔ كلذ ىلع ائيش همزلأ نأ ردقأ الف نيملسملا دنع زئاج وه ايك ضعب مهضعب

 عفد ىلع ارداق نوكي نأ الإ لعافلا ىلع كلذف هاضر الو هرمأ ريغب هريغ برض
 ١ . ناضلا بلع فاخا ينإف هعنمي ملف ملظلا

 نوكي نأ ينبجعيو ةيوقعلا نم سبحلا نإ : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 لثم نم مهماقم قحلاب هيف ماق نموأ هل هوزاجأ نملوأ نيملسملا نمرمألا يلوأل

 عضاوم يف ةبوقع بدألا ىنعم ىلع اهنم هجورخ نوكي اييف برضلاو ديقلا
 عفد يف هنم باستحالا ىنعم ىلع هب ماق نمل زئاجف مهمدع ىلعو مهل نوكي ام

 زوجيو هقحتسي ام رادقمب ةفرعمو رظن هل ناك نإ هلهأ عدرو ركنملا ةلازإو ملظلا
 نم هثدحأ امردق ىلع نيثدحملا نم كلذو كلذ نم ءيشل الهأ ناك نم هيلع

 . هيأرو هرظن زوبي نم رظني وأ هناد

 وأ باقعلا ىنعمل هجورخ نوكي ام عضوم يف ةيعرلا ةماعل كلذ سيلو

 مهف زوجي هنإف تاركنملا نم رضاحلا عفر ىلإ بدألا ىنعم نم جرخ امو ةلعافلاب

 عم مهيلعو هرييغتو هتلازإ ىلعو هريكن ىلع لابقالا هروهطل هتقو يف هروضح ىلع
 ةردابملا لاملا وأ سفنلا وأ نيدلا ىلع لاحلا يف ةيقتلا مدعل رذعلا لاوزو ةردقلا

 هل ناك نموأ ناطلسلا كلانه هيلع رع نإ برض وأ رفد نم نكمأ ايب هلاوز ىلإ

 اصوصخ هداسف نع هفرصو هلعاف ىلع اوردقي ملو تقولا يف كلذ هنذإو هرمأ نع

 ديقلاب الإ رض نم نمؤي ملو هرمأ هرهق ىلع فيخ نإف هب الإ هريغ ىلع هيدعت يف

 قفوملا ةئلاو هرش ةيافكل نكلو هبدأ ىنعمل ال مهل زاج سبحلاو

 ىنعمل يغابلا لجرلا اذهف هبرض ىلع هرمأ يف ىلتبملا مدقملا اذه رظنيلف

 اذه يف يغبني ايك همكح دحي نأ ناك هجو يأ ىلع هريغ ىلع هيدعت يف هملظ

 ردقب هملظ لاح يف هيدعت ىلع هبرض يف هنأ هيف هانركذ ام هل حضتيف باوجلا
 . اذإ هبرض نم هل حيبأ ام ىلع ةدايز ريغ نم هعنميف هيلع ىدعت نمع هعدري ام

_ ٢٤٦



 ماوعو ةيعرلا رئاس نم ناك ولو نايض الو هيلع مثإ ال هيف هل هزاوج هنأ يهنلا لبقي
 . ناطلس الو مكاح الو لاو الو دئاقب سيل سانلا

 ناكول نإو اهداز نمل عساولا نم رخي ملام عوجرلا لبق كلذك ةدايزلاو
 يف هترباكمو هدانع ىلع هنوك لاح يف ال هعوقو دعب هملظ يف هيدعت ىلع هل هبرض

 عضوم هنآل هبرض شرأ هيلع هل ناكو بدألا ىنعم ىلع جرخل هداسف ىلع تقولا

 هبدأ ىنعمل راغصلا هدالوأ نم هبرض ىلتي دحأ الو هدبع نكي ل اذإ هيف هل سيل ام

 مامال ةيرسلا نم هعم نميف هل ادئاق نوكي نأ الإ هل باقعلا هجو ىلع ال

 يف هرمأ عضوم يف لدعلاب ايلاووأ هيلع همكح زوجي ام عضوم يف ايكاح وأ نيملسملا
 مدع عم قحلاب مهمايق ىلع نيملسملا ةعامج وأ مامالا هل زاجأ نموأ هتيالو لهأ

 ىتح ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل كلانه هسفن زربأ نمو لدعلا مامالا

 لثم يغبلا لهأ ىلع ةذفان ةردقو يغبلا لهأل ةرهاق دي هل ايهيف تراص

 . ناطلسلا

 مهل ةبوقعلا هجو ىلع ركانملا لهأ كلانه اوبد ؤي نأ مهل زوجي ءالؤهل نإف
 زوجيو كلذ نم هقحتسي امو الك هزاجأ نم لوق ىلع ديقلا وأ سبحلا وأ برضلاب

 رمأ يف ددش ضعبو عساولا كلذ نم ءيش يف اوزوابي ملام مهيلع نايض الو هيلع
 يف ابرض هدار نم نايض ىلع لدي ام اذه يفو . ةولصلا لهأ يف هزبي ملو ديقلا
 داز هنأ وأ هبدأ ىنعمل هباقع يف هل زوجي ال نمم ناك اذإ مدقملا برضل عضوملا اذه
 امهدحأل هيف زاج ايلك سيلو هل زوجي ال نمم لصألا يف ناك نإو هيف عساولا ىلع

 . همكح ايهنم دحاو لكلف الإو ءاوس ىلع عساولا يف انوكي ىتح اضيأ رخآلل زاج

 عضوم يف هيلع ىدعت نم ىلع نايضلا ناك رخآلا نود امهدحأل زاج ىتمو
 هل عساولا عضوم يف هريغ ىلع هراكنإو هل زاج نم نود هل سيل ايب هل زوجحم ال ام

 هل ريكنل اؤ ملظل او يدعتل ١ ىنعم ىلع هرهاظ يف لدعلا ىنعم ىلع هجورخو هيف

س ٢٢٧



 ىلع ىشخي نأ الإ لاح ىلع زئاجو ةيقت ىلع نكي مل ردق نم ىلع بجاو عنملاب
 ءيش نم هباصأ املو مثآ وهف هملظ ىتح هل رذع ريغ نم هكرت نإف اذه ىلعو هنيد

 . هلعاف ىلع قلعتم قحلا نأل نايضلا نود مثالاب ليقو مراغ نايضلا هيف مزلي

 وجري ام عضوم يف هكرتف عفدلا نود يهنلا ىلع ردقو عنملا نع زجع نإو

 لوق ىلعو هلوق ىلع هموزل جرخي نم لوق ىلع نايضلا نوكي هيلع هاري نم لوق
 .لاحب هلوق ىلع ءيش الف هيلع سيل لوقي نم

 هراكنإ مزال عضوم يف هيلع ردقو لقع ام هنم دبالف بلقلاب هراكنإ امأو

 اذإ ريكنلاب هلعاف ىلع هضرتعي نأ هل زاج هيلع هرمأ ىفخ هيف عضوم لك سيلو
 نيملسملا مامإ ضراعي نأ هل سيل هنأ يف رثألا هل زوجي نمم هباوصو هقح لمتحا

 هب هرمأ نم وأ هايارس داوقو هتالو نم الو لدعلا ماكح نم دحأ الو هيلع راكنالاب

 . هل هزاجأو

 نكمأو مهقح لمتحا اذإ يهنلاو رمألا يف لدعلاب ماوقلا نم ناك نم الو

 اذه يف هل هكرت ىلعو هبدأ ىنعمل برضلا وأ ديقلا وأ سبحلاب هباقع يف مهباوص

 .هيلع ءيش ال عضوملا

 كلانه هعم مقت ملو هرمأو لعافلا لاح لعفلاب هملع عم هيلع ىفخ نإف

 عضوم يف هباوص هعم لمتحيف الوأ هلزوجي نمم هنأ ردي ملو كلذ زاوجب ةجحلا

 يناعم دايق ىلع نوكي هيف ااذه ىلع رظنلاب هلطاب هدنع حصي ملام هل هزاوج
 . هب لوعفملا ىلإ نيملسملا راثآ نم هانفرع ام

 ههبشأ امو لوقلاب هلو اركنم هب هلعاف ىلع هعوقو نيح ف كلذ ناك نإف

 هنطاب يف ناك نإو ركانملا نم هلدع هعم حصي مل نم عم رهاظلا مكح يفوهف اريغم

س ٢٤٨



 رهاظلا يف هنإف الطبم هراكنإ يف كلذ ناكو اقح هملع نع باغ ايف اذه ىلع

 ولو كلذ نم هيف هاتأ ام قح هل حصي ىتح اذه لثم عم هب لعافلا ىلع هل ةجح

 ىلع عضوملا اذه يف هل ةجح اذه لثم يف ريكنلا راهظإ نأل اقحم لصألا يف ناك

 هلعف ىلع هب لعفلا عقول حصيوأ لعافلا قحو هلطاب حصي ىتح هب لعافلا

 . هلدع هعم لمتحي ام

 هيلع رهاظلا مكح يف لعافلل ةجح هيلع ةردقلا عم هنيح يف ريكنلا هكرتو

 نأ الإ قحب سيل اذه نع نطابلا ف ناكولو هل هملظو هيلع هدوج هعم حصي ىتح

 هريكن ىلع ردقي ال ام عضوم يف هروهظ ىلع هنإف هرييغت نع زجعل هتوكس نوكي
 يف اذه ىلعو هلدع هعم حصي ملو هملع نم دنع لاح ىلع اركنم نوكي نأ هبشي

 ىتح افورعم هنع نظي اييف ناكولو ردق نم ىلع هراكنا هيف بجي رهظ ام مكح

 .نم نوكي ام ىلع كلذك هباقع هل زوجي نم هنأ حصيوأ هقح هلعافل هعم حصي

 ىلع ةردقلا عم ىتح هنع ضارعالا يف هل نوكيف كلذل الهأ اهب راص يتلا هثا دحأ
 اذه ىلعو هباوص نكمأو هلدع لمتحا ام كلذ نم قحلاب عنمي لب هعنم هلاوز

 .لاح ىلع قحلا نم هجورخ هعم حصي ىتح لايتحالا نم جراخ ريغف

 هيلع ةجحب سيل هنأ هلعاف ىلع راكنالا هكرت يف لوقلا ضعب يف جرخيو

 هملع نم عم هيف هرهاظ ىلع همكحف اذه ىلعو اياعرلا نم ناك اذإ لعافلل
 هلدع هدنع لمتحيف هل زوجي نمم لعافلا نأ حصي وأ هفورعم هعم حصي ىتح اركنم

 .لاحم ايهنيب عمجلاو لطابلاو قحلا لمتحي امم هنأل هيلع هروج حصي ملايهيف

 ءيشب هيف مكحلاو لاكشأ ىلع لصألا يف هرمأف امهدحأ هيلع حصي ملامو

 هيف زجم ل هيلإ الوكوم هيف رمألا ناك امل هنأ الإ لالضلا سفن مظلا ىلع امزج اهنم

 هراكنإ لدعلا هلايتحال زئاج ريغف هل زوجي نمم هلطاب حصي ملامو كلانه بابسألا
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 كرتاو هباوصب لمعاو كلذ يف رظناف لوقلا ىضم دقف هلطاب هعم حص نإو

 . ملعأ هللاو . هأطخ

 موق تءاجو لوصأو ضورعو لام لجر يف الاله ينعأ هنمو : ةلأسم

 يفوهو هدلب ىلع اوبلغتو هيف مهنع عنتما ناكم يف هترصاحو هدلب نم هتدرطو
 نيذلا هونذأتساو هل نيدراطلا هودع ىلع ةبصع مهو وه نمم سانأ لصوف راصحلا

 يف ماكو هيلع متردق ام اهنم اوذخو دلبلا ىلإ او ريس مهل لاقو مهل نذأف هتبصع مه
 دئاقلا رمأف ۔ادئاق اهبحاص نذإب دلبلا ىلإ اجورخ نوديري يذلا موقلا ءالؤه

 اوهتنا ايلف دلبلا اذه ىلإ جورخلا نوديري نيذلا موقلا كلت يف همدق لجر ىلع

 رمت نم هذخأ ىلع متردق ام دلبلا اذه نم اوذخ يناثلا مدقملا اذه مهل لاق اهيلإ

 ريغ اوذخأو اوفلاخف اهيلإ جورخلاب مهل نذأ يذلا دلبلا بر هيف مهل نذأ امو زرأو
 وأ مهيف اعاطم ناك هنذإ ريغب هوذخأ امم عيش موقلا هذهف رمآلا اذه ىلع ىله كلذ

 له هوذخأ ام عيمج نم دلبلا بحاص مهاربأف نايض مهمزل ذإ تيأرأ ، عاطم ريغ

 . كلذب نوأربي

 ملام هنيبو هنيب الاحم ناك ولو هذخأب مهرمأ نم لام نم هوذخأ ام امأ : لاق

 هريغ لام نم هوذخأ ام امأو مهل كلذف لاملا بحاص هب مهرمأ ام اودعتي

 لهأ ىلع هنمأي ال نم ثعبي نأ هل زوب ال لوألا مدقملاو هلهأ ىلإ عوجرمف

 . عضوملا

 تذخاف عضوملا كلذ لهأ ىلع ةنومأم ريغ اهثعب يتلا ةئفلا تناك نإو
 . هذخأ هعم حص ام نايض هيلع فاخف ائيش

 دلبلا بحاص كلذ دعب مهاربأ ولو : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق
 ىلع اذه لثمب سأب ال سيمخ نب دعاج خيشلا لاق فالتخا ةءاربلا يفف
 ملام هدعب وأ لا ؤسلا لبق مه نذأ هل هلك دلبلا ناك اذإ سفنلا بيطو ىضرلا
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 ىلع عوجرلا لبق هوزرحاف هوذخأ اييف عجر نإ هتوبث يف جرخيو هيف مهيلع عجري
 .فالتخالا اذه

 نم ىلعومهف هيف مهل نذأو مهل حيبأ ام ىلع ةدايزلا نم موقلا هلعف يذلاو
 هرمأ ىلع دزي ل هنأل دلبلا بر هب مهرمأ يذلاب مهل رمآلا دئاقلا ىلع ال هلعف

 هنم اوذخايو هيلإ او ريسي نأب مهل هرمأف هريغلو هل دلبلا ناك نإو نمضي فيكف
 لامو هلام ىلع همومعب يئاب هنأل عسي ال هلاثتماو زوجي ال اذكه هيلع اوردق ام

 حيحص ىضر الو حيرص نذإ الب سانلا لاومأ نم اذه ىلع هوذخأ امو .هريغ

 هوبسح ولو هنايض مهيلعف هلهأ نم سفنلا بيطو ىضرلاب ةلاد الو زئاج رمأ الو
 لسرملا ناك ام فيك عاطي نمم ناك اذإ كلذك مه رمآلاو ملع الب انظ هل هنأ

 .رومأملاو

 هعم حصي ىتح هن .7 ةلالض يف و أ ةن امأو ةياده نم ناك هجو ي أ ىلعو

 وأ اهب ملع دلبلا يف كلذ لعف نمو هلام نم هنإ اهنم هوذخأ مهنأ حص ايف
 نئمطي نمموه ن اك الو هل ةصلاخ اهن أ اهيف موقت ةجح الب هرمأل الثتمم اهلاحب لهج

 هنم عيش يفوأ هيف حصي ىتح هيف هب لمعلا مكحلا ال عساولا يف زوجيف هلوق ىلإ
 . هب هرمأ نمل هنأ حصي ىتح نماض هل وهف هريغل هنأ

 هب سأب ال هنأ هرمأ نم اذه ىلع هلام نم هوذخاي ايف لوقلا ىضم دقو
 نوكيف اذه ىلعو هايإو هنيب لاحم هنأل حصت الو تبثت ال كلذ مهف هتحابا نأ ليقو

 نايضلا همزلي نمم ناك نإ هب رمأ نم ىلعو هل هنم عيش ذخأب يلي نم ىلع انومضم

 ىلعف لوقلا نم هب هلسرأ ام كئلوأ غلبف مهرمأي نأ هرمأ نويك نأ الإ .رمألاب

 . ةلاسرلا غيلبت

 نإف ، نيذخالا ىلع نكلو هل مث هيلع عيش ال هلوق نع ةياكح مهف هلوقو
 ءيش ىلع هعوقو ناك اذإ ا ؤاربي نأ ينبجعأ نايضلا نم هل مهمزل امم مهاربأ
 اييف كلذ لعف نموأ مهمزل ام هل اولذب نإف فالتخالا نم جرخي ال ناك نإو هفرعي
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 هذخأ نم ةردقم ىلع راص نأ دعب مهارباف دلبلا اذه نم هلام نم اذه ىلع هذخأ

 . ملعأ هللاو .لاح ىلع اوئرب

 اهنم ذخأ نم مزلي ام جنرفالا لاومأ كلذكو الاله ىنعأ هنمو : ةلأسم

 ةيرس يف مهل ذخألا ناك احلص وأ نيملسملل ابرح اوناك مهريغل مأ مهل وه ائيش

 .زئاج وأ لدع مامإ

 ايف مهل دهع الو كرشلا لهأ نم اوناكو نيملسملل ابرح اوناك اذإ : لاق

 مهل ةمينغوهف زئاج وأ لدع مامإ ةيرس يف اوناك لدعلا هجو ىلع ةيرسلا هتذخأ

 نم ىنلع هنومضم مهلاومأف ءعيشب مهتمذ اوصقني ملو ةمذ لهأ اوناك اذإ امأو

 لوق ينبجعيو هبر فرعي ال نم ةلزنمب يهف مهفرعي مل نإو مهفرع نإ مهلام ذخأ
 . ةفوقوم اهغإ ليقو دحأ نب ديعس خيشل ١ 2 نيملسملا ء ارقفل هزاجأ نم

 ذخأ عساولا ىضرلا ريغ ىلع زوجي ال : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 اهعزن لحيف كلذ عمو نيملسملل ابرح اونوكي ىتح نيكرشملا نم جنرفالا لاومأ
 ةيرس يف ةمينغ قحلاب اهنم بيصأ اييف سمخلا نوكيو ،ارسق اهذخأ زوبيو اربج
 غلب اذإ هلهأل جرخيف لدعلاب اهذخأ عم قرف الف لصألا يف رئاج وأ لداع مامإ

 كلذ يناعم حرشو ناك لاح يأ ىلع مث هولان ام لك يف ال هيف بجي يذلا ردقلا

 نيملسملا ءارقف ىلع قرفي لوقو ةنامأ هيف عضوي هنأ لوقو نيملسملا راثآ يف دوجوم

 . هيف تامو هنكسي ناك يذلا دلبلا لهأ نم

 قرفي لوقو ذخان هبو بوبحم نب دمحم لوق هنأ اذه يفرثؤملا وبأ لاق دقو
 ءارقفل هزاجأ نم لوق ىلع هيف دلب يأ يف نيملسملا ءارقغ يف قالطالا ىلع
 مل ةمذلا لهأ وأ فالخلا لهأ ءارقف ىلع قرف نإو حصالا وه هنأ لوقي نيملسملا
 . ملعأ هللاو .قحلا نم جرخي
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 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ رثألا هفصو ىلع هيلع بجو نم داهجلل هيبعر ربج هل له مامالا نعو

 لهأ نم هودع ىلع اجراخ وه ناك نا افالتخا كلذ يف نأ ىعم : لاق

 هيلع جورخملاوه ناك نإو { رارقالاو ديحوتلا لهأ نموأ راكنالاو برحلا
 . رهاظلا حالصلا هيف مهل ناكاذإ مزلأو بجوأ مهحلاصم ىلع مهربجف

 جراخلا ةلزنمب اذه ىتأ ابلغتم اكلام نايع ىطاوتي دحأ ناك نإو : هل تلق

 ؟ هيلع جورخملا وأ

 لعجي ادحو ارصم نايع ىري نم لعلو ائيش هيف ظفحأ ال ملعأ هللا : لاق

 اذه يف يلوقو جراخلا ةلزنمب هلعجي اراصمأ اهلعجي نمو هيلع جورخملا ةلزنمب اذه

 . نيملسملا لوق هريغو
 ؟ ايثآ هارت له ربجلا همزليال نم ربج نا : هل تلق
 . كلذ هعسي الو يدنع اذكه : لاق

 ؟ ربجلا هيف همزليال يذلا لاحلا يف لتق وأ هوركم هباصأ نإو : هل تلق

 نا هيلع فاخاف ربجلا ببسب ةرضم نم هقحل امو هتيد هيلع نا يعم : لاق

 . دوقلا نم هي ري ليوات الو رذع الب فلتلل هضرع اذإ دوقلا همزلي

 ؟ مهمزلي ال ام ىلإ سانلا او ربج نإ همزليام مهمزلي هلايع اذكهو : تلق
 . كلذ يف هؤاكرش مهنأل كلذ مهيلع فاخأو يدنع اذكه : لاق
 ؟ كلذ مهمزليو هعابتا بجي له زياجلا ريغ ىلع مهربج نإف : هل تلق
 مهمزلت الو اذه يف هتعاط مهيلع سيلو هعابتا مهمزلي ال هنأ يعم : لاق

 ال ةيقتلاو لاعفألا نم جورخلا نا رثألا يفو { هللا ةعاط يف قحم لدع ةعاط الإ

 . لاعفألا يف عست

 هسفن مزلأو دجاسملاو سانلا لاومأ نم ضرتقي مامالا اذه ناكو : تلق

 ؟ داهجلا هنع طقسي لمه انيد
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 جورخلا دهاجملا ىلع امنإو افالتخا كلذ يف ملعأ الو يدنع اذكه : لاق

 نا مامالل سيل نا لاح لك ىلعو 0 هقيالع عيمج نم صالخلاو هعيابت عيمج نم
 نع اديدشت اذه يف نألو مهيلع ةيقتلا هل نأل مهتانامأ الو لاومأ نم ضرتقي

 ضرف طوقس كلذ مازتلا يف اضيأو ، ملسأ كلذ كرت يف هل ةمالسلاو ءاهقفلا

 نم الإ ناينغي ال لاملاو عمجلاو ءاشي نم هيتؤي هلل كلملاو نادم هنأل هنع داهجلا

 هب ىلوأ هسفنب قفرلاو هيلع عستا اذإ هؤاضق هل حصي نيأ نم اضيأو ث هللا ءاش
 سيلو ةلأسملا هذه يف اهحرش نكمي ال ناعمل كلذب رم ؤي ال اضيأو { ةمالسلا هيفو

 مهلاومأو نيملسملا ءامد ىلع هنماي ال نمب هودع ىلع نيعتسي نأ مامالل

 اينإ . افالتخا كلذ زاوج يف ملعأ الو نيملسملا ريس نم اذه سيلو مهميرحو

 نيماسملا ءامدو هنيد ىلع نم ؤي سيل نم اهيفو ةئف عم جورخلا ناك اذإ فالتخالا

 ىلع ردقي الو هنمأي ال نمب وه نيعتسي نأ امأو ، كلذ هل سيل لوقو كلذ هل لوق
 لهأ نم هل رصانلا مدعل داهجلا كرت اذإ روذعم وه الف هريغ ىلع ىدعت اذإ هعفد

 ءافعضلا الو ىضرملا مزلي ال داهجلا نا ملاس نب بيبح خيشلا لاق { لدعلا
 ضعب يأر يف ءاج دقف اعافد داهجلا نوكي نأ الإ ءاسنلاك دعاوقلا الو ىمعلاك

 كلذ يف اجري ناك نإ ناطلسلا ةلياغ هب عفديل ءالؤه لام نم ذخ ؤي نا نيملسملا
 . ملعأ هللاو . . مهلاومأو مهسفنأ يف ةحلصملا

 : يحب صلا : ةلأسم

 ىلع فيخو نايع رب يف تراصو نايع ىلع ةاغبلا دونج تمدق اذإو

 ربج مامالل زوب له لاومألا بهنو ءاسنلا يبسو سوفنلا لتقو ميرحلا ةحابتسا
 امم ائيش هدي يف مامالا دجي ملو لاملا تيب مدع نإ تيأرأ . مهداهج ىلع هتيعر

 ليبس ىلع ةلودلا ةن ؤمردقب ةيعرلا نم ذخأي نأ هلزوبي له ةلودلا هب موقت

 ؟ ضرقلا ليبس ريغ ىلع وأ ضرقلا
 مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلااي» ىلاعت هللا لاق دق : لاق
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 مكسفنأو مكلاومأب هللا ليبس يف نودهاجتو هلوسرو هللاب نونمؤت ميلأ باذع نم

 هللاب ناميالا باذعلا نم ةاجنلا طرش لعجف «نوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ

 لاقو & كلذب باوثلا لين لعجو سفنألاو لاومألاب هللا ليبس يف داهجلاو هلوسرو

 بجاوو لقاع رح ملسم لك ىلع بجاو عفدلاف . اوعفدا وأ هللا ليبس يف اولتاق

 نيرصانلا ىلا جاتحا اذإ مامالاو عفدلا اهيف بجاو نايع مويلاو سفنلاو لاملا يف

 هللا لعج دقو { هرمأ اولثتمي نأ مهيلع بجاوف نيرصانلا نم مايقلاب ةنوعملا ىلاو
 رظن يف ناك اذإف داهجلاو جحلا امهو سفنلاو لاملا يف ايهبوجو كرتشم نيتضيرف
 نأ هل زياجو كلذ هل زياجف هعفدو ودعلا اذه برح ىلع ربجي نيملسملاو مامالا

 نم هل نوجاتحي اييفو مهتن ؤمب مايقلا يف مهلاصمل مهيف هل دبالام مهنم ذخأي

 هدارمو لاملاو سفنلل بلاط ودعلا اذه نأ يدنعو & لدعلاو قحلاب مهتلومح

 اقح لعفيلف رداق لك ىلع مزالو بجاو سفنلاو لاملاب هتعفادمف لاحلا بارخ

 . ملعأ هللاو . . نيملسملاو مامالا رمأل الاثتماو الدعو

 اذه اننامز يف هودع داهج دارأ اذإ نيملسملا مامإ يفو ، هنمو : ةلأسم

 ىلع مزال عافد داهجا ذه هداهج نوكي هيلع جراخلاوودعلا نم فوخ ىلع

 هيلعو مزال هلايب ردقيو هسفنب ردقي مل نمو هلامو هسفنب ردق نم ءاسنلاو لاجرلا
 لهأ نع هظفحن يذلا نإ لاق & كلذ ريغ وأ ةأرما وأ ايمز ناك ولو مامالل ةنوعملا

 هبشي اييف مهلاعفأ ءعىطاوتو مهلاوقا رهاظت نا نيملسملا راثأ نم هانعمسو ملعلا

 لهأ ةماع نع اذه ظفحن اناو اهودعل داهجلا مكح يف دلبلاك نايع نا قافتالا

 مامالا يأر نم اذه ناكو . عافد اهداهج ناو مهنم هللا ءاش نم الإ ملعلا

 نإ هنع دوجوم وهو هنامز يف ملعلا لهأ نم هعبات نمو هللا همحر ديعس نب دشار

 برح وح يذلا ناطلسلاو اهحلاصم ىلع ةيعرلا ربجي نأ هلزوبي مامالا

 ذخ ؤي نا زوجيف لسنلاو ثرحلا كالهإ ابلاط ناك ناف ةلزانم فلتخي نيملسملل

 سفنألا ىلع افوخع ناك ناف هيلع فوخم وه امم هبوني ام ردق ىلع لك ةيعرلا نم
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 يرحتلاب كلذو هلامو هسفن حلاصمل هلام نم هلامو هسفن ردق ىلع ذخؤيف لاومألاو

 . هانع ردق ىلع لك رهاشتيو رهاظتي ام

 نع حيحصلا ملعلا يهف دحأ اهعفدي ملو ترهاشتو ترهاظت اذإ .ةرهشلاو

 ءىش لك نا ةماقتسالا باتك يف نيملسملا ءاهقف نم رهيغو ديعس يبأ خيشلا

 نع دوجومو . ةنيبلا ملع نم حصأ اهملعف دحأ اهعفدي ال يتلا ةرهشلاب حص
 عفدل دعقتل جالفألا تفك حرفم نب دمحأ خيشلا نعو دادم نب دمحأ خيشلا

 قرف الو هرمأ كلمي ال نمو ميتيلاو ةأرملا ىلع هوزاجأ دقو اذه فيكف ناطلسلا

 يفف ىلوأ برحلا نأ اندنعو هب هيلع نوموقي برح وأ هب نوعفدي ءاطعب هوطعي نأ
 داهجلا بجوأ ىلاعت هللاو نيملسملل زعلا هبرح يفو نيملسملا ىلع نهولا هئاطعإ

 ال نم هب نيعيل لام هدنع نمف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجو لاقف سفنلاو لاملا يف

 نب يلع نب دمحم نع دوجوملاو اندنع اذهف ناطلسلا عفديل نيرتقملا نم ردقي
 هرمأ كلمي ال نمو بياغلاو ميتيلا لايب ناطلسلا عفدي نأ كلذ زاوج يقابلا دبع

 نا لدعلا جاهنم باتك يف نا ىتح لكلا باهذ نع ضعبلاب عفدني ناك اذإ

 همزلي نم ةن ؤمو هتنؤمب فحجي مل اذإ هكلمي ام ردق ىلع ذخ ؤيل هتيب موقي لجرلا
 لعجي ال نا مامالا ىلع يذلا نإو { اذهب كنظ ايف ناطلسلا عفدل ذخ ؤيف هلوع

 ناك اذاف هب قثيو هنمأي نم لعجي نا هيلعو مهيلع هنمأي نم الإ ةيعرلا ىلع ةراما

 لوبقم ريغ هلوقف انيمأ ناك اذإو ملظلا يعدي نم لوق لوقلاف نيمأ ريغ لوعجلملا
 لاوحأب فرعتلا هيلعف هسفنب كلذ ىلوتي نأ مامالا دارأ اذإو فوحع هنا حصي ىتح

 ولو ضعب ىلع مهضعب نم نينومأملا لوق لبقيو ، مهتفرعم ركذ انمدق دقو سانلا
 قح اذهو هسفنل اكرش ىعدت نم نيبو قرف اذهف مهيلع بوجولا يف ءاكرش مهنأ

 { اهتزاجا انمدق دق ةرهشلاو ، هتداهش لبقت الف هيف كيرش وه دبعل وه سيل هللا

 ىلع دهاش نارقلا قطانو كلذ هل زياجف جورخلا نع موق ريخأت مامالا راتخا اذإو

 اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف كلذ
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 زئاجف ١ ذه ىلعف رمأل ١ ريسفتو اله ىنعمب انه الولو نورذحم مهلعل مهيل ١ اوعجر

 ةلمحلا الإ هعفدت الودعلل ناك نا الإ {. ءاشي نم ذخأيو ءاشي نم كرتي نا مامالل

 نموهو كلذ هيلع ن ارفعج نب عماج يف انظفح كلذكو حلصال ١ رظني نا هيلعف

 هلصأ عيبي نأ ءرملا ىلع سيلو © هللا ءاش نا ةيافك هيف امم لوقلا مدقت دقو مزاللا

 نم كلذ لعفي نأ هيلعف كلذ ادعامو هلايع ةنألمو هتن ؤمب موقت ال هتلغ تناك اذإ

 وأ طيبثتب همهتي نم ديقيو سبحي نأ مامالل زياجو ، ودعلا عفد يف ةلاغو رصأ

 ةحصلا تبرق ايلكو هنع ديعب ريغو كلذل يطاعتلاب فرعي نمم ناك اذإ ليشفت

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا راثآ نم هظفحن ام اذهف عجوأ ةبوقعلا تناك

 ائيش اوذخأو نيكرشملا ىلع اشيج ريس اذإ مامالا يفو . هنمو : ةلأسم

 هنم لكأي نأ لكالل ائيش ىأر اذإ ركسعلا نم دارأ نمل زوبأ بكارملا وأ نادلبلا نم

 كلذو ةميقلاب الإ لكأي نأ زوجي الو ةمينغ ةميق هل ءعىش لك نوكيوزوجي ال مأ

 هلأ لكأيو حبذي ركسعلا نم ىأر نمل زوبيأ ماعنألا لثم كلذكو ، ركسو زوم لثم
 ماعطلا كلذكو مهبكارموأ مهتويب يف هنودجي يذلا نمسلا يف لوقت امو & لكأي نأ

 هلكأ زوجيو زرألاو ربخلا لثم كلذو ال مأ ارهاط همكح نوكيأ الومعم دجوي يذلا

 لثم اسباي دجوو الومعم دجوي يذلا دادملا كلذكو ةمينغ نوكي مأ دجو اذإ
 ؟ ارهاط همكح نوكيأ قدانبلا

 ماعطإ كلذكو فالتخا مسقلا لبق ةمينغلا يف هتركذام لك يف : لاق

 قارغالاو ماعطالاو لكالا زياجف اهرازوأ برحلا عوضو لبق امأو & باودلا

 كلذكو رهاطف هتساجن حصت مل اذإ نمسلا امأو }۔ افالتخا هيف ملعأ الو قارحالاو

 يف اذهو مهتابوطر نم عفتب ال لاق نم لاقو { مكحلا يف اذهو ةجيضنلا ةمعطألا

 . ملعأ هللاو . . مارح وهو ادبأ هيحنتب لوقي الئاق لعلو يدنع طايتحالا

 ةلقاعلا هقدصت لو أطخأ هنأ اعدإو اليتق لتق نميف { هنمو : ةلأسم

 ءىش هدنع حص نم مزليأ اطخ لتقلا نا هدنع حص دق رثكأ وأ ةلقاعلا نم لجرو
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 ؟ عيمجلا عم حصي نأ الإ ال مأ ةيدلا نم

 هعم حصي ل نمو ةيدل ١ نم هبوني ام كلذ هعم حص نم ىلع : لاق

 . ملع أ هللاو . . هيلع ءعىشالف

 ةثرولا نم دحاو ةيدلا نم لتاقلا أربا اذإ لوتقملا ىلوو ، هنمو : ةلأسم

 دلو هل ناك اذإ مدلاب ىلوأ نمو ال مأ ةيدلا نم همهس هنأ يلولا نآربب حصي ملو

 ؟ خأو

 ال هنال صاصقلا يف كلذ اينإو هريغ مهس لطبي ال هيدلا نع هوفع : لاق

 . ملعأ هللاو . . ىلوأ دلولا ليقو دلولا نم مدلاب ىلوأ خألا لتقو ىزجتي

 مهودع لام نم ءىشب اورفظ اذإ نيملسملا نع هتلأسو . هنمو : ةلأسم

 امو صاصرلا لثم الصأ فلتي ناك ولو هب مهوبراحي نأ مهل له ةلبقلا لهأ نم
 ؟ تورابلا نم قفتلا هب ىوادي

 زوجي امم هلثمو اذه نأ بسحأو ائيش كلذ يف ظفحأ الو { ملعأ هللا : لاق

 ضعب ناف مهتالبنو مهتابرحب مهيمرو مهبرض يف ءاجام ىلع فالتخالا هيف

 مهيمر قحلي هنأ بسحأو & تباغو تفلت ولو كلذب مهيمر ازاجأ نيملسملا

 مهلبنو مهبارحب مهيمر يف ءاج امل اهيبشت فالتخالا ىنعم مهتورابو مهصاصرب
 . ملعأ هللاو . .

 هتثرول اهيلعو هنم اهثا ريمو اهقادص لكب اهجوز تلتق اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 ةثرول اكولمم عجرو هريبدت لطب هديس ربدملا دبعلا لتق اذإ كلذكو ] ةيدلا اهنود

 . ملعأ هللاو . . هديس نم هتيصو تلطب هل ىصوأ دق ناك نإو هديس

 نم رابج نع هللا همحر رثؤملا ابأ تلأسو نيملسملا راثآ يف دوجوملا : ةلأسم

 نيكرشملل نا لاقف نيكرشملا نم موق هعمو نيملسملا ىلع ايغاب جرخ ةلبقلا لهأ

 مهمامإ ناك نإ ةلبقلا لهأ نم ةاغبلا ةمرحك ةمرحلا نم رابجلا عم اوراس نيذلا
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 الو مهلاومأ منغت الو ةلبقلا لهأ ةلزنمب هعم نيذلا نوكرشملا ناك ةلبقلا لهأ نم

 عابتالاف ةلبقلا لهأ نم ديافلا ناك اذإ ليق دق معن لاق هريغ نمو ، مهيرارذ ابست

 لهأ نم دياقلا ناك اذإو نيكرشم اوناكولو يبس الو مهيف ةمينغ الو دياقلل عبت
 نم هناوعأ امأو ، كرشلا لهأ نم هراصنأو هناوعأ ىلعو ىلع ةمينغلاف كرشلا

 . مهيف يبس الو مهيلع ةمينغ الف ةلبقلا لهأ

 مهمكح ةلبقلا لهأ نم رابجلا عابتا ناك اذإ قرفلا ام : ديعس يبأل تلق

 اوناك اذإ همكحك كرشملا عابتا مكح نكي ملو كرشلا له نم مهيف ناك ولو همكح
 . نيملسملا لتق ارضانو مهف انيعم امهالك ناقيرفلا ناك دقو ةلبقلا لهأ نم

 قرف جرخ نإو رثأب الو ظفح نم اقرف اذه يف ملعأ الو { ملعأ هللا : لاق
 عانتمالا ىلع اوبراحي مل ايك نيكرشملا نم ةمذلا لهأ نأ دجو نمف كلذ يف يدنع
 ةلبقلا لهانم دحال نمأ لهأ اومادامو ةلبقلا لهأل نيمأ لهأ مهف مهيلع بجي مب

 لطابلا لهأ ىمح يف اوناكولو مهسفناب لدعلا مكح يف مهمزلي ايع نيعنتم
 ناكام اوثدحأ ولو مهيرارذ يبس الو مهلاومأ ةمينغ زوجت الف ةربابحجلا نم ناطلسلاو
 انه اه اونوكي ل نا ايلف نيملسملل ابرح اونوكي ملام هريغ وأ لتق نم ثادحألا نم

 يدنع ثادحألا رياسك مهثدح ناك ةلبقلا لمهأ ةلمج يف مه اينإو مهسفناب

 لهأ ةلمج يف مهل تبث دق ام مهنع ضقتنم ريغ مهلاومأو مهسفنأ نم هب نيذوخام
 . ةلبقلا لهأ ةلمج يف كرشلا لهأ يف يعم اذهف ةلبقلا

 الو العي الو ولعي مالسالا نأ يعمف كرشلا لهأ ةلمج يف ةلبقلا لهأ امأو

 ةلبقلا لهأ نال لاحلا نم لاح يف مكحلا يف كرشلا لهأل اعبت ةلبقلا لهأ نوكي

 عمسلا مهيلعو لدعلاب مهنم اوماق اذإ كرشلا لهأ ىلع دي رارقالا لهأ نم

 دي ةماقتسالا لهأ نم قدصلا لهأو لدعلا لهأ هيف مهيلع اوماق اييف مهل ةعاطلاو

 ءايشألا نم ءىش يف مهل اعبت نونوكي الو يدنع كرشلا لهأو ةلبقلا لهأ ىلع
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 اذإ مهيلع ةيلاع مهديو يعم ةلبقلا لهأ عيمج ىلع ةجح لدعلا لهأ ةيارو
 نمف لدعلاب مهيف اوقاف اذإ يدنع كرشلا لهأ ىلع ةلبقلا لهأ كلذك اورهظ

 . ملعأ هللاو . . لاوحألا تقزتفا انهاه

 ىلعف . خال او نبالا نم لوتقملا مدب ىلوأ نمو : ناديبع نبا : ةلأسم

 رثكأو خألا نم شرالاو مدلاب ىلوأ نبالا نإ لوق فالتخا كلذ يفف تفصو ام

 . ملعأ هللاو . . مدلاب نبالا نم ىلوأ خالا نا لوقلا

 : هللا همحر يراوحلا يبأ باوج : ةلأسم
 مهل ناكو ةيدلا مهل ذخأي نأ ىماتيلا يلو دارأ اماتيأ فلخو لتق لجر نع

 تفصو ام ىلعف . اومتأ وأ غولبلا دعب او ريغ كلذ زوجي له مهف ريفوتلا داراف مدلا

 زياجو اومتي مل وأ مهغولب دعب كلذ نونبلا متأ دوقلا طقس ةيدلا ىلا يلولا لزنأ اذإ

 دوقلا نم مهل حلصأ وه ام ىماتيلل رظني اولاق دقو ىماتيلل ةيدلا ذخأي نا يلولل
 تناك ةيدلا ىلا لزن ناو كلذ مهف ناك دوقلا يلولا ذخأ نا كلذكو تايدلاو

 . ملعأ هللاو . . ىماتيلل ةيدلا

 : يدشارمحلا : ةلأسم

 ؟ تطقسا ىتح تعنتماف ناضمر رهش يف اجلاعت هتأرماو لجر يف ليقو

 تعنتماف ناضمر رهش يف اهجلاع نإو . هثري الو طقسلا ةيد هيلع : لاق

 تطقسا ىتح ايهيأرب امه اجلاعت نإو هئرت الو هنود ةيدلا اهيلعف تطقسا ىتح
 . ملعأ هللاو . . هناثري الو ايهيلع ةيدلاف

 : , مازلا : ةلأسم
: 

 وأ شرال ١ هل نم بلطف رخآل لتق ةيد وأ ةح ارج شرإ هيلع بجو نمو

 ؟ اذه يف بجيام ارضاح هيلع ام ميلستب ةيدلا
 أطخ تناك ناو اهيف لجأ الف دمعلا لتق نم ةيدلا هذه تناك نا : لاق
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 اهنم عفدت ةنس لك نينس ثالث ىلع مسقت اهتيد نا رثألا نم هتعمس ام ىلعف

 . ملعأ هللاو . . ثلثلا

 : ناد بع نبا : ةلأسم

 مهدحا وأ لوتقملا ءايلوأ عجري نا الإ دوقلا هيلعف ادمع ارح لتق نم امأو

 هللاو . . ةيدلا ىلا ةثرولا عيمج عجريو دوقلا لطبيف دوقلا نع وفعيو ةيدلا ىلا

 . ملعأ

 عقوو انتوعد لهأ نادلب ريغ دلب يف نيملسملا نم دحأ ناك اذإو : ةلأسم

 نا نيكرشملا نم هل امو هسفن ىلع ف اخو برح نيكرشملا نم دحأ نيبو مهيب

 نمأ ولو رثؤملا وبأ لاقو ، هجولا اذه ىلع مهعم لتاقي نا هل زياج : لاق

 هللاو . . هموق عم لتاق مهلاومأو مهئامدو نيملسملا ميرح ىلع فاخو هسفن ىلع

 . ملعأ

 : يحبرصل ا : ةلأسم

 هللاو . . رثألا يف ام ىلع ءىش ةمايسقلاو لقعلا نم ريقفلا مزلي الو

 . ملعأ

 ليبس ىلع رثكأ وأ دحاو لتق ىلع اوعمتجا اذإ ةعامجلاو 3 هنمو : ةلأسم
 لك ىلعف ةيدلا ىلا اوعجر نإو اصاصقو ادوق اعيمج هب اوذخا هب اوكتف دقو كتفلا

 نإو . فنصملا باتك يف اذكه هب اوكتف اذإ ليتقلا اذهل ةمات ةيد ةعايجلا نم دحاو

 الو . لعافلا هب ذخأ مامالا نيد ةقفاوم ببسب لتقو مامالا ايارس نم لوتقملا ناك

 وأ مامإ نم لتاقلا اذه لتق دحاو لكلو لوتقملا ءايلوأل الو لتاقلا نع مامالل وفع

 . ملعأ هللاو . . افالتخا كلذ يف ملعأ الو كلذ يفوفع الو يلو ريغ وأ ىلووأ راش
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 ةملظطللا يف ناك ناف هيلع ىمعف هريغ مطل نمو & هنعو : ةلأسم

 شرالا نم رثكالا هلف صاصق اهيف نكي ل ناو اذهو اذه سشرإ هلف الإو صاصقلا

 ريغ وأ ةرثؤم اهناو دمع وأ أطخ اهنأ رسفي ىتح ةمطللاب نيدهاش ةداهش لبقت الو

 . ملعأ هللاو . . ةرثؤم

 : نا يبع نبا : ةلأسم

 هتلقاعو هتلقاع ىلع هتيانجف ةيانج انج وأ همأ نيع علق اذإ يبصلاو
 38 مهارد ةعبرأ ةلقاعلا نم دحاو لك .ملسيو نولقعي الف ماجرالا امأو ، هتبصع

 لاق نم لاقو ةلقاعلا ىلع فعاضي لاق نم لاقف ءىش ةيانجلا ةيد نم ىقب نإو

 وهو يناجلا ىلعوهف ءىش ىقب نإو مهارد ةعبرأ دحاو لك نم رثكأ مهمزلي ال
 . ملعأ هللاو . . مهيلع الو هيلع ال لاق نم لاقو يبصلا

 اموي نيعبرأ نود ايف امومسم تامو مسلاب هثري نم لتق نمو : ةلأسم

 نإو . هل ثاريم الو هلتق ديري هاطعأ اذإ اذهو مسلاب ليقو ديدحلاب دوقلا هيلعف

 هقاقحتسا يفو ةيدلا هيلعف لتقلا ةدارإ نع هجرخي ىنعمل وأ ةبادل هلعج ناك

 . ملعأ هللاو . . فالتخا ثاريملا

  

 : دشرم نبا رصان مامالا : ةلأسم

 ىلع له همدب بلطي هل يلو الو هلتق نم يردي ال دلب يف لجر نعو
 1 م ؟ ال مأ همدب ةبلاطملا مامالا

 مهنم ذخايو ةماسقلا دلبلا لهأ فلح هلتاق دجي مل نإف © معن : لاق

 . ملعأ هللاو . . هل نوكت اثراو هل دجو ىتمو ةيدلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم
 ةلقاع ىلع نوكتو ةيدلا هيف اينإو هيف دوق الف أطخ لتقلا ناك اذإ امأو
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 . لتاقلا لام يف ةيدلاف أطخلا حصت مل نإو . . أطخلا حص اذإ يناجلا
 . ملعأ

 : يدارملا : ةلأسم

 لاومألا وأ سوفنلا مهبلطم ناكو مهيغب يف كشالو دلبلا ةاغبلا ءاج اذإو

 ءىشب مهوءدبي نا لبقو مهيلع ةجحلا ةماقإ لبق مهولتقي نأ دلبلا لهأل زوجمأ

 ؟ مهلزانم مفوخد لبقو

 نم ىلع ةوعد ال لوقو ةوعدلا دعب الإ نولتاقي ال لوق فالتخا هيف : لاق
 . ملعأ هللاو . . مهءامدو نيملسملا لاومأ بلطي ايغاب جرخ

 : يحب دصلا : ةلأسم

 ريغو ماماب نيملسملا نوصحو دلبلا ميرح نع مزليو عفدلا زوجي هنإ لاق
 ناك يذلا رمألا ىلع عفدلا هل زاج برح ءاج مث مدقتم رمأ ىلع ناك نمو ماما

 دهعلاو هدنع يتلا ةنامالا لجأل كرشلا لهأ نم وأ نيملسملا ودع نم ناك نإ هيلع

 نميف رايخلا هلف مامإ ماق نإف مامإ موقي ىتح مدقتملا هرمأ ىلعوهو هيلع يذلا

 لك ىلع بجاو يذلاف تانامألاو ميرحلا نع امأو رومألا نم رمأ ىلع اهب ناك

 زاج هب هنم ملع دعب هيلع ناك ايع ةلازإ الو هرمأ دحأل ددجي ملو مامإ ماق نإف لاح

 . ملعأ هللاو . . افوقوم هوأرو نورخآ ىبأو لوقلا ضعب يف لوألا رمألا هل

 : لمازلا : ةلاسم

 ؟ عارذ ةيايسمخ دلبلا ميرح ىلا هيلع جورخلا مهلأ دلبلا ودعلا مهد اذإو

 نع اجراخ ناك ولو ودعلا اوقلتي نا دلبلا ىلع اوفاخ اذإ مه زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو . . دلبلا ميرح

 : يحبصلا نع : ةلأسم

 ؟ مهولتقيو مهوعبتي نأ مهل زوجي نيأ ىلإ نيربدم مهنعداومزها اذإو

٢٦٢٣ 



 ىلا نيربدم نولتقي مهنا رثألا ءاجو . ةياغلا هذه ديدحت ظفحأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . كلذل ةياهنال لوقو مايأ ةرشع

 : يحبصلا : ةلأسم

 مهيلعأ فوخلا دنع مهدجاسمو مهدلب قيرط يف دلبلا لهأ هوثدحي ايفو
 مهيفكي وأ فوخلا لاوز دنع هدريو كلذ نم ناكام ةفصب ةيصولاو داهشالا

 ؟ مهسفنأ يف كلذ يف داقتعالا

 داهشالا مهيلعف دجاسملا هذه يف هوثدحأ ام تبثي نأ اوفاخ اذإف : لاق

 . ملعأ هللاو . .

 نأ ةبراحملا ءزج يف هاندجو ىنعملا اذه يف لوقتام ، هنمو : ةلأسم
 مهف نأ ةبراحم ريغ نم هلام ىلع نوملسملا ردقو برحلا لهأ نم ناك اذإ كرشملا

 هلام ةمينغ مهف زاج ايك اضيأ هتيرذ ابس مهل نوكي لهف اذه حص نإف هلام ةمينغ
 ؟ ال مأ

 لحتو نيملسملل برحلا لهأ ةمينغ زيجي نيملسملا ضعب نا : لاق

 نيملسملل ابرح اوناك اذإ مهيرارذ يف يدنع لوقلا كلذكو ةبراحم الب مهلاومأ
 © ةعاجملا دنع مهيابأ نم برحلا لهأ دالوأ عيب زاجأ نيملسملا ضعب نإ ىتح
 ابرح اوناك اذإ ءالؤه ن بيبح خيشلا لاقو مهكولم يأرب كلذ نإ لاق نم لاقو

 نيملسملا نيب فالتخا مهيرارذ ابس يفف ةمذ الو نمأ مهنيب نكي ملو نيملسملل

 لاح الإ كلذ زوجال نولئاق لاقو مهنم لاملا ذخأ ةزاجإك كلذ زوبي مهضعب لاقف

 . ملعأ هللاو . . مهنم ةبراحملا

 : ملاس نب بيبح خيللا : ةلأسم

 يف لوقلا ضعب يف اوراص اورصنت نأ اودوهت اذإ برعلا نم نيكرشملا نا
 عنمو {} نيملسملا اوبراح اذإ مهتقرو مهتحيب ةراجا نم هنيد يف اولخد نم مكح
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 ضعب يف مهنم ليجنالا ءارق نم الإ ةحيبذ مهل رجي ملو كلذ نم نيملسملا ضعب
 يف قر مهيلع زجي ملو كلذ مهنم مهتحيبذ رجت مل ليجنالا اوءرق ولو ليقو لوقلا

 نيذلا مهو كلذ مهيلع زياجف ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا يف مهلشل امأو . ةبراحللا

 نم انفرع ام رثكأ يف مهيلع ةيرحلا لوبقو قرلا ةزاجإ نم كلذ مهيف نوملسملا لاق

 ىرخأ ةلاح ىلإ ةلاح نم هماكحال لقنملا وه نيدلا مكح نإ اولاقو نيملسملا راثآ
 . ملعأ هللاو . .

 : : يحبصلا : ةلأسم

 ةفص امو ءعىشب ذخ ؤي ملو لتقي مل نيملسملا ىلا هديب ىقلأ اذإ نم ةفص امو

 ام هنع ردهي نمو براح اذإ هيلع ايب ذخ ؤي نم ةفص امو هنع افعي الو لتقي نم

 ؟ ةبراحملا يف باص أ

 الحتسم ناك اذإ هباصأ ام عيمج هنع ردهي ابيات هديب ىقلا يذلا نإ : لاق

 نا لبق ابيات هسفنب ىقلأ اذإ اذهو فالتخا هنع رادهالا زاوج ىفف امرحم ناك نإو

 ردهي يذلا اذهف هللا دودح نم دح همزلا الو هسفنب ادحأ لتق نكي ملو هيلع ردقي

 هسفنب ىقلأو لتق ناك نا امأو & دحلاو لتقلا ريغ نم ةبراحملا يف باصأ ام هنع

 نم نا ملاس نب بيبح خيشلا لاق . وفعلاو لتقلا نيب رييختلا هيف ماماللف اييات
 اذهف مالسالا نيد يف الخاد ايلستسم نيكرشملا نم هيلع ةردقلا لبق هديب ىقلأ

 نيذلل لق ىلاعت هللا لاق دقو هنم فلسام هنع وفعمو نيملسملا مكح همكح

 مهيدياب اوقلأ اذإ نيكرشملا يف يهف فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نا اورفك
 نم دحأل لتق مهنم ملعي مل نيذلا نيلحتسملا ةاغبلا يف اهنا نوملسملا لاق كلذكو

 يف هانفرع دق اذهف مهتلمج يف مه أ الو مهنميأ الو ةاغبلل دوق اونوكي ل نيملسملا

 هل ملع نإو هنم فلس ام لكب ذوخأم لحتسملا نإ لوقو ، نيملسملا ضعب لوق

 رايخلاب مامالاف هيلع ةردقلا دعب هديب ىقلأ نإو هب لتق نيملسملا نم هلتق لوتقم

 لتق هنم ملعي نا الإ يلا بحأ وفعلاو & هنع افع ءاش ناو هلتق ءاش نا هيف
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 دعب هديب ىقلأ اذإ كرشملا امأو { امامإ وأ ادياف نوكي وأ هب لتقيف هنيعب نيملسملل

 ءاش نإو نيملسملل ةمينغ هقرتسا ءاش نإو هلتق ءاش نا رايخلاب مامالاف ةردقلا

 نوكيو هيلع لتق الف ملسأ نإو ملسي مل اذإ اذه نيملسملا ضعب لوق يف هب ىدان

 نا نوملسملا بحتساف هوق رتساو ملسي مل ناك نإو هب ىدافي الو نيملسملل ائيف
 ةردقلا لبق هديب ىقلأ اذإ ةلبقلا لهأ نم مرحملا امأو ، بارعالا يف عابي

 دنع ةقفاوملا لاح يف وفعمو رودهم هنأ لوقف هيلع باصأ ام موزل ين فلتخمف

 هب لتق نيملسملا نم ادحأ لتق هنا هب ملع نإو هب ذوخأم هنا لوقو فوفصلا ءاقتلا

 سيلو مزال باصأ ايلك هيلع نا نيملسملا ضعب لاقو . امامإوأ ادياق نوكيوأ

 اذإ مرحملا باصأ ايب ذوخأملاو كرشملا فالتخا الب هنع رودملاو ءىش هنع ردهي

 هئاقلا دعب مامالا هنع افع نإو نيملسملا لوق رثكأ يف هيلع ةردقلا دعب هديب ىقلأ

 لتق هنم ملعي ملولو هلتق هلو كلذ مامالا ىلع قيضي الف هيلع ةردقلا دعب هديب

 هلتق زاج ادياق وأ امامإ ناك نإو نيملسملا لوق ضعب يف هنيعب نيملسملا نم دحأل

 وأ هنيد ىلعوأ نيملسملا نم دحأ اولتق مهنأ ملعي نأ الإ مهنع وفعلا قيضي الو

 . ملعأ هللاو . . ةلاحم ال نولوتقملا مهف قح ةعيب

 : نافلخ نب انهم ديسلا نع : ةلأسم

 عوقو نيح هسايق نوكي اينإو هوزب دعب حصي ال شيراتلل حرجلا سايق نا
 ناك اذإو مكح مسق لكلو ماسقأ يه حورجلاو اقمعو اضرعو الوط حرجلا

 ةلاح نع حرجلا ءاودلا ريغي مل اذإ اماف اهئرب دعب اهمكح كردي الف ائرب حورجملا

 كلذ كردأ نإ هرييغت ردقب شرالا نم طقسيف هريغ نإو هيلع وه ايك دشرأ نوكيف

 . ملعأ هللاو . . هرييغت حصي ىتح ريغتم ريغ همكحف كردي مل نإو

 ىف هملعأ الف صاصتقالا ثدحلاب كدارم ناك اذإ {، هنعو : ةلأسم
 حرج ىلع ةدايز حرج هنم ثدح نإو افيفخ ناك نإ اصوصخ لتقي ام رابتعالا

 لوقو رصبلا لهأ هاريام ىلع شرالا هيف نوكي ىسعف رظنلا يف صاصتقالا
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 لجأ نم لاجرلا نم هل لودعلا ةيوررذعت عم كلذ يف لوبقم تاقثلا ءاسنلا

 ىوقأ الف هللا اهافوت ىتح صاصتقالا لجأ نم ضرملا يف ةيواث تيقب نإف ةدوعلا

 اهنم كلذ دارأ ىتم هريغب اهتنامأ ىلعرداق هللا نأل كلذب جوزلا مازلا ىلع

 ثدحلا نك نإو & باتك لجأ لكلو ببس ريغو ببسب هللا ءاضقب عقي توملاو
 ضرملا يف ةيداث تقبو تقبو رابتعالا يف لتقي امم ضاضتفالا ىلع ادياز احرج

 . ملعأ هللاو . . هيلع اهتيد موزل نم نمأ الف تتام ىتح هلجأ نم

 يبلس نع ينعنم امو هلعل هتلتاقف قيرطلا يف ينبسي لجر تلق : ةلأسم

 ؟ هلتقأ نأ ينعسي له حالسلا يلع رهشي ملو هلتقأ نأ الإ

 . بلسلا كرتي نا ىلا هبرضا : لاق
 ؟ حالسلا يلع رهشي ملو بلسلا كرتي ل ناف : تلق

 . ملعأ هللاو . . هلتق ديرن الو كبلس ىلع هبرضا : لاق

 ىلعو رانيد فلأ ريناندلا باحصأ ىلع ملسملا رحلا ةيد لاق : ةلأسم

 مث لبالا نم ةيام لبالا باحصأ ىلعو مهرد فلأ رشع انثإ مهاردلا باحصأ

 اولاق مث افلأ رشع اثنا اهوءَّرجو هب لومعملا وه ناكو لبالا نم ةئام ىلع اهورجأ
 صخرأ اصاخر تناك نإو ىوست اك اهنمث يف عفر كلذ يف يلاوغ لبالا تناك نإ

 . نهموي رعسك
 ملسملا رحلا ةيد يف ةروكذملا اهنانسأ يف لبالا نم ةئام تدجو نإف : تلق

 ؟ رثكأ وأ لقأ وأ مهرد فالآ ةسمخب

 نم ةيام مهل نأوجرأو كلذ نع لأسي نايثع نبا يراوحلا بتك : لاق
 ةسمخ تدجو امك اهتميق ذخأ اهتميق ىلا قحلا هل نم لزن ناف 0 اهنانسأ يف لبالا
 ةروكذملا اهنانسأ ىلع لبالا نم ةيام الإ ىضرأ ال لاق نإو { رثكأ وأ لقأ وأ فالا

 . ملعأ هللاو . . هل تناك

س ٢٦٧



 : بوبحم نب دمحم باوج : ةلأسم

 هللاو . . اهشرأ همزلي لاق ث اهفتنف هتيحل فتني نأ الجر رمأ لجرنعو

 . ملعأ

 ؟ هلتقف ينلتقا لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم

 اهعطقف هدي عطقي نا هرمأول كلذكو هيلع دوق الو ةيدلا هيلع : لاق

 لاق & هحرجف هحرجي نأ هرمأ ول كلذكو . ةيدلا هيلع لاق ؟ صاصقلا همزليأ

 ىلع سيلو لتاقلا ىلع دوقلاب لتاقلا رقاف الجر لتقي نا لجر رمأ اذإ لاقو معن

 هرمأ ول كلذكو لوتقملا ءايلوأل ةيدلا رمآلا ىلعف لتاقلا ركنأ اذإو مثالا الإ رمآلا

 . ملعأ هللاو . . دحاو لوقلاف هبرضف هبرضب

 دنع لتقلاو ةحارجلا يف صاصقلا زوجي له الجر حرج لجر يف : ةلأسم

 ؟ ةنيبلا كلذب تماق وأ كلذ ىلع اوداقنا اذإ لدعلا ةمئأ ريغ

 زياج كلذف رصملا كلم دق لدع مامإ نكي مل اذإف صاصقلا امأ : لاق

 كلذو رمألل كلاملا ناطلسلا عم كلذ نوكي نا بحنو قوقحلا نم قح كلذ نال

 ناطلسلا عم الإ كلذ زوجيال لاق نم لاقو & كلذ حورجملاو حراجلا داز اذإ

 دودحلا ميقي الو دودحملا نم كلذ نإ لاق نم لاقف دوقلا امأو ى ارياج وأ تالداع

 وهو دلبلا اوكلم اذإ روجلاو لدعلا ةمئأ دودحلا ميقي لاق نم لاقو لدعلا ةمئأ الإ

 عم الإ دوقلا نوكي نا بحن ايف رياج الو لداع ناطلس نكي مل اذإ امأو انلوق

 نأل كلذب يضارتلا ليبس ىلع مهعم لخد نملو زاج كلذ اولعف ناف ناطلسلا

 نم عامجاب ةمئألا الإ اهميقي ال يتلا دودحلا نم كلذ سيل دابعلا قوقح نم كلذ

 . ملعأ هللاو . . نيملسملا

٢٦٨



 اذإ كلذ اينإو داهجلاو وزغلا ىلع هتيعر ربجي نأ مامالل سيلو : ةلأسم

 ىلع ةيعرلا ربجي نأ سيلو هعم هسفن ىلع ىرشلا عطق نم ىلع ىرشلا عطق
 ديرت مهنم ةجراخ جرخت نأ الإ مهنم كلذ بحأ نم الإ طابرلا الو داهجلا
 ناك اذإو هلهأو دلبلا نع ملظلا عفدي نأ لك ىلع ناف ميرحلاو دلبلا ةحابتسا

 مهربجي نا هل نأل دلبلا نع ةاغبلل عافدلا نم عنتما نم ربجي نأ هل زاج هيلع كلذ

 مهلاومأ نع هملظو ودعلا عفد نم مهف حلصأ حالص سيلو مهحلاصم ىلع

 . هعم جورخلا ىلع ادحأ ربجي نا هل سيلف جراخلا وه ناك اذإ امأو . مهمرحو

 . ملعأ هلللاو

 عم لتاقت نأ ةيعرللف ناطلس هيفو رصم لهأ ودع مهد اذإو : ةلأسم

 كلذ تلعف اذإ هنأل اهريغو حراوبلا لثم رخآ دلب ىلا هعم جرخت الو ناطلسلا

 . ملعأ هللاو . . نيملسملل ءىفلا ذخأ ىلع رياجلا تناعأ

 بلغيو مهلاتق ىلع ردقي الوهو صوصللا هيلع جرخ نمو : ةلأسم
 اونوكي نأ الإ رفظلاب عمط اذإ لتاقي اينإو لتاقي الف لتاق ىتم لوتقم هنأ هنظ ىلع

 ملولو ةليضف لتاقي هنأ يناث لوق هيفو هدهج هسفن نع عفدي نأ هيلعف هلتق نوديري
 هللا رفغتسا لاق هب رفظ ايلف بلسو لتقف قيرطلا عطق نمو ، رفظي هنأ عمطي
 ءىش يف هب نادي امع سيل قيرطلا عطق نال هنم لبقي ال الالح اذه بسحأ تنك

 . ملعأ هللاو . . فالخلا لهأ نايدأ نم

 يف مكحي ملو ضعب لبق نهضعب تايانج انج اذإ دبعلا نعو : ةلأسم
 ؟ هتيانج ردقب دحاو لك هيف ءاكرش نونوكي له اهنم ءعىش

 . اهب مكحي مل ام هتبقر يف هتايانج عيمج نأ يعم : لاق
 ؟ هترثكب ريثكلاو هتلقب ليلقلا هنوصصاحتيف : تلق

 . تايانجلا يف هترثكب ريثكلاو هتلقب ليلقلا هنوصصاحتي مهنا يعم : لاق

٢٦٩



 بلط اذإ كلذ هل له نيقابلا نود هلتقي نأ مهدحأ دازأ ناف : تلق

 ؟ ةيدلا نوقابلا

 نوكيو نيقابلا هدنع هيف رظني هنأ يدنعو ادمع ناك اذإ دوقلا هل نا : لاق

 . ملعأ هللاو . . نيلوتقملا ديبعلا بابرأ ىلع يقابلا در هيلع

 9 ٩ ع خم

س .٢٧



  
 عبارلا بابلا

 





 فب ا ,

 ين ازل ادح ف و دو د ,إا)٦۔ا ف

 ري زعتل ١ ينفو ق ر اسلا عطقو

 دترمل ١ م اكحأ ىفو ةنعالملاو

 كلذ هبشأ امو متشل او فذقلا ف و

 ناك نإو دلج اركب ناك نإ دحلا هيلع ميقأ تارم عبرأ انزلاب فرتعا نمو

 هللاو . لي هللا لوسر ةنسب مجرلاو هللا باتكب دلجلا توبثو ةراجحلاب مجر انصح

 . ملعأ

 .دلبجي له انز هنأ لودع دوهش ةعبرأ ةنيبلا هيلع تماق نمو : ةلأسم

 هنإف ةلحكملا يف دورملاك نافتلخي نيتروعلا اوأر مهنأ اودهش اذإ معن : لاق
 . ملعأ هللاو . مجر انصح ناك نإو احربم ادلج اركب ناك نإ ةدلج ةئام دلب

 نيد يف ةفأر هذخأت ال احربم ادلج نوكي هدحو دلجلا ةفصو : ةلأسم

 نروشع هبرضيو برضلا يقتي عدي الو نيلجر نيب دميو هبايث هنع علخو هللا

 عفديو طاوسأ ةرشع لجر لك لاجر ةرشع لوقو طاوسأ ةسمخ لجر لك الجر
 هللاو . نيسلاجو نيمئاق ايهبرض زوبيو هطبأ ضايب ىري ىتح هدي هبرضي يذلا
 . ملعأ

 لوقو هقنعو هسأر الإ ةرفحلا يف لخدي نأ ينازلا نصحملا ميجرو : ةلأسم

 لتقي ىتح سانلا مث مامالا مث دوهشلا يمريو هيبكنم ىلإ لوقو هبوقح ىلإ نفدي
 . ملعأ هللاو .نينمؤملا نم ةفئاط دهشيلو نفدي مث
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 . مهمزلي ام مجر وأ ينازلا دلج دقو دوهشلا عجر نإف : ةلأسم

 ةفذق اوناك اودلجي نالبق اوعجر نإف ناضلا مهيلع : لاق

 .هدحلا مهيلعو

 . نوقابلا تبثو مهنم دحاو عجر نإف : تلق
 . هيلع دوهشملا نعو نيقابلا نع أرديو عجارلا دحم : لاق

 يف مكحلا ام هتداهش يف يقابلا هبشو ةثالثوأ نانثا هيلع دهش اذإو : تلق

 . كلذ

 هيلع دهش نم ىلع دح الو ةعبرأ ةداهش متت مل اذإ دهش نم دلجي : لاق
 .دهشي مل نم ىلع دح الو ةثالث وأ نانثا

 .دحلا ميقأ دقو دوهشلا ضعب عجر نإف : تلق

 ىلع ليقو ةيدلا ناك اموجرم ناك نإف دحلا شرأ عجر نم مزلي : لاق

 نإف ، ةيدلا عبر مهنم دحاو لك مزل اعيمج اوعجر نإف ةيدلا نم هطسقب عجارلا
 .دوقلا مهيلع ناك مجر دقو اروز هيلع اندهشو اندمعت اولاق

 دقف انزلاب هتداهش تتبث نم دهشو ناصحالاب دهش نم عجر نإف : تلق
 هللاو .دحب هيلع اودهشي مل مهنأل عيش ناصحالاب مزلي هنأ لوقأ الو دحلا ىضم

 . ملعأ

 . هنم لبقي ىله عجر مث انزلاب رقأ نميفو : ةلأسم

 راجو جوزت نموه نصحلا ةفصو .دحلا لوأ هيلع عقي ملام معن : لاق

 . ملعأ هللاو .دلو هل نكي مل نإ دحلا دلج نصحي مل هنأ ركنأ نإف هتجوزب

 مايكأ دشتو ريفق يف دعقت ةدلج ةئام دلجت نأ ةأرملا دلج ةفصو : ةلأسم

 . رتتسي نأ انز نمل لحي لهو : ةلأسم

 تاروذاقلا هذه نم ائيش مكنم ىتأ نم مالسلا هيلع هلوقل معن : لاق
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 . ملعأ هللاو . هيلع هللا دح انمقأ انيلع هتحفص رهظأ نإف هللا رتسب رتتسيلف

 . دحي له ةيناث انز مث دحف لجرلا انز اذإو : ديعس وبأ ةلأسم

 .لوألا برضلا حصي مل ولو دحلا هيلع نأ ليق هنأ ىنعم : لاق

 فزنف هعطق ذإ كلذكو هتيد مامالا ىلع له دلجلا يف تام نإف هل : تلق
 .تام ىتح م ذلا

 . ملعأ هللاو .لاملا تيب يف هنإ ليقو هيلع عيش ال ليق هنأ ىنعم : لاق

 . برهي نأ مجرلا هيلع بجو نم عسي لهو : ةلأسم
 قحلاب فافختسا ريغ ىنعملوأ بوتيل ناك نإ كلذ هل نأ ىنعم : لاق

 . هنع يلوتم الو

 .هسفن ىلع مامالا عم رقي نأ هعسي لهف : تلق

 ةنوعم ناك نإو هعسي ال نأ فاحخاأف هسفن فالتإ دصق نإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زوب نأ وجراف هسفن ىلع ةداهشو قحلل

 . دحي له لاجرلاو ءاسنلا نيب عمجي هنأ دحأ ىلع حص اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .رزعي لوقو اركب وأ انصح ناك ينازلا دح دحي هنأ هلوق : لاق

 ةنصحم تناك نإو ريزعتلا اهيلعف ركب يهو ةمألا تنز اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .دبعلا كلذكو ةدلج نوسمخ اهيلعف

 تنز اذإو ةغلابلا ىلع دح الو دحلا هيلعف ةيبصب غلاب انز اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .همحل نم ةعضبك هجرف نال يبصب

 . ةرخآلا يف ةبوقعو ايندلا يف دح له ينازلاو فذاقلاو قراسلااو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . ةلتق فلأ مهنم دحاولا لتق ولو ةرغاص مهفنأو معن : لاق
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 ىلع الو هيلع دح الف ركنأ مث انزلاب رفن ةعبرأ عم رقأ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .هفارتعا دعب هفذق يذلا ىلع الو هرارقإب اودهش نيذلا

 .دحت له اهجوز مهدحأ انزلاب ةأرما ىلع اودهش ةعبرأ يفو : ةلأسم
 همزليو الودع اوناك اذإ اهيلع لبقت اهجوز ةداهش نأل معن : لاق

 . ملعأ هللاو .اهقادص

 هجري يتل ١ ةراجح ا ةفص نع هلللا همحر بوبح نب دمحع لئس : ةلأسم

 . .اهب
 رجا الو بشخب ىمري الو يمرلاب تومي ىتح كلذ يف دحال : لاق

 مل وأ ةيالو تناك نم لاجرلا الإ ديبعلا الو نايبصلا الو ءاسنلا هيمري الو هريغ الو

 . ملعأ هللاو . ةيالو هل نكت

 ىلوتي مأ اهس موقي نم دودحلا ةماقإ هريغ يلوي نأ مامالل لهو : ةلأسم

 . هسفنب كلذ

 دجاسملا ف الإ عضوم لك يف دودحلا ةماقإ زوجحو كلذ ف ريحم وه : لاق

 ملعأ هللاو . كلذ هل هركي هناف

 انزلا يهو اهتحص دعب اهرده زوجي ال هلل ةعبرأ ةسمخ دودحلاو : ةلأسم

 تبثيو هلهأ وفعب طقسي لتقلا ىلع سماخلاو .رمخلا برشو ةقرسلاو فذقلاو
 . ملعأ هللاو . هل مهبلطب

 دنع لطبي له اهرقع هل بهو حص املف لجر ةمأب انز لجر يفو : ةلأسم

 . دحلا

 قورسملا بهو ١ ذإ كلذكو دحلا هنع لطبيو هنع رقعل ١ طقسي : لاق

 . ملعأ هللاو .هيلع قرس ام قراسلل
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 فخالاب ادبي هنإف ةفلتخ دودح دحاو لجر ىلع تبجو اذإو : ةلأسم

 . ْ اهنم

 يناثلا مث لوالاب لوقو عيمجلا ىلع يتاي هنأل لتقلاب : بوبحم نبا لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ بحنو

 نإو رفك اهنم بجو دق ائيش كرت نإف ضرف مامالا ىلع دودحلاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذ هعسو همكح لهج نإ ملعلا لهأ رظاني نأ ىلإ كسمأ

 كلذ مهل يغبنيو لزو افهوه نم ىلع او رتسي نأ سانللو : ةلأسم
 ىنعمو ،ةرخآلا يف هيلع هللا رتس ايندلا يف نمؤم ىلع رتس نم مالسلا هيلع هلوقل
 نمل عفشي نأ دحال سيل ذإ دودحلا يف رانلا يف عفشملاو عفاشلا مالسلا هيلع هلوق
 . ملعأ هللاو . كلذ لوبق مامالل الو هيلع تبجو

 ليلقتو ءانفلا ليجعتو ههجو ءاهب ايندلا يف ينازلا ىلع دلوتيو : ةلأسم

 هنإ ليقو ،رانلا يف دولخلاو نمحرلا طخسو باسحلا ءوس ةرخآلا يفو قزرلا

 .رقتفي ىتح ينازلا تومي ال ليقو منهج تارفش ىلع ران نم عذج ىلع بلصي
 . ملعأ هللاو . ىمعت ىتح ةداوقلا تومت الو

 وأ ةكولمم وأ ةرح ةتيم وأ ةيح اهربد وأ اهلبق يف ةأرما ءعىطو نمو : ةلأسم

 . ينازلا دح هيلع بجيو ايناز ىمسي له ةباد وأ ايبص وأ الجر وأ ةيمذ
 كلذكو ،لوقلا رثكأ ىلع بوثلا قوف نمولو ةفشحلا جلوأ اذإ معن : لاق

 هركذب ثبع نم ىلع دح الو اهكولم ولو كلذ نم ائيش اهسفن تاطو اذإ ةأرملا

 . ملعأ هللاو .اهرك وأ اعوط ةأرما جرف سم نم ىلع دح الو ىنمأ ىتح

 .دحي له هنذإب لجر ةيراج ءىطو" نمو : ةلأسم
 نإو ةمرحلاب املاع اهتدع يف ةأرما جوزت نم كلذكو كلذ يف فلتخم : لاق

 . ملعأ هلاو . هيلع دح الف الهاج ناك
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 ؟ دحي له هتأرما ةمأ لجرلا ءعىطو اذإو : ةلأسم

 .معن : لاق

 . اهأطي هوبأ ناكو هل لالح هنأ نظي وهو هيبأ ةيراج ءعىطو نإف : تلق

 ءىطو هوبأ ناك نإ لوقو هرذتعا ام ىلع لتقي الو دحي نأ ىرن ال : لاق

 . ملعأ هللاو . نصحم ريغ وأ انصحم ناك مجري هنإف نبالا اهب انزف ةيراجلا

 اهيلعف ةيراجلا ى رتشاو ةأرملا جوزتف ةيراجوأ ةأرماب انز نم : ةلأسم

 هلل او .اهقسفل ةمارك الو اهف قادص الو دحلا لطبي امم ءارشل او جيوزتل ١ سيلو دحلا

 . ملعأ

 فالتخا هيلع دحلا يفف اهجوز يتلا هتيراج ءىطو نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو .اهجوز نم قادصلا ذخأ اهل لحي الو دلولا هقحلي الو

 اهب لخدي ىتح لوقو نصحأ دقف حاكنلا دقع نم رباج لاق : ةلأسم
 ةمألا رحلا ةمألا الو ةرحلا دبعلا نصحي ال هنأ ىلع اوعمجأو ناناتخلا ىقتليو

 ركنأ نإف اهب زاج اذإ اهنصحيو رحلا نصحت ةينارصنلا ةيمذلاورحلاو دبعلا اهنصحي
 هيلع ماقي الو ارتس اهيلع ىخرأو اباب اهيلع قلغأ ولو نصحم ريغوهف جاوزلا
 نأ هل سيلف وه هبرقب دلو اهف دلوي نأ الإ اليوط انامز هعم تناك ولو كلذب مجرلا

 رحلا ةمألا الو ةرحلا دبعلا نصحي ال هنأ اوعمجأو هلوق يفو . ملعأ هللاو .زاوجلا ركني

 يف سيلو لئاوألا بتك نم هريغو فنصملا يف كلذ فالتخا دجوي راثآلا يف نأو الإ
 نأ زوجيف اذه ىلعو عامجالا نود قافتالا نأ ثيح مهنم قافتا لب عامجا اذه
 . ملعأ هللاو . كلذ يف رظنيف اوقفتاو لاقي

 . ناصحالا لجأل لوخدلاب نيجوزلا دحأ لوق لبقي لهو : ةلأسم
 لدع ادهاش ادهشيوأ لوخدلاب اعيمج ارقي ىتح ال ليق دق : لاق

 . ملعأ هللاو . عايجلاب امهرارقاب
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 دحي نأ لبق هتجوزب لخدو جوزت مث جيوزتلا لبق انز نمو : ةلأسم
 .هدح نوكي ام

 .دبعلا دح هيلعف قتع مث انز اذإ دبعلا كلذكو ركبلا انز دح هيلع : لاق

 . ملعأ هللاو

 نولوقي نيلقاع نيغلاب رارحأ لاجر ةعبرأ انزلا ىلع دوهشلاو : ةلأسم
 هذه ةنالف حكني هيلإ نو ريشيو اذه نالف نب نالف انيأر انأ نيينازلا رضحمب

 نأو ةلحكملا يف دورملاك اهجرف يف هركذ اوأر مهنأو اعيمج ارضح نإ اهيلإ نو ريشيو

 . كولممب سيل رح هنأو نولوقيف افورعم نكي مل نإو نونجم ريغ حيحص لجرلا
 دحاو عضومو دحاو تقو يف انزلا نع مهلأسي نأ مامالا ىلع لهو : تلق

 . ةدحاو ةأرماو

 وأ ةيبرع اهنأ وأ اذه نم عيش يف اوفلتخا نإف كلذ نم هل دبال : لاق

 . ملعأ هللاو .انفالتخال ةداهشلا تلطب ةيبص وأ غلاب وأ ةيلصم وأ ةيجنز

 اندنع نأ ةداهشلا ةيدأت لبق مامالل اولوقي نأ دوهشلل .يغبنيو : ةلأسم

 . كلذ نع مهلأسيو مهقطنتسي ىتح نوملكتي ال مث نالف نب نالف ىلع ةداهش

 . مامالا مهرمأي نأ لبق اودهش نإف : تلق

 ناكولف ةعبرأ مهنأل مهيلع دح ال لوقلا رثكأو ةفذق او ريصي : لاق

 . ملعأ هللاو . ةثالث ليقو هريغ ةعبرأ داهشإ هيلعو افذاق ناك ادحاو

 وأ ايمذوأ ادبع مهلثم نأ ملع ىلع مث ةعبرأ ينازلا دح اذإو : ةلأسم

 ؟ مهمزليام ادودحم

 هللاو . . مهيلع صاصق الو دحلا ةيدو دحلا دوهشلا ةيقب ىلع : لاق

 . ملعأ

 . اعامجإ اهلمح عضت ىتح اهيلع دحلا ماقيال لماحلاو : ةلأسم
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 ؟ دلجت له لماح اهنأ تلاقف دلجلا ركبلا ىلع بجو اذإو : تلق
 دلجت اهنإف لمحلا نيبتي مل ناف اهلمح عضت ىتح ادح اهيلع يردأ ال : لاق

 . رهشأ ةعبرأ نم لقأ هتدم تناك نا كلذكو

 ؟ لمحلا تعدا اذإةأرملا رظنت مك ىلاو : تلق

 اليقثوأ افيفخ ناك عضت ىتح سبحلا عدوتست اهنكلو نيتنس ىلا : لاق

 . ملعأ هللاو . .

 ةنصحم اهنأ ملع مث هدلج ةئام ةينازلا مامالا دلج اذإو : ةلأسم

 ؟ همزليام

 ناك نإف ةنصحم اهنأ ملعي مل نا لاملا تيب يف دلجلا شرأ اهلو اهمجري : لاق
 ىراف ةنصحم نكت ملو اركب تناكو اهمجر نإف ، مكحلا لب هنأل هلام يف وهف املاع

 اودرو هولتق وأ ةصاخ هلام نم ةيدلا هنم اوذخأ اه ؤايلوأ دارأ نإ صاصقلا هيلع

 . ملعأ هللاو . . ةيدلا فصن هيلع

 ؟ اهدلو مطفت نأ ىلإ لماحلل لهمي لهو : ةلأسم
 هللاو . . همطفت ىتح تكرت اهنع نغتسي ملو اهريغ هل دجوي مل اذإ : لاق

 . ملعأ

 انصحا اذإ دحلا اهيلع ناو ايهيلع مجر ال هنأ ملعلا لهأ عمجأ دق : لاق

 . ملعأ هللاو . . رحلا دلج فصن ةدلج نوسمخ وهو كلذ لبق ال

 كله دقو اربدم ناك هنا مث نصحم هنأ ىلع نيسمخ هدلج ناف : تلق ٠

 ؟اهاتأام دعب وأ ةشحافلا يتأي نأ لبق نمو مكاحلا هدلبي نأ لبق قتعو هديس
 هيلع دريو انصح ناك نإ مجري هناف رح وهو ةشحافلا ىتأ نأ امإ : لاق

 سيلف قتعيو هديس توم لبق ةشحافلا ىتأ ناك نإو لاملا تيب نم هبرض شرا
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 هللاو . . رحلا ةيد هتثرو ىلع در مجر نإف ، ىضم دق يذلا دلجلا الإ هيلع

 . ملعأ

 نم مهيلع بجو ام مهيلع اوميقي نأ ديبعلا يلاومل زوجي لهو : ةلأسم
 ؟ دودحلا

 . . مامالا الإ اهميقي ال دودحلا نأ لوقلا رثكأو كلذ يف فلتخي : لاق

 . ملعأ هللاو

 يف ينز اذإ مجرلا هيلع لوقف ينزي مث قتعي مث نصحي دبعلاو : ةلاسسم
 { هقتع دعب نصحم ىتح ةدلج ةيام دلجلا هيلع لوقو لوألا ناصحالاب ةيرحلا

 وهو ةيدوبعلا دح لوقو رارحألا دح هيلعف دحي نأ لبق قتع مث ةيدوبعلا يف انز نإو
 . ملعأ هللاو . . لوقلا رثكأ

 ايلام نم ذخ ؤيو نالتقي ايهنإف اهرك ةملسم ائطو اذإ ينارصنلاو يدوهيلاو
 ملسأ مث اههركتس ١ ن ١ كل ذكو دحل ا وه هيلعو امل رقع الف هتعو اط ن اف اهرقع

 . ملعأ هللاو . . هيلع دح الف ملسأ مث انز اذإ كرشملاو

 مهنإف نيملسملا ماكح ىلا كلذ عفرو سوجملا انز اذإو : ةلأسم

 مهنم ةنونيدلا ىلع هوبكرام مكح هيلع ردهي اينإو هلا لزنأ ايب هيلع نومكحي
 . ملعأ هللاو . . تاوخالاو تاهمالاو تانبلا مهجيوزت لثم هبوكرل

 قراسلاو»» ىلاعت هلوقل عطقلا قارسلا عيمج ىلع بجي لهو : ةلاسم
 ؟ . . ةيآلا يايهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو

 مالسلا هيلع هلوقل ضعب نود قارسلا هفعب ىلع كلذ نإ : لاق

 ىتح ةيشام يف الو تويبلا اهيراوت ىتحرجشلا يف تناك اذإ ةرمثلا يف عطقال»

 . ملعأ هللاو . . «عارملا اهيراوت
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 قرس نم ىلع الو قراسلا قراس ىلع الو زنك يف عطق ال ليقو : ةلأسم

 لام نم قرس ىلع الو اريظن قرس نم ىلع الو نيغلابلاو رارحألا نم نيغلابلا
 ملوأ بيصن اهيف هل ناك ةمينغلا لام نم الو لاملا تيب قرس نم الو ةبعكلا

 عطق الو يلا بحأ لوألاو اهيلع اريمأ نوكي نأ الإ عطقلا هيلع هلوقو ، نكي

 رانشأ نم قرس ىلع الو ةمذلا لهأ نم الو نيملسملا نم ارح قرس نم ىلع

 مألاو بالا ىلع الو هديس لام نم قرس اذإ دبعلا ىلع عطق الو . ةبعكلا

 . .ملعأ هللاو . . قرس اذإ يبصلا ىلع الو 0 ايهنبال

 نأ الإ عطقي مل غولبلا ركنأ نإف غلابلا رحلا ىلع عطقلا بجيو : ةلأسم

 . قدصي ال هناف هتيل تجرخ دقو ركني

 ؟ عطقتو دحلا اهيلع ماقي له غولبلا تركنأ اذإ ةأرملاو : تلق

 دودحلا اهيلع تميقأ تدلو وأ ةنس نيثالث تغلب دقو ضعت مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . طايتحالا ىلع

 الإ ءالؤه ىلع عطقال نذإب لخادلاو دارطلاو سلتخملاو : ةلأسم
 امهنيب عطقال ناجوزلاو لزنملا كلذ ريغ نم هبحاص امهدحأ قرس اذإ نينكاستملا

 بجي الو نيدلاولل دالوألا كلذكو هنانكسي يذلا لزنملا ريغ نم نوكي نأ الإ

 . ملعأ هللاو . . بصاعلاو يدعتملا ىلع عطقلا

 وه عطقلا بجو هنم قرس اذإ انصح نوكي يذلا رادجلا دحو : ةلأسم

 رادجب هيلع ىول املكو هديب هروستي نأ الإ هلجرب وطخي نأ قراسلا ردقيال يذلا

 . ملعأ هللاو . . نصح وهف باب هيلع دس وأ

 فرش ام اهنم ذخأو رادجلا فلخ نم نيتاسبلا ةرمث ىطاعت نمو : ةلأسم

 هيف بجي ام ذخاف لخاد نم ائيش جرختسا نإف اذه يف عطق الف قيرطلا ىلع
 . ملع أ هللاو . . عطق عطقلا
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 لوقو هقوف ايف مهرد لوق عطق قراسلا هذخأ اذإ يذلا رادقملاو : ةلأسم

 هللاو . . ذخان اذهيو مهارد ةعبرأ وهو رانيد عبر يف لوقو رانيد وهو رحلا نمث يف
 . ملعأ

 كلذ ريغ ال فكلا غسر نم انباحصأ دنع قراسلا دي عطقتو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . هيلإ عضاوملا برقأ نمف امدع نإف هنم تقرس يذلا ناكملا

 وأ هعاتم قرسي نأ ديري ليللا فوج يف لجر لزنم لخد نمو : ةلأسم

 ؟ هلتقيو فيسلاب هبرضي نأ هل له كلذ ريغ مأ قرسيأ يردي ال

 لاقو . مهنذإ ريغب سانلا تويب لخد نمل ةمرح الورده همد : لاق

 ذخأي هاري ىتح بوبحم نبا لاقو ديريام ملعي ىتح هبرضي نا بحن ام رث ؤملا وبأ

 لاقو 3 هلتقي نأ هلف هرهش حالسب هتيب لخد نإ هريغ لاقو ٦. هلتقي نأ هلف عاتملا

 هسأر لخديف تيبلا بقني ىتحف لتقلا امأو اعيجو ابرض هبرضي نأ هلف عيبرلا
 . ملعأ هللاو . . بقنلا نم

 هيلع رهش دقو هبرضي وأ الجر بلسي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم
 ؟ هبرضي نأ لبق نم برضلاب هأدبي نا هل له حالسلا

 ال هنأ لوقف هنع لوموهو هلتق ىتح صللا نعَرف ناف هلزئاج : لاق

 لتاقي نأ لجرلا ىلع ضرف هلا نأل كلذب اكلاه نوكي نأ فاخنو كلذ هعسي

 هللاو . . فوفصلا ءاقتلا يف كلذ اينإ ليقو ةمايقلا موي ىلا تباث كلذو نيلجرلا

 . ملعأ

 يذلا زرحلا نم هجارخاو لاملا لوانتب بجي عطقلا نإ ليقو : ةلأسم

 نم ةلصخ تمدع ناف مامالا ىلا عفرلاو رانيد عبر هيف غلب يذلا ردقلاو هيف زرحأ

 . ملعأ هللاو . . عطقي الف هذه

_ ٢٨٢



 عطق دعب مكحلا يف هيلع نايض الف بات مث عطقو قرس نمو : ةلأسم

 هيلعف فلت ناف قرسام در هيلعف ةبوتلا دارأ مث عطقي مل ول مكاح نكي مل نإف هدي

 . ملعأ هللاو . . هتميق

 دنعف ركنيو عجري نأ الإ عطق قرس هنأ ميدق ءعىشب رقأ نمو : ةلأسم

 كفتف دحلا لوأ هيلع عقي ىتح كلذ هلو سبح ريغ يف رقأ اذإ عاتملا در هيلع كلذ

 هللاو . . هل ةعجر ال كلذ دنعف ةرفشلا دح هيلع عقي وأ عطقت وأ بذبت وأ هدي

 . ملعأ

 ذحخ ؤي هن إف تام ىتح عطقي ملف عطقل ١ غلبت ةقرس قرس نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . هلام يف مهل قح الف عطق اذإف عطقي مل اذإ هلام نم اهلثم

 اهدري هنإف ةقورسم اهنأ ملع مث اهلمعتساف ةباد ىرتشا نمو : ةلأسم
 يف هيلع در الو اهدالوأ تام وأ تتام نكت مل نإ هعم تدلو تناك نإ اهدالوأو

 . ملعأ هلللاو . . اهتميقب قراسلا ىلع وه عجريو اهتلغ

 وأ را دحللا حاط مث عطقل ا هب بجعام هنم ذخأو الزنم لخد نمو : ةلأسم

 نمزرب نإ كلذكو نصح ريغ نم جرخ هنال عطقي الف هنم جرخف هريغ هبقن

 عطقي هنإف بابلا حتفي نأ الإ هعسي يذلا ءاملا لسم نم أجرخوأ حوتفملا بابلا

 . ملعأ هللاو . . ردقل اهنم جرخ ول نإ كلاسم رادلا يف ناك ولو

 اهعمجي ل باب اهنم تيب لك ىلعو موقل تويب ةدع تناك اذإو : ةلأسم

 اهنم جرخي مل ةرجحلا يف كردأ مث عطقلا هب بجام اهدحأ نم دحأ قرف عماج باب

 . ملعأ هللاو . . تويبلا كلت ناكس نم ناك ولو عطق اهعماج نم

 هيلعف ةليل يف عطقلا هب بجيام دحاو لك لزانم نم قرس نمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . . عطقام دعب قرسي ملام دحاو دح

_ ٢٨٤



 ريثكلاو ليلقلاب عطق عطقلا هب بجام هنم ذخأف اربق شبن نمو : ةلأسم
 هنال ريثكلاو ليلقلا ىلع فالخ نم هلجرو هدي عطقت لوقو هيلع عطقال لوقو
 يف ناك نإ لوقو اهدحو هدي عطق ائيش ذخأي ملو ربقلا لصو نإف براحملا ةلزنمب
 . ملعأ هللاو . . عطقي هنإف لوفقم تيب يف ناك نإو هيلع عطق الف ءارحصلا

 شبنلا ىلع ارغاص لتقي هنإف اهئطوو ةتيم ةأرما شبن نمو : ةلأسم
 . . ينازلا دلج دلج اركب ناك نإو انصح ناك نإ لتقيو نيلاحلا يف اهرقع هيلعو

 . ملعأ هللاو

 ليلقلا قارحاب هدي عطقت لوقف سانلا لزانم قرح نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . مهارد ةعبرأ هتميق نوكي ىتح لوقو ريثكلاو

 هنم ىأر نم اهب بدؤي ةرد اذختم ناك هللا همحر رمع نإ ليقو : ةلأسم

 اهسأر فشكب اهرمأو ةردلاب اهالعف ةعنقم ةكولمم ىأر هنأ ليق ىتح زوجنالام

 ةنيزتم ةأرما ىأرو ةردلاب هبرضف رصعلا ةالص دعب ةلفان يلصي الجر ىأرو
 هللاو . . ضرم هبلق يف يذلا يعمطتو ملسملا ينتفت لاقو ةردلاب اهالعف ةجراخو
 . ملعأ

 دقف ريثك وأ ليلق نم اهقوف ايف ةعرج رمخلا نم برش نمو : ةلأسم
 ركسي مل ولو فذاقلاو ينازلا دح نود ةدلج نونايث دلجلا هيلع بجوو هللا ىصع

 همسج ىلع دلجلا قرفيو هيلع يتلا هبايث ىلع دلبجيو { ةدلج نوعبرأ لوقو
 بجيو لصافملا عضاوم ىقبتو هردصو هنطبو هرهظو هيلجرو هيديو هسأر ىلعو

 هيلع دهشو عجري ملو هرارقاب هيلع دهشو عجري ملو كلذ هيلع حص اذإ دلجلا هيلع
 . ملعأ..هللاو . . لدع ادهاش

 ن احخدل او هروشقو نبل ١ نم لمعت يتل ا ةوهقل ا نم برش نمو : ةلأسم

 جنبلا لثم نيملسملا دنع تاهوركملا نم ائيش وأ هعابتأل ناطيشلا هثدحأ يذلا

٢٨٥



 لاق ، ركسي ىتح هيلع دح الو سبحلاب بقاعي هناف تارسكملا رئاسو نويفألاو
 يف هركذام رياسك هروشق نمو نبلا نم ةلومعملا ةوهقلا برش ىرأ ال هريغ

 ضعب لاق دق ناك نإو ةلعلا الو هبشلا يف اهنيب ةسياقم ال ذإ ةبوقعلا قاقحتسا

 ةليلد يل حضتا الو هليبس يل نبي ملف اهيف مهنع دجوي ام ىلع اهميرحتب خايشألا

 ةخبط ةلاح ءاملاب هجارخإ عم رانلاب هيلقف لالحلا نم هلصأ هلك نبلا رجش نأل
 . ملعأ هللاو . . لاح لك ىلع تباثلا هلصأ نع هلوحيال ةقد دعب

 نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو ىلاعت هلوق نم ةنعالملا تبث : ةلأسم

 انزلا هتجوز نم نياع هنأ لجرلا ىعدا اذإف . . ةيآلا 4 مهسفنأ الإ ءادهش مهل

 . ايهنيب مكاحلا نعال كلذ يه تركنأو

 ةالص دعب نوكيو يضاقلا وأ مامالا يدي نيب دجسملا يف كلذ بحتسيو

 هلإ ال يذلا هللاب دهشأ لوقيو اهيلع هدي عضيف دجسملا ةيراس ىلا موقيف رصعلا

 يفو تارم عبرأ انزلا نم نالف تنب ةنالف يتجوز هب تفذق اييف قداصلا ينأبوه الإ

 اهجوز ماقم ةأرملا موقت مث نيبذاكلا نم تنك نإ يلع هللا ةنعل نإ لوقي ةسماخلا

 يف ىلع نيبذاكلا نمل هنإو ةينازب تسل ينإوه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ لوقتف

 نيقداصلا نم ناك نإ يلع هللا بضغ نإ لوقت ةسماخلا يفو تارم عبرأ هلوق
 مل ناف نيقداصلا نم اذه كجوز ناك نإ كيلع هللا بضغ مكاحلا اهف لوقيو

 ناعمجي الو ائيش هيلع درت الو ايهنيب مكاحلا قرفي مث هيلع ءىش ال نأ وجراف اهعبتي
 . ادبأ

 له هسفن بذكو مكاحلا ىلا ايهيرمأ اعفري ملو انزلاب اهفذق نإف : تلق

 ؟ ساب امهيلع
 . امهنيب قرفي الو هتجوز يهو ايهيلع ساب ال : لاق

 ؟ اهنيب مكاحلا نعال نأ دعب هسفن بذك نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . . ادبأ ناعمتجي الو دلجي : لاق

٢٨٦



 هعنمت اهناف مكاحلا ىلا اعفري ملو انزلاب هتجوز لجرلا فذق اذإو : ةلأسم

 اذإ هيلع مرحت ال اهنا وجراف اهسفن ىلع اهرباك نإف هلوقنع عجري ىتح اهسفن نع
 بذكأ نإف هلوق يف هتبذكإو تيرب بذاك اهدنع نإو & بذاك هنأ اهدنع ناك

 اهعم ماقملا هل لحي مل اقداص ناك نإو هفذقب هيلع مرحت الو هتجوز يهف هسفن

 . ملعأ هللاو . . انزلا هنم تنياع اذإ يه كلذكو

 هدلو هنا يه تلاقو هنم ىفتناف الماح اهدجوف ةأرما جوزت نمو : ةلأسم

 ؟ كلذ يف مكحلا ام ارس اهب لخد

 امهنيبو اهل دلولاف الإو اهنعالو دلولا مزلا اهاوعد ال تحص اذإ : لاق

 ذنم كلذ نم لقأل ناك نإو © اهنعاليو هلوهف رهشأ ةتسل دلت نأ الإ ناعللا

 ايهنيب قرفيو اهنعالي لوقو ايهنيب قرفيو اهنعالي الو هيلع دح الو اهل وهف اهجوزت
 . ملع أ هللاو . .

 دلولا اذهو كسفن ىلع ىتهركتسا تنأ هتجوزل لاق لجر يفو : ةلأسم

 . ؟ مكحلا ام ينم سيل

 فذق اذإ لوقو اهجوز وهو دح الو ايهنيب ناعل الو هدلو دلولا نإ : لاق
 ثلثلا همالف لام هلو تام نإف اهدلو دلولاف ىلبح ىهو انعالو هتجوز لرلا

 . ملعأ هللاو . . اهتبصعل ناثلثلاو

 ءادهش ةعبراب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو ىلاعت هلوقو : ةلأسم

 دحلا هيلعف انصح ىمروأ ةنصحم فذق نم لك نا انعم ةدلج نينايث مهودلجاف

 كلذ هلوق قيدصت ىلع يتأي نأ الإ نيملسملا هفذقل هل ةيوقع ةدلج نينايث دلب

 ءىرد دحاو ماقم يف مكحلا سلجم يف هعم نودهشي لودع لاجر ءادهش ةعبرأب
 . ملعأ هللاو . . نايبصلا الو ديبعلا الو ءاسنلا ةداهش انه زوجت الو دحلا هنع

 نادح لوقو دح هيلع لوق نيينازلا نب نازاي رخآل لاق نمو : ةلأسم

٢٨٧



 هللاو . . دحلا هيلعف طول موق لمع لمعت تنأ وأ يطولاي هل لاق نإو ةثالث لوقو

 . ملعأ

 مكاحلا مايق ىلا اهاعدا اذإ هتنيب راضحإ يف فذاقلا لج ؤيو : ةلأسم

 هللاو . . فذاقلا دح دحلا هيلع ميقأ فذقلا نم هي ربي ايب جي مل ناف هسلجم نم

 . ملعأ

 هبلطي مل نإف هثراو هبلط اذإ دحلا هيلعف تيملا فذق نمو : ةلأسم

 لح ال لوقو اعدا ام حصي نأ الإ هتحح تتام هن ل دحلا هيلع لوق هيف فلتخيف

 . ملعأ هللاو . . هيلع

 : يحبرصل ا : ةلأسم

 كلذ لعفناو مارح ىلع ةأرماو لجر نيب هب عمجو ايسلط بتك هنأ رقأ نمو
 ؟ دح هيلع له

 ىتح همزل ةأرماو لجر نيب عمج نم رثألا يفو ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق
 ام اذه قحلي نأ ينفوخأ امو مجرلا ايهنيب عماجلا مزل نينصحم اناك ذإ لاق نم لاق

 . ملعأ هللاو . . روكذملا اذه قحل

 يف ليق دقف هعاتم ذخأي هلزنم يف قراسلا دبي نميفو } هنمو : ةلأسم

 نإو { هببسل ةماسقلاب اوذخأ ةيرقلا يف هلعج ناف هلتق نإف فالتخاب هلتق زاوج

 رسأ نم نا تفرعو ، ثراولا ىلع هثاريم سبتلاو بياغلا مكحب هيلع مكح هنفد

 رهن يف هلعج اذإ نأ هربدو هفنأ مد نم جرخيام ىوس لتق رثأ ليتقلل نكي مل اذإ كلذ

 كلذ لثمو ،اهيف هل هماسقال عضاوملا هذهف اذه هبشأ امو هلثم لتقيرئبوأ يوق

 هعقوي نأ ريغ نم هلفسأ يف هلعجف مدهنم رادج ناك اذإ كلذكو رحب يف دجو اذإ

 ةماسق هيف نكت مل قوسلا وأ عماجلا دجسملا يف هلعج اذإ رثألا يف تدجوو { هيلع
 . ملعأ هللاو . . اضيأ

_ ٢٨٨



 اذإ دبعلا ىلع مرحت له ينزت هدبع ةجوز ىأر لجر يفو . هنمو : ةلأسم
 ؟ اهنم كلذ ديسلا نياع

 مزلي الو هيلع مرحت ال اهنأ يدنعو رثألا نم ائيش اذه يف ظفحأ مل ينإ : لاق

 نم هنأل كلذ راهظإ دبعلا ديسل سيلو دبعلل لالح اهنأل اهنيب قرفي نأ ديسلا
 . ملعأ هللاو . . ةلبقلا لهأ يف مارح فذقلاو فذقلا

 هلف ةقرسل ا هجو ىلع هتيب يف هعاتم ملحي نم دجو نمو . هنمو : ةلأسم

 هلتقي لوقف ائيش هعم دجي ملو هتيب يف هدجو اذإ امأو ، هعاتم هيلإ ملسي ىتح هتلتاقم

 . ملع أ هلل او . . هلام يف هدجو نإ هلتقي الو ليلل اب هلتقي لوقو هلتقي ال لوقو

 اعوط وه لاقو اهرك اهئطو هنأ لجر ىلع تعدإ ةأرما يف : ةلأسم

 ؟ مكحلا ام اهاضرب

 نأل فذاقلا دح ايهلع الو اهسفن نع دحلا عفد يف ةأرملا لوق لوقلا : لاق

 . ملعأ هللاو . . انزلا دحو اهقادص اهيلعو انزلاب رقأ لجرلا

 : يد شهارمحلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ هنصعحتأ ةكولمم جوزت نميفو

 . هنصحت ال لوقلا رثكأو كلذ يف فلتخي : لاق

 ؟ اهب لخدي ملو ةرح جوزت نإف : تلق
 . ملعأ هللاو . . اهب لخدي ىتح هنصحت ال لوقو هنصحت لوق : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اذإو قالطلا دعب ناعل ايهقحليأ قلاط تنأ ةينازاي هتجوزل لاق يذلا يف

 ؟ اناعل مأ افذق نوكيأ دلولا نم ىفتنا

 امأو ، هيلع ناعل ال هنا نيملسملا نم لاق نم لاق فالتخا كلذ يف : لاق

س ٢٨٩



 اهنيب نيملسملا ضعب لاقو هدلو دلولاف هتجوزب زاج نأ دعب هدلو نم ىفتنا يذلا

 لقي مل ناو ةنعالملا امهنيب نوكتف انزلا نم دلولا نا لاق اذإ لاق نم لاقو { ةنعالملا

 . ايهنيب ةنعالم الف انز نم دلولا نا

 ؟ ايهنيب قيرفتب مأ ناعللاب نينعالتملا نيب ةقرفلا بجتو : هل تلق

 مكاحلا قرفي ملولو ةأرملا هيلع مرحتو نينعالتملا نيب ةقرفلا بجت : لاق

 هللاو . . ايهنيب قارفلاب دهشي نأ هدنع اهفذق اذإ مكاحلل يغبني هنأ ريغ ايهنيب

 . ملعأ

 مرحتو دحلا اهيلع بجأ ةباد اهسفن تاطوأ اذإ ةأرملاو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهجوز ىلع

 . لسغلا اهيلع بجيو اهجوز ىلع مرحتو دحلا اهيلع بجي معن : لانق

 ؟ اهمحلو اهنبلو اهنمثو اهتقدح هيلع مرحتأ ةبادب لجر انز اذإو : هل تلق
 اهنمثو اهتمدخ هيلع مرحت لاق نم لاقف ةبادلا بر لعافلا ناك اذإ : لاق

 ريغ لعافلا ناك اذإ امأو & كلذ نم ءىش هيلع مرحيال لاق نم لاقو اهمجحو اهنبلو

 نم لوق ىلعو اهتميق اهبرل هيلعف ةبادلاب عفتني ال لوقي نم لوق ىلعف ةبادلا بر
 . ةبادلا لبق نم نايض لعافلا مزلي الف اهعيبي نأ اهبحاصل نأ لوقي

 ؟ ال مأ دح همزلي ةبادلاب لعافلاو : تلق

 فيسلاب لتقي ليقو لبج قوف نم هب فدهي ليقو دحلا همزلي معن : لاق
 . انصح ناك نإ مجريو اركب ناك نإ دلب ليقو

 ؟ ال مأ اهجوزت اذإ هنصحت ةمالاو : تلق

 . ملعأ هللاو . . هنصحت ال لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 : دا دمر دمحم نب ن ايلس خيشل ا : ةلأسم

 ؟ هاوعدب كلذ ناك اذإ دحلا هيلع بجأ هنم الهج ايلسم فذق نميف

. ٢٩٢٩ .



 عفني لهجلا نأولو ءعىشب اندنع سيل كلذ يف لهجلاو ب كلذ يف دحلا بوجو
 نإ ركذلا لهأ اولأساف ىلاعت هللا لوق كلذ ديؤيو ملعلا نم عفنأ لهجلا ناكل

 لجوزع هللا رماوأ يف ناك امل هلهجب اروذعم لهاجلا ناكولو «نوملعتال متنك
 هللاو . . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ةدئاف الو ىنعم هلهج ايع لاؤسلاب
 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 بجي لهو ؟ ريزعتلا بجي لعف يأبو ؟وه فيك ريزعتلاو مجرلا ةفص نع
 ؟ ال مأ ءاسنلا ىلعو غولبلل نيقهارملا نايبصلاو كيلاملا ىلع

 اممائيش ركذأ ينأ ريغ اذه نع فيكف اذه نودنع فعضأ انأ : لاق

 ةردلاو ةردلاب برض وهف زيزعلا امأ نيفراعلا نع اهامقتشو نيملسملا راثآ نم هتفقلت

 يف تلقف رمع نب قياش نع لياسم رثأ ىلع ةلأسم تدجوو 3 ةرسفم اهدجت مل

 خيشلاو ابيار قفتا دق نكلو ةرسفم اهدجن مل انأ ملعاف اهتفصو ةردلا لاح

 ةعبرأ اهضرعو افصنو اعارذ اهلوظ نوكي نأ ناييلس نب دمحمو دادم نب هللا دبع

 كلذكو يزج هنا نيملسملا راثا يف دوجوملاف شوكلاب برضلا امأو & عباصأ

 ىلع الإ نوكي الو ةحصب الإ نوكي الف ريزعتلا امأو ، الف بشخلا امأو طوسلا

 سبحلا امأو هلثم هماكح نأ بسحاو ريزعتلاو سبحلا نيب ريخم مامالاو نيغلابلا

 ىلع نايبصلا كلذكو نيغلاب اوناك اذا ديبعلاو رارحألا نيب قرف الو ةمهتلاب زئاجف

 ةجحال لاق نم لاقو نجسلا يف نوسبحيو ةحصلاو ةمهتلا يف ضعب لوق
 موئشملا ناك اذإ بلكاي روثاي رامحاي كلوق لثم ريزعتلا هيف بجي ام امأو { مهيلع
 نم موتشملا نوكي نأ الإ زيزعتلا هيف بجي الف حبقلاو نعللا امأو . رارقالا لهأ نم

 لفاك زيزعتلا دحو { لاح ىلع رزعي هنأ رخآ الوق هيف نأ بسحأو نيملسملا

 دحال لوقو ةدلج نوثالثو سمخ لوقو ةدلج نوعبرأ لوق دبعلا دح وهو دودحلا

 ثالثلا وأ سمخلا ىلا ريزعتلا لقأ امأو } رمخلا برش يف اذهو دبعلا ينعأ هيلع

 رارحالا ىلع الإ نوكي الف محرلا امأو ، هفعضو رزعملا ةوق يف رظنلا ماماللو

_ ٢٩٢٩١



 دقو ، ناصحالا لعب الإ نوكي الو انزلا نم الإ نوكيالو ءاسنلاو لاجرلا نيغلابلا

 اهأطي يتح لوقو نصحأ دقف ةأرملاب لجرلا كلم اذإ لوق ناصحالا يف فلتخا

 امأو & هيف فلتخمف اذه ادعامو رحلا ةرحلا نصحتو ةملسملا ةرحلا رحلا نصحيو

 ىلإ هبوقح ىل لوق نصحملا ينازلا اهيف نفديو ةرفح رفحي نأ وهف مجرلا ةفص

 دهاش هامر هيلع ادوهشم ناك ناو ارقم ناك نإ مامالا هيمريو هادي فتكيو هيبكنم

 الو ديبعلا الو ءاسنلا برقي الو ناز كنأ هللاب دهشأ هيمري نم لوقيو دهاش دعب
 . ملعأ هللاو . . نايبصلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ايهسفنأ ابذكي ملو ثينخاي هل تلاقف ةبحقاي هتجوزل لاق لجر يفو
 هسفن بذكي نأ لبق هتجوز لجرلا اذه ءعىطو نا تيأرأ & كلذب ةمرح ايهقحليأ

 ؟ اذه لثم يف همزليام

 هللاو . . هتركذام عيمج يف لاح لك ىلع كلذب ةمرح ايهقحلت ال : لاق
 . ملعأ

 : دمحم وبأ خيشلا : ةلأسم

 مكاحلا ىلا هيلع عفرف انزلاب فذاق هفذقف ينزي هنأ هسفن نم ملع نم

 ملعي هنأل مجروأ دلج نم فذاقلا ىلع ىرجام شرأ هيلع نا همجر وأ هل هدلجف

 . قداص هفذق يذلا نا

 ؟ هل دحو هيلع هناعفري ةنيبلا هيلع هل تدهش ولو : تلق

 . شرالا هيلع . معن : لاق

 هيلع تدهش اذإ هسفن نع دحلا ءاردإ يف لاتحي نا لجرلل زوجي : تلق

 لايتحا وأ ةزاجأ نم كلذ ةزاجإ ىلا ليمي هتيأرف دودحلا نم ناك ايهم ةنيبلا كلذب
 . ملعأ هللاو . . هسفن نع دحلا ءاردا

٢٦٢٩٢



 : ىرفافغلا : ةلأسم

 ردقب نكل هيف رث ؤي ال اطبر ةرجش وأ ةيراس ىلع قراسلا طبر نأ يدنعو
 . ملعأ هللاو . . زئاج وه هقيوعت

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهقادص لطبي انزلا يف لجرلا ةأرملا تعواط اذإو

 ىلعال هل اهتعواطمل لطبي نم لاحب تناك اذإ ليق كلذك : لاق
 . ةعواطم لك يف قالطالا

 ؟ قادصلا اهدنع لطبي ىتلا ةعواطملا دح امو : هل تلق

 كلذ يف رظناف لاعفلا نم ءىشب الو لاقمب هنع عنتمت ال نا اهدحف : لاق
 . ملعأ هللاو . .

 : فنصملا باتك نم : ةلأسم

 وأ ةرحلا ةملسملا ةأرملاب رحلا ملسملا لجرلا جوزتي نأ اندنع ناصحالاو

 اقرافت وأ ايهيدحأ تام ولو اهنصحيو هنصحت اهناف اهب زوجيو ةينارصن وأ ةيدوهي ةيمذلا

 ىخرأو اباب اهيلع قلغأ ولو ، نصحم ريغوهف زاوجلا ركنأ نإو اهب لخد دق ناك اذإ
 هل دلو دق نوكي نأ الإ اريثك ناك ولو كلذب مجرلا دح هيلع ماقي الف ارتس اهيلع

 . ملعأ هلللاو . . زاوجلا ركني نأ هل سيلف وه هبرقي اهنم

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 قراسلا عطق دعب هنم قرسام ذخأ قورسملا داراف عطقف قرس لجرو
 ؟ هنيمي عطقام دعب هنم در هيلعأ

 درلا هيلعف ملاظ رابج هعطق نإو { هيلع در الف مامإ رمأب هعطق اذإ : لاق

 الو ءىش اهيف قولخمل ال هلل يه دودحلا نأل رابج وأ مامإ ةعطق درلا هيلع نا لوقو

 . ملعأ هللاو . . نيعلا مئاق ناك"نإ ملسملا لام بهذي

٢٩٢٢٣ _



 امأو 5 انزلا يفو دحلا ايهنيبف نيملسملاو باتكلا لهأ امأو 5 هنمو : ةلأسم

 مجر انصحم ناك نإ قادصلاو دحلا هيلعف ةتيم ةأرماب انز يذلاو {. الف فذقلا يف

 ام هيلع رباج يبأ نب ىسوم لاق { ةميهبب انز يذلا امأو . دلج اركب ناك نإو

 نفدتو لتقت نايثع نب ناييلس لاقو اهمحلب الو ةميهبلاب سأب الو ينازلا ىلع
 ناييلس لوقبو «اهحكانو ةميهبلا اولتقا» ةلي يبنلا لوقل ينازلا ىلع ام هيلعو

 . ملعأ هللاو . . ذخان

 هتيد رقع مهلو دحلا هيلع ا ذهف موق مالغ ء ىطو لجرو {}©=“ هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . هلغشو هل هلاعتساك هطايع نايضو هامدأ نإ

 امل ةيدلا هلو دحلا هيلعف كلذ ىلع اهركم الجر ءعىطو يذلاو : ةلأسم

 الف ىذأ كلذ نم هبصي مل ناف ايحلم وأ اعضاب وأ ايماد ناك نإ هيطو نم هباضأ

 . ملعأ هللاو . . رافغتسالاو ةبوتلا الإ ةعولاب لخد نميف لوقأ الو هيد هيلع ملعأ

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 بونذلا رئابك نموهو هنع ىهن ال بكترم هبرل صاع وهف ةميهبلا حكان امأ
 كلذ حص اذإ اهحكانو ةميهبلا لتقت ناب رابخألا ةحصب ةلقان راثآلا تراج دقو

 لبج ىلعأ نم فدهي 17 مهمدع دنع مهماقم موقي نموأ نيملسملا ماكح دنع

 ال لالح ريغ وأ الالح اهمحل ناك نإ اهيرل اهتميق شرأ هيلعو ةراجحلاب ىمريو

 ربغوأ لالح ناك اهمحل لكأ زوجيال لاح ىلع هفلأت اهنأل كلذ يف يدنع قرف

 ىلع لعفلا كلذل هنم ةنياعملاب اهبر دنع كلذ حص اذإ ةمرحلا يف كلذكو . لالح

 ردق ىلع هتوم دعب هتثرو ىلا اهتميق نم صالخلا هيلعو اهبر ىلع اهمرحي نم لوق
 قرغتسي نيد هيلع ناك نإو رافغتسالاو مدنلاو كلذ نم ةبوتلا عم هنم مهٹيراوم

 وأ يصو هل نكي ل نإو هتيصول هل هيلع ام ملس ةقث يصو هل ناك نإف هلك هلام

 هنايدل ناضلا نم هيلعام طقسي ليق دقف نيملسملا دنع ةقث ريغ هتيصو ناك

 سيل لاق نم لاقو ى هريثكو كلذ ليلق نم مهقوقح ردق ىلع باسحل او طسقلاب

٢٦٢٩٤)



 همكح زوجي لدع مكاح كلذب هرمأي نأ الإ ثراو الو يصوب سيل هنأل كلذ هل

 سيلو هنم هقح مهنم الك يطعي ةثرولل هيلع ام ملسي لاق نم لاقو 5 ةيعرلا ىلع
 حصي مل ةميهبلل حكانلا ناك ناو 3 التبملل ةعسلا كلذ يفو كلذ نم رثكأ هيلع

 حص الو مهمدع دنع مهماقم موقي نم دنع وأ نيملسملا ماكح دنع اهب كلذ هلعف

 الو هبر رفغتسيلو كلذ نم بتيلف هللا نيبو هنيب اييف رتتسم وه اينإو اهير دنع كلذ
 وأ اهبرل نايضلا هب همزلي اثدح اهيف ثدحي وأ اهيف لعفي نأ الإ يدنع هيلع نايض
 همزلي ام ردقب هيلع نوكي ذئنيحف اهيرل نايضلا كلذ يف همزلي ام ردقب اهلمعتسي

 نم هناو اهب هلعف نيبي نا هيلع سيلو كلذب ملاع ريغ وه ذإ اهبر لالح يهو اهبرل
 رقعلا نم ةصاخ سفنألا يف كلذ اينإو هلام هنال هيلع ايب ىتأ اذإ كلذو ذك هلعف

 . ملعأ هللاو . . اهنماصالخلا دارأ اذإ ءامدلاو

 وأ نيد نم هل قح لك لطب مالسالا نع لجرلا دترا اذإو : ةلأسم

 راصو هنم لطب يذلا كلذ هل عجر مالسالا ىلا عجر نإف ةعفشو ةجوزو صاصق

 . ملعأ هللاو . . رقصلا نب نارغ ةياعم يبأ لوق وهو نيملسملا مكح همكح

 ثدحأ امردقب هنايض ناربدلا يف ةيبص وأ ايبص ءعىطو نمو : ةلأسم

 نم ىري نأ بالل سيل نأ لوقلا رثكأو . . فالتخا هيف بالل هلالحتساو امهيف
 لوق فالتخالا ىنعم هقحليف ايبص كلذل ثدحملا ناك ناو & يبصلا هدلو شرأ

 نايضلا موزل يف امهريغو ةرقب وأ ةرامح لثم ةباد ءعىطو نم امأو {، هيلع نايض ال

 لحلا كلذ يف هيزجيو نايضلا هيلع ىري اهبحاص ىلع اهمرحي يذلاف ، فالتخا

 الإ اناض ءعىطاولا مزلي ل همرحي ال يذلاو هبويع رتسيو هفرعي نا هيلع سيلو

 . ملعأ هللاو . . ةبوتلا

 : ارعش ناصحالا طرش يف لاقو

 اهفتسم كاذ نع تنك اذإ تتأ تس ةناصحلا طورش

 ايلسم هنوك اهعبارو ةيرحو لفغو غولب

 امجري نلم طرش لتخا ىتم حابم ءعىطوو حيحص دقعو

_ ٢٩٢٩٥ _



 : ناديبع نبا : ةلأسم
 نإو امل قادص الف هل ةعواطم تناك نإ لاق .3 ةأرماب انز لجر نع هتلأسو

 . قادصلا اهلف ةهراك تناك

 ؟ ةرم دعب ةرم اههركتسا ناو : تلق

 نكي مل ام دحاو قادص اهل ضعب لاق كلذ يف انباحصأ فلتخا : لاق

 . . قادص هيلع اهلف اههركتسا اهلك نورخآ لاقو & لوألا قادصلا اهل ملس

 . ملعأ هثلاو

 لوقي نأ وهو يدتبملاك همكحف مالسالا ىلا عجر مث دترا نمو : ةلأسم

 هللا دنع نم دمحم هب ءاجام نأو هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ىتأ ام عيمج نم قحلا وه مالسل ا هيلع دمحم هب ءاج ايب ندي ل نإو نيبملا قحلا وه

 لك نم ءىرب هنأو كلذ دعب لوقي نأ انبجعيو كلذ لوقي ىتح انمؤم نكي مل هب
 . ملعأ هللاو . . هللا دبع نب دمحم هب ءاج يذلا مالسالا نيد فلاخي نيد

 . ىثنأ وأ اركذ ناك لتق كلذل اراتخع رفكلا ةملك رهظأ نم لكو : ةلأسم

 نوكتي الو مهيلع لتق الو نورجزي مهناف نايبصلا امأو ، فالتخاب ةأرملا يف ليقو

 . رفكلا ىلا اودترا اذإ بارعالا يف نوعابي مهنإف ديبعلا امأو & كلذ نورهظي

 ؟ لتقي له رفكلا نم ةلم ىلا ةلم نم دترا نمو : تلق

 . . مالسالا للم كلذكو ةدحاو ةلم اهلك رفكلا للم نأل لتقي ال : لاق

 . ملعأ هللاو

 مرحف مالسالاب رقأ هنأل هيرارذ ابسن الو متعي ال دترملا لامو : ةلأسم

 . هولتقاف هنيد لدب نم مالسلا هيلع هلوقل لتقي هنكلو كلذ

 ؟ ةعفشو ةجوزو صاصق وأ نيد نم دترا نم قح لطبي لهو : تلق
 ام عيمجب ذخؤيو مالسالا ىلا عجر اذإ هيلا عجري هنكلو . معن : لاق

 . هدادترا يف هانج

- ٢٩٢٩٦



 ؟ همزليام همتش وأ هفذق وأ هدا دترا يف دحأ هحرج اذإو : تلق

 مث دترا مث ملسموهو هحرج نوكي نأ الإ ةيد الو هيلع دح ال : لاق

 . ملعأ هللاو . . ةيدلا ذخأ ءاش ناو ىفتقا ءاش نإ رايخلا هل نوكيف ملسأ

 ىلا عجر مث ناضمر يف ليللا يف دترا نم موص لطبي لهو : ةلأسم

 / ؟ حبصي نأ لبق هتليل يف مالسالا

 ىضم ام مدها دادتمالا ىلع حبصأ نإو هموص يف هيلع داسف ال : لاق

 . هلوق ىلع هموص نم
 هل متي له مالسالا ىلا عجر مث ججحلاب مرحم وهو دترا نإف : تلق

 ` . همارحا

 . ملعأ هللاو . . هلوأ نم هفنأتسيو دسفي لوقو متي لوق : لاق

 براحي نأ الإ نوقتعي ال لوقو نوقتعي لوق ديبع هلو دترا نمو : ةلأسم

 ىلا عجر نإف هيلع فقوي هلامو براح ولو لاح لك ىلع نوقنتعي ال لوقو
 لهال لوقو رافكلا نم هتثرول ناك هتدر ىلع تام نإو ث هلام ىلا عجر مالسالا
 ارابك اوناك نإف راغصلا هدالوأل لوقو دلبلا ءارقفل لوقو دهعلا لهأ نم هنيد

 لاملا تيب يف ىقلي لوقو هدادترا يف اودلو نيذلل لوقو مهدالوأ نم مهنيد لهالف

 بهذ نم تناك مهتبراحم يف اوتام وأ اولتق اذإ نيملسملا نيب ةمينغ لك براح ناف

 نم قيقرلا نم رف نم الإ كلذ ريغ وأ قيقر وأ ناويح وأ ةعتمأ وأ ماعط وأ ةضف وأ
 . ةمينغ كلذ ىوس امو رارحألا ةلزنمب مه لوقف نيملسملا نيد يف لخدو مهنيد

 . ملعأ هلللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهيلع بجعأ يلع هاعدإ اييف قدص تلاقف انزلاب هتجوز ىمر اذإ لجرلا يفو

 تعجر نإو ايهنيب ةنعالم الو مكاحلا ىلإ اهرمأ لصوو ةيناز اهنأ هتقدص اذإ دح
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 ىلع انزلاب اهرارقا نع تعجر اذإ دحلا لوأ اهيلع ماقي نا لبق انزلاب اهرارقا نع

 . نيملسملا لوق رثكأ
 اهنعالي نأ ىبأو انزلاب اهامر اذإو . ال مأ كلذ ىلع ربجتأ : هل تلق

 هسفن بذك نإو ؟ ال مأ كلذ ىلع ربجيأ هسفن بذكي وأ اهنعالي نأ هنم تبلطو

 ؟ ال مأ كلذ دعب عايتجالا ايل زوبيو فذاقلا دح همزليأ

 بذك نا هتأرما يف هيلع ساب الف مكاحلا ىلا ايهيرمأرصي مل ام : لاق

 جوزلا عم ناك نإو هل ةعجر الف مكاحلا ىلا امهرمأ راص ناو هبر رفغتساو هسفن

 دحلا ةأرملا ىلعو جوزلا ءىرب دقف لاق ىلع نودهشي لودع ءادهشلا نم ةعبرأ
 نعال نأ دعب هل لحت الو اهنيب ناعللا نإف دوهش هعم نكي مل نإو مجرلا وهو

 . اهنيب مكاحلا

 نا جوزللزوجأ ايهنيب قرفو نيجوزلا نيب مكاحلا نعال اذإو : هل تلق
 ذم نيتنس دعب دلوب تءاجاذإو ناعللا دعب هسفن بيذكت عفني لهو هسفن بذكي

 ؟ ال مأ دلولا هقحلي اجوز ذخات ملو ايهنيب مكاحلا قرف
 ةأرملا امأو ء دلجلا دلج ةنعالملا دعب هسفن بذكأ اذإ جوزلا نإ : لاق

 مكاحلا قرف ذم نيتنس دعب هب تتأ اذإ دلولا امأو & ناعللا دعب دبأ هل لحالف

 . ملعأ هللاو . . اندنع هب لومعملا لوقلا ىلع هقحلي الف امهنيب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ ال مأ دح هيلع ركسي مل وأ ركس رمخلا براشو

 . اريثك وأ اليلق ابراش ناك دحلا هيلع بجي : لاق

 ؟ ال مأ دحلا همزلي رجلا ذيبن برش اذإو : تلق

 . ملعأ هللاو . . ركسي يتح دحلا همزلي ال رجلا ديبن برش اذإ : لاق

 كلذ لثمف اكرش ناسنالا هب نوكي يذلا مالكلا امأو ، هنمو : ةلأسم

 دقف هاوس اهلإ وأ اكيرش هللا عم نإ لاق نإو هب كرشأ دقف هريغ دبعو دبعلا ركنأ اذإ
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 دعب ةوبن ىعدا مث هب ءاج امو ةلي دمحم هلوسرو هللاب نم ؤي مل اذإو 3 هب كرشأ

 نمو اكرشم ناك هب دحج وأ هللا باتك نم ائيش ركنأ نمو { اكرشم ناك ةلي دمحم
 نم هب اوءاج امو هلسرو هللا ءايبنأ دحج نمو : اكرشم ناك ةلي دمح ةلاسر دحج
 مايقو هملع دعب هللا ةكئالم دحج نإ كلذكو { اكرشم ناك هملع دعب هبتك

 ملاع الو قازر الو رهاق الو رداقب سيل هللا نإ لاق نإو {. اكرشم ناك هيلع ةجحلا

 ثعبلا ركنأ نمو اكرشم ناك ءءايسأو هللا ديحوت ركنأو ريصب الو عيمس الو
 كلذ نأل اكرشم ناك هيلع ةجحلا مايقو هملع دعب رانلاو ةنجلاو باقعلاو باسحلاو

 هللا نا لاق نمو ، اكرشم ناك هللا باتك نم ائيش ركنأ نمو . هللا باتك يف هلك

 . ملعأ هللاو . . اكرشم ناك ةروص وأ نيقولخملا حراوجك ةحراج

 - : يحبصلا : ةلأسم

 3 اهاضرب اعوط اهئطو هنإ لاقو اهرك اهئطو هنا لجر ىلع تعدا ةأرما يف

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا
 نأل فذاقلا دح اهيلع الو اهسفن نع دحلا عفد يف ةأرملا لوق لوقلا : لاق

 . ملعأ هللاو . . انزلا دحو اهقادص هيلعو انزلاب رقأ لجرلا

 .هيلع يردأ الو دحلا هيلعف اهربد يف اهئطوف ةأرما هركتسا نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . . اهقادص

 لواطت ناك نإو هيلع تميقأ يناجلا اهب رقأ ىتمف دودحلا امأو : ةلأسم

 عقي وأ عجري مل ام دح مكاحلا عم تارم عبرأ رقي ىتح دحلا هيلع ماقي الف اهرمأ
 رمأ هنا لي يبنلا نع ىورام كلذ يف مهل ةجحلاو ضعب لوق اذه دحلا لوأ هيلع

 هللاو . . دحف هب رمأ مث تارم عبرأ هرارقا دعب كلام زرغ ام ىلع دحلا ةماقإب

 . ملعأ
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 تحت تايف همزلي ملو ادح همزل دقف لجر بدأب مامالا رمأ اذإو : ةلأسم

 سيلف بجاو هيلع هماقأ دحب كلذ ناك وأ هبرض حصي نأ لبق نم دعب وأ برضلا

 همزلي ءعىش يف برضلا ناك ناو ، لجو زع هللا ليتق اذه ليقو ءعىش مامالا ىلع

 اذه ناك نإو هيف هيلع دوق الو نيملسملا لام تيب يف هتيد تناك هيف ريزعتلا

 ىلعف ريزعتلا هيف هيلع همزلي امم الو ىلاعت هللا دودح نم دح ريغ نم برضلا

 نكي ملف هرمأ ربدت لتق املف هلتقب مامالا رمأ يذلا كلذكو .3 هلام يف هتيد مامالا

 الو دوقلا همزليف ارئاج امإ نوكي نأ الإ هلام يف هتيد هتثرول مامالا مزليف لتق هيلع

 . ملعأ هئلاو . . .هلتق ىلع هربج ناك اذإ ءىش روماملا مزلي

 : ناد يبع نبا : ةلأسم

 ؟ اهم لخدي ملو ةأرما جوزت اذإ لجرلا نصحو هل تلق

 مل ولو نصحم وهف ةأرما كلم اذإ لاق نم لاقف فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعا هللاو . . اهب لخدي ىتح انصح نوكيال لاق نم لاقو اهب لخدي



  
 سماخلا بابلا

  





 ايفو مهم اكحأو ةربابجلا يف باب

 مفملاعأ ٢ لخد نم ىلع بجح

 ممه اوم ا نم لكأل او ذح ل او

 كلذ هبشأ امو

 : ةربابجلا لايعأ بكتراو ةرخآلا ىسن نم سيمخ نب دعاج خيشلا لئس

 سانلا نم جارخلا مهل ىبجف ةربابجلا لايعأ يف لخدو ةرخآلا ىسن نمع
 نم لكاف مهنم مهف سفنألا بيطو ىضرلا ىلع ال ارهق تاوكزلا مهنم ذخأو اربج

 ى رتشاو رردلاو ضورعلاو لوصألا ى رتشاو روصقلا رمعو سبلو برشو كلذ
 هعاب دق امم عابو قتعاف ررحو ءامالاو رئارحلا حكنو روكذلاو ثانالا نم ديبعلا

 عفد دق ام هناطلس ىلإ عفدو ىقباف كرتو & ىطعأف قدصتو ىدهأو هنمث هنم ىواف

 باتف هبنذ ىلع مدن مث ملعبوأ هنم لهجب عمج دق ايف هلاثمأ نم اذه ريغ ىلإ

 اهذخأ نويد نم اهريغو ملاظملا نم هيف لخد امم صالخلا دارأو هبر ىلإ

 يف هجولا ايف أطخلاو دمعلا ىلع ءيش يف همزل نايض وأ ةعبت وأ ىضرلا ىلع

 مأ هب ىصوأ وه ذإ هتامم ىلإ هرخ ؤي ن هل لهو .هتايح يف هديب ام ميلستو هصالخ

 . كلذ هل سيل

 : هبنذ نع بوتي نأ دارأ نم مكح

 نع ىهنو ناسحالاو لدعلاو ناميالاب رمأي هللا نأ اذه يف يباوجف : لاق

 : رجزي هنعو رمأي هب اميف زعو هركذ لج هلوق نمو نايغطلاو روجلاو نايصعلاو رفكلا
 لدو ايهمرحف «ناودمعلاو مثالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو
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 يبر مرح امنإ لق : ىلاعت لاقف نآرقلا نم عضوم ريغ يف اهميرحت ىلع
 ل ام هنلاب اوكرشت نإ و قحلا ريغب يفغبل او مئال او نطب امواهنم رهظ ام شحاوفلا

 . ه& نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نأو اناطلس هب لزني

 : نيملاظلا ءازج ليلد

 نمو هدنع نم ىدهلاب ءاج نمب ملعأ بر ىسوم لاق : ىلاعت لاقو
 ميحجلا يف كلذ ىلع دعوتو «“نوملاظلا حلفي ال هنإ رادلا ةبقاع هل نوكت

 الو مه رفغيل هللا نكي مل اوملظو او رفك نيذلا نإ : ىلاعت لاقف ميلألا باذعلاب

 ه«اريسي هتا ىلع كلذ ناكو ادبأ اهيف نيدلاخ منهج قيرط الإ اقيرط مهيدهيل

 نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت لاقو

 لعفي نمو اييحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت الو مكنم ضارت نع ةرابحت
 : ىلاعت لاقو هماريسي هللا ىلع كلذ ناكو اران هيلصن فوسف ايلظو اناودع كلذ

 نوبسكت متنك ايب الإ نوزبحت له دلخلا باذع اوقوذ اوملظ نيذلل ليق مث
 سفن لكل نأ ولو نيزجعمب متنأ امو قحل هنإ يبرو يإ لق وه قحأ كنوئبنتسيو
 مهنيب ىضقو باذعلاو اراع ةمادنلا اورسأو هب تدتنال ضرألا يف ام تملظ

 مهقوف نمو داهم منهج نم مهل : ىلاعت لاقو 4نوملظي ال مهو طسقلاب
 اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو : ىلاعت لاقو نيملاظلا يزجن كلذكو شاوغ
 : ىلاعت لاقو 4نورصنت ال مث ءايلوأ ها نود نم مكلامو رانلا مكسمتف

 نم قحلا لقو اطرف هرمأ ناكو هاوه عبتاو انركذ نع هبلق انلفغأ نم عطت الو

 مهب طاحأ اران نيملاظلل اندتعأ انإ رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف مكبر

 تءاسو بارشلا سئب هوجولا يوشي لهملاك ءايب ثافغي اوثيغتسي نإو اهقدارس

 مهيلع نأ مهؤازج كلتلوأ نيملاظلا موقلا يدهي ال هللاو : ىلاعت لاقو «اقفترم

 مه الو باذعلا ففخي ال اهيف نيدلاخ نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هلا ةنعل

 ريغ ىلإ ه“ميحر روفغ هلا نإف اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإ نورظني
 . ميكحلا ركذلا يف يآلا نم اذه
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 : ةنسلا نم نيملاظلا ءازج ىلع ليلدلا

 نمل بلاطلا هلللا نإف اوملظت ال سانلا اهيأ اي) ةلي يبنلا نع ثيدحلا يفو

 هيلع لاقو (ةيصعملاب مكيف ىضري ال هللا نإو مكبايإ هيلإو مكباسح هيلعو راج
 نم ام) ةلي لاقو (ملاظلا رباجلا ناطلسلا ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ) مالسلا

 7( ةنحل ١ هيلع هللا مرح ال ١ مهب قمشي ملو مهمشعف هتيعر رمأ هللا هالو دبع

 ةمايقلا موي نوقلعي موق مهنإف ةيئاوغلل ليوو ءافرعلل ليو ءارمألل ليور ةلي لاقو

 ملاظلل يلمي هلا نإ) الي لاقو (طق المع اولمعي مل ول نودوي مهبيئاوذب ءايسلا يف
 هذخأ نإ ةملاظ يهو ىرقلا ذخأ اذإ كب ر ذخأ كلذكو أرق مث هتلفي مل هذخأ اذإف

 ميلأ
 : ةعافشلا امهلانت ال نافنص

 امم نيدلا يف ,لاغو ملاظ مامإ يتعافش ايهلانتال ىتمأ نم نافنص) ةلي لاقو

 ىقتا نم الإ رانلا يف اهلك اهلائمف اهمراغمو ضرألا قراشم مكل حتفيسو هيف قر

 ءارمأ يدعب نم نوكيس) : لاق هنأمالسلا هيلع هنع يورو ٦ (ةنامألا ىدأو هللا

 ىنم سيلف مهملظ ىلع مجن اع و مج ذكب مهق دص نمف نوملظيو نوب ذكي

 ن ) مالسل ١ هيلع يبنل ١ نع هنع هللا يضر دوعسم نب ١ نع يرورو . ) مهنم تسلو

 . (مهتشياعم يف نيملاظلا اوطلاخ ذإ ليئارسا ينب نعل هلللا

 : ملظلا ىلع ناعأ نم مكحو
 رئاج مامإ عم ىبج نمو هعم رشح رئاج مامإ عم عمسا دوش نم) ةي لاقو

 مهناوعأو نلاظلا هلللا نعل) زنت لاقو ] رانلا نم حاضحض ف هلللا هلعج نيمرد

 مهناوعأو ةملظلا رشحي) مالسلا هيلع لاقو { (ملق نم ةدمب ولو مهناوعأ ناوعأو
 . (رانلا ىلإ ةاود ةدمب وأ ملق ةي ربب مهناعأ نمو

 : ةباحصلا فقوم

 ارش متيأر اذإو هيلع اونيعاف اريخ متيأر اذإ) بلاط يبأ نب يلع نع رثألا يفو
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 اذإف رشلا عدو ريخلا لمعإ مدآ نبا اي) لوقي ناك ةلي هللا لوسر لاق (هنع اوبهداف

 . (قداص داوج تنأ

 : ةثالث ملظلا عاونأ

 بلطي ال روفغم بنذو كرتي ال ملظو رفغي ال ملظف ةثالث ملظلا نأو الأ

 كرشي نأ رفغي ال هللا نإ» : هناحبس لاق هللاب كرشلاف رفغي ال يذلا ملظلا اماف

 ملظلا امأو تافصلا ضعب دنع هسفنل دبعلا ملظف رفغي يذلا ملظلا امأو هب

 حرج سيل ديدش كانه صاصقلا اضعب مهضعب دابعلا ملظف كرتي ال يذلا

 هللا نيد يف نولتلاو مكايإف هعم كلذ رغصتسي ام هنكلو طايسلاب برض الو ادملاب

 لاقو لطابلا نم نوبحت ييف ةقرف نم ريخ قحلا نم نوهركت اييف ةعامج نإف هناحبس
 هنود نمو ةيصعملاب هقوف نم ملظي تامالع ثالث لاجرلا نم ملاظلل رخآ عضوم يق

 ةضع هفكب ادغ يدابلا ملاظلل هلوق نم رخا عضوم يفو ، ةملظلا رهاظيو ةبلغلاب

 ىلع باذعلا ىري نيح هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو» ىلاعت هلوق ىلإ هيهب راشأ
 ناعأ نم هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق يفو 0 ه ةمايقلا موي اهب هل ءازج ةمالظلا

 نمو دودوم يبأ لوق يفو ،هرزو هيلعو هللا نم بضغب ءاب دقف ةملظم ىلع املاظ

 يف هلو هيلع هللا لعج امب اهئارو نم طحي ملو اهفري ملو اهحلصي ملف ةيعر ىعرتسا
 . عجار الو بئات ريغ هللا قح هكرتب ةنجلا هيلع هللا مرحو ءابه هلمع ناك كلذ

 : هيلع مهتناعإو ةمئألا أطخ

 ءالب سانلا ىلع هدشأو مظعأ وه ةمئألا اطخ نإف رخآ عضوم يف لاقو

 مهالوت نم كلهو اوكله مهئطخ ىلع اوعبتاف اوراجو اوأطخأ اذإ مهنأ كلذو

 بويأ يبأ لوق يفو ،اوكله امم هب اوتأ ايب ملعلاب مهيلع ةجحلا دعب مهاطخ ىلع
 مهف اهيلع نيعملاو اهب يضارلاو اهيلع اييقم ةيصعملاب لماعلا يف هللا ةمحر لئاو)
 ب اذعلا ف ةرخآل ١ يف مهو هلللا ةيصعم نم اوعمتج ا امل اهيفء اكرش اعيمج

 لماعلا كراشو اهب ىلب نمف هريغ اهيلع ناعأ وأ ةيصعمب ىضر نمف .(نوكرتشم
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 هلهجب ددزي . قحل ا لهج نمو خ ميظع ب اذع هلف كلذ رك ىلوت نمو اهم ارح ف

 يفوهف ىمعأ هذه يف ناك نمو الجو الإ هتاطاوم نمو القث الإ هلمح نمو الهج الإ

 . اليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا

 : مالسالاب ةيمستلا قحتسي نك

 ةميقتسملا هقئارط ىلع هنم ناكو هلمكتساو هيلع ظفاح نم هنكلو هلهأ قدص

 ةبناجم عم هيدل اهب لصوملا هيلإ اهب غلبملا ةميركلا هبتارم ىلع ةميظعلا هقالخأب
 لهأ هتعاطو هتنامأ ةعاضابو .ةناطبلا نم رارشألا ضفرو ةنامألا ءادأو ةنايخلا

 طبحيو مدنيو كلذ يف رسخو ملعي ال ثيح نم ريصل ا جردتسي هتناطب نم ةن ايخ ١

 لهأ ىلإ اهب ريصيو ريبكلا تقملا هب لحيو للعلا بلقنملا يف هنم حبريو لمعلا هنم

 . الدب نيللاظلل سئبو الثم ءاسف ريبسحتلا

 : هللا ةعاط لهأ ةيالو

 مهريس يف اولاق نيملسملا نأ هللا ايهمحر بوبحم نب دمحم خيشلا لوق يفو
 ىلع هللا ةيصعم لهأ ةوادعو مهتعاط ىلع هللا ةعاط لهأ ةيالو مهنيد نم نإ

 نيذلا مهروج مهل اوذفقنأو مهداضعأ ىلع اودش يذلا مهعابتأ علخو مهتيصعم

 هذخأب هللا دابع يف مهروج مهف ذفنم لماعلا اذهف هدالبو هللا دابع يف هب اولمع

 نأل مهلاومأ ىلع نوملسملا هنمأي نأ لهأب وه سيلو هسفنلو ةملظلل مهلاومأ
 هنيد يف هونمأي نم ىلإو مهل هنلا اهضرف نيذلا اهلهأ ىلإ اه ؤادا مهيلع نيملسملا

 ءانمألا ريغ ىلإ اهودأ اذإف نيملسملا نم هريغوأ مامإ نم اهلهأ ىلإ اهئادا ىلع

 نم هللا قح نع ةناخلا هوطعأ ام مهنع نغي ملو اهلهأ ىلإ اه ؤادا مهيلع ناك

 . هريغ وأ لماع
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 : نيحلاصلا لمعلاو لوقلاب كسمتلا بجاولا
 هباوث الو ناميالا مسا هل تبثي مل لمعلا وأ لوقلا عيض نمف رخآ يف لاقو

 مهيلع ةبجاو هنم ةءاربلاو نيملسملا دنع هتيالو لحت الو نيملسملا دنع الو هللا دنع

 مهتمئأ تعيضف مهتملا عم مهو نيملسملا لوقب لوقي نمم اوناك اذإ موقلا ءال ؤهو

 مالسالا نع اوعلخناو ةنامألا نم اوجرخ دقف فورعم كرتب عيش وأ ركنم بوكرب
 تناك ام ركنملا نع مهوهنيو فورعملاب مهورمأي نأ ءايلعلا ىلعو اوبوتي نأ الإ
 ةيقتلا مهتعسو مهئامد ىلعو مهسفنأ ىلع اوفاخ اذإف مهنيبو مهنيب ةيراج ةيالولا

 ملو مهتاكز مه اود ؤي ملف رسلا يف مهنم ةءاربلا مهيلع تبجوو رهاظلا يف لوقلا يف

 سانلا نيب هب نومكحي مكح نم قحلا قفاو ام الإ مهلايعأ نمائيش مه اولوتي
 لهأ اهنع لا ؤسلاو هيف تانيبلا عايسو هيف رظنلا نولوتي نيذلا مه نونوكي لدعلاب
 .هذيفنت نولوتيو مهدنع ةقثلا

 : ةرئاجلا ماكحالا ضفر

 ىلوتي الف ةوعدلا لهأ نم ةنوخلاوروجلالهأ اهب مكحي يتلا ماكحألا امأو
 نم الو نيملسملا نم تاقدصلا مهل اوببي نأ مهل زوجي الو مهل اهذيفنت نوملسملا

 نع يزجمب سيل نيرئاجلل نيملسملا تاقدص نم نوذخأي نيذلا نأل مهريغ

 ملاظ وهف مهبصغ ىلع ناعأ وأ سانلا بصغ نمو مهل بصغ وه اينإو نيملسملا

 سيل مهنأل هوذخأي نأ نيملسملل سيل نيملسملا ريغ نم اوذخأ يذلا نأو .مهل

 ةيقتلا زوجت ينإو مهيلع روج اعيمج مهنم كلذ مهذخاف مهوعني الو مهيلع ماكحب
 .لمعلا يف ال لوقلا يف

 : روجلا لهأ عابتا مكح

 نم مهروج ىلع مهناعأو مهئاوهأ ىلع مهعتبا نمف هللا همحر لاق مث

 ةيقتلا لاح هيلع يتأي نأ ريغ نم فورعملاب رمأي ملو ركنملا مهيلع ركني ملو مهلايع
 نأ هسفن ىلع نماو هنكمأ نإ ءال ؤه كردأ يذلا نأ الإ مهلثمو مهنموهف
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 مالسالا يف ةيالو لهأب ءالؤه سيلف هنكمي مل نإو ،هيلع كلذ نإف مهبيتتسي
 مسا نم نوجراخ مهلكف عابتألا نع الو ءايلعلا لايعلا نع الو مهنع فقوي الو

 هيلع بوتي هللا نإف حلصأو بات نم الإ نيملسملا دنعو هللا دنع هباوثو مالسالا

 . هتبوت نوملسملا لبقيو

 : ةربابجلل تاقدصلا ذخأ مدع

 نمتاقدص ذخأي نأ مامالل سيل هنأ مكل انيب دقف رخا عضوم يف لاقو

 نأ نيملسملا نم لجرل لحي الو مهريغو مهمكحو ةربابجلا نم هعنمي الو هيمحي ال

 راثاو هيبن ةنسو هللا باتكب نومكحي ال نيذلا ةربابجلل نيملسملا تاقدص ىبجي

 نوملاظلا اهذخأ امل اهنأ نيملسملا نع تافصلا هذه ىلع ىزجت الو ىدهلا ةمئأ

 رثؤملا يبأ خيشلا لوق يفو ، مهناميإ يف نيقداصلا نيملسملا نم دحأ اذه لعفي الو

 دق رخا عضوم يف لاقو ،هريثكب الو ملظلا ليلقب ىضري ال هللاو ىلاعت هللا همحر

 نم قحب عنتماف نيملسملا ىلع يغب نم لكو مهعابتأو ةربابجلا نأ نوملسملا نيب

 نورفاك ءال ؤه لكف هللا لزنأ ام ريغب مكح وأ هللا دودح نم دحب وأ هللا قوقح

 اوجرخ هنم اييف لوخدلاو اورفك هب ام كرت ىلإ نوعدي نوقساف نوقفانم نولاض
 الإ انم سانلاو سانلا نم انأ مامالا ديعس نب دشار لوق يفو ، ىلاعت هللا نيد نم

 وأ هنايصعب هرفك فرع دق هيف اكاشمو ادناعم هلل ارابج وأ ادحاج اكرشم ناك نم

 ارصم وأ هيف اكاش وأ هيلع نحن يذلا هللا نيدل افلاخم وأ هناودعو هملظ يف هل انيعم

 ملو مهناطلسو مهباسنأ لهأ نم ةربابجلا ةعاطب اوناد اموق هللا لتاق هيصاعم ىلع

 .روكنلل مهبوكرو روجلل مهدمعت ي مهنايدأ داسف ىلإ كاذ عم اورظني

 : ملظلا ىلع ةناعالا مكح

 ةنوعملا نم ع يشب ملظ ىلع ناعأ نمو هللا همحرديعس يبأ خيشلا لوق يفو
 هملظ ىلع ملاظلل ةنوعملا كلذب ادصاق باتكوأ ملق ي رب وأ ةاود ةدمب وأ ةملكب

 عضوم يف لاقو ى اريثك وأ اليلق ةملظملا تناك ريبك هنأ هلك اذه يف ليق هنأ ىنعمف
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 مهملظ رهاظلا نيملاظلا نم مهريغ وأ ةربابجلا نم هملظ ىلع املاظ ناعأ نمو رخآ

 نم هلك كلذف ريثك وأ ليلق نم لطاب ىلع ةنوعم وأ ةاود نم ةدمب وأ ةملكب

 نايضلاو ملظلاو ةاربلا نم ةنوعملا يف مسا هل تبث ام ىلع راج مكحلاو رئابكلا

 ةاربلاو ملظلاو مثالا همزلي ةنوعملابف نايض همزلي مل نإووهو كلذ صخ نم

 لمعف عاطم وهو رمأ وأ همسرب ذخأو مسر وأ لد وأ ذخأ نم ىلع تباث نايضلاو

 امو رابخألاو تايآلا هذه يف بابلألا ىلوأ اي اورظناف نونماض ءالؤه لكف هرمأب

 يغبلا ليلق نأ ىلع لدي ام اهيف نإف رايخألا ءال ؤه نع راثآلا حيحص يف هاندروأ

 نم ءيشب سبلت نمل مثالا نم ةاجنلا عضوم نياف مالسالا نيد يف مارح هريثكو

 هلام نم اهنود ايف ةبحل هذخأ يف هريغ ىلع ىغب نم رفك يف كش الو ، ملظلا عاونأ

 ايبوأ ناسل وأ ديب ههبشأ اموأ اهيلإ غلبي هب ايب كلذك هناعأ وأ اهيلع ارصم دمعلاب

 نم ناك هجو يأ ىلع اهذخأ يف هنع هسفن يف ىضروأ ناكرألا نم نم نوكي

 كلذك رمألا ناك اذإو لاح يف هميرحتب ناد امل هنم كاهتنا وأ لالحتسا يف ةنونيد

 حبقأل هنأ اليوط ارمع ةتاقوأ قرغتسي نمب فيكف اليلق ناعأ وأ ملظ نم قح يف

 .ارزو مظعأو ارفك حضوأو ارمأ

 نم قح يف اهنم جراخلا يف نوكي نأ ناودعلاو مثالا ىلع ةناعالا يف زوبيو

 همثإ يف كيرش هلوهف نيرق هناعأ نمل هنأ نيعملا يف كش الو ناوعألا نم نوكي

 لهأ لوق يف ملظلا سفن نم اهنأل هملظ دوجول نايضلا يف ةكرشلا ىلإ هاوأ ايبرو
 لمح دقو ملاظملا عمج ىلع هناوعأ ربكأ نم ملاظلا هريمأل هنامز يف هنأك اذهو © ملعلا
 .دعب هترثكل رصحيف دح يف عمجي نأ نكمي ال ام مثاملا نم هرهظ ىلع

 :; ملظلا نم صالخلاو ةبوتلا يف ليجعتلا
 يف رظنل ا لجعي نأ هلدع مدعل هروج يف ةملظمب يلب نم ىلع بجاول ١ نمو

 نإف ةلجعلا نم هيلع ردقف هنكمأ ام لجععأب ةلهملا مايأ يف مادام هسفن صالخ

 ىلقلا قحتسا ىتح هرمأ ىري نم عم هردق صقن الف رهظ ىضقنا يذلا هرزو
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 رفاك ملاظلا نأل هقنع نم مالسالا ةقبر علخ دق ذإ هب لمعف قحلا فرع نم دنع

 سفن يف هملظ نوكي ام فيك لاح يف كلذ نع صانم ال مثإ هرفكبو ملاظ رفاكلاو

 لهأ نم نوكي نمو رارقالا يوذل هملظ ىلع زوجي ال نإ اذه يف زوجي وأ لام وأ
 نم هل لقع ال نمو ىمايألا ىتح ثانإو ناركذ نم ىماتيلاو غلبلا نم راكنالا

 هب جرخي هل جرحم ياف سايق ىلع ال لطابلاب مهلاومأ نم هلكأو مهريغو سانلا
 باذعلاب ديدهتلا نم ةرخآلا يفو ايندلا يف نعللا نم هب ام ىلع ديعولا اذه نع

 ديبعلا نم هاتا نمل ديدشلا

 لاحلا يف كلاه لالحتسالا وأ ميرحتلا ىلع كلذ نم ءيشل بكارلاو

 ىلإ باتف عجر نم الإ لاملا يف باذعلا هئارو نم نإف لا ؤسلاب ةنونيدلا هيلعو
 لدعلاب عامجالا يف همزلي ام ءادأب هميرحتب ناد نمل كاهتنالا عضوم يف نادو هللا

 همرغ يف همزلف هدر ىلع ردقي ملو هفلتأ امل لثملا وأ ةميقلا وأ هيدي يف ىقبي امل درلا نم

 كلذ هنكمأ عضوم يأ يف همثإ ةلزان عفرل هملظ نم ةبوتلا دعب اذه ىلع نوكي نأ

 دعب ملاظملا نم ءيشل هباكترا يف ملاع الو رهاجل رذع ال امم هنإف نيح يف هيلع ردقف

 3 هبكري ملام هلمع عسي امم هنإف هزاوج نظ نإو يأر الو نيدب هيلع ةجحلا مايق

 هميرحتب نيدي امل كاهتنالا عضوم يف هرذع دوجول هرمأ يف بجوم ريغ هلالحل هنظو
 هللا ىلإ عوجرلا نوك همزلي نأو دبالف عوقولا دعبو هلالحتساب ةنونيدلا يف الو
 ليللا يف ايمل ريخأت ريغ نم عامجالا يف همزلي ام ءادأب ةنونيدلاو رافغتسالاو ةبوتلاب
 .راهنلا ىلإ

 : سفنلاو لاملا يف مزلي ام

 يذلا هجولا ىلع اهب يتأي نأو سفنلاو لاملا يف همزلي ايف سكعلا ىلعو

 وأ ميرحتلا عضوم يف لاح ىلع اهطورش ي بجاولا قيرط نم يغبني
 هموزل ىلإ بهذي نم يأرزبحي ل هموزل يف يأرلا هقحلي نأل راج امو . لالحتسالا

 الف الإو لدعلاب مكاح هيلع هب مكحي ملام ةنونيد ريغ يف هيأر ىلع هءادأ يوني نأل
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 يأرلا وأ نيدلا يف هموزل جرخي امم هنأ الع هطح ملف همكح هيلع ىفخ امو

 مكحلاو ةينلا يف همزلي امم ناك نإ هيف ةطيرشلا يفف لاح ىلع همزلي ال امم هنأ وأ

 امو هل سيل ام كلذ نإف . ملع دعب هيف مارجلا نع يفكي ام مرغلا وأ درلا ف

 مدعل ةحابم عضوم يف لضفألا هصالخ يف هب مار نحع طايتحالاب لمعلا نسحأ

 ايك هلدعأ ىلع يأرلا يف نوكي نأ نم هلمع يف هل دبالف الإو ،هزاوج نم عناوملا

 هلوأ هريغل قح نم همزل امل ءادألا ىلع ةردقلا عضوم ي هل سيل هيلع رذع هللا غلب

 نأل قحألا وه ام مدقيف هموزل موي ةلاح يف همزلي ايك هيفوي نأ الإ هلام وأ هسفن يف

 : نويدلا ءادأ

 اهريخأت يف رخآ يأر ىلع قيض نإو هربدت زوجي امم اههبشأ امو نويدلا نإف
 هزاوج عضوم يف ريخأتلاف لضفأ اهتيدأت يف عارسالا ناكو اهروضحل اهموزل دعب

 . حجرألاو رهشألاو حصألا وهف رثكأ هب لوقلاو رهظأ هنأل هب سأب ال امم يأر ىلع

 هيلع ةجحلا هل نمم ايهب ةبلاطملا عقت ملام كلذك ءادألا دصق عم ةعبتلا يف لوقلاو
 .اهيف

 بلاطملا لثم هقفلا يلوأ دنع لدعلا مكح يف اهنأل كلذ نم ملاظملا سيلو

 يف نيح لك ءادألاب عوجرلا هلأسف ملظلا سفنب يهف لصألا يف هب قوقحلا نم
 ىلإو اهلهأ ىلإ اهئادأ ىلع هتردق عضوم يف اهرخ ؤي نأ هل سيلو ملعلا لهأ لوق

 ىلعردقيوأ دعب هدي يف تناك نإ نيع ةفرط اهضبق يف مهماقم كلانه موقي نم
 عم هئزجي ال هنإف ناهو زع ايب اهنم هيلعردقي اموأ هدي يف يه نم دي نم اهكف
 .اهريغ ىضرلا ريغ۔ىلع اهدر ىلع ةردقلا

 : درلا نع زجعلا

 نيدي 1 كاهتنالا عضوم ف مرفلاف اهفلتأ نأ دعب اهدر نع زجعي نإو
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 يضراتلا عقيوأ لثملا هيف كردي ال اييف ةميقلاف الإو هلثم كردي امل لثملاب هميرحتتب
 نم هل حضي كرت وأ لحب هنم جرخي وأ هاضر زوبجي نمم هزاوج عضوم يف ةميقلا ىلع

 يأروأ عامجإ يف نايض نم هنآربي عيش نم ههبشأ ام وأ اثاريم هيلإ عجري وأ هبابرأ

 هثري نمم هذخاي يذلاك يأرلاب فالتخالا وأ يأرلا عضوم يف اهزاجأ نم لوق ىلع
 . هل هزاوج يف فلتخي امم هنإف هيلإ عجر ايهم ابصغ

 نم ةردقم ىلع نوكيف هذخأ نم هنكمي نأ دعب كرتلاو لحلا يف ىسعو
 اهريغ ىلع ةمدقملا يه نوكتو هيلع يهف الإو يأرلا يف كلذك نوكي نأ هضبق

 اهب ذخ ؤي ملام ةملظم ريغ يف همزلت يتلا قوقحلا نم اهلاثمأو نويدلاو عيابتلا نم

 لاح ءادألا يفن يف اهموزل ةحصو اهبوجوب ءاوس ىلع نوكتف ايهب ذخأ اذإف

 يف ناك نإف اهئاضق ىلع ةردقلا عضوم ي اهتيدأت موزلب ةيلبلا لوزنو اهروضح
 يف هتردق نم هيلإ غلب ام بسح ىلع هقح قح يذ لك ىلعأ عيمجلل ةعس لاملا

 . هتقاط قوف فلكي نأ زوجت ال ذإ صالخلا ىنعمل ءادألا ليجعت

 : اهباحصأ ىلع قوقحلا عيزوت

 ءامرغلا نيب قوقحلا رادقم ىلع هل عيزوتلاف لكلاب ءافولا نع قاض نإو

 ةلمج هدي يف ام مهل عفد نإ ، ىضرلاب الإ هريغ ىلإ هزواجي الف هب يضقي يذلا وه
 ةمسقلاف الإو كلذ نم قخحلاب عنام كلانه نكي مل ذإ هل زاج مهنيب اميف اهنومستقي
 ىلع مكحي نأ هل سيلو مهنيب اييف لدعلا هيلعو مكحلا ىنعم يف هنأل كلذك هل
 نأ هيلي نم دنع قحلا مكح يف نوكي ايب الإ مهيلع الو عضوملا اذه يف هريغل هسفن

 . هيف ءاضقلا لدع ىلإ اولزن ول

 ةعفد يف هيلع مهلام مهيلإ عفدي نأ ىضرلا نم عساولا.ىلع هنكمأ نإف

 ف عزانتلا عضوم يف مهغيب ةعرقلاف الإو دحاو دعب دحاو يلاوتلا ىلعوأ ةدحاو

 ءيش يف داز نإف ، مهرخآ ىلإ هيلي يذلا مث هب أدب مهسلا هيلع جرخ مهيأو اذه

٢١٢٣



 هل زوجي ىضر نع ال مهنم دحاو لك هقحتسيف هل نوكي ام رادقم نع صقن وأ اهنم

 نود ىطعأ نم ىلإ ةدايزلا درب عوجرلا ايهيلعو هداز نمل الو كلذ هل زجي ل مهنم

 ىطعأ نإو هل نوكي ايع دحأل ةدايز الف لاملا يف عرش مهنأل ةمسقلا لدع ف هلام

 .لاحلا اذه ىلع كلذكف هريغ نود هقح ادحأ

 : كلذ يف ىرخأ لاوقأ

 ىلإ ه ؤامرغ هيلع عفري ملام ايل هزاوج اهيلع سأبال هنأ يناث لوق يفو
 نإف اثدح هلام يف ثدحي نأ نم هعنميف هيلع هرجحي ملام ثلاث لوق يفو { مكاحلا

 دعب ايهنم دحاو لك ىلع رواجف لدعلا ةقيرط نع لدع دقف رجحلا دعب لعف

 ذإ مهلام رادقم ىلع هعيزوت نم مكحلايف نوكي ام ىلإ ملظلا نع عوجرلا ملعلا
 .لاح ىلع هريغ عضوملا اذه يف زوبي ال

 : اهرادقم ةفرعمو قوقحلا يرحت

 ىري ىتح هيف هجولا وه هل يرحتلاف هرادقم اهنم ءيش يف هيلع ىفخ نإو

 هنأ هسفن يف هارحتي ام ىلع ةاديزل ميرغ ىلع فيح ام ريغ نم هنم جرخ دق هنأ

 يف زئاج ىضر الإ هيف اب ءافولا نع لاملا زجع عضوم يف صقن وأ هقح رادقم

 . قحلا

 رمألا عجر هرمأ كلمي ال نم مهيف ناك وأ ءامرغلا نم دحأ هيلع ىمع نإو

 مهل امنإو ،لدعلا يف ليبس هنود امب هل ييف ىضرلا نكي ملو هارحتي ام ىلإ هيف
 باب نم اهجورخل اهل هجو الف الإو اهب هنوديري ةطاحتسالا يف ىنعمل ىضرلا

 مهنم دحأل هب لمعي نأ هل سيلو هيف نوكي عضوم ماقملا اذه يف اهل الف عوطتلا

 هئامرغل ايع هلام يف ناكول نإ لصفلا ةين ىلع كلذ هل اينإو هنذإب الإ دحأ ىلع

 ادبي نأل قحالا يهف لاملاب ىلوأ مزاوللاف الإو هب ىضرلا مهنم هل حصيوأ لضف
 . ءاضقلا دعب نم مهل ىقب امو لاح ىلع اهب
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 : نويدلا نم ةءاربلا مكح

 ائيش مهمتكي ملو هدي يف ام مهل جرخأ نأ دعب ه ؤاربأ نأ دعب هنم ه ؤاربأ نإف

 هنم زوجي نمم هلزاج مهبولق نم ىضرو مهسفنأ بيط نع هيلع هب مهل مكحي امم
 وهف الإو عيش ةءاربلا دعب لام نم هل ثدحي اميف هيلع سلو هصالخ ناكف ىربو

 نأ همزلي امم ائيش مهمتك نإو هيلإ قحلاب عجري وأ هيد ؤي ىتح هنم هل ةءارب الو هيلع

 نويك نأ هيلع نأل عيشب سيل ةءاربلاو ةنايخلاب مهلام جرختسا دقف مهل هلذبي

 هل سيلو هرازإ قوف ام هلذب نم لدعلا مكاح هب مكحي ايب هريغل هسفن ىلع مكاحلا

 . هيلع داز ام هريغل وأ هسفنل رخدي نأ

 : كلذ يف ىرخأ لاوقأ

 نم هل نوكي نأ الإ ريغ ال هتوسكل نيبوثو هموي يف هتوق هل نأ يناث لوق يفو

 هيلع اهموزل نيح مهلثم ةوسكو مهموي ةقفن مهلف لاحلا يف مهلوع همزلي نم لايعلا
 نإف هيف نوكي نكس نم هل دبال ذإ هلزن هل نإ ثلاث لوق يفو لاملا يف نوكتف مهل
 ناتسب هيف ناك نإف هنكس همزلي نملو هل ةيافكلا رادقم كرتيف لضف هيف ناك

 هيلع مكحي ال ذإ يأرلا اذه ىلع هكرت هل زاج هيف الإ لزنملا ىلإ رمي نأ هنكمي ال

 . هدايق ىلع نيدلا يف هب

 هتراهطو هبارشو هماعطب هرمأ يف هل موقي يذلا همداخ هل نإ عبار لوق يفو

 كلذكو هب الإ هيلع ردقي الو هايند وأ هنيد رمأ يف هل دبالو هيلإ جاتحي امم اههبشأ امو

 ةبادب الإ هبارشو هتوق بلط يف يشملا هنكمي ال ناك نإو هب يشمي يذلا هلعن
 . كلذك يناوألا نم هل دبال اميف لوقلاو هلام نم هل يهف هلمحت

 هوعدت يتلا ةمكحلاو ملعلا هبتكو هعجضم سبحي نأ هل ذإ سماخ لوق يفو

 نأ اذه يف ىسعو ايهنيب اييف قرف الف ارعش وأ ناك ارثن هادر نم ذقنتو هاده ىلإ

 ةلآلا يف لوقلاف عيانصلا لهأ نم ناك نإو كلذ لهأ نم نوكي نميف نوكي
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 لدعأ ءادألا اذه نم هاري ايب لمعي نأ يلتبملا ىلعو كلذك اهنم هلمعل دبال يتلا

 زهأب هيف لدتسيلف الإو رظن هل ناك نإ هاري ال امم هريغ ىلإ هزواجي نأ هل سيلو

 . هيلإ هيف رمألا ناك ام رصبلا

 : لدعلا لهأ مكجحب مازتلالا

 هب مكح اهنم عيش يأف لدعلا ماكح نم رمألا يلوأ ىلإ رمألا عجر نإف

 هقوف ايب لمعي نأ هل اينإو هنود ام ىلإ هنم عنتمي نأ هل زب ملو هيد ؤي نأ همزل هيلع

 دايقنالا نوكي ىرخأ ةهج نم قحلاب عنام هب لمعلا نم هعنمي ملام هئامرغل ةدايز
 .ىرحأ مكاحلا رمأل مث

 : قوقحلا مالتسا

 هيلع مهف امل مهنم بلطلاب ةجحلا مايق دعب نوبئاغلاو هنايد نم نورضاحلاو
 ةنكملا عضوم يف بئاغلا رضاح عفدي نأ هل سيلو ءاوس مهماقم هيف موقي نم وأ

 نإو ،ادبأ هل هرخدي ائيش هيلع هل ايب دعب هبلطي مل نمل عفري الو همزل دق ام ءادأل

 هلولح ىلإ هل نمل افوقوم نوكيف هبوني ام رادقم هلف لجأ ءعىش .بلطت هب اميف ناك

 هيلع نمم ىضر نع هروضح هضبق زاوجو هيلإ عفد هل ىمسملا هلجأ ىضقنا اذإف
 . هيف فلتخم

 : هئامرغ نيب كلمي ام عيزوت

 يف هيلع مهلام رادقم ىلع هئامرغ نيب هلام نم هيديب ام عزوي نأ دارأ اهمو

 ضراعم هريغل نايض وأ نيد نم هب رقي اييف مهنم هضراعف هيف كشي٠ال يذلا هملع

 يف هيلع هب يضقي نأ هل زجي مل ةنيبلاب الإ ىضري نأ ىبأو عزانم هرارقإ يف هعزانو
 يأرلا لدع نم هزاوج جرخي ال نأ ىسعو .هيف ايب ءافولا نع لاملا قيض عضوم

 هلمعل حجرأ هنأ سفن يفو هيأرب لمعي نأ هل نمم هريغب وأ هسفن يف الدع هأر نمل

 ينإ عفديف همزل دق ام يدؤي نأ نم عنمي فيكف هيف كشي نأ هل سيل يذلا
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 يوذ نم مكحلا يف هتعاط همزلت نم ىلإ هيلع عفري ملام هآر نم زاوج ىرأ ال

 . هرمأ رهاظ ي لدعلا

 : ى رخأ ء ارآ

 هلام هيلع رجي ملام ثلاث لوق يفو ،لاملا يف هب مكحي ملام يناث لوق يفو

 الف هيلإ هرمأ عفري مل نمو ذ هسالفإ حصيو سلفي ملام عبار لوق يفو ۔.همصخل
 يف فلتخي نأ ىسعف هعم ناك وأ هموزل يف همدقت ام الإ هريغل هرجح يف لخدي

 . لبق نم ههبشأ ام وأ دعب نم هب ذخأ نأ هل نمل هلوخد

 : ىتح اب رارقالا

 هاعد ام ىلإ هبيجي نأ الإ رقملا هكرشأف لاح ىلع همزل هرارقإ يف هقدص نمو

 يولي نأ ايهيدحأل زجي ملو ، ىضم دقف يأرلا لدع نم ايهنيب اييف هب مكح امو هيلإ
 همار نمل هيف عسو ال امم كلذ نإف يأرلا نم هريغ ىلإ همكح نع اضرعم هقنع

 الو هل نوكي ىناف هدي نم جرخ دق رمألا نأل هنم لدعأ هيأر يف ناك نإو لدعب

 . هيلع دعب هنإف همزلي ايب هل رقأ نمل ىعسي نأ مهدعب نم همزليو هيلإ عجري

 لاح ىلع قاب وهف ءامرغلا كئلوأ ةكراشم نع لاحلا يف مكحلا هجرخأ نإو

 ردق اك عيمجلا نم صالخلا يف داهتجالا هيلعو هي ربي ايب هنم جرخيو هيد ؤي ىتح

 مه ىقبي اميف هسفن ىلع ضرفي نأو هرضح اميف طيرفت الو مزال يف ريصقت ريغ نم
 . ةضيرفلا نم هيلع هب مكحي ىذلا

 : عئانصلا لمهأ مكح

 ةلق نم رهش لك يف اهنم نوكي ام رادقم ىلعف عئانصلا يوذ نم ناك نإف

 ناك ذإ هنم دبال امم هلوع همزلي نملو هماوقل فورعملاب هيلإ جاتحي ام بنج يف ةرثك وأ
 . ةيافكلا ىلع ةدايز هاري ام ىلع الإ دودحم ء ىشل ديدحت ام ريغ نم هلوع هل
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 : عئارزلا لمهأ مكح

 . اهثلث الإو لايع هل ناك اذإ اهفصن هلف عئارزلا لهأ نم ناك نإو

 : كلذ يف ىرخأ ءارآ

 ثلاث لوق يفو ،اهفصن هلف اونوكي مل نإو اهيثلث هلايعلو هل نإ يناث لوق يفو

 يفو ،هبسك ثلث سماخ لوق يفو هثلث هل نإ عبار لوق يفو هفصن هبسك نم هل نإ
 جاتحي ام هل نإ عباس لوق يفو ،هترثك وأ هتلق نم نوكي ام ردق ىلع سداس لوق
 هنأل ىلوألا وه نوكي نأ اذه يف ىسعو مهل وهف لضف امو مزال يف هلوعي نملو هيلإ

 نأ هلو ى حجرأو ءارآلا هذه نم حصأ هاري ايب لمعي نأ هيلعو ىوقأ هنأك رظنلا يف

 . كلذ نم عنام كلانه نكي ملام ةدارإ ةطاحتسالا يف ىنعمل نسحألا عبتي

 : مكاحلا ىلإ عجري رمألاف رجاشتلا عقو اذإ

 ىلإ هيف رمألاف رجاشتلا مهتيب اييف عقوف هنم هدارأ ام ىلع لق ام ىأر نإف

 قحلاب هعفدي ل نأ هآر ام ىلإ عجريلف هاري ام نودب هيلع مكح ناف © دري مكاحلا

 . عفاد هنع

 قحلاب هعفدي مل نأ هآر ام ىلإ عجريلف هاري ام نودب مهل هيلع مكح نإو

 قحلاب هعفدي مل نإ هار ام ىلإ عجريلف هاري ام نودب مهل هيلع مكح نإو { عفاد هنع
 هنود وه امم هريغ راتخي نأ هل نكي ملو همكح همزل داز ايب هيلع مكح نإو ،عفاد هنع

 هيلع يضقي نأ لبق نم هب لمعي نأ هل اينإو ىدهأو حصأو ىوقأ هيأر يف ناك نإو
 .الف مكحلا دعب امأ كلذك

 : هسفن صالخ يف دهتجي نأ ناسنالا ىلع

 دويقلا نم هب يه امرسأ نم اهكفب هسفن صالخ يف دوهجملا لذب .هيلعو
 نأو هريغل ال هلل مراحملا بانتجاو مزاوللا ءادأب اهنم جرخيف اهنع لحني ىتح
 هدابع قوقحو ىلاعت هقوقح نم اهصالخ يف هيلع ردقي ادهج هسفن نم عدي ال
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 . م ارحلانم لح ال ام هجو ىلع ال مالسال ا نيد يف اهئادأ نم عس اولا ىلع

 صالخلا هتدارال رسعلا دعب هل لعج نأو هريخل هقفوي نأ ىسعو |علف

 هجولا نم لاملا دوجول نايضلاو عيابتلاو نويدلا نم همزل دق ام هب يضقي ارسي
 . همزال عساولا ىلع هب يدؤي اميف غلابلا بلطلا ةرثكل لالحلا

 : هيلع ام عفدل داصتقالا بجع

 كرتو اےهينف هل ام ىلع داصتقالاو هسابلو هشاعم رمأ يف داصتقالا عم

 ررض ال ىتلا ةيذغألاو هكاوفلا نم ههبشأ امو محللا ءارش لثم اےہنم هل سيل ام

 ةايحلا يف ةءاربلاب هيلع هللا جرفي ىتح ةيودأ نوكي ام عضوم يف الإ اهكرت يف هيلع

 همزلي ال ذإ هضرفل ايدؤم نوكيف صالخلا يف داهتجالا ىلع ةافولا هرضحت وأ
 نم هل ايف همدع لاح هدلب ال نأ هميرغ ىلعو لاح ىلع ءيش ف هيلع ردقي ال ام

 نموهف هترسيم ىلإ هرظني ن أ هللا مكح نم هترسع ىف هيلع هل ن أل هدكيف قح هيلع

 . مثإ هكرت يفو هقح

 هلامو هسفن نم فصنملا نوكي نأ ايهنم لك ىلعو ملظ ينغلا لطم نأ ايك
 مراغ هل اميف هيد ؤي نأ ادغ هل دبالف الإو اعوط مويلا هدوي نإف رخآلل همزلي اييف

 عضوم يف كرتلا وأ لحلا وأ ةءاربلاب هيلع عوطت نإف اهرك رخا ىنعمب هيلإو

 . ريض الو هيلإ هملسي ىتح قاب هيلع هل هقحف الإو زجف عنمي ال ام

 : ملاخملا نم هدي ف ىقب ام مكح

 همزلي اييف الو مراغ هل اييف هيد ؤي نأ هل سيلف ملاظملا نم هدي يف ىقب امو

 هيلعو مهريغل ال هلهأل هنأل ء يش نم اههبشأ اموأ نيد وأ نايض نرم هيلع نوكيف

 هيف موقي نموأ هلوه نم عيش لك يطعيف هتردق غلبمب مهيلإ هدر يف عراسي نأ
 .هربغ وأ ثراو نم هتافو دعب هيلإ راص نم وأ هتايح يف هماقم
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 هذخأ هنأل هل حص نم لإ هدرف هريغل هنأ حصي ىتح هنم هذخأ نمل همكحو

 نم هب أربي هجوب هنم جرخي ىتح هل نل نومضم لام هدي يف هلوهف ملظلا ىلع
 هفرعأ ال ينإ هماقم هيف موقي نم ىلإ هدري همزل دق امم جرخي ن أ هل زوجي فيكف هنايض

 نمل اييف هعم حصي نأ الإ مهللا هرمأ كلمي ال نميف الو هرمأ كلمي نميف كلذك

 . هحلاصم يف عضو دق هنأ هل رمأ ال

 ولو أربي نأ ىسعف عسي ام لع هلام حلاصم يف نوكي اميفو هنمو : ةلأسم

 لاحلا يف همدع عضوم يف باستحالا ىنعم ىلع هسقنب هل زوجحم ايف هذافنإ ىلوت هنأ

 ىنعم يف هب ىلوألا وه ناكل هنم ايهب ىلوأ وه نمم لاملا وأ سفنلا يف هرمأب موقي نمل
 هل هدي يف ام عيمج نم اهريغوأ ملاظملا هذه نم هنايض يف راصف همزل دق امم صالخلا

 مهنذإب الإ دحاولا كلذ نم هذخأ نإو مهنم دحأ ىلإ هدري الف مه نوكت نم ةلمجل
 ةلاسرلا ىنعم ىلع هل زوجيف ةنامألاو ةقثلا دحب نوكي وأ قحلا يف هتوبث عضوم يف

 .مملوه نمل

 : هلزوجي ام

 راص دق هنأ ىلع هلدي ايب هربخأ نإ ةنانئمطالا ىلع عساولا يف هيزجيو

 . هزاوج عضوم يف مهرمأ ريغب وأ مهنم الدب مهرمأب نوكي نم ىلإ وأ مهيلإ

 : بئاصلا لمعلا

 هيلع سيلو ةدحاو ةلمج ءاكرشلا ةلمج ىلإ هعفدي نأ هدر يف باوصلاف الإو

 هذخأل هيلإ هدر نم هل زاج ايب عسوت نإو عيش هذخأ ةهج نم مهنيب اييف همسق نم
 هنأل هنيد يف أطخي نأ هزجي مل همرأ نم اذه ىلع هل هزاجأ نم يأر ىلع هيدي نم هل

 نإو اهيف ءاج ام ىلع بصاغلاو قراسلا يف ىتح يأرلاب فالتخاو يأر عضوم
 هريغل هب رمأ ىلب رهظأو ىندأ نوكي الف ايهنودوه نمب فيكف اهلاح ىلع دعب اناك
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 فدالتخاا نم يأرلا يف ىرعتي ال امم هلكف هدعب وأ ضبقلا لبق هريغل هيف حص وأ

 . يأرلاب

 هنايض يف قاب هلاح ىلع وهف كلذك نوكي نميف هزيجي ال نم لوق ىلعو
 هيلع راصف همزل امم زئاجلا وأ مكحلا ف أربي هبام هيف هعم حصي ىتح هيلإ هملس نإو

 نأزوجي اييفوأ ، مهيلعو مهل زوجي اييف مهنم نوكي نم ىلإ وأ مهيلإ هغولب نم
 نم هزاوجل هب جرخيف هلام يف هلثم هيلع زوجي نميف صوصخلا ىلع هيف عضوي
 . عساولا وأ مكحلا يف هنايض

 : بئافلا مكح

 هلاني ال ثيح نم هريغ وأ رصملا يف بئاغلا مهيف ناك نإف اذه ىلعو

 هيف عجريلف لاح لك ىلع وأ لاحلا يف هرمأ كلمي ال نم وأ هغولب ىلع ردقي الو

 هيلع ةجحلا عضوم يف هل نوكي ليكو وأ يصو نم هرمأب مايقلا لدعلاب يلي نم ىلإ
 هل زاج امل هنم عسوتلا ىلع هل زوجي وأ همزلي ام عضوم يف ةقث بستحم وأ مكحلا يف

 لاح هماقم ةعايجلا نم موقي نم ىلإ وأ مكاحلا ىلإ هرمأ عجريلف الإو عساولا يف

 هيلإ هدريف ايهيف ماقي نأل حلصي ةمساقملاو ضبقلايف اليكو هل ميقي ىتح همدع

 . هيلعو هل كلذ نوكيو

 : كلذ يف ليكولا مكح

 الو عنمب ضبقلا ركذي ملو ةمسقلا يف لكو نإو كلذك كلذ يف لكوملاو

 هنايض نم اذه جرخ هضبق نإف هكرتو ضبقلا نيب اييف رايخلاب ليكولاف ةحابإ
 يف ةنامألا ىنعمب راص هيلإ ليكولا هداعأ نإف هنامز يف هب ىلتبا ام هنع لحناف

 هيف هلللا لعجي ىتح هلاح ىلع هدي يف ىقب هضبقي ملو ةمسقلا دعب هكرت نإو 3هيدي

 صالخلا يف باوصلا ةهج نم اجرخم هصالخل هدوجب هل حتفيو اجرف هرمأ نم
 . هجوب
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 : بستحملا مكح

 يأر ىلع نوكي نأ عساولا يف هب هل هزاوج ىلع ةقثلا بستحملا ف ىسعو

 يف هملعن يأر قافتإ الو عامجإ يف ال ملعلا لهأ لوق نم هانفرع ام ىلع بئاغلا يف

 الإ روضح ةرغل هرمأ كلمي نم ىلع تبثي ال امم هنإف مكحلا يف هتوبث يف ال هزاوج

 نإو ، هكلمي نأ دعب همتي مل نإ ايكح هرمأ كلمي ال نم ىلع الو امزج ىضرلاب
 هنإف مكحلا يف ةجحلا هب موقت نم مدعل هقح يف هزاوج وأ هموزل يف فلتخي ال امم ناك

 . هيلع وأ هل نل بستحملا يف اذه ىلعو كلذ نع ةلاحم ال كلذك

 : ةمساقملا دعب ةءاربلا مكح

 نم قح اهيف لدعلا نم يغبني ام ىلع ءالؤهل ةمساقملا دعب ضبق نإف
 هعم حصي ىتح فالتخالا ىنعم جرخي هنايص نم اذه ةءارب يفف قحلاب هل مساقي
 هيف هذافنإ زوجي ايف وأ همزلف هيف لخد دق امم هب جرخي هجو ىلع هلهأ ىلإ غلب هنأ
 . نايضلا نم اهتءارب هيف نوكيف ايهه هزاوج عضوم يف هل زاج نمل حلاصملا نم

 يف فالتخالا ىنعم هقحل مهل هظفح ةين ىلع هضبق نأ دعب هيلإ هدر نإو

 ىلعوهف كلذك هضبقي مل نإو . ةنايضلا نم هلاح ىلع ىقبيوأ ةنامأ نوكي هنأ

 نإو هل زوجي ام هجو ىلع هل زوجي ييف هجرخي وأ هل وه نم ىلإ هيد ؤي ىتح دعب هلاح
 يفوأ هيلع هريغل امع صالخلا ىلإ ةجاحلا عضوم هل زاج ءالؤه دوجو هيلع زع

 اهقحلي هب يه ام ىلع ىرخأ ةدايز قوقحلا يف بعشتلا ةرثك نم افوخ هنايص
 ين وأ اهيف نوكيف اهيلع عقي نأ اهنم كلذ نم ءوسي ال ذإ ىرولا يف ىرجي يذلاب
 نم هنم هلام هيلإ ملسي نأ نيحلا يف هنكميف ءاكرشلا نم هكردي نميف اهنم عيش

 . همزلي ام عضوم ف باستحالا ىنعم ىلع هل مهمس اقي نأ هيلع راصف همزل قح

 عضوم ي هرمأ كلمي ال نمل وأ هيلإ غلبي نأ ردقي الو هرضحي ال مل هل زوجي وأ
 نأ هنم ىلوأ نوكيف عساولا وأ مكحلا يف ةجحلا هب موقت مم مئاق هل نوكي ال ام
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 لهأ نم هريغب وأ هتاذ نم ةمسقلا نم هيف لخدي ام لدع اهس كردي ةفرعم هل ناك

 نزوي وأ لاكي اييف رمألا نإف ةمسق ىلإ اذه يف جاتحي اييف رظنلاو ةنامألاو رصبلا

 فلتخي ال ام عضوم يف نوهأ هنإف يأرلاب فالتخالا نم ىرعتي ال ناك نإو

 يف دحاو لك يف نكميف عيمجلل ايهنم لك عسي امم نانوكي وأ ةءادرلاو ةدوجلا ف

 عضوم ين امهيف زئاج رمأ ىلع يضارتلا عقي نأ الإ ةدح ىلع نوكي نأ همسق
 ىلإ اهيف جاتحي ال نأ ىسعو قحلاب عنام ىضرلا ىلع هزاوج نم عنمي ال ام
 ىلع هزاوج عضوم يف ىضرلاب الإ اهمسق يف اهنم ذبال ليقو لاح ىلع ةعرقلا
 .امهريغ

 : نزويو لاكي الام ةمسق

 عساولا ىلع همسق يف زوجيف نزولاو ليكلا نع ضورعلا نم جرخ امو
 رهظأ هسفن رمأ ىلوتي ال نمل ةحلصملا هيف نوكي ام عضوم يف ةميقلاب نوكي نأ
 . مكحي هب يذلا وه هنمث مسقيل هل عيبلاف الإو

 : همسق نكمي ال ام مكح

 مل نإو نوكي همسق يف كلذكف انمث الإ ةمسقلا هيف نكمي ال ام عيمجو

 ةدح ىلع هملظب هذخأ ام مهنم دحاو لك ذخأ اننإ مهنيب اييف ةكرش هلص أ يف نكي

 ىضر نإف .هنيعب مهنم دحاو لكل ام زييمت ىلع ردقي ال امم راصف هطلخ مث
 يف ىسعو عفاد هزاوج نم عفدي ملام كلذ هلزاج كلذك مهيلإ هدري نأ عيمجلا

 ام عضوم يف هب ىضرلا هيلع قيضي ال نأ هرمأ كلمي ال نموأ رضاحلا ريغل مئاقلا

 لثلاب نايض هيلعو هكلمتسا ام ىنعم يف هنأل هلوهف الإو هب ماق نمل لحالص نوكي
 . عساولا ىلع ىضرلاب اهيلإ لزن نإ ةميقلاو
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 : هل ليثم ال ام مكح

 وأ همزلي ايك هقح هريغ وأ كلذ نم قح يذ ىلإ عفديف هل لثم ال اييف وأ

 هيد ؤي نأ هتقو يف همزلي ايع هيلع هل نوكي امم عىش يف هل سخب ام ريغ نم هل زوجي

 زوجي ىضرب الإ ائيدر ديجلا نع يطعي نأ هل سيل هنأ ىلع لدي ام اذه يفو .هيلإ
 امم هفرعأ ال ىنإ اضر نع نأل هيلع هل زوجي نأ هل حصي فيكف هلام نود هنأل هل

 هذخأ امم اضوع همزل ام لثم يطعي نأ لثملا موزل عضوم يف هيلع نأل كلذك زوب

 . هنودام ال هملظ ام در ىلع ردقي ملو هكلهتساف هملظب

 : ءعىدرلا نع ديحلا ءاطعإ

 يف نوكي ام عضوم يف اديج ءىدرلا نع يطعي نأ عوطتلا هجو ىلع هلو

 جرخ امو }هب ضقنلا هيلع نمم هل زوجي ىضرب الإ هل زاوج الف الإو هل لضف هلام
 زاج حالصلا يوذ نم ةفرعملا لهأ رظن يف هرمأ كلمي ال نمل حالصلا ىنعم ىلع
 نكامأ يف هلثم ىلإ لاح يف ةرورضلا وعدت امب لوألا مكحل ا يف تبثي ال ناك نإو

 .هتوبث ايهيف هزاوحجل هيف حصيف زئاجلاو مكحلا يف زوجي امم لاحلا يف هريغ ناكمإ مدعل
 عساولا يف زوجيف عسي اهيف هل نمل هيف همزلي ام ءادأب ةنونيدلا عم هب سأب الو

 نم هيلع سيلو هملعن اهيف نوكي اذه ىلعو ضقنل اب هيف ةجل ا هل نم هريغي ل ام

 وأ هركذي ىتح ءيش هريغ ملع نم الو هملع نع ءيش نم باغ اين هللا ملع

 . ةجح رهاظلا مكح يف هيلع هل نوكت يتلا ةجحلاب هعم حصي

 : انيد مزلي اميفالإ ةنونيد ال

 الإ ةنونيد الو هعم حصي ىتح همزل دق اييف يفكت ةلمجلا يف ةنونيدلاف الإو

 هريغب وأ هملع نم هعم حص امو امزج يأرلا هيلع زوج ال ام نيدلاو انيد مزلي اميف

 هدي يف ىقب همكح يف تالوهجملا نموهف هبر هيلع ىفخو هيلع ةجحلا هب موقت نمم
 . همرغو ءيشلا نيب اذه ف قرف الف ةميقلا وأ لخلا هيف مزلف هفلتأ وأ
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 :هفلتأ ام مكح

 هل انمث عيبلا يف هماقأ هنأ وأ هريغل هب ةلدابملا ليبس ىلع هل هفالتا ناك ايهمو

 يعسلا نإف ردق ايك هلهأ ىلإ هدر يف ىعسي نأ هيلعو لطاب عيبلاو دساف لادبلاف

 . مكحلا هبجوي اييف مرغلاف زجع نإف مزال كلذبف

 الإو زاج همأ نإف عضوملا اذه يف رايخلا هل نوكي نأ زوجيف رخآ لوق ىلعو

 ىلع هل ةجحلا مايق مدعل هدر نع زجعلا عضوم يف ىسعو هيلع ردق نإ هل امل درلاف

 ىلإ عوجرلا هل زوجي نأ عناوملا نم هريغل وأ هب هكسمتف اذه ىلع هدي يف راص نم

 هنأل يأرلا اذه ىلع مرغلا وأ هنيب اميف رايخلا هبرل نوكيف هنم الدب هدي يف راص ام

 الإو هل نمثلاو هعاتبا نمل زاج همتأف هب ىضر نإف هنذإب ال ريغلا لامل عيبلا يف ىنعم

 هل مرغلاف الإو ردق نإ هدر يف ىعسي نأ عئابلا ىلعو ءيشب سيل عيبلاو هبرل لاملاف

 ىلع ايهيف يضارتلا عقيوأ مكحلا يف قحلا هبجوي ام ىلع ةميقلا وأ ىورشلاب
 . همرغ نم الدب هب هعاب يذلا نمثلا عئابلل نوكيو ايهنم عيش

 ردقي مل نإ همكح يف هريغل ال هل نوكي نأ لدبلا يف زوجيف رخآ لوق ىلعو

 هلدب ىلع ايهنم يضارتلا عقي وأ همزلي ايك هفلتأ ام مرغ هيلعو هبر ىلإ هدر ىلع

 اذه ىلع هلام عيش ريغ يف بهذي الئل همرغ همزلف هيف ىطعأ ايع اضوع هتوبث دعب
 نأ هل نوكي ام عضوم يف درلا يف عناوملا نم هريغل وأ عوجرلا يف ةجحلا مايق مدعل
 عنتماف همصخ دنع حص وأ ةجح رهاظلا مكح يف يه يتلا ةجحلاب كلذ حص ول

 نأ اهرك هيلع ردقي ملو اعوط هيد ؤيف هل نمل همزل ايك هسفن نم قحلا يطعي نأ نم
 ةجحلا مايقل هيف لخد اميف عوجرلا ايهنم لك ىلع نال همرغ نم اضوع لدبلا نوكي
 .هبر نم ىضرلا نود هريغل هنأ ةحصلاب

 : مرفلا مو زل بابسأ

 ريغب هعانتمال اذه ىلع مرغلا ناكف عوجرلا نم كاذ ىلإو اذه عجر دقو
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 ف هنع عجر دقف لاملا يف بابسألا نم هنم ناك ايب الوأ هموزل يف ناك نألو 5©“ىح

 هعانتما الولو هملظب هيف عوجرل ١ نم همصخ عانتمال هموزل يف ىقبو لاحلا ين اث

 . امراغ كلذ نم ع يشل نكي ملو املاظ هيف لخد امم املاس جرخف ةم ارغل ١ نم اجنل

 نع هيف عوجرلا دعب هيلع هتوبث ءاقب يف اذهل حصف رخآ ىنعمل نوكي نأ الإ
 حص نأ دعب هل سيلام لدب نم هيلع ام هك رتل قحي ال همصخ عانتمال هنأ هملظ

 ىلع ريغلا لام نم هيلإ عفد امم الدب هاطعأ امم هدي يف ام ىلإ عجري نأ هل زاجف هعم

 هلعجي نأ هل حصف مصخلا دي يف ىقبو مرغلاب هل راصف هدر نم عنتماف ملظلا هجو
 . ايهنم ىضرلا ىلع هدي يف امم الدب

 هقحل اهيلع ةردقل ١ عضوم يف ةجل ادعبر اصتنالا ىنعم ىلع جرخ نإف

 رادقم ناك ايهم عيبلاو لدبلا يف لاح ىلع عونلا ريغ يف يأرلاب فالتخالا ىنعم

 . كلذ ىلع قافتا الو عامجإ ف ال يأر ىلع كلذك هزاوج جرخيف هنود وأ هقح

 : عيبلا وأ ةميقلاب لوقلا

 عاتبيوأ هقح هنمث نم ذخأيف هريغل عيبلاب هيف ليقو ةميقلاب هيف ليق دقو
 اميف هلك اذه نم عنملاب لوق هيف جرخيو ،هل ةدايزلاف هرادقم ىلع داز نإف هلام لثم
 .رثكألا يه ةزاجالا نأ الإ لثملا ادع

 ةجحب ال درلا م عنملا نوكي ام عضوم يف كلذك نوكي نأ اذهيف ىسعو

 هل دهشي نأ نم هل دبالف الو هنكمأ نإ هملعي هنأ الإ هيف هل نوكي ىتح

 نإو عيش داهشالا نم الو هملع نم هل سيل نأ رخآ يار ىلع جرخيو ،كلذىلع

 . مزاللا نم ال بابحتسالا نم وهف هلثم يف رمؤي هب امم ناك

 : هيلإ راص اميف ةجحلا مايق مدع

 جرخ ام الإ هيلإ راص اميف هيلع ةجحلا مايق مدعل قحب نوكي ام عضوم ينو
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 كلذكف كلذ يف يعدملل هيلع ةجحلا اهب موقت ةحص ريغ يف ىوعدلا ىنعم ىلع
 ىلع لدي ام هيلإ راص ايب هكسمت يف نال ىندأ كلذ نم نوكي نأ ىلوألا وه لب

 نع هزجعو هبر ىلع هل هفالتال همرغ اذه ىلع همزلف الدب هيف هملس ايب ىضرلا
 زاجف هريغ دي يف راصف هريغ هب لداب نأ دعب مرغلاب هل ناكف هدر ىنعمل هدي نم هكف

 عنتما امل هليدب هديب نمل ال كلذ نم الدب هل لدبلا نوكيف اهمتي نأ ةلدابملا نم هل

 ىلع هتبثاف هب ىضر دق هنأ ىلع ىنعملاب لد هل قحب لدبلا نم هديب ام لدب نم
 . هل نوكيف هدي يف راص دق ايب همتيف هزيجي نأ اذهل حصف هسفن

 : مرفلاو لدبلا نيب رايخلا

 ايهنم عيش يأ هلف همرغو ءعيشلا لدب نيب هبرل رايخلا ئري نم لوق ىلعو
 ايهنم لكلف هعاضأف هب لداب وأ هعاب نم دي ىلإ كلذ عوجر هللا ردق نإف راتخي
 لصألا يف هل ناك ام ذخأ ىلإ عوجرلا وأ لدعلاب ايهنيب نأك ام مامتا يف رايخلا

 نم ةثرولل ايه هيف ىرأ ام ىلع يأرلا يف باوصلا ىلع جرخي امم هلكف سأب الو
 . كلذك هيف رمألا حصف ايهيديأ يف كلذ ىقب ام امهدعب

 ايهيلع در الو ىضقناف هزاوج عضوم يف هيف رمألا ىضم دقف ايهنع لاز نإف
 اذه ىلع هيدي نم عيبلا وأ ةلدابملاب هيلإ راص نم ىلإ هدر يف نأو الإ كلذ ىلع هيف

 هبرل هيلع هموزل عضوم يف قاقحتسالا ىنعم ريغ ىلع بصاغ وأ قراس نم
 نأ ايهنم لك ىلعو ةحابالاو عنملاب هيف ليق ذإ هل هزاوج يف فالتخالا ىنعم جرخي
 . ههبشأ امو اذه يف هسفن صالخ يف ىعسي

 هيف رخآلا كرشي نأ هيلع نكي ملوزاج هبر ىلإ هموزل عضوم يف هدر نإف
 نإف عنملا نم هل هنم ناك ايب هيلع هموزل ءاقب نوكي نأ الإ هيلإ هدي نم راص نإو
 .ردق ايك هل دهشأ الإو هيزبي ام عضوم يف هنكمأ نإ هربخأ الإو هيف ةكرشلا
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 : هنم ذخأ ام ىلإ ءيشل ا در مكح

 ةحص يف هكراشي نأ ينبجعأ اذه ىلع هدي نم هذخأ نم ىلإ هدر نإو

 نآ الإ مهللا هيف هل هزيجي ال نم يأر ىلع همزلي ايع هب جرخيل هلوه نم ىلإ هغولب
 ىلع هل نأ ىسعف ةنامألاو ةلادعلاو ةقثلا ىلإ ةنايخلا دعب عجر دق هنأ هعم حصي

 . هلهأ ىلإ غلب هنأ هربخأ نإ انومضم هدي يف راص اميف ةنانئمطالا ىنعم

 :انيمأ هيف نوكيام مكح

 لوق ىلع ال كلذ هل زاجأ نم يأر ىلع هربخي مل نإو انيمأ هيف نوكي اميفو

 ىلع هيلإ هغولب هعم حصي ىتح هدايق ىلع صالخ ال هنإف هنذإب الإ هنم عنمي نم

 .الف الإو اصالخ هل نوكيف هب أربي هجو

 : عابلا مكح

 اطرش مارحلا كلذ ىلع ال هسفن ىلع هدقع لاح هعم وأ اينإ عيبلا ناك نإو

 تابنوأ ندعم ءاموأ ضرأ نم هل عابملاو هيلع عيبلاف كاذب اذه نوكي نأ دقعلا يف

 هؤارشو عئابلل هعيب زاج ام عيمج نم اهنم دلوتي امم اههبشأ اموأ ناويح وأ
 . ناسنالا ىتح يمانو دامج نم يرتشملل

 نع هجرخي ال هنإف ايلظ سانلا لاومأ نم هذخأ ايب نمثلا هيف ملس نإو
 لجأل رايخلا هنمث ين هادأ ام هل نمل نوكي نأل زوجيف رخا لوق ىلعو ۔امزج هكلم

 يف هل نوكي ام عضوم يف هربخي مل هنأ وأ هاري ال نم لوق يفو ،هلام نم هيف هملس ام

 نأ امإف هيف ريغلا لام نم هملس ام نايض هيلعو هارتشا نمل وهف هيار ىلع لوق لك
 . حصأ هرايخب لوقي نم لوق لعلو هلحل حصي امم هفرعأ الف هلجأل عيبلا دسفي

 : حابي امب هيف فرصتل ا مكح

 لكأ وأ برش وأ سبل نم لصألا يف هل عابي وأ همزلي امم عيشب هيف هفرصتو
 ضام قادص وأ ةملظموأ نيد ف قحل ءاضق وأ قاتعوأ ةقدصوأ ةبهوأ عيب وأ
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 . هلعف هل زوجي ام عيمج نم هكرت هل زوجي اييف ىتح

 .همكح همزلي نم دنع ه ؤامرغ هيلع عفري ملام كلذك زاج وأ مزل ايف كلذ نإف

 : كلذ يف ىرخأ ءارآ

 يفو 6 قحلا نم هيلع مهلام ةعيفرلا دعب نم هعم حصي ىتح يناث لوق يفو

 هلام هيلع مكحي ملام عبار لوق يفو ،هيلع مهل حص امب هيلع مكحي ىتح ثلاث لوق

 ىتأ نإف اهنم لوق لك ىنعم دايق ىلعو ،سلفي ىتح سماخ لوق يفو إهئامرغل
 نأل هدايق ىلع لطب هيف دح دق ام ناك نأ دعب حص دق امع هليزي امم هلام يف ءيشب
 دق ام هيف لخدي نأ نم هل اهرضح ىلع عنمتف دودحملا عمجت يتلا يه دودحلا

 زوجي اذه ىلع فيكف لادج الب هيف لخد دق ام هنع جرخيو لاح ىلع هنع جرخ

 .اذه ىلإ ليبس ال الك اتباث نوكيف هريغ ىلإ هوزاج ام نأ

 : ءاميالا نم هكلمي ام ءارشو جيوزت مكح

 ىلع اذه لقمب ءامالا نم هكلمي ايب ىرشلا الو جيوزتلا داسفل زاجم الو

 نأ زوب فيكف رخا ىنعم هنأل لاملا يف ءامرغلا ىلع قادصلا لخدي مل نإو لاح

 . هآر نمع هفرعأ الو هارأ ال نإ اهيف ميرحتلاب حدقي

 قلطم هنأل كلذك وهف نويدلاو ملاظملا ي ءامالا كلتب دعب نم يضق نإو

 مكاح نم هركذ حص ولو رشبلا نم دحأ ىلع رجحلا تحت لخدي الف ةحابالا

 فيكف روجح هب لمعلاو روظحم هب لوقلاف حابملا عنم نم هنأل هرجح هيف لطبل
 امو يأرلاب فالتخا الو قافتا يف يأر الو عامجإ يف هل زاوج ال ام عضوم يف زوجي

 ناك ام هيلع وأ هل اميف هل زاج ام ىلع هيف نوكي نأ هب ىلوأ لكف يأرلا هيف زاج

 ءيش يف هل ةموصخلا عضوم يف رمألا يلوأ نم هريغ ىلإ عجر نإف هيلإ هيف رمألا
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 هب ىلوألا وه نم ىلإ هيف رظنلا نوكيف رمألا رهاظ يف هيف ةجحلا هل نوكت نمم هريغل
 .هيلع وأ هل اذه نم هب مكحي اميف هيلإ ال

 الف الحتسم ناك نإو امرحم هريغ وأ هريمأل ملاظملا نم هانج اےيف هفرعاف

 كلذك هلدب يف لوقلاو هلهأ ىلإ هدي يف ىقب ام در الإ ةبوتلا دعب نم هيلع ءىش
 .ام اموي قافتالا هيلع عقي نأ داك ايب هيف مرغ الف هفلتأ امو

 نوكيف يأر ىلع هسفن ءيشلا ريغ نوكي نأ ءيشلا لدب يف ىسعو

 نم هيلع ام لثم هرمأب اذه يف هسفن ىلع هانج اميف ريمألا ىلعو هفلتأ امم هدايق ىلع

 عضوم يف ءاوس ىلعو ،ايهنم ميرحتلا عضوم يف ناكيرش ايجنأل ناضلا
 لك ناأل امهنيب اييف قرف الو ىقبي وأ ملاظملا نم ايهيديأ ىلع بهذي اييف لالحتسالا
 نم هنأل هموزل عضوم يف لكلا ةيدات هيلعو مكحلا يف عيمجلاب ذوخام ايهنم دحاو
 ناوعألا نم اذه ىلع ناك نم دنع حصي ىتح ناودعلاو مثالا ىلع نواعتلا

 .الف الإو ناضلا نم ايهمزل امم ناطلسلا اذهل ةءاربلا

 : همكح دحاو لكل

 همكح ايهنم دحاو لكلف امرحم رخآلاو الحتسم ايهنم دحاولا ناك نإو

 اعوط همزل دق ام ءادأب هيف لخد امم هتبقر كاكف يف ىعسي نأ ايهنم ذحاو لك ىلعو

 نيح تال موي اهرك هلهأل هنم ذخؤي نأ لبق صالخ هجو هل هيف نوكي امب

 . صانم

 عضوم يف امهرضحي مل نمل اذه نم اهيلع ام ةيدأت يف اجرخي نأ ايهيلعو
 وأ لاملا يف تناك ول نإ امهرذعل ةبجوملا عناوملا مدعل جورخلا ىلع لاحلا يف ةردقلا

 الإ يضقي هب ام دوجول يضمي نأ اذه ىلع ناك نم مزلي ال ذإ لايعلا وأ سفنلا

 وه ةهجو لك يف هلايع عيمجو هلامو هسفن ىلع هلاح يف نمالاو ندبلا نم ةحصلاب

 . عوجرلا دح ىلإ مهل همزلي ام عم اهيف مهكرات نوكي يتلاو اهيلوم
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 : ةلحارلاو دازلا

 نأ ايهنم هل دبال ام وأ !مهيلإ هل جاتحي ام عضوم يف ةلحارلاو دازلا يف ىسعو

 هنم ةربخ نع هيلإ اهيف غلبي يتلا هتقيرط ىلع ةلالدلا يف لوقلاو كلذ ىلع نوكي

 هموي يف هب مئاقلا هناكمو هموزل يف قحلا هل نم ةفرعمو هرذع ىشخي ال ليلد وأ اهم

 مولعم عضوم ريغ ىلإ جرخي نأ الو يردي ال اييف يرجي نأ هيلع سيل ذإ كلذك

 هيلع امنإو موهفم ىنعمب هتفرعم ىلع لدتسي نأ ردقي الو هفرعي ال نم ىلإ الو

 الإو لايتحالا هوجو نم هنكمأ ايب هيلع ردقف هغولب وجريو لاحلا يف هفرعي نميف
 . هفرع نمل هفرع دق اميف هنكمأ ىتم هل ةئزج جورخلاب ةينلاف

 : ةعبتلا وأ نامضلا هنم ةمزل يذلا لاملا ةفرعم مكح

 نم ىلإ ايهيد ؤي نأ هل زاج. ةعبتلا وأ نايضلا هنم همزل يذلا لاملا فرع نإو

 . ايهموزل لاح هريغل هنأ هعم حصيىتح ءادآلا موي هل نوكي

 :رخالوتق
 كلذ موزل موي هل هنأ حصي ىتح هيلإ هملسي نأ هل سيل هنأ يناث لوق يفو

 فيكف لاقتنالا نوك هيف نكمي امم هنأل حصأ لوألا نم نوكي نأ اذه لعلو هيلع

 نم ءيشل الو مكحل ةبجوم ةحص الو ملع ىلع ال لاح ىلع هل نوكي نأ حصي
 .هريغ حصي ىتح عساولا يف زوجيف ةنانئمطالا ىنعمل ةبجوملا بابسألا

 يف الو جورخ هيف همزاي الو هيدي يف وهف هملع نع بهذو هيلع يفخ امو
 وأ هيلإ عساولا يف زوب وأ مكحلا يف همزلي ام ىلع هيد ؤيف هفرعي ىتح فلت نإ همرغ

 دهشيو ةفصلا ىلع هب يصويف هركذ ىلع توملا هرضحي وأ هماقم هيف موقي نم ىلإ

 كلذكو داهشاال؛ هنكمأ نإ هباقع نم ابهرو هباوث يف ابغر هباتك يف هللا هرمأ ايك هيلع

 الإو رمألا رهاظ يف هيلعو هل ةجحلا عضوم يف نوكي نم دبي ىتح هنكمأ ايكف الإو
 . هيلع ردقي ال اميف هرذعب ىلوأ هللاف
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 : هب ر يردي ال اميف رخآ لوق

 نوكي نأ لاح يف هتفرعم وجري الو لاحلا يف هبر يردي ال اييف يناث لوق يفو

 نم لاملا تيب يف زوجي ام عيمج هيف زوجيف حص نإ هدايق ىلعو نيملسملا لام تيبل
٠ 
 ء ىمسم

 : رخا لوق

 نأ ىسع هبرل ةنامألا ليبس ىلع لاملا تيب يف لعجي هنأ ثلاث لوق يفو

 . هيلإ عفديف ةمايقلا موي ين حصي

 : عبار لوق

 هسفنل اصالخو هبر نع ةقدص ءارقفلا ىلع هقرفي نأ هل نأ عبار لوق يفو

 يأرلا اذه حص نإ ا ذه يف حصالا ىلع همزل عضوم يأ نم ءاش عضوم يأ يف

 يفوأ هفرع نإ قحلا هل نم دلب يف هقرفي هنأ رخآ يأر يف هدايق ىلع هيف جرخيو

 رصملا يف ناك نإ هقيرفت يف هقحليف يأرلا نم هيف جرخيو هيف همزل يذلا عضوملا
 هقرف راصمألا نم هريغ يف ناك نإو هيف همزل يذلا دلبلا يف هقرفي هنأ هيف همزل يذلا

 اذه ىنعم دايق ىلع هيف هريغك وه نوكيو راصمألاو ىرقلا نم راتخي ايك دارأ ثيح
 ِ , يأرلا

 نأل هل زاج نمم هريغ يف نوكي نأ رخا يأر ىلع هذافنإ يف جرخي نأ ىسعو
 نأ هناض همزنو هفلتأ ايف جرخيف هل هزاجأ نم يأر ىلعو هل نوكي ال هيلع ام
 .اصالخ هدايق ىلع هل نوكيو هفرعي ال نمل همزل دق امم هسفن ءى ربي نأ هل نوكي

 : هفالتإ دعب هبحاص دجو نم مكح

 يأو مرغلاو رجألا نيب هريخ هقيرفت يف كلذك هفلتأ نأ دعب هبر دجو نإف
 توملا هرضح نإرا ، ةنسلا ىلع هقرف هنأل هيلع مرغ ال ليقو ، هلف اهنم راتخا ءيش
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 ىلعو هيلع اهموزل يف يأرلاب فالتخا هب ةيصولا يفف هبر نم هيف اذه ريغ ىلع
 ىلإ وأ هيلع ردق ىتم هيلإ ملس رجألا ريخي ملو حص نإف هب ةيصولا همزلي نم يأر
 لاملا يف يصولا ىلع سيلف حلصي مل نإو .ةافولا دعب وأ هماقم ةايحلا يف موقي نم

 حص ىتم نوكي هيف هنكلو عيش ىرخأ ةرم ءارقفلا يف هقيرفت نم ةثرولا الو

 ردق ىتم هيلإ عف.ديف هبر حصي ىتح ثراو دعب اثراو هيلإ راص نم هبرل هب يصويف
 . ءاوس هزاوحل هلكف الوأ هيأر نع هماقم قحلا يف موقي نم ىلإ وأ هيلع

 عسوت نمو هيف ايب رصب ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال ام قاشملا نم اذه يفو
 كلذ يف بعتلا نم هاقلي ام ةفلك نم حارتسا دقف هل هزاوج عضوم يف ايهنم لوألاب

 هقيرفت زاجأ نم يأر ىلع هدعب نم ىلوألا وه نوكي نأ اذه يف ىسعو هئاقب لوط
 الإ هل ةياغ ال هلهأ ىلإ افوقوم هلعج نم يأر ىلع ال ءارقفلا نم ةجاحلا يوذ يف

 هقيرفتب هنإف .كلذك رشحلا هيلع يتأيوأ مهلام مهدعب نم هل نوكي نموأ مه
 . هب يصوي نأ نم هل دبالف هدايق ىلعو ،هنايض نم أربي ال كلذك

 : لاملا تيبل هلعجي نم يأر

 ىنعم هقحلي نأ ىسعف ةنامأ هيف عضوي وأ لاملا تيبل هلعبي نم يأر ىلعو

 يهب نمل تالوهجملا يف جرخي ام ىنعم بسح ىلعو ةيصولا موزل يف فالتخالا
 ملاظملا نم قوقحلا هتقرغتسا ام لاح ىلع قحليف يأرلاب فالتخالاو يأرلا نم

 حلطصي مل نإ همسق كردي الو هيف ايب عىفي ال ىتح لام نم نويدلاو عيابتلاو
 يضقي نأ دعب عنام هزاوج نم عنمي ال حلص نع ىضر يف زئاج رمأ ىلع ءامرغلا

 . كلذ نم ءيشب وأ هيف حص ايب هيلع يضارتلا عقي وأ هيف امب

 : فرصتلا نم مئاقلل زوجي ام

 هلام يف حالصلا رظن ىلع هرمأ كلمي ال نمل هلو مئاقلا نم زوجحم نأ ىسعو

 كلذك هزاوج نم عنام هنوك رذعتوأ كلانه حلصلا عقي مل نإو هريغ يف هباهذ ةلاج
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 نإ هريغل ال هدي يفوه نمل كلذ يف هب مكح ام ةلزنمب لزني وأ هب مكحي ملام همكحف

 مكحي ملام لاح ىلع هتمذ يف نوكت هل اهموزل ىلع قوقحلا نأل ملاظملا نيع نكي مل

 . هيف لقتنيف هيلعو هب ام ىلع تومي وأ ،لاملا يف اهب

 : هطيسقت نكمي ام مكح

 اهبوجو ىلع اهلكو .الوأ هفرعي نمل قح نم هب ام ىلع هطيسقت نكمأ نإف
 جرخ نأ ىسعو هقحتسيف هل نوكي ام رادقم ىلع ايهنم لكل نوكيو ءاوسلاب هيف
 هبر ىلإ لاملا تيبل وأ ءارقفلل هزاجأ نم ييأر ىلع عجري نأ وه نمل يردي ال اميف
 امو مهف قلخلا عيمج هلف قحلا كلملا هنأل رغصألا هبرل ءافجلا عضوم يف ربكألا

 ملظي الو ءاش ىتمو ءاش نملو ءاش نمم هذخأي نأ هلو هكلم يف عيش نم هنوكلمي

 .ادحأ كبر

 هريغل ال هل اهنإ الك هريغل اهنم جرخي امو اهيف لزني امو ضرألا نأ نظت وأ

 هايإ هكلمو اقزر اهنم هقزر نم لكو حلاط وأ هدابع يف حلاص نم ءاشي نم اهثروي
 . ملعت حص ام هدعب نم هل نوكي نلو هل وهف اقح

 : هبر لهج ام مكح

 نأل نيع ةفرط هكلم نع نيح ف جرخي ال نم ىلإ داع هبر لهج نإف

 نع ايهب عتمتسي هدي يف نوكي نم دي يف ههبشأ ام لاملا سيلو اهلهأ ىلإ يراوعلا
 هلو يقيقحلا لصألا يف اهكلام ىلإ ةعجرتسم ىزاج كلميف ةيراع الإ يهلإ مكح
 لعفي الف عيش هكلم نع جرخي الو قدصلا الإ لوقي ال هللاو دارأ ام اهيف لعفي نأ

 هقوقح نم هللا ىلإ هعوجر نوكيف حص اذإ يأرلا اذه ىنعم دايق ىلعو قحلا الإ

 .هدابع قوقح نم ال

 ايع هريخأت يف هموزل ىلع يأرلاب فالتخالا نم حص ام يأرلا يف هقحليو

 زوجيو ايهنم هموزل يف مدقت ام ميدقت وأ اهيواست وأ هميدقت وأ قح نم دابعلل نوكي
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 وأ هملع نم هبر هعم حص ام هريغ هيلع مدقي نأ هريخأت ىري نم يأر ىلع هل

 مهيلإ هعفدي وأ هئامرغ نيب همسقي وأ هلام نم هدي يف اييف هنكمأ نإ هب ةجحلا مايقل

 ام ىلع هيف يضارتلا عقي وأ ىضم اميف هانركذ ام ىلع ىضرلاب ةلمج هيلع مهف ايك

 . هزاوج عضوم يف عيش نم زاج

 : هدي يف ىقب ام مكح

 ردقف هنكمأ ىتمف هيف هجرخأ لاملا نم عىش ىلاعت هلل امل هدي يف ىقب نإف

 هل ايف ءيش هللا ىلإ باتملا دعب هيلع نوكي ال نأ رخآ يار ىلع جرخيو .هيلع
 اهيف ةبوتلا دعب نم همزلي ال هنأ ىلاعت هقوقح يف لوقي نم لوقل قح نم هيلع

 . يأرلا يف باوصلا نم جرخي ال نأ ىسعو .ءاضق

 ينإف لصألا يف ةوق هل امم اذه نإف رثكأ هب لوقلا ورهظأ سكعلا ناك نإو

 هل ايي كلذك هملعأ ال ينإ قح نم ىلاعت هل نوكي اييف لدعلا نم جرخي نأ زوجي

 نم يأر ىلع ال يأرلا اذه ىلع لام نم هدابع نم هيلإ عجري اييف الو لاح ىلع
 هنإف ءادألا نع ةبوتلاب ءارتجالا هيف ىري الف يضقي نأ نم دبال هنأ ىلإ بهذي
 . هقوقح نم هريغك نوكي

 : ءادآلا نم دبال

 لجألا هرضحي وأ هيد ؤي نأ نم هردقلا عم هل دبالف هريخأت يف هل عسو نإو

 يف هيلع هب همزلام ةلمج نم نوكيف هب يصويف هل زوجي ام ىلع ءادألا لبق ىمسملا

 هل زاج نميف قرفي نأ هزيجي نم يأر الو افوقوم هلهأل هاري نم يأر ىلع الو هلام

 قلخلل نوكي قح نم هلثموه امم هريغك اذه ىلع هنإف هجو لك نم هبر نع ةقدص
 . هروضح دعب وأ هتقو رضحي نأ لبق هريخأتو هميدقت يف

 هتافو دعب هب ىصوأ هنأ الإ هلام يف هد ؤي مل هلاح ىلع هتايح يف ىقب نإف

 يصولل زاجف عضوي لدعلاب هيف يذلا عضوملا يف يأرلاب فالتخالا ىنعم هقحل
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 همرغو هرجأ نيب هريخ هبر حص نإف مهل هزاجأ نم يأر ىلع زوجي نميف هقرفي نأ

 .همكح يف رم ايك

 : كلذ ىف رخا لوق

 يف يأرلا مهل نمم اوناك نإ ةثرولا يأرب الإ كلذ هل سيل نأ يناث لوق يفو
 مرغلا راتخاف هبر حص ىتم هنأل هل زاوج الف الإو مهل زاج ام مهنم زوجيف مهرمأ
 لعف نإف مهيأرب الإ زجي مل اذه لجألف مثإ الو مول الو كلاهلا لام ىلع هب عجر

 لك ىلع ال مهل هبجوي نم يأر ىلع نماض لاملا نم هجرخأ امل وهف مهنود هيأر نع

 .لاح

 : ثلاث لوق

 الإ الف الإو هل زاج هتزاجإو يصوملا رمأ نع هلعف نأ اذه يف ثلاث لوق يفو

 ىقب ايهم هلوهف هيف ريخأ اييف هب يضقي نأ لبق نم هبر حص امو .ةثرولا يأرب
 قوقحلا يف يضقيف هيلع وأ هل اميف وأ هثراول راصف ىنف وأ ءافولا نع باغ وأ رضح
 ىلع هرمأو هيف يصولا يأر نم هيف زوجي ام بسح ىلع اهتوبث عضوم يف اياصولا وأ
 ىلع قح نم هلام يضتقي نأ هل زاجأ ام عضوم يف مومعلا وأ اذه يف صوصخلا

 حصت ملام هيلإ عفدت نأل زوجيف هيلع وأ هل امم هب ىصوأ ام هنع يضقيف هعم وأ هريغ

 . ةنامألا هنع لوزت هب ام ةنايخلا نم هيلع

 : هيلع ام ءاضق ىف ةياصولا
 هب ىصوأ ءيش نم هزاوج حص ام وأ هيلع ام ءاضق يف ةياصولا هل لعجي وا

 ةقث نوكي ام عضوم يف هيلع وأ هلام ءاضق يف هيلإ ملسي نأ هل زوجيف هريغل المهم

 يف ةنانئمطالا ىنعم ىلع هاياصو نم زاج اييف وأ هنيد يف هذفنأ دق هنأ هزجيف

 يضقف حص اميف هعفدب مكاحلا هرمأي ىتح هيف زوجي ال امم هنإف مكحلا ال صالخلا

 نإف ىضرلا هيف هل نوكي ام عضوم يف ثراولا هب ىضر وأ نيد وأ ةيصو نم هيف هب
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 ايف هب يضقي نأ هل زاج حصيف هنم زوجي نمم هريغ الو هسفن نم يصو هل نكي م
 . ايهنم نوكي ايفو أ اهيف هذافن ا يف لدعلا هجو ىلع هاياصو و أ هنويد نم هعم حص

 : ةثرولا يأرب الإ عنملاب لوقلا

 مكاح نم حص اميف تباث مكحب وأ زاجام ىلع ةثرولا يأرب الإ عنملاب ليقو
 .هلام نم هريغل قوقحلا نم همزل ام ةيدأت يف نوكي اذه ىلعو الف الإو لدع

 : هئافول رضاح ريغل هلام نم عيبلا زوجي ال
 يف هرمأ كلمي ال نمل الو هئافول رضاح ريغل هلام نم عيبي نأ هيلع سيلو

 هعم همزلي امم ههبشأ اموأ مكحلا يف صالخلا هب هنكمي مئاق ايل نوكي ال ام عضوم

 ال نأ ىسعو هيلع نوكي نأ زوبي فيكف ىنعم ريغل عيبوهف هيف عفن ال امم هنأل

 نم هرضح نم ءافول عيبي نأ هيلعو هل اينإو هل ةدئاف ال ام عضوم يف هل نوكي

 هتوبث يف مهنم ههبشأ امو كلذ يف بلطلاب هموزل عضوم يف هرمأ كلمي نمم ءامرغلا
 .هدي يف لاملاف الإو هيلع نوكيف لاحلا يف مهماقم مكحلا يف موقي نمم وأ

 : عونمم ريغ هرومأ نم ءيش يف فيرصتلا

 دري الف لصأ وأ عرف يف هرومأ نم ءيش يف فيرصتلا نم هيف هنم نوكي امو

 هب ام هل مكاحلا نم نكي ملام قحب هنم عونمم الو لطاب ريغ هنأل لدعب لاح ىلع

 لاح ىلع هفرصت يف الإ هلام لثم هثراولو ،هل عبام ريغ يف هفيرصت نم عنمي

 ذإ هفرعي ال نل حص قح نم وأ هللا قح نم هب ىصوأ اميف الو لاملا يف رخا ءيشب
 هيف هيلع ةبوت ال امم هللا ىلإ بانملاب يزتبججي وأ هيلع ال امم هسفن ءى ربي نأ هل سيل

 نم يأر ىلع هرقفل هلكأي نأ هل زاج ذإو كلذك كلذ ىرأ ال ينإ هلمع نم ال هنأل

 ام را دقم نع ح يف سخبلا وأ هريغ نود دحأل هدح نم ءافولا ف الو هزاجأ

 .عيش نود ءيش يف ال عمجأ هكرتي ايف هتومب هيلع ام موجه الف الإو
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 ١ اذه لثم يف عيبل :

 نإف هيلع وأ هل اييف نوكي ةدئافل ىنعم ريغل ءالؤه اذه لثمل عيبلا يف نكلو

 نم ىلوأ ريغ ال ةلغ هلكأي ثراولا دي يف كلاهلا لام يف مهل نوكي ام رادقمل كرتلا

 نملوأ ءافولا نع باغ نمل ءادألا همزلي ىتح هل سيل امم هنإف ءعىشل ىنعم ريغل هعيب

 . هيلع نوكيف ءامرغلا نم هرمأ كلمي ال

 ىلعوهف الإو هل نوكيف هب عساولا ىلع صالخلا يف هجو نوكي نأ زوجي وأ
 يفوي ال ام عضوم ف هب ىلوأ عيبلاف الإو هيلع امل ءافو هيف ناك ام هلدي يف هلاح

 .زاج وأ نيحلا يف هذاقنإ همزل ام ذاقنال هيف ام عيمجب

 : بنئافغلل نوكيام كرت

 هزاوجب ليقو هرمأ كلمي ال نم كلذكو ةقث دي يف بئاغلل نوكي ام كرتو

 نامزلا يف ثادحالا نم نوكي امب هتاوف نم لاملا ىلع ةفاخملا عضوم يف هئراول

 .هريغل قح نم هيلع حصي اميف ذفني ىتح انمث هظفحيف
 وأ ،هب صوي ملوأ هل نمل هب ىصوأ هلاح ىلع هموزل يف قاب هنأ الإ لمتحي ال

 ىنعم هقحلي نأ ىسعف قح نم هلل ناك ام الإ هلام يف هتوبث حصف هب ىصوأ ايق

 . لاح ىلع هب ىصوأ هنأ هيف حصي مل نإ لاملا نم هذافنإ موزل يف فالتخالا

 دعب هثلث وأ لاملا سأر نم هنوك عضوم يف يأرلاب فلتخي امم وهف هتوبث ىلعو
 الو هيف ةيرم ال ىنعملا رهاظ امهنيب قرفلاو اهيف كلذك ال هنإف ةايحلا يف ال هتوم
 . اذه لثم يف رظنلا ىلع هب ردقي رصب ىندأ هل نم ىلع ىفخي هنإف لاكشإ

 : ثراولا وأ يصول اىلع بجي ام

 جرخي ثيح نم هجرخي نأ قح يذ لك قح يف ثراولا وأ يصولا ىلعو
 هل كيرش يف هريغ الو نطوملا اذه يف هل زوجي ال ام ىلإ قح يف قحلا زواجي الف

 ىلع هلل ام ميدقت يف هكرت يف الو ءيشل لعف يف ميرغ يف الو لاملا يف ثاريملاب

٢٢٣٨



 ىأر نم لوقل ايهيواسي نأ الو نامزلاب هموزل مدقت نإو نايدلا نم اهرك هدابعل ام
 نم ىضر نع ال لاملا سأر نم هجرخي نأ الو زاج ام ىلع ىضرلاب الإ ايهيف كلذ

 هيف ءارآلا نم باوصلا وه كلذ ىأر نإو هيف ةجحلا مهل نوكي ام عضوم يف ةثرولا
 هفرعاف ارهق هنايد نم دحأ ىلع هب يضقي الو اربج هريغ همزلي ام هل سيلف يأرلاب

 لدف عيمجلا نع زجعلا وأ هيف ايب لاملا نم ءافولا عضوم يف ةمسقلا هيف نكمي اميف

 يذ لك يطعيف همسق كردي ال ام ىلإ رمألا هب غلبي ىتح كلذك هنإف عيزوتلا ىلإ
 زاج امم عيش ىلع اهيف حالطصالا مدعو هتلق يف قوقحلا ةرثكل همهس هقح قح

 ىلع هعيزوت نع زجعلا دوجول فيلكتلا عفتراو رذعلا لزنف هزاوج عنتما وأ هيف
 هيف عزانتلا نم حص ام يأرلا نم هقحليو هبر لوهجملا نم نوكيف هيف ام رادقم

 زوجيف رخآ يأر ىلع ءارقفللو يأر ىلع لاملا تيبل نوكيف نيدلاب ال يأرلاب
 . ىنغلا دح ىلإ هجرخي ال ايب هنم عفتني نأ هثراول

 : هدي ينف هكرت مكح

 قرفيو ةنادإ يف ال هل زاج ايك هلايعو هسفن ىلع هنم قفني هدي يف كرت نإو
 نم يأر ىلع نيملسملا لوق يف هب سأب الف هل زوجي نمم ةقافلا ىلوأ ىلع يقابلا
 زيجي نم لوق ىلع هيف زاج هلثم ىلع نمؤي نم ىلإ هدي نم جرخأ نإو هزاجأ
 هتايح يف هزاوج نم عنمي نأ زوجي فيكف هتامم يف زوجي امم اذه ناك اذإو هب عافتنالا
 هارأل ىنإ هبر كردي ال اع صالخلا ىنعمل نيملسملل هدي يف امم جرخي نأ داش ايهم

 عفتني ايك رخآلا اهب عفتني ةيفاص اهلعجي لوصالاو اهقرفي ضورعلاف هل زئاجلا نم
 .لوألا اهب

 : امهنمث قيرفتو امهعيب مكح

 هل همزلي امل ءادآلا ةين ىلع هل زاج ايهبر نع ةقدص ايهنمث قرفو ايهعاب نإو

 اميف ايهب ىصوأو هتايح مايأ ايهب عفتني هيدي يف ايهكرت نإو هيلع ردقف هعم حص ىتم
 . هلام اهنأل هرمأ يف باوصلا نم جرحي ل هتافو دعب هفرعي ال نمل همزل
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 نكمي قوقحلا لهآ نألو هريخأت هل نأل ىلوأ هب نوكي نأ اذه يف ىسعو

 هللا ردقيو ازاج ام ىلع مهل اييف حالطصالا مهنم عقيف هيلع ةجحلا مهل موقت نأ

 هدي يف ام اذه ىلع فلتأ دق نوكيف لاح يف ءافولا ىلع هبردقي ام لاملا نم هل

 لوق ىلع ءيش لاملا نم هب يضقي ام هدي يف سيلو { هب ام ىلع هلاح ىلع ىقبيف
 هب موقت نمم هريغ نم وأ هملع نم هعم حص ىتم هقح نم هقرف اميف هبرل همزلي نم
 لاح يف نوكي نأ نكمي امم هنأل لاحملا نم اذه سيلو ،هيلع وأ هل اميف هيف ةجحلا

 .زيزعب هللا ىلع كلذ امو

 : سانلا يف هروهظ نم سأيلا

 ءيش نم ىجري اييف مهيلإ ةفاضالاب سانلا يف هروهظ نم سايالا عقو نإو
 نأل نامز يف هنوك ناكمإ ليحتسيف نكمي ال وأ هنوك نكمي ام ىلإ ال ىشخي وأ

 يفف نكمي مل نإو .ةيهلإ رارسأل نوكتف اهيف نكمي نأل ةحلاص ةينابرلا ةردقلا
 . صالخ عون داهشالا نم هل زوجي وأ .همزلي ام بسح ىلع ةيصولا
 : اهعسو الإ اسفن هنا فلكي ال

 هلللاو هزجعل هب ضوهنلا ىلع ردقي ال ام هللا نيد يف فلكي نأ هيلع سيلو

 نأل لاموأ سفن يف هيلع ردقي ال ءعيشب مايقلا نع زجعلا عضوم يف هرذعب ىلوأ

 .روفغلا لضف نم روذعم زجاعلا

 هسفن ين ايب ىردأ لكو هايإ همزلي نأ هريغل زب مل عيش نع هالوم هرذع نمو
 امم هريغ يف قيضلا نم هل ةعس اذه يف نإو الإ ،هريغو اذه يف هريغ زوجي ال ام اذه
 رقفلا نأل هرسع ةلاح يف ايس ال هرقف ةدباكم يف بصنلا نم هركش ىلع هب هاقلي

 .ديدش سفنلا ىلع انغلا دعب

 : ةمحرلاب ةلي لوسرلا رمأ
 لذ موق ريزع محري نأ مالسلا هيلع يبنلا رمأ ىنعملا اذهل نوكي نأ ىسعو
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 دئادش ىلع ربصلا نكلو ايهنم ءيشب وأ اهب ىلتبا نم ىلع ايهيف امل رقتفا ينغو

 ىقبأو دشأ ةرخآلا باذع نأل اهرحو رانلا ىلع ربصلا نم نوهأ اهرضو ايندلا

 . ىوقتلل برقأ هنال ىلوأ هب هنإف ىوقأو حصأ وه ايب لمعيلف ىهتنم هل الف

 نع هفرعي ال نمل همزلي اييف هل زاج ام ىلع اهب ىزتجاف ةبوتلاب عسوت نإو
 .جرح الو هبر حصي ملام هدعب نم هثراولو هل لاملا ىقب ءادألا

 : صقن وأ ملاظملا نم دي يف ام مكح

 نإف اهنم ىمنو اهيف داز ايب اهلهأل يهف ملاظملا نيعوه هدي يف ام ناك نإو
 عضوم يف ال هميرحتب ناد ام كاهتنال هموزل عضوم يف هيلع صقنلاو مهل ةدايزلا

 ىعجرلا دعب ةلغلا نم نوكي ام نايض يف فلتو هفلتأ ام ىنعم يف هنإف ةنونيدلا

 ليقف ىلاعت هللا لبق نم ءاج ايب هل نم ىلإ غلبي نأ لبق نم فلت نإ هللا ىلإ

 . ء يش هناض نم هيلع سيل ليقو هموزلب

 هقح قح يذ لك ىلإ عفديلف هلصأل عبتوهف كلذك ال هفالتا ناك نإو

 نإف رخآلا لام مهدحأ يطعي الو هريغ نم هزييمت ىلع ردقف هدي يف ىقب ام هنيعب

 . ريغل ام ال هلام لكل

 : هب رفظ ىتم هقح ذخأ قحلا بحاصل

 عنمي ال ام عضوم يف ارهج هذخأ ىلع ردق ايك هذخأي نأ هب رفظ ام ىتم هلو

 رهاظ يف قحلاب هل عنملا وأ ةرهاجملا نع زجعلا عضوم يف ارسو رهجلا يف هزاوج نم
 زاج ام ىلع هل هذخأ زاوج نم عنمي نأ زوبي فيكف هريغل ال هل هملع يف هنال رمألا

 اييف هل سيلو هل هنأ هيف كش ال ايب هفرع دق اييف كلذك ةفرعاف كلذ ىرأ ال ينإ هل

 . هقح نم الدب هذخأي نأ وه نمل هيردي ال اميف الو هريغل نوكي

 هيلعو هل سيل امم كلذ نإف هل سيل ام دحاو لك يطعي نأ هدي يف نمل الو

 هل زوجي وأ همزلي يذلا هجولا ىلع هلهأ ىلإ هغولب لبق ء يش نم هعاض أ ام نايض
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 . هنايض نم أربيف هميلست نم هيف

 يف يواستلا عضوم يف نوكي نأ عونلا يف ىسعف هزييمت ىلع ردقي مل امو

 نإ ءاكرشلا نم هيف لكل نوكي ام رادقم ىلعو هلهأ نيب ةكرش ةءادرلاو ةدوجلا

 عجري حلصلا ىلإف الإو مكحلا يف همسق مهنيب اييف حصي نزوي وأ لاكي اييف حص

 . حصي مل نإ هب

 : فلاخت وأ لضافت عضوم وه ام مكح

 عنتما وأ هنوك مدع نإف ، كلذك عونلا يف فلاختلا وأ لضافتلا عضوم يفو

 الإ هيلع نوكي ايك هيف قح يذ لك قحل لثملاب ميرحتلا عضوم يف ةمارغلاف هزاوج
 نم همزل ايف هيد ؤي نأ هل زوجيف هل مو رغملل ربصيو ةميقلا ىلع يضا رقلا عقي نأ

 عقي ل نإ مرغلا هل راص دق مكحلا يف هنإ هنم هريغل زاج هيف هلزاج امو هريغ وأ كلذ

 مهل هنأل كلذ لبق ال هزاوج عنتما وأ مد زوجي امم عيش ىلع ءاكرشلا نم يضارتلا

 . مهريغل ال لصألا ي

 : ءاكرشلا يأر نم دبال

 هل الو هيف هل حص ايع كلذ نم ائيش مهنم ادحأ يطعي نأ هلبق نم هل سيلو

 اوناك نإ ءاكرشلا يأرب الإ هنود وأ هقح رادقم يف ناك نإو هذخأي نأ هيطعي نمل الو

 الإ هئاكرشل هنايض يفوهف ائيش كلذ ذخأ نإف مهلام يف يأرلا مهل نمم مهلاح يف

 . هيف قح نم هل نوكي ام رادقم

 : رس آ يأر

 وأ هنود ام هريغ نم ال هلام عون نم هقح رادقم ذخأي نأ هل نإ يناث لوق يفو

 . هيلع ةدايز يف الو هقوف

 : رخا لوق

 لاملا هنأل هتوف امم هل سيلو هنود وأ هلثم نم هذخأي نأ هل نإ ثلاث لوق يفو
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 يفو هنود وأ هب هل مكحي ام رادقم ىلإ غلب دقو همكح يف كرتشملا ىنعم يف راص دق

 امم هنأل هيف هلام لثم ىلإ غلبي مل نإ فرصلاب هقوف ايف هذخأي نأ هل نأ عبار لوق

 نم نوكي ايف اذه ىلع دبالو هطالتخال مهنيب اييفهكارتشا حص ايف هب مكحي
 عضوم يف انمث الإ همسق نوك ىضرلا ريغ ىلع همكح يف حصي ال امموأ عاونأ
 يف ايهنم لكل نمثلا نم نوكي امرادقم ىلع كلذك مسقيل عابي نأ نم همدع

 . حص نإ لاحلا

 : رخا يأر

 يف امرثكأ لوألا نأل ةميقلاب نوكي نأل همسق يف زوجيف رخآ يأر ىلعو

 هل ةميقلا وأ هيف لكل ام حصي مل نإو هزاوج عضوم يف ىضرلاب الإ ركذي اذه لثم
 عضوم يف ال ميرحتلا عضوم يف هيلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقف الإو حلصلاف

 لب الك هيلإ عجري نأ حصي فكيف هيف هيلع نايض ال امم هنإف هطلخ يف لالحتسالا

 . مهنيب اييف كلذك نوكي همسقو هبابرأل وه

 ايف هل زوجيف ءاكرشلا يأر نع ال اهريغ وأ هدي نم هيف هل نمل هزاوج ىلعو

 الو يأر ىلع دي ريغ وأ دي نم هدجو نيأ هكرتيوأ هل هزاجأ نم يأر ىلع ىقبي

 . هدايق ىلع هلهأل هيلع نايض

 : زوجي الامو زوجي ام

 عساولا يف زوجيف همسق نكمي اميف هنم زاجف هل زاج هديب نم ىلع زاج امو
 عضوم يف هزيجي ال نم يأر ىلع وأ لاح ىلع نكمي ال اييف ال مكحلا وأ
 . هب عجري هحلص زوجي نمم حلصلا ىلإ هنإف هزاوج يف يأرلاب فالتخالا

 وهف هزاوج عنتما نأ هيف مهل زوجي اممو عيش ىلع مهنم يضارتلا عقي مل نإف
 يف لوهجملا مكح هقحلي نال زاجف هباحصأ نم ردي ملو هبابرأ لهج دق ام ةلزنمب
 حلصلا هيف نوكي نأل موي ين نكمأ ام هلاح ىلع هفوقوب ليقو لوصألاو ضورعلا

 .زاج ام ىلع
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 مهل ام لإ ءاكرشلا غلبي مل نإ هميرحتب نيدي امل كاهتنالا عضوم يف ىسعو
 يف مرغلا يف لثملا وأ ةمقلا نم مكحلا يف هيلع مهف ايب ءافولا نع هنم زجعل هيف
 عنامل وأ زاج ام ىلع هيف حالطصالا مدعو همسق رذعتل ههبشأ ام وأ هموزل عضوم
 . كلذك نوكي نأ هزاوج نم

 هذه يف يأرلاب فالتخالا عضوم يف يأر ىلع وأ عامجالاب هلوزن ىلعو

 ءارقفللو لاملا تيبل يأر ىلع نوكيف نيملسملا ىلإ هنم جورخلاب رمؤيف ةلزنملا
 الهأ ناك نإ هرقف هب عفتنيل هيدي يف هورقيف هيلإ هودري نأ مهل زوجيف رخآ يأر ىلع
 هثراولو هلصأل عيبلاو هل كلمتلا يف ال هلكأ يف فورعملاب عتمتلا ليبس ىلع كلذل

 ريغل هب عافتنالا زيجت ال نم يأر ىلع ال ءارقفلل هزاجأ نم يأر ىلع هلام لثم

 .هلهأ

 : كلذ يف زوجع ام

 دق ام ىنعمب نوكي نأ عضوملا اذه يف لوق ىلع هيف جرخي نأل زوبي امو

 ام ىلع دعلاب ةميقلا وأ لثملا نم همزلي ايك هيف مرغلا هيلعو هنايضب هلوهف هفلتأ

 مهل مارحلا نم ةربابجلا نئازخ يف ام ةزاجإ يف ىسعوايهنم همزليف ايهيف قحلا هبجوي
 هذهل نوكي نأ مهريغل هنأ هنيعب عيش يف حص ام الإ مهدعب نم مهيئراولو هنايضب
 لالحتسالا عضوم يف ال ميرحتلا عضوم يف كلذل اهزاجأ نم يأر ىلع ةلغلا

 وهف الإو همسق مهنيب اييف زاجف اوفرع ام هلهأل وهف هطلخ يف هيلع نايض ال هنإف
 . كلذ ىنعم هقحليف هيلع انومضم نوكي نأ هيدي يف هئاقبل زوجيو هيف ايب لوهجملا

 : هل نوكي اميف زوجي ام
 نأ هثل نوكي ام عضوم يف يأر ىلع نايضلا يف زوجيف حص نإ هتوبث ىلعو

 ىلاعت هقوقح ين اذه ىلإ بهذي نم لوق ىلع هبابرأ حصي ىتح ةيوتلا هنم هئزبت
 ىلإ اهقارتفا ىلع اهموزل ىلع قوقحلا نم اهريغو ملاظملا سفن يفرمألا عجرف
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 اهيف اهب يلب نم ىلإ ةفاضالاب اهلزانم نم ةدحاو ةلزنم يف اهقافتا ةلاح دحاو مكح

 . اهمس اب امل ركذل ١ عضوم يف اهمكح ةداع ىضتق ١ ىتح الزان

 لكف هرظن لق نم سفن يف برقلا نم هب ام ىلع هدعبو هتبارقل هب ساب الو
 نم ىندأل كلذك هار نإو ىرأ اييف هنأو الإ همهف ةلقو هملع ةقرل هرصب هكرد نع

 يف صوصنلا زواج ام ىلع هب ردقي ذفان لقع ىندأ هل نم ىلإ ديرولا لبج

 هفرعاف هلهأل هب يتأيف يأرلا يف باوصلا نم هب ام ىلع هاريف صوصخلاو مومعلا

 موزل عضوم يف لاح ىلع امهنيب قرف ال ءاوس ىلع لحتسملاو اذه يف مرحملا نإف
 .امهيلع نايضلا

 : نئادلا ىف زوجي ام

 نوكيو هفلتأ ام ىنعم يف هنأل هيف نايص هيلع نوكي ال نأ نئادلا زاج نإو

 لاملا نيع نأل حصأ نايضلا نإف هلثم يف زاج ام هيف هل زوجيف هفرعي ال نمل هدي يف

 ام ىلع مهيلإ هدري نأ هيلع نأل هلهأل هنايض ين وهف اهنع دعب جرخت مل هدي يف ةمئاق

 . هلهأل نومضم هلصأ ىلع هدي يف وهف الإو هيف درلا نم قحلا هبجوي

 : هزييمت مدعو هطالتخال هقح دحاو لك ءاطعا نع زحعلا

 هزييمت ىلع ردقي ال ىتح هطالتخال هقح دحاو لك يطعي نأ زجع نإف

 ةميقلا وأ ليكلا وأ نزولاب نوكي نأ رذعتو همسق رسعتف هلام دحاو لك بلطو

 ةلمح مهيلإ هعفدي نأ هل زجحم ملو 8 قح عنام هزاوج عنتما وأ هب مهنم ىضرلا مدعو

 . كلذك وهف اذه ىلع كلذ نم ناك وأ هبر فرعي ال ام ةلزنمب ةطلخ ىلع راصف

 هدي يف نيعلا ءاقبل قحلايف همزلي ايك همرغ هيلعو هل نوكي نأ دعبي الو

 اذه يف ايهنيب قرف الب همرغ موزلو همثإو هنايض يف مرحملا ىنعم يف نوكيف ةنومضم
 ةلاح يف هبهذإف ةبوتلا لبق هدي نم هفلتأ اييف ال حص نإو هيف يرأ ىلع عضولا
 دعب هنأل كاذ يف ال اذه يف رهاظ ايهنيب قرفلا نإف هلالحتساب ةنونيدلا ىلع
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 ام نأ ريغ ةنامألا ىنعم ىلإ اهدحو ةبوتلا سفنب اهيف هئاقب ىلع عجري ال ةنايضلا

 . حص نإ رظنلا يف حجراألاب هبشأ ناك هلبق

 : كلذ يف رخا لوق

 ىلع هلوهف هيدي يف امل در ةبوتلا دعب نم هيلع سيل نئادلا نإ رخآ لوق يفو
 ضورعلا نم لزن ام ىلعزاج لام نم نئازخلا يف ام ىلع زاج اذإو هدايق

 همزل اممو مارحلا نم هلكو هلصأ يف هريغل لام هلك هنأل لاح ىلع هتلزنمب لوصالاو

 . مالسالا نيد ف هناض

 ال قحب همار نمل ايهنب قرفلا زاوج حصي فيكف هموزل عضوم يف يأر ىلعو
 ةلعل نالولعم امهنأل ادحاو امههارأل ينإ نامز يف هيلع لدي ناهرب دوجول نايب ف

 ىلع قدص مكحلاو عساولا يف امهدحأ ىلع قدص امو ايهيف اهريغ ال ةدحاو

 . ايهنم رخآلا

 ىلإ عجر مث همرغ هيف همزلف هنايض يف اذه نم راص اييف جرخي نال زوجيو
 هبابرأ حصي ملام هيف يأر ىلع هل لاملاو ةبوتلا هيف هئزبحت نأ هدابع نم ىلاعت هللا

 . مهريغ نم قحأ هب مهف مهل هلصأ يف هنأل مهيلإ درف

 نأ مهل نكمي ال ام عضوم يف مرغلاو هنيب اييف رايخلا مهل نوكيو : ةلأسم
 نم هزييمت ىلع ردقي ال ىتح 4 هكارتشا هنيعب هلام ىلإ مهنم دحاو لك عجري

 هفلتأ وأ هدي يف ىقب ايف هبشي هنأكف هب هرمأ نم اذه ىلعو ٦ هيف هنم ناك ايب هريغ

 نوكي ام عضوم يف هب يصوي نأ هيلع نوكي نأ هل زوجي ام ىلع ال ةبوتلا دعب نم

 .هيف ةجحلا محل

 ىلع رصتقا وأ هيف هزيجحم نم لوق ىلع هلشمب راص اےهم هرقفل همزل امم هسفن ءاربإ وأ
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 يف فالتخالا ىنعم هقحليف هيف يأرلا نم هل زاج ام ىلع هلل راص اييف ةبوتلا

 نم جرخي ملامو هب هل ةءاربلا ةحص يف يأرلاب فلتخي امم هلك اذه نأل هيلع اهموزل

 . صالخلا غبتت اهنأل كلذك اهموزل نم اذه ىلعوهف عامجالاب همرغ موزلو هناض

 ىلع هب يصوي ن ا نم دب ال هن ا ىلع ىنعملاب ل دي ام اذه يفو : ةلأسم

 حصي ىتح ىرشح هنأ ىلإ هلثم يف بهذيو هلهأ ريغل هب عافتنالا زيجي ال نم لوق

 هيف راص امب هيلإ عجري الف هنيعب امئاق هسفنب ادرفنم ىقب امو كلذك ىقبي وأ هبابرأ
 . هل زاج وأ درلا نم همزل ام ىلع هلهأ ىلإ هدري ىتح نايضلا نم

 دق ام يأرلا نم هيلع زوجيف لوهجملا نم نوكيف هبابرأ لهب وأ : ةلأسم
 نإ اهلهأ غالبإو اهنع ديلا عفدو اهل كرتلا يف نوكي نأ لوصألا يف ىسعو هف زاج
 يف يفكي ام اهكرت ىلع داهشالا ىلعف الإو اهنم صالخلا يف قدص جرخ هنكمأ
 .امهلثم

 هيف هريغل هلهأ نم ىقبي نأ نم نمؤي ال ام عضوم يف هنم دبالو : ةلأسم
 دعب نم ءيشب هيف ذخ ؤي نأ افوخ مارحلا نم وهف الإو ديلاب هلهأ ىلع هل ةجح
 لبق هلزاج ام ىلع هنم ي ربتلاب عوجرلا نم هيلع نوكيف مكحلا يف هل ةكرتلا
 . هيلع ء يشل ا كلذ عوقو

 اهيلع ىشخي امم يه ذإ اهل ضرعتلا نم اذه ىلع كلذك ضورعلا سيلو
 اهلهأ ىلإ اهنم جرخي ىتح ةنومضم هدي يف يهف اعايض كلذ ىلع بهذي نأ هيف

 ىنعم هقحليف هل زاج اميف وأ 3 ىفكو مهماقم اهيف موقي نم ىلإ وأ هل زاج ام ىلع
 . اهنم دبال ةيصولاف الإو ةفصلا ىلع اذه دعب ةيصولا موزل يف يأرلا

 : لوصألا نم هدي يف ىقب ام مكح
 دعب اهيف زوجيو لوهجملا وهف هفرعي ال نمل لوصألا نم هدي يف ىقب امو
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 ميرحتلا عضوم يف ةبوتلا نم هيزجي يذلا هجولا ىلع هبنذ ءوس نم هبر ىلإ باتلا
 ىلعو هسفن ىلع قفني نأ مالسالا نيد يف مارحلا نم هب ناد ال لالحتسالا وأ

 تالغلا يف هزاجأ نم يأر ىلع فارسإ يف ال يستكيو همزلي ايك يسكيف هلايع

 .راد نم مهل نوكي ام ىنكسو رايثلاو

 زاج ام ىلع هلدي يف ام الو هنكس نم هريغل جرخي نأ هيلع سيلو : ةلأسم

 امم هنإف هرقف ىلع داز ام الإ ةرجش وأ ةلخن وأ ءام وأ ضرأ نم ةلغ وأ ةرمث نم هل

 . هلثم ىلع هقفني نأ هيف هل يغبني

 نأ هريغل همزلي ملام سأب الف هل كلمتلا ىلع ال رخآ تقول هب رهظتسا نإو

 حرصملاف الإو حص نأ رظن ىلع لاملا نم هدنع امل لاملا يف هب ررض لزان هنع عفري

 ةنس هيف هل زوجت وأ هلوع همزلي نملو هيلإ جاتحي امرادقم الإ هل سيل رثألا يف هب
 .اهيلع ةدايزلا نم اهريغ ال

 : هدي يف نكي مل ام مكح
 اهرايث نم هل زاج ام لوانت نم هلثم عنمي نأ هل الف دعب هدي يف نكي مل امو

 هل زوجي ال نمم لطابب ال قحب لزان هب سيل ام لزانملا نم نكسي نأ الو اهتالغو
 عرزي نأو ،ايتح ىضرلاب الإ هدنع لزنيوأ امزج ةنكاسملا يف عنمل هعم نكسي نأ

 نع الإ ءارقفلا نم هريغ هعرز ام ىلإ هدي دمي نآ الو عرزلا نم هدارأ عون يأ اهيف

 ال هل هنأل عنميف هنع عفدي نأ هلو هعرازل عرزلاف مولعمل ال اهنأل عساو يف ىضر

 الإ اهيف عرزي نأ دحأل سيلف ملسملا نم لدعلاب مئاق اهيف نوكي نأ الإ هريغل

 ههبشأ ام هيف ىتأوأ هلكأ نإف ريغ ال هانغ يف لدعلاب هايندل ناك لعف نإف نذإب

 اهرايث نم نوكي اييف كلذكو ،امرغ هب ذخ ؤي ال نأ ينبجعأ هفلتأف عيش نم

 .اهلصأ لاوز يف ال اهتالغ عيمجو
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 :اهعيب مكح

 ىنعم هقحلي نأ اهرغل ةلودلا ميوقت يف ملسملا رمأل اهعيب ين ىسعو
 نم رمألا ىلع ةفاخملا عضوم يف اهنمث ىلإ ةجاحلا ىنعمل هزاوج يف فالتخالا
 كرتت نأ ينبجعيو هزاوج نم سفن نأو الإ هيلع يغبلا لهأ ءاليتساو عايضلا
 ررض ىلإ يدؤي ايبرو لاحلا يف بهذتف ميبلاب اهنم ءيشل ضرعي الف اهلاح ىلع
 يأر عضوم هنال هزاجأ نم يأر ىلع هلعف نم هنيد يف عىطخأ نأ ريغ نم لاملا يف
 . ىري ايب هيف لمعي نأ لكلو يأرلاب فالتخاو

 : لوصألاك تسيل ضو رملا

 اهلايعتسا وأ اهقيرفت هدي يف نمل نأل لوصالاك اذه لثم يف ضورعلا يلو

 نأ اهملع نمل سيل هنأ الإ انمث اهب عفتنيل وأ اهقرفيل اهعيبي نأ هلو هل زاج اميف هرقفل
 . نمثلا هيلإ عفديف هنم اهعاتبي نأ هل الو اذه ىلع اهعيب يف هنيعي

 عيبل اب اهز اوج يف ىسعو ، ةن امأل ١ لحم ف هن آ ةقثلا نم اج س ال ليقو
 ىلع رظنل يف ب اوصل ا نم دعبي ال ن ا هرقفل هيلإ نمثل ا عفد يفو هل زوجي نم

 . هعم حص ىتم اهبرل همزلي ايب ةنونيدلا
 .هلك اذه يف هيلع جرح الف اهرمأ هعم حصي ملو اهملعي مل نمو : ةلأسم

 هدي يف اهئاقب ىلع نوكي ام عضوم يف هب يصوي نأ اهنم ءىشب وأ اهب يلب نم ىلعو
 يف هب لمعي نأ هلزاج يأرروأ عامجإ يف اهنم جرخي مل ام لاح ىلع اهلهأل ةنومضم
 .اهنم لصأل عرف وأ لصأ

 ؟ ضورعملا يمه ام

 نم راجشالاو ليخنلاو لزانملاو لاومألاو ضرألا نم رايثلاو تالغلا عيمجو
 امو عرزلاو ، يه ال اهريغ اهنإف اهنم ةدلوتملا تناك نإو لوصألا نم ال ضورعلا
 . عونلا اذه نم هلك عورزملا رجشلا نم اههبشأ
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 اييف هلصأ يف لوقلاك اهيف داسفل اهنم عيشب ناضلا نم مزلي اييف لوقلاو

 سيلو هنع جرخي ىنأف هنم لدب هنأل همكح يف قحال هب وهف هيف مزلي وأ هيلع زوبي
 هيعدم ىلإ هعفدي نأ همرغ همزلف هفلتأ اييف الو هيدي يف امم عىش هيلع الو هل

 هيف هاوعد ةحصل رهاظ مكح يف ةبجوملا ةجحلا نم وأ هملع نم هعم حصيىتح

 يف صالخلا ةين ىلع عساولا يف هلزوبي نأ ىسعف اريقف نوكي نأ الإ الف الإو

 حصي ىتح كلذك ىنغلا سلو هرقفل وهف الإو كلذيف يعدي ايك ناك نإ هيلإ هعفد
 دهاش ةلادعلا يوذ نم هل دهشيوأ هلوق ىلإ نئمطي وأ مكح يف هيعدي ام هل

 هعم حص ىتم هبرل همزلي ايب ةنونيدلا عم ةنانئمطالا ىلع عساولا يف كلذ هل زوجيف

 هل ةجح رهاظلا نوكت ةجحب الإ هيف هزاوج حصي ال امم هنإف مكحلا يف ال هريغل هنأ

 . ريغ ال ةرهش وأ ةنيب وأ ةربخ نم هيلعو

 نم يأر ىلع هيف زاج اييف وأ هل زوجي نميف هفرصو هلاح ىلع وهف الإو
 الإو هل حصي ىتح هاوعدب هيلإ عفدي نأ زوجي ال نم ىلإ هعفد نم هب ىلوأ هزاجأ
 ىنعم ف اهنأل ضورعلا يف الو لوصألا يف ال رمألا نم ءيش يف ال زاوج الف

 .زجي مل وأ اهيف زاج اميف اذه يف ايهنيب قرف ال ءاوس ايل ىوعدلا

 : ديبعلاو تاناويحلا مكح

 قيرفتلا هيف زوجي امم اذه ىلع ناسنالا عون نم ديبعلا ىتح ناويحلا عيمجو

 لزن اموأ ةلزنملا هذهب الزن ايهم يأرلا اذه لع ايهنمث قيفتل ايل عيبلا وأ ايهنايعأل

 ىلع ايهنم ءعيش يفوأ اهيف هزاوج نم عنمي نأ زوجي فيكف لاملا نم عون ايهنأل اهنم
 يوذ نم ديبعلا ناك نألو الك لوصألا نم انوكي ملو لاح يف هزاجأ نم يأر

 .هب لوقأف هيف يل نيبي ام ىلع ىنعملا اذه يف باودلاب عيش هبشأ مهنإف لوقعلا

 : امهنم ةلخغ ن وكي ام

 امم عيش يف ثدح نايض وأ ةميق نم امهيف مزلي وأ ايهنم ةلغ نوكي يذلاو
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 ام هيف زوجو ايمل عبت هلكف ايهلمعتسا نم ىلع ايهبرل ءاركلا نم نوكي وأ ايهقحلي
 ايهحلاصم يف عضو نإو زاج يأرلا اذه ىلع هل زوجي نميف قرف نإف هيف زاج دق

 يف عضو نإ اييس ال ايهبرل امادام يأرلا نم زاوج زب مل عفن بلج وأ ررضلا ةلازإو
 نم زوجي نأ ىسعف كلاملا ونوكي نأ الإ هيلإ هنم ناك وأ هل مزلام درف هسفن ءيشلا

 .رخآلا لام يف هذه لام عضوي نأ افوخ الف الإو مهنم هريغل اذه

 : لاملا تيبل هنأ ىلإ اذه يف بهدي نم

 هرمأ يلي نم ىلعو هل ايهف لاملا تيبل هنأ ىلإ اذه يف بهذي نم يأر ىلعو

 نم ايهيساوي نأ نيملسملا ةعامج نم همدع لاح نم الدب هي موقي نموأ ريمأ نم

 لاملا ين مهلمعتسي نأ هلو جيوزتوأ ةقفن نم مه زوجي وأ هيف مهل نوكي ايب هللا لام

 هيف قح هل نمم مانألا يف هريغو مالسالا حلاصم نم هريغو لايعألا نم زاج امب

 . هب مايقلا هل زوجي وأ همزليف

 ىلع ايهف ءيش يف هب عافتنالا نم عنملا ىلإ اذه يف بهذي نم يأر ىلعو
 قاس ال ةلمهم كرتت ال نأ اذه ىلع تاناويحلا رئاس يف ينبجعي هنأ الإ ايلاح

 اييف عابسلا وأ سانلا نم عايضلا نوك اهيلع نم ؤي ال ذإ ديار الو دياز الو قاو الو

 .اهبرل عابت وأ قرفت نأ امإ يهف اهنم هيلع ردقي

 : عافتنالا هجو ىلع اهذخأ
 اهنم نوكي ايب عافتنالا ىنعم ىلع رقفلا لهأ نم ناك نم اهذخاي نأ امإو

 الك نإف اهف هنم دبالو هيلإ جاتحت امم امهريغو يقسلاو فلعلا نم هب اهنومي يذلاب
 ىنعم ىلع اهذخأ هنكمي مل نإ يأرلا يف باوصلا نم جرخي ال نيرمألا

 اميف اهنم نوكي ام لذبو عيش نم هيلإ جاتحي اييف هل يه نمل اهظفح يف باستحالا
 .ءيش يف اهنم عيشبو اهب عفتني نأ ريغ نم هنم اهل دبال عيش نم هجاتحت
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 موقي نمم مهنأل ديبعلاك ال اهنإف اهيرل هدي يف وهف عيش اهتلغ نم ىقب نإف
 راضملا عفد يف هسفنل هيلإ جاتحي ام هريغو شاعملا يف بسكلا ىلع ردقيف مهرمأب

 نع فعضلا نم اهيلع داز وأ اهتلزنمب مهنم لزن نم الإ اهل عفانملا بلجو اهنع

 اهب ىنعملا يف قحلي نأ هزجع ىلع رظنلا يف ىسعف هيف ةليحلا ةلقو هرمأب مايقلا
 . هيف عساولا وأ مكحلا يف اهيلع زوجي ام هيلع زوجيو يهك نوكيف

 مهل ةلماعملاف عيبلا وأ ةقرفتلا نم ع يشب مهف ضرعتلا كرت نم اذه ىلعو

 وأ ءاركب ءيشل لمع وأ ءارش وأ عيب يف لدعلاب اهمار نم عنمي ال زاج ايف
 زوجي وأ ، ةرورض هنأش ىلع لمعي هنأل هنامز يف كو رتملا ىنعم يف مهنأل ايههبشأ ام

 امم هنأل لاب يذ ىلع ىفخي ال ام ةرضملا رضاح نم مهيفو لاح يف اهزاوج نم عنملا

 .كاذ مهيف زوجي نأ حصي ينإف كالهلا ىلإ يدؤي

 : مالسالا يف رارض الو ررض ال
 فيكف مالسالا يف رارض الو ررض ال مالسلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا يفو

 يضتقت مهنم ةئيطخل ال ءال ؤه يف همومع نم صوصخل ١ ىلع هز اوج حصي ن ا زوجحم

 . ةزئاج اذه ىلع اعوط ةلماعملاف الك اعوج اوتام نإو مهيف هتزاجإ

 : جيو زتلا يف رم ألا مكح

 ىلوأ هب هنإف هل ىلوألا نم رمأ يلي نم ىلإ هزاوج لاح جيوزتلا يف مهرمأو
 بلطلا دعب يلوملا ىلع غلابلا يف همزلي نم يأر ىلع اييس ال ىثنالاو ركذلا يف هب
 . هزاوج يف ال هموزل يف فلتخي امم هنأل هيف ةجحلا هل نمم

 هرمأب موقي ال نم الإ هيلع داهشالاب هكرت يف يفتكي نأ اذه يف ىسعو

 هب موقي نم هل نكي مل نإ هكرت نكمي ال امم هنإف لقع مدعلوأ ربك وأ ضرموأ رغصل
 يف اهعايض نم اهلاسرإ ىلع ىشخي يتلا باودلا لثم عايضلا ىلإ هميلست هنأل
 يك هماقم همدعل موقي نم ىلإ وأ مكاحلا ىلإ هرمأ يهني هنكلو ،اهلامهإو اهكرت
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 ىرمعلا يف اوكرتي نأ زوجي ال ذإ هزاوج عضوم يف مهب موقي نم مهيف ميقي نم ماقي

 : لام تيب دوجو مدع مكح

 ىلع انيد مهنايثأ يفف زجي مل هنأ وأ مهيلع هنم قفني لام تيب هلل نكي مل نإف
 رع نإف هئادأل مهيف عيبلا زوجيف مهل مزلي ام هريغو قافنالا اهقرغتسي ىتح مهبر

 نإ هنم هذخأ يذلا عضوملا يف هكرت زوجي امم هنإف كلذ ىلعرداقلا يف ال هرمأب مايقلا

 ثيحف الإو هلام نم هبرل هدي يف اييفوأ هسفن يف ررض هقحلي نأ هكرت ىلع فخي مل
 ايف هب جورخلا همزلي يذلا هجولا ىلع اليبس هيلإ دبي ىتح هيف زاجف هل نكمأ ام

 صالخلا هجو هيلإ هغالبإ يف هل نوكيف هلام يف وأ هسفن يف ةعبت نم هريغل همزل دق

 يلب نم هب رمأ اميف هثلا همحر يلع نب ىسوم خيشلا نع لقنلا هب دور ام سايق ىلع
 عم هنم هذخأ يذلا عضوملا ىلإ هدري نأ هريغب أطخانف هرمأب هريغل هل هذخأب هلثم يف

 وأ اذه ىلع ةريغل هذخأي نأ نيب قرف الو هتمالس ىلع امهدهشي لدع يدهاش

 . هرمأب هل هذخأ نم ريغو هريغل هنأ حصيف هسفنل

 يف هبرل باستحالا ىنعم ىلع ال نوكي هنأل هريغ نع اذه يف كلذكو
 نمالا عضوم يف هلوق نم لقعلا هاضتراف هطلغ نم هب نوكي ام ىنعمل هزاوج عضوم

 ىلع اموأ هسفن ىلع ةفاخملا عضوم يف ال هلهأ ىلإ غلبي نأ لبق عايضلا نم هيلع

 اذه ىلع ايهب رطاخي نأ زوجي ينإف لامو حور هنأل مهيلإ هغولب لبق هدي يف امأ هرهظ
 عمو سايالاو ةفاخملا عم ال هغولب يف ءاجرلاو نمألا عم مزليف زوجي انإو لاح يف

 ىتح روذعم عونمملاو زجاعلا نإف زجعلا عم ال هيدي يف انومضم نوكي نمم ةردقلا
 هموزل يف اطرش هاندروأ اذه لجاألف ةجحلا ةلزنم يف نوكي نمم هريغب وأ هب ردقي

 اميف هدييقت نم هانركذ ام ىلع الإ هقالطإ يف حصي ال ذإ اذه يف قلطأ اميف هزاوجو

 ىنعمل عضوملا ىلإ هب جورخلا موزل نم هاري ام ىلع هنايض يف هنأ الولو هاندفأ
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 . هيلع هلد الو هب هرمأ امل هيلإ هدر يف هصالخ

 ىلع ةردقلا هل نم لاحب ديبعلا يف نوكي نميف هزاوج هتوبث ىلعو هنمو : ةلأسم

 هنأل يردي ال هنإف عطقلا يف ال نظلا ىلع بلاغلا يف كانه نم هبر ىلإ غولبلا

 ىلع هيف هزاوج يف فلتخي امم ناويحلا ةيقب يف هنأكف هب عطقلا زوب ينإف بيغلا نم
 برقأ اهنأك رقبلاو اهقحلي نأ هبشي اينف رقبلا نم برقأ لبالا نوكت نأ لعلو اذه
 .اهيلع ةفاخملا يف ةدايزلا ىنعمل منغلا نم

 اهدعب يف عضاوملاب اهرمأ ين فلتخي امم هزاوج يف هنأ ىلع لدي ام اذه يفو

 اهيلع ةفوخملا ضراوعلا نم اهيف نوكي ايب اهتفاحمو اهنمأو اهيرقو نكاسملا نم
 روصلا سفن ي ال لاوحألا يف مهغيب ام فالتخال هزاوجو هموزل يف صاخشالابو

 .رشبلا نم دحأ يف هزاوج ف الو هموزل ف بلطي ال امم هنإف لاح ىلع

 قاس ىلع هيف موقي نأ هلثمب ىلب نمل يغبنيف اذه ىلعو :ةلأسم

 هيف لخد ام جورخلاب هصدالخل ردق ام غلبمب هرمأ يف هسفنل رظنلا يف داهتجالا

 . دابعلا نم هريغل وأ هلل ام هتيدأت يف رصعت الو مزال ف نماو ريغ همزلف

 يف همزلي ال ام هسفن مزلم الو هب نيدي نأ هل سيل ايب نئاد الو : ةلأسم

 . هللا نيد نم عيش يف هل لحي ال ام كلذ نإف لاح لك ىلع وأ لاحلا

 هنأل مكحلا ال ةنانئمطالا يف ىنعم نوكي نأ اذه يف داك دقلو : ةلأسم

 يف بجوملا هلهأ ىلإ غولب يف كشو همزلف هيف ىتأ امم نيقي ىلعوهف هنايض يف
 هب هل ةجحلا نوكي نممو هملع نم ةنيب ىلع هيف نكي مل اذإ هنايض نم هثاربل مكحلا
 ةبلغل ةنانئمطالا يف جرخي ام ىنعم ىلع هنإ اذه لثمب هصالخ يف حصف هيف هعم

 هلوصو لبق عيضي الف هبر ىلإ غلبيس هب هكرتو عضوملاب هلاسرإ يف هنأ ىلع نظلا
 يف ةحصلا بابسأ نم اذه سيلو ةحصلاب الإ نوكي ال هنأل مكحلا ىنعمب ال هيلإ
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 هل حصت ىتح هيلع نوكيوأ زوجي اييف هلاح ىلع ىقيف هيف هارأ ام ىلع عيش

 .هيف ةجحب ةءاربلا

 هللا نيد نم هيلع ينب دقو ريبك ساسألا عساو نكر ةنانئمطالاف سأب الو

 مكحلا يف تاضراعملا نم عفاد اهعفدي وأ قحلاب عنام اهزاوج نم عنمي ملام ريثك

 كلذك نوكي نأ اذه يف ىسعو اهنم هب ىلوألا وه نوكس ءيش يف لدعلاب عفاد
 ىنعملا اذه يف هابشأل ايهنإ نايضلا هلعل مزلي اييف اذه نم كلذ يف يلتبملا برقأ امو

 . هموزل عضوم يف مرغلا موزلو نايضلا يف نكلو مثالا يف ال

 ايهنأل هلو كلذ ىلع زاج صالخلا يف هلو اذه ىلع زاج امو هنمو : ةلأسم

 يف كلذ يدصقو هدضف يف اذه اطخل حرص هب اييف ايهنيب قرف ال ءاوس ىلع هيف
 . قحب ايهنيب اييف نوكي قرفنم مثاملا ريغ يف حصي نأ زوجي فيكف هدمع

 نع ادرجم ةلفغلا ليبس ىلع اذه نم هل هذخأ نم نوكي يذلا يف ىسعو

 . كلذ ىلع نايضلا نم هقحلي امل هملعأ اييف كلذك نوكي نأ ءيشل هب ةدارالا

 : بستحملا يف لوق
 هلبأ نم ءعيشلوأ هريغ دبعل هذهأ يف هباستحا ىلع بستحملا يف لوقلاو

 امم هنامز يف هيلع هباهذ نم هباوبأ يف هيلع افوخ هبرل هظفح نم هب دارأ ام ىنعمل

 هزاوج عضوم يف هيلع هيف نمأي عضوم ىلإ وأ هيلإ هدري ىتح هنايض يف فلتخي
 موزل يف بضغلاو قرسلاب عيش هبشأل ايهنإ طلغلاو وهسلا نم هريغ ىلع فيكف
 . مرغم او ناضلا

 امم لدعلاب هديرمل جورخلا نم هانركذ اييفو كلذك ايهف مثاملا يف اقرتفا نإو

 هجولا ىلع هنم هب جرخم هفرع نمل قحلا يف جرخم باب اذه ىلع نوكي هدي يف
 هظفح يف راصف همزل امم هئاربل هطورش نم هيلع نوكي نأ هجورخ يف يغبني يذلا

٢٥٥



 . هن اض يف و أ هن امأ هيف هرم ا نم اذه ىلع

 سيلو مهنم هرم ب موقي ال نمو ديبعل ا ءال ؤه يف عسوت نإو هنمو : ةلأسم

 ىلإ هدري نأ هل زوجي ال ام عضوم يف اهنم عيش يف وأ تاناويحلا هذه يف وأ مئاق هل
 عيبلا وأ ايه ةقرفتلا نم ايهنم هبر يردي ال اميف هل زاج امب هنم هذخأ يذلا عضوملا

 . ايهنمث قرفيل

 :رخالوق

 نم ىلغ الإ نوكي ال نأ اذه يف بابحتسالا قيرط نم ديبعلا يف ينبجعيف

 نأ مهيلع افوخ مهيف هبحأ امم اذه نإف هريغ ىلع زاج نإو مهلثم ىلع نمؤي

 هنيد رمأب هسفن يف ةالابملا ةلقل هريغ يف ريصقتلاب يلابي ال امم عيشب ةرضملا مهقحلت
 يبصل ىضر الو هنم حصي مم ىضرلاب نكلو اهرك هنم اوبرقي نأ هلثم هركأ ىنإف
 . هل لقع ال نمل الو

 الف لاح ىلع هل زوجي ال نم ىلإ مهل عيبلا يف باوصلا نم جرخي ملامو
 يف مول الو هيف مازلإ الب هدارأ نم لإ بحتسملا نأل عرولا يف هبحأ ام هك رتل هئطخأ
 . عساولا وأ مكحلا يف هل زوجي ام ىلإ هفلاخ نم ىلع نيدلا

 : تاناويحلا نم ديبعلا ادع اميف لوق

 نم ىلع رسيأ اذه يف تاناويحلا نم ديبعلا ادع اييف رمألا نوكي نأ ىسعو
 ةفاخملا نوك ىضتقي ام لاح يف ايهنم عيش يف صخي نأ الإ رهظأو عرولا يف همار
 نوكيف لاكنلا عاونأ نم اهيف عسي ال ام يتأي نأ لاح يف صخش نم اهيلع
 . كلذك

 نيح يف نمثلا قيرفتل عيبلا وأ نيعلا ةقرفت نم اذه ىلعو هنمو : ةلأسم
 وأ ةرهشلا وأ ةنيبلاب حصف هبر اهنم عيش يف رهظ نإف اهلهأل همزلي ايب ةنونيدلا ىلع
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 ام عضوم ي هملعب وأ هزاوج عضوم يف ةكلملاب هسفن ىلع هرارقإ زوجي نمم رارقالا
 ىون ال هنإف هيدي يف نوكت نم دي يف ىقب ام هيلإ دريف هلوهف هب ىضقي نأ هل زوجي
 . ملسم ءىرما لام ىلع

 : امهنم جتن ام مكح

 ارح نوكي نم الإ ايل عيب وهف ةقرفتلاو عيبلا دعب ةجتنألا نم ايهنم دلوت امو
 يف فلتخمو ،اهلثم كولمملا نم ةمألا دالوأ وأ ادبع ناكول ايك ةمقلا نم هل نإف

 هداسفو هتوبث يف اهنم هدالوأل ةبقرلا طرش ىلع جيوزتلا ناك ايهم رحلا نم اهدالوأ

 .اهبرل مهف هتبثيف هزيجي نم لوق ىلعف

 : زاوجلا مدعب رخا لوق

 عجريلف رارحأ مهف طرش مث سيلو مهيف ةميقلا هلف هزيجي ال نم لوق ىلعو
 ىرأ ام ىلع ءيش اهقادص نم دبعلا ةجوزل هيلع سيلو قادصلا عم ةميقلا ىلإ
 هل سيلو هل همتأ نإو دبعلا ةمذ يفوهف هنذإب ال هنإف يأرلا اذه ىلع زاجف حص نإو

 . هتمأ يف كلذ هل اينإ عيش هريغ ةمأ نم هدالوأ يف

 : دالوألا نم تام نم مكح

 ادبع هيف هل عيش هب هل يضقي نأ لبق نم اهدالوأ نم اذه ىلع تام نمو

 هيدي يف نوكي نموأ هيلع هفلتأ نم ىلع هلام نيع يف عجري نأ هلو ارح وأ ناك
 وأ لثملاب هيلع هفلتأ املامراغ هاري نم لوق ىلع هئرد يف دهتجي نأ عقاولا ىلعو

 يف نمل هسفن ىلع هتبثي نأ ىبأو عفدلاب ضري ملو هيلإ هدر ىلع ردقي مل نإ ةميقلا
 . هلب

 : كلذ عيب مكح

 دق ام الإ ىتأ ام هنأل هنمث ىلع داز اييف هيلع سيلو عيبلا يف كلذك عئابلاو

 زوجي ام ىلع هيلإ عوفدملا وأ هل عاتبملا ىلعو هيف ةدايز الف يأرلا اذه ىع هل زاج
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 هميلست نم عنتمي نأ هل سيل ذإ هعم حصي نأ دعب هبر ىلإ هدر نم ىبأي ال نأ ايل

 . عفتري ىتح لاحلا يف هزاوج نم عنمت ةلعب الإ هل حص نم ىلإ

 نمل الو ، عئاب الو كلام الو عفاد نم هيف هد ؤي ملام هدر ىلع بلطي نأ الو

 زوجيف هعبتي عيش نم هعم حص ام الإ هل ام نعو هل ام ىلع بلطلا يف ديزي نأ هل
 هسفن نم هبحاصل اذه يف فصنملا نوكي نأ ةلاح يف ءالؤه نم لك ىلعو هل

 . هل امو

 نم قحلاب هذخأو هيلع كردأف عئابلا ىلإ هنمق ىدأ دق هل ي رتشا ناك نإف

 ةدايز ام ريغ نم هيلإ هدري نأ هيلع ناكف . عئابلا ىلع هب عجر هيدي نم هقحتسا

 لاح يأ ىلع ءيش دالوألا ةميق نم هيلع سيل عئابلا نإف هيف هملس ام ىلع

 . قحب ةميقلا يضتقت ةيرح وأ قر نم هيلع اوراص

 هريغوأ عيب نم هل زاج ام ىلع هدي يف نمل يهف ةلغ نم ناك امو : ةلأسم

 ام اذه ىلع ايهيطعأ نم وأ عاتبملاو اهبرل اهنإ ليقو ناويحلا وأ ديبعلا يف نايضلاب

 .اسكو قفنأف مرغو انع

 ىنع ايهبرل عوجر الف امرغ ايهقرف ىلع ىري ال نم لوق ىلعو : ةلأسم
 هيدفي ن أ و أ ء يش كرت يف ر ايخل ا هل نوكي ن ا ىسعو اےپنم ء يش يف اےہنم دح أ

 . هيلع ةدايز الف الإو ةميقلا ىلع دزت مل نإ هيف ايب هل نوكيف

 ال اهيف درال ليقول نأ هدايق ىلع رظنلا يف باوصلا نم دعبي الو : ةلأسم

 نأ يأرلا يف زوجي هنإف زاج ام ىلع ىضقناف هليبس يف ىضم دق رمألا نال هيف مرغ

 جرخي امم هنأ ىلع عوطت يف وأ مزال نع هقتعأ اميف ىنعملاب لدي ام اذه يفو هقحلي

 هقتعأ ىتلا هتأرما قحليف هئزج الوأ همزال يف هئزجي هنأ يف فالتخالا ىنعم هيف

 دايق ىلع مرحت الوأ كلذ ىلع ءىطولاب هيلع مرحت اهنإو راهظلا ةرافك يف اهنع
 .حص اذإ يأرلا اذه يف جرخي ام ىنعم

_ ٢٥٨



 عيبلاف ءارقفلا ىلع اهقيرفت نم عنملا ىلإ بهذي نم لوق ىلعو هنمو : ةلأسم
 ينإف ريغلا كلم يف هنأل ءعيشب سيل قاتعلاو دساف جيورتلاو عجار ءاطعلاو لطاب

 اهل ةيدفلاو اهيف عوجرلا ايهنم عيش يف وأ ايهب اذه لعف نم ىلعو حصيف هتوبث زوب
 نإف ناصقنلا وأ فلتلا نم ايهقحلي امل ناضلا لحم يفل هنأو الإ ،ناهوزع امب

 يف ىقب ام نيحلا يف هل نوكي ايك ةميقلاف هبر ردي مل نإف هيلع صقنلاو ايهبرل ةدايزلا
 هيلع نأل نينمثلا رفوأ نم نيعلا يف بصغلا مويوأ نيحلا نيحف الإو .ةايحلا

 هيلإ كلذ دريوأ نيميلا عم مراغلا ىلإ هيف لوقلاف الإو حص ام نيتميقلا لضفأ
 . هيلع هل نوكيف

 ايل زاج ىورشلا نم لثملا ىلع ىضرلا عقوف مرغلا مزل.اهمو : ةلأسم
 ةحصلاب هيلع ةجحلا مايق دعب درلا نم عنتمي ال نأ ىطعأ نموأ يرتشملا ىلعو
 كلذ ناك نإو هيدي يف اذه ىلع راص اميف هيلع امم ال هلاحم كلذ نإف ىوعدلاب ال

 يف ءاوس كانه نم نيعلا نايض يف ايهنأ يف كش الف ايهيف لصالاب هملع عم ايهنم

 ناذوخأم هب ايهف دارفنالا ىلع هب ذوخأم ايهنم دحاو لك نأل ناصقنلا عم باهذلا
 لك ىلعو ريغ ال لغ امو هسفن ءيشلا دري ليقو يأرلا اذه يف نامزلا رم ىلع
 اهنيب اييف نوكيو كلذل لهأ ايهف نيح يف اذه ىلع ايهمزل دق ايب اذخ ؤي نإف لاح

 هب اييف عوجر رخآلا ىلع هل نكي مل امهدحأ هب ذخأ نإو هنمو : ةلأسم

 ناك لب كلذ يف ايهنيب اييف ةكرشلا ىنعم يف ال هنأل هيلع نوكي ءىش نم ذخؤي

 . هنم ناك ايب ايهنم لك ىلع

 فيكف هب هنم ناك ال وهف يناثلا نم نوكي ايب اذه ىلع لوألا قحلا نإو

 نم ي رتشملا ول اطعملا لبق نم هموزل نوكي اييف كلذك هيلع عجري نأ هيف هل حصي

 ف يلطعمل ١ ىلع الو عئابل ١ ىلع هب عجري نأ هل سيل اهدلوأ امل ةميق وأ اهجرفل رقع

 . ةلغ نم نوكي اميف الو اذه
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 كلذ نإف هيلع اهموزل يف فالتخالا ىنعم هقحلي امم ناك نإو : ةلأسم

 نأ دعب اهقرفيوأ هدي يف ىه نم اهدرب ذخأ اذإ ال اهب ذخأ ول نإ كلذك نوكي

 ادرفنم هباصأ امم هنأل هب هيلع هيف عجريأ هل سيل امم هنإف هملع نم اذه ىلع اهتيلتأ
 هب عجري الف هيلع ايب ذخأ دقو هلثم يف ناضلا هلجأ نم همزلي يذلا هلعف نم هب

 . هملعأ اميف هنم يشب الو هريغ ىلع

 يذلاب ىطعملا وأ عئابلا ىلع نوكي اميف ليق ول نإ ايهنيب اييف سكعلا ىلعو
 امهنيب ايف ايهف لوألا هد ؤي نإف ناكيرش هيف ايهنأ اطعملا وأ عاتبملا نم هيف نوكي

 هيد ؤي ىتح فصنلاب هيلع عجري نأ هيف هل نإف لكلاب ذخ ؤي امم ناك نإو © نافصن

 نأ اذه يف زوجي ايب يأرلا يف باوصلا نم دعبأ مل لدعلاب هلهأ ىلإ هملس نأ دعب

 . ريغلا لام نم هيلع يدعتلا يف هبشأ ايف هريغل هب سايقلا قيرط نم هقحلي

 ام هيلع دري نأ ايهنم يناثلا ىلع نوكيف حص نإ هتوبث ىلعو هنمو : ةلأسم
 هيلع قحلاب لكلاف الإو حصي ىتح ىوعدلاب ال ةحصلا دعب ءادألاب هل همزل دق

 دعب نم كلذل سيل ذإ هنم عيشب الو لوألا ىلع هب عجري مل هملس نإف قحتسملل
 امم عيشب هيلع عجري نأ هقحتسمل ءافو قحلا بجوم ىلع همزل امل اذه نم ةيداتلا

 همزل امل اذه نم ءادألا ىتح هل حصي ملف لبق نم هملس ام الو دعب نم هيدؤي

 . هيلإ هدري نأ همزلي مم هنإف هنم هذخأ نم ىلإ عجري هنكلو هيلع ناكف

 : نيترم هقح ذخأي نأ هل سيل

 دق ادحاو اقح هل هنأل نينثا نم الو دحاو نم نيترم هذخأي نأ هل سيلو

 هل زوجي ال ام اذه ىرخأ ةرم هذخأي نأ رخآلا نم هل زوجي فيكف همزل نمم هافوتسا

 . ءاوس هلكف ال وأ ءاكرشلا نيب ددارتلا هيف مزل

 هنأل اهل جورخلا وهف ءيش نم يناثلا هب جرخ ام هنأ ىلع لدي ام اذه يفو

 نكي مل كلذ نم لوألا هأربأ نإو ايهنم لوالا نع لاز ينثلا نع لاز اذإف دحاو قح
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 ايب يناثلا جرخي الف الإو ايهه ةءارب هل هتءارب يف نأل هنم عيش نم رخآلا بلطي نأ هل

 اموأ ةيدأت يف هجورخ ناك ايهم هل نمل هيلع نوكيف همزلي امم لوألا جرخي هب

 نمرخآ هجوب هنم جرخي وأ لدعلاب هل همزلي نمل هيد ؤي ىتح ءيش نم اههبشأ

 .هب لمعلا هل زوجي يأر وأ عامجإ يف ءارب هل نوكي قحلا
 ةءارب نم ءيش يف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل زاج وأ يأرلا هيف حص امو

 هل جرح الو كلذك ناكف عضوملا اذه يف لوألا قحلي نأل زاج اذه ىلع يناثلا

 . هفرعاف كلذك وهف هلصأ عرف هلجأ نم هموزل يف هنأل كلذ نم

 : ملعي نكي مل اميف ةلأسم

 لبق هيف هملعك هيدي نم ءاطعلا وأ عيبلاب هيلإ راص اييف ملعي نكي مل نإو
 دعب هنم قحتسا مث مكحلا رهاظ يف هذخأ نم هل زاج ام ىلع هذخأ ىتح هل ذخألا

 اهيف در الف نايضلاب ةلغلاو هيلإ هملس يذلا نمثلاب هيلع عجري نأ هلف قحب كلذ

 هيف هل ناك ايب اهذخأ ي رتشملاو هريغ ال لصألا فلتأ اينإ عئابلا نال امهدحأ ىلع

 . كلذ يف هنايضب هل يهف هل زاج ام ىلع بابسألا نم

 :رخالوق

 ىلع يرتشملا عجريلف هل نوكت نمل يهف اهلهال عبت اهنأ يناث لوق يفو
 وه هنإف دعب هدي يف تناك نإ يه وأ اهنم الدب همزلي ايك اهبرل امرغ هيد ؤي اميف عئابلا

 . كلذ همزلف هيلع اهفلتأ يذلا

 : ثلاث لوق

 يف هل لاق نوكي نأ الإ اهيف هيلع عجري نأ هل سيل هنأ ثلاث لوق يفو
 . هعيبب هرمأ وأ هل هنأ هسفن ء يشل ا

 : ىرخأ لاوقأ

 هل ام افو نإف اهبر ىلع مرغو انع ام هلو اهفلتأ نم ىلع اهنإ عبار لوق يفو
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 ىلع اهيف عجري نأ هل سيلو هيلعف صقن نإو هلف داز نإو . ىفك دقف هيلع يذل اب

 . ريغ يف ال نمثلاب هيلع عجري نأ هل اينإو يشب يطعملا الو عئابلا

 وأ عئابلا ىلع اهيف قحتسملا عجريلف نايضلاب هل يه سماخ لوق يفو
 هيلإ هعفد يذلا نمثلاب هيلع يرتشملا عجريلو هيلع اهفلتأ يذلا وه هنإف يطعملا

 لوق ىلع ع ربت موي هلثمب وأ لثملاب هيلع عجري هنإف ىورشلا هيلع طرتشي نأ الإ

 يأرلا يف بهذملا اذه دايق ىلع نمثلاب هيلع عجريلف الإو هتوبث ى ريف زيجي نم
 وأ هلام يف ريغلا ىلع يدعتلا نأل هلعف يف يدتعملاك هلدع ين هتوبث ىلع نوكي هنأل

 . هل سيل ام ىضر نع ال هيف يتأي نأ الإ ع يشب سيل هريغ

 دافأ ام ىلع هيف جرخ كلذ نميآرلا اذه ىلع هنأك اذهو هنمو : ةلأسم

 يف ضوعلا نم ءيشلا طرشلا الو عيبلا ىلع ال ذخألا ناك نإو ،كلذك ىنعملاب

 ءيشب هيف عجري مل ههبشأ ام ددعب نمثلا ملسي مل هنأ الإ عيبلا ىلع ناك وأ عفدلا

 عيبلا وأ عفدلا عم هلمعتسا اميفو اسكو قفنأو مرغو انع اييف ىقبو كلذ نم
 وأ عيبلا وأ ءاطعلاب هزاوجو هموزل يف فالتخالا نم ىضم ام ىلع نوكيف ىرشلاو

 . ءاوس ىلع اذه لثم يف ايهنإف ءارشلا

 امم ايل هنم عيش الو همرغ همزلي امم ءيش ايهب هنم نكي مل نإو : ةلأسم

 زوجي وأ همزلي ايك هب يه ام ىلع نيعلا در دعب هيلع الو هل الف عوجرلا هيف هل نوكي
 ىلع الو ةحابالا ىري نم لوق ىلع عئابلا وأ يطعملا ىلع الو مرغلا نم ءيش هل

 هدحو عيبلا الو اطعلا سفنب نوكي ال امم هنأل هزاوج نم عنملا ىلإ بهذي نم يأر

 هيف اينإو لاح ىلع كلذ دوجول ةبجولا هيف ثداوحلا نم هيلع داز امم هريغ نود

 ريغ ىلع ء يشل ةدايز هيلع وأ هل نوكي ينإف همزل دق ام ىدانف عجر دقو عوجرلا

 . كلذك هفرعاف هارأ ال ينإ هيلع وأ هل اييف هنم نوكي ءيش

 لمعتستوأ ليبس ىده ال موق أ هفرعت ام ىلع يأرلا يف لمعتل هفرعاف
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 ملام كنامز لوط كنأش يف نوكت هيف اذه ىلع هارت ةطاحتسالا يف ىنعمل طوحألا
 ىلع يضقت نأ يأرلا يف كل سيل ذإ كريغل قحلاب عنام ايهب لمعلا نم كعنمي
 نم همهفاف كلذك هموزل لاح مكاحلا ىلإ هيف عجرملا نإف مغر يف ءيشب مصخ
 . يلوحب ال هللا لوحب يلوق

 لوطو هفانكأ عاستال هفارطأ غولب يف يل عمطم ال اييف ضوخلا يب لاط دقف

 همزلت نم ىلإ لوقلاب عجرنلف ةريسيلا تاقرولا هذه هريغتو هلمحت ال ىتح هفاصوأ

 يف اهنأل اهلثم نوكتف اهقحلت اهنأ ةرضم ريغ يف لوصالا هذه لوهجم نم ةعبت
 نإو اهيلع زاج ام اهيف زوجيو قوقحلا يف مزاوللا نم ,اهريغك يهف اهل عبت اهمكح
 يف يأرلاب فالتخالا نم ىرعتي ال نأ ىسعف حلاصملا نم هيلإ جاتحي اييف هلعج
 . هب هصالخو هل هزاوج

 نأ هل زاج هفلتأ امو هنم هدسفأ ام هب حلصأ ةرضم يف ناك نإو : ةلأسم
 لدعلاب اهقحتسي نمل وهف لضفلا نم عيش هحالص نم ىقب نإف هلثم هب حلصي

 نم اهيف هثدحأ اميف ةميقلا الإ هيلع سيل هنأ ىلإ اذه يف بهذي نم لوق ىلعو
 .اهقحتسي نم ىلإ صلختي نأ الإ هل سيلف مرغلا هلعف نم هب مزلي ثدح

 نم لدعلاب اهيف موقي نم ىلإ همزل امم هجورخنف اذه ىلعو : ةلأسم

 لاح ةنامألا ليبس ىلع لاملا تيب يف وأ هماقم يف همدع ىلع نوكي نم وأ ةمئألا

 امم هسفن ءى ربيف اريقف نوكي وأ هبر نع مهل ةقدص ءارقفلا ىلع هقرفي وأ هدوجو

 حصف هدجو ىتم هل همزلي امم هل نل صالخلا ةين ىلع هل هزاجأ نم يأر ىلع همزل

 لجألا هرضحي وأ هيلإ هنم جرخيف هدجي ىتح هبرل هب انئاد هتمذ يف ىقبيوأ هعم

 رظنلا يف باوصلا نم هجورخ ىلع لدي ام هنم سيل ءارا اهنإف هب يصويف هل اركاذ

 .امزج
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 لثم يف التبملا ىلعو .زاجف نكمأ ىتم لمعتسا ام ىلوأ مزحلاو : ةلأسم
 يف همزلي نم يأر ىلع يأرلا وأ عامجالا يف هب يصوي نأ هيلع ايب يصوي نأ اذه
 ايك مارح يأرلا عضوم يف نيدلا نإف يأرب ةنونيد يف ال همزل ايك هب يصوي نأ يأرلا

 . كلذك نيدلا عضوم يف يأرلا نأ

 الو هرارقإب هلام يف عيش هثراو عم هيلع حصي ملو همزل اميف ةيصو ريغ ىلع تام نإف
 ف تحنفلا م ارجح ١ نم ةنط اب يف ن اكولو هل لح هلا رتف ةرهش الو ةنيب الو ةربخ

 .هملعي ىتح هثاريم يف اذه ىلع ال هملظ نم ىلع كلذ نإف عامجالا

 : هبرشو هلكأ مكح

 سيلو هريغ زاوج هيف حصي نأ هيف زوجي وأ عىرم هبرشو ءىنه هلكاأف الإو

 نإ ،اعطق هب مكحأ اعرش هيف هريغ ىلإ ليبس ال الك عيش بيغلا ملع نم هيلع

 دق هنأ حصي ىتح هلام يف وهف هدنع هيلع امم هجورخ حصي ملو همزل دق ام هعم حص

 . هلاح ىلع وه الإو هب أربي هجوب همزلف هيف لخد امم جرخ

 :رخالوق

 الف هصالخ هيف نكمي ام رادقم هرمع يف ىقب دق ناك نإ هنأ يناث لوق يفو

 هنيب اييف هيلع سيلف الإو هموزل يف ه ؤاقب هعم حصي ىتح هلام يف هثراو ىلع ءيش

 نموأ هملع نم هدنع حصي ىتح هجوب صالخلا هجو هيف لمتحاف ه ؤادأ هللا نيبو
 الإ و هملعن اميف هيلع ام ىلع تام ىتح هيلع هنأ هموزل يف ةجحلا هب موقت نمم هريغ

 . لايتحالا نم هب ام ىلع وهف

 :هبحاص هبلط ام مكح

 وهف ةحص نم هيعدي ام ىلع ةنيبلا ماقاو لاملا نم قحلا بحاص هبلط نإو
 ىلع نوكيف مكاح لاهلا لام يف هب هل مكحي وأ كلذك هل دهشت ىتح هلاح ىلع

 . عيطيو هكمح يف هل عمسي نأ هثراو
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 :رخآ لوق
 هيلع نوكي ام ىلع الزنم هرمأ يف نوكي نأ اذه ىلع ثلاث لوق يفو

 وهف هيف يدايتلاو هليجعت نع يناوتلا هبأد نم ناك نإف هلثم يف هلاوحأ نم بلغألا

 .هنم ةءاربلا هل حصت ىتح هيلع

 ليجعتلاو هيلع امل ةيداتلاب همزلي امم صالخلا يف ةعراسملا هتداع ام ناك نإو

 ىلعو هيلع ه ؤاقب حصي ىتح ه ؤادأ هثراو ىلع سيلف هل زاجف هنكمأ ايب هتءارب يف

 اهترثك يف اهربكل هلاوحأ قوقحلا نم مزاوللا يف فلتخت نأ برف يأرلا يف هتوبث
 نم بلغالا وه ىلع ءيش لك يف نوكتف اهلهأ ىلإ ةفاضالابو اهتلق يف اهرغصو
 هلثم يف فرعي هب ام لع عيش نود ءيشل صوضخ وأ همزلي اييف مومع نم هيف هرمأ
 هرمأ ةبلغ هل حصي مل اميف هقحلي نأ يأرلا اذه يف حصي الف الإو هيف هل حصت ةداع

 .الف الإو هل حص نإ مومعلا ةهج نم هيلع يتأي نأ الإ هيف

 ىلع يناثل او لوألا نيب هب هبذابت يف ىقبي هن أكف اذه نم هدربت ىلعو

 ىنعم ىلع هتوبث يف جرخي نأ لوألا يف ىسعو هيف مكحلا ىتح يأرلا يف لاكشا

 هيف حص ام ىلع هموزل يف لازي ال هيلع حص ام نأل عساولا يف هدعب امو مكحلا

 . ةءاربلا هل حصت ىتح

 : كلذ يف نظل ١ مكح

 مكحلا يف بجوم ريغ همزلي هيف لخد امم جرخ دق هنأ هب اذه لثم يف نظلاو

 نيقي ىلع هنأل هيف نكمي نأ زوجي ييف جورخلا هل لمتحا نإو هيلع حص ام لاوزل
 هنم هجورخ نيقي ريغب عفتري نأ مكحلا يف زوبي فيكف هلاوز نم كشو هنوك نم

 . مكحلا يف هتءارب نوك قحلا يضتقي هجوب

 هزاوج عضوم يف هلاوز لامتحاف نوكي نأ هيف نكمي اييف هريغ لمتحا نإو

 عفادت يف اضراعتو عنامت يف الباقتف هلام يف هئاقب لايتحا ةلباقم يف نوكي نأو دبال
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 . ىرأ اميف رخآلا ىلع امهدحأل ديزم ال ءاوس ىلع اناكف

 : ململ ا نع درحملا نظلا

 مكحلا يف هتوبث ىلع اهنم دحاو يف لدي ام ملعلا نع درجملا نظلا يف سيلو

 يف ال ءاضقلا لدع يف بجي اييف هلاح ىلع مكحلا يف يقيف هلاطبإ ىلع الو الك
 زاجف الدع هار نمل عساو يناثلا لوقلا يف ءاج دق ايب هيف عسوتلا نإف زئاجلا نم هريغ

 حصف قح نم همزل ايك سيل هنأل يأرلا لدع نم جرخي ال وأ ىسعو هب لمعي نأ هل

 هنم هب جرخي هتايح يف جرحم هل لمتحي ال ىتح هلاح ىلع ىقبي نأ الإ زب مل هيلع

 نيثراولا رثكأ ىلع قاضل هريغ زوجي ال امم اذه ناكول هلام يف هتامم دعب نوكيف

 نم نوكي ام ةرثكل عستي امم هنأل نيرشكاألا نم اذه ىلع ثاريملا يف لوخدلا

 رثكأ يف اهقارغتسا ىلإ لاومألا يف هتوبث ىلع يد ؤي ىتح سانلا نيب تالماعملا

 . لاوحألا

 : هموزل حص ام ءاقب يف كسلا

 ىلعو لاح يف نوكي نأل زاجف نكمأ ام لايتحالا يفن ىلإ ليبس ال نكلو
 هل مزال اذه ىلع هموزل حص ام ءاقب يف كشلاف هيلع هلوخد عضوم يف هيف هزاوج

 هلاح: ىلع قاب هنأب هيف عطقي نأ نيحلا يف كشلاب نيقيلا لاوز ىلع زوجي فيكف
 زوجي اميف ال مكحلا رهاظ يف هموزل ةحصل كلذ نإف هلام يف هب مكحي امم ناك نإو
 . هيف نوكي نأ نكميف نطابلا يف هيلع

 هعم حصف هملع نم عم هموزلب عطقل اف هب مكحي ال امم ناك نإو : ةلأسم

 ةحص ىلعو هيف هبعطقي نأ زوجي ينإف بيغلا نم هنأل هلاوز وأ هئاقبب عطقلا ريغ

 هزاوج عضوم يف جورخلا نكمي هيلع اييف ءاقبلا نكمي ايكف جولولاب همزل ام
 ىلعو نالمتحم كشلل امهف هناكم يف نوكي نأ ايهنم لك يف نكمي هنأو الأ هناكمال
 ءيشب سيل ناهربل ليلد ام ريغ نم نامز يف امهدحاب هيف نظلاو نالباقتم ةيدضلا
 قحلا نم ينغيف حصي ىنأف حجرم الب نيفرطلا دحأل حيجرتلا نم هنأل لاح ىلع
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 نكمي اميف لايتحالا نم هب ام ىلع ىقبي هنأ الإ اذه لثم يف هفرعأ ال ينإ نيح يف

 . هيلع زوجيف

 عسوتي نأ اذهيف ثراولا ىلع قضي مل اذو اذه هيف لمتحا اذإو : ةلأسم
 هعنميف قح عنام هزاوج نم هعفدي ملام لايتحالا عضوم يف هل زاج ايب لاملا يف

 يف ةبجوملا ةدايزلا نم هيف امل ىلع ثلاثلا يأرلا يف ام ىلع لمعلا يف اييس ال

 يف هدافأ ام مومع نم صوصخلا ىلع هحاباف يناثلا هزاجأ ام بيرقتل ةحابالا
 . هقالطإ

 عسو اذإو هل زاج ام ىلع هب لمع نمل عساو يناثلا نإف سأب الو : ةلأسم

 ىلعو هجوب صالخلا هجو هل لمتحا ام عسيوأ هنأ هيف كش ال ثلاثلاف يناثلا

 .هيدي يف نوكي اييف جرخي نأ زوجيف هيلع اييف جرخي ام بسح

 : ةمزاللا نويدلا نم ىقبي ام الإ ثراولل سيلو

 الإ هثراول سيلو هلام يف وهف حصف همزل دق امم جورخلا هجو هل لمتحي مل نإو

 ىقب نإ نيدلا نم ىقبي ام ثلث ىف ةتباثلا اياصولاو ةمزاللا نويدلا نم ىقبي ام

 .لاح لك ىلع لاملاب ىلوألا يه نويدلاف الإو عيش هنم

 : هل حص نمل وهف هريغل هن أ حص ام

 هيلإ هنع لاز دق هنأ حصي ىتح همكح يف هل حص نملوهف هريغل هنأ حص امو

 هدي يف ناك امو ،هريغل هنأ حصي ىتح هل وهف هريغل وأ هل نوكي نأ هيف لمتحا نإو
 دق هنأ دعب نم هل لمتحاو مالسالا نيد يف مارحلا نم هجوب هل كلمتلا ليبس ىلع

 هيلع زاج لاحلا نم هيلع ناك ام ىلع قاب نوكي نأ لمتحاو عسي ام ىلع هيلإ لاز
 . هلالط هنوك حصي ىتح هلاح ىلع مارح هنأ يف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل

 ىلع نوكي هنأ وأ لاح ىلع ٠ همارح يف ٥ ؤاقب حصي ىتح لالح هنأ وأ

 ىلا مارحلا نم بالقنالا هيلع زوجيف لاقتنالا لبقي امم هنأل هيف هرمأ نم بلغألا
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 يفنل بجوملا هلصأ ىلع قاب هنأ حصي ملام .لادج الو هيف حصي ءارم الب لالحلا

 لاز اذإف هتافص يف ضرع يه امنإو هتاذ يف ال ةمرحلا نأل كلذك وهف الإو هلح

 نيع دوعتف لوزت هبو لزنت هيف اهدوجول ةلع هنأل اهنيح يف يه تعفترا ضراعلا

 . كش الو اهلهأ قح يف ةعراسم اهلح ىلإ مارحلا نم ءيشلا

 مارحلا يف كلذ زوجيف امارح هل ضرعي ايب نوكي نأل لالحلا ىلع زاج ايكف

 هميرحت يضتقت ةلعل لولعم هنأل لالحلا نم هيلع ناك ام ىلإ هلاوزب دوعي نأل

 ريغل وأ اهريغل الولعم نوكيف همارح يف اهلاوز ىلع ىقبت نأ حصي فيكف اضرع
 . يه وأ قحلا نم لطابلا نأل لاحملا سفن الإ كلذ سيلو لاح يف ةلع

 : ىوتأو العأ قحلا ةحح

 حصي ال ءعيشب لطابلا حصي الف ، يزاو لطابلا ةجحو العأ قحلا ةجحو
 موقأو ىوقأ هسفن يف هنأل لطابلا هب حصي ال ءيشب قحلا حصي ايبرو قحلا هب

 هب حص مارحلا هب حص ايف لطاب مارحلاو قح لالحلاو منغأو عسوأو ملسأو ىدهأو
 امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلاو مارحلا هب حصيال ءيشب لالحلا حص دقو لالحلا

 وأ نيفرطلا دحأ اهرمأ ىلع بلغي ىتح ىقتلا يف عرووأ موزل يف ىقتت تاهبش
 . نيبناجلا يأل اهيرديال نم قح يف كلذك ىقبت

 قحأ حص نإ هلصأ ىلإ هب عوجرلاف ناهجولا هيف ضراعت امو : ةلأسم

 ىقبو حصي مل نإو & مكح رهاظ وأ ملع ةحص يف ناهربل قحب هفالخ حصي ىتح

 كوكشملاو هلاح ةحص ءافخو هلاكشا هيف كوكشملا وهف ايهنيب اييف يواستلا ىلع

 ىلع ةهبشلا يف ىقبي وأ نيرمألا دحأ هيف حصي ىتح نيحلا يف فوقولا هب ىلوأ
 . هلاح

 : همارح حصي ال لالح حص ام

 وهف الإو حصي ىتح همارح لامتحاب هلاقتنا نوك حصي مل هلالح حص امو
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 لاح يف ء يشب نوكي ينإف هيف كشلا نم كلذ نإف هماكحأ نم هيلع حص ام ىلع

 .لاح ىلع ءيشب سبلو

 ىلإ عجريف لاح يف لوزي نأل زوجي امم ضراعل همارح حص امو : ةلأسم

 دعب نم هثراول لحيف زوجي نأ لاملا نم اذه لثم يف ىسعف لالحلا نم هيلع ناك ام

 عضوم يف هلثم ةحابإ ىلإ هلح يف بهذي نم يار ىلع هلصأ هعم حص نإو هلكأ
 نم هيلع ناك ام ىلإ هيف عجري نأ نكمي لاح يف ميرحتلا ضارع لاوزل لايتحالا

 وهف الإو هزاوج نم عنملا يضتقي ام هيف حصي ىتح مكحلا يف ال عساولا يف لالحلا

 وأ هيلع ه ؤاقب هعم حصي ىتح هيد ؤي ال نأ همزل اييف هل ناك ايك زئاجلا يف كلذك
 . لدعل اب مكاح هموزل ةحص ىلع هب مكحي

 هثارت نم هيلإ عجريف هيدي يف نوكي امل هثاريم يف هدعب نم هثراول زاج امو
 امهل زاج امب هلماعي نأ هل لمتحي اميف هعم حصف هملع نمم هريغلو هل هزوبجي نأو دبالف
 يأروأ عامجإ يف مارحلا نم هيلع راصف هل ضرع ام ىلع هب ىقبي ام هعم حصي ملام

 هيف لزني وأ هاريام ىلع يارلا عضوم يف يأرلاب هميرحت ىلإ بهذي نم لوق ىلع
 . هتلزنمب

 هيدي يف نوكيف كالمألا نم هيوحي ام عيمج يف نوكي اذه ىلعو : ةلأسم

 دابعلا ملظو داسفلا عاونأ نم اهلاثمأ يف بصغلا وأ قرسلا وأ تحسلا وأ ابرلا نم

 يف اهريغو ملاظملا نم هجورخل لايتحالا عضوم يف قح نم هيلع نوكي ام عيمجو
 نم ىلإ وأ هل يه نم ىلإ اهئاداب اهنم صالخلا يف ةءاربلا هجو هب هل نوكي ايب لاح

 يف هسفنل ةءاربلا وأ اهلح يف هيلإ اهعوجروأ اهلهأ نم لحب وأ هماقم اهيف موقي

 نم هلل نوكي اميف اهدحو ةبوتلابو اهزاجأ نم يأر ىلع قحلاب اهزاوج عضوم
 . لصألا يف هقوقح
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 : «هللا قوقحو دابعلا قوقح

 ةبوتلابو كلذ زاجأ نم يأر ىلع لدعلاب هدابع قوقح نم هيلإ عجر اموأ

 هدابع قوقح نم هيلإ عجر امموأ كلصألا يف هقوقح نم هلل نوكي اييف اهدحو

 وه امو لصف لوق يف يأرلاب اهيف كلذ زاجمأ نم كلذ زاجأ نم يأر ىلع لدعلاب

 .لزهلاب
 نظ نإو ىرأ اميف ديعب ريغ يأرلا يف باوصلا نم رظنلا حيحص يف هنأو الإ

 ىلاعت هقح يف ابيرق هارأ ينإف اديعب هيلإ عجرف هدابعل اييفوأ قح نم ىلاعت هل اميف
 قوقح ىلع الإ هيف ءانثتسالا عقي مل هنإف داهجلا يف ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف امل

 . ريغ ال دابعلا

 عجري نأ هدابع نم هبر يردي ال اميف دعبي ملو هل اييف حص املو : ةلأسم
 هعوجرل هيف زاج ام هقحلي نأل هيلع زاج كلذ نم راص نأ دعب كلذك نوكيف هيلإ

 نم هيف نيفلختسم مهلعج اميف لاح ىلع ىصقألا دعبلا يف نوكي نأ حصي وأ هيلإ

 ةحابإ وأ بدن وأ مازلإ يف هب رماف هيف هل نذأ اييف مهنم دحاو لك هب عتمتسي لاملا
 ءوس هئارو نمو ملظ دقف هيف هل سيل ام ىتأ وأ هيلع ام لزن اهريغ ىلإ ىدعت نإف

 قزر ايبرو الإ هبنذ عيمج نم هبر ىلإ بثي مل نإ هركش مدعو هرفك ىلع باذعلا
 ىضرلا ىلع ةحابالاب ىرخأو ضرقلاب ةرات هريغ لام نم اذه هريخ نم

 ءيش لك يف ءاشي ام ىلع رداقلا هنإف هتردق يف زجعل نهو ام ريغ نم ةيهاركلاو
 .ءيش هزجعي نأ زوجي فيكف

 : ءىش لك ىلع رداق هللا

 نيركاشل ا قح يف همعن دوجو هدوج نم يضتقي همكح بج اول نكلو الك

 ثبعلا نم ءىش هيلع زوجي ال ذإ نيرفاكلا ىلإ ةفاضالاب همقن نوك هلدع يف وأ

 ميلع ءيش لك ىلع ريدق عيش لك يف ميكح هنأل ءيش نع زجعي الو عيش يف
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 نم يطعيف هقزر نم ردقب هقلخ ىلع لزني هنكلو قز ريف ءاشي ام قلخي عيش لكب
 . هرهظأف هدارأ ىنعمل ءاشي نم عنميو 7

 : ةذفان هتا ةدارإ

 هنم نوكي ام هنإف ءيش ريغل ال هردق رسل ءاشي نم لذيو ءاشي نم زعيو

 ال ۔نيبساحلا عرسأو نيمركألا مركأو نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف عيشل الإ عيش

 رمألاو قلخلا هلو دجملاو ةزعلاو دمحلاو كلملا هل نولأسي مهو لعفي ايع لاسي
 هبرل دبعلاف الك لاح يف هل نوكي نأ نع لاملا جرخي فيكف قدصلا لوقلاو قحلا

 نامز لك ين فلختسي اينإو ىلوأ هلامو هدبعبو ىلوملا هيف كله وأ يح كلم امو
 هب عتمتسي هيدي يف نوكي نأ هل ردق ام رادقم ىلع ناسنالا عون نم هدارأ نم هيف

 نأ دارأ نم ىلإ هتافو دعب ىرخأو هتايح يف هريغ ىلإ هنع هجرخي ةراتف هئاقب مايأ يف

 هدي يف هل نوكي كلام هل حص ام موكي كلذ ىلعو ازاجم هكلم يف هلعجيف هيلإ هلقني
 .لالحلا وأ مارحلا نم هجوب لاقتنالا عاونأ نم لاملا يف هريغ وأ ثاريم وأ ضرقب

 نم هربل هقحب هيلإ عجر هقلخ نم كلام هل حصي مل اذإ ىتح : ةلأسم

 هيلإ هسفن يف جاتحم ريغ هنإف هلثم ىلإ مهجاحأ نمم هلدعب هل زاجأ نم ىلإ هلضف

 نميف قرفيل مهيلع درلاف مهيلإ ةجاحلا ينإو قزرف ىطعاو قلخ امم ءيش ىلإ الو
 نم يأر ىلع هنيد ةماقال لاملا تيب يف نوكيوأ هنيح يف رقفلا يوذ نم نوكي
 جرخي امم هلكو هيف يأرلاب نيملسملا لوق نم هلكف جرح الو يأرلاب كلذك هزاجا
 . يأرلا يف باوصلا ىنعم ىلع

 : رخا يأر

 هبرل ءاضق همزل امم هسفن ءى ربي نأ وأ هرقفل هلكأي نأ هل زوجيف هدايق ىلعو
 اميف هذوذش يضتقي هنايب يف نهو اهنم عيش يف سيلو هبنذ نم ةبوتلاب هيف ى رتجي وأ
 اذه نم ءيشب هل ضرعي نأ نم هبر لهجي اميف عنملا ناك نإو هناهرب يف هاراف ىعم
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 نميف هقيرفتب لوقلاف هللا همحر ديعس يبأ خيشلا لوق يف الصأ ىوقا ههبشأ امو
 .ركذيف رم ؤي هب اييف رثكأ رقفلا يوذ نم نوكي

 : ةطقللا ىف لوق

 ليلد ءاشي نم هيتؤي هللا لام اهنأ ةطقللا يف ةلي ىبنلا نع ثيدحلا يفو
 اميف عفنأ لاملا تيبل هنأ هيف لوقلاف هدعبو يأرلا اذه ىلع اذه ةحص ىلع حضاو
 . هلهأل ةنامأ هيف عضوي نأ نم يل هجوتي

 : همومعب هعفن دي زي ام

 يف هلذب ىلإ ةجاحلا عضوم يف هل قيرفتلا ىلع هعفن يف همومعب داز ايبرلو
 . عنمي ينإف عمجي نيملسملا حلاصمل هنإف ةلودلا رغ

 : رخآ يأر

 قرفي نأ هيف ام حصأ رخا عضوم يف هللا همحر ديعس يبأ خيشلا لوق يو

 يظفل نم هفرعاف هيف ال ليمي اذه ىلإ هنأكو لاملا تيبل لعجي وأ ءارقفلا ىلع

 ىنعملاب ىفكو اظفل هب ينإف هفورحب همالك صنأ ال نإف يظفح يف هلوق ىنعم ىلع
 ضرقلا بهذم يف ضئارفلا هتقبأ اييف نأو الإ كشأ الو كلذك هنإف اذه يف

 . هباوص ىلع لديف هباب يف هديؤي ام لاملا تيبل هنأ يراصنألا تباث نب ديز

 : مينزل الام يف بوبحم نب دمحم خيشل ١ يأر

 هار نمل كلذك مينزلا لام ف هللا همحر بوبحم نب دمحم خيشلا لوق يفو

 لدع يف ثا ريملا هل نوكي نم مدعل ههبشي امم هنإف اذه يف هب لمعي نأ هلزاجف
 اهريغ ال ىرخألا يف ةلعلا يه اذه يف ةلعلا نأل رظنلا يف ءاوبس ىلع ايهف ةمسقلا

 يف هب عفتني ال ام رشح نوكي نأل اذه لثم يف ةدئاف يأر قحب امهنيب قرف يأف

 . عيش
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 هلوهف كلام هل حص ايف عيش هكلم نع جرخي الف عيش لك هللو : ةلأسم

 عضوي ةفورعم عضاوم هل الو هلصأ يف ناك ايك هلهأ مدعل هلدعب هيلإ عجرالإو

 كلت هب ودعي ال نأ عضاولا ىلع ءيش ىلإ جاتحي الف ءيش لك نع ينغ هنإف اهيف
 يف ليبس نم هزاوج ىلإ سيلو زوجي ينإف ملظلا نم هنإف ملع الو لهج يف عضاوملا
 . قحلا

 قحلا ريغ نإف هريخ ةلقلزوجحي ال امم هريغ نع هيف زيجأ يذلاب ىفكو

 هررغ ال لطابلا هريغ نإف عيش لك يف لاح ىلع قحلا ريغ يف ريخ الوزوبي ال
 ايع نيح لك يف ىنغ هيف نإف يأرلا وأ عامجالا يفزوجي ام ىلإ زوجي ال ام عدف
 .هريغو اذه يف ةين وأ لمع وأ لوق نم نيدلا وأ يأرلا يف عسي ال

 : عساو لاحم اذه يف ىأرلل

 لمهأ نم هيف لاجملا ىلع ردق نم قح يف بحر لاجم هيف يأرلل امم هنأك اذهو

 يأرلا هيف زوجي امم عيشب نادي الئل هيلع زوجي ام يأرلا نم هيف جرخيف يأرلا
 نإف هزاوج يأرلا ف جرخي امم ءيش ىلع لمع وأ ءيشب لاق نم هنيد يف ىظحيف

 قيضي ال يأرلا نإف هريغ كلذ يف يأرلاب فلاخ نإو هيف هزيجمل زوجي ال امم كلذ

 انهرل أ نم عسوأ هنأل لمع ف الو لوق يف ال هز اوج عضوم ف يأرب هفل اخ نم ىلع

 . لبالا يعارل

 : كلذك ني دلا سيل

 طايخلا مس نم هفلخ نم ىلع قيضأ هنأ يف لدج الو كلذك نيدلا سيلو

 ةعس يف الو قيض يف لهجب الو ملعب نيدب الو يأرب زوجي ال ام لمجلا ةثج ين
 نم ىلع هيف كاله ال يارلاو كش الو كلاه ىلاعت هللا نيد نم ءعيشل فلاخملاو

 هب لمع وأ هلاق نم ىلع فينعت الو جرح الف قحلا"نم هنأل هلزاج اييف هفلاخ

 ىلإ جرخي ملام نيح يف هب هنم اذه مار نمل هيلع ةمئال الو نيدلا يف هئطخت الو

 . هل زوجي ال ام
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 : قحأ ةقيثولاب ذخألا

 نم هنأل قحب اهنم عنمي ال ام عضوم يف قحأ ةقيثولاب ذخألا ناك نإو

 عضاوم يف اوعدي جاحلا نكل رثكأ رهظأ اهلضفو ربأ ربلا هنيد يف مار نمل يهف مزحلا
 نأ ىلإ رمألا هب غلب ايبرلو اهيلإ ةرورض اهنم عسي ام ىلع ةصخرلا لوبق ىلإ

 ىلع نوكيف اهنع جرخي هب اييف هيلع جرخملا قيضلا اهادع اميف أجلم هل نوكي ال
 هسفنل ذخأ نمك هل زاج ام ىلع عسوتي هيف اهب اييف اهل ركشلا ىنعم ىلع اهلوبق
 ديزم ال ام ةعقاولا هذه يف صخرلا نم انيدبأ دقلو عروتي هب اييف ديدشلا مزحلاب
 هل نإف اهيلإ زجعلا هرطضا نإ اييس الاهلمعتسي نأ هل زاجف الدع اهآر نمل هيلع
 ىلإ باتف سانلا يف هملظ رثك نم ىلع افوخ اهب لمعلا يف قيضلا نم ةعس اهيف
 نع هزجعل هللا حور نم سايإ يف همزاول مظاعت هعقوي نأ همثإ نم ىلاعت هللا

 هللا دمحب ذخأملاو ناك هيف امم مظعأ وه اييف ناكملا ىلع عقيف ءادالاب صالخلا

 ةلمج رصبلا يوذ نم بابلألا يلوأ نع رثألا هب ءاج ايب ةفرعمو رظن هل نمل بيرق
 . هناهربل ني ربعملا نم ردقي نمب هنايب يف هب ءاضتساو اليلذ نيب همدقي اليصفتو

 : هلضفأ يذلا رمألا

 نأ ةرم هيلإ هيدهأ اميف هراتخاف اذه لثمب ىلب نمل هبحأ يذلاف ةلمجلابو

 امم املاس هجورخ ىنعمل بابحتسا يف ىرخأو مازلا يف ةرات هيلع هثحاف هب لمعي

 أربي ىلإ هدري ىتح هنايض يف نوكيف هيدي يف ىقبيوأ امراغ ايثآ هب راصف املاظ هلخد

 نم اذه لثم يف فعضلا لهأ ىلع سابتلالا نم هبام سابل نم ادرجم هيلإ هدرب
 يرديال ىتح يأرلا لهأ نيب يأرلاب بهاذملا يف ضراعتلا نم هيفام ةرثكل سانلا

 عضوم يف حجرألاو يارلاو حصألاب ةفرعملا مدعل نوكي اهنم عىش يأ ىلع
 هب هرمأ اميف هلدأ ينإف هيلع اهنم ءىشب مكحي نمم هريغ ىلإ ال هيف يأرلا نوكيام
 نيحلا يف ىلاعت هللا ىلإ ةبوتلا نم نيع ةفرط هريخأت هل زوجيالام ليجعت ىلع
 نم لالحتسالا وأ ميرحتلا عضوم ىلع اهنم هب ىت ؤي نأ يغبني يذلا هجولا ىلع
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 هناكرأ لايعأ نم هنالعإ يف اذه نأل منامل الإ هناسلب اهرهظي نأو لامجإ وأ ليصفت

 . هلثم ىلإ دوعيال نا ىلع هنانج يف امزاع

 : ملاظملا نم هدي يف ىقبام در يف ةعراسملا

 هماقم مهيف موقي نم وأ هلهأ ىلإ ملاظملا نم هدي يف ىقبام در يف عراسي نأو

 هنم دبال ىقبام هدي يف نوكي نم دي نم هل كفلاف هلالحتساب ةنونيد يفال هفلتأ امو

 ميرحتلا عضوم يف لثم وأ ةميق نم لدعلاب هيف مزلي ايك هل مرغلاف الإو ردق نإ هدرل
 نا هل نمل هيدي يف ىقبيام همزليف هيلع اينإو مرغ هفلتأ اييف همزليال لحتسملا ناف

 زارغاب نيدلا ةماقال لاملا تيب يف عضولا وأ رقفلا لهأ يف هل قيرفنتلاف الإو هفرع

 . نيملسملا ةوعد راهظال ةلودلا

 هرجأ مرغلاو رجألا نيب ريخ هعم حصف دعب نم هبر دجو نإف : ةلأسم
 نم هناف كلذ لبق اهميدقت يف لضفلا وأ ةيصولا موزل نيح هب ىصوأ الإو همرغو

 اهيلع ةردقلا عم هب ىلوألاف نوكيام يرديال موتكم هرمأو موتحم لجألا نأل مزحلا

 نم يأر ىلع ال حص نإ هبرل همرغ هفرعي ينم همزلي نم يأر ىلع اهرخ ؤي ال نأ
 ىلع هفلتأ امو هب يصوي نأ نم هيدي يف ىقبي اييف هل دب الو هيلع عىشال هنأ لوقي

 هموزل يف هيلع امم هريغك وهف هنايض يف راصف هميرحتب نيدي امل كاهتنالا ىنعم
 ىلع انوكيف همثأم يف ال همزل قح نم اههبشأ اموأ ةعبت وأ نيد وأ ةملظم نم هريغل

 هروضح دعب هيلع ةجحلا هيف هل نمم هئادا يف بلطلاب اذهو .ملظلاب اذه ءاوس

 قحأ قحلا يف ملاظملا نم نيح لك يف بلاطملا ىنعم يف هب نوكي امل ميدقتلاف الإو
 . هنم صالخلا ىلع هب ردقي ايب هدوجو دعب هريخأت يف رذع ال امم هناف

 ملام هريغ ميدقت يف هيلع جرح الف مزاوللا نم اهثع جرخ امو : ةلأسم

 هدي يفام اهلهأل لذبي نأ هيلع نوكيو لاحلا يف يواستلا امهنيب اييف عقيف هب ذخ ؤي

 الو هقحتسيام ردق ىلع الإو هيلع ايب افو ناف هقح قح يذ لك يطعيف لاملا نم
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 هل عمسي نأ همزلي نم ىلع هب مكحي ملام هيف هل صخر نإو هريغ نود ادحأ يفوي

 . هلام يف هيلع مهل مكاحلا ىنعم يف هنأل هيلع هرجحي وأ عيطيو

 يضقي الف همكح يف مهنيب يواسي نأ هفاصنا يف مكاحلا ىلعو : ةلأسم

 يف هناف دعب هقح رضحي مل ناو هيلإ اولزن ول نا ءامرغلا نم هريغ نود حص اميف دحأل
 هتقو ىلا هيف هب نوكيامرادقم هل رخدي نأو دبال هيدي يف ال عيزوتلا عضوم
 هنأكف اذه ىلعو ،هل ءيشالو ىقب نا عايضلا نم هيلع افوخ هلجأ يف ىمسملا

 كلذك نوكي نأ هب ىلوألاف اههبشأ اموأ ةبلاطملاب ءادآلا موزل عضوم يف هتلزنمب
 ىلع لمحي نأ زجي مل يأرلا يف هرمأ رهاظ يف هل زوجي امم مهيف هريغ ىلع لمع ناف

 كرت نا هيلع حصي ىتح يأرلاب فالتخالا زاوجو يأرلا عضوم يف انيد أطخلا

 . ىري ال ام ىلإ ىريام

 يف درلا ىنعمل هرارقإ يف هقدصي نأ ىضق نم ىلع سيلف الإو : ةلأسم
 نم ةجحلا هب موقتام ىلع هريغب هعم حصي ىتح هرهاظ يف زاجام ىلع يضقللا
 ىعدملا نم هلبقي نأ همزلي يناف ىضتقملا ىلع ىوعدلا ىنعم يف وهف الإو ةداهشلا

 . ءىش هقيدصت نم هيلع سيلف الإو هعم هل حصي ىتح

 ىلع ءاضقلا دعب نم كئلوأ ىلع هناف هسفن يف هيلع زاج نإو : ةلأسم

 . زوجيال ةحصلا ريغ ىلع زاجام

 : رذعلاب ىلو أ هللا

 زجع ناف زوجيام ىلإ هدري ىتح هل زاجف هنكمأ ايب هدهج رفتسي نأ وه هيلعو
 ىلإ هتفلاخم نم ىلاعت هللا ىلإ باتملا دعب نم هيلع ردقيال اييف هرذعب ىلوأ هللاف

 هل زوجي نأ هرمأ هعم حص نميف ىسعو هل زوجيالام ىلع هملع يف ايب هنع ىنام

 ىتح هل هب هيف لمعلا زاوج عضوم يف هزاجأ نم يأر ىلع هيلإ راص ايب كسمتلا

 نم هيلع ىضقي هب اميف هرمأل ميلستلا هيلع نوكي نمم مكاح هريغب هيلع مكحي
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 هيف لمعيلف هللا در ىتمو هيلع نوكيف هزاوج ىريال نمم نوكي وأ قحلا يف يأرلا
 زاجام ىلع ىضرلاب الإ كلذك هاريال امم هريغبال لدعأ هاري ايب هيدي يف ىقب يذلاو

 . كلذ هل سيلف الإو

 : ىلوأ قحلا ف ممه

 ىلع دازام مهل لذبيف هل امو هسفن نم هلاح يف فصنملا نوكي نأ هيلعو

 ىلإ ليبس ال الك هراخدإ زاوج هل حصي فيكف قحأو ىلوأ قحلا يف هب مهناف هرازإ
 يف موقي ال ام عيمجو هلايع نم هتوق هموي يف همزلي نم توقو هتوق الإ هلام نم هقوفام

 { هلوع همزلي نميف وأ هسفن وأ هنيد يف ررض هلذب يف هقحلي امم هب الإ هايندو هنيد رمأ

 لاوحألا يف مهنيب ام فالتخال الاح ىلع ال اذه لثم يف سانلا نوكي نأ ايبرو الإ

 ىلع نوكيف هلاحب ىردال هنأو ررضلا هيلع هب عقي هيف ايف رظنلا غلابي نأ يغبنيف
 ىلع ربصلاف الإو هلام يف هريغ ىلإ ال هيلا رظنلا ناكام هلاح يف هسفن نم هفرعام
 . هموزل عضوم يف هنم دبال امم هموي يف هيلع مكاحل ا هب يضقي ام

 : لدعلا نم سيل ررضلاب ءاضقلا

 هيف لدعلاف هب ىضق نإو ررضب هيلع يضقي نأ ءعىش يف لدعلا نم سيلو
 رظنلا يف هيف هيلعررضال امم هلام يف هئامرغل زاجام همزليف زوجي اينإو هيلع زوجيال نا
 حصو هفرعف هرضح نمل هيلع راصف مهف همزل اميف هدي يف امل هلذب يف نوكي اذه ىلعو
 وأ هلام رمأ هسفن يف ىلوتي نمم ناك نإ هل زاجام ىلع هقح هيلإ يد ؤي ن أ همزلف هعم

 عضوم يف هلام يضتقي نأ قحلا هل نم ىلعو هموزل عضوم ىف هب هل نذأي نم ىلإ

 . يارلا عضوم يف هل هزيجي نم يأر ىلع وأ عامجالاب هزاوج

 : رذع ريغل هقح لوبق نع نأ هل سيل

 ىلع لح الو هيلع نمل ةءارب يف ال هلوبق نم عنتمي نأ رذع ريغل هل سيلو

 ضرعو هيلا يعد ام ىلإ بجع ملو ىب أف هقح ضبق يلإ ىعد نم ناف هنم زوجي ام

 نم يأرلا يف ءاجام ىلع هل قح الف هيف هل حصيرذعل ال هلبقي ملف هيلع
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 ىلع هلاوزل ىضتقملا همومع نم هرهاظ يف ام ىلع يأرلاب هليوأت يف فالتخالا

 كلمي نميف هلكو لاح لك ىلع ال نيحلا كلذ يف صوصخلا ىلع وأ هيف ماودلا

 وأ يلو مامإ وأ ىصو نم عفدي هرمأب موقي نم ىلا هناف هكلمي ال نميف ال هرمأ

 هميلست يف صالخ ال ةقثلا ريغ ناف يضرم بستحم وأ يضر ليكو وأ يقت مكاح

 نأ ىسعف ةنايخلا يفنل ةبجوملا ةنامألا رمألا هرهاظ يف هعم حصي نأ الإ مهللا هيلإ

 حلاصم نم ءىش يفوأ ةحلاصم يف هل زاجام ىلع هذافنإ ىلوتي وأ هزاوج يف فلتخي

 حلاصم نم ءىش يفوأ ةحلاصم يف هل زاجام عضوم يف باستحالا ىنعم ىلع هلام

 نم هيلع هل نمل هيدي يف ىقبيوأ هزاوج عضوم يف باستحالا ىنعم ىلع هلام
 . هيلا عفديف هلقع حصي وأ هدشر سن ؤيف غلبي ىتح هل لقعال نم وأ ىماتيلا

 : بئافغلل نوكي ام مكح

 هيدي يف وهف الإو هيلإ هملس ليكو هيف هل ناك ناف هل وهف بئاغل ناك امو

 ءارقفلا ىلع قرفي نأ هقح يف زوجي نأ هتبوأ اَجرت ال نميف ىسعو هيلع قحلاو
 زاوجف ىرأ ام ىلع فرعف حص ام هدعب نم هثراولو هل هنأل هارأ ال يأر ىلع

 وأ هلاق نم ىلع ةبثو يف ال هرصبأ اميف هل ىنعم ال هعوجر نم سايالا ىنعمل هقيرفت
 3 هب لمعيوأ هلوقي نأ هلزاج نمل يأر عضوم هنأل هنيد يف هل ةئطختلاب هب لمع

 ليلدب يأرلا يف باوصلا ىنعم ىلع هعم جرخيف هارن ال ثيح نم هاري نأ ىسعل
 امم هيف نحن ام دايق ىلع ىقبيف هملعن ايف هيلع لديال نمم نوكي وأ هفرعن ال

 هيلا هعفدي نأ هيف هسفن يف هليكو يف همزل نمل زوجيو هل نمل هيلإ همكح يف بهذن
 ىلع هزاجأ يذلا وه هنأل ةنايخ ةحص وأ ةنامأ روهظ نم هيلع ناك لاح يأ ىلع

 رهظ ام ىلع هلكوم ةبيغ يف ةلاكولا دعب هتايح رهظت نأ الإ مهللا هلام يف هسفن
 هلكو امنإ هنأل هيلع هل امم ائيش اذه ىلع هيلإ عفدي نأ هلزوجيال ن ىسع هتنامأ نم

 . هلاح يف هرهظأ ام ريغ لاح ىلع هلام يف
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 : مكاحلا ةهج نم نوكي ام

 نوكي ةهجو لك نم مومعلا ىلع كلذك ال مكاحلا ةهج نم نوكي يذلاو
 حصيوأ ةقثلاب هفرعي نمم ةجحلا هيف هل نوكت نميف صوصخلا ىلع هل امنإو اهيلع

 زوجيال ذإ لدعلا مكاحلاب ةقث هزاوج نم عنمي الف هلهجي وأ كلذك هنأ هريغب هعم

 نم ىقبو زوجيال ةقثلا ريغو هميقي نأ هلزوجيال نم ةماقإ يف ةمهتلا هقحلت نأ هيلع

 هعفدي نأ هل زوبال نم زيح يف هل مكاحلا ةلاكو نم اذه ىلع ةنايخلاب هفرع دق

 . هيلإ

 : مكاحلل زوج ام

 صوصخ لكف هيف هلكوي نأ هريغ روهظو هيلع هرمأ ءاقحل مكاحلل زاج ناو

 هيلإ هملسي نأ هلزجي مل هليكو ىلإ هيد ؤي نأ لبق هتوم حص نإو ؤ هملعب اذه يف
 هل ناك ناف هيلع حصي نيدوأ اهب ىصوي هتيصو دعب نم هثراو ىلا هنع هلاوزل

 نم هل زاجام ىلع هثراول الإو يأر ىلع هتنايخ هعم حصت ملام هيلإ هملس هيف يصو
 نوكي نمل وأ هيلع اميف هذافناب موقي نم هل ميقي ىتح مكاحلا ىلإ درملاف الإو هميلست
 اييف هيد ؤي نأ دارأو هلك اذه هيلع زع ناف .نيملسملا نم ةعايجلاف همدعأ ناف هل

 نأ باوصلا نم دعبي مل همزاول ءاضق يف باستحالا ىنعم ىلع هيلع هعم حص
 نال زاجف ؤزوجمالام ال زاجام عبتت اهنأل هتأربل هزاوج يف فالتخالا مكح هقحلي

 وأ ءاكرشلا ةلمج ىلإف قح نم هيف كرتشا ام اذهو اذ هرمأ نم اذه ىلع اهيف جرخي

 يطعيل همسق يف هلف الإو كلذ هل قفتا نإ ةدحاو ةلمج هعفدب مهنم الدب نوكي نم

 قيضلا نم ةعس هزيجي نم لوق ىلع هنكمأ ىتم هل زاجام ىلع هيف هلام دحاو لك

 رسعي هبام ىلع ةدايز هبعشت نم ىشخيام عم هفرعي تقول ال هكرت نم هريغ يف

 هريغ نوك نكمأ نإو لاح يف نوكي نأ لاح ىلع نمؤي ال امم هناف هصالخ اهعم

 . نوكي نأ هيف نكمي اميف

 و أ هملع نم هعم حصي ىتح ء ىش هيلع يع لدي اهيف هيلع سيلو : ةلأسم
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 زجع عضوم يف حص امم هريغ ىلع هلخدي ن ا هل الو هيلع هيف ةجل ١ هر موقت نم

 نإو ىضرلا نم هل زاجام ىلع الإ هيعدي اييف هقدص ناو { عيمجلاب ءافولا نع لاملا

 . ءامرغلا نم هقح حص نمل ءافولا دعب هلام نم ىقبي اييفزوجي هناف هقيدصت هل زاج

 : رثكأ وأ نانثا هيف عزانتام مكح

 نم ع ربت ناف ايهيأل هفرعي ملو رثكأ وأ نانثا هيف عزانتف هل هموزل هعم حص امو

 ىلع ةهبشلا نم جورخلا ىنعمل عوطتف هرادقم ايهنم دحاو لك يطعي نأ هتاذ

 سيلف الإو ، عفديف كلذ نم عنمي الام عضوم يف عرولا وهف ةطاحتسالا ىنعم

 . هريغ ال دحاو قح الإ هيلع

 : مكحل ا ىلإ رمألا

 مل نا مكاحلا ىلا عجار هيف رمألاف هيلع ىفخف امهدحا هنأ هعم حص دقو

 هدوهش يف هنيمي عم هلوهف ةنيبلاب هيف ىتأ اهمأو هزاوج ايف عىش ىلع احلطصي

 لك ىلع هسفن قحلا يف نميلاف اهنع ازجع نإو اهنم دبالو هنم اهدارأ نإ همصخل

 هدوهش يف همصخل دحاو لك ىلع نيميلاف هاوعد ىلع اهب دحاو لك ىتأ ناو ايهنم

 الإو هل ءعىشالف اهنع لكن نمف اهبلط نمل اهنم دبالو لطاب هل اودهش مهنأ ملعيام
 . مكحلا يف ايهنم ىوعدلا هيلع نوكتام ىلع امهنيب اييف يهف

 : يراوحلا يبأل رخأ يأر

 لك يطعي نأ هيلع نا هللا يهمحر ةيواعم يبأ نع يراوحلا يبأ لوق يفو
 كلذك نوكيف هقح دحاو لك ىلإ عفدإ هل لاقي هنأل همارتب قحلا كلذ ايهنم دحاو

 نم جورخل ١ ىنعمل اعوطت ط ايتحال اهجو ىلع ال ا حص نإ هتوبث يف ل نيبي الو

 يف الو ملع ىلع ال ايهنيب اييف همسقي وأ امهدحأ ىلإ هعفدي نأ الإ اعوطت ةهبشلا

 اموأ هل هن أ هعم حصي ىتح هن اض يف ىقبيف مصخ نم ىضر الو مكح ةحص

 يذلا هملعل كشالو هقح نود هنأل ةمسقلا عضوم يف هفرعي نأو ،هبر ىلع هفلتأ
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 هيتأي نأ هل سيلام كشلا ىلع هيف ىتأف هيرديال هنأ الإ امهدحا هنأ هيف كشي ال

 نم أربي نأل زوجي فيكف ايهنم هتوبثو ايهل هزاوج عضوم يف ايهنم يضارتلا ىلع الإ
 . همايتب كلذ ايهنم دحاو لك يطعي ىتح كشلا نم اذه ىلع ىقبي امم وأ قحلا

 : هيلع ىقبام يدؤي ن أ هيلع

 وأ هيف كشال نيقي نع هيلإ هيدؤي ىتح هيلع دعب هبرل ىقبي يذلاف الإو
 هيلع هنأ هعم حصف همزلام ىلع ةدايزام ريغ نم مكحلا نوكي نمل وأ هب ايمل يضقي
 همزلي نأ زوج وأ ۔ كشالو هيلع سيل ايب هيلع مكحي نأ مكحلا يف حصيال ذإ
 لهأ عيمج ىلع يتأي ىتح هيف ىوعدلا لهأ دازول هموزل هتوبث نم مزليف كلذك

 وهف الإو اذه الإ هدايق ىلع هزاوج يف زوجنال ذإ حص اذإ لثملا ىنعم يف ضرألا

 . حص نإ هيف هارأ اييف كلذك هب مكحلا يف هل زاج ال هنأ ىلع ليلدلا

 يف امهدحال وأ امهل ةجحلا هب مقت مل نا ىشخأ ينأكف اذه ىلعو : ةلأسم
 وأ لوهجملا مكح هقحلي نا نيميلا نع لوكنلا عضوم يف هلاح ىلع ىقبو مكحلا
 نم رثكأ وأ نينثا نم دحاول نوكي نأ نيب قرفال هنال زاجام ىلع هيف احلطصي
 ضرألا لهأ نم نوكي نموأ ةقرفتم راصمأ وأ نادلب وأ ىرق وأ رصم وأ دلب وأ ةيرق
 ىنإ ايهنيب قرف يأف ايهنم دحاول نوكي نأ ولخي ال ايك مهم دحاول نوكي نا ولخيال ذإ
 لوهجملا نم نوكي نأ نع جرخي فيكف ايهيأل ىردي ال امم هنأل هيردأف هفرعأ ال
 زوجيام ىلع ايهنم حلصلا عقي وأ كلذك الإ امهارأ ال ينإ امهرمأ نم هيف اذه ىلع
 . اهنيب اييف عىشب هيف مكحلا عقي مل نإ ايهف

 : ءارقفلا ىلع هقرفي نأ هل زوجام
 لثم ءارقفلا نم هلزوجي نم ىلع هقرفي نأ هلزاج هيلع امث هبر لهج امو

 ىلإ ال هيلإ ةقرفتلا يف رظنلا نأل هيلع ربجي مل هقيرفت نم عنتما نإو هيدي يف نوكيام
 . هيف هريغ
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 : لدبلا ىف فالتخالا

 امم ناك نإو هل نوكي نأ نم هدعبأ مل هريغ همزاول نم مدقي نأ هبجعأ نإو
 امم اهريغب وأ ةملظم يف همزلي يذلا يف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم ىرعتي ال

 هيلع ةجحلا هيف هل نمم هئادأ ىلإ اعديف هب ذخ ؤي نأ دعب هل نم ءافخ نوكي

 ءارقفلا يف هزاوج ىلا اذه يف بهذي نم يأرب المع كلذ هل نوكي نأ ينبجعيو

 يف هل عسوي نم يأر ىلع هسفن هنم ى ربي نأ هرقف يف هل نألو مهنم مولعمل ال هنأل

 زع هدابع نم ءال ؤه لثمل هدابع نم زاجف هلل راص امم هنأك اذه ىلع هنألو ةءاربلا

 هنم ةبوتلاب هيف ي رتجي نأل هل زوجيف هقوقح ةلمج بيف هلوخد ىلعو . ىلاعتو لجو

 . اهرخ ؤيف افرص هدابعل ام مدقي نأ هل زاج الإو اهيف هزيجي نم يأر ىلع هيلإ

 يف هلاجورخ اهيف هيد ؤي نأ ينبجعأ ءىش هدي يف ىقب ناف : ةلأسم
 . اهرفغي نأ اجري همرك نم هللاف الإو اذه يف فالتخالا ةهبش نم ةنكملا عضوم

 يف مهل امم وهف هبر هعم حص نم ىلع اهلخدي نأ هبجعأ نإو : ةلأسم

 اصالخو هلذب يف هير نع هقدص هيف هزاجأ نم يأر ىلع ءارقفلا يف هزاوجو هلصأ

 . هلدع نوك ةءاربلا يف بجوملا هلعف يف همزل امم هسفن نع

 نم عنميفأ يأر ىلع الإ زبي مل هقيرفت زاوجو هللا ىلإ هعوجرو : ةلأسم
 عيمجب ءافولا نع لاملا زجع عضوم يف لاح ىلع مه امم هريغ ىلع هلخدي نأ
 مكاحلا ىلإ هيف رمألا عجري مل ام هل زاج ام ىلع ايهنم هدارأ امم عنمي ال الك هيلعام

 سيلو همكاحيف كلذ يف همصاخي نأ هل نمم مصاختلا ىنعمل ايهنم ءعىشب مكحيف

 هيلع نأل هريغ ىلا ايهنيب اييف يأرلا نم يضقي هب ام اطختي نأ.نيمصخلا دحأل

 ىنعم هقحليف يأرلا هيلع زوجي امم ناك نإو لدعلاب همكح يف هرمأل ميلستلا

 ريغ يف هلزاج ايك عامجالا يفزوججيال امم كلذ نإف هزاوج يف يأرلاب فالتخالا

 . مكاحلا نم هيلع مكحلا
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 : هسفن ءاربا يف دهتجي نأ ناسنالا ىلع

 هب اييف هدهج لذبي نأ نم هريخأت ىلع هل دبالف هموزل يف ىقبف رخات امو

 نأ هنمزوجي نمم هل زاجام ىلع هيلع امم هلح يف ىسعو ،هريغوأ ءادأ نم أربي

 ام حصأ ىلع بصقغلاو قرسلاو ابرلا يف ىتح صالخلا يف قح هجو هب هل نوكي
 نأ دعب هيلإ عفد نا هيدي يف اذه نم نوكي اميف دعبيال هنأكو 3 يأرلا نم هيف جرخي
 . ايهنيب قرفلا مدعل هل زوجيف كلذك نوكي نأ هلوه نم هضبق نم نكمت

 : قوقحلا لهأ نيب لاملا عيزوت نم زجعلا مكح

 ي اهترثكل قوقحلا لهأ نيب لاملا عيزوت هيف هنكميال لاح ىلا راص ناف

 عناوملا مدعل مهنم هتوبث عضوم يف مه زاجام ىلع حلصلا ىلا هيف عجريلف هتلق
 نأ الو هيلع عزوي نأ نكميال ايف هب يضقي نال ىنعم الف الإو ،هزاوج نم

 عيمجلا نم يضاقتلا عضوم يف ىضرلا نم زوجيام ىلع هريغ نود دحأ هب ىضقي

 الو هل هزيجيال نم لوق ىلع يأروأ عامجإ يف كلذ نم هل عنملا بوجول ىضتقملا

 ىنأف هيف هبجوي كارتشا يف الو هبابرأل ةلاهج يف ال ةقرفت يف همزل ايع هقرفي نأل

 . هيزجيف هل زوجي

 : ةددعتملا قوقحلا

 اييف ةكرشلا ىنعم بجوي ام لاملا يف اهمحازت ىلع ةددعتملا قوقحلا يف سيلو

 وأ مولعم وأ لوهجمل هفرع مولعم نم ةدح ىلع قح لك نأل ةدرفنملا قوقحلا نيب

 نأ هب ىلوالا نوكيو هلام يف هل زاج ام ىلع لوهجم وأ مولعمل هارحتي نأ همزل لوهجم
 ةدايز هيلإ ثدحي وأ هي عفديف زاج ام ىلع اوحلطصي ىتح هلاح ىلع هدي يف ىقبي

 هب يصويف توملا هرضحي وأ عيزوتلا هيف نكميوأ عيمجلاب ىفوت هيدي يف ام ىلع
 ينبجعي اميف مهل عساولا وأ مكحلا يف زاج ام ىلع يف حلصلا ىتح لاملا يف نوكيف

 .هب لمعي نأ اذه يف
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 : نيحلا يف هقيرفت زوجي ام
 نأ ينبجعيف زئاج رمأ ىلع هيف اوحلطصي مل نإ نيحلا يف هقيرفت زيجأ نإو

 نألزاجف نكمأ ام موي يف زوجي ام ىلع حلصلا نوكي نأ ىسعل هيف لجعي ال

 هزاوج نم عنمي ملام نوكي نأ نكمي امم هنوك نإف ىضرلا نم عساولا ىلع نوكي
 هقحلي ءعيشل ءيش يف ءاكرشلا نم ىضر نم ىلع هفيرصت نم عنملا بجوي عنام
 . هبر فرعي ال ام ةلزنمب نوكيف هيف مهل امم وأ ءامرغلا ةهج نم

 : حلصلا رضحي ال نمل حلص ال
 هيف نوكي نأ الإ ،هلام يف هل يأر ال نمل الو حلصلا رضحي مل نمل حلص الو

 عساولا يف زوجي نأ ىسعف عمجأ هباهذ نم ىشخي هكرت ىلعو ةرهاظ ةحلصملا

 ءزجلا ضعب نإف ةيلكلاب هاوت نم افوخ زيجأ هلام يف هل نمم حالصلا يف رظنلا ىنعمل

 .اذه لثم يف رصبلا يوذ نم هل زاج نمل رظنلا هبجوي اييف لكلا باهذ نم ريخ

 : هيف ةاكزلا تبجو ام مكح

 ههبشأ ام وأ نيدلا:دعب ريناندلاو مهاردلا نم هلام يف ةاكزلا تبجو ايهمو

 يكزيو اهنم لح ام رادقم هل عفدي نال زاج دابعلا نم هريغل قوقحلا يف عيش نم
 رسك الب هنم جرخي ام رادقم يف نوكيوأ هيف يأر ىلع باصنلا غلب نإ ىقب ام

 نم بهذم دايق ىلع هيف ةاكز ال نيدلا يف كلهتسم لام وهف الإو رخآ يأر ىلع

 . ىلاعت هللا قوقح ىلع ةمدقملا يه اهنأ دابعلا قوقح يف ىري

 : ى رخأ ء ارآ

 نم نكي . نإو هلام سنج نم نوكي ام هنيد نم هل عفري هن أ يناث لوق يفو

 كلذ ةماع يف يضقي نأ هدارم ناك نإ هل عفري ثلاث لوق يفو هيلع ةاكزلاف هسنج

 .ءيش هل عفري الإو

٢٣٢٨)



 : نويدلا اهطحت ال ةاكزلا

 ىلإ اهجرخي ىتح هلام يف يهف نويدلا اهطحت ال ةاكزلا نإ عبار لوق يفو

 نم نوكي امم ريناندلاو مهاردلا ريغ يف جرخي نأ ىسعو شهيلعو هل قحي ايك اهلهأ
 الوأ كلذك نوكي نأ يف فالتخالا مكح ضورعلا عيمجو ةضفلاو بهذلا

 .ايهنم ةميقلاب اهاكز نأ اصوصخ

 : رامثلاو ىشاوملا

 زاجأ اذإ هنأل ىلوأ هنأكو كلذ ىلع نوكتف رايثلاو يشاوملا قحلي نأ هبشيو

 نالزاج قح نم هلل ام ىلع قلخلل ام همدقت ةهج نم ةهج نم ضعبلا قحلي نأ
 نيدلا لحي نأ لبق لاملا يف اهبوجو نإو ،قرفلا ةحص مدعل قحلاب عيمجلا قحلي

 صقن ريغ نم يه ايك هل يه نم ىلإ اهجرخي نأ هيلعو لاح ىلع ءيش هل عفري ملا

 ايب قحا اهنإف كيرشلا ةلزنمب اهنأ ىلإ بهذي نم لوق ىلع اهيلع هلخدي ميرغل
 ول نأ عامجالا يف هكيرش ءامرغ نم هلايب ىلوأ كيرشلا نأل هميرغ نم اهل نوكي

 نوكتف ةمذلاب قلعتت اهنأ ىلإ اهبوجو ىلع بهذي نم لوق ىلعو ،دابعلا نم ناك
 اهيف هيزبي هجوب قحب اهنم جرخي ىتح هللا قوقح نم اهريغك يهف ةلوغشم اهب
 .اهموزل نم ةءارب هل نوكيف

 : قوقحلا بابرأ لهج مكح

 زاج نميف اهقيرفتب هتايح يف اهنم لصنتلا دارأو قوقحلا بابرأ لهج نإو

 عضوم يف ينبجعي هنأ الإ هيف نيملسملا نم يأرلاب لوقلا رثكأ يف عنمي مل هل
 هلاح ىلع هكرتي نأ عيمجلاب ءافولا نع زجعلا وأ هلام نم هدي يف ام عيمج قارعتسا

 هب جرخيف اهبابرأ حصي نأ ىسع هتالغ نم نوكي امو هتارمث نم هل زاج ايب عفتني

 توملا هرضحي وأ مهيلإ هلذبي نأ همزليف هيلع ردقي ام رادقم نموأ مهل هيلع امم مهيلإ
 ، ليق ام رثكأ يف هل هومتي ملف اودجو ىتم هيزجي ال هقيرفت نم كلذ نإف هب يصويف

_ ٣٨٥



 يوذ نم نيملسملا ةعامج نم وأ لدعلا ةمئأ نم هنكمأ نم ىلإ هنم جرخ نإو

 . لضفلا
 دعب نم هدي يف ىقب نإف كلذ نوكي نأ ىسعف هيلع هدهشي نأ هنكمأ ايك وأ

 ىلع هرقفل هقفني ام عيمجب دعتسي نأ هل ينبجعأ ةلغ هل زاج ايك هلكأي اذه ىلع

 . هفرعي ال نمل همزل امم هصالخل هبر نع ةقدص هلاثمأل هجرخي ام عيمجو هلايعو هسفن

 : ملاظم نم هيدل ىقبي اميف : ةلأسم

 نكت مل نإ اهنال هيردي ال نمل هيدي يف ملاظملا نيغ نم ىقبي اييف كلذكو
 ضعب لاق ىتح امهزاجأ نم لوق يف اهيف ءاج ام ىلع دعب ام سيلف هيلع امم برقأ

 هجرخي نأ هيلع سيلو هرقفل هلكأي نأ هل نأ هللا ىلإ هعوجر نم اذه ىلع ءاهقفلا

 .هنم ىلوأب سيل هنال ءارقفلا نم هريغ ىلإ

 نم ىقبت لوصألاو ىلبي سيوبلملاو ىنفي ضورعلا نم لوكاأملاف هدايق ىلعو

 حصي وأ رهدلا يقب ام ىقبت ةيفاص لوألا اهب عفتنا ايك رخآلا اهب عفتني هدعب

 وأ زاجف نكمأ نإ هيلع مهل حص ام هب يضقيل هلام هيلإ عجريف قوقحلا بابرأ
 . ةمايقلا موي ىلإ اهلاح ىلع ىقبت

 وه نوكي نأ ىسعو هكالمأ يهف همزل اميف اهقرفيل اهعابنإو : ةلأسم
 نأ ريغ اهيف هتوبث حص نإ ىورشلا نع جرخي اييف يأرلا اذه ىلع لصالا

 نم هنامزلام ىلع يتأي نأ نامزلا لوط يف ىسعو . ىلوأ هب يهف ىقبأ فيقوتلا
 هب عطقي ال امم ناك نإو نوكي نأ نكمي امم اذه نإف هيلع داز ام ىلإ ناضلا

 ضورعلاف الإو كلذ مهل حصفأو دجو ىتم عفدت اهلهأ ىلإف ملاظملا نيع امأو

 . اهيف زيجأ اييف حضوت

 الو اهل داسفإ ف ء يشب امل ضرعي الف هيلع يه اك ام احب ك رتت لوص ل او

 ايف هل زوجي نمم هريغلو هل زوجي اينإو هريغ يف الو هيلع هريغل قح يف اهلصأ ةلازإ يف
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 اهنم كلذ زاجأ نم يأر ىلع هيف زوجي امل اهتالغ نم نوكي اموأ اهتارمث نم زوجي

 عضوت نأ مهل زاج اميف رقفلا لهأ اهب عفتني ةيفاص ةدايق ىلع بئاوغلا نم نوكتف
 . هحالص نيملسملا نم لكلا عمجي ايف معأ عفنلا نوكيف ةلودلا زعل لاملا تيب يف

 ليقو اهب قح ال هنأ مرصلا نم لخنلا هتجرخأ اييف جرخيو هنمو : ةلأسم
 الف مهنأشو اوكرتي نأ قيقرلا نم هرمأب موقي نميف ينبجعيو ةلغلا نم هنأب هيف
 ىنعمل لاملا تيبل مهذخأ لدعلا مامالا ىري نأ الإ ىلوأ هنإف . ءيشب مهل ضرعي

 هب نوكي ال نأ ىسعف هلللا لام حلاصم يف وأ هللا رمأب مايقلا ىلع مهب ةناعتسالا

 . هب لمعي نأ هل زاجف يأرلا نم الدع هآر نمل سأب يأرلا اذه ىلع

 ىتح هيف هردقب ىلوأ هللاف هيدي يف هريغل نوكي امم وأ هيلع قح نم هيسن امو

 الإو هيلإ هعفديف هريغل هنأ هدي يف اييف هعم حصي وأ 3 هيلع ةردقلا عم هيد ؤيف هركذي

 هيلع سيل ذإ هريغل هنأ هملع نم ملعو هللا ملع يف ناك ولو هدعب نم هثراولو هل وهف
 ةجحلا هب موقت نمم هريغب هعم حصي وأ هملعك هيف ملعي ىتح عيش هريغ ملع نم

 وأ هلاح يف هسفن نع هفرعي ايف هلثم كلمي ال امم نوكيوأ هيلع مكحلا رهاظ يف

 . هدعب نم هثراو هب هفرعي

 نأ همرك نم هلوجراف هيلإ هعوجر ىلاعت هللا ىلإ هب اتماعو : ةلأسم

 نأل هيدي يف هريغل نوكي وأ هلع امم عىش يف هركذ نع بيغي يذلاب هذخا ؤي ال
 فيكف كلذك ناك اذإو ،هلاب ىلعرطخي ملام هنهذ يف رضحي نأ ردقي ال يسانلا
 . هيلإ ليبس ال الك هلاح يف هيلع ردقي ال ايب ذخ ؤي نأ زوب

 : ةتسلاب دوجوم ليلدلا

 ىتح هرذع يف ةجح هب ىفكو هيلع لدي ام ةلي يبنلا نع ثيدحلا يفو
 يف هيلعو هعم حصي . نإ هلام لثم هثراوتو هركذ لاح هسفن نموأ هريغب هعم حصي

 همكح لكل نإف حصي مل وأ اذه يف ثوروملا دنع حص هعم حص نإ هيف هلثمك هثرإ
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 لاح ىلع كلذ هلو . ةرهش وأ رارقإ وأ ةنيبوأ ةربخ نم هيلع ةجحلا هب موقت اييف

 وهف ةفصلا ىلع هب يصوي نأ همزل ايك وأ هيف هب ىصوأ لاملا يف هدعب نم نوكيف
 . كلذ نم دبالو كلذك

 يف ينبجعيو .ءاضقلا ي ىنعم وهف هيف لام اب ىصو أ ن إو : ةلأسم

 ال نمل هدع هترثك ي كر لي الو هدح غلبي ال ام تحت اقرغتسم نوكي ام عضوم

 نم هثراول ىقبت الئل ضرملا يف ناك نإ هيلع امل ءافو يف ال هيف هب ىصوي نأ هيردي
 . هريغك نوكيف ةميقلاب هادف يف ةجح هدعب

 نم لوق ىلع هب يصوي نأ هيلع نكي مل هيف ةبوتلاب ىزتجا نإو : ةلأسم
 هلام لثم هل حص اميف هثراول نوكيو يأر ىلع الإ هنزجت اهنأ ىلإ اذه يف بهذي
 و أ هب ىصو أ ي أرل او أ عامج الا عضوم ف هلام يف هيلع ام لشم هل حص اےيف هيلعو

 . هنم هب جورخل ١ هجو هل لمتحي ملو حص ١ ذإ ع اوس هلكف ال

 هيلإ راص نإ هيف هل لمتحي مل نإ هيدي يف هريغل ىقبي اييف كلذكو : ةلأسم
 يف هبجوي هجوب هل ن أ حصي ىتح هلهأل همكح يف هلص أ ىلع هنأل هملظ دعب نم

 يف قضي مل هيلإ راص دق نوكي نأ هيف لمتحا نإو هريغ نود هل قحلاب رمألا رهاظ

 هريغل هيف مكحي وأ هريغل هنأ حصي ىتح هلام ةلمج يف هلخدي نم ىلع عساولا
 . هرمأ نم اذه ىلع لوهجم وأ مولعم نم لدعلاب

 : هب ةيصولا زاوج مدع
 نيع نع هنيعب لزعي نأ الإ زب مل هفرعي ال نموأ هفرع نمل هب ىصوأ نإو

 نم هيف هلخدي ال نأ هعم حص نم ىلعو هب ةيصولا موزل نمح كلذ هيلعو هلام

 . هلاح ىلع قاب هنأ الإ هيف لمتحي ال ام عضوم يف الوأ هب ىصوأ هريغ وأ هئارو
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 نع هكرتيوأ هلام نم ءىش هل ىقبي الام عضوم يف ثراولاو : ةلأسم

 هل يصولا نكي مل نإ هريغك نوكي نأ هبشي هنأك هيف هدهز يف هب هدارأ ىنعمل هسفن

 . هزاوج حصي ثيح هلام نم يضقي نأل زاجف هاياصوو هنويد نم حصام ذافنا يف
 ىلع اذه لثمب التبملا لديام اذه يف باوجلا نم ىضم اميف لوقلا نم ىضم دقو

 يف عودوملا هناكم نم هيف ايهنم لك رظنيلف ايهه زوجيال امو هدعب نم هثراولو هل زاجام
 يأرلا وأ عامجالا يف باوصلا يف ءاجام ىلع هرمأ ضرعيلو . هناهرب روهظل هنايب

 لضفلا يوذ نم نيملسملا لوق يف هنع جرخ امم هريغب ال لدعلاب هيف لمعيل عاطملا
 يفزوجي ال قحلا ريغ نإف ،لاح لك يف مومعلا ىلعوأ هقح يف صوصخلا ىلع

 يف الو لاقم يف الو عيش لاقم يف لهجب الو ملعب يأر الو نيدب لام الو سفن
 . داقتعا

 ١ هب يلب امع صالخلا 1 عارسأل :

 كاكف يف عراسي نأ ةيزرلا هذه يف لحف ةيلبلا هذه لثمب ىلب نم ىلعو

 اهنأل هيلع ردقف هنكمأ ام لجعأب عساولا وأ مكحلا يف هل زاج ايب ةئيطخلا نم هتبقر

 ىلا جاتحي ايبرو ريثك اهب قلعتي ام عيمجل حرشلاو ةميظع اهلهأل تارفكملا يف
 يفتكي نأ ىسعو هرسيف عضوملا اذه يف هركذأ نأ يل هللا ردق ام اذهو ث ريبك دلجم

 ىلإ باتملا دعب هب هذخا ؤي ال نأ هيلع ردقي ال اميف هل اجري هللاو اهرمأ مظعم يف هب

 هب ايب ةمايقلا موي هموصخ هل يضرتسي نأو هيلإ ىعجرلا قدصب ىلاعت هللا

 نع عجرف بات نم ىلع هلدعو همرك نم هدوجو هلضف نم ىضر يف هنع نو ريصي
 هبنذ قرافي ال نأ مزعو هبر ىصع نمل ال ىدتها مث احلاص لمعو نماو ىدرلا
 . هركش مدعل هرصأ يف بجوملا هرفك ىلع تومي ىتح

 يف هرخ او هلو ا كرمع عيضت الو هرخآل ١ ىسن نماي هفرع اف : ةلأسم

 ةلجآلا نم الدب ةلجاعلاب ىضرت نأ كايإو ةربابجلا نم دحأل اذه لشمب لمعتلا

 ةركف نع ةرظان نيع كل نكت نإف ةرساخلا ةقفصلاو ةرئابلا ةراجتلا ىه اهنإف
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 كنإف كلامل كلام كلذب كيلع نوهي نأ ىسع كلاحلا كلاح ىلا رظناف ةرضاح

 . كريغ كرت نم كربخب ىلوأ كصالخ ىنعمل

 : كبنذ نم كسفن كصالخ يف ءىشب لخبت ال
 كلاهملا نم اهصالخ يف كسفن نع لخبت ىنأف كمزل امرسأ يف كنأكو

 بلطو ىلوأ ىلوألا كرت نأ يف كشالو كنع لوزيف كنم ذخ ؤي نأو دبال ءىشب
 ىنفت برقلا ىلع اهنإف ىندألا يه تناك نإو كلتو ىقبأ اهنأل ىرحأ ةرخآلا

 اهيعادو لاح لك يف بناجو اهرذحإف لهاج الإ اهب ىضري وأ لقاع اهرث ؤي ىنأف
 يف سيلو .ميظع ميظعلا باذع نإف اهيلع البقم اهيلإ كينيع نمت الو اهرذف
 ايف هاقتا نمل ميعز ميركلا كبرو .ميمح ميمحلا نم يجني الو ،ميعن ميحجلا
 ةلهم الب ةيعادل لاحلا يف بيجملا نكف هيلإ اعد دقو { ميقملا ميعنلاب هاهن وأ هرمأ

 نواهت الو ريصقتو ناوت الو ريخأت ريغ نم هيلع ردقت ايك ةلجع يف صالخلاب ردابو

 . ريدق عيش لك ىلع يهو ريبخ كبرو ريصق رمعلا نإف ريثك الو ليلقب

 : ذفانو لداع ناسنالل ها باسح
 انتيا لدرخ نم ةبح لاقثم ناك نإو نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت هلوق نمو

 ةرذ لاقثم لمعي نمف :هركذ زع هلوق نم رخا عضوم يفو ،نيبسح انب ىفكو اهب
 نم قح يف هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو ،هركش نم قح يف هري اريخ
 كل سيل ةلزنم يف كملظ نم ناك ايب كملا يف ترص دقلو ،هرفكأ ام ىلع تومي

 هنم أربت نأ الضف اهيلع كنم ءىرب نم ىلع بضغت نأ الو كسفن اهيف ىلوتت نأ
 ةءاربلا ريغ ءىشل ال اذه ىلع هالوت نمع وأ هنع فقت وأ كلت هتءارب لجأ نم

 ام ىلع يلاوت نإ نيدلاب هللا نيد يف زوجي فيكف يداعي نمم نوكت اهب كنال كنم
 هعم حص نم عم كيلع حصف دابعلا ملظو داسفلاو روجلا نم دالبلا يف هترهظأ

 يف هروجل كداقنإو ناطلسلا اذه كتناعإ يف ناودعلاو يغبلا نم كنم ناكام
رظن يف كنأش نم ربك ىتح ساسأ ىلع ال هلثمل مهيف كمدق نيح سانلا



 اوأرف كئلوأ هنع رصق ام ازواج دق ءال ؤه نأل نيفراعلا نيعأ يف رغص ام نيلهاجلا

 تنك نإو ىري نم نيعأ يف عيضولا ترصف رزولا نم هيف تنأ ام رمألا نطاب يف

 رظنلا نع بابلألا لهأ هآر ام الإ حيجرلا نم سيلو ىمعلا لهأ دنع عيفرلا
 . حيحصلا

 رهاظ ريغ نولمعي مهنأل سفنلاو لاملا يف ىري ال نم هاري ام سكعلا ىلعو

 ةزواجم نع رصب فعضو رظن روصقل نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو ايندلا ةايحلا نم
 .رشبلا نيعأ نع يفخ ام ىلإ رهظ ام

 : نيملاظلا ليبس كلست ال

 ميظعت يف نيدي ليبقتو ميركت نم نيح يف مهنم نوكي ايب الو مهب عنقت الف
 نوكت ايب الو يمعو يلاخو يمأو يبأ كادف الو ادفلا كل يسفن مهلوقب ر رتغت الو

 كانيع هذلتستو كاذب هيوحت امم ءعىشب الو . شايرلا نسحو شاعملا بيط نم هيف

 ىنغ هللا يف كل نإو الأ لاح ىلع هاجلا كلذكو لاح يف هللا نم ينغي ال لاملا نإف

 سيلف ينامألا عطت الو يناوتلاو لساكتلا عدف ءعىش هنع ينغي الو عيش لك نع

 موي يف ادغ صاصقلا نم نوهأ مويلا يف صالخلاف .كيلإ هرمأ الو كيديب رمعلا

 . نوبتعتسي مه الو مهترذعم نيملاظلا عفني ال

 : نيمولخملا هنا رصني

 هطرف ام ىلع ، مولم وهو اهرك مولظملل ملاظلا نم هيف ذخ ؤي نأو دبال هنإف
 . لهاج الو ملاعل ايهيف رذع ال لهاجت يف وأ ىلعألا يلعلا ىلوملا بنج يف ادهج

 لذبتو امدن كيدي ىلع ضتف امد كنم عومدلا نوكت نأ لبق هيلإ عجراو
 يناهلأو ركذلا نع ينلضأ دقل اليلخ انالف ذختأ مل ينتيل :لوقتو اليوط الوزغلاب

 . عفنأ يل وه اييف ركفلا نع ينلفغأو ركشلا نع
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 : ةرخآلا ةعرزم ايندلا

 نم هيلإ الو . حلاطلا لدب حلاصلا نم لمعأ ىتح عجرأ نأ يب فيكف

 وأ ريخ نم دصحتف عرزت ايكو اهدعب امل ةعرزملا يه اهنأل رادلا هذه يف الإ ليبس

 يبنلا نع رابخألا نم حص اميف نادت نيدت ايكو رض وأ عفن يف ىزاجت لمعت ايكو رش
 .راتخملا

 ل نإ كادرأ ميف كب ىوهف كاوهب هاوه قيضم يف تلخد امم جورخلا لعجف

 يف ي ريخب أدبأ ادغ لقت الو كاذ ىلع كايند نم جرخت ىتح كالوم ىلإ عجرت

 اذام دغ يف يردت ال كنإف ي ريخأت زوجي هيف اييف ي ريغل ينمزل امم يسفن صالخ

 يف بيصت اميف هيهتشت ام نيبو هيف كنيب ليح ايبرلو نوكس وأ ةكرح نم نوكت
 . ةلجع يف هيد ؤت نأ نيحلا يف كمزلي ايع الضف ةلهم هريخأت

 : ةرخآلا يف كل عفن هيف ام لجعتت نأ كل ريخلا
 ىنعمل هلجعتف ةاجنلا هيف ام كسفنل رظنت نأ حالصلا نم كل ىرأ ينإ

 كبر ىلإ رزو ال الك رفملا نيأ لوقتف رظنلا باب كنع قلغي نأ لبق ،حالفلا
 .رش وأ ريخ نم رخأو مدق ايب ذئموي ناسنالا ؤبني رقتسملا ذئموي

 امل يزجي نأ نم دبالف ،هريذاعم ىقلأ ولو ةريصب هسفن ىلع ناسنالا لب

 نيباوتلا بحي هنإف نيدلا هل اصلخم كبر لإ نيحلا يف عجراو لمألا عدف لمع

 . نيرهطتملا بحيو

 : هللا ىلإ ةبوتلاب رداب
 رافكلا نم نوكتف رارصالاو كايإو راهنلاو ليللا يف رافغتسالاو ةبوتلا ردابف

 رذح صالخإ يف هؤاضق صالخلا ىنعمب مزلف كتاف امل يفالتلا رخ ؤت الو

 انف ين ايندلاو اند دق لجألاو انهو دق لمعلاف ©صانم نيح تآل موي صاصقلا

 . لمعلا سنج نم ءازجلاو لزت مل ةرخآلاب كنأكو نكت مل اهب كنأكف
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 : كلاب لخبتف رقفلا نم فخت ال

 ىلع كشلا هيفزوجي ال ام اذه رانلا وأ ةنجلا الإ راد نم توملا دعب سيلو

 قزرلا ةهج نم لاملا لذب يف فيوختلاب كردص يف سوسوي ودعلا كاتأ نألو لاح

 رقفلا ىلع هب ام ىلإ عمست الو هيلإ كاعد ام ىلإ نكرت الو هلوق ىلإ تفلت الف

 قثف كلاح ىلع ىقبت نأ كدارم نإف لايع يف الو سفن يف ررضلا نم كفوخي
 هيديب قزرلاف هيلع لكوتو رجزف ىهن هنعو رمأ هب اييف هقتاو لاح لك يف ىلاعت هللاب
 بيصن رفوأ هركت ام ىلع ربصلا يف نإف هاقلت ىتح كرهد يف هاقلت ام ىلع ربصاو

 .رجألا نم

 ىلع لكوتي نمو بستحي ال ثيح نم هقزريو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمو
 لعجي هللا قتي نمو ،اردق عيش كل هللا لعج دق هرمأ غلاب هللا نإ هبسح وهف هللا

 هلوصو نم دب الو امزج هب نمضف كل ردق ء يش نم ىشخت فيكف ارسي هرمأ نم هل

 .ارجأ هل مظعيو هتائيس هنع رفكي هللا قتي نمو كيلإ

 :ايعمحالنل قزارلا وه هللا

 عيضي نأ نيثراولا نم مهريغو ادلووأ نيدلاو نم كثراو ىلع فخت نإو

 اينإو ليكو هيلع الو ليفك هب ال كنأل كيلع ال هقزرو كيلإ ال هرمأف كدعب نم
 اييف هتينفأ وأ كدي يف ام تيقبأ ءاشي نم مرحيو ءاشي نم يطعي ىلاعت هللا ىلإ كلذ

 اقح هفرعاف هرهظ ا وأ هافحخأ ىنعمل هلكو هرسي ريقف مكو 6 هرقف ا ينغ مكف كيلع

 . اباوص باوجلا نم نيقيلا نيعب هارأ ينإف اقدص هبجومب لمعاو

 : عبتي نأ قحأ قحل ١

 ىتح ءىش يف هنم ءىشب لمعت الو اباوجو الا ؤس هب كتيت ام عيمج يف رظناف

 نيملسملا راثا نم حص ام ىلع هضرعاف كيلع يفخ امو هلضف ىرتو هلدع فرعت

 قحأ قحلا ناف نيقتملا نم هب ةربخلا لهأ هنع لسو نيدلا يف ةماقتسالا يوذ نم
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 لطابلا نم هريغ ىلع لمعف قحلا كرت نمل رذع الو عضو ام ىلوأ لطابلاو عبتي نأ

 نع ضارعالا ناك ايبرو الإ لاح ىلع يأر الو نيدب لهج الو ملعب ءىش يف
 يمهف ةكاكرو يملع ةلقو يلقع ةفاخسل يلثمب ىلوأ اذه لثم يف فيلكتلا

 نم ينعجارت هب ام لاط دق نكلو يلبق نم راثآل يسرد ةلقل يظفح فعضو

 لزالزب نحملا ةرثكل:لاب غارف هل سيل نم لاحب ينأل هباوج نع ضرعاف لا ؤسلا
 ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا قدص نم هربتخا املو نمزلا اذه يف نحالا مظعو نتفلا

 كيلإ لقعاف كناطلسب هتلزن يذلا كناكم كرت نم كيلع ىنلدي ايب هربتعاف كنم

 يفكي ال كتيب يف اهنا الإ .ةراشإ هيف كيلإ ىقلا ىرخأو ةرداق هلوطب هريخات يف
 لوط ىلع اههعاد كنم اهب غلب دقو ةلئاغ ةميظع ةلئاه ةيلب اهنأل ىفشتف اههاوزل

 دمحلاو اهنأ الإ ديبعلا نم نيرثكألا قح يف ديدش دهجب الإ هلاوز رسعل اغلبم ادملا

 ربص ةوق ىلإ جاتحت اهنكلو ، كشالو جالعلا لبقي امم ىهن ضرمل بجوم ضرع هلل
 هنأل هلام يف هاري ايب هيلع ناه ايبالو هلام لذب يف هلبق ملأ نم هلاح يف هاقليام ىلع

 رشلاو ريخلا نم ىبقعلا يف بقاوعلا نم ىشخيو اجري ام بنج يف ريسي ءىش
 . ريثكلا

 بابسأل كباطخ يف ةبجوملا للعلا هذه نم ءعىش يف كشت نإو : ةلأسم
 هنوك يف هل نوكي نأو دبال ناكم يف نئاك لك نأ يف نكشت الف كباوجل ي ريخأت
 وأ همدقت امم هريغ يف نوكي نأ هنوك يف حصي فيكف هيف الإ نوكي ال نامز فرظ
 لاحملا نيع هنأل لاح ىلع ءىش يف نوكي نأل زوجيف نكمي الام اذه .هنع رخأت
 هروهظل لادج الو هيف ةيرم ال يذلا قحلا هنافاذه ىلع باوجلا ريخأت يف رذعاف

 يف لدي ام كرمأ نم ينرواحت هب اييف هنأكو لاكشإ ريغب لاب يذ لكل لاحلا يف
 راصف كمزل امم صالخلا لبق كمامح لوزن نم فئاخ كمايأ يف كنأ ىلع كركذ
 . لاقملا ىوعد نم اذهو كيلع
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 : حلاصلا لمعلاو هللا ىلإ ةبوتلا بجي

 ةحص ىلع لاعفألا دهاش نم اهقدص ىلع لدي ايب ىتأت نأ ىقبو

 كمزليام ءاداب ةنونيدلاو كبنذ ءوس نم كبر ىلا ةبوتلاو هيف امل كرتلاب .لامعألا
 الو ملعل ال لا ؤسوأ لوقل لاح يف ةدئاف ياف الإو كقلاخ نيد يف هئادأب نيدت نأ

 كلذ نإ هنع هسفن دعبي ملو هنم جرخي مل نمل عىش نم ةفاخم يأو ،للز يف عوجر يف
 نأ هيلع افوخ . ىلوألا ىلع ةرخآلا رثا نمل ىلوأ اهكرتو ةبذاكلا ىوعدلا نمل

 . مالسالا نيد يف مارح بذكلا ىوعد ناف اعيمج نيرماألاب ذخ ؤي

 : هلمع نع لوئسم لك
 نوكي ام عيمج يف رظناف لوقتو يونتف لمعت ايع لوئسم كنأ يف كش الو

 كمزلي ايك كيلع ام يد ؤتف كرومأ عيمج يف قحب كرتتو قحب لمعتل كنم

 ىلع ربصت ناف لاملاو حورلا تاوف هيف ناكولو لاح ىلع كبر رمأل ملستستو

 يفزوفلاو ميعنلا تاوف ىلع كسفن نوف الو ةليوط مايال ةليلق مايا يف اذه
 . ملعأ هللاو . ميلألا باذعلاب ميحجلا

 : يوزنلا هللا دبع نب لاله خيشلا نع : ةلأسم

 بكارمو الاومأ هضبقو روجلا ناطلس عم لوخدلاب ىلتبا لجر يف لوقت ام
 ىلع هتيعر ربجي ارئاج ناكو لاملا تيبل نهب رقأو كلذ ريغوأ مهارد وأ عئاضبو
 نم صالخ امو بكارملا هذهو لاملا اذه مكح ام مهميرح نع دايذ الو ةيامح ريغ

 نهيف بكر نم دنع نم بكارملا لون كلذكو ،هيلإ نهعجرو هدنع نم نهضبق
 نأ هرمأو ىرقلا ضعب ىلإ نهيف هريس اذإ كلذكو بكارملل ضبقلا ةفص فيكو
 ام بكارملا لون وأ لاملا تيبل هب رقأ يذلا لاملا نم نهيف يذلا شيجلا يطعي

 ريغب هريغ ىطعأ وأ مهاردل ا هذه نم هسفنل ذخأ اذإ كلذكو ‘كلذ نم هصالخ

 نم هدي يف ىقبت ءعىشو اينغ ارابج وأ اريقف هاطعأ يذلا ناك ناطلسلا اذه رمأ

 يف لجرلا اذه لخد اذإو .اهنم بايثوأ بكارملا نم بشخ وأ مهارد وأ عئاضب
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 لهو .اهايإ هتضبق يتلا ديلا ىلإ ءايشألا هذه در يف رذع هل له هلهجب رمألا اذه

 بكرملا يف اوبكر نيذلا يديأ نم هضبق يذلا نيبو هايإ هوضبق يذلا نيب قرف
 ، ءايشألا هذه هل ضبقملا ينعأ هنموأ مهسو ؤر نم لونلا ناك مهعاتم اولمحو

 هل اولعج دق اوناك هسفنل هترجأ بسحو سانلل بكارملا هذه يف هلمح ام كلذكو

 اهيف هعضو يف همزلي له هي رتشي نأ ريغب اهيف هعو ام كلذكو .اولعجي ملوأ كلذ

 ؟ لمحلل ةرجألا ردقب همزلي اينإ مأ اريثك وأ اليلق بكارملا هب تراس ناك ءىش

 يتلا ديلل هزارحا نكميو بهذتو ءىهجت امم ةنامأ ضبق نم امأ : لاق

 اهب رقأ نيملسملا ضعب هلوق يف زئاجف ديلا ىلع اهدر مث دحأ دي نم اهنم اهتضبق

 وهو ضبقلا لبق رارقالا ناك اذإ قيضي لوقلا رثكأو هدعب وأ ضبقلا لبق هديب نم

 ةنامألا هذهل ضباقلا ناكو اهيلع ةقث ريغ ضبقملا ناك اذإ كلذو .اهلهأ ىلع رداق

 . ةمئاق اهنيعب تمادام عسوأ هل ةصخراف اهلهأ ىلع رداق ريغ

 : همزلي ال امو كلذ نم همزلي ام

 كلذ يف هيلع سيلف اهلهأ اهاطعأف ءارقفلل اهعجرم ةنامألا تناك اذإ امأو

 ام امأو { ءارقفلل كلذل نماض وهف ةنامألا هذه قحتسي ال نم هاطعأ ام امأو & مرغ

 وهف ءارقفلل هلصأ يذلا ءىشلا ءاركو ءارقفلا يف هعضو ينبجعيف هدي يف ىقب

 . هتلاغ لذكو ءارقفلل

 : اذه يف ضبقلا ةفص

 عفاد الب هيف فرصتلا هنكميو هيف دي اذ نوكي نأ اذه يف ضبقلا ةفص امأو

 ءاركف كلذ ىلع هنمررض دلوتي ملو هيرشي ملو هيف هعضو ام امأو ،كلذ نع هل
 اذه ناف ةنامألا هذه نم هسفنل هذخأ ام امأو ، لثملا ءانع يف تجرخ اذإ هل ظفحلا

 هدي يف ىقب ام كلذكو ‘كلذ هل سيلف اينغ ناك نإو كلذ هلزوجيف اهلهأ نم

 نهيف هعضو ايب بكارملا هذه تراس اذإو ةنامألا هذه نم ءارقفلل عيمجلا عجرمف

 بهذت الو ءيجت ال ةنامأ لك امأو .ةرجأ قحتسي نمم ناك ذإ لثملا ةرجأ نهلف
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 نم كلذ هيلع ناك اهسفنب اهصالخ كردأ نإ اهل نماض وهف اهلهأ ريغ اهضبقف

 اذإ اهيف هتلخدأ يتلا ديلا اهضبقي نأ هلزوجي الو اهتميق هيلعف كردي مل نإو هلام

 ءاملاو لوصألا يف اذهو اهيف لمعلاو فرصتلا اهضبقو اهيلع ةنومأم ريغ تناك

 . كلذ هبشأ امو لزانملاو

 : سيمخ نب دعاج خيشلا لوق

 نيملسملا لوق نم ةربابجلا يف هانفرع ام ىلعف سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 حصي مل ام كلذك مهلام تيبو مهدعب نم مهتثرولو مهل همكح مهيديأ ين ام نأ
 نم هنأ حصي وأ هل نوكيف هب ىمسم دحأل ءىش نم ينم حصي ام وأ مهريغل هنأ

 نايض الف هريغل هنأ حصي ملو هرمأنع ءعىش نم هذفنأ ايف اذه ىلعو ملظلا تايابج

 الو ناطلسلا رمأ ريغب هريغ هاطعأ وأ هلام نم اذه ىلع هسفنل هذخأ امو .هيلع

 لوقلاو {}همرغ همزل هيلع ردقي مل ناف هيلإ هدر هيلعف ىضرلاب هيلع ةلاد الو اضر
 هل مكحلا رهاظ اهب جرخ اذإ هضبقب هل رمألا عم هقافنا يف بكارملا لون يف كلذك

 ةنامألا ىنعم ريغ ىلع جرخو رمأ الب هيلع نمم هل هضبق دق ناك ناو هريغل ال

 بيطو ىضرلاب ناك نإو ىضرلا ريغ ىلع هنم هذخأ نم ىلإ نومضم لام وهف
 ءىش الف هب هرمأ اييف هذفنأ نإو هل ةنامأ وهف ناطلسلا ىلإ هميلستب هورقأف سفنلا

 . هيلع

 هل زوجي الو ناطلسلل وهف نايضلا هيف مزلي امم ائيش هيف ىتأ نإو : ةلأسم

 هنم ىضر الو اهبر نم هل رمأ ريغل ةرجألاب اهيف هلمح امم عىش ةرجأ هسفنل لعجي نأ
 نوكي نأ الإ رست مل وأ هب تراس هيلعف ةرجأ هلثمل عىش نم اهيف هعضو امو ،هل
 الف هرضم بكارملا هذه ىلع هعضول الو ةرجأ هلثمل نكي مل نإو ،كلذ هل حابأ

 . عرولا باب يف نسحف ةرتفلا ىنعم ىلع اهبر لحتسا ناو هيلع ءىش

 : ائيش اهيف لمحي نأ زوجيال
 الو ةرجأب اهيف هلمح مزلي ال ائيش اهيف لمحي نأ هل زوب ال هنأ لصالا يفو
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 ائيش نوكي نأ الإ ىضرلاب هيلع لالدتسا الو هل يه نمم رمأ الو نذإ ريغب اهريغ

 ىلع ناطلسلل يهف ةرجأ هل ناك امو ةرضم هلمح يف اهيلع الو ةرجأ هلثمل نوكي ال

 دعب هنم هضبق يذلا اذه يف حص دق ناك ناو اهل عبت مكحلا يف اهنأل هيلع يه نم

 ردق نا هيلإ يدؤيف ةنامأ كلذك هل حص نملو عىش نم حص اموأ هريغل هنأ كلذ

 وهف كلذك هنم فلتأ اموأ هل ناطلسلا رمأب وأ هيأر نع هفلتأ دق ناك ناو هيلع

 اليبس هدر ىلإ دجي مل ناف هماقم هيف موقي نم ىلإ وأ هيلإ هدري ىتح هيلع نومضم
 هرمأب هل هفالتإ عضوم يف ناطلسلا نأ هعم حصي وأ ،اذهب الإ هل ةءارب الو مرغلاف

 ىلع لام ةمارغ الب هلهأ ىلإ هعوجر هعم حصيوأ هلوه نم ىلإ لدعلاب كلذ ىدأ

 هنايض نم هصيلخت يف عربت ادحأ نأ حصيوأ ةرجأ هلثمل نوكي ءانع الو لاح

 . الف الإو لدعلاب هيلإ عجري وأ دمصو عوطتنف

 : لدعلا ريغ ىلع سانلا نم ةذوخأملا تايابجلا

 ريغ ىلع اهنوبجيو سانلا نم اهنوذخأي يتلا تايابجلا نم هنأ حص نإو

 فالتخا ىلع يأرلاب نيملسملا لوق نم هيف جرخ اهلدع نم يغبني يذلا هجولا

 ٦ مهريغل هنأ هنم ء ىش يف وأ ةجحلا نم قحلاب هيف حصي ىتح محل هتوبث ىلعو

 لوقلا هيف عستا كلذ ىنعمب هجورخل هبر نم يردي ال امل هلهج ىلع هقاحلإ زاوجو
 ءىش ذخأ لحي الو مهدعب نم مهتثروو هب ىلوأ مهنأ هيف ةقرف تلاق ىتح يأرلاب

 ل ناف هلهأ ىلإ دريف هنيعب دجويو ءىش يف دحأل مهملظ حصي نأ الإ كلذ نم

 يف نوكي امم ذخ ؤيلف ليكوأ نزوب هيف ةلداعلا ةنيبلا نم ةجحلاب حصو ملعي
 يبأ نع كلذكو . ىلوأ مهنيازخ تويب يف امل مهف الإو مهلام تيب يفوأ مهيديأ

 هنأ هرخآ يف روكذمو هللا همحر بوبحم نب دمحم هنأ وجرأو دجوي هباوج يف هللا دبع

 . هيلإ بحالا وه

 : يراوحلا يبأ لوق

 اميف هيلع لومعملاو هب ذوخأملا وه هنأ يأرلا اذه يف يراوحلا يبأ لوق يفو
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 الف هرم أو هيلع يبب نم ي أر نع ٥ ذفن ا امع ىلتبم ا ا ذه يف ٥د ايق ىلعو ٠ هوكر د أ

 . كلذ يف لوقل ١ ىضم دقو هريغل هن ا هعم حصي ىتح هل ام هن ال هيف هيلع ء ىش

 : رخآ لوق

 بهذي هناك هل ضرعتي الف هب عفتني ال ىرشح لام هنأ ىرخأ ةقرف تلاقو

 هبر فرعي ال اميف اذهب لوقلا نأ رثألا لد دقو هبر يرديال ام هلزنمب هنأ ىلإ هيف

 خيشلا وه كلذل لئاقلا نأ وجرأو همكح يف لوصألا ىلإ برقألا وه ءىش نم
 . هللا همحر ديعسوبأ

 : هجو ريغ ىلع هذخأ ام مكح

 افوخ هظفح نم هل زوجام هجو ريغ ىلع هذخأو هل ضرعت ناف اذه ىلعو

 هنم صلختلا لبق توملا هرضحي وأ هبر ىلإ هيد ؤي ىتح نماض هل وهف هعايض نم
 هلهأل همزل هدر ىلع ردقي ملو هيدي ىلع فلت وأ هفلتأ ناف ةفصلا ىلع يصويف

 مل امو نوكي هنامألا ىنعمب هدي يف وهف مهل هظفح ىنعمب هل هذخأ ناك نإو همرغ

 . هيف هيلع نايض الف هيف همزلي ءىش يف فرصتي

 : رخا لوق
 زع يف هذفني نأ مامالل زوجيو لاملا تيبل عجار ءىف هنأ ىرخأ ةقرف تلاقو

 ناك دقف يأرلا يف هب سأب الو هيلع اوبلغ وأ مهيأر نع هوكرت ءاوسو نيملسملا ةلود

 اذه يف هلوق نم هتوبث ىلعو لاملا تيبل ضئارفلا هتقبأ ام لعجي تباث نب ديز

 ىلع راص ىتح هلوه نمل ةلاهجلا ريغ كلذل هبجوت ةلع كلانه نأ ملعأ ال ينأكف

 يف لاملا تيبل ضئارفلا هتقبأ امل ةبجوملا ةلعلا يه تناك اذإو هبر فرعي الام هيأر

 نأ ىسعو اهتوبث يف فالخلاب عازنلا لبقت ال اهدوجو ىلع اهنأل رهظأ عضوملا اذه

 هنأ مهعم حصي نأ دعب هذخأ ملعلا لهأو نيملسملا ضعب زاجأ اذه ىنعمل نوكي

 رثألا يفف هب سأب الو ،همارح كلذ نم حصام الإ الالحأ مهل هءارو مهتايابج نم
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 ىلع رهظو لمجلا موي ناك ال بلاط يبأ نب ىلع نأ هللا همحر رقصلا نب نازع نع

 ايهيغب لاح يف ةرصبلا نم ةيابجلا هجو ىلع هاعمجام ىلع ادمع ريبزلاو ةحلط

 ةئايسمخ مهنم دحاو لكل راصف افلأ رشع ىنثا اوناكو هباحصأ ىلع هقرفو ذخأف

 . مهرد

 : سادرملا فقوم

 دنع دايز نب هللا ديبع ىلإ لمحي لام هب رم هللا همحر سادرملا نأ ليقو

 لاقو لاملا تيب يف هل ناك ءاطع هنم ذخأو هض رتعاف ناسارخ نم هلايع ضعب

 نم ىلإ هدرو هذخأي ملف يقابلا كرتو هذخأيلف ءاطع مكنم هل ناك نم هباحصأل

 الو هباحصأو وه هذخأ ام الإ صقني ملف دعب نم نزو هنأ ليق ىتح هنم هضبق
 . ىقب امل هكرت ناك يال يردأ

 يفو دعب هرم أ رهظ نكي ل ثيح هلعل هن أ هيف ليق ام ىنعمل نوك ن أ ىسعو

 سادرملا نوكي ام عضوم يف الإ ةوق هل ىرأ ال ىتح عيش يرحتلا اذه نم سفن

 .دعب نيملسملل مامإب سيل

 : هنا همحر رثؤملا يبأ لوق

 ناك امل هباحصأو هذخأ امأو . هلحتسي ل هنأ هللا همحررشؤملا يبأ لوق يفو

 ضعب يف كلذك هزاوجب حرص دقو عضوملا اذه يف مهل زئاجف ءاطع نم هيف مهل

 نم هضبق نم ىلإ ىقب امل هدر نم كلذ عمو ءاطع هيف هل ناك نمل ، نيملسملا راثا

 © كلذب هيف ةنونيدلا همزلأ ملعلا لهأ نم ادحأ نأ الو هنايضب ناد هنأ ملعي ملو هدي

 . قحأ بيعلاب وهف هلعف ام ىلع هعرو ةرثكو هنوخل هلضف يف هباعأ نمو

 : نيملسملا ةلود زع ف هذافنإ و هذخأ ف ةلأسم

 لاملا تيبل همكح ف راص نأ لعب نيملسملا ةلود زع ف هذفنأف هذخأ هنأ ولو

 لاملا تيب نم هاطعي نأ زوجحم ام رادقم دحاو لك اطعأف هباحصأ ىلع هقرف هنأ وأ
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 يفوأ لاملا تيب هل زوجي نمم سانلا ن مهريغ ىلع وأ بلاط يبأ نب يلع هلعف ايك
 .لدعلا نع يأرلا يف جرخ امل هيف هذافنإ عسي عيش

 ايف هيلع جرح الو ه اوس ام نود هيف مه ام ذخأ هنأ ىلع هلعف لد هنكلو

 هكرت هنأب يردن الانك نإو . يأرلا باوص نم جراخ ريغ هلك كلذ نإف هلعف

 . عساو هذخأو زئاج هكرت نإف رث ؤملا يبأ لوق يف وه ايك هلحتسي مل هنأ وأ اهزنت

 : كلذ يف رثؤملا يبأ لوق

 قحأ هب وهف ناطلسلا لام كلذ يمس هنأل الف رث ؤملا يبأ لوق ىلع امأو

 درلا ي هب ىلوأ هل نيلماحلا وأ مهأ ىلع لدي ىقب 11 سادرملا درو . هلوق ىلع

 وه اك هيف ةنايدلا ىنعمل نوكي نأ ىسعو ،نظن اميف مهيلإ هدر امل كلذ الول مهيلع

 هباحصأو هل ناك امل هذخأ نم هنع هاكح ام رثأ ىلع يبرغملا بوقعي يبأ لوق ف

 . مهيلإ هدر 11 ةنايد لهأ اونوكي ل ولو لاق ىتح هب اجتحم ىقب 11 هدرو

 : لدعلا ةماقال نيملسملا مامال هزاوج

 اذه ىلع هب لطابلا ةلازإو قحلا ةماقإ ىنعمل هزاوج نيملسملا مامال ىرن نحنو
 نع رثألا يف دهاش اذهلو هماقم نيملسملا نم همدع ىلع لدعلاب ماق زلو يأرلا

 عمس هنأ هل ةريس يف ركذ دق ذإ هباوص ىلع لديو هيوقيف هدي ؤي يراوحلا يبأ

 ىلع اورهظأ ذإ نيملسملا يف هقلا همحر هتنا دبع يبأ نم اباوج أرقي نايثع نب ناهبن
 حصو هيلإ اوجاتحا اذإ مهلام تيب يف هنودجي ام اوذخأي نأ مهل زوبي هنأ ةربابجلا

 . مهتايابج نم هنأ مهعم

 مامالا مدع عم هذفنأ ناك نإف هب ىلتبملا اذه يف يأرلا اذه دايق ىلعو

 نيملسملا ةلود زع يف ناطلسلا اذه رمأب وأ هيأر نع باستحالا هجو ىلع لدعلا

 .لوقلا اذه ىلع هلح هب زواجي مل هنأل هيلع سأب الف
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 ليقو قرف الف ريقف وأ ينغ يف اذه ىنعمل هل لذبلا ناك ءاوسو : ةلأسم

 بهذأ يأرلا اذه دايق ىلع لوألا ىلإو ةيعرلا نم مهريغ نود ةمئألل كلذ نإ

 كلذ ريغ يف ناك نإو ،لاملا تيب هيف ذفني نأ زوجي امم عىش يف وأ كلانه هذفنأ اذإ

 ىلإ بات اذإ هنأ لوقلا ضعب ىلع هيف جرخيو ؤ هنايض همزل هيف هذافنإ زوجي ال امم
 . هيلع عيش ال كلذ نم هللا

 :رضخا يأر

 يبأ نع دجوي اذه وحنو نيكاسملاو ءارقفلل هنأ هيف ىرخأ ةقرف تلاقو

 رادم ىلع هنأكو قحلا نم جراخ ريغ يأرل هنأو هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع

 ىمحي نب هللادبع لعف لد هتوبث ىلعو ،هبر فرعي ال اييف ملعلا لهأ لوق رثكأ
 مهتايابج نم يه تلا ةربابجلا نئازخ ىلإ دمع نيميلا ىلع رهظ امل قحلا بلاط

 . ءارقفلا ىلع اهقرفف
 يفوهف قاقحتسالا ردق ىلع ةدايز ريغ نم مهيف هذفنأ نإف اذه ىلعو

 هلهأ ىلإ هيلعف ينغ يف ناك ام وأ هيلع داز امو ةصالخ لوقلا اذه ىلع عساولا

 هل ناطلسلا رارقإو ، هدر ىلع ردقي مل نإ همرغ يأرلا اذه ىلع ءارقفلا مه نيذلا

 ين ام نأل هكلم نع رهاظلا مكحلا يف اهجرخي الف لاملا تيبل اهيف امو بكارملا هذهب

 وأ ةنيب وأ رارقإب مهريغل هنأ عيش يف حصي ىتح مهف ةربابجلا لاومأ نئازخ تويب

 تايابج نم هنأ الإ مهلوق نم هلك اذه يف لمتحي الوأ هل حص نمل نوكيف ةرهش

 كلام هل حصي ام مكح نوكيف هيف مهتغل نم هب اوفرع دق ام ىلع اهريغ ال ملظلا

 تيبل وأ ءارقفلل وأ يرشح هنأ هيف ليق ام عيمج هبر فرعي ال اييف جرخيو هبرل
 . لاملا

 نم نوكي نأ لمتحاو لطابلاب سانلا لاومأ تايابج نم هنأ حصي مل نإو
 رارقالاب مهل نوكي وأ لمتحي ال ام عضوم يف وهف لاملا تيبل نوكي امم اهريغ
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 بكارملا هذه يف اهم حصي يتلا هوجولا نم هريغو اذه ىلعو لاملا تيبل حيحصلا

 . هريغل هنأ هنم هضبق ام اهريغو

 جرخيف ضبقلا دعب اهيلع هنمتئإ يتلا ةنامألا هذه نم حص امو : ةلأسم

 نأ عانتمالا ىلع ردق نمل ينبجعيو فالتخا نيملسملا لوق نم هيلإ هدر زاوج يف

 عسوتوردقي مل نإو عيش نم هيلع ردقي اموأ اهيف امم ائيش الو هيلإ اهدري ال

 رمألاف ضبقلا لبق رارقالا ناك نإو ،سأب الف اهنم عيش يفوأ اهيف ةصخرلاب
 ىلع ردقي ال ام هيلإ هدري نأ هل نوكي نأ نم يأرلا ف جراخ ريغ هنكلو قيضأ

 . كلذ نم هلهأ ىلإ هتيدأت

 : هفلتأ ام مكح

 كلذكو شهيلإ مرغلا عفد ىلإ ليبس الف هنايض همزلو عيش نم هفلتأ امو

 هيلإ هميلست زاوج رصبأ ال هيلع نمم هذخأ امنإو هنم هضبق نكي مل اذإ بكارملا لون
 هجو ىلع هضبقو كلذك هب رقأو هيلإ هعفد نم ىلإ هعفد نإو هرمأ نع ناك نإو
 .انومأم الو ةقث نكي مل اذإ فالتخالا نم ىضم ام ىنعم هيف جرخ ةنامألا

 : زاوجلا هجو ىلع هذخأ ىف ةلأسم

 نميف هذفنأو هيلإ هملسي نملو هل زوجي ام هجو ىلع هيلع نمف هذخأ نإو
 أربي الام هجو ىلع هيلع نمم ىضرلاب هذخأ او ، قحلا وهف لاملا تيب قحتسي

 ناك وأ عيش يف هرمأ نع هذفني نأ لبق هيف عجر نإف درلا هل زاج هيلإ هميلستب
 لقتني مل مهل لام هن أل هدر هلهأ ىلإ همزل هيف هل زوجي ال ام هجو ىلع هنم هل ه ذخأ

 :رخالوق

 وأ هيف هل زوجي ال ام عضوم يف لوقلا نم هنأ ىلع هيلإ هملس نأ هيف لوقلاو
 وأ بلطلاب هلهأ ىلإ هدر هيلع ناكو هيلع ناك نم هيلإ هملسي نأب لهأب سيل هنأ
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 نأ هدر همزل نأ دعب هيلإ هملسو هيلع ناك نم رمأ ريخب هفلتأ دق ناكو لاح ىلع

 هل متي نأ الإ لاملا تيب هيف عضوي نأ زوجي اميف ناك ولو هدر كردي مل نإ همرغ هيلع
 مهعم حص اذإ ىرأ ام ىلع لكلل ةءارب نوكيف هيف هلعف ام هبابرأ اذه ىلع

 . كلذ

 يف عضو هنأ هعم حصو هيلإ هدري نأ هلزوججي ال نمل هدر ء يش لكو : ةلأسم

 هب رقأو نهيف يذلا لاملا نم شيجلا ىلع هقفنأ امو هنايض نم ءعىرب دقف هعضاوم

 ناك نإف ملظلا جارخ نم هنأ الو هل نوكي نأ لمتحي ال ام عضاوم يف لاملا تيبل

 نمم ينغ وأ ريقف نم لاملا تيب هل زوجي نميف هذفنأو عسي ايف ال هجورخ شيجلا

 ناك نإو لدعلا هقيرط هب كلس دق ذإ هصالخ وهف قحتسي هلو هيف قح هل ناك

 . نماض هل وهف لاملا تيب هل زوجي ال نميف هذفنأ

 نإ هريغل يذلاك هسفنل هذخأي يذلاو زئاجلا ىلع داز ام كلذكو : ةلأسم

 نأل ءاوس هلكف هرمأ ريغب وأ رئاجلا ناطلسلا رمأب كلذ ناك ال وأ قحتسي نمم ناك

 . ةيعرلا لذارأ نم هريغ ىلع دئاز ءعيشب سيل هيف هرمأ

 : عسي الاميف شيجلا جورخ

 نم هيف هفلتأ ام نايضب هقحأ ايف عسي ال اييف شيجلا اذه جورخ ناك نإو

 ىلع ىيغبلاب هيف مهيلع مكحي نم لاحب مهو رقفل الهأ هاطعأ ام الإ لاملا تيب لام

 نم كلذ نوكي نأ الإ فالتخالا نم جرخي هارأ ال ينإف مهب هملع عم سانلا
 ينبجعي هنإف ناودعلاو ملظلا ىلع ناطلسلل وأ مهل ةنوعملا دصق ىلع مهيف هذافنإ

 .انماض نوكي نأ

 لاحب راصو ملظلا جارخ نم لاملا تيبل هب رقأ يذلا اذه نأ هعم حص نإو

 يرشح لام هنأ لوقي نم لوق ىلع هيف لوقلا ىضم دقف هبر فرعي ال ام
 نم لو ىلع هيف لوقن نأ ىقبو لاملا تيبل هنأ لوقي نم لوق ىلعو هب عفتني ال
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 الإو ردق نإ هدر هيلعو هنايض مزل ينغ ىلإ هنم عيشب عفد نإف ءارقفلل هنأ لوقي

 . هرجحو هذافنإ زاوج عض اوم ف ىضم ام مكح هدي يف ىقب ام مكحو هل مرغل اف

 : ءارقفلا ىلع هقيرفت ىف ةلأسم

 هل وهف ىنغلا دح ىلإ هجرخي ام مهنم دحأ طعي ملو ءارقفلا ىلع هقرف نإو
 هل نوكيو لاملا تيب ضبق هل زوجي نم ىلإ هملس نإو لوقلا اذه ىلع صالخ

 هبر دجو كلذ دعب وه نإف ،لاملا تيبل هنأ هيف لاق نم لوق ىلع كلذكف ةجح

 . هيلع ردق نإ هيلإ هدر ىلإ رداب

 ىنعم ريغ ىلع لاملا تيب يفوأ ءارقفلا يف هفلتأ دق ناك ناف : ةلأسم
 هقرف هنأل هيلع مرغ ال ليقو نيملسملا لوق رثكأ ىلع مرغلاو رجألا نيب هريخ ةنامألا

 عضاوم يف بهذو ةنامألا ليبس ىلع لاملا تيب يف هعضو يذلاو } ةنسلا ىلع

 دح ىلإ هجرخي ام مهنم ادحأ طعي ملو ءارقفلا ىلع هقرف نإو ،هرجحو هذافنا زاوج

 نايض ال كلذك هيف هعضو هل زوجيام هملس نإو اذه ىلع صالخ هل وهف ىنغلا

 زاوجل لاح ىلع ال نيملسملا نم هل كلذ ىأر نم لوق ىلع ىرأ اييف هيف هيلع
 عضوملا اذه يف ءعىش نم بكارملا هذه يف عضو امو هيلع فالتخالا ىنعم لوخد

 مكحلا ىرج نا ءارقفلل ناك ام وأ لاملا تيب لاحلا يف هل لحي نمل اهيلع ةرضم الب

 ام دح ىلع هب جرخي ملو اهمكح يف كلذك هلوق ىلع جرخي نم لوق ىلع مهل اهب
 . ةرضم الب اهب هل عافتنالا زاوجل عضوملا اذه يف هيلع ءارك الف ةرجأ الب هل زوجيال

 هلثم عضول ناكو ىرك الب كلانه لصألا يف هل لحي ال نمم نإو : ةلأسم
 مل نإو ، ىنعملا اذه يف اهل عبت اهاركو ةردقلا عم هلهأ ىلإ كلذ ميلست همزل ةرجأ

 رست مل و أ هب تراس ءاوس هيلع ءىش الف ةرضم اهيلع هنم ناك الو ةرجأ هلثمل نكي

 . ليلدلا ةماقإ قرفلا ىعدإ نم ىلعو قرف الف

 هريغو بهذيو ء ىجح ام نب تانامألا هذه يف هباوج ف قرف دقو : ةلأسم
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 ىلع هلوقب لد هنأكو هارت ايك عضوملا اذه يف هادبأ دق ام اهماكحأ يف هلوق نم ركذو

 يذلا ناو كلذ هبشأ امو لزانملاو ءاملاو لوصألا وه بهذي الو ىجي ال يذلا نأ

 باهذلاو ءعىجملاو اهتضبق تلا ديلل هزارحا نكمي امم ادعام بهذيو ع ىجي

 هلابقإ يف هريغ ىلا هناكم نم ءىشلا لقن نع ةرابع لصألا يف امه ىقيقحلا

 . هنع ربدأو هيلإ لبقأ ام ىلإ ةفاضالاب هرابدإو

 يذلا يناويحلا سنجلا عاونأ نم الإ رايتخالا ىلع نوكي الو : ةلأسم

 عاونأ نم كلذ ادعام ناويحلا عون نم هنال ناسنالا هيف لخديو جرديف بدي

 هريغ ىلإ هناكم نم هبلقت يف هيلع قلطي ايناف يندعملا سنجلاو يتابنلا سنجلا
 { ةرورض هريغب لقتنيف كرحتي اينإو هتاذ نم هل ةكرح ال دامج هنأل ريغ ال هربغب

 هرابدإ يف باهذلاو هلابقإ ىلع ءعىجملا لعف هيلإ دنسي اينإ هنأ ىلع لدتسي اذهيو
 لوقلا هيلع قلطا ناو وهف كلذ اهنم نوكي يتلا تاناويحلا ادعام عيمجو ازاجم
 ءاملا نوكي نأ الإ مهللا هريغ ةطساوب ةقيقحلا يف وه ايناف باهذلاو ءعىجملاب

 يف قلطي دقو ناويحلا لثم رايتخالاب هنوك ىلع كلذ انإ لاقيال نكلو يراجلا
 كلسملا تحت هلوخدو ديلا يف هلوصح ىلعو همدعو ءىشلا دوجو ىلع ىنعملا

 يديألا ف ةردات ع ىجي امم هنأل كالمألا هيلع عقي ام عيمج هيف لخديف ايهنم هجورخو

 هذه يف لئاسلا دارم ىلإ لوقلا ىلإ اذه نع ضرعن نحنو ىرخأ بهذيو
 ضورعلا نم نوكت نأ ىلإ برقأ هبشلا يف اهنأك اهيف ىرن ام ىلع اهناف بكارملا
 هجولا ىلع رحبلا يف يقيقحلا باهذلاو ءعىجملا مسا اهيلع قلطي ناك نإو

 ىأر نع اهاري امل افالخ ربلا يف بجنلاب ءعىش هبشأ دحأ كلذل اهاراو يرورضلا

 ريناندلاو ةمعطألاو ءاملا نم ىنعملا اذه يف اهيف ام نيبو ايهنيب قرفن ال اناف هنم

 نم اهيفام عيمجو اهريغو يناوألاو عئاضبلاو ثاثألاو ةلآلاو ةحلسألاو مهاردلاو

 . اذه لاثمأ
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 : ضورعلا ةلمج نم اهنأ ىلع لدت ةغللا

 اهأ اهيف لوقنو ضورعلا ةلمج نم اهنأ ىلع حيرصتلاب لديام ةغللا يفو
 ناويحلا ىتح اهيف ايبو اهب رقأو اهيلع هنمتئا نم ىلإ اهدر يف دحاو ىنعمب اهلك
 لصألا يف ىنغتسي امم ناك رارقالا ىنعم هقحلي نأ زئاجلا ناويحلا ىتح لاملا تيبل

 عضوملا اذه يف قرف ال وأ ىوأملاو يعسلاو ىعرملا يف ناسنالا الإ اهيف مادام هسفنب

 نوكي نأ هب ىلوأف هلوخد ىلع ناسنالا الإ اهيف مادام هسفنب موقي ال اهيف هلك هنأل

 . هيلع نم ؤي ال اميف ل عقي اےف دشأ هرمأ

 : لوصألا ىه بهذي الو ءعىجي ال يذلا

 نأو بهذيو ءعىجي امم هلك اذه نا ىلع هقالطا يف لدي هباوج يف هلوقو

 هبشأ امو لزانملاو ءاملاو لوصألا يه قالطالا ىلع بهذي الو ء ىجح ال يذلا

 ضرأل ١ هحو ىلع ام عيمجو اهلك ء ايش ل ١ هذه ن اف كل ذك سيلو ٥ ٤ ريغ ال كل ذ

 اهنم يراجلا ءاملاادعام لاح ىلع هرورض هربغب الإ بهذي الو ء ىجح ال امم هلك

 رهاظ ىلع نكت ناو رحبلا يف بكارملاو حاورألا تاوذ نم كلذ هنم نوكي يذلاو

 ةلومحم اهنأل كلذك اهيف رمألا سيلف ربلا يف لاهجلا لثم باهذلاو عىجملا يف رمألا

 عفد وأ رح وأ حير ةطساوب نوكي نأو دبال هيف باهذلاو ءىجملا يف اهريسمو ءاملل

 تاوم داهجلا نم اهنأل اهتاذ نم اهل ةكرح الف الإو ءاملا ةكرح نم كلذ هبشأ ام وأ

 اهددرت الول ربلا يف لزانملا ةلزنمب رحبلا يف يه انإو اهيف ةكرح الو اهل ةايح
 نأ كلذ لاثمأ نم هبشت اهنأكو .اهارجم ىرج ام وأ ءاملا يف اهب يرجت ىتلا حايرلاب

 ىلع ىنعملا يف ربجي امأ باودلا روهظ ىلع لمحت يتلا جداوهلا لثم رحبلا يف نوكت
 اهرحب يف ةينغتسم الو لزانملا لنم ةتباث ريغ اهنأل ربلا ف هب يضميف لاجعألا

 . اهرب يف ةي ربلا باودلا نم ىنغتسي يذلا لثم اهريغ نع اهسفنب

 الإ نوكت ال ءاملا نم تجرخأ ىتم اهنأ لاح ىلع اهارت الأ : ةلأسم

 . باهذلاو ءىجملا لعف اهل نوكي ىناف ناويحلاك اهل ةكرح ال بشخ نم لزنمك
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 عسوتلا ىنعم ىلع لعفلا اهيلإ دنسأ امنإو الك رداقلا يحلا سنجلا نم نكت ملو

 يف ةردق الو زاوجب لوقلاو لاحم رداق يح ريغ نم هرودص لعفلا نأ ليلدب ازاجم

 ريغ رحبلاو رسدو حاولأ ريغ عىشب يه سيلو اهنم كلذ نوكي فيكف لصألا
 هيف امل كرتلا يف اهيلع ةفاخملا ةدايز لبق نم الإ هيلع يه ام لصأ نع اهل جرخ

 ضرألا يف المه هكرت ىلع عايضلا برق يف ضورعلا لثم هيلع اهرارقتسا مدعل
 يف ةعتمألا نم اهريغ لثمو اهيفام لثم رحبلا يف اهانيأر كلذلف ىندأ نكت مل نا

 ضرألا يف رقتسملا ىه ام بهذي الو ع ىجي ال يذلاب هدارم نوكي نأ ىسعو ‘ ربلا
 هانكرت ول انإف هلوق ىلا رظنأو اذه مهفاف اهنم هبوه يذلا هناكم يف هلاح ىلع
 نم نوكيام عيمجو هلك كلذ نأل صيحم سابتلالا لك نع هل نك امل رهاظو

 ديلا نع لاقتنالا هيف حصيو هزارحا نم هصخي امو الك زارحالا هيف نكمي كالمألا

 ىلع امإو ةقيقح امأ اهريغ ىلا ديلا نم لاقتنالا مسا هقحليو هيلا لقتنا نم ىلإ

 . ىنعملا وأ تاذلاب نوكي امم كلذ نأل ازاجم ةراعتسالا ليبس

 نم هباوج رخآ هركذ اييف ديدشتلا قرفلاب هدارم نأ هب نظلاو : ةلأسم

 هعم لاح ىلع وأ هراتخي اميف اهيف نايضلا مازلاو اههبشأ امو لزانملاو ءاملاو لوصألا
 عضوم يأرلا لهأل هناف رثأ نم ههجو هل ناب وأ رظن نع هآر نمل يأرلا يف سأب الو

 لأسي ل ةديافل ىنعم ةدايز هيف نأ الإ لئاسلا دارم نع جورخ هيف هنأكو . يأر

 لهأل اهب سأب الو لضفت نع هيلإ اهادهأو اهب هفحتا ةيده كلت تناكو اهنع

 نمل ريبك عساو لضفو ريثك ريخ اهلهأ نم ناك نمل اهلثم لذب يفو قاقحتسالا
 . لضفلا لهأ نم ناك

 : رخا يأر

 جراخ ريغ ءايشألا هذه ىلع هديدشت يف هنأ هلوق نم اذه يف لوقن نحنو

 اهناكم نع اهلقن نكمي يتلا يناوألا هتوح دق يذلا ءاملا نأ الإ باوصلا نم

 نكميو ديلاب ضبقت يتلا ضورعلا نم هريغ لثم الإ هارنام ىلع همكح نوكيال
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 . ىنعملا اذه يف اهلاثماو ريناندلاو مهاردلاو بايثلاك اهتاذب لقنت نأ اهزارحإ يف

 : هناكم يف رقتسملا وه بهذي الو ءىجي ال يذلا

 هدارم يذلا وهو ضرالا نم هناكم يف رقتسم وه ام ىلإ اذه نع جرخ امو

 نم اههبشأ اموأ لزنموأ رجش وأ لخنوأ ءام وأ ضرأ نم بهذي الو ء ىجح ال

 ىمسف هريغل هب رقأو هلثم ىلع نمؤي ال نمم هريغ وأ هيلع رابجلا هنمتئا اذإ ءعىش

 هرمأ حص وأ حيحص لقع نم حيصف لوقب هرارقإ نم كلذ ىنعمب جرخ امو أ } هب

 هنأل رسيأ ةنامألا ىنعم ىلع هب ىلتبا نم ىلع هيف رمألاف كلذك هنأ ةماتلا ةجحلاب

 هنأ الإ هل هنم مالعا الب هب هل مايقلا موزل مدع عم هنع ديلا عفرو هكرت هل زوجع

 هصالخ هجو كلذو ساب الف الإو هنكمأ نإ كرتلاب ةنامألا لهأ داهشإ هل بحتسي

 . ىنعمب هلك هنأل نيملسملا ضعب لوق دايق ىلع هلك اذه نم

 لخنلا سو ؤر يف رايثلا لثم ضرألا يف عرزلا نا ىرت الأ : ةلأسم

 ليخنلاك اهنألو لزانملاو رابآلا لثم ضاوحألاو كربلا يف ةعقنتسلملا هايملاو راجشألاو

 يف هريغ نم هب مايقلا نع هسفنب ينغتسملا كلذكو ،ضراألاك نداعملاو تارجشلاو

 ىتح ربلا نم هيلع نم ؤي ام عضاوم يف ناويحلا نم ىوأملاو حرسملاو ىعسملا
 همحر يلع نب ىسوم يلع يبأ خيشلا يأر ىلع كلذك هسفنب ديبعلا نم ىنغتسلملا
 نمل هرمأو هنم ضبق يذلا عضوملا ىلإ دبعلا در هتزاجال اذه نم هنأ وه اميف هيف هللا

 . هتمالس ىلع عضوملا كلذ ىلإ هدر دعب دهشي نأ هب ىتأو هل ضرتعا

 هيلع لوقلاب هلدي الو هيلإ هدري ال نأ هلاثمأو اذه ف ينبجعيو : ةلأسم

 هرذع لوزن عم كلذ هل زوجيو كرتلاب هل مالعإ الو در الب هنع ديلا عفر هنكمي هنأل

 نم ىلإ هدروه ناو نيملسملا ضعب لوق يف لدعلاي هيف مايقلا ىلع هتردق مدعل

 قافتالا ىنعم هيف جرخي هنأ الو عامجالاب هل مزال هنأ هنايض يف لقأ مل هيلع هنمتئا

 ىلإ اهيف ءوسل ةدارإ ريغ ىلع ةنامألا در زاوج يف المجم فالتخالاب لوقلا توبثل
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 يف هرارقا ىلع اهنم جرخيام وأ هب ىمسم هريغل اهب رارقالا دعب اهيلع هنمتئا نم
 . اهيلع انومأم الو ةقث نكي مل اذإ همسي مل نإو هريغل هنأ همكح

 : لدعلا نم ةاواسملاب لوقلا

 نم جرخي ال اهيف لامجالا نم اذه ىلع ىنعملا اذه يف اهنيب ةاواسملاب لوقلاو

 اهنأل قرفلاب عطاقلا ليلدلا مدعل باوصلا نم دعبت ال رظنلا يف اهنأكو لدعلا

 اهيف ىتأ نم ىلع ةنومضم اهلكو اهلحب الإ اهكالم ريغ ىلع ةروجحم كالمأ اهلك
 ىلع ىنعملا اذه يف لاحب اهيف قرفلا:حصي فيكف اهبابرأل ناضلا هيف مزليام
 لوقلاب اهلوصأ ىلع ةمئاقلا ءايشألا هذه در ناك نئلف هيردن ال نحنو اهيواست

 لوقلاب هتدارإو لاحب ىنعملا اذه يف لاعفألا نم دشأب لاوقألا سيلو لعفلاب كلتف

 ىنعملا اذه يف درلا نيكي مل نا ءاوس امهف اهل درلاب .قحلا ريغ ةدارإك اهيلع ةلالدلا

 فالتخالا ىنعم لوخد نم ةجراخ ريغ ىنعملا يف اهلك اهنأكف اذه ىلع دشأ

 نم دعبأ هنأ لبق نم اهيف ناكمالا عم هراتخي يذلا انركذ دقو اهل درلا يف اهيلع

 توبث تاهج نم ال اهل الوبقو ةصخرلل امانتغا درلا لوقلاو ىنعمب اهيلع ةينثتلا

 . هيلإ ليملاب كلذ ىلع انأو درلا يف اهنيب اميف قرفلا

 : ىنعملا اذهب تابثالا ببس

 لوقلا نأل هيف زوجيو يأرلا لمتحي ءعيشب اهيف نادي الئل اذهب انيتأ اينإو
 دح ة ناب ناك نإو لاح ىلع كلذك مكحلا يف لالض يأرلا عضوم يف نيدلاب

 ام الإ درن ال اناف دارملا وهف انيلع ةنملا هلو انيلإ هيدهي نأ هنكمأو قحلاب قرفلا هجو
 اذه دي نم هضبق يذلا اذه نم عيش يف هعم حص نإو امزح باوصلا نع جرخ
 لهأ نم ءارقفلا ىلع هقرفو يفاوصلا نم هنأ لاملا تيبل هب ربقأ رئاجلا ناطلسلا

 . صالخ عضوم وهف ةوعدلا

 نيدل صالخلا لهأ ءارقف وأ ىنغلا لهأ هاطعأ اےينف فلت - -و : ةلأسم

 اذهل هب ةنوعملا دصق ىلع ناك نإ مهيف هلثم لذب يف لوقلا ىضم دقو نيملسملا
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 نم دحأ ىلع ةاغب اونوكي ام لاح يفوأ ملاظملا نم عيش ذافنإ ىلع ملاظلا ناطلسلا

 . كلذ هبشأ اموأ نيملسملا

 هيلإ هميلست يف هل ةجح نوكيو يفاوصلا ضب هل زوجي نم ىلإ هملس نإو

 همكحف نايضلا نم ءيش وأ ةعبت اهنم هتمزلأ وأ بكارملا هذه ةرجأ هيلع ناك نمو

 . ءارقف وأ لاملا تيب نم هيلع يه ام ىلع نوكتو اهل عبت

 : هل زوجي ام

 اييف اهرمأ نم اذه ىلع هلعج نإو كلذ هل زوجت نميف هذفني نأ هل زوجيو

 لوقلا ضعب يف جرخيو ،نيملسملا ضعب لوق يف هل زاج حالصلا نم هيلإ جاتحي
 هيف حص ام مكح ىلع هب لدتس ام لوقلا نم ىضم دقو هل زوجي نميف هقرفي هنأ
 يف هنم نوكتل ىلتبملا اهيأ انم كل ةناعإ ىنعملا اذه انحرش دقو هبر فرعي ال هنأ

 لدعلا قفاو ام الإ عىشب ذخأت الو هربدتو هيف رظناف ةريصب ىلع كسفن صالخ

 . .هريغو اذه يف قحلا ةفلاخم نم هللا رفغتسأ انأو

 : لام لباقم بكارملا يف هلمحيل هلام نم هاطعأ اميف ةلأسم

 بكارملا هذه يف هلمحيل لاملا نم ائيش لجر هاطعأ اذإو لاله خيشلل تلق

 يف لجرلا اذه نأل هبر يضري ناك اذإ كلذ هل له الام هظفح ىلع هاطعأو

 روجلا ناطلس نأل كلذ هاطعأ اينإ يطعملاو بكارملا هذه لجأل موشحم بكارملا

 له هسفن ةبيطب لجرلا اذه هاطعأف ةلاحم الب هذخأيل ةيرقلا كلت كلمتم يذلا

 ؟ ال مأ كلذ يف سأب هيلع
 هل كلذف هسفن ةبيطب لاملا اذه ظفح ىلع ةرجألا نم هاطعأ ام امأ : لاق

 تجرخ نإف هنيعي نأ هيلعف هبحاص ىلع ةرورض عضوم ناك نإو هظفحب ماق اذإ
 نأ ردقو لثملا ءانع فرعي مل نإو ، لثملا ءانع ىلإ ةدودرمف لثملا ءانع نع ةرجألا

 ةءاربلا هنكمت ملو كلذ فرعي مل نإو هل زئاج كلذف ةنامألا هذه بابرأ لحتسي

 ىعم هريغ لاق ،لودعلا رظن يف جرخي ام ىلع كلذ يف هسفن ىلع طاتحيف مهنم
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 هلوصو هرايتخا نم سيل ناكملا كلذ ىلإ أجلم لاملا بحاص ناك اذإ ةرورضلا نأ

 .هيلإ

 : سيمخ نب دعاج خيشلا يأر
 اينإف كلذ ىلع لدعلاب هنيعي نأ هيلع تبث اذإ سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 اذإ ام عضوم يف هلام وأ هسفن وأ هنيد ىلع ةفاخم ريغ نم هل هظفح ىلع ردق اذإ وه

 = حصو تبث اذإ موزللا ىنعمل رظنلاب ىعاري يذلا وه اذهو عاض هب مقي ملو هكرت

 كلانه هيلع نوكيف ةناعالا هلأسي ىتحف بلطلا ىلع ةردق هلو ةرضحلاب ناك نإو

 هيلإ اجلم ناكملا ىلإ هلوصو رظنلاب ىعارملا وه هانركذ يذلاف ةرضحلاب نكي مل نإو
 ءاحلالا نم كلذ ىلع هلوصو نوكي امبرلو لاملا اذهو سفنلا يف ىنعم كلذ نإف

 ىلع هيلإ هلوصو دعب ةرورضلا هب لزنت ايبرو هلام يف ةرورضلا هب لزنت الو
 هلوصو طرشل ىنعم ال هنأ حضتي هبو لدعلاب هعفد ىلع ردقي ال ام اذهو رايتخالا

 يف هب تلزنأ اذإف لاح لك ىلعو قالطالا ىلع هيلإ ةرورضلا يف اجلم ناكملا ىلإ

 هب لاق نم لوق ىلع تبث اذإ هانركذام ىلع هل هظفح موزل يف هيف رمألا ناك هلام

 . قرف الف راتخم وأ ةرورض ناكملا ىلإ هلوصو ناك

 ىلع لاحب هل هظفح مزلي الف هلام يف ةرورضلا هب لزنت مل نإو : ةلأسم

 هلاق ايك رمألا ناكولو هريغ يرظن يف حصي ال ام اذهو هيلإ هلوصو ناك هجو يأ

 نإو لاح ىلع هظفح مزلي ال رايتخالا ىلع لصاولا لام ناكل يناثلا لئاقلا اذه

 كلذ ىلإ رطضي ملولو هظفح مزال رارطضالا ىلع لصاولا لام ناكلو هيلإ رطضا
 . باوصلا نع دعبلا ةياغ يف ناك اذهو

 نوكي نأ ةرورضلا يف هطرش نم هلوق نم هب ىتأ ام ىلعو : ةلأسم
 هرايتخا عم هيف نوكت ال اهنأكف ناكملا كلذ ىلإ هلوصو يف أجلم لاملا بحاص

 نأ يغبنيف رظنلا لحم يف هنكلو لد يغبلا حيرصت كلذ هلوق ىلع هيلإ هلوصول
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 ول نإ ىوقأو رظنلا يف حصأو ىدهأ يأرلا يف سيل وأ هرثأ ىلع هيف ليق ولو عجاري
 ىلإ هرايتخاب هلوصو نوكي ام عضوم يف لاملا يف اذه ىلع ةرورضلا يفنب ليق
 هنأو هروجب ملعيوهو هديب هلسرأ وأ هب رمأ نم عموأ هدي ىلع ناطلسلا عضوم

 نإ هروهظ ىلع هنم ءعيشلوأ هل ملظلا نم هصالخ يف الو هريس يف هل عمطي ال

 ةرورض ريغ نم كلذ ىلعو هدصقي مل هناكمإ ىلع هنأ وأ هيف هدارم نم كلذ ناك

 ىلب لاقي نأ هباوج يف هقح نم ناكل كلذل هلسرأ وأ هيلإ هلمحب رمأ وأ هب جرخ
 هقح يف هل ىقب امو ال فيكف ءاوس هلكف الإو هيلإ اجلم ناكملا ىلإ هلوصو ناك
 هنأب هملع ىلع هل راتخف كلذل هضرع دق هنأل اذه ىلع عضوم لاملا يف ةرورضلل

 هظفح يف اذه ىلع ةرورضلا هيف هل ينإف هملظ نم دبال هيف هرمأ نم اذه ىلع

 . ءاقب

 نعو هنع هرارسال كلانه اهنوك لايتحاو هتمالس ءاجر ىلع امأو : ةلأسم

 ءاجرلل ةبجوملا بابسألاو لاوحألا نم هريغو هراهظإ كرتو هب يعسلا هنم فاخي نم
 يف نوكي ايف الو هملظي هن أ هب فرع دق امم هملعي ام ردق ىلع داز اےيف الو الف

 هنإف هرايتخا ريغ ىلع هلوصو ناك وأ هرارطضال بجوم ىنعمل كلانه هجارخإ

 هيف هنم ءيشلوأ هل عايضلا وأ باهذلا نم هيلع نمؤي ال ام لحم يف كلذ ىلع

 الف أجلم ريغ وأ هيلإ لوصولا يف هسفنب اجلم ناك ةرورض عضوم نوكي كلانه
 . فرف

 عضوملا هلوصو يف ءاهلا يف ريمضلا ةداعإب هلوق يف هدارم ناك نإو : ةلأسم

 اهنإف كلذ ىلع الإ هيف نوكي نأب حصي ال هنكلو ةرورض عضوم وهف لاملا ىلإ
 وأ هظفح مزال عضوم يف كلذ ىلع هايإ هاطعأ ايف لاح لك ىلعو .هريغب نوكت

 هيلع نوكي ام عضوم يف لثملا ةرجأ ىلع ديزي ام ىلإ هرطضي نأ الإ هل وهف هريغ
 هلام وأ هسقن وأ هنيد ىلع هتفاخ مدعو هظفح ىلع هتردق دوجول هل مزال هظفح

 يف عانتمالا ىلع هيلع نم ؤي ال عضوم يف هنوكو هلام ىلع هنمأي نمم هريغل همدعو

 . عايضلا نم هل كرتلا
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 : دودرم للملا ةرجأ ىلع ديزيام

 ىلع داز ام نوكي كلانه هنإف لاحلا كلذ يف هتناعإ همزلت نم لاحب وهو

 يف كلذ هل هيلع نأ هلوق ىلع جرخي نم لوق ىلع هيلإ لدعلاب دودرم لثملا ةرجأ

 كلذ حصأو مهنمأي نمم هب ةربخلا لهأ هنع لاسيلف هلهج نإف هيلإ ةرورضلا عضوم
 دق هنأ ىري ىتح هليبس يرحتلاف كلذ هيلع زع نإف لودعلا رظنب نوكي نأ

 ىلإوأ هيلإ هدر لثملا نع ةدايزلا نم عيش هل ناب ىتم هنأ داقتعا ىلع هنم جرخ

 . هماقم هيف موقي نم

 ةرجأ ىلع دازولو هل زئاجف هيلع نوكي ال ام عضاوم يف امأو : ةلأسم

 هظفح هل هيلع سيل هنأ لوقلا ضعب يف جرخيو هظفحو هكرت نيب ريخ هنأل لثملا
 هأرولو هللا همحر ديعس يبأ نع كلذكو هكرت هعم عسي ال اموزل لاح ىلع مزالب

 ىلعو ۔هباهذو هعايض نم دبال هظفحل هكرت ىلع هنأ نقيأو فلتلا ىلع افرشم
 ىلع ناك ام فيكف رثك وأ لق ةرجألا نم هظفح ىلع اقفتا ام هيلع هل نوكيف اذه

 نم هيف هب هرمأ ام لعفو هيلع لذبلا عقو يذلا هطرشب هل افو اذإ ناك لاح يأ

 . بكارملا كلت يف هلمح دعب هل هظفح

 : هسفن بيطب ه اطعأ ام مكح

 يف بلط الو طرش ريغ نم سفن بيطب كلذ ىلع هايإ هاطعأ ام كلذكو

 عضوم يف اذه اذإو اذه ىلع نوكي هب لاق نم لوق ىلع هظفح مزال عضوم
 هربغ ملعأ ال عضوملا اذه يف يفاكو .موزللا عضوم ريغ يف هب فيكف مزاللا

 نع ةراجت نوكت نأ الإ هيف ىلاعت هلوقل هانعمب هزاوج ىلع لدي هنأك باتكلاو
 . مكنم ضارت

 نأل اهلثم هزاوج يف يضارتلا ىلع نوكي نأ هبشي هنأك ىنعملا يف اذهو
 يف عسيو زوجي ام هجو ىلع لاملا نم هريغ يف لام لدب ريع ءعيشب سيل ةراجنلا
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 ىلع زوجي اييف هلكو ءانع يف لام دب ةراجالاو ةدايزلا بلط عيبلا نم نيدلا

 قحلاب تبثيو ايه زوجيو ايهنم حصي نمم هعوقو ناك اذإ زئاج عيش يضارتلا

 همتي ملو هريغو صقنلا هل نم هب ضري مل اذإ ةلاهجلاب صقنلا هقحلي ام الإ امهيلع
 يف ةروكذم هماكحأو عستي عيش اذهو ايهيف لوقلاك اذه يف ةعايجلا يف لوقلاو

 . ةراصبألاو يديألا يلوأ نع راثآلا

 : كلذ يف ثلاث لوق

 نإ كلانه هظفح موزل يف ديدشتلاب ىنعملا هيف جرخيف ثلاث لوق ىلعو

 هنمضي نم يدي ىلع نكت مل ثيح نم الطاب بهذي نأو دبال هعايض ىلع ناك
 هنأ لبق نم همزلي ال هنأل هنايض نم هيلع ء يش الف هنمضي نم يدي ىلع ناك نإو

 . عايض هوجولا لك نم بهذي ال

 ىلع هل اهموزل عضاوم يف هظفحو هلمح ىلع ةرجألا يف جرخيف اذه ىلعو
 لوألا يأرلا ىلع ىضم دق ام مزلي ال ام عضاوم يفو لوقلا نم يأرلا اذه

 هعرفل لصأ هنأك ىنعملا يف راص دق هنإف اذه يف كلذ نم عيش لك مكح لعجاف

 يف مزالب سيل امو اذه نم مزلي ام عضوم يف مزاللا مكح عضو نوكي نأ طرشب
 . مزلي ال ام عضوم

 كلذك لصألا يف قارتفالا نم هب امهام ىلع هدجت هيف رظنأ مث : ةلأسم

 نأ نيب قرفلا ىنعمل كلذ نع ةدايزلا نم هيف ام ريغ اذه يف نكي مل هنأل هريغ ال

 هباهذ يف نوكي نأ نيبو ،هفلتأف هيلع ىدعت نم ىلع انومضم هعايض يف نوكي
 ىنعمل وأ مزلي ام عضاوم ىلع هظفح يف دئازب سيل مالكلاف الإو نومضم ريغ

 . ىضم اميف هلك كلذ كل تنيب دقو اهتوبثو 'هزاوجو ةرجألا

 : كلذ يف ةص الخلا

 اهيف عوجرلا كلانه عقو اذإ زئاجلا عضوم يف ةرجألاف لاح لك ىلعو
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 تبث اذإ ءانعلا رادقم ىلع لثملا ةرجأ ىلإ عوجرلا نوكي ةلاهجلا ىنعمل صقنلاب

 مامتب نوكي اهيف رمألاف تبثي مل نإو هيلإ عجر نم ىلع عجارلل مكحلا يفو قحلاب
 . ىرج دق ام ىلع لمعلا

 يه يتلا بكارملا هذه يف هلمح ىلع اركلا نم همزليو هيلع نوكي يذلا امأو

 هلعجي نأ هل زاج لاملا تيب هل زوب نمم ناك نإف اهل عبت وهف عيش نم لاملا تيبل

 نأ هل زوجي هنأل تاعبتلا وأ نايضلا نم همزل ام كلذكو عضوملا اذه يف هسفنل

 همزل اييف ديدشتلا لوقلا ضعب يف جرخيو .ةرجأ الب هل زاج ايب اذه ىلع اهب عفتني
 كلذ نم هسفن ءى ري نأ هل زوجي ال هنأ ىلإ هلثم يف لئاقلا بهذي هنأ ىتح اهنم

 . هل نوكي ال هيلع ام نأل لصألا يف هل زوجي نمم ناك ولو

 : اه عافنتنالا مكح

 ال ينأكو لاح ىلع مث هب ساب الف ةرجأ ريغ نم زاج ايب اهب عافتنالا امأو
 زوجي هنإ لبقو رظن الو سايق يف يدنع هريغ جرخي الو رثأ نم افالتخا هيف ملعأ
 .هسفن ءعى ربي نأ هل

 ىلإ لاملا تيب هل زوجي ال ام عضوم يف همزل امم صلختلا همزليف ىنغلا امأو

 رقفلا لهأ ىلإف هبر فرعي ال ام نكي مل نإو مكحلا اهب جرخ نإ هلزوبجي نم
 جرخيو ،هسفن ءى ربي نأ هل زوجي الو صالخ هجو هل ىري نم لوق ىلع هملسي
 يف نوكي اموأ اهنم ءيشل وأ اهل عييضتلا ىلع همزلي اييف لوقلا ضعب ىلع هيف
 دعب هيلع نوكي ال هنأ ءارقفلل وأ لاملا تيبل اهيف مكحي ام عضوم يف اهل اعبت همكح

 .عيش هنم ةبوتلا

 لام نم هل زوجي ال ام عضوم يف هملظ ىلعوهف اريقف ناك نمو : ةلأسم
 هصالخ يف كلذكف دحأ ىلع ضرألا يف هنم يفيل ءارقفلل نوكي ام وأ لاملا تيب

 . ملعأ هللاو . الحتسم نوكي نأ الإ ناهجو هموزل لعب ةبوتلا سفنب هنم
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 هيلإ لصوف جارخلا هضعب نع طوطحم لجر ناك اذإو ، هنمو : ةلأسم

 بسحت نا ناطلسلل جارخلا ملسأ انأ هل لاقو ناطلسلل جارخلا ملسي نمم لجر

 لجرلا اذهل له سفن ةبيطب ناطلسلل ملسأ ام لثم كل ملسأ انأو كلام يف يلام

 بابرأ دنع ذخأيو يلام اذهروجلا ناكسل لوقيو هلام عم هريغ لام لمجي نأ

 ؟ ال مأ هايإ هوطعأ ام لاومألا

 ام نود ملس وأ ائيش رابجلل ملسي ملو لاملا بحاص نم هذخأ امأ : لاق

 ءانع هل نكي مل ام عىش هنم ذخ ؤي مل اذإ هبحاص ىلع دودرم لكلا وأ لضفلاف ذخأ

 زئاجف همزل امم هبحاص لحتسا اذإ امأو © لثملا ءانع هلف ءانع قحتسا نإف كلذ يف

 . كلذب هفرعي نأ دعب هلح

 عنمي هنأ لئاسلا هركذ ام ىلع يل نيبي ال : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 هلمح ىلع ةناعالا باب نم جرخي هنأك ءىش ال ازئاج هارأل ينإو هلام عم هلمح نم
 . ال وأ هنم بلطمب كلذ ناك ءاوسو ةرجالاب هرمأ ةاناعمو هلام يف

 : لثملا ةرجأ هيلع

 لثملا ةرجأ هيلع يطعيف ءانعلا ردق دري هنأ عضوملا اذه يف رصبأ ال ينأكو

 لاقام هيلع لب هل هدح دقام هب لعفو هرمأ ايك هلمح اذإ هباوج يف هب لتعا ام ىنعمب

 نكي ملو بلق ىضرو سفن بيط نع ناك هعوقو يف هنأل هيلإ كلذ ىلع هملسي نأ

 ملو .ةرورضلا عضوم يف ةدايزلا ىلإ رطضيف هظفح ىنعمل هل هلمح مزال عضوم
 نوكيف لثملا ةرجأ نع لضفلا دري نأ لمعلا مامت عم هيلع طرش هنأ لئاسلا ركذي

 الام اذه هيلع هب ةجحلا كلذ در يف هل نوكي ءىشل هيف عجري ملو ءانعلا ردق هل
 يذلا تقولا وأ هيلإ لمحي يذلا عضوملا وأ لومحملا ءعىشلا لهجي نأ الإ هملعأ

 جرخ اموأ هلثم هيلإ ملسي نا هنأ ركذ يذلا ناطلسلا ىلإ هملسي اموأ .هيف لمحي

 كلانه لثملا ةرجأ ىلإ دريف هل تبثيو هل نم ةلاهجلاب ضقنلا بلطيف هانعمب هيف
 راثآ ي هلاثمأو كلذ ىلإ دري ةلاهجلا لبق نم ضقنلاب هناف ءانعلا ردق ىلع ىطعيو

 قباطم ريغ هنأك لاح ىلع ةلأسملا هذه يف هباوجو دوجوم هلل دمحلاو نيملسملا
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 لئاسلا هدري مل ام اهنم تمهفو يملع رصق دق نوكي نأ ىسعو يل ناب اييف لا ؤسلل

 قافتالا عقو ةلأسم لك يف اهيف نيباوجلا فقو رظنيلف هتفرع دق ينأ يعم يذلاو

 فرعي ىتح اهنم ءىشب الو اهب لمعي ال مث اهيف فالتخالا اننيب اييف ىرج وأ اهيلع
 . ملعأ هللاو . . هلدع

 نع الثم ملسي ناطلسلا عم دي هل ملسم لجر يفو ، هنمو : ةلأسم

 ناموتلا نع تايدمحم عست ملسي قانيابلاو ةاكزو دعق نع تايدمحم عبرأ ناموتلا
 انأو كلام عم يلام لعجاف حومسم تنأ هل لاقو ملسملا اذه ىلإ ناينان ءاجف

 اذهل له سفن ةبيطب ناطلسلا هنم ذخأي ام نود هنأ الإ تايدمحح تس كيطعأ

 ؟ ال مأ يمذلا هاطعأ ام ذخايو هسفنل لاملا لعجي نأ ملسملا

 : ةدايزلا ف لوق

 ردنبلا بحاص ذحأ نم هبحاص ىلع عقو اع ةدايزلا نم هذحأ ام : لاق

 نإو لثملا ءانع هلف ىنعملا اذه لجأ نم انعلا نم ءىش هيلع عقو نإو هيلع دودرمف

 . كلذ زاج درلا نم هل عقو ام هبرل ةفرعملا دعب كلذ نع هلحتسا

 : كلذ يف سيمخ نب دعاج خيشلا لوق

 همزل دق ايب الإ هذخأي ال ناطلسلا ناك نا سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 قح نم هيف همزل دقام عفد ىلع لاملا يف هلماعي نأ هلزوجي الف هيلع كلذ ناكو
 قح نم هل نمل هيف بجو دق ام هب لطبيف لايتحالا هوجو نم هريغ ءىشب الو لامب
 اذه ناك نا هل زوجيو ،انوع ملظلاب قحلا كلذ لاطبإ ىلع هل نوكيو هيلع
 ليبس ىلعوه امنإو هيلع هل سيل امب هيف هذخأي ناودعلاو يغبلا لهأ نم ناطلسلا
 هل لعج دق ام كلذ يف هل ةناعالا ىلع هل لعجو يغبلاو ملظلاو روجلاو يدعتلا
 انع اذإ هل هلعج دقام هيلع هل ناكو هل زاج سفنلا بيطو ىضرلا ىلع ةرجألا نم
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 كلذ بلط يذلا وه ملسملا ناكولو للملا ةرجأ ىلع داز نإو : ةلأسم

 لاحلا كلذ يف هل لمعي نا هيلع مزال ريغ ناك نا هنم هدارأ ام ىلع كرشملا نم

 هرطضا نا لثملا ةرجأ ىلا هيف دري هنأ الإ قحتسي وأ ارجأ هيلع قحتسي ال امو اموزل

 كرشملاو فيك ،انعلا رادقم الإ هل نوكي الف هل هيلع مزاللا عضوم يف ةدايزلا ىلإ

 موزل ةيلب ملسملا اذه ىلع لزنن اهب يتلا ةرورضلا هب لحت نأ لبق عضوملا اذه يف
 وه هلوق ىلع همزلي هبام هدوجوب هل هموزل نم كلذ جرخي نم لوق ىلع هل ةناعالا

 بجوت ةجح الب لثملا ءانع ىلإ درت ملف اهب ىضرو ةرجألا هسفن ىلع عطق يذلا

 . هيلإ هدر هيف

 ملف لعفوأ لوقب انعلا نم ليلقلا ىلعزوجي ةرجألا نم ريثكلاو : ةلأسم

 يذلا رمألا نم هدارأ ام ىلع هبلق ىضرو هشفن بيط ىلع هل هلذب ام هل زب مل

 ملو هيلع مزاللا عضوم ريغ يف هل همأ ناو ،انعلا رادقم الإ عضوملا اذه يف هنم هبلط

 عضوم ريغ يف ينأكو هملعأ الام اذه هيف ةعجرلا هل نوكي ءىش يف هيلع عجري

 هرطضيف هيلع هل كلذ موزلو ةعجرلا هلو اهعم هريغ دوجول همدعو هيلإ ةرورضلا
 الإ ،انعلا ردق ىلا دري هنأ ملعأ ال كلذ لثم يف كلانه هلثم ةرجا ىلع دازام ىلإ

 هقحلي ءىشل لدعلاب تبثيف ايهنم هل نوكي نم وأ ةلاهجلاب ضقنلا ىلا اعجري نأ
 ءىشلا كلذ يف هلثم ةرجأ نم انعلا ردق ىلا هب عجرملا نوكي كلذ دنعف ةلاهجلا هب

 . كلذ صخ نا هيف ناك يذلا عضوملا يف

 : لوهحللا ىلع ةرجألا ف لوق

 ىلع تعقو اذإ اهنإ لوهجملا ىلع ةرجألا يف لوقلا ضعب ىلع جرخيو
 هلمع اذإ هيلع هل نوكيو ريجألل تبثت اهنأ ةلاهجلا نم هيلعوه ايبرجؤملا نم ملع
 . ةرورضلا عضوم يف اهمكح انركذ دقو هب هرمأو هل هدح ايك هل

 دجي ملو كلذ ىلإ ارطضم ناك اذإ هنا جرخي لوقلا ضعب يفو : ةلأسم

 مزاللا عضوم ريغ يف كلذ يل نيبي الو انعلا ردق ىلع ةرجألا يف عجري هنأ هريغ
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 كلانه هيلع همكحت عم الإ تبثف حص اذإ هموزل ىلع الو كلذ ىأر نم لوق ىلع

 . هلذب يف

 نوكي هن أ لوقل ١ ضعب ىلع ةرورضل ١ عضوم يف هيف جرحي دقو : ةلأسم

 اذه سيلف هلا ؤس يف هلوق ىنعم ىلعو ] لمعل ا هب ناكو لوقل ا هيلع عقو دق ام هل

 نأ عناوملا لاوزو ةردقلا عم همزليف دعب هلام يف ىمذلا ىلع ةرورضلا عضاوم نم

 اذإ هنأ لاملا يف لوقي نم لوق ىلع ىتح هل ناطلسلا ملظ ىلع هظفح يف هل لمعي

 يف هنأك وه اينإو كلذب ةردقلا عم فلتلا عاونأ نم ناك ايب عايضلا ىلع فرشأ

 : هلام يف هل ناطلسلا ملظ نم فوخلا

 هنوكو ال وأ هلاسرإ ىلع نوكي نأ لمتحي هلام يف هل ناطلسلا ملظ ةفاحو

 نأ دعب هيلع سيلف اذه ىلعو هلاسرإ ىلع هلام يف هل هلاح يف هرايتخاب هملع ىلع

 نيب اييف اريخم ناكو هيلع سيل كلذ ناك اذإ هتيحنت يف لمعي نأ الو هل هظفحي

 امم هنم هنم دارأ ام ىلع هاطعأو هلام يف هنم بلط يذلا اذه يف كرتلاو لوخدلا

 ريغ نم لغملا ءانع ىلإ دري الو ، هل زاج ةرجألا نم امولعم ءانع هيف نوكي نأو دبال

 الو لاح ىلع هيلع هل هتوبثو ةلاهجلا ىنعمل ضقنلاب هيلع ىمذلا نم هيف عوجر
 ىضر ىلع ناك امنإو هب لاق نم لوق ىلع هموزل عضوم يف هلذب يف هل هنم رارطضا

 . اذه يتقو يف هريغ ىرأ ال ام اذه رييخت عضوم يف سفن بيطو
 : يأرلا لهأل هيف لوقلا نيدلا نع جرخ ام

 امو هباوص انل نيبي ىتح هيلع انأو اذه هباوج يف هفالخ ىلع هيف اناك نحنو

 يف لدعلا ىأر نمو عساو يأرلا لهأل يأرلاب هيف لوقلاف يأرلاب نيدلا نع جرخ
 يف لمعي مل ملسملا اذه ناك ناو ،هيلإ هاري ال ايع لمعلا يف لوقي نأ هيلعف ءىش

 ريغ نم هيلع ايك همتي ملو انع وأ هنم هدارأ امم عىشب هب نعي ملو ىمذلا هاطعأ ام لاملا

 ةلاهجلاب جتحا ناف هدر همزل هذخأ دق ناك ناف هيلع هل ءعىش الف هل حصيرذع
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 لطبي ال نأ ىسعف كلذ حصو رذعلا هب هل نوكي عنام همامت نع هلاحأ هنأ ىعداو

 مل اذإ هل هيلع ءىش ال هنأ هيف جرخيو انعلا رادقم هل نوكيو لوق ىلع هانعت ام

 : رئاجلا ناطلسلا يف لوق

 ىلع هل ليبس الف ةيعرلا لذارأ نم لجر هنأ رئاجلا ناطلسلا يف لوقلاو

 قح نم نوكي اميف الو نيملسملا لاومأ نم ءىش يف الو مهلاومأ ةاكز يف سانلا

 فيكف نيكرشملا نم دحأ ىلع ىدعتي نأ هل سيلو نيرفاكلا ىلع مالسالا لهأل

 ملظلاب اهيشغ اذإ سانلا لاومأ نع هل عفدلاو لام الو سفن يف رارقالا لهاب
 نم كلذ نأل نيدلا ىلع ةيقتلا مدع عم لاح ىلع زئاجو ردق نم ىلع بجاو

 ىلع رج ؤي نأ الإ ةرجأ هنع عوفدملا ىلع نع ملظلا عفد هل سيلو ركنم هلعف
 . ملعأ هللاو . . ةرجأ ريغ نم مزالب هيلع سيل ام عضوم يف ءعىش نع عفدلا

 كلذ هل زوبي له لاملا تيب نم الجر ناطلسلا رجأ اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ىلا مأ ءارقفلا ىلإ كلذ نم صلختي نأ هيلعأ كلذ نم ذخأ ناكو هل زجي مل نإو

 ؟ ناطلسلا

 همزلي الف هحلاصم يف هكلهتسناف كلذل هذخأ دنع اريقف ناك نإ : لاق

 . ءارقفلل هجرخيف هدي يف ايقاب اينغ ناك نإو ءىش

 : سيمخ نب دعاح خيشلا يأر

 هنأ حصي ىتح محل همكح ملام تيب ي ام نأ سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ةرجألا عوقو ناكو لصألا يف نيملسملا لام تيبل هنأ مهريغل تبث اذإو مهريغل

 الام ىلع ناك نإو ٠ ةرجألا ىنعمب هل يهف لاملا تيب ذافنإ هيف زوجحم ام ءىش ىلع

 هل هنأ ىون وأ لمع نإ هللا ىلإ بوتي نأ همزل هلمع عسي ال امم لمعلا ناكو زوجي

 هل زوجيال نمم ناك نإ هلهأل ةرجألا نم كلذ ىلع هذخأ ام دري نأ هيلعو لمعي

 عضوم مهيلا هدر ىلع هل نونوكي وأ مهف زوجحم نيذلا مه هلهأو لاملا تيب

 . صالخ
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 نم ةلعل ضراعب لاحلا يف هيلع مرح هنأ الإ هل زوجي نمم ناك نإو ةلأسم

 ردقي ل نا همرغ هيلعف لاح نم كلذ ىلع هفلتأ ايف هدابعو هللا ضرأ يف هداسف

 هللا ىلإ باتوه ناف إهلهأ ىلإ هدري نأ هلاح ىلع مادام هيلعف ىقب امو هدر ىلع

 ايب عافتنالا هل زاجو هل لحف هيلع هرجحل ةبجوملا ةلعلا عافتراب ضراعلا عناملا لاز

 نأ حابملا يف هل زاج هدر وه نإو هدر ىلع ردقي ملو هفلتأ ام مرغ هيلعو هدي يف ىقب
 هل ةمارغلاف هدر ىلع ردقي مل نإو لاملا تيب لاحلا يف هل زوجي نمم ناك اذإ هب عتمتي

 ى ربي نأ هلزوجي هنأ لوقلا ضعب ىلع جرخيو ،صالخلا يه هلزوجي نم ىلإ
 . هنم همزل دق امم هسفن

 ليقو مرغلا نم هنيعت هل درلا نع زجعلا عم هل دبالف ينغلا امأو : ةلأسم

 هنأ الإ زوجي امم لمعلا ناك نإو مرغلا نع هيزجتف كلذ ىلع يتأت ةبوتلا نإ

 ءادألاب اهنم جرخي ىتح نماض اه وهف لاملا تيب نم هيلع ةرجألا ملسي نأ زوجيال

 يف اهذافنال اهذخأ يف هلل باستحالا هجو ىلع اهل هذخأ ناك نإو اهلهأ ىلإ اهف

 لام هل اهنا ىلع الو لامجالا ىلع ال ءعىش نم هيف زوجي اييف وأ قاقحتسالا لهأ

 زوجي ييف اهجرخي وأ هل زوب نم ىلإ اهيدؤي ىتح نوكت هدي يف ةنامألا ةلزنمب يهف
 . هيف

 : هيلع بجاولا ين رصقي ال نم ىلع نايض ال
 نإ هيلع نايض الف اهظفح يف هيلع بجاولا نع رصقيوأ اهيف دعتي مل امو

 ناو ،هيف زوجي اييف لدعلا هجو ىلع اهف ذافنالا لبق كلذ ىلع هدي نم تفلت يه

 اهنم ءعىربو زاج صالخ عضوم نوكيو لاملا تيب ضبقو هل زوجي نم ىلإ اهملس

 فالتخالا ىنعم هقحلي نأل هبشيف ناطلسلا وهو هنم اهذخأ نم ىلإ اهدر نإو
 اهجورخل اهناف هل ةرجأ اهنأ ىلع ناك امنإ هل اهميلست يف هدايتعا ناطلسلا ناك نإو

 هل هبحأ يذلاو كلذ ىنعم اهقحلي نأو دبال . ةنامالا ىنعم ىلع ةدارالاب هدي نم

 عسي نميف اهذافنا ىلوتي وأو لاح ىلع اراتحغ هيلإ اهدري ال نأ اهرتس ناكمإ ىلع
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 ةقثلا دجي مل نإ اهيف هب هرمأي ام ىلع هنماي نمب وأ هسفنب هيف لعجي وأ هيلإ عفدت نأ
 ىنعم ىلع هيلإ اهملسو اهيف ةريصبلا لهأ نم دحأ نيملسملا تاقث نم دجو ناو

 مل اهب هفرعو اهعضاوم يف اهلعجيو اهلهأ يف اهجرخيل اهنم هصالخ يف هب ةناعتسالا
 نيمأو اهيف زئاجلا عضاومب فراع هنأل هريغ ءىشب كلذ دعب اهيف هرمأي نأ جتحي

 . هيف زوجت ام عضوم يف الإ اهلعجي ال نأ ىلعو اهيلع

 يف هيلع سأب الف لاملا تيب هلزوبجي نمم ريجألا اذه ناك نإو : ةلأسم
 ىلع اهل هذخأ ناك اذإ هريغ ىلا اهنم هيلع ىقب ام جرخي نأ هيلع سيلو اهذخأ

 نوكي اموأ ىقبي نأ الإ اه ذخألا دعب هل زوجي نم لاحب راص هنأ وأ هل زوجيام هجو

 هجرخي ةرجألا ىنعملا هل تبثي مل اذإ كلانهف هل زوجيال ام لاح ىلإ وه لقتنيو اهنم

 ىتم هلام نم اهذخأ هلو يه امك ةيقاب ناطلسلا ىلع هترجأو لاح ىلع هلهأ ىلإ

 نأ زوجيال ام عضاوم يف راصتنالا هجو ىلعف الإو هنكمأ نإ مكحلاب اهيلع ردق

 هنأ هلام تيب نم ءىش هيف حص نإو نيملسملا لام تيب نم كلذ نع هل اهملسي

 . فالتخا ينغلل هزاوج يفو زئاج ريقفلل وهف يناوصلا نم

 : ةرجألا ذخأب سأب ال

 ةلازإ ,نم اهحالصا ىنعمل لمعلا ىلع اهنم زوجي امم ةرجألا ذخاب ساب الو
 هكرت ىلع رظنلا يف اهقحلي نأ نم دبال اميف اييسال اهيلع عفن لاخدإو اهنم ررض
 ىضم دقف هبر فرعيال ايب هقحلاف هنم ءىشب وأ هيف ايب مكحلا ىرج نإو .ررض
 هناف فالتخالا نم هيف هولاق ام ىلإ رظناف يأرلاب ملعلا لهأ لوق نم هيف ام ركذب

 نمل اهزاوج يف امهدحأ نموأ اهنم ةرجألا هذه هضبق يف مكحلا نوكي هدايق ىلع

 . اهريغف كلذب قاقحتسالا وأ ةرجألا ىنعمل هل زوبحت

 هملسي ام مكح ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دقو : ةلأسم

 اذإ هصالخ نوكي فيكو ال وأ هل زوجي نمم ناك نا كلذ نم ريجألا اذهل ناطلسلا

 اموأ ةنامألا ىنعمل هدي يف ريصت ايفو هل زوجحم ال يذلا هجولا ىلع اه هذخأ ناك
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 ءاوس يفاوصلا يف ينغلاو ريقفلا نأ الإ هنايضلا ىنعم ىلع ضبقلاب هنم نوكي

 . اعيمج ايل اهزاوجب لوق ىلع

 اهيف جرخيف ينغلا نود ريقفلل اهنأ اهيف لوقي نم لوق ىلعو : ةلأسم

 لوقي نم لوق ىلع هيف هبر فرعيال يذلا يف جرخي ام لثم اهزاوج يف هدايق ىلع

 تيبل هيف لوقي نم لوق ىلع هبر لوهجملا يف جرخيو ينغلا نود ريقفلل هزاوجب
 . هيف نحن يذلا ىنعملا اذه يف هيف جرخيام لثم لاملا

 : ريجألا هذخأ ام مكج يف : ةلأسم
 ريجألا اذه هذخأ ام مكح ىلع كلدي ام مكح لع لوقلا نم ىضم دقو

 هذه مكحب رفظت نأ ىسعف هربدنتو هيف رظناف كلذ عيمج يف اهنم ع يش نموأ اهنم

 اهب لوقلا ةداعإ نإف يه تناك ةروكذملا ةثالثلا ءايشألا نم ءيش يأ نم ةرجألا

 3 ىفشي يلتبملا اذه ضرمو يفكي اهماكحأ نم هانركذ يذلاو عستي اهنم لك يف

 يتلا اهماكحأ يناعم نم اهب جرختسي نأ ىلع اهب ردق ةذفان ةريصب هل ناك نمو

 ةثالثلا هذه نم عضوم لك ف اهرخأ هانيتأ ام عم ةلأسملا ردص يف اهاندروأ

 ءارقفلل هزاوجب لاق نم لوق ىلع هبر فرعي ال امو يفاوصلاو لاملا تيب عضاوملا

 هب عفتني ال يرشح لام هنأ هيف لوقي نم لوق ىلع ال لاملا تيبل هنأ لاق نم لوقو

 . ريقف الو ينغل زوجي ال يأرلا كلذ ئلع هنإف

 نماض هل وهف هب ملع ىلع هضبقو هنم ناطلسلا هيلإ هملس امم هدايق ىلعو

 هيلع زع نإف مهماقم هيف موقي نم ىلإ وأ هلهأ ىلإ هئادإب الإ هنايض نم هل ةءارب الو

 هيلإ ملس هبر هعم حص نإو ةفصلا ىلع هب ىصوأ توملا رضح ىتح مهتفرعم
 .كلذك هب هل ىصوأ وأ رقأ اليبس كلذ ىلإ دجي مل نإف هيلع ردق ىتم

 : ةنامألا ىنعمب هدي ف نوكي ايف : ةلأسم

 ىنعمب هدي يف نوكي نأ هبشيف هضبق ىتح لاملا اذه نم هنأ هب ملعي نإو
 اهدر ف جرحي ام ىنعم ٠ هانعمب هجورخل هنم هضبق نم ىلإ هدر يف جرخيو ةن امأل ا
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 دي نم هل هذخأ يف ناك نإو ،هريغل اهنأ هعم حص نأ دعب اهيلع هنمتئإ نم ىلإ

 دي نم هذخأ يف د دتعم ريغ هرمأب هلهج ىلع هنإف هترجأ نم هنأ ىلع ناطلسلا

 يف باستحالا ىنعم ىلعال هزرحأ ملعلا دعب وه نإف عضوملا اذه يف هل ناطلسلا

 نأ هنايض يف ريصي نأ دعب هل زجي مل هنمض ىتح هل سيل ام هيف ىتأوأ هلهأل هزارحإ

 . نايضلا نم أربي مل هيلإ هدر نإف ناطلسلا ىلإ هدري

 : همرغ همزل هفلتأ ام

 انومضم لاح ىلع راصف ةنامألا نم بلقناو همرغ همزل هفلتأ دق ناك نإو

 موزل يف هلكف هدعب وأ فالتالا لبق هرمأ هعم حص أاطخوأ دمعب كلذ ناك هيلع

 ىلع ناطلسلا اذه ىلإ مرغلا ملسي نأ هل زوجيالو .ءاوس هيلع نايضلا ىنعم

 كلذ نم ال هلام وهف اذه ىلع ءىش نم هيلإ هملس امو نيمأب سيل ناك اذإ لاح
 هلك اذه نم ءىش ناطلسلا اذه لام تيب يف حصي مل نإو ،اذه ىلع همزل يذلا
 وأ هيف حصي ىتح هل همكح هلام تيب يف ام نا ةياكح ةلأسملا يف لوقلا ىضم دقف

 رظن يف جراخ باوصلا ىنعم ىلعو حيحص لوقل هنإو ،هريغل هنأ هن ءعىش يف
 حصي ىتح هدي يف ايب ا دحأ لك نا مهلوقل نيملسملا نم لدعلاب ةفرعملا لهأ

 نا هل زوجو ةرجألا ىنعمب , هل وهف هلام تيب نم هيلإ هملس ف اذه ىلعو هريغل هنأ

 ىلع اهترباكم الو اهعفد زوجيال تلا ةجحلاب هريغل هنأ هعم حصي مل ام هكلمتي

 . ام دانعلا ليبس

 سيل هريغل اهنأ امه نم ضبقلاو ميلستلا دعب اهل عفادلا لوقو : ةلأسم
 ىتح يع دملا ةجح موقت الو ىوعد هن ال هقدص نأ الإ هب ىمسي نأ الإ ء ىشب

 . رهاظلا يف ةجحلا هب موقت نمم هريغب هاعدا ام هل حصي

 : ةمالسلا هجو ىلع هضبق ايب قحأ ربجألا

 هيلع ةجحلا مايق نم ةمالسلا هجو ىلع هنم هضبق ايب قحأ ريجألاف الإو
 نيدلا يف زوبال عىش ىلع ةرجألا نوكت نأ الإ هل هنم ضبقلا لبق هب هرارقاب
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 هدرو هيلع هرجح ىأر نم لوق ىلعوأ عامجالاب رجألا نم ذخأ ام در هيلع نوكيو

 ماكح نم همكح هيف همزلي نم هيلع هب مكحوأ هريغال لدعأ كلذ ىأر نإ

 هيلع نوكي نإف هيف فلتخي امم ناك نإ همصخ نم هل ةبلاطملا عضوم يف نيملسملا

 حصي مل ثراو وأ يصو وأ ليكو نم هماقم هيف موقي نم ىلإ وأ هيلإ هدري نأ كلانه
 ءامرغلا نيب هعيزوت ىلع ردقيال ىتح هيلع يتلا ملاظملا يف هلام قارغتسا هعم

 يف هئامرغل كلذك لدعلاب هيلع مكحي وأ هتوم دعب هبر فرعيال ام ةلزنمب ريصيو

 هريغك هدي يف كلذ نوكي هنإف هيلع ام بنج يف هتلقل هل امم كلذك ريصيو هتايح

 . افنآ كلذ يف هانركذ دق ام هيف لوقلا نم جرخيو هبر فرعي ال ام ةلزنمب هلام نم

 . ملعأ هللاو

 وه يذلا لاملا تيب نم الام رئاجلا ناطلسلا اطعأ اذإو 0 هنمو : ةلأسم

 وأ ةيابجلا هذه نم بكرم يف اركسع هب ركسعيل ةلح ريغ نم هلايعو هل ةيابج
 هركسع نم رقف لجأل اذه نم طحني له ءارقف اسانأ ركسعف بكرملا ينعأ اهريغ

 ؟ ال مأ

 نب دعاج خيشلا لاق .نيملسملا ضعب يأر ىلع هنع طحني : لاق

 كئلوأ ناك اذإ هنأ الإ ءارقفلل هزاجأ نم لوق ىلع هبابرأ لهج اذإ هلوق لثم سيمخ

 ىلع هبرل ةناعالا كلذب ىونو ىلاعت هللا ةعاط ريغ ىلع مهب ىوقتي امب ركسعلا
 امزج هنايضب لوقأ الو ةبوتلا هيلعف يصاعملا نم هيلعو هب مه ام ىلع مهلو هرمأ

 هنأل هيلع مهل يذلا مهاطع نم هنأ ىلع مهيف هقرف دق ناك ولو ى يأر ىلع هنكلو

 نايض ال سفن يف ام ضعب ىلع هناكف هتدارإ ريغ ىلع لوق ىلع هل زوجي نم قفاو

 نيملسملا نم دحأ ىلع ةاغب اونوكي نأ لثم مهيف هلذب زوجيال ام لاح يف الإ هيلع

 “ . نايضلا ىلإ برقأ هارأ ال هنأك كلذ ىلع يناف ةمذلا لهأ نم وأ

 : هنايض يف فالتخالا

 زيجي ال نم لوق ىلع ىتح هنايض يف فالتخالا نم ىرعتي ال ناك نإو
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 عم هل ةيوتلا موزلب لوقلا وه عضوملا اذه يف هيلإ ليمأ يذلاف لاح ىلعو ءارقفلل

 ريغ ناك ناو هيف يأرلا اذه دايق ىلع نايض ريغ نم هل اهموزل لوألا يفو نايضلا

 زوجيال هناب يأرلا اذه ىلع لوقلا ناكو هيلع فالتخالا ىنعم لوخد نم جراخ

 ناف ةنكملا عم هب لمعي نأ راتخملا يف ىلوألا وه يصاعملا لهأ ىلع هقرفي نأ هل

 يف هب ام ىلع هيف ليقولو ىرأ ام ىلع باوصلا نم جراخ ريغ اضيأ كلذ
 نم دعبي مل ةيالولا لهأ ةلقل مهنم يلو ريغل زوجيال هناب قيضلا نم بلغالا
 . قحلا

 : هسب ىلوألا

 مهريغ ىلإ مهنع هب لدعيال نأ هب هرمأن يذلاف ةلزملا هذه لهأ دجو ىتمو
 همعطي هناف اعوج كالهلا نم ةرفح افش ىلغ ناك نم الإ ءارقفلا نم مهنودوه نمم
 . كلذ نم قحلا هعنمي ل نا هييحيل هنم

 رتسلا لهأ يف هل مهنع لضف هيفاكوأ مهدوجو هيلع زع ناو : ةلأسم

 ةعس هلاح روتسملا يف هقيرفت يف يأرلا اذه دايق ىلع هلو هارنام لدعأ ىلع عضوم

 لهأ نع هب لدعي مل ام ةمئال الو كلانه هيلع سأب الو لاح ىلع ةمالسو

 ناك نإو 0 مالي هيف هرمأ نم كلذ ىلع هنإف مهنامرحل ادصق مهيلإ ةيالولاو لضفلا

 | . هيلع نايضال ءارقفلل هزاجأ نم لوق ىلع هارنام حصأ ىلع

 نم همزليام روجلا ناطلسلا لام تيب نم اسانأ ركسع اذإ كلذكو : تلق

 ؟ كلذ

 ينعأ هيأرب ةفصلا هذه ىلع هوكلهتساو ريقف ركسع نم ناك اذإ : لاق

 مل سيلف ءاينغألا امأو 0 نايض همزلي الف هلوه هلام تيب مكح نال ناطلسلا

 . ءارقفلل هعجرم امم ناك اذإ كلذ

 : سيمخ نب دعاج خيشل ا لوق

 ينأل هل مكحلا رهاظ يف هلام مكح يف هلوق لثم سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
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 هبر مولعم نم هريغل هنأ حصي ىتح هارأ نيملسملا نم ملعلا لهأ لوق نم كلذك

 همكح ناك اذإ رصبلاو ملعلا لهأ لوق نم رثألا لد اذه باوص ىلعو لوهجم وأ
 . هل هنأل هيلع نايض الف ينغ وأ ريقف يف هرمأو هيأر نع هذفنا ام فيكف هل

 هعجرم امم ناك اذإ كلذ نم مهل سيلف ءاينغألا امأو هلوقو : ةلأسم

 ءاينغألا نم مهاوس نم نود صوصخلا ىلع محل نوكي اييف كلذك وهف ءارقفلل

 يف كلذك هب هدارم ناك نإف جرخي اذه ىلع كلذ ىرأ ال عضوملا اذه يف ينكلو

 ال هنأك هارأ كلذ ىلع ينأف رظتني نا هيف بحاف انركذ ايك هل هب مكحي ام عضوم

 اذإ هنأل هل وه هلام تيب يف ام مكح نا هلوق نم هلبق املادض نوكي نأ نم ملسي

 ينغلا نيب اييف هقرف حصي مل كلذك همكح يف كلذ ناك اذإو . ىلوأ هب وهف هل ناك

 همار نم كلذ ىلإ دجي نلو ليلدلا ةماقإ هيلعف مث قرفلا اعدا نمو ةلع الب ريقفلاو

 هنأ حص اذإ ءعىش وه امنإ ءاينغألا يف هلاق يذلا نإف عضوملا اذه يف اليبس قحلاب

 نيملسملا نم كلذك هلعج م لوق ىلع ءارقفلل هعجرم راصف هبر لهجو هريل
 حلاصملا نم هيف عضوي نأ زوجي ام عيمجو ريقفلاو ينغلا هيف لخدي ايبرف كلذ ىلعو
 مكلعل قحلا اوعبتاو بابلألا يلوأ اي هلك اذه يف اورظناف نيملسملا لام تيب

 . ملعأ هللاو . . نوحلفت

 لاقو مهارد روجلا ناطلس دنع نم ذخأ لجر يفو { هنمو : ةلأسم .

 نم نهذخأ نهنأ ذخألا اذه اوجري اييفو نيينالف نم مهاردلا هذه ناطلسلا

 هذه ناطلسلا دنع نم لجرلا اذه ضبقف ملظلا ةيابجو بصغلا ليبسب مهدنع

 ؟ كلذ لعف نم مزلي ام هتلود يف نهب ركسعو مهاردلا

 لوصوو لهجلا دنع هبر فرعي ال ام ةلزنمب هيلع مهاردلا هذه نإ : لاق

 عفدت نأ ينبجعيو فورعم دحأ ىلإ نهب ناطلسلا نم مدقتي مل اذإ هبر ةفرعم ىلإ

 ف اهقرف نإو نهابرأ ةفرعم نم سايالا دعب ةليبقلا كلت نم نيملسملا ءارقف يف

 . زئاجف نيملسملا ءارقف نم مهريغ
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 : سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 هذه مكح يف يل نيبي هنأ ملعأ ال هلوق لثم سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 نوكت نأ حصي ىتح هل اهنأ الإ اذه ىلع ناطلسلا دنع نم اهذخأ يتلا مهاردلا

 سابتلالا نم خخ ريغ اذه ىلع هنأكو مهنم نوكت ال اهنأل ةقيقحلا ىلع كلذك

 نكمي هنال هكلم نم اهليزيال هلوق نم كلذ لكو مهدنع نم اهنأ اهب هدارم لعلو
 ليلدب هلوق نم اذه سيلو هل نوكيو زوجيام ىلع مهدنع نماهذخأ نوكي نا
 ىنعم ىلع ىنعم الو الك لاح ىلع مارح هجوب الو يلظ مهنماهذخأ هنأ ىلع
 وأ ناك ارقم هدي يف ايب ىلوأ دحأ لك نيملسملا لوق نم حص دقو كلذب رارقالا

 هدنع نم اهل ذخآلا ءاجرو ،هريغ اذه ي ملعن الو قرف الف ارئاج وأ الداع اركنم

 نع اهجورخ يف هل ىنعم ال ملظلا ةيابجو بضخلا ليبسب مهدنع نم هذوخأم اهنأ

 . ملع الب نظ هنأل هوجري ام هعم حصي مل ام مكحل ا رهاظ يف هل يه نم كلم

 : نظلاب مكحل ازوجي ال

 الو قح تابثا يف مهل الو نظلاب سانلا ىلع مكحي نأ لاح ىلع زوجي الو

 ىرخأ يف أطخي دقف ةرات بيصي نأ نكمي ناك نإو ،لام الو سفن يف هلاطبإ يف

 نظلا نسح ىلع هل هجو ال اذه لثم يف هب مكحلاو هعابتاو يرديال بيغ هباوصو
 وهف ههبشأ امو ائيش قحلا نم ينغي ال عضوملا اذه يف هنأل هئوس ىلع الو سانلاب

 . افالتخا لوقلا نم ىنعملا اذه يف هيف ملعن ال هلثم

 ال ام ةلزنمب نظلا ىلع لعجيو هنع لازي فيكف اذه ىلعو : ةلأسم

 الإ ناهرب الو ةجحالو نايب الب ءارقفلل كلذل ءاجرلا ىلع اهب مكحيو هبر فرعي
 يف جلو الو رصب يذ دحأ نع رثأ نم هملعأ الو اعطق كلذ ىرأ ال ينإ نظلا عابتا

 ام كرد نع ىمعو ىنم فعض يل نبي مل ام هل ناب نوكي نأ ىسعو رظن نع سفن
 بابسأ نم كلذ هلوق سيلو هريغل اهنأ حصي ۔ ىتح هل اهارأ يناف هيف اورظناف هرصبأ

 ةعبت الف اهيف هب هرمأ دق ايف اهذفنأ :7 اذه ىلعو ى ءىش يف يدنع ةحصلا
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 يف اهعضي نأ هل سيل هنأ ليقو لطاب هجو يف ناك ولو هيلع نايض الو هقحلت
 هرمأب كلذ ناك ولو همرغ همزل اهنم ءىش يف لعف ناف هللا نيد يف ال زوجيال ءىش

 . ملعأ هللاو . . رثكألا وه لوألا لوقلاو

 لهأ كلم عيمجو ناينابلاو يدوهيلاورابجلا ةيده يفو } هنمو : ةلأسم
 مهدنع نع لاومألا ذخأ كلذكو ريقفلاو ينغلل مهدنع نم ماعطلا لكأو كرشلا

 ؟ ال مأ ةعس كلذ يف له ةبراضملاب
 نم ببسب هيلع رجحي وأ ةيدلا هل هركي نمل الإ زئاج كلذ لك : لاق

 ىبجت نيذلا ةربابجلا نم اذه ناك ناف سيمخ نب دعاج خيشلا لاق ، بابسألا

 يفف لالحلا نم وأ كلذ نم هادهأ ام نوكي نأ لمتحاو ايلظ سانلا لاومأ مهيلإ

 . فالتخا نيملسملا لوق نم هزاوج

 : كلذ يف فالتخالا

 لالحلا نم حصي ىتح زوجيال لوقو مارحلا نم هنأ حصي ىتح زوجي لوق
 ىلإ ىندأ يناثلاو مكحلا ىنعم يف حجرألاو ىوقألاو حصألاو رشكاألا وه لوألاو

 . هزنتلاو عرولا

 : نيكرشملا اياده مكح

 ةربابجلا نم مارحلاب هلام طلخي هنأ هيلع حصي مل نمم نيكرشملا اياده امأو

 سانلا نم هل زوجت نمل اهب سأب الف كرشلا لهأ نم مهريغو ضرألا يف نيدسفملا
 يأل كلذ يردأ الو ىلوأ ءاينغألاب اهكرت ىأر ضعبو مارح اهنأ ملعي مل ام

 . ءىش

 : سوحلملاو باتكلا لهأ ماعط

 نم ناك اذإ حئاذلا نم حيبأ ام ريغ باتكلا لهأ ماعط يف فلتو
 ةمعطأ امأو } مهتابوطرب اهوسمي نأ نم دبالو اهلمع نولوقي يتلا ةمعطألا
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 يأرلا نم جرخيال اهنم حئابذلا ادعام ناك نإو اذه لثم ىلع يه يتلا سوجملا

 سيلو مارحف مهحئابذ امأو رثكأو رثكأ اهلكأ نم عنملاب لوقلا نم دشأ يهف
 ىلاعت هللا نم باتك هل سيل نمم كرشلا لهأ نم مهريغو لحب اهيف لخدم يأرلل
 مهماعط يف ةحالاب لوقلا يف باوجلا قلطأ له ليق نإف ،مهلثم ىنعملا اذه يف
 ىلع قلطنيو مومعلا مهوي هنأل هملعن اميف ال لاقيف كرشلا لهأ للم عيمج ينعأ

 ماعطو ىلاعت هلوقب دارملا يه اهنأل حئابذلا ىتح ماعطلا عيمج لخديف لكلا

 مهل اماعط ىمسي ام عيمج ليقو صوصخلا ىلع «مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا
 امو ۔ عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلاب هميرحت حصو تامرحملا نم هيلع صن ام الإ

 . هار نم ىلعف يأرلا هيف جرخ

 : هللا ريغل هب لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكح

 هللا ريغل هب لهأو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا يف اورظن ام هلوق نم اذه ىلعو
 باتكلا لهأ نم نكي مل نم عيمجو برحلا لهأ هحبذي اييفو بصنلا ىلع حبذ امو
 هلكأ مهماعط نم هللا نيد يف عسي له ةمعطألا نم هلك نيدلا يف مرحي ام عيمجو

 مثال فناجتم ريغو ةصمحم يف هيلا رطضي نأ ريغ نم هلوق مومع يف هلوخد ىلع

 نإو كرشلا لهأ ةمعطأ نم هنأل ةلمجلا يف مهل ماعطلا مسا هقحلي امم هلكو

 قلطي ال نأ هل يغبنيف عيمجلا لكأي نم مهيف ناك وأ ءعىشب قيرف لك ىفتخا

 ةدافإ ىنعمل عضوم يف هب يتأي ليلد ام ريغ نم هلمج مهماعط يف ةحابالاب لوقلا

 لكلا لوخد مهوي الئل مهماعط نم ءىش لك يف اهمومع قلطم نع اهل دييقتلا

 ةنسلاو باتكلا مكح هيلع ىفخ نم ىلع هماهبإ يف نوكيف لجيال ام هيف نأل

 يف ىدهلا ليبس نع مهب عطقي ايبر ةنتف عون ىمعلاو فعضلا لهأ نم عامجالاو

 . ىدرلا زواغم

 : حيحصلاو باوصلا لوقلا

 يغبنيف ةزئاج كرشلا له ا ةربابجلا نم ةزئاج لك سيلف حيحصل ا ىلعو
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 بابسألا نم ءىش هيلع رجحي الو هل هركي ال نمل ءال ؤه اياده هتزاجإ يف هلوق ىلع
 لديام هيف سيلو مومعلا ديفي هقالطا ىلع هنأل رظنلا اهيف عجري نأ لاح ىلع
 زوجيال اهنم همارح حصام هنأ يف فالخ الو زوجيال ءىش يف صوصخلا ىلع

 نيملسملا راثا يف اذه عيمجو عنقم بابلألا لهأل ةراشالا يفو عستي اذه يف لوقلاو

 . هفرع نمل هيف ةجح زيزعلا باتكلاب ىفكو حورشم

 : ةبراضملاب مهلاومأ ذخأ

 ليقو اهمارح ملعي مل امزئاجف ىضرلا ىلع ةبراضملاب مهلاومأ ذخأ امأو
 يذلا وه اهل ذخآلا ناك اذإ حصألا وه ةيهارك ريغ نم هاركإ الب هزاوجو ةيهاركلاب

 . ملعأ هللاو . . مهنود اهب ةبراضملا ىلوتي

 عطقيل ادشح مهنم موق ىلا روجلا ناطلس هلسرأ نميفو . هنمو : ةلأسم

 يف مهريسو ناطلسلل اوباجأو هطوطخ مهغلبأو مهيلإ راسف ربلا يفوأ رحبلا يف مهب
 مهاضرب ناك هنأ مهجورخب وه ملعي ملو ررض مهنم قحل وأ مهقحو ايارسلا ضعب
 ؟ كلذ يف همزلي ام ناطلسلا نم افوخ وأ

 مهرباكأ وأ هناوعأ نم مهربج ىلع رداق وه نم هطوطخ غلب اذإ امأ : لاق

 مهجورخ امأو هيلع كلذف كلذ لجأ نم ررض مهباصأف كلذ ىلع مهربج امم

 . مهباصأ امل نماض ريغف مهيأرب اوءاجف ببس ريغ نم مهاضرب

 : اذه يف سيمخ نب دعاج خيشلا يأر

 ملو مهيلإ عافرلا نم ءيشب هلسرأ ناك نإ سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 لمتحاو بتكلا يه يتلا ةلاسرلا غلب اذه ىلعو اهيف يذلاب الو اهب هدارم ملعي

 هنأ لدتسي هبو هيلع قيضي ال هنأ رثألا يفف ملظلا ريغ عيش اهيف نوكي نأ خمجم

 . هيلع نايض ال

 ال نم ءاس ؤرلا نم نأ هناوعأ نم اذخأ اهغلبو اهيف ام ملعي ناك نإو
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 مثآ كلذ ىلعوهف مزال ريغ يف جورخلا ىلع مهربجف كلذ لثم ىلع نمؤي
 . ملاظملا كلت يف مهل كيرشو

 : كلذل رثألا ىف ءاج ام

 نم ملظلا نم نايض مزلي عيش نم مهقحلي امل هنأ ىلع لدي ام رثألا يفو
 عفد نإو ناطلسلل ةنوعملا بابسأ نم هنم ناك ايب نايضلا ف كيرش جورخلا كلذ

 دعبأ نابضلا نموهف هباتك يف ايب ملعي الوهو مهربج ىلع ردقي ال نم ىلإ كلذ

 نيملسملا تاقث نم ناكو هيف هملعي يذلاب هيلإ هعفدي نم ربخأو ملع دق ناك نإو

 قرف ال هعفد نم هب اذه هلعف ىلع هنأل هيلع يش الف هنايتك ىلع نمؤي نمم وأ

 . ضرألا ف هنفد وأ هعم هكرتو هنيب

 حصو نمأب سيل ناكو هرمأ هيلإ عوفدلا اذه دنع حص الو هربخي ل نإو

 ال نمم ناك اذإ هربخي مل وأ هيف هملعب هربخأ ءاوسو نيعم وهف هب مهجورخ نأ هعم

 . كلذ لثم ىلع نمؤي

 : نإضلا همزلي ىتم

 حبقأ همثإف ةنوعملا دصق ىلع ناك نإف عضوملا اذه يف لاح لك ىلعو
 هنايض ىلإ ليم يسفن يفف ةنوعملا دصق ريغ ىلع ناك نإو ،حضوأ هنايض موزلو
 ىنعم هيف هقحلي نأ حصي ال ام ىنعمل عضوملا اذه يف هيلع عطق ريغ نم
 نم جراخ ريغ هنأب هيف يلوقو هنايض يف رظنلا نم هيلع انأ ام ىلعو فالتخالا

 . يأرل ١

 ىلع هناهرب يف هباوصب لدي حيحص سايق وأ حيرص يأرب هيف رفظي نأ ىسع رثألا

 بابو ةعس قيضلا نمو جرف عون هب لمعف هارو بات نمل هيف نوكيف هنايض مدع
 . جرحم
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 : مه ربج نودب مهيأر نع اوجرخ اذإ
 ال ناطلسلاو مهرمأب كلمأ مهيلإ هلسرأ نيذلا موقلا ءالؤه ناك نإو

 بلط ام ىلإ مهجورخ ناك اذإ مهباصأ امل نماض ريغف مهربج ىلع هل ليبس

 ملظ الو مهف دحأل جورخلا ىلع ربج ريغ نم مهيأر نع ناك دق مهنم ناطلسلا

 . كلذ لجأ نم هل

 كلذ يف نايضلا هيف مزلي امم لاومألاو سفنألا نم هوباصأ ام نايض يف امأو

 داسفلا عاونأ نم وه ام مهب ناطلسلا دارم ملعي ناك اذإ مهل كيرش وهف جورخلا

 . كلذ الإ هعم لمتحي ال ناك وأ دابعلا وأ ضرألا يف

 : هتبوت يف لوقلا

 ال نأ هبشي هنأل قحلا نم جرخ امل ةبوتلا ريغ هيلع ءيش ال هنأ هيف ليق ولو

 هيف نوكي ام لعفب مهرمأف غيلبتلا ىلع داز ول هنأ ثيح نم قافتا ىنعم هيف جرخي

 ناطلسلا ناكو مهيلع هل ناطلس ال امم ناك اذإ فالتخالا نع جرخ امل ناضلا

 . عضوملا اذه يف ءاوس نايضلا موزل ىنعم يف ايهيف لوقلاو كلذك مهيلإ هل لسرملا

 : باتكلا يف امب لوسرلا ةفرعم مدع مكح
 اهب هلسرأ يتلا بتكلا كلت يف ايب ملعي ال غلبملا لوسرلا اذه ناك نإو

 الو نايض الف ملظلاو داسفلا رمأ ريغ نم مهنم اهب دارملا نوكي نأ لمتحاو مهيلإ

 .هيف لوقلا ىضم دقف لمتحي مل نإو مثإ

 هلسرأ يذلا لجرلا اذه داعيم ىلإ اوئيجي مل اذإف تلق كلذ يف : ةلأسم

 هنع اليزم اذه مهفلحي نوكي له ةدم دعب اوءاج امنإو مهيلإ طوطخلاب ناطلسلا
 .ال مأ مهسفنأ نم مهجورخ نوكيو هيف لخد ام مكح

 ناطلسلا دنع نمرذعلا بلطي نأ مهنم لجر دارأ اذإ تيأرأ : ةلأسم

 راسف ناطلسلا هرذعي ملف هرذعت ال طوطخلاب مهيلإ جراخلا لجرلا اذه هل لاقف
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 دارأو طوطخلل لماحلا لوألا لجرلا ىنعأ اهيفوه يتلا ةيرسلا كلت يف لجرلا

 لجرلا اذه فلختف ناكم نم او ريسي نأ اهيفوه يتلا هتيرسووه لجرلا اذه

 ادحأ رضي نأ ديري هلعل ةيشخلا نمراسو ناطلسلا دنع نمرذعلا ديري يذلا

 .لوألا جراخلا اذه مزلي ام لتقف هيلع هللا ردقف

 رصقم اهل كراتلاو هلل ةعاط جورخلا اذه نأ جراخلا اذه ةين ناك اذإ تيارأ

 ام ةينلا هذه نوكت له مامالا هنم بلطي يذلا ةصاخ هللا ليبس يف داهجلا نع

 .ال مأ لالحتسالا مكح هل بجوت

 ةباجإب موق ىلإ شورظطلا نم ءعيشب ناطلسلا هلسرأ نم لك : لاق

 مهئيجم يف ادح كلذ يف مهل دحو عضاوملا نم عيش ىلإ مهسجتسي جورخو
 موقلاب ناطلسلا ةدارإ نم نهيف ايب املاع ناكو شورطلا كلتب لجرلا اذه لصوف

 ناطلسلا هدح ام ىلع هولصي ملف مهيلع هنم يدعتلا بسح ىلع كلذو اهيف
 نأ ردقأ الف ببسلا كلذ ريغب نوكي نأ لمتحاو ةدمب كلذ دعب اوءاج مث مهيلع
 يف ناك ام هريغ ىلع مهل عقو يذلا لايتحالاو للعلا هذه ىلع ائيش همزلأ

 . شورطلا

 ال لجر هل لاقف فلختيل رذعلا ناطلسلا نم بلط نم امأو : ةلأسم

 مل اذإف رمألا نم ناك ام ىلع علطي ملو لجرلا اذه ىضم مث جورخلا نم هرذعت

 نم جرخ نم لك امأو .وجرأ ام ىلع هيلع سأب الف هلوقب ذخأ ناطلسلا نأ حصي
 دئاق رمأب ال هسفن تاذ نم فلت هقحلم ةيرسلا هدصقت مل رمأل ةيرسلا هذه

 هل وجراف مكح الو رمأ هيف ةيرسلل سيل هنأ الإ هريغوأ ايغب هب ديري لعف يف ةيرسلا
 .هباصأ امم ةمالسلا

 : سيمخ نب دعاج خيشلا لوق
 نوكي نأ لمتحاو مهرمأ هنع باغ اذإف سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
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 دعبي مل اهب مهلوصو نأ هعم حصي ملو مهيلإ اهلمح يتلا عافرلا كلت ريغب مهئيجم
 ةدارإ نم اهيف ايب املاع ناك ولو هيلع نايض ال هنأ لوقي نم لوق باوصلا نم يعم

 : ةبوتلا بوجو
 لوق يف هل لحي ال ام هباكترال عضوملا اذه يف اهنم دبالف ةبوتلا امأو

 ءيش نم كلذ ىلع مهل همزلي ام عيمج نم صالخلا داقتعا هيلعو هملعل نميلسلملا

 . هيلع بجي ايك هادأ مهيلإ هميلست ىلع ردقو هموزل هعم حصو هل ناب ىتم هنأو

 ناك نإف ناطلسلا هب ىرغاف جورخلا نع رذعلا بلط يذلاو : ةلأسم
 ىنعمل ناضلا هيف مزلي عيش نم هباصأ ام هيلع نوكي هنأ هيف جرخ هلوق لبقي نمم
 ال ناك اذإفالتخالا نم اجراخ هارأ ال ينكلو ،هلوقب هذخأ هنأ هعم حص اذإ كلذ
 اب رمألا يف قالطالا ىلع هتوبثل هرذعي ال نأب هرمأو هب هارغأ نم يلع هل ناطلس
 هنأ لوقلا رثكأ يف هلعلو لاحلا يف اعاطم نكي مل اذإ لاعفألا نم نايضلا اهيف مزلي
 . هيلع نايض ال

 يغبني هيلع سأب الف هلوقب ذخأ ناطلسلا نأ حصي مل اذإف هلوقو : ةلأسم

 هب ارغأ يذلا هلوقل سأبلا نم هيلعوه ام حضتي نأ ىسع رظنلا هيف عجاري نأ
 هيف هل سيل ام كلذ نإف املاظ يف هل نوكي ام عضاوم يف لجرلا اذه ىلع ناطلسلا
 يف هل نايضلا موزل نع ةمالسلا نم هجو هل جرخ نإو ث هللا ىلإ ةبوتلا هيلعورذع
 هرمأو هئارغإ ريغب هذخأ نوكي نأ لمتحاف هرمأ نم هنع باغ دق ام عضومل لاحلا

 نمم نكي مل اذإ فالتخالا نم هانركذ ام ىلع نوكيف كلذب هذخأ هنأ حصي ىتح

 نم هذخأ نوكي ام عضوم يف هلوق نم كلذ نال اهنم دبال ةبوتلاف كلذ يف عاطي

 . ملظلا نم جرحع ال لطاب هجو ىلع ناطلسلا

 نم لوق ىلع كلذ لجأ نم هل همزلي ام عيمج نم صالخلا داقتعا هيلعو
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 ببسب نايضلا هيف مزلي عيش نم هجورخ يف هقحلي ام هل هيلع نأ هلوق ىلع جرخي
 سأب الف هلوق رثأ ىلع وجرأ اميف هلوقو ،كلذ حص اذإ ناطلسلا عم هيف هنم ناك ام

 الو هيف هيلع مول الف عطقل ا نم هب زرحأ هنأل هرذعل هقدص ىلع بجوم هن ك هيلع

 . ساب ب

 : جو رخلا نع هفلخت يف ةلأسم

 رمأ يف موقلا نع هيأر نم ةيرسلا هذه يف اذه ىلع جراخلا اذه فلخت نإو

 ىلع ءيش نم هباصأ ييف يدنع سيلف مهلاومأ نم عيش يفوأ سانلا يف هل لحي ال
 يفو هب ىرغملا وأ ةيرسلاب جراخلا اذه هل مزلي هنأ هيف هظفحأ ءيش مث كلذ داسف

 يغبلا نم هيف فلخت ام ىلع ههركي مل اذإ عيش هنايض نم هيلع سيل هنأ يسفن

 . كلذك هب هرمأي ملو

 ةيرسلا جورخ ناكولو كلذ نم هل اراتخم كلذ هداسف يف هفوقول ناك اينإو

 هللا ىلإ بات مث هل لحتسملا هاتأ اذإ نايضلا هيف ام عيمج نم يغبلا نم كلذ لثم

 الف جراخلا اذه ةين نم لئاسلا هركذ ام ىلعو ،هيلع مرغ الف هيلإ عجرو كلذ نم

 . ملعأ هللاو نيدي هب نوكي ىتح لالحتسالا ىلإ هب غلبت

 هيلإ ينلسراف سانلا ىلع هملظ دهاش ملاظ لجر يفو هنمو : ةلأسم

 عم هيلع تحصف هسبحف هيلإ هب تيتأو هتضبقف انالف ضبقأ نأ لداع ريغ ناطلس

 تقرغتسا ام ردقب ناطلسلا كلذ ماكح اهتحصب اومكح قوقح ناطلسلا كلذ

 مزلي ام قوقحلا كلت ىنوأو هلام عابف هسبحف ركنأ وأ قحلا كلذب رقأ هلام عيمج
 ىذلا ينعأ هلطاب الو كلذ قح هعم حصي ملام ناطلسلا ىلإ هب ىتأ يذلا لجرلا

 . ناطلسلا ىلإ هنليتإ ببسب هلامو وه هباصأ

 : كلذ مكح

 نم جرخ مث هملظ لجال هيلع تبجو يتلا ةبوقعلل هاتأ دق ناك اذإ لاق
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 ريغ همكحف املاس جرخ اذإو { هبر رفغتسيو هيلع سأب الف روبجم ريغ املاس كلذ

 . هيف نايضلا مزلي ام وأ روجلا ربجلا حصي ىتح هيلع روبج

 : سيمخ نب دعاج خيشلا يأر
 سيل هيلإ هب ىتأ يذلا ناطلسلا اذه ناك اذإف سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ىتأو ةبوقعلا نم هقحتسي ام رادقم ىلع ةدايزلا الو هلثم ىلع يدعتلا هتداع نم

 الو هيلع سأب الف ةرض نم هعنمو هرش ةيافكلو هملظ نم هعدرل ءاجر هبدأ ىنعمل هب
 يف الو قافتا يف هيلع سيل ءيشب ناطلسلا كلذ ماكح هيلع مكح ولو نايض
 كلذ نم ةفاخم الو همزلي ال عيش ىلع ربجيس هنأ ملعي نكي مل اذإ يأر فالتخا

 هيلع هماكحأ يف هيلع نم ؤي ال نم ىلإ هب ىتأ اينإو فوخم ىلع هلمحيف هيلع
 ماكحلا كئل ؤأ ناك نإو هيلع هنأ هعم حصي ىتح نايضلا نم هدعبأ مل هيلع مكحف

 فلتخي امم ناك نإو هيلع عمتجا دق اييفاصوصخ نايض الو سأب الف لدع لهأ

 .هسفنب ةجح قحلا نأل هزاوجو هتوبث نم هيف ليق ام حصأ ىلعف هيف

 : املاظ ناطلبلا ناك اذإ مكحلا

 نع ةدايزلاو هل هملظو هيلع هروج نم نم ؤي ال ناطلسلا اذه ناك نإو

 ةبوقعلا نم هبيصي امو مثآ وهف لعف نإف هيلإ هب يتأي نأ هل زبي مل هيفزوجي ام رادقم
 . مراغ هل نايضلا مزليو هقحتسي ال يشب

 ءىش نم هقحلي ام عيمج يف اذه ىلع هنايضب لوقأ يناوألا هعم حص اذإ

 هلايب وأ هب هعوقو هعم حص اذإ لاموأ سفن يف هيلع زوجي الو ،نايضلا هيف مزلي
 زواجام همزلي نأو دبال هيلإ هنايتإ نم اذه ىلع نأل قحلاب هنأ هعم حصي ىتح
 . هيف زئاجلا

 ملاظ باقع ىلإ هب ىتؤي نأ زوجي ملاظ لك سيلف املاظ ناك نإو : ةلأسم

 هرارقإو هيلع زوجي ام رادقم نع هيف ةدايزلا هنم نم ؤي ال ناك اذإ همكح ىلإو هلثم
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 نم عم حص اذإف لجرلا اذه يف لئاسلا هركذ ام ىلعو هراكناك نجسلا وأ رهقلاب

 مل هنأ هماكحأ ىلع نم ؤي ال امم هماكح نم دحأ ىلإ وأ روجلا ناطلسلا ىلإ هب ىتأ

 نايض ال هنأ يدنعف هيف زئاجلا ىلع هتبوقع يف دزي ملو هيلع حص ايب الإ هيلع مكحي
 . هروج اوناك ولو هيلع

 رافغتسالا همزلي لاموأ سفن يف هيلع نمؤي ال نم ىلإ هنايتإ يف هنأ الإ

 دقف هلكو ا كلذ نم ء يش هعم حصي ل نإو هب هلعف ءوس نم هلل ١ ىلإ ةبوتل او

 . همكح ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم

 : لدمعلا مكاح ىلإ ةبوقعلاو مكحلا

 رابجلا ىلإ هاركالا ىلع سانلا عفري نأ هل سيل هن لوقلا ضعب يف جرخيو
 الف ةيعرلا نم دحاو رابجلا نأل مهنم عنتما نم بقاعي نأ الو همكاح ىلإ الو

 هيلع نوكيف اذه ىلعو لدعلا مكاح ىلإ ةيوقعلاو مكحلا اينإو مهيلع هل ليبس

 . ناضلا هيف مزلي ءيش نم هباصأ ام عيمج ناض

 ذخأ وأ هلام يف قح نم ةحصلا دعب هب هيلع مكح يذلا امأو : ةلأسم

 ىتأ نم ىلع هل ناض ال هنأ يدنعو هناض رصبأ ال ينأكف هل حص نم ىلإ هئادأب

 .لاح ىلع هيف زوجيو هل لهأ وه امم هقحلي ام عيمج نم هب

 يتأي نأ هل زب مل هقحتسي ام قوف هيف اوديزي نأ نم نينومأم ريغ اوناك اذإو
 هلام يف هيلع مكحلا نم هقحلي مل ولو املاظ رهقلاب هلو ايثا هنايتإ يف نوكيو مهيلإ هب

 لوقلا هيف ىضم دقف نايضلا امأو } هيلع زوجيو .هقحتسي ام الإ هسفن يف ةبوقعلا وأ
 انأو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت الو هيف رظنأو هملعتل هيف ركفتلاو مهفتلا ددرف

 . ملعأ هلللاو هريغو اذه يف باوصلا ةفلاخم نم هللا رفغتسأ
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 : ىحب صلا ةلأسم

 امو لاملا تيب نم مهنم نيطالسلا نم ءاطعلا ذخأ زاجأ نم ىنعم امو

 حلاصم هوجو نم كلذ ريغ وأ سانلا نيب بتكي بتاك وأ ريقفل ءاطعلا ناك هتجح

 . كلذ زجي مل نم ىنعم امو نيملسملا

 كش الب اهيف فرصتلا مهلف ةربابجلا لاومأ نم ءاطعلا ناك نإ امأ : لاق

 نم هلبقي نأ ملسمللف هللا لام نم ءاطعلا ناك نإو ،مهنم كلذ لوبق ىطعمللو
 تحفصت دقو هللا لام تيبب رابجلا نم ىلوأ ملسملا نألو اقح هيف هل نأل ةربابجلا

 . هللا لام تيب نم ءاطعلا لوبق زاوج الإ هنم تمهف ايف عرشلا نايب

 ةيواعم نم سابع نباو جاجحلا دي نم رباج كلذ ذخأ دقو : ةلأسم

 نإو ،نيملسملا ةمئأ ءال ؤهو ةربابجلا اهتعمج دق لاومأ نم هباحصأو ساورملاو
 ىنعم لعلو هنم اهلوبق دحأل زوجي الف سانلا لاومأ نم ائيش بصتغا رابجلا ناك

 . ملاظملا نم تناك اذإ رابجلا ةزئاج زوجحتال لئاقلا لوق

 : بصتغملا رابحلا لام نم ةيطعلا مكح

 زاوج ىفف اطلتخم راصو هبصتغا لام نمو رابجلا لام نم ةيطعلا تناك نإو

 . . فالتخا هنم هذخأ

 لهو ةباتكلا يف اوماقتساو مهنم ةباتكلاب رمألا انخايشأ لبق لهو : تلق

 ؟ ال مأ لاملا تيب نم مهف ضرف ام ذخأ اولبق

 ءاج نا امأو لبق نم نيملسملا دنع نكت ملف باتكلا ةجح امأ : لاق

 ةجحلاو كلذب قيضت ال ةباتكلاف مزالب رقي وأ فرتعي نأ ديري بتاكلا دنع دحأ
 توبث امأو 5 ةباتكلا يف ماع رمأ اذه ليلد الو ةجح الب باتكلاب مكح نم ىلع
 مكحلا زاوجب رثألا ءاج اينإو ائيش كلذ يف ظفحأ الف ةربابجلا زاوج نم اهتجح

 ماكحألا نم ةبعش ةباتكلا يل لاقف اذه يف نانس نب فلخ خيشلل تلقو .مهنم
 بتاك نم نيملسملل ةربابجلا هتلعج ام لوبق امأو ،كلذ قيضي الو بتكأ انأو
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 . ملعأ هللاو . . هللا لام تيب نم ناك اذإ هلوبق قيضي الف هريغو

 هعفاد اذإ اجرو هريغ وأ رابج نم هتنامأ ىلع فاخ نمو . هنمو : ةلأسم

 نم ؤي ال نم ىلإ اهملسي نأ هل سيلف ةنامألا ةيقب ملستو هنم لبقي نأ اهضعبب

 رابجلا ةوطس هسفن ىلع فاخ نإو ،هنمض رابجلا ىلا هتنامأ نم ملس امو اهيلع

 هل توجر ريصقت ريغ ىلع هيلع ردق ىتم هب هعفادام نايض دقتعاو هسفن ىدفو

 . ملعأ هللاو . . هللا ءاش نا ةمالسلا

 تذخأ نم ىلع اوبات اذإ ةيزجلا در ةربابجلا ىلع سيلو © هنمو : ةلأسم

 لهأل ماع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا لهأ ةبراحم يف باطخلا نأل لوق ىلع هنم

 ءىفلا نم امهأل هيلع مرحت الف مهنم اهذخأو رابجلا ةمذلا لهأ حلاص نإو .ةلبقلا
 لهأ ةبراحم زيجي نم لوق ىلع اذه رجاتلاو رابلاو ريقفلاو ينغلل نيملسملا ىلع

 هنأ نيملسملا ضعب نعررثألا يف امأو .ةربابجلا عم نيملسملل كرشلاو ةمذلا

 ىلا مهب نولصوتي مهنأل كرشلا لمهأ ةربابجلا عم اوبراحي نأ نيملسملل زوجيال

 مهيلع يدنع بجوي لوقلا ١ ذهو كلذب ىلوأ مامالاو ةمينغلاو 7 ىفلا ذخأ

 هللاو . . مهيلع نايض ال نا يلإ بحأ لوألاو نماض دعتم لك نأل ناضلا

 . ملعأ

 مهلايع نم الو ء ىش ةربابجلا دي نم ي رتشي نأزوجي الو . هنمو : ةلأسم

 ام الإ مهل نوكي ةرجألا هجو ىلع مهنم ى رتكي الو كلذ ريغو يفاوصلا ةرمث نم

 . . كلذ زوجي لوق ىلعف ةرجأ اهنأ ماهيالا يفو مهيضري ام هدنع نم مهيلإ عفد

 . ملعأ هللاو

 در نيغلابلا مزلي ملو ةربابجلا عيب در ادنلجلا نأ تظفح 3 ةنمو : ةلأسم

 ول ايك عابملا نمث اوعاضأ دق ني رتشملا ةربابجلا نأ تدجوف كلذ يف تركفف نمثلا
 يف كلذ ري مل نم لوق يف يبصلا ىلا نمثلا غلابلا ملسو يبص نم غلاب عاتبا
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 . ملعأ هللاو . . دبعلاو نونجملا يف لوقلا كلذكو فراعتلا

 : دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 اذو اذ ينوطعأ نأ امأ دلبلا لهأ ىلا لسرأو دلب ىلا لصو اذإ رابجلا نأ

 كلذب فورعم رابج وهو مكءامد تكفسو مكلاومأ تبرخو مكيلع تلصو الإو
 مهدالب عنم نعو رابجلا اذه لاتق نع ءافعض دلبلا لهأ ناكو لعف لاق اذإ هنأ

 مهلاومأ نم ءىشب رابجلا اذه اوعفدي نأ اودارأو مهئاسن ابسو مهلاومأو مهسفنأو
 كلذوذخايو مهلاومأ نم ائيش هيلإ اوعفدي نأ مه زئاجف عيمجلل ةمالسلا ءاجر

 . هاركإ الو ربج الب هسفن هب بيطت نمم نيغلابلا رارحألا نم

 : عفللا يف فالتخالا

 نم كلذ اوذخأيو دلبلا لهأ عيمج ىلع دسلاو عفدلا اولعجي نأ اودارأ نإو

 كلذ ةزاجإ يفف دلبلا يف لام لصأ هل نمم دجسملاو ميتيلاو رضاحلاو بئاغلا لام

 دجسملاو ميتيلاو هراكلا رضاحلاو بئاغلا لام نم اوذخأي نأ زوب ال لوق فالتخا

 نع هعنمي نأ رداق هللا نأل هرمأ عوقو لبق رابجلا نم نمألا ةيشخو فوخلا ىلع

 . نيع ةفرط نم عرسأ يف ملظلا

 : نيرخأتملا انخايشأل كلذ يف رخا لوق

 ةنيفسلاك مهلاومأو مهسفنأ اودعي نأ مهيلع نأو هابجلل كلذ زوجي لوقو
 ىلع باسحلاو طسقلاب لصأ هل نمم دلبلا لهأ عيمج ىلع ءادفلا اذه اولعبيو

 وهو دلبلا كلت يف لام لصأ هل نمم كلذ ريغو دجسملاو ميتيلاو رضاحلاو بئاغلا

 نب مالسلا دبعو حاضو نب حلاصو يلع نب دمحم لثم نيرخأتملا انخايشأ يأر

 هيقفلا نا رايس نب مساق نب دمحا هيقفلا هربخأ هنأ دادم نب هللا دبعو نسحلا يبأ

 ربج نب دسل اهونطي نأ ةروبخ ةدايز ىوزن نم رقعلا لهأل زاج دادم نب هللا دبع

 نب هللا دبع هيقفلا دنعو دادم نب هللا دبع هيقفلا رمأب كلذ اولعف رقعلا لهأ نأو
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 ىلع نوهأ كلذ نأل كلذ زئاج ربج نب دسل جالفألا نم ةروبخلا ءانط نأ دادم

 . ربج نبا دسل ائيش ملسي ال هنأ

 ةليبقلا لهأ نم اريثك ناو دعبي ال دلبلا نم لوصألا ميوقت ناو : ةلأسم

 دنع ربج نب دسل ائيش نوملسي ال مهلثمو ريمع لا لثم اهنم فاخي ةليبق هل نمم

 ىلع ميلستلاو دسلا عقيو ائيش مهنم اوذخأي نأ هابجلا اوردقي الو دلبلا لهأ
 هروبخلا دعق دادم نب هللا دبع نامز يف نيذلا ءاهقفلا ةيقب زجي ملو ةصاخ ءافعضلا

 لوصألا نم دلبلا لهأ ىلع عفدلاو دسلا اوزاجأ لب ربج نب دسل جلفلا نم
 ءانط يف دادم نب هلللا دبع هيقفلا يأر اوراتخا مويلا نايع لهأو ةميقلاب ةصاخ

 ىلع نوهأ مهدنع نم كلذ نأل ربج نب دسل مهجالفأ نم ةدئازلا ةروبخلا

 يودبو يوقو فيعض نم مهلك دلبلا لهأ ىلع معاو ابيرحت برقأو سانلا
 . دمحم نب تاكرب مامالا انخيش هلك كلذ يلوقمو مهريغو

 دسل جلفلا نم ةروبخلا دعق زاوج ىرأ ال فلؤملا لاق : فلؤملل يأر

 لقعي ال نمو نيبئاغلا نم دسلا هيلع بجي ال نم اهيف لخاد ةروبخلا نأل ةربابجلا

 فيكف داهجلا موزل مهنع طقاس ءال ؤه نإو هيلع داهج ال نمو نيرضاحلا نم
 . . حصي ال ام اذه اداسف ضرألا يف اوثعيو دابعلا ملظي نمل دسلا مهيلع بجي

 . ملع أ هللاو

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم
 نم بتكلا يف دجوي ام دحأ هل بتكي نأ زوجي له رئاجلا ناطلسلا يفو

 ررض يف هنم سانلا ناك اذإ كالهلاو توملاو ماقسألل ةفوصوم يه يتلا باوبألا

 ؟ ال مأ ميظع

 هيغبب هلتق نوملسملا زاجأ دق نمم رئاجلا ناطلسلا اذه ناك نإ : لاق

 نيملسملل ةحار هلتق يف ناكو مهل هتبراحمو نيملسمل ١ ىلع هروجو هملظو هيدعتو
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 اهب لمعلا زئاجو ةبوتكملا ءايسألاو ةدوجوملا بتكلا نم هيف لخدي ام فوع اذإف

 هذه ىلع اندنع كلذ زاوج دعبي مل كرش الو رفك اهيف نكي ملو اهيف لوخدلاو
 ىلع مادقالا زوجي الف ءايسألا نم هيف لخدي ام لدع فرعي ال ناك نإو .ةفصلا

 . ملعأ هللاو . . هلدع فرعي ال ام

 : نزفلا دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 اهب انربخأ هنوع وأ ناطلسلا هل لاقف هريغ وأ دجسمل ةلخن هلام يف نميفو

 نا كلذكو نونس ولو اهوذخأ ايلك كلذ نمضي له اهترمث اوذخأو اهيلع مهلدف

 ؟ لولدملا ريغ رخا نوع اهذخأ

 مهملظ يف مهكرشأ دقف مهلد نمو مهنوع الو ةملظلا ةلالد زوجت ال : لاق

 هتداع نكت مل نا امأو ى مهنم جارخلا بلطو دابعلا ملظ هتداع ناك نا ةصاخو

 دعب رابجلا ملظف ملظلا ديري هنأ ملعي الو اذه لدو كلذ ديري ال هنأ لمتحاو كلذ

 ىلع دمعتي ملو هريغ انج ايب ادبع ذخا ؤي نأ نم مركأ هللاف لهاجلا اذه هلد ام

 . ملعأ هللاو . . لعف ايب مدنلاو ةبوتلا هيلعو هنوع

 : حرفم نب دمحأ : ةلأسم

 ناوعأ اهم عفاديو اهحلصي نأ هل له رفص اهيف 3 ةفئاز مهارد هدنع نمو

 ؟ جارخلا نم رابجلا
 نيملسملا نم هريغ ىلا لصي نأ ىلإ ىقبي شغلا ناك اذإ زوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . .

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا نع : ةلأسم

 نيأ نم ملعي ملو ةربابجلا يديأ يف تدجو يتلا لاومألا يف لئاس نلأس

 فلخو رابحلا تام نإ تيأرأ 5اهه مهنم روجلا هجو يأ ىلع ردي ملو مهيلإ تراص

 دعب قوقحلا كلتب ةيصو هنم هعم حص نأ دعب اهكلمتي نأ ثراولا عسيأ الاومأ

 ؟ اهبابرأل هتايح يف اهنم جورخ الو هتوم

]])



 نم مكحلا يناعم يف هب ىلوأ وهف ءعىش هدي يف ناك نم لك نا : باوجلا

 هنانئمطا وأ مكحب هريغل هنيعب ءىش كلذ نم حصي ىتح رفاكو نم ؤمو رجافو راب

 . اهيف كشال

 : ةربابجلا دي يف امم ءارشلا زاوج

 لوبقو ةربابجلا دي يف امم ءارشلا نيملسملا نم ملعلا لهأ ضعب زاجأ دقو

 ىلع انعم جرخي كلذو هنيعب مارح كلذ نم حصي مل ام مهزئاوج لكأو مهتايده

 فوقولاب نيملسملا نم لاق نم لاقو ، مالسالا يف اهمكح تباثلا ماكحالا يناعم

 هنيعب كلذ زيمتي ىتح مارحلا مهيديأ يف امرثكأ ناك اذإ مهيديأ يف ام لكأ نع

 لوقب ليق دقو ، تاهبشلا يف لوخدلا نع هزنتلا يناعم ىلع انعم كلذ جرخيو
 لقألا وه لالحلاو } مارحلاو تابوضغلا مهيديأ يف ايب بلغألا ناك اذإ وهو ثلاث

 نم لالحلا زيمتي ىتح مزحاو ىلوأ مهي د يف ام لكأ نع فوقولا ناك كلذ نم

 لالحلا مهيديأ ين ام بلغألا ناك نإو اهيف كشال هنانئمطا وأ مكحب كلذ

 مارح حصي ىتح مهيديأ يف امم لكألا ازئاج لكألا ناك مهعم لقألا وه مارحلاو

 نيلوقلاب لاق نمل ةئطخت ريغ نم هب لمعلا ينبجعيو لوقلا اذه نسحو هنيعب
 ام نوكهتني نيذلا سانلا ماوعأ يفو مهلايعو ةربابجلا يف امهب لمع وأ نيلوألا

 رومأ نم اريثك نأل لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نع نوعروتي الو هميرحتب نونيدي
 حصي ىتح بلغأ اهل ناك اذإ رومألا نم بلغألا ىلع اهب مكحي مالسالا

 مهملظ رهاظلا مهلايعو ةربابجلا ريغ نم اوناك نإو سانلا رثكأ نألو صوصخلا

 لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نع نوعروتي الو نوجرحتي الو دابعلا يفو دابعلا ىلع

 ضعب مهضعب نم فوخلا وأ زجعلا مهعنميف هنع نوزجعيو هيلع نوردقي ام الإ
 مهتالماعم دنع ضعب مهضعب لاومأ نم هيلع نوردقيو هنولاني اييف مهارتف الإو

 كلذ ريغو رجألاب هنولمعي اييف مهريصقتو لاومألا يف مهتطلاخو مهئارشو مهعيبو

 نوعروتي الو نوجرحتي ال لطابلاب ضعب ممهضعب لاومأ لكأ نم ىصحي ال امم
 مهيديأ هتلان عىش نع
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 : لطابلاب لاومألا لكأو ملظلا هللا مرح

 نأ الولو لطابلاب مهنيب مهلاومأ لكأو ملظلا ىلاعتو كرابت هللا مرح دقو

 ىلع ضعب مهضعب نم لكألا مهيلع قاضل مكحلاب اوعسوتي مل نيملسملا
 ءارشلاو مهتعيابمو مهتلماعم تقاض مهنم لكألا قاض اذإو . مهنيب يضارتلا

 ال امم هللا ءاش ام الإ ضرألا يف دجوي ام لقو يفاصلا لالحلا مهيلع زعو مهنم

 يف ىلاعتو كرابت هللا هحابأ امم هيف كش ال يذلا لالحلا نم كالمألا هيلع ىرجت

 هيف هناولأ فلتخملا لخنلا نوطب نم جرخي امو يرحبلاو ي ربلا ديصلا نم هباتك

 . سانلل ءافش

 : ةحابملا نكامألا يف ةتبانلا راجشالا نم لكألا ةحابا

 يف تبانلا رجشلا لكأ نم ةلي دمحم هيبن ناسل ىلع ىلاعت هللا هحابأ امو

 عرزلاو رابآلاو راهنألا رفح نم كلذ هبشأ امو هنم ةيوبرملا ريغ ةحابملا نكامألا

 لاومألا امأو طوطسلاو ثويغلا ىلع عرز امو يفاصلا حابملا لالحلا رذبب اهيلع

 وأ اطعلا وأ ءارشلاو عيبلاب رجاتلاو رابلا مهنم سانلا نيب ةلوادتملا كالمألاو ةيوبرملا

 ةبوبرملا ةعتمألا عيمجو ناويحلاو ضورعلاو لوصألا عيمج نم ثاريملا وأ تاراجالا

 مهيلع هللا تاولص ءايبنالا ىلع قاضل مكحلاب عرشلا اهلحأ الول ةكولمملا

 ىرت كنأل ايندلا راد يف مهشياعم مهيلع تقاضلو اهب عتمتلا ءايقتألا ءايلوألاو

 نم شابوألا نم مهريغ نع الضف ءايلوألا ءانمألا نيملسملا يديأ يف امم اريثك

 كلام دعب كلام اهلوادت دق تاقفنلاو تاوسكلاو ناويحلاو ضورعلاو لوصألا

 ام نوهتني مهرثكأو ضعب مهضعب نم تابهلا وأ ءارشلا وأ عيبلا وأ ثاربملاب

 رهد لك يف مه ام ليلقو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ هميرحتب هنونيدي
 صحفت ول نا تامرحلاو تاهبشلاو للعلا اهلخدتف ناكمو ةعقب لك يفو نامزو
 تابارتسالا حوضو نع ماكحألاب تيطع نكلو اهعانق فشكتساو اهلاوحأ نع

 . مانالل
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 : مالسالا يف نيب مارحلاو نيب لالحلا

 مكحي الف لاح لك ىلعو ضعب نم ىفصأ بوبرملا لالحلا ضعبو
 دقو ،هنيعب عىش يف حصي ىتح الإ ماكحالا يناعم يف مارح هنا كلذ نم ءىشب

 نيب مارحلاو نيب لالحلا» لاق هنأ ةلق يبنلا نع ةوعدلا لهأ عم ةياورلا يف ءاج

 نأ كشوي ىمحلا لوح يعارلاك «سانلا نم ريثك اهيف كله تاهبش كلذ نيبو
 يف هلللا هلحأ ام نيبلا لالحلاف } همراحم هللا ىمحو ىمح ءىش لكل هياو الأ هيف عقي

 لجأ اموأ كلذ هبشأ اموأ نوملسملا هيلع عمجأ اموأ ةلي هيبن ةنس يفوأ هباتك

 ام نيب مارحلاو ۔لالحلل هبرقو ههبشو هلدع رصبأ نمل يأرلا هيف زوجي امم يأرلاب
 ىلع جراخو نيملسملا نم دحأ يأر يف وأ عامجإوأ ةنس وأ باتك يف هللا همرح

 تاهبش كلذ نيب امو كلذ رصبأ نم ىلع امارح نوكيف باوصلا يناعم

 مرحيو مكحلاب لحي ام لثم كلذو ،اهيف لوخدلا دارأ نم ىلع تاسحو تابا رتس

 ملو ضعب لوقب مرحبو ضعب لوقب لحي ام لثمو . ةنانئمطالا يناعم يف ةبارتسالاب

 . ةرهاظلا لوقعلا ضعبب لحي ام لثمو كلذ نم لدعألا رظانلا ىلع ىلإ زيمتي

 : تاجرد تاهبشلاو مارحلاو لالحلا نم لكل

 يف هيلع تسسأ ام ىلع عويبلا ناو راثآلا يف ءاج ام ىلع سيسأتلاب مرحيو

 هل مارحلاو تاجرد هل لالحللاف ٠ ماكحألا ف هيلع تدقع ام ىلعو مارحلاو لالحلا

 نيبلا لالحلا ىلا برقأ اهضعبو ةتوافتم تاجرد اهل تاهبشلاو &٥“تاجرد

 . مكحلا عانق هاطغ ام الإ نيبلا مارحلا ىلإ برقأ اهضعبو

 : هللا دنع تاجرد لكل

 كرابت هللا دنع لزانم مهرفاكو مهنم ؤمو مهرجافو مهراب نم قلخللو
 مارحلاو لالحلا تاجرد يف مهسفنأ اولزنأ ثيح نينمؤملا هئايلوأ دنع ىلاعتو

 نمم سانلا نم مهريغ وأ مهناوعأو لاومألا نم ةربابجلا هفلخ ام امأو .تاهبشلاو
 ناك اذإف هتوم دعب اهذافقناب صوي ملو تاعبت وأ نويد وأ دابعلا ملاظم هيلع تحص
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 كلذ يف جرخيف اهنم جرخي مل هنأ لمتحيو لحو ءادآب اهبابرأل اهنم جرخ هنأ لمتحي
 هثراو ىلإ ليبس ال هلام يف ةيقاب هيلع ةتباث اهنا لاق نم لاقف نيملسملا نيب فالتخا

 مسق ام دعب لاق ىلاعت هللا نأل كلاهلا لام يف ةتباثلا نويدلا ءادآ دعب الإ هلام ي

 ىنعملا يف جرخيف هب يصوي نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم ةثرولا نيب ثاريملا
 اهب يصوملا ةيصولا ذافنا دعب الإ ثاريملا ثراولا قحتسي ال نأ ةيآلا رهاظ ىلع

 نمرارقاب هلام نرمو هلام يف كلاملا ىلع ةحصلاب تباثلا نيدلا ءاضق دعبو

 نيدلا وأ ةعبتلا وأ ناضلا هيلع بجوي لوق وأ لعف هيلع حصوأ هتايح يف كلاهلا

 . هب صوي مل وأ هب ىصوأ هنم هجورخ حصي ملو هتايح يف

 : هرييغت حصي ىتح هلصأ ىلع تباث ىعرش لك
 هيلع تبث ام لاح نع هلاقتنا حصي ىتح تباث هلصأ ىلع ىعش لكو

 وأ مكحب هنم هجورخ حصي ىتح هلام يف كلاملا ىلع نيدلا اذه تبث دقو

 ول قوقحلا نأل لوقلا اذه يوقي امم ماكحألا يناعم هبشت اهيف كشال هنانئمطا

 اهئاقبب هيلع اموكحم ناكل لدعلا لهأ ماكح دنع هتايح يف كلاهلا ىلع تحص

 . هل تحص نمل اهميلستو اهذافنإو

 عامجإ يف نوملسملا هنم لبق امل ةيقاب نكت مل اهنا ىعداولو : ةلأسم

 يصولا ىلع اهذافنال مزال هلام يف ةتباث ةيقاب اهنأ لوقلا اذه ينبجعيو ،نيملسملا

 اهب ىصوملا نويدلا لثم نيملسملا ةعامج يف هماقم موقي نم وأ مكاحلا وأ ثراولا وأ

 . اهب صوي مل وأ اهب ىصوأ اهئاضق دعب الإ ثاريملا ثراولا قحتسي ال نأو

 : رخا لوق
 لمتحي ناك اذإ لاق نم لاقو ،كلذ حصي مل ام اهذافنا كلاهلل لمتحا ولو

 اهب ىصوأ الو هتوم دعب اه ؤاقب حصي ملو هجوب ميلستوأ لحب اهنم جؤرخلا كلاهلل
 ةتباث اهنأ حصي ىتح ناودع الو ليبس هكلاه لام يف ثراولا ىلع سيلف هتايح يف

_ ]]٤٨



 يناعم ىلع جرخي اذه لعلو .اهيف كشال ةنانئمطا وأ مكحب كلاهلا ىلع ةيقاب

 اذإ يصولا يف اذه هبشي اميف اولاق دقو ميلستلاب تانانمطالا ماكحأ يف لايتحالا

 اذإ اهنم ءىش قاب وأ ذفنت مل ةيقاب اهنأ حصت ىتح هذوفنم مكحلا يف ةيصولا نأ تام
 ال هذافنا نكمي ام ردقب ةدم هدعب شاعو اعم يصولاو يصوملا توم نكي ل

 . كلذ لمتحيو

 : اهتوبثو اهئاقبب رخآ لوق
 هنأ يعمو ةذوفنم اهنأ حصت ىتح اهل هذافنا لمتحا ولو ةتباث ةيقاب اهنأ ليقو

 رمأ نم بلغالا ىلع نوكي كلذ نأ لهأ لوق نم لوقلا ضعب يناعم يف جرخي
 هلام ف هيلع بجع ام رخ ؤي ال هنأ هنم فرعي ام هرمأ نم بلغألا ناك اذاف كلاهلا

 رخ ؤي الو هب يصويف هذافنا هيلع رسع ام الإ تاناإضلاو تاعبتلاو نويدلا نم

 هب لهاج ريغ هلام يف قوقحلا نم هيلع بجي ام موزلب مل ايبو هيلع رسع ايب ةيصولا
 ام مهنم لبقيو هنع ةجل أ لهأ لأسيلف ماكحال ١ نم هلهج امو هماكحأب الو

 . دابعلل ملظلا ىلع دمتعي ملو هب هوحصن

 : هريغ وأ نيد هيلعو تام نميف : ةلأسم

 نايض وأ ةعبت وأ نيد هتايح يف هيلع حصو داسفلاب ضرألا يف ىعسي الو
 ةثرولا ىلع مكحي الف هب ةيصو الو كلذل ه ؤادأ حصي ملو تامو قلخلا نم دحأل

 ةماع يف ىوشعلا طابتخا طبتخجي نم امأو كلذل ه ؤادأ لمتحي ناك اذإ كلذ ذافناب

 مهنم لبقي الو هلهج ايع نيملسملا لأسي الو لخدي اميف عروتلا هنم رهظي ملو هرومأ
 لهاجتلا ليبس ىلع ملظلل دامتعالاب كلذ يف هلوخد ناك كلذب هو ؤادتبا حصنلا

 هيف لخدي اييف ىعدي وأ هللا مراحم كهتنيو لخدي امل ىمعلاو لهجلا ليبس ىلع وأ
 نيملسملل هنم ةئطخت ريغ نم نيملسملا ماكحأل لهجلا ليبس ىلع قحم هنأ

 عوجر الو ةبوأ الو ةبوت هنم نبت ملو هللا مرح امل ليلحت وأ هللا مرح امل لالحتسالاو

 هجورخ حصي ملو اهبكترا ملاظمو اهكهتنا قوقح هيلع تحصو هتايح يف قحلا ىلإ
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 يف هيلع ةيقاب قوقحلا نوكتف اهئاضقب هنم ةيصو الو اهبابرأل لح الو ءاداب اهنم
 ناكولو هب ةبوشملا قوقحلا نم لاملا ةيفصت دعب الإ هلام ىلإ ثراولل ليبس ال هلام

 ناك نمل غاسنم يأرلا اذهو مكحلا اذه يف لوألاب ساقي اذه سيلف ءادالا لمتحي

 . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل

 : هيلع امل هذافنا مدع لمتحي اميف : رخآ لوق

 تناكو هوجولا نم هجوب اهنم جورخلا الو اهذافنا كلاهلل لمتحي مل اذإ امأو

 موزلو هلام يف اهئاقبو هيلع اهتابثا يف افالتخا هيف ملعأ الف دابعلا قوقح نم
 قوقحلا جرحم اهجرخم نوكيف هل تحص نمل ثراولا وأ يصولا ىلع اهذافنا

 نإو ثراولل ناك اهنع لضف لاملا يف ناك ناف ،اهذافناو اهئاضقب ىصوملا

 . قوقحلل هب مكحو ءىش ثراولل قبي مل هعم تحص نم عم رظنلا يف تكلهتسا
 : لاملا نم رثكأ قوقحلا تناك اذإ اييف : ةلأسم

 ردق ىلع لك قوقحلا لهأ نيب لاملا عزو لاملا نم رثكأ قوقحلا تناك نإو

 تناك اريثك وأ اليلق لاملا ناك كلذل ةياغ ال هترثكب رثكملاو هتلقب لقملا هقح

 اهلهأ نيب اهطيسقتو اهميسقتو اهعيزوت ىلع ردقيال نأ الإ ةريثك وأ ةليلق قوقحلا
 لبق نم رسع وأ زجعلا لبق نم رذع لزنيو اهماكحاب ءارصبلا لدعلا لهأ عم
 اهنم هقح قح يذ لك زييمت ىلع ردقي ملو اهتابجاوب مايقلا نع التبملل ةقشملا
 لاملاك وأ هبابرأ لوهجملا لاملاك ريصتف ضعب اهضعبب ةحشتمم ةطلتخم تراصو

 لفقك هب عفتني ال ظوفحم فوقوم ىرشح هنا ليقف همسق لوهجملا هبابرأ فورعملا
 ءارقفلل هنا ليقو . لصألا ىلع تدجو ام ىلع لوقلا رثكأوهو هحاتفم باغ

 نيملسملا ةلود زع يف ذفني هنا ليقو ، مالسالا يف لام عيضي نأ نع هبابرأ لهجل

 لاملا يف ناك نإف ءارقفلل دشرم عفنأ وهو لوقلا اذه ىنعم ىلع ةلود مهل موقت نأ

 مل اهترثكو هتلقل قوقحلاب يفي ال ناك وأ لضف هيف نكي مل نإو ثراولل ناك لضف
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 اريقف نوكي نأ الإ هريغ نود هل كلمتلاو ثاريملا ىنعمب هيف ليبس ثراولل نكي

 نم لوق ىلع هنم اوذخأي نأ ءارقفلا نم هريغلزوجي ايك هتجاح ردقب هنم ذخأيف

 . ءارقفلل هلعج

 : الوصأ كالمألا تناك اذإ ام مكح

 اهثروي الو اهفلتي الو اهعيبي ال نأ هل بحأف الوصأ كالمألا هذه تناك نإو

 نإ اهنم جوزتيو هيلع مزاللا هلايع ةجاحو هتجاح ردقب اهنمو اهب عفتني نكلو هثراو
 الو هرثأ الو ةاباحم ريغ نم قحتسملا هب لزانلا فيضلا اهنم معطيو جاتحا

 .فارسإ

 :اهتلغ نم لضفام مكح

 ةفصلا ىلع اهب يصويوءارقفلا ىلع هقرف عيش اهتلغ نم لضف نإف

 تحص نم ىلع كلذو ،هدعب نم هثراو اهكلمي الإ لودعلا كلذ ىلع دهشيو
 نم لعفوأ لوق ةرهشوأ ةريخب نيثراولا نم تاعبتلا وأ نويدلاوأ ملاظملا هعم

 كلاهلا نم كذ هعم حصي ال نم عم امأو كلذب قحلا موزل هيلع بجوي كلاهلا

 وأ ءارش وأ ثرإ ببس ىنعمب لاومألا كلت يف لوخدلا ديري نمم هريغ وأ ثراو نم

 هيلع مرحي الف هل ةزئاجلا بابسألا نم ببس وأ هبر نم ءاطع لوبق وأ ةداعق وأ انط

 صخشلا كلذ الإ قلخلا عيمج هملعولو هيلع ةجح هريغ ملع نوكي الو كلذ

 . كلذ مهفاف

 : ءافولا نع زجع اذإ ملاظلا

 دعب اهنم كلهتساو مهنادبأو مهلاومأ يف دابعلا ملاظم يف لخد نمو هل تلق

 نايسنو اهبعشتو اهترثكل قوقحلا لهأ نيب اهعيزوت ىلع ردقي الو هلام كلهتسا ام

 هل زوجي لهو اهنم هصالخ هجو ام هيلع امم صالخلاو ةبوتلا دارأو مهضعب وأ اهلهأ

 لهو هل زوجي لهو ءارقفلا ىلع هقح ردقب قرف هفرعي ال نمو هفرعي نم يطعي نأ
 . هتايح يف هلايب عتمتيو ةفصلا ىلع اهب يصويو اهذافنإ رخ ؤي نأ هل زوب
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 : ابابرأل اهعفد ريخات زوجي ال ملاظملا

 ريخأت الو اهريخأت هعسي الف ملاظم قوقحلا هذه لصأ ناك اذإ ىعم لاق

 يفو مهنم ىضر ريغ ىلع اهبابرأ نم تبلس اهنأل تامملا دعب هب يصويف اهنم عيش
 سيلو هسفن تاذ نم ةرظنلاب هسفن تباط نم الإ اعيمج نوبلاطم مهنأ مكحلا
 لب مهسفنأ ةبيطو مهنم ىضرب اهبابرأ نم ةذوخأملا نويدلا ليبس اذه ليبس

 قرف مهنم فرعي مل نمو مهنم فرع نم يطعي نأ هل زوب الو نوبولغمو نورستقم
 لضف لاملا يف ناك وأ مهنيب عيزوتلا ىلع ردقي نوكي نأ الإ ءارقفلا ىلع هبيصن

 . لعفي اذكهف قوقحلا نع

 : هتيافو نع لاملا صقني اميف ةلأسم

 صقنيو لاملا قرغتست تناكو قوقحلا نيب عيزوتلا ىلع ردقي ال ناك نإو
 لاملا فقوأ نإف لدعلا مكاحلا هيلع مكحي ايك هسفن ىلع مكح اهتيافو نع لاملا

 هجو كلذف ثراولا هكلمي الئل ةفصلا ىلع هب ىصوأو لودعلا كلذ ىلع دهشو
 هل صالخ هجو كلذف نيملسملا ةلود زع يف هذفنأ نإو هب لاق نم لوق ىلع زئاج

 . نيملسملا ضعب لوق ىلع

 : قوقحلا نم ءيش ىقب اميف ةلأسم

 بلطلا ين دهتجاو اهنم صالخلاب ناد قوقحلا نم عيش ىقب نإف
 انفصو ايك هيف لعفيف لام هل ثدح نإف هللا تاذ يفو هلل ةحصانملا بسكلاب
 ىضقي نأ ىلإ هلام هيلع روجحملا نويدملا ةلزنمب ةقفنلاو ةوسكلا يف هسفن لزنيو
 بلط يف ادهتجم ىلاعتو كرابت هئلا يقاليف توملا رضحي نأ ىلإ هيلع امردقب
 . انيهر هب راص امم صالخلا

 : هيلع امب هلام ىفي ال نميف ةلأسم

 ىلع اهيف لخد تايانج لثم ةميظع تايانج هسفن ىلع انج اذإف هل تلق
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 شورألاو تاعبتلا تانايضلا نم فولأو نوكت هيلع تعمتجا تناكو هجولا ريغ

 تايانجلاب يفي ال هنأ الإ اهريغو لوصألا لثم اريثك وأ اليلق هلام ناكو تانايدلاو

 ماكح عم الو نيمولظملا عم ملاظملا كلت نم جورخ هنم حصي ملو هيلع يتلا
 . نيملسملا

 ةيقبل الو لوصأل عيب هنم حصي ملو سانلا ماوع ةيقب عم الو ثراولا عم الو

 هثراول لام بيطي لهف اهضعب الو قوقحلا كلتب ةيصو هنم حصت ملو هكالمأو هعاتم
 امو كلذب لاق نم لوق ىلع ملاظملا كلت نم هجورخ لمتحيو ةفصلا هذه ىلع
 . كلذ يف هل لايتحالا هجو

 وأ اهلهأ نايسن وأ اهضعب وأ قوقحلا نايسن هل لمتحا اذإ هنأ ىعم : لاق

 لمتحا ايك هيلع اع صالخلاو ىلاعتو كرابت هللا ىلإ ةبوتلا هل لمتحاو مهضعب

 نوقطنيو مالسالاب نورفكيو مهودهاش نم رجح يف اوتامولو ةبوتلا نيكرشملل
 مهرضح نم مهنم كلذ نياعي وهو مهحاورأ تجرخنا نأ ىلإ ةلمحلا دحجب
 هعم حصت نأ الإ ةقيقحلاب مهنم أربي نأ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف زجي مل مهدهاشو

 .رانلا لهأ نم مهأ مهيف ةقيقحلا

 : صالخلاو ةبوتلا هنم لمتحا نميف ةلأسم
 امل هلام لذبو صالخلاو ةبوتلا هسفن ىلع فرسملا يناجلا اذهل لمتحا اذإف

 ردقي ملف عيزوتلاب هسفن ىلع مكحو قوقحلا ةلمج نع صقني هلام دجوو هيلع
 لوق ىلع ءارقفلا ىلإ قوقحلا عجرم ناكو ايئاق يلصي نأ يلصملا ردقيال ايك هيلع

 ردقب هاطعأو ريقف نم رثكأ وأ اريقف قفاوو ءارقفلل هبر لوهجملا لاملا لعج نم
 . هبر نع ةقدصو هسفن نع اصالخ هبر لوهجملا لاملا كلذ نم هتنسل هينغي ال ام

 دابعل ١ قوقحب يلتبملا ىلع هدر هل الام راصو هنم هلبقو ريقفل ا هضبق الف

 نواعتلا ليبس ىلع قحلا نم هيلع بجو ام ءادأ ىلع هل هنم ةنوعملا هجو ىلع
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 كلذ ناددارتي كلذ نالعفي اراصو ىلاعتو كرابت هللا رمأ ايك ىوقتلاو ربلا ىلع

 صالخلا هجو ىلع اذهل ملسيل اذه ماوعأ وأ ماع وأ مايأ وأ موي يفو ةرم دعب ةرم

 هجو ىلع رخآلا ىلع دري اذهو ايهنيب عقو طرش ريغ ىلع هيلع امل هنم ءادألاو

 ةعداخملا ليبس ىلع ال هللا هجولو هلل اعيمج ايهنم ةدارالا قدص عم هل ةنوعملا

 ءادأ نع ءاوتلالا ليبس ىلع الو ايندلا ةايحلا ضرعل برطلاو ريصقتلاو ةليحلاو

 كلذ يف قدصلا ايهنم هللا ملعو تارادم الو ءايح الو ةيقت ايهنيب نكت ملو بجاولا

 . هيلع ايع ةدايز وأ هيلع ام ردقب ىدأ نأ ىلإ

 : ريشب نب ديعسو نانس نب فلخ نيخيشلل يأر

 نب ديعسو يرفاغلا نانس نب فلخ نيهيقفلا نيخيشلا نع دجوي دقف
 هللاو هيلع امم أ ربيو هل اصالخ نوكي كلذ نأ اعيمج ايهنم باوج يف ىحبصلا ريشب

 .ملعأ

 عينصلا اذه نيملسملا نم دحأ عموأ هثراو عم هنمو يلتبملا اذهل لمتحا نإف

 كلمتلا ثٹراولل زاجو امهركذ مدقملا نيخيشلا نم لوقلا ىنعم يف هزاوج جرخي دقف

 ثراولا عسو هيلع امم جورخلا كلاهلل لمتحا اذإ لوقي نم لوق ىلع هثري نم لام

 جرخيو ءارقفلل هبر لوهجملا لاملا لعج نم لوق ىلع هب صوي مل اذإ لاملا كلمت

 مكحلا ىنعم ىلع ريشب نب ديعسو نانس نب فلخ ناخيشلا لاق ام زاوج ىعم

 هيلع بجاوب سيل نأل كلذ هيطعي نم ىلع قوقحلا هيلع نمم طرش مث نكي مل اذإ

 ىطعملل الام راصو هيلإ هميلستب هيلع اموكحم الو هايإ هيطعي ام هيلع دري نأ
 هكاسمإ دارأ نإو هبر ىلإ هاخأ هب ناعأ دارأ نإ ءاشي ام هيف لعفي هيلع قدصتلملا

 لصألا يفو هنم رخآلا ءىربو هل الام راص دقف رخآلا هضبق نيح هنألو هب عافتنالل

 . هللا ةيصعم يف نكي مل اذإ هلام بهي نأ رخآلللو هل بهو نمم ةبهلا لبقي نا هنأ

 ام هيلع دري نأ ةقيقحلاب ىطعملا نم ملعي ال يطعملا نأ اضيأو هنمو ةلأسم

 اذه هبشي اييف دجوي دقو ،ائيش قحلا نم ينعي ال نظلا نإو نظلاب الإ هايإ هكلمي
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 يف ليق دق رثألا نم هنيعب اذه وهو وجرأ اييف ديعس يبأ خيشلا نع هيلع ساقنيو
 اهمزل دق امم هلك اذه اهيلح عيمجب تطاتحا ول ةأرملا هذه نأ نيملسملا ضعب لوق

 نم ال صخر نم كلذ يف اهل صخر دقف ةيطعلا هجو اهيلع هدر مث ةاكزلا نم

 . نميلسملا

 ملو هنم هتلبق اذإف اهلام ال اهيلع هقحتسا دق يذلا وه هلام اهيلع در هنأل

 يف هللا ءاش نإ كلذ اهيلع قيضي الف ىنغلا لاح ىلإ ىطعملا جرخي امم ىلخلا نكي
 يف هتنكأ امم ةأرملا هذه رضي الو ،ؤكلذ مهفاف انفرع اذكه نيملسملا ضعب لوق

 طرش كلانه نكي ملام اهيلع دري نأ اريقف هنم ائيش وأ اذه اهيلح تطعأ اذإ اهسفن

 وجرأ ام ىلع اضيأ هنع دجوي دقو .ةليوط ةلأسم نم رصتخغ رثألا يف دجوي اذكه

 . هثيعب اذهو ىنعملا اذه يوقي امم

 لاقف ةاكزلا هيلع بجت رخآل نيد هيلعو ريقف لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 كلذ ايهئزجي له هاضقو هاطعأف لع يذلا كنيد كيضقأ ىتح كتاكز نم ىنطعأ

 . . طرشلا اذه ىلع اعيمج
 طرشلا ىلع هملسي ملو هنم لوئسملا ىلع هيلإ هملس اذإ هنأ يدنع : لاق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ايهئزجي نأ وجرأف

 لجأل هاطعأف هلأس اذإ كدنعوه كدنع لوئسملاف هل تلق : ةلأسم
 اذكه لاق كنيد نم هايإ ىنيطعت كنأ ىلع هل لاقو كلذ هضبق اذإ طرشلاو هلوئسم

 هتنوعم ىلإ ةاكزلا بحاص كلذب دصقو هلوئسم ىلع هاطعأ اذإف تلق يدنع
 . كلذ ايهعسي له هنيد ءاضق ىلإ هلوئسمب اذه دصقو

 ءادأ ىلع هنيعي امل ةلأسملا هيلع رجحي ال اذه نأل يدنع اذكه : لاق

 ٠ همزاول ءادأ ىلع مراغلا ةنوعمو لئاسلا ةيطع رخآلا ىلع روجحمب سيلو همزاول
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 يناعم يف رظنلا قيرط نم للعلا يناعملا هذه عيمج لخدت دقو : ةلأسم

 ريقفلا ةيطع ىلإ قحلا هيلع نم دصق نم شحولا اهيلع لخديو ةيهاركلاو هزنتلا
 ىلع ريقفلا كلذ هيلع دريل هبر فرعي ال نم لام نمو ةاكزلا نم ءارقفلل همزل امم

 لاملا نع ةنج ملست ال ةاكزلا نأل ةاكزلا نأل قحلا نم هيلع امل ميلستلاو ةبهلا هجو

 هللا لاق ايك هللا هجولو هلل ملست اينإو ايندلا رومأ نم رض عفدل الو عفن بلجل الو

 هللا هجول مكمعطن امنإ اريسأو اييتيو انيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيو ىلاعت
 . اروكش الو ءازج مكنم ديرن ال

 : ةبهلا هجو ىلع هنم هذخأيل ريقفلا ىطعي نميف ةلأسم

 رقفل هملس اذإ هبر فرعي ال لام يف ءارقفلل قح هيلع بجو نم كلذلو
 ام د ؤي مل ىنعملا يف هنأكف هل ةبهلا هجو ىلع ريقفلا كلذ هيلع هدريل يطعملا ةين ينو

 ىنعم ين اهب مكحيو تادارالاو تاينلا تبثي نم لوق ىلع هلام نم هيلع بجو

 هذه لثم يف لاعفألا نم تبثي ام بابسأو عويبلاو ناميالاو ةدعاوملاو قالطلا

 .ىناعملا

 : تاينلا تبثي ال نميف ةلأسم

 ايكح اهل لعجي الو اذه لثم يف تاينلا تبثي ال نيملسملا ضعب نأ دجويو

 يناعم يف دجوي اذكه هبجوت الو هدسفت الو ةدسافلا تاينلا نم ةبوتلا مهيلعو

 مهنادبأو مهلاومأ يف دابعلا ملاظمب ىلتبا نميف جرخي لايتحالا اذهو ليق ام ضعب

 نادبألا يف صاصقلاو دوقلا ىنعمب ال شورألاو تايدلا يناعمب هيلع مكحي ايف

 جرخيو هسفن ىلع هب طاتحي نأ هلزوبجي امردقب قوقحلا نع لضفي هلام ناك اذإ

 طيسقتلا ليبس ىلع هلايب مكحي اينإو طايتحالا ليبس ىلع هقح قح يذ ىلإ هنم

 فيحلا ءاكرشلا نم دحأ ىلع لخدي الئل ناصقن الو ةدايز الف قوقحلا يوذ نيب

 دحأ ميدقت عسي ال هنألو هل بجي امم رثكأ ادحأ يطعي وأ هقح نم لقأ هاطعأ اذإ

 ردق ىلع لك مهنيب اطسق لاملا راص نأ ايلف دحأ ىلع دحأ ريثأت الو دحأ ىلع
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 وأ مهقوقح تلهج وأ مهقوقح لهجت ملولو مهنم دحاووأ اعيمج اولهج نإف هقح
 ىلع ردقي ال مهنيب اكرتشم لاملا ريصيف ءاوس كلذ لكف مه اولهجي ملو اهضعب

 ريسفت ىضم دقو لوقلا ضعب ىلع ءارقفلل هب مكحو هبر الوهجم مهنيب همسق
 نيملسملا ماكح نم ملع ريغ ىلعو هبر نم ملع ريغ ىلع هذافنإ لمتحاو كلذ

 دحأ كلذ ىلع علطي ال نأ لمتحي دقو كلذ ىلع علطا نم الإ مهتماعو مهئاملعو

 ملو هسفنب ءارقفلا هيطعي نأ هل زاج ءارقفلل قحلا تبث نأ امل هنأل سانلا نم

 . مهرقف ملع اذإ اذكو اذك نم هنأ مهملعي

 : ءادألا بجو ملاظملا نع لاملا لضف اذإ

 نأ هيلع نم ىلع بجاولا ناك ملاظملا نع لضفي لاملا ناك اذإ امأو

 هيلع هبتشا نإو ، هبحاص ىلإ فورعم صخشل فورعم قح نم همزل ام صلختي
 . هبر فرع نإ ةدايزو هيلع ام ردقب هلام نم طاتحي نأ هل عساوف هتلقو هترثك نم

 طاتحا هيلع هبتشا نإو هرادقم فرع اذإ ءارقفلا ىلع هقرف هبر لهج نإف
 نم هنم هجورخ هبحاصل لمتحي ال اذهو طايتحالا ليبس ىلع هلام نم جرخأو

 وأ قوقحلاب يفي لاملا ناكو ادوجوم ارضاح امولعم ناك اذإ هبر نم ملع ريغ

 .اهنع لضفي
 : قوقحلاب يفي ال لاملا ناك اذإ اميف ةلأسم

 قوقحلا ضعبو اهنع صقنيو اهلك قوقحلاب يفي ال لاملا ناك اذإ امأو
 اهبحاصل لمتحا ةفورعم اهلهأو قوقحلا ةيقب ناكولو اهتلقو اهترثك نم ةلوهجم

 مزلي له رظنيو انعم اذكه نيفورعملا اهبابرأ نم ملع ريغ ىلع اهنم اهجورخ
 ناك نإف مزال ريغ نم هل بحتسم وأ نيدلاب لوهجم قح هيلع ناك نم طايتحالا

 مكحلا ناك ةلوهجملا قوقحلا نم طايتحالاب هنم جورخلا الإ هعسي ال هيلع امزال
 ال ناك نإو قوقحلا مح نم ملعب الإ جورخلا هنم نكمي ال ناكو انفصو اك اهيف
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 لثم اهلهأ نم ملع ريغ ىلع اهنم جورخلا اهبحاصل لمتحي ناك كلذ همزلي

 . ةلوهجملا قوقحلا

 ىسنيوأ اهضعب ردق ىسني نأ دابعلل ملاظم هيلع تحص نمل لمتحا اذإف

 هيلع ردقي ملف طيسقتلاو عيزوتلاب هسفن ىلع مكح نأ هل لمتحاو اهلهأ ضعب

 هقح قح يذ لك ةفرعم ىلإ ةليح هل نكي ملو كلذ ىلع هب نيعتسي نم الووه

 هدي يف لوقي نم ءارقفلا ىلع اهذافنإ هل لمتحاو اهكلام فرعي ال ةلوهجم تراصو

 ماكح نمو اهلهأ نم ملع ريغ نم هتعتمأو هلوصأل عيب ريغ نم قوقحلا كلت ردقب

 لام يف ةفصلا هذه ىلع ثراولا مزلي الف اهذافنإب يصوي ملو مهتماعو نيملسملا

 . هب ىصوأ نيد وأ اهب ىصوأ ةيصو نم توملا دعب هيلع حص ام الو عيش هكلاه

 : يراوحلا يبأ خيشلا نع ةلأسم

 ناصنقلا تطلتخا اذإ لوقي ناك هنأ يراوحلا يبأ خيشلا نع دجوي دقو

 اهلمحت اهنا لثم لبنسلا يف هلام مهنم دحاو لك ردي ملف سانلا لبنس لبنسلا ينعي

 ناك الإو لبنسلا باحصأ ينعي عيش ىلع اوقفتا نإ لاقف كلذ ريغوأ حير

 . ءارقفلل لبنسلا كلذ مكح

 الئل هب حيبي الو كلذ لوقي اكو ليسلا هلمح اذإ وه هبجعي ناك كلذكو
 لبنسلا طلتخاو ليسلا اهلبنس لمحو ةضورلاب ةجئاحلا تعقو اذإ لاومألا كهتنت
 كلذ رهظي نكي ملو ءارقفلل كلذ نأ دحاو لك لام فرعي مل اذإ هب بهذي ناكو

 هلهأ قفتي مل اذإ ءارقفلل هلعج فيك رظناف هلج ريغ ىلع سانلا هكهتني نأ ةفاح

 ةلمج هكرتب رماي ملف ةلوهجم هيف مهماهس نأ الإ نيفورعم سانأل وهو همسق ىلع
 اوناك اذإ همسق يف اقافتا مهنيب هللا ثدحي نأ ىسعف همسق يف مهاضر هب رظتنيو

 . مهرمأل نيكلام مهلك

 ىلع هدي يف ناك مهريغ نم دحأ دي ين وأ مهنم دحأ دي يف ناك اذإ اذهو
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 يف دحأ ىلع انومضم نكي مل همسق ىلع اوقفتي نأ لبق فلت نإ ةنامألا ليبس
 .هررضو هتعبت فاخمو صلختل ا هيلع رسعيل هتمذ

 ؟ ءارقفلا ىلع لبنسلا قيرفت زوجي ىتم
 ماهس ردق ةفرعم اومدع اذإ ءارقفلل هب مكحلاو لبنسلا اذه قيرفت زاج اذإف

 ناك نمل زوجحم نأ ردجأو ىرحاف همسق ىلع مه اوقفتي ملو ءاكرشلا نم دحاو لك

 مهضعب وأ اهلهأ فرعي ال وأ اهضعب ردق وأ اهردق فرعي ال ملاظمو تاعبت هيلع
 هسفن ىلع مكحي نأ هب طايتحالا ىلعو قوقحلا ةلمج نع صقني هلام ناكو

 اذإ هنيدو هسفن ىلع ررضلا فاخي هنأل ءارقفلل ملاظملا كلتو تاعبتلا كلت قرفيو

 اهئادأب ةيصو الو اهنم صلخت ريغ نم هيلع توملا لوزن هسفن ىلع فاخيو اهرخأ

 . ءانمألا ءايصوألاو دوهشلا مدع نم

 : اهباحصأ وأ قوقحلا فرعي مل نميف ةلأسم
 هنم رثكأ اهفرعي نأ هريغل ىجري الف قوقحلا ةفرعموأ مهتفرعم وه مدع اذإو

 الجر مزل اذإ هنأ اذه يف يراوحلا وبأ خيشلا لاق ام دايق ىلعو 7 هللا ءاش ام الإ
 لقألا هل ناك نم ىسنو رخآلا نم لقأ ايهنم دحاول نيصخشل ملاظملا نم عيش
 دارأ يلتبملا اذهو عيزوتلاب همسقب مكحيو نيقحلا ةلمجب يفي ال هلام ناكو ايهنم

 وأ هدي يف ام مسق ىلع امه احلطصي ملو قحلا هبجوي ام ىلع ايل صالخلاو ةبوتلا
 لاملا كلذ ريغ نيحلا كلذ يف كلمي مل يلتبملا اذه ناكو هرمأ كلمي ال امهدحأ ناك
 مكحي ايك هبوني ام لاملا كلذ نم ايهنم دحاو لكل لعجي نأ الإ يلتبملا اذه زوجي الف
 . مكاحلا هب

 : ءارقفلل هلعجي نأ زوجي ىتم

 هب مكحيو ايه هيلع ايب صلختي نأ هل زاج كلذب هتفرعم مدعب زجع نإف
 ءى ري نأ هل زاج اريقف هيلع نم ناكو ءارقفلل همكح قحلا كلذ راص اذإو ءارقفلل

 . نيملسملا ضعب لوق ىلع قحلا كلذ نم هسفن
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 لاملا لعج نم لوق ىلع ء ارقفلل هيلع ام ملسيو كلذ زوجحم ال ليقو

 الإ هنم ذخ ؤي الو هيف رظنيف احورشم كلذ ريسفت ىضم دقو ء ارقفلل هبر لوهجم ١

 . هللا ءاش نأ باوصلاو قحلا قفاو ايب

 : ىحب صلا ةلأسم

 اهب صوي ملو تامو اهبكترا ملاظمو نيد نم اقوقح هثراو نم ملع لجر نع
 يش هدي يف فرع نم الإ كالملا فرصت هيف نوفرصتي الالح هتثرول هلام نوكي

 نيب لهو نيملسملا نم دحأ نع ةصخر اذه يف هللا كمحر تدجو لمه ملاظملا نم

 لجر ملع اذإف اقرف ايهنيب ملعأ ال لاقو ،قرف هبكترا يذلا نيبو هنادتسا يذلا

 جورخلا ثراولا ىلعف صوي ملوأ هب ىصوأ هنيعب هيلع اقحو دحأل ايلظ هثري نمم

 . نيدلا كلذكو ىقب ام هل بيطي مث ةثرو نم لام نم هلهأ ىلإ كلذ نم

 لام يف يهف اهب كلاملا صوي ملو اهبابرأ ملعي ملو ملاظم مهنم ملع اذإ امأو
 هل سيلو هلغتسي ثراولا دي يف لاملا نوكيو هلام لصأ يف قوقحلا بابرأل كلاهلا

 عابت ال نويدلا كلذكو مهفرعيو اهبابرأل حصت اهلعلو قوقحلا دحأب لصألا عيب

 ناك نإو هيلع سيلف كلذ نم ائيش ثراولا ملعي مل اذإف رضحو ملع نم نيدب الإ
 هنيعب ادحأ ملعي ملو املاظ هثرو نم ناك اذإ ضعب نم تفرع ينأ الإ املاظ هثرو نم

 ىلع سيلف هب صوي ملو ملظل ١ نم هدي ف فورعم لام الو ىمسم ادحأ الو

 ضرعتي الو اهكرتي وأ اهبابرأ ىلإ اهدريف قوقحلا كلتب ملعي ىتح ءيش ثراولا
 . ملعأ هللاو ذخآ هبو لإ بحأ لوألا يأرلاو تفرع ام ىنعم ىلع اهل

 هيلع تيوق نإف ةبوقع رئاجلا ناطلسلا نأ لوقي رباج ليق هنمو : ةلأسم

 لاق هنع هللا يضر رمع نال عرضتلاو اضرلاب كيلعف كلذب نأ قحلا ىلإ هدرف

 مهلايع دسف اودسف نإو مهلايع حلص اوحلص نإ مهلايعأ ردق ىلع سانلا ليع
 . ملعأ هللاو

]٦. 



 كلملا كلام انأ» ىلاعت هللا لوقي ةمكحلا يف تارق لاق رانيد نب كلام نعو
 . ,ةمقن هيلع هتلعج يناصع نمو ةمحر هيلع كئلوأ تلعج ينعاطأ نمف

 : حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلأسم

 . ةمدخلاو ناويدلا ليبس ىلع رابجلا دي نم عيش ذخأ زوجي لهو
 لام نم اهب دصق نإو . مارح يهف ناطلسلا نم ةيطع اهب دصق نإ : لاق

 . ملعأ هللاو قضي مل نيملسملا

 : يدنكلا دحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 ىلع ملاظم اهيف هدي رح هل بتكي نأ سانلا نم ادحأ رمأ اذإ يدنجلا يفو
 نأ بتاكلا عم حص هنإ مث ةديرحلا هضبقو هل بتكف هناوعأ نم دحأل سانلا

 لثم ةيساطرقلا كلت يف مهيلع بوتكملا نم ادحأ ملظ ةديرحلا كلت هل بوتكملا

 حص الو .هيلإ ةديرحلا كلت لوصو هعم حصي مل هنأ ريغ رثكأ وأ لقأ وأ بتك ام
 .اهريغب وأ اهم لمع هنأ هعم

 ةبوتلا هئزجتو هل بوتكملا ملظ ام نايض بتاكلا قحلي هنأ يدنع سيلف

 اهيف ايب لمعي مل ةديرحلا نأو هلصت مل ةديرحلا كلت نأ لمتحي هنأ لبق نم ةنونيدلاو

 ملاظم هيف رخآ اباتك هل بتك يدنجلا نأو .ملاظلا كلذ ىلإ اهلوصو لبق تقزمت اهنأو

 ائيش هنوع ىلإ لسري مل يدنجلا نأ لمتحيو ىلوألا ةديرحلا يف هيلع بتك نم ىلع
 عم حصي ىتح هسفن تاذ نم هيلع بوتكملا ملظ نوعلا كلذ نإو باتكلا نم

 بوتكملا ملظ هنأو هيف ايب لمع هنأو هباتك لوصو ملاظلا كلذل ةديرحلل بتاكلا

 كلت يف بتك امم لمع ايف نايض بتاكلا اذه مزلي ذئنيحف كلذ ببسب مهيلع

 .ملعأ هللاو .هل هنم ةنياعم وأ لدع يدهاش ةداهشب ةيساطرقلا

 : يويسبلا دحأ نب يلع نسحلا يبأ هيقفلا باوج ةلأسم

 ةلالض لك نم كملسو ةيا دمه اب كيلع هللا معن ا يدلو كباتك لضو
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 بهوو ةيمع ةهبش لك نم اناجنو لالهلا ةطرو نم كاكفلا كلذ انل بهوو ةياوغو

 لهاجلا تمشملا لعف نيب هب فرعنو لطابلاو قحلا نيب قرفن ارصبم ارون كلو انل
 هللا لاق دقو لهاج وأ ملاعو لطاب وأ قح يه امنإ رومألا نإف لضافلا ملسملا لعفو

 قحلا ءاج لقو ،۔قمهازومه اذإف هعفديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب» ىلاعت

 ءاخرلاو ةدشلا ىلع قحلا عابتإ الإ سيلف ،«اقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهزو
 . لهجلاب رذع الو ءالتبالاو بئاصملا دنعو ءارضلاو ءارسلاو

 : كلذ يف مكحلا

 ىلع ةيراجلا ةقفنلا هذه يف مهضوخو مراضحلا انناوخإ عايتجا يف تركذو

 كبلق نع يفنت نأ تببحأو اهداسفإو اهل مهملاع ميرحتو اهيف مهلوقو نئاهرلا

 نم دهاوشب كلو باع نم بيع هب ديرت الصأ كل مسرن نأو كوكشلا يعاود
 نولبقي نيملسملا نم مهدعب نم وأ ةباحصلا نم دحأ ناك لهو ةنسلاو باتكلا

 نم دنع كلذو حنبحي نم ةجح نم كجرخي يذلا قيرطلا حرشو ةربابجلا اياطع
 حضاو قحلا نأ الإ موسرم هملعي رثأ كلذ يف هعم سيلو مودعم كلذ هنم تبلط

 تاهبش امهنيبو هماسرأ ةحضاو مارحلاو هماكحأ نيب لالحلاو يلج قيرطلاو

 .سانلا نم ريثك اهملعي ال

 : تاهبشلا ءاقتإ بجي

 تاهبشلل بكترملاو هنيدب ءربتم تاعبتلا نم ملاس تاهبشلا كراتف
 دقو همراحم هللا ىمحو ىمح كلم لكلو هيف عقي نأ كشوي ىمحلا وحن يعارلاك

 ضرعي ملو كلذ كرت نمو ،هيف اوفلتخاو تفصو يذلا اذه لثم يف سانلا عزانت

 نئاهرلا ءال ؤه نأ الإ ملسأو هرمأل مكحأ ناك طاتحاو ةصخر الو ةهبش الو هل

 هللا مرح دقو لالح هل ريزنخلا محلو ةتيملا لكأ ىلإ ةلزنمب مهنا يدنع نينحتمللا

 . لالحلا نم كلذ ريغ دجو نمل ريزنخلا محلو ةتيملا
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 : ريفلا لام نم لكألا ف : ةلأسم

 اهدس هتعوج دنع هنكمي ملو هريغ لام دجو نم نأ اضيأ نوملسملا لاق دقو

 5 هيلع مثإ الو نمضيو هريغ نم لكأي نأ هرارطضا دنع ةتيم الو هلام نم ءىشب

 دقف نيرطضم نئاهرلا ناك ناف لكأ اييف هيلع نايض الاضيأ نورخآ لاقو

 دجي ىتح هتعوج اهب دسي لالح هل ةتيملاو ريغلا لام لكأو رطضملا قيرط كندجوأ
 نيب هيف عزانت الو عانقلا فوسكم جاهنملا حضاو اذهو كلذ ريغ نم دادس
 . ءايلعلا

 : ناطلسلا ءاطع يف صيخزتلا

 ناطلسلا ءاطع يف ءاهقفلا ضعب صخر دقف نيرطضم ريغ اوناك نإو
 هنأ ملعي . امو همارح ملعي ىتح مهباود بوكرو مهتزئاج لوبقو مهماعط ذخأو

 ذخألا انيأرف مارحف هبصغ تملع امو لالحف بصتغم هن أ ملعي هجو نم الو مرحم

 كلذ ىلإ مهتجاحو مهرهقو مهرارضال اهب لاق نمم ةصخرلا هذهب نئاهرلا هذهف

 نأ بحي ايك ةصخرب ذخ ؤي نأ بجي نأ لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع ىور دقو
 انعقو دق ايف هباوث ءاجر مالسلا هيلع هلوق عابتال ةصخرلاب انذخاف همئازعب ذخ ؤي

 هيف نعط ال ييف انتبيغ يف انيلع نعطيو انبيعي نم لوق سيلو ،ةنحملا نم هيف
 تءاج دقو ،اندمتعا هيلع يذلا قحلا الو هيلإ اندصق دق ام مكح انع ليزمب

 لكأو مهتثراومو ةلبقلا لهأ ةحكانم نأ راصبألا يوذ لوقو رابخألاو ننسلاو راثآلا
 ناكو ةزئاج ةلبقلا لهأ ةثراوم تناك اذإف ةزئاج مهاياده لوبقو مهحئابذ

 لكأ زاجو قافتاب نيملسملا نم هثري نمل ةزئاج هتثراومو ةلبقلا لهأ نم ناطلسلا

 . هنيعب همارح ملعي ىتح ىطعأ ام ذخأو هماعط

 : هذخأ مارحف همارح ملعي ام

 كلذ ناك ناف مهتثروو هب ىلوأ مه ةربابجلا تويب يف ام نأ رثألا ءاج دقو

 ام كلذ نم مرحم ينإو اطعلاو تابهلاب ثوروم ريغ يف زاج ثوروموهو كلذك

]٦٣



 دقو ، مارح بصخلا نأل هتثراوم لحت ال كلذ هنيعب مكحلا يف همارح حصو ملع
 ةثراوم بجوأ دقف هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو ىلاعت هللا لاق

 . هدي ف ام مارح ملعي ىتح ناطلس ناك ناو ماحرالا

 : تاعيابملا زاوج

 ملسم لك دنع نم عويبلا لك نم ةزئاج تاعيابملا نأ سانلا قفتا دقو

 ناك ناو .اهريغ وأ قاوسألا نم عويبلا نم زوجي اميف اكرشمو ارجافو اراب هريغو

 تامرحملا عيبو ابرلاب عويبلاو بوصخغلا مهت تداع نم ريثك مهريغو ةلبقلا لهأ

 هنا ملعي ىتح كلذ يف . نيب فالخ لق قافتاب ةعيابملا اوزاجاف ملعي ال يذلا

 . ملظو هنيعب مارح

 : هريغو ناطلسلا عيب زاوج

 دي يف ام نأ ملعي ىتح مهنم ى رتشاو عاب اييف ناطلسلا عيب اوزاجأ دقو

 بعو ام زاج مارحلا كهتني نمم هريغو ناطلسلا نم اذه زاج اذإف مارح بوصغم

 هتداع تناك نإو هعيبو هثرو زاج ايك همارح ملعي ىتح قفنأو هرجأو هاطعأو
 لدع نم الإ اطع الو ذخأ الو لام لمح الو ةعيابم زاج ام كلذ الولو بصغلا

 الو بوصخغلا ميب الو ابرلا نم تامرحملا نم ءعىش يف لخدي هنإ حيحص ةقث
 انيب اييفو سانلا نم دحأ هلوقيال ام اذهو ههجو ريغ ىلع الام كهتني الو رورغلا

 . حرشلاو ةلاطالا نع ةيافك كل

 : ابصتغم ناك اذإ دلبلا ةلماعم مكح

 هترمثو هماعط لكأ نا هلك ابصتغم نك اذإ دلبلا نأ نوملسملا لاق دقو

 هللا مرح دقو م ارح بصتغملا نأل ءارش الو عيب الو ءاطع الو ذخأ هنم لحي ال مارح

 نم تابولجلا بصتغملا دلبلا كلذ لخد اذاف { مثالاو لطابلاب سانلا لاومأ لكأ

 هيلإ جاتحي امو ءاطعلاو ءارشلاو عيبلا زاج هبصتغمب سيل يذلا راصمألا نم هريغ
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 لوق يفف هنيعب مارح ىطعأ وأ عابوأ ى رتشا يذلا نأ ملعي ىتح كلذ نم

 هيف مه يذلا دلبلا كلذ لهأ ناك نإو .ةيافك كل تحرش دق امو نيملسملا

 ةبولجلا هتلخد اذإ ةعيابملا هيف اوزاجأ دقف هريغو نيرحبلا لثم ةملظو ةبصغ مهلك
 مهيلإ عفد ام ذخأ يف نئاهرلل ةعسو رذع مهلوق يفو نيملسملا لوق يف هريغ نم

 مل هنيعب هملظ كلذ نم ملع ءىش لكو هملظ الو هبصغ اوملعي مل ام مهناطلس

 ةلالدلا كتنيبو هيف ةصخرلا قيرط كل تحرش دقف مارح هنأ مل امو .لحي

 .فرع نم دنع نيب يلج قحلا ناف نيقي ىلع كلذ نم نكف جاهنملا كل تحضوأو

 مارح هنأ ملعي مل ام ناطلسلا ةيطع ةزاجإ انئاهقف نم هانكردأ يذلا نا عم قحلا

 . هب ىفتكي ام اذه يفف همارح ملعي ىتح مكحلا يف ءارشلاو مه ةعيابملا ةزاجأو

 : هنع ىضر يلع فقوم

 هتركذو ينغلب يذلاف نيملسملا نم مهدعب نمو ةباحصلا نم تركذ ام امأو

 اعمجو ةرصبلا الصوف هل نيقاشم ريبزلاو ةحلط هيلع جرخو امامإ ناك ايلع نأ

 لاح يف هاعمج ام ىلإ دمع برحلا تلجناو اهلتق املف ايهتقو يف اماظع الاومأ
 . هباحصأ هاطعأو هقفناف ايهيغب

 انغلبو افلأ رشع ىنثا لمجلا موي اوناك يلع باحصأ نأ دجويو : ةلأسم

 لاح يف كلذ اعمج دق امهو اعمج ام ىلع ذخأ دقف مهرد ةئايسمخ دحاو لكل عقو هنأ

 . ايل لحي الو ايهيغب

 مهتلود بصغو نيملسملا ىلعو يلع ىلع ىغب ةيواعم نإو : ةلأسم

 ناك اييف قالخ ال دعتم غاب مهتكلمم ىلع ىلوتساو مهلاومأ ذخأو مهءامد كفسو

 ملسو يلع تامو فيسلاب سانلا رهقو دحأ هيف هعزاني ملو رمألا هل ماقتسا ايلف هيف
 بهذلا نم اراقوأو الاومأ انغلب ام ىلع نسحلا ىلإ عفدي ناك نسحلا ىلإ رمألا

 هذخأو نسحلا هنم لاملا كلذ لبق دقو ايهنم كلذ عمج راقع ةيواعمل نكي ملو ةضفلاو

 ىلع لخد سابع نبا نأ هنع تفقلت ام ضعب يف ينغلب دقو }هلحتساو هنم
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 نوذخأي نوملسلا ناكو ملاظ هدنع وهو هنم اهذخأف اياطع هاطعأو ةيواعم

 لبقي ناكو ال اومأ هيطعيف همتشيو هئطخي نم هيلع لخدي ناكو هدنع نم مه اياطع

 . ةيافك اذه يفف ةلودلا بصاغ فيسلاب رهاق رابج ةيواعمو هذخأيو هنم كلذ

 : بصتغملا لاملا نم ذخألا زوجي له

 مهف ذخأ هل ليق هذخأ مهلف نيملسملا لام ذخأ ةيواعم نأب لئاق لاق نإف

 نكي مل كئلوأ نأل ءاطخا معن لاق نإف ،هلثم هدنع نم ذخأ نم ذخاف هينغي الام

 لاق ناف اهيلع ىلوتسا مهيديأ يف ةضف الو بهذ الو اهبصتغاف ىمسم راقع مهه

 ابصغو أطخ تناك كلذل هتيمست هل ليق .ةاكزلا ذخأو ةفالخلاب ىمست ةيواعم

 ةاكزلا باحصأ نأل هيلع مارح وه هروج لاح يف هعمج امو اضيأ هل لحي الف ايدعتو

 اضيأ هل لحي الو بصتغم غاب هنأل هيلإ اهميلستب نوءربي ال مهنم تذخأ نيذلا

 اذه يفف هنم ىلوأ نيملسملا مامإو نيملسملا ىلع يدعتموهو مهنم اهذخأ

 هللا ءاش نا ةقيثولا ةجحلا هنم فرعتو ةقيرطلا هنم كل حضتي ام يدلوو يخأاي

 . ىلاعت

 : سادرملا فقوم

 جرخ سادرملا نأ ينغلب دقو ةيواعم دعب مهلك ةيمأ ينب كولم كلذكو

 ملاظ دايز نب هللا ديبع قارعلا ىلع مهريمأ ناكو مهروج نم ةيمأ ينب ىلع اركنم

 راقغ الو لام ذخأ الو نيملسملا دنع نم هل لحي ال نيملسملل لاتق ءامدلل كافس

 الف هتاكز هاطعا نم أربي الو هتعاط لحت ال هنأل لالضو يدعت سانلا نم هعمج امو

 هيف هل ناك نم مهرمأ ةربابجلا عمج نم هباحصأو سادرملا ىلع الومحم لاملا رم

 هب مكئنبا امنإ يننأ الإ رظن هيفو كلذ نم مهاياطع اوذخأف هذخأيف .هدنع نم ءاطع

 . نوملسملا لعف دق اييف ةجح

 : نوعمتجي اييف لوقلا

 مه لب هل ليق يفاوصلاو ءىفلاو لالحلا نم نوعمجي اوناك كئلوأ اولاق ناف
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 نيقساف هيلع نولويو نوبصاغ مهنال هذخأ مهل لحي الو نودعتم كلذ ذخأ يف

 اضيأ أربي ال ةاكزلا نم لاملا بحاصو مارح كلذل مهذخاف نوذخأي ايب نولابيال

 اينإ نكلو طسقم مامإ وأ ةقدصلا يف اقح هل هللا يس نمم اهلهأ ريغ اهاطعأ اذإ اهنم

 ليق © نيملسملل يفاوصلا نال مهلام اوذخأ لاق ناف . مهدنع مهل يراجلا اوذخأ

 دعتموه ذإ مأ هوذخاف يفاص هنأ حصو مالسالا لهأ ةلمج نود هنيعب دحاول يه هل

 ليق اينإ اطخ اذه هل ليق هنم هلثم اوذخأ دعتم وه ذإ لاق نإف }هلثم اوذخأ مهيلع

 . هلثم ذخأي هكلم نم الام هنيعب هملظ نم لام نم ذخأي

 : يفاوصلا يف رخآ لوق
 الف اهف بصاغلا الإ عرش اهيف مهلكف ةلبقلا لهأل يه يتلا يفاوصلا امأو

 اوذخأيف اهنم امولعم كلذ سيلو نماض وهو نيملسملل هملظ لجأل اهيف هل قح
 رظن هيفو نيملسملا لعف نم ينغلب ام كتأبن دقف هلثم اوذخأيف اوذخأ الو هنيعب الام

 . تبلط امل ةلالدلا كل تدرأ اينإ ينأ ريغ

 نوطعي اوناك امو هدالوأو كلملا دبعو ناورم كلذكو : ى رخأ ةلأسم

 مدهو ىدعتف جاجحل ١ لسرأ دقو نودعتم مهو مهنم اهلوبقو زئاوجل ١ نم نيملسمل ١

 ملظو انمآ هللا هلعج يذلا مرحلا يف ريبزلا نب هللا دبع لتقو مارحلا تيبلا

 ب اذعلا ءوس مهماسو مه ديقو نيملسمل ١ سبحو ق ارعل ١ كلمو مهلتقو نيملسمل ١

 زئاوحلا هنم ذخأي ناك هنأ ملعأ هللاو ينغلبف ،لحتسم مدلل كافس ملاظ نيعل قساف

 ذخأي ناك مهتودقو نيملسملا ملعأ ارباج نأ يل ليق دقو ك نيملسملا نم هاطعأ نم

 ذخأ نيملسملا دنع زاجف ةعمجلا هفلخ يلصيو هقلطي مث هسبحي ناك دقو هتزئاج

 كفس مهت داع ناك ن او هبصغ الو هتمرح اوملعي ل ثيح نم ةرب ابحل ا نم كلذ

 هم ارح اوملع الو هنيعب هتمرح اوملعي ل ١ ذإ مهرضي ل كلذ ن اف بصخغل او ءامدلا

 دهزأو ملعأو عروأ مهنأل هل اوضرع ال بصتغم مهيلإ ملس يذلا نأ ولو هبصغو

 . ابوصغم اوذخأي نأو مارحلا نم ائيش اوبكتري نأ نم
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 يف كلذ مهرضي مل بصغلا مهاطعأ نم ةداع ناك نإو : ةلأسم

 ناكو هيلع اوجرخ وأ ناطلسلا مهيلع جرخ اذإ مهنأ نوملسملا لاق دقو { مكحلا

 امو برحلا ةلآو مهعاركو مهحالس نم ءىشب مهنم اورفظ نإ مهنأ املاظ ارئاج

 تلجنا ناف مهودع برح ىلع هب نوقتيو كلذ نوذخاي مهنأ مهيلع هب ناعتسي

 ةنامأ ناك مهيديأ يف ىقب امو نايض هيف مزلي الف برحلا لاح يف فلت ايف برحلا

 مهدنع ناك ولو مهتثرو ىلإ هنم اوءعربي مهل اكلم اولعج دقف مهتثرو ىلإ اهنود ؤي
 . بصاغلا ىلإ عفدي نأ لحي ال بصغلا نأل مهتثرو ىلإ وملس ام هوبصغ مهنأ

 : انلوق ىلع ليلدلا

 مدق ىتح ةيمأ ينب نم ابراه جرخ يجراخلا نابيش نأ ينغلب ام كلذ لديو

 همتاخو هحالس اوذخأو هولتقف نيملسملا هللا رفظف دوعسم نب ادنلجلا براحف نامع

 لاقف هولتق دق نايع لهأ دجو نابيش بلطو ةميزح نب مزاح نايع ىلا مدق املف
 اولاقف ينثعب يذلا ريمألا ينقدصي ىتح همتاخو نابيش فيس يلإ اوملس مزاح مهل
 فيس اولعج دقف هتثرو ىلا اهملسن ىتح انيديأ يف ةنامأ همتاخو نابيش فيس هل

 لهأ ءابسل الحتسم املاظ نابيش ناك نإو هتثرو ىلا عفدي هل اكلم همتاخو نابيش

 هولعج بوصخغم كلذ نأ اوملعي مل نيحف مهئامدل كفاس مهلاومأ ةمينغو ةلبقلا

 نيلختم نينيدتم اوناك كئلوأ ليق ناف ڵآبصخغلا هتداع نم ناك نإو هل اكلم

 امو نورساخ ةملظو نورئاج ءال ؤهو كئلوأ لك هل ليق نورئاج هملظ ءال ؤهو

 اوملعي مل اذإ مهيديأ يف دجوي ام لح انإو لحي الف ميرحت وأ لالحتساب هوبصغ
 . بوصخغم هنأ هوطعأ يذلا كلذ

 مهل تناك كئلوأ لعلو لاومأب اولخدي مل ءال ؤه نا لاق ناف : ةلأسم

 لثمك لالحلا بساكم نم ءىش مهلصي نأو لاومألا ءال ؤهل نكفي هل ليق لاومأ

 . نيملسملا دنع زاج كلذ نمف هقلخ نع لالحلا هللا عطقي مل كئلوأ
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 نيطالسلا يديأ يف ام عيمج نأ نيملسملا دنع حصي ناكولو : ةلأسم

 اونمض الو مهنم او رتشا الو مهوعاب الو هوثرو الو هوبرق ال بوصغم هلك مهناوعأو
 دق كلذ نأ نيملسملا نم كلذ لعف كتفرع دقو مهتميزه دعب مهلام نم اوذخأ ام

 امل كلذ الولو .هنيعب كلذ مارح ملعي ىتح زئاج ءاطعلاو ذخألاو ةعيابملا نأو ناك

 ناوعأو كولملا نم بوصغلاو نيعيابتملا نم ابرلا عويب نم كل تفصو ام زاج
 اذه رسي هللا نكلو ةلبقلا لهأ نم مارحلا كاهتناو قرلاو لاومألا نمروجلا
 اولكأت نأ لحي ال هنأ نيبو ارسع الو اقيض هلعجي ملو هدابع ىلع هلهسونيدلا

 هيلع لاق دقو ، مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ

 نيملسملا نم ذخأ ام لحي الف هبلق ةبيطب الإ ملسم ءىرما لام لحي ال مالسلا

 ملع اذإو ننسلاو باتكلا هب ءاج امو بلقلا بيطب عيبلا نم هجولا اذه ريغ ىلع

 . لالح وهف ملعي مل اذإو لحي مل مارح ءىش كلذ نم

 : حئابذلا مكح نع : ةلأسم

 يف نوطلخي مهنأ نظلا بلاغ ناك نإو ةزئاج ةلبقلا لهأ حئابذ نأ ىرت الأ

 ناك نإو ةزئاج باتكلا لهأ حئابذ نإو اهريغو ةتيملا نم زوجي ال ام مهحئابذ

 هللا باتك نم اهليلحت دعب تزاج ايناف اهومرح املقو اهومرح امنإ لاقو اكش مهرمأ
 . مارح ءىش كلذ نم ءىش يف هنأ ملعي ىتح

 : ةلبقلا لهأ نم اهريغو تاعيابملا مكح

 تاحكانملاو تاثراوملاو اياطعلاو تابهلاو ايادهلاو تاعيابملا تزاج كلذك
 يف دايسأو خياشمو ةرهاق كولم وأ ناطلس وأ ةربابج ريغ وأ ةربابج ةلبقلا لهأ نم
 مهيديأ يف ايب ةنسلاو باتكلا هب ءاج يذلا مكحلا يف ةرهاظ روجلاب مهلاعفأ دالبلا

 كوثراو وأ كومعطأوأ كوحنم وأ كوطعأ وأ كوعاب امم مهيديأ يف يذلا نأ ملعي ىتح

 يف مثا نماضو ملاظ هذخأ يف تنأو هتملع نمم هذخات نأ كل لحي الف ةنيعب امارح

 ةهبش كنيع نع تيلجأو ةلاقملا كتقدصو ةلالدلا كل تحضوأ دقف ،كلذ
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 تفرعو كلذ تربدت نأ ةرهاش لاوحأو ةرهاق ججحو ةرهاظ لئالدب ةلاهلا

 . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل كلذ ديري نلو كل هيناعم

 : نميلا ةربابج ىلع ىيحي نب هتا دبع جورخ
 دجو ام ناكو ةيمأ ينب لايع نميلا ةربابج ىلع ىجي نب هللا دبع جرخ دقو

 فرعي ال امارح هوبج اينإ كلذ نأ هدنع نأل ءارقفلا ىلع هقرف مهنئازخ تويب يف

 نوملسملا لاق كلذك ، ثروي ال بصغلا نأل اثوروم هلعجي ملو ءارقفلا هفرصي هبر

 هتيابج عضوم نم هنم ذخأي نأ هل زب مل ناطلس وأ رابج ىلع قح هل ناك نم نا

 نأ هل اوزاجأو هيف مهملظو مهبصغ عضوم كلذ نا مولعم يذلا هراثيإ نم الو
 كلذ نم هنا ملعي مل اذإ هدي يف ايب هعيابيو عضوملا كلذ ريغ نم هنم هقح ضبقي

 ول هنا ىرت الأ بوصغملا نم الو هبصغ عضوم ريغ يف هبرش وأ هلكأ ول بصتغملا
 اهبردي نم الو هريغ دنع نم الو هدنع نم كلذ لكأ هل زجي مل ايدعتم هريغل ةاش حبذ

 مل اذإ هنم لكألا زاج هلزنم نم محلب ىتأ ولو اهمحل مارحو بصغب تحبذ اهنأل

 . هيدعت الو هيف هبصغ ملعي

 هآرولو هنم ي رتشي نمل زاج ابح وأ ةاش وأ الام ناطلسلا عاب ولو : ةلأسم

 نأل هارت امم عىش نايع نم زاج امل كلذ الولو ذخ ؤي نأ لاحب كلذ زجي مل هبصغ

 يف وأ ةبصتغملا لاومألا لايعو نيملاظلا ناوعأو نوبصاغ مهرثكأ مويلا نايع لهأ
 بهذيال اذه نأ وجرأو ،سبتلم ةهبش يفوأ سلتحغ وأ عطاق صل وأ بكترم ابر
 صخري الو هبكر نم هيلع ناعي نأ الو هلعف نمل لجي ال هتفصو يذلا لكو مكيلع

 . لحي ال اشرلاو ابرلاو قرسلاو بصغلاو روجلا نأل هبكترمل

 : ملظلا ىلع ةنواعملا مكح

 نومثآ كلذ نم هوبسك املو ملاظ كلذ هجازمب لمع وأ كلذ ىلع ناعأ نمو

 رجاف كفلس راثآ ىلع هضرعاو هيناعم ربدتو كيلإ هب تبتك اميف رظناف نونماض هلو
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 هعدف ططش ييلوقوأ طلغ يتياور يف وأ اطخ هيف كل نبت نإف كبلق ىلع هركذ

 . مالكلا مظن فنعو باتكلا فعض عم ةياردلا ةلقل رذعلا طسبأو

 : ايادهلل ةلي وسرلا لوبق
 راصمأو كولم نم هيلإ ىدهأ نم ةيده لبق ةلي هللا لوسر نأ انغلب دقو

 نإو كلذ لبقو انغلب ام ىلع ميهاربا هدلو مأ ةيرام هيلإ تيدهأ دقو مهمالسا لبق

 مهيديأ نم ةيراجلا لبق دقو هولحتنا اييف نيدعتم هوذخأ اييف ةملظ كئلوأ اوناك

 ىتح ةيرحلا مدآ ينب نم مكحلاو ءابسلا قيرط نم مدآ ينب يف كلملا لج انإو
 لأسي ملو ديلا مكحب هاطعأ نم دي نم كلذ ةلي هللا لوسر لبق دقو قرلا حصي

 كنابنأ دقف هيف يدعتلا الو هتمرح ملعي مل اذإ هقر حص فيك الو كلذ لصأ نع

 ةصخر هيف نوكيام اذه يفف لوطلا كضراع ىلع كل نوكي لوقلا نم لمجمب
 كرتو هزنت نمو نامزلا اذه يف قح ريغب رهفو نئاهرلا يف نحتما دق نمل ةحار هلعل
 ةقفنلا هذه نم انيلإ ضغبأ عىش سيل هللا كديأ نحنو ،كلسف قيرطلا فرعو

 هلللا نسحأ دقو مهدنع نم اهل انضرع امل صالخلاب انيلع هللا نم ولو هب انوتأي امو

 اينإ نكلو { هقزر عسوأ نم انل هللا طسب اهانكرتولو انيفكت الف اضيأ يهو انقزر
 اننيقي ةلقو انتاين فعضو انيونذب ةيلبلا هذه يف انعقوو ةيطعلا هذه ىلإ اناجلا

 عم انم ناك بنذ لك نم هيلإ بوتنو هرفغتسنو ناعتسملا هللاو انتيارد فنعو

 قح لك نا اهيف انلزنأ ىتلا لزانملا نم هريغو ءاملاو ةقفنلا هذه يف انم هلل ةنونيدلا

 . هبر ىلا هنم جورخلاو هيلإ صالخلا امو امد قولخمل هيف انقحل انمض وأ هيف انمزل

 : هبر فرعي ملو هملظ فرعي ام

 تامومضملا يف نيملسملا ةصخرب هنم انجرخ هبر فرعن ملو هملظ انفرع ناو
 الو قحلا نع فكنتسن ال نحنو ءارقفلا يف تقرف اهبابرأ فرعت مل اهنإ اولاق نيذلا

 . ملعأ هللاو . . هللا ءاش نا بجاولا نم عنتمن
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 : دادم نب دمحأ هيقفلا : ةلأسم

 بياغلاو نيغلابلاو دجاسملاو ماتيألا نيب يذلا جلفلا ضرتعا اذإ رابجلا يف

 صخرلاب هناوعأ اهدعقيل جلفلا سأر نم ةليلو اموي ةروبخ هنم رسكو رضاحلاو
 الإو مهجلف اودفي نأ مهنم بلطو جلفلا بابرأ كلذب نوملاعو اهتميقب عفتنيو
 اوملسيل ةروبخ هنم اودعقي نأ جلفلا كلذ ةابج زوبي له هسفنب وه هدعقو هذخأ

 ؟ ال مأ رابجلا دنع نم مهجلف ءادف يف اهتميق

 اهذخأيل ةدخاو ةروبخ جلفلا اذه نم ض زتعي رابجلا كلذ نكي نا : لاق

 ةدايز ةروبخلا هذه لعجتو اهب عفتنيل اهتميق ذخأيو صخرلاب هريغ اهدعقيو هسفنل

 اهتميق ذخأيل ةروبخلا كلت ةداعق جلفلا كلذ هابجل زوجي الف هلك جلفلا داوأ ىلع

 زوجي الو ناودعو مثإو ، ملظ كلذو جلفلا لهأل حالص هيف سيل كلذ نأل رابجلا

 © « ناودعلاو مثالا ىلع اوناعت الو ىلاعت هلوقل ناودعلاو مثالا ىلع نواعتلا

 يف ةدايز كلذ لعجيو رثكأ وأ نيتروبخ جلفلا اذه نم ذخأيرابجلا اذه نكي نإو

 رابجلا ىلإ جلفلا بابرأ ءاجر هناوعأو هسفنل كلذ درو دقو هلك جلفلا داوأ

 وأ ةروبخ ةميق ءادفلا كلذ ناكو رانيد افلأ اذكو اذكب مهجلف ءادف ىلع هولاصو

 ةدايز نأل ،نيملسملا لوق رثكأ ىلع مهجلف ءادف جلفلا هابجل زئاجف كلذ نم لقأ

 ىلع ليسلا لثمك مهلك جلفلا كلذ بابرأل اروسك نوكي جلفلا داوأ يف ةروبخلا
 كلذ بابرأل اروسك نوكي جلفلا داوأ يف ةروبخلا ةدايز نأل نيملسملا لوق رثكأ

 خيشلا يأروهو نيملسملا ءاهقفلا ضعب لوق ىلع ليسلا لثمك مهلك جلفلا

 جلفلا كلذ نأل جلفلا لهأ عيمج ىلع ءادفلا نوكيو هللا همحر يراوحلا يبأ

 . ملعأ هللاو . . ةلمجلا ىلع ررضو مهنيب كرتشم

 : رثألا نم : ةلأسم

 ةربابحلا هيلع بلغ دق دلب يف ملسملل ةماقالا زاوج ىلع انباحصأ عمججا.

 مهنأب هملع عم راجشالا هيف سرغيو عئارزلا هيف عرزي نأو لاومألا هيف رمعي نأو
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 مهنأ يف لاملا كلذ اوقحتسي نأ ريغ نم جارخلا ليبس ىلع لاومألا هنم نوذخاي

 يف مهكالمأ ىلع ةماقالا نيملسملل زوجي دقو ،مهيغبو مهملظ يف هب نونيعتسي
 اهيف نوعرزيو لجوزع هللا لبق نمرصح اهنكس يف تاي مل يتلا عضاوملا
 اهيف نوذخأي ةربابجلا نأ نوملعي اوناك نإو راجشألا نوسرغيو لاومألا نورمعيو
 نورمعيو نوعرزي اينإ اوناك اذإ مهملظ ىلع مهتيوقت ىلإ ىد ؤت الاومأ اهببسب

 سانلا نوعرزيام ناكولف ، مهلاوحأ حالصإو مهلايع رتسو مهسفنأ عفنل
 نأ اوملع نإ كلذب نيمثآ نونوكي ريخلا هيف مهدصقو حالصلا كلذ يف مهدارمو

 عطقي هللا ناكل مهملظ ىلع هب ىوقي ائيش هببسب مهنم ذخأيو مهملظي ادحأ

 رثكتو هب نوعرزي رافكلا نأ ملعي ناك اذإ بشعلا هب تبني الو هلزني الو ثيفلا

 نم مهودع ىلع مهتوق كلذ يفو مهددع ديزيو مهيشاوم هب رمستو مهلاومأ هيلع
 . ملعأ هللاو . . نيلمسملا

 بلط يف ةيرق لهأ هب قلعتف دنجلل اصارخ عبت لجر نعو : ةلأسم
 اذك مهيلع تبثاو اذكو اذك مهنع حرطا صراخلل لوقي نأ هل زوجيأ هناسحا

 ؟ اذكو

 اذك مهيلع تبئثا امأو اذكو اذك مهنع حرطا هل لوقي نأ هلزوجي : لاق

 . ملعأ هللاو . . هل زوجي الف اذكو

 مهربخأ ناب ةيرقلا مساب مهربخي نأ صارخلا عبت لجر نعو : ةلأسم

 نإ كلذكو ێرافغتسالاو مدنلاو ةبوتلا هيلعو انايض هيلع رن مل ةيرقلا مساب
 وأ طئاحلا ىلع وأ لجرلا ىلع مهدي نأ الإ لجرلا مساب وأ طئاحلا مساب مهربخا

 نم كلذ نم صالخلا هيلع ناك هتلالدب دحأ ملظ ىلإ اولصو اذاف ةيرقلا ىلع

 ليلدلا اذه نوكي نأ الإ ملظلا نم ءىش هتلالدب هباصأ نمل لالحتسالا وأ مرغلا

 . ملعأ هللاو . . مرغ الو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعف كلذب ايناد لعف امل الحتسم
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 : يصورخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 هنأ ىون ناو ةين ريغب هيلاو هيلاو وأ امامإ رئاجلا ناطلسلا ايس نم مزلي امو

 ؟ املاس اهب نوكيو ةينلا هذه نوكتأ هيلع ىلوت نمل لاو وأ هب متثأ نمل مامإ
 مامإ هنأ نيعي مل ام ةين ريغب وأ ةينب مامإ مامالا لاق نم كاله نيبي ال : لاق

 نيملسملا مامإ رابجلا ايس نإ امأ نافلخ نب انهم هيقفلا وهو هريغ لاق نيملسملا

 رابجلا كلذب ايست اذإ ةصاخ هيلع كلذ قيض يل نيبي الف هبلقب دقتعي ملو ناسلب
 وه ىمست ايب همسي مل نإ ررضلا هنم ىلتبملا اذه ىشخو هريغ نود هسفنل هاعداو

 . يعم ايف كلذ هيلع قيضي ال اذه ىلعف هب

 : رابجلا ةيقت

 الك ىلعو راجلل ليقو ةيقت رابجلل ناربتعملا باتك نم تفرع دق ينأل
 لزني مل اذإ راجلا نم اهب ىلوأ هنأل هل ةيقتلا توبث نم جراخ ريغ رابجلاف نيلوقلا

 وه امم اهريغ يف زوجيال ام لوقلا نم ةيقتلا يف زوجي ذقو هب وه فرع دق اميف هتلزنمب
 هبلقب هداقتعا نود هناسلب لجو زع هللاب رفكلاب لوقلا وهو هزاوج انركذ امم دشأ
 نئمطم هبلقو هاركإ نم الإ هناييإ دعب نم هللاب رفك نم هباتك يف هلوق ليلدب كلذو

 . هنود وه ايب كنظ ايف اذه يف صنلاب رفكلاب لوقلا ةزاجإ تبث اذإو ناميالاب

 : نيملسملا مامإب هتيمست مكح

 ىنعم هقحلي نأ ىسعف هايإ هتبتاكم يف نيملسملا مامإب هتيمست امأو

 مالكوهأ باتكلا يف مهفالتخا عضوم هتبتاكم زاوج يف نيملسملا نيب فالتخالا

 رظنيف هب ةهبش عضوم هيف ةيقتلا زوجت ال يذلا لعفلا ىلا هبرقأ ينأكو 3 ال مأ
 مامإب ىمسي نأ ينبجعي ال فلؤملا لاق لدعلا الإ هنم لبقي الو هتلق ام عيمج

 هب نودتقي ةودق مهل وه نم نيملسملا مامإ نأل اهريغ الو هتبتاكم يف نيملسملا

 يف اودتقي نأ مهعسي الو ةودق مهل نوكي نأ نوملسملا هاضري ال رئاجلا ناطلسلاو

 يف كلذب مهامس هللا نأل ةبتاكم الو لوق يف امامإ ىمسي نأ اسأب ىرأ الو هلاعفأ
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 نأ هريغ ىلع رجحي فيكف ةمئأ هللا مهايسف رفكلا ةمئأ اولتاقت ىلاعت هلوقب هباتك

 . ملعأ هللاو . . كلذ ىرأ ال ينأ كلذب مهيمسي

 ءىشب ناطلسلا هلماع لجر يف نافلخ نب انهملا ىنعأ ، هنمو : ةلأسم

 امهنيب هللا ءاش ام ىنعمف هل دحأ نم ةطساو ريغب تانيادم ببسب تالماعملا نم
 لجرلا نم ةبلغو ةيق تنع نوكت ايبر هنم عيبلاب هذخاف هلام ىلع لاحتسا ىتح

 ةلاحلا كلت ىلع هيلع عيبلا كلذ تبثي هلام عازتنا يف هنم ناك اميف همواقي ردقي ملو

 نم هضبق نم ةردقم ىلع ناك نأ دعب هعازتنا دارأو هيلع تبثي مل اذإو 3 ال مأ

 كلذ هلأ هسفنب هنم هعازتنا ىلع ردق وأ وه هباهذ دعب مهريغ وأ ناطلسلا ةثرو

 ؟ ال مأ

 نم هنود نم ىلع هرمأ رهاظ يف ةيقتلا مكح هل تباث ناطلسلا نإ : لاق

 سانلا نم هلماع نمل هتلماعمف هلاح نم اذه ىلعو هريغك وه سيل ذإ ةيعرلا رئاس

 ىلع اهتوبث حصي الف ىضرلا ريغ ىلع نوكت نأ اهاشخأ اهل هنم رايتخا ريغ ىلع

 مكحلا كردي نم دنع اهضقن هل نم اهضقن ىتم ىرأ اييف ءاضقلا مكح يف كلذ

 . ملعأ هللاو . . اهيف لدعلا ماكح نم هدرب هنم

 : لمازلا : ةلأسم

 دعب نوكي رابجلا ةداع يف ناكو هسفن كاله رابجلا ةدع نم فاخ اذإ امأ
 يذلا رارطضالا دنع هلعفي نأ هل زوجي ايلك لعفي نأ هل زئاجف لعفلا الا هنم لوقلا

 ىلعف رارطضالا دنع فالتخالا اهيف ءاجف رمخلا امأو .هسفن كاله هنم فاخي

 . ملعا هللاو . . اهبرش ىلع هل رابجلا ربجل اهبرشي نأ هل زئاجف لوقي نم لوق
 : ناديبع نبا : ةلأسم

 عفري ن أ هل زوبي له هبرضو هبلس دارأف قيرطلا يف صوصللا هيقل نميفو
 روهشم ناطلسلا ناك اذإ مهملظ نم هب ثيغتسي رئاجلا ناطلسلا ىلا مهرمأ

 ؟ يدعتلاو روجلاب
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 ىلإ مهرمأ عفري نأ زوجيال هنإ لوق نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 عوفرملا ىلع روجلا هنم فاخيو روجلاب افورعم ناطلسلا ناك اذإ رئاج ناطلس

 مهيلع عفارلا دزي مل ام رئاجلا ناطلسلا ىلا مهرمأ عفري نأ زوجي هنأ لوقو ،هيلع

 باوص نيملسملا لوق لكو هسفن ىلعف ناطلسلا راج نإو هولعفي مل ايب لوقلا يف

 . ملعأ هللاو . . هب لومعم

 : يموضغرلا : ةلأسم

 هيلإ هلوصوب ةيرق ىلإ اباتك لجر ىلإ بتكي نأ دحأ ىلع رمأ اذإ رابجلا يف
 كلذ هل عساوأ هلامو هسفن يف هرضيو هبقاعيل هل بتكي مل نا هيلع رومأملا ىشخو

 ؟ هلامو هسفن ىلع فاخ اذإ لعفلا يف ةيقتلا زوبحتو

 ناعأ نمو لعفلاب ال لوقلاب زوجت ةيقتلا نا لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . نماض وهف ملق ي ربب وأ ةاود دمب ولو ملاظلا

 : ةيقتلا يف رخآ لوق
 باتكلا كلذ ناك اذإ بتكي نأ هل عساوو لعفلا يف زوبحت ةيقتلا نا لوقو

 لاقو © نايض الو بتاكلا ىلع مثإ الو لاومألا بصغ نمو لتقلا نم همصعي

 سفنلا يف ىه ضعب لاقو لاملا نود سفنلا يف زوجت ةيقتلا نا نيملسملا ضعب

 عوقو لبق باذعلاو باقعلا فوخ يه امنإ ةيقتلاو لوقلا رثكأ هنظأو اعيمج لاملاو
 هباتك ببسب لاملا وأ سفنلا نم فلت امم صالخلا دارأ اذإ بتاكلا امأو آكلذ

 عم ءىشلا كلذ برل ملاظلا هذخأ ام ةميق نم فصنلا همزلي هنأ لاق نم لاقف

 اذإ فصنلاب ملاظلا هكيرش ىلع وه عجريو عيمجلا ةميق همزلت لاق نم لاقو ةبوتلا

 ءاج اذإ لاق نم لاقو ، ءىشلا كلذ برل عيمجلا ءادأ نلع لدع يدهاش دهشا

 نإو هللا ىلإ ةبوتلاو عىشلا كلذ ةميق ايهيلك اهيلعف صالخلا ناديري امهالك

 هكيرش ىلع وه عجريو لكلا ةميق هيلعف كلذ نم صالخلا ديري امهدحأ ءاج

 ملس دق لجرلا كلذ نأل لدع يدهاش دهشأ اذإ فصنلا وهو هنع ملس ام ردقب
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 اذه ناك اذإ امأو ،لدع يدهاش ةرضحب هكيرش نعو هنع ءىشلا كلذ ةميق
 لاموأ سفن هباتكب فلتو نيملسملا دنع ةيالو باتكلا كلذ ةباتكب رومأملا لجرلا

 هيلع ام ءادأب نادو بات ناف باتتسي مث هنم أربي هنا لاق نم لاقف هيلع كلذ حصو

 فقوو هنم كلذ لبق همادعإو هرقف لهأ نم كلذ ءادأ ىلع ردقي مل اذإ نايضلا نم

 بات ناف ةءاربلا لبق باتتسي هنا لاق نم لاقو . هتيالو نع فقوو هنم ةءاربلا نع

 ىبأ نإو هتيالو ىلا عجريو كلذ نم نايضلا نم هيلع ام ءادأ عم هنم كلذ ليق

 . ملعأ هللاو . . هنم عىرب رصأو ةبوتلا نع

 : هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 هل لامو ةنامأ لام هدنع ناكو ةربابجلا ضعب ىلع مهارد هل لجر يفو

 قحلا ردقب هتنامأ لامو هلام نم هل اوعفدف هنمتئا نمو هيلع ارشع رابجلا ذخأيو

 هيلإ اوعفد ام لثم هتنامأ نمو هنم نوذخا مهنأ دبال كلذ هل له مهيلع هل يذلا

 لوح ال هنا لح ال مهايا هيطعي ايب نوضارو رابجلا لعفب نوملعي اذه يف هءاكرشو

 ؟ كلذ نع مه الو هل

 الإ مكحلا يف زوجيال كلذف هتنامأ نع هلايب رابجلل هتصصاقم امأ : لاق
 زئاجلا يف هل عساو كلذف هيف كشي ال ايب هلام هنمأ نمم ىضرلاب هبلق نأمطا اذإ

 . كلذ نم هبلق أربيل ناكمالا دنع كلذب مهملعي نأ ينبجعيو

 : اذه يف دعاج خيشلا يأر

 اذه عفد يف نيملسملا لوق نم هانفرع ام ىلعف سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 هذخأو لطاب هنأ لاملا بر ىلع هقحتسيو هل زوجي قح ريغب هتنامأ رشع اذه رابجلا

 تماق دقو { مارحلا نم هنأل اهنم هذخأي نأ نم دبال ناك ولو زوجي ال هيلع هلايع هل

 هلايع هلام رشع نم هب عطوق امو ةمرحلا لهج نإو { هب هملعب همارحب هيلع ةجحلا
 نأ الإ رابجلا ىلع دعب هقحو هلامب هلام نع هلوق هنأل عىشب سيلف رابجلا اذه ىلع

 هذخأ امو هيلع سيل ءىش هناب هنم ملعو سفن بيطو ىضر نع كلذ نوكي
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 اهنم هملس امو مرغلاف فلت هب ناك ناف هدر هلهأ ىلإ هيلعف هتنامأ نم اذه ىلع

 نع اذه يف يضارلا سيلو هيف مهل هيلع نايض الف كلذ هميلست يف هنع مهاضرب

 اميف رابجلا ىلع نيضار اونوكي ىتح مهلام نم هيلإ هملسي ام لح بجوي امم نيمألا
 قحب هنم ذخأ نمل زوجيو لحيف كلذ ىلعو هب سفنألا نيبيط مهلاومأ نم هذخأ

 يذلاو مرحيف هل اوضري مل مهيلع سيل هنأب هيف نيملاع اوناك ول مهنأ ملعي نأ الإ
 هقحلي نأو دبال ايلظ اهنم رابجلا هذخأي نأ دعب ىضرلاب ةبهلا ىنعم ىلع هل هو ربجي
 هللاو . حص زاوجلاف ةعجر ريغ ىلعو هيف عوجرلا عم اصوصخ هتوبث يف فالتخالا

 . ملعأ

 نهم رفاسو ةريثك تانامأ هدنع نم كلذكو الاله ينعأ . هنمو : ةلأسم

 ءىش عازتنا يف لواحي نأ هل زوبي له روجلا ناطلس اهلهأ ىلع مكاحلا ردنب ىلإ

 نأ نود مهيلع هسبحيو تانامألل باحطصا نود هسفنل روجلا ناطلس هذخأي امم

 ؟ هسفنو هلام لذبيو هيلع لواحي مل ولو هذخأي نأ دبال كلذب مهربخي
 لام نم هذخأي نأ الو رابجلل هلعفي نأ دحأل زوجي ال اذه لثم نإ : لاق

 هسفن نع هلايب هيقتي نأ وه امأو هرمأ كلمي نمم اوناك اذإ مهسفنأ ةبيطب الإ هريغ

 رابجلا هذخأ ام الإ ائيش هنم رابجلا ىطعي نأ زوجي الف هريغ لام امأو زئاجف

 مهلاومأ نع رابجلل هعفدي ايب لاومألا لهأ ىضر ىلع هبلق نأمطا اذإ امأو ابصغ
 . مهعم يراجلا فرعلاو هنانمطالا ىلع لوقلا ضعب يف عساو كلذف

 : كلذ ين دعاج خيشلا لوق

 يف اهنم رابجلا هذخأ ام نأ الإ كلذ لثم سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 هل مهلاتق كرت ىلع هل هموزل يفو هنايض هيلعف هردقي عافد ريغ ىلع ابصغ هترضح

 يف ريصقت الو همزلي امل هنم عييضت ريغ ىلع ناك نإو فالتخا هيلع ةردقلا عم

 كلذ ىلإ اهب هل جورخلا زاوج عضاوم يف هيلع نايض الف كلانه هيلع ظفح
 ال نمل ءىش هنم ناكو كلذ نم ءىش اذه ىلع رابجلا دي يف راص اذإو عضوملا
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 ىلع هنم ءىشب هتحلاصمزاوج لوقلا صعب يف جرخ هريغ وأ ميتي لثم هرمأ كلمي

 الإ هنذإ ريغب هرمأ كلمي نم هلام يف كلذ زوجي الو هنم هيزجي هل ءادف حالصلا رظن

 . ملعأ هللاو . . مكحلا ال عساولا ىنعم يف وهف ىضرلاب هبلق نئمطي نأ

 اهيف هلوقأ نأ يل ضرع دق ام اوربدتو هلامجإو اذه يف اورظناف : ةلأسم

 وأ هل نيراتحغ عضوملا كلذ ىلإ هعم اهولسرأ نيذلا مه اهلهأ اذه ىلع ناك ناو

 ءىش يف رصقي ملو اهلثم يف ناطلسلا رمأب مهنم ملع ىلع ىضرلاب هيلإ اهب رفاس
 همزلي عىش نم هريغ ال هيلإ هعم اهولسرأ ام الإ اهنم ىتأ الو اهظفح يف مهل همزلي
 نم عانتمالا ىلعردقي ملف هيد ؤي ءىشب هملظ ىلع اهيف هذخأ ىتح ابهنايض هل

 لثمل هيدي ىلع اوضرع دق مهنال هيلع مهل نايض ال هنأ يسفن يفو هلزاج هلدي
 . عايضلا هب دارملا نكي مل اذإ مهل نمضي فيكف نوملعي مهو كلذل

 : هنإض يف فالتخالا

 نأ الإ الف الإو كلذ يف مهل ةنوعملا دصق ىلع هملع عم هنايض يف فلتخيو

 ردقأ الف اهنم كلذ ىلع هذخأي نأو دبال هنأ هنوفرعي ام رادقم ىلع هميلست يف ديزي

 يفو ،هاركالا ىلع ناك ناو هيلإ هملس اذإ هيلع هارأ ينأل داز ام نايض نم هيربأ نأ

 وأ مهرايتخاب الو مهرمأ نعال اهب هجورخ نوكي ام عضوم يف هنأ ىلع لديام اذه

 نأو دبال كلانه هلوصو ىلع كلذ لاثمأ نم ءعىش ذخأي هنوفرعي ال اوناك مهنأ

 نم عضوملا كلذ ىلا اهب هلوصو اهنم ناك لاح يأ ىلع هيلإ هملس ام نايض همزلي

 ءاوس عضوملا اذه يف هلكف هيلإ ارطضم وأ هل ارات هب هلهج وأ ناطلسلا رمأب هملع

 . قرف الو

 ىلا هرمأب مهملع نم اذه عم اهل مهلاسرإ ناك نا كلذك : ةلأسم

 هجو ىلع هناوعأ نم هنم باغ نم ىلع الو هيلع اهراهظا ال ناطلس عضوم
 هملسي ام عيمج نمضي هنايتك ىلع اهنم نكمي ام وأ لمتحيف اهءافخا هعم نكمي
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 هل زجي مل اربج هدي نم اهذخأ دارأ ناف اذه ىلعو .٥هرك وأ عوط نع كلذ نم هيلإ

 ىضرلاب هبلق نأمطا اذإ عساولا يف هب سأب الو مكحلا يف اهنم ءعىشب هعناصي نأ
 . يأر ىلع همرغ هيلعف الإو هل هومتا ناف اهلهأ نم

 : ةنامألا ةيايحل صوصللا ةعناصم يف : ةلأسم

 اهيلع عناصف اهذخأ اودارأو صوصللا هيقل اذإ ةنامألا لماحل نأ رثألا يفو

 هيلع كلذ هل نوكيو اهبر ىلع اهئادف يف مهل هملسي ايب عجري نأ هلام نم ءىشب

 ىلع ردقيال ام عضوم يف اهنم ءىشب مهعناص ول هنأ ىلع لديام اذه يفو حص اذإ

 اذإو ، هلثم اذهو ءعىش نايض نم هيلع نوكي نأ الإ اهل ءادف هب الإ اهنع مهعفد

 هنم لقاب هيلع عناص اهنم ءزجلا يف تبث اذه ىلع اهنم ءعىشب لكلا ءادف يف تبث

 يرظن يف حجرألا وه هناك لوألاو تبثف حص اذإو لوقلا اذه يناعم دايق ىلع

 اهب هيلإ هولصو ىنتح ناطلس عضوم ىلا اهب هجورخ يف عساولا نم اذه ىلعو
 بصخلا وأ سالتخالا هجو ىلع ءىش نم اهنم ذخأ اموأ اهلك اهذخأ ناف كلذك

 هيلإ اهولسرأ امل ةزواجم الو همزلي ءعىش يف ريصقت الو نيمألا نم كلذل ميلست الب

 اهب همزلي يتلا بابسألا نم ءىش الو اهيف هل زوجي ال ام ىلإ همزلي ءىش نم

 ال ام هجو ىلع عضوملا كلذ ىلإ اهب هلوصو ناك نإف هيلع ءىش الف نايضلا

 ىلع نم ام ءعىش نم بهذي وأ عيضي وأ هملسي وأ اهنم ذخ ؤي ام عيمجل وهف زوجي
 . ناك هجو يأ

 : هلايب هسفن نع ةيقتلا زاوج

 ةفاخملا عم كلذ هيلع نا ليقو حيحص هلايب هسفن نع ةيقتلا زاوج يف هلوقو
 كلذ نم هب اهل ىجر اذإ ررضلا نم هلمتحت ال امم هريغوأ كالملا نم اهيلع

 وأ لتقلا نم افوخ ةرورضلا عضوم يف هسفن نع هريغ لاتب ىقتي نأ امأو كاكفلا

 هنإو هب اهل ءادفلا ىنعم ىلع هيف هل عسو دقف باذعلا عاونأ نم هيلع ىوقيالام

 نم هتوق يف كلذكو انومضم هلهأل هيلع نوكي هنأ الإ دوجوم نيملسملا راثا يفل
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 ررضلا نم هيلع ىوقي الام وأ هحور فلت هتاوف ىلع هعم ىشخي يذلا هئارشو هلام

 . هزجي ملو اذه يف دتش ضعبو هيدفي نأ هيلع نوكي نأ هلوع همزلي نميف كلذكو

 . ملعأ هللاو

 : الاله ينعأ . هنمو : ةلأسم

 تايف ةيصوب هيلع ىصوأ هتوم دعبو هتايح يف الام الجر ضبق لجر يفو

 ذخأي روجلا نيطالس نم ناطلس داراف ةجوز الإ فلخي ملو يصوملا لاملا بحاص
 اذه هدي يف يذلا لجرلا اذه تيملا لجرلا اذه ةأرما تطعأف لاملا تيبل لاملا

 عيمج يف يليكو تنأ هل تلاقو ،اهاضرب روجلا ناطلس اهنع عفدي نأ ىلع الام لاملا

 ءارقفلل هلام ثلثب هيلع ىصوأ كلاهلا نأ لاملا هديب يذلا لجرلا اهملعأو ىلام

 ؟ ةفصلا هذه ىلع هلعف اميف اسأب لجرلا اذه ىلع لهف اهذفنأ لاقف

 اهسفن ةبيطب رابجلا اذه فرص ىلع ةأرملا هذه هتطعأ ام نا : لاق

 © اذهل ثم نم نايضلا نع ةمالسلا هل وجرأف هيف كشال ايب اهيلع عفنلا لاخدإو

 . زئاج كلذف ةيصولا ذفنا هل اهلوق امأو

 : اذه يف دعاج خيشلا لوق

 اذه يف لمعلا هيلع ام رثكأ ىلع هلوق لثم سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 نم جراخ ريغ ناك نإو ديج لوقو نسح يأرل هنإو نيملسملا لوق نم لاملا
 هلوق نم سفن يف هنأ الإ ، هثاريم يف لوقلا ةهج نم هيلع فالتخالا ىنعم لوخد

 رثألا ىلع ضرعي نأو رظنلا ةعجارم هيف بحأ ءىش هل اكش ال هيف كشي ال امب

 ىلعو ثن ؤملل عراضملا يف يه ىتلا ءاتلاب نوكت نأ كشي ةظفل يف لمتحي هنأل

 ادئاع هعوجر يف ةيفرظلاب لصفنملا ريمضلاو ىه فاكلا يف رمضملا نوكيف اذه
 نأ لمتحيو {هل هجو ال م اهسفن ةبيط يف اهنم كشلا نال هريغ ال عفنلا لاخدإ ىلا
 وه فاكلا يف رمضملا نوكيف اذه ىلعو ركذملل لعفلا يف يه يتلا ءايلاب نوكي

 هيلإ روكذملا برقأ هنأل هدحو عفنلا لاخدإ ىلإ ادئاع هيف ةظفل يف يناثلا ريمضلاو
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 لاخدإ يف كشلا نأل هطارتشال ىنعم الف نيلاحلا الك ىلعو . يناث هجو اذهف

 ين هانع ىلع ةرجألا نم هايإ هتطعأ اهيف حدقي ام هملعأ ال هعوقو لبق هدحو عفنلا

 ام عضوم يف هترمأ ايك اهل همتأف كلذ لعف اذإ الال هملظو اهنع ناطلسلا روج عفد

 . ةرجأ الب اه همزلي ال

 نأ نم طرشلا ىنعمل اهتوبث يف دبالف ةيطعلا هجو ىلع ناك نإو : ةلأسم

 الئل لثملا ةرجأ نم اهف دبالف اهتبثي ال نم لوق ىلعو فالتخالا ىنعم هقحلي

 اهنأ ولو هبشأ ةرجألا ىنعمب هجورخ يف هنأكف اذه ىلع هنكلو الطاب ه ؤانع بهذي

 امهدحأ نموأ اهنم بولطملا غولب يف كشلا عم ىنعف هعفد يف ينعي نأ ىلع هتطعأ

 ةرجأ ىلإ عجريف اهب ضقنلا تبثأ ذإ ةلاهجلا ىنعمل هيف عوجرلا عمو كلذ هل ناكل

 نوكي نأ زوجيو ءاهلا يف ريمضلا عوجر يف لمتحيف اضيأ هجولا اذه ىلعو ،لثملا
 ريدقت ىلع نيرمألا الك ىلا وأ اهسفن ةبيط نم نيروكذملا دعبأ ىلإ ادئاع

 . فوذحملا

 : ثلاث هجو

 ملام ىلع يرجي نأ هتءارق يف ءايلا مض ىلع لمتحيف ثلاث هجو ىلعو

 امهريغو ايهنم ركذملا هيف لخديو مولعم ريغ رمضملا كلذ نوكيف هلعاف مسي
 نيلوألا نم اذهو ،يناثلا لوخدلا يف هيف لوقلا نم ىضم ام ىلع يناثلا ريمضلاو
 رضي امم لمعلا مامتإ ىلع كلذ سيلف لاح ىلع ىلوأ هب حتفلاو هل ىنعم الف دعبأ
 طرفملا ءايحلا لاخدالو اهل ربجلا هجو ىلع نكي مل اذإ اهيف هل ىنعم ال ذإ ةرجألا

 نم نكي ملو لذبلا ناك اهاضر ىلعو كلذ تبلط يتلا يهو فيك .اهيلع
 زوجيال ىتح ىنعملا رهاظ دارملا لوصح ىلع هعفنتو هيف هل هنم ببسل ناطلسلا

 سيلف يرديال امو بيغ هنال يردي الف هيف يعسلاب هلوصح امأو كشلا هيلع
 & ال مأ نوكي هنأ يف هيلازيال كشلاف هلاح كلذك ناك امو ،هيلإ ليبس هيف نيقيلل
 عفنلا لوخد يف كشلل سيلو .ملعيف امهدحأ نيرمألا نم هيف جرخيف عقي ىتح
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 الو هيف ءانعلا ىلع ةرجألا لذب زاوج نم عنمي امم امهدحأ نموأ ايهنم ءىشلا يف

 ام اذهو لامعألا نم ريثك ىلع هيركالا ام ريثك هب لتعال كلذك ناكولو اهذخأ

 ام زاوج يف كشلل ةبجوملا بابسألا نم ءعىش كلانه نإو تاثحابملا يف ملعيال

 هكش نم ناك امو هيف كشال ام ىلإ هنع عوجرلا هب ىلوألا ناك كلذ ىلع هتطعأ
 رمأ نم سيل هنأل ءىشب سيلف لالح وه ام ميرحتب ناطيشلا نم ةسوسو نع

 ناطلسلل لاملا اذه ىلع ةلالدلا بابسأ نم كلانه هل ناك نإو .ءىش يف نيدلا

 ، ملعأ هللاو ،اهنم كلذ ىلع هذخأ ام اهيلع دري نأ هيلعو هعفد ىلع هل ةرجأ الف

 . ملعأ هللاو باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخ ؤي الو كلذ يف رظنيو

 مث ابهذو ةضف سانلا نم جارخلا ذخأي ناطلسلا نع متلأسو : ةلأسم

 يذلا مزلي له ةبوقعلا فاخ كلذ نع عنتما نإ نازولاو هنزي نم ىلا هب لسري

 ؟ ال مأ نايض نزي

 هل نزوف رياجلا اذه نم لتقلا هسفن ىلع نازولا اذه فاخ اذإف : لاق

 . فالتخا هيلع نايضلا بابيإ يفف هسفن ىلع ةيقت ملظلا ةيابج نم ائيش

 : لمفلا يف ال لوقلا يف زوجت ةيقتلا
 تءاج ايك ناسللاب لوقلا يفزوجحت ينإو لعفلا يفزوجت ال ةيقتلا نا لوق

 مهاطعأف نوكرشملا هبذع نيح هللا همحر رساي نب رايعل ىلاعت هللا نم ةصخرلا

 هبلقو هركا نم الإ هيف ىلاعت هللا هلزنأف ناييالاب نئمطم هبلقو هناسلب ىضرلا
 قحال اضيأ مثالاو نازولا ىلع بجاو نايضلاف اذه ىلع هرذعو ناميالاب نئمطم

 لتقلا نم همصعي كلذ ناك اذإ نزي نأ ةيقتلا عن هل عساو هنإ مهضعب لاقو ،هب

 هنزو ىلعروبجملا دهاش ول لاملا بر نإ اولاقو كلذ يف نايض الو هيلع مثإ الو
 نايض ال نازولا ناك هيلع ابجاو كلذ ناك املف لتقلا نم هيدفي نأ هيلع بجول

 . ملعأ هللاو . . هنزو يف مثا ريغو هيف هيلع
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 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 مهيلع ابلغت وأ ربخ ةبور اهلهأ نم ديري دلب ىلا الوسر لسرأ رابج يف

 لجأل مهدلب لخن اوبسحيل ةرجألاب اسانإ اوميقي ىتح دلبلا كلت هابج رظانتو
 ىلع ةمارغلا نود لخنلا ددع نم بسحي ام بتكي ابتاك اولعجو اهيف صصاختلا

 هل لعج يذلا ءانعلاو ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع نايض بتاكلا مزلي له اهبابرأ

 ؟ ال مأ كلذ هل بيطي اذه يف هل نيدضاعملا هباحصأ دنع هلكأ يذلا لوكأملا عم

 ىلع نوردقي ال دلبلا كلت لهأ ناك اذإف تفصو ام ىلعف : لاق

 كلذ نم مهعانتما عمو ايلظ ةيمرلا نم مهيلع رابجلا هلعج ام ميلست نم عانتمالا

 مهنع هررض عفد ىلع مهف ةقاط ال ايب مهلاومأو مهسفنأ ىلع ررضلا هنم نوشخي

 يدنع اييف مه زوجي ذئنيحف مهريغ يف ىضم ايف هتداع نم هنم فرع ام ىلع
 ءاقبتسا مهلاومأ نم ضعبلاب هتعفادم هلاعف ءوسو هلاح نم مهل رهظ ام ىلع

 . هرضل ءافكو هرش ءاقتا هب هعفد نوجري ام بسح اهتيقبل

 : رابجلا عفدل هرمأ كلمي ال نم لام نم ذخألا يف لوقلا

 فوقولا نم مههبشأ امو هوتعمو ميتي نم هرمأل كلاملا ريغ لام نم ىتح
 كلذكو عيمجلا معي كلذ حالص نأل ررضلا ةيافكو حالصلا رظن يف اداهتجا

 نعرابجلا عفد ري مل نيملسملا ضعب ايبرو ، لكلا ىلع يتأي ايبرف عقو ىتم ررضلا
 نأ هبجح نم لعلو هيف هنم ملظلا عوقو دعب الإ هرمأ كلمي ال نم لام نم هملظ

 ام لب يدنع ةرطاخم عون يأرلا اذهب ذخألا يفو ،هدارم نيبو هنيب لوحي نأ رداق هللا

 ىتح عفدي مل اذإ هنأل مزحأو ىلوأ يدنع هملظ عوقو لبق هعفد ةزاجإ نم هانيأر

 هررض نم ىشخي ام عم ال مأ هعفد كردي هعوقو هلاح ملعأ هللاف ،هنم ملظلا عقي

 هعفد دعب ررض هنم شخي مل كلذ لبق اعوفدم ناك ايهمو هفييكتب طاحي ال يذللا

 . هنم ةمالس يف او ريصي لب هعفد لبق ناك اك هعافدناو
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 : هنم ملظلا عوقو لبق رابجلا عفد زاوج

 راصبألا يوذ نع ر راثآلا يف ةدوجوم هنم ملظلا عوقو لبق هعفد ةزاجإو

 هلام ردق ىلع مهنم لكأ مهلاومأ نم دلبلا لهأ عيمج ىلع ارئاج هعفد تبث اذإو

 كلذ لح ال دلبلا هابج رمأب لخنلا ددع تناكف اعيمج مهل ماعلا مهحالصل ءاجر

 نيبو هنيب اييف مثالاو نايضلا نم ملاس وه لب ةفصلا هذه ىلع هيلع اقيض ىرأ ال
 ارجأ كلذل هل لعج دق ناك نإو كلذ يف زئاجلا دعتي مل وه ذإ مكحلا رهاظ يفو هللا

 هل نيدصاقلا عم هلكأ اييف الو هيف هيلع ةهبش ال بيط لالح هل وهف هئانع لجال

 هيلع تبثيو كلذ هنم زوبحي نم دجي هنوك دعب هسفن ةبيط هلذب دق كلذ مهف نمم
 ا .. اهل ضراعم ال هنانمطا وأ مكحب

 نم الإرابجلل ةيمرلا هذه ميلست هل حصي مل ناف : هل تلق : ةلأسم

 لخنلا ددع بتاك رضي له لاحلا اذه ىلعف مهعانتما ببسب ضعب نود ضعب

 ؟ لوألا لثم هيف لوقلا نوكي مأ هابجلا رمأب

 اهب زوا جي مل وأ هتباتك لبق نم بتاكلا ىلع ررض قوحل يل نيبي ال : لاق
 . هبوجو عضوم يف هيلع بجاولا ءادأ نع هسفن عنتمملا كلذ رضي امنإو زياجلا

 : تاقث رمغ دلبلا ةابج ناك اذإ
 لهأ لاومأ نيمثت ىلع اوعمتجاو تاقث ريغ دلبلا ةابج ناك ناف : هل تلق

 بتكي نأ بتاكلا اذه رمأو ناصقنلاو ةدايزلا يف مهتنايخ نم ؤت الو دبلا .كلت

 ؟ ال مأ نايضلا نم املاس اذه نوكيأ هدح ىلع لام لك نمث

 لدعلا ريغ ىلع عقاولا لاومألا كلتل نيمثتلا بتاك نلع رصبأ ال : لاق

 اذإ ةصاخو املاح ىلع ةيقاب يه لب اهبابرأ ىلع هببسب ةفلتم ريغ يه ذإ انايض
 فيح عقي ملو مهنيب اميف هيلع مهقافتاو مهرماأل نيكلاملا يضارت نع كلذ عفد

 عوفدملا نم هبوني ام لبق نم نيمثتلا كلذ ببسب مهنم هرمأ كلمي ال نم ىلع
 ضباقلا فيحلا نوك عم نايضلا مزلي امنإو اعيمج مهل ةماعلا ةحلصملا ءاجر رابجلل
 . ىرأ اميف هل حصي ام ردقب كلذ هيلع حص نمل هل عفادلاو هلام نم
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 لهأ عيمج ىلع هباتك ىلع بتاكلل لوعجملا رجألا ناك ناف : هل تلق

 زواجي مل يذلا رجألا نم لعج امم اعيمج مهل عماجلا حالصلا رظن يف اداهتجا دلبلا

 ىتح هب عوفدملا ىلا ةفاضإ باتكلا لبق نم كلذ يف انعت نمل ةايحلا يأرب لدعلا

 حصي ال ذإ هلثم زئاج يدنع زياجلا ىلع رجألاف مهعيمج ىلع كلذ عيمج نوكي

 نم كلذ قفتي مل اذإ اصوصخ هل اعبت نوكت اينإو لمعلا زاوج عم ةرجألا رجح
 . ملعأهثلاو . . كلذ يف يل نيبي ام ىلع رجأ نود

 اهب فلاحلا هربجو ناطلسلا ناميإ نم هنع تلأس امو . هنمو : ةلأسم

 ناميالا نم عىشب ناطلسلا لبق نم فلاحلا بلط اذإ هنأ هوجرأو يدنع اييفف

 بجاو هنأل ثنحلا هيلع تفح كلذ لعف ايهمف هلعف زوجي ال ام لعف نع اربج

 هل ازئاج هلعف نوكي ام نع هفلح نإ امأو .ال مأ ناطلسلا هفلح هلعفي ال نا هيلع

 هندب يف ررضلاو ىذألا وأ هلبق نم كالملا فلحي مل نا فاخو هيلع روجح ريغ

 هنم اهدارأ يتلا نيميلا هل فلحيو ةيقتلاب عسوتي نأ هلف ةيذؤملا تابوقعلا عاونأب

 وأ هلعاف ريغ هنأ فلح ام ئضم اييف فلح دق ناك نا كلذ يف ثنح هقحلي الو

 الو هيلع ابجاو وأ هل ازئاج كلذ لعف ناك اذإ هلعف نع فلخ ام لبقتسي اييف لعفي

 نيميلا كلت تناك ارايتخا الو ارارطضا ناطلسلا اهب هفلح يتلا نيميلا كلت هرضت

 . هنم دارأ ام ىلع ةدايزلاب اهيف دعتي مل اذإ اصوصخ هريغ وأ قالطلاب

 ١ : كلذ نم ةيضقلا يف فالتخالا
 بجاو اهنم هجوف هوجو ىلع يهف اهزاوجو اهعضاوم يف ةيقتلا لايعتسا امأو

 ال رييختلا ىلع هيف اهلايعتسا زوجي هجوو © نيدلا ىلع ةيقتلا كلذو هيف اهلايعتسا

 نم هنود ايف اهكاله فوخ عم سفنلا ىلع ةيقتلا تناك اذإ كلذو بجاولا ىلع

 لايعتسا زاوج يف فلتخمف لاملا ىلع ةيقتلا وهو ثلاث هجوو .ىذألا ةيشخ فوخ

 اهزاوج ديفم وهف اهانركذ يتلا هوجولا دحأ يف اهلايعتسا نم كلذ عيمجو هيف ةيقتلا
 ىلع هبوكر يف ةيقتلا لايعتسا زاوج ملعأ ال روجحملا لعف نأل لعفلا نود لوقلاب
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 يف نيملسملا ضعب نع ةصخرلا اهب تدرو دق ةصوصخغ ءايشأ يف الإ لاح

 الو اهب يلتبملا اهلمعتسي مل نا كالهلا فوخ عم رارضالا دنع اهيف ةيقتلا لايعتسا

 . ملعأ هللاو . . هعضوم اذه سيلو لوعيف لوطي حرش

 .: ناديبع نبا : ةلأسم

 بتكلا هل خسنيو ايادهلا هل يدهي راصف رئاج ناطلس نم برقت نمو
 اذه ىمسيأ هتيعر ملظو هيهنو هرمأ يف يتلا ريغ هسفنل يتلا جئاوحلا هل يضقيو

 ؟ ال مأ انيعم
 ملظ ىلع نيعي يذلا نيعملا ينإو هملظ يف انيعم نوكي ال اذه نإ : لاق

 ناف ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا امنإو رانلا ين وهف ةاود ةدمب ولو دابعلا
 مثإ ال نا وجراف هملظ ىلع هنعي ملو هل قتم هنيبو رئاجلا ناطلسلا نم ابرقتم ناك
 . ملعأ هللاو . . هيلع

 : نافلخ نب انهم ديسلا نع : ةلأسم

 قح هل نم سيل نأ ملعلا لهأ نع روثأملا نم هتفرع ام بسح يدنع اميفف
 ناك اذإ اصوصخ هذخأ ىلا هلصوت عم هتوم دعب هلام نم هقح ذخأ رابجلا ىلع

 نأل كلذ ىلع تام ىتح مثالا باكتراو ملاظملا نم هيلع وه ام ىلع ارصم رابجلا

 رئاسو ملاظملا بابرأ نيب اعزوم هلام نوكي لب هيلع ديزت ايبرو هلام قرغتست ملاظملا
 اذه نوكيو ةصصاخملاب هطسق مهنم لكل اهبابرأ ةفرعم عم هيلع ةحاصلا قوقحلا

 وهف مهنيب هعيزوت رسيت نا هيلع ديزي ام ال هبوني ايف مهتلمج نم قحلا هل يذلا

 وجرأ ام ىلع هب ىلوأ ءارقفلاف ملاظملا بابرأ ةلاهجو هرذعت عمو هيف زئاجلا هجولا
 نإف رهشاألاب ءافتكا هركذ نع انضرعأ كلذ ريغب هيف ليق ذقو هيف ليق ام رهشأ هنأ

 وهف ءارقفلل هنأ همدع عم مهتعامج وأ نيملسملا ماكح نم دحأ نم مكح هيف حص

 مدع عم نيعونمم ريغ يل عقي ايف ءارقفلاف الإو هيف فلتخملا يف قثوأو هب ىلوأ
 هزاجأ نم يأرب اكسمم هيلإ مهتجاح عم هنم هذخأ ىلا لصوتي ام ذخأ نم مكحلا

 . قح ةجحب هيف ةضراعملا هل نم مهضراعي مل ام نيفلاسلا ءاهقفلا نم مهل
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 : هتحص دعب ةجوزلا قادص مكح

 قرف ال اهمكحك همكحو نويدلا رئاسك وه هتحص دعب ةجوزلا قادصو

 مث اهثراو عم كلذ حصو هذخأ اهل سيل ام كلذ نم تذخأ نإف ىرأ اهيف ايهنيب

 هيف درو يذلا وهف هئاقبو هنم اهصالخ هيف لمتحي ام اهتوم لبق اهنع باغ
 ملعلا لهأ ضعبف هنم اهصالخ هعم حصي مل اذا ثراولل هزاوج يف فالتخالا

 كلذ نم اهصالخ لامتحا يف هنم ةاعارم هيف ةعبت هيلع ري ملو ثرالا يف هل عسو

 عسوي ملو كلذ يف ثراولا ىلع قيض مهضعب نا بسحاو ه ؤاقب هعم حصي ىتح
 هعم حص امك هتنمض دق امم اهصالخ هعم حصي ىتح هتفلخ ام عيمجل ثرالا يف هل

 لوألاو لصالا يف مكحلا وه هنأل يلتبملل قثوأو طوحأ اذه نأ يعم اييفو هموزل

 ذخأ هب ذخأ نم لوقأ ال ينأ الإ اعيمج ناهجولا هيف لمتحيو لامتحالا جرخم جراخ

 يأرلا ىلإ كلذ يف يلبم نأ ربغ نيملسملا ءاهقف ءارآ نم يأروه ذإ زئاجلا ريغب

 . ملعأ هللاو . . يل ناب ام بسح ركاذ هل انأ ام لجأ نم رخآلا

 دنجلا عم جرخف صوصللاو قيرطلا فاخو ارفس دارأ نمو : ةلأسم

 ركنأو مهملظ تقو يف مهنع لزتعا اذإ هيلع سأب الف قيرطلا يف مهب سنيل
 . هل ملسأ ناك هعم نوكي ال نأ هنكمأ نإو هبلقب مهيلع

 اديق بلط نإف زئاجف هنع ففخي نأ بلطف ليقث ديقب ديق نمو : ةلأسم
 ملاظملا نم ءىش هيلع تبثي نأ بلطي نأ زوجي ال كلذكف كلذ زجي مل هنم فخأ
 . ملعأ هللاو . . هنع فيفختلا بلطي نأ زوجي نكلو روجلاو

 رومأملا هلتقف لجر لتقب رابجلا رمأ اذإ ديعس يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 رمآلا لتقي ليقو رمآلا لتق دجوي مل ناف لتاقلا لتقي ليقو رايخلاب ءايلوألا ليق دقف

 ناف لتقي رابجلا نإف لتقلا ىلع لتاقلا رابجلا ربج اذإ امأ لتاقلا لتق دجوي مل نإف

 لجرلا رمأ اذإ امأو ، ةهبشلاب لتقلا هنع أرديو لتاقلا ىلع ةيدلا تناك دجوي مل

 فلتخاو هريغ وأ هيبص يبصلا ناك ام انئاك رمآلا لتقي ليق دقف الجر لتقف ايبص

 . ملعأ هللاو . . هرمأ اذإ هريغ دبع يف
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 هماكحأو حاكنلا يف راثآلا بابل باتك يف ةعبارلا ةعطقلا تمت

 علخلا ينو جاوزألا ةرشاعم يفو هماسقأو قالطلا يفو

 يفو تاقلطملا در يفو اهماكحأو ددعلا يفو راهظلاو ءاليالاو

 يفو دالوألا يفو مهماكحأو كيلاملا ينو هفونصو ضيحلا

 يفو مجعألاو ىمعألاو مصاألاو ىماتيلاو دوقفملاو بيافلا

 اهتماقإو دودحلا يفو اهماكحأو امدلا يفو اياصولاو رارقالا

 هب رل ريقفلا دبعلا ريفخلا ملعت مهيف ءاج امو ةربابجلا يفو

 هللا هقزر هبر تاذ يف هيخأو هخيشل هديب مالس نب ديعس
 اميلست ملسو هلأو دمحم ىلع هلا ىلصو هيف ايب لمعلاو هضفح

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيمأ مهللا نيمآ
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 لو ألا ب ابلا

 يناثلا بابلا

 ثلاثلا ب ابل ١

 عبارلا بابلا

 سم اخلا بابل ١

 يفو هل ةياصولا زوبت نم ةفصو يصولا يف باب
 امو كلاهلا لام عيب يفو اهضرعو ةياصولا ذافنإ
 . كلذ هبشأ امو زوجيال امو كلذ نم زوجي

 ةفرعمو اهمسق ةفصو نيب رقألا ةيصو يف باب

 .اهماكحأو ثيراوملا ينو مهتاجردو نيب رقألا
 . كلذ هبشأ امو

 اهماسقأو تاحارجلاو اهماكحأو ءامدلا يف باب

 مانغل او دوقل او صاصقل او تايدل او شرأل او

 . كلذ هبشأ امو . . ةماسملاو ةلقاعلاو داهجلاو

 قراسلا عطقو ينازلا ذح يفو دودحلا ف باب

 يفو دترملا ماكحأ يفو ةنعالملاو ريزعتلا يفو

 . كلذ هبشأ امو متشلاو فذقلا

 نم ىلع بج اييفو مهماكحأو ةربابجلا يف باب

 امو مهلاومأ نم لكألاو ذخألاو مهلايعأ يف لخد
. . 

 . كلذ هبشا
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 عا ديالا مقر

 ١٩٨٧/١١م

 خيراتب ٢/١٠/ ١٩٨٧
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