
    

        

          

  

    

     
      

    

         

  

    
    

  

    

  

        

            

              





 نا س 7 ةنطلح

 ل ةفاتثلاوىموتلا ثاازتلا ةرازو

 زاثآلاتانلباتك
 رايخلا نيرخأتملاو نيلوألا ىاع ةدراولا

 لاقلا تيبلأت

 ريعبوبلارتحسم نب نافلخ نباترمريسلا

 س د اسل ١ ءزجل ١

م ٨٩١د٥_ ه ٤٠٥ ١





 ہيختاش فج

 ملسو هبحصو هلاو دمح انديس ىلع مهللا لصو

 لوألا ب ابلا

 زوجي امو .. اه اومأ ماكحأو . . دجاسملا ف

كلذ هبشأ امو زوجي الامو . . اهنم





 : دجاسملا ميظعت

 اهلضف نيبو { اهنأش مظعف .3 هباتك يف دجاسملا ركذ ىلاعت هللا نأ ملعإ

 همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هلا نذأ تويب يف » : لاقف ٠ اهترايع ىلع ثحو

 نم هلا دجاسم رمعي ينإ »» : لاقو .« . لاجر لاصآلاو ودفلاب اهيف هل حبسي

 متيأر اذإ» : لاق هنأ قي يبنلا نع يور كلذلف.4 رخآلا مويلاو هللاب نما

 « . ناميالاب هل اودهشاف ، دجاسملا داتعي لجرلا

 ِ : دجاسملا ضعب لضف

 : هلوقب ۔ ضعب نم لضفأ اهضعب يه دجاسملا نأ ةلي يبنلا نيب مث

 © مارحلا دجسملاو ، اذه يدجسم }. دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال»

 اذه يدجسم يف ةالص» : . . لاقو « . . سدقملا تيبلا ينعي . ايليإ دجسمو

 « . مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس اييف ةالص فلأ نم لضفأ

 : ادجسم ىنب نم
 نم» : . . لاقو «. ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ادجسم ىنب نم» : . . لاقو

 نأ اتيب هلل ىنب نمل يغبنيو . «ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ح هيف هللا دبعي اتيب هلل ىنب

 ةرفصلاو ةرضخلاب قيوازتلا هل هركيو . ركذلاو ةالصلل اعساو اديج نوكي

 اوفرخز الإ طق موق لمع ءاس ام» : لاقو ب فرشلاو صجلاب شوقنلاو
 . !مهدجاسم

 : دجاسملا ةنايص

 . ءارشلاو عيبلا نعو & تاموصخلاب تاوصألا عفر نع ناصت نا اهترايعو
ينعي ال ايف ضوخلاو . مالكلا يف طغللا نعو ٠ تاعانصلاو دودحلا ةماقإ نعو



 مكدجاسم اوبنج» : ةلي يبنلا لوقل ء نيناجملاو & نايبصلا روضح نعو

 ملعلا ةسرادمو 3 نارقلاو { ركذلاو ةالصلاب رمعتو . . «. مكنيناجمو مكنايبص

 مل نمو كلذ بحأ نمل دايجلا رصحلا ىسكتو ، ىذقلا اهنم جرخيو فظنتو سنكتو

 قلغتو سانلل ةالصلل اليل اهيف جرسي الو ، ةنس هنإف & ىصحلا لعج هنكمي
 يف قازبلاو . نيعلاروح رهم دجاسملا حسكو { ةالصلا تاقوأ دنع الإ اهباوبأ

 . ةلبقلا يف ةعاخن ىأر ةلي يبنلا نأ يورو . اهنفد اهترافكو { ةئيطخ دجسملا
 اذإ مكدحأ نإ» : لاقو هديب هكحف ماقف { ههجو يف ي ؤر ىتح كلذ هيلع قشف

 هراسي ىلع نكلو . ةلبق يف مكدحأ: قزبي الف { هبر يجانيوه امنإف هتالص يف ماق
 ىلع هضعب در مث هيف قزبف ، هئادر فرط ذخأ مث ، ىرسيلا همدق تحت وأ

 اذإ دجسملا ين يشمي ناك هنأ هنع يورو « . . اذكه لعفيوأ 0 لاق مث & ضعب

 نع ىهنو .0 ابيط وأ انارفعز هناكم لعجف هحسموأ هكحف هرادج يق اقازب ىأر

 دودحلا ماقت ال» : . . لاقو 5 ةلاضلا هيف دشنت ناو ، دجنملا يف ءارشلاو عيبلا

 مكئارشو 3 مكنيناجمو مكنايبص مكدجاسم اوبنج : لي لاقو دجاسملا يف

 . «مكفويس لسو مكتاوصأ عفرو ، مكعيبو
 الف نونجملا قافأ اذإو ، عنمي الف نارقلا ةءارقل هلهأ هلخدأ اذإ يبصلاو

 ركذ هيف ارعش وأ ادحأ هب اوجهي امم ءايلعلا همذ ارعش لاق نمو © ةحصلا يف عنمي

 هب حدميرعشلا لاق نم امأو ، هنع هلئاق ىهنيف ، كلذ هبشأ امو 0 ءاسنلا

 هلئاق هب ثحي وأ { رانلا نم اريذحت وأ ، ةنجلل قيوشت هيف ارعش وأ { مالسالا

 ىنبو .«ةمكحل رعشلا نم نإ» : ةلي يبنلا لوقل & سأب الف {، هللا ةعاط ىلع
 . رعشلا هيف لوقي اربنم ناسحل هيلع هللا ىلص

 : دجاسملا لهأ فانصأ

 ةثالث ىلع ىضم اييف دجاسملا لهأ ناك» : زيزعلا دبع نب رمع لاقو
: فانصأ



 . عطاس رون هللا نم مهل مهتالص يف فنص

 . هللا ىلإ هب جورعم كلذ يف فنصو

 هيديو رودلا ةينفأ نم ءوسلا ةولخ ىلإ كلذ لقتناف ملاس تكاس فنصو
 مهتوص محازمو ، مهضوخ ندعم دجاسملا تراصف 0 مهدجاسم ىلإ قاوشألا

 : ةميمنلا اضعب مهضعب ليهيو { ةبيغلا نوهكفتي

 : دجسملا ةيحت

 لوقل نيتعكر هيف عكري ىتح هيف سلجي الأ دجسملا لخد نمل يغبنيو
 ! . . نيتعكر يلصي ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» : لي يبنلا

 عمج ىلص اذإ هنأ يلصملا ملعيل مث { هنع اناوتي الو هسفن مزلي نأ ملسملل يغبنيف

 ء تويبلا رئاسك هلعجي مل اذإ ىلاعت هللا تيبل ميظعت هنأ اهنم ةفيرش الاصخ هيف

 ىلصملا نأو { ةالصلا لضفل ةثلاثلاو { هب هللا رمأ اميف هللا لوسر ةعاط ةيناثلاو

 نم ةجاح ءاضقل هلوخد ناك نإو ، ميركلا هالوم نم برق دجس اذإف هبرل جانم
 نسحيو هتوعد بيجيو هل هللا لجعي نأ ةالصلاب أدب اذإ هل توجر . ايندلا جئاوح

 توجر ، ةالصلاب حتفتسا مث ةرخآلا جئاوح نم هتجاح تناك نإو . رايتخالا هل

 . ملعأ هللاو . . ةلي هلوسر عاطأو هتيب مظع ذإ هلمأ هالوم هغلبي نأ هل

 : دجسملاب الجر عدس نم

 رظتنم عودسملا ناك نإف { ادعاقوأ ايئان الجر عدسف دجسملا لخد نم.

 ىلع نايض الف رظتنم ريغ ناك نإو ، هنم باصأ ام نايض عداسلا ىلعف ةالصلل

 عودسملا نأ عداسلا ملعي ل نإف . ةلفان وأ ةضيرف ةالص ديري ناك نإ عداسلا

. ملعأ هللاو . رظتنم ريغ هيف مكحلاف . رظتنم ريغ وأ رظتنم ناك



 : دجسملاب ءىش دجو اذإ
 يف ، مهلغشي نأ . هلزع دجسملا لهأل زئاجف دجسملا يف عىش دجو اذإو

 ين هولعج نإف ، اولصي ىتح هجارخإ مهلف دجسملا عيمجل اوجاتحا نإف بناج

 ملو دجسملا نم عوذج جارخإب يلع نب ىسوم رمأ ليقو { هونمض فلتو زرح ريغ
 . ملعأ هللاو ، اهظفحب رمأي

 : دجسملاب ارمت لكأ نم
 وأ ريغت نإو ، هجارخإ هيلعف { هيف مجعلاب ىمرو ارمت دجسملا ين لكأ نمو

 هنم نكي مل اذإ ةحابملا ضرألا يف كلذكو 0 هيلع ءيش الو هبر رفغتسيف سبي

 . ملعأ هللاو { ةرضم

 : هيف يمتحي دجسملا ىلإ أجتلا نم
 مهدجسم ىلإ اوئجتلاو مهودع نم مهسفنأ ىلع اوفاخ دلب لهأ نأولو

 كلذ ينبجعي ال : لاق 3 ال مأ مهودع هب اوبراحيل لدنجلا هيلإ اولقني نأ مهل له

 ريغرارطضالاف ۔ كلذ ىلإ اوررطضي نأ الإ ، هريغ عضوم ىلعاوردق نإ
 مهيزبت نأ توجر الإو { اهتلازإ مهيلعف ةرضم مهلعف نم تبث نإف { رايتخالا

 . ملعأ هللاو { ةبوتلا

 : دجسم راوجب ادجسم ىنب نم

 ملامزوبججي لوقف 0 هلبق ينب دجسم برق اديدج ادجسم ينبي نأ دارأ نمو

 قارأ مث نذؤملا ناذأ لجرلا عمس اذإ ثيحب هنع حسفي لوقو . نادجسلملا ءارتي

 نأ ردقي ال نمل كلذ زئاج لوقو { هكردي ل دجسملا ىلإ بهذو . أضوتو . لوبلا

. ملعأ هللاو ، لوألا بارخ دري ملام . ، لوقو ، لوالا ىلإ لصي



 ىلع هيف ىلصي نأ زئاجف { تام مث ، موق ضرأ يف ادجسم ىنب نمو
 ، ضرألا لهأ كلذ هل متي نأ الإ ، عضوملا ةميق هل ثدحملا ىلعو 3 لوق

 مدهيو اهلاعتسا اهبرل لوق ، اهيف ىنبو اهبصتغا اذإ ضرألا مكح يف فلتخاو

 . ملعأ هللاو ، اهؤارش لوقو . اهتميق هيلع هل لوقو & دجسملا

 ىلع لدت ةرايع اياقب لئالد اهيفو بارخ عضاوم دجسملا لوح ناك اذإو

 نم دجسملا ةحرص نإ لاق ، دجسملا لام نم رمعي نأ زوجي له ، احرص ناك هنأ

 ملامو ۔ حلصأ هنأ مئاقلا ىأر اذإ ، هنم اهتراعف دجسملا نم تناك اذإو دجسملا

 . ملعأ هللاو { هلام نم رمعت نأ زوجي الف 0 اهنم ىفعأ حصت

 هلام نم ةعطق هل عابت نأ زوبي له { دجسملا ءانب نع دلبلا لهأ ىبأ اذإو

 برخ اذإ : لاق 3 هئانب مامت ىلع دلبلا لهأ ربجي لهف هفكت مل نإو . هترايع يف

 مئاقلا ىلع يدنع كلذ قيضي الف افقو نكت ملو . اهعيبب الإ هترايع اجرت ال ابارخ

 مئاقلا ىلإ هرظنف هترامع مامت ىلع دلبلا ربج امأو & مكحلا ال حالصلا رظن يف

 . ملعأ هللاو & مهربج هلف الإو 3 هترايعب ةلغلا موقت نأ اجر نإ رمألاب

 ناكم لعجيو عفرو عسو نم صقنيو دجسملا يف دازي نأ زوجي ىله هتلأس

 نإ لاق قيضت وأ هباوبأ عسوت نإ كلذكو ، اصقن ديرجلا ناكمو ، اديرج صقنلا

 برخيو ضعبلا هنم رمعي الو } هعضوم نع الو ، هساسأ نع ريغي ال دجسملا

 ديري دحأ ىلع قيضي نأ ريغ نم هباوبأ كلذكو & ضعبلا ريغيو ، ضعبلا

 . صقني الو هئانب يف دازي لوقو {} احالص

 وأ ةدايز نم كلذ زوجي هنأ يدنعف حالصلا ىنعم تبث اذإ & فلؤملا لاق

 ىنعم تبث اذإ & دجسملا لام نم ىركلا ىطعي نأ زوجي هنأ ىعمو ، ناصقن
 يفوأ عفروأ عسو نم 3 هترامع يف ةرايع داز نإف تلق & كلذ يف هل حالصلا

ةرطف اهيف لكؤتو ، تبرخ اذإ رمعتو حلصت نأ زوجي له 5 هلام نم هتحرَص



 لوقو & كلذ لك زوجي لوق ، كلذ يف فلتخي : لاق ، هل فقو امو دجسملا

 . ملعأ هللاو ، زوجي ال

 يفوأ سانلا لام يفوأ قيرطلا ىلع هرادج وأ دجسملا ةلخن تعقو اذإو

 هنأ الإ ائيش هيف ظفحأ مل : لاق & ثدحلا اذه جارخإ نوكي نم ىلعف 0 ةيقاس

 . ملعأ هللاو بئاغلاو ميتيلا لام يف ليق ايك ، دجسملا لام نم نوكي نأ ينبجعي

 : دجسملا ريمعتل مهارد ىطعأ نم

 هلو ، ةرامح هلو { هدنع اهنمض لخن نط نم دجسمل مهارد هيلع ناك نمو

 نإ هل : لاق & بارتلا لمحت ةرامحلاو { دجسملا اهب حلصي نأ هل له عوذج

 ةينلا مدقي نأ ينبجعيف الإو & عوذجلا هنم ي رتشيو . ةرايحلا رجؤيو 0 هل حص

 . ملعأ هللاو { هل هيلع امم هنأ لمعلا لبق

 3 اهنم ةلح هعسي له اهفلتأف دجسملا اهب رمعيل مهارد الجر ىطعأ نمو

 نإو . لعف ام سئبو لحلا هازجأ اهب هنم اعوطت هحالصل اهذخ لاق نإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو 3 اهنم لحلا هعفني الف دجسملل لاق

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 نأ هل له . اهب هلرقأو . اهايإ هاطعأ وأ ةلخنب دجسم ىلع قدصت نميفو

 ةيطعلا هل حصتو هيلع زارحا ال ههبشأ امو دجسملا نإ : لاق 0 ال مأ اهيف عجري

 ةبهلاو ةيطعلا هل تتبث عوجرلا لبق هلزرحأ نإف ، زارحالا هيلع : لوقو ، ظفللاب
 ، هريغ يف زارحالا هيلعو رارقالا يف هيلع زارحا ال : لوقو } ةقدصلاو رارقالاو
 نأ الإ { دلاولاو ديسلا يأرب الإ كلذ توبث يل نيبي الف يبص وأ دبع هل زرحأ نإف

 3 يمذوأ رئاج ناطلس هل زرحأ ناو كلذ دقعيو & نيغلابلا دحب يبصلا نوكي

 الإ مهزارحا ينبجعي الف ةمذلا لمهأ امأو ، زارحالا يف هريغ نم ىلوأ ناطلسلاف

. ملعأ هللاو ب ضعب مهضعب ىلع



 نم حلصي امو هئانبل يهف هعفانموأ دجسملا حالصل ةلخنب ىصوأ نمو

 لقنو باوبألاو نهدلاو ريصحلاو ليدنقلا هنم ي رتشي نأ زوجي : لوقو هترامع
 سيل : فلؤملا لاق 5 هترايعل الإزوبججي الف { هترايعل لاق نإ امأو ، هيف ىصحلا
 ، هيف لوقلا © مدقت ام هنم يرتشي نأ زوبيو { هلهأل يه اينإو دجسملل ةرامعلا

 . ملعأ هللاو

 : دحسملا ةعامح

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم ىلع دجسملا ةعايجل روجلاو روطفلا رمت اهيف عضوي يتلا ةيعوالاو

 هب عوطت الو ، ليكولا كلذ ملسي مل اذإ : لاق { همهارد ةيعوأ كلذكو . نوكت

 احلاص خيشلا تعمسو ، باوص هنأ هارأ اييف دجسملا لام نم قيضي الف ، دحأ

 . ملعأ هللاو دجسملا لام نم ال ليكولا كلذ ملسي هنأ هللا همحر

 هب ثدح مث ةعامج هيف نكي ملو ، هتعامج يأر ىلع دجسملا لام ناك اذإو

 ؟ ال مأ مهيأر ىلع لاملا اذه ةلغ ذافنإ زوجأ & رجفلا نود تاولص عبرأل ةعامج

 تاولصلا ىلع نوظفاحي نيذلا مه ةروشملا مهل نيذلا ةعايجلا نإ : لاق

 اذه ةعامج مه ةعايجلا ءالؤه ناك نإف ، رذع نم الإ اهنم مهتوفي الو & سمخلا

 ةلوعجملا ةلغلا هذه ذافنإ قيضي الف ، رذع نم رجفلا هيف نولصي الو دجسلا

 . ملعأ هلللاو مهيأر ىلع 3 هتعامج يأر ىلع

 نبغلا ناب مث & هرمعو & دجسملل لايب دجسملا ةعامج ضياق لجر يفو

 احالص ضايقلا موي ناك نإ : لاق ، كلذ يف لوقلا فيك دجسملا ىلع

 ىلع زياج هنأل ضايقلا كلذ ىلع هدعاس نم الو ليكولا نمضي الف دجسملل

 هلامو ، زوجي الف & ضايقلا موي نبغ هيلع نأ امأو . مكحلا ال حالصلا رظن

 . ملعأ هللاو ، هيلع دودرم

١١



 تناك نإ : لاق 0 ال مأ دجسملا ريغ يف اهنم أرقي نأ زوبيأ دجسملا بتكو

 5 هريغ ين هنم أرقيو ءىش اهنم ذخؤي نأ زوب الف {. ةصاخ هيف اهنم أرقي ةفوقوم

 . ملعأ هللاو ، ةريغ يف اهنم أرقي نأ زئاجف 0 ةفوقوم نكت مل نإو
 دارأو ، هنم يرتشملا ليكولاو ، دجسملل رايخلا عيبلا عئاب تام اذإو

 3 ال مأ رايخلا عيبلا مهف صلخي نأ يناثلا ليكولل زوجي 3 مهكلاه لام ءادف هتثرو

 اهنأ هعم حصتو . ةيقاب عئابلل رايخلا ةدم نأ ملعي ريخألا ليكولا ناك اذإو : لاق

 هنأل ءادفلا لوبق هل زوجي الف الإو { ءادفلا لوبق هل زئاجف .3 هتثرو وأ عئابلل ةيقاب

 . ملعأ هللاو { هتثرو وأ عئابلل رايخلا ءاقبب ملعي مل

 ملف هينطيل دجسملا لام ةرمث ىلع يداني نأ لالدلا دجسملا ليكو رمأ اذإو

 نإ : لاق © ال مأ دجسملا لام نم لالدلل ةرجألا ميلست هلزوجيأ 9 نمثلا هبجعي
 لام نم اهميلست امأو & هسفن بيطت نأ الإ هرجأتسا نم ىلع ةتباث لالدلا ةرجأ

 . ملعأ هللاو ءادنلاب هرمأ ىلع يه امنإو { ائيش كلذ يف لوقأ ردقأ الف دجسملا

 قحب حالسلا وأ ةغيصلا نم ءىش دحأ هيلع نهر اذإ دجسملا ليكوو

 نايض ليكولا ىلع لهو } دجسملا قح بهذيأ نهرلا فلت مث ، دجسملل
 دجسملا مهاردب نوهرملا نهر فلت اذإ : لاق ، رصقي مل مأ هظفح يف رصق نهرلا

 مل اذإ ليكولا ىلع نايض الو ، نهارلا ىلع قاب هقحو & دجسملا ىلع باهذ الف

 ، نايضلا هيلع فاخاأف هظفح يف ارصقم ناك نإو ، نهرلا ظفح ين ارصقم نكي

 . ملعأ هللاو

 : لاق 5 ارمت اهتميقب ى رتشيو روجهملاو ةرطفلا لخن ىنطت نأ زوبي لهو
 اروطفو اروجه اهترمت لك ؤت نأ ىصوم نوكي نأ الإ & كلذ نم عنمت ةلع ملعأ ال

 . ملعأ هللاو } اهلكأ نكمي ملوأ { اهلكأي نم حصي الو ، لضفت نأ الإ زوب الف
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 : دجسملا راوجب ءانبلا دارأ نم

 حسفي مك ؤ لبق نم نكي مل ءانب هبرق ثدحي نأ دجسملا راج دارأ اذإو
 ثدحي الو دجسملا بركي ال ءانبلا ناك اذإ رظنلا ىلع كلذ نإ لوقأ : لاق . هنع

 اندجوو ، هكلم يف ىنبي نأ عنمي الف هيف بوبه الوخد عنمي الو & امالظ هيلع

 وأ هباوبأ حتفم ىلإ هيسرك وأ دجسملا ةحرص رادج عفر سيقي ماكحلا ضعب

 ديري يذلا رادجلا ساسأو ،. دجسملا نيب يتلا ةولخلاو ، قيرطلا ضرعو هقيرامم

 . ملعأ هللاو ى كلذ ردقب هناينب يلعي هل لعجيو هينبي نأ هبر

 فوغخغ هنأ تاقثلا لاقو {. فوخ ريغ هنأ ليكولا رظن يف ناك اذإ دجسملا يفو

 نإو { افوخ ليكولا رظن يف نكي مل اذإ دجسملا لام نم هؤانبو همده هبجعي الف
 نإو ، دجسملا لام نم هؤانبو همده زئاجو فوخم وهف راطمألا تقو يف افوخ ناك

 ريغ مده زوجي الو ، فوخملا مده زاج {© فوخم ريغ هضعبو فوخم هضعب ناك
 همده نم ىلعف ، فوغ ريغ ناكو ليكولا ريغ همده ناك نإو & فوخلا

 . ملعأ هللاو & دجسملا لام نم هؤانب ليكولل زئاجو . هنايض

 (هللا همحر) : يقاتسرلا ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 اهكرت نكمي دقو همهاردب دجسملل لوصألا ءارش زوبي الف مكحلا يف امأ

 يلتبملل ملسأ اهترايع يف تذفن ةرايع ىلإ دجاسملا تجاتحا امماهلاح ىلع

 { دجسملل لوصألا ءارشب ريفوتلاو حالصلا رمأب نومئاقلا رظن اذإ امأو . كلذب

 ضعبلا نكلو . ريثك لمع هبو ، نيملسملا ضعب زاجأ دقف دجسملا لال ظفحأو

 ىتح لوصألا ةلغ يصحي لعج مولعم نمثب لوصألا نم ائيش ى رتشا اذإ مهنم

 نمثلا نم صقن ام بسح قح هجوب قحتسا وأ فلت نإف } نمثلاردقب نوكي
 ةلغ نم دجسملا لام يف در نإو & هسفن ىلع انايض دجسملا لام نم هادأ يذلا

 هللاو دجسملل لاملا تبثو نايضلا نم ملس دقف نمثلا ردقب هارتشا يذلا ءارشلا

 . ملعأ
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 (هللا هحر) : ىحبصلا : ةلأسم

 ىنعملا كلذ يف هسفنب هذفنأف { هيناعم نم ىنعمل دجسمل نايض همزل نمو

 دوجو دنع كلذب أربيأ & تاقثلا نم ادحأ الو دجسملا ليكو هضبقي نأ ريغ نم

 اذهل ناك هيزجي اذه هلعف نإ : لاق ؟ . ال مأ تاقثلا رايعلاو { ةقثلا ليكولا

 ناك ، هريغوأ هسفن لبق نم نايضلا اذه ناك { ليكو هل نكي ملوأ اليكو دجسملا

 اذه لعفي ال } لاق نم : لاقو ، نيملسملا لوق رثكأ اذهو { انومضم وأ ةنامأ

 . ملعأ هللاو & ليكو دجسملا اذهل ناك اذإ هدحو

 : دمحأ نب درو خيشلا : ةلاأسم

 اوفرعي ملو لجر لام يف لودعلا دوهشلاب تحص نإف دجسملا ةلخن امأو ٠

 . دجسملا ىلع ررض الب عضاوملا لضفأ يف اهلعجي نأ لاملا بحاصلف اهعضوم
 . ملعأ هلللاو لاملا بحاص الو

 الوق & فالتخا هيفف & حالص هيف ناك اذإ دجسملا لايب ضايقلا امأو

 حالصل ضايقلا كلذ يف حص اذإ زئاج هنأ الوقو {. كردلا فوخ كلذ زوجي ال هنأ

 اذه يف لخادلا ىلع نايض الو اندنع هب لومعملا وهو & ضايقلا نيح دجسللا

 لام ىلع عقو ولو حالصلا ىلع هيف لخد اذإ هيف بتاكلا ىلع الإ ضايقلا

 . ملعأ هللاو } عايض وأ كلذ دعب نم فلت دجسملا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 يطعي نأ هيصولزوججيأ جالفأو دجاسم حالصال مهاردب ىصوأ نميف
 مأ تاقث اوناك اذإ اهب اهوحلصيل مهاردلا هذه جالفألاو دجاسملا ءالكو

 ءالكولا ءالؤهل هب ىصوأ ام ميلست كلاهلا يصول زئاج 3 معن : لاق . ؟ . . ال

 : لاق ، كلاملا يصو رمأ نم ىلوأ هلعفو اذه يف ليكولا رمأو تاقث اوناك اذإ
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 نوموقي ءالكو هلامل ناك اذإ موقي نم مهاردلا هذهب رجؤي نأ كلاهلا يصول سيل

 اذإ ىلوأ جالفألاو دجاسملا ليكوو ٠5 كلذ لعف تيملا يصول زوجي لوقو . هرمأب

 . ملعأ هلل او . ينبجعي ١ ذكهو نيملسملا نم ناك

 : ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 اهنم رسك اذإ نمضي له دجسملا ةلخن ردحيل رجؤتسا يذلا نع هتلأسو

 . ملعأ هللاو ، هيلع نايض الف هلثم لعف دعتي مل اذإ : لاق 3 اخارمش وأ اقدغ

 : يلمازلا : ةلأسم

 بستحم وأ ليكو نم اهردحي وأ دجسملا ةلخن جلخي اريجأ رجأتسا نميفو

 نايض ال مأ ، رجاتسملا ىلع مأ ريجألا ىلع اهنايض نوكيأ ، قوذع اهنم رسكنيف
 هيلع نايض الف انيمأ وأ ةقث رجأتسا ليكولا ناك نإ : لاق ؟ . امهدحأ ىلع

 ناك نإو . هلثم كلذ لعف هئطخ يف ىدعت نا ريجألا ىلع يدنع نايضلاو

 ينبجعيف . هنمض امم صلختي ملو دجسملا لام ىلع نمؤي الو ةقث ريغ ريجألا

 . ملعأ هللاو & دجسملا لام يف هل ببس هنأل نايضلا نم صلختي نأ رجأتسملل

 يف هل نأ اعداو دجسملا ةلخن نم ةبيرق لخن لسف لجر يفو ، هنمو
 يضاغتلاو هنع توكسلا دجسملا رمأب مئاقللزوبجيأ ك تبهذ دق عضوملا كلذ

 ىلع هلوق لبقي الف مكحلا يف امأ : لاق 0 ال مأ لعف ام لطاب هعم حيصي ىتح

 ردق اذإ مكحلا ىنعم يف يضاغتلا دجسملا رمأب مئاقلل زوب الو & دجسملا ةلخن

 ، لوق يف ةلخنلا هذه ىلعزوجي ال ةليسفلا هذه تناك ذإ & هيلع راكنالا ىلع

 كرتي مل هنأ الإ هلام يف لسفو ةقث لسافلا اذه ناك نإف ةنانمطالا ىنعم يف امأو

 يف يدنع هيلع قضي مل عرذألا نم نوملسملا هب رمأ ام ىلع دجسملا ةلخنل احسف

 . ملعأ هللاو { اهنع لفاغتي نأ ةنانمطالا ىنعم
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 لجر هل هعاب رايخ عيب نمث نم دجسمل مهارد ضبق لجر يفو . هنمو

 هنكمي مل ثيح نم هيلإ اهدر دارأ مث عئابلا دي نم اهضبق ، هلام يفوأ هتيب يف

 نمم ضباقلا اذه ناك نإ : لاق : . ال مأ كلذ هلزوبيأ & كلذ هتقو يف صالخلا

 هضبق ببسل رايخلا خسفنيو 0 هنم رايخلا عفر دنع دجسملا مهاردل هضبق هل زوبي

 ىلع هنم اهضبق ناك نإو { ةقث ريغ ناك اذإ عئابلا ىلع اهدري نأ هل زوجي الف

 زوجي ال لوق ، فالتخا هيلع اهدر يفف ، دجسملل اهب رقأ امدعب ةنامألا ليبس

 هللاو . . اهنم اهضبق يذلا ديلا ىلع اهدر ذإ كلذ زئاج لوقو { ةقث نوكي نأ الإ

 . ملعأ

 ةقث هليكو نأ يردي الو دجسملا لام نم ائيش ىنطتسي نم يفو . هنمو

 اذإ : لاق © ال مأ دجسملا لام هضبق اذإ أربيأ ، ةنايخ ىلع هل علطي ملو ال مأ

 الف ضاق وأ مامإ نم ةجحلا مهب موقت نمم نيملسملا نم ادحأ ليكولا اذه لكو

 ةقث هنأ يردي ال ناك نإو . ليكولا ةنايخ هدنع حصت ىتح ىنطتسملا ىلع نايض

 . ملعأ هللاو ، هلكو نم ردي مل اذإ نايضلا هيلعف ال مأ

 ةدم ىلإ رايخلا عيبب ءام دجسملل ى رتشا اذإ دجسملا ليكو يفو 0 هنمو

 { هءام هيلع درو هلاقأف ليكولا نم ةلاقالا عئابلا دارأو . ةدملا تضقناو ، ةمولعم

 هنأ خايشألا تابارج يف دوجوملا : لاق { ال مأ كلذ زوبيأ ك دجسملا مهارد ذخأو

 رايخلا عيبلا ةدم تضقنا ولو لاملا بحاص ىلع رايخلا عيبلا دري نأ ليكولل زوجي

 رظن ىلع دجسملل ءارشلا اوزاجأ اينإو . زوجي ال دجسملل مكحلا يف عيبلا نأل

 . ملعأ هللاو ، حالصلا

 ىأروأ اعايض دجسملا رادج يف ىأر اذإ دجسملا ليكو يفو & هنمو

 ةلخنلا لاجس نعو 0 رادجلا نم عاض ام ناينب نع لفاغتف { ةجوجرم هتلخن

 : لاق ، ال مأ اذه لثم يف نايض ليكولا ىلعأ . رادجلاو ةلخنلا تطقس ىتح

 . نايضلا هيلع فاخن . ةردقلاو ناكمالا دعب دمعتلا ىلع هنم كلذ ناك اذإ
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 مزلي الو ، نيمأ هنأل ، نايضلا هيلع نوكي نأ ينبجعي مل نايسنلا ىلع ناك نإو

 . ملعأ هئلاو هتنامأ ةعاضال هنم دمعتلا ىلع عاض اذإ الإ نايض نيمألا

 هل عمتجاو ةفيعضلا طسبألا هل شرفي ال كردأ اذإ دجسملا يفو 0 هنمو

 شرفنتل هلام نم نمثلا ةريثكلا دايجلا طسبلا هل ي رتشي نأ هلزوجيأ & ريثك لام

 لثم الإ زوجي ال ناك ولو دايجلا طسبلا ىسكت دجاسملا نإ : لاق . ال مأ & هين

 ليكولا كردأ اذإ ىنعملا اذه ىلع هنأل ءالكولا ىلع كلذ قشل تكردأ يتلا رصحلا

 ناك اذإ } اهنم فعضأ الو اهنم نسحأ ذخأي نأ هلزبجي مل دجسملا يف اطسب

 . ملعأ هللاو ةميظعلا ةقشملا يه هذهف {} هكردأ يذلا لثه الإ ذخأي ال

 لام هنع مضري نم هنع رجأتسي نأ الجر دجسملا ليكو رمأ اذإ { هنمو

 زوجيا ء حالصلا رطن ىلع دجسملا لام سيهي نم رومأملا رجاتساو ك دجسملا

 سيل : لاق ، ال مأ دجسملا لام نم ةرجألا هيفويو ، هلعف رومأملل متي نأ ليكولل

 هريغوأ سيه راجئتسا نم دجسملا لام يف هرمأ ريغب ذخأ لعف اذإ ليكولل يدنع
 يف نوكي نأ الإ دجسملا ىلع عوطتم رمألا رهاظ يف هنأل لعف امرجأ هيفويوأ

 نأ ىسعف مضرلا ماقم موقي ىنعملا يف يدنعو { يضر سيهلا نومسي مهتغل
 . ملعأ هللاو اذه ىلع هنرجأ لطبت ال

 هماقم هيف موقي ةقث الجر هب يلاوي نأ هل زوبيأ دجسملا ليكو يفو 3 هنمو

 يف هل ليبسلا امو هتلاكو نم هرذعي نأ لكو يذلا ىبأو ،. هنم ةفخلا وه دارأ اذإ

 ةقثلا يلوي نأ ليكولل زئاج : لاق ، ىلوألل ام ةرجألا نم ليكولل نوكيو . كلذ

 ةلاكولا نأ الإ ذجسلملا لام يف هل لعج ام هل عفديو دجسملا لامب مايقلا هيفكيل

 يذلا اهعزتني ىتح ، هماقم موقيل هل هلعج يذلا ىلع الوه هيلع ةتباث نوكت

 . ملعأ هللاو { اهنم هي ربيو هلكو

 ىف اودازو ، هعيسوت ةعامجلا دارأو {. اقيض ناك اذإ دجسملا يفو 3 هنمو
 ةدايزلا كلت ةرايع لبقتسملل نوكيأ ، مهلاومأ نم ةدايز هلخادو دجسملا ةحرص
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 الف مدقتملا دجسملا ريغ نم ةدايزلا تناك اذإ : لاق & ال مأ دجسملا لام نم

 كردأ يذلا مدقتملا دجسملا لام نم اهيف لكوي الو ةدايزلا كلت رمعت نأ ينبجعي

 هيف تديز ام دعب ةيصوب هل ىصون نأ الإ مدقتملا دجسملا يف لكويو 0 هب رمعي

 ةزاجإ نيرخأتملا تاباوج نم لوق يف ءاج هنأ وجرأو { لكأ وأ ةرايعل ةدايزلا هذه

 . ملعأ هللاو ۔. كل تفصو يذلا ينبجعي انأو & كلذ

 & سانا لام يف دعب لغت ال ةريغص 0ا؛ةمرص دجسمل ناك اذإو {. هنمو

 لوأ ةلخنلا ترمثأو { ةرجألاب لمعي نمم راديبلاو ، ةرجأ اهيلع راديبلا بلطي ملو
 : لاق ، ال مأ ةرجأ اهنع راديبلا يطعي نأ ليكولا ىلعأ ، اضيأ بلطي ملو ةنس

 مل ذإ دجسملا لام نم ةرجأ اهيلع راديبلا يطعي نأ ينبجعي الف رمثت نأ لبق امأ

 ام ىلع اهترمث نم هبيصن دارأ اذإ رمثت نأ دعب امأو ، ليكولا ىلع طرش هنم عقي

 عم اهيقس الإ هنكمي ال لاملا نم ةمرصلا هذه تناكو ،لمعلا يف ةنسلا هب ترج

 يف ةنسلا هب ترج ام ىلع طرتشي مل ولو بيصن اهنم يطعي نأ ينبجعيف . لاملا

 . ملعأ هللاو ، لمعلا لبق طرتشي ىتح ءىش هل بجي ال لوفو 0 لمعلا

 هللا همحر : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 احالص كلذب مئاقلا ىأرو ميتيوأ دجسمل ناك اذإ رايخلا عيبلا يف

 نم سأب ال اهدنع نم ىدعت نمل ةميقلا نم اضعب حماس نإ ميتيلا وأ دجسملل

 : لاق & لاح ىلع كلذ زوجي . ال مأ هنم لقو فعض دق لاملا نأل { نمثلا ةلمج

 دقع نم طحي ام ردقب رايخلا عيب ةلغ نم ذخأ دق دجسملا اذه رمأب مئاقلا ناك نإ

 دجسملل حلصأ كلذ نأ دجسملا رمأب مئاقلا ىأرو . مهاردلا نم رايخلا عيب

 ريغ دجسملل عيبلا لصأ نأل ، دجسملا رمأب مئاقلا ىلع كلذ قضي مل ، هل رفوأو
 نم صقن ام ردقب عيبلا نم ةلغلا نم ذخأي دجسملل يرتشملا ناك نإو { تباث

 )١( لصالا نع لصفت مل يتلاو دعب رمثت مل يتلا ةريغصلا ةلخنلا ةمرص .
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 نم ي رتشملارذعأ نأ ردقأ الف ك دجسملل رايخلا عيب اهب دقع يتلا مهاردلا

 وهو ، مكحلا يف تبثي ال دجسملل عيبلا نأل دجسملا لام نم صقن امم نايضلا

 . ملعأ هللاو | دجسملا مهاردل نماض

 ةضفلا تالايرلا ىفوتسي نأ هلزوجيأ دجسملا ليكو يفو & هنمو

 : لاق ، ال مأ نزو ريغب نوفوتسي سانلا هيف يذلا نامزلا يف نزو ريغب دجسملل

 ءاضقلا يف طرش نكي مل اذإ اضقلا موي فرصب ىضتقي هريغو دجسملل ىضتقللا

 كلذ نم تبثيف { مولعم دقن طرشب ءاضقلا ناك نإو 3 مولعم دقن فرصب

 احورطم نوكيوأ . ءاضقلا نيع دوجوم ريغ فرصلا كلذ نوكي نأ الإ & طرشلا

 كلذ هتميقب ءاضقلا موي ءاضقلا هب زوجي اييف ءاضقلا نوكيف 3 هب سانلا لماعتي ال

 فرصب ىضتقملا يضقي نأ يضاقلا ىلعف طرش نكي مل اذإو & طورشملا فرصلا

 . ملعأ هللاو سانلا لماعتي ايك ، ءاضقلا موي

 فيك ، لبق نم هعفر هب مئاقلا ملعي ملو برخ اذإ دجسملا يفو .3 هنمو

 ؟ فرعي مل اذإ دح كلذل مأ 3 املاس نوكيو هارحتيأ . ةرايع دارأ اذإ هل هجولا

 يف دهتبيو هب مايقلا رحتي نأ فورعم دح هل فرعي مل اذإ كلذ يف ينبجعي : لاق

 ۔ كلذ هفرعي نم دجي ملف هديدبت فرعي نم بلطي نأ دعب { هيف باوصلا ةقفاوم

 . ملعأ هللاو

 دجسملل ءارجالا نم هنع ابئان لعجي نأ هلزوبجيأ دجسملا ليكوو . هنمو

 بئانلا اذه ةرجأ نوكتو { ليكولا اذه عوضوم نع جراخ وه امم كلذ ريغو هلامو

 © كلذ هيلع قضي مل هتلاكو يف كلذ طرش ناك نإ : لاق { ال مأ دجسملا لام نم

 لام نم هرجأ لعجيو { ةمات هترجأ ذخأي نأ يدنع وه . هل زبجي مل طرتشي مل اذإو

 هللاو ، ءارجالاو مدخلاو رمألاو ةلاكولا ةاعارم يف هماقم موقي يذلا دجسملا

 . ملعأ
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 هرشع نم هبانأ ام ضعب دجسملل دجسملا ليكو كردأ اذإو & هنمو

 وه هضبقي ملو & دجسملل هلثم يف همزل نايض نع دجسملا لام نم هقحتسا يذلا
 مأ هللا نيبو هنيب اييف أربيو هنع ىزجيأ & دجسملل ادحأ هضبق الو دجسملا لام نم

 دحأ ىلإ هعفديو دجسملا لام نم هلام ضبقي نأ ينبجعي اييف : لاق ة ؟ . ال

 لام نم هذافنإ زوجي اييف هذفني وأ ، نايضلا نم أربي ىتح دجسملا لامل هضبق زوجي
 . ملعأ هللاو & هنم نمض يذلا دجسملا

 ريغب السف هيف ‘_السفو لام دجسملا نيبو هنيب يذلا يف يناتفأو 3 هنمو
 هلسف يذلا لسفلا علق دارأ نإو & دجسملا ىلع هل ءىش ال هنأ ، ليكولا ةروشم

 نأ ليكولاو وه حلطصا نإو 3 هلسف وه هنأ حص اذإ هنع يضاغتلا ليكولل زئاج

 . ملعأ هللاو © كلذ هل زاج هعلقي الئل هنع هضوعي

 نم ادحأ رمأو ، دجسملا لام انط دارأ اذإ دجسملا ليكو يفو & هنمو

 روطفو روجه هل ناك اذإ . هنم مهروطفلوأ ةعامجلا روجم ائيش انطتسي نأ تاقثلا

 3 هتميق نم هرشع وه ذخأيل كلذ غلبم فرعي نأ ليكولا دارأو 0 هلام ةلمج نم

 نإ : لاق ؟ . ال مأزوجي & ذخأو { وه كلذ موقو . ةلخنلا كلت ريغ نم كلذ

 قحتسا ليكولا اذه ناكو ، هيف قرف ال دحاو سنج نم دجسملا اذه لام ناك

 يف كيرشلل زوب ام & كيرشلا لثم يدنع وهف { هتلاكو ببسب هلام ةرمث هرشع
 ذخأ هوبطرو هورمتامو ، هنمث نم هبيصن ذخأ 3 هانطأ امم هل زاج هكيرش لام

 نأ هلزوجي نمم همهاردب دجسملا لام نم وه ي رتشي نأ الإ 0 ابطرو ارمت هنم هبيصن

 يرتشي نأ هلزوجي نم ىلع دجسملا ىلع هل عقو اموه عيبيوأ هيلع عيبي

 نم هل امم ارمت مهاردلا ناكم ذخأ وأ { مهارد رمتلا ناكم ذخأ نإف { دجسملل

 امأو هقح سنج نم ذخأ ام در هيلعو & دجسملا لام يف قاب مهاردلا وأ { رمتلا

 )١( لصالا نع تلصف يتل ا ةمرصلا يه : لسف .
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 & انمث وأ ارمت ناك نإ اهسنج نم اهريغ ةلخن نم ةلخنلا هذه رشع نم عقي ام نا

 هب ملعي ال اليكو دجسملل هينطي نم لكو اذإ هؤانط يدنع كلذ هيلع قيضي الف

 . كلذ قيضي الو 5 ىنطلملا

 يف ناك نإف & دجسملا لام نم اهتميق ذخأيو . ةقثوه ةلخنلا موقي نأ امأو

 سنج نم ذخألا نوكيو ، يدنع حالصلا قيضي الف ، دجسملل حالصلا كلذ

 . ملعأ هللاو ، انمث وأ { ارمت ناك نإ دجسملا لام يف هلام

 دجسملل اهعيبي ةعلس يدانملا ىطعأ اذإ دجسملا ليكو يفو . هنمو

 ىلع عيبلا ةبجاو تعقوف . ءادنلا دنع رضاح وهو هل اهب ي رتشيل الجر لكوو

 نأ هلزوجيأ 0 اذو . يذب ةعلسلا تعب يدانملا هل لاقف &، كلذ ملعيومهو هليكو

 نإ : لاق . . ؟ . ال مأ هليكو اهل يرتشملا نأ هملع عم ةعلسلا هذه عيب ممتي

 ليكولا نأ ردي ملو هعيابو ي رتشملل دجسملا ليكو ةلاكوب ملعي ال يدانملا ناك

 يذلا اذه نإ يدانملا ملع نإو { هيف ةهبش الزئاج عيب اذهف { ءارشلا يف هلكو

 نأ الإ اذه لثم ينبجعي الف ءارشلا يف دجسملا ليكول ليكو وه ةعلسلا ىلع هنبازي

 نم ءىش يف ةمهتلا هيلع ىرجت ال نمم نيدلا يف ايلو انيمأ ةقث يدانملا نوكي

 ءىش يف ةمهتلا هيلع لخدت ال يلولا نأل اضيأ كلذ زوجي نأ ىسعف . هتلماعم
 . ملعأ .هللاو { هتلماعم نم

 : ىحبصلا : ةلأسم

 هنأل لوقلا ضعب يف زئاج هل ليكو ةماقإ يف دجسملا ريع باستحا نأ ىعم

 3 مايقلاب مهنم ىلوأ مهو 3 ماكحلا دوجو عم زوجي ال ليقو 0 هب مايقلا مهمزلي
 اروطف نولكأي ةرايع ىلع فوقوم لام هعمو .3 هرايعل دجسملا لام ناك نإو هل تلق

 هنيب مسقت ملو ، هرايع لام ىلإ فاضم هريغ يفو ، هيف مهلأسي نملو & ءادغو

_ ٢١



 . هنانمطالا يف هنايب فرعي باتك هل دجو الو & مكحلا ضعب هضعب نم هزييمتب

 . ؟ . هب عنصي فيك

 ىلع ةرجش وأ ةلخن لك نم ءاج ام ظفحيو هلاحب افوقوم عمجي : لاق

 هقرف ىفخو هرمأ رست اذإ الزانم وأ ناك ادحاو الام ولو . اعومج انطي الو {، هدح

 ريغ هرايع لامو هنانمطالا مكح وأ { ءاضقلا مكح هيف نيمكحلا دحأ حصي ىتح

 { مهريغو تاقثلا مأ تاقثلا دجسملا رايع : هل تلق . مهيلع فوقوملا لام

 اوبوتي نأ نيعيطملا ىلعو & هقوقحب نوميقملا نوعيطملا نوحلاصلا لب : لاق

 . ؟ رايعلا ددع مك تلق . هينوقتملا الإ هؤايلوأ نإ» : يلاعت هللا لاقو اولدعيو

 هل تلق . ادعاصف ةثالث ليقو ، ادعاصف نينثالا نم ةعايجلا دح ليق دق : لاق

 ةمامالا نأ ليق دقو © ائيش هيف ظفحأ مل ملعأ هللا : لاق ؟ ةعامح دحاوولف

 . ملعأ هللاو { قحلا الإ يلوق نم ذخؤي الو دحاولاب موقت ال

 نم كلذ هب نكي مل اذإ دجسملا يف ىصحلا ثادحا زوجي لهو 03 هنمو

 اموأ هلام نم امأ : لاق . . ؟ . ال مأ هحالصلوأ هب هل ىصوي امم هلام يف لبق

 مل اذإ كلذب ع ربتملا لام نم زئاجو فالتخا هيفف ةرايعل وأ هحالصل هب هل ىصوأ

 . ملعأ هللاو } ريصحلا ةلزنمب هنأ يدنعو ، دجسملا ىلع ررض نكي

 : سيمخ نب رصان خيشل ا : ةلأسم

 هيف ذفني اميف ذفنت ارانيد اذكو اذك ينالفلا دجسملل هيلع نأ ىصوأ نمعو

 لأسي نمل اهنمو ، لكألل اهنمو ، هرايعل فقو اهنم ةريثك الاومأ هلو ، هلام رئاس
 هنأ عيشب دهشأ اذإ ىصوملا اذه نإ : لاق ، تركذ ايك الإ اذهرسفي ملو { هيف

 يطعي الو دجسملا يف الكأ لعجي نأ زوجي الف ، هلامرئاس ذفني اييف هيف ذفني
 هجارسو هشرف يف لعجي نأ قيضي الو { هئانبو هرايع يف ذفني لب ، هنم لئاسلا
 . ملع أ هلل او . ي أر ىلع
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 ولو دجسملا ءانبل بارتلا هنم عطقي نأ زوجحم له دجسملا لام يفو {© هنمو

 دجسملا لخنب رضي ناك اذإ كلذ زوجي ال : لاق ؟ . ال مأ & دجسملا ةلخنب رضأ

 . ملعأ هللاو ؤ هضرأو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 © تاقث ريغ مهو دجسملا ةعامج هلكو 5 ةقث ريغ ناك اذإ دجسملا ليكو يف

 لام نم ائيش هل اوعفد اذإو ، هدي نم ةقرفتلا نم ذخأي نأ عروتملل زوجي له
 زوجيأ . ةقث وأ مكاح نم رمأ ريغب ليكولا اذه لخدو نمثلا وأ رشعلا لثم دجسملا
 نم دجسملا كلذ هقرفت نم ذخأي نأ هل زئاج : لاق . . ؟ ال مأ كلذ ذخأي نأ هل
 هنم ىونلا نايض يفف بطروأ رمت لثم قرفم ءيش نوكي نأ الإ ، ليكولا اذه دي
 ةعامج وأ نيملسملا ماكح نم مكاح نوكي نأ ينبجعيف هلوخد امأو . فالتخا
 هللاو ، مارح هنأ لوقأ نأ ردقأ الو ، ينبجعي الف تاقثلا ريغ امأو ت تاقث
 . ملعأ

 هيلع علطأ ملو سانلا رئاسك يدنع ناك اذإ دجسملا ليكو يف { هنمو
 نمث هضبقأو دجسملا لام نم هدنع نم انطتسأ نأ يل زوجأ & تانايخلا نم عيش

 ايف لخدي الو هنيد يف انيمأ ليكولا ناك نإ : لاق . .؟ ال مأ دجسملل انطلا

 : فالتخا كلذ يفف ، هتنايخ كدنع حصت ملو { ملعب الو لهجب هعسي ال

 نأ الإ ، هريغو انطلا نمث نم دجسملا لام هيلإ ملست نأ كلزوبي ال ، لوق

 . نيملسملا دنع الدع ةقث ليكولا نوكي

 زئاجف ث ةنايخ ىلع هنم علطت ملو { هنيد يف انيمأ ليكولا ناك اذإ & لوقو

 ةعس هيف ريخألا لوقلا اذهو 5 اهريغو دجسملا مهارد هل ملست نأ كل
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 يذلا لحلا لايعتساو & ناضمر رهش يف دجسملا ةرطف ةرمث نم لكألا امأو

 تناكو . هتنايخ كدنع حصت ملو ، ةقث ريغ هليكو ناك اذإف { دجسملا يف هب جرسي

 نع ةفلاسلا ةيراجلا ةنسلا ليكولا اذه لدبي ملو ، دجسملا يف ةيراجلا ةنسلا كلت

 . مكحلا ين كلذ كيلع قيضي الف اهتداع

 { ةقثلا دي نم كلذ نوكي نأ انبجعيف ، عرولاو هزنتلا قيرط نم امأو

 . ملعأ هللاو ، دجسملل بستحملا يف فالتخالا كلذكو

 نع فقو ١ ذإ ٠ ءالكول ١ نم ههبشأ امو دجسمل ١ ليكو نأ ليقو &= هنمو

 باسحلا هلف . هيلع رجألا نم هل لعج ام لبق تام وأ اهنع لزعوأ رذعل ةلاكولا

 كلذ يف ةنس ملعن الو . افالتخا كلذ يف ملعن الو . مايألاو رهشألا نم ىضم امم

 . ملعأ هللاو > رذعل فقو اذإ هقحو 6 انع بهذت

 نأ لوقلا رثكأو ة فالتخا كلذ يفف امرص دجسملا مرص نم ذخأ نمو

 لاملا كلذ ةلغ هيف ذقنت اهيف مرصلا ةميق ذفنتو ‘ دجسملا كلذل مرصلا ةميق هيلع

 يف لعجي لوقلا اذه ىلعو لصألا نم مرصلا نأ : نالوق هيفو . لوقلا رثكأ ىلع

 . ملعأ هللاو ٠ يدنع نسح كلذف ىقسلا ف هذفنأ نلو © لاملا حالص

 هليكول له © هعيبب زئاح ا دجسملا لام نم امرص عاب اذإ دجسملا ليكوو

 ريغوأ لسفلل اغلاب مرصلا ناك دجسملا لام ةلغ نم هلامردقب مرصلا نمث نم

 رثكأ لعل لوصألا نم لوقو .3 ةلغلا نم لوق : فالتخا اذه يف : لاق ؟ . غلاب

 . ملعأ هللاو ، ةلغلا نم هنأ لوقلا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 اذإ & بارخلاو عايضلا هلام ىلع هيلع نمؤي ملو هل ليكو ال دجسم ين
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 نم رذتعاو ىبأ هيف هلكويل تاقثلا نم ادحأ دجسملا اذه اهب يتلا ةيرقلا يلو بلط

 دنع اروذعم يلاولا اذه نوكي له ، كلذ لجأ نم ، ليكو هل حبصي ملو ، كلذ

 كلذ مايق ىلعردقيوه الو & دحأ هل حصي ملو هدهج كلذ يف غلب اذإ هللا

 ردق نإ : لاق ؟ . . ال مأ ۔ كلذب دحأ ىلع مكحي نأ هلزوبي له & هسفنب

 كلذ هيلعف . وه الإ هل يلو ال نمو .{ ماتيألاو . دجاسملا رمأب مايقلا ىلع مكاحلا

 ردقي ال نأ الإ . هللا ىلع هرجأو . ارجأ كلذ ىلع ذخأي الو هللا دنع رذعي الو

 هاري ايك هلئمرجأ ذخأ . هئانغ ةلقو ، هدي قيضل رجألاب هب مايقلا ىلع

 مايقلا ىلع نيملسملا نم دحأ ربب نأ هلزاج كلذ ىلع ردقي مل نإو { نوملسملا

 © ربجالب هريغ انهت ملو ، روبجملا ىلعررض نكي مل اذإ ، لئاضفلا مذه رماب
 لدعلا اذكهو . دجسملا لام ىلع فيح الو ططش الب هلثم رجأ ضرفيو

 رمأ يف ىلاعت هللا لاقو ، عييضتلا الو فيحلا عسي الو } عيمجلا يف فاصنالاو

 لهأ هللا بطاخف « . . ريخ مهل حالصا لق ىماتيلا نع كنولأسيو» : ىماتيلا
 . ملعأ هللاو ، ةفاك مالسالا

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 قرطلاو . جالفألاو { ماتيألاو . دجاسملا رمأ نع لأسي نأ هيلع يلاولا نإ

 & هتردق كلذ ىلإ ترسيتو ، هلوط هيلإ غلب ايب ۔ كلذ حلاصمب موقي نأ هيلعو

 وأ هنم رصق نإو يلاولا ةفص يف نيملسملا نم يضاملا حلاصلا فلسلا هركذ ام امأو

 صيخرت هيف نيملسملا لوق نأ يديس ملعاف & ةمضو هيفف ةلصخ صقن

 5 هتاضرم ءاغتباو { هلل نودهتبي مهلكو ، هريغ رظن ريغ رظن هل لكو { ديدشتو
 ةنسوأ { هللا باتك نم صن هيف نكي مل اذإ ، اذه مهداهتجا ىلع نوروجأمو

 لوصألا ةثالثلا هذه دحأ هيف ناك ايف & نيملسملا نم عامجإ وأ ةلق لوسرلا نع

 . هنود نم راصتقالا الو } هفالخ زوجي الف
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 الإ اذه اننامز يف مودعمف ، يضاقلاو ، يلاولاو . مامألا يف هوفصو ام امأو

 لهأ لكو مهرمأ امب هيف اوموقي نأ نامز لك لهأ هلل ادبعت نكلو ، كبر ءاش ام
 ماقم ءايلعلا ماق ام كلذك كلذ الولو {. مهنيد ىلع نونومام ضرألا نم فرط

 3 هنمب ىلاعت هللا نكلو ، نيلوألا ماقم نورخآلا ماق الو & نيلسرملاو ءايبنألا

 هللاو & لوألا ىلع لضفت ايك رخآلا ىلع لضفتي نأ رداق & هفطلو . همركو

 موي ىلإ لدبت ال هماكحأو ، ريغي ال هباتكو & دحاو هنيدو & دحاو ىلاعت
 3 جاجوعالاو ىوهلا ىلإ نوكرلا نم ملسو 0 جاهنملا ىلع ماقتسا نمف . ةمايقلا

 لمع لماع لمع هللا دنع عيضي الو & قبسلا ةليضف الإ نيلوألا نيبو هنيب سيلف
 . هرخآ وأ نامزلا لوأ يف قحلاب

 نيملسملا ىلع مزال وه امم كلذف ، دجاسملاو ماتيألل ءالكولا كتماقا امأو

 هللا دنع كلذ عيضي الف هب هللا هدبعت امل ءادألا ةينب كلذ يف لخد نم . هب مايقلا

 . ههجو ىلع هب ماق اذإ
 ينبجعيو ، كلذ هل بحأ الف رشعلا نم رثكأ دجاسملل ليكولا ءاطعإ امأو

 . ملعأ هللاو ، اهريغو دجاسملا لاومأ يف نيملسملا ةريس لاثمأ هل

 الف & فقولا نم دجسملا يف هلكأنل ائيش انل اوذخ {} ةعامجلا لاق اذإو

 لبق كلذب مهنم ادحأ رمأي نأ الإ دجسملا لام نم مهيطعي نأ دجسملا ليكول زوجي

 . ملعأ هللاو ، هدنع ةقث رومأملا ناكو ث ءارشلا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 نأ هل له & باستحالا نم مكاحلا ىلإ افعتسا هرمأ كلمي ال نل بستحم

 . ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق . ؟ . كلذ ىلع ارجأ هل لعبيو { اليكو هميقي

 نم ىنعمل كلذ مكاحلا هل لعجو ث افعلا ىلإ بستحملا جاتحا نإ & لوقأو

 . ملعأ هللاو {} هللا ءاش نإ قحلا نم دعبي مل 0 يناعملا
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ءاش ثيح ‘ مولعم دلب يف ادجسم اهب ىنبي ةمولعم مهاردب ىصوأ نميف
 دعب هحالصال هلام نم ةيصوب دجسملا اذهل ىصوأو . عضاوملا نم دلبلا ةعامج

 حرصلا ىنبي نأ زوجي له { دلبلا نم عضوم يف ءانبلاب مهنم رظنلا عقوف ، هئانب
 ؟ . اهب ىصوملا مهاردلا نم

 . بوسحم دجسملا يف حرصلا نإ : لاق
 . مهاردلا هذه نم حرصلا ينبجعي ال نانس نب فلخ خيشلا لاق

 . كلذ زوجي ال ، ناييلس نب رصان يضاقلا لاق

 . فالتخا هيف ، ريشب نب ديعس خيشلا لاق

 نم هبناج يف ةدارب ءانبو ، دجسملا اذه يف رئبلا رفح زوجي له : مهل تلق
 . كلذ زوجي ال : اولاقف ©، اهب ىصوملا مهاردلا

 . ةداربلا مامدل دجسملا اذه رادج يف لعجي نأ زوبي له : مهل تلق

 . . كلذ انبجعي ال اولاقف
 يصوملا ىنب نإ : مهل تلق ؤ كلذ قيضي ال : ريشب نب ديعس خيشلا لاق

 اهب ىصوملا ةيصولا هذه نم ايهحالصإ زوبي له . هلام نم رئبلا رفحو .0 ةداربلا
 . كلذ زوجي ال { اولاقف & حالصإ ىلإ اجاتحا اذإ دجسملا اذه حالصال

 . ملعأ هللاو ك فالتخإ هيف : ريشب نب ديعس خيشلا لاق

 يصولا ىسنو & ةيصو يأر ىلع مولعم دجسمل ةلخنب ىصوأ نميفو

 ؟ اهيف مكحلا امو { ةلخنلا هذهب لعفي فيك 3 هل ىصوملا دجسملا

 تلكشاو . هنيعب دجسمل اهنإ اهب ىصوملا ةلخنلا فرعت مل اذإ : لاق

 دجاسم نم . اهيلإ دجاسملا برقأل لعجت ةلخنلا نأ انظفح ام ىلعف اهتفرعم

 يف دجسم برقأل لعمحت اهنإف ، دجاسم اهب نكي مل اذإف 5 ةلخنلا اهيف يتلا ةيرقلا
 هبرق يصوملا اذه ناك اذإو { ةلخنلا اهب يتلا ةيزقلا كلت نم & ىرقلا برقأ
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 كلذل ةيصولا نوكت نأ يصولا نظو { هيف هطوبهو هعولط رثكأو دجسم

 . ببسلا كلذ ىلإ هبلق لام اذإ هل اهلعجي نأ الإ . دجسملا

 تيب برقبوه يذلا دجسملل ةلخنلا هذه لعجت نأ زوجي ال : لاق

 . هل نوكت اهنأ يصولا نم نظلا ىلع فورعم دجسمل ةنيعم ريغ يهو & يصوملا
 . ملعأ هللاو {. يرحتلاو نظلاب اذه ذخؤي الو . همأ هدلت مل خأ ناسنالل برف

 مهيأر نإ ليقف ، دجسم رايع يأر ىلع هل لام ةلغب ىصوأ نمو .

 مكح يضتقي : لوقو { هذه يف دجسملا ةرعو 0 ةرطفلاو فقولا يضتقي
 ةيصولا هذه رمأ يف زوجي عيش لك {. مهيأر يضتقي : لوقو 0 لأس نمل لئاسلا

 . ملعأ هللاو ، الطاب جرخي مل ام

 يف لعجي هنأ يعم : لاق ؟ هب عنصي ام دجسمل باتكب ىصوأ نمعو

 لبق له : هل تلق . هل تباثلا هلام ةلزنمب هوحنو ةرايع نم دجسملا كلذ حالص

 نيبي ال : لاق ، ابهذي ىتح هنم نوخسنيو هن ؤرقي ةرايع ىلع باتكلا فيقوتب

 . هئانف ىلإ ءعىجي نملو & مهل لعج ايك ناك افقو مهل الوعجم نوكي نأ الإ كلذ يل

 هنأ بسحأو . هثراووأ هلعاج ىلإ عجري ذئنيحف دجسملا باهذو مهضارقنإوأ

 ىلإ عجري لئاق لاق نإو ، رخآ دجسم ةرايع يف لعجي هنأ لوقلا ضعب يف جرخي
 . باتكلا ىقبو دجسملا بهذ اذإ ، باوصلا نم دعبي مل ، ءارقفلا

 هب ىصوأ نم دبي مل اذإ دجسملا ريغ يف هؤرقي نأ مهل له {. تلق
 ؟ . ادحأ

 . ةرايع ىلع هفقو اذإ يدنع اذكه : لاق

 هدريو هأرقيو هخسني سانلا نم مهريغ ىلإ هوملسي نأ مهل له . هل تلق

 ؟ . مهيلإ

 ءايلوأل وه هاضر تبثيف ، دحاو ريغل هيف قحلا نإو ، كلذ مهل سيل : لاق

 . مدعي نأ ىلإ مهدعب نم ءىجي نمو دجسملا اذه
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 ؟ . هب عنصي فيك .3 هرايع تام نإف & تلق

 . ارايع هل هللا ردقي ىتح هلاحب فقوي : لاق

 ؟ . هنم يصالخ ام © باتكلا اذه لبق نم هعابت ىنتمزل نإف تلق
 . ملعأ هللاو { ةميقلاب هحالص يف اهلعجإ : لاق

 هرايع ريغ وأ دجسملا رايع نم ةقث ىلإ هملس مث دجسمل نايض همزل نمو

 . ملعأ هللاو { ةنامألا ةلزنمب هدنع ناك هيلإ ةقثلا هدر نإف & كلذ هازجأ

 (هللا هحر) : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 يف دجسملا يلاعيل ةفرغ هقوف ينبي نأ دارأو | دجسم اذحب تيب هل نميف

 ؟ . ال مأ كلذ هل زوبجأ لوطلا

 دعب ءانبلا يف ةدايز دجسملا نيبو هنيب يتلا ةجرفلا بسحب لوق : لاق

 لوالا لوقلاو & لودعلا رظن ىلع اذه ريغب ليقو & عفرلا يف ايهنيب هل ةاواسملا
 . ملعأ هللاو . . رهشأ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 يف حالصلا ليكولا ىأر اذإ ةيسن ماتيألاو دجاسملا لاومأ ءانط زوجي لهو

 ؟ . ال مأ ، هيف ناضلا دقتعاو كلذ

 نإ صالخلا دقتعأو & حالصلا كلذ يف ىأر اذإ هيلع قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو { ءيش هنم فلت

 يباج وأ { ةلاغلا ليكو وأ بستحملاو ميتيلاو دجسملا ليكو يفو 3 هنمو

 ةحلاص ةديج اهرهاظ يف اهنأ ىلع مهاردلا نم ائيش ضبقوأ عاب اذإ ، ةقدصلا

 ةفصلا هذه ىلع هل ضبق نمل ضباقلا اذه نمضيأ 0 فيز اهب رهظ كلذ دعب مث

 ؟ . ال مأ
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 هل توجر دعب نم تدز نإو © نايضلا هيلع تفخ ديجلا اطخأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . . ةمالسلا

 لاق ، رخفلا هب دري مل اذإ ىنعمل زئاج دجاسملا يف فويسلا لس نإ 3 هنمو

 وأ ، ةجاحل ، كلذ ىلإ رارطضالا لوزن دنعرثألا نم كلذ زاوج انفرع فلؤملا

 . ملعأ هللاو | ودع نم فوخ

 مقي ملو تام دق دجاسملا هذه ليكو نأ نيملسملا مكاح عم رهش اذإو

 ء نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا ةعامج نم ءانمألا نم ادحأ دجاسملا هذه

 كلذل عاطتسا ام دهتجيو ، كلذب موقي نأ هيلعف { ءانمألا نيبستحملا نم الو

 . ملعأ هللاو « . نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هلا نإو 3 اليبس

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 سيل رظنلا يف ناكو {، هريغوأ ىديس لثم لخن هيف ناك نإ دجسملا لام يف

 ؟ . ال مأ ، لوألا فرصيو هبرق لسفيل هريغ لثم ةلع هل

 ام لثم دجسملا لام يف لمعي ناسنالا نأ نيملسملا راثا يف تدجو : لاق

 كلذكو & ضعبلا هضعب نع لخنلا فرص زئاجو ، حالصلا نم هلام يف لمعي

 ضعب نع هضعب فرص زئاج كلذ لك 0 لخنلا نعوأ رجشلا نع رجشلا فرص
 هللاو . حالصلا رظن ىلع دجسمل الامر دبي نأ زئاج كلذكو . حالصلا رظن ىلع

 . ملعا

 : يوكزألا رمع نب ناحرس خيشلا : ةلأسم

 ىطعي ام لثم هسفنل ذخأي نأ هل زوجيأ {©“دجسلا ي قرفي يذلا ينو

 هللاو ۔ دارأ ام . مرحيو يطعيو ] رثكي وأ للقيو © كلذ هل زئاج لاق . ةعامجلا
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 : دادح نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 نم ءيش هرايع لام نم يرتشي ةنس تكردأ اذإ دجسملا يفو

 ةنس كرتي ملو & دجسملا اذه يف سانلا نم رضح نم ىلع قرفيو . & تالوكأملا

 ؟ . ال مأ ريثكتلاو ليلقتلا زوب له ةدودحم

 مل ذإ & نورخا هزجي ملو & ضعبلا كلذ زاجأ ك فالتخا كلذ يف : لاق

 ام ىلع . اننامز لهأ رثكأ لضفتلاب لمع دقو . ةمدقتم ةنس كلذ ديدحت يف حصي

 ةصاخو كلذ يف ةيوستلا هكرد مدعل ۔ يلتبملل ةعسلا كلذ يفو . مهنع انل رهاشت

 . اهمسق كردي الو ىرحتت ال يتلا ءايشألا يف

 لهأ نم هلاني ال بولقلا ةوافصو .0 ةفلألل برقأ ةيوستلاب لاق نم لوقو

 . نحألاو ةوادعلا نم ربصلا ةلقو ةرسلا

 يف ءىطخي الو . رثألاب لمع دقف ملعلا لهأ ليواقأ نم لوقب ذخأ نمو

 . ملعأ هللاو { داهتجا عضومو { يأرب فالتخا هنأل كلذ

 : ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 ىتح مأ & هسفن يطعي نأ هل عسي له ، دجسملا فقو قرفي يذلا يف

 ام لثم ذخأي نأ هلزوجي قيرفتلا تقو ةعامجلا ةرضحب ناك اذإف & هريغ هيطعي

 ةيطعب انبجعيو هطرش ذخأيف اذك هل اطورشم نوكي نأ الإ مهللا . هريغ ذخاي

 . كلذب هورمأي وأ { ةعايجلا نم دحأ

 { رمع نب دمحم خيشلا نم رضحمب قيرفتلا تقو نوذخأي مهاندجوو

 . ملعأ هللاو ، مهيلع ركني ملو ؤ مهيدياب { همايأ هللا دمأ

 : يلمازلا : ةلأسم

 تاولصلا نوطباري نيذلا رايعلا هفصو ، تاقث رايع دجسملا اذهف ناك نإ

 وأ دجسملا ين اوموقي نأ مهلف اذه ىلع اوناك نإف ، ةعايجلا يف دجسملا يف سمخلا

 . كلذ هل زاج اليكو هل يلاولا ماقأ نإو . اليكو هل اوميقي
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 هللاو © هب مهنم ىلوأ يلاولاف ، انفصو ام ىلع هل ارايع اونوكي مل نإو

 . ملعأ
 : ناضمر نب دوعسم : ةلأسم

 هيفرثاألا يف دجوي يذلاب فقوملا } روجهلل وأ ةرطفلل رمتلا ىونو
 . ملعأ هللاو & دجسملل لوقو { لكألل لوق . فالتخا

 : يرفافلا : ةلأسم

 كلذل اليكو يصولا ناكو & هضفتري ال اذكب اذك دجسملل ىصوأ نميف

 نم . هتنامأ يف اهعضيو كلاهلا لام نم ةيصولا هذه ضبقي نأ هل زوجيأ دجسملا

 ؟ . ال مأ ةقثلا هيلإ اهدريو & تاقثلا نم دحأ اهضبقي نأ ريغ

 . ملعأ هللاو أ نسحف ةقث اهضبق نإو { يفكي هنأ يرابتعا يف : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هيلعأ 5 هلام عاضو ، ىرخأ ةدلب ىلإ هنع لقتنا اذإ دجسملل بستحللاو

 ؟ . ال مأ نايض

 هللاو & دجسملا لام لبق نم ءىش همزلي الف دلبلا نم لقتنا اذإ : لاق

 ٠ . ملعا
 ءاملا نأ لوألا ليكولا لوق لبقيأ ، دجسمل اليكو ميقأ اذإو © هنمو

 . ةقث ريغ وأ ةقث ناك { اذكب ةينالفلا ةدلبلا نم ث ينالفلا

 نإ ©، لوبقم هلوقف دجسملا لام هدي يف لوألا ليكولا اذه ناك اذإ : لاق

 نمؤي نمم ليكولا اذه ناك اذإ ةصاخو . اذكل لخنلا اذهو ، اذكب لاملا اذه

 رومأ لزت ملو اذه لثم يف هلوق يف بذك الو ، ةنايخ هنم ملعت ملو أ كلذ ىلع

 . ملعأ هللاو { كلذ ىلع سانلا

٢٣٢



 فخي نأ زوجي له .3 ةريثك ةرمث ترمثأ اذإ دجسملا لخنو . هنمو

 ؟ . . اهنع

 . ملعأ هللاو { حالصلا رظن ىلع اهنع فخي نأ زئاج : لاق

 ةساجنلا نوقتي ال مهنأ فوختي امم راغص نايبص ةطلاخمب ىلتبا نمو

 & مهنادبأو مهبايث يف ةيوطرب ةالصلل هنوتأيو ، هيف يلصي يذلا هدجسم ي

 اهنم نيطلا مهلجرأب قلعيو { هزنتملا اهاضري ال ةنكمأ يف نيئضوتم نورميو

 مهنم فوختي امم اضيأ نيغلابلا نم اريثك نأ ايبرو ، دجسملا طسب يف نوطلاخيو
 ؟ . . اهيف كش امل ةساجنلا نياعي ىتح مكحلاب ذخألا هعسيأ لثم

 حضاوب الإ ةراهطلا مكح مهنمو مه تباث مهدالوأو ةلبقلا لهأ نإ : لاق

 مالسالا مكح نم مهل تباث وه ام مهنع لوحتي الف الإو ، اهيف كش ال ةساجن

 عقي نأ الإ دجاسملا نم نوعنمي ال ةالصلا ىلع نوظفاحملا نايبصلاو . ةراهطلاو

 3 كلذل نيرظانلا دنع هدهاشم نم فرعي كلذف ماكحألا صوصخش نم عيش

 . ملعأ هللاو

 ةبانج وأ مد وأ طئاغ وأ لوب هيف بوثب دجسملا دحأ لخدي نأ زوبي لهو

 . ملعأ هللاو ، زوجي ال : لاق ؟ . . ال مأ

 ةضف ةيرال اذك ةنس لك هل ضبقو ، ادجسم مكاحلا هلكو لجر يفو

 نم هتضيرف ذخأي نأ زوبجيأ ، ةرطفلل ائيشو . رايعلل ائيش هلام يف نإو . هلام نم
 ؟ . . هطسقب عيش لك نم مأ 0 هرايع لام

 . ملعأ هللاو ، هطسقب عيش لك نم هتضيرف ذخأي : لاق

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 اضرأ هدعقأ وأ { الخن الجر انطاو ، ةقث نكي مل اذإ دجسملا ليكو يفو

 هل ملسأو . ضرألا هذه دعتقأو 3 هنم ةلخنلا هذه ىنطأ نأ يلزوجأ & دجسملل

 ؟ . ال مأ نمثلا
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 ، لوقو } هيلع قلعتم قحلا نأل زئاج ، لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو { ةمالسلا ينبجعيو ‘ زوجع ال

 : (هللا همحر) ناهبن يبأ خيشلا باوج نم

 دارأو ةلاكولا كلت لجأ نم هنيدو هسفن ىلع فاخ اذإ دجسملا ليكو يفو

 . ؟ . اهنم هجورخ هجولا فيك . اهنم جورخلا

 عاض نا هيلع نايض الو كلذ لجأ نم جورخلا ليكولا اذهل زوجي : لاق

 . اييقم وأ ناك ارفاسم ةلاكولا نم هجورخ دعب نم . هلام نموأ دجسملا نم ءيش

 © ةلغلا نم يف ىقب ايف داهتجال ا هيلعو . ةلغلا ضبق كرت ةل اكول ١ نم هجورخو

 . ملعأ هللاو ك دجسملا حالصإ يف اهلعجي نأ هيلعو

 : يلمازلا : ةلأسم

 ىلع دجسملا لخن نم فانأ ام عطقي نأ هل زوب الف دجسملا ليكو امأو

 . ملعأ هللاو . مكاحلا هب هرمأي ىتح قيرطلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 وأ ةرطفلل كلذ دعب لاق مث & ىركذك دجسمل ةلخنب ىصوأ اذإ امأو

 نأزئاج هنأ لوق هيفو & كلذ ريغ ال دجسملا رايعل نوكت اهنأ لوقف ، روجهلل

 مالكلاو ظفللا ناك اذإ ، اهريغ وأ ةرطفلا نم يصوملا وأ رقملا هلعج ام هب لثتمي

 . ملعأ هللاو { الصتم

 : ىحبصلا : ةلأسم

 بهذف نالفل اهتلغ نم لضف امو & دجسم حالصل ةلخنب فقو نمو
 . ملعأ هللاو نالفل اهلك ةلغلا نإف 0 هترايع ىجرت ال اباهذ دجسملا
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هلام نم همزل نايض نم ينالفلا دجسملل بوتكم ةيصولا يف ءاج اذإو

 ؟ . دجسملا اذه لام ةلغ يف لعجي نأ زوج مأ لصالا حالصال نوكتأ

 ينبجعيو ، دجسمل حالصال وأ . لصألا حالصإ يف نوكي هنإ : لاق

 . ملعأ هللاو {. دجسملا حالصال

 وأ ينغ نم ءىهجي نمل حابم هنأ ملعي ىتح دجاسملا نم برشلا زوجي الو
 برش زاج ةفصلا هذه ىلع امولعم ناك اذإف ، ارضاح وأ ناك ارفاسم ريقف

 اهترطفل عنملا تبث دجاسملا ءامل عنملا تبث اذإ دمحأ نب ديعس خيشلا لاق 3 اهئام

 . ملعأ هللاو } سانلا نم ءعىججي نمل لوعجم هنأ حبصي ىتح اهقيرفتو اهروجهو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 نأ هل له .، هيف ةالصلا ديري نمل احابم هلعجو { هكلم يف ىلصم ىنب نمو

 . ؟ . افينك هلعج ولو .{ هل ايك هلعبيو ، كلذ دعب هلوحي

 نأ الإ ءاش هوجولا يأ ىلع ءاش ايبوأ ، ءاشي فيك هفرصي نأ هل : لاق

 لعف اذإف ، ريخلا لبس نم ءاش ايبوأ & فقولا ليبس ىلع ، هكلم نم هجرخي
 اباستحا هيلع زرحأ اذإف ، هيلع زجي مل ام & فالتخالا ىنعم هقحل نيذه دحأ

 . ملعأ هللاو ، افالتخا كلذ يف ملعأ الو تبث

 ءارقفل الكأ هتلغ ذفنت & ظفللا مامت ينالفلا هلايب ىصوأ نمو ، هنمو

 { ةمايقلا موي ىلإ ادب ؤم افقو اذك تقو { اذك ةيرق نم اذك دجسمب نيملسملا

 زوجي يذلا ام ، نيملسملا ءارقف يف ازئاج هذافنا نوملسملا ىري امم همزل نايض نم

 . ؟ . لكألا نم

 زيجي مكحلا نإو { ةتباث ريغو لاملا سأر نم ةجراخ ةيصولا هذه نإ : لاق

 ةهكافو رويغ نم الكأ جرخي وأ لوكأملا نموهو . هولكأي نأ اوعاش ام لك مهل
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 حلصأو عفنأ هب وه ام مايقلا مهل رظني نأ رايتخالاو ٠ تالوكأملا نم اهريغو

 ناكو ، هبر فرعي ملو همزل نايض نم 0 نيملسملا ءارقف نم هللا هقزر نم ىلع

 ؟ . مكحلا ام ، ىلوألا ةيصولا خيرات دعب ةيصولا هذه خيرات

 ةحصلا يف تعقو اذإ اهب هل ىصوأ نمل ةتباثلا يه ىلوألا ةيصولا نإ : لاق

 لمعن يذلا اذهو ، رخآلا ىنعملل هب ىصوملا لاملا اذه نمث 3 هلام يف هيلعو هنم

 . ملعأ هللاو { اندنع لوقلا رثكأو 0 هب

 مهنم يلاولا اهعزتنا ، تاقث ريغ يديأ يف ةيرق دجاسم يفو { هنمو
 اذه نإ تاقثلا نم هفرعي نم دجي مل & مهلاومأ ىنطي نأ دارأ ايلف 3 ةقث اهيف ماقأو

 فوقولا يف رذع ليكولل له 0 اذك يف اهتلغ ذفنت ةلخنلا هذهو . اذك دجسمل لاملا

 ؟ . عنتما نإ هسبح يلاولل لهو ‘ يلاولا هرذعي مل نإو ، نايضلا قلعت فاخ اذإ

 { هنانمطالاب ذخؤي فوقولا رم اذإ & ديعس نب حلاص خيشلا نع : لاق

 & ماوعلا لوقنب ىلتبملا بلق نأمطا وأ & ةجح ةربخ وأ ةلداعلا ةنيبلا دجوت مل اذإ

 فالخب هعم حص اذإ كلذ عييضت نم همزلي ام دقتعأو & كلذ ىلإ هسفن تنكسو

 ح لوقلا اذه يسفن يفولحيو قيضي ال حلاص خيشلا لوق ىلعف ث ةلداعلا ةنيبلا

 كلذ ىلع دهشأو . اهدحو ةقرفتم ةلخن لكو ، هدحو عضوم لك ةلغ عمج نإو

 3 ةرهاظلا ةجحلاب هعضوم يف ءعىش لك ذفن ةجحلا دجوو ردق ىتم هنأ © لودعلا

 . . كلذ زاجأ

 نايضلا هسفن ىلع هتفاخم عم لهأ كلذلوهو .3 هلكو نم دنع هرذع امأو

 لماحتي ال نأ مكاحلل يغبنيو 3 زئاج هلك اذه نأ ديعس يبأ نعو { تاعبتلاو

 . هيف لوخدلا مهيلع قشي ام هباحصأ ىلع
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 ةايح يف رسيأ رذعلاو 5 هنم ردقأ وه نمو { اذه ريغ نم اليبس دجوي هلعلو

 لمتحا امو & بنذب الإ هقحتسي الو { ةبوقع وهف سبحلا امأو ، اليكو هماقأ نم
 نمرمألا اولواف قحلا ةفلاخم يف هلرذع ال نمو ، رذعلا بجوتسا جرخملا هل

 . ملعأ هللاو © هيف نيرظانلا

 هلكوو تامو { هليكو وه دجسمل رايخلا عيبب ءام وأ الام ى رتشا نمو

 عيبلاو يح وه ذإ هعئاب ىلع هضقن هل له . حلصأ عيبلا اذه ضقن ىأرو ث هريغ

 3 هضقنزاج نإو ضقنلاف & دحأل رايخ هدقع يف ركذي ملو ، ةنس نيسمخ ةدم ىلإ

 . هلغتسا ام در دجسملا ىلع له

 حلصأ هكرت ىأر نإف . هلامو دجسملل حلصي اميف رظنلا ليكولا اذهل : لاق

 ىلع در الو ، نيملسملا نم ءاحلصلا ةروشم عم ، كلذ يف رظانلا وهف ، هضقنو

 هللاو { يرتشملا ىلع الو . ءاملا وأ لاملا اذه ةلغ نم هل بيصأ اييف دجسملا

 . ملعأ

 اذه هل لاقي نأ سأب الف ةقث ريغ ناك اذإ دجسملا يف بستحملاو 3 هنمو

 اذإ كلذكو { زئاجو لدعلا نموهو { اذك لعفي نأ يغبنيو { اذك ىلإ جاتحي

 نأ زئاجف ليكولا ةلزنمب هسفن لزنيو { ليكولل اهلعف زوجي له . ءايشأ نع لاس
 . ملعأ هللاو © ليكولل زوجي ايب باب

 عيمج يف ءانمأ ريغ ريدايب دجسملا لام يف اردبم ناك اذإ دجسملا ليكوو

 لام يف لخدف دجسملا لام لخدي هنأ نونظي 0 هلال دجسملا ءام اودرو ءايشألا

 لام ىلإ هنع هودر مهنأ ىسع ليكولا لام يف ريدايبلا هودجو املو 0 رثأ ردق ليكولا

 . ؟ . ال مأ ، ليكولا كلذكو 0 نايض اذه لثم يف مهقحليأ دجسملا

 ريدايبلا نأ ملع اذإ دجسملا ءام نم صلختي نأ ليكولل ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو { كلذ لعف نم ىلع نايضلا لوق هيفو & دجسملا ءايب هل اوقس
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 نأ ، نيرخاتملا انئاهقف ضعب نع ث هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا لاق

 ةفوقوم اهنأ حصي مل اذإ ؤ تافوقولا نم هرمأ كلمي ال نم لاموأ دجسملا لام ةلخن

 . ملعأ هلللاو 3 كلذب ايلع طيحتل . ةدب ؤم اهغأ حصي ىتحف . دبألل

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ىتش سانا دنع نم مهارد ايل ىفوتسا اذإ ك دجسملاو ميتيلا ليكو يفو

 هدر مهاردلا نم ادحأ ىضق اذإ كلذكو ؟ . فئازلا مزلي نم . افئاز ائيش دجوو

 لام نم هلدبي نأ هعسيأ © هلدبي ال هنأ ليكولا بلق ناأمطاو &٥ هنيح يف هيلإ

 . ؟ . ال مأ ميتيلاو دجسملا

 { هيلع نايض الف مهاردلل هذخأ دنع فئازلاب ليكولا ملعي مل اذإ : لاق

 وأ دجسملا مهارد نم هيلع دري نأ هلزوبي الف © ةفئاز مهارد دحأ هيلع در نإو

 . ملعأ هللاو ، ميتيلا وأ دجسملا مهارد نم اهنأ ملعي مل ام ۔ اهلدب ميتيلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ، ليكلا جارخإ لبق هؤانط زوجي له دجسمل ليك هيف هلام يف لوقت ام

 ٥ ليكلا لجأل ةلخن اهنم كرتو لاملا كلذ انطأ ناك اذإو & كلذ لبق هنم لكألاو

 { ةيناثلا ةنسلا ىلإ فاضي مأ ليكلا ةيافول لاملا ريغ نم ارمت ي رتشي نأ زوجي له

 ٥ ليكلا نم اهيف لومجم وه امل اهرمث مقت ملو ةدحاو ةلخن يف ليكلا اذه ناك نإو

 ؟ . اهترمث نم صقن امل ةرطفلا ليكل اهريغ نم رمتلا يرتشي نأ زوجيا
 ننسلاب تبثيو & ظافلألا فالتخاب فلتخي اندنع اذه لثم نإ : لاق

 هلام ةلغ نم رمت ىرج اذكب يصولملا ىصوأ نإف { اذه لثم ةيراجلا ةيمالسالا

 اندنع اذه لثم نإف ، اذك دجسم يف ناضمر رهش نومئاصلا هب رطفيل ينالفلا

 نم لاق نإو & ضرألا وأ رجشلا وأ لخن نم ناك & لاملا كلذ ةلغ نم نوكي
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 ملعأ الف { نينسلا نم ةنس يف اهيف هب ىصوأ املاهنم لصحي ملو { ةلخن ةرمث
 تداز مث نينسلا نم ةنس يف صقن اذإ لب & لاملا كلذ ريغ نم رمت ءارش مهيلع

 ىلع ىرجيو صقن امل ءافو لعجيو ةدايزلا نم ذخؤي وهف ىرخأ ةنس يف كلذ دعب

 . هيف ةمدقتملا ةيمالسالا ةنسلا

 نمو هتنس ىلع وهف ناصقنلاو ةدايزلاب مالسالا يف تتبث ةنس هيف ناك نإو

 قيضي الف & ليكلا نم هيف امردقب لاملا اذه ةرمث نم ىقب اذإ ، اضيأ هباوج

 ىفوي ليكلا نم صقانلا نوكي نأ اندنع نسحألاو { هترمث نم عيش انط اندنع

 . ملعأ هللاو & يصوملا وأ ايك ، لاملا اذه ةرمث نم

 لام نم ةعايجلل لوكأملا نم ائيش ىتأ اذإ دجسملا ليكوو ، هنمو

 يفو دحأ تكسو . دحأ ضرف ، كلذ يف مهرواشو . مهيأر ىلع ىذلا دجسملا

 مأ ، مهريغو ةعايجلا ىلع كلذ قرفي نأ ليكولل زوجي ، ضارب سيل هنأ هبلق
 ةعايجلا ىلع ةقرفتلا نوكتو & ضارب سيل يذلا مرحي نأ زوبي لهو 0 هدري

 ؟ . ال مأ ، ةيوسلاب ريبكو ريغص نم 0 مهريغو
 ىلع ظفاحي نمم ادعاصف ةثالث دجسملا كلذ ةعامج نم ىضر اذإ : لاق

 اذإ هتعامج نم هرك نم هوهرك ولو كلذ دعسو . هيف ةعامج يف سمخلا تاولصلا
 ةقرفتلا يف ةعايجلل ليضفتلا يفو & ضري مل نمم مرحي الو © لدعلاب كلذ يف لمع

 . ملعأ هللاو & لوق ىلع مرحيو يطعي نأ هل كلذكو ، فالتخا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم ةعايجلل هلام نم ءاتشلا نامز يف ةداعلا هل جرسي دجسم ناك اذإو

 ىلإ ةعايجلا جاتحاف رطملا رح نامز يف ءاج مث ، رخآلا ءاشعلا تقو ىلإ برغملا

 كلذ مهل جرسي نأ زوبجأ رخآلا ءاشعلا ةالص تقو ىلإ برغملا نم رحلا يف لخاد

 ؟ . ال مأ & تقولا
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 ال هنا لوقلا نم ينبجعي يذلاو فالتخالا نم مدعي ال هنا وجرا : لاق

 . ملعأ هللاو ، الوأ جرسي ناكام لثم ءاتشلا نامز يف الإ جرسي

 © ةرطفلا هب دازتو عابي نأ ةرطفلا رمت مجعب يناتفأ هنأ يدنع اييفو & هنمو

 . ملعأ هللاو © هيف رطفي يذلا ةرطفلل

 نأ زوجي له . هب رمعيل لام هل دجوي ملو برخ اذإ دجسملا يفو . هنمو
 ةلغ نم ائيش هل عمتنجي نأ ىلإ ابارخ كرتي مأ 3 هترايع ردقب هلام لصأ نم عابي

 ؟ . ةليوط ةدم ىلإ ولو ث هلام

 3 هيلع فقوم هنإ ةنيبلاب حصي مل ام . هلام لصأ نم عابي نأ زئاج : لاق

 عمتجي نأ ىلإ ءانبلا نع كرتيو 5 ادبأ هعيبزوبي الف هيلع فقوم هلام نأ حص ناو

 . ملعأ هللاو ، هلام نم هيلع

 & دجسملا رادج ةمدخل اريجأ رجأتسا اذإ دجسملا ليكو يفو { هنمو

 لوقلا ، لێكولا لاق امم رثكأب ريجألا لاق © ةعطاقملا يف ليكولاو ريجألا فلتخاو

 عيمج ريجألل ملس ليكولا نوكي نأ الإ ، ناييأ دجسملا لام يف سيلو ريجألا لوق

 . دوهش ريغ نم ةرجألا ملس اذإ ، نايضلا ليكولا مزليف 3 ةرجألا

 نايضلا لجأل ريجألا ىلع نيميلا ليكوللف ، ناضلا ليكولا مزل ذإو

 . ملعأ هللاو & همزل يذلا

 دجسملا ليكو ىلع طرشو . دجسملل الخن انطتسا لجر يفو { هنمو

 اذه تبثيأ ى يمهارد يل ناك ، رمتلا عاضو ارطمو ةحئاج لخنلا تءاج نإ

 ؟ . ال مأ طرشلا

 . هتركذ يذلا طرشلا اذه دجسملا ليكو ىلع طرش اذإ ىنطملا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . انطلا ضقتنيو تبثي ال هنإ لوقو ، تباث هنأ لوقف

 هنم ي رتشي نأ زوبجيأ ، دجسملا يف برشلل ءيشب ىصوأ يذلاو 3 هنمو

؟ . ال مأ 3 هتوق



 . ملعأ هللاو © هنم اهؤارش زاج هريغ نم ءيش ةيرقلل دجوي مل اذإ : لاق

 عيبب ءارشلا ناك . زئاج حالصلا رظن ىلع دجاسملل ءارشلا نإ 3 هنمو

 دجسملل عيبلا جاتحي الو 5 الزنموأ الاموأ ءام ءارشلا ناك ، رايخ عيبوأ عطق

 ةلغلا نم دجسملا نوكي نأ لبق ى رتشا يذلا ءارشلا فلت نإو & قيدصت ىلإ

 . ملعأ هللاو & نايضلا يرتشملا ىلعف { همههارد ردقب

 3 لوألا هلصأ نع ارايع مهدجسم اوداز دجسملا ةعامج يفو . هنمو

 نأ مهل زوبجيأ { هتحرص ريغ عضوم يف ةجراخ وأ ةحرص يف ةدايزلا كلت تناك

 ؟ . ال مأ ، لوألا دجسملا لام نم ةدايزلا كلت اورمعي

 داز يذلا دئازلا لاملا نمرمعي هنأ لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 لك ىلع دجسملا لام نم رمعي لوقو . . دجسملا ديز ام دعب نم دجسملل

 كلت رمعت نأ زئاجف . . ةعايجلا يأر ىلع الوعجم دجسملا لام ناك اذإو . لاح

 . ةعامجلا يأر ىلع لوعجملا لاملا كلذ نم ةدايزلا

 كلت يف دجسملا كلذ يف قرفي امو ، ةرطفلا لكؤت نأ زوجي لهو 0 تلق

 ؟ . ال مأ هريغ نم تناك اذإ & دجسملا يف ةثداحلا ةدايزلا

 كلت يف ةقرفتلا وأ ةرطفلا لكؤت نأ زئاج لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . دجسملا نم لوألا عضوملا يف لكؤت لوقو 0 ةثداحلا ةدايزلا

 امهدحأ لام نم ةرجش وأ ةلخن تلام ، نيدجسملا ليكو يفو ، هنمو

 نم مكح ريغ نم فانأ ام فرصب رمأي نأ ليكولا اذهل زوجيأ ، رخآلا لام ىلع

 ؟ ال مأ مكاح

 ازئاج ناكو & مكاحلا مدع اذإ كلذ فرصب رمأي نأ ليكولل زئاج : لاق

 . عرشلا يف فان يذلا فرص

 لام ىلع دجسملا ةلخن تلامو ليكو دجسم لكل ناك نإ 3 هل تلق

 اهفرص هل زوبي له . هلام ىلع تلام يتلا دجسملا ليكو اهمقنو ، رخآلا دجسملا
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 ؟ . ال مأ مكاح مكح ريغب

 . مكاح هل حصي مل اذإ زوجي زوجي : لاق

 وأ مامإ نكي ملوأ © مكاحلا وأ مامالا كلذ غلبي نأ ليكولا مزلي 3 هل تلق

 ؟ . امهرمأ ريغب كلذ فرص هل زوبأ { ةيرقلا كلت يف مكاح

 رمأي نيملسملا نم دحأ ليكولل حصي مل نإو هل تلق 3 كلذ هل زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو & عرشلا يف ازئاج ناك اذإ كلذ فرص هل زئاج : لاق كلذ فرصب

 مهدجسم ةرايع دلبلا لهأ ىلع نأ نيملسملا راثا يف ءاج دق { هنمو

 3 ةعايجلا ةالص هيلع بجت نم ىلع هترايع بجيو { لام هل نكي مل اذإ عماجلا

 نوكي ينإ لاق نم لاقو { نيغلابلا رارحألا لاجرلا نم دلبلا لهأ نم ةعايجلاو
 اذهو { لاملا تيب نم هترايع نوكي لاق نم لاقو 0 ءارقفلا نود ءاينغألا ىلع

 نم لاقف & تاراحلا دجاسم امأو { ةعايجلا هيف يلصي يذلا دجسملا يف ةصاخ

 هللاو كلذب نوذخؤي 0 لاق نم لاقو . ةلحملا لهأ كلذب ذخؤي ال 0 لاق

 . ملعأ

 مل اذإ ۔ دجاسملل لخن ةلام يف ناك اذإ هلام ردجي نأ لجرلل زئاجو هنمو

 لاملل حالص رادجلا يف ناكو ، هريغ الو قيرط نم ررض دجاسملا لخن ىلع نكي
 . ملعأ هللاو ، زوجي الف } دجسملا ليخن ضرأ يف ددجي نأ امأ { دجسملا لخنو

 ىلإ دجسملا بناج نم ليخنلاو راجشألا لقن ذإ ليكولا يفو ، هنمو

 مأ كلذ مرغ ليكولا مزلي ، تتام مث 3 اهل حلصأ ناكملا كلذ ىأر اذإ رخآ بناج

 ؟ . ال

 امأو ۔ دجسملا لام نم لسفلا ناك اذإ اصوصخو 3 نايض همزلي ال : لاق

 ناضلا هيلع لوق & فالتخا كلذ يفف & تامو دجسملا لام ريغ نم ناك نإ

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ وهو { هيلع نايض ال لوقو
 هركف {} دجسملا ىلع هبيصن امهدحأ عاب نيكيرش نيب لام يفو 0 هنمو
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 نأل { ةمساقملا عئابلا نموأ دجسملا ليكو نم بلطو ، دجسملا ةكرش:كيرشلا

 ؟ . ال مأ ةمساقملا ىلع نو ربجأ & دجسملا ةكرش يف ررض هيلع

 هيلع دري نأ كيرشلا بلط اذإ امأو ، ةمساقملاب عئابلا ىلع مكحي : لاق

 ، هارتشا امم رثكأ انمث غلبي ناكو & دجسملل هارتشا ايك لاملا اذه دجسملا ليكو

 ليكو نأ ، نيرخأتملا خايشألا تاباوج نم هتظفح يذلا امأو كلذ ينبجعي الف

 اذه نم رايخلا عيب ةدم تضقنا مث { رايخلاب دجسملل الام ىرتشا اذإ دجسملا

 . ملعأ هللاو © عئابلا ىلع لاملا دري نأ ليكولل زئاج هنأ دجويف { دجسملل لاملا

 : يدشارلا ديعس نب يلع خيشلا لأس : ةلأسم

 يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا

 نم ةليبلاو ةنحملا نم هيف نحن اييف كرشتسنو كرظانن انديس دعب امأ : لاقف
 ماتيألاو دجاسملا ةلاكو نم انيديأ ىلع ام ىقسل مهانمقأ نيذلا ريدايبلا

 نوكي نأ وجرت نم رفوأل تالاؤس انبتك دق انأب كفرعنو . ةنوخ مهو .3 اههابشأو
 وه يذلا اننيد انل اوفصيل انم ابلط { نامزلا اذه لهأ يملعتم نم قفو ملع هدنع

 نئاخلا ردبن نأ انلزوبي ال هنأ باجأ ام ىنعم & مهنم ضعبلاف ، لصألاو مهملا

 ةلاكولا هذه كرتن نأ انعسي هنأ لاقو ، حالف ىجري الو ، حالص كلذ يف سيلو

 ءاطعإ ةزاجإب لوقي نأ ردقي ال هنأ باجأ ام ىنعم 0 مهنم ضعبلاو & كلذ لجأل

 رفاسملا رفاس اذإ لاقو & هرمأ كلمي ال نم لاومأ لالغ نم هترجأ نئاخلا اذه

 8 مهنم ضعبلاو . ةلاكولا هذه هنع خسفنتف ، كانه انكاس نيخسرفلا زواج

 يف { ماتيألا باب ين ديعس يبأ خيشلا نع يتلا ةلأسملا انل عفر هنأ ، هباوج ىنعم

 اههبشو . اهيف تنأ ترشأ ، ةلأسملا ىلإ راشأ هلعلو & نئاخلا لاخدا ةزاجإ

 . مهفالتخإ انيلع رثكو ، كلذ لثم هذه نإ لاقو . اهب
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 نيخسرفلا زواج رفاس اذإ ةصاخ كرتلا زوب هنأ هيف اوباجأ ام ىنعم رثكأو

 ايفاك ايفاش اباوج كنم اوجرن مث & لجو زع هللا ىلإ جرفلا نورظتنم نحنو

 هذه ءاطعاو { ةماقالا وأ كرتلا : كلذ يف انل ىلوأ امو { اقفاوم انل هارت ايب احيرص

 وه امب انع هللا جرفي نأ ىلإ دهتجيو ، هرمأ كلمي نم لاومأ للغ نم ةرجالا ةنوخلا
 نإف ، سبلو ينانأل { انل ةزئاجلا بابسألا نم ءعيشبوأ & تومنوأ 0 هنم حلصأ

 يف انرظن نإو هنم هللاب ذوعن { كالهلا ةنوخلا هذه ببس نم انفخ ةماقالا يف انرظن

 ىلع ىتلا ةنامألا لهأل ةنتفلا لاخدإو بارخلا ىلإ لاومألا ىلوت نأ انفخ كرتلا

 ؟ . كلذ يف انل ىرت اذام . انيديأ

 لاق

 يف سيلو ، دجسملاو ميتيلا لامل نئاخلا ليمعت زوجي ال هنأ لاق نم لوق امأ

 جرخي اذه ليمعت نأ لوقأ الف 3 ءانثتسا ريغ نم حالف ىجري الو حالص كلذ

 لام ةلمج باهذ فاخي ناكو . هنم لضفلا مدع اذإ © هرمأ كلمي ال نمل نئاخلا

 . هفالخ زوجي ال انيد عايض دجسملاو ميتيلا
 ميتيلا لال ناطلسلا دعق اذإ هنأ ديعس يبأ خيشلا نع دجوي دق هنإف

 اذإف ميتيلا ىلع هنأ نومعزي امم هوبلطي ام مهيلإ ملسي مل اذإ ، هذخايوأ هبرخيل

 هجولا اذه يف لاق نم لاق دقف بارخلاو باهذلا لاح يف ميتيلا لام ىصوملا ىأر

 لال رفوأ كلذ لعف اذإ ناك اذإ ميتيلا لام نم ميتيلا لام ىدفي نأ يصولل نإ

 رمأ يف هلل يصولا ةحصانم يف طسقلاب مايقلا نم جرخ . هل هكرت نم 0 ميتيلا

 ناك ايك { ميتيلا لام حلاصم يف ميتيلا لام يدفي نأ يصولل ناك اذإ 5 ميتيلا

 . ميتيلا لام حلاصم يف ازئاج ميتيلا لام نم ذاقنالا نم كلذ ريغ

 ىلع لاق نم لاقو . ميتيلل رفوأ هنأ ىري ام ال اذه يف يصولا دصقي سيلو

 لأسي هللاو { ميتيلا لام نم كلذ يدؤي نأ يصولا ىلع سيل هنأ ، هجولا اذه
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 كلذ لكو { ميتيلا نوملاظلا ملظي ايع هلأسي الو © ميتيلا لام نم هادأ ايع يصولا

 ليبس هب دارملاو & كلذ نم باوصلا ىلإ نيملسملا لوق ليوأت نم جرخي
 . باوصلا

 زئاجلا ىلع لوألاو ، مكحلا ىنعم ىلع جرخي ، يناثلا لوقلا نأ ىعمو

 نم هنم انفلخ ام الإ ديعس يبأ خيشلا لوق ىنعم . حلاصلا اهيأ اذه يف حالصلاو

 . هيف اورظناف فورحلا

 ىلإ اورظناو & عسوأ نكت مل نإ اذه نم قيضأب مكتلاسم نأ ىعم سيلو

 ناك ايك ميتيلا لام حلاصم يف ميتيلا لام ذفني نأ يصولل ناك اذإ ، هلوق ىنعم

 لعج دقف ميتيلا لام يف حالصالا نم ازئاج ميتيلا لام نم ذافنالا نم كلذ ريغ

 هلام نم ذافنالا لثم متيلا لام ذخأ ىلإ دصاقلا رابجلا ىلإ ميتيلا لام ذافنإ

 رفوأ هنأ ىري ام الإ اذه يف يصولا دصقب سيلو : لاق دقو { هلام حلاصل

 ىلإ ميتيلا لام ملسي هنإ : لوقلا كلذ بحاص هلعج دقو 0 فيكو . ميتيلل

 . طسقلاب مايقلا نم ىنعملا كلذ ىلع . رابجلا

 - باوصلا ىلإ نيملسملا لوق ليوأت نم ناجرخي نيلوقلا الكو ۔ لاق هنأكو

 لامل لماعلل ةرجألا ميلست نأ ىعمو & باوصلا ليبس كلذب مئاقلا ةدارإ ناك اذإ

 هولكأيل ءاهفسلا هلوانتيو ، المه كرتي نأ ىلوأ هحالص يفو & هحالصال ميتيلا

 هريغ جري مل اذإ . هسفن ىلع هريصقتف ، هلمع يف لماعلا رصق ولو & لطابلاب

 . هنم لضفأ

 نيقتملا نم ناك اذإ ، حالف هلماعل هب ىجريو ، حالص كلذ نأ ىعمو

 ريختي اذه ىلع لازالو { هعزن هنم لضفأ دجو ام ىتم هنأ هتينو هتدارإ نوكتو

 . قحلاب هريغ يفو هيف لمعي الماع هل هللا ردقي نأ ىلإ لضفألا

 تاقثلاو ءانمألا ةلق نم ، ةرورضلا نامز ز نامزلا اذه نأ ىرأو

 لامع اهل رسيتي نأ ىلإ تافوقولاو دجاسملاو ماتيألا لاومأ تكرت ولو . ءايلوألاو
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 عاضأو 3 اهناطيح تمدهتو { اهتنس تلطعتو ك تدسفو ، تعاضل . ءانمأ

 . هللا ءاش ام الإ { مهلاومأو ماتيألا

 جالفألا فزج يف يراوحلا يبأ نع دجوي ام يأرلا اذه يوقياممو

 لدتو { اهنيعب هذه يهو & لبق نم مكل اهتفصو يتلا ىرخألا ةلأسملا يف اورظناو

 . وجرأ اميف ديعس يبأ خيشلا نع اهنأ اهظافلأ

 دحأ هلزنم يف ميتيلا دنع نكسي نأ هل له . ميتيلا يصو نع هتلأسو

 ؟ . ميتيلل نكاسلا نم ذخؤت ةرجأ ريغب ، هماحرأ نم

 اذإ زجي مل الإو & كلذ زاج ، رظنلا يف ميتيلل حلصأ ناك اذإ هنأ ىعم : لاق

 . لاملا وأ ميتيلل ةحلصم كلذ يف نيبت

 { ةلغ هل نوكي امم هريغو نامر لثم رجش لزانملا يف ناك نإف : تلق

 ، رجشلا كلذ نم لاني نأ ميتيلا عم لخدي نمموأ & نكاسلا نم يصولا فاخو

 ميتيلا سفنل حلصأ ناك اذإ ، كلذ هنم فاخي نم هعم نكسي نأ يصولل له

 . هلام ىلع فاخيو

 ىلعردقي مل اذإف ، لدعلاب ميتيلل رظانلا وه يصولا نإ لوقأ : لاق

 كلذ يف اورظناف { هلام نم ىلوأ هسفنف ث هيلع هلام فالتإب الإ هسفن حالصإ

 ضعبلا ميلستب الإ حالصالا ىلع ردقي مل اذإ ، سايقلا يف ىعم جرخي كلذكو

 . عيمجلا باهذ نم ىلوأ ناك هنم

 هيلع ىرجأف ، ىرطقس يف نيملسملل لايب ىصوأ هنأ رثألا يف دجوي دقو
 ملكت دق هلعلو . هنم فصنلاب ةمئألا نم هريغوأ { بعك نب ثراولا 0 مامالا

 ءانع مهل لعجي نأ مهدارم ناكو . اهورثكتسا مهنأكو . ةرجألا كلت يف ملكت نم

 عطاق ام مامتإ هقفلاو ملعلا لهأ نم نيملسملا خايشأ نم ىأر نم ىأرف { لهلا

 . مامالا هيلع

 نم جرخ اذإو . هتنامأ نعرفاسي ليكولا مامألا نأ لاق نم لوق ىنعم امأو
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 دلب ىلإ هدلب نم لقتناو ، ارفاسم نكامألا ضعب يف نكس وأ ارفاسم هدلب

 راثآ يف اذه هبش دجوي دقف . ةنامألاب مايقلا موزل هنعاوطح مهنأكف ١5 ىرخأ

 ينأكو . اولاق ام ىنعم يل نبي ملو ، ميدقلا رثألا يف اهدجأ مل يلعلو ، نيرخأتملا

 باتك يفو . اهتاليصاتو راثآلا حيحص يف دجوي هنأل ةبرطضم ليواقألا هذه ىرأ

 ضرف لجأل ارضاح اضرف كرتي نأ ناسنالل زوجي ال هنأ ديعس يبأ نع ةماقتسالا

 ءادأل رفسلا ناك اذإ فيكف ، بئاغ ضرف ءادأل رفسلا ناك اذإ اذهو 0 بئاغ

 . ةيصعم وأ . حابم وأ 3 ةلفان

 كلذ طحي الف ، هتلاكوب اضرف ليكولا ىلع مايقلا ناك اذإ هنأ ىعمو

 سيلف ، رارطضالا هجعزأ اذإ الإ ، اهنع هرفس الو 5 هراد نم هجورخ ضرفلا
 الف مهلوع همزلي ، راغص دالوأو ةجوز تناك اذإ لثمك ث رايتخا رارطضالا عم

 { مهحالصو مهدوأب هماقم موقي مئاق.الو ةقفن الب مهفلخيو ، رفاسي نأ هل زوجي

 هللا ىصع دقف اعايض مهكرتو جرخ نإو . مهتنكاسم هل زوجت نمم & مهسانيإو

 . ىلاعت
 اهب مايقلا امزال ناك اذإ ةنامألاو ۔ دحاو اهانعم اهلك مزاوللا نأ ىعمو

 هفلخي اهظفحي ظفاح الو ، ظفح ريغ نم اينع رفاسو . اهعيضو . اهكرتو

 هللاو & يعم اميف 3 اهب مقي مل وأ مئاق هدعب نم اهب ماق { هللا ىصع دقف . اهيلع

 . بيغلاب ملعأ

 رومألا عيمج 0 يلوقو

 مايقلا هيلع نكي مل نإو ث ةفيلخلا نم نيقحملا لوقو هلوسرو ىلاعت هللا لوق
 هل زاج اذإف & باستحالاو ةلفانلاو ةليسولا ليبس ىلع ناكو 3 هتنامأب اضرف

 يف يعم قرف الو { هرارقو هرادو هتيب يفوهو { اهكرت هلزاج 3 اهنع رفسلاو جورخلا
 . لوقلا اذه بحاص دارأ ايب . بويغلا مالع هللاو . كلذ
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 الو & هتمسرو هتبتك اييف رظناو & يرومأ ةماع يف فعضلا ىلإ ينإو

 باوصلاو قحلا قفاو ام الإ & هريغ نم ءيشب الو ، هنم ءيشب الو هب اوذخأت

 هللاو & ي ريغ نعو ، ينع مكءاج لطاب لك اوعدو . ميقتسملا طارصلاو لدعلاو

 . ملعأ
 : دشار تنب ةخيشلا نع ىحبصلا : ةلأسم

 قح هيلع نم نأو ، دابعلا قوقح نم ال ، هللا قوقح نم دجسملا قح نإ

 سانلا قوقح ملسي نأ هللا نيبو هنيب اييف هيلع بجاوف & سانلل قوقحو دجسمل

 امأو { ءافو هل دجي مل اذإ ۔ دجسملا قح كرتب كلهي الو . دجسملا قح لبق
 دابعلا قوقح ليقو & محازتت ليقو 0 ىلوأ ىلاعت هللا قوقح نأ ليقف مكحلا

 . ملعأ هللاو { اندنع هب لومعملا وهو ىلوأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ءارتي مل ام : لوق & فالتخا كلذ يفف دجسملا نع دجسملا ءانب امأو

 : لوقو ، يناثلا دجسملا ةرايعب لوألا دجسملا برخي مل ام : لوقو & نادجسملا

 مل ، أضوتيلو ، لوبلا قي ريل ناسنالا ماقول امردقب دجسملا نع دجسملا حسفب

 ءانبزئاجو & كلذ يف دح ال هنأ : لوق هيفو لوألا دجسملا يف ةالصلا كردي

 . ملعأ هللاو ۔ ضعب اهضعب برق دجاسملا

 ٠ لالهلا رظنيلوأ ةالصلل هحطس يف دجسملا رهظ ىلع دوعصلا نعو

 يف عضويو هبارت نم ذخؤي نأ زوبأ & دجسملا رسك اذإ كلذكو . ال ما زوجأ

 . ال مأ ةساجنلا ىلع فينكلا

 5 نسحأوهف كلذ كرت نإو & قيضي الأ وجراف . ىنعمل ناك اذإ : لاق

 ىلع هعوذج نم دامرلا كلذكو & فينكلا يف هعضو زوجي الف دجسملا بارت امأو

 . ملعأ هللاو © ةفصلا هذه
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 : حل اص نب دمحم : ةل اسم

 اهيف دجأ ملو ۔ هديب تناك لجر دنع نم ليكولا اهزاح دجسمل ةلخن يف

 ملو } اهتكرت مث هدي يف ةلخنلا تناك نم لوقب ذخآ ملو ، ليكولا نم ةحنس

 يف ناضمر رهش اومئاص اهب رطف و { هدي يف الوأ تناك يذلا اهزاحو . اهضبقأ

 ام لثم ةرطفلل اهلعجأو © اهذخأ ىلزوبيأ ، اهايإ ينيطعي نأ دارأو ، دجسملا
 ؟ . ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهايإ يناطعأ يذلا اهلعج

 لاملا نم عيش هدي يف ناك نم نأ نميلسملا نع رثألا يف عاج : لاق

 نأ حص نإو ةقث نكي مل ولو اذك يف ذفني هنأ ، هدي يف نم لوق هيف ليقف دجسملل

 . ملعأ هللاو ، رايعلل اهمكحف { اذك يف ذفنت اهنأ حصي ملو دجسملل ةلخنلا هذه

 : يلمازلا : ةلأسم

 حصي ملو ، لجرلا ركنأف ، دجسملل اقح لجر ىلع دجسملا رايع ىعد اذإ

 ؟ . ال مأ فلحيأ © لجرلا اذه نيمي رايعلا وأ دجسملل بستحملا دارأف هيلع

 ءيش يف دجسملل مصاخملا نوكي نأ الإ دجسملا لام يف نيمي ال : لاق

 نم ائيش هيلع عاب نوكي نأ لثم { هلام نم مصاخملا هنمض . مصخلا هبرقي مل نإ

 لثم يف نوكي نأ ىسعف . ةئيسن هيلع عيبلا ناكو . نمثلا هركنإف دجسملا لام

 . ملعأ هللاو نيميلا اذه

 ةرهشلا ةراهش هيف زوبجيأ ك دجسم يأل افورعم نكي مل اذإ لاملاو 3 هنمو

 ؟ . ال مأ دلبلا نم

 اهب نئمطيو . اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا نم رابخألا ترتاوت اذإ : لاق
 هب تدهش ام لعجي نأ & هنانمطالا ىنعم ىلع كلذ يدنع قيضي الف بلقلا

 . ملعأ هللاو ةرهشلا

 ائيش دجسملا يف ةقثلا هليكو هلام نم قرفي نأ ةنس تمدقت اذإو 3 هنمو

_ ٤٩٦٩



 البق روكذملا ريغ قرف رخآ ليكو ءاج مث 3 هلثمو بيبز وأ ركس لثم تالوكأملا نم
 هقرف ام همزليأ 5 هنم ةلاهجب هيف قرفي ، ملع ام فالخ 3 اهريغ وأ ىولح لثم

 ؟ . ال مأ & تالوكأم هلك نأل { ءاوس هلك مأ { لوألا فالخ ىلع

 اهتنس ىلع نوكت . اهلاومأ يف اياصولا كردت مل اذإ دجاسملل نإ : لاق

 هيلع فيخ ث ةيصولا كاردإ ريغب ةتباثلا ةنسلا فلاخ نمف . اهيف ةتباثلا ةمدقتملا

 . ملعأ هللاو ، ناضلا

 ينالفلا لاملا نأ { اهيف ابوتكم ةخسن دجو اذإ دجسملا ليكو يفو . هنمو

 هلدو هطخ زوجي نم طخب تسيل ةخسنلاو ، ينالفلا دجسملل ى ةينالفلا ةلخنلاو

 لاومألا هذه زوحي نأ هل زوجيأ ، تاقث ريغ لاومألاو & ليخنلا هذه ىلع سانلا

 ؟ . ال مأ { تاقث ريغ مه هولد نيذلا لاجرلاو ةخسنلا ةل الد ىلع ،. ليخنلاو

 . هنانمطالا ىلع الإ اهرثكأ نوكي ال ، خسنلا اهيف لبقي ملول : لاق

 دحأ ةلخنلا ناكم فرعي مل نإو ، دالم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع دجويو

 ناكملا نم اريخ اناكم لاملا بحاص اهب ضياقي نأ ينبجعيف . اهرمأ سبتلاو ادبأ

 عضوم يف اهنأ اوفرعي مل مهنأ الإ & عضوم يف اهناكم اورحت اذإ دجسملل يذلا

 اذإ ينبجعيو . هلام نم هلوه هعفد ايع اضوع . دجسملا ةلخن ناكم اوعفديل

 نم هضراعي ملو 0 ينالفلا دجسملا ةلخن اهنأ اهنع ربخ نم ربخب بلقلا نأمطا
 . ملعأ هللاو { هنانمطالاب اهيف ذخؤي نأ { ربخملا لاق ام دضب لوقي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم هلزع مت & دجسملا لام ةلغ رشع هتضيرف ناك اذإ دجسملا ليكو يفو

 كلذكو “ كلذ ريغ مأ رهشألاب نوكيو { ةلغلا نم ءىش هيلع هل نوكيأ © هلكو

 ضرأ يف مئاق عرزلاو هلزع مث 3 هل عرزلا نأ ء طرشلاب دجسملا ضرأ عرز اذإ

؟. . نوكي نمل 6 دجسملا



 نوكتو . هل نوكيف عرزلا امأو ، رهشألا باسحب ةلغلا هل نوكي : لاق

 . ملعأ هللاو { عرزلا ءاضقنا ىلإ ةلاكولا نم لزع موي نم ةراعقلا هيلع

 دارأو ، هلام ةلغ سمخ هلكو نم هل عفد اذإ دجسملا ليكو يفو . هنمو

 نم ذخأي نأ هلزوبيأ ك دجسملا اذه نم همزل نايض نم صلختي نأ ليكولا اذه

 مأ } دجسملا لام يف هطلخيو ، هنم عىشب عفديو . هايإ هل لوعجملا سمخلا

 نم أربيو & كلذ هلزوبيأ ، دجسملا مهارد يف هطلخيو 0 تاقثلا نم دحأ هضبقي

 ؟ . . ال مأ ناضلا

 مهارد يف دجسملل هيلع ام ميلستب دجسملا ليكو أربي ال : لاق

 نم هيف لعجي نأ هلزوجي اييف دجسملل قحلا نم هيلع ام لعجي نأ الإ & دجسملا

 امأو ، نيملسملا ماكح نم لدع مكاحل هل هيلع ام ملسي وأ ةرطف وأ فقو وأ رايع

 هزجح لو © ضعب ةزاجإ فالتخاب 0 كلذ يف اولاق دق مهلعلف ةقثلل هيلع ام ميلست

 . ملعأ هللاو { نورخآ

 هئام نم اهيقسيو & لجر لام يف تناك اذإ دجسملا ةلخن يفو { هنمو

 مث ، رجزلاب هلام يقسي راصو { جلفلا نم هءام عاب مث & جلفلا نم ةلام لوحب

 ثلثلاب وأ عبرلاب اهيقسأل دجسملا ةلخن ينطعأ { هل لاقو دجسملا ليكو ىلا ءاج

 مأ . ةفصلا هذه ىلع دجسملا ةلخن هيطعي نأ دجسملا ليكول زوجيأ & فصنلاب وأ

 ؟.. ال

 ءاملا اذه نم برشت ةلخنلا هذه كردأ لاملاو ءالا بحاص ناك نإ : لاق

 وأ ، لاملاو ءاملا اذه ثرو هنأ الإ & وه فيك هتقيقح ملعي ملو & لاملا يقس عم

 يف اهل تبث دقف { لاملا ىقس عم ءاملا اذه نم برشت دجسملا ةلخنو 0 هارتشا

 . ءاملا اذه يف قح مكحلا رهاظ
 ىلع اعيمج لاملاو ءاملا عيبي نأ الإ هدحو ءاملا عيب ةفصلا هذه ىلع هل سيلو

 ناو نيمألاب لوقي نم لوق ىلع دجسملا لامل ملظلاو فيحلا هنم نمؤي نيمأ وأ ةقث

_ ٥١



 قح نم صالخلاو هدر يف داهتجالا هيلعف هدحو ةفصلا هذه ىلع هعاب

 هارتشا دق ءاموهو . هئام يف ال قح ال ةلخنلا نأ انيقي فرع ناو . . دجسملا

 زئاجف ءام ريغ نم هدحو لاملا ثرو وأ ، هدحو هثرو وأ . هل ءام ال لاملاو { هدحو

 . ةفصلا هذه ىلع هعيب هل

 ىلع كلذ زئاجف اهيقسب اهعبروأ دجسملا ةلخن ةلغ نم ثلثلا ميلست امأو

 . ملعأ هللاو { دجسملا ةلخنل حالصلا رظن

 لاموأ ءارقفلا لايب ضياقي نأ دارأ نم نأ نيملسملا راثآ يف دجوي يذلاو

 فرعي نموأ ةعامجلا رظنب كلذ ناك اذإ زئاج كلذ نإ & ليبسلا لاموأ دجسملا

 وأ ليبسلل رفوأو . دجسملل حلصأ كلذ نأ ةعايجلا تأرو . هيف لخدي ام لدع

 . دحاولاب ليقو { هيف لخدي ام لدع فرعي نمم نانثإ ةعايجلا لقأو 0 ءارقفلا
 . ملعأ هللاو

 كلذ جرخي طئاغلا لثم دجسملا يف تناك اذإ ةساجنلاف { هل ليق رثألا نمو

 ؟. . هلام نم

 ، اسجن هنم عضوم نوكي الئل ، هلام نم كلذ جرخي ذإ ينبجعي : لاق

 . ملع أ هللاو

 : دمحم وبأ : ةلأسم

 هجرخاف ، ىذأ وأ بطح وأ رمت وأ ىون لثم دجسملا يف دجو نمع هتلأسو

 . هب ىمرو

 . ملعأ هللاو ، هيلع نايض ال : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم لودعلا رظنبوأ { ةلداعلا ةنيبلاب حص اذإ دجاسملا برق ءانبلا نإ

_ ٥٢



 نوكيو ، بوبهلا لوخد نم هعنميو | دجسملا بركي ءانبلا اذه نأ نيملسلملا

 ناك ، لوقلا رثكأ ىلع تبثي الو ، دجسملا ىلع زوجي ال ءانبلا ناف ، امالظ

 ، دحاو كلذ يف لوقلاف . ةيليمس وأ ةيشعن وأ 0 هيبرغوأ دجسملا ىقرش ءانبلا

 ءاوهلا عنم نم اهب رضي ناك اذإ دجاسملا برق ناينبلا نأ نيملسملا راثآ يف ءاج دقو

 نم عنملاب اهب رضي ناك ولو زئاج وهف سانلا تويب برق ناينبلا امأو 3 زوجي الف

 3 نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع دجسملا فالخ تويبلاو { اهب ركبو ىوهلا
 . . ملعأ هللاو

 نكت مل اذإ ، رحلا تقو ءارقفلل دجسملا نهدب جرسي نأ زوجي لهو . هنمو

 ؟. . ال مأ { ةكوردم ةنس كلذل

 . ملعأ هللاو { ملسأ كلذ نم ةمالسلاو & فالتخا كلذ يف : لاق

 : ىلمازلا : ةلأسم

 نيتليتفب الإ هيف جرسي ام هنأ هيف ةنسلا تكردا اذا دجسملا جارس يفو

 بتكلا عايتجاو ةءارقلا لجأل رثكا وأ ثالث ىلا تاقوألا ضعب يف ةعايجلا جاتحاو

 ؟. . ال مأ 3 هلثم وأ اذه يف ةدايزلا مهل زوجتأ اهيف نيرظانلاو

 دازي ال هنأو . ةدودحم ةليتفب هيف جرسي كردأ دجسملا اذه ناك نإ : لاق

 كردي ملو نيتليتف وأ ةليتفب هيف جرسي كردأ ناك نإو ، ليدبتلا هيف زوجي الف اهيلع

 & نآرقلا ةءارقو رثألا ةءارق دجسملا ةرايع نأ يدنعف . اهيلع دازي نأ زوجي ال هنا

 لياتفلا يف ةدايزوأ ةليتف ربك نم هيلإ نوجاتحي ام جارسلا يف اوداز اذإ قيضي الف

 دجسملا ي جرسي نم ىلع بعصل . دودحم دح ىلا لياتفلا دبت ول يدنع اذهو

 . ةموصولاو ةلوجبلا يف ك دحاو سنج ىلع لياتفلا لعجي نأ

 : ىحبصلا لاق

 ىهو 0 لوقلا ضعب ىلع زئاجف دجسملا لام نم لياتفلل نطقلا ءارش امأ

. ٥٢٣



 © يدنع ةليتفلا عنمي الف دجسملا لام نم جارسلل لحلا زيجي نمو ، لحلا ةلزنمب
 نأ ينبجعيف ء ثالثوأ ناتليتف امأو ، هب الإ جارسلا ميقتسي الو هنم دبال امم اذهو

 . ملعأ هللاو ، مهرمأ نم بلغألاو ، سانلا هيلع ام نهيف ىذتحي

 يقاوسلا ىلع ناكم ريغ يف دلبلا يف ةقرفتملا دجسملا لخن يف ، هنمو

 الب كرتت نأ زوجأ { ءاملا ةلق نم لحملا ضرأ يف فلتلا اهيلع فيخ اذإ اهريغو

 ال اهيقس نأل ، اهنع لفاغتلاو { اهب مايقلا كرت هليكو عسيو ؤ تتامولو ىقس

 ال لحملا ةدم نألو { اهنم هدعبو . ءاملا نمث ةرثكل ، ةريثكلا ةمارغلاب الإ موقي

 . هللا الإ اهملعي

 عم ء حالصلا رظنو ، داهتجالا الإ كلذ يف ليكولا ىلع سيل : لاق

 كرت يف حالصلا ناك نإف { ايلع هنمرثكأو ، القع هنم ربكأوه نم هزواشم

 اهيلع مرغي ام ناك اذإ كلذو ، اذه ىلع تتام نإ هيلع سيلو 0 اهكرت 3 اهيقس

 . ملعأ هللاو ، لحملا لاط نإ 0 ىقسلل دجسملا لام نم

 : ل اس نب بيبح خيشل ا : ةلأسم

 هيف لكوي نأ مكاحلا دارأو ۔ دجسملا ليكو هيلإ رذتعا اذإ مكاحلا يفو

 © كدلو هيف لكون نأ ديرن انإ اولاقو & دجسملا اذه ةعامج مكاحلا رواشو 0 هريغ

 ناك ام لثم دجسملا اذه لام نم هل هعفد زوجيو { هدلو لكوي نأ مكاحلل زوجي

 ؟. . ال مأ ، هريغل اعوفدم

 ام كلذكو & كلذل الهأ هنبإ ناك اذإ هنبال مكاحلا ليكوت قيضي ال : لاق

 هل ةرجأ الو & دحأ ىلع هل قح ةباتك ال ةحلصم هذه نأل 0 ةرجألا نم هل هلعجي

 . ملعأ هللاو & ةحلصملا كلتل ءانعلاب

 { دعبلاو برقلاو سايقلا يف دجاسملا نع ءانبلا نع عنملا دح امو {. هنمو

 { ءاوس ءانبلا عنمل مئاقلا دجسملا رادج تاهج لوحو حرصلا بناوج نوكي لهو

 ؟.. المأ

_ ٥ ]



 تاهجلا امأو 3 حرصلا عفرو قيرطلا ةفاسمردقب سايقلا نإ : لاق

 يليهسلاو يقرشلا امأو © ايهيلع ءانب ال ليقو { ايهيلع ءانب ليق يبرغلاو شعنلاف
 . ملعأ هللاو © اهيلع ءانب ال

 هيف ملو ، ردسوأ ، طرق لثم ، رجش دجسملا لاومأ يف تبن اذإو © هنمو

 3 لصألا نم اهنأ لوقو ةلغلا نم نوكت هتميق نأ لوقف ليكولا هعاب اذإف ةلغ
 ادحأ نأ ملعي نم ث هبلاطم همزلت دجسملا ليكوو 0 اهيف ناميإ ال دجاسملا لاومأو

 . ملعأ هللاو & مهاردلا نم ءىشب هل ىصوأ

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا نع : ةلأسم

 ال { اهلاومأ ىلعو اهيلع نومأملا اهلاومأو دجاسملا يف لكوي نأ زوجي ام لقأو

 عمتجم نم هعضو هعسي ام ريغ يف اهنم ائيش عيضي الو ، اهعيضي الو ، اهنوخي

 هيف زوجي امم هيف فلتخم كلذ يناعم نم قفاو ام ىتمو 0 هيف فلتخم وأ & هيلع

 ذخأب مهتي ال نأل { هللا ءاش نإ كلذب ىلتبملا ىلع قيضي الف { هلهأ نم يأرلا

 نم ائيش ذخأ ىتم هنأل { اهل هقاقحتسا لبق اهلاومأ نم ةرجألا نم هسفنل ءعىش

 & هب مايقلا ىلع هل تلعج دق ةرجألا تناكو & ةرجألا ليبس ىلع كلذ

 ناضلا هيف بجي امم ريصقتلا عسي ال امم هنم ريصقت مث ناكو . هيف داهتجالاو

 راصف كلذ نم همزل ام نايضو هريصقتب لدعلا لهأ نيد دنع ابلاطم راص . هيلع

 هذخأ هعسي ال ام هذخأل { هتنامأل انئاخ ناكو ، ةفعاضم افاعضأ هل امم رثكا هيلع

 لصأ فالتإ هريصقت ببسب عفدو { هيلع مزال وه امم رصقو طرف اميف انماض اهنم

 ةتباثلا اهتنس ءارج نم اهالغ ذافنا هيف زوجي اييفرصب اذ نوكيو اهتالغو كلذ
 نميف رظن نسح هل نوكيو . اهلاومأ حالصال اهذاقنا نم زوجي امو ةيمالسالا
 يف كلذ يفو ء كلذل لثملا ةرجأ نم قحتسيو زوجي ايب ءارجألا نم هراجئتسا زوجي

 رضي امم اهنع بنذلاو اهب مايقلاو دهاعتلاو & عسيام ىلع ةيدضاعلا اهليخن لسف
اهرادحو لخنلا تابن يف ةسمهو طبض هل نوكيو اهريغ نم اهيلع فوني امب اهب



 هل نوكيو . كلذ يف رصب هل نمم كلذ ىلع رجؤي نأ زوبي نمو & اهريجشتو
 زوجي ام ىلع اهيلع ةنومأملا عضاوملا يف ةنامألا عضو يف رظن نسحو رصبو طبض
 ةلالدلا الو هضيبقت هل زوجي ال نمم ةنامألا ضيقنب مهتي ال نأو ، عرشلا يف بجيو

 انومأم ناك اذإف { هلاوما ةلغو }. هتلغ لصأ نم عزويو . اهب بلوط اذإ اهيلع
 الإ كلذ يف لمعي ال نأو ،. هلثموه امم هلكاشو ههبشأ امو ، انفصو ام ىلع

 عضوب ةمهتلا هقحلت ال نمم ناكو كلذ يف ةجحلا لهأ هلهجي ايع لأسيو ث ملعب

 هتنوعمو & كلذب ىلتبا نمل هضيبقتو هليكوت زاج ، هعضوم ريغ يف كلذ نم ءىش

 ىلإ ةنامألا كلت نم هب بطاخو 0 هب دبعتم وه اميف ادهتجم اميقتسم ماد ام هترصنو
 هلزنأ ثيح لزنيف ، رذع كلذ يف هل لمتحي الو زوجي ال ام عييضت هنم نيبتي نأ

 . ملع أ هللاو & هثدح

 هل لعجو 0 هرمأ كلمي ال نمل اليكو رئاجلا ناطلسلا هماقأ اذإ ةقثلاو 3 هنمو

 نم لوق ىلع فيح الب الدع رجآلا ناك اذإ كلذ ذخأ هل له 0 كلذ ىلع ةرجأ

 هللاو © فالتخا هيفو لوقلا رثكأ وهو ، قحلاب اوماقأ اذإ نيطالسلا ةلاكو زوب
 . ملعأ

 : ناديبع نبإ : ةلأسم

 نوصوي نيذلا اياصوو راهنألاو ماتيألاو دجاسملاب مايقلا يلاولا مزلي لهو
 . نيملسملا ىلع

 ٨ هكرت ىلع مثأيو 0 ارداق ناك اذإ يلاولا ىلع قلعتم كلذ لك : لاق

 اوناك اذإ هيلع يلاولاف { هب مقي مل نإو ، ىلوأ يضاقلاف & لاوو ضاق ناك نإو

 اوموقي نأ ةعايجلل زاج امهدوجو عم يضاقلاو يلاولا هب مقي مل نإو ، نيرداق
 . ملعأ هللاو . كلذب
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 جالفألاو ماتيألاو دجاسملل ءالكولا ةماقإ مهف زوجي نيذلا ةعايجلا دح امو

 . اهريغو ةرجألا هل لحتو هولعج نمل زوجيو ، ةسردملا لامب ميلعتلل ملعملا ةماقإو
 نم ءايلعلا لودعلا مه دقعلاو لحلا لهأ نيملسملا ةعامج نإ : لاق

 نم اضعب مهضعب نولوتي نيذلا مهو 0 نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا

 اييف ةجحلا مهو نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف دحاولاب ليقو & ادعاصف نينثألا
 . ملعأ هللاو . كلذ يف فورعملا نم هب اوماق

 (هللا همحر) : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 نم لوق ىلع دجسملل ارايخ وأ اعطق الام ى رتشا اذإ دجسملا ليكو يفو

 عئابلا دنع ي رتشملا دجي ملو دجسملل حالصلا رظن ىلع كلذو . رايخلا عيب زاجأ

 جارختسا ىلع ليكولا ردقي ملو ۔ دجسملا لام فلتو 3 هريغ لام عاب اناو الام
 الام ى رتشا ليكولا اذه نإ مث 0 هدي يف ام ةلقل عئابلا دنع نم دجسملا مهارد

 عيبلا يف ةبهاذلا مهاردلا ىلع ديزي ام ةلغلا نم هيلع لخدو دجسملا اذهف رخا

 لوط ىلع بهذ ام فاعضأ ةلغلا نم دجسملا ىلع لخدي ايبرو . قباسلا

 مأ قباسلا عيبلا يف ةبهاذلا مهاردلا هذه نايض نم ليكولا اذه ملسي له { ةدملا

 !؟.. ال

 هللاو ، هناضب لوقي نم لوق ىلع يدنع اميف هب أربي الو هيزجي ال : لاق

 . ملعأ

 قوقح نم دجاسملا قوقح نإ دشار تنب ةخيشلا نع اندجو اييف { هنمو

 هيفكت دجاسملا نم نايض همزل نم نأ كدنع جرخي له ، لوقلا اذه ىلعف هللا

 قوقح نم اهلعجي نم لوق ىلع اهل نايض نم همزل ام ميلست ريغ نم مدنلاو ةبوتلا
 لدب الو { ةرافك ريغ نم ةبوتلا اهيف يرجت اهنأ . . رثألا يف ةالصلا يف ءاج ايك هللا

 ؟ . . ال مأ © مدنلاو ةبوتلا دعب
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 هللاو © لوقلا اذه ىلع هيفكتف ، يدنع اميف ةبوتلا هيزجت معن : لاق

 . ملعأ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 . ةقرفتلاب ادحأ ربجي نأ هل زوجي له دجسملا ليكوو

 { يارلا مهيلاف ، ةرايع يأر ىلع الوعجم لاملا اذه ناك اذإ امأ : لاق

 دجسم يف اذه ناك نإو © ةصاخ مهيلإ كلذف { مهسفنأ راتعلل الوعجم ناك نإو

 نم ءاش نم ةوعد مئاقلا ىلع قيضي الف & براخ الو رماع هب صتخي ال اذهك

 . ساانلا

 { افقو مهيلع لعج اميف دجسملا اذه رايع نم دحأ ىلع دحأ ريثأت امأو

 لوقأ الو & كلذ ينبجعي الف ةثالثو نيمهس وه هذخأ امأو ، فالتخا هزاوج يفف

 ةعامج وأ مكاح نم لعج نم هل لعج دق انعو ، هرجأ كلذل نأ الإ . هب

 . لدعلاب

 لثم نيملسملا رمأ نم ائيش ىلوتي ناك نم نأ نيملسملا نم لاق نم لاقو

 ليقو هسفنل حكني الو هسفنل ذخأي نأ هل سيل هنا ، اهحكني ةأرما وأ . هذفني فقو

 . ملعأ هللاو { زاوجلاب ليقو ةيهاركلاب

 : يموغرلا : ةلأسم

 يف عيبلا ةبجاو نكت ملو ، هي رتشيل دجسملا يف ءعىشلا ماتسي يذلا امأو

 ةبجاوو ةميسلا تعقو اذإ امأ ، زئاج هنأ لوقلا رثكأو ك فالتخا هيفف دجسملا

 . كلذ زوجي ال ، لوقلا رثكأو ، اضيأ فالتخا هيفف دجسملا يف عيبلا

 ةلجحلاو { رمتلاو بطرلا لثم هلام نم ائيش دجسملا ليكو عاب اذإ امأو

 مهريغ ىلعوأ ةعايجلا نم دحأ ىلع عيبلا ناك { ةمواسم وأ ءادنب ، كلذ ريغو
_ ٥٨



 دجسملا يف ءارشلاو عيبلا زوجي ال هنا نيملسملا نم لاق نم لاقف & فالتخا هيفف

 . هريغل وأ دجسملل عيبلا ناك
 هنإف © هريغل ال ةصاخ دجسملل عيبلا ناك اذإ كلذ زئاج هنا لاق نم لاقو

 رثكأ ىلع كلذ زوجي ال هنإف دجسملا ريغل عيبلا ناك اذإو & دجسملا يف هعيب زئاج

 . ملعأ هللاو © لوقلا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 هب مايقلا كرت زوجي له ث ةعايجلا هلزعو دجسمل اليكو يلاولا لكو اذإو
 هلزعي مل اذإ & ةعايجلا هلكو يذلا ليكولل اهريغو مهارد نم هدنع ام ميلستو

 . . يلاولا هلكوي مل يناثلا ليكولاو ، يلاولا

 يذلا ليكولا نوكي نأ ىلإ بحأو ، ائيش اذه نم ظفحأ مل ينإ : لاق

 . ملعأ هللاو ، نيملسملا نم ليكولا ناك اذإ 0 يلاولا هماقأ

 يناثلا يلاولا هل متأو & هلكو يذلا يلاولا هلزع اذإ دجسملا ليكو يفو . هنمو

 هنم لبقو هلكو ام دعب نم يلاولا لاق مث ةلاكولا ليكولا لبقو } هطخب ةلاكولا
 نالف ةلاكولا هيف كل تممتا دجسملا يف ليكولا نأ & يدنع حصو ينغلب ةلاكولا

 ، كريغ هيف ليكو ال هنأ بسحأ انأو يلبق ناك يذلا .. يلاولا نم ةلاكوب نالفو

 ليكولا ىلع مأ . ةلاكولا هل ممتملا ليكولا ىلع دجسملا اذه مايق نوكي نم ىلع

 . لوألا

 دحاولا لكوي نأ يلاوللو & يلاولا هلزعي نأ الإ ليكو يناثلا ليكولا : لاق

 . ملعأ هللاو & دحاولا ءعىشلا يف رثكألاو نينثألاو

 ةلخنلا نأ هدنع رهتشاوأ ، هل بستحم وأ دجسملا ليكو يفو & هنمو

 ناك اذإ هعنمو هزوح هل زوبي له 3 هبستحم وأ هليكووه يذلا دجسملل ةينالفلا

 ةرهش الو ةلداع ةنيبب & هدي يف الو 0 هل هنأ حصي ملو ، سانلا نم دحأ هيعدي

 '. هلزوبي ال مأ } ةيضاق
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 نأ رثألا يف ءاج دقو . ةرهشلاب دجسملل هزوحو هلعف قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو © ةرهشلاب يفاوصلا زوح مامالل

 ؟ . . هوركم مأ زئاج دجسملا يف قفتلا برضو . هنمو
 يف قافتلاب برضي الو & حامرلا رثنت الو ك فويسلا لست ال : لاق

 ءارصبلا ءايلعلا بولق يف هعوقو دنع حضتي رومألا نم صوصخغ يف الإ دجاسملا

 . ملعأ هللاو ، اذه ريغل تلعج اهنأل { الف الإو 0 هللا ماكحأب

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا : ةلأسم

 هلكأ وأ هب طبهو ، ليكولا هيطعي نأ ريغ نم دجسملا ةقرفت نم ذخأ نمو

 ؟ . . نايض هيلع له 7 هيف
 الف كلذل الوعجم ناكو هيف هلكأ نإو . هنايض هيلعف هب طبه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو & نايض هيلع لوقأ

 ليكو يأر ريغب هب جرسيو ، جارسلل دجسملل لخلا ىرتشا اذإ ، هنمو

 . هل متيو 5 هتميق هيطعي نأ هل زوجيأ دجسملا

 وهف ةروشملا لبق هب جرس ناو { هل زاج هب جرسي نأ لبق هرواش نإ : لاق

 . ملعأ هللاو { دجسملا لام نم هب ملسي نأ ينبجعي الو & عوطتم

 © برقلاو ، هيوطل لابحلاو ، ءالدلاو ، دجسملا طسب نع . هتلأسو
 له { دجسملل حاضنلاو ، حسكلا كلذكو { اهب برشي يتلا ةيعوألاو لاجحلاو
 ؟. . زوجي ال كلذ نم ءىش مأ ، دجسملا لام نم زوجي

 ٥ هراعل ةحلصم جرخأ اذإ زوبي : لوق & فالتخإ اذه يف : لاق

 ضعبو 3 هنم ءعىشب عافتنالا هراتعل سيلو & دجسملا لام نم زوجي ال : لوقو

 . هراع لام نم اهري ملو ءاملا ةيعوأ يف ددش نيملسملا

 انركذ امم كلذ نم ائيش هل ي رتشي نأ دارأ اذإ ليكولا كلذكو : تلق

_ ٦.



 { دجسملا لام نم كلذ ذخأيلو & هضرقي هنأ هتين يفو ، هدنع نم ةميقلا ملسيو

 ال مأ ، هلام نم ضوعلا ذخاي نأ هل زوجيأ

 ىلع هضرقي نأ هل زاج دجسملا لام نم هذافنإ هل زيجي نم لوق ىلع : لاق

 ذخأي ى عجري نأ هل سيل ، لوقو ، دجسملا لام نم هلدب ذخأي هنأ ، هتين

 . ملع أ هللاو ك هضوع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ٠ ائيش هتصح نم ادحأ ىطعأ اذإ { ةقث ريغ هليكو يذلا دجسملا لماعو

 ال مأ هلكأو & هنم هذخأ هل لحأ

 نم ىلع قيضي الف . هتصح رادقم الإ " مل لماعلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو { هنم كلذ هلوبق لماعلا هاطعأ

 دارأو ، هنم ي رتشملا ليكولاو ، دجسملل رايخلا عئاب تام اذإ { هنمو

 مأ ث رايخلا عيبلا مهل صلخي نأ يناثلا ليكولل زوجيأ . مهكلاه لام ءادف هتثرو

 ؟.. ال

 حصيوأ . ةيقاب عئابلل رايخلا ةدم نأ ملعي ريخألا ليكولا ناك اذإ : لاق

 لوبقزوجي الف الإو 5 ءادفلا لوبق هلزئاجف { هتثروو عئابلل ةيقاب اهنأ هعم

 . ملعأ هللاو © هتثرو وأ عئابلل رايخلا ءاقبب ملعي مل هنأل 0 ءادفلا

 ف لعجيل دجسملا لام نم ن ارثئفلل اس ي رتشي نأ زوجع لهو © هنمو

 ؟ . . اهترمث لكأي ال نأل .3 هتلخن

 . ملعأ هللاو {| هحالص غولبب يردي ال هنأل . كلذ ينبجعي ال : لاق

 : ىحبصلا : ةلأسم

 فرصي نأزوجيأ ، ةعايجلارضيو قتم اهيف دجسملا ةحرص يف ةلخن يفو

 ال مأ اهدوز
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 ةمالسلاو . اهدوز فرصي الو ، اهلاحب كرتت ةلخنلا هذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو ّ ملسأ

 هيف زوبت ءىش يأ يف . هتعامج ةئيشم ىلع يذلا دجسملا لامو
 ؟. . مهتئيشم

 يف الإزوبجحت ال & لوقو ، نوديري امل مهتئيشم هيف زوجت 0 لوق : لاق

 . ملعأ هللاو © هترطفو . هفقوو هترايع

 نم ءعىش رخآلل امهدحأ ىلعراد اذإ ۔ نيدجسملا يف ليكولاو { هنمو

 ؟ . . ةقث اهضبقي نأ ريغ نم هل نمل هيلع نمم ذخاي نأ هل له ك باسحلا

 اهريغ يف اهطلخيل ناك نإو & لاحلا يف اهذفنيل كلذ زوجي : لاق
 . ةقث اهضبقي نأ ينبجعيف

 ىلع امهدحأ لام نم ةرجش وأ ةلخن تلام & نيدجسمل ليكو يفو { هنمو

 ؟ . . مكاحلا رمأ ريغ نم اهفرصي نأ هل له ، رخآلا لام

 3 عرشلا يف كلذ فرص زئاج ناكو 3 مكاحلا مدع اذإ كلذ زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو & ليكو دجسم لكل ناك نإ كلذكو

 نأ لحي له { اروجهوأ اروطف اهتلغ { ليكول ةلخن فقو نمو . هنمو

 ؟ اهنم لكأي
 . ملعأ هللاو & هل زوجي : لاق

 : ىلمازلا : ةلأسم

 لوطل ا نإ لاق ۔ هلوط الو هعسو دجي ملو { دجسم ءانب ىصو أ نميفو

 ريغ هدح اك نوكيف & هدح نإو لجر مانم ردق نوكي ضرمل او {© ةماق نوكي

 . ملعأ هللاو { رادحلا
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 : ىحبصلا : ةلأسم

 هتقرفتو هدي نم ذخألا زوجي له { ةقث ريغ دجسملا ليكو ناك اذإو

 ؟ . . روطفلاو ، روجلاو {© لكألاو { دجسملا

 نإ امأ ، لوبقم هيف هرارقإو 0 هدي يف ايب ىلوأ لكف ، مكحلا يف امأ : لاق

 هنم لكأ نم ىلع ىونلا نايض يفف & لكويل دجسملا لام نم فقو هنإ لاق

 . ملعأ هللاو { ملسأ كلذ نع هزنتلاو فالتخا

 نأ الإ هكرت هل ادب مث & اعوطت نينس دجسم لامل بستحا نمو 3 هنمو

 . هنم ارجأ هوطعي

 كل سيل هل لاقيو & ءعىش دجسملا لام نم عفدي نأ هل ينبجعي ال : لاق

 . ملعأ هللاو ، رداق تنأو هيف ةبسحلا دعب عيضي هكرت

 هنايخ الو هنامأب هفرعي ال نم دجسملا ةمدخل رجاتي نأ ليكولل لهو . هنمو

 ؟ . . هتنامأو هتقث فرعي نم مدعو

 . هتمدخ نوخي نأ هعم حصي ىتح كلذ هيلع قيضي ال : لاق

 ؟ . . هتمدخ غارف ىلإ هعم دعقي نأ هيلعأ . ةقث ريغ رجأ ناف : تلق

 اينإو كلذ هيلع سيل لوقو & تاقث ربغرجأ اذإ كلذ هيلع لوق : لاق

 . ملعأ هللاو { مهسفن أ ىلع مهتنايخ

 لام نم اهحالصإ زوجيأ . دجسملل اهيف دعصي ىتلا ةجردلاو ، هنمو
 . هحالصال وأ هب هل ىصوي اممو & دجسملا

 . ملعأ هللاو ، جاهنلا يف كلذكو ، دجسملا نم اهنإ : لاق

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ام . هلكو نم هنم لبقي ل ١ ذإ دجسمل ١ ليكو جورخ ل ايتحا ةفص امو

 ؟ . . هتليح
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 نأ الإ © هنم كلذ نع جورخ هل سيلف كلذ ىلع ارداق ناك اذإف : لاق

 مكاحلا دنع هنم أربتي هنإف { رداق ريغ ناك نإو . . مكاحلا وأ هلكو نم 5 هنم لبقي

 تخسف دقو اذك دجسم ةلاكو نم مكيلإ تيرب دق لوقي 0 نيملسملا نم نيتقثوأ

 . ملعأ هللاو { ارفاسم جرخي مل ولو ، كلذ هيفكيو . اذك دجسم ةلاكو ىنع
 له هحالصإ يف اريجأ رجاتساو . ةقث ريغ دجسملا ليكو ناك اذإ { هنمو .

 ؟ . . ريجألا اذهل هملسي نأ هل قح هيلع نم أربي

 . ملعأ هللاو { ةيناث كلذ مرغ همزليو أربي ال : لاق

 ال مأ هكرت هل زوبأ ك دجسم ةلاكوب مكاحلا هيلع مكح نمو

 نوكي لب ، هيلع نايض الف { نيملسملا نم هريغ هب ماقو هكرت نإ : لاق

 وهف عيضي هكرتو هب مايقلا ىلع ارداق ناكو دحأ هب مقي مل نإو ، ةلزنملا سيسخ

 . ملعأ هللاو ، نماض

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 اهنم ي رتشي نأ هل له 3 ةنامأ ةرايعوأ دجسم ءانبل مهارد ىطعأ نمو

 ؟ . . نيطلا لمحل ةلآو ، هلمحل ازوكو { ءاملا عزنل اولد

 هللاو ، وجرأ اميف ءانبلا نأش يفو . ءانبلا نم اهنال كلذ زئاج : لاق

 . ملعأ

 عبر لكومللو & تاخاش عبرأب هليكو نم دجسمل ةلخن انطتسا لجر يفو

 اهلك ةميقلا نوكتأ ، تام ىتح هيفوي هفرعي . هل همايقب دجسملا ةلغ

 ؟ . . اهعبر ليكولا ةثرول مأ دجسملل

 . ملعأ هللاو 3 ليكولل ال دجسملل نوكت ! لاق

 ةمتعلا نم ةعامجلا طوبه دعب دجسملا لخ نم جرسي نأ زوجي له 3 هنمو

 ؟ . . رثألا نم ائيش خسني وأ أرقي نأ دارأ نمل

 . ملعأ هللاو { هزجي مل ضعبو .{ ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأ : لاق

_ ٦١٤



 : جرفم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 ىلع مأ ، دجسملا لام نم وه . مامالا هيف ىلصي يذلا فضنملاو

 ؟. . مامالا
 . دجسملا لام نم لوقو ، هب هصاصتخا مامالا لام نم وه : لاق

 صاصتخا نأل ينبجعي دجسملا لام نم هنا لاق نم لوق : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو ، فضنملاب ال . عضوملاب مامالا

 ريغ نم . الام هب هل بتكي نأ هل له دجسمل قح هيلع نم يفو & هنمو

 ؟ . . هتعامج ىأر

 الو } لوق ىلع احالص كلذ ةعايجلا يأر نأل كلذب أربي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ىضتقمو ضاق نم الإ ءاضقلا نوكي

 : هللا دبع نب دادم خيشلا نع : ةلأسم

 مأ يقاسلل نوكيأ . آ يف يذلا برشلا ءام نم نايض همزل نمو

 ٥ دجسملاب برشي امم قزري ام ىلع عطوق ناك نإ يقاسلل نوكي : لاق

 . ملعأ هللاو . دجسمللوهف ادودحم ناك نإو {. اذكو اذك موي لك ادودحم نكي ملو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ريغب دجسملا لام نم ريغلا ىلع فانأ ام فرص دجسملا ليكول زوجي لهو

 ؟. . هيلع بجي ام { عنتماو كلذ فرصب هيلع مكح ناو {، مكاح مكح

 ايب ليكولا عنتما ناو ، مكاحلا دجو نإ مكحب فرصي نأ ينبجعي : لاق

 بحأ هلزعو . هريغ ةماقإو هلزعو هربج نيب ، رايخلا هيف مكاحللف ، هيلع بجي

 . ملعأ هللاو { هيلع بجاو نع عنتمإ نإ ، ىلا
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 ۔ هريغ ىلإ هزواجتيو ةعايجلا ةالص نم برخ دجسم هبرقب نمو 3 هنمو

 نم هزواجتيو 0 نآرقلا ةسارد الو ، ةعايجلا ةالصل دحأ هيف هيتأي ال هنأ لتعي

 ؟ . . هلاح ام ء كلذ لجأ

 دنع هعسي ال نأ فاخأو ، هيف يلصي نأ دعب الإ هتزواجم هل سيل : لاق

 ةرخآلا يف كلهو مثأو لض دقف هعسي ال ام بكترا نمو 0 هللا دنعو { هناوخإ

 . ملعأ هللاو

 ؟ . . ةقثلا ريغ دجسملا ةمدخل رجؤي نأ دجسملا ليكول زوبحي لهو

 رجأتسي مل نإ ىأر نإف & دجسملل حالصلا ، كلذ يف ليكولا رظني : لاق

 ةعاس هدعاوي نأ هنكمأ نإو ؛ عيضي هكرتي ال هناف { دجسملا لام عاض اذه لثم

 ةقثلا نأل ةقثلا مدع دنع اذهو & نسحأ كلذ ناك هعينص رظنيو ، ةفورعم

 . ملعأ هللاو ، ىلوأ

 يصوملا كله مث & هحالصال ينالفلا دجسملل مهاردب ىصوأ لجرو

 فيكف اينغ هدجوف ، دجسملا كلذ حالصإ يف مهاردلا كلت ذافن يصولا دارأو

 ؟ . . صالخلا

 ليكو اهضبقيو . اهب يصوملا مهاردلا هذه منغي نأ ينبجعي : لاق

 ريغ نم اهضبق اذإ فالتخا ةقثلا يفو & مكاحلا هميقي ليكووأ 3 هرايع وأ دجسملا

 . ملعأ هللاو © هل هظفحي دجسملل ةنامأ كلذ دعب نوكيو ، مكاح نم ةلاكو

 (هللا هحر) : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 كردم ريغ هضعبو { كردم هضعب ائيش انط اذإ دجسملاو ميتيلا ليكو يفو

 . كاردالا دنع امماتت ، كاردالا لبق هلام انطأ نإ كلذكو ث كاردالا لبق ناك وأ

 امأو زئاج كلذف . كاردالا دعب امماتتو ، كاردالا لبق هلام انطأ اذإ : لاق

 لاملا ناك نإف كاردالا دعب هيلع امماتتو كاردالا لبق دجسملاو ميتيلا لام انطأ اذإ
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 نإو © ليكولا مزلت ةدايزلا نأ وجرأف ، كاردالا لبق نم رثكأ ةميقلا نم يواسي

 . ملعأ هللاو & كلذ يف ليكولا ىلع نايض الف رثكأ يواسي ال ناك

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نإ همهارد هل نإ هليكو ىلع دجسملا لام نم ينطملا طرش تبثي لهو

 ؟ . . رطم وأ موق نم ةرمثلا تعاض

 . ملعأ هللاو ، طرشلا اذه تبثي ال لوقو & كلذ هل لوق : لاق

 بحاصل نوكيأ . انطلا دنع بطحلا طرشي ملو تينطأ اذإ لخنلاو 3 هنمو

 ؟ . . دلبلا ةنس ىلع نوكي مأ & ينطملل مأ لخنلا

 ناف دجسملا لخن الإ & فراضتلا ىلع ينطتسملل بطحلا نا : لاق

 . ملعأ هللاو أ دجسملل بطحلا

 تايرال سمخ ردق ىرححتو { لاملا تيبل وأ دجسمل نايض همزل نمو . هنمو

 هل هيلع نأ ثالذ دعب ركذ مث ، تايرال رشع نايضلا هل ملسو هسفن ىلع طاتحاف

 ام هيزجأ & تايرال ثالث وأ نيتيرال وأ هيرال ردق لوألا ريغ نايضلا نم ائيش

 هركذ يذلاو ، لبق هيلع طاتحا يذلا نايضلا نم رثكأ ناك اذإ عيمجلا نع هملس

 ؟ . . هدعب

 . هذه كتفص ىلع هيزبي ، لاق : لاق

 ناضلا نم رثكأب هيلإ صلختو & دجسمل نايض همزل نم كلذكو : تلق
 نم رثكا ناك اذإ كلذ هصيلخت هيزبيأ & كلذ دعب نايض هل همزل مث . همزل يذلا

 ؟ . . رخآلاو لوألا نايضلا

 . . ملعأ هللاو {ك هذه كتفص ىلع : لاق

 فيك ، اهعرز نم نايض ىنمزلو { اهعرزو دجسمل اضرأ دعتقا نم .3 هنمو
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 دجسملل نايضلاف { ليكولا رمأب اهعرز نم ءزجب اهدعتقا ناك نإ : لاق

 3 عرازللوهف مهاردب وأ مولعم بحب ناك نإو & صصحلا ردق ىلع عرازلاو

 . ملعأ هللاو

 : يراوحلا يبأ نع : لأسم

 يه نمل ةمرص اهتحت ءاج مث 0 ةلخنب ناسنأل وأ دجسمل ىصوأ لجر نعو

 نكت مل اهنا ، ةنيبلا نم ىلعو ، ةلخنلا هل يذللوأ & عئابلا وأ يصوملا ةثرول

 وأ تام يذلا تقو فرع نإف تفصو ام ىلعف 3 ةكردم نكت ملو كلذ موي ةمرص

 دعبو يصوملا توم دعب اهلثم ثدحي ناك نإف {، ةلسفلا ىلإ رظن عيبلا تفو

 ةلسفلا هذه نا اعئاب وأ اثراو & لوألا ةلخنلا بحاص ىلع ةنيبلا تناك . عيبلا

 ناو & تقولا كلذ يف ةكردم تناك اهنأو ى عيبلا لبقو يصوملا توم لبق تناك

 بحاص ىلع ناك عيبلاو إ يصوملا توم دعب اهلثم ثدحي ال امم ةلسفلا تناك

 مل ناو ، كلذ موي ةكردم نكت مل اهنأو © ةلسفلا ثودحب ةنيبلا ، رخآلا ةلخنلا

 رخآلا ةلخنلا بحاص ىلعو " ةنيبلا ةلسفلل بلاطلا ىلعف & تقولا فرعي

 . ملعأ هللاو & نيميلا

 : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 اذه نإ : لاق نم لاقف ۔ دجسملل هذه يتلخنف تم نإ لاق لجر يف

 3 هيف ةعجرلا هلو ، ةيصو هذه نإ : لاق نم لاقو & مكحلا يف هل ةعجر الو رارقإ
 . ملعأ هللاو توملا لبق عجر اذإ

 : ىحبصلا لئس : ةلأسم

 هب تررق أدقفادودحم اتقو ىمسف انيعم اعرز تعرز نإ : لاق نمع

 عيمجب تررقأ دقف . اذك تثرووأ © اذك تحبر نإ لاق نإ ئ اذكو اذك دجسمل
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 ؟ . . طرشلا دوجو عم ‘ هيلع رارقالا اذه تبثي له ، ربلا باوبأ نم اذكل كلذ

 & رارقالاو طرشلا تبثي ، لاق نم لاق { افالتخا كلذ يف نأ يعم : لاق .

 لطبيو رارقالا تبثي & لاق نم لاقو 0 رارقالاو طرشلا لطبي : لاق نم لاقو

 كلذف ، نيجوزلا دحأ نموأ ، نيوبألل رارقالا ناك اذإ ، لاق نم لاقو طرشلا

 جرخي حيحصلا رارقالا نإ لاق نم لوق ىلع كلذو 0 مهنيب زارحا ال هنأل تباث

 رارقالا لوقي نم لوق ىلعو 0 مألا نود بألل . لاق نم لاقو ، ةيطعلا جرخ

 . ملعأ هللاو ، ءاوس مهريغو جاوزألاو ناوبالاف ، فارتعالا جرخم جرخي

 امهؤايسا نادجسم اهيفو { اذك ةيرق يف اذك دجسمل ىصوأ نمو 3 هنمو

 نم رظنلا بجو نإ ينبجعي اذهو { اهلاحب تفقو { لوقلا اهيف سبتلاف & كلذك

 اهنا ، ملعلا لهأ نم لئاق لاق نإو & قحلا نم دعبي مل ايهيلع ذفنت نأ ملعلا لهأ

 هللاو . باوصلا نم اوقتي مل ، اهيف سبللا عوقول ةثرولا ىلإ عجرت اهنأو ، تبثت مل

 . ملعأ

 يف ثيدحلا مأ اهسفن ةبجاولاوه دجاسملا يف عيبلا ةيهارك يفو { هنمو

 ؟ . . هوركم هيف هلك عيبلا ىنعم

 وبأ لاقو © هعوقوو عيبلا ةبجاو يف يهنلاو ةيهاركلا نأ يدنع اميف : لاق

 محللاب سأب الو ۔ سجن محلب اهيف رمأي الو ۔ حصي اذه يف يهنلا نسحلا
 . ملعأ هللاو ، ارسفم اذه لثم رثألا ءاج دق © لافو ، رهاطلا

 : ىلمازلا : ةلأسم

 ليخنب ىصوأ دق يصوملا ناكو 5 هاياصو ذافنال ىصوم هيلإ ىصوأ نميفو

 ىلعأ ، تاقث ريغ مهرثكأ وأ دجاسملا ءالكو ضعب ناكو ، ىتش دجاسمل ىتش

 يف اهذافناو { اهتلغبو & دجاسملل يصوملا اهب ىصوأ يتلا لخنلاب مايقلا يصولا
 ؟. . ال مأ اهعضوم
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 باوبأ يف لوصألا نم يصولملا هب ىصوأ اميف يصولا نأ يدنع اميف : لاق

 اصوصخ وه سيلو ، نيملسملا نم دحاوك اهيف نوكي 0 اهريغو دجاسملا نم ربلا

 ءىشب يصولا ىصوأ نوكي نأ الإ & نيملسملا رئاس نود همزليف . ءىشنب اهيف

 3 تاولص تارافك لثم ربلا باوبأ نم ءىش يف اهنمث قرفيو عابيل لوصألا نم
 . اهذفني نا ىلع ةيصولا لبق ناك نا يصولا هب موقي اذه لثمف . . ناميأوأ

 اهب مايقلا همزلي الف . اهرجشو دجاسملل اهب ىصوم لخنلا تبن يذلا كلذكو

 هللاو ، اهيف يصولا اهب مايقلا مزليو ، هريجشتو { هتيبثت لبق نم ، يدنع
 . ملعا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 نم ةرجألا هذه ملسأ انأ لجر لاقف 3 هرايعل رجاتسا اذإ دجسملا ليكوو

 ؟. . ةيصولا نم أربيو ، كلذ هل زوجي له 3 دجسملا اذهل علع ةيصو
 هربخيو ليكولا ىلا ةيصولا ملسي نأ ينبجعيف ةقث ليكولا ناك نإ : لاق

 الف ريجألا ىلإ ملسي نأ امأو ، اهعضوم يف اهعضو ليكولل زوجي ذئنيحف اهانعمب
 . ملعأ هللاو . يصولا رجاتسي مل اذإ كلذ ينبجعي

 هنأ ايهنع هللا يضر ديعس وبأو & يراوحلا وبأ ناخيشلا قفتا ، رثألا نمو
 يف هتنايخ ملعي انئاخ كلذ ةمدخ يف رجأتسي نأ جلفلاو دجسملاب مئاقلل زوجي ال

 { هماقم موقي كلذ ىلع هنمأي انيمأ كرتيوأ & هسفنب ةمدخلا يف رضحي نأ الإ كلذ

 . كلذ هل زوجي ذئنيحف

 هنمأيو & يصاعملاب افورعم نوكي يذلا 0 ةقث ريغ وه يذلا نيمألا ةفصو

 يذلا نيمألاوه اذهف { ةنايخ هنم ملعي ملو ؤ ةنامألا نم هيلع هنمتئا ام ىلع دحأ

 . هتنامأ ةنايخب فورعملا لجرلا وه نئاخلاو { ةقث ريغ

 ةداعقلاف & نئاخ لجرل هئامو دجسملا لايب مئاقلا نم ةداعقلا تعقو اذإو
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 ىلع الإ مئاقلل كلذ زوجي الو { اهيف لخد اذإ {. ةتباثو ةزئاج نئاخلل كلذ يف

 هللاو ، نئاخلا دنع { ةرضحلا يف كلذ ىلع هنمأي نموأ نئاخلل ةرضاحمب طرشلا

 . ملعأ

 وأ اهيلع لدعي نأ زوبي له . ةدقوم تناك اذإ دجسملا ةلخن نع . هتلأسو

 . كلذ زئاج لاق ؟ اهلمحي نم دجي

 يف اهل نكي مل اذإ اهنم ةدودجملا فودلاب عافتنالا زوجي هنأ انل تظفحو
 . ملعأ هللاو { ةميق دلبلا كلذ

 ؟ . . اهنم مهسب اهلمعي نم يطعت له دجسملا ةلخن نع . هتلأسو

 . رثألا يف انأ تدجو يذلاو {، اهلمع ةبرقب تناك نم ىلعو . ال : لاق

 زوجي الف { ةلامعلا اهنم ذخأيو ميقلا اهلمعي نأ امأو | دجسملا ميقيل كلذ زاوج

 . ملع أ هللاو ، كلذ

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 يعم : لاق ؤ اهريغ وأ ةرايع نم كلذ ىلإ جاتحا اذإ دجسملا لام عيب يفو

 اب رمعيو { ةيصو وأ افقو ناك هزاوج ينبجعي الو 3 افقو نكي ل اذإ & فلتخم هن ا

 . ملعأ هللاو © هعيبب يصوي نأ الإ هتلغ نم لصح

 : بيبح خيشلا : ةلأسم

 وأ ةلخن ةردق ءام هلام نم ي رتشي نأ دارأ اذإ دجسملا وأ ميتيلا ليكو يفو

 نم ي رتشي نأ د ارأ نإ كلذكو . حالص هعيب يفو { ايلام نع لضاف وهو ةرجش

 ؟.. نيهجول ١ يف ةليحل اام . ال ام نم هنمث ذخأيو ٠ ال ام يف هلسفيو كلذ هلام

 وأ ميتيلل هنم ي رتشي نأ هنمأي نيمأ وأ ةقثوأ لدعب لعج اذإ : لاق

 هايإ هيفويل نمثلا هضبق نإو . كلذ زئاجف © لدعلا ىلع هنم ى رتشاو دجسملل
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 فالتخا كلذ زاوج يفف ، هسفنب نمثلا وه ذخأ نإو ، هيف فلتخي ال يذلا اذهف

 هتلمح يذلا بارتلا لثم دري نأ هيلعو ، ايهنم ي رتشي نأ دارأ نإوه كلذكو

 ي رتشم نم الإ ءارشلاو عيبلا زوجي الو ء كلذ هل لعج يذلا هعيبلو . . هروقلا

 هللاو ، انفصو ام ىلع الإ ينبجعي الو ۔ صخرأ وهف 0 نزويو لاكي امو 0 عئابو

 . ملعأ
 اوناك دلبلا ةابج نم ىفكت دجاسملاو ةسردملاو جلفلا يف ةلاكولاو & هنمو

 ىلوأ نم ٠ ءاينغأ ةابجلاو { ءارقف تاقثلا ناك اذإو {،ك تاقث ريغ وأ ةاقث

 ؟. . مهنم

 تاقثلاو دلبلا ةابج نم 0 دجاسملا ءالكوو { ملعملا ةماقإ يف يفكت : لاق

 . ملعأ هللاو ، ىلوأ هبابراف جلفلا امأ 5 ءارقف اوناك ولو . ىلوأ

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 نم ءام رثأ عبر هل بستحا نمل ناكو 3 هريغوأ دجسمل ناك بستحم يفو

 مل اذإ هب لمعي فيك { هل بستحا نمل فورعم لامل فورعم وأ يف فورعم جلف
 اذإ نمثلا نم ائيش يواسي الو ، جلفلا اذه ناصقن دنع لاملا اذه ىلإ لصي

 كلذكو } كلذ نم بستحملا اذه صالخ ام ، يل نيب ميس وأ هيلع يدون

 ؟ ليكولا

 نم ائيش يواسي ملو ، هريغ وأ دجسملا لامل ءاملا اذه لصي مل اذإ : لاق

 هكرت نأل ءاملا اذه كرت ليكولا وأ بستحملا اذه ىلع قيضي هنأ ملعأ الف نمثلا

 ناك نإو . ءايشألا نم ءعىشل هب عفتني ام دح ىلإ جرخ اذإ هل عينصتلا نم سيل

 . ملعأ هللاو ، هلمهي الف ، لق ولو ءعىشل هب عفتني

 نم افورعم ءاملاو { افورعم جلفلا ناكو & جلفلا ةخسن يف بوتكم ءام يفو

 ملو اذك دجاسم اهنا باتكلا يف ركذي ملو { دجاسملا وأ ةربقملل هنا ك فورعم جلف
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 تناك اذإ دجاسملا وأ ةربقملا هذهل بستحا نم لمعي فيك . ءاملا اذه ةمسق ركذي

 . . اهليكو وأ { ةفورعم

 هنا . ةفورعم ةربقم وأ فورعم دجسمل زاح ءاملا اذه ناك نإ وجرأ : لاق

 يف ةخسنلا يف ام تبلأ ديل ا نأ يدنعو . ةخسنلا يف ام رضي الو ٠ ةفورعم ةربقم

 . . ملع أ هللاو . مكحلا

 (هللا همحر) : يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 ؟. . دجسملا نع حسفي مك ، دجسملا برق ينبي نأ دحأ دارأ اذإو

 يرجي كلذ يف حسفلا يفف & دجسملا برق ينبي نأ دحأ دارأ اذإ : لاق

 نإ © كلذل ةفرعملا لهأ نم لودعلا رظن ىلع كلذ نإ . لوق & فالتخالا

 زئاج . ةرضم كلذ نم نكي مل نإو ، زجي مل كلذ نم ةرضم دجسملا قحلت تناك

 نيبو دجسملا نيب يتلا ةفاسملا ردقب دجسملا نع ينابلا حسفي نأ ، لوقو & كلذ

 مل نإو ، رادج لبق نم ناك نإ 0 رادجلا عفر اضيأ بسحيو & ثدحملا رادجلا

 وأ اعفترم ناك اذإ دجسملا يف افرق ظفحأ الو ، ةفاسملا ردقبف ، رادج لبق نم نكي

 . . ءاوس يدنع كلذ لكو . الزان

 مل & حطسلا نمرهظي ملو ، هل يذلا رايعلا لخاد ينبي نأ دارأ نإ امأو

 . ملعأ هللاو ۔ ىضم ام ىلعف & حطسلا نم كلذ رهظ نإف & يدنع كلذ قضي

 يف ذفنيأ ينبجعيف 0 ينالفلا دجسملل ءعىشب يصوملا ىصوأ اذإو { هنمو

 ء كلذب لوقأ ردقأ الف هباوبأ امأو & هردجو ث هرايع لثم ، هدحو دجسملا ذافنا

 وأ مهاردب دجسملل رقملا رقأ اذإ امأو . فالتخالا لاح نم جرخي ال هنأ يدنعو

 رارقالا مكحف ۔‘ هيف ديز مث { هيف دزي مل دجسملاو آ ةطيرش ريغ ىلع & اهريغ

 الو { لوألا دجسملل وهو رارقالا موي دجسملل ةمكح رارقالاو ، ةيصولا فالخ
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 . هب هل رقأ يذلا اذه نم ةدايزلا كلت حلصي نأ زوب

 اذه يف دعب نكي مل ةدايزلاو . هل هيلع نايض نم ناك اذإ & كلذكو

 انباحصأ اندجو اذكه رارقالا لثم نايض نم يذلا اولعج مهنأل دجسملا

 . ملعأ هللاو & نولمعي

 : لمازلا : ةلأسم

 لاقو . دجسملا يف نهنم ائيش عضيو 3 حوارملا نم ائيش عنصي لجر يفو

 يف اهب حو رتي نأ زوجيأ ، اهب حو رتيل لقي ملو ، دجسملا اذهل يه وأ دجسملل يه

 ؟. . ال مأ دجسملا كلذ

 مل هنا ۔ دجسملل اهبحاص اهلعج اذإ حوارملا يف ةنانمطالا يف امأ : لاق

 > امأو & دجسملا كلذ يف اهب حو رتيل الإ اهلعجي

 هلللاو . ةنانمطألاب اذه يف ذخأي نأ ىنبجعيو .© دجسملا كلذ راهعل اهمكحف

 . ملعأ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 سيهب دجسملا لاومأ عرز يف احالص هبستحبو دجسملا ليكو ىأر اذإو

 حالص سيهلا نأل ، دجسملا لام ءايب ىقسيو عرازلل عرزلا نوكيو & لاومألا
 . عرازلا ليكولل كلذ زوجيأ ، ضرألاو لخنلل

 . ملعأ هللاو } احالص ناك اذإ 0 معن : لاق

 : ىرفافلا : ةلأسم

 وأ جلفوأ دجسمل اليكو 9 تاقث ريغ اوناكولو 3 دلبلا ةابج ةماقإ زوجت لهو
 ام ذخأ هوماقأ نمل زوبيو & ةعايجلا هب موقت امم اذه هبشأ امو ، ةسردملا لامل املعم

 . الودع تاقث اونوكي ىتح مأ ، كلذ نم هل هنولعجي
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 هنإ ، احالصو اقح مهلعف ناك نإ هارأ يذلاو 3 افالتخا هيف نظأ : لاق

 . ملعأ هللاو ، لوبقم قحلا نأل . زئاج

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 3 ارمت وأ ابطر ىتأ اذإ هيزبجيأ ، هروجه وأ دجسم ةرطق نم نايض همزل نمو

 ؟. . ناضلا هنم همزل يذلا سنجلا ريغ نم

 روجلا تقو هب رطف وأ هب رجهو همزل امم لضفأ ارمت وأ ابطر ىتأ اذإ : لاق
 كلذ سنج نم ناك 0 هترطف وأ هروجه نم نايضلا هل يذلا دجسملا يف روطفلاو

 الإ هيزجي الف هنم نودأ ناك ناو & لضفأ ناك اذإ زئاجف { هريغوأ عونلا نم رمتلا

 ليكو هضبق نإ هنم أربيو ، نايضلا اهنم همزل يتلا اهبطروأ ةلخنلا ةرمث سنج نم

 هسفنب هلكأ ناو ، هسفنب هبرطف وأ هبرجهوأ . هبرطفوأ هبرجهو { دجسملا
 . هازجأ روطفلا وأ روجلا تقو

 يف نكي مل ولو & فالتخا هتءارب يفف هسفنب هلكأ اذإ يحبصلا لاقو

 ليكو هل ناك نإو & ليكو هل نكي مل اذإ عىرب هريغ همعطأ نإو ، ليكو لوكأملا

 . ملعأ هللاو ك فالتخا هنم ةءاربلا يفف

 نامزلا نم هللا ءاشام اهيف اهكرتو دجسملا ضرأ يف ةمرص لسف نميفو

 اهنم لغتساو ترمثأو هلام يف اهلسفو دجسملا ضرأ نم اهعلق مث 3 اريثك وأ اليلق

 . هلك كلذ لبق نم دجسملل همزلي اذام . هضرأ يف تراص نأ دعب ةريثك اللغ

 نيملسملا نم لاق نم لاق ، يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 حالص اهكرت يف ناك اذإ & دجسملا لام نم اهعلقي نأ ةمرصلا برل سيل نأ

 هل نيملسملا نم لاق نم لاقو 3 اهلسف موي اهتميق ةمرصلا برلو ، دجسملا كلذل
 هتلمح امو } دجسملا ءام نم هتمرص تبرش ام نايض هيلعو & لاح لك ىلع اهعلق

 ناك اذإ دجسملا لام يف هلثم ابارت وه دريوأ . دجسملا لام نم بارتلا نم هتمرص
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 هللاو & باوص نيملسملا لوق لكو ، دجسملا لال حالص دجسملل هدر ين

 . ملعأ

 : ىلمازلا : ةلأسم

 نإف & دجسملل كلاهلا اهب ىصوأ دقو { ةلخنلا هذه يف نهرلا حص ناف

 ال لوقف & فالتخإ يربي نيرخأتملا تاباوج نم هتعمس ام ىلعف رايخ عيب ناك

 ىدفت مل نإو & دجسملل تتبث كلاهلا لام نم تيدف نإ لوقو ةيصولا اهيف تبثي

 ىأر اذإ ، دجسملا لام نم ىدفت . الوق اهيف نأ وجرأو ةيصولا اهيف تبثت مل

 كلاهلا اهب ىصوأ دقو ،} اضوبقم انهر ناك ناو دجسملل احالص اهادف مئاقلا

 { ءادفلا دعب ثلثلا نم تجرخ اذإ كلاهلا كلام نم نوكي اهادفف دجسملل

 . ملعأ هللاو"

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 3 هل لكوت نم لام ةمدخل هرجؤيل ةقث دبي مل اذإ ؤ هريغوأ دجسملا ليكو يف

 ؟. . ال مأ ةقثلا ريغ زوجيأ

 نإف & قيطي ال ام هللا هفلكي الو ، هتنامأ يف دهتجي نأ ءرملا ىلع : لاق

 ريغ ناك نإو . هتمدخ تقو يف هرضاحي نأ هيلع نكي مل 3 انيمأ ريجألا اذه ناك

 دسملا ملعي هللاف ، لدتعإ هرجأتسا نإو ، لاملا عاض هرجأتسي نأ رظنو نومأم

 اذه دهتجا اذإ هليبس نم نينسحملا ىلع ام : ىلاعت هللا لاقو & حلصملا نم

 ةينلا قدص هنم ملعو ، حالصلل هيعسب هذخاؤي مل حالصلا ىلإ هب رظنو ىلتبملا
 . ملعأ هللاو { داهتجالاو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 رمت اذه © ةعايجلا لاقو ك دجسملا ةرطفل ارمت ىرتشا اذإ ليكولاو

 ؟ . . هنمث صقنو هعاب نإ نايض هيلعأ ز هريغ ديرن ،ك] فيغض
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 © ضعبلا اولكأيوأ © هولكأي مل هكرت اذإ ناك نإ هعيب هيلع قيضي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . حالصلا رظن ىلع هنمث نم صقن اميف هيلع مرغ الو

 نايض هيلعأ & تتام مث دجسملا لام يف ةمرص لسف اذإ دجسملا ليكو يفو

 ؟ . . كلذ

 الأ وجرأف ٠ اهيقس نع رصقن ملو دجسملا مرص نم اهلسف ناك اذإ : لاق

 وجرأف تتايف دجسملل اهلسفف دجسملا لام نم اهارتشا ناك نإو & هيلع نايض

 . ملعأ هللاو ٠ هيلع نايض ال لوقو ٠ نماض وه لوق 5 افالتخا هيف نأ

 (هللا همحر) : دالم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 ىلوتي ناك اذإف & دجسملا لام نم ينطتسي نأ دارأ اذإ دجسملا ليكو يفو

 نم ءىش ءارش ليكولا دارأو ، هريغ وأ لالد لثم هريغ دجسملا لامل عيبلا ةقفص

 © هسفنب هءارش ديري ام نبازي الو { هليكو هنا لالدلا هب ملعي ال ادحأ لكويل هلام

 مل & هريغ اليكو هليكو لكويلو . اليكو لكويلف ، هسفنب عيبلا ةقفص يلي ناك نإو

 رعتسا دقو & نزوي وأ لاكي امم هعيب يلي يذلا ناك نإو { هليكو ليكو نأ وه ملعي

 نأ ليكولا دارأو ، اذكو اذكب(»نملا ىلعو © اذكو اذكب ىرجلا ىلع هنمث فرعو
 © ضعب هزاجأف & فالتخاب كلذ يف ليق دقف 0 هريغ ىلع عيبي ام لثم هنم ذخأي

 . ملعأ هللاو ، زوجي الف © نزوي الو لاكي ال اييفو ؤ نورخآ هزجي ملو
 دجسملا مهارد يف دجسملل هيلع ام ميلستب دجسملا ليكو أربي ال : ليقو

 وأ رايع نم هيف هلعجي نأ هل زوجي ييف دجسملل قحلا نم هيلع ام لعجي نأ الإ
 ميلست امأو ، نيملسملا ماكح نم لدع مكاحل هيلعام ملسي وأ ى ةرطف وأ ك فنو

 هزجي ملو & ضعب هزاجأف { فالتخاب كلذ يف اولاق دق مهلعلف ةقثلل هيلع ام

 . ملعأ هللاو ، نورخآ

 )١( مارج وليك ةعبرأ لداعي اموه : نملا .
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 : نافلخ نب انهم هيقفلا لئس : ةلأسم

 هدنع يتلا مهاردلا نم ادحأ ضرقأو & دجسم لام يف بستحا لجر نع

 مهارد بلط . ةدملا كلت تضقنا يلف 9 هتلاهجب ، ةمولعم ةدم ىلإ دجسملل
 ٥ ءىش كنيبو ينيب ام : هل لاقو & ضرتقملا هركناف لجرلا دنع نم ضرقلا

 هل زوجيأ & كلذ يف ةجحلا هيلع ميقي نأ داراف . ينم هب ىلوأ تسل دجسملا لامو

 نايض همزليأ .& مهاردلا كلت درل هنم هفصني يكاح دجي ملاذإو ؟ كلذ

 {. ةريرس مهاردلا كلت ردقب ضرتقملا لام نم ذخأي نأ ردق نإو . . ؟ دجسملل

 ؟. . ال مأ & كلذ يف ةجح هيلعو نايض هقحلي

 هل ةءارب ال دجسملا لام نم هضرقأ امل نماض ضرقملا نأ يدنع اميف : لاق

 هضرقم هبلاط اذإف ضرتقملا امأو & ههجو ىلع هئادأب الإ 3 هيف هيدعتل نايضلا نم

 راصو . هدي نم هذخأ دق هنأل هيلإ كلذ ءادأ هيلع نأ ىعمف هنم هضرقأ ام لثمب

 هل بجت ذئنيحف 0 هب هيلع ةحص هبلاطم عم نكت ملو هركني نأ الإ هدنع نم هيلإ
 ناك نإو . هلام ةلزنمب هنأك هلاح نم اذه ىلع وه ذإ هنم اهبلط ايهم نيميلا هيلع

 اذه . هنيعب لام يف ال هيف هيدعت دعب هتمذ يف هيلع نايضلا قلعتل دجسملل هلصأ

 . ملعلا لهأ لوق يناعم نم هانفرع ام ىلع مكحلا هبجوي ام

 هيلع ةجحلا مايق دعب دجسملل مزال هيلع نايضلاف { هللا نيبو هنيب اييف امأو
 ال } مكحلاب هايإ هضرقأ نم ىلإ هلثم عقو ، دجسملا لام نم هنأ هض رتقا اييف

 يف هعضو نم هيلع نمؤي ال هنأل ةقث ريغ ضرقملا ناك اذإ ةصاخو هنايض نم هي ربي

 ناكوأ ، هب لدعلا ليبس ىلع هذافنإ ىلع هنموه علطي نأ الإ { هعضوم ريغ

 . هللا ءاش نإ نيهجولا نيذه ىلع هنايض نم أربي نأ وجراف . ةقث ضرقملا

 : يقاتسرلا حلاص نب دمحم لاق

 ارس قحلا كلذ ردقب هضرقأ يذلا دنع نم ذخأي نأ دارأ اذإ لئاسلا لوقو

 امردقب هملظ نم لام نم رصتني نأ هلزوبي معنف ؟ ال مأ نايض همزليأ ارهج وأ
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 الف ، هملظ دق هنا ملعي مل نم دنع امأو ، ارهج هملعك ملع نم دنع هنم ذخأ

 نم حيبي الئل رهاظ الب مكحلا يف هريغ لام ىلع هدي طسبب لواطتي نأ هل زوجي

 دعب كلذو ، هنم ةءاربلا بجوي اثدح هنم ملعي مل نم ىلع اروجحم ناك ام هسفن

 يف هنم هفصني نم دجي ملو { هل هملظب هرارقإ حصي وأ هركني مث همزل دق ايب هبلاطي نأ
 هللاو © ةريرس هقح ردقب هلام نم رصتني نأ هل زوجي ذئنيحف ث لدعلاب مكحلا
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هميقي نأ هل زئاجف { ماتيألاو دجاسملا لامل نيمألا مكاحلل حص اذإ : لاق

 اذإ عيضت ماتيألاو دجاسملا لاومأ كرتي الو يلولا لدعلا مدع دنع ايلو نكي مل ولو

 . ملعأ هللاو { اهب موقي نأ ردقي ال مكاحلا ناك

 ةلغ نم ائيش عاب اذإ ، لاملا تيب ليكو وأ دجسملا ليكو يفو & هنمو

 هيلع دقع ام عيمج همزليأ { ءافو هل حصي ملو ، دقنلا عيب نع ةئيسن ةدايزب & لاملا

 ؟ دقنلا ةميق همزلت مأ عيبلا

 . ملعأ هللاو © عيبلا هيلع دقع ام عيمج همزلي : لاق

 نيلالدلا نم هب قثي نم دجسملا لام ءانطب رمأ اذإ دجسملا ليكوو 3 هنمو

 ىلع نوكيأ 3 مهنم اهبلط يف هداهتجا دعب مهاردلا نم ءعىش مهدنع عطقناو

 ؟ فلت ام نايض ليكولا

 دجسملا لام نم عطقنا ام نايض هيلعف دقنلاب ليكولا نطي مل اذإ : لاق

 ، هيلع نايض الأ وجراف . انطلا ىلع الودع ادوهش دهشأو 3 دقنلاب انطأ اذإ امأو

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 5 هريغ وأ ، بئاغلا وأ . ميتيلا وأ دجسملا مهارد يف همهارد طلخ لجرو
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 ذخاف }، ضعبلا اهضعب نم اهزيمي ملو ى مهاردلا كلت نم همهارد فرعي ملو

 ؟ ال مأ ءىش همزليأ ، همهارد ردقب مهارد

 بئاغلا وأ ميتيلا مهاردو دجسملا مهارد نم همهارد فرعي ملاذإ : لاق

 اهنم هتصح ذخأ هلو ، اهنم هصخي امردقب اهنم هلو & يدنع ةكرتشم ىهف

 باوص هجو وهف دجسملل ديجلا كرتو & فعضألا ذخأو ىرحت نإو . ةمساقملاب

 . ملعأ هللاو ، اندنع

 هلكوي نأ زوبأ ، نيمأ لصحو 3 ةقث ليكو دجسملا ةعايجل لصحي مل اذإو

 ؟ ال مأ & دجسملا لام يف

 دجسملا يف اولكوي نأ ةعايجللف ، نيملسملا رمأب ماوقلا مدع اذإ : لاق

 ةزاجاب ليق دقف © نيمألا دجوو 0 دجوي مل نإو { ةقثلا دجو نإ انيمأ ةقث الجر
 . ملعأ هللاو & كلذب لوقي نم لوق ىلع . ةقثلا مدع دنع نيمألا ةلاكو

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 ٥ دجسم يف هولكوو . مكاحلا عم تاقثلا رضح اذإ دجسملا ليكو يفو

 وه طرتشاو مهايإو وه اوقفتا ام ىلع . هل اهنأ زاجأو { ةلاكولا طورشب وه ظفلو

 باسحلا هيلعو هلف دجسملا اذه ةلاكو كرتي دارأ ىتم هنأ دقعلا لبق مهيلع

 ؟ ال مأ كلذ هلأ & كلذب اوطرتشاو { ةرجألاو

 نأ : لوق ، فالتخإ هتوبث يفف دقعلا ةقفص لبق طرتشا ام : لاق

 3 تدقع ام ىلع يهو ، لخدت ال : لوقو ، تسسأ ام ىلع لخدت طورشلا

 .. ملعأ هللاو { اهتوبثو ، اهلوخد ينبجعيو
 نم هب ىقبي امرهش لك يترجأ نم ذخآل ينإ لاق اذإ ليكولاو . هنمو

 دلبلا يف ميقيردقي ملو ، اهريغو بورحلا نم فوخ عقو اذإ ثداوحلا فوخ رشعلا
 يف ةقباسلا طورشلا ىلع هلامو دجسملا حالصاب ميقيل هلامو دجسملا اهيف يذلا
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 عجري مل اذإ ، هترجأ هلعل هقح ذخأي نأ هلزوبجيو { ةلاكولا يف تبثيأ 0 ةلاكولا

 ؟ ال مأ مايقلا نع هزجعتو { قباسلا هطرشل . ةلاكولا نع

 ملو ؤ هلاموأ هنيد وأ هسفن ىلع فوخ نم ليكولل عناملا ناك اذإ : لاق

 ىلعوهو 3 هترجأ ةلق نمأ نيح طيرفت الو & هسفن تاذ نم هريصقت هل نكي

 . ملعلا لهأ لوق رثكأ يف اذكه .{ هتلاكو

 وهو هحالص الو { هعفن دجسملا لاني ال تقو يف هترجأ هل حصت ال لوقو

 . ملعأ هللاو ، اليبس كلذل غلب ام ىتم . هتلاكو ىلع

 : ىحبصلا : ةلأسم

 زوجيأ & برشت ال تراصو 3 اهسبكيو ىداولا اهاشغي دجسملا لاومأ يف

 نإو ، سانأل لاومأ اهنم لفسأو اهبنجب يداولا يف بارتلا يمرأو 3 اهلطنأ نأ يل

 نأ افوخ اهنم بناج يف بارتلا يمرأو اهلطنأ نأ يل زوجيأ ، اذه زوجي ال ناك

 ؟ برشي ال هنأل هلك لاملا عيضي

 زئاجلا يف امأو ، هنم بارتلا جارخاو هرفح زوجي الف مكحلا يف امأ : لاق

 ي هئاقلاو هنم بارتلا جارخا امأو ، ماوقلا نم رظانلا ىلا كلذف ؤ، حالصلا رظنو

 ىلعررض ريغ ةياغلا يف نوكي نأ الإ ، كلذ زوجي الأ فاخف { يداولا

 نمرثكا هحالص ناكو .0 ايلعلا الو ء ىلفسلا لاومألا ىلع الو & يداولا

 . ملعأ هللاو ، حالصلا عفدب لوق الف & هررض

 فيك ٦ اهيف تلخد ام دعب دجاسملا ةلاكو نم جورخلا تدرأ اذإ © هنمو

 ؟ كلذ يل زاج ذإ { اهنم رذتعأ نم دنعو ، جرخملا

 لهأ هماكح وأ { مامالا دنعف دجوي مل نإف & كماقأ نم دنع رذتعت : لاق

 تفخو . اهب مايقلا ىلع ردقت مل اذإ كلذو ، نيملسملا ةعامج ىلإف 5 الإو لدعلا

 . ملعأ هللاو } اهتهج نم كسفن ىلع نايضلا
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 دارأو ، اهانطأو ضرتعم اهضزتعا اذإ تافوقولاو دجسملا لاومأو هنمو
 زوجيو } هدنع نم اهضبق زوجيأ ، نيملسملا نم دحأ ىلإ انطلا مهارد دري نأ

 ٥ ليكو ريغ اهل يناطلا ناك اذإ ، هانطتسا يذلا نم لكأيو لغتسي نأ ىنطتسملل

 ؟ بستحم الو

 نم هئانط زاوج يف فلتخمو ، انطلا نمث نم هملسي ام هنم لبقي : لاق

 . ملعأ هللاو ، زئاج هجوب نطي مل اذإ ىنطملا

 اهميرح يف عرزي نأ هل زوبيأ & لجر لام يف دجسمل نوكت ةلخنلاو هنمو

 يف ناك نإ هعرزي نأ هل : لوقو ، ديلا توبث فوخ هعرزي ال : موق لاقف هسفنب
 . ملعأ هللاو { احالص هعرز

 ضعب اورجأتساف ،“ حالصإ ىلإ جاتحت دجاسمو سانأل ةيقاس يفو 3 هنمو

 اذه اهدارأ مث { اهيف لمعلا لبق & دجسملا ليكو اورواشي ملو . { اهيلع اهبابرأ

 كلذ ميلست ليكولل زوبيأ & دجسملا بوني ام ملسي نأ دجسملا ليكو نم رجأتسملا

 ليكولل زوبا & حالصإ ىلإ جاتحي عيش ةيقاسلا نم ىقب نإو ، دجسملا لام نم
 ؟ ةيقاسلا ةمدخ نم دجسملا بان ايع ةيقاسلا نم يقب ام حلصي نآ

 لكلف ةمدخلا نم ىقب نإو & ةجحلا مايق دعب الإ ينبجعي ال انأ : لاق

 . ملعأ هللاو } هبوني ام دجسم

 كلذ برخو }۔ لصأ وأ رايخ عيب دجاسمل لخنلا نم ناك اذإو { هنمو

 لخنلا تحاطو . سانلا نم دحأ ىلع لخنلا برسو ، لخنلا هيف يذلا ناكملا

 لعفي فيك . هنعرامعلا دعبو & بارخلا نم ناكملا كلذ يف توتسا ام تلسف ولو

 ؟ كلذ يف ليكولا
 برشلا اذه تبث نإ نسحي اذهو . ائيش برشلا اذه يف ظفحأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو & الدع نوملسملا هاري اهجو وأ { هلثم وأ هتميق دجسملا قحتسي نأ
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 يفتكأأ { ارجأ يل لعجو {} دجاسملل اليكو يلاولا ينماقأ اذإو . هنمو

 ؟ يلاولا نم ىلوأ ةعايجلا مأ & كلذب
 ماقأ نإو ، دجاسملا هذه يف ةتباث هتلاكوو . عوبتم مامالا يلاو رمأ : لاق

 مل نإو 5 اليكو اهل اهرايع ميقي & ديعس وبأ لاقو & تبثو زاج ، اليكو اهرايع
 هللاو كلذ مكاحلا ىلعف { اولعفي مل نإو 0 اليكو اوميقي نأ مكاحلا مهربج اولعفي

 . ملعأ

 دجسملل هورب اهيف ةقرفتم دجاسمل ةطولخم مهارد تيطعأ اذإو { هنمو

 يف بوتكم وه ايع مهاردلا تضبقف { اذك ينالفلا دجسمللو . اذك ينالفلا

 ؟ اهب لعفأ فيك ، فئاز عيش ايب ناك وأ 0 هو رلا

 مهاردلا ىلع اهنم ناصقنلا لعجي نأ نسحف ةصقان تدجو نإ امأ : لاق

 ريثكلاو . هتلقب ليلقلا & دجاسملا ىلع عزويف & فئاز عيش اهيف دجو نإ اماو
 هللاو © سبللا لوزي ىتح نيهجولا يف مهاردلا هذه فقو نسحيو { هترثكب

 . ملعأ

 اهعئابل زوجأ & لخنلا تكردأو & دجسم ىلع ةعابملا لخنلا يفو 3 هنمو

 ؟ لصألا بحاص نود دجسملل ةلغلا مأ 3 اهتلغ ذخايو اهيدفي نأ 3 رايخلاب

 وأ اتباث احيحص هلصأ ناكولو ، تبثي ال هرمأ كلمي ال نمل عيبلا نإ : لاق

 هنأ ىعمو & مكحلا ىنعم يف افالتخا كلذ يف ملعأ الو © رايخلا طرشب التعم

 . هزيجيو هيف صخري ضعبلاو ، رايخلا عيب ةجح 3 لوقلا ضعب يف ؤ جرخي

 ناك نإ ينبجعيو & نسح لوقوهو & هنع لقتني مل هنأل ؤ عئابلل هتلغ تبثيو
 ءاضقنا لبق عيبلا اذه ضقن هلو & توبثلا مدعل عئابلل هتلغف دجسملل ءارشلا

 . دجسملا مهارد نم ذخأ ام در هيلعو 3 اهدعبو ةدملا هذه

 دجسملا مهارد هميلستل نايضلا نم كفني ال 3 لاملا اذهل ي رتشملا كلذكو

 لاح هنايضل دجسملا نود ي رتشملل ءارشلا انه هيلع ىري اهضعب لعلو ةجح الب
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 ام قفنأ ايب ي رتشملا هيلع لخديو عئابلل اهاري اضعب لعلو & ةجح الب دجسللا

 ۔ هب ي رتشا يذلا هلام ىوس . هل الو دجسملا ىلع عيش الو انعو { قفنأ

 اذه ةرايعل ىصو ام ناك نإ هنأل هتوبث الو هزاوج الو دجسملل ءارشلا يل نيبي الو

 حلاصمل هتلغ ذفنت الصأ ناك نإو لدبي الو ريغي ال هب ىصوأ ام ىلع وهف دجسملا

 . هفالخ زوجي ال كلذكو . دجسملا اذه

 رايعلا ىضرولو ، هفالخ زوجي الف هب نيمئاقلا ةرايع يف ذفني ائيش ناك نإو

 تناك نإو ، ىوتف الو مكح يف افالتخا كلذ يف ملعأ الو . نيدودحم ريغ مهنأل

 نإف . اذك دجسم حلاصم يف هتلغ لعجتو لام اهب ي رتشيل اهب ىصوأ مهاردلا

 ىرتشا اذإو ، اهب ىرتشي ىتح 0 دعب دجسملا اذه اهقحتسي ل . مهاردلا هذه

 . يصوملا هب ىصوأ ايك ةلغلا ءارشلا اذه نم دجسملا اذه قحتسا اهب

 وأ اعطق دجسملل ءارشلا زاوج جرخي نيأ نم نيملسملا رشعم اورظناف
 نيذلا رايخألل ايهنو ، راونألل ةركذتو 3 ةرانالل ايسر اذه ترهظأ اينإو 5 ارايخ

 . ملعأ هللاو . راكذتلاو رئاصبلا لهأ نم 0 هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي
 ريغ دحأل ائيش ةعامجلا هنم كرت اذإ - دجاسملا يف قرفي يذلا يفو ، هنمو

 . هلاسرإ مهل زوجيو - هذخأ هل زوجيأ هل هولسرأو } رضاح

 فقولا ةنس تناك نإو 3 اهعابتا قيضي الف . هتنس هذه تناك نإ : لاق

 الف . رضح نم ىلع ةيصولا وأ ةنسلا تناك نإو 0 مهيلإ كلذف ، ةعايجلا ىلإ

 . ملعأ هللاو } اهفالخ زوب
 يقح نطأ نأ يلزوبيأ _ يلخن يف قح هل ناك اذإ { دجسملا يفو ، هنمو

 . . ةلخنلا يف هقح كرتأو يقح رصحأ وأ هقح كرتأو

 كرتو كقح ضبق نم هتركذ امو & هقحو كقحب موقت نأ ينبجعي : لاق
 . ملعأ هللاو ۔ كمساقي نم دجت مل اذإ اصوصخو 3 هيف فلتخي امم اذهف ، هقح

 © ةرجحلا لهأ بوني ام هبونيأ {، ةرجح لخاد ناك اذإ دجسملا يفو 3 هنمو
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 ؟ ال مأ هنع ملسي & تيب هل ناك اذإ مهباب وأ مهترجح روس اوحلصي نأ اودارأ اذإ

 8 كلذ نم ءيش هتيب ىلع الو دجسملا ىلع لوقأ نأ ردقأ ال ينإ : لاق

 ائيش دجو نإو ى أطخ هنأ لوقأ الف . كلذ نم ائيش ملعلا لهأ رظن بجوأ نإو

 . ملعأ هللاو {. كلذكف راثآلا يف نيملسملا نع

 ؟ ال مأ } اهظفحل دجاسملا مهارد ةرصل بايثلا ىرشي نأ زوجيو 3 هنمو
 . ملعأ هللاو { لعف اييف قحلا قفاو نإ كلذ قيضي ال : لاق

 وأ سانلا نم دحأ لام ىلع دجسمل وأ ميتيل ةلخن تحاط اذإو & هنمو

 رمأ ريغ نم اهريغ فرصت ايك لاملا هل نم اهفرص ىلع رجأتساف قيرط ىلع
 بستحا اذإ كلذكو _ دجسملا لام نم ةرجألا ملس نإ ليكولل زوجيأ ليكولا

 رجأتساف & دجسمل قح اهيفو سانأل ةيقاس تناك اذإ كلذكو ، قيرطلل بستحم

 بوني ام ملسي نأ دجسملا ليكول زوبأ 3 اهتفالس وأ اهترايع ىلع ةيقاسلا بابرأ

 ؟ هسفنب هرجاتسي مل اذإ دجسملا
 نم هلف كلذ حصو دجسملا ىلع كلذ عيمج ىلع ليكولا ريغ رجتأ : لاق

 ىلع بستحملا رجاف 5 ابستحم جرخ وأ اذه حصي مل نإو . هب ربتأ ام دجسملا لام

 نم دنع " ةداعو ، افرع نيينعملا نيذه ريغ ىلع هانعم جرخي ناك نإو © هللا

 . ملعأ هللاو { مول قحلا قفاو نم ىلع لوقأ الف ك كلذ فرع

 لوقلا رثكأو . هلام نم دجسملا رايع عافتنا يف ملعلا لهأ فلتخا { هنمو

 ملعن الف رايعلا ريغ امأو { هيف لمعلا كلذكو . راثآلا يف ليق ام ىلع زوجي ال هنإ

 اليكو مهتماقإ توبث يف فلتخاو ى هانكردأ نمع هانفرع الو ، مهراثا يف هتزاجإ

 نمل افوقوم الام ناك نإ ، مهل لعج امم مهلئاس اوطعي نأ زوجيو 0 مكاحلا دوجو عم

 . تقو لك يف حابم هلعل مهنم نكي مل نإ © هيف لخد ليكولل سيلو ى هرايع لأسي
 . ملعأ هللاو
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 : سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 ةقث راديب دجي مل اذإ نمف بستحملاو 3 اهلاثمأو ماتيألاو دجسملا ليكو يفو

 نم ارجأ هل لعجيو نهاومأ ىقسب هردبي نأ هعسيأ 3 انئاخ دجو لب { انيمأ الو

 امإ & نيرمأ دحأ نم دب هل نم ةلزنمب راص هنأل & احالص ىأر اذإ نهلاومأ ةلغ

 ايف ، عايضلا ىلإ كلذ لوئيو ، ىدس نهلاومأ كرت امإو ؤ نئاخلا اذه ةماقإ

 ؟ كلذ يف هل عساولا

 نئاخلل لعجي نأ زوجي ال هنإو . عنملا الإ هب حرصملا يف يل نيبي ال : لاق

 يف ةمهتلا تناكو { اذه لثم يف ةنايخلاب افورعم ناك اذإ ء اليبس هيف اذه ىلع

 ديعس يبأ خيشلاو ، يراوحلا يبأ خيشلا نع هاندجو ام يناعم ىلع هقحلت كلذ

 وأ 3 ابيقر هيلع نوكي نأ الإ & لوقي كلذكو . اذه يف ايهنم قافتإ ىلع هللا همحر

 . اهدارأ نإ ةنايخلا نم هل عنملا ىلع ردقي افرشم ءانمألا نم هيلع لعجي

 نأ هلأ ، هيف حالصلا ىجرولو { نئاخلا اذه ةماقإ هعست مل اذإو 0 هل تلق

 ؟ ال مأ ] اهنم ايرب نوكيو { ةلاكولا نم رذتعي
 ام ىلع نئاخلا لايعتسا يف حالف ءاجر الو & حالص هجو ملعأ ال : لاق

 وأ ، هيلع ءانمألا نم هنمأي نم نع وأ هنع هب بيغي اميف هلثم ىلعو . هيف هلمغتست

 لاومأ يف مايقلا كرت يف هرذع حضوأ نم كلذ هل نوكيو 0 هعنم ىلع ردقي ال نم

 عيضي ايع لوئسم ريغو ث مانألا نم هلاثمأو هب الإ ردقي مل اذإ { ماتيألاو دجاسملا

 ىلع نمأتسا نإ هيلع فاخأ ينأل هيلع امزال نوكي نأ هبشي كلذ نأل كرتلاب انه

 وأ هلام كرتب ذوخأم نوكي نأ ميقتسي الو . اهيلع سانلا نم نومأملا ريغ هتنامأ

 ، الماع كلذ ىلع هذختي نأ هعسي ال نمب مايقلا نع هتردق مدعل . هكرت هيلع

 . ءانمأ هل هدي يف ام ىلع الو

 يف تنابو } نهلاومأ ضعب يف راديبلا اذه ةنايخ هل نبت مل اذإو : هل تلق
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 يف هعسي ال مأ 0 هيف ةنايخلا هل تناب يذلا مالكلا نم رذتعي نأ هعسيأ اهضعب

 ؟ نهنم عيش

 ماكحأ هماكحاف . ناك ام انئاك اذه نم ءيش يف هتنايخ تناب اذإ : لاق

 & اهب مايقلا كرت هل زوجيو & هسفن نع . ةلاكولا خسن ليكولا عسيو نينئاخلا
 اذه يناعم نم هيف تنأ اييف لوقلا ىضم دقو ، ىرخأب هيلع كلذ نوكيو

 . هلك كلذ يف رظناف ، لئاسم
 هيلع حصي مل هنأ الإ . هنيد دئاقع يف ةنايخلا هقحلت نمم ناك نإف : هل تلق

 داهتجالا كلذ يف هنم فرع لب 3 لاملا يف هب ىقسلا يف الو ءاملا يف اذه لثم يف

 ؟ اهنم ةرجألا هيلإ عفديو ، لاومألا هذه ىقسل هرجؤي نأ زوبي له ةنامألاو

 ملو . هرمأ نم رهظ اميف اذه لثم ىلع ةنامألاب امولعم ناك اذإ ، معن : لاق

 ءاج ام بسح ىلع كلذ يف ادبأ ةمهتلا بابسأ هقحلت ملو { ةنايخلا هيلع رهاظتت

 جراخ ريغ هنأ الإ : لوقن كلذكو ث هللا ايهمحر ديعس يبأو ، يراوحلا يبأ نع

 يف جرخي ام يناعمل هيلع هنمأي نمعو {} هنع هب بيغي ام عضوم يف فالتخالا نم
 هل جرخي الام ىتأ اذإ ، لاق اينإ ، انماض نوكي ىتح ضعب يف عنملا نم اذه لثم

 دنع ةمالس هل كلذ ىلع يل نيبي الو ، مثإ هملظ يفو { املاظ ناك هللا نيد يف هيف
 هناضلو انماض كلذ نم نايضلا هيف همزلي امل ذئنيح نوكيف ناضلا امأو ، كلذ

 . الهاجتم وأ الهاج كلذ رجحب ناك ام امراغ

 ةرورض لاومألا هذه ىقس ىلع نئاخلا اذه لايعتسا سيلوأ : هل تلق

 يف يأر نع ربخ هزاجأ وأ لعاف كلذ ىتأو ، ررضلا اهيلع فيضولو ادبأ هبو

 ؟ اكلاه مأ املاس نوكيأ 5 لاملا فلت نم هكرت يفو حالصلا نم كلذ

 نوك ملعأ ال ينأل هتكلهب مث عطقأ ال ينإو ، هتمالسب ملعأ هللا : لاق
 . عامجإ حيجن الو ، ةنس حيحص الو باتك حيرص نم هل ارجح كلذ دنع عنملا

 . هملعن دحأ نع هيف فالخ ال المج عنملاب الوق رثألا هب ءاج ام الإ
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 نمل مكحلا يف رظنلا اذهف ىنعملاب ةيوقت لوصألا ةثالثلا هذه ىرأ ينأكو

 لئاق لاق ول ينأ الإ اهيف رظنلا نعمأو { اهلمأت اذإ نطفلا اهليوأت فرعيف كلذ ىري
 صاخ افرص حلصألا يف رظن زئاجلا يف ةزاجالا نم 0 هزيوجحت دعبي ال هنأ اذه دنع

 هنم يأرب كلذ لعاف لعفو & كلذ ىلع نينومأملا دوجوب هللا جرفي ىتح ةرضملا

 لقأ مل ، اشطع لاومألا فلتت الئل حالصلا يف ارظن عقوتملا فوخ عم عقاولا عفدل

 ةقدل هب رمأ الو ۔ فعضل هيلع ىوقأ ال تنك نإو 3 انيد يأرلا هجو أطخأ هنإ

 ةنايخ هل ناب نإو ، رظنلا لهأ رظن يف & اسأر حالصلا نع جرخي مل ام ، ملع

 اذه نع نايضلا يف طحأ نأردقأ مل ناو & مرغلا هيف مزلي عيش يف نئاخلا اذه

 ىلع الإ لاح ىلع هلايعتسا هيلع مرح كلذ ىلع نيمألا دجو ىتمو ، لمعتسملا

 يف رظناف ةرورض ،© ضراوعلا نم كلذ حابتسا ام لاوزل هيف كل تنيب ام هجو

 ۔ ءاربإ هنأل لمعتسا ام ريخ مزحلاف { ةقيرطلا نسحأل ، ةقيثولاب ذخو 3 اذه

 . هلللا ءاش نإ ةيادهو ةيافك هيف ام لوقلا نم ىضم دقو . لمكأو

 . اذه يف هل بحت يذلا ايف : تلق

 هبو ، ىلإ بحأ ةمادنلا نع كلذ نم برهلاب { ةمالسلل بلطلاف : لاق

 لهأب الإ ةنامألا هذه يف كلذب مايقلا نع ةردق هل نكت مل اذإ حصنتسا نم حصنأ

 ةمالسلاب لداعأ ال ينأل هيلع هنمأي مل نمو ، هنع هب لماعلا بيعي اييف {، ةنايخلا

 . هرذع حضتاو 3 هرمأ ناب دق اذهو .3 ائيش

 هل ةردقلا مدعل هكرت يف ناكو ، رومألا نم عيش ةيلب نم املاس ناك نمو

 الك { اجلوم هب ةيلبلا ىلإو ، اجرحم ةمالسلا نم بلطيأ { روذعملا هب مايقلا ىلع

 { ةلفاغلا سفنألا بابرأ الإ هاضري الو { ةلقاعلا بابلألا لهأ هابأي ايل كلذ نإ

 يوتسي له لق . امرغم كئلوأو ، هدعب ثيح نم اينغم ءالؤه : هنوري مهنأل
 . ه بابلألا ولوأ ركذتي اينإ . . نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا
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 لبق نمو {} نايضلا نم عيش دجاسملا هذه لاومأ نم همزل اذإو : هل تلق

 مأ ، مرغلا هيلع له . هللا ىلإ بات مث { اهيلع نئاخلا لايعتساو { اهيف هريصقت
 فالتخالا ىنعم اهيف جرخي نأ هبشي هنأكف اذه تبث اذإو { هللا قوقح نم هذه

 امل ءادألا نع هيزبحت ةبوتلا نأ ، المجم ءاج ام يناعمل مرغلا نع ةبوتلاب ءازتجالا يف

 نب ديعس خيشلا لوق يفو 0 ءاضقلا هيلعو هيزبحت ال ليقو 0 هللا قوقح نم عيض

 ولو هلوق ىنعم ىلع مرغلا نم هل دبالو ، دابعلا قوقح نم اهنإ & يدنكلا دمحأ

 هبو يلإ بحأ مرغلاو ةبوتلاب ءازتجالا سفن يفو & بانأو عجرو . هللا ىلإ بات

 . ملعأ هللاو & لجو زع هئلاب قيفوتلاو { هللا ءاش نإ لمعأ

 نم دحأ لقتسي ملولو ةلاكولا كرت دجسملا ليكول زئاجو { هباوج { نمو
 وأ هسفن ىلع فاخي ناك اذإ 0 عانتما وأ مدعل هدلب لهأ نم اهيف نيملسملا تاقث

 يفزوجي ال هنأل & لاح ىلع نيدلا ىلع ةيقتلا عم رايخلا هل سيلو 3 هنيد وأ هلام

 . لاحم كلذو ، هنم عيش ةماقال نيدلا نم عيش عييضت يأر الو نيد

 هيلع نايض الف 3 ام اموي هجوب هنم عيش وأ دجسملا لام نم عيش عاض ولو

 نم لجأ هنأل ، هنع ةمايقلا موي هلأسي الو { هب هللا هذخاؤي الأوجرأو 3 مثإ الو

 نم ءىش يف رسعلا هب ديري وأ 3 هب هل ةقاط الام هدابع نم ادحأ هنيد يف فلكي نأ

 ميقتسي الام اذهو ، رسعلا مكب ديري الو 3 رسيلا مكب هللا ديري لب الك 5 هنيد
 . ملعأ هللاو ، هاوس لدعلا يف زوجي الو © هربغ

 : ىحبصلا ةلأسم

 دجسملا لاومأ لثم هاعرتسا ام ظفح ىلع رجألا ذخأي نأ يلاولل له
 ؟ فوقولا رئاسو ماتيألاو

 مزاللا نم هنأل & كلذ ىلع رجألا يلاولل نأ يل نيبي الو & ملعأ هللا : لاق
 زوجي اينإو & عضولا اذه يف ةمزاللا ةعاطلا ىلع رجألا ذخأ زوجي الو }. هيلع
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 نمف ، ةكرشو اطخ هيف هل نأل ، لاملا تيب نم ةمزاللا ةعاطلا ىلع رجألا ذخأ

 . ملعأ هللاو { ايهنيب قرفلا رهظ اذه لجأ

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس ةلأسم

 وأ دجاسملا لوصأ نم ، فوقولا نم ءىش هدي يف لجر نع لئسو

 نونمؤي ال نيذلا 5 ةربابجلا ماكح نم دحأ ىلإ اهنم ةئربتلا بلط مث ، اهريغ
 رذعي مل مكاحلا كلذ نأ ريغ . اهلهأ ريغ يف اهوعضي نأ لوصألا كلت ىلع

 ةلاكولا ليبس ىلع ماقتسا دق هنإ مث 5 هيلإ اهنم هي ربت دنع هيلإ أربت اييف ءى ربتملا
 كلذ ليكو هنأ ملعي ملو & لوصألا كلت ىلع نيمأب سيل لجر فوقولا كلت يف

 ةلاكولا ىلع دقعلاو لحلا يف ري مل نمو 0 ماكح رادلا يف ناكو 0 هريغ وأ مكاحلا

 يه نمل ضيبقت ريغ نم فوقولا كلت زاحو ، مكاحلا كلذ ريغ فوقولا كلذ لثمل

 مزلي له مهريغو ماكحلا نم اهنقتي لبق نم هعنم ىلع ردقي سيلو 0 هدي ي
 ؟ ال . مأ مكاحلا كلذ عم اهنم أربت ثيح ، لوصألا كلت نايض ءى ربتملا

 مكاحلا كلذ جرخي مل اذإ ، نايض ءعى ربتملا اذه ىلع يل نيبي الف : لاق

 لكو هنأ هعم . حص وأ & تقولا كلذ يف هيلإ أربت ام تقو يف عءى ربتملا كلذ

 ةيقتلا لبق نم هعنم ىلع ردقن ملو ، لوألا ليكول ءعى ربتملا ببس نم يناثلا ليكولا

 يأب اهل هزوح ملعي ملو اهزاح دق لب لوصألا كلتل هنم ميلستلا نكي ملو 3 هل

 هنم لبقتي ملو ، ليكولا كلذ دي نم اهجارختسا ىلع ردقي تقو يتأي نأ الإ ببس

 اهجارختسا ىلع لواحي نأ الإ 3 ينبجعيف { اهيلع نينومأملا & تاقثلا نم دحأل

 ىلعردق مث . هتنامأ هنم تقرس اذإ ، نيمألا ىلع ليق ايك هلاثمأ نموأ هنم

 . اهيف ايصخ نوكيو هيلع هنأ ، هدي يف نمم اهجارختسا

 هدي نم جرخت نأ دعب اهيف مصخب سيلو { كلذ هيلع سيل هنأ : لوقو

 . ملعأ هللاو & ليق هنأ بسحأ اميف انماض اهيف نوكي الام ىلع
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 : ناديبع نبا نع ةلأسم

 طسبلاو ءاملاو جارسلا كلذكو { دوقولل بطح دجسملل ذختي نأ زوجي هنأ

 لام نم كلذ زوجي الو ، نيملسملا ضعب لوق ىلع لبق نم نكي مل اذإ رايعلل ام

 © ةعايجلا يأر ىلع الوعجم فقولا اذه نوكي نأ الإ ، ةرطفلا لام نم الو فقولا

 . ملعأ هللاو { فقولا لام نم كلذ ملسي نأ هل زوجي ذئنيحف
 : يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا ةلأسم

 دجسملا ةعامجو ، جارسلاو دجسملا ءام ءاقتسا يف الجر رجأ اذإ ليكولا يف

 الح لجرلا دجي ملو . الجر هناكم لعجو رفس ريجألل ادبف ، هيف نوقاب

 ةعامجلا نم دحأ هل لاقو ى جارسلل الح ي رتشيل ليكولا ىلإ لصي ملو . جارسلل

 هتميق ميلست ليكولا عسيأ ث هتميق ليكولا كل ملسيو . ةليللا هذهل الخ ي رتشا

 ؟ ال مأ { دجسملا لام نم هل

 دنع ناكو & كلذ يف هلعف لدع هل نابو & كلذ ىلع هنمأ اذإ : لاق
 هلام نم 0 كلذب هل ةعايجلا رمأ ببسل دجسملا لام نم هنأ لحلا اذهل هنم ءارشلا

 لام نم هل ملسي نأ ليكولا ىلع قيضي الف { هنم كلذ يف عوطتلا ليبس ىلع

 . ملعأ هللاو . ةنانمطالا يناعم ىلع عساولا قيرط نم ةفصلا هذه ىلع دجسملا

 : يصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلأسم

 يلزوجأ ، هشعن يف هانبف & يلام يليهس يف ادجسم ينبي نأ الجر ترمأ اذإ
 ؟ ال مأ كلذ يل ازئاج هارتأ هريغ نبأ ملو هتمده اذإو همده

 ۔ فالتخألا ىنعم هيف جرخي نأ نم ىرعتي ال هنأ هيف يدنع يذلاف : لاق

 . هريغ نبت ل نإو كيلع سأب الف { همده هل زيجي نم لوق ىلعو

 لثم ينابلا اذه ىلع يل نوكيل همده يل زيجي ال نم لوق ىلعو : هل تلق
 . ةميقلا وأ كلت يضرأ
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 & يأرلا اذه ىلع 0 هفلتأ يذلا وه هنأل عضولا يف يدنع اذكه : لاق

 . يلإ بجعأ لوألا لوقلا نكلو كرمأ ريغب
 ةءارقلاو ريبكتلا عمسي دجسم برق ادجسم ينبأ نأ تدرأ اذإو : هل تلق

 يف ةجحلا ام 3 ةيهارك هيف ناك نإو . ةيهارك هيف له ،“ ضعب ايههضعب نم

 ؟ كلذ

 ةهج نم ةحابإ نم همدع الو عنمل دجي امم هنوك يف اذه نأ ملعأ ال : لاق

 © ءوضولاو ةراهطلاو لوبلا ةقارإ مث ناذآلا عايسب هيف ليق لب دعبلاو برقلا

 نم لوق يف لوألاب عنميو يناثلابزاجيف { الوأ ، ةعايجلا عم ةالصلا كاردإو

 نم ىلع هيف مايقلا ةهج نم هلبق يذلاب ررضلا ىنعملا نوكي نأ ىسعو . هار

 . هراوجب ريصي

 جرخيو { اذه ةرايعب كلذ برخيف .{ ةبرقلا يف الباقتي مل نإ ةزاجالاب ليقو

 فعضلا لهأ نم ناك نمل ةصاخ برق نإو { اررض هب دري مل اذإ زاوجلاب لوق هيف
 ناك نملو . اذه لجأل هسفنل هذختاف } هيف هب داري ال رخآلا ىلإ لوصولا نع

 اذه وحن نم عيش طرش نع ال ، زاوجلاب لوق هيف جرخي نأ ىسعو .3 هلثمك
 دبال نكلو & هلعف نم ىلع نيملسملا نم ريكن ريغب ىرقلا يف امهزواجت دوجولا
 ايف هزاوجب هريغل ءانبلا نم عنملا بجوي ىنعمل نيمئاقلا ىلع ررضلا مدع نم
 ادجسم ينبي نأ يف ررضلا ةدارإ ريغ ةيهاركلا ىلإ بهذي اضعب نأو الإ { ىدنع
 اذه رايع ناك اذإ ام نيملسملا ضعب هليوأت نكل 0 لوألا يف يلصي نم هيف يلصيل

 . ملعأ هللاو ، كاذل ابارخ

 نأ هلزوجيأ . ادجسم امهدحأ يفو 5 الام وأ اراد ى رتشا لجر يفو 3 هنمو

 ؟ ال مأ 3 هبرخي

 امم نسحأ هددجيل ناك نإ زوجيو : هل تلق . كلذ هل زوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . زوبحي ال : ليقو ©. هزاوجب ليق دق . & معن : لاق . ناك
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 : ىحبصلا ةلأسم

 دق : لاقو ، مكاحلا ىلإ ءاج اذإ اهلاومأ كرت دجاسملا ليكول زوجي له

 اهب مايقلا ىلع يتردقم ةلقل . دجاسملا كلت لاومأ نم يسفن تخسف

 مزلي لهو ، هلللا نيبو هنيب اييف اهكرت هعسيو كلذ يف ةجح هل نوكيأ . اهلاومأبو
 مكاحلا اذه دري ملو ، ليكولا اهكرت اذإ دجاسملا هذه لاومأ لبق نم ءيش مكاحلا

 موقي تاقثلا نم ادحأ دجي ملو اهلام ضبق الو دجاسملا هذه رومأ يف هسفن لخديل

 ؟ ةيلبلا هذه نم مكاحلا اذهف ةليحلا فيك 3 دجاسملا هذه رمأب

 طقسي . معنف . ازجاع ناك اذإ ليكولا نع اهب مايقلا طوقس امأ : لاق

 هللا هرذع دقو © هقيطي الام رومألا نم هل مارم ال نم فلكي الو هزجعل مايقلا هنع

 نأ الإ اهكرت هعسي الف { اهب مايقلا ىلع رداقوهو ، اهنمرذعت نإو ، كلذ نع

 ردقي مل نإو { اهب مايقلا مكاحلا ىلعف هجوب هرذع حص نإو . اهنم مكاحلا هرذعي

 همزلي الو ، دجو ام ىتمف { ةقث دجي مل نإو & تاقثلا نم اهب موقي نم اهل لكو

 . كلذ نم رثكأ

 هذه ةلاكو يف لخد ذنم نينس ةدم هل ليكولا اذه ناك اذإو : هل تلق
 نم ادحأ فرعي ال مكاحلاو & مكاحلا دنع ةلاكولا نم هسفن خسفوا دجاسملا

 { عايضلا اهلاومأ ىلع فيخو { دجاسملا هذه يف هلكويل 0 دلبلا لهأ نم تاقثلا

 فوخ اهلاومأبو & دجاسملا هذهب مايقلا نع عنتما اذإ ليكولا اذه ربجي نأ مكاحلل

 ؟ ال مأ هسبحيو { اهيلع عايضلا

 مايقلا مكاحلا ىلعو {. هربج مكاحلل سيلف رذع هل تبث اذإ يدنع : لاق

 مايقلا همزل ةلاكولا نم ماكحلا نم دحأ هرذع الو } رذع هل نكي مل نإو 0 اهب

 قيفوتلاو . يدنع ام بسح ىلع مكاحلا نم ربجلا همزل مايقلا همزل نمو . هتنامأب

 . مكلو انل لجو زع هللاب
 جلفلا بابرأ دارأو ، جلف نم ءام لوصأ دجاسم ناك اذإو : هل تلق
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 هل ناك نم لك ىلع ةلخن هل اولجنو . مهجلنف يف ءاملا ةرجاحزوزرل هتمدخ

 ىبأف ، ةلخنلا نم مهاردلا نم عيش دجاسملا هذه بانو جلفلا اذه يف بيصن

 ىلع ربجأ . جلفلا اذه ليكول اهلام نم دجاسملا هذه بان ام ملسي نأ ليكولا

 ؟ ال مأ كلذ ميلست

 هدنع تحصو . نيمأ ريغ جلفلا اذه ليكو نأ دجسملا ليكو ىعدا اذإو

 هلوق يف ةجح هلأ . جلفلل اهبانأ ام دجاسملا لام نم هل ملسي هب قثي ال هنأو هتنايخ

 هذه ليكو نمضي لهو . هتنامأ الو ليكولا اذه ةنايخ مكاحلا فرعي مل اذإ ؟ اذه

 مأ . نيمأ ريغ هنأ هفرعيوه ذإ هليكول جلفلل اهبانأ ام اهلام نم ملس اذإ دجاسملا

 ؟ نيملسملا مكاح نم مكحب ميلستلا ءادأ هيلع نايض ال

 ىلع هب مكحي ييف اهريغ ىلع ام مرغلا نم دجاسملا هايم ىلع : لاق

 بابرأ ضعب بلط اذإ اهنم دجن موكحم ءاملا ىرجل هعناملا زوزرلاو جالفألا بابرأ
 الف { اهلاومأ نم دجاسملا هايم مزلي ام ملسي نأ دجاسملا ليكو ىلعو كلذ جلفلا

 لبق نموأ ، مكاحلا تحت نم ليكولا ناك اذإ 0 ليكولا ةنايخ ىعدا اذإ هل ةجح

 هربجو ، جلفلا ليكو ةنايخ ملعي دجاسملا ليكو ناك نإو . نيملسملا ةعامج

 . ملعأ هللاو . دجاسملل نايض همزلي مل . مهيلإ ميلستلا ىلع مكاحلا

 بانأ ام هنم ديري دجسملا ليكو نم جلفلا ليكو بلط اذإو : هل تلق

 ليكو لاقوأ . ايهنيب مكحلا مكاحلا عطقي ملف © جلفلل ةلخنلا نم دجسملا

 دجسملا ليكو لصو موي دعب مث ، جلفلل دجسملا بانأ ام هل ملسأ ال : دجسملا

 اوعادتف {. دجسملا اذه ةلاكو نم يسفن تخسف دق : هل لاقو { مكاحلا ىلإ

 دق هانعم & دجسملا اذهف ليكوب تسل لاقو 3 ةلاكولا دجسملا ليكو ركنأو 5 ةيناث

 ةجح هل له . ةلاكولا نم هرذعي مل مكاحلاو ، مكاحلا دنع ةلاكولا هسفن نم خسف

 بانأ امل ميلستلا ىلع ربجيو كلذ يف هل ةجح ال مأ ميلستلا نع كلذ يف

 ؟ ال مأ © دجبلملا
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 نإو ، رذع هل لعل ةلاكولا توبث ليكولا ىلع لمحي ال نأ ينبجعي : لاق
 مايقلا ىلع ارداق مكاحلا ناك نإو . باوثلا هل ىجر 0 دجسملا رمأب ماقو لضفت

 كرتلا كعسي الف رذع كل نكي مل نإ ليكولا اهيأ تنأو . كلذ همزل دجسملا رماب

 كلنلمأو . ةتياث نكت مل نإو & كيلع ةتباث كتلاكو تناك نإ دجسملاب مايقلل
 نع ازجاع تنك نإو . هللا ىلع كرجأو كلذ نسحف لئاضفلا باب نم مايقلا

 . ملعأ هللاو . قيطي الام روذعملا فلكي ال هللاف & كلذ

 ةحرصلا تناك } دجسملا ةحرص عيفرت يف ةدايزلا زوجي لهو : هل تلق

 © هفقو نم وأ دجسملا رايع لاومأ نم ةدايزلا نوكتو 0 هلايش وأ ةنيمي نعو همادق

 مأ & كلذل احالص دجسملا رايع ىأر اذإ 5 رثكأ وأ لقأ وأ ةماق ردق ةدايزلا نوكتو

 ؟ كلذ نم ةدايزلا زوجي ال

 هرايع لام نم كلذ زاوج يفف دجسملل حالص اهعافترا يف ناك اذإ : لاق

 ةعايجلا يأر ىلع فقولا نوكي نأ الإ فقولا لام نم عيضي الو . فالتخا

 . كلذ اوأرو
 : دشار تنب ةخيشلا تلاق

 . عجر . هديزي نأ دارأ نم لام نم ةدايزلا نوكت نأ يلا بحأ

 دجسملل نالف نع . الف بحلا اذه وأ مهاردلا هذه لاق نيف : هل تلق
 . دجسملا رايع يف هلعجي نأ ليكولل زوبحيأ 0 هل رتو ، ينالفلا دجسملل وأ ينالفلا

 ؟ ال مأ

 امو . هظفحو هضبق ليكولا ىلعو . هرايعوهف دجسملل هلعج ام : لاق

 3 ةنس مهل تناك نإ مهتنس ىلإ كلذو 0 هب يل ملع الف نالف نع ءادف لعج

 لعج يذلا امأ : دشار تنب ةخيشلا تلاقو . ائيش هيف لوقأ الف اتباث نكي مل امو

 يف مهفراعتو دلبلا لهأ ةنس ىلع نوكي نأ ينبجعيف سانلا نم دحأ نع ءادف
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم انفرع اذكه . كلذ
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 ةير ال اذك اذكبو ، ظفللاو ، دجاسمل مهاردب ىصوأ نميف : هل تلق

 رمأب مئاقلل زوبيأ 5 هيلع نايض نم اذك ةيرق نم ينالفلا دجسملل هلام نم ةضف

 ىلع هردجو هلام حلاصم يف دجسملل نهب ىصوملا مهاردلا هذه ذفني نأ دجاسملا

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه

 ليق دقو ، لوقلا ضعب يف لاملا سأر نم تباثو زئاج ظفللا اذه : لاق

 & دجاسملا لاومأ نم هتركذ ام حالصإ يف هذافن ازئاج هل هيلع لقي مل اذإ ثلثلا نم

 رمأ نم خيشلا اهيأ تفصو ام ىلعف : دشار تنب ةخيشلا تلاقو اهريغو اهردجو

 ضعب نع نيملسملا راثا يف ءاج دقف ء دجسملل اهب ىصوملا ةيصولا هذه

 وأ ، هباوبأ نهدو ، هحوطسو 0 هردحجل الإ نوكت ال هذه نأ ، نيرخأتملا نيملسملا

 ةئيشم ىلع نوكت اهنأ نيملسملا نم لاق نم لاقو . كلذ ريغ ال & هجارسل

 وهو { ليواقألا رهشأ لوألا لوقلاو . ةعايجلا يأر ىلع ناك نإ ء ةعاجلا

 . ملعأ هللاو . ناديبع نبا يضاقلل

 الفق هل ي رتشي نأ هليكول زوجيأ ، لفقل جاتحا اذإ دجسملا يف : هل تلق

 ؟ ال مأ هلفقيو هلام نم

 حالصلا رظن ىلع ، دجسملا لام نم لفقلا ي رتشي نأ زئاج هنأ : لاق

 . ملعأ هللاو . دجسملل

 : ناضمر دوعسم خيشلا : ةلأسم

 اذه لدباف } ءىش كلذ نم عاضف ۔ ةنامأ ميتيوأ دجسمل لام هدي يف نمو
 ؟ ال مأ . هلام ناكم هذخأي نأ هلأ 5 هنيعب عاض يذلا دجو مث هلام نم

 . ملعأ هللاو . هنم فلت ام دجو اذإ . كلذ زوجي : لاق
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 : دادم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 لاومأو دجاسملا لاومأب مئاقلل زوجي ال هنأ نيملسملا راثآ يف ءاج ام ىلعف

 8 كلذ ىلع هنماي انومأم وأ ةقث الإ مهءامو ءالؤه لإم دعقي نأ مهوحنو ماتيألا

 ريناندب تناك نإ ةرجألا ىلعو ةلغلا نم ءوزج ةداعقلا تناك نإو . هتلغ ىلعو

 . بحب وأ

 كلذ يف ةنايخلا هنم ملع يذلا نومأملا ريغو ةقثلا ريغ دعقي نأ هل زوبي الو

 ةلغلا ةنايخ فوخو ءالؤه لاومأ ريغ يف ءاملا ايقس فالتإو لصألا فالتإ فوخ

 ىلع مئاقلا طرتشاولو & هيلغتو هملظ لجأل ةرهجألا فالتإو ، ةكرتشملا

 مئاقلا اذه دنع لاومألا هذه نأل ءالؤه لاومأ يف الإ ءاملاب ىقسي ال هنأ دعقتسملا

 دعقي الو . اهيلع هنمأي نيمأو ةقث عم الإ هتنامأ كرشي نأ زوجي الو { ةنامأ نهيلع

 ةلغلا داصح دنع هسفنب رضحي نوكي نأ الإ { اذه لثم يف هتنايخ ملعي انئاخ

 كرتيو ارضح دأ لك يف ءاملاب ايقسلا دنع رضحيو 0& مهرمأب مئاقلا ءالؤهل ةكرتشملا

 هل زئاجف & لصألا فلت فخي مل اذإ & كلذ يف رضحيل ، كلذ ىلع هنماي ادحأ

 ةنايخ نم هملعي ال عيش نم ليكولا ىلع نايض الو ، طرشلا اذه ىلع كلذ

 ةنيبب وأ هنيع رظنلا كلذ يف هتنامأ هنمأ يذلا نئاخلا ةنايخ هعم حصت نأ الإ هريغ

 فلتلا كلذ عقو اذإ دجسملا ءام نم نئاخلا هفلتأ ام نايض همزلي ذئنيحف . ةلداع

 كلذ ي هنيمأ ةنايخ هعم حصي مل نإو ؤ فلتلل هتنامأ ضرع دقو ؤ كلذ ببسب

 لوق هتفلاخم لجأل كلذ نم رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو & كلذ يف هيلع نايض الف

 دوهيل ربيخ يف الي يبنلا ةلماعم كلذكو & ةصخر كلذ يف ملعأ الو { نيملسملا

 لام يف نئاخلا ةنامأ ةزاجإ ىلع ليلد كلذ يف سيلو . اهرايث فصنب . ربيخ

 هيلع هللا هنمتئا يذلا نيملسملا لام ىلع لماعي ال ةلي هللا لوسر نأ الإ دجسملا

 نظلا نسحيو ، اهترإعو ربيخ ىقس يف ، هيف هلماع ىلع هنماي انيمأ الإ

 انئاخ لماعي نأ يي هللا لوسرل ىشاحو & كلذ الإ هيف زوجي الو . ةلي لوسرب
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 دوهيلا يف عقت كلذ يف ةنامألا نأ الإ ، ربيخ يف ةلماعملا ىلع هنمأي ال هدنع

 هللاو رفكلاو قسفلا مسإ مهلك مهعمجو { ةلبقلا لهأ قاسف يفو ، ىراصنلاو

 . ملعأ

 : دمحأ نب نسحلا يلع وبأ ةلأسم

 كلذل ريناندلا نم هيلع ام ملسف مولعم دجسمل ريناند هيلع ناك نم نإ

 هيلع ام ضوع دجسملا كلذل اهنأ هملعأو ، نيملسملا نم ةقث لدع ىلإ دجسملا

 © مهاردلا كلت تفلتولو & دجسملا كلذل هيلع امم أربي هنإف . ريناندلا نم هل

 كلتل عفارلا ىلع نيمألا لدعلا كلذ اهدرول كلذكو . نيمألا دنع نم

 ولو . دجسملل هيلع امم أربي هنإف { ةقث هدنع هنأل 3 ةيناث اهايإ هنمأو . مهاردلا

 امم ءىرب دقو & دجسملا كلذل ةنامأ هدنع يه ذإ 3 يناثلا نيمألا دنع نم تفلت

 وأ مكاحلا هميقي ىتح نيملسملا نم هقث لدع ىلإ كلذ هميلستب دجسملل هيلع

 . ملعأ هللاو دجسملا كلذل اليكو مكاحلا دوجو مدع دنع نيملسملا ةعامج

 : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 ىلإ هب غلبي الف } هحرج ىلع هعضوف ،} دجسملا بارت نم ذخأي يذلاو
 سيفنلا ةنانمطا ىلع اذهو . دجسملاب كلذ رضي الو . هل نمث ال هنأل مثإ

 . مكحلا ال

 نع نئاب حرج هباصأ نم نأ & يقابلا دبع نب يلع نب دمع : لاق
 دجسملاب رضي مل ولو ، لق ولو دجسملا نم ابارت هيلع عضي نأ هل زوجي الف دجسملا

 رضي مل ام & دجسملا نم ابارت هيلع لعجيف ، دجسملابوهو حرجلا هباصأ نإو
 نم اهبرتي نأ هلف دجسملا يف اهبتك نإ 5 ةلاسرلا بتكي يذلا كلذكو . دجسملاب

 . ملعأ هللاو . هنم اهبرتي نأ هل سيلف هريغ يف وهو اهبتك نإو & دجسملا بارت
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 : ىحبصلا ةلأسم

 3 هيف نولصي مهلاوحأ بلغأ مه نيذلا دجسملا ةعامج ناك اذإو

 ايبرو ، مهتفص نم رثألا هب ءاج ام ىلع تاولصلا سمخلا هيف نوظطباري ال
 ىصوي ام مهيأرب ذفنيو . دجسملا ةعامج ءالؤه نومسي كلذك دحأ دجوي ال

 . دجسملا ةعامج يأر ىلع هذافنإب

 & رايعلا مسإ قحلي هلعلف عيمجلا نع مايقلا نعرذع هل نم امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . رايعلا نم ىمسي الف ، رذع هل نكي مل نمو

 ، هرمأ كلمي نم عمجي يذلا ى جلفلا وأ { دجسملا رمأب مئاقلا { هنمو

 يفرومألا مضو ىلع نمؤي الو & ةقث ريغ ناك اذإ & هرمأ كلمي ال نمو
 هضعحيو هرمأي نأ جلفلا وأ هلام وأ دجسملا يف اعايض ىأر نمل زوجي له 3 اهعضاوم

 مهتداع اذكه . هيف دارت ءاربخ ةداعقب جلفلا ةمدخو هحالصو هتمدخ ىلع

 ؟ ال مأ }. ع يشب حرص وأ كلذب هل ضرع نم مزلي الو
 ةلاكولا اينإو & هرمأ كلمي ال نم لام يف ، نئاخلا ةلاكو تبثت ال : لاق

 ىلع دشي نأ ينبجعي الو . نيمألا ةقثلاف ، ةقثلا مدع نإف ،} ىضرملا لدعلل

 رمأ ميقي وأ اذك حلصيل هلأس نمو . ةرظانم الو لاؤس الو ةنوعمب نئاخلا دضع

 نم حالصالا ناك اذإ اذهو { هلزوججي الف { ةلعل تاروكذملا هذه رومأ نم اذك

 اذإ لئاسلا نيمضتب لوقأ ال لاح لك ىلعو . زاج ليكولا لام نم ناك نإو اهلام

 . ملعأ هللاو . زوجي ال لعف وأ ةنايخ هنع حصي مل

 : ىلمازلا ةلأسم

 ىنعم يف زئاج ريغ : لاق ؟ رايخلا عيبو عطقلا عيبلاب دجاسملل ءارشلا ام

 هللا مهمحر انخياشم انكردأو . حالصلا رظن ىلع ضعب هزاجأ اينإو مكحلا

 حالص ءارشلا يف عقي مل هنأل . ملسأ ةمالسلاو عطقلا عيبب دجاسملل نو رتشي

 . ملعأ هللاو . ضايقلا كلذكو ، يرتشملا نمض
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 : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 . اذه ريغ ليقو . رايعلا نم هل ذخؤي رايعلل ةحلصم هيف ءيش لك نإ

 كلذكو ، جارسلاو ريصحلاك ‘ رايعلا نم هل ذخؤي رايعلل حلصي ام لك رظنلاو

 هاقسو دجسملا ولدو 3 دربلاو رحلا يف مهنكي هنأل { رايعلل هتحلصم دجسملا ةرايع

 . ملعأ هللاو . سانلا سيمخل زوجي الو { دجسملا رايعل دجسملا لام نم وهف

 لوخدلا دعب هكرت هل سيلف دجسملا لام يف لخد بستحملا ناك نإ .0 هنمو

 هرذعيوأ © نيملسملا ةاقث نم هريغ هيف لكوي وأ ، لدع مكاح هنم هرذعي نأ الإ

 { ادعاصف نينثا نم ةعايجلاو . لدع مكاح دوجو مدع دنع نيملسملا ةعامج هنم

 نولخدي ام لدعب زييمتو ةفرعم مهل اضعب مهضعب ىلوتي ؤ ادعاصف ةثالث نم ليقو
 هل سيلف .{ ءانمأ الو تاقث ريغ مهو دجسملا ةعامج هرذع يذلا ناك نإو ، هيف

 هل سيلو 5 هدي ي ةنامأوهو ، كلذ ىلع اونمؤي مل اذإ ، مهيديأ يف كلذ يف كرت
 . اهيلع نمؤي ال نم دي يف هتنامأ كرت

 يف هيلع سأب الف هلعف هل زوجي ام هيف لعفو ، دجسملا لام يف بستحا نإو

 . ملعأ هللاو . كلذ

 هيف اهذافنإ زوجي اييف دجسملا لام ةلغب لعف اذإ دجسملل بستحملاو 0 هنمو

 اذإ . هرمأ رهاظ يف ةقث ريغ ناكولو . هللا نيبو هنيب اميف هل زئاج وهف رايعو لكأ نم
 . ملعأ هللاو . ةنس ىلوأ ميق نكي ل

 : يلمازلا ةلأسم

 بلط {©ك ةلخنلا تكردأ الف ‘ را ليب ل اللو > لجر لام يف دجسمل ةلخن يف

 نم راديبلل ملسي نأ ليكولل زوب & دجسملا ةلخن نم ليكولا ىلإ المع راديبلا
 ليكو ىلع راديبلا جتحي ىتح مأ ؟ دلبلا ةنس ىلع ىرجي ام ىلع ةلخنلا هذه
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 لاملا بحاص بلاطلا ناك اذإ كلذكو ، اهلمع يف لخدي نأ لبق نم دجسملا

 . راديب لايلل نكي ملو { ةلخنلا هيف يذلا

 هتعمس ام ىلعف ىقسلا لبق ليكولا ىلع طرتشي مل اذإ راديبلا امأ : لاق

 : لاق ضعبو 0 دلبلا ةنس ىلع هترجأ هل : لاق ضعب . فالتخا هيف رثألا نم

 نأ ينبجعي مل ء لاملا بحاص امأو ، لمعلا لبق طرتشي ىتح ءيش هل سيل

 هللاو . ةرجأ ريغب هلام ىقسي هنأ فورعم هنأل ] طرتشي مل اذإ ةرجأ هل نوكت

 . ملعأ

 رمتب وأ { هقرفيل تالوكأملا نم ائيش ىتأ اذإ دجسملا ليكو يفو {. هنمو

 ريغ نم دجسملا يف هلكأو لجر هنم ذخأف & ناضمر رهش يف نومئاصلا هب رطفيل

 ؟ ال مأ كلذ نايض هيلع ىرت له .3 ليكولا هيطعي نأ

 يف لكؤيل لعج تالوكأملا نم هريغوأ رمتلا نأ ملع لكآلا ناك نإ : لاق

 هل لعج ام ىلع لكأ نإ نايض يدنع همزلي مل { تاقوألا نم تقو يفو دجسملا

 ىتح لكأ ام نمض هب ىتأ يذلا وهو { كلذب ليكولا هرمأي ملو ؤ ملعي مل نإو
 . ملعأ هللاو . كلذل لوعجم هنأ هدنع حصي

 : يلمازلا ةلأسم

 امردقب دعقي نأ زوجيأ { هتيب ىلإ اهيف فرطتملا رم اذإ دجسم ضرأ يفو
 ؟ اذك دجسمل ضرألا هذه نأ 53 هيلع باتك عم هيف رمي

 نأل دجسملا ضرأ ىلع ةجحلا توبث فوخ ، كلذ نوزيجي ال مهنأ : لاق

 هللاو . فلتت قاروألاو & دجسملا ضرأ ىلع ةجحلا ىقبتو 0 نوتومي دوهشلا

 . ملعأ

 ةعامجل زوجي له . ةقث ريغ هل لكوملاو ، ةقث ريغ دجسملا ليكو ناك اذإو

 نم رمأ ريغ نم اهريغو ةقرفت نم مه زوجي ام دجسملا يف اولعفي نأ هرايعو دجسملا
 ؟ ةرواشم الو 3} ليكولا
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 دحأ هلكو ليكولا اذه نكي مل اذإ مهل زوجي هنإف & هذه كتفص ىلع : لاق

 . ملعأ هللاو . مهتعامج وأ نيملسملا ماكح نم

 لخدو ث ميتيلا لاموأ . دجسملا لام يف بستحا اذإ بستحملا نأ 3 هنمو

 وأ لكوي وأ & لدع مكاح هنم هرذعي نأ الإ ىدس هكرت هل سيلو . هل مزال وهف هيف

 ضرف ءاضقل اديعب ارفس ارفاسم وأ © انكاس هريغ ىلإ دلبلا نم بستحملا لقتني

 ررضلا ميتيلا وأ دجسملا لام ىلع فيخ وأ . داهجوأ جح لثم { هيلع بجو

 ةردقملا دعب هوكرت نإو ، كلذب مايقلا دلبلا كلت يف ردق نم لك ىلع ناك

 . ملعأ هللاو . نايضلا كلذ ىلع ارداق ناك نم ىلع تقح . عاضو

 : سيمخ نب رصان ةلأسم

 رظن يف الو مكحلا يف زوجي ال ةدي ؤملا تافوقوملا دجاسملا لاومأب ضايقلا نإ

 . افالتخا اذه يف ملعن الو . حالصلا

 رظن ىلع نيملسملا ءاهقف نم هزاجأ نم كلذ زاجأ 5 ةدب ؤملا ريغ يق امأو
 هيلع ناك ام ىلع كلذ لزنو ، نورخا كلذ مهنم زجي ملو ، مكحلا يف ال حالصلا

 . ملعأ هللاو . ملسأو ىلوأ

 نأ : لاق . هيفوي نأ لبق تايف . ةقث ىلع دجسملا لخن انطأ نمو 3 هنمو

 . ملعأ هللاو . نمثلا رخؤي نأ هل سيل هنأل ، نايضلا هيلع

 : يلمازلا ةلأسم

 رضاحلاب هانطأ يذلا دجاسملا لاومأ ءانط ءافو ىلع لالدلا ىدامت اذإو

 ؟ ليكولا نمضي له .3 هنم عيش بهذو
 ءافيتسالا ءادنلا عم نوكي نأ هيلع طرشو { ةقث لالدلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نايض يدنع هيلع نكي مل ، ىنطأ ام نمث
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 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 زاجأ © هترايعو هحالصو دجسملا ءانب نع ةلضف رايعلا لام يف ناك نإ

 حالص نم ال " رايعلا حالص نم اذهو . جارسلاو طسبلا ءارش هنم ءاملعلا

 لب دجسملل هيف سيل اذهو & بارشلل هيف ءاملا لعج ءايلعلا زاجأو . دجسملا

 ةرطف نكي مل اذإ يدنعو ، دجسملا حالص نم ال { رايعلا حالص نم اذه

 خيشلا يأر اذهو & دجسملا ةرايع هلضف نم رايعلا نطوي امم ةقرفت الو دجسملل
 يأرب ذخأ نمو { نيملسملا ءاهقف نم هريغو . نايثع نب دمحأ نب نسحلا يلع يبأ

 . كلذ هل عساوف . ملعلا لهأ ءارآ نم
 : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 دق امم هلك هرايعل يذلا هلام نم هيف ءاملا لعجو جارسلاو طسبلا ءارش

 سيلو 0 هزجي مل ضعبو 3 هزاجأ نضعبف ، نيملسملا نم ملعلا لهأ هيف فلتخا

 هرايع حالص نم وه اينإو { هترايع نم الو هحالص نم هرهاظ ىلإ رظنلا يف كلذ

 ناك رايعلل يذلا هلام ةلضف اذه ىلع رايعلا الكو & كلذ يف يل نيبي اييف ريغ ال

 نم هيلإ برقأ عيش ةهبشلا يف سيلو 0 كلذ ىنعم هقحلي نأ رظنلا يف جراخ ريغ
 . ءانعلا ردق ىلع كلذل ةرجألا لذبو ءاملا هرامعل اهب ىقسيل يناوألا ءارش

 كلذ ناك اذإ ءاتشلا نمز يف هيلإ ةجاحلا دنع هرايع لام نم بطحلا ديقو نم الو

 رمأب هلل مايقلا ىلع ةعايجلا هب ىوقنتيو . هرايع ءالطصالا ىنعم ىلإوعدي امم
 ينبجعيو {} يل عقيو حصي اميف ءاوس ىلع اهنأكو هنهوي وأ هلطبي ام هكرتو . ةدابعلا

 ىلعو . لاح ىلع هلثم هنأل كلذ يف فالتخالا نم ءاج ام ىنعم هيف جرخي نأ

 نأ هل سيلو ، هسفنل ارظان نوكي نأ يأرلا عضوم يف عيشب لمعلا دارأ نم لك

 نمم هريغ ىري ام لدع ىلإ لدتساو 0 الدع هاري الام ىلإ الدع هاري ايع لدعي

 نإ مثإ الو سأب الو { هيلع هنمي ايب ال ، هرثأ ىفتقيل هرظن لمعتسي نأ هلزوجي
 . ملعأ هللاو . هللا ءاش
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 همزل نايض نم دجسمل ةسم مهاردب ىصوأ نميف ادعاج ىنعأ . هنمو
 { دجسملا اذه شارفل اطسب مهاردلا هذهب ي رتشي نأ يصولل زوجي 0 هل

 3 هحطس حالصإ وأ . هلام حالصلوأ دجسملا اذهل جارسلل الح نهب يرتشيو

 ؟ كلذ يف هجولا فيك مأ © ةصاخ هرادج ةرايعو

 ريغب نكي مل ام شرفلاو جارسلا يف فلتو 0 هرايعل اهنإ ليق دق : لاق

 زوجي ال ليقو ، زوجي ليق ء فالتخا رايعلا لام نم اهل ءارشلا يفو ، ىنعم

 . ملعأ هللاو . افالتخإ كلذ يف ملعأ الو هرايع نم هرايعو هرادجو

 سمخلا ةالص ىلع نوظفاحي لب 0 ارافس سانلا ضعب ناك نإو { هنمو

 ةعامج يف كلذب نولخديأ ، رذع نم الإ نوفلختي ال ةعامج ارصق وأ دجسملا يف

 . هتبثاف هيلع ضرع نأ دعب هلوق ىنعم ىلعف رامعلا

 رهظلا اولص نإو هرايع نم سمخلا تاولصلا ىلع نوظفاحملا نورفاسلملاف .

 ءالؤه نم فلختم فلخت نإ تيأرأ & نورذعي هب امل . ةعامج ريغ رصعلاو ةعامج
 حص نإف هفلخت نع هلاؤس مئاقلا ىلعأ & تاقوألا ضعب يف ةالصلا نع رايعلا

 . فقولا كلذ نم همرح الإو . . كلذ يف هرذع هعم

 لبق نم لاؤسلا ، هيلع هتبثأف كلذ هيلع ضرع نأ دعب هلوق ىنعم ىلعف

 . ملعأ هللاو . رذع نع الإ نوفلختي ال مهنأل ، لوبقم مهلوقو & فلختلا

 هب ىتؤملا لوكأملا نم هرايع ريغ نم دجسملا يف نورضاحلا ناك اذإو

 هيلع ضرع نأ دعب هلوق ىنعم ىلعف ، كلذ يف يضاغتلا مئاقلا عسيأ 2 رايعلا
 هتردق عم مهعنم هيلعو 3 رايعلا ريغل يضاغتلا هعسي ال مئاقلاف ى هتبثأف ۔ كلذ

 . ملعأ هللاو . هتنامأل اعيضم نوكي الإو . نولكأي مهنأ ملع نيح

 اودجوو . هرايع يأر ىلع هلام ذفني ليزج لام هل ةيرق دجسم يفو { هنمو
 راجشألا نم هكاوفلا & هيف نوعفادتي فلس نع افلخ مهدادجأو مهءابآ
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 { عاقبلا نم اوءاش ثيحو 3 مهرافسأو مهتيب يف هنولكأيو & اذه وحنو ىولحلاو

 نيحلاصلا هرايع يأر ىلع دجسملا لخاد عفدلا نوكيأ زاج اذإو ؟ كلذ مه زوجيأ

 ؟ عاقبلا نم اوءاش ثيح وأ

 رمأ يف هجورخ نوكي نأ الإ نيملعتملا نيب فالتخا هزاوج يف : لاق

 ناك ثيح عفدلاف هزيجي نم لوق ىلعو . كلذكوهوهف الإو . هل زاوج ال

 3 هيف ةيراج ةنس نم هيلع كردأ امو . اطورش دجسملاب نكي مل نإو هب سأب ال

 . ملعأ هللاو . هلطاب حصي ملام كلذ يف فلتخي نأ ملعن الو زاج

 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا ةلأسم

 ىعاري نأ اذه يف جاتحي الف هتعامج يأر ىلع دجسم يف افقو لعج ام امأ

 دجسملا حلاصم نم ةعامجلا هءالام ىلإ هرمأ دري اينإو ، ىفتقتف ةمدقتم ةنس ىلإ

 © ءاهقفلا ضعب نع دجوي اذكه كلذ يف مهل لعج املامومع هرايع حلاصمو

 هيلع فقولاو دجسملا رايع يف يهو ث ةديفم ءايشأ يف الإ كلذ مهف ري مل مهضعبو

 امأو . اهادع اييف يأرلا مهيلع رجح دقو 3 اهل عبار ال ةثالث هذهف { ةرطفلاو

 . نم ليضفت يف صيخرتلا نيملسملا ضعب نع دجويف اهتوبث دعب دجسملا يف ةقرفتلا

 ري مل اوجرأ اييف ضعبو { ءاش نم مرحيو ءاش نم يطعي نأو هليضفت مئاقلا يأر

 نم ةيوستلا مدع يف امل . ءاوسلاب كلذ يف اعيمج اونوكي نأ هبجعأ لعلو ، كلذ

 يلوأل هنم ةاعارم ليضفتلا ىأر نمو & بولقلا ريدكتو & باتعألاو تانجلا

 كلذ يف عيمجلاو { ةدحاو ةلزنم يف مهنودوه نمم مهريغو اونوكي الئل لضفلا

 ةعايجلا هب عفد امو ؤ نورظانلا مه نولتبملاو & نورحتم باوصللو 0 نودهتجم

 مل الإو ، اودجو نإ ء مهنم كلذب ىلوأ مكاحلاف همايق لجأل ناك نإف & ليكولل
 © مكاحلا مدع لاح لدعلا نم جرخي مل ام { مايقلا ىلع هل هولعج ام هيلع قيضي

 . هللا ءاش نإ ةفصلا هذه ىلع & مهلو ، هل كلذ زوبيو
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 ةالص دعب هلاح ىلع هكرت يفف دجسملا لام نم ناك اذإ جارسلا امأو

 يف دجسملاب نيدعاقلا دوعق ناك اذإ ةصاخ ءاهقفلا نم ديدشت ةمتعلا ةعامجلا

 ىلع ىلوأ هؤافطإ لب . هلاح ىلع مهل هئاقبإ يف هجو الف يويند رمأل تقولا كلذ

 عم ةالصلا كردي مل دحأل وأ . راثا وأ نآرقلا ةءارقل مهدوعق ناك نإو . لاح لك

 لثمل هكرت يف صيخرت نيملسملا ضعب نع وجراف مهدعب ةالصلا دارأو ، ةعايجلا
 . ملعأ هللاو . كلذب هللا ةعاط ىلع مهف ةناعإ نيروكذملا ءالؤه

 فوخ وأ هلاومأو هب مايقلا نع زجعل هكرت دارأ اذإ دجسملا ليكو يفو { هنمو

 ةنعارفلاو ةربابجلا هيلع بلغت دق ذإ دلبب فاصنالا مدعل لام وأ سفن ىلع

 لبق نموأ & نمثو ضوع الب ةداعقو ، ءانط دجسملا كلذ لام نم نوذخأيو

 . اهريغو دجاسم نم دلبلا لهأ لاومأ ىلع ناطلسلا اهلعب يتلا تاجارخلا

 ادحأ ملعيو رفاسي نأ هيلعأ . هلزاج نإو ؟ ةفصلا هذه ىلع هكرت هل زوجأ

 ؟ ال مأ كلذب

 هلاومأو دجسملا لبق نم هيف لكو ايب مايقلا نع ليكولا اذه زجع اذإف : لاق
 ى ربتلا هلزوجي ذئنيحف . ةلاكولا كلت ىلع هتماقإ يف هنيد وأ هسفن ىلع فاخو

 الإ اسفن ها فلكي ال : ىلاعت هلوقل اهب مايقلا نع هرذع ةحصل ةلاكولا كلتل

 هي ربت يف رفسلا طرشل ىنعم ىرأ الف هدلب يف اييقم ليكولا ناك ولو « . . اهعسو
 يف اهنيب قرف ال ذإ ، هرفس وأ هرضح يف . كلذ يف هل بجوملا رذعلا لاحل هتلاكول

 هي ريتب هريغ ربخي نأ هيلع سيلف هتلاكو نم ي ربتلا هل زاج ىتمو . هرذع ةحص

 خيشلا نع دجوي اذهوحنو { هل ناك كلذ اينإو { اهنع هدي عفري نأ دعب اهنم

 . ملعأ هللاو . سيمخ نب دعاج

 وهو هتركذ يذلا تقولاب دجسملاب جارسلا رمأ نم هنع تلأس ام امأو 3 هنمو

 يفف 0 هيف ةنس كردت ملو { هنيعب كلذ يف ةيصو حصت مل اذإف © رجفلا ةالص تقو

 اذه ىنعم جرخي سيلو & فالتخإ دجسملا رايعل فوقوملا لاملا ةلغ نم هزاوج
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 يف امه ذإ مكحلاو زئاجلا يف مدقتملا نم ىضم ام ىلع الإ يعم اييف فالتخالا
 دجسملل ال هرايعل هعفن جراخ دجسملا ءانبف ةقيقحلا ىلعو . نابراقتم هبشلا

 يف هب كلذ زاوجو . هلام نم جارسلا هيلإ جاتحي ام قيضي الف اذه ىلعف . هسفن

 لمهي نأ يغبني الف تركذ يذلا تقولا كلذ يف ةصاخو عبت هلام نأل زئاجلا

 {، ةالص نم تاقوألا رئاس نم © هنيع نع 0 هيف هللا ةدابع لضفل هب جارسلا

 يدنعو . اهريغل ال ةدابعلل الإ اهؤانب نكي مل دجاسملا نإو 3 نارق ةءارقو { ركذو

 نم صيخزتلا درو دقو . اهيلع نيعت يتلا 3 اهب مايقلا ةلآ نم جارسلا نإ ى

 برقأ هارأ اييف اذهو . مهراثآ يف دجوي ام ىلع & كلذ نم دعبأ وه اييف نيملسملا

 الف } هب ذخألاو يأرلا اذه ناسحتسا زاوج ىلع رايعلا قفتا نإو . زاوجلا ىلإ

 هب ىلوألا لب © نيملسملا يأر نم هونسحتسا ايع فاكنتسالا ليكولل يغبني

 : ىلاعت هلوقو نسح وهف انسح نوملسملا هار ام لبق دقو ،} هيلع مهتعماج

 نم ىلع بجاو نسحألا عابتاف ه . . هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا
 . هللاب الإ قيفوتلا امو . هيلإ اذهو . رصبأ

 يف هنمث ذافنال هلصأ عيبوأ هلاومأ ةلغ نم برخ اذإ دجسملا ءانب امأو

 فكي مل نإف اهلاومأ ةلغ نم معنف رايعلل دجاسملا تجاتحا اذإ قيضي الف 0 هئانب

 راثا يناعم نم هانفرع ام ىلع افقو نكي مل ام اهتيافك ردقب اهل لصألا نم عاييف

 ةياغ امل كلذ يف لب & تبرخ اذإ اهرايع نم اهل حلصأ حالص يأو . انباحصأ

 ةلاح اهحالصإ نيب & دجاسملل هب ىصوأ ام ذافنإ يف قرفلا رصبأ الو & حالصلا

 . افقو نكي مل ام ءاوس يدنعوه لب { كلذ نم . اهبارخ دعب اهرايعوأ اهمايق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ يف دوجوم وهو . لوطي كلذ حرشو

 : يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا ةلأسم
 نم ملسو هيلع عفرو 3 هنمث هل ملسي ملف الجر دجسملا لام انطأ لجر ف
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 ؟ نايض هيلع مأ كلذ هل زوبيأ & دجسملا مهارد جرخأ نمب دجسملا مهارد

 يذلا نأ . هدنع يفو ةقث ىلع ادقن هانطأ اذإ هنأ هتظفح يذلا : لاق

 هانطأ ناك نإو & دجسملا لام نم وهف دجسملا لام مهارد جارختسا ىلع هجرخأ

 رمغ ىلع هانطأ نإ كلذكو . ءيش كلذ نم دجسملا لام ىلع الو 3 هيلعف ةئيسن

 . ملعأ هللاو . هلام نم هيلعف © ارضاح كلذ ناك ولو ، ةقثب سيلو يفو

 : دادم مب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 ليق دقف دجسملا لام نم هذخأ ةين ىلع هلام نم دجسملا ليكولا ضرقأ نإ

 هجو ىلع هلام نم ملس ام ذخأي نأ هل : لاق نم لاقف & فالتخاب كلذ يق

 . هلام عيض دقو كلذ هل زوب ال : لاق نم لاقو . دجاسملا لام نم ضرقلا

 نم لوق ينبجعيو . نورخآ هزبي ملو ضعب هزاجأف ةنامألا نم ضرقلا امأو

 ثيدحلا ءاج دقو . ةنايخلا ىلإ برقأ يدنع وهو . ةنامألاو ضرقلا زيجي ال

 هللاو انعم لوقلا رثكأ وهو . «كناخ نم نخت الو & كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ»

 . ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 أربيأ © هدلب نم رفاسو } مكاحلا دنع ةلاكولا نم أربت اذإ دجاسملا ليكور

 كرت هللا نيبو هنيب اييف ليكولا اذه عسي لهو { هرفسو اذه هي ربتب ةلاكولا هذه نم

 ؟ اهلاومأو دجاسملا

 وأ نيملسملا ماكح نم دحأ رذعي نأ الإ هرفسب دجسملا ليكو أربي ال : لاق
 فلختسا . امزال ارقس ليكولا ىنع نإو ى ماكحلا مدع دنع ، نيملسملا ةعامج

 نأ ىنبجعي الف ةتباث ريغ لصألا يف ةلاكولا تناك نإو ، هتنامأ يف نيتقثوأ ةقث

 انيلعو © رذعلا راتخا اذإ هنع ىفتكم نيملسملا يفو . همزلي الام هيلع لمجي

 . ملعأ هللاو . نيدلا لصأ حالصإ يف هلعل داهتجالا مكيلعو
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 ةرجشلا هذه نأ ىعدي ةرجش ىلإ ءاج اذك دجسم ليكو يفو . هنمو

 تعطق يذلا دجسملل . ةرجشلا هذه نوكت نيدجسملا يألف ، رخآ دجسمل

 . ايهنيب ةفوقوم يه مأ 3 ايهنيب نوكي مأ . هل هليكو عطقب دياذ نوكيو . هل

 اهل عطاقلا ليكولا اذه دي يف اهنأ ةلداعلا ةنيبلاب حص نإ ملعأ مهللا : لاق

 دحأ نم ةضراعم الب { رايثلا تاوذ نم تناك نإ 0 اهرمثيو { اهاعريو اهزوجي
 موقي نم وأ نوملسملا هماقأ لدع ليكولاو 0 هل تعطق يذلا دجسملا اذهل اهبرقيو

 مئاقلا دجسملا اذهل رخآ دجسم ليكو هضراع نأ ىلإ 0 هرايع لودع نم 7 هماقم

 ةبهو وأ رارقإ وأ ةيصوب اهقحتسا دق دجسملا اذهل اهنإ ةلداعلا ةنيبلا هيلعو 3 هرمأب

 عيمج حصي مل نإو { هئاعداو ، هزوح يف أطخأو طلغ لوألا نأو 3 هدي يف يه نم

 لاقو . ديلا ةلزنمب : لاق نم لاقف اهعطق ليكولا اذه نأ حص امنإو ث هانركذ ام

 حصيو . اذك دجسمل اهنأ اهعطق نمم ىوعد عطقلا عم نوكت ىتح : لاق نم

 . ملعأ هللاو . رخا دجسم لوق ريغ نم ىوعدلاو عطقلا

 لخادلا ناك اذإ . ال مأ هركي } رضخألا لصبلاب دجسملا لوخدو . هنمو

 ؟ اجراخ هلصب كرت هنكمي الو { ةالصلا لجأل لخد

 . ملعأ هللاو . كلذ الإ هنكمي ال ناك اذإ هيلع قيضي ال هنإ : لاق

 ةنسلا نم ىضم دقو { اهنم جورخلا دجاسملا ليكو بلط اذإو 0 هنمو

 ؟ ال مأ ؟ رهشألا نم ىضم ال بيصن هلأ ، ثلثلا وأ فصنلا

 ناك نإو . عيش هل سيلف ، رذع ريغ نم ليكولا جورخ ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . باسحلاب هلف ، هريغ وأ آ ضرم لثم رذع نم
 : ناديبع نبا ةلأسم

 بستحم وأ ليكو نم مئاقلا دارأو & هتعامج ءاشي ال دجسمل لام ناك اذإو

 ءايشألا عيمج نم هلام حلاصم وأ {. هحلاصم نم ءيش وأ . هعيب وأ عيش ءارش

 ؟ مهلك مهيأرب نوكيأ
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 . كلذ نكمأ نإ عيمجل ١ يأرب نوكي نأ ينبجعي تفصو ام ىلع : لاق

 . ملعأ هللاو . ادعاصف ةثالث يأرب نوكي نأ ينبجعيف نكمي مل نإو

 : يصو رخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا خيشلا ةلأسم

 ءيش يف لكؤت لام ةلغبوأ & قرفي عيشب ىصوأ يصوملا ناك نإف هل تلق
 روذنلا هذه كلذكو . ةفرع موي يفوأ ، ناضمر يفو موي لك مولعم دجاسملا نم

 هب لمعلاو زئاج اذهأ . سانلا نم رصعلا لهأ هلعفي ايك دجاسملا يف تالوكأملاب

 ؟ عساو

 نم قابطأ ىلع نيرخأتملا نع ةدراولا راثآلا يف اذهزوج دقل : لاق

 . رومألا هذه يف رظنأ انأو & نيملسملا نم ريكن ريغ نم ,هلعف ىلع & سانلا

 امل نكي مل ذإ 0 ةروجحم الاعفأو { هروكنم الاوحأ الإ اهارأ الف اهيف رظنلا عجارأو

 نم اهلام ضرألا قوف نم تثتجا» . عورف يأرلا حيحص يف الو لوصأ نيدلا يف

 . «هيف بير ال انيقي كلذك هفرعيف اذه ىري . . رارق

 عطاق 3 يفخ قيقدوأ & يلج رظن ىلع هبردقي بلق رون هل ناك نمو

 لصي هب ض رتعمو . يفينحلا نيدلا دعاوق ىلع بكرملا & يوسلا طارصلل
 تاملظ نم ء سانلا يف هب عىضتسيو ، هيلع نومداقلاو هللا ىلإ نورئاسلا

 هب فرعيف قحلا ىلإ رظني هنكلو ، لاجرلاب قحلا فرعي نكي ملو ، سابتلالا
 عنم نمم ملظأ نمو : ىلاعت هللا لاق دقو . اذه لثمل نبت مل دجاسملا نأل { هلهأ

 نيلصملا عنميام عيمجف . اهبارخ يف ىعسو همسا اهيف ركذي نأ هلا دجاسم

 اهل نيرماعلاو اهب نيمئاقلا ىلع شوشيو 3 نيملعتملاو دوجسلا عكرلاو نيركاذلاو

 تحت لخادو 3 اهبارخ يف يعسلا نموهف { لاوحألا نم لاح وأ لاعف وأ لاقم نم

 . اهمكح
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 نم حضوأ هدبحت ةيآلا مكح هب لباقو 3 اذه نم عنمي له 3 اذه ىلإ رظناف

 لطاب هب ةيصولاو ، مرحم كلذ نأ نم ء ةجحلا يف ديزم ىلإ هيف لقاعلا جاتحي نأ

 {. ةيآلا ىضتقم كلانه تنيبتو ، ةياكحلا كلذ دنع تفرع اذإو ، لاح لك ىلع

 نيذلا لافغإ فرعتل اهريغو تالوكأملاب روذنلا نم ءايشألا رئاس ىضتقم هب سقف

 { نيلوألا يف لبق نم نكت مل لاوحألا هذه نأ نظأ ينأكو { ءالقعلا مهنأ نومعزي

 اهنأكف 5 الاعف مهنع اهب ةرهشلا تتبثأ الو & الاقم اهيف نيلوألا نع دجت مل ذإ

 اهب لمعلا نوكي نأو ةلالض نوكي نأ فاخأو & ةعدب ةثدحم لكو 3 ةثداح

 نم ةثداحلا هذه نوكت نأ يلإ برقأ اهنأك اهنأل ، اقح اهل لاطبالاو . اقسف

 برقتلا رذانلاو يصوملا دارأ ايبر ذإ قحلا نطاوم يف قحلا ىلع ناطيشلا تاسيبلت

 ىلإ برقت نم نأ نيكسملا فيعضلا ردي ملو هلل تاعاطلا نم هاري هنأل هبر ىلإ هب

 . ادعب الإ هللا نم ددزي مل ؤ هاضري ال ايب هللا

 صن ام مكحل فلاخملا نوكي الو & قحلا ريغ اهنأ ىضري نأ لاحملا نمو

 ليلدو & لطابلاوهف قحلا نع جرخ امو ، اقح عامجالاو ةنسلا وأ باتكلا يف

 يف باذعلاو { ايندلا ةايحلا يف يزخلا باجي الو & عطاق عنمل كلذ نم باتكلا

 ىرت تنأو اهبارخ يف عاسو . همسإ ايهيف ركذي نأ عنام لك ىلع عراش ةرخآلا

 هنكل { اهلاوحأ ةشطبو 0 الاعف ىديأو ، اهلاح ناسلب كلذ نم تاعناملا نم هذه

 فعضو ، رظن روصقل رثكألا هبناجب ىأنف ضرعأل نآلا سانلا يف اذه رهظأ ول

 سيبلتو © ديلقت ةيعادو & هرش ةدشو ك ىوه باجحو ،} ىمع طرفو { رصب

 ريغ نع تتبث دقو افورعم هار ىتح 3 افولأم كلذ راص دق ذإ اييس الو ناطيش

 تسيل ةدعاقلا دادهنال اهلك فالتخاو قافتاب اهيف ملكت دق صوصن هيف دحاو

 ةرجز ةنسلابو { انايبو ةجح امنم زيزعلا باتكلاب ىفكو & ع يشب نيفراعلا دنع

 رومأب دجاسملا يف ثدحتلا نع ارجح ةي يبنلا نع اهيف تبث دق ذإ اناهربو
 & رمأو ، رشأو ، حبقأو } رضأ اهنأل حضوأ اهيف سانلا نيب ةثداحلا هذهو .3 ايندلا
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 نع سفنلا ىهنو & ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو & نوملاعلا الإ اهلفغي امو

 . ملسو هلاو يمأل ١ يبنل ا دمحح ىلع هللا ىلصو ئ ىوه ا

 : يدشارمحلا ةلأسم

 . اهيف دازيوأ © احرص رامعلا وأ ، رايع دجسملا حرص لوحي نأ زوجي له
 ؟ ال مأ . اهنم صقني وأ

 نم لدعلاب لوقلا نم حالصلا رظن ىلع زئاج هلك كلذف : لاق

 . ملعأ هللاو . سانلا نم اهدارأ نم لام نم ةدايزلا نوكتو . نيملسملا

 : ىحبصلا ةرركم ةلأسم

 { ةالصلا ريغل حرصلا ىلإ دجسملا لخاد نم دجسملا طاسب ليوحتو

 ؟ ال مأ ، سولجلا هيف زوجيأ

 يف ظفحأ ملو . اولاق اذكهو { ةالصلا ريغل دجسملا طاسب جرخي ال : لاق

 فوخيو ، هللا ركذي نم هيف دعقيل هجارخإ زاوجب لئاق لاق ولو . كلذ ريغ اذه

 هللاو . يدنع اميف لدعلا نم رعتي مل ، نيفلاسلا راثآ ولتيو ، ةرخآلا نم سانلا

 . ملعأ

 : دشار تنب ةلأسم

 ريغ بستحم وأ ليكو نم بئاغ وأ ميتي وأ دجسمل ءامو اضرأ دعتقا نميفو
 نم لكألاو ءارشلا زوجي له {& كلذ ريغوأ 0 ارب وأ 0 ةرذ وأ { اركس اهعرزو ةقث

 ؟ ناضلا نم املاس نوكيو ؟ عرازلا اذه دي

 نيب فالتخالا ىرجي عرازلا اذه دي نم ءارشلاو لكألا يفف : لاق

 . ملعأ هللاو . لمعتسا ام ريخ ءرملل هزنتلاو نيملسللا
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 اذه هل لاقي نأ زوجيأ 0 ةقث ريغ ناك اذإ دجسملا يف بستحملاو & هنمو

 ؟ ال مأ ، اذك لعفي نأ يغبنيو ؟ اذك ىلإ جاتحي

 نع بستحملا لأس نإ كلذكو . ازئاج نوكيو . لدعلا نم اذه : لاق

 معن : لاقف {© ليكولل زوجي ايب باجي نأ ليكولل ؟ اهلعف زوجي له . ءايشأ
 . ملعأ هللاو . زوب

 زاوجلا نم مدعي ال { هنم لضفأ هب ي رتشيل ك دجسملا لام عيبو ، هنمو

 . ببسب لخادلاك هي رتشم نوكيف هزيجي ال نم لوق ىلعو ، حالصلا رظن ىلع
 . ملعأ هللاو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 هعيب ناك اذإ ، اههابشأو دجاسملل ةفوقوملا لاومألاو ، مرصلا ءارشو
 هيف مأ هي رتشمل بيطيو ؟ فالتخا الب زئاجوهأ { اهنم عولقملا لخنلل احالص
 ؟ هي رتشم لام يف فقولل هلاحب الصأ تبثي هنأو 9 زوجي ال هنأ ؟ الوف

 هللاو . هعلقو هعيبو دجاسملا وأ دجسملا مرص يف اذهو { اذه ليق دق : لاق

 . ملعأ

 ؟ كلذل امهدحأ جاتحا اذإ دجاسملا نيب فراصي دجسملا ليكو يفو .{ هنمو

 كلذف & ليكولا فراصي رايعلا نم ادحأ موقي نأ ادحأ نكمأ نإ : لاق

 ءاش نإ عساولا يف قيضي الف © هسفنب ليكولا لعف نإو ، طايتحالا هيف يدنع

 . ملعأ هللاو . هللا

 نمو ث هرمأ كلمي نم عمجي يذلا جلفلا وأ دجسملا رمأب مئاقلا { هنمو

 له ث اهعضاوم يف رومألا عضو ىلع نمؤي الو . ةقث ريغ ناك اذإ هرمأ كلمي ال

 ةمدخ ىلع هضحيو هرمأي نأ 0 جلفلا وأ ، هلاموأ دجسملا يف اعايض ىأر نمل زوجي

 حرص وأ كلذب هل ضرع نم مزلي الو { هيف دارت ريابخ ةدعاقب & هحالصو كلذ
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 ؟ انايع عايضلا ىأرولو . هكرت كبجعيو ؟ هل هنم اببس نوكي مأ ءيشب

 لدعلل ةلاكولا انإو . هرمأ كلمي ال نم لام يف نئاخلا ةلاكو : لاق

 نئاخلا دضع ىلع دشي نأ ينبجعي الو & نيمألا ةقثلاف مدع نإف يضرملا

 تيك رمأ ميقيو . اذك حلصيل هلأس نمو } ةرصانم الو لاؤس الو & ةنوعمب

 . الاومأ نم حالصالا ناك اذإ كلذ هل زب مل ،. تاروكذملا هذه رومأ نم تيكو

 مل اذإ لئاسلا نيمضتب لوقأ ال لاح لك ىلعو { زاج ليكولا لام نم ناك نإف

 . ملعأ هللاو . زوجي ال لعف وأ 3 هتنايخ حصت

 لبق نم هل ناك هل اليكو اوميقي نأ مهنم تاقثلا دجسملا رايعل زوبحي { هنمو

 هلايبو هب مايقلا ينفو ، مهتقو يف هب نوبطاخم مهنأ الإ ، مكاحلا يار ر ريغب نكي ملوأ

 يف مهقح لمتحا اذإ كرتلا مكاحلا عسيو & يدنع اييف لوقلا ضعب يف اذهو

 لوقلا ضعب يفو .& مهتضراعم يف ةحلصملا ىجر اذإ ةضراعملا هلو { مهلوخد

 . ملعأ هللاو . كلذ مهل سيل

 هيلإ عوجرلا هل اولمحت اذإو 3 هنع ةيحان دجسملا ةعامج ناك اذإ { هنمو

 نوكي ثيح اولصي نأ مهيلع فاخي هنأل مهيلع ررض ريغ نم مهنكمأ ةالصلل

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع ةالصلا كرت يف كلذب رذع مهف لهف { مهنم ابيرق ءاملا

 ةالصلا تقو يف راوجلا دح نع اوجرخ مهنأل ائيش كلذ يف ظفحأ ال : لاق

 . مهدجاسم ىلإ عوجرلا قاوسألا لهأ ىلع تبث عوجرلا مهيلع تبث نإو
 . ىوزن نم لاعس يف وأ دمس يف تناك

 الف انأ امأو . لئاضفلا نم مهيلع عوجرلا : نانس نب فلخ خيشلا لاقو

 . ملعأ هللاو . ائيش هلك اذه يف ظفحأ

 دجسم حالصل ةيدمح اذكو اذكب رقأ وأ { هلام نم ىصوأ نميف { هنمو

 ىتش لاومأ دجسملا اذهلو & حالصالا ركذي ملو ، اذك دجسم لاومأل وأ © اذك

 هب ىصوأ وأ هب رقأ ام نوكيأ . هرايع يأر ىلع اهنمو ، هترطفلو 9 هرايعل اهنم
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 ؟ ضعب نود هضعب يف هذافنا زوجي وأ ؟ هلاومأ ددع ىلع دجسملا اذه لاومأل

 ءاش نإ أزجأ اهنم حلصأ امو { اهتلغب رمعت يتلا لاومألا اهب حلصي : لاق

 . ملع أ هللاو . هللا

 مكنايبص مكدجاسم اوبنج» : لاق هنأ ةل يبنلا نع ىوري اييفو { هنمو

 ؟ دجاسملا لوخد نع مهعنم بجي لهو ؟ اذه يف نايبصلا دح امأ 3 « مكنين اجعو

 ؟ يناعملا نم كلذ ريغ وأ ةساردلل وأ ةالصلل مهلوخد ناك

 ليق نإو . غلبي ىتح ىبتعلاف . . ةلي هللا لوسر نع اذه حص نإ : لاق

 ىقني ال نم ىلعو . راغصلا يف تبثت اهنإف ۔ صوصخو ىنعم ىلع هب

 نم لغاشنتلا دوجول اهانعم لمتحاو ، اهلسغ ىلع نمؤي الو تاساجنلا

 لكل مومعلاب لئاق لاق نإف & دجاسملا يف نيغلابلا نم كستني نم ىلع نايبصلا

 تارايعب نيبطاحم ريغ نايبصلا نأل ، اوغلبي ىتح دعبي مل إ نونجمو يبص

 . لوقلا ضعب يف هثلا نيد نم عيش ءادأب الو & دجاسملا

 . ملعأ هللاو . فصلا طسوتي الو نذؤي ال يبصلا نأ : لاق نم لاق دقو

 : نافلخ نب ىنهم ملاعلا ديسلا نع : ةلأسم
 رظن ىلع امأو . مهاردب دجسملل لاملا ءارش يف هجو الف. ماكحألا يف امأ

 اهيلإ بحأو . كلذ قيضي ال نأ ىسعف اهنع اينغتسم دجسملا ناك اذإ حالصلا

 ءارش يف ال كلذ ىلإ تجاتحا ىتم 3 هل تلعج اميف اهذافناو ، اهلاحب اهكرت

 . ملعأ هللاو . هتبقاع يردت ال هرمأ بيغم حالصلاف تافآ لاومألا

 دحأل دجسملا ىلع هدي طخب هتوم دعب ىقبأو { ةقث ليكولا ناك اذإ { هنعو

 ةيدات قيضي ال نأوجرأ اييفف هدي طخ هنأ كلذ حصو مهارد نم سانلا نم

 هللاو . مكحلا ال { ةنانمطالا هجو ىلع هل بتك نمل دجسملا لام يف بوتكملا

 . ملعأ
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 بهذم ريغ مهبهذم ؟ هلهأ ريغ دلب يف دجاسملا ءانب زوجي لهو 3 هنعو
 ؟ ال مأ ، نيملسملا قرف ةيقب نم مه لب يضابألا

 عوطتملا اهب دارأ اذإ ميظعلا لضفلا دجاسملا ءانب يف نأ انفرع يذلاف : لاق

 عقو اذإ عضوم نود عضوم يف اهئانب زاوج ديدحت ملعأ الو . ميركلا هللا هجو

 لهأو { اهيناب كلم يف ءانبلا ناكو ، مالسالا لهأ عضاوم نم عضوم يف اهؤانب

 نم ناك اهضقني ام ىتأ نإ 0 هتالص نع لوئسم لكو مالسالا مهمكح فالخلا

 لب & عيش كلذ نم دجسملا كلذ يناب ىلع سيلو & فالخلا لهأ وأ قافولا لهأ

 يدنعام اذه . «4ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو : ىلاعت هلوقل هبنذب ذوخأم لك

 . ملعأ هللاو . يل ناب ام بسح

 نبا نعف ،“ برهلا هنم فيخف ، دجسملا ةمدخل ادبع لعج نمو ، هنعو

 نوكي نأ اذه نمثب ى رتشي يذلا لعل هنأل هريغ ءارشو هعيب زوجي ال هنأ بوبحم

 . رصقأ هرمع

 يبأ نعو ، هجراخ الو } ةالصلل دجسملا يحلاو ىتوملا لخدي نأ زوجي الو
 هللاو . هل ةالص الف دجسملا يف ةزانج ىلع ىلص نم» : لاق ةلت ىبنلا نأ ةريره

 ١ . ملعا
 { ةالصلا تاقوأ ريغ يف دجسملا باوبأ قلغب سأب ال هنأ { انموق نعو

 . ملعأ هللاو . الف ةالصلا تاقوأ يف امأو . اظفحو اهل ةنايص
 . ملعأ هللاو . الف فوقولا امأو . دجسملا حالص يف عابت دجسملا ضرأو

 نأ هيلعف . رومعموهو هيف تناك نإف ، دجسملا يف ةرامح ىأر نمو

 برخ وهو رايعلا نم ابارخ دجسملا ناك نإو . ردق نإ ركنملا ركني نأو { اهقوسي
 . ملعأ هللاو . بوجولا ثيح نم ، كلذ هيلع سيلف اكو رتم ءانبلا

 نم فلت مث ، هرمأ يليو هب موقي نم ىلإ هملسف & دجسمل نايض همزل نمو
 ءىرب دقف ، دجسملا قفارم نم عيش يف هلعجي نأ لبق دجسملل يلوتملا دي
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 اهميلستب ءىرب دقف تفلتف مكاحلاو يعاسلا ىلإ هتاكز ملس نم نأ ايك . ملسملا

 . ملعأ هللاو . ةقث دجسملل يلوتملا ناك اذإ يدنع كلذ جرخي هريغ لاق . امهيلإ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ضعبو ، حالصلا رظن ىلع دجسملل رايخلا عيب نيملسملا ضعب زاجأ دق

 دادم نب رمع نب دمحم خيشلا باوج نم تظفح دقو .& كلذ هبجعي مل نيملسملا

 لمع نمو ، كلذ نم ةمالسلاو . دجاسملل رايخلا عيب هبجعي ال هنأ هللا همحر

 . ملعأ هللاو . هيلع كلذ قيضي الف ، حالصلا رظن ىلع ةداجالاب

 رما نم , هللا حتف ام ىهتن دجاسملا رمأ :رم انيلع هب هللا حتف ام يهتنا

١١٧





 ي اثلا ب ابل ١

 اهماكحأو سرادملا يف

  

 مومرلا يفو. اهلاومأ نم هذخأ هل زوجي امو 3 اهيف ملعملا ىلع بجي امو
 . سيمخ نب دعاج هيقفلا نع ح كلذ هبشأ امو . تافوقولا يفو اهماسقأو

 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 لضفأ نم اهلهأل اهل دعأو  حئاصنلا نيدلا يف لعج يذلا هلل دمحلا

 امل هئايلوأ بابل يف ةدوملا اهب سرغو ، حئاضفلا نم ءاهفسلا اهدع ناو & حيانملا

 رمغ لك بلق نم ةوادعلا رانل ةحداقلا تناك نإو ، حلاصملا مظعأ نم اهآر

 دمح ىلع مالسل او ةالصل او ١ حص انم لك ضرع ف هقفلل ةثروم او ٠ حل اط

 . حيابقلا نم نيرهطملا هلآ ىلعو حياحصلا باوبألا قلاغمل & حتافلا

 ةنسلا يفو © ةروهشم الوصا هللا نع باتكل ١ يف ةحيصنلل نإف 3 دعب امأ

 باتكلا امأ . ةروثأم الوصف نيملسملا نع رثألا يف { ةروكذم ارابخأ يبنلا نع

 هليو ت لمتحي الو ٠ باب همسر رصح الام اهيف ٠ تايآلا نم هيف ء اح دقف

 ` .... حياصنلاب الإ لسرلا لسرأ الو بتكلا لزنأ ام هللا نأل & باتك

 مكو ، حصفأ اهب زيزعلا باتكلا يف هدابعلو ، حصن اهب ةيآ نم هلل مكو

 نسلأ ىلع ٠ ةلزنملا بتكلا يف لداجو جتحا مكو ٠ رشبو رصب مكو . رذنأو رذح

 ] ليبسلا يدهو قحلا لوقي هلللاو { هنع لقعيو & هنم فرعي ام . ةلسرملا ءايبنألا

 هلوقو لوقيو ئ نايصعلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو 0 ناسحالاو لدعلاب رمأيو

 ىقشألا اهبنجتيو }۔ ىشخي نم ركذيس ىركذلا تعفن نإ ركذف» : قدصلا
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 . ىكزت نم حلفأ دق & ىيحي الو اهيف تومي ال مث ، ى ربكلا رانلا ىلصي يذلا

 . نينمؤملا عفنت ىركذلا نإ ركذو : ىلاعت لاقو . 4ىلصف هبر مسا ركذو
 هناف .ةلي يبنلل صوصخلا ةروص يف رهاظلا يف ناك نإو & باطخلا اذهو

 عضوم يف بجاول هناو { ةمألا نم نيرداقلا ةفاك ىلع ىنعملاب نطابلا يف لمتشم

 . لقنلا عضوم يف حابمو & بوجولا
 ٠ ةحيصنلا نيدلا نإ» : ةلي هللا لوسر لاق : ليق دقف ثيدحلا امأو

 هيلع لاقو . « نيملسمللو هلوسرلو هلل : لاق ؟ هللا لوسراي نمل ليق 3 اثالث اهلوقي

 ؟ املاظ هرصني فيك : هل ليقف . امولظم وأ املاظ كاخا رصنا» : مالسلاو ةالصلا

 هملظ نم ىلع ةرصنلا هل تناك اذإ هنإف قدص دقو . « ملظلا نم هعنمي : لاق

 ةرفح افش ىلع كانه هنال { املاظ ناك اذإ نوكي نأ وجرأف 5 هريغ ايندلا يف دارأو

 طروتلا نع هل عنملاو ىفشأو عفنأ هنأل 5 ذاقنالا ىلإ رقفأ ىنعملا يف هنأكف رانلا نم

 . ىجحأ هللا ةمحر نم سلبملا هودع ىلع هل ةناعألاو { ىلوأ اهيف

 . همرحي الو ، هملظي ال ملسملا خأ ملسملا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 دي يف اريسأ هكرت نالذخلا دشأو & هوجو ليوأتلا ىلع ثيدحللو «هلذخي الو

 تالايخ نم هكف هل رصنلا نمو ، ناودعلاو مثالا ىلع هتناعاو & ناطيشلا

 نم هنأل روفوملا رجألا كلذ يفو { رونلا ىلا تايلظلا نم هجارخاو 0 رورغلا
 : نميلا ىلا هثعب نيح هللا همحر لبج نب ذاعمل ةلي يبنلا لوقل { روكشملا يعسلا

 . «اهيف امو ايندلا نم ريخ ادحاو الجر هللا كب يدهي نأل»

 امم ريخ ادحاو الجر هللا كب يدهي نأل» : بلاط يبأ نب يلعل ةلي لاقو

 وهو هقح يف هدوي ملو اذه نع بغر نإو قدص دقو . « سمشلا هيلع تعلط

 هعنمو {} هلذخو همرح دقف { لبقي نأ هيخأ نموجريو { لعفي نأ ىلع رداقلا

 الإ ، ارسخ حبرلابو { ارزو رجألابو { ارفك ركشلاب لدبتساو ۔ هملظو ، هقح
 . ارذع قحلا هل بجوي نأ
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 يف عدبلا ترهظ اذإ» : لاق هنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا يفو

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف لعفي مل نإف ، هملع رشني نأ ملاعلا ىلعف يتمأ

 . هيقتيرذع هل نوكي نأ الإ & لدع الو فرص هنم لبقي ال . نيعمجأ

 كحصن دنع نكو { ةملم لك دنع كاخأ حصان : ليق دقف رثألا يف امأو

 . رذح ىلع هل

 داشرلا ىلع كلديو © هدهجب كحصني نم كوخأ : فلسلا ضعب لاقو

 ةحيصنلا هيف كلام ىلإ كدري ىتح بجاولل افلاخم ناك اذإ كاوه عبتي ال هدجب

 . دادسلاو ةناعتسالاو

 كرذح نم كقيدصو 0 .بويعلا كفرع نم كوخأ : ذاعم نب ىجي لاق

 اينإ : لاقيو . كاداع كضغبأ نمو ، كاهن كبحأ نم ضعب : لاقو {. بونذلا

 ام ىلع كارغأ نم ال ، كايندو كنيد رمأ نم كل حلصي ال انغ كاهن نم حيصنلا

 نع ضرعأ حيصنلا ىلع لبقأ نم : ضعب لاقو . ايندلاو نيدلا يف كنيشي

 اييف نسحأ دقلو . كيلع هحصن بجو { كل نسحأ نم : ليقو . حيبقلا

 ميشو ةءورملا نمو ، ناسحالا نم ناسحالا ىلع حصنلاب هل ةأفاكملا نإف . لاق

 بوجولا عضوم يف الإ اضرف موزللا ىنعمب بجاولا نم نوكي ال هنكلو 0 لاجرلا
 ضعب قح يف بجاو ءىشلل لاقي دقو . ةليسولا ىنعم ىلع جراخ وه ام هيف نال

 ، لقنلا عضوم يف حابمو & ضرفلا عضوم يف ضرف حصنلاو موزللا ريغ هب دارملا

 . نيرفاكلاو نيملسملا نم نيدبعتملا نم لكلا قح يف
 ليصفت ايهنم لكلو ، يضرفلا بوجولل ناك ايك ، طورش ةحاياللو

 مث ، هسفنب حصنلا يف ادبي نأ يف انم لك ىلع نأ.يف & قحلا لوقلاو ، عستي
 كلذل ةياغ ال ، لثمألاف لثمألا سانلا نم هيلع ردق نم مث & برقاألاف برقألا

 ء طسقلاب ضرألا يف هلل مايقلا نم هنال ، ةرذعلاب تادوجوملاو هل تاعناملا ىتح
 هنوضري ، حلاصلا فلسلا ةوهشو ، نيدلا بابرأ ةداع نم حصنلا ناك اذهلو
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 ساندأ نم اورهطيل بويعلا نم مهيف ايب مهل فيرعتلا نوبحيو 3 هنودويو هنولأسيو

 مهنع هتي ؤر باغ ام اهب نوفشكتسي { مهل ةآرملاك مهناوخا نولعجيو ، بونذلا
 هب ىري هنإ يأ «نمؤملا ةارم نمؤملا» : لي هللا لوسر لوقل اقيدصت مهسفنأ نم

 هيف ام فشكنيف { ةرهاظلا هتروص بيع ةارملا يف ىري ايك { ةنطابلا هتروص بيع
 نم صاخشألا بلاغ يف سفنلا نأل هسفنب هسفن نم هل فشكني ال ام { هريغب

 نطفتيو .3 اهلاوحأ ن نم حيبقلا بلاغلا يف نسحتستو اهنم نوكي ام بحت سانلا

 عالطالا بحأ هبلق ىفصو هسفن تكز نمو 3 اهريغ يف ىذقلا نم ةقيقد ىندأل

 فيك ى هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلا ىرت الأ : لوقي هنإ . هيف ام ىلع

 تنسحأ نإف . عدتبم تسلو عبتم انأ اينإ ، سانلا اهيأ : ليق اييف ناك

 محر : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو & ينوموقف تغز ناو { ينونيعاف

 ال مل : سانلا نع لزتعا امل يئاطلا دوادل لاق هلعلو & يبويع يلإ ىده اءرمإ هللا

 . يبويع ينع نوفخي موقب عنصأ اذام لاقف سانلا طلاخت

 هعيب يف ناك & شاغلاب هحصن يف نمتؤملا حيصنلا عاب نم : مهضعب لاقو

 : ليقو . حيبقلا نسحتسا ؤ حيصنلا شغتسا نم : ةمكحلا يف ليقو 3 ارساخ

 نمو . هدساح ءاسأ { هدساف حلصا نمو . هحشاك مغرأ 38©]“ حصان عاطأ نم

 3 حوصنملا اهيأ اذه يف رظناف ، منغ ةحيصنلا لبق نمو ، ملس ةمالسلا مزل

 حصنلا يف رابخألاو راثآلاو تايآلا نا يخأ اي ملعإو . همهفتو 3 هربدتو هملعتو

 يفو ں رصحي ال مالكو ريس كلذ يف نيملسمللو . يصقتستف دعت الو ىصحت ال
 . اهريثك هرض ةمكحلا ليلقب عنقي مل نمو ؤ عنقم بابلألا يلول اذه

 نم ىلع بجو . رثألاو ةنسلاو باتكلا يف هلصأ يف خسرو اذه رقتسا املو

 { تالالضلاو عدبلا روهظ دنع ، سانلا نم نيدبعتملا نم هب مايقلا ىلع ردق
 يه هللا ةملكو { ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك نوكتل ، تاركنملاو لطابلا عويشو

 توكسلا ليطعتلا نمو كل حصنلا هللا ين قحلاب مايقلا نم تيأرأ © ايلعلا
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 نم ظقيتستو ، عبتت كيدامل كلعل 0 عفني لوق نم الإ دبالو & كنع ءاضغألاو
 ةمادنلا لبق ، ةطرولا هذه نم ملستف ، ةطح لوقلا نم لوقتو عجرتف كتدقر

 { كاردأو كسفن بويع كفرعو 3 كاتأ ةحيصنلاب نم كايحأ دقلو 3 ةمايقلا موي

 قدصلا ريغب نم كل نيزو & كنهاد نم كرغو { كاراد قحلا ريغب نم كءالو

 فرعتو { ينابملا نيبت نم لقاعلاو ، حوصن بحملاو ، حولك ودعلا ناف كرمأ
 هسدح يف مزحلا ردابو & هسمأ نم يضاملاب ربتعاو ، يناثملا يف ركفتو 0 يناعملا

 نم حياحصلا حياصنلا دعي ملف ، هسمر لولح لبق هسفنل هسفن نم ذخأيل

 ملو ، لوبقلاو ىضرلاب اهاقلت لب ، حيبقلا نم هيف ايب هل فيرعتلا الو حيرجتلا

 3 هيلإ هئادها ىلع هركشف ث هيلع حصانملل ةنملا ىأرو ، لودعلاو درلاب اهلباقي

 باذعلاو باقعلا ديدش ، ميحرلا باوتلا هللا نم ةفاخملا كرفسال ىنإو

 دصاق ريغ & باوصلاو ىدهلا ىلع كلدأو & بابللا قحلا يف كل نيبأو { ميلألا

 نم هلكأت اذه يف { ةرثعلا منتغم الو { ةروعلا فشاك الو & باعل باجحلا كته

 . بدألاو باتكلا نايبصلا ميلعت يف داهتجالاو & بتكملاب مايقلا ىلع بستكملا

 نم ،© كيلع بجاولل مايقلا كرت ىلع 3 هلكأ يف لحلا هجو ملعأ ال ينإف

 تنأو } اطرش هايإ كل تاعامجلا مازلاب هتمزتلا امم كمزلي امل عييضتلاو هيف مايقلا

 يف تنأو & تاقوألا يف ةدودحملا تاعاسلا نم ريثكلا لمهملا كارأ ىلتبملا اهيأ
 فالختسا ريغ ىلع امايأ ةبيغلا ليطتف ، رفاسملا تنك ايبرو ‘ رضاحلا دلبلا

 يف نايبصلل تسلج امبرو 0 ادبأ نايحألا ضعب يف فلختسي ال ايبرو 0 نيمألا
 { نامزألا بلاغ يف خسنلا ةعانصب لغاشتملا تنأو لاملا هيلع فوقوملا عضوملا ريغ

 ليبس ىلع الإ نانج هل دحأ هدر ىلع ردقي ال ناهربلا حضاو نايعلا رهاظ اذهو

 نأ بحن نميف هتذخأ ملاع يأ نعو . هتدجو اذه كل نيأ نمف { اروز ةرباكملا

 نايبب انتفاف ، اربخ هيف تنيبتوأ 5 ارثأ هيف دجاولا تنك نإ & ارسفم اذه يقلن

 3 عوضوم لطابلاو ، عوبتم لدعلاو {. عومسم قحلاف { ايلع هب ددزأ ايهم هفرعتن
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 ءىش هبشاأل هارأ ينأكو ، ناهي وأ ءرملا مركي ناحتمالا ناديم يف زرابتلا دنعو

 هجو ىلع لالضلا لوقي نأ الإ . لاقم ةحابالاب هيف لئاقلا نوكي نأ . لاحملاب

 الو ءع ىش يف نيدلا رمأ نم كلذ سيلو ، لادجلا يف ةلضانملاو & ةرباكملاو دارملا

 وأ ةنسوأ باتك نم ةجحلا ةماقإب ةجحلا ينإو { ءعىنش ىلع نيجتحملا رمأ نم

 لصفلا لوقلاو & باوصلاب قحلا امل دهشي لقع رظن نموأ & قح رثأ وأ عامجا

 . لزهلاب سيل يذلا دجلاو

 : ملعملا ىلع ملعتملا قح

 نذأب { ةيالكلا يف داهتجالاو ، ةياعرلا مهل ملعملا ىلع بجاولا نم نإ

 & بادآلا نساحمو & باتكلاو ةباتكلا مهملعي رضاح بلقو . ةرظان نيعو ةيعاو

 ىلع الك . ةدشلاب ةراتو . نيللاب ةرات مهنخأيو { ءوسلا قلخلا نع مهاهنيو

 بحاصلاو . قيفشلا بألاك مهل نوكيو ، قحتسي ام ردق & قحلا قافو

 نم هتبيه طقست الئل ، حزملاب مهل ةطسابملاو ةرثرثلا مهيديأ نيب بنتجيو ، قيفرلا
 هيهنو هرمأل لاثتمالاو ةالابملا ةلقو هيلع ةأرجلاو آ فافختسالا مهثرويو 0 مهبولق

 . هرجرو

 : ملعتملا بيدأت

 مهاهنيوأ هب مهرمأي الوأ بدألا كرت ىلع مهل بدألا برض عساولا يف هلو
 ءابآلا يضري & لجآلاو لجاعلا يف مهيلع اهعفن دوعي يتلا حلاصملا نم هنع

 رجحي ملام نذألا ريغ ىلع هيف فلتخيو . ءايصواألاو ءالكولا نذأو { ءايلوألاو

 هيف هنم باستحألا هجو ىلع جرح الو ، عنملاب ليقو { ةزاجالاب هيف ليقف © هيلع

 الو } رثؤم الو ح ربم ريغ ابرض ثالثلا ىلع ديزي الو & سانلا نم هل يلو ال نمل
 & روجح هنأل نايبصلا ءابآ رمأ نع ناك نإو { نايضلاو باتملاف رثأ نإف . حرجي
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 هل بجو نمل ءاش نإ هبوجو دعب نايضلا نم هتءارب يف فلتخيو { روكنم هب رمألاو
 يبصلا هاربأ نإ أربيو أربي ال هنإ ليقو { أربي هنإ ليقف ، هنم هل بألا ةءاربب هيلع

 لجلا عقو ام اذإ هملعن فالخ الب ملسو هلقع حصو . ملحلا غلب نأ دعب نم

 ` .. نيدلا يف عساولا هجو ىلع
 حابملا ةحاباب لوقلاو ، ميتيلا برض نم ةمالسلا ضعب بحتسا دقو

 سيل نأ نقيأ نم رظن حوصنملا اهيأ اذه يف رظناف & حالصلا يف۔ارظن يلإ بجعأ

 ملعملا ىلع نأ يخأ اي ملعاو . ىلوألا يف ىعس ام الإ ىرخالا يف ناسنالل

 لصو نم ميلعت يف هيلع ساب الو ، ميلعتلاب هيلا لسرم هنا ، هعم حص نم ميلعت
 . بتكملا ىلا لسرم هنا ، هسفن يف نأمطا اذإ ، نايبصلا نم بتكملا ىلا

 هريجحت يف نيبتي ملام ، هلاسرإ هعم حصي مل ولو ، هميلعت عساولا يف هلو

 ليملا بانتجاو ةاواسملا هيلعو { هنيح يف هل حلصأ وه ايع هل عنم وأ هيلع ررض

 . ىمع ىلع ةرثألاو &ك ىوهه
 ميلعتلا يف هلل داهتجالا لذب هيلعو 3 امزج ليضفتلا ةحابإ يل نيبي الو

 فوقوملا لاملا لكأ عم ، هيلع بجاولا نم ءىش كرت يف رذع هل سيلو هتقاطب

 الإ & بتكملا يف ميلعتلا ناوأ يف ةباتكلاو ، خسنلا داهتجالا نم سيلو ، كلذل

 يف الإ ، هملق الو © ةدحاو ةاودب بتكي نأ هل زوجي الو ، نايبصلل ةباتكلا سفن

 مهرمأي نأ هل الو { ءابآلا نذإب الإ هلوه نم ريغو ، هريغل الو هسفنل ، هجولا

 نأ الو ، هل لغش يف مهمدختسي نأ الإ & مهنم بتكملا نع فلختملا نايتاب

 عفن هيف رظنلا يف نيبتي ام عضوم نم الإ ، نذالا ريغ ىلع ضعب ميلعتب مهلغشي
 ميلعتلا يف مهيلع هتدئاف عجارو {. مهيلع هعفن دوعي ايب مهل رمألا امأو ، عيمجلا

 3 مالقالا يربو . ةباتكلل دادملا لمعو ، ةباتكلاب مهل رمألا يف بدألا نسحو

 نم ث ةحابملا ةنكمألا نم 0 ةباتكلل ماخرلا نايتاو ، حاولألا لسغو ةاودلا دمو

 وهف هبشأ امو ، هيف سأب الو ، ررض الو كاله اهنم مهيلع فاخي ال يتلا عضاوملا

. ١٢٥



 نيسحتو تايلكلا نم مهف هبتكي ام كف ىلع نواعتلاب ، مهل رمألا نم هلثم

 الو هيف هيلع سأب الف مهنم دحأ حول ىلع ةقرف لك يف عامتجالا عقو ولو { ةباتكلا
 موري هنأل هيلع رجحي مل ام ، هيف هل نذؤي ملولو ، هب مهرمأي مل اذإ هنع يهنلا كرت يف
 هنأل ©. حالص عون هنأكف 0 عايتجالا دنع رخآلا بلغي ذأ طخلا يف دحاو لك

 . مالقألاو {. دادملا يف لوقن كلذكو . ةباتكلا نيسحت يف داهتجالا ثروي

 © كلذ دنع طلاختلاو 3 ةاطاعملا نع مهل يهنلا نع نوكسلا يف جرخي ، ماخرلاو

 رجزلاو ، نوكي هنع عنملاف ءابآلا نم جرحلا وأ | دحأ ىلعررضلا ىري ىتح

 وأ & كلذل فوقوم لام هل نكي مل اذإ بتكملل ىصحلا لقن كلذكو ، هيلع

 ملو ، هب الإ مهل حلصي بتكملا نكي ملو & سانلا نم دحأ هب عوطتي ملو يراويل

 . هب مهل هنم رمألا يف سأب الف & لاح ىلع هلقن يف ةرضم مهيلع نكي

 : ةباتكلا ميلعت

 بجعألا وه كلذو . ءابآلا نذاب نوكي نأ ملعلا لهأ ضعب بحتسا دنو

 ءاج دقو {} يناعملا نم ريثك نم لجآلاو لجاعلا يف ةمالسلا ىلا برقأ هنأل ، ىلإ

 غصمي نأ . ةباتكلا يف نساحتلا دنع غصملاب . مهيف هلرمألا ةحاباب رثألا

 اهميلعتو 3 ةباتكلا نيسحت يف داهتجالا ةدايز ءاجر مهنم بولغملا طخلا يف بلاغلا

 رظنلا يف هيف نكي مل ام هلعلف . اذه تبث اذإو & برضلاب بدالاك نذالا بيقع

 هب رمألا يف ةمالسلا ىلإ بجعألا ناك دقو ، عنملاف ، ررضلا حضتا اذإو ، ررض

 هزاوج هب رمألا ناك اذإ نكلو ث رثألا يف نيملسملا نع ءاج امل ىنم ةفلاخم ريغ نم

 ىلع ءالعتسالاو { ةبلغلل بحلاف { ةباتكلا نيسحت يف داهتجالا ىنعملوه انإ
 سانلا بلاغ يف 3 ةيرشبلا عابطلا يف زكرم هنأكو ، داهتجالا ىلع ثعاب نارقالا

 . الوأ جيهملا مالكلا حابمب ةباهملاو اذه لثمل نايبصلا يف اييس ال
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 نيب اهل ةقباطملا دنع اهل بيكرتلاو ، هوجولا نسح . ةباتكلا يف نمل ةحدملاو
 هنيرق ةبلغبو ، هلاحب . ةباتكلا فيعض ناك نمل هيبنتلاو 0 هنود نم عمو “ هيدي

 . داهتجالا موزل يف ثاعبنالا ىلع ةجيهلملا بابسألا نم كلذ يف هريمشتو . هل

 ىلإ بحلا ناك دقف . ةباتكلا يف ةدهاجملا نع نهولا مهدحأ ىلع بلغ ناف

 ابرض . هيف بدألا نم هل زاج ايف الإو ١ عجرو عبتا نإف © هسفنب هرجز ىلوتي نأ

 غصلملا يف نمؤي الو 8 ةنامألا لحم يف اوسيل مهنأل . رخآ ىلع مهنم دحأ طلسي الو

 نم هوتأ اذإ . هيف مهنع لفاغتلا يف سأب الو . ررضلا ضعبلا مهضعب ىلع مهنم

 وأ كاد اذإف ، ررضلا نبتسي مل ام عفنلا نم هيف ليق ام ىنعمل هب مهل هنمرمأ ريغ

 ىلع غصامتلا نع مهل يبنلا بحتساا نإو ٠ هيلع ةردقلا عم نوكي عنملاف اكاذ

 هنم فاخم الو © ةحلصملا ىجرت هيف ام ةاعارمو ٠ ملسألاو ] ىلوألا وهف لاح

 . منغأو ىجحأ ةرضملا دلوت

 نم ائيش ميلعتلا يف لمعي نأ هل سيل هنأ تبثو نيملسملا لوق يف حص دقو

 هنأكو هيف هل صخر دقف . هيلع وه امب مايقلا نع رظنلا يف هلغشي الام الإ لامعألا

 موقي هنكلو © لاح لك يف مومعل ١ ىلع ال & تاعاسلا نم صوصخم ١ ىلع جرحي

 وه ايع هلغشي لاح هيف هيلع يتأيو الإ لمع نم ام اذإ & رظنلا قاس ىلع هيف

 هيلع مرح . هيلع هلوزنل هيلع ام لاح نع هل الغش لمعلا ىضتقا ىتمو . هيلع

 عفترا رجحلل بجوملا ضراعلا لاز اذإف . هكرت ىلا ةردابملا هيلعو 0 هلعف

 تبث اذإ ، هل ةصخرلا نوكت نأ برقألا هنأكو { هلوزنب عقو ايك 3 هلاوزب ميرحتلا

 ‘ رطول روضح نع ابلق الو . رظن نع ارصب الو 3 عاس نع هان ذأ هل لغشي ال ايف

 . يعاو رضاحلا بلقب يعارملا نوكي نأ لاح لك يف هيلع نأل

 يف مهل عستم اهيف ىقبي ال ىتح نهدحأل وأ ساوحلا هذه يف يفوتسملا امأف

 اذه ىلع اهل قرفملا اذكو . هتحابإ هجو رصبأ ال . هيف هب مايقلا هيلع ايب مايقلا

 ةرورضلاف . ررض اهكرت يفوأ ، اهنع رظنلا يف صيحم ال ةرورض نم الإ لاحلا
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 جورخلا يبصلل نذأي نأ هلو . ءاضق تاف امل يفالتلا وأ ةقيلخلا عم ةحابالا بجوت

 وأ ، طاحم ةلازالوأ ، هيلا جاتحي ءام برش وأ طئاغ وأ لوبل ، بتكملا نم

 ةرضم يبصلا ىلع ناك اذإ هيلعو ، حلاصملا نم هنأل ء اذه هبشأ ام وأ & قاصب

 هيلع ناكف . هنم ةلعت & كلذ ىأر ام اذإ هل عنملا هلو ررض هكرت يف اييف & هكرت يف

 هيف هل ناك اذإ & تاساجنلا نم هيلع ام لسغب هرمأي نأ اضيأ هلو هعم حص اذإ

 الو ، ةفرعم كلذ مكحي نمم ناكو ، لستغملا ىلاودغلا يف هيلع فخي ملو 0 عفنلا

 نسحي ال نمم نوكي نأ الإ هرمأي هناف & بتكملا سجنتب هنم فيخ اذإ إيس

 نم هيلع ام اوليزيل { هلهأ ىلإودفغي نأ هيلع فخي مل اذإ هرمأيلف { ةراهطلا

 يف فوقولاو & لستغملا ىلإ ودغلا نم حلصألاو لضفألا هل رظنيو ،۔ تاساجنلا

 يف جرخي نأ الإ حلصأ فوقولا نوكي هنأكو . اذو اذه نكمأ نإ ميلعتلل بتكملا

 . كلذ ريغ رومألا نم صوصخ

 . ةالصلا تقو جورخلا يف هل نذؤيلف & يلصي نم نايبصلا يف ناك نإو

 لاح يف هريغرضحي نأ الإ . اهل ملعملا جورخ دنع نوكي ام حلصأو اهب هرمأيو

 اذه يف رظناف & حلصأ حلصألاف & حالص يبصلل ريخأتلا يف نوكي ىنعمل

 سيل هنأ يخأ اي ملعاو . اهلبق ةكلهلا نم هسفن ىلع قفشملا ربدت { هربدتو

 يف & طرشلاب هل مزتلملا تقولا يف ةدحاولا ةعاسلا نم ءىش يف يناوتلا ملعملل

 ىتح ءىش ال يف الو & ءعىش لمع الو ةءارق الو ثيدحب ةمدخلا هذه يف هب مايقلا

 الو & تيملا ليسغت الو ةزانجلا عييشت الو . ضيرم ةدايع يف جورخلا هل سيل هنا

 ناكو ، تقولا رضح اهم مهنفدب مايقلا الو & مهشعن لمح الو ، ىتوملا نيفكت

 وأ ، لايعوأ لاموأ سفن يف ررضلا هب مايقلا يلي نم قحلي وأ هقحلي نأ الإ { هيف

 نم مدعل & كلذ بوجوب هيلع ةيلبلا لوزن دنع ريغلا نم لاحلا يف مايقلا هيلع نم
 يذلا تقولا مارصنا ىتح 3 هريخأت عسي ال امم تقولا يف سانلا نم هريغ هب موقي

 ءادأل جورخلا هلزوبيو ، رذعلا هل نوكي هناف { ةرضملا ريخأتلا يف فاخي وأ { هيلع
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 ام يضق اذإف 5 ةفيلخلا مدعولو ، هيفررضلا ريخأتلاب هيلع عقي املو 3 هب هيلع ام

 هيف مايقلا نكمي ءىش يف الو . هب مايقلا هنكمي ءعىش يف ال ىنأتي الف ، هلو هيلع

 اردابم بتكملا ىلا عوجرلا يف عراسي هنكلو ، سانلا نم هل نيرضاحلا نم هريغب

 وه كلذو ، تقولا نم هتاف ام ضعبلو { ةيقب تقولا يف ناك نإ هتقو مايتل

 يذلا تقولا ريغ يف نوكيو . هيلع انأ هارأ ال ينإو ناديبع نبا ىلا بجعألا

 ىلعو . هيف لوألا نم هتاف ام يضقي فيكف يناث تقو كلذ نال ا هيلع نوكي
 ررض ال هنأل ، ةرورضلا دنع ةحابالاو عنملا يف رفسلا يف لوقلا جرخي اذه بسح

 نم نيدلا يف هللا لعج امو رسعلاب سيلو رسي نيدلاو . مالسالا يف رارض الو

 . سكتناو رمالا سكع نم ىلع جرحلاو ، رسعلا اينإو ، جرح
 نم هيلإ جاتحي امو . ةبوتكملا ةالصلا ءادأل بتكملا نم جورخلا امأو

 ناكولو ، هيف تاف امل هيلع دبالؤ 0 ةفيلخلاب هيلعو هلف 3 اهل ءوضولاو ءاجنتسالا

 دبال هنأ © اعطق مولعمو { يرورض رمأ هنأل ، درجم ةطيرشلا نم لوخدلا دنع
 نع جراخ وه ايب كلذ يف طرفي نأ الإ & سانلا نم دبعتلا ىلوأ نم دحأل هنم

 دعابت وأ { ةعامجلا راظتناب ولو & لغاشتب وأ لفاغتب هنود هيزجي هنأ فراعتملا دحلا

 ةمث نكي مل اذإ ءاضقلاف & هيزجي ام قوف تقولا نم قرغتسي 0 بلطلا يف

 هنم جورخلا هلو مزللا طرشلاف 3 هيلع امهدحأ وأ اطرتشي نأ الإ الف الإو 0 ةفيلخ

 هبشأ اموأ فاعرلاو ءيقلاو طئاغلا وأ لوبلا نم هيلع هتيلب هب لحتو هيتأي ام ءاضقل

 نم هبيصت املو " اهل ةراهطلا ىلا جورخلا يف الو & هيف هيلع سأب الو 3 اذه
 . هريخأت هنكمي مل اذإ ءاملاب بوثلا يف وأ ندبلا يف تاساجنلا

 ائيش تقولا نم قرغتسا نإ هيلعو ث هيلع هل ريخأتلا يف ةرورضلا تناكو

 هنم اذه يف طورشلاو . هماقم مايقلا يف موقي نم مث ، نكي مل ذإ 5 هتاف امل ءاضقلا
 ربغ اهنأل تامولعملا نم اهنأكو 3 اهنع اهل كاكفنا ال تالاهجلاب ةطبترم اهنأك هل

 ةيصولا ءاضق طرافلا كاردتسا لبق توملا رضح نإف 3 امف تابث الف { تامولعم
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 فلختسي نأ هلزوجي الو ، دحأل فالختسا ريغ ىلع هتاف امل ، هلدب همزل امهم هب

 كلذكو { انومأم ميلعتلا ين نايبصلا ىلع نوكي نأ نوكي ام لقأو . ةقثلا ربغ

 وأ ءايلوألا هب ىضري نأ الإ هيزبي الو زوب ال لاحلا اذه ىلع . هلاح لوهجملا

 هلف © مالسالا ماكحا يف يلولا ماقم هصخ نمل باستحالا ىلع قحلا يف موقي نم

 هيلع لخدت دقو { هتنامأ مهعم تحص دق هلعل هنأل زئاجلا يناعمو ى عساولا يف

 يف هلاحب لاحلا ينوه نمو ميتيلا نايبصلا يف ناك اذإ هفالختسا يف هل عنملاب ةلعلا

 دانتسالا عسيف { ةقث نم ةجح ىلع ، كلذل هتيلهأ يف هيف دنتسي ىتح 0 ىنعملا

 ليوأت اذهلو ، رخآ رظن ىلع ةماتلا ةجحلابو ، رظن ىلع هلوق ىلع اذه لثم ي

 لاحلا لوهجم هنا هعم حص نإو ، لوصأ لوصفلا يف هلوصفلو & لوصفو

 نذأ ولو 5 هل زب مل ، مهدنع ةنايخلاب هيلع الو { ةنامالاب هل موكحم ريغ 3 مهعم

 نملزوجي فيكف مهيلع هونمؤي نأ مه مهل سيل ذإ ، هفالختسا يف نايبصلا ءابآ هل
 5 اعطق لطابلا اذه لهو ، مهسفنأب هيف هو ريختسي نأ مهل زوجي ال ام هل اوزيجي

 ىلي نموأ ، هدلو بتكملا ىلإ قلطأ نم ىصعو ، ىصع دقف ملعملا لعف نإف

 الب كلذ . هتنامأل عيضم دحاو لك راص دق هنال هعم حص ام دعب هب مايقلا رمأ

 ىلع ةنامالاب افورعم فلختسملا نوكي نأ الإ ، دلولا يف اذهو ، فالختسا

 اوصعي الو ىصعي هناف . هدحو ميلعتلا سفن يف هل ةيلهأ ال نكلو دالوألا

 . اذه ىلع بتكملا نم مهل قالطالاب

 { نيمألا ريغل فالختسالا يف هتريرس يف ملعملا هللا ناخ نإ {، كلذكو

 ىلع جرح نيدلا يف نوكي ال & هفالختسا ىلع دايتعالا زوجي نم دحب ناكو

 ملعملا نم كلذ ملعي مل ام ، هرمأ قحلاب يلي نموأ ، هدلو بتكملا ىلا قلطملا

 هلعجي نأ ةعامجلا يأر ىلع هل زوجب ام عضوم يف ملعملا كلذكو © هعم حصيو

 هعسي ىتلا ةعايجلا وأ ، ةعايجلا هلا تناخ ايهم 0 هب ةفرعم ريغ ىلع هناكم ةفيلخ

 نيترك رصبلا عجراو اذه يف رظناف & ىصعي الو اوصعي {، هيف اهيلا دنتسي نأ
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 ام يضقتف ث هللا بنج يف تطرف ام ىلع ىسأتو ةمادنلا حورب يحت نأ كلعل

 ميرحتلا ليبس ىلع هل تنكو . امورحع كلذل تنك نإ ةمالسلل ابلط كتاف

 ىلع فوقوملا لاملا ىلا لاغتشا ملعملل زوجي ال هنأ يخأ اي ملعاو

 نموأ 0 نآرقلاو { ةباتكلاو & بادآلا ، نايبصلا يف اهب ملعي نمل هتلغ ، بتكملا

 يضرولو { هريغ يف ملعي تاقوألا ضعب يف ناك ايهم . ةبلطلا نم كلذ ديري

 ليبس ىلع دعبي ال هنأكو ، ىضر اذه يف مهل سيلف الهج كلذ هل ةعايجلا

 يف ال هيف ملع امم ءاقشلاو ءانعلا رادقم لاملا ةلغ نم هل نوكي نأ فالتخالا

 الإو ، اهلطاب حصي ىتح نوكي ةنسلا ىلعف ، ةنس هذه يف تناك نإو 3 هريغ

 ىلع ناك نإ ضرألا يف تاحابملا عضاوملا نم هريغ يف مهل ميلعتلا هل ايناو 5 الف

 ىلع ةعامجلا نم ميلستلا ناكو { ميلعتلا يف ءانعلا ىلع ضوع الب عوطتلا ليبس

 اذه يف هتلغب ملعي نمل فوقوملا لاملا ناك وأ . عضاوملا نم صوصخملا طرش ريغ

 ىلع لاملل فيقوتلا نكي ملو & تاقوألا نم ضعبب موقي ايناو ، ةنسل بتكملا

 هيف اهب ملعي نمل يه اينإو & بتكملا يف ةنس اهب ملعي نمل هتلغ يف صيصخت
 ملعف ،. اهيف لصحي امل هيف ميلعتلا ىلع رظنلا لهأ نم رظنلا عقو {} ةقلطم

 حابم نم عضوملا كلذ ريغ يف هنم عوطت نع ةنسلا مامت يف ذخأ مث ، كلذك

 8 هتوبث رظنلا يف نسحتسا جارختسالاب الو هملعأ فالخ الب زاج ةنكمالا

 نأ ىلع يأرلا مظتناو { ةنسلا مايتل هل ديزملا ىلع ةعايجب عمتجا نإ كلذكو

 { فورعم ريغ عضوم يف ، فوقوملا لام ةلغ مايتسا دعب اهب ملعيل ةدايزلا نوكت
 يف كلانه زاج ، فوصوم نكامألا نم ناك ام ىلع طرش مث نكي مل نإو كلذف

 ميلعتلا يف انه راثيالاو فيلكتلا يف نايبصلا ىلع ررض ال امم { دارأ عضوم يأ

 ولو { ررغلا تحت لخاد هنأكف الإو ، ىضرلاو هب فيرعتلا بيقع هيف جرحال

 . هازجأ ءانعلا ىلع هل لذبلا يف توافتلا دنع ضوعلل ةلباقملا بسح ىلع ناك
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 حيضوتلا ريغ ىلع هب فيرعتلا ناك ايهم & هيلع ةلاهجلا ىنعم بحتسي هنأكو
 . ريثأتلا رادقمل

 لهأ رظن يف ءانعلا يف لثملا ةرجأ ىلا عجريو { هيف ضقانتلا دنع ضعبلاو

 نع ةلمحلا يف هل حيضوتلا كفني ال ايبرو 0 هل ءانعلا تبث اذإ & ةفرعملاو لدعلا

 اذه يفو } هب ءالهجلا سانلا نم صاخشألا ريغب قح يف ليصفتلا ىلعو ةلاهجلا

 ببس هيلع مرح ايبرو & لصألا يف هل لمعلا هعسي ايب لمعلا هعسي عضولا
 نوكي نأ الإ امهريغ ىلع الو { اهلبق ال & ىضرلاو ناذئتسالا بيقع ميلعتلا

 ايهم ةمجسنم ريغ ىقبت ةلعلاف ، وه نم نيملعتملا يف نوكيوأ عنمي طرش مث

 ءىشلا يفولو عييضتلا جرحم هميلعت يف ءانعلا ىلع هلام نم ضوعلا ذخأ جرخ

 يف ءعىش اذهو . هلام نم لوذبملا رادقم نع هقح يف ريصقتلا ىلع & ريسيلا

 هل نمو ، حالصلا لهأ رظن يف حالصلا نم جرخي مل ام ، رظنلا ىلع جراخ رظنلا

 يف نكي مل ازواجت هادع ايهمو ، جرح هذخأ الو هلذب يف نكي مل ، حالصلاب ةفرعم

 توبثو { هيلع ةلاهجلا ىنعم لوخد نع هل صانم ال ءىش اذهو . ازئاج عساولا

 نولذابلا فرع ول ام لاحب نوكي نأ الإ طرشلا عم مارح ريغ هنكلو { هيف ضقنلا
 الف عوطتلا ىنعم ىلع ميلعتلا ناك نإو ، اوضري مل ، هل ءاطعلا ءانعلا ىلع

 ةلغلا يف فيقوتلا ناك دق ناك نإو . هللا ريغل ناك ام الإ ، هلك اذه يف هيلع سأب

 هيضرت نم ةعايجلا دجت ملو ، ةيانعل اهب ضري ملو } ةنس بتكملا يف اهب ملعي نمل
 يف مايقلا نم هنولعجي امم ، مايقلا ىلعو ، نايبصلا ىلع نينومأملا نم اهب ىضريو

 نأ زوجي الو . ةنسل يفكي ىتح ديزملا هب رظتنا ، ماتيألاو ءابآلا يوذل ميلعتلا
 . هل هجو الف . فيقوتلا فالخ ىلع فوقوملل ذافنا هنال ةنسلا ضعب هيف ملعي

 ملع هنأوأ ك اسأر ميلعتلا نع ةنسلا مامت لبق بتكملا نم جرخ ناف

 نم دعبي ال هنكلو . ءىش ةلغلا نم هل نكي مل ، بتكملا ريغ يف ةنسلا نم ضعبلا
 & هيف ملع امم لوقلا ضعب ىلع ءانعلا ردق ةلغلا نم هل نوكي نأو . فالتخالا
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 هل هرمأ نوكي نم رمأب لخد بتكملا يف ضوعلا ذخأ ىلع ناك اذإ هريغ يف ال

 وأ ث دلبلا ةابجوأ © نيملسملا نم ةعامج وأ مامإ يلاووأ مكاح وأ مامإ نم ةجح

 نم مدع امل هسفنل ارجؤم لاملا نم فوقوملا لالغتسا دصق ىلع لدعلاب ماق

 الكو { هيف عوطتلاب فرعي نمم نكي مل اذإ . هل ةرجأ الو . هلوق لوقلاو . هرجؤي
 جرخم جرخي عضوملا اذه يف هنأك عىش اذه نأل . هنم رظنلا يف نادعبي ال نيهجولا

 نع كفنت ال اهنأكو ، تاتباثلا اياصولا الو ، رارقالا ال &ے تاراجالا

 اذه ىلع نوكي اذه لثم ىلع ءايلوألا نم لذبلا ناكول كلذكو . تالاهجلا

 ىلع ىرجي نأ اذهل فوقوملا يف اذه ىلع قيضي نأ رظنلا يف يأر نيبي الو . لاحلا

 لبق ، دلبلا كلتو عضوملا كلذ يف ميلعتلا يف ةيضاملا ةنسلاو ةيراجلا ةداعلا

 فيقوتلا سفن يف طرشل يعرش عنام ةداعلا ىلع هنأبرجزم عنمي مل ام فيقوتلا

 مالكلا ىنعم هيضتقي ام بسح ىلع هصخي ام صوصخم ىلا ايهنع هب بهذي
 بسح هب يرجيف ةمدقتم ةنس عضوملا يف نكي مل نإ كلذكو . طرش هل فقوملاو

 . هيف ةعايجلا يأر ىلع هنأ صن امو 3 ةحابإ حابملا يف هيف هيلع فيقوتلا عقي ام

 اذه سيلو . هيفرومألا نمروجحم يف يأرلا ىرجي مل ام نوكي ةعايجلا يأر ىلعف
 يناعمل هنكلو ، فيقوتلا ظافلأ يف رظنلا قيقدت الو ، اياصولا ىلع ملكتلا عضوم

 اذه ىلع هيف رصتقيلف ، حيسفلا ناديملا اذه ىلا مالكلا انب ىحنا بابسألا هذه

 ء كالملاو ، دجلابو سفنلل مار نم رظن اذه يف رظناف تنأو & حيضوتلا نم رذعلا

 . عفتراف عضخاو ، عدتراف عشخاو عفنتف عمساو كالهلا كابش نم اه كاكفلاو

 { ةلغلاب ةطونم يه امنا { ءانعلا ىلع ةرجألا تناك اذإ هنأ يخأ اي ملعاو

 الو } هلزوجي ال ام هزيوجتب زوجي نلو & فوقوملا لصألا ىلا ةلغلا زواجتي م

 نم تناك نإو & لصألا ريغ ةلغلا نأل اهزواجتي نأ هل زوجي هل ريخم ةحايإب

 . فوصوم بتكلا يف هضعبو فورعم ءىش اذهو . اهريغ لصالاف لصألا
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 قرطتي هنكل .{ رثألاب ةفرعمو رصب هل نم ىلع ىفخي هنأ داكي ال ةلغلاو

 يف تبانلا رجشلاو مرصلا لثم { ةيفالخلا تالاكشالا هنم روصلا ضعب ىلع

 © نيجارعلاو ۔ بشخلل سورغملا رجشلا نم بشخلاو ، سرغ ريغ نم ضرالا

 . لصألا نم هنأ ليقو { ةلغلا نم هنأ ليقف & سبايلا فعسلاو . خيرايشلاو

 © فوصلاو 0 ربولا امأو & باودلا نم ةجتنألا يف فالخلا ىنعم جرخي نأ هبشيو

 يف يل نيبي الو . كلذب ةفورعملا باودلا يف اييس ال 0 ةلغلا نم بيرق ، رعشلاو

 نم هنكلو . ةلغلا نم نوكي نأ اهنم سبايلا بطحلا يف الو & راجشألا قاروأ

 ام نم سبايلا قرولا هنأكو 0 هل اسورغمو & كلذب افورعم ناك ام الإ . لصألا

 يتلا يف اصوصخ © لخنلا نم سبايلا فعسلاب هبشلاب ساقني نأ داكي هادع
 . طوقسلا تاقوأ يف © قاروألا طوقسب فرعت

 نوضرألا هتجرخأ ام امأو { ةالف ةفال ناك اينإو & كلذب فورعملا ريغ امأو

 تارجشلاو { اناصغأو 0 الوصأو 3 اقاروأ ةلوكأملا لوقبلاو عورزلاو بوبحلا نم

 باودلا نمو عنايلا ريغوأ اهنم عنايلا تالوكأملا نم 0 موركلاو ليخنلاو رمتلا نم
 ام كلذكو ةلغلا نم هنأ الإ . هملعأ هيف فالخ الف {} رقبلاو نمسلاو نبللا نم

 عوذجلاو بارتلاو ءاملا امأو ، ةلغلا بورض نم هناف ، هيرك الإ ةروج نم جرخ

 نم سبي امو رضخألا صوخلا نم اهيلع امو دئارجلاو بلقلاو فيللاو بذحلاو

 لوصألا ىلا عرزلا يناعم ىلع ةجراخلا تاريجشلا عوذجو . كلذك هفل ليبق

 هلزوجي الو . لصألا نمف دولجلاو فولضلاو نورقلا نم اهب امو ، ناويحلا سفنو

 هنكلو { هلازأ هل ليزم ةلازابوأ ، هللا لبق نم لازولو & الصأ لصألا كلمت

 . لصألا نم ، حالص ىلا جاتحا ام حالص يف عضوي

 عفن ال ام الإ . لاحلا اذه ىلع هنم ةمزاللا تاعبتلاو ناضلا يف لوقلاو

 عيبلا دعب هتميق الإ هب عفتني ال هناو 0 هنم تاليزملاو ، تالئازلا نم لصألل هيف

 ريغبولو . هب عافتنالاب سأب الو ، هذخأب ساب الف ، نمث ىلا هب غلبي ملو هل
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 هجارخا يفوأ « ررض هكرت يف ناك اذإ اييف صوصخبو . هل نمث ال ذإ ، نمث
 . هنع وأ هنم دارملا لصألل عفن .ث هتلازإو

 اذإ ةلغلا هلو & لصالا عيبب هل . ةلاقالا وأ رايخلاب بتكملل عابملا لاملاو

 لوق ىلع الإ هزاوج تباثلاب سيلو . ةلغلا ةحابإ قحلا يف تتبثو 3 هزاوج حص
 لمعتسي نأ لبق عيبلا ناك اذإ هل ةلغلاف { هزيجي نم لوق ىلعو . هفالخ ملسالا
 لخد ام دعب نم ناك دق عيبلا ناك نإو . هرارقإ بجوي لاح هضتقي ملو بتكملا ي

 ةلغب ضري مل اذإ لاملا يف هلاخدإ حالصلا يف رظنلا يف عقي نأ الإ الف بتكملا يف

 اذإ اييس الو ، هب ىضري سانلا نم هنم حلصأ وه نموأ هلثم دجوي نلو ، لصألا
 هنأكف تقولا نم مولعم ةمولعم ةرجألا تناك اذإ امأو { ءانعلاب ةلغلا ةرجألا تناك

 نم هيلع طرتشملا لايكتسا لبق هلاخدا يف فالتخالا ىنعم هيف جرخي نأ هبشي

 ءىش اذه نأل ،“ بتكملا يف نيملعتملا يف داز اذإ اييس الو هزاوج حص الإو تقولا

 ةيدفلا يف هل نكي مل لاملا ىدف ايهمو . ةلاهجلا نع كفني ال هنأك لصألا يف

 نأ الإ هل هوزيجي نأ مهنال ذإ هل زجم ل هتزاجإ ىلع ةعاجلا م عمجأولو . بيصن

 طرشلا عقو ال ذإ © هلف { الصا كلذل هلافحا ناكو 5 ةلغلا نم لصألا يف نوكي

 نم حالصلا يف ارظن ةلغلا يف اهلاخدا عيبلا لاح ىتأ وأ ، هنم لوخدلا لبق هيلع

 . كل تنيب امل ةعايجلا

 يف لوقلاو . لاحلا اذه ىلع نوهرملا لاملا ةيدف يف جرخي لوقلا كلذكو

 يف هيف عفن الو } هنع هفرص يف ررض ال يذلا لصألا ىقس نع لضافلا ءاملا

 . سانلا نم هريغ ال نيمألا ىلع ةداعق 0 هب عافتنال ا يف سأب ال هنأ هيف هعضو

 نم دارأ ثيح هيف فرصتلا وأ هب هب ىقسلابو . ءايلل ةداعقلا حيبي نم لوق ىلع

 تابثإ هنم فاخي ايف الإ . عنمب طرش كل كانه نكي مل اذإ لصألا يف تاحابلا

 دقو . هل ضرألا تاوم نم هب " ام نوكيو . هنع هلاقتنا بجوت هيف ةجح

 عضوم يف ةجح يه يتلا ةجحلل داهشالا ىلع نوكي نأ ىلإ بجعألا ناك
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 3 لمحتي الو . هيلع فاخي ال اييف الإ ةجحلا توبث نم ةقيثولاب اذخأ ةزاجالا

 ةمالسلاف { ةقاحملا لايتحالا ىنعمل عفترت ملو ةجحلا مدعا ناو هيف اهتوبث لمتحي

 { الصأ فلتأف لهج وأ ملعب قحلا يف هل سيل ام لعف نإف . منغأو اجرأو ملسأ

 نم دمعوأ أطخل تانايضلا نم ءعىش وأ ةعبت هتمزل هنأ وأ ، هدي ىلع فلتوأ

 يف قحلا بجوم ىلع صالخلا هيلعف لطابلاب هل لكأ وأ ، هيف هنم مييضت

 نإف & همكح هيف هب ملعيل الوأ & بتكملا سفنل ةلغلا نم ناك اييفو . لصألا

 لبق توملا رضح ايهم هب ةيصولا هيلعو & ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناك

 . الحتسم نوكي نأ الإ ۔ صلختلا

 حصالا ىلع هبشي ناك هنال ةنونيدلاب كلذك هيلع هنأ مرحملا يف لوقن امو

 نم اهيف جرخي ام هيف جرخيو . دابعلا قوقح نم ال 7 هللا قوقح نم نوكي نأ

 موزل يف فالتخالا نم . اهنم مرحملا كاهتناو ، اهل عييضتلا دعب هللا ىلا بئاتلا

 نع ى ةربعلا نيعب اذه يف رظناف { هيلع هتقو نايسنلا ىلع تاف املو { اهل لدبلا

 ىلع ناعتو قيقحتلا قئاقح ىلع ةبكرملا قيرطلا فرعتت نأ كلعل ةركفلا صلاخ

 نم . اضفلا حيسف ىلإ قييضتلا قياضم نم ىضفي ىتح قيفوتلا قيفرب اهعطق

 . ةيناد اهفوطق ةيلاع ةنج يف ، اضترألا لزانمو ىضرلا ضاير

 نكلو . برخ ايهم بتكملا ةرايع ملعملا ىلع مزاللا نم هنأ يخأ اي ملعأو

 نمف ، كلذ هابشأو { هيلا فاضموأ هيف عدوموأ ةرايعب فورعم لام هل ناك نإ

 هلام نم ةعايجلاف الإو ، ليكو هل ناك نإ ةرايعب مايقلا ليكولا ىلعو ، رمعي كلذ

 ىلا جاتحا ايهمو هرجأ هلف سانلا نم ةرايعب ماقف © هل بستحا نمو . هرايعب موقن
 مل نإ } الصأو ةلغ { هرايعل يذلا هلام نم ةرايعل بارتلا عطقب سأب الف ، بارت

 هل عفن ال ناك نإو . عفن عطقلا يف ناك نإ اييس الو . هريغ نم بارتلا دجوي

 دوجو زع نإو ةدوجوم ةلغلا نم ةميقلاو . هريغ نم دجوي ةميقلاب ناك اذإ . الف
 لصأ فالتإ زوجي هنال لاملاب عطقلا رضأ ولو ، عطق ةميقلا وأ ، هنم الإ بارتلا
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 اذإ اعزن ةرايعل هنم بارتلا ذخأ عطق عنمي فيكف . اعطق هل عيبلاب هرايعل كو رتملا

 نالعجي { هرايعل لاملا يف ةلاعجلا تناك ام ىلعو . اعرش هيلع افوقوم لاملا نكي مل

 . هب هلرايعلا لق { ةلغلا تمدع نإ لصألا مث ةلغلا يف ناك نإو ، الصاف الصأ

 . هب كلسي

 حالص بارتلا عزن يف نوكي نأ الإ { الف اقلطم هرايعل هيلع فوقوملا امأو

 حالص يف ةميقلا لعجيو . ررض هكرت يف ناك نإ اييس الو . ةميقلاب سأب الف لاملل
 ةميق ال امم هتميق ىلا غلبي الو . هل ةميقلا نوكت نأ الإ 3 الف ةميقلا ريغبو لاملا

 ةلقلاو ةنكمألا فالتخاب اذه فلتخيو . ةميقلابف ةميق هل امو . هل ةميق ال هل

 عطقلا هنكلو ، هلاح ىلع هل كرتلا يفررضلا ناك نإو . ةنمزألاب يبرو . ةرثكلاو

 وأ ، ررضلا ةلازإ نم حلصأ لاملا نمرخآ عضوم يف نمثلل عضولاو عفنأ هل

 ررضلا فرصل ناكولو . الف ةرضم عطقلا يف ناك نإو & ساب الف 0 عفن لاخدإ

 3 لاملا نم رجأ ىلع هلاخداب عضوم نم ررض فرصل ىنعم ال ذإ رخا عضوم نم

 3 حانجالو & عساولا يف هيف جرح الف & حالص هجو رظنلا يف نيبتسي نأ الإ

 نكمت ملو . هترايع نم دب نكي مل نإ فالتخالا ىنعم هيف جرخي نأ هبشي هنأكو

 جرخي هنأ ىتح هجو نم لاملل عفن توبث ريغ ىلع هبرضأ ولو كلذب الإ هترايع
 دنع ، عساولا ىنعم يف هرايع ىلع فوقوملا لصأ عيب يف . فالتخالا ىنعم

 . هيلإ ةرورضلا

 الو باتك يف هترايعل هعيب زاوج ملعأ الف { هيف هب ملعيل فوقوملا لاملا امأو
 كو رتملا وه لب سايق الو رظن يف انعم هتحابإ جرخت الو يأر الو & عامجإ الو © ةنس

 الو لاحي الف بتكملا برخ ول هيف هب صوصخملا عضوملا يف هب ملعيلو & هلاحب
 ىجرت ال اباهذ عضوملا بهذي نأ الإ . لاوحألاو عضاوملا نم هريغ ىلإ هنع لازي

 يف نكمأو . اوفرع نإ ةثرولا ىلا عجرت ةلغ اياصولا ةهج نم ناك هلعل 3 هتدوع
 ىجرت ملو ، هرمأ سبتلاو همسق لهجو اولهج نإو © هقح قح يذ لك ذخأ قحلا

١٣٢٧



 تبث املو &۔ بتكملل اتباث ناك امو وهف { هلهأ نيب هعيزوت ةفرعم وأ ، هل نم ةفرعم

 ام بسح ىلع الإ { اهبابرأ لوهجملا لاومألا نم نوكي نأ هبشي هنأك . الصأ هل

 عضوم يف هب ملعي نأ هل زوجي هنإف . امل مكح ال عضاوملا نإ موقلا نع هنا ليق

 . رخا

 ةنكمألا نم نكمأ ام ثيح وأ . عضاومب وأ عضومب ديق نإ كلذكو

 هب ملعي نأ ىلع ث ةلغلل هيف فيقوتلا ناك نإو ى عضوملا اذه باهذ دعب ةحابملا

 جرخي هنأكف 5 هيف هب ملعي ام لكل ام دجي ملو عضاوم ةعبرأ وأ ةثالثوأ نيعضوم يف
 نم ىقب اميف هب ملعي هنأ وأ ، همكح يف كل تينب ام ىلع نوكي نأ هل نوكي اميف

 وأ عبروأ ثلث وأ فصنب صخ دق ناك وأ آ فالتخالا ىنعم عضوم عضاوملا

 ىضم دقو . هب صوصخملاك نوكي بيصنلا نم هل اييف مكحلا ىنعم كلذك جرخ
 رظنلا نع يب نظلا نسح كعنمي الو { هيناعم ربدتو اذه يف رظناف هيف لوقلا

 الو ، لهجي نأ ملعلا يف ملاعلا الو & لبقي نا قحلا ريغ لئاقلا عسي ال هناف © هيف

 . نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف ، لأسي نأ الإ همزل ايع لهاجلا

 ةرايع يف لوقلاك & فوقوملا لاملا ةرايع يف لوقلا نأ يخأ اي ملعاو

 نأ الإ هيف ةلغلاب ميلعتلاب مئاقلا ىلع الو 3 هيف هب ملعيل فوقوملا الو ، بتكملا
 لاملاو بتكملا ةرايع يف هل تمدقت ةنس نوكتوأ 5 ةلغلا يف هنأ فيقوتلا يف صني

 امهدحأ يفوأ 3 امهيف مولعملا طرش مث نوكيوأ . اهلطاب حصي مل لاملا ةلغ نم

 ال ةلاهجلاب طبترم هنكلو { مارح ريغ هنأل & كلمأ طرشلاف لخادلا ىلع ةرايعلاب

 لوذبملاو ، المع ءانعلا ةلباقم يف ضوعلا ةلاهجل نيعولو { اهنع هل كاكفنا

 . ةضقانملا دنع لاح ىلع هل تابث الو & لهجاف لوقلا يف نيعت مل نإو اميلست

 ةاقاسملاب لاملا هل لمعي لماع ىلا جاتحاو . لاملا ةعايجلا تعدوأ ايهمو

 اميف لاملا ىلع نومأملاف الإو & هدجو نإ ةقثلا رتخيلف . ةلغلا نم ءزجب وأ ةرجألاو

 الإ هيلع نيمألا ريغ نمأي نأ قحلا يف زئاجب سيلو { ةقثلا دجي مل نإ هنع هب بيغي

١٣٨



 يف ةيرورضلا بابسألا لوخد نم نمؤي ال اذه ريغ ىلع هنأل ابيقر هيلع نوكي نأ

 تبثو ، هلاهج طرشلا ضقن ايهم لمعلا يف هل نيلخدملا ىلعو ، لاح ىلع لاملا

 ةلغلا فت مل نإ هل نيملعتملا ىلعو . ءانعلا رادقم ضقنلا هل تبثي ام عضوم يف هل

 نوكي ام ملعتل اذه يف رظناف ، مهجرخي ةمارغلا نم هجو مهل نكي مل اذإ { ءانعلاب

 تنأ امم طرافلا كرادتل ايهيف ةريصب ىلع كسفن نم نوكتف . هلو { ملعملا ىلع

 3 قحلا هجو ىلع كيلع قحلا يف بجي ام يدؤتو & طساقلا هيف تنكو طلاغلا هيف

 & قحلا نم تملع امم تلمعو 3 هل تمهفت نإ اذه ىلع فوقوملا ةلغ كل لحتف

 باوصلا يناعم ىلع اجراخ . يناعملا هذه يف صيلختلا اذه نوكي نأ وجرأل ينإو

 . هللا دنع ملعلاو . قحلا يف

 عضوم ريغ يف امل طرشلا ىلع نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا نأ يخأ اي ملعاو

 نم اهأ اهيف لوقلا رثكأو { ةزاجالاب اهيف ليقف 3 اهيف فلتحم 0 يأرلاب مزاللا

 ال هنأ عبار لوق ىلعو & ةهوركم طرشلا ىلع اهنأ ثلاث لوق يفو & تحسلا

 ال { ءانعلا ىلع اهل طرشلا ةحابإو . اهزاوجل هنأكو ، اهذخأ يف ءانعلا ىلع سأب

 ريغ كلذ ةلاح يف ناك اذإ ةعاطلا نم ناك ولو اذه يف ىلا بحألا وهل نارقلا ىلع

 جحلا يفزيجأ ايك & انع مايقلا يف هيلع نأل { مزاللا ىنعمب هلعف هيلع بجاو

 عنمي فيكو © ةعاطلا نم يهو ةرجألاب ةءارقلاو . ريغلا نع موصلاو ةرايزلاو
 اهلك رومألاو . راثآلا ضعب يف اقلطم ءاج اك اهلك ةعاطلا ىلع ةرجألا ذخأ

 نإ الك { هلل نايصعلا نم ءعىش ىلع اهزاوج لاحملا نمو ، ةيصعم وأ ةعاط

 . امزج فالخ الب مارخل يصاعملا ىلع ةرجألا

 هنأل هريغ يفو ، هريغل هيلع مزاللا عضوم يف ةعاطلا لعف ىلع كلذكو

 . هللا ىلع الإ هرجأ نإ ، ارجأ هيلع ام ءادأ ىلع قحلا يف قحتسي فيكف هيلع

 نم هريغل هيلعف { هيلع سيل اييف الإ زاوجلا قبي مل اذه ىلع هنأكف . هاون نإو
 اذه سيلو & صوصخو مومع صوصخللو . صوصخ اذهلو ك تاعاطلا

١٢٣٩١



 طرش ريغ نم ةأفاكملا هجو ىلع ةرجألا نم هيطعأ اميف لوقلاو { هل طسبلا عضوم

 نب دمحم نع هيف ةحابالا تصن دقو & حصالا ىلع هيف هيلع جرح ال هنأ

 هنا لوقن الو 0 هللا مهمحر ديعس يبأو ؤ، يدلوحلا يبأو ك ريشبو ،“ بوبحم
 ىلع هيف يناعملا نم ذش ام الول قافتالا ىنعم هيف جرخي نأ داك هنكلو 3 عامجالاب

 ٥ ميتيلا لام نم ىتح حجرأ ةحابالا نأل {. هيلع لمعلا يف دمتعملاب هسيل يأر

 نع كلذكو . هللا دبع يبأ نع رثوملا يبأ نعو ريشب نع ءاج اييف هميلعت ىلع
 ناك اذإ اهيلإ بستنا يتلا ةبوجألا نم ضعب يف هللا همحر ديعس يبأ خيشلا

 هيلا هب لصي ام ذخأ يف ث رثالاب ةحابالا تصن دقو 3 هلام نم فورعملا بسحب

 هنا هسفن يف نأمطا اذإ هل طرشلا ريغ ىلع ناحرطلاو ، ايادهلا نم نايبصلا

 لوقلاو . لاؤسلا ديعب يصو وأ ليكو وأ بستحم وأ يلو نم يبصلا هيلا هب لسرم
 لقي ملولو ، لاؤسلا ريغ ىلع ةحابالا لبقو هيلا هب لسرم هنا يبصلا نم هل

 يف جرخي مل ام ، هيلا هب هبلق لاسرالا يف نأمطا اذإ ؤ هيلا هب لسرم هنا يبصلا

 جرخ ناف . هيلا هب هلثم لسري ال ام ىلا لسري ام دح نم لاسرالا يف فراعتلا

 نم اهريغك اهنأل ةباتكلا ميلعت ىلع ةرجالا طرش 3 مارح امهريغو ، مرح

 . ةلوهجم اهنأك اذه يف ءانعلا ىلع ةرجأ الو . ةرجألا يناعم يف تاعانصلا

 ةرجألا يف دقعلا نوكي نأ الإ لثملا ةرجأ ىلإ ةعوجرمو {© ةضقانملا دنع ةضقتنمو

 ال هنإف © مولعم تقو ىلا نيمولعم ىلع مولعمل اذه ىلع رجؤملل رجؤملا نم
 عنتمإ نإف 5 ةدملا لبق دقعلل خسف الو } رخآلا ىلع ةعجرلا اهم لك بيصي

 كلذك هيلع ام مامتا نم رجؤملا ىبأ ناو { امامت هيلع ةرجألا تناك . اراتخم رجؤملا

 . ءىش هل نكي مل
 ايك ةرجألا تناكو . رذعب عاطقنا وأ تومب دحأ عضوملا اذه يف ضقن ناو

 اميف ال لبقتسملا يف هردقب ةرجألا نم صقنأ نيملعتملا نم نيمولعم ىلع كل تنيب
 اهم هلثم ميلعت هيلع نأل ضقنت مل روضح ددع ىلع تناك ناو ، هيلع ىضم

. ١٤.



 مولعم يف ةقلطم ميلعتلا يف انعلا ىلع تناك نإ كلذكو } هلرجاؤملا هب ىتأ

 تالوهجملا نم هنكلو . نيملعتملا نم نيمولعمل رصح الو { مولعم ريغل . ةدملا

 . ءانع

 امزال هل ةلاهجلا ىنعم هبشاألاو & عستي © يناعملا هذهب ليصفتلا يف لوقلاو

 اييف اهيف عوجرلل نوكيو ، ضقنلا اهيف تبثيو & حجرالا يف لاح ىلع ةراجالل

 ربدتو رصبأ نم رظن اذه يف رظناف . هعوضوم نم لشملا ةرجأ ىلإ ريجاألا انع
 & نايعلاب ربخلا هيلع طلتخي ، ءىطخي ملف نابتساو ، رصبتساف ركفتو 3 ربتعاف

 كجرخيو & كردص ناميالا رونب حرشيو كيدهي نأ هللا لعل ، قسغلاب قسفلا الو
 . هيف تدهاجو هللا يف تدهتجا نإ عوطقملا هب كلذو ت كلهج تالظ نم

 & اعقو ينارونلا رهاطلا يكزلا بلقلا يف قحلاب حصنملا نأ يخأ اي ملعاو

 نم لئالد لياخمللو 0 لياحم رهاوطلا ىلع رثأللو . ارثأ هئادوس يف عقوللو
 { هللا يفو هللابو ث هلل هيلإ هنم ناك نمل ةدوملاو ةرسملاو لوبقلاو حرفلاو ، رشبلا

 طئاحلاوبني ايك ، هلوبق نع اوبنيف ؤ ثيابخلا عاونأب ثولتملا ملظملا بلقلا امأو
 ةيلح كاردا نع هايعل كلذو }۔ ضرألا بارت نم سبايلا لوبق نع سبايلا

 نم هنطاب يف نكمأ ام هيف حيبيو ، راضلا نم عفانلا وه امل انايع فشكلاو {. قحلا

 ةوادعلا ران هيف تمرضأ ايبرو .3 ادانع درلاو ، ابضغ بارطضالا وأ {. اربك هفنالا

 بسلاو { هل حصانملا يف حدقلا ىلا تضفأو . ءانحشلاو تار ربملاو ءاضغبلاو

 يف هل مذلاو ، هيلع بذكلاو { هيف نعطلاو هل ةبيغلاو ۔ هضرعل قيزمتلاو 3 هل
 يف هبشي امم اذه ريغ ىلا هلثمب هل ةلباقملاو ۔ سانلا نم ماوعلا نيب سلاجلا

 ال امم ، ءوسلا قالخأو © ناسنالا نم قمحلا نع ةرداصلا رومألا نم اذه ىنعملا

 , هل حصانلا ىري هقمح ةدشل هنأ ىتح ، نونف نونجلا نأل & ىصحي نأ داكي

 . هكالمأ فالتإو هكالهإ يف يعسلا هثروأ ايبرو { ءادعألا ىدعأ هنأ هل لثمتيو

 هاقلي نأ لبق هيلإ بوتيف ، هتمحرب هللا هكردي نأ الإ { ءاقشلا تامالع نم كلذو

١٤١



 رون نع ، سفنلا نم هدقفتو بلقلا نم كنم اذه نيبتيف ، هتيصعم ىلع ارصم

 حصنلا لوبق نع ريك نم ةرذولو اذه نم ءىش ىندأ ولو تدجو نإف & بللا

 ىلإو . هسرغم نم هعلق ىلا ردابف ، ءعىش يف ال تنأف ، لطابلا نم درجلا

 ةعراسملاب كيلعو 3 اهنم ءىشب نواهتلاو كايإو هل ةثروملا داوملاو ۔ بابسألا مسح

 ىلوتساو { هرمأ مظاعت لمهأ اهم هنإف { ءادلا ماكحتسا لبق ءاودلاب جالعلا ىلا

 يضفيو { ءافشلا يف هرمأ كلضعأ © ىمعلا نيرب ءاطغلا مكحاف بلقلا ىلع

 لبق ةايحلا يف كرمأ كرادتي مل نإ & لاملا يف كلهم لاضع لاح ىلإ كل انه كب

 . هللاب ذايعلاو . ةافولا

 وأ حرقت نأ اذه يف كايإو ى حرفاف حصنلابو & حوصنملا اهيا اذه يف رظناف

 يف مذ دقف ، حضفي نأ كل هفيرعت يف دري ملو ، حصني قحلا يف كل نم ىلقت
 صرحاف ه«“نيحصانلا نوبحت ال نكلو : ىلاعت هلوقب ةفصلا هذه لهأ باتكلا

 هنع هللا يضر ركب يبأ نإف & حصفأ قحلاب كلو ، حصن نمل ىضرلا بلط ىلع

 كافاصو & كتلاض ءافأ نم كدشرأ دقل» : بلاط ىبأ نب ىلعل هتلاسر يف لوقي

 . . «كباتعب هتدوم ايحأ نم

 هيخأ ىلا ىدهأ ءرما هللا محر» : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لانو

 ىتح رمع يلع ركني مكلك» : لاق هنا هنع ىور ام ضعب يف ءاج دقو . «هبويع

 «ينوموق تججوعا نإ موق يف ينلعج يذلا هلل دمحلا» : لاق هنا ليق ىتح «ةأرملا

 . وجرأ اميف هنيعب ىنعملاف . صقن وأ داز ظفللا نم اذه وحن وأ . حدقلاك

 ةيحوأ ، ابرقع كليذ تحت نأ ىلع كل هبنملا سيل هنا يخأ اي ملعاو

 تنأو ، لقع نم ةكسنم ىندأ كل نإ { ةئيطخ ىلع ةيلب يف كنأ كملعي نمك

 ردجأ هنأ اذهب فيكف ، رذحيل { اهب كملعأ نمل كيلع ةنملا دقتعت حوصنملا اهيأ

 & ةيدمرسلا ةيقابلا ةايحلا ىنعملا اذه نأل . ركذيو 3 دولا حنميو ، ركشي نأ

 قرفلاو ، ديدشلا نوبلا نم ايهنيب ام ناتشف ث ةنونيدلا ةينافلا ةايحلا ىنعمب كلذو

١٤٢٤٢



 كايإو & ةحيحصلا ةقيرطلا تدجو دق ينإف ، مهف اذ تنك نإ مهفاف ، ديعبلا ٠

 ةحيضفلا كيف ال فشكلاب تدرأ ام ينإف ةحيصنلا هذه يف اءوس يب نظلاو

 ٨١ باوثلا نم اذه يفوجرأ امل لب ، يرسو يسفنو يبلق نم كلذ هللا ملعي

 © ينيدهي نأ لأسأ هللاو ، باقعلا نم هبوجو دعب هل عييضتلا ىلع فاخأو

 . باوصلاو .قحلا جهنم ىلا ، يب دشريو يندشري نأو ، يب يدهيو
 ايب لمعأو ةياغ ةحيصنلا يف كل تيقبأ امو ۔ يدهجب كل تحصن دقو

 سيلو ، ابناج قحلا بناج ام بناجو { ابغار & هلدعو هباوص اهنم كل ناب

 امو } الصف وأ الصأ قحلا نم قحلا لهأ ماكحا يف جرخي مل ام قحلا نم جراخب

 لوقأ قحلاو ، قحلا رصبأ نم دنع قحلا يف لطابلا وهف 3 امهريغ ىلا ايهنع جرخ
 نكت نإو &، تعطأ كبرو & تذخأ كظحف 3 هب تلمعو قحلا تلبق نإ & كل

 هللاو . نوفرصت ينأف © لالضلا الإ قحلا دعب اذامو ، يلع ريض الف ىرخألا

 . ملعأ

 : نكسي نأ دحأل له هتلأسو : ةلأسم

 دراوملاو { دجاسملاو & تايلصملا مهيف ذختيو 3 مهيأر الب موق مر يف
 ١ ؟ ال مأ

 تايلصملا امأو . الف ، مرلا اذه ىلع تبثي امو دجاسملا امأ : لاق
 . سأب الف } مهيلع ةجح هيف نوكي الو . مرلا لهأ رضي ال يذلا نكسلاو

 . ملعأ هللاو . زوجي نأ ىسعف ‘ هوعنمي مل اذإ دروملا رفح كلذك
 ; مومرلا نم انحلا زوجي له هتلأسو : ةلأسم

 ضوقنو . لنألاو بارتلاو ةراجحلاو توتلاو قبنلاو عوشلاو بطحلاو
 ناك نمل اهوحنو بيبقلاب اهيف نكسلاو زعملاو حلملاو 3 رمثملا ريغ رجشلاو لسفلا
 ؟ ال مأ اهريغ وأ اهلهأ نم

١٤٣



 هنومحي مرلا لهأ نوكي نأ الإ { راثآلا يف اذه لك زاوج تيأر دق : لاق

 هلل او . عرول ١ له أ نم هزنت نم اذه لك نع هزنت دقو ، هنو رضحو هنع نوعنف لديو

 . ملعأ

 : موق مر يف عرز نمو : ةلأسم

 نوكي نأ الإ زوجي الف { ةهبجلا ريغ نم © مرلا لهأ نم لجر يأرب

 ىلا نولصي الو ، مهقح ردقب نوعرزي مرلا لهأ نم موق لك نإ & افورعم
 زاج هتفرعمك كلذ فرعي وهو ، هتصح ردقب عرزي نأ دحأ هل نذأ نإف { ةمساقم

 تفرع دقو & كلذ نم قحتسي ايب هربخيو انيمأ ةقث نوكيوأ ، رمآلل زوجي ام هل
 . ملعأ هللاو . ةمساقملا دعب هتصح

 : بارخلا مكحو : ةلأسم

 لبج وأ ةجرش وأ داو امهنيب عطقي مل ام { رايعلا لهأل وه رايعلا برقب يذلا

 قبس نمل : لوقو . فوصنم وهف نيرايع نيب ناك نإو { ةريبك ةيقاس وأ قيرط وأ
 . ملعأ هللاو . فوقوم : لوقو . هيلإ

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 ؟ همكح فيك ، لفسأ رخآلاو } ىلعأ امهدحأ نيلام نيب صيرخ يفو

 وهف لفسأل ايوتسم ناك نإو . هلوهف ىلعألاب ايوتسم ناك نإ : لاق

 { ناثلثلا لفسألل : لوقو 0 نافصن ايهنيب : لوقف ، ايواستم ناك نإو { هل

 اذهو . ناثلثلا ىلعأللو & ثلثلا لفسألل : لوقو 0 ثلثلا ىلعأللو

 . ملعأ هللاو . فوقوم هنأ : لوقو . ينبجعي
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 زوجي ال ، حامجو ، تولسو } مغيس لثم { ةبوصغملا نادلبلا نأ {،ك هنمو

 بلجي نأ { لمتحي اييف زوجيو { اهرايث يف ءارشلاو عيبلا الو . اهرايث نم لكألا

 . اهنم هنأ ملعي مل ام & نطقلاو رمتلاو بحلا لثم اهيلإ

 بتاكي جرفم نب دمحأ خيشلا ناكو { هدي يف ايب يلو الكف {© مكحلا يف امأو
 ملف درجألا امأو . هدي يف ايب ىلوأ الك نأ هتجحو . مغيس يف تاعويبلا مهنيب

 . ملعأ هللاو . رثألا نم ائيش اهيف ظفحأ

 ىلع ال ، هرقف لجأل تولس ةيرق يف عرزي نأ ريقفلل زئاجو . هنمو

 يفوتسيو هنيادي نأ ريقفلل زئاجو ، ةبوصغم اهنأ اهب رثألا قطني ثاك ولو اهل كلمتلا
 . ملعأ هللاو . هرقف لجأل هقحتساو { ريقفلا هكلم يذلا بحلا كلذ نم

 بعشتو تام دق ، ةليبق دج ، نالفل اهنأ ةفورعم ضرأ يفو ؤ هنمو

 ؟ ضرألا كلت ةلغ نوكت نملف . مسقنت ال تراصو هتثرو

 . اهتلغزوح الو ، اهيف لوخدلا زوجي ال ةيرشح اهنأ : لوق : لاق
 هللاو . اهب ىلوأ ةليبقلا ءارقف نإ : لوقو ث ةماع ءارقفلل زوبت اهنإ : لوقو

 . ملعأ

 : يتاعلا ناييلس نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 يو اهتاوم نم ىجي اميف ةباتكلا زاوجو { اهماكحاو ةنطابلا رمأ يف لوقت ام
 ؟ اهدودح نيأو . ابئاغ ريصتل ببسلا امو اهترايع

 & بئاغ ةنطابلا نأ المج انباحصأ نع ةفلاسلا راثآلا يف تدجو : لاق

 ناوخألا نم مهتكردا نم يل عفر دقف اهببس امأو . اهدودح يف اصاخ ارثأ دجأ ملو

 ىلا اهلهأ ىلع رابجلا راج اهنادلب ضعب نأ } راحص نم انبهذم لهأ اياقب نم
 . اهرشحف ليسلا اهيلع ىغط اهضعبو . مهلهأب رحبلا اوبكرو 3 اهنم اوبره نأ
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 { روجلا لهأ اهكلم اذإ رادلا نأ : ديعس يبأ نب ناييلس خيشلا لاقو

 ناك بارخف & نيبرض ىلع بارخلا نإف {أ] برخف مهضعب وأ اهلهأ بهذو
 رثأ هيف الو ، ارومعم نكي مل بارخو . هلهأل الإ هكلمت لحي الوهف { ارماع

 . هايحأ نمل بيطلا لالحلا وهف 0 ةرايع

 نب فيس لدعلا مامالا مايأ رصع ىقب ام ةنطابلا يف عمجا اذكمهو

 نوكي نأ اوطرتشا مهنأ الإ ، اهبارخ نم ىيحي اييف يبرعيلا فيس نب ناطلس
 ناك اذإ ، هيف هل اوبتكيلف { اتاوم ىحي نأ دارأ نم لكل هاضرو مامالا يأر كلذ

 8 ةنطابلا ةعارز ءارقفلل زئاج حاضو نبا حلاص خيشلا لاقو ، اوطرش ام ىلع

 مهنم هؤارش ءاينغالل زئاجو { اهوعديو اهوكلمتي مل ام ، هرمث لكأ مهل لالحو

 . مهرقفل هوقحتسا مهنال

 نصحلا برقب يتلا لاومألا يف نوبتكي انناوخا انكردأ اناف راحصو ىول اماو

 . اهبرقل ليسلا اهلمح ام دعب اهلهأ فرعو ، تفرع هذه لعلو 3 هنم دعب ام نود

 ةقساغلاب لاومأ هل يناث نب رصان موحرملا خيشلا نأ يدنع رهتشا دقو

 نم مهتركذ نم تكردأ كلذكو { اهيف بتاكي الو { اهنم لكأي هناو ، محصبو
 نم اهيف ةباتكلا مدع نا : اولاقو . نكامألا هذه نم نولكأي راحص نم ناوخالا

 & لوقلا ةلمج يف بئاغ ةنطابلا نأ نوري امل & ةعلاطملاو ثحبلا نع مهماوق فوقو

 . ملعأ هللاو . كلذ هبشو 3 اهليصفت يف نوثحبي الف

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةل أسم

 ىلع . مههابج نم هللا ردق نم عمتجا 3 ةفورعم ةليبقل ىكزي هنا مر يفو
 3 ةنس ينايث هتلغ مهل نوكت نأ ىلع 0 مرلا اذه هب اوقسيو اثدح اجلف اومدخي نأ

 © مرلا لهأ ةفاكل نوكي ةدملا هذه دعب نمو {} هتلغ هيف عقيو ، جلفلا يرجي

 ؟ ال مأ { ةدملا هذه ىلإ هتلغ لحتو زويحيأ ، مرلاب لعفي ام هب لعفي
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 © هبابرا ىلع تباث . مهلعف زئاجلا هابجلا نم كلذ عقو ناك نإ : لاق

 رجخب لوقن الف { اهل افالخ نكي ملو ، هيف ةيراجلا ةنسلا ىلعو احالص ناكو

 . ملعأ هللاو . كلذ

 (هللا همحر) : دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 ةلخن اهلو { اهيلع نحطي نمل ليبس يهو ، فورعم عضوم اهل ىحر ينو

 3 هنم ريخ ى رتشيو عابي نأ زوبجأ ، افيفخ افيهر راص بكرملا رجحلاو اهحالصل
 ؟ ال مأ ©، ةلخنلا ةلغ نم

 & هيف ةفوقوملا اهعضومب ضياقي الو هلاحب كرتيو ، كلذ زوجي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . اهيف يه يتلا ةراحلا تبرخ ولو

 لخن اهيلع فوقومو ، تعاض وأ ةفوقوملا احرلا تبهذ اذإ { هنمو
 ؟ اهريغ ىحر ةلخنلا ةلغ نم ى رتشي له اهحالصال

 . اهريغ هنم ي رتشي الف حالصالل ةلغلا تناك نإ بيبح خيشلا : لاق

 رصان خيشلا لاقو { ةثرولا ىلا تعجر ، ةيصولا تبثت مل نإ & طقللا باتك يفو

 . ملعأ هللاو . ىحر ةلخنلا هذه ةلغ نم ي رتشي نمل زوب : سيمخ نب

 : ل اس نب بيبح خيشل ا نع : ةل اسم

 ريغ هتابج ناكو ، هلصأ نم هتلماعم اموق هوطعي نأ جلفلا ةابج نم عقو اذإ

 ةفرعملا لهأ رظنو & حالص كلذب يلتبملل نيبت هنأ الإ 5 ءانمأ الو ؤ تاقث

 ةحصب مكحو . رثألاب رظن هل نمم تابثاو مكح عوقوو { ماتيألل حلصألا

 ؟ ال مأ . جلفلا اذه يف ىقبت ةهبش لهف . هيف ةباتكلا زاوجو ث ةلماعملا
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 يف اولماع اذإ تاقث ريغ اوناك ناو 0 ةزئاج جالفألا ةابج ةلماعم نإ : لاق
 نم مهريغو ماتيألل حاجنلا هيف نيبيو ، حالصلا هيف رهظي ام ىلع جلفلا

 © بئاغلاو رضاحلا ىلع تتبث ةلماعملا كلتو . نيبئاغلا نم رضحي مل ولو تافوقولا

 نمل ةفصلا هذه ىلع هيف ةهبش الو & يراوحلا وبأ يأر وهو ،. هرمأ كلمي ال نمو

 وأ يسوجم نمولو 8 حالص وهف دحأ نم عقو اذإ حالصلاو . هيف بتكي نأ دارأ
 . ملعأ هللاو . هيلع هركني دحأ الو نثو دباع

 (هللا همحر) : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ىلع أشن ، ميظعلا نآرقلا اهيف ملعي نمل 5 اهلام ةلغ تكردا ةسردم يفو

 © نيملسملا ةعامج وأ ماكحلا نم دحأ اهيف لخد مث { ريبكلا تامو ريغصلا كلذ

 ٨ هريغ وأ اهل ام ةلغ نم ليلق ءىشب اهتنس ىلع اهيف ملعي هريغ رجؤي نأ هل له

 ؟ هسفنل اهتلغ وه ذخأيو

 نم اهيف ، ةيمالسالا ةيراجلا ةنسلا ىلع نوكت سرادملا نإ : لاق

 ماوقلا هاري ام ىلع كلذ نوكيف 0 ةنس اهل كردت مل نإو نيملعتملاو نيملعملا

 هجولا ىلع اهيف هميلعتب اهتلغ هل تتبث نمو { مهنيب قافتالا نم الدع لدعلاب

 ماقأو ، اهيف فوقولا نع نوملسملا هرذعي ايب اهيف ميلعتلا نع هلغشو { لوألا

 سأب الف ، رجأ ريغوأ رجأب ةفرعملاو ةنامألا نم كلذل لهأ وه نمم { هماقم هريغ
 ين ملعن الو 3 ارايتخا ال ارارطضا هسفنب اهيف ميلعتلا نع هفوقو ناك اذإ 0 هيلع

 . دودعم لجأ الو . دودحم دح اذه

 هل لحي الو . اهتنس ىلع ناك اذإ وه ةماقأ نمل تبثت ةلغلا نا : هريغ لانو

 . . ملعأ هللاو . اهتلغ هل تتبث نمم ىضر نع الإ 0 اهنم ءعىش ذخأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 { ةلغلا نموهأ دجسملاو ةسردملا لام يف ناتبني ناذللا رجشلاو مرقلاو

 ؟ ال مأ { هذخأ ليكولا وأ ملعملل زوجيو
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 : لوقو © ةلغلا ليبس ىلع هذخأ ايهف زوجيو ةلغلا نم ايهنأ : لوق : لاق

 دنع ةعايجلا هب عفدولو كلذ ذخا ليكولاو ملعملل زوجي الف لصألا نموه

 . ملعأ هللاو . لصألا نم ءعىش عفد مهل سيل هنال لوخدلا

 رثكأف باصنلا اهيف تغلبو ء ةسردملا ضرأ ملعملا عرز اذإو 0 هنمو

 هيلعف ، هريغوأ دعتقم اهعرز اذإ امأ & هرجأ هنأل ملعملا ىلع ةاكز ال لوقلا

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا

 الف } عاضف ، رخآ ناكم يف ةسردملا لسف نم ملعملا لوح اذإو © هنمو

 نم ررضلا لوألا هعضوم يف هكرت ىلع فيخو حالص كلذ يف ناك اذإ هيلع نايض

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ وأ لتغ

 عيب اهب او رتشاو © ةسردملا لام ةلغ نم مهارد ةعايجلا عمج اذإو & هنمو

 رايخلا عيبلا ةلغ لخديأ 0 اهتلغب ايلعم اهيف اولخدا مث { اهيف ملعم ال هنال رايخ
 ؟ ال مأ 3 هل

 عفدلا ناك نإو . هتلغ هل سيلف رايخلا عيبلا لبق عفدلا ناك نإ : لاق

 نأ الإ همهارد ذخأ هل زوجي الف { لاملا ىدف ناو 3 هتلغ هل تزاج رايخلا عيبلا دعب

 مهاردلا هذهبو { اهتلغب هورجاأتسي نأ زوجيف ، هلوخد دنع ةعمتجم نوكت

 . ملعأ هللاو . ةرضاحلا

 نأ دحأل له .{ اهيف ملعي نمل لوعجم ةسردملا لام نا رهتشا اذإو } هنمو

 ؟ مكاحلا وأ ةعامجلا اهيف هلخدي نأ ريغ نم هذخأيو اهيف ملعي

 زئاجو ث دلبلا ةابج وأ ةعايجلا وأ مكاحلا رمأ ريغ نم كلذ زوجي ال : لاق

 مهنم ىلوأ مكاحلاو { ادوجوم ناكولو { مكاحلا رمأ ريغب هورجؤي نأ ةعايجلل
 . ملعأ هللاو . كلذب
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 (هللا هحر) : لمازلا : ةلأسم

 هل حلصيو . هتاود نم هحول هل طقنيو يبصلل بتكي نا ملعملل لهو

 ؟ ال م أ { هتيدمب مهملق

 ميلست زئاجو & كلذ الإ هل قفتي ال ناك اذإ . كلذ هل اوزاجأ دق : لاق

 هذخأي ىتح ضرالا يف كلذ عضي نأ بحأ انأو ، هلام ظفحي ناك اذإ هيلإ كلذ

 . ملعأ هللاو . هيلو يأرب الإ & هلمعتسي نأ ريغ نم ىبصلا

 هنم هل دب ال ايب هديس رمأ ريغب ةسردملا يف كولمملا ميلعت : فلؤملا لاق .

 هتمدخب رضت ال يتلا تاقوألا يف الإ زوبي الف كلذ ريغ امأو 0 قيضي ال ةالصلل

 . ملعأ هللاو . اهيف اغراف نوكيو راهنلا يف هالوم

 : ناييلس نب رصان يضاقلا : ةلأسم

 اذك ةسردمب ميظعلا نارقلا ملعي نمل ةضف ةيرال اذكو اذكب ىصوأ نمينو

 ؟ مهاردلا هذه مكح ام 3 اذك ةيرق نم

 هذه ىلع ةيصولاف . اذك ةسردمب نارقلا ملعي نل ىصوأ نم نإ : لاق

 نمل ةفوقوم يهف الإو { اهيف نارقلا ملعي نم دجو نإف . ةصاخ اهب ملعي مل ةفصلا
 . يصوملا هب ىصوأ ام بجوتسا { اهب ميلعتلا هنم حصي ام ىتم 3 اهيف ملعي
 . ملع أ هللاو

 { ملعملل هذخأ زوجيو © ةلغلا نم وهأ ةسردملا لام نم مرصلاو © هنمو

 ؟ ال مأ

 & لصألا نم هنإ : لوقو . ةلغلا نم هنا : لوق {‘ فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . اهيلعو ، ةلغلا يف زوجي ام هيف زوجيو © ةلغلا نم هنأ لوقلا رثكأو

 هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشل ا نع ةلأسم

 . مهدالوأ ميلعتو هسبح ىلع ارجأ ةسردملا لام هل اوعفد اذإ ملعملا يفو
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 نأل . هعيب هلزوبجي الف © مرصلا نم ءىش ةسردملا لام يف ناكو & بدألاو طخلا

 رثكأ ىلع ث ةلغلا نم سيل & لصألل اعبت دجسملا لامو ، ةسردملا لام مرص

 هلل او . ء يش هنم دجسملا ليكول الو ] ملعملل سيل اذه ىلعف نيملسمل ١ لوق

 . ملعأ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 هذه حاتجاف 5 نارقلا اهلام ةلغب نايبصلا اهيف ملعتي لام اهل ةسردم يفو

 ريغ يف ىنبت نأ زوجي له ، لوألا اهعضوم يف اهءانب نكمي ملو ليسلا ةسردملا

 ؟ ال مأ { اهب ملعي نمل اهلام ةلغ ذفنتو ، اهعضوم

 يف ةدودحم ةسردم يف نارقلا ءعىرقي نم هتلغب رجت ؤي لايب ىصوأ اذإ : لاق

 ريغ يف ىنبت ةسردم يف لاملا اذه ةلغب ملعملا ملعي نأ زوجي الف { مولعم ناكم

 ملو ةسردملا هذه ليسلا جاتجا اذإ امأو . ةليح كلذ يف ملعأ الو & ناكملا كلذ

 نأ ىصوملا ىصوأ يذلا اهعضوم يف اهتدوع نكمت ملو 0 اهعضوم يف اه ؤانب نكمي

 دوعت نأ نكمي ماد امو { ةثرولل ةيصولا تعجر { هوجولا نم هجوب هيف ذفنت

 . ملعأ هللاو . ىصوملا ىصوأ ايك ث هيف ذفنتف دوعت نأ ىلإ تفنو
 هيف امه ايع ثيدحب دحأ اهلغشي نأ ينبجعي ال ريجألاو ملعملاو ، هنمو

 ةجوز ةثداحم امأو . ايهتمدخ نع الغتشا اذإ ريجألاو ملعملا مزلي نايضلا نأ ريغ

 نأ ىلع اهلمعتسا اذإ امأو . عيش كلذ يف مزلي الف { اهل حالص ىنعم يف لجرلا

 . ملعأ هللاو . كلذ زوب الف { اهجوز تيب نم جرخت

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 جاتحا اذإ ىقسو لسف نم ةفوقوملا ةسردملا لام حالصإ ملعملا مزلي له

 ؟ ال مأ { ءام دعقو { مرص ءارشل اهلام
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 ىلع يهف ©، نيضرألاو لسفلا نم اهلام حالصإ يف ةنس اهل ناك نإ : لاق

 ملعي نأ ىلع رج ؤتسا ملعملا ناك نإو {©= ةفلاسلا اهتداعو ٠ ةيراجلا اهتنس

 ام هيلعو & ةسردملا لام حالصإ هيلع نأ ىلعو & ةسردملا لام ةلغب نايبصلا

 الف { اهتلغب ربجت ا دقو 3 ةنس اهل فرعي ل نإو . كلذ هيلعف هلسفي ن ا نم جاتحي

 . ملعأ هللاو . كلذ همزلي

 نيملعتملا مأ ملعملا & اهرايع مزلي نم ، ةسردملا ناينب مدبنإ اذإو { هنمو

 ؟ نامز ، ةنس هتلغب ارجت ؤم ملعملا ناك اذإ { اهلام لصأ نم مأ

 نيملعتملا كلذكو ، كلذ هيلع طرتشي مل اذإ همزلي ال ملعملا نإ : لاق

 حلصي نأ زوجحم كلذكو © اهلام لصأ نم ءانبلا زئاجو ٠ ءيش مهيلع سيل

 ناك كرت نإو . كرتلا نم ىلوأ حالصالا ناك اذإ { اهلام لصأ نم لصألا

 رايعل رايخ عيب اهلام لصأ نم عابيو . اهلام لصأ نم عيش عيب نم مظعأ ررضلا

 . ملعأ هللاو . اهلام ىدفي نأ ىلإ . كلذ ردقب ميلعتلا كرتيو 3 اهئانب

 .: ناييلس نب يدع خيشل ا نع : ةلأسم

 كلت يف لمعي نمل نوكيأ 5 اذك ةسردم يف ملعي نملاذكب ىصوأ نميفو
 ؟ لبق نم اهيف ملعي يذلا ملعملا ريغ اهيف ملعي نم هب رجأتسي مآ ةسردملا

 موي ةسردملاب ةيصولا هذه يف نآرقلا ملعي نمل ةيصولا هذه مكح : لاق
 توم موي مكحل اف ، ةيصولا ذافنإ موي هريغ ملعم اهيف ن اكولو “ ىصوملا توم

 . ملعأ هللاو . ريغ ال يصوملا

 : ىحبصلا ةلأسم

 اهيفو تايف & اذك ةسردم يف ملعي نمل مهاردب وأ ز هلام ةلغب ىصوأ نمو

 ذافنإ تقو ىلع لمعلاف . ةيصولا ذافنإ نيح اهيف ملعي هريغ راص مث ، ملعم

 . ملعأ هللاو . ذافنالا نيح ملعي نمل ةيصولا نوكتو {} ةيصولا
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 هلا همحر : ىلمازلا ةلأسم

 رضت ال تناك اذإف ، ةبرك اهنمرسكو {، ةسردملا ةلخن تبن اذإ ملعملا يف

 نم ائيش ذخأ اذإ كلذكو . اهيف اهيلع نايض الف سبايلا بركلا نم تناكو . اهب
 اذإو . كلذ هيلع قضي مل اهرمثل حالص هيف ناك اذإ & ضوعلا هب مزحيل صوخلا

 بدألا برض مهبرضي نأ هيلع سأب الف برضلاب مهبدأ يف نايبصلا ءابآ نذأتسا

 وأ برضب اضعب مهضعب ىذآ نا كلذكو . رذع ريغ نم ةءارقلا نع اوتكس ايلك
 . مهئابآ نذإب الإ مهبرضي نأ هل سيلو 3 مالك

 وأ مهؤابآ نذاتسا اذإو ، مهعباصأو مهيديأ يف مهبرض يف اقرف ظفحن الو

 مهحالص هيف عيش ىلع حربم ريغ ابرض مهبرضو { مهيرض يف ميتيلا ىصوأ
 . يبصلا ىكب ولو . هيلع نايض الف { ميلعتلا نم

 هيلعف { امدوأ ةرمح وأ ةرضخ رثؤملا وهو ، احربم ابرض مهبرض ناو
 هبرضو © بحلا وأ روشقلا نم مدلا جرخو { ابحو يبصلا يف ناك ولو . نايضلا

 نم لوقب انلمع نحنو . فالتخا هيفف يبصلا دلاو هاربأ اذإو . نايضلا هيلعف

 . ايبص دلولا ناك اذإ & كلذ زاجأ

 اذك وهو 3 نالف كدلول ينمزل عيش لك نم ينتأربأ دق نالف اي اذك ةظفلو

 هل نذأ اذإ مهنيعأ اولحكيو ، مهرفاظأ اوصقي مل اذإ مهبرض قيضي الو { اذكو

 { مهئابآ نذإب الإ مهنم رضحي مل نم نايتال مهلسري نأ هل سيلو & كلذب مهءابأ

 ملعملا مهرمأي ملو ، مه نذأي ملو { هل اوراس نم اوبرضو مهئابآ نذإب مهلسرأ اذإف

 . نايض همزلي ال هنأ اوجراف © هبرضب

 برض ملعملل ينبجعي ال هبرض هنأ هبحاص ىلع مهتم دحاو لك اعد اذإو

 دنع ناكو {} مهفادكأب اوعضامتو { مهنيب نسحأ اذإو . ةحص ريغب هيلع ىعدملا

 هيلع سيلف نسحأ هنأ يدنع هلوقب ز رتحا اذإف { هلوق فالخب هنم فرعأ وه نم

 . ءيش يدنع
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 نإف ، ميلعتلا لجأل مهئابآ نذإب مهاردلا نم نايبصلا هاطعأ ام ذخأو

 ىلع كلذب نيعتسي نأ يوني هنأ ريغ ةين ىلإ كلذ جاتحي الف طرش ريغب ناك

 ١ لوقلا رثكأ يفف ، نآرقلا ىلع ميلعتلا ىلع طرش دق ناك نإو . هتشيعم

 سأب الف أ طخلا ميلعتل ةسردملا يف هسبحو بدألا ىلع طرش نإو . زوجي ال

 هيف رثأ اذإ ملعملل ميتيلا مأ ناربو . بدألا نمزوجي ايب اذه ىلع هبدأ اذإ هيلع

 . ادبأ زوجي الف هتخأ امأو ، زوجي ال لمعلا هيلع يذلاو لوقلا رثكأ برضلا

 مهبرض ينبجعي الف ، مهبرضب هرمأيل ماتيألا ءايلوأ نم دحأ هتأي مل اذإو

 ناربو ، بدألا برض مهبرض نم نايض ىلع ىوقأ الو ، لوقلاب ظيلغتلاو دهلاب
 3 ةنس ةرشع سمخ راص دق هنس ناكو حبرلا نم نبغلا فرعي ناك اذإ يبصلا

 . غلبي ىتح . هزجي مل ضعبو 3 هزاجأ ضعب

 ىقريوأ } ريسيلا عيشلا لثمو ، ايسالط وأ 3 اوحم ملعملا بتكي نا امأو

 طرتشي نأ ىنبجعيف & نوسردي دالوألا ناك اذإ رثألا بتك أرقيوأ . ءاود ىلع

 نم طرش ام ىلع عفدلا دنع هيلع مكحلا نوكي هنأل ةسردملا لايب عفدلا دنع كلذ

 . ةزئاجلا طورشلا

 هيلع فاخي كلذ نأل دسف اذإ تنق وأ ، هفص يف يبصلا سبح ينبجعي الو

 رسكو . مهتداع كلذك ناك اذإ 0 ريبكلا ريغصلا ءىرقيل مهل هرمأو ، ررضلا نم

 يتلا يهالملا رسكو ، نآرقلا نع اهب يهلتلا ةفاخم بعللا ةلآو ناسيقلاو رازملا

 . كلذ لعفي نيملسملا ضعب نأ تعمسف . وهللا الإ اهيف عفن الو 0 اهب نوهلي

 ةءارق مهريغ اوملعي نأ مهل هرمأ امأو ، حالصلا رظن ىلع يدنع كلذ قيضي الو

 مل نمل همزلي الو . ملعتملاو ملعملل حالصلا يف ىأر اذإ كلذ قيضي الو .3 ةباتك وأ

 يبصلا رضحي ملف بدأو اطخ ميلعتل ةرجأب رج ؤتسا ناك نإو ، مهنم رضحي
 يدنع هل نكت مل ، هيلع رجؤتسا ام هملعي ىتح هميلعت ىلع رجؤتسا يذلا
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 الإ يل نبي مل : لاقف ث هلللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا ىلع اذه ضرع . ةرجا

 . ملعأ هللاو . هباوص

 : ةلأسم

 اونذأ الو } مهئابآ يأر ريغ نم & بدألاو نآرقلا نايبصلا ملعي لجر يفو

 ؟ ال مأ ، نايض هيلع له ." هيلع اورجح الو { هل

 نايض الف ، مهحالص لجاع يف مهيلع دوعأ ايع مهلغشي مل اذإ : لاق

 ملعلاو نآرقلا ميلعت ىلع مهربج نإف تلق ، كلذ يفروجاموهو . هيلع
 3 نمضي له ‘ مهنذإ الو مهئابآ يأر ريغ نم كلذ ىلع مهرنهقو & بدألاو

 & مهتيودأ حالصإو 0 مهحاولأوحم نم مهف هميلعت نم دلوتي مل ، مهل هرمأو

 ؟ نايض هيف هيلع له { لمعلا كلذ يف جورخلاو
 نم ىلوأ يه ةحلصم ليطعت نبي مل ام . هللا ءاش نإ روجأم وهو ال : لاق

 . كلذ

 باغ ءيشل كلذ ىلع فقي ملو ، مهتحلصم رمأ لهج نإف : تلق
 نع مهسبح هنأ وه ملعي ىتح مأ كلذل انماض نوكي له ميلعتلا مهمزلأو 5 هنع

 ؟ مهتقو يف ميلعتلا نم مه ىلوأ نوكي ءيش
 تاذ يف مهتحلصمب مايقلا نع ءانغتسالا مهرمأ رهاظ ناك اذإ : لاق

 ناك نإو . كلذ ريغ ملعي ىتح مهلاح ىلع مهف 3 مهيلع دوعأ وه امم مهسفنأ

 لهأ نم اوناكو ، مهل حالصإ مهتحلصم يف كلذ لثم نع غرفتلا مهرمأ رهاظ
 كرتو { ةبئاغ ةحلصمل مهسفنأب لاغتشالا مدقأ مل مهسفنأب مايقلا نم كلذ

 . ةرضاح .ةحلصم

 ىلع مهل هربج نايض همزلي يتلا مهحلاصم رمأ نم نوكيامو : تلق

 ؟ اهكرت يف ميلعتلا

 ميلعتلا نم مهحلاصمب مايقلا يف ناضلا موزلب لقأ ملف نايضلا امأ : لاق
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 يف هسفنب هلاح حالصو هشاعم رمأب موقي نم اوناك اذإ لوقأ ينأ الإ . بدألاو

 الإ . ىلوأ كلذ نوكي نأ تبحأ ] ررضلا اهكرت يف فاخو 3 اعفن اهدوعي ةعيض

 باوثلا هيف ىجريو . هيف نايض ال حالصلا يف بابحتسالاو مهحلاصمب ماقي نأ
 . ملعأ هللاو . نيب ررض وأ ليطعت عقي مل ام

 : ةلأسم

 هنم ذخأي هنأ مهرمأب موقي نموأ مهتاهمأو نايبصلا ءابآل لاق اذإ ملعملا يفو

 ؟ زوجي له . رايثلا وأ روهشلا ىلع بحلاو رمتلاو مهاردلا نم اذكو اذك

 © زوجي ال & لوقلا رثكأ يفف } نارقلا ميلعت ىلع مهعطاق اذإ : لاق

 كل ذو ٦ مولعم لجأ ىل ا مولعم رجأب فورعم 3 يش ىلع مهعط اق ولو ٠5 تبثي الو

 كلذ يف هلثم رجأ مهيلع ناك نآرقلا ميلعت ريغ يف مهعم انع نإف . لطاب

 ٨أآ“ فورعم ء يش ميلعت ىلع مهعط اقي ملو ميلعتل ١ ىلع مهعط اق نإو . ىنعمل ١

 . هلثم رجأ هلو لوهجم كلذف

 رجأب بادآلا نم عيش وأ باسحلا وأ باتكلا ميلعت ىلع مهعطاق نإو

 دفو همزلي ايع رصق اذإ امأو . مهلو مهيلع تباث كلذف { مولعم لجأ ىلإ فورعم
 نم لحتسي وأ . رصق دق ام ردقب كلذ نم كرتي هنإف { هيلع تبث دق عيش نع

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رجألا همزل دق

 : يموغرلا ةلاسم

 نأ مث © ةسردملا لامب هل اوعفدو ى مهدالوأ ملعي الجر اوماقأ دلب لهأ يفو

 ميلعتلا ٠نأ افورعم نكي مل اذإو ؟ كلذ يف ىرت ام 0 هب ضري مل ةعامجلا نم ادحأ

 يف هريغ يف نوملعيو ، دجسم يف نوملعي مهنأ الإ ۔ فورعم عضوم يف نوكي
 نيأ هريغ يف اوملع . ةيزعتلل دجسملا يف اورضحو دحأ تام اذإ & تاقوألا رئاس

 ؟ اذك عضوم يف ميلعتلا نأ افورعم نكي مل اذإ نوكي
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 دلبلا ةابج ميلعتلل هوماقأو {. هنيد يف انيمأو ةقث ملعملا ناك اذإ : لاق

 ، لوقلا رثكأ ىلع ادعاصف ةثالثلا نم اوناكو 0 دلبلا يف مهرمأ ذفانلا ءاسؤرلا

 مل ولو . عيمجلا ىلع تباثو & كلذ زئاجف { ميلعتلا ىلع ةسردملا لامب هل اوعفدو

 نم لوق ىلإ تفتلي الف 0 هتنايخ حصت مل ام ةعايجلا نم دحأ ملعملا كلذب ضري

 لدعلا ةقثلا لوق نإف { الدع ةقث ملعملاب ضري مل يذلا نوكي نأ الإ ، ضري مل

 يف لدعلا ةقثلا لعف نوكيو . ةقثلا لوقب ملعملا لزع زئاجو & كلذ يف لوبقم

 . لوقلا رثكأ ىلع لدع ةقث مهيف نكي مل اذإ { ةايحلا نم ىلوأ هلزعو ملعملا ةماقإ

 مل ام . ةيمالسالا ةفلاسلا ةنسلا هب ىفتقيف ، دلبلا نم عضاوملا يف ميلعتلا امأو

 . ملعأ هللاو . اهلطاب حصت

 : ىحبصلا : ةلأسم

 : لاق . ارهق نوملسملا اهذخأ يتلا مجاعألا نادلب نم ىفص امع هتلأسو

 اهرثأ اموسرم تيطو الو {. اهربخ ىلإ ىهانت الو ، اهرثكأ ظفحأ مل ، ملعأ هللا

 { روك ينايثزاوهألا نأ ليقو . داوسلاو ، زاوهألاو & سراف نأ رثألا هب ءاج امو

 هولعجو دنهلا نادلب نم نوملسملا هحتف اممو ، رصمو 0 قارعلاو 0 زاوهألا

 . نيملسملل ائيف لعجو ،نيكرشملا نادلب نم ارهق حتفتسا ايلكو . ةيفاص

 نموأ اوناك برعلا نم نيطالسلا نم اهل حتفتسملا ناكولو : ليق هنأ ىعمو

 نم نود نيملسملا نم ةوعدلا لهأل هتيفاص تبث {. ةيفاص هولعجو ، مجعلا

 كلذ نمو . نيكرشملا نادلب نم هوحتف ام ىلع بلغت مهفلاخمل سيلو . مهفلاخ

 رثكأو . ةيسداقلا هحوتف نم نأ بسحأو & باطخلا نب رمع هحتف امم ماشلا

 . هب انملع طحب مل هانركذ ام

 اوملسأ نميلا لهأو . ليق اييف مالسالا يف ترمع ابنإف . ةرصبلا امأو

 3 هورصن دقف ةنيدملا لهأ امأو لبج نب ذاعم ةلي هللا لوسر ثعب ثيح نيعئاط
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 هوعيابو . ةنجلا مهل نمضو . مهءانبأ اوظفحي ايك هوظفحي نأ اونمضو 3 هورمأو

 ةحيحص ايهنأ بسحأو . عيش دجنو دادغب يف انيلإ هانتي ملو ، كلذ ىلع

 . عيش اهيف تبثي ملف . ةلي هللا لوسر اوباجأ مهلعلو & كلملا
 مهلصي نأ لبق هب اونمآو 0 ةي هللا لوسر اوباجاف ، نايغ لهأ امأو

 لهأ لك نأ يدنعو . هدابع نم نيقحملاو هلوسرو هللا لوق اذه يف يلوقو . هلوسر

 لوسر نإف ةكم امأو & مسر هيلع ام الو اةمكح مهيلع ىفخي ال ، رصم

 . مهنم اهحتفتسا لب ليقو ، مهنم اهذخأ نأ دعب 3 اهلهأ ىلع اهدر دق ةلي هللا

 . يفاوصلا نم يهو
 نمرظطشب ةلي هللا لوسر اهيلع لماع دقو {. ةيفاص يهف ربيخ امأو

 نوحتفتسي اذه انموي ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا نم نوملسملا لزي ملو ، اهرامث

 هللاو . رابو { دهتجم لك قفوم هللاو ، رايخألا ةريس اهيف نو ريسيو ، راصمألا

 . ملعأ

 : ةلأسم

 نم هيف ةرجألا هيلع تدقع ام ءاضقنإ لبق ميلعتلا نع ملعملا فقو اذإو

 . هلمع مامت هنكمي ملو ، نيملسملا عمرذعل فقو نإو . هل عيش الف ، رذع ريغ

 . ءالؤه لثم نم ناك نم لكو . ليكولا كلذكو . باسحلاب ةرجألا نم هلف

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 © ىحرلا هذهب مئاقلا ىرتشاو ، ةفيعض تراص اذإ ةفوقوملا ىحرلا يفو

 3 اهريغ ىحر اهنمثب ى رتشيو ىلوألا عابت نأ زوبيأ ك ىوقأو اهنم نسحأ ىحر
 ؟ فوقوملا عيشلا كلذ يف اهتلغ لعجتو

١٥٨ _



 يهو { هدنع نم ىحرلا هذه ى رتشا مئاقلا لجرلا اذه ناك نإ : لاق

 لوق ىلع اهناكم هذه كرتيو ىلوألا ذخأي نأ هيلع قيضي الف ىلوألا نم نسحأ

 ، هذنع نم ىحرلا ى رتشا نكي مل نإو . حالصلا رظن ىلع ضايقلا زيجي نم
 هللاو . اهب عفتني ال ام دح ىلإ ريصت ىتح اهب نحطي اهناكم ىلوألا كرت ينبجعيف

 . ملعأ

 ةلحملا لهأ ىلع قرفي هتنس نمو & فقو لجر دي يف ناك اذإ { هنمو

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناك . هقرفي نمم فقولا اذه نم ذخألا زوبجيأ ةفورعملا

 ذخألا ىلع نايض الف ، ةمدقتملا هتنس ىلع ، فقولا اذه قرف اذإ : لاق

 . ملع أ هللاو . هنم

 : يلمازلا : ةلأسم

 ام بالا ىلإ عفدي نأ زوبجيأ © نيمولعم سانأ ىلع فقو ةقرفت يلي نميفو
 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ، اريقف وأ اينغ بألا ناك ، كلذ نم ريغصلا هنبإ بوني

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفف ةقث ريغ ناك نإو ، زئاجف ةقث ناك نإ : لاق

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم
 له . لاجس وأ " هناكد ىلإ تجاتحا اذإ لكألل اهتلغ ةفوقوملا ةلخنلاو

 ؟ اهتلغ نم كلذ ملسي نأ زوجي

 . اهقح يف كلذ ناك اذإ اهتلغ نم كلذ زاج ، اهعوقو فيخ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهل احالصو اهميرحو
 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 ءارقفل هلعج لخلا اذه نزخمو { ةيعواألو لخنلل لايب ىصوأ نميفو

 اذه رايع نوكي اذايف ، هباوبأو هلفقو نزخملا رايع ةيصولا يف ركذي ملو { نيملسملا

 ؟ لخلا خيبط بطحو هبابو هلفقو نزخملا
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 ةعس لاملا ةلغ يف ناك نإ يعمو { ائيش رثألا نم اذه يف ظفحأ ال : لاق

 هللاو . لاملا اذه ةلغ نم ءايشألا هذه حلصأ نم ىلع كلذ قيضي ال كلذل

 . ملعا

 : يويلحملا سيمخ نب ملاس خيشلا : ةلأسم
 يف لوقت ام & هعابو اهليكو هعلقف {. مايصلا ةلخن يف اشن مرص يفو

 ؟ اهب موصب مأ © ةلخنلا ةراعل يهآ ؟ هتميق

 اذه ىلعف { ةلغلا نم مرصلا نإ : لوق & فالتخا تركذ اييف : لاق

 اذه ىلعو لصألا نم هنأ : لوقو . ةلغلا هيف ذفنت اييف مرصلا ةميق ذفنت لوقلا
 . ملعأ هللاو . . لصألا يف ذفنت لوقلا

 : ةلأسم

 ةرايعل يهف 0 نآرقلا ملعي نمل لقي ملو ، اذك ةسردمل مهاردب ىصوأ نمع

 لام نم هتمزل اهنإ يصولملا لوقي نأ الإ اهذخأ ملعملل زوجحم الو . اهسفن ةسردملا

 . ملعأ هللاو . ةسردملا

 : دادم نب دحأ خيشل ا : ةلأسم

 ريقفل اهنم ليكولا عفرف { ءارقفلا ىلع جحلا موي قرفت ةفوقوم مهارد يف
 ؟ كلذ مكح فيك . مايأ دعب هل اهملسو لجر دنع جحلا موي

 ةنامأ هعفر لب ، هعفر يذلا قرفي مل يصولا نأل & كلذ زوجي ال : لاق

 كلذ هل ضبقي نأ ريقفلا رمأ دق لجرلا نوكي نأ الإ ، ريقفلل اكلم كلذ سيلو

 . ملعأ هللاو . هسفنب هضبقك هليكو ضبقف جحلا موي
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ام . انطت رجشو ،} لخنو دعقت تويب هيفو ، نكسم نم جرخ اميف
 ؟ همكح

 دحأ كلم يف يه تسيل رجشلاو ليخنلاو تويبلا هذه تناك اذإف : لاق

 الف . نيملسملل ةيفاص يه يتلا & هنكسم ميرح يف ةلخاد تناكو سانلا نم

 ملو . اكلم اهيعدي دحأ نكي مل اذإ نيملسملا لام تيبل نوكي نأ يدنع قيضي

 ةلود زع يف هلعجي نأ ماماللف بر هل فرعي مل لام لك نأل . بر اهل فرعي

 . نيملسملا

 كلذكو . هل يهف تاوم يف سانلا نم دحأ اهانب تويبلا هذه تناك نإو

 . ملعأ هللاو . اهسرغ نمل يهف تاوم يف تسرغ اذإ راجشألاو لخنلا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 له ترادو تمدهناف { ءارقفلوأ دجسمل ةفوقوم يهو رجز رئب اهيف ةيباع يف
 ؟ ال مأ ، رئبلاو ضرألا ةلغ نم لدنجلاب اهرفظ زوب

 . زجي مل رفظ ريغب تماقتسا نإو ، كلذ زاج رفظلاب الإ مقتست مل اذإ : لاق

 . ملعأ هلللاو

 ؟ اهتميق ذفنت اييفف تحاط اذإ فقولا ةلخنو 3 هنمو

 ةطارشلاو سيبهلا امأو . ىقسلاو لسفلا وهو } لصألا حالصإ يف : لاق
 . ملعأ هللاو . ةرمثلا حالص نم هنأ دجويف

 : ةلأسم

 ملو ترثكو . ينالفل ا دجسملا يف جحل ١ موي اهترمث لكؤت تفقو يتل ا ةلخنلاو

 ؟ ارمت اهلكأ ىلع اوردقي
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 ةزاجالا نم دعبي ال نأ كلذ نم ءيش لضف اذإ هنأ لئاسلا ركذ ييف : لاق

 اذإ زوجي الف ، مهارد هنمث قيرفت امأو . مويلا كلذ يف هولكأيل ازبخ هب ى رتشي نأ
 . ملعأ هللاو . لكالل اكوردم ناك

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهب ىصوأ هنأ ملعملل ليقف . اهبحاص تامو نالفل ةفورعم ضرأ يفو

 ؟ اهزوح هل له ةسردملل

 ماكحألا يف ةرهشلا نأل لدع يدهاشب الإ اهزوح زوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . زوبحت ال

 : ةل اسم

 ؟ ءعىضوتم ريغ وهو نايبصلا ملعي نأ ملعملل لهو
 . ملعأ هللاو . هزاجأ كلذ يف صخر نمو 0 فالتخا هيف : لاق

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم
 & اهرايث نم ءعيشب عفنتنيل اهنم لكأي نأ هل له . اهيف ابرت وأ ةنطابلا ىتأ نميف

 يف اهب رمعيو ١ ي رتشيو عيبي نأ اهلوصأ يف هل زوبيو . اهراجشأ ةلغو اهعورزو

 نم اذه لش نم ناك امو 3 اهتاوم نم ناك ام ىيحي وأ اهبارخ نم هانغوأ هرقف

 ؟ ال مأ . اهضرعو الوط يف اهعمجاب بئاغلا نم يه لهو 5 اهضرأ

 يف المحم تدجو اموحن رابخألا نم ينبجعي يذلاو { ملعأ هللاف : لاق

 هنأكو . اهمكح يف ىرجيف حص نإ اذه ىلعو ، اهمسا يف بئاغلا نم اهنأ راثآلا

 ام لوانتي امموهف } مكحلا يف هرهاظ ىلعو . اهيف هريغ نود ءيشل ديدحت ريغ نم

 هعم حص نمل صاخلا نم نوكي نأ حص نإو . هيف دبال هنأ الإ مسالا هيلع عقو
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 . اهلكوأ اهضعب يف هذنع حصي مل نمل ماعلا نم الاهنم حص امو & كلذك اجأ

 اصيصخ هاندفأ ايب الإ هموي يف الو هرهد يف حصي ال هنإف همومع رهاظ يف قلطأ نإو

 يف ايب ىلوأ نا الإ دي لك يف زوجي ال ذإ . هادع ام ال هبر لهج اميف ." هانديق ايب هل

 حصي مل نم نود هعم نم دنع هريغل هنأ حصي ىتح . هيلعو مكحلا يف هل اييف هدي

 لثم يف ءيش هريغ ملع نم هيلع الو هل سيلف 3 هاوس نم هملع نإو ، هدنع

 اموأ هتايح مدقتل هنم عنمت ةحصل الإ هرمعي نأ دارأ نمل زاج هتاوم رهظ امو . اذه

 عضوم يف يأر ىلع وأ عامجإب مومع وأ صوصخ يف هزاوج عنام نم موي يف نوكي
 هب موقت ام رهظي نأ هاعدا نم ىلعو . ةحابالا نم هب ام ىلع وهف الإو هموزل

 اهاتأ نم ههبشأ امو . اذه نم عيش يف قرف الب هاوعد عمست الف الإو هيف ةجحلا

 قحلا يف ايجنأل اذو اذه يف قحلا هبجوي ايب الإ & هرغص يف اهيف أشنوأ 3 هربك يف
 حابملا نأ الإ & هلدع يف يأرلاب فلتخي امم هنأ هلك اذه يف ملعأ الو . ءاوسلاب

 يف يأر ىلعوأ . عامجالا يف مرحي ام ئلإ هلقن نوك هيف حصي ىتح هلصأ ىلع

 الإ اذه لثم يف كلذ حصي نأ زوب نلو 3 هلحو . هميرحت يف هيلع هزاوج عضوم

 حصي مل نمل لالحلا نم وهف الإو ةرهش وأ 3 ةنيبو رارقإو ةربخ نم هب موقت ةجحب
 . لاحلا يف هزاوج نم عنمي ام هعم

 لالح امإ اهنأل رومألا نم عيش يف ةثلاث ةلزنم روجحملاو حابملا نيب سيلو
 تاهبش امهنيب عقيف نوكي دق نكل . مالسالا نيد يفوأ يأرلا يف & مارح امإو

 قح يف ، لاح ىلع هرمأ نم فوقولا نوكيف نيرمألا دحأب هيف مكحي نأ نم عنمت

 . نيحلا يف مرحي وأ لحيف { هرمأ حصي ىتح ، لاكشأ نم هب امل هيلع ىفخ نم
 وأ { ةلغ ءارقفل هب عفتني نأل زوبيو & لوهجملا وهف بئاغلا نم هنأ هيف حص امو

 هنأ ىلإ هلصأ يف بهذي نم يأر يف ال ، لوقلا ضعب يف ةلودلا زع يف لعجي نال
 اومدع دقو . مهيأر نع الإ عيشب هنم عفتني نارئفلا عنميف ث هلهأ ىلإ دعب
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 هنإو . رثكأو يأر نم هيف ام رهظأ هتلق ام نأ ريغ هل هزاوجب همار نمل ينإف . هتفرعم

 . كلذ يف هب لومعملا وهل
 الإ & لصالا يف بئاغلا نم هنأ { اهرايع نم ةرهشلاب حص امو : هل تلق

 . لدعلا وأ روجلا لهأ نم . هل هنأ هيعديف هزوجي نم دي يف هنأ

 هنأب هيف موقت ةنيبو رارقإب الإ هدي نم جرخي الف مكحلا يف امأ : لاق
 الف هسفن يف هب ىلتبملا صخي اييف امأو . هريغل هناب هيلع ىضقي الف الإو & كلذك

 . كلذ لثم يف هيلعو هل ةجحلا نم اهنأ الإ لاح ىلع اهفرعأ

 ؟ اهيف كلذك ةرهشلاو اهبارخو اهرايع نم دحأ دي يف نكي مل امو : هل تلق

 ام حصأ نم اهنأل هيلعو ايهب ام هعم اهب حص نمل اهيف ةجحلا يهف : لاق
 نم لوق ىلع نوكي نأ الإ هملعن فالتخا الب رابخألا نم عايسألا ىلإ ىدات

 يف . يأرلا اذه ىلع زوجي نأ ىسعف ، هملع قيرط نم هلثم يف مكاحلل هزيجي

 نم عنتميف اهلصأ نم ىوعدلا نم نوكت نأ الإ . راصبألا يوذ نيب همكح زاوج

 اذه لثم يف مكحلا زاوجو . اهتوبث ىلع لدي ام الإ قحلا يف سيلف الإو . زوجي نأ

 . هلدع ةحص روهظل هتدأ ال عضوملا

 : هل تلق . هلدع ةحص روهظل هتدأ ال عضوملا اذه ناك اذإو : هل تلق

 © مدعلا يف ءارقفلا نمو { ملعلا يف ءافعضلا نم اهب عىشانلا اذه ناك اذإو

 لاز امو . امل كلاملا فرصت اهيف فرصتيف . ةرايع الو اهيف ةراثإ الاضرأ دجوف

 ىلع ىقبف 0 راهنألاو رابآلا اهيقسل رفتحيو ، راجشألا سرغيو ليخنلا اهيف لسفي

 ىلع تام ىتح اهللغ ةيفخمب يردي الو . اهتلغ نم لكأيو اهميقي كلذ

 ؟ كلاه مأ . هللا دنع ملاس وهأ & كلذ

 ىنعم ىلع هجورخ رثألا يف حيحص وهو اهنم اذه زاوجب ليق دق : لاق

 عنمياموأ 3 اهتايح مدقت هعم حصي مل ام ، اهتاوم نم اهنال رظنلا يف باوصلا
 . كلذ زاوج نم يأر ىلع كلانه
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 اهناعنميو اهنأ زوجي هيوبأ عم اهنم الاومأ ءعىشانلا اذه دجو نإف : هل تلاق

 ايلف . سانلل نيد نم امهيلع ام نايفويو { هاعاب ام نمث نالكأيو اهنم ناعيبيو
 اهلمع اهيف لمعي نأ هل له . لاومألا كلت ايهنم ثروتسا ، لاجآلا ايهيلإ تند

 ؟ كلذ ىلإ ةجاحلا هتعد اذإ عيب نم

 . لوهجم وأ مولعم نم امهريغل هنأ حصي مل ام ايهه هنأل ، معن : لاق

 ى رتشاو دارأو ، ءاش اميف هقفنأف ، اهنم ائيش عابوأ اهعاب نإف : هل تلق
 جح ىلع اهنم ناعتساو ، نايبصلل ملعملا رجأ ىطعأو دجاسملا ىنبو بتكلا هنم

 ؟ مارح مأ لالحو كلذ هل عساوأ & مارحلا هللا تيب

 نم عنميف هيلع مرحي امم هنأ هفرصت يف اذه وحن نم عيش يف ملعأ ال : لاق

 الإ هل سيلف هدي يف هدجو نم هريغل هنأ هعم حص امو ث هلام يف هلزاج ام لعف

 . كلذ هلاح يف يأر ىلعو . عامجالا يف هل هزاجأ ام وأ هلهأ نم ىضرلاب

 ؟ ال مأ { هعيب هلأ 3 ائيش اهنم ادحأ ىطعأ اذإو : هل تلق
 امم هنأل عامجإ وأ يأر يف مكح نم هلام لكلو . عاونأ ءيشلاف : لاق

 يطعملا نمزاج امو . لصاألاوأ عرفلا عون نم نوكي امم لدعلا هيف لخدي
 همكح نوكي ايب فيكف هلام نم نكي مل نإو & لالح هلوهف ، هلاحيف ىطعملل

 يأر ىلع نوكي نأ جاتحيف { هريغل هنأ هملع نم ال هريغب هعم حصي مل ام { هل

 نم لاؤسلا يف اموحن ىلع ىتأ دق هنإف . المج هفرعأف كلذك وهف الإو 0 هل نم

 . لامجإ يف ىنعم

 { اهلهأ عم رمألا رهاظ يف عابت اهآر امل اهنم ينغلا ى رتشا نإف : هل تلق

 اهنأ اهب مهتفرعم عم & ضعبل مهضعب طوطخب دهاشم اهل مهتاعويب يف نوبتكيو
 ؟ ال مأ { اهتلغ لكأ هلأ ، بئاغ

 . ةبه الو { ءارش الو عيب الف همكح يف بئاغلا نم هنأ حص ام : لاق
 يف بابسألا نم ءيشب نوكي نأ الإ ، هلصأ يف ثاريم الو ةيصو الو { ءاطع الو

١٦٥



 هل ضرعي الف الإو . هلثم يف هزاجأ نم يأر ىلم هلبق نم هب نوكي ايع هلقن
 وأ لاملا تيبل نوكي نأ زوجي اينإو . هلهأ ىلع هفالتإ يف اذهوحن نم ءيشب

 امأو & كلذل . هزاجأ نم يأر ىلع اهيلع دازام ال . ةلغ ءارقفلا لهأ هب عفتنيل

 نأ هيلعو ، هب يه ام هعم حص نا دعب نم هل سيلف { ينغلا لهأ نم ناك نم

 تيب نم وأ { ءارقفلا نم هل زاج نم دي نم هلثمل زوجي ام هجو ىلع الإ اهنم لكأي
 . كلذ زاجأ نم يأر ىلع لاملا

 هل عساو ريغ تلق نإ & صالخلا دارأو ، اليوط انمز اهلكأ نإف : هل تلق

 ؟ هصالخ ميف كلذ هيلعف

 . هيلعوهف لطاب هجو ىلع هفلتأ امو . هيف عيش الف قحب هلكأ ام : لاق

 امو . همكح يف ةميق وأ لش نم همزلي ايك همرغ نم هميرحت عضوم يف هل دب الو

 لمتحي امم هلكو . هموزل يف فلتخي نأ ىسعف هزاوج يف يأرلا هيلع لخدي نأل زاج
 . هموي يف نوكي نأ هيف

 ؟ اكلاه مأ 3 املاس نوكيأ ، صلختيف ملعي نأ لبق تام نإف : هل تلق

 هعم ناكف . يأروأ نيد يف هعبتا نم ىلع قحلا يف كاله ال : لاق

 نأ هلزاج امو & لهج الو ملع يف لطابلا نم هريغ ىلإ هفلاخ نمل ةمالس الو

 هلزج مل ايك ، اييف لوق ال هنأ ايك { ملاس هنأ هيف لوقأ الف هيلع & نوكيف هب لمعي

 وهف ، انئاد همزلي ايبو 0 ابئات هللا ىلإ عجري نأ الإ . كلاه هنأ الإ هنيد ين

 هلدع وأ هدوج نم اذه وحن نم نوكي امل هلكأ يف ينغلا نوكي اذه ىلعو . كلذك

 . كلذ نم هل جرخ ال هنإف هلحو هنيد يف هبكر ام مارحل

 ؟ هلاح انوكي فيك & صلختي ملف ملع نإف : تلق
 هكرتف } هانغ وأ هرقف يف هموزل نم هل جرح ال ام اذه نم ىتأ اذإف : لاق

 يفوهف { هل سيل ام هبوكرل { اهموزل عضوم يف ةبوتلا كرت وأ ، هل نوكيرذعل ال
 ءيش ىلع رارصالا نم هللاب ذايعلاو هملع نأ دعب { هلعف ام ىلع رصأ نم ىنعم
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 نوكي نأ يفكي رادلا هذه يف رسلا نم ةرذ لاقثم رادقم يف ناك نإو . رازوألا نم

 ، حابم نم هل ناك امو ، ةربخ مدع يف هيلع داز امم هريغب فيكف . رانلا ىلإ دئاق

 . كلذ يف همزلي ام كرت وأ { هللا هجو ىلع هب دارأ ام الإ حانج نم هيف هيلع ايف

 كلذ نم هنيد يفويأ © نويد هيلعو { لام اهنم هلو ريقفلا تام نإو : تلق

 ؟ لاجرلا ديل وأ { هقوقح بهذت مأ { لاملا

 ىلع بئاغلا نم هيدي يف اميف ال 3 هلام يفوهف نيد نم هيلع حص ام : لاق

 ىلع هرادقم يف دزي ملو ، هرقف ةلاح هرايثو هتالغ نم هزرحأ ام الإ هل زاج ام هجو

 هب قحأ هنيدو . هل هنإف { هلوع يف نوكي نملو & هسفنل هل قح يف هذخاي نأ هلام

 لوق ىلع هئامرغ نم ىلوأ ءارقفلاف & عساولا زئاجف اذه ىلع داز امو هدعب نم

 . ملعأ هللاو . مهل هزاجأ نم

 3 هيف عوجرلا دارأ مث ، هانط يف ابنستحم ةسردم لام انطأ نميفو . هنمو

 ملوهو { ةسردملا لام ءانط نع عجار ينإ هل لاقو { هءانطأ يذلا ىلع عجرف

 ملعي املعم اولعجو ث دلبلا لمهأ اهلاومأ اوذخأو ، ائيش انطلا ةميق نم ضبقي

 يذلا ناك اذإ عيش لاملا اذه يناطلا مزليأ ، ةميقلا وأ لاملا ةلغ هل اوعفدو { اهيف

 ؟ ال مأ ، ةقث ريغ هولعج

 عضوم يف باستحالاو ، نيملسملا نم ةقث بستحملا اذه ناك نإف : لاق

 يف عقو ةميقلا نم رعسلا لدع ىلع انطلاو ، نيحلا يف . هل هزاوج وأ هيلع هبوجو

 نأ هلزج ملو ۔ تبثيفزاج { عنام لعاجلا ةهج نم قحلاب هعنمي ملو ؤ هلح موي
 همزلف هسفن همزلأ ام 3 ةردقلا عم هنع هليزي الو { هلطبي ال هعوجرو . هيف عجري

 . قح هجوب هنم جرخي ىتح هظفحب مايقلا

 ام ىلع هتوبثو ىنطتسملل هزاوج يفف ةقثب سيل بستحملا اذه ناك نإو

 لوق ىلعو . زوجي ال يناثلاو ، زوجي امهدحأ : نالوق { عناوملا لاوز نم هانركذ
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 نإف { هيلإ هيدؤي نأ هلزوبي الو ، هنايض يف نمثلاف هيلعو 0 هل هتبثيف هزيجي نم
 نوكي نأ الإ . هيف عجري نأ هل زاج لهج نع ناك نإف ، هيلع ىقبو هزجي مل لعف

 يف جرخيو © مرغلا نع هب ءازتجالا يف فالتخالا مهلوق نم هقحليف { انيمأ
 نكي مل نإو يأرلا اذه ىلع كلذ ىنعم هيلعو هيف لهجلا ىنعمب هيف عوجرلا

 هل هضرعيل كاذ نكل & لاح ىلع كلذ لعف ناك نإ هزبجي ملو 3 هلزبي مل كلذك

 نكي ل نإ هيف لخد امم هل ةءارب الو . ةردقلا عم هب مايقل ا هتوبث ىلع همزل دق انطلاب

 . صالخ هجو هيف هلام ىلإ هغولب هعم حصي ىتح نيملسملا نم ةقث ىنطتسلملا

 نكي مل نإو . ايف صالخ هيف نوكي ام هيف ايتأي نأ ةنكملا عم هل يغبنيف اذه ىلعو

 عضوم يف هزاوجو . هتوبث ىلعو . هسفن صالخ ىلوتي نأ ىنطتسملا ىلعف
 عفد نم ةعامجلا هلعف اميف هل سيلف 3 هزاجأ نم لوق ىلع فالتخالا وأ قافنالا

 ام عيمجب ماق هنأ هعم حصي ىتح ايف صالخ هجو ، نيمألا ريغ ىلإ نمثلا

 . همصو ىلع نوكي نأ ىسعف ، كلذ قحتساف 3 هيلع

 اهزاوج ىلع ىنطتسملا قح اهنأل { دعبل هنأكف هيلإ ةلغلا كلت عفد امأو

 3 لطابوهف عضوملا اذه يف هزيجي ال نم لوق ىلعو . هيلع دعب نمثلاو 0 هل

 نم ث مرغلا هيف مزلي عيش نم هيف ىنطتسملا هلمعي ام مرغ ىنطملا ىلع سيلو
 هيف جرخي امرثكأ يف هريغل هنأ هيلع لاملا يف ملعلا ةجح دعب . هريغ الو هل لكأ

 يناطلا نم كلذ نأل هب ذوخأملا وه ىنطتسملا لب . هيلع قحلاب عجريف هرغي هنأل

 . هيف الو 5 هب هل ةجح الف & عيش هل سيل

 هزاوج لحم لبق هنأ وأ ةميقلا يف رعسلا لدع ىلع ال ءانطلا عوقو ناك نإو

 . لاح ىلع لطاب وهف هريغوأ هل لعاجلا ةهج نم قحلاب عنام كلانه ناكوأ

 نوكي نأ ىضم دق 3 مرغلا هيف مزلي عيش نم ىنطتسملا هيف يتأي ايف باوجلاو
 يف فالتخالا ىنعم هرمأ نم اذه ىلع بستحملا قحلي نأ ىسعو ، هيلع

 ةجح نوكي ام عضوم يف الإ هيلع هل ناطلس ال نمل رمألا هبشأ وه نإ ، هنايض
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 يف رعسلا لدع نع ةميقلا صقن يف هيلع هرمأ ءافخل هل هزاوج يف ىنطتسملل

 هنإف © هرذع بجوي ىنعمب هرمأ هيلع سيلو هرغ دق كلانه نوكيوأ 3 لاحلا

 سيلو ، ةجحلا هيلع ميقيف & عوجرلاب هربخي نأ لبق ىنطتسملا هفلتأ دق ال نمضي

 الإ ۔ لاح ىلع ءيش هجولا اذه نم هيلع اهمايق دعب عيش نم هيف يتأي اميف هيلع

 . نايضلا هعم اهب همزلي نمل ةلالدلا ىنعمب كلذ نم جرخي ام عضوم يف

 ملف ، لاملا ىنطتسملا كرتو . كلذ نم عيش نكي ملو 0 هيلع عجر نإو
 يف فلتخي ام عضوم يفوأ ، عضوملا اذه يف ناضلا هيف همزلي ءيشب هل ضرعي

 ءىش ةعامجلا نم امهريغ لعف نم امهيلع الف { هزيجي ال نم لوق ىلع هتوبثو هزاوج
 نمم نوكيوأ { رادلا يف هروهظ ىلع قحلا ريغ راكنإ نم رداقلا ىلع نوكي ام الإ

 © رذعل ال عيضي ىتح هموزل عضوم يف كرتيف ةلمجلا يف هب باطخلا هقحلي

 ريغ ىلإ عفدي نأ عايضلا نمو . فالتخالا ىنعم هنايض يف هقحلي نأ ىسعف

 { هيلع ايب همايقل كلذ قحتسا هنأ هعم حصي ىتح ميلعتلاب هل هنأ ىلع نيمألا

 . ملسي نأ ىسعف

 باطخلا يف مهعم لخاد ريغ هلحم يف هذافنإب وأ هب مايقلا نع زجاعلاو

 اذه لثم يف هرذع قحلا بجوأ نم ىلع مثإ الو & ةمئال الو { مرغ الو هزجعل

 يف فالتخالا عضوم يف ءانطلاب اهنأكف ةلغلا يف لاح لك ىلعو ، ههبشأ امو

 يف لبق نم هيلع يه ام ىلع ىقبت اهنأ اهيف ىنعملاب جرخي نأو دبال هتوبثو هزاوج
 ىلع اهايإ هل نيعفادلاو . اهيف هيلع يذلاب همايق ىلع اهذخأ قحليف 0 يأرلا

 نم لوق ىلع اهنأل كلذ دعب اهنع هدي عفرو 3 اهكرت ىلع اهل ىنطتسملا لثم اذه

 . ةميقلا هيلع هلام يهف ، ىنطتسملل اهزاجأ

 مهل فيكف . ةسردملل املاح ىلع يهف اهزيجي ال نم لوق ىلعو
 اهل ناضلا همزل نم لكو الإ اهيف مهرمأ نم اذه ىلع فالتخالا نم . جورخلاب

 نوكي نم ىلإوأ ، لدعلاب هلوه اميف . هئادأب الإ هل صالخ الف { اهلام نمو اهنم
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 اهعم دبي هرسيم ىلإف { قحلاب جرخ هرغوأ هرسعل هميلست نع زجعل وأ © ةءارب هل

 . هتردق عضوم يف هركذل هب ىصويف ، صالخلا لبق توملا هرضحي وأ 9 اجرخم
 يف ايهنم ع يشلو 0 ايل عييضتلا ىلع هموزل عم هيف جرخيف " ناث لوق ىلعو
 © مرغلا نع هينغت ةبوتلا نإ & سانلا نم هنيعب كلام ريغل هيف نانوكي ام عضوم

 نأ هبشيف مثالا عفدل دمعلا يف نوكي اينإ اهموزل يف يهو . اهعم هزاوج ىلعو
 . كلذ يف رظنيف عيش هيلع نوكي الأ ، ىرج ام دايق ىلعو . اطخلا يف نوكي

 . ملعأ هللاو

 لام نم دلبلا لهأ هل اهعفد يتلا ملعملا ةرجأ نم ذخأ نميفو { هنمو

 عوفدملا لاملا نم هدي ىلع ذخأ اذإ عيش همزليأ { ةقث ملعملا نأ فرعي ملو ةسردملا

 ؟ ال مأ } نيمأ ريغ وأ انيمأ ناك هتلغب هل

 هنأ ىلع لاملا اذه ةلغ نم هدي نم ذخألاو . زوجي ال نيمألا ريغ نإ : لاق

 عضوم يف ةرجألا قحتساف ،هيلع ايب ماق هنأ ، هعم ىتح بيطي ال هترجأ نم

 نم لوق ىلعف . هتقث لمكت ىتح نيمألا يف فلتو . الف الإو كلذب هل اهزاوج

 نم لوق ىلعو ، ىضم ايك هترجأ نم هدي ىلع ذخألا يف باوجلاف هزيجي ال
 مل اذإو . كلذ نم عنمي ام هعم حصي ىتح هب سأب الف { هزاوج ىلإ بهذي ال

 ةقثلا لهأ هماقأ هنأ حصي نأ الإ ؤ هلهج نم قح يف لوألاك لوهجم وهف هرمأ حصي

 هرمأ نم هعم حصي ىتح . ةنانمطالا ىنعم يف زوجيف ةريصبلا ىلوأ نيملسملا نم

 . ملعأ هللاو . ةهبش مث نوكت وأ هل عنملا بجوي ام

 رمأب كلذ يف لخدو . اهلام ةلغب ةسردم يف ملعي نأ رجؤتسا نميفو .3 هنمو

 نأو . رهشأ ةينامث اهب ملعي نأ ىلع لاملا اذه ةلغ هل اولعجو { دلبلا لهأ

 ردق ليلق عيش الإ لاملا ةلغ نأل ريصقتلا نع ةنسلا مامت رهشأ ةعبرأب طيحتسي

 ۔ ملعملا ىلعو ، بجي يذلا طرشلا ىلع اهب ملعي نم حصي ملو 0 ةيدمحم نيتس

 ةئام ردق اهتميق ةلخن ةسردملا ىطعأو & رهشأ ةينايث الإ اهيف ملعي مل ةدحاو ةنسو
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 اذه هلعف نوكيأ ، ملعي يذلا اهلغتسي نينسلا نم ةدم امهل تراص دقو . ةيدمح

 ؟ ال مأ } لاملا اذه ةلغ نم هذخأ امم اصالخو ازئاج

 نم اهيف كوردملاوه كلذ ناكو . اهب ةرجألا هجو ىلع ناك نإف : لاق

 { اهحابأ نم لوق ىلع جرخي هنأكف اهفيقوت يف حص يذلاو 3 اهيلع ةيراجلا ةنسلا
 ءانعلاو اذه ىلع . ةلوهجم اهنأ ةرجألا يف ءانعلا ىلع اهزاوج ىلإ بهذو

 . كلذك
 ىلع تاجراخ ريغ نهنأك ، ةنسلا مامت نهب نوكي يتلا رهشأ ةعبرألاو

 يف باوصلا نم دعبي ال هنأكف اذه ىلعو ، طرشلا يف نهلوخدل طايتحالا ىنعم

 ين ءانعلا ردق اهنم هل نوكي نأ ةلاهجلاب ضقنلا ىلإ عوجرلا دنع اييس ال يأرلا

 يف بهاذملا ضعب دايق ىلع جرخي ناك نإو . ليمأ اذه ىلإ ينأكو رهشألا ةينامثلا

 رذعلا عمو ، هل نوكي رذع ريغ نم اطرش هيلع ام متي نأ الإ هل عيش ال هنأ يأرلا

 ىلع ةلغلا هلكأل نايضلا نم عيش همزل اذإو . ءانعلا رادقم هل نوكي نأو دبالف

 مئاق ةلغلا يف نكي مل نإ اهنم همزل امع صالخلاو { اهيف هيلع امل ءادألا يف ريصقتلا

 هيدؤيف هماقم همدع عضوم يف موقي نموأ لدع مكاح نع ، نيملسملا نم لدعلاب

 ىلإ هنم صلختي نأ وه همدعأ نإ ةميقلا وأ ، هكردأ نإ لثملا نم هيلع وه ايك هيلإ

 هرمأ ريغبوأ مكاحلا رمأب & تاقثلا نم ناك نم ىلإ وأ ، لدعلا ماكح نم دحأ

 . رخآ يأر ىلع
 هل لعج دق اييف هصالخ ىنعمل باستحالا هجو ىلع لدعلاب كلذ لعجيو

 لحم يف ةميقلا ناكم ىدأو هنكمي مل نإو . هنكمأ نإ هيلإ ةجاحلا عضوم يف

 نم هل قفتا نإ حالصلا يوذ نم ةفرعملاو لدعلا لهأ رظن ىلع اهل لجي { اهزاوج

 نم رظن هل نوكيوأ هلثم ىلع نينومأملا نم دحاو كلذ لقأو . ادعاصف نيننالا

 لقأ وأ مهدوجو هيلع زع امل ردق ام غلبأ ىلع هصالخ ىنعمب هدهج هيف غلابيف هتاف

 يف هنع ءانعلا عضوم يف هقحلي نأ هريغب هل سايقلا يف ىسعف 5 مهنم هيزجي ام
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 3 هزاوج يف فالتخالا ىنعم هل اييف هذافنإ نم هل & عناوملا نم هريغوأ لاحلا

 دق ام هتميق ىلع يتأي ام لاحلا يف اهتميق نم لدعلاب اهنمث يف ناك نإ حصيف

 نيرمألا يف لدعلا كلذ هلاح يف قفاوف & حالصلا ىنعم ىلع كلذ جرخو . همزل

 ىلع . ةميقلا يف داز نإف . هلوق ىنعم دايق ىلع هزاوج جرخي نم لوق ىنعم ىلع

 . عيش ةدايزلا نم هيلع سيل ذإ ريغ ال هدنع نمف . هيلع ام رادقم

 ولو . هيزبي الف ، هرجح . هلوق ىنعم ىلع اذه يف جرخي نم لوق ىلعو
 ىرأ ام ىلع حصالا وه ينرضحي اييف ناكو 0 همزل دق ام ىلع رادقملا يف اهنمث داز

 هريغب وأ هتاذ نم صالخ عضوم هسفنل هآر نوكي نأ دعب لوألاب عسوت نمو 0 هيف

 يف لقن مل ۔ هدهج كلذ ىلإ هاداف يرحتلا ىلإ لزن هنأو ةجح هل نوكي نمم

 لمعلا نأ ىلإ ليمن انك نإو . هتوبث عضوم يف باوصلا نم هجورخب عساولا
 عضوم يف هزاوج نيبي الف لاح لك ىلعو يأر عضوم هنإف ىوقأ هنوكل ىلوأ يناثلاب
 ىلع نمؤي نأ زوجي نمم & اهيف هب موقي نم دوجو عم هب ميلعتلا ىلإ ةجاحلا
 . همكح مث { همزلي نمم عنملاب هيلع مكحلا وأ ، كلذ

 هرادقم يف يتأي ام { ةلغلا نم ةلخنلا هذه نم ىتأ دق هنأ هعم حص ىتمو

 اهلعج دق اميف لدعلا هجو ىلع ذفنأ دق هنأو ، لاملا كلذ ةلغ نم همزل دق ام ىلع

 . هيزبي نأ ىلع لدي ام نيملسملا لوق يفف . همزل دق هل

 حصو . هلوه امل هنأ ىلع . هيلع نمتؤي نأ زوجي نم ىلإ غلب نإ كلذك
 لدعلاب هيف موقي نموأ . مكاحلا ةهج نم كلذ نكي مل نإ & لوق ىلع كلذ هعم

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رظنيف هماقم

 هدي يف تكرداو 3 اهاقسو امهف بستحاف ليبسلا لخن تبن ريقف لجر يف

 . ؟ مهنيب مكاحلا مكحي فيك ، كلذ يفوعفارتو مهيديأ اوعضوف نورخآ ءارقف ءاجف
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 لمعي ام ردق ىلع ءانع لخنلا تبن يذلا ىطعأ مكاحلا ناك اذإ : لاق

 نوعدي الو & نيرضاحلا ءارقفلا ىلع ةرمثلا ىرجتو ، لاومألا لهأ دنع لماعلا

 ذخأي نأ لخنلا تبن يذللف مكاح نكي مل نإو } اضعب مهضعب ىلع نودعتي
 ىلع ءارقفلا نم دحاو لك ذخأيل اينإو 0 ةرمثلا ةيقب نم ءارقفلا عنمي الو . هانع

 . ضعب ىلع مهضعب ىدعتي اضعب مهضعب عنمي الو & مهددع ردق

 لهأ عرازتي ايك ةعارزلا نم ذخأي نأ هلف مهدحأ اهعرزف اضرأ تناك نإو

 نأ لوقي ضعبو } رضح نم ردق ىلع . ءاوس اهيف هريغو وه ةرمثلا ةيقبو دلبلا
 . كلذ دعب ةعارزلا نم ءارقفلا عنمي الو . ةرمثلا كلت يف اهعرز نمل ةعارزلا
 . ملعأ هلللاو

 : يقابلا دبع نبا ةروشنم نم ةلأسم

 هيف الو & لصأ وهو .7 هلام يف هلسفو هعلق زوجي الف { ةيفاصلا مرص امأو

 ي رتشي دجسملا اذإ © ميتيلاو دجسملا لام نم دشأ وهو {} هلصأ ىلعوهو { نمث
 ةيفاصلا امأو . جاتحا اذإ همرص ليكولا عيبي ميتيلا كلذكو { مرصلا هليكو نم

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ

 : يراوحلا وبأ ةلأسم

 مهرمثف . مومرل ا هذه نأ ملعت تنأو . مومرل ا هذه نوعرزي نيذلا نع

 نم كومعطأو ] بحلاو ©=} فلعلاو .0 ءاثقلاو . لجفلا لثم راجشألا مهدنعو

 كتباد معطأو كوطعأ ام لكف . فلعلا كوطعأو . زبخلاو مهدنع يذلا رجشلا

 . اهله !"يأر ريغب مومرل ا كلت نوعرزي مجن أ ملعتو . نوعقوتم مهن أ ملعت ىتح

 . ملعأ هللاو
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 : ىحبصلا ةلأسم

 ملعي نمل عفدتو ةتباث اهنإ ، اذك عضوم يف نآرقلا ملعي نمل ىصوأ نميفو
 { ةرجألا ال ةيصولا ليبس ىلع 0 كلذ قوف ام ىلإ دحاولا نم عضوملا كلذ يف

 3 ةتباث ةيصو هذهف 3 هربقروزيوأ ، هنع جحي نمل عيشب ىصوأ نم كلذكو

 نم ىنعملا ليحتسي نأ الإ ، ةرجألا ال ةيصولا ليبس ىلع كلذب موقي نم ىطعتو

 . ملعأ هللاو . مكح وأ ، موهفم ىنعمب ةرجألا ىلإ ةيصولا

 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 مهيلع هتلغ قرفت 5 ليايس ةيرق نم نيموذجملا ىلع فوقوملا لاملا يفو
 © انطلا دعب ةقرفتلا ناوأ دنع نادلبلا ةيقب نم نيموذجملا نم سانأ مهيتأي لعلو

 انعم اونكست ىتح مكيطعن ال اولاقو ، ليايسب نونكاسلا نيموذجملا مهيلع اوباف

 . الماك الوح

 اهيلع لمعلاف فوقوملا لاملا اذه ةلغ ذافنإ يف ةيصولا تحص اذإ : لاق

 مهيلع تفقوأ نم ىلع اهئارجإ يف ةيراجلا ةنسلا ىلع لمعلاف & حصت مل اذإو

 نمم ماعلاو صاخلا دنع فورعم هنأ لب © ةيراج ةنس الو ةيصو هيف حصت مل اذإو

 ةيرق ناكس نم نيموذجملل لاملا كلذ ةلغ تفقوأ اهنأ & هدنع كلذ رهظ

 وهف & نكس مسإ هب بجي ام اهب نكسولو . ةيوسلاب مهنيب عزوي هنإف & ليايس
 ىضر . كلذك كلذف . انكاس مات لوح هيلع لحي ملولو ، نينكاسلا يف لخاد

 . ملعأ هللاو . هرك نم هركو أ ىضر نم

 77 حبصل ١ ةلأسم

 عضوم ىلإ عضوم نم هليلحت زاوج يفف فقو هل نكي مل اذإ رونتلاو
 الوعجم ناك نإف ۔ رانلا هيف تدقوأو ] ىوشلل حلصي راص اذإ هؤايحاو فالحا
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 3 تاوم يف ناك نإو & ىوشي نأ مهريغل زوجي الف & فقو وهو { ةلحم لهأل

 نأل & فورصم ررضلاف . اهلوأب وأ لزانملاب رانلا تمرضاو ©، لزانم هبرق ثدحأو

 جاتحي امل امولعم ائيش ءاوش لك ىلع نولعجي مهتنس ناك نإو {، يناث ثدح رانلا

 { ةفصخلا ىلع لعج ناو . هريغ عم هاوش طلخي نأ دحأل زوجي الف ، هيلإ

 . ملعأ هللاو { زئاجف

 : يدنكلا هتا دبع ني ناييلس خيشلا ةلأسم

 بهذ مهنم تام نمو 0 مهنم ءايحالا ىلع هتلغ ىرجت موقل فقو ليكو يف
 بارخ هارتعا نإو . هلصأ حالصإ يف هتلغ نم ذفني نأ ليكولا اذهل له همهس

 هلأ } هتلغ عيمج هحالصإ جاتحاو ى هريغ وأ ليس نم ةلزانلا تافآلا ضعبب

 مهضعب وأ ةلغلا مهل نم هرك نإو ث ةمارغلا نم هل جاتحي ايب كلذب مايقلا هيلعو

 ؟ ال مأ & كلذ مهلأ { ليكولا ىلع اوريغو

 دلوت اهكرت يف فاخي يتلا هترايع كرت زوجي ال فقولا كلذ نأ يدنع : لاق

 لبق نم ابرخ افئاض كرتي نأ زوجي الف } ةلغلا ناصقنو . لصألا ىلع ررضلا

 هنأ ىوري اميف لي يبنلا نع يهنلا يف لخاد يدنع هذهو & تافآلا نم هب لزانلا

 الام نعو 0 لاملا ةعاضإو ، لاقلاو ليقلا نع ء ثالث نع يبر يناجن» : لاق

 سيلو . هلكأمو افقو هل هلعج نمل هلعج نم هلعج لام اذهو . «لاجرلا ةاح

 هللاو . يل نيبي اميف هب ماق نمم كلذب مايقلا نع عنم الو { ةجح كلذل هراكلل

 . ملعأ

 هللا همحر : دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 له . ةنس اهيف ملعي ايلعم ميقي ال ةدحاو لك لام ، نيتسردم لام اييف
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 نم اهيوني ام ردقب ةسردم لك يف ملعي دحاو لجرل نيتسردملا لام فاضي نأ زوبي
 ؟ ال مأ { اهلام ةلغ ردق ىلع ، رهشألا

 دحأل حصي ال يتلا ةليلقلا ةجحلا ىلع اسايق اندنع كلذ زوجي معن : لاق

 ناكولو & لصت ثيح نم اهب جحي نأ زوجي هنأ ليقف & يصوملا دلب نم اهب جحي نأ

 هذه يف نآرقلا ملعي نمل هب ىصوم لاملا اذه . كلذك يصولا دلب ريغ نم

 كلتب ملعي نم حصي ناك اذإ ةنس نم لقأ اهيف ميلعتلل نوكي الف & ةسردملا

 ثيحف . ةنس اهب ملعي نأ دحأل حصي الف ةليلق ةلغلا تناك نإو . ةنس ةلغلا

 هللاو . ةجحلا ىلع اسايق كلذ زئاجف .3 ةنسلا رهشأ نم اهيف ميلعتلا حصي

 . ملعأ

 ةعامج عمتجاف 3 ملعمل يفكي ال اليلق ناك اذإ ةسردملا لام يفو { هنمو

 نأ هلزوجيأ ، ةنسلا ةيقبل ؤ} امولعم ائيش دحاو لك نايبصلا ىلع اوضرفو دلبلا

 ؟ ال مأ ، هيطعي ال نم ملعي

 نأ ، ائيش هطعي مل نمم ، نايبصلا نم ادحأ عنمي نأ هل زوب ال : لاق

 لجأل هطعي مل نمو . هاطعأ نم عيمجلا ملعي نأ هيلعو . ةسردملا هذه يف ملعتي

 { ميلعتلا يف ءاوس ، هاطعأ نمو هطعي مل نم هدنع نوكيو © ةسردملا لام هذخأ

 ىلع داهتجالا كرتو { ميلعتلا يف هاطعأ نم ىلع دهتجاو . كلذ يف فلاخ نإف

 ملع دق هنأل ، ةسردملا لام يف هيلع نايض الف { ميلعتلا نم هعنم وأ هطعي مل نم

 نم رافغتسالاو ةبوتلا هيلع نكل ، نايبصلا ضعب هميلعتب ةلغلا قحتساو اهيف
 . ملعأ هللاو هعنمو ميلعتلا يف هفيح

 ةسردملا يف نآرقلا ملعي نمل هب ىصوم ناك اذإ ةسردملا لام يفو { هنمو

 كلت يفو ، هريغوأ لسف نم رايع ىلإ جاتحاو لاملا كلذ ضعب ةلخن تحاطو

 نأ دارأو ةسردملل نيملسملا نم لجر بستحاف 0 نآرقلا ملعي ملعم ةسردملا
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 كلذ هركولو . ةسردملا لام نم كلذ نوكيأ . هرمعيو ةسردملا لام لسفي

 ؟ ال مأ © ملعملا

 ذإ ةرايعلاو لسفلل ةسردملا لام ةرمث نم ذخأي نأ ملعملا مزلي ال : لاق

 نم ذخأي نأ همزلي الف { اهيف نآرقلا هميلعتب ةسردملا لام ةرمث قحتسا دق ملعملا

 ةسردملل نكي مل اذإ امأو ، هاضرو هيأرب الإ ةسردملا رايعل عيش ةسردملا لام ةرمث

 لام ةلغ نم ميلعتلل هب ىصوم يذلا ةسردملا لام نم رمعي نأزئاجف . ملعم

 لامرمعي نأ زوبي الو { ةلغلا نم حلصي ءارقفلل ةرطفلا لام لثمك ةسردملا

 ولو ، ةسردملا حالصل ةلوعجم ةلخن ةرمث نم ميلعتلل هب ىصوم يذلا ةسردملا

 . ملعأ هللاو . ةسردملا رايع نم ةلضاف هتلغ تناك

 : ةلأسم

 نذإ ريغب بدألا برض هبرض 0 نارقلا ملعي نمل زوجي له 3 ميتيلا ينو
 ؟ ال مأ 3 هنذإب وأ . هيلو

 ناك نإو { يلو هل نكي مل نإ رثؤم ريغوهو & بدالا برض هل زوجي : لاق
 الإ هبرضي ال & بأ هل يذلا يبصلا كلذكو . هيلو نذإب الإ هبرضي الف يلو هل

 . زوجي الف رثؤملا برضلا امأو . رثؤم الإ بدألا برض نوكي الو . هيبأ نذإب

 . ملعأ هللاو

 هللا همحر : ىوكزألا دمحأ نب خيشلا نع : ةلأسم

 كلذ نالفو } ةسردملل ايوط دعقي انالف نإ هل لاقف لجر هءاج نميفو

 عرزف & كلذ يف هل بتك ام اباوج هل درو . ريزولل اباتك اذه بتكف . رابجلا ريزو
 يف همزلي ام & صالخلا بتاكلا اذه دارأو 0 ةعارزلا نم ائيش ءاج نمو وه

 ؟ كلذ
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 نم ةداعقب هريغ لبق نموأ هلبق نم لاملا عرز عرزلا اذه ناك نإ : لاق

 نم ىلإ . هتصح نم هيلإ راص اع صالخلا هيلعف 3 ةداعق ريغ نموأ رابجلا

 © ملعي نمل ، ةكو رتم ةرجأ اهنأل { اهعرز موي نيملعملا نم ةسردملا كلت قحتسا
 3 لصالا ىلع دري نأ ينبجعيف 0 ملعي نم ةسردملا يف مويلا كلذ نكي مل نإو

 . كلذ دعب ملعي نمل نوكيو

 لايب عفتني ملعي يذلا اذه ناكو { ةسردملا لام حالص يف كلذ در نإو

 ىلإ برقأو & طوحأ كلذ ناك نيملعتملا نم هلبق نمم هريغ عفتني ايك ةسردملا

 . ملعأ هللاو . باوصلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هتظفح يذلاف & رذع ريغ نم هيلع طرش ايب ميلعتلا نع ملعملا فقو اذإو

 رثكأ وهو { هل ةرجأ الف {} هيلع رجؤتسا ام متي مل اذإ ريجألا نأ نيملسملا راثآ نم

 هلف رذع ببسب فقو اذإ امأو . عضوم يفو ، لمع ام ةرجأ هل لوقو . لوقلا

 يذلاف ، لمعلا نم يبصلا فقوف ايبص راديبلا ناك اذإ امأو . ةرجألاو باسحلاب

 لمع ام ردقب ميتيلا اذهل نوكي نأ اباوص هارأو . هب لوقأو ، لوقلا نم ينبجعي
 نإو ، هلمع فصن هلف & عرزلا رمع فصن ردق عرزلا اذه يف لمع ناك نإ

 نوكي باسحلا اذه ىلعو { هلمع ثلث هلف & عرزلا رمع ثلث هيف لمع ناك

 . ملعأ هللاو . غلابلل فلاخم ميتيلل

 ملعي نمل { اهب ىصوأ يتلا ةسردملا لاومأ ةلغب ةسردملا يف ملعملاو { هنمو
 تلخأ وأ & تبطعوأ ةلخنلا تبع ، اهقحتسا ةنس ملعي نأ ةسردملا يف نآرقلا

 نم كلذكو . ملعب كلذ يف لخد هنأل اهيف هلخدأ نم ىلع ءيش الو اليلق

 موصي الجر ةثرولا وأ يصولا رجاتساف ، ارهش هنع موصي نمل ةلخنب ىصوأ
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 تلغأوأ 0 ةلخنلا تبعف ارهش ماصو & كلذب لجرلا ىضرف ، ارهش اهترمثب

 . ملعأ هللاو . يصوملا ةيصوب ملاع هنأل © مهنم دحأ ىلع هل عيش الف 0 اليلق

 نم دحأ اهيف ةسردملا لام ةلغب ميلعتلا يف هماقأ يذلا ملعملاو ، هنمو

 لازوأ & لزع وأ مكاحلا كلذ تام مث . اهيف لدعلاب ماقتساو ، نيملسملا ماكح

 هماقأ نم رمأ لاوزب ، ملعملا كلذ رمأ لاز دقف . . قحلا هوجو نم هجوب هرمأ

 هللاو . رثكأ لوألا لوقلاو & كلذ نم لزي مل هنا انئاهقف ضعب لاقو . كلذل

 . ملعأ

 لصالا هب حلصيو عابي لصألا نم ةسردملاو دجسملا ليخن رذجو 3 هنمو

 . ليكولل كلذ عفد دجسملا ةعايجل سيلو & كلذ ذخأ ليكولل الو ملعملل سيلو

 . ملعأ هللاو
 نأ زاج نايض اهدعب نم دحأ مزلو { لاومأ ةدع ةسردملل ناك اذإ . هنمو

 . ملعأ هللاو . ةسردملا لام نم هريغ وأ هنم همزل يذلا لاملا يف هنم صلختي

 نع ةلضف ءاملا يف ناكو ، ةسردملا ةلغ عيمجب ملعملل عفد اذإو { هنمو

 ةداعقلا نال { هتداعق ذخأ هلو ، ءاملا ةداغق هلزئابجف ، ةسردملا لام يقس

 . ملعأ هللاو . ةلغلا نم اهمكح

 هسفن نع ربعي ال نملو & هسفن نع ربعي نمل لصأ ميدق جلف يفو & هنمو
 هيفو هزوح يفو { هءام فرعي لك اضيأو { ةفرعملا لهأ دنع ةفورعم راثآو ريابخ هلو

 ةموسقم ريغ ةعساو ضرأ ةلمج جلفلا اذهل نأ ريغ ، ةفصلا هذه ىلع اضيأ ضرأ

 . مرلا نم هتصح ردق هلف ، هسفن جلفلا اذه ءام يف ةصح هل ناك نمل امر

 ريغوأ ةداعق وأ ةيطعوأ عيبب هئام نم ائيش دحأل دحأ لازأ نإو : تلق

 3 مرلا كلذ نم هقاقحتسا ردق ءاملا نم قحتسمللف ، تالازالا وجو نم كلذ

 بيطيأ ، لوألارخآلا كردأ اذكه . . عرزت ةنس لك يف هععرازم مسقيوهف
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 رزو } هتصح ةعارز جلفلا اذه ءام نم ائيش ىرتشا وأ دعتقأ اذإ عروتملل

 ؟ ال ما

 رخآلا كردأ اذكهو ، دجاسملاو ىماتيلل احالص ةمسقلا تناك اذإ : لاق

 تناك ناو دحال انايض هبيصن يف عرز نم مزلأ ردقأ الف مسقي ةنس لك يف لوألا

 ردقب صلختي نأ عروتملل ينبجعيف ، دجاسملاو ماتيالل نبغ اهيفو حالص ريغ

 . ملعأ هللاو . اهعرز يتلا ضرالا ةداعق

 نأ هلزوججيأ 0 ءارقفلل لام هب ىقسي ءام نم نايض همزل نميفو ، هنمو
 ذفنيال مأ © مهيلع ةلغلا ذفني ام لثم ، ءارقفلا ىلع نايضلا نم همزل ام ذفني

 ىلع هبرخي هناف { ءارقفلا نم دحأ ىلع هتركذ يذلا لاملا برش يف الإ كلذ

 . ملعأ هللاو . فوقوملا لاملا برش يف كلذ ذفني نأ ينبجعيو { لوق

 ؟ ةرطفلا لام هبر دجيو عابي نأ زوب له ةرطفلا رمت لضف اذإو ، هنمو
 زوجي ال { ةفوقوملا لاومألا نأ لوقلا رثكاو &“ فالتخا كلذ يف : لاق

 كلذ يف ناك اذإ اهضعب لعلو ، لصألا نم عىش حالصا الو { اهتلغ نم لسفلا

 . ملعأ هللاو . كلذ زيجي ، ةلضاف ةلغلا تناكو . حالص

 : ناييلس نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ريسف ، نيرحبلاب لدعلا ميقأ نأ ديرأ ينأ مامالا هل لاق اذإ مامالا يلاو يف

 اهلهأ دي نم اهذخأو اهزوحب هرمأو { ةروصنملا هركاسع نم ةريس هعم ثعبو اهيلإ

 ؟ هيلعو يلاولا اذه بجي يذلا ايف & اوهرك وأ اوضر

 ةعاطلاو عمسلاب ةيبلتلا نيملسملا مامإ هيلع رمأ اذإ يلاولا ىلعف : لاق

 ىلع لاتقلاو & لدعلا ةملكراهظإ ىلع نيملسملا نم هالوأ نملو ، هل ةرصنلاو

 ةبراحملا ، اعفن مامالا ىجر اذإ & مهريغو ةلبقلا لهأ ةربابج نم اهتفلاخ

 يف لخدو . نيملسملا لام تيبلو نيملسملل حلصأ فكلا ىأر ناو {© اهحالصو
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 . نيهجولا لك يف باوثلاو رجألا هلو هتين ةلف رصبلا لهأ رظنب كلذ

 اهلهأ ىلع ةوعد هيلع هل له { ةريسلا نم هعم نمب اهيلإ مدق ناف : تلق

 مامإ ةعاط ىلا يعادلا اوعدي نأ وه لاق & اهتفص امو { ةوعدلا نوكت امو

 ال : لاق نم لاقو { مالسالا يف لوخدلاو ، قحلا ىلإ عوجرلاو { نيملسملا

 ال } هللا مهمحر نيملسملا لوق رثكاو . ديحوتلاو ةلبقلا لهأ نم اهفرع نمل ةوعد
 راهظال بستحم هلل ماق نموأ { هتريس دئاق نموأ { مامالا نم ةوعد دعب الإ لاتق

 . قحلا ةملك

 هذه ذخأي نأ يلاولا اذه دارأ اذإف أ نصح وأ ةعلق اهيف ناك ناو : تلق

 وأ © اهيف نم ىلع جتحاو } هعم نمب كلذ ىلع اهدصقو 3 اهنم نصحلاو ةعلقلا

 كلذ موقي لهف .0 اوباف ، هل اهوملسي نأ هديب ةفورعموأ { هديب يه نم ىلع
 ؟ ال مأ & مهذخأي نأ ىلإ ، كلذ ىلع مهلاتق هل لحيو { ةوعدلا ماقم

 ةربابجلا نأل © هتغلب نم ىلع ةجحلا موقتو { ةوعد هذه 3 معن : لاق

 ديرم اهدارأو . اهيلع مهلدع رهظ اذإ . . نيملسملا لقاعم يف ةجح مهل سيل

 . نولدعي هبو قحلاب نوقطني نيذلا نيملسملا لام كلذف { كلذب

 وأ ةعلقلا هذه مكح نوكي ايف { اهب يذلا نصحلا وأ اهذخأ ناو : تلق

 اهونكسيو . اهيف اومتحي ناو { نيملسملا ةلودل اهذخأ وأ اهكيلمت هل لهو نصحلا

 ؟ اهيف مهيلع ىغب نم اهنع اوعفديو
 ناكو . اهيف ةربابجلا اومتحيو هب ىوأت يذلا نصحلا ناك اذإف : لاق

 . هتيامحو مامالا دي يف تراصو 0 بئاوغلا نم اهلك اهنا } اهرمأ نم بلاغلا
 وأ اوقفرتيو ث هيف اونكسي نأ هل اناوعأ مامالا مهلعج نيذلا نيملسملل زوجيف

 بلغ اذإ كلذكو . مهيلع ىغب نمم ناودعلاو { ملظلا هنع اوعفديوأ . اومتحي

 هاريام ىلا ريصت مامالا ىلإ © اهماكحأ يفاوصلا نأل يفاوصلا نم اهنأ اهرمأ نم

 . ةلودلا زع يف

١٨١ -



 يه مآ ةيفاص يهأ { كدنع انه نم ةروكذملا نيرحبلا مكح امو : تلق

 ؟ اهب ىلتبا اذإ اهيف مزلي امو ، اهماكحا يف يلاولا لعفي امو 0 هديب يه نمل كلم

 لصوو . رثألا هب قطن ام الإ & نيرحبلا يف لوق هل سيل مداخلا نإ : لاق

 يه فيطقلا نأ اندجوو ، بئاوغلا نم امه فيطقلاو { اسحلا نأ 3 ربخلا هب

 رثكا يفاوصلاو ، يفاوصلا نم اهنا ليقو & فيطقلا يه نيرحبلاو ، نيرحبلا
 لهأ نم موقل تناك اهنا 0 انيلإ يهانتملاو انباحصا نع اهيف تءاج ىتلا رابخألا

 برحب اونذأي وأ اوملسي نأ 3 هلماع ركب وبأ مهيلا ثعبف & ىراصن اوناك باتكلا
 اهولعجيو { مهلاومأ نع اولبججي نأ وأ & نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي وأ

 38 مالسالا نع اوعنتماو ، رفكلاب اومصتعاو { ةبراحملا نع اوزجعف نيملسملل

 . اهكرت اوراتخاو { مهلاومأب اودتفأو

 عابتا يلاولا ىلعف © هلدع اهيف رشنو اهذخأ اذاف : لدعب لاق نم لاقو

 يغبلاو لطابلا نع اهنع بذلاو & اهيف لدعلاب مايقلاو { اهلاشتماو مامالا ةملك

 رسكو نيملسملا ةلود زع يف نيملسملا مامإ هرمأي ثيح اهتلغ عضوو 0 يدعتلاو

 . ملعا هللاو . نيلطبملا ةكوش

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا نع : ةلأسم

 دلبلا ةهبج داراو { اريسي ائيش الإ لغت ال دلبلا كلت لهأل فقو ضرأ يف

 ةنس اذك اذك اهتداعقب نوكي ءانبلا وأ فقولل دعقتو تويب ضرألا هذه يف ىنبت نأ

 كلذ دعبو ليكولاو مه ضرالا هذه يف نونبي نيذلا نوقفني 0 قفتا ام ىلع

 . مهريغوأ تويبلا اونب نيذلا ناك نإ { ةداعقلا يف ديزي ىلع ةداعقلا نوكت

 زوجي له ضرالا ةلغ نم رثكأ ةلغلل اريفوت تويبلا ةداعق يف نأ دلبلا ةهبج ىأرو

 ؟ ةلغلل رفوأو فقولل حلصأ هنأ رظنلا يف ناك اذإ & ضرالا هذه يف ناينبلا
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 كرتتو ، ةفوقوملا ضرالا هذه يف ءانبلا زوجي ال هنأ يدنع اييف : لاق

 ناك اذإ { زئاجلاو حالصلا رظن ىنعم يف امأو & مكحلا ىنعم يف تكردأ امل اهلاحب

 ةهبجلا نم ةعقبلا كلتب { ةفرعملاو يأرلا لهأ رظن يف حلصأو { ةلغلل رفوا

 كلتب ةفرعملا لهأ رظن يف ضرالا كلتب ثدحي ررض ءانبلا نم فخي ملو مهريغو

 زئاجلا ىنعم يف قيضي هنإ لوقأ الف & طقف عرزلل ةفوقوم ضرالا نكت ملو ضرالا
 . ملعأ هللاو . حالصلاو

 : ةلأسم

 نأ لبق هدعب وأ اهداصح لبق تومي مث 0 ةعارز مرلا يفو دلوي يبصلا يفو

 . هلهأ نم وهو { مسقي

 دعب تام نإ اهنم همهس هل 3 هل مهسأ الف اهداصح لبق تام نإ : لاق

 . مسقت مل ولو ، اهداصح

 نم ذخأو & تمسق نأ ىلا ىيح مث ، اهداصح دعب نم دلو نإف : تلق

 ؟ اهقحلي له ، تام مث . اهنم همهس ذخأ

 . اهنم همهس هل © معن : لاق

 ذخأو 3 عرزلا مسق دقو 0 مرلا لهأ نم هنأ دحأ حص وأ دلو ناف : تلق

 ؟ اهنوكردي له {} همهس هلهأ نم ذخأ نم
 . لبقتسي اميف ايلو 0 ال : لاق

 ؟ اهنم ضعبلا مسق دقو يبصلا دلو نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . مسقي مل اييف همهس هل : لاق

 : ةلأسم

 حرطيو ، ةنس لك يف ضقني نأ هايملاو مومرلا يف ماهسلا يف ةنسلاو
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 نأ تاومالا ماهس نم ءيش هدي يف نملزئاجو ٠ ءايحالا لخديو & تاومالا

 هوعرزي نأ نينطملاو ى مرلا لهأل ءايحالا كلذ يف لخديو © ضقني ل ام هب يقسي

 . ملعأ هللاو . ةمسق ريغب

 : ةل اسم

 ةعفنم هيف امم ضر ال ١ نم نوكي امو > مرل ١ رجش عيب مرل ا ةه احل لهو

 ؟ مهلثم
 . هلاثم و 8©“ س دسلا لثم مه ش اعم هيف ام عابي الو ئ مه زئاج : لاق

 . ملع أ هللاو

 : ةلأسم

 ةهبج ةيطع نم هب لحتشي يذلا هجو ىلع الإ مومرلا يف ةعارزلا ىغبت الو
 نوملسملا مه هاري ايب مهل هنايض عم كلذل جاتحا نإ هلهأ نم دحاو وأ دلبلا

 مسق دعب الإ ضرالا عرزي نأ مهنم دحأل زوب الف ، مسقي مرلا ناك اذإ : لوقو

 الإ زوجي ال : لوقو . هتنس ىلع هلهأ نم ناك نإ عرز مسق نكي مل نإو هتصح

 . ملعأ هللاو . هلهأ ريغ نم وأ هلهأ نم ناك هتهبج يأرب

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 ؟ مرلل قحلا نم همزل ام دحأ نع اومدهي نأ مرلا ةابجل لهو
 يعم ناك كلذ تبث ناف . هوحنمي نأ مهل ايك كلذ مه : لوق لاق

 يف لدعلا عم جرخيو ، مهل زوجي ال : لوقو . لحلاو ةءاربلا ةلزنم ىنعمب جرخب

 يل نيبي الف الإو ، نوحنميو 3 نومدهي مهنأ تكردأ ةنسلا تناك نإ كلذ زاوج

 . ملعأ هللاو . كلذ توبث
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 : ةلأسم

 عرزي نأ زوجي ال } مهيديأ يف موقل اكلم نوكي نأ امإ نيهجو ىلع مرلاو

 كلم ريغ نوكيوأ . مهيض ارٹ نع مهعيمج نم هرجأبو { مهتحنمو مهع أرب الإ

 . ملعأ هللاو . كلذ يف دحأ يأر ريغب عرزي نأ زئاجف دحال

 : ةلأسم

 نأ هل سيلو . املاح ىلع يهف 35 هاغمرئب اهيف تز ربف ضرأ هل نمو

 . ملعأ هللاو . ةراثالا ىلع ليلد" اهنأل { اهل ضرعي

 : ةلأسم

 هؤاكرش ذخاي نأ لبق همهس ذخأي نأ مرلا لهأ نم دحأل زوبي لهو

 ؟ هنم مهصصح

 ماهسلا لهأ عيمج ىلا راص دق هنا ملعي ىتح ، كلذ هلزوجي ال : لاق

 نأ الإ كرتشم لك لاح كلذكو . مهنيبو هنيبوه هذخا يذلاف الإو مهماهس

 . ملعأ هللاو . ةقث دي نم نوكي

 : عرزم ديعس وبأ : ةلأسم

 ؟ كلذ هل اومتي نأ هتهبحجل له 3 مهيأر ريغب موق مر يف

 الو هدصحي ملو ، عرزلا نم ةرمثلا كردت نأ لبق مهل ليق هنأ يعم : لاق

 الو عرز يف مهتحنم زوجت ال : لوقو . ةكردم مرلا نم ةرمث هوحنميوأ زوجي
 يفاضيأزوبحت ال : لوقو . ءاضيبلا ضرألا يفزوجتو ، رجش الو } ةرضخ

 وهف حنمي الو ، دعقب هتنس تناك نإو ، ةنس كلذ يف امل نوكي نأ الإ ضرالا

 . ملعأ هللاو . مرلا ءام يف كلذكو 3 كلذك
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 : ةلأسم

 3 موق ىلع اهنم مسقو 3 ايرج نيثالثب هتهبج نم مرلا ضرأ دعتقا نمو

 ؟ ةداعقلا ةلمج همزلت له {، مهضعب كرتو 3 مهضعب عرزو

 نيرخآلا ىلع هقرقف 0 مرلا ذخأ يذلا وه ناك نإ همزلت ةداعقلا : لاق

 همزل لخد اذاف & ىقسلا يف لخدي ل ام . اهدر هلف اضرأ ى رتكا نم : لوقو

 . ملعأ هللاو . ىركلا همزل اهساهو ضرالا حاط اذإ : لوقو ىركلا

 : ةلأسم

 ةنساحملا دنع اضعب مهضعب نايبصلا برض نم ءىش ملعملا قحلي لهو
 ؟ اذه نم نسحأ اذه طخ لاق اذإ

 3 اذه نم نسحأ اذه لاقولو ، برضب رمأي مل اذإ نايض هقحلي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . حربملا برضلا نع مهاهني نأ نسحألاو

 : ةلأسم

 طرش هل نكي ل ١ ذإ اهريغو دايعالل ن ايبصل ١ هنوطعي ام لوبق ملعملل لهو

 ؟:كلذ يف
 نم السرم مهنم ناك نم الإ ، ملسأو ىلوأ ذخألا نع دوقولا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لسرملا نم سفن ةبيطب ةدلاو وأ دلاو

 : ةلأسم

 يف هب بتكي نأ ملعملل له . املق وأ ادادم يبص نم يبص ضرتقا اذإو

 ؟ هحول
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 5 لوق ىلع ضرتقملا دلاو نذإب الإ تركذ ايب تركذ نمل بتكي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيف نايضلا بوجو يفف . هل ةميق ال ام امأو

 : ناديبع نبإ : ةلأسم

 نمثب عنصي فيك ، فقولا وأ دجسملا وأ ةسردملا ةلخن تعقو اذإو

 ؟ اهعزج
 سيلا امأو ، لسفلاو & ىقسلا هحالصاو } لصألا هب حلصي : لاق

 . ملعأ هللاو . ةرمثلا حالصا نم وهف طارشلاو

 : ناييلس نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ءاموأ ، رجش وأ لخن لسف وأ ءانب حالصا ىلإ ةسردملا تجاتحا اذإو

 ةلغلا نم ملعملا ىلع مأ لصألا اهلام نم ةداعقلا نوكتأ & دعقب لخنلا ىقسل

 ؟ داسلا كلذكو

 نم اهرايع اهتنس نم ناك نإف ث ةيراجلا ةنسلا ىلع يرجي كلذف : لاق

 تناكو ؤ ةنس اهيف نكت مل نإو © زاجو تبث { ملعمللف ىقب امو 3 اهلام ةلغ
 . هاضرو هسفن بيطب الإ اهحالصإ هيلع تبثي الف { ملعملل اهنإ ةكوردم ةلفلا

 . ةريثك ةداعق ةسردملا لام جاتحاو & سبيو جلفلا فعض اذإو : تلق

 ؟ همزلي له {} لصألا بهذ 0 ملعملا اهل دعتقي مل اذإو

 { اهلام ىقس نم لضفي ام ملعملل نأ . ةيراج ةنس نكت ملاذإ : لاق

 ةيراج ةنس اهيف هيلع حصي مل ام هل يه ماكحالا يف ةلغلا نأل ، هيلع سيلف الإو

 . ملعأ هللاو . هاضرو هيأر ىلع ذافنالا نوكي له 3 ةسردملل

 لوسر ةنس وأ هللا باتك نم ناك ملعلا نم ائيش ملع نم : ديعسوبأ لاق

 نموهو . كلذ هل لحي الف ء رجأب 0 يأرل ا نموأ . عامج الا نموأ . ةلي هللا
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 نموهو . هل لحي الف ةمزاللا ةعاطلا نم عىش ىلع رجأ ذخأ كلذكو & تحسلا

 لحي الف { مارحلا نم ءىش ىلع ارجأ ذخأ نإ كلذكو 0 هريغ نمو & تحسلا

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو . تحسلا نموهو . هل

 : لوق ، فالتخا هيفف ، رجألاب باسحلا ميلعتو ناضمر رهش مايق امأو

 . ةمزاللا ةعاطلا ريغ نم هنأل زوجي : لوقو . ةعاط هنأل زوجي ال

 لام نم مسقلا يف ءانعلا ىلع ةرجالا ذخأ مهل زئاجف ماسقلا امأو

 . ملعأ هلللاو . مهريغو . ماتيالا

 : ةلأسم

 ذخايو . حربم ريغ ابرض مهبرضيو 0 نايبصلا بدؤي هنأ ملعملا ين ليقو
 يذلا برضلا ليقو . اماتيأ اوناكولو & مهتاهمأو مهئابآ دنع نم هيلإ هباوتأ ام

 همزل حرجو رثأ اذإف ، حرج الو ، رثؤي ال يذلا بدألا برض وه ، حربم ريغ
 © هدلول كلذ شرا همزل احربم ابرض هدلو برض اذإ دلاولا كلذكو ك كلذ شرا
 . ملعأ هللاو . بدألا برض كلذ سيلو

 : ةلأسم

 مهئايصوأو مهئابآ يأر ريغب نايبصلا برضي نأ هلزوبي له 3 ملعملا نعو
 ؟ حرجي الو ، رثؤي ال بدألا ىلع

 دق هنأ يعمو & يصولاو بألا رمأب الإ كلذ هل سيل هنأ ليق دق : لاق

 نم ةءارب يل نيبي الف برضلا نم هل زوجي ال ام لعف اذإو ، المج كلذ هل ليق

 . نايضلا

 ملوأ هيفرثأف © هيبأ يأر ريغبوأ 3 هيبأ يأرب يبصلا برض نإو : تلق
 ؟ كلذ نم هدلاو هأرب نإ أربي له رثؤي
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 يف دلاولا نم لحلاف ، دقف كلذ يف نايض يبصلل همزل اذإ هنأ يعم : لاق

 . فالتخا كلذ

 : لوقيف ، ميتيلا ريغو © ميتيلا يبصلا رماي نأ ملعملل زوب لهو : تلق

 ؟ كلذ هعسي له { هميلعتو يبصلا بدأ كلذب ديري ، انم برقت وأ اذك لعفا

 يف كلذل ءاج دقو & يبصلا حلاصم نم كلذ ناك اذإ هنأ يعم : لاق

 . زئاج كلذ نأ هيلإ لسرأ وأ فراعتملا

 ١ كلذ هابشأو هتاود دادم وأ هحول وحمب هرمأي نأ هل زوجي لهو : هل تلق

 ؟ ميتيلا ةاود نم ث ميتيلل ملعملا ينعي هحول هل طقنيو

 هل لسرأو ..كلذب ءاج دقو ، هحلاصم نم كلذ ناك اذإ هنأ يعم : لاق

 . زئاج كلذ نإ & كلذ لثم يف هبو هل ملعملا نم فراعتلا ىلعوه كلذو . هب

 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 طرتشي ملو ملعي دعق ناف ، نآرقلا ميلعت ىلع طرتشملا ملعملا ءارك هركو

 الف ميتيلا ميلعت ىلع 0 ميتيلا لام نم هيلإ ىدهأ ولو & ساب الف { هيلإ ىدهأو

 . بوبحم نب دمحم لوق يف ، هطرتشي مل ام هيلع سأب
 الف { ارجأ طخلا ميلعت ىلع طرتشاو } طخلا مهملع نإ : لوقأ انأو

 { لثم ةعنصلا ميلعت ىلع ارجأ ذخأ نمو ، هتعنص طخلا نأل { ساب

 { ةرجافلا يف ظفحأ يذلاو & سأب الف كلذ هابشأو ك ةطايخلاو & فيفسلا

 . ملعأ هللاو . اوذخأ ام اودري ىتح مهف ةيوت ال هنأ طرتشملا ملعملاو { ةحئانلاو

 : ةلأسم

 ةثالث مسقف اثاريمراص اتيب نأ مث ، ةلحم نم هنكس يف قرفي فقو يفو
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 هذه ريغ ىلإ & ةكس ىلا اباب تيبلا اذه نم همهسل مهدحأ حتفف ، تويب

 مأ ، ايهس تيب لهأ لك يطعي لهو 0 فقولا اذه يف مهس هل له . ةكسلا
 ؟ ال مأ . دحاو اهلصأ مهنكاسم نأل 3 ادحاو ايهس نوذخاي مهلك

 3 تويب ةثالث ماكحالا يفوهف 0 تويب ةثالث مسق اذإ تيبلا نإ : لاق

 امأو & تويبلا ىلع ةيصولا تناك اذإ 5 ةثالث ىلع ، فقولا نم مسقلا نوكيو

 فقولا اهيف قرفي يتلا ةكسلا ريغ ىلإ تيبلا اذهف ةمسقل اباب حتف يذلا

 ةكس ىلا هباب لوحتب همكح لوحتي الو & فقولا اذه نم همهس هلف 0 روكذملا

 . ىرخا

 . هللا همحر يوزنلا ىحبصلا ريشب نب ديعس هيقفلا نع هتظفح اذكه

 . . ملعأ هللاو . هدنع اذكه يل لاقو

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ . اهرخآ ىتمو ، جحلا مايأ ىتم ، جحلا مايأ قرفي يذلا فقولاو

 لوقو { ةليل نوعبس لوق . اهلك جحلا رهشأ . يدنع جحلا ماياف : لاق

 عسات نم مايأ ةسمخ جحلا لمع اهيف ام امأو ، رهشأ ةثالث لوقو & نوعبسو ةثالث

 نماثو عباس نم هب توفق نإو . هتنس هلف . ةنس فقولا اذ ناك نإو . ادعاصف

 لوأ يف ذافنالا زوجيو ، رجفلا عولط نمف جحلا موي امأو & كلذ زاج عساتو

 . ملعأ هللاو . هرخاو {،ك هطسوأو 3 هموي

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 © دجاسم ةرشعل رمت ةيرج أ ةرشعوهو . . فقو اهيف فقوأ ضرأ نع

 لك . دجاسم رشعل رمت ةيرجأ ةرشع ةينالفلا ضرألا يف نأ & فيقوتلا ةفصو

 فقولا اذه بجأ 3 اهتلاغ نم رودت ةنس لك يف ةنيعملا دجاسملاو & دجسمل يرج
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 ضعب يف ، ضرالا لغت مل اذإ ةيضاملا نينسلا رمولو ، ضرالا هذه ةلغ نم
 لك يف فقولا اذه مكح مأ { ةلغلا نم ةلضف ةيضاملا نينسلا يف ناك اذإ نينسلا

 ؟ ضرالا ةلاغ نم ال 3 ةنسلا ةلاغ نم وأ . اهتلاغ نم رودت ةنس

 رثكأ يف نيملسملا نم ملعلا لهأ راثآ نم هظفحنو اندنع يذلا نإ : لاق

 ةعجار ةلاغلا نم ءاهلاو ، نيروكذملا برقأ ىلا عجرت رئايضلا نأ 0 ءاهقفلا يأر

 كلذ دهاشو . ةنسلاو ضرألا نيب نيروكذملا برقأ يه ةنسلا نأل 5 ةنسلا ىلا

 نوكي نأ:الإ همعطي معاط ىلع امرحم يلإ ىحوأ اميف دجأ ال لق : ىلاعت هلوق

 ةعجار تناك اذإ ءاملاف . «سجر هنإف { ريزنخ محل وأ ، احوقفسم امد وأ ةنيم

 . ارهاط لالح . هفوصو همظعو هدلجو ريزنخلا محش ناك ، محللا ىلا

 ةعجار سجر هناف نم ءاهلا اولعجو ، سجن مارح كلذ نإ نولوقي ءايلعلاو
 يف هنيعب دوجوم اذهو { نيروكذملا برقأ هنأل {. محللا ىلإ ال ، ريزنخلا ىلا

 هذهب هدلجو ريزنخلا محش لحأ ادحأ نأ ملعن الو ، دمحم يبأ خيشلا عماج

 هنإف : نم ، محللا ىلإ ال ، ريزنخلا ىلا ةحضاو ءاهلا نأل { ةحضاولا ججحلا

 ديعس خيشلا دنع ةركاذم اهنيعب تعقو . ةلأسملا هذه نأ انغلب دنو & سجر

 اهنأل ةنسلا ىلإ ةعجار ءاملا لعجو ث ةنسلا ةلاغ يف اهلعجو ، يحبصلا ريشب نب

 . نيروكذملا برقأ

 ريمضلا لعجو . هتيلكب ريزنخلا مرح هللا همحر ديعسوبأ خيشلا اذكهو

 ء نيعلا مارح ريزنخلا نأ لوقي خيشلا نأل هلوق ىنعم ىلع ريزنخلا ىلا اعجار

 { اهججح جارختساو اهيناعم طابنتساو راثآلا ىنعم ىلا هللا مكمحر اورظناف
 ام ىلع هللاو & اذه نم رثكأ انيلع سيلو . ىلاعت هلل اباستحا اذه انبتك نحنو

 . ملعأ هللاو . دومحم لاح لك ىلعو 3 ليكو لوقن

 : ةلأسم

 . هل نطو لك ءارقف نم همكح نوكي له .0 نانطو هل ناك اذإ . ريقفلاو
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 ؟ ال مأ 3 هناطوأ دارفنا ىلع هل نطو لك ءارقفل زوجي ام هل زوبيو

 لجرلل زوجي : لوق . ناطوالا يف ءايلعلا نيب عقاو فالتخالا نإ : لاق

 نم اذه ىنعم دعبي ال هنأ وجرأو © ناطوأ ةعبرأ : لوقو ، ثالث : لوقو نانطو
 ناطوالا هذه ذاختا هل نإ لوقي نم لوق ىلعف { ةالصلا مايتل ناطوالا ذاختا ىنعم

 وهو . ءارقفلل عىش قيرفت دنع رضح اهنطوتموه يذلا نادلبلا نم دلب ياف
 . دلبلا كلت ءارقف قح نم عفدلا زاوج دعبي الف ، ريقف

 قح نم ذخالا هلزيجي ال & ناطوالا هذه ذاختا هل ىري نم لوق ىلعو .

 . ملعأ هللاو . انطو اهذختي يتلا دلبلا ءارقف

 : بيبح خيشلا : ةلأسم

 موي & سانلا نم هللا ءاش نم اهتلغ لكأيأ هلام نم اذك ةلخنب ىصوأ نمو

 ؟ ةمايقلا موي ىلإ ادب ؤم افقو { ربكألا جحلا

 وأ اهب او رتشا نإو ث زئاجف اهترمث اولكأ ناو { ةتباث ةيصو هذه نإ : لاق
 نم لوكاأم مسا هيلع قلطي امم ةيذغالاو هكاوفلا نم هيلع اوقفتا ام اهتلغ نمثب

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاجف لكالا

 نم اهريغ وأ دجاسملا نم ءعىشل لخنلا نم ائيش دحأ فقو اذإو {. هنمو

 وأ { هربق ةرايزلوأ 0 ىتوملا نافكأل وأ & لخ لمعلوأ 0 ءارقفللوأ ربلا باوبأ
 ؟ ةثرولا مأ يصولا اهب مايقلا مزليأ هنع مايصل

 هيلع سيل لوقو . ايح ماد ام كلذب مايقلا هيلع يصولا نأ : لوق لاق

 سيلو } نيملسملا ةعايجف هدجي مل نإو . هدجو نإ نيملسملا مكاح ربخيو . كلذ

 ليكولا لاقف & دجسملا ليكوو لخنلا لعاج لا فلتخا اذإو & كلذ نم رثكأ هيلع

 ىلوأ وهو 3 اهل لعاجلا لوق لوقلاف . اذكل تلعج رقملا لاقو ، اذكل تلعج

 ليكولا نأ دجويو & كلذ ىلع انومأم ناك اذإ 0 اهب مايقلاب قحالاو ، اهذافناب

 . ملعأ هللاو . انومأم ةقث ناك اذإ © هنم ىلوأ

١٩٢



 ةيرق ءارقفلل الكأ هتلغ ذفنت ظفللا مامت ينالفلا هلايب ىصوأ اذإ { هنمو

 اذه عيبب ىصوأ مث ، ةمايقلا موي ىلا ادب ؤم افقو اذك ةيرق نم اذك دجسمب اذك

 نايض نم 0 نيملسملا ءارقف نم هللا هقزر نم ىلع هنمث قرفي هتوم دعب لاملا

 ؟ هبر فرعي مل { همزل

 & هب لومعملاو { ةرجألا يه ةيصولا نأ يدنع لوقلا رثكأ نإ : لاق

 ةرخآلا ةيصولا يف ىصوأ ايك ، لاملا ةميق ءارقفلل هيلعو . ةتباث ةلدالا نأ : لوقو

 هللاو . يصوملا ىصوأ ايك ذفنت نأ ينبجعيو © نيملسملا .ةلود زع يف ذفنت : لوفو

 . ملعأ

 : ةلأسم

 نمث لعجي نأ هلأ & كبجعي ام يفاوصلا مرص نم ائيش عاب اذإ يلاولا يفو
 حالص يف هلعجي مأ . نيملسملا حلاصم يف هفرصيو . ةلغلا نمث لثم مرصلا

 نم ائيش عاب اذإ دجسملا ليكو كلذكو & كبجعي اذامو ، اهنم عولقملا لخنلا
 ايف هنمث ذفنيو ةلغلا ليبس هليبس نوكي مرصلا نأ نيملسملا ضعب لاق ، مرصلا

 نا ، نيملسملا ضعب لوق هيفو {، هب ذخأ نمل زئاج لوقلا اذهو . ةلغلا هيف ذفنت

 . هنم عولقملا لاملا حالص يف لعجي لوقلا اذه ىلعو &، لصألا نم نوكي مرصلا
 . ملع أ هلاو

 (هللا همحر) : يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 هدعتفي نأ ينغلل له . هرقف لجأل ضرألا نم هعرز ريقفلل زوبي يذلاو

 . ملعأ هللاو . لحي ال : لوقو . كلذ لحي لوق : لاق
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 : ةلأسم

 ؟ هديس رمأ ريغب ةسردملا يف كولمملا ميلعت زوجي لهو

 الف كلذ ريغ امأو & قيضي الف { ةالصلل هنم هل دبال يذلا امأ : لاق

 هللاو . اغراف نوكيو . راهنلا يف هالوم هتمدخب رضت ال يتلا تاقوألا يف الإ زوب

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 دلب يف ميظعلا نآرقلا ملعي نل كلذك ىمسملا هلام فصنب ىصوأ نميف

 ىلع ةثرولل ةعجار ةلغلاف دحأ ملعي مل نإو { ةمايقلا موي ىلا ادب ؤم افقو اذك

 { ةلغلا هل نوكيل ث ةلغلا كاردا ىلإ لاملا متي نأ لبق دحأ ملع اذإو هثاريم مسق

 . ةنس عبر يفكت ال تناك اذإ 5 ةنس ملعي مل ولو

 ؟ ملعملل مأ ، ةثرولل ةلغلا كاردا دعب ايلعم دلبلا لهأ رجأ ناو

 ةتباث ةيصولا هذه نا : لوق . فالتخالا هيف يرجي اذه لثم نإ : لاق

 هلف ةرمثلا كاردا ىلإ دحأ ملع اذإو . ةيصولا ةباتك يف طورشملا طرشلا ىلع

 . ةنس عبر يفكت ال ةلغلا تناك اذإ ةنس ملعي مل ولو ةرمثلا

 لوقو ةثرولل ةلغلاف { ةرمثلا ساردإ دعب العم دلبلا لهأ رجأتسا اذإ امأو

 . ملعأ هللاو . ءانثتسالا لجأل ةلطاب ةيصولا هذه نأ

 لام يف لسفيو 0 مرص اهب ى رتشي مهاردب يصوم ىصوأ اذإو ، هنمو
 كلام نم هلسفيو 3 هل رفحيو ، مرصلا عيلقت نم هرجأ نوكيأ { ةينالفلا ةسردملا

 ؟ ةيصولا مهارد نم مأ كلاهلا

 . ملعأ هللاو . ةيصولا مهارد نم ةرجألا نإ : لاق

 ةلغلا نم يتلا مهاردلا هذهب او رتشي نأ ةعايجلا دارأ اذإ امأو © هنمو

 ةسردملا هذهب ميظعلا نارقلا ملعي نمل هتلغب ىصوم يذلا { لاملا اذهل ءام ةيضاملا
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 ءاملا ءارش نإ & يدنع كلذ زاج احالص ءارشلا ناك اذاف { لاملا اذهل ءام ال ذإ

 . ملعأ هللاو . حالص لايلل

 : ناييلس نب رصان يضاقلا نع : ةلأسم

 موي يف مهملعي نأ زوبي له { :مايالا نم موي يف لغتشا اذإ ملعملاو

 ؟ ال مأ . كلذ نع اضوع ةعمجلا موي يفوأ سيمخلا

 أشنو ريبكلا اهيلع تام يتلا ةمدقتملا ةسردملا ةنس ىلا كلذ عجري : لاق

 خيشلا لوق ، يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا وهو هريغ لاق & ريغصلا اهيلع

 هيف هيلع بجي ال اتقو & تقولا ناكم لدبي & يحبصلا ريشب نبا ديعس
 ال تاف يذلا تقولا نأل ، هوحنو ناضمر رهش نم الدب همزل يذلاك 3 ميلعتلا

 ميلعتلا مزال اهيف ملعي ةنسلا اهيف دجو { ةيتآلا تاقوألاو هععاجرتسا نكمي

 هيف زوبي تقو ىلا نومضملاب راظتنالاو ، مدعلاب هبش اذه راص هنأكف . اهيف

 ءاضق يف ةقباسملاو ليطعتلا ىلا ل ؤي هنأكو ثداوحلا هنم فاخي & نكمأ نإ ذافنالا

 بهاذم ىنعم ىلع رظنلاو يأرلا يف جراخ -. لوقلا نم نسح وه ةتئافلا مزاوللا

 . انباحصا

 يتلا تاقوالا يف ةنسلا ىنعم ىلا رظني هنأ اذه رصان خيشلا لوق جرخيو

 لاملاب اهيف ملعي ال ةعقبلا كلت يف ةنسلا تناك ناف { ةعقبلا كلت يف اهيف ملعي

 & ليدبت كلذ نا هانعم جرخي هنأكف ، هوحنو سيمخلا موي اهيف ميلعتلل فوقوملا

 همكح لدبلا كلذك . تاقوألا كلت يف ءادتبالا ىلع اهلايب رجت ؤي نأ زوجي ال ايك

 ىتح ، هتمذ يف هيلع نايضلا اذه لعلف ىنعملا اذه تبث اذإو { هنم لدبملا مكح

 رايعل هتلغ فوقوملا لاملا لثمك هيف ميلعتلاب ةنسلا ترج امم هيف ملعي ال تقو قفتي

 نأ ىلإ { هلام ةلغ فيقوتب رثألا ءاج دقو © هرايع بهذ دقو ، دجاسملا نم ءعىش

 . مكحلا ىنعم يف تباث زئاج وهو ارايع هل هللا ردقي
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 نع ملعملا لغتشاو {، ريشك نايبص ةسردملا كلتب ناك نإ ىعم نسحو

 املعم رجؤيف ، ضعبلاب لغتشا &،. ضعبلاب لغتشا اذإ داكيو 0 عيمجلاب ةاعارملا
 عنمي الو ، هيف ملعي تقو يف { هريغ ميلعتب هميلعت نع لغتشي نم هنع ملعي

 . كلذك هب ىنعملاو & هغارف تقو يف ميلعتلا هنم بلط ادحأ

 زاج دحاول زاج ام هنأل نينثا نمرثكأ ىلإ لاحلا عستي ناك اذإ كلذكو

 { نيدودحم نايبص هنع نيعي مل هنأل رثكأ ام ىلإ زاج نينثأل زاج امو { نينثال

 3 ليدبتلا نم ةمالسلا ىنعم ىلع جرخي ىعم لوقلا اذه ناكو 3 نيدودعم الو

 قفاو ام الإ هنم ذخؤي الو & هتلق ام عيمج يف رظنيو { مزاوللا ةيدأت نع يناثلاو

 . ملعأ هللاو . لدعلاو { قحلا

 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا لئس : ةلأسم

 لام فصن اهلو . ةرايع رثأ اهل قبي ملو ، نينس ذنم تبهذ ةسردم نع

 ام ذخاي دجسملا ليكوو ، دجسمل رخآلا هفصنو 0 جلفلا كلذ نم هي رتشي ، لغم

 نم مهنمو تومي نم مهنم . دحاو ىلإ دحاو نم لقتنت ةلاكولاو 3 هتلغ نم حصي

 يف بوتكم دجو ريخألا ليكولا الإ 3 اهل قحب ءالكولا دحأ فرتعي ملو ، رذعي
 ةخسن يفو { اهلام ةلغ نم ةسردملا هذهل نيملسملا زاوج ةيرال يتئام هتيصو

 نم دحأ داراف { اهب ميظعلا نآرقلا ملعي نمل ، لاملا كلذ ةلغ نأ دجاسملا

 امل ىصوملا مهاردلا كلت نم اهرمعي نأ اهل يصوملا دعب يذلا ليكولا وأ نيملسملا

 8 كلذ زوجيأ ، ةيضاملا نينسلا يف قبس ايك باهذلا فوخ اهلام ةلغ نمو { اهب

 ؟ باوصلا هجو انفرع كبجعي امو
 يدنع اميفف ةسردملا رمأ نم تصصق ام بسح تفصو ام ىلعف : لاق

 ىنعم يف 3 اهيف ميلعتلل فوقوملا لاملا ةلغ نم اهبارخ دعب اهرايع زاوج ىل نيبي الف
 ام ريغل لعج دق اذه ىلع هنأكو & فقولا يف فالخلا نم كلذ يف امل & مكحلا
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 نأل . ةدودحملا ةسردملا كلت يف ميلعتلا ينو & هب صيصختلا ىلع هل لعج

 . كلذ ريغ وه اهرايع

 فوقوملا لاملا ةلغ نم اهف اهترايع ىعم قيضي الف & حالصلا رظن ىلع امأو

 ميلعتلا حصي ال ذإ هوجولا نم هجوب كلذ ريغ نم اهترايع قفتي مل اذإ { اهب ميلعتلل
 يأر ىلع الإ دودحملا فالخب لمعلا زوجي الو { اهب ادودحم ناك اذإ ، اهريغ يف

 . هللا ةعاط ىلع افقو { هب ىصوأ ام ذافنال ةعنام ، اذه لثم يف عاقبلا ري مل نم

 يأ يف اقلطم هلثمو كلذ ذافنإ نوكيف 0 تبث اذإ يأرلا اذه دايق ىلعف

 يهو ، هللا ةعاط نم هنأل { اهب ديقملا ةعقبلاب ديقم ريغ { عاقبلا نم ناك ةعقب

 نإو . ةعقب نود ةعقبب اهصيصخت بجوي ىنعم ال { ةزئاجلا عاقبلا عيمج يف ةزئاج

 . يأرلا اذه جرخي ىنعملا اذه ىلعف {، ناهب تدح تناك

 انخايشأ نم اروثأم دجوي اييف هنسحتسا دقو . انموق يأر نم هنأ ىوري ايفو

 لضافأ نم امهو ديعس وبأ خيشلا وجرأ ايف لئاوألا نمو & ىحبصلا 0 نيرخأتملا

 ذخآلا ءعىطخي الئل يأرلا اذهل ايهناسحتسا نم موهفملاو 3 انبهذم ةمئأو 3 انئاهقف

 نع ملعن مل ، هفالخ ىلع لهأ نم لمعلاف الإو ، داهتجإ يأر عضوم هنأل هب

 هب زواجي ال هنأ فوقوملا يف هركذ انمدق ام ىلع مهلمع لب . هب ذخأ مهنم دحأ

 كلذب هذافنإ رذعت عمو & كلذ لطاب حصي مل ام ، هريغ ىلإ هل دودحملا عضوملا

 كلذ.سيل ذإ اعايض ىقبي ىتح هلامهإ ىرأ ال ينإف ، هبازج لاحل دودحملا عضوملا

 كلذ رايع نكمي . مالاك ةثرولا ىلإ هعوجرل هجو ال مث ، عيش يف حالصلا نم

 ةرايع ىلإ ةلئام يسفن تناكو فقوأ ايك فوقوملا ذافنإو 3 هوجولا نم هجوب عضوملا
 مل اذإ & هحالصال هيلع فوقوم لام نكي مل نإ {. ميلعتلل فوقوملا لاملا ةلغ نم

 . هرايع لبق كلذ قفتي ملو 0 هب الإ ميلعتلا تبثي
 ةلغ نم رمأ نإو . نيملعتملل حالصلا ةياغ نم يدنع اذه ىلع هرايعف

 عجار ةسردملا عفن نأل ، هنع جراخ ريغ كلذ عفنف 0 ميلعتلل فوقوملا لاملا
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 & رمألا ةقيقح يف ةدحاو ةباثمب مهميلعتل فوقوملا لاملا يهو مهريغل ال مهيلإ

 نم ىلع كلذ ىفخي الو & مكحلاب قلعت نم دنع نيفلتخم رهاظلا يف اناك نإو

 . هانيب ام لجأ نمف { هيفركفلا قيقدتو ، رظنلا نسحل هلقع عجارو . هلمأت

 اهب ميلعتلل فوقوملا لاملا ةلغ نم تبرخ اذإ ةسردملا ةرايع رن مل © هانعم هانحضأو

 اهب ىفك . نيملسملا راثآ يف ةدوجوم ةهبشو كلذ زاوج عم باوصلا نم اديعب
 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ لدعلا نم هورثأ اييف عبت مهل نحنو . ةجح

 : ىحبصلا : ةلأسم

 الف تباغوأ ىحرلا تباغف . ةمولعم ىحرلا اهتلاغ ةلخن تناك اذإ

 . اهليدبتزوجي الف { اهنيعب ىحر حالصل تلعج اهن ال ىحر ةلغلا كلتب ى رتشي

 ظافلألاو اهنم ى رتشي نأ زئاج اذهف ىحر دعب ىحر اهتلغب ى رتشي تناك نإ امأو
 . ملعأ هللاو . فلتخت

 ىلصمل ضرف ةلخن ةلغ نم اهن أ معزي مه ارد لجر ين اطعأ اذإو . هنمو

 3 جحلا موي هيف لكوي فقول ضرغلاو مهاردلا كلت نأ نامز دعب لاق مث } رصحلا

 ؟ ال مأ {© هقيدصت ىل زوجمأ

 ناك اذإ هقيدصت امأو & مكحلا يف هل ةعجر الف هرارقإ دعب امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفف © الدع

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 نمو . هنم اهحالصال فقو اهلو هبتك فقوأ 3 هللا همحر يدلاو نإ تلق

 ءازجأ ةدايز هيفو هئازجأ ضعب تمرصتنف امات عرشلا نايب هدنع ناكو هريغ

 نم لهو ؟ ال وأ ، متي يكل 3 هنم رصق ام ةخسانتملاب لدابأ نأ يل زوجيأ ةخسانتم

 ؟ ةصخر
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 . ملعأ هللاو . كلذ نم ةمالسلا ينبجعت : لاق

 سفن يف همزلأ ام ذفني نأ دارأو فاقوألا لام نم نايض همزل نميفو { هنمو

 ناك رادحلاو تابنلا لثم اهكاردإ لبق نوكي امل هترمثو ء حالصإ لبق نم لاملا

 كلذ نوكي له ث لاملا هل يذلا فقولا سفن نموأ فقولا لام نم نابضلا

 ؟ هل رسيأ هار اذإ هل اصالخ

 هتلغ نم يذلاو . هحالص يف لعجي هسفن لصألا يف همزلي يذلاف : لاق

 ةجاحلا دنع لصألاو }. هحالص يف عضو نإو هيلإ جاتحي اييف وأ هل يه اييف ذفني

 هزاجأ نم يأر ىلع كلذ ةزاجإ نم اهيف ءاج ام ىنعم هيف جرخي نأ هبشيف هيلإ

 وأ ، اذه ىلع هفيقوت حصي نأ الإ & هزاوج نم يسفن يفو ، حالصلا ىنعمل

 نم لصالا كلذ نوكي ام عضوم يفو { اهلطاب حصي مل 3 هب ةيراج ةنس هيف نوكت
 نم همزل امو ، اهحالص يف هل تلعج دق ايف هذافنإزوجيو { اهل عبتوهف ةلغلا

 . هلام حالص يف ال & هحالص يف لعجيف . لاملا هيلع فوقوملا ءيشلا
 هيف هنأ الإ اذه يف ههبشأ اييف يل نيبي الو & اندجو دجسملا يف كلذكو

 . ملعأ هللاو . هلثم

 : يحبصلا : ةلأسم

 ناك نإ { انلام يف هلسفنو 5 ةيفاصلا يف امرص ى رتشي نأ كبجعي لهو
 ؟ هرمأ نم وأ لاو دي نم ةميقلا نم لدعب

 هعيبزوج: ال اذه ىلعف ،“ لصألا نم مصلا نإ لاق نم : لاق
 هللاو . هؤارشو هعيب زوجي لوقلا اذه ىلعف ث ةلغلا نموه : لوقو . هؤارش الو
 . ملعأ

 : ىصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ ملاعلا هيقفلا لئس : ةلأسم

 اهنإ ةميدقلا راثآلا يف ةروكذملا نيرحبلا نم يهأ ءاسحلا نادلب نع
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 نإو ، اهمسا يف ةلخاد الو { اهنم ال يه مأ 0 اهماكجأ يف مارح اهنإو ةيوصغم

 وأ اميقم اهلزنف © هانغ يفو ، هرقف يف اهلخد نم ىلع يهف نيرحبلا نم تناك

 نم الالح ردي ملو . ةهكاف نم اهئاموأ اهماعط نم لكأف ، اهبرق وأ ارفاسم

 وأ { اهئاثقو ، اهسدعو } اهلصبو { اهموف نم نوكي ام كلذكو 3 اهمارح

 اموأ ءاطعلا عاونأ نم هريغب وأ ءارشلاو عيبلاب اهلخنو اهرجش ةرمث نموأ 5 اهلجف

 حصوأ 5 اهرمأ لهج هفرعي ملوأ ، اهنم هنأ هفرع هدي ينوه نم دي نم ايههبشأ
 ، هلعف امل ارطضم وأ اراتخم هرخداو هلكأف هذخأ ام نايض هيلعو ةعبت همزليأ { هعم

 يوذ نم ركذي هنع نمع رثألا يف هدجو ام الإ } هيلعو هب يه ام هعم حصي مل نإو
 & هب عمسوأ هيلإ رظن نم دنع همسر اهيف ام ةحصلا نم نوكيوأ ، رصبلا

 ۔ اهلخنو اهعرز يفو اهراهعو اهبارخ يف نيرحبلاو ةنطابلا نيب قرف لهو {. همهفف

 { حامجو تولسو ةبيقعلاو ىبحلاو مغيسو {} تايرقلا يداو كلذكو . اهراجشأو

 3 اهب مكح نأ دعب نم ةنهابنلا لاومأ لثمو ، ةبوصغملا نادلبلا نم نهلاثمأو

 حص نإو كلذك هبر فرعي الام عيمجو ، وه نم يردي ال نم قح يف اهقارغتسال

 © لدعلا هجو اذه يف ينفرع . ال مأ 3 هلهأ ىلع بوصغملا نم هلصأ يف هنأ

 ؟ كلذ ىلع رجؤت نآ لعل ، هقيرط ىلإ يندشراو
 . مسا رجهو اهارق نم فيطقلاو ، نيرحبلا نم ءاسحلا نإ ليق دق : لاق

 مارحلا نم اهنأ نيحلا يف اهيردأ ال انأو { هيلعو هب يه امل . ملعأ هللاو . اهضرأل

 ام اهل ضرع هنأ يدنع حصي ل اذإ . نيدلاو يأرل ا يف مرحت هب امم ريغ وأ بصخغل

 . اهنم عيشل صوصخ يف وأ { اهل امومع اهب مادف 3 اهمزل وأ { اهنع لازف اهمرحي

 نم عضوم ريغ يف ارثؤم ، اهميرحت نم هتدجو ام الإ ، اهرمأ نم ىلإ يدؤت الو

 . ةربخلا ماقم موقي ال عيش هنكلو { اهلهأ ىلع ةبوصغم انلصأ يف اهنأل { اهركذ

 عايس نم هيلع وأ هل اميف ، هيلإ غلب نم ىلع ةجحلا مايق يف ةرهشلا الو ةنيبلا الو

 حصي امم هريغب وأ هلمع نم هعم حص نم صخي ربخل مسر هنأل رثأ نم هب امل رظن الو
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 يف ءاطعلاو ذخألاو ،. ءارشلاو عيبلارجحل هقح يف بجوم همكح رهاظ ىف هب

 اهتلاغ نم جرخي ام عيمجو { اهراجشأو { اهعرزو 3 اهلخنو ، اهراهنأو اهضرأ

 & يأر ىلع لصألا وأ عرفلا يف ، مه يه نمم لدعلا يف زاج ام ىلع الإ اهرايثو

 ىلع هسفن ىيحي نأ هل زوجيف { داع الو غاب ريغ ةصمحم يف رطضي وأ عامجإ يفوأ

 . اهنم هلكأي امل مرغلا دصق

 يأرلا يف هيلع زوجي امم هنإف 5 هموزلب ةنونيدلا ىلع ال مكحلا يف همزلي ايك
 اذه يف ىسعو .{ رايتخالا عضوم يف ال ، رارطضالا عضوم هيف عيش ال نوكي نأ

 ىنعم هلهأ نم ىضرلا عم هقحلي نأ هلصأ يف حابموه امم ههبشأ امو هلك

 حصي مل امود لاحيف هنم عونمم هنأل . هل اييف ىضرلا هل نمم } هلح يف فالتخالا

 دجو نإو ، اهمكح يف لخدي الف { اهيلإ ايولجم نوكي نأ لمتحاو اهنم هنأ هعم

 . اهنم هنأ حصي مل ام هب ىلوأ ةحابالاف 3 اهيف

 اهلك يف الاهضعب يف ىرج هنأ ههبشأ اموأ بصغلا يف هعم حص نإو

 همارح حصي اييف هب صخ نمل نوكي اينإ عنملاب مكحلاف . هلهج وأ هدجب هفرعف

 نم هعم حصي نمل الو { لاملا يف هريغل مومعلا نم هريغ ىلع ال صوصخملا ىلع
 نإو ، لالحلا نم نوكي نأ لمتحا ام الو ، لاحلا يف عنمب هب ام لاجرلاو ءاسنلا

 . هلهج

 هب ام هعم ، دعب نم هيلع ةيافحل لكلا عدي نأ ةربخلاب همزلي ال ذإ كلذكف

 ثيح نم نطابلا يف قفاو نإو © ةلمجلا نم هريغ دحب دلبلا يف هفرعي ملف عقو
 & هباصأ ايب ةالابم ةلق يف الو & دمعل هيلإ دصقي ال ، مارحلا كلذ يردي ال

 اهنم لحأ دق ام ةلمج يف هلوخدل حيبأ دق امم هنأل ، مالم الو هيف هيلع جرح الو

 ايب ۔ ههبشأ اموأ هلهأ ىلع بصتغملا اذه نم هنأ ، هدنع حصي مل ام 0 هلثم

 ناكمإ لاوزل هيلع رجحلا عقيف نمألا رهاظ يف ، هب ةجحلا مايقلوأ { هيف كشي ال

 ۔ هزاجأ نم يأر ىلع هيف نذالا يف هل نمع هل نذإو 0 هيلإ ةرورضل الإ لايتحالا
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 وأ نيد يف ، نايضلا هيف همزلي ام هجو ىلع هفلتأ امل مرغلاو {، هدي يف امل درلاف الإو

 نأ دعب ، مهب هفرعي نمبوأ & هسفنب مهفرع نإ مهل هبجوي نم لوق ىلع يأر
 ىلإ . هلوق نم ةنانمطالا يفزاج اموأ . مكحلا يف هيلع وأ هل ةجحلا هلزنم يف راص

 ،©= ضورعلا يف يأرلا نم هقحلي نأ هل زوجيو & لوهجملا وهف الإو هب هفرعي ام

 يف هقيرفتو هبابرأل هقيفوت نم لوقلا يف يأرلاب فالتخالا نم هيف ام لوصألاو

 . هيف هب ليق امم هنإف لاملا تيبل هب عفدلاو ، رخآ يأر ىلع ءارقفلا

 هرقفل همزل دق امم هسفن ءى ربي نأ اريقف نوكي نمل زوجيف رخآ لوق ىلعو

 . هل هزاجأ نم لوق ىلع . ءارقفلا نم هلثمل راص نأ دعب نم

 لهجي نأ دعب نادلبلا نم هبصغ حص ام مكح ىلع لدي ام اذه يفو

 3 ىرقلا نم اهريغو نيرحبلا هيف لخديف { اهباحصأ نم يردي الف { اهبابرأ
 نمب ةلاهجلا عم اهنأل رارقألاو كرشلا لهأ كالمأ نم نوكي ام عيمجو ،. راصمألاو

 يف هزاجأ نم يأرل اهلح يف فلتختف . ةلاحلا هذه ىلإ عجرت نأو دبال . هل يه

 . ىرت ام ىلع اهلهأ نم وه نم ريغل اهلثم
 يه ام هعم حص ام ىلع عامجال ا يف امارح تناك ن أ دعب هزجي ل نم ىارو

 {، اهمسا ىقب نإو اهمسر ىفعو . اهرمأ ىفخف اهركذ ىسن ايبرو هيلعوأ هب

 يأر يف هريغل زاوج الب نيح يف & هايحأ نمل تاوملا نم اهنأ ىلإ اهمكح عجرف

 مكح يف نأو الإ { اهترايع مدقت ىلع لدي ام اهراثآ هعم حصي مل نم دنع نيد الو
 نم يردي الام عيمج لصألا يف لخديف 0 لدعلاب ءزجلا مكح ىلع لدي ام لكلا

 نم ابئاغ ىمسي نأ ملع يذ لك لوق يف زوجيف ، ىلوأ وه نمل لاملا يف اذهوحن
 هب ةجحلا هيلع مقت ملف هلهج وأ هملع نم قح يف مكح نم هل ايب ناك هجو يأ
 صوصخ لاح ىلع اذه يف الك نإف & يوق وأ فيعض وأ . ينغوأ ريقف نم

 هب ايب صخف هتلزنمب لزن نم الإ هريغ ىلع ام هيلع الو هريغل ام هل سيل 5 هملعب
 ىلعو ٦ اقفتا ايهم ءاوس اهنأل اهمدع وأ ةحص نم لزان ةلاح يف ، لزانملا نم
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 نمم ، هريغلوأ هملع نم هب صخ اميف همكح يف ايهنم لك عجرف { اقرتفا نا نيابت

 ٨ ماودلا ىلع هرضح وأ { هلاثمأو اذه نم عيش ةحابإ يف هيلع ةجحلا هيف هب موقت

 . هلاح ىفوأ
 نأو دبال لاح يف ةمرحلا ضراع نوك لالحلا عاونأ يف ، هعم حصي مل نإف .

 يف بجوي ايب همارح مكح حصي ىتح ، هقح يف ةحابالا نم هب ام ىلع نوكي
 حص نإو 0 هيلإ ةفاضالاب كلذكوهف الإو . هلصأ يف هب ايع هلقن نرك هماكحأ

 هيلع الو هل سيلف © مالسالا نيد يف مارحلا نم راص ذق هنأب هادع نم عيمج دنع

 { هعم حصيف هيلإ غلبي ىتح ءيش ةدابع نم هريغ ملع نم الو { هللا ملع نم

 يف زوجي امم هفرعأ ال ينإ هيلع ردقي الام همزلي نأ زوجي فيكف { هب هل ةقاط الف الإو
 رهاظ ىلإ هيف لزنف هلمع نع باغ امو ، لالحلا عاونأ نم هنأ الإ لاملا اذه لثم

 هرمأ ىلع علطي ىتح 3 همارح هنع نظي امم ، هريغ ال هقح يف قحلا وهف © همكح

 هنيد يف بطاح ريغ هلدع يق هنأل هبر نم هيف لاؤس الف الإو & هعم حصيف

 بلط يف قانخلا سانلا ىلع قاضل اذه الولو & رهظ ام كرتب رمأ اينو { هلثمب
 هنم ةمحر هدالب يف مهل هرهظأ ام ريغب مهدبعتي مل هلضف نم هللا نكلو & قازرألا

 هداراف 5 هل دبعتلا هوجو نم هب هصخ دق ام مهنم دحاو لك مزلاف . هدابعب ىلاعت

 يف هايإ دعب همزلي ملف ، هريغ نع هطح نإو 0 هيلع وه ايك ههجو هل هيدؤي نأ هنم
 موقي نأ نم هل دبالف همزل امو & لاملاو سفنلا يف هل ةبجوملا هتلزنم نع هدعبل لاحلا

 ىلع بجوأ ام همزلي ال هنأ ايك ، هريغ رذعل هلعف وأ هكرت يف هل رذع ال هنإف { هب

 5 همزل دق ام هنيد يف همزليف لزن هب ايب لزنت نأ لبق نم هب يتأي نأ همزلف ريغلا

 يف هيلع هبوجول همايق نم ريغلا رذعي مل نإو { همايأ يف اذه ىلع روذعملا وهف الإو

 نم هب ام ىلع ضرعأو 3 هلك اذه يف رظناف & قلخ نم هريغل وأ قح نم هلل ام
 نم هجو يأ ىلع نيرحبلاب كنم ناك ام ، نيدلا وأ يأرلا يف باوصلا

 هيف دبالو ةحابالا وأ رطخلا نم هل جرح ال هنإف 0 اهنم هتلكأ ام جرخي & نيرمألا
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 ام هيف نإف هب لمعتل هفرعتف ۔ صالخلا هجو ىرت نأ ىسع نيمكحلا دحأ نم

 © تامولعملا نم هموزل عضوم يف ، همرغ موزلب همكح يف صخ دق نم هيلع لدي
 الإو { اوفرع نإ ريغلا ىلع اهمارحب ةجحلا مايقل رثكأ وأ دحاو نم هل يه نمل

 { تالوهجملا نم نوكتوأ ةرورضل وأ 3 هلوه نم ةزاجإ نم اهب زاج ام ىلع
 هلاح يف هل زيجأ دق ام رادقمب اهنم عفتني نأ ، اريقف نوكي نم يأر ىلع زوجيف

 ء لصفب هل زاج ام ىلع اموي كسمت الو &۔ لصأل كلمت ريغ نم هلايعو هسفنل

 يف مه لب ءارقفلا نم نيعمل ال هنأل & لدع ريغل هدي يف نكي مل ايع هل عفد الو

 يف اينغ ناك نإو & قحتسم ىلع اموي هل زاوج ال قحب ال عنملاف ، ءاوس ةحابالا

 هذه نم ناك امو ، هرفس يف ذئموي هرقف يف هب نوكي ام ىلإ هرمأ ين رظنلاف { هنطو

 وأ ، رمأب هدي نم لكوي نأ هيف ام ىلع زاج & لطاب هجو ىلع دحأ دي يف بئاوغلا
 . هل زوجي نمل هزاجأ نم لوق يف ىضرلا وأ ةيهاركلا ىلع

 عنميف ، لاح ىلع هدي نم عزني نأ ، هزاوج وأ هموزل عضوم يف قحلا نمو

 نم زاج ام ىلع هدايق يف ريقفلا نم ينغلل زوجيو ، عسي ال ايب هل ضرعي نأ نم
 وأ ، ءارقفلا يف هقرفي نأ زاج 0 هنايضب اذه نم هانغ يف يلي امو { هل راص نأ دعب

 لضفلا يوذ نم هماقمل همدعل رمألاب موقي نم ىلإ وأ ، لدعلا مامالا ىلإ هب عفدي

 . هنامز يف

 ىلا هب عجري نأ دعب نم ءىش هيلع نوكي ال نال زوجيف 3 رخآ لوق ىلعو
 . مارحلا نم هنا حصي مل نمم نوكيوأ . هل اهموزل عضوم يف ةبوتلا ىلإ دريف هللا

 هيف حصي الف 5 هدي يفوه نم دي يف مكحلا وأ & عساولا يف هل زاج ام ىلع هذخأف
 ال فيكو 3 مراغ الو ، لاح ىلع هب مثالا اذه ىلع هنأل ملاس هنأ الإ لوقلا نم

 رئاج وأ لداع رجافوأ راب نم هدي يف ايب ىلوأ دي يذ نأ كش الو كلذك نوكي

 حص نم ىلإ هلقنتف هدي نم هجرخت ةرهش وأ ةنيبب وأ رارقاب ، هريغل هنأ حصي ىتح

 موقت ىتح هب هدي نم جرخي الف { هريغل هنأ 3 هيفرهش نإو هناف } هيعدي اميف الإ
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 هريغك ةلاح ىلعوهف الإو ، هيلع دهشي هب اميف اعطق ةرهشلاب ةنيبلا نم ةجحلا هب
 نإف هب مكحي نأ هلمع نم هعم حصي اميف مكاحلل زاجأ نم لوق ىلع الإ هلام نم

 همكح يف هل دبالف الإو { هيلإ هيدؤي يذلاب هيلع مكحي نأ . اذه يف ةدايق ىلع هل

 ةنيبوأ هرارقإ نع نوكي نأ نم 0 لوألا لوقلا ىلع هدي يف ال ۔ يواعدلا عم

 حصي مل ام اهتداهش نم هب ام هعم حص نم اهمايقل مزلتف & مكحلا رهاظ يف هب موقت
 يف دهشي هب اييف ةجح نوكيف لبقي نأ زاج ، دهاش لك سيل هنأ ريغ . ايهبذك

 عم ةجحلا ايه موقي نمم لدع دهاش هيف ةجحلا ناف ، لدعي ىتح ريغلا ىلع اذه

 يف اهنود ام ال & ةجحلا ةلزنم يف ايهلوزنل هيلع ادهش نم ىلع { هعم ادهش نم
 رم ىلع دحاولاب الو ددعلا يف تافرعو ىنم لهأ ىلع اودازف { اورثك ناو 0 ةلزنملا

 هناوأ يف اوراصف . ةدابعلاو ملعلاو { ةداهزلاو ، عرولا يف ةياغلا غلب ناو ى دبألا

 هعم رخأب الإ مكحلا يف هنم الو عامجالا يف هدحو هب ةجح الف . هنامز لهأ دجوأ

 . ةلادعلا يوذ نم

 هنأل { ةلاحم ال ةكلاه اذه لثم يف هدحو هتداهشب ريغلا ىلع مكحلاف الإو

 يف همارحل هلوق نم كلذك هب لمع وأ 0 هزاجأ نمل هيف هادأ وه الف 3 هل زوجي ال امم

 يف هل نال هريغ يف ال هسفن يف هصخي اميف هلبقي نأ اذه لثم يف هل زوجي ايناو عامجإلا

 لمتجي امم هنال هبذك الو هقدصب عطق يف ال { هدرو هذخأ نيب رايخلا عضوملا اذه

 نم قح يف نينثالا ىلع دوهشلا داز اذإو { ايهنم لك نم .0 دارفنالا ىلع نيرمالا

 . هيف كشي ال يذلا هلمع نم حصي مل

 حيصف نع ةداهشلا هجو ىلع هيدؤي اييف اذكه اذه يف رمالا ناك اذإو

 زوجمأ 5 ايقر رتافدلا يف & اذهوحن نم دجوي ايب فيكف 0 هنانج حيحص نع هناسل

 امم هنأل هيف زوب نأ نم هدعبال { هدعبأ ال ينا يكح هب عطقيوأ ايلع نوكي نأ

 ايع هب لحيف هريغي ام ناصقنلا وأ { ةدايزلا نم هيلع أرطي نأل نامزلا يف نكمي

 . هب عضو
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 هل ةركذت الإ هلدع يف نوكي نأ زاج ال عضولا نم هلاح يلع ىقب ول لب
 نإو ، هريغب وأ هلع نم هعم حص نم الإ هريغ ىلع الو 0 هريغل ال عطقلاب هلثمو

 هنأ هب ديرأ ام ةفرعم نع هملع رصق نم نظف ث ريخلا ماقم موقي هب ام رثألا يف ءاج
 ام ىلع رمألا سيلف & عضوملا اذه يف هزاوج ةحصو . هتوبث ىلع همومعب لدي ام
 . صوصنلا نم قحلا نم هتابثأل هب ديرأ ام نايب صوصخلا ىلع هنأل هنظت

 نم قح يف هسفن نم ةلالد هل نأل كلذك وهف هيف هب لوقلا يف لديل هنأو
 هب ديرأ امل ايقر همسر يف راص نإو { كاذ نم اذه سيلو & ناهرب نم هب امل ، هفرع

 هيف مكحوأ اهظفل ي هب يتوأ ول لب . ءعىش يف ةداهشلا رمأل هنأل اتح ريخ نم

 لجس نإو هطخ نم هب مكحي نأ الو . هقدصب عطقي نأ هريغل زاج امل همارحب

 عمتسي نأ هل زاجوأ همزلف ، هعم حص نم الإ رثكأوأ فلأ ةئامرشبلا نم هيلع
 . همكح ةرطمق يف هتبثأ ام وأ . هتداهش وأ ث هلوقل

 3 هل ةجح وه نمم هريغب وأ هملع نم هعم حصي مل نم عم هل زاوج الف الإو

 هيف دحاولاف { ديلقتلا مرحم نم نوكي نأ هبشي هنأل مكحلا رهاظ يف مزجلاب هيلعو
 يف ءاج ام جرخي اذه ىلعو {. قحلا رصبأ نم دنع قرف الو ، ءاوس هيلع داز امو

 ىلع اهرمأ رهظ دق هناو ، ةبوصغم اهنأبرثأ يف عدوم ربخ نم {. اهريغو رجه
 نأل اذه ىلع الإ هليوأت يف باوصلا ىنعم ىلع هجورخ حصي ال ذإ 3 رهشف لاح
 الو } ملعيرخآلا عضوم يف امهدحأب مكحي نأ زوجي الو . معتو صخت ةرهشلا
 الو اهب هل ةجح ال } هل حصت ملو . هيلإ غلبي مل نم نإف ث يأر الو نيد يف لهج

 ام ىلع نوكي نأل هيلع اذه يف قحم اهتجح هتغلب نم عم اهتوبث نم حص امل هيلع
 ام همزلت ةجحل ال هميقي نا ، زوجي ال ريغلا هب صخ ام نأل هملعف اهب هيلا يدؤت

 لب . اهملع هيلإ غلب نم الإ مزلت ال ، اهمكحف الإو ، هعم حصي ىتح همزل دق
 حص نم ىلع 7 همارحل هعم حصي مل نم ىلع 9 مرحلا اذه لشم يف مزلف زاجول
 ال هنأ ايك 9 هيلإ غلبي مل ام ، همازلا نم هب امل هيلع مربي نأ زوجي ال هنكلو ث اهب هعم
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 3 هعم حصي نمل هلحل مارحلا نم هب وه ام هعم حص نمل زوجيف ، لحي نأ هيف زوب
 ٨ هفرعأ ال انأو ، زوجي ال نأ اذه يف زوجي مأ كلذك وهف الإو كلذ هعم حصي ىتح

 . هاعدا نمل حصي ام

 ناف هلمعي نا هيلعوأ هل امم ، هريغ ىلإ هل سيل ام عدي نأ ءرملا ىلعو

 هعم حص نإو 0 هب هاون ام هبر نم هلو عوطت دقف { ةنونيد يف ال عسو هيف اييف ذئموي
 زجي مل الالح نوكي نأ هنم ءىش يف لمتحي ملو ، مارح هلك هدي يف ام نأ دحأ ىلع

 لاح ةتيملا نم هلزوبجي امرادقم الإ عساولا يف الو & مكحلا يف هب عفتني نأ هل

 يف هقيرط عطق نم هيلع داز اموأ ، هضرف مايقو { هتايحل هرصح ين اهيلإ ةرورضلا

 هنأ هيف حصي وأ ايمل هدوجو عم اهلبق نإ هب ىلوأ اهنأ يف فلتخي نأ ىسعو ث هرفس

 3 ءىش يف حص نإو 5 لوقلا رثكأ يف اريقف نوكي نمل زوجيف ، لوهجملا نم راص

 . همارحل & كلذك عونلا كلذ يف لوقلاف ، هدي يف ام عاونأ نم هريغ نود

 نأ حص وأ لالحلا نم ءىش هيف نوكي نأ لاملا نم هديب اييف لمتحا نإو

 ناو & هلالح حص ام الإ زوجي ال ليقو همارح حص ام الإ هلزاج { اذو اذه هيف

 نإف عاونألا نم هاوس ام نود لاحلا اذه ىلع هفرع نإ هيف لوقلاف & عون نم ناك

 نم ىضم ام ىلع لكلاف ، حص نأ دعب نم هلام نم 3 مرحملا عونلا هيلع ىفخ

 { همارحو هلالح يف يأرلاب فالتخالا

 ال ةعامج نم دحاو عم هنأ هعم حص نأ دعب هيديب وه نم هيلع ىمع نإو
 نم عنملاب ةجحلا تماق ام الإ لكلا يديأ يف ايب الوأ لحلاف . مهنم وه نم هب ردي

 هيف زوجي ال ذإ ، هريغ نم هفرعي ام . امارح هيف نأ هعم حص نادلبلا لثم هزاوج

 هفرعي مل نإ هدلب يف مزلي 0 ةعايجلا يف هتوبث نم نأل { هيلع ةيافخل عيمجلا مرحي نأ

 . مهيف نوكي نأ لمتحا ام مهنيب نم

 زاج رطق يأ يف هعم حصي مل هنأ الإ ، هنيعب رصم ىلا دلبلا نم جرخ ناف

 ملف راس ايبرو } سابتلالا نوك دوجول همومع يف رصملاب نم نوكي نأل هموي نم
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 داز امو ، دحاولا عونلاب سانلا نم ضرالاب نم عيمج ىلع ىتأف ، راص نيأ ردي

 رظنلا يف دعب حصي مل هنأك هدعب يف هنكلو حص ول نأ سانجالا يف عاونالا نم هيلع

 . رشبلا نم هب يلي نم ىلع نيدلا يف جرحلا نم هب امل
 هزاوج حصي الف الإو همع نإف . هلام يف هيلع زوجي نأل اذه ىلع زاج امو

 ام هب لحي نأ دعب نم هيف هفرعتف { هيلع لخدت ةلعل الإ هلاح يف هصخ اييف الإ

 ىلا لقتنيف هيدي نم جرخي.نأل ءىشلا كلذ يفزاج نإو 0 هيلا عجريف هقرغتسي

 الو موقت ةحصل ال ريغلا دي نم همارحب هلثم ىلع مكحي نأل ليبس الف ، هريغ

 نوكي نأب لايتحالا نوك نم 0 هيف رذعت ام الإ ، لاثمألا نم هل اييف هبجوي ليلد

 رودي اميف هزاوج نم مزلي هنال ادرجم انط كلذ يف نكمي اميف مرحملا ءىشلا نيعوه
 & روجحملا ءىشلا وه نوكي نأ هيلإ غلبي نأ نكمي عضوم لك يف هيلع زوجي نأل
 . رومألا نم دحاو يف الإ اذهل هلين عساولا يف مار نم ىلع هلثم يف قيضيف

 يف ايب ىلوأ دحاو لك نوكي { هيلع هئافخ ىلع هنإف & كلذك ال نكلو

 لالحلا نم حصي مل امو ، عامجالا يف هلوهف الإو 0 هريغل هنأ حصي ىتح هيدي

 نم نود هعم حص نم عم لاح يف هرجح حصي ىتح هلصأ ىلع وهف همارح نوك

 هب ام ىلع وهف هيلع لخد ضراعل همارح نوك هعاونأ نم حص امو ، هدنع حصي مل
 . هلالح نم هب ناك ام ىلإ هلاقتنا نوك حصي ىتح ميرحتلا نم

 حصي ىتح هلافر نوك لمتحا هيف اييف لحي نأل زوجيف رخا لوق ىلعو
 نيرخأتملا لوق نم يأرلاب فالتخالا نم ءاج يذلا يف ىسعو ث هلاح ىلع هؤاقب
 زاجأو مهضعب اهحابأف { حامجو .. تولسو {، مغيس لثم ، ةبوصغملا نادلبلا يف

 تدر دق نا نكمي هنأ اهيف هلوق نمو { هدي يف ايب ىلوأ الك نأب اجتحم ةباتكلا اهيف

 ءارشلا الو عيبلا الو { اهنم لك الإ جني ملف 0 اهزاوج نم نورخآ ىلاو اهلهأ ىلإ
 ىلع نكي مل امم اهريغ نم نوكي نأ لمتحيف 0 ةيوملحلا اهلخدت نأ الإ اهيف اييف
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 يناف ، ىنعملا اذهل نوكت نأ املاح يف مهل يه نم ىلإ اهدوع حصي مل ام اهلاثم

 . كلذك نوكي نأ هبرقأ

 نأل هيلع زوجي امم هنا ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقف هبر لهج امو

 يأرلا عضوم يف يأرلاب هزاوج يف فلتخا امو & هبصغ حصناو يف ايب يأرلا هقحلي
 نوكي نأ لمعلاو لوقلا يف هلو . دابعلا نم دحاو لك ىلعو 3 داهتجالا لحم وهف

 . هل زاج وأ همزل ام ىلع

 ، كاهتنا الو ةنونيد يف مارحل هدصق ىلع ال & هبكر مث همكح لهج نإف

 . هعم حصف { ةلزنملا هذه يف لزن نأ دعب نم هنأ الإ 9 هب ةالابم الو ةلق الو

 ام عدو ، كالمألا نم نوكي عون لك يف كاله ىلا هب غلبي ال نأ كاذ يف ىسعف

 . اهنع جرخ

 هيف رمألاف { اهيلع زاج ام هيلع زوجي نأ نم يأرلا يف هل جرح ال ناك نإو

 الف هب هيلع يه ام ىلع دعب اهنأ الإ لمتحي مل درلا نوك حصي مل ناو ، رهظأ هناك

 ريغل هعم حص نم دنع اهلح ىلا ميرحتلا نم اهب حص ايع اهلقن ىلا ليبس
 هكلام ةفرع مدعل راص ام الإ اهلك يف نكي مل نإ كلذك اهنم نوكي ام وأ {. اهلهأ

 يفزاج ام ىلع هب ديرأ اموأ & همسق عانتمإوأ ؤ هريغب هطالتخال وأ الوهجم

 لصألا يف هل ال قحأ لكف الإو . هلدعل حصف هلثم يف هلاق نم يأر ىلع همكح

 مكح يفوأ ، عساولا يف ىضرلا وأ ةيهاركلا عم لدعلاب هيف زاج ام لاح ىلع الإ
 ناك ام دعب نم هبارخل داعف ارومعم ناك هنأ & اهتاوم يف حصي مل امو ءاضقلا

 ةرايع هقحتسأ الو . اهنم نيترايع نيب الوا هميرح نم نكي ملو ؤ اروجهم

 هلوق ىتأف © اروجحم هملعأ ال ينأل { هايحأ نمل الإ ، هفرعأ الف هزاوج يف فلتخيف

 هلقي مل ام ي ريغ نع ىور وأ . هيف هارأ نأ ريغ نم يسفن ىأر نم 3 اروزو املظ

 اهراثد دعب 3 اهبارخ يف الو اهرايع يف اهريغو ةنطابلا نيب قرف الو هيلع ى رتفاف
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 أ تابجوملا نم هجوب اهنم حص اموأ 3 اهرمأ هعم حص نم عم . اهراثا ساردناو

 هل حص نإف كلذ عم كالمألا نم هنأب مكح ةجح مايقلوأ ، ملع ةحص دوجول

 نم لوق ىلعو ، همكح يف يأرلا نم هيف ايب همسا يف بئاغلا وهف الإو . كالم

 كلت يف اريقف نوكي نمل زوجيف ث رقفلا يوذل نوكي نأ ىلإ اذه لثم يف بهذي
 نأ ، عبارمو عوبرو عناصمو . رابآو نويعو راهنأ نم اهب ام عم ةعقبلا عم عاقبلا

 ىواأيف . . اهرابآ حلصيو . . اهراهن أ جرخيف { اهرماع لغتسيو اهعبارم لمعي

 نم عفتنيف { رجشلا سرغيو ، لخنلا لسفيو ، نكاسملا كلت ىلا نطاوملا نم
 ىلع داز ايب عفديو 0 ىنغلا ىلا رقفلا دح نم هجرخي ال امردقب اهتلغو اهترمث
 ىقبيوأ . هرفس يف هتلزنمب لزن وأ ، هرضح يف ءارقفلا نم هل زاج نم ىلا ةيافكلا

 نوكي ام عضوم يف الإ ، هيلع ءعىش الو { هلزوجيف 0 هيلإ جاتحي ىتح هيدي يف

 نم 3 هلهأ نم ىقب امو هلوهجم يف اهنم دبال ةبوتلاف . هلزوجي ام ىلع ال هؤاقب

 وأ لخن نم اهنم عبني ام لك نم هدحو اهعاقب يف تبن وأ & هلوصأ ىلع هلصأ

 نم زئاجوأ مزال يف هلوعي نم عم هنم شيعتي نأ رمث نم هجرخي اييف هل زاج رجش
 3 هيف ريغلا ىلع دعت الو هلصأل كلمت يف ال { اهب عفتني نأ ةلغلا يف هلو 0 ءارقفلا

 رضي ال ام عيمجو هل هبجوي لمع وأ 3 زارحالا دعب هبجوتسي مل امم هلثمل عنم الو
 . لدعلا يف كلذكف ةميق هل سيلو . هلاوز يف عفنلا ناكو ، لصألاب

 قرف الو ، عرفلاو لصألا يف عرزلا لثموهف رجشلا نم هل ءاقب ال امو
 نأ رجشلا وأ لخنلا رمت يف دارأ نإو 0 امهيف هل زوجي اييف عرش الو لقع ليلدب امهنيب

 نم هب هدارأ امل اليصق هزبي نأ ههبشأ اموأ عرزلا يفو & هجضنو هكارد لبق هلكأي

 ةجاحلا عضوم يف ايهنم عنمي مل اليلق وأ اريثك كلذ هل زوجي نمم هريغل وأ هل عفنلا

 نموأ } لاحلا يف ررض عاقيال هدري مل ام مرغ الو يهف مثإ الف { هل امم هناف امهيلإ

 عقيوأ كلذ يف عايضل هدمعتيو ، نيكاسملاو 5 ءارقفلا نم هادع نمل نيح دعب
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 يفو همثؤي نأل هنايض عم هدمع عمزوجيف ، ةعاضالا عقوم هب ةدئافلا مدعل
 امم هسفن ءعى ربي نأ هل نأ لوقي نم يأر ىلع الإ همرغي نأ هيلع نوكي نأل هئطخ

 . اهموزل عضوم يف اهدحو ةبوتلاب يزتبي نأو 3 همزل

 عنمي نأ هل سيلف ، لكأيف هدجو اييف عضوملا اذه يف لمعي نأ هل زاج نئلو
 نم هيلع داز اموأ مكحلا يف ءانعلا رادقم الإ هيف هل زيجأ دق امم هلمعل ريفلا

 هذخأي نأ هل سيل ريغلا ناك نإو 3 هيلع هزرحي مل ام هل ام هريغلف ىقب امو & مرغلا

 اهب هلعف ام رجأل وه ايناف ، هيف هل نوكي ام اردق هيلع دري نأ هلكأي اميف هيلعو هنم

 ءاملاو هكلم يف ال ضرألاف الإو & عوطتلا هجو ىلع ال هلعف ، حلاصملا نم

 © هتعارز نم ال عرزلاو ، هسرغ نم ال رجشلاو ، هلسف نم ال لخنلاو & كلذك

 مهنأك اذه ىلع هجرخت اييفو { اهيف مه لب { ءارقفلا نم مولعم ال اهنأل هريغكوهف
 © قح عناملالإ ؤ ةحابالا سفن يف نكلو ، هجو لك نم ال . ءاكرش ىنعملا يف

 وهف هزرحاو ، هل زاج ام ىلع كلذ نم ءىش ىلإ قبس مهيأ ءاوسلاب اهيف مهف الإو
 وأ اهب هلسف وأ اهنم هعرز تامو 3 هلثم رجأ هلذبل درلا عم ءادغ يف هلمعي نملو { هل

 ةكرش ال ايف هضراعي نأ هريغل سيلو هل عورزملاف ، يأرلا يف زاج ام ىلع هسرغ
 © هعرز نملوه لب عضوم ااذه يف ضرألا عبتي ال ههبشأ امو عرزل ا نأل {. هعم هيف

 نم سورغملاو & لخنلا نم لوسفملاو ، هل عساولا يف ببس نع هنوك يف هنأل
 اهيف ايهنم ذخألا دعب نم ايهضرأل عبت لسفلاو سرفلا زاوج عضوم يف رجشلا

 يف هل نوكي ام الإ ، اهلسف يف هملظب ىدعت نموأ اهلهأ نم اناك ول ايك 3 اهلسافمل

 الإو ، هيلع يه ام ىلإ اعجر هيلإ در نإف ، همثإ مدع يف ايهنم نوكي اموأ 3 همرغ
 مرغلا نم ايهيف هل امل ءافيتسالا ىلع رمتلاو للغلا نم هناجرخي ايب ىجحألا وهف

 دق ام رادقم نع ىقبي يذلاب نكلو { ةلغلا نم هرقفل هلكأي ايب دتعي الو .3 ءانعلاو

 نم ايهب هل ام مدقملاف ، هيلع ةجحلا هل نم هيف هضراع نإف ، ةلضفلا نم هل زيجأ
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 ةلمجنم هضيق نمل وهف هقح نم ىقب امو & مكحب اذه يف هب اييف مرغم وأ هرجأ
 . ءادتعا ريغ يف هزرحاف ، ءاكرشلا

 هونب امو ، هدري نأ هريغل سيلو هل وهف هب يقسيل هدسف ءاملا نم هذخأ امو

 هل ادب ايك ليقم وأ تيبم نم هدارأ اموأ ، هيف نكسلا هجو ىلع قحب نكاسملا نم

 هريغل جرخي نأ هيلع الو ، هلاح يف هنم هجرخي نأ هريغل سيلف { ليلق وأ ريثك نم

 لضف نوكي وأ . ةرورض وأ هل هزاوج نم عنامل الإ هعم هكرشي نأ الو { هلاثمأ نم

 مل نإ هلام لثم . . ءارقفلا نم هريغل نوكيف . هب هلوزن يف ههبشأ ام وأ هنكس نع

 الإو . هنم لزنيوأ هنكاسي نأ قحلا يف هلزوجي ال نم الإ & قحأ هب ريغلا نكي

 . هعنمي نأ هل سيلف

 وأ هرادقم ىلع عضوملا نم هبوني ام هيلإ دري ىتحف مرغ وأ هرايع يف انع نإو

 ناك ام ىلإ عجريف { هيركي ام ةلمج نموأ ، لضفلا كلذ نم هيف هلام ىلإ غلبم

 يتوأ اموأ رايتخال ال اهرجح دق ام رارطضالا يف . اذه يف نم حيبأ ابرو هيلع

 ىلا عضوملا داع 3 نامزلا يف ، هالعاو هلفسأ نم مدهغاف ناينبلا نم هدعاوق ىلع

 كلذكومهف الإو { هتايح نوك ءاملاب حص ام الإ هتوم موي ناك دق ، لبق نم هيلع ام

 . هل عساولا يف دارأ امل هرمعي نأ دارأ نمل

 يييرادوأ 5 لبق نم نكي مل ، اراهنأو ارابآ ، اهضرأ رومعم يف ثدحي نأ امأف

 "وأ عنملا ىلع اهثدح يف لدت ارابخأوأ اراثآ اذه يف نأ يردأ الف . ارادج وأ

 اهنم نوكي ام زاوج يف يأرلا ىنعم هقحلي نأل زوجي نأ ىسعو .3 اهثدحمل ةحابالا

 نأ مهنم هل زوجي نمل نوكي نأل زاجف 3 هدايع نم هيلإ عجر نأ دعب نم هلام يف هلل

 ءاجرلاو لاحلا يف ةحلصملا روهظو ةرضملا مدعل 3 لاملا تيبلوأ 03 هب عفتني

 الو & سراغملا وأ لسافملا وأ عرازملا نم ءعىشل داسفإ ام ريغ نم لاملا يف اهدوجول

 . يأرلاب هزاوج يف فالتخالا هزاوج نم يأرلا يف هب رقأ ىنإف { رارضأ
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 يف هحالص رهظأ ام عساولا يف هتوبث نم ىرعتي ال نأ اذه يف ىرأ ينأك لب

 وه اهيف رودلا ءانب يف عنملاف { ةيفاصلا هبشي نأو ، ررضلا نوك هيف مدعف ، رظنلا

 & اهب هثدحأ نمل اهتوبث يف ديلا نم هب امل ، ءاهقفلا يأر نم روثأملا يف ءاج يذلا

 . حصي نأ وجرأو & سايقلا حص نإ اهلثم اذه يف نوكت نأ اهلعلو
 مهل ايناف { اهلهأ دعب نم رقفلا لهأل لوقلا اذه ىلع تراص نإو اهنأل

 ريغ كلذك يهف . ٠اهلصأل كلمت ريغ يف ةلغ نم هجرخي امب اوعنمتي نأ ةدايق ىلع

 ىلع ةرضملا مدع عم زوجي نأل ، يأرلا اذه ىلع زوجي امم اهب اذه لثمل ةزاجالا نأ

 . يار

 نم هرقف يف ءىجي نملو ، مهل اهسفن يفف مهنم نيعم ريغل تناك نإو اهنأل
 سيلو عساولا يف اذهو . مكحلا يف نوكي نأ ث هب ىلوأ هنأك لوألاو & مهدعب

 نمل يأر عضوم وه نمل عفدي ال هزاوج نم عامجالا يف هلعل عنميف نيد عضوم اذه

 رعشلا وأ فعسلا وأ رجشلا نم نوكي ام لعلو 0 هيف يأرلا يوذ نم . هيلع ردق

 وأ صجلا وأ دمرقلا وأ & ردملاو نيطلا نم ةزاجالا ىلإ برقأ ، ربولا وأ دلجلاوأ

 وأ لسفلا عضوملاب ديرأ ام ىتم الاوز ىندأو 3 اتوبث دعبأو 3 هثوعو لقأ هنأل رجحلا
 الف دهاعملا يف يأرلا نم هزاوج حصي نأل { هلك اذه يف زاج نئلو & عرزلا

 ىلصم يفالو 0 اهيف ينبي نأ دجاسملا وأ تاولصلاو عيبلا يفزوججي امم ؤ هملعأ

 زوجي نأو دبالف 5 لاملا اذه يف ريقفلل زاج امو & لاح ىلع هيف يلصي نأل فقوم
 & لكألا عم ءارشلاو عيبلا يف ايهنيب ةلماعملا نم زاج ام ، ءاينغألا نم نوكي نمل

 هلام ذخأو ءاركلا نم هريغبوأ ، اعوطت هل ةنوعملا وأ & ءاطعلا وأ ةفايضلاو ةبهلاب

 كلذك وهف هنم زاج زاج ام نأل { ءاضقلا مكح يفوأ { عساولا يف قح نم هيلع

 رمألا يلي نم ىلا هلوصأ نم هيدبي ام درو ، هلاح يف هريغب هنع ىنغتسي ىتح

 نأ هل سيل نم دحب راص دق نال { ءارقفلا نم هلزوجي نم ىلا وأ & لدعلاب

 وأ مرغلا نم ءىش هل نأب ءانعلا عم نأ الإ هلزاج نم هنم عنمي نأ الو { هلكاي
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 ىتح هسفن ءىشلا ةلغ يف هل نإف 0 ءانب وأ لخن وأ رجشل لسف وأ سرغ يف ءانعلا

 . ءافولا

 نأ هل سيل هنأ الإ & ءادفلا نم هيف زاج ام ىلعو ريغلا نم هيلإ غلبيوأ

 هيف هل دبال { ءانمألا نم ةقثلا نود ام لعلو & هلصأ ىلع نمؤي ال نم هيلع نماي

 ةناما نم هريغل هديب ام ىلع نايتئا زاوج يف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم

 يف فخي مل اذإ ، لصالا ىلع هنمأ نم ىلع قيضي ال نأ عضوملا اذه يف ينبجعيو

 هنأل ، هل هرض نم هنود ام الو { هفالتا نم لدعلا يف هل سيل ام هيف يتأي نأ هلاح

 . هلهأ ةلمح نم وهف هلثمل

 ام ىلع دعب هناك اهنم هل زيجا دق ام ، ردقلا ىلع هتلغ نم داز ام نأ ريغ

 اهضبق ىلع هل ةناعالا يفو ، اهلهأ يف اهذافنا ىلع نمؤي مل نإ ةلعلا نم هب

 نم عنميف { ةنامألا لطبيو . ةمهتلا بجوي امو { ةنايخلا روهظ دنعو & كلذك.

 وأ هل ةجحلا وه نم همدع نإ نكلو ث هيلإ هملسي نأ الضف هيديب ام ىلع هلدي نأ

 ريغل ةلالد الب هنع هدي عفري نأ هلزاج . هلهأل مايقلا ىلع ردقي ملو ، هيلع
 دح ىلع دازام ىلع كلذل ةنوعم الو . نيح يف هل زوجي ال نمل عفد الو . نيمأ

 ناكول هل نإف { ةنامالا ىنعمب وأ انومضم هيف راص دق نوكي نأ الو 5 هيف هلام

 . هملظ يف هريغ ىلع ال } هظفح ىنعمب هيف جرخي ام ىلع هنيعي نأ ةنايخلا رهاظ

 موي ىلا ىنغتسا ذنم اهلثم ةرجأ هضرأل هيلعو همكح يف هل وهف عرزلا امأو

 نم ىنعملا اذه يف ههبشأ اموأ اهكارد لبق ابنع لاز نإ { هلبقوأ هداصح

 رادقم يف زاج كلمي ال ام ةلغ نم هيدي يف ىقب امو & كلذ يف هلثم وهف . عيارزلا

 راص نأ دعب نم هل هزاوج يف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل ، هماع يف هل زيجأ دق ام

 . هلام ةلمج نم نوكيف 3 هلاح ىلع هكلم يف ىقبي ناب زاجف 3 هديب
 وأ ، الخنوأ ارجش الصأ اهل راص نأ دعب نم اهب هثدحأ ام عيبي نأ اماف
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 3 هانع يف هتعد هرقف يف هل سيلف هحالص نم عساولا يف ىنعمل ال رخأل هجوب هفلتي

 اهيلإ در ۔ عضوملا يف لثملا ةرجأ نع داز امو & هانعوأ همرغ ام هتلغ نم هل ايناو

 نأ الإ اهعيبي نآلا هيف اهعيبي نأ زاج ام كلذك سيلو ، اهيلع هل ةدايز ال هناف

 . دعب هل وهف الإو ، هعم هب عفتني نأ ءاشي نمل هيأر يف هكرتي
 ىلع دعت ريغ يف لبق نم هيف هل زيجأ دق ام ىلا داع رقفلا ىلا عجر نإف

 عم داهشالا يف نكسلاو ءانبلاو سرغلاو لسفلا يف ةردقلا عم هل دبال نكلو ريغلا

 لوقلاو هيف ةجحلا توبث نم هيلع افوخ ءادعالا هلزنمب هاري نم لوق ىلع ةردقلا

 . لوق ىلع كلذك راضحلا ي

 يف هلو مكاحلا ىلعو . هثدحأ نم ديل هتوبث يف فلتخي نأل زوجي امم هلكو

 3 اذه لثم :يف يواعدلا عومسم نم نوكي ام ىلا عمتسي نا يعادتلا عضوم

 مكحلا رهاظ يف هل زاج ام ىلع هدي يف ييف هريغ ىلع يدعتلا دارا نم عنميف

 ىلع & كلذ يف مصخلا اههجوي همكح يف نيمي ام ريغ نم ملظلا نم ءىشب
 نع دعب جرخي ملو ، هلاح نم اهيلإ هب ىتأ وأ & هكلم يف اهنم راص ام الإ همصخ
 ةردقلا عضوم يف هيلعو هربعيلف هدعبو كلذ يف يهك نوكيف ال هبجوي هجول هدي

 وأ { هيف هل زاج ايب هملع وأ هلهجو هملظ نع ىيغابلا عفدي نأ يهنلاو رمألا ىلع

 . همزل

 نأ هلزاج هءاش نمل هسفن يف ىونوأ ةلالس نم هلماف هثدح نم هكرت امو

 { هنيعب دحأل هكرتو { ادي هيف هريغل تبثي مل ام ، هب عفنتنيل هرمعيف هيلإ عجري
 ادب نأو . هيدي يف ىقب ول نأ هعم هريغل ام الإ هيف هريغ عم هل نكي مل هرقفل هلمعف

 ، هلسافم اهيف ذخأي نأ لبق نم اهنع هجرخي نأ اهنم ةعقب يف هلسف وأ هسرغ اميف هل

 قحأ هب اهناف ، اهمرص نم نوكي نأ الإ عنمي مل اهبارت نم هلمحي ام ردق اهيلإ دريف

 هتلازاو ، اهمكح يفوهف { اهقح نم اهنأل اهب هكرت يف ةحلصملا نوكي ام عضوم يف
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 ٨ هل زاوج ال ام اهيلع زوب نأ حصي فيكف ، ملظ نم قحب ال هتوبث عضوم نع

 ين همزل كلذك . ايهنم نوكي اموأ هلاح ءاقب يف ةرضملاو هلاوز يف حالصلا ناك نإو

 { لصألا نم مرصلاو { ةلغلا هذهل كلذ يف هلزاجو ، هليزي نأ هثدح نم اذه

 هب هقحلا ام ىلع زاج ام هيلع زوجيف . لوق لك دايق ىلعو . ةلغلا نم ليقو

 الف اعيقو اهب ةرايعلا يف هرقفل هثدحأ ام هل نوكي نأل زوجيف رخآ لوق ىلعو

 نم هانب ام نوكي نأ الإ 5 هنيمي هتكلم امم هريغك اعيب الو 3 هنم هفيرصت نم عنمي
 3 هرقف يف ىقب انع وأ ، لذب ام هيف هل امناو . عيب الو ، ءاطع هيف هل سيلف اهبارت

 يف كلذك هكلمت يف لوقلاف ، مرصلا نم اهلخن هتجرخأ اموأ © انغل هنع لازوأ

 هزاوج يف يهك هيأر ىلع نوكي هناف . ةلغلا نم هلعجي نم لوق ىلع الإ مكحلا

 { هءاش نمل هزيجي ام للعلا نم هقحليوأ & هكلمت هذخأ يف ىون نإ هلزوبي نمل

 . حابملاب هقحليف

 هل ةميق ال امب نوكيو ، كلذك رمتلا نم جراخلا رجشلا نم ههبشأ امو

 نأ اهرومعمو اهبارخ يف دحاو لك ىلعو ث لاحلا يف هل حلصأ لاملا نم هجارخاو

 اهرودو اهضرأو اهئام يف لجو زع هللا قح نم هريغل هسفن نم فصنملا نوكي

 الو . هلايع ردق ىلع . هل زيجأ دق ام رادقم زواجي الف { ةلغ نم هجرخت ام عيمجو

 نم رهنلا يفو رئبلا يف ، رجزلا يف ةمسقلا نوكيف هلاح يف هل زاج دق امم هلثم عنمي

 هيلع اييف دجأل & ىلع ررضلا عقي الئل رايعلا يف مهلام ردق ىلع . رايعلا ءالؤه

 . رمع ءاملا نم

 لك يف هب ىقسف . هرقفل هزرحأ نملوهف © مهنم ةيافكلا دح نع لضف امو
 مهنيب اييف عقو ايهمو . هلوه ايك ايهنود اموأ { هتليل يفوأ هموي يف يضقني ىتح ةبون
 ردقي ملف ، اهل كلام ال ةلغ نم هتجرخأ اموأ ك ضرالا ةرايع يف عنامتلا نوك

 يف جاجل يف دحاو لكل ام ةرثكو & عفا دتلا ةدشل ايهنم ءىش ىلا غلبي نأ دحأ
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 نوكي نأ مازلا ريغ نم ةمسقلا يف ينبجعأ ةجاح نم هب ام عفدل هل ةدايزلا بلط

 . لايعلا ردق ىلع لاحلا يف

 ةرورضل عفدي هناف ىرخأ فنؤتساف 0 مسقلا ريغ امويرمألا لدبت ناف
 لهأب ىلوأ وه يذلاف الإو & هدض وأ عرولا يف ءاوس ىلع اوناك ايهم ىرخأ
 هرض دادزاف هرقف هيلع دتشأ نمو . لضفلا يف مهنود نم ىلع اولضفي نأ لدعلا

 اهنيب يواستلا عضوم يف هيلإ ةجاحلا نم هيلع داز ام ردق هل دازي نأ هقح يف نسح

 . كلذ يف دحأ ىلع فيح ام ريغ نم سكعلا ىلع وأ . هنيدب هلل مايقلا يف

 نم نوكي نم ىلإ اهرماف ، لاملا تيبل اهنأ ىلإ بهذي نم لوق ىلعو
 نم هيف زيجأ ام عيمج اهيف زوجتو . ةماقملا ةعامجلا نم همدعل ماق نم وأ لدعلا ةمئأ

 ىلع جرخي نأل } اهزاجأ نم يأر ىلع اهقحلي نأ زاجف . عامجالا يف ءىش

 يأرلا ةحص سانلا يف هدافأ اموأ رظنلا لدع نم رظنلا يف باوصلا ىنعم

 هافطصاو . هكرتف اذه نم هلمأ اميف هزاوج نم عنملاب صخ دق ام الإ & سايقلاو
 لوقلا ىلع هدابع نم ءارقفلا يف قرفي نأل وأ { هدالب يف هللا رمأ ةماقال هزرحاف

 . لوألا

 نأ هل سيل هناف ، هريغل ال هيلإ هرمأ راصف 3 هدايق يف يأرلا اذه ىلعو

 3 هرقف يف عوجلا هرطضي وأ { هنذإب الإ هربغوأ هسفن هقاف دس نم هدارأ ال هبرقي

 ناهبن ينب لاومأو © نايع نم تايرقلا يداوك ، هيلع نايض الو { هلزوجيف
 & ايمل زاج ريقفوأ ينغ نم ةاقاسم هلمعي نم هاطعأ نإو { نادلبلا نم ايملاثمأو

 يف ىنعموهف . ةرمثلاو ةلغلا نم هجرخي اييف ، ةكرشلا هجو ىلع جرخ ناو
 اهرمعي نم . اهيلع لماعي نأ هل زاج ءاضيب ضرأ نم ناك امو . ةرجألا

 ضرأ ال عئاقو ةلخنو ةرجش هلصأ هل نوكي هرايع نم ىمسم ءزجب { ةلسافم

 . ايهف
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 هجولاف ، هلجألو { اهفالتا نم هيف امل ، اهزاوج يف فلتخيف اهطرش عمو

 رابتعالا يف جرخي ام عيمجف ، ةلمجلابو ، عضوملا اذه يف نسحألا وه لوألا

 8 يأرلا اذه ىلع ، عساولا يف زاج الإو ؤ مكحلا يف زب هناف ، حالصلا جرح

 هلمهأ اموأ { اهف ضرعي ملف اهلمهأ نإو {. هزاوج يف يأر ىلع امأو لاح ىلع امأ

 اهعرزيف اهرمعي نأ ضرألا يفو " اهلزني نأ لزانملا يف رقف اذ نوكي نمل زاج ث اهنم

 هفالتأ الخ ام . اهب عفتني نأو { اهلكأيف اهذخأي نأب ةلغلا يفو . اهلسفيو

 ءزجلا نإف { اهلك اهكرتي مل نإ { اهنم هكرت اموأ 3 اهل هترضم نم هنود اموأ هلصال

 . لدعلا مكح يف لكلا لثم
 ام لوهجملا يف هسفن نع عديلف & لصألا نع يفكي ام عرفلا يف نأو الإ

 زيجأ دق ايب عفتنيلو ، زاج ام ىلع الإ ، لوصالا نم ءعىشل فالتالا نم هل سيل

 دحاولاو ، اهيلع يرجي نأ اهيف زجي مل امم هريغوأ عيبلاب اهفالتا نع ةعس هيف نإف هل

 يل هورمع اييف هدعب نم ءاج نملوأ هل ادب نإو ، ءاوس مهنيب عمجلاو ءارقفلا نم
 هولذب امل درلاف 3 لاقملا اذهلو { لاملا تيبل مهنم هدرتسي نأب لامهالا نم لاحلا اذه

 { امرغ اهحالصا يف مهلاومأ نم هوفلتأ اموأ { ءانعلا نم الدب ، هولمع امل رجالاو

 . ال داز امو ، امرص وأ ارجش مهدنع نم هولسف امل ةميقلاو

 يه نمل هب اودصقي مل ام مهل نوكي نأل ةدايزلا يف زوجيف رخآ لوق ىلعو
 هب ام ىلع هيف ةميقلا ضرعيف & هضرأل كلمت يف ال ، مهسفنأل هوونوأ 5 هل

 مهيف هونب امو ، لاح ىلع ضرأ الب ايئاق & لاملا ذخأ موي & هذخأ يف نوكي

 وأ هيف مرغم نم مهلام ذخأ وأ ، هنم هجارخا نيب مهريخ . مهل زاجف مهعفانمل
 مهل ام اوفوتسي ىتح هولغتسيلف ث هللا لام نم هريغ يف ال هتلع يف نوكيف . ءانع

 حلصأ هلاح ىلع هكرت نوكي ام عضوم يف 3 ىلوأ هريغب هكف ىري نأ الإ { هيف
 هفرعأ الف نييصاع اونوكي املو ، نيديلا رفص هنم اوجرخي نأ امإف ، هلاوز نم

. ٢١٨



 مهف هزاجأ نم يار ىلع هثادحا يف ببسلا نم مهف امل ، نيد الو يأر يف { امزج
 مهو اررض هكرت يف ناك ناو ، ملس هرمأ لاح ىلع ىوقأل هناف . عضوملا اذه يف

 . مهيلع امم هناف ؤ هفرصب

 ىلا اوبرقي مل نإو ، هكرت زاج هحالص رهظ نإف ، لاملا ةحلصمل هونب امو

 نال همهل ءىش الو & لاح لك ىلع هيف حالص ال ام لاوز نم دبالف الإو هجارخا
 يف ال مهمرغل نوكي مث درلاف ، هل حلاصملا نم هنوك عضوم يف وه اينا هزاوج
 © هلعاف نم وأ . عوطتلا هجو ىلع هنذاب نم جرخ ام الإ كلذك ءانعلاو & كلذ

 امم مهيلع هدايق ىلع بجي الف ، لبق نم هولمعتسا وأ مهل زاج ام ىلع هولكأ امو

 . دعب نم كلذك نوكي اينا هناف ، مهف

 داز ام الإ هيف هضرأل ءىش الف هتقو رخأت نإو & مهل وهف عورزم ناك امو

 هب مهناف ، نايض هب مهمزلي ام هجو ىلع هل اوضرفيوأ . عساولا ىلع

 . دبالو & نوذخؤي

 در الو ، هقرعل ةميق الف ، مرغوأ هيف انع نإو { اذه نم ءعىشل بصاغلاو

 همرصو ةرجش نم ىنعملا يف ههبشأ اموأ © هسفن عرزلا يف هرذب هل نأ ليقو همرغل

 نكمي ال ام دحب راص نأ دعب نم هيلع ردق نا & لثملاوأ ةميقلا يف كلذك وهف

 نم عرزلا يف ام ىنعم هقحلي نأل { مرصلا يف زوجي امم هداسفب الإ هجارخا
 نإ عضوملا اذه يف هرمأ نم اذ ىلع ‘ مرغلاو ءانعلا يف ىتح مكحلا يف فالتخالا

 عضاوملا نم هدسفأ ام حالصإو . هتلازإ نم دب الف الإو ، هكرت يف حالصلا ناك

 © عفنأ هنأ هنود ام ىلإ رظنلا عقي نأ الإ هيلع لبق نم ناك ام ىلا دوعي ىتح

 ءىش الف ، لاملا نم هانب امو حجنالاو هب ىلوالا وه نوكي نأ حلصالا يف ىسعف

 يف هحالصل هكرت رظنلا بجوأ نإ هبارتل ةميقلاف ، هلام نم ناك نإو 3 هيف هل

 نأزوجي ام ىلع همكح يف لدي ام لوقلا نم ىضم دقو 3 هل عىش ال ليقو 0 لاملا
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 عضوملا درو هلاوز نم دبالف هكرت حصي مل نإو ، همرغو هءانع يف يأرلا نم جرخي
 يأر ىلع ريقفلا هعرزامو . حصيف " هنود ام حلصالا نوكي نأ الإ { هلاح ىلع

 يردأ الو زوجي ال ليقو ، هلزاج هنذإو هبصغ يف ملظلا نم هب ام ىلع هدي يف نم
 . هزاوج نم عنمت ةلع يأل

 رجحي نأ حبصي فيكف هيلإ غلب دقو هقح نم ناف 3 هل نذإ ال ناك نإو

 نم لوق ىلعو هلثمل هزاجأ نم يأر ىلع { هل حيبا دق ام هريغ ناو } دعب هيلع
 يف اهنم ءعىشب وأ اهب عفتني نأ مهريغل سيلف اهلهال ةيرشح اهفوقو ىلا بهذي

 نم يهف اومدع دقو { مهنم هزاوج عضوم يف ىضرلا ىلع مهنذاب الإ اذه لثم
 عفدي ام رادقم اهنم زوجيف & كالمالا نم اهب ام ىلا عىجلت ةرورضل الإ مارحلا

 . لثم وأ ةميق نم همزلي ايك لدعب هئادأل دصقلا عم كالهلا

 وه نمل هيردي ال امو هفرع نم قح يف هيلع ءىش ال هنارخأ لوق ىلعو

 ريغلا ىلع ىدعت نم لزنمب يأرلا ىلع راص الإو ررضلا دوجول رظنلاف . كلذك
 ىلع لوقلاو { همزل ايك هب ىصوأ هيلع زع ناف ، هلهأل صالخلا هيلعو ، هلام يف

 . رثكا هب لمعلاو . . رهظأ هلبق ام نأ ريغ لوطي هدايق

 هدي يف نمل وهف لوهجملا عاونأ نم هنا لوصألا هذه نم هعم حصي مل امو

 يف لاملا يف هب هلغ ال امم هريغ يف زاج ام هنم هيف هل زوجيو ،& لاحلا يف هعنميو هزوحب

 حص نإو هلوهف الإو ، هريغل هنأ حصي ىتح لالحلا هكالما نم ۔ رمألا رهاظ

 {©ك هيلع ةجحلا هب موقت ىتح ءىش ريغلا دنع حص امم هيلع سيلف 3 هريغ عم كلذ

 وأ هايحأ نمل زوجيو & همكح يف تاوملا وهف هملعب وأ هريغب هرايع هعم حصي مل امو

 3 هب لاق نم يأر ىلع . اهميرحل دلب وأ 3 لاملا ةرايع هقحتسي مل نإ هانبف هرمع

 . هلل هلصأ يف هنأل ، هل هبجوي ايب هاوعد ىلع تأي ملو ، هاعدا نم نود هل نوكيف

 . ءانبلا نم هب دارأ ام هب رمعيوأ . ءاملاب هرمعي نأ ءاش نمل هلضف نم هحابأ دقو

 ةرايعلا ةحص نوك . ةراثالا نم هل حصي ىتح ، هيعدي نم لوق هيف لبقي الف
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 . اهتاوم نم ءعىش ىيحي نأ ءاملا نود ايب حصي ملو { اهتايحب ، ضرالا يف ةبجوملا

 { ؤ، لوق ىلع اهئام جرخأ نمل ةرفحلاف ، ةمضر وأ 3 اهنم عضومب رفح ناو

 يف ىقب امو ، هانعوأ همرغ ام الإ ايهنود ايب همدقت نمل سيلو © هاقس نمل عضوملاو

 ىلا عجري همدقت يف هنأب هيلع لدي اماهيف لوقلا نم مدقت دقف 5 اهعاقب نم ءىش

 . ملعأ هللاو . همدهت دعب هلاح

 عجارف الإو هفرعت مل نإف ، هل دعب الإ لمعت الو { هلك اذه يف اورظناف

 يف ةءارقلا ليلق ، رظنلا ليلك ينإف ، رثك وأ لق اذه لثم يف هلمهت الو رصبلا
 انأ يذلاف الإو كباتع يف يئابآ كتعجارف ؤ كباوج ىلع ينلمح نكلو . رثالا

 افقوتم & يساقل امزال يسانأ يف نوكا نأ يمهف ةكاكرو ، يملع ةقرل هل لهأ

 امل أطخلا نم افوخ رعولا هقيرط يف مدقتلاو ، رطخلا ماقملا اذه لثم يف ردصتلا نع

 نم نوكأ نأ حصيوأ ىوه هزوجأ نأ يلمع يف يل زوج وأ } اطخلا رصق نم يب
 عايسلل ىدب ام رهظ نإو . راصبالا يوذ نم ال انأو ، راضملا اذه ناسرف
 يرهظ لقثأ ام يرمأ يف تلمح نكلو & كلذ نم ءىش يف كلانه تسلف 0 رهشف

 ىلع التعم يريخ ةلقل انأ اهف & يرذع لوبق مدعل & يردص قانم ىتح

 اغارف اهل دجأ نأ وجرأف اذه ىلع ، يسمأو يموي ين يسفن رمأل المهم © ي ريغ

 ىلع فاخأو . اهصالخل قفوأ نأ ىسعف 3 اهصالخا يف ىعسأف 3 اهرمأ عبتأل

 نم بلاغلا يف ههركاف ةفاخأ ام ىقلاف & يمارم نع لغتشأ نأ يئاجر نم اذ

 . . يمايأ

 نم غرفأ مل يناف . اهرطخأ ام ةيلب نماهل ايو {، اهربكأ ام ةيهاد نم اه اي

 نمل نوكتل ةلمهم اهعدأ نأ يل فيكف . اهبيذهت دعب اهريغل غرفتاف . اهتيدأت
 نأ حالصلا نم ىوهي 0 هكالهب ريغلا ةاجن يف ىعسي نمك نوكأف 3 ةلبقم اهاوس

 يسكيو {، ناشطعلا يقسيو ث ناثرغلا معطي يذلاك وأ © حابصملا هلابدك نوكأ
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 يراوي ةقرخ يف هندبو { هلكأ نم ىجي هب اموأ { هلب نم هسفن عديو 0 نايرعلا

 ةروعلا ةيداب © اشطع ةفئاج ىرعلا نم اهب ام ىلع ىدرلا ىقلت ىتح . هتروع اهب
 . ىرولا يف

 5 اساول اهنم قوذي الو { اسانأ اهمعطي هيدي نيب هسابلو هبارشو هماعطو

 { ةواشخلا دوجو ىلع ةلادلا { ةوابغلا يه هذهو 3 اسابل هبايث نم يستكي الو

 الهج هلاعفأل ةمكحملا ، دبعلا نم بلقلا ةملظل ةرثؤملا ، ةواسقلا ىلا ةيعادلا

 ايب هراثيإ نم ةلاحلا هذه لثم ىلع . ةلاهجلا نم نوكي نأ لقع ىلوأ نم ىضرب وأ

 ذايعلاو { هئاقش وأ هميعن هئاقل نم دبال موي يف اهادول اهكرتو & اهادع نمل هدنع

 . ميحجلا راد يف ى ميلألا هباذع نم هللاب

 نأ دعب & سانلا نم ءاشت نم يب رهطو ، ساندألا نم ينرهط مهللا

 يناو & ي ريغل ايئاد ي ريهطت نم كب ذوعأ ينإف ، ارهاظو انطاب ارهاط نوكأ

 ةلزم لك ينبنجو ةلع لك نم ينصلخف . يرومأ نم ادب اييفوأ ي ريهظ يف نسحي
 لبق يأرلا وأ نيدلا يف ملكتلا نم ينملسو 0 ةلذملا ةبجوم ، ةلضم قيرط يف

 اموأ ةمذمل ةهاركوأ ، ةحدملابح ى ملعتلا لبق ايتفلل يدصتلا نمو { مهفتلا

 لوقلا يف نذدسو & لجعم نم ضرأل لب ، هب لجؤم ضرع نم نوكي
 ءوس يندروي لهجل نيملاظلا موقلا نم ينلعجت الو & لجألا غارف ىتح & لمعلاو

 اي ، كنم يندعبيو ، كنع يندصيف } دصقملا ءوس ىلع ينلمحيو 0 دروملا

 . ميحر فوءر كنإ ، ميرك

 : ةلأسم

 نيرحبلا يه اسحلا نادلب يف يديس لوقت ام مدقتملا ىنعملا يف هباوج نمو

 ام ال ، مارح اهضرأ نم جرخي ام نأو { ةبوصغم اهنأ رثألا يف ةروكذملا ةميدقلا
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 مكح هصخام الإ { اهعيمج ىلع مكحلا يتأي لهو . اهريغ نم اهيلا بلبي

 حبصي ىتح ةحابالا مومع ىلع نوكت مأ ، اهمكح نم جورخب صوصخ
 دنع ، اهارق ضعب ىف اهيف انلوزنب انيلتبا دق انأف {© اهنم ءعىشل ميرحتلاو بصعلا

 رمتلا 3 اهيلهأو { اهتويبو & اهفاوصأ ضعب نم اني رتشاو ، ماشلا نم انلوفق

 ام الإ اهريغ نم وأ اهنم ناكم يأ نم درن ملو & نمسلاو زرألاو بطرلاو سبدلاو
 . اهرابأ نيضرأ يف اعورزم هاندهاش امم كلذف . اهلجفو . اهئاثق نم هانلكأ

 هرفس يف ريقفلاو ينغلا انيفو 0 انل ةيعدم 3 هتحابإ دعب انيديأب هانعلق ضعبلاو

 يف اجرح انيلع ىرت لهف ، هرفس يف ريقفلا ةرضح يف ينغلا انيفو & هرضحو
 ةنطابلاو ءاسحالا لاح ىواستي يهو ؟ كلذ يف ةصخر انل وأ ۔ طايتحالاو مكحلا

 لهو ؟ كدنع اميف ةنطابلا نم عسوأ يه مأ 3 اهراجشاو اهلخنو اهرابآو اهضورأو

 ينغلاو ريقفلل عسوتلا نيبو { ارومعم اهنم اكولمم ناك امو { اهتاوم ءايحا نيب قرف

 قيرطل داشرلاب كديلو ىلع نمف .3 طايتحالاو زئاجلاو {© مكحلا يف اهيف

 ؟؟ دادسلا

 كلذك اهنم نوكي ام عيمجو { مارحلا نم يهف ةبوصغم اهنأ ليق دق : لاق

 نم عنملاف ، اهلح يف ىقبت ةعقبل لوقلا يف ءانثتسالا عقي مل ذإ ، اهلكل امومع

 نأ الإ ، اهمسا يف عاقبلا نم لخاد لك ىلع ، اهمكح يف قلطم اهب ام راوج

 الإ زوجي الف الإو ، لالحلا نم نوكي نأ {. لاحلا يف لمتحيف . ةبولجلا اهلخدت

 عضاوم اهيف نأ لوقي اضعب نأ ريغ & لاملا نم اهب ام ىلإ هنيح يفرطضا نمل
 يفزاج امل لكلا يف همومع حص ول لب 0 مهل يهف دعب نم اهويحاف موق اهراثأ

 هب موقت نمم هريغب وأ هملع يف هعم حص نمل صاخلا نم نوكي نأ الإ ؤ لدعلا

 اهنف اهمارح نوك هعم حصي مل نمل ماعلا رمأل {. همكح رهاظ يف هيلعو 5 هل ةجحلا

 هتحص نم هيلع الو هل سيلو 3 اهماكحا يف نادلبلا نم اهريغك ، حابملا نم هل
 . ءىش ريغلا عم
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 دعب وهف الإو 3 هلبقي نأ أشي نإ يتلا ةلادعلا يوذ نم دحاو هربخأ نإو

 لالحلا نم كالمألا هيلع عقي امم عىش هدي يف نم لك نأب { ةلاحلا نم هب ام ىلع

 نم نيملسملا لوق نم هيف نأ ملعأ الو } لاح ىلع همارح حصي ىتح . هل وهف
 ول نأ حصي ال هفلاخم نأو الإ 5 رثأ يف الو & ناسل ىوعد نم افالتخا ملعلا لهأ

 هفالخ زاجأ دحأ نإ امزج انعم دعب حصي مل هنكلو ، رظن يف يأر نع فلوخ

 نوك هعم حص نإو . هادع ام عدف 0 اذه يف باوصلا وهل هناو { ايكح الو 0 الوق

 مكح هل نأل {، لدعلا يف هاوس ام ىلع زجي مل ، ءعىش نود اهنم عىش يف بصغلا

 ةنيب وأ هربخ نم هدنع هب موقت ةجحل كلذ نم هنأب حصي ىتح لصالا يف ةحابالا

 نم ايسر دجوي امم اهنود ايب ال هدي يف نوكي نم رارقا نم زاج اموأ 3 ةرهش وأ
 لاح ىلع ءعىش يف ةحصلا بابسأ نم ال هناف . راثآلا يف ةعدوملا رابخألا

 لب ، مكحلا رهاظ يفوأ ملعلاب ةجحلا مايقل هبجوملا لاصخلا كلت نع هجورخب

 { هقدصو هبذك لمتحا ناو . ريغ ال هلدع وأ هروج يف هلهال ةركذتلا نموه

 نظلا نسح ، قحلا يوذ نم نوكي نم قحب قيلألا نم ناكو ،} هقحو هلطابو

 يف هل لخدم الو كلذ نع هل جرخ ال كلذك وهف & قدصلا ريغب لوقي ال هنأ 5 هب

 يف هيلع علطا نأ دعب نم هريغ ىلع وأ هسفن ىلع همرحي نأ 3 هب مار نمل هميرحت
 يفرهش ناو هيلإ غلب نمل هيف ةجح الف . رارقالا الو 0 ةداهشلا نم هنال ، هموي

 مل نم نود هعم حص نم ىلع مرحيف هيف ةجحلا هب موقت ايب هعم حصي مل ام رايدلا
 3 هملع همزلي ايك همرغل دصقلا عم هربخب ةرورض وأ هبر نم زئاج نذأب الإ حصي

 هتوبثو هنم هزاوج يف فالتخالا مكح هقحلي نأ هنذإ يف ىسعو 0 هموزلب لوقي نمل
 لاثم ىلع اهناف ءاطعلاو ذخألاو {. ءارشلاو عيبلا لثمك هيف هل نذأ نم ىلع

 وه نمل هفرعت مل امو ، لاحلا اذه ىلع فراعتلاو لالدالاو لحلاو { ةءاربلا كلذك

 ايب لوهجملا نم راص . دوقنلا وأ { لوصالا وأ ضورعلا نم اموي هتفرعم جرت ملو

 ناك عضوم يأ يف لوق ىلع ءارقفلل نوكي نأل زاجف © يأرلاب فالتخالا نم هيف
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 . نادلبلا نم ايههبشأ ام وأ © نايع هتنطاب وأ نيرحبلا نم

 سيوأو ، كلام هل ردي ملف ، نارمعلا نم ءاملاب ىييحا هنأ حص ام عيمجو

 هرمأو لاملا تيبل هنا هيف ليقو & لاح ىلع نامز يف فرعي نأ جري ملف هتفرعم نم

 يف هومدع نإ نيملسملا ةعامج نم هريغوأ مامإ نم رمالاب ماق نمل لدعلا مايأ يف

 ۔ هرايث لكأ وأ © هرايع يف ، يأرلا اذه ىلع هب ىلوأ مه ءارقفلاف الإو . نيحلا

 . لدعلا لهأ رظن يف لصألا يف رضي الام عيمجو ، هراجشاو هلخن ةلغو

 © رقف عفد الو 3 ةلود زع يف هب عفتني ال هلوه نمل ايرشح هفوقوب هيف ليقو
 زاوج هلاح يف بجوت رض ةلزانل الإ رشحلا ىلا ىقب ناو رش الو ريخ نم هريغ الو

 هنأ رخآ لوق ىلع جرخيو 0 هيف همزلي امل ءادالا عم & هلاثمأ نم نوكي ايب هلاوز

 هيلع داز ام ضرغلا ءادأ ىلع ىوقي هب ام رادقم ىلع ديزي ال هنأ الإ هيلع ءعىشال

 . لالحلا نطاوم غلبي نأ ىلإ 0 هقيرطل دازلا نم رفسلا يف

 يف بجوملا هرض دوجول كلذك ةقيرط عطق ردقي هب امردقل كلانه هلكأو
 يناف { هايحأ نمل تاوملا وهف ارومعم ناك هنأ هعم حصي مل امو & هرذع ةحصل هرمأ

 ايحأ نمف هلل ضرألا نأ» ةلي يبنلا نع ثيدحلا يفو ، اروجحم نوكي نأ زربي

 ريغب هيفرمع ناو ، هتايح نم هسيلف ءاملاب ىقسلا نود امو . «هلوهف اتاوم

 ءاش نمل لبق نم هيلع ناك ام ىلإ عجرتف ، لوزت ىتح اهرمع نمل يهف . هرايع
 وأ رمط وأ رودلا ءانب نم هباهذ دعب هب ام لاوزل عنملا مدعل هرمعي نأ هبارخ يف

 هتابث لاط ناو ، عون يأ نم عورز وأ لخن وأ رجش لسف نم نوكي ام وأ روصق

 . كلذك وهف ءاملاب هل ىقس ام ريغ نم
 ريغ يف ، بئاوغلا نم اها اقلطم ةنطابلا نع رابخألا يف لوقلا ءاج نئلو

 اهلصأ ىلع يرجت نأ زوجي اييف كلذك يهف 0 اهلهأ ةفرعم مدعل راثآلا نم عضوم

 صوصخ وأ اهل مومع يف هعم حصي مل نمو ، هيلعو هب يه امم هدنع حص نم عم
 اهليخنو اهعورزو . اهرابآو اهلزانم { اهرايعو اهبارخ ، اهضورأ نم ءىشل
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 3 اهيف لخد وأ يديألا نع جرخ امم اهرايثو اهتالغ نم نوكي ام وأ 3 اهراجشأو

 هب ةجحلا مايق عضوم يف ايهنم ءىش هيف هنم نكي ملو { ركنأ وأ ، هدي يفوه نم رقأ
 يف مع ناو لمتحي هليوأت نم هسفن يف اذهلو ، لمجم لوق هناف { اهمدعوأ

 يهف دودحملاب ةفرعملاو دودحلا ىلع ةلادلا دويقلا نم هتيرعتل صخي ملف { هقالطا

 بجوي ىنعمل الإ اقفتا وأ لاح ىلع ببسلا يف اقرتفا { ايهنيب قرف ال يهك اذه يف

 ةلاهجلا يهو ، ةدحاو ةلزنم يف انوكي نأ لبق نم ءىش يف قرفلا نوك قحلا يف

 نوك نم امه دبال 0 اهيف ايهكارتشال ايهناف 0 اهب اراص نأ دعب نم ال & اهبابرأب
 هريغبوأ ملظلا نم ءعىشل ناك ولو اهيلإ الرت ام ثيح نم مكحلا يف امهنيب يواستلا

 نم امهب ام يه ةلاح ىلا عجرملاف ، قارتفا وأ اهنوك يف اهنم قافتا يف بابسألا نم
 . كلانه نوكي قرفملا كلذ يف قرف ياف 5 ةلاهج

 يف بصغلا دعب نم ةثدحم عضاوم اهب نأ نيرحبلا يف مهلوق نم ناك نئلو

 نم مهل يه نمل اهوفرع عضاوم راحصو ىول يف نأ ةنطابلا يف مهلوق يفف اهتاوم
 كرتف 5 رايعلا نم ناك ام عد . رهظ ام مكح يف اهتاوم نم رمع ام عم رامدلا دعب

 هجرخت ةحصل الإ ، كلام هل حص ام هلصأ ىلع قاب هلهأل هناف رابجلا نم افوخ

 مل ام هدي يف ايب ىلوأ دي يذ لك نأل } هيلإ ليبس الف الإو هل حص نمل هدي نم
 نأزوبي ال ذإ ، هلاح ىلعوهف ازجع هكرتف ايلظ هعنم نإو . هريغل هنأ حصي

 عامجاب هيف هريغل هنم زوجيو 5 هيلعو هل زوجي اميف هل ام ةلمج نم نوكي نال هب جرخي
 نم هيف ايب الوهجم راص هبر حصي مل امو { يأرلاب فالتخالا عضوم يف يأر ىلع وأ
 نم الدب ةرخآلا دارأ نمب ىلوالا وهف هزاوج ىلع عمجا امو الوقو المع يأرلا

 زاج ، هلثمل هزاجأ نم يأر عسوب نأو هلثم ف يأرلاب فلتخي امل هلوانت نم ىلوالا

 هكرت اذه نم هلزاج ام كرتب عوطت ناو ى هلجأ نم هنيد يف ءعىطخي نأ زبحي ملو { هل

 عمج أ امو } هبر هجو ريغ هب دري مل نا هلضف هل ناكو 0 هرج أزاج عروتف ٤٦ هلعف وأ
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 هزاوج لاحلا يف بجوي رذعل الإ قانخلا ءاش نم ىلع هبوكر يف قاض همارح ىلع

 زوجي نال اذه لثم يف زاج ايبرو ، يأرلا عضوم يف يأر ىلعو 3 قافتاب لاملا يف

 هميرحت حص ام رجحل ةبجوملا ةحصلا يف اذه لثم ايهنيب ام نيابتلا اذه زب مل ام اذه

 هزاوج يف يأرل ا نم هقحلي هب ام وأ هدنع حصي ل نم دنع نود هعم حص نم دنع

 هقح يف لالحلا نم ناكف ، هعم حصي مل نم هنم ملس ام ةحابالاو عنملا نم هيف ايب

 ىلا ةفاضالاب دحاولا ءىشلا ين نوكي نأل 0 اذه يف زاج ايك لاح لك ىلع

 قح يف نوكي نأ زوجيف { نيقيرف وأ ، اذه لثمب دبعتلا يوذ نم نيصخش
 نود امهدحا يف هعم حص ام هب نيتيرق نم امهيلع داز ام وأ نيلام يف مهنم دحاولا

 نم كلت يف زجي مل امو ، كلانه هل زوجيف هدنع حص ام الإ هيلع سيل ذإ { رخآلا

 . هل نإف & لصالا يف هتلزنمب ناك ناو لدعلا يف يأرلا وأ عامجالا يف كلذ لجأ

 هل زاج امو { هيلع ةجحلا هب موقت نمم هريغب وأ هملع نم هعم حصي مل ام 5 هيلعو

 ىنغلا ناك نإو هرفس يف هعم هل زوجي نأ الإ حصي مل هرقفل هب عسوتي نأ اذه لثم يف

 نم هليزي امل هلاثمب الإ هنع لوزي ال هلاح ي هل مزال رقفلا مسا نأل ، رضح يف

 دق امزاوج نم هنع عنميف { ىنغلا هب هل حصي ءىش نم ىنغتسي هب امب وأ هلام

 . هلاوز لاح هنم هجرخأ ايب ، هنع هجورخل هلاثماو اذه نم رقفلا لهأ هب صخ

 هانغ عم هل زوجي نأ لاملا تيبل هلعبي نم لوق ىلع رفسلا يف زوجي دق لب

 ادحاو اهفرعتف هوجولا هذه نم كل هتيدبأ دق ام لدعب ملعأ هللاو ، لاحلا يف هنع

 كش ام ريغ نم يسفن يف يه ايك قح اهنأب ةفرعملا قح اهتفرع اذاف { ادحاو
 وأ ءارشلاو عيبلاب ءاسحالا ىرق نم هتذخأ ام عفنتنيف ، اهنم ءىش يف الو { اهيف

 نماهناف . كنم ناك هجو يأر نم كل زاج ام ىلع هرمأ كلمي نمم ةبيهلاب

 3 هذه كتيلب يف نيح دعب نموأ ،© لاح يف قحلا هجولا ىرت نأ ىسع نيرحبلا

 ٨ كانغوأ كرقف يف كلذ مكح ىلع كلدي ام هيف نإف & كيلعو كل اميف هفرعتف

 الئل هريغ يف ال نيدوأ يأر يف ميرحت وأ ةحابا نم هل يذلا هعضوم يف هلعجاف
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 الو ةنونيد يف كمزلي ال ام كسفن مزلت وأ 3 هلهجت وأ هفرعت نمل كمزل دق ام عيضت

 عضوم يف ايأر 9 هبوجو دعب وأ يأرلا عضوم يف ينانيوأ هموزلب عطقيوأ ،. يأر
 . كل سيل امم كلذ ناف { نيدلا يف هموزل

 كمزلأ نم يأر ىلعوأ عامجاب هفرعت نمل كنايض يف راصف هذخاأل كمزل امو
 كمزلي ايك . هدر ىلع ردقت ملو { هتفلتأ امل مرغلاو & لدعب كيدي يف ىقب امل درلاف

 يف يأرلا هقحل هفرعت مل امو 5 هنايض نم هب أربت هجوب هنم جرخت وأ لثم وأ هتميق نم
 . هلهأل ىقبي وأ & لاملا تيبل وأ ءارقفلل هزاوج

 وأ هرقفل هلكأي نأ هيلع اييف هل زوجيف & رقفلا لهأل هلعجي نم لوق ىلعو
 نم هريغ ىلإ هملسي نأ هل ايناو & كلذ هل سيل ليقو ث همزل امم هسفن ءعىربي

 . ءارقفلا

 3 ىبحلاو ، حامجو ، تولسو ، مغيسو ، تايرقلا يداو ينو : هل تلق

 اذه يف نيرحبلاو ةنطابلا لثم نهآأ . هريدملا وزعو { لفو 0 درجالاو © ةبيقعلاو
 ؟ ال مأ ، دحاو نهيف لوقلاو

 هتدجو ام ىلع ةدايز ىرقلاو . عضاوملا هذه يف ىرج ام يردأ ال : لاق

 اهنأ ، حامجو ، تولسو ، مغيس يف نيملسملا لوق نم رثالا يف ايسر ربخلا نم

 نأ الإ زوجي ال اهب اييف ءارشلاو عيبلاو ، مارح اهرايث نم لكالاو & ةيوصفغم
 الإو . لالحلا نم اهيلإ بلج امم نوكي نأ لاحلا يف لمتحيف . ةبولجلا اهلخدت

 . كلذك يهف

 راثآلا يف ةروكذملا نادلبلا هذه يف : دادم هدلاو دبع دمحأ خيشلا لوق يفو

 زاجأ هنأو ، همكح يف ءاج ام ىلع مارحلا نم اهمسا يف يهف & ةبوصغم اهنأ

 هسفنل زاجأ جرفم نب دمحا خيشلا نأو ، لالحلا نم اهنأ معزو 5 اهنم لكألا

 دق نوكت نأ نكمي هنأو . هدي يف ايب ىلوأ دحأ لك نأ هتجحو . مغيس يف ةباتكلا

 . ةلمجلابو اهلثم يفزوجي نأل زاجأ اذهل مغيسل زاج اذإو { اهلهأ ىلا تدر
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 ، ىبحلاو ، تايرقلا يداو امأو { نهنيب قرف ال ، نيرحبلا يفو نهيف لوقلاف
 رمع خيشلا نعركذ يذلاو { نهبابرأ مودعملا نم مهلوق يف يهف 3 ةبقعلاو
 ناك ءعىشل هفرعأ ال اناو ىبحلا يف بتكي نأ عنتما هنأرثأ اييف ك ديعس نب

 هل ضرع كشل وأ ةهبش يف هيلع لخد لاكشالا هدارأ هزنتلا يف ىنعمل وهأ { هعانتما
 ةنيبلا قيرط نم هعم حصف هل رهظ مكحلا يف هل هزاوج نم قح عناملوأ 3 لاحلا يف
 . ةلدألا نم الخ ام ايهنم ىقبيف يه ام ةلعلا عضوي ل هنأل ملعلا وأ

 مهلوق ام يردأ الو } نهفرعأ الف . هريدملا وزعو © لفو 0 درجألا امأو

 حيرصت الو ةراشإ يف & عيش ىلع ينلدي ام نهنم ةدحاو يف دجأ مل ذإ & نهيف

 اهنم هنأ هرمأ حصي مل امو كلذ عم حص الو 5 ال مأ نهمكح يف بئاوغلا نم نهنأب

 هنع نمعرابخألا نم هب امركذب راثآلا يف حرص نإو & ىلوأ هدي يف نمل كلملاب وهف

 . رايخألا نم ركذي

 هنأل هب ةجح الف الإو & هريغبوأ هملع نم هعم حص نمل الإ هل سيلف

 ىلع ةجحلا مايقل دارفنالا ىلع ةبجوملا ةرهشلا الو { ةنيبلا الو ، هربخلا نم ال

 ةجح ال ايب هيلع ةجحلا موقت نأل حصيف زوجي فيكف { دابعلا نم اهب ىلب نم
 صوصخلا ىلع وأ ، لالحلا عاونأل امومع زوجي وأ هيلإ غلب نم ىلع هنالو 3 هيف
 ام اهيف سيلو هميرحت ىلع لدي ناو . ةباتكلا كرتب مرحي نأل لاملاو ، اذه لثم يف

 ةدايزلا نم ث هيف هريغ ال هلمع لمع نم سفن ةصاخ يف فقوتلا ريغ ىلع لدي

 همايأ يف ةباتكلا نع هفقوت نم هادبأ ام هثروأ ركشلا نوكي نأ نكمأ ام عم هيلع

 ، هلح يف يأرلا هقحلي هنأل هب لهج امو همارحل كوكشملا يف بجوم ريغ كشلاو

 . هبصغ حص نإو هل زيجأ نمل

 { هللا نأ كلذو { ةروشح ءاملاب اهنأ ةروكذم اهرابخأ يفف ةنطابلا اماو

 ىلإ دبدب نم 0 اهرمدف ةيدوألا اهيلع لسراف ، راطمألا لزنأ 0 اهب نم داسفل
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 ىتح ناطلسلا اهلهأ ىلع بلغف رارسألاو & نيفيسح نيب ةيرق اهنمو راحص

 نم لاقي ام ةحصب ملعأ هللاو { رابحلا نم افوخ اهوكرتف ناطوألا نم اوجرخ

 . رابخألا

 : ديعس يبأ نب ناييلس خيشلا لوق ينو

 ىلع تب رخف مهضعب ىقبو اهلهأ بهذف 3 روجلا لهأ اهكلمت رادلا نأ
 ۔ ني ربخلا نيب ام نيابت ىلمع نيرمألا نيب عمجلاو . هلوق نم هنع عفري هتدجو ام

 يف & بقاعتلا ىلع وأ اعم دحاولا عضوملا يف نوكي هنأل نكمي امم هنأل عفدي ال

 روجل هوكرت وأ هلهأ داب ام نيب قرف الو & ناكمب ايهنم دحاو لك نوكيؤأ نامزلا

 حصي ثا ريمل هكلام يردي ال هعرف وأ هلصأ مهدعب نم ىقبف هملظب مهذخأي نم

 نم هعيزوت دعبوأ ، همكح يف هلراص نم ديل 0 هبجوي امب هريغل وأ هب هل
 ام ىلع عساولا مكحلا يف هزاوج نم قح عنامل ، ءاكرشلا نم نوكي وأ ث ءامرغلا

 يف { دابعلا نيب الوهجم هب نوكي عيش نم اههبشأ ام وأ همسق يف حلصلا نم زاج

 . داسف وأ حالص

 وأ نيرثكألا وأ اهلهأ نم ريثكلا قرغو { اهطالتخال ةنطابلا يف ىسعو

 ةحص رذعتلوأ نيكلاملا ةفرعم مدعل نوكيوأ ، نيرابجلا نم اهنع مهلازأ نم دوجو

 دق ءاضقلا مكح يف مزال وأ ىضرلا نم عساولا اهمكح يف زاج ام ىلع اهمسق

 لآ ىتح اهبارخ وأ اهرايع يف اهكرتل هدعب نموأ . لاحلا يف ابئاغ مهلوق يف تراص

 . اهبابرأ ةفرعم مدعل & لاحلا يف اذه ىلإ رمألا اهب

 اهلصأ يف تناك نإو & كلذك مهل يه نملاهلهج دعب نم ىرقلا كلتو
 نأ دعب نم قفتت ماكحألاو & ق رتفت باسناألاف 5 اهلهأ ىلع ابصغ ةذوخأم

 ةدحاو ةلعل { اهبابسأ نيب ام توافت ىلع ايهنم لكلا عمجي دحاو رمألا عجري
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 وأ 0 اهبابرأب ةفرعملا مدعلو { اهباب يف اهل ةعماجلا يه نوكتف { اهلاوز يف عمطم ال

 اهنأ ةدحاو لكلا يف حص نأ دعب نم . اهقارتفاب مكحي نأل { اهقافنإ يفزوبجي
 همار نمل قرف الو 0 ايهنيب قرف ياف { ةلولعم اهتلعل اهنأل كلذك سيلو ةلوهجم
 يف ءاوس ىلع هدعب نم اهنإف هقفاو ام ىلإ هريغو اذه يف قحلا فلاخ ام عدف

 الإ اهيف مهريغل سيلو كالمأ مهل اهنأل كالم اهل دجو ام كلذك هلبق نمو ، كلذ
 { ايلظو اناودع اهنع اوعنم وأ اهوبصغ نئل {، ريخلاو رشلا نم ريغلا كلم يف هلام

 مهيديأ نع اه ليزمب روجلا نم هجول اهنم مهل عنملا الو اهب هنوك يف بصغلا سيلف

 لثم نم اهيلع عقي ايب اهلاقتنا زاوج مدعل اوفرعف اودجو ام اهلاح ىلع يه لب امزج

 مهتفرعم جري ملو & مدع نم ةلزنمب اوراص وأ هدعب نم اومدع نإف ، اهلاح يف اذه
 نم فالتخالا نم هيف امل يأرلا اهقحلي نأل زاجف & لوهجملا نم تراص موي يف

 . لوصألاو ضورعلا يف ، لوقعلا يوذ نم يأرلا لهأل ايأر لوقلا

 اهلولح يف ةلزنمب نكت ملف اهنيح يفوأ ، دعب نم اهلوزن يف تقرتفا نإف

 يف زوجيف اهدنعو { لئاقل يأر وأ عامجإ يف لزانملا نم هب لزن ام مكح اهنم لكلف

 نم لهج ام نيبو 0 هبر فرعف {} هبصغ صغ ام نيب & قحب نوكي نأل قرفلا
 احابم كرتف لمهأ وأ & هلصأ يف وه نم هتفرعم نم سيوأ ام عيمج نم هريغوأ اذه

 زاج امو ، هلثم ىلإ عجريام رادقم يف هتراقحل ناكو عضوم يف ىسنوأ 0 هءاش نمل

 ٥ هماكحأ يف هلبق ام هيف فلاخي هريغ ىلإ لاح نم همايأ يف لاقتنالا نوك . هيلع

 نأل اذه يفزاج املو & هيلإ لزن ام مكح هيلعو 3 هل نوكي نأ الإ هلقنت يفزجي مل

 ىلإ لقتني نأل زاج 0 هلوه نمب لهجلا نم اهلباق ام ، هبرب ةفرعملا دعب نم لبقي
 دي ىلع ةلودلا زعل وأ رقف اذ نكي نمل هتزاجإ يف يأرلا نم هقحليف هب لزن ام مكح
 هتفرعمل هيف هزاوج نم عنملا الإ عامجالا يف لبق نم هيلع زجي مل ام رمألاب ماق نم

 ىلع دعب هنأ حص . هلام يف يأرلا لاح يف هل نم يأر نم زاج ام ىلع الإ . هلهأ
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 نموأ هلهأ ىلع الإ ، ميرحتلا هيلع لخدأ ام جراخ نم هل ضرع وأ . هلالح

 هنأل © لاوزلل لباق هنوك يف هنأ الإ هلصأ يف مارحلا نم ال هنأل هل زاجف .3 هل هوحابأ

 وه هنأل { ةمرحلا لوزت نأو دبالف & ضراعلا لاوز عمو لاح ىلع هتاذل مزال ريغ

 دحأ نم ناك اذهو . ةلاحم ال همدعل عفترتف ، هدوجول عقت هب اهنوك ةحصل ةلعلا

 لاملا تيبلوأ 5 ءارقفلل هلعجي نم لوق ىلع . لاحلا يف اهنم هيلع عقو امل تاليزملا

 ةيصو دعب نم 7 هثراولو ، وه نمل ، هلاح ىلع دعب هنأ لوقي نم يأر ىلع ال
 مأ ملع ،٥ باغوأ رضح { ةريغلا هيف نوكتف هيلع حصي ، نيد وأ اهم ىصوي

 هرقفل هلوانت نم ىلعو هل وهف { هتبوأ نم سيآ وأ عجري نأ هتبيغ يف ىجر & لهج
 هنايض يف ىقبألاو هيلإ هملس حص نإف . هل نمل هدي يف ىقبوأ 0 هفلتأ ام نايض

 . هيلع افوقوم
 هل نوكي نأ زاج { هل هظفح يف هبرل باستحالا ىنعم ىلع هذخأ نإو

 ام لثم هيلعو . لاجروأ ءاسن نم هكلمي ال وأ هرمأ كلمي نم لام يف بستحملل

 لمعيف لاقي هب ام رثكأ هلبق ام نأ ريغ ةجحلا رهاظ . ةوقلا غلاب لوقل هنأو 5 هيلع
 ةنونيد ريغ يف هآر نمل غئاس هب ذخأف © لهجيف . هبر لاملا نم فرعي ال اييف

 ام ىلإ ، هتلع نم هجرخي اييفزيجأ ام رادقم ةزواجم الو لصأل كلمت الو ، يأرب

 . هل دعب ال هيلع داز

 نأ همزل لدعأ هزاوج نم عنميف { ريغلا ىلع همرحي نم لوق ىأر نإو
 ىرجيف لوقلا نم اذه ىلعو . هل اراتخ هب عفتنيف هبرقي نأ هلزج ملو { هنم عنتمي
 ةيرق لكو راحصو نيرحبو ةنطاب نمراص نمل ، كالمألا نم يردي ال ام عيمجب

 نم نوكي اموأ ، هبارخو هرايع يف بئاوغلا نم هنأ حص ناكمب عضوم وأ
 نم عم . ريناند وأ { مهارد وأ ، عاتم وأ ، ثاثأ وأ 9 راقع وأ ةباد وأ © ةمعطأ

 نمل هنإف روهشملا دح ىلا روهظلا هب غلب نإو & هعم حصي . نم نود هدنع حص

 3 هريغل هنأ حصي ىتح هيدي يف نمل وهف الإو 0 هيلعو هل هب ةجحلا مايقل ، هصخ
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 نع باغ اميف ناك ولو هلام يف ايهنيب ةلماعملا نم زاج نمل ، هيف هلماعي نأ هل زوجيو

 3 مالسالا نيد يف { مارحلا نم هنأ ضرألا يف نم عيمج ملعو هللا ملع نم هملع

 نأ الإ هريغل همومع يفزاج امل ، هعم حصي مل ادحاو الإ هدي يف نم ريغل هنأ وأ

 نأ ايك ، هتلزنمب هيف لزنوأ دارفنا ىلع هسفن يف هصخي يذلا همكح هل نوكي

 . هادع نم دنع حصي مل نإو ، هعم حص ام هيلع

 هللا همحر : ديعس يبأ خيشلا لوق يفو

 وهل هنأو ، هعم حصي مل نم نود هملعف هب صخ نمل هنأ ىلع اذه يف لدي ام

 ىلع بصتغملا نم هنأب 3 اهنود وأ اهقوف ام وأ دلب نم 0 هيف لاقي ام لك يف قحلا
 يف هديب نم ريغل هنأ وأ هيلع لخدف . هقحل داسف وأ ةقرس نم ههبشأ ام وأ 3 هلهأ

 نم هنأل لوهجم وأ وه نمل مولعم يف هفلاخ نمل حصي : لوق نم 0 هريغ ال هلصأ

 . هيلع ردقي نأ لاحم هيلإ غلبي نأ لبق

 عفدي ام ةرهشلا نم نأ { الك لمعي نأ هيف زاجف حص اموي غلب ايلك سيلو

 ةحصلاو لبقي ال ام دوهشلا نمو ث زوجي ال ام رارقالا نمو عسي ال ام ةداهشلا نمو

 نأ ءاش نم الإ اهنود امل ةجح ال ذإ 0 اهنم دبال مكحلا يف هتوبثل طرش ةجحلا مايقل

 © هسفنل مازلإ ريغ نم عروتي هنع اميف اهب هبر ىلإ برقتي ةلفان هب سأب ال ام عدي

 نم عساولا بلط قازرألا يف سانلا ىلع قيضلا اذه الول همزلي ال ام هريغل الو

 نأ الإ لايتحالا نم هجوب لاني نأ نع ايبرو ، لاملاو 0 مهيديأب ام عاونأ يف لالجلا

 اموأ راجشألا نم ههبشأ امو & ضرألا شئاشح نم ءاكرش هيف مه امم نوكي

 عقت نأ لبق نم ناويح وأ ندعم نم ناسنالا عونل جتنأ اموأ 0 رايثلا نم هجرخت

 ملعلا دوجول هيف لخدتف هل ضرعت نأ & ميرحتلا ةلع يف لمتحيف هيلع يديالا
 فوءر هدابعبو ، ميكح برلا نكلو ، هلصأ ىلع قاب هنأل . هلح يف نيقيلا

 لب ، قاطي ال ام قاشملا نم مهمزلي نأ زعو لجو ، ميظع لضف وذ وهف {© ميحر
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 3 مهملع نع نطب امم 0 هريغ الردق ام بسح ىلع الكرهظ ايب مهدبعت

 نإو ،“ لاح ىلع هيلإ غلبي ال ايب فيكف لاحلا يف هيلع ردقي ال امم هنإف { رتتساف

 نإ ، قافآلا يف قافرلا نيب ددرتلا ةرثك نم 0 يقارتلا ىلإ قاشملا يف سفنلا تغلب

 هقلخ نم دحأ همزلي نأ هللا ىلع زوجي ال امم . ةمكحلا بجاو نع هجورخل كلذ

 دق ام مهنع عضي نأ الو مهنع هطح دق ام مهمزلي نأ ، هريغل سيلو & اعطق

 ملعب نيد الو ي أرب هنيد يف هلحأ دق ام مرحيو ، همرح دق ام لحيف { اعرش مهمزلا

 قلخلا نم هدبعت نمل هرهظأ يذلا قحلا هنيدب هلل نيدي نأ هيلعو هل نأل لهج الو

 هيف زاج امو ، نامزلا رم ىلع لالضلا وه اهنم هادع ام نإف { نايدألا نم هريغ ال

 قفوملا هللاو . كاله عضوم هنإف 0 هفرعأف { هبرل نيدي نأ هب هل زب مل ، يأرلا

 . كادهل
 يف هلوقل ينرخسف . اهباوج نم نوكي نأ . ةلأسملا يف كالوم ردق ام اذهو

 ام ىلع هضرعأف اموي كيلإ غلب نإف 5 اهبارخو { اهرايع { ةروكذملا نادلبلا هذه

 يف باوصلا نم نوكي نأ زجي ملو هقراف نإو ، هب ذخف هقفاو نإف { رثألا نم حص

 . حضوف . هلدع حص ام ىلإ هعدف 3 رظنلا

 . يلاثم ىلع فعضلا يف نوكي نمم وأ ، يلاوقأ نم كاتأ ايب لمعلاو كايإو

 لخبل هنإ هريخأت يف يب نظي الو ، هريغو اذه يف لوقلا نم الدع هفرعت ىتح
 هل ةربخ ال نم هنظي ام ىلع ال رمألاف ، هريصقت نم ءيشلوأ دسح وأ } هيلع

 ةلقل عاد لمأ يف ، تقولا هب لاط لغش ةرثكل امنإو ¡ ادبأ اذه نم ءيش ال هنأل

 الابقإ يف يسفن بتاعأ انأ اهف & هيف نحن يذلا اذه نم نوكي ام الإ & لمع

 نمو 3 اهيكزأ نأوه ، قح ىلع اهلو ، ريضلا نم اهب املاهكرتو ، ريغلا ىلع
 هيلع ردقأ نم رهطاف 3 اهدعبو . ساندألا نم رهطت ىتح اهيف ام يدبأ نأ اهقح

 يف لهجأ نمو & رشلا نم اهريغ ذاقنال رضلا نم اهب امو اهتكرت دقو & سانلا نم

 ينإ ريغلا ةاجنل & كلاهملل اهملسأ نمم هسفن يف ملظأو 3 هيأر يف لضأو . . هرما
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 ةلقو يلمأ ةرثكل يلثم يف نوكأ نأ يلغش يف & يرمأ نم اذه ىلع كلذ نم فئاخل

 ىتح ءاد نم هب ام كراتلا { هئاودب هريغل عفانلا هئاود يف بيبطلاك 3 يملع

 صلخت ىتح ي ريغ نع يسفن ةصاخ يف لغش ناكل 3 ي ريخ ةلق الول ، ىدرلا
 اميف ةبغر هيلإ الإ رظنت الو { هيلع اهلكوت يف اهدوبعم ىلإ ىعستف ، اهدويق نم
 ةجح مايقلوأ ديرم ةياده دعب نم اهدروه نإف 0 هيديب هلك رمألا نأ اهملعل هيدل

 © هرذعل ىلوأ هللاف الإو { هرمأل لاثتمالاف ، هرجأ ديزمل ، ديبعلا نم دحأ ىلع

 يف روذعملاو ء داشرلا ليبس يف اهنم ديرأ امل دايقنالا ىتح ، ةحصانملاب قحأ اهنإف

 ةمالم يف ريض الو { مول الو هاوس نم هرذعي مل نإو ، هالوم هرذع نم ةقيقحلا

 . مالسلاو . لاح ىلع مالمب هيف هل سيل هنأل اذه ىلع ‘ ريغلا

 اهنأ ليق اذإ اهماكحأ ام نيرحبلا نع ليبسو 0 مدقتملا ىنعملا يفو {. هنمو

 نم لكأ نم ىلعأ ، اهماعط يف لوقلا امو { اهمارح كعم حص لهف { ةبوصغم
 نم اذه ريغ ىلإ اهلجفو اهئاثقو اهلقب نم نوكي اموأ ، اهرجش وأ اهلخن رايث

 اريقف ، هفرعي ملوأ اهنم هفرع ، ةعسلاو قيضلا يف ةعبتلا نم ءيش اهب هدجي عيش

 . حصي مل وأ اهبصغ هعم حص . اينغ وأ ناك

 اهنع جرختف ث اهريغ نم مأ اهيف لخدتف اهنادلب نم يه ءاسحألا نادلبو

 . هانغ وأ هرقف يف اهنم لكألاب وأ اهب ىلب نمل ، اهدجت ةصخر نم لهو

 وأ { اهرايث نم هجرخي امو { اهرايع و اهبارخ اهضرأ يف اهلثمك ةنطابلاو

 نأ هلعل ءالبلا اذه نم جرخملاو & قحلا هجو ىلتبملا فرع 0 كلذ يف قرف امهنيب

 . كالهلا نم كدي ىلع وجنيف 0 هعبتي

 ام الإ ، ملع اهب يل حضتا الو . مكح نيرحبلا يف يدنع حص ام : لاق

 نم يهف اهلصأ يف ةبوصغم اهنأ ، رابخألا موسرم نيملسملا نع راثآلا يف هتدجو

 نم هنأ حص اموأ ، اهلهأ ىلع الإ كلذك اهب نوكيو ، اهنم جرخي امو مارحلا
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 نم هنكلو { اهلثمك سيل امم نوكي نأ لمتحيف {& ةبولجلا اهلخدتوأ & اهريغ

 مل نمل هب ةجح الف الإو ، ةرهش وأ ةربخوأ ةنيب نم هجوب هعم حص نمل صاخلا

 . اهميرحت يف هيلع الو هعم حصي

 ضرعتلا نم عنتمي نأ اهب هيلع ةجحلا مايقل همزلف هريغ دنع حص نإو
 نم اهيلإ بلج دق امم اهيف نوكي نأ لمتحا وأ هلالح حص ام الإ اهنم ءيشل

 يأر ىلع همزلي ايك همرغل دصقلا عم هل ةربخب ةرورضل الإ . الف الإو . لالحلا

 ام الإ هل زاج ءيش نود اهنم ءيش يف بصغلا نوك هدنع حص نإو ث همكح يف

 يف قفاو ناو لالحلا نموهف الإو هلصأ يف هل نم ىلع بوصغملا نم هنأ هعم حص

 يف مثإ هيلع سيلف ، هفرع نم ىلع مارحلا كلذ ريغ هملع نمم هريغو هللا ملع
 مث ، هلح اهب همزليف ، هعم حصي نأ الإ مرغ الو { هل زاج ام ىلع هذخأو { هلكأ

 . همثإ هقحلي مل نإو ، همرغ

 يف هيلعوأ هل اميف . هيدي يف نمل يهف © اذه نم عيش هعم حصي م نإو
 وأ 5} هنع هلقنت ةنيببوأ 3 هنم حصي رارقإب هريغل هنأ حصي ىتح } مكحلا رهاظ

 نم ةجحلا هب موقت ىتحف هيعدي هل هزارحإ يف نوكي نأ الإ & هيف حصت ةرهش
 نم هنأ حص امو { هلام يف هنم زوجي وأ ، هل زوجي امم هلاح ىلعوهف الإو . ةداهشلا

 ىلع ." هل هوزاجأ نموأ هلهأ ىلع الإ عامجالا ىف مارحف 3 هلصأ يف بصغلا

 حصف . هبر ملع ام ، ريغلا ىلع هميرحت يف كلذك هنإف ، مهنم هزاجأ نم يأر
 لاز موي يف نوكي نأ جزن ملف ، مودلا ىلع هتفرعم نم سيآو لهج نإف

 وأ ، لاملا تيبل هزاوج يف يأرلاب فالتخالاو . يأرلا مكح همزلف 0 عايتجالا

 الإ هب عفتنيل ال ايرشح اكو رتم { لاملا لصأ هل نمل هلام ىلع ىقبيوأ . ءارقفلل

 . ناضلا عم اهلاوزل هتحابإ نوك اهلاح يف بجوت ةرورضل
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 ام الإ } هايحأ نمل همكحو {& ناكم يأ يف تاوملا وهف هرايع حصي مل امو

 الف الإو هيلي ام عبتي هنأب هنإف & هيف لاق نم يأر ىلع 3 هريغل ةرايع هتقحتسا

 دريف حصي ىتح . ارومعم هنطاب يف هلبق نم ناكولو . اروجحم نوكي نأ زوجي
 . هلام ين هرمأل كلام نم هلوه نمل هملع وأ هلهج عضوم يف هل يذلا همكح ىلإ

 اهنم ىفع ال اسحلا معيف ، .نيرحبلا يف لوقلا وه 3 اذه هلاح يف هل كلام ريغوأ

 ناك نم ىلع ، اهلصأ يف بصغلا نوك ةحص نيرمألا نم نوكي اييف هب ىفكو

 هيلع مقت مل نم عم اهمدعو ، هعم حص نم عم اهنم عيش يفوأ © اهلهأ نم
 يف دعب نم ثدحأ ام هنأ ىلع ىنعملاب لدي ام عم & اهضعب يفوأ 3 اهيف ةجحلا

 اذهو { اهمكح نم جرخ دقف { اهمسا يف لخد نإو 3 اهعم نوكي ام 7 اهتاوم

 لدي ايب حرصت ل كنأل جرخي هجو يأ نم يردأ الو جرخملا وه كنم ناك نإ ا

 3 همثإ نم ةاجن يف هفرعت ةمبكح ةفرعمل { ايهيأ نم هيف رظناف هب ملعأ تنأو هيلع
 وأ لالحتسالا عضوم يف أطخ وأ دمعل اهنم ناك اموأ اهتوبث يفوأ & همزع موزلو

 . هيف لوقلا رثكأ يف هيلع مرغ ال { ةبوتلا دعب نم نيادلا نإف & ميرحتلا

 يف بئاوغلا نم ةدودعم اهنأ ناك دق اهيف لوقلاف ، نايع نم ةنطابلا امأو

 ايك المج هب ىتوأ دق لب . اهضرع يف الو اهلوط يف ةدودعم ريغ اهنأ الإ © مهلوف
 . اهمارحو . الالح يف { اهماكحأ يف كلذك . نيرحبلا يف كلذ ناك

 ةدحاو لك يف ةفرعملا عم " اهبارخو اهرايع & دحاو كلنو اذه يف باوجلاو

 ،۔ حصي ملوأ . اهب ام هعم حص نم دنع ‘ ايهبابرأب لهجلا وأ { مهل يه نمب

 بوصخملا يف زاج نئلو . ايمل ةعماج ةدحاو ةلزنمب هقح يف اناك ام 0 اهنيب قرف ال

 نإف & قحلا يفركني ال ام هريغ نع قرفلا نم ءايشأ يف هقحلي نئلو 3 هوحنو
 يف هتفرعم ىجرت الف ، لهج نأ دعب نم ال { لاملا نم هبر فرع ام . هيف هزاوج

 . ةلاهجلا دعب نم ايهنأل كلانه نوكي نأ حصي ال ، كلذ يف قرفلا نإف & لاح

 رادلا يف رهظ امو كش الو . اناك هجو يأ نم ةلاحلا كلت ىلإ اعجري نأو دبال

س ٢٢٧٢



 ةحصلا دعب نم مزجي مل رمع دق هنأب { ةلداعلا ةنيبلا نم ةجحلا هب تماق وأ رهشف

 حصي مل امأو ، رداصت ةنيبلا نم ةجحلا دارأو ، رباكمروهشلملا عقاو نإف ركني نأ

 ابنع هب ام لجأ نم ادبأ عنملاب يأرلا هلخدي نأ الو & هراجحا زوجي الف هرايع

 فرعتف دجت مل اهنأل حصنأو 7 راثآلا يف تبثأو قلطاو { رابخألا نم لمحاف 5 ربخأ
 يف صوصخلا ىلع نوكي نأ لمتحي امم همومع يفوهف لحب اهفارطأ نم
 اهروجحم نم نوكي نأ زوجي ال { اهتاوم حابم نم هرايع حصي مل نإف ، اهرومعم
 لمتحا نإو ، هايحأ نمل هسفن يف حابملا نم هنأل ، ءانغ الو 5 هرقف يف دحأ ىلع

 رهظ ام نإف { اهمضيف {} همسر يف موهفملا هرهاظ يف اهمعي نأ هقالطال كلذ ي

 ريغب هاوعد عايس الو ، هكلمت زجي مل هتايح نوك لبق نم هيف حصي ملو 3 هتوم مكح
 عقي ال همسا يف اذه نم بئاغلاو 0 هيفديل ةمدقتم ةرايعل هاعدا نمل هبجوت ةحص

 الف دعب نم لهجي مث ، لبق نم هكلم حصي مل امو ، همكح يف لوهجم ىلع الإ
 امم هفرعأ ال ينإ & مكحلا يف هقحلي نأل زوب فيكف 3 مسالا اذهب لاح ىلع اييس

 فلتخي نأ زوجيف .3 هرامد دعب وأ همايق لاح لهجف . هرايع حص ام ىلع الإ عقي

 . ءارقفلا وأ . ةلودلا زعل هزاوج يف

 نأ نم لدعلا يف دعبي ال ناك نإووهو { ايهم عنملاب هيف لاق نم لوقل لوقو

 نأ رهاظ لوقلا يف ايهنأك يأرلا نم ناهجولا نادف & لصألا يف ةوق هل نوكي

 ىرقلاو نئادملا نم ةدحاو زع يف ىرولا نيب عئاش عئاذ ايهب مكحلاو ، نادهاش

 ناك ايك ، هللا ىلإ عجرت هلهأ ةفرعم مدعل هنأل ، هل زاح نمل غئاس ايهنع لمعلاو

 ةلودلا زع يف لعجي نأل { ىلاعتو لجوزعو هل اييف { هدايق ىلع زوجيف . هلصأ يف
 . هرمأ ةماقال

 ناك ام قرفيف . هرقفل ةجاحلا يوذ نم نوكي نم ىلإ هب عفدي نأ زوجيو

 ىلع ضورألا رمعتف & لوصألا لغتسيو ث انمث مسقيف عابي وأ ، ضورعلا نم

٢٢٨



 عفتني رجشلاو لخنلاو ، رجزت رابآلاو & عرزتف برخت عرازملاف ك جرح الوزاج ام

 لزني اهبو نكستف مهدعب نم ىنبت عناصملاو لزانملاو { رمتلاو ةلغلاب ايهنم

 رخديو {} يستكيو لكأي ريقفلاو & لسفتف سرغت لسافملاو سراغملاو نصحتيف

 فرس يف ال . هلوعي نملو & هلزيجأ دق امرادقم 0 هيلع ايب ءافولا دعب نم

 ، كرتيف & عايضلل ملسي نأ نم ريخ هنإف ريبعتلا يف كلذ نيبو ، ريتقت الو

 لدع نم جرخي ال نأل { هزاوج نم عنملا يفزاج نإو عافتنالا نم ءعيشل ال

 ىلع ةدايز يف ال } رقفلا يوذ نم هلزوجي نمل رهظأو هيف ام رثكأ ةزاجالاف 0 يأرلا

 جرخيلف هلام نم سيل لصألا يف هنإف & هيلعوأ هل ال ، هماع يف هيلإ جاتحي ام

 نأ الإ هيلع مثإ الو هل زاج هيلإ جاتحت ىتح هيدي يف ىقب نإف ، هلاشمأل لضفلا

 مل نإو 5 همثإ عنملا نم هقحلي نأو دبال هنإف 5 هلثمل هموزل لاح هلدب نم عنتمي
 . همزع دعب نم همزلي

 اهنيب زاج ام ىلع . هدي نم ئنعملل ىنعملا زوجي نأل زاج اذه نم زاج امو

 هتداجإ نم اذه ىلع ءاضق وأ ةقدص وأ ءاطع وأ ةزاجأ وأ ءارش وأ عيب وأ ىرق يف

 ةلود زعل مايقلا يف هنم الدب نوكي نموأ . مامالا هزرحأ ام هنأ ريغ ءارقفلل

 الف } هلزاج ام ىلع هلهأ يف هقرفيلوأ { مانألا يف لدعلا ةملك ذافنإو { مالسالا
 ايب هرمأ يلي نم ربخيلف هل نذؤي نأ لبق نم ريقفلا هلعف نإف { هنذإب الإ هل ضرعي

 ينبجعيو . همزلي امل ءادألاف الإو ، هنع ىفع نإف 0 هيلإ عجار هيف رمألاف { هلكأ

 سفن يف لاح ىلع ، باقعلا نم عيشب هذخا ؤي ال نأ رارضألا عضوم يف

 داز ام الإ هيلإ هب عفد ءاش نإف هيدي يف ىقب امو { هيف هلام نع هيلإ هملسي لام الو

 عنام كلانه نوكي نأ الإ ، هدنع نم هذخأ ءاش نإو ، هلزاجام ىلع هرادقم يف

 . عنم وأ زاجأ عبتا ام ىلوأ قحلاف ى هعزن وأ هلاح يف هعفد نم

 هيلإ ىده ام ، هيلعو . هل لكف . هرظحو هتحابإ يف يأرلاب فلتخا امو

س ٢٣٩



 لوقلا يف هفلاخ نمل فينعت الو ةنونيد يف ال ، هرجه وأ هلح يف هلدع هل رهظف

 وأ هل هزاوج هيلع مكحلا عضوم يف الو { هب هل مازلإ الأو & يأرلاب لمعلا يف الو

 لوقلاو لمعلا يف لوصالاو ضورعلا نم لوهجملا يف نوكي اذه ىلعو هيف هموزل
 ، ناكمب هيف نوكي نامز يأ يف هسنج عاونأ نم هنأ هريغ وأ هسفن نم هعم حص ام

 لهجف ‘ هرايعل كلم هنأ حص ام & نادلبلا نم اهلاثمأو ةنطابلا نم هيف لخديف

 يف نملوهف ، همسإ يف بئاغلا نم هنأ حصي مل امو ، هعم حص نم عم هلوه نم
 مل امو ۔ همكح يف كلذك وهف الإو 0 هريغل هنأ حصي ىتح ، هعنميو هزوحي هدي

 & هيف اهب موقي ةجح وأ هيلع لدي ءيش نوكل . ءاملاب هتايح نوك عاقبلا نم حصي

 عضوم لك يف ، نيدوأ يأر يف قح عنامل الإ هانغ وأ هرقف يف هايحاف هرمع نمل وهف

 نم ءيشل هيف ةراثا ال ضرألا نمرفقوأ ، ةريغص هافسموأ ، ةريبك دلب نم

 هتلزنم يف ايهنم لك لزنأ { نادلبلاو ىرقلا نم نأ 7 رمألا هيف حص امو .0 ةرايعلا
 ىلعردق نا مثإ نم " هل امل عبات مكح نم اهيف هل ام ىطعاف 3 هل يتلا
 ىتح اهل نوكي نأ نع . عفاد نم هل ام اهب عقاو ديلا مكحف الإو { ايهتفرعم

 لكلاو ، كلذكوهف الإو ، ارفاسم هنيح يف بئاغ وأ ارضاح نم اهريغل هنأ حصي

 حص نإو . هماكحا ىلإ لزنف هبر لهج وأ همارح نوك حص ام الإ لحلا هب ىلوأ
 مارحل عيمجلا مرحي نأ زجي مل هيف افلتخمو { امارحو الالح اهطالتخال رادلا يف نأ

 هزييمت ىلع ردقي مل ، اهنم عيش ىلع هعوقول { اهلك يف فلتخي نأ الو } اهضعب

 نم هعم حص نم الإ ، هريغ نود دحأل صوصخ يف الو مومع يف ال ايهنيب نم
 هل نإف & حصي ملوأ هريغ دنع حص . هيلعو هل ةجحلا هب موقن نمم هريغب وأ © ةلع

 نإف ، ريغلا ريغ حص نإو . هيلع سيلف هدنع حصي . امو . هدنع حص ام هيلعو

 ىلع ال لالحلا نم هل حيبأ ايع هزنت نمو ، هب صخ ام هيلعو اذه لثم يف لكلا

 . لاحب همزليف ، هيلع امم ال هل امم وهف . ميرحتلا هجو

_ ٢٤.



 راصف . اهعاقب نم هرايع حص ام هنأ ىلع ةنطابلا يف لوقلا نم ىضم دقو

 يف ديلا هل نم ةفرعم مدعل { هلزيجأ نمل هزاوج يف فلتخي يذلا وه ، لوهجملا نم
 رهاظ يف نوكي هنأل ، هدنع حصي مل نم نود { هعم حص نم عم ، لوصألا كلت

 هل حص نمك هيدي نم هجرخي هجوب 3 هريغل هنأ حصي مل ام ، هدي يف نمل همكح
 اهبارخ نم حصي مل امو ، كلذ نم نوكيف { كلاملا دي هيف نكت مل يبرو ، هيلع

 نم هنأل همكح يف هايحأ نملوهف ، دعب نمرمدف ، لبق نم ىحافرمع دق هنأ
 نمل هرهاظ يف نوكي اميف الو ، اذه يف عيش بيغلا نم هيلع سيلو همسا يف اهتاوم
 هللاو } هعم حصي مل ام مالسالا نيد يف مارحلا نم هنطاب يف ناكولو . هدي يف

 يف باوصلا نع جرخ ام لمهيو ، هل دعب لمعيل 3 هلك اذه يفرظنيف . ملعا
 . رصبلا لهأل هزاوج عضوم يف ، رظنلا وأ عامجالا

 هيلع لخد ضراعلا لام نم هنود ام وأ دلب نم همارح حص امو : هل تلق

 اذإ & لالحلا نم ناك اييف ناك ام ىلإ عجري نأ زوجي لهف 3 لاح يف همرحف

 ؟ هيف هب موقت ةجحل حصي مل نإو ث لاوزلا نوك اموي هيف لمتحا
 { هلاوز نوك هضراع يف حصي ىتح هلاح ىلع وهف همارح حص ام : لاقت

 هؤاقب حصي ىتح هب امم هجورخ لمتحا اذإ لحي نأل زوجيف ، رخآ لوق ىلعو

 يف ىسعو ، هعم حص نم ىلع هميرحتل بجوم نم 3 هل ضرع دق ام ىلع
 لاوزلا نوك هضراع يف نكمأ ام عقاولا يف اذهو . مكحلا يف نوكي نأ . لوألا

 يف نكمي ال اييف ال ، لالحلا نم هيلع ناك ام ىلإ هدرل & هدوجو يف ىضتقللا

 يف هبجوت ةحصل الإ هدعب ةدشل هدعب نم وأ { لاحلا يف هلاوز نوكي نأ لايتحالا

 هلاح ىلع وهف الإو . ةنانمطالا ةهجو نم هنود ام وأ { هعم حص نم عم مكحلا

 . هلالح نم هب ناك ام ىلإ هلاقتنا نوك هعم حصي مل نم دنع

 ، هلوه نم ةفرعم مدعل ابئاغ راس دق هنأ هعم هيف حص امو : هل تلق

 ؟ هصالخ يف هجولا فيك هتلغو . الصأ هتهج نم نايضلا نم ءيش همزلف

٢٢٤١



 مكح يف ، كلذك لصألا نم يذلاو { اهعبتي ةلغلا نم يذلاف : لاق

 هيف ليق ام لجأ نموهف { هتلغ نم همزل ام ءارقفلا يف قرف نإف & لدعلا
 زوجي اميف هذفنأ 5 هنامز يف لدعلا ةمئأ نم نوكي نم ىلإ هب عفد نإو & هصالخل

 نإو ، رخا لوق ىلع صالخلا نم هجوف لاحلا يف هزاوج عضوم لاملا تيب هيف

 صالخلا لبق نم ، توملا رضحيو هيلإ هعفديف هدجي ىتح هل حصي مل افوقوم هكرت

 تيب يف عدوأ نإو { هيف هب لمع نمل همكح يف ثلاث هجوف 3 هيلع ايك هب ىصويف
 يف نيملسملا ءارآ نم اهلكو . عبار هجوف { هزاوج عضوم يف هبرل ةنامأ لاملا

 نم هدسفأ ام هب حلصأف هلصأ نم همزل ام ىلإ لمع نإو {} اهفرعاف 0 كلذ

 هنايض يف عيش هحالص نم ىقب وأ . داسف ىلإ هب غلبي مل نإو 0 هل زاج 0 لاملا

 رخا هجو يف هحلاصم يف هلعجي نأ هل نوكي نأ دعبي مل } هلك هيلإ جتحي مل نأ دعب

 همزل نم لهج هلاثمأ نم هريغك ءارآلا كلت ىنعم هقحلي نأل زوجيو ،& يأر ىلع

 3 هيف كش الو ، كلذ نموهف اولهج مهنأ الإ 3 هلهأل كلم هلصأ يف هنأل هلام يف

 ، الخن تراصف هل زوجي ام ىلع ال هلام يف اهسرغو السف هنم ذخأ نإف هل تلق

 ؟ كلذ يف هيلع اذام

 ايك اهفرع موي ليقو ، اهذخأ موي ةميقلا هيلع نأ لوقلا ضعب يفف : لاق

 موي يه اك اهتميق هيلع نأ ليقو ث نيتميقلا نم رفوألاب ليقو } ذخالا موي هب يه

 3 لوق ىلع ءيش هيلع نوكي الأ ريقفلا يف زوجيو & ضرأ ريغب ةمئاق الخن مرغلا
 اهيف رمألاف هماقمب همدعل رمألاب ماق نم وأ 0 نيملسملا مامإ دي يف نوكت نأ الإ

 . هيلإ

 نم هحلصي نأ هل له . ةلودلا زعل اذه نم مامالا هزرحأ امو : تلق

 ؟ ال مأ كلذ ىلإ جاتحا نإ ةاكزلا

 حلصي نأ نم ىلوأ هنم نوكت يتلا ةلغلا نم هحالصإ نأ هيف ليق دق : لاق

 وه نإو 3 هلهأ نم هقحتسيف هيلإ ءعىجي نمل فقو هلصأ يف هنأل ، ةاكزلا نم

س ٢٢٢



 ىحبصلا لوق يف قضي مل ، لاملا تيبل لاحلا يف هآر حالصل . ةاكزلا نم هحلصأ

 هبحاف ، ملسأ لوألاو & كلذك ةلودلا زعل هزاجأ نم يأر ىلع هيف يلوقو { هيلع

 . كلذ نم ةمالسلا يف ىنعمل

 حص اينإو ، همسا يف بئاغلا نم هنأ نادلبلا نم هيف حصي مل امو : هل تلق

 هغلب نم ىلع همكح يف امارح نوكيأ 0 هيف سانلا نيب نيملسملا نم ةباتكلا كرت

 . كلذ يل نيب & مهضعب نم وأ . مهنم هعم حص وأ ، هنع كلذ

 . ةهبشوأ }، كشوأ ةمرحل نوكي نأ لمتجي امم اذه لثمل كرتلاف : لاق

 وأ ملع يف زئاج وأ مزال نع ال افقوت اهيف ةباتكلا كرت عم اهيلع لخد ضراعل
 حصي مل نم ىلا هعم حص نم زواجي مل اهمارحجل ناكول لب { مكح نم هل ايب لهج
 ءارشلاو عيبلا وأ اهلكأ نم ةباتكلا كرتب عنميف مرحت نأ امأف ، اهماكحأ يف هدنع

 عم رظنلا يف حصي امم هفرعأ الف { ةلعلا هذه لجأل ةلغلا نم هجرخي ام وأ اهلصأل

 3 هريغوأ هسفن ىلع اهمرحي نأ هب مار نمل « رصبلا نم بيصن ىندأ هل نم

 نم دبال هنإف & اهمارح نوك هب حصي امم ، اهيف ةباتكلا مهكرت ريغ ءيشل ال
 نأ هسفن يف كراتلا دنع ناك نإو اهمايأ نم لبقأ اييف ال لاحلا يف ةيلع ةلالدلا

 ةهبش وأ رادلا يف تضرع ةمرح نع هفوقول ةبجوملا للعلا نم عيش لجأل هعقوي
 . اههبشأ اموأ " رارقالا وأ { اياصولا وأ . عيبلا نم ءيشل اهيف ةباتكلا نم عنمت

 هلصأ يف ناك امو ، هموي يف هدنع حصي مل نم نود هعم حص نمل هموزل يف وه امنإف

 يف نظلاو ، لاح ىلع ةحابالا نم هب ايع هجرخي ال هميرحت يف كشلاف لالحلا نم
 جرخ امو ، ملع يف ةجح مايق الو ملع ريغب هميرحت يف قحلا نم ينغي ال اذه لثم
 ميرحت ريغ يف هكرتب هللا ىلإ برقتي ةلفان دارأ نملوهل هزنتلا ىنعم ىلع هزاوج نم
 ول نأ مارحلا نم هنطاب يف ناكولو هلثمك هيف نوكي نملو { هلضف نم هل هلحأ امل

 حبصي ىتح هيلع علطي مل نم قح يف بيغلا نمز هنأل هنع نطب نمل هب امرهظ
 هلدع يف بجعلا نم هنظيوأ ، هلصأ يف ةحابالا نم هب ام ىلع وهف الإو ، هعم
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 هدنع حصي مل نمل هعم حص ام ىلع اذه نم همرح دق ام همرك نم ىلوملا لحي نأ

 ةحصلا يف امهنيب ام نيابتو لاوحألا يف ايهفالتخال 0 هريغل هلحيو اذه ىلع همرحيف

 . ديبع هل نحنف عيش لك هللو لاحلا يف اهمدعو

 ايند ، ءاش نمل ىرخأ مرحيو ءايشأ لحيف { ديري أم هكلم يف لعفي نأ هلو

 امو رتتساف نطب ام هركذ لج هلو { رهظ ام هيلعو هدبعلف 3 رمأو ىهن & ىرخأو
 © يفنم هللا نع ءيش لك يف بيغلا زاوج نأل { هردقف هدارأ رسلف رهظأ وأ ىفخأ

 يف هل هحابأ امو { ىلاعت هكرت هيلع هرهظي مل ام ملعي نأ هدبع ةردق نم نكي مل املو

 هنع هطحي نأ الإ هدوجو ىبأف هملع نم عيش هيف هطحي مل ايب هدبعتي ملو همكح رهاظ

 . ميحر فو ؤر هنأ هدابعب هنم ةمحر

 دق نيدلا يف ةقثلاو ملعلا يوذ نم نيملسملا نأ هعم حص امو : هل تلق

 زاج ام ىلع هلكأ نم عنمي الف & هميرحتل ةحص ريغ يف هنأ الإ ةباتكلا هيف اوكرت
 . كلذ يف لدعلا نم هجوب هلهأ نم هيلإ راص نأ دعب نم هلصأل هكلمت يف الو 3 هل

 هعم حص الو مارحلا نم هفرعي ال نم قح يف هفرعأ ال ينأل معن : لاق

 حبصي ىتح 3 لالحلا عاونأ نم لاملا يف هنأ الإ ماكحألا رهاظ يف هب موقت ةجحب

 هدي يف نوكي نم دي نم هلصأ يف ةحابالا نم هب ام ىلع وهف الإو ، لاح يف همارح

 نأ هيف حصي فيكف الإو ، لوهجم وأ مولعم نم هريغل هنأ حصيوأ 3 هلهأ نم

 ةجحب ال لوصألا نم نوكي اموأ ةلغلا نم هجرخي اييف زاج ام ىلع نم عنمي
 ذخألا وأ ةمهلا وأ ءارشلا وأ عيبلا ةزاجإ نم ايهنم عيش يفوأ امهيف عنملا نوك بجوت

 نويدلاو ةتباثلا اياصولا نم حص هب امل ذافنإ دعب نم & ثاريملا وأ ءاطعلا وأ

 هءارش زاجف هعيب زاج هكلمت زاج ام امأف & كلملا زاوج عباوت نم اهلكف ث ةبجاولا
 ايف هيف زوجي نأ الإ مكحلا يف الو ةباتكلا يف زجي ملو ، هءاضقو هذخأو هءاطعو هثراو

 مل نم نود هعم حص نم عم هدي يف ,زم ريغل هنأ وأ ، همارح حصي مل ام هيلع وأ هل
 . هدنع حصي
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 دق ةنامالاو ملحلاو ةنايدلاو ىقتلاو ملعلا يوذ نم نيملسملا نأ حص نإو

 مهل هزاوج عضوم يف هودارأ ةمالسلا نم فوقولا يف ىنعمل ةباتكلا هيف اوكرت

 هميرحت ىلع لدي ال هباب يف هنإف { لاملاوأ ، دلبلا كلذ يف مهيلع لخد لاكشال

 هب مقت مل ال هنأ الإ ، هموزل عضوم يف هريغلوأ ، هباجيإب حيرصتلا نع الضف

 نإو هزاوج نم عنمي هب ام هعم حصي مل نم عم هلاح ىلع ىقب ريغلا ىلع ةجحلا

 هب موقت نمم هريغب وأ هب صخف هعم حص ام هيلعو دحاو لكل نإف هريغ دنع حص
 لثم يف عجشت نم ىلع جرح ال هنأ ىلع لدي ام اذه يفو & همكح يف ةجحلا

 يف هنأل لصألا يف حيبأ دق ايب . ههبشأ امو اذه لثمب هيف لخدف كالمألا نم اذه

 ي رتشم الو عئاب الو نيعم الو لماع الو كلام نم لدعلا نم جرخي مل هنأك هلوخد

 نم هل زاج ام ىلع لكأ الو ، مكاح الو بتاك الو دهاش الو ذخأ الو طعم الو

 3 هلالحوأ همارح هعم حصي مل ام ، هزاوج عضوم يف هنذإب وأ هيدي يف نوكي نم دي

 وأ همارح ةحصب هلاوز ىتح فوقوم كوكشملا نإف هلاح يف فوقولا همزلي اموأ

 نع عروت ناو لصألا يف حابملا نم هنأل لدعلا مكح يف هلاثمأو هل وهف الإو هلالح

 هسفنل مازلإ الو & ةجح ريغب هل ميرحت يف ال اهزنت كلذ لجأ نم هيف لوخدلا
 لاح ىلع هل سيل ام ىلإ عساولا زواجي مل ام 0 هل زاج . همزلي ال ام هريغل الو

 ةلأسملا لوأ يف ىضم دقو ملاس هب ذخألاو { زئاجف مكحلا هزاجأ ايب هيف ذخاف الإو

 . هلك اذه ىلع لدي ام اهباوج نم

 وه نم هتفرعم مدعل ابئاغراص دق هنأ ةرهشلاب اذه نم حص امو : تلق

 ؟ كلذ هل سيل مأ هدي يف وه نم دي نم هذخاي نامتئالا نم نوكي نمل لهف 0 مهف

 ةمئأ نم نوكي نملو { ةرهشلاب دجوي امع هنأ اذه لشم يف ليق دق : لاق

 يفوه نم ىعدي نأ الإ & كلذل هزاجأ نم يأر ىلع لاملا تيبل هذخاي نأ لدعلا

 ىلعو . هيدي نم اهدحو اهب عزني الف الإو ةرهشلا نع ةنيبلا هب دهشت ىتحف هدي
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 نإو هيف ايب هذخاي نأ عضوملا اذه يف هل زوجيف ، هملعب مكحي نأ هزاجأ نم لوق

 هجوب هلراص دق هنأ هعم حصي مل ام هيعديو هعنميو هزوجيو 3 هدي يف نم ناك

 هذخآ دي نم هوذخأي نأ الإ & هيف مهل ةجح الفروجلا ةمئأ امأو 3 هل هبجوي

 يأر ىلع هزاوج حصي نأ ىسعف ءارقفلا نم هلزوجي نم ىلإ هلزاج ام ىلعال
 اذه نم ءيشب عفتني الف 3 هلهأل هنأ لوقي نم لوق ىلع ال ، مه هزاجأ نم

 . هلك

 ءارقفلا نم نوكي نمل زوجي لهف لاملا تيبل هزاجأ نم لوق ىلعو : هل تلق
 زيجأ دق ام رادقم هنم لكأيف هرمثي نأ هرايع يفو هل هكلمت يف الإ هرمعي نأ هبارخ يف

 ؟ هل

 هيف هضراعي نأ هل سيل نمم هريغل ةضراعم ريغ يف هل هنأ هيف ليق دق : لاق

 هزرحأ اميف ءارقفلا نم وأ نيحلاصلا نم هماقمب نوكي نموأ نيملسملا ةمئأ نم

 . قحأ هب راصف قحي
 زعل هذخأي نأ يأرلا اذه ىلع لدعلا ةمئأ نم نوكي نمل زوجيو : هل تلق

 {۔ لضفلا لهأ نم ناك نإو هل زاج ام ىلع ث ريقفلا هرمع نأ دعب نم ةلودلا

 ؟ ال مأ

 3 مرغ وأ ءانع نم هل حصي وأ مرص وأ عرز نم هل نوكي ام الإ معن : لاق

 هلاح يف هل زاج ام ىلع هراجشأو هلخنو هئامو هضرأ ةلغ نم وأ هرايث نم هزرحأ وأ

 نم هافوتسا ام الإ هل هنإف ، هلاثمأل هزاجأ نم لوق ىلعو 0 هلام ةلمج نم راصف

 نم هرقفل هقحتسي ام ىلع داز امم هيف هل نوكي اموأ { هئانب وأ هلسف يف هئانعو همرغ

 اهقحلي نأ راجشألا نم نوكي ام راغص يف ىسعو . هيلإ غلب هجو يأ نمو ةلغلا

 رابك يف هل نوكي ام رادقم يف فلتخي نال زوجيو 0 مرصلاب ةهبشلا ىنعم مكحلا ي
 لسفلا موي ايهضرأل هسفن يف امهدري ملو لصالا يف هلام نم ناك نإ لخنلاو رجشلا

 . كلذ دعب الو
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 مل ام اهنم هجرخي نأ همرصو هرجش نم اهب هلسف يذلا يف زوبيو : هل تلق

 ؟ ايهكرت يف حالصلا ناك نإو . ايهلسافم ذخاي

 هدي نم اجري مل دعب ايهنأكو هلام نم ايهنأل يدنع ايهيف لوقلا اذكه : لاق

 . كلذك ماد ام

 هرمعف هرمأ مايقلوأ هسفنل ةربابجلا نم دحأ اذه نم هذخأ امو : هل تلق

 نمل لهف . ايلظو اناودع لخنلا وأ رجشلا نم عيشل لسفلا وأ عرزلا نم ءيشب

 ؟ ال مأ ، رمع ام نيبو هنيب لوحي نأ ردق

 هعفدي نأ ةردقلا عقوم يف هيلعو ، هعنمي نأ هل هنأ ليق دق معن : لاق

 نأ هيلع وأ هل نوكي ام الإ هعرز وأ هلسف وأ اذه نم هعمج ام نيبو هنيب لوحيف

 حرصي مل نإو ؤ همكح يف ريغلا لام ىلع يدتعملاك هملظ ي هنأل هعزنيف هجرخي

 هنأ ايكو ، هيدعت يف بصتغملا ةلزنمب هنأل هيف يدنع اييف كلذك وهف . هلك اذهب

 يف يأرلاب فالتخالاو قافتالا عضوم يف هلام ىطعي نأو دبالف هيلع ايب ذخؤي

 . كلذ

 يف هريغ ىلع ىدعت نميف ءاج ام ، لوقلا نم كدنع هيف جرخيو : هل تلق
 ؟ كلذ ىنعم لسفلا وأ . عرزلا يف هقحليف { هلسفو هعرزف هلام

 هلثمك نوكي نأ نع اجرحع هيف هل دجأ ال ذإ يدنع هيف جرخي اذكه : لاق

 . كلذ يف

 مامإ نم مئاق ةيالو هل زوجت نمم دحأ دي يف اذه نم نكي مل امو : هل تلق
 هجو ىلع هعرزي نأ ءاينغألا نم نوكي نمل لهف 0 نيملسملا ةعامج نم الو لدع
 ؟ ةعارزلا هجرخت امم ءزجب وأ مهاردلاب هتعارز يف باستحالا

 ىف ةداعقلا زاجاف © لاملا تيبلوأ ءارقفلل هزاجأ نم لوق ىلع . معن : لاق

 هيلع يذل اف ۔ فلتخا نإف .۔ عضوملا يف هلثم ءارك هيلع نوكيو . ضرألا
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 ءارقفلا ىلع هقرفي مكحلا يف طسوألاو & طايتحالا يف رفوالاف نكي مل نإف { رثكألا

 يوذ نم نوكي نميف هلف الإو 3 هب لاق نم يأر ىلع . ةلودلا زع يف هلعجي وأ

 يف لودعلا نم ةفرعم هب هل نم رظن ىلإف : لاق & كلذ نم صالخ رقفلا

 نم دحاو كلذ لقأو & ادعاصف نينثالا نم هنكمأ نإ لوقلا يف دري 0 هرادقم

 نمل ةرواشلملا عم هردق ام غلبمب هيرحت يف داهتجاف الإو & رصبلاو ةلادعلا يوذ

 ام ريغب لوقي نأ همهتي الف { هتفرعم ىلع هب لدتسي نأ هتقو يف اوجري نمم رضح
 هنأ ىري ىتح هيلإ هريدقت يف عجار هيف رمألا نإف { هردقي ام ىلإف همدع نإف هرصبي

 . كلذ يف كش الب هيلع امم جرخ دق

 ؟ هيلع ءىش الو .3 هانع هل نوكي نأ هيف جرخي ال لهف : هل تلق

 ناك نمل زيجأ اينإو } رظن يف يدنع جرخي الو ، رثأ نم ملعأ الف : لاق
 . لاح لك ىلع ال . لوق ىلع اريقف

 كلذ : لاق ، ءارقفلا نم هلوعي نم ىلع هقرفي نأ هلزوجيو : هل تلق

 فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم ىرعتي ال هنكلو . مهل راص دق . هدايق ىلع اذهو

 همزلي ال نم ناك نإو ث هب همازتلا هكرتل وأ 0 هموزل عضوم يف هلوعي نمل هزاوج يف

 وهف . هيلع هنم عوطتلا باب نم هنأل 5 هلوع همزل نمم ةزاجالا ىلإ برقأ 5 هلوع
 ام } هزاوج يف يأرلا هقحلي نأ نم هل جرخ ال عمجأ هب همايق يف هنأكف . هيف ريخم

 دبال ذإ ، هلوعي نأ همزلي نمم يفوأ ةزاجألا يف هنأ الإ & كلذب ةيافكلا دحأ يف ناك

 هدعبي ال هنأ الإ هيلإ هيدؤي ايب ىنغ يف وهف هيلع امم هنأل هب موقي نأ نم هانع يف هل

 امم نذإوهف & همسا ءاقب زاوجب همكح يف لاح ىلع داعي ايب الك ، رقفلا نم

 لعلو { هلام نع هب عفديف همزل امم هلاح يف هدري مل امم هزاوج يف فلتخي ال ث زوجي
 . ملعأ هللاو . كلذ يف رظنيف { اذه يف يأر ىلع هيبأ نم برقأ نوكت نأ همأ
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 : ةلأسم

 مارح اهنأ رثألا يف ةروكذملا نيرحبلا نع 0 مدقتملا ىنعملا يف هباوج نمو

 حصي مل نم ىلع لهو 0 اهريغوأ ةروهشملا ءاسحلا يهأ {& ربخلا يف ةيوصغم اهنأل

 اهلجف وأ اهرجش نم نوكي اموأ اهماعط نم لكأي نأ ساب اهمارح نوك هعم

 اهلوصأ نم ءعىشل كلمتلا نم هيلع داز اموأ 3 اهنم اذهوحنو اهرزجو اهئاشثقو

 يف نايع نم ةنطابلا كلذكو { لاملا يفزيجأ ام هجو ىلع لالحلا نم اهريغك

 ؟ كلذ يف قرف ايهنيب مأ { اهرابآو اهضرأو { اهرايعو اهبارخ

 يهف { ةبوصغم اهنأ راثآلا يف نيرحبلا نع رابخألا يف ءاج يذلاف : لاق

 هتجرخأ امو ، اهمسا يف هلخاد اسحلاو ، اهمكح يف لاقي ايك ةمرحم اذه ىلع

 كلذك همومعل اهئام عيمجو ى ةرجش وأ ةلخن وأ عرز نم ض ةرمثوأ ةلغ نم اهضرأ

 نأ لاحلا يف لمتحيف ةبولجلا اهلخدتوأ . اهريغ نم هنأ حضي ىتح { هميرحت يف

 ىتح هيلع وأ هميرحت نم هل اميف هيلإ غلب نمل هب ةجح ال هنأ الإ & لالحلا نم نوكت
 هقح يف نوكتف . اهرمأ ةحص ىلع هلدت ةرهشبوأ ةنيبوأ ةربخب هعم حصي

 3 لاقم يف هب عطقي نأل ليبس الف الإو . ةرورضو اهلهأ نم نذإب الإ ةروجحم

 الإ هلصأ وه سيلف هب ليق نإو & حصي نأ لبق نم لاح يف هب مكحي نأ الضف

 اهنم ءىش يف هعم حص نإو . هريغ الركذن هب ام اهيف هدنع حص نمو هلهأل ةركذت

 ىتح هجرخأ اييف الو لصألا يف حصي مل ام ىلإ حص امزواجي مل & ءىش نود

 ولو ، رمألا رهاظ يف لحلا نم هب ام ىلع نوكي نأ لدعلا يف ىلوألاف الإو & حصي

 نأل & همكح يف كلذك وهف ، هملع نم نطابلا يف & بوصغملا نم هسفن يف ناك

 هبصغ حص امو هيلعو هل لاحلا يف هنع يفخ ام ال رهظ ام هيلعو { اذه لثم يف هل

 تيبلوأ . ءارقفلل هزاوج يف فالتخالا مكح هقحلي نأل زاج هبر لهج هنأ الإ

 حصي نم دنع هيدي يف نمل وهف الإو ، لاجرلاو ءاسنلا نم هعم حص نم عم 0 لاملا
 لثم يف دحاو لك نأل ريض الف ، هعم حصقف . هب ام ريغلا غلب نإو 0 هيف ام هدنع
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 هتايح نوك حصي مل امو 3 هيلع وأ هل ام يف هعم حصو هيلإ يدات ايب صوصخ اذه

 اهلصأ يف هب لدتسي نأ ىسعف هفرعاف 0 هتاوم دعب هايحأ نمل وهف 3 اهبارخ نم

 نوكي اموأ . اهلقبو اهئاثق نم هانغ وأ هرقف يف مكنم دحاو لك هلكأ ام مكح ىلع

 مل اذإ هرضح يف ىنغلاو 3 ةيده وأ ةفايض وأ ةيطعوأ ءارشب اهلخنو اهرجش نم

 © ءارقفلا نم هريغك وهف . هلام ننع هدعبل هلاح يف ريقف هرفس يف هينغي ام هل نكي

 هب ىتوأ ام صوصخ ىلع لدي ام اذه يف { ءاينغألا نم مهريغ نود مهف زيجأ اميف

 يف لوقلا قلطأ نإو ث اهنم هيف حص اميفو & هعم حص نمل اظفل اهيف مومعلا نم
 نم اذه ىلع الإ & رظنلا يف باوصلا ىنعم ىلع هجورخ حصي ال ذإ 0 رثألا

 ءاج نإو ، لاحلا اذه ىلع نايع نم ةنطابلا يف باوجلا نم هيف يدنع اميف هليوأت

 اهمكح يف يهف بئاغ اهنأ رثألا يف هب حرص امو ةربخلا يف المج اهيف لوقلا

 مل نم نود ، هيف حص اميف اهملع نم هعم حصف & كلذ هصخ نم عم كلذك
 نأل اهبارخ وأ اهرايع نم اهب ام هيف دعب هعم حصي مل هنأوأ ، اهرمأ هعم حصي

 دي يذ لكو . هل هبجوت ةرايع مدقت هيف هريغل هنأ حصي مل ام . هايحأ نمل تاوملا

 ىتح هلاح ىلعوهف لالحلا نم ناك امو 0 هريغل هنأ حصي ىتح . هدي يف امب ىلوأ

 نم موقي نمل ةجحلا يه هذهو ، ءىش بيغلا ملع نم هيلع سيلو 0 همارح حصي
 { هلهأ ىلع هبصفل راثآلا يف هميرحتل نادلبلا نم هيف لاقي ام ليلحتب رابخألا

 . هلدع روهظل ، هسفن يف قحل هنإو

 3 اعوطت هلاح ىلع هكرتي وأ { اعوزن اذه لثم يف لخدي ال نأ ءاش نمف

 هاون ام رجأ هبر نم هلف ، همارح هعم حصي . امل ميرحت الو . هموزلب ةنونيد يف ال

 . كلذ يف رظنيف . ملعأ هللاو . هب

 نم هنأ هيف لاقي عضوم وأ دلب لك يف لوقلا كدنع ايف كلذكو : هل تلق

 يأ يف هلهأ ىلع بوصغملا نم هنأ وأ & هلاح ام يردي ال هلصأ يف بئاوغلا

 ؟ ال مأ . اذه يف نايع نم ةنطابلاو ، نيرحبلا يف لوقلاك 3 ناكم
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 حصي ملوأ © هعم هدنع حص نم عم ، يدنع اييف كلذك وهف 3 معن : لاق

 عروتف هزنتوأ ، هلزاج ايب عسوت نمل زئاجلا الو مكحلا يف ايهنيب قرف ال ، هعم
 نمم هريغ ىلع الو ، هسفن ىلع همارح هعم حصي مل امل ميرحتلا ىنعم ىلع ال

 لهج وأ هبر ملع اميف حص ام ىلع نوكيف هجوب هعم حصي ىتح هتلزنمب هيف لزن
 . كلذ نم

 رهن ءام نم ىقسف . زاج ام ىلع رمع مث اتاوم ضرألا نم ناك امو : تلق

 ؟ همكح نوكي نملف ث هبر لوهجملا نم هنأ الإ & حصي مل وأ همارح حص رئب وأ
 . هل هموزل عضوم يف هنايض ءاملا يف هيلعو { هايحاف هرمع نملوهف : لاق

 هءانع هرماعل هيلعو ، هءاش نإ 5 ءاملا هل نمل هنأ ليقو ، عامجالا يفوأ يأر ىلع

 هقحلي نأل لوهجملا نم همكح يف نوكي اييف زوجيف { لوقلا اذه ىلعو 3 همرغو
 ۔ هلثم يف هل زاج وأ ، لاحلا يف هل زوجي نمل هيلع هزاوج عضوم يف هب ام يأرلا نم

 3 هل ، هزاجأ نم لوق ىلع . هيدي يف ىقب نإف ، لاملا تيب يف هلاح يف هذخأي نأ

 ريغ يف ابهذي ال نأ ، هلوخد يف ببسلا عم ءانعلاو مرفلا يف ينبجعيف الإو

 نأ هبشي ام هنإف { هيأر يف هيلع همارحل & ادبا هل هزيجي ال نم لوق ىلع الإ . ءىش
 . هيف هل ايهتوبث يف فالتخالا ىنعم ايهقحلي

 ىلعوأ . اعطق هل نمل ناضلا همزل نإو . هل نوكي نأ اذه يف هبحأ يذلاو

 اهارأ ال ينأك ضرالا يف ينأل 5 هل هزاوج يف يأرلاب فالتخالا عضوم يف يأر
 سيلو 5 هب اهايحأف 3 اهرمع نمل يهف 0 هنودب اهل ةايح ال تناك نإو ءايلل ةعبات

 . هيف همزلي ايك ، مرغ الإ هبرل هيلع
 يف لوقلا ام . عرزوأ رجش وأ لخن اهيف هل اضرأ هب ىقس نإف : هل تلق

 . مرحيو لحي ام ةهج نم اهترمث

 نأ رجشلا نم ىنعملا اذه يف اههبشأ امو لخنلا ةرمث يف ليق دق : لاق
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 ءاملا نيع دوجو مدعل ايهلثمك نوكي نأ عرزلا يف هبش الإو & همكح اهقحلي ال

 خيطبلا لثمراجشألا نم . ءاملا تاوذرايث نم ناك امو & كلذك وهف 0 هيف

 اذه ىلع زاج امو { هيف ايب . اهيلع هلوخد يف فلتخيف اهوحنو ركسلاو بنعلاو

 يف حصيف هيلع لخدي نأ الإ 5 هلبق امرمث نم موقي ال ييف زوجي الف يارلا نم
 لهأ نم ال ينإف " هيف اورظناف ‘ رثألا يف هدجأ مل نإو هدعبأ ال ينإف © رظنلا

 . كلذ

 نم ىلإف نادلبلا هذه نم عيش نم نايض وأ ةعبت نم همزلي ام : هل تلق

 ؟ هيلع امم جورخلا دارأ نإ هيدؤي

 هفلتأ نإو { هيلإ هدريلف الإو ، هريغل هنأ حصي ىتح هدي يف نمل وهف : لاق

 لدعلا يف اذكهو { مورغملل عبت هسفن يف هنأل 3 مولعموأ لوهجم نم هل مرغلاف

 عضوم يف هل هيلع ام ايهنم لك يف دؤيلف ، لصألا وأ ةلغلا نم همزلي ام مكح

 . كلذ يف هقح قح يذ لكل نإف . قافتالا وأ 0 امهنيب امل قارتفالا

 همزل امم هل اصالخ ءارقفلا ىلع هقرفو & اذه نم هبر لهج امو : هل تلق

 زوجيف . هلبقي نأ هذخأ دعب نم ةيطعلا هجو ىلع دري اييف هل لهف { هبر دي يف نمل
 ؟ هل

 لثم هل هزاوج يف فالتخالا ىنعم هيف جرخي ام هنأ اذه يف ليق دق : لاق

 . ةاكزلا

 لوقلاف . ةطقلوأ ، ديص وأ رجش يف ءازج وأ ةرافك نم همزلي امو : هل تلق

 ؟ كلذك اهيف

 ىلعومهف ىنعملا اذه يف اهنأل ، لوقلا نم حيحصل هنأ ليق اذكه : لاق

 . دحاو اهيف لوقلاو . ءاوس

 هل عفد نإف { لاملا تيبل هبر ةفرعم مدعل هلعجي نم لوق ىلعو : هل تلق
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 ةمئأ نم دحأ هيلع راصف . هفلتأ اييف هاربأ وأ & هيدي يف امل هنايض همزل اييف

 هب هل جرحم ال ، هنآربو ، هزاوج يف فالتخالا نم ىضم ام ىلع وهف نيملسملا

 . كلذ نع

 . هلوه امل هدي نم هضبق نأ دعب نم هيلإ در نإف : هل تلق

 هل هزوجي امم لاح ىلع بجوملاو ، هنايض نم صالخلا يف هجولا وهف : لاق

 . هلثمل هزاجأو لوق يف

 . هيلع ردقي ملف { هنامز يف همدعأ نإف : هل تلق

 يف ، لوقلا اذه ىلع هماقم هيف موقت ةعايجلا نأ يدنع يذلاف : لاق

 هب ام ىلعوهف الإو ، لاملا تيبل هل مهزارحاو ، لاحلا يف ةلودلا رمأب همايق عضوم
 زوجي نم لاحب ناك نإ 5 هيلع امم هسفنل هناربو ، هيدي يف امل هلكأ يف يأرلا نم

 . هلثمل هزاجأ نم يأر ىلع .، هل

 تيب يفوأ ، ةصاخ هيف مامالا هلزاجأ نم هل عفدوأ هاربأ نإف : هل تلق

 ؟ هل هزيجي نأ هل زوجي ام ةماع لاملا

 . كلذ يف دحاو ايهيف لوقلاو ، هلثم وهف : لاق

 ، هلوصأ نم لاملا تيبل هدعب نم ةعايجلاوأ مامالا هزبي مل امو : هل تلق

 لاملا اذه نم همزل امو . هب عفتني نأ لوقلا اذه ىلع اريقف نوكي نمل لهف

 ؟ هيلإ هنم جرخي نأ دارأ وه نإ & نوكي نم ىلإف { هنايض

 ةرضم لاخدإ الو & لصألا كلمت ريغ يف { هب عفتني نأ هل ، معن : لاق

 نم همزل امو {، هل زيجأ ام رادقمل هيف ةزواجم الو & لدع ريغب هلثمل عنم الو { هيلع

 هنأل اهلثموهف زاج ام ىلع كلميف زرحي نأ لبق نم & هترمثوأ & لاملا اذه ةلغ

 يف ىقب نإ هل هنايض يف ام زاوج يف فلتجي امم هنأ الإ هيف زاج . اهيف زاج امو { اهنم

 & اهنمزرحأ امو همرغ ىلإ عجرف 3 هفلتأ نأ دعب نم هسفنل هنآرب يفو 5 هدي
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 نم هموزل ناك نإو & يأرلا اذه ىلع هلوهف هزرحأ نمل قحلا يف تبثف & ايهنم

 نم ةقث ىلإ هملسي نأ هب ىلب نل صالخلا نمو & همكح يف هل عبتف هلصأ

 ىلإ هداسف يف جاتحا ام هنأ ريغ ، رفكو هحلاصمل هلعجيو {& يأر ىلع نيملسملا

 هل سيل هنإف ، نيح دعب نموأ { هلاح يف هيلع ردقف هنكمأ ام ىتم { همزل حالصإ

 ٥ نيملسملا لام تيبل لام . لوقلا اذه ىلعوهف الإو & هريغ ىلإ هب اودعب نأ

 . هيف زاج ام هيلع زوجيو

 اموأ هلك هفلتأ نإ هل عبت وهأ دقن وأ ضورع نم هنايض همزل امو : هل تلق

 ؟ هيف ضعب نم هنود

 . همكح يف كلذك هنأل هصقنأ ام رادقم الإ همرغ يف عقي ال : لاق
 تيب يف زوجي ام عيمج هيف زوجيف لاملا اذه يف لوقلا اذه ىلعو : هل تلق

 ؟ هل زوجي نمل عىش نم لاملا
 هيف هزاوج ىلإ ليبس ال ءايشألا نم عىش صخي نأ الإ & معن : لاق

 فيكف .3 هلراص دق هنأل & كلذك وهف الإو ، همومع نم هصخي رمأل هفلاخيف

 هنوك ةحص عنملا يف ىضتقت ةلعل ال هيفزاجف 0 هيلع زوجي نأ نم عنمي نأزوجي
 . كلذ يف هبجوت قح ةجح ريغل زوجي امم هفرعأ ال ينإ { الك لدعب

 . كلذك هنأب دحأ لوق نم هفرعت لهو : هل تلق

 هانزجأ ام ىلع لوقلا نم ىنعملاب لدي ام & ىحبصلا نع رثألا يفف : لاق

 ام زاوجب هيف حرص دقو ، رصبلا لهأ نمل يدنع اميف هنإو { رظن نع اذه نم هب

 . كلذب زيجأف ةاكزلا يف زاجأ

 ةياغ هل نمل هفوقوب ، هبر فرعي ال اييف ، لوقي نم لوق ىلعو : هل تلق
 . كلذك

 هسفن نع اهعفدي ةرورضل الإ هب عفتني نأ ، هريغل زوجي الو 3 هل وهف : لاق
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 لاق نم يأر ىلع مكحلا يفوه ايك { مرغلا نم همزلي ام ءادأل دصقلا عم ، هتايحل

 . هبر

 نأ لوقلا اذه ىلع هل لهف " لاملا اذه نم هنايض همزل امو : هل تلق

 ؟ هب هحلصي

 عجري ىتح هحلصي نأو . هلصأ نم هدسفأ ايف هيلعو هل نأ ليق دق : لاق

 جتحي مل هنأو ، هيلع دازوأ ك هحالص نكمي مل امو 0 لبق نم هيلع ناك ام ىلإ

 ىنعم هقحلي نأل زوجي امم ايجنأك 0 ةرمثلا وأ ةلغلا نم نوكي امووهف 0 هيلإ

 نإ ، لاملا عايض اهكرت يف يتلا هحلاصم نم ءىش يف هذافنإ زاوج يف فالتخالا

 يف هب هل همايق يف باستحالا ىنعم ىلع هزاوج يأرلا يف عساولا قيرط نم حص
 رظن ال ال نم يأر يف 9 الوأ عنملا نم هيف هب حرص ام ىلإ عوجرلاف الإو { لاحلا
 . كلذ يف هل

 نم عرزوأرجشوأ لخنوأ ضرأ وأ ءام نم نايض موزل ناك امو : هل تلق

 ؟ ال مأ & لوقلا اذه ىلع هب هحالصإ هل زوجيأ 3تلاملا اذه

 نأ رادجلا يفو ث اهنم هدسفأ ام حلصي نأ هل نأ ضرألا يف ليق دق : لاق

 هلزاج ةلاح يف ، هسفن عضوملا هيلإ جتحي مل نإو ث رايعلا نم هيلع ناك ام ىلإ هدري

 ام وأ ، هلخن وأ هئام نم همزل اميف زوجيو { رخا عضوم نم هيف هلعجي نأ ايهنم لك
 هفلتأ ام لثمب لاملا يف ىقس ناو { هلسف وأ هبرش يف هلعجي نأ ، هلصأ نم نوكي

 نم عرزلاو ، هلزاجأ ام لوق يف هأزجأ رظنلا يف حالصلا نم ناكو . ءاملا نم

 3 يأرلا اذه ىلع & لصألا نم ءىش هب حلصي نأ نم هليبق نم همزل امو ةلغلا

 ىنعم هيف جرخي نأ هدايق ىلع لدعلا يف هبشأو ، هلثم ف رثألا هيلع لد يذلا وه

 3 هيأر يف امرهظأ نم ىلع جرخي الف & يأر عضوم هنأ الإ & مكحلا نم هب ام

 . هتنونيد يف ال {} هفلاخ نإو
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 3 قحلا نم هفرع ايأر 3 هتلغ نم هموزل نوكي ايب هحالصإ زاوجب لاقف

 نم رظنلا هيف غلابي نأ ردق نمل ينبجعي هنأ ريغ ، يأرلا يف الدع هاري نمل هجرخأف

 ينإف & يأرلا يف باوصلا نم هجورخب لقي مل نإو 0 هب لمعيو هلوقي نأ لبق
 . كلذ لهأ نم ال

 هتبوأ ىجرت ال نم ةبيغ يف نم لايك هيف لوقلا اذه ىلع نوكيو : هل تلق

 . لاح ىلع
 نم هتذخأ ىنعملا يف ههبشأ ايبو & هتدجو اذه يف ام ىلع . معن : لاق

 لعفاف هيلع درلا ىلع ردقت نإو & هعدف الإو ، حص نإف هيف رظناف 3 كاذل اذ

 . كلذ ىلع رجؤت نأ ىسع

 ايب قحلي نأل ، هبر فرعي ال اميف ءارآلا نم دحاو لك يف زوجيو : هل تلق

 وأ ، لاح ىلع زجي ملف 3 هب حلصي نأ نكمي ال امم هنأ الإ } هلصأ نم هموزل ناك

 ؟ هزاوج يف يأرلا عضوم يف هزجي مل نم يأر ىلع
 راصف اومدع مهنأ الإ ، هلصأل عبت هلهأل همكح يف هنأل 5 معن : لاق

 هقحلي نأل زاجف 3 لثملا ةحص مدعل ةميقلا ىلإ عجري نأ دعب نم وه نمل الوهجم

 3 ضرألا يف اهزاوج حص دقلو ، دقن وأ ضرأ نم هريغ ىلع زاج ام يأرلا يف

 ةرمث نم هنم دلوتيف ، هنع نوكي اميف اهتزاجا نم عنمي نأ 0 لدعلا يف زوجي فيكف

 حلصي نأ زوب الو ، دوقنلا نم راصف نمثلا ىلإ داع ى ةعبتوأ نايض وأ ةلغوأ

 نم يأر ىلعوأ ، لاح ىلع هزاوج نمرخا عناملوأ | ةحلصملا مدعل امهب

 نم ءىش يف هذافنا زاوج يف يأرلاب فلتخي نالزوبي ام عضوم يف . هزيجي ال

 كاكفنا ال هل همزال ، اهنع هل جرحم ال ، هب ةقحال اهارأ ال ينإو ، لاملا حلاصم

 ايرشح هلوه نمل افوقوم هلاح ىلع ىقبي نأل هيلع زوجيف 5 اهنم ءىش نع هل
 . ءارقفلا ىلع قرفيوأ ، لاحلا يف هعم زوجي ةرورضل الإ ءعىشب ريغلا هب عفتني ال

 هيف اهجورخ نم هارأ { هب ام حص نإ هتنامأ هبرل هيف لعجي وأ لاملا تيبل نوكي وأ
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 . اذه يف رظنيف . ملعأ هللاو . الوهجم راص نيح هل اهموزلو { الوق

 يف حص نإف رثأ نم ي ريغ نع هتعفر وأ رظن نع لاؤس نم هتبجأ ايلك لب
 . ملعأ هلل او . هيلع لدف هرهظ ا نمل ةنم او ٠ هيلإ در ال إو > زاجف لدعلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 تناكوأ 0 هربق ةرايزلوأ & كلاهلا نع مايصلل وأ روطفلل يتلا ةلخنلاو

 وأ ريدحت وأ تابنوأ ءام نم حالصإ ىلإ جاتحت تناك اذإ ۔ تافوقولا نم ءعىشل

 ؟ ال ما اهتلغ نم زوجي لك { اهنينطي نم ءارك وأ ةطارش
 . ملعأ هللاو . زئاج هتركذ ام عيمج : لاق

 : ملاس تب بيبح خيشلا : ةلأسم

 مهقوسب ةعبسلا ءالؤهرقأ مث { لاجر ةعبسل هيف ايب هقوست رقأ لجر يف
 ةفصو } هطخ زوجي نم طخب ، ثرحلا لاجر نم 0 نيملسملا يأر ىلع افقو اذه

 ىلإ دب ؤم فقووه مهل يذلا قوسلا اذه نأب نوروكذملا ءالؤه رفقأ» 0 رارقالا

 نينس تس ءاضقنا دعب ، ثرحلا لاجر نم 0 نيملسملا ةعامج يأر ىلع 0 موي

 تباث ظفللا اذهأ & كلذب مهسفنأ ىلع مهنم ارارقإ ، «باتكلا خيرات نم انامز

 اذه ناك اذإ تيأرأ 9 ةمايقلا موي ىلإ بتكت مل اهنأل . ةعجرلا مهل مأ ، مهل

 لاجر نم نيملسملا ةعامج ىلع همكح نوكيأ . هب اورقأ ام ىلع اتباث قوسلا

 3 اعيمج مهيأر ىلع مأ 3 دلبلا هابج يأر ىلع نوكي مأ ، ملعلا لهأ & ثرحلا

 © مهباود ماعطو ، مهماعط نم مهل هجاتحي ام مهل ملسيأ ك فيض مهل ءاج اذإو

 هنم ي رتشيو ةلودب ناطلسلا مهيلع رمأ وأ لئابقلا نم دحأل مرغ مهيلع ناك اذإو

 ؟ ال مأ ، مهراج مهب راح اذإ ةتيملاو ۔ صاصرلاو يودلا
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 كلذكو . اعيمج نيتباتكلا نم يل نيبي اييف تباث ظفللا اذه نإ : لاق

 تباث لوألا ظفللاو © موي ىلإ ظفللا عطقنا ولو & ةمايقلا موي ىلإ ؤ يف طرشلا

 نم انظفحو انعمس اذكه رضي الو &، صقني الورضي الوشح يقابلاو {. هسفنب
 تاقث مهأ انباحصأ دنع هب ذوخاملاو & لوقلا رثكأ يفف 3 هابجلاو لدعلا راثآ

 مهالوت اذإ لب اذه طرشي ال ليقو & اضعب مهضعب نولوقي ءايلوألا نيملسملا

 مهف تاقث اوناك اذإ اولوتي مل ولو ليقو { مههابجو نيملسملا ةعامج مهف نوملسملا

 © نونومأم لب ةقثلاب اوفرعي مل ولو ، لوقلا ضعب يفو 3 نيملسملا ةعامجو 3 هابج
 يف يأر لهأ نيروهشم اوناكو . يغبل دعت الو & لالض يف لوخد مهنم فرعي ال

 . قحلا نم ديعب ريغ يأر كلذف .0 دلبلا

 ىلع يغب هيف برح يف الإ هتركذ ام عيمج يف اهذافنا زوبي قوسلا اذه ةلغو

 حصي ال الطاب انه ةايحلا يأرف هريغو راج يفو ، هريغ راج يف دعقو 3 نيملسملا

 وهف مهيف ىذؤملا ، مهيلع ىغبملاو { الودع ثرحلا لهأ ناك اذإ زوجي لب زوجي الو

 { هلك ةايحلا يف ةعايجلا هذه يأرل ذافنالا هيفزوجي هوجولا عيمجو زئاجلا

 دنع ىجرألاو لضفألا وه كلذف ءافعضلاو ءارقفلا ةنوعم يف هوأر نإف ، قيضي ال

 هللاو } دادسلاو {“] باوصلا وهف نيملسملا عفني اييف ةحلصملا نم هورظن امو هللا

 . ملعأ هللاو . داشرلاو قحلل قفوملا

 : سيمخ نب دعاج خيشل ا : ةلأسم

 لجر اهب ىصوأ نهنم ةدحاو لك ، دحاو دجسمل ةرطفلل تالخن ثالث يف

 نم لسفي نأ زئاجأ 9 نمث اهصوخ الو اهعذجل نكي ملو نهنم ةلخن تتام مثرخآ
 هب رطفيو © دحاو بارج يف زنكيو طلخي هلك رمتلا ناك اذإ { نيتلخنلا نيتاه ةلغ
 علقي نأزئاجأ ، نيتلخنلا نيتاه تحت مرص ناك نإ & كلذكو & دجسملا اذه يف

 ؟ ال مأ 3} ةلخنلا هذه عضوم لسفيو نهمرص نم
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 نم ةلخنلا لسف زاوج نم نيملسملا راثآ ضعب يف هدجأ ام ىلعف : لاق

 ىنعمل اهنأل سأب الف 3 مهلوق يف حالصلا رظن ىلع 3 اذه لشل اهب ىصوملا ةلخلا
 يف هقحليف هيف جرخي نأ فاخأ هزيوبت نم يسفن يف نكلو & دحاو عيش يف دحاو

 هللاو . هزاوج الإ يل نيبي الف { اهمرص نم اهعضوم لسف امأو ، كلذ ريغ يأرلا
 . ملعأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ءىشل هتلغ ذفنت نأ كردأ وأ ، تافوقولا نم عيشل هتلغب ىصوملا لاملا يف

 ريغو سيهلاو ءاملاو دايسلاب هتلغب رمعي نأزوجيأ © ربلا باوبأ نم تافوقولا نم

 يف ديزيو ، هعفني رايعلا نأ ريغ 0 نمث الب وأ نمثب كلذ كرت اذإ ناك اذإ & كلذ

 ؟ عايضل ١ ىلإ هنم لوئي ايبرو . هرضي تركذ ام كرتو هتلغو هلص ا

 . ملعأ هللاو . حالصلا جرخم جرخ اذإ اندنع كلذ زوجي : لاق

 : ىوكزألا دمحأ نب هعمج خيشلا : ةلأسم

 كلت نوكتأ . ملعي نمل صوي لو ةسردملل هلام نم ءىشب ىصوأ نمع

 مأ {. اهيف ملعي نم عسي لهو { اهيف ملعي نم نود اهراعل نوكتو © ةمات ةيصولا

 ؟ كلذ يف يارلا فيك

 ةسردملا رايعل نوكت ةيصولا هذه نأ يصوملا ظفل نم رهظ ام ىلع : لاق

 يف اذكه . اهيلع ةفوقوملا لاومألا اهنم رمعت نأ زوجي الو { اهيف ملعي نم نود

 دارأ يصوملا اذه نأ ةنانمطالا ىنعم يف كلانه جرخي نأ الإ { ةرهاظلا ماكحألا

 تدجو ينأل ، كلذ زوجي هلعلف ، اهسفن ةسردملل ال اهيف ملعي نمل ةيصولا هذهب

 هذه عفداف تم نإ : لاقو & مهارد لجرل ملس نميف ةنانمطالا باب نم
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 { كلذ هيلإ عوفدملا بلق نأمطاو { دالوأ ايلو ناوخأ هلو & يخأ ينبل مهاردلا

 نأ هلزوجي هنأ ديعس وبأ لاقف ، رخآلا نود هيوخأ دحأ دارأ ك لجرلا كلذ نأ

 دالوأ نم لجرلا كلذ دارأ ايهيأ ، هيلإ هبلق نأمطا نم ىلإ مهاردلا كلت ملسي

 . ظفللا اذه تبثأ نم لوق ىلع ةنانمطالا مكحب يفتكيو 3 هيخأ

 مهاردلا كلت : لوقو { هيلإ عفادلا ةثرو ىلإ مهاردلا هذه دري : لوفو

 . هتوخا ينب عيمج ىلإ

 كلذل مسي ملو ، هلام نم عيشب دجسمل ىصوأ نميف دوجوملا كلذكو

 هذه نإ : لوق & فالتخا كلذ يفف 3 ةريثك دجاسم ةيرقلا يفو هنيعب دجسللا

 : لوقو ، هتلح دجسمل : لوقو . عماجلا وهو ربكألا دجسملا اهقحتسي ةيصولا

 لصأ هلو . اتباث ةنانمطالا مكح جرخيو 0 دارأ دجاسملا يأ هيلإ نأمطا ام ىلع

 جرخ اذإف ، اذكه كلذ نوكي نأ لعلو ىسعف ، بلقلا هب نأمطا ام ىلع تباث

 . ملعأ هللاو . هيف ركفي هنيعب رثألا يف ءاج دق اذهف ءاوس هلك رظنلا يف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ اهتلغ ذخأ هل لحيل عنصي فيك . ةسردملا يف دحأ هتأي مل اذإ ملعملاو

 . ملعأ هللاو . نارقلا أرقيو 0 ميلعتلا تقو اهيف دعقي نأ : لاق

 : سيمخ نب دعاح خيشل ا : ةلأسم

 ضرأ يف ثبعي هتدجوف ، ريقف لجر ىلع قح يل ناك اذإ لوقت اذام
 كلذ نم هدنع نم يقح ضبقأ نأ يل له . اهيف هتين ملعأ ملو . ءارقفلا

 ؟ لمعلا

 . كلذ كل نأ يل نيبي اذكه : لاق
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 : ةلأسم

 اهل كلمتلا ليبسب اهيف ثبع هنأ لاق اذإ ك دمحأ نب ديعس خيشلا لاقو

 هذهب اهيفرقي ناك اذإ ، اهنم كقح ضبقت نأ كلزوجي ال ، اهيلع ءادتعالاو

 . ملعأ هللاو . ةينلا

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 كرت ريغ ةلغ اهيف سيلو نوملسملا اهيف بتاكت ال ىتلا نادلبلا يف

 ءارقفلا ىلع الخن اهنم فقوي نأ هدي يف نمل زوجي لهو . اهمكح ام . ةباتكلا

 هعجرم امم تناك نإو { هل الصأ فقو دقف ةحيحص الوصأ تناك نإ 3 هنأ ىلع

 ؟ هكلم نع هجرخأ دقف . ءارقفلا ىلإ

 هل يهف 3 اهنم فقويو اهعيبي نأ دارأ نإ هدي يف يه نمل كالمأ يه : لاق

 اهئارش هدي يف يه نم مكح نع اهجرخي امم عيش اهيف هدنع حصي مل ام لالح

 . ءاوس اهعيبو

 الوصأ تناك نإ . اهيف هتينو ي رتشملاو & اهارتشا نإ تيأرأ : هل تلق

 نع اهعزتنا دقف لوصأ ريغ تناك نإو ، اهلصأ نم اهارتشا دقف ةحيحص
 ؟ كلمت ريغب هرقفل اهنم لكأي نأ اهيف هتينو كلمتلا

 نب دعاج خيشلا لاقو { اهعيب نع اهئارش يف لضفأ ةينلا هذه : لاق

 وأ { اهفقويوأ . اهعيبي نأ دارأ نإ 3 هدي يف يه نمل لوصأ اهنأ يل نيبي ال سيمخ

 . لالح هيلع يهو .0 هيلع ةيهارك يل نيبي الف { هدي يف يه نم دنع نم اهيرتشي

 يذلاف : هللا دبع نب لاله خيشلا لاقو & كلذ نع نهلقني ام هعم حصي ىتح

 نأ هل نإ & ضرأ اهيف هدنعو 3 اهيف نوملسملا بتاكي يتلا لاومألا هذه يف هدنع

 اذإ ۔ ناكم ىلإ ناكم نم لوحيو & لخنلا لسفيو ، راجشألا سرغيوأ اهيف ينبي
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 وأ اينغ ناك لوق ىلع هدي يف ايب ىلوأ لكو ٠ ةفورعم ريغ اهيف ةلغلا تناك

 اماذه . كلمتلاو ظفحلا ليبس ىلع لاومألا هذه لعج ناك نإ {. اريقف

 . ملعأ هللاو . هتدجو

 : هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 مهف . هيف مهدي تتبث دق امم ايندلا كالمأ نم سانلا يديأ يف ناك ام امأ

 راب نم هل اكلم هيعدي ال نم دي يف ناك ام امأو . . ريغلا نم ىلوأ ديلا وذو هب ىلوأ

 نايض همزل نمو & بئاؤوغلا نم كلذف 3 هبابرأ بئاغ لام هنأ فورعم وهو رجافو
 . اذه ىلع ةمالسلا وجرنف { هسفن ءاربإ وأ © اريقف ناكو & لاومألا هذه لثم يف

 الف ، نالف ينبل اذك ةيرقو اذك ةيرق نأ راثآلا نم ءىش يف دجوي ام امأو

 اذه ىلإ مهتنس ةحص ىلع اودجوي مل } اوركذ نيذلا موقلا نأل ، ايكح بجوي

 لامتحالا يفزئاجو { اهريغ مساب ىمست نادلبلاو ، بئاغلا لثموهو . نامزلا
 . ملعأ هللاو . هل كلذف © كلذ يف هيلع ةبيرلا لوخد دنع هزنتلا دارأ نم الإ

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 هوطراش 5 اهلام ةلغب مهتسردم يف ملعي نأ دلب لهأ هنم بلط لجر يف
 اذه اهلام لغتسا { انامز كلذ ىلع ملعو & تاقث ريغ مهو . رثكأ وأ لقأ وأ ةنس

 ؟ ال م <

 نم هجوب ابجاو اقح ذخأ نم لكو ، كلذ هيلع قيضي ال هنأ وجرأ : لاق

 يف انع ام ببسب لاملا ةلغ ذخأ قحتسا اذإ اذهو 3 هيلع قيضي الف © قحلا هوجو

 هيلع هرجحت مل اذإ ، هريغ دي نم هذخأب ىلوأ وهف ك بدألاو ملعلا ميلعتل ةسردملا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هيلع موقت ةجحب ةضراعمب قح ةجح
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 : ىحبصلا : ةلأسم

 أرقي نأ ةعمج ريجألا ىسنو ، ةعمج لك هربق ىلع أرقي الام فقو نسو

 هب صخ اذإ فقولا نأ رثألا ينو { مايألا نم اهريغب ةعمجلا كلت لدبت الأ 3 اهيف

 ىلإ عجري الو ، مايألا رئاس يف لدبي الف & رذعل ةنس يف ذفني ملف جحلا موي

 ؟ مويلا كلذ يف هب رازي الو . ثراولا

 نم ائيش ةعمج لك يف هربق ىلع أرقيل هب ىصوأ ام ناك نإ 3 هريغ : لاق

 خيشلا ركذ ايكف { انايسن عمجلا نم ةعمج يف ةءارقلا تكرتف ادودحم . نآرقلا

 زواجي نأ زوجي ال هنأل . عمجلا نم ةعمج يف الو . مايألا رئاس يف كو رتملا لدبي ال

 ليدبت ال كلذ نأل . ناصقن الو ةدايزب ، عمجلا رئاس يف ، دودحملا دحلا هب

 . هب ىصوأ ايع رييغت الو
 ملو هذافنا رذعت امو ، بئاغلا كاردإ مدعل 5 هذافنا رذعتم هارأ اييف ينأكو

 نم هب ىلوأ مه ذإوجرأ اميف ةثرولل هعوجر زاوج دعبي مل ، هوجولا نم هجوب جري
 الف } هنع ىهنملا عايضلا ىلإ كلذك هفقو لوئي ايبرو { ةياغ ريغ ىلإ افوقوم هئاقب

 مكح كلذ مكح نوكيف 3 مهنم سيوأو & مهتفرعم كردت مل نإو { هل اهجو ىرأ

 . هيف ليق ام ىلع هبر لوهجملا

 ةنس يف ذفني مل اذإ افقو جحلا موي يف هب ىصوأ اييف رثألا نم خيشلا هعفر امو

 لب ، هدر ىلإ ليبسالف © ههجو ىلع هذافنا رذعت عم ةثرولل عجري ال نأ رذع نم

 اياصولا عوجر زاوج يف نيملسملا ضعب نع ةعسلاو { هب ىلب نمل قيض كلذ يف
 نأ هبشيف اهيف كلذ تبث اذإو ، مهنعروثأملا يف ةدوجوم ةثرولا ىلإ اهذافنا رذعتملا

 نم دودحم ريغ هب ىصوملا ناك نإ امأو ، ىنعملا يف ايهبراقتل اهلثم اذه نوكي

 نسحيف 5 نايسنلا ليبس ىلع عمجلا ضعب يف اهنم كرت ايف & ةعمج لك ةءارقلا
 يف ليدبتلا ىلع كلذ نوكي الو ، كرت ايع الدب عمجلا رئاس يف هب ىنوي نأ يدنع
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 . هلدعب لمعيو 0 هلك كلذ يف رظنيف 0 اهيف دودحم ريغ ىلع اهعوقول ةيصولا

 . ملعأ هللاو

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 نيتلحم نم ةراح لهأ ىلع هتلغ قرفت دجو . ءامو ضرأو لخن فقو نع

 كلذ نم اذكو اذك نأ جلفلا ةخسن يف ءاملا كلذ دجو مث 0 نرق دعب انرفو { ةنس

 ملو & نيتروكذملا ، نيتراحلا كلت نم ةراح لهأ ىلع هتلغ قرفت { ءاملا جلفلا

 ؟ ةنسلا عابتا وأ ةخسنلا يف مسر ام عابتا ىلوأ ءعىشب ىرخألا ركذي

 ريغصلا اهيلع أشن يتلا مالسالا يف ةكوردملا ةنسلا عابتا نا ىعم : لاق

 ةخسن نم اموسرم دجو ام عابتا نم ىلو أ } اهلطاب حصي مل ام ريبكل ا اهيلع تامو

 زوجي ال هنأل 5 ةقث ريغ وأ ةقث اك & فرعي مل وأ بتاكلا طخ فرع 3 دحاو طخب

 اهب موكحملا & كوكصلا لثم اذه سيلو ، عضوملا اذه يف هدحو هطخب مكحي نأ

 مومرلا نم مالسالا لهأل مالسالا يف ةتباثلا ةيراجلا ننسلا نأل & نامزلا لهأ عم

 يفو ، ليبسلا نباو ليبسلا يفنو جالفألا يفو & دجاسملاو بئاوغلا يف ، يفاوصلاو

 الوق نيملسملا نم عامجالا مكح هبش . مالسالا يف اهماكحأ ةيراج 0 هللا ليبس

 ىتح . هيلع تدجو ايع اهرييغت الو اهليوحت نسحي الو & نكمي ال { العفو

 هيلع ترج ام ليبس ىلع اهذفنمو .0 اهب لماعلاو { اهعبتمو { اهلطاب حصي

 مكح ءايشألا نم ءعىش يف ضراعي نأو { قحلا ماكحأ عبتم . اهتنسو اهماكحأ

 . ءاضقلا مكح ذافنا مزاللاو تباثلاف © ءاضق مكحو هيف ةنانمطالا

 ننسلا مكحو . ةنانمطالا مكح خسنلا ماكحأ تلعج مل : لئاق لاق نإو

 دي ىلع يرجي هدحو دحاو طخب خسنلا مكح نأل : هل انلق & ءاضق مكح

 لثم ناك ولو ايلو املاع الدع ةقث ناك ولو } هدحو هطخب مكحلا زوجي الو 5 نيمألا

 ةداهشب اهذافنا زوجي ال ماكحألا نأل & باطخلا نب رمعو & قيدصلا ركب يبأ
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 يف الو ءامدلا يف ال هركذ العو { مالسالا يف رطخ لج ولو {، هدحو دهاش

 لثم اذه سيلو 0 قالطلا يف الو ، قاتعلا يف الو ، دودحلا يف الو لاومألا

 . انركذ ايك ةتباثلا ننسلا مكحو نامزلا لهأ عم اهب مكحي يتلا كوكصلا

 ءىشب ءاملا كلذ ةخسن يف هطخب اموسرم دجو يذلا اذه دهش ول تيأرأ

 رمأ يلو لجرل اهنأو & ةيفاصب تسيل اهنأ مالسالا يف ةتباثلا ينفاوصلا نم
 كلت لقتنت نسحيو زوجي ناكأ & دجاسملا نم رخآ فقول وأ يلو ريغوأ & نيملسملا

 الف ، هدحو لجرلا كلذ ةداهشب اهلاح نع اهمسا ريغيو اهمكح نع ةيفاصلا

 . ملعأ هللاو . يدنع ام اذهف & يعم كلذ زوب

 : ةلأسم

 3 نيملسملا راثآ نم ائيش اهيحاونو نيرحبلا يف ملعأ ال : يحبصلا لاق

 اهنأ ىسع لوقي نانس نب فلخ خيشلا تعمسو {، نيمدقتملا رابخأ نم الو

 يلاو يمرضحلا فلخ نب دمحم خيشلا ىلإ بتك 3 اذه فلخ خيشلا لاقو ةيفاص

 نيرحبلا نأ نولوقي 0 نيرحبلا لبق هوذخأ يذلا دلبلا ةابج عمس هنأ ىوزن

 . ناويدلل

 . مهتغل يف ، لاملا تيب 0 ناويدلا نأ ، اذه دمحم خيشلا باتك يفو

 ةاكز الو { هتيفاص الو اهلام لحتسي ال نيملسملا مامإ نإ : انأ لوقأو

 نيملسملا ةمئأب بجاو نسحلا حيحصلا نظلا نإو 3 هب قيلي ال ايب الو ههبشل
 مهتوعد لهأو نيملسملا ةمئأف } ةيفاص ةمئاق تتبث نإو & مهماكحو مهئاملعو

 نيدو ، هلوسر نيدو هللا نيد اذه ، نيدلا يف نيفلاخملا نم قحأو اهب ىلوأ

 نكت مل نإو ث هللا ءاش نإ تومن هيلعو . ايحن هيلعو اننيدو & نيقحملا انفالسأ

 & هنيدو هللا نيد ىلإ نيملسملا مامإ مهاعدو 3 اهباحصأل الوصأ تناكو هتيفاص

 مهلف هيلإ هوباجأ نإف ©. هب ءاعدلاو { هللا نيد راهظإو .3 اهيف لدعلا ةماقإ هيلعف

٢٦٥



 ارسق هيلع مهربخ ني ربكتسم اوعنتما نإو 0 مهيلع ام مهيلعو & نيملسملل ام
 هفالخب اورقأ مه نإو & نيرغاص نجسلا مهرمعو . ارهق مكحلاب مهذخأو

 نيبراحم مهيديأ اوطسب نإو ؤ مهرض فعضأو © مهرش هللاب ىفك دقف نيربدم
 هيف مهفالخب اولتقيو نيعئاط هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح نيهراك نوملسملا مهبراح

 ذفنأو ، مهودع نم مهامح اذإ مهتاكز ذخأ ماماللف ، لاح لك يفو { نيرصم

 راثلا نم تناك فنص يأ نم & طخسلاو مهنماضرلا ىلع هللا مكح مهيف

 مهنم ربجلا ىلع نيملسملا ةمذ لهأ نم ةيزجلاو نادبألاو & دوقنلاو يشاوملاو

 اعفن هللا اهلعج دقو هلوسرلو هلل ضرألا نأل هماكحو هتالول كلذكو ميلستلاو

 نيميقتسملا نيدلا يف مهماكحو نيملسملا ةمئأ نأ ىنعمو . هئايلوأل الفنو هدابعل

 هئايبنأ ةفيلخو 5} هتريخو هتوفصو . هللا ءايلوأ مه ث .نيملاعلا بر ةعاط ىلع

 تقو لك يف . هللا مكحب نومكحي ظافحو . دابعلا لايعأ ىلع دوهش هلسرو

 قحم يف الإ نوكت ال ةفصلا هذهو ، روجلا الو فيحلا مهيلع زوجي الو { نامزو

 لعج ام هل لعجو ،. هاضترإو هدابع نم هراتخاو . هابتجاو هللا هاده دق ميقتسم

 ىلع هب ءافأ ام الفن مهل لعجو .{ هنيد روهظو .3 هتوعد ةماقإ نم 0 هلوسرو هسفنل

 وهو {. قدصلا ليبسو قحلا قيرط ىلإ يداهلاو قفوملا هللاو هنيد لهأو هلوسر

 . ملعأ هللاو . ميحرلا روفغلا

 : ةلأسم

 تيبل هلاحأ مث ، ةدملا هب تضقناو ، رايخ عيب اتيب ى رتشا لجر يفو

 ؟ نيملسملا ةلودل حالص هيف نكي مل اذإ هعيب زوبأ 5 لاملا

 ةلزنمب لاملا تيبل اهب رقملا لاومألا نأ لوق & فالتخا هعيب زاوج يف : لاق

 ينبجعتو . ادب ؤم افقو لعجت ىتح { ءىفلاو ءايصوألا ةلزنمب لوقو 3 هل فقولا
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 ىأر نإ ٠ حالصل ا رصبي نمو . ملعل ١ لهأ ةرواشم عم اهعيب يف مامال ١ ةرواشم

 . ملعأ هللاو . هل تلعج امل تلغتسا الإو تعيب حلصأ اهعيب

 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا : ةلأسم

 لهأ ىلع قرفي . فقولا نم ءىشل مهاردلا نم ع ىش هدنع لجر يف

 اهمسر الإ قبي ملو & تكله فقولا اهل يتلا ةراحلا كلت نأ مث تاراحلا نم ةراح

 ىلتبملا لعفي فيك ، تاراحلا ضعب يفو 0 نادلبلا يف اوقرفت اهباحصأو اهمساو

 ؟ دجي مل وأ للحلا ضعب يف ةراحلا كلت يف ادحأ دجو هذافنا يف فقولا اذهب

 وأ اوفرع ام مهيلع ةفوقوملل يه فقولا مهارد نأ تفصو ام ىلعف : لاق

 دودحم ريغ مهيلع فقولا ناك اذإ اوناك ثيح { مهنم سأيي ملو ، مهتفرعم تيجر

 دعب مهنم سايالاو مهضارقناو مهتقرفت عمو ث مولعم ناكمب مهيف هذافنا
 فقولا ىلإ كلذ عجري نأ ىشخأف ، مهتلحم بارخو {، مهنع ثحبلاب داهتجالا

 سايالا عم الإو 3 نيفورعم نيدوجوم اوناك نإ هفقوأ نم ةثرو ىلإ وأ ءارقفلا ىلإ
 هيف ليق ام ىلع 0 هبر لوهجملا مكح كلذ مكح نوكيف . مهيلإ لصوتلا نم

 . ملعأ هللاو . ههبشأ نا ههبشي نم عم جرخي ام بسح

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 كالمألا نم ناك امو ، بئاوغلاو يفاوصلاو ، دجسملا ضرأ يف ةلسافملا نإ

 ناك نإو 3 هنم لوصألا نم عىش كيلمت ىلع زوجي ال & فوقولا جرخ هجرخن

 لاملوأ دجسمل لاملا حالص رظنلا يف ناكو . اذك اذك راثلا نم ءعىش ىلع

 نأ وجراف & لوصألا نم ءعىش كيلمت ىلع نكي ملو & بئاوغلا وأ ، يفاوصلا
 . ملعأ هللاو . زاوجلا يف كلذ دعبي ال
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 : ةلأسم

 ملعملل ةسردملا ل ام ةلغ عفدو ٠ ملعم ر اجئتس ا ةعاجلل زئاجو © هنمو

 . ملعأ هللاو . ادوجوم ناك ولو ٠ مكاحلا رمأ ريغب

 : نافلخ نب ىنهم ديسلا نع : ةلأسم

 { اهبابرأ ةلوهجملا بئاوغلا نم اهنأ ةنطابلا يف لوقلا لمج نأ انفرع يذلا

 نأ مكحلا رهاظ يف يدنع اميف ليقو . همكح اذه يذلا كلذ دح ام ملعأ الو

 ضرألا كلت ءايحا لمتحي هنأل & بئاوغلا نم هنأ حصي مل ام هدي يف ايب ىلوأ الك

 هل اكلم اهل هئايحاب ريصيف 3 اهبابرأ ةلوهجملا ضرألا كلت ريغ نم اهييحمل
 هدي يفوه يذلا هعئاب نم هي رتشمل هؤارش زوجيف هلاح اذه ناك امو هيف ةهبش ال

 ةكولمملا لاومألا رئاس :نم هريغ ةوكرك هتاكزو { هلطاب حصي مل ام هعنميو هزوجي
 فوقولاف & بيرلا هيف لخدو كشلا هيف ضراع امو . اهنيبو هنيب قرف ال اهبابرأ
 . ملعأ هللاو . كبيري الام ىلإ كبيري ام عد ليق هنأل { ملسأ هنع

 : ةلأسم

 ام هريغ نم هب ىلوأ هفقو نم نوكي له {} دجسمل الام فقو نميف 3 هنع

 3 ايح ماد ام هفقو نم هذافنإب ىلوأ فقولا نأ انفرع يذلاف ؟ ال مأ ، ايح ماد

 نأ كلذو ، رصبلا يوذ نم هيف رظنلا نسحيو ، لمجم لوق اذه نأ © يدنع اميفو

 هنم رهظ ىتمو { هداسف شخي ملو ، هحالص هنم ىجر ام هريغ نم هب ىلوأ نوكي

 ىلع هلعجي ىتح هيف رظانلا وهو ، نيملسملا مكاح ىلإ هرمأ درف { كلذ نم ءىش

 جرخي فقولا نأل & فقوأ ام ههجو يف هذافنإ ىلع هنمأيو كلذل الهأ نوكي نم دي

 . هتنامأ مدع عم اصوصخ ءاوس هيف هريغو وهو { هايإ هفيقوتب هفقو نم كلم نم
 . ملعأ هللاو . هيف هتنايخ روهظو
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 : ةلأسم

 هريغ ىلإ لمحت نأ زوبي له . ابتك فورعم دلب يف فقو نمعو ، هنع
 ؟ ابدأو ارثأ ، اهنم ميلعتلا ىنعمل

 قيرط نم امأو ، هيف فوقوملا عضوملا اهب ىدعتي الف ، مكحلا يف امأ : لاق
 . نسحأ وهو اكح عاقبلل ىري ال نم يأر ىلع كلذ قيضي الف ناسحتسالا

 . ملع أ هللاو

 : ةلأسم

 تومو } ىصوملا توم دعب هرمأ درم نأ فقولا يف يدنع اميفف : لاق 3 هنع

 هئاقب يف حالصلا هيف ىري ام ىلع هيف رظانلا وهو ، نيملسملا مكاح ىلإ هيصو

 ةثرو الو يصولا دلول سيلو ، هريغ دي ىلع هلعجو هدي يف وه نم دي ىلع
 هلسف امو ، سانلا رئاس نم مهريغك مه ذإ } فوقوملا لاملا يف ليبس ىصوملا

 3 هريغ نم هب ىلوأ اذه نوكي نأ كلذ بجوي الف & يصولا رمأب فقولاب مئاقلا

 نيح هطراش دق يصولا نوكي نأ الإ عوطتلاو عربتلا جرخم جراخ كلذ نأل

 نأ ىسعف ، هلسف كلذ ىلعو . ايح ماد ام هدي ىلع لسفلا نوكي نأ 3 هلسف

 هتنامأو هتيقب نم كلذل الهأ وه ناكو & كلذ حص اذإو هدي نم هعازتنا حصي ال

 ام ىلع هلسف ةميقو ةانع هلو ، هنم هب ىلوأ نومأملاف { انومأم نكي مل اذإو ، هيلع

 . ملعأ هللاو . ببسب لخاد هنأل لودعلا هاري

 : ةلأسم

 © ميلعتلا تاقوأ يف هريغب ميلعتلا نع نايبصلا ملعم لغتشا اذإف & هنع

 ميلعتلا تقو ريغ يف نايبصلا ملعي نأ هيلعف { ميلعتلل فقوأ امم ةرجألا تناكو

 دنع نم فقوأ ام ريغ نم ةرجأ هل تناك نإو 0 ميلعتلا تقو يف مهلغشأ ام ردقب
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 مهرجتن ا ام لعب كلذ نم ه أرب ا ن إو . ممه كلذ نم ص الل ١ نوكتف . مهئابا

 . ملع ا هلل او . هلل ا ء اش نإ ‘ محف هيلع ام ءىرب دقف . هب

 : ةلأسم

 نم ابطح بطحأ الجر نأ ول» : لاق ، ىلخنلا دمحأ نب دمحم ين بخأ

 ۔ كلذ هل زوجي ال هنأ لخنلا بحاص هنم هذخأف 8 فراعتلا ىرجي امم لجر لخن

 عراز هعرز اذإ ءارقفلا لام يف : لاقو ء هطلخي نأ الإ بيطحتلل نماض هنأو

 & ةعارزلا ذخأي نأ ءارقفلا نم دحأ بلط عرز املف { مكاحلا نم نذإ ريغب ريقف

 . ءارقفلل ةعارزلا نوكتو 0 قفنأ امو 0 هانعو ةرذب ليبسلا اذه ىلع عرازلا نإ

 ۔ ملعأ هللاو . ةعارزلاب ىلوأ وهف ريقف وهو عرز اذإ هنأ : لاق نم لاقو

 : ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 هنع همدهي نأ أربي له .3 مرلا يف هعبت نم ناسنالا ىلع قلعتي ام نع

 | ؟ هابجلا
 كلذ نأ ىعمو .3 ربي هنأ لاق نم لاقف & كلذ يف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 . نيلوقلا بسح وهو أربي ال لاق نم لاقو & بوبحم نب دمح نب ريشب نع ىوري
 . ملعأ هللاو

 : يلمازلا : ةلأسم

 لجر اهتلغ لكأب تقولا كلذ ناكو { ةعبت اهنم ينتمزل ةسردملا ةلخن يفو

 نأ ينبجعي لاق نمل نايضلا كلذ عفديأ ، هريغ دحأ ملعي نآلاو ، اهيف ملعي

 هعفداف لوألا ملعملا هقحتسي تقو يف كمزل ناك نإف & نايسضلا اذه نع ثحبي
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 رقأ نإف كيلع سبتلا نإو ث هيلإ هعفداف ، يناثلا ملعملا هقحتسي ناك نإو " هيلإ

 تدرأو © امهالك هايعدا نإو . هلوقب تذحخأ ى هنود هبحاصل هنأ 3 نيملعملا دحأ

 هللاو . كشلا نم جرختل نايضلا عيمج اذه ىلإو اذه ىلإ تعفد {“ صالخلا
 . ملعا

 ىلاعتو كرابت هلا دمحب
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 ثلاثلا ب ابل ١

 يراشلاو يلاولاو يضاقلاو مامالا يف
 زوجي ال امو . . مهل زوجي امو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يفو
 ههبشأ امو لاملا تيب ماكحأ يفو
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 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع
 ماكحألا يف لوخدلا دارأ اذإ . هللا ين انحصان نمل هبحنو هب لوقن يذلاو

 هريغ نأ ىري ناك نإف ، هناوخا نم هرصع يف ناك نمو & هنامز لهأ رظني نأ

 نمف { ىفعتسيو رذتعي نأ ، هنم رومألا يف امزح طبضأو 3 ايهف دجأو ايلع ىوقأ
 مهقوفي هدلب لهأو { هرصعو هنامز يف ناك نإو ، ماكحألا يف لوخدلا هنم دارأ

 يف هللا دابع عديو { ماكحألا يف لوخدلا نمرذتعي ال نأ اطبضو اےهفو ايلع

 ءاغتباو 0 هلل اباستحا ماكحألا يف هلوخد نكيلو ةعئاض ماكحألاو ، ةريح

 & سانلا مادختسال الو 5 اهيف ةسائرل ابلط الو ايندلا يف ةبغر ال ، هتاضرم

 دجو ام ىتم هنأ هنم داقتعا ىلع 0 هل مهعفن بالجتساو . هيلإ مههوجو فرصو

 ةبيطو ، ردص ةمالسب هنم بلطيو 3 هيلإرذتعي نأ مهفلا يف هنم ىلعأ وه نم
 نم هل اوجرنف ، ملعو قحب الإ ضقي ملو ، ةفصلا هذه ىلع لخد نإف & سفن

 . نسحم ناسحإ هللا دنع عيضي الو ةمالسلا هللا

 . دواد هيتوأ ائيش نوبيعيأ : لاقف { ءاضقلا اوباع اسانا نأ جيرش نعو

 . ملع أ هللاو

 : ىلمازلا : ةلأسم

 : دلبلا ف طلستملا صللا يف

 نأ داراف ةجوز هلو دلبلا نم يلاولا هافن اذإ دلبلا يف طلستملا صللا يف

 يلام ىلع الو يسفن ىلع هنمآ ال : تلاقو & هنع تبأف ، هعم هتجوز نوكت

 مكحأ { ةقلعملاك ينرذيو ينع برهي نأو ، ركنيو يقالطب فلحي نأ فاخاو

 ؟ ال مأ & تهرك نإو هعابتاب اهيلع
 اذه نم هل نيبت نإف 3 اذه لثم يف رظنلا نعمي نأ مكاحلل يغبني : لاق

 نأ هل نيبت نإو ؤ هعم ريسلا ىلع اهربجي مل 3 هيف ةأرملا لوقت ام لعفي هنأ لجرلا
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 نأل } ملظ هنم هيف اهيلع فاخي الو 9 نيملسملا ماكحأ اهيف ىرجت دلب ىلإ هريس
 لوقت ام هيلع حصي ملو ، اهملظي الئل دلبلا كلذ يف اهنع هنوعنمي نيملسملا ماكح

 اذإ ، هتجوز نع عنمي نأ ينبجعي مل ، اهدحو اهلوقب الإ اهيلإ ةءاسالا نم يه
 بجو اذإ رجافلاو نمؤملا نيب بجاو لدعلا نأل { اهل هيلع بجي ام اهيلإ ىدأ

 ٨ رجافلا قح نمؤملا نم ذخأي نأ مكاحلا ىلع ناك & نمؤملا ىلع رجافلل قحلا

 . هل هيلع بجو يذلا

 هيف الو ، نيملسملا ماكحأ ىرجت هيف سيل دلب ىلإ اهب جرخي نأ دارأ نإو

 وطخي دلب ىلإ اهلمحي نأ ىلع ربجي الو ، كلذ ىلع ربجت مل ، اهنع هرش عفدي نم
 . ملعأ هللاو . ارحب هيف

 : ةلأسم

 : رصملا نع باغ نميف
 فرعي ملو { دنهلا ىلإ ارفاسم ةريثك نينس رصملا نم باغ نميفو . هنمو

 & سانلا ىلع هدلب يف نويد هلو 3 هرمأ نم ناك ام هرصم وأ هدلب نم هجورخ دعب

 . اهوبتكيل نويدلا لهأ ىلع مايقلا هتوم دعب هثري نم داراف بوتكم ريغو بوتكم

 ىلع مهربج يلاوللأ & بئاغلل هتباتك ىلع مهربج ىلاولا نما بلطو . اوبأف
 ؟ ال مأ ، هب نيرقم اوناك اذإ 5 كلذ

 زوجي نم طخب هل ةباتكلاو } هقح ىلع داهشالا نم دبال هنأ يدنع : لاق

 مهربج زوجيل مهيلع مئاق وه يذلا دنع نم ساطرقلا نوكي نأ ينبجعيو هطخ
 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع

 : ةلأسم

 : اهجوز نم يلاولا ىلإ تكش ةأرما يف

 اهل هيلع بجي ام تبلطو 3 اهجوز نم يلاولا ىلإ تكش ةأرما يفو 3 هنمو
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 : ةأرملا تلاقو ، يتيب يف نوكت ىتح اهوسكأ ال : جوزلا لاقف 3 ةوسكو ةقفن نم

 يف انأو . ةوسكلا نم كيلع يل بجي ام لإ ملست ىتح يلهأ تيب نم حربأ ال
 ؟ كلذ يف لوقلا فيكف . يلهأ تيب

 هنذإ ريغب هتيب نم ةجراخلا يه تناك نإ { رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 . هيلإ اهسفن درت نأ اهيلعف ، قوقحلا نم { هيلع اهل بجي امم ائيش اهعم نكي ملو
 تناك نإو 3 اهل هيلع مكح . هل اهيلع بجاولاب هل تنعذأو هيلإ اهسفن تدر اذإف
 اهل نعذي نأ وه هيلعف . اهل هيلع ةبجاولا اهقوقح اهعنم نأ دعب هنع تجرخ
 ثيح هعم ريسلاب اهيلع مكح . اهل هيلع بجاولاب اهاتأ اذإف 5 اهل هيلع بجاولاب
 . ملعأ هللاو . ةنكمألا نم هيلإ هعبتت نأ اهيلع بجي

 : ةلأسم

 : نتتلا ةلا ىف

 يتلا ةوهقلا ةلإو & تالآلا نم اهيلع امو ةبشرلا لثم نتتلا ةلآ يفو ۔ هنمو .

 ؟ اهب عنصي فيكو . اهلهأ هرك نإو اهرسك زوبأ 3 اهيف خبطت
 { ركنملا هب لعفي ءعىش لك نأ نيملسملا راثآ نم انعمس ام ىلع : لاق

 هبحاص هدعتسا ناك نإ كلذكو . هرسك زئاجف ركنملا لعفل الإ هذاختا نكمي الو

 3 يه ام يردأ الف & لمجملا لوق ىلع نتتلاو ةوهقلا ةلآ كلذكو ، ركنملا لعفل

 انخايشأ نع انظفح انأل رسكت نأ رفصلا ةيعوأ يف ةوهقلا تخبط اذإ ىنبجعي الو

 قارهي هنأ دروزاللاو جاجزلا ةيعوأ لثم فشنت ال ىتلا ةيعوألا ين دجو اذإ رمخلا ين

 . ملعأ هللاو . رسكت يهف فشنت يتلا فزخلا ةيعوأ امأو ، رسكت الو 0 اهنم

 : ةلأسم

 : نيملسملا ةمدخ نم نيغراف اوناك اذإ ةارشلا يف

 اومدخي نأ مهلأ ، نيملسملا ةمدخ نم نيغراف اوناك اذإ ةارشلا يفو 0 هنمو
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 نذأي نأ يلاولل لهو ؟ ةرجأ ريغبو ةرجأب مهريغل وأ نصحلا يف ةفيفخ مهل ةمدخ

 نا هل لهو ؟ نيملسملا رومأ نم ءىش يف ةرضم كلذ يف ري مل اذإ اذه لثم يف مهل

 ؟ ال مأ © ىضم ايف هولعف ام مهل ممتي
 امأو ، نيملسملا راثا نم هانعمس ام ىلع زئاج كلذف رجأ ريغب امأ : لاق

 مهسفنأ اورجأ دق اوناك نإ & نيملسملا لام تيبل نوكت ةرجألا نأ انعمسف رجألاب

 نم مهغارف دنع مهسفنأ اورج ؤي نأ يلاولا ىلع اوطرتشي ملو ، نيملسملا ةمدخل

 . نيملسملا ةمدخ

 مهل عفد نإ هنأ الإ & كلذ ينبجعي الف اولعف ام دعب مهل مامتالا امأو

 يتلا ةرجألا ضوع مهسفنأ نع اوعفديل ، نيملسملا لام نم ائيش مهقاقحتساب
 ةلودل حالصلا كلذ يف ىأر اذإ كلذ هيلع قيضي الف & طرش ريغب اهوذخأ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 : ةلأسم

 : نتتلا برشي نم اونياع اذإ ةارشلا يف

 ائيش عيبيوأ نويفألا لكأي وأ نتتلا برشي نم اونياع اذإ ةارشلا يفو 0 هنمو

 مأ لعف ام ىلع هل الاكن اطومقم نصحلا ىلإ هب اورمي نأ مهل زوجيأ ، كلذ نم
 ؟ اوفاخي مل وأ { رارفلا هنم نوفاخي اوناك & كلذ مهف سيل

 يغبني ناسنالا نأل ، قالطالا ىلع هزيجأ نأ ردقأ الف طمقلا امأ : لاق

 { قحلا ريغب هيلع يدعتلا ىلع ، ركنملا لعف نم ىلع هبضغ هلمحي ال نأ هل

 بقاوع يف مهباقعو مهباسح دودرم سانلا ذإ قحلاب هل زوجي ام الإ هيف لعفي الو

 مكرس نمو { ادغ مكرس مويلا مكءعاس نم برو & لجو زع هللا ىلإ مهرومأ
 . ادغ مكءاس 9 مويلا
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 لكأيو } نتتلا برشي يذلا ىلع دحلا ىدعت اذإ زوجي ال طمقلاو

 . ملعأ هللاو . هسفن الإ رضي ال هنأل ، نويفألا

 : ةلأسم

 : نيملسملا نصح يف سرحي ناك اذإ يراشلاو يلاولا يف

 ىأرف ء نيملسملا نصح يف سرحي ناك اذإ يراشلاو يلاولا يفو ، هنمو

 وأ فوخلا مايأ يف كلذ ناك ؟ كلذ ىلع هلتق هلأ ، نصحلا روس بقني الجر

 ؟ ةعامج وأ ادحاو روسلا بقني يذلا ناك ، هب لعفي فيك مأ 3 اهريغ

 ناكو هنكمت مل نإو . ةجحلا دعب الإ ينبجعي الف { ةجحلا هتنكمأ نإ : لاق

 اودارأو نيملسملا ىلع حالسلا اورهشأ دق ، نوبراحم موق هعم روسلا بقني يذلا

 نيملسملا نع مهيغب اوفكي ىتح مهيمر يدنع قضي مل ، نيملسملا برح
 ناك اذه ىلع مهنم دحأ لتق نإ © مهيغب فكب الإ مهنم دحأ لتقل دمعتي الو

 . نيملسملا راثا نم هانعمس ام ىلع ارده همد

 الأ ينبجعيف { نيملسملا ىلع ةليغ هنم فاخي ال نمم بقني يذلا ناك نإو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا سبحل ذخؤي هنكلو لتقي

 : ةلأسم

 : قيرطلا نم ةبيرق ةلخن ىأر اذإ يلاولا يف
 وأ عارذ رادقم قيرطلا نم ةبيرق ةلخن ىأر اذإ يلاولا وأ مكاحلا يفو 3 هنمو

 3 ترمثأ دقو & ضرألا تبن نم يه اينإو © كانه ةسورغم تسيل يهو نيعارذ
 نإ كلذكو . ةريبكوأ تناك ةريغص .3 هريغوأ دجسمل تناك اهفرصي نأ هلأ

 يف لوقلا نوكيأ { ةتبانوأ ةسورغم يردت ال تناك وأ كلانه ةسورغم تناك

 ؟ ال مأ . ءاوس كلذ
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 اذإ قيرطلا ىلع ةجحلا موقت الف ، اهترمث لبق نم ناك نإ امأ : لاق

 نإ كلذكو . اهيلع اهثودح زوجي ال ثيح . اهيلع ةثداحلا ةلخنلا ترمثأ

 نم ةيلصأ اهنأ وأ . ةثدحم وأ ةثداح اهنأ ىلاولا يردي مل نإ امأو . دحأ اهثدحأ

 . اهفرصب مكحي نأ هل سيلف ، قيرطلا برق يف ةمئاق كلذك الإ اهدجي ملو 3 لبق

 . ملعأ هللاو . قيرطلا ىلع ةثدحم وأ قيرطلا ىلع ةثداح اهنأ ملعي ىتح

 : ةلأسم

 : اركسم لكأي وأ ةأرما عم دجو نميف

 3 هبرشيوأ اركسم لكأي دجوي وأ نييلاخ ةأرماو وه دجوي يذلا يفو { هنمو

 عاض سبح نا هنأ : لاقو ، اعرز عرازوهو ، كلذ لجأل سبحلا هيلع بجيو

 ؟ هيف يأرلا فيك مأ ١ كلذ ىلع هسبح يلاوللو & اشطع تامو هعرز

 ىلعردقي ال رظنلا يف ناك نإف & لجرلا اذه رمأ يف رظني نأ ينبجعي : لاق

 نع ءاهتنالاب نعذأ رمألا رهاظ يف ناكو & عرزلا اذه ىلع ، هماقم موقي نم

 موقي كرتيف ، ةيصعملا نع رمألا رهاظ يف عالقالاو ةبوتلا ءاطعإو ، هتيصعم

 ىلإ هب يتؤي غراف يذلا تقولا يفو ، هنم هل دبال يذلا تقولا يف & هعرزب

 . ملعأ هللاو . نيملسملا سبح

 : ةلأسم

 : اشحاف حبصي ىتح هبراش يبري نميف
 ذخؤيأ } اشحاف اليوط هرعش حبصي ىتح هبراش يبري نميفو { هنمو

 ؟ ال مأ ، بدؤيو سبحي هفرص نع ىبأ نإو © هنع ضرعي مأ 0 اهراك هزجب

 ىلإ ةفشلا دح نع لضف اذإ براشلا نأ ، رثألا يف هانعمس ام ىلع : لاق

 3 هب ذخؤي نأ زئاج ناسنالا ىلع اضرف هلعف ناك امو ، اضرف هزج راص مفلا
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 اهودع اهيلع ىوقيو { نيملسملا ةلود رظن نع مهتنسل كلذب مهذخأ يف ىأر اذإ

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رظنلا هيلإف

 : ةلأسم

 : ريرح بوث سبل نميف

 & ريرح ةماعب متعاوأ ، سرولاب غبص دق بوثب يدتري نميفو ، هنمو

 ؟ ال مأ كلذ ىلع بقاعيو هيلع ركنيأ

 ناك اذإ ، مرحمف برحلا ريغ يف نيملسملا لاجرل ريرحلا سبل امأ : لاق

 {©= براشلا يف باوجلاك ، هنع يهنلا يف باوجلا امأو ، رذع ريغ نم كلذ

 38 سرولاب غوبصملا ءادرلا امأو ، سابللا نم اهريغو ةمامعلا نيب يدنع قرف الو
 يف ناك نإ هنآ الإ & لاجرللرثألا يف هميرحت رن مل } ةغبص لصألا يف سرولاف

 . ملعأ هللاو . كلذ نم عنميف ، ءاسنلا يز ىلإ لاجرلا يز نم هب جرخي هسابل

 : ةلأسم

 : همتشت اهنأ هتجوز ىكش لجر ي

 حيصتو 3 هلهأ متشتو ، همتشت اهنأ نم هتجوز ىكش لجر يفو . هنمو

 نم ريثك كلذب اهيلع اودهشو & سانلا نم رضحمب اهتوص ىلعأب متشلاب هيلع
 لام نم مأ اهلام نم سبحلا يف اهتقفن نوكتأ ، كلذ ىلع يلاولا اهسبحو سانلا

 ؟ اهجوز
 دارأ ولو ، هلجأ نم تسبح تناك نإ & ليواقألا نم ينبجعي اييف : لاق

 ناك ناو 3 هيلع اهتوسكو اهتقفن نوكت نا ، تجرخأل ، سبحلا نم جرخت نأ وه
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 كلذب اهيلع دوهشلا ةداهش لجأ نم تسبح هل اهمتشب دوهشلا دهش امل

 . ملعأ هللاو . هيلع اهل ةقفن الف ، سبحلا نم اهجارخا وه كلمي الو

 ١ ةلأسم :

 مهرذنيو ركنملا لعف ىلع نيعمتجملا ربخي نميف :

 لعف ىلع نيعمتجملا رمحم هنأ هيلع ره اظتي نميفو . هنمو ١ اذإ ى ركنمل

 ؟ ال مأ }،. كلذ ىلع وه سبحيأ & اوسبحي نأ افوخ مهرذنيو ةارشلا مهءاج

 هنم لعفلا كلذ نإو ، هربخب ةمهتلا هقحلت نم كلذب هنع ربخأ اذإ : لاق

 ةفصلا هذه ىلع يلاولا ىلع هسبح يدنع قضي ] مهركنم ىلع مهل ةناعا .

 ملعأ هللاو .

 : ةلأسم

 مث 3 اهقرس هن أ اريقف الجر مهتاف { ةريثك مهارد هل تقرس نميفو 0 هنمو

 زوجي اببس اذه نوكيأ 3 اهنمث ملسو مهاردلا نم ةلمجب ةفلس ى رتشا ريقفلا نأ
 ؟ ال مأ . كلذب ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذإ مهتملا اذه سبح

 هدنع لبق نم نكي مل اذإ ، هيلع كلذ حص اذإ يدنع ببس اذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هرمأ نم رهاشت اييف اذه لثم لام

 : ةلأسم

 : ةيبص ضتنفا غلبي مل يبص يف

 ردقت وأ © هنم عنتمت ردقت ل © ةربغص ةيبص ضتف ١ غلبي ل يبص يفو {©ك هنمو

 ىري امردقب كلذ ىلع هسبحي نأ يلاولل زوبجيأ 0 دلبلا يف اهرمأ رهتشاو © عنتمت ملو

 ؟ ال مأ {& هنم هيلإ اهله ا ىكش © هتربس حبقو © هلعف ءوس نع هعدري هنأ
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 زوجي نأ ينبجعيف ، ءاسنلا يهتشي نم دحب يبصلا اذه ناك نإ : لاق

 رضي الئل هكسميل هسبح يلاولا يونيو { ميظعلا لعفلا اذه ىلع هسبح
 هنأ يدنعو ، ةيوقعلا هجو ىلع 0 سانلا ةرضم نم نونجملا سبحك . سانلاب

 هللاو . هجرفب لعفلا ناك اذإ ث ءاسنلا يهتشي نم الإ لعفلا اذه لعفي ال

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : ايضاق هبصن مامالا نأ رهش نميف

 ايلاو وأ ايضاق نوملسملاو مامالا هبصن هنأ سانلا دنع رهش نميف {} هنمو

 & هيف بوصنملا دلبلا لهأ نم هبصنب ملع نم ىلع همكحل ميلستلاو هتعاط بجأ
 ىلإ ىتأ نم كلذكو . ال مأ مهيلع هل ةجح ةرهشلا نوكتو . ملعي مل نمو

 لهأل ىرتأ 0 دلبلا كلذ نم ث ةاكزلا ضبق ىلع هالو مامألا نأ ىعداو 0 دلبلا

 ؟ ال مأ { هئاعداب مهتاكز هيلإ اوعفدي نأ مهيلعو دلبلا

 وأ دلب ىلع هل لداعلا مامالا ةيالوب ةرهشلا هل تضق يذلا امأ : لاق .

 هذه لكف " ةاكزلا ضبقلوأ ، دلب ىلع ءاضق هالووأ & ماكحألا نم مكح

 لاعفأ نم © فورعملا وه اذه نأل {} مهيلع ةجح اهيف هل ةرهشلا نوكت لاصخلا

 . اذه لثم يف مهيلع لوقتي نأ لقعلا يف نكمي الو {. مهاياعر يف ةمئألا

 ةيالوب ةرهش هل مقت ملو ، مامالا نم دهع ريغ نم هسفنب ءاج يذلا امأو

 زاج ايلو الدع ةقث ناك نإف . ةاكزلا ضبق يف . هالو هنأ هلوقب الإ هل مامالا

 نيبتي ىتح مهيلع ةجح اذه هلوق نكمي مل هلاح فرعي مل نإو { ةاكزلل هضيبقت

 . ملعأ هللاو . انه هدوروب بيرلا عفتري ةربخب وأ ، ةرهشب هرمأ
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 : ةلأسم

 تايسابعلا نم يه ىتلا ةيدرلا تايراللا برض هنأ رقأ يذلا يفو . هنمو

 دوعي ال نأ هيلع مدقتي مأ ؟ كلذ ىلع سبح هيلع بجأ & هعزانيوه يذلل

 ؟ نيملسملل شغلا هنم فاخي ناك اذإ تايراللا برضي

 لمعي نمو { رمألاب مئاقلا ىلإ كلذ يف رظنلاف سبحلا بوجو امأ : لاق

 يف نايعلاب يدنع ةجحلاو ةمدقتلاو & بدألاب قيقح يدنع ةشوشغملا مهاردلا

 هللاو . اهب اوملعي ال نأ الإ ةصلاخلا ةضفلا الإ نولبقي ال مهنأ نامزلا اذه

 . ملعأ

 ء

 : ةلاسم

 : نتتلا برشب نيمهتملا ين
 مهضعبو دقار مهضعبو 3 نيعمتجم اودجو اذإ نتتلا برشب نيمهتملا يفو

 نإو © اذه لثم يف سبح مهعيمج ىلع بجي له 8 برشي مهضعبو © سلاج
 يف قدصيأ . نتتلا برشي مل هنأ نيدقارلاو مهدنع نيدعاقلا نم دحأ اعدا

 ؟ ال مأ ، هيلع سبح الو { هلوق

 نم عقو رظن وه انإو قالطالا ىلع بجاوب سيلف سبحلا امأ : لاق
 ناك نإف { ةمرحملا لاعفألاب نيمهتملل مهتلا دنع ةيعرلا حالص هيف اوأر نيملسملا

 ناكم يف اوعمتجا دقو ، نومئانلا كلذكو { ةمهتلا لهأ نم نودعاقلا ءالؤه

 وأ { نتتلا ةلآ مهدنع تدجو نيذلا امأو & مهلك يدنع مهقحل هيف نوبارتسي

 ىلاو مهسبح نإف ، لطابلل الإ نوعمتجي ال هنأ 5، هيف نوبارتسي ناكم يف اودجو
 . ملعأ هللاو . ائيش نولعفي مهدج ولو مهقتعت الف اذه ىلع
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 : ةلأسم

 : زوجي ال العف ةالصلا يف لعفي نم

 نيد يف زوجي ال العف ةالصلا يف لعفي فالخلا نم ادحأ ىأر نميفو . هنمو

 ؟ ال مأ & كلذ نع هاهني نأ همزليأ © نيملسملا

 نم سيآ اذإ & فالتخا كلذ يفف { اياعرلا نم يأرلا اذه ناك نإ : لاق

 ىلع اوذخأي نأ ىلع ردقي نمم 0 رمألاب ماوقلا نم ناك نإو مهنم فخي ملو مهلوبق
 امم ائيش اورهظي ال نأ ، ةاصعلا يديأ ىلع ذخأي نأ يدنع هيلعف & مهيديأ

 . ملعأ هللاو . اهريغ وأ ةالصلا يف زوجي ال

 : ةلأسم

 نم ءىشل لاملا تيب نم ةضيرف مامالا وأ يلاولا هل ضرف نميفو &= هنمو

 ؟ ال مأ {،© كلذ هل زوجيأ © هلك كلذ قحتسي ال هنأ هدنعو .0 ءانعلا

 ناك نإ اهذخأ هل ضورفملل زئاجف مامالا نم ةضيرفلا تناك نإ : لاق

 لضفت ءانغ هل ناكو ئ اريقف نكي ملو ءانع هل نكي . نإو ] رقف وأ ءانع قاقحتساب

 هل ضرف ولو ، نيملسملا لام نم هئانع ردقب الإ ذخأي الأ ينبجعيف هيلع ةضيرفلا

 سانلا نأل & هلاح ىلع علطي ال هنأ ىسع مامالا نأل كلذ نم رثكأ مامالا

 . أ ملعأ هلل او . ىنغل ١ حصي ىتح رقفل ١ مهمكح

 : ةلأسم

 : ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا موزل يف

 وهأ ءافعضلا ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا موزل يفو © هنمو

 ؟ ال مأ ك بجاو
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 ةردقلا ردق ىلع فيعضو يوق نم نيدبعتملا ركنملا راكنا مزلي اينإ : لاق
 ديلا امنإو ، راكنالا فعضأ وهو { هبلقبف الإو هناسلبف الإو ، هديب ردق نمم

 نيثيغتسملا ةثاغإ يف الإ ةظعوملاو فيوختلا ةيعرلا ىلع امأو . مهئارماو ةمئألل

 دعب لوبقلا نم سياو ةرم ركنأ اذإ امأو ، مهمرحو مهسفنأ يف مهملظ دارأ نمم

 يفف ، ةيعرلا نم ناكو ، نيد الو لام الو سفن ىلع هراكنا فخي ملو & كلذ

 هيلع امأو & لاح لك ىلع هنم دبالف بلقلا راكنا امأو ك فالتخا هيلع راكنالا

 . ملعأ هللاو . كلذ ظفحأ الف 3 ماوقلا ملعي نأ

 : ةلأسم

 : فورعملاب رمألا نع ىضافت اذإ يلاولا يف

 نع يهنلا وأ فورعملاب رمألا نم عىش نع ىضاقت اذإ يلاولا يفو { هنمو

 ءىش هيلع مرحيو 3 اموثأم نوكيأ ، سبحلا هيلعو بجي نم سبح نعو ث ركنملا
 ؟ ال مأ ، اذه ىلع هتضيرف نم

 يذلا هجولا ىلع هكرت نإف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا امأ : لاق

 عسي ال يذلا هجولا ىلع هكرت ناك نإو ، سأب هيلع نكي مل ، هكرت هيف هعسي
 طرش ىلع هل تضرف ةضيرفلا تناك اذإ ، مثالاو ناضلا هيلع فاخأف هكرت

 وه اينإو ةضيرف وه سيلف سبحلا امأو ، ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مايقلا
 فلتف نيد همزل دق نويدم سبح كرت نوكي نأ الإ & نيملسملا نم حالص رظن

 مثالا اذه لثم يف هيلع فاخيف ، رذع ريغب سبحلا نم هقالطا ببسب نيدلا

 حلصأ هكرت نكي مل اذإ يلاولا نم ريصقت هكرتف سبحلا رئاس امأو { نيدلا نايضو
 . ملعأ هللاو . رظنلا يف نيملسملل
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 : ةلأسم

 : سبحلا هيلع بجو نم

 هل نأ سوبحملا لاقو ، مكاحلا هسبحو سبحلا هيلع بجو لجر يفو { هنمو

 غبصي مل نإ فاخو { لينلاب غبصي غابص لثم ، عايضلا اهيلع فاخي ةعيض
 ؟ ال مأ & كلذ لجأل هقالطإ مكاحلا مزليأ { فلتو ؤ هيلع هغبص عاض ةغبصب

 هقلطي نأ ينبجعيف 3 دابعلا قوقح ىلع نكي مل سبحلا اذه ناك نإ : لاق

 ةارشلا نم دحأ هعم لسريو هسفنب وأ هريغ مايقب هنكمأ ايب هل اهظفحب موقي ىتح

 ناك نإو & هتجاح ىضق اذإ سبحلا ىلإ هدريل 5 رارفلا هنم فاخ اذإ هظفحي

 © هرضحي مل نإف ، هراضحاب نيمضلا هيلإ بلطيف { دابعلا قوقح ىلع سبحلا
 هقلطي مل اذإ يلاولا نايض امأو . ايفو ايلم نيمضلا نوكيو ، هيلع قوقحلاف الإو
 . ملعأ لاوحألا عيمجب هللاو & كلذ ملعأ ملف 0 هلام عاض ىتح

 : ةلأسم

 : دحسملا ءامب هلام يقسي دحسملا ليكو 3

 © دجسملا ءايب ، هعرزوأ 0 هلام يقسي هنأرهظ دجسم ليك يفو ، هنمو

 & كلذ لعفت ال هل لوقي نأ ، اذه نم كلذ هلرهظ يذلاو عروتملا عسيأ

 ؟ ال مأ ، كلذ ريغ هيلع الو

 ناك نإو ، كلذ نم رثكأ هيلع الف ةيعرلا نم يهانلا اذه ناك نإ : لاق

 هطعيو هعزنيف هنم هعزن ىلع ردقو دالبلا رومأب مايقلا همزلي نمم يكاح يهانلا اذه

 . ملعأ هللاو . ينبجعي اذهف . ةقث دي ي

 : ةلأسم

 هل نيبت مث قحلا ىلع هسبح نأ ىريو & دحأ سبح اذإ يلاولا نعو 0 هنمو
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 © موي فصن وأ موي ردق هسبح اذإ يلاولا ىلع بجي يذلا ام ، هيلع سبح ال هنأ

 هسبح هنأ ىلع كشلا هرماخو سبحلا دعب هرمأ هيلع هبتشا اذإ ، رثكأ وأ لقأ وأ

 ؟ ال مأ ءىش يف هيلع له . ال مأ قحلا ريغ ىلع

 5 قيض سبحلا يف نوكي الو & سبحلا قحتسي ال نم سبح اذإ : لاق

 بجي ال ناك اذإف ، لهاجلا سبح امأو . ةيعرلا حالص رظن ىلع رجحي وه امنإو

 هللاو . مهملاعو مهلهاج . ءاوسلاب قحلا يف سانلا نأل زوجي الف & سبحلا هيلع

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : ةعانص بحاص ىعدملا ناك اذإ

 امم لقأ ، ةليلق ىوعدلاو ، ةعانص بحاص هيلع ىعدملا ناك اذإو 3 هنمو

 مأ ، قرف مهريغو ةعانصلا لهأ نيب نوكي له 0 ناعفرلا تقو يف عناصلا هدري

 ؟ ءاوس مهلك

 هتلق يف مهبسك ىلإ رظني الف سانلا نيب ىواعدلا ةلاح يف امأ : لاق

 & توفلا فاخ هكرت نإ ءعىش يف هيلع عوفدملا ناك نإ نورظني اينإو 0 هترثكو

 ديرأو ، اذه لاثمأو ى عاض هكرت نإ { ءايب يقسي دحأ وأ هسفن رجأ دق ريجأ لثم

 كلذ نم عفري نأ ىلإ رظنيو ، ررضلا هيلع لحي الف & مكحلل ةافاوم هنم
 . ملعأ هللاو . لمعلا

 : ةلأسم

 : هل انيد هيلع نأ دحأ ىلع يعدي نم

 . هل انيد دحأ ىلع يعدي نم ةياكش عمسي نأ يلاولل زوجي له {. هنمو

 الإ كلذ يلاولل زوجي ال مأ ؤ هبحاص اهيري ةءارب هيطعيو ، هيلع ةحص هدنع سيلو
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 نم سبح يف نيدلا هل يذلا رواشي نأ يلاولا ىلع لهو 0 يعدملا ةحص دمب
 ؟ كلذ هيلع ال مأ ، نيدلا هيلع

 نكت مل ولو { اهايإ هل بتكي نأ هيلع ساب الف يكاشلل ةءاربلا امأ : لاق

 هاوعد يف ةمكاحملا ىلإ هب ءعىجيل هل بتكي انإ ناك اذإ ، هاوكش ىلع ةحصلاب

 ىلع هسبحي مل قحلا هيلع هل يذلا هل حسف نإف نويدملل سبحلا امأو ، هيلع

 هيلع بجاو سبحلا نأ مكاحلا ىأرو ، قحلاب هيلع هل بجي ام بلط نإو . هنيد
 3 لوقي نيدلا هل يذلا ناك اذإ & نيدلا هل يذلا نذأتسي ملولو هسبح هل زاج

 . ملعأ هللاو . قحلاب هيلع يل بجي ام ديرأ

 : ةلأسم

 انالف نأ يلاولل لجر لاقو & ادحأ برض دحأب يلاولا عمس اذإو 3 هنمو

 ىتح وأ وكشأ ىتح الإو ، برضلا اذه يف ربخلا ةنيب ينم نالف دارأ نإف ينبرض

 وكشي نأ ىلإ ، اذه لثم نع لفاغتلا عسيأ ، يلاولا عجاري ملو ، يرمأ يف رظني
 ؟ هيلإ كشي مل ولو { مايقلا هيلع مأ مولظملا هيلإ

 مهتي ال نم دوهشب وأ ةلداع ةنيبب يلاولا عم برضلا حص اذإ امأ : لاق

 يلاولل ينبجعي الف { هديب سانلا ىلع لواطتلاب فرعي نمم براضلا ناكو بذكب

 & نيملسملل بيدأت سبحلا نأل & بورضملا ىفعولو ، اذه لثم نع لفاغتي نأ
 ناسل نع الإ هغلب وه نكي ملو & بورضملا ىوكش نم هعمس يذلا امأو
 لثم نع لفاغتلا هيلع قضي مل 0 هيلإ كشي ملو كلذ دعب تكس مث ، بورضملا
 . ملعأ هللاو . ىلإ بحأ اذه لثم نع لفاغتلاو 3 اذه
 : ةلأسم

 : مامالا تام اذإ يلاولا يف

 نم ةيالولا جرخت مأ هتيالو ىلع وهأ { مامالا تام اذإ يلاولا يفو 3 هنمو

 ؟ هدي
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 نم رمألا جرخي ملو { ةمئاق نيملسملا ةلود تماد ام هتيالو ىلع وه : لاق

 عسي ام ، نيملسملا ةلود تبهذو مهدي نم رمألا جرخ نإف { هل ليق 3 مهدي
 ةلود موقت نأ ىلإ هدي يف ةنامأ وه : لاق ؟ هدي يف يذلا لاملا تيب يف يلاولا

 ذخأو ريقف وه ناك نإو & كلذ هل زاج نيملسملا ءارقف ىلع هقرف نإو { نيملسملا

 ىتح هتنامأ ىلع لتاقو ، ودعلا هيلع هبلغ نإو ، كلذ هلزاج هسفنل هنم

 نأ هلزاج { ودعلا عفد ىلع ردقي ملو ، لتقلا هسفن ىلع فاخ نإو ن بلغي

 . هتنامأ نم ملس ام نايضب ةنونيدلا هيلعو { هتنامأب ىدتفي

 : نصحلا ملسيأ ءادعألا هبلغ اذإ يلاولا يف

 ؟ هعفد قطي ملو ، هنع عجري مل اذإ ودعلل نصحلا ملسي نأ زوجيأ : هل ليق

 هسفن ةمالس ةينب & هنم جورخلا هلزوبي : لوق & فالتخا هيف : لاق

 نم لجر نع ةياور يورو {. هنم هنكميو ، ودعلل نصحلا ملسي نأ هتين ال
 نظف ةنيدملا يف وهو ، ودعلا هيلع جرخ ال & همسا ينع باغ . نيملسملا لضافأ

 لاقو هباحصأووه ةنيدملا نم جرخ { لتقلاب نقيأو ، عفد ىلع هلردقي ال هنأ

 اهرك جرخي وأ لتقي ىتح . هتنامأ نودو ، نصحلا نود لتاقي نأ هيلع : ضعب

 يفوهو { ودعلا هيلع جرخ امل ، نرقلا دجم نب هللا دبع خيشلا نع ةياور يورو

 . اهرك هوجرخأ ىتح هنم جرخي مل ، الهب نصح
 زئاج : لاق .0 اولتاقي نأ ةارشلل زوجيأ { لتق وأ يلاولا تام نإف : هل ليق

 مامالا رمأ ريغب ةوكرلا ةيابج مه زوجي الو . مهسفنأو مهتنامأ نود اولتاقي نأ مهل
 . ملعأ هللاو . مامالا يلاووا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 : كلاه نيد هيلع بجو نم

 نم هيلع بجو نم سبح هل زوبيأ ، كلاه ايصو ناك اذإ رمألاب مئاقلاو

 ؟ كلاهلا نيد لبق
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 نأل كلذ هيلع حص وأ 7 هيلع ايب رقأ اذإ ةصاخو ، هسبح هل . معن : لاق

 ناك ‘ هيلع ايب ارقم ناك اذإ & لاح لك ىلع هسبح هل نإ ليقو ، هريغل قحلا

 هبر بلط اذإ ، لوتم ريغوأ ث هب مايقلا ىلع ايلوتم هريغل مأ مكاحلا اذهل قحلا
 . فاصنالا

 فصنيو ، هيلع نمم قحلا اذه ءاضتقا يف اليكو ميقي نأ نسحأو : تلق

 . ؟ ال مأ ليكولا اذه

 زيجي نم لوق ىلعف { ايصو تبث اذإ & يصولا نم ةلاكولا يف فلتخي : لاق

 هريغب هيلع ةناعتسالارجحي ةلاكولا زجي مل نمو ، تركذ ام هل ىري هل ةلاكولا

 ناك اذإ ، ايكاحوه ميقيوأ 3 ماكحلا نم هريغ عم همكاحجي نأ اذه نم نسحأو

 . هيلإ هرمأ عفريو & كلذ هل نمم

 هل زوبيو & قحلا اذه ردقب هترجأ نم طقست له . هريغ ماق نإو : تلق

 ؟ كلذ

 هذهل همزلي هنإف ةرجألا يف هل بجي ام طح امأو ، فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . ةلعلا

 : ةلأسم

 : نتتلا نوبرشي ناريجب ىلتبا نم
 ةحئارلا يتاتو ةوهقلاو نتتلا برشب مهمهتي ناريجب ىلتبا نميفو 0 هنمو

 هري ملو ، نتتلا ةحئار مش 3 اذه لعفب اهيف نيمهتملا مهنكامأب رم اذإو . هتيب ىلإ

 هعسي مأ ، مهيلع هركنيو ، رظنيل مهتويب ىلإ بهذي نأ همزلي له ، هنيعب
 ؟ مهنع ضارعالاو توكسلا

 مهلاوحأ نع سسجتلا الو ، مهيلإ جورخلا فورعملاب رمألا مزلي ال : لاق
 اذهو اياعرلا نم مهريغب فيكف . مهزانم يف هاياعر شيتفت مامالل سيل ليق دقو
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 . هل ةردق ال نمو فيعضلا ىلع قاضل كلذ توبث الولو ، نيملسملا نم فيفخت

 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 : يردجلا ةلع هب نم

 نم هجورخ نوديري مهنأ دلبلا لهأ لاق اذإ ، يردجلا ةلع هب نمو

 ؟ ال مأ ، هرك ولو جورخلاب وه هيلع مكيأ 9 وه ىباو { دلبلا
 نم دحأ بلطو { ءاحصألا يفرثؤي هنأ ةلداعلا ةنيبلاب حص نإ : لاق

 : لاق نم لاقو ، عنم & ضيرملا ىلع ةرضم ال ثيح 0 هنع كلذ عنم ءاحصألا

 . ملعأ هللاو . ديري ام مكحيو { ءاشي ام لعفي هللاو ؤ عنمي ال

 : ةلأسم

 : اهفصني الو باودلا نم ائيش كلمي نمع

 ؟ اهفصني الو & باودلا نم ائيش كلمي نمعو . هنمو
 ايك & سانلا نم نمأي نم ىلع . اهعيب ىلع هربجي مكاحلا نأ ىعم : لاق

 هللاو . اهمزاول ءادأ نع عنتماو ، اهفصني مل اذإ © اهقالط ىلع ةأرملا جوز ربجي
 . ملعأ

 : ةلأسم

 : نيجسلا رعش لاط اذإ

 { لاضعلا رومألا ىلع لاجرلا نم ادحأ نجس اذإ مكاحلاو 5 هنمو

 مهروعش تلاطو باشخلاو دويقلا مهعدوأو { داسفلا لاعفأو } قرسلاو لتقلاك

 مهيلع ىسوملا لخاد ارجح ىأرو . هقلح مهيلع بجي ام قلح ىلإ اوجاتحاو

 ۔ ضعب مهضعب ىلعو ، نيملسملا ىلع ررض ديدحلا لاخدا نم دلوتي نأ افوخ

 يرحتلا هجو ىلع لوقف . قالحلا لاخدا كلذكو { داسفلا نم اونمؤي مل مه ذإ
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 ررض ال : ي يبنلا لاق دقو ، هنم مهلادبال اييفررضلا هيلع لمحي ال لدعلل

 اينإو © هدلو حلصي اييفرظان 0 دلاولا هبش مكاحلاف & مالسالا ين رارض الو

 عنمي نأ ينبجعي ال ناو { لطابلا نع عدرلاو بدألا هجو ىلع تابوقعلا تلعج

 هللاو . هثدحب ذوخأمف مالسالا يف اثدح ثدحأ نمو 0 مهيلع ىسوملا لاخدا نم

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : رفسلا نم دحأ عنم دارأ اذإ مامالا ين

 ضعب ىلإ رفسلا نع ةيعرلا نم دحأ عنم دارأ اذإ مامالا نع لئسو . هنمو

 ؟ هاياعر ريغ وأ هاياعر

 رفسلاو ، روجحملا ةحابإ الو ، حابملا رجح مامالل زوجي ال هنأ يعم : لاق

 ين هرفسو هجورخ نأ حصي ن أ الإ دحأ ىلع هعنم الو هرجح زوجي ال قلخلل حابم

 باتريوأ 0 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هجو ىلع نوكي هعنمف ، ةيصعم

 نم رظنلا ىلع كلذف © اهل نيهوتلاو ، نيملسملا ةلود يف حدقلاو ةعداخملا هنم

 { مهل بدالاو هتيعر ةاعارم هيلعو ، ملعلا لهأ نم نيحلاصلا ةرواشم عم مامالا

 لوق ىلإ ةلوليم الو & دحأ ىلع فيح الب مهلاوحأ دقفتو مهحلاصم يف داهتجالاو

 . ملع هللاو . ءازجلاو باوثلا موي باسحلا موي مهنع لوئسملا وهو } ىوهب دحأ

 : ةلأسم

 : ةأرملا مكح تبني ال

 لجو اهنأش العولو } انباحصأ لوق يف ةأرملا مكح تبثي ال لاق {. هنمو

 تبثي يذلا لوقلاب لئاق لاق نإو © نيقحملا نيب افالتخا هيف ملعأ الو . اهردق

 تزاج نم نيملسملا لوق توبثب لطاب هنأ لقأ مل 3 هيف اهتداهش زوجت اييف اهمكح
 . ملعأ هللاو . هيف همكح زاج 3 ءىش يف هتداهش

٢٩٢٣



 : ةلأسم

 ةيداتلاو ةمجرتلا ريسفت يف يضاقلا هلبقي نم ددع يف فلتخا ، هنمو

 ليقو . ةدحاوب وأ دحاولاب ليقف قيرفتلاو ليدعتلاو جرحلاو . ةلاسرلل
 . نسح وهو { لدعلاب قوقحلا يفو { نيلدعلاب ءامدلا يف لينو © نيلدعلاب

 نم مكحلاب رمألا تبث اذإ { رثألا تاحضاوو نينسلا تايكحم ىلع جراخ
 . ملعأ هللاو . رظنلا لهأ
 : ةلأسم

 : ةئيسنلاب لاملا تيب نم ائيش دحأ عاب لذإ

 ةئيسنلاب لاملا تيب نم ائيش امهدحأ عاب اذإ يلاولاو مامالا يفو & هنمو

 يف فلتخي قحلا هيلع نم ىلع امهرجحو _ ايهتداهشو اهتباتك زاوج نأ يدنعف
 زوجي ال اذه ىلعف هب هاعابام مث ، ايبنمضي نيملسملا ضعب نأل & كلذ عيمج

 كلذ نايض ايهمزلي ال ، نيملسملا ضعب نأ بسحأو { ايهتداهش الو { ايهمكح
 ميتيلا ليكو كلذ لثم اضيأو { اهتداهش الو ايهمكح لطابب { لوقلا اذه ىلعف

 . ملعأ هللاو . كلذ هبشأ امو © هريغ ةعلس عئابلاو دجسملاو

 : ةلأسم

 : نيملسملا قوس نم ادحأ عنمي نأ يلاولل زوب له

 يف ىأر اذإ ، نيملسملا قوس نم ادحأ عنمي نأ يلاولل زوجي لهو 3 هنمو
 ؟ ال مأ © نيملسملل احالص هعنم

 3 كلذ لوخدب يركملا ىضرو ادوعقموأ يركم قوسلا ناك نإ : لاق
 خيشلل انأ تلقف ى ةيعرلل ةقفارملا انخيش ىلا بحأو ، عنملل ليبس الف

 ؟ اذه لثم يف لوقت ام نانس نب فلخ

 يذلااذهف . نورظانلا متنأو كلذ لعفن نحنو زوجي ال : ىل لاقف

 . ملعأ هللاو . هللا مكحلصأ هتحلصمل اورظناف & ي ريغ نع هتعفرو . يدنع

٢٦٢٤



 : ةلأسم

 : رافسألا ضعب ىلإ جورخلا مكاحلا دارأ اذإ

 جورخلا دارأ مث هنيعب دلب يف ماكحالا مامالا هل زاجأ اذإ مكاحلاو ، هنمو

 يف ماكحألاب هماقم موقي ماكحألاب ريصب ةقث رمأي نأ هل له .0 رافسألا ضعب ىلا

 ؟ مامالا يأر ريغب ةيرقلا كلت

 لعف نم أطخي الو كلذ زوجي : لوقو { انبجعي الو ، كلذ زوجي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ

 : ةلأسم

 : رخآ ايلو مامالا ىلو اذإ

 كلت ىلع ث مامالا هالو رخآ لاول مامالا باتك هاتأ اذإ ىلاولاو { هنمو

 هالو يذلا يلاولل مامالا اهيلع هنمتئا يتلا هنامالا صلخي نأ هلزوجيأ ، ةيرقلا

 ؟ اهصيلخت مامالا هل بتكي مل اذإ ، مامالا

 هل زئاجف { هتنامأو هنيد يف ةنايخ يناثلا يلاولا نم يلاولا ملعي مل اذإ : لاق

 ال مامالا نأل {. هتلادعو هتنامأو هتقث ىلع مامالا يلاو مكح نأل . ةنامألا صيلخت

 . ملعأ هلللاو . ةنامألاو ةقثلا لهأ الإ هتنامأ ىلع يلوي

 : ةلأسم

 : هبايث يف لابف هاهنف بعلي ايبص دجو اذإ

 لاب نأ ىلإ هدهو { هاهنف بعلي ايبص دجو اذإ هريغوأ يراشلاو 3 هنمو

 نأ ىلا هقحلو يراشلا هعبتف ، يبصلا مزهناو طقلي هدجو وأ ، هبايث يف يبصلا

 رمألا هتين ناك اذإ ائيش يراشلا اذه مزليأ ، هبايث يف الوب ، يبصلا ثدحأ

 همزل نإو ؟ ىنعم ريغل يبصلا عازفا دمعتي ملو ، ركنملا نع يهنلاو { فورعملاب

 نوكي مأ لاملا تيبل مأ يبصلا دلب ءارقفل همزل ام قرفيأ & يبصلا فرعي مو

 ؟ هب ةيصولاو 3 هزييمت همزليو { افوقوم
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 ىلعف & فالتخا هلثمو اذه يف يبصلل يهانلا نايض موزل يف : لاق

 همسا هنع باغ نإف } هنع لأسي نأ هيلعو . يبصللوهف 0 همزلي نم : لوق

 نم هزييمت يف فلتخيو ©، هبر فرعي ال يذلا لاملا ةلزنمب وهف هيلع ردقي ملو هتفصو

 . فوقوم هنا لوقي نم لوق ىلع ةفصلاب ةيصولا هيلعو ، يدنع هلام

 فاخف } يبصلا ىلع ه اذإ غلابلا نأ : دعمأ ديعس نب رمع لاقو

 داهلا غلابلا لجرلا مزلي هناف { ملألا ضعب هباصأف عرصف امزهنم رفو هنم يبصلا

 . ملعأ هللاو . كلذ نايض

 : ةلأسم

 : هللا لام تيب يف ءاطع هل نمو

 نيدوأ لاو وأ . يراشو مامإ نم هلللا لام تيب يف ءاطع هل نميفو . هنمو

 دي يف هلعجي نأ هل سيلف 0 كلذ نم مامالا دي يف عىش لصح اذإف 5 هيلع مدقتم

 . مهل مزاللا نيدلاو . محل ةتباثلا مهتايطع يف مهنيب يواسي لب . دحأ نود دحأ

 اعضوم اهلوأ ملو { لاح لك ىلع لدعلا ةمئأ ىلع ةيقتلا بسنت نأ ينبجعي الو

 هتيالو نم جورخلا يلاولا عسي الو ، المج رثألا دري دقو } رفكلا نم اهنأل مهيف

 . ملعأ هللاو . اهيف هظفحي ال نم فاخ اذإ

 : ةلأسم

 : هرصم ىلع ايلو مامالا ىلو اذإ

 ءاش ام هيف ماقاف ، رصم ىلع ايلاو ىلو اذإ مامالا نع لئسو ، هنمو

 له . هوركملا رمألا نم هئلا ءاش ام & مامالا نم ناك ىتح ايعارو اظفاح . هللا

 ؟ هتياعر كرتي نأ يلاولا اذهل

 لاومألا نم ظفحتسا امو & ىبج اييف نيمأوهو ، كلذ نيبي ال : لاق

 ىلع اذه كرت نإو {، مهلاومأو سانلا كلذكو & ىدس اهكرت هل سيلو . ةفوقوملا

 اظفاح هلاحب وهو ةعبتلاو ةمذلاو { نيدلا يف ةمئاللا هيلع فاخأ ك فصولا اذه
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 . ةدشلا هل هللا جرفي ىتح ايعار

 لاومأ لثم { هاعرتسا ام ظفح ىلع رجألا ذخأي نأ يلاولل له : هل تلق

 ؟ فوقولاو ماتيألاو دجاسملا

 نم هنال & كلذ ىلعرجألا يلاولل نأ يل نيبي الو . ملعأ هللا : لاق

 زوجي ايناو عضوملا اذه يف ةمزاللا ةعاطلا ىلع ةرجألا ذخأ زوبي الو {} هيلع مزاللا

 { ةكرشو اظح هيف هل نأل . . هللا لام تيب نم . ةمزاللا ةعاطلا ىلع رجألا ذخأ

 . ملعأ هللاو . ايهنيب قرفلا رهظ اذه لجأ نمف

 : ةلأسم

 . هل هزيجي نأ هلزوجي ام هلماعل زاجأ يلاولا نأ يدنع حص اذإو . هنمو

 نأ يلزوجأ { هب هل نذأيو هيف هرواشي ىتح ءىش ىلع مدقي ال نأ 3 هيلع رجحو
 © ضبق نم هيف ينناعتسا اييف نيعأو 5 هنعأو ، يل هزاجأ ام لماعلا اذه نم لبقأ

 ؟ ال مأ { كلذ ريغو ، ماكحأ ذافناو

 ناو تلحمضاو ةطيرشلا تلطب تتبثو & ةزاجألا تحص نإ : لاق

 & اعيمج ايهتوبث لقعلا يف ميقتسي الو & تبهذو ةزاجالا تلطب & ةطيرشلا تتبث

 ال : لاق نم لاقف ةطيرشلا اهيلع لخدأ مث ةلصتم ةزاجألا تتبث نإ لوقأ نكل

 ريصب يقت ملاع يف ةزاجألا تعقو نإ اذه ىلعف { ةروشملا لاحو ةطيرشلا تبثت

 دنعروهشم اذه لعلو . هلعف زوجي امزيجملا اذه هل زاجأ نمل تبثو تتبث

 نم لاقو { مامالا نم الإ ةزاجالا زوجت ال لاق نم لاقو { هب لومعمو {، نيملسملا

 هللاو . عوجرلاك وهو { اهيلع ءىراطلا طرشلا لولحب ةلولعم ةزاجإ هذه 5 لاق
 . ملعأ

 : ةلأسم

 : ديبعلا يرتشي نأ مامالل زوجي له

 لام تيب نم ديبعلا ي رتشي نأ هلزوبي له . مامالا نع لئسو } هنمو

٢٨٢٩٧



 ؟ نيملسملا ةلود زعو 3 ودعلا داهج يف مهذختيو " هللا

 ىلعو ء نيملسملا لام تيب ىلع نيمألاوه مامالا نأ يدنع : لاق

 { مهل ازعو {} مهتلودل ةيوقتو ، هتيعر حلاصم نم كلذ يف ضوفمو 0 مهتلود

 كرابت هللا لاق دقو ۔ كلذ هيلع قيضي الف نيبراحملا ىلع هل ةرصنو

 . ةيآلا ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام هل اودعاو : ىلاعتو

 نع مهنم عنتما نم ربجي نأ هل له . كلذ مامالا راتخا ناف : هل تلق

 ؟ داهجلا

 فالتخا ىلع سانلا نم مهريغ ةلزنمب مه لوقأو © ملعأ هللا : لاق

 نم فلخت نم ىلع هبوجوو داهجلا موزل يف . ملعلا لهأ نم يضاملا فلسلا
 © هللا لام تيب نم مهتقفنو مهتوسكو هباتك يف داهجلا ضرف هللا مهمزلا نيذلا

 اذإ مهقتعو مهعيب هل زئاجف داهجلا نع اوعنتماو مهربج زاوج مامالا اذه ىأر نإو

 . ملعأ هللاو { ةقدصلا نم مهنايثأ ناك

 : ةلأسم

 : رجألا ذخأي نأ مامالل له

 الو : هل تلق . رجألا ريغو رجألا ذخأي نأ مامالل له : تلق . هنمو

 نم ةمزاللا ةعاطلا ىلع رجألا : لاق . ةمزال ةعاط ىلع رجأ اذه نأ كل نيبن
 تلق . اهيلع نيلماعلاو : ىلاعت هلوقل بيصنو ةصح هيف مهلو زئاج هللا لام

 ؟ رجألا نم دح اذه له : هل

 الب لدعلا يرحت ىلع جراخ وه ايناو دح اذهل سيلو ث ملعأ هللا : لاق

 نيب ةلود كلذ لعجي الو . الدع نوملسم ا هاري ام ىلع ف ارساإ الو ررض

 . ملعأ هللاو . ءاينغألا

_ ٢٩٢٩٨



 : ةلاسم

 : قحلا ريغب مكحي ادحأ ىأر اذإ

 نم ائيش ملعتيو ، ظفحيو ، عسي لهو ملاس نب بيبح خيشلا نع 3 هنمو
 اذإ ركني الو تكسي نأ . قحلا ريغب يتفيو مكحي ادحأ ىأر اذإ { نيملسملا راثآ

 ؟ تارورضلا دنع هللا اهحابأ يتلا ةيقتلاب عسوتيو & هسفن ىلع فاخي ناك

 ىلع فاخو اهيلع فخي مل ناو . زئاجف هنيدو هسفن ىلع فاخ اذإ : لاق

 نأ يدنعو . هعست ال لوقو . هعست لوق . فالتخا اذه ىفف . هلام

 متشلاو بينأتلاو ةمالملا فاخ نإو . ردجأو ىلوأ اذه يف ةعسلاو . ةصخرلا

 . ملعأ هللاو . رذع كلذ سيلف

 : ةلأسم

 ردقب نكمم رثؤي ال اطبر ةرجش وأ . هبراش ىلع قراسلا طبر نا 3 هنمو

 . ملعأ هللاو . زئاج وه . هقيوعت

 : ناييلس نب رصان يضاقلا : ةلأسم

 : هعرز تبرخ نالف ةباد نأ ىعدا نميف

 هعرز يف بارخلا رثأ نيبتو . هعرز تبرخ دق نالف ةباد نأ ىعدا نميف

 هسبح ةزاجإ يفف . هل تسيل اذه عرز تبرخ ىتلا ةبادلا نأ لاقو ، نالف ركنأو

 . ملعأ هللاو . فالتخا ةمهتلاب

 : ةلأسم

 : نئاخ دي يف ماتيألا لاومأ نأ يلاولل عفر اذإ
 ام . ررض هيلعو نئاخ دي يف ماتيألا لام نأ دحأ هل عفر اذإ يلاولاو 5 هنمو

 ؟ هيلع بجي

 3 هوتعملاو & بايغألاو ، ميتيلا لام يف لوخدلا يف ريخ يلاولا نا : لاق
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 الو . ءانمألا تاقثلا ناوخألا مدع نم هسفن فعضتسا اذإ ةصاخو . دجاسملاو

 . ىدس كلذ كرت هعسي الف هسفن هيف لخدأ نإو . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي

 . هللاب مصتعيو
 ملو . عنتماف ماتيألل اليكو هلعجي نأ ةقثلا نم يلاولا دارأ اذإو : هل تلق

 ربجوأ مهربج هلأ . اوعنتما مهلكو . رثكأوأ ناتقث هل حص وأ . هريغ هل حصي

 ؟ الأ مهسبحيو كلذ ىلع مهدحأ

 . تانامألا نم هيلع دري اميف ةنوعملاو مايقلا هل حصي مل اذإ يلاولا نإ : لاق

 ملو . هترصانم وأ هتدعاسم نعو هنع هب اوعنتماف . ةثالث وأ نينثا وأ ادحاو نم الإ

 ةفلاخملا دعب سبحلا امأو لوخدلا امأ . مكحلا هل زوجي هناف . كلذل مهريغ دجي

 دقو . هنوسبحي مهناو ، مهنم هدارأ يذلا رمألا ىلع ةردق اوذ مهنأ مهنم ىأر اذإ

 لخد ىتح . ىضم اميف هتبقاعمب انرمأو فلاخ نم ىلع انمكحو كلذب انملع

 . ملعأ هللاو . عفانملا همايق نم ردصو . ماقتساو ماقو

 : ناسغ نب دمحم نب هنا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 : بنذأ اذإ كولمملا دبعلا يف

 العف لعفوأ . مهتلا بابسأ نم عىش هيلعرهظ اذإ كولمملا دبعلا يف
 ؟ ال مأ لام هنأل هديس نذإ ريغ نم سبحيأ . سبحلا هلثم يف بجي

 يف رحلاو غلابلا دبعلاو . رحلا سبح هلثم يف بجو اذإ هسبح زوجي : لاق
 ىلع سبحلا يف هتقفنو . ديسلا هركولو . هديس نذإ ريغب سبحيو ، ءاوس سبحملا
 اذإف . هيلع قفني نم مكاحلا رمأ ، ةقفن هدنع سيلو اريقف هديس ناك نإف . هديس

 دبعلاو ، هديسل يقابلاو هتقفن هنمث نم ىطعأو دبعلا عيب سبحلا نم جرخ

. ملعأ هللاو . يبصلا رحلاك يبصلا



 : ةلأسم

 : هتقان ذخأ هنا لجر ىلع ىعدا لجر يفو

 يلاولل زوجيأ . هبرض وأ . هتقان ذخأ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو .3 هنمو

 اذه دري نأ ىلإ هذخف نموأ . هتكوش نم دحأ وأ . هبراقأ نم دحأ سبح

 ؟ ال مأ كلذ زوجأ . هدريل ذوخأملا عىشلل سوبحملا اذه شرطي وأ . ءىشلا

 نإ راثآلا ضعب يف دجوي دقو . ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو { زوجي ال : لاق

 ردقي هنأ اجر اذإ تركذ امم ذخأي نأ زئاجف . ةنانمطاو مكحب ذخألاو لعفلا حص

 ةيرماعلا يف اذهو . نيملسملا لوق ضعب ىلع لعافلاب ءىجيو ذوخأملا دري نأ

 نم الجر تيأرو { ةدحاو دي مهلك ةيرماعلا نأل . الفرضحلا امأو . ةصاخ

 3 حويسلا يفوهو { ءوسب مهنم اهضرتعي ردقي دحأ الو ةريبك ةلفاق ريسي مهاندأ

 ام لك درو . هنم ءافولا انيأرو مهضعب نحن انمزلأو . ءعىش مهيلع ذخؤي الو .

 . ملعأ هللاو . ذخأ

 (هللا همحر) : يمايرلا دشار نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 : بورضملا كتشي ملو رخا برض لجر يف
 دنعو . دلبلا يف كلذ رهتشاو . هبرضوأ انالف حرج هنا هيلع رهظ لجر يف

 لعافلا اذهل لسري نأ يلاولا ىلعأ . يلاولا دنع بورضملا كشي ملو . مامالا يلاو

 ؟ ال مأ . سبحلاب هبدؤيو
 الف . نالتتقي نيلجر نأ عمس اذإ يلاولا نأ رثألا يف دجوي يذلاف : لاق

 ناو يدهاشب هدنع حصي نأ الإ . ايهنم يدعتملا بقاعيل ايهيلإ ثعبي نأ همزلي

 ضرعي الف . رخآلا ىلع امهدحأ عفري ملو . ضعب ايهضعب نع افرصنا دق ادجو

 كلذ ناكو ، سانلا ىلع يدعتلا سانلا نم دحأ نم رهاظت اذإ الإ ءعىشب ايهه

 ريغب سانلا ىلع هيربت ناك نم بدأ يف احالص ىأر اذإ يلاولل كلذف . هتداع

_ ١ ٠ ٢ _



 . هرثأ ىلإ هنم جوحأ هرظن ىلا مكاحلاو ، طسقلاب مايقلا هتين نوكتو ، قحلا

 اوتأي ملولو . مهيلع ىدعت نم ىلع مهل مايقلا ينبجعيف ههبشي امو ميتيلاو
 . ملعأ هللاو . نيكاش

 : يلمازلا : ةلأسم

 : لاملا تيبل يلاولا هعيبي اميف

 هعيبي نأ يلاولا ىبأو & ءىشب دحأ هبلاط اذإ 0 لاملا تيبل يلاولا هعيبي اميفو

 . ةعلسلا كلت هنم تبلط ام بلطي عجر . ةدايزلا نم سيآ ايلف 9 ةدايزلل ابلط
 ؟ ال مأ نايض يلاولا ىلعأ 3 هبلط نع اهل بلاطلا عجر

 & ءعىش كلذ ىلع دياز نم موسلا مزلي الف قوسلاب عيبلا ناك اذإ : لاق

 ةعاضبلا در اذإ يلاولا امأو ك ةعاضبلا ىلع ديازو مزليف 3 ءادنلاب ميبلا ناك ناو

 الف & كلذ دعب تصقنو 0 لاملا تيبل ةدايزلا {. كلذ يف هدصق ناكو ى عيبلا نع

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض

 : ةلأسم

 : همتش سانلا نم ادحأ يلاولل لجر ىكش اذإ

 عمستأ 3 هيلع ملكت هنا ، دحأ نم يلاولا ىلإ لجر ىكش اذإ ، هنمو

 نيمي همزلت ةنيبب ىعدملا بلطو 3 هيلع ىعدملا ركنأ نإو . اذه لثم يف . هاوعد

 ؟ ال مأ

 حضوي نأ يكاشلا ىلع رمألا رهاظ يف زوجي ال امم مالكلا ناك نإ : لاق

 ناف . نيملسملا متش نع نومتاشلا عدتريل ، هاوعد عمست نأ ينبجعيف ، كلذ

 الف . دوهشلاب تأي مل نإو & بدألا نم هقحتسي ايب ملكتملا بدأ دوهشب ىتأ

 . ملعأ هللاو . اذه يف نيمي
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 : ةلأسم

 : هئاقدصأ تيب يف لكأ اذإ مكاحلا يف

 نيذلا ، ءاقدصألاو ناوخألا دنع نم لكأي نأ مكاحلل لضفأ امو { هنمو

 نع هزنتلا مأ . ءافجلا مهيلع لخدي نأ فاخ اذإ 5 مهدنع نم لكأي نأ دوعت

 ؟ لضفأ عيمجلا

 ليمي نأ اعمط الو ءايح هنم فاخي ال مهيلع لخدي نيذلا ناك اذإ : لاق

 5 مالسالا يف ةوخأو ةقادص مهنيبو هنيب تدوع لبق نم ناكو قحلا نع مهدنع

 يف مهحلصي اييفولو ، قحلا نع لام اذإ هيلع نوركني مهنأ مهتريس نم ناكو
 ملعأ هللاو . ءافجلا نم هل لضفأ ءالؤه دنع لثم يف لوخدلاف . مهايند

 : ةلأسم

 : لاملا تيب نم ائيش يلاولا ىلا بلط نميف

 زوجأ & يرضحو يودب نم لاملا تيب نم ائيش يلاولا ىلإ بلط نميفو
 ؟ ال مأ { ءاطع ريغب هدر

 يف لئاسلا اذه ناك نإف © نيلئاسلا لاح هيف فلتخي اذه لثم نإ : لاق

 لام نم هئاطعا ىلع ردق نمل هدر يدنع زجي مل ، ىرع وأ عوج نم ةرورض

 لام كاسما يف حالصلا يلاولا دجوو { ةرورض ريغ يف ناك نإو & نيملسملا

 هللاو . كلذ هيلع قضي مل ؤ نيملسملا رمأ نم حلصأ ايف هععضيل هنع نيملسملا

 . ملعأ
 : ةلأسم

 : هتيالو لبق ارجأتسم ناك اذإ يلاولا يف

 ىلع أرقي نأ ىلع ، ىلوي نأ لبق نم ارجأتسم ناك اذإ يلاولا يفو . هنمو

 . ةرجألا هذهب أرقي نأ اضيأ ىلو ام دعب هل زوجأ . ةرجألاب روبقلا نم ءعىش

 ؟ ال مأ & كلذ هالو نم ىلع طرتشي مل اذإ ، الالح ةرجألا هل نوكتو
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 تناك اذإ ، نيملسملا رمأل هسفن غرفي نأ يلاولا اذهل ينبجعي ايف : لاق

 نع هلغشي مل اذإ 0 ةرجألا هيلع مرحت ال هنأ يدنعو 3 هينغت ةضيرف هل تضرف دق

 رجؤتسا يذلا ريجألا كلذ اينإو 3 اهدعب وأ هتيالو لبق تناك ، نيملسملا رمأ
 نيملسملا ةمدخ يف ريجأ وهو { اهريغ يف هسفن رجؤي نأ هل سيل نيملسملا ةمدخل

 . ملعأ هللاو . مهترجا يف هلوخد دنع طرشب الإ
 : ةلأسم

 بلقلاب همزل نمل هتفص فيك بلقلاب روكذملا ركنملا نع يهنلا يفو 3 هنمو

 ؟ ةبيصملا دنع ةنرلا ريسفت امو ش ةنمزألا نم نامز وأ & تاقوألا نم تقو يف

 ناسنالا امأو & لجوزع هللا ةيصعم وه ةلمجلا يف هتفصف ركنملا امأ : لاق

 3 بلقلاب راكنألا نم رذعي مل ؤ ناسللاب وأ ديلاب راكنألا نم رذعلا دح يف راص اذإ

 وهو ةنرلا امأو ، لاوحألا نم لاح يف هللا ةيصعمب ىضري نأ هعسي ال ملسملا نأل

 ملعأ هللاو . رثألا يف هانعمسام ىلع ةحئانلا توص
 : ةلأسم

 : قرسي الجر يلاولا ىلا ةيعرلا تكش اذإ

 رهاظتو مهلاومأ قرسي هنا ، الجر يلاولا ىلا ةيعرلا تكش اذإو ، هنمو
 ام رهظيو رقي نأ ىلإ كلذ يف هشقانيو 0 هب مها اييف هثحابي نأ ، يلاولا كلذ هيلع

 اهب رجزنيو هعدرتو هدرت ةبوقع هيلع بجتل . هيف ةهبش ال نايب ىلع هبقاعيل هقرس
 ؟ لاح ىلع كلذ هل زوجي ال مأ & سانلا لاومأ ىلع طلستلا نع

 هتثحابم نكت ملو . ةيعرلل حالصلا رظن ىلع كلذ نع هثحاب نإ : لاق

 هنم دهلاب امأو } كلذ يلاولا ىلع قضي مل هنم بلط امب رقي مل نإ 5 هل هنم دهب هايإ
 نيبتي نأ الإ ، هيلع هبقاعي نأ ينبجعي ال اذهف ، هنم بلط اهب رقي مل نإ ةبوقعلاب

 زوجت كلذ دنعف . هب مهتأ ام ةحص وأ 5 ةمهتلا هيلع بجوي ببس هرارقاب

 . ملعأ هللاو . ةبوقعلا نم نيملسملا دنع هيلع زوجي ام ىلإ 3 هتبوقع
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 : ةلأسم

 : همهتلا ىلع سبح نم تام اذإ

 وأ نابعث هغدلوأ & سبحلا يف ةمهتلا ىلع سبح نم تام اذإو { هنمو

 هيف نايض ال مأ ، كلذ نايض نوكي نم ىلع 0 ةلع سبحلا لجأ نم هيلع ثدح
 ؟ دحأ ىلع

 ىلع ادحأ سبح اذإ مامالا نأ ، نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلع : لاق

 هتيد نوكت لوقف ، سبحلا لبق نم تايف 3 نيملسملا دنع هسبح هل زوجي ك ببس

 ينأ وجرأو ّ دحأ ىلع هيف ةيد ال الوق هيف نأ وجرأو . نيملسملا لام تيب يف

 5 كلذ يف خايشالا رظان نأ ، هل رفغو ، هللا همحر دشرم نب رصان مامالا تعمس

 هيف ةيد ال { هنالوقي يذلا لوقلا مهبجعي مهنأ هوباجأ مهنأ نم هتعمس اميف ناكف

 . ملعأ هللاو . دحأ ىلع

 : ةلأسم

 ءاسنلل ضرعتلا ةرمأ نم رهاظتي نميف
 { ةشحافلاب ءاسنلل ضرعتي هنأ دلبلا يف هرمأ نم رهاظتي نميفو ، هنمو

 هبقاعي نأ يلاوللأ دحأ هنم ىلاولا ىلا كشي الو ى عفدت ال ةرهش كلذ هيلع رهشيو

 ؟ ال مأ ۔ كلذ ىلع

 ربغ ناك ولو {. ةمهتلا هتداهشب هقحلي دهاش كلذب هيلع دهش نإ : لاق

 هسبح ىلاولا ىلع يدنع قضي مل . اذه لثمب مهتي نمم وه ناكو { لدع

 ليقلاب امإ هيلع دهشي دحأ ةداهش ريغب هسبحي نأ يلاولل ينبجعي الو ، هتبوقعو
 . ملعأ هللاو . لاقلاو

 : ةلأسم

 : نويفألاو نتتلا عيب , فرعي نميف

 الو ة هميخ يف نكاس وهو جنبل او نويف ال او نتتلا عيبب ١ هب فرعي نميفو {&© هنمو
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 نم اهيف دجو ام جرختو بئاغ وهو هتميخ لخدت نأ زوجيأ & لايع الو هل ةجوز

 الإ اهلوخد زوب ال مأ كلذ ىلع وه سبحيو ، قرحيو ، تاروذاقلا هذه

 ؟ هترضحب

 ال تاقث نولخادلا نوكيو ، رضاح وهو الإ لخدت نأ ينبجعي ال : لاق

 & تتكس تناك اذإ & نيطلا تيب ةمرحك ةميخلا ةمرح نأل هونوخي نأ مهنم فاخي

 يدنع اولخدي نأ زاجأ . اركنم ةميخلا هذه يف نأ رمألاب نومئاقلا نقيتسي نأ الإ

 . ملعأ هللاو . هرك وأ ىضر 7 ابئاغ مأ ، ارضاح اهبحاص ناك 0 ركنملا فرصل

 : ةلأسم

 : قيرطلا يف انبتو ابطح يلاولا ىأر اذإ
 اعوذج اهيف ىريو قيرطلا يف رمي ناك اذإ & يراشلاو يلاولا يفو & هنمو

 مأ } وه نمل هفرعتي الو هنع ىضاغتي نأ هعسيأ 3 وه نمل فرعي ال انبتو ابطحو

 ؟ نيملسملا قيرط نع هلزعي هبحاص رمايل هنع لاؤسلاو ثحبلا هيلع
 هنع ثحبيل اذه لثم يف ةضيرف همزلي هنا لوقأ الف موزللا امأ : لاق

 ابر هل دجو نإف ، اذه لثم نع ثحبلا يلاولا كرتي ال نأ هنسحتسا ايف نكلو

 ينبجعيف يراشلا امأ ، هبر فرعي ملولو & قيرطلا نع هفرصب رمأي نأ هل زاج الإو

 رمأيل يلاولا ىلا كلذ عفر الإو ، ابر هل فرعي مل نإف ، اذه لثم نع ثحبي نأ

 هنأ يلع نب ىسوم نع ىوري هنأل ، هريغ وأ يراشلا اذه رومأملا ناك . هفرصب

 هللاو . اهظفحب رمأي ملو { دجسم وأ قيرط نع . يردأ ال ، عوذج فرصب رمأ

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : هلهأ لبق نم سبحلا يف هفري يذلا يف

 شرفلاب هلهأ هيتايف ، ركنملا ةلعفل سبحلا هيلعو بجي يذلا يفو {} هنمو
 ؟ ال مأ كلذ نم مهعنم زوبأ ، حوارملاو & حيرلا بيطلا رطعلاو © ةمعانلا
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 & نيملسملا ةلود حلاصم يفو ، رمألاب مئاقلا ىلإ كلذ يف رظنلا : لاق

 ملو ، فرشلا لهأ نم سوبحملا ناك نإف { اذه لثم يف فلتخت مهلزانم سانلاو

 يدعتلا لبق نم & سانلا لاومأو ، جورفلاو 5 ءامدلا لثم ، عيظف رمأ يف سبحب
 © نيملسملل عفانملا نم ائيش هيف نأل { نيملسملا ةلودل احالص ههيفرت ىأرو اهيف

 . ملعأ هللاو . كلذ يلاولا ىلع قضي مل

 : ةلأسم

 : لاملا تيب نم مامالا هل زاجأ نميف

 هل هزيجي نأ هل زوجي ام عيمج هللا لام تيب يف مامالا هل زاجأ نميفو “‘ هنمو

 ردقب لاملا تيب نم ذخأي نأ هلأ 5 هللا لام تيب نم نايض هلزاجملا مزليف هيف

 هضبقي نأ ريغ نم هللا لام تيب ةلمج يف هدري مث رثكأ وأ ناضلا نم هيلع ام

 ؟ ال مأ © هريغ

 هكرت اذإ هنأل . هنم هضبقي اليكو ميقي نأ & كلذ ذخأ اذإ هل ينبجعي : لاق

 اذه لثم يف نوكي نأ الإ ، نايضلا نم أربي مل ، ضبق ريغ نم هللا لام تيب يف

 همايقو ، مالسالل هعفن لبق نم هل اقحتسم هذخأي يذلا ىلاولا ناك اذإ ۔۔ طرشلا

 لام هل زيجي نأ هلزوبجي ال مامالا نأل { هتمارغوأ هرقف لبق نموأ 0 نيملسملل

 ريغوأ { هرقف وأ هعفن لجأل الإ &، نيملسملا لام يف هل ةاباحملا ىلع نيملسملا

 . ملعأ هللاو . هل اهزيجي نأ هل زوجي يتلا هوجولا نم كلذ

 : ةلأسم

 : هعرز تلكأ ةميهب ىتأ لجر يل

 تلكأ دق ةبادلا هذه لاقو & لمج وأ ةراحب لجر هاتأ اذإ يلاولا يفو { هنمو

 يتأي نأ ىلإ ةبادلا ظفحي نأ يلاولا نم بلطو ، لوكأم هعرز نأ حصو 3 يعرز

 ؟ ال مأ & كلذ ىلع هسبحي نأ ةبادلا بر فرع اذإ يلاوللا & هسبحيو © اهير
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 نأ يلاولا دنع حصو . هعرز تلكأ اهنأ اعطق ةبادلا ىلع ىعدا اذإ : لاق

 سبح يلاولل زاج & كلذل يلاولا مهلعج نيذلا ءانمألا ربخب ، لوكأم هعرز

 رذتعاو انيمأ ةقث ةبادلا بحاص نوكي نأ الإ ، ةفصلا هذه ىلع ةبادلا بحاص

 سبحلا نأل ، حلصأ هنعوفعلاو & سبحي نأ ينبجعي مل &، قدصلا هيف نكميرذعب

 حالص يف رظنلا هجو ىلع وه اينإو ، ةبجاولا دودحلا لثم ضورفم ضرفب سيل

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 : ةلأسم

 : بئارضلا ةيابحل قباسلا يلاولا لايع لايعتسا يف

 اذإ ، هلبق ىلاولا لامع ةاكزلا ةيابج يف لمعتسي نأ هل له يلاولا يفو 0 هنمو

 ؟ ال مأ } مهعسي ال اييف الوخد الو { هنايخ هنم ملعي مل

 ناكو .& مهعسي ال اييف لوخدلاب مهتمهت نم هبلق نم عفترا اذإ : لاق

 همهت هيلع رهاظتت ملو ، هيف ىلوأ اميف ةنايخ هدنع هنم حصت مل 5 هلبق يذلا يلاولا
 ةفصلا هذه ىلع هلايع لمعتسي نأ يدنع هيلع قضي مل & هعسي ال اييف لوخدلاب

 راثآ يف تعمس ينأل . اهريغو ةاكز نم نيملسملا رومأ نم هيلع مهنمأي يذلا ي

 مهنأل ، كلذ ىلع اونمأ اذإ ازئاج ةاكزلا ضبق يف انموق لايعتسا نأ نيملسملا

 . ملعأ هللاو . هيف اولمعتسا اييف مهعسي ال اييف نولخدي

 : ةلأسم

 : هتيعر ريغ نم مهتملا سيج يلاولا يف

 ريغ نم سبحلا هيلع بجو نم سبحي نأ هلزوبي يلاولا يفو & هنمو
 ؟ ال مأ ، هريغ وأ نيد يف ناك { هتيعر عوضوم يف ارضاح ناك اذإ { هتيعر

 يف ثدحأ نم سبحي نأ هل زئاجف ركانملاو ثادحألا ىلع سبحلا امأ : لاق

 اذه ناك نإف نيدلا يف امأو & الهاتموأ 3 ابيرغ ناك اركنم لعف وأ { اثدح هتيالو
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 يف { ازئاج هسبح ناك ةالصلا رصقي ث ال مأ { دلبلا يف انكاس نيدلا همزل يذلا

 نأرثاألا يف هانعمس ام ىلعف ليبس رباع ناك نإو & هيف نكسي يذللا دلبلا

 . ملعأ هللاو . ريثكلا لاملا يف الإ مهعضاوم يف نوسبحي { نويدلا باحصأ

 : ةلأسم

 : هئاعداب سبحي نأ هلأ يلاولا يف

 اسبح ةمهتلا هقحلت نم ةمهتلا ىلع سبحي نأ زوجيأ يلاولا يفو { هنمو
 نموأ 3 هدحو يعدملا نم ةمهتلا تناكولو 9 غلاب وأ يبص نم .3 اريثك وأ اليلق

 اضعب مهضعب رضي نأ سانلا فك كلذ يف هدصق يلاولا ناك اذإ 5 ةأرما وأ دبع

 دنعو هدنع رهاشت اذإ الإ زوب { ال مأ ةمهتلا هذهب قيدصتلا هبلق جف عقو اذإ

 ؟ ساانلا

 وأ باب رسك وأ بارخ روهظ لثم ، ببس ريغب يعدملا ىوعدب امأ : لاق

 انيمأ ةقث يعدملا نوكي نأ الإ . مهتملا سبحي نأ ينبجعيف 5 حارج وأ برض رثأ

 سبحلا زوجي نأ ىسعف ةمهتلا هقحلت نمم هيلع ىعدملاو &، هقدص يف كشي ال

 . هجولا اذه ىلع

 مهلاومأ ين سانلل ررضلا هنم رهاظتي نأ الإ هيلع سبح الف يبصلا امأ

 ىلع ال & سانلا ىلع هررض عفد هجو ىلع ." هيلع ريجحتلا زئاجف . مهنادبأو

 . ملعأ هلللاو '. ةبوقعلا هجو

 : ةلأسم

 : فئاخ وهو مكحلا سلجم يف رضح نم
 لوبقم ، سبحلا نم فئاخ وهو مكحلا سلجم يف رضح نم رارقاو 3 هنمو

 وأ ، اهريغوأ ةقرسب رقأ نإ كلذكو 0 نالفل هنأ هدي يف عىشب رقأ نإو 0 ال مأ

 3 كلذ عيمج يف .، هرارقاب مكاحلا هذخأيأ ،ك سبحلا نم فئاخ وهو . ةيانجب

 ؟ ال مأ
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 هسفن يف سبحلا يف هرارقاب هيلع مكحي الف ، هيلع سوبحم وه اميف امأ : لاق

 دق نكي ملولو { ةبوقعلل هب ذوخأم وهو هب رقأ نإ كلذكو 0 رثألا يف انعمس ام ىلع

 وهف . هوذخأ نيذلا هارشلا نم عانتمالا ىلع ردقي ال هنأ الإ & سبحلا يف راص

 . سبحلا يف هرارقإ لثم يدنع

 هرارقإ زوجي ال ةقرسلا ةمهتب سوبحملا نأ يدنع ايينو : فلؤملا لاق

 انمآ نوكيو سبحلا نم جرخي وأ 3 اهنيعب ةقرسلا دجوت نأ الإ { هب ذخؤي الو

 . ملعأ هللاو . هنم

 : ةلأسم

 : دوهشب ىعدملا ىتأف ركنأف قحب ىعدا نميف

 ريغ لودع ريغ دوهشب ىعدملا ىتأف ركنأف قحب هيلع ىعدا نميفو { هنمو
 ىلع هسبح ىلإ قيرط يلاوللأ ، كلت مهتراشم يف ادبأ بذكب نومهتي ال مهنأ
 ؟ ال مأ قحلا كلذب هذخأ وأ كلذ

 ىدعت روج لبق نم نادهاشلا هب دهش يذلا قحلا اذه ناك نإ : لاق

 مهتي ال نم ةداهشب هسبح يلاولا ىلع قضي مل ۔ بصغ وأ ةقرس لثم هيف هيلع

 ميلستل ال داسفلا يف هيلع اودهش ام ىلع سبحلا نوكيو فيوخت الو بذكب
 ةبيطب ضعب مهضعب نم سانلا اهذخأي يتلا نويدلا نم قحلا ناك نإو ، قحلا

 . كلذ ركنأ اذإ © هتداهشب هيلع مكحي ال نم ةداهشب هسبح ينبجعي سفنألا

 . ملعأ هلللاو

 : ةلأسم

 : لاملا تيب نم ءارقفلا نم دحأل عفد اذإ يلاولا يف

 هب صلختيل لاملا تيب نم ائيش ءارقفلا نم دحأل عفد اذإ يلاولا يفو { هنمو

 يلاولا ىلإ هيلإ عوفدملا هدرو { هيلإ عوفدملل يلاولا نم ةلاكو ريغب همزل امم يلاولا
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 هل لعج اذإ كلذ يلاولا ءعىزججيأ { ءانمألا نم دحأ ىلإ لاملا تيبل يلاولا هعفد مث

 ؟ ةلاكو ريغب { هئزجي ال مأ {. همزل امع صلختيل مامالا

 نايضلا نم همزل ام عفدي نأ { مامالا هل نذأ دق يلاولا اذه ناك نإ : لاق

 لام تيب نم كلذل هقاقحتساب نيملسملا لام تيب نم ، نيملسملا لام تيبل

 نإ 0 نيملسملا لام ضبق هل لعج نم ىلإ كلذ عفدي نأ هل ينبجعيف نيملسملا

 يفف ، نيملسملا لام ضبق هل لعجي مل ةقثل هعفد نإو . مامالاوأوه هل لعج

 ناك نإو . هيزبجي ال ، لوقو . ةقثلا هنم هضبق اذإ كلذ هيزبي لوق فالتخا كلذ

 مث هرقفب هقحتسي ريقفل نيملسملا لام نم تعفد كنإ . ةلأسملارهذه يف كانعم

 جاتحيف نيملسملا لامل كمزل ايع هعفدتل هقاقحتسا دعب هدنع نم هايإ تنأ كيطعي

 ىتح يلاولا وأ . كلذ يف مامالا هلكو © نيملسملا لال كنم هضبقي ليكو ىلإ اذه

 نيملسملا لامل هنامأ رئاص & كيلإ كلذ دعب ليكولا هدر نإف ، ناضلا نم أربت

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع نايضلا نم تنأ تئربو { كدنع

 : ةلأسم

 : سبحلا قيطي ال نميف

 قيطأ ال ينإ : لاقف & هقحتسا مرجل هسبحب يلاولا رمأ نميفو {} هنمو

 هتباجإ يلاولل زوجيأ ، سفنلا يف نوكأو ، ديدحلاب ينوديق مكنأ ريغ ادبأ سبحلا
 ؟ ال مأ & كلذ ىلا

 اذإ هرش نم فوخلا وأ هلعف يذلا همرج يف ديقلل اقحتسم ناك نإ : لاق

 هيلع بجي ايع ديقي مل اذإ هتميزه فوخل وأ . ديقي مل نإ سبحلا عضوم ريغ يف كرت
 ةفيفخ هتيانج تناك نإو ، يلاولا ىلع كلذ قضي مل & نيملسملا دنع قحلا نم

 نم دحأل قح هيلع بجاو الو { نيملسملا شيج نع مزهنا اذإ رش نم فاخي الو
 عضوم يف كرتي سبحلا عضوم يف كالهلا فاخي ناك ناف . ديقي الف { نيقولخملا
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 حالص يف نورظانلا مه نوملسملاو & فلتخت مهلاوحأ سانلا نأل & هيلع نمؤي

 . ملعأ هللاو . ديقلاب هسفنل رمأي نأ وه هل زوجي الو & نيملسملا

 : ةلأسم

 : هدبع سبح ديري نميف

 لعف هنأ وأ ، ينم قبأ دق يدبع نإ : لاقو يلاولا ىلإ ءاج نميفو 3 هنسو

 نجسلا يف هونجسيو هوديقي نأ ديرأو ، ةبوقعلا هب قحتسي امم ، الطاب العف

 ؟ ال مأ & كلذ ىلإ يلاولا هبيجمأ . هل الاكن

 حصو . هل كولمم وه ةيدوبعلا هيلع يعدي يذلا ىلاولا دنع حص اذإ : لاق

 يلاولا ىلع قيضي الف & يدعتلا نم هريغوأ قابإ يف هيلع ىدعت هنأ هدنع

 ديسلاو ، ةمهتلا هيف هقحلت ببس ريغب { هدحو هيلع هديس ىوعدب امأو ، هسبح

 هسبح ىلع هديس نيعي الو ، هسبح هل زوجي الو ، هلوق هدبع يف لبقي الف ةقث ريغ
 وأ هسفن وأ هلام يف هيلع يدعتلا امأو ، هرمأ ريغب هنع بئاغ هنأ هدنع حصولو

 هنأ هدنع حصي ملولو ، يلاولل هسبح كلذ ىلع قيضي الف ، قحلا ريغب هدالوا

 . ملعأ هللاو . هل كولمم

 : ةلأسم

 : هنم الدب يناجلا بيرق ىلع ضبقلا زوبأ

 ةي ربلا ين وهو ، نيملسملا ةبوقع اهب هيلع بجو ةيانج ىنج نميفو . هنمو

 ؟ ال مأ } هتبارق نم دحأ ضبق يلاولل زوبجأ ، ودبلا نم
 دنع هب هبلاطي دحأل هتيانج نم ىتح هيلع قبي مل يناجلا اذه ناك نإ : لاق

 نع هعانتما ناكو & برض وأ سبحب ةبوقعلا الإ هيلع قبي ملو ، نيملسملا
 . هلجأل هتعامج ذخؤت نأ ينبجعي مل ، مهف ةبراحم ريغب نيملسملا

 نيملسملا دنع هب هبلاطي دحأل قحب اعنتميو ، نيملسملل ابراحم ناك نإو

 نم نوكي نم ذخأ نيملسملا نم زاجأ نمزاجأ ذئنيحف 5 هيلع ىدعت دعت لبق نم
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 . ملعأ هللاو . هدر دارأ ول نيملسملا ىلإ هدر ىلع ردقي ناك اذإ { هتليبق

 : ةلأسم

 : نيملسملا لام تيب نم ةارشلا هذخأي اميف

 وأ بح نم مهترجأ نم © نيملسملا لام تيب نم ةارشلا هذخأي اييفو ، هنمو

 & ةصصاقم الب هيلع مهتبساحم يلاولا ىرحت ٦ هموي رعسب ،} كلذ ريغ وأ رمت

 ؟ ال مأ

 ىلع امم هنأ .. هرمأب مهيطعي نموأ & كلذ مهيطعي يلاولا ناك اذإ : لاق

 نإو ةبساحملا هيف يفكتو {، ةصصاقم ىلإ جاتحي الف { ةرجألا نم مهل لاملا تيب

 ملوأ & كلذ مهعيابيوه اينإو 0 ةرجألا نم مهلام ريغ ىلع كلذ مهيطعي ناك

 مهيلع بجو ام هوطعي نأ ينبجعيف 3 لاملا تيب ىلع ةمدقتم 3 ةرجأ مه نكت

 . لاملا تيب ىلع ةرجالا نم مهل تبث ام لنق نم مهل وه هعفديو 0 نمثلا نم

 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 : برضب رمألاب مهتملا ىلع نيميلا بجي له
 ناك لتقوأ برضب رمألاب مهتملا ىلع نيميلا بجي له هتلأسو { هنمو

 ؟ ال مأ . عاطم ريغ وأ اعاطم

 اهيف ىرجي ةمهتلا نأل . امازلإ انيمي مهتملا مزلأ نأردقأال : لاق

 ىوعد يف نيميلا اينإو 0 مهتملا ىلع الو مهتملا ىلع نيمي ال : لوق ، فالتخالا
 اهيف لام نايض همزل اهب رقأ ول نإ يتلا ةمهتلا يف مهتملا ىلع نيميلا لوفو 0 عطقلا
 فلح اذإ & هيطعي نأ مهتملا ىضري نأ الإ مهتملا ىلع نيمي الو 3 هل مهتملل

 . ةمهت ىلع
 رومأملا نإ لوقي نأ الإ & فالتخا هيفف عاطم ريغوهو رمألاب همهتا نإ امأو

 هنأل ةمهتلا يف نيميلاب لوقي نم لوق ىلع نيميلا رمآلا ىلع هلف 3 لعف ام ركنأ
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 هللاو . رثألا نم هتعمس ام ىلع . رومأملا ركنأ اذإ © رمآلا ىلع قحلا قلعتي

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : مهارد هيلع نأ ةأرما هيلع تعدا لجر ل

 دنع اهم رقأو 3 مهارد ، هتقلطم يهو . ةأرما هيلع تعدا لجر يفو . هنمو

 دنع كلذب هرارقإ لبق مهاردلا هذه نم هتأربأ اهنأ ىعدا كلذ دعب . مكاحلا

 هرارقإ دعب & نيمي اهيلع هلأ 9} اهنيمي بلطو ، كلذ ىلع ةنيب دجت ملو { مكاحلا

 ؟ ال مأ ،. كلذ نم هتأربأ ام اهنأ

 . اذكو اذك . ةأرملا هذهل لع ناك هنإ : لاق هرارقإ يف ناك نإ : لاق

 هلف 3 اهنيمي دارأو ، هنم هتأربأ اهنأ وه ىعداف ، كلذ هرارقإب مكاحلا هيلع مكحف

 دعب ةءاربلا ىعدا مث & قحلا اذه ةأرملا هذه ىلع : لاق ناك نإو ، نيميلا اهيلع

 3 اذه يف نيميلا اهيلع هل نوكي نأ ينبجعي الف 5 اذه هرارقا لبق هتأربأ اهنا كلذ

 دارأ نإو ، اعطق اهل هرارقاب ىسنوأ طلغ هنأ ىعدي نأ الإ & عطقلاب اهرقأ هنأل

 امل سيل ايب قحلا اذهب اهل رقأ هنأ ملعت ام اهنإ ، نيميلا اهيلع يدنع هلف اهنيمي

 . ملعأ هللاو . لطابب ال رقأ هنأ ملعت الو هيلع

 : ةلاسم

 : لاملا تيب يف مكحل اأطخ ف

 مكح اذإ وهأ { هتفص فيك لام تيب يف وه يذلا مكاحلا أطخ يفو . هنمو

 مأ } لصألا ظفحي وهو . هناسل لذ اذإ هيقفلا نم ايتفلاك 5 هناسل هيف لزف مكحب

 هؤطخ كلذ عيمج ناكو ، لهجلا وأ وهسلا وأ طلغلا هجو ىلع مكحلا هنم عقو ولو

 ؟ كلذ ريغ وه مأ . لاملا تيب يف

 كلذ ىلإ دصقلاب هنم دمعتلا ىلع هلهجب مكحلا يف أطخأ اذإ امأ : لاق

 ةمأ نم نينمؤملا عامجإو & لجو زع هللا باتكل افلاخم مكحلا كلذ ناكو . مكحلا
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 ، لاملا وأ سفنلا يف مزلي ناك نإ & هسفنو هلام يف هيلع هنايض كلذف . يي دمح

 نإ كلذكو . هدر كردي مل اذإ لاملا تيب يف يدنع وه كلذف . هناسل تلذ نإ امأ

 نأ يدنعف ، باوصلل قفاوموه يذلا يأرلا نع عامجإ هيف سيل يذلا يف لذ
 يذلا قوقحلا يف لجر لايب مكح نإ كلذكو . لاملا تيب يف ناضلا نوكي

 3 كردي ملو ، مكحلا دعب نم قوقح هيلع تحص مث ، كلاه وهو هيلع تحص

 تيب يف هنايض عجري هلثمو اذهف ، كلاهلا لام يف رجاتملا اذهل عقي يذلا قحلاو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا مكاح نم للزلا هيف ىرج اذإ لاملا

 : ىحبصلا ۔: ةلأسم

 نوبجيف نادلبلا ىلإ ةالو اوثعبي نأ روجلا ةمئأ ىلع رواشي نأ زوب الو

 . ملعأ هللاو . ميظع رمألا نأل هجولا ريغ ىلع اهتاكز

 : ةلأسم

 : ةارشلا نم اريثك وأ اليلق لاملا تيب يف ناك اذإ يلاولا يف

 مهل ،} ةارشلا نم اريثك وأ اليلق لاملا تيب دنع ناك اذإ يلاولا يفو & هنمو

 لاملا تيب ىلع قح هل نمم ةارشلا نم اضعب يفوي نأ هعسيأ ، لاملا تيب يف قوقح

 .ضعب يطعيو . ءارقفلاو نيرفاسملا يطعيو 0 ةمات هتضيرف وه يفوتسيو { امامت
 ؟ ال مأ ، رثكأ وأ لقأ وأ نيترر الب ةيرال هتميق يذلا اضورع ةارشلا

 هنأ يدنعو { هللا لام نم نيقحتسملا نيبو هسفن نيب ةاواسملا هيلع : لاق

 ءاج دقو ةيآلا ينيماوق اونوك : نينمؤملل هللا لاق دقو & كلذ ريغ هعسي ال

 نع لأسي ملسم لكل ينبجعيو & ضرف ةيوستلا نأ ركني ال امو { ةيوستلاب رثألا
 . ىمع الو ىوهب هفلاخي الو 3 هعبتي نأ قحلا

 : يراشلا ىلع يلاولا طرش اذإ

 كل ملسأل ةماقتسالا تدرأ نإ & يراشلا ىلع يلاولا طرش اذإو : تلق

_ ٢١٥



 ىلع بحلاو رمتلا نم ائيش يقابلاب كيضقأو & ديرأ ام دقنلا نم كتضيرف نم
 . ةرجألا نم ائيش قحتسي نأ لبق يراشلا يضرو ديزأ ايب وأ ، اذك

 ءزجلا يف راثآلا يف اهتدجو . حلصت ال ةلبجو . ةدساف ةعطاقم هذه : لاق

 اجن قحلاب لمع نمو 0 جالفألا رفح باب يف ، عرشلا نايب نم نيثالثلاو عساتلا
 . ملعأ هللاو . ىوه هفلاخ نمو

 : ةلأسم

 : يهنيو رمأي يلاولا نا اذإ

 ةقث وهو يهنيو رمأي وهو 0 لاو انالف نأ ةينالفلا دلبلا يف رهش اذإو 0 هنمو

 ضبقيو ، ماكحألا ىلب نادلبلا يفرهتشم هنأ الإ هتلادع حصت ملو & لدع

 نم دارأ اييف هل فرصتي نأ يلاولا اذه هلمعتسي نأ دارأ نل زوجيأ & تاقدصلا

 هتزاجإ حصي مل اذإ اذه لاثمأ وأ ، هسبح ديري نم سبح وأ & تاقدصلا ضبق

 ؟ ال مأ ، نيملسملا ماما نم

 انتمئأ ماكحأ اهماكحأو ةلادعلا ىلع مهنإف نيملسملا ةمئأ ةالو امأ : لاق

 ميرك قيفر نسح راب لدع 7 هنع هللا ىضر ناطلس نب فيس نب ناطلس انماماو
 . تانوعملا نمزوجي ايب مهدنع لوخدلا زئاجو { هلثم يف اندنع هتالوو ، نمؤم

 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 : لاملا تيبل قح هيلع نم ىلع ايكحي نأ مامالاو يلاولل له

 قح هيلع نم ىلع ايكحي نأ ايل له 0 مامالاو يلاولا نع لئسو 3 هنمو
 امه ذإ هيلع رجحلا ةباتك كلذكو . امهريغ وأ امه هاعاب عيب نم 0 لاملا تيبل

 ؟ ذافنالاو ضبقلا نايلوتي

 ةفاكل ناضبقي ايناو ايهسفنأل قحلا ناضبقي امه سيلو يدنع اذكه : لاق
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 هيلع تبجو نمم ةاكزلاو قحلا اذهل ايهضبقو 0 هذافنإ يف لدعلا ايهيلعو { نيملسملا

 . مكحلا جرخم جرفي
 : هللا لام نم عومج هدي يف ناك اذإ يلاولا يف

 ثدحأو { هللا لام نم عومج هدي يف ناك اذإ يلاولا يف لوقت ام : هل تلق

 الصأ نيملسملا ةنامأ نم هدي يف ام ىلع نوملسملا دهشي نأ هل له { اثدح مامالا

 ؟ اضورع وأ تناك

 رقو { مامالا كلذ هدي يف ام ىلع ىلوتسي نأ فاخ اذإ يدنع اذكه : لاق

 ةجح مهل نيذلا نيملسملا دهشأو . هسفن ىلع نايضلا موزل فاخو . هرمأب

 ةمالسلا هل توجر ، هنمأي ال نم هيلبي نأ افوخ . هدي يف امم مهيلإ أربتو 3 هللا

 . ملعأ هئلاو . كلذ نم صالخلاو

 : ةلأسم

 : امكاح موصخلا هب ىضارتي يذلا ين

 ىلع مهربج هل لوق } ايكاح موصخلا هب ىضارتي يذلا يفو & هنمو

 ىلإ هنم جوحأ هيأر ىلإ مكاحلا نأ مهلوق امأو © مهربج هل سيل لوقو . هلاح
 يتلا ةثداحلا يف هيأرب لوقي نأ هلزوجي نمم مكاحلا ناك اذإ كلذف ؤ هظفحو { هرثا

 . نيملسملا عامجا نم الو { ةلي هلوسر ةنس الو هللا باتك نم ءيش اهيف تأي م

 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 : حالسلا لمح نم بارعالا عنمي نأ مامالل

 وهو حالسلا لمح نم بارعألا عنمي نأ هماقم موقي نملو ماماللو . هنمو

 هبشأ امو زوجلاو & نيصخلاو هنشدلاو سوقلاو رجنخلاو قفتلاو & حمرلاو فيسلا

 نم امه سيل ىصحلاو ىصعلاو . فالتخا ةنيدملا يفو ، برحلا تالا نم كلذ

 ملو ، ررضلا مهنم فيخ اذإ اذهو } رظنلا يف هانعم ايهقحلي نأ الإ ، حالسلا

٢١٧



 {&} شطبلا مهنم فيخ اذإ ىرقلا لهأ كلذكو . مهريغ يدعت مهيلع فخي

 . ملعأ هللاو . مهيأرب اودناع اذإ مهيديأ ىلع اوذخأي نأ هئارزوو ماماللو

 : ةلأسم

 : مامالا ةلزنمب نوكي. نأ يغبني مامالل ةاكزلا يباج

 نوكي نأ يغبني مكحلا ليبس ىلع مامالل ةاكزلا يباج نإ لاق . هنمو

 ةعيشو همالعأ نم ملع هنأل تانامألا ةحصو { تاهاعلا لاوز يف مامالا ةلزنمب

 نمو ضبقي ام ةفرعم نم هرذعتل ىمع أ يف لعجي نأ يغبني الو . هماكحأ نم

 هضبقي ام نيب قرفي الو { ضبق اذ اإع هعمس م دعل مص أ ف الو ۔ هنم ضبقي

 كلذو ٦ ةلاسروأ ةيانج نرم هدي يف ةنامأ هريغل هضبقي ام الو 3 هل قحب هسفنل

 يف هتبترو هردق لجو هتلزنم تمظع ولو . ة اكزل ا ءادأ هيلع بجو نم ىلع ىقشي

 ٠ نيفلكملا ىلع ةقشم وه انإو ۔ نيدلا يف بيعب تاهاعلا رم أ سيلو ] مالسالا

 نرم مهقوف وه نمب “ ىلبل ١ ىلهأ او ؤ ىضرمل ١ نع ةمئ أل ا هللا ينغي نا وجرأو

 يدنعو . مكاح وأ ماما يف تب ه اذإ هيف فلتحم اذهو ٠ ىقنلا ىلهأ او ؤ ءاحصألا

 نم ماكحألا يلوي نأ هل مامالا نأل عنملل برقأو {. ةمامالا لنم ةيابجلا رمأ نأ

 . ايباج نكي مل هريغ هتيالوب الإ هريغ ةيابجلا يلوي نأ هل سيل اذهو © اهرصب
 . ملعأ هللاو . لوقعلا ي هل ىنعم ال اذهو ٦ هريغ يباجلا ناكو

 ._ . ةلأ

 : يراشلا مامالا لزع ف

 زياجف كلذ ىلع مالعالاووه قفتا اذإ يراشلا مامالا لزع يف . هنمو

 ريغب مالعالا هفلخت وأ هيأرب هسفن علخي نأ اماو زوجي ال لوقو & لوقلا رثكأ ىلع

 3 هيأر ريغب هل ةعاجملا لزع زاوج يفف عافدلا مامإ امأو ، زوجي الف ۔ هاضر

 3 كلذ ىلع ةعايجلاووه قفتا اذإ امأو هيف فلتخي ةعاجلا يأر ريغب وه هلازتعاو

 . ملعأ هللاو . افالتخا هيف ملعأ الو زئاجف
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 : ةلأسم

 : مامالا لزعي الأ نيملسملا عامجإ يف

 هريغ ميدقتو مامالا لزع زوجي ال هنأ ىلع نيملسملا نم عامجإ لهو . هنمو

  ماعلاو صاخلا اهيف ىوتسي ةرهش هتكلمم عيمج ف هتمامأ لوزت هب ام رهشي ىتح

 ؟ ال مأ { هتيعرو

 هيلع اورضحأ زوجي ال العف لعف مامالا نأ ءايلعلا عم حص اذإ : لاق

 هب قحتسي هلعف نكي مل نإ هتمامإ ىلإ عجر بات نإف { هوباتتساو هترضحب دوهشلا
 { هيلع ةجح ءالعلا ناكو { هتمامإ تلاز بتي مل نإو همهت موزل الو دح هتماقإ

 . ملعأ هللاو . رارصالاو بنذلاب هيلع دوهشلا طبر خم ةيعرلا ىلعو
 : ةلأسم

 : هالوتي نم دجي ال لجر ين
 ناكو . مهماكح مدع دنع نيملسملا ةعامح هب موقي يذلا ءعىشلاو 3 هنمو

 ةيالولا نع هفعضو ، هرصب ةلق نمو ث ءايلوألا ةلق نم هالوتي نم دجي مل لجر

 ؟ روذعم وه مأ © ةعاجلا ماقم موقيو ، هدحو وه همزليأ هسفن رصبب

 . كلذ همزليو . ةعايجلا ماقم موقي :.لاق

 مئاقلا وه هنأ هسفن دنع ناكو . ءايلوألا ريغ هدنع لخدأ نإو : تلق

 َ ؟ كلذب

 . اتابث الإ كلذ هديزي الف : لاق

 نم فاخ وأ ، اهقيطي ال رومأ هلوخد يف هيلع دلوتي نأ فاخ نإف : تلق

 كرتب ملسيأ ؤ لوخدلا هجوو ، عرشلاب هرصب ةلقل هنسحي ال نأ كلذ يف هلوخد

 ؟ كلذ

 اييف رشلا دلوت هسفن ىلع فاخ ولو ، هيف لوخدلا نع رذع هل اذه : لاق

 . نايضلاو ةعبتلا فاخ وأ هلبقتسملا رومألا نم يتأي
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 هيلع دلوتي نأ كلذ هنم رهظ اذإ رمألاب نيمئاقلا نم فاخ نإو : تلق

 ؟ كلذ هكرتب رذعيأ ، ررض اهيف هيلع مهلبق نم ءايشأ

 . رذع هل يدنع اذه : لاق

 وهف الإو & مهرمأب ازئاج ناك نإ هلوخدب ىونو 3 وه هولعج نإو : تلق

 ؟ كلذ هعسيأ 3 نيملسملا ةعامج مايق هجو ىلع كلذب مئاق

 مهيلع راشأ نيملسملا دجو نإو { كلذب مايقلا هيلعو & كلذ هعسي : لاق

 . ملعأ هللاو . مهنود هيأرب دبتسي الو

 : ةلأسم

 : نيملسملا لوقب مكحي نأ مامالل ةصخر نم له

 هيف امم نيملسملا لاوقأ نم لوقب مكحي نأ مكاحلل ةصخر نم لهو . هنمو

 ؟ لدعألا فرعي نأ ريغ نم يأرلاب فالتخالا

 اذه نأش يف نيب عرشلاو ، حضاو قحلاو ةدوجوم ةصخرلا : لاق
 . ملعأ هللاو . رايتخالا بجوت ةعسلاو 7 رايتخالا ريغ رارطضالاو . مكاحلا

 : ةلأسم

 : ةنامألا نم ضارتقالا زوجي له

 تيب ىلع ض زتقي نأ زوجيو { ةنامألا نم ضارتقالا زوجي لهو } هنمو

 نإو { ةلودلا ىلع افوخ ةرورضل ، كلذ ىلإ مامالا جاتحا اذإ:نيملسملا لام

 قحلا ملستيو & كلذ نايض همزليأ & لاملا تيب ىلع ةنامألا نم ضرتقملا تام

 ؟ ال مأ & ضرتقملا رذعي قحلا اذه ملسي مل نإو ؟ال مأ
 ءاج اذكه { فالتخا كلذ زاوج يفف . ةنامألا نم ضارتقالا امأ : لاق

 ربج الب ۔ لاملا بحاص نذإب ، لاملا تيب ىلع ضارتقالا امأو رنألا يف

 لام تيب يف هقحب هل دهشأو & لاملا بحاص كلذب ىضر اذإ زئاج . ةيقت الو

 ىلع ال ، هللا لام تيب يف هقح نأ ىلع هلام نم ضرتقملا ءاربإو ©. نيملسملا
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 ىلإ لصو ءىش قحلا بحاصل مامالا مزلي ال ، فصولا اذه ىلعف 0 مامالا

 3 يراش ريع مامالا ناك اذإ اذهف 5 ةمالسلا مامالل ىجرتو ، لصي ملوأ هقح

 ين امأو ، افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، ضرتقي نأ هل زوجي الف يراشلا امأو

 اينإو .& عطقلاب هيف لوقي نأ دحأل زوجي الف دابعلا هللا بيذعتو { ةرجألا ماكحأ

 يف لدعلا وهف هماكحأ نم ءىش يف هللا ىلع ضرتعي الو & فاخيو ىجري لاقي

 ، هرمأ كلمي ال نمل لاملا اذه ناك نإ امأو ، هماسقأ عيمج يف رابلاو هماكحأ عيمج

 هللا هينغي نأوجرأو ، هضارتقا لدعلا مامالل بحأ الف فقووأ دجسم ، لشم

 . بابسألا عيمج يف لكوتو ، بانأو همكحب ىضر اذإ كلذ نع
 هللا ءاش نم كلذ ىلع دهشيف ادب كلذ نم دجي مل رمأ نيملسملا مهد نإو

 مهتلود باهذ هنم فاخي رمأ مهانع دق نيملسملا نأب ك نيملسملا لودع نم

 دي ي ةنامألا تناك نإف & بابلا اذه ىلإ ةرورضلا تأجل دقو . مهتوعد تتشتو

 لضفلاو لدعلا لهأ نم هللا ءاش نم مامالا مهل دهشيف ، نيدلا لهأ نم ءانمأ

 دقو © مهتلودراذعأ باهذ هنم فاخي امم رمأ مهانع دق نيملسملا نأب . ةيالولاو

 نأ اندرأ دق اناو & ةنامألا نم 0 نالف نب نالف دي يف ام ىلإ ةرورضلا تأجل

 نمو ث ةرورضلا كلذ ىلإ انتعد دقو { ةماعلا ةجاحلاو ، ةيهادلا هذهف ضرتقن

 نحن انضرتقاف ، نيملسملا دنع ةرهاظ ةيهادلاو ةرورضلا نوكت نأ طرشلا

 . ةنامألا نم نالف دنع نم ةيدمح اذكو . اذك نيدلاو ملعلا لهأ نوملسملاو

 لهأ نم نوملسملاو انأ اهانلعج دق انإو ، ربلا باوبأ نم اذكو اذك اهب رقي يتلا

 برل انيلع انيد هللا لام تيب يف نالف نب نالف نيملسملا مامإ انأو ، رصبلاو ملعلا

 هنم انذخأ { هيلع انردقو ةنامألا هذه يضقي ام اهيف اندجو ىتمف { ةنامألا هذه

 انمض ةنامألا هذه نوضرتقملا نوملسملاو نحنف . ةنامألا هذه بر ىلإ هانددرو

 يف نايضلاف الإو { هيلع انردق نإ هيف ناضلا لاملا تيبو {& ةنامألا هذه برل

 هقحب هل نحنو { انتايح يف ةنامألا هذه بر لصي مل نإ انممذو انلاومأ صلاخ
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 © هللا دهشأ 0 افولاو قدصلا لهأ ةنونيد انلاومأو { انممذ يف نوفرتعمو 0 نوبثاد

 . اديهش هللاب ىفكو

 ٠ لضفو ةيالوو لدع له أ امهو ٠ نالفو نالف انم لعفل ااذه ىلع دهشو

 . ملعأ هللاو . كلذب ىلتبا نم ىلع بجحو مزلي اذهف

 : ةلأسم

 : يلاحلا مامالا لزع اوراتخاو & سانلا لضافأ نم امامإ اومدق اذإ نيملسملا ين

 نيملسملا لضافأ نم مهل امامإ اومدق اذإ نيملسملا نع هتلأسو ، هنمو

 ارظن هلزع نوملسملا راتخاو { مهيلع مئاق لجر هلبقو & نوملسملا هب ىضارتو

 ملوأ كلذب هوملعأ ءاوس 0 لاملا تيبلو مالسالا حالصالو 0 نيملسملا ةلودل مهنم

 ؟ نيملسملا رمأب كسمتي نأ هل له . هوملعي

 هيلعو . هريغ ىلعو هيلع بجاو نيملسملا مكحو & كلذ يل نيبي ال : لاق

 لعفي مل نإف { هعابتاو هترصنو هتنوعم هيلعو ث هيلع مدقملا مامالا رمأ عيطي نأ

 © كلذ لجأل نيملسملا براح نإو ، رشلا هنم فيخ اذإ سبح هيغ يف ىدامتو

 . نيملسملا ةعاط نم هعانتما دعب هلتق لحو هوبراح

 نوملسملا لعفي فيك ، هريغو لصأ نم لغي لام هل ناك اذإو : هل تلق

 ؟ هب

 يف ةمالسلاو هنم عزني نأ بحأ الف { هل اليكو هعدوتسا دق ناك اذا : لاق

 هنم هدمي نأ ليكولا اذه نم نوملسملا فاخي نأ الإ . هيلع وه ام ىلع هكرت

 وأ هل هظفحي لدع دي يف هولعجي نأ نيملسملل زوجي ذثنيحف نيملسملا ىلع هيوقيو

 . هنم ثراولا هقحتسا نإ هتثرول

 اذإ هدي ينوه نمم لاملا اذه نم اوضرقتسي نأ نيملسملل لهو : هل تلق

 ؟ هنم ضرقلا ىلإ نوملسملا جاتحا
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 هب ال هضرق نم عنام لاملا اذه بحاص مكح نأل ، كلذ يل نيبي ال : لاق

 تلق كلذلف . نيملسملا ىلع هترباكمو هتبراحم لاح يف ظيغلاو بضغلا نم

 نأ لدعلا مامالل بحأ الو ، هب فأ : لاقو {} لاملا اذه نم ضرقلا زوجي ال

 هل هماقأ وأ { هيف وه هماقأ يذلا هليكو دي يف هكرتبو & ظفح الو ضرقب هض رتقي

 . يتجحو يلوق اذكه هنم ةمالسلا بحأو { مامالا اذه

 : لوزعملا مامالا لام نم ضرقلا يف

 يف نوملسملا هب نمينو { هنم ضرقلا ىلإ نوملسملا جاتحا اذإ : هل تلق

 ؟ كلذ مهل له 0 نيملسملا لام تيب نود مهلاومأ صلاخ

 . هكرت يف ةمالسلاو كلذ يل نيبي ال : لاق

 ىلع ةفوقوملا لاومألاو دجاسملا لام نم دشأ لاملا اذه ىرتأ : هل تلق

 ١ ؟ نيملسملا حلاصم

 همصاخي نم ىلع هبحاص همرح دق لام اذهو . يدنع اذكه : لاق

 بحأ ال انأو ، ةفوقوملا رومألا نم هريغ نم دشأ اذه & تلق اذهلف هبراحيو

 . تافوقولا عيمجل ضرعتلا

 عيمجو ، تافوقولا عيمج نم ضرقلا نع هزنتلاو كرتلا كبجعيأ : هل تلق
 ؟ قحلا لهأو لدعلا ةمئأل سانلا لاومأ

 هتيعر لأسي ال مامالاو ، ملسأو ىلوأ ةمالسلاو & يدنع اذكه : لاق

 بضغلاو ةيقتلاب & بلتجا لام يف ريخ الو ، مهيلع ةيقتلا هل نأل ضرقلا

 لثم نوملسملا لعف ايك .{ راهنلا نم ةعاسولو لدعلاب ماقي نأ ينبجعيو 0 ظيغلاو

 ىضر هللا دبع نب ديعس كلذكو . هلل هسفن لذابلا ادنلجلاك نيقداصلا ةمئألا

 قدصلا لهأ لدعلا ةمئأ نم هباحصأ هكلس ام اذه انمامأل بحأو . ايبنع هللا

 . هللاب الإ هلو انل قيفوتلا امو 0 افولاو
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 نيذلا ىلع همثإ اينإف هعمس ام دعب هلدب نمف . يبهذمو يلاقم اذه

 . هفالخب يتفأ الو . يعم الو يدنع سيلو { ميلع عيمس هللا نإ ، هنولدبي

 الصأ هولعجاو ، يتداس هولبقاف { هيلع تومأو ايحأ امو ۔ يحصنو يدهج اذهف

 لهأ لوقل لضفلا مايأ يف لدعلا اوكرتت ال هللا هللاف ، هيف ةمالسلا نإف مكنيدل

 . تئاوف مايأ ايندلا نأل ، لهجلا

 : ضايع نب ليضفلا لاقو

 ، هضرم نم أربي نأ بحي مل ضيرملا مهيلإ رظن اذإ ىضم اميف ءايلعلا ناك»

 هللاف & ةنتفو ءالب اوراص مويلاو ، ىنغتسي نأ دوي مل ريقفلا مهيلإ رظن اذإو

 . ملعأ هللاو . نامزلا اذه يف نحن انب فيكف ، ليضفلا نامز يف اذهف «ناعتسملا

 : ةلأسم

 : قرف مكاحلاو يضاقلا نيب له

 ؟ قرف مكاحلاو يضاقلا نيب له هتلأسو . هنمو
 . ةيمستلا يف اقرتفا ولو } دحاو امهانعم : لاق

 هلعج نم ىلإ ملسي نأ زوجيأ & يضاقلل هتلغ يذلا لاملاف : هل تلق
 ؟ ايكاح ةعايجلاو مامالا

 ةفرعملا نم هل لعج امل الهاتسم ايلو يكاح ناك اذإ & يدنع اذكه : لاق

 نكت مل ام لدعلا يضاقلل ام هل نأ يدنعف ©، لدع مامإ هل لعاجلاو ةلادعلاو

 . ةبير الو ةهبش كلانه

 هيلع طرش لب . ماكحألا ذيفنت هل ضوفي ل مامالا ناك نإ : هل تلق

 ؟ ملعلا لهأ ةروشم

 . مكاحلاب فيكف . مامال ١ ىلع ضرف ةروشملاو ، هرضي ال اذه : لاق
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 . ملعأ هللاو . ايهيلع نوملسملا اهطرتشي ىتح ضرفب سيل ليقو

 : ةلأسم

 : ماكحألاب مامالا هرمأ لجر ين

 مايقلاب هرمأ وأ & قحلاب سانلا نيب ماكحألاب مامالا هرمأ لجر يفو 0 هنمو

 مايقلا هيلع بجي له . دلب يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألابو ، لدعلاب
 يدعتلا نع اهيمحي نأو { ايكاح اهيف مامالا هلعج يذلا دلبلا اذه نع ©)بذلاب

 هعسي مأ { دالبلا ين داسفلا هعمرهاشت اذإ هسفنب كلذب موقي نأو . ملاظملاو

 ؟ قحلا ةغلب فوهلم هب ذاعتسا ىتمو { هماكحأ عضوم يف فوقولا

 رمألا هيلعو يلاولا ةلزنمب اذهو & كلذ هيلعف مامالا نم كلذ لبق اذإ : لاق

 ضعب مهضعب ىلع يدعتلا نع سانلا عنمو { ركنملا نع يهنلاو & فورعملاب
 رمالا عيمج لدعلا يف لخديو { لدعلاب مايقلا نم نأل { هتردق تغلب ثيح

 { ايكاح ناك اذإ كاذ & ناسحالاو فاصنالا عيمجو 0 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 همزلي ال ابلاط ةيقاب نم فاصنالا همزلي الف هدحو مكحلا مامالا نم لبقو

 هل بحأ ال انأو ، هريغ ةلزنمبوهو 0 اهب بطاخ ريغو تاركنملا نع صحففنتلا

 . لدعلا عيمج نم هيلع ردقي ءىش كرت

 نيب مكحيل ايكاح هعم لعجو دلب يف الماع وأ ايلاو مامالا لعج اذإو : لاق

 زاجأ اهنم دلوتي امو & قحلاب سانلا نيب ماكحألا مكاحلل زاجأو & قحلاب سانلا

 دلبلا كلذ يف تالاح تعقو اذإف ، نيملسملا ةلودو لاملا تيب يف لماعلاو يلاولل

 يف بجي ررض فرص وأ قيرحل حالصإ لثم لاملا تيب ىلع مرغلا اهلبق نم بجي
 ؟ ايهنم مزلي نم لاملا تيب ىلع عرشلا

 عفدلاو عنملا يأ : بذلا )١(

_ ٣٢٥ 



 يلاولا ىلع بجيو © ماكحألا نم هب لبقن ام ذافنا مكاحلا ىلع بجي : لاق

 يف لدعلاب مايقلا يف نيكيرش انوكيل هتركذ امم لاملا تيب مزلي امل ميلستلا لماعلا وأ

 اذإ هؤادأ يلاولا مزل لاملا تيب يف مرغلا نم ءعىشب مكاحلا مكح اذإو هللا ةعاط

 . هللا لام تيب يف ابجاو همرغ اذه ناكو هللا لام تيب هدنع ناك

 لبقتمو كلذ هل لوعجم ذإ يلاولا ىلع كلذف . ةيابجلاو ةياعرلاو ةيايحلا امأو
 عنتما نمو & سانلا نم هلصي نم فاصنإ الإ مكاحلا ىلع سيلو مامالا نع هب

 3 مايقلا يف نيكيرش مامالا ايهلعجي نأ الإ { هعدري ايب هبقاعزئاجلا همكح نع

 . هب البق ام ذافنا ايهمزلي ذئنيحف كلذب البقو
 ناجسلا يفو ، نونوجسملا هيلإ جاتحي امو & هحلاصمو نجسلا يف امأو

 هبجوي ام ىلع هللا لام نم هذافنا يلاولا ىلعوهف كلذ مرغو { هتعطاقمو

 . ملعأ هللاو . مكاحلا ىلع الإ ، عرشلا

 : ةلأسم

 : هل زوجي ام دحأل زاجأ اذإ مامالا يل

 ناكو اذكو اذك نم هل هزيجي نأ هلزوبي ام دحأل زاجأ اذإ مامالا يفو {3 هنمو

 لعج هنأو ، ريصب ريغ مأ ءعىشلا اذه لدعب ريصب مامالا نأ يردي ال هل زاجملا

 زوجي ام ةلزنمب كلذ هل زوجي هنإ كلذب ءارصبلا نيملسملا نم دحأ ةروشمب كلذ هل

 نوكيو 0 نظلا نسح ىلع هلمحيو ، ءىشلا اذه لدعب ريصبلا مامالا نم

 هيلع سيلو .ء كلذ ريغ هدنع حبصي ىتح رصبو ملعب هيف لخد هنأ هدنع همكح

 نأزوجي نم ةلزنمب اذه نأ ، مامالا نم ملعب هلزاجأ مامالا نأ اذه يف لاؤس

 ةلزنمب اذه نأ { مامالا نم ملعب هل زاجأ مامالا هب بطاخ كلذو ٦ كلذ هل لعجي

 © كلذ هل لعج نم نود مامالا هب بطاخم كلذو ، كلذ هل لعجي نأ زوجي نم

 هفرعي ام ةفرعم ىلإ لصوتل اذإ كلاسملاو رومألا تقاضل . كلذك كلذ الولو

 ريغت هل زاجأ الولو هب طاحي الو نكمي ال ، ىنعم لك يفو ، اذه يف هنسحيو مامالا

۔ ٣٢٢٦



 نأ اذه زئاج هنإف ةزاجالا هلزوبحت نم ةلزنمب اذه نإ . مامالا نم رصبو ملع

 نأ ليقو . ءىش هيلع سيلو 0 هيف هتزاجإ تبثتو & كلذ نم ، هنسحي ام لعفي

 . اذه يف مامالا يف فلتخيف ، رصبو ملع هب هدنع سيلوهو هل زاجأ اذإ مامالا

 هلعف لبق نم ةيوت هيلع سيلو . هب هل ملع الام ىلع همادقال ةيوتلا هيلع : لوقف

 ةبوت هيلع سيل هنأ : لوق هيفو . املاع هب ناك ول نا هعسي ام قفاو اذإ قحلاب كلذ

 زاج اذإ كلذكو ، قحلا ةقفاوم يف هيلع مول الو هلعف يف قحلا قفاو هنأل كلذ نم

 يذلا نأ يردي ال ثلاثلا اذه ناكو . هل هزيجي نازوجي امرخآل هل زاجملا اذه

 هنم ملعب هلزاجأ هنأو تبثت الوأ مامالا نم ةزاجالا هل تتبث نم ةلزنمب هلزاجأ

 امم مامالل زوجي ام عيمج هلزومي هنأ ملع ريغب مأ =،٥ كلذ نم هيف لخد ايب رصبو

 هدنع ريصيو ، كلذب ريصب ريغ هلزاجأ & يذلا ناكولو ؤ، هنسحيو وه هرصبي

 . هل هزيجي نأ هلزوجي ام اذهل زيجي نأ هلزاجأ هنأك مامالا نم لوسرلا ةلزنمب

 هريغل هزيجي نأ هل زاجملل زوجي هنأ لوقي نم لوق ىلع & سماخلاو عبارلا كلذكو

 ٥ كلذ هل زاجأ نم رمأب الإ كلذ هل زوجي ال هنأ لوق هيفو & هل زاجأ نم رمأ ريغب

 { ىمعألا نم هلعف زوجي ال اييف ىمعألا ليكو لعف زاج ال ۔ كلذك كلذ الولو

 . ضيرملا نم هلعف تبثي ال اميف هليكو لعف تبثي ال ضيرملا كلذكو
 ةزاجإ هل تبثي يذلا نأ دقتعيو تبلل اذه طاتحي نأ هبجعي ىذلا : لاقو

 { هتزاجإب هيف لوخدلا هل زوب ال يذلاو { هتزاجإب هيف لمع دقف . هل زاجأ نم

 يفرومألا عضيو 0 لدعلاب مايقلل لجوزع هلل اباستحا ، هيف لوخدلا يونيف
 . هنم طايتحا كلذو ؤ كلذ هعسيو اهعضو مامالل زوبي ام ىلع اهعضاوم

 مكحلا هل لهو ، مكحلا ىلع سانلا ربجي نأ اذه ىلع هل له : هل تلق

 ؟ ال مأ { هيلإ ةاكزلا ميلست ىلع مهربج هل زوبي لهو هيف فلختلاب

 فالتخا هيفو & نيملسملا ضعب لوق ىلع & كلذ عيمج هلزوجي : لاق

 . قحلا هيلع قفاو اذإ رجألا هل ىجريو

٣٢٢٧



 بصني نأ هلزوجي ال هنأ ةفرعملا فيعض ناك اذإ مامالا نا دجوي : تلق

 . ائيش ذفني الو & ادحأ بقاعي الو . يكح مكحي الو ، ايلاو الو ايضاق

 نأ فاخاف لعف نإف . نيملسملا ةروشمب الإ رومألا نم ائيش دحأ ىلإ ضوفي الو

 هدنعزوجي الو & كلذ هل لعج نمل زوجي الو . هلزوجي الو ، كلذ هعسي ال

 ؟ هيف لوخدلا

 { هدنع باوص هلكو . انيد اذه سيلو { نيملسملا ضعبل يأر اذه : لاق

 هل زوبحت نمم عقو اذإ امأو { ةزاجالا هل زوجي ال نمم عقو اذإ اذه نأ هدنع : لاقو

 3 ءىش كلذ نم هل زاجملا ىلع سيلو ، هيف لوقلا نم ىضم ام ىلعف { ةزاجالا

 . ملعأ هللاو . هنسحيو هرصبي ام عيمج هل زئاج لب

 : ةلأسم

 : تاقثلل مكحلا زوجي له
 نكي ملو ٨ دلب يف تاقثلا نم ل اولا هل لعج نمل مكحل ا زوجي لهو . هنمو

 ؟ فالتخإ هيف مأ { اهب الماع ناك اذإ كلذ همزليو 3 هريغ مكاح اهب

 هب ءاج يذل او ، ريبختل او ةعسلا هلو . هزاوجو هتوبث يفو هيف فلتخي : لاق

 نم هل لعج نم نود لدع مامإ نم الإ مزلي الو . مكحلا زوج ال لوق هنأل رثألا

 هل زاجأ نمل زوجحم لوقو . مامالا مدع دنع نيملسملا نم هماقم موقي نموأ ماكحلا

 . ساانلا نيب مكحي نأ هريغل زيجم نأ مامالا

 ملو ، فالتخا هيف ناكوأ . هيف هجولا فرعأ ال مكح يب لزن اذإو : تلق

 تزجأو نيملسملا ىلإ ممصخلا تعفر اذإ ، لاوقألا نم لدعألا زيمأ فرعأ

 نم ءىش لطعت ولو { اروذعم نوكأ ، مكحلا هجو نع لأسأ نأ ىلإ مكحلا
 ؟ قوقحلا

 ةصاخو اهزيمت ملو اهملعت مل اذإ ماكحألا ريخات كلو ، املاس نوكت : لاق

٢٢٨



 عسي الف { لقعلا نم ةجحلا هب موقت ام امأو & لقعلا نم ةجحلا موقت ال اييف

 وأ 3 اهنم عىش وأ ةلمجلا يف كش نم لثموهو 0 نيع ةفرط لاؤسلا يف سفني الو
 دعب لتقلا نم هيف ماكحألا ذيفنت نم هيلعو بجي ايع هريخات عسي ال راكنإب اهدري

 يف كشلا كلذكو . ةقرافملاو علخلاو ةبراحملا نم هيلع بجي امو . ةباتتسالا

 . هتقرافم الإ عسي ال هيف يكاشلا

 قرسلاو تاقفنلا يف يواعدلاو لاومألا يف ماكحألا ىنعم نم جرخ ام امأو

 . هريخأت قيضي ال اذهف . هانعم جرخ امو تاحارجلاو

 ؟ فالتخالا لدع زيمي نم دجأ مل اذإو : هل تلق

 درمف 0 ءايلعلا نيب فالتخالاو عزانتلا اهيف رثك يتلا يناعملا نإ : لاق

 رظن هل ناك نإ اهلدع يف رظانلا يلتبملا ناك ، اومدع نإ { اهب رمألا يلو ىلإ اهزييمت

 . هيلع هللا جرفي نأ ىلإ ضعب لوق ىلع ريخاتلا ىنعم هقحل الإو اهزييمت يف
 نأ يل له . كلذ يل زيمي نم تمدعو ، لدعألا فرعأ مل اذإو : تلق

 ؟ يماكحأ عيمج يف لاوقألا نم ديرأ ايب مكحأ
 وهو لدعألا حصي نأ الإ هيف فلتخي ايب . مكحلا عسي الوزوجي ال : لاق

 هؤطخو هلك هباوص نكمم هنأل {} هلدع ملعي نأ الإ هيف لوخدلا عسي ال فوقوم

 اذإ هيلع قيضي الو ملعي مل نم عسي لوقو ، هضعب أطخو هضعب باوصو . هلك
 . ملعأ هللاو . اهؤطخ حصي ىتح اهب لومعم نيملسملا راثآ

 : ةلأسم

 : لاملا تيب نم ةيطعلا يفوي مل اذإ يلاولاو مامالا يف

 لاملا تيب نم ةيطعلا يف يواسي مل اذإ يلاولا وأ مامالا نع هتلأسو 3 هنمو

 . ادبأ ائيش هطعي مل مهنم اريثك مرحي ايبرو . ليبسلا نباو ث ءارقفلا نيب

 اذه يف ملعن الو ، ثاريملا ةلزنمب اذه سيلو ، ءىش هيلع سيل : لاقف
 . انباحصأ نيب افالتخإ

٢٢٩



 . ةيآلا . «نيكاىملاو ءارقفلل تاقدصلا اينإ : يلاعت هلوقف : هل تلق

 يف تعضو نإو . ءالؤه ةقدصلا باحصأ ناب هللا نم نايب كلذ : لاقف

 . ملعأ هللاو . اهعضاوم يف تعضو دقف مهدحأ

 : ةلأسم

 : اثالث هتجوز قلط نميف

 ةثالث هتجوز قلط هتيعر نم الجر نأ هدنع حص اذإ مكاحلا يفو ، هنمو

 مكاحلا مزلي له { اعجارتو ، اهريغ دلب ىلإ هتيعر نم اجرخ مث مث & تاقيلطت

 ريغ يف امهو ليبسلا فيك 0 كلذ همزل نإو ث ايهنيب قارفلاو ، ايهيلع راكنالا

 ؟ ال مأ ، مهيف هملعب مهيلع مكحي لهو . اهيلع هناطلس امو { هتيعر
 اهب هبيوزت اذهل لمتحاو 3 اذه ريغ جوزب ةأرملا جيوزت لمتحا اذإ : لاق

 رمأ اذهف لمتحي مل نإو & ءىش مكاحلا مزلي الف { اهب لخدو رخآلا اهقلط نأ دعب

 نإو هسفن يفراكنالا الإ همزلي الف ، اهيف هل ناطلس ال دلب يف اناك نإو عسي ال

 دلبلا كلذ مكاح ىلعو . اهيلع ادهش . ةداهشلا لوبقم رخآ دهاش هدنع ناك

 . ملعأ هللاو . هدنع ايهتداهش تحص اذإ ايهنيب قرفي نأ

 الف نيملسملا دنع هسبح زجي مل نم سبح نم امأو : اضيأ هل باوج نمو
 يف ءىش هباصأ نإ امأو 0 ائيش هيف ظفحأ الف نايضلا امأو & هملظو همثإ يف كش

 تبجو كلذ هسبح نم تامولو ، هباصأ ام شرأ هل سباحملا ىلعف & نجسلا

 وفعلا يف اطخلاو 3 هترخآب الو ، هنيدب رطاخي ال نمؤملاو ، ةلام يف 0 هتيد هيلع

 نيدلا رمأ يف مزحلا لايعتسا يناوخإ اي مكل بحأو . ةبوقعلا يف اطخلا نم ريخ
 . ملعأ هللاو . مكحلاو

_ ٢٢٣.



 : ةلأسم

 : ةقرسلا هنع رهتشا نميف

 ىكشو ادحأ هنم كشي ملو & قرسي انالف نأ مكاحلا دنع رهش اذإو . هنمو

 لبق نم هنع رهش ام الإ هب مهتي ام الو { ةنيب هيلع رضحي ملو { هقرس هنأ دحأ هنم

 كلذكو ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هدييقتو هسبح مكاحلل زوبيأ & قرسي صل هنأ

 لعفيو اهبولجي هنأو © لطابلاب نييلاختم ةنالفو انالف نأ مكاحلا دنع رهتشا اذإ

 رهشو كلذب رثك دق مالكلا نأ الإ 5 ةنيبب مكاحلا دنع كلذ حصي ملو © ةشحافلا

 ؟ ال مأ } ةفصلا هذه ىلع امهدييقتو 3 ايهسبح مكاحلل زوبجيأ 0 دلبلا ين رهظو

 ناكو . ضام رمأ نع ال تقولا يف كلذ لعفي هنأ هنع رهش ناك نإ : لاق

 اذإ ۔ هسبح قيضي الف ، لاعفألا كلت يفو ، نيدلا يف ةمهتلا هقحلت نمم وه

 كلذ رصبي نم ةروشم عم ، دابعلاو دالبلا حالصل اذه لثم سبح رظنلا بجو

 هللاو . كلذ يف لماعلا ءعىطخي وأ عىطخأ الئل اذه تديق اينإو 0 ملعلا لهأ نم

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : دسافلا يفن زاوج يف

 نمؤي الو عادخو ركنم بحاص هنأ دحأ نع مكاحلا دنع رهتشا اذإو 3 هنم

 كالمأ هل نكي مل اذإ هتيعر نم هيفن مكاحلل زوبأ { داسفلاو ضرألا يف ركملا هنم

 ؟ ةيعرلا نم وأ ابيرغ ناك { هتيعر ين
 هذه ىلع ناكو . هيفن مكاحلا نم اوبلطو 3 هناريج هنم ىكش اذإ : لاق

 نإو مكريغص ىلإ بحأ كلذ كرتو & فالتخا هيفن زاوج يفف 0 ةروكذملا ةفصلا
 . ملعأ هللاو . عرشلا هلزنأ ثيح لزنأ © ءىش هيلع حص

٢٢٣١



 : ةلأسم

 : باوثلا اطخأ اذإ مكاحلا ين

 رصبي نمم ناكو ، همكح يف باوصلا أطخأ اذإ مكاحلا نع هتلأسو . هنمو

 ؟ ال مأ & كلذ يف نايض هيلع له ." هيف فلتخملا لدعو . اهقئاقدو ماكحألا

 لام تيب يف نايضلا موزلو ، مهلوق رثكأ ىلع نايضلا هيلع ، يدنع : لاق
 ىوهلاب هنم مكحلا عقو انإو كلذ رصبي مل نإو ، ةفصلا هذه ىلع ناك اذإ هللا

 وأ سفن يف نايضلا ناك " هلام يف ناضلا هيلعف 0 ريحتلا ليبس ىلع رمعلاو

 . ملعأ هللاو . لام

 : ةلأسم

 : نيملسملا نصح هديب نميف

 له هريغوأ لاو لثم نيملسملا نوصح نم نصح هديب نمع لئسو .7 هنمو
 ؟ الزعو .3 هنم ارحصت هكرتي نأ هل

 نأل هيلع هنمأي ال نمو & نيملسملا ريغ ىلإ هكرتي ال هنأ ، يعم : لاق

 فيعضتو {، نيملسملا رمأل هنم عييضت هنماي ال نم ىلإ هكرتف لقعملاو هب ةوقلا

 نب هللا دبع مامالا نأ ينغلب دقو . لاموأ ةيابج نم ناك ام كلذكو . مهتلودل

 مهل يغبني اذكهو { انوجسم وأ اهركم الإ الهب نصح نم جرخي مل ، نرقلا دمح
 . ملعأ هللاو . قحلا اوفلاخي نأ

 : ةلأسم

 : نينوجسملا يف

 يف مهأ . نيملسملا مكح يف مهمزلي قحب نينوجسملا نع هتلأسو ، هنمو

 ؟ هماكح كلذكو ؟ ال مأ { ةنايضلا ةزنمب مامالا دي

 3 هماكح الو مامالا ىلع ءىش الو { ةنامألا ةلزنمب مهنأ © يعم : لاق

٢٣٢



 ىنعم ىلع ليقو ، هماكحو ث مامالا نع عوفرم نايضلاف © مهسبح مامالا نأل

 سبحلا مهمزل اينإ : لوقو ، مهلاومأ يف نومضملا ءىشلا ةلزنمب مهنأ ليق ام

 اذه نأل ، مهلام تيب يف نايضلاف ، نيينعم ىلع نوملسملاو ، نيملسملا مكحب

 دودحلا يف مكاحلا هأطخأ يذلا ناضلا تبث كلذلف } اعيمج مهعمجي لاملا

 ءىش ال : لاق نم لاق دقو ، مهعمجي لام هنأل ، لاملا اذه يف سبحلاو زيزعتلاو

 . ملعأ هللاو . مهباصأو { مهلتق قحلا نإو ث لاملا اذه يف مهل

 : ىلمازلا : ةلأسم

 : مكحلا رفاس اذإ

 اوموقي نأ ةعايجلل زوجيأ اديعب وأ ابيرق ارفس همكاح رفاس اذإ دلبلا يفو
 ةأرما جيوزتلوأ 3 ميتيلا ليكووأ ، دجسملا ليكو ةماقإ نم مكاحلا هيلي اميف هماقم

 5 كلذ ريغوأ 0 ةيصوب مايقوأ © نينثا نيب مكح وأ ، ةرضم فرص وأ اهل يلو ال

 ؟ ال مأ . مكاحلل مدعملا ةلزنمب لاحلا اذه يف نونوكيو

 ءىشلا يف الإ مكاحلل مدعملا ةلزنمب اوسيل لاحلا اذه يف يدنع اميف : لاق
 © مكاحلا ماقم يدنع هيف نوموقي مهنإف } مكاحلا عوجر لبق هتاوف ىشخي يذلا
 موصخلا اوعفري نأ مهنكمأ نإو { مكاحلا عوجر ىلإ هورخأ هريخأت نكمي يذلاو

 . ملعأ هللاو . مهنيب اومكح { مهمكحب اوضارت نإو ث هيلإ مهوعفد هيلإ

 : سيخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 38&©“تىورنب يضاقلا دنع كمصخ يفاوت نأ كبجعيأ هل انلق اذإ تيأر ا

 ؟ال مأ ‘ هيلع انم اكح اذه نوكيأ

 . مكح مكاحلا نم ضوعتلا نأ نيملسملا ءاهقف ضعب لاق دق : لاق

 . ملعأ هلللاو
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 : ةلأسم

 : لاملا تيب نم ةضيرف هلو تام نميف

 يف ةضيرف هلو تام هنأ انل ليق ، نيبئاغلا ةارشلا نم باش يفو { هنمو

 هضبقأ نأ يل زوجيأ ، هريغ دحأ هثري ال هنأو { هوخأ هنأ لجر ىعداو 0 لاملا تيب

 © هريغ ثراو هل حصو هضبق نإو 3 هتومب ةرهشلا ةداهشب لاملا تيب نم هتضيرف

 ؟ لاملا تيب يف ةقلعتم يراشلا ةضيرفو 3 لاملا تيبل مأ ، نايضلا هل ينمزليا

 امأو 3 ةزئاج توملاب اهل عفاد ال يتلا ةيضاقلا ةرهشلا ةداهش نإ : لاق

 مهضعب لاقو & لدع وذ ةداهشب الإ لوقلا رثكأف & ثاريملل ةبسنلاب ةداهشلا

 مكاح مكح نإو ، هيعدمل ثاريملا ميلستو مكحلا زوب ةيضاقلا ةرهشلاب

 مث ثاريملا يعدم هدي يف ام ملسو اهب ىضقو . كلذ يف ةرهشلا ةداهشب نيملسملا

 ةلداعلا ةنيبلاب هعم حص نمل ثاريملاف ، هريغل ثاريملا نإو & ثراو ريغ هنأ حص

 نم هنأل لاملا تيب يف كلذ نوكي نأ وجرأف 0 هيلع ردقي ملو فلت نإو 3 هل هدرير

 . ملعأ هللاو . لاملا تيب يف عجري يذلا مكاحلا اطخ

 : هللا همحر : ناييلس نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 : ةأرملا هجو ىلإ مكاحلا رظن زاوج يف

 ىلع بوثب ةيشغنم ةأرملاو ، هريغوأ اهل اقح لجر ىلع تعدا ةأرما يفو

 رظني نأ ريغ نم ةردم اهيطعي نأ مكاحلل زوبيأ . اههجو مكاحلا رظني ملو اههجو

 ؟ ىوعدلا تقو اهمنو اههجو

 اهل بتكيل اهنم توصلا نإ . ةنانمطالا ىلع زوجي كلذ نأ ليق دق : لاق

 رهظيلف مصخلا رضح اذإ امأو أ فيرشلا عرشلا اهمصخ بيجيل ةردم مكاحلا

 . ملعأ هللاو . نيمصخلا نم ىوعدلا يف ظفللا مكاحلا رظنيل اهمف
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 : يويلحملا سيمخ نب ملاس خيشلا : ةلأسم

 نمل ةرجأ لاملا تيب نم ملست نأ كل تزجنأ دق { هلماعل يلاولا لاق اذإو

 بتكف { هنيد رمأ نع لأسي نأ لماعلا كلذ داراف ، نيملسملا جئاوحل هشرطت

 كلت ملسي نأ هل زوجيأ 5 ءايلعلا نم هلأس نم ىلإ هلصوي نم هيلع رجأو الاؤس

 ؟ ال مأ ، هللا دنع كلذ هعسيو ث لاملا تيب نم ةرجألا

 امو ، كلذ هل ريخملا دصق يف فراعتلا نم هدنع جرخي ام ىلإ كلذف : لاق

 اييف ةزاجالا لمعتسي نأ عرولا قيرط نم اذكه هدارأو هدصق هنأ هبلق هيلإ نئمطي

 هللاو . ظفللا هيلع يتأي ام ىلع مكحلا يف هتحابإو 3 زيجملا دصق نم جرخي

 . ملعأ

 : هللا همحر : يدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 : ارطق ىلوت نميف
 نأ هنظل يبص وأ غلاب نم ةمامالاب ىمست نم ةمامإب ناد اذإ فيعضلا يفو

 هتيارد فعضو . هتدابع ةلقل ةمزال هتيالو نأو { ةبجاو هتعاط نأو { ةتباث هتمامإ

 رتغاو & كلذ نع لاؤسلا موزل لهج هنأ الإ كلذ يف قحلا هل ربعي نم دجي ناكو

 ىلع اوتبثو & كلذ يف اولخد مهار امل نيمدقتملا لايعلاو { نيقباسلا ةالولا لاعفأب

 دابع نم هتيعرو © هللا دالب نم ارطق هرمأب موقي نموأ ىمستملا اذه هالوف كلذ
 { اهركو اعوط هللا لام نم اهريغو ةاكز نم 0 اهلهأ نم لاومألا ابجف . هللا

 نم رمأيوأ ٥ هرمأب اهذفنأ وأ 9 هرومأب موقي نم ىلإوأ ىمستملا اذه ىلإ اهعفدو

 مث 3 همهف ةكاكرو هملع ةلقل كلذ يف هلوسرلو هلل عيطم هنأ ىريو { هرمأب موقي
 نم ةيوتلا هئزبحتأ ، هيلع ىرت يذلا ام { هتلفغ نم هبتناو ، هتدقر نم ظقيتسا هنأ

 هضبق نم ىلإ صالخلاو ، كلذ مرغ هيلع نوكي مأ ©٠ كلذب هتنايدل ، كلذ

 ؟ هنم
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 ، هنم لالحتسالا ىلع كلذب نيدي تركذ يذلا اذه ناك نإ : لاق

 { هفرعو قحلا هل ناب مث { هللا ىلإ كلذب برقتيو & كلذل دهتجم هنأ ىريو
 كلذ ةبوتف & لالضو لطاب © هدقتعا يذلا كلذ نأو ، لدعلا اطخأ هنأ فرعو

 كلذ هنم ملع نم دنع هنم ةبوتلا راهشإو . رافغتسالاو مدنلاو { هنع عوجرلا
 هنمأي نم دنع ةبوتلا رهظيف الإو & كلذ راهشإ ىلع ردقي ناك نإ لالضلاو أطخلا

 ىلع كلذ يف لخد ناكو { أطخلا ىلع هنم كلذ ناك نإو ، لودعلا تاقثلا نم

 هتبوتو } لحتسملا ةلزنمب هنأ : لوق 0 نالوق هيفف هل عساوو { زئاج هنأ هنم نظلا

 نايضلا همزلي مرجملا ةلزنمب نوكيو & كلذ هعسي ال : رخا لوقو . هانفصو ايك

 يذلا لهاجلا نأ لوقلا رثكأ لعلو & هميرحتب نيدي ام عيمج نم هيكترا ايف
 نوكي هنأ ، هل عساوو © هل لالح كلذ نأ هنم نظلا ىلع تاروجحملا يف لخدي

 همزلي ايب نادو & ةصخرلاب كسمتو لوألا لوقلا ذخأ نأو 3 مرحملا ةلزنمب انماض

 { كلذ فالخب لدعلا لهأ ماكح نم مكاح هيلع مكحي ملو ، كلذ عيمج نم

 " © محرأو فأرأ هللاو لجو زع هللا ىلإ ةبانالاو ةبوتلا نسحأ اذإ ةمالسلا هلوجرنن

 . ملعأ هللاو . هيلإ بانأو لمعلا هل صلخأ نمل

 : ةلأسم

 : اثدح مامالا ثدحأ اذإ

 ارهاق ةمامالاب اكسمتم ىقبو هتنامأ هب لوزت اثدح مامالا ثدحأ اذإو

 هيلع علطا نمل زوجيأ 3 هسابو هتوطس نم افوخ هيلع جتحي نأ دحأ ردقي ملو ةبغرلل
 نم ىلإ اهنمث عفدي مث رعسلا نم لدعب هلام ةاكز هتالو نموأ هنم ىنطي نأ كلذب

 دحأوأ مامالا اذه ىلإوه اهملس طرش الب هيلإ ةعوفدملا اهدر اذإف ، اهقحتسا

 ؟ ال مأ } ةفصلا هذه ىلع ‘ هلايع نم
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 هل عفد مث { ةاكزلا قحتسي نمل ةاكزلا نم همزل ام ةميق ملس اذإف : لاق

 اهايإ هل هميلست دنع هيلع طرشي طرش الب هل اكلم تراص وأ اهضبق دعب اهايإ
 قيفوتلا امو & ناحتمالاو ءالتبالا دنع ةصخر كلذو & باوصلا نم هجو كلذو

 . ملعأ هللاو . هللاب الإ

 : ركبوبأ يضاقلا : ةلأسم

 : دعب اميف هرفك نيبت . . مامإ ي

 هربجف © هرفكب هتيعر ضعب ملع مث ، رصم ىلع هتمامإ تتبث مامإ يف
 هل زاجأ نم مهنمو & هدنع لوخدلا هل زجي مل نم مهنمف نادلبلا ضعب ةيالو ىلع

 يف هلعجا لاقو { هنم لدع ىلإ اهعفد ةيابج اهنم ىبج نإف اهرمأ يف لوخدلا

 ىلع ال هركنم نع اكاسمإ هدييقتو مهنم سبحي نم سبح نوكي امنإو & هقحتسم
 هلزئاجف & تمدقت اثادحا اهيف دجو دالب نمأ يف لخد نإف ، ةبوقعلا هجو

 . ملعأ هللاو . اهيف ةجحلا هيلع مقت مل ام { اهنع لوفغلا

 : دمحم يبأ نع : ةلأسم

 : فيعضلا مامالا يف

 نوملسملا هيلع طرش اذإ نوملسملا هيلع طرش اذإ فيعضلا مامالا يف

 . هب مهل في ملو كلذ فلاخف 0 هب الإ هدنع لوخدلا مهل زوجي ال يذلا طرشلا

 ملو & كلذب هدنع هتمامإ تلازو ، نيملسملا نم صاوخلا ضعب كلذ هنم ملعو

 اوماق نإ اوفاخو ، كلذ نم رثكأ وأ نانثا هيلع علطا وأ © هريغ كلذ ىلع علطي

 ضبقو رمألاب مايقلا مهل زاج . ةمألل هلثم الإ اودبي ال نأ مامالا اذه ىلع

 بلغتي ملو } رومألا ىلع ءايوقألا مه اوناك اذإ ، ماكحألا ذافنإو ، تاقدصلا

 محل زاج ، ارهاش ال ةريرس مهفلاخي اينإو { ارهاش هل زوجي ال ايف مهيأر ىلع
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 هروج اونمأ ام مهرومأ ىلع ةناعتسالاو &۔ ضعب مهضعبل ةنوعملاو رمألاب مايقلا

 وه نمب وأ هتومب مهنع هللا جرفي ىتح مهتلودب اوكسمتسا . لاملاو ةيعرلا ىلع

 ىتح مهتوعد ةتامإ الو ، نيملسملا رمأ لامهإ مهل ىرأ الو ؤ عروأو هنم حلصأ

 . لوقلا ضعب يف مهيلع كلذ قاض رابجلا ةلزنمب راص اذإف © هملظو هرفك رهظي

 . ملعأ هلللاو

 : ةلأسم

 : يغبلا لمهأ نم ناقيرف لتتقا اذإ

 نواعي مل امرهق ىلع مامالا ردق نإف يغبلا لهأ نم ناقيرف لتتقا اذإو

 نأ نمأي ملو امهرهق ىلع ردقي مل نإو { أطخلا ىلع نيقيرفلا نأل مهنمادحأ

 دهتجا كلذ يف ايوتسا نإو ، قحلا ىلإ مهبرقأ هسفن ىلإ مض هلاتق ىلع اعمتجي
 دصقي لب رخآلا ىلع هتنواعم كلذب دصقي الو & هسفن ىلإ امهدحأ مض يف هيأر

 ىتح ، هسفن ىلإ همض يذلا لتاقي مل رخآلا مزهنا اذإف ، رخآلا ىلع ةناعتسالا

 . ملعأ هللاو . هتنامأ يف ةناعتسالاب لصح هنأل { ةعاطلا ىلإ هوعدي

 : ىلمازلا : ةلأسم

 : لزمنا اذإ يلاولا يف

 متي نأ الإ ، هريغوأ ليكو نم . هلايع عيمج هعم لزعنا لزع اذإ يلاولا نا

 مهتلاكو ةتباث ءالكولا نأ دمحم نب دمحأ نب ديعس خيشلا نعو 0 يناثلا يلاولا مهف

 نإ & يوزنلا دايس نبا دمحأ نب دمحم خيشلا نعو { ةلاكولا هذه يف اولخد اذإ

 هل تبثت الف ةقثلا ريغ امأو 0 اهنم هل جرحم ال ةتباث ةلاكولاف ، ةقث لكوملا اذه ناك

 نمم يلاولا ناك اذإ ، ةقث يلاولا دنع ناكولو لزعي ملو الزع يلاولا هلكو ولو . ةلاكو
 هللاو . ليدعت ىلإ نوجاتحي ال نوروهشملا تاقثلاو & تاقثلل ةلادعلا فرعي ال

 . ملعأ
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 : هللا همحر : ىحبصلا : ةلأسم

 : نيملسملا رمأب مئاقلا ةرضح يف متشي نميف
 متشي ملو ، حيبق مالكب نيملسملا رومأب مئاقلا نم رضحمب دحأ ملكت اذإو

 وأ ] هتجوزوأ هيدلاو متشوأ . هبذك وأ } هنم كشي ملو ادحأ متش وأ دحأ هب

 هسبح بجعأ ٠ دحأ هنم كشي ملو ٠ اريبكوأ اريغص دلولا ناك . هدلو وأ {&© همداخ

 ؟ حيبقلا مالكلا ىلع هبدأو

 سبحلا هيف ناك امو ٠ هيلع ردق نم هاهنيو 6 ادحاو مالكلا لك سيل : لاتق

 . ملعأ هللاو . حص اذإ 0 هب مايقلا قحلا لهأ ىلعف ريزعتلاو

 : ةلأسم

 : دبع هل نميف

 لعفب نيمهتم ١ نم دحأ ىلع لخدي ناكو . دبع هل نميفو “=&٠{ هنمو

 . دبعل ١ لوخدب جوزل ١ ضري ملف . عدتري ملو ارارم هاهن دقو . نيثنأتملا ةشحافلا

 ةرجألاب مدخي راصو . ندبلا حيحص دبعلا اذهو { ةقفنلا نم ائيش يطعي ناو

 هتمدخ تناك اذإ هتوسكو هتقفن نم هتديس أربتأ ك هتديس نذإب سانلا دنع

 ؟ ال مأ { هيفكت
 ملس دقف . كلذ ىلع امماتتو هكلام نم ةقفنلا دبعلا بلطي . اذإ : لاق

 هريغ وأ سبحب هيلإ در قحلا نع داح نمو © هيلع عجري . ام © هتقفن نم كلاملا

 . لمع الو لوقب هللا يضعي ادحأ وعدي ال نأ نيملسملا ىلعو هتكوش رسكي امم

 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 : جاجدلا ةرضم وكش موق يف

 مهعورز ف جاجدل ١ ةرضم مئاقل ادنع اوكش دلب له أ يفو {}©“ هنمو
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 3 مهترجح ككسو . مهقرط يف قرحل ١ لثم جاجدل ١ نم ثدحم اممو ;© مهتويبو

 ثورح يف جورخلا نع مهجاجد ظفحب جاجدلا باحصأ رمأي نأ هيلعو مئاقللأ

 ؟ قرطل او ككسلا يف جورخلا نعو . مهتويب يف لوخدل ١ نعو سانلا

 كلذ اوكش اذإ & ضعب مهضعبل سانلا فصني نأ مكاحلا ىلع : لاق

 هلهأ رمأيو { هعفرب مكاحلا مكحي امم جاجدلا ىذأو { هيلإ مهرمأ اوعفرو هيلإ
 نم دلوت ام كلذكو . ماكحألا يف زوجي ام مهيلع ذفنأ اوعنتمي ل اذإف ۔ كلذب

 دلوت نأ اهمازلإب اهلهأ ىلع مكحيو ٠٥5 كلذب نوذخؤي مهنإف “©٠8 بالكلا برض

 . ملعأ هللاو . كلذب ةرضملا هيلع نم بلطو ررضلا اهنم

 : ةلأسم

 : ةارش ىرش اذإ يلاولا ف

 ةمولعم ةضيرف مهنم دحاو لكل لعجو ٦ ةارش ىرش اذإ يلاولا يفو © هنمو

 دارأو . ارهش اذك اذكل هل ضرف ام مهنم دحأ قحتسا اذإ راصو رهش لكل

 1 لاملا تيبل مهارد اندنع سيل نآلا : يلاولا لاق هل ضرف ام ضبق يراشلا

 ئ كعيابي ةلاغلا ليكول لقو ٠ رمت وأ بح لثم اضورع كقح ذخ تدرأ نإ نكلو

 رهشأ ثكم ولو ٠ مهارد هل بتثجو ايب هقح ملسي . يلاولا نأ ملعي يراشلا اذهو

 دق امم فرع دق ايب هل مهاردلا ميلست نم هساياو هنظ . هتلغ لجألو . ةريثك

 . هريغلو ٠ هل يلاولا اذه نم ىرج

 ٥ كلذ زوجأ ، رحبلا يف نيرفاسملا ةارشلا دحأل اليكو لجرلا اذه ناك وأ

 ؟ ةارشلا ءالؤهل بجو امم يلاولا أربيو

 كلذ يف ملعأ الو ، هريغ هذخاي نأ همزلي الف قح هل تبث نم : لاق

 نم هقحتسي ام ذخأ ىلع دق نأ دعب كلذ & قح هل نم ءاشي نأ الإ . افالتخا

 ٥ هقح ذخأ ىلعردقي مل نم امأو ، ايلزئاج اذهف هريغ هيلع راتخاف ، هذخأ
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 متسلو» : ىلاعت هللا لاقو & همزلي ال ءىش اذهف ، هقح توفي الئل هذخأف

 تيب ىلع هضبق قحتسملا اذهل قحلا اذه ءاوسو . هيف اوضمفت نأ الإ هيذحخآب
 دعب ، قحلا هل نملوأ بئاغلا ليكول قحلا اذه يلاولا ميلست اماو ، هريغ وأ لاملا

 ملسأو ىلوأ ةقثلاب ذخألاو 5 اعفان اييلست اذه ىرأ الف & ضرعلا ءارش لمحي نأ

 . هسفنل هاضري ام الإ هريغل لعفي ال نأ رومألا نسحأ نمو 3 مزحأو

 كلذ دنع نيملسملا ةمدخ يف لخد نيملسملا ءافعض نم ناك اذإو : تلق

 دقو { هل اهملسو 3 هاياعر نم ىرقلا نم عىش يف ةقدصلا يببي هلعج دقو يلاولا

 اييف لوخدلا فيعضلا اذهل زوجيأ . ةلأسملا ردص يف مدقت امم هتركذ ام ىلع علطا

 ؟ نسحأ هل هزنتلا مأ يلاولا دنع هتركذ

 بانتجاو © ةمالسلا بلطو فوقولا بجو رمألا سبتلا اذإ : لاق

 قازراألاف الإو } هنيدرمأ نم حضاو رمأ يف الإ لخدي ال نمؤملاو & ةهبشلا
 . ملعأ هللاو . ةريثك ريخلا قرطو 93 ةعساو

 : ةلأسم

 لاملا تيب نم ءاطع هل لعج نميف

 يف ةدعاسملا نم عىش ببسل لاملا تيب نم ءاطع هل لعج نميفو . هنمو

 هلايع ىلع هب عسويل ذخألا دازأ اذإ ، كرتلا مأ ذخألا هل نسحأ { نيملسملا رومأ

 اذإ نم رثكأ نيدلا رمأب مايقلاو & ملعلا بلط يف هل طشنأ ناك . ءانع يف ناك اذإو

 ؟ هلايع ىلع دكلاو & توقلا بلطب لغتشاو ءانغ نكي م
 نمو . مهبهاذم يف نوفلتخي سانلاو ، ائيش اذه يف لوقأ ال ينإ : لاق

 هللاو . قحلا فلاخ نم ىلع موللا ينإو { هيلع مول الف هكرتو هذخأ يف قحلا قفاو
 . ملعأ
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 : ةلأسم

 : زوجلاب بعللا يف

 بجأ 3 نوغلابلا نايبصلا هلعفي امم هريغو هبتلاو زوجلاب بعللا يفو 3 هنمو
 © بعللا عيمج يف نيغلابلا سبح زوجيو { نيملسملا رومأب ماوقلا ىلع هراكنا

 ؟ ال مأ

 ريغ ةرمو اقلعتم ةرم لبح لثم راقلا لهأ هنورهظي امم راقلا كلذكو

 ؟ كلذ لاثمأو . عطقنم

 8 كلذ نع لعافلا رجزني مل اذإ & ماكحلا هيلع بقاعي امم اذه : لاق

 زوجي الام هاياعر يف مكاحلا كرتي الو & بعاللا ىلع ةجحلا مايق دعب يل بحأو
 ضرألا يف مهانكم نيذلا : ىلاعت هللا لاق دقو © نيملسملا مكحو هللا مكح يف

 ةبقاع هلو . ركنملا نع اوهنو ، فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ

 . ملعأ هللاو . همرومألا

 : يلمازلا : ةلأسم

 : بارعألا لبإ ين

 فرعت الو سانلا ثورح ىعرت دلبلا فارطأ يف دجوت بارعألا لبإ يفو

 ىلع اهفلع بسحيو لاملا تيب نم ةظوفحم فلعتو ذخؤت نأ زوجيأ يه نمل

 ؟ اهب عنصي فيك بر اهل فرعي مل نإو 0 اهبابرأ
 معطتو ربتوتو { اهذخأ زوجي هنأ لوقلا ضعب يف اذه لثم يف انعمس : لاق

 هل رفغو هللا همحر هللا دبع نب ناسغ مامالا نع عفري راثآلا ضعب يفو ، اهترجاب

 لام تيب نم هترجأ هل لعجي ايعار اهيلع لعجي & باودلا هذه لثمب لعفي ناك هنأ

 مل اذإ اهيف رخآ هجوو . اهبر فرعي نأ ىلإ اهاعريو اهظفحي نأ ىلع نيملسملا

 اهبرل باستحالا هجو ىلع هريغ نموأ لاملا تيب نم معطت اهنأ اهترجأ نكمت
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 يف تعيب اهبر فرعي مل نإف اهنمث رادقم غلبي ىتح هب تمعطأ ام اهبر ىلع بسحيو

 عفدي نأ نيب ريخ اهبر حص نإف . تاقثلا يديأ ىلع كلذ نوكيو } اهمعط
 . ملعأ هللاو . عيبلا متي وأ 5 يرتشملا نم اهذخأيو اهمعط ةميق

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 : ةيالولاو ةزاجالا ي

 ةزاجالا نوكت الو ، ةزاجالا نم معأ ةيالولا نأ لوق .3 ةيالولاو ةزاجالا يف

 . ملعأ هللاو . اهلثم لوقو ث يلاولل زوجي ام هل زاجملل زوجي الو . ةيالو
 : دمحأ نب درو خيشلا نع : ةلأسم

 : ركنملا راكنإ بوجو يف

 نإو ، هلاموأ هسفن ىلع فخي ملو ، ردق نم ىلع ركنملا راكنإ بوجو يف
 فاخيو جاتحم ريقف وهو ، ركنأ اذإ عطقت نأ لاملا تيب نم هتضيرف ىلع فاخ

 . رذع هل له ، هتضيرف تعطق اذإ ررضلا

 ىلعوأ كالهلا نم هسفن ىلع فاخي ناك اذإ يدنع ةيقتلاب ةعسلاف : تلق

 هل عساوف ريغو ركنأ اذإ اهلمتحي ال ةيوقع هسفن ىلع فاخي وأ ، فلتلا نم هلام

 فعضأ وهو ، كلذ نم رذعي الف بلقلاب هراكنإ امأو ، ناسللاو ديلاب كلذ كرت

 . راكنالا

 كلذ نأ لوقأ الف © ةضيرفلا عطقو . ةلزنملا طوقس نم راكنالا كرت امأو

 . هللا ىلع هقزرو © هلوط هيلإ غلبوأ { هتردق هلانت ايب ركنملا راكنإ هيلعو هعسي

 . ملعأ هللاو

 : هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 : نيهجو ىلع ءاضقلا ي

 ىلع هجوو . رييختلا ىلع هجو ، نيهجو ىلع ءاضقلا نأ دجوي ايينو
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 ؟ مزلي ال نمو { همزلي نم ةفص فيك . موزللا

 دقو © نيملسملا نم الدع ةيضقلا كلتب املاع نوكي نأ مزاللا نم : لاق

 © لدعلا لهأ نيملسملا ةعامحو لدعلا مكاح لدعلاب سانلا نيب مكحلا هل لعج

 { تعاض . اهب مقي مل اذإو ؤ لدعلاب هريغ اهب مقي ملو ، اهذافنا ىلع ارداق ناكو

 . ملعأ هللاو . كلذ يف ررضلا قحلو

 : يرفافلا : ةلأسم

 : امامإ هريغ ماقأ نميف

 ملو هلبق مامإ قوف امامإ وه ماقتسا وأ 3 امامإ هريغ ماقأ هنأ هنع عرش نمينو

 ؟ فوقو وأ لاؤس نم فيعضلا مزلي ام { هتمامإ هب لوزت ام لوألا ىلع حصي
 © ائيش لعفي ملو } ةمامالا حيحص الداع امامإ لوألا مامالا ناك نإ : لاق

 كلذ لوألا مامالا ركنأو ، هيلع مامإ بصن بجوي ءىش الب مامإ هقوف بصنو

 ناك نإو & فالتخا رخآلا يفف ركني مل نإو & ءعىطحع رمألا رهاظ يف رخالاف

 بصنلاو مهتملا مامالا ةمامإ تبثت الف { اهب ايهتم راص الاعفأ لعف لوألا مامالا

 . ملعأ هللاو . هيلع

 : ةلأسم

 ىلع يهو عامجالاو ةنسلاو باتكلاب ةبجاو هئلا ضئارف نم ضرف ةمامالاو

 نمؤي الو { ةيار دقعت الو ، شيج زهجي ال : يلع نب ىسوم لاقو ، ةيافكلا

 . مامإب الإ هيلع عمتجم ريغ مكحب مكحي الو . دح ماقي الو ؤ فئاخ

 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 : امامإ نوكي نأ يغبني يذلا يف
 & نيدلا يف مهلضفأ الجر نوملسملا راتخي امامإ نوكي نأ يغبني يذلاو
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 نم ةطايحلاو ودعلا ةياكن ىلعو 0 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع مهاوقأو

 { اهماعو اهصاخ نم اهفارطأو ةيعرلا طاسو ىلع ظفحلاو نيملسملا ميرح ءارو
 اريصب © هلهأ يف هقافنإو هلح نم هللا لامل ةيابجلا ىلعو 0 لدعلاب مكحلا ىلعو

 عمطلا نع افيفع . ةمئألل المتجم & لدعلاو يأرلا لهأل ارواشم { يتأي امب

 5 باذك الو فلح ال . ةمسقو ةمكحب هتيعر نيب احلصم موصخلا نع اييلح

 . هيف يداعيو . هللا يف يلاوي { ارداغ الو ارذبم الو ، دوقح الو دوسح الو

 ىلع اوفاخو © ةفصلا هذه لهأ نم الجر نيملسملل ايهتي مل نإف : تلق

 نأ نيملسملا رومأ ىلعو & بطعت نأ دالبلاو ةيعرلا ىلعو & بهذت نأ ةلودلا

 ؟ مهل زوجي له { هريغ ىلإ ةرورضلا تأجلاو ، عيضت

 ناك اذإ ، فقوتو عروب رظنو { ةوق هل الجر اوعيابي نأ مهل زئاج : لاق
 هسفن رصبب رصبي ملو لوتي ملولو لوقو ، هسفن رصبب أربيو ، هسفن رصبب ىلوتي
 ىلع هوعيابيو ، نيملسملا نم هقفلا لهأ : رواشم الو { ميلعتلا عدي ال نكلو

 يلوي الو ، كلذب رمأب الإ هقفني الو الام ضبقي ال نأ هيلع نوطرتشيو عافدلا
 املاع نوكي نأ الإ . ملعلا لهأ ةروشمب الإ هب رمأي الو مكحب مكحي الو ايلاو

 ! هيف لخدي ايب اريصب
 ؟ اودارأ نإ هلزع مهل له ث هيلع اوطرش ام ىلع ماقتسا نإف : تلق

 يأرلاو ةوقلاو ملعلا يف هنم ىلعأ وه نم اودبي نأ الإ هلزع مهل سيل : لاق
 هللاو . الف . كلذ ىلع اوعمتجي نأ ريغ نم هلثم هناكم اولعجيل امأو عرولاو

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : مامالا تافص ين

 { ىمعأ الو } مصأ ال .{ ازيمم ، القاع ‘ اغلاب الجر الإ مامالا نوكي ال
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 . داهجلا ضرف اهب هنع طقسي يتلا & حراوجلا صقان الو ، سرخأ الو

 { ادونك الو . ادوسح الو 3 ابوبحم الو }۔ ايصخ الو . اهوتعم الو } انونجم الو

 3 اليخب الو . قلخلا ءعىس الو ، دهعلاو دعولا فلخ الو & اباذك الو

 . ملعأ هللاو . يلاولا كلذكو ث ايهتم الو { ةلبأ الو
 ١ : ةلأسم

 : مامالا ىلع ةمامالا دقع ةيفيك يف

 هدي مهلضفأ دميف تاقثلا ءايلعلا رضحي . مامالا ىلع ةمامالا دقع دنعو

 نيملسملاو انسفنأ ىلع امامإ كانمدق انإ لوقي مث 0 مامالا اهب حفاصيف نيميلا

 رمأت نأ ىلعو ، مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ةنسو هللا باتكب مكحت نأ ىلع

 ام هيلإ اوعدتو 3 هدابع هب دبعت يذلا هللا نيد رهظتو { ركنملا نع ىهنتو فورعملاب

 . اليبس كلذ ىلإ تدجو

 ىلع ناك اذإ اذه {. ةدقعلا تتبثو { ةعيبلا تبجو 3 معن : لاق اذإف

 رثك ايلكف ث هللا ليبس يف داهجلا ىلعو . اودازأ ءارشلا اودارأ نإو & عافدلا

 3 هسأر ىلع ةمكلا نولعجي مث & دحاو دعب دحاو نوكيو لضفأ ناك نوعيابلللا

 دعب ديمحتلاو { ريبكتلاو ، ةعيبلا ةحصب بيطخلا بطخي مث ، هدي يف متاخلاو

 . ضئارفلا ةالص

 مكح نمل مكح الو { هلل الإ مكح الو 3 هللا هلإ ال ۔ كلذ دعب لوقيو

 اقارفو اعلخ هلل هلل الإ مكح الو { هللا ىصع نمل ةعاط الو ث هللا لزنأ ام ريغب

 . ملعأ هللاو . هللا ءادعأل

 : ةلأسم

 لهأ نم ةصاخلا نم هب يضارتلا عقو اذإ دقع ريغب ةمامالا تتبثو

 هلف . ركنملا ركنأو هلل هسفن لذبو هدحو لجر جرخ نإف ۔ دقعلاو لحلاو ٠ ملعلا
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 . كلذ ىلع مهلتاقيو & ىحلا ىلإ عوجرلا ىلع يصاعملاو داسفلا لهأ ربجي نأ

 . ملعأ هلللاو

 : ةلأسم

 زوجي له { ةريصب الو عرو مهل فرعي ال موق مامالل ةمامالا دقع اذإو

 ؟ مهعم لوخدلا

 هللا رمأب اوميقتسي نأ الإ كلذل الهأ مهمامإو مه اونوكي ىتح . ال : لاق

 . ةعاطلاو عمسل ا مهلف هلدع ىلع

 ؟ اهلطاب نم اهقح ملعي ملو مهتدقع رمأ لكشأ نإف : تلق
 تتبث لدعلا لهأ جاهنم ىلع ماقتسا نإف & ةنس مامالا نم رظتني : لاق

 . هل ءايلوألا ةيالوب { هتمامإ

 مل نودقاعلاو & لبق نم ةمدقتم ةيالو هل . هل دوقعملا ناك نإف : تلق

 ؟ ةيالو محل مدقتت

 ؛ هتيالو ىلع تبث ضعبو {} هنع فقو ضعب كلذ يف فلتخي : لاق

 هب تبثي نم دقع اذإ هنأ سفنلا هيلإ ليمت يذلاو ، هتمامإ ةحص نع فقوو
 . كلذ ىلع نونومام مهنأل . هتيالوو هتمامإ تتبث هل ةيالو ال نمل دقعلا

 . هتمامإ تبثت الو { هتيالو ىلع وهف يلول ةدقعلا هب تبثت ال نم دقع نإو
 . ملع أ هللاو

 : ةلأسم

 الف ةوادع الو . ةيالو هل مدقتت ل امامإ سانلا ىلع هناكم مامالا مدق اذإو

 هل عرو ال نم اه الوتي هدقع يف لوخدل ا زوجي الو ؤ هتمامإ نيملسمل ١ مزلي

 . ملعأ هللاو . نيد ةحص الو
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 : ةلأسم

 نكلو .{ هتوم لبق مامإ مدقي نأ زوجي الف 5 افوخ اضرم مامالا ضرم اذإو
 دجي مل نإف & تيملا مامالا ىلع وه يلصيلو ، ربقي نأ لبق هريغ اومدق تام اذإ

 يلي يذلا وهو & لدعملا هيلع ىلص رضحي مل نإف ، رصملا يضاق هيلع ىلص اليبس

 . هدلب يف مامالا رضحمل ماكحألا

 { ةمئألا ترثكل كلذ الولو ، رصملا مالعأ لضفأ هيلع ىلص رضحي مل نإف

 هللاو . لدعلا لهأ اهيلع عمتجا ثيح تتبث اهنأ لوقو دانعلاو داسفلا عقوو

 . ملع

 : ةلأسم

 هماكحأو هتردق مهيلإ تغلب اذإ هترصنو مامالا ةعاط ةيعرلا ىلعو

 ىصع نمو ، افالتخا كلذ يف ملعأ الو & قحلا ىلع ماقتسا امو 0 هتيامحو

 هللاو . هتمامإ تتبث اذإ اذهو & بونذلا نم ةريبك بكر دقف لداعلا مامالا

 . ملعأ

 : ةلأسم

 بهذ نإف } رئاج ناطلس امهنيب نوكي نأ الإ ، رصم يف نامامإ زوج الو

 نوملسملا راتخاو {. ايهتمامإ تطقس .0 نيمألا ناطلس لصتاو . رئاجلا ناطلسلا

 . ملعأ هللاو . امهريغ نم وأ 7 ايهنم امامإ

 : ةلأسم

 كلذ بلطي نأ الإ ةنيب ريغب قدص . همجروأ ، لجر لتقب مامالا رمأ اذإو

 نأ الإ ديعس وبأ لاقو . ةجح ريغب مهرمأ ام ىلع نومدقي ال ذئنيحف هب رمأ نم
 لاقو . ةجح ريغب مهرمأ ىلع نومدقي ال ذئنيحف 3 هبرمأ نم كلذ بلطي
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 . هبذك حصي نأ الإ قدصم هنإف هنم مكحلا هجو ىلع هلتقب رمأ ناك نإ ديعس وبأ
 لثم هلثمو اذه يف كلذك . لوقلا اذه ىلع هلأسي نأ ريغب هلتق رومأملل زئاجو

 . مامالا

 رئابكلا نم ةرفكم ث يلي ال يتلا ءايشألا يف قدصم مامالا نإ ليقو

 بات نإ امأو ، بتي ملو ، رصيف 0 هوبيتتسي نأ دعب رادلا يف كلذ رهشو تارفكملاو
 . ملعأ هللاو . مهعم هتيالوو هتمامإ ىلإ عجر

 : ةلأسم

 : بونذلا نم ةريبك بكر اذإ مامالا ين

 أربي : لوق ، دح هيف همزلي سيل امم بونذلا نم ةريبك بكر اذإ مامالاو
 ءىرب رصأ نإو . هتيالوو هتمامإ ىلإ عجر بات نإف 3 هبنذ نع باتتسي مث هنم

 سيلو ةءاربلا لبق باتتسي لوقو ، هحور ىنفتوأ لزتعي نأ ىلإ بروحو هنم
 . هتمامإ تعلخناو هنم ءعىربأ الإو & بات نإف ، ةيعرلا نم هريغ ةلزنم هتلزنم

 . ملعأ هلللاو

 : ةلأسم

 : ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ين
 عيمج ىلع ناتمزال ناتبجاو ناتضيرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 مكنم نكتلو : لاعت هلوقب نيغلابلا نيدبعتملاو نيفلكملا نم كلذ ىلع ردق نم
 ةمئأ ىلع بجي ام هنم ةفلتخم بورض وهو . ةيآلا . ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ
 ةماعلا ىلع بجي ام هنمو ، مهماقم هسفن ماقأ نمو ، مهتارشو © مهتالوو لدعلا

 هلوقل ، موزللا ىلع هضعبو .{ ةيافكلا ىلع هضعب 0 ةروكذملا ضئارفلا نم وهو
 . ملعأ هللاو . ةيآلا . طسقلاب نيماوق اونوك اونما نيذلا اهيأ أي» : ىلاعت
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 : ةلأسم

 املاع نوكي نأ هيهنو هرمأ دنع ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلل يغبنيو

 يفو 3 هلل هتين اصلخم ، ىهني اميف اقيفر { رمأي اميف اقيفر © ىهني اميف املاع رمأي اميف

 لج هنم ءازج سودرفلا ةنج كلذب هلو ث هللا هجو الإ هب ديري ال } هللا ةعاط

 . ملعأ هللاو . العو

 : ةلأسم

 نإ سبحلاو & بدالاب بقاعي هنإف ، ةبراحم ريغ نم هركنمب عنتمي يذلاو
 ح لقولو ةبراحملاب قوقحلاو ركانملا نم ءيشب عنتما نإ امأو & دحلا نود اميف ناك

 هللاو . همزل يذلا قحلا ىلإ عجريو 3 هيلع بجو ام يدؤي ىتح هتبراحم تبجو
 . ملعا
 : ةلأسم

 . : ركنملا راكنإ بوجو ين
 كلذب ناك لعفي مل نإف ، هنم ناكمالاو هيلع ةردقلا عم ركنملا راكنإ بجيو

 زوجي ال هنأل تاركنملا عيمج هبانتجإ دعب كلذ نوكيو . اكراشم هلعافلو 5 اكلاه

 هللاو . ةنعللا هيلع عقتل هبكاروهو ركنملا نع ىهنيو { هكرات وهو فورعملاب رمأي نأ
 . ملعأ
 : ةلأسم

 نيب يرجي يذلا وه مهريغ نود هراكنا مهءارماو ةمئألا ىلع بجي يذلاو

 مهملظ نم مهوعنميو مهوفصني ىتح . ماكحألا ىلإ هيف نوعفارتيو } سانلا

 . مهيلع هللا بجوأ ام مهكرت ىلعو مهملظ نع مهوبدؤيو ،‘ ضعب مهضعبل
 مراحملا عيمج نع مهورجزيو © مهيلع تاضزتفملا عيمجو ؤ مهتالص مهتعاضإك
 نم ائيش كهتنا نمو 0 مهيلع هللا اهمرح يتلا ثئابخلاو { مثآملا يف لوخدلاو

 . ملعأ هللاو . مهيلع بجو نإ ، دح وأ ةيوقع نم هعدري ايب هوبقاع & كلذ
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 : ةلأسم

 : سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا ي

 مهنإف ، نيملسملا دالب ين اوناك اذإ ۔ سوجملاو ىراصنلاو دوهيلاو

 نم هب نوجرخي امو { مهسابلو مهتأيه يف نيملسملا يز ريغب اويزتي نأ مهنورمأي

 نم مهفرعي ال نم مهب رتغي الأل 0 هيلإ نوبسنيو { هب نوفرعيو 0 نيملسملا يز

 & مهقولح ىلع مهمئايع راوكأ نوولي ال ليق ىتح . ءابرعلاو نيمداقلا
 . اهلك اهوقلحي الو & مهسوءر مدقم اورصقي نأ الإ مهروعش اوليطي الو

 طاسوأ يف ، نيملسملا نومحازي الو ، فكألا ىلع نكلو جرسلا ىلع اوبكري الو

 ىلإ ةعوطقم الإ فاقحلا نوسبلي الو ، اهبناوج ىلإ نوأجلي نكلو قرظطلا
 هلللاو . مهناميأ يف نكلو مهراسيأ يف متاخلا نوسبلي الو & كلذ نودام وأ نيبعكلا

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : ةالصلا كرت نم ةبوقع يف

 نمو ةلمجلاب رقأ ولو 0 لتقي اهتضيرفل ادحاج { ةالصلا كرت نم ةبوقعو
 وأ اهلعفي ىتح هنع عفري ال ، برضلاو سبحلاب بقوع اهتضيرفب رقم وهو اهكرت
 . طايسلا تحت تومي

 ؟ ناضمر رهش مايص ركنأ نإ فيكف : هل تلق

 هنإف هضرف دحجيو { همايص كرتيو } رضحي ىتح هيلع لتق ال : لاق

 . لتقي
 ؟ ال مأ ، مايصلاو ةالصلا لثم وهو جحلاو : تلق

 قرف نم نلتقأل 5 هنع هللا يضر ركب يبأ لوقل 3 ءاوس نه : لوق : لاق

 . َئلإ بحأ لوألاو { ةالصلا تقوك هتقو سيل : لوقو . ةاكزلاو ةالصلا نيب
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 ؟ لتقي له . ناتخلا كرتب ناد نمو : تلق
 دعب لتق ، رذع الب لقاع غلابوهو . ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ © معن : لاق

 . رذع نم الإ © هيلع ةجحلا ةماقإ

 اهب انواهتم ندبلاو سأرلا يف يتلا ، رشعلا ننسلا كرتي يذلاو : تلق

 ؟ بقاعي له .{ اهقحب افختسمو
 هللاو . فالتخا هتبوقع يفو 0 هنم ءىرب ىبأ نإف & باتتسي : لاق

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : نيغلابلل بعللاو وهللا يف

 لاجرلاو ءاسنلا نم نيغلابلا نم بعللاو وهللا ىلع عايتجالا ركني اممو
 { ايميسلا لايعأ عيمجو { لابحلاب بعللاو راهقلا كلذكو ، لمعي نم دنع دوعقلاو
 كلذكو . ةقيقحلا ريغ ىلع 3 ىتوملا يحيو 0 ءايحألا لتقي هنأ لثمي نم لثمك

 هللاو هللا ةعاط ريغ يف { هانعم جرخي ءىش لكو فيسلا ىلغو . جنرطشلا
 . ملعأ

 : ةلأسم

 كلذ لك 3 قاعزلاو حونلاو ، ىتوملا ىلع بدنلاو خارصلاو ءانغلاو
 نموهو . هراكنإو هرييغت نيملسملا ىلعو {} لاح لك ىلع نيغلابلا نمزوجي ال

 & عايتجالل & برحلا مايأ يف قاعزلا اوزاجأ مهنأ الإ & ةيلهاجلا لاعفأ اياقب

 يف لاجحترالاو لوزنلا دنع لوبطلا كلذكو & بيهرتلاو ةبيهلاو ودعلا ىلع ىوقتلاو

 . ملعأ هللاو . مهودع ىلإ مهريس
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 : ةلأسم

 : ركنملا نولعفي موق يف
 بولق تنأمطاو { ركنملا نولمعي مهنأ وبي رتساو ، تيب يف موق ناك اذإو

 اومحقنا { مهيلع اونذأتسا نإ اوفاخو & يصاعملا نولمعي مهنأ كلذل نيركنملا

 ؟ مهل اونذاي مل ولو ، مهيلع اولخدي نأ مهل زئاجف 5 ةبوقعلل مهب اورفظي ملو
 عنتماو ى ىيراوتلاو ددلتلا مهنم فرع اذإ 3 نيدلا هيلع يذلاو : تلق

 ؟ هيلع موجهلا زوجي له . هيلع يذلا قحلا ءاطعا نع

 هميلستو كلذ نم جورخلا ىلع ارداق ناك اذإ & كلذ زوجي لوق : لاق

 هيلع دعتم ريغ هبر نذاب هنذأتسا هنأل . هيلع موجهلا زوجحم ال لوقو ئ هبابرأ ىلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف

 : ةلأسم

 : سبحلا بورض ف

 بكترملل لاكنلاو ةبوقعلا ليبس ىلع ايهنم هجو ، نيبرض ىلع سبحلاو

 هيف سيل رمالا اولوأ هاري ام ىلع كلذو © سبحلا اهب بجي يتلا تامرحملا نم
 ىوس ءىش مهمزلي هنأ لوقن الف كلذ اوكرت ناف { دودحم دح الو & تقؤم ءىش

 مهنم فاخيو { قحلا هيلع هل حص نمل ءامرغلل سبحلا ، رخآلا هجولاو ،} ريصقتلا

 . مهيلع ام اودؤي ىتح يراوتلاو ددلتلا

 فافختسالاو لهاجتلا مهنم فرعو 0 اونواهتو { اونحامت ناف : تلف
 ؟ سانلا قوقحب

 . ملعأ هللاو . مهيلع بجاولا اودؤي ىتح مهيلع ددشي : لاق
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 : ةلأسم

 نأ ليق ىتح مكاحلا ىري ام ىلع تايانجلا فالتخاب فلتخي سبحلاو

 يف ضعبو بشخلا يف سبح ضعبو . اهيف ءام ال رئب يف سبحي ناك ةمئألا ضعب
 ؟ كلذب ىلب نمل تنأ كبجعي امو ، رح الو درب نم يقي ال ناكم

 ىراوتم عضومو {. ةالصلل ناكم هيف سبحلا نوكي نأ ينبجعي : لاق

 دنع تاروعلا راهظإ لدعلا نم سيل هنأل ، دحاو نم رثكأ هيف ناك اذإ ءالخلل

 رظن ىلا جاتحت ةلع وأ ، نيميلا كلمب أطوت ىتلا ءامألاو نيجوزلا دنع الإ سانلا

 . رارطضألا دنع بيبطلا

 ؟ هيف سبحي اناكم يلاولا دبي مل نإف : تلق

 . هسبح يضقنيوأ همصخ فصني ىتح لابحلاب يناجلا قثوتسي : لاق
 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 ؟ ال مأ ، هقالطا لحيأ سوبحملا ضرم اذإو

 يلاولا ىأر نإ ، قيضي الف ، هللا قوقح ىلع سبح ناك اذإ : لاق

 الإ قحلا هنع لوزي الو { هقالطاب رمأي الف { دابعلا قوقح ىلع ناك نإو & كلذ

 . ملعأ هللاو . هتيدأتو هلاوزب

 : ةلأسم

 : لام هل سيلو سبح نميف

 { لاملا تيب يف هتقفن تناك ، هيلع هنم قفني لام هل سيلو سبح نمو

 مهقلطأو مهاطعأ ءاش نإ يلاولل رايخلا نأ لوقو 3 هلوع همزلي نم كلذكو

 { اوفرع نإ مهيلاوم ىلع مهتقفن ديبعلاو { مهلايعو مهسفنأل نولأسي نيقولثوم

 نيملسملا هبوقع نم سيلو & سانلا نولأسي ىراسأ 0 اوقلطأ اوفرعي مل نإف
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 يف برحلا لهأ ةلزنمب لزن دق دحأ نوكي نأ الإ & شطعلاو عوجلاب باذعلا

 . ملعأ هللاو . اشطعو اعوج تام ولو كلذب قيقح هناف & كلذ هنيح

 : ةلأسم

 ثادحألا يقابو & نينس ثالث ىلإ ةنس ةرشع ىنثا لتقلاب مهتملا سبحيو

 موي لوقو { مايأ ةثالث ةمهتلا سبح نأ لوقو ، رمألا يلورظن ىلع تايانجلاو
 . رظنلا ىلع جرخي اذه لكو 3 ةعاس لوقو ةليلو

 ناو } لتقلا ريغ & تانايخلا نم ءىشب ةمهتلا تناك اذإ اذه : لاق

 ماق نمو ، نينس ثالث ىلإ ةنس ةرشع ىنثا مدقت ام ىلع هسبحف 3 لتقلاب تناك
 . ملعأ هللاو . تومي ىتح هتيب نجسلا ناك { لتقلاب دهاشب هيلع

 : ةلأسم

 نإف © هريغ مهتاو هرذع مث ، هل سبحو 0 ةمهت دحأ ىلع دحأ عفر اذإو

 مزلي الو } مهتملا ىلع ببستب ةمهتلا تمادامرخآلا سبحيو & قلطي لوألا

 تبثتو ، لدعلا ةقثلا الإ دحأ لك قحلت ةمهتلاو & مهسبح يف ءىش يلاولا

 ملولو ، ادعاصف نينثالا زيجي : لوق ، رابخألا رتاوتو ةرهشلا قيرط نم ةمهتلا

 ملام ، نيدبعلا لوقب اضيأ تبثتو } مهلوق يف اومهتي ملام مهتلادعو مهتقث حصت

 لوقبو بذكلاب اومهتي ملام & نيقهارملا نيلقاعلا نايبصلا لوقب اناختسيو . ايهتي
 . ملعأ هللاو . مهقيدصت عقوو ، كلذ اولقع اذإ رارحألا ءاسنلاو ءامألا

 : ةلأسم

 : برضلا رثأ ليتقلا يف دجو اذإ
 هتثرو مهتاف 3 هلتق نم يردي الو &، برض رثأ هيف ليتقلا دجو اذإو

 سانلا نأل . ةمهتلا بجوت ةلدأ وأ ببسب الإ سبحي الو هسبح زوجي الف ، دحأ

 . ضعب مهضعب كاله يف نوعرسي نئاغض لهأ
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 مهتملا ىلع سبح ال ليقو { ةمهتلاب هسبح زاج ةلالدوأ ببس مث ناك اذإ امأو

 . ملعأ هللاو . لتقلاب

 : ةلأسم

 رتسي هنأ مهتي لب 3 ةقرسلاب مهتي ال نموهو 3 ةقرس هدي يف تدجو نمو

 يف ثادحألاب ةمهتلا نم دشأ قرسلاب ةمهتلا نأل هسبح زئاجف . ةقرسلا

 . ىواعدلا نم هذهو ، ركنملا نم ىلوألا نأل ، لاومألا

 فلتخي : لاق & باودلاو لاومألا يف ثدحلا يف ةمهتلا زوجت لهو : تلق

 يف لطبت نأ زاج & تاروجحملا ين تلطب اذإ اهنأل حجرأ يدنع اهتوبثو & كلذ يف

 ءارتجاو داسفلا دلوت فاخي ، هيلع ةبوقعلا هكرت يفو { داسف اذه لكو 0 نادبألا

 . ملعأ هللاو . يصاعملا نم ريثك ىلع ءاهفسلا

 : ةلأسم

 : ةقث ناك اذإ يراشلا يف

 لمعي الجر دجو هنأ هربخأ . يلاولا دنع ةقث ناك اذإ & يراشلاو

 نم يكاش انأ : لاقو لجرلا كلذ ىتاف & ةمهتلا هقحلت نمم ناكو ، ةيصعم

 ؟ برض رثأ هبو ، اذك يل ذخأو ينبرض هنأ ، يراشلا ينعي نالف

 اييف © نيميلا هيلع هلو { ةمهتلا هقحلت الف ةقث ناك اذإ يراشلا نا : لاق

 وهف دهاشلا ىلع 3 هيلع دوهشلا ىعدإ اذإ كلذكو & برضلا نم هيلع ىعدي

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : سبحلا اهيلع بجو اذإ ةأرملا يف

 عنصي فيك . يراشلا بحصت نأ تبأو ، سبحلا اهيلع بجو اذإ ةأرملاو

 ؟ اهب
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 كلتف ايل تداقنا نإف { اهنايتأي نيتقث اهيلإ لسري رمألاب مئاقلا نإ : لاق
 سبح ىلا اهنابحسيو البح اهتبقر يف العجي نأ امل زاج & تبأ نإو .0 اهيلإ
 هللاو . اهبرضب رمأي نأ مكاحلل زئاجف © كلذ عيمج نع تبأ نإو 3 نيملسملا

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : لاصخ سمخ عمج نم الإ ءاضقلل حلصي ال : رمع لاق

 ١ راثآلا نم هقبس ايب املاع نوكي نأ ۔ . ٢ - يأرلا يوذل ارواشم .

 ٣ موصخلا نع اييلح . ٤ عمطلا نع اهيزن . ٥ _ هتتاف ناف . ةمئألل المتحم

 جورخو عبطلا نوكس اذه عم هيف نوكي ىتح ليقو & ةمصو هيفف اهنم ةلصخ

 هللاو . ايقوتم مكحلا دنع بضغلل ايلو ايبرو 0 ايضرم الدع نوكيو . ليملا نم

 ملعأ .

 ناليغ نب مشاه لاق : ةلأسم :

 ءاضقلا ىلوتي نميف :
 { نآرقلا ليوأتب املاع نوكي ىتح ءاضقلل دعقي نأ لجرلل يغبني ال

 املاع نوكي ىتحو ههباشتمو همكحو ، هدودحو { هخوسنمو ةخسانو ، هريسفتو
 ةدعاج لكأ اذإ هبيذ نم هفاصنإ نوكي ىتح ليقو ، لدعلا ةمئأ راثآو ةنسلاب

 ةنعل هيلعف ، لعفي مل نإف © هريغ ةدعاج لكأ اذإ هريغ بيذ نم هفاصناك . هريغ

 . ملعأ هللاو . هللا

 ؟ ءاضقلا يف لوخدلا هغسي فيك لجرلا :يفو : ةلأسم

 فرعي ناو ، ةيضقلا كلت يف هيلع ىعدملاو . ىعدملا فرعي نأ وه : لاق

 هيلعو هل ناك ، نيميلا هيلع ، هيلع ىعدملا نأو 0 ةنيبلا هيلع ، ىعدملا نا

 هذهل هعيبضتب ناكو } اهتليضف نم عسيو 0 اهبجاو نم مزلي ام ىلع اهذافنا
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 هللاو . ارصقم ازجاع اهكرت عضوم يف اهكرتيو { اكلاه اهمزال عضوم يف ةيضقلا
 . ملعأ

 : ةلأسم

 يف نيملسملا رومأ يف هنع ةباينلاو هتيلوت ماماللزوبي يذلا لدعلا ةفصو

 ىلع ناك اذإ الإ 3 رئابكلاو رئاغصلل ابنتجم { داقتعالاو بهذملاو لمعلاو لوقلا
 له :ة مكحلا ىلع مهربجيو ، مهيديأ ىلع دهشيو ،وهسلاو طلغلا قيرط

 ؟ هعسي

 بجاو كلذو { هذافنا ىلع ردقو . كلذ لدع رصبأ اذإ . معن : لاق

 ذافنا ىلع ردق نمل رذع الو & لهجلا يف عقوف لدعلا ديري مكح نمل رذع الو هيلع

 . ملعأ هللاو . همزل ايك هيدؤي ىتح 0 لهجلا يف عقي نأ اقوخ هكرتو لدعلا

 : .ةلأسم

 : ةارشلا رجتأ اذإ

 مهدرط اوربتاو هوصع ناو & مهاهني نأ يلاولا ىلع له { ةارشلا ربحتا اذإو

 ؟ مهريغ ذخأو
 وأ سانلا ىلع اودعتي ملام هتيالو علخأ . . لعفي . نإف ] معن : لاق

 . ملعأ هللاو . نوعلم رجاتلا ريمألا : ليقو ‘ يلاولل اورجتي

 : ةلأسم

 نوذخأي ال ةرخآلا لايعأ نأل . 4تحسلل نولاكأ : ىلاعت هلوق ىنعمو

 ىدهملا لالذإو مهتلا نم اهيف ال & يضاقلل ايادهلا تهركو { ايندلا يف مهروجأ

 . ملعأ هللاو . هيلإ هليم يف هعمطو .7 هيلإ
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 : ةلأسم

 { امارح هيلع ةيدهلا نوكتا ، ناطلسلا نم ةيقتلا ةلزنم لجر كرت اذإو

 ؟ ال مأ

 كلذب مهسفنأ بيط ملعي ىتح صلخت ةبوتلا دارأ نإف { معن : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيقتل هيلإ ىدهأ نم كلذكو

 قحلاب هبشأ ىري ام الإ { ءاهقفلا نم دارأ نم ريختي نأ مكاحلل سيلو

 ءارا نم دارأ ام ذخأي نأ هلف } ائيش ملعي مل نم امأو ك باوصلا ىلا برقأو

 نأ ىري نأ الإ ، رخآ يأرب رخآللو {© يأرب اذهل مكحي الو & نيملسملا ءاهقفلا

 نوكي نأ الإ ىضم اييف همكح ضقني الو { هيلإ لوحتي نأ هلف ، باوص رخآلا
 . ملعأ هللاو . باوصلل افلاخ

 : ةلأسم

 لوقو . كلذ مامالا لعجي نأ ريغب 3 هتيالو يف مكحي نأ يلاولل زوجي الو
 . هيأرب الإ ادح ميقي الو ى الدعم لعجي نأ هل سيلو ، كلذ هيلع رججي مل ام زوبحت

 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 : لاملا تيب نم يطعي نأ يلاولل له

 نباو ريقفلا لثم قحتسيو هيلع دري نم لاملا تيب نم يطعي نأ يلاولل لهو
 لزانلا فيضلاو مهئانعردق ىلع هلايعو 9 نيمراغلاو ، باقرلا يفو ، ليبسلا
 ؟ مامالا ةروشم ريغب

 . هعسو اذإ فارسا الو { ةاباحم ريغب نيشلثلاو ثلثلا يف كلذ هل : لاق
 عضي نأ هل سيلو & كلذ يف ةروشملا هل يغبنيو & هعسوي ل ولو كلذ هل : لوقو

 . ملعأ هللاو . هلح ريغ يف الو ، هعضوم ريغ يف ائيش
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 : ةلأسم

 دودحلا نم هيلع دري اييف مامالا نذأتسي نأ هيلع بجيو يلاولل يغبنيو

 & تاقفنلا ءارجاو { ةبراحملاو { ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزتو 0 ماكحألاو

 هل حابأ اذإف ، هجارخا دارأ نم جارخاو ء ةلودلا يف هلاخدا دارأ نم لاخداو

 تزجأ .اق : هل لاق اذإ كلذو { داهتجالاو & لدعلاب هيف لمعو { هلزاج . كلذ

 . ملعأ هللاو . زوجي ايب قحلاب لعف امم هل زوجيف & كلذ هزيجأ نأ يل زوجي ام كل

 : ةلأسم

 ىلع رهش لكلوأ . موي لكل ةمولعم ةرجأ نيمدختسملا نم عطق نمو
 ؟ هريغل ةرجأب وأ & هسفنل المع لمعي نأ هل له . نيملسملا ةمدخ

 لمعي نأ هلزوجي : لوقو & ةرجأب مهريغ مدخي نأ هل سيل لوق : لاق

 هريغل لمعي نأ هلزوججي ال ايناو ، نيملسملا ةمدخ نم هغارف دنع هريغلو هسفنل

 . ملعأ هللاو . ةرجألاب

 : ةلأسم

 : يلاولا ضرم اذإ

 كلذكو ث هللا لام نم هضرم مايأ هتقفن ذخأي نأ هل له 0 يلاولا ضرم اذإ

 ؟ يراشلا

 اذإ . يراشلا امأو & كلذ نم هل لعج ام ذخأ هل زئاجف يلاولا امأ : لاق

 ضرم ىتلا مايألا يف هل ةرجأ الف فلاتلاو رقفلا ليبس ىلع ةرجالاب امدختسم ناك

 . ملعأ هللاو . اهيف
 : ةلأسم

 وأ مهحالس وأ لاملا تيب باود نم ءىش يراشلا وأ يلاولا عم ناك اذإ امأو

 ؟ هب لمعي فيك روجلا لهأ رهظو 3 هريغ
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 ىنغتسي نأ ىلإ هتلاغ ذخأيو هدي يف هظفحي نأ هلف اجاتحم ناك نإ : لاق

 مرغ الو ءارقفلل هنمث ىطعأو هعاب هيلإ جتحي نإو ۔ نيملسمللوه مث 5©“ هنع

 . ملعأ هللاو . لدعلا رهظ نا هيف هيلع

 : ةلأسم

 عاتم نم ائيش عيبيو يفاوصلا نم ائيش ىنطي نأ مامالاو يلاولا هرمأ نمو

 ؟ كلذ هل زوجي له ، نيملسملا

 لازناب هلايعل بتكي نأ ماماللزوبو ، نيبئاغ هنع اوناك ولو { معن : لاق

 . ةلودلل احالص كلذ ىأر اذإ مهيلع ةعسوتلاو & شويجلا ماعطاو { ايارسلا

 . ملعأ هللاو . ودعلا ةياكنو

 : ةلأسم

 : مامالا هلزع اذإ يضاقلاو يلاولا يف

 لاملا تيب يف ةيقاب ضئارف مهل مادخ هلو مامالا هلزع اذإ يضاقلاو يلاولاو

 ؟ كلذ مهيطعي نأ هل له ث يلاولا لوق نم الإ ، مامالا اهب ملعي مل

 حص ثدحب لزع يذلا يلاولا كلذ نوكي نأ الإ & كلذ هل . معن : لاق

 . يض اقلا كلذكو . مهقوقح توبث هعم حبصي ىتح هلوقب كلذ همزلي الف هيلع

 . ملعأ هللاو

 ؟ هتيعر ريغ يف ماكحالا ذافنا يلاولل لهو : ةلأسم

 نأ هل زئاجف عاتملاو ضورعلاو ناويحلاو نويدلا يف ماكحألا امأ : لاق

 نأ هل سيلف ، هرصم يف تسيل يتلا لوصألا امأ ، رخآ رصم لهأ نيب اهيف مكحي

 . ءىشب اهيف مكحي
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 ؟ دودحلا ةماقإ يضاقلا وأ يلاولل لهو : تلق

 الف . ةلمحب ةيالو هالوولو { مامالا رمأب الإ ماقت ال دودحلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ يف ملعن الو . مامالا رمأب الإ زوب

 : ةلأسم

 رمأ ريغب مهريغل ماكحالا اوزيجي نأ لماعلاو يضاقلاو يلاولل لهو

 ؟ مامالا

 اذإ & كلذ مهف لعجي نأ الإ © مامالارمأب الإ ۔ كلذ مهف سيل : لاق

 زئاج : لوقو . هسفنب ماكحالا يلي نأ يغبني يذلاو & هعضومو هلهأ يف هولعج

 . ملعأ هللاو . حصأو عسوأ كلذو © كلذ مامالا مهيلع زجحي مل ام كلذ مه

 : ةلأسم

 : قباس لاو نم الجر سبحلا يف دجو نميف
 ىتح هجرخي الف ، لاووأ 3 هلبق مامإ نم سبحلا يف اناسنا يلاولا دجو اذإو

 ناف { هتدم فرعيو ، كلذ ريغو { لام وأ ةمرح وأ لتف وأ مد نم 3 هرمأ نيبتسي

 وأ مدع نم هنم هجرخي ام حصوأ نيدلا نم هيلع ام ىطعأو هجرخأ اهغرفتسا

 . ملعأ هللاو . هريغ

 : ةلأسم

 مهيفو هماحرأ يلويف { محر اووذ مهنمف {ك باحصألا هعم ناك اذإ يلاولاو

 ؟ كلذ هل لحي له { مهنم لضفأ وه نم
 ريغوهف {. مهنم لضفأوه نم عديو 0 مهتبارق لاحل مهالو نإ : لاق

 هللاو . سأب الف { رفوإو قحلل حلصاو ىوقأ كلذ نأ اوجري نأ الإ بيصم
 . ملعأ
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 : ةلأسم

 : ناث لاو هيلع مدق اذإ يلاولا يف

 © عضوملا كلذ ىلع ةيالولا مامالا هالو دق ناث لاو يلاولا ىلع مدق اذإو

 ؟ هقيدصت هيلع له 0 لوألا لزعيو & كلذب مامالا دهع هدنعو

 ناك نإو ، لازتعالا لوألا ىلعو { هلوق لبق اموت دهعلا ناك نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . مالك وه ايناو 3 ادهع ىمسي الف 3 موتخم ريغ

 : ةلأسم

 ةوقو ةيافكو دلج هل ايلاو دجوو ، رصبو ملع هل لاو مامالل أيهتي مل اذإو
 هل لب ، ملعلا ليلقوهو ةلخلا دسو { ةلودلا زعو رمألا ةماقإ:هب ىجرو 3 ةسامحو

 ؟ هيلوي نأ هل له © هدنع ةيالو

 هرمأ دقفتيو { هتريس رظني افرشم هيلع لعجيو & هيلوي نأ هلزوجي : لاق

 © هللا همحر & باطخلا نب رمع لعفي ناك ايك هلزع هلزع بجوي ام هل نيبت ناف

 ناك اذإ مامالا كلذكو . هيلع افرشم هلعجي ام لدعب املاع الإ نوكي ال فرشملاو

 . ملعأ هللاو . ملاعلا ةروشمب الإ يلوي الف { ملاع ريغ

 : ةلأسم

 اولبق بات نإف نوملسملا هباتتساو هتنامأ ناخ دقف ءاهفسلا مامالا ىلو اذإو

 مامالاو & نافع نب نايثعب نوملسملا لعف ايك & هوعلخو هنم اوئرب رصأ نإو ث هنم

 سانلا نيب ماكحألا يلوي الو ةلادعب هفرعي ال نم اهيف لوي الف { هدالب يف هللا نيمأ

 هللاو . تاقدصلا ضبقو تانامالا رئاس كلذكو ؤ مهنيب مكحلا نسحي ال نم
 . ملعا
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 : يلهذلا : ةلأسم

 : لاملا تيبل نايض هيلع نميف

 ايب كل تعفد دق يلاولا وأ مامالا هل لاقو {، لاملا تيبل نايض هيلع نميف

 ؟ أربي له ث لاملا تيبل نايضلا نم كمزل

 عفد ناو { أربي هنأ يدنعف ، نايضلا نم هيلع ام مامالا هل عفد اذإ : لاق

 يذلا نايضلا لبق نم لاملا تيبل هيلإ ةعوفدملا اهعفدو & ناضلا ردقب مهارد هل

 . ملعأ هللاو . برقأ قحلا ىلاو ] بوصأو نسحأ هنأ يدنعف . همزل

 : ةلأسم

 يتلا هسفن جئاوحل ، مهلاومأ نم هونيديل هتيعر لأسي نأ مامالل زوبي لهو
 رصملا يف ودعلا ناك نيملسملا ءادعأ برح ىلع هب ىوقتي ام ايب.وأ ،اهنم هل دبال

 ريغ وأ ماعط وأ ليخ وأ حالس ءارشل ناك { هيف هلوخد فاخ اذإ { رصملا ريغ وأ

 ؟ كلذ

 تأ هل زاج راش ريغ ناك نإو & كلذ هل زجي مل ايراش مامالا ناك اذإ : لاق

 . هنيدي نم ىضرب نيدتي
 ٠ لام هنم هعم لصحو ، نيملسملا لام ىلع دحأ هنياد نإف : تلق {

 ؟ عنصي فيك . هنع نونغتسي ال ءافعضو ناوعأو ةارش هدنعو

 لام نم هدنع لصجي ايف نايدلا نيبو مهنيب مامالا صصاحي : لاق

 صلختي ىتح ائيش هنم قفني الف & دحأ ءالؤه نم هعم نكي مل اذإو ، نيملسملا
 . نيملسملا لام ىلع يذلا نيدلا نم

 نم ىلع طرشي نأ ريغ نم نيملسملا لام ىلع نيادتي نأ هل لهو : تلق

 ؟ نيملسملا لام ىلع هنأ هنيدي

 . هيلع كلذ متكي الو © ال : لاق
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 كنتنياد : نيدلا هل نم لاقو & كلذ وه ىعداو ، افلتخا ناف : تلق

 هنأ هيلع طرتشي مل نإ هنيمي عم نيدلا بحاص لوق لوقلاف ١ كسفنو كلام ىلع

 ضعبب نيملسملا لام مدعو مامالا رمأب نيدي هنأ ربغ & نيملسملا لام تيب يف

 ؟ صالخلا فيك . بابسالا

 ٥ مهلاومأ نم صالخلا امهيلعو {. ءاكرش كلذ يف رومأملاو رمآلا نإ : لاق

 ىلعوهو ، هعيمج نيدلا نم ملس ايب رمآلا ىلع عجر هلام نم رومأملا صلخت نإو
 . ملعأ هللاو . رومأملا نود رمآلا

 : ةلأسم

 رمأ باهذ مهيلع هتلق نم اوفاخو ماعطلا مهيلع لق اذإ رمألا تالوأو

 مهل زوجي له {. مهتعامج قرفتو { مهتملك تتشتو { مهتلود داسفو { نيملسملا

 ؟ ماعطلا مهعم ناك اذإ ماحصلا عيب ىلع سانلا او ربجي نأ

 اولخدي نأ ىلع مهو ربجي نأ زئاجو رعسلا لدعب كلذ مهف زئاج : لاق

 . مهدنع دجوي ام فصن اوذخأ هعيب نع اوعنتما نإف { هوركنأ اذإ مهتويب
 اوذخأي نأ زوبي له 0 دقنلاب لب ةئيسنلاب مكعيابن ال اولاق نإف : تلق

 { مهوطعأ مهنكمأ اذإف { اومدقت تقولا يف مهنكمي مل نإف { نمثلاب ماعطلا مهنم

 . ةربابجلا ماعط تويبلا نم تيب يف ناك نإ كلذكو ، ررضلا اوفاخ اذإ اذه لكو

 هللاو . نيدهاشلا نم لدعأ ةرهشلاو ، ةرورضلا دنع هيف فرصتلاو هضبق زئاجف

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : موصخلا نيب مكحي نأ مكاحلل له

 مهاوعدب كالمألا نم هنوعادتي اييف موصخلا نيب مكحي نأ مكاحلل لهو

 ؟ ةحص ريغب مهل اهنأ
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 ال لوقو & كلت مهكالمأ ةحص ملعي ل ولو & كلذ هل زوجحم لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . مهل اهنأ ةحصلاب الإ & كلذ هل زوجي

 : ةلأسم

 : لاملا تيب نم نايض همزل نميف

 يف هذفني نأ هل له 0 ىكزأ يف لاملا تيب نم نايض همزل نمو ،} هنمو

 ؟ ىوزن

 ثيح ذفني نأ ينبجعيو ، نيملسملا لاوقأ نم كلذ جرخي ال : لاق

 . ملع أ هللاو . همزل

 : ةلأسم

 عنتما نإ هسبحو هل هملسيل قح هل هيلع نم ربج مكاحلل لهو {. هنمو
 ناو عنتما نإ هسبحو قحلا ميلست ىلع هربج هل دحاج ريغ هل ارقم ناك نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . هريغ مكاح ىلإ هعفري لب { زوجي الف 3 اركنم ناك

 : ةلأسم

 لاملا تيبل نايضلا نم هيلع امم طاتحيو صلختي نأ دارأ اذإ يلاولاو { هنمو

 ؟ هب صلختيو هيلع هدري مث ريقفل كلذ ردقب عفدي نأ هل له

 عفدي نم ىلع درلا طرتشي مل اذإ لدعلا نم كلذ زاوج جرخي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . مامالا رمأب كلذ نوكي نأ ينبجعيو . هل

 : ةلأسم

 : لاملا تيب يناوأ ريعي نأ يلاولل له

 نم كلذ هنم بلط نم هتلاو ، لاملا تيب يناوأ ربعي نأ يلاولل لهو ، هنمو

 ؟ هسفن جئاوحل اهلمعتسي ناو 3 ريقفو ينغ

 الف هريغل امأو . مامالا رمأب الإ كلذ ينبجعي الف هسفن جئاوحل امأ : لاق
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 هللاو . نيملسملل عفن وأ رقف ةهج نم اقحتسم بلاطلا ىأر اذإ { هيلع قيضي

 . ملعأ

 : ةلأسم

 ىلع هل علطي ملو 0 ةءارب الو هتيالوب يلاولا فرعي مل اذإ يراشلا . هنمو

 ؟ هرماوأ لثتميو .{ هنيعي نأ هل له .ث ةرفكم الو ةنايخ

 : لوقو ، انيمأ الإ يلوي ال هنال ةيالو هل مامالا ةيالو نأ لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . هسفن مكح همكح لكف . ةيالو مامالل نكت مل نإو فوقولاب

 : ةلأسم

 مهلام تيب ضبقو { نيملسملا ةلود يف يلاولل زيجي نأ مامالل لهو { هنمو 6

 ؟ هل ايلو نوكي ىتح مأ { انيمأ هعم ناك اذإ

 ةباتكلاو ماكحالا ىرس هل ايلو نوكي ىتح لوقو ، كلذ زئاج لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . سانلا نيب

 : ةلأسم

 ؟ ال مأ ، قرطلا يف ةعتمالاب نيفاوطلا عنم يلاولا ىلع لهو ، هنمو

 اهيف اورمي نأ امأو ، نيكاكد قرطلا اوذختي نأ زوجي الو & معن : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ مهيلع قيضي الف هوعيابيل اودعق ءىش ءارش مهنم دحأ دارأو

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 هيلع له . ةمدقتلا دعب يلاولا رمأب قيرطلا نع فيانلا عطق اذإ يراشلاو
 ؟ هظفح

 ليكو نم لاملا بر لام ظفح هيلع بجو نم ىلع كلذ ظفح نإ : لاق

 { كلذل عطقلا ىدعتي نأ الإ ، ميتيوأ دجسموأ بئاغل ناك همزلي الو . هريغوأ

 . ملعأ هللاو . هنايض هيلع نوكيف
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 : ةلأسم

 : ةرطفلا ضبق يراشلل له

 فرعي ملو نصحلا نم هذخأ عاصب ةرطفلا ضبقي نأ يراشلل لهو ، هنمو

 ؟ ال مأ } هتحص

 هب ذخألا ةنانمطالا ىلع هلزاج حيحص هنأ ةقث هل لاق اذإ : لاق

 نمع ضرفلا طقسي الو { نايلسم ناتقث هب ىرحتي ىتح : لوقو . ءاطعلاو

 . ملعأ هللاو . ههجو ىلع هتيداتب الإ هيلع بجو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لعف ىلع هسبحا وأ انالف ىلإ ربد نأ رخأ يلاو نم باتك ءاج اذإ يلاولاو
 ؟ ال مأ هبيجي نأ زوبيأ . اذك

 5 الف كلذ ريغل امأو 0 هيلإ هريبدت زئاجف هسبح نمرف ناك نإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . زئاجف ، مكح ريغ نم ضيرعتلا امأو ، ناطلس هيلع هل سيل هنال

 : ةلأسم

 ريغ هعم لخدي نأ زوبي له . ءانمأ هدنع ناك اذإ يلاولاو { هنمو

 ؟ ءانمالا

 الف ظفح يف نكت مل نإو & هل سأب الف ظفح يف هتنامأ تناك نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . نيمألا ريغ عضوملا كلذ يف هيلع لخدي ادحأ كرتي نأ هل زوجي

 : ةلأسم

 : قباسلا يلاولا لايع لايعتسا يلاولل له

 مهلمعتسي ناك نيذلا ةارشلا هتنامأ ىلع لمعتسي نأ يلاولل لهو { هنمو

 ؟ مهتنامأ فرعي مل ناك اذإ ، هالولا نم هلبق نم
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 لام ىلع مهل انمتؤم ناك لوألا يلاولا نأ & لدع ةقث هل عفر اذإ : لاق

 قيضي الف اثدح هتيالو يف ثدحم ملو © نيملسملا مامإ هالو دق ناكو © نيملسملا

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع

 : ةلأسم

 : نصحلا يف نكسي نأ يلاولل له

 يأر ريغب اهيلع يلوملا دلبلا نصح يف نكسي نأ يلاولل لهو . هنمو
 ؟ نايضلا نم ملسي له ، مامالا رمأب نكس نإو مامالا

 نايضلا موزل نم دب الو ، فراعتلا ىلع هانكس هيلع قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . نيهجولا ىلع ثدحأ نإ هيلع

 : ةلأسم

 اهيف نورودي اسانأ لعجيو { هتيعر دهاعتي نأ يلاولا ىلع لهو . هنمو

 هدنعوكشي نم غلبي نأ هيزجي مأ ، ركنم وأ بارخ هغلبي ملولو { اراهنو اليل

 ؟ ركنملاو ررضلا

 هيلع ردق نإ دودحم دح الب تفصو ايك هتيعر دهاعتي نأ ينبجعي : لاق
 . ملعأ هللاو . الامها رومألا لمهي الو

 : ةلأسم

 يف ةارشلا هعم ناك {} نيكاشتملا راضحا يف موزل يلاولا ىلع لهو {، هنمو

 ؟ هيزبحت ةردم يكاشلا ىطعأ اذإ مأ . ةلق وأ ةعس

 كلذف . نيكاشتملا راضحال ةارشلا لاسرإ يف ىأر نإ 0 رظانلا وه : لاق

 . ملعأ هللاو . هل كلذف { ةردم مهاطعأو هنكم ري مل نإو هل
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 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 : ةرطفلا بح نم عيبي نأ يلاولل له

 قرفيوأ . ءارقفلل ابايث هب ي رتشيو ، ةرطفلا بح نم عيبي نأ يلاولل لهو
 ؟ مهارد هنمث

 نإو ، نيرفاسملا يف اهذفني نأ هل عساوو { اهنيعب اهذفني هنا : لاق

 . ملعأ هللاو . اندنع نسحف ث هنم تذخأ يتلا دلبلا ءارقف يف اهذفنأ

 : ىلمازلا : ةلأسم

 : ادحا سبح اذإ يلاولا يف

 قحتسي ال هنأ هل ناب مث & قحلا ىلع هسبح ىري دحأ سبح اذإ يلاولاو

 ؟ نمضي له سبحلا
 وأ هسفن يفررض هقحل هنا هل نبي ملاذإ ةبوتلا ريغ هيلع ملعأ ال : لاق

 هيلع فاخف ، هديس ةعيض نع هسبح اكولمم وأ ايبص ناكوأ ، كلذ نم هلقع

 . ملعأ هللاو . اذه يف نايضلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 { يلاوللوه اهعفدو { اهقحتسي نمل مهاردلا نم ءىشب يلاولا عفد اذإو

 رأ يناوألا نم ءعىشل اوجاتحا اذإ اهذفني نأ هرمأو . ةلودلا ليكو يلاولا اهضبقو

 ناعم يفوه اهذفناف { هريغوأ 0 ءاودلوأ ، هيلإ نوجاتحي ءىش مهيلع صقن

 ليكولا نمضيو هتبلاطم يلاولل زوبيأ ، لاملا تيب صخت ال ، مهسفناب ۔ مهصخت
 ؟ ال مأ . كلذ

 اكلم راصو ، قحتسي نمل هنم عفدلا هل نم لاملا تيب نم عفد اذإ : لاق

 هوجو نم هجوب هكلم نم هجرخيو { هنع هليزي نأ الإ { هلوهف . هيلإ عوفدملل
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 . كلذ هل زئاجف ث هعفد هل زوجي اميف هلعجو هعفد ناو . رهاظلا مكح يف قحلا

 يفف & كلذ دعب هعفدو ، هيلع ناطلسلا هل نم هضعب وأ هلك هنم دارأ اذإو
 اذهب هل عفد نمل ناسحتسالا هجو ىلع امأو 5 هل هنم بلطي ناك اذإ ديدشت كلذ

 نأ هل يغبني لب ، هب كسمتي نأييلإ عوفدملل يغبني الف ، طايتحالا هجو ىلع

 . ملعأ هللاو . رمألاب ماوقلا نم هماقم موقي نم ىلإ وأ ، هل هعفد نم ىلع هدري

 : : يحبصلا : ةلأسم

 : لاملا تيب يف ءاطع هل نميف

 هيلع مدقتم نيدوأ لاووأ راش وأ مامإ نم هللا لام تيب يف ءاطع هل نمو

 { دحأ نود دحأ يف هلعجي نأ هل سيلف & كلذ نم مامالا دي ين عىش لصح اذاف

 نأ ينبجعي الو 0 مهل مزاللا نيدلاو ، مهل ةتباثلا مهتايطع يف مهنيب يواسي لب
 نم اهنأل © مهيف اعضوم امل رأ ملو & لاح لك ىلع لدعلا ةمئأ ىلع ةيقتلا بسنت

 ال نم فاخ اذإ هتيالو نم جورخلا يلاولا عسي الو ، المج رثألا دري دقو رفكلا

 . ملعأ هللاو . اهيلع هظفحي

 : ةلأسم

 ىلإ هب جرخو ، نايع لهأ ضعب نم ذخأ ادبع نأ ينغلب دقو 3 هنمو
 نم مهرد فالا ةعبرأ هدر ىلع تلصلا نب ناسغ مامالا هيلع قفنأف مجاعألا

 3 كلذ هيلع اوبيعي ملف & ملعلا لهأ نم همج مايأ يف { هللا ءاش اموأ هللا لام

 ايك ةيعرلا نم ةرصنلا نم مهف ام هلو { مهيلع ام رضاح مامإ لك ىلعو هوظح الو

 . ملعأ هللاو . هيلع

 : ةلأسم

 : افيرع مدقي نأ مامالا دارأ اذإ

 دمخيو قحلا رهظي " دلبلا يف افيرع مدقي نأ مامالا دارأ اذإو ، هنمو
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 نوكي نأ الإ كلذ نسحو 0 نيدلا باب نم كلذ مزلي الو ، زئاج نسحف لطابلا
 ةدايز امأو . مامالا نم لبقي نأ هيلعف & كلذل لهأ وهو { لدعلاب يكاح هديري

 { افالتخا كلذ زاوج يف نأ بسحاف ، هنم رمعي لام روسللو ، روسلا قرف ءانب

 جرب هيف لعجي الف سانلا لاومأو ، يناوص نيبهروسلا نيب يذلا تاوملا امأو
 نأ امأو { هللا دنع نم الإ رصنلا امو & مزحأ ةقيثولاب ذخألاو { ملسأ ةمالسلاو

 الو { رثألا يف ءاج ام ىلع كلذ زاوج ملعأ الف 0 اتويب هدجاسمو هللا تويب لعجي

 . كلذ زاوج رصبلا لهأ نم دحأ نع تظفح

 & مدهت وأ ، نيلصملا نيلخادلا نع دسي نأو ، دجاسملا بوبأ عازتنا اماو

 ءىش لكو ءافولاو ملعلا لهأ نم كلذب راشأ ادحأ نأ ملعأ ملو ، كلذ زوجي الف

 انيلع امم 0 انيف ذفان هنأ كش ال هللا ملع يف امو { هل لعج امم ، هلاحب كو رتم

 هللا ىلع لكوتي نمو } ميقتسم طرص ىلا ىده دقف هللاب مصتعي نمو انم { انلو

 . هلل الإ مكحلا نإ : ىلاعت هللا لاقو ، هبسح وهف

 ةرجأ نم رثكأ قحتسي الف ارهشأ اهب ماقو ؤ اريجأ ةلودلا يف جرخ نم امأو

 نمو هتبيغو هدقف لهأ يضقني نأ الإ هترجأ هل له © دعقو جي مل اذإ تيأرأ رهش

 بجي هجو يأ نمو . ةيعرلا مأ { هللا لام تيب مأ مامالا { ةرجألا هذه مزلت

 ؟ اذه

 نأ ةنس ةئام ةبيغلاب هيلع مكحو 3 ارهش لمعلا يف ماقأ نمل نسحي يهو
 قداص يأرو . قفاوم مكح اذه لهو ، نيملسملا وأ مامالا ىلع هترجأ تبثت .

 نم جرخ اذإو ، قحلاب ملكت نم لدعلا ةمئأو ةنسلاو باتكلا لهأ او ربتعاف

 نم هظفح ناك نإ ليلدلا حضويلف انركذ ام ريغب ىتفأ نمو } املاظ راص لدعلا

 هللاو . نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو ، هنم لبقي نلف الإو " رثأ وأ ةنسوأ باتك

 . ملعا
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 : ةلأسم

 : نوصحلا يف لمعلا يلع سانلا ربج مامالل له

 لمهأ نيملسملا لوق نم الو ، نيدلا رمأ نم سيل هنأ يدنع { هنمو
 لهأ ىلع ناوه الو فوخ الب نوصحلا يف سرحلا ىلع مان الإ مامالا ربج ناميالا

 نمع انظفح الو { راصبألا يلوأ ريس الو 0 راثآلا يف هب ليق هنأ ملع الو { ناميالا

 مكح نم ليوأتلاب لالضلا نيد نيلحتنملا انموق ءاهقف نم الورايخألا نم هانكردأ

 هيف ملعأ الو ۔ سخبلا عيبو شحفلا لوقو شغلا لمع نمل هنإو ، ليزنتلا
 يذلا ملظلاو ءادتعالا نم نوكي نأ فاخأو نيعمجأ نيدلا لهأ نيب افالتخا

 هدابع نم نوفلكملا هتحص ىلع عمجأو . لي هيبن ناسل ىلع هباتك يف هللا همرح

 بحي ال هناو } نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو» : لجو زع هلوق يف

 . «نيملاظلا
 مهلاومأف لاومألا يف ايسر تبث ناو { ءادتعاو ايلظ ناك باتكلا هرجح امو

 . «لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو» : ىلاعت هلوق يف مهئامدك مارح

 { ةيعرلا ىلع ةيقتلا اهماكحو ةمئالل نأ ليق دقو ، نيدلاب روجح مارح لطابلاو

 ال طرفملا ءايحلا كلذكو 3 ةيقتلا ببسل مهنيد يف مزلي الام مهولأسي نأ مهل سيلف

 مهبهاذم يف مهنع اطوطخ ناك ام مهولأسي نأ ماكحلل زوجي الو . مهيلع تبثي

 روهظو مرحلا كاهتنا فيخ اذإ ميرحلا نع عفدلا ىلع ربجي نأ مامالل نأ ليق دقو

 نمردق ايب عفديو ،& مهنع بذي وه امنإ ، كلذ هل سيل ليقو 0 مهيلع ملظلا
 هللا دنع نم الإ رصنلا امو هرصني نم هللا نرصنيلو ، لام ةعسو لايتحاو لوط

 . ميكحلا زيزعلا

 مرحملا ربجلاو & هماكحأو زئاجلا ربجلا نيب قرفلا نيملسملا رشعم اومهفاف

 مكودص نأ موق نانش مكنم رجي الو } هعضوم يف لصأ لك اوعضو همالعأو
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 © روجفلا لوق نم مكاياو هللاب ذوعن نحنو . 4 اودتعت نأ م ارحلا دجسملا نع

 . ملعأ هللاو . راوبلا راد يف { رارقلا ءوسو . رابجلا طخسو ۔ رانلا ليبسو

 : ةلأسم

 ىلع نيعتسي نأ ردق نم ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نإ © هنمو

 . ملعأ هللاو . تاقثلا لهأ نم هب نيعتسي نأ هل زوجي نمم نيعملا دجو اذإ كلذ

 : ةلأسم

 الإ هئلا تيب ىلإ جورخلا ديري نم عنمي نإ مامالا نأ يل نيبي الو ، هنمو

 هب موقي الو ٦ مايقل ا كلذ يف هلثم دجوي ال { هيلع اضرف نيملسمل ١ رمأ نوكي نأ

 دبعت ام اذه مزلي ذئنيحف ] هيلع بجو ايب مقي ملو .اجاح جرخ اذاف ، هريغ

 ضرفلاب موقي نأ لجرلا ىلعو . مالسالا حلاصم رجأل هعنم ماماللو { هب

 . ملعأ هللاو . ردق نم ىلع مزال جحلاف الإو هيف رذعي امم اذهو ، رضاحلا

 : يصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 : اهب ماق نأ دعب ةيالولا كرت يلاولل له

 هلزنأو ، اياعرلا نم دحأ ىلع هالوف 3 مامالا ةعاط يف لخد نمع لئسو

 اذهل له ، هزاجأ ام هريغو لاملا تيب يف هل زاجأو & نيملسملا لقاعم نم ءىش يف

 عم اهنع جورخلاو ، اهنم راذتعالاو { اهكرت ةيالولا يف لخد نأ دعب نم يلاولا

 هيلع نكي ملو هل زاج نإو { ةمالسلاو ، ةفخلاو ، ةحارلا دارأ هنأ الإ ، ةردقلا

 يأ ىلع هللا لام نم وأ لقعم نم هديب ام هضبقي نأ هل زوجيأ { اهل هكرت يف سأب

 هل زب ل ناو . داسف وأ 3 روجوأ 6 حالصو لدع نم دالبلا يف مامالا نوكي هجو

 . اهنم هتءاربل هجولا ايف ٠ هيلإ هملسي نأ هدي ف اهيف

 يف صالخلا نم هارت ام يل حرص ، راج وأ لدع نم نيب اذه يف قرف لهو
 . هللا نم رجألا كل ۔ ايفاك ايفاش انيب احيرصت كلذ
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 هجورخ يف نيملسملا ةمئأ نم دحأل ةيالولا يف هلوخد ىلع هل دبال : لاق

 سيلو © هيلع ردقي مل ييف هرذعب ىلوأ هللاو ، هيلإ اهنم ي ربت نع نوكي نأ نم

 لكف . هرذعي نأ هزجع عضوم يف هالو نم ىلعو ، هردقي الام هفلكي نأ هريغل

 . هلاحب ملعأ

 دق امم جرخي نأ هل نكي مل ، هل هلعج دق ايب مايقلا ىلع ارداق ناك نإو

 موقي نأ همزلف { هل هزاجأ دق نم ىفعتسي ىتح ث هيلعو لدعلا يف هل ايك ، هلخد

 هوفع نم زعأو حلصأ ةلودلا زعل هاري ايب لمعيل هرمأ يف رظني نأ مامالا ىلعو . هب

 هفلختسي نأل حلصي نم دوجول الإ هرذعي نأ هل سيلو { اهب هذخأ وأ ةيالولا نم

 احالص هريغل هب لالدتسالا يف هار ىنعملوأ { لاحلا يف رذع نم هب امل وأ كلذ ىلع

 . مالسالا يف

 ةمئأ نموه نيأ نكلو ، هل نوكي رذع ريغل هتعاط نع جرخي نا يلاولل الو
 لامعألا نم اذه لثم يف عاطي نألزوبجي ىتح ، نيملاعلا يف هارأ ال يناف ، نيملسملا

 لهأ مهلكو 3 دعب اوصحي نمم رثكأ مهف رفكلا ةمئأ اماف ، لاح يف مزلي نأ الضف

 مم سيل ام ذخأل اياعرلا نم دحأ ىلع دلب يف مهل ىلوتي نأ هجو الف © قسف

 . قحب

 امم جورخلا هيلعو . مهلثم املاظ راصف مهب قحل { مهلمع يف لخد نمو
 ةفرط نيح يف لطابلا نم هيف هوماقأ ام ىلع ميقي نأ هل سيل هناف & هيف لخد

 نأ هلزوجي فيكف { ملظلا يف ناودعلاو مثالا ىلع نواعتلا نم ال هناف ، نيع

 يف يأر الو نيدب هبوكر يف هل رذع الو مكح الو عساو يف هل سيل ام ىلع ىقبي

 . ملع الو لهج
 هب لزن امم جرخي نأ هيلعو & كالهلا لحم يف هنأ الإ كاذ ىلع هفرعأ ال ينإ

 ايب هميرحت يف هذخأ نمل قح نم همزل ام ءادأب ةنونيدلاو & ىلاعت هلللا ىلا ةبوتلاب

س _ ٣٢٧٥



 & لقاعملا نم هدي يف ناك ناف 5 هنايض همزلف ، هلاموأ هسفن يف هيلعو هل سيل

 هيلع ىلوتسي نأ افوخ هربجي نأ نمؤي نم الو { هلدع ةحص مدعل هكرتي نأ دارأو

 زوجي ال } هبشلا يف اهبرقي اموأ ةلالدلا يف ببسلا وه نوكيف 0 ةملظلا نم دحأ

 يف هب امل هيلإ هدري نأل ليبس ال هناف ، هل ىلوملا وه ناك ناو & كلذ ىلع لدي نأ

 راصف ، لدعلا يف هل زاج ام ىلع لصألا يف هالوف { دابعلا ىلع رضلا نم دالبلا

 هل اينإو ، نيمأ ريغل هملسي نأ هل سيلف ، هلزوججي ال ام ىلعوأ {، ةنامأ هدي يف

 هرمأ ريغب وأ 5، هرمأب هماقم مرقي نموأ مامإ نم نيدلا يف ةقث ىلإ هب عفدي نأ هيلعو
 & مهدعبو © مالع الا نم ةجحلا ةلزنمب نوكي نمب وأ . ماكحل ا نم همدع لاح

 دنع هل كرتلاف الإو { ةلادعلاو ةقثلا لهأ نم هب موقي نأ هيف ىجري نم ىلإف

 . هيف اذه نمرثكأ هيلع سيلو { هنع ديلا عفرو 3 هنم جورخلاب هظفح نع زجعلا

 نإو . هيف ىرأ ام حص نإ هيلع امال { هل امموهف هكرت ىلع دهشأ ناف

 نم هل زاج امب هل عنملاف ، هيلإ هملسي نأ هلثم ىلع هنماي نأ هل سيل نم هاعد

 يفوأ { ابئات هرمأ نع يغابلا عجريوأ ، لجعألا توميف لجالا وندي ىتح عفدلا
 يف ةلق وأ هلاموأ هسفن يف فعضل هلاتقو هعفد نع هلاح يف مئاقلا زجعيوأ هرزو

 نوك يف يضتقي . افوخ جرخي وأ { اهرك جرخيف 0 هرصني نم همدعوأ هلاجر

 . هربجي نأ الب { هرش عوقول هرض نم ةمالسلا دصق ىلع هل هرذع

 رارطضالاف . هل نكمأ ايكف الإو" ةلع الب نوكي نأل هجورخ يف هنكمأ نإف

 نم جورخلا يف زاج نئلو . رايتخالا ريغ { مكحلا وأ عساولا يف ههبشأ امو اذه يف

 هزاوج يف فالتخالا نم جراخ ريغ نوكي نأل { هركلاب جرخيف ، بلغي نأ لبق

 هب هل حصيف 3 اهرك جرخيوأ لتقي ىتح . هنود لتاقي نأ هيلع ىأر نم لوقل .3 هل

 . رذعلا
 هيغب نع هعنمي نآ ردقي ملو ، هسفن ىلع هفاخام اذإ هل زاجأ نم لوقو

 نم نوكي نأ 5 هزجع نم اذه ىلع هجورخ يف ىسعو ، هعفديف . هيلع

٢٣٧٦



 يف يغابلا نأ ليلدب همكح يف ىنعم . هاركالا نم هنمضت دق امل هركسلاب جارخالا

 ىضرلا ىلع ال & هجرخي هب ام ىلإ هداسف يف هرطضا دق لب هدارمل هكرتي مل هملظ

 ابجوم نوكي نأ عنملا ىلع ةردقلا همدعل هبش ام هكرت ىلا ةرورضلا هتأخجلا ىتح

 يف ىنعملاف } ارغاص جرخيل عفديف { ارهاظ هافق نع ذخؤي مل نإو ، هرذعل

 غلبأو ، ارمأ رهظأ اذه ناك ناو { اهبش هنم هبرقل وهك نوكي نأ هبشي نطابلا

 . لاح ىلع كلذك نوكي نأ نم دعبي ال كلذ نإف ارذع

 وأ مزال يف هذخأ نم هل زاج ام ىلع لام نم ىلاعت هلل هدي يف ناك امو

 يوذ نم هنامز يف موقي نم ىلا هيدؤي ىتح هظفحي نأ هيلعو { ةنامأ هعموهف عساو
 يف همدعل نوكي نموأ ، يلو نيملسملل يضر مامإ نم © لدعلا ةلودب لضفلا

 ىلع هقرف ناو { ةلودلا موقت ىتح هلاح ىلعوهف الإو ، هتلزنمب اهب مايقلا

 ىسعف { ةقث ىلا هنم أربت ناو هلزاج 0 هرقفل هلكأ وأ ، عضوملا اذه يف { ءارقفلا

 ىتح هنايض نم هل دبالف ، هذخأ نم هل زوجي ام ىلع ال هدي يف ناك ناو { أربي نأ

 نم دحأ ىلإ هملسي نأ هل سيلو & هموزل نم جرح هب هل نوكي هجوب هنم جرخي
 © هلثم ىلع هنمأي نأ هل الو } هقحتسي ال نمم مهريغ الو & نيدسفملا ةربابجلا

 يف بلغي ىتح . هيلإ هب عفدي الف ، هيلع هلتاق ناو { هلزوبي امم هفرعأ ال ينإف
 . هيدي نم ال ذخؤيف . هلاتق

 يف هسفن ىلع هفاخو {. عفدلا ىلع ردقي مل نإ هل زوجيف : رخآ لوق ىلعو

 نأل همكح يف زوجي امم هنأب هيف ليق ولو هنضب ةنونيدلا عم هب ىدتفي نأ عنملا

 ءاج امل يأرلا يف باوصلا نم هدعبأ مل ، همزع موزل يف فالتخالا ىنعم هقحلي

 نإ ةكلهلا نم هسفنل ءايحإ ، هريغ لامل ةعاجملا ةدش عم هلكأ يف يأرلاب لوقلا نم

 دابعلا لام يف زاج اذإ هنأل ديعب ريغ ةحصلا نم هلعلو { هلثمك هنأب هيف حص

 . ملعأ هللاو . ىرأ ام ىلع برقأ هللا لام يف انه نوكي نأ الإ حصي مل ، كلانه

٢٧٧



 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : يناجلا ريغ سبح ينأ يلاولل له
 يف دحأ ىلع هوركم مهنم ادب اذإ هتعامج يف ىيحي نمل يتأي نأ ليق نميفو

 ىتح هسبحو هتبوقع رمألاب مئاقلل له ،. اهراك وأ اعئاط قحلا ىلا لاموأ سفن

 ؟ يناجلاب يتاي

 هتبوقعو هبدأ رمألاب مئاقلا ىأر اذإ ، اندنع كلذ ةزاجإ دعبت ال : لاق

 همتأو كلذب لبق ناك اذإ ، هلهأو مالسالاب رضت ةفلاخملا تناكو 3 هتفلاخم ىلع

 . رضحلاو ودبلا نيب نيملسملا ضعب قرف دقو ، هسفن ىلع
 نهولاو فعضلاو للخلا مئاقلا ىأر اذإ : ناييلس نب رصان يضاقلا لاقو

 ابلط همزلي نأ هلف { ةليبقلا كلت مدقم مازلإ مدع نم نيملسملا رومأ يف ةبيهلا مدعو

 عقي الئل & فورعملاب رمألاو لدعلاب مايقلا نم اذهو ث دابعلاو دالبلا حالصل

 . ملعأ هللاو . ةيعرلا ماوع نم فافختسالا

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 : اعاب وأ ايرتشا اذإ يلاولاو مكاحلا يف

 ال هنأ هنم نافاخي ال نم نموأ 0 نمل اي رتشاو اعاب اذإ ، يلاولاو مكاحلاو

 ؟ ال مأ كلذ ايه زوجأ { ايهنم ىيحتسيوأ 0 ايهيقتي

 اعيبي ملو © ةيقت كلانه نكت ملام تفصو نمم ءارشلاو عيبلا يهل زئاج : لاق
 { سانلا نم امهريغ ءارشوأ عيب نم ةميقلا نم صقانب اي رتشي وأ ةميقلا نم دئازب

 ماوقلا نم رمألا لهأ ةهارت ةهج نم هيركت لب & ميرحتب كلذ يف رثألا تأي مو

 سأب الف & سيلدتلاو ةيقتلا نم ءارشلاو عيبلا الخ نإو نيملسملا نم لدعلاب

 . ملع ا هلل او . هب

٢٣٢٧٨



 !هللا همحرو : رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 : بقوعو ةليبق نم ناك نميف
 بقوعوه يذلا هلعف ناكو { ةبوقعلا هب قحتسي امم العف لعف لجر يف

 { ةليبق نم لجرلا اذه نأ الإ { مايأ ةثالث ردق رظنلا ىلع ةبوقعلا يربحت هيلع

 هناريج نم دحأ ىلع ررض هنم ءىجي لبقتسملا يف اليلق بقوع نإ هنم فاخيو

 هيلع ةبوقعلا ةلاطإ هلثمل زوبي له ، نيملسملا نم مهريغ ىلعو هيلع اوعفر نيذلا

 ؟ ررضلا هنم نمؤي نأ ىلإ لبقتسملا فوخ نم
 ىلع اهقاقحتسا لبق ةبوقعلا مدقت نأ زوجي ال هنأ يدنع يذلا : لاق

 نا لدعلا نم فرعي ال اذهو ،} هيلع بج ايب بقوع لعف داع نإف اهقحتسم

 نيذلا ساب فكي نأ ىلعرداق هللاو { ةبوقعلا قحتسي نأ لبق ادحأ بقاعي

 يف برقأ نوكي امو ، لدعلا يف يرحتلا ريغ نيملسملا ىلع سيلف 0 اورفك

 . ملعأ هللاو . باوصلا

 « هلللا همحر» : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : سانلل نويد هيلع نميف
 جي ملو { رمألاب مئاقلا مكاحلا دنع هيلع اوعفرو & سانلل نويد هيلع نمو

 اجر هب مهمزلأ ناو ، هتعامج نم ادحأ هيف مزلي نا نود هب رفظلا رمألاب مئاقلا

 ؟ هنم مهرذعي الو { هنايتاب مهذخأي نأ هل زوجي له رفظلا

 نيمهتم اوناك اذإ ، نيملسملا ضعب لوق نم & كلذ ةزاجإ مدعن ال : لاق
 كلذ يف ناودعلاو لطابلاب هتناعإ ىلع

 «ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو : ىلاعت هلوقل كلذ رججي : مهضعب لاقو

 . رهشأ لوقلا اذه لعلو

 يتلا ثادحألا نم ائيش ثدحأ وأ { نيد هيلع نم قرف ايهنيب لهو : تلق

٢٧٩



 ؟ قح اهيف سيل وأ { دابعلل قح اهيف ناك . ةبوقعلا اهلبق نم هيلع بجت
 ىلع هل ةناعالاب مهيلع ةمهتلا تتبث اذإ ، اقرف كلذ يف ملعأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . لطابلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : دجاسملاب مايقلا يلاولا مزلي له

 عمس اذإ . مههابشأو ماتيألاو جالفألاو دجاسملاب مايقلا يلاولا مزلي لهو
 ؟ نيمأ ريغ ةليكو وأ { هل ليكو الو ، عئاض هلام وأ ، دحاب

 ىلع نوصوي نيذلا اياصوو . راهنألاو ماتيألاو دجاسملاب مايقلا امأ : لاق

 ناك نإو . هكرتب مث ايوار لاق ناك اذإ يلاولا ىلع قلعتم كلذ لك نيملسملا

 مقي مل ناو ارداق ناك اذإ هيلع يلاولاف هب مقي مل نإو ؤ ىلوأ يضاقلاف لاوو ضاق

 يلاولا ىلعو ، كلذب اوموقي نأ ةعايجلل زاج امهدوجو عم يضاقلاو 0 يلاولا
 هللاو . الامها رمألا لمهي الو © ردق نإ اراهنو اليل هتيعر دهاعتي نأ داهتجالا

 . ملعأ
 : لمازلا : ةلأسم

 : برغت اينغ ةارشلا دجو اذإ
 ملو ، نصحلا ىلا اهب اوتأو ، سانلا ىلع برخت اينغ ةارشلا دجو اذإو

 ؟ دحأ اهل نيبتي

 نم ةارشلا سيآ ناف ، ةارشلا نم اهب ءاج نم ىلع يلاولا اهدري : لاق

 اوظفحيو اهوعيبي نأ مهيلع قضي مل اهوكرت نا عايضلا اهيلع اوفاخو اهبابرأ ةفرعم

 . اهبر فرعي ىسع اهنمث
 ؟ هل ةاشلا نأ يعدي نم ءاج اذإو : تلق

 { ةقث ريغ ناك نإو { ةنانمطالاب هيلإ اهميلستزاج ةقث ناك نإف : لاق

 . ملعأ هللاو . هلوق لبقي الف

_ ٣٨٠



 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : لاملا تيبل نايض همزل نميف

 يلاولا هنم هصلخي نأ دارأو همزل هنأ كشوأ 0 لاملا تيبل نايض همزل نمو

 تيبل نايضلا نم همزل ايع اهب وه عفدو .0 اينغ اهب ريصي امم ةريثك مهاردب هل عفدف
 ؟ ةدحاو ةعفد مهاردلا كلتب & يلاولا نم عفدلا هل حصيأ 3 لاملا

 وأ مامالا عفد ناو & كلذ حصي هنإف & كلذل الهأ اناك اذإ 3 معن : لاق

 عفد نإو & كلذ يفكي : لوقف . لاملا تيب نم همزل ام عيمجب دحأل يلاولا

 3 نسحاف ، تيبل ناضلا نم همزل ايعوه اهملسو لاملا تيب نم مهاردب
 . ملعأ هللاو . ناييلس نب يدع يضاقلا لوق يف قحلا ىلا برقأو ك بوصأو

 : ةلأسم

 هيلع ىرتأ 5 هب هلرقأ مث هايإ هركناف اقح لجر ىلع ىعدإ لجر يفو

 ؟ ال مأ ، اسبح كلذب

 ءى رتجي لجرلا اذه ناك نإف . رمألاب مئاقلا رظن ىلع سبحلا نإ : لاق

 افورعم نكي مل نإو & هسبح هل عساوف & لطابلاب سانلا لاومأ ذخأ ىلع

 الف } كلذ دعب رقأ مث ، وهسلا ليبس ىلع { راكنالاب هيلع عقو ايناو & كلذب

 . ملعأ هللاو . هيلع سبح

 : ةلأسم

 اهنأ تجتحاف . هأرمأ ريبدتب يضاقلا وأ يلاولا نم رمأ هءاج اذإ يلاولاو

 نأ عنتماف انركذ نم اهعم ناك وأ قيرطلاب اهبحصي مرحم وذ الو ، جوز اهعم سيل
 ؟ ال. مأ ، كلذ ىلع رجيأ } اهبحصي

 . اهنابحصي جوزلاو يلاولا نأ ملعأ الو { هللا هرذع نمروذعملا : لاق

 . ملعأ هللاو

٣٨١



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : هل عرزلا نأ ىعدا لجر يف

 لاقو ةمهتلا هقحلت دحأ ىلع هاعدإو ابورح اعرز يلاولا ةقث ىدأ لجر يف

 ، سبح هميرغ ىلعأ 7 هلوق رمألا هل هنأ ةقثلا عم حصي ملو 0 هل عرزلا نإ

 ؟ هل عرزلا نأ حصي ىتح مأ ؟ ال مأ

 ةباد نا & عرزلا بحاص ىعداو & بارخلا عرزلا يف دجو اذإ : لاق

 هل عرزلا نا ، لوبقم هلوقو ، ةبادلا بحاص سبح زئاجف ، هعرز تبرخ نالف

 نا هريغ الو 3 ةبادلا بحاص عدي ملام & نيملسملا يأر نم هيلع لمعأ ام ىلع

 . هل عرزلا

 دجوو . دلبلا نع بئاغ لجر ىلع اذه هعرز بارخ ىعدا اذإو : تلق

 ؟ كلذ ين مكحلا فيك 5 بارخلا هيف
 تبرخ نأ ىلإ اهاعري ، اهبحاص ريغ دي يف باودلا تناك نا : لاق

 سبحلا ناف ، اهبحاص دي يف بارخلا تقو ناك ناو ، هيلع سبحلا ناف عرزلا

 . ملعأ هللاو . هيلع

 : لمازلا : ةلأسم

 : سرعلا ي

 نوعمتبحيو اماعط نوعنصي & مهدحأ سرع اذإ دلبلا ةنس يف ناك اذإو

 كلذ ناك اذإ ماعطلا عنص نع مهعنمن نأ انلزوجيأ ، نونغيو نوبعليو كانه

 ؟ ال مأ . مهركنمل

 ءانغلا نع مهعنمت اناو © ماعطلا نع مهعنمت نأ كلزوجي ال : لاق

 نم ماعطلا نأل ، نوملسملاو هلوسرو ، هللا اهمرح يتلا ركانملاو يهالملاو بعللاو

 فورعملا كرتيو هعنمب ىلوأ ركنملاف فورعم عم اركنم لعف اذإو . فورعملا لعف

 . ملعأ هللاو . هب رمؤيو 3 هلاحب

_ ٣٨٢



 : يحبصلا : ةلأسم

 : لاملا تيب نم نيرجأتسملا يف

 © اهودارأو . مهارد مهترجأ تناك اذإ لاملا تيب نم نيرجأتسملا يف

 نيبغار ريغ ةميقلا كلتب اهوذخأو 3 اهتميق نم رثكأب اضورع يلاولا مهل ضرعف

 3 ءىش مهل لصحي ال نأ نوفاخي ةميقلا كلتب اهوذخأي مل نإو نوجاتحم مهنأ الإ

 كلذ اوسبحي نأ هللا نيبو مهنيب اييف مهل له ، يلاولا نم نوكشي نأ نويحتسيو
 تيب نم ةميقلا نم داز ام ذخأ يف نولاتحيو & تقولا كلذ اهاوسي يتلا هتميقب

 ؟ راصتنالا هجو ىلع لاملا

 اوردقي ملو = كش الب هللا لام نم مهترجأ اوقحتسا اذإ يدنع اميف : لاق

 . زئاجلا هجولا ىلع ش راصتنالا هيلع قيضي الف . امات هذخأ ىلع

 دنعو ، هريغ ءاجو لزعو يلاو مهرجأتسا ءارجألا ءالؤه ناك ناف : تلق

 هدي يف امم ةميقلا نم مهيلع داز ام مهيطعي نأ زوبي له ، لاملا تيبل ءعىش لوألا

 ؟ لاملا تيبل

 ناك نإ : رظانلا لاق & نيملسملا نم دحاوك هلزع دعب يلاولا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . مهل ملسي نأ زئاجف مهقوقح نم ائيش مهسخب
 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : سانلا دحأو لاملا تيب يف كرتشملا لاملا يف

 ىأرو . هتلغ تموقو ، سانلا نم دحأو لاملا تيب نيب كرتشملا لاملا يفو

 ام ملسو 3 ةميقلا كلت نم لاملا تيبل حلصأ هتقو يف ةلغلا ذخأ لاملا تيبب مئاقلا

 لب ، حالص كلذ يف لصجي مل دعب نم مث ، لاملا تيب نم ريغلا بيصن بوني
 نمضيأ & حبروأ بارخ نم تثدح ةفآلوأ ، رعسلا صخرل ناصقن هيف ناك

 ؟ ال مأ { ةميقلا ناصقن كلذب مئاقلا

 . هيلع ناض ال : لاق

_ ٣٢٨٢



 ةلخن نم وأ كلذ نم لاملا تيب ةصح ينطي نأ لماعلا اذهل لهو : تلق

 تيب كيرش ناك & بصغلاب فورعم ريغو { نيمأ ريغ الجر ، ةعاشم اهنيعب

 ؟ ال وأ }. هرمأ كلمب لاملا

 ةقث ىلإ الإ كلذ لعجي ال لوقو . ءاهقفلا ضعب لوق ىلع كلذ هل : لاق

 . ملعأ هللاو . رثكأ لوألا لوقلاو ، نيمأ

 : ةلأسم

 : نيصاصقلا لوق ي
 هقحلت نميف مهلوقب ذخؤي له . رثألل نيقذاحلا صاصقلا يفو ، هنمو

 ؟ ةقرسلاب ةمهتلا

 هللاو . ةمهتلاب ذخألا زاجأ نم لوق ىلع فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ

 ةمارغ امأو { ةمهتلا ىلع ةبوقعلا كلذب خيشلا دارأ ىسع : هريغ لاقو

 تانيبلاب اهيف مكحلا امنإو ، نيملسملا لوق نم اهب ذخألا زاوج ملعن الف لاومألا

 . ملعأ هللاو . اهريغب ال

 : ةلأسم

 : ةلاغلا ليكو يل

 نموأ بح ىرج انالف طعأ . يلاولا هل لاق اذإ ةلاغلا ليكو يفو { هنمو
 ؟ هعسي فيك 0 لاملا تيب نم لقي لو . رمت

 امأو ى حيرصتلاب الإ لاملا تيب ذافنا زوجي الف . مكحلا يفامأ : لاق

 . زئاجف ةنانمطالاب

 سلفأ مث ةئيسن ارمت لاملا تيب نم لجرل عيبي ن !هرمأ نإف : تلق

 ؟ نايضلا نم ىلع ي رتشلا
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 رومأملا دنعرمألا ناك اذإ اعيمج اإهيلع نوكي نا ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو . اعاطم

 : ةلأسم

 : اهضبق ريغ نم اهعضوم يف ةاكزلا عضي يلاولا يف
 نأ ريغ نم هعضوم يف ةاكزلا نم همزلي ام عضو اذإ يلاولا أربي لهو { هنمو

 ؟ هيلع هدريو ، تاقثلا نم دحأ هضبقي

 هدريو { ةقث هضبقي نأ ينبجعيو . هللا نيبو هنيب اييف أربي © معن : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع

 : ةلأسم

 هتقث هعم حصي مل نم نيمات ىلإ جاتحا اذإ نيملسملا رمأب مئاقلاو ، هنمو

 ايب هلل نادو هتيالو زوبجحت مالسالا ةلمجب رقملا نإ ، لاق نم لوقب ذخأو © هتنامأو

 نوكيأ & قحلا هيف فلاخ ام عيمج نم باتو . كلذ ريغ هل ناب ىتم { همزلي

 ؟ ال مأ 3 املاس

 . كلذب لاق نم لوق ىلع قيضي الف & لدع راد رادلا تناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو

 : ىلمازلا ةلأسم

 : يلاولا لماع ي

 ؟ ال مأ } مكاحلا مزلي ام همزلي اذه يف يلاولا لماعو 0 مكاحلا لثم يلاولاو

 ايلاو هلعج اينإو © ماكحألاب مامالا هرمأي مل لماعلاو يلاولا نإ : لاق

 سانلا نيب مكحي نأ لماعلاو يلاولا اذهل زوجي ال : لوقف { عضوم ىلع الماعو

 ماكحألاب اريصب ناك اذإ & سانلا نيب ماكحألا هل زئاج لوقو ث مامالا يأرب الإ

 هللاو . ماكحألا مامالا هيلع رجحي مل اذإ { قحلاب مكحو . مامالا هل نذأي مل ولو

 . ملعأ

_ ٣٨٥



 : ةلأسم

 & اهبر فرعي ملو { ةارشلا اهذخأو 0 دلبلا يف ةقلط تدجو اذإ ةبادلا يف

 اهمعطيو اهظفحي نم ةرجأ نوكتو { اهتميق ردقب معطت ام دعب عابت نأ زوجي له

 ؟ اهماعط عم ةبوسحم اهيقسيو

 . اهب موقي نم ةرجأ بسحتو ، مكاحلا مكحب ناك اذإ اهعيب زوجي : لاق
 . ةرضملا اهنم فاخي ثيح ‘ هلام يف وأ هعرز برخت ةباد دجو نمو : تلق

 ؟ هانعو هماعط بسحيو اهعيب هل له اهذخأف

 . ال : لاق

 . اهوذخأو ، هرمأ كلمي نم لام يف ةطوبرم ةارشلا اهدجو نإو : تلق

 { ةبادلاب ىتأ يذلاو 3 اذه ةارشلا لعف اذإو : تلق ، اهذخأ هبجعي ملف

 اهظفحي نم اهيلع اورجأ اذإ مهنع يضاغتلا يلاولل له هعرز تبرخ اهنأ ىعداو

 ةقث ريغ ناك ولو {. اهتميق تغرفتسا اذإ اهعيبيو اذكب موي لك اهيقسيو اهمعطيو
 مهنع باغو . مهقح لمتحا اذإ ، ررضلا فكل ةحار كلذ يف ىأر اذإ

 . ملعأ هللاو . مكاحلا مكحب الإ زوجي ال لوقو & توكسلا هل عساوف { مهلطاب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : يهالملا ةرثك يف درمتملا يف
 زوأ ، سبحلا هعدري ملف ، قرسلاو 3 نتتلاو يهالملا ةرثك يف درمتملا يفو

 ؟ ال مأ © قالطلاب فلحي نأ

 أاطيو . ثبخلا هنم فاخي . قالطلاب فلح اذإ درمتملا اذه ناك نإ : لاق

 ىتح هسبح لاطي لب 0 قالطلاب فلحي نأ ينبجعي الف 0 هنم قلاط يهو هتجوز

 . ملعأ هللاو . يهتني
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 : ةلأسم

 دنع ركنملا نع يهنلاو & فورعملاب رمألا يراشلا ىلع طرشي لهو

 ؟ هلوخد

 زوجي الو & مزال هنأل طرشي نأ ينبجعي 3 هريغ لاق ، طرشب معن : لاق

 . ملعأ هلللاو . هيلع ةرجألا ذخأ

 : يقاتسرلا ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 : نتتلا نوبرشي لاجر يف

 ملف ، ارارم اوسبحو ، نودرمتم مهو 0 نتتلا نوبرشي الاجر دجو لجرو

 ؟ مهيلع اوذ اذهلو مهسبحي مأ _ كلذ هلأ قالطلاب مهفيلحت داراف اوهتني

 ريغ داسفلاو لهجلا لهأ نأل © نيميلا هذه نم ةمالسلا ينبجعي : لاق

 { تانمؤم ءاسن مهتحت تناك ايبرو 0 ءاسنلا نم مهيديأ تحت ام ىلع نينومأم

 نم ثنحلا دعبو {، مارحلاب اهوأطي نأ 3 اهب نولابي الو ثنحلا نوقتي ال مهو

 نم مهل عمقأ مهيلع ةيوقعلا طسب لهجلا لهأو & كلذل ءاسنلا ملعت ال ثيح

 نونيزي ايبرو ، مهرومأ رثكأ يف ةرجافلا ناييألاب نولابي ال مهنأل ، مهفيلحت

 مهنم نوفاخي نم مهلاس اذإ فيكف 5 لاؤس ريغ نم ناميالاب مهثيدحو مهمالك
 ءام ةبرشو 0 ةدراب ةمينغ مهدنع اذهف & ناييالاو سبحلا نيب مهريخو سبحلا

 3 ضئارفلا كرتو & يصاعملاو ، بونذلا ةرشابمب هللا ىلع نو رتجي ءايض ىلع
 . ملعأ هللاو . ناميألا ىلع نو رتجي الفأ

 : ةلأسم

 ؟ بلقلاب ركنملا راكنإ ةفص فيكو
 ريغ هنإ { هبلقب كلذ راكنإو 0 هلعف ةيهاركو & يصاعلا ضغب وه : لاق

 . ملعأ هللاو . زوجي ال هنإو ، ضار

_ ٣٢٨٧



 : يرفافلا : ةلأسم

 : اطخ مكح اذإ مكاحلا يف

 لاقف ، الطابو أطخ مكح ءىش ميلستب دحأ ىلع مكاحلا مكح نإو

 { مكاحلا نم نايضلا دارأو . هميلستب هيلع مكح ام ملس دق هنأ : هيلع موكحملا

 يفف ، هميلستب كيلع تمكح ام تملس كنأ ةنيب ديرأ : مكاجحلا لاقف

 . مكاحلا ىلع نايضلا هل مث & كلذ ناك دق هنأ ةنيبلا هيلع & يرظنو يرابتعا

 . ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان خيشل ا : ةلأسم

 : لدعب الإ مكحي ال مكاحلا ين

 © لدعألا فرعي مل نإف ، ليواقألا لدعب الإ مكحي ال مكاحلا نأ تركذو

 ءايلع هقوف نم لأس نإ لحتتنملا اذه ناك اذإف ، هلهأ نم كلذ ملع طبنتسا

 وأ هب لمعنو 3 انعم لوقلا رثكأ اذه 0 هل لوقي لب © لدعألا يل نبي مل نيملسملا

 برقألا فرعي ىتح مأ ، كلذب ذخأ اذإ ابيصم نوكيف اندنع هب لومعملا وأ ذخان

 ؟ كلذب ملاع هفرعي وأ ، لوصألا ىلإ اهنم

 يلتبملا عم حصي ام ىتمو . اذه يف تركذ ام ىلع ةلالد ال هنأ : لاق

 ناعتساو © هسفنب وه دهتجا كلذ لدع هل ربعي نم دجي ملو لاوقألا نم لدعألا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف فورعملاب ةناعالا هنم اوجري نمم كلذ ىلع هيلع ردق نمب

 : يلمازلا : ةلأسم

 دلبلا لهأ ىلع رمأي نأ هلزوجيأ 5 نوليلق ةارش هدنع ناك اذإ يلاولاو

 ؟ ةفاخملا نمز يف سرحلاب
 . ملعأ هللاو . مهحالصل ناك اذإ ، لوق ىلع زوجي : لاق
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 : ىحبصلا : ةل اسم

 : لاملا تيب نم ةلضف هل نكت مل اذإ يراشلا يف

 ائيش همدقي نأ يلاولا دارأو ، لاملا تيب يف ةلضف هل نكت مل اذإ يراشلاو

 © تقولا كلذ يف هتميق نم رثكأ ةميقب اضورع ديرت تنك نإ لاقف ، هتضيرف نم
 ؟ كلذ يلاولا عسيأ © هتجاحل كلذ ذخاف ، كيطعن الف الإو

 ، نيملسملا لام نم & هسفن ىلع قفشأ نمل ينبجعت ال همدقتلاف : لاق

 تاراجالا يف مهاردلا نع ضورعلا ميلست امأو ، لاوقألا نم ىرعتت ال اهلعلو

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ يف حصت ال

 : ةلأسم

 : «رثألا دورو عم رظنلل ظحال» ريسفت ين

 : مهلوقو © ٬«رثألا دورو عم رظنلل ظحال» : نيملسملا لوق ريسفت امو

 دورو عم رظنلل ظحال . مدقت دقو . هرثأ ىلإ هنم هرظن ىلإ جوحأ مكاحلا»

 ؟ رثألا

 ةلأسملا تناك اذإ هلعلف «رثألا دورو عم رظنلل ظحال» : ريسفت امأف : لاق

 يهو { فلس دعب فلخ اهيلع لمعلا ىضمو ث ةفلاسلا نيملسملا راثآ يف ةرثؤم

 اذك ةلأسملا هذه يف يغبني سيلأ ءارملل : لوقف . نيملسملا داهتجا ىلإ درت امم

 !! فلسلاو فلخلا لمع فالخبو 0 نيملسملا راثآ يف ءاج ام فالخب اذكو

 نأ كلذ ىنعم لعلف «هرثأ ىلإ هنم جوحأ هرظن ىلإ مكاحلا» : مهلوق اماو

 ءايشألا سيقي نأ مكاحلا جاتحيف { اهنيعب ةروطسم ةروثنم ءعىجت ةلأسم لك سيل

 . رثألا ةقفاوم عم رظنلا لمعتسي ليقو ، اضعب هضعب هبشي قحلا نأل لاثمألاو
 { رثألل اقفاوم ناك اذإ رظنلا لمعتسي لب الك 0 رظنلا لمعتسيو .ى رثألا كرتي الو

 رظنو نتفلا فكل ريبدتو فرصت نسحو ةسايس ىلإ جاتحت رومألا نإ اضياو
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 يف ءاج امرظنلا لامعتسا ديؤي امبو & قح لاطبإ الو ، رثأ ةفلاخم الب حالصلا

 . اءوس كلمهأب ةازأ نم ءاَرَج ام : ثَاَق اخيلزلا نع ةياكح . ميركلا نآرقلا

 . ملعأ هللاو . «ًميظَع َنَكَدْيَك نإ هلوق ىلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : ماكحلا لهجب روذعم ناسنالا ىنعم يف

 يلي مل ام ماكحألا لهجب روذعم ناسنالا نإ ، نيملسملا لوق ىنعم امو

 ؟ هب لحتنيو . كلذ

 فالتخا ال ايب مكحلا هيلع بجي يذلا مكاحلا ةلزنم كرتي مل ام : لاق

 لدعلاب مكحلا ذافنإ ىلع ةردقلاو ناطلسلا هل يذلا لدعلا مكاحلاوهو 3 هيف

 هللاو . ماكحلا نم هب موقي نم هريغ دبي ملو & طسقلاب مايقلاو {. فورعملاو
 . ملعأ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 : سانلا لاومأ يف هباود طب ري نميف
 ةمدقتلا دعب { هل نذأي نم لام يف وأ & سانلا لاومأ يف هباود طبري نميفو

 مأ مهل نذأي نم لاومأو ، مهلاومأ يف اوطبري نأ اوعنمي نأ زوبجيأ 0 ماوقلا نم

 يذلا ايف ةطوبرم وأ اقلط ناك 0 مهاضرو مهنذإ الب سانلا لاومأ نع الإ زوجي ال

 . ةمدقتلا دعب ، سبحلا هيف بجي

 مهلاومأ يف مهباود قالطا يف & باودلا بابرأ ىلع ةمدقتلا بجي ال : لاق

 ةيرقلا يف سانلا ىلع يدعتلا ىلع ةمدقتلا امأو ، مهل نذأي نم لام يف الو

 نأ مكاحللزئاج : هريغ لاق { هلام يف اهطبرو باودلا قالطإ زوجي ال ثيحو

 يف لبحلاو ، اهظفحي ظفاح ريغب ةيرقلا يف مهباود اولمهي ال نأ سانلا ىلع مدقتي

 رمأب مئاقلا هسبحيف { هدي يف اهلبحو ظفاح ريغب هباود لمهي عجر نمف . هدي
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 ينرظانلا نيملسملا رمأب مئاقلاو ، رثألا يف اذكه ، رضت اهرت ملو ، نيملسملا

 . ملعأ هللاو . عجر هتيعر حالص

 : ةلأسم

 : فلتخملاب مكحي مكاحل ا يف

 ريغ نم يأرلاب فالتخالا هيف امم لوقب مكحي نأ مكاحلل زوجي لهو . هنمو

 ؟ ليواقألا لدعأب هنم ةفرعم

 هيلع مكاحلا امنإو & ىوه عابتإ الو & ىمعب مكحي نأ مكاحلل سيل : لاق
 نأ ةثداح تدرو اذإ هيلعو ، نيملسملا راثآو ةنسلاو باتكلا مكحب مكحي نأ

 هترضحب ناكو ، رصب هل نكي مل نإف ، نيملسملا ءارآ نم الدع هاري ايب مكحي

 ردقي مل نإو هتردقو هلوط هيلإ غلب نم ىلإف دجي مل نإو ، هرواش كلذ رصبي نم

 رمأ يف لامهالا هل سيلو { ةقاطلا بسح ىلع داهتجالا هيلع ناك ، هلاح ىلع

 . ءارآلا طابنتسا يف هيلع ام ليدعتلا يف هيلعو { همكحو هنيد

 نوكيأ 3 هب مكحيف لدعألا فرعي ىتح هل زوجي ال ناك نإو : تلق

 ةفرعم نع ثحبلا همزلي الو & كلذ يف لوخدلا نع فوقولا هعسيوأ . اروذعم

 لثم نم ءىش هيلع درو نإو . لدعألا ةفرعم لهجي املاملاس نوكيو ، كلذ

 ؟ هل رذع ال مأ 3 هقوف نم ىلإ مهعفريأ © اذه

 ام عييضت {} مالسالا قوقح نم ائيش هسفن مزلملا مكاحلا عسي ال : لاق

 عيضي مل ام هميرحتب ناد ام لهج هعسيو 0 ماكحألا ذافنإ نم هب هسفن مزلأ

 ايف داهتجالا هيلعو 3 هذافنإ ىلع ردقي . ايكح لطعيوأ ، ادح لطبيوأ 3 اقح

 & هب لزن ام ىلع امل لدتسي { ةلالدوأ & جورخوأ ، لاؤس نم هلوط هيلإ غلب

 الب ايهن بكتري وأ . لهجب اقح كرتي الئل { هب ىلوأ هيف وه ايع ءافعتسالاف الإو

 . ملع
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 هيلع نموأ © مهدحأ وأ { اوبلط اذإ 0 مهيلإ كلذف موصخلا عيفرت امأو

 ام عميجب ملع هدنع نكي ملو ، ماكحألا ذافنإ هسفن مزلأ اذإو & ةصاخ مكحلا

 . هيلإ جاتحي ام ملعتي ىتح ماكحألا رخؤي نأ 5 هلف 0 هب لزني

 ملو & هرصعب ءايلعلا نم هقوف نم لأس اذإ 0 يلتبملا اذه ناك اذإو : تلق

 لوقلا رثكأ اذه : اولاقو فالتخالا اوركذي ملو لوقب اوبيجي لب & لدعألا هفرعي

 دجي ملو ، هب لومعملاو لوقلا رثكأ وه اذه نأ رثألا يف ىلتبملا اذه دجي كلذكو انعم

 هنوتفي يذلا لوقلاب ذخأيأ { ليواقألا زييمت ىلإ هملع غلبي ملو & لدعألا نايب

 ؟ لوقلا رثكأ هنأ اولاق يذلا وأ 3 هب

 هب درو اييف عوبتم لقعلاو لقعلا هنم عنمي ال اييف عومسم عرشلا نإ : لاق
 رثألا يف هاري ايب لمعي ناب زاج { هباوص حضتاو ، هردص حرشنا ايهمو ، عرشلا

 . ءاؤس هلكو ، صوصنم ربخ وأ {. بوتكم باتك نم
 جرخ جرخيو زئاج «هلوق ةلزنمب لوقلا رثكأ اذه نأ» يدنع يتفملا لوقو

 ناك نإو { لوبقم هلوقف ، يأرلا يف هلوق زوجي نم ةلزنمب اذه ناك نإف { يأرلا

 . هنم زوجي الف & كلذ نود

 زوجي ، دجوي ام ةلزنمبف هب لومعملاو لوقلا رثكأ هنأ رثألا يف دجوي ام امأو

 . ملعأ هللاو . زوجي الو . اذك

 : ةلأسم

 : لاملا تيب يف مه اردلا نم ءىش هل نميف

 ناك ةرجأ نم نيملسملا لام تيب يف مهاردلا نم ءىش هل نميفو { هنمو

 3 هقح اهيف يتلا ةو ربلا ىطعأو 0 ةورب يف هتضيرف نم ءىش هل ىقبو ايراش
 تيب نم ةريرس هلام ردقب ذخأي نأ هلأ ، يلاولا هقدصي ملو . هدنع نم تبهذو

 ردقب متكي نأ هلأ دوقنلا نم ءىش يف ةاكزلا هقحلت لجرلا اذه ناك وأ 3 لاملا

 . هلام ةلغ يف هقحلتو { دوقنلا نم ءعىش يف { ةاكزلا هقحلت مل اذإ تيأرأ ٦3 هلام

 ؟ مويلا كلذ رمتلا ةميق باسح ىلع هلام ردقب رمتلا ةاكز نم متكي نأ هلأ
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 نم لاقو ، هنود وأ هيف هلام لثم لاملا تيب نم ذخأي نأ لجرلا اذهل : لاق

 ىرأ الف . ةاكزلا نم هيلع ام امأو © ةميقلاب هلام سنج ريغ نم ذخأي نأ هل لاق

 رثأ يف هزاوجب تعمس الو & كلذ ينبجعي الو . هتاكزب لاملا تيب صصاقي نأ

 ىلعف ةاكزلا نم هيلع ايب ةصصاقملا زاوج نانس نب فلخ انخيش نع تظفح دقو

 نم هل ايب صصاقي نأ بحلاو رمتلا ةاكز نم عىش هيلع نمل زوجيف خيشلا لوق
 . ملعأ هللاو . لاملا تيب يف دقنلا

 : ةلأسم

 : نيكرشملا ىلع مكحل ا يف

 ؟ مهنيدب مهلو مهيلع مكحي له نيكرشملا نع هتلأسو . هنمو
 ين مهثنحو . مهقالط لشم كلذو . افالتخا كلذ يف نأ يعم : لاق

 : ىلاعت هلوقل & كلذ هبشأ امو ،. ءامدلا يف مهدوقو { اوفلح اذإ مهناميأ

 ليقو . ةيآلا ىنعم ىلع رييختلا كلذ يفف «مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف

 مكحب كسمت نميف ىنعملا اذه : تلق { ةخوسنم ةيآلا نإو ، كلذ يف رييخت ال

 . سوجملا يفو { هيف مأ { ةيباتكلا

 ةنس سوجملاب اونس» : ةي هلوقل عيمجلا يف قحلي ىنعملا نأ يعم لاق

 . . «باتكلا له ا

 مكح ىلإ اولزن اذإ نيملسملل فالخلا لهأ يف لوقت ام : هل تلق

 مكحب مهيلع مكحي مأ ، زئاج مهنيد يفوه ايب مهيلعو مهل مكحيأ ء نيملسملا
 امو } هعورفو نيدلا اوصأ نم كلذ ريغو .0 انزلا ماكحأو 3 قتع لثم © نيملسملا

 ؟ ةفيخسلا بهاذملا نم ةفينح وبأ هيلإ بهذ

 باتكلا لهأ نأل ، نيملسملا مكح ريغب مهيلع مكحي ال هنأ يعم : لاق

 ىلع مهنيد اولمح اهنإو & باتك لهأب اوسيل ءالؤهو { مهباتكب نوكسمتم
 ىلع اورقي ال مهنأ كلذ لجأ نمف ، ساسأ ريغ ىلع مهبهذم اوسسأو سايقلا
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 ام نورداقي سوجملاو باتكلا لهأو & نورذعيو هنوفنعي ، مهل لصأ ال ذإ مهنيد

 هللاو . نيملسملا مكح يف زوجي الام رتسو . ةيزجلا ءادأ ىلع نيملسملا اولاص

 . ملعأ

 : ةلأسم

 يردي ال هجو يف لاملا تيب نم ءىش ذافنإ { رمألاب مئاقلا ىنيع نإو هنمو

 عفدو 5 زوجي ال هنأ هفرعي ناكو 0 زوجي ال وأ هيف لاملا تيب ذافنإ زوجي هنأ مئاقلا

 هيلع اهدرو ، رفاسموأ ىنغوأ رقف لبق نم هقحتسي نمل لاملا تيب نم ءىشب
 ولو & كلذ يف اهذافنإ زئاجو هلام لثم نوكيأ ، روكذملا هجولا كلذ يف اهذفنأف

 تيبل نايضلا نم همزل ايع اهعفد وأ نايض همزل ناك وأ هسفنب هصخي كلذ ناك
 3 هللا نيبو هنيب اييف ، الالح ، ازئاج كلذ عيمج نوكيأ 0 هريغ وأ 0 لاملا

 ؟ ال مأ

 . ملعأ هللاو . زئاج هتركذ ام عيمج : لاق

 : ةلأسم

 : رحبلاب مه نيذلا ةارشلا يف

 ناكو مهترجأ ضبق مه ؤالكو دارأ اذإ ، رحبلاب مه نيذلا ةارشلاو © هنمو

 اضورع ديري يذلا : انلق & نيملسملا جئاوحل اهانرخأ اذإ © ةليلق مهارد اندنع

 اندنع نوكي نأ ىلإ هكرتي ديري ال يذلاو & يواسي امم رثكأ { اذك ةميقل
 3 كلذب اوضري مل ، دقن مهل أيهتي ملو ، مهتجاحل اضورع اوذخأو اوضرف © مهارد
 ؟ ةميقلا ةدايز مهيلع درن نأ انيلع مأ 5 كلذ زوججمأ

 الإ . اهريغ اوذخأي نأ مهمزلي ال { اهب اورجؤتسا يتلا مهترجأ مهل : لاق
 اوذخأ ام زاوج يفف ، ةفصلا هذه ىلع اوذخأ نإف ، دحأ نم ةيقت الب مهاضرب

 اذإ ، ةدايزلا مهيلع در رثكأ ناك نإو & رعسلا لدعب ناك اذإ فالتخا هتوبثو

 لعف مهيلع تبثي الو . ةنانمطا وأ . مكحب قيضلا مهنم ملعوأ =©١ كلذ اوبلط

 . ملعأ هللاو .؛ءاضقلاب ، مهمزلي الام مهل اوذخأ اذإ مهئالكو
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 : ةلأسم

 هسفنل مدخي نأ { ةمدخلا يف هلوخد دنع طرتشي مل اذإ يراشلاو © هنمو

 ؟ كلذب هل اضرلاو دقعلا دعب رمألاب مئاقلا نذأتساف 3 ةرجأ ريغب وأ ةرجأب هريغلو

 نيملسملا حلاصمل ايهنم ارظن هامماتت نأو لوهجم طرشلا اذه نإ : لاق

 . مامتلاب الإ تبثي ال ناك اذإ ءاوس هعمو دقعلا دعبف الوهجم تبث نإو ، قيضيالف

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب ناييلس نب رصان يضاقلا نع : ةلأسم

 : يلاولا هرجأتسا اذإ يراشلا يف

 زوجي الف دلبلا فرصب تايرال وأ تايدمحمب ىلاولا هرجأتسا اذإ يراشلاو

 هترجأب ضرتعي نأ ، هئاضرو هسفن بيط نع 7 هيلع هرجأتسا ام الإ هيطعي نأ

 هنأ ريجألا لوق ، لوقلا يف افلتخاو اضورع الو ادقن هل نيبي مل نإو ، اضورع

 ىلع ةنيبلا وأ . اهيلع عيبلا رادمو لصألا يه اهنأل {. مهاردلاب هرجأتسا

 . ملعأ هللاو . تناك سنج يأ نم ضورع اهنأ رجاتسملا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 : نيملسملا لام عيب زوجع له

 اوف احخو & هعيب ىل ١ نوملسم ١ جاتح اا ذإ نيملسمل ا لام عيب زوجحم لهو

 ؟ مهرمأ ناوهو { ةلودلا باهذ
 بحأ هعيب كرتو ، فوقولا ريغ يف فالتخاب ليق دق كلذ يف يعم : لاق

 . هعيب نم ررضلا عوقو مهيلع فاخأ هعيب يفو © هعيب نم ىلإ
 اذإ سانلا نم دحأل نيملسملا لام يف هتبهو . مامالا رارقإ زوجي له : تلق

 ؟ ملعلا لهأ ةروشم عم ةحلصم هب ىجر

 هب اودارأ مه امنإو انباحصأ لوق يف هملعأ الو & كلذ يل نيبي ال : لاق
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 اوعآجج َنيذَلاَو : هلوق ىلإ . «هلوشز ىلع ةفا ءافأ ام : ىلاعت هلوقل فيقوتلا
 اذه يف ملعأ الو ، سانلا عيج ةيآلا هذه تبعوتسا دقو . 7

 كلذ ىلإ اوجاتحا نا ماوقلاو ةلودلا زازعا يف ةلعلا ىدعتت انه اينإو { افالتخا

 ىجري نمو مهئافعض ةيوست عم ملعلا لهأو مامالا هاري ام ىلع لدعلاو طسقلاب
 . مهتوعد لهأ نم حالصلا هب

 ؟ فقولا ريغ ةيقوألاو ةحلسألا نم ضورعلا عيب زوجيأ : تلق

 يف نوكي نأ الإ مهرمأ هب يوقيو هب ناعتسي امم اذهو ، كلذ زوجي ال : لاق

 . كلذ يف نورظانلاو ءايلعلاو ءامالاف ، حالص هعيب

 ؟ ةلغ وأ ةرمب نيملسملا لامو { دجسملا لام هحنم زوجي له : تلق

 ىلع ةبهلا زوجت الو ، ةبهلا نم برض هنأل مكحلا يف هميلست زوجي : لاق
 زئاجلا يف فالتخالا ىنعم هقحل ماوقلا دنع احالص جرخ نإو ث هرمأ كلمي مل نم

 . ملعأ هللاو . اهحالص نيبت اذإ يربحت ةلسافملا اذكهو

 : ةلأسم

 : ماكحلا ضعبب ىلتبملا فيعضلا ف

 ماتكحألا نم نيملسملا رمأب مايقلا ضعبب يلتبملا فيعضلا يفو { هنمو

 اهنأ رثألا اهب دري مل } نامزلا لهأ يواعد رثكأ ناك اذإ { كلذ ريغو سبحلاو

 مهف هنأ الإ ةعومسم يواعدلا هذه نأ يلتبملا اذه فرعي ملو ؟ ال مأ ، ةعومسم

 هذه نأ اصن فرعي مل اذإ كلذكو 3 اهعايتسا ىلإ هبلق نكسو & يعدملا دارم

 نإ . هبلق هيلإ نكسيو هارحتي اييف يعدملا نأ الإ اذك لاق نم . اهنيعب يواعدلا

 ٨8 نيمي هيف اذه ظفحن ال كلذكو .3 اذك لاق نم ىلع ةنيبلاو اذك لاق نم لوق
 مل كلذكو { اهدر هيفو نيميلا هيف اذه نأ هدنع اييف نكل ؟ ال مأ نيميلا درو

 . كلذ يف ظفللا ظفحن
 اذه يف ظفحي ال سبحلا يف كلذكو ، هدنع نم ظفللا نم هاري ايب فلحيو

 لثم همرج نم سبح زاوج . رثألا نم ظفحن ام ىلع الإ هسبح زوجي هنأ ثداحلا

 3 هدنع ام ىلع الإ & يناعملا هذه ىلع اذه عيمج هنم ناكو {. هنم لقأو اذه
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 اذه نكي ملو ، ماكحألا نم هريغ نم ءىجي ام يناعم ىلع ، هبلق هيلإ نكسيو
 فرعي لب ، لوصالا فرعي مل فيعض وه لب { يأرلاب لوقلا هل زوجي نم ةلزنمب
 . فوقولاو اذه لثم يف لوخدلا هل ىلوألا ، ام عورف لئاسم نم اليلق

 هسفن نوكسو هبلق ةنانمطاب مكاحلا مكح نم تفصو ام ىلعف : لاق
 ماكحألا يناعم يف هذفني هنم ملعب الإ مكحي نأ مكاحلل زوجي ال ليق دق هنأ ىعمف

 هلو ، هيلعو 0 هلوق لوقلا نوكي نمو ، هيلع ىعدملاو ، يعدملا ةفرعم نم
 نيب تاموكحلاو يواعدلا يناعم نم هيف مزلي ال امو © نيميلا هيف مزلي امو نيميلا

 ءىش يف لخدي نأ مكاحلل زوجي الو { اهيناعمب ماكحألا ةقيقح ةفرعمو موصخلا
 كلذ نأل } ىوهلا نم هسفن قفاوي امو { هبلق ةنانمطاب يواعدلاو ماكحألا نم

 هللا لاق دقو ؤ قحلل بناج نظلاو & نظلا ليبس ىلع جراخ ، قحلل بناج
 . ملعأ هللاو . ياثيش قحلا نم ىنغي ال نظلا نإ» : ىلاعت

 : سيمخ نب ملاس خيشلا طخب : ةلأسم

 : مامالا ةلزنم يردي ال نميف

 ةفرعملاو ملعلا نم هتلزنم ام يردي الو مامالا اذه دجوو . شان اشن اذإو

 زوجي نم ةلزنمب هلعج نم نأو ، هيلع طورشم ريغوأ ةروشملا هيلع طورشم هنأو

 مامالا لاوحأ نسحأ ىلع مامالا اذه . فيعضلا اذه كرتيأ ى زوجي ال مأ هلعج

 هيلع طورشم ريغ همكح نوكيو مهل زوجيو ةمئألا نم زوجي ام عيمج يف هلزانمو

 ؟ رذي امو يتأي ايب اريصب املاعو { ةروشلملا
 هرذيو هيتأي ام عيمجب ريصب همكحو 3 هيلع طورشم ريغ همكح : لاق

 . كلذ ريغ هيلع حصي ىتح

 امم عىشب رمأو { ةمدقتملا تافصلا هذه عيمج ىلع مامالا ناك اذإو : تلق

 ذافنإو شيج زيهجت وأ ادح ةماقإ وأ { ةبراحم وأ مكح نم هيف ادلقموه نوكي

 لمتحيو " هيف ادلقم مامالا نوكي ام عيمج نم كلذ ريغوأ نيملسملا لام نم ءىش
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 يف هرمأ لاثتما زوجيو { لاوحألا نسح ىلع كلذ عيمج يف لمتحيأ هلطابو هقح هيف

 لطاب حصي ىتح كلذ عيمج يف هدنع لوخدلاو هترصنو هتنوعم زوبجتو ، كلذ عيمج
 ؟ كلذ نم هب رماي امم عىش

 . ملعأ هللاو . اذه عيمج لثم يف هتنوعمو هرمأ لاثتما زوجي معن : لاق

 هللا همحر : دشرم نب رصان مامالا : ةلأسم

 : رافكلاب رصتني نأ مامالل له

 نيذلل ارهاق نوكي نأ الإ ، هودع ىلع رافكلاب رصتني نأ مامالل سيلو

 هعسي ذئنيحف 0 نيملسملا رمأ يف اثدح نوثدحي ال مهيديأ ىلع اذخآ مهب رصتني

 ولو هركسع يف نيدسفملا لخدي . داسفلا لهأ ريغ اضيأ دجو نإف . مهب رصتني نأ

 مهملظ رهظي مث : نيقسافلاب رصتني نأ نيملسملا مامال سيلو . مهيلع ارداق ناك

 . ملعأ هلللاو . ةيعرلا ق مهمشغو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 : مامإ ةيالو ىلع سانلا عامجإ يف

 لجر ةمامإ ىلع نيعمتجم هرصع لهأ دجو اذإ نيملسملا نم فيعضلاو
 { مهرصعب ناك نم اهلهج عسي ال ةمئألا نأ اذه فرع دقو 3 هتيالوو مهنم

 مامالا اذه نأ مث ، مامالا اذه فيعضلا اذه ىلوتف 3 ةءارب امإو { ةيالوامإ

 نيملسملا لام يف لدعلاب مايقلا نم هل هزيجي نأ زوجي ام هل زاجأو دلب يف الماع لعج

 الإ زيجي نأ هلزوبجي ال مامالا نأ فيعضلا اذه ررق دقو 0 دلبلا كلتو . مهتلودو

 زاجأ يذلا اذه فيعضلا اذه ىلوتف & كلذ زاج ةقث ناك اذإ لوق نم هالوتي نمل

 لدعب ريصب مامالا نأ هنم ةفرعم ريغ نم 3 مامالا نم ةزاجالا هل تبثأو مامالا هل

 نسح ىلع الإ 5 هل زاجملا اذهب هنم ةفرعم ريغ نمو ، ريصب ريغ وأ © لخدي ام
 . هعسي ال اييف لخدي ال هنأ مامالاب نظلا
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 اذه ىلوتف & فيعضلا اذه ريغ دحأل هلزاجملا اذهزاجأ اذإ كلذكو

 ةفرعم ريغ نم ، مامالا هل زاجأ نمم ةزاجالا هل تبثأو { يناثلا هل زاجملا فيعضلا

 نسح ىلع الإ ، ريصب ريغ وأ هيف لخدي ايب ريصب ملاع مامالا هل زاجأ نم نأ هنم

 ؟ فيعضلا اذه لعف نوكي ام { هعسي ال اييف لخدي ال يلاولا نأ & نظلا

 دحأ ميدقت ىلع نيعمتجم مهفيعضو مهملاع رصع لهأ دجو اذإ : لاق

 لهأ نم . راكنالا هل نمم مهيلع راكنإ دحأ نم حصي ملو { ةمامالاب هل ةيمستلاو

 مهعابتا فيعضلا اذهل زئاج اذه ىلعف 3 طالتخا راد رادلا نكت ملو اذه يف ملعلا

 يف ةجح مه نيذلا ةعايجلا هذه فلاخي نأ هلزوبي الو & هيلع مهدجو ام ىلع

 هلزوجي ام ةعفادملا نم مهريغوأ هتارش نم دحأل مامالا زاجأ نإف { رهاظلا مكح

 رثألا ىفوا { هيف هل هزيجي نأ ماماللزوجي ام هلزاجملا اذهل زاج © هيف هل هزيجي نأ

 تعقو نإف ، اهنسحي نمل تبثتو { اهنسجي ال نمل مكحلا يف ذافنإ ةزاجالا تبثت ال

 زاجملا هلزاجأ نمل زاجو 0 مامالا هل زاجأ نمل زاجو ، تتبثو تزاج اهعضوم يف
 . تفصو ام ىلع عبارلاو ثلاثلا كلذكو . هل

 كلذ نكي مل ايلف ، ةماقتسالا باتك نم ديعس يبأ خيشلا نع اضيأ اذهو

 نمل ةجح الو انيمأ هيف نوكي نأ بجي مل امو { اموادم هلو { افراع كلذكو . املاع

 كلذ يفرظناف { انئاخ هنيدلو هلل هلك كلذ ىلع هنمتئا نم ناكو 3 هنمتنا
 . ملعأ هللاو . هلدعو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ىركلاب رجتؤملا يراشلا يف
 دنع هل لحيأ & نيملسملا ةمدخل لاملا تيب نم ىركلاب رجت ؤملا يراشلاو

 ةرجألاب مهبايث مهل طيخيو . ةرجألاب سانلل خسني نأ نيملسملا ةمدخ نم هغارف

 ؟ هلمعتسا نم ىلع طرش ريغ نم
 همدخيل هنإ نيملسملا ةمدخ يف هلوخد دنع يراشلا طرتشي مل اذإ : لاق
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 تيبل نوكت هتمدخ ةرجأ نأ : لوق ، نيملسملا ةمدخ نم هغارف دنع ةرجألاب

 . ملعأ هللاو . هل نوكت هتمدخ ةرجأ نأ : لوفو ث لاملا

 : يلمازلا : ةلأسم

 : يهالملا نم ركنملا يف

 اودارأ اذإ ةوزعلاو ، لوبطلا نأ الإ ، اركنم يدنع يهالملا عيمج نإ لاق

 كلذ نوركني ال هللا مهمحر انخايشأ انكردأ دقف { نيملسملا ودع ىلع اسومان اهب

 . ملعأ هللاو . هللا دنع نم الإ رصنلا امو & كلذ نم نسحأ هللا ركذو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 نأ مماللزوجي ام عيمج هيف هل زاج ايب ملاع ملسمل نيملسملا مامإ زاجأ اذإو

 ةماقإ نم هباتك يف هللا ضرف امو 5 هللا لام تيبو هللا مكح نم هيف هل هزيجم
 3 قحلا ةقفاوم ىلعزوجي ام عيمج هلزاجملا اذهل زاج هديبع بدأو . هدودح

 ضعبو دودحلاو جيوزتلا هل صخي ىتح ىأر نيملسملا ضعبو & لدعلا يرحتو

 اذكو اذك عضوم ىلع ايلاو هلعج نإ كلذكو ، اهدحو دودحلا صيصخت ىأر
 رصبي ال هل زاجملا ناك ناف 0 دودحلا ةماقإو & حاكنلا دقع يف فالتخالا هقحل

 © كلذ هل زاج قحلاب لمعو رثألا علاطو } هصخي اميف نيملسملا رظانو ، ماكحالا
 . ملعأ هللاو . همزلي ام ءادأ داقتعا ىلع هعسؤو

 : اهضعب نم ايكش نيقيرف يف : ةلأسم
 وأ انغ هدنع نأ ىعداو {} هبحاص نم امهدحأ ىكش نيقيرف يفو . هنمو

 ةيذألا نأ لاق اذإ ، اعيمج هنودروي يذلا دروملا مهعنمي نأ دارأو { ةيذأ اهب البإ

 ؟ ةعومسم ريغ ىوعد هذهأ { همنغ يف اودعت هلبإ وأ هبحاص منغب يتلا

 اهماقأ ناف { هيعدي ام ةحصب ةنيبلا هيلعو ، ةعومسم ىوعد هذه : لاق

 { هلام الو هسفن يف ةرضملا هقحلت ال ىتح هرمأ يف رظنو & دروملا للعل ا هتيشايب نم
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 يتلا للعلا نأ حص اذإ ١ ذهو ٠ ءاملا دورو ةيشاملا بحاص عنمي ل ةنيبلا رجح نإو

 ةقاذحلاو ةبابطلا لهأ نم ةلداعلا ةنيبلاب ةحيحصلا نم اهريغ يف رثؤت ةيشاملاب

 . ملعأ هللاو . هدحو هلل رمألا اينإو { ريثأتلل ىنعم الو { ادبأ عنمي ال : ليقو

 : ىلمازلا : ةلأسم

 : ةفغلا نوقرحي دلب لهأ يف
 مهضعب عرازم يف رانلا حيرلا لمحتو ريفسلاو ةفغلا نوقرحي دلبلا لهأو

 © ةفصلا هذه ىلع ليخنو عرازم تقرتحا دقو { اهقرحتف { مهليخنو ، ضعب
 نم مهعنم زوجيأ { انكلم يف الإ قرحن ال انأب & نوقرحي نيذلا جتحيو ةريثك ارارم

 ؟ ال مأ ررضلا فرصو ، حالصلا رظن ىلع هيلع مهسبحو كلذ

 مل لاوحألا بلغأ يف مهريغ ىلع كلذ نمررضلا نمؤي ال ناك نا : لاق

 رضأو ةجحلا دعب فلاخ نمم مهيلع جاجتحالاو & كلذ ىلع مهعنم يدنع قضي
 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع هسبح يدنع قضي مل 0 هقارحا سانلاب

 ال هنأ رظنلا يف نوكي 0 قفار سبح يف سبحف © سبحلا هيلع بجو نمو
 نايض الف &۔ سبحلل نيقحستملا سبحلا لهأ نم دحأ تام اذإ هنأ يعمف لتقي

 فراعت يف جرخي سبح نوكي نأ الإ لزن اذإ & توملا عنمي ال سبحلاو & هيف

 & بدألا يف دحلا ةزواجم بحأ الف & كلذ هابشأو ، لتقلا ىلع نيعي هنأ سانلا

 . ملعأ هللاو . بجي ام ريغب هيف طارفالاو

 : ةيعفاشلا قرف يف : ةلأسم

 نواأرقيو ، لاجرلا نم ةريثك قلخ يف نوعمتجي ةيعفاشلا قرف يفو ، هنمو
 3 لجر مهيف ءارقب { لي يبنلا جارعمو يبنلا دلومو { اراكذأ اهنومسي فيناصت
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 لاجرلا برقب ءاسنلا عمتجيو } مهتاوصأ العأب نيرضاحلا ةيقب هيلع اودريو

 رمأ مهيلع قشولو ، لعفلا اذه نع مهاهنن نأ انيلع بجيأ { كلذ لايعتسال
 ؟ مهنع يضاغتلا انعسي

 برطلاو وهللا ليبس ىلع نوروديو ى دلبلا يف نوجرخي ناك نإ : لاق

 ىلع اذه نولعفيو . مهنكامأ يف نيميقم اوناك نإو & كلذ نع اوهنت نأ انبجعيف
 ىلا قوشتلاو . ةيصعملا كرتو ، ةعاطلا ىلع بحلاو ، عوشخلاو ةظعوملا ليبس
 اذهو & كلذ ىلع مهكرت قيضي ال نأ وجراف " رانلا باذع نم ريذحتلاو { ةنجلا

 . ملعأ هللاو . مهب فرعيو { مهدنع ةداعلا هب يربحت امو { ةدهاشملا دنع فرعي

 : ةلأسم

 : نصحلا ةسارحب ةارشلا رمأ اذإ يلاولا يف

 نع اوفلختو مهنصح اوسرحي نا مامالا ةارش ىلعرمأ اذإ يلاولا يفو ، هنمو
 ؟ ال مأ هلوق اوعبتيو ث رمألا اوعيطي مل اذإ مهسبح يلاولل زوجي له ، كلذ

 نب دشار مامالا مايأ يف تدجو ينأ ريغ ائيش اذه يف ظفحأ مل ينإ : لاق

 &= سرحلاب ةفوخملا عضاوملاو باوبألا ىلع تيبملاب سانلا نوذخأي ديعس

 مهيف ناك هنأوجرأو . ةارش مهلك مهنأ ملعأ الو & كلذ يف سانلا ىلع نودسيو

 نم مهتاقفن مهيلع يرجتو .& نيمدختسملا ةارشلا نأ الإ & يراشلا ريغو يراشلا

 دق يلاولا اذه ناك اذإ & دكأ مهيلع سبحلاو & مزلأ مهيلع ةعاطلاف لاملا تيب

 مهسبح يف ىأر اذإ & كلذ هيلع قيضي الو { مهيلع ةعاطلا مامالا هل لعج

 يرجتلاو عايضلا فوخ رمألا ةالو فلاخ نمل اعدرو { نيملسملا ةلودل حالصلا

 وهو {. مهل حلصأوه ام {} هتيعرلو هلرظانلاوه ىلتبملاو & مهتفلاخمب مهنم
 هللاو . ريصب ريبخ ةدابعب وهو . مهيف هللا ةنامأ نعو ث ادغ مهنع لوئسملا

 . ملعا
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 : ةلأسم

 : يشاوملا لهأ نم نوكتشي نيعرازملا يف
 نم بارخلا نوكشي ىرقلا نم ةجراخ يه يتلا عرازملا لهأ يف . هنمو

 اورضحي نأ مهيلع بجأ & مكعورز ىلع اورضح 0 مه نولوقي يشاوملا لهأ
 ؟ ال مأ . مهعورز ىلع

 نكلو ، راضحلا ىلع نوفلكي ال اهلهأ ناف ةجراخلا ةعارزلا امأ : لاق

 مهيشاوم ظفح يشاوملا لهأ ىلعو . راهنلاب مهتعارز ظفح ةعارزلا لهأ ىلع
 . رثألا يف دجوي اذكه " ليللاب

 ىلع اورضحي نأ عيارزلا لهأ ىلعف لزانملا نيب تناك اذإ ةعرزلا امأو

 . ملعأ هللاو . راهنلاو ليللاب مهيشاوم ظفح يشاوملا لهأ ىلعو مهعورز

 : يحبصلا : ةلأسم

 نأ نود كلذب هل بتكيو . هيف اليكو هديري نمل ةلاكو دقعي نأ يلاوللو
 باستحالا امأو لضفأ ةروشملاو { اهنم ملس در ناو ، تبث ، ليق ناف ى هنذأتسي

 رايخلا هيف مكاحللو زوجي ال ، لاق نم لاقو ، ماكحلا دوجو عم زوجي لاق نم لاقف

 { اليكو هماقأ ءاش ناو & هضراعي مل ءاش ناو ى هافعأ ءاش نإ ء نيهجولا ىلع

 يوري نم تعمسف . هل نايضلا هيلع نمل لاملا تيب نم هلايع وأ مامالا عفد امأو

 ال هنأ نيملسملا راثآ نم هتفرع ام رثكأو & كلذ زاوج سيمخ نب رصان انخيش نع

 نم ائيش مامالا عفدي نأ الإ ، زوجي ال ، اضيأ ديعس يبأ خيشلا نعو . زوجي

 . ملعأ هللاو . نماضلا هب صلختي مث 0 لاملا تيب

 : مساقلا يبأ نب يلع : ةلأسم

 هردق ةلق لجأل سانلا نيب ماكحالا كرت يف مودخملا هنع لأس ام تمهف

 نإ ، يمدكلا ديعس يبأ نع هظفحأ يذلا نإ 5 هيلع مهتاماحم كرتو { مهدنع

 دحأ دجوي ملو { هيلإ جيتحاو اهيف زئاجلا مكحلا نم ةلأسملا فرعي ناك اذإ ناسنالا
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 © امهنيب ايكاح هايضرو نيمصخلل ايكح وأ 3 ابوصنم ايكاح ناكو . هماقم موقي
 بتكي مكاح دلبلا يف نكي مل نإف ايهنيب مكحي نأ همزليو ، كلذ كرت هعسي ال هناف

 ةعايجل بتكيف 0 ملاع اهب نكي مل نإف دلبلا كلذ لهأ نم نيملسملا ءايلع نم دحأل

 . ايهنيب اورظني نأ مكحلا نونسحي نيذلا نيملسملا

 لوقن نحنو { هعفر نم دبال ذئنيحف دحأ كلانه نكي مل نإ : لوقنو

 هيلع يعدي ، ريصلا لهأ نم لجر نم ىوزن لهأ نم لجر ىكش اذإ تيآرأ
 مكحي مكاح ريصلا يف ناكو {© ىوزن ىلا هعفر ديريو } ةضف ةيدمح ، الثم

 ةيدمحم نيسمخ هكرح أزريوهو ىوزن ىلإ كانه نم عفري نأ بجعن له . لدعلاب
 نأ ملسم لك نم دارملاف ، محري ابلق هللا محرف © هعوجرو ةئيجمل ةيدمح نيتس وأ
 . ءافشو ةمحر هيف نينمؤملا رظن ناف 0 اذه يف ركفلا ليحيو ، حالصلا رظني
 ةنسلل قفاوملا باوصلاو قحلا وه اذه & يحبصلا لاق 0 ايندلاو نيدلا حالصو

 . ملعأ هللاو . بابلألاو لوقعلا اولوأ راثاو & باتكلاو
 : ناديبع نبإ : ةلأسم

 : ادحأ سبح اذإ لماعلا يف
 اذام & سبح هيلع ام هنأ هل نيبت كلذ دعبو { ادحأ لماعلا سبح اذإ

 ؟ همزلي

 كتفص ىلع ءىش ناجسل الو مئاقلا مزلي ال هنأ رثألا يف تدجو : لاق

 . ملعأ هللاو . هذه
 : ديعس وبأ 7 ةلأسم

 : بذكلاب هعفدي له اركنم دجو نميف
 لوقيف ؟ كلذ ىجر نإ بذكلاب هعفدي نأ هل له .{ اركنم دجو لجر نع

 اذك مكل لعفأوأ ، اذكو اذك مكل لوقأ . نالف ىل لاقوأ . نالف ينلسرأ

 الو هل لاق الو } هلسرأ نالف نكي ملو ، اذه وحن نأ نالف مكءاجو .3 اذكو
 ؟ هءاج

 . ملعأ هللاو . ةليسو هتين تناك اذإ هل زوجي هنأ يعم : لاق
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 : يحبصلا : ةلأسم

 : مرحم ريغب اعم ادجو ةأرماو لجر ي

 ال نكي ملو 0 نيمئاقوأ نيسلاج دلبلا يف راهنلا يف لجرو ةأرما دجو اذإ

 كلذ ايهيلع ركني له : تلق . كلذ ايهسولجو ايهفوقو نم بارتسيو مرحمب
 نهعيبل نيملسملا قوس يف لاجرلاب تاطلتخم ءاسنلا كلذكو ، سبحلا ايهمزليو

 لنه لاجرلا مادق نيبعكلا ىلا غسرلا نم نهيديأ نرهظي ايبرو { نهئارشو
 ؟ سبح نهمزلي

 نك مهيلعراكنألا زاج بيرتسا هلعل { زاج نيرتشا اذإ : لاق

 نيديلا فارطأ امأو . نهنع ضرع ةبير تبثت مل امو & لاجر نهعم وأ نهدحو
 نم برقأ نهنطابو & صيخرت هيفف نيبعكلا ىلا نيمدقلا ىلا غسارملا ىلا

 . ملعأ هللاو . هراهظإ نعنم نيبعكلاو غسارملا ادع امو ، نهرهاظ

 : ةلأسم

 : نتتلا نوبرشي سانأب يلاولا ملع اذإ

 نم دحأ نالف تيب يف نأ ، ةقث ريغ لجر يلاولا ىلا عفر اذإو ، هنمو

 نا يلاولل زوجي له 3 هلوق قدص ىلا بلقلا نئمطيو { نتتلا نوبرشي سانلا
 ؟ هنذإ ريغب وأ هنذاب هتيب نولخدي ةارش ربدي

 ال ةقثلا ريغ ربخو { اهيفركنم ةحصب الإ لزانملا لوخد زوجي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . لاح لك ىلع نذاب الإ لخدت ال ليقو { اهفوخد هب حابتسي

 : ةلأسم

 هل زاج ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل الدع يلاولا جرخ اذإو © هنمو
 الإ ۔ بدألاو سبحلا هيلع بجوي ام لدعلا اذه هيلع ىعدإ نم سبحو هلوق لوبق

 . ملعأ هللاو . دحاو لدعب نالبقي ال اهناف زيزعلاو & دودحلا
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 : ةلأسم

 : سبحلا نع يضاغتلا يلاولل له

 تناك اذإ دحأ نود دحأل سبحلا نع يضاغتلا يلاولل زوجي لهو {} هنمو

 ؟ ةدحاو ةبانجلا

 كلذ ىأر اذإ & ضعب ذخأو ك ضعب وفع مكاحلا ىلع قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ةضيرفب سيل سبحلاو { هلل اداهتجاو احالص

 : ةلأسم

 يف مهترجأ نوكت نأ مهيلع طرتشاو هدنع ةارش لخد اذإ يلاولاو 0 هنمو

 & لاملا تيب يف قوقح مهف تعمتجاو & كلذب اوضرف ، نيملسملا لام تيب
 ءىش همزليأ ٥ لاملا تيب نم ء ىش يدنع ام : لاقف . ل اولا نم مهترجأ اوبلطف

 ؟ هللا نيبو هنيب اميف
 نيمأوه اهناو & هلام يف همزلي الو تفصو ايف هيلع ءىش ال : لاق

 . هلايع ةرجأ يف نيملسملل

 طرتشي مل هنا اولاقو } نيملسملا ماكح نم دحأ دنع هب اوكش اذإو : تلق
 لوقلا ، مهيلع تطرتشا انأ : يلاولا لاقو 3 لاملا تيب يف ةرجالا نوكت نأ انيلع

 ؟ مهنم نم لوق
 حصي نأ الإ ، يلاولا لوق اوركنأ اذإ { ءارجألا لوق لوقلا نإ : لاق

 دعب هيلع بجي ايع عنتمإ ناف . ةرجألا نم مهل حص ايب ذوخأم وهف الإو { هلوق
 ىلع هسبح زاج © ىوعدلا توبث هنع ليزيرذع مث ملو ، ةجحلا ةماقإو ةحصلا
 . رثألا يف ام

 دق هالو يذلا يلاولا نأ ريغ . لاملا تيبل ءعىش هدي يف ناك نإو : تلق
 مهلخدا دق ناكو . ايلاو وه هلعجي نأ لبق لاملا تيب يف قح هل نم ءافو هيلع رجح

 . لماعلا اذه ةمدخلا يف
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 مهترجأ لطت مل مهلام يف تبثيو زوجي ايف هتباث مهترجأ تناك اذإ : لاق

 يفف الإو © هل نذأ نإف . مهترجأ ءاضق يف رواشي نأ لماعلا اذهل ينبجعيو " هنم

 مهل تباث وهو . ةاكزلا نم وأ © نيملسملا لام نم هئاضق ىلع ردق نإ هيلع رثألا

 هيف فلتخي ال اييف نيملسملا لام ىلع ىون الو & مهقح مهلصو { هيلع ردق ىتم
 ىلإ هلصوي نأ ، كلذ ىلع هنمتئا وأ هقدص اذإ لاو وأ مامإ نم هلعج نم ىلعو

 . ملعأ هللاو . هنع ةيضقب وأ & كلذ

 : ةلأسم

 : ةلاكو هديبو يلاولل ءاج نميف

 نم هترجأ ضبق يف ديز نم ةلاكو هديبو يلاولا ىلا ءاج نميفو {} هنمو
 ةلاكولا هديب نم ىعداو ٠ نيملسملا ةلود يف ارفاسمو ايراش ديز ناكو . لاملا تيب

 مهتداهش يف جلاخي ال هرهش دوهش هل دهشو 3 هفرعي ال يلاولاو ، ليكولا وه هنأ
 لاملا تيب نم يراشلا اذه هرجأ لجرلا اذه يضقي نأ يلاولا اذهل زوبيأ & كش

 ؟ ال مأ © ةفصلا هذه ىلع

 ] بسنل ا اهم حصي ةرهشل اف {، هبسنو لجرل ااذه ةحص يف امأ : لاق

 ةرهشلاب مكحي نأ هل : لوقف ةنيبلا مدع عم اهب مكاحلا مكح زاوج امأو ةفرعملاو

 اينإو ة كلذ هل سيل : لوقو ] هملعب مكحي نأ مكاحلل زيجي نم لوق ىلع اذهو

 نأ مكاحلا عسيف © ناكملا كلذ يف ةنيبلا تمدع نإ لوقأو 3 ةلداعلا ةنيبلاب مكحي

 . ملعأ هللاو . سانلل ةحار & كلذ يق ةرهشلاب مكحي

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 ام عم ةنطابلا ةيحان نم ةموكحلا نم ةيلب يف انايإو هللا كافاع انعقو دقو

 ىلع تاموصخلا عطقل لودعلا تاقثلا مدع نم كيلع يفخي هنظأ ال امم اهيف

 امو & دجسمل وأ ميتيل ليكو لثممل اذكهو كيأر فيكف ، عرشلا هب درو ام لاونم
 ؟ ةقثلا دجوي مل اذإ كيأر
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 ليكو ةماقإ يف الو ةموكحلا عطق يف زاوج الف . قحلا فلاخ ام : لاق

 . ملعأ هللاو . دجسم الو ميتيل

 : ةلأسم

 : اهجوز تهرك اذإ ةأرملا يف
 هتضغباو اهل هنم ةءاسإ ريغ نم الثم اهجوز تهرك اذإ ةأرملاو . هنمو

 هقاس ام تعفدو 3 ةبوقعلا اهدوع عفني ملو ، هترشاعم اهسفن لبقت ملو ، اضغب

 3 سبحلا يف تومت نأ ىلإ ولو ىتح بقاعتأ { اهجوز يفو اهيف كيأر ايف 0 اهيلإ
 ؟ اجرح اهل ىرت م أ

 نأ فاخوه نإ اذه لثم يف اهب كسمتي نأ اهجوزل ىنبجعي ال : لاق

 سبحي همزلي ام ءادا نم عنتمملاف مكحلا يف امأو & كلذ يف هلجأ نم هللا يصعت
 . ملعأ هللاو . هسبح لاط نإو 3 هيلع ام يدؤي ىتح

 : يحبصلا : ةلأسم

 : ىوزن نم نايض هيلع نميف
 هنم صلختي نأ دارأ مث & ىوزن ةيرق نم لاملا تيبل نايض هيلع نميف

 ؟ ال . مأ كلذ هيزججيأ . اهوحن وأ ىكزاأب

 ناك نإ كلذ نم عنمي يذلا ام لوقأو . ائيش اذه يف ظفحأ مل : لاق

 نوبجعم لاعلا ءالؤهو . هرظنو مامالا وهو 3©“ دحاو ىنعم ىلا لاملا عجرم

 ليبسو © دحاو باب ىل ١ عجري هن أكو {© هتروشمو مامال ١ رظنب نوذفنيو نوضبقيو

 زع يف لغتست لاومأ نم نايض هيلع نم ىلإ ىكزأ يلاو عفد نإ لوقأو دحاو
 نأ نماضلا اذهلو . نماضلا اذهل عفدي نأ هل يلاولا اذه ناكو . ىورنب ةلودلا

 نيملسملا يأر يف اذه تبثو ، يلاولا اذه ىلا هب صلختيو 0 هل هعم عفد ام لبقي

 . لئاح مث نكي ل ذإ انفصو ام عنمي اعنام ىرأ الو {& هب لمعو . حصو زاج

 ةنوعم ةلق وأ ينغ لبق نم عفدلا نم نماضلا اذهل زوجي ال نأ لئاحلاو عناملا نمو

_ 1 ٨ ٠ _



 دق مامالا نوكيوأ . مهفلاخي نمم ناك اذإ نيدلا يف مهل ةقفاوم ةلق وأ نيملسملل

 نوكيوأ ، مومعموأ صوصخم رمأ يف ةروشملا دعب الإ عفدلا يلاولا اذه ىلع رجح

 . ينرضح يذلا نم رثكأ هريغو اذه يف ينرضحي مل يذلا نأل & ينرضحي مل ىنعم
 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 : ماكحألا لهجب روذعم ناسنالا يف

 ةفرعم لهجب روذعم ناسنالا نأ نيملسملا لوق ىنعم امو 3 هنمو

 اذإ هعسي ال يذلا اذه ىنعم نوكيل كلذب ىلتبيوأ نحتمي مل ام . ماكحالا

 ذئنيح ، همزل ءىش يف نايصخلا هيلإ عفر اذإ كلذ ىنعم مأ هنم لهجب اطخ مكح

 ؟ كلذ يف مكحلا ةفرعم لهجب رذعي الو ، ةالصلا ضرف همزل نمك ، كلذ ملع
 لهجب رثألاو ةنسلاو باتكلا مكح فالخب مكحي نأ انعم يذلاف : لاق

 ملع هدنع نكي ملو ، ماكحألا ذافنا هسفن مزلأ اذإ امأو ، نيدب وأ يأرب ملعوأ

 اذهف 5 هيلإ جاتحي ام ملعتي ىتح ماكحالا رخؤي نأ هلف { هب لزني ام عيمجب
 . ملعأ هللاو . اذه يف اندنع يذلا

 : ةلأسم

 ناك اذإ كلذف ، هظفح ىلإ هنم جوحأ هيأر ىلإ مكاحلا نأ مهلوق امأو

 الو . هللا ابتك نم اهيف تأي مل يتلا ةثداحلا يف هيأرب لوقي نأ هلزوبي نمم مكاحلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا عامجا نم الو © هلوسر ةنس

 : ىحب صلا : ةلأسم

 ةوزعلا دنع ا وطبهيل , مهودارأو ٠ مهدنع نونكاس ناريج مهدنع سانأ ف

 اوءاش ثيح نوطبهي مأ طوبهلا ىلع نو ربجأ ، كلذ نع اوعنتماف © ديعلا مايأ
 ؟ مهريغ دنع وأ 38 مهدنع اودارأ نإ
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 نيملسملازعو { ةوزعلا ىلا جورخلا ىلع دحأ ربجي ال هنا : لاق

 & رايخلا ناسناللو { هب رمأو هللا ضرتفا ام ءادأ ىلع ةماقتسالا ىلإو & نيدلاب

 ناد اذإف ، جرخي مل ءاش نإو ، سانلا نم ءالؤه دنعوأ ءالؤه دنع جرخ ءاش نإ

 الف { هماكحو مامالا ةعاط هسفن مزلأو ، هرجز هللا ايع ىهتنا وأ { هرمأ ايب هلل

 . ملعأ هللاو . هيلع ليبس

 : سيمخ نب رصان هيقفلا : ةلأسم
 : تايانجلا لهأ ىلع نشي نأ دارأ اذإ يلاولا يف

 نيملسملا ءامد كفسو تامرحملا باكترا يف تايانجلاو ثادحالا لهأ يفو

 جورخلاب مهل حسفي الو ، نجسلاب مهيلع نشحي نأ يلاولا دارأ اذإ & تاحارجلاب
 يصاعملا باكتراب اورجتي الئل . مهل اعدروأ ارجز { اودارأ نإ ءاملاب اولصيل

 مكل حسفن ال انإف . مكتالصل اولاتحا مهل لاق اذإ 0 مهتالص نم هقحليأ

 ةفصلا هذه ىلع ءىش يلاولا قحليأ . ءاملا فرتل رئب هيف ام نجسلاو ، جورخلاب

 ؟ ال مأ

 & نيملسملا رمأب مئاقلا ىلع تركذ امم عىش راضحا موزل ملعأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . مهسفنأل اولاتحي نأ مهيلعو

 : يحبصلا : ةلأسم

 : هيرقل الماع ربد اذإ يلاولا يف

 زاجأو { هاياعرو ىرقلا دحأ نم اهاياعرو . ةيرقل الماع ربد اذإ يلاولا يفو
 اذه دجوو نيملسملا ةلودو ، نيملسملا لام يف هل هزيجي نأ اهيف هل زوجي ام اهيف هل

 يف مهلمعتساف هلبق نم اهيلإ يلاولا هربد يذلا دلبلا رصحب نيمئاق ةارش لماعلا
 . ايبان اظفل هسفنب وه مهيلع ظفلي مل اذإ ، كلذ هل زوجيأ ، نيملسملا جئاوح

 . ؟ ال مأ

 مهنأل } وه مهرجاتسي ملولو { ةارشلا ءالؤه لايعتسا اذهل زوجي : لاق

 نأ دب ال هنأل ، لاووأ مامإ نم هلبق نم مهرجتتئإ دق © نيملسملا جئاوح يف ءارجأ
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 مزلي الو مهلايعتسا زوجي نيهجولا ىلعف . اهورجأ وأ { هلل مهسفنأ اوعاب اونوكي
 لام نم ءىش هدي يف عقو ناو { مهايإ هلايعتسا لجأل { مهل هرجأ لماعلا اذه

 نآ ردقي مل اذإ روذعموهف الإو كلذ هيلعو { مهترجأ مهيلإ ملس ، نيملسملا
 يلاول زوجي هنأ يعمو 5 هلام نم همزلي الو { هللا لام نم مهقوقح ىلا مهلصوي

 نسح مامالا يلاوب ىلوأو & فالتخا هيفو ، لوقلا رثكأ ىلع يلاولل زوجي ام يلاولا
 ماكحالا لوحي ببس كلانه نكي مل اذإ ، هيهنو هرمأ نم زوجي ام لوبقو & نظلا
 © موصعم ريغ ناسنالا نأل ، ةنايخروهظوأ ةمهتلا عافنا نم اهعضاوم نع

 {. هلاح ربتعي نأ فلكم لك ىلعف . لاح ىلا لاح نم لاقتنالا هيلع يرجيو
 . ملعأ هللاو . هتعاط هيلع هللا بجوأ نم لاحو

 : ةلأسم

 : لمعلا نم رذع اذإ يلاولا ف

 تيب يف مهترجاف { ةارش رجتئا دقو لمعلا نم رذع اذإ يلاولاو ، هنمو
 هيلع مكحلا رهاظ يفف اذكه مرهجتئا ناو & كلذ مهيلع طرش دق ناك نإ لاملا
 هللاو . لاملا تيب يف مهترجأ نأ { سانلا هيلع امو فراعتلا ينو 0 مهترجأ

 . ملعأ
 : ةلأسم

 زوجيأ ، نيملسملا قوس نم نيكاكد اودعتقي نأ اوعنتما اذإ راجتلاو { هنمو
 ؟ ال مأ قوسلاو نصحلاو لاملا تيب ضورأ مهيلع رجحي نأ يلاولل

 زوجي ام اوكرت اذإ ى حابملا مهيلع رجحي نأ يلاولل سيل هنأ يعم : لاق

 . ملعأ هللاو . قحلاب الإ مكحي ال مكاحلاو هكرت
 : ةلأسم

 : مهاردل جاتحا اذإ يلاولا يف

 زوجيأ نيملسملا لام تيبل 3 مهاردلا نم ءعىشل جاتحا اذإ يلاولاو ، هنمو

 نودعتقملا ىضر اذإ رثك وأ لق © ارهش ةلحم لبق نيملسملا لام تيب دعقي نأ هل

 . كلذب
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 نأ ىلا اهتداعق حصت الف { لبق نم ةدوعقم نيكاكدلا تناك نإ : لاق

 مكاحلاو ۔ كلذب ىضري الو 3 دوعقملا ةداعقب رمأي ال مكاحلاو { ىلوألا يضقنت

 . ملعأ هللاو . ةيعرلا عسي ام هعسي ال ةيقتلا لاح يف

 : ةلأسم

 لام تيبل نيزاوملا نم ائيش وأ انافق لعجي نأ دارأ اذإ يلاولاو ، هنمو

 . هودعقي نأو ، نيملسملا لام تيب يف ناكم يف { نيملسملا

 ناك اذإ عضوملا ىلع ىركلا ذخأو & كلذ لعف مكاحلا عسي : لاق
 هللاو . نازيملا ىلع ىركلا ذخأ عسي الو ادحأ ربجي نأ ريغ نم لاملا تيبل عضوملا

 . ملعأ

 : ةلأسم

 له ، قيطي ام قوف هرامح ىلع الماح الامح رمألا يلوأ نم دحأ ىأر اذإو

 . . هسبحي له عنتما ناو ، هنع لزني نأ مزال هيلع

 . ملعأ هللاو . هسبح زاج عنتمإ ناو هيلع بجيو كلذك هنا : لاق

 : ةلأسم

 8 نوسبحيو 3 ءايشأب نومكحي مهاريو ، مكاحلا عم نوكي نميفو { هنمو
 ماكحلا ىأر ام ىلع سبحيو مكحي نأ هلزوبي له & كلذ دعب ايكاح اذه راص مث

 الودع ماكحلا كئلوأ ناك اذإ ، هأطخ الو {. كلذ لدع فرعي مل اذإ © هب نولعفي

 ؟ مهالوتيو . هدنع

 8 ملع لهأ اوناك اذإ مهليبس كلسيو 0 مهرثأ وفقي نأ هل ::لاق
 . ملعأ هللاو . ىوه عابتا الو ؤ قحلا كلذ يف اوفلاخي الو & لدعو

 : ةلأسم

 نمو ءارقفلا هئاطع نم هيلاو عنم اذإ مامالا نا ، ديعس يبأ ماكحا نمو

 هللا لام نم قحتسي نم ىطعي نأ يلاولل نال ، هللا لام نم ناسحالا اوقحتسي
 ` ؟ هللا لام يف بيصن مهل نأل ررض الو فارسإ الب

١١؟[ _



 نا دعب ث هللا لام يف قح هل نم ءاطعإ هل نا تبث ناو : يحبصلا لاق

 يهنملا اذه لعف اذإ مامالا ىهن نم تبثأ نوكي ال ، هالو نم ىهنف { مامالا هاهن

 {. اهيقحتسمو اهلهأ ىلإ قوقحلا لصوو 0 نيملسملا مكح يف هلعف زوجي ام
 {. هلللا الإ فخي ملو . هرهجو هرس يف هقلاخ ىضرأو 3 هرمأ ام عيمج يف هللا عاط أو

 جاتحي ام ذافنإ هيلع قيضي الف ، مالسالا لهأ حلاصم يف رفسلا نم هينعي ام امأو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ةلود زازعا هب امو نيدلا حلاصمل هيلإ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هل اهظفحي هنأ اهبر ىعداف { اهبارخ نيبتو { نالفل اهنأ ةبادلا تفرع اذإو

 . اهظفحي نم ىلع سبحلا امناو { اهبر ىلع سبح الف & كلذب نالف رقأو نالف
 ريغ مه نيذلا كيلامملاو ىماتيلاو نايبصلا ةالاوم نيملسملا رمأب مئاقلا ىأر ناف
 باحصا مازلا مئاقلل زئاجف & بارخلا نم اهعنمي الو & باودلا ظفحي ال نيغلاب

 & نيغلاب ريغ مع نيذلا ، كيلامملاو نايبصلا ءالؤه يديأ يف اهوكرتي الأ باودلا
 هذه تناك ناو & سانلا ىلع ةرضملا نم اهعنمي وأ اهظفحي نم يديأ يف اهولعجو

 زئاجف 0 اهلاثمأو ، ريمحلاو ، لبالا لثم 0 اهيلع لمعي يتلا باودلا نم باودلا

 { اهبرلف كلذ نم لضف امو { اهترجأ نم اهتقفن نوكتو . ةرجالاب مدختسي نأ

 ام ىلع . اهفلعب اهنبل ذخأ ينأ دارأ نمل زئاجف ث رقبلاو منغلا لثم نيل اهب ناك ناو
 . ملعأ هللاو . انباحصا راثا يف تدجو

 : ةلأسم

 هل لعجي نأ الإ سانلا نيب مكحي نأ هلزوجي ال يلاولا نأ ليق . هنمو

 امل يلو ال نم جيوزت يف كلذكو ث مامالا هيلع رجحي مل ام هل زوب لوفو . مامالا

 . ملعأ هللاو . فالتخالاب ءاسنلا نم

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ناد نم © لدعلاو { هيف لخد ام ىلع نوماملا ماماللزوبي نم ةفص امو
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 يف لخدي ال هنأو ، نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا نم هب لمعو لدعلاب

 هللاو . رجافو راب نم سانلا يف هملعب صوصخم الك ناو . لهجب الو ملعب روجح

 . ملعأ

 : ةلأسم

 يف لدعلاب مايقلا نم هل هزيجي نأ هل زوجي ام دحأل زاجأ اذإ مامالاو & هنمو

 . اذك ةيرق نم نيملسملا ةلودو نيملسملا لام

 95 سبحلاو مالكلا يف ماماللزوجي ام عيمج هلزاجمللزوجي هنا : لاق

 ام عيمجو & فورعملاب ةضبقو { فورعملاب هعضاوم يف لاملا تيب ذافناو دييقتلاو
 هل زوجي ام دحأل هل زاجملا اذه زاجأ نإو ، نيملسملا ضعب لوق ىلع مامالل زوب

 ام هلزاج عبارلل زاجأ نا ثلاثلا كلذكو ث ماماللزوجي ام هل زاج . هل هزيجي نأ

 . نيملسملا ضعب لوق ىلع كلذو 0 مامالل زوجي

 وأ اليكو لعجي نأ ابتاك وأ ايكاح وأ ايضاق وأ ايلاو مامالا لعج اذإو : تلق

 ؟ يلو ريغ ةقث ايباج
 صوصخ ءىش يف نوكي نأ الإ & قالطالا ىلع كلذ زوج ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ةلاسرلا ىنعمب

 : ةلأسم

 : لاملا تيب نم ائيش ضبق نميف
 تظفلو يبلق يف تيونو 0 لاملا تيب نم ائيش ا دحأ تضبق اذإو . هنمو

 ؟ ال مأ كلذ يفكيأ & كلذ هعمسأ ملو ©٠ كل ذب هل عف اد ينإ يناسلب

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق يف & فاك : لاق

 : ةلأسم

 ههركأ ادحأ نأ ىعدا مث { هتجوز قلط هنأ هيلع حصي نميفو . هنمو

 ىعدا يذلاو ء كلذ لجأ نم اهقلطف & برضلاو لتقلا فاخو ، كلذ ىلع
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 مل هنأل ، كلذ دعب هتجوز أطوو { رهاظلا يف كلذب افورعم نكي مل كلذ هيلع

 ؟ هريغ وأ مكاح نم هيلع راكنالا كرت قالطلا هدنع حص نم عسي اقالط هلعجي

 يف قحلا هوجو نم هجو هل لمتحي ملو {. ال هقالط هدنع حص نم : لاق

 ريكنلا ىلعردقو ، كلذ هن ملع نم ريكنلا كرت عسي الو ۔ ىعدموهف كلذ
 . ملعأ هللاو . كلذل

 : ةلأسم

 اهنم ماوعلا علطي ملو ، اهاياعرو دلب ىلا الماع مامالا لسرأ اذإو

 ؟ يلاولا مكح همكح نوكيأ 3 هل زيجأ ام ىلع صاوخلاو
 كلذ هل زاج & كلذك نوكي .، رمآلا اهلزني ام ةلزنمب لزن اذإ : لاق
 ام هنم هلزوجميأ { هل هزيجي نأ ، هلزوجي ام دحأ زاجأ ناو تيأرأ :تلق

 . يلاولل زوجي
 . ملعأ هللاو . ةلزنملا كلتب لزن اذإ اذكه : لاق

 : سيمخ نب ملاس خيشل ا طخ نم : ةلأسم

 ؟ هنود هيزجي الو ، هشيج ىلع هيلوي ن ا م امالل زوجي نم ةفص امو

 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع نومأملا لدعلا وه : لاق

 : سيمخ نب رصان خيشل ا : ةلأسم

 امم نوكتل لاملا تيب نم مهاردلا نم ائيش ةارشلا نم ا دحأ مدق اذإ يلاولاو

 اريقف ريجألا ناكو & كلذ بجوتسي نأ لبق & لاملا تيب يف ، رجألا نم هل بجت

 هقحتسي ملو { هب هل عفدي مل ذإ ، نايض همزلي مأ ، هعضوم يف هعضو دق نوكيأ

 ؟ هترجأ لبق نم

 . انماض نوكي ءارقفلا لبق نم عفدلا نكي مل اذإ : لاق
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 مهقاقحتسا لبق ةارشلا همدقي ءعىش لك نا هبلق يف دقتعا اذإو : تلق

 هوقحتسي مل ايب مهل تعفد دقف الإو & ةرجألا نم مهل امم & هوقحتسا نا . هل

 ؟ ربيو & كلذ هيزجيأ . مهرقف لجأل

 هل عوفدملا ناك اذإ & كلذب أربي هلعلف & كلذ مامالا هل لعج اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لهأ

 : يرفابفلا : ةلأسم

 . هلبق مامإ قوف امامإ وه ماقتساو { امامإ هريغ ماقأ هنأ هيلع رهش نميف

 ؟ فقو وأ لاؤس نم فيعضلا مزلي ام هتمامإ هب لوزت ام لوألا ىلع حصي ملو
 ائيش لعفي ملو { ةمامالا حيحص الداع امامإ لوألا مامالا ناك نإ : لاق

 © كلذ لوألا مامالا ركنأو ، هيلع مامإ بصن بجوي ءىش الب مامإ هقوف بصنو
 ناك نإو & فالتخا رخآلا يفف ركني مل ناو ، ءعىطخم رمألا رهاظ يف رخآلاف

 باوصلاو { مهتملا مامالا ةمامإ تبثت الف اهب ايهتم راص الاعفأ لعف لوألا مامالا

 . ملعأ هللاو . هيلع بصنلا

 : يموضغرلا : ةلأسم

 مهترجأ مهءالكو ىطعأ اذإ يلاولا أربي له ، رحبلا نيبكارلا ةارشلا يفو
 ؟ تيم مأ يح بئاغلا نأ يردي الو ، لاملا تيب نم

 هتوم حصي ىتح ةايحلارحبلل رفاسملا يراشلا مكح نا ، لوق : لاق

 هميرغوأ 3 هليكول لاملا تيب نم ميلستلا زوبي لوقلا اذه ىلعو ةبيغوأ دقفب
 . كلذ حص ذإ ، هتضيرف ضبق يف لكوملا

 تيب نم هنع يلاولا هملس امل قحتسم ريغ يراشلا اذه نأ دعب نم حص نإو

 ايب ميرغلا وأ ليكولا نمضي نأ يلاولل ينبجعي يذلاو { نايضلا هيلع فاخأف لاملا

 نم هنع هملس ام يراشلا اذه قحتسي مل نإ ، لاملا تيبل قحلا نم هضبقي

 . ملسأو نايضلا نم دعبأ كلذو ©} هتضيرف
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 هنع فوقولاو سبللا همكح ارفاسم رحبلا بكارلا يراشلا اذه نأ لوقو

 ريغ سبتلملا مكح ىلع لاملا تيب نم هتضيرف نم ءعىش ملسي نأ زوجي الو ملسأ

 نمم ءارقفلا نم دحأل عفداف ، تبثتلا تدرأ اذإ امأو 3 هتايح حصي ىتح حيحص

 يف هل يذلا يراشلا اذه ةضيرف ردقب لاملا تيب نم ضورعو مهاردب قحتسي
 اهضبقي نأ دعب مهاردلا كلتب ريقفلا لجرلا كلذ تنأ كل عفدي مث لاملا تيب

 كمزلي الف ، لكوملا هميرغوأ هليكول يراشلا ةضيرف نم تنأ اهعفدت مث ۔ كنم

 ملوأ هتلاكو كدنع تحص تناك . اتيموأ ايح يراشلا ناك كلذ نم نايض

 . ةقث ريغ وأ ةقث هيلإ عوفدملا ريقفلا ناك ، حصت

 ىلع بوتكملا قحلا اذهوأ { ةلاكولا هذه نأ الدع ةقث لجر دهش اذإ امأو

 تباثوزئاج هطخو { لدع ةقثوهو 0 نالف نب نالف طخوه .3 نالف نب نالف

 ةنانمطالا ىلع لاملا تيب نم قحلا كلذ ملست نا كلزئاجف {، نيملسملا دنع
 . ملعأ هللاو . نيلدع ةداهشب الإ زوب الف { مكحلا يف امأو

 : يحبصلا : ةلأسم

 هزيجي نأ هلزوجي ام يل زاجأو { ايراش تنك وأ { هل الماع يلاولا ينلعج اناو

 ملولو كلذ ينيفكيأ ، نيملسملا ةلودو & نيملسملا لام تيب يف لدعلاب مايقلا نم

 له .{ اهارأ نأ ريغ نم اذك مامالا ةزاجإ نإ لاق ناو . هل مامالا ةزاجإ فرعأ

 ؟ هلوق لبقأ

 كلزيججي نأ مامالا هل لعج ناك ناف . كل يلاولا ةزاجإامأ : لاق

 كلزاجأو ، ةقلطم يلاولل مامالا ةزاجإ تناك ناف كلذك نكي مل نإو . زئاجف

 ظفلوهف هتركذ يذلا ظفللا هذه امأو ك فالتخا كلذ ىفف ةزاجالا هذه

 ةلودو نيملسملا لام تيبل لدعلاب مايقلا نم كل زاجأ اييف يضتقيو ، صاخ
 ةزاجإ ء كدنع حصت ملام كل هتزاجإ امأو & ماكحألا نم اهريغ نود نيملسملا

 . ماكحالا يناعم يف لوبقم ريغ هلوقف & لدع يدهاش ةداهشب وأ هطخب هل مامالا

_ ٤١٧



 . نكي مل ناو . ايكل طوحأ هنأل مامالا كل زيجي نأ هلو كل ينبجعيو

 نكت مل نإو ، لوقلا ضعب يف كل زاج ةيضاق اهتدجو نإف 3 ةزاجالا كي ريف
 . ميلستو & ضبقو . ماكحأ اهنأ & ىرحتت الف كلذك

 الف هريغل زيجي نأ هلزاجأوأ © هريغل لعجي نأ هل لعج دق هلوقب امأو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لاوقأ نم جرخي الو . اعيمج ايكل ينبجعي

 : ةلأسم

 : ةفرعملا فيعض مامالا ناك اذإ
 نأ زوجي ال هنأ ةفرعملا فيعض مامالا ناك اذإ رثألا يف تدجو . هنمو

 ذفني الو & ادحأ بقاعي الو & مكحب مكحي الو & ايضاق الو ، ايلاو بصني

 . نيملسملا ةروشمب الإ هسفن رصبب رومألا نم ائيش دحأ ىلا ضوفي الو ، ائيش
 زوجي الو & كلذ يف هدنع لوخدلا زوجي الو كلذ زوجي ال نأ فاخاف كلذ لعف نإف

 . كلذ هل لعج نمل
 باوص هلكو . انيد اذه سيلو ٠۔ نيملسملا ضعبل يأر كلذ : لاق

 . . ملعأ هللاو . هدنع

 : ةلأسم

 نم هعيب ديري ام ىلع هل يداني ادحأ رجاتسي نأ مايقلل زوجي لهو ، هنمو
 ىلع افورعم ائيش ةيراللا هئام يف هعيبي امم هل نوكي نأ ىلع هريغو لاملا تيب لاومأ

 ؟ زوجي ال لوهجم اذه مأ 3 هيلع ناقفتي ام

 عئاب نم ، مكحلا هبجوي ام ىلع هيف ماكحالا ذافنا هريغ يلو مزلي : لاق

 ىنعم هقحليو ، مكحلا يف تبثي ال اييف . نايضلا همزل فلاخ نإف ليكوو رتشمو

 . ربلاو نايضلا نيب © هلثم ةميقوأ هلثم رجأ ىلإ عجر اذإ فرعلا يف فالتخالا
 . ملعأ هللاو
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 : ةلأسم

 : ملع هل رهشي مل مامالا ين

 لايعالا نم لعجي ايبرو رصبو ملع مسإ هل رهشي مل مامالا ناك اذإ { هنمو

 نم هلعجيو { هربدي ايب اريصب املاع همكح لعجي نأ زوبي له { هلعج زوجي ال نم
 هل ةجحل كلذ يف لخد هلعل ، رذعلا هل سمتليو اذه هرمأو ك رهاظتولو كلذ
 ؟ ةبير نوكيو ، فوقولا هدنع بجي اذه مأ هللا دنع

 . رذعلا هل سمتليو © نظلا هب نسحيو & فوقولا بجي ال : لاق

 ال ءايشأ لعفيو ضرعيو رساجتي مامالا اذه ناك نا كلذكو : هل تلق
 لب اعطق رمؤي مل مامالا نكلو ، هرومأب اريصب نوكي نأ الإ اهلعف ىلع ردقي

 ال رهاظلا يف عىشلا كلذ لعفو . ينالفلا ءىشلا لعف نم زوجي ايب دارملا لوبقب

 تاي الو & كلذ يف مشغلا هنم فاخي كلذب هل ضرعي مل نم نأ ايبرو 3 زوجي
 ىلعرذعلا هل سمتليو 0 مامالاب نظلا نسح عسي له { اهساسأ ىلع رومألا
 ريصب هنأ هدنعو ، مشغي ال هنأ هدنع هل ضرع يذلا اذه لعل { ةفصلا هذه

 . لدعو

 . هتلزنم كلذ صقني الو & نظلا هب ءاسي ال : لاق

 الرومأ هئالكووأ مامالا اذه لايع ضعب نم رهظي ناك ناو : تلق

 رمألا اذهب ملعي مامالا نإ يردت الو 5 ركنت ال رادلا يف ةيضاق ةرهش رهشو . زوجت

 ؟ هتيالوو 3 هتلاح ىلع مامالا نوكيأ 3 ملعي ال مأ

 ينراصوردصلا ين هتركذ ام عيمج كءاج نا تلق 3 لوألاك : لاق
 لازناو ، هبلق نم كلذ ىفن { هب ىلوألا ام كلذ لبق نم سواسو 0 بلقلا
 هب ىلوأو { هرمأ يف ةبيرلا ةلزنمب كلذ لعجي مأ © هلاوحأ نسحأ يف هتلزنم مامالا
 . فوقولا

 رذع هل دجوي ال ىتح مامالا دنع فوقولا زوجي ال ، لوقلا رثكا : لاق

 . ةءاربلا هنم بجت ذئنيحف }3 قحلا هيف هل نكمي

 نيملسملا لام يف هل هزيجي نا هلزوجي ام دحأل مامالا اذهزاجأ اذإو : تلق

_ ٤١١



 رصبب اذهل زاجأ مامالا نأ يردي الو & لدعلاب مايقلا نم 0 نيملسملا ةلودو

 هل زاجأ نم نأو & دحأ ةروشمب مأ ، ريصب ريغ مأ كلذب ريصب هنأو ،. هسفن

 ، ةطيرشلا هذه ىلع مهنم ةزاجالا تناكو { هل هزيجي نأ مامالل زوبي نم ةلزنمب

 هلزوجحت نم ةلزنمب ةلزاجملا هذه نوكي له . هل هزيجي نأ هل زوجي ام هلزاجأ هنأ

 ةلزنمب هرومأ عيمج يف ريصيو هل هذه مامالا ةزاجاب هتيالو زوبتو & كلذ يف ةزاجالا

 مكحلا نم ث يلاولل زوجي ام عيمج هل زوجيو ، يلاولا نم زوجي ام هنم زوجي 0 يلاؤلا
 ريغو { هتبراحم زوبحت نم ةبراحمو ، ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزتو & ربجلاب
 هل زوجت نم ةلزنمب هنأ فرعي ىتح ح هنم الو ءىش هل زوجي ال اذه مأ ، كلذ

 ؟ ةزاجالا

 هنأ فرعي ىتحف طايتحالا اماو & كلذ عيمج هل زوب هنأ لوق : لاق

 . كلذك

 هل هزيجي نأ هلزوجي ام ةطيرشلا هذه ىلع هلزاج اذإ كلذكو : هل تلق

 ةلزنمبو & هطخب مكحي نم ةلزنمب همكح نوكيأ 95 قحلاب سانلا نيب ةباتكلا نم
 اهب حصت الو ةطيرش هذه مأ . هتيالو زوبجتو ، كلذ يف ةزاجالا هل زوبت نم

 . ةزاجالا

 . مدقت ام ىلع 0 كلذ زوجي : لاق

 اييف مامالا ةلزنمب هل زاجملا اذه نوكي له . ةلزنملا هذهب لزن اذإ : تلق

 ؟ هلو مامالا نم زوجي ام عيمج هنم زوجيو 5 ادلقم نوكي ام عيمج نم هب رمأي

 . كلذ عيمج هلو هنم زوجيو & كلذك وه : لاق

 مامالا اهنسحي ال اهريغوأ ماكحأ نم يناعملا نم ءىش ناك اذإو : تلق

 ١ كلذ نم هل هزيجي نأ زوجي ام اهنسحي نملزاجاف { هريغ اهنسحيو ؤ اهب هملع ةلقل
 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ءايشالا هذه لعف هل زاجأ نمل زوجيأ

 . كلذ هل زوجي : لاق

 هل تبثت له & كلذ نسحي الاضيأ هل زاجملا ناك نإ تيأرأ : هل تلق

 نسحي نمل زيجي نأ هلزوبيو ، كلذ لعف هل زوجي الو & كلذ يف مامالا نم ةزاجالا
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 ةفصلا هذه ىلع كلذ لعف زاجملا اذه زوجيو ، كلذ نم هل زوبي ام & كلذ

 ؟ ال مأ

 . هنسح ال ايف هل هتزاجإ تبثت ال : لاق

 زيجي نأ مامالا هلزاجاف ، هلزيجي نأ ماماللزوجي ال دحأ ناك نإو : تلق

 . ةزاجالا هل زوجي نم ةلزنمب رخآلا ناكو ، رخآلل هزيجي نأ مامالل زوجي ام رخال

 ال يذلا اذه هلزاجأ اذإ كلذ هرضي الو ، ماماللزوبي ام عيمج رخآلل زوبي له

 ؟ ىنعملا اذه يف مامالا نم لوسرلا ةلزنمب نوكيو . ةزاجالا هل زوجت

 فرعي ملامو . ةزاجالا هلزوبجت ال نمم هنا فرع اذإ ، زوجي ال : لاق

 . كلذ هنم زوجيو { ةزاجالا هل زوجت نم ةلزنمب هنأ همكحف

 ةلزنمب يهأ & ةطيرشلا هذه ىلع تناكولو 3 ةزاجالا هذهو : تلق

 ؟ قرف ايهنيب مأ ةيالولا

 . اهلثم تسيل لوقو .{ اهتلزنمب هنأ لوق : لاق

 ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزتو { ماكحألا زاوج يف فلتحم لهو : تلق
 ؟ زوجأ اذه مأ 0 هنيعب كلذ هل نيبي ىتح يلاولا يف فلتخي ايك هل زاجملل

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيف هلك : لاق

 : ةلأسم

 : ادحأ دحا متش اذإ

 سفن تباط مث { هيلع كلذ حصو ‘ لوقلاب هجرحأو ادحأ دحأ متش اذإو

 ؟ سبحي الأ زوبيأ موتشملا

 زع هلل قح سبحلا نال { موتشملا سفن تباطولو {، سبحي هنإ : لاق

 . ملعأ هللاو . موتشملا وفع هلطبي الو لجو

 : هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 له ، يب ثفتسي ملو ؤ هتجوز وأ همداخ وأ هتباد برضب الجر تيار اذإو

 ؟ ينم ابيرق وأ & يدنع اسلاج ناك .{ ارداق تنك اذإ هعنمأ نأ يل
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 ام امهرمأ يف لوخدلا كمزلي الف . غلابلا ةأرملاو 0 غلابلا مداخلا امأ : لاق

 تنك اذإ ايهنع عفدت نأ كمزليف يبصلاو ةبادلا امأو 9 ايهنم مولظملا كب رجتسي ل

 . زئاجلا هجولاو بدألا ليبس نع جرخي برضلا ناك اذإ 3 هراجتسا ريغب اردان
 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 الف ، مهناوعأ نموأ كتيعرل نيذخآلا نم كتكلمم لخد نم ثدحأ اذإو

 الو : ىلاعت هللا لاق ، لدعلا مكح يف كيلع بجي ايب مهتذخأ اذإ كيلع مول
 لدعلا لهأ نيملسملا راثآ يفو . «تينيؤم منم نإ تؤَلغألا متنآو اؤنزفت الو اوتهمت
 ذخأ روجلا ىلع روجلا لهأ مدقت اذإ © ةدحاو دي روجلا لهأو . ةدحاو دي مهأل

 بجو اذإو ، عرشلا نايب نم رثألا نمو { هدضاعو هرزاوو هناعأ نمو & هروجب

 قحلا هيلع يذلا لجرلا اذهل قح 0 مهباتكو ، مهلايعو ةربابجلا ناوعأل لجر ىلع
 نم دحأ هلام بصغو ، هملظ لجرل هيلع ام ملسي نأ ةربابجلا ناوعأ۔نم دحأل

 لجرلا اذهف ةربابجلا ءالؤه نم دحأل هيلع ام ملسي هنف { مهناوعأو ةربابجلا

 كنأ نيعملا لجرلا اذه ىلع قحلا هل يذلا هملظ يذلا نكي مل ولو { مولظملا
 جرختو ، هناوعأو ملاظلا اذه باحصأ هملظ مل يذلا ملاظلل كيلع يذلا ملست

 ىنعم نم يل ناب ىلع هبحاص ملظب اذه ذخؤي { ةدحاو دي مهنأ ةلأسملا

 مجنأل هيلع يذلا قحلا كلذ نم !ربيو & نوملسملا كلذب لاق دقو ث ةلأسملا

 ملظلاو روجلا ىلع نونواعتملاو . ملظلا ىلع ناوعإو ،۔ لصالا يف ءاكرش مهلك
 3 مهذخأ ، لام نم ءىش ىلعردق ناو ، نايضلا يف ءاكرشو ءانمض مهلك
 3 كرشلا لهأ اهيف لخدي { رثألا نم ةلأسملا هذهف هملظ يذلا لثم هنم ذخأ

 لهأو . مكمادخ مكل هنسحتست يذلاو { ودبلاو رضحلا لهأ نم رارقالاو

 هدالب ىلع هل ةجح هللا مكلعج ايك . اونزحت الو اونهت ال نأ & مكيلع ةقفشلا

 ديرنو ، قحلا لهأ ىلع ، روجلا لهأ دي طاسبنا فاخن اننإ اضيأو 3 هدابعو
 رسكو مهعمق نم نكمي امو { مهيف لدعلا روهظو . مهيلع فيسلا لالسا
 . ملعأ هللاو . مهتكوش
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 : ةلأسم

 : مامالا لزع ف

 مامالا لزع رظنلاو مهنم يأرلا بجو اذإ ، نيملسملا نأ رثألا يفو { هنمو

 . كلذ هل زاج 0 هيأرب هسفن لزع ول وه ايك . مهيلع ةجح الو مهل زاج 3 عفادملا

 . ملعأ هللاو

 : ةلأسم

 نم داهجلا هيلع بجي نم ربج نيملسملا مامال نأ نيملسملا راثآ يفو ، هنمو

 الإ مهتكوش رسك ىلع ردقي ملو { ةاغبلا نم ةجراخ هيلع تجرخ اذإ هتيعر
 ام ةارشلاو ةعفادملا نم هدنع نكي مل اذإ ، كلذ ريسفتو 3 هتكلمم لهأب هتناعتساب

 ربج هل نكي مل & مهتكوش رسك هب ىجري ام ءالؤه نم هدنع ناك اذإف { مهب ىوقي
 . مهريغب ىفتكا دقو عضوملا اذه يف هتيعر

 رجتاو لاملا ىلع دايتعالا ناك 0 لاملا تيب نم ةعس هدي يف ناك نإ كلذكو

 متف اوذأو» : زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاق اذكهو .3 هتوق كلتو © لاجرلا هب

 بجي اذه لجأ نمف اهمامت ىلا ةيآلا . «لئيحلا طابر ني ةوق نم مْتَعَطَتشا ام

 يف الإ مهتيعر ربج مهل سيلو { مهنوصح ةرايعو هعمجو هللا لام نزخ كولملا 7

 مكح ريغ ىلع مهتعماجب انعسي الو & كلذ ريغ مهعسي الو ، ربجلا عض

 . نيقحملا عامجاو . لي هلوسر ةنسو هباتك مكحو . لا

 لهأ يف ء هعضاوم يف فورعملاب الإ هقافناو هللا لام ريذبت زوجي ال اضيأو
 نيدلا رمأ يف ىنفلا مه نيذلا © ملعلا لهأو ةلودلا زازعاو { رقفلاو ةقافلا

 . فارسإ الو & كلذ يف طيرفت الب ملعلا لهأ ةروشم عم ىوتفلاو
 ةلمج نيملسملا لامو . هلام لعجي نأ نيملسملا مامالزوبي الاضيآأو

 ةنوعم نوملسملا هل هلعج دق بيصن هيف هل نيملسملا نم ذحاوكوه اينإو & ةدحاو

 مكح ىلع هقفني ةنامأ مامالا دي يف نيملسملا لام اينإو © قحلاب همايق ىلع هل

_ ]٢٣



 دحأ مامالا ىلا ءاج اذإو 0 مهنيد يف الدع نوملسملا هاري ايك هللا مكحو ث هللا

 اديقع ناك ولو كلذ مامالا هيطعي الف هلثم ةرجأ نم رثكأ ديري وأ هللا لام نم ابلاط

 رظن ىلع & فورعملاب الإ كلذ نوكي الو { ايكاحوأ ايلاو وأ ةارشلا ىلع
 . كلذ ريغ زوجي الو ، لدعلا لهأ ةروشمو ، نيملسملا

 هتيعر يف ضيوفتلا ىلع لاووأ مكاح ميدقت مامالا دارأ اذإ كلذكو

 يف ةيالولاو دهزلاو عرولاو لدعلاو ملعلا لهأ يف الإ كلذ نوكي الف هتكلمو
 ال } نيملسملا راثا يف ةدوجوم ايهميدقت زوجي نيذلا يلاولاو مكاحلا ةفصو © نيدلا

 . ةساطرقلا هذه يف اهفصو نكمي
 كلمي ال نموأ ميتيوأ دجسم لام يف ليكو ميدقت مامالا دارأ اذإ كلذكو

 . هلل فوخلا لهأ نيملسملا ةروشم عم قدصلاو لدعلا لهأ يف هلعجيلف هرمأ

 عيمجل ةحيصنو . اننيد ىلع ةقفش اذه تفلكت ايناو { هنيد يف ةقفشلاو قدصلاو

 ناك نإ هودري الو هولبقي نأ مهتمئاو نيملسملا ىلعو . ىدا ةمئأو نيملسللا

 . الدعو 3 اقح

 لئاسملا هذه فالخ لجأ نم نزح انبولق يف اينإ انتداسو انتمئا مكربخنو

 مه انتداقو { انتمئاو اننيد يف ملسأ ناكل ةمالسلا انبلطو انسوفن انفعضتسا ولو

 ةفعض نم اناو هللا باتك عبتاو { قحلا ماقأ نم ىلع مالسلاو ، انع ءاينغالا

 ةقفشلا روهظو حصنلا دعبو ث هللا دالب ىلعو { هللا نيد روهظ تببحأ نيملسملا

 هللاو . لدعلاو قحلا لهأل ميلستلاو فعضلاب كسمتلا ريغ اذام ، لبقي مل اذإ

 . ملعأ

 : ةلأسم

 موزل عضوم يف هتيعر نم ةنوعملا مامالا دارأ اذإ . يغب ةيامحو {، هنمو
 ىلع رمألاف اداهج ناك نا رمألا همزل نم صخي ايناو © اعاطم هرمأ نكيف 0 ةنوعملا

 هب داري ال يهنو رمأ لك كلذكو " هباتك يف هللا رذع نم نود 0 داهجلا همزلي نم

 . هوبلطاو ث هللا مكمحر قحلا اومهفاف ، يهنلاو رمألا هيلع بجو نمو 3 هلهأ الإ

 . ملعأ هللاو
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 ةروشملا دعب نيدلا يف لضفلا لهأو © نيملسملا ءايلع مامالا مدق اذإو

 هعم حصو . كلذ هيلإ ىهتنا نم لك ىلع ، هتعاط تبجو مهنم يضا رتلاو
 مامالا ةدقع تناك ناو { ةنامألا نم هجرخي اثدح ثدحي مل ام ؤ مهريغوأ ماوعلا

 ةالصو 0 ءعىفلا ىمحي ىتح مامالا ىربتسا ، ةفصلا هذه ريغ ىلع تعقو

 . قوقحلا ذافنإو © دودحلا ةماقاو ؤ ةعمجلا

 نوكيو ، هرصع لهأ ريخ . نوكي نأ ةمامالل قحتسملا مامالا ةفصو
 هلقع ىلا عيمج اذإف ۔ صحفلا ةدشب ةلقع ةوق لصي ل { هلقع هعيابط ىوقأ

 نيلسملا ةلود زعل دعي يذلا كلذف 3 امزع همزح ىلاو { امزح هلمع ىلاو 3 ايلع
 يف امراص ايضرم الدع نوكيو & قحلا ةماقإ ىلع ةوقلا ةماقاو & ودعلا ةياكنو

 مامالا يف نيملسملا لوق رثكأ ىلع اذهف { ايقت ، نيدلا يف اديدش .3 ايوق © قحلا

 نا دعب هدابع ىلع هللا معنأ ام لضفأ نأ . ةياورلا يفو & ةمامالل قحتسملا

 الإ نيدلا ملع باصي ال يذلا . الي يداهلا لوسرلا امهادحأ ناتمعن مهقلخ

 ماماللو ، هيدي ىلع الإ ايندلا حلصت ال يذلا لداعلا مامالا ىرخألاو { هلبق نم

 الو { همامذ مزالو ، هماظعإ بجاوو 0 ةميسج ةمذو {} ةميظع ةمرح لداعلا

 . ملعأ هللاو . حيحصل ا ريغب نري الو حيبقل ا هب نظي

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ىلا بيطأو & تقو لك يف ىنبجعي الف . هللا لام تيب نم ةلأسملا امأو

 كل اذه ذخ هل لوقيو 3 هقحتسي نمل ، نيملسملا لام هديب نم ملسي نأ يسفن
 . . امدان تحبصاف & كلذ تلأس ايبرو ، ةهبشلا نم دعبأو ىلإ بحأ اذهف

 هللاو . ماعو صاخ لوقلاو ، مهلزانم ىلع سانلاو كلذ نم صالخلاب تممو
 . ملعأ
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 : ةلأسم

 يف ةبونلا هل برضت & باطخلا نبرمع نأ ، دشار تنب ةخيشلا تلاق

 . ملعأ هللاو . ربنم فلأ رشع ىنثإ يف هل بطخيو ، نصح فلأ نيعبس

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 : هاوهب مكحي نا مكاحلل له

 نم لانيل يأرب نالفل مكحيف .7 ءارآلا يف هاوهب مكحي نأ مكاحلل زوبي الو

 لدعأ نع ملعلا لهأ لأسو & باوصلا رحتي نأ هيلع لب 0 هاوهي ام هاوهي

 لدعأ نع ملعلا لهأ لأسو & بوصأ رخآ ايأر دعب نم ىأر اذإو ، يأرلا

 لهأ لعف دقو . هيلا عوجرلا هل زئاج بوصأ رخآ ايأر دعب نم ىأر اذإو © يأرلا
 . ملعأ هللاو . ماكحلاو كلذ ملعلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 اهمكح لدعلا ةمئأ نامز يف 3 ةاكزلا ريغ نم وه يذلا لاملا تيب لام يف

 لاو نم لاملا تيب يف فرصتلا هل زوجي نملو { ايهيف يلاولل فرصتلا زوجيو 0 ءاوس
 قرف ال مأ طقف لدعلا ةمئأ نامز ريغ يف اهيف فرصتلا زوبي مأ امهريغ وأ لماعوأ

 5 ؟ تقو لك يف امهنيب
 يف جي مل ام ءارقفلل اهنم عفدلا يف فالتخالا نم ةوكرلا يف ءاج دق : لاق

 هيف فرصتلا يف عسوأ لاملا تيب نأ يدنعو . لدعلا ةمئأ نامز يف لاملا تيب ةيقب

 ءاهقف ضعب لوق ىلع . اهلك اهيلإ لدعلا مامالا ةجاح مدع عم ةاكزلا يف هلك

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 . : يحبصلا : ةلأسم

 نوملسملاو ، نيملاعلا بر نيدب مئاقلا نيملسملا مامإ يف ةصصاقمو مكح

 نالف نب نالف ىلع تمكح ينا ، مهيف هلدع روهظب نولاوم هلو & نوضار هنع

 دعبو } هنم باصتغالا هجو ىلع نيملسملا يفاوص للغ نم هذخأ ام مرغب
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 عابتاو ، كلذ يف ءايلعلا ةروشمو اهب مكحلاو & ةلداعلا ةنيبلاب هذخال ةحصلا

 نإ هيلع تججتحا نأ دعب { لثمب الثم هلام نم همزل ام لثم تعزتناو 0 مهيأر
 جاجتحالاو } ايضرم الدع هلام يف هل ليكو ةماقإ دعبوأ & ةجحلا هلانت تناك

 . لثامتمو مولعمب مولعم يف الإ ةصصاقملا نوكت الو ، كلذ نيح يف هيلع
 ناك ام نإو & مهيوني اب نيدلا باحصأل برض مولعم نيد هيلع ناك نإو

 ةلزنمب هنأل نيملسملا دنع هيف كش ال ايب الإ { ةصصاقملا حصي الف { الوهجم هيلع
 ، نايضوأ ضرف نم ءىش مامالا ىلع ناك نإو ، عضوملا اذه يف & سلفملا
 اذه صصاقي ال مامالا نأل ، هيلإ هميلستب أربي نم ىلإ هملسي نأ يغبنيف

 5 مهنع بذلاو ، نيملسملا ةيايحل لام نم همزل ايب هصصاقي ايناو { هسفنل ميرغلا

 مهتاوكز ضبقو ، نيملسملا يفاوص للغ ضبق ةقاقحتساو . مهتلود زازعإ
 . مهايإ هتيايحب

 مكح مامالا اذهب دهشأ انأ ، ملعلا لهأ نوملسملا بتكي كلذ دعب نم

 همكحبو نوضامو } نوميقم نحنو هلام يف نالف ىلع نيملسملل مكحلا اذهب
 اذهب انمكح دق انإ همكح ىلع اوبتك ناو &، نوبرقنتم انبر ىلا هبو & نوضار

 لدعلا مامالا مكحف الإو { ديكأتلاو طورشلا نم اننيب ام ىلع نسحف {. مكحلا
 اذه نأ وجرأ ، قحلا قفاو اذإ دحاو ةرشعل مكحو ، دحاولا مكح نأل & فاك

 هباوصو هلدع يف نيملسملا رشعم اورظناف { مدقتملا مسرلا نم حضوأ مسرلا

 فالتخالاو نيملسملا دنع لدعلا مامإ اهب ىلوأ يفاوصلا للغ لصاف ث هللا مكمحر

 . قيفوتلا هللابو & مهمدع عم اهيف

 : ةلأسم

 : نصح يف موقلا نصحت اذإ

 نيملسملل نيبراحم نصح يف اونصحت اذإ موقلا نع هتلأسو { هنمو
 نمل يهو . اهكاردا لبق اهفالتاب رمأي نأ مامالل له ، عرزو رجشو لخن مهبرقبو
 ؟ هرمأ كلمي نمو .3 هرمأ كلمي ال
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 © هلعف لدعلا مامالل بحأ الو 3 هب لوقأ الو ، كلذ يل نيبي ال : لاق
 اذهو نيملسملا ةلود نم ءانمألا لاجرلا نم هظفحيو ، هيلع هلعجي نأ ىنبجعيو

 اذكه ارمثم نوعطقي ال نوملسملاو 3 مهتلودو نيملسملا زعل رهظأو دوجأو طوحأ
 . مهلاومأو مهنيدل ةمالسلا هكرت يفو ، كلذ كل بحأ الو . مهريس يف

 هناعأ نمو مامالا:نمضي له ، كلذ عطق رظنلا بجوأ نإف : هل تلق

 . كلذ ىلع
 كلذ دعب ال عطقلا نيح هيدوي نايضلا هيلعو {& يدنع اذكه : لاق

 . هباحصأل

 ؟ كلذ نايض تبث نيأ : هل تلق

 نم ىأرو 3 قفاوم رظن نع ناك نإ هللا لام تيب يف تبثي هنأ يعم : لاق
 . قداص نيملسملا

 تبثي له { نوهان هل نوملسملاو هدحو مامالا هبزتبا نإف : هل تلق

 ؟ هدحو هيلع نايضلا
 يف لوقلاو ، نيملسملل ادناعم هلعف ناك اذإ كلذ هيلع فاخأ : لاق

 هلعاف ىلع هنايض توبث عم اذه زاوج تبث نإ لوقأو { ءاوس كردملا ريغو كردملا

 مزلي ايب ةنونيدلا عم لعفلا اذهب الإودعلا اذه ىلع رذعي ال يذلا لاحلا يفف

 . قيفوتلا هللابو ، مهفلاو ملعلا ىلوأ ةروشمو

 : ةلأسم

 امم اذه ملعأ الف 3} ديعلا ةالص ىلإ جورخلا ىلع ةيعرلا ربج امأو ۔ هنمو

 مهيلع عزوي نأ ينبجعيو 3 مهاياعر ىلع نومكحي ماكحلا تدجو الو هب ليق

 . ملعأ هللاو . كلذ بجاو ملعأ الف { وزغلا ىلع مهربج امأو & مكح ريغ نم

 : ةلأسم

 هيلع نمل لدعلا مامالا ةءارب يف نوملسملا فلتخا دق وجرأ اييف ، هنمو
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 لوقلاو ٠ أربي ال هنأ هب اولاق ام رثكأف =©٥ قحتسم كلذ عم وهو . لاملا تيبل ءىش

 لبق هتاكزب هل عفدي نأ كلذكو ٠ مامالا ماكحأ ف لوقلاك ٠ يلاولا ماكحأ ف

 . ملعأ هللاو . فالتخا اهميلست يف هجولا ىلع اهقحتسي نمل اهلح

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : مامالا ماقم موقي نم ةفص ف

 يلو ال نم جيوزت يف لداعلا مامالا ماقم نوموقي نيذلا ةعايحجلا ةفص امأو

 ١ ماتيألل ةلاكولا يفو ، هيلع تبجو نم ىلع . نايبصلاو 3 ءاسنلا نم هل
 ىلع 0 نايبصلاو ءاسنلل ةوسكلاو تاقفنلا ءارجإ يفو & دجاضسمللو بايغألاو

 ضعب لوق ىلع 0 ركنملا نع يهنلاو & فورعملاب رمألا يفو { مهف هيلع تبجو نم
 ليق دقو { اهلهأ يف اهعضوو ةاكزلا ضبق يفو 0 لداعلا مامالا مدع اذإ نيملسملا

 . فالتخاب مهتفص يف

 لاق نم لاقو ۔ مهرمأ ذفانلا ءاسؤرلا دلبلا ةابج نم مه ، لاق نم لاق

 تاقثلا دجو اذإ رخآلا لوقلا ينبجعيو ." دلبلا ةابج نم لودعلا تاقثلا مه

 { ةثالث لاق نم لاقو { ادعاصف نانثا لاق نم لاق ةعايجلا دحو & كلذل لودعلا

 ٨ ةمامالا يف فالتخالا نم ءاج ام ىلع ةتس لاق نم لاقو © ةسمخ لاق نم لاقو

 نم لاق 5 لداعلا مامالا مدع اذإ ةعايجلل زوجي اييف نيملسملا نم ءاهقفلا فلتخاو

 ةماقإ ىوس لدعلاو قحلاب مايقلا نم لداعلا ماماللزوبي ام مهل زوجي هنأ لاق

 اوعمتجا نإف { دودحلا ةماقإ ىتح ، كلذ عيمج مهل زوجي لاق نم لاقو 3 دودحلا
 مهعامجإ ناك . هيلع اوعمجأو قحلاب ميقيل لودعلا تاقثلا نم ادحأ اوميقي نأ

 ٠ كلذل الهأو { ارداق ناك اذإ مهعامجإ نم جورخلا هل نكي ملو . اعامجإ هيلع

 يف عامجإ . عامجالا لهأ نم تقو يف عامجإ لك نال ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع
 . لمع وأ لوق يف يار وأ مكح

 قحتسي ال هنأ لاق نم لاقف & كلذل هنومدقي نميف ءاهقفلا فلتخاو
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 نأ مهل زوجحم هنأ لاق نم لاقو ٠ ايلو نيملسملل نوكي نأ الإ ٠ كلذل ميدقتلا

 زوجي ال ليق كلذكو ، كلذل يلولا لجرلا اودجي مل اذإ هنيد يف ةقثلا لجرلا اوميقي

 . اضعب مهضعب ىلوتي نيملسملا ةعامج هنومدقي نوكي نأ الإ تبثي الو ، هميدقت

 . ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : ةفرعملا فيعض ناك اذإ مامالا يف

 ادحأ لعجو . ةفرعملا فيعض وأ ، ريصب ملاع هنأ فرعي مل مامالا ناك اذإو

 هل لعج نم يردي الو & لاومألا نم ائيش دحأ ىلإ ضوفوأ . ايلاووأ ايضاق
 هنأ يزدي الو © كلذ ريغ مأ ، رصبو ملعب كلذ هل لعج مامالا نأ كلذ مامالا
 ؟ كلذ يف مكحللا ام ، الوأ ، نيملسملا ةروشمب كلذ هل لعج

 نسحأ ىلع نولمحي نيملسملا نم هل نيدقاعلاو نيملسملا مامإ نإ : لاق

 اذإو ، قحلا هوجو نم هجوب هيف اولخد ام هلطاب حصي مل ام ، مالسالا يف لاوحألا

 هيلعو { هيف حصي ىتح ضيوفتلا ىلع وهف & لاوحالا نسحأ ىلع الومحم ناك
 . اندنع ايف صيصختلا

 ويغ مهلك ثلاثلاو هل زاجأ نمو ، ريصب ريغ مامالا اذه ناك اذإو : تلق
 . ازئاج كلذ نوكي له . ءارصب ءايلع اوناك ول نأ مهل هلعف زوجي ام اولعفو ءايلع

 ؟ ال مأ

 ضعب لوق ىلع مهيلع كلذ قيضيالف لدعلا اوقفاو اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 : لاملا تيب نم ةضيرف هل نميف
 ائيش هل ي رتشي نأ لاملا تيب ليكو رمأو ، لاملا تيب يف هضيرف هل نميفو

 ملسو ، نالف دنع نم ي رتشا هل لاقو © مولعم ريغوأ } مولعم دحأ دنع نم
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 ىزجيأ ، لاملا تيب يف يبيصن نم هبساحو 0 ىلع هبتكاو لاملا تيب نم نمثلا
 ؟ ةافاوم ريغ نم كلذ

 كلذ طوقسب ليق دقف 0 هل هيلع ام ردقب لاملا تيب يف هلراص اذإ : لاق

 ٥ لاق نم لاقو & ةصصاقملاب ليقو . ةافاوم الو أ ةصصاقم ريغ نم هنع

 يف لوبقم ةقثلا لوقو 0 هلام ذخأو ©، هيلع ام ميلستو . ةافاوملاب الإ كلذ حصي ال

 ٨ لاملا تيب نم ائيش هل ى رتشا هنأ هل لاق اذإ زئاجلا ىنعمو ، ةنانمطالا مكح

 مكح يف أربيو " هل هنم ءارشلاب هرمأ نمل هللا لام تيب نم نمثلا هنع ملسو

 دحأ نم يرتشي نأ هرمأ اذإ { مكحلا يناعم يف امأو { زئاجلا ىنعمو . ةنانمطالا

 ةداهشب وأ ءافولاب هنمرارقإب الإ © هل ى رتشا ام نمث نم هل ةءارب الف & فورعم

 نايضف ، فورعم دحأ نم نوكي نأ ريغ نم المج هل ءارشلاب هرمأ نإو ، نيلدع

 هل ملس اذإف ، هنم يرتشملل انماض وه نوكيو . ءارشلاب هرمأ نل نوكي كلذ

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ يف ملعن الو ، ءىرب دقف هارتشا ام نمث

 : ةلأسم

 : ركنملا لعفب مهتي نميف

 نذأي مل وأ نذأ ٠ هلزنم ف هيلع لوخدلا زوجمأ ٠ ركنملا لعفب مهتي يذلاو

 ه . م ؟ ال. مأ } هل

 3 نذأ نإف ، تقولا يف لوخدلا هيلع زوجيف ركنملا هلعف حص نإ : لاق

 لخدي الف ةمهتلاب الإ حصي ل نإو ، هيلع لخدي مث . لخدن انإ . هل لاقيف الإو

 . ماعأ هللاو نذإب الإ هيلع

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ةرجش اهنم اوفرصيل هدلب ىلإ او ريسيل يلاولا مهيلع رمأ اذإ ةارشلا يفو
 روكذملا رجشلا اذه لثم نوعرزي مهلك ةدلبلا كلت لهأو ك يهاسلاو جنبلا

 ؟ اذه لثم يف ءعىش مهمزليا
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 حالصلاو ةعاطلا نم هعلقف ركسملا ريغل رجشلا كلذ حلصت مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هعلق نم ىلع ءىش الو ، باوثلا هيفو

 : ةلأسم

 كيلإ لصو اذإ نالف نب نالف اي ، رخآ لاول اباتك بتك اذإ يلاولاو 3 هنمو
 لعف ىلع هاندجو انأل & سبحلاو ديقلاب هبقاعو همزلاف © ينالفلا نالف نب نالف

 3 يلاولا اذه ةباتكب ذخأي نأ يلاولا اذهل زوجأ ، ةبوقعلا هيف هيلع بجي لطاب

 ؟ كلذ هل زوجي ال مأ ، هلعف ىلع ةحص ريغ نم اذه بقاعيو

 يفو & بترت مل اذإ ، نيدلل حلصألا هيلإ بوتكملا رظني نأ ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو . موزل الب كلذ لعف زوجيو { هيلإ بوتكملا مزلي ال لصألا
 : ةلأسم

 : مامالا نم مهارد اوذخأ ةابجلا يف

 تيب نم ابح وأ . مهارد مامالا دنع نم اوذخأ دلب لهأ ةابج يفو 0 هنمو

 لهأ عمجو & فوخ دلبلا انع مث ، دلبلا حالص لجأل اجرب كلذب اونبيل ، لاملا

 وأ مهاردلا نم مهومعطأف { دلبلا ميرح نع اوبذيل رخآ دلب نم اسانا دلبلا
 ؟ ال مأ 3 دلبلا ةابج يأرب كلذ زوبي له . ج ربلا ءانبل هوذخأ يذلا بحلا

 ..ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ هعضوم يف هوعضو دقو ، مهل كلذ زئاج : لاق

 : ةلأسم

 : زوجي ال العف لعفي لاو يف
 هنأ هيلع هبتشم وأ زوجي ال العف لعفي هنأ لاو نم ملع ناسنإ يفو 0 هنمو

 هنأ هنمانظوأ هنم ءايح ناسنالا كلذ ههني ملو ، يلاولا هلعفو ؟ ال مأ زوجي

 ةيانج هذهو { ةبوتلا هئزجت مأ ؟ ال مأ نايض عماسلا اذه ىلع له . هلبقي ال

 ؟ ال مأ . اروجحم ائيش باصأ اذإ اهانج نم ىلع

 . ناضلا رمأ نم ءىش اذه ىلع الو 0 هريغ كالهب دحأ كلهي ال : لاق
 . ملعأ هللاو
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 : ةلأسم

 : ةيصعم لعفي اناسنإ ىأر نميف

 عفري ملف & سبحلا اهب قحتسي امم ةيصعم لعفي اناسنإ ىأر نميفو 3 هنمو
 . ةبوتلا هيزبت له 0 رمألا بحاص دنع هيلع

 . ملعأ هللاو . ةبوتلا هيزبحت : لاق

 : ةلأسم

 نم كتأربأ دق يلاولا وأ مامالا يل لاقف { لاملا تيبل قح ئلع ناك نإو 3 هنمو
 له . لاملا تيب نم اذكو اذكب كل تعفد دق وأ ، لاملا تيبل كيلع يذلا قحلا

 . ظفللا اذهب لاملا تيبل ىلع يذلا قحلا نم أربأ

 يف لعلو { لوقلا رثكأ يف هب صلختي ائيش كيلإ ملسي ىتح أربت ال : لاق
 . ملعأ هللاو . رهشأ لوألاو { ؟ربت لوقلا رثكأ

 : ةلأسم

 رود يف ] ارهاظ مهاتوم مهوقرحي ال مهنأ يدنع ةمذلا لهأ يفو & هنمو

 . ملعأ هلللاو . كلذ نيبو مهغيب لاحو ] نيملسملا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةرحاسلاو رحاسلا اولتقا : لوسرلا لوق ف

 ةياورلا هذه . «ةرحاسلاو رحاسلا اولتقا» : ةلي يبنلا نع ةياورلا يفو
 نيبت اذإ ةرحاسلاو رحاسلا اولتقا &، نيملسملا ضعب لاق هنأل . اهرهاظ ىلع

 . نالتقي اكرش امهرحس ن اك ا ذإ : ل اق نم ل اقو . امهرحس

 همحر ي رتشألا ثراحلا نب كلام نأ ىوري : ملاس نب بيبح خيشلا لاق

 نم جرخيو ةقانلا ءايح نم لخدي هنأك مهيري & سانلا نيعأ رحس ارمقم ىأر هللا

 هرحسيل هب نطفي مل ديعب نم هاريوهو 0 اهايح نم جرخيو اهمف نم لخديو اهمف
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 يشمي لب 0 جرخيو اهايح نم لخدي مل هنإ سانلا لاق } اهاذحب يشمي هآرو
 ركني ملف رتشالا هلتقف ةيروح رحس ةفوكلا يلاو دنع كلذ لعفيو { اهاذحو اهازإ
 . ملعأ هللاو . اباوصو الدع هلعف اوأرو ، لضفلاو ملعلا لهأ نم دحأ هيلع
 : ةلأسم

 : هيبأ ىلع ىعدا لجر ي

 وأ } ءانبوأ ابارخ هل برخ هنأ هابأ مهتا ؤ هيبأ ىلع ىعدا لجر يفو . هنمو

 لثم ةمهتلاب بألا سبحيأ 7 رثأ بارخلل ناكو { كلذ دلاولا ركنأف {. ههبشأ ام
 ؟ ال مأ & سانلا نم هريغ

 حصي وأ ، بارخلاب دلاولا رقي نأ الإ . هدلو ةمهتب دلاولا سبحي ال : لاق
 مئاقلل نيبت اذإ كلذكو . ايدعتم ريصي هنأل هسبح زوجي ذئنيحف 3 دوهش هيلع
 رومأب مئاقلاف هدلو لام يف يدعتلاب فورعم دلاولا اذه نأ 3 هبلق نأمطاو رمألاي
 هيلع قيضي الو ةفصلا هذه ىلع هسبح نإو ث ةيعرلا رمأ يف رظانلا وه نيملسملا
 . ملعأ هللاو . كلذ

 : ةلأسم

 : اهترقب عاب هنأ هتجوز هيلع تعدا نميف

 : لاقو كلذب وه رقأو 0 اهترقب اهل عاب هنأ هتجوز هيلع تعدا نمو . هنمو
 . هنارقأو سانلا ىلع رضتو 5 اهلابح لكات اهنأ لجأ نم اهظفح ىلع ردقأ مل ينإ
 ؟ ال مأ . سبحلا اذه لثم ىلع بجأ & غلاب وأ ةيبص يهو . اهرمأ ريغب اهعاب

 هيلع حلطصا حلص وه اينإو ، ةضورفم ةضيرفب سيل سبحلا نإ : لاق

 اينإو ىرجتلاب افورعم سيل لجرلا اذه ناك نإف 0 ةيعرلل مهنم ارظن نوملسملا

 سبح الف {، اهظفح ىلعردقي مل هنأو . ةلفغلا هجو ىلع هتجوز ةرقب عيب هنم عفو

 . ةميقلا يف هلوق لوقلاو ث ةرقبلا ةميق هيلعو 3 هيلع

 . هسبح ىنبجعيف 5 ةالابملا ةلقو ، ىرجتلاب افورعم لجرلا اذه ناك نإو
 . ملعأ هللاو
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : يراشلل يلاولا قيدصت زاوج ي

 عرشلل سانلا نم دحأ ريبدتب هرمأو هدلب يف ايراش لعج اذإ يلاولا يفو
 امم ائيش ةيعرلا ىلع يراشلا عفري وأ ۔ هريبدت ىصعو 0 هربد هنأ لاقو فيرشلا

 بقاعيف © يراشلا اذه قيدصت يلاولل زوجيأ & هلعف ىلع ةبوقعلا هلعفب زوجي

 ؟ سانلا رئاس نم ناك وأ ، هتنامأ يف ةقثوأ { هنيد يف ةقث يراشلا ناك { هلوقب
 دحاولا لوقب ولو & نيملسملا رومأب مئاقلل زئاج ةمهتلاب سبحلا نإ : لاق

 لوق نأ ليق ىتح . ةمهتلا هقحلت هيلع عفر نم ناك اذإ ةقثلا ريغوأ ، ةقثلا
 . ملعأ هللاو . لوبقم سبحلا يف مهتملا ىلع مهتملا

 : يبمازلا : ةلأسم

 : نيخيشلا نعلي نميف
 ركب يبأ نيخيشلا نعليو { موي لك ةضفارلا نم لجر هيتأي لجر يفو

 ابرض هبرضي نأ هلزوجيأ ، كلذب هاذآ وأ & اريشك انعل ايبنع هللا ىضر رمعو
 ؟ ال مأ ١5 كلذ نع هعدري

 الإ عدتري مل اذإ ۔ هلزئاج كلذ نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 يف لتقلا نم ملسأ اندنع برضلاو & كلذ انبجعي الو { هلتق هل لوقو . كلذب
 . ملعأ هللاو اذه لثم

 : ةلأسم

 : سبحلا نم ملأت نميف

 ملات اذإ & تاركنملا نم ءىش لعف وأ ةقرسلا ةمهتب سوبحملا يفو { هنمو
 ناك اذإ هقالطإ زوبيأ { أربي نأ ىلإ هلهأ ىلإ جورخل ا دارأو أ سبحلا يف هاذ نم

 ؟ ال مأ . سبحلا يف دري ءىرب اذإف 0 ازئاج ناك نإو ، هسبح ضقني

 ىأر اذإ هقالطإ زئاجف نيقولخملل قلعتم قح هيلع سيل يذلا امأ : لاق
 هيلع بلطي نأ ينبجعيف نيقولخملل قح هيلع يذلا امأو ، رمألاب مئاقلا كلذ

_ ] ٢٥



 نيمضلا نوكيو . قحلاب نمض هدري مل نإف ، ءىرب نإ سبحلا ىلا هدري نيمض
 . ملعأ هللاو . ايلم ايفو
 : ةلأسم

 : نينوعلماي رافكلل لاق نميف

 © كرشلا لهأ نم مهريغو ناينابلا وأ رافكلا نم دحأل لاق اذإ ملسملا يفو

 كلذ ناك ، سجنايوريزنخايوأ & بلكاي وأ هللا ودعاي وأ ، رفاكايو { نينولعماي

 رقأ ، هانرضحأ ايف & كلذ انيلإ اكش رفاكلا نا مث & كلذ ريغوأ ةموصخ تقو
 ؟ ال مأ سبحلا همزليأ & كلذب ملسملا

 رفاكلا نيب ةموصخ هيف سيل تقو ناك اذإ {، اذه لثم يف ىنبجعي : لاق

 ناف نسحلا قلخلاب سانلا ىقلي نأو & ىذألا فكب ملسملا رمؤي نأ ملسملاو

 . نيملسملل ةدناعملا ىلع ةيوقعلا قحتسا هنورمأي اييف نيملسملا دناعو فلاخ

 . ملعأ هلللاو

 : ةلأسم

 : تابولجلا بلجي نميف
 نوقلتي مهنأ ضعب نم مهضعب اكش اذإ دلبلاو قوسلا لهأ يفو 3 هنمو

 ؟ كلذ مهيلع رجحي نأ يلاولل زوبيأ { دالبلا فارطأ نم تابولجلا
 اذإ رمألاب مئاقلا ىلع كلذ قيضي ال هنأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 { سانلا ىلع اهزجتحيو { اهنم لكلا ىلع يوتحي بالجألا يقتلي يذلا ناك

 . ملعأ هللاو . عنمي نأ ينبجعي الف ، سانلا ىلع كلذ يف ررض ال ناك نإو

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 : يلاولل زيجي مامالا يف

 دقف كل هزيجأ نأ يلزوجي ام عيمج كل تزجأ دق 5 يلاولل مامالا لاق اذإو
 الإ زوج امم ناك اذإ زئاج وهف لعفلا دعب نم هل زاجأ امو ، قحلاب لعف ام هل زاجأ
 دهعتي نأ يلاولا ىلع بجيو { مامالا رمأب الإ اهميقي نأ هلزوجي الف { دودحلا
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 5 ءعىسم ةءاسإ الو & نسحم ناسحإ هيلع يفتخي ال ىتح هناوعأ دقفتتو 3 هرومأ

 ارتجاو & نسحملا نواهت كلذ كرت نإ هناف 3 ءازج ريغب ادحأ كرتي ال مث

 ام باوثلا نم نسحملل ناك اذإ وهو & لمعلا عاضو ، رمألا دسفو 3 ءىسللا
 © ةبغر قحلا يف نسحملا دادزإ ك هعمقي باقعلا نم ءعىسمللو {© هعنقي ه عفني

 . ملعأ هللاو . ةبهر قحلا ىلا ءىسلملا داقناو
 : ملعلا ةصالخ ف

 سمخ يف هورصتخا امو رصتخا : لاق مث & بتك ةعبرأ ملعلا ىلا اوعمجا
 . تاملك

 . ةعاطلا الإ هحلصي ال كلملا

 . . اهيف لدعلا الإ اهحلصي ال ةيعرلاو
 . . ريبدتلا نسح الإ هحلصي ال لاملاو

 اهجوز ريغ ىلإ رظنت نأ اهحلصي ال ةأرملاو
 . ملعأ هللاو . . ةوهش ىلع الإ لكؤي ال ماعطلاو

 : ةلأسم

 ناو نوعنميأ ، ةنسلا نم نكسم ردنب يف ةعمجلا نولصي نيذلا يفو

 اوفلاخ نإو مهنيد نورهظي اوكرتي نأ زوب الو ، نوعنمي معنف { نوسبحي اوفلاخ

 . ملعأ هللاو . مهسبح زاج نيملسملا

 : يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلا مالك نم : ةلأسم

 : يلاولا تافص ف

 سفنلا رهط ةرامالاب ىلب نماي . هنامز لهأ دارفأ نم هيلإ ردص نم ىلا
 ةليلق 0 ةريرجلا اهاذ يف اهباصأ ءوس لك نم ، ةريرسلاو ةينالعلا يف ةرامالا

 مزاوللا يدؤيف 3 اهالوأ ام ىلع هركشتو . اهالوم ةمدخل حلصت ىتح . ةريثكو

 ردقتو كنكمي ايب ريهطتلا دعب هيلإ برقتي نأو 0 لوق وأ لعفو ةينب مراحملا ىقتيو
 اهرش نم زارتحالا يف دهتبحت نآو & لئاضفلا نم اهيف عدوأ امل ، لفاونلا نم هيلع
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 نسحت نأو سانلا رثكأ نم ساوسولا رش نمو ، اهرض نم افوخ كتردق غلبم

 ملع ري ربت نم ىفخي اميف هيلإ عجريف { اهل حلصي نميف ةرازولا لعجيف 0 ةريسلا

 ال نأو ملعلاو عرولاب هتفرع دق نم الإ مكحلل ردصي ال نأو & كيلع ةيالولا رمأ

 ةرثك ىقوتت نأو ، لعف ةلاذربو ، لزه ةلاقمب كتماقإ يف الو ، كنعظ يف ىضرت
 زاجف لق اميف دبالو ناك ناف ، ردص رغوتو { دقحل رض ىلا ىدأ ايبر هناف { حازملا
 نيب هكرت ىلع تردق نإ كحضلا يفو ؤ حرف ةبلجموأ . حرت ةلازإ نم هدارأ ام

 { ءالقعلا كيردزت الئل & ىلوأ كب يذلا وهف 0 ءاسلجلا نمرضح نموأ 0 ألملا

 نوكي نأ الإ ءاغوغلا كيلع أرجتيو { ءاسنلاو لاجرلا نم ءاهفسلا كنم رخسيو

 نم نرثكت ال نأو ، هيف هل قحال نم الإ ، ايستبم هاقلت نم نيب هلعجت ، ايسبت
 كريغل كلاؤس نوكي نأ الإ ، عابطلا هنعرفنتو { عايسألا هجمت ةيرذه مالكلا

 اييف ةجاح نم هب كلام وأ 0 ايهفموأ 3 ابدؤموأ 0 ايلعم هل كباوج يفوأ { ايلعتم
 ٦ اتومص ةدئاف ريغل ةلاقملا نعو اتيمز نوكت نأ كلام قحف الإو & كيلع وأ كل

 ُ رياني كدح رع رعَصت الو . كرزو ١ حيبق نم كرمأل | ملسأو . كردقلزعأ هناف

 . هالو ابا لبت نلو رتؤأآلا قرشت نت كنإ احرم ِضزألا يف يشمت ال

 } رسعم ريقف وهو كاتأ نم ىلع كلابقإ نم ةرثؤت الف & رسوم ىنغ كءاج نإ

 ال نأو 3 رذتو ىتأت اييف رمؤت هب يذلاو { الف الإو 5 امزال هقح نم نوكي نأ الإ
 يف نيللاو ةدشلا نم دحاو لك عضيف { ناكم نم قحلا يف هلام نامز هب اودعت

 وأ كمزليف { هيلإ كلوزن عضوم يف ايهنيب اييف نوكيوأ { نيحلا يف هل يذلا هعضوم
 . زاجم نكمأ ام حفصتف كيلإ ءعىسملا نع اوفعت نأو ، هيلع نوكت نأ كل زوجي
 يف نوكت ال نأو & حجرأو ىجرأ لهأ هل وه ايب ةعارج نوكي نأ الإ ، حلصأ هنإف

 رصان الو ىقبتف } اضف كلوح نم اوضفني ايبر مهناف ، بلقلا ظيلغ اظف كسانا

 ىسعف . ءايلعلا لوق غتبتف . ءايكحلا مالك ىلإ عمست نأو الوذحغ امومذم ، كل
 هارخأ يفو { اركذ هايند يف هب ملع نمل نوكي ايلع كلذب ىوقت ايهف ايهب دادزت نأ

 هيلإ غلب نم ىلاو { هيلع ىقلأس هدعب نم ينإو اذه { ارخذ هلهأل دعأ وأ 3 ارجأ
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 ربص نمل هب امل هلفن عضوم يف زئاجلا نم هردق نم ىلع بجاولا نم نإ { اليقث الوق
 © افولا ريخلا لهألو } ارجاز ركنملا نعوأ & ارمآ فورعملاب نوكي نأ هلضف نم

 لهأ ىلعو افولأم حبصيو يسميف . افوطع نيحلاصلا ىلعو 3 افؤر نينمؤملابو
 رمالل باطخلا ةلمج نم كترخآ يف تنأو 5 اديبعوأ ارارحأ & اديدش دئادشلا
 نمل يعارلا ترصف ةيعرلا نم كدي هتوح دق ام ىلع كتردق دوجول { يهنلاو

 © ةيضقلا يف مهنيب لدعاو .0 ةيبولا دراوملاو © ةيندلا يعارملا نع اهدذف 3 ىعرت

 يف هل قحال نم الإ ريغصلا محراو ريبكلا رقأو { ةيوسلاب مكحلا يف مهلعجاو

 وأ ،ملسم نمؤم نم هقح ىلإ قح يذ لك غلبت نأ يف كسفن دهجاو ؛ ريقوتلا
 دعبوأ ، ىندف برق { كريغ نمو كنم هفصني ىتح ، مرجم قفانموأ ، كرشم
 ٥ لزانوه ام مهنم دحاب زواجت الف & لزانم ىلع مهناف { هادع اهيف ال . ىانف

 ناب نإف ، هلقع ردق ىلع الإ هملكت الو 0 هلزنم يف هلايب هلو } هيلع ضقأ نكلو

 كيلع ىفخ ناو { هنم ةءاربلاف ، هيغ كعم حص نإو . هل ةيالولاف ، هدشر كل

 كفوقو ىلع ىقبيوأ هيلع نوكيف . هيرمأ دحأ نيبتت ىتح . هنع فوقولاف { هرمأ
 الو ۔ كلذكف ، كتيعر نم نكي مل نإو & كلهج ىلع تمد ام . كل امزال هيف
 . كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ

 كل اونسحي نأ بحت ايكو ، مهل نكف ث كل اونوكي نأ ديرت ايكف ةلمجلابو

 رارحالا نم كلمت ناسحالابو مهباقر رهقت ةبلغلاب كنإف { مهيلإ نسحاف
 { ةمالو { ادرمم الإ مي ,كتلا هدزي ال ايبر هناف ، اييئل ناك نم الإ ، مهبابلأ
 { القل كنم دعابتوأ . اذال كنعرفن ناو © اييركت ةءورملا لهأ صصخاف

 رظن هيلإ رظناو ايظعم كيلإ هبرقف الوسر كنذل نم هيلإ لسراف هفيلات يف ةحلصملاو
 مث عزف نم هب ام لوزي ىتح هعور نكسف عزج يف هتدجو نإف { امركم قفشأ نم
 الإ هل لقت الو {. ردقت ام كفورعم نم هل هيلع لذبأو 5 هفلؤيف { هب رقي ايب هملك
 3 كناوعأ نم تنأ هب ام ىلعو ، كناوخإ نم نوكي نأ كشوي هناف © اليمج الوف
 نم سيكلا سيكأ نآ ، هنع هللا يضر باطخلا نب رمع صفح يبأ لوق يفو

 نزوو . هتلزنمب عىرما لك لزنأو ، افطعت رفانلا نكسو ، افطلت ديعبلا برق
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 نأل . هريغوأ اذه ىلع لدي ام هنايعب هربخ طلخي ملو ، هنازيمب ءىرما لك

 مل ناو زذرت نأ زوجي ال يتلا ةرهشلا دح غلبي مل ام ربخلاب ايلع حصأ رظنلاب ةدهاشملا

 . ءاوس ايهنف 5 هب امو هكرتاف ، رض هدعب يف الو ، عفن هبرق يف نكي
 نموه ام يتأيوأ ، دابعلا نيب ةميمنلاب يشمي هنأ دحأ ىلع رهظ ناو

 لبقو رمألا لثتما نإف 0 هاهنتو هرمأت نأ نم ةردقلا عم كلذب الف & داسفلا عاونأ

 نم الدب هقحتسي ام ىلع ردق نم ىلع باقعلاف الإو ، دارملا وهف 0 ىهنلا

 دازاموأ & سبحلا نم هيلإ ىعدف . هب ديرأ ام ىلإ دايقنالا نم ىبأ نإف { باوثلا

 ام ىلع ارصم هرهظأ يذلا يف ىقبو دافصاألاو لالغألا نم هزاوج عضوم يف هيلع

 هلاتق يف زاج ش ابرخ هتعاط يف نمو ناطيشللو ، ابرح هلوسرلو هلل راص 0 هرفكأ
 يف هحور ىنفت وأ { هلامو هسفن نم قحلا ىطعي ىتح . هلاثمأ ىلع زيجأ دق ام

 . . هلالض
 نم امهل ام مدعل { دحاولا مكح اذه يف ةعايجلل نأ قحب لوقأ ينإو الأ

 ادب امل كل زاج وأ كمزل نم ةبراحمل هب جرختف شيج زيهجت كل ادب ايهمو & قرف
 مهيلع سيل ام ، سانلا نم اهريغ الو ، اربج ةيعرلا فلكت الف & قسف نم

 ال الارهق ذخأت الو ، لام لذب نم هنودام الو & لاتقل جورخ يف لاح ىلع

 . لالحتسالاو كاهتنالا عضوم يف ميرحت نم اهب امل لايعألا نم مهمزلي
 نم الإ . ادئاق كايارس نم ءعىش ىلع الو ." ايلاو كشيج ىلع نلعجت الو

 هب ىوقت ادعاسم كل نوكي نأ ، ةسايسو مزح نم هب امل هتوجرف ، ةقثلاب هتفرع
 هب ىفكف .{ هيف هلعجتو هيلإ هضوفت ايهمو & ملع اذ ناك ناف & كودع رسك ىلع
 هلدي ايداه ءاهقفلا نم افرشم هئاذحب لعجت نأ نم كل الف الإو & اليلد هسفنل

 هنود نم ىلإ رطضت نأو نم كل دبالف الإو 3 اليصأو ةركب 5 هيلعو { هل يذلاب
 هبرح ةلاح ايهيف يتأي ال نأ ايهنود اموأ © هبرض وأ هنعط يف ، نومأم نم ةقثلا يف

 نم ءىش يف لوخدلا نع هعقوت نم هفرعت امل سأب الف { زاج ام الإ هريغ يف الو
 هل سانلا نم لك ال هنأ الإ هيلع لمعي نأ 0 هل زاجأ نمل يأر ىلع ةلاهجب هرمأ

 ذخأيل اهقرطب ءارصبلا نم افراع اهيحضت نأ كل يغبنيف & سامحلا ليحب ةفرعم
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 نم هافرعف ايل رهظ دق ام & هقدص ىلع هتلالد نم اهيلإ ةجاحلا عضوم يف

 كالوم هوتاف ةعدخ هملعت نم لوق يف برحلا نأل ، رفظلا ىلا ىندأ هناف ، ايهقح

 3 كئاجر يف ام ناك نإف كايند نم هلانت ضرعل الو } ةعمسلل الو ةي ؤرلل ال
 لزن ناو ، كالتبا ام ىلع ربصلاف كودعل ناك ناو ، كالوأ ام ىلع هلل ركشلاف
 كل زاجف 0 ميرح نم مهف ايع عفدلا مهمزل مهيلع دلبلا ىقبي نأ دارأ نم مهيلإ

 وه ام ىلع هيف لمعاف هزاوج يف فلتخا امو عفنلا نم هب امل { هيلع مهرببت نأ

 . اليق موقأ

 5 اهرض نم عزفت الو ، اهرح نم عزجت الف ، كسفنب اهرشابت نأ درت ناو
 { ةعاس لك يف رذح ىلع كودع دياكم نم نكو & كتعاطتسا نم اهل ددعأو

 كموقل نرهظت الو 0 هراهن يف الو هليل يف &، نوكي ىتم هموجه يف يردت ال كناف

 ناك نم لشف ىلا يعاودلا دحأ نم هنإف { ةلق نم كلام عم ةرثك نم مه ام

 سانلا نيب رارفلا ىلإ نكرتف & نابجلا نكت الف & سأبلا كرذح نإو 0 اليلد

 هب اهنأب ةميزه نم هب كوأر ام ىلا مهربجت كنأل & ةميزع نم كبام فعضل
 3 لاتقلا ىلع كبحص نم ضرحو ، كبر ديب رمعلا نأب كبلق رعشاف ، ةميقم
 مهركذو ، لاح ىلع صقن الو اهيف ةدايزال ةدودحم اهنإ { لاجآلا يف مهل لقو

 ىسعل ءابآلا نم مهمدقت نملو & نئاغضلا نم مهل قباسلا يف يذلاب ءاقللا نيح

 ىلع مهلمحتف . ءاضغبلاو ةوادعلا رانو نكتسم نم اهب ام مهبولق يف جيهي نأ

 . حافصلاب ابرض كموق ةرداب ذئموي كموي يف تنأو ، مهل هزاوج عضوم يف لازنلا

 كرمأ نم اذه ىلع مهمادقأ ىلع مهناف 0 لابنلاو ةراجحلاب ايمرو حامرلاب انعطو
 ىتح { حاورلاو ةادغلاب تاراغلا مهيلعرركو . مهمادقأل تبثأ . مهعم

 . الوعفم ناك ارمأ امكنيب هللا يضقيو 0 اولميف كتاداعم اوكرتيف 3 اولذب

 مهر دمغ نم ار ذح نكو ٠ ا حنج اف حابصل او ع اسم اب ملسلل اوحنج ن إو

 الف الإو . هبرق نم ةبير يف نكت ملو ، هبنذ نم هيلع باتف هبر ىلا عجر نم الإ
 ركميف كبراق دق نوكي نأ نكمي دقف . ةلذ نم هب ال نوكي نأ نكمأ ناو هنمات
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 نم مهبولق يف امل ، مهيف ريخ ال مهرثكا سانلاو { ةلفغ نيح ىلع كذخاأيف كب
 كبرل لعجت نأ نم كل دبال هناف { ءاود نم مهل ايب كتاقوأ قرغتسي الف { ءاد

 هيلإ لتبتو كرافسأو كرضح يف همسا ركذتف 0 اهيف هدبعت كراهنو كليل نم اتاقوأ

 لفاونب نيملسملا جئاوح ءاضق نع لغتشي ال نأ رومأملاف ناك ناو

 الو ، روفوملا رجألا نم هب امل هل يذلا هتقو يف رومأملا نم الك لعجاف تادابعلا

 يفوأ ةالصلا يف هتأرق اذإف & كتوالت نم نارقلا الو . كدجهع نم لزنملا نرج

 يف دجت نإف أ كموي يف كنم ناك امل ةليل لك رظناو ، اليترت هلترف اهريغ

 لبق هحالص ردابف 0 كنيد يف هل زاوج الام كلامعأ نم ءىش يفوأ ، كلاوحأ

 فقت الو هتلهج نا ملعلا لهأ هنع لأساف الإو . هتفرع نإ كنكما ىتم كموي
 الو هلوئسم هنع ناك يتوأ ك داؤفلاو رصبلاو عمشلا تإ ملع هب كل سيآ ام
 قزرلا يف مهضعبل عسوو . ايندلا يف هدابع هللا عتم ام ىلا كسأر ينيع ندمت

 عفنأ قدصلاب هناف ةدابعلا لهأ نم هاقتإ نم هدعوأ ام ىلإ كبلق نيعب رظنا نكلو

 مظعأ هتاكرد يف هناف ، هاوه عبتأ نم هدعاوت ام ىلإو ، اليضفت ربكأو ، تاجرد

 . اليكنت دشاو . هايند نم اباذع

 هيلا لوصولا كل ادب اذإ ةرازولا هدلقي نأل هراتخاف كلملا هاندأ نمايو

 عضوم ياب الو هبوه يذلا هتلحم الو هراد نجلت الف ، هنم ةوعد نعو ‘ ارات

 كل نذأ نإف ، هيلع لوخدلل نذأتست ىتح هرارقتسا ةلاح يف درت ناو 0 هيف ناك

 الإ هتهج نم ىلع مالسلاو ةحفاصملاب هأدبتف هربكت نأ يغبنيف سانا يف هتدجوف

 همدقي نأ ، هريخل هب ام قحأ ناف . مالسالا يف ةلزنم ىلعأ نم كانه نوكي نأ

 سولجلاب كل نذؤي ىتح كمايق يف ىقبت نأ ، عفاد نم هلام عناملالإ 3 هريغ لبق
 ضغت نأو {. هدوعو هيتأي امل ملعأ هناف ، ةرورض نم ال كرمأي ثيح دعقتف

 ال عىش نم هارت ايب ن ربخت الو { رظنلا ةلزنم جلاو . جلاوم ىلا ندمت الف ، رصبلا
 الاؤس هيلإ جاتحت امردقب نكلو هيدي نيب مالكلا نرثكت الو ، هركذ يف ةدئاف

 رظنلاب عجرا مث كلزاجأ اييف هيأر نعوأ هبجوأ نمل الإ هيلع دازام ال & اباوجو
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 ىلع ايوق ، ردص بيحر نابللا حيسف هتدجو نإف هلاوحأ نم نوكي ام ىلا

 لمتحي اليبن { القاع ابيبل ، ربصلاب دئادشلا ىقلتي . . نانجلا بيحر . . رمألا

 عيرس { بضغلا ديعب 0 ةلذ الو زجعل ال رذعلا لباق { هل زاجف 3 هنكمأ ايب ةلزلا

 ال } اهكلسم يفروهتلا نع اهكسم سفنلا رهاق { ملحلا نم هب امل « ىضرلا
 لهأل ابرقم ، هلحم يف الإ هقفني الو ، هلح نم الإ لاملا ذخاي الف { ملظلاب ىضري

 © هبر ىلا هكولس يف عىضتسي هب ام مهراونأ نم سبقيل ملعلا يوذ نم ىقتلا
 ال ايع افقوتم ، مهراثآل اعبتم مهباداب هردق نم عم هلهأو هسفنل ابدؤم 3 مهرانمب

 . هلقع روقول 0 ديعبلا وهف الاؤس هزاوج يردي

 ام ىلع هلدو ، هلضف يف هكراشف كرزوتسا دقو { هلثمب نامزلا حنسي ىنأو

 همتكت نأ كل يغبني ال ءىش نم ناك امو ، احصان هايندو هنيد يف هل ةحلصملا هيف

 نوكت نأ سأب الف الإو ، رسلا يف الإ ، هب هربخت الو ، هاوسل هرهظت نأ الو {، هايإ

 3 احضاف دعتف ، هادع نمل هفشكت الف {. هروهظ هركي ام الإ احصانم هب رهجلا يف
 يف هيلع ءى رتجت نأو { هيلإ كوعدي نأ الإ & كريغل هاوجن يف هطلاخت نأ كايإو

 نم هربخل ناك ناو © ةولخ تامراحم تاوذ نم ال يتاللا الإ & هئاسن هتثداحم

 الئل هنم الدب هاضريو هنمأي نم هتطساوب وأ روضحبو هنذإب الإ زئاجلا وأ مزاللا

 ةأرملا نكت ملو & ايرب نظلا ءوس نمو . ايقت كسفن يف تنك ناو { كتمهت هثروي
 يسانلاك المهم هعدف هكرت عسيف ءىش نم ههركي ام عيمجف ةلمجلابو . ايقت

 نم يفتقي الو ، ملح هل سيل هتدجو ناو 3 ايكتبحصل لمجأ هناف هعدت الو . هل

 { هاوهل اعبتم هملع يفو { هايعل امأ يرديال اييف هراهنو هليل ىرحت ملعو عرو هل
 هاوهي ايب الإ ضري مل هاده هيف ام ىلإ ىعدف .3 رمأ اوأ ىهنف رصي نإ {} الوجع اباثو

 هبلق يف يرويو . هرارش حدقيف هكرحت ءىش ىندأب & بضغلا عيرس 0 هاريوأ
 عضوم يف يفشتلا رم ، هرمأ كلميال . هراثآ حراوجلا ىلع رهظي ىتح . هران

 يف هناسلب امإ هتلاض ىلع هبوكر يف هنأل {© ةلاهج وأ ملع يف { هردق ىتم هزاوج

 اناودع هلاموأ هندب يف هناوعأ نم نوكي نموأ هديب امإو { ايتش هنيد وأ هضرع

 وأ & نجسوأ 0 هيديب زكووأ ، هيلجرب لكر نم & شطبي هب ايب يلابيال { ايلظو
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 يف ءىش نم اهقوف ام وأ ، عوج وأ & شطعأ وأ ، عد وأ 3 ةرطقم وأ . ديق
 . هبيذعت

 نإ هتربع محري الو . اكش نإو & هبضغ لاح هل قري ال اليتق هادرأ نإو

 . هلزتعاف ديرم ناطيش هنأب ملعاف { ديريام الإ ىبأف رصأ هل حصني ناف { ىكب

 . الوهج امولظ هيف ريخ ال هتفرع دقف . هيلإ ةرورض نم الإ 3 هيلع لخدت الو
 ميسج هرطخو ، ميظع هلضف 3 هدعب ام ارمأ تلمحت دق مكحلا هل نمايو

 3 ىمعل هيردت ال ايب مكحت الو { هلعل هيردت ايب الإ مكحت الو { ءاضقلا يف لدعاف

 كايإو ، اضرلاو بضغلا عضوم يف ىلقل هيلع الو & ىوه دحأ ىلإ هيف لمت الو
 . الوكأ لطابلاب سانلا لاومأل نوكتف ث اشرلا لوبقو

 نملو & نيرصان هللا ةوعدل اونوك ، قحلا ةوعد لهأ نم نيرداقلا رشعم اي
 نم رثكاف دابعلا ىلع ىعنو ، دالبلا ين ىغط نمايو 0 نيرزاؤم مكيف هب ماق
 امو } ديدش هللا باذع نإف ، نيرفاك اوتومت نأ لبق مكبر ىلا اوبوت داسفلا عاونأ

 . ديعبب نيملاظلا نم وه
 نم نيأ نكلو ، عيطملاو يصعلا 0 عيمجلل هلوقأ 0 هللا هردق ام اذه

 وأ ۔ عبتاف هيلع ردق نم هيلإ ىعدف ضهنو . عرش يذلا هنيد يف هللا رمأل عدص

 هل زاوج الام عرتخاو & هميرحتب نادام كهتنا نم ىلع ركنأو عنتماف ىلو
 نم ءىش يف مهركذب عمس الو زاوجب ةفصلا هذه ىلع ىرأ ال ينإف ، عدتباف

 نيأو 5 رايخألا نم ىقتلاو ةفرعملا لهأ راص نيأ راطقألا يف تيدان ينأ ول يراجملا
 يف لوقتف ، املاح ناسلب ينبيجي نأ اهتوجرل رايخألا نم مهرثأ ىفتقاف مهعبتا نم

 © ىرتو عمست ايكف ىقب امو ، ىرثلا تحت اولزنف © رايدلا نم اولحر ، اهباوج
 نم اطقل هيلع داز ايع هب ىفكو . ةي ربلا يف مهلقأ ايف يقح يف ةيقب مهل ناك ناف
 . الاقم

 (هللا همحر) : يصورخلا ناهبن يبأ مالك نم

 : ناهبن يبأ حئاصن نم

 اولبقت الو {} الفن زاج وأ ؤ اضرف مزلف ، حص ام مكل يحصن نم اوذخف
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 رش نم اهب امل اهريغ نم يسفن ةحصانمب قحأ انأو ، الدع ناك ام الإ يلوق نم

 نع اهاهن نمل الإاهل ةاجن الف { ءوسلاب ةرامأ اهنأل { اهرض دوجول هنوك يف بحوم

 ىلا ةرهاط اهركوأ اعوط اهب راس مث سند نم اهبامرهطو . اهاوه ةعباتم
 هيلإ لصت ىتح سفن لك يف اهاوقت مامزل امزال هيلع هلكوت يف لزي ملو ، اهالوم
 ليزج نم اهل دعأ دق اهباسح دعب هدجت يذلاب هنع ىض زتف اهنع هنم اضرلا ىلع

 ال ينإ ، اهبويع جالع نم غارفلاب ىل ىنأ اهبونذ ةرثكل لوقأ قحلاب ينكلو 3 اهباوث
 يفرمأ نم ، حصنلا اذه يف مكل ىنم ناكام ىلإ يناعد اينإو ، نوكي ىتم هيردأ
 يف ىسعل ، عفري نأ هيف نكمي الام عقي نأ هفوختأ ام ، قرح يف يهن وأ © قفر

 ىلع يعاسلا ىقبيف ةنتفلا ران هللا دمخي نأ 3 هقتف عاستا لبق حلصلاب هقتر
 ردق نوك نم عزج رارف الو . مكيديأب ام لين يف عمطل ال } هدمك راوأ يف هدسج
 قلخلا يف ةمايقلا موي ىلا نئاكوه ايب قحلا كلملا نم ملقلا ىرج دق هناب يملعل

 قبس دقام نوك نم دبالف } همكحل بقعم الو هتايلكل لدبم الو } هرمأل دار الف

 دحأ همار ناو { ديزم الو صقن الف &، صخ هب يذلا هتقو يف نوكيس نأ هملع يف

 . مكحلاو رمألا هل نأل { ديري ام الإ نوكي الف 0 ديبعلا نم

 وأ عفن ، رشوأ ريخ نم ىلاعت انالوم هبتك ام الإ مزحلاب اموي انبيصي الف
 وأ ريبحت يف ينع مكءاجوأ ىنم مكيار امو . بينأ هيلإو تلكوت هيلع ، رض
 لمهأ هيف اورظانو } رثألاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا ىلع هوضرعاف ، بيترت
 فلاخ امو هتدرأ يذلا وهف رظنلا يف يأر ىلع زاج وأ { اهيف ام قفاو ناف ى رصبلا
 عضوم يف & يرمأ نم اذه ىلع ينإو & رذعاف تدمعت ام ينا ملعي هللاف { قحلا
 . لماع هل دعبو { لباق حصنلل ينإف ينوحصناو ، يرذع زاوج

 لضاف ينأب يل ةداهشلا يهف صقان نم ىتمذم كتتأ اذإو
 يجارلا . لامآلاب رتغملا دبعلا نم مكيوذ نم ىلعو 4 مكيلع مالسلاو

 ءوسبف كلهأ نإف ، لآملا موي هباذع نم فئاخلا { لاعتملا ريبكلا هبر ةمحر
 هرفغتسا هيلع يلكوت يف انأو . يللز نع هوفعو ةعساولا هتمحربف وجنا ناو & يلمع
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 مهللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو 3 اهلك يبونذ نمو ، ىلمأ نم هيلإ بوتأو
 . اريثك اييلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : شيج رييستب هيلاو رمأي مامالا يف
 يال يلاولا يردي الو & ناكم ىلإ شيج لاسراب هيلاو رمأ اذإ مامالاو

 مامالا نوكي ىتلا رومألا نم نوكي ام عيمج كلذكو . كلذ مامالا دارأ ىنعم

 لثتميو نظلا نسح ىلع كلذ يف لمحيأ ، هلطابو هقح اهيف لمتحيو ايهف ادلقم
 ناك ولو & كلذ لطاب حصي ىتح كلذ ىلع هترصنو هتنوعم بجتو كلذ يف هرمأ

 . هيف مكحلاو كلذ فيك مأ { رومألا رفوأب رصبو ملع ةرثك هل رهظي مل مامالا
 اذه تحت نم ناك اذإ يلاولا لماع كلذكو } اندنع جرخي اذكه : لاق

 نم مامالا نم زوجي ام عيمج هنم هل زوجيو 0 مامالا ةلزنمب يلاولا هدنع لزني يلاولا

 { هرمأ لاثتمإ همزليو هل زوجيو & لطابلاو قحلا اهيف لمتحيو ، رومألا هذه لثم

 يردي ال ناكولو ، لاوحألا عيمج يف مامالا نم زوجي ايك٬. هيلع هترصتو هتنوعمو

 . يناعملا هذه يف مكحلا فيك مأ . ةفرعملاو ملعلا يف يلاولا اذه ةلزنمب

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع يعم اذكه : لاق

 : ةلأسم

 : مهالو نم رمأ لاز اذإ يضاقلاو يلاولا يف
 كلذل مهلعج نمرمأ لاز اذإ ليكولاو يضاقلاو يلاولا امأو © هنمو

 ناك اذإ امأو ، لوزيال هنأ مهضعب لاقو & نيملسملا ضعب لوق يف مه 3 رمألا

 هللاو . انركذ نمع كلذ لازام ولو & لوزي الف ، نيملسملا ةعامج لبق نم كلذ

 . ملعأ

 ةرركم : ةلأسم

 لاملا تيب نم مهاردلا نم ائيش ةارشلا نم دحأ مدق اذإ ىلاولاو © هنمو

 يف هعضو دق نوكيأ اريقف كلذ مدقملا ريجألا ناكو . كلذ بجوتسي نأ لبق
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 نماضوه مأ { هل هترجأ لبق نم ريجألا هقحتسي مل اذإ هنايض همزلي الو . هعضوم

 ؟ ةرجألا ريغ نم هقاقحتسا لبق نم 0 هب هل عفدي ملام

 اييف كلذل انماض نوكي هناف ، رقفلا لبق نم عفدلا نكي مل اذإ : لاق

 . ملع أ هللاو . اندنع

 نإ هل مهقاقحتسا لبق ةارشلا همدقي ءعىش لك نأ هبلق يف دقتعا اذإ تيأرأ

 لجأل هوقحتسي مل ايب مهل تعفد دقف الإو 0 ةرجألا نم مهل امم ، هوقحتسا

 نم ملسيو ملسيو كلذ هيزبيأ ، قاقحتسالا هوجو نم كلذ ريغوأ 3 مهرقف
 ؟ ال مأ هترجأ لبق نم هقحتسي ل نإ ناضلا

 عوفدملا ناك اذإ كلذب أربي هلعلف كلذ نيملسملا مامإ هل لعج اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذل الهأ هل

 : يلهذلا ناييلس نب يدع خيشلا :

 ىلو اذإ مامالا نأ { هللا مهمحر انباحصأ نم نيملسملا راثا نم دوجوملا نا

 هل هزيجي نأ هلزوبجي ام عيمج هل زاجأو ، ىرقلا ضعب .لع الماع لمعتسا وأ ايلاو
 نيملسملا لام يف لعفي نأ 3 لماعلا وأ يلاولل زئاجع مهتلودو نيملسملا لام يف

 نم هل يلو ال نم جيوزتو ، سانلا نيب ماكحألا امأو ، ماماللزوجي ام مهتلودو

 سانلا نيب ةباتكلاو & نيدوقفملاو بايغألا ليجأتو { تاقفنلا ءارجأو © ءاسنلا

 يفتكي الو { هللا هزعأ مامالا كلذ يف نذاتسي نأ ينبجعيف ، لدعلاو 3 قحلاب

 . ملعأ هللاو . ةزاجالا كلتب

 : ةلأسم

 : ملعب مكحي يلاولا يف

 نم ءايشألا عيمج يف كلذأ 3 هملعب مكحي نأ مكاحلل زاجأ نم لوق ىلعو

 ؟ دودحلا ىوس . اهريغو قوقحلا

 . كلذب لاق نم لوق ىلع . كلذ ىنعم جرخي اذكه : لاق

 اذإ مأ & ءىشلا اذه لصأ ةقيقح ىلع علطا اذإوه اذه ملعو : تلق
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 هلزاجو { ايلع كلذ نوكي . هغلب ام قدصب هبلق نأمطأو دحأ لوق نم هفلب

 ؟ هل مكجلا

 فرع نم دنع هيف عسي اييف & لمعلا هب بجي ملع ةنانمطالا نا : لاق

 . ملعأ هللاو . امهل تلعج يتلا اهيناعم ملعو 0 اهلعو ، ةنانمطالا

 : ةلأسم

 نم هرمأ كلمي ال نم رمأ نع ثحبي مل اذإ نيملسملا رمأب مئاقلاو ، هنمو

 عايض هدنع حصي ملو نيناجملاو ماتيألاو جالفألاو دجاسملا لاومأ نمو ، هتيعر
 ملام ، تعاض ولو ؤ اهنع ثحبلا كرتب املاس نوكيأ 5 اهلاومأ نم الو اهنم ءىش

 ؟ اهرمأب نحتمي ملام 3 اهنم ةمالسلا هسفنل بحأو . اهعايض هدنع حصي
 هيلع نأ ملعت الو ، كلذ همزلي الف { ةقيقح كلذ ملعي مل اذإ : لاق

 لعجيو . تاقثلا يديا يف كلذ لعجيو ، كلذ نع ثحبلا هل لب ، كلذ بوجو
 . ملعأ هللاو . انويع نويعلا ىلعو . انويع كلذ ىلع

 : يحبصلا : ةلأسم

 : لدعلاب ماقو دلب يف بستحا ةقث لجر ين
 رمأو لدعلاب اهيف ماقو دالب يف بستحا ةقث لجر يف رثألا نم هعفر نمو

 نيب مكحيو { اهلهأ تاقدص يبجي نأ هلزوجيأ . ركنملا نع ىهنو & فورعملاب

 نع عنتمأ نم بقاعيو دجاسملاو بايغألاو ماتيالل ءالكولا ميقيو { اهلهأ
 ةلزنمب نوكيو . كلذ ىلع هنيعي نأ دحأل زوجيأ . هلزاج ناو ، همكح

 ؟ ال مأ ك بستحملا

 ٥ نيملسملا رمأب موقي نأ ردق نم ىلع ناك مئاق مامإ نكي مل اذإف : لاق
 ء لايعألا لضفأ نم كلذو & كلذ ىلع هنيعي نمل زاجو 0 مامالل زوجي ام هل زاجو

 نأ الجر رابجلا رمأ اذإ تيأرأ { هيلع ردق نم لك ىلع بجاو فورعملاب رمألا نأل

 هل لعجي نأ ريغ نم هدحو رابجلا رمأب مكح ينأ رومأملل زوجيأ & سانلا نيب مكحي
 هيف فلتخملاب مكحي نا هلزوبججيأ & هل زاج ناو { نيملسملا دنع ةجح وه نم كلذ
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 امو & سبحلاب همكح نع عنتمأ نم بقاعي نأ اضيأ هلزوبيو © هيلع عمتجملاب مأ

 . هب بقاعي نأ مكاحلل زوب
 . كلذ يف فلتخي : لاق

 فلتخماب مكحي نأ هل زوجي ال لاق نم لاقو ، كلذ هل زوجي : لاق نم لاق

 ربجي نأ هل زيجي هيف فلتخملاب مكحي نأ هل نأ ، لوقي نم لوق ىلعف . يأرلاب هيف

 عمتجملاو هيف فلتخملا يف هيلع ربجلا زاج 0 هب مكحي نأ زاج ام هنال & كلذ ىلع

 مل اذإو هيلع هنيعي نمل زاجو ، كلذب مكحلا هريغل زاج { وه هلزاج ناو © هيلع
 بطاخ الك نأل { هنيعي نملو { هلزوبي نأ ينبجعيو { هل ةناعالا زبت مل { هل زب

 . ملعأ هللاو . رجاف وأ راب نم لدعلا ةماقاب

 : يدشارمحلا : ةلأسم

 نوكي الو { هباوصو هلدع ملعي ال ايب مكحي ال نيملسملا مكاح نا : لاق
 كلذ هفوقو يف املاس نوكي لب . اكلاه الو ، اعيضم هباوصو هلدع ملعي ملام كرتي

 هل عساوف ، نيملسملا نم لدعلاب ماوقلا ىلا كلذ عفر ناو { هملعي نأ ىلإ

 . ملعأ هللاو . كلذ

 : يحبصلا : ةلأسم

 : لز دق نأ فاخ اذإ يضاقلا يف

 وأ ىأر مث همكح نع لز دق نوكي نأ يضاقلا فاخ اذإ رثوملا وبأ لاق

 همكح نع عجري نأ هلف . . هب مكح ناك يذلا مكحلا نم لدعأ وه ارثأ ظفح

 روهشملاو هب لاقام رثوملا يبأ ىلع دري الو ، هجو اذه ةموكحلا ىلا نيمصخلا دريو

 فرع ايب مكحيو © طلغلاو أطخلا يف عجريو 4 اذه لثم نع عجريال هنأ هريغ نع

 . ملعأ هللاو . يتأي ييف هلدع

 : ناييلس نب دمحم مامالا هيقفلا نع : ةلأسم

 : بارخلا دارأ اذإ ودعلا ىف

 عنمي نأ مامالا دارأو © نيملسملا راد مدهو ، بارخلا دارأ اذإودعلا نع .
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 ةيعرلا مهب عنميل اموق يرشي نأ مامالا دارأو { ودعلا ةرضم نع ةيعرلاو رادلا

 ؟ ةيعرلا ىلع مامالل بجي فيك 3 لام تيب هدنع الو } هفعض يف مامالاو

 ىلع ، رصبلا لهأ نع رثألا يف دوجوملاو بجاولا نأ & كلذ يف باوجلاف
 & رادلل ةمالسلاو ةيعرلا حالصل ، مهسفناو مهلاومأب مامالا اودمي نأ ةيعرلا

 ينام اوحرطي نأ بكرملا لهأ ىلعف ، بخلا هبرض نإ بكرملا لثمك مهلثم
 ولو } هسفن يدفي نأ ناسنالا ىلع بجاولا نأل & سفنألا ةمالسل بكرملا

 . مهلاومأو مهسفنأ ادف مهيلع رادلا لهأ كلذكو . هلام نم كلميام عيمجب

 كلمي ملولو { هترثكب ريثكلاو { هتلقب ليلقلاو ، عيضولاو عيفرلا ىلع نوكيو
 نم هفرغأ يذلا اذهف © نمثلاب طقسي هلزنم ردقب هيلعف 0 هلزنم الإ مهنم دحأ
 . ملعأ هللاو . هيلع دمتعاو { نيملسملا لوق

 : ىحبصلا : ةلأسم

 : برح ةلاو ةحلسأب رفظ اذإ مامالا يف

 تويبو ةلبقلا لهأل باودو ةعتمأو برح ةلآو ةحلساب رفظ اذإ مامالا نع
 ىلع لواطتلاو بلغتلا مهنم فاخ اذإ:مهيلعو كلذ كاسمإ هل زوجيأ © مهتنازخ
 ؟ نيملسملا

 زوجي نأ ىسعف رظنلا ىلع امأو ، قالطالا هلزوجي ال هنأ يعم : لاق

 ةنامأ كلذ لعجي نأو { اهب هيلع ةيوقتلاو مامالا ىلع جورخلا مهنم فيحخ اذإ كلذ

 الإ ءىش يف اهلامعتسا هل زوجي الو { اهنم صلختلاب هيلع هللا جرفي نأ ىلإ هدي يف

 كلذ ناكو 3 مامإ نكي مل ناو مامالا ىلع برحلا اوذبان اذإ ، اهنابرأ برح يف
 نم ةجحوهف هللا ةجحب ماق نم لكو . كلذ يف قرف يل نيبي الف © نيملسملا نم

 . ملعأ هللاو . «ناسحاب مهوعبتا نيذلاو : لجو زع هلوقل رخأتم وأ مدقتم

 : ةلأسم

 : هيلع لوخدلا نم هاصعلا نم ادحأ عنمي نا مامالل له

 لوخدلا هعنمي نأ هل له . العف لجر نم هرك اذإ مامالا ىلعو { هنمو
 ؟ هيلع
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 . هملعأ الو . كلذ يل نيبي ال : لاق

 مكحك هسيل مامالا مكح نأ عمو ث ملعأ هللا ، لاق ام لجأ نم : تلق

 { هنم اهل دبال امم اهرومأ ةيعرلا هيلإ عفرتو ، ماكحألا ىلي مامالا نأ كلذو ةيعرلا

 . هنع اهل ةينغ الو

 هعنم دارأ اذإ ،} هيلع هبضغ دنع هكالمأ"أطي نأ هعنمي نأ هل له : هل تلق

 ؟ ههركي ايع هبدأو
 نال ، ررض هيلع نكي ملو & حالص هعنم يف ناك اذإ يدنع اذكه : لاق

 رضي لاح يف الإ حابم لاومألا يف لوخدلا لصاف الإو . اهاياعر يف ةرظان ةمئألا

 . اهب
 ؟ هنم ناكام لجأل قوسلا لوخد نم هعنمي نأ هلأ : تلق

 قوسلا لصاف الإو ، كلذ مامالا ىأرو & حالص هعنم يف ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . روجحلملا حابأ نمك . ةحابالا

 : ةلأسم

 هيلعردقأ مل تنك اذإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا امأو 3 هنمو
 نيعتسأ نأ ينمزليأ {. هيلع يننيعي نم تدجو ، ي ريغب تنعتسا اذإو ، يسفنب

 ؟ ال مأ هيلع

 كلزوجي نمف } نيعملا تدجو اذإ ، كلذ ىلع نيعتست نأ كيلع : لاق

 . ملعأ هللاو . تاقثلا نم هب نيعتست نأ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 : ماكحالا يناعمل مكاحلا ةفرعم ةرورض ف

 كلذ يناعم فرعي نأ الإ { ماكحألا نم ءىشب مكحي نأ مكاحلل زوب الو

 مكحلا هبجوي اييف اهدر نم ىوعدلا لوبقو 3 هيلع ىعدملاو ىعدملا نم 0 مكحلا
 نيميلا هيف مزلت نمو ، نيميلا هيف مزلت اييفو ، نيملسملا دنع ثداحلا كلذ نم
 يناعم نم جرخي امو { همزلت ال نمو { هيلإ تدر اذإ همزلت نمو ،. همزلت ال نمو
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 نم هترضحب نم رواشي نأ هيلعف ، كلذ ىنعم فرعي مل ناف مكحلا يف كلذ

 رخأ { هرظانيو هرواشي هترضحب ادحأ نكي مل ناف & كلذ ني ربعملا ، نيملسملا

 نأ هلزوبي ال مأ ، هرهدو هرصع يف هرصم نم هيلع ردقي نمرظاني ىتح ةيضقلا
 ماكحالا يناعم نم هملع ءىش لكو { هملعي ملعب الإ ماكحألا نم ائيش ذفني

 فرعي ىتح ، هيف مكحلا هلزجي مل } هملعي مل عىش لكو ، هيف مكحلا هلزاج

 . كلذ يف مكحلا
 رظنلا نم ءىش هل ناب اذإ كلذف هب قلعت امو & سبحلا يناعم يف امأو

 هل زئاجو & كلذ يف رظنلا هلف هسبح دارأو & سانلا نم دحأ نم ائيش بارتساو

 يناعم امأو اهريغوأ ةمهت يف هيلع سبحلا هلعاف قحتسي ائيش ىار اذإ كلذ
 اذإ هنأ يعمف مهلهجل اهونسجي مل اذإ { ماكحلا دنع & نيعدملا نم يواعدلا

 هدنع رقأو ىعدي ايب ىوعدلا ديكأتل همهتساو ، كلذ ىلا مكاحلا بلق نأمطأ

 ناو كلذب مكحلا هلزئاجو { مكاحلل كلذ زئاجف { ةلوبقملا ىوعدلاب ماهفتسالاب

 ةغل ىلع كلذ هلزئاجف كلذب مكحو ، كلذ ىلا هبلق نامطاو & همهفتسي مل

 ، دمحم نب ريشب نب ديعس نيبحملا نم . ملعأ هللاو . ىواعدلا ىنعم يف سانلا

 . ناميلس نب فيس نب ناميلسو

 : ةلأسم

 : هرثأ ىلإ هنم جوحأ هرظن ىلا مكاحلا حرش يف

 اولاقو . هرثأ ىلإ هنم جوحأ هرظن ىلا مكاحلا : نيملسملا لوق ريسفت يف

 مهفي ل نم عم ظفللا رهاظ يف ناينعملا دداضتف 0 رثألا دورو عمرظنلل ظ حال

 وهو حيحصف رثألا دورو عم رظنلل ظحال نيملسملا لوق امأ : لاق & كلذ يل رسفف

 ، رظانل لخدم هيف سيل اذهف . عامجا وأ ةنس وأ هللا باتك نم مكح هيف تبث ام

 نم يأرلاو داهتجالا هلزوجي نم ةلزنمب لزنو & كلذ هل نأ نظولو ، ربتعم الو
 دحأ هيف تاي مل اييف ؤ هرثأ ىلا هنم جوحأ هرظن ىلا مهلوقو { همهف ذافناو © هملع

 رثألا طابنتساب يأرلا لهأ نم ناك نإ رظنلا دوهجم مكاحللف {} ةثالثلا لوصألا
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 . ملعأ هللاو . رصبلا لهأ ةوراشم هيلعو ©، رذعأو ىلوأ فوقولاف الإو ، ربخلاو

 : ةلأسم

 ملو فلختف . مولعم تقو يف همصخ ةافاومل مكاحلا هيلإ لسرأ نمو ، هنمو

 حصي مل ولو همصخ ةافاوم نع هفلختب سبحي ال هنا ليق دقف & لجألل رضحي
 بتكي نأ مكاحلا ىلع اينإو 0 مكاحلا مزلي ال امم لاسرالا كلذ نإف { هرذع

 نكي مل اذإ ، هسبح مكاحللزاج الإو ، هباجأ نإف همصخ اهب وعدي ةردم يكاشلل
 . ملعأ هللاو . رذع هل

 : ةلأسم

 عماج نم ةلأسم لوأ يف ديعس يبأ هيقفلا نع ءاج ام ىل رسفو { هنمو

 ؟ اربجم نوكي نمو ث ريبحت ريغب مكحلا همزلي نم اهيف ركذي هتاباوج
 ماكحألا ذيفنتو ملعلا عم { ةردقلا هيف تدجو نم مزلي مكحلا نا : لاق

 © ةعامجلاو مامالا دقعو { هيلع ىعدملاو }، ىعدملا ةفرعم نم هيلع بجي امو

 مدع مزال هيلعو 5 هيلع رداقلا ، هريغ دوجو عم رايخلا هل مث } نيمصخلا بلطو

 . قيفوتلا هللابو . هريغ

 : يحبصلا : ةلأسم

 ينرمأي داعو ةمدخلا يف مامالا هلزاجأ يذلا ةلعل اذه دنع تلخد ناو

 علطأ ملو > نيملسملا رومأ نم كلذ ريغو لاملا تيب نم ائيش ذافناو ٦ ةاكزلا ضبقب

 ‘ دلبلا هذه رمأب مايقلل هلسرأ مامالا نا فورعم هنأل هل مامالا هزاجأ ام ىلع

 ؟ هل مامالا ةزاجا ىلع ىنم عالطا ريغ نم كلذ يننزجيأ

 الف . مكحل ١ يف امأو > فراعتل ١ ىنعم ىلع كلذ كل قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ةحصلاب الإ كلذ زوجي

 : ىنهم ديسلا : ةلأسم

 : ةربابحلا ماكح ف

 يف مكحلل الهأ مهنوك عم هيف فلتخملا نم يأرب هربابجلا هب مكح امو
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 هب اومكح ام ، فلتخمف ةجحلا هب موقت الام لبق نم هيف مهلوخد ىوس لصألا

 هدايق ىلع هدوجوف هتوبث ىري ال نم يأر ىلعو 3 هيلع اومكح نم ىلع كلذ نم
 . ملع أ هللاو . همدعك

 : ةلأسم

 : جوز ريغ نم لمحب تمما ةأرمإ ف

 مث ، ناتأرما كلذباهيلع دهشو ، جوز ريغ نم لمحب تمهتا ةأرما نعو
 لبق نم ةيدلاو ةبوقعلا نم اهمزلي اذام & لمحلا نم ةيلاخ تدجو كلذ دعب

 . اهنطب يف هتلتق ىتح هتجلاع اهنأ اهومهتا اذإ لمحلا

 نم هب اتدهش اميف نبتنومأم نيتلدع ناتأرملا ناتاه اتناك اذاف : باوجلا

 ةلوبقم ايهتداهشف ةفرعملاب انفرع دقو { انزلا لبق نم ةمهتملا ةأرملا هذه ىلع لمحلا

 دعب تدجو ناو ، مكاحلا هاريام ىلع ةيوقعلاب ةقيقح ايهلع دوهشملاو أ كلذب
 هنأل اهرمأ نم بيغلا ىلع ةيدلا اهمازلا ىلع ىوقأ الف لمحلا نم ةيراع كلذ

 نأل هجورخ نيح هقلخ ةيفيك يردي ال اضيأو { اهنم جالع ريغب هجورخ نكمي

 هب هل مكحي ىتح كلذ همد يلو يردي الو . ىرخألل ةفلاخم كلذ نم ةيقيك لكل

 ىلا اهرمأ درم لب 3 ةيدلاب ايهلع مكحلا نع تفقوت كلذ لجأ نمف ، هبلط دعب
 . ملعأ هللاو . اهلعف نع ةلوئسملا يهو هللا

 : ةلأسم

 : تام اذإ مامال ا يف

 لكو . لدعملاو يضاقلاو & يحاونلا يف لايعلاو تام اذإ مامالاف : تلق

 ناث مامإ موقي ىتح هلمع ىلعوهف ، اهريغو ماكحألا نم لمع ىلع ناك نم
 ؟ كلذ يف هجولا فيك مأ ناث مامإ موقي نأ ىلإ اهلك ءايشألا فقوت وأ

 ىلع مهو . مامإ ماقي ىتح لمعلا نم هيلع مه ام ىلع نونوكي : لاق
 . ملعأ هللاو . رمأ مهيف مامالا ثدحي نأ ىلا مهتلاح
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 : ةلأسم

 بنتجملا وهو } لمعلاو لوقلا يف اقفاوم نوكي نأ مكاحلا ىلع بجاولاو
 نم ترثك اذإ رئاغصلا نأاضيأ ليقو ۔ تاوفه الإ هيف عقت الو 3 رئابكلاو رئاغصلل
 هللاو . هتداهش لبقت نم دادع يف نكي مل { اهل يقوتلا ليلق ناك وأ ©. لدعلا

 . ملعأ

 : ةلأسم

 : هل يلو ريغ ايلاو يلوي نأ هل لهو مامالا يف

 وهو مالسالا حلاصم نم ءعىش ىلع ايلاو يلوي نأ هل زوجي لهو مامالا نعو

 ؟ هل يلو ريغ
 يلولا الإ كلذ يف ىلوي ال هنأ يدنعف اههبشأ امو ماكحالا يف امأ : لاق

 هبشي امو ةقدصلا ضبق لثم دحاولا ىنعملاو رمألاو ةلاسرلا جرخ جرخام الو

 الإ كلذ لعجي نأ زوجي ال & لوقي ضعبف {، هيف فلتخي هنأ يدنعف & كلذ

 زاج ايهلع لمعي يتلا ةفصلا هل تفصوو ةقث ناك اذإ هنأ : لوقي ضعبو 0 يلولل
 . . ملعأ هللاو . كلذ

 : ةلأسم

 .: ركنملا راكنا يف

 ةردقلا عم هلعافو هلئاق نم كلذ دهاش نم ىلع بجاو ركنملا راكناو

 دحأ نم رذع الو بلقلابو ناسللابو ديلاب لزانم ثالث ىلعوهو ةمألا عامجاب
 كلذ كرتب ناك لعفي ملف هوجولا هذه دحأب راكنالا ىلع ردق نمف 3 هوجولا هذه

 . . اكراشم هلعافلو . اكلاه

 لوقلا هنكمأو } هنم ركنملا لهأ لوبق ناسنالا ىجر اذإ : دمحم وبأ لاق
 ىج دق ناك اذإ ، ىهغي نا هيلع نكي مل سئي ناو { هنع ىهني نأ هيلع ايجار ناك

 ةبلغو اجرلا عمو ، الفن نوكي كلذ دعب سايألا عم يبنلا نأل . ةدحاو ةرم

 بلاغلا عمطلا دنع الإ ةعامجلا ىلع ركني نأ هيلع سيلو ، اضرف نوكي نظلا
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 نأل ، مهيلع ارداق نوكي نأ الإ & هسفن ىلع نم نمألاو & هنم مهلوبق يف هيلع

 . ملعأ هللاو . نينثا نم رثكأ لتاقي نأ دحاولا ىلع بجوي مل لجو زع هللا

 : ةلأسم

 نمرماأب نكلو هسفنل ضاق الو لاو الو مامإ ىرشت الو : مشاه لاق

 . مه ائيش اوعاب نإ كلذكو . يرتشي نمل عئابلا ملعي نأ ريغ نم هل ي رتشي

 اورشت نأ سأب ال لاقو & بوبحم نب دمحم كلذ زاجأو . مهل عابام نأ ملعي ملو

 هللاو . نمثلا اوفوأ اذإ مارح كلذ نأ ملعأ ال نسحلا وبأ لاقو { مهسفنأل

 . ملعأ

 : لمازلا : ةلأسم

 : بناجألا لاجرلا عم رفاست ةأرملا يف
 مهيلع ركنيأ ، نييبنجألا لاجرلا نم ةعايجلا عم ترفاس اذإ ةأرملا نعو

 ؟ ةأرماو ، دحاو لجر ناك اذإ مأ ، كلذ

 كلذ ركني الف ، نيمهتملا نم اونوكي ملو { ةمبامج عم تناك اذإ امأو : لاق

 لصت نأ اهنكمي ال ، اديعب ارفس رفسلا ناكو & دحاو لجر عم تناك ناو مهيلع

 ٥ يلاخ ناكم يف هعم ترفاس يذلاو يه تيبت نأ الإ هتدصق يذلا دلبلا ىلا
 لعل نظلا هب نسح نأ ينبجعيف ةقث اهعمرفاسملا ناك ناو & هيلع ركني اذهف

 حصنيف & كلذ ىلا ةرورض هئجلت مل هنأ نيبت ناو ، ةرورضلا كلذ ىلا هتأجلا

 . ملعأ هللاو . بقاعي مل . ةلزلاب هسفن ىلع فرتعاو ىهتنا ناف ، ىهنيو

 : ةلأسم

 : ابرلا عيب عيبي هنا رقأ نميف

 ؟ ال مأ سبح هيلعأ { ابرلا عيب عيبي هنأ لجر رقأ اذإو ؤ هنمو

 ابرلا نم هيف لخد امم ةبوتلاو عوجرلا ليبس ىلع كلذب رقأ ناك نإ : لاق
 ليبس ىلع كلذب رقأ ناك ناو ى سبح هيلع نكي مل أ هسفنل خيبوتلاو
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 . عنتما ناف & كلذ نع ىهغي نأ ينبجعيف {© هميرحتبو هتبوقعب فافختسالا

 . ملعأ هللاو . سبحلا الإو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةروسكملا عيب يف

 قوسلا يف اهنوعيبي 6 ةروسكملا نم اهنإ امل لاقي يتلا بايثلا هذه يف نا

 ؟ ال مأ ٠5 كلذ نم مهعنمنأ

 الف ةروسكملا نم اهنا نأمطاو بايثلا هذه يف كبلق باترا اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهب ءاج نم سبحو بايثلا هذه عيب عنم كيلع قيضي

 : ةلأسم

 ركنم ىلع مهدجو اسانا نأ { يلاولا ىلا ةقثلا ريغ عفر اذإو ، هنمو

 ؟ ال مأ } هلوقب هنوسبحيو 0 هلوق لبقيأ

 ناف هلثم مهتم ىلع مهتم لوق لبقي هنأ نيملسملا راثأ يف ءاج دق : لاق
 ةمهتلا مهقحلت نمم ركنم ىلع مهدجو هنا . ةقثلا ريغ مهنع عفر نيذلا ناك

 عفر نم نيبو عفارلا نيب نوكي نأ الإ & مهسبح يلاولل زئاجف 0 لعفلا كلذب
 نأل }، سبحلا كرت هل زئاجف & كلذ يف يلاولا بلق با رتساو . ةموصخ مهنع

 . ملعأ هللاو . ةضورفم ةضيرفب سيل سبحلا

 ىلاعت هللا دمحب مت

 سداسلا ءزجلا
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 سداسلا ءزجلا سرهف

 راثآلا بابل باتك نم

 هتاعوضومو

 اهلاومأ ماكحأو ٦ اهماكحأو دجاسملا يف : لوألا بابلا

 . زوجي ال امو 0 اهنم زوجي امو

 . كلذ هبشأ امو

 ىلع بجي امو { اهماكحاو سرادملا يف : ناثلا بابلا
 نم هذخأ هلزوجي امو ٠ اهيف ملعملا

 .املاومأ

 يفو . اهماسقأو ى مومرلا يف : .ثلاثلا بابلا

 . كلذ هبشأ امو ٠ فاقوألا

. ٤٥٩٨٩


