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 . نامع ةنطلس
 ل ةفاتشثلاو ىموقلا ثرزتلا ةرازو

 زاثآلاتانلباتك
 راكيخفلا نيرخأتملاو نيلوألا ىاع ةدراولا

 ملالا تيسأت
 ريعسوبلارتحم سب ناقلخ نبانرمريسلا

 حجلالاورربجعا
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 كمتكللملانذلمس
 لوألا بابلا

 ماكحألا يف باي
 تانيبلاو . ىواعدلا يفو . اهفونصو

 كلذ هبشأ امو هلوق لوقلا نوكي نمو
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 (هللا همحر) : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا نع

 : مكاحلا مزلي اميف
 هيف مكحلا يليوه يذلا دلبلا يف همزليو . مكاحلل يغبني امم هتركذ ام امأو

 نم دالبلا رمأب مايقلا مكاحلا مزلي نأ كلذ نمو ، هفصو عستيرمأ وهف

 مزتلا اذإ موصخلا نيب ءاضقلا لصف فرع اذإ 5 اهيف ةيعرلا حلاصمو { اهحلاصم

 نم كلذو هسفن هدلقو 0 نادلبلا نم دلبوأ ، راطقألا نمرطق ىلع كلذ

 ءىشلا قيقد يفن كلذ نع لوئسم وهو ، مكاحلا ىلع تامزاللا تابجاولا

 . ةليلجو

 ايصخ يندي الو هتارظنو هتاظحلو همالك يف موصخلا نيب يوسي نأ هيلعو

 يوقلا نيب يوسيلو افطعتم اييلح اييحر الدع نكيلو ، هسلجم يف مصخ نود
 هعم ةيعرلا نوكتو ء ضيغبلاو بيبحلاو آ فيرشلاو عيضولاو ، فيعضلاو
 ىلإ ءاوهألا هب ليمت الو فيحلاو ملظلا نم اييلس املاس قحلا يف طشملا نانسأك

 فورعملاب رمألا نع هسفن صوصخ يف همزلي ام اضيأ هيلعو . ىوهلا تالضم

 نم هيلع دريام ذفني نأو مئال ةمول هللا يف هذخأت الو ، ركنملا نع يبنلاو

 فيعضلل انوع نوكي نأو & كلذ يف ءاضقلا لصف فرع نإ ةيعرلا نيب ماكحألا

 . فيحيو هيلع ىدعتي نم ىلع
 ماتيألا رمأبو & بايغألاو سرادملاو دجاسملا لاومأب مايقلا اضيأ هيلعو

 ال نمم هلام ظفح ىلا لصوتلا ىلع ردقي ملو ، هل لقع ال نم لكو . نيناجملاو
 تاقث نم ءالكو كلذل ماقأ الإو ، هسفنب كلذ ىلع ردق نإ . هرمأ كلمي

 . نيملسملا

 مل نيذلا بايغألا لاومأ امأو ك نيملسملا قرط نع راضملا فرصب رمأيو

 وه ليق دقو هنع فوقولا نيبو & بئاغلا لام يف لوخدلا نيب ريخم ليق دقف اوفرعي
 نم ائيش دجو ناو & ةصاخ ماكحألا يف ريخ وه اينإو & كلذ يف ريخمب سيل
ّ ماتيألاو بايغألاو تافوقولا نم اهريغ وأ دجاسملا نم هرمأ كلمي ال نم لاومأ



 مايقلاو . هل ظفحلا هجو ىلع . هظفح همزلو كلذ مزتلا دق هظفحو دحأ يديأ يف

 ريغ وأ ناك ةقث هيف هتنايخو ةملظ هعم حصي ملو ملظلاو بلغتلا هجو ىلع ال ، هب

 . هنع لوئسملاو 5 هيف نيمألا وه ذإ هل ضرعي ملو { وه ام ىلع هدي يف رقأ 3 ةقث
 كلذب يف مكاحلا اذه عجشت ناو { هريغب ىفتكا نم ديعسلا ليق دقو

 لينل هنم اسامتلا هدي ينوه نم دي نم هذخأو ، قحلا هبجوي ام ىلع 0 هنم ملعب
 . هللا دنع رجألا ميظع رجأ كلذ يف هلو & كلذ هل ناك { هل اظفحو ، باوثلا

 & هللا ءاش نا كلذ هلزاج.. نيملسملا دنع ةقث الجر كلذ يف لكو ناو

 نم ائيش مكاحلا دجو ناو ث ةقثلا مدع دنع ةزاجأ نم كلذ هزاجأ دقف نيمألا امأو

 مزلا دق & دحأ دي يف نكي ملو ، عايضلا هيلع فاخو عئاض ريغوأ 3 اعئاض كلذ

 دنع ةقث هيف لكويوأ كلذ ىلعردق نإ { هب مايقلا يدنع هيلعف { هايإ هسفن

 ىلع ةنايخ الو عييضتب هتنامأ يف مهتي ال يذلا نيمألاف الإو دجو نإ {. نيملسملا

 . كلذ يف نيمألا زاجأ نم لوق

 اذهو { نامزلا اذه لهأ يف تاقثلا مدعل نيملسملل ةعسو ةحار كلذ يفو

 افورعم اءزج كلذ يف هلكوي نمل لعجي نأ هلو .. لدعلا لهأ ليواقأ نم لوق فرط

 ردقو & كلذب همايق ىلع دجسموأ & بئاغوأ ميتي نم هل هلكوي نم لام نم

 ، هسفنب هب مايقلا ىلع رداق وهو عيضي كلذ كرتو كلذب مقي مل نإو ، هقاقحتسا

 عاض وأ فلت نا & كلذل نايضلا هيلع تفخ . كلذل هميقي انيمأ وأ ةقث لكوي وأ

 فرع اذإ ، ةعايجلا وأ مامالا ةروشم ريغ نم كلذ يف هرظنب عطق ناو ، ءىش هنم

 ىلعو ، اضيأزاج كلذ يف رواش ناو 0 هللا ءاش نإ زاج هيف لخدي ام لدع
 { مهيلع هحالص مزال وه اميف مهتاقرطو مهراهنا حالصاب سانلا رمأي نأ مكاحلا

 ام لدعب ءارصبلا ءانمألا تاقثلا كلذ ىلع لعجيو اضعب مهضعب رضي ال نأو

 نأ هل سيلو & كلذب لاق نم لوق ىلع نيمألاف الإو 0 اودجو نإ هيف نولخدي

 © كلذ لبق لحلاب مه هؤدبي نأ الإ & مهيلع ناطلسلا هل نمم لحلاب سانلا أدبي

 هيف نكيلف لعف نإو 0 هجئاوح ءاضق يف هلمعتسي هتيعر نم دحأ رماي نأ هل سيلو
. هلمع ردق ىلع هلام نم ءىشب



 نم سانلا ىلعرمألاو { ةيراعلاو { ةيدهلاو ۔ ضرقلا نم هتركذ ام امأو
 هضرقي دوعي نأ الإ & نيملسملا نم ههرك نم كلذ هرك دقف . هتيعر نم هدلب لهأ

 امأو & هزاجأ نم كلذ زاجأ دقف 3 ايضاق نوكي نأ لبق هنم ريعتسيو ، هيداهيو

 ربج ريغ نم اندنع كلذب سأب الف ، جيوزت ةبارق مهنيبو هنيب ترج نمو هماحرأ

 نأ ليق دقف هدلب لهأو هتيعر نم هؤارشو هعيب امأو & طرفم ءايح الو ، ةيقت الو
 عيبلا يلي اليكو ميقيو ، نيملسملا نم ههرك نم هرك دقو { مكاحلل زئاج ريغ اذه

 كلذ يف ماكحلاو ملعلا لهألو & يرتشي نمل ، هب ملعي نأ ريغ نم هل ءارشلاو

 نكيلو . مهتكلمم لهأو ، مهتيعر نم ايادهلا اولبقي نأ مهل سيلو ، عروو هزنت
 المتحم & موصخلا نع اييلح ، عماطملا نع اهيزن ايضرم 3 ةقث الدع مكاحلا

 ةنسح ةريس نيملسمللو {} ةمصو هيفف & كلذ نم ةلصخ هتتاف ناف ةمئألل

 . باتكلا هب قيضيو ،} هفصو لوطي امم ةيضرم قالخاو
 . هللا مهمحر مهنع ءاجام ةفص نم انل هللا هرسي ام اذهو

 هيلإ انإو هلل انإ ، نامزلا اذه يف ليلق ليلق مهلاثمأو مهتفص نمو

 . ملعأ هللاو . نوعجار

 : دحأ ىلع ىعدا نميف ةلئسم

 هل قرس هنأ كلذب فرعو قرس دق هنأ دحأ ىلع ىعدي نم امأو . هنمو

 . اذك يلاح هيلع اذه لاق نم امأو & يدنع ةعومسم هاوعدو { عدم وهف { اذك
 . اذك ىلع ذخأ اموأ . يئام ىلع داروأ ، اذك ىلع رساك وأ . اذك لاثموأ

 ناك { هلام نم نايضلا هيف هيلع بجي ءىش يف عطقلا ناك نإ { اذك يلع عطاقو

 هاوعدو & يدنع عدموهف ث ةنومضملا ءايشألا نم كلذ ريغوأ الخن وأ ارجش

 يف مهنيب فراعتموه امو { مهتغل ىلع نوذخؤي سانلا نأل & ةعومسم هذه

 ةعومسملا يواعدلاو مالكلا نم يدنعوه سيلف اذكب هبلط امأو ى مهتاغل

 اذإ هيف ةعومسم هاوعدو ةنامألا مكح هدنع يضتقيف & اذك هعم عضاو امأو

 ىلع ةعومسم ىوعدب يدنع وه سيلف هنم هذخأ دري ملامو © هذخأ دارأو هبلط

٧



 ٠ تانومضلملا نم هيلع قلعت امو ةمزاللا قوقحلا كلذكو { هفرعنو هظفحن ام

 هقح ذخأ ديري هنا لقي ملامو & قحلا نم هيلع بجي امو 4 اهذخأ بلطي ىتحف

 ةعومسم ىوعدب وه سيلف . هل مزاللا قحلا نم هل هيلع بجي ام ذخأو ، هنم

 , . هللا همحر انخيش نع هظفحن ام ىلع

 { اندنع كلذب سأب الف & هنم ديرت اذام : يعدملل مكاحلا لاق نإو

 لقيلو } هنيمي دارأ نإ & نيميلا ركنملا ىلعو 0 ةنيبلا كلذ يف ىعدملا ىلعو

 اذإف.، هنم ديرت اذام : هل لاق ، هل حصت مل اذإف { ةنيب كدنعأ يعدملل مكاحلا
 اذاف هنيمي ديرتأ : هل لقيلف & قحلاب هيلع يل بجي اموأ & نيميلا هنم ديرأ لاق

 ربق ىلع اقفتا ناو 0 ايهيواعد نم عرشلا هبجوي ام ىلع هللاب هفلح . معن لاق

 هيف هيلع ىعدملا ىلع بجي ام عيمج يف كلذكو © مكاحلل ملسأ كلذ ناك خيشلا

 مكاحلا توكس نأل {، توكسلا نم نيمصخلا نيب ةجح عطقأ وهو 3 نيميلا

 ةجحلا عطقو نيمصخلا نيب مكاحلا ذافنا نا & يدنع يدامتلا ىنعم بجوي ايهنع

 لصف مكاحلا فرع اذإ ايهنيب ةجحلا عطق يف يدامتلا نم يدنع بجعأ ايهنيب

 . ملعأ هللاو . كلذ يف ءاضقلا

 : يحبصلا : : ةلأسم

 : هملعب مكحي مكاحلا ي
 دودحلا ىرس اميف هيف فلتخغ 0 هب لاق نم لوق ىلع هملعب مكاحلا مكحو

 هسفن دنع مكاحلا ملع نم حصأ اذامو { هملعب مكحلا هبجعي هنأ ديعس وبأ لاق
 ال نأ ىلع اوعمجأ دقو ، انباحصأ نيب افالتخا هزاوج يف ملعأ الف دودحلا امأو
 ةرهش وأ هسفنب كلذ ملع ، كلذ يف اوفلتخا انموق امأو ، هملعب كلذ يف مكحي
 . هل ملع هلكف . كلذ ملع هيلا تدأ

 هتثرو دحأ بلطم ريغ نم دوقفم وأ بئاغ تومب مكح ناو : تلق

 ؟ ال مأ 3 تبثيو همكح حصي هئايلوأو
 وأ وه بستحا ناو ، بلطلا هل نم بلط دعب مكحي نأ ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ قيضي الف بئاغ وأ ميتي مهيف ناك
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 وه لاقو 3 اهرك اهاطو هنأ لجر ىلع تعدا اذإ ةأرملا يفو 5 هنمو : ةلأسم

 دح اهيلع الو } اهسفن نع دحلا عفد يف ةأرملا لوق لوقلاف ، اهاضرب اعوط
 ۔ ملعأ هللاو . انزلا دحو ، اهقادص هيلعو . انزلاب رقأ لجرلا نأل فذاقلا

 : يرفافلا : ةلأسم

 : لجر ىلع تعدا ةأرما ف

 قادصلا هنم ديرتو { اهب انز هنأ هيلع يعدت لجر نم ةأرمإ تكتشا اذإو
 ؟ دحلا اهمزليو 3 ةفذاق يه له . ركنأو

 . معن : لاق

 ؟ ةغلاب وأ ةيبص يه تناك ىوعدلا هذهب اهيلو هنم ىكش نإو : تلق
 . اهلثم وه : لاق

 ؟ هجرفب انز هنأ رسفي مل نإو : تلق
 سيلف ةزمهلاب انز لوقت نأ الإ ، فذق وهف ناز وأ انز هنأ هتنس نإ : لاق

 . فذقب

 ؟ افذق اهنم كلذ ناك اذإ هيلع اهاوعد ةفص فيكو : تلق
 قادص اذكو اذك وهو & قادص يل هيلع اذه نالف نم ةيكاش لوقت : لاق

 . اهلثم
 هنأ اهيلعوه ىعداوأ ٥ ينزي هتأراهنأاهجوز ىلع تعدا اذإو : تلق

 ؟ ايهمزلي ام 0 اهب ينزي اهآر
 ايبنيبف عجري ملووه اهفذق اذإو . دحلا اهيلعف يه هتفذق اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةنعالملا

 : لمازلا : ةلأسم

 : اهجوز ىلع تعدا ةأرما 0

 اهفوي مل نإ اهسفن ىلع هتزاجأ نأ دعب اهجوز ىلع تعدا اذإ ةأرملا يفو

 ؟ كلذ يف ةنيبلا ايهنم نم ىلع . هايإ اهتيفوأ دق جوزلا لاقو 3 اهقادص لجاع

_ ٩١



 وأ اهريغو مهاردلا نم اذك هايسو قادصب اهف رقأ دق جوزلا ناك نإ : لاق

 قادصلا ناك اذإ . . فالتخا كلذ يفف يه تركناو . هايإ اهتيفو ينا & ىعدا

 وه هنأ لوقي نم لوق انبجعيو ۔ لوخدلا دعب ىوعدلا تناكو . الجاع

 . ملعأ هللاو . ةنيبلا وه هيلعو { يعدملا

 : لجر ىلع ىعدإ لجر يف ةلاسم
 يننمتأيا رخآلا لاقو } اضرق مهارد لجر لبق ىعدإ لجر نعو 0 هنمو

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا ، ينضرقت ملو { اهيلع
 ديري اذه نأل ةنامألاب لوقي نم لوق ينبجعيو © فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . هبحاص ىلع نايضلا تيبثت

 : كلاه لجر ىلع تعدا ةأرما ف ةلأسم

 3 اهجوزت هنا & تام هنا ، كلاه لجر ىلع تعدا ةأرما يفو 0 هنمو

 يفكتأ انكل 5 هل ةجوزب تسيل اولاقو { هونب اهركناف { هفلخ امم اهثاريم ديرتو
 . ؟ ال مأ ، اذه لثم يف ةينبلا نع ةرهشلا ةداهش

 ةداهش امأو & لودعلا ةداهشب الإ ثاريملاب مكحي ال مكاحلا نإ : لاق

 . ثاريملا يف اهب مكحي الف 0 ةرهشلا

 تامو . اهقلط هنكلو { اهجوز ناك انابا نا 3 هونب لاق ناق : تلق

 ؟ ةنيبلا مهيلع بجتو ، اذه يف نيعدم مهارت له 3 ةجوزب هل تسيلو
 نم اهبيصنب يدنع اهف اورقأ دقف ، هتجوز تناك اهنأ اورقأ اذإ : لاق

 اودجي مل نإف ، كلذ يه تركنا اذإ & قالطلا يف نوعدم مهو 3 مهيبأ ثاريم

 نم هلام نم اهثاريم اهل نا © نيميلا اهيلعف 0 اهنيمي اودارأو . مهاوعد ىلع ةنيب

 نأ ىلإ هنم اهثاريم لطبي ببس هنم ناك هنأ ملعن الو { هتجوز يهو تام هنا لبق
. ملع أ هللاو . تام



 يف ةعزانملا هيف يذلا ءىشلا نأ رقأ اذإ مصخلا نأ يناتفأو 3 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ابيرق هذخأ هنأ لاق ولو ، ديلاب ةمصخل رقأ دقف { ةمصخ دي

 ىلع امهدحأ اعداف مكحلل ادعق اذإ نيمصخلا يفو {. هنمو : ةلأسم

 اذه هل ىلع : لاقوأ & قحلا اذه هل ىلع ناك ، هيلع ىعدملا لاقو { اقح هبحاص

 " .. هل يلع همالكب الصتم هايإ هتيفوأو هل يلع لاق وأ . هايإ هتيفوأو ناك
 كلذ يفف هايإ هتيفواو قحلا اذه هل يلع ناك : لاق اذإ امأ : لاق

 يف هلوق لبقي الف هايإ هتيفوأو ، ناك قحلا اذه هل يلع لاق اذإ امأو & فالتخا

 . رارقإ دعب راكنا الو دعب نم عفنت ال ناك نأل ، همصخ ركنأ اذإ ث ءافولا

 يعدملا نم هلبق ظفلل اباوج ناك نإ ،} ظفل اذهف " هل يلع لاق اذإ امأو

 يضتقي هلبق ظفللاب اباوج نكي مل ناك نإورارقإ اذهف 0 رارقالا يضتقي نوكي
 ةيرال اذك هل يلع : لاقوأ { هتيفوأو . هل يلع . هلوقب ءعىشب اذه اهدفي مل رارقالا

 رارقإ هنم اذه نكي مل " هايإ هتيفوأو هنم هتي رتشا ، لاق اذإ امأ : لاق ٦ هايإ هتيفوأو

 ناك { اهايإ هتيفوأو & ةضف ةيرال اذكب هنم هتيرتشا لاق اذإ امأو & هب ذخؤي
 . ملعأ هللاو . ءافولا يف ايعدم

 : رمع لوق ريسفت يف ةلأسم

 هيلإ بتك نم ىلإ هنع هللا يضو باطخلا نب رمع لوق ريسفت امو ، هنمو

 . هسأر عجواف . ملظلا دمعتي مصخلا تيأر نإ

 يف همصخل قحلا هيلع بجي ايع عانتمالا هنم ىأر اذإ كلذ ريسفت نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . مكاحلل ةدناعملا ليبس ىلع مكحلا رهاظ

 يلام اذه نإ امهدحأ لاقف 3 الام ايعادت نيلجر يفو {. هنمو : ةلأسم

 ئ رايخلاب ِل لاملا اذه : رخآلا لاقو . يتجوز نم هتثرتا لاق وأ ٦ يبأ نم هتنرتأ

 ؟ اهلك ةعومسم يه مأ > 7 هاوعد عمست نم & نالف نب نالف يل هعاب يذلا
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 نم رايخلا عيبلا يعدي يذلا ناكو . امهدحأ دي يف لاملا ناك نإ : لاق

 همصخ ىلعو هدي يف وه يذلل لاملاف . هنم ثرالا همصخ ىعدي يذلا ريغ دحأ

 اذه هنم ىعدي يذلا نم 5 لاملا اذه يفرايخلا عيب ىعدا اذإ كلذكو . ةنيبلا
 . ثرالا يعدي نم دي يف لاملا ناك ناو ، هنم لبقي الف ، ةحص ريغب ثرالا
 . ملعأ هللاو

 : يواعدلا عاونأ يف ةلسم

 ليبس ىلع جرخت اهلك ماكحالا نأ رثألا ءاج امانل رسفو { هنمو

 ةتباث ريغ اهلكو . ةفوقوم ةوعدو ةدودرم ىوعدو 0 ةقدصم ىوعدف 3 ىواعدلا

 هذه اهيف يرجت ىواعدلا نكلو & هنيعب ارسفم اذه ىلع فقأ مل : لاق

 اهب لخد اذإ ةأرملا نا لثم ريثك وهف ةقدصملا ىوعدلا اماف ، هجوألا ةثالثلا

 وه ركنأ ولو ، اهقادص يف اهلوق لوبقمف 3 اهاطو هنأ تعداف .3 اهب الخو 0 اهجوز
 ، ةقيقحلا ىلع هذه اهاوعد نكت ملو اهاطو هل زوجي يذلا تقولا يف ناك اذإ كلذ
 . اهأطي مل هنأ نكمي هنأل

 لجرلا لثم ماكحألا يف عمست ال ىوعد لك يهف . ةدودرملا ىوعدلا امأو

 هدنع نكت ملو { هيبأل وأ هيخأل اقح يعدي نم لثم 0 هريغ لبق نم اقح يعدي

 . ةعومسم ريغ ىوعد هذهف .7 ايهنم ةلاكو

 ركناو هيلع هل اقح لجر ىلع لجر ىعدا اذإ يهف . ةفوقوملا ةوعدلا امأو

 . ملعأ هللاو . اهب مكح تحص ام ىتم ةفوقوم ةوعدلا هذهف © هيلع ىعدملا

 يف اولاق مهنأ ىعم : ديعسوبأ لاق © رثألا يف دجويو { هنمو : ةلأسم

 لجر ىعدا نإف ، يعدملا نم ةفصلا ىنعم ىلع اهيف ىرجت ناميالا نا يواعدلا
 ؟ صيحفتلا اذه نوكي ام . اهنزو مك نيبي ىتح صحف . مهارد
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 يأ نم مكاحلا هصحف ، ةمولعم ريغ مهارد هيلع ىعدا اذا : لاق

 ائيش هيلع ىعدا نا امأو & اهسانجأو اهنازوأ فلتخت مهاردلا نأل يه مهاردلا

 رسن مل ۔ ةضف تايرالرشع لثم ةفصب فرع دق نزولا مولعم مهاردلا نم

 ىخأ اي انأو { ةماعلا دنع اهنزو ةفورعم ةيراللا نأل نزولا نع نوصحفي انخايشأ

 . ملعأ هللاو . اهيناعمو راثآلا ريسفتب ةريصبلا ليلق

 : ابوث هاطعأ هنأ لجر ىلع ىعدا نميف ةلأسم

 هيلا ملسو هعابو ، هعيبيل ابوث هاطعأ هنا لجر ىلع ىعدا نميفو . هنمو

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا & كلذ ىعدملا ركناو ، هنمث

 لاقف هعاب هنأ وأ & هعيبيل بوثلا هيلا ملس هنا ارراقت اذإ امأ : لاق

 & نمثلا هيلإ عفدي مل هنا بوثلا بحاص ركنأو & هنمث كيلإ تعفد دق ، عئابلا
 عم 5 عئابلا لوق لوقلا نأ . اذه يف مكح رمع نب دمحم خيشلا ترضح دقف

 . ةنيبلا رخآلا ىلعو . هنيمي

 هنا ىعداو رجألاب هعيبيل ابوث هيلا ملس هنا هيلع ىعدملا رقأ ناف : تلق

 ؟ كلذ فيك هعابام دعب هنمث فلتا وأ & فلت

 فلت ىعداف ، رجألاب هعيبيل هيلإ هملس هنا كلذ ارراقت نا : لاق

 كلذ يفف © ناضلا نع اروذعم ناك ، هيف هلوق حص ول نا هجوب & بوثلا
 ، هيلع نايض الو . اذه يف نيمألا ةلزنمبوهو . قدصم هنا لوق & فالتخا

 . لوقي ام حصي ىتح ث نايضلا هيلعو ، قدصي ال لوقو

 هللاو . نيمأ هنأل {© هيف قدصم هنا تظفحف نمثلا فلت هؤاعدا امأو

 . ملعأ

 : ائيش لجرلا عاب نميف ةلأسم
 وأ عئابلا ريغف 5 ديلاب ةضوبقملا ءايشألا نم ائيش لجرلا عاب نمو { هنمو

 اذه ام © عئابلا لاقف هعياب ، عئابلا يلا هدر داراو ، عىشلا كلذ يف يرتشملا
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 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا . وه : يرتشملا لاقو ، يئيش
 بيعب ءارشلا اذه يف يرتشملا ىلعف © عطقلاب امهنيب عيبلا ناك نا : لاق ا

 هيلع هعاب يذلا وه سيل ءىشلا نا عئابلاركنا اذإ ى رثألا نم هتعمس ام ىلعف

 رايخلاب عيبلا ناك ناو { نيميلا عئابلا ىلعو & وه هنا ةنيبلا يرتشملا ىلعف

 ةرشع هتميق عئابلا لاقف هتميق يف اركانت ناو 0 هنيمي عم ، يرتشملا لوق لوقلاف

 دقو امهرد نورشع هتميق ي رتشملا لاقو & ةرشع الإ كنم تضبق امو 0 مهارد

 . مراغلا لوق لوقلاف { اهايإ كتضبق
 هدرو ءىشلا نف هريغ تبث امل هنال عئابلاوه انهاه مراغلا : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . هيلإ نمثلا در عئابلا ىلع بجو هبحاص ىلع

 : كيرش ىلع كيرشلا ىعدا اذإ ةلأسم
 بلط كلذ دعب مث نينس امهدحأ هزاحو . اهيبأ نم الام اثرو نيلجر يفو

 اذه نم هبيصن هاطعأ هاخأ نأ لاملا هدي يف يذلا ىعداف 0 لاملا نم هبيصن هوخأ

 . اهلبق نم لوق لوقلا ، ةحنم الإ هايإ كتيطعأ ام رخآلا لاقو ، اعطق لاملا

 ىعداو ، الصأ هبيصن هاطعأ هنا هكيرش ىلع كيرشلا ىعدا اذإ : لاق
 نأ يدنعف ، الصأ هطعأ ملو ، تضم يتلا نينسلا هذه يف ةرمثلا هتيطعأ ينأ اذه
 . ملعأ هللاو . الصأ هاطعأ هنا رخآلا لوقلا ىلعو 3 هلوق لوقلا

 هتعب © عئابلا لاقف لجر دنع نم الام ى رتشا لجر يفو .{ هنمو : ةلأسم

 ؟ ايهنم نم لوق ، لوقلا ، اعطق هتي رتشا يرتشملا لاقو . ارايخ
 ركناو ، اعطق هارتشا هنا ىعداو & يرتشملا دي يف لاملا ناك اذإ : لاق

 عئابلا ىلعو . يدنع اميف ي رتشملا لوق لوقلاف { ارايخ هعاب هنا ىعداو . عئابلا

 . ملعأ هللاو . ةنيبلا

 لجر هءاج مث مهارد ةنامأ الجر نمأ لجر نع هتلأسو ، هنمو : ةلأسم

 هيلإ اهعفدف اهايإ يناطعاف { ةنامألا بحاص ينعي 5 نالف هيلإ ينلسرأ : لاقرخآ

س [١



 كلذ يف أرجتساو هلسري مل نا { ةنامألا هل يذلا لجرلا ركنأ نامزب كلذ دعب مث

 ؟ مكحلا فيك

 الف } هنم قيدصتلا ىلع ةلاسرلا ىعدملا ىلإ نيمألا اهعفد اذإ : لاق

 ىلا هتناما ملس هنا لوسرلا كلذ لاق اذإ { ةنامألا هنم ذخأ يذلا ىلع هل ءعىش

 مرغيو . ةلاسرلاب هيلع ىعدملا ىوعد لبقي الف { ةنامألا بحاص ناو { اهبحاص

 . هيلإ لصت مل اهنأ ، نمتؤملا ركنأ اذإ ةنامألا ضوع هنيمأ هل
 اباتك ةنامألا بر ىلا يلاولا لسري نأ & يلاولا ةرضحب اقفتا ناو : تلق

 ؟ ال مأ . اهدرب اهذخأ يذلا ىلع نايضلا ناك ، هلصت مل اهنا لاق ناف
 هللاو . هل هنم قيدصتلا ىلع اهملس اذإ اهدرب هيلع مكحي ال : لاق

 . ملعأ

 : الام اعزانت نينثا يف ةلأسم

 هنأ هدنع حصي مل لام يف هدنع نايصخلا عزانت اذإ مكاحلاو { هنمو

 الف { اهادجي ملف ةنيبلاب ايهنم دحاو لك اعدو ، امهدحأ دي يف هنأ وأ . امهدحأل

 هنأ } هبحاصل ايهنم دحاو لك نايصخلا فلح ولو ث لاملا اذهب مكحي نأ ينبجعي

 ىلع ايهنم دحأ ىدعت ناف { امهريغل نوكي نأ نكمي هنأل &، هبحاص نود هل

 . ةلداعلا ةنيبلاب الإ اذه لثم يف مكحي الو & هبقاع ناودعلا نم ءعىشب هبحاص

 . ملعأ هللاو

 اناويح رخآ نم ى رتشا هنأ يعدي لجر مكاحلا ىلإ ءاج اذإو { هنمو

 تناك نإو ؟ ال مأ ةعومسم ىوعد هذهأ ، هريغوأ تومب فلت دق هنا ريغ ابويعم

 ؟ هعئاب ىلا هب يتعجر يف تام ناويحلا نا لاق اذإو © اهيف هجولا فيك ةعومسم

 شرا هل نإ ، لوقي نم لوق ىلع ةعومسم ىوعد اهنا يدنع : لاق
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 مل ، هب ضري مل بيعلاب ملع نيح هنأ يعدي ناك اذإ ، هدي يف تام اذإ بيعلا
 3 هبيعب ملع نأ دعب هلمعتسي مل ناو هايإ هلصوي نأ هنكميوهو هبحاص نع هسبحي
 . ملعأ هللاو . ةعومسم ىوعد يدنع هذهف هتوم دعب هبيعب ملع وأ

 : اهقلط هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما يف ةلأسم

 هيلعأ & كلذ وه ركنأو { اهقلط هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما يفو ، هنمو

 هلتق اهل زوجيأ ، كلذب اهيلع مكح ناو 3 هعم ماقملا اهعسيأ فلح ناو { نيمي

 ؟ ال مأ } اهعامج دارأ نإ

 ركنأ اذا ىنبجعيف 0 اهتعجر هيف كلمي اقالط هيلع تعدا اذإ امأ : لاق

 كلمي ال اقالط ناك ناو ، فلحي الو ، كلذ هنم تبلط نإ { اهدر ىلع ربجي نأ
 تناك نإ . هللا نيبو ايهنيب اييف هترشاعم اهعسي الف فلح اذإف { اهتعجر هيف

 دعقم اهنم دعق اذاف أطولا ىلع اهربج ناف & تعاطتسا ام هنعرفتو . ةقداص

 نيملسملا يل لحأ دق هنأ هيلع جتحت نأ دعب 7 هلتق اهل زاج هتأرما نع لجرلا

 نوكيأ & ضيحلا ي اهأطو هنا اهجوز ىلع ةأرملا هذه تعدا ناو : تلق

 ؟ ال مأ ، لتقلاو ةرشاعملا يف ، قالطلا يف هيلع اهاوعد لثم
 8 ةحص دجت ملو ، ادمعتم ضيحلا يف اهأطو هنأ هيلع تعدا اذإ : لاق

 تناك نإ ميرحتلاب لوق ىلع اهسفن نم هنكمت نأ اهعسي الو ، نيميلا هيلعف
 ؟ ملعأ هللاو . هلتقت الو { ةقداص

 : اذكب هبلطأ لاقو رخآ ىلع ىعدا نميف ةلأسم

 ملو اذكب هبلطأ نالف نم يكاش لاقو رخآ ىلع لجرلا ىعدا اذاو { هنمو

 ؟ اذك ل لوقي ىتح م أ © همالك عمسي © اذك يل هيلع لقي

 . هاوعد عمست ذئنيحف ث اذك يل هيلع لوقي ىتح هاوعد عمست ال : لاق

 . ملعأ هللاو
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 : قرس بحلا نا ىعدا لجر يف ةلأسم

 رثأ دجوو ث احرلا ةميخب يذلا قرس بحلا نأ ىعدا لجر يفو 0 هنمو

 ؟ ال مأ } هلوق لبقيأ © ةميخلا يف عطق

 لوق رثكأ ىلع . هلوق لبقي الف & مهاردب ةرجألاب نحطي ناك اذإ : لاق

 اذإ كلذك ، لوقلا رثكأ ىلع لبقي هلوق ناف & بحلا يف مهسب ناك ناو نيملسملا

 ناك اذإ هلوق لبقي ال هناف { ءاملا يف بحلا حاسو تقرخنا احرلا ةيقاس نأ ىعدا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع رجألاب نحطي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةنامأ هل هدنع وأ قح لجرل هيلع نميف

 لجر دنع كلذ هل لسرأ مث ، ةنامأ هل هدنعوأ قح لجرل هيلع نميفو

 نمل مأ . نيمألل نيميلا نوكتأ { ميلستلا كلذ ةنامألا وأ قحلا هل نم ركنأو 5 ةقث

 هلوق لبقيأ ، هل هرمأ نم ىلإ كلذ ملس هنأ نيمألا لاق نإو . ةنامألاو قحلا هيلع

 ؟ قرف ايهنيب مأ أربيو ةنامألاو قحلا يف

 هيلع نيد لبق نم لجرلا اذهل لجرلا اذه ىلع قحلا اذه ناك اذإ : لاق

 اذإ هل نم يلا ملس هنأ ، نيمألا لوق لبقي الف & قوقحلا نم ءعىش لبق نموأ

 هدنع يذلا قحلا اذه ناك اذإ امأو & لوقلا رثكأ ىلع ةلداعلا ةنيبلاب الإ & ركنأ

 ركنأ اذإو ، هيلع ةنيب الو نيمألا لوق لوقلاف . هيلإ هلسرأو . ةنامأ لجرلا اذهف

 قحلا كلذب لسرأ نمل نيميلاف & نيمألا نم ضبقلا ةنامألاو قحلا هل نم

 . ملعأ هللاو . نمتؤملل ال . ةنامألاو

 : هتيب بقن الجر نا ىعد ١ لجر 0 ةلأسم

 وأ &= دجسمل هدنع ةن امأ ذخأو ٠ هتيب بقن هن ١ لجر ىلع ىعد ١ لجر يفو

 ؟ كلذ نم نيميلا هيف هيلع هل بجي يذلا ام & سانلا نم دحأل ةنامأ

 هيف هيلع ىعدا اذإ ء نيميلا هيف هيلع هلف تيبلا بقن يف امأ : لاق

. ١٧



 يتلا ةنامألا امأو { اهيف هل نيمي الف دجسملل هدنع ىتلا ةنامألا يف امأو ؤ اعطق

 اصخ نوكي ال هنا ليقو اهيلع فلحم ن أ هلو اهيف مصخ نيمأل ا نأ ليقف 8 س انلل

 . ملعأ هللاو . اهيف هل نيمي الو . هتن امأ يف

 : اهقلط هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما ف ةلأسم

 ناك هنا لاق ضرم املف ، ركناف { اهقلط هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرما يفو

 اذإ هثرتأ ى ينقلط ام تلاقو } اهسفن يه تبذكف ، هيلع تعدا موي اهقلط

 ؟ ال م أ ۔ تام

 ناك اذإ اهقلط هنا ترقأ اهنأل هثرت ال اهنا ليق & فالتخا كلذ يف : لاق

 ال اهلوق نأل هثرت اهنا ليقو & اهتدع تضقناو ، ايعجر ناكوأ ، اثالث قالطلا

 . ملعأ هللاو . لبقنم اهقلط ناك نإ هضرم يف جوزلا لوق كلذكو { هيلع لبقي

 : هاش هل حبذ هنا رخآ ىلع ىعدا نميف ةلاسم

 اهتحبذ دق لاقف { ةيح ةاش هل حبذ هنا لجر ىلع ىعدا لجر يفو 3 هنمو

 ؟ ال مأ . بدؤي لهو { ايهنم نم لوق لوقلا { ةتيم يهو
 مرغلا همزلي الو ، ةيح يهو اهحبذ ام هنا مراغلا لوق لوقلا نإ : لاق

 زئاجف ةمهتلا هقحلت نمم ناك نا بدألا امأو ، ةيح يهو اهحبذ هنأ حصي ىتح

 . ملعأ هللاو . هبدأ

 : اهبر ىلا اهملس هنا ىعدا اذإ نيمألا يف ةلأسم

 هرمأ نم ىلا وأ { اهبر ىلإ ةنامألا ملس هنأ ىعدا اذإ نيمألا يفو ، هنمو

 دنع هطخ زوجي نم طخب وأ ةنيبب اهضبق ناك . هلوق لبقيأ اهفلت ىعدا وأ { اهبر
 ؟ ال مأ ، نيملسملا

 ىعدا وأ اهير ىلا ةنامألا ملس هنا لاق اذإ لبقي نيمألا لوق نا : لاق

 عم زئاج طخب وأ ةنيبب ةنامألا هيلا ملس اذإ هنا لوقو ، لوقلا رثكأ ىلع اهفلت
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 هنأ ىعدا نا امأو { ةنيبب الإ اهفلتوأ اهميلست يف هلوق لبقي الف & نيملسملا

 لوق لبقي الف ةنامألا بر رمألا ركناف 3 اهميلستب اهبر هرمأ نم ىلا اهملس

 . نيمألا

 وأ هيلإ ملسملا ركنأ ولو ، لبقي نيمألا لوقف ، رمألل ةنامألا بر رقأ ناو

 . ملعأ هللاو . باغ وأ تام

 { ةرجألاب اهعيبي يتلا ةعلسلا فلت ىعدا اذإ لالدلا نإ 3 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نيمأ هنأل ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع ، هلوق لبقي الف

 هيلع ىعداو هدر دارأف ، هعابف ، هعيبيل ابوث الالد ىطعأ لجر ينو © هنمو

 لوقلا ، اروش يلع طرشت مل كنأل هتعب : لالدلا لاقف & عيبلا يف ةروشملا طرش

 ؟ ايهنم نم لوق
 هيلع طرتشي مل ةعلسلا بحاص نا . هنيمي عم لالدلا لوق لوقلا : لاق

 فلحيف نيميلا در ناو ، عيبلاب هرمأ هنأ ةعلسلا بحاص رقأ اذإ اذهو هرواشي نا

 لثم هل يتأي نأ همزليو 0 ةروشمب الإ عيبي ال نأ هيلع طرتشا { ةعلسلا بحاص

 . ملعأ هللاو . هتعلس

 : برهف هعيبل لجرل هدبع ملس لجر يف ةلاسم

 نم دبعلا برهف { هعيبي نأ هرمأو لجرل هدبع ملس لجر يفو & هنمو
 ؟ ةرجألا هذه نوكت نم ىلع . هبلطي نم رجأاتساف 0 نيمألا

 نم ائيش دبعلا بحاص مزلأ ردقأ الف { ةلداعلا ةنيبلاب حصي مل اذإ : لاق

 ءىشلا عيبي يذلا امأو { افالتخا كلذ يف نأ وجراف {،] كلذ حص ناو 0 ةرجألا
 . هدي نم فلت نا هلوق لبقي الو ، ريجألا ةلزنمب وه ليقف هنم ءزجب هبحاصل

 . ملعأ هللاو . كلذ ينبجعيو { لوبقم هلوقو ، نيمألا ةلزنمب وه لوقو
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 : رخآ ىلع هلام لاملا بحاص انط اذإ ةلأسم

 . ةاكزلا هيلع طرتشي ملو ؤ رخآ ىلع هلام لاملا بحاص انط اذإو . هنمو

 نم لوق لوقلا { انفلتخاو { ةاكزلا يف طرش عقي ملو هبيصنو هقح هانطأ وأ افلتخاو

 ؟ ايهنم
 ىلعو . ةاكزلا ميلست هيلع طرتشي مل نإ ينطملا لوق لوقلا نا : لاق

 اذه نم هبيصنو هقح هانطأ اذإ امأو ك كلذ هيلع طرش هنا ةنيبلا لاملا بحاص

 ، لاملا بحاص ىلع يدنع اميف ةاكزلاف 0 ةاكزلا يف طرش ايهنيب عقي ملو ، لاملا

 . ملعأ هللاو . هاضقنو 3 اقفتي مل اذإ ضقتنم انطلاو

 : ةيرال ةئام هضرقأ هنا لجر ىلع ىعدا نم ةلأسم

 لب هيلع ىعدملا لاقو . ةيرال ةئام هضرقأ هنأ لجر ىلع ىعدا نمو

 ىعدا ناو هارن يذلا لوقلا ىلع ضرقلا ىعدملا لوق لوقلا نا 3 اهايإ يناطعأ

 مزلت نأ ينبجعيو نايعدم امهالكف . هايإ ىنتنكسا رخآلا لاقو © هتيب هدعقأ هنأ
 . ملعأ هللاو . نكس ام ردقب تيبلا نكس نم ةرجألا

 ٠ هراحب هلداب هنا هبحاص ىلع ىعدا نم ةلأ :

 نكلو هلدابأ ل لاقف هراحب هلداب هنا هبحاص ىلع ىعدا نمو . هنمو

 ازجع ناف نايعدم ايهف { اذكب يرامح هتعيابو . اذكب 0 هرامح هنم تي رتشا

 لك عجرو لادبلاو عيبلا نم نايعدي امم & عيبلا ضقتناو افلاحت . ةنيبلا اعيمج
 . ملعأ هللاو . هتباد ىلا دحاو

 هثاريم بلطو {. تتامو اهقادص هتجوز بأل ملس نميفو .3 هنمو : ةلأسم

 نا امأو ، لوبقم لوقف هنم هسفن ءاربا وأ ، اهتايح يف هذخأ هنأ بألا لاقو 5 هنم

. ملعأ هللاو . هلوق لبقي الف 0 هايإ هتيطعأ لاق



 : هلخن طقل ميف

 نمو ببسب الإ سبحم ال : لاق } ةلخن طقل هنأ ىوعد دحأ ىلع عفر نمو

 ةنانمطالا يف ةفايقلا ىري نم دنع طقاللا ، طقللا رثأ ىرت نأ يدنع ببسلا

 . ملعأ هللاو . مكحلا نود

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 : لجاعلا قادصلا نم هتجوزل هيلعام ميلست ىعدا نميف

 كلذ حص اذاف & لجاعلا قادصلا نم هتجوزل هيلعام ميلست ىعدا نم امأ

 ىلع لخدي مل وأ اهب لخد ةنيبلا هيلع ليق دقف . ةلداع ةنيبب وأ { اهل هنم رارقاب

 لوقي نم لوق ىلع اهب لخاد ريغ همكحو . اندنع هب لومعملاو & لوقلا رثكأ

 { اهب لوخدلا ةحص دعب لجاعلا قادصلا نم اهل هيلع ام ءاقب هيعدم ىفعا

 هنا ليق دقف & لوخدلا لبق قادصلا يف افلتخا اذإ امأو & لوألا لوقلا انبجعيو

 3 يه لوقت ام امل ملس ءاش ناو 0 اهقلطو لوقيام فصن اهاطعأ ءاش نا 0 ريخي

 تناك نإ & جيوزتلا ةحص دعب هلوق لوقلا نوكي نأ ينبجعيو & هتجوزب لخدو
 . ملعأ هللاو . لوقي ام رثكأ يعدت

 : عناص ىلع ىعدا نميف ةلأسم

 هنأو رجاب هل هلمعيل اذك هاطعأ هنا عناص ىلع ىعدا نميفو . هنمو

 ؟ فلتو رجأ الب عناصلا لاقو 0 هفلتا

 هنا عناصلا لوق لبقي الف ، رجأب الإ لمعي ال ءىشلا كلذ ناك نإ : لاق
 . هيلع نايض الف فلتلا حص اذإ 0 ةرجألاب هديب لماعلا امأو { ةنيبلاب الإ فلت
 . ملع أ هللاو
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 : مهرد فلأ يلع هل لاق نميف ةلأسم

 فلا يلع هل لاق وأ اهضبقو مهرد فلأ هل يلع ناك لاق اذ 0 اوفلتخا انموق

 3 ضبقلا هنايض طرش نم اعيبم ناك وأ ، هضبق لبق كلهف عيبم نمث نم مهرد

 هتعب لاق ول كلذكو ريزنخ وأ رمخ نمث نم مهرد فلأ يلع هل . لاقول كلذكو

 3 ةلصلا طقست مهضعب لاقف .3 رايخلا طرشب هل تفلكت وأ ، لوهجم لجأ طرشب

 . كلذ يف ءىش همزلي الو © لكلا يف هلوق لوقلا مهضعب لاقو . هب رقأ ام همزليو
 هولاق ام نسحو ث هللا ءاش نا قحلا يناعم ىلع مهلوق جراخ مهريغ لاقو

 . ملعأ هللاو . هيف فالتخألا نم

 : هتيرتشا لام نم ريغم لاق نم ةلأسم

 ينأ لقي ملو } ةلاهجلا ليبسب نالف نم هتي رتشا لاملا نم ريغم لاق نمو

 ؟ هدودحب لهاج
 لهاج لوقي ىتح لاق نم لاقو © ةعومسم ىوعد اهنا لاق نم لاق : لاق

 . اذه يف ةجح الف لخنلاو رجشلا ددع امأو } هدودحب

 ريغ نيبي ملو ةلاهجلا ليبسب لاملا اذهوأ . لخنلا هذه نم ريغم انا لاق ناو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ث ريغلا هل تبثي هنأ & كلذ

 . : هفيس هنهرأ لجر ىلع ىعدا نميف ةلأسم

 ، هيلع ىعدملا لاقو { هفيس هنهرأ هنا لجر ىلع لجر ىعدا اذإو ، هنمو

 يعدي نم لوق لوقلا نإ ، نمثلا هتيفوأو ۔ تايرال تسب هنم هتيرش لب . ال
 هنا لاقو اذكب ى رتشا هنإ يرتشملا رقأ اذإ هنأ ريغ . . لوقلا رثكأ ىلع ءرشلا

 . ملعأ هللاو . يرتشملا نم نمثلا ضبقي مل هنا عئابلا لوق لوقلاف نمثلا ملس

 : ناييلس نب رصان يضاقلا : ةلأسم

 : يبص نم دحأ ىكش اذا

 زاجل غلاب ىلع تناك ول نا۔ ىوعد هيلع يعدي يبص نم دحا ىكش اذإو
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 وأ 0 هيلإ ءيجيل يبصلل ةردم ىعدملا يطعي نا نيملسملا رمأب مئاقلل هراضحا

 ؟ ىوعدلا حصت ىتح مأ . هيتأي نم هيلإ لسري
 مل ناو 3 ءايلوأ هل ناك نإ . يبصلا ءايلوأ ىلع جتحي مكاحلا نا : لاق

 ةلزنمب يلاولاوأ ليكولا نوكيو ، هنع مصاخي اليكو مكاحلا هل ماقأ ءايلوأ هل نكي

 شرأ وأ يبصلا ىلع ةنيبلا يعدملا حصأ ناف ، نيغلابلا نم هريغ نع مكاحي نم

 اذه بلطيو يصولا وأ { هلام نم هملسي نأ ليكولا رمؤيو & يبصلا لام يف ناك

 ىلا يبصلا ىلع قاب قحلا اذه نا & يبصلا ىلع يعدملا نم نيميلا ليكولا

 لام نم هلام ذخأ فلح ناو ، ءىشب هل مكحي مل عنتما ناو ، هبلطي يذلا تقولا

 ال رقأ الو { هرارقاب ذخؤي ال يبصلا نأل & يبصلا راضحال ىنعم الو & يبصلا

 نوكي ايناو & هميلستب ذخؤي مل حص ناو ث هلوق لبقيال هنال هرارقا هيلع تبثي
 مكحلا اذه ىلع نوكي نأ ينبجعيو { ليكولا وأ يصولا وأ يلاولا دي ىلع كلذ

 . ملعأ هللاو . هيلإ لاسرالا نم يبصلا هيف هيلإ انعت ايب صالخلا

 : ىحبرصلا : ةل اسم

 : ابوتكم اقح دحا ىلع ىعدا نميف

 نم طخب هيلع ةحصب ىتأو . ابوتكم اقح دحا ىلع ىعدا نمع هتل اسو

 هيلع نم لاقف ، ةضف ةيرال اذك نالفل هيلع نأب نالف رقأ & ظفللاو ، هطخ زوجي
 اذه هل ىلع سيل نكل لجرلا اذهف ىسفن ىلع قحلا اذه تبتك انأ & قحلا

 . ؟ ءافولا عدي ملو © قحلا
 طخب ناك اذإ . هب رقأ ايب ذوخام وهو هيلع سيل هنا 5 هلوق لبقي ال : لاق

 . ةتباثلا ةجحلا كلت هنع ليزت ةجحب الإ ةجحلا عفد هل سيلو ، هطخ زوجي نم

 . هنع اضوع ضيبقأ مل وأ هضوع ضبقا مل قحلا اذه لاق اذإو : هل تلق

 . هب رقأ نم ىلا كلذ ميلست هيلعو ايعدم نوكي هنا : لاق

 3 قحلا اذهب ةعلس ىنعيابي نا هنيبو ىنيب لوقلا ناك . لاق ناو : هل تلق

 . . . هنم هديرأو
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 ام عفدي اذه هلوق نأ يل نيبي الو ، قحلا هل نم لوق لوقلا نأ يعم : لاق

 . رهاظلا مكح يف هيلع

 قحلا اذهب ةعلسلا هتعياب انأ لاقو & طرشلا اذهب رخآل رقأ ناو : هل تلق

 . اهضبقأ ملو ينعياب لاقوأ ، ةعلسلا نعيابي مل قحلا هيلع نم لاقف { ينم اهضبقو

 ناقفتي ةعلس ةميق قحلا اذه نا حصي مل اذإ & هذه كتفص ىلع : لاق

 قحلا اذه نا حص ناو { هب رقأ نم ىلع تباث قحلاف الإو { ايهنم رارقاب { اهيلع
 الف { ةلداع ةنيبب اهارتشا نم ىلا اهميلست حصي ملو اهيلع ناقفتي ةعلس ةميق

 . اهارتشا نم ىلإ ةعلسلا ميلست يف عدم وهو & قحلا اذه هيلع يل نيبي

 هارتشا رمت هتميق ضوع قحلا اذه نأ ةقرولا يف ابوتكم ناك نإو : هل تلق

 هيلإ ملسي مل قحلا هل نم نإ { قحلا هيلع نم لاقو & كلذ ريغوأ بايثوأ هنم
 . ضوعلا هيلإ ملس دق هنا } قحلا بحاص لاقو ضوعلا

 ىضم دقو ، ضوعلا هيلإ هملسي مل هنا قحلا هيلع نم لوق لوقلا : لاق
 . اذه لثم يف لوقلا

 لوق لوقلا نوكي ام لاح يف اذه يف لوقلا نم ىضم ام ىلعف : هل تلق

 هبتك ايع اضوع هيلا ملس هنا قحلا هل نم نيمي قحلا هيلع نم دارأف قحلا هل نم

 اذه ىلع هل قحلا اذه نا فلحي نكلو . اذكه فلحي ال قحل ا هل نم لاقف . هل

 ؟ كلذ يف ظفللا ام نآلا ىلا لجرلا

 هللاب فلحي نأ وهو {} ةفصلا هذه ىلع هنم بلطي اميف نيميلا هيلع : لاق

 قحلا نكي ملو { ةقرولا هذه يف هل بوتكملا قحلا اذهل ضوعلا اذه هيلإ ملس هنأ

 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع ارراقت اذا ضوع نم ابوتكم

 : نيعادتملا دحأ دي يف نكي مل اذإ لاملا يف ةلأسم

 راثآ يف ءاج ام رثكاف ، نييعادتملا دحأ دي يف نكي مل اذإ لاملا اماف ، هنمو

 نا { ةنيب امهدحأ وأ اييقي نأ ىلا ةفصلا هذه ىلع فوقوم وهو 3 هفيقوت نيملسملا

 { ةنيب يعدي ام ىلع امهدحأ رضحأ ناو & كلذف نايعدي ام ىلع ةنيب ارضحا
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 حص امب هل مكح { ةنيب هيلع رخآل حصأ ناو ىقب ام فقوو . هل حص امب هل مكح

 مكحلا يفف & ضعب ايهضعب ناميا ىلا الزنو & ةنيب امهدنع نكت مل ناو { هل
 ناف & هيعدي امزوح فلح نمل ناك ، امهدحا فلح ناف & فالتخا ناميالاب

 الو ايل هب مكحي ال فوقوم ليقو . رثكأ وأ لقأ وأ فصن نم اماوعد ايه ناك افلح
 & ضعب ايهضعب ىلع يدعتلا ناعنميو . انفصو ام ىلع تانيبلاب الإ امهدحأل

 & هيف ءاج امو هتلغ ضبق نم نيفصنلا ةزواج اعنم نيفصن نايعدي اناك نا وهو

 اذهف ، احلطصي نأ ىلإ ءارقفلل لاملا اذه ةلغ نأ ىري نيملسملا ضعب لعلو

 . ديعس يبأ خيشلا مالك ىنعم

 ضبقي ليكو لاملا اذه يف ماقي نا & يراوحلا يبأ خيشلا مالك ىنعم امأو
 ٨ هريغ الو مكاح ىلع موزل الب عايضلا نع هظفحيو هنم هل دبالام رمعيو هتلغ

 هعيض نمك هيف دهتجاو قحلاب ماق نم سيلو ، لسولاو لضفلا ليبس ىلع نكلو
 . هيلإ ادعتو

 همزلي نمو { هيف لوخدلا مكاحلا موزل يف فلتخيو & رخآ هل باوج نمو
 همزلي ل نمو ، رذع الب هكرتو هيلع ردق اذإ ، عاض اذإ 0 ن اضلا همزلي لوخدلا

 يف هيلع ردقي ءىش لامأ هل بحأ الو & ناضلا نم هي ربي رييختلا هل لعجيو
 . هبارخ حلصيو ء هتلغ ضبقي اليكو لاملا اذهف ميقي نأ ينبجعيو ، مالسالا

 . ملعأ هللاو

 : هيلع ىعدملل لوسر مكاحلا ثعب اذا ةلاسم

 ملف ، همصخ يفاويل هيلع ىعدملا ىلا الوسر مكاحلا ثعب اذإو { هنمو

 ؟ ىوعدلا تناك نم انئاك هتردم ىصع ول ايك 0 هتبوقع مكاحلل له . هيفاوي

 فلاخول ايك . هل يعادلا لوسرلا ةفلاخمل هتيوقع هل سيل : لاق

 هلاسراو {. ةحيحصلا ىوعدلا يعدم ةردم ميلست مكاحلا ىلع نا كلذو ث ةردملا

 . ملعأ هللاو { ايهنيب قرفلا تبث 3 انهاه نمف . اييركتو هنع افلحت هيلإ الاؤس
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 ةرجش وأ ةلخن لسف ن أ هيلع ىعد ا وأ ] لجر نم ىكش نمو : ةلأسم

 كلذ ثدحا ل هيلع ىعدملا لاقن ٠ يعرشلا حسنفلا نود اےين ٠ هلام برقب

 ؟ نم لوق لوقلا ٠ اذكه هتثرو لب ٠ يسفنب

 نأ وجراو ٠ لوق ىلع هاعدا ام حصي ىتح فرصيو . ىعدم وه : لاق

 الو . هنيمي عم هلوق لوقلا : ديعس خيشلا لاق ، فرصي ال هنأ الوق هيف

 . ملعأ هللاو . فرصي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : نيتيب نيب رادج ي
 ةصقن ىلع ديرجو 3 هنم عضوم يف ديرج امهدحأل نيتيب نيب رادج

 نم لاقف . عوذج الو درج هيلع رخآلل سيلو 0 رايع هل اهيلعو . هل ةقصالم

 الو ٠ هلاحب هكرتي لاق نم لاقو ٠ اهبيج يف اهبحاصل نيلزنملا نب نوكي : لاق

 لاق نم لاقو © ةلداعلا ةنيبلا امهدحأ ميقي ىتح اعيمح ال الو {. امهدحأل هر مكحي

 ] رامع هيف هل ناك نمو . ديلا ماقم موقي رادجلا ىلع رايعلا نا . نيملسملا نم

 . ملعأ هللاو . زئاجف ئ لوقلا اذهس لمع نمو . هب هل مكحي هناف

 لوق رثكأ ىلع ةجحب سيل هلرورقملا ىلعرقملا زوج نا { هنمو : ةلأسم
 لوق رثكأ ىلع ةجحب سيل امهدلو ىلع ٠ نيدل اول ١ زوج كل ذكو ٠ نيملسمل ١

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 : ةقلطملا لماحلا يف ةلأسم

 ىوعد الو . ةجح اهل سيل نأ ارارقا تبتك اذإ ةقلطملا لماحلا يف . هنمو

 ام لطبي ال اهرارقا نا ، اهلمح لبقنم هقحتستو اه بجي اميف { نالف اهقلطم ىلع

 ولو ، ةقفنلا ردقب ةضف ةيرال اذكب ائيش هتقلطم قلطملا عياب اذإ امأو 5 اهل بجي

 . ملعأ هللاو . اهيلع تباث كلذف هنمث نم رثكأب
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 : هتجوز اهنا ةأرما ىلع ىعدا نميف ةلأسم

 ٥ هتجوز تناك اهنا تلاقف & هتجوز انا ةأرما ىلع ىعدا نمو ، هنمو

 مكحي لوقو . ةيجوزلاب اهيلع مكحي ال لوقف . اهجوز ناكوأ 3 هل ةجوزوأ
 . ملعأ هللاو . ةيجوزلاب اهيلع مكمي ال هنا رثكأ لوألا لوقلاو { اهيلع

 : ةكولمم اهنا ةأرما ىلع ةأرما تعدا اذإ ةلأسم

 ةمأ تناك اهنا تلاقف ، ةكولمم اهنأ ةأرما ىلع ةأرما تعدا ناو & هنمو

 اهيلع مكحي الو ئ ةكولم نوكت ال لوقو ة هذه كتفص ىلع . ة أرمل ا هذه ةكولم

 . ملعأ هللاو . طوحأ لوقلا اذهو ٠ ةيكلملاب ةأرملا هذهل

 : هريغ لام برق ةرجش لسف ف ةلأسم

 نأ الإ كانه لسفلا زوجي ال ، هريغ لام برق ةمرص لسف نمو . هنمو

 لاقو لبق نم ةلخن عضوم كلذ نأ لسافلا ىعداف ز لبق نم ةلخن عضوم نوكي

 صوصخ الك ناو & فاك كلذ نا ، انه ةلخن عضوم هل ملعأ ال & لاملا بر

 اهمدعأ ناف > ةنيبلاب لسافلا يعديو © اندنع جرحي اهيف ٠ هريغ وأ اذه يف هلمعب

 . هتلسف ةلازاب هيلع مكح

 ال هنا ملع نيمي لاملا بر ىلع . ةنيبلا لسافلا مدع اذإو : هل تلق

 ؟ اعطق

 نإ ، فاكومهو ةفصلا هذه ىلع يدنع جرحي ايف ملع نيمي هيلع : لاق

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش

 : هيلع هلام زاح هنا رخآ ىلع ىعدا نميف ةلأسم

 ىعدملا لاقو ٠ هيلع ايدعتم هلام هل زاح هنا رخآ ىلع ىعدا نمو 3 هنمو

 هنا همصخ لوقب لاملا اذه يف دي اذ هيلع ىعدملا نوكيأ {. يلام اذه نا { هيلع
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 ي هنأ وأ . هل هنأ ةنيبلاب ايهنم لك يعديو ٠ نيعدم امهالك نوكي مأ . هيلع هزاح

 . هعنمو ةزوح

 . ملعأ هللاو . زوحلاب هل ىعدملا رارقاب دي اذ نوكي 3 معن : لاق

 : يلعنذلا : ةلأسم

 : نيتلصتم نيتعطق ىلع ناكو هلام عاب نميف

 عطاوق ايهنيب سيل نيتلصتم نيتعطق لاملا اذه ناكو © ينالفلا هلام عاب نمو

 هنا عئابلا ىعداو 3 ةزياج ريغ وأ ةزياج ةيقاس ايهنيب ناكو ث رادج الو قارس نم
 . عيمجلا ى رتشا هنأب ي رتشملا ىعداو 3 هنم ةعطق هل عاب

 يف لوقلاف ، دحاو همساو {، ةدحاو ةعطق هلك لاملا اذه ناك اذإ امأ : لاق

 نم عطاوق ايهنيبو ، ةقرفتم اعطق لاملا اذه هعاب هنا هنيمي عم يرتشملا لوق كلذ

 هذه الإ عابام هنا ةنيمي عم عئابلا لوق كلذ يف لوقلاف & كلذ ريغو قرطو قاوس

 . ملعأ هللاو . لاملا اذه نم ةعطقلا

 هيلإ عفدي مل هنا ينطملا ىعدا مث لخن ةرمث انطأ نمو {} هنمو : ةلأسم

 . عيب لك كلذكو ث ةرمثلا هديب نم لوق لوقلاف & تعفد ينطملا لاقو ، نمثلا

 . ملعأ هللاو

 نإ ، سانلا نم يواعدلا اهيف عقو اذإ قيرطلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 يعدملا ىلعو 0 مويلا هيلع يه ام ىلع قيرط اهمكح ناك ةمئاق اهراثا تناك

 ءاوس هاوعدب ةنيبلا اهيعدم ىلع ناك نيعلا ةمئاق ريغ تناك نإو ،اهنالطبب ةنيبلا

 ةرايع يف تناك ، قرطلا نم كلذ ريغوأ لزانم قيرط وأ زئاج ريغ وأ ازئاج تناك

 { لزانملاو لاومألا قيرط لثم زئاج ريغ قيرط يف ةعزانملا تناك ناو ك بارخ وأ

 . اهيف مهنيب ناميالاو 3 الودع اوناك ولو لزنم وأ لام اهيلع هل نم ةداهش زوجت الف
 . ملعأ هللاو

٢٨



 : يحبصلا : ةلأسم

 : هيلع قرس وأ . . قراس هنا رخآ ىلع ىعدا نميف

 ىلع اذك يلع ذخأ وأ ، اذك يلع قراس هنا لاقو رخآ ىلع ىعدا نميف

 اذه ىلع انيمي هيلع ىرتأ ، هيلع ىعدملا ركنأو 0 يلع هنم يدعتلا ليبس
 .... ؟ال مأ ى ظفللا

 نوكي . . اذك هيلع تذخأو اذك هيلع تقرس ينأ هيلع ىعدملا رقأ ناو

 ؟. . ال مأ 3 هنم رارقا اذه

 ينع ايفتح ينم ذخأ هانعم ىنم قرس لوقو ،} ةحيحص ىوعد هذه : لاق

 هذهو © عطقلاو مرغلا هيلع بجوم هسفن ىلع هرارقاب هيلع ىعدملا اذه رقأ ناو 3

 3 ىوعدلا هذه يفني نيمي هيلع ىعدملا ىلعو ، حيحص رارقاو ةحيحص ىوعد

 ءىش يعدملا قحلي الو . يعدملا ىلع هيلع ىعدملا اهدر . نادر اهيفو 0 هيفو

 دنع ايلو نوكي نأال إ ، يلع قرسوأ قراس نالف لاق اذإ & نيدلارمأ نم

 هللاو . يعدملا ينعأ & ةبوتلا هيلع نإف ى مكاحلا دنع ةيالو هل نوكت وأ . عماسلا

 . ملعأ

 : نونجم ىلع اقح ىعدا نميف ةلأسم

 دنع فاصنالا هنم بلطو . نونجم ىلع اقح ىعدا لجر يفو . هنمو

 اذه ليصوت نم مكاحلا اذهل زئاجلا هجولا فيك ، نيملسملا ماكح نم مكاح

 ىلع قحلا حص ناو & نونجملا اذه ىلع مكحلا ذافناو هقح ىلا يعدلا

 اهيف لخدي مل يتلا نادلبلا نم دلب يف الإ { كالمأ هل حصي ملو ، نونجلا

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك . اهيف كشلا قيرط نم نوملسملا

 لبق نونجملا اذه ىلع يعدلا اذه ىوعدلا هذه تحص اذإ : لاق

 دي يف تناك وأ { ةمالس فوقو نوملسملا اهنع فقو دلب يف لاملا نم ءىش هنونج
 نع مكاحلا اذه جرحتف 3 هثراول اثاريم اهكرتو تايف نونجملا اذه ثوروم
 ليصوت نم رثكأ مكاحلا مزلي مل { هقح ىلا يعدملا اذه لاصياو 3 اهيف لوخدلا
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 ال يذلا حيحصلا كلملا ، نونجملا اذه كلم نم هعم حص ام ىلا يعدملا اذه

 اذه رمأ يف مكاحلا هماقأ يذلا ليكولا اذه زاجتسا نإو & نوملسملا هيف باتري

 وأ . ةرمثوأ ، الصأ . كالمألا هذه نم ميرغلا اذه ىضقو عجشتو ؛ نونجملا

 نعطب هيلع لخدي الو أطخي ال هنأ يدنعف . لصأ وأ هرمث عيب نم كلذ نم ادقن

 { تحصو تعقو نونجملل كالمألاو & تتبثو تماق هل مكاحلا نم ةلاكولا اذإ

 هزنت فوقو كالمألا هذه نع نيملسملا نم فوقولاو ، ايهنم دحأ ىلع ةمئال الف

 هللاو . طايتحا وه ايناو عىش يف نيدلا رمأ نم هسيل هزنتلا فوقوو 3 ةمالسو

 . ملعأ

 ادب اذإ ةنيب ريغب هثراووه نم ىلع يعدي نم قدص نمو { هنمو : ةلأسم
 هيفو ، زئاج ميلستلا لبقو { فالتخا كلذ يفف ث ميلستلا دعب عوجرلا هل

 . ملعأ هللاو . فالتخا

 : هتثرو اهغا الام ةأرما تعدا اذإ ةلأسم

 هنا اهقلطم ىعداو ، اهيبأ نم هتثرو اهنا الام ةأرما تعدا اذإو 3 هنمو

 ل ناو 3 هنيمي نم هلوق لوقل اف . امهدحأ دي يف ناك ناف . هيخأ نم هثرو هلام

 زجع ناو . امهتنيب ارضحأ ناف 0 ةنيبلا ايهنم دحاو لك ىلعف امهدحا دي يف نكي

 مسق افلح ناف { نيميلا ايهيلعف اعيمج ازجع ناو ، رخآللوهف ةنيبلا امهدحا

 . ملعأ هللاو . هل ءعىش الف نيميلا نع امهدحا لكن ناو . امهنيب

 ىعداف " رايخ عيبوأ . عطق عيبب الام ى رتشا نمو ، هنمو : ةلأسم

 همزلأ ضعب { فالتخا كلذ يفف { ةقرولا يف هأربأ دقو © نمثلا ةيقب هيلع عئابلا

 . ملعأ هلل او . نمثلا نم هتمذ ةءارب دعب انيمي همزلي ل ضعبو . نيميلا

 : اذكب الام نالفل عاب هنأ رقأ نميف ةلأسم

 هنأ وأ ‘ نمثلا نم اذكب الام لجرلوأ نالفل عاب هنأ رقأ نميفو { هنمو

٢.٠



 دارأو ، هريغ زاجو لاملا يف ي رتشملا ريغو 0 ءافيتساو ضبق ةءارب هيلا هنم ءىرب

 ام ،۔ ءافيتساو ضبق ةءارب هنم هيلإ عىرب هنأ رقأ نأ دعب هضبق ركناف لاملا نمث هنم

 ؟ مكحلا
 نم ءىشب هعابام هيلإ درو & عابام نمث ضبقب عئابلا رقأ نإ : لاق

 در ي رتشملا بلطو 0 كلذ هبشأ امو تالاقألاو بويعلا نم درلا هب بجي ام ماكحا

 ىعدا ناف 3 هدري عيبلا نمث ضبق هنأ رقأ اذإ عئابلا ىلع مكحي هنا . هيلع نمثلا

 قحلا كلذ نم هئربي ايب كلذ يف ةنيبلا هيلع تناك } كلذ ضبقي مل هنأ رارقالا دعب

 نيمي بلطو . ةنيبلا زجعأ ناف ،& مكحلا يف هارارقاب هيلع بجو يذللا
 هيلإ ملس دق هنا فلحي & كلذ هل ناك ، قحلا اذه هيلإ عفد دق هنا & يرتشملا

 بتاكلل لاق هنأ عئابلا ىعدا اذإ : سيمخ نبا رصان خيشلا لاقو 5 هل هعابام نمث

 هلف & يرشملا نيمي داراو ، ملسي مل دعب وهو ءافيتساو ضبق ةءارب هيلع بتكي نأ
 هذه ىلإ عيبلا اذه نمث نم قاب قح هيلع سيل نأ فلح ناف & كلذ هيلع

 . ملعأ هللاو . فاك وهف 5 ةعاسلا

 : نيوخا نيب كرتشم تيب يف ةلأسم

 هنا اصوصخ ائيش امهدحأ ىدعاف ، نيوخأ نيب كرتشم تيب يفو {} هنمو

 ؟ ايهنيب مكحلا فيك 9 خألا ركنأو ، تيبلا يف امم هريخأ نود هل

 فصن مهنم دحاو لك ىعداو ، تيبلا يف نينكاس امهالك ناك نا : لاق

 نأل &©. فصنلا نم رثكأ عدي ملام ، هلوق لوقلاف ، كلذ نود اموأ ، تيبلا ينام

 هيوأي تيبلا نم عضوم هل امهدحأ ناك ناو & نيفصن ايهنيب همكح تيبلا ينام

 عضوملا اذه ايعادت ناو 3 ايعدم هاوس اميفو { هيف هلوق لوقلا ناك هبحاص نود

 هبشي هنال { هلوق لوقلاف . هدي يف حاتفملاو ، الوفغم ناكو ، يعدملا هيوأي يذلا

 . ةبادلاب مامزلا

 . ملعأ هللاو . ديلا وذ وه ةبادلا دئاق نا : اولانو
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 : دبع اهيديأ يف نيجوز يف ةلأسم

 هنأ ةثرولا لاقو { ايهنم يحلا هاعداف ، تايف دبع ايهيديأ يف نيجوز يفو

 هنأ رقأ ولو هسفنب هل رقأ نميف دبعلا لوق لوقلاف ، كلاهلل رقأ دبعلاو 0 مهكلاه
 . ملعأ هللاو . مدآ ينب يف تبثت ال ديلا نأل 0 امهريغل

 : ةرقب عاب نم ةلأسم

 موسوب اهيف ريغم وأ . اذكب ةرقب هعياب هنأ دحأ نم دحأ ىكش اذإو 0 هنمو

 لاقو ةرقبلا ةميق ذخأ مل ينإ لاقف عئابلا نم ةميقلا اودارأف ريغلا هل بجوو . اهيف

 ؟ اهنم ىعدملا نم . اهتميق ينم ذخأ دق . يرتشملا

 ي رتشملا ضبق دقو { ةميقلا ميلست يف ي رتشملاو عئابلا فلتخا اذإ : لاق

 نإ : لوقو © ةعلسلا هل عئابلا ميلستل يرتشملا لوق لوقلا نإ : لوقف ث ءارشلا

 لالد نم ةبادلا هذه يرتشملا اذه ناك اذإو ، لوقلا رثكأ وهو عئابلا لوق لوقلا

 { ةميقلا درو اهنم ريغلا دارأف ز هريغل اهنأ ملاع يرتشملاو & هريغل اهيلع يداني

 عئابلا هماقأ لالدلا اذه نوكي نأ الإ . ةبادلا برو يرتشملا نيب ةبلاطملا نإف

 وأ ليكولا مصاخي نأ نيب اريخم يرتشملا ناك ، رمألا اذه يضتقت ةلاكو 5 اليكو

 نإو & فلح نيميلا يرتشملا ىلع تبجوو ، ليكولا مصاخ نإف ، لكوملا

 لبق 9 هريغل ةبادلاب عئابلا رقأ اذإ 3 هلكو نم ىلإ تدر ليكولا ىلع تبجو
 . ملعأ هللاو . هيف فلتخيف ةموصخلا دعب امأو ، ةموصخلا

 : ةيضف ةيرال اذك هدنع هل نأ نالف نم ىكش نم ةلأسم
 اهديرأ لقي ملو ةضف ةيرال اذك يل هيلع نالف نم كاش لاق نمو 3 هنمو

 ؟ ال مأ © ةعومسم ىوعد هذهأ 3 هنم

 . هنم ربخلا جرخ جرخي اذه نأل } ةعومسم ريغ هذه هاوعد نإ : لاق

 ماكحلا تكردأ دقو { نسحف 4 هنم ديرت اموأ . هنم اهديرتأ مكاحلا هل لاق اذإو

 5 ةضق ةيرال اذك نالف ىلع يعدتأ ، لوقي مهضعب تكردأو & كلذ نولعفي
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 ظفلب اذكب نودهشتأ . ةداهشلا اونسحي مل اذإ دوهشلل لوقي مهضعب تكردأو

 هيلإ ةردم ميلست قيضي الو { ةريثك ناعم اذه يفو 0 مكاحلا نم تباث حيحص
 . ةفصلا هذه ىلع

 نأ ديعس يبأ نعف ، مهرد وأ 3 ةيدمحم وأ ةيرال اذك هيلع ىعدا اذإ امأو

 هبشأ امو يواعدلاو اياصولاو رارقالا يف اهب مكحيو . ةتباثو ةزئاج ىوعد هذه
 ضعبو ، بالقنالا هيلع زوجي الو { مهنيب فورعم دقنلا اذه هدنع لعلو . كلذ

 عيمجلا يف كلذ & نوبشي ال ةفلك ريغب دلبلا ريغ يف نأ مصخلا ةافاوم يف ءايلعلا

 . ملعأ هللاو . ةضفلا اهنأ مهاردلا نيبي ىتح

 : ايراش لسري مكاحلا يف ةلأسم

 ةعومسم ىوعد هيلع ىعداو مكاحلا نم دحأ نم دحأ ىكش اذإو 3 هنمو

 هلزوبي له ‘ هل لسري نأ مكاحلا ىأروأ { ايراش هل لسري نأ مكاحلا نم دارأو

 اذإو ، هلسري يذلا لوسرلل هلوق فيكو & هسبحي له هلوسر فلاخ نإو كلذ

 نأ كانه هلعج يذلا يراشلل بتكي نأ زوجي له ث رخآ دلب يف هنم وكشملا ناك

 ؟ هسبح هل زوبي له ، فلاخ نإو . هيلإ هعفري
 نالف نب نالفل لق ، هلسري نمل لوقي مكاحلا نأ رثألا هب ءاج يذلا : لاق

 الف عنتما نإو & كلذ ىلع هربجي الو { اندنع هتافاوم ديري همصخ نأ ينالفلا

 & يناعملا نم ىنعمل هسبح مكاحلا ىري نأ الإ ، رثألا يف ام ىلع ، هيلع سبح

 نالف نأ دلبلا يف مئاقلل بتكي مكاحلا نإف { رخآ دلب يف هيلع ىعدملا ناك نإو
 نإو ، نالف ةمصاخم اليكو لكو نإو . هافاو ءاش نإف اذك نالف ىلع ىعدي

 راثآ يف ءاج ام ىلع ، كلذ ريغ هيلع سيلو هاوعد هل عمسي نأ مكاحلا رمأ ءاش
 ريغب يعدم ىوعدب هيلإ لوصولا ىلع ادحأ ربجي نأ مكاحلل سيلو 0 نيملسملا

 . هاوعد ىلع ةحص

 هنم لوسرلاو ، ةعومسم ىوعدلا تناك نإ : سيمخ نب رصان خيشلا لاقو

 هللاو . هيف الدع هاري ايك هسبح مكاحللف 3 هتردم نايصعب هربخأو ةقث هيلإ

 . ملعأ
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 : نالف نم كاش لاق نمو ةلأسم
 عمستأ ، اذك هيلع يليوأ . اذك يلاح هيلع نالف نم كاش لاق نمو { هنمو

 ؟ اذك ىلع هيلي وأ . اذك هلاح ىلع لاق نإ كلذكو 3 هاوعد
 . حيحص ظفلب مكاحلا همهفتسي نأ هبشأ امو اذه لثم يف ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو
 دقف لام ىلع لفق نم نأ نانس نب فلخ خيشلا لاق ، هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو & فورعملا ضبقلا هضبقي ىتح اضبق هلفق ىرأ الف انأ امأو هضبق

 : دشار تنب : ةلأسم

 وهف لزنملا يف ام امهدحأ ىعداو لزنم يف نينكاس اناكو © هتجوز قلط نمو

 . ملعأ هللاو . لزنملا هل نمل وهف . امهدحأل لزنملا ناك نإ ليقو ، نافصن امهنيب

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : ةيرال ةئايب لجر ىلع ىعدا نميف
 ركنأف ةيرال ةئايب لجر ىلع ىعدا نيملسملا رمأب مئاقلا هفرعي ال نمو

 نالف نب نالفل هيلع نأ ركنملا رارقإ اهيف هطخ زوجي نم طخب ةقرو رهظأف 5 هاوعد
 & قحلا اذهب هل تررقأ يذلا لجرلا اذهأ مئاقلا لاقو & ةضف ةيرال ةئام ينالفلا
 اذهب هل رقأ يذلا لجرلاب هفرعي نأ ىلإ هسبحي نأ هل زوبأ ى هفرعأ ال : لاقف
 ؟ قحلا

 مالسالل احالص كلذ يف ىأر اذإ ةفصلا هذه ىلع هسبح قيضي ال : لاق
 , . هلهأو

 همزليأ & قحلاب هلرقأ يذلا لجرلاب هفرعي نأ ىلإ هسبح نإف : تلق

 ؟ال مأ 3 ءيش

 ءازج لهو {. ناسحالاو فورعملا نم اذهو { ءىش هننزلي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . ناسحالا الإ ناسحالا
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 : ةيرال اذك رخآلا ىلع ىعدا نم ةلآ__
 مكاحلا لاقف ، ةضف ةيرال اذك رخآلا ىلع ىعدا لجر نعو 3 هنمو

 © معن لقي لو { هيه : لاق . كيلع يعدي ام اذه كيلعأ . هيلع ىعدملل

 ؟ ال مأ ، قحلاب ارارقإ اذه نوكيأ

 نمم نحنو 0 فالتخالا نم ارارقإ نوكي نأ اذه هلوق مدعي ال : لاق

 نأ فرعي الو ، معن هلوق ناكم . رقملا ةغل هذه نوكت نأ الإ رارقإ هنأ لوقي ال

 . ملعأ هللاو . معن لوقي

 : اهقادص اهب بوتكم ةقرو اهدي يف ةأرما يف ةلأسم

 ىلع لجاو لجاع قادص اهيف هل بوتكم ةقرو اهدي يف ةأرما ينو 3 هنمو

 امل تبتك دقو ، يتجوز ةأرملا هذه : لجرلا لاقف . مكاحلا عم هعم هتبلطو لجر

 نم هجوب نيبت نأ ىلإ امه بوتكم لجآلا امأو لام يف لجاعلا امأ قادصلا اذه

 تلاقو 0 ةيجوزلا هتركناأف ، ينع ةنياب ريغ نآلا ىلإ يتجوز يهو & قحلا هوجو
 اذه يف { اهلوق لوقلا نوكيأ 0 ةقرولا هذه يف يل بوتكملا قادصلا اذه هنم ديرأ

 امل لاح ريغ قحلا اذه نأ وه هلوق لوقلا مأ © اهل هميلستب هيلع مكحيو 3 قحلا

 ؟ ةيجوزلا مكح نع هنع ةنياب ريغ اهنأو 5 هيلع
 هتجوز اهغأ ةلداعلا ةنيبلا وه هيلعو اهجوز ريغ هنأ ، ةأرملا لوق لوقلا : لاق

 لوقلا رثكأ لعلو } فالتخا اهتزاجإ يفف اهل عفادأ ال يتلا ةرهشلا ةداهشب امأو

 الف قادصلا هسفن ىلع جوزلا ةباتك امأو { هانفصو ام ىلع ناك اذإ اهتزاجإب

 فلتخي & حاكنلا يف نيميلا امأو { ةيجوزلا ةحصب مكح اهل بوتكملا ىلع تبثي
 ليقف ء طرشلا هلخد اذإ قحلاب رارقالاو & نيملسملا رمأب مئاقلا ىلإ كلذو .3 اهيف

 ىلإ هربغو قادصلا لثم قحلاب رقملاو & طرشلا ءاضقنإ ىلإ هلاح ىلع تبثي

 ليقو ، قحلا هيلع نم لوق لوقلا ليقف & لاح هقح نأ هلرقملا ىعداو 0 لجأ

 © ايهنيب نامييألاف ناميألا ىلإ الزن نإو © ةنيبلا امدع اذإ & قحلا هل نم لوق لوقلا

 هللاو . هوجو نم لطبت ةيجوزلا نأو { هوجو نم لجرلا ىلع تبثي قادصلا نأو
 . ملعأ
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 : نهر هنأ رخآلا ىلع ىعدا نمو ةلأسم

 8 ةضف ةيرال اذكب اقفت هيلع نهرأ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو . هنمو

 عيبب هنم هتذحخأ ينكلو اقفت هنم تنهترا ام رخآلا لاقو { هنم هيدفي نأ ديريو

 ؟ اهنم نم لوق لوقلا . عطقلا

 هللاو . قفتلا هدي يف نم لوق لوقلا رثكأ لعلو &“ فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ

 : ةقفن اهقلطم نم تبلط ةأرما يف ةلأسم

 . هنم اهدالوأل ةوسك وأ ةقفن وأ ةبابر اهقلطم نم تبلط ةأرما يفو ] هنمو

 ضرت ملف مهاياو انأ لكاو يدنع يدالوأ ديرأ ك ءىش يدنع ام ريقف انأ لاقف

 ىلع مكيأ ، مهمأ اوراتخاو نولقعي وأ { رايخلا نولقعي ال دالوألا ناكو { ةأرملا

 ؟ اهل ملسي نأ ىلإ سبحي وأ ، مهمأل ةبابرلاو ةوسكلاو ةقفنلا ميلستب مهيبأ
 ةأرملا ربجتو ، هيلع سبح الف { ارسعم اريقف ناكو لام هل نكي مل اذإ : لاق

 . هعم ميهتلعج تءاش نإو 0 اهل مهيبأ ىلع ءىش الو . اهعم دالوألا تدارأ نإ

 نأو ، كلذ مهف هيلع ضرفي نأ تبلطو { اهوراتخا نإ ضعب لاقو

 هللاو . كلذ اهلف اهرسيأ ىتمو 0 هيلع انيد ةنؤملا كلت نوكتو 3 اهلام نم مهنومي

 . ملعأ

 لقي ملو ، ةخاش اذكوأ ةيرال اذك رخآ ىلع ىعدا نميفو . هنمو : ةلأسم

 بح كوكم وأ رمت نم اذك وأ ساحن الو تص لقي ملو & يركود اذك وأ ةضف اذك

 مأ . ةعومسم ىوعد هذهأ . عاصلا يفاولا كوكملا وأ راطع وأ لاقب نم لقي ملو

 ؟. ال

 امأو فالتخا هيف دجويف ةضف لقي ملو { ةيرال اذك هيلع هلوق امأ : لاق

 ةفورعم ةيدمحملا اندنع كلذكو 3 ةفورعم مهاردلا نأ رثألا يف دجويف مهاردلا

 كلذك ةخانتلاو { ةعبراوبو نيلسفاوب ىركاودلا ضعب نأل هبتشت ىركاودلاو
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 هنأ هنيعب ع ىش لك © همصخ ىلع هاوعد دنع كلذ رسفي نأ ان .جعيو | ةفورعم

 هللاو ٠ عاصلاو كوكملاو بحلاو رمتلا كلذكو . كللذ ريغ وأ ساحن وأ ةضف

 . ملع

 : ينبرضي نالف نم يكاش ينإ لاق نميفو ةلأسم

 ريغب يتيب لخديوأ . يبرضي نالف نم يكاش ينإ لاق نميفو . هنمو

 ؟ لبقتسم لعف اذه مأ ٠ ةعومسم ىوعد هذهف ٠ ينذا

 . ملعأ هللاو . لبقتسم لعف هنأ : لاق

 : اقح لجر ىلع ىعدا نميفو ةلأسم

 زوب نم طخب ايوتكم اكص جرخأو 3 اقح لجر ىلع ىعدا نميفو 3 هنمو
 اذه ملس هن أ رقملا ىعداف & قيدصت هيف كصلاو ، هيلع ىعدملا رارقإ هيف هطخ

 هيلع قحلا اذه { هل بوتكملا نم نيميلا دارأو { ةنيبلا مدعو { ةيقاب ةقرولاو قحلا
 ؟ قيدصت اهيفو ، اذه يف ةقرو هدنع هنأ لجأ نم اذه يف نيمي

 © قاب اذه هقح نأ هللاب فلحي ، ةفصلا هذه ىلع نيميلا هيلع هل : لاق

 سيل قحلا اذه نأ هللاب فلحي رقملا ىلع نيميلا در نإو ۔ ةعاسلا هذه ىلإ

 . ملعأ هللاو . هيلع

 آ : ةقرو هارأو يلاولا ىلإ دحأ ءاج اذإ ةلأسم

 رخا ىلع قح اهيف هل بوتكم ةقرو هارأو يلاولا ىلإ دحأ ءاج اذإو 3 هنمو

 لبقيو كلذ هلأ ، بجاو يقحو ، ةقرولا هذه ةباتك يف ريغم لاقو . ةدم ىلإ

 .؟ ال م أ { ه اوعد

 نم ىلع بجاو لاح هقح نأ ىعدا اذإ لجأل كلذ نم ريفلا هل : لاق

 . ملعأ هللاو . هنيمي عم كلذ يف هلوق لوقلاو هيلع هاعدا

 : بوث قرسي مهتا نميف ةلأسم
 ىكشو ، هعيض وأ ايوث هل قرس هنأ ةمهتلا هقحلت نم مهتا نميفو 0 هنمو
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 هسبحف { همهتأ لقي ملو قرسلاب اعطق هيلع اعداو ، نيملسملا رمأب مئاقلا دنع هب
 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع ءىش يكاشلا اذه مزليأ ، اليوط انامز مئاقلا

 مل اذإ انايض هيلع ملعأ الف 0 نايضلا هلو ۔ كلذ نم ةبوتلا هيلع : لاق

 . ملعأ هللاو . امل ركنم وهو ، ىوعدلا كلت ببسب ائيش هلام نم ذخأي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةباد ىرتشا لجر ي

 مث اهنم ريغلا هلزوبي هجوب . اهنم ريغلا دارأ مث ةباد ىرتشا لجر يف
 مث ، مكاحلا ىلا الصي نأ لبق اهنمث نم هدنع هطحي ءىش ىلع عئابلا هحلاص

 ٥ يرتشملا ىلع نيميلا درف { هنيمي دارأف ، يرتشملا نع هطح ام ركنأ عجر

 اذه ضقن اضيأ يرتشملا دارأ مث اذكوه ام ينع تططح دقل ، ي رتشملا فلحو

 ؟ ال مأ & كلذ هلأ ، بيعلاب ةبادلا درو حلصلا

 تبث دقف }© يرتشملا فلحو ، يرتشملا ىلإ نيميلا عئابلا در اذإ : لاق

 در هل ايناو {آ] فلح ام دعب ةبادلا در ي رتشملل سيلو {} هيلع فلح ام ي رتشملل

 . ملعأ هللاو . نيميلا لبق & حلصلا ضقنو ث ةبادلا

 : نالجر اهيف ىعادت ضرأ يف ةلأسم

 ايل انلقف { ةفرعم اهب انل نكت ملو ، نالجر اهيف ىعادت ضرأ يفو } هنمو
 نم ضرألا هذه دعقتسن نحن اولاقف دوهشلاب ايهنم الجر ءاجف 0 دوهشلاب ايتئإ
 35 همصخ هنع اهب عفدت ةداهشل ا هذه ىرتأ ، اهلصأ نمل يردن الو اذه .3 نالف

 ؟ ال ما
 لبق نم ضرألا هذه انعرز دق نحن اولاقو 3 الودع دوهشلا ناك نا : لاق

 دوهشلا ناك ناو & نيملسملا لوق رثكأ يف دي عرزلا نأل هل ضرألا مكحف نالف

 يف ضرألا هذه نا ةرهش دوهش دهش اذإ امأو & مهتداهشب مكحي الف لودع ريغ
 هل دهشت نمل ضرألا هذه مكحف { هل لصأ اهنأ اودهشي ملو ، اهزوحي نالف دي
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 . كلذ لثم ةداهش رخآلا ملعي مل اذإ هزوح يف اهب ةرهشلا

 مهتداهش لبقت الف & نالفل ضرألا هذه نأ ةرهش دوهش دهش اذإ امأو

 . ملعأ هللاو . لصألاب ةداهشلا نيبو ، زوحلا يف ةرهشلا ةداهش نيب قرفلا مهناف

 : اصخش نمض نمف ةلأسم

 ىلا مهرد فلأب نالف نع يلع نالفل تنمض : لاق لجر يفو . هنمو

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا ، هلاح يه هل نومضملا لاقو 3 رهش
 لجأ ىلا هنأ نماضلا لوق لوقلا نا : لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 الإ لجأ ىلا هنأ نماضلا لوق لبقي الو ، هل نومضملا لوق نأ لوقو . اذك

 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا لوق لكو { ةنيبلاب

 : نيلجر ىلع مهارد هل لجر يل ةلئسم

 ائيش ايهنم دحاو لك نم ىفوتساف نيلجر ىلع مهارد هل لجر يفو 0 هنمو

 يف طلخ وه نكي ملو . ةدايز همهارد يف دجو فرصنا املف 0 دارفنالا ىلع امولعم

 ۔ ايهنم نم دنع نم نوكت ةدايزلا هذه نأ ملعي ملو 5 هدنع نم ائيش مهاردلا هذه

 | ؟ ايهنيب مكحلا فيك 0 يل يه ايهنم دحاو لك لاق ايهلأس املف
 ناذه قفتا اذإف & ةطقللا ةلزنمب هدنع نوكت ةدايزلا هذه نإ : لاق

 نأ ىلا ةفوقوم ةدايزلاف اقفتي مل ناو { ةدايزلا كلت ايهيلا عفد عىش ىلع نالجرلا

 . ملعأ هللاو . اقفتي

 : امرص ةلخن تتبنا لجر يل ةلأسم

 ةلخنلا كلت نم ةمرص تتبن ، لجر ضرأ يف ةلخن هل لجر يفو . هنمو

 ضرألا بحاص ءاجو . اهترمث ذخأو 3 هل اهنا ةلخنلا بحاص ىعداف ترملثأو

 {© ضرألا نم هقحتست امو { ةلخنلا تحت نم نيرق يهو 3 ةمرصلا ةرمث يف رهقو
 ؟ اهنم نم لوق لوقلا

 بحاص لوق لوقلاو ، ةلخنلا بحاصل ةمرصلا هذه ةرمث نإ : لاق
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 هللاو . ةعيقو ةلخنلا نا . ةلداعلا ةنيبلا ضرألا بحاص ىلعو . اهضرأب ةلخنلا

 . ملعأ

 : تايرال هيلع نأ رخآ ىلع ىعدا لجر ي ةلأسم

 ةيرال اذك هل هيلع نا مكاجل ادنع لجر ىلع ىعدا لجر يفو . هنمو

 ةضف ةيرال اذك هل يلع لقي ملو ، ىلع لاقف 0 هيلع ىعدملا مكاحلا لأسف ، ةضف

 مكحيو 3 هيلع ىعدملا نم ارارقا اذه نوكي له . يعدم ا هيلع ىعدا ام لثم

 ؟ ال مأ ، قحلاب هيلع
 مكاحلا دنع يعدملا اذه ناك نإ اذه لثم يف ينبجعي يذلا : لاق

 © ةضف ةيرال اذك لجرلا اذهل كيلع له : لاقو هيلع ىعدملا مكاحلا مهفتساو
 . هاعدا ايب هل ارقم نوكي هنا { هل ابيجم يلع : لاقف

 ةضف ةيرال اذك لجرلا اذه ىلع يل : مكاحلل لاق دق يعدملا ناك ناو
 لقي ملو ى يلع : لاقف ، هيلع ىعدملا ينعأ 3 تنأ لوقت ام . مكاحلا هل لاقف

 اذك هل ىلع لوقي ىتح ارارقإ نوكي ال هنإ ةضف ةيرال اذك اذك لجرلا اذهف يلع

 مكاحلاو { هل يلع لقي ملو ، يلع ، لوقب مكاحلا هيلع مكحي الو } ةضف ةيرال
 . ملعأ هللاو . بير الو هيف كش ال تباث حيحص ر ارقإب الإ مكحي ال

 : اباب رسك هنا لجر ىلع ىعدا لجر يف ةلأسم
 اذكومه ام هل قرس وأ . اباب هل رسك هنا لجر ىلع ىعدا لجر يفو { هنمو

 لثم يف ةقرسلا هذه نم هي ربم لوألا لجرلا اذه لاقو ، رخآ لجر ىلع ىعدا مث

 . رخال ا سبحيو سبحلا نم لوألا كفيو . الوبقم هلوق نوكيأ ١ ىوعدلا هذه

 ؟ ال مأ

 لقي ملو ، مهارد هل ذخأ وأ & هبابرسك لجر ىلع ىعدا اذإ امأ : لاق

 كلت رخآ لجر ىلع ىعدا مث ، هيلع هاعدا امم هاربأ كلذ دعب مث ؤ همهتا

 امأو ، رخآلا لجرلا ىلع هلوق لبقي الو & سبحلا نم قلطي لوألا ناف ىوعدلا

٤.



 ضقتني مل اذاف ، رخآلا لجرلا مهتا مث ، اعطق هيلع عدي ملو ؤ لوألا مهتا اذإ

 . ةمهتلا هتقحل اذإ { رخآلا مهتملا سبحيو لوألا قلطي هناف ، لوألا مهتملا سبح

 . ملعأ هللاو

 : الجاع اقادص اهجوز ىلع تعدا ةأرما يف ةلأسم

 الجاع اقادص ةضف ةيدمح اذك اهجوز ىلع تعدا اذإ ةأرملا يفو {. هنمو

 ؟ ال مأ قدصي لجألا نم اهنا ىعداو 3 مهاردلاب جوزلا رقأو

 لخدي مل ناو { هلوق لوقلا نا لوقلا رثكأف { اهب لخد دق ناك نإ : لاق

 . لاح ىلع اهلوق لوقلا ليقو & لاح ىلع هلوق لوقلا ليقو { اهلوق لوقلاف ۔ اهب

 امل يذلا اهقح نا ، جوزلا لوق لوقلا : ناييلس نب رصان خيشلا لاق

 هللاو . اهيلعو نيميلا هلو لجأ ىلا هنا جوزلا ىلع ةنيبلاو & لاح اهجوز ىلع
 . ملعأ

 هلو & سالفالا ىعداف . هميرغل قحب مكاحلا هيلع مكح نمو : ةلأسم

 لبقي الف هايإ ينراعأ نالفل اذه : لاق ، هعيبب مكاحلا هرمأف ، رجنخ وأ فيس

 هللاو . نالفل حالسلا نا ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ الإ مكحلا دعب هريغل هرارقإ

 . ملعأ

 : هفيس ذخأ هنا يزاغ ىلع ىعدا نم ةلأسم

 ركناو هحالس ذخأ هنأ وزفلا لهأ نم لجر ىلع ىعدا نمو 0& هنمو

 لجرلا اذه اوذخأ نيذلا وزغلا يف ناك هنا رقأ هيلع ىعدملا ناك ناف ، يزاغلا

 الف قالطلاب هنيمي همصخ بلط ناو ، ائيشوه ذخأي مل ولو . مهكيرش ناك

 هللاو . كلذ اهلف ناميالا نم ءىش ىلع نايصخلا ايضارت اذإ امأو 3 همزلي

 . ملعأ

 رظنلا زوجب ال عضوم يف هبرض هنأ دحأ ىلع ىعدا نمو .3 هنمو : ةلأسم

 هنا دحأ ىلع اهيلووأ يه تعدا . ةيبص وأ ةأرما وأ الجر يعدملا ناك هيلا
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 وأ لجر نم يعدملا جرف ىلا رظنلا زوبي له . اهتروع عضوم يف اهبرض وأ اهضتفا

 ؟ ةيوقعلا بوجو لجأل غلاب ريغ وأ © غلاب ةأرما

 ثدحي امب اهيلع ةداهشلا ةيدأت ىنعمل جورفلا ىلا رظنلا ةزاجإ يف : لاق

 هزجي ملو ضعب هزاجأف ك فالتخا ، الثم تحص ول نا قوقحلا بجوي ايب اهيف

 ءاهقف نم انكردا نم انكردا دق نحنو 0 كلذ يف ةيفاك ناييالا لعجو ، نورخآ

 لوقب ذخأ نمو ، نايحألا ضعب يف كلذ رظني نم نولعجي مهماكحو ، نيملسملا

 . ملعأ هللاو . زئاج هنا الوق هيف نأل هتيطختب لوقن الف & كلذ زاجأ نم

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 هنأ هيلع ىعدملا رقأف & ههجو ىلع هبرض هنا لجر ىلع ىعدا لجر نع .
 ؟ رقملا اذه ىلع بجي ام { همطل

 . هجولا ريغ يف اهنا حصي ىتح هجولا يف ةمطل همزلي هنأ يعم : لاق
 مكحي الف ، همطلب ةنيبلا هيلع تدهش اذإ امأو { هرارقاب ةرثؤم ريغ ةمطل نوكتو

 هللاو . ةرثؤم ريغ وأ ةرثؤم يه امو ، ةمطللا عضوم يف اودبي نأ الإ مهتداهشب
 . ملعأ

 : ةلأسم

 ةقرو جرخأو 5 افلس رمت هلسارف هيلع هنأ لجر نم ىكش لجر يفو } هنمو
 . نالفا هيلع نأب ، ينالفلا نالف نب نالف رقأ { اهيف بوتكم هطخ زوبي نم طخب

 نم سانجألا يأ نم نيبي ملو { اذك ةدم ىلا 5 افلس رمت ةلسارف ينالفلا نالف نبا

 ؟ ءىش هل تبثي له . رمتلا

 اذاف ، رومتلا سانجأ نم ءاشي ايب هل رقي نأ رمتلا هيلع نم ذخؤي : لاق

 هل رقأ ام ميلستب اضيأ هل ذخأو { هريغ وأ يشربلا رمت نم ةلسارف 3 هل هيلع نأ رقأ

 ىعدملل وهف {، قحلا هيلع نم هب رقأ امم لضف ا سنجب قحلا هل نم ىعدا نأو هب

 . . ملعأ هللاو . ةلداعلا ةنيبلا كلذل هيلعو
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 هدلب يف قح نم هبلاطي اييف همصخ يفاوي نأ مصخلا ىلع ىلهو : ةلأسم

 ؟ هاوعدل اركنم ناك اذإ هدلب ريغ وأ

 ۔ هدلب ريغ نم ناكولو هيضاق وأ مامالا ىلا هيفاوي نأ هيلع : لاق

 . مامالا رصع ريغ يف نيملسملا نم لجر ىلإ هدلب يف ءافولا هنم بلط اذإ كلذكو

 . ملعأ هللاو

 ؟ همصخ راضحال ةردم يبصلا يطعي نأ مكاحلا ىلعو : ةلأسم

 نيبي الف .3 هدي يف اهاطعأ ناف . ضرألا يف اهكرتي هنأ الإ . معن : لاق

 . ملعأ هللاو . هحلاصم نم اهناب ءعىش هيلع يل

 : موصخلل يضاقلا رظن يف لئاسم ةلأسم

 ئ هسلجمو هرظنو همالك يف ةيوستل ١ ناصخل ١ رضح ١ ذإ يض اقلا ىلع بجيو

 عفري ل ام 3 نيمصخل ادحأ ىلع هتوص عفري الو 3 همصخ نود اصخ لخدي الو

 . ملعأ هللاو . همصخ هعمو الإ مصخلا فصني الو ، رخآلا ىلع هتوص

 ناك اذإ . مالسلاب نيمصخلا دحأ أدبي نأ يضاقلل يغبني الو : ةلأسم

 ايكيلعو لوقي : لوقو . هبيجي ال : لوقف . هيلع امهدحأ ملس نإف هفرعي

 . ملعأ هللاو . در ايهنيب رظنلا نم غرف اذا ىتح دري ال لوقو . مالسلا

 : اقح لجر ىلع ىعدا نميف ةلأسم

 يعدملا ىلع اضيأ رخآلا ىعدا مث ، اقح لجر ىلع لجر ىعدا اذاو

 ايهأ فلحم ليقو © هدعب رخآلا فلحي مث ] الوأ هيلع ىعدملا فلحم هناف { اقح

 هللاو . فصنأ دقف رخآلا فصنأ مث ، هفصني ايهياو ، اعيمج ايهفصنيو . ءاش

 . ملعأ

 : ةنيبلا مدعو الام ىرتشا نميف ةلأسم
 ىلع هعيبي نا . هيف ةليحلا ام ء ةنيبلا مدعو © الام لجر نم ى رتشا نمو
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 هاعدا نإف . عنام الو رجاح الب هيلع هعاب هنأ دهشيو . هترضحب هب قثي نم

 الو عفاد الب هيف ثدحأ } هيف دي اذ ناك هنكما نإو 0 ةنيبلا هنم تبلط لوألا

 . ملعأ هللاو . هنم عنام

 ام فلحي هناف & لجا وهو الجاع هيلع انيد رخا ىلع ىعدا نمو : ةلأسم
 هللا تيب ىلا ةجحلاب هفلح نإف & تقولا اذه يف هناسل كرحيو & قح هل يلع

 نيميلا فاخ نإف . دجاسملا ضعب ىنب رقي يذلا هناسل كرح . مارحلا

 . قالطلاو ٠ قتعلاو . ةقدصلاب

 هلم عجرتسا فلح اذإف ، هتجوز علاخيو هل ناك ام عيمجب رقي : لاق

 اذإ زارحا ايهيلع سيل ذإ هتجوزوأ اناسنا هلام يطعيو : ليق & هتجوز عجارو
 . ملعأ هللاو . ابذاك رقي نأ نم ملسأ وهو هتلبق

 : ضاق وأ لاو نم نيمكح يف ةلأسم

 لبق اسه أ حصي ملو ٠ ضاقو ل او نم دح او ء ىش يف مكح حص ١ ذإو

 ذفنيف مامالا نم هفالخب هيف حصي نأ الإ } يضاقلا مكح ذفني هناف & هبحاص

 . مامالا مكح هيف
 نأ مكاحلل سيلو & تبث يضاقلا مكح لبق يلاولا مكح نأ حص نإ امأو

 ةنسلاو باتكلا فلاخ اموهو . انيب اروج ىري نأ الإ 0 هلبق مكاح مكح ضقني

 . ملعأ هللاو . هيلع اعمتجم الطاب نوكي وأ .3 ةمألا عامجاو

 : تالخن رشع رخا ىلع ىعدا نم ةلأسم

 له كلذ ىلع ةنيب رضحأو ، اهبرشو & تالخن رشع رخآ ىلع ىعدا نمو

 ؟ اهبرشب هيلع مكحي

 هدنع نم ديزي ال مكاحلا نأل . ءاملا نم ةنيبلا لوقي ىتح ال : لاق

 ملعأ هللاو . ائيش

٤٤



 : ناويحلاو لوصألا يف ىواعدلا يف : ةلأسم

 رضحت مأ { اهنيلإ لوصولا مكاحلا ىلعأ . ناويحلاو لوصألا يف ىواعدلاو

 ؟ هعم

 نيب فقوت ىتح هلمح مهيلعف ، هيلإ هلمحو هليصوت نكمي امامأ : لاق
 الو دع مكاحلا ثعب .هلمح نكمي مل امو 3 هاري ايب مكحيو ، بيعلا رظنيو 5 هيدي
 . هيف نومكحي وأ { هب هنوملعيو .3 هنورظني

 ةنيبلا عمست له دبع وأ ، ضورع وأ ةباد يف ةموكحلا تناك ناف : تلق

 ؟ هترضح ريغب هيف
 { هريغوأ هيلع ىعدملا هكلهتسا نا امأو { نيعلا مئاق ناك نا ال: لاق

 . ملعأ هلللاو . ةنيبلا هيف تلبق © هل هنا هيعدي رخآلاو

 ايهنم دحاو لك رضحأو & ضورعوأ لام يف اعزانت نيلجر يفو : ةلأسم
 لاملا هدي يف نم ةنيب ةنيبلا نا لوقو . ىعدملا ةنيب ةنيبلاف هدي يف هنأ وأ هل هنأ ةنيب

 مكاحلا هيف هنم مهعنم ةنيبلا زجعأو . امهدحأ هدي يف نكي مل نإف ؤ حلصا وه

 ةنيبلاب الإ هنم عزني الف امهدحأ هدي يف ناك ناو { ناميالا ايهنيب ناكو اهعيمج

 . ملعأ هللاو . ةلداعلا

 : تامو ةدم الام رخآل لكو نم : ةلأسم

 ؟ هب قحأ هتثرو نوكي له & تام ىتح . ةدم رخآل الام لكو نمو

 ريغي الو { هيلع لوكأملا نم ملعب هلكأي ناك هنأ حصو تام اذإ امأ : لاق

 نإ امأو . ةبهوأ ءانطب هلكأي ناك هنأ حصي ىتح هب قحأ هتثروف ، ركني الو
 . هل هنأ هيلع هيعديو هملعب هلكأي ناك هنا حصي ىتحف 3 نايح امهو { افلتخا

 هللاو . تيملاو يحلا نيب قرف اذهو ث هب ىلوأ نوكيف ث ريغي الو عمسي وهو
 . ملعأ
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 : هريغ ةباد عاب لجر ي : ةلأسم

 بلطو امهيلع اهبحاص عفرف لجر ىلع هريغ ةباد عاب لجر يفو 3 هنمو
 باغو ©،© لجر ىلع اهتعب لاقف . ةنيبلا اهيلع ميقيل ةبادلا راضحا يرتشملا نم

 ميقي نأ الإ . . اهدجو ثيح هتباد بلطيو & اهراضحا ىلع ىرأ الف . اهب

 اهيلع ميقيل اهرضحي عئابلا اذه نإف © هتباد يه اذه اهعاب يتلا نأ نيلدع
 . ملعأ هللاو . ةنيبلا اهبحاص

 : قيضم يف اتقتلا نيتباد يف : ةلأسم

 اهلقأ فلتب لاقف . امهدحا فلت نم دبالو قيضم يف اتقتلا نيتباد يفو

 ىلع نمثلا فصن ناك فلتأ مهيأ مهنيب رياخي مث هتميق ناموقي لوقو 3 انمث

 . هنع طقسي يقابلا فصنلاو هبحاص

 بر بلطف .3 ةرجوأ سرخ يف هسأر روثوأ ، ةاش تلخدأ اذإف : تلق

 اهناف { ءانالا رسك وأ 3 اهسأر عطقب الإ ردقي ملف ةبادلا بر نم هصيلخت ءانالا

 داز نمف ، مهارد ةرجلاو ةبادلا ىلع اوديز مهف لاقيو 0 ةرجلاو ةبادلا موقن

 . هترج نمث مرغاف تئش ناو . هتباد نمث هل مرغأ تئش نا انلقو ؤ ذخأ

 . نيرانيد يواست ةؤلؤل تعلتبا 0 رانيد يواست ةجاجدف : تلق

 ارانيد ةجاجدلا بحاص ىلا عفدا { ةؤلؤلا بحاصل الوأ لاقي : لاق

 ةؤلؤللا بحاص ىلا عفدا & ةجاجدلا بحاصل ليق ىبأ ناف كيلإ اهذخو

 ةؤلؤل اهنطب يف نأ ىلع ةجاجدلا تعيب . ىبأ ناف ةجاجدلاب كنأشو 3 نيرانيد

 أدبي اناو ، نيشلثلاو ، ثلثلا ردق ىلع نمثلا نايسقيو { نيرانيد يواست
 ( . ملعأ هللاو . رثكألا بحاصب

 : يحبصل ا : ةلأسم

 : هثراو وهو دحا ىلع اقح كلاه ىعدا نميف

 3 هاوعد عمستأ 3 هثراووه هنأو ، دحأ ىلع اقح كلاه ىعدا نميف
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 نإ كلذكو 0 هثراووه هناو {. تام هكلاه نأ ةحص ريغ نم همصخ هل رضحيو

 ؟ اهلاحب ةلأسملاو { هيصو وه هنأو & كلاه اقح هيلع ىعدا

 يعدملا اذه ناو 3 قحلا هل نم توم ةحص دعب الإ هاوعد عمست ال : لاق
 نأ الإ & هل ىصوت نمل هاوعد عمست ال يصولا امأو . هلام نم عىش ثراووأ هثراو

 كرت تيملا اذه ناك نإ كلذكو . هثراو نوكيوأ هنيد ءاضتقا يف هيصو نوكي

 { هاوعد انعمسو ؤ، باستحالا هنم زاج ماتيالل امحر ثيرولا اذه ناكو . اماتيأ

 . ليق اذكه

 لاق ۔ هثراو وأ ةيصو هنأو {، هكلاه تومب ةرهشلا ةداهش يفكتو : تلق

 . نيدهاش ماقم موقت الو & مكحلا يف ىزجحت ال ةرهشلا نإ

 لوقف ، ثاريملا امأو { هتومب ةيفاك اهنا : سيمخ نب رصان خيشلا لاق
 . اهل عفاد ال يتلا & ةرهشلاب هثراو هنأ ك كلاه ثاريم يعدي نمل هميلست ةزاجاب

 . يحبصلا باوج ىلا عجر . نيملسملا نم لدع يوذ ةداهشب الإ زوبحت ال لوقو

 هميلستب هرمأو ، هيلع ىعدملا ىلا لسرأو & مكاحلا لهج نإف : تلق

 فلاخ دق : لاق ، هثراو هنأ وأ ك هيصو هنأ وأ ك كلاملا توم ةحص ريغ نم هيلإ

 نالطبو 0 قحلا هيلع نم ةايح حصت مل اذإ { هيلع نايض الو ، هب رمؤي ام مكاحلا
 . هثراو هنأ آ يعدملا اذه ىوعد

 ىعدملل لسرأو . مكاحلا اذه لهج ناو : سيمخ نب رصان خيشلل تلق

 مكاحلا هرمأو 3 هثراو وه هنأو { هكلام يعدملا هيلع ىعدا ايب رقأو رضحو . هيلع
 ؟ همزلي امو } مكاحلا لعف نوكي ام يعدملا اذهل هب رقأ ام ميلستب

 هاعدا ام هيلع مكح اينإو & ثراولا وه هنأ هعم حصي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نايضلا هيلع فاخأف . هب هلرقأو & يعدملا

 : اضورع وأ الام همصخ ىلع ىعدأ نميف : ةلأسم

 { ةنيبلا هيلع ماقأو } اضورع وأ الام همصخ ىلع مصخلا ىعدا اذإو
 ؟ كلذ فقوي له بلاطلا اذه ةنيب مدهت ةنيب هل نأ همصخ هيلع جتحاو
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 ىلع هتنيب راضحا يف هدي يف ناك يذلا لجؤيو 0 ةقث دي يف لعجي : لاق

 ةنيبلا يعدملا رضحأ اذإ هليزي ال نا هيلع مدقت توفي امم ناك نإف © هب جتحا ام

 . دوهشلا ةلادع نع لأسي نأ ىلإ

 دحأ بلطي ملولو ، هفيقوت ىأر اذإ لاملا فيقوت مكاحلل لهو : تلق

 ؟ كلذ نيمصخلا

 هيلع دوهشلا ىعدا اذإ كلذكو 0، هفيقوت ىأر اذإ كلذ هل . معن : لاق

 . مكحلا ريخات بجوت ىوعد
 . يناثلا يتأي نأ ىلا لاملا فقوي له & بلاطلل دحاو دهش اذإ : تلق

 دعب الإ فقولا نوكي ال : لوقو . يناثلا رضحي نأ ىلا فقوي : لوق لاق

 . ملعأ هللاو . هنم مكح هفيقوت نأل اياوزب بولطملا جتحا اذإ ©، نيدهاشلا

 : ةعزانم هيف لام ىف : ةلأسم

 . هعيب نيمصخلا دحأ دارأ { ةعزانم هيف لام يفو

 بلطولو . هعيب نم عنمي الف ، هدي يف نوكي نأ الإ هعيب نم عنمي : لاق
 ثيح هذخأ ةنيب يعدملل تحص اذإف 3 ةنيبلا هيلع ميقيل راضحا مصخلا

 همصخ دي يفوهو هعاب ناو { هنم ذخأ ايب عئابلا ىلع يرتشملا عجريو { هدجو
 . عامجاب لطاب عيبلاف

 . هفلتاو هعابف انيمأ مكاحلا هنمأ ناف : تلق

 . ملعأ هللاو . ةبوقعلاو { مرغلا هيلع : لاق

 : رخآ لجر دي يف اضرأ ىرتشا هنا ىعدا نم : ةلأسم

 اهنمث هدقناو هنم اهارتشا هنا رخا ىعداف ، لجر دي يف ضرألا تناك اذإو
 . تانيبلا تقوت ملو 3 كلذ لثم رخآ ىعداو } مهرد فلأ

 دحاو لكف الإو . هل يهف 3 هبحاص لبق امهدحأل دوهشلا تقو نا : لاق

 ىلع عجريو هدوهش هايس يذلا نمثلا فصنب اهفصن ذخا ءاش نا . رايخلاب ايهنم
 راتخا ناو { اهل زئاج وهف & كلذ ىلع عيبلا امهدحأ راتخا ناو & هفصنب عئابلا
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 راتخا يذللف 0 درلا رخآلاو { عيبلا امهدحا راتخا ناو { دودرم وهف & عيبلا ضقن

 . مكاحلا نم رايخلا عقو اذإ ، اهلك هل نوكت الو & نمثلا فصنب اهفصن عيبلا

 دق امهدحا دي يف تناكو . اتقو نيتنيبلا دحأ تقوت مل ناف : تلق

 ؟ اهب هل ىضقي هنا ليق لهف 0 اهضبق
 ةنيب هل تدهش نم نأل ، نمثلا رخآلا ىلع عئابلا دريو 0 معن : لاق

 ىلع رخآلا اذه عيب لبق ناك هعيب هل دهشي نأ الإ اهب عفتني مل & تقو ريغ ىلع

 . ملعأ هللاو . لوق

 : هدبع هنأ دوسأ ىلع ةنيب رضحا نم: ةلأسم

 هقتعأ اديز نأ ةنيب دوسألا رضحأو . هدبع هنأ دوسأ ىلع ةنيب رضحأ نمو

 حصي نأ الإ & ةجحب الإ سانلا ديبع قتعي ال اديز نأل 3 هلاحب دبع يدنع وهف

 هنيب دبعلا حصأ نإ & كلذكو © قرلا يعدي نم ةنيب نم ىلوأ هتنيبف هل كلم هنأ
 . ملعأ هللاو . رح هنأ

 هنم هارتشا هنا ةنيبلا ماقأ مث & نالفل دبعلا اذه نأ رقأ نمو : ةلأسم

 نالفل دعبلاف { عيبلا ركنأو ، هل دبعلا نا نالف لاقو { اوتقوي ملو ك مهرد فلاب
 . ملعأ هللاو . هب هل هرارقا دعب ءارشلاب هل دهشت نأ الإ ةنيبب اذه عفتني ملو

 : رخا دي يف راد ىلع ةنيب لجر حصا اذإ : ةلأسم

 هرجأ هنأو هل اهنأ ةنيب لجر اهيلع حصاف ۔ لجر دي يف راد تناك اذإو

 اهنيب اهب يضقي هناف 0 اهايإ هعدوأ هنأو 5 هل اهنأ رخآ اهيلع حصأو 7 اهايإ
 . نافصن

 هنأ ةنيبلا رخآلا حصأو & اهايإ هبصغ هنأ امهدحأ اهيلع حصأ نإف : تلق

 ١ ؟ اهب هل رقأ

 الو ۔ رارقالا بحاصل ءىش الو ۔ بصغلا بحاصل اهب مكحي : لاق
 . ملعأ هللاو . بصغ امل رارقالا زوجي

_ ٤٦٩



 : لجر دي يف دبعلا ناك اذإ : ةلأسم

 . سمأ هدي يف ناك هنأ ةنيبلا ماقأو رخآ هاعداف لجر دي يف دبعلا ناك اذإو

 بحاص نأ لوقو . هل سيل ايب هدي يف نوكي دق هنأل . هتنيب درت : لاق

 نم ىلوأ مويلا بحاص : لوقو . مويلا ديلا بحاص نم ىلوأ ، سمأ ديلا
 وأ هعزتناو & هيلع اذه هذخأ دبعلا اذه نأ ةنيبلا ميقي نأ الإ سمألا بحاص

 ١ قيرطلا نم هضرتعاوأ ، هلسرأ وأ اذه هذخأف ، هنم قبأ هنأوأ . هنم هبصغ

 . ملعأ هللاو . هب هل مكحي هناف

 : اراد هرجأ هنا رخآ ىلع لجر ىعدا اذإ : ةلأسم

 بحاص رقأو ى مهارد ةرشعب هراد هرجأ هنا رخآ ىلع لجر ىعدا اذإو

 ىلع رادلا بحاص ذخأيف . امهرد رشع ةسمخب امولعم اهنم اتيب هرجأ هنأ رادلا

 . نكسلا لضفأ هتنيبب رخآلا ذخأيو { ةرجألا لضفأ هاوعد

 رادلا بحاص لاق ، مهردب رهش نم هرجأتسا هنأ ىعدا نإف : تلق

 . نيمهردب اموي رشع ةسمخ
 نإف افلاحت اهازجعأ ناف . ةنيبلا ايهيلعو . عدم ايهنم دحاو لك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هبحاص ىوعد همزل الكف امهيأو . هراجالا تضقتنا افلح

 : دبعلا ىلع ةنيبلا ماقأ نميف : ةلأسم

 هدي يفوه يذلا ماقأو { ةنس ذنم هدبع هنأ دبعلا ىلع ةنيبلا لجر ماقأ اذإو
 . ىعدمللوه لوقو . دبعلا هدي يف يذلا لوق لوقلاف & ناتنس ذنم هل هنأ ةنيبلا

 . ملعأ هللاو . نافصن ايهنيب لوقو

 : رخآ دي يف ةباد ىلع نالجر ىعدا اذا : ةلأسم
 ةنيبلا ايهنم دحاو لك ماقاف ، نالجر اهاعداف لجر دي يف ةبادلا تناك اذإو

 افلتخاو اتقو ناف & نافصن امهنيب اهب يضقي هنإف { هدنع اهجتنا هنأو . هتباد اهنأ
 ريغ ىلع تناك نإو 0 هبحاصل اهب ىضق نيتقولا دحأ تقفاو ناف اهنس ىلا رظن
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 اب يضقي ليقو . جيتنلاو ةدالولا كلذكو . نافصن امهنيب يهف ةلكشم وأ نيتقولا

 . ملعأ هللاو . هدي يف يذلل

 : رخآ دي يف الام لجر ىعدا اذا : ةلأسم

 تومب ةنيبلا مكاحلا هفلك . هثراو هناو ، رخآ دي يف الام لجر ىعدا اذإو

 هل سيل مهفلكي ال هريغ اثراو هل نوملعي ال مهناو ث ايهنيب بسنلا ءاقلاو ى تيللا
 . ثاريملاب هل يضقي مث . هريغ ثراو

 وأ هنبإ وأ تيملا كلذ بأ هنأ ةنيبلا ماقاف كلذ دعب دحأ ءاج نإف : تلق

 ؟ ثاريملاب هل مكح يذلا لوألا بسن نم هيلإ برقأ وه بسن ىلع
 نم ىلإ تفتلي الو . برقألا ىلإ هدريو لوألا نم ثاريملا ذخأي : لاق

 . ملعأ هللاو . بسنلا ءاقلا نود هتليبق نم وأ هيح نم وأ همع نبا هنأ حصأ

 : رادو لام هدي يف لجر ىلع ةنيبلا ماقأ نميف : ةلأسم

 اهأ ةنيبلا رخا ماقأف ، لجر دي يف امهريغ وأ رادلا وأ لخنلا تناك اذإو

 ؟ اثاريم اهكرتو تام هنا اولوقي ملو 0 هيبأل
 { هيبأل تناك اولاق نإف { ةداهشلا هذهب ذفنت الو اهب هل يضقيال : لاق

 نوفلكي نكلو . اثاريم اهكرتو تام هنإ نوفلكي ال 3 هتثرول تبثت اهنأ : لوقف
 ىتح مهل تبثي ال : لوقو . هثراو هنأ حص نمل نوكيو . ةثرولا ددع ىلع ةنيبلا

 اثراو هل نوملعي ال مهنأو { ةكلملا بابسأ نم اببسوأ 3 اثاريم تناك اهنأ حصت

 . ملعأ هللاو . هريغ

 : ارس اهدرو ةينالع ةنامالا هل تعفد نميف : ةلأسم

 دعب اهبر اهبلط مث ةريرس تدرتسا مث { ةينالع ةنامالا هيلإ تعفد نمو
 دقف ، كلذ ريغ هنم بلط نمف نيمي الو . ةنيب نيمألا ىلع سيلف . مايأ
 . ةينالع تناك نإو هيلع نايض الف 5 ارس اهدرف ارس ناك نإ : لوقو ، هملظ
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 وأ { اهفلتا هنأ حصي نأ الإ اهدر نإ هلوق لوقلا نإ : ليقو } ةينالع اهدر ناك

 تراص اهنأ حص اذإ { اهنمض الإو اهعفدب ةنيبلا هيلع نأ : لوقو { هدي يف اهنأ

 . ملعأ هللاو . هيلإ

 : مكاحلل لوصولا ىلع ردقي ملو ضي رم ىلع يعدي نميف : ةلأسم

 بلطو مكاحلا ىلا لصي نأ ردقي ملو } همكاحف ضيرملا ىلع هجوت اذإو

 نإو كلذ ىلع هربج ىبأ نإف ، هنع مكاحي نم لكوي هناف ، هروضح مصخلا

 . ملعأ هللاو . هفلحي نم مكاحلا رمأ نيميلا هيلع تبجو

 : هبرض الجر نا ىعدا يبص يف : ةلأسم

 راضحاب هرمأي نأ مكاحلل له 9 هبرض الجر نأ ىعدا رثأ هل يبص يفو
 ؟ همصخ

 . هيلإ غولبل ا نم همزلي ام هجو ىلع كلذ مكاحل ا ىلوتيو 3 ال : لاق

 ؟ هيناعم الو هتفصب همصخ مكاحلا فرعي مل اذإو : تلق

 3 هلمعتسي نأ ىلإ هنم دصق ريغ نم يبصلا ىلا كلذ فرصنا نإ : لاق

 روضح ىلا دوعقلا يف هربج ناو & سأب الأ وجراف ، هل رييختلا ىلع لب
 . كلذ ةعسو ، هيلع ةرضم كلذ يف نبت ملو ، همصخ

 نأ تدرأ نإ هل لوقي نأ هعسي له { رثأ يبصلا يف نكي مل نإف : تلق

 . هل كلذف . هل اهميقي . اليكو هل ماقأ نإو 3 معن : لاق

 ةمهتلاب هل همصخ ذخؤيو . هاوعد عمست يذلا يبصل ادح امو : تلق

 . ملعأ هللاو . هتقو يف رظنلاب الإ هرابتعا نوكي ال : لاق

 : اقح هيدلاو ىلع دلولا ىعدا اذإ : ةلأسم

 . ةنيبلا زجعأو ، اقح نيدلاولا ىلع دلولا ىعدا اذإو
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 ائرب هل افلح نإف ، هقح ىلإ هانلصوأو .3 هانفلح ايتئش نا : ايه مكاحلا لاق

 هسفن دلاولا أربي نأ الإ هقح ىلإ هلصوأو هفلح نيميلا هيلع ادر نإو © هاوعد نم

 ىلع مكاحلا امهربج هافلحي نأ اهرك نإو ، هدعب وأ مكحلا لبق ، هدلو لام نم

 . ملعأ هللاو . ايهنايصع ىلع اسبح العفي مل نإف نيميلا

 : ىفوت مث رخآل ةباد عاب نميف : ةلأسم

 بيع ىلع ةنيبلا يرتشملا ماقأو & ىفوت مث رخآ ىلع ةباد عاب لجر يفو
 ؟ عئابلا توم دعب ةجح هل له { اهيرتشي نأ لبق 5 اهيف

 عجري هناف ، كردب هنم تقحتسا نإ امأو ، كلذ يف هل ةجح ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هل هنم عيبلا حص اذإ تيملا لام تيب يف اهنمثب

 : ةينآ كرتو تام نميف : ةلأسم

 عفدت الف ةنيبلا اهيلع اوماقأو ، سانلا اهفرع ةينآ هتيب يف كرتو تام نمو
 ةيراعوأ ةنامأوأ ةعيدو هعم اهنأ حصي نأ الإ & هتجح تتامو 0 تام هنأل { مهيلإ

 نم هجوب اهلاوز حصي ىتح هل تحص نمل يه لوقو ، كلذ هبش وأ ةقرس وأ

 . ملعأ هللاو . هوجولا

 : بئاغل لام هدي يف نميف : ةلأسم

 كلذ ىلع رضحأو ، نالف بئاغلل لام هدي يف نأ لجر ىلع عفر نمو

 اذه لزعي مكاحلا ناف & بولطملل اليكو & بولطملا الو بلاطلا سيلو ةنيبلا

 ليكو هنأ ةنيب لاملا هدي يف يذلا ميقي نأ الإ ةقث دي يف هلعجيو { هدي نم لاملا

 هللاو . هلطاب حصي مل ام ابصتغم نكي مل نا هدي يف هكرتي نأ هل : لوقو . بئاغلل

 . ملعأ

 : لامو نيد هلو باغ نميف : ةلأسم

 ضعب بلطف هل ليكو الو & هجوت نيأ ملعي ملو ٥ لامو نيد هلو باغ نمو

 ؟ مكاحلا هبيجي له . هلام فيقوت ةثرولا
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 هلعجو هلام مكاحلا فقو { نايع دودح نم جرخ هنا حص نإ امأ : لاق

 حصي مل ناو ، هتثرول نوكيف . هتوم حصيوأ هل نوكيف عجري ىتح ةقث دي يف

 فقوي نأ ىسعف جورخ هل حصي ملو ، كلذ مداقتي نأ الإ هلام فقوي مل إ هجورخ

 . ملعأ هللاو . ةقث دي ىلع هلام

 : بئاغو رضاح نيب لام ناك نا : ةلأسم

 ذخأ مث هعمجو لجر بئاغلل بستحاف & بئاغو رضاح نيب لام ناك ناو

 ؟ نمضي له ‘ هدي نم
 ردقب وهو هركتول هنأل بستحم هنا هلوق لوقلاو ، هيلع نايض ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هنع ةاكزلا هنم جرخي نأ هل سيلو هنمض هظفح ىلع

 : نيد هيلعو بئاغلا يف : ةلأسم

 هلام عابي هناف ۔ مكاحلا نعو . نيملسملا نع ىلوت هنأ حص اذإ بئاغلاو

 نا © هبحاص هيلع فلحي نأ دعب ، هنع ىلوت يذلا نيدلا هنع يضقيو { ءادنلاب

 ىلوتو ، هيلع عفر نم قحب الإ هلام نم عابي ال : لوقو . ةجحلا هلانت ال ناك

 رضحم ىتح دعب نم مهف حص يذلل فقويو . هقح هيلع تبثأ نم امأو & هنع

 ال ثيحو أ . هناكم فرعي الو نايع رصم نم جرخ هنأ حصي نأ الإ . هيلع جتحيو

 ناك ناو . هل حص ام مهنم دحاو لك يضقيو . مهفلحي مكاحل ا ناف ةجحلا هلانت

 . مهبحاص ىلع كئلوأ نيدو & هلايب ىلوأ وهف &= هنع ىلوت نم قح ةقرغتسم هلام

 . نيملسمل ا ةجح هلانت ثيح هناو . هعضوم فرعي ن اك نإف : تلق

 لوسر وأ ةقث عم باتكب هيلع جتحي ىتح ٠ هلام عيب يف لجعي ال : لاق

 . ملعأ هلللاو . نيدهاش ماقم موقي وهو { هيلع جتحي ةقث

 : دبع يف نالجر مصتخا نا : ةلأسم

 وهو يدبع اذه لوقي هب قلعتم دحاو لك دبع يف نالجر مصتخا ناو
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 ناو هب هل ىضق هل هنأ ةنيبلا حصأ ايهيأو ، نايعدم ايهف 0 ملكتي ال ريغص

 . ملعأ هللاو . ناميالا ايهنيبف اهازجعا ناو .3 ايهنيب وهف اعيمج اهاحصأ

 : نالف دبع هنا ىعدا نميف : ةلأسم

 هناف كلذ هركن اف > ةوسكل او ةقفنلا بلطو & نالف دبع هنا ىعد ا نمو

 رقي ناف جيوزتلاب رقي مل اذإ جوزلا ربجي ايك { قتعي وأ ةوسكلاو ةقفنلاب هيلع مكحي

 . ملعأ هللاو . قلطي وأ جيوزتلاب

 : نيلجر نيب دبع يف : ةلأسم

 هصلختسي نأ بلطف ث اهتمدخ هيلع قشف نيلجر نيب دبع ناك اذاو
 . ملعأ هللاو . كلذب ايهيلع مكحي مكاحلا ناف 3 هاعيبي وأ امهدحأ

 : هيلع ام ءادأ نع عنتما اذإ ىمعألا يل : ةلاسم

 نإ رايخلا هلف همصخ قحلا نم هيلع بجو ام ءادأ نع عنتما اذإ ىمعألاو

 هنأل هيلع نيمي الو ، سبح عنتما ناف | رضحي نأ ءاش ناو . اليكو ماقأ ءاش

 فلحي اليكو ميقي نأ دعب الإ همصخ هل فلحي ال : لوقو . هرصبي ال نمل فلحي
 . هل

 ؟ نيميلا هيلع درو هايإ هركناف { رخا ىلع اقح وه ىعدا نإف : تلق

 . هقح لطب الإو { ةنيب هل ناك ناف { هيلع نيمي ال : لاق
 مل نإف } اهرضحي نأ ىلإ 3 هاوعد تلطب اهزجعأ اذإ : ديعسوبأ لاق

 اذإ اذهو ء سبح ىيبأ ناف ، رقيوأ 0 هل فلحي نأ امإ ك همصخ ريخ اهرضحي

 { هيلع الو هل ليقو { هيلع الو هل الو ، ىمعألا ىلع نيمي ال : ليقو هنم بلط
. ملعأ هللاو . هب لومعملا وهو



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : اهجوز نم فاصنالا تبلط اذا ةأرملا يف

 مكاحلا ىلإ اهقح بجاو يف ، اهجوز نم فاصنالا تبلط اذإ ةأرملا يفو

 ؟ ال مأ . اهلمح اهجوز ىلعأ .3 امهدلب نم ديعب
 اهعفر ناك اذإ امأو . هنع عفرتل اهلمحي نأ هيلع بجي هنأ ملعأ ال : لاق

 هللاو . اهلمح جوزلا مزلي نأ يدنع نسحيف 3 هيضاق وأ نيملسملا مامإ ىلإ يلاولا

 . ملعأ

 : ضي رم لجر ىلع اقح ىعدا نميف : ةلأسم

 هيلع ىعدملا ركنأو ۔ ضيرم لجر ىلع اقح ىعدا لجر يفو } هنمو
 ؟ هب عنصي فيك . ريثك ضيرم وهو عنتماف نيميلا هنم بلطو

 ىلع سيلف . مكاحلا ىلا جورخلا عيطتسي ال ضيرملا اذه ناك نإ : لاق

 نأ ىلإ رظنيو ، همصخ نيبو هنيب مكحلل ضيرملا ىلا ريسي نأ مكاحلا

 . ملعأ هللاو . عيطتسي

 : نيوايمع نيلجر ين : ةلأسم

 ادجي ملو اهريغو لاومأ يف ةموصخ ايبنيبو نيوايمع نيلجر يفو ، هنمو
 ؟ اهيف هجولا ام .3 ةنيب

 اهنيب هيف مكحيف اهيديأ يف هيف ناعزانتي يذلا ءىشلا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . فوقوم وهو { ايل هب مكحي الف ايهيديإ يف نكي مل نإو ، نافصن

 : ناضمر راهن يف اهأطو هنا اهجوز ىلع تعدا نميف : ةلأسم

 اهيلع قلغأو ناضمر رهش راهن يف 0 اهب لخدو ةأرما جوزت لجرو ، هنمو
 الف & كلذوه ركنأو ءعىطولا تعداو {، ليللا لخدي نأ لبق اهقلط مث 3 اباب
 فصن اهلو } هيلع رفكلا ىعدت اهنأل ناضمر راهن يف اهئطو هنا ، اهلوق لبقي

 . ملعأ هللاو . قادصلا
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 : تبسلا موي هيلع عفر اذإ يدوهيلا يف : ةلسم

 ؟ رذع هل مأ همصخ رضاحي نأ زوبيأ & تبسلا موي هيلع عفر اذإ يدوهيلاو

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رذع هل سيلو } همصخ رضاحي نأ بجي : لاق

 : رداق ريغ هنأ اهجوز ىلع تعدا ةأرما يف : ةلأسم

 لاقو اهترشاعم ىلعرداق رغ هنأ اهجوز ىلع تعدا ةأرما يفو © هنمو

 ؟ اهنم نم لوق لوقلا { رداق هنا جوزلا

 نا هنيمي عم هتجوز ةرشاعم ىلعرداق هنا . جوزلا لوق لوقلا : لاق

 . ملعأ هللاو . نيميلا هنم تبلط

 : اهتنبا ترحس اهنا ةأرما ىلع تعدا ةأرما يف : ةلأسم

 ىتح ثبعلا نم ائيش ةيبصلا اهتنبأل تبتك اهنا ةأرما ىلع تعدا ةأرما يفو

 ؟ ال مأ . ناميأ اهيفو . ةعومسم ىوعد هذه نوكتأ ٠۔ كلذ نم تضرم

 بأ اهنم بلطو © نيميلا اهيلعو . ةعومسم ىوعدل ا هذه نأ وجرأ : لاق

 . ملعأ هلللاو . اهب رضي امم اثبع نالف نبا ةنالفل تبتك ام اهنأ ةيبصلا

 : قرس هنا رخآ ىلع ىعدا لجر 3 : ةلأسم

 هعاب هنا ىعداو & هب هل رقأف اعاتم هل قرس هنأ لجر ىلع ىعدإ لجر يفو

 نم ى رتشا هنا اضيأ نالف رقأو ] سلفم وهو . هفلتأو ٥5 هنمث ضبقو نالف ىلع

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .3 هنم قورسم هنأ هب ملعي ملو عاتملا اذه قراسلا اذه

 كلذ حصي نأ الإ يعدملل عاتملا نأ عابام دعب عئابلا لوق لبقي ال : لاق

 هلللاو . ي رتشملل عئابلا ىلع نمثلا نوكيو . هدي نم عزني هناف . ةلداعلا ةنيبلاب

 . ملعأ
 : افيس هل هدنع نا رخآ ىلع ىعدا نميف : ةلأسم

 ةيدمحمب هل هنهر ا افيس هل هدنع ن ا رخآ ىلع ىعد ١ لجر ينفو &= هنمو

 ؟ ايهنيب مكحلا ام . تايرال تسب هنم هتي رتشا لب . فيسلا هديب نم لاقو
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 نمثلا ميلست يف هلوق لبقي ال نكلو . ءارشلا يعدي نم لوق لوقلا : لاق

 ٨ هلوق لوقلاف © نمثلا ركذي ملو هنم هتي رتشا لوقي نأ الإ ، هضبق رخآلا ركنأ اذإ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع اذهو ‘ ء ىش همزلي الو

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : لجر نم هقح بلط اذا يبصلا ي

 : لاقو } هقحب هل رقأو & قحب مكاحلا دنع لجر ىلع عفر اذإ يبصلاو

 ؟ هل مكحي له . هنم هديرأ
 وأ ةقث هدلاو نكي مل نإو {. هدلو قح ضبقب هرمأ ةقث دلاو هل ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هقح هل ضبقي اليكو مكاحلا هل ماقأ { هل دلاو ال

 : نيملسملا مكح دارأ اذا يدوهيلا يف : ةلأسم

 وهو } همصخ لاقو نيملسملا مكح ديري نيملسملل هرمأ عفر اذإ يدوهيلاو

 5 هريغو ثاريملا ين نيملسملا مكح ىلع ربجأ { دوهيلا مكح ديري © هلثم يدوهي

 ؟ ال مأ

 ماكحأب هيلع نومكحيف 3 نيملسملا ىلا مهرمأ نوكرشملا عفر اذإ : لاق

 ١ ملعأ هللاو . ةجح دوهيلا ماكحأ بلط يذلل سيلو نيملسملا

 : اهعيبيل ةعلس لالدلا ىطعأ نميف : ةلاسم
 اهيلع ىدانف {، اهيلع يداني ، ةعلس لالدلا ىطعأ لجر يف } هنمو

 ةعلسلا بحاص دارأو . يرتشملا نم اهنمث لالدلا فوتسي ملو ، اهعابو لالدلا
 لاقف . يرتشملا دنع نم كمههارد ذخ : لالدلا هل لاقف & هتعلس ةميق

 . همصخ نوكي نم . ائيش كنم تي رتشا ام انأ : يرتشملا

 مل اذإ اذه ةدايز هلكوي نأ ينبجعيو { يدنع اييف لالدلا همصخ : لاق

 يرتشملا نوكيف . هل ةعلسلا نأ ملع اذإو ، اذهف ةعلسلا نأ يرتشملا ملعي

 . ملعأ هللاو . همصخ
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 : يحبصلا : ةل اسم

 : ضوع نم اقح لجر ىلع ىعدا نميف
 : لاقو & كلذب هل رقأو { هراد ضوع نم اقح لجر ىلع ىعدا لجر يفو

 ام . ةميقلاب الإ عئابل ا ضري ملف 3 هيلع هدرأو آ ضوعلا ىوس ء ىش يدنع ام

 ؟ ايهنيب مكحلا

 ايب يضقيو هئيش عيبيو & قحلا نم هيلع ام ميلست هيلع مكحي : لاق

 . ملع أ هللاو . هيلع

 : ىلهنذلا : ةلأسم

 : ابوتكم اقح رخآ ىلع ىعدا نميف
 هيلع نم ىعداف هقح يف ةقرورضحأو & اقح رخآ ىلع لجر ىعدا اذإ

 هيلع تددر مث ، هنم هتي رتشا ءعىش ةميق نم هب تررقأ يذلا قحلا اذه نا قحلا

 ؟ اههنيب مكحلا ام } رخآ هجو نم هيلع يل اذه : قحلا هل نم لاقو 3 هنم تريغو

 قحلا كلذ نا ايعدم . قحلا هيلع نموهو ، هيلع ىعدملا نوكي : لاق

 . كلذب ةنيبلا هيلعو © هنم ريغو ٠ هيلع هدر عيبم لبق نم هيلع

 نم فلحيف نيميلا در ناو & كلذ ريغ ام نم هنأ نيمي قحلا هل نم ىلعو

 . ملعأ هللاو . هاوعد ىلع قحلا هيلع

 : سيمخ نب رصان خيشل ۔سشلا نع : ةلأسم

 : ريعب ةميق نم اقح رخا ىلع ىعدا نميف
 ريعبلا نأ ىعداو هل رقأف ، ريعب ةميق نم {& اقح رخا ىلع ىعدا لجر يفو

 حص اذإف .هتومب تملع ام : قحلا هل نم لاقف . ءىش هدنع ام هنأو تام

 ؟ ال مأ © هفلت ةلداعلا ةنيبلاب حصي ىتح مأ ٠ سبحلا نم رذعي هتوم ةرهشلاب

 ىتح سبح ناو ، فالتخا ةفصلا هذه ىلع هسبح ةزاجإ يف : لاق

 ىلع كلذب ساب الف . لدع يوذ ةداهش نع سالفالاو توملا نم هاعدا ام حصي

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق

_ ٥٨٩



 : هارتشا اييف بيعلا ىعدا نميف : ةلأسم

 هركنأو بيعلا حصي ملو { هارتشا اييف بيعلا يرتشملا ىعدا اذإو { هنمو

 ؟ اهنيب مكحلا فيك 0 عئابلا
 هيف وهو هارتشا دقو & بيع هنأ 0 ةلداعلا ةنيبلا ي رتشملا ىلع نإ : لاق

 ضقني ابيع هب امو قفتلا اذه هعياب هنأ { نيميلا عئابلا ىلع هلف اهزجع ناو

 بيعلا اذهو ، قفتلا اذه هنم ى رتشا هنأ فلحيف 3 هيلع اهدر ناو . عيبلا اذه

 . ملعأ هللاو . هيف

 : اهجوز هنا لجر ىلع تعدا نميف : ةلأسم

 3 اهجوز هنا لقاع غلاب رح لجر ىلع تعدا { ةلقاع ةغلاب ةرح ةأرما يفو

 . اهقحب ذخؤيف رقيوأ { اهقالط ىلع ربجأ اهركناف { اهقح بجاو هنم ديرتو
 ؟ ال مأ . ةقفنو قح نم يعدت اييف نيمي هيلع لهو ، بلطت مل وأ كلذب تبلط

 ناو & فالتخا كلذل اهنم بلط ريغب قالطلا ىلع هربج ىفقف : لاق

 يف كلذكو . اهل رقيوأ { اهقلطي نأ ىلا سبحي هناف عنتماو ، هنم كلذ تبلط
 يف نيمي ال هنأل كلذ يف هيلع نيمي ال ، ليق & فالتخا هيلع 0 اهل نيميلا باجا

 . ةيجوزلاب اهل رقأول نأ ةقفنلاو قحلا بوجو لجأل نيميلا هيلع : ليقو ، حاكنلا

 هانمزلا فلحي نأ ىبأ ناف & حاكنلا ىلع فلحي نيملسملا ضعب لاقو

 . ملعأ هللاو . حاكنلا

 : هتجوز اهنا ةأرما ىلع ىعدا لجر يل : ةلأسم

 هتركناف رخآ جوزب تجوزت اهنأو © هتجوز اهن ا ةأرما ىلع ىعدا لجر يفو
 ةداهش ء كلذ يف يفكتأ . هتيب يف يهو . ريخألا جوزلاب تكسمتو ى كلذ

 ؟ ةلداعلا ةنيبلا هل دهشت ىتح مأ هتجوز هيلع درتو { ةيضاقلا ةرهشلا

 ةحص ىلع ةلداعلا ةنيبلا ماقأ اذإ هنأ : لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 ةداهش نأ : لوقو ، هل عىش الف الإو © اهجيوزت هل تبث ،. ةيجوزلاب اهيلع هاوعد
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 . هل تدهش نمل ةيجوزل ١ مكح نوكيو . ةلوبقم انه ةرهش اعفدت ال يتل ا ةرهشلا

 . ملعأ هللاو . نوملاو بسنلاو حاكنلا يف لبقت ةرهشلا ةداهش نأل

 : ةأرما اعزانت نيلجر ي : ةلأسم

 ميقيو { هتجوز اهنأ ايهنم دحاو لك ىعداف . ةأرما يف اعزانت ، نيلجر يفو

 ؟ كلذ يف مكحلا ام ايهنم دحاو تيب يف يهو . ةلداعلا ةنيبلا كلذ ىلع

 دحاو تيب يف نكت مل نلو ى هتأرما يهف امهدحأ دي يف تناك اذإ : لاق

 ةدقع يف اهحاكن حص ناو 3 اهب قحأ وهف الإو { ةنيبلا اهيلع ماقأ ايهيأف 0 ايهنم

 . تبثي ال لطاب وهف ، ةدحاو

 : يلمازلا : ةلأسم

 : هومتش مهنا سانا نم ىكتشا نميف

 دوهش هدنع نكي ملو { هومتش وأ هودده دق مهنا سانأ نم لجر ىكش اذإو

 زوجييأ ، حالصلا رظن ىلع مهفلحي نأ يلاولا دارأو ، نيميلا مهنم بلطو
 ؟ ال مأ ، كلذ

 . ملعأ هللاو . حالصلا رظن ىلع ، يلاولا ىلع كلذ قيضي ال : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : هب هل رقاو . . اقح ىعدا نميف

 : لاقف . مادع الا ىعداو 0 هب هل رقأف . اقح لجر ىلع ىعدا لجر يفو

 دارأ مث ۔ نالفل يه : لاق وأ يل تسيل ةراحلا كلت نا : لاقف . ةرامح كدنع

 ؟ ال مأ { هنم اهذخأ هل لحيأ { اهايإ هضبقي نأ دعب نم

 الإ هنم ى رتشت الف ، نالفل ةبادلا هذه نأ لجرلا اذه رقأ اذإ امأ : لاق

 اه ؤارش زوجيو { رارقاب سيل اذهف يل تسيل : لاق اذإ امأو ، هل اهنأ حصي نأ
 . ملع ا هلل او . هنم
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 : ةموصخ يف ايصتخا نيلجر ي : ةلأسم

 يعدملا فرعي ملو ، ةموصخ يف مكاحلا دنع ايصتخا نيلجر يفو ، هنمو

 ؟ لعفي فيك ث هيلع ىعدملا نم 0 ايهنم
 اعيمج امدع ناو 3 هل مكح ةنيب ماقأ نمف { ةنيبلاب { اعيمج امهوعدي ن لاق

 هب مكحي هناف امهدحأ فلح ناو ، ايبنيب عىشلا كلذ مسقو افلاحت ةنيبلا

 . ملعأ هللاو . فلاحلا نع فرصي لكانلا نا ليقو & فلاحلل

 (هللا همحر) : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 : هريغ مكح داراو مكاحلا مهل مكح نميف

 زوجيأ ، مكحلا ايهنيب لصفو 0 نيملسملا يضاق ىلا يكحت نيلجر يفو

 لصف لطبيو & همصخ ةنيب لطبتو { هريغ ضاق ىلإ ةنيبب يتأي نأ مصخلل
 ؟ ال مأ ، لوألا يضاقلا

 . هلبق مكاح مكح ضقني نأ مكاحل سيلو ، تبث دق مكاحلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . انيب ازاوج ىري نأ الإ

 : بئاغ ىلع اقح ىعدا لجر يفو : ةلأسم

 . ةنيبلا مدعف نيفصن بئاغ لجرلاو { هل اقح لجر ىلع ىعدا لجر يفو
 هيلع حصاو قحلا اذه يف بلطف ، بئاغلا ءاج مث & قحلا هيلع نم فلحو
 عيمجب هل يضقي مأ © ةصاخ هل نوكيو . قحلا فصنب هل يضقيأ © ةنيبلا

 ؟ ال مأ © لوألا بلاطللو هل نوكيو 3 قحلا
 فلح امدمب ءىش لوألل نوكي الو & قحلا فصنب هل يضقي : لاق

 . ملعأ هللاو . ثراولا ريغو ثراولا نيب قرف اذهو 3 هيلع ىعدملا
 : مكاحب سيل لجر مكحب ايضارت نميف : ةلأسم

 ايلأ لدعلاب ايهنيب مكحو 0 مكاح ريغ لجر مكحب نايصخلا ايضارت اذإو
 ؟ال مأ 35 مكحلا كلذ دعب عوجر
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 عوجر ايل سيلف ©، لدعلل اقفاوم ناكو . مكحل ا اهيلع ىضمأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . عوجرلا اه ٠ مكحلا ءاضمإ لبق امأو & كلذ لدعب

 اذك نالفل هيلع نأ هدنع رقأ انالف نإ يضاقلا لوق لبقي لهو : ةلأسم

 . ال مأ . هريغ دهاش ةدايز ىلا جاتحيو ، ادهاش نوكي مأ © هيلع هب يضقيو

 سانلا نيب مكحي ثيح ءاضقلا سلجم ين يضاقلا دنع رقأ ناك نإ : لاق

 ءاضقلا سلجم ريغ يف هدنع رقأ اينإ ناك نإو © هيلع يضميو زئاج يضاقلا لوقف
 هللاو . مامالا دنع نادهشي رخآ دهاش هدنع فلكي ادهاش نوكي يضاقلا نإف

 . ملعأ

 (هللا همحر) : دمحأ نب درو خيشلا نع : ةلأسم

 : دحاو ناكم يف اتدلو نيتأرما يف

 ىثنأ ىرخألاو { اركذ ةدحاو تدلو { دحاو عضوم يف اتدلو نيتأرما يفو

 ؟ كلذ يف ايهنيب مكحلا فيك . اهل ركذلا نأ ايهنم ةدحاو لك تلاقف .

 يف نكي مل ناو 0 هدي يف ايب ىلوأ لكف ، امهدحأ دي يف ناك نإ : لاق

 ايف ةقدصم ىهف ةلباق ايهعم ناك ناو ، ةعرقلاب { دالوألا ىلع اعراقت ايهيديا

 . . ملعأ هللاو . ايهنيب هب دهشت

 : لمازلا : ةلأسم

 : اهتنبا جوز هنا لجر ىلع ةأرما تعدا اذإ

 بابتأ ةوسكلاو ةقفنلا هنم ديرتو اهتنبا جوز هنأ لجر ىلع ةأرما تعدا اذإ

 وأ ارضاحوأ & ايحوأ اتيم اهوبأ ناك } ةيبصوأ اغلاب اهتنبإ تناك كلذ ىلا

 ؟ ال مأ 3 ابئاغ

 ىوعد عمست ل هتيبص لاقو رضاح بأ اهلو اغلاب اهتنبا تناك نا : لاق

 بات نأ ينبجعيو . اهتيلو يهف ةيبص يهو اتيم وأ ابئاغ اهوبأ ناك ناو { اهمأ
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 امل تعداو ث ةرشاعملا لحي نم دبت تراص اذإ . ةقفنلا اه بجوي نم لوق ىلع

 . ملعأ هللاو . ةرشاعملا

 : هيلع ىعدملاو يعدملا ةفرعم يف. ةلأسم

 كرت اذإ نم يعدملا نإ : موق لاق } هيلع ىعدملا نم يعدلا ةفرعمو

 8٨ بلاط يعدملا ليقو ، كرتي مل اهكرت اذإ ، هيلع ىعدملاو ، كرت ةموصخلا

 نسحي الو { ةنيبلاب بلاطي نأ نسح نم يعدملا : ليقو ، بولطم هيلع ىعدملاو

 فالخ يعدي يذلا يعدملا : ليقو { راكنالا ىلع هيلع ىعدملا اهب بلاطي نأ
 ٥ اهنم ركنملا وه هيلع ىعدملا : ليقو ، هعم رهاظلا نم هيلع ىعدملاو ، رهاظلا

 . ملعأ هللاو { يعدملا وه رخآلاو

 : نالف نم ةعلس ىرتشا نميف : ةلأسم

 يلع هل سيل : لاق مث ، اذكب لقي مل ةعلس نالف نم ى رتشا هنأ رقأ نمو

 هب هيلع موقتو اهملس هنأ ىعدا ولو ، نمثلاب هل رقي ىتح هيلع ءىش الف 3 ءىش
 . ملعأ هللاو . ةنيب

 : ةحارج رخا ىلع ىعدا نيف : ةلأسم

 ىلعف كلذ هركنأو 3 أاطخوأ ادمع ةحارج رخآ ىلع لجر ىعدا اذإو

 همزل لكن ناو ءىرب فلح نإف & نيميلا ركنملا ىلعو 0 ةنيبلا يعدملا
 صاصق الف ةيدلا ليقو & سفنلا نود دمع لك يف مهضعب لوقف . صاصقلا

 ليقف سفنلا يف دمعلا امأو { اهنود وأ سفنلا يف أطخ نم ناك اييف شرألا همزلو

 . ملعأ هللاو . فلحي وأ ،& رقي ىتح سبحي

 : نالف ضرأ يف ىقسم هل نم : ةلأسم

 نأ هيلعف . اهايإ هركناو ، هذه نالف ضرأ يف ىقسم هل نأ ةنيبلا ماقأ نمو
 . ىقسلا بر ىلع ةرضم لودعلا ري مل ام هضرأ نم دارأ ثيح ىقسم هل جرخي
 . ملعأ هللاو
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 : نيلجر دي يف مهارد هيف سيك يف : ةلأسم

 هدي يف يذلا نأ لوق . هيف ناعزانتي نيلجر دي يف ، مهارد هيف سيك يلو

 لصأ ناك نإ : لوقو هبحاص ضبق عضوم هسأر نأل 0 هب ىلأوه ، سيكلا سأر

 سأر هدي يف نوكي نمم 0 هب ىلوأ وهف 3 هلصأ يف لاملاو ، لجر دي يف سيكلا

 . ملعأ هللاو . سيكلا

 : ملكتي ال رضاح اهبحاصو ابت ةعلسلا ف

 اهنع هكلم لوزي : لوق . ملكتيالرضاح اهبحاصو عابت ةعلسلا يف
 اهأ عئابلا اهيعدي ىتح تبثي ال : لوقو 0 عيبلاب رارقا هتوكس : لوقو 3 هتوكسب

 ال لوقو ةيقت ةمث نوكي نأ الإ . هوجولا نم هجوب هيلإ اهلازا هنأ هيلع اهيعدي وأ هل

 مل لاملا بر تومي نأ الإ : لوقو . . رارقا وأ هتيصو حصنوأ ىوعدلاب الإ تبثي

 . ملعأ هللاو . مكحلا يف تبثي

 : هركنتي ملو هملعب لجر لام لكأ نميف : ةلأسم

 نأ الاع نكي ل هنأ جتحا مث . . هركني ملو هملعب , هاعداو لجر لام لكأ نمو

 ؟ ةجح هل لهأ . هل لاملا اذه
 هنا ةنيب هل تماق نا هل لاملا اذه نأ ملعي ام هنأ هنيمي عم ةجح هل : لاق

 ملاع ريغ هنأ فلحو . هب هل رقأ وأ ىصوأ هنأوأ . هثراووه نمل ناك هنأوأ ۔

 . ملعأ هللاو . كلذب

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 : رخآلا نود هيبأ ثاريم امهدحأ زاح نيوخأ يف
 نوكي له 3 تام نأ ىلا هيخأ نود امهدلاو كرت ام امهدحأ زاح نيوخأ يف

 ؟ هتثرول ةجح
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 رثكأ يف هيبأ نم ثرو اميف هيخأ ىلع هتثرول ةجح هتوم نوكيال : لاق
 تام نأ ىلإ هيلع ركني ملف . هتبيغ ين ال هترضحب اكلم هيعدي نأ الإ لوقلا

 . ملعأ هللاو . رهاظلا يف هيخأ ةجح لطبتف

 : رظني مئاق وهو هلام بصتغا نميف : ةلأسم

 ةجح الو هيلع تبثي لوق ريغي الو رظني دهاشم وهو { هلام هيلع كلم نمو

 نم ملظ يف بجعتو رظني ناك هلعلو & هيلع تبثي ال لوقو { ةيقت نكي مل اذإ هل

 . ملعأ هللاو . هنود هلام كلم نمو . هيلع ىدعت

 : هئفاكيل رخآل ةيده ىدهأ نميف : ةلأسم

 هلوق لوقلاف ، ينئفاكيل هيلإ تيدهأ لاق مث ى ةيده رخا ىلا ىدهأ نمو

 ناك ، تفلت نإ اهتميق وأ تدجو نإ هتيده هيلع دري نأ رخآلا ىلعو . هنيمي عم

 ناك نإف & كلذ ربتعي لوقو 0 ريقفوأ ينغ هيلإ ىدهملا وأ {& اريقف وأ اينغ يدهملا
 . هئفاكي نأ مكحلا يف هيلع ناك هئفاكيل اذه ىدهي هنا فرعلا يف يدهملا اذه
 لب & هتأفاكمب هيلع مكحي الف فراعتملا يف افاكيل ىدهي سيل نمم ناك نإو

 هللاو . كلذ بحتسي لب ، لاح ىلع اهب مكحي ال لوقو . هئفاكي نأ هل بحتسي
 . ملعأ

 ماقأو 3 لجرلا ركنأف . مهرد فلأ الجر عدوتسا هنا ىعدا نمو : ةلأسم

 بجي فيك . امهوذخأ صوصللا نا نيدهش ماقأ هيلع مكح املف { ةنيبلا هيلع
 ؟ هيلع

 دعب نم تقرس اهنأ ادهش ناف {} نيدهاشلا لأسي نأ مكاحلا ىلع : لاق

 نإو ، تقرس ىتح اهل ابصاغ ناك هنأل اهل نماض وهف .3 هيف اهركنا يذلا تقولا

 ءىرب دقف ، مكاحلا عم هيف اهركنا يذلا { تقولا لبق نم تقرس انأ الاق

 . ملعأ هللاو . اهنم
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 : مولعم مهس هل نميف : ةلأسم

 ىتح هدي يف يذلا ىلا هبلطي ملف موق لام يف عاشم مولعم مهس هل نمو
 له ثلاثلا نم هبلطي مل & يناثلا تام املف ، رخا ثراو ىلا لقتناو & تام

 ؟ هكردب

 هنود هسفنل مهسلا اذه يعدي كلاهلا اذه نكي مل معن : دمحم وبأ لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا كلذ يف . وبأ لاقو { ريغي الو . ملعي وهو

 : يحبصلا : ةل اسم

 : اهسفن هعنمت هتجوز نا ىعدا لجر ف

 يف عامجلا اهنم دارأ ام ىتم اهسفن هعنمت اهنأ هتجوز ىلع ىعدا لجر يف

 نيميلا هيلع درت نأ اهلو ، نيميلا اهيلعف & تركناو ؤ هعنم اهل زوب ال تقو
 . ملعأ هللاو . اهل افصنم جوزلا ناك اذإ اذهو ، فلح اذإ سبحلا اهمزليو

 : صخش ىلع الام اوعدا موق يف : ةلأسم

 عزانو كلذ يف مهدحأ بلطو ، مهركناو لجر ىلا الام اوعدا موق يفو
 اييف ءاكرشلا هكردي له . هيلع ىعدملا هحلاص وأ 3 هنم ءىشب وأ هب هل مكحو

 ؟ ذخأ

 وهف اهضبقو هتصحب هل مكحو ، هتصح عزان نوكي نأ الإ { معن : لاق

 . مهقوقحب مهبحاص هؤاكرش عبتيو ، ذخأ ايب ىلوأ

 وأ ، حلاص وأ 8 مهدحأ عابف لخنو ضرأ يف ةكرشلا تناك نإف : تلق

 ؟ لاملا نم ءىشب هل مكح
 تبثي الو } ءاكرش هيف مهف لخنلاو ضرألا نم هب هل مكح ام : لاق

 . ملعأ هللاو . مهنم اهيف هيلع هعبت الف هتصح عاب نإف { هئاكرش يف هحلاص
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 : يحبصلا : ةلأسم

 : لزغ ىلع يداني لالد يف

 لالدلا لاق 3 افلتخاو . لجر ىلع هبجوأف ء لزغ ىلع يداني لالد نعو

 ؟ نزولا ىلع هتي رتشا : ي رتشملا لاقو 3 افارخ هتعب
 © عئابلا لوق لوبق نسحي لهو { ائيش ةلأسملا هذه يف ظفحأ ال ينإ : لاق

 هللاو . هلاوحأ بلغأ يف افارخ عابي ال يذلا يف ، يرتشملا لوق لوبق نسحي لهو

 . ملعأ

 هللا همحر : ناييلس نب رصان خيشلا ةلأسم

 : الام كرتو تام لجر يف

 ىلإ هاقلي نأو ©، هثراو هنأ يعدي لجر ءاجف الام كرتو تام.لجر يفو

 ىلإ هاقلي هنأو { هثراووه هنأ لاقو رخآ ءاج مث ، لاملا زاحو ، فورعم بسن
 . هيف لوألا ميدقتل لاملا زوح نع اذه زجعو ، فورعم بسن

 ةداهش ايهنم دحاو لك ىلعو { نايعدم ايهيلك رخآلاو لوألا نإ : لاق
 نافصن اهنيب لاملاف 0 مهتاجرد توتساو دوهشلاب ءاج اذإف & نيملسملا نم نيلدع

 هل تحص نم ىلعف ةنيبلا نع رخآلا رجعو . ةلداعلا ةنيبلاب امهدحأ ءاج نإو

 ةرهشلاو ثاريملاب نالف نبا نالف لام يف اقح اذه ملعي ام هنأ ملع نيمي ةنيبلا

 خيشلا لاقو { ةرهشلا ةداهشب مهيلإ لقتني نأ ۔ كلاملا لام يف لبقت ال انهاه

 باتري ال يتلا ةرهشلاو ةلداعلا ةنيبلاب حصي مل اذإ : دادم نب دمحم نب هللا دبع

 يعدملاف دحاو دج ىلا نايقتلي & كلاهلا اذهف يعدملا اذه نم بسنلا ءاقلاب اهيف

 اهارضحأ اذإف { ةنيبلا ايهيلعف نايعدم امهالك رخآلا يعدملاو { زئاحلا وهو لوألا

 ةنيبو اذه ةنيب تلدع اذإو 0 ايهنيب ثاريملاف { ةدحاو ةجرد يف اناكو . امهالك

 تفانتو اوفلتخاو ةرهش امهدوهش ناك نإو & تحرط هتنيببردقي مل نمو اذه

 . ةنيبلا دجوت مل ناو ، دحاو دج ىلع اقفتي نأ الإ امهاتلك تلطب . ةرهشلا
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 3 اهيلع نولمعي نيضاملا انخايشأ اندجوف { اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا تدجوو
 ةرهشلا بحاص لوألاف ، ةرهشلا نع لودع ريغ دوهشب امهدحأ ىتأ اذإو
 اذه نأ دهشأ انأ» : كلذ يف ةداهشلا ظفلو ، لوقلا ضعب ىلع ، ىلوأ

 نالف دج وه 3 اذه ينالفلا نالف نب نالف نأو 0 ينالفلا نالف نب نالف نب نالف
 نالف ىوس اثراو اذه كلاهلا نالفل ملعن الو بسنلا لبق نم اذه . «نالف دجو

 . اذه
 مدقتملا عنملاو زوحلا يف ةلوبقم دلبلا لهأ نم ةرهشلا ةداهش نأ لوقلا رثكاو

 . اهلثم ةرهش اهضراعت ملام ةجح نوكتو ، بسنلا يف
 ناميأ الف & تانيبلا نع امهالك رجع اذإ : ناييلس نب رصان خيشلا لانو

 سايألا دعب ، نيملسملا لام تيب يف لعج الإو { ثراو هل حص اذإ لاملاو { ايهنيب

 . ملعأ هللاو . لاؤسلاو ، داهتجألاو دجلاو

 : ىوعد رخا ىلع ىعدا نميف : ةلاسم

 هنم ىكش دق هنأ همصخ لاقف . ىوعدرخا ىلع ىعدا نميفو . هنمو

 هيلع هلف { هركناف & مكاحلا هل هفلحتسا هنأو & نيملسملا ماكح نم دحأ دنع

 هاوعد تناك اذإ درلا اهيفو & ةعومسملا ىوعدلا بابسأ نم هنأل . نيميلا

 . ملعأ هلللاو . درلا اهيف ةيلصألا

 : ديعس مب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 لصتا هدح لجأ ىلإ هيلع ىعدملا لاقف & لاح نيدب رخآ ىلع ىعدملاو

 ؟ بجي ام . لصفنا مأ هرارقا

 هيلع تبثي هنأ لوقلا ضعب يفف لجألاو قحلاب هرارقا لصتا اذإ : لاق

 لجألا يف هلوق لبقي الف لصفنا نإو .ث رارقالا دنع هدحو هركذ يذلا لجألا ىلا

 الإو & لجأ ىلإ هنأ { ةنيبلا هيلعو & لجألا يف ايعدم . قحلاب ارقم نوكيو
 . ملعأ هللاو . بلاطلا نيميف
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 : ايهيديا يلع يرجي امم ءىشب ايلتبا اذإ مكاحلاو بتاكلا يف : ةلأسم

 ءالما ايهعستأ ايهيديا ىلع يرجي امم ءىشب ايلتبا اذإ مكاحلاو بتاكلاو

 نم ماكحألاو يواعدلا كلذكو . هيلع دوهشملا ىلع دوهشلا نم ةداهشلا
 ةداهشلا نم يغبني ام اوحضوي نأ موصخلاو دوهشلا نسحي مل اذإ ، موصخلا

 ؟ ال مأ 3 حيحصلا راكنألاو & ةحيحصلا يواعدلاو ةحيحصلا

 نم نالبقي & بتاكلاو مكاحلا اذه اهفرعي مل اذإ ، ةرهشلا دوهش كلذكو

 زوجتأ . كلذ ريغوأ لجر بسن نم نودهشي ام ىلع مهتداهش دوهشلا ءالؤه

 ؟ ال مأ { ةرهشلاب ةداهشلا هيف

 ملعي نأ مكاحلل زئاجف اهلمحت دنع ةداهشلا ىلع ةلالدلا امأ : لاق

 وهو ماكحألا يف ةداهشلاو باتكلا هب تبثي يذلا ظفللا نيدهاشلاو هيلع دوهشملا

 . ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا نم هنأل ، بجاولا نم يدنع

 الئل كلذ ميلعت 3 هل دوهشملاو ، دوهشلاو . دهشملا ىلع بجاولا نمو
 لمحت دنع هبحن ام اذهف دهشملا ىلع قحلا قلعتيو { هل دوهشملا لام فلتي
 تبثيف ةداهشلا دوهشلا ملعي نع مكاحلل بحأ الف 0 اهئادأ دنع امأو { ةداهشلا

 ل دوهشلا نأ الإ ةحيحص دوهشلا ةداهش تناك نإو ، هدنع تباثوه ام قحلا نم

 . هل دوهشملا قح لطبي الئل ةداهشلا ىنعم هب تبثي مل يذلا ظفللا اونسحي

 موصخلا نم ادحأ مكاحلا ىأر اذإ هنأ ليق دقف راكنألاو يواعدلا يف امأو

 ، هل بجي اقح لطبي وأ ، هيلع سيلام هسفن ىلع بتكي هارو & هتجحب ايماع

 ىلع اهب ىوقي ةجح هل حتفي نأ مكاحلا ىلع قيضي الف ك كلذ مكاحلا فرعو

 كلذ ىلو نإو & قح ريغب هيلع بجي ام لاطباو & لصألا يف هل تباث قح تابلا

 { هل هزنأو & مكاحلل ملسأ وهف . مكاحلا ءاسلج نم دحأ

 بلق نأمطا اذإ كلذ زوجي ليق دقف بسنلا ةفرعم ىلع ةرهشلا امأو

 ةنيبلا ماقم هبلق يف اهتحصو ةرهشلا تماقو . هل دوهشملا ةفرعم ىلا مكاحلا

 ريغ ةلأسملا هذه يف مهبهذم نأوجرأو { كلذب انخايشأ لمع دقف { ةلداعلا
. ميدقلا رثألا ىنعم نم جراخ



 بيرملا كرتف مهتداهشب هل دوهشملا ةفرعم يف بتاكلا بلق باترا اذإ امأو

 . ملعأ هللاو . ملسأ

 : يبلمازلا : ةلأسم

 : يلاولا دنع ايصاخت نيلجر ين
 افيس يننهرأ لجرلا اذه نإ امهدحأ لاقف ؤ يلاولا دنع ايصاخت نيلجر يفو .

 مكحلا امو { ايهنم ىعدملا نم . افيس هتنمأ يننكلو © افيس هتنهرأ ام همصخ لاقف

 ؟ امهنيب

 © نهرلا ىعدا نم ىعدملاو ، فيسلا بحاص لوق لوقلا نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . فالتخا هيف يحبصلا نعو

 : قارف هتجوز نيبو هنيب عقو لجر يف : ةلاسم

 ز ةوسكو . ةيناو عاتم لزنملا يفو & قارف هتجوز نيبو هنيب عقو لجر نعو
 نأ ريغ فالتخالاب ليق دقف 3 هل هنأ لجرلا ىعداو . اهل اذه نأ ةأرملا تعداف

 { اهلوأ © هل لزنملا ناك كلذ ءاوسو ايهناييأ عم نافصن ايهنيب نأ 0 هب ذخان يذلا

 . ملعأ هللاو . ةزاجا ريغ وأ ةزاجاب امهريغل وأ

 (هللا هحر) : رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 : اقح لجر ىلع ىعدأ لجر يف
 انأ عىش كل يلع ام ، هيلع ىعدملا لاقو ، اقح لجر ىلع لجر ىعدا اذإ

 ىعدملا اذه نوكيأ ، ىوعدلا هذه يف ايهنيب مكحلا فيك ، يلع يذلا كيفوأ

 ؟ لوألا همالك لصأ ىلع اركنم نوكي مأ ، قحلاب رقأ دق 3 هيلع

 { هتيفوأ دقو {& قحلا نم اذكو اذك يلع نأ 0 رقي ىتح ركنم اذهف : لاق

 يف ءاج هنأل هرارقا دعب هراكنا هعفني الو رقأ دقف الإو . ةنيبلا هيلع نوكي ذئنيحف

 5 ينفوي ملو اذكو اذكب ائيش هعياب هنأ هبحاص ىلع امهدحأ ىعدا نيلجر يف رثألا

 لوقلاف & كتيفوأ دقو & قح كل يلع الو & كدنع نم تي رتشا ، ي رتشملا لاقو
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 كلتيفوأ دقو ، اذكب ى رتشا هنأ رقي نأ الإ & يرتشملا دي.يف عاتملا ناك اذإ هلوق

 نم تي رتشا لاق اذإ لوألا امأو 0 هب رقأ ام هافوأ هنأ ايعدم نوكي ذئنيحف . هايإ

 يف ءاج اذكه . ءىشب هل مكحي الف & كتيفوأ دقو ، قح كل يلع الو & كدنع
 . ملعأ هللاو . رثألا

 : يحبصلا : ةلأسم

 : اليل سانلا نيب مكحلا يف

 رانلا ىلع ليللا يف ةداهشلاو & سانلا نيب ماكحألاو كوكصلا هباتك يف

 ؟ ال مأ ، زوجي ، رمقلا ىلعوأ

 دوقعلا عيمجو عايتبالاو عيبلاو 5 زئاج رانلا دنع ليللا يف مكحلا نا : لاق

 ةداهشلاو عئابلاو ، مكاحلا نم مكحلا حصف 0 موجنلاو رمقلا عاعش ىلع امأو
 كلذ زاوجب لوقف . هوجولا هذه دحأ هنم ناك نمم كلذ فرعو . راهنلا ةحصك

 ءاقتلابو { راهنلاب الإ ماكحألا هذه نم ءىش زوجي ال لوقو ، ماكحألا يف ةيضمو
 اوفرع اذإ فالتخالا هقحلي موجن الورمق ريغ يف ليللا مالظ يف امأو & سانلا

 . ملعأ هللاو . راهنلاب مهتفرعمك اضعب مهضعب

 (هللا همحر) : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 وأ هناكم ةقث فلختسا اذإ & سانلا نيب مكحلا هل لوعجملا لماعلا يفو
 ةردم ةعومسم ىوعد دحأ ىلع يعدي نم يطعي نأو & سانلل ز ربي نأ هرمأ

 ؟ ال مأ } اعيمج ايل زوبأ ، هنيعب دحأ يف صوصخم ريغ المجم & ةمصخل

 ةقث ناك نإ كلذكو كلذ زاج كلذ نم هل هلعج امل الهأ ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةنامأ

 : اقح يشولب ىلع ىعدا نميف : ةلأسم

 يرال ثالث هل ىلع لاقف ، ابرضو اقح لجر هيلع ىعدا يشولب ، هنمو

 ؟ اذه هرارقاب هيلع مكحي لهف © هتبرز انأو ينبرز هناف ، دهاشو
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 نأ ينبجعيو 0 مهنم فرعت تلا مهتغلب موق لك ىلع مكحي هنا : لاق

 . ملعأ هللاو . ةضف لقي مل اذإ 0 هل كيلع ام ملس هل لوقي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : هتجوز نم ناعفرلا بلط لجر يف
 هيلعأ نيملسملا ماكح نم دحأ دنع هتجوز نم ناعفرلا بلط اذإ لجر يفو

 ؟ ال مأ } اهلمح
 ةبحص يف ةأرملا تجرخو © ناعفرلا هتجوز نم جوزلا بلط اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهتلامح هيلعف اهجوز

 (هللا هحر) : هللا دبع نب دادم خيشلا : ةلأسم

 : اهقادص هنع تقلط هتجوز نا ىعدا لجر ي

 هل لاقف ةثرولا هركناف {} اهقادص هنع تقلط هتجوز نأ ىعدا لجر يفو

 مكاحلا هل لاقف ةضيرم لاقف {، ةضيرم مأ ةحيحص يهو كنع تقلط . مكاحلا

 { ةنيب كلذ ىلع رضحأو & ةحيحص لاقو عجر مث ، لطاب ضيرملا ناقلط نإ
 ؟ لوألا فارتعا مأ { ىلوأ ةحصلاو دوهشلا ةداهش نوكتأ

 {۔ نيمصخلا ةرضحب ناكو ، ايكح . الوأ مكاحلا لوق ناك نإ : لاق

 ةداهشف مكح ريغ نم جوزلل مكاحلا لاؤس ناك ناو 0 هفارتعاب ىلوأ همكحف

 . ملعأ هللاو . ىلوأ دوهشلا

 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 : ءايحلا تاذ ةأرملا يف
 ناك اذإ اههجو ةفشاك ريغ اهيلع وأ اهل مكحي نأ زوبيأ ءايحلا تاذ ةأرملاو

 ؟ ال مأ { اهفرعي مكاحلا

 . ملعأ هللاو . فوشكم هجو ىلع الإ ماكحألا زوجي ال : لاق
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 هتيبل اباب هل نا ةنيب هل تدهش نميفو 3 انباحصأ راثا يناعم نمو :` ةلأسم

 تبثتأ ، هضرع الو هلوط الو هعضوم ةنيبلا دبت ملو ، هريغوأ ، دلبلاروس يف

 ؟ هل مكحي امو . مهتدهاش

 ةرضم الب & باوبألا طسوأ ىلإ عجر دوهشلا ةلادع تحص اذإ : لاق

 . ملعأ هلللاو . هريغو روسلا ىلع

 : غلبو ىماتي كلاه ةثرو يف: ةلأسم

 ٨ لجر ىلع مهكلاه اقح غلبلا ىعدا . غلبو ىماتي كلاه ةثرو يفو

 مهكلاهل هيلع ام & مهل فلحف ث نيميلاب هنم اوضرو 0 ةنيب اودجي ملو ، ركناف

 قحلا اذه ةحصب ةنيب هيلع اودجوو ماتيألا غلب مث {. هيلع هنوعدي ام نالف
 مل نإو ، هنم هتصح هيلع هفلح نمل نوكيو . هلك هب هيلع مكحيأ { اذه مهكلاهل

 ؟ ال مأ ، لوألا نيميلا دعب انيمي هتلمج ىلع هوفلحي نأ مهلأ { ةنيب ماتيألا دبي

 هوفلحجي نأ هلف { ةنيبلا اومدعو نيغلابلا دعب ىماتيلا هيلع ماق اذإ : لاق

 هيلع مكح . مهكلاه قح ةحص ىلع ةنيب اودجو ناو & نيمي دعب انيمي

 . ملعأ هللاو . هنم مهثاريم لبق نم هوفلح نيذلل نوكيو 5 هميلستب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : لجرل اقح ركنأ لجر يف

 لاقف هيلع اهدرف هنيمي بلطف 3 هركناف ، اقح رخآ ىلع ىعدا لجر يف
 وأ نيميلا لبق قحلا راضحاب ركنملا ىلع مكعحيأ . هيلع فلحاأل يقح يل رضحأ

 ؟ اهدعب

 در نا . فلحم ىتح هركنأ نم ىلع ءىش هل مكحي ال يعدملا نإ : لاق

. ملعأ هللاو . نيميلا هيلع



 : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 : رخآ دلاو ىلع اقح يعدي لجر ف

 نالف نا انلقف هركناف ٠ كلاهلا هدلاو يلع اقح يعدي لجر نم ىكش لجر

 وه هلانلقف معن : لاقف ، كدلاو ةقرولا يف قحلا هيلع بوسنملا مسا نالف نبا

 ناكس نم هريغ دحأ ملعتأ هل انلق ، ملعأ ال لاقف }، هسفن ىلع بتك يذلا

 همسا دحا حصي ملام ةقرولا هذه يف هيلع بتك ام يهلع اتباث نوكيأ 3 اذهك

 ١ لجرلا اذه بأ ىلع قحلا نأ ةنيبلا قحلا هل نم ىلع مأ لجرلا اذه ريغ اذكه

 ؟ ةقرولا هذه يف بوتكملا وهو

 ىلع ناف ، قحلا هيلع نم ثراووأ & قحلا هيلع نمركنأ اذإ : لاق

 وأ ٠ قحلا هيلع نم ثراو وأ . قحلا هيلع نم اذه نأ ©{&© ةلداعلا ةنيبلا يعدملا

 . ملعأ هللاو . ناكملا كلذ يف هريغ همسا ءىطاوي ال هنأ حصي

 : يحبصلا :

 : هريغ دي يف الصأ | ز ةلاسس نم يف

 ينوه نم هب هلرقي ملو ، هريغ دي يف © هريغوأ الصأ ائيش ىعدا نميف
 ملو هعنمي ملو رخآلا هضراعي ملو ، يعدملا هذخأو { ةينالع هاوعد ركني ملو { هدي
 اذه لكأو ذخألا يعدملا اذه ةيالو كلذ ىلع علطأ نمل لجيأ { هيلإ هملسي
 ؟ هنم هؤارش وأ ءىشلا

 نيعادتملا نأ رثألا يفو. ةمدقتم ةيالو هل تناك نإ هتباثف هتيالو امأ : لاق

 هنم لكالاو ءىشلا كلذ ءارش امأو ٠ اضعب مهضعب للضي ملام ٠ ةيالولا ىلع

 هللاو . زئاجلاو ، عرولاو طايتحالا يف اذه هنم عوزنملا اضرب الإ ينبجعي الف
 . ملعأ
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 : ىلهذلا : ةلأسم

 : اذكب لجرل ةلخن ىنطتسا نميف
 اهنمث ملس هنا ىعدا وأ & اذكب ةلخن لجر رخآ ىنطتسا نميف تدجو

 وهو ةلخنلا هدي يف نم لوق لوقلا نوكيأ ، لاقف ى ملسي ل هنا هانطأ نم ىعداو

 ؟ ال مأ } اذكب اهانطتسا هنأ رقأ اذإ ةنيبلا هيلعو نمثلا ميلست يف عدم سيل

 وهو ةلخنلا هدي يف نم لوق لوقلا نأ : لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 بحأ لوقلا اذهو . يناطلا وهو ، ةلخنلا بحاص لوق لوقلا نا : لوقو ينطملا

 . ملعأ هللاو . يلا

 : يرامح يل ذخا لاقو دحأ ىلع . نميف

 تبرخ هتباد وأ ، ينذا ريغب يرامح ىل ذخأ لاقو دحأ ىلع ىعدا نمينو

 هنأل هاوعد عمستأ {. يلام نم همرص يل علق وأ ٥۔ يراضح يل عشق وأ ۔ يعرز يل

 تبرخ هتبادو يرامح ذخأو & يتمرص علقو ۔ يراضح عشق لقي ملو يل لاق

 ؟ هترابع ةلقل ، يعرز

 ىوعد اهأ يل هجتي هنأ الإ ۔ ةصوصنم ةلأسملا هذه ظفحأ ل : لاق

 . سفنلا ىلا ةعجار ءايلا هذه ، ةعومسم

 عشق امأو ، ةعومسم اهنا بارخلاو رايحلا يف : سيمخ نب رصان خيشلا لافو
 . لبقت اهنأ ملعأ الف . يرمأ ريغب الو لطابلاب لقي مل اذإ مرصلا علقو ، راضحلا

 ٥ كعرز تبرخ هتبادوأ كراضح عشق ناك نإ ؤ انأ هل تلق اذإو : تلق

 هل نوكي له يل تبرخ هتبادو ، يل ذخأو يل عشق لقت الو ملكت { كعاتم ذخأو

 ؟ هتجحل احتف ىنم

 ريغ تناك ناو ، اذه كلاوق هرضي مل ةعومسم هاوعد تتبث اذإ : لاق
 فلتخي ، مصخلا ةجحلا مكاحلا نيقلتو 3 اعومسم راص كماهفتسابف © ةعومسم

٧٦



 ال يدنعو كلذ نم جرحي ضعبو 0 كلذ لعفي ماكحلا ضعب تدهاشو .3 هيف

 . ملعأ هللاو . كلذ يف دبعلا ةين تحلص اذإ قيضي

 : سيمخ نب ملاس خيشلا طخ نم : ةلأسم
 عشقو كعاتم ذخأ انالف نأ ىعدتأ انأ تلقو ىوعدلا نسحت مل اذإو

 ؟ اذكو اذك هيلع نأو ، كراضح

 نم عومسم مالكب قطني ىتح مأ { ةمات ةوعد كلت نوكي 3 معن : لاق

 ةرضحب ناك & مصخلا هب قطني ام ريغ نم ائيش انأ ديزأ نأ كبجعي الو هدنع

 ؟ هترضح ريغب وأ همصخ

 { هقح لطبي نأ تفخو { ىوعدلا نسحي ال نم يعدملا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع تركذ ايب سأب الف

 : ىلمازلا : ةلأسم

 : لام يف نانثا مصاخت اذإ
 مكاحلا ملعي ملو { هل هنأ هيعدي ايهنم دحاو لك ، لام يف نانثا مصاخت اذإ

 هبحاصل ايهنم دحاو رقأف 3 امهدحأل هنا مكاحلا دنع حصي ملو ؤ امهدحأ دي يف هنا

 هنأ ةنيبلاب هنم ءوزجب هبحاصل رمأ يذلا اعديلف { هلك هيعدي رخآلاو 3 هنم ءوزجب

 . ملعأ هللاو . ديلاب هبحاصل رقأ

 : ةلأسم

 : ةيرال اذك رخا ىلع ىعدا نميف

 وأ هتيفو انأ همصخ لاقف . ةيرال اذك رخآ ىلع ىعدا نميفو { هنمو

 لجرلا اذهل كيلعأ : هل لوقي نأ يلاولل زوجيأ & ءىشب لقي ملو ، هل تملس

 ؟ هتملسو .3 اذك
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 . . كلذ هيلع قيضي ال : لاق

 ؟ ميلستلل ايعدم نوكيأ . معن : لاق اذإف : هل تلق

 نأ ينبجعيو . ماهفتسالاب رارقالا & الصتم ناك اذإ فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . ايعدم نوكي

 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا : ةلأسم

 : تيب زوحت ةأرما يفا

 اهجوزل هنم تبتكف { نينس ةدم هنكستو هعنمتو هزوحت تيب دنع ةأرما ىف

 نأ عدم ىعداف هب هل ىضمأ ام جوزلا زاحو ةأرملا تتايف 3 هلكوأ امولعم اءزج

 { اهتايح ةدمب ةحنم هل هبتك هنأ اكص هيف رهظاو & تيبلا كلذ اهل سيل ةأرملا هذه

 ؟ هيف ىعدملا اذهل تبثي ام

 وه ، تيبلا يف عنملاو زوحلا & كلاؤس يف كتفص ىلع يدنع اميف : لاق
 3 هيف ةحنملاب رهاظلا كصلا نم هلطاب حصي ملام ، ةجح ىوقأو ادي تبثأ

 كلذ كلذ ريغي ملف ، كصلا هل نم ملعي هدي يفوه نم هاعدا اذإ اصوصخ
 ام يردي الف هتومب تتام دق هتجح نأل تيبلا هديب نم تام نأ ىلا هركنأ الو

 ناكمالا يف ديعبب سيل ذإ لقتنت كالمألاو 0 ىقبت قاروألا ليق دقو © هدنع

 . ملعأ هللاو . قح هجوب هيلإ هلاقتنا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ائيش هل عيبي نا لجر هرما نميف

 لاقو هنمث ضبقب هرمأو { ائيش هل عيبيل هرمأ انالف نأ لجر ىعدا اذاو

 نا عيبلاب روماملا ىعداو 3 هنمث ضبقب كرما ملو ، هعيبب كترمأ لب 3 هيلع ىعدملا

 ؟ كلذ يف ىرت فيك . فلت دق نمثلا

 عئابلا لوق لوقلا نأ لوقلا نم ينبجعي يذلاو ، فالتخا كلذ يف : لاق

ال لوقو 3 هيلع لمعا يذلا لوقلا ىلع © هيلع ناض الو ة تفلت مهاردلا نأ



 لاقو ٦ ةئيسنب هعيبب نأ هرمأ هنا رومأملا ىعدا اذإ امأو ٠ ناضلا هيلعو هلوق لبقي

 نا : لوقو عيبلاب رومأملا لوق لوقلا نأ : لوق } رضاحلا عيبب كترمأ } رمآلا
 . ملعأ هلللاو . رمآلا لوق لوقلا

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشل ا : ةلأسم

 : حربم ريغ ابرض لجر ىلع ىعدا لجر ين
 دنع نكت ملو ، همصخ ركنأو ؤ حربم ريغ ابرض لجر ىلع ىعدا لجر يف

 . نيميلا هيلع ىعدملا درف { همصخ نم نيميلا دارأف . ةنيب ىعدملا

 مكحي مل ، هلجأ نم شرالا هب بجي ابرض هبرض هنأ حصي مل اذإ : لاق ا
 يف يدنع سيلف نيميلا امأو © هيلع لوبقم ربغ هلوقو س ةحصب الإ شرالاب هيلع
 ةلوهجملا قوقحلا يف نيميلا درو امولعم اقح عدي ل هنأل يعدملا ىلع نيمي در اذه

 عاطقن ال برقأو سفنلا ىلا قيشأ كلذ يف درلا ىري ال نم لوقو ، فالتخا هيف

 . ملعا هللاو . هب لمعنو هارن ام ىلع مصخلا ةجح

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : اهقلط هنا هتجوز هيلع تعدا نميف

 ةأرملا نا : لاق © قالطلا وه ركنأو ، اهقلط هنأ هتجوز هيلع تعدا نميف

 نيميلا جوزلا ىلعف ةنيبلا ةأرملا تزجعأ اذإف 5 اهقلط هنا ةنيبلا اهيلعو { ةيعدم
 ىلع طرشي مكاحلا ناف ، نيميلا اهيلع دري نأ جوزلا دارأ اذإ امأو اهقلطي مل هنا

 اهناف كلذ ىلع تفلح اذإف ، كلذ هيلع طرتشا اذإف 3 اهقالط اهنيمي نأ جوزلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح ام ىلع قلطت

 : يحبصلا : ةلأسم

 : ارمت هل عاب هنا رخآ ىلع ىعدا نميف

 لاقو ۔ تايدمحم سمخب رمت بارج هتعياب ينأ رخا ىلع ىعدا لجرو
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 نم 0 يدنع يقابو 3 هتفلتأ دقو & تايدمحم عبرأب الإ كنم هتي رتشا امرخآلا

 ؟ نيهجولا الك يق هلوق لوقلا

 هنا ي رتشملا لوق لوقلا نا : لوقو . عئابلا لوق لوقلا نا : لوق لاق

 بارجلا ءاقب نيب اقرف لعأ الو ، ةعلسلا هدي يف نم لوق لوقلا : لوقو . مراغلا

 . ملعأ هللاو . هفلتو

 لاق ، بجاو هقح نا عئابلل لاق اذإ & ناعيابتملاو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ هلوق لوقلا نم 5 ابجاو سيل : يرتشملا
 . ملعأ هللاو . يرتشملا لوق ليقو ، عئابلا لوق لوقلا نأ ليق دق : لاق

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 : قاب اهقادص نا تعداو اهجوز تام نميف
 هنأ لجآلاو لجاعلا اهقادص لبق نم تعداو { اهجوز تام اذإ ةأرملا يف

 دحأ يف مأ ، اعيمج نيقادصلا يف ، الوبقم اهلوق نوكيأ ، اهجوز ىلع اه قاب

 الإ عىش يف اهاوعد لبقي ال ةنيب اهل نكت مل اذإ ، ةلطاب اهنم ىوعدلا مأ نيقادصلا

 . ملعأ هللاو . ةحصب

 دعب اومصتخاو { امهدحأ تام اذا نييرثملا نيجوزلا يفو 3 هنمو : ةلأسم

 وأ ، هيف اموأ تيبلا وأ لاملا نم ءعىش يف ، ايهنم ىمحلا هتثرولأ 3 قاب هتوم

 لوقلا مأ ، مهنيمي عم كلاهلل ةثرولا لوق هيف لوقلا نوكيأ ديبعلا وأ ناويحلا

 ؟ نيجوزلا نم ينابلا لوق

 هيف الو ، هنع جرخ اميف ال تيبلا يف ام ةأرملا لوق لوقلا نأ ليق دق : لاق

 ءاسنلا ةعتمأ نم نكي ملامو ، ناويحلاو ديبعلا يف نأ ريغ & هب قحلي يذلا يف الو

. ملعأ هللاو . كلذكف 0 هيف ام فصن نع دازامو .3 افالتخا



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةيرال نيثالث يف رخا ىكتشا لجر يل

 هنع اهافوأ ةيرال نيثالثرخا ىلع يعدي ايكاش يلاولا ىلا ءاج لجر يف

 ام هناو ةيرال نيثالث ادحأ هنع يفوي نأ هرمأ هنأ هيلع ىعدملا هركناف 0 هرمأب ةنايد

 ملس يذلا ىلع بجأ 0 ميلستلاب هرمأ الو & لجرلا اذه هل ملس نمل قح هيلع

 ؟ ال مأ . ملس نم ىلع مهاردلا دري نأ لجرلا اذه هل

 ملس يذلا رقأ اذإ عىش ملسملل بجي ال نيملسملا ضعب لاق : لاق
 اهملس يذلا نم اهذخأي نأ هل سيلو . هل ملس نم ىلا ميلستلاب هرمأ هنأ لجرلل

 هللاو . هنم اهذخأي نا هل نيملسملا ضعبل لوق هيفو ك نسح لوق وهو . هل

 . ملعأ

 : لاملا يف ديلا نع : ةلأسم

 . . لاملا يف ديلا نع هتلأسو
 ةرمثلا عطقو & بطرلا روزلا عطقو & لوقلا وأ ، نم ىشخلا لثم : لاق

 فالتا وأ © هنم لسفلا علقوأ 0 هريغ نموأ هنم لسفلاو رجشلاو لخنلا نم
 . ملعأ هللاو . كلذ حص اذإ ديلا تبثت ءايشألا هذه لكف هم ءىش

 : هتركناو هتجوز اهنا ةأرما ىلع ىعدا لجر 8 : ةلأسم

 & اهايإ هجوز اهابأ نأو ، هتجوز اهنأ ةأرما ىلع ىعدا لجر يفو 0 هنمو
 هنا اهوبأ لاقو ، هتجوزب تسل تلاقو & كلذ يه تركناف ، ارضاح اهوبأ ناكو

 3 ةربغم الو ، ةيضار ريغ اهنأ لقت ملو ، هتجوزب تسل لوقت يهو . اهايإ هجوز
 ؟ كلذ يف ىرت ايف

 ركنأ نإ تيأرأ 5 ةأرملا لوق لوقلاو & بالا الو جوزلا لوق لبقي ال : لاق
 هنم ضبق الو هذه هتنباب هجوز ام هنا ، نيميلا هنم جوزلا بلطو { جيوزتلا بالا
 © نيميلا هيلع هيف قادصلا ضبق يف امأ : لاق ، كلذ يف نيمي هلأ 0 اقادص اهل
 . ملعأ هللاو . هيلع هل نيمي الف جيوزتلا يف امآو

_ ٨١



 : يغياصلا ديعس نب ملاس دبعلا : ةلأسم

 ٭ : الظ سانلا لاومأ ذخا نميف

 كلذ يف مكاحلا همزلف { ايلظ سانلا لاومأ نم ءعىش ذخأب مهتا لجر نع

 نم نيبو هنيب مكحلا ام ۔ هرمأب نالفل هذخأ هنأ ىعداف ، هيف هيلع ةجحلا ماقأو

 ؟ هرمأب هل هذخأ هنأ ىعدا

 هاوعدو هنايض هب همزلي ارارقا 3 لاملا اذه ذخأب رقأ دق هنأ يدنع اميف : لاق

 ريغ يل نيبي الو نايضلا هسفن نع ليزي نأ ديري هنأ الإ . هنم لبقي ال نالف ىلع

 حصي ىتح هنم لبقي ال رمآلا ىلع هاوعدو ، هذخأب رقأ نم هب ذوخام لاملا اذه نأ

 يهو ، موق ضرأ يف تدجو مهارد نعو 0 هللا دبع يبأ نع دجوي امو {& هريغب

 رضحي نأ الإ ، هدي يف ضرألا نمل مهاردلاف & نورخآ اهاعداف { مهيديأ يف

 . ملعأ هللاو . مهل تناك ضرألا نأ 0 ةنيب كئلوأ

 : نافلخ نب ىتهم هيقفلا لاق

 ىلع هاعدا ام حص نإو 3 هذخأب رقأ ام هيلع تباث مهتملا نأ الإ يل نبي مل

 هنأل هذخأب هرارقاب همزل دق ام هنع كلذ لوحي سيلف . هرمأب هل هذخأ هنأ هريغ

 ملو هدي يف هدنع ذوخأملا ىقب نوكي نأ ك هيلع ىعدا نمرمأ ةحص ىلع نكمي

 ءاعدا اينإو هذخأب هرمأ دعب ، هيلإ هميلست عدي مل اذإ ، هنم ىش رمآلا ىلا لصي

 اذه ىلع هارأ الف هرمأ يف عاطم ريغ رمآلا ناك اذإ ةصاخو {} طقف هيلع رمآلا

 مهللا . هنود هل ذخآلا وهو . رومأملا هب صتخي نايضلا لب 0 رمألا سفنل انماض

 هل نمم وه ذإ هتفلاخم عطتسي ملو هرمأب رومأملا هذخاف {، اعاطم رمآلا نوكي نأ الإ

 هرمأب اذه { نايضلا يف ناكيرش ايهف يعم اييف & كلذ حص اذإف ، هيلع ناطلسلا

 . عجر ث يل ناب ام اذهف 0 هب نايضلا هيلع مزاللا هلعف نم اذهو { هيف عاطملا

 هذخآ مل نالف هذخأ هيلع ةجحلا ماقأ مكاحلا همزل امل لاق نإف : هل تلق

 ؟ هلوق لبقيأ .0 انأ
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 .ةداهشو ةداهشلا جرخ جراخ اذه هلوق نأل ، هلوق لوبق يل نيبي ال : لاق

 لوبق حصي الو باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأك ناكولو ، ىزجت ال دحاولا
 لوألا نيهجولا ىلعو { اننامز يف امه نيأو & نييضرم نيلدعب الإ ةداهشلا

 لاق ، يدنع اميف هيلع ىعدملا ىلع الو ، هيلع دوهشملا ىلع ةجح ال } رخآلاو

 ناك نإف ، هريغ ىلع دهاش . هل هباوج يف هركذ ام امأ ، نافلخ نب ىنهم هيقفلا

 رقأ ام دعب كلذ دارأ ناك ناو 3 لاق ايكوهف هنم رارقالا لبق كلت هتداهش دهش

 ال ذإ . عضوملا اذه يف { هنم ةداهشلا هجو رصبأ ال يناف هب هيلع مئاقلا دنع هذخأب

 ايهنم دحاو لك ىلع يرجي يناو } ايصخ دهاشلا الو & ادهاش مصخلا نوكي

 ىلع هدعب هاوعد لبقي الو { هرارقاب ذخؤي نأ اذه يف مكحلا همزليف & همكح

 اذه يف يل ناب ام ىلع هرارقا ىلع تبث امل راكنا الو & هنود هذخأ يف 0 هريغ

 . ملعأ هللاو . ىنعملا

 امأو ةعارزلاو سرفلاو ءانبلاب الإ نوكي ال ديلا اذ نا ملعاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . دياز اذه نوكي ال اهلمعو . اهيقسو ضرألا مضر

 : نافلخ نب ىنهم : ةلأسم

 ةنيب كلذ ىلع ماقأو . هتايح يف هكالما عيمج هل عاب هابأ نأ ىعدا اذإ دلولاو

 ىلإ هدي يفوهو كيبأ ةايح يف لاملا زحت مل كنا 3 هيلع ةثرولا ةيقب ىعداو 3 ةلداع

 ىوعدلا هذه يف ةجح مهف ىرتأ 3 اهب تاف هزوحب ةنيب كدنع ناك نإف { تام نأ

 ؟ هيلع
 يف هل هدلاو كالما عيبب دلولا نم ةلداعلا ةنيبلا تماق اذإ يدنع اييف : لاق

 نأ ىلا ، اهيف عقاولا عيبلا ةحص لبق كالمألا كلت دلاولا زوحف {، هتايح

 عيبلا عوقو لبق هل اكلم هعدي مل اذإ ةصاخو . هل ةجحلا هب موقت امم هارأ ال & تام
 رئاس نم هريغك سيل بألا نأل هركني الو كلذ ريغي الف {، هدلاو نم ملعب هيف
 ايف هل ةناعالاب هدلو لام يف ديلا هل نأل هدلو لام زوحب هل ةجحلا تبثتف . سانلا
 يأر ىلع . دلولا لام يف فرصتلا ةحابإ نم كلذ ريغو ث هلام حلاصم نم هاري
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 3 ةنسلا ليلدب كلذو هدنع نم هل هجورخ نكي مل ولو 5 هلام يف كلذ هل ىأر نم

 ناكف هدنع نم ةجراخ كالمألا هذه تناك اذإ فيكف كيبأل كلامو تنأ : ىهو

 كلذ لثمب ليق دقو 3 دلولاو دلاولا نيب اميف هولاق ام ىلع دكآ 3 اهيف هل ليبسلا
 ةيافكلاو { ةناعا الب ضعب اهضعب لاومأ ىلع ليبسلا مه نيذلا نيجوزلا نيب
 ملف كلذ ناك ول نا ، ريغلل ديلا هب تبثت ام ضعب لاومأ يف ايهضعب نم ناك اذإ

 نأل مهنع دجوي ام ىلع ءاعدالا مدع عم ءالؤه لثم نم ادي كلذ لثم ءاهقفلا ري

 ناكولو انركذ نمب قح اهف كيرشلا كلذكو . اهلام يف هتجوز نيعي جوزلا
 ©٥ كيرشلا يف اذه تبث اذإ ةكرشلاب هيف ديلا هل نأل هكيرش لام يف ايبنجأ

 هلام نمث ضوعب ىلوأ كلذب نكي مل نإ يعم وهو ، باألاب كنظ ايف ، نيجوزلاو
 . ةنيبلا هب تماق ام ىلع هيبأ لام نم

 دعب هيلع ةجح ةثرولا رئاسل سيلو 3 هيف ليق ام حصأ ىلع ضام عيبلاو
 . ملعأ هللاو . هب هل ةنيبلا ةداهش

 : دادم نب دمحا هيقفلا : ةلأسم

 : دحاو تيب يف امهو هتجوز قلط لجر يف

 يفو { مولعم تيب يف نينكاس اناك امهو ، هتجوز قلط يذلا لجرلا امأو
 ىعداو ، تيبلا كلذ يف ةقلطملا ةجوزلا تعداو & كلذ ريغو نوعام تيبلا كلذ

 . كلذ نم ءىشب اهل رقي ملو ، اضيا كلذ قلطملا جوزلا

 ايهيديا يف ناك تيبلا كلذ يف ام نأل اعيمج الوق كلذ يف لوقلاف : لاق
 تيبلا كلذ يف يذلا ءعىشلا كلذ ايهنم هل حص نمف { هيف نانكاس امه ذإ { اعيمج
 يف نافلاحتيف ةلداعلا ةنيبلا اعيمج امدع نإو & كلذ هل تبث لدع يدهاشب

 همصخ فلحو . امهدحأ لكن ناو ، نيفصن ايهنيب مسق اعيمج افلح ناف ] كلذ

. ملعأ هللاو . ايهنم لكانلل ءىش الف



 : يلاعسلا دمحم نب رماع خيشلا : ةلأسم

 هنأ لوق ، ديلا توبث يف فالتخا هيف نيعلا { نيعلا مئاق راضحلا ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . ديب سيل لوقو 3 دي

 : فنصملا باتك نم : ةلأسم
 : ةباد ابكار لجر ين

 . اهيف ديوذ ايهيلك نا { امهالك ايعداف رخآ هب اهدوقي ةباد بكار لجر يفو
 اهارضحأ نإو 0 اهب هل مكح امهدحأ اهاحصأ ناف 3 اهيلع اعيمج ةنيبلاب نايعديف

 { امهدحأ فلح ناف .0 افلاحت اهامدع ناو & نافصن ايهنيب ةبادلاف .3 امهالك

 . نافصن ايهنيب ةبادلاف اعيمج افلح ناو { ةبادلاب فلاحلل مكح رخآلا لكنو

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم لثمك ، هلمع نم غرفي نأ ىلإ هيلع ىعدملا رظني نا يلاولل لهو
 هللاو . ررضلا هيلع لمحي الو . معن لاق . هريغل لمعي ريجأ وأ ءاملاب ىقس

 . ملعأ

 : هدلو عاضر ةرجا اهقلطم نم تبلط ةأرم ١ يف : ةلأسم

 نإ قلطملا لاقف { هدلو عاضر ةرجأ اهقلطم نم تبلط ةأرما يفنو © هنمو

 لوقلا نيتنس نم رثكا سيل هنس يه تلاقو ، نيتنس نمرثكا هنس راص يدلو
 ؟ ايهنم نم لوق

 ةنيبلا جوزلا ىلعو نيتنس نبا رصي مل دلولا نأ ةأرملا لوق لوقلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نيتنس نبا راص دلولا نا 0 ةلداعلا
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 : ةباد هعياب هنا الجر ىكش لجر يل : ةلأسم

 اهيعدي دحأ هءاج هناو 3 ةباد هعياب هنا لجر نم ىكش لجر يفو { هنمو
 ؟ ال م ا هراضحال ةردم ىطعيو © ةعومسم ىوعد هذهف { هيلع تقرس اه ا

 ىوعد هذه نوكت الف 3 ةبادلا ىلع ةنيبلا يعدملا مقي ملام : لاق

 . ملعأ هللاو . ةعومسم

 : ةيرال نيسمخ لجر ىلع ىعدا لجر ين : ةلأسم

 ام هيلع ىعدملا لاقف 3 ةيرال نيسمخ لجر ىلع ىعدا لجر يفو {} هنمو

 نوكيأ { اهايإ هتيفوأو 3 ةيرال نيسمخب ابايث هنم تي رتشا دق ، قاب قح هل ىلع
 ؟ ال مأ هنم رارقإ اذه

 دقن © هلرقأ نمل همزليو ، هنمرارقإ اذه : نيملسملا ضعب لاق : لاق

 وأ ةضف ةيرال لاق نإ مهاردلا نم هلرقأ ام الإ همزلي ال : لوقو . دلبلا

 . ملعأ هللاو . هلوق لوقلاف ، اساحن وأ ، اصاصر

 : رثألا نم : ةلأسم

 : مهرد فلأ هيبأ ىلع نا ىعدا نميف

 هجو ىلع مهرد فلأ هاطعاف . مهرد فلأ هيبأ ىلع هل نأ ىعدا ناو

 مكحلا فيك & كلذ لعب اصتخا مث ئ هدلاو ىلع نيد اهنأ © هل هنم قيدصتلا

 ؟ ايهنيب
 & ءىش هقدص يذلل همزلي مل مكاحلا يأرب كلذ هل ملس ناك نا : لاق

 هللاو . مهرد فلأ هقدص يذلل ملسي نأ هيلع ناك هسفن يأرب اهملس ناك نإو

 . ملعأ

 : جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 : انيد رخآ ىلع يعدي لجر يف
 هحلاصف . ةنيب دجم ملو ٥ لام يف ةصح وأ . انيد رخا ىلع يعدي لجر ف
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 { ةنيب بلاطلا اذه دجوف & بولطملا هأربا مث { ءعىش نم هأربأو & ءعىش ىلع

 اذإ ةجح هتثرولأ & بلاطلا اذه تام ناو 3 ال مأ . هتوم دعب هقح هقحلي

 . ؟ ال مأ ، ةنيبلا اودجو

 بلاطللف بولطملا تام ناو ، تبثي ال راكنالا ىلع حلصلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هتثرو ةجح لطبي بلاطللو {. هتجح

 ٠ الام موق ىعادت اذاو : ةلأ :

 ال نم لوق ؟ لدعألا امف ةنيب هيلع مهدحأ حصي ملو الام موق ىعادت اذإو

 مقي ملولو ، ناميالاب لوقي نم لوق مأ 3 تانيبلاب الإ مهنيب مكحي نأ مكاحلل ىري
 ؟ ةنيب مهدحأ

 يل نيبي ال الدع لوق ناميالابو & تانيبلاب مكحلا يدنع ام رثكا : لاق
 1 ملعأ هللاو . زئاج هب لمعلاو ] هؤطحخ

 : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 : طخب ةلاكوب دحا ءاج اذا

 قح اهيفوأ ، نيملسملا عم هطخ زوجي نم طخب ةلاكوب دحأ ءاج اذإو

 هل نم فرعي الو لدعلا بتاكلا طخ فرعي مكاحلا ناكوأ 3 هريغلوأ هل هبلطي

 مكحي الف . ةقرولا هذه يف & قحلا هل بوتكملا وه هنأ هيلع ىعدملا رقي ملو & قحلا

 . ملعأ هللاو . ةقرولا هذه يف هل بوتكملا وه هنأ 0 نيلدع ةداهشب الإ

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 : اماحرا كرتو كلاه لجر يف

 هيبأ نم هتخأ دالوأ مه . اثاناو اروكذ اماحرأ كرتو & كلاه لجر يف

 هيعدي ام ةحص ىلع دوهش هدنعو {& كلاهلا اذه هبصغ هنأدحأ ىعداف . همأو

 يدعتلا ليبس ىلع لاملا مهضعب زاحو ئ هوركناف . اهعمجي دح ىلا بسنلا نم
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 تتام ىتح { لدعلاب هفصني نم يعدملا مدعو { مهنيب اييف همسقو 0 هتوخألو هل

 عطق ىلع اوضارت اذإ ايهغيب مكحلا ام . جوزو دلو نع ثانالا نم ةدحاو

 اهناو هاعدا ايب هل ةرقم ةتيملا هذه نأ ىعداف { نيملسملا نم لجر دي ىلع مهتجح

 يف مكحلا ام { اهعنمو .{ اهيلع جوزلا ىبأف 0 اهدي يف ام هيلإ درت نأ تدارأ

 ؟ كلذ

 الو هل لاملاف 3 هاوعدب هل دهشت ةنيبلا يعدملا رضحأ نا { يعم اميف : لاق

 ىلا كرتو ، اهكرتي نأ ىضروأ 3 اهمدعأ ناو { هعم ماحرألا نم نوكي نمل عىش

 الف اهنع مهنم دحأ لكن ناو ، مهل لاملاو . هل اهودأ نإ مهيلع هل يهف { نيميلا
 . هل ءىش

 نوكي هنيميف ، هيلع هاوعد نم اذه ىلع { ةتيملا جوز ينعأ 3 جوزلا امأو
 مهفلحتساف . نيميلاب ىضر نأ دعب نم ةلداعلا ةنيبلاب ىتأ ناف ، اهبسح ىلع

 مه ناو } اهعايس زاوج يف فالتخالاف الإو { اهمده دق ناك نإ عمست الف 0 هل

 ىلع تام ناو 3 مكاحلا هفرص الإو فلح نإف ، هيلع يهف 0 نيميلا هيلع اودر

 هتثرولف ، هب حصيف مكحلا هيلعوأ هل نم مهنيب مكحي نأ لبق نم ةبلاطملا نم هب ام

 . هريغب عضوملا اذه يف لوقي ادحأ نأ ملعأ الو ، هل ام لثم

 مهراكنا نم هتركذ ايب عيمجلا هتوفي نأ نم افوخ ءىش ىلع مهحلاص ناو

 الف ، اذه ىلع عجري نأ هل ادب مث ، هل مهزوح يف لاملا يف مهبلفتو . هل

 . ملع أ هللاو . عنمي

 : مكحل ١ ف مكاحل ١ ل وخد لدعب ن اعفر ال يف : ةلأسم

 مكاح ىلا وأ مامالا ىلا ناعفرلا مكاحلا ىلا نيمصخلا دحأ بلط اذإو

 نيميلا ركنملا ىلع بجوأ نأ دعبو { ةنيبلا يعدملا ىلع بجوأ نأ دعب هريغ
 ؟ هعفري له . همصخل

 . ملعأ هللاو . ناعفر كلذ دعب نكي مل مكحلا يف مكاحلا لخد نإ : لاق
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 ينأ نالف لاقو © نالف نم هتي رتشا لاملا اذه نا يعدملا لاق اذاو : ةلأسم

 ؟ ال مأ . لاملاب همصخل يعدملا نم رارق اذه نوكي له . هيلع هعبأ مل

 . ملعأ هللاو . همصخ نم ديلاب ارارقا هنا يدنع : لاق

 : ةيقت نكي مل نإ حلصلا يف ةلخادملا زاوج يف : ةلأسم

 نم ءىش يف نوعزانتي موق وأ { مهنيب الاومأ نومسقي موق دنع رضحي نميفو
 اي تنأ لمتحا مهنم دحأل لوقي نأ هل لجأ . مهنيب حلصي نأ دارأو & قوقحلا

 ؟ كلذ هل لحي ال مأ . اذو ، اذ يف ربصاو 3 اذو ، اذ يف نالف

 الف ، طرفم ءايح الو ةيقت الو }. لئاقلا نم ربج ريغ نم ناك اذإ : لاق
 هللاو . لامعألا لئاضف نم سانلا نيب حالصالاو & يدنع كلذ هيلع قيضي
 . ملعأ

 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا : ةلأسم

 : هيلع مهمأل اقادص هؤانبأ ىعدا لجر يف

 بالاو ، اعيمج اهتوم دعب ةقرو يف مهمأل هيلع اقادص هدالوأ ىعدا لجر

 ملسي نأ يصوللزوجي ، ةنس نيرشع رادقم اهتوم دعب ةايحلا يف ةدملا نم هل ىضم

 ؟ مهيبأ ىلع ةقرولا يف هوعدا ام مهل

 كلاهلا دالوأ ىضقي نأ ىصولل نأ نأ يل نيبي الف تفصو ام ىلعف : لاق

 هتامم دعب اهورهظأ يتلا ةقرولا كلتب مهمأ قادص لبق نم مهيبأ ىلع هوعدا ام

 اذه هتجح تومت هتومب نأل & تام ىتح . هتايح يف اهيف ايب هوبلاطي مل اذإ صاخ

 مكحلا ىأر نم يأر ىلع نيملسملا دنع هطخ زئاجلا طخب ةقرولا تناك اذإ

 ءىشب يه سيلف 0 مهدنع هطخب مكحي ملام طخب تناك اذإ امأو ، قاروألابو

 . ملعأ هللاو . مكح توبث اهب حصي ال اذإ

 : كلاه لجرل ةنامأ هدنع لجر يف : ةلأسم

 ديريو هدلاو هنأ لجر ىعداو © كلاه لجرل ةنامأهدنع لجرو & هنمو

 ؟ كلذ نم أربيو ‘ هيلإ اهميلست هلأ {. هدنع نم ةنامألا
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 دلاو هنأ يعدي نمل هدي يف تلا ةنامألا ميلستب ةءارب هل يردأ ال : لاق

 مث لدع يدهاشب هدلاو هنأ هعم حصي ىتح لصألا يف ةنامألا هل يذلا . كلاهلا

 ةحص دعب هتصح عنم هل سيلو 3 اهنم ثراألاب هل بجي ام ميلست هيلع بجي ذئنيح

 ثراو رئاسل هدي يف افوقوم نوكيف كلذ دعب ةنامألا نم ىقبيامو . هتنيب ةداهش

 هل بجي ام لكل ملسيف . ةنيبلا هب تماقو ، هريغ ثراو هل ناك نإ . كلاملا

 مدع عم هثراو وه ذإ هيلإ عيمجل ١ عف ديف ض هللا ىلع ثراو هل حصي ل نإو .0 اهنم

 5 ةنامأ هدي يف امم هللا ءاش نإ هصالخ نوكي اذه ىلعف & ثراولا نم هريغ

 . ملع أ هللاو . هريغ ىلع ال

 : هاوعد عطقني مل عيب زاوج يف : ةلاسم

 مكح هيف لصفني نأ لبق هعيب نيمصخلا دحأ دارأ © ةعزانم هيف لام تلق

 ؟ هعيب نع عنمي له
 هعيب نع عنمي سيلف & نيمصخلا دحأ دي يف نوكي نأ الإ © معن : لاق

 . ملعأ هللاو . اذه دي يف وهو ©، هيعدي رخآلا ناك اذإ

 : يغياصلا ديعس نب ملاس دبعلا : ةلأسم

 : اهجوز هيف تضوفف الام اهيبأ نم تثرو ةأرما يف

 هدي يف ىقبو هزاحو . هيف اهجوز تضوفف 0 الام اهيبأ نم تثرو ةأرما نع
 تركنأو هل لاملا نأ هتثرو ىعداف & تام نأ ىلإ هلغتسيو هعنميو هزوحجي انامز

 ؟ ايهنيب مكحلا ام & كلذ ةجوزلا

 ىلإ اهنم هلاقتنا حصي ملو { اهيبأ نم هتثرو اهل لاملا نأ حص اذإ : لاق

 ذإ هل هتبثي ال هتجوز لام جوزلا زوح اهرضي الو ، مكحلا يف اهلوهف اهجوز

 ( . اهنيب زارحإ ال
 هتثرو دارأ تام املف ءانب هيف ىنبيو هرمعي نينس هدي يف ىقب نإف : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ مهلا { اهلام ىلع ةمارغلا نم كلاهلا هملس ام ذخأ ةأرملا نم
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 ء انبل اب هتجوز نيعي جوزل ا نأل . اهيلع مهل كلذ نأ ل نيبي ال : لاق

 همرغي ام هيطعت نأ هيلع اطرتشي مل اذإ كلذ يف اهيلع هل ةجح الو . اهلام يف هريغو

 . ملعأ هللاو . يدنع اييف {. اهيلع عوطتملاك ريصت هن ال } اهلام يف

 : دادم نب دحأ خيشلا ةلأسم

 : اهفنأ تمرش ةرما ي

 تركنأو ء ىرخأ ةأرما ىلع مرشلا كلذ تعداف اهفنأ تمرش ةأرما نعو

 يف اهتنبا ىلع ةيعدملا ةأرملا تحلاص اهيلع ىعدملا ةدلاو نأ مث ، اهاوعد ةأرملا

 لكو . رانيد فلأ نيتس قوف حرجلا نم اهمزل امم & اهيلع هتعدا يذلا حرجلا

 ةأرملا نأ مث ، حرجلا اهنم راكنالا ىلعو { اهيلع يعدملا ةأرملا ةبيغ يف كلذ

 & كلذ تمأو . ةنايضلابو 0 حلصلا كلذب تيضر حرجلا اهيلع ىعدملا

 تنمض نمل ةنايضلا مألا تعفدو { رانيد فلأ نيتسلا نم ائيش اهمأل تملسو

 مألا كلذكو & حلصلا كلذ نع تعجر حرجلا اهيلع ىعدملا ةنبالا نأ مث { اهف

 ؟ كلذ ايل له . اهتنايض نع تعجر
 تنمض اهنأل 0 اهتنبا نع تنمض اميف ةعجرلا { ةنماضلا مألل نإ : لاق

 تبثي ال كلذكو ركنم نع ةنايضلا تبثت الف & حرجلل ةركنم يهو اهتنبا نع
 { هيلع تحلاص ايع ةعجرلا حرجلا اهيلع ىعدملا ةأرمللو ث راكنالا ىلع حلصلا

 اهل رقت مل اهل اثيش تكرت اهغأل ةأرملا هب تأربأ اييف ةعجرلا ةيعدملا ةأرملل كلذكو

 . ملعأ هللاو . راكنالا ىلع ةءاربلا يف ةعجرلا اهلف 0 هب

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : هكولمم هنأ رخا ىلع ىعدا نميف

 اذه مأ نأ ىعدملا لاقف 0، هركني وهو . هكولم هنأ رخآ ىلع ىعدا نمينو

 هسفنب وه رقي ملو & يعدملا دلاول ةكولمم همأ نأ هيلع ىعدملا رقأف 3 هدلاول ةكولمم

 ؟ ال مأ ، يعدملا مأل همأ هكلم ببسب قرلا هيلع تبثيأ . هل كولمم هنأ
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 ناك اذإ . قرلا اهيلع حص ولو ، ةيكلملا هيلع بجوي ال كلذ نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . فالتخا هببسب هيلع قرلا توبث يفف غلاب ريغ ناك نإو 5 اغلاب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : قادصلا يف اركنت هتجوزو لجر ي

 ام لجرلا لاق & قادصلا يف اركانتو { اهب لخدي ملو 3 ةأرماب جوزت لجرو
 كيلع قاب يقح نإ ةأرملا تلاقو & لجاعلا قادصلا لبق نم قح يدنع كل داع

 هنم هيلع قبي مل نإو { لجاعلا قادصلا يف مكحلا ام 3 ةنيب اهدنع نكت ملو
 © هميلست ىعداو . هايسو } قحلا نم اذكو اذك ىلع اهتجوزت لاق نإو ، ءىش

 3 ميلستلاب ةنيبلا جوزلا ىلعو { اهل قاب هنأ اهنيمي عم ةأرملا لوق هيف لوقلا نإ
 . هنيمي عم ، لجاعلا قادصلا يف لوخدلا دعب & جوزلا لوق لوقلا نإ لوقو
 . ملعأ هللاو

 : ةباد ايعدا نيلجر يل : ةلأسم

 ةعبرأ امهدحأ رضحأ . امهدحأ دي يف سيلو ةباد ايعدا نيلجر نع لئسو

 ؟ كلذ يف لوقلا ام { ةبادلاب هل ادهش نيدهاش رضحأ رخآلاو 3 اهب هل دوهش

 لوقو امهودهش ددع ىلع امهنيب نوكت 3 لوق هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق
 هللاو . نيفصن امهنيب ةبادلا تناك هل ةداهشلا هب متت ام ايهنم دحاو لكل دهش اذإ
 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 : جلفل ةنامأ مهارد هملس هنأ رخآ ىلع ىعدا لجر يف
 © ينالفلا جلفلل ةنامأ مهارد هضبق هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو

 نيمأ ريغ هنأو . هل اهملسي مل هنأ لاقو ، كلذب هيلع يعدملا رقأف ، هنم اهديريو
 اذهل ملسيل هربج مكاحلل زوججأ ، جلفلل يتلا مهاردلا هذه هل ملسأل هب قثأ ملو
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 ملعي ال مكاحلا اذه ناك اذإ ۔ جلفلل هنم هضبقو . لجرلا اذه هب رقأ ام . لجرلا

 ؟ ال مأ ، هتنامأ الو & يعدملا اذه ةنايخب

 هدنع حصت ىتح نيمأل ١ ربج ىلع لجعتي نأ مكاحلل ينبجعي ال : لاق

 هللاو . مرخ اهكرتو . مول ةلجعلا باكتراو &= فاقو نمؤملاو ليكولا ةلادع

 . ملعأ

 : ةضف ةيرال اذك كلاه هيلع نميف : ةلأسم

 مكاحلاو ةضف ةيرال اذكو اذك هكلاهل هيلع نأ رخا ىلع ىعدا نمو . هنمو

 ؟ كلذ ةحص ىلإ جاتحي له ٠ هدلو وه يعدملا نإو © كلاهلا فرعي ل

 ةفرعمو هكلاه توم حصي نأ الإ بلاطلا اذهل قحلا ميلستب مكحي ال : لاق

 ةرهشلاب مكاحلا مكح زاوج يفو ، هتصحب مهنم دحاو لكل مكحي ذئنيحف ثراولا
 قحلا هيلع نم بلطو ةنيبلاب ثراولاو توملا حص نإو & فالتخا اذه لشم يف

 . ملعأ هللاو . ملعلاب نيميلا هيلعف © هريغ ائراو هكلاهل ملعي ال هنأ ثراولا نيمي

 : ريغصلا هدلول اقح ىعدا اذا دلاولا يف : ةلأسم

 قح يف فلحي نأ هل زئاج . ريغصلا هدلول اقح ىعدا اذإ دلاولا يفو 3 هنمو

 ؟ ال مأ ٠٨ نيمي در هيلعو . هدلو

 در ال هدلو ميرغ امأو > ريغصلا هدلو ءامرغ ىلع نيميلا دلاولل نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . يصولاو ليكولاك وهو 6 هريغل قحلا نأل هل

 : هتجوز لام يف اتيب ىنب لجر يف: ةلاسم

 ةايح يف هنانكسي انمز اثبلو هتايح يف هتجوز لام يف اتيب ىنب لجر يفو 0 هنمو
 وه هلاح ام ملعي ملو . هل تيبل ا ن ا جوزل ١ ىعداف {©“ هتجوز تيفوت مث © هتجوز

 جوزلاو . انتكلاه هتفلخ تيب اذه اولاقو ةثرولا ةيقب هوركناو 3 ايهتايح يف هتجوز

 ؟ امهنم نم لوق لوقلا & ةحصلاب الإ كلوق لبقي ملو ، لسفيو هتجوز لام يف ينبي
 حصي ىتح . اهلام يف ناك ءانبلا نأ ، ةأرملا ةثرو لوق لوقلا نإ : لاق
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 نوكي الو هتجوز لام يف رمعيو ينبي جوزلا نأل جوزلا كلم ىلإ اهكلم نم هلاقتنا

 نم ث هيعدي اميف ةنيبلا جوزلا ىلعو { اهلام يف هترايع توبثل اهكلم نم اجراخ

 . هل ءانبلا لاقتنا
 لام يف انبي ام مرغ جوزلل نوكيأ { ةثرولا لوق لوقلا ناك نإو : هل تلق

 هل نأ حصي ىتح . اهتجح تتامو { ةجوزلا تتامو { هل ءىش ال مأ ©. ةكلاهلا

 ؟ الام يف ىنب ام لبق نم اذك اهيلع

 اهتجح تتامو تتام نأ دعب هتأرما ةثرو ىلع ، جوزلل ءعىش ال : لاق

 هل لاق نم لاقف ، كلذ دعب افلتخا مث ناضوافتم امهو { اهتايح يف بلط اذإ كاذ

 ضقنت ال فالتخالا مايأو ٥ هل ءىش ال لاق نم لاقو ، هتمارغو هلثم ءانع اهيلع

 . ملعأ هللاو . قافتالا مايأ

 : ثدح هلام يف ثدح اذإ بئاغلا يف : ةلأسم

 نأ مهريغوأ هتبارق نم دحأل له & ثدح هلام يف ثدح اذإ بئاغلاو

 ؟ هل ةعزانملا ف بستحم

 نإرايخلاب مكاحلا نإف { هتبارق نم ناكو & فرعت هتبيغ تناك اذإ : لاق
 ريغ نم كلذ لبقي الو ، هيف لخدي مل ءاش نإو 0 هل عزاني اليكو ماقأ ءاش
 هتبيغ تناك نإو 0 اديعب وأ ابيرق ناك ليكو نم الإ كلذ لبقي ال لوقو . ةبارقلا

 . ملعأ هللاو . بستحملا ةعزانم زوجت الف & يه نيأ فرعت ال

 : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 : لالد ىلع قح هل نميف

 اذإ هلزوبي له { ةنيب هل نكت ملو ، هركنأو © لالد لجر ىلع قح هل نميف

 هصصاقيو . ةعلسلا ىلع نبازي نأ علسلا نم ءىش ىلع يداني لالدلا دجو

 ؟ لالدلا ضري مل ولو كلذب

 مكحب هيلعردقي ملو . ةنيب هل هيلع نكت مل اذإ 0 لوق اذه ةزاجإ يف : لاق
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 ايف هلوق لوقلاف ، هريغل هيلع يداني يذلا نأ لالدلا لاق نإو & نيملسملا مكاح

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زوجي الو ،. القاع اغلاب ارح ناك اذإ 3 هدي يف

 : هنمو تاداهشلا باب يف ةبوتكم ةلأسم

 : اليوط ابازيم ثدحأ هنأ رخآ ىلع ىعدا لجر يف

 © هلوط يف دازو .0 ةنيب ىلع ابازيم ثدحأ هنأ رخآ ىلع ىعدا لجر يفو (

 نيميلا نوكت نيأو ث ايهنم نم لوق لوقلا ، نيعلا مئاق بازيملاو رخآلا ركنأو
 ؟ ال مأ { در اهيفو

 هيف ةدايزلاو & هثدح يعدي نم يعدلملاف نيعلا مئاق بازيملا ناك اذإ : لاق

 ام هنأ ، هنم بلط اذإ هنيمي عم بازيملا بحاص لوق لوقلاو { لبق نم ناك ايع
 دنع نيميلا نوكت نأ ينبجعيو { لطابب هداز الو ، بازيملا اذه هيلع ثدحأ

 اييف در اذه يفو } ةفصلا هذه ىلع مكحلا عقي ثيح اهزاجأ ضعبو بازيملا

 . ملعأ هللاو . يدنع

 : يوكزاأل ادحأ نب ةعمج :: ةلأسم

 : همصخ نم هقح هل ذخأيل مكاحل اكص رضحأ نميف

 زوجيأ ، همصخ نم هكص يف ايب هل ذخأي نأ ديري كصب مكاحل ءاج نميفو
 ؟ ال مأ & مكح مازتلا ريغ نم ، تباث اذه لوقي نأ هل

 دقو { هللا ءاش نإ تباثلا ريغو تباثلا قيرط نم كلذ زئاج معنف : لاق

 حيرصت ريغ نم تباث حيحص ظفل اذه نأ تدارأ اذإ اذه لثمب رثألا ءاج

 { بولطملل تلق اذإ كلذكو . اهباهذو & سانلا قوقح لاطبإ فوخ موصخلل
 كيلع قيضي الف & كصلا اذه يف كيلع بوتكملا نالف قح نم كيلع ام دأ
 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ كلذ
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 هنزوو هلوطو هضرعب لهاج هنأ ىعداو ابوث ى رتشا نمو 0 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هل ريغ ال تفصو ام ىلعف { ريغلا دارأو

 : يحبصل ا : ةلأسم

 : هركنأف لجر ىلع اقح ىعدا نم

 3 قحلا كلذ هيف اكص هيلع رضحأو . هركنأف لجر ىلع اقح ىعدا نمو

 يف ددمي نأ بلطف . هيلع قاب هقح نأ فلحف .3 هتدم تضقنا دق هنأ الإ

 ؟ ميلستلا
 . ملعأ هللاو . ددمي ال هن أ بسحأ : لاق

 : يلمازلا : ةلأسم

 : احرج رخآ ىلع ىعدا نميف
 ام هيطعي نأ هضرعو هيلع ىعدملا رقأف احرج دحأ ىلع ىعدا نمينو

 نم لعافلا د ارأف ، كلذ نم هي ري ن أو ۔ كلذ نع ىب أف ۔ قحلاب هيلع هل بجي

 35 هرش نم افوخ ، هل بجاولا قحلا ذخأيوأ 0 ءاربالاب هيلع هل مكحي نأ يلاولا

 ؟ ال ما . كلذب هل مكحي

 امإو & هل بجي ام ذخأي نأ امإ ،. هيلع ىنجملا ىلع يناجلا ضرع اذإ : لاق

 : فالتخا كلذ يفف & كلذ نم . اغيش ذخأي نأ هيلع ينجملا ىبأف 0 هئربي نأ

 3 لوقلا اذه ينبجعي انأو { امهذخأ ىلع مكاحلا هربجي : لقو هقح لطبي : لوق

 قضي مل ، هرش فوخ الثم هل ذخأ اذإ ، لوقلا اذه ىلعف { هربجي ال : لوقو

 . ملعأ هللاو . مكاحلا ىلع كلذ

 : ىمعأ امهدحأ نالجر مصاخت اذإ : ةلأسم

 . حيحص رخآلاو ىمعأ امهدحأ 3 نالجر مكاحلل رضح اذإو ، هنمو .
 فرعي ال مكاحلا ناكو { اقح ينالفلا نالف نب نالف ىلع ل نإ ىمعألا لانو

 ميقي مأ . ىمعألا ىوعد عمستأ { ىمعألا هيلع ىعدا يذلا لجرلا كلذ
 ؟ هل مكاحي اليكو ىمعالل
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 ىلع يعدي يذلا انأ تسل لاقو ، هيلع ىعدملا ركنأ اذإ امأ : لاق

 هيلع يعدي يذلا وه هنأ { ةلداع ةنيب ىلإ جاتحيف ، ىوعدلا هذه 0 ىمعألا

 ميقيف © نيميلا هيلع تبجو نإف 0 هيلع ىمعألا ىوعد تعمس مث هلعل ىمعألا

 لوقو . نيميلا هل نإ لوقي نم لوق ىلع همصخ هل فلحي اليكو ىمعألل

 . ملعأ هللاو . هيلع نيمي ال ايك هل نيمي ال

 رثأ هيفو © هبرض نالف نبا نالف نا ىعدا اذإ ىمعألا يف تلق : ةلأسم

 ؟ ال مأ . ةمهتلاب هفصو يذلا لجرلا كلذ ذخؤيأ ، نيب برض

 رمألا بحاصل ينبجعيو 0 نظلا ىلع وهو 3 رظني ال ىمعألا نا : لاق

 ىلع الإ دحأ هربخي مل هنا لوقي ىمعألا ناك ناف { اذه لثم يف ، رظنلا نعمي نأ

 هنأ لوقي ناك ناو & بيغ ةداهشو . بذك كلذل عطقلاب هيلع هاوعد ناف 3 هنظ

 نأ ينبجعيف ©، هبرض يذلا هنأ اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا قيرط نم هدنع حص

 هللاو . ىمعألا يف برضلا رثأ ناك اذإ ، براضلا ىلع ةمهت ببس اذه نوكي

 . ملعأ

 : لاومألا مهدحأ زاح ةثرو يف : ةلأسم

 نأ ىلا لاومألا كلت مهدحأزاحو 5 الاومأ اوثرو ةثرولا يفو ، هنمو

 هذه يف قاب هبيصن نأ هكيرش ىعداف {} هيلع اريغت هكيرش ملعي ملو © تام

 زوح هتجح لطبت الو لوبقم هلوق نا لوقلا رثكاف { مسقت مل اهناو ، لاومألا
 ونب ىعداف © مهونب الإ قبي ملو زئاحلا تامو وه تام نإ كلذكو ، هيلع هكيرش
 دي يف اهاندجو انا نورخآلا ىعداو } مسقت ل ةيقاب لاومألا هيلع زيح نيذلا

 لاومألا نا لوقلا رثكأو & فالتخا كلذ يفف { اقح اهيف دحأل ملعن ملو 3 انيبأ

 نع اهليزي هجووأ اهعيب وأ اهتمسق حصت ىتح هيلع تناك ام ىلع لوألا كلاه

 . ملعأ هللاو . اهلاح
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 : كلاهلا ىلع ىوعدلا يف : ةلأسم

 ةثرولا نم رضح نم لك لوقف 0 كلاهلا ىلع ىوعدلا تناك اذإ { هنمو

 سيلو هسفن نع مصخ مهنم دحاو لك لوقو 5 هئاكرش نع يفكيو ، مصخ وهف
 كلاهلا هاطعأ هنأ لايلل يعدملا امأو ، لوقلا اذه ينبجعيو { هكيرش نع مصخب

 ناو ، لاملا هدي يف يذلا همصاخ ءاش ناف { هريغ لجر مسق يف عقو دقو . هايا

 هللاو . هل مصخ وهف هنم ةموصخلا هنم دارأ نم لكو ث اعيمج ةثرولا مصاخ ءاش

 . ملعأ

 : اهعامج ىلع ردقي ال هنا اهجوز ةأرما تكتشا اذإ : ةلأسم

 جوزلا ركنأو عايجلا ىلع ردقي ال هنا اهجوز نم ةأرما تكتشا اذاو & هنمو

 . كلذ

 نأ تناك ناو ث ةعومسم ريغ اهاوعدف كلذ لبق اهعماج ناك نا : لاق

 ناكو ، كلذوه ركناو 3 اهب جوزت موي نم اهعامج ىلع ردقي ال هنا هيلع تعدا
 هيلعف & تدارأ ناف & هيلع لوبقم ريغ احلوقف . اهب الخ دقو 3 اهب لخد دق

 ، نيميلا اهيلع در ناف & نيميلا اهيلع دري وأ فلحي نا امأو ، نيميلا يدنع

 ء قالطلا هنم تجرف الاو } اهعامج ىلع ردق ناف ةنس لجأ ىه تفلحو

 ٨ كلذ اركانتو . اركب تناك ناو ى ابيث ةأرملا تناك اذإ اذه . اهقادص اهاطعاو

 . ملعأ هللاو . كلذب لوقي نم لوق ىلع 3 مكاحلا رمأب ةلدع ةأرما اهرظنيف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةروشملا لالدلا ىلع طرتشا نميف

 طرتشا هنأ الإ اهعيبيل ةعلسلا لالدلا ىطعأ هنأ ةعلسلا بحاص رقأ اذإ

 طرتشا نا ةنيبلا ةعلسلا بحاص ىلعف 0 طرشلا لالدلا ركناف { ةروشملا هيلع

 ةعلسلا عيبب لالدلل لقأ مل ينا ةعلسلا بحاص لاق هناو ، ةروشملا لالدلا ىلع

 . . ملعأ هللاو . ةعلسلا بحاص لوق لوقلاف { عيبلاب ضرأو ، ينرواشي نأ الإ
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 © لاملا يف شحلا لثم لاق ث لاملا يف ديلا نع هتلأسو &©&٨{ هنمو : ةلأسم

 وأ هنم لاملا يف لسفلاو & لجش وأ لخن نم ةرمثلا عطقو ، بطرلا روزلا عطقو

 وأ © كلذ حص اذإ ديلا تبثت ءايشألا هذه لكف © هنم ءىش فالتا وأ © هريغ نم

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق ٠ رثكأ ىلع دي عرزلا كلذكو © هنم ءىش

 ملعي ملو ، هدحج مث { اذكو اذك هيلع لجر نأ رقأ لجر نع : ةلأسم
 هل نكت ملو & مكاحلا ىلا هيلع عفر مث { هيلع هل قحلا كلذ نا هل رقأ يذلا نأ

 ؟ كلذ همزلي له . اذكو اذك هيلع نا هل رقأ ايب هنيمي بلطف هرارقا ىلع ةنيب

 فلج نكلو . هل رقأ ام فلحي نأ هيلع سيل : (هللا همحرر هللا دبع وبأ لاق

 . ملعأ هللاو . اذكو اذك هل هيلع ام

 : يحبصلا : ةلأسم

 له . ادبأ هيف لخدأ الو } هفلخ امم ائيش ديرأ ال انأ تيملا ثراو لاق اذإ

 كلذكو . ركنا نأ نيميوأ حص وأ هقحب هل رقأ نإ ائيش هيلع ىعدا نمل ةجح هيلع
 لخدأ الو ، اهاضق ىلع ردقأ ال اقوقح هيلع نأ ملعأ ال ناك اذإ ةمساقملا يف

 . اهيف
 يواعدلا نم لاملا قحلي امم عىرب دقو 0 همزلي ال : ديعس وبأ لاق

 . ملعأ هللاو . تاقالعلاو

 ىلع ليللا يف سانلا نيب ماكحالاو كوكصلا ةباتك نا 3 هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ . زوجيأ رمقلاو رانلا

 عيبلا كلذكو { زئاج هنا ةئيضملا رانلا دنع ليللاب مكحلا نا : لاق

 برض هباتكلا نأ يعمو ‘ فالتخا اذه يف ملعأ الو . دوقعلا عيمجو عايتبالاو

 مل اذإ امأو ، دوقعلاو ماكحألا نم ىضم ام ىلع ةزئاج ةداهشلاو { ةداهشلا نم

 حصو 4 موجنل ا تاعاعشو . رمقل ا عاعش ىلع هانركذ ام لعفو { ةدقوم ران نكت
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 هنم ناك نمم كلذ فرعو . راهنلا ةحصك 3 دهاشلاو عئابلاو مكاحلا نم مكحلا

 . ماكحألا ين هيضمو & كلذ زاوجب لاق نم لاقف . هوجولا هذه دحأ

 رانلا ءاظتلاب وأ راهنلاب الإ ماكحالا هذه نم ءىش زوجي ال لاق نم لانو
 . ملعأ هللاو . الف الإو 3 اهدقوتو

 : ضرأ ىلع دي لجر طسب اذإ : ةلأسم

 . هلكام وأ ءانب وأ رجش وأ لخن لسفل ضرأ ىلع دي طسب لجرل حص اذا
 توبث دعب هدهاش نم هيلع ركنا مث { لعفلا دنع عزانم الو ريغم هيلع حصي ملو

 مل كلذ ملع هيلع حص الو } ارضاح نكي مل ناو { ةجح هل نكت مل ، لمعلا اذه

 3 ديوه ليقف ءانبلاو سرغلا نم هانركذ اييف نوملسملا فلتخا دقو ، هتجح لطبت
 . ملعأ هللاو . كلملل هنم تبثت ىتح ليقو

 : نوعباتتم ةثرو ي : ةلأسم

 5 هثراووه نم بلطي ملام بلطي نأ ثراول سيل نأ رثألا يف ءعىبي ثيح

 دح ام { اعباتتم مهتوم ملامركذيو & ثلاثلل كلذ سيلو ، يناثلل كلذ ليقو

 ؟ اعباتتم نوكي ال ىتح ةدملا امو ، كلذ يف عباتتلا

 اعباتتم نكي مل ام ءاج انإو { رثألا هصن ادح كلذ يف ملعن ال : لاق

 لودعلا رظن يف جرخي ةدم اوشياعت اذإ ينبجعيو { اريثكوأ اليلق نوكي عباتتلاو
 فالتخالا اهيف تبث ةليوط تجرخ ناو { مهتجح لطبت مل ، ةريصق ةدم

 ةحصو مهتنكما فالتخاب نوفلتخي مهنأل رظنلاب الإ كلذ نايب كردي ال يدنعو

 . ملعأ هللاو . مهلاومأ

 : غولبلا نود ةيراج ضتفا نميف : ةلأسم

 دجي ملو ركنأو غولبلا نود ةيراج ضتفا هنا هيلع ىعدا نمعو . هنمو

 هذه رظنت ةقث ةأرما رمأي نأ نيملسملا رمأب مئاقلل زوب له . ادوهش يعدملا

 مالسالل احالص كلذ يف ىأر اذإ هبقاعيل ضاضتفا رثأ اهب ناك نإ ةيراجلا

 8 ةحيبقلا رومألا هذه لثم ىلع اوعرجتي الئل & ءاهفسلل اعروو . هلهأو
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 هجو كلذل ناك نإ رهاظ رهاش نيب كلذ حالصو { نيميلاو راكنالاب اومصتقيو

 ؟ ةفصلا هذه ىلع جورفلا رظن ةحابتسا ىلا

 عسوأ ةيبصلا ىلا رظنلاو & ةيعرلا ةحلصم يف هتركذ ام قيضي ال : لاق

 لاقف 0 جورفلا ىلا رظنلا يف ملعلا لهأ فلتخا : لاقو { غلابلا ىلا رظنلا نم

 ال : لاق نم لاقو . زئاجلا هجولا ىلا رظنلل دصق اذإ كلذ قيضي ال : لاق نم
 يفتكي كلذ ىلع ربجي نمو . تانيبلا مدع اذإ ناييالا ايبنيبو . كلذ زوجي
 لاق نم لاقو & نيدهاشلاك نيتنئاب لاق نم لاقو . تاقثلا ءاسنلا نم ةدحاولاب

 . دحاولا دهاشلا ماقم نيتنثالا ماقأ © عبرألاب

 لخدي نأ زوجي له ، نيعلا رظن يف ضاضتفا رثأ نبي مل نإ تيأرأ : تلق
 ةمهتل اببس كلذ نوكيأ ابيث تدجؤ نإف { ال مأ بيث له فرعيل ةضيب اهجرف يف
 ؟ ال مأ © ةفصلا هذه ىلع هتبوقع زوبحتو ، هيلع ىعدملا

 ىمستو ةضيبب ربتعت بيثلا نأ رثألا يفو & ةضيبلا لاخدا قيضي ال : لاق

 كلذ اهب لوعفملا ناك نا تيأرأ © مهتملا ةمهتل ببس اهضاضتفاو ؤ رقعلا ةضيب
 { ةروعلا ناكم يف برض وأ حرج نم العف هيف لعفف الجر وأ 0 ءاسنلا نم اغلاب
 ؟ قرف امهنيب مأ هعنمو زاوجلا يف انه مدقت ايك هيلا رظنلا نوكيأ

 دنع كلذ لعف قيضي الو & فالتخالا ىنعم هقحلي هتركذ ام : لاق

 ، لوعفملا ىلع ةنيبلا مكاحلا بلطو {© كلذ لعفي ناو 0 هيلإ ةرورضلاو ةجاحلا

 . فالتخالا نم ةمالسلا هيفو . زئاج هجو كلذف

 ىلا جاتحي الو . اهلثم قادصك نوكيأ ‘ ضاضتفالا شراو : هل تلق

 . حورجلاك سايق
 يف اهلثم قادص : لوقو ، اهئاسن نم لثملا قادص كلذ شرا : لاق

 . مهرد ةئايتس لوقو 0 اهئاسن ريغو اهئاسن نم { رظنلاو نسحلا

 : ةفئاز مهارد رضحا لالدلا نع: ةلأسم

 ىلع ىعداو .{ ةفئاز مهارد مكاحلا دنع رضح اذإ لالدلا نع 0 هنمو
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 اهارتشا ىتلا ةعلسلا ةميق نم اهايإ هافوأ هنأو & هدنع نم اها ةعلسلا ىرتشملا

 مهاردلا نم مهاردلا هذه سيل هيلع ىعدملا لاقو ، لالدلا ريغل ةعلسلاو © هنم

 مهاردلا هذه نا يرتشملا نيمي دارأو . ةنيبلا لالدلا زجعو .0 اهايإ كتيفوأ ىتلا

 نود ملعلاب مأ . كلذك نيميلا هيلع هلأ & اهايإ اهافوأ يتلا همهارد نم تسيل

 ؟ هيلع هل نيمي ال مأ عطقلا

 الو ، هب ملع نإ ةعلسلا بر ىلا ةميقلا ملس يرتشملا اذه نإ : لاق

 { ةنيبلا هيلعو & يرتشملا نم اهذخأ يتلا اهنا مهاردلا ين ةعلسلا بر لوق لبقي

 اهضبق لالدلل سيلو ، لالدلا ىلا اهملسي الو & ملعلاب نيميلا يرتشملا ىلعو

 هيلعو اهفيزب اهنا هلوق لبقي الو { هدي يف ةنومضم اهنأ بسحاف ، اهضبق ناف هنم

 . ملعأ هللاو . هلوق لوقلاو 3 هدي يف ةنامأ اهنأ ليقو ث اهمرل دلبلا دقن

 : ةعاشم ضرأ يف اثدح ثدحا لجر يل : ةلأسم

 ملو مهريغو ءارقفلا نيب ةعاشم ضرأ يف اثدح ثدحأ لجر يفو ، هنمو

 ماقو { مهليكو نم ءارقفلا ةصح ى رتشا ءاكرشلا دحأ نأ مث & دحأ هيلع ركني

 . ءارقفلا ةصح نم هارتشا امو & ضرألا نم هتصح ديري ثدحملا ىلع

 هعلاطي ملو { عنمو ثدحأ هنأ ريغ . ءاطع الو ءارشب ةجح اهيف هل سيل ثدحلاو

 نوكلاملا اهبابرا توكسب { ةجح هل نوكيأ { مهرمأ نوكلاملا ، اهبابرأ اهيف

 . كلذ انل نيب 0 اهبابرأل ةعوجرم نوكتو ، كلذب ةجح هل سيل مأ ، مهرمأ
 ايف هيلع هنم كلملا ىوعد دعب هريغ لام يف ثدحملا ثدح نإ : باوجلا

 كرت عم هيلع ثدحأ نم ىلع كلذب ثدحملل ةجحلا فلتخي امم هنا يدنع

 كلذ ىأر ملعلا لهأ ضعب لعلف . هثدحب هملع نيح هرييغت مدعو { ريكنلا

 ذإ هريكن نع هتوكسو . هيلع ثدحملا ىلع كلملا ىوعد ريغب ثدحملل ةجح

 هب ضار هتوكس يف هدنع ام يردي ال هنأل كلذب هاضر ىلع ليلد هتوكس يف سيل

 توكس لطبت ال قوقحلا نا ليق ايك & هتوكس لطبت ال هتجحو ، ضار ريغوأ

 ىوعد مع عم اصوصخ وجرأ اميف رثكأ هب لمعلاو ، رهشألا وه لعلو { اهنع اهلهأ
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 مدعو . . اهدوجو عمو ، ثدحملا نم يأرلا ك ثدحلا دنع كلملا ثدحملا

 . . هرمأ كلمي نم ىلع هب ةجحلا توبث يف افالتخا ملعأ الف . . ريكتنلا

 الك يف كلذ نم ءىشب هيلع ةجحلا تبثت الف هرمأ كلمي ال نم امأو

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو } نيهجولا

 : همصخ فيلحت دعب اهدجوو ةنيبلا زجعا نميف : ةلأسم
 هفلحف . ةنيبلا زجعاو ، هركناو } اقح رخا ىلع ىعدا نميف { هنعو

 ' ؟ ال ما هفيلحت دعب هقح ذخاب هبأ كلذ دعب ةنيب دجو مث { مكاحلا
 اذإ لاق نم مهنم ، نيملسملا نيب فالتخا كلذ هبش يف دجوي : باوجلا

 هل قح الف همصخ هفيلحت نيح هتنيب ردهأو 3 ةنيبلا نع هزجع دعب يعدملا هفلح
 ةنيبلا هب هل تماق اذإ هايإ هفيلحتب لطبي ال هقح نأ مهضعب يأر يف © كلذ دعب
 هللاو . ةرجافلا نيميلا نم ىلوأ ةنيبلا هب تماق نا مهلوق ىنعم نم { كلذ دعب
 . ملعأ

 ةباتكلا ةقرولا اهاطعأو . هلاومأ نم الام هتأرمال بتك لجر يف : ةلأسم

 دعبوأ } هتايح يف اهلام تدارأ مث ، نينس هلغتسيو هزوحي هدم يف لاملا ىقبو

 ؟ مكحلا فيك . هتامم

 دعب هدي يف هئاقبف ، هتجوزل لاملا ةباتك جوزلا ركني مل اذإف : باوجلا
 ريغ كلذو { هلغتسيو هتجوز لام رمعي جوزلا نأل 3 اهكلم نع هجرخي ال هتباتك

 ركني ملف 0 اهملعب هل اكلم . ةباتكلا دعب هيعدي نأ الإ & نيجوزلا نيب روكنم

 نال انه ةبوتكملا ةقرولا ىلع لمع الو { اهيلع ةجح اهريكن كرتف . . هيلع كلذ
 هتباتك دعب لاملا كلذ هيلإ لقتنا نا ىسعو . لقتنت كالمألاو { ىقبت قاروألا

 . ملعأ هللاو . ةزئاجلا هوجولا نم هجوب
 : يلمازلا : ةلأسم

 : كولمم دبع نم ىكتشا نميف
 نوكت . اهاصعو ةردم هل ذخأو } دحأ هنم ىكش اذإ كولمملا دبعلا يف

 ؟ ال م أ © ةجح هيلع
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 نأ ينبجعيف 0 دبعلا نيبو . مهنيب ماكحأل ىوكشلا اذه ناك نإ : لاق

 ةردملا امأو ، هدبعو وه رضحي وأ ديسلا رضحي نأ ءاش نا دبعلا ديسل ةردملا نوكت

 . ائيش هسفن رمأ نم كلمي ال هنأل بقاعي نأ ينبجعي ي مل ، اهاصع اذإ هسفن دبعلل

 . ملعأ هئلاو

 : ةلأسم

 يف يهو موق ضرأ يف تدجو مه ارد نعو 0 هللا دبع يب ا نع دجوي امبو

 ۔ رضحي نأ الإ { هدي ين ضرألا نمل مهاردلاف ، نورخآ اهاعداو . مهيديأ

 . ملعأ هللاو . مهل تناك ضرألا نا . ةنيب كئلوأ

 : هتجوز نيبو هنيب قارف عقو لجر نع : ةلأسم

 ٨ ةوسكو ةيناو عاتم لزنملا يفو ، قارف هتجوز نيبو هنيب عقو لجر نعو
 نا ريغ فالتخالاب ليق دقف 3 هل هنأ لجرلا ىعداو { اهل كلذ نأ ةأرملا تعداف

 وأ © ايل لزنملا ناك كلذ ءاوسو .0 ايهناميا عم نامصن ايهخيب هنا هب ذخأت يذلا

 . ملعأ هللاو . ةزاجا ريغو ةزاجاب امهريغل

 : بوبحم نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 وأ هتجوز وأ هدلو ةضيرفب رحبلا يف بئاغ لجر لام نم غاب مكاح نعو
 هل تحص نم ىلإ لاملا اذه نمث مكاحلا عفدو ، لدع يدهاشب هيلع حص نيد

 نأ جتحاف بئاغلا مدق مث لاملا اذه ي رتشملا ضبقو ى نيدلا وأ ، ةضيرفلا هيلع

 اذه نم هب ةءاربلا هل نوكت هجوب هلام نم هذخأ ناك دق ، نيدلا اذه بحاص

 ؟ لدع يدهاش كلذ ىلع ماقأو ، قحلا

 بحاص عجريو قحب ذئموي هعاب اينا مكاحلا نأل 0 مات عيبلا : لاق

 نم هضبق ايب هعبتيف © هتضيرفب وأ © هقحب لاملا اذه هل عاب يذلا ىلع 0 لاملا

 . ملعأ هللاو . هلام نمث
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 : ةلأسم

 © هاطعأو 5 هب هل رقأف & كلذب هبلاطي . مهرد فلأ لجرل هيلع ناك نمو

 هل نكي ملو & كلذ هافوأ دق هنأ ميرغلا جتحاو {، مهرد فلأب لدع ةنيبب عجر مث

 . هتضبقو هب يل رقأ يذلا كلذ ريغ اذه ىعدملا لاقو & كلذ ريغ

 نأ ةنيبلا دهشت نأ الإ © مهرد فلالا اذهب هل ذخؤي ال هنأ بوبحم نبا نعف
 نم دحاو لكلا نوكيوأ . هيلإ هعفدو . هب هل رقأ يذلا فلألا ريغ فلألا اذه

 . ملعأ هللاو . هب هل ذخؤي هناف ، خيرات ، نيفلألا نيذه

 : ةلأسم

 نم ةيطعلاو رارقالا حصي ىتح ةجحب سيل . هدلاو لام دلولا زوحو

 ةجوزلا زوحو . هتجوز لام جوزلا زوحو 0 هدلو لام يف دلاولا كلذكو . بالا

 نأ الإ ةجح سيل مهزوح ءالؤه لك . هيدلاو لام دلولا زوحو { اهجوز لام

 وأ رارقالا حصيوأ ، نوركني الو نو ربخي ال مهو { ةرضحلاب ءاعدالاو زوحلا حصي
 هللاو . نيلاملا هابتشال زاح نمل ةجح الف الإو .{ ةنيبلاب لحنلا وأ ةيطعلا وأ عيبلا

 . ملعأ

 عباسلا ءزجلا نم لوألا بابلا هلا دمحب مت
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 ن اثلا ب ابل ١

  

 اميفو . نايألاو ۔ تاداهشلا ف

 نيب حلصلا ينو & نيميلا هيف بجي
 . ءالكولا ةماقإ يفو . نيمصخلا

 كلذ هبشأ امو . تالاكولا ماكحأو

 بج
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 (هللا همحر) : دادم نب دمحأ خيشلا نع

 : ةلبقلا لهأ نم نيلجر ةداهشب مكحي نأ مكاحلل له

 ةلبقلا لهأ نم نيرح نيلجر ةداهشب مكحي نأ هل زوجي له . مكاحلا نعو
 ؟ ال مأ ، ماكحألا عيمج يف ايهتداهشب مكحيو {} مالسالا ةلمجب رقأ نمم

 مالسالا ةلمجب رقملا وه لدعلا نإ : لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 مكحي نأ هل 0 ةزئاج هتداهشو © ةبير الو ى ءوس هنم فرعي ال } لوهجم وه يذلا

 { ةقثلاوه لدعلا نا : لوقو . حيرصت مصخلل هيف حصي نأ الإ ، هتداهشب

 رقملا ةداهشزيجي ال ةقثلا وأ يلولا وه لدعلا نا لاق نمف ، يلولاوه : لوقو

 عضوموه هلك اذهو 3 ةيالووأ { ةقثب هليدعت هعم حصي نأ الإ . مالسالا ةلمجب

 . ملعأ هللاو . هلك باوص نيملسملا يأرو ، يأر

 : ةأرملا نم ةلاكولا لوبق يف { هنمو : ةلأسم

 . اهنم لبقت ال لوقو ، لاح لك ىلع ماكحألا يف ةلاكولا اهنم لبقت ةأرملاو

 . ملعأ هللاو . تاردخملا نم نكت ملو © دلبلا يف ةرضاح تناك اذإ ةلاكولا

 : ميتيلا ليكو فيلحت يف {© هنمو : ةلأسم

 ميتيلا لام يف هتقفن مكاحلا هل ضرفي يذلا ىلع نيميلا نم دبال هنأ

 دق ناك نا هبجعيو ، ةضورفملا ةقفنلا هذه ميتيلا ىلع قفنأ هنأ هفلحي ، هلوعب

 قفنأ هنأ ىضم اميف هفلحي هنا ، هفلحي ملو { ميتيلا ىلع قفنملا ىلا مكاحلا عفد

 هللاو . ميتيلا لام نم ذخأ ام دريسف فلحي نأ ىبأ نإف { هلام نم ميتيلا ىلع

 . ملعأ

 (هللا همحر) : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 : همصخ دوهش ةداهش مصخلا لوبق ي

 دوهشب اهنتم ىعدملا ءاجو . نإصخ هدنع رضح اذإ مكاحلا يفو
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 نأ مكاحللزوججيأ { مصخلا مهب ىضرو { مكاحلا مهفرعي الوأ & نولدعي ال

 ؟ ال مأ . كلذب مكحي
 راضحاب هيلع مكح يذلا . . ىعدملا دوهش ركنملا قدص اذإ : لاق

 نأ يدنعف . هب اودهش ام ىنعم فرعام دعب هسفن ىلع ىعدملا مهزاجأو { ةنيبلا

 هنم رارقألا ماقم كلذ موقيو ، هيلع مهقيدصت زاجو 3 هيلع ةتباث اهتداهش

 نيعزانتملا نيب ةموصخلا عطقنت ملو ، فلحي مل ركنملا ماد ايف نيميلا در اماو
 . ملعأ هللاو . نيميلا در هيف زوجي اييف ىعدملا ىلع نيميلا دري نأ هلف

 : ىعدملا ىلع نيميلا در يف 3 هنمو : ةلأسم

 لك يف ةنيبلا ىعدملا زجع اذإ & ىعدملا ىلع نيميلا درل هيلع ىعدملاو

 ؟ ءىش نود 3 ءىش لك يف مأ ءىش
 هتفرعم كردت ادودحم ‘ امولعم اقح همصخ ىلع ىعدي يذلا امأ : لاق

 ىعدملا ىلع نيميلا . اذه لك يفف & ضورعلاو ، لوصألاو ، مهاردلاك

 الإو ] هاوعد ىلع ىعدملا فلح نإف { هل ناك ىعدملا ىلا نيميلا در ناف . هيلع

 . ءعىشب هل مكحي مل
 : ناميالا موزل ف ةدعاقلا ىلع فق

 © بئاغلا ليكو لثم بولطملا نود بلاطلل نيميلا هيف مزلي يذلا امأو

 مث ٠ ةنامأ وأ ٠ ةكراشموأ ‘ ةبراضلملاب لاملا هل نوكي يذلاو ٠ ميتيلا يصرور

 نود بولطم ا ىلع نيميل ١ نوكت هلثمو اذه يفف ٠ هيلإ هملسي ن أ دعب همهتي

 در هل سيلو . نيميل ا هيلعف . ىوعد ىمعال ا هيلع ىعدي نم . كلذكو بلاطل ١

 {، هلام ف هرضي وأ ائيش ذخأي نم مهتي نم © كل ذكو ىمعال ١ ىلع نيميل ١

 نم ذخأ هنأ همصخ ىلع ىعدي يذلا امأو & ىعدملا نود مهتملا ىلع نيميلاف

 ردق فرعي الو ، لاملا نموأ ك ضرألا نموأ ث ةفورعملا سانجألا نم ائيش هلام
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 : لوق ، فالتخا هيف اذهف 3 هليك الو هنزو الو ، هدح ىلع فقوي الو ؤ كلذ

 فلحي نأ همزلي مل بلاطلا ىلع نيميلا در ناو {. بولطملا ىلع انهاه نيميلا نأ

 امم ائيش هل ذخأ ام بولطملا ىلع نيميلا ايناو فورعم ءىش الو {} دودحم ريغ ىلع
 مكح فلح ناف ، بولطملا هيلإ اهدر اذإ بلاطلا مزلي نيميلا نأ لوقو 3 هيعدي

 عستي ءىش اذهو & همصخ نع فرصو { ءىشب هل مكحي مل لكن ناو . هل

 . ملعأ هللاو . عضوملا اذه هلمتحي الو { هركذ

 : ءاش ايب نيميلا ىعدملا بصن ىلع فق . هنمو : ةلأسم

 هركناو . هل ذخأ هنأ ادحأ مهتاوأ . . همتش هنأ دحأ ىلع ىعدا نميفو

 ؟ ال مأ & كلذ يف نيميلا امهيلع هلأ . كلذ
 امأو ، دودحلا نم ءىش يف الو ، متشلا يف نيميلا بوجو ملعأ ال : لاق

 ايف مزلت نيميلا نأل ، نيميلا كلذ يفف 3 هركنأو ، ائيش هل ذخأ هنا ىعدا اذإ

 . ملعأ هللاو . ىعدملا ىوعدب هيلع ىعذملا رقأ اذإ ، نايضلا هيف مزلت

 ىعدملل كلذ مأ ، نيميلا يف بصن هل هيلع ىعدملاو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ةصاخ

 { ءاش ايب همصخ ىلع نيميلا بصنب ىعدملل اينإ بصنلا نإ : لاق

 نكي مل لكن نإف ، نيميلا نم بصن دق ايب هل فلح ، همصخ هيلإ نيميلا در نإف
 . ملع أ هللاو . بصن همصخ ىلع

 : يلمازلا : ةلأسم

 : قحلا روضح لبق مصخلا فيلحت يف
 نم نيميلا هيلع همصخ در اذإ & مصخلا فلحي نأ هلزوبيأ مكاحلا نع هتلأسو

 ؟ ةعازنلا هيف يذلا قحلا رضحي نأ ريغ

 قحلا هيلع تبث فلح اذإ هنأل ، قحلا رضحي نأ لبق هفلحي & معن : لاق

 يف دجويو : هريغ لاق ، هب ءعىجي ىتح مكاحلا هسبح قحلا هيلع تبث اذإو
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 راضحا دعب هفلحي مث هقح همصخل رضحي نا قحلا هيلع يذلا نأ راثآلا ضعب

 . هنع دجوي اهيف ‘ رثوملا يبأو > ناهبن نع يراوحلا وبأ عفر اذكه & هقح

 : نيميلا در ةغيص ي

 نيميلا تددر» : همصخ مصخلا لوقي ىتح نيميلا درو : هل تلق

 ؟ كلذ ىزجي . ىنعملاب ىتأ اذإ مأ ء «كيلع

 نيبو هنيب مكحلا عقي مل ام درلا هلو 3 ىنعملاب ىتأ اذإ كلذ ىزجي : لاق

 . ملعأ هللاو . همصخ

 : حلصلا عاونأ يف . هنمو : ةلأسم

 لحأ احلص . الإ سانلا نيب زئاج حلصلا نأ رثألا يف روكذملا حلصلا يفو

 ىلعو لوهجملا يف حلصلا كلذكو 0 كلذ ةفص فيك " الالح مرح وأ امارح

 ؟ راكنالا

 ىلع نايصخلا حلطصي نا وهف ، امارح لحأ يذلا حلصلا امأ : لاق

 هيلع لاح نيد لجر ىلع لجرل نوكي نا يذلا لثمو ، لجو زع هللا همرح ءىش
 . لاملا نم ائيش هل عفديو . هيلع هرخ ؤي نأ ىلع ناحلطصيف . هيف بلطيف . هل

 اهيلع طرتشيو ةأرملا جوزت يذلا لثمف . الالح مرح يذلا حلصلا امأو

 ىلع لجرلا عيبي وأ { اهعماجي ال نأ هيلع يه طرتشتوأ 3 هيلع اهل ةقفن ال نأ

 . ائيش هنم لكأي ال نأ هيلع طرتشيو الام لجر

 حلاصملا ناك اذإف ، عيبلا ماقم موقي حلصلاف ، لوهجملا حلصلا امأو

 . هيف ريغلا هل زاج . هيلع حلاص ايب الهاج
 © همصخ هيلع ىعدا امل اركنم مصخلا ناك اذإ ، راكنألا ىلع حلصلا اماو

 هضقن اذإ تبثي ال حلص اذهف .3 ةنيب هاوعد ىلع دجي مل وهو ٥ ءىش ىلع هحلاصف

 . ملعأ هللاو . امهادحا

 لوقي نأ وه . مكاحلا دنع توملا ىلع ةداهشلا فيكو . هنمو : ةلأسم
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 نم ةرهشلا يف ةداهشلا هذه حصتو & كلذ ريغ مأ . «تام نالف» : دهاشلا

 ؟ ال مأ {. ادعاصف 3 ةسمخ

 «تام دق ينالفلا نالف نب نالف نأ دهشأ انأ» : دهاشلا لاق اذإ : لاق
 جلاخي ال مهتداهش تناك اذإ ةسمخلا امأو .توملا يف ةتباث ةداهش يدنع تناك
 يف مهتداهشب انخايشأ ذخأ دقف ، اهنوفلكتي مهنا ، بيرلا الو ، اهيف كشلا

 . ملعأ هللاو . توملا

 : لجر دنع ةقورسملا هتباد دجو نميف . هنمو : ةلأسم

 يذلا ىعداف 0 لجر دنع اهدجوو .3 اهريغوأ ةباد هل قرس اذإ لجرلا نا

 ةبادلا هدي يف يذلا رقأ نإف ، هريغوأ لجر نم اهارتشا هنأ ةبادلا هدي يف

 اهعاب نم ىلع هل مكحي ملو ، هيلإ اهميلستب هيلع مكح . هتباد اهنأ ىعدملل
 ةباد ةبادلا هذه نأ ةلداعلا ةنيبلاب حص ناو & ةقرسلاب رقي مل اذإ ، ءىشب

 . هيلإ اهعاب نم ىلع نمثلاب يرتشملا عجرو ن هيلإ اهميلستب مكح . ىعدملا
 ملو ىعدملا اذه ةباد اهنا ملعي ملو { اهارتشا هنأ . ةبادلا هدي يف يذلا لاق ناو

 هذه ىرتشا هنا ، هل فلحي & نيميلا هيلع هلف ." هنيمي دارأو { ةنيب ىعدملا دجي

 امإ : نم هل دبالف & نيميلا نع ىبأ ناف { اقح اهيف ىعدملا اذه ملعي الو ةبادلا

 فلح ناف ٦. هتباد اهنأ ىعدملا فلحيف {. ىعدملا ىلع نيميلا دري وأ ك فلحي نأ

 ةبادلا ملسيوأ { نيميلا دريوأ ك فلحي نأ امإ : هل دبالو . هيلع اهدرب مكح

 ٨8 فلحي نأ ىعدملا ىبأف & ىعدملا ىلع نيميلا در ناو & نيمي ريغب ىعدملل

 . ةبادلاب هل مكحي ملو .

 مرغ ام هل ، ةلغ اهنم لغتساو ، ائيش ةبادلا ىلع مرغ ناك نإف : تلق

 ؟ ال مأ ٨5 لغتسا ام در هيلعو

 35 قح هجوب اهارتشا ناك اذإ اهدرب هيلع مكحي الف ةلغلا امأ : لاق

 هدر ءىش هل لضف نإف ، اهنم اهلغتسا يتلا ةلغلا نم اهيلع هتمارغ هل بسحتو

 . ملعأ هللاو . ةبادلا بحاص هيلع

١١٣



 : هتداهش لبقت نم ةفص . هنمو : ةلأسم

 مأ لدعلا يلولا وهأ & قوقحلا يف هتداهشب مكاحلا مكحي يذلا دهاشلا يفو

 ؟ ال مأ } هتداهش زوبحت ، نوخي ال هنإ هب نئمطي بلقلا ناك اذإ ، نيمألا ةقثلا

 يلولا ةداهش الإ قوقحلا يفزوبحت ال : لوق &“ فالتخا كلذ يف : لاق

 رهظي مل نوكي نأ هتفصو يلو ريغ ناكولو لدعلا ةداهش زوجت : لوقو ، لدعلا
 ةجح رفكو ٠ لوقلا اذه ينبجعيو ٠ ةيالو هل دقتعت ل هنأ الإ . ربخلا لعف الإ هنم

 مهنم لودعلا ىنعأ ، قوقحلا يف انموق ةداهش نم نوملسملا هزاجأ ام اذه لثم يف

 . ملعأ هللاو . نيملسملا دنع ةءاربلا يف مهو 3 مهنيد يف

 : ةرهشلا ةداهشب ثاريملاب مكحلا نكمي له . هنمو : ةلأسم

 كلذ نبا هنأ دحأ ىعداو ، كلاهلا هفلخ امم لام لجر دي يف ناك اذإو

 هل مكحيل كلذ دح ام & كلاهلا نبا هنا اودهشف ةرهش دوهشب ءاجو ء كلاهلا

 ؟ انهاه لبقت ال ةرهشلا مأ ، ثاريملاب

 دحو اهيف باتري ال ةرهشلا تناك اذإ & بسنلا يف لبقت ةرهشلا نا : لاق

 الف مكاحلا امأو . ادعاصف ةسمخلا نم اوناك اذإ اهنولبقي مهاندجو يتلا ةرهشلا

 . ةرهشلا هبسنب تدهش نمل لاملاب مكحي

 ىعدملا نأ 5 اهيف باتري ال يتلا ةرهشلاب حص اذإ . لاملا هدي يف يذلا امأو

 هل ملعي مل اذإ © هيلا لاملا ملسي نأ هيلع قضي مل بسنلا لبق نم هنبا ثاريملل

 . ملعأ هللاو . هريغ اثراو

 : اهبلطي عجر مث نيميلا نع افع نميف 3 هنمو : ةلأسم

 عجر مث ، اهنع افعو ، نيميلا همصخ ىلع هل تبجو اذإ مصخلا يفو

 ؟ ال مأ & اهنع افع امدعب كلذ هلأ ، اهبلطي

 هنم اهدارأ ام ىتمف هيلع اهيعدي يتلا ىوعدلا نم هربي مل اذإ : لاق

١١٤



 دعب هل سيلف © هيلع اهيعدي يتلا ىوعدلا نم هاربأ ناو & نيميلا هلف ، نيميلا
 نع هنعوفعملا ىعدا ناف ، اهريغ ىوعد هيلع ىعدي نأ الإ . اهيف نيمي كلذ

 ركنملا دارأف ©، ركنملا نيمي دارأو & كلذ ىعدملا ركنأو هاوعد نم هاربأ هنأ نيميلا

 . ملعأ هللاو . نيميلا هيلع نأ وجرأف . هذه هاوعد نم هري ل هنأ ىعدملا نيمي

 : حلصلا ضقن نميف . هنمو : ةلأسم

 هيلع عقو ام ايهنم لك لك زاحو : هيف اعزانت اييف & نصخ حلاصت اذإو
 ىلا عجريو ث هيلع احلاصت ام ضقن امهدحأ دارأ مث . ارهش وأ 3 امايأ حلصلا

 ؟ ال مأ & كلذ هلأ ، ىلوألا ةموصخلا

 نا ، تبثي ال هنأ لوقلا رثكأ يفف . راكنألا ىلع حلصلا ناك نإ : لاق

 ضقني ام هضقني نأ الإ تباثوهف . راكنألا ريغ ىلع ناك نإو 3 امهدحأ عجر

 . اههبشأ امو { ةلاهجلا نم عيبلا

 عيبلا كردي مل ، نيعيابتملا دحأ تام اذإ © ةلوهجملا عويبلا يف لوقلا رثكأو

 . ملعأ هللاو . ةلاهجلا لبق نم ضقنلاب

 : عايسلاب ةداهشلا يف { هنمو : ةلأسم

 ريغ وأ ، مهاردوأ لصأب ريغلل رقملا رارقإ ىلع دهشي نأ هل زوجي دهاشلاو

 يتفش رظني ملو & ظفللا عمس اذإ & قانع وأ قالط ىلعوأ . قوقحلا نم كلذ

 الإ هصخش رظنيوهو ، رقملا كلذ نم هعايس يف ادبأ كشي ال هنأ الإ رقي نيح رقملا

 ؟ ال مأ ، هرظني مل ، مفلا

 يتفش ىلا رظني ىتح مكحي الو دهشي ال : لاق ضعب { فالتخا كلذ يف
 هل زئاجف قطنلا هنم عمسيو افوشكم ههجو ناك اذإ : لاق ضعبو هرارقإ دنع رقملا

 مكحلا يدنع زاج هيف ةداهشلا تزاج امو ، هيتفش ىلا رظني مل ولو هيلع دهشي نا
 . هب

۔ ١١٥



 نا اوجرأو . اهتزاجا راثآلا ضعب يف تعمسف ىنعملا ىلع ةداهشلا امأو

 نظلا لبق نم ةنانمطالا ىلع ةداهشلا امأو ٠ هنيعب ظفللا الإ . زوجي ال الوق اهيف

 . ملعأ هللاو . رثألا نم هتعمس ام ىلع يدنع زوجي الف

 : مكاحلا دنع اومكتحي مل نيذلا نيب ةحلاصملا { هنمو : ةلأسم

 3 هيلإ ةموصخلا كلت يف عفترا نم نيب مكاحلل حلصلا زاوج يف قرف لهو

 ؟ عيمجلا نع فكلا هل بحتسيو ، كلذ يف قرف مأ 7 هيلإ عفتري مل نم نيبو
 هنأل كلذ ينبجعي الف . هدنع اومكتحي مل يذلا نيب ةحلاصملا امأ : لاق

 هجو ىلع مهل نيب اذإ ، هدنع نيمكاحتملا نيب ةحلاصملا امأو & ةيقت بحاص

 . ملعأ هللاو . كلذ نم هعنم ضعبو ، كلذ هل زاجأ ضعبف { حلصلا

 : لطابلاب هئيش ذخا هنا رخآ ىلع ىعدا نميف . هنمو : ةلأسم

 هيلع ىعدملا ، كلذ ركناو ، لطابلاب هئيش ذخأ هنأ رخآ ىلع ىعدا نمو
 هئيش ذخأ ىلع لماع هنا هيلع ىعدا اذإ امأو & نيميلا هيلعف ، هنيمي بلطو

 دجويو ، نيميلا هيلع لوقلا رثكأو & فالتخا هيفف هنيمي بلطو ركناو ، لطابلاب
 لطابلاب هئيش ذخأ نمب ملع هنا ىعدا اذإ امأ لاق سيمخ نب رصان خيشلا نع

 رثكأو & فالتخا هيفف هنيمي بلطو كلذ ركنأ { هدري ملف © هدر ىلع ردقيو

 . ملعأ هللاو & نيميلا هيلع لوقلا

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

 نمف ، نيميلا دعب قوقحلا نم حص ام ءافو هيلع له . هل قلطملا ليكولاو
 . ملع أ هلل او . هل قح الف لكن نمو . هقح ذخأ فلح

 : هلوط يف دازو ابازيم ثدحا لجر يف 3 هنمو : ةلأسم

 ركناو 5 هلوط يف داز وأ هتيب ىلع ابازيم ثدحأ رخآ ىلع ىعدا لجر يفو

س ١١٦



 فيكو ، نيميلا نوكي نيأو { ايهنم نم لوق لوقلا { نيعلا مئاق بازيملاو رخآلا

 ؟ ال مأ 0 در اهيفو اهظفل

 ثدحأ ام هنأ هنم بلط نا هنيمي عم نيعلا مئاق بازيملا ناك نإ : لاق

 ضعبو ، بازيملا دنع نوكي نا ينبجعيو 0 لطابب هداز الو & بازيملا اذه هيلع

 هللاو . يدنع اييف در اذه يفو . ةفصلا هذه ىلع مكحلا عقي ثيح اهزاج

 . ملعأ

 (هللا همحر) : يلهذلا : ةلأسم

 : هتجوز هيلع تدسفا اهنا ةأرمإ ىلع ىعدا لجر يف
 هلأ ، هاوعد تركنأو { هتجوز هنع تدسفأ اهنأ ةأرما ىلع ىعدا لجر يفو

 ؟ ال مأ سبعحتأ { اهيلع هاوعد تحص نإو { نيمي اهيلع

 امم ببس مث { اهيلع ببست ناو ، اذه لثم يف نيمي ال هنأوجرأ : لاق

 ةقيقح اهنأ يدنعف ، لطابلاب هتجوزل اهداسفإ نم هاوعد ةحص ىلع لدي

 . ملعأ هللاو . بدألاو ةبوقعلاب

 : قحلا ميلستب بئاغلا ليكول مكحي له . هنمو : ةلأسم
 حص وأ & لكوملا مصخ هبرق اذإ قحلا ميلستب بئاغلا ليكول مكحي لهو

 ؟ نيميلا هنم دارأو ، ليكولل هملس هنأ دا وأ هيلع

 مازلا ينبجعيف 0 نيملسملا ةجح هلانت ال { ابئاغ لاملا بر ناك نإ :

 عجر ناو ل قحلاب هنمرارقإوأ ¡© ةحصلا توبث دعب ىح نم هيلع . لطم

 . الإو فلح نإف ٠ نميل ١ هيلع هلف . نيميلا هنم بلطو ٠ هتبيغ نم بئافغلا

 . ملعأ هللاو . ءىشب هل مكحي الف

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 : هتأرما لهأ نم فاصنالا بلطي نميف

 سانلا نم دحأ وأ اهتخأ وأ اهتنب وأ هتأرما مأ نم فاصنالا بلطي نميفو

١١٧



 { هنع اهعنمي مالكب اهل لاقوأ 3 هيلع اهرتس وأ هتجوز ذخأي نأ هعنم هنأ ىعديو

 ؟ ال مأ & كلذ يف ناييأو ةموصخ امهنيب له © كلذ هيلع ىعدملا ركنأو

 ةحص ىلع ةلداعلا ةنيبلا هيلعو & ةعومسم اندنع ىوعدلا هذه : لاق

 يف داسفلاب همهتلا هقحلت نمم تركذ نم ناو . انيمي كلذ يف ملعأ الو {. هاوعد

 . ملعأ هلللاو . اباوصو الدع هاري ام ىلع هبدأ يلاولل عساوف ©، هتجوز داسفإ

 : يلمازلا : ةلأسم

 : ةيصو يف تانايضو قوقحب ىصوأ نميف

 اهنمو } كوكص يف اهنمو ، ةيصو يف اهنم تانايضو قوقحب ىصوأ نميف

 عيمج يف نيمي كلذ هل هبتك نم ىلع نوكيأ 0 قحب رارقإ اهنمو & قح ريغب رارقإ
 ؟ ال مأ ، هوجولا

 ىلع هل ىصوملا ىلع نيمي الف نايض الو قح ريغ نم ةيصولا امأ : لاق
 ناك نإف { نيميلا هل بوتكملا ىلعف قوقحلاو تانايضلا امأ & نيملسملا لوق رثكأ

 ناك نإو { نيميلا هيلعف اثراو ناك ناف غلب اذإف 5 اميتي مادام هيلع نيمي الف اميتي

 . ملعأ هللاو . هيلع نيمي الف ثراو ريغ

 (هللا همحر) : دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 : روبقلا ىلع ةبصانملا يف

 3 كلذ ىلا بابحأ ، دجاسملاو روبقلا ىلع ةبصانملا مصخلا بلط اذإو

 ؟ ال مأ

 روبقلاب بصنلا ىري نم مهنم انباحصأ نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 يضاقلا لاقو 0 هاري ال نم مهنمو . هل عساوف كلذب مكح نمو دجاسملاو
 نيميلا يف هبحاص ىعدملا ريخ اذإ ۔ بصنلاب مكحن انا ناييلس نب رصان

 ةيرقلا ريغ ةيرق ىلإ ةحارلاو دازلا هفلكن نأ الب دلبلا يف روبقلا نم عىش رضحمب

 . ملعأ هللاو . كلذ يف انيأر اذكه . مكحلا لصف اهب ىتلا

١١٨



 (هللا همحر) : يحبصلا : ةلأسم

 نإ لاق ملعلا لهأ نم دحأ له 3 اهلثم ةرهش اهعفدت ال يتلا ةرهشلاو

 3 ةجح نوكي عنم الو زوح ريغب سانلا نم دحأل عطقلاب تدهش اذإ اهتداهش

 ؟ ال مأ

 ءاج ام رثكاو 0 ةيفانتم تافالتخاب { اهيف ليق دق ةرهشلا نأ ىعم : لاق

 © لوصألاو ، لاومألا رمأ يف اهب مكحلا ىضمي ال ةرهشلا نأ ، نيملسملا نع
 يبأ نعو هزاوج نم اهب مكحلا ىرعتي ال ليق دقو & كلذب مكحي ال مكاحلا نأو
 . زوجي ال اذه ليقو ، لوقلا ضعب يف زئاج اذه نأ ديعس

 ماكحألا نم ناك امم تباثو ، زئاج ةرهشلاب مكحلا نأ انموق ضعب نعو

 لوق اذه ديعس وبأ لاق 3 اهب مكحلا دكوأ نم مهدنع لعلو 3 دودحلا ادعام

 ولو ، كلذ ىلع رصني لب 0 ءىطخي مل اهماكحو . ةمئألا نم هب ذخأ نمو نسح
 نإ : هللا لاقو ، مهمكح زيجي نم لوق ىلع روجلا لهأ ماكح نم اقساف ناك

 ماق نل رصنلا هدابع ىلع بجواف . ه«هرصنلا مكيلعف نيدلا ين مكو رصنتسا

 ىلع همكح ىضمي نم ىلع اودع اقساف مئاقلا ناكولو 3 هدابع نم قحلاب
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 نم هليدخت ةلزنمب نك ام اذإ فالتخا ءاسنلا ليدعت يف 3 هنمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . كيلاملا كلذكو ، لاجرلا

 (هللا همحر) : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم
 : كلاه ةثرو مهنا ىعدا نميف

 سانلا ىعداو ث دلبلا لهأ دنع ادهاش لاخ نبا كرتو . . لجر تام اذإو

 ؟ هنوثري مهناو أ همع ونب مهأ

 ءاهقف لوق رثكأ يف ةلداعلا ةنيبلاب الإ ثاريملاب مكحي ال مكاحلا نإ : لاق

١١١



 . ةرهش اهعفدت ال يتلا ةرهشلاب كلذ يف مكحلا هل زوبي مهضعب لاقو & نيملسملا

 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 : دوهشلا نقلي نأ يضاقلل له

 نولوقي ام عمسي لب 0 دوهشلا نقلي نأ يضاقلل سيل نأ ىلع انموق قفتا

 نيقلت ناكم ال { افالتخا هيف ملعأ الو & قحلا بهاذم ىلع جراخ حيحص وهو

 اهتاكرحو اهفورجحب اهيناعم مهنقليو { اهظافلاب مهلمحت فالخ يضاقلا

 مكحلا يف تزاج نإف ، ةداهشلا نم هولمح ام ىلع مهقطنتسي اناو اهتاسارخب

 . اهاضنأ تلطب ناو . اهاضمأ

 ٥ عايسلا هقيرط اييف حصت مهضعب لاقف ىمعألا ةداهش يف اوفلتخاو

 ١ حاكنلاك دوقعلا رياسو . قتعلاو ، فقولاو ، قلطملا كلملاو توملاو بسنلاك
 لاقو . الصأ هتداهش لبقت ال مهضعب لاقو . ريصب وأ ىمعأ اهلمحت ءاوس درلاو

 اذكه : يحبصلا لاق . ةمجرتلاو ةضافتسألا قيرط صوصخغ يف لبقت مهضعب

 ىلع قفتي ال نأ وجرأو . هللا ءاش نإ نسح هلكو ، نيملسملا لوق يف فالتخألا

 © ىوتفلا ةلزنمب نايب اهنأل { اهيف ريصبلل واسم هنأل ةمجرتلا يف الإ هتداهش زاوج

 . ملعأ هللاو . ىنادتو مظع امم & هيف فلتخم هلعل كلذ ىوس امو

 : يحبصلا لاق : ةلأسم

 : عفدت ال ىتلا ةيضاقلا ةرهشلا ىلع اودهش نميف

 عفدت ال ىتلا ةيضاقلا ةرهشلا ىلع اودهش اذإ هتداهش زوبحت نم ةداهش نا

 3 هدابع قوقح نموأ هقوقح نموأ 3 هللا دودح نم ماكحألا نم ءىش يف درت الو

 هابشأو ، قاتعلاو & قالطلاو نويدلاو اياصولاو تايدلاو مرغلا نم ناكام انئاك

 الو . ناكام انئاك كلذ نم ءىش يف اهب مكحلا حصي الو & تبثت ال اهنا كلذ

س .١١٢٦



 لوبق يف اوفلتخاو ، مهراثآ يف ءاجام ىلع ملعلا لهأ نيب افالتخا كلذ يف ملعأ

 . اهلوبق ىلا بهذ نم بهذف ، تاو ربلل تابجوملا ثادحألا يف ةداهشلا هذه

 زاجأ دقو ، دودحلا نم اهدازو اهلوبق نع عنتما نم عنتماو & كلذ يف اهزاوجو

 دقفلا نم هنم دلوتي امو & توملا يف ةرهشلا نع ةداهشلا هذه لوبق نوملسملا

 كلذ ريغو راهصاألاو عاضرلا نم هنم دلوتي امو حاكنلاو { قرغلاو قرحلاو ةبيغلاو

 . ةثالثلا هذه ريغ اعبار اهجو ملعأ الو 0 ءالولاو ههبشأ امو بسنلاو
 منأ الإ دودحلا ادعام ءىش لك يف اهوزاجأ دقف ةداهشلا نع ةداهشلا امأو

 نم اهنأ ىلا موق بهذف & صاصقلا هيف امو تاحارجلاو ، لتقلا يف اوفلتخا

 . ملعأ هللاو ، قوقحلا نم اهنأ نورخآ لاقو { دودحلا

 : عفدت ال يتلا ةرهشلا { هنمو : ةلأسم

 ىرخألا عفدت يتلا ةرهشلا امو . ةرهش اهعفدت يتلا ةرهشلا ةفص امو

 ؟ اهلطبتو
 دلبلا وأ رصملا يف اهركذ ىوقو & اهربخ رشتنا اذإ ةرهشلا ةفص : لاق

 وأ ناك ريخ نم قيقحت وأ & ربخ عفر ىلع 0 يقاسملا نم ةاقسم يفوأ ، عماجلا

 ةرهشلا هذهف ، اهلوق عفديو اهبذكي ام ججحلاو رهشلا نم اهل نكي ملو رش

 دروأ اهبيذكتب اهولعت وأ { اهلثم ةجح اهتفاك وأ ةرهش اهتمواق نإف & ةحيحصلا

 . ايهتم هنالطب حص ام درو { ايهقح حاحصتساو .{ اهفيقوت باوصلاف { اهتلاقم
 . ادبأ ايهنع فوقولاف ، امهربخ مجتعا ناو

 لقأ لوق . اهربكو اهرغصو . اهترثكو اهتلقو 3 ةرهشلا دح يف فلتخاو
 ء ةعبرأ لوقو & مهقيدصتو مهلوق ىلا بلقلا ليمي نمف 0 سفنأ ةثالث ةرهشلا

 3 ملاع مهيفو نيعبرأب ليقو { ةرشعو ةينايثو ةتس ليقو ةسمخ لوقو ، عضوم يفو

 ليق ام ىصقأو { ريثك فالتخاب ليقو ةئاملاب ليقو نيعبسلاو نيسمخلاب ليقو
 . ةكرابم ةئف يهو ، دحأ ءادهشو {، تولاط باحصأك رشع ةثالثو ةئايثالثب
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 . ءاوس ةرهشلا يف رابكلاو راغصلاو . رارحألاو ديبعلاو ثانألاو روكذلاو
 . ملعأ هللاو

 : ىلمازلا : ةلأسم
 : لاومألا يف اهتداهش تبثت ىتلا ةقثلا يف

 نم كبجعي اميف هتفص ام لاومألاو & قوقحلا يف هتداهش تبثت ىلا ةقثلاو

 ؟ ناعتسملا هللا { اذه اننامز يف ةصاخو © فالتخألا

 ةريبك باكتراب مهتي ملو & نيملسملا ةلم ىلع ةقثلا لجرلا ناك اذإ : لاق

 نم هيلع هللا بجوأ ام يدؤي هنأ هرمأ رهاظ يفو & ةريغص ىلع رارصإ الو

 ، قوقحلا يف هتداهش زوبحت نم ةفص هذهف . هنع هلللا هاهن ايع ىهتنمو & ضئارفلا

 . ةيالو مكاحلا هل دقتعي مل ولو { القاع اغلاب ارح ناك اذإ

 : ةبصع اه سيلو تكله ةأرم ١ ف © هنمو : ةلأسم

 اومسقو اهماحرأو اهجوز اهثروو ، ةبصع اهل حصي ملو ، تكله ةأرما يفو
 لبقتأ ماحرألاو جوزلا هركناف ٠ اهمع نبا هنأ ىعدي دحأ ءاح مث ] لاومألا

 ؟ ال مأ { اهمع نبا هنأ ةرهشلا ةداهش

 ثاريملا ىعدمو كلاهلا نيب بسنلا ءاقلب الإ نوكت ال ةداهشلا نا : لاق

 تدهش اذإو & بسنلا ءاقلا ريغ نم اهمع نباو اهثراو هنا ةداهشلا لبقت الو

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع كلذ زئاجف بسنلا ءاقلاب

 : قالطلا يف لودعلا ةداهش يف 5 هنمو : ةلأسم

 الإ قالطلا ةحص يف نوزيجي ال . . ملعلا لهأ نأ راثألا نم انعمسو

 قيرط نم مكاحلا اذه ىلا رابخألا ترتاوت نإف { مكحلا ىنعم يف لودعلا ةداهش

 ىلع اهرجي نأ هل ينبجعي الف & كلذ يف بتري ملو هتجوز قلط انالف نأ ةرهشلا

 . ملعأ هللاو . اهدر ىلع هربجيف { ةعجر ايهنيب نوكي نأ الإ ، هيلإ ةعجرلا

۔ ١٢١٢



 : يحبصلا نع : ةلأسم

 : لاومألا يف هتداهش تبثت ىتلا ةقثلا يف

 ىلع لودعلا ةداهش نوكت اناو . . ءعىش يف ةرهشلا ةداهش زوجت الو

 ةزئاج توملا يف ةرهشلا ةداهش ناو { ةرهشلا ىلع ةداهشلا هيف زاج اييف ةرهشلا

 ةجوزوأ ، نالف ةجوز ةأرملا هذه نا ةرهشلا ةداهش كلذكو ، لوقلا رثكأ ىلع

 نأ ىلا ةيجوزلا مكح نع هنع تجرخ اهنأ دهاشلا ملعي ال . نالف كلاهلا

 اهقادصب ةأرملا هذهل مكحيو ، لوقلا رثكأ ىلع ةزئاج ةرهشلا ةداهشف ، تام

 زوجي نم طخب ابوتكم اهقادص ناك اذإ ، لوقلا رثكأ ىلع اهجوز لام يف لجآلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نم هطخ

 : ريشب نب دمحم نب هنلا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 : هلحم يف نكاسلا نالف نب نالف وه اذه نا لوقي دهاشلا ي

 نالف نب نالفوه اذه نا دهاشلا دهشي نأ عسيو زوجي له : هتلأسو

 ، اذهب دهشي نأ هيلعو هلو ، ةقرولا هذه يف بوتكملا اذه هلحم نكاسلا { ينالفلا

 ؟ ةداهشلا هذهب الإ مكحلا تبثي الو
 ملولو ، هبسن فرعو 3 هفرع اذإ دهشي نأ دهاشللزوجي 3 معن : لاق

 ماكحاو ء كلذ زوجي ال فيكو ، هيلع ظفليو & بتاكلا بتكي امدنع رضحي

 دهشي نأ دهاشلل زجي ملولو 3 اذه ىلع لزت مل ، دعب نمو لبق نم نيملسللا
 زاج ايب & ىصوملا ةيصو دنعو . رقملا رارقا دنع رضحي ىتح الإ هتفرعمو { هملعب
 . نالدعلا نأ دهاشلا دهشي ىتح الإ ةيصو الو { رارقا تابثاب مكحي نأ مكاحلا

 ، نوبيغي دوهشلا ءادأ لاحملا نم اذهو & ىصوملا ةيصو دنعو رقملا رارقا دنع

 ةاضق نم ضاق طخو بتاك طخ ىلع دهشي نم نيب قرف الو & نوتوميو

 وأ ، نالف نب نالف يضاقلا كلذ طخوه كلذ نأ فرعي مل نم دنع نيملسملا

 كلذ طخوه طخلا كلذ نأ دهاشلا هفرع اذإ . نالف نب نالف بتاكلا طخ
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 ال نأ طخلا كلذب فراعلا دهاشلل ىغبني ناكف & بتاكلا كلذ وأ ، ىضاقلا

 ةباتك دنع رضحي ىتح انيقي هملع الو طخلا كلذب هملعو . هتفرعم ىلع دهشي
 هنأ دهشي ذئنيحف طخلا كلذ .3 هديب هتباتك دنع هنيعب هرطنيو & بتاكلاو ىضاقلا

 نأ دهاشلل زاج اذإو لوطيو عستي اذه لثمو 3 بتاكلا وأ يضاقلا كلذ طخ

 امدنع هرظنو هنيعب دهاشي ملو { ةباتكلا دنع رضحي مل ملو & هتفرعم ىلع دهشي
 ىلع دهشي نأ زوجي ال فيكف . انيقي هطخ فرع اذإ هنيعب بتاكلا كلذ هبتكي

 بوسنملا ينالفلا نالف نب نالف هنا كشالب هدنع روهشم فورعم صخش بسن

 هراكنا ناكام بتكي مل هنا بوسنملاو بوتكملا كلذ ركنا ولو {. ةفرولا كلت يف

 اذه لثمو ث رئارسلا ملع انيلع سيلو & رهاظلاب الإ دبعتن مل نحنو . ةجح

 . ريثك ههابشأو
 ةنيب ةحئال ةمئاق ةدوجوم يناعملا هذه يف هللا دمحب كلذ يف ججحلاو

 انديس بسن بوتكمو . اكص اندجو اذإ انملعو انتفرعمب دهشن انأ ايك ك ةحضاو

 نب رصان يضاقلا خيشلاو & يبرعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس مامالا

 ايهبسنو ايهتفرعم ىلع دهشن نأ انل زوجي ناك اذإ { دادم نب دمحم نب ناييلس

 نم انركذ نم كلذكو & فيس نب ناطلس مامالا وه بوتكملا نأ ، عطقلا ىلع

 . هريغ

 وه لجرلا اذه نأ دهشي دهاشلا نأ يرفاغلا نانس نب فلخ ريقفلا لاق

 قحلا ادهب اذه نالف رقي مل ولو ء ينالفلا دلبلاب نكاسلا ينالفلا نالف نب نالف

 هذه يف بوسنملا وه هنا اعطق دوهشلا وأ دهاشلا دهشي نأ جاتحا الو ۔ بوتكملا

 نكمي هنأل بيغلا ملع يطاعت زوجي الو & بيغلا ملع ىطاعت كلذ نإف 3 ةقرولا

 هرهاظ دحاو دهاش وأ ماوعلا نم روهش ةسمخ دهشي نأ لقنلاو لقعلا يفو ملع يف

 اذه نأ روزلاو بذكلاب اودهشي نأ نكمي هرهاظ دض هنطابو & لدع ةقث

 اذك اذك اذه لثم ىرج دق هلعلو & كلذك وه سيلو ، ينالفلا نالف نب نالف

 نأ اعطق دهشي نأ دهاشلل زوجي ال اذه لجاألف { هرخاو نامزلا لوأ يف ةياكح
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 انعم ١ ذهو 6 هربغ رهظ ىلع ن اك الح لمحيف . ةقرول أ هذه يف بوسنم أ وه ١ ذه

 ءايلعلا فيكف 0 قوسلا شابوأو ، لاهجلا ماوعو ، ريغصلا لفطلا همهفي داكي

 . ءايقتألا ءايهفلا

 . ملعأ هللاو . نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ، ةربدم ةيلوم اهنظأ ايندلا نكل

 : ىحبلصلا : ةلأسم

 : دهاشلا وه قحلا هل لاحملا ناك اذإ
 بتاكلا دنع نالف نب نالف ىلع دهاشلا وه هنأ قحلا هل لاحملا رقأ اذإو

 نم دهاشلل قحلا رخآلا نالف نب نالفل ، ينالفلا نالف نب نالف ىلع بتكيل

 ىلع قحلا اذه تابثأل ببسلا وه رقأ هنأل قحلا اذهب هل مكحي الف & دوهشلا مدع

 . ملعأ هللاو . هيلع بوتكملا

 الإ هيلع مكحي الف ربق وأ دجسم ىلع همصخ نيمي د ارأ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ايهيأرب عىش ىلع نايصخلا قفتا اذإ الإ هللا باتك ىلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : اهريغو دجاسملا تاناما يف نيميلا

 امأو ح دجاسملا لاومأ يف ناييأ الف « دجاسملل هدنع ىتلا ةنامألا امأ

 {. اهيلع فلحي نأ هلو . هتنامأ يف مصخ نيمألا نأ لوقنف سانلل يتلا ةنامألا

 . ملعأ هللاو . نيمي هل سيلو . هتنامأ يف ايصخ نوكي ال نيمألا نأ لوقو

 : تركنأ اذإ ةأرملا يف . هنمو : ةلأسم

 & نيميلا كلذ يفف ، تركناو & لوخدلا اهجوز اهيلع ىعدا اذإ ةأرملاو
 نئمطي اذه لثم يف ةرهشلاف &© لوخدلا ماعلاو صاخلا دنع دلبلا يف رهش اذإ امأو
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 : ىمعألا ىلع نيميلا يف : ةلأسم

 لاق هيلع نيمي ال ، لوقلا رثكأو & فالتخا هيف ىمعألا ىلع نيميلاو
 . هيلعو ، نيميلا هل لوق & ليواقأ ةثالث ىمعألا ىلع نيميلا يف : فلؤملا

 هيلعام رثكأ رخآلا لوقلا لعلو . . هيلع الو هل : لوقو . هيلع الو هل ال : لوفو

 . نوملسملا
 . اهب لاق نم لوق ىلع ىمعألا ىلع نيميلا تتبث اذإ : هريغ لاق

 هل ليبس ال ذإ } ةراشألا ىلع ال ةفضلا ىلع هنيمي نوكت نأ يعم نسحيف

 . ملعأ هللاو . اهيلإ

 : همي رغ ىلع مي رغل ا نيمي .3 هنمو : ةلأسم

 هنأ هميرغ ىلع نيمي ميرغلل بجي هنأ 3 هب مكحأو هيلع لمعأ يذلاو
 . ملعأ هللاو . نالف نب نالفل هب مكح يذلا قحلا اذه هب يضقي الام كلمي ال

 : اهسفن يف هنوخت هتجوز نأ ىعدا نميف ." هنمو : ةلأسم

 لاق كلذ يف اهيلع نيمي الف {، اهسفن يف هنوخت هتجوز نأ ىعدا نمو

 قح هب تبثي اييف بجت نيميلا نأل. نيمي اذه لثم يف اهيلع بجي ال : فلؤملا
 . ملعأ هللاو . هب رقأ ول نأ © نيميلا هنم بولطملا ىلع

 : اه قح لك ضبقل اليكو تلكو ةأرما ف {© هنمو : ةلأسم

 نأ ليكوللف ] سانل ١ عيمج نم امل قح لك ضبق يف اليكو تلكو ةأرما يفو

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع ةوسكلاو ةقفنلاب ةجوزلل جوزلا بلطي

 : انيح قيفيو انيح نجي ليكولا يف { هنمو : ةلأسم

 اذإ مأ هلكو نمم هل ةلاكولا لطبتأ . انيح قيفيو انيح نجي ناك اذإ ليكولاو

 ؟ ىلوألا هتلاح ىلع اليكو عجري حصو قافأ
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 لوقو . هتلاكو تلطب هلقع بهذ اذإ لوق . فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملع أ هللاو . هتقافا نيح تبثتو ، هنونج لاح يف هتلاكو لطبت

 : ناييلس نب رصان ىضاقلا : ةلأسم

 : هب ارمأ ام رومأملاو ليكولا لعفي مل اذا

 رمآلا راص نأ ىلإ 0 هيف الكوو . هب ارمأ ام العفي مل اذإ رومأملاو ليكولاو
 لاحلا نيحلا كلذ يف & كلذ العفو 3 امهتلاكوو امهرمأ زوجيال لاح يف لكوملاو
 ؟ لطبي مأ ايهلعف تبثيأ

 حصي ملام {. ايح لكوملاو رمآلا مادام ايهلعف زوجي رومأملاو ليكولا نإ : لاق
 . ارمأو الكو اييف رمآلاو لكوملا عوجر

 . امهرمأو ايهتلاكو هيف زوجت ال لاح يأو : تلق
 اذإف © لقعي كلذل لعافلا مادام ، ةيصولاو ، رمألاو 3 ةلاكولا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ لاح يف عىش كلذ نم زوجي ال هلقع غاز

 : هل زوجيام عيمج يف ادحأ لكو نميف : ةلأسم
 ادبع ىوكي ليكولا دمعف هيف هلكوي نأ هل زوجي ام عيمج ي ا دحأ لكو نميف

 مسو هل زوجي ال لكوملا نأل قتعي ال هنأ يدنعف { دبعلا رمأ الب هلكو نملاضيرم

 ملو & ءعىش لك يف هلكو اذإ امأو 3 هيف هلكوي نأ هل زوجي اييف هلكو اينا وهو 3 هكولمم
 ال يأرب ليكولا اذه همسو ببسب ناك اذإ قتعي نأ يدنعف . هل زوجي اييف لقي

 . ملع أ هللاو . ظفحن

 : هل قح لك ضبقي ليكولا ي
 نم دحأ نم هقحتسيوأ . هل قح لك ضبق يف هل اليكو لعج نمو

 تامزاللا نويدلاو تاعيدولاو تانامألا ضبق يضتقي اذهف ، سانلا
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 هعموأ سانلا نم دحأ دنع هل قح لك ضبق يف ناك نإو . اهريغو { تارارقألاو

 لمتحيف لبق ةظفل امأو { مزاوللا نود عئادولاو نيامألا يضتقي اذهف هدي يفوأ

 . ملعأ هللاو . هريغو نومضملا

 هلعف ام اذكو اذك هلعف يف اليكو لكو نم لك ىلع نا { هنمو : ةلأسم

 عمتجي امم ناك ناو ، فالتخالا همزل هيف فلتخي امم ناك نإ هريغ وأ رذب نم هليكو

 . ءىش لعف يف هل دح اذإ لكوملا لعف اذه يف ليكولا لعفو . عامجالاب همزل هيلع
 . ملعأ هللاو

 : عارذلاب عابي ءعىش يف لكو نم { هنمو : ةلأسم
 لثم هسفنل ذخأي نأ هل زوجي ال اددع وأ . عارذلاب عابي عىش يف لكو نمو

 ؟ هريغل عيبي ام
 امو لاكي ام زاوج يف مهنع ءاجام رثكأو 0 يأرلا نم ىرعتي ال اذه : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب ىلع نزوي

 : ساناو فقو وأ دجسم نيب كرتشم لام يف { هنمو : ةلأسم

 الو ةقثب مهفرعي ال سانا نيبو ، فقو وأ دجسم نيب كرتشم لام يفو
 وأ 5 ةنايخ الو ةقثب دجسملا وأ بئاغلا وأ ميتيلا ليكو وأ فقولا فرعي الو 3 ةنايخ

 وه يذلا دجسملا بيصيو ث ميتيلل زئاجلا هجولاو ةليحلا فيك ، نينئاخ اونوكي
 كلذ كرتيوأ دجسملا ءاكرشل نايضلا نم ايرب نوكيو ء كرتشملا لاملا يف هليكو

 وه يذلا دجسملل نايض همزليأ ، ناضلا موزل فوخ هكرت اذإو 3 هل ملسأ

 ؟ ال مأ 3 هليكو

 ةلغلا عيمج ضبقي نأ ليكولا لجرلا اذهف هراتخأو ينبجعي يذلاف : لاق

 هرضي مل هسفن ىلع ةقفش كلذ عيمج كرت ناو & هقحتسي نمل عىش لك ظفحيو

 اذإ لدعلا مهمكح سانلا نإ لوقي نم لوقب ذخأ ناو 0 مثإ هنا لوقأ الو & كلذ

 دنع هب لمعلاو ، قيضي ال لوقو هف ،} لدعلا نم مهجرخي ام مهل نبي مل
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 هالو يذلا لعلو يقابلا نع لأسي ملو { هتنامآ همساقو هريغ ىلو ناو . ةرورضلا

 دقو ة كلذ ىضمي ل ٠ ةكرشل ا كلت لهاب نوموقي ينع ا هدنع مه تاقثلا نم

 { ةلادعب هنم ضبقي ث مامألا هثعب نم فرعي ملو ، لزن اذإ يلاولا نأ رثألا يف ءاج

 اهعضوم يف اهعض هل لاقو . . ةقث ىلا هتنامأ ملس هلدع نبي مل اذإ ةنايخب هفرع وأ

 وه يذلا بيصن ردقب ةلخنلا نم ذخأ ناو & هتنامأ نم هل ةءارب اذه اوأر دقو

 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب يف قحلا نم جراخب سيل اولاقف ، همساقو 3 هيلو

 : ةلاكولا ةقرو هضبقو الجر لكو يف : ةلأسم

 ريغ ةلاكولا ةقرو هاطعأو {. ةلاكولا ةقرو هضبقو { الجر لكو نميفو

 مل ناو تيأرأ ، هلكوم ةبيغ يف كلذو & كلذ دعب اهلبق مث اهلبقي ملف 3 ةلكوم
 ؟ كلذ دعب اهلبق مث هلكوم هب ملعو اهلبقي

 ىتح ءاضقلا ىنعم يف ةلاكو لوبق هل تبثي ال كصلا هضبق نا : لاق
 ، هلكوم نم كصلا ضبقولو & مكحلا يف اهب نلعيو 0 عساولا يف هسفن يف اهلبقي
 هل تبثي الف 0 دعب اهلبق مث اهدر ناو . هلوبق حصي ىتح اهل لوبقلا هنم رهظي ملو

 بابلا اذه يف ةلاكولاو ةيصولاو { هلكوم اهايإ هلكوي ، ىرخأ ةلاكوب الإ اهلوبق
 مل نإو { ايهيف زاج ةدحاو يف زاج امو & ىرخألا يف تبث اذه يف تبثي امو { ءاوس

 ةعجر الف رييغتو راكنا هنم رهظ نإو 0 ءاش ىتم ايهلوبق هلف رييغت الو لوق هنم رهظي
 هضبق فراعتلا ىنعم يف تبث نإو & ىرخأ ةياصوب وأ ةلاكوب الإ اهلبقي نا هل

 مكح ريغ يف همكح همزلو هعسي اميف هل تبثو اطخ لقأ مل ، هيف امل الوبق كصلا
 . ملع أ هللاو . ءاضقلا

 : مامالا هميقي يذلا ليكولا ف . هنمو : ةلأسم

 حالصال ايئاق ةعاحجلا هميقيوأ . مامالا هميقي يذلا ليكولا نع هتلأسو

 ؟ كلذ ىلع لعج هل له ، فقولا نم ءىش
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 . هلللا دنع ام ىلع كلذ راتخا اذإ يدنع اذكه : لاق

 نأ اليكو هلعج نمل زوجي لهو 3 هلثم رجأ قوف ذخأي نأ هل لحي له : تلق

 ؟ هقحتسي الام رجأ هل لعب

 كلذ يف لدعلا مهيلعو { اعيمج مهيلع فاخأو . كلذ يل نيبي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيآلا 4ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك : هللا لوقل

 : يلمازلا : ةلأسم

 : تام مث لجرل لجر نم الام ىفوتسا نميف

 نأ لبق © مهاردلا هل نم تام مث لجرل لجر نم مهارد ىفوتسا نميف
 هل يه نم هتثرو ىلا اهليصوت اهافوتسا نم ىلع قشو . هل اهافوتسا نمم اهضبقي
 ىلع اهدري نأ هل عساو له { ةثرولاب ةفرعم ةلق وأ ك بايغأ وأ 3 ماتيأ لجأ نم

 ؟ هنم اهافوتسا نم

 . ملعأ هللاو . ةقث ناك اذإ : لاق

 : نايضقي ليكولاو يصولا يف : ةلأسم

 لام نم ناذخأي له { نايضقي ليكولاو يصولا يف فالتخألا تدجو

 زوجي : ليقو . كلذ ايل سيل : ليقو . كلذ ايه : ليقف & ليكولا وأ يصوملا

 لاق اذإ } ليكولا ىلع نيميلا يحبصلا ىأرو { ليكولل زوجي الو ، يصولل كلذ
 . ملعأ هللاو . عاب ايب لهاج ريغ ليكولا نأ يرتشملا

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 ملعن الو . اهسفن يف هتناخ ام اهنأ نيميلا اهيلع ث انزلاب هتجوز مهتملاو
 . ملعأ هللاو . هريغ

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

 : هرصب ليكولا دقف اذإ

 ال نموأ هوتعموأ & بئاغوأ ، دجسموأ ميتيلا ليكووأ . ةقث بستحم يفو

 لاووأ ضاق وأ مامإ نم نيملسملا مكاح كلذل هلكو { هاضر زوجيو ؤ هرمأ كلمي
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 مث ، نيملسملا ماكح نم هتركذ نم مدع عم ةماقتسالا لهأ نيملسملا ةعامجوأ

 لطبي يذلا امو & ببسلا اذهب ليكولا ةلاكو زوجتأ ك ىمعو ليكولا رصب بهذ

 ؟ اهليزيو . ةلاكولا هذه

 ردقام اهلطبي الو { هتلاكو ليزي ال هايعو ليكولا رصب باهذ نإ : لاق

 نم هماقم موقيو .& كلذ ىلع هنيعي نموأ هسفنب هيف لكو اييف ةماقتسالا ىلع

 3 كلذ نع زجعو هيف بستحاو { هيف لكو ايب موقي نأ ردقي مل نإو { ءانمألا
 عم ، نيملسملا ةعامج نم هماقم موقي نم وأ نيملسملا مكاح عم كلذ نم رذتعاو

 الخد ام اكرتي نأ بستحملا الو ليكولا عسيالو . هل صالخ هجووهف . همدع

 & هب مايقلا ىلع ةردقلا عم كلذ كرت ناو ءانمألا تاقثلا ريغ عم كلذ نم هيف

 هيلع قلعتي الف {} هدلب نم جرخو بستحملاو ليكولا رفاس ناو ، نايضلا ايهيلعف

 اهليزيو . ةلاكولا لطبت يتلا بابسألاو & باستحالاو ةلاكولا بابسأ نم ءىش
 وأ نيملسملا مكاح نم اه هلعج زوجي نمم اهيف هلعج نم اهيف هوفعي نأ ليكولا نع
 نم هيف هلكوي نأ هل زوجي اييف اليكو نيملسملا مكاح هلعج اذإ امأو { مهتعامج
 كلت ةلازإ يفف ، هلقع بهذوأ نجوأ لزعوأ مكاحلا كلذ تايف ، ءايشألا

 . فالتخأ كلذ يفف {} هلكو نمع اهنالطبو ةلاكولا

 يف هماقم موقي نمم دحأ هل ددجي نأ الإ لطبتو كلذب لوزت اهنأ لاق نم لاق

 لثمك ، فالتخألا ايهيف يرجي بتاكلاو يلاولاو يضاقلا كلذكو . ةلاكولا ةماقإ

 تبثأ مهف نيملسملا ةعامج امأو . كلذل مهلعج نم لاز اذإ ليكولا ين ىضم ام

 وأ مهتومب هيف هولعج ام هنع لوزي الف & ليكووأ ضاق وأ مامإ نم هوماقأ نمل ةجح
 { ةءاربلا ىلا ةيالولا نم كلذ دعب مهجرخي يتلا مهثادحابوأ & مهدحأ تومب

 يف ۔ كلذل نيملسملا ججح نم ةجح كلذل مهميدقت لاح يف لبق نم اوناكو
 رهظ ام مهنم نيملسمللف . رئارسلا ماكحأ يف هلل نيفلاخم اوناك ولو رهاظلا ماكحأ

 . رتتساو رهظ ام هللو
 يف ملعأ الو . تلطبو هتلاكو تلاز هلقع بهذو . ليكولا نج اذإ امأو

 . افالتخإ كلذ

_ ١٣١



 رثكأو : فالتخإ هلكو نمل ةلاكولا نالطب يفف لكوملا لقع بهذ اذإ امأو

 نم ءالكولا نم هولكو نم لزع مهتعامج وأ نيملسملا مكاحلو اهنالطبب انعم لوقلا
 هولكو نمل احالص هلزع اودارأ اذإ ، ةءاربلا ىلا ةيالولا نم هجرخي هنم ثدح ريغ

 ىأر اذإ . ثدح ريغ نم هل ايكاح هلعج نم لزع نيملسملا مامال كلذكو . هل

 . اضيأ ليكولا كلذكو . هتيالو ىلع نوكيو 3 هلهأو مالسالل حلصأ هلزع

 هلعج نم ةيالو يفف & سانلا نيب ايكاح وأ ابتاك لعج اذإ لدعلا مامألاو

 لعجي نأ هعسي الو هل زوجي ال هنأل مامالا ةيالوب ىلوتي : لوق ، فالتخا كلذل

 ، لبق نم هيلع ناكام ىلع نوكيو . كلذب ىلوتي ال : لوقو . ايلو الإ كلذل

 . هل ةيالولا بجوي ام هنم ملعي مل نم عم

 هلل ةجح مه نيذلا { ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا ةعامج هلعج نم امأو

 . افالتخأ كلذ يف ملعأ الو 0 مهتيالوب ىلوتي هناف ، ايكاح هدابع ىلع هدالب يف
 حصت ملو . مهتعامج وأ نيملسملا ماكح نم همدق نم ملعي مل اذإ ليكولا امأ

 ءانمألا الإ كلذل نولعجي ال مهنأل 3 هتنامأ ملعت ىتح فوقولا همكحف . هتنامأ

 . كلذل ةجح مهو . كلذ يف

 توبث يفف نيملسملا تاقث نم هولكو نمل مهماكحأو . ةربابجلا ليكوت امأو
 نيملسملا ججح نم ةجح مهضراعت مل اذإ ، لوقلا رثكأ يف لعلو & فالتخا كلذ

 عم نيملسملا ةعامج نود هيأرب ليكولا دبتسي ملو © ةلاكولا نم هيف اولخد ام عفد يف

 طسقلاب مايقلاب ةفاك نيفلكملا هدابع بطاخ هللا نأل ةزئاج يهف { مهيلع ةردقلا

 ىلعو هيلع ةردقلا عم كلذ نودب مهرذعي ملو { رفاكو نمؤم نمو رجافو راب نم
 ءالؤه مدع عم نيملسملا ةعامج وأ لاووأ ضاق وأ مامإ نم 0 نيملسملا رمأب ماوقلا

 { اوردق ام قرطلاو جالفألاو دجاسملاو ىماتيلا لاومأ يف لدعلاو طسقلاب مايقلا

 . اعايض كلذ كرت مهعسي الو & كلذل مهلوط غلبو

 نأ نيملسملا ىلعو { اهيف لوخدلا يف نو ريخ مهف بايغألا لاومأ اماو

 الو . ةرثعلا نومنتغي الو ةرذعملا نولبقي ابازحأو اناوعأ اونوكي نأو 9 اونواعتي
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 هللا لصو نم نولص او ، امحر نوعطقي الو {© اراج نوذؤي الو ةروعل ١ نوسسجتي

 نونمؤملاو { : ىلاعت هللا لاق اك مهو . همكح يف هللا ىصع نم نوعطاق هقحب

 . ملعأ هللاو . ةيآلا مامت ٠ «ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو

 : سيمخ نب دعاج خيشل ا نع : ةل اسم

 : هتناخ ام اهنا نيمي اهيلع هلأ . . هتجوز قلطي نأ دارأ نميف

 يذلا لجآلا اهقادص هنم تبلط اهقلط املف {، هتجوز قلطي نأ دارأ نميف

 ةيصعم الو ةشحاف تبكترا ام اهنأ انيمي فلحت نأ اهيلع جتحاف هيلع اهجوزت
 ناك نإو ؟ ال مأ . نيمي اهيلع هلأ 3 ايهنيب ةيجوزلا لاح يف اهقادصو اهقح لطبت

 ىتم اهل نانوكي مأ اهقادصو اهقح لطبيأ نيميلا نع تلكنو ، نيمي اهيلع هل
 هيلع امل تبثت { اهقادص لطب نإو {© هنم هذخأ ةقحتسم نوكتو . هتذخأ هتدارأ

 ؟ ال مأ © اهتدع يضقنت نأ ىلإ ةقفنلا

 ايف اهنم جرخت نأوجرأ ينكلو 3 اهيلع هل نأ نيميلا يف ليق دق : لاق

 قوقحلا يف يل نيبي الو 3 اهل هنم ةمهتلاب نوكي ام عضوم يف فالتخألا & يدنع

 ام اهيف هعم حصي ىتح هيلع يه لب . اهليزي امل & ةمهتلاب لوزت اهنا اهتوبث دعب

 . ملعأ هللاو . اهطحيف اهلطبي

 : يحبصلا : ةلأسم

 : ةقلطم ةلاكو هتجوزو هدبع لكو نميف
 ةأرملا تقلطو ، هسفن دبعلا قتعف { ةقلطم ةلاكو هتأرما وأ هدبع لكو نمو

 ؟ كلذ ايل زوجي له { اهسفن
 عقو دق هارأف قتعلا امأو & كلذ ايل زوجي الأ فاخأو . ملعأ هللا : لاق

 دقو . فالتخألا يربحي هعوقو يف نأ بسحاف قالطلا امأو . هلل ةيرحلا نأل

 { ةعدبلا قالطو ، ثالث قالط لثم . زوجي ال لصألا يفو ، مكحلا يضمي

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغو
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 زوجي ام عيمج يف ةقلطم ةلاكو هدبعوأ هتجوز لكو نميفو ،. هنمو : ةلأسم
 تعمس اذكهو & ضام هقتع دبعلا كلذكو . زئاج اهسفنل اهقيلطت نا { هل

 هيف نسحي اهسفنل اهقالط نإ لوقأو & نيدلا مهنم ذخأ نمم خياشملا ضعب

 نم دعبي مل قلطت ال اهنأ لئاق لاق نإو { ءالكولا نم هسفنل راجلاك فالتخألا

 دبعلا امأو } قحلا نم دعبي مل ال قادص الو ، قلطت اهنأ لئاق لاق نإو © قحلا

 لهأ نم لئاق لاق نإو ، هعسي مل قتعلا ىبأ ولو . هلل ةيرحلا ذإ قتعلا هب هبشأف

 نم بيرق نايضلا ايهموزل نأ يدنعو . دعبي مل هديسل هتميق هيلع نا ملعلا
 يبأ دنع دجوي اذه وحنو ، هلدع بيرق رودصلا يف دوجوم ريغ ناك ناو { قحلا

 لكاب هيف هلواطي نأ هل سيل نأ هلام يف دحأل زاجأ نم كلذكو . ينايسبلا نسحلا

 هللاو . فراعتلا يف زوجي ام الإ هل زوب ال لاقو } نمث قاقحتسا الو عيب الو

 . ملعأ

 : ضاق وأ ليكو نم ءافعتسالا دارأ نم . هنمو : ةلأسم

 نآرب بابل اليكو اوماقأ اذإ هماقم موقي نمو مامألا نأ ىنم اجارحتسا
 3 مامالا نم دشابوه سيلو ، هماقأ نم يأر الب ءاش نإرذعتي نأ ليكولل
 يأر الب كلذ هل نا { ءافعتسالا دارأو ايكاح وأ ايضاق اومدق اذإ ةعايجلا كلذكو

 تبثأ ةماتلا ةفصلا ىلع ةعايجلا رمأو & فالتخا نيتلأسملا نيتاه يفو & مهنم

 . ملعأ هللاو . مامالا رمأ نم معأو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : تركناف لوخدلا اهجوز اهيلع ىعدأ نم
 امأو نيميلا كلذ ىفف ، تركناو ، لوخدلا اهجوز اهيلع ىعدا اذإ ةأرملاو

 هب نئمطي اذه لثم يف ةرهشلاف لوخدلا ماعلاو صاخلا دنع دلبلا يف رهشأ اذإ
 . ملعأ هللاو . اهب ذخألا زوجو & بلقلا
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 : هل ىصوملا اوفلحي نا ةثرولا دارأ اذإ { هنمو : ةلأسم

 اوفلحي نأ هتثرو بلطف ىصوملا تامو ةيصوب لجرل ىصوأ لجر نعو
 ؟ ال مأ ، نيمي هيلعأ . ءاجلا ةيصولا هذه هيلإ اجلا هنأ ملعي ام هل يصوملا

 © هل ىصوملا ىلع نيمي الف . ةيصو اهب ىمس ىصوملا ناك اذإف : لاق

 . عطقلاب ال ملعلاب نيميلا هيلع لوقو

 & نيميلا قحلا بحاص ىلع نوعجري ماكحلا رثكأف نيميلا امأو : ةلأسم

 نم دحأ بلطو . ميتيوأ بئاغ ةثرولا يف ناك اذإ هتحصو قحلا توبث دعب

 . ملعأ هللاو . نيغلابلا

 : ءانمأ ريغ رجأتساف يلاولا هلكو نميف . هنمو : ةلأسم

 اهحلاصمب مايقلاو { اهيف مايقلا يفو ، نيملسملا لاومأ يف يلاولا هلكو نمو
 مهأ نيبتي مث ؤ ءانمأ ريغ وأ ءانمأ مهنأ ملعي ملو { نيملسملا لام ةمدخل رجأتسيوأ

 ؟ ال مأ . كلذ يف نايض ليكولا ىلع له .3 ةمدخلا يف نودسفيو . ءانمأ ريغ

 . . ليكولا ىلع نايض ال : لاق

 نأ هعسي له ‘ ةبيغلا يف عسي امم نيمألا ربج هل حصي مل اذإف : تلق

 ؟ هيلع افيرش نوكيو نيمألا ريغ رجاتسي
 ناك اذإ ، هيلع اعلطم نوكيوأ اريجأ رجأتسي نأ ليكولل زياج : لاق

 . ملعأ هللاو . نيمأ ريغ ريجألا

 : هلام فصن لجرل عاب لجر يف . هنمو : ةلأسم

 ندبلاو لقعلا حيحص وهو ، عطقلا عيب هلام فصن لجرل عاب لجر يفو
 . ءافيتساو ضبق ةءارب عيبلا اذه نمث نم هيلإ عىرب دق هنأ ةقرولا يف بوتكمو

 ائيش كل ملعن ال نحن اولاقو { لاملا هل بوتكملا ىلع ةثرولا ركنأ عئابلا كله املف
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 اذه نمث تعفر كنأ انيمي كنم ديرن : اولاقف { ةقرولا مهل جرخأف انكلاه لام ي

 ؟ ال مأ } نيمي مهل هيلعأ كلاهلل عيبملا
 ال لاق نم ل اقو . نيميل اهيلع لاق نم لاق ۔ فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ وهو هيلع نيمي

 : اهيدث سم هنأ لجر ىلع تعدا ةأرما يف {. هنمو : ةلأسم

 هيلع الأ ، ادمعتم هرظنو اهيدث سم هنا لجر ىلع تعدا ةأرمإ ينفو

 ؟ ال مأ . نيمي

 . ملعأ هللاو . اذه لثم يف نيمي ال : لاق

 : ائيش قرس هدبع نا رخآ ىلع ىعدا لجر يف { هنمو : ةلأسم

 ديسلا نم بلطو ائيش هل قرس هدبع نأرخآ ىلع لجر ىعدا اذإو

 . ملعأ هللاو . نيمي ديسلا ىلع ناف { نيميلا

 : قالط ايهنيب ىرج اذإ نيجوزلا يف 3 هنمو : ةلأسم
 هتاربأ اهنأ تلاقف 9 اهدر جوزلا دارأو قالط امهنيب ىرج اذإ نيجوزلا يفو

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا 0 لوقلا كلذ وه ركناف ءىش نم
 . جوزلا لوق لوقلا نإ : لاق

 ؟ نيمي هيلع له نيميلا هنم تبلط نإف : تلق
 . هيلع نيمي ال : لوقو © نيميلا هيلع : لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 لوق رثكأ ىلع اهاضرب الإ اهدر نع عنمي ايب نيميلا نع لكن ناف : تلق
 . ملع أ هللاو . نيملسملا

 : ةأرم ا نم قحلا بلط نميف . هنمو : ةلأسم

 ؟ دلبلا يف ةرضاح يهو ةأرما نم قحلا دحأ بلط اذإو

 نأ اهيلعوأ . اهيلع تبجو اذإ نيميلا يف اهماقم موقي ال ليكولا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . يزبجي ليكولا نإف { نيميلا اهيلع بجحت مل نإو اهسفنب رضحت
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 : اهتلخن الدج هنا لجر ىلع تعدا نميف . هنمو : ةلأسم

 © لجرلا ركناف 5 اهلام نم نيتلخن الدج هنا لجر ىلع تعدا ةأرما يفو
 ملو 0 عنملاو زوحلاب ةأرملل ةرهشلا تدهش اذإ ىرت ايف & ىلخن الإ تيدج ام لاقو

 ؟ ةرهش لجرلا رضحي
 ضراعي نأ لجرلا عنميو ةزئاج عنملاوزوجلا ةرهشلا ةداهش نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لخنلا نم هدج ام هنم ذخؤيو . لخنلا يف ةأرملا

 : اهجوز تريغو تغلب اذإ ةميتيلا يف { هنمو : ةلأسم

 هب تيضر ام اهنأ نيميلا اهنم بلطف اهجوز نم تريغو تغلب اذإ ةميتيلاو
 . نيع ةفرط تفغلب امل

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع هل نيمي ال : لاق

 : يحبصل ا : ةلأسم

 : المجع دهشي دهاشلا ي

 اهأرقي نأ ريغ نم المج ةقرولا هذه يف بتك ايب دهشأ لاق اذإ دهاشلا يفو

 ىنعم لكب دهشي نأ هيلع : لوق ء فالتخا كلذ يف اذكو اذكب دهشأ لوقيو
 . ملعأ هللاو . كلذب مكاحلا مكحيو . المج اهب هتداهش زوجت : لوقو 0 ارسفم

 ، نيميلا هيلع لاق نم لاقف . ةيصوب هل ىصو اذإ امأو 3 هنمو : ةلأسم

 هيلعف رارقاب هل رقأو نايض نم هل ىصوأ اذإ امأو & هيلع نيمي ال لاق نم لاقو
 في مل اذإف . افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، تيملا ءامرغل كلذكو ةثرولل نيميلا

 . ملعأ هللاو . نويدلا لهأل لاملا

 : ةداهشلا ظفلب مقي مل اذإ دهاشلا يف { هنمو : ةلأسم

 ظفلب همهفتسي نأ مكاحلل له . ةداهشلا ظفلب مقي مل اذإ دهاشلاو

 ؟ حيحص
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 {. نامزلا كلذ يف مكاحلا وهو كلذ لعفي نيملسملا ضعب تدجو : لاق

 : اهسفن هعنمت اهنا هتجوز ىلع ىعدا ميف { هنمو : ةلأسم

 يف ، عامجلا اهنم دارأ ام ىتم اهسفن هعنمت اهنأ هتجوز ىلع ىعدا لجر يفو
 ؟ نيميلا اهيلع هل له . اهنيمي دارأو & كلذ يه تركناو . هنم اهل زوجي ال تقو

 اهمزليو & نيميلا اهمصخ ىلع درت نأ اهلو ، نيميلا هل اهيلع : لاق

 . ملعأ هللاو . اهل افصنم جوزلا ناك اذإ اذهو & فلح اذإ سبحلا

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 : فيلحت ريغ نم قوقحلا يضقي ليكولا زاوج يف
 ءاضقو . كلاهلا اياصو ذافنأل اليكو 0 نيملسملا رمأب مئاقلا هلعج نميفو

 قوقحلا لهأ يضقي نأ ليكولا اذهف زوبأ & ىماتي فلخو ، كلاهلا لام نم هنيد

 3 هطخ زوبي نم طخب قاروأ مهدنع ناك اذإ مهفلحي نأ ريغ نم مهقوقح

 ؟ ال مأ

 عساوف نيملسملا ءاهقف ضعب لوقب لمع نإو ز فدالتخإ كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا مكاح كلذ نم ذخأ ام فالخب هيلع مكحي ملام هل

 : ناييلس نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : هيلإ ىصوملا ىلع نيميلا مهلا ةثرولا يف
 مهلف { هل ىصوملا وأ هل رقملا كلذل كلاهلا نم ءاجلالا ةثرولا ىعدا اذإو

 ملو ، نيميلا ديرت مهدحأ وأ ةثرولا ينعأ اولاق اذإ امأو . ءاجلألا ببسب نيميلا

 . ةعومسم ريغ ىوعد كلذف ديري اييف نيميلا ىنعم رسفي
 ةايح يف هل رقملا هضبقي مل اذإ رارقألا امأ ، ىنعملا اذه يف يحبصلا باوجو
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 { هيلع نيمي الف { هتايح يف هضبق ناو . ايبنجأ وأ اثراو ناك نيميلا هيلعف رقملا
 يف ملعأ الو 6 نيميلا ىصوملا ىلعف 6 اياصولا نم لاملا سأر نم جرخ ام امأو

 وأ ةثرولا لاق اذإ امأو ، لاملا ثلث نم جرخ ييف فالتخالاو . افالتخا كلذ

 اوعدي مل ولو { نيميلا هيلع مهلف ث هل رقملا وأ هل ىصوملا نم نيميلا ديري مهضعب
 . ملعأ هللاو . همهت وأ ءاحلا كلذ نأ

 هناف كلاهلا ىلع ام ءاضقل . مكاحلا هلكوي يذلا امأو © هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ءىش عيب دارأ اذإ مكاحلا ةلزنمب ال كلاهلا ىصو ةلزنمب

 : سيمخ نب رصان خيشل شلا نع : ةلأسم

 : نيتأرملا ةداهش ف

 نود ءىش يف اصوصخو امومع ءىش لك يف زوجت له نيتأرملا ةداهشو
 ! عىش ؟ ع ش

 حاكنلا ىلع امأو 0 زوجت ال انزلا ىلع نهدحو ءاسنلا ةداهش نإ : لاق

 اذإ زئاجف ةيالولا عفر يف امأو & قوقحلا يف كلذكو { ةزئاج لاجرلا عم نهتداهشف
 ال لوقلا رثكأف . ةءاربلا امأو . ةيالولا نرصبي { ةماقتسالا لهأ نم الودع نك

 . ملعأ هللاو . زوبحت

 : يلهذلا : ةلأسم

 : ةحص ريغ نم ةلاكول ليكولا ىوعد يف
 ضورعلا اماف & هل حصن ةحص ريغ نم ةلاكولا ليكولا ىوعد امأو

 ىتح هلوق لبقي ال موق لاقف . هلوق لبقي ضعب لاق فالتخا كلذ يفف ناويحلاو
 . نيملسملا لوق رثكأ ىلع 5 هلوق لبقي الف لوصألا يف امأو ، كلذ حصي
 . ملعأ هللاو . اندنع هب لومعملاو
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : هتلاكو ددبحتتا مامالا تام اذإ ليكولا ي

 فيس نب ن اطلس نيملسمل ١ مامإ ةرضحب ةقث لجر لكو ةقث لجر يف

 نأ ليكولا جاتحيأ & يح لكوملا لجرلاو & مامالا تام مث دجسملا ةعامج هرضحو

 ؟ مامالا

 نأ هرمأ مامالا ناك ناو . اوتامولو . ةتباث ةعامجلا نم ةلاكولا نأل لكوملا تام ولو

 نم لاق ء فالتخا كلذ يفف مامالا تام اذاف & لجرلا اذه ىلع ةلاكولا دقعي

 مل نيملسملا لاوقأ نم لوقب ذخأ نمو . ةتباث لاق نم لاقو { ةلطاب ةلاكولا لاق

 زئاجف دلبلا نم رفاسي نأ الإ دجسملا لام كرتي نأ ليكولا اذهل ىنبجعي الو كلهي

 . ملعأ هللاو . كلذ هل

 : ةئيسن هلكوم لام ليكولا عاب اذإ { هنمو : ةلأسم

 لاق ،© فالتخا كلذ يفف ةئيسن مهاردب هلكو نم لام عاب اذإ ليكولا نا

 ةئيسنلاب ليكولا عيب زوجي ال لاق نم لاقو 5 ةئيسنلاو دقنلاب ليكولا عيب نا لاق نم

 دقنلاب سانلا عيب نأل . ىلإ بحأ لوألا لوقلاو ، هلكو نمم ىضرب الإ

 لاقو . لكوملا ىلع تبثي ال هنأ لوقلا رثكاف ضورعلاب ليكولا اذإ امأو © ةئيسنلاو
 ."يلا بحأ لوألا لوقلاو . زئاج ضورعب هلكو نم لام ليكولا عيب نا لاق نم
 . ملعأ هللاو

 : بيع اهب ةباد ىرتشا اذإ ليكولا يف 0 هنمو : ةلأسم

 مث } ةبادلا ليكولا هل ى رتشاف . ةباد هل ي رتشي نأ الجر لكو لجر يفو

 لاقف © بيعلاب ةبادلا در لكوملا دارأو ، عيبلا لبق اهب ناك بيع ةبادلا يف رهظ
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 ىلع له . ليكولا ركنأو ةبادلا هذه يف يذلا بيعلا اذهب ملاع ليكولا نأ عئابلا

 ؟ ال مأ © بيعلاب ملعي ل نأ نيمي ليكولا

 ىلعزوجي هريغوأ عيبملا نم ةلاكولا عفرب . ليكولا رارقا نإ : لاق

 © بيعلاب ةبادلا در يف هتجح لكومللف & بيعلا ةفرعم ليكولا ركنأ اذاف { لكوملا

 رهظأ اذإ ليكولا امأو & عيبلا هب دري امم ةبادلا يف يذلا بيعلا نأ مكاحلا فرع اذإ

 ليكولا ىلع ملعأ الف { هل ةلاكولا قحب نالفل ةبادلا هذه ي رتشي هنأ عيبلا دنع

 هذه تي رتشا ينأ عيبلا دنع ليكولا لقي مل اذإ امأو & اذه ىلع عئابلل نيمي موزل

 نع هرذعأ نأ ىوقأ الف نيميلا هنم عئابلا بلطو ةلاكولا قحب ي ريغل ةبادلا

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع نيميلا

 : ءاملاو لاملا عيبي ليكولا ف {&© هنمو : ةلأسم

 لاملا عيبي نأ ليكولا دارأو هلام لصأ نم دارأ ام عيب يف اليكو دحأ ماقأ اذإو
 ينبجعي يذلاو ، لاملا يف لخاد ءاملا نأ : لوق ك فالتخا كلذ يفف { هلئامب

 نوكي نأ الإ ملسأ كلذ كرتو { لاملا عم ءاملا بتاكلا بتكي ال نأ لمعلا هيلعو

 . ملعأ هلللاو . ءاملا نم ةبرشب ةلاكولا يف

 : ةبئاغ ةأرما جيوزت يف : ةلأسم

 . اهيلو هيلإ بلط اذإ ةبئاغ ةأرما جيوزت يف ةلاكو بتكي نأ بتاكلل زئاجو

 ةداهشو 5 اهترضحب الإ ةأرما جوزي نا هل زوب الف ، جوزملا امأو 3 اهفرعي مل ولو

 نأ هل زوجي الف ةلاكولا ةحصب امأو & دج ىلإ نايقتلي ايهنيب بسنلا ءاقلاب دوهشلا
 . ملعأ هللاو . ايهنيب جيوزتلا يف لخدي الو جوزي

 : هسفن لعف ىلع دهشي نميف . هنمو : ةلأسم

 نب نالف ةثرو نيب لاملا اذه انمسق انأ الاق اذإ نيمساقلا نأ رثألا يف دجوي

 لعف ىلع ادهش ايجنأل ةزئاج ريغ اهتداهش نإف كلذ ةثرولا ركنأو . نالف
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 لوقي نأ الإ هتداهش زوجت ال هسفن لعف ىلع دهش نم لك كلذكو . ايهسفنأ

 نأ الإ مهنيب لاملا ايسق ايهنأ نادهشي الو مهلام اومسق دق نالف هتثرو نأ نادهاشلا

 لبقي مكاحلا نإف نالف ةثرو نيب ةمسقلل مكاحلا اهماقأ دق نايساقلا ناذه نوكي

 تمكح دق لاق اذإ مكاحلا امأو & نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع ايفو

 نم هنأ ىنعملا يف ناك ولو ٠ لوبقم هلوقف © نالف نب نالف ىلع نالف نب نالفل

 & لوبقم هلوق اهيلو وه ةأرمإ حاكن نم دقع ام ىلع يلولا كلذكو ؤ هسفن لعف

 اذهو ٠ هريغ لدع عم الدع ناك اذإ نالف تنب ةنالفب نالف نب نالف جوز هنا

 . ملعأ هللاو . ىنعملا اذه هيلع يوتحي ام عيمج لمتحي ال عضوملا

 : دوهشلا لاوقأ فالتخا يف { هنمو : ةلأسم

 هيلع ىعدملا ركنأف ةضف تايرال رشع هل نا لجر ىلع ىعدا لجر يفو

 امهدحأ دهشف ، هيلع ىعدملا ىلع لدع يدهاش ىعدملا ماقأف . يعدملا ىوعد

 { ةضف تايرال سمخ هيلع هل نارخآلا دهشو ، ةضف تايرال رشع هيلع هل نأ

 هل تبثي ال مأ ، ةضف تايرال سمخ هيلع ىعدملا ىلع ىعدملل تبثي له
 ؟ ءىش

 دهشو ، ىعدا ايب دهاش هل دهشو . ةضف تايرال رشع ىعدا اذإ : لاق

 نادهاشلا ناك اذا ىعدا ام فصنب هل مكحيف . ىعدا ام فصنب دهاش هل

 لمع ال هتداهشف همصخ ىلع هيعدي امم رثكأب ىعدملل دهش نم امأو ، نيلدع

 . ملعأ هللاو . ةداهشلا هذه ىلا عدي مل هنال اهيلع

 : لجر لام يف ةلخن هل نا ىعدا ميفو { هنمو : ةلأسم

 ةلخن هل نأ لدع يدهاش ماقأو ٥5 لجر لام يف ةلخن هل ىعدا لجر نعو

 ؟ ال ما . ةزئاج ايهتداهش نوكت له اهنيعب اهفرعن مل انأ ال
 هلام نم ىعدملا ىلا لاملا بحاص ملسيو .ةزئاج اهتداهش : لاق

 . ملع أ هللاو . ةلخن
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 : ةباد ايعدا نيلجر يف . هنمو : ةلأسم

 امهدحأ ماقأو { امهدحأ يدي يف ةبادلا نكت ملو ، ةباد ايعدا نيلجر يفو

 هنأ لدع يدهاش رخألا ماقأو & نالف نب نالف نم اهارتشا هنا لدع يدهاش

 ؟ ةبادلا هذهب ايهنم ىلوأ نم 3 هيخأ وأ هيبأ نم اهثرو
 ىرخألا ةنيبلا هل تدهش يذلا نم ءارشلاب دهشت ةنيبلا تناك نإ : لاق

 هنأ دهشت ءارشلاب دهشت ىتلا ةنيبلا تناك ناو ، ىلوأ ءارشلا ةنيبف هثاريمب

 اهكلميوهو . هنم اهارتشا هنأ دهشت اهتداهش يف تناك نإف رخآ نم اهارتشا

 تانيبلا تناكو { اهكلميوهو هيبأ نم اهثرو هنا دهشت ثاريملا ةنيب كلذكو
 اهنأ ايهنم دحاو لك فلح اذإ نيفصن ايهنيب ةبادلا نوكت نأ ينبجعيف 0 الودع

 . ملعأ هللاو . هل

 : سيمخ نب رصان خيشل ا : ةلأسم

 : هركنأف لجر ىلا اقح هليكو هل ىعدا نميف

 نأ ليكولا دارأو ۔ بولطملا هركناف لجر ىلا اقح هليكو هل ىعدا نمو

 لصي ىتح ءىشب هل ذخؤي ال هناف & هقح ىلا بلاطلا فلحي نأ ىلا لزنف هفلحي

 هب ذخأ قحلاب ةنيب بولطملا ىلع تماق نإف هقح ىلع فلحيو هتبيغ نم بلاطلا
 ناعزانتي يذلا مكاحلا اذه بتك ، قحلا هل يذلا نيمي بلط نإف هيلع حص اذإ

 & هل حص يذلا هقح ىلع هفلحتسي نأ بلاطلا هيف يذلا دلبلا يلاو ىلا { هدنع
 يذلا ناك ناو & قحلا كلذب هذخأي مث © مكاحلا اذه ىلا ةقث عم كلذب بتكو

 مكاحلا ذخأ & لدع يدهاش هقحب هليكو ماقأو ، نايع نم اجراخ قحلا هل

 بئاغلا نكمأ اذإو ، نيميلا لاحل قحلا لطبي الو { ةنيبلاب هيلع حص ايب بولطملا
 هيلع حص نم ىلع مكحي نأ مكاحلل : يحبصلا لاق & فلح ، فلحي نأ
 ىنثتسيو هقح ضبق يف هنم ةلاكولا تحص اذإ جرخي نأ ليكولا اذه لكومل & قحلا
 دلب نم جرخي نأ ليكولا اذه عنم مكاحللو & هقح ضبق يف لكوملا نيمي مكاحلا
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 نيملسملا راثا يف اذكه ، كلذ ميرفلا بلطو قحلا ضبق اذإ } قحلا هيلع نم

 . ملعأ هللاو . لوخدلا نع قاضتسا اذإ فوقولا هعسو { مكاحلا باترا نإو

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا نع : ةلأسم

 : ملعلاو عطقلا نيمي نيب قرفلا يف
 ؟ ملعلا نيميو . . عطقلا نيمي نيب قرفلا فيكو
 نيميلا تناك هسفن بولطملا ىلع قحلا ناك اذإ نيميلا نإ : لاق

 وأ عيب وأ رارقإ وأ ثاريم لبق نم © هريغ لبق نم ىوعدلا تناك نإو 4 عطقلاب

 . ملعأ هللاو . ملعلاب نيميلا تناك 0 كلذ ريغ

 (هللا همحر) : دادم نب دمحم نب نايلس خيشلا نع : ةلأسم

 : ةئفاكتملاو { ةرهش اهعفدت يتلاو { درت ال يتلا ةرهشلا ريسفت يف

 امهانعم ام {. ةرهش اهفدت ىتلا ةرهشلاو 0 درت ال ىتلا ةرهشلا ريسفت امأو

 ` ؟ كلذ ىنعم ام ، ماكحألا يف ةئفاكتملا ةداهشلاو
 يه . ةقيقحلا ملع يدؤتوه يتلا ةيضاقلا ةرهشلا ةداهش امأ : لاق

 يف اهضراع ملو . اهراشتناو ث رابخألا رتاوتب قافآلاو رصملا يف { ةيضاقلا ةرهشلا

 بيرلا عافتراو { اهب هنانمطألا مكح توبث عم اهمكح لقنب ضراعم كلذ

 دقو عفاد اهمكح عفدي الو }. دار اهدري ال تلا ةرهشلا يه يدنع كلتف 0 اهنع

 نم كلذ ريغو جيوزتلا توبثب مكحو . توملاو بسنلا يف نوملسملا اهزاجأ
 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةفرعمب نحن دهشن ايك { ةلهألا ةي ؤر ةحص

 نياعن ملولو © هبسن ةفرعمو . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفرعمو ، هبسنو
 ةرهشلاب الإ امهعابآ كردن ملو { ايهنع هللا يضر باطخلا نب رمعو ركب ابأ
 ةداهش امأو باتكلا هب لوطي امم ريثك اذه لاثمأ نمو . رابخألا رتاوتو © ةيضاقلا

 اهريغ ةرهش تدهشو . ءىشب ةرهشلا تدهش اذإ اهلعلف { ةئفاكتملا ةرهشلا

 هللاو . اهلك تلطب تدداضتو ةرهشلا يف تاداهشلا تافاكت اذإف ، اهدضب

 . ملعأ
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 : هب رمأ ناطلسلا نأ ىعدا اييف : ةلأسم
 نم ائيش ذخاف ، ناطلسلا هبرمأ هنأ رخا ىلع ىعدا لجر نع لئسو

 ؟ نيميلا هيلع هل بجي له . هلام

 لادلاو {} نماض ةعاطلا هل نمم رمألا ناك اذإ ليق هنأ يعم : لاق

 . عاطم ريغ ناك اذإ ، رمألا يف فلتخاو ، نماض يفوملاو ، نماض

 ؟ نيمي كلذ يف همزليف : تلق

 ال يذلاو . ركنأ اذإ & نيميلا همزليرمألاب ناضلا همزلي يذلا : لاق

 . انيمي همزلي ال انايض همزلي
 : لاق ؟ فلحي فيك }، نيميلا همزلي هنأ : لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 هل هلبق امو .. فصووأ . هيعدي امم 0 هل هلبق اموأ { هل هيلع ام فلحي هنأ ىعم

 . فصو امم { اذك هل ذخاف 3 ناطلسلا هب رمأ هنأ هيلإ يعدي امم هفصت مل نإ قح
 . ملعأ هلللاو

 : يلمازلا : ةلأسم

 : هتجوز اهنا ةأرما ىلع ىعدا نميف
 نكي ملو ، كلذ ةأرملا تركنأو ، هتجوز اهنأ ةأرما ىلع ىعدا لجر يفو

 ؟ ال مأ . هتجوزب تسيل اهنأ نيمي اهيلعأ اهنيمي بلطو 3 هتجوز اهنأ ةنيب هعم
 لوق ىلع ينبجعي انأو ، رثألا هب ءاج ام ىلع كلذ يف فلتخأ دق : لاق

 ءىش يف مكاحلا نمرظنلا بجوي نأ الإ & اهيلع نيمي ال هنأ : لاق نم

 اهراكنا يف ةلطبم اهغأ ةأرملا هذه يف 3 ةمهتلا هل تتبث اذإ { كلذ نم ۔ صوصخم

 . ملعأ هللاو . نيميلاب اهبييهت دارأو

 ين ربخأ يبآ نأ امهدحأ لاقف ٠ انيلا اعفارت نيلجر يفو © هنمو : ةلأسم

 هنيمي بلطف . هيلع ىعدملا ركنأف . هيبأ ريغ هربخأو . اذك اذه ىلع هل نأ
 ؟ اذه لثم يف نيميلا در هلأ 3 هيلإ اهدرف
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 8 فالتخا كلذ يفف هدنع ةقث هربخأ يذلا نأ ىعدملا لاق اذإ : لاق

 ىعدملا در اذإ : لوقو . هيلع ىعدملا ىلع الإ اذه لثم يف نيميلا نوكت ال لوقو

 نأ { هدنع ةقثوهو . هوبأ هربخأ دقل & يعدملا فلح 0 يعدملا ىلإ نيميلا هيلع

 هيبأل نأ ، هدنع ةقثوهو ، ينالفلا نالف نب نالف هربخأ وأ اذك اذه نالف ىلع هل

 . ملعأ هللاو . هثراو وهو تام دق هوبأ ناك نإ ، اذكو اذك اذه نالف ىلع

 : هرجا لبق نم اقح لجر ىلع لجر ىعدأ اذإ ٦3 هنمو : ةلأسم

 ، اعاتم هل سرحي نأ هرجأ لبق نم اقح هل نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو

 3 سرحي مل هنأ الإ ، ةيرال اذك اذكب ءعىش لك هترجأتسإ هيلع ىعدملا لاقف

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا
 ينبجعيف " دوهشلا هيف هيلع علطي نأ نكمي سرحلا اذه ناك نإ : لاق

 دق هنأ حصي ىتح هرجأتسا ام لعفي مل هنأ ، رجاتسملا لوق ، لوقلا نوكي نأ

 لوق لوقلا نوكي نأ ينبجعيف دوهشلا هيلع علطي نأ نكمي ال ناك ناو ، لعف

 . دوهشلا هيف هيلع علطي نا نكمي امموهف اراهن سرحلا اذه ناك ناو ، ريجألا

 . ملعأ هللاو

 (هللا همحر) : ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 : هكلاه ةأرما نم هثرإ ابلاط لصو نميف

 بسن دوهش كلذ يف رضحف { ةكلاه ةأرمإ نم هثرإ ابلاط ىلإ لصو نميفو
 ؟ ال مأ ، كلذ يف مهلبق 3 ةرهش

 اهلثم ةرهش اهضراعت مل ام ةرهشلا ةداهش هيف زوجي هنإف بسنلا امأ : لاق

 الإ ثاريملاب مكحي الو & بسنلاب مكحي هنإف ةرهشلاب مكاحلا بلق نأمطا نإف

 بلط اذإف © هبسن يدنع حص دق { مكاحلا هل لوقي نكلو & لدع يدهاشب

 هل لوقيف & عنصا فيك : لاملا هدي يف نم لاق ناف لاملا هدنع نمم ثاريملا

 كلاهلل نكي ملو ، بسنلا حص ام ىلع مع نباو ، مع نبا كرت نم : مكاحلا
 يدهاشب الإ لاومألا يف مكحي الو ايتفلا ليبس ىلع هل ثاريملا ناك 3 هريغ ةثرو
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 نأ دهشأ لوقي هناف لاومألا كلمب ةداهشلا ظفل يف كلوق امأو { رارقإ وأ لدع

 هفصو الإو ارضاح ناك نا اذه نالف نب نالفل اذكو اذكب ىمسملا لاملا اذه

 نأ ىلا هوجولا نم هجوب هدي نم جرخ الو هبهو الو هعاب هنأ ملعأ الو & هبسنب

 ام ىنعملا ناك ملعأ الو لاق اذإ هنأل & ةداهشلا هذه وأ & هذه ىتداهش تيدأ

 ملعلا نكمي © تملع امو هلوق امأو © ةعاسلا هذه ىلا لاملا اذه تفرع ذم ملعأ
 . ملعأ هللاو . فيعض وهو { ملعي مل ولو يضاملا

 : ةأرما جيوزت يف ناطلسلا وأ مامالا هلكو نميف : ةلأسم

 ةتباث ةلاكولاف ةأرما جيوزت يف ةعايجلا وأ ناطلسلا وأ مامالا هلكو يذلا يفو
 ةعامجلا كلذكو ةلاكولا نع اعجريوأ 5 الزعيوأ ناطلسلا وأ مامالا تومي ىتح
 تناك . ةلاكولا نع اوعجريوأ مامالا رهظي ىتح ، ناطلسلاو مامالا مدع دنع

 { اهجوزي نأ سانلا نم دحألوأ & اهسفن جوزتوأ ، اهسفنب ةأرملل ةلاكولا
 . توميوأ عجري ىتح ءايلوألا نم هريغوأ ابأ ناك . ةأرملل يلولا ةلاكو كلذكو
 . ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 : ةقفن اهل كرتي ملو باغ هنا اهجوز ىلع تعدا نميف
 اعداو ، ةوسكو ةقفن اهل كرتي ملو اهنع باغ هنا اهجوز ىلع تعدا ةأرماو

 ؟ نيمي درو 3 نيمي هيف لهو ث ايهنم نم لوق لوقلا ، كلذ اهل كرت هنأ وه
 ىش يف ىوعدلا تناك ناف { هنيمي عم هلوق كلذ يف لوقلا نا : لاق

 هللاو . لوقلا رثكأ يف هيف در الف نكي مل ناو ، نيميلا در هيفف دودح مولعم
 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 كلذ امه اركناو ، هتجوز هيلع ادسفأ ايهنأ هتجوز يوبأ ىلع ىعدا نميفو
 ؟ اهنيمي دارأف
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 تناك اذإ هيف فلتخيو اغلاب ةجوزلا تناك نا اذه لثم يف نيمي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . رشاعت نم دحب يهو ةيبص ةجوزلا
 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : هيلع ليكو وه نمل ليكولا ةداهش يف

 ليكو وه امل دحأ دهش اذإ بئاغلا ليكوو ميتيلا ليكوو دجسملا ليكو يفو
 ؟ ال مأ { هيلع هتداهش لبقتأ هيلع

 ةداهش ةزئاج دجسملاو مجعألاو هوتعملاو بئاغلاو ميتيلا ليكو نإ : لاق

 نيغلابلا سانلا نم دحأل ليكولا لثم ءالؤه ريغل ليكولا امأو . ءالكولا ءالؤه

 لاق & نيملسملا نيب فالتخألا اهيف ءاج دق ليكولا ةداهشف © لوقعلا ءاحصأ

 . ملعأ هللاو . لإ بحأ لوألا لوقلاو ةزئاج مهنم لاق نم

 : اهقادص نم اهجوز ةجوزلا ليكو ءعى ربي له . هنمو : ةلأسم
 اهقادص نم اهجوز ءى ربي نأ هل زوجيأ { ةقلطم ةلاكو ةأرملل ليكولا يفو

 هذه ىلع ليكولا هأربا نا جوزلا أربيو & اهرضح ريغب {. علخلا ىلع اقفتا اذإ
 ؟ال مأ . هللا نيبو هنيب اييف ةفصلا

 اهلك ءايشألا عيمج نم هيف هلكوت نأ اهلزوبي ام عيمج يف هتلكو اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هتركذام ليكولل زاج
 : هريغ لكوي نا ليكولل زوجيا . هنمو : ةلأسم

 وأ اهجيوزت يف هريغ لكوي نأ ليكولل زوبيأ . اهبيوزت يف لكو اذإ ةأرملا يلوو

 ؟ ال مأ . هتبيغ يف اهجوزي نم رمأي
 جيوزت يف اليكو هلعج اذإ لوقلا نم يذلاو & فالتخا كلذ يف : لاق

 نأزوبي الف } هتمرح جوزي نأ اليكو هلعج اذاو ، هريغ لكوي نا هل زاج هتمرح

 . ملعأ هللاو . هريغ لكوي

 : ةلاكولا نايب يف : ةلأسم

 ؟ هل زوب فيك . ائيش ىمسي ملو © يليكو نالف ةايحلا يف لاق نمو
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 رمأ هيف هل الف يلام يف يليكو لاق ناف & ىمسي ىتح فيعض اذه : لاق
 ام نيبي ىتح ضبقي نأ هل نوكيف ، هضبق يف لوقي ىتح عفد الو لمع الو ظفحب

 . نيب ام الإ هل سيلف ز هيف هلكو

 ؟ يماقم موقي يلام يف يليكو لاق ناف : تلق

 الو ءاطع الو طسب الو ضبق الب ةبلاطملاو يهنلاو رمألا يف مايقلا هل : لاق

 . ءاشي ام لعفي ٠ لوقي ىتح ذخأ

 ؟ هلزوبجي يذلا ام {، هيف رمألا زئاج يلام يف انالف تلكو : لاق نإف : تلق

 زئاج لوقي ىتح ثدح الو نهر الو عيب الو ةيطع هيف هل زوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ىش نم عنص اميف رمألا

 : ةربابجلا نم دحأل لكوتلا لجرل زوجي له : ةلأسم

 & هجئاوحب موقيو 0 هلام يف ةربابجلا نم دحأل لكوتي نأ لجرلل زوجي لهو
 ؟ ال مأ

 ملظ ىلع هنعي ملو ، همارح ملعي مل اذإ ، مكحلا يف هيلع قيضي ال : لاق

 ىلع قفشأ نمل كلذ بحأ الف . طايتحألا يف امأو . هل لاملا ناكو ةيصعم الو

 . ملعأ هللاو . هسفن

 : مالسالا نع دترا مث الجر لكو نمو : ةلأسم

 وأ برحلا رادب قحل وأ ، مالسالا نع ليكولا دترا مث الجر لكو نمو
 ؟ هتلاكو ىلع نوكي له © هلقع عجرو ملسأ مث © هلقع بهذ

 مث ، هيلع ىمغأ مث } هماعط لكأ هل حابأ نمك هتحابا ىلعوه : لاق

 . ملعأ هللاو . لكأي نأ هلف قافأ

 : قح هيلع كل نمل ملاظلا ليكوت يف : ةلأسم
 كفسو ملظلاب هفرعا نم هيلع لكوأ نأ يل له .5 قح هيلع يل نمو

 ؟ ءامدلا

 ءىش هباصأ وأ تلعف ناف {} هيلع هنم فاخت تنك نا هلكوت ال : لاق
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 ةعبت الف ، كلذ دعب ءعىش هنم هباصا ناف 3 زاج هيلع فخت مل نإو تنمض
 . ملعأ هللاو . كيلع

 : ضيرملا وأ بئاغلل ةلاكولا يف : ةلأسم

 ؟ ال مأ { ةأرملاو ضيرملاو بئاغلل ةلاكولا زوبت لهو
 دودحلاو دوقلا الإ ماكحألا هيف ىرجي امم ءعىش لك يف زوبحت معن : لاق

 لكوي نأ زوجي لوقو ۔ صاصق الو دح يف ةلاكو ال مالسلا هيلع هلوقل صاصقلاو
 . كلذ زاج رضاح وهو صتقي ناك اذإ لوقو &، صاصق وأ دح نم هل بجي اميف

 . ملعأ هللاو

 : رخآل ةقدص عفدل الجر لكو نميف : ةلأسم

 باغف هيلإ اهعفدي الجر لكوو ةقدصب رخا ىلع لجر قدصت اذإو
 يف هل ةلاكولا تحصو يضاقلا ىلإ هعفرف هيلإ اهعفدي نأ ليكولا ىبأو & قدصتلا

 ؟ كلذ

 ميلست يف ليكول ا ربجي كلذكو ،۔ هيلإ اهعفد ىلع مكاحل ا هربجي : لاق

 . عنتم ا اذإ عيبم ١

 له . امهدحأ اهعفدف 3 ةبهلا عفد يف نيلجر بهاولا لكو نإف : تلق

 ؟ يزج
 تناك نإو . امهدحا عفد ريغ نم اهضبق هل نأل & كلذزئاج : لاق

 نود ايهنم دحاولا لعف هل زوجت الف ،} اهضبق يف هل بوهوملا نم ايهه ةلاكولا
 . رخآلا

 هريغ لكوي نأ هل له 0 هل بوهوملا ضبقل اليكو بهاولا لكو اذإو : تلق
 ؟ كلذ يف

 لكوي نأ هلزوجي الف { ةبهلا يف عجري نأ هلكو نإ امأو & كلذ زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . عيبلا در يف كلذكو 5 هريغ

_ ١٥٠



 : رخآل دبع عفدل الجر لكو نميف : ةلأسم

 ليكولا هل لاقف 3 هدي يف ةعيدو نوكيل رخال ادبع عفديل الجر لكو نمو
 ؟ ليكولا نمضي له .ث دبعلا كلهف لعفف 3 نالف ىلإ هعفديل وأ همدختستل

 © ليكولا ىلع مرغ ايب عجريو © عدوتسملا مزلي ناضلا نا لوق : لاق
 ايناو & لعفلا رشابي مل هنأل ، نايض الو ليكولا ىلع عوجز ال : لوقو 0 هزع هنأل

 اهايا هاطوأو { اهيف هريغ نم ال اهاطو نم مزلي { ةيراجلا رقعك بذكوه
 . ملع أ هللاو . هرورغب

 : بيع اهب رهظو ةلاكوب ةباد عاب نميف : ةلأسم

 ليكولا رقأو ، بيع اهب رهظ مث ، ةلاكوبرخأآل ةيراجوأ ةباد عاب نمو
 ؟ ال مأ ، لكوملا ىلع ةجح كلذ نوكيأ 3 هتفرعمب

 © ليكولا كلذ مزلي مل } لكوملل كلذ نا افراع يرتشملا ناك نا : لاق

 ليكولل نوكتو . نمثلاب هيلإ عيبلا عجري هناف ، ليكولا ريغل اهنا ملعي مل ناو
 . ملعأ هللاو . اهنمث ملس هنأل ةزئاج

 : هلام عيب يف الجر لكو نميف : ةلأسم

 دعب لاملا ليكولا عابو ث ةلاكولا عزن مث 0 هل هلام عيب يف الجر لكو نمو
 لبق عزنلا حص اذإ تبثي ال لوقو 3 ةلاكولا عزنب ملعي ملام & تباث هعيبف ، كلذ

 . ملعأ هللاو . عيبلا نم ىلوأ قتعلا نإف ىلوملا هقتعاو امالغ ناك ولو { عيبلا

 : اضقتنم اعيب مالغلا عاب نميف : ةلأسم

 ملام تباث عيبلاف ء ديسلا هقتعاف اضقتنم اعيب مالغلا ليكولا عاب اذإو

 هعاب نوكي نأ الإ قتعلا تبث عيبلا ضقتنا ناف ىلوملا وأ هضقن ي رتشملا بلطي

 نا هيف اعوجر نوكي ايك عيبلل ضقن ديسلا قتع نا لوقو © قتعي هناف ، اوبر عيب
 . ملعأ هللاو . ةدم ىلا ارايخ عاب

 : دبع عيبب رم أ نميف : ةلأسم

 ؟ هترضحب هعيبب هريغ رمأي نأ هل له =©٨ دبع عيبب رمأ نمو
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 مث رمأ ام فالخب ليكولا عاب نإف تلق ، هسفنب الإ كلذ هل سيل : لاق

 ىلع ىرتشملا عجريو هلام يف عجتري نأ لاملا بحاصل لاق . هدي نم نمثلا فلت

 . نمثلاب عئابلا

 هدي نم عاضف انهر نمثلا ذخأ مث هعابف ادبع هل عيبي نأ هرمأ ناف : تلق

 ؟ اليفك ذخأ وأ
 بهذي ايب نهارلاو ليفكلا وه قحليو دبعلا نمثل نماض عئابلا نا : لاق

 . ملعأ هللاو . عئابلا لام نم

 (هللا همحر) : يولهبلا رمع نب هلا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 : هليكو هعاب ال ضقنلا لاملا برلأ

 ةلاهجب ضقنلا هيف هلأ { هلام نم هليكو هعاب ايب املاع لاملا بر ناك اذإو

 ؟ ال مأ . هليكو
 دعب هل ريغ الف {} هملع ةعاس ريغي ملو { عاب ايب هليكو هملعأ اذإ : لاق

 الف عاب نأ دعب هليكو تام نإ كلذكو . هدودحب الو ، هب لهاج ريغ هنأل كلذ

 . ملعأ هللاو . هل ريغ

 : ايهتعضرا اهنا ةأرما تلاقف جوزتي نا دارأ نميف : ةلأسم

 لبقي له © ايهتعضرا اهنأ ةأرما تلاقف . ةأرما جوزتي نا لجرلا دارأ اذإو

 ل ام ٠ هميمذ وأ ةكولم تناكولو ٠ لوبقم الوقف جيوزتلا لبق امأ : لاق

 ٥ لالح ىلع قرفت وأ . م ارح ىلع عمجت اهن ا يف لوقو ‘ اهسفن ف ةمهتم نكت

 جيوزتل ١ لعب امأو © هلدع نوكت ىتحف ] لوخدل ١ لبقو جيوزتلا دعب امأو

 . لدع يدهاشب كلذ حصي ىتحف لوخدلاو

 سيلوأ عاضرلا دحب اهنا حصفت ملو ؤ اهتعضرأ اهنأ تلاق ناف : تلق

 ؟ مكحلا فيك ٠ عاضرلا دحب
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 اذه : لوقو ، لاصفلا دعب ناك هنأ ملعي ىتح عاضر وه : لوق : لاق
 . كلذ نع تصحف 0.3 تبي رتسا نإف . برتست مل اذإ

 مث ، ايهعضرت مل تلاق اهنأ وأ { تتكسو اهحاكنب تملع ناف : تلق

 ؟ لبقت له } عاضرلاب تدهشف تعجر

 تعجر مث ، عاضرلاب تدهش نإ امأو ، لبقت الو 3 مهتت هذه : لاق

 قرف دق ناك نإو { اهيلع عىش الو { اهنم لبق ث ايهنيب مكاحلا قرفي نأ لبق

 ةأرملل جوزلا مزلي يذلا قادصلا مرغيو 0 قارفلا متيو 3 اهنم لبقي الف ايهنيب

 ؟ تركنأ مث ، ةنالفو انالف تعضرأ اهنا تلاق ناف : تلق

 . هب مكحي نأ لبق { اهسفن تبذكو تعجر اذإ الإ 0 اهلوق لبقي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . اهنم لبق تدهشو تعجر مث ، اهسفن بذكت مل نإو

 (هللا همحرر) : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 : ةداهشلا ىلع ةداهشلا ي

 دوهش هدنع تدهش اذإ ديبعلا كلم يف زوجي له .3 ةداهشلا نع ةداهشلاو

 ؟ دبعلا رقي مل اذإ ، نالفل دبع نالف لجرلا اذه نأ

 انالف نأ دهشي هنأ يندهشأ انالف نا دهشأ انأ : دهاشلا لاق نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاجف © نالفل كولمم

 : اهجوز تومب ةنيبلا تدهش نميف : ةلأسم

 تدهش مث تجوزتو تدتعاف 5 اهجوز تومب ةنيبلا تدهش ةأرما يفو
 ؟ هثرت له {، دعب نم تام هنكلو & تقولا كلذ تمي مل هنأ ىرخأ ةنيب

 الإ اورثك وأ اولق 3 هتوم ةحص دعب هتايحب مهتداهش لبقت الو هثرت : لاق
 . ملعأ هللاو . نايعلاب حصيو مدقي نأ
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 : اهيديا يف سيل ائيش يف اعزانت نيلجر يف : ةلأسم

 { نانثا امهدحأل هب دهشف 3 ايهيديا يف سيل ءعىش يف اعزانت نيلجر يفو

 . ةعبرأ رخآلل دهشو
 ، دوهشلا ددع ىلع مسقت : لوقو 3 ءاوس ةعبرأو نادهاش لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . ادوهش رثكأ ناك نمل : لوقو

 : روزلا ةداهش دوهشلا دمعت يف : ةلأسم

 هب الإ مكحلا متي ال عىشلوأ ، روزلا ةداهش ىلع دوهشلا دمعت اذإو

 ؟ صاصقلا هيف بجي امم { اهنود ايف اسفن اهب اوفلتاف
 يف ءاكرش مهو & صاصقلا مهمزليو 0 لعفلا ىلع دمتعملاك اذه : لاق

 ءاكرش مه : لوقو . اكتف لتق نم ةلزنمب اعيمج هب اولتق اعيمج اوعجر نإف 0 مدلا

 يفولو صاصقلاو ةيدلا نم مهطسق هيلع نوقابلا دريو ، ادحاو ءايلوألا اوراتخي

 . دحاو وضع

 ؟ دحاو الإ ةتسلا نم عجري مل نإف : تلق
 ةيدلا نم هعم دهش نم طسق اودريو . هنم اوصتقي نأ ءايلوألل : لاق

 هيلع
- 

 ؟ همزلي ام 0 ةعبراألاب اهمامت دعب انزلا ةداهش نع عجارلاف : تلق

 نإو . دلج مكحلا ذفني مل نإو { مرغو دلج ذفن دق مكحلا ناك نإ : لاق

 ةداهشلا متت مل ناف ، مرغ الو ، هيلع دح الف ، مكحلا هب متي ال نم ىقبو عجر

 . ملعأ هللاو . دهش نم دلج ةعبرألاب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : جلف يف ةصح هل نميف

 نم جلفلا قحب لجر ىلع دهشو . جلف يف ةصح هدلول وأ هل لجر يفو
 ٠ هدلو ةصحو هتصح طقستو هئاكرشل هتداهش لبقتأ 3 اهريغوأ .0 ءام ةداعق لبق

 . ملعأ هللاو . زوجت ال تركذ نم ةداهش نأ نيملسملا ضعبل الوق هيف نأ وجرأو
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 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 : جاوزلا دقعل ءاسنلا ةداهش يف

 نهعم نوكي نأ ريغ نم لبقتأ 3 هريغوأ جيوزتلا دقعل ءاسنلا ةداهشو

 ؟ ال مأ © لاجرلا نم دحأ

 نهعم نوكي نأ الإ زوجت ال حاكنلا ىلع نهدحو ءاسنلا ةداهش نإ : لاق

 يل الو ، لاومألا الو & قوقحلا ىلع نهدحو نهتداهش زوجت الو لاجرلا نم دحأ

 عاضرلا لثمو 7 ءاسنلا نادبأ نم لاجرلا نم هيلإ رظنلا زوجي ام الإ ، كلذ ربغ
 . ملعأ هللاو . نهدحو ءاسنلا ةداهش هيف زوجت كلذ هبشأ امو

 (هللا هحر) : جرفم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 : نيدهاش هادلو رضحا نميف

 ؟ اهتداهش لبقت له ‘ هادلو امهو نيدهاش رضحأو © الام ىعدا ميفو

 . ملعأ هللاو . زاج . نيلدع اناك اذإو & فالتخا كلذ يف : لاق

 : رضحم الو هتداهش بتكي نميف ©٨{ هنمو : ةلأسم

 هتداهش بتكيف مكاحلا يدي نيب ةدهاش ىلا ىعدي نومأم ةقث لجر نعو
 ؟ ال مأ 3 هتداهش زوهحت ©= هسفنب لصي الو . مكاحلا ىلا 7

 يدي نيب هعسفنب رضح ىتح . بتاكلااذه ةداهشزوجت ال : لاق

 . ملعأ هللاو . مكاحلا

 وأ ابحوأ ارمت وأ اعوذج نالفل هدنع نأ ةنيبلا هيلع دهشت نميفو © هنمو : ةلأسم

 دحأل ةنيبل ا تدهش نا كل ذكو . هريغ الو كوكم مكو . عذج مك نبي ملو مه ارد

 ؟ هانفصو ام لثمب نيبت ملو لثمب ٥ كلاه ىلع

 ال مكاحلا نأل تبثت ال ةداهش هذه نا ليق & فالتخا كلذ يف : لاق

 دوهشملا ىلعو { اهنوفرعي ام ةثرولا ملسيو اهب مكحي ليقو مولعم ءىشب الإ مكحي
 . ملعأ هللاو . اذه نم رثكأ هل نوفرعي ام نيمي مهيلعو هيلع
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 : نيد هيلع نمو فيرعلا ةداهش ف . هنمو : ةلأسم

 فلسوأ ضرقوأ نيد هيلع نوكي نمو & فيرعلا ةداهش زوجت لهو
 ؟ ال مأ & هل دوهشملا هعفني نم وأ 3 هل دوهشملل

 ملظ هنم نبي ملو الدع ناك اذإو & فالتخا هيفف فيرعلا امأ : لاق

 ناك اذاف { هل دوهشملا نم عفتني نمو ، فلستملاو ضرتقملا امأو . هتداهش تزاج

 . ملعأ هللاو . هتداهش تزاج الدع

 (هللا همحر) : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 : لاملا لصأب لماعلا ةداهش زوبحت له

 كلذكو .3 هترمث نم ءزج هل ناك اذإ لاملا لصأب لماعلا ةداهش زوجت لهو

 ؟ ال مأ 3۔ ةرمثلاو لصألاب هتداهش زوجت له 3 مهاردلاب لمعي ناك اذإ

 . ةرمثلا يف هتداهش زوجت الف { ةرمثلا نم ءزجب لمعي ناك اذإ : لاق
 { ةرمثلا ي هتداهش زوجتيف . مهاردلاب لمعي ناك ناو لصألا يف زوجتو

 . ملعأ هللاو . لصألاو

 : ةموصخلا دح يف : ةلأسم

 يف ةنيبلا هيلع حصأو ، همصخ هنا مصخلا هيلع ىعدا اذإ دهاشلا يفو

 ؟ هتداهش هيلع زوجتل دح ةموصخلا هذهل نوكيأ ، كلذ

 ةموصخلا نأ دهشت نأ الإ . الف رثكأ ناك امو ، رهشأ ةتس اهدح : لاق

 . ملعأ هللاو . نآلا ىلا ةيقاب

 عجر ناو . هدعب وأ مكحلا لبق هتداهش نع عجري نا دهاشللزوبجي لهو

 ؟ ال مأ © نايض هيلع

 سيلف . مكحلا عقو اذإف ، مكحلا عقي مل ام عجري نأ دهاشلل نإ : لاق

 . هب دهش ام نايض هيلع ناك ، عجر ناف ، ةعجر هل
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 (هللا همحر) : رمع نب قياش خيشل ا نع : ةلأسم

 : هسفن ىلع افوخ ةداهشلا ةباتك ي

 ىدأ نإ هلاموأ هسفن ىلع فاخيو " ةيقتلا دعوم يف ناك اذإ دهاشلاو

 ؟ ال مأ { نمأي ىتح اهنايتك هل زوجأ . ةداهشلا

 الإ اهيدؤي نأ هيلع سيلف & هسفنوأ هلام ىلع فاخ اذإ { معن : لاق

 . ملع أ هللاو . نمأي ىتح

 : دمحأ نب درو خيشلا نع : ةلأسم

 : هاصوأ نمل يصولا ةداهش يف

 ؟ ال مأ ، هيلع وأ 3 هاصوأ نمل يصولا ةداهش زوبت لهو

 نوكي نأ الإ هيلع زوجت الو & هاصوأ نمل ىصولا ةداهش زوجت ال : لاق

 نا هيلع لمعن يذلا دادم نب دمحأ خيشلا لاق ۔ فرصتلا هل لعج دق كلاهلا
 © هسفنل اعفن رجي الو ، ثراو ريغ ؤ الدع ناك اذإ يصوملا ىلع يصولا ةداهش

 ضبقيو الدع ناك اذإ ةزئاج يصوملل هتداهشو { ةزئاج امرغم ابنع عفدي الو
 . ملعأ هللاو . اهنع عفدي الو { اينغم هسفنل ربجي ال هنأل ، كلاهلا ةثرو كلذ

 (هللا همحر) : رمع نب قيش خيشلا نع : ةلأسم

 : مكحلا دعب هتداهش عوجر ديري نميف
 هتداهشب مكحلا ىضم ام دعب عجر مث . هتلادع زوجت ال نم } لدع نميفو

 ؟ ال مأ { ةيضقلا درتو 0 مرغ هيلعأ

 يف هللا يقتي نأ الإ مرغب لدعلا ىلع مكحي الو { درت ال ةيضقلا نإ : لاق

 . هتلادع زوجت ال نم لدع اذإ ، هيلع مكح ريغب مرغيو & بوتي هنإف { هسفن

 . ملعأ هللاو
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 : يضاقلا هقطنتسي نأ لبق دهشي نميف : ةلأسم

 ؟ ال مأ { ايهتداهش لبقتأ مكاحلا ايهقطنتسي نأ لبق ادهش اذإ نادهاشلاو

 داع ناف ، لبقت مل . مكاحلا اهقطنتسي نأ لبق ةنيبلا تدهش اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . تلبق { اهقاطنتسا

 : حل اص نب دمحم نب دمحا : ةلأسم

 ؟ كلذ هل له ،. هل فلحي نأ دارأو عجر مث همصخ ىلع نيميلا در نمو

 لخدي ملام ةعجرلا هل : لوقو ، ةعجر كلذ هل سيل : لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . نيميلا متي مل ام : لوقو . نيميلا يف مصخلا

 : سكعلاو ملعلا عضوم يف عطقلاب مكاحلا فلح اذا : ةلأسم

 يف ملعلا نيميبو 0 ملعلا عضوم يف عطقلا نيميب فلح اذإ مكاجلاو

 ؟ عطقلا عضوم

 مهنيب مكحيو موصخلا دريو ، ىلوألا ةيضقلا ضقنو ةبوتلا همزلت : لاق
 . قحلاب
 : ديعس نب سيمخ خيشل ا نع

 نالف يدوهش يعدملا لاقف ، مكاحلا دنع ارضح اذإ نيمصخلا يفو

 مهتداهشب مكحيأ اودهش مث & تاقث ريغ مهو 0 معن لاق . مهلبقتا & نالفو

 ؟ ال مأ ، دعب نم اهركنا اذإ ىضرلا ىلع هيلع

 نع عجر اذإ ةعجرلا هلو & مهلبقي هنإ هلوقب مهتداهش هيلع تبثت ال : لاق

 . ملعأ هللاو . مهتداهش هيلع تيبثت اودهش نأ دعب نم مهلبق اذإ امأو ، كلذ

 : هربغ نم لماح اهغا هتجوز ىلع ىعد ١ نميف © هنمو : ةلأسم

 انياك نيمي اهيلع هلأ { هريغ نم لماح اهنأ هتجوز ىلع ىعدا لجر يفو
 ؟ ال مأ ٦ ابئاغ وأ ارضاح
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 وأ مكاحلا ىلا اهرمأ عفريو ، انزلاب اهفذقب الإ اذه يف نيمي ال : لاق

 ىلا اعفتري ملو ث انزلاب اهفذقي مل اذإ امأو 5 ايهنيب قرفيو . امهنيب نعاليو 0 مامالا
 هللاو . اذه يف نيمي الو { هل دلولا مكحف { انزلا جوزلا اهنم نياع هناو { مامالا

 . ملعأ

 : اقح هل ناك اذإ ىمعألا يف { هنمو : ةلأسم

 لكوي & ضورع وأ ناويح وأ لوصأ نم اقح لجر نم بلط اذإ ىمعألا يف
 ؟ هسفنب لكوي مأ 3 هنع مكاحي نم مكاحلا هل

 يف دجوي اذكه ، زاج هسفنل لكو ناو & نسحف مكاحلا هل لكو نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . رثألا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : اهنبال ةأرما نيمي ين

 هيلع الأ { ركناف .© اربغص اهل انبإ برض هنا لجر ىلع تعدا ةأرما يفو

 ؟ ال مأ ©٠ نيمي

 بال نيميلا نوكت اينإو 0 اهنبال نيمي اهل نوكي نأ مألل ظفحأ مل : لاق

 . ملعأ هللاو . مكاحلا هميقي يذلا هليكول وأ ، هيصول وأ يبصلا

 : دمحم نب ديعس مساقلا وبأ : ةلأسم

 : هطورشو حلصلا ي
 نأ لثم الالح مرح وأ { امارح لحأ حلص الإ سانلا نيب زئاج حلصلاو

 يف حلصلا لثمو . هيف اوفلتخا يذلا © مهنيب ىبرلا مامتأ ىلع نايصخلا حلاصتي

 ال عىش لكو { مهنيب حلصلا ىلع اهومسيف اهمامتا زوجي ال يتلا ةدسافلا دقعلا

 اهيف فلتخملا دقعلا نم ناك امو 3 هيلع الو 03 هيف حلصلا زوب الف 3 هلعف زوجي

 حلصلا امأو ، حلصلا هيفزئاج كلذف & بويعلاو تالاهجلاب صقنلا لبق نم
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 مصخلا ىلع نيملسملا راثآ نايتك امأو . زئاج هنا اندجو ام رثكأف ، راكنالا ىلع

 كلذف حلاص نإف حلصلا هنم بلطي مث 0 رثألاب فرعي نا قحلاف ، هقح بلط اذإ

 . عبتا ام ىلوأ قحلاف الإو { هيلإ

 مصخلا اذهل قحلا ىري ضعب . اهيف فلتخم ةلأسم تعقو نإ كلذكو

 . ملعأ هللاو . انه اه نسح وهو ، حلصلا لمعتسا 3 رخآلل هاري ضعببو

 : يمع دوهش ةعبرأ ةداهش ف . هنمو : ةلأسم

 انإ : اولاقولو ، نيلوبقم ريغ انزلا يف راصبألا يمع دوهش ةعبرأ ةداهشو
 . ملعأ هللاو . نيفذاق اونوكي الو . كلذ رصبن نحنو . هاناياع

 : روزب دهش نميف : ةلأسم
 هيلع دوهشملل له روزب هلام يف لجر ىلع لجرل ادهش نيلجر نع لئسو

 ؟ ناملعي ال ثيح نم ايهتداهشب هنم ذخأ يذلا لاملا اذه لثم ايلام نم ذخأي نأ
 يذلا لاملا لثم هل دوهشملا لام نم ذخأي نأ ردق نإ نكلو . ال : لاق

 لام نم ذخأ ءاش نإ ريخملاوه : ديعسوبأ لاق ، الالح زئاج كلذف ث هنم ذخأ

 . ملعأ هللاو . هل دوهشملا لام نم ذخأ ءاش ناو . نيدهاشلا

 (هللا همحر) : بوبحم دمحم لاق : ةلأسم

 : رخآ لام بصتغا لجر يل

 الف روز يدهاشب الإ هيلع ردقي ملف { الام لجر نم بصتغا الجر نأ ول
 دريلف لعف نإف مكاحلا كلذب هل مكح ولو . ايهتداهشب لاملا اذه ذخاي نأ هل لحي

 ديعس وبأ لاق & تام دق ناك نإ 3 هتثرو ىلاوأ هيلع موكحملا ىلا لاملا كلذ

 كشي ال اييف لصألا ي هل هنأ ملعي مل اذإ هلام ذخاي نأ ينبجعي : هنع هللا يضر

 . هلام هيلع مرحي امم ، روزلاب نيدهاشلا لايعتساب يدنع هلاطبإ سيلو 53 هيف
 © لطابلاب رمألا زوب الف & لطاب يه ذإ ، روزلا ةداهشب رمألا كلذ همثؤي نكلو
 . ملعأ هللاو . هلالح هيلع مرحي { هوجولا نم هجوب هلاطبإ زوجي الو
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 (هللا هحر) : ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 : باتك يف ام عيمجب دهش نميف

 { باتكلا اذه يف ام عيمجب كيلع دهشأ لجرل لاق اذإ دهاشلل زوجي له

 ىلع دهشأ انأ : لوقيو & مكاحلا دنع دهشي نأ هلزوبي له " معن : هل لاقف

 ؟ باتكلا اذه يف ام عيمجب نالف

 دهشأ { نالف نب نالفل تلق انأ & مكاحلا دنع لوقي هنأ يعم : لاق

 ام يل نيبي الو & كلذب هيلع دهاش انأو { معن لاق & باتكلا يف ام عيمجب كيلع

 اذإ يعم ةتباث ةداهش يه معن : لاق { ةتباث ةداهش نوكتو : لاق 3 تنأ تلق

 . ملعأ هللاو . كل تفصو ام ىلع اهب دهش

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : لودع ريغ دوهش يف

 انأف نالفل قحب نالفو نالف ىلع دهش اذإ هيلع دوهشملا لاق اذإ امأو

 يدنع مهتداهشف مهلبقي ملف هيلع اودهش مث © لودع زيغ دوهشلا ناكو . لبقأ

 لوق رثأ ىلع { ةداهشلا لبق ىضرولو { مهتداهشب مكاحلا مكحي الو ، تبثت ال
 . اندنع هب لومعملاو {} نيملسملا

 تبثت ال اذه هظفل ىلعف لبقأ اناف : هلوق امأ : ملاس نب بيبح خيشلا لاق

 ىلع مهقدصأو يسفن ىلع مهلبقأ انأ لاق ناو & لاح ىلع ةداهشلا هذه هيلع

 يفو هيلع لوبقلا يف ظفللا نم هيف فلتخي يذلا اذهف يلع نولوبقم مهوأ 0 يسفن
 ٨ لاح ىلع هيلع تبثتو حصت اهنأ يدنعو {. هيلع مهتاداهشب ماكحألا توبث

 ةداهشلا لعج العو لج هللا نأل & مكحي ملوأ اهب مكاحلا مكح 0 عجري ملوأ عجر

 وه امو ، قوقحلا يف مهريغ نم ةداهشلا لعجي ملو © لودعلا نيضترملا نم ةلوبقملا

 ىلعو . ةلي هللا لوسر مكح ىضم كلذكو . ءامدلاو جورفلاك ، اهنم دهشأ
 .©”«ءادَهْشلا َنِم توَضَرَت نم: لوقي هللا نأل ، ءادهشلا نم نيضترملا مكح

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس )٢٨٢(

 س ١٦١١



 هنأل هلوبق حصي الف { ةلي هلوسرو هللا رمأ ام ريغ ىلع هلوبق عقو اذإو

 . ملعأ هللاو . ىلاعت هللا ىصع

 : تاداهشلا عاونأ : ةلأسم

 يهو ةيفاك ةداهشف )١( : ناعم ةثالث ىلع الإ جرخت ال اهلك تاداهشلاو

 لاطبأل ةضراعم ةداهشو )٢( . اودهش اميف نيدهاشلا ةداهش هب يرجت ايف ةيراج
 ولو ، ةضراعملا ةداهش زوبحت الو ۔ ةضراعم ةداهش يهو ، هلاطبإزوبحي ال قح
 زوجت ام لجأ نم ةلطاب ةداهشو )٣( . تاقثلا نم تافرعو {، ىنم لهأ اهب ادهش
 دلاولاو دبعلاو ىعدملا لثم ، هتداهش هب مالسالا يف مقت مل اذإ دهاشلا ةداهش هيف

 . ملعأ هللاو . تاقث اوناك ولو هريغو

 : قحلا بحاص بلط نودب دهش نم : ةلأسم

 اهبلطي ملو { اهنع لأسي ملو ، قحب هريغل ةداهشب دهش نم نأ لكلا قفتا
 يهف ] ىلاعت هللا قحب هتداهش تناك ناو . ةدودرم هتداهش نأ قحلا بحاص هنم

 ح اهنال لبقت ال : لوق © هوحنو قتعل اب ةداهشل ١ يف فلتخاو ، قافتاب ةلوبقم

 هب ضري ملو © دبعلا بلطي مل ولو { ةلوبقم اهنا : لوقو 0 هنم اهبلطي ىتح دبعلل

 . ملعأ هللاو . دبعلل قح اهيف ناك تناو ، هلل قح اهنأل

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : لجر ىلع نالدع دهش اذإ

 ناوخأ ايلو ، كلاهلا ايهيخأل اقح هيلع نأ لجر ىلع نالدع دهش اذإو

 ؟ ال مأ . ايهبوخأ قح يف ايهتداهش تبثتأ ،& كلاهلا نادهاشلاو 0 ايهناثري نارخا

 بيصن يف ايهتداهش تبثت ال : لاق نم لاق & فالتخا كلذ يفف : لاق

 . ايهيوخأ

 ءارقفلل ىصوأ كلاملا نالف نب نالف نأ نالدع دهش نإ تيأرأ : تلق
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 ؟ ال مأ 3 اهتداهش زوجتأ ، ني ربقف امه اناكو . اذكو اذكب

 ال : لاق نم لاقو .0 ةزئاج : لاق نم لاق & فالتخا كلذ يفف : لاق

 . زوبحت
 . كلذ نم نادهاشلا ناذه يطعي نأ زوبأ : تلق

 يطعي نأ زوبيو . ةزئاج ايهتداهشف نيمولعم ريغ ءارقفل ادهش اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نادهاشلا

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشل ا : ةلأسم

 : ةمصاخغ هلو هنع دوهشملا نيب ناك اذإو

 نادهاشلا لقنو & ةمصاخم هل دوهشملاو } هنع دوهشملا نيب ناك اذإو

 ؟ ةموصخلا دح مكو ؟ ال مأ . اهتداهش .لبقتأ ، هنع دوهشملا نع ةداهشلا

 اهايدأو نايصخلا مصاختي نأ لبق ةدهاشلا نادهاشلا لقن نأ امأ : لاق

 ايهتموصخ دعب اهايدأو ةموصخلا لبق اهالقن ناو . ةتباث يهف 0 ايهتمومصخ لبق
 . ملعأ هللاو . رهشأ ةعبرأ ليقو ، رهشأ ةتس ةموصخلا دحو ،} تبثت ال اهناف

 هنأ هبحاص ىلع ةنيبلا ايهنم دحاو لك ماقأ نيلجر يف رثألا نم : ةلأسم

 هللاو . هل اكولمم رخآلا نوكيو . ايهنم لوألا ةنيب ةنيبلا نا : ايركذ وبأ لاق كولمم
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : هتيب بقث هنا لجر ىعدا اذا

 دحأل وأ دجسمل ةنامأ هنم ذخأو 3 هتيب بقث هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يف
 ؟ كلذ نم نيميلا هيف هيلع بجي يذلا ام & سانلا نم

 امأو ، اعطق هيلع ىعدا اذإ نيميلا هيف هيلع هلف تيبلا بقث يف امأ : لاق

 نأ ليقف سانلل ىتلا ةنامألا امأو . اهيف نيمي الف ۔ دجسملل هدنع يتلا ةنامألا يف

 الو هتنامأ يف يصخ نوكي ال هنأ ليقو 9 اهيلع فلحي نأ هلو { اهيف مصخ نيمالا
 . ملع أ هللاو . اهيف هل نيمي
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 : دحأ نب درو خيشل ا : ةلأسم

 : بئاغ لجر ةداهش ىلع ةداهشلا ف

 اهتداهش مكاحلا زاجأو { بئاغ وهو لجر ةداهش نع نادهاش دهش اذإو
 ؟ ال مأ ، مرغ همزليا تعجر دق لاق ناو { هراكنا لبقيا ، ركنأ بئاغلا مدق املف

 3 ءىش ايهمزليأ وه عجري ملو ، هتداهش ىلع ادهش ناذللا نادهاشلا عجر ناو

 ؟ ال ما

 هنع دهش نم ةداهش مكاحلا زاجأ نأ دعب هنع دوهشملا ركنأ اذإ : لاق

 ، هنع دهش نم عجر ناو ، مرغلا همزل تعجر دق لاق ناو . ءىشب هراكنإ سيلف

 . ملعا هللاو . ءىش ايهمزلي الف وه عجري ملو
 : رخا دي يف الام ىعدا نميف : ةلأسم

 هيلع نيميلا نأ ةنيبلا مدعو هركناو ، اعطق رخأ دي يف الام ىعدا نميفو

 ؟ ال مأ ، قح هيف لجرلا اذهل ام فلحي هيلع يعدملا ىنعأ عطقلاب

 اصوصخغ نوكيو 0 نيملسملا ضعب لوق يف كلذ ةزاجإ مدعت ال : لاق

 . نظلا هيف هب نسحيو هيف هملعب
 ؟ همزلي ام & ظفللا اذه ىلع هفلحو . مكاحلا لهج ناو : تلق

 ضورعلا كلذكو & كلذب لاق نم لوق ىلع ائيش هيلع ملعأ ال : لاق

 هللاو . اقح هيف لجرلا اذهل ملعي ام هل لاملا اذه نأ فلحي نا نسحألاو ناويحلاو

 يف دلب ىلا دلب نم ةنيبلا لمحت ال ليقو نيملسملا راثا يف ءاج دقو . ملعأ
 ، ثيراوملا يف الو ۔ بسنلا يف الو . اياصولا يف الو تايالولا يف الو 0 نيدلا

 . اهلمح ىلع ةنيبلا بحاص ردق ولو 0 هدلب يف اذه ىلع ةنيبلا عمستو اهتحصو
 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هاصو هنأو { هيصو هنا لجر ىلع ىعداو ، كلاه ىلع قح هل لجر يفو

 ؟ ال مأ ، ركنأ اذإ نيمي هيلع هلأ 0 هتوم دعب هلام نم هقح هيفويل

 . ملعأ هلللاو . هيلع نيمي الف اثراو يصولا نكي مل اذإ : لاق
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 : ةعاضب عيب يف الجر لجر لكو اذإ : ةلأسم

 ي رتشملا هركناو ةئيسن وأ دقنب اهعابف ةعاضب عيب يف الجر لجر لكو اذإو
 عيبلا لبق هريغل اهنأ هملعأ يرتشملا فلحي نأ هلو 3 اهيف ايصخ نوكيأ 3 نمثلا

 ؟ هملعي مل وأ

 مصخ هناف نالف نب نالفل اهنا ةعلسلل هعيب دنع ليكولا لقي مل اذإ : لاق

 يعدي نإ الإ اهيف هل ةموصخ الف 5 نالفل اهنا لاق ناو & ي رتشملا فلحي نأ هلو

 . نمثلا ضبق ركنا اذإ نيميلا ليكولا ىلعف { ليكولل ةميقلا ملس هنأ ي رتشلملا

 ي رتشملا نم قحتسي هنا فلحي هناف & ليكولا ىلع نيميلا ي رتشملا در اذإ امأو

 . ملعأ هللاو . نالفل اذكو اذك هتبلاطم

 : مكاحلا ىلع اقح رخآ ىلع ىعدا نميف . هنمو : ةلأسم

 3 هيلع ينفلح هنا رخآلا لاقف ، مكاحلا عم اقح رخا ىلع ىعدا نمينو

 ؟ هيلع هفلح هنأ نيمي هيلع له { هتجح تعطقو
 مكاح هل هفلح ام هنأ © هيلع فلحي : لوقو ، هيلع نيمي ال :لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . ايهنيب يكاح هايضر لجر الو

 اهنيب اييف ؤ هريغ الو مكاح ةرضح ريغ نم هميرغل فلح نمو : ةلأسم
 ؟ هتجح عطقت له

 الو مكاح هفلحي مل نإ هتجح نيميلا هذه عطقت ال ، لوقلا رثكا : لاق

 . ملعأ هللاو . اهنيب يكاح هب ايضر لجر

 : ريقف وهو سانلل قوقح هيلع نميف : ةلأسم
 كدنع نأ ةنايد نم دحأ ىعداو { ريقف وهو سانلل قوقح هيلع نميفو

 ؟ ال مأ ٥ نيمي كلذ يف راجلا ىلعأ ، كلذ راجلا ركنأو . كراج دنع اعوفرم ائيش

 نع نايدلا عفدي هنأ ، ايهتم ناك اذإ انيميراجلا ىلع نأوجرأ : لاق
 هذه هبش تظفح اذكه . اذك هدنع عفر ام ريقفلا اذه نأ مهقوقح ءافيتسا
 . ملعأ هللاو . نيرخاتملا باوج نم ةلأسملا

_ ١٦٥



 : اهجوز ىلع قح اه ةأرما يف {. هنمو : ةلأسم

 © هريغ وأ ظفللا يف طلغ لبق نم لطبو {} اهجوز ىلع قح اه ةأرما يفو
 اقادص ناك اهل اقح مهكلاه ىلع نومملعي ام مهأ { نيمي اهجوز ةثرو ىلع اهأ

 ؟ ال مأ ، هريغ وأ

 هللاو . ملع نيمي وهو & كتفص ىلع نيميلا هتثرو ىلع اهل نإ : لاق

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : الام يرتشيل الجر لكو لجر يف

 هنم ريغلا دارأ مث { رايخلا وأ عطقلاب الام هل ي رتشيل الجر لكو لجر يفو
 ربغ هلأ { ةلاهجلا ليكولا ىعدا كلذكو & هترضحب هليكوو & هتلاهج ىعداو

 ٥ ليكولا ىلع نيمي عيابلل لهو ، لهاج ريغ هسفنب ناك اذإ 0 هليكو ةلاهجب
 ؟ ال مأ

 وه ناكولو { لاملا يف ةلاهجلا هليكو ىعدا اذإ ، ريغلا ليكوللزئاج : لاق

 عضوم يفو هلكو نم ىلع تبث هتيعب وأ عيبلاب ملاع هنا ليكولا لاق ناو هب املاع

 ليكولا نأ ملعي عئابلا ناك نإ ليكولا نيمي امأو ، هلايب الهاج ناكولو ، هنع

 هلف ، هريغل يرتشي هنأ ملعي ال ناك ناو { هيلع هل نيمي الف هريغل هنم يرتشي

 . ملعأ هللاو . نيميلا هيلع

 : دمحم وبأ : ةلأسم

 : نيميلا نع لكن نميف
 ؟ قحلا هيلع تبثي له نيميلا نع لكن نمو
 تفلح نا . تارم ثالث مكاحلا هل لوقي نأ دعب قحلا همزلي لوق : لاق

 نوكي نأ بحأ وأ . ارارقا لوكنلا نوكي نأ بحأ الو & كيلع تمكح الإو

 . ملعأ هللاو . سبحلا هيلعو ايصاع
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 : يله ذلا : ةلأسم

 : ىمعألا ىلع نيميلا ي

 ؟ نيميلا هيلعو هل له {. ىمعألاو

 وه هيلع الو هل : لوقو 3 هيلع الو هل ال : لوقو .3 هيلعو هل : لوق : لاق

 لثم يواعدلا نم صوصخم ين هيلع رظنلا بجوأ ناو 0 هرصبي ال نمل فلحي نأ
 نم هجو كلذف اهنيب ةجحلا عاطقنال عطقت ال ۔ ضيحلا يطو يف ةجوزلل نيميلا

 . ملعأ هللاو . قحلا هوجو

 : ناديبع نبا : ةل اسم

 : اقح لجر دبع ىلع ىعدا نميف
 3 ءارشو عيب ةلماعموأ ةيانج لبق نم اقح لجر دبع ىلع ىعدا نمو

 ؟ ملع مأ عطق نيمي نوكيو 0 نيمي هيلع هلأ ، كلذ دبعلا ديس ركناو
 ىلعف ةيانج لبق نماقح لجرلا اذه دبع ىلع يعدي ناك نا : لاق

 ىلع الو ديسلا ىلع نيمي هل سيلف 0 ةلماعم لبق نم ناك ناو ملع نيمي هديس

 . ملعأ هللاو . هديس نذاب الإ ءارش الو عيب هل سيل هنأل دبعلا
 : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 : ةحابالاو ةزاجالاو ةلاكولا يف

 ءايلع ضعب نا © تاقلطملا ةحابالاو ةزاجألاو ةلاكولا يف كدنع جرخي لهو

 نهب يضمي مهنم اضعبو { مكحلا يف هيلع نيتأي ام ىلع نهب يضمي نيملسملا

 ين صصخي ىتح ائيش نهب يضمي ال اضعبو ، فراعتلا ىنعم يف جرخي ام ىلغ
 ؟ نهيف كدنع جرخي امو ، هنيعب مولعم ءىش

 ةلالدلا نا } الدع هارأ ام امأو } لوقلا ضعب يف يدنع اذكه : لاق

 هلو هنم زوجي نم نيب فورعملاب زئاجلاو & فراعتلا ىلع نجرخي ةحابالاو ةزاجالاو
 لوقلا رثكأ ىلعف ، ةقلطملا ةلاكولا امأو & نيملسملا ءاهقف ضعب لوق يف

 . نيملسملا ماكح نم اهب ىضمأ نم انيأر نم انيأر دقو . مكحلا يف اهئاضماب
 . ملعأ هللاو
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 : هلكوم لام عيبي له ليكولا يف : ةلأسم

 ؟ هلام عيبي له . ءايشألا عيمج نم هل زوجي اييف هريغ لكوي لجرلاو

 . يدنع اذكه : لاق

 ؟ تافغلابلاو نايبصلا هتانب جوزي نا : هل تلق

 . يدنع اذكه : لاق

 ؟ ةيبصلا هتنباب وأ ، هتمأب هسفن جوزي نأ هل له : هل تلق

 هزاوج يف هلعلو ، هبحأ ال عىش اذهو & كلذ هركا يناو . ملعأ هللا : لاق

 . نهاضرب قلعتم هنأل قحلا ىلا برقأ اذهف هئاسن نم غلاوبلا امأو . فالتخا

 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 : ةقلطم ةلاكو ادحا لكو نميف

 ٥ هلكو نم لام يف هسفنل ليكولا لعفف ، ةقلطم ةلاكو ادحأ لكو نميفو

 ؟ هريغل هلعف ول هتوبثك © هسفنل مكحلا يف هلعف تبثيا & تبثل هريغل هلعف ول ام

 ام لثم هسفنل اهوتبثي ملف ، ىوزنب هذه تعقوو 0 فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . هريغل اهوتبثي

 : حاضور حلاص : ةلأسم

 : دبع هنا ىلع هنبا هلكومل عاب نميف
 هوبأ وأ لكوملا نبا وه اذإف ، هارتشاف ادبع هل ي رتشي الجر لكو لجر يفو

 ؟ لكوملا مأ ، ليكولا نمثلا مزليأ © ذئنيح قتعف
 ناو { نمثلا ليكولا ىلعف هوبأ وأ هنبإ هنأ ملعي وهو هارتشا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لكوملا ىلع نمثلاف كلذل دمعت الو & كلذ ملعي مل ليكولا ناك
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 : ةلاكولا نع ليكولا جورخ يف : ةلأسم

 نأالإ اهيف لخدو اهلبق نأ دعب ةلاكولا نع اجورخ ليكولل ظفحأ مل يناو

 هللا فلكي الف . اهيلع ردقي ال وأ { هماقم موقي دحاب يتأي وأ 3 هلكو نم هرذعب
 . ملعأ هللاو . اهعسو الإ اسفن

 : يحبصلا : ةلأسم

 : دجسملا وأ جلفلل اليكو ةماقأ دلبلا ةابجل له

 دجاسمو { مهدلب جالفأ يف اليكو اوميقي نأ دلبلا ةابج زوبي لهو

 ؟ مهتسردم يف ايلعمو 3 مهدلب

 اليكو ميقي دجسملا امأو ، ىلوأ مهو هبابرأ هنوميقي جلفلا ليكو نإ : لاق
 ملاذإ الدعوه ماقأ الإو & كلذب مكاحلا مهيلع مكح اوقفتي مل ناو 5 هرايع هيف

 . كلذ عيمج يف ارجأ هأزجأ نوحلاصلا هماقأ ناو & مكاحلا هميقي ملعملاو { اوقفتي

 . ملعأ هللاو

 : هلكوم لام هدلول عاب نميف .0 هنمو : ةلأسم

 لام يبصلا وأ غلابلا هدلول عابف ةقلطم ةلاكو ادحأ لكو نم نأ تدجوو

 هعيب يف حيحص اذه . ةباتكلا هيف هل زئاجو { هدلول هعيب زئاج هنأ 3 هلكو نم
 ؟ ال مأ & يبصلا هدلول

 هللاو . فالتخالا ىنعم هيف ةباتكلاو عيبلا اذه باوج يف نسحي : لاق

 . ملعأ

 : لكوملا لقع بهذ اذا 3 هنمو : ةلأسم

 لقع بهذ مث ، هيف هلكوي نأ هلزوبي ام عيمج يف اليكو لكو نم يفو
 فرصتلا هل : ليق & هلكو نم لام يف ليكولا فرصت يف فلتخا دق هنا ، لكوملا

 زاج ةقث ليكولا ناك نا : ليقو . هلك كلذزوججي ال : ليقو . هلكو نم لام يف

 . ملعأ هللاو . ملسأو طوحأ اذهو . لوقلا اذه هبجعي مداخلاو . الف الإ كلذ
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 : ناييلس نب رصان يضاقل ا : ةلأسم

 : ىمع اذإ مصخ ا نيمي يف

 هيلع نا . ىمع مث مكاح مكحب نيميلا همصخ هنم بلط نميف تدجو

 تبجو ناو تلق { هيلع نيمي الف & ىمع نأ ىلا مكاح هيلع مكحي مل ناو نيميلا

 ؟ هل فلحي نأ اعطق هرمأ الو نيميلا هيلع

 . ملعأ هللاو . مكاحلا هيلع مكحي ىتح هيلع نيمي ال : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : لكوملا لقع لاز اذإ

 كلذ يفف لكوملا لقع لاز ناو . ةلطاب ةلاكولاف 3 ليكولا لقع لاز اذإو

 . ملعأ هللاو . ةلطاب : ليقو . ةتباث : ليقف & فالتخا

 اقح دحأ ىلع ىعداو ۔ بستحم وأ جلف ليكو هن أ ىعدا نمو : ةلأسم

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناك & همصخ هل رضحيو { هاوعد عمستا ايهل

 ديعس خيشلا لاقو . هاوعد عمست : ناييلس نب رصان خيشلا : لاق

 دنع تاقثلا نم الإ ةلاكولا حصت الو ةنيبلاب الإ هاوعد عمست الو ةنيبلاب ىعدي

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع مهمدع دنع ةايحلا نمو مهدوجو

 : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 : توملا ف ةرهشلا ةداهش

 ؟ هثراوو هيصو وه هنأ وأ ، هتومب ةرهشلا ةداهش يفكت لهو

 ىعدت نمل هميلست ةزاجاب لوقف ثاريملا امأو & هتومب ةيفاك اهنإ : لاق
 ةداهش الإزوبحت ال : لوقو . اهل عفاد ال يتلا ةرهشلاب هثراو هنأ وأ & هكلاه ثاريم

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نم لدع يوذ
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 : ةرهشلا ةداهش يف 3 هنمو : ةلأسم

 نع اهعفدت ةرهش اهضراعت ال يتلا يهف انعم ةتباثلا ةرهشلا ةداهش امأو

 . انعم ةرهشب اهسيلف ةرهشلا اهتضراع ىتمو ، لدع يوذ ةداهش وأ 3 اهترهش

 ةداهشوأ 3 اهب مكحو & تتبث نأ دعب ةرهش اهتضراع نا تيأرأ : تلق
 ؟ ال مأ & كلذ اهلطبيأ ، اهدضب نيلدع

 نالطب حصي نأ الإ اهب مكحلا دعب اهدر ظفحأ ال : دشار ةنبا تلاق

 . ملعأ هللاو . ضام مكحلاف الإو . كلذ

 : هلايب همال ىصوأ نميف : ةلأسم

 هتثرو جتحاف دلولا تامو & نايض نم ينالفلا هلايب همأل ىصوأو رقأ نمو

 ؟ اهنيمي ةثرولا دارأو 0 رارقالاب مألا تكسمتو . ءاجلا ىصوأو رقأ امنا هنأ

 مهيلع تدر ناف . ملعلاب اهيلع نيمي ال : سيمخ نب رصان خيشلا : لاق

 هيف الو & ملع نيمي اهيلع : يحبصلا لاقو & عطقلاب نيميلا مهيلعف نيميلا
 . ملعأ هللاو . نيمي مهيلع الو { در

 : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 : رقملا رارقا ىلع دهشي نا دهاشلل له
 ، قاتع وأ قالط وأ قح وأ لصاب رقملا رارقا ىلع دهشي نأ دهاشلل لهو

 ؟ هيف رصبي ال هنأ الإ & هعايس يف كشي الو & هصخش ىري ناك اذإ

 ؛ىلا رظني ىتح مكحي الو . دهشي ال : لوق ، كلذ يف فلتخي : لاق

 زئاجف قطنلا نم عمسو افوشكم ههجو ناك اذإ : لوقو . هرارقإ نيح رقملا يتفش
 مكحلا يدنع زاج هيف ةداهشلا تزاج امو . هيتفش ىلا رظني مل ولو هيلع دهشي نأ
 . ملع أ هللاو . هب
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 : نظلا ىلعو ىنعملا ىلع ةداهشلا . هنمو : ةلأسم

 ؟ نظلا ىلعو ىنعملا ىلع ةداهشلا زوجت لهو
 : لوق 0 اهيف فلتخي ىنعملا ىلع امأو 5 زوجت الف نظلا ىلع امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هنيعب ظفللا الإ زوبحت ال : لوقو ، زوبت

 تامو . ةئيسنو دقنب ي رتشيو هل عيبيل رخآ لكو نميفو { هنمو : ةلأسم
 ريغ ىلع وأ ءافو لهأ ىلع رتافد وأ قاروأ يف ناك كلذ ءافيتسا همزليأ ، هلكو نم

 ؟ ءافو لهأ

 ىلع ملعن الو 3 رمآلاو لكوملا تومب نالطبي ةلاكولاو رمألا نإ : لاق
 هللاو . هيلع نمب قحلا هل نم ملعي نأ هيلع لب 0 كلذ ءافيتسا ليكولا اذه

 . ملعأ

 : هفرعي ال لام عيب ليكولل له . هنمو : ةلأسم

 هل نكت ملولو هعيب هلزوججيأ ، اذك ةيرق نم هلام عيب يف لجر هلكو نميفو

 ؟ ال مأ & ساانلا عاس نم هب هبلق نأمطا دق هنكل . هدو دجي الو 3 هب ةفرعم

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ هل زوجي : لاق

 ملعي نأ هيلعف & لجرل ةداهش هدنع تناك نم نا رثألا يفو : ةلأسم
 . اهتيدأ اهتبلط نإف 3 اذكو اذك يف ةداهش يدنع كل نأ : هل لوقيو هل دوهشلملا

 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 : هلكوم توم دعب ليكولا
 هلعف عقو هنأ هدنع حصو . هريغ وأ جيوزت نم هيف لكو ام لعف اذإ ليكولاو

 نع هعوجروأ هلكو نم توم ليكولا ملعي ملو . هعوجروأ ، هلكو نم توم دعب
 يرتشملا ضبق & لخدي ملوأ جوزلا لخد . هلعف تبثيأ ، لعف ام دعب الإ هتلاكو

 : لوقف ، ةلاكولا نع لكوملا عوجر امإ تفصو ام ىلعف ، ضبقي ملوأ هارتشا ام

 لعف : لوقو { ملعي ملوأ ليكولا ملع 3 ةلاكولا هذهب ليكولا لعف لطبموه
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 نم ةلاكوب ليكولا لعف امأو { هلكو نم ةعجر ملعي مل اذإ { ضاموزئاج ليكولا
 . ملعأ هللاو . زئاجلا يف الو { مكحلا يف تبثي الف لكوملا توم دعب هلكو

 : يحمرلا ديعس نب يلع خيشلا : ةلأسم

 لبق تام لكوملا نأ حص مث { ةلاكولا ةحصب هيف لكو اييف فرصت اذإ ليكولا نإ

 تلطب تام اذإ لكوملا نأ : لوق ، فالتخا كلذ يفف 0 ليكولا فرصت

 . ءارشو & ضبقو © قالط : نم هيف هلكو اييف فرصت ليكولل سيلو . ةلاكولا
 لبق ضام ةلاكولا ةحصب هفرصت نأ ليقو { هتوم ةحص دعب هلعف ام عيمج لطبيو

 لك لطبي لوألا لوقلا ىلعف ] هتلاكو نع عجر دق هنأ هملعيوأ هتوم حصي نأ

 لوقلا ىلعو ليكولا ىلع نايض الو هلاح ىلع ءىش لك عجريو . هلعف ءىش

 . ملعأ هللاو . هيلع ناض الو © هلعف يضمي ريخألا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةلاكولا نم ي ربتلا ليكولل له

 نم ةبيغ دعبو { اهيف لخد نأ دعب { ةلاكولا نم ي ربتلا ليكولل زوجي لهو
 ؟ ال مأ 3 هلكو

 قتع يف هلكو لكوملا نوكي نأ الإ ةلاكولا نم ي ربتلا ليكولل زئاج : لاق
 همصاخف . كلذ لعفي مل مث . ةلاكولا لبقف حاكن يفوأ علخ يف وأ قالط وأ دبع

 كلذ ىلع هربجي مكاحلا نإف & مكاحلا ىلا مهدحأ وأ قوقحلا هذه باحصأ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح ام ىلع . هلك

 : يبلمازلا : ةلأسم

 : ركناو اهجوز هنا لجر ىلع تعدا ةأرما يف

 ام ىلعف ، كلذ وه ركنأو ، اهجوز هنا لجر ىلع تعدا اذإ ةأرملا امأ

 تجرخ اهنأ ملعت الو ، هتجوز اهنأ دهشت ةلداعلا ةنيبلا اهيلع نأ رثألا نم هتعمس
 انيدأ نأ ىلا ةيجوزلا مكح نع هنم اهنيبي هجو الو { قارفلا وجو نم هجوب هنم
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 نكي مل ، ةقفن هنم بلطت ملو & اهاوعد ىلع ةنيب دجت مل ناف { ةداهشلا هذه

 تدارأو ، ةقفن هبلطت تناك ناو . حاكنلا يف اهاوعد لبق نم نيمي هيلع يدنع

 اهنأ يعدت ام لبق نم . ةقفن ةأرملا هذهل همزلت الو هيلع اينا ، نيميلا هيلعف هنيمي

 . هل ةجوز

 ةحص هيلع نكت ملو & جيوزتلا اهركنا نيح قالطلا هنم تبلط اذإ اهنكل

 مل ۔ يه تركناو ، هتجوز اهنأ ةأرما ىلعوه ىعدا ناو ، اهقالط ىلع ربجي
 جرخيو اهيلع لخدي هنأ دوهشلا ةداهش امأو 0 ةنيب نكت مل اذإ نيمي هيلع امل نكي
 . ملع أ هللاو . ءىشب تسيلف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ىمعألا ةداهش زوبت له

 3 ةيجوزلاب هتداهش زوجت نالف ةجوز ةنالف نأ . هدنع رهتشا اذإ ىمعألاو
 اذه دقفف © اذك ناكم ىلا ادصاق اذك دلب نم رفاس انالف نأ ملع اذإ كلذكو

 ؟ توملا يف كلذكو ، دهشي نأ زوجأ ، رفاسملا

 . ملعأ هللاو . ةزئاج اذه لثمب هتداهش نا : لاق

 اعضوم مكو . مكحل ا يف سانلا نم هيلع نيمي ال نمو . هنمو : ةل اسم

 ؟ نيميلا هيف بجت ال

 عيمج حرش عضوملا اذه لمتحي الو ، لوقلا هيف عستي اذه لثم نإ : لاق

 نذاب الإ دبعلا الو ، نونجملا الو ، يبصلا ىلع نيمي ال ۔ كلذ نمف كلذ
 الو . دودحلا يف نيمي ال كلذكو {} نيملسملا لوق رثكأ ىلع ىمعألا الو ، هديس

 دلاولا ىلع نيمي ال كلذكو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع متشلا الو ، فذقلا

 ىلع حاكنلا يف الو ، باسنألا يف نيمي ال كلذكو 0 لوقلا رثكأ ىلع 3 هدلول

 ام دوهشلا ىلع الو . هيلع مكح نمل مكاحلا ىلع نيمي ال كلذكو { لوقلا رثكأ

 . ملعأ هللاو . لطابب اودهش
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 : يحبصل ا : ةلأسم

 : مهارد لجرل هيلع لجر يل
 هدنعامهنأ ىعداف هيفوي نأ هنم بلطو . مهارد لجرل هيلع لجر يف

 قحلا هل نم بلطو ، ناويحلاو لوصألا نم ائيش عيبيل الجآ هنم ديري هناو مهارد

 اذه ىفوي ام دقنلا مهاردلا نم كلمي ام هدنع ام هنا { قحلا هيلع نم نيمي

 ؟ نيمي هيلع هلأ . هضعب الو ، قحلا
 لثم يف نيميلا كرتو ، فالتخالا هيف يرجي اذه لثم يف نيميلا نا : لاق

 . ملع أ هللاو . نسح اذه

 : ىنعملاو ظفللا يف ةداهشلا قافتا ، هنمو : ةلأسم
 يف تقفتاو ظافلألا يف تفلتخا ناو ةقفتم الإ نوكت ال ةداهشلا نإ

 ريغ اهنأ : لاق نم لاقو 0 اهب لمعلا زئاجو { ةقفتم اهنأ : ضعب لاقف 3 يناعملا

 . ملعأ هللاو . يناعملاو ظافلألا يف قفتي نأ الإ قافتألا نوكي الو ةقفتم

 : ديعس نب سيمخ خيشل ا : ةلأسم

 : ةرهشلا قيرط نع هملعي ايب دهاشلا يف
 نأ هلزوجي : ليقف . ةرهشلا قيرط نم هملعي ايب دهاشلا يف فلتخاو

 دهشي نأ هل زوجي ال ليقو & ماكحألا يناعم فرعي ناك اذإ عطقلا ىلع هب دهشي

 يف الو & قوقحلا يف تبثت ال ةرهشلا نأل ةرهشلا قيرط نم هملعي ايف عطقلاب
 . ملع أ هللاو . دودحلا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ملو ، قحب سانلا نم دحأل ارعت نم دنعوأ { نيعيابتم دنع رضح نمو

 ايب دهشي نأ هل زوجيأ نيعيابتملا دنع ركانت عقو مث { رارقألاو عيبلا دنع 0 هودهشي
 . عطق ةداهش عمس
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 ىتح دهشي ال ليقو { ايهنم ملع ام ىلع دهشي نأ هل زوجي : لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . امهدحأ وأ هادهشتسي

 : دجسملاو ربقلل بصن بلط نميف . هنمو : ةلأسم

 بوجو دعب دجسملل وأ ربقلل بصنلا همصخ نم مصخلا بلط اذإو
 ؟ همصخ ىلع نيميلا

 ايل لوقيوأ كلذ نع عنتما اذإ كلذ ىلع هربجي نأ يلاولل زوجي : لاق

 ناو } مكحلا عضوم ريغ يف افلحي نأ ايهيلع مكحي ال : لاق { هللا ىلع الكوت
 ىلا امهدرو ، امهل حابأ دقف ث هللا ىلع الكوت مكاحلا لوقو { ايهيلا كلذف ايضارت

 . ملعأ هللاو . امهاضر

 : اليكو مامالا يلاو ماقا اذإ 3 هنمو : ةلأسم

 تيقبو يلاولا لازف ، اليكو هل ميقي نأ زوجي نمل اليكو مامالا ىلاو ماق اذإو
 نم لاقو . هتلاكو ىلع ليكولا مكح : لاق نم لاقف { نيملسملا دي يف رادلا

 ١ اليكو نيملسملا ةعامج وأ ، يلاولا هماقأ نمو {، يلاولا لاوزب ةلاكولا لوزت : لاق

 لاقو ، لوقلا ضعب يف ةقثلا مدا ينب مكحو ، هلطاب حصي ىتح همكح ةقثلاف

 يف ليكو هنأ رهش نمو . ةنايخلا وأ ةلادعلا حصت ىتح فوقولا مهمكح : لاق نم

 . ملعأ هللاو . كلذل هنأ رهش ايف هرمأ زاج اذكو اذك

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةرهش الو ةنيب بلاطلا دجي مل نا

 هلأ ، قحلا هيلع نم نيمي بلطو . ةرهش الو ، ةنيب بلاطلا دجي مل نلو
 ؟ ال مأ ، نيميلا

 ءاقلاب دهشت نأ ةنيبلا مدعو { اذكو اذك يكلا هيلع : لاق اذإ : لاق

 يل هيلع : لاق نإ امأو & بولطملا ىلع هل نيمي الف & كلاهلا نيبو هنيب بسنلا

 . ملعأ هللاو . نيميلا هيلع هلف بولطملا ركنا ناف & يكلاه لبق نم اذكو اذك
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 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا : ةلأسم

 : لكوملا ليكو فلحي مكاحلا يف

 اذإ هلكوم نع هب مصاخي اييف لكوملا ليكو فلحي نا مكاحلل زوجي لهو
 ؟ ال مأ ، لكوملا ىلع نيميلا تحص

 ناك ©. اهجو هيلع اهيوجو دعب هلكوم نع ليكولا نيميل رصبن ال انا : لاق
 مصخلا ناك ناو { همصخو ليكولا نيب ةمكاحملا لاح ابئاغ وأ ارضاح لكوملا

 فالختسا ين حصت ال ةلاكولا اذإ كلذ ىلا باجي الف ليكولا نم نيميلا بلط

 لثم يف اهتوبثب مكح ث نيملسملا ماكح نم دحأ نم ملعأ الو ، هلكوم نع ليكولا
 نم ء كلذ هل لعج ايهم هل همصخ فالختسا يف اهتوبث حصيف زوجي ايناو ، كلذ

 مكحلا عطق حصي الف ليكولا نيمي امأو & مصخلا نيبو هنيب اهب مكحلا عطقل هلكو

 نم رضحمب هسفنب لكوملا فلحي ىتح اهلاحب ةيقاب ىوعدلا نوكت لب . اهب
 نم هلكوم نع ليكولا نيمي نأل ، هيلع هل اهبوجو نم .3 هنمااهبلط دعب همصخ

 ىطاعت ذا & كلت هنيمي يف قفاو الو ح بير الب عقاو اهب ثنحلاف & بيغلا ناميا
 ىلا رطضي نأ الإ رومألا عيمج يف ارايتخا هيطاعتمل ةعس ال & روجح بيغلا ملع

 نأل © قيضلا نم ةعسلا هللا دنع هل وجرنف 0 ارهق هيلع هب مكحيف {. اربج كلذ

 همسقب هربج هل سيل ام ىلع هل ربجملا نكلو & روذعم . ءاهقفلا دنع روبجملا

 3 اجرح كلذب هل ىرن الف ، همكح يف اندنع ءعىطخغ هنأ كش . الدب هيلع ايكح
 هللا ىلا بوتيو علقيو ، هنم ناك ام ىلع مدني نأ الإ مهللا } هملظو همنثإ يف
 . ملعأ هللاو . ميحر روفغ هللا ناف عجريو 3 ةعداخم ريغب

 : يوكزألا دمحا نب ةعمج خيشلا : ةلأسم

 : يأرلاب وأ نيدلاب ةلاكولا يف
 ماكح نم ضاقوأ ، لدع مامإ كلذل هماقأ اذإ دجسملا ليكو ينو

 ؟ يأرلاب وأ نيدلاب ةزئاج هتلاكو نوكتأ نيملسملا
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 الب ةتباث لدعلا ةمئأ ةلاكو نأ نيملسملا راثا نم تفرع ينأ ملعأ : لاق

 رمأب مايقلا هيلعف & ليكولا اذه مهنم اهلبق اذإو & نيملسملا لوق نم فالتخا

 © كلذ نم أربتي نأ الإ . هيلع نمتئإ ام عييضت هعسي الو & لدعلاب ةلاكولا هذه

 اهعييضتو هتنامأ كرت هل زوجي : لاق ادحأ نأ ملعأ الف 3 هنم لبقي مل امو هنم لبقف

 ۔ اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو & كلذب اروذعم نوكيف ثدح هب لزني نأ الإ

 هلأ اعفادم ناك اذإ 5 اهنم أربتو هتمامإ نم لزتعا اذإ مامالا يف صيخرت دجوي دقو

 دقلو 5} ةمامألا نم مظعأب ةلاكولا تسيلو ، نيملسملا ضعب لوق ىلع ء كلذ

 ةلاكو امأو 9 مهلوق ضعب ىلع ىنعملا اذهب سايقلا ىنعم ىلع كلذ زاوج جرخ
 ةمئألا مدع اذإ ، لوقلا رثكأ ىلع هتفرع ام ىلع مهتلاكو زوجت الف روجلا ةمئأ

 رمأب مايقلاو ، مهماقم نوموقي نيملسملا ةعايجف 3 مهرمأ ذفانلا مهماكحو
 مث نكت مل ولو ، نيملسملا عيمج كلذ مزال مهريغو دجاسملا نم ، مهريغو ماتيألا

 لامها نيملسملا عسي د الو ، ةيافكلا ىلع ضرف وهو هريغ الو مامإ نم ةلاكو

 . كلذ

 هظفح .ىلع نورداق مهو ا لاملا فلت مهعييضتب ثدح ىتح هوكرت ناف

 اذاف . "ه ليوفتلاو لآ لع ًاونواعتو» : لجو زع هللا لاق دقو ، نايضلا مهيلعف
 ى م ےم

 مثإلا ىلع اونواعت ر : هلوق يف اولخدو & كلذ يف اوفلاخ دقف كلذ اوعيض

 . « ن ناودعلا

 ناودعلاو مثألا ةبناجمو & ىوقتلاو ربلا موزلو طسقلاب مايقلا يف هللا هللاف
 وهف لئاح هتنامأ نيبو ليكولا اذه نيب لاح ناف & مكسفنأل متنسحا متنسحا ناف

 نم دنع هتنامأ لعج 3 ةليسو بلط وأ ةضيرف ءاضقل رفس هانع ناو ، روذعم

 لاخدا نم دبالو ررض ريثك هلايب الو & هسفنب رضي نأ هيلع سيلو 5 اهيلع هنمأي

 هبو ناسحالا يلو هللاو & هراكملاب ةفوفحم اهلكربلا لايعأو ، هوركملاو ةقشلل

 . ملعأ هللاو . ناعتسملا

 )١( هيآ ةدئاملا ةروس )ر٢(

١٧٨ 



 : دادم نب دمحا خيشلا : ةلأسم

 : كلاه ىلع قحب ادهش نيليكو يف
 قحلا كلذ نأ دهشي ملو دجسمل كلاه ىلع قحب ادهش نيليكو نيلجر يفو

 نا ىلإ هملس هنأ ناملعي ال اهنا ادهش لب 0 ينالفلا دجسملل كلاهلا ىلع قاب

 ؟ ال مأ & قحلا كلذ تبثيو نيلدع اناك اذإ ايهتداهش زوبحتأ { ةداهشلا هذهب ادهش

 ٠ كلاهلا كلذ ىلع دجسملل قحلا اذهب ةزئاج ةداهش هذهف معن : لاق

 اذكه { قرف سانلاو دجسملا قح نيبو 0 ةيقبت ىلا دجسملا قح جاتحي الو

 . ملعأ هللاو . لمعن هبو { دادم نب هللا دبع يدج باوج نم هتظفح

 : تانيبلا يف : ةلأسم

 ةنيب نم ىلوأ ءارشلا ةنيبو ، ءارشلا ةنيب نم ىلوأ توملا ةنيبف رثألا نم
 ةنيب نم ىلوأ عطقلا عيب ةنيبو © ةيطعلا ةنيب نم ىلوأ ثاريملا ةنيبو & ثاريملا

 ةنيب نم ىلوأ نهرلا ةنيبو ، نهرلا ةنيب نم ىلوأ رايخلا عيب ةنيبو { رايخلا عيب
 ةنيبو . ضوع الب ةقدصلا ةنيب نم ىلوأ ك ضوع ىلع ةقدصلا ةنيبو {} ةقدصلا

 مومرلا ةنيبو ، قرلا ةنيب نم ىلوأ ةيرحلا ةنيبو ث ءالولا ةنيب نم ىلوأ ةيبورملا
 ىلوأ ملسملا ةنيبو & ىعدملا ةنيب نم ىلوأ ديلا يذ ةنيبو & لوصألا ةنيب نم ىلوأ
 ىلوأ ثدحلا ةنيبو { هناصقن ةنيب نم ىلوأ لقعلا ةحص ةنيبو ح يمذلا ةنيب نم

 ةنيبو أ بصغلا ىعدم ةنيب نم ىلوأ ءارشلا يعدم ةنيبو 3 ةءاربلا ةنيب نم
 ةنيب نم ىلوأ نمثلا ةرثك هئاعداب عئابلا ةنيبو . رييغتلا ةنيب نم ىلوأ يصرلا
 نم ىلوأ رارقالا ةنيبو ، عيفشلا ةنيب نم ىلوأ ةعفشلا يرتشم ةنيبو & ي رتشلملا

 ىلوأ ضرقلا ةنيبو & بسنلاب رارقالا ةنيب نم ىلوأ بسنلا ةنيبو ، لحنلا ةنيب
 ةنيب نم ىلوأ يعدملا ةنيبو © ليبسلا ةنيب نم ىلوأ كلملا ةنيبو ث ةنامألا ةنيب نم

 . هيلع ىعدلما

 . ملعأ هللاو . ةلأسم لك يف ىلوأ هلوق ، لوقلا نم ةنيب لوقو
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 : يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا : ةل

 : ةداهشلاو ءاحلالا

 رارقالا اذه نأ نودهشي نيذلا نا لوقي دمحم نب حلاص يضاقلا تعمس

 زوجت اهنأ يدنعام لاقف ث ارارم هتعجارو بيغ نم اذهو . ةداهشب يهام ءاجلا

 ام }۔ يضرم دهاش فلأ ءاجلالا ىلع يدنع دهشولو . زئاج تباث رارقالا نأو

 رمآل هللاو ، لوقي انالف انعمس انإ اولاق اذإ دوهشلا نأ لوقأو ةداهش مهل تلبق

 © حاضو نب حلاص خيشلا لاق ايك ، هنم سفنلا يف اذهف © يثراو همرحاألو يلامب
 ، دوهشلا ةرضحب لوقلا اذه لاق نا امأو { اذه هلوق دعب نم دق نوكي نا ىسع

 رارقالا لبق لوقي هانعمس اولاق ناو { ةزئاجو ةتباث ةداهش هذهف كلذ هنيح يف رقأو

 هانعمس لاق ناو 5 هلاقم دعب هل نمضي نأ لمتحي هنأل زوبت ال هذهف دحاو مويب ولو

 . ةداهشب تسيل هذهف ، ىيثراو نع ال ، يلايب تررقا ينأ ، رقأ ام دعب لوقي

 قح لطبي ذإ 0 رارقا دعب راكنا ال هنأل هل رقأ نم ىلع لبقي ال هرارقإ دعب هلوقو
 . ملعأ هللاو . اذه

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 . لطابب هل اودهش ام مهنأ ملع نيمي هيلعف 3 هقحب دوهش هل دهش يذلاو
 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : اكص رهظأو رخآ ىلع ىعدا نميف
 . هطخ زوجحم نم طخب اكص هيف رهظأو . . رخآ ىلع ىعدا لجر يفو

 ؟ هميلست ىعداو & همصخ هركنأ اذإ نآلا ىلا قاب هنأ نيمي هيف هيلعأ .

 ةيرال اذكو اذك اهيف هل نأ . نيميلا ةقرولا بحاص ىلعف . © معن : لاق

 . ملعأ هللاو . هطخ زوبي نم طخب تناك اذإ ، نآلا ىلا ةيقاب ةضف
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 ال اب هئاسن دحأو أ هتجوز يف هنوحمي هن أ الجر مهتا نميفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ٨ نيميب هيلع أ ى كلذ ركن و {، زوجحم

 : سيمخ نب رصان خيشل الاق

 . ملعأ هللاو . هيف هليكو هلعج اميف هلكو نم ىلع ليكولا رارقا تبثي

 : تيم نم ةداهش لمحي نم : ةلأسم

 اهلمحو . ةداهش مهدنع ناك اذإ 3 مامالا وأ يضاقلا وأ ضيرملا لثم يفو

 & تيم نم ةداهش لمج نم لثم يف كلذكو . نبتقث مأ ةقث ةداهش زوجتأ {© ةقث

 ؟ ال مأ ] هتداهش لبقتأ

 نادهاش نوكيو ، تركذ نمم ةداهشلا نع ةداهشلا زوبت . معن : لاق

 . ملعأ هللاو . تيم دحاو ةداهش نع دحاو دهاش يفكيف تيملا امأو دهاش نع

 . : جرفم نب دمح أ : ةل أسم

 . ملعأ هللاو . هتداهش لطبت هسفن لعف ىلع دهش نم لك نإ

 هتداهش لبقت له ٠ عاشملا لاملا نم هبيصن عاب نميفو {&©& هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ، هكيرش ىلع عاشملا لاملا كلذ يف بيصنب رخآ لجرل دهش اذإ
 . ملعأ هللاو & هتداهش زوجت ال : لاق

 : دادم نب ها دبع دمحم خيشلا : ةلأسم
 : نيلجر نع هوسن ةداهش يف

 ؟ نيتيم وأ نييح نيلجر نع ةوسن ةداهش زوجت لهو

 لجر نع ناتأرملا زوبجتو & يح لجر نع ةوسن عبرأ ةداهشزوبت ال : لاق
 ٠. ملعأ هللاو . تيم
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 ىلا مكاحلا عم اورضحي دوهشلا ةداهش زوجت ال . رثألا نم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ردخلا تاذو ضيرملاو يضاقلاو مامالا

 : ديعس وبأ خيشلا : ةلأسم

 : تيم لجر نع لجر ةداهش يف

 نع عجري ال تيملا نأل & تيم لجر نع لجر ةداهش زوجت اهنا يعمو

 ال : ليقو ، زوجت : ليقف 0 ةتيم ةأرما نع ةأرما ةداهش امأو & لاحب هتداهش

 . دارفنألا ىلع دحاولاب موقت ال ةداهشلا نأل نيتأرما الإ 5 زوبت

 نع نينثا الإ زوجي ال هنا ىعمف ، بئاغلاو ضيرملا نع دحاولا ةداهش امأو
 . ملعأ هللاو . دحاو

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 : جاجتحا ريغ نم مكحلا ذفني له
 ريغ نم هيلع مكحلا ذفنيو & سانلا نم دحأ ىلع ةنيبلا عمست لهو

 ؟ جاجتحا

 يذلا دلبلا نم بئاغلا ىلع جاجتحا ريغ نم ةنيبلا عمست معنف : لاق
 نم ةربابجلا ىلعو ، وه نيأ يردي ال يذلا بئاغلا ىلعو { ةجحلا هيلإ لصت ال

 يف لاومأ مه تناك نا مهلاومأ يف مكحلا مكاحلا مهيلع ذفنيو © مجعلاو برعلا

 . ملعأ هلللاو . ةدلب

 رثوملا وبأ لاق : ةلأسم

 يف الو باسنألا يف الو ، بولطملا ىلع الو بلاطلا ىلع مرلا يف نيمي الو
 : لوقو . هل الو ىمعألا ىلع نيمي الو } مهيلع الو 9 درلا يف الو ، حاكنلا

 3 لطابب اودهش امو دوهشلا ىلع الو } هيلع مكح نمل مكاحلل نيمي الو . هل
 ىضق الإو اوفلح ناف 0 هلام اوفلتا مهنأل & نيميلا دوهشلاو مكاحلا ىلع لوقو

 . ملعأ هللاو . لاملاب مهيلع
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 : لطابب يعدي نميف : ةلأسم
 ؟ فلحي الو هلايب يدتفي نأ هل له لطابب هيلع يعدي نمو
 اليل قيناود ةعبرأ ىلع فلح ةديبع ابأ نأ ليق & كلذ يف فلتخي : لاق

 . ملعأ هللاو . امارح ىعدملا معطي

 : هقح ىلع همصخ هل فلح نم : ةلأسم

 ؟ ةريرس هلام نم هذخأ هل له هقح ىلع همصخ هل فلح نسو

 مكحلا لبق كلذ هل ايناو ى هذخأ هل سيلو مكحلا عطقنا هفلح اذإ : لاق

 هللاو . زوجي ال لوقو ، هنم هذخأ زاج نيميلا دعب هل رقأ نا كلذكو هركنا اذإ

 . ملعأ

 : ناضمر نب دوعس : ةلأسم

 : اهبلطي داعو نيميلا نع ىفع نميف

 هل له { اهبلطي عجر مث اهنع افعف { نيميلا همصخ ىلع هل تبجو نسو
 ؟ كلذ

 هللاو . هيلع اهيعدي تلا ىوعدلا نم هربي ل ام دارأ ام ىتم كلذ هل : لاق

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : اقح هيلعو سالفالا ىعدا نميف

 تيب هل ىعدملا لاقف ، سالفألا ىعداف ، اقح رخآ ىلع ىعدا نميف
 رورقملا كسمتو ،© يتجوزوأ ] يخال وأ يبأل ءىشلا كلذ : لاقف ، هايس ءىش وأ

 ؟ نيمي هيلع له . هاعداو . هب هل

 الو } هل ءىشلا اذه نأ هيلإ تبلط نإ كلذ يف نيميلا هيلع معن : لاق

 ىتح هلوق يلإ تفتلي الف ل ء ىشل ااذه سيل لاق ناو . اقح هيف نالفل ملعن
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 : جرفم نب دمحا خيشلا : ةلأسم

 : هلام عيبل اليكو ماقأ نميف

 عاب مث ليكولا عيب عاب لكوملا نا مث ، هلام عيب يف اليكو ماقأ لجرو
 ؟ ىرت ام { ليكولا عيب متي نأ لكوملا داراف ، هلكو نم عيب نم رثكأب اضيأ ليكولا

 هللاو . رخآلا عيب لطبو 0 هعيب تبث هبحاص لبق ايهنم عاب نم نإ : لاق
 . ملعأ

 : ىلمهذلا : ةلأسم

 نمل عيبلا كص ةباتك ىلوتي نأ هل زوجي له . ازئاج هطخ ناك اذإ ليكولاو
 ؟ ال مأ © هلكو نم لام نم هعياب

 هللاو . هلثم يصولا كلذكو 3 هريغ عيبلا ةقرو هيلع بتكي هنا : لاق

 . ملعأ

 : ليكولا رذتعا اذإ { هنمو : ةلأسم

 يف لوخدلا دارأو © هرذعي ملو لكوملا عم ةلاكولا نم رذتعا اذإ ليكولاو
 ؟ ال مأ & كلذ هلأ {. ةلاكولا

 . ملعأ هللاو . كلذ هلزوجي : لاق

 : جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 نود فرع اذإ هطخب نومأملا ةقثلا نم ةداهشلا لبقتو تبثت لهو

 ؟ هروضح
 هللاو . دهشيو {} مكاحلا عم رضحي ىتح هتداهشب هطخ ىرحتي ال : لاق

 . ملعأ
 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : هطخب ةداهش دهش نميف
 زوجيأ . . ينم كشالب هتكلس فرع الجر هطخب ةداهش ينم دحأ دارأ اذإو

 ؟ هبتكي ىتح هرظنأ مل ينأ الإ نالف طخ اذه نأ اعطق دهشأ نأ ل
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 نأ مكاحللو . اهيف بير ال ةفرعم هتفرع اذإ & كلذ رجح ملعأ ال : لاق

 . بتاكلا كلذ دي نياعي مل ولو . كلذ نم هعم حص ايب مكحي

 نم ي رتجيأ . . نالف طخ يدنع اميف اذه نأ تدهش نإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ ةداهشلا كلت هعم تدهش

 هللاو . لوقلا ضعب يف ء كلذ هيلع قيضي الف كلذب ى رتجا نإ : لاق

 . ملعأ

 : يعدملا ىلع نيميلا در ديري نميف : ةلأسم

 يعدملا هذخأ ام ردق فرعي مل يعدملا ناك اذإ نوملسملا فلتخا رثألا نمو

 يناو ، يعدملا ىلع نيميلا دري نأ هيلع يعدملل سيل : لوق ، بحلا نم هيلع
 {. اهدر اذإ نيميلا ىعدملا مزلي هنا : لوق هيفو ، هيلع ىعدملا نيميلا مزلن

 & وه مك فرعي ال .{ ارمت وأ ابح هل ذخأ هنأ هللاب انيمي فلحي وهو { هيلع ىعدللا

 اضيأ در نإف ، هنيمي عم ، هلوق لوقلاف فورعم ءىشب هيلع ىعدملا رقأ نإف

 { هبرقأ اممرثكأ ارمت وأ ابح هل ذخأ هنأ { هللاب انيمي فلحي هناف ىدعملا ىلا نيميلا

 . ملعأ هللاو . ايهنيب مكحلا عطقني نأ ىلإ اذه ىلع لازي الو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 مأ ، دجسملا لام نم ائيش ركنأ نم ىلع نيمي هل له { دجسملا ليكو يفو
 ؟ نيمي اذه يف سيل مأ & دجسملا ةعايجل نيميلا نوكي

 دجسملا ةعامجل الو ۔ ليكولل ال } دجاسملا لاومأ يف نيميال هنإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهيف ناييأ ال دجاسملا لاومأ نأل

 : يلمازلا : ةلأسم

 : فلحي ل هنا مصخ ا ىلع ىعدا نميف

 © هيلع هل تبجو يتل ا نيميلا فلحم ل هنأ همصخ ىلع مصخ ا ىعدا اذإو
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 ديرأف ينفلحت ل كنأ ىلع ىعدت تنك نإف ي ينتفلح دق كنا هيلع ىعدملا لاقف

 ؟ ال مأ در . اذه لثم يف ىعدملا ىلع له { كنيمي

 كلذ يفف مكحلاب انيمي يعدي ناك نإف { رثألا نم انعمس ام ىلعف : لاق

 ىلع اهدر ركنملل . لوقلا اذه ىلعف . ناييأ ال . لاق ضعب “ فالتخا

 . ملع أ هللاو . ىعدملا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : هنم قرس لزغلا نأ جاسنلا ىعدا اذإ

 بر ىلع له ث هدنع نم قرس ، بوثلا وأ لزغلا نأ جاسنلا ىعدا اذإو

 ؟ هاوعد ىلع هقدصي مل اذإ ملع نيمي بوثلا وأ لزغلا

 . ملعأ هللاو . ملع نيمي لزغلا بر ىلع 3 معن : لاق

 : يدنكلا ناييلس نب دمحأ نب خيشلا : ةلأسم

 : هدلب ريغ يف ةداهشلل بلط نميف
 ناكو ، هدلب ريغ يف اهيدؤيل هنم تبلطو .3 ةداهش هدنع يذلا يف كلوق ام

 ةنؤملاو ءاركلاو ، ديعبلاو بيرقلا يف اهيدؤي نأ هيلع ليقف ، ررض ريغب هنكمي
 هدلب ريغ ىلا جرخي نأ دهاشلا يلع سيل : ليقو & كلذ هنكمي ناك اذإ هيلع

 امأو . ةداهشلا هل يذلا دنع نم بكري نمم ناك نإ 0 ةلحارلاو دازلا هل ليقو

 هل يذلا هاطعأ نإف ريقفلا امأف {. ةنامزوأ ضرموأ رقف نم هنكمي ال يذلا

 الف } نمزملاو ضيرملا امأو & لبق نم كتفرع ام ىلعف ، هيلإ جاتحي امل ةداهشلا

 . ملعأ هللاو . ديهش الو بتاك راضي الو : يل هلوقل ناقيطي ام الإ نافلكي

 : هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 3 عرو لهأ مهنأ مهنع رهاشو اوضم دق سانأ هلكو اذإ دجسملا ليكو يف

 ؟ مهدهاشي مل نمم مهدعب نمل ةجح نوكي له ، نظلا مهب نسحيو
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 ] مهفزانم فرعي ل اذإ مهنم لدعلا ةدهاسمب الإ ةجح نوكي ال : لاق

 ةجحوهف ‘ هوماق أ نم ةجح مهأ هعم حص اذإ امأو =©٠ كلذ مهنم زوجي نم مهأ

 : ىلمازلا : ةلأسم

 : مارح نالف لام نادهش نميف

 دقف } مارح نالف لام نأ ادهش نيلدع نيدهاش نأ ولو { رثألا يف ليق دقو

 هاريو ، ةمرحلا رسفي ىتح هذه ايهتداهشو 0 اذه ايهلوقب امارح نوكي ال هنأ ليق

 بجوي هجوب & همارح حصي ىتح هدي يف ايب ىلوأ لكو 0 مارح هنأ نوملسملا
 نإو ۔ هنم لكأ ءاش نإ ىلتبملا ىلا كلذف . عرولاو هزنتلا قيرط نم امأو { هتمرح

 . ملعأ هللاو . هتيالو ىلع وهو . أطخي الف . لكأ ناو لكأي ل ءاش

 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا : ةلأسم

 : ةثالث هءايصوأ لعج نميف

 لهأ رايخ نم لاجر ةثالث هايصوأ لعجو . قوقحو اياصوب ىصو لجر يف

 نيرخآلا ماقم موقي مهنم الك لعجو 3 هب ىصوأ ام ىلع } اعيمج مهنامز
 . ةيصولا هذه ىلع مهنم لك دهشف . مهتيم نع مهيحو مهبئاغ نع مهرضاح

 & ةيصولا هذه تبثتأ { ىصوملا نم ةياصولاب نيرخآلا ىلع مهنم لك دهشو

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه ىلع
 رمأ يف كباطخ ىنعم يف يل حضتاو ؤ كباتك يف تفصو ام ىلعف : لاق

 يف هءايصوأ مهلعج نيذلا اهيف ام ىلع . اهب يصوملا داهشاو { ةيصولا هذه

 اينغم مهسفنأل اهب اورجي مل ام ءايصوأ اوناك ناو 3 ةزئاج كلت مهتداهش نأ اهذافنا

 مكحلا امأو ، دادم نب دمحا خيشلا نع دجوي اذه وحنو { امرغم اهنع اوعفدي وأ

 { نيملسملا مكاح ىلا ةرجاشملا دنع كلذ رمأ درمف 3 هنالطبوأ اهيف ام توبثب

 ام ىلع مهتداهش دوهشلا يداو { اييقتسم احيحص اهظفل الو هيلع تضرع ىتمف
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 ١ نييضرم الودع اوناك اذإ مهنم اهلبقو 3 اهئادا ىلا اوعد نأ دعب هعم اهيف

 يف ةجحلا هب تماقام در هريغل الو هل نكي ملو ، اهيف ام توبثب مكحلا همزلي ذئنيحف

 يف ام ىلع دوهشلا ةداهش نالطب بجوت ةلع ملعأ ال ذإ اهمايق دعب مكحلا رهاظ

 ام ةداهشلا يزئاج مهلاوحأ رئاس يف اوناك اذإ { اهيف ءايصوأ مهنوكل ، ةيصولا
 مهضعبل ةياصولاب مهتداهش كلذكو . مرغملا عفدو ، منغملا رج نم اهيف اوملس
 يف ىتح ةزئاج يدنع يهف دارفنألا ىلع ايصو مهنم دحاو لك ناك اذإ ضعب

 ماقم موقي مهنم دحاو لك ناك اذإ عضوملا اذه يف ةيصولا ذافنا ىلع ةرجألا

 ذافنأ يف ءاكرش اوسيل اذه يف مهنأل { كلذ مهل ىصوملا لعجي ايمف هباحصا

 مه اييف ضعب مهضعبل ءاكرشلا ةداهش لطبت ايناو { ةرجألا يف الو & ةيصولا

 لمعاو 3 هب كتبجا ام ربدت تاداهشلا ماكحأ نم هانفرع ام ىلع هيف ءاكرش

 . ملعأ هللاو . هلدعب

 : ةيطعلاو رارقالا ليكولل زوجي له . هنمو : ةلأسم

 سانلا نم دحأل هنم ءعىشبوأ هلكوم لامب ةيطعلاو رارقالا ليكولل زوجي لهو

 لاملا هكلمت كلذكو ةديقم ريغ 3 ةقلطم ةلاكولا تناك اذإ & هلكوم نم ىضر ريغب

 ضبقو اهعاب يتلا لاومألا نم ءىش عيب نمث نم هسفن ءعى ري نأ دارأ اذإ هسفنل |

 ؟ هفلتأو 3 اهنمث

 هلكو نم لواطي نأ 3 ةقلطم ةلاكو لكو نمل سيل نا هانفرع يذلا : لاق

 ىلع كلذ يف فراعتلا دح ازواجف . داراو { ءاش ايب هيف فرصتلا يف هلام ي

 نم { اذه ىضتقم هناكو ، يحبصلا ريشب نب ديعس هيقفلا نع دجوي ام ىنعم
 هلعفي نا هل سيل امم ليكولا هلعف ام نا ىلع لاد . يعم اميف هب حرصي مل ناو هلوق
 ريغ كلذ ناك ناو . هب مكحلا توبث ةحص مدعو هدر ىلع ." هلكوم لام يف

 . زوجي نأ ىسعف ، هب جرخت الو ، سفنلا هب بيطت امو فراعتلا نم جراخ
 هنأل مدقت اييف نالخاد امه { هلكو نم لام يف ليكولا نم ةيطعلاو رارقألاو
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 سيمخ نب رصان خيشلا نع دوجوملاو & تافرصتلا رئاس نم اهريغو اهيلع يتأي
 © ادح كلذ يف دبع ملو { هيف اليكو هلعج اےيف هلكو نم ىلع ليكولا رارقإ زاوج

 ام زاوج يل نبي ال لاق . ةلأسملا هذه يف يفياصلا ديعس نب ملاس دبعلا باوجو

 وه ام الإ هلكو نم لام يف لعفي نأ هل زوجي ال ليكولا نأل ، هلكو نم لام يف هتركذ

 رمألا زئاج هلام يف اليكو هلعج ناو & ىرأ اييف هحالصإ نم اذه سيلو هل حالص

 3 يهنلاو رمألاب مايقلا لب ثدح الو نهر الو عيب الو هيطع هيف هل زوجي الف 3 هيف
 ء ىش نم عنص اييف رمأل ١ زئاج لوقي ىتح ذحأ الو ءاطع الو طسب الو ضبق الو

 . ملعأ هللاو . هلعف ام كلذ دعب هل زوجي نأ ىسعف

 : نيلجر لكو نميف : ةلأسم

 امهدحأ ىضقف هلام نم مهرد فلأ هنع نايضقي نيلجر لكو لجر نعو

 ؟ هبحاص هدهاشي ملو فلألا

 فلألا فصن ملس يذلا ىلعو & نايضلا لجرلا نع طقس دق : لاق

 . ملعأ هللاو . ددعتم هنأل اهبحاصل

 : دادم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 : هيلع دوهشملا دهاشلا عزان اذا

 نم ةموصخلا نوكت نأ الإ لطبت هتداهش نأ هيلع دوهشملا دهاشلا عزان اذإ

 . ملعأ هللاو . ةزئاج هتداهشف دهاشلا همصاخي ملو {. ةصاخ هيلع دوهشملا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 : لودعلا ةداهش يف

 بجوي مل ام قوقحلا يف ةماقتسالا لهأريغ نم انموق نم لودعلا ةداهش نا

 هللاو . كلذ هل زئاجف نيملسملا لاوقأ نم لوقب ذخأ نمو فالتخا اهيف ةءاربلا
 . ملعا
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 : يحبصلا : ةلأسم

 : ةسمخلا نم رثكأ ةرهشلا دوهش ف

 هقح عاب ورمع نأ نيلدع عم اودهش ادعاصف ةسمخلا نم ةرهشلا دوهش يف

 هدقنأ وأ نمثلا نم هأربأو { ديزل ةينالفلا ةيرقلا نم هيبأ نم هثرو امم هبيصنو

 دهش نم ناك اعطق كالمألا هذهب ديزل اودهشي نا نيلدعلا نيذه زوجيأ 0 هايإ

 ؟ ال مأ . مالسالا ةجح هلانت ال ابئاغ وأ ارضاح عيبلاب هيلع

 ال نم ةلزنمب تراصو نيلدعلا دنع ةرهشلا ةداهش تررقت نا : لاق

 راص ذإ كلذ امزتلاو هنايدؤي ايلع ةداهشلا كلت لعجو © ةحصلا نم هيف باتري

 دنع ةداهشلا كلت ءادأ ايهمزلو ايل زاج هيف كشن ال يذلا نيقيلا ةلزنمب امهدنع

 دوجوم اذهو لوصألا يف ةرهشلا نع ةداهشلا زيجي نم لوق ىلع نيملسملا ماكح

 . ملعأ هللاو . لوقلا اذه ىلع مكاحلا هب يضقي نيملسملا ضعب دنع هزاوج

 : رافكلا دحأل ريناندب ىصوأ نميف . هنمو : ةلأسم

 تام هنا مث رافكلا نم لجرل ريناندب ىصوأ كدلاو نا هنع تلأس ام امأو

 ةفرعمبو رفاكلا لجرلا كلذ تومب دهش اذإ هنا باوجلاف ، ةثرو هل فرعي ملو

 لهأ نم هنأل هيلع اهتداهش ةزئاجف اينيد يف نالدع نارفاك نادهاش هتثرو

 ةثرولا نيب ةيصولا كلت مسقت نا كلداف { افالتخا كلذ يف ملعأ الو { ايهتلم

 يدهاش ةدهاشب هتثرو ةفرعم تمدع نإو ، كلذ ريغال هللا باتك مسق ىلع

 كلذ زئاجف رافكلا نم رثكأ وأ لاجر ةسمخ لوق ىلع ةرهشلاب تحص لب . لدع

 . ملعأ هللاو . ةلداعلا ةنيبلا ماقم موقت ةفرعملاو بسنلا يف ةرهشلا نأل

 : لتقب نينثا ىلع اودهش رفن ةثالث ف : ةلأسم

 لتقب نينثا ىلع مهنم ةثالث دهش .3 رفن ةسمخ نع ةلأسم ديعس وبأ ىقلاو

 ؟ لودع مهلكو { هلتقب ةثالثلا ىلع نانثألا دهش لجر
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 لوتقملا ةيد سامخأ ةثالث نينثألا ىلع نا هللا دبع ىبأ نع ىوري : لاق

 '. ةثالثلا ىلع ةيدلا اسمخو
 ؟ ةثالثلا ىلع نيدهاشلا ةداهش تتبث نيأ نمف : هل ليق

 ال ينأل مهيلع ةلوبقم نينثالا ةداهشف { ةثالثلا ةداهشب مكحي مل اذإ يعم : لاق

 . ام هتداهش يف عجري نأ دهاشلل نالو . اهب مكحي نأ الإ تبثت ةداهش نأ ملعأ

 عجري نأ مكاحلل كلذكو { افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، لدع ولو . اهب مكحي

 . هب مكحي مل ام { اردق ناك ولو ، مكحلا نع

 ؟ ةلأسملا هذه يف هللا دبع يبأ نع ىوري اييف تنأ لوقت ايف : هل تلق

 امهدحأ مزلي الو } هلك اذه لطبي يناكتلاب لوقي نم لوق نأ يعم : لاق

 . هلك كلذ لطب تفاكت اميف ةبذكم نوكت الو . ةلوبقم نينمؤملا ةداهش نأل ءعىش

 نع لجرلا لتقب نينثألا ىلع اودهش نيذلا ةثالثلا دحأ عجر نإف : تلق

 . ءىش همزلي اهب مكح نأ دعب {. هتداهش

 نع هعوجرل ةيدلا سمخ هيلع لوقلا اذه ىنعم ىلع هنأ ىعم : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع نيدهاشلا ةداهشب ةيدلا سخ اٹثلثو {. ةداهشلا
 : ةداهشلا متك نميف : ةلأسم

 هن اهنكي نَمَو ةداهشل أوُمتَكَت الو : ىلاعت هللا لاق ةليوط ةلأسم نم

 لاق نم لاقو & كلذب لوقي نم لوق ىلع رجافلاو رابلا عم اهيدؤيو 0)هةبئف مي نأ
 نأ هيلع الو هل سيلو & نيملسملا ماكحو : رابلا عم الإ اييدؤي نآ هيلع ىل

 . ملعأ هللاو . هيلع دوهشملا ىلع روجلاو ملظلا هنم فاخي نم دنع اموزل اهيدؤي

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ال مهنأل ةنامألا همكحف 3 نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا هماقأ ليكولا ناك اذإ

 ريغ وأ مكحب فصولا اذه ىلع هتنامأ نيمألا ملس ناو { انيمأ ةقث الإ نوميقي
 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ اهنم ءىرب مكح

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس )٢٨٣(

١٩١١ 



 هتمص اخمب ضري لو همصخ روضح مصخ ١ بلط ١ ذإو © هنمو : ةلأسم

 هللاو . هليكو ةمصاخم همزلت الو & كلذ مصخلل رثأل ١ يف ام ىنعم ىلعف هليكو

 . ملعأ

 ءىش ةمرح ملع نم : هللا دبع يبأ نب نايثع لاق . هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هبر نم بلطمو هعم دهاشب الإ كلذ رهظي نأ هيلع الو هل سيلف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ال : لاق نم لاقو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهنبال نيميلا اهيلع مألا نا
 . ملعأ هللاو . اهيلع نيمي

 ؟ هودع ىلع ودعلا ةداهش لبقت له اوفلتخاو : ةلأسم

 لبقت ال مهرثكأ لاقو ٠ قسفلا ىلا جرخي نكي ل اذإ لبقت ضعب : لاق

 . الصأ

 : يحبصلا لاق

 مارحلا لهأ ةداهش زوجت الو { مارح اهناف ، الطاب ةوادعلا هذه تناك نإ

 لطبي امم اذهف 0 رفكلا هنايتاب هيلع دوهشملا ناك ام انئاكو { دهاشلا ناك ام انئاك

 لاعفأ مكح نال لصفلا اذه يف رظنيلو { مزالوزئاج اذه نأل هيلع هتداهش

 . ملعأ هللاو . لطاب امأو لدع امأ . دابعلا

 : يلمازلا : ةلأسم

 : اهسفن هتعنم اهنا هتجوز ىلع ىعدا نميف

 اهمزلتأ كلذ يه ركنتف { اهسفن هعنمت اهنأ هتجوز ىلع يعدي لجر يف
 ؟ ال م أ ، نيمي

س ١٩٦٩٢



 الإ كلذ يف اهيلع نيمي الف & كلذ يه تركنا اذإ اهسفن عنم امأ : لاق

 اهنا ىعداف 3 هل ةرشاعملاب اهيلع مكحو . ةوسكلاو ةقفنلاب اه مكح نوكي نأ

 ول اهنأل نيميلا هل اهمزل اهنيمي دارأف & كلذ يه تركناو ، رذع ريغل اهسفن هعنمت
 اهتذخأ دق تناك نإ اهف هيلع اهب مكح ىتلا هيلع ةقفنلا در اهمزل كلذب ترقأ

 . ملع أ هلل او . هنم

 : شورق سيلو تايرال دارأ نميف . هنمو : ةلأسم

 & اشورق لكوملا ضبقف . ةيرال اذكو اذك هل ضبقيل لجر هلكو لجر يف

 ينإ هليكول لاق مهرادلا ضبق يف لكو يذلا نا مث ةيرال اذكو اذك نع شرق لك

 ذخأيو مهارد هلكو نمل ملسي نأ ليكولل زوجيأ ، تايرال ديرأو 3 اشورق ديرأ ال

 ؟ هل شورقلا

 قحلا هيلع يذلا نع هلكو نمل تايراللا ملس نا ليكولا امأ : لاق

 ليكولل زب ملو } هيلع يذلا نع نيدلا طقس قحلا هيلع يذلا رمأ ريغب لكوملل
 ناف ، هيلع اهدري نأ هيلعو & قحلا هيلع يذلا نم اهضبق ىتلا شورقلا ذخأي نأ

 ناو © عوطتم هنأل هل هيلع ءىش الف الإو ، ءىشب هضوفي نأ هسفن تباط
 هل ملس املف قحلا هل يذلل تايراللا ملسي نا قحلا هيلع يذلا كلذ يف نذأتسا

 كلذزاج . هميرغ هنع اهافوأ يتلا تايراللا نع شورقلا قحلا هيلع يذلا هاضق

 . ملعأ هللاو . ضرقلا دنع طرش كلانه نكي مل اذإ ث هللا ءاش نإ

 كلذركناف اقح لجر ىلع ىعدا اذإ ميتيلا يلوو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ، هفلحي نأ هل زوجيأ يصو ميتيلل نكي ملو . هفيلحت يلاولا دارأو ، طرشلا

 مكاحلا ىلا اهيف رظنلاف أ همصخ ىلع ميتيل تبجو اذإ نيميلا امأ : لاق

 ىأر ناو { هتجح هل غلب اذإ ميتيلا نأل & اهكرت ميتيلل حلصأ اهكرت ىأر نا
 قح نالطب نيميلا كرتب فاخ اذإ & هفلحتسا حلصأ همصخ فالحتسا

 . ملع أ هللاو . ميتيلا

١٩٣



 : يراوحلا وبأ : ةلأسم

 اهلمجي مل نإو ، ملع ام يدؤي ىتح يتأي نأ هعسي مل ةداهشلا لمح اذإ

 . ملع أ هلل او . يتأي نأ هعسي ٨8 هريغ اودجي ال ن ا الإ يتأي نأ هعسو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةعلسلا بحاص طرش لالدلا ركنا اذإ

 هنأ ةعلسلا بحاص رقأ اذإو { هب اهعضوم نأل ىواعدلا باب يف بوتكم

 لالدلا ركناف . ةروشملا هيلع طرتشا هنأ الإ ، اهعيبيل ةعلسلا لالدلا ىطعأ

 لاق ناو . ةروشملا لالدلا ىلع طرتشا هنأ ةنيبلا ةعلسلا بحاص ىلعف { طرشلا

 & عيبلاب ىضرأو ينرواشي نأ الإ ةعلسلا عيبب لالدلل لقأ مل ينأ ةعلسلا بحاص

 . ملعأ هللاو . ةعلسلا بحاص لوق لوقلاف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : ةنيبلا مدع اذإ بلاطلا يف

 ءاقلاب دهشت نأ 3 ةنيبلا مدعو © اذكو اذك يكلا هيلع ى بلاطلا لاق اذإ
 اذك يل هيلع لاق نإامأو ك بولطملا ىلع هل نيمي الف { كلاهلا نيبو هنيب بسنلا
 نأ نيميلا ظفلو & نيميلا هيلع هلف & بولطملا ركناف & يكلاه لبق نم اذكو
 هللاو . نالف هكلاه لبق نم يعدي ام لبق نم اذكو اذك هل هيلع ام هللاب فلحي
 . ملعأ

 ىصوأ نالف نب نالف كلاهلا نأ نالدع دهش ناو . هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ . اهتداهش زوجتأ ني ريقف امه اناكو ، اذكو اذكب ءارقفلل

 نم لاقو . زئاج نيملسملا نم لاق نم لاقف & فالتخا كلذ يفف : لاق
 . زوجت ال لاق

 ؟ كلذ نم نادهاشلا ناذه يطعي نأ زوب لهو : هل تلق

[؟١٩٦



 ىطعي نأ زوجيو { ةزئاج ايهتداهشف نيمولعم هنع ءارقفلا دهش اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نادهاشلا

 : يراوحلا وبأ : ةلأسم

 : ةقث هيلع دوهشلا نا فرتعاو قح هيلع نميف

 مكاحلا لاقف نيدهاشب عفر يذلا رضحيو قحب هيلع عفري يذلا نعو
 هيلع دوشملا لدع اذإف ، معن : لاق . ناتقث نادهاشلا ناذه : هيلع دوهشملل

 هيلع هب دهش ايب مكاحلا هيلع مكحو ث هليدعت زاج هيلع ىعدملا دوهش قحلاب
 . ملعأ هللاو . قحلاب هيلع دوهشملا ايلدع ناذللا نادهاشلا

 : سيمخ نب رصان : ةل اسم

 طخب ةداهش دار أ نميف

 هطخ هكلسم فرعأ انأ لجر طخب ؛ ةداهش ينم دحأ دارأ نإ لوقت امو

 نيح ينيعب هرظنأ ل ينأ الإ & هطخ هنا هتفرعو طخلا ين زارأف ، كلذ يف ينم كشالب

 ؟ ال مأ نالف طخ اذه نأ دهشأ نأ يل زوجيأ هبتكي

 نأ مكاحللو { اهيف بير ال ةفرعمب هتفرع اذإ كلذ رجح ملعأ ال : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ بتكي بتاكلا دي نياعي ملولو ، كلذ نم هعم حص ايب مكحي

 نم يرجأ ، نالف أطخ هنأ يدنع اييف اذه نأ دهش ناو : هل ةلأسم

 ؟ اعطق دهشأ ىتح مأ ‘ ةداهشلا كلتب هدنع تدهش

 ءاهقف ضعب لوق يف كلذ هيلع قيضي الف كلذب ءعىزتجا نا : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 يدشارمحلا : ةلأسم

 : ةيرال اذكب رخآ ىلع ىعدا نميف
 ىلا نيميلا درو ۔ همصخ ركنأف 5 ةيرال اذكب رخا ىلع ىعدا نميف
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 الإو ، لاحلا يف كلذ ميلست ىلع ربجأ { هدنع اذك هل نأ ىعدملا فلحو ىعدملا

 ؟

 : سبح

 سبح نم نويدملا يف ءاج ام هيف يفتقيو نويدملا ليبس هليبس : لاق

 . ملعأ هللاو . هريغو

 امل اهيلع ةداهشلا ةيدأت ىنعمل جورفلا ىلا رظنلا ةزاجا يفو : ةلأسم

 ضعب كلذ زاجأف & فالتخإ الثم تحص ول نأ قوقحلا بجوي امم . اهيف ثدحي

 هللاو . كلذ يف ةيفاك ناميالا اولعجو ، نورخا مهنم هزجي ملو ، نيملسملا ءاهقف

 . ملعأ

 هللاو . ال ليقو ضبق يف اليكو نوكي دق عيبلا يف ليكولاو : ةلاسم
 . ملعأ

 {. اذه لثم يف نيمي ال لاق نم لاقف . كلملاركنأ اذإ دبعلا : ةلأسم
 نم اقح هيلع اذه نالفل ملعن الو { رح هنأ هللاب فلحي نيميلا هيلع لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو . ةيكلملا قيرط

 : يحبصلا : ةلأسم

 : دحاو ىلع ىوعد نوعدي ةعامجلا ىف

 ؟ انيمي هفلحي نأ دحاو لك دارأو } دحاو ىلع ىوعد نوعدي ةعامجلا يفو

 دارأ ةعامج ىلع ىعدملاو { ةدحاو نيمي لوقلا رثكأو فالتخا هيف : لاق

 دارأف . نانيمي هيلع بجو دحاو وأ & كلذ مهيلع هلف انيمي فلحي نأ دحاو لك

 . ملعأ هللاو . ةدحاو نيمي هرابتعا يف لاق . انيمي ىنعم ىلع هفلحي نأ همصخ

 : ةداهشلا ظفل اونسحي مل اذإ ةرهشلا دوهش يف : ةلأسم

 وأ مهميلعت مئاقلل زوجيأ . ةداهشلا ظفل اونسحي مل اذإ ةرهشلا دوهش يف

 اي دهشتأ لوقي نأ مئاقلل زوجيو يفكيو { مهتداهش نم ىنعملا مهف اذإ زوجي
 ؟ يفكي . معن لاق اذاف اذكو اذكب نالف نب نالف

١٩١٦



 اهيف انهفاشو ، ةصوصنم ةلأسملا هذه ظفحن مل تفصو ام ىلعف : لاق

 لاق 5 افالتخا ةجحلا مصخلا مكاحلا نيقلت يف تظفح لب { كلذك لاقف خيشلا

 ةرهشلا مكاحلا نيقلت يف لوقأو ، هيلع الو هل ال ضعب لاقو هيلعو هل ضعب

 . ملعأ هللاو . اذه ىلا ليمي هتيأرف خيشلا اهيف تهفاشو . هلثم

 تامو ] ناض نم هب هل ىصوأ لامب ثراو ريغل رقأ نميف : ةلأسم

 هنا ملعي ام هنا نيميلا هنم داراو ، هيلع هل قح ريغب هيلإ هأحلا هنأ ثراولا ىعداو

 ؟ ال مأ نيمي هيلع هلأ ، هيلع هل قح ريغب هيلإ هأجلا

 رقأ هنأ ملعي ام ملع نيمي هيلعف توملا دنع ءاضقلاو رارقالا ناك اذإ : لاق

 هضبقو ةحصلا يف ناك ناو . نايضلاو ءاضقلا كلذكو . هيلإ هاجلا الو لطابب هل

 هللاو . عضوملا اذه يف نيمي هيلع ملعأ الف 6 ءاضقو رارقإ وأ عيب نم هل رقملا

 . ملعأ

 ُ ( حبصل ا : ةلأسم

 : ةقلطم ةلاكو لكو نميف
 دعب اهنع عوجرلا دارأو اهلبق اذإ ، ةديقم وأ ةقلطم ةلاكو لكو اذإ ليكولاو

 ينفرع ء ىش نود ء ىش يف هل مأ © دحأل هيلع ةحح الو كلذ هلأ ] هلكو نم ةبيغ

 ؟ عوجرلا يف هل سيل امو عوجرلا هيف هل ام
 وأ قتعوأ هلكوم نع نيد ءاضق يف لكو نم نأ رثألا يف تدجو : لاق

 يف صخر ضعبو . هلكوم ةبيغ يف ةلاكولا نع عجري نا هل سيل هنا قالط
 . ملعأ هللاو . كلذ

 : ةقرو ف اب المج دهش اذإ دهاشلاو .3 هنمو : ةلأسم

 لوق 3 اهأرقي نأ ريغ نم المج ةقرولا هذه يف ايب دهشأ لاق اذإ دهاشلاو

 مكاحلا مكحيو المج اهب هتداهش زوجت لوقو ارسفم ىنعم لكل دهشي نأ هيلع
 . ملعأ هللاو . كلذب

١٩٦٩٧



 : ةمهتلا يهقحلت ال نيكيرشلا يف : ةلأسم
 ايهيلع نيمي الو . ةصاخ هيف اكرتشا اميف ةمهتلا ايهقحلت ال نيكيرشلا نإ

 ايهيلع نيملسملا ضعب لاق دقو & ضعب اهضعب هيف ايها اييف ضعب ايهضعبل
 نانكاستملا امأو & سبحلا هيلعف لكن ناو & هبحاص امهدحأ مهتا اذإ نيميلا

 ايهمكح نوكيف ايلام يف اضعب ايهضعبل ضيوفتلا حصي ىتح ةمهتلا ايهقحلتف
 ٨8 ةضوافملا تسيل مهضعب لاق دقو & نيملسملا ضعب لوق يف نيكيرشلا مكح

 نيكيرشلاك ايهف ايهلمع نم ءوزجب اعطوق اذإ { راديبلاو فياشلاك & ةكراشلملاك
 ناريجأ ايهف مولعم رجأب نالمعي اناك ناو { ةمهتلا ايهقحلت الو 0 لوقلا رثكأ يف

 . ملعأ هللاو . اهلهأ نم ناك اذإ ةمهتلا ايهقحلت

 : ىنهم ديسلا : ةلأسم

 اليكو لكوف ةمكاحملل جورخل ا هيلع اوداراو هريغ ىلع ىوعد هل نميف

 ذ هلكو نم ةبيغ دعب ةلاكولا نم أربتي نأ دارأف { همصخ نيبو هنيب مكحلا عطقل

 ؟ ال مأ كلذ هلأ

 بسح يدنع اميفو { هيلع دمتعا اظفح هنع تلأس اميف ينرضحي ال : لاق

 يف هنم اهلبقتو © هلكو نم ةبيغ دعب هتلاكو نم ؤ ربتلا ليكولل سيل نأ هوجرأ ام
 هتعد دق همصخ ناك اذإ اصوصخ 3 همصخ ةمكاحم يف هيلع هلاكتاو هترضح

 نم ليكولا ي رت يف ررضلا هيلع ناكو . هايإو هنيب مكحلا عطق ىلا ةجاحلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف لواطتلاو . ةلاكولا

 : هلاومأ نم الام هتأرمال بتك نميف . هنعو : ةلأسم

 ين لاملا ىقبو ةباتكلا ةقرو اهاطعاو 3 هلاومأ نم الام هتأرمأل بتك نميف

 فيك . هتامم دعب وأ هتايح يف اهلام تدارأ مث ، نينس هلغتسيو هزوحي هدي

 ؟ مكجلا

١٩٦١٨



 دعب هدي يف هئاقبف { هتجوزب لاملا ةباتك جوزلا ركني مل اذإف : باوجلا
 ريغ كلذو © هلغتسيو هتجوز لام رمعي جوزلا نأل {. اهكلم نع هجرخي ال هتباتك

 كلذ ركنت ملف اهملعب هل اكلم ةباتكلا دعب هيعدي نأ الإ نيجوزلا نيب روكنم
 نأل ،. انه ةبوتكملا ةقرولا ىلع لمع الو } اهيلع ةجح اهريكن كرتف . هيلع

 هجوب هتباتك دعب لاملا كلذ هيلإ لقتنا دق ىسعو لقتنت كالمألاو ، ىقبت قاروألا

 . ملعأ هللاو . هوجولا نم

 : نيمصخلا نيب حلصلا عقو اذا { هنمو : ةلأسم

 & ةمماتملا هيف زوجت ام ىلع امهرمأل نيكلاملا نيمصخلا نيب حلصلا عقو اذإف

 ايضر نأ دعب ايهسفنأ ىلع هامتأو © مارح ليلحت وأ لالح ميرحت نم اهرجي ام ال
 ىلع هعوق ناك ناو . كلذ دعب هضقن ايل نكي ملو { ايهيلع تباثوهف 0 هب
 دعب هضقن ىلا اليبس ىرأ الف ى جالفألا كلت ميرح نم عرشلا هدح ام فالخ

 دري ايناو ، ةمصاخملا لاح ،© كلذ هيلع تبثي نمم ةمماتملا هيف زوجت امم هنأل 3 همامتا

 ايف هب ىضرلا لاح يف ال ةةقاشملاو ةرجاشملا دنع يعرشلا ميرحلا ىلا اهرمأ

 . ملعأ هللاو . يل ناب ام بسح يدنع

 : هركناف اقح رخا ىلع ىعدا نميف . هنعو : ةلأسم

 دجو مث مكاحلا هفلحف ةنيبلا زجعأو 5 هركناف اقح رخآ ىلع ىعدا نميف

 ؟ ال مأ { هل هفيلحت دعب هقح ذخأي نأ هلأ كلذ دعب ةنيب

 اذإ لاق نم مهنم : نيملسملا نيب فالتخا كلذ هبش يف دجوي : باوجلا

 هل قح الف همصخ هفيلحت نيح هتنيب ردهأو 3 ةنيبلا نع هزجع دعب ىعدملا هفلح

 ةنيبلا هب هل تماق اذإ هايإ هفيلحتب لطبي ال هقح نأ مهضعب يأر يفو & كلذ دعب

 . ةرجافلا نيميلا نم ىلوأ ةنيبلا هب تماق ام نأ مهلوق ىنعم نمو ، كلذ دعب
 . ملع أ هللاو
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 : ةعاشم ضرأ يف اثدح ثدحأ لجر يف . هنمو : ةلأسم

 ركني ملو مهريغ وأ ءارقفلا نيب ةعاشم ضرأ يف اثدح ثدحأ لجر يفو

 ىلع ماقو & مهليكو نم ءارقفلا ةصح ى رتشا ءاكرشلا ىدحا نا مث & دحأ هيلع

 سيل ثدحملاو { ءارقفلا ةصح نم هارتشا امو ضرألا نم هتصح ديري ثدحملا

 اهبابرأ اهيف هعلاطي ملو ، عنمو ثدحأ هنأ ريغ . ءاطع الو ءارشب ةجح اهيف هدنع

 هل سيل مأ مهرمأ نيكلاملا اهبابرأ توكسب ةجح هل نوكيأ ى مهرمأ نوكلاملا

 ؟ كلذ انل نيب { اهبابرأل ةعوجرم نوكتو كلذب ةجح
 { هيلع هنم كلملا ىوعد ريغب هربغ لام يف ثدحملا ثدح نإ : باوجلا

 عم هيلع ثدحأ نم ىلع كلذب ثدحملل ةجحلا توبث يف فلتخي امم هنأ وجرأف

 كلذ ىأر ملعلا لهأ ضعب لعلف 3 هثدحب هملع نيح هرييغت مدعو هريكن كرت

 نيملسملا ضعبو 3 هريكن كرت يف هل حصي رذع ريغب هركني ملو 3 هب ملع اذإ ةجح

 { هيلع ثدحملا ىلع كلملا ىوعد ريغب ثدحملل ةجح دري ل بسحأ ايف

 ام يردي ال هنأل كلذب هاضر ىلع ليلد هتوكس يف سيل ذإ هريكن نع هتوكسو

 نأ ليق ايك . هتوكس لطبت ال هتجحو ،“ ضار ريغ وأ هب ضار هتوكس يف 3 هدنع

 اميف رثكأ هب لمعلاو ، رهشألا وه لعلو . اهنع اهلهأ توكسب لطبت ال قوقحلا
 عمو & ثدحملا نم ثدحلا دنع كلملا ثدحملا ىوعد مدع عم اصوصخ . وجرأ

 كلمي نم ىلع ايهب ةجحلا توبث يف افالتخا ملعأ الف ، ريكنلا مدعو 3 امهدوجو

 الك يف كلذ نم ءىشب هيلع ةجحلا تبثت الف & هرمأ كلمي ال نم امأو 3 هرمأ
 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ يف ملعأ ال ، نيهجولا

 : باتكلا اذه يف ام ىلع دهشي هنا لاق نميف 3 هنمو : ةلأسم

 هظفح يف هنأل باتكلا اذه يف ام ىلع دهشي هنأ نيملسملا نم دحأ لاق

 ملعي ىتح باتكلا اذه يف ام ىلع دهشي ال هنا لاق نم لاقف & هيف فلتخأ دقف

دق هنأ ملعو هظفح يف ناك اذا هنا لاق نم لاقو ، ةداهشلا دنع انيقي ايلع وه



 ] لتع او اق رتفمو اعمتحع هيف ايب هيلع دهشف . باتكل ااذه يف ام عيمجب هدهش ا

 ىسنولو ٠ هماكحأ رتافد ي ام . مكاجلا ذافناب . لوقلا اذه بحاص جتحاو

 . ملعأ هللاو . ةحضاو ةجحلا اهناو { مكاحلا كلذ

 : ةداهشلا ايدؤي نيدهاشلا ي : ةلأسم

 ايف ايهيلا بلطي مل ولو { ةداهشلا ايدؤي نأ ايهيلع نا نيدهاشلا يف لاقو

 جيوزتلا هل لحي ال نم جيوزتب تملع اذإ ةعضرملا لثم هللا قوقح نم ناك

 قوقح نم هنأ : نورخآ لاقو . هللا قوقح نم هنا : موق لاقف قتعلا يف اوفلتخاو

 بلطي ىتح ادهشي نأ نيدهاشلل سيلف دابعلا قوقح نم ناك امامأو 3 دابعلا

 ين اولاق دق ام الإ { ايهتداهش زجحت مل ايهيلإ بلطي نأ لبق ادهش ناف 0 ايهنم كلذ

 نالفل ةداهش يدنع لوقي ليقو 9 هيلإ بلطي ملولو ميتيلاو ، بئاغلا ليكو
 . ملعأ هللاو . تدهش يل تنذأ ناف { بئاغلا

 : ةثرولا نم ناك اذإ دهاشلا يف : ةلأسم

 يف فلتخي هنأ تيملا ىلع نيدب دهشف ةثرولا نم ناك اذإ دهاشلا يف

 ح نيد كلاهلا ىلع ملع اذإ ثراولا نا لوقي هنأل كلذ زيجي ال ضعبف . هتداهش

 ىتح تيملا نم هثرو يذلا هلام يف نوكي هنأ ضعب لاقف . هيلع حصي ملو

 ال لوألا لوقلا ىلعف هثاريم ردقب همزلي ام هيلع اينا : لاق نم لاقو © عرفتسي
 . هريغ عم هتداهش زوبحت رخآلا لوقلا ىلعو ث هتداهشب زوجت

 ؟ كلذ زوجي له . نيدهاش اناك ناف : هل تلق

 . ملعأ هلللاو . هلوق ىنعم ىلع ءاوس هيف لوقلا : لاق

 : همصخ اعمسيل نيلجر ىفخا نميف : ةلأسم

 هب رقي ام اهعمسيل ايصخ رضحيو ، لجرلا اهيفخي نيلجرلا يف اوفلتخاو
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 . اقلا . ۔ 1 . .- - ٠
 يص يصميو . اعمس ايب نادهشي موه لاقف . ةد اهشل ١ ال سي مث © همصخ

 . ملعأ هللاو . اےهتداهشب

 عباسلا ءزجلا نم يناثلا بابلا هللا دمحب مت
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 ثلاثلا ب ابل ١

  

 اهماكحأو كوكصل ١ ف

 تبثيالاموابهنم تبثي امو

 كلذ هبشأ امو

 هنبج
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 : يوكزألا دمحا نب ةعمج خيشلا نع

 : همصخ نم هكص يف ام ذخأ ديري نميف

 هلزوبجيأ & همصخ نم هكص يف ايب هل ذخأي نأ ديري مكاحلا ىلا ءاج نميف

 ؟ ال مأ . مكح مازلا ريغ نم تباث اذه لوقي نأ

 تدرأ اذإ اذه لثمب رثألا ءاج دقو & تباثلا قيرط نم كلذ زئاج : لاق

 قوقح لاطبأ فوخ موصخلل حيرصت ريغ نم تباث حيحص ظفل اذه نأ
 نالف قح نم كيلع ام ىدأ بولطملل تلق نإ كلذكو اهباهذو . سانلا

 اذه نوكي الو ، هللا ءاش نإ كيلع قيضي الف ةقرولا هذه يف كيلع بوتكللا

 . ملعأ هللاو . هسفن كصلاب يضاقلا نم ايكح لوقلا
 : ىبلمازلا : ةلأسم

 : هسفن ىلع هلاطبا بتكي نأ دارأو كصلا دقف نميف
 نم كصلا بهذف ، كص يف بوتكم رخا ىلع قح لجرل ناك اذإو

 ؟ كلذ يف تباثلا ظفللا فيك هسفن ىلع هلاطبا بتكي نأ دارأو 3 هدنع

 دق هنأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ بتكي نأ كلذ يف ظفللا نا : لاق

 نم هيلع ءىش قبي ملو ، هيلع يذلا قحلا عيمج ينالفلا نالف نب نالف نم ىفوتسا
 . ملعأ هللاو . كلذب هل هنم ارارقإ هوجولا نم هجوب قوقحلا
 : خيرات نودب ةيصو ىلا فاضأ نميف . هنمو : ةلأسم

 نيملسملا باتك ضعب طخب بوتكم هل ةيصوب بتاك ىلا ءاج لجر يفو
 ملو { حيحص ظفلب يناثلا بتاكلا بتكف . اذو اذ نالفل 3 اهيف بتكأ هل لاقو

 ؟ ال مأ . خيرات ريغب ةيصولا هذه يف هبتك ام تبثيأ 5 هبتك امل اخيرات بتكي

 تباث تانايضلاو رارقالا نأ ينبجعيو . هنيعب ائيش اذه يف ظفحأ مل : لاق

 يف اذهف 0 خيراتلاب الإ قاروألا يف اهتابثإ ينبجعي ال اياصولاو 3 اخيرات بتكي مل ولو
 مل اياصولا هذهب ىصوأ مهكلاه نأ مهدنع حص اذإ ةثرولا امأو { مكحلا ىنعم

 عجر هنا مهعم حصي ىتح خيرات اهل نكي ملولو & كلاهلا لام يف مهنع لطبت
 . ملعأ هللاو . اهنع
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 : هديب بتك لقي مل اذإ بتاكلا يف { هنمو : ةلأسم

 حصتأ . هديب بتكي ملو نالف نب نالف هبتكو هكص رخآ بتاكلا بتك اذإو

 ؟ «هديب نالف نب نالف هبتكو» بتكي ىتح حصت ال مأ اذه ىلع هتباتك

 نال اذه هرضي الف بتاكلا طخ ةفرعم ىلع يرجي مكحلا ناك نإ : لاق

 هيف بتكو ، بتاكلا طخ ريغ طخلا ناكولو { بتاكلا طخ هتفرعم ىلع عوجرلا
 . ملعأ هللاو . هب ذخؤي مل «هديب نالف نب نالف هبتكو»

 : لسألاو لسفلا نيب قرفلا يف : ةلأسم

 اذه تبثيأ «لسفلا ةرضحب نالف نب نالف ىصوأ» بتاكلا بتك اذإو

 3 صوخلا هتيناب هل ىصوأ اذإو } لسألا ةرضحب بتكي ىتح تبثي ال مأ ظفللا

 ام الإ اهنم تبثي ال مأ اهريغو ةمركلا لثم فظغلا صوخ نم ىتلا هتينآ هل تبثتأ

 ؟ ةصاخ لخنلا صوخ نم ناك

 يف يرجت اياصولا ن أ هلا همحر رمع نب دمحم خيشل ا نع تظفح : لاق

 ول انأل . مهدنع تايمسملل هتيمست يف سانلا نيب ىرجت يتلا ةغللا ىلع اهظافلأ

 يف ناك ناف ، روزلا نحن هيمسن يذلا هاندجو مدقتملا رثألا يف صوخلا ىلا انعجر

 لخد لخنلا صوخو فظغلا نم تلمع يتلا صوخلا ةينآ هنومسي دلبلا كلذ ةغل
 & مهتغل هيلع ىرجت ام ىلعف & كلذ ريغ ناك ناو ، ةيصولا يف هلك كلذ

 . ملعأ هللاو . هللا همحر خيشلا نم هتعمس ام اذهف & لسفلاو لسألا كلذكو

 : نهرلا لدب رايخ عيب بتكي بتاكلا يف ٦3 هنمو : ةلأسم

 ينالفلا يلام يف ةيرال اذك نالفل ىلع بتكا لجر هل لاق اذإ بتاكلا يفو

 فيكو لجرلا هرمأ ايك 5 انهر هبتكي مأ 5 رايخ عيب هبتكي نأ بتاكلل زوبيأ 3 انهر
 ؟ لاومألا ف نهرلا ظفل

 عيبوهأ نهرلا اذه نعرقملل صحفي نأ بتاكلا اذهل ينبجعي اييف : لاق
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 { انهر رايخلا عيب نومسي ةماعلا رثكأ اذه اننامز يف نأل ضوبقم نهر مأ رايخ

 يف نهر دقو ، هبحاصل قحلاب رارقالا دعب لوقي نأ يدنع ضوبقملا نهرلا ظفلو

 هلام اذه نالف نب نالف ىلع & ينالفلا نالف نب نالفل هيلع يذلا قحلا اذه

 هللاو . لوصألا يف نهرلا زيجي نم لوق ىلع اذهو ، اضوبقم انهر . اذك ىمسللا

 . ملعأ

 قحلا هيلع نم روضح ريغب أطخلا حالصا هل زوجتا بتاكلا ف © هنمو : ةلأسم

 نالف نب نالفل هيلع نأ نالف نب نالف رقأ © بتك اذإ بتاكلا يفو

 هل بوتكملا ءاج مث الهجوأ هنم اوهس اذك هيلع ةءارقو & ةضف ةيرال نورشع

 نأ بتاكلل زوجيأ ك هحلصاف اطلغ ةقرولا يف نا : هل لاقو . ةقرولاب قحلا

 ؟ ال مأ ، قحلا هيلع بوتكملا ةبيغ ىلع هحلصي

 هيلع تبثي ارارقإ هب رقأ نمل قحلا اذهب ةباتكلا لبق رقملا رقأ ناك نإ : لاق

 نكي مل نإو & كلذ ظفح اذإ ةقرولا حلصي نأ هلو { ةيناث هروضح ىلا جاتحي الف

 يف نحللا نأ نيرخأتملا تاباوج يف نا وجرأو {، ةيناث هررقي نأ ينبجعيف كلذك

 . ملعأ هللاو . فالتخا هب & قحلا لاطبإ يف وحنلا لبق نم قاروألا

 : فلؤملا لاق : ةلأسم

 : ةنامالاب هل دوهشملا ةقثلا ظفح يف

 زئاج هنا : لوق ةلادعلاو ةنامألاب روهشملا ىضرلا ةقثلا ظفح يف فلتخا
 يف هبتك ايب ةقثلا نم ايكح ريصي هنأل يضاقلا طخ لثم هتافو دعبو هتايح يف تباثو

 . انيب ازاوج ىري نأ الإ هلبق مكاح مكح ضقني نأ مكاحل سيلو ، هطخ
 © ةلداع ةنيب هيف موقت نأ الإ هتامم دعب تبثي الو 3 هتايح يف تباث هطخ نا : لوقو

 تسلو هتامم دعب لطبيو ، ايح مادام هطخ تبثي فيك & بجعلا لك بجعلاو
 . ملعأ هللاو . مهئارآ يف نيملسملل اضراعم
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 : دادم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 : ةلاكولا ءاعداب ةلاكولا هل بتكي نا بتاكلل زوجيا
 هنمث ضبق يفو & لصالا هلام عيب يف لجر نم ةلاكولا ىعدا اذإ لجرلا يف

 ةقرو كلذ يف بتكيو . ةلاكولا هئاعداب عيبلا ايهنيب بتاكي ةقثلا نم بتاكلل زوجأ

 ؟ ال مأ ، ءارشلا

 عيب يف ايهنيب بتاكي نأ هلزوبي ال هنأ : لوق ، نالوق كلذ يف : لاق

 عيبلا ايهنيب بتاكيو . كلذ هل زئاج هنا : لوقو { ةلاكولا هئاعداب لوصألا

 اذه طخ نأل . تاقوألا ضعب يف كلذب لمعأ انأو عيبلا يف ةلاكولا هئاعداب

 . ملعأ هللاو . ةلاكولا هئاعداب عيبلل هباتك يف ةجح نوكي ال بتاكلا

 (هللا همحر) : يوكزألا دمحا نب ةعمج خيشلا نع : ةلأسم

 : اهب لمعلاو اهماكحاو كوكصلا ي

 ؟ ال مأ زوب . اهب لمعلاو اهماكحأو اهتوبثو كوكصلا يف لوقت ام
 ماكحأ يف رهشأو تانيبلا نم لدعأ مويلا تراص دق كوكصلا نا : لاق

 {. اهيلع نولؤي ةجح اهولعجو . لوألا نع هذخأ دق رخآلاو تايضقلا

 نع ةفلاسلا راثآلا يف الو & نيدلا يف الصأ ةجحلا هذهل دجن ملو 3 اهيلإ نوعجريو

 ةمئألا نم نيقحملا عامجا يفوأ ةنس يفوأ باتك يف الو & نيمدقتملا ءايلعلا نم دحأ

 ىضاقللو بتاكلل ةجح رارقألاو . اياصولاو & قوقحلا يف كوكصلا نوكت نأ

 تابثاو هتداهش هتيدأتل إ هل ةجح وه امناو 5 ةنيبلا اهب موقت نأ الإ زوجي الو هريغو
 . ملعأ هللاو . هدحو هتداهش زوجت ال اك ، همكح

 (هللا همحر) :: ناليغ نب مشاه نب دوعسم خيشلا نع : ةلأسم

 : ةيصو بتكي ضي رملا ف

 يدلول بتكا : هل لاقو ةيصو بتكيل ضيرملا ىلا ءاج اذإ بتاكلا يفو
 هل لاقام ثيح ارارقا بتكي ملو . ةيصولا رثأ ىلع هل بتكو ، ينالفلا لاملا نالف
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 بجت مل اذإو ، ضيرملا مهفتسي مل اذإ نايض بتاكلا مزليأ © نايض نم بتكا
 ؟ ال مأ ، نايض بتاكلا ىلع له . هل

 { هتثرو ضعبل هلايب هل رقي يذلا نم بارتسا اذإ بتاكلا نا : لاق

 زوجي ال اذهف ، اذه يجلت تنك نإ هل لوقيو 3 هرذحيو هللا ىوقتب هرمأي نا هيلعف
 ىلع ةرضملاو & احيحص اباتك هيلع بتك هتني ملو رذحو هلاق اذاف 3 هللا دنع

 . ملعأ هللاو . رقملا

 : ىلمازلا : ةلأسم

 وأ اهريغ ةقرو يف اهخسنا لاقف هيلع بتك دق ةقروب هءاج اذإ بتاكلا يفو
 حلصأو هيلع بوتكملا هرمأ ايك اهريغ ةقرو يف بتاكلا اهبتكف 0 نحللا حلصأ
 ىلع يناثلا بتاكلا نمضيأ قحلا هب لطبي فعض لوألا ظفللا يف ناكو 0 نحللا

 ؟ ال مأ اذه

 ةقرولا كلت يف قحلاب رقملا وه اهحالصاب هرمأ يذلا ناك نإ : لاق

 بتك اذإ بتاكلا ىلع يدنع قيضي الف ، هسفن ىلع هرارقاو هرمأب هحلصأف

 فاخأو ، كلذ هل زبي مل قحلاب رقملا ريغ هرمأ يذلا ناك ناو { هنم هنا حالصالا

 اذإ ظفللا سفن فعض يف هيلع نايض الو هحالصاب قحلا ذخأ اذإ { نايضلا هيلع

 . ملعأ هللاو . هدجو ايك هبتك

 : هنبال هلام ةباتك دارأ نميف . هنمو : ةلأسم

 تقفتا ينأل نالف ينبال يلام بتكا » : هل لاقو لجر هءاج اذإ بتاكلا يفو
 تمد ام هل جاتحأ م ينيطعيو ينوسكيو ينمعطيو . يلام هل بتكأ نأ هايإو انأ
 هلوق دعب هل بتكي نأ هعسيأ ، هل بتكي يذلا ريغ ثراو لجرلا اذهلو 0 «ايح
 ؟ ال مأ 3 اذه

 نكي مل اذإ هللا ىوقتب هرمأي نأ ينبجعيف اذه ريغ نبا هل نكي مل اذإ : لاق
 نأ دارأ ايناو ، ثراولا اذه نع ءاجلا دري مل هنا لاق نإف © هريغ دالوألا نم دحأ هل
 3 يدنع اييف بتكي نأ بتاكلا ىلع قضي مل ، هناسحال ةأفاكم هدلو يطعي
 . ملعأ هللاو . هدالوأ ريغ هنبا عم ثراو هل ناك اذإ كلذو
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 : مهكلاه لاومأ ةمسق ةباتك اودارأ نميف . هنمو : ةلأسم

 يتلا انلاومأ انمسق نحن هل لاقو لجر ءءاج اذإ مكاحلا وأ بتاكلا يفو

 هنا مث هل ينم ارارقإ نالف ينبال لاملا نم يبيصن رشع بتكاو 0 انكلاه نم اهانثرتا

 له .{ هفالتاب نوملعي ال مهنأل هل اوحمسو . ةمسقلا يف هباحصأ ىلع ثكن

 ؟ ال مأ ، اذه ةباتكب هؤاكرش ملعي نأ بتاكلا وأ مكاحلا اذه مزلي

 اوملعي مل هؤاكرش ناك اذإ مكاحلا وأ بتاكلا اذهل ينبجعي اييف : لاق

 نإ ةداهش مكل يعم نا : لوقي & ةمسقلا دعب فالتالاب مهربخي نأ هفالتاب

 نكي مل كلذب مهربخأ اذإف & اهريغ نم ىلع ةمسقلا هذه يف يتداهش متدرا

 نم قحلا اوبلطي مل اذإ ساب هيلع نكي مل مهربخي مل اذإو ، اذه نمرثكا هيلع
 . ملعأ هللاو . فلتملا وهو . ريغملا مهكيرش

 : هئاكرش ةصح عم هتصح عاب نم يف . هنمو : ةلأسم

 دقو © ةصح هيف يل ينالفلا لاملا نإ هل لاقو & بتاكلا ىلا ءاج لجر يفو
 مهأ يئاكرشب يملعل ىورشلاو صالخلاب هل تنمضو 0 نالف ىلع ةلمج هتعب

 صلاخ يف هنم هنوقحتسي ام لكب ي رتشملل مهنع نمضأ انأو ، هعيب نوديري

 ؟ ال مأ . ةنايضلا هذهو عيبلا اذه بتكي نأ بتاكلل زوبيأ ، يلام

 نمل نمضو . مهنم ةلاكو اعدا نوكي نأ الإ ةلمج لاملا بتكي ال : لاق

 لوقلا ضعب ىلعو {. ةحيحص هتلاكو نكت مل نإ ىورشلاو صالخلاب ى رتشا

 هل بتكي الو . ةلاكولا حصت ىتح فوقولا ينبجعي انأو ، بتكي نأ بتاكلل زوب
 عيبلا هناسلب هيلع ظفلي نأ ىلع يرتشملاو وه حلطصا نإف {، لاملا نم هبيصن الإ

 لاملا باحصأ متي مل نإ ىورشلاو صالخلا هل بتكيو ، بتاكلا نم باتك الب
 . ملعأ هللاو . ةنايضلا هيلع بتكي نأ بتاكلا ىلع قيضي الف . عيبلا

 ىلع اهضرعب الا اهب لمعي الأب ىصواو ةيصو بتك نميف . هنمو : ةلأسم
 : نيملسملا

 هذه يف هتبتك ام عيمجب ذخؤي الو ، ةيصولا يف بتك اذإ بتاكلا يفو
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 3 هب لهاج وهو فعض هتباتك ظفل يف ناكو .ء نيملسملا ىلع ضرعي ىتح ةقرولا

 نم لطب ام نايض نم هي ربيو { اذه هعفنيأ & ظفللا فعض لجأ نم قحلا لطبو

 ؟ ال مأ } هظفل فعض لجأ
 لبقت نم هلزنم يفو ، ايتفلا هنع ذخؤي نمم بتاكلا اذه ناك نإ : لاق

 اظفل ظفل دق يصوملا ناكو هتلاهجب ظفللا نم ائيش عضيف .3 اهب مكحيو 3 هتباتك

 © ظافلألا يناعمب هتلاهج لجأ نم اذه . هتباتكب لطبف ، ماكحألا يف تبثي

 يدنع هعفني الو & هببسب لطب يذلا قحلا اذه نم صلختي نأ هل ينبجعيف

 رقملا نم ظفللا ناك نإو ، نيملسملا ىلع ضرعي ىتح هيف ايب ذخؤي ال { هلوق

 نأل نماض هنأ لوقأ الف ، رقملا ظفل ايب اذه بتكو & ماكحألا يف تباث ريغ

 . ملعأ هللاو . بتاكلا ببسب نم ال رقملا ببسب نم قحلا نالطب

 : ةقث ريغ يصولا نا ملعي وهو ةيصو بتكي نميف . هنمو : ةلأسم

 نيميلا عفرا يصوملا هل لاقو ، لجرل ةيصو بتكي ناك اذإ بتاكلا يفو
 نأ بتاكلل زوجيأ ، نيمأ الو ةقث ريغ يصولا نأ ملعي بتاكلاو & يصولا نع

 ؟ ال مأ نيميلا عفر هل بتكي

 الف هتنايخ ةرهاظ نيميلا هنع عفرت يذلا اذه ناك نإ يبجعي اميف : لاق

 كلذ ىفف دحأ نع كلاهلا هعفر اذإ نيميلا يف امأو ، كلذ ىلع بتاكلا هفعاسي

 يف كلذ مه سيل : لوقو . كلذ مهلف هنيمي ةثرولا د ارأ اذإ : لوق & فالتخا

 . ملعأ هللاو . قوقحلا نم ائيش اعطق هيلع اوعدا اذإ مهل ايناو ، ةمهتلا

 : هتنايخ ملعي وهو . ديزل ةيصو بتكي نميف . هنمو : ةلأسم

 . ديز ىييصو نا بتكا & ةيصو هل بتكي نم هل لاق اذإ بتاكلا يفو

 ؟ ال مأ 3 هرمأ ايك هل ايصو هبتكي نأ بتاكلل زوجييأ { هتنايخ هرهتشم ديزو
 نيبي نأ بتاكلل ينبجعيف . هتنايخ ةرهاظ ريغ يصولا اذه ناك نإ : لاق

 ةقث هنأ يصوملا لاق نإف 3 ةقث نوكي ىتح هتياصوزوجت ال يصولا نأ يصوملل
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 لزي ملو ، هسفن نيمأ وهو يدنع اييف يصوملا هرمأ ايك بتكي نأ بتاكلل زاج هدنع

 بتكي الف . هتنايخ ةرهاظ تناك نإو { مهتريس نم انفرع اميف اذه ىلع خايشألا

 يف هتنايخ ترهظ نم نأل اياصولا يف هتنايخ تناك نإ كلذو & ىصولا اذه هل

 . ملعأ هللاو . هتياصو تلطب . اياصولا
 هيلع هأرقي ملو لجر ىلع اكص بتك اذإ بتاكلا يف : ةلأسم

 لجر ىلإ هعفدف هيلع هأرقي ملو ۔ اكص لجر ىلع بتك اذإ بتاكلا يفو

 دنع هطخ زوجي نمم كصلا هيلإ عوفدملا لجرلا ناكو . هيلع هأرقيل ةقث

 ؟ هسفنب هيلع هأرقي نأ الإ زوجي ال مأ بتاكلل كلذ زوجي نكي ملو ، نيملسملا

 وأ ، هسفنبوه هيلع هأرقي نأ الإ & يدنع اييف بتاكلل كلذ زوجي ال : لاق

 اذه هيلع بوتكملا هب ظفلي ام رظنيو عمسيوه ناك هترضحب ةقثلا هيلع هأرقي

 الو . ادحاو ادهاش ةقثلا ءىراقلا ناك هترضح ريغب هيلع هأرق اذإ امأو . قحلا

 نأ الإ ، هب رقأ هنأ دحاو ةداهشب هيلع مكحيو ٥ لجر ىلع اقح ححصي نأ زوب

 اذه مكح اذإف اذه يف مكحلاب هرمأ دقو . ايكاح ةقثلا اذه لعج يذلا نوكي

 . ملعأ هللاو . يدنع كلذ زاج هب رقملا ىلع قحلا اذه ةحصب هل لوهجملا

 : ىلمملا ىوعد حصت مل ولو بتكي نا بتاكلل زوجيا 3 هنمو : ةلأسم

 نالفل هبتكاف ينالفلا لاملا ثلث يل نا هل لاقو لجر هءاج اذإ بتاكلا يفو
 ىلع حصت مل ولو هرمأ ايك لاملا كلذ ثلث هل بتكي نأ بتاكلل زوبأ ، عطقلا عيب

 ؟ ال مأ كلذب هاوعد بتاكلا

 وأ فصن نم هب رقأ ايك هبتكو ، رقملا رارقا ىلع بتاكلا بتك اذإ : لاق

 لاملا اذه يف رقملل ناك نإف & عىش بتاكلا قحلي الف } رثكأ وأ لقأ وأ ثلث

 لام يف هرارقإ عقي الف & ءىش هل نكي مل ناو 0 هب هل رقأ نمل هرارقإ تبث ءعىش
 قحلي اذه لثم ناك ولو . هللا ءاش نإ سأب كلذ نم بتاكلا قحلي الو 3 هريغ

 سيلو . رقأ نم رارقا نع الإ نوبتكي ال ذإ بتاكلا ىلع قاضل جرح هنم بتاكلا

 . ملعأ هللاو . هريغل مأ هل وهأ 3 هب رقأ ايب ملع مهل
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 (هللا همحر) : دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 : هديب هيصو بتك لجر يف

 ؟ ال مأ ، دوهش الب دعب نم هتيصو تبثت له . هديب ةيصو بتك لجر يفو
 هتيصو نا : لوقو 0 زوجت ال هتيصو نا : لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 لثم هطخ نا لوقي ةتباث اهنا لوقي نم ةجحو { ةتباثو ةزئاج فرع اذإ هطخب

 ىتح ارارقا وه سيل هطخ نا هتباث ريغ هطخب هتيصو نا لوقي نم ةجحو . هرارقا
 بتك يذلا ناك نا هيلع لمعن يذلاو . هتباتك دعب هأرقأ هنأ ةلداعلا ةنيبلاب حبصي

 هطخب هتيصو نا نيملسملا دنع هريغ ىلع هطخ زوجي نمم ةقث لجر هطخب هتيصو
 الف نيملسملا دنع هريغ ىلع زوجي ال هطخ ناك ناو ةتباثو ةزئاج هطخ فرع اذإ

 . ملعأ هللاو . هنيد رمأ يف قثوتي نا ناسنألل يغبنيو ، هطخب هتيصو زوجت

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 : هطخ زئاجلا ريغ ةباتك يف

 ناك نم انئاك كلذ تبثي : لوقف & هطخزئاجلا ريغ ةباتك يف فلتخا
 عم طخلا زئاج نومأم ريغ وأ انومأم هسقن ىلع هطخ زئاجلا تبثي : لوقو بتاكلا

 ءالؤه نم بتاكلا ناك نم انئاك كلذ تبثي ال : لوقو 3 زئاج ريغ وأ نيملسللا

 ىلع ابتك اذإ ةقثلاو نيملسملا دنع هطخ زئاجلا طخ تبثي : لوقو 3 مهلك

 بحن نحنو ١ هطخ زئاجلا باتك زاجاو ةقثلا باتك مهضعب لظطبأو & اےھيسفن

 نم ريثكو دادم نب دمح خيشلا لمعي ناك كلذبو ٦ ةقثلاو ئ هطخ زئاجلا تابثا

 همحر ناييلس نب رصان خيشلا نع اهافش كلذ ةزاجا تذخأو { ملعلا خياشم

 . ملعأ هللاو . ماكحألا يف ازئاج ظفللا ناك اذإ اذهو { هللا

 : يرذفاغلا : ةلأسم

 ظفلب هدي طخب بتكف ، سانلا نيب ةباتكلا هل زبحت مل ناسنألا ناك اذإ
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 انأو & فالتخا هلام نم كلذ توبث ىفف تامو 5 اذك نالفل هيلع نأ حيحص

 هيف نيبي ءعىش يف هتجوز قالط بتك اذإ هنأ ىرت الأ أ كلذ توبث ىنبجعي
 . ملعأ هللاو . قحب رارقا فيكف { قالطلا اهيلع عقو & فورحلا

 (هللا همحر) : ديعس نب رمع خيشلا نع : ةلأسم

 : اهريغ وأ عيب ةقرو بتك نميف

 ظفللا ةقرولا هل نم صقنتسا مث اهريغ وأ عيب ةقرو بتك اذإ بتاكلا يفو

 ؟ ال مأ . هحلصي نأ بتاكلا اذهف زوبي له . هتايح يفو عئابلا توم دعب

 هل زئاجف ش هيلع بوتكملا ىلع هب ظفل يذلا ظفللا ظفحي ناك اذإ : لاق

 . هلزوجي الف هظفحي مل ناو صقني الو ديزي ال هيلع هب ظفل ام لثم هحلصي نأ

 . ملعأ هللاو

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

 : ناكساب هأرقو حيحصلا ظفللاب كصلا بتك نميف

 هيلع بوتكملا ىلع هأرقو & حيحصلا ظفللاب كصلا بتك اذإ بتاكلا يفو

 ؟ ال مأ } هيلع كلذ تبثيأ ، هيلع بوتكملا هب رقأو { ءايسألا رخآ وأ ناكساب

 اوناك مهانكردا نيذلا نيملسملا انخايشأ نم مهاندهاش يذلا نإ : لاق

 رثأ نيملسملا لعف نأ وجرأو . مالكلا رثكأ مزحب هيلع بوتكملا نومهفتسي
 يف يغبني ام مايتب ظفللاب ىتأ نمو ، اذه لثم ركنا ادحأ نأ ملعن ملو { هب لومعم

 . ملعأ هللاو . ارجأ مظعأو ، ىنعم متأ وهف برعلا ةغل

 : قش اهنم سمظطظنا اذإ ةقوقسشململا ءاملا ف © هنمو : ةلأسم

 اهيلع بتكي نأ لثم باتكلا يف قش اهنم سمطنا اذإ ةقوقشلملا ءاحلا يفو

 كلذكو ؟ ال مأ . كلذ لجأ نم لطبتأ ، اهيلع اذكه ةباتكلا يف ءعىجتن
 ؟ ال مأ { اهلطبي كوكصلا يف حيرصتلا
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 تناك ايبر مهكوكص يف انخايشأ طولطخ يف دجنو { اذه ظفحأ مل : لاق

 يف كلذ لطبأ ادحأ نأ ملعن ملو ، ةسومطم ريغو ، بناج نم ةسومطم ءالا

 ايهف انم رثكأ مهو ، هئايلوألو هثلا رمأل نوملسم نحنو . ماكحألا نم ءىش

 امم ناك نا ينبجعيف اجرعم فورحلا نم ءىش كصلا يف دجو اذإ امأو 3 ايلعو

 مسر نأل هب مكحلا زوجيو & كلذ تبثي نأ هيلا دوصقملا مالكلا ىلع هتلالد نيبت

 كشالب كلذب ةيغبلا تلصح اذإف ، هيلإ دوصقم ىنعم ىلا ةراشإ وه اينإ ةباتكلا
 نم ةمحر يه ةباتكلاو كلذب مكحلا قيضي الف & كلذ يف سابتلا الو & بير الو
 معنا يتلا همعن لضفأ نم يهو & كلذ يف هلل ركشلا انيلع بجي هدابعل اهلزنا هللا

 ام هنع انلمحو اننيد هنع انلقن نمم انفلس نم مدقت نم انيأر دقو ، هقلخ ىلع اهب

 ريغ يف كلذكو ، ةجرعم ريغو { ةجرعم افورح مهكوكص يف نوبتكي انيلإ ىهتنا
 نايع لهأ طوطخب تناك . ةميدقلا فحاصملا يفو ةميدقلا بتكلا نم كوكصلا

 يف كوكصلا لطبي فورحلل جيرعتلا نأ راثآلا نم عىش ىلع فقن ملو { اهريغو

 ءىطخي ال ناك اذإ بيصم وهف جيرعتلاب هفرعي بتكي ملو دحا طاتحا ناو مكحلا

 . ملعأ هللاو . جيرعتلاب بتكي نم

 : قسفلاب نيفورعملا دوهشلا يف { هنمو : ةلأسم

 نوفرعي دوهشب هاتأف { اقح هيلع بتكيل هفرعي ال نم هءاج اذإ بتاكلا يفو

 لهأ نم مهنأ ريغ فالخلا لهأ للم نموأ 3 نتتلا ناخد برشو قسفلاب

 هيلع بتكي نأ هعسيأ & ينالفلا نالف نب نالف اذه نأ اودهشف . ةلبقلا

 ؟ ال مأ مهتداهشب

 ىلع هقيدصت ىلا هبلق نئمطي نم ةداهشب الإ بتكي ال بتاكلا نإ : لاق

 بتكي الف ةفرعملا ىلع دوهشلا ةداهش يف بيرلا هلخاد ناو {. هيلع دوهشملا ةفرعم

 نم ال ةنانمطالا قيرط نم هيف ةرهشلا ةزاجإ تءاج اذكهو 3 هيلع دوهشملا ىلع

 . ملعأ هللاو . مكحلا قيرط

_ ٢١٥



 هظفل هظفل ماكحلا ىلع هبتش هبتشا اذإ كصلا يف 0 هنمو : ةلأسم

 , هولطبي مو © هتابناب اومكحي لو هظفل ماكحلا ىلع هبتشا اذإ كصلا يفو

 هبتاك مزليأ ٥ هظفل هابتشال هقح ىلا هيف بوتكملا قحلا بحاص لصوتي ملو

 ؟ ال مأ . نايض

 نم هيلا جاتحي ام زييمت فرعيو . ةباتكلا نسحي نمم بتاكلا ناك نا : لاق

 هل ملع الب ءعىش يف لوخدلا ىلع دمتعي ملو 0 هباتك يف طلغو بتكو { طورشلا
 :دحأ ملسي ال اذه يف نيملسملا رثكأو ك كلذ يف هيلع نايض ال نأ وجراف 0 هيف

 هدمي نأ الإ 9 للزلا نم موصعم ريغ ناسنألاو ، نايسنلا نم الو طلغلا نم مهنم

 الو . ملع الب ةباتكلا ضرتعي نم امأو & هديدستو هقيفوتو هدييأتو هنوعب هللا

 ١ ثينأتو ، ريكذت نم مالكلا فيرصت يف اهعاونا فالتخابو . اهب ةفرعم

 يف هنم لهجب اذه لثم يف ءاطخأو رجو عفرو & بصنو عمجو { ةينثتو ديحوتو
 بيرق اهيف لوقلاو ماكحألا نم هبعش ةباتكلا نأل نايضلا نم هيلع نما الف كلذ
 . ملعأ هللاو . مكحلاو ايتفلا يف لوقلا نم

 : رشعلاو عستلا ىلا ةثالثلا نم دادعألا ةباتك يف { هنمو : ةلأسم

 ىلا تايرال رشع ىلاو عست ىلا اهقوف امو تايرال ثالث بتكي نميفو
 اموأ ةيرالرشع دحأ يفو } اهلحم بجي نأ نهلحم بجي نهل هتباتك نوكتأ ةدم

 عمتجا اذإو & نهلحم بحي مآ اهلحم بجي ةدم ىلا هتباتك اذإ ةيرال ةئام ىلا اهقوف

 ؟ كلذ انل نيب & نهلحم بجي مأ اهلحم بجي بتكت نا ددعلا

 يف نونلاب نهل ةفصلا نوكت ةرشعلا ىلا ةثالثلا نم ثنؤملا ددع نإ : لاق

 ىدحألا ىلا امأو . اذك ةدم ىلا نهلحم رشعلا ىلا ثالثلا نم بتكيو . هرخا

 نم نأل . ظفللا نم رخآلل ةفصلا نأل ، اهلحم بتكيف قوف ايف فلألا ىلا ةرشع

 ةيراللاو ةيرال ادعاصف ةرشع ىدحألا نمو & تايرال رشعلا ىلا ثالثلا

 ث عبرأو ، نيسمخو ثالثوأ نيرشعو سمخ لثم ناددعلا قفتا اذإ امأو { اهلحم

 ةضف ةيرال نيرشعو } ةضف تايرال سمخ بتك نإف 0 اذه هابشأو ، نيتسو
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 ف لوصأ دادعألا هذهلو } زئاجف ة ةضف ةيرال نيرشعو سمخ بتك ناو زئاجف

 َرشَع انثا هللا دنع روُهُشلا ةدع ن !» : ىلاعت هللا لاق . نيملسملا راثآو هللا باتك

 ددعلا نأل . . ةعبرأ اهم ضرألا تاومسلا َقلَح موي هللا باتك يف ره

 َ نهيف ًوْيلظت ال . هميقلا نيزلا كلذ ؤ هغرح ةمعب ةمتت رأ ًاهثم» : لاق مث رشعلا زواج

 . ةرشعلا ىلا ةث ةثالثلا نيب ام هنأل . )« مكسفنأ
 يف لاقو { ةجعن نوعستو عست ل ىخأ اذه نا نيرشعلا نم رثكأ اميف لاقو

 . ملعأ هللاو . ريثك برعلا ةغل يف اذه لثمو ، رشع ةعست اهيلع بكرملا ددعلا

 : كصلا يف ميحرلا نمحرلا ها مسب ىسن نم . هنمو : ةلأسم

 ناكو & كصلا لوأ يف ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب ، بتاكلا ىسن اذإو

 كوكصلل خيراتلا كرت امأو & لطبي ال كصلا نأ وجرأف ، احيحص ظفللا ةيقب

 بتكي نأ بحتسيو . كوكصلا يف خيراتلا كرت بحأ انأو & لاكشألا هيف عقي

 سمخ بتاكلا بتك اذإو & سابتلألاو ةلاهجلا فوخ ةنسلاو رهشلاو مويلاو ةعاسلا

 بجي بتكي الو ،. هيلع اهلحم بجي & بتك ، ةضف ةيرال نيرشعو ةضف تايرال

 ريغ نم ءاهلاب بتكيف رشعلا قوف امو } رشعلا ىلا ثالثلا نم الإ هيلع نهلحم
 لقألا مدق اذاف & نيرشعو سمخ لثم يف رثكألا وأ لقألا بتاكلا مدق اذإو 0 نون

 سمخ بتك نإو ، عيمجلا تبثيو ةضف ةيرال نيرشعو سمخ بتكي نأ زئاجف
 لقألا ىلع رثكألا مدق اذإ امأو ى عيمجلا تبث ةضف ةيرال نيرشعو ةضف تايرال

 اضيأ عيمجلا تبث اذكه بتك اذإف { ةضف ةيرال نيرشع لوقي ىتح الإ تبثي الف

 لاكشألل نورشعلا لطبو سمخلا تبث ةضف تايرال سمخو نيرشع بتك نإو
 . ملعأ هللاو . اذه يف قرفلا مهفاف & ظفللا يف لخد يذلا

 (هللا همحر) : دعما ديعس نب رمع خيشلا نع : ةلأسم

 لهأ هيلع راشأو ةيصو وأ ةقرو هل بتكي دحأ تيب لخد اذإ بتاكلا يفو
 ؟ ال مأ ، مهنم كلذ لوبق زوجيأ لوكأم وأ روخب وأ درو ءام لثمب تيبلا

 )١( ةيآ ةبوتلا ةروس )٣٦(
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 . كلذ هيلع مرحي الو هل زوجي : لاق

 ةرهاق ةيعرلا ىلع دي الو { ةرهاط ةيقت نكت مل اذإ اذه نأوجرأ خسانلا لاق

 ةيعرلا لام نع هل فكلاف & سانلا نم ىقبت نم ةلزنمب هاجلا هلزن اذإ امأو

 تاهبشلا نع هزني نأ ىلوأ ملعلاو & لالجاو لضف مهف ملعلا لهأ نأل { ملسأ

 نم اباب نوعبس نوكرتي اوناك مهأ ةباحصلا ضعب نع انيور انأل & ساندألاو

 . ملعأ هللاو . مارحلا يف اوعقي نأ افوخ . لالحلا

 اندهشأ بتك . همأ نطب يف لمحلل بتكي نأ دارأ نمو 3 هنمو : ةلأسم

 ادلو اهنطب نم نالف تنب ةنالف هتجوز هل تعضو نإ هنأ ينالفلا نالف نب نالف

 ىٹثنا تعضو ناو . انالفو انالف هتوخا هاطعأ ايع اضوع اذكب هل ىصوأ دقف اركذ

 ىلع اذهو : خسانلا لاق { انه نيروكذملا اهتوخا هاطعأ ايع اذكب امل ىصوأ دقف

 ناتبثي ال ةيصولاو رارقالا نا لوقو & لمحلل رارقألاو ةيصولا زيجي نم لوق
 ام لوقلا اذهل ةجحلاو هل زوجت ال ةيصولاف . ةثرولا نم ناك اذإ ةصاخو ، لمحلل

 هيبأ نم هل ةيصولا نوكت نأ الإ ثراول ةيصو ال» : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور

 . ملعأ هلللاو . لاق ايك «يدنع ةتباث يهف ضوع نع

 (هللا هحرر) : لمازلا : ةلأسم

 ضعب يف راصو { اهريغوأ ةباتك لثم رومألا نم ءىشب ىلتبا نميفو
 ابجتحم اذه نوكيأ 3 هريغ وأ خسن لغشل هريغوأ هتيب يف هسفن يفخي تاقوألا

 ؟ ال مأ { ةياورلا ىنعم هقحليو

 اهنع ىنغتسي ال ةولخلاو ةفصلا هذه ىلع ةولخلا يف هيلع سأب ال : لاق

 ء ىش نعوأ ربكلا هجو ىلع سانلا نع بجتحا نميف يدنع ةياورلا ريسفت امناو
 . ملعأ هللاو . هيف جورخلا همزلي
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 يفوأ تاعويبلا يف يتلا قاروألا نم اهريغو ةيصولا ةقرو هنمو : ةلأسم
 يف فرحألا نم ءىش طالتخا وأ فرحألا نم ءىش جيرعت اهيف دجو اذإ ممذلا

 ءىراقلا نكل اضيأ راصق تافلا وأ راصق تامال وأ ةسمطنم فرحأ وأ ءعىش

 ؟ ال مأ ، كلذ اهلطبيأ & كلذ عيمج أرقي فرعي

 مهيلع موقت موق لكو . ىتش تاكلس ىلع يدنع يهف طوطخلا امأ : لاق

 " ،} يدنع ةمالع طخلا نا {} هريغو جيرعت نم مهطوطخ ةداع نم هوفرع ايب ةجحلا

 الإ طخلا لبق نم هنوفرعي ال يذلا دح ىلا مالقألا نم مهتداع نم جرخ ام لكو

 3 نظلاب مكحلا زوجي ال هنأل . هب ذخؤي نأ زوجي ال يذلا وهف نظلاب هوذخأي نأ

 يف نوكي يذلا بارعألا ريغب اياصولاو قاروألا نوظفلي نيلوألا انخايشأ تكردأو

 اذإ اهنوبتكي مهنأ تعمس ام ىلعف ةدرلا امأو & نيكستلاب نوظفلي ام رثكأو وحنلا

 يف ةنانمطالاب ذخأي نأ ينبجعي الو ، ىنم درلا وأ 0 نالف نب نالف هدر بتك

 . ماكحالا نم ءىش

 3 كلذ يف بتري ملو & بتاكلا تكلس اهنأ ةدرلا تفرع اذإ : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . نالف هدر بتاكلا بتكي مل ولو 0 اهتوبث ينبجعيف

 ، قيتع لثم بسنلا يف اودهش اذإودبلا ةداهش يفو {، هنمو : ةلأسم
 ؟ فاقلاب مهفتسي نأ هيلع مأ 3 افاق بتكي نأ بتاكلل زوبأ . ميجلاب مساقو

 مهتغل نم فراعتلا ىلع فاقلاب هبتكي نأ بتاكلا ىلع سأب ال : لاق

 هللاو . هل طوحأ وهف فاقلاب مهفتسا ناو & كلذك اهنأ اهيف فالتخا ال يتلا

 . ملعأ

 لقي ملو هل ثراول هدنع دحأ رقأ اذإ بتاكلا نع هتلأسو . هنمو : ةلأسم

 5 نايض نم هل رقتأ هل لوقي نأ بتاكلا ىلع له .3 هل ىلع نايض نم . رقملا
 ! د م ؟ ال مأ
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 . رقملا لاق اك بتك ءاش ناو لاق ءاش نا : لاق

 ؟ ال مأ تبثي رقملا لاق ايك بتك نإو : هل تلق

 . فالتخا هيفف ضرملا يف ناك نإو & تبث ةحصلا يف ناك نإ : لاق

 اهيلع نكي مل اذإ لجآلا اهقادصب اهجوزل رقت نأ ةأرملل زوجي لهو : تلق

 ؟ ال مأ ، نايض هل

 ّ . ال : لاق

 ؟ ال مأ . هل لحت انيض اهيلع نأ ملعي ملو هل ترقأ ناف : هل تلق

 اههبن اذإ ىتح هنال . وه هملعي ال انايض هل اهيلع لعل 3 معن : لاق

 . ملعأ هللاو . رجأ هل اهمزل ةالصلل

 ركذ رثألا يف ءىجي هنأل كوكصلا ىلع دوهشلا ىنعم امو .0 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ { دوهش ىلإ كوكصلا جاتحتا دوهشلا

 . دوهشب الإ نوبتكي ال لوألا نمزلا يف ناك : لاق

 ماقم موقي هنا هدحو بتاكلا طخ ىلع ةجحلا يف تظفح : فلؤملا لاق

 مكح هنأل يل ليق هنأ وجرأ دحاو دهاش وه اينإ هدحو بتاكلاو & نيلدع يدهاش

 هللاو . اروج هيف ري ملام ، هلبق مكاح مكح ضقني نأ مكاحل سيلو هماكحأ نم

 . ملعأ

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

 بتكي نا دحأ دارأ اذإ ، نالف دالوأو نالف ينب نيب ةباتكلا يف قرفلا امو

 دالوأ وهأ ، ثانألاو روكذلا عمجي نيظفللا يأ ، ثانإوروكذ مهو نالف ينبل

 ؟ روكذلا صخي ايهيأو & نالف ينب مأ © نالف
 وأ ، نالف ينبل ىصوأ اذإ لاق نم لوق بحأو . فالتخا كلذ يف : لاق

 وأ نالفونب ناكو 3 نالف ينبلرقأ وأ . نالف دالوأل ىصوأ وأ . نالف دالوأل رقأ

 وهو دحاو ظفللا ىنعمو ، مهعيمجل نوكي رارقألا نإ 3 اثانإ وأ اروكذ نالف دالوأ

 . هللا ايهمحر بوبحمو مشاه لوق
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 روكذلا ىنعم هيف كرشي دالوألاو نينبلا ركذ دنع نآرقلا ظافلا يناعمو

 كلذ يف ملعأ الو . روكذلا هيف لخدي الف . نالف تانبل لاق اذإ الإ ثانألاو

 ركذ ال تانب هل ناكو { نالف دالوأو }& نالف ىنبل ىصوأ نإ كلذكو . افالتخا

 وأ ، دحاو دلو نرثكولو تانبلا عم ناك اذإ امأو 3 كلذ توبث ملعأ الف & نهعم

 . كلذ تابثا ينبجعيف ©. مهل رقأ وأ نالف دالوأو ينبل ىصوأ

 تتبث تانب الإ نالفل دجوي ملف . نالف دالوأل ىصوأ اذإ امأ رظانلا لاق

 . ملعأ هلللاو . رثألا نم هتعمس ام ىلع ةيصولا نهل

 هل بتكي نأ هنم ديري كلاه ىصو هءاج اذإ بتاكلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 عيبي هنا هئاعداب هعيب وه دارأ يذلا لاملا نم كلاهلا هفلخ امم ءىش عيب ةحص

 ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع هل بتاكلل زوجأ 0 هنويدو كلاهلا اياصو ذافنال . كلذ

 ؟ ال مأ هيصو هنأو { ةيصولا هدنع تحص اذإ انيمأ ةقث وأ ، ةقث ريغ يصولا

 يصولا ءاعداب ميبلا ةحص بتكي نأ اذه يف بتاكلل ينبجعي ال : لاق

 نيد ذافنأل كلذ عاب هنأ يصولا لاق ولو { ةقث ريغوأ ةقث يصولا ناك ، عيبلاب

 ذافنأل & هسفنب املاع ناك اذإ عيبلا ةحص بتاكلا بتكي امناو ، هاياصوو كلاهلا

 عمج عبرأ ةادانم نم نوملسملا هب رمأ يذلا هجولا ىلع نويدلا ءاضقو اياصولا

 نوكيوأ . ةقث كلذ عم يصولا نوكيو { دوهشلاب ةنبازملا ةحصو لوصألا ىلع
 الو } نويدلاو اياصولل ذافنألا ىلع هنم علطي ، نيملسملا تاقث نم فرشم هعم

 . ملعأ هللاو . هرمأ نم ءعىش هيلع بيغي

 هطخ زوجي نم طخب در ةيصوب رارقإ ةقرو يف ناك اذإو { هنمو : ةلأسم

 بتاكلا نأ الإ & بتاكلا طخب اهنأ رظنلا يفو 3 ةقرولا ةيشاح يفوأ نيرطس نيب
 ؟ ال مأ كلذ تبثيأ رثكأ وأ ةملك يهو . نالف هدروأ نالف هبتك ، بتكي مل

 خياشملا ضعب نم عمسأ ينأ الإ &، فورعم رثأ ىلع اذهل فقأ مل : لاق

 هبتك وأ نالف هدر بتكي نأ جاتحي الف ، رطسلا لخاد يف درلا ناك اذإ هنأ ناوخألاو
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 اولحي يذلاو ، نالف هبتك وأ ، نالف هدر بتكيف رطسلا نع اجراخ ناك ناو نالف

 باتك هنأ هيف هيلع فقاولا بتري ملو & ةدحاو بتاكلا ةكلس ناك اذإ هنأ بلقلا يف

 نم باتكلا ىلع فوتسم هنا اهب لدتسي ةراشإ بتاكلل بتاكو ء بتاكلا ريغ

 نإ نيملسملل ىنم ةفلاخم ريغب دحاو هيف مكحلا نوكي نأ ينبجعيف عضوملا كلذ

 . ملعأ هللاو . ناوخألاو خياشملا نم دحأ هب ملع وأ 3 رثأ هيف مهل ناك

 : يلمازلا : ةلأسم

 ىلع ظفللاو & نيملسملا ىلع يصوي نم ةيصو بتك اذإ بتاكلا يفو
 ذافناو هنيد ءاضق يف نيملسملا تاقثلا ءايصوأ نالف نب نالف لعج دقف هريغ قسن

 ؟ ال مأ ، هتوم دعب هئايصوأ بتكي ل هنأ لجأ نم امات اظفل اذه نوكيأ 3 هاياصو

 نيملسملا هئايصوأ ينالفلا نالف نب نالف لعج دقو بتك نإ : لاق

 3 مات ظفل يدنع اذهف 3 هتوم دعب هلام نم هاياصو ذافناو { هنيد ءاضق يف تاقثلا

 ريغ ظفل يدنعوهف هلام نم لقي ملو { هاياصو ذافناو هنيد ءاضق يف لاق اذإ امأو

 توملا دعب الإ يضقت ال ةيصولا نأل هتوم دعب لقي مل ولو هلام نم لوقي ىتح . مات

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ يف

 هلزع مث ، مامألا رمأب سانلانيب بتاكي يذلا يلاولا يفو { هنمو : ةلأسم

 هقاروأ تبثتأ 3 هافعف مامألا نم وه ىفعتسا وأ ثدح ريغب وأ ثدحب مامألا

 ؟ عنمي مل مأ دعب نم ةباتكلا عنم . هتيالو تقو يف سانلا نيب اهبتك يتلا ىلوألا

 ٥ هب لومعمو زئاج ةقثلا طخ نأ ضعب لاق & فالتخا كلذ يف : لاق

 اذإف ، ايح ماد ام زئاج هطخ لاق مهضعبو . لوقلا اذه ف ائيش اوط رتشي لو

 لدع يدهاش عم الإ ةقثلا هطخ زوجي ال : لاق ضعبو ، هطخب مكحي مل تام

 طخ الإ ةقثلا طخ زوجي ال : لاق ضعبو . . ةقثلا هبتك يذلا طخلاب نادهشي

 تبثي ال : لاق ضعبو ، هطخ مكحي نأ ىلع ةباتكلاب مكاحلا هرمأ نم وأ مكاحلا

 هب مكحي نأ جاتحي ال ايضام اتباث يكح هرمأ يذلا بتاكلا لعجي نأ الإ مكاحلا رمأ
 ه .!

 . ةىناث
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 رثكأ وهو هتامم دعبو مكاحلا ةايح يف كلذ تبثي : لوق {} اضيأ اوفلتخاو

 هجرخي ثدحب لزع يذلا امأو . مكاحلا ةايح يف الإ تبثي ال : لوقو 0 لوقلا

 ةقثلا نم هنم رهظ ام لجأل ةباتكلاب رمأ ايناو ، يكاح لعج نكي ملو ةيالولا نم

 مكح دق نوكي نأ الإ لبقتسي اييفو ىضم اييف هطخب مكحي { ةلادعلاو ةنامألاو

 لوق ىلع هيف ةعجر الو ضام لوألا مكحلاو ثدحلا اذه هنم رهظي نأ لبق هطخب

 . ملعأ هللاو . ةقثلا طخب مكحلا زاجأ نم

 : ىحبصلا : ةلأسم

 هرمأو ، ةيالولا نم هجرخي اثدح ثدح اذإ نيملسملا نيب بتاكي نميف
 مكحي له . ةيناث مامألا هلزبي ملو ةبوت ثدحأ مث ةباتكلا نع فوقولاب مامألا

 ؟ ةيضاملا هقاروأب

 . ملعأ هللاو . فالتخألا هيف يرجي اذه نأ وجرأ : لاق

 نيملسملا ضعب نم ةباتكلا هيف ترج يذلا جلفلاو & هنمو : ةلأسم

 نع فقولا عقو نأ ىلا ناوخألا نم هوحنو هللا همحر ةعمج نب شيورد خيشلاك

 يف ةهبش رهظي فقاولا وأ ملعن ملو ، اذه اننامز ىلإ & نيملسملا ضعب نم ةباتكلا

 جلفلا اذه رمأ يف بجعي يذلا ام & ميرحتلا وأ فيقوتلا بجوي امم جلفلا اذه رمأ

 ؟ هب نوقسيو هنم نو رتشيو ث هنولغتسيو هنولكأي سانلا نم ريثكو

 وهف هسفنل اكلم هيعديو هلكأيو هزوحي ءعىش هدي يف ناك نم لك : لاق

 هب ي رتشيو ةداهشلا دنع هل هب دهشيو & ةمكاحملا دنع هب هل مكحيو 3 هب ىلوأ
 لحي لهو هيف ةباتكلا نع فوقولا نم سبللا لوخد هيف ىنبجعي الو . ةجاحلا دنع

 ال ۔ قيض رمأ اذه ةعيابملا دنع هيف بتكي الو 5 هكلميو اذه نم لكأي نأ ملسم

 ةباتكلا هيف تتبث هعيب زاجو هلكأ لح ام بهذملا يف الو & هملع قر نم الإ هلعفي
 . مالسألا رومأ نم ءىش يف ماكحألا ةضقانم ىلإ ليبس الو 3 ةداهشلاو
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 ىرأ ال { هنم ريخوه نم جلفلا اذه يف ةباتكلا نع فقو دق لئاقلا لوقو

 اذكه مهلوق الإ اهنوحضوي ةجح ريغب اوسبلي نأ ينبجعي الو ؛ مهل ارذع اذه
 . ملعأ هللاو . ىلوأ اذه يف ةباتكلاو

 (هللا همحر) : يصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا لئس : ةلأسم
 اهخيرات نأ الإ & اياصولاو رارقألا نم ءىش اهيف ناك اذإ قاروألا نع

 نم ناكف . افورعم سانلا نيب راص نأ دعب زوبي له {& يي رتملاب ىمسملا ملقلاب
 . هب سأب الو { زئاج هنأ هيف هل هباوج

 ؟ كلذ يف ىبرعلا لثم نوكيو : هل تلق

 ال نأ اضعب بجعأ ناو 3 هريغ حصي هنأ ملعأ الو © يدنع اذكه : لاق
 اذه يف هيلع سأب الو { هيف ةهبش ال امم هناف { هباشتم هنأ هلوقل هب خيراتلا بتكي

 . هب لمعوأ هزاجأ نم ءىطخي نأ ىلا هب غلبي ملام

 ؟ ءىش ال هنأ هيف لوقي نامزلا اذه لهأ ضعب نا : هل تلق

 راص دقو . ةمالع هنأ طخلا يف نيملسملا لوقل هباوص يل نيبي ال : لاق

 . هب ديرأ ام ىلع تامالعلا ةلمج نم محل

 ؟ مهتغل موق لكل نا لوقي هناف : هل تلق

 ام عاونأ ةلمج نم طخلا يف ةروص وه ايناو & تاغللا نم اذه سيل : لاق

 . هب اهظفل يف هيلع يه ايع فلتخي ال ةغللاو & سانلا نيب روصلا نم هيلع زوب

 نأل لاكشألاو هابتشألا اهلخدي يب رتملاب ةباتكلا يف لوقي هنا : هل تلق
 ةسمخلا كلذكو 3 ءاوس اذه لك © فلألاو ةئاملاو ةرشعلاو دحاولا ةباتك

 ملعن ال هب مسرلا عيمجو { نيعبسلاو ةعبسلاو { نيتسلاو ةتسلاو { نيسمخلاو

 . ضعب هضعب نم هباشتم هلو الإ ائيش
 هنأ ىلع لدي امم هنأك اذهو 3 هفرعي نم ىلع لكشت امم هنأ ملعأ ال : لاق

 . ههباشتم نيب ام قرف ىلع لدت اقورف هل نأل ,ملع هب هل سيل

 . كش الب كوكشملا نم هناب لوقي هناف : هل تلق
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 وهف هفرعي نم دنع امأو {} هلهجي نم عم كلذك نوكي نأ زوجي اينا : لاق

 . هريغو يبرع نم هريغك
 الو ةيدنه تسيل ةيبرعلا ءاجهلا فرحأب انتغل نحنو لوقي هناف : هل تلق

 . ةيطبن الو ةيدنس

 تاغللا نم اهريغ نود ءاجهلا فرحأب صتخت ةيبرعلا نأ ملعأ ال : لاق

 ىنعم الف اهنم هيلع مه امو ، موق لك نيب مالكلا يف ةرئاد سانلا دنع يه تلا

 هيف سيلو . اذه لثمب يتاي ءىش يال يردأ الو ، اهنيب نم اهب اهتم ءىش دارفال

 ليلد ال امم ههبشأ اموأ هب جتحا ام الإ هل سيل ناك ناف . هلوق ةحص ىلع لدي ام

 جتحاو ، ليلد ريغب لدتسا دق هنأ ىلع هسفن نم ليلدلا وهف هباوص ىلع هيف

 ىذ رثغ ائب زمع ائاةزق» : لوقي ىلاعت هللاو : لوقي هناف : هل تلق

 . 4جؤع
 يف اذهو . كوكصلا خيرات يف هنأل هدارأ ام ريغ ىنعمل نكلو معن : لاق

 . كلذ هل حصي فيكف ٠ كلذك هناب نارقلا فصو

 ؟ كدنع قيفلتلا ىنعم ىلع هلوق نم اذه جرخيو : هل تلق

 . كلذ ىنعم هقحلي نأ دعبي ال : لاق

 ول ام هتوبث يف نوكيأ . ةيمجعلاب اياصولا وأ حص اذإرارقألاو : هل تلق

 . ةيبرعلاب ناك
 . اهيف يدنع اذكه : لاق

 ؟ اهنيب قرف الف مجعملا نم وأ ايبرع يصوملا وأ رقملا ناك ءاوسو : هل تلق

 . كلذك الإ اذه يف يردأ يناب ملعأ ال ينأل & معن : لاق
 ؟ ال مأ © يبرعلا ملقلا ريغب نآرقلا ةباتك زوجتو : هل تلق

 خيشلاو } يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا يب رتملاب هزاجأ دق : لاق

 3 ملق لك نم هريغب زاج هب زاج اذإو ، لوقأ هبو ، يدشارمحلا سيمخ نب رصان
 )٢٨( ةيآ رمزلا ةروس )١(
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 . اذه الإ باوصلا نم يل نيبي الو هيف هزاوجب ، هريغ يف زاجف
 ؟ ال مأ 3 ايهه خيراتلا كرتب لطبي امم نايضلاو رارقالاو : هل تلق

 افالتخا مهلوق نم هيف ملعأ الو 0 هكرت ايهلطبي ال هنا ليق دق : لاق

 ؟ قرف ايهنيبو & كلذك اياصولاو : هل تلق

 ايف هملعأ ال ايهنيب قرفلاو © ايهلثم امهنا هيف هباوص يل حضتي يذلاف : لاق
 هلوق ناف يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا ىلا بسنت ةبوجأ يف هب ليق ناو & حصي

 ال اهلعل هلوق امأو ، تبثت ال اهنأب هيف حرص دحاو عضوم يف الإ برطضم دعب
 ىلع لدي امم اهلطبأ نأ ردقأ ال هريغ لوقو ، ءىش يف عطقلا نم سيلف ، تبثت
 . اهزاوج عضوم يف اهتوبث هيلإ ليمأ يذلاو ، رخآ ءىش ىلع ال هفقوت

 ؟ هلجأ نم ةلطاب نوكتف اهرضي امم وهأ جيرعتلا كلذكو : هل تلق

 يفو 0 هريغب هسبل مدعل هيف اوكشي ال ىتلا هنوفرعي اييف ملعأ ال : لاق

 نأ ملعن الو ، العفو الوق مهنيب ايف هزاوجل هتوبث ىلع لدي ام ، نيملسملا لوق

 مهل اذه لثم يف مهيف نوكيف 3 ةداع هيف موق لكل نوكي ايبرو 3 هركني مهنم ادحأ

 . مهنم كلذ هعم حص نم دنع مهيلعو

 ؟ ءىشب سيل هيف ضراعملا اذه لوق نأ كدنعو : مهل تلق

 ىلع ليلدلا مدعو ، رثألا يف امم دضلا ىلع هنأل يدنع اذكه : لاق

 . ةجحل ال هيلإ بهذ نمك .3 اذه ىلع هزيجأ نأ ىل فيكف هباوص

 نم هيلع ةدايزلاب الإ هأرقي نأ هئراقل نكمي ال هنا لوقي هناف : هل تلق

 . هدنع

 يه امناو . همزلت نأ الضف 3 امومع ةدايزلا هيلع زوجت امم هملعأ ال : لاق

 امم سيل كلذك نوكي ام عضوم يفوهف لاح لك ىلعو . ءىش نود ءىش يف
 فرعيف هريغ نم هزييمت ىلع ردقي ام عضوم يف هتوبث زوجي ال ىتح هدسفيف هملعي
 ريثك يف حص دقو كلذك نوكي ال فيكو 3 كانه هقحلت ةبير الو & ههبش ريغ نم

 ةدايزلاب الإ هأرقي نأ نكمي ال هنأ همسر يف هيلع قفنا دق امم يبرعلاب بتكي امع
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 الو ل ١ دح الو ركن ريغب هوتبث او هولعفف هوزاج أ دق كلذ عمو 6 هئراق نم هيلع

 هل يغبنيف ، لابلا نم بيصن ىندأ هل نم لاب يف بيرمل هلوق نم اذه نا 0 رييغت

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رظنيو { ءىشب سيل هنا هسفن يف ناف هيف رظنلا عجاري نأ

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع :: ةلأسم

 اهنمو { اذكل هنأ ةورب هيف بوتكم اهنم مهارد هتيب يف دجوو كله لجر يف
 زوجي نم طخب و ربلا تناك نإو ربلا اهيلع يتلا مهاردلا نا لاقف 5 ةورب هيف سيل
 اهنأ هطخب تناك ناو & كلذ ريغ ملعأ الو ، هل تبتك نمل يهف اذكلاهنا هطخ

 هيف فلتخي امو ماكحألا امأو & ناك فقو يأل زئاج اهذخأ ةنانمطألا يفف اذكل

 ضعب لعج دقو . انه لوبقم هلوقو هلوقك فرع اذإو ربلا هيلع تلد نمل يه لوق
 الواهب مكحي ال ةراشألاو { ةراشإ اهلعب مهضعبو {، امالك ةباتكلا نيملسملا

 امم ناك اذإ هل مكحلا يف يهفورب اهيلع تسيل يتلا مهاردلاو . اهيلع لمعي

 . انبجعي كلذكو . كلذ لثم كلمي هنأ لمتحي

 نم اذك دجسمل يدنع هسفن ىلع كلاهلا طخب بوتكم دجو نإو : تلق

 ةيدمحع اذك اذك دجسم ىلع بوتكم هنمو . اضرق ةيدمح اذك اذك ةيرق

 ملو . ةيدمحم اذك اذك دجسمل ىلع ناب نالف انأو لوقأ ك بوتكم هنمو اضرق

 يذلا ام . ءاه ريغب ءايلاب يدمحم بوتكم هنمو ةضف بوتكم هنمو ةضف بتكي

 ؟ هنم تبثي ال يذلاو تبثي

 ناك اذإ اهمامتاو اهضقن نم هيف فلتخي امم هسفن ىلع هدي ةباتك نا : لاق

 لوق يف ذفني نأ زئاجف ، ةضف بتكي ملو ، ةيدمح اذك بتك ناو { احيحص اظفل
 نم سانلا نيب فراعتلاو ةيراجلا ةداعلاو . ةنانمطألا ىلع نيملسملا ضعب

 اهنا يدنعو ةنانمطاو ايكح لوقلا ضعب يف تبثي فراعتلاو & كلذب اهل مهتيمست

 ةيدمحم اذك بتك اذإ هتابثا انبجعي كلذكو . انيلإ بحأ اذهو 3 ةفورعم ةفل

 نومسي ال ةيدمحملا يه يدمحملا نا ةفراعتم كلذك مهتغل تناك اذإ { ءايلاب
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 مكحلا امأو لطاب كلذف الإو مسألا اذه { اهاوس ائيش لمتحي الو كلذب اهريغ

 اذك اذك دجسمل يدنع هلوقو & ةضف ةيدمح اذك هيف فلتخي ال يذلا تباثلا

 ملو & مكحلا يف هيلع تتبث اذإ ةنامألاو { ةنايض ال ةنامأ اذه جرخيف ةضف ةيدمح

 . قوقحلا دعب لوقو ،۔ صصاحت لوقو ، قوقحلا لبق يه لوق 0 اهنيعب دجوت
 . ملعأ هللاو

 هيلع قسنو 0 هنالف هدارمو نالف تصوأ بتك نميفو . هنمو : ةلأسم

 فالتخا اهذافنا ةزاجإ يفف ةنانمطألا يف الو مكحلا يف تبثت ال ةلطاب ةيصولاف

 ىقس نم ينالفلا اهلام نم تايبرغملا ضرفلا اهيتلخنب نالف تصوأ بتك ناو

 نم ايهمزل ايع الدب بجر رهش امهب ماصيلوأ اذك دجسم يف ايهب رطفيل اذك جلف
 { ةمايقلا موي ىلا ةدب ؤم اهتلغ نم ايهناكم لسفيل حاط ناو & ناضمر رهش داسف

 هب رطفاو لصألا عيب نإف ؤ ىنثملل عمجلا ةفص زوجيو { ةتباث نيتلخنلاب ةيصولاف
 لوق يفف ناتلخنلا تحاط نإو {. زئاج ناك هتلغب رطفأو كرت ناو & كلذ زاج

 لوقن نحنو ، نورخآ كلذ زجي ملو 5 ايهتلغ نم لسفلا ةزاجإ نيملسملا ضعب
 ءات ريغب حاط ناو هلوق الإ كلذ لعف رصبلاو ملعلا ىلوأ نع انفرع دقو 0 ةزاجألاب

 . ملعأ هللاو . تباث ريغ لطاب كلذف فلأ الو

 هنع هللا يضر : يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 ابتاك قحلا هيلع نم دجي ملو { هللا دابعلو هلل قوقحلا نم ءىش هيلع نميف
 مهنامز يف مهو تاقث ريغ اباتك اندجو انإو 3 نيقحملا نيملسملا دنع هطخ زوجي ةقث

 اهب ىصوأو } قوقحلا هذه بتك نم ملسيأ مهطوطخب مهنامز لهأ نومكحي
 ؟ ال مأ باتكلا ءالؤه طوطخب

 دهش ناوك ، لودعلا داهشإ ريغ ىلع ناك اذإ املاس هارأ ال : لاق

 . هيلع سأب الف ةقث ريغ بتاكلا ناك ولو لودعلا
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 هيلع نم تامو . بتاكلا اذه طخب قحلا هل نم ىضر اذإو : هل تلق

 ىصوملا اذه نوكيأ & بتاكلا اذه طخ اولطبأف & نيملسملا ةجح تماقف قحلا

 . ؟ ال مأ { هللا نيبو هنيب اميف املاس رقملاو

 . ملعأ هللاو . كلذ ىل نيبي ال : لاق

 (هللا هحر) : يفياصلا ملاس نب يلع نب ةعمج خيشلا نع : ةلأسم

 هقوقح نم ءىشب هلاحب نيقفشملا نم ىلتباو ث هللا مكالتبا نإ لوقت ام

 داهشألا مكب قيلي امو مكيأر امو كلذ تبثأ ام ، ءافولا همدع اذإ هدابع قوقحو

 نيذلا باتكلا ضعب طوطخب اياصولا نم ائيش ذفن دحأ ناك ناف & طوطخلا مأ

 انباحصأ راثآ نم هتفرع ام ىلع كلذ يف همزلي ام & هدنع لاحلا نيلوهجم مه

 يف لماكلا ريصبلا لدعلا ىضرلا يلاولا طخ يف نيرخاتملا تاباوج يف فالتخألا

 فيكف . ةحضاو ةجح كلذل سيلو } اضيأ فيعض ليصأتلا يفو ، رومألا

 نيباو ىلوأ يدنع داهشألاو { يلابي ال نمو { موشغلاو لاحلا لوهجم طخب
 . هجح

 ٥ كلذ ىل نيبي نأ لبق يبراقأ نم دحأل رغصلا يف ةيصو تذفن دق انأو

 . ناعتسملا هللاو ، يرمأ اومتاف مهل مزعأ نأ تدرأو مهيلإ تلصو يل ناب الف
 . ملعأ هللاو . لهاجلا ىلع رطخو ، فراعلا ىلع بعص اذه انرهد

 هنع هللا يضر : يناودعلا دوعسم نب هللا دبع نب لاله خيشلا نع : ةلأسم

 يف تناكو & بتاك طخب ةقرو هيف يدنعو لجر ىلع قح ىل ناك اذإو

 نمم يسفنب انأو ، طوطخلاب نومكحي ال انخايشأ ضعبو 3 اهب مكحي اذه اننامز

 طخب يقح ضبقأ نأ يل له & يرظن يف ىوقأ الصأ هل تيأر ينأل مهيأر هبجعأ

 ؟ ال مأ 3 اغلب وأ ابايغأ وأ اماتيأ اوناك تيملا ةثرو دنع نم بتاكلا اذه

 هتذخأ دق تنأف كصلا ةحص ريغ نم كقح توبث افراع تنك نإ : لاق

 نم الإ هفرعت ال تنك ناو ، ىنعملا اذه ىلع كل زئاج وهو & كصلاب ال كملعب
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 كش ال ايب هدي ةكلس فرعت لدع طخب نوكي نأ الإ كل زوجي الف ۔ ككص

 كلذ نا تفرع دق تنك ناو ، كلذب لوقي نم لوق ىلع هتذخأ ذئنيحف 3 هيف

 اذهو ، هباوص كل ناب ايب كيلعف {، بوصأ رخآلا لوقلاو & لدعلل برقأب سيل
 . يأرلاب ذخألا ليبس

 متمدعاو ، هدابع قوقحو . هقوقح نم ءىشب هللا مكالتبا اذإو : تلق

 ينفرع ةقثلا طخب وأ داهشاألاب مكسفنأ ىلع اهنوتبثت متنكا & لاحلا يف اهل ءافولا

 ؟ كلذ يف مكبهذم
 هلصأ تبث دق داهشألا نأل ةقثلا بتاكلا طخ نم ىلوأ داهشألا نا : لاق

 مزحلاو ، نيرخأتملا انخياشم نم يأرلاب تبث بتاكلا طخو { ىلاعت هللا باتك نم

 هللا نم هل ىجري ءىش يف هتين تقدص نمو هيلع ةردقملا دنع هريغ نم ىلوأ

 ةلقو انفعضل انسفنأ تاذ نم ائيش لوقن الو عفرن نحنو & كلذ ىلع قيفوتلا

 ةحص معم هتلادع فرعت ال نم طخب اياصولا ذافناو ، نيملسملا لوق انلوقو انرظن

 انخياشم ضعب عم زئاج كل تركذ ايب ةفرعملا عمو . زوجي ال & كعم هتكلس
 زئاج ريغ يأر ىلع اهذفنأ اذإو & مهعم ذاش لوقف ةنانمطاألاب امأو { نيرخأتملا

 بسح ىلع فالتخألاب لمع نمو . اسفن هل اوبيطي مل اذإ هلهأل ناضلا هيلعف

 ذخو ، نيدلا لهأ فلاخي مل اذإ ظحم ريغ كلذل ليمهتلا ىلع ال باوصلا ةباصإ

 . ملعأ هللاو . هباوص كل ناب امب

 : يحبصلا : ةلأسم

 ال هنأ يدنعو ، تبثت ال انموق ةاضق كوكص نأ خياشملا ضعب باوج يف
 . ملعأ هللاو . مهمكح زيجي نم دنع فالتخألا نم ىرعتي

 ملو اهتوم دعب هلام نم نالف تنب ةنالف تصوأ بتك اذإو 0 هنمو : ةلأسم

 . ةيصولا اهيلع قسنو اهلام نم بتكي
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 فطع ام توبث نع فوقولاب يتفي نيرخأتملا خياشملا ضعب تعمس : لاق

 . احيحص ظفللا ناك اذإ هتبثي اضعب نأ وجرأو ، اذه لثم ىلع

 تيبلا اذه يف يبو ينالفلا اهتيببو قسن ىلع بتك اذإ كلذكو : تلق

 ؟ ةدحاو فلأب

 اهنا موق لاق ، ةحلملا باتك يف ءاج ايك نيلوق ةظفللا هذه يف لعل : لاق

 . ملعأ هللاو . طقف ماللا

 نمضيأ . باتكلا ةباتك يف أطخأ اذإ بتاكلا يفو {. هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ

 مكح وأ لام هببسب فلت أطخ اطخأ اذإ كلذ يف فلتخي هنأ يعم : لاق

 نمضي نموهو { هاوتف يف أطخأ اذإ يتفملا كلذكو ، نايضلا هيلع بجي نمم ناكو
 . بتاكلا يف فالتخالا نم انركذ ام ىلع وه { كلذ

 ؟ يأرلا يف أطخأ اذإ انماض هارت هيلع راشملاف : هل تلق

 وأ لتق لثم هللا يصاعم نم ءىش يف رواشي نأ الإ كلذ ىل نيبي ال : لاق

 هني مل اذإ ، نايضلا يف فالتخألا هقحلي ذئنيحف ريسي وأ كلذ يف تكسيف بلس

 . ملعأ هللاو . كلذ ف هرواشي نم

 : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 اوبساحتو ةيدمحم فلأ اذكو اذك لجر دنع نم مهاردلا نم ائيش ضرتقا لجر ين

 اذكو اذك نالفل هيلع نأ قحلا هيلع نم بتكو & ناموتلا ىلع مهباسح اولمجو

 : لاق & كصلا باتك رظن املف & مكاحلا ىلا اولصوو اورجاشت كلذ دعبو ناموت

 . اناموت اذكو اذك بتك امناو ، ةيدمحم اذكو اذك بتكي مل هنأل ءىشب اذه سيل

 ىلع قحلا هيلع نم ىلع مكحيو هل تبثي له ، ةفصلا هذه ىلع هب مكحي الو

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه
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 لهأ عم اذه راص دقو هتغل نم نوكي نمم هلطبأ نأ ردقأ ال ينإ : لاق

 فيكف . هي رتعي مهعم لاكشأ الو . مهنم فالتخا ريغب هملعن اييف كلذك نايع

 سيلو . مهدنع هقحلي نأزوجي سبل لك نم هولخ عم هنم هب رارقالا حصي ال

 موقلا ءالؤه ةغل يف اذهو ةهبش ريغب رقملا نم همهف الإ هتوبث ىنعمل رارقألا يف دارملا

 نم يلبق دحأ نع هتدجو ينأ ملعأ ال يناف & كلذ يف رظنيف كش الو كلذك

 هتوبث ىلع هلمجمب ىنعملا ىلع لدي ام نيمدقألا لوق نم تدجو ينكلو نيملسملا

 . ملعأ هللاو . مهتغل نم كلذ نوكي موق لك نم

 كلذ هابشأو هئاملا درفأو ةئايعبسو ةئايعبرأ بتك اذإ بتاكلا يفو : ةلأسم

 كلذ هابشأو نيعلا لثم فاقلا فرح بتك ناو تباث هلك ىنبجعيو هيف فلتخي هنأ

 ؟ ددشم ريغ افرح ددش وأ نيعلا طقن وأ فورحلا نم

 امأو ، هب مكحي مل باوصلا هيف نبي ملو 0 هريغب فرحلا سبتلا اذإ : لاق
 ءافلاو ةطقن فاقلا طقنف لفق بتكي لثم لمع هيلعف بارعألاو ديدشتلاو طقنلا

 . ملعأ هللاو . كلذ تبثي الف نيعلا لثم ءافلا بتك وأ نيتطقن

 : ىلمازلا : ةلأسم

 نوكت نأ ةنالف هتمأ ربد دق هنأب نالف نب نالف اندهشأ بتاكلا بتك اذإو
 نا كلذكو . ال مأ احيحص ظفللا اذه نوكيأ . هتوم دعب ىلاعت هللا هجول ةرح
 ؟ هتوم دعب ىلاعت هللا هجول ارح نوكي نأ نالف هدبع قتعب نالف ىصوأ بتك

 ٨ ريبدت ظفل اذهف © يتوم دعب ىلاعت هللا هجول رح يدبع لاق اذإ : لاق

 رح هنأ لاق اذإ { ءاوس هلكف ربد وأ ىصوأ ظفللا لوأ يف لاق نا كلذ يف قرف الو

 يف ناك ناو لاملا سأر نم هنا لوقلا رثكأف ةحصلا يف ريبدتلا ناك نإف 0 هتوم دعب

 هيلع ىقبي اييف ىعستسا الإو ثلثلا نم جرخ نإف 0 ثلثلا نم وهف ضرملا

 ىعستسي لوق فالتخا كلذ يفف هلام قرغتسي نيد تيملا ىلع ناك ناو
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 لطبي لوقو { هنمث يثلثب ىعستسي لوقو & ارح نوكيو نايدلل هلك هنمثب دبعلا

 دعب رح هنأ لقي ملو & هتوم دعب هقتعب ىصوأ ناك نإو { نيدلا يف عابيو ريبدتلا

 توم دعب يصولا هقتعي نأ ىلا دبعلا جاتحيو ريبدتب تسيل هيصو هذهف هتوم
 . هتايح يف ىصوملل ةعجرلا هيف نوكتو & كلاهلا لام ثلث نم نوكيو كلاهلا
 . . ملع أ هللاو

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

 بتكي فيك رارقا وأ ةيصو بتكيل ىمعأ لجر هءاج اذإ بتاكلا يفو

 ؟ هيلع

 اذإ ءازعلاو نفكلاو رطعلا لثم يف نازئاج هتيصوو ىمعألا رارقا نإ : لاق

 تناك اذإ نيبرقألا ةيصو كلذكو ث رمتلاو بحلاو دقنلا نم ىمسم ائيش ناك
 ةجحلاو تاولصلا تارافك كلذكو ، دقنلا نم ىمسم ءىشب اضيأ ةيصولا

 نمزئاج ناك كلذ لك . دوقنلا سايجأ نم ةايسملا قوقحلا عيمجو ةرايزلاو

 ناويحلا نم ءعىشب رقيو يصوي نأ دارأ اذإ امأو ، ليكو ريغ نم ىمعألا

 . ليكوب الإ كلذ زوبي الف لوصألاو ضورعلاو
 لوصألا نم ءىشب يصوي نأ الإ هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا لاق

 ملو ينالفلا هلام نم ةلخنب ىصوأ نإ كلذكو { هلام سدسب يصوي نأ لثم مهبم

 وأ ينالفلا هناتسب سدسب ىصوأ اذإ امأو & ليكو ىلا جاتحي هلثمو اذهف اهدحي

 . ملعأ هللاو . ليكو ىلا جاتحي هلثمو اذهف ينالفلا هلام عبر

 { لقألا ىلع رثكألا مدقي نأ بتكي نا بتاكلل زئاجو . هنمو : ةلأسم

 ملو خيراتلا يف طلغ مقو اذإ امأو ، رثكألا ىلع لقألا مدقي نأ كلذ نم نسحألاو

 نأ ردقأ الف اهريغو اياصولا يف بتكي مل اذإ امأو & قحلا لطبي الف مايألا ركذي

 . ملعأ هللاو . خيراتلا لجأ نم كلذ لطبا
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 : ىحبصلا : ةلأسم

 بلطي هل بوتكملا ءاج مث ، بتاكلا دنع ارارقا هسفن ىلع بتك نم امأو
 . كلذ يف ديدجتلا هل زوجي ال هنأ يدنعف بتاكلا دنع كلذ ديدبت

 ؟ كلذ يف ةجحلا امو : هل تلق
 يف بتاكلا نوكيو هل رقأ نمل رقملا رمأب الإ كلذ ديدجت هلزوجي ال هنا : لاق

 مكح اذهو ةيناث ةرم هب هل رقأ نمل رقملا رمأب الإ هل زوجي الو & دهاشلا ةلزنمب اذه

 نانس نب فلخ خيشلا تعمسو . رخا يكح نوكي ديدجتلاو ، لصفنا دق

 كصلا قيزمتب هرارقا امأو { ادبأ زوجي ال اذه يف ديدجتلا نا : لوقيو © ىتفي

 دحاولا دهاشلا ةلزنمب اذه يف نوكي هيلع هبتك يذلا يف هسفن ىلع بتاكلا دنع
 اهدحو هتباتك الإ لدع يدهاش نع اذه يف هملع نوكي الو { ريغ ال مكحلا يف
 لاقي ايب الإ هملعب مكحيف مكاحلا لثم ربجلا هلزوبجي ال بتاكلا نأل ، مكحلا يف

 . اذه يف مكاحلا فلاخي اذهو هنم ىضرو ، رقملا رارقاب بتكيف بتكا : هل

 & يأرلا يف نيملسملا ضعب لوق ىلع هملعب مكحيو ربجلا هل زوجي مكاحلاو
 ريغو ديدجتلا يف هيلع بوتكملا رمأب الإ هتباتكب مكحي الو بتكي ال بتاكلاو
 خيشلا عمس هنا لوقيو . ةهفاشم هلوق نم هنظأ اذهف ، كلذ يف ديدجتلا

 يلولا لدعلا وه ابتاك نوكي نأ زوبي نمو بتاكلا ةفص فصي نانس نب فلخ

 . مكاحلا يف رثألا يف ءاج اذكهو © ريصبلا

 يذلا بتاكلا هفصو وجرأ اييف يحبصلا نعرخا عضوم يف انأ تدجوو

 يف مهدنع يلولا وه : ةجح نوكيو مهدنع ازئاج نوكيو هطخب نوملسملا مكحي
 . هلاوحأ عيمج يف تباثتملاو ى ماكحألاو ةباتكلا رمأب ريصبلا ى مهنيد

 اذإ مكحلا يف ديدجتلا يف هب رقملا هفلتأ اذإ اذه يف كدنع قرف لهف : تلق

 ؟ ال مأ زوبأ & بتاكلا ىلع موزللا يف بتاكلا نم ديدجتلا هل رقملا بلط
 يف ءعىش مازلا الو بتاكلا ىلع ليبس الو ، كلذ يف اقرف ملعأ ال : لاق

 ناك اذإ هطخ زوجي ال نمو هطخ زوجي نم نيب قرف الو . ةهفاشم نظأ اذهف كلذ
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 ي رثكأو رهشأ هسفن ىلع هطح زاوج ىري نمو بتاكلا سفن ىلع باتكلا

 . ملعأ هللاو . اننامز

 هيلع نأ نالف نب نالف رقأ بتاكلا بتك اذإ رارقالا يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ فالتخا هيف مأ عيمجلا تبثيأ © ةضف ةيرال نيرشعو اسمخ نالف نب نالفل

 . ةضف اهنأ مست مل اذإ سمخلا يف فلتخ : لاق.
 امو اذه نم تبثي ايف ©٠ ةضف ةيرال ةئامو نيسمخبو بتك ن اف : تلق

 ؟ لطبي

 مسي ملو ةيرال اهنأ اهايس اذإ نيسمخلا يف فلتح هلعلو 3 ةئام تبثت : لاق

 . تبثت ل ةيرال مسي ل نإو © ةضف

 كلذ عيمج تبثيأ ، ةضف ةيرال نيسمخبو ةيرال ةئايبو بتك نإو : تلق

 ؟ ءىش هنم لطبي مأ

 . افالتخا اهتوبث يف نأ بسحاف ةضف اهنأ مسي مل اذإ : لاق

 رخآلا يف بتكي ملو ةيرال ةئايبو ةضف ةيرال نيسمخبو بتك نإف : تلق
 ؟ كلذ يف مكحلا ايف . ةضف

 . ملعأ هللاو . خايشألا تاباوج يف ءاج ام ىلع هيف فلتخي هلعل : لاق

 نب نالف ينب مهو . ةنالفو نالفل ظفللا اذه تبثي لهو { هنمو : ةلأسم

 ؟ مهل هيلع نايض نم ةضف ةيرال اذكب نيينالفلا نالف
 زاوج يف لعلف ةنانمطالاب يصوملا عسوت ناو اهتبثي الف مكاحلا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . ءاوس هيف اوناك مه تبث نإو افالتخا هل كلذ
 بتكيأ لجاو لجاع قادصب ةمأ جوزت لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ديسلل مأ ةكولمملا ةمألل اذه بتاكلا

 كلذف ةمألا ةجوزلل قحلا بتاكلا بتك ناو ، زئاج كلذ لك : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ ينبجعيو نسح
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لجاعلا اهقادص نم ينالفلا يلام يتجوزل بتكا : بتاكلل دحأ لاق ناو

 ؟ هل هبتكي نأ بتاكلل زوبجيأ . لجآلاو

 © عطقلا عيب الام هب ةأرملل بتكي نأ زئاجف لجاعلا قادصلا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . بتكي الف لجآلا امأو

 لقي مل اذإ ، نالف اهنبإ ةقفن هتجوزل هيلع نأ رقأ نميفو 0 هنمو : ةلأسم

 ةقفن نم بحي ام لثم : لقي مل اذإ كلذكو . فالتخا هيفف قادصلا طرش نم

 نم بحي ام لثمو اهقادص طرش نم بتكي نأ كلذ تبثأو . فالتخا هيفف اهنبا

 . ملعأ هللاو . اهنبا ةقفن

 نب نالف اهنبا ةقفن هيلع نأ هتجوزل بتاكلا بتك اذإو {&© هنمو : ةلأسم

 نوكي نأ ينبجعيو ٠ ء ىشب هل مكحأ نأ ردقأ الف . وه هنبإ كلذ نكي ملو نالف

 . ملعأ هللاو . اهقادص نم كلذ ناك اذإ ةقفنلا كلت ةميق ةأرملل هيلع

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 هسفن مزلأو مامألا نم كلذ لبق نأ دعب سانلا نيب ةباتكلا نع هفوقو امأو

 هرذعي نأ الإ { هللا دنع هب رذعي رذع ريغ نم كلذ نع فقي نأ يدنع هل سيلف

 دوجووأ ، لاموأ سفن ىلع فوخوأ & هضرم نم كلذ ريغوأ نيملسملا مامإ

 . ملعأ هللاو . هريغ باتكلا نم دحأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 ليدبت اذهف اهسفنل بتكي ملو ، هسفنل هيلإ جاتحي ايب : بتك اذإ امأو
 كشي مل اذإ ، عساولا مكح يف هذافنا قيضي الو مكحلا يف تبثي ال هنأ فاخأو

 عمجي ىتحف { هازعو همتأم رضحي نم ءازري ايب بتكي يذلا امأو ، اهرمأب مئاقلا
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 نم هنأل هزاوج توجر . هل ةيصولا قحتسي هناف همتأم وأ هازع بتك نإو ايهنيب

 . ملعأ هللاو . دلاصلا

 : راثآلا ةنازخ باتك نم : ةلأسم

 ؟ ال مأ . لحت مل اهتدم يتلا ةقرولا لاحت نا زوبي يهو

 لبق اهتلاحا زوجحم ال ليقو . هريغ نمو . اهتلاحا بتاكللزئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . تظفح اذكه . ةروكذملا ةدملا ءاضقنا

 قوقحلا ليحت نأ قاروألا هذه يف قحلا هل نم كرمأ اذإو 0 هنمو : ةلأسم

 نإو & تاكلسلا فرعت ال تنك نإو & كيلع قيضي الو ، كلذ زئاجف دحأل

 ۔ دحأل قحلا ليحت نأ قحلا هل نم كرمأو 0 قاروألا هذه يف الطاب قحلا ناك

 { قحلا هيلع نم رضي ال اذه كباتك نأل { الطاب ناكولو زئاج هنأ لوقلا رثكأف

 رمأب دحأل هليحي نأ بتاكلل زوجي الف تباث ريغ قحلا ناك اذإ : لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو . عسوأ لوألا لوقلاو قحلا بحاص

 : دادم نب دحأ خيشلا : ةلأسم

 ال هل رقملاو ، هطخ زوجي نم طخب رارقا ةيصو ةقرو يف دجوو كله نميفو
 . رارقالا اذه بتك يذلا بتاكلا ىلوتي الوهو ، اقح رقملا ىلع هل نأ ملعي

 ؟ ال مأ {}©= ةفصلا هذه ىلع رقملا لام نم هذحأ هعسيأ ٠ هتابثاب مكاحلا مكحو

 لهاج هنأ لجأ نم نيد فوقو بتاكلا نع افقاو هل رورقملا ناك نإ : لاق

 مكاح قحلا كلذب هل مكحو 3 اهنم بتي مل ةيصعم ىلع هنم علطي ملو } هلاحب
 هنع باغ ايب هل مكح نمل ةجح لدعلا مكاح نأل هذخأ يدنع هيلع قضي مل لدع

 . ملعأ هللاو . هملع

 : ناديبع نبا : ةلأسم
 بحاص ماقو . ةقرول ١ هيلع يذل ا تام مث 6 لجر ىلع ةقرو هل لجر يفو

_ ٢٢٧



 { رثكأ وأ ناتنس ةقرولل تام نيحو ةنس ةدم امل ناكو كلاهلا ةثرو ىلع ةقرولا

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك . ةقث ريغ ناكو

 نم ىلع تباث كصلا يف ام نأ لوقلا رثكأو & فالتخا كلذ يف : لاق

 بولطملا هنم دارأ نإ نيميلا بلاطلا ىلعف الإو . ءافولا حصي ىتح قحلا هيلع

 كلاهلا ةثرو ىلع ةقرولا هذهب مكحي ءاش نا لاوقألا نم ينبجعي يذلاو © نيميلا

 ةقرولا هيلع نم ةايح يف ةقرولا هل يذلا نم مايق حصي ملو ، ةدم اهل تضم اذإ

 ايح قحلا هيلع يذلا ناك اذإ 0 ةقرولا هذهردص روكذملا خيشلا نع دجوي هنال

 يذلا ناكولو & قحلا ةدم تضقنا ولو هيلع تباث قحلا نأ نيملسملا لوق رثكأف

 . تباث ريغ قحلا نا لاق نم لاقو . اتيم قحلا هيلع
 قحلا يف نكي ملو & قحلا ةدم تضقنا دقو اتيم قحلا هيلع يذلا ناك ناو

 ولو هيلع تباث قحلاف قيدصت قحلا يف ناك ناو & قحلا هيلع تبثي الف & قيدصت
 ىلع ايح قحلا هل يذلا ناك اذإ قحلا ةدم تضقنا ولو & قحلا هيلع يذلا تام

 . ملعأ هلللاو . لوقلا رثكأ

 اهل هيلع لحي هبتكو ، الجاع اقادص هتجوزل بتك نميفو . هنمو : ةلأسم

 رثكأ وهو الجاع هبتك ام ىلع همزليأ ةضف ةيرال اذك اذك ةنس وأ ةرمث لك نم

 . ملعأ هللاو . لجأ وهف قحلا هل نم يأرب هلجأ اذإ لوقو . لوقلا

 نأ بتاكلل زوجيأ ههبشب هيف لايب الجر ضياق لجر يفو 3 هنمو : ةلأسم
 ، لجرلا هب هضياق يذلا لاملا لجأ نم هيف ةهبش ال يذلا لاملا اذه بتكي
 ؟ ال ما

 . ملعأ هللاو . عساوف فقو ناو ٠ عساوف هيف بتك نا : لاق

 (هللا همحر) : سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم
 وأ تايسنرف ةضف اشرق اذك اذك شورقلاب رقملا ىلع ظفاللا ظفلو

 . لطبي مأ تثيأ نيظفللا نيذه نم اذه نود ا ذهس هيلع ظفل نإو تايسي زرف

 ؟ ارارقإ وأ ةيصو ناك

۔ ٢٢٨



 هولاق ام ىلعو ، نيملسملا لوق نم ائيش ةلأسملا هذه يف ظفحأ ال : لاق

 اذهو 0 اذهب اهبسن يف نولوقي اننامز يف مهلعلو مهتغل يف ام ىلإ دري نأ زوجيف

 . ملعأ هللاو . اعيمج

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم دحأ ىلع رجاتلا هيعدي ايب رجاتلل بتكي نأ هلزوجي ال بتاكلا نإ

 ملولو ، نيملسملا ماكح نم دحأ رمأب بتكي يذلا بتاكلا طخ نأل & سانلا

4. 
 ال هطخ ناأل رجاتلا ناسل ىلع بتكي نأ زئاج : لاق نم لاق . فالتخا كلذ

 . ملعأ هللاو . زوجي ال : لاق نم لاقو . اقح تبثي

 هنبأ نبال نالف نب نالف رقأ بتك اذإ بتاكلا يفو & هنمو : ةلأسم

 اذه تبثيأ ، ايح ناكول نا اذه . نالف لام نم هيبأ بيصن لثمب نالف نب نالف

 ؟ ال مأ ، ظفللا

 .نا هيلع لمعن يذلاو تبثي ال ظفللا اذه نأ هب لوقأ يذلا : لاق

 نم هيبأ ثاريم لثمب نالف هنبا نبال ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : بتكي

 . ملعأ هللاو . ايح ناك ول نا © هلام

 عيب نالفل ينالفلا يلام بتكأ يل لاقو يناتأ لجر يفو {©&©= هنمو : ةلأسم

 هبتكي نأ ديري رثكأ وأ موي دعب يناتأ مث ، نالفل وأ دجسملوأ عطق عيبوأ رايخ

 ايهناو © لوألا هبحاصووه قفتي مل هنا لاقف ، لوألا هعيب نع هتلأسف ، رخآ لجرل
 ؟ ال مأ لاملا اذه يف ةيناث هل بتكأ نأ يل زوجيأ © عيبلا اضقانت

 لاملا اذه يف بتكت نأ كل زئاجف رايخ عيب لوألا عيبلا ناك اذإ اما : لاق

 عيب عيبلا ناك اذإ امأو ، كلذ ريغ وأ ميتيل وأ دجسمل لوألا عيبلا ناك ةيناث ةباتك
 يرتشملا نوكي نأ الإ عطق وأ رايخ عيب لاملا اذه يف بتكت نأ كلزوجي الف عطق

 وأ هبحاص لاقأ هنا لاق وأ ءىش لاملا يف هل نكي . هنا كل لوقيو هرمأ كلمي نم

٢٢٩ _



 بتكت نأ كلزئاجف . ءيش لاملا يف هل نوكي ال نا يضتقي امم هوجولا نم اهجو

 ةيناث هيف

 نأ كل زوجي الف هرمأ كلمي ال نمم عطقلا عيب لوألا عيبلا ناك اذإ امأو

 . ملعأ هلل او . يصول ا الو ليكول ا لوقب يزتجم الو . ةيناث هيف بتكت

 ناديو عرزي نأ دارأو & سانلل قوقح هيلع لجر يفو ، هنمو : ةلأسم

 © نايدلا رئاس لبق هقح جرخيل اباتك هل بتكي نأ الإ هنيدي نم هركو هسفن ىلع
 نأ اوهركف { ميدقلا نيدلا مهف نيذلا ىلع جتحا نأ دعب هل بتكي نأ دارأو

 ؟ قوقحلا مهل نم بتكي مأ ؟ باتكلا ظفل ام . هونيدي

 الو ، كلذ ميرغلا بتكي الو ، ىضر نوبتكي قوقحلا مهل نم نا : لاق

 الو } نايدلا رئاس لبق هقح ىفوتسي هنيدي يذلا نأ ميرغلا ىلع بتاكلا بتكي
 نأ اودارأ نا قحلا مهل نيذلا ىلع ةباتكلا هل زوبت لب . اذه لثم يف ةباتكلا زوبحت

 ىضر دق بتاكلا بتكي نأ كلذ يف ةباتكلا ظفلو ك كلذ مهسفنأ ىلع اوبتكي

 هللاو . اندنع ام اذهف . اذه نالف نب نالف لبق هقح اذه نالفل نالف نب نالف
 . ملعأ

 بتكي دحأ ءاجو . جلف يف قح هل ناك اذإ بتاكلا يفو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هتداهش زوجت لهو ؟ ال مأ هل بتكي نأ هل زوبجأ { روكذملا جلفلا اذهل اقح

 اذهل هدنع بتكي نأ دحأ دارأ مث & كلاه نم اثراو بتاكلا اذه ناك نإ كلذكو

 ؟ ال مأ } هل بتكي نأ هل زوبأ ، كلاهلا

 ام عيمج يف هتداهش زوجت ال : لاق نم لاق & فالتخا كلذ يف : لاق

 هتباتك زوجت : لاق نم لاقو 3 ةداهش ةباتكلا نأل . هتباتك زوجت ال كلذكو هتركذ

 هتباتك تبثتو كلذ يف مهس هل نوكي الو ، كلذ يف همهس طقسي هنأ ريغ هتداهشو

 . ملعأ هللاو . هب لومعم باوص نيملسملا لوق لكو . هئاكرشل هتداهشو

س . ٢٤٢



 بتكأ يل لاقو ، اقح هسفن ىلع بتكي يناتأ يذلا يفو 3 هنمو : ةلأسم
 هيلع تظفلو رتفدلا يف امم ةدايز هيلع تبتكف . رتفدلا اذه يف بوتكم وه ام ىلع

 يف انرظنف 9 رتفدلا يف هيلع بوتكم وه ام الإ هيلع بتكأ مل ينأ هنم انظ كلذب رفاف
 له . هيلع دازام اوحما نأ ىنم دارأف ، هيلع انأ تبتك امم لقأ هيف اذإف رتفدلا
 قحلا نأل ، كلذ نمرثكأ هيلع سيل ذإ يبلق نأمطا اذإ كلذ اوحمأ نأ ينعسي

 ؟ هرمأ كلمي ال نمل ناك وأ ، هرمأ كلمي نمل بوتكملا
 تظفل ام دعب هسفن ىلع هبرقأو تبتك ام اوحمت نأ كل زوجي ال : لاق

 هل امم كلذك الإ هل سيل هنأ كعم رقأو 3 هرمأ كلمي نمل قحلا نوكي نأ الإ هيلع

 نملزئاجف اذه لثم يف هجولا امأو 3 ةدايزلا اوحمت نأ كل زوجي ذئنيحف . رتفدلا يف

 يف هيلع بتك اموهو { ىلوألا ةقرولا ريغ ةقرو هسفن ىلع بتكي نأ قحلا هيلع

 . ملعأ هللاو . ةدايزلا اهيف يتلا يهو { هسفنب ىلوألا ةقرولا اوحميو . رتفدلا

 يف بتك اذإ ةساطرقلا لبق نم كش بتاكلا ىلع لهو . هنمو : ةلأسم

 هبتكو & بتك اذإ يزجي هنأل هللا ىلا ريقفلا وأ لقألا دبعلا هبتكو : هباتك رخآ

 ؟ زئاج ةداعلا ىلع اذه مأ . هديب نالف نب نالف

 . ةداعلا ىلع زئاج اذهو ، هتركذ يذلا اذه لثم يف هيلع كش ال : لاق

 . ملعأ هللاو

 ىلع هل لاحملل عوجر الف قحب ةقرولا لحت مل اذإو } هنمو : ةلأسم

 هل لاحمللف . هل هيلع قحب ةقرولا لاحأ نإو 3 هيلع لاحملا ىلع هقحو ليحلملا

 . ملعأ هللاو . ليحملا ىلع ةعجرلا

 رخآل هليحي نأ هبحاص دارأو لاح ريغ قحلا ناك اذإو © هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ & كلذ زوجأ

 ريغ قحلا انيأرو اوتأ اذإ مهل بتكن الف نحن امأو ، فالتخا هيف : لاق
 . ملعأ هللاو . لاح
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 رمأب وأ مامالا رمأب سانلا نيب بتاكي لجر ناك اذإو & هنمو : ةلأسم

 كلذ دعب مث دحأ ىلع دحأل اعيب وأ ةيصو بتكو 0 نيملسملا ماكح نم مكاح

 ؟ ال مأ . الوأ هبتك ام تبثيأ . ةباتكلا نع مامالا هفقو

 لبق هبتكام & تباث هطخف ثدح نم مامالا هفقوي مل اذإ : لاق

 نوكي نأ الإ لطاب هطخف ثدح نم مامالا هفقو اذإ امأو . لوق ىلع 0 فيقوتلا

 ثدحي نأ لبق نيملسملا ماكح نم مكاح هب مكح دق هطوطخ نم ءىش

 . ملع أ هللاو . ثدحلا

 ةقروب بتاكلا ىلا دحأ ءاج اذإ قاروألا ةلاحا يفو . هنمو : ةلأسم

 ةقرولا يف هل بوتكملا فرعي ال بتاكلا ناكو ، قح وأ رايخلا عيب لام اهيف بوتكم
 قرف لهو . اهليحي نأ بتاكلل زوبجيأ . دوهش ةسمخ اذه لثم يف دهش اذإ عيبلا

 ؟ ال مأ قوقحلا ةباتكو قاروألا ةلاحإ نيب

 ةباتك امأف : قرف قوقحلا ةباتك نيبو 0 قاروألا ةلاحإ نيب 0 معن : لاق

 قاروألا ةلاحإ امأو ۔ بتاكلا بلق نأمطا اذإ ةرهشلا ةداهش يفكتف قوقحلا

 ةرهشلا ةداهش نأ لوق هيفو & لدع يدهاش ةداهش الإ كلذ يف يفكت ال لوقف

 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ لوقلاو . يفكت

 : يرماعلا هحرس نب ناييلس : ةلأسم

 نادلبلا كلت لهأ نم سانأ انيلإ نولصي هكسمو ءاكربو بيسلا ةيرق يف

 { انبرع نم دحأل انل يذلا روزلا انتيب اوبتكا انل نولوقيو ، اياصو مهل بتكيو
 ؟ ال مأ 3 ةروكذملا نادلبلا هذه لثم يف روزلا تيب ةباتك زوجتأ

 بتكي لب ء روزلا هشيرع الو هتميخ الو روزلا هتيب بتكي ال : لاق
 هيلإ فاضأ ام عم اذك عضوم يف هل اشيرع ضعب ىلع هضعب فل يذلا هروزيو

 . ملعأ هللاو . نالف نب نالفل كلذ ريغو لاجو عوذجو باشخأ نم

٢٢٢



 (هللا همحر) : ناسغ نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 مأ ءاوس هلك رقأ وأ نالف نب نالف اندهشأ بتاكلا بتك اذإ ةباتكلا يفو

 ؟ ايهنيب قرف كانه

 لكشي ال ةفرعم هفرعي ناك اذإ هنأ يدنعو . يدنع قرف ايهنيب معن : لاق

 بتكيو . نالف نب نالف رقأ : بتك نيلدع ةداهشب وأ لبق نم هفرعي هنأ لثم اهيف

 لودع دوهش الو { هفرعي ال ناك نإو نالف نب نالف هعم حصو هبتكو ةقرولا رخآ
 رخآ يف يعم حصو بتكي الو اندهشأ بتك مهلوقب هبلق رقتسي ال ةرهش يه اينإو
 . يدنع اذكه . كصلا

 يدتبي ةير الو ةيرال ةئام نالفل نأ بتاكلا بتكي نأ زوجيو : هل تلق

 ؟ لقألا لبق رثكألاب
 ةيرالو ةضف ةيدصو سلف بتكي نأ بحن نحنو كلذ زوجي معن : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ زاج رخأو مدق نإو © ةضف ةيرال ةئامو ةضف

 : يحبصلا :

 باتك نم دحأ دنع ةقرو بتكي نأ مهنم دحأ دارأ اذإ كرشلا لهأ 7

 اهايإ هضبقيو . ميحرلا نمحرلا هللا مسب : اهلوأو بتكي نأ هل زوبيأ . نيملسملا

 ؟ كلذ دعب

 نإو } نآرقلا نم ائيش الو ى ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكي ال : لاق

 . زئاجف هللا مساب أدب وأ هللا قدص وأ مهللا كمساب بتك

 ، نيكرشملا نم دحأل ةقرو بتكي نأ نيملسملا نم دحأ دارأ اذإو : تلق

 نوكيأ . قحلا هل بتك يذلا كرشملا ةقرولا ضبقي لجرلا اذه نأ بتاكلا دنعو

 ؟ ىلوألاك

 نأ ةقرولا بحاص وهو بتاكلا مزليو زئاج اذهو . لوألا ريغ اذه : لاق

 . هللا مسا اهيلعو اكرشم اهضبقي ال

۔ ٢٢٢٣



 ىلعأ . ةقث ريغ ةقرولا هيلع بوتكملا ناكو ، كلذ زاج ناو : تلق

 8 ةلمسبلا اهيف بوتكملا ةقرولا كرشملا ضبقت نأ كعسي ال : لوقي نأ بتاكلا

 ؟ ال مأ

 35 ةقث ريغوأ ةقث ناك ءاش نإ كلذ هلو 0 هل لوقي نأ مزلي ال : لاق

 عزني وأ نيملسملا نم ةقث دي يف اهلعجإ : هل لاقي نأ كرشمل تملس نا ينبجعيو

 . ملعأ هللاو . ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهنم

 اياصولاو قاروألا نم هبتك ام بتاكلا حالصإ يفو . هنمو : ةلأسم

 بتاكلا ظفحيو ©، اطلغ هيف ناك اذإ هتبيغ يف وأ رقملا وأ ىصوملا توم دعب اهريغو

 ؟ ىنعملاو ظفللا

 زوجت الف ةداهش هذه بتاكلا نا لوقأو ، ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق

 دق ايب ملعأ هللاو { اتيم وأ ايح ناك . هيلع دوهشملا نم ةرضحب الإ ةداهشلا ءادأ

 هلقنيو هيدؤي نأ هلزوجي ربخ هدنع نم لكف . ايدوم اربخ ناك نإو 3 هولغشو هوأر

 وأ نيمدقتملا ءايلعلا نع ءىشب ةلأسملا هذه يف رثألا ءاج ناك نإو . اقداص ناك اذإ

 فيعض انأ ايناو . عىش يف مهلثمب تسلو لوبقم ملعلا لهأ لوقف . نيرخأتملا

 مكحلا جرخم اهجرحم ةباتكلا هذه تناك نإو مهلوق ىلوقو ، نيملسملا ءافعض نم

 لبق نم فحصتف ضام زئاج ءىشب اذه ىلع مكح دق هنأ ملعي مكاحلا ناكو

 باغ وأ تام نم ىلع هيلع ردق اذإ همكح ىلع يضمي نأ هلف مهريغ وأ دوهشلا

 انعجر رمألا هبتشا ناو & بئاغلا روضحو تيملا هايح يف مكحلا اهمزل دق ناك اذإ
 نا يدنعف . تحلص ام دعب هيلإ تدز ناو 3 ةمئألا نم ارارف ةمالسلا ىلإ هيف

 . ملعأ هللاو . امهداسفب هملع دعب اهب مكحي نأ هل زوجي ال مكاحلا اذه

 : ىلمازلا : ةلأسم

 رقأ : هيف بوتكم اذاف مكاحلا ىلا اهقادص كص ترضحأ ةأرما يف

 ديعس نب دمحا تنب ةشئاع هتجوزل هيلع نأب يجنملا دمحأ نب ديعس نب دمحم

٢٤٤



 نا هبلق ةنانمطاب كلاهلا لام نم قادصلا اذه ذافناب انرمأي نأ مكاحللأ . يجنملا

 مأ { اهلوه كلاهلا ىلع بوتكملا كصلا اذه نأو & كلاملا ةجوز يه هذه

 . يجنملا اهبتك ناو . ةيجنملا اهبتكي ل بتاكلا نأل ملسا فوقولا

 هتجوزل رقأ اذإ هنأل ةجوزلا قح يدنع لطبت ال يحنملا ةباتك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . ةليبق الو دلب ىلا اهبسني مل ولو {© اه كلذ تبث نالف تنب ةنالف

 باتراو لطابلاو ابرلا لاخدا هدنع حص اذإ بتاكلاو & هنمو : ةلأسم

 هريغ اودجو مهنيب بتكي ل اذإ هل عساوف 3 ةدسافلا مهتاعويبو مهتانيادم يف هبلق

 ام عد» : ةلي هلوقو & باثو قفانملاو فاقو نمؤملا ، مالسلا هيلع هلوقل اودجي ملوأ

 . ملعأ هللاو . «كبيري الام ىلا كبيري

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

 ظفللا ناك اذإ كلذ لطبي اممعوهأ ىب رتملاب قاروألا مخ خيرات ةباتك نع

 هنال قرف تارارقألاو اياصولا نيب لهو ٥ يب رتملاب خيراتلا ةهج نم ال احيحص

 ناك اذإ اياصولا لاطبإ ديري ناوخألا ضعب نع انغلبو . انيديأ ىلع يرجي ريثك

 ىلاعت هللاو . ةيبرع ريغ اهناو ءاجه فورحب تسيل اهنا جتحيو 3 يب رتملاب اهخيرات

 لضفتف كلذك جيرعتلاو ، هتجح هذهو '«4جوع يد ريع اّيبَرَع ء نارت »: لوقي

 نمب يدتقن الو { ملعلاو يأرلا نم كعم ايب يدتقنل ةلأسملا هذه حيرصتب
 . كاوس

 & دوجولا ىلا مدعلا نم ناسنألا جرخأ دوجلاب ناسنألا دجوم نإ : لاق

 هملعو { مكحلا همحلأو { ملكلاب ةقطانلا سفنلا عدبملا هتاذ لكيه يف عدواف

 يف هعون نيب فلاخو . ملعي نكي ملام هملعو { مهفي مل ام همهفأو { ملقلاب

 مهد دقف ، ناطوألا بح يف ءاوهألا نيب ام قرفو & ناولألاو نسلألاو عابطلا

 لاقثأ لمح يهنلا دوجول مهفلكو { نادلبلاو يداوبلا يف ضرألا نم ءاشام ةرايعل

 )١( ةيآ رمزلا ةروس )٢٨(
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 ملو ىلثملا هتقيرط ىلع مهدو ىوقتلا ةملك مهمزلأف ىضرلا نع تادابعلا عاونا
 . نيرذنمو نيرشبم نيلسرملاو ءايبنألا مهيف ثعبف . العو لج ىدس مهكرتي

 مجنولديو ث هيلإ مهنوعدي ام ىلع تانيبلاب مه ؤاجف نودشارلا ءافلخلا مهدعبو
 ال ذإ } ناهربلا مايقل بجوملا نايبلا لجأل هموق ناسلب هموي يف مهنم لك هيلع

 هب مهام بسح نولقعيف لوقلا نم نومهفي ايب الإ مهيلع ةجحلا موقت نأ زوحت
 ةموهفم ظافلا نم ةفلؤم اهفالتخا ىلع اهنأ كشالو . ةفلتخملا تاغللا نم هيلعو

 3 هريغ ال ضرغلا وه ىنعم هب نوكردي اظفل مهنيب اييف اهنومهافتي ةمولعم فورحل
 تناكو اهظح عماسملا هنم ذخأت امردق الإ ءاوهلا يف هل مايق ال ناك امل هنأ الإ

 ين اهب قوثوم ريغ ساوخحلاب تاسوسحملا نم ةروكذملا هايإ اهعدوي امل ةظفاحلا

 ىلع ةدايز اهيف ىقب نئلو ، ناسنالاب لكوملا نايسنلا نم اهف ضرعي امل اهظفح
 ةباتكلا ىلع لد امزج توصلا دم زواجي ال هب قطنلا عم هغولبو ةايحلا ةدم

 اهب هودارأ ام ىلع ايلع مهل نوكي ايلق موق لكل لعجيف مالكلا نع الدب مالقألاب

 نوكي الو { رايدلا عساش نم راطوألا غولب ىلا اهب نولصوتي . مهيلع هنم ةمعن

 ةيهقفلا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألاو ةيألا عئارشلا نم اهب تبثي ام رابخألا نم

 . ملكلا يط يف ةعدوملا مكحلا نم اهريغو

 لوألا نم ىقبيل رتافدلا نوطب يفرياحملا نع هتابثا اهب ديرأ ام عيمجو
 راذنالاب ةجحلا مايقل راذعألا تعطقناو جهنملا حضوو ججحلا اهب تماقف رخآلل

 رظنلا ىنعمل هيلإ عجري نأ دارأ نمل نيلوألا نم فحصملا يف اهب اديقم ملقلا ىقبو

 يف دابعلاب ررضلا عقول اهالولو & نيبلاطلا نم مهنامز يف نموأ نيرخآلا نم هيف
 وذ ميلعلا ىلوملا ميلحلا نكلو ، ىقبي ال نأ ىلإ ىندأ ملعلا ناكلو دالب لك

 اورصحي ناو { اهنم ةدحاو هذه 5 ددعب ىصحتف دحل هيدايأ يهتنت ال ميظع لضف

 ام ةرثك ىلع عضولا يف هذه سيلو اهريغب فيكف اهريخ مظعل اوردقي اهدئاوف

 يناعملا نم هنمضت ام ىلع اهب لدتسي ةيفرح رطسأل ةيسفن ةعانص الإ عفنلا نم اهب

 هناف يبرعلا الإ اهلك ةدرفم هفرحأو 5 اهنع طخلاب ربعملا يهو اهنمو { اهب ةدارملا
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 هيل سيل نكلو { اهنيب نم هب نآرقلا صاصتخا اهفرشأ اذإ وهف هريغ نود بكرم
 هب يه ام ىلع اهلهأ نيب ةيقاب يه لب اهداسك ىلا يعادلا اهداسف ىلع لدي ام

 . ءىش نم اهب بتكي اميف
 نم قح يف يبرعلا لثم هتوبثو هزاوج يف يمجعلا نأ ىلع لدي ام اذه يفو

 اياربلا نم نوكي رارقا الو { اياصولا خيرات يف ايهنيب قرف ال همكحف هفرعو هملع

 يف اهنم عجري اميف ىلوأ كوكصلا يف خيراتلاو . الوأ خر ؤيف بتكي امم اهريغ الو

 . هريغ ال ءعىشل تيقوتلا ةغل ريغ وه سيلو هيلإ همكح
 هيلع يتأي ام ةفرعمل هتقو دقف نامز يف ثداوحلا نم ءعىش نوك خرأ نم لكو

 عون وهف 0 تقو ركذ ام ىلع هنيح يف دياز ءىش هيف هنأ الإ ناك ذنم لاحلا يناث يف

 تاعاسلا نم ىضم هيلع ايب ىضقنا ام ىلع ةرجهلاب هيف لدتسي ددع ةفرعمل ددع

 قلعتي اميف مانألا نم هفرعي نم نيب رهاظ هعفن نأو الإ ماوعألاو رهشألاو مايألاو
 نوكي ايب بتكي هنأل لبقي مالكلا نم سنج هنأ هيف كشالو ماكحألاو نايدألاب

 سيلو ، هعاونا نع اجراخ نوكي نأ هعاضوأ يف حصيو مالقألاو تاغللا نم

 يأو ركذ ةغل يأب هنع جرحي ىنأف هنم هنأل هسنجل اعون هسفن يف نوكي نأ الإ زئاجب

 فالتخا يف ريضلا . ريض الو اهب ديرأ ام ىلع ةمس ايهنم لكو . روص ملق

 مزج ال مهتغل موق لكل نأ ملعلا لهأ نع رثألا يفف ، رشبلا تاغل يف ال روصلا

 اميف يه ذإ اهنولهجي الف اهفورح روص يف اهنوفرعي يتلا مهتاداع ةباتكلا يف مهلو
 الو اهمسا مهنيب اييف لهبحت ال ىتح ةروهشم ةرهاظ ةروبحم ةفورعم ةروكذم مهنيب

 . اهمسر يف لكشي
 لدتسي هبو ةمالع طخلا نا حيرصتلاب نيملسملا لوق نم حيحصلا يفو

 نم هفرعي نم ىلع سابلا الب يناعملا نم هعدوأ امم ءىش نم هيلع لد ام زاوج ىلع

 وأ ينايرسوأ يبرع نم مقرف سفن ملقل ةروص يأو 0 مسرو ةغل ياب سانلا
 اهنأل يمجعأ ملق لك نم اهريغ وأ ي ربمح وأ يفوك وأ يطبق وأ يدنه وأ يناربع

 وهو هيلإ غلب دقف دبعلا هكردا اهنم عىش يأبو . جلاوم ءعىشلاب ملعلا جرادم يف
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 مايق عضوم يف هيلع حص نمل هب مكحي زئاجلاو & مكحلا يف هيلع وأ هل اميف هيف ةجحلا

 يف هزاوج وأ هموزل ىلع راص ناو هملع كرد نع لكو لهج هرضي الو هب ةجحلا

 همكح نوكيو هلهج دوجول هعم كشلا هيلع زوجي ام نيح يف هلدعل هفرع نم قح
 كشي ال يذلا هملع يف هعم حبصي ىتح هل كشلا هيف زوجي امم هريغك فوقولا

 . هيلع وأ هل ةجح مكحل ا رهاظ يف يه يتل ا ةجحلا يف وأ 3 هيف

 عضوم يف همزليو ، هزاوج عضوم يف هل زوجي نأ الإ زجي مل هعم حص ىتمو
 ام ىلع هنأل . همسرل عضولا ناك ملق يأو ٥ همسا يف هيلإ ىداأت ةغل ياب هموزل

 ي ام هللاتو ، هملعو هلهج عضوم يف همكح يف ءاوس همقر يف فالتخالا نم هب

 رهاوج داسف الو ةملك يناعم لقن الو ، هفورظ ريغب يضتقت ام هفورح روص نيابت

 وأ قح نم ناكام فيك ىنعمو اظفل اهلاح ىلع ةيقاب اهلالخ يف يه لب همكح

 هلاح نع ريغتي ال يمجع يمجعلاو يبرع يبرعلاف دسافوأ حيحصوأ لطاب

 يف هب يه ايع طخلا رضي ال ظافلألا نأ ىلع لدي ام اذه يفو ، روصلا مقر رييغتب

 زوجيف هفورح روص يف بالقنألا لبقي امع هسفن يف ناك ناو { اهتاغل يف سانلا

 عيمجو ، سانأل ةغل لك يف اهيلع قلطي ايي اهنع تارابعلا اهريغت ايناو اهيلع
 ناو عىشلا نأل اهردكت اهنم يناعملا الو اهريغي الف ءايسألل اهلوبق ىلع ءايشألا

 هريغ ىلع اهفدارت ىلع اهب ىمسملا وهف ةغل يف ءيسأ ةدعب وأ تاغلب هنع ربع

 الو اهترثكب فلتخي ال كلذك دسافلاو حيحصلاو ‘ لطاب لطابلاو قح قحلاف
 يف هب مئاق ىنعملاو { هريغ ال وه هسفن يف وهف اهفالتخال لدبتي الو اهفدا رتب ريغتي

 لبقتسملاو لاحلا يف نايبلا لجأل هنم الدب مسر ملق يأبو . هنع ربع ام فيك هتاذ

 ىمسملا وه يذل ١ مسأل ا رييغتل بجوملا اهداسف لبق اهنع درجتي يناف . نامزلا نم

 وه ام ىلع هب ةفرعملا عىشلا نم ضرفلا ناك اذإو ، مسألا عبتي مكحلاو { اهب

 هيلع دازام وأ ملع هطاحال ثحابملا نم اهريغو ةيمكلاوأ فيكلا وأ ةيهاملا يف هيلع

 ةفص وأ ىنعم وأ لعف وأ مسا نم هيلإ دشراف هيلع لد ام لكف © مكح ذافنا نم

 ناك ام فيك هأرجاف هفيرعت يف زاج مازتلألا وأ نمضتلا وأ ةقباطملاب نوكي تعنوأ
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 نع ةراشالاب هيلع ءعىزتججي ال ام عضوم يف الإ نايبل ملقب مسر وأ ناسل ةرابع نم

 حص نم ىلع هل حص نمل حص ايب باطخلا لصفو ءاضقلا يف ىنعمل ةرابعلا حيرص
 3 عبتي نأ قحأ قحلا نأل لايتحال ةبجوم ةهبش الو لاكشأ الو ءارم ريغب هيلع

 امو قح لطابلا عفدو & لطاب قحلا در ناو ناف . عمسي ال نأ ىرحأ لطابلاو

 ، هلهاجوه نم قح يف هيف كوكشملا وهف هركذ عاشو هردق لج نإو هرمأ ىفخ
 الو زوجي ال هلطاب وأ هقح هعم حصي نأ لبق ءىشب هيلع ءىش يف هب مكحلاو

 . عمسي
 نم هقح يفراص دقف . الطابوأ اقح هسفن يف نوكي نأ دبالو ناك نإو

 ايب ىلوأ لكف هريغ هملع ناو & هرضو هرش وأ هريخ هعم حصي مل ام تالوهجللا

 يف قحلا هنال هب قحا فوقولاو ك يمجعأ وأ يبرع نم هل زاج وأ همزلف هعم حص
 وأ يبرع باتك وأ ناسل نم هيف امهدحاب ةجحلا هيلع موقت ىتح هقدص ةاعارمل هقح

 وأ يبرع نم هفرع نم ىلع ةجحلا هب موقت امم يبرمل انأل نانج وأ يمجعأ

 هب ةجحلا مايق يف يبرعلا لثم هفرعي نم ىلا ةفاضالاب يمجعألاو . يمجعأ

 همهف زجعل ءىش يف هرذع قحلا بجوأ نمرذع يف الو هيف ايهنيب قرف ال ، هيلع

 وأ همزليوأ هل زوجي اميف ايهب هعم حصيوأ هملعيف هيلإ غلبي ىتح هملع كرد نع
 سيل يمجعلاو . مجعلا نم هفرعي ال نم ىلع ةجح يبرعلا نوكي نأ حصي

 هتوبث نم مزليف هعم حص ن او } هل الو عىش يف برعلا نم تناك نم ىلع ةجحب

 ىلع مجعلا تاغل نم هب نوكيوأ ناك ام عيمج هقح يف نوكي نأزاجول نأ

 حص وأ اهنم هملع ناو { ةي ربلا ىلع يرابلا هلزنأ اييف ىتح ءىش سيل اهفالتخا
 ةدايق ىلع ىقبيو مهتغل ريغب اهنأل اهنع ةرابعلاب هيف ةجحلا مايق قيرط نم هعم
 ىلعوأ هتغلب نوكي نميف صوصخلا ىلع مجعلا ىلع هموزلو ايهنم لك زاوج
 ملو ةغللا كلت اوفرعي مل نإو ، تاغللا يف نارتقألا نم هب مه ام ىلع مهيف مومعلا

 اهب موقت نم ىلع ةجح يه وأ & قحلا ريغب قرفلا عقيف ، ةجحلا اهب مهيلع مقت
 هريغ ال لوقلا نم حيحصلا وهو يبرع وأ يمجعأ نم هيلع وأ هل اميف هعم ةجحلا

 . اهيلع نميهملا نارقلا يف الو اهيف
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 ءىشب سيل ةيمجعلا تاغللا نم ةيبرعلا نم جرخ ام نوكي نا حصيوأ
 نم مزليف ، هريغ نود عضوم يف وأ ، قافآلا عيمج يف قالطألا ىلع لكلا قح يف

 ام عيمجو فحصلاو روبازلاو ليجنألاو ةاروتلا نوكي نأ زاجف حص ول نأ هتوبث

 لوق نم هعون وأ عىشل نسح نم هتوبثو هعوقو نوكو ث هزاوج دبال امم اهنم نوكي
 ىتح نالطبلاب هيف صخ ام عضوم وأ ، ناكم لك يف ءىشب سيل هزيجي وأ هبجوي
 . ايبرع زاوجلا وأ صالخلا ىنعمل هب ىتؤي

 ريغب اهناف ، ةالصلا يف الإ عىش يف نيملسملا لوق نم هفرعن امم اذه سيلو

 زوجي ال ظافلأب اهصخ دق عراشلا نأل زوبي ال اهريغب نارقلاو & حصت ال ةيبرعلا

 هيلإ ليبس ال هنأ اهنم عىشب لمعلا يف نظ نئلو © اهريغ ىلإ اهنع لدعي نأ دحأل

 هلعج دق ذإ هلوسر ىلع هللا نم هلوزن ريغب عطقلا ىلع هب هيلع مكح وأ عنملا ريغ
 3 ةلسرملا ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلا يف يتلا عئارشلا نم همدقت ام عيمجل خسانلا

 ناميالا ىلا يعادلاو { اهل قدصملا وهف اهنم ءعىش ىلا جاتحي الف اهنع ةيافكلا هبو

 لدبي ملو خسني مل ايب لمعلا زاوج نم هب يه ام ىلع دعب نوكي نأ الإ زوجي الف اهب
 ىلع رقأ امم ءىش يف هب ةجحلا مايقل ضرفلا عضوم يف هموزلو هعم حص نمل اهنم
 نا لاح لك ىلع زوجي ال ام عيمجو مارحلاو لالحلا نم مالسالا نيد يف هلاح

 لكلا عفر يضتقي امم اهنم ضعبلا عفر نأب نظلاو & لاح يف خسنلا هيلع يرجي
 هضعب نإف & كلذك نارقلا يف نوكي نأ بجول كلذ ناكول ذإ & داسفلا رهاظ

 خسانلاب لمعلاو رطخل خوسنملاب لمعلا كرت ىلع بجو دقو ، ضعبل خسان
 لمعلا لاطبأل بجوم ريغ اهنأل اذكه الإ هعم اهيف زوجي الو { اعيمج ايهب ناميألاو
 زوجي يناف حصي ال ليلد ريغب اهتيب نم اذهب هل صيصختلا ىوعد خسني مل مب
 الو ءاوس قحلا نيدلا نم قحلل اهيف عرشي اييف يهف 3 هيلع لدي ام هيف سيلو
 . قرف

 هب مايقلا همزل هنيد يف ءىش يف دحأ ىلع هللا ةجح تماق هنم ءعىش يأبو

 يف نأل نيح يف فلتخي ال نيدلا نأل اهعيمج يف الإ هيف اهنم ءىش يف سيل ذإ هل
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 هرابخا يف الو هماسقا هللا ىلع زوجي الو } هيلع ةدايز الو & هريغ ال دحاو هسفن

 نم دحأ ىلع الو اضعب هضعب بذكي نأ همالك نم ءىش يف الو { هماكحاو

 هبيذكت ىلإ الو ، نيلسرملا نم هلبق نم هيلإ اعد ام ىلا اوعدي مهمالك ناف هلسر

 نم راع انعمو اظفل لوقلا مكحم لوطلا يذ الكو { نيد يف هفالخ يف الو هتلاسر يف

 يف مكحلا فلتخا نئلو 0 للز الو عىش يف للخ هيف سيلو & داضتلاو ضقانتلا
 ال هلدعب خسنلا هجو ىلع اهنم ءىش يفوأ ةمأ لك يف يهنلاو رمألا نم ءىش

 ناوأ يف لدبتي ال نامز لك يف لاح لك ىلع نيدلاف ، هلضف نم هريغ لوزنب هعفر

 ءىشب هللا ةجح تماق موقل ةغل يأبو & ناكمل فلتخي الو & ناسل يف ريغتي الو ى

 ىلع حصي وأ هلهج ملعلا دعب هعسي ملو همزل نيدبعتملا نم دحأ ىلع موي يف هنم
 نود اهلهأل زوجي نأ { اهب مزلي اييف اهزاوج نوكي نأ اهنم ءعىش ىلعوأ تافللا

 يف نوكي ام نالطب زاجف حص ول نأ هزاوجل هتوبث نم مزليف ، لاح ىلع مهريغ
 نيب اهزاوج ىلع نوكي نأ ىلا رودلا اهب يهتني ىتح ىرخألا يوذ عم اهنم لك

 . اهلك ةلطاب اهلهأ

 الف داسفلا رهاظ ءىش اذه امأ 5 اهوفرع نأ دعب اهوفصي نأ اوردق نإو

 ىنعم ىلع هجورخل حيحصلاو هموزلم لطب مزاللا لطب ىتم هنال 0 ءىش
 اهزاوجل هب مكحي اهب ديرأ ام ىلع اهيف لدتسي ةغل لك نأ وه لوقلا ين باوصلا

 قرف الو { ءاوس اهيف ايهف الإو { اهلهأ نم ناك اهب زوجي اييف هلو اهفرع نم ىلع

 بخي وأ مرحي وأ لحيف باطخلا يف اهب يرجي امم ءىش يف الو ةيصو الو رارقإ يف اهنيب

 اهيف مهتلزنمب لزن نملو اهلهأل حيحصلا ىلع يهف اهلك ءايشألا عيمج نم مزليف

 قرف الف يمجع وأ يبرعل ةيمجعلا تاغللا نم اهريغوأ ةيبرع نم نوكي ام فيك
 حصفأ اهنأل لكلا لضفأ تناك ناو يبرعلا نأل } قرفلا ىلع ليلدلا مدعل
 لدي ام سيلف . نانجلا لهأ ةغل يهو . ةلي دمحم ىلع نارقلا لزن اهيو ، اناسل

 نأ الضف اهمهف نم قح يف اتابث اهنم حصأ الو اهملع نمل اهنم زوجأ اهنأ ىلع
 هلوق ليلدب 3 زئاج الو مزال يف . اهادع ام نالطب اهاوس ام ىلع اهفرش يضتقي
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 ةفرعمل قيرطلا اذإ يهف ©' هيوق نالب آلإ لوسر نم اَتَلَسَرأ آمو : ىلاعت
 هب دارملا لوصحل زاج اهنع تادابعلا نم اهيلإ لوصولا اهيلإ دافأ اهلكو . ءايشألا
 3 اهيلع لد ايب اهفرع نم قح يف اهنم بولطملا ضرفلا وهو { اهب ملعلا نم اهيف
 لك يف هريرقت ىلع ةلدألا نم هريرحت يف هاندروأ ام عيمجب هاندرأ يذلا وه اذهو

 ءىش يف هيلع وأ هل زوجي اميف اهفرع نم ىلعو . اهفرع نم اهزاوجو اهتوبث نم ةغل
 وأ يخارتلا ىلع همزليف ريغلا نم اهل عامسلاب ةجحلا اهب موقت يتلا تابجاولا نم

 روظحم وأ حابم نم هيف نوكيوأ 3 رومألا نم ءعىش هيلع وأ اهب هل حصي وأ روفلا

 ماقم اهب ءعىشلا نع ةدابعلا يف موقت ةدحاو لك نإف ى هل ربع وأ © هريغ ةغل يأب

 ناو ، امزج اهب فلتخي ال اهيف مئاق هنأل دارملا ىنعملا فرع نم قح يف ىرخألا

 امم اهريغب هل ةرابعلاف { هنانج فعضل وأ هناسلب نكي مل اذإ ايهف هكرد نع زجع

 ناك دق ةي يبنلاو كلذك نوكي ال فيكو ، اهنع هقح يف زجم اهنم الدب هفرعي
 ميقيو 0 هنوفرعي ايب ىلاعت هللا ىلا مهوعديو . مفوقع ردق ىلع سانلا ملكي

 نمف 3 هريغب ةراتو ةلاقمب ةرات مجعلاو برعلا نم 0 هنومهفي ايب ةجحلا مهيلع

 هنع اهب هل مجرت هناسلب باطخلا مهفي مل نمو { مهيلعو مهل ةجح مهيلا هلسرأ

 نأ دعب هرفك ىلع ىقبيوأ ملسيف هيلع لديو هيلإ يعدي ام يرديل هنايب لجأل
 . ابرح وأ ايلس نيملسمللو لوسرللو 3 ابرح ناطيشللو هلل نوكيف ملعي

 ال ايب هيلع ةجحلا موقت نأ زوجي ال ذإ مهفي ال نم قح يف اذه نم دبالو
 الو مومع يف رصمو دلب يف الو رصع يف قلخلا نم دحأ الو لوسر الو يبن نم ملعي
 فالخ الو هيلإ غلبي الو ، هيلع ردقي ال ام فيلكت نم هنأل لاح ىلع صوصخ

 اهنأل & ىرحأ هب يهف ىرخأ ةغلب تناك ناو ، ةملك لك يف ةيزج اهنأ ةمجرتلا يف
 نم همهفي ال اييف ىتح يهني ، لوقلاب هيلإ ام عيمج يف يهنيوأ هب رمؤي اييف ىردأ هل
 هنع ربع ةغل يأب هيف فلتحم وأ هيلع قفتم نم ليواتلا حيحص نم اهب الإ ليزنتلا
 ةيرح { اهتاذب ةمئاق اهتايمسم يف يهف ةغل لكف 3 ةلمجلابو رسف هب يذلا ىنعملا
 اهنم هفرعي ييف نوكيو اهدارأ نم عنمت ال اهيف ةكرشلاف . اهزاوج ىلعو اهلهأل

 ( ٤ هيآ ميهاربإ ةروس )١(
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 ةفلتحم ءىشلا نع ةرابعلا يف تناك ناو & ىصو مهنيبو اهنيب قرف ال مهجك

 ةدايز ال هسفن يف دحاو هيلع اهدراوت ىلع هنأل اهب فلتخي ال دحتم ىنعملاف ظافلألا

 وهف هب ىمس مسا ياف هيلع ةفدارتم ءايسأ ةدع ةغل يف هل ناكول ام لثم هيف

 { ءايشألا ةيمست يف توافتلا مهنيب اييف عقي دق برعلا ناو الإ هريغ ال عىسلملا

 يرجيو اهزاوجل اهتوبث يف مهتغل اياضولاو تارارقلا يف مهنم موق لكل نوكيف
 مهنم لك ىلع زوجي ال ذإ مهنيب اييف اهفالتخا نم نوكي ام بسح ىلع اهيف مكحلا
 & اهيف هل نيرخآ موق هتفلاخمل لطبي نأ زجي مل اهيف حص امو . هتغل يف حص ام الإ

 . هريغ عم حص ولو 0 هيلع زجي مل هتغل يف حصي مل امو
 لكو مهتغل اذه لثم يف موق لكل نأ 0 مهلوق نم هب دارملا ىنعملا وه اذهو

 مومعلا وأ صوصخلا ىلع نوكي نأ الإ زجي مل اهنم ءىشب وأ اهب ملكتو اهفرع نم
 همكح يف اذه نأ الولو افرح هلصأ نع ناك نإو مهيلعو مهل زوجي اييف مهلثمك

 رثكأ يف ةيبرعلا مهداسفال مهتارارقاو نايع لهأ اياصو نم بلاغلا لطبل اذكه

 زوجي ال ذإ هب اوفرع اييف عازن الب زئاجلاو مكحلا يف هوزاجأ دقف كلذ عمو 0 مهمالك
 ةباتكلا نوكي نأ الإ حصي مل تاغللا يف اذه حص اذإو . هزاوج الإ قحلا يف

 ىنعمل اهتابثا يف اهنأل اهفالتخا يف روصلا نم هب يه ام ىلع اهفاصوأ يف كلذك

 ريغب روصلا نم هيلع لد ءعىش يأو { ةدايز الب اهب ديرأ ام ىلع ةمالع ةدافألا

 مركألا كبرو زيزعلا هباتك مكحم يف هللا لوقل لاح يف حصي لادج الب زاج لاكشأ

 ىلع باطخلا قلطم يف هفيرعتب لدف 0 ملعي مل ام ناسنألا ملع ملقلاب ملع يذلا

 الو ةلص يف مومع نم صوصخل بجوم ليلدب هنم عون هب جرخي مل ذإ سنجلا مومع
 . هقالطا ىلع ديقلا مدعل وهف . ةنيرق

 وأ هملعيو مهنم الك مهلي نأ ءاش ايك هعون ينب ىلع اهقرف عاونأ ملقلاو

 صاخشألا نم هريغ نود هسنج نم عونل اصخشوأ اعون هب دارأ اذه ىلعزوجي

 نأل هيف بجاولا اينإ ¡ الك هيلع لدي ام هنع جراخلا يف الو هيف سيلو عاونألاو
 . هيف كش ال حضاو ليلد هجرخأ ام الإ همومع ىلع يرجي
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 نم هب ىلوأ سنجلاف { ةي دمح هب دارملا ناب هليوأت يف ليق ناو
 & مومعلاب نذوم هل فيرعتلا ن أل درطلا نم عنمي ليلد ريغب درفل صيصختلا

 هملع ايب هدارم نوكي نأ هلبق اييف ىسعو الك هل دنتسم ال نظب هريغ حصي فيكف

 هب ام ىلعو هريغ صوصخلا ىلع ملقلاب نوكي نأ حصي ال هنأل & طخلا وه ملقلاب
 هظفل ةدحو تحت لخدي ايلك قلطم ال ملقب طخل عون لك سنجل وهف فيرعتلا نم
 اهدراوت يف هتدحو عاونأ دارفا تائيه نم هل عضو ام ددعت رابتعاب هل عضولا يف هناف

 نكل ث اظفل اهتدحو يف ، ىنعم هتايئزج نم هاوح امل لك هيف ةكرشلا ىنعمل هيلع
 ةلمجلاوه يذلا عونلا اذه . عوضوملا هظفل موهفم نم ناهذألا ىلا قباسلا

 صوصخلا ىلع عضوملا اذه يف دارملا يه اهنأو & يظفللا عضولا نم الدب ةفلؤملا

 ىسعو ، يمسرلا هسنج عاونأ نم هيلع قلطي ءىش نم هتحت جردني ام مومع نم
 اييس ال نانتمألا ضرعم يف هل هركذل هذه ىلع لمحي نأ همظعمب ىلوألا نوكي نأ

 نم الدب هزاوج ىلعو . ناجو كلمو ناسنا نم هيلع هردقاو هب هملع نم ىلع
 يف الوأ مالك هسفن يفوه له 3 يأرلا لهأ نيب عازنلا لحم يفوهف عامجألاب ظفللا
 هيف ةوقلا نم هيلع داز امو ءعىرق ام هدحوأ زاجف & هقحلي نأ ىسعو 3 ماكحألا

 غولب ىلعو ةدافألا ىنعمل بلطي امم هنأ الإ همسا دوجول همسر يف طرشب سيلف

 دح امل دارملا سيلو . هردق ولعل ىضتقملا ةروص نسح يف ةدايزلا لبقي امموهف هدح

 اظفل ةءارقلا لعف هيلع عقي ىتح أطخ نوكي ال هنأل أرقي نأل الئاق نوكي نأ الإ هب

 اهدارفأل هنأل ، اهريغ نم ةروص سنج عون ةيه ام زييمت ىلع لدي ام اذه يفو

 . عنام اهريغ لوخد نمو عماج

 مومعلاو صوصخلا يف هاواس دقو {، دودحملا وهو كلذك نوكي ال فيكو
 اسكعو ادرط رخآلا ىلع قدصي ايهنم الك نا ثيحب امات ازييمت هريغ نم زيمم هدح

 ام نوكي نأ زوجي فيكف امدعو ادوجو هعم هرود ىلعو ، اسبل لمتحي ال ىتح

 هدوهش يف ناك نا طخب سيل نوكي نأ هداجا نم ءىش يف حصي وأ هنع جرخ

 اداسف همهف نع زجع يذ زجع هتافص ف يضتقيوأ هدوجول دح ام لوبقل دعتسللا
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 نم ىرعتي ال هنأل زاج ول نأ طخل ةروص لك داسف ىلا ايعاد نوكيف . هتاذ يف

 ام زاوج مزلتسم هزاوج نأل لدعي ملسم ريغ وهف امزج زوجي ال هنكلو 3 هب لهاج
 حص دقو . لاحم مزاللا نودب موزلملا دوجو زاوجو لاح يف حصي فيكف ى زوجي ال

 زاوج ايسا ملقلاب هيلع قلطي ايسر مهنم لكل نإ . رهش ىتح سانلا يف رهظ امب
 نع هب اميف ركذ الو اعطق هفالخ حصي ال اعرش ببسملا ىلع ببسلا مسا قالطا

 هلعف نوكي نأ زجي ملو ٥ لعاف هدوجول هنأ حص هب ملع يذلا وه هنأ ريخأ هسفن

 يفف . هركذب حرصي مل نإو طخ يذ لك وهو .{ هب هملع امل لباق لوعفم يف اعقاو

 بجوم ناهرب حصأ ىلع لدي ام نايعلا دهاش يف ناو الأ { هيلع لدي ام ىنعملا

 مومع يف هعون نم صاخشأل صوصخلا ىلع ناسنألا لوخد ىلع نايب حضواأل

 نأ ليلدب ةبذاك ةبجوم ةيلك لعفلاب بتاك ناسنا لك نإف = صخش لك ال هسنج
 كلذك ناك نم ةقداص ةبلاس ةيئزج ىهو كلذك }، بتاكب سيل سانلا ضعب

 . اجراخ هنوك ةلاح هب صخ نم مومع يف اجلاو نوكي نأ نع هجارخا بجاول
 . ةوقلاب ابتاك نوكي الف 3 احلاص ناك ناو

 ذإ ، الف الإو همكحي ناو هل دبالف هملع نمم هنأ ىلاعت هملع يف ناك نمو

 امو هل نوك الف هدري ال امو { دارأ ام ىتم دارأ ام الإ نوكي نأ الإ هللا ىلع زوجي ال

 نيحلا يف هلوخد مدعل هب ىلوأ رهاظلا مكح يف جورخلاف ةباتكلا لعف هنم حصي مل

 هملع نم هب ملق يذ لك ىقبيف ، هلاحبف ىوعدلا يف هلاخدا نم قحاو 3 هيف

 ىلع همهاف اهدحأ هب دارأ نوكي نأ زوبي لهف ، اهددعت ىلعو { ملعف هب طخلا

 لمتحيف { هريغ نوكي نأ هيلع زوجي ايك وه نوكي نأ ايهنم لك يف زوجيف { سانلا
 ف حصي وأ هبذك حصي ل ام هدارأ يذلا وه هن أ ملقب طخ ىوعد رهاظلا مكح يف

 نوكيوأ هللا ملع يفوه لصألا يف ناك ناو & هيلع درتف بيغلا ىلع اهنأ هاوعد

 لكو اهيأ هنوردي ال مهو ىقب دقوأ مهيديأ نع بهذ دقو نآلا سانلا هيلع ام ريغ

 نم ىنعملابو 3 هليو أت نم لوألا وه حيحصل او & ءىشب سيلف هيلع ليلد ال اذه

 قيرط نم امإ . الوأ اهنوك يف لصألا يف هنع مالقألا عيمج نأ ىلع لدتسي هلوق
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 سنجل ينايسج عون يه يتلا ةباتكلا نم ءعىشل جرح ال ذإ 3 ماهلالاو فيقوتلا
 نع هجورخ حصي فيكف 3 ءىش نم ههبشأ اموأ ملقب نوكي نأ نم ، يعانص
 . همحلاف هادهو همهف ام ىلع الإ ردقي الو . هملع هب امم نوكي نأ نع دحأ قح

 هعضاوم نع اهنوك يف ىرخأو فيقوت نع اهيف نوكي نأ اهروص يف زاج نئلو
 عوجرلاب اهلك دنع يهف ، كلذ نم اهل جرحم الف امهدحأ نع اهنم لكلا نوكيوأ

 سنجلا عاونأ نم ال يبسكلا سنجلا عاونأ نم تناك املو & هنم ةقيقحلا ىلا

 اجلم الو . اهنم دبال ةرورض اهيلع فيقوتلا نم دب اهملعت يف نكي مل يرورضلا

 نم رشبلا نيب هب يه ام ىلعو . داهتجألاب كردي امم دابعلا نيب يهف اهنع اهمار نمل
 نم يرجي نال عساولا يف نكمي ام ضرف ىلع اهل دبالف روصلا يف فالتخالا
 هتباث وأ اهضعب وأ اهلك ةلطاب نوكت نأ نم اهنع صحفلا ىنعمل اهيلع ةمسقلا

 سيل نكلو . اهيلع حصيو اهيف نكمي اميف اهل عبار ال ةثالث هوجو كلتو { اهعمجاب

 اهنم ءىش وأ اهب لمع نم لطاب يضتقي هزاوج ىلع هنأل ةلطاب نوكت نأ زئاجب
 هنأل لاحم هزاوجف عمج اهفالخ ىلع سانلاو يأرلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلاو

 ناهرب الو لاح يف هيعدي نأ لاب يذ يفوجرأ ال ىتح دابعلا نيب داسفلا رهاظ

 . اهضعب لطابل
 ىتأو هيلع ةجحلا مايق نم هيعدمل دبالف امولعم ناك ناف هزاوج ضرف ىلعو

 نم مزل الوهجم ناك ناو . ةلدألا دقفو ةلعلا مدعل هيتأي نأ ردقي ام هيف سيلو اهم هل

 اهنم ءىش الو اهرجح حصي مل هنكلو & حص ول نآ اهنم حصي ىتح اهرطخ هدايق

 . اهل ناهرب الو ىوعدب زوجي ينأف ، رظن حيجر الو رثأ حيحص الو ربخ الو يآ يف
 هريغل زاج هيدبي ام قح بيغلا ىلع يعدي نأ هئافخ عم دحأل زاج اذإو

 ىوعد هل زاج اذإ كلذك الطاب اهنم ءعىش يف نوكي نأ لطبو 3 هلزاج ام لثم

 ىلا رودلا اهب يهتني ىتح هديب ام لطاب يعدي نأ ريغللأ زاج ريغل ديب ام لطاب
 ال ناكول نأ هيف حصي الف زوجي ال هنكلو زاجول نأروجحملا نم نوكيف اهلطاب

 ملو ناهجولا لطب امو . نوملعي ال امم مهمزلي نأ هللا ىلغ زوجي ال امم هنأل هنوردي
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 يعرش ليلدو يلقع ناهرب ىلع اهنم ثلاثلا حص اقح الو الطاب ال نوكي نا زب

 الو ايلع قحب عنمي مل ائيش مار نم لكو 0 اهلهأ نيب ةزئاج اهتوبثل اهلك اهنأب
 فيضأ امم هلصأ يفوه نمل الإ زوجي ال نأ اهنم لك يفزوجيف حصيوأ 0 المع

 وأ مومعلا ىلع اهنم ءىش يفوأ اهيف كارتشالا عنميف 3 هلهأ نم مهنأل مهيلإ

 ملسول نأ هاوعد دايق ىلعو هريغ نود سانلا نم دحأ وأ نيعم قيرفل صوصخلا

 يف يهآ قح ليلدب قرفلا بجوم ىلع ةلدم ةجح يأو ةلع يالف { هاعدا نمل

 ناف اهزاوج ضرف ىلعو اقدص ناكول هيلع مرح نم يفوأ اقح ةروصلا تاذ

 فيكف . عمجأ هعاونأ ىلع قدصي نأ الإ عطقأ هب اميف زجي مل اهنم سنجلا يف تناك
 يه امم ءىش نود ءىش يف تناك ناو & ةدحاو ةلعلاو اهنم ءىش زوجي نأ زوجي

 نإف . هلاقم يفرظنلل لاحم ال نمع نكت مل نإ يه ملو يه نيأ نمو يه فيكو
 نوكي نأ زوجيأ ، ىتم ىلإف تقو ىلإ وأ & ىتمف نامزب وأ { نياف يناكمب ليق

 ىلع كلذك نوكي نأ يرابلا ريغ ءعىش دوجو مدعل لاحم معن 3 ةلع ريغل الولعم

 ريغلوأ 0 اهريغل ال داعم نوكي نأ زئاج ريغو اهمدع يف هنوك حصي فيكف 3 لاح

 نإف ادبأ هنوك يف اهنم دبالف هدوهش ملاع يف هدوجول ببسلا يه اهنال لاح يف ةلع
 هتربث زوجي ءعىش اذه لثم يف حص لهو . هل نوك الف الإو { اهل لولعم وهف نكي
 لهو . ةحابا دعب رطخوأ لبق نم هبوهف ناك نإف & عرفوأ لصأ نع عرش يف
 ال هنا كلذ نيب ءىش اذه وأ خسف هيلع يرجي نأل زوجيف يهنلاو رمألا نم اذه

 ىلع ةزئاج اهلك اهنأوهو هضيقن حيحصلاو دساف وهف . للعلا مدعل ءىش
 حضوف اهليلد حص نأ دعب اهنم عىش نم دحأل عنملا ىلا ليبس الف اهيف قالطألا

 نيأو ، ءاش ىتم اهليحي ام لقعلا يف الو اهليزي ام عرشلا يف نكي ملو & اهليبس
 عضوم الو { نيعم تقوب ةطورشم ريغ اهناف عفاد الو & لدعب هل عنام ال ءاش

 ةدافال بجوم ملق ناسل ىلع ملعل سفن يه ايناو & ةطوبرم ايهب نوكتف دودحم
 يف داهتجالاب هنوك دعب كردي ، مفلا يف لوقلاب ناسللا ةكرح نم الدب ملع

 نمل دبال نكلو ، رهدل ماعو رهشل موي نم نيحو عضوم لك يف زوجيف . هميلعت
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 جاتحي ىتلا هتاودأب فيرعتلا نم الو همهفي ىتح هيلع فيقوتلا نم هملعي نأ مار

 . مكلاو فيكلاو ةيهاملا ملعيل امزج هتاذ ريوصت يف يعي نم لك اهيلإ
 ين غلبأل اهناو ةدهاشملاب امأو . ةفصلا كردي نأ هب ىسعل فصولاب امأ

 نم هملعي نم قح يف ةروص يف ءعىش نوكل دبالف هلك اذه عمو ةنرعملا نوك

 ريغب هنوك حصي وأ امهدحأب نوكي نأ زوجي يناف ايهنم بكرم هنال هلمحي يلويه
 . عوضوملا لومحم وهف ةرورض يلويهلا لدعل مزال اهمدعو الك ةروص

 هريغ نع هزييمت لجأل { عون ظحلا سنجل هنأل عومجملا اذه يف انركذ دقو

 هدارفنا ىلع ىب رتملاو & هدج ىلاعت هللا لوحب هكانفرع دق امم هدحو هيف هكراشي ام

 لمتشملا هدح مومع يف صوصخلا ىلع هلوخدل هداجا نموهف كش الو أرقي امم
 نأل هلطب وعدل ىضتقملا هلهج دوجو الإ هلدعلا راكنا هدرل ىنعم الف ، هدحت هيلع

 ةلحب همار نم ىلع بعص هلثم ةحصو هتوبث نم عنملا نأ ىلع لدي ام اذه يف

 . هل ال هيلع ةلدألا نأ & قدص ناهربل قح ليلدب هلحم مدعل

 ىب رتم نم هريغو يبرعلا نيب قرفلاب هليق ةحص ىلع هليلد عضوم نياف
 ذإ اهريغ ال اهنم لك يف يه هفورح اهب ةبوتكملاو ، هفرع نم قح يف ىمجعأ لكو
 رظن ةدئافلا ىنعمل هنأ ولو . ةدئاز الو ةصقان ال ةدحاو ىلوبهل لوصألا يه سيل

 ىلا هئدابم يف رظنلاب هل يتأي نأ حصي ال نكل لكلا ىلع ءوزجلاب اذه عومجم ىلا

 هريوصت ىلع ردقي ايبر كلانه ، وه مك ىلإ ، وه له : نم هيلإ يهتني امرخا
 ةدحاو ةياغ ىلا ةرورضلاب ةعجار اهترثك ىلع اجأ انيقي ايهنم لك يف ملعيف
 . ىنعمو اظفل اهداحتال

 الإو لصألا ىلا غلب نمف ةرمثلا لوصح ةرجشلا نم ةدئافلا تناك اذإو

 ىنعمل ملحلاو ىقتلاو ملعلا لهأ نم بابلالا يوذ يدي ىلع لضفلاب عنقيلف
 نإف & ىوه ةعباتموأ & ىمع ىلع عازنلا نم قحأ عابتألاب هناف قحلاب عافتنألا
 افورعم داع ىتح نامزلا اذه يف نايع لهأ هيلع عضاوت دق امم ىب رتملاب خيراتلا

 نأو الإ يبرعلا لثم ءعىش نم هب بتكي امم ىمجعلاف سأب الو . افولأم راص نيح
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 يعيبط اذإ وهف 0 ددعلاب صتحش اهنيب نم ىب رتملا نأ ريغ يف رح هسفن يف ايهنم الك

 ايهقفاو دقف { ةروص دادعألا بتارم يف ايهفلاخ نئلو .& نيرمألل حلصي امم هنأكو

 هانركذ ام ىنعمل سانلا نم ايهفرع نم دنع سابل ال ةبجوم ةهبش ريغب ىنعمو اظفل
 ةلدألا نم هدافأ ءىش يأو 0 اهنم لدب ةباتكلاو ىنعملا ةيدأت ظافلألاب دارملا نأ نم

 ملقلا ةلزنمب لئالدلا دحأ نم . هفلإ ةرثكل ملقلا اذه راص املو 3 هيف أزجأ هيلع

 قح داسف ىلإ عرسي نأ الو { هيلع وأ هب لمعلا دارأ نم نأ زجي مل هب ديرأ ام ىلع
 هطخ فوقولاف هلهج نم همكحأ نمل حيبأ امم هناف هملعأ اييف قح نم بتكي هب ام

 ايف مالقأل ا نم هريغك هناف هلطبي نأ الو بيغلا ىلع هتبثي نأ ال هعم حصي ىتح

 هريغزوجي ال امو & حيحصلا ىلع اهنأل مالسألا نيد يف ماكحألا نم هيلع زوجي

 اهملعي ال نم لهج نوكي نأ زوجي الو . اهلهأ نيب اهزاوجل اهلصأ يف هتباث اهلك
 نإو قحب ايهنيب قرف الو اذه يف يبرعلا لثم اهلاح ىلع يه لب املاطباأل ابجوم
 ال هلوق يف هنأل ىب رتملاب بتكي ال نأ خيراتلا يف نيرخأتملا ضعب بجعأ دق ناك

 نم اهرثكأ يف امل هدادس ىلع كلذك يبرعلاف هباشتلا نم هدادعأو هفورح روص يف

 عضاوم يف اييس ال سامخو عابر ىلا ثالثو ىنثم امهنيب اييف اهفورح نيب يخاوتلا

 نم هيلع ايب لدتسي اهنم لك ىلعف كلذ عمو ، هريغ نع هب صخ يذلا اهبيكرت
 الإ ةدحاو نم ام عستلا ةروص يف ناك ناو ىب رتملاو & لدي قحال وأ نيرقوأ قباس

 ام تامالعلا نم اهيف ناف ةدحاول عبرأو ثالثل اهنم لك ذإ ليثمو ريظن اهل اهنمو
 . ليلد حضوأب اهنيب ام قرف ىلع لدي

 يتلاح يف ةروصلا يف هكراشي امع هزيمت لصف ةروص نم درف لكلو ال فيكو
 زيمتف ةهبتشملا اهدارفأ تايهام نيب ام قرف يضتقت ةنيرقل دارفنألاو عايتجالا

 دحاولا نم لمهأ امو ح لاكشا لك عفر ابجوم ازييمت ىرخألا نع اهنم لك ةيهام

 © لح امنيا لاح ىلع اهيلإ جاتحم ريغ هرياعتلوهف ةمالعلا نع اهنم ةعستلا ىلإ
 . افرح وأ اددع عضو ام فيك { افرع هيلع اهب لدتسي ةمالع هتاذ يف هل كلتو

. ٢٥٨٢



 عضوم نياف دادعألا بكرم يف اهادع ام ىلع ةمدقملا يهف داحآلا ةبنرم يفل اهنأو

 . ةهبش لك عفرل ةبجوملا اهنأل ةهبش الو { ةهبشلا

 ىنعم الف الإو هريغ يف اهلثم ىلع زاج ةجح نوكت ال نأل اهيلع زاج ىتمو
 ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو { زئاج هنأل هزاجأف هفرع نم ىلع هزاوج راكنأل

 هتوبث ىلع لدي ام هب خر ؤي ال نأ اضيأ هبجعأ نم لوق يفو 3 هداسف ىلا بهذي

 هتفرعمب لدع يدهاش ىلإ 3 هفرعي مل اذإ ، جاتحي هنا مكاحلا يف هلوقل ، حص اذإ

 نم هعم حص اذإ هب فيكف ايهنم هيلع هب ةجحلا مايقل ايهب هتوبث نم اذه ىلعو
 زوجي ايف ةجحلا هب موقت نأل قحأ وهف حصأ هنأل موقأ هنا هيف كشي ال يذلا هملع

 ملع هل سيل هب لمعف هزاجأ نم ىلع ض زتعملا اذه نوكي نأ ىسعو { هيلعوأ هل
 يهأ اهب دارملا امو يه مل ةباتكلا سفن يردي ال نوكي وأ فيك الو هتيهام يف هب

 ءرملاو } مهف يذ ىلع سبتلي نأ نم حضوأ وهف الإو 5 اهب ضرغل وأ اهتاذل هدارم
 اييف لخدي الو هلهج ىلع سانلا لمجي ال نأ هيلع بجاولا نم نكل لهج امل ودع

 . اعيمج لمعلاو لوقلا يف اييرحت هنع ىهن دق امم هناف لطبي وأ تبثيف هيردي ال

 مهلوق نم هيف ملعن الو ، نيملسملا لوق يف كلذك خيرعتلا يف لوقلاو
 اهلخدي ةبيرل بجوم الو ةهبش ريغب افورعم راص ىتح افولأم ناك اييف افالتخا
 ايف ةمهتلا اهب هقحلت بابسأل اننامز لهأ نم هملعب قثوي ال نمم هانفرع ام الإ هيلع
 . حمست ام هيلع حص نإ كلذ ىلع هاطعي عمطل نوكي نأ هدسفي وأ هبجوي

 يف هلعج دق ذإ عمسن ال هلوق نم اذه لثمل اناف ، عطقن ال هب انك نإو نحنو

 هيف ةدايزلاب الإ هتءارق نكمي ال امم هلوق يف هنأل بتكي هب ام نالطب دوجول ةلع هيأر

 الب هوفرعي ىتح سانلا نيب ةداعلا هب يربحت ايف ءعىشب سيل هناف ، هبراق نم

 لمعتست اهطخو اهمالك يف برعلا نأو الإ 3 رثأ حيصف الو رظن حيحص يف سابلا
 ةراتف ءعىش ريغلوأ ىنعمو اظفل هريغب هسيل هفذح ىلع نمؤي امل اهيف فذحلا

 . اظفل هلمهتو اطخ هتبثت ةراتو © اظفل هلمعتستو اطخ هطقست

 رظنلا لهأل هب يفكو 3 احارص اذه ىلع لدي ام ةلمسبلا سفن يف ناو الا
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 لك يف هيلع عمجأ دق امم روسلا نم ةدحاو ريغ ءىدابم يفف الإو ، رصبلا يوذ نم

 نأ نكمي ال ذإ ادرفم هعضو يف ءاجه فرح لك قحلي ام عم هفرعي فحصم

 هريغو قاحساو ليعمساو ميهارباك ناهجو هل ام عد هيلع ةدايزلاب الإ هب ىمسي
 ىنعم ىلع جرخت ةباتكلاف . سأب الو & كلذ لاثمأو ةايحلاو ةاكزلاو ةالصلا لثم

 اهنوفرعي ةداع موقل اهيف راص ام داسفأل ىنعم الف اهفورح روص يف تاحالطصالا

 عون ايهنأل ملق يأو ياب مهيلعو مهل زوجي اييف اهيف نوكشي ال اعطق مهنيب اييف
 عضوملا اذه يف يل نيبي الو . مالسالا مكح يفزاج مالعألا نم لدامو { ملع

 عضوم يف نيدلا نإف هب نادي نأ زجي مل يأرلا هيفزاج ام هنأ الإ & ادبأ فالخلل

 كوكصلاب لمعلاو ء عامجاب كلذك نيدلا عضوم يف يأرلاو & مارح يأرلا
 مهيلإ بسني نم نيب هيف سيل مكحلا يف اهيلع ةداهشلا نود اهدحو اهب ذخألاو

 . عازنلا لحم يف وه ايناو & قافتا ةقفنلاب ملعلا
 ين هب عجري هيف اميف ةدايق ىلع زوجي ال خيراتلاف اهزيجي نم لوق ىلعو

 قرف ال ، يبرعلا لثموهف عضولا ىب رتم نأو { اهلثم نوكي نأ الإ هيلإ مكحلا
 وهف اهيلع دوهشلل ةركذت اهلعب نم لوق ىلعو { اهنوفرعي نم قح يف اهنيب
 وأ هنوملعي مهو هلو {. مهنم عضولا دعب كلذ نم نوكي ال فيكو & كلذك
 ال امل مهنم هل ةفرعملا دعب مهعم ءىش ال نوكي نأ زوبيو هنوفرعي اييف كشلا مهعسي

 كش ال اييف كشلا ةحابأ نم هنأل هزاوج حص ول بجعل اذه نإ مهدنع هيف كش

 نيب ام قرف وأ هلاكشأ روصت نع زجع يذ زجعل اركذ عضوي وأ ارجح عنمي وأ هيف

 نم هريح يف لخدي امومع هيف كشلل ابجوم هكش نوكي نأ زوبحيو هلاح يف ةروص
 سيلأ نيلهاجلا كشل نيفراعلا عم يضتقيف ، صوصخلا ىلعال هلهجل وأ هملع

 نأ دعب هركني نأ هل لهو . لاب يذ عم لاح يف حصي نأ لاحملا نم كاذو اذه

 ناو ىب رتملاب هنأل هبلطيف ءىش ال هنأب مكحي وأ هروص دق امم هعم حصيوأ هركذي

 بيجعل هنأ زوبي وأ مزلي اييف اذك اذه ناك نإ ، يبرعلا لثم هب ام هتفرعم يف ناك

 يناف كشلاو لهجلا ىلا نيقيلاو ملعلا نم عوجرلا ىنعم يف هنأل هزيجأ ال ينكلو
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 . هيلعو هل ةجح اهلعبي نم يأر ىلع كوكصلا يف زوجي ىتح نيع ةمعن نيح يف
 هملعأ ال ينأ اهريغ يف وأ ةركذت اهنأب اهيف بابلألا يوذ نم لوقي نم يأر ىلعو
 بجوم حيحص ناهرب نع حص اموأ { هنانب عضووأ هناسل لوق يف هل هزيجاف
 ام لطابل هدانع يف ىضتقمل هداسف ىوعد ىلع ةجحلا ةماقإ نم دبالو الك هنايبل

 لئاقل هب يناف لئاط ريغل محفتلا نم ىفخي ال مكحتلا يفف الإو ءىش نم بتكي
 . رصب يذ لكل رظنلا لحم وهف يأرلا لمتحت امم عىشب ىتأ ايهمو . لئاس قح يف
 هيلع هرهظأ يذلاو { الف الإو دري نأ زجي ملو ، لبق باوصلاب قحلا هل دهش نإف
 هيفراع عم هباشتلا نم هب ام لجأل هيلع .هقلطأ اينإ هنأل هيلإ ملسم ريغ هداسفل

 عطقلاب لدي ام هب ناف كلذك سيلو 0 هيف هب ىتأ يذلا هلوق يف هيلهاج عم >

 يف لاكشأ الو ءارم ريغب عمجلاو دارفنألا يتلاح يف عستلا هروص نم درف لك ىلع

 3 مدقت نمع هدوجو ةحص مدعل ناك نإو ، لاح ىلع هفرعي نم دنع اهنم ءعىش

 هتاوفل عنميف تقؤم ريغ هزاوج نأل كلذكف ، نيبم يبرع ريغ نيملسملا يف هنوكو
 ادع ام عيمج الو ، نورخآلا هنم عنم نولوألا هكرت ايلك الو الك 3 يتأي ىتحوأ

 نيب داسفلا حضاو دانعلا نم ههبشأ امو هلك اذه لب 3 ةيمجعلا نم لطب ةيبرعلا

 ىتأف & ىري بل يذ ىلع ، ىرولا يف هئافخأل ناهربلا نيب هزاوج نأل ، دابعلا

 . يردي ال اييف يرجيف لهجي وأ ، ىرابي نم بحي نم الإ ىأر ايب هيف

 نحن امم سيلف لجع يذ زع ابي رع انآرق ىلاعت هلوق نم هب جتحا امو
 هنأب هيف نظن مهول اعفد يبرع هنأ هنع ةرابعلا يفاذهو . ةباتكلا يف انأل هيف

 هلاوحا عيمج يف ميق هنا نم رخآ عضوم يف هب حرص دق ام ىلا ةراشالا عم يمجعأ

 ال اذه ناف . جاجتحالا ينردق جاجوعأل ا يفن ليلدب ى اكح وأ اظفل وأ ايلع

 اهل دبال ناك اذإو { مانألا نيب ةدوجوملا مالقألا الو & تاغللا نم ءعىش عنمي

 وأ هرود مزل نم نإف ، عضاوت وأ يحو نع اهأدبم & بتاك عضاو نم لاح ىلع
 عنام ياف ناهربلا رهاظ اهزاوجف كلذ عمو { نالطبلا حضاو ةياهن ريغب لسلست

 نيعضاوتملا نيب اهزاوج نم عفاد يأو اهريوصت ىلع ردق نملاهريغ ريدقت نم
 )٢٨( ةيآ رمزلا ةروس )١(
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 . هملعأ الو اذه ىرأ ال ينإ { اهيف مهتلزنمب لزن نمم مهريغو اهيلع

 موسرلا نم عىش ىلع ةباتكلا يف موق عضاوتول لوقعلا لهال لوقأ ينإو
 ىتح مهنيب اميف راد مث ةيلقع ليخ نم اهوجرختسا ةيسدنه ةروص موي يف هومهلا
 نأ الإ زب مل ، مهعم كش هبوشي ال امزج هنوفرعي ءىش نم بتكي اهب ام راص
 فيكف & ريغال هب ديرأ ام ىلع ةمالع الإ سيل هناف & يرجيف مهنيب اييف زوجي
 هزاوج الإ زوجي ال هناو & هريغو كلذ زاوج ىلع لدي ام اذه يفو . ريض الو عنمي

 ءاوس هلهأ نيب هزاوجو هلدع يف هل ادحج هراكنأل ىنعم الو زئاج هنأل هزاجتسا نمل

 يناو ، هروص داسفل بجوم ريغ هروصت مدع ناف هلهجل هيف كشف { الوأ هفرع

 ءىطخي نأ هل زوجي الو هملعي ىتح مزتلي نأ همزليف هفوقو ىضرف ثودحل ةلعوه

 زوجي ضرف ىلعو ، كله لعف نإف & مكحيو لمعي هبو ملعي هل نم نيدلا يف

 نم هيف خر ؤي اميف عىشب سيل نوكي نأ زاجف حص ول نأ هزاوج يف ضراع نم لوق
 امو لاجآلا ةفرعمب قئاثولا يف هيف يتأي امم لاح ىلع هسفن يف خيراتلا سيلأ ءعىش

 ةجاحلا سيسم دنع اميف عوجرملا نوكيل { اهنم رخاتملاو مدقتملا ةفرعم يف هيلإ جاتحي

 ينإ اهيف امل الطبمو اهب الحم هكرتو اهتوبث يف اطرش راص دق وأ هيلع لد ايب لمعيف هيلإ
 هنأ ىلع لدي ام نيملسملا لوق يفو ، نايض الو رارقإ يف هاضرأف كلذك هملعأ ال

 ين نيرخأتملا ضعب نع عفر ناو اهلثم هنأ الإ اياصولا يف يل نيبي الو { اهلطبي ال
 لوقي نم مهنمو 0 هب الإ اهتابث ينبجعي ال لوقي نم مهنم نأب مه ةبوجألا ضعب
 وأ ةتباث نوكت نأو دبال يهو ، تبثت ال اهلعل ليقو ، هكرتب اهلطبا نأردقأ ال

 مزجلاب لدي ام هيف كي ملو يفكي فيكف 0 يفشي ام اذه مهلوق يف سيلو ةلطاب

 .هل لاقي نأل اهتوبث هبجعي مل نل ثحبلا يف لمتحم هنأل مكحلا يف ايهنم ءىش ىلع

 وأ الب اهباوجو .{ اهتبثت نأ ردقت له اهلطبي نأ ردقي ال نملو { اهنالطب كبجعي له
 . ملعأ هللاو . يردأ ال وأ معن

 نأ اهيلع زوجي نأ ىسعو . قافشاألاو ءاجرلا ىنعمل اهب ىتؤي امم لعلو
 نوكي نأ لمتحي امم هنأل هعوقو بجي وأ ىشخي ام نوك يف كشلا ىنعم نمضتت
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 نم هنأل هقافشإ الو هئاجر ةلاح هب عوطقم ريغف المتحم هسفن يف هنوك ناو . الوأ

 يردأ ال امو نيبج يفوهف هلبق كشلا نم هيف جرخيف هب يردي ىنأف ، بيغلا

 عضوم نياف ىلوأ هب اييف كلذك ىلوألاو { ايلع ديفي وأ يكح يضتقي فيكف ءاوس
 رخآ عضوم يف مهضعب حرص دق نكل { اذه ىلع اهنم ءىش هيلإ غلب نمل ةدئافلا

 ييف يأرلا لهأ نم دحأ ىلع رانش الو مول الو راع الو خيراتلاب الإ تبثت ال اهناب
 هفوقو يف الو ، هريغ لوق هيف هلوق فلاخ ناو { يأرلا عضوم يف يار نع هلوقي

 . هفلاخ نم ءىطخي انيد هبصني مل ام عىش نم هيلع لكشأ ايع اذه لثم

 ءىش نم هيلع همزال ءادأ نع ربخلا زواجي مل هلاح يف هب وه ايع ربع وه ناف
 ربخلا زواجي ل هلاح يف هب وه ايع ربع وه نإف { هفلاخ نم ءىطخي انيد هبصني ل ام

 يف ملع ةدايز ىلإ هغلب نم قح يف هلاح نع ربخأ هب ام نمض يف همزال ءادأ نع
 ةهبش ال ايب قحلا هل حضتي ىتح هقح يف بجاولا وهل هناو ، مكح ةدافا الو ءىشلا

 يف هفوقو نأ ىلع لدي ام اذه يفو { هيلع نوكي ام ءادأ ىلع مالي ينأف 3 هعم هيف

 خيرات ريغب تبثت ال اهنأ هنيد هنع لمح نمع هظفحو خيراتلا ةفرعم مدعل اياصولا

 ذإ اهتوبث ىلإ هكرت عم بهذي نم ىلع الو اباع ريصي فيكف اياح هيلع لخدي ال
 . يأرلا لهأل يأر عضوم هنأل هداسف وأ همدعب دسفتف اهزاوجل ةلع هاري ال

 ليمت اذه ىلإ يسفنو اذه 0 لدعأ هاري ام لدعأ ىلع نوكي نأ لك ىلعو

 هناهرب يف هل رهظ ءىش يأل هب الإ تبثت ال اهنإ لوقي نم لوق يردأ الو هناحجرل

 . مكحلا يف اهتوبثب كلذ ىلع هبجعي ال نم لوقو
 هنأ مهعم حصي ىتح لطبت ال هب ىصوأ كلاهلا نأ هدنع حص اذإ ةثرولا نا

 هيلع ردق نمل رظنلا لحم يف هددرتل دعب هلوق نأ ىلع لدي ام اذه يفو اهنع عجر دف

 ال نأ هبجعأ نأ دعب ارخآ لطبي نأ اذه ىلع ىقب همدع عم هنأل رصبلا لهأ نم
 تباث وه ام الإ مكحلا يف لطبي ال نأ حصي ال لهو . الوأ مكحلا يف هب الإ تبثي

 ؟ يأرلا اذه نا هيف
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 الو مكحل ١ يف تبثي ام الإ مهمزلي نأ حص اييف زوجيف حصي ال هنال : لاق

 نأ الو ، هيف تباث وه ام لطبي الو 3 هيف زوجي الام مهيلع زوجي نأ حص اميف زوجي
 هرس هقفاوم عضوم يف لطاب هيف وه ام زوجي اييف ىضرلا ىلع زئاجلا ريغ ىلع تبثي

 يف نطابلا ريغرهاظلا نوكي نأ زوجي ايناو . رهظ ناو نطب امل هرهاظو هرهجل

 . نطابلا يف هب ام ةحص مدعل رهاظلا مكح ىلع لزنيف نيرمألا لمتحي ام عضوم
 لثم حصي وأ رهظ هنأ ولو { هريغ ال رهاظلا يف همكحك نطابلا يف همكحف الإو

 بجوملاب نيفرطلا نيب ام دناعت نم نيمكحلا يف هب ام ىلع زوجيف هلوق نم اذه
 { ايهيف ضقانتلاب ايهيفانتل هيلع مكح هافرط عنامت ايناف ايهنيب عمجلا رذعتل ايهيف
 الوأ هلوانت ام ىنعم ىضتقم هرخا يف ام ىلا عوجرلاف اذه يف ىرنام بسح ىلعو

 نعال اهتبثاف اهزاجأ العو لج ىلوملا نأ ليلدب ىوقأو حصاو ىدهأو موقأ هنأل
 نع ثيدحلا يف حصي ملو ، اهيلع داهشتسالاب رمأ ايناو اهيف خيراتلا طرش
 نم اهيف هتوبث ىلع هناف { نيمدقتملا راثآ يف الو نيملسملا عامجا يف الو ةلي يبنلا

 الضف هب رقأ نأ ىلع زع دعبلا لحم يف رظنلا نع دعب ناك املو { اهزاوجل اهطورش

 نياف اذه ىلعو .، هيف هل حصي هيلع ليلد مايق نم هيعدم دب الو & هيحوأ نأ

 معزي نمك هارأ ال ىنإ 0 اهزاوج عضاوم يف اهتوبث قلطم نع هب اهل ديقلا عضوم

 اهقدصب هل دهشي حيرص ناهربل حيرص ليلدب هاوعد ىلع يتأي نف { هاري هنأ

 ىلع يهف هعوجر حصي مل نإو ، هعم حص ايب ىلوأ لكف الإو اهقح دوجول لبقتف
 ال فيكو . امهيف ةدئاف الو ايل مكح ال عجر دق نوكي نأ لعلو ىسعو . اهلاح

 هب ىصوملا ءىشلا يف اهضراع ىتمو 3 اهلحم نم عضومب اذه سيلو كلذك نوكي
 هيف ناكيرش ايهف امهدحأ نع حيرصتلاب عوجر اهعم حصي ملو اهلثم لوألا ريغل

 مل ناو ىنعم عوجرلا نم هنأل ىرخألاب ىلوالا خسن ىلا بهذي نم لوق ىلعو
 خوسنمل اوهف نامزلاب همدقن حص امو { خيراتلا ىلا انه امهيف عوجرملاف اظفل هركذي

 هيف اهيف هلطبأف هل ضرع ىنعمل وأ امهدحأ يف وأ امهيف خيراتلا مدعل حصي مل ناو

 يمه اهنأل امهدحأ ىلع عطقلا نإف خيرات ريغب اهزيجي يأر ىلع . لاح ىلع ءاوس
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 . يردي ىناف بيغلا نم ىرخألا

 ايه نكي مل ناو ىلوأ خيراتلا تاذف خيراتب الإ اهزيجي ال نم لوق ىلعو

 نم ءزج يف امهنيب اييف ضراعتلا ناك ناو هيأر ىلع امهدحأل تابث الف ، خيرات
 عضوم يف ايهقحليف امهزاوج عمو { ايهيلع زوجي اييف كلذكف هب ىصوملا ءىشلا
 كارتشالا ىنعم ىلع هجورخ نوكي هنأ يف فالتخالا ىنعم امهدحا مدقت ةحص

 مل نإو . ىلوألا نم هيف اعوجر ىرخألاب ام نوكي وأ اهنيب اييف ةمحازملا وأ ايهنم

 ىلع مكحي نأ زجي ملو مدقتملا وأ رخأتملا وه نوكي نأ ايهنم لك يف لمتحا حصي

 ىنعم جورخو ايهبوجو يف ءاوس ىلع مكحلا يف ناكو ايهنم ءىشب امهدحأ
 ىلعزبي . هل ءاضقلا وأ رارقألا ىنعم ىلع جرخ امو ايهنيب ةمسق يف فالتخألا

 رارقا هضراعي نأ زوجي ايناو همهاسيف { اياصولا نم عىش همحازي نأ هزاوحل هتوبث
 اميف هناعزانتي يذلا ءىشلا يف امهزاوج عضوم يف ايهضراعت ىلعو رخأل هلثم

 . هل ناك نمل عىشلا نوكيو . مدقت نأب قحألا وهف امهدحأ حص نإف ث ايهنيب

 ىورشلا وأ هيلع ةميقلاب عجريلف . هل هفالتال هب ذوخأملا وهف هنايض يف يناثلا قحو
 . الثم هل كردي امم لصألا يف ناك نإ

 حصي مل ناو ، لاح ىلع هيف زوجيف نمثلا ىلع ايهنيب يضارتلا عقيو
 ايب هيلع ايهنم لك عجريلو . ايهنيب قرف ال ءاوس هيف ايهف رخآلا ىلع امهدحأ مدقت
 نيمي ايهنم لك بلط نإو . هيلع هل فلكملا وه هنأل ءاش نإ هيف هكيرشل نوكي
 يف هتجح عطقل بجوملا وهف اهنع لكن نمو . هلف هنود اذهل هنأ ملعي امرخال
 وأ هيعدمل قيدصت وأ سيل هنأب هرارقا نع هلطبا ناو مصخلا نع هفرصو مكحلا
 ىلع عجري الف هنم نوكي ءىش نم ههبشأ اموأ هب هل رقأ موي كلمي ال هناب هيف لوق
 نم لاحلا يف هزاوج عنمي هتاذ يف ىنعمل لطب نإ كل هل ءىش ال هناف ءىشب رقملا
 كاذو {} هلكب اذهل رقملا عىشلا نم ءزجلا يف لوقلاو ء لاحلا اذه ىلع هب رقملا

 مدقت مكحلا ي ايهتوبث عضوم يف حصي م اذإ لكلا يف لوقلاك هل ىمسم ءزجب
 يذل لكلا هل نم ىلع يضقي امو ايهنيب نوكي هنأل ءزجلا مدعل حصي وأ امهدحأ
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 ىفكو هيلإ عجريف ءزجلا ىدل هرارقا لطبي وأ هلمكي ىتح هل رقأ نم ىلعف { ءزجلا

 يف عمجأ هب قحألا وهف هل نمل لكلا مدقت عمو هريغ ال هلوهف هقحل ءافو هريغ نع هب

 نأ الإ هيف هل ءىش ال هناف هئزجب رقملا ىلع ءزجلا هل نم عجريلف ، عضوملا اذه
 امو هتاذ يف هتوبث عضوم يف هسفن ءىشلا يف هؤزج هل نوكيف لكلاب هرارقا لطبي

 باوجلاف ، نييئاضق نيب هددرت عمو 0 هتافو دعب هثراولو هتايح يف رقملل وهف ىقب

 امهزاوحجل رهاظلا مكح يف ايهتوبث عضوم يف نيرارقالا لثم هل ايهعزانت ىلع هيف
 ٨ ءاضقو رارقا نيب هيف ضراعتلا ناك نإ كلذك ايهنالطب وأ ايهنم زاج ام وأ 0 هيف

 لكل ىقبي امو امهدحا هتليبق حصت مل اذإ امهزاوج عضوم يف ايهنيب نوكي ههبشأ امو

 ملام ىلوأ هبوهف امهدحأ مدقت حص ناو 0 هيلإ هيدوي ىتح هيلع دعب وهف ايهنم

 نم هنوكل هيف هل عوجرلا زاوج ىنعمل ايهنم يناثلا يفو ، لصالا يف هلطاب حصي
 وذ عجريو 0 هب هل هضقن نوك ةحصب يناثلا نوك يضتقيف همهتي مل نإ تاضقنتنملا

 لثموأ هتميق نم هتاذ يف لطبي مل نإ عىشلا كلذ هتوفي نأ دعب هقحب هيلع قحلا

 يأرلاب فالتخألا عضوم يف يأر ىلع وأ ، قافتا يف يضقمل ةميق وأ { هب هل رقمل

 هلوق ىلإ ءاضقلا يذل نوكي اميف عجريوأ مكحلا يف هظفل نم نوكي ام دايق ىلع

 . ملعأ هللاو . هرادقم يف

 ، كرت الإو قحلا يف باوصلا يناعم ىلع جرخ نإف { هلك اذه يف رظنيف
 عساولا بابلا اذه نع عجارب هلل دمحلاو ىنسلو لوطيف عستي اذه يف لوقلاو
 ىفكوروكذم نيملسملا نعرولشأملا يف هنكلو . ادمع كقح نسحيل ادصق

 انأو هب مه ام ىلعو & يركف ردكتو مهناهذأ ءافصل ىركذ نع هل مهركذب
 يدتهأ مهراونأبو & يدتقأ مهب ينأ يلثم لحمو كئلوأ نم يلحم نياف 0 هيلع

 نم ىرثلا نياف لثملا ىنعم ىلعو & يدشر لزانم يدصق يف مهب غلبأ نأ ىسعل
 نأ هلأسأ يبر هللاو . يرمأ مظعو يردق زعل كلذك مهاياو ينيب ناكول .۔ ايرثلا

 3 يرزو ينع طحيو & يرزأ دشي ناو { يبلق ناييالارونب حرشيو يبنذ رفغي

 هدابع نم نيحلاصلاب يدالب يف ينقحلي نأو يحالف هيف نإف يحالص ىلوتي نأو
 . ` .. نانمألاو قحلاب ىلاعت هنأ
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 نع ردصي ايب يباوص ىلع عنقي نمم يباوحل بلاطلا اهيأ نكت ناو اذه
 ءارذع اهنأل لاغ اهرهمو 3 لاع هردق { لاب ردص يركف تانب نم كاهف يردص

 تاذ حاشو يف لامكو ءاهبو لامج اهناز جارد يهو ال فيكو معن . ءاروع اهب سيل
 يبرع اهلصأ . حاص موي حايص تقو حاصاي ىحضلا حض تهكاش حالص

 اهقيرو & يفسلف اهظفلو . يلباب اهرحسو 3 يوسوم اهاصعو 0 يفسوي اهنسحو
 ةميتي كيلإ ةميق ريغب اهذخف 3 ةميمذ اهمصخ نيع يف ةميتي اهنأ الإ & يلفنرق
 يهف فعضلا لهأ ةجيتن تناك ناو © ةميلس باعلا نم ، ةميرك اهسفن يف اهناف
 قدصلاب اهناف { اهلاقمل عمتساو { اهلاح يف رظناف . ةميقتسملا قيرطلا ىلع ةميوق

 ملع نم هب ديرأ ام ىلع ملع عون ملقلاب طخلا نأب رعشتف قحلا هجو نع رفست
 ال أرقي طخ لك سيل ذإ ؤ هسنج عاونأ نم هريغ نع هسفن يف ةءارقلاب لصفني
 روصل ةيرزج لاكشأ يف اصخش نيرشعو ةينايث ىصحاف عمج اطخ ارقي ام لك
 نم عون ناسنالاف ررض الو سأب الوروصلا لبقت & ةيشقن ةعانص نع ةيفرح
 كلذل لاثم اذه { ناولألا نيب ام فالتخال هعون نم صخش جرخي ال ناويحلا

 ةيهاملا يف رظن تيبل نطف لك 5 هرهوج يف اضرع هروص ةفرعمل هروصت ىلع ردقي
 رصبأف لاعفنألاو لعفلاو ةكلملاو ةبصنلاو ةفاضالاو ىتملاو نيألاو فيكلاو مكلاو
 اهداحتال كلذ يف نقياف . لادج ريغب ةدحاو بولطملا وه يتلا ةياغلا نأ لاملا يف
 ايك هريغال دحاو روصمل اهددعت يف ىتش اروص اهدجو ال كلذك هنأ ىنعمو اظفل

 عنقت مل كنأل ديوزتلاب ديكأتلا ةدئاف ديزمل عضوملا اذه يف هاندعاف ىضم اميف هانركذ

 يف لاوز ضرتعم عفد وه ضرعل كنم كلذ ناك امو 3 اهباوج رخ ؤمب اهباطخ يق
 اطرش سيل عضوم لك يف راركتلا مدعو راصتخالا نوك عم اهرانم دحج اهراكنا

 . رابخألا نم

 هلح دوجول هلحم يف هب رمأ دق ايك { اهيبطاخل اهنغ امجرتم اهيف يباوج تلطأ
 نع مهولا عانق فشكني نأ ىسع اهيناعم نايبل اهيناغم تعن يف يب لوقلا عستاف

 ناهربلا يوذل ةلدألا اهب موقتو . نايعلا لهأل اههجو نعرفست نيح اهيركنم
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 دهشي نأ ى ىعد ىوه عبتم وأ ىمعأ ىقبتو . قدصم نعذيو 3} ققحم فرعيف

 . رادكا دجحلاب هقحليوأ راكناب ىفخي ىنأف راونأ قحللو 0 ىباف هلهأل قحلاب

 ىلع يه اهو 9 اهضرق نع ىمع نم دحج اهضقنل بجوم ريغ سمشلاف 9 الك
 اهلبقتف نمث ريغب ىضر نع روثنم لاقم روبذ يط يف كتءاج اهفافل ذال يف اهفافر

 ناو اهدرو كاياو اهدج ركابو ، اهدخ لبقف اهيلع نيحلا يف لبقأو & نسح لوبقب

 نم ضملتل اهماتخ ضفو اهماثل لح اهمارم دعب كل حيبا دقف 3 اهدح اهب زوابحت
 نحللابو 3 اوحص ركسلاب دادزت نأ ىسع اهيفاصت نأ دعب اهيف ام ةرمخ اهباضر
 ىسعو لعو لهناف اقافو ءازج اقافر ىقست اقاهد افرص اهيغب اسأك اهيف نإف اوحن

 جارختسا ىلع اهراوناب ردقتف & باوصلا نيع نيقيلا نيعب ىو رتف راشت نا لعلو

 قدصلاو بذكلاو قحلاو لطابلا نيب ام قوف يودتف ركست نأ دعب اهرارسا

 حيبت اهنأل اهريغل ةدناعم اهزيح يف اهناف حيجرلاو حوجرملاو حيحصلاو ميقسلاو
 ضهنت ليلد ريغب اهرجح مار نمل افالخ اهمزجيف يبرعلا يف جيرعتلاو ىب رتملا
 يف عزانتلا نوك ىلعو ايهب بتكي ام لطبي نأل زوجيف قحب عنملا يضتقت ةجح هل
 حجرأو ىوقأو حصأ وه ام يهنلا لهأل رهظي ناهربلاب ةلباقملا دنعف بابلا اذه

 حصي ىتح اهيلع لوعم ريغ اهيلإ رظن نم نيعب اهرظناف 0 قفوملا هللاو & ىدمهاو
 وأ ىمع نع اللخ دوجولا للع نم اهب هدجت امو اهلطب مدعل بجوملا اهلدع هعم
 هللا هجول ردقت نأ هحلصأو هلهأ ريغ نع هءافخ رتس باجح هيلع لدسأف ز للز

 لضفتو ىده ام ىلع هلل دمحلاو } هلضف لينب ىظحت نأ هلدعو هدوجول ىسع
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم ىلع هللا ىلصو { لاح لك يف دمحلا هلو ىطعاف

 : يحبصل ا : ةلأسم

 لو . ةضف ةيرال نيسمخو ةثايبو ةيصولا قسن ىلع بتكاذإ بتاكلا يف
 ؟ ءىش هنم تبثي مأ عيمجلا تبثيأ © ةضف ةيرال لوألا يف هبتكي

 ملو ، ةيرال ىمس اذإ ةيرال يف فلتخي هلعلو ةيرال نوسمخ تبثي : لاق
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 ةيرال ةئامو نيسمخبو بتك ناو ي ءىش تبثي ٹي مل مسي مل اذإو ٥ ةضف اهنأ نيبي

 ‘ ةضف مسي ملو ةيرال اهنأ ىمس اذإ نيسمخلا يف فلتخي هلعلو © ةئام تبثي ةضف

 . تبثت مل ةيرال مسي مل نإو

 هوجولا هذه عيمج نم ءىش لطب اذإ بتاكلا نايض يف لوقت ام : هل تلق

 ؟ ةروكذملا

 اذإ فالتخا يتفملا نايض يفو . ايتفلا يف ةباتكلا نأ رثألا يف تدجو : لاق

 . نايسنلاو اطخلا يف روذعمو نيدلا فلاخو لهجب ىتفأ

 انالفل هيلع نأ نالف نب نالف رقأ بتاكلا بتك اذإ رارقألا يفو : تلق

 ؟ فالتخإ هيف مأ عيمجلا تبثيأ ةضف ةيرال نيرشعو اسمخ

 . ملعأ هللاو . ةضف اهب مسي مل اذإ سمخلا يف فلتخي هلعل : لاق

 ةئام اهيف هيلع بوتكم ةقروب بتاكلا ىلا ءاج نميفو . هنمو : ةلأسم

 هبسن ةحص نا هفرعي الوهو نيتس اهيف هيلع ديزي نأ هنم بلطو ةضف ةيرال
 زوجأ ةفرعملا ةحص : رهزألا لاقو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو . زئاج ةرهشلاب

 نينثألاب الإ حصي ال بسنلاو دحاولاب حبصت ةفرعملاو ، بسنلا ةحص نم
 . ملعأ هللاو . ادعاصف

 ملعلا لهأ نم الإ ةجح نوكت الو ةباتكلا حصت ال ليق . هنمو : ةلأسم

 نمو . تاركايملاو تاعداخملا عيمج يف اهرجح لخدي نيعألا ةنئاخو ةيالولاو

 هل سيل : .لوقو . همكح ىلع مهربج هل : لوق ، ايكاح موصخلا هب ىضارت

 . ملعأ هللاو . مهربج

 نأ { اهب فرتعاو هطخب هبتك دابعلل قوقح هيلع نمو ، هنمو : ةلأسم

 مل اذإ ةمالسلا هل ىجرت ذئنيحف نيملسملا نم نيلدع هباتك ىلع دهشي نأ هيلع
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 وأ هطخ ازئاج ناك رثألا يف ءاجام ىلع فالتخا هتمالس يفو هلام نم هع ملسي

 هتوبثو هزاوج يفف ىضرلا طخب ةباتكلا امأو . دحاو هيف لوقلاف ، زئاج ريغ
 نوكي نأ الإ هدحو هطخ تبثي ال هنأ يدنعو نيملسملا دنع فالتخا

 الو قح عييضت هعسي ال دجوي ثيح مكحلاو قحلا نيب قرفلاو . نيملسملل

 مكحلاو { دحأ ىلع قلعتملا تارارقألاو نيدلا لثم قحلا نأ يدنع مكح لاطبا

 يف داسفلاو مهباود قالطإ نم ضعبب مهضعب رضي نأ سانلا مكاحلا عنم لثم

 ىلع مهلخنو مهناطيح نم لام امو ، مهراجشأ نم قان امو ميرح الب مهلاومأ
 . ملعأ هللاو . كلذ مكاحلا ىلا اوعفر اذإ ضعب مهضعب

 اذإ لجرل ايصو هبتكي له لجر ةنايخ ملعي بتاكلا يفو 53 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هيلع بتكي الف هنم بلط

 نأ اهبتاك مسا ةفرعم اهيف بتكي مل اذإ كوكصلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 . اهيف اهبتاك مسا ىلع لمعلا سيلو اهب ماكحألا هيلع تبثت اهب مكاحلا ةفرعم
 . ملعأ هللاو . هتأيهو طخلا ةفرعم ىلع لمعلا امناو

 : يوكزألا دمحأ نب ةعمج خيشلا نع : ةلأسم
 ال اياصولاو . خيرات هل نكي ملولو ةتباث تانايضلاو رارقالا نأ ينبجعيو

 اذإ ةثرولا امأو ى مكحلا ىنعم يف اذهف © خيراتلاب الإ قاروألا يف اهتابثأ ينبجعي

 ولو مهكلاه لام يف مهدنع لطبت مل اياصولا هذهب ىصوأ مهكلاه نأ مهدنع حص
 . ملعأ هللاو . خيرات نكي مل

 : يحبصلا : ةلأسم

 دجسم حالص ال وأ اذك دجسم حالصل ةضف ةيدمحمبو . ظفللا اذه يف

 . ملعأ هللاو . دجسملا ايه حلصي نأ زوجيو © ءاوس انوكي نأ وجراف {© اذك
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 : ىلمازلا : ةلأسم

 اذك وهو هقح هميرغل ملسيل الجأ دحأ ىلع بتكي نأ بتاكلل زوجي لهو
 ادوهش هيلع دهشي نأ ريغ نم . اموي اذكو اذك ءاضقنا دعب & ةضف ةيرال اذكو

 ؟ هيلع بتكي يذلا فرعي ال بتاكلا ناك اذإ

 . هذه كتفص ىلع الجأ بتكي نا زئاج . معن : لاق

 اذإ قحلا هيلع نم ىلع لجألا ةباتكب مكحي نأ مكاحلل زوجي لهو : تلق

 ؟ قحلا هيلع نم فرعي ال مكاحلاو ةلمسب هيف سيل لجألا ناك

 هيلع بوتكملا لجرلا ىلع قحلاب مكحي نأ مكاحلل زوجي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . لجألا

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ نيدلاب لوق هيف له طوطخلاب مكحلا يف فالتخألا

 كلذب مكحي ال نم لوق نكلو 0 يأرلاب نكلو نيدلاب سيل : لاق
 . ملعأ هللاو . لدع

 : ناييلس نب رصان يضاقلا : ةلأسم
 .تكصلا كلذ هديب قحلا هل نم نينس هءاجف كصلا بتك اذإ بتاكلا يف

 . هقح باهذو ىلوألا ةساطرقلا عايض فوخ ةديدج ةساطرق ىلع هديدجت ديري

 ؟ كلذ زوجي له

 وه اك افرح افرح هطخب وه يذلا كصلا ددحي نأ بتاكلل زوجي : لاق

 كصلا امأو & اذهو اذه تبثي الئل هترضحب لوألا كصلا قزمي كصلا هل نمو

 . ملعأ هللاو . ماكحألا ين هزيجي الو ، هل هديدجت ينبجعي الف هريغ طخب يذلا

 : يلمازلا : ةلأسم

 ىلع هتداهش بتاكلا بتكي له ث هنم بلطي نأ لبق دهش اذإ دهاشلاو

 ؟ هبسني هل دهش نم
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 هل زئاجو هتداهش ديعي نأ دهاشلا مهفتسيف الودع دوهشلا ناك نإ : لاق

 بلقلا نأمطا اذإو رابخألا ماقم نوموقي مهناف . ةرهش اوناك نإو 3 اهب ذخاي نأ

 . ملعأ هللاو . دهشتسي نأ لبق دهش ولو ، دهاشلا ةداهش قضي مل
 : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 وه امم هقحتسيو هل بجي قح لكب نالف نب نالف رقأ تبتك اذإ ةلاحالاو

 لجاع قح اهيفو { اهيف بوتكم رارقالا اذه ناكوأ ةقرولا هذه يف هل بوتكم

 ؟ ال مأ . هل تليحا نمل هلك بجأ كلذ ريغ وأ عطق وأ رايخ عيب وأ لجأو

 ملو ةقرولا هذه يف هقحتسيو هل بجي قح لكب نالف نب نالف رقأ بتك ناو

 ؟ ال مأ . ءاوس هلكأ ةقرولا هذه يف هل بوتكم وه امم لقي

 اذه ناك نإ كلذكو ؟ ماكحألا يف بجي ال يذلا امو بجي يذلا امو

 3 لوألا لثم اهيف بوتكم وه امم ركذ اذإ ةلاحألا اهيف يتلا ةقرولا ريغ يف رارقالا

 ؟ ال مأ

 { نالف نب نالف رقأ هلوق يف ىنعملا جرخي هنأ يعم يذلا نإ : لاق

 عيب يف تباثرارقألاو { ةقرولا هذه يف هقحتسيو هل بجي قح لكب نالف نب نالفل

 اذإ امأو ، الجاع ناك اذإ ةمذلا يفو بوتكملا قحلا يفو رايخلا عيبلا يفو عطقلا

 قحلا هيلع نم ريغلا امأو 5 هنم ربيو قحلا هيلع نمل هيف رارقألا زوجيف الجؤم ناك
 ال لوقلا رثكأ نأ وجرأو هفعض ضعبو هتبث ضعب : فالتخألا هيف نآ اوجرأن
 نكمي ال ايب رقأ هنأل هلجأ لولح لبق الجؤم ناك اذإ ممذلا يف ايب رارقألاو تبثي

 اذإ اهلك ظافلألا امأو ، هب هل رقأ ام ضبق ىلإ هل رورقملا لوصو رذعتيو هضبق

 زئاج هنأ وجراف بايترا الو بالقنا اهيف نكي ملو اهب هل دوصقملا ىلا ىنعملا جرخ

 ام ايأ م نمحرلا وحد و هللا آ اوغغدآ رو » : ىلاعت هللا لاق { ماكحالا يف كلذ
 كل نب غتباق ج تفاحت او تالصب دهنت الو. نتنلا اتلا هلق اوعدت

 يف كلذكو . ميحرلا نمحرلا وأ هللاو لاق اذإ ءاوس ثنحلا ىف اولاقو (' هالب
 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ يف ظفللا فلتخا ولو ىنعملا قفتا اذإ تاداهشلا

 )١١٠( ةيآ ءارسإلا ةروس )١(
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 : يوكزألا دمحأ نب ةعمح خيشلا : ةلأسم

 اهب هل مكيأ دحاو لجرل اياصو ةدع وأ { ةدع قاروأ هيلع ترهظ نميفو

 ؟ اهضعب وأ اهلك 3 هلام يف
 اهضعب لحي ةفلتحم هوحن وأ لاجا ىلا ةبوتكم قاروألا تناك نإ : لاق

 نم اذه ةفلتخم سانجأ نم ةفلتخم تافصب ةقلعم قوقحلا تناك وأ ضعب دعب

 رثكوأ اهيف ام لق اهلك ةتباث ىهف هفصو يذلا لوألا ريغ اذك نم اذهو اذكه هجو

 ددملا يف تواستو خيرات اهل دجوي مل قاروألا تناك نإو . اذه ريغ حصي ىتخ
 ريغ قح لك حصي ىتح اهنم رثكألاب اهتلمج نم ذخؤي هناف لاجآلاو تاقوألاو

 نم هيلع ام ةباتك ددجيو ةيصو دعب ةيصو ددبي يذلا كلذكو هب دهشأ يذلا
 اذه نأ هيلع ايب مسي ملو ةرم دعب ةرم سانلل هيلع ايب دهشي يذلاك سانلا قوقح

 هللاو . عيمجلا تبثيو ىمس ام ىلعوهف ىمس نإف . مدقت يذلا ريغ هيلع يذلا

 . ملعأ

 : يلمازلا : ةلأسم

 هانعم فرع اذإ هب مكميأ مالكلا نم سومطم ءىش اهيف دجو نإ ةقرولا يف
 ؟ نيبتو

 ال هنأ انعمس دق نظلاب ال نيقيلاب هأرقي نأ ردقي ءىراقلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هلللاو . تباث وهو لطبي

 ةضف ةيرال ةئامو ةضف ةيرالو ةضف ةخاش هيلع ناك اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ء ىش لبق ءعىش ميدقت ىلا جاتحيأ باتكلا يف رخأ وأ لقألا مدق اذإ ةضف ةيدصو

 ؟ ءاوس هلك مأ

 انيأرو لقألا ىلع رثكألا مدق اذإ لطبت ال ةباتكلا نأ يدنع : لاق

 . ملعأ هللاو . رثكألا ىلع لقألا نومدقي مهتباتك يف انخايشأ
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 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ تثي اظفل بتكي نأ بتاكلل له © تبثي ال ظفلب ىصوملا ظفل اذإ

 زاج هب قاف هيلع هأرقو هيأرب بتكو هنذأتسي ل نإف كلذ يف هنذأتسي : : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ ديري هنأ © هبلق نامطأ اذإ

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 بتاكلا اذهل هل بوتكملا لاحأ مث دحأ ىلع دحأل اقح بتاكلا بتك اذإو
 وأ بتاكلا اذهف تبثي له & باغ وأ تامو قحلا هيلع بوتكملا ركنأو . هدلول وأ

 ؟ ال مأ 3 هدلول

 . ملعأ هللاو . زئاجو تباث وهف طخلا زئاج الدع بتاكلا ناك نإ : لاق

 (هللا همحر) : يودعلا هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 ؟ هتيب يف هتجوز ىنكست وأ هتجوزل هتيب ىنكس بتك ناو

 ين هنالف هتجوز ىنكستو بتك نإ هنأ ريغ تباثوزئاج كلذ الك : لاق
 اهريغو اهلف نالف هتجوزل هتيب ىنكستو بتك ناو & اهسفنب نكست اهناف هتيب
 . ملعأ هللاو . هتلغو انكس

 : دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 ةرم معن يصومل ا لوقي ىتح ةلمج اهلك ظفليا يصومل ا ىلع ةيصولا ظفل يف

 ؟ معن ءىش لكل لوقي مأ . بتاك اذه قيدصت اهدعب نم ةدحاو

 يف بتك ام عيمج ن ؤرقي انباحص أ ضعب & فالتخا كلذ يف : لاق

 ىلع نو ؤرقي مهضعبو { ةدحاو ةلمج هتيصوو . ارارم كلاملا نم ةيصولا
 لوق لكو . ةيصووأ رارقا نم هدحو ع ىش لك يف نومهفتسيو هل بوتكملا

 . باوص نيملسملا
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 اظفل هيلع اهبتك يتلا ةيصولا ىصوملا ىلع ظفل بتاكلا نإ : هريغ لاق

 ةدحاو ةرم معن هلوقب هظفل مامت دنع هيلع بوتكملا هباجأو هيف فقوت ال الصتم

 ىلع امومع ىتأ دق هنم لوبقلا نكي نإو . اهيف كلذب ءازتجألا ينبجعأ اه الئاق

 يف عقاولا فقوتلا لجأل ضعبب هضعب لصتم ريغ اعطقنم هب ىتأ ناك ناو اهعيمج

 رهاظ يف هنع لصفنا ام نود ارخآ هظفل نم لصتا ايب لوبقلا صتخيف هلالخ

 ظوفلملا نم الوبقو ظفاللا نم اماهفتسا لصفنم ىنعم لكل ددحي ىتح مكحلا
 . ملعأ هللاو . هلدعب لمعيو كلذ يف رظنيلف هيف هارأ ام حص نا هيلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ نمضي له تلطبو قوقحلا ةباتك يف هنم طلغ عقو اذإ بتاكلاو

 امأو ، هيلع نايض الف طلغ عقو هنأ الإ بتك ايب املاع ناك اذإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هتباتكب فلت ام نايض هيلعف هب لهاج وهو ائيش بتك اذإ

 ةضف ةيرال ةئام بتكي ملو ةضف ةيرال نيسمخو ةئام بتك اذإو : ةلأسم

 ؟ ال مأ عيمجلا تبثيأ

 هلعل لوألا لوقلاو . رخآلا تبثي : لوقو ّ عيمجلا ت تبثي : لوق : لاق
 . ملعأ هللاو (١)مةَجعَت رشو عست هل يخأ اذهك تإ : ىلاعت هلوقل رثكألا

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا : : ةلأسم

 اقيدصت بتكي دحاو كص يف لجآلاو لجاعلا قادصلا بتكي نميفو

 ؟ ال مأ
 لجآلا يف بتكي الو . اقيدصت لجاعلا قادصلا يف بتكي : لاق

 . ملعأ هللاو . اقيدصت

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نالف نم ضايقلا وأ ءارشلاب ىلإ لا يذلا يلام بتكا بتاكلل لاق نمو
 ؟ كلذ ريغ مأ & كلذ هئاعداب بتكيأ نالفل اعيب

 )٢٣( ةيآ ص ةروس )١(
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 . ضايقلا وأ ءارشلاب هيلإ لآ هنا يعدي يذلا بتكي نأ نسحأ : لاق

 . ملعأ هللاو

 طخب ءايلا نود ةزمهلاب ةضف ةيرال ةئايبرخآل رقأ نمو ، هنمو : ةلأسم

 هئاضقب بتكي كلذكو ؟ال مأ ةيلصأ ءايلا هذهو تبثي مأ كلذ لطبيأ زئاج

 ؟ هئاكرش

 ضعب لوق ىلع ةفصلا هذه ىلع هلاطبإ ىلع ردقن ال انأ : لاق
 ةيرال ةئايب بتكيو ةيلصأ ءايلا هذه نأ مهضعب لاقو لئاقلا وهو & نيملسملا

 . ملعأ هللاو . دلبلاب هئاكرش نم هئاضقبو

 : يلهذلا : ةلأسم

 ناو } هنم همزل نايض نم نالف لام حالصال هلام نم ءىشب ىصوأ نمو

 لاملا كلذ حالصال نايضلا نم همزل ام ردقب يصويأ دجسملا لام نم نايض همزل

 نم ىفكيأ { رايعل نوكي ام اهنمو فقول نوكي ام اهنم دجاسملا لاومأ نأل هسفنب

 َ ؟ هسفن دجسملل يصوي

 فيعض ظفل اذهف ©ينالفلا جلفلا حالصالو نالف لام حالصال : لاق
 دجسملا يف الو لاملا يف تسيل حالصألا يف كيلمتلا مال نأل تبثي ال هنأ ليقف

 ةفص ىلع نايضلا بتكيلف دجسملا لاومأ نم نيعم لام نم نايض همزل اذإو هنيعب
 لاملا قحلا اذهب حلصي نأ ىلع ، ةضف ةيرال اذك اذكب نابضلا نم همزل ام

 . ملعأ هللاو . هنم همزل نايض نم اذك ةيرق نم ىمسملا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هذه يف هيلع بتك ام ذافناو ءاضقب اذه نالف ىصوأ ةيصو رخآ بتك اذإو
 هذافناو هئاضقب ىصوأو هسفن ىلع هتبثأ دقف (نوسمخو عبسو ةئايثالث) اتباث ةقرولا
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 ؟ ) نوسمخو عبسو ةئايثالث) اذه تبثيأ هتوم دعب هلام نم

 ثراول نكي مل ام حيحص ريغ يذلا ظفللا حلصي ظفللا اذه نا : لوق
 ريغ يذل ا ظفللا حلصي ال هنأ : لوقو . ظفللا ةهج نموه انا ٧ نوكتو

 نيملسملا ءايلع ىلع ضرعي ىتح انه بتك ايب ذخؤي الف { هتباتك اماو حيحص
 . ملعأ هللاو . احيحص ظفللا ناك اذإ ريجحت اذه سيلف

 عيمج يف هدلو ىلع هدلول بتكي نأ بتاكلل لهو © هنمو : ةل اسم

 ؟ ءايشألا
 . ملعأ هللاو . كلذ يف فلتحم : لاق

 مأ © هلك لطبي مأ كلذ تبثيأ هثري كلاه دحأ ىلع اقح بتاكلا بتك اذإ

 ؟ كلاهلا ثاريم نم هبوني امج هدحو بتاكلا بيصن

 . ملعأ هللاو . انعم لوقلا رثكأ يف هنم هبيصن لطبي هنإ : لاق

 وأ هيلع اقح بتكي نأ ديري لجر هءاج اذإ بتاكلاو . هنمو : ةلأسم

 بتكي نأ ديري هنأ الإ هتداهشب بتاكلا بلق نئمطي الجر هتفرعمب دهشو ةيصو
 هجلاخي مل اذإ هل بتكي نأ ديري نم ةداهشب هيلع بتكي نأ بتاكلل زوبيأ 5 ائيش هل

 ؟ كلذ يف كشلا

 ةلعلا فرعأ ملو ، مويلا كلذ الو فقوملا كلذ يف هل بتكي ال لوق : لاق

 ولخي ال هلعلو & كلذ ريغ يف تزاج اذإ . مويلا كلذ الو فقوملا كلذ يف ةعناملا

 . كلذ يف جرح هب قبي ملو ردص حرشنا اذإ نيملسملا لوق ضعب يق ةزاجالا نم
 . ملعأ هللاو
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 رجلاو مضلاو بصنلا يف تايرال نايث بتاكلا بتك اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ تبثي له . ءايلاب ينايث بتكي ملو
 اهتابثا يف اياصولا يف بارعألا قيرط نم نحللا ناك اذإ : لاق

 هنأ ريغ افالتخا كلذ يف ملعن الف اياصولا ريغ نم رارقالا يف امأو & فالتخا

 . اهلثم نوكي نأ نسحي

 نمل ةضف ةيرال اذكبو ، دحأل ةيصولا يف بتاكلا بتك اذإو : تلق

 وأ بتاكلا طخب هتوم دعب ةيصو بتاكلا دلو يصوملا بتك مث هتوم دعب هل ىصوتي
 ؟ ال مأ ، ةرجألا هل تبثتأ هريغ طخ

 . ملعأ هللاو . هل تبثت معن : لاق

 : لمازلا : ةلأسم

 عيبملا اذه قحتسي ايب بتك اذإ لاملا نم ةلخنلا وأ لاملاو لزنملا عيب ظفل يف

 ىلا جاتحي مأ اذهب يفتكيا كلذ ريغو يقاوسلاو قرطلا رسفي ملو قوقحلا عيمج نم
 ركذ ىلا جاتحيأ ةيصولاو رارقالا يف كلذكو ءاملا نم برشلا كلذكو 0 ريسفت

 ؟ ال مأ & كلذ نم ءىش

 نم عيبلا اذه قحتسي ايب هيفكي هنأ يدنعف يقاوسلاو قرطلا امأ : لاق
 . ملعأ هللاو . هركذ نم دبالف برشلا امأو . اهلك قوقحلا عيمج

 : ناسغ نب دمحم ني هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 ؟ اداض ءاظلاو . ءاظ ءاضلا لدب اذإ بتاكلاو

 ؟ ىنعملا لدبتي امأ . كلذ لدب اذإ فيك لاقف ينباجأ مث ملعأ هللا : لاق

 . الب : تلق

 هللاو . لطبت اهغأ هتاراشا رثكأو لطبي نأ فاخأ ىنعملا لدبت اذإ : لاق

 . ملعأ
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 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 هنالف هتجوز نع باغ نإ هنأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ بتك لجر يفو

 اهلعج دق هناو { هنم اهسفن قلطت نأ اهلعج دقف نامز يتنس ةينالفلا نالف تنب

 هيلع قحب رارقألا ناك 0 ةروكذملا ةدملا هذه اهنع باغ هنإ تلاق نا هيلع ةقدصم

 . قحب لقي ملو { اهف
 ءاضقنا دعب اه بجي قح اهدي يف قالطلا لعجو هيلع تباث هنإ : لاق

 اذإ اه تباث قيدصتلاو ناقح هب قلعت هنال تويبلا ىلوأوهف قحب ناك ناو 0 ةدملا

 ةدملا هذه تضقنأ دق اهنأ فلحت اهنيمي عم اهلوق لوقلاو ، لوقلا رثكأ يف اهل هلعج

 يف هترو ريصو قالطل ا اذهل يق اقحتسا لعب الإ يسفن قلط أ ملو ٠ ل اهلعج يتل ١

 . ملعأ هللاو . ةدملا ءاضقنا يف ةيعدم يهو {، عىشب قيدصتلا سيل لوقو يدي

 : كلاه نع نافلخ نب ىنهم هيقفلا لئسو : ةلأسم

 وأ هتوم لبق اهلاحأ ةيضقنم هتمذ يف قوقح اهب كوكص هيلع ترهظ اذإ

 هتثرو ناك اذإ ، كلاهلا لام نم هل نمل قوقحلا هذه ميلستب مكيأ © هدعب
 ؟ ىماتي

 ال ام اهنم نأل المجم كوكصلاب مكحلا توبثب لوقلا ىلع ىوقأ ال : لاق

 نم نامزلا اذه لهأ اهب لماعت يتلا كوكصلا ةصاخو .3 هب مكحلا توبث حصي

 ىلع ىشخأ ينأو الأ . نايب ال ةجح الب اهيف مهنم لهاستلا عقو دنو نايع رصم
 اهطورش نادقفل كلذو { نايضلا موزل اهلاح نم اذه ىلع اهرمأ يف لخادلا

 يف ةيراج تناك ايهمو ، نيرخأتملا ءاهقفلا نم اهار نم يأر يف اهتوبث قلعملا
 مدع عم اهيف تبث اذإ يأرلا اذه دايق ىلع جرختف اهطورش نم ةيراع ريغ اهارجم

 نم توم لبق هلجأ لحي مل اهب يتلا قوقحلا نم ناك اينا ، لودعلا مهو اهنم ىلوألا
 لجي هتومب نأل ، دعب لحي ملولو هلام يف هل نمل هب موكحم لاحب قاب همكحف . هيلع
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 لبق هلجأ اهب يتلا قوقحلا نم لح ام امأو & توملا دعب هيلع هريغ لجأ الو هلجأ

 ىعدا نإ قدصموهف هتيقبت يف قحلا هل نل قيدصت كصلا يف ناكو .3 هتوم

 لمتحي ام ةدملا نم هلجأ لولح دعب شاعو 0 قيدصت هب نكي مل نإو . هءاقب

 . هءافو حصي ملام هتوم دعب هئاقبب همكح يف ليق دقف . اهب اهايإ هءافو نكميو

 نمم حصي نأ الإ هتامم لاح ىلا هؤاقب حصي ىتح . هتايح يف هلايتحال هئافوب ليقو
 يف ةبلاطملا لاحب وهو ، تام نأ ىلا هيلع نم هايح يف { هيف هتبلاطم قحلا هل

 ام اذهف . ءادألا حصي ىتح ءاقبلا همكح عضوملا اذه يف نوكي نأ وجرأف ، هقح

 نم يأرف ، اهرصبأ نم بهذم ىلع اهتوبث عضوم يف كوكصلا ماكحأ يف هانفرع
 هتجح ذإ ىلوأو رظنلا يف حصأ هنأك لودعلا ةداهشب مكحلا ىري نأ الإ ءاهقفلا

 لاحل هفالخ يأر نم هيطختب لوقأ الدب ىوقأو قثوأ يدنع يهف هللا باتك نم
 . دابعلا حلاصم يف داشرلا ةباصأل داهتجاو يأر عضوم هنأل يروصقو يفعض

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق هريغو اذه يف يلوقو

 لاقو { هريغوأ دجسملل قحب بتاكلا دنع لجررقأ اذإو : ةلأسم

 هضبقي نأ هيلع بوتكملا هبلاطي ملو هبتكف دجسملل اذه ىلع بتكا بتاكلل
 ؟ هيلع انمتؤم نكي مل اذإ هايإ هضبقي نا زوجيأ هبلاط وأ هيلع بوتكملا كصلا

 اهميلست بتاكلل زاج بتاكلا ىلا رقملا اهملس ةساطرقلا تناك نا : لاق

 رمأب مئاقلا ىلا ملست ايناو هيلإ ملست مل بتاكلل ةساطرقلا تناك ناو هيلإ
 . ملعأ هللاو . دجسملا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ىلع هتباتكزوجحتأ مامالا كلذ ىفوتو ةباتكلاب مامالا هرمأ اذإ بتاكلا يف

 ؟ كلذ زوجي ال مأ ، هيلع لمعن يذلا لوقلا

 عساوف يناثلا مامالا هل دبي ىتح فقو ناو فالتخا كلذ ةزاجإ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . هل
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 : يحبصلا : ةلأسم

 اهجيوزت يليوه ةأرمإ جيوزت يف ةلاكو هل بتكي نأ ديري بتاكلل ءاج اذإو
 فرعي وأ لجرلا وأ ةأرملا بتاكلا فرعي ملو ، مع ةنبإوأ خأ ةنبإ تناك هاوعدب
 بتاكلل زوبي لهو & لجرلا فرعي الو { ةأرملا فرعي وأ 5 ةأرملا فرعي الو لجرلا

 ؟ ةلاكو هل بتكي نا ا
 يف اذكهو كلذ هيلع قيضي الو . اهملعي نأ الب ةلاكو بتكي نأ هل : لاق

 . ملعأ هللاو . نيرخأتملا خايشألا ضعب تاباوج

 : دادم نب ناييلس نب رصان هيقفلا : ةلأسم

 بتاكلل نيبت مث ، هيلع بتكف اقح هيلع بتكيل بتاكلا ىلا ءاج لجرو
 ؟ كلذ نم بتاكلا اذه صالخ فيك كولمم هنا

 ةباتكلا زوجت الو ۔ قوقحلاب هسفن ىلع هرارقإ زوجي ال كولمملا نإ : لاق
 سانلا تالخادمو تاراجتلاو ءارشلاو عيبلل هديس هزربأ نوكي نأ الإ هيلع

 هديس ىلع زوجي هرارقإ ةفصلا هذه ىلع دبعلا لوقف & كلذ رهتشاو اهتالماعمو

 هسفن كصلا عجرتسي نأ هلف كولمملا ىلع بتك اذإ بتاكلا امإو كلذ لجأ نم

 ليطبت رهتشيل ناوخألا دنعو بتاكلا دنع هرهظيو اعوجر بتكيلف الإو ردق نإ

 . ملعأ هللاو . رارقألا كلذ

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 لاملا نأ فرعأ انأو اهلام نم ائيش اهتانبل تبتكو ةأرمأل ةيصو تبتك ينا

 فيك اهل تلق ركذ دلو امدنعو لاملا اذه ىوس اهدنع الو هبتكت نأ ديرت يذلا

 دق انأو ، لاملا اذه ثلث هتيطعأ ينإ : تلاق ؟ نبالل يبتكت ملو تانبلل نيبتكت

 هبرق نم بيسلا جلف ىقس نم لاملا اذهو . تلاق ام لثم هتطعأ اهنأ يدنع حص

 هب تظفل ام ظفحأ ملو ؤ ةيصوملا ةأرملا هذه توم دعب ةباتكلا يف طلغ حصف لابو
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 ينأ ظفللاو نيقيلا ىلع ال بيسلا جلف ىقس نم اهيلع تظفل ينأ نظاو . اهيلع
 باوجلا ينلصوف ملاس نب بيبح خيشلل الاؤس تبتكف لفسلا جلف ىقس نم هتبتك
 ؟ ال مأ زئاج اذه ىلعف نوكيأ 3 ىنم ةفرعم ريغ ىلع هتحلصاف طلغلا حالصاب

 ىلع رثألا هب ءاج ام الإ ىل نيبت الو دحأ نع كلذ زاوج ملعأ : اه لاق

 هعم لومعملا وه كوكصلا يف ام ىلع لمعلا ناك اذإو زوجي ال هنأ اذه يف نيملسملا

 رقأو ىصوأ نمل لاملاب مكح هنا حص اذإ نايضلا هيلع ىشخأف } هنامز لهأ عم هيف

 . كلذ هل تبثي مل هالول يذلا حالصالا كلذ ببسب كصلا كلذ يف هب هل
 كصلا دوعي ىتح هحلصأ ام لاطبا يف اذه ىلع دهتجي نا هيلع ناك دقو

 ىنعم نم هيف هب هيلع مكحي هروهظ ىلع ماد ام لبق نم هيلع ناك ام ىلإ
 لاملاب مكح ىتح لعفي مل هنأوأ ردقي مل نإف & قحلا ريغب هيلع عقاولا حالصالا
 ردقي مل نإف { هل ناك نمل هلاح ىلع هدري ىتح هكف يف ىعسي نأ همزل كلذل
 هلاح ىلع هللا ىلإ بوتي نأ هيلعو مراغ يدنع اميف هل وهف هلهأ ىلع لاملا بهذو

 موزل دنع عفدي الو مئاهلا نع هب رذعي ال هلهجب هل كلذ زاوج هنظو . ملاظ هنال
 يف ةجحلا هتلزنمب نوكي هنأ هظفل ةحص ىلع هنا رهشف حصو رهظ دق املو { مرغلا

 هللاو . ىرت ايك هيلع لمعلاو مهنيب اييف فالتخا الب هنامز ماكح عم هب مكحلا
 . ملعأ

 ملو لدع ريغ بتاكلا ناك اذإ اياصولا ذافنا يف لوقت امو { هنمو : ةلأسم

 اذإو ث ةنانمطالا ىلع هتباتكب قوقحلاو اياصولا ذافنا زوجيأ ، لدع مامإ هلعجي

 ؟ انماض نوكيأ ، ةفصلا هذه ىلع دحأ ذفنأ

 عضوم نياف ©[ لدع ةجح اهم مقت ملو لدعب سيل بتاكلا ناك اذإف : لاق

 لام نم هذفنا اييف نايضلا موزلف كلذك ناك اذإو & كلذ ىرأ ال ىنإ ةنانمطالا

 . ملعأ هللاو . ىرأ اييف هب ىلوأ زئاج ىضر نع ال اذه ىلع ريغلا
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 فيعض لوق ىلع الإ زوجي ال هدحو ةقثلا طخ نا لاق ، هنمو : ةلأسم

 دجن مل ذإ هارن ال نحنو نولوألا كلذ يف هلاق امل افالخ هب اولمعف نورخأتملا هرهظأ

 الف ةقثلا ريغ امأو . هباوص ىلع لدي ام عامجالا يف الو ةنسلا يف الو باتكلا يف هل

 نأزوجي نيذلا نامزلا اذه يف تاقثلا نياو & لاح ىلع هطخب لمعي نأ زوجي

 هيلإ انإو هلل انإ 5 اهب مكحيف مهنم اهزيجي نم لوق ىلع مهطوطخب لمعي
 . ملعأ هللاو . نوعجار

 : يدنكلا دمحا نب ديعس خيشلا : ةلأسم

 { هرمأ كلمي ال نمم مهلاثمأو ماتيألا لوصأ نم ائيش بتك اذإ بتاكلا يفو

 عسي ال اييف سانلا نم دحأل لصألا كلذ هدي يف نم ىلع عيبلاب رارقالا هجو ىلع

 رقملا ضبقو هلام يف ميتيلا ىلع ايب ةحصلا مدع نم ءىشلا كلذ ةباتك بتاكلا

 بتك هنا لمتحيو اهايا هلصو عئابلا نأ حصي ملو 3 اهبتك يتلا ةقرولا هيلع بوتكملا

 ىتلا ةعيابملا لصأب لصألا كلذ زاج هنا لمتحيو ، ىرخأ ةقرو رخآ بتاك عم هل

 كلذ ناهض ةقرولا هل بتك نم ىلع بجي له 0 بتاك نم ةقرو ريغب ايهنيب تعفنو
 نم دي نم كلذ ىلع ردقي مل اذإ هارش وأ ردق نا عئابلا دي نم هجارختساو لصألا
 ؟ ال مأ & كلذ هيلع حص اذإ لدعلا مكاح هيلع مكحي لهو . هارتشا

 لخد اميف ةبوتلا هيزجتو هذه كتفص ىلع هيلع نايض يل نيبي الف : لاق

 ي رتشملا نأو هباتك ىلع لمع هنا هعم حصي مل اذإ هلزوبجي ال امم ةباتكلا نم هيف
 . ملعأ هللاو . باتكلا كلذ ببسب لاملا كلذ زاوج ىلا لصوت

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 الف يقاوسلاو قرطلاو بصملاو ثيحلا نم هقحتست ايب بتكي مل اذإ رئبلا نإ
 . ملعأ هللاو . ركذي ىتح قحتست ام تبثي

 جيوزت ف لجر ىلع ةلاكو بتكي نأ بتاكلل زوجي لهو . هنمو : ةلأسم

 كلذكو . هتفرعمب هدنع دوهشلا دهش اذإ همع ةنبإ اهنأ اهفرعي ال ناك اذإ همع ةنبا
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 ةحص ىلا جاتحي مأ © اهمع نبا هنا لجرلا اذه نأ فرعي الو ةأرملا فرعي ناك نإ

 ؟ جيوزتلا دقع لثم

 كلزئاجف هتفرعمب دوهش كدنع هل دهشو لجرلا فرعت تنك اذإ : لاق

 فرعت تنك اذإ كلذكو . ةأرملا فرعت مل ولو & همع ةنبا جيوزت يف هيلع بتكت نأ

 هيلع بتكت نا كل زئاجف هتفرعمب دوهش كدنع دهش اذإف لجرلا فرعت ملو ةأرملا

 جيوزت يف ةلكوملا يه هذه ةأرملا فرعي ىتحف 0 جيوزتلا دقعي يذلا امأو . ةلاكو

 . ملعأ هللاو . اهسفن

 بتكي نأ زوب له 0 نالفل كولمم هنأ رقأ اذإ دبعلاو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ةيكلملاب هرارقا هيلع بتاكلا

 الإو . هرارقا بتكي نأ هيلع زئاجف دبعلا فرعي بتاكلا ناك نإ : لاق

 نأ ينبجعي الف ةرهشلا ةداهش امأو . لدع يدهاشب هتفرعم هعم حصت ىتحف

 . ملعأ هللاو . هيلع بتكي

 ؟ ال مأ زوجحم هفرعي ال نمل مكاحلا نم لجألا ةباتك يفو : ةلأسم

 بتكي ناك اذإ 3 كاذ هفرعي مل ولو مهاردلل هل لجألا ةباتكزئاج : لاق 1

 . ملعأ هللاو . دوهش ةداهشب وأ هفرعي نوكي ىتح زوجي الف { ارارقإ هيلع

 5 ثاناو روكذ ةثرو هلو تام دق لجرل نيد هيلع نميفو .0 هنمو : ةلأسم

 نأ هيفكيو ةلمج كلاهلل كلذ بتكيأ قحلا نم هيلع ايب مهل نيدي نأ دارأو هتجوزو

 ؟ ى ربيو مهكلاه ثاريم نم هبيصن ردقب مهنم دحاو لكل بتكي
 لكل ةثرولل بتك نإو 3 هيفكيو دارملا وهف ةلمج كلاهلل بتك اذإ : لاق

 تقولا كلذ يف هميلست نع زجع اذإ كلاملا ثاريم نم هبيصن ردقب مهنم دحاو

 . ملعأ هللاو . هسفن ىلع هب نيدي نا هل زوجي اييف ناكو
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 ظفللا رخآ يف بتكو ، دحأل ارارقإ ةقرو بتكي نميفو . هنمو : ةلأسم

 { اذهب لطبيأ & كلذب هل اهنم ارارقا لجرلا ىلعو ةأرملا ىلع كلذب هل هنم ارارقإ

 ؛ د م ؟ ال مأ
 . ملعأ هللاو . لطبي ال هنأ يدنعف احيحص مدقتملا ظفللا ناك اذإ : لاق

 رثكأ وأ لقأ وأ ةضف نيماوت ةعبس بتاكلا بتك اذإو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ . تبثيأ

 . ملعأ هللاو . نسحأ وهف {. ةضف ةيدمح ةئاعبس بتك ناو ك تفصو

 : ىلمازلا : ةلأسم

 دحلا امو هيلع بتكي له ، توملا تامالع ضيرملا يف دجو اذإ بتاكلاو

 ؟ كلذ يف
 هللاو . احيصف هناسلو احيحص هلقع ماد ام هيلع بتكي هنا : لاق

 . ملعأ

 نودهشي لودع وأ ةرهش دوهش بتاكلا عمس اذإو { هنمو : ةلأسم

 مهفيسي نأ ريغ نم مهتداهش هل بتكي نأ هل له . هريغ بتاك عم لجر بسنب
 ؟ ةيناث

 اوناك اذإ هنع بيرلا عفتراو هبلق نأمطا اذإ كلذ هيلع قيضي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ زاوج ينبجعيو ، كلذ يف فلتخيف الودع اوناك ناو { ةرهش

 ؟ قوقحلا ضبق يف ةلاكولا يف ظفللا نم كبجعي امو 3 هنمو : ةلأسم

 هيلع نم لك ىلع هل بجي قح لك ضبق يف اليكو هلعج هنا بتكي : لاق
 هل بجي قح لك ضبق يف بتك نم ظفل نأ اندنعو { نيقولخملا عيمج نم قح هل

 . ملعأ هلللاو . مهكرشأ هنأل فيعض وهف ساانلا عيمج ىلع
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 لبق نم هريغ ةساطرق نم ءىش هدنع رمدت اذإ بتاكلاو 3 هنمو ٠: ةلأسم
 ؟ نمضي له . ملقلا وأ دادملا

 اهيف هيلع نايض الو هيلإ تعفد يتلا ةساطرقلا يف نيمأ بتاكلا نإ : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع دمعتي مل اذإ

 : ديعس وبأ خيشلا : ةلأسم

 ؟ تبثي له 0 ثنؤملا ءاه ريغبو امهرد رشع دحأ ةيصولا يف بتك اذإو

 يف ةرشع دحأو ، ركذملا يفرشع دحأ بتكي ىتح تبثي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . ثنؤملا

 : لمازلا : ةلأسم
 اهنم جراخلاو } كلذ جاتحي ال كصلا ىشاوحو رطسألا نيب يذلا درلاو

 ؟ هديب نالف هدر بتكي

 . كلذ جاتحي ال رطسألا نيب يذلا نأ ناوخألا ضعب تعمس : لاق

 اذإ دحاو هيف مكحلا نوكي نأ ينبجعيو 3 هديب نالف هدر بتكي اهنم جراخلاو

 . ملعأ هللاو . هيف بتري ملو . بتاكلا ةكلس اهغأ هدرلا تفرع

 هب هل هبتكي نأ بتاكلا نم بلط مث لجآ قحب رخآل رقأ نمو : ةلأسم
 ؟ هل زوجي له . فلس وأ تابثا وأ رايخ وأ عطق عيب

 عطقلا عيب امأو ، زئاجف تابثالا امأو هلزوبي الف فلسلا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هيف فلتخيف رايخلاو

 بتكو أ } ةضف ةيرال نيسمخو ةئابو هريغ قسن ىلع بتك نمو : ةلأسم

 ء ىش لطب نا { ةيرال نيسمخو ةيرال ةئام بتكي ملو ةضف ةيرال ةئامو نيسمخب
 ؟ تبثي هنأ انظو هنم الهج بتك اذإ كلذ نايض بتاكلا ىلع له
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 هل لاق نإ : يرفاغلا لاقو & فالتخا هنايض يف : يحبصلا لاق : لاق

 ةئامو ةضف ةيرال نيسمخ بتكأ وأ © ةضف ةيرال نيسمخو ةضف ةيرال ةئام بتكا

 نيسمخو ةئام بتكا هل لاق ناو . نايضلا هيلعف كلذ ريغوه بتكو ةضف ةيرال

 هيلعف هرمأ ايك بتكي مل لوألا امأو . هيلع نايض الف كلذك بتكف ةضف ةيرال

 تبثي اذه نأ يعمف ةضف ةيرال ةئامو نيسمخب هلوق امأ : يلهذلا لاق ، نايضلا

 بتك ناو . كلذ تبث ةضف ةيرال نيرشعو اسمخ بتك اذإ كلذكو { عيمجلا
 . نيرشعلا تابثا ىلع ىوقأ الو ۔ سمخلا تتبث ةضف تايرال سمخو نيرشع

 ةيرال ةئامو ةضف تايرال رشع بتك نميف سيمخ نب رصان خيشلا نعو

 ةضف بتكي مل ام تابثا يفف - ةضف ةيرال ةئاملا يف بتكي ملو ، ةضف ةيرال فلأو

 هنم تبثيو مدقتملا الو هنع رخأتملا هحلصي الو تبثي ال لوقلا رثكاو . فالتخا

 . ملعأ هللاو . ةضف بوتكملا

 : ىلهذلا : ةلأسم

 الام عيب تيملا يصول بتكي نأ بتاكلل زوجي ال هنأ يلمازلا نع هعفري

 هب ىصوأ ام ذافناو اضمل عيبلا اذه نأ ىعدا ولو ةقث يصولا ناكولو كلاه

 هيلع قوقحلا ةحصو كلاهلا توم ةحص دعب الإ & كلاهلا هبرقأ وأ كلاهلا

 ثالث نيملسملا قوس يف هل ام ىلع ءادنلا دعبو & كلاهلا نم هل ةياصولا ةحصو

 . ملعأ هللاو . ةعبارلا يف بجويو عمج

 : ديعس نب سيمخ خيشل ا : ةلأسم

 ؟ بتاكلا طخ هفرعم هفص فيكو

 نأ لبق كش ريغب هسفنب هفرعي ام لثم كش ريغب هطخ فرع اذإوه : لاق

 ةجاحلل مكحلا ال ةنانمطالا قيرط نم كلذب مكحيو { هدعب وأ هيف هتبسن رظني

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هيلا
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 : يحبصلا : ةلأسم

 لك بتكي نأو هلام مسق هتثرو دارأو هغولب ىلإ يبص ةقفنب ىصوأ نمو
 كلذ ةباتك بتاكلل زوبأ . هبوني ام ردقب ةقفنلا نم ءزج هسفن ىلع مهنم دحاو

 ؟ مسقلل اببس نوكت هتباتك ذإ هسفن ىلع بتكي نم ىلع
 نمض اذإ مسقلا اذه زاوج يف فلتحغ هنأ الإ ةزئاج بتاكلا ةباتك : لاق

 . ملعأ هللاو . ةقفنلاب ثراولا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 هدنع اميف اظفل بتكف هتباتك ظفل ظفحي مل ءىش ةباتك انع اذإ بتاكلا يفو

 نوكيو كلذ هيزبجيأ ىفكي هنا هسايق يفو ىشلا كلذ يف دارملا ىنعملا يوتحي هنا

 َ ؟ كلذ نم ءىش يف اطخأ نا املاس

 روجحملا قفاو ناو اباثم نكي مل حابملا قفاوف ملع ريغب بتك اذإ : لاق
 . ماكحألا نم ةبعش ةباتكلا ناو . ايثآ ناك

 ديرأ لاق لب اتباث اظفل بتاكلل ظفلي مل هيلع بوتكملا ناك اذإو : تلق

 ىنعم يف فيرحت لبق نم بوتكملا كلذ لطبو ، بتاكلا هل بتكف اذك بتكأ
 بوتكملا ىلع ظفلو 0 ظفللا اذه بتك اذإ نايضو مثا متاكلا قحليا . ةباتكلا

 ؟ معنب باجأو هيلع

 3 كلذب ملعيوأ لهجب هيلع هالمأو ظفللا نم الطاب هيلع بتك نإ : لاق

 لوق اقحو الدع كلذ نم نوكي ايب املاع ناك نإو { مثألاو نايضلاب هقحأ ايف

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هيلع ساب الف ، روجحملا قفاوف هملق وأ هناسل

 هلام نالفل عاب دق هنأب نالف رقأ بتاكلا بتكي مل اذإو . هنمو : ةلأسم

 نوكيو كلذ يفكيأ ] ينالفلا هلام نالفل نالف عاب دق : بتك دق لب ] ينالفلا

 ؟ قرف نيظفللا نيذه نبب مأ هءعاوس
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 كلذ هعم حصي ل ناو فاك وهف اهتوبثو عيبلا ةدقع هعم حص نا : لاق

 لوبقو عئابلا نم عيبلا ةدقع ةحص نود هرارقاب نوكي كلذ نأ نالف رقأ بتك

 . ملعأ هللاو . هل ي رتشلملا

 : راثآلا ةنازخ ةباتك نمو : ةلأسم

 ؟ هسفن ىلع هأرقي نأ جاتحيأ هسفن ىلع اقح بتك اذإ بتاكلا يفو

 هسفن ىلع هأرقي هنأ ضعب لاقو & هسفن ىلع هأرقي نأ جاتحي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . يلا بحأ وهو

 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا : ةلأسم

 ةيدمحم اذك نالفل هيلع نأب نالف رقأ : لجر ىلع بتاكلا بتك اذإو
 اذإ ظفللا اذه ىلع ةباتكلا كلت تبثتأ . اذك ىمسملا هلام هقحب هل عاب دقو ةضف

 ٦ عئابلا نم ءاضق نع عيبلا نكي ملو . ي رتشملل قحلا كلذ هيلع عئابلا نكي ل

 اذإ كلذ هيلع تبثي عئابلا رمأ ريغب ءافيتساو ضبق ةءارب بتاكلا بتك نا كلذكو

 نم بتاكلل بجي امو ؟ ال مأ ضوعلا ميلست لبق ثدح يرتشملا ىلع ثدح

 يناثلاو لوألا ناظفللا ناذهو . هانركذ امم عىشب امهرارقا هعم حصي مل اذإ كلذ

 عيبلا دقع ساساب هنم ملعلا مدعو { ايهنيب بتاكلا ملع ةحص عم قرف ايهيف

 ؟ ال مأ | كلذ بتك اذإ هرصنو

 لوألا ظفللا نأ كلذو . مكحلا يف رهاظ نيتظفللا نيب قرفلا : لاق

 لبق رارقالا ةباتك مدقتل نمثلا يف ءافيتسال ضبقلا ةءاربب ةباتكلا نع نغتسم

 عئابلا نأل هئافيتساو نمثلا ضبق ةءارب ةباتك نم دبالف رخآلا ظفللا امأو 3 عيبلا

 لبق رارقالا ةباتك اومدق اننامز باتك لعلو . كلذ نع هب يفتكيف قحلاب رقي ل

 اييفو . كلذ نع رارقألاب ءافتكاو ءافيتسالاو ضبقلا ةءارب ةباتك نم ارارف عيبلا

 هبتكيف { هتباتك لبق بتاكلا عم عيبلا هب عقاولا قحلاب رقأ عئابلا ناك نإ يدنع
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 ىلوألاو & كلذ يف هجولاف الإو هتباتك يف بيصم وهف هرارقإ نع دعب نم بتاكلا
 هب رقي مل ام عئابلا رارقا بتكي الو هيف يغبني ايك همامت ىلا رخآلا ظفللا بتكي نا هل

 يف هيلع رجح دق ام ىتأ دق كلذب نوكي نأ هيلع ىشخأ يناف ةباتكلا لبق هعم

 هفراقم نم هئربأ ال يناف هتباتك دعب هيلع بوتكملا هب رقأ ام هيف قفاو نإو لصألا

 ىلاعت هلوقل هيلع روجحم كلذ نأل ملع ريغب هيلع همادقال ةبوتلا موزلو مئاهلا

 يف كلذ لخد دقو . «نؤمَنعاَل اق هللا ىّلَع اولوق نأو : همرح ام ىلع اقسن
 هللاو . هلدعب لمعيو هيف رظنيف يل ناب ام بسح يدنع ام اذهف تامرحملا عيمج
 . ملعا

 « ىصوأ» ةظفل اهنم بهاذ تدجو اذإ ةيصولا يفو & هنمو : ةلأسم

 هبتك ام حلصي نأ بتاكلل زوب له . هبسنو هدجو هيبأ مساو يصوملا مسا يقابو

 ؟ زئاجلا هجولا انفرع . اطبض هطبضو هظفح اذإ هيلع بتك نم توم دعب
 ريغب اهب يصوملا ىلع هب ظفل ام اظفاح ةيصولا كلت بتاك ناك اذإ : لاق

 ثدح مث هيف كشال اطبض هظفح طبض دقو مات تباث ظفل وه اناو اهيف للخ

 نأ اهوأرف اذه ىلع وجرأ اييفف كلذ ىلع اهتباتك دعب اهنم «ىصوأ» ةظفل باهذ

 . مهنيد ىلع نونومأم نيملسملا نأل لوبقم كلذ يف هلوقو & اهحالصا بتاكلل

 هلزاج اذإو } نيملسملا راثآ يف دوجوم كلذ زاوج نأ وجرأو نظلا مهب نونسحمو

 كلذ يف قرف الف . هل هظفحو حيحصلا ظفللا يصوملا ىلع ةظفل دعب اهحالصا

 مل ام هب نظلا نسح لوحي ال هتوم نأل هارأ اييف هتوم دعبو هيلع ةبوتكملا ةايح نيب
 لمعيو هيف رظنيف يل ناب ام بسح يدنع ام اذهف هلاح نع هلوحي اثدح ثدحي

 . هلدعب

 يصوملا مسا يقابو . ىصوأ : ةظفل اهنم بهاذ تدجو اذإ : هل تلق
 ام مامت ىلا نالف ىصوأ ةظفل دعب ام لطبي مأ تبثيا هبسنو هدجو هيبأ مساو

 ؟ ةيصولا مامت ىلإ اياصولاو تانايضلا نم هب ىصوأ
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 ةظفل وهو اهل لصأ وه ىذلا اهلوأ عطقنملا ةيصولا نأ يدنع اييفف : لاق

 ناو اهب اقلعتم ناكام ةعطقتملا ةظفللا كلت دعب ام توبث ىرأ الف اهنم ( ىصوأ)

 قلعت ام عم ةيصولا نم ىقب اييف هبسن لايك عم يصوملا صخشلا مسا دوجوم ناك
 هنأل هتاذب موقي ال ذإ ةيضقلا مكح يف عىشب كلذ سيلف ىنعملا كلذ نم هب

 مدقتملا كلذ دعب ىصوأب اهنم دكأ امو . هتابثاب مكحلا حصي الف لصألا نودعم

 اميف هب زييمت هل ببس ريغب هب يصوملا مسا تابثا عم مكحلا يف هتوبث حصي مل يذلا

 هل نمم ةضراعملاهيف حصت مل ام ةنانمطالا ىنعم يف كلذ زوجي نأ ىسعف مدقت

 هابتشألا لاحل هرمأ نم اذه ىلع هتوبث نع فعضأ يناف مكحلا يف امأو . كلذ

 الو هب مكحلا حصيف هتفصو هتبسن يف فاك ريغ وه هنيع عم هتراشإ اذه ذإ هريغب
 ام عم مدقتملا نأل هنيعب وه هنأ هسفنب موقت ةحص ريغب مدقتملا ىلع هلمح هجو ىرأ

 لومحملا نوكيف هب هدعب ام مكح توبث حصي فيكف همكح توبث هب حصي مل هيف
 هللاو . رصب ىندأ هل نمم هب لوقلا وجرأ ال ام اذه هيلع لومحملا نم ايكح تبلا

 . ملعأ

 : ل اس نب بيبح خيشل ا : ةلأسم

 نإ امأو . هتباتك زوجت يذلا وهف لدع مامإ هماقأو ةقث ناك اذإ بتاكلا نا
 اهمتتسي ىتح زوجت ال ينبجعيو زوجت ال لوقو هتباتك زوجت : لوقف ناطلسلا هماقأ
 . . ملعأ هللاو . هل اومتيو نيملسملا رمأب

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم
 ملو قحلا اذه ةيقبت يف هل اولعج دقو بتاكلا بتك اذإ قيدصتلا ةباتك يفو

 ؟ال مأ 8 كلذ يفكي له هتافو دعبو هتايح يف هبتكي
 راثآ نم هتظفح ام ىلع الوأ قيدصتلا ةباتك نم هتركذ ام فاك : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا
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 ةيرال اذك اذك نالفل يلع بتكأ بتاكلل دحأ لاق اذإو ث هنمو : ةلأسم

 قحلا ناك اذإ قيدصتلا بتكي جاتحي ال مأ قيدصتلا بتكي له ةبجاو ةلاح ةضف

 وأ هيلع نم اهب رقي مل اذإ ةقرولا لطبت له هبتكي ملو هبتكي نأ جاتحي ناك ناو الاح
 ؟ تام

 نم هيف هرارقإ زوجي ال هسفن ىلعرقأ نم ىلعرارقالا ةباتك نإ : لاق

 لجأ ىلا ناك نإ هنأ ريغ قيدصتلا ةباتك كرت هلطبي الف ةبجاولا ةلاحلا قوقحلا

 عم هيلع قاب ريغ هنأ قحلا هيلع نم لوق لوقلاف قيدصت نكي ملو لجألا ىضقناو

 . ملعأ هللاو . لجأ ىلا ناك اذإ رارقألا يف قيدصتلا بتكن نحنو هنيمي

 : يحبصلا : ةلأسم

 كصلا كلذ دجو اذإ زئاج طحب بوتكملا قحلا توبثب لوقأ نأ ردقأ الو

 . ملعأ هللاو . ازجعو افعض نيفصن اعوطقم

 : يرفافلا : ةلأسم

 ةحص دعب يهو لجر ىلع قح اهيف هل بوتكم ةقروب لجر ءاج اذإ هنإ
 هل لقني نأ مهطخ تباثلا نيملسملا باتك نم نينثا دارأو آ ساطرقلاو فورحلا

 نأ ةفاخخ ضيبقتلاو لقنلا كلذ زوجي ال هنأ نيتقثلا هاضبقيو افرح افرح ةقرولا كلت

 نم ذخأيو { ىلوألا ةقرولا يف ام ينوي نأ نكمي هنال قح هيلع بوتكملا مزلي

 دهاشلا ةلزنمب وهف هريغ طخ نم لقن اذإ لقانلا نأل { نيتباثلا نيلقنلاب هعلاطي

 . قحلا ىلا عاجر ملسملاو فاك وهف هدي طخ نم ناك ناو يناث لقان ىلا جاتحي

 . نايصعلا بجوي رجح عنم ال احالطصا عنملا اذه ىرأ : يحبصلا لاق

 . ملعأ هلللاو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ءالحوأ مادا وأ ءالحو ماداو ماعطبو ةيصو قسن ىلع بتك اذإ بتاكلا يف

 بتاكلا بتكي نأ كبجعيأ هيصو يأر ىلع هتوم دعب هلام نم سانلا هلكأيل
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 ؟ كلذ انل نيب . ءالحلاو مادالاو ماعطلا ينعأ : اهلكأيل مأ نهلكاأيل مأ هلكأيل

 بتك ناو & روكذملل ريمضلا نأل تبث سانلا هلكأيل بتك اذإ : لاق

 ناك سانلا ايهلكأيل بتك ناو . اهب ىصوملا ءايشألل ريمضلا ناك سانلا اهلكأيل

 ناكو . رخآل ا ا ذهس ربشي هللا همحر نانس نب فلخ انخيش تعمسو ازئاج انسح

 © ريمض روكذم ١ لعجو لوأل ١ بتكي هللا همحر سيمخ نب رصان موحرم اانخيش

 ةغللا مكح نم جرخي مل نهلكأيل بتك ناو ، رثكا اذه يف ينرضحي مل يذلا لعلو

 عقي مسالا اذه نأل ةمعطألا توافنلو لوقلا ضعب يف نينثألا يف عمجلا عوقول

 ينم جوحت» : ىلاعت هللا لوق انركذ ام ضعب ىوقي امبو . لكوي ام ىلع
 ريمض ) اهنوطب نم» عضوم يفو ماعنألا نم فنصل ريمضلا ناكف . «ههينوظطبُ

 . ملعأ هللاو . فالتخا ثنؤملا ريكذتو روكذملا ثينات زاوج يفو ماعنألل

 : يدادملا ريشب نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 ال بتاكلا ناكو رخآل هليحي نأ ديري قح هيف هل بوتكم كصب ءاج نميف
 هنا لدعأ دهاش كصلا هديب يذلا لجرلل دهشو ، لجرلا اذه مسا فرعي

 اهتداهش نأ الإ &= كصلا اذه ين بوسنملا وه الوقي ملو ينالفلا نالف نب نالف
 نأ بتاكلل زوبيأ . كصلا كلذ يف بوتكملا بسنلاو مسالل قباطم هبسنو همساب

 لجرلا بسنب نادهاشلا دهش اذاف ؟ ال مأ | كصلا كلذ يف ةلاحإ هل بتكي
 ءىطاوي ادحأ نأ ناملعي ال ايهنأ اضيأ ادهشو & كلصلا يف بوتكم وه ام لثمك

 هديب كصلا ناكو & بتاكلا بلق نأمطاو . نمزلا كلذ يق دلبلا كلت يف همسا

 ؟ كصلا كلذ هل ليحي نأ بتاكلل زئاجف . بتري ملو

 هب رقأ ايب رقملا اذه ىلع بتكي نأ بتاكلا اذه : هللا همحر يحبصلا لاق

 امم ينبجعي اذهو . مكاح ريغ الدع وأ ايكاح بتاكلا ناك 0 هل رارقا وأ ةلاحإ نم

 © ديعس يبأ خيشلا نع هانركذ ام دي ؤت يناعم راثآلا يف تدجو دقو هب ليق
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 انخيشو { ناييلس نب رصان انخيشو & سيمخ نب رصان انخيش نع تظفحو

 رقأ ام رقملا اذه ىلع ابتكي نأ مكاحلل الو بتاكلل زوجي ال هنأ دمحم نب هللا دبع

 هللاو ۔ كصلا اذه يف بوتكملا وه هنأو © هبسن حصي ىتح اهريغ الو ةلاحإ نم هب

 بيغلا ةداهش اولاقو & بيغلا ىنعم هقحلي نأ فاخاو . اودارأو اولاق ايب ملعأ

 . ةدودرم

 بوسنملا وه هنأ اودهشي نأ زوجي ال فيكف : دمحم نب هنا دبع خيشلا لاق

 . ملعأ هللاو . ةرخأتملاو ، ةمدقتملا هذهب ةقطان راثآلاو كصلا اذه يف

 : يحبصلا : ةلأسم

 اذكو اذكب تيصو اذكا هل لاقو هيلع ظفلو ناسنا ىلع ةيصو بتك نميفو

 اذكا نالفاي هل لقي ملو & معن . يصوملا لوقيف نالفل اذكو اذكب تررقأ وأ

 ؟ بتاكلل زوبيو يصوملا ىلع اذه تبثي له ، تررقأ اذك وأ تيصوأ
 همساب همهفتسي نأ يغبنيف ىمعأ يصوملا نوكي نأ الإ كلذ زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . هل ةراشالا نأ ملعيل

 اذكب نالف تنب هنالفل نالف تنب هنالف ترقأ ةباتك ظفل يفو : ةلأسم

 ديكأت اهلو ظفللا نم مدقت ام ىلع اتباث اذه نوكي له . هل اهيلع نايض نم اذكو

 ؟ اهلبق ام لطبن الو

 هللاو . مدقت دق رقملا نم رارقالا نأل هل هتباتك هلطبت الو تباث اذه : لاق

 . ملعأ

 : يودملا هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم
 ايقت ةقث ناك اذإ ملعلا لهأ تافالتخا نم هيف لاقي امو بتاكلا رمأ يف

 نم اهريغ نع ةزيمتملا ظافلألاب ةحيحص هتكلسو . ابتاك هللا ةجح هتماقأو
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 نم اهيلع لمعلا وأ نيملسملا ماكح نم اهب مكحلا هصخ نم كشي الو تاكلسلا

 مكاحلا نم ةبعش اهلعجي : ضعبو . دهاشلاك اهلعجي : ضعب . هريغو يصو
 . يدهاشلا ةلزنمب يهف يناثلا لوقلا اذه ىسعف همكح يف هبتشا ام تابثا يف

 ةباتكلاو & حيحصلا لصألا يهو هللا باتك اهتبثأف نيلدعلا ةداهش امأو

 مهعيبو مهتالماعم يف سانلا اهلمعتساو نيملسملا نع يأرلا ليبس نم تجرخ

 هريغ نم ائيش وأ كلذب لمع نمو ، ةصخرلل ابلط مهاياصوو مهرارقاو مهئارشو

 ملع وأ لهجب لطاب ىلا هجرخي ائيش كلذب ىلتبملا قفاوي نوملسملا هيف صخر امم
 .. كلذ نم قحلل هدصق ناك اذإ كلذ لطاب ملعي مل نا اطخلا ىنعم هقحلي الف

 . ملعأ هللاو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 بتكي رخآ جلف ىلع هلهأ هحرطأ هيف ةباتكلا نع نوملسملا فقو جلف يف

 لهأ راصو ةهبشلا نم ملاسلا جلفلا حلاصم نم هل مهحرط ناكو 3 هيف نوملسملا

 ، لوألا جلفلا يف اوبتكي نأ باتكللزوجمأ {. اعيمح نيجلفلاب مهدلب نوقسي دلبلا

 ؟ لبق نم هيف نوبتكي اوناك ايك
 يف مهل اوبتكي نأ باتكلل نأ يدنعو ائيش اذه يف تظفح ام : لاق

 اذإ مهغ ألو & همسأ الو همكح لقني الو & هيفارجو هطلاخو حيحصل ا مهجلف

 لطبي ال دسافلا نأ يدنعو ، كلذ مهل ناك مهجلف نع جلفلا اذه عفر اودارأ

 نم هاقس ايع الو & حيحصلا جلفلا اذه نع فوقولا ىلع ىوقأ الو & حيحصلا

 هللاو . مارح ءايب تيقس اذإ مرحت ال لخنلا نأ ليق دقو نيجزايتم اناك ولو لاومألا

 . ملعأ

 طخب قح هيف هل بوتكم كصب بتاكلا ىلا ءاج نميفو 3 هنمو : ةلأسم
 “©٠ كصلا بتاك طخ فرعي ال بتاكلا ناكو رخال هليح نأ ديري هطخزوجي نم
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 ؟ ال مأ زوبجيأ ، قحلا هل بوتكملا فرعي ال ناك اذإ تيأرأ . هليحي نأ هل زوجيأ

 كلذ يف ام ليحي نأ هنم بلطو هل هيلع بوتكملا فرعي ال ناك اذإف : لاق

 بتاكلا طخ فرعي مل ولو هل هليحي نأ بتاكلل زئاجف سانلا نم دحأل كصلا

 هذه يف هل بوتكم وه امم هقحتسيو بججمام بتكي هنأل كصلا كلذ بتك يذلا

 . ملعأ هللاو . يدنع اييف بتاكلا طخب نكي مل ولو { زئاجف ةقرولا
 يف هل بتكي نأ سانلا نم دحأ دارأ اذإ بتاكلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 دنع بتكي نأ الثم كلذ هل زوجيأ . سانلا نم دحأ ىلع قوقحلا نم ائيش هرتفد

 ؟ نالف نب نالف بتكي ملو } ةضف ةيرال اذك اذك نالف

 بتاكلا بتك نا لوقأ انأو . هيف فلتخي اممرثألا نم المحم تعمس : لاق
 عضوم فالخلل الو زئاج هنا هل هدنع وأ مهاردلا نم اذك اذك نالف ىلع هل لوقي

 . ملعأ هللاو . ائيش تبثي ال انه هلعل

 نم ائيش هدنع بتكي نا لجر هءاج اذإ بتاكلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 لاقن هابأ وأ هدح ىسن هنكل هدح فرعيو هابأ فرعيو هفرعي بتاكلا ناكو قوقحلا

 . بتاكلا هفرعي ام ىلع نالف نب نالف يمسأ انأ لاقف كفرعأ ال بتاكلا هل
 ىتح مأ ىنعملا اذه ىلع هل بتكي نأ بتاكلل زوبأ ، كلذ يف كشي ال بتاكلاو

 ؟ ينالفلا نالف نب نالف هنا نودهشي دوهشب يتأي

 بلطي اك بسنل ١ حصتسي نا ينبجعيو ىلوأ اذه يف تبثتل ا : لاق

 هل حضتاو بيرلا هسفن نم عفترا نا هيب أ ةفرعم كلذكو ٠ صخشل ١ نم ةفرعملا

 . ملعأ هلللاو . بابلألا يوذ ىأر نم دعبي ل باوصلا

 ماعطبو هتيصو قسن ىلع بتك اذإ بتاكلا يفو 3 هنمو : ةرركم ةلأسم
 يأر ىلع هتوم دعب هلام نم سانلا هلكأيل ءالح وأ مادا وأ ، ءالحوأ مادا وأ

 ماعطلا ينعا اهلكأيل مأ اهلكايل مأ هلكأيل بتاكلا بتكي نأ كبجعيأ {، هيصو
 ؟ سانلا كلذ لكأي مأ . ءالحلاو مادألاو
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 بتك نإو {. روكذملل ريمضلا ناكو تبث سانلا هلكأيل بتك نا : لاق

 ريمضلا نأ سانلا ايهلكأيل بتك ناو { اهب ىصوملا ءايشألل ناك سانلا اهلكاأيل
 . ازئاج انسح ناك مهنم هللا ءاش نم وأ سانلا كلذ لكأيل بتك ناو ةينثتلا فلا

 انخيش ناكو ريخألا اذهب ريشي هللا همحر نانس نب فلخ انخيش تعمسو

 لعلو . ريمضلا روكذملا لعجيو لوألا بتكي هللا همحر سيمخ نب رصان موحرملا

 عوقول ةغللا مكح نم جرخي مل نهلكأيل بتك ناو . رثكأ اذه يف ينرضحي مل يذلا

 عقي مسالا اذه نأل © ةمعطألا توافتلو & لوقلا ضعب يف نينثالا ىلع عمجلا

 يف امس مكيقشن» : ىلاعت هلوق هانركذ ام ضعب يوقي امو لكؤي ام ىلع
 ريمض اهنوطب نم عضوم يفو { ماعنألا نم فنصلا ريمضلا ناكو . «هينوط
 . ملعأ هللاو . فالتخا ثنؤملا ريكذتو { ركذملا ثينأت زاوج يفو ماعنألل

 دهاشلا ناكو دحاو لجر هدنع دهش اذإ بتاكلا يفو . هنمو : ةلأسم

 بتكو دوهشلا نم هريغ بلطي نا ةباتكلا لفغو هيلع بوتكملا هل ىصوأ نمم

 عم اهبسنب اهجوز اهل دهشو 3 ةيصوب يصوت ةأرما كلذ لثم دهاشلا ةداهش
 اهنأ مث هتجوز يهو هلبق تتام نا لجأل اهقادص اهجوز نع تقلطاو بتاكلا
 ىلع بتاكلا مزليأ . هتقلطأ اهنأل اهجوز نع اهقادص لطبو ةيصوملا ةأرملا تتام

 ؟ ال مأ ، ةفصلا هذه

 زوجي ال ام لعف امناف نايض مرغ الو مثا توبث بتاكلا ىلع ىرأ ال : لاق
 مل ولو . هل دوهشملا ةحص ةفرعمب دهاشلا ةداهش تتبث اذإو ، ليق ام ضعب يف هل

 . ملعأ هللاو . هنم داري ام تبث بتاكلا ملعي

 نم ىلسبم يتلخن بتكا لاقو بتاكلا ىلا ءاج نميفو {} هنمو : ةلأسم

 اهتجوزت يذلا لجاعلا اهقادص نم ةنالف يتجوزل لخنلا نم كلذ ريغو يلام

 اذه اهقحب اهعياباو يتجوزل ةضف ةيرال اذكو اذك ىلع بتكا هل لقي ملو . هيلع
 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع بتكي نأ بتاكلل زوجيأ . نيتلخن
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 © رقملا اذه هسفن ىلع هنم بلط ام بتاكلا اذه بتكي نأ زئاج : لاق

 قيضت الف مهارد ىلع اهجوزتولو & تالخن وأ يلسبم يتلخن ىلع اهجوزت هلعلو
 . ملعأ هللاو {. تالخنلاب هرارقا ىلع ةباتكلا

 : ناديبع نبال : ةرركم ةلأسم

 ةيناث هيلع بوتكملا ىلع ظفلي نأ ريغ نم طلغلا حلصي نأ بتاكلل زئاجو

 ةقرو يف ةملك لدعي نا بتاكلل زوجيو & احيحص اظفل الوأ هيلع ظفل ذق ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . هريغ وأ ةقرولا بتاك وه ناك نالف كلذ در بتكيو افرح وأ

 عرزي نأ داراف سانلل قوقح هيلع لجر يفو { هنمو : ةرركم ةلأسم
 اباتك هل بتكي نأ الإ هنيدي نم هرركف هلايعو هتنؤمو هعرزو هسفن ىلع ناديو
 مهل نيذلا ىلع جتحا نأ دعب هل بتكي نا داراف 0 نايدلا رئاس لبق هقح جرخي

 ؟ باتكلا ظفل ام { هونيدي نأ هركف ميدقلا نيدلا

 قحلا مهل نيذلا ىلع ةباتكلا زوجت لب اذه لثم يف ةباتكلا زوحت ال : لاق

 بتكي نأ كلذ يف ةباتكلا ظفلو & كلذ مهسفنأ ىلع نوبتكيو . اودارأ نا
 نم نيدتي نأ ينالفلا نالف نب نالفل ينالفلا نالف نب نالف ىضر دق بتاكلا

 اذه نالف نب نالف يفوتسي ناو & ةضف ةيرال اذك اذك ينالفلا نالف نب نالف

 . ملعأ هللاو . اندنع ام اذهف . اذه نالف نب نالف لبق هقح

 تبثيأ هتيصو قسن ىلع ارارقا بتاكلا فطع اذإو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ، كلذ

 ركذ ىلا جاتحي هناف هتيصو قسن ىلع رارقالا فطع اذإ بتاكلا امأ : لاق

 نأ دارأو رارقالا بتكي ناك اذإ كلذكو . رارقالا هيلع بتكي نأ دارأ اذإ رقملا
 رارقالا دنع رقملا مسا بتكي مل نإف ، يصوملا ركذ ىلا جاتحي هناف هتيصو بتكي

 بتاكلا ناك اذإ ناتبثي ال ةيصولاو رارقالا نيذه ناف ةيصولا دنع يصوملا مسا الو
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 3 ةيصولا هذهو رارقالا اذهب مكحي يذلا مكاحلا ريغ ةيصولا هذهو رارقالا اذهل

 مكحي نأ هل زئاجف هسفنب مكاحلا وه ةيصولا هذهو رارقالا اذهل بتاكلا ناك ناو

 نالف نب نالف وه يصوملا وأ رقملا نأ نيقيلاب هدنع نأل ةيصولا هذهو . رارقالا اذهب

 . ملعأ هللاو . هيلع بتكي يذلا وهو

 : سيخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 نيعدتبملا نيلاضلا هيصاعمل نيفرتعملا نيصاعلا نم هنأ هسفن دنع نميفو

 نيظفاحملا نيمئاقلا نيحلاصلا نم هرمأ رهاظ يف ناكو هللا مراحم نيكهتنمل ةنملا

 نيب ةباتكلاو ى ماسقألاو ماكحألا يف امئاق ايكاح نيملسملا مالعأ هبصنف فيلكتلل

 يوذ ةحصب لعفلاو . يفخلا رسلا هيلع رهظ ماوعألاو روهشلا تلخ ىتح مانألا

 ناضلا يف لوقت ام . همارباو هرمأ لحناو هماكحأ تضقناو ، نيملسملا نم لدع

 هيلع حص نإ تدر اذإ اهب دهشو اهبستكاو اهب مكح يتلاو قوقحلا نم قلعتملا
 ؟ افنآ كل هتمدق امم هيف لخد اميف هلوخد لبق هثدح

 عضوم يف طسقلاب هيف مكحو لدعلا نم هب ماق اييف هيلع نايضلا امأ : لاق

 يف هل هنآل هيف هيلع نايضلا بوجو الو هنالطب يل نيبي الف هيلع مزاللا وأ هل زئاجلا

 ةجحلا مايق دعب ةيلبلا لوزنو ةردقلا دنع بجاولا عضوم يف هيلعو زئاجلا عضوم
 ايهب بطاخملا هنأل ملظلا نم هاتأو مثألا نم هحرتجا ام ءوس نم هللا ىلا ةبوتلا عم

 يف هيلع وأ هل عساولا قحلا نم هب دهشي اييف دهاشلا ىلع سيلو اهنم هصخي ايب الك
 يف زوجحم الو . ءاوس قحلا يف ميقتسي ال ايب اذه ناض الو جرح هب ةداهشلا نيدلا

 مكاحب سيل دهاش بتاكلاو نايضلا هيلعو 5 هيلع وأ كلذ هل نوكي نأ اذه لثم

 ىلع اهم لمعل ١ ف هريغ ىلع الو { هريغل ةجحب قحل ١ يف تسيل هل ةركذت هتباتكو

 هنا لب هل ناهرب ال ماكحألا نم برض اهنأ ةباتكلا يف لئاقلا لوقو & ليق ام حصأ

 ليلقو بابلألا يلوأ نم قحلا رصبأ نم دنع ءارآلا ءوس نم نوكي نأ نم بيرق

. مه ام



 لبق نم بهذو هثدحب ملاعلا لجرلا اذه لدع دق ناك نإ تيأرأ : تلق

 ؟ ال مأ نيكيرش نانوكيأ بهذ ام لدعلا

 هب ناك وأ هنم كلذ فالخ ملعيوهو ابذاك مكاحلا دنع هلدع اذإ امأ : لاق

 مكحلا لبقف {} ءاضقلا لصف اهيلع عقي . ةرضاح ةيضق ىلع ةداهش يف الهاج

 قيقحت وا قح لاطبا نم ةداهشلا كلت ببسب هعم حص الو ، ايثا ناك هنم كلذ

 دنع هلدع اهناو مولعم ءعىش ريغ يف ناك ناو . امراغ نايضلا هيف مزلي لطاب

 هنكلو انايض هيلع رصبأ مل لبق نم هايإ هليدعتل دعب هتداهش مكاحلا لبقو . مكاحملا

 هل ناف هلك اذه يف رظناف . اهبورض نم همزلت ام هجو ىلع ةبوتلا همزلتو مثا

 . هعضوم يف ءعىش لك لعجاف اماعو اصاخو اليوأتو اريسفت

 نيبو هنيب ايف اهيدؤي نأ هل لجأ ةداهشلا هذهل ىعد نإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ ىضرم ريغ هنأ هملع عم هللا

 هيلع هنا لوصألا رصبأو قحلا فرع نم دنع قحلا يف جرخي اذكه : لاق

 امم لوبقلا سيل ذإ لبقت ل ناو اهتحابا عضوم ف اهتيدأت هلو . اهموزل دنع اهءادأ

 . لأسي هنع الو بطاخي هب

 نايض هيلعأ { هسفن ملع عم هببسب قح نالطب حص نإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ هتباتك وأ هتداهش وأ مكح لبق نم ناك ؟ال مأ

 نالطب ببسب قح نم لطب امل هيلع ناضلا موزل هجو يل نيبي ال : لاق
 عضومل هلمحف كلذ لمح ناكولو { ايل لطبملا هثدح روهظل هتداهش وأ هتباتك

 سيل هنا بتاكلا يف لوقلا ىضم دقو & يندلا ثيبخلا هنول هلاحيف ىضرملا هرهاظ

 بهذم ىلع ال نيمدقتملا ءاهقفلا نم قوقحلا لهأ هيلا بهذ ام ىلع مكاحب

 لثمل بوصنملا دحاولاب اهب ةجحلا توبثو ةباتكلا يف نيرخأتملا نم تقولا ماكح
 الو باتكلا يف خسار يأر الو . حيحصلا يف هل ةدعاق ال فيعض يأر هنأكو اذه

 مكحتو . هنهو ىلع اهانعمب دهشي ةثالثلا لوصألا هذه اهنأك لب عامجألاو ةنسلا

 هنأ ىلع هماكحأ يف ةضقانملا نم اولخي مل هب كسمتملاو هفالخب اذه يف ينعملاب
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 هار نيفراعلا نم ادحأ ىرأ الو هارأ ال ذإ هدايق ىلع ملكتلا تكرت . هنهو ةدايزل

 . ملعأ هللاو . نظأ اييف لبق نكي مل ثداح هلعلو . ادبأ

 اذإ هل موكحملا ىلع عجري نا اذه طخب هيلع موكحملل لهو : هل تلق

 ؟ مكحلا هنم يرجي نأ لبق اذه هيلع حص
 ام ىلع حجرألا بهذملاو حصألا ىلع مكحلا يف كلذ هل { معن : لاق

 نم فعضأ طخو ، ةجحب تسيل اذه لثم يف دحاولا ةداهش نأل هيلع نآلا متنا

 ةداهشلا كلت ماقأ هنأولو . ةجحلا ةلزنمب راص نيأ نم بجعلا نمو هتداهش

 ملحلاو ةدابعلاو ملعلا يف هنامز دحوأ ناكو هناسل حيصفب هناوخا عم اهاداو هسفنب

 يف رخأت ال يضابأ ملسمل يدوهي ىلع طاريق هتميق يف ةجح تناك ال ةدايزلاو

 حصأ نكت مل ناو حصأ هناسل وأ ادبأ هيف فالخلا زوجي ال اعامجا ىضرم ةداهشلا

 لوقلا اذه نا هتباتك نم قحلا يف نهوأب حيحصلا رظنلا يف يه ايف هباتك نم

 لوصفلا نيابتم هنأل { نايذهلا نم هيلا عىش برقأ الو الك ناهرب هل سيل فلتخغ

 هل نإ انلق كلذلف & ىجحأ هريغ ىلع لمعلا نم ىلوأ هكرتف لوصألا ضقانتم

 نوكي نأ الإ ءىشب سيل كلذ نأل اليبس كلذ ىلا دجو ىتم كلذ يف عوجرلا

 ال هناف هل هنأ وأ هب هل موكحملل هيلع هنإ { هيلع هب موكحملاب ملعي هيلع موكحملا
 نأل راكنالا عم هل رهاظلا يف ناك ناو هيلع هيف عجري نأ الو هب هبلاطي نا هل زوجي

 هيلع هب مكحي مل ولو هل هيلع امل ءادالا اهيلع هل مكحلاب هسفن نم هل فاصنألا هيلع

 . هبطاخ دق ىلاعتو كرابت هللا كلذبو ، هريغ مكاح

 ال لب ينذاب نالف ىلع تبتك انأ } هيلع بتك نم لاق نإ تيأرأ : هل تلق

 . هتمزالم عستي ال مأ قحلاب امزالم نوكيأ . يسفن ىلع هتبثأ الو هتباتك لبقأ

 نم بوتكملا كلذ توبث حصي مل لوقلا نم اذه الإ هنم نكي مل نا : لاق

 ناك اذإو 5 هيلع هيف امب هنم ارارقا جرخت ال ةلاقملا هذه سفن نأل هيف هيلع قحلا

 3 رهاظلا ين يذلا مزالي نأ الو } هيلع حصي مل حص امب هيلع مكحي نأ زجي مل اذه

 . ملعأ هللاو . دعب همذي ملو
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 هيف ليق يذلا ثدحملا بتاكلا يف يتلا لايعلا هيلع لخدت لهو : هل تلق

 ام تباث ليقو { هثدح خيرات ىلا تباث ليقو ، ثدحلا دساف هتباتكو همكح نأ

 ؟ مكح هيف زجي مل امم ، هاوس ام لطابو هب مكح
 بحأ الو جرخت حيحصلا ىلع ةباتكلا يف اهارأ ليواقألا هذه لك : لاق

 جرخي نم لوق يف باوصلا ىرأ اينإ ينال . هارأ ام ىلع هارأ امل اليضفت ملكتا نأ

 نعراثآلا تءاج دقو . عامجالاو ةنسلاو باتكلا ماكحال اقفاوم اذه يف هلوق

 دمحم يبأ نع كلذكو هللا يهمحر ديعس يبأ خيشلاو & يراوحلا يبأ خيشلا

 سانلا نيب رهاشلا اذه ريغ كلذو نيرخأتملاو نيمدقتملا نم نيملسملا نم مهريغو

 يه امنا اهنا ةباتكلا نأ يف مكحلا ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دقو نآلا

 يفانملا لطابلا هثدح روهظ دعب نم هملعك ملعي مل نمف هريغل ال ةركذت ال بتاكلل
 رهاظلا يف ناك ام هتداهش لبقت ال هتنايخ ةحص وأ هتمهتل قحلا يف بجرملا هتنامأل

 . هتلزنم ىلع

 ثدجحبزيجملا ملع عم هل زاجملاو زيجملا نايض يف لوقت امو : هل تلق

 امم ماكحألاو نايدألا باب قيرط نم مالسالا يف هنمو هيف ىرج ايفو هل زاجلا
 مكحي اذايبو ، بات اذإ هللا نيبو هنيب اييف ماكحألا باب يف نايضلا هيف هيلع قلعتي
 ؟ هلك اذه يف صالخلاو صلختلا فيكو . هيلع

 ام كلذ هل زيجي نأ هلزوجي ال نمل مكحلا ين ةزاجالا هل نم زاج اذإ : لاق

 هثدحب هملعل وأ هب هلهجل نكلو ههبشأ اموأ سانلا نيب ماكحألا نم هل هزاجا

 ام نايض نيبي الو انماض ناك هايإ هيلوي نأ الودعم كلذ هل زوجي ام هل زوجي ال يذلا

 نمل نايضلا هيف مزلي هاتأ مكح لطاب هعم حصي مل اذإ هتزاجاب هل زاجملا هب مكحي
 مزلي ام نايض يف هل ناك كلذ يف قحلا ريغب هيدعتو هملظو هروج هل ناب اذإو . هاتأ

 ايهنم لك نوكيو . اكهتنم هميرحتب نيدي كلذ يف ناك اذإ اكيرش نايضلا هيف
 . كلذ يف رظناف مكجلا يف دارفنألا ىلع هب اذوخأم

 يف لهاجتملاو لهاجلاو ملاعلا يف اذه ىنعم ق رتفي ال لهو : هل تلق
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 رجحلا هيف هيلع عقي امو ماكحألا باب نم هعسي ال اييفو هعسي اميفو نيدلا لوصأ

 امو نيدلا يف هعسي امم ةحابالاو رجحلا باب نم عساولا ريغو عبساولا يف ةحابالاو
 . هل عساولا يفو زئاجلا يف هعسي ال

 لهاج الو ملاعل لاح يف قحلا ةفلاخمب مكحلا عسي هنأ ملعأ ال : لاق
 نأ هملع يف ملاعلل عساولا نم سيل ذإ همار نمل رذع لهاجتلا يف سيلو لاح ىلع

 كلذ ةحابإ دحأل الو لطابلاب سانلا ىلع هلهجب مكحي نأ لهاجلل الو لهاجتي

 باب يف ةرذعملا لاوزو ةجحلا مايق دعب ةجحملا نع هنم بناجب ءابنا نأ الو دحأل
 كلذ نم ائيش اولعف ناف ماكحألا نم ءىش حلوم يف الو الك نايدألا نم ءىش

 هل مهنم هربك ىلوت يذلاو مثالا نم بستكا ايب مهنم ءىرما لكل ناكو . اولظ

 . ميظع باذع

 مظعأ ىتأ اييف قحلا هنم ملع ىلع فلاخو ىصع اذإ لهاجلا نم ملاعلاو

 نع ثيدحلا يف ىوري ييف . ةمألا هذه باذع فصن قسف اذإ ايثا دشأو امرج

 ملو هلهج ءىش لهج هعسو نم هنيد يف الهاج حيحصلا يف ىمسي الو ةي يبلا
 لك لاحب ملعأ هللاو . هتيلب لوزن لبق 5 هتنحم نم يفاعملا هنأل هب ةجحلا هيلع مقت

 . كلذ يف رظناف هتينو ءىرما

 ركني مل ناو { هثدح هيلع نمم اذه راكنا فلكملا ىلع جرخي لهو : تلقف

 هايإ هيطعي طخب فاخ اذإ هيزبجي لهو . ملاس ما نمضيو امولعم نوكيا هيلع
 نإ املاس نوكي لهو . هل ضرعوأ هيلإ لسرأ نإ كلذكو { ةجحلا غلب دق نوكيو

 ؟ ام موي يلا ةنونيدلا اهعم هيفكتو ةيقت ىقتا
 لحم ريغ ف هلو فيلكتلا يوذ نم ردق نم ىلع ركنملل راكنالا انا : لاق

 تافورعملا الو } اعطق يأرلا يف تازئاجلا نم هريغ ال ركنملا ركني نأ ةلفان ضرفلا

 وأ نمآ دق رشبلا نم دحأ ىلع قحلا راكنا زوجي ال هنأل ،} اعرش نيدلا يف ةتباثلا

 عيمج نم ناك ام فيك ركنملا وهف لطابلا نم هريغ ىلا قحلا نع جرخ امو . رفك

 حورشم هللا دمحب نيملسملا راثا يفل هناو عستي هليصفت يف هيف لوقلاو ناك نمم
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 هيلع هل ةجحلا ةماقإ يف كلذ دح اولاق { هراكنا همزل ءىش يف هيلع كلذ تبث اذاو
 ناك ايك هيلع هأرق وأ هأرق نأ هانعم فرعي هل بوتكملا ناك اذإ كلذك ةباتكلاو هل زجم

 جتحي هنأ هنع هللا هاكح ام عم سيقلب عم مالسلا هيلع ناييلس يبنلا ةياكح نم
 ةلي يبنلا ناك كلذكو . اهيلع ةجحلا ةماقال اهيلإ رئاط هب لسرأ باتك يف اهيلع

 عدتبن الو ىلاعت هللا ءاش نا عبتن نحنو ىكحي نيملسملا نع كلذكو © ىوري اميف

 ايف هتفرعم ىلع فقوو هب بطاخملا همهف نإ حيرصتلا لثم اذه يف ضيرعتلاو
 رمألا يف باتكلا ماكحا يف باتكلا نع هب باطخلا دورول رظنلا يف هلدع يل نيبي

 نايضلا هيف نوكي اييف ال هضرف عيض نم ىلع نايضلا نوكي الو {، يهنلاو

 ايلظ اهيلع يدعتلا دارأ نم عنمو اهتيجنت هب { هب قلعت دق لام وأ سهفن فالتال
 ىلع نايضلا هيلع فاخأ كلانهف . ةرذعملا هل بجويرذع ريغ نم لعفي ملف ايهه

 . كلذ يف رظنيلف . ملعأ هللاو . هيلع عمتجملاب هسيل هلوق

 ةصاخلا ملعي نأ هيلع .0 هب ىلتبملا فعضو ةردقملا تزجع نإف : تلق

 فيكو ةماعلاب فيكو 0 مهيلع فلت ام نايض يف هكرشيا مهملعي مل نإو . هنوكب
 ؟ فيعضلا اذهل صالخلاو ليبسلاو جرخملا

 وأ لاموأ سفن ىلع ةيقت ىلع نكي ملو هريغب ةردقلا هل تناك اذإ : لاق

 هيف ىجر نمب تاركنملا نم هتلازإ ىلع ردق ام ةلازإ يف ةناعتسالا هيلع ناك نيد

 امل عييضتلا عضوم يف نايضلا موزل امأو 3 هتقاط قوف كلذ نم فلكي الو . كلذ

 . همكح ىلع كلدي ام لوقلا يف ىضم دقف ىهن وأ رمأ نم همزل

 عماجم هيلع هعماجو لوصألا ةثالثلل افلاخم يكح هنم ملع ناو : هل تلق
 ؟ ناضلا يف هكرشيا

 ةلطابلا هماكحأ ذافنإو ةلاضلا هلاعفأ هئاضما ىلع هل ةعماجملا امأ : لاق

 هل نوكي هنا يف بير الف . هروج ىلع هدضع ىلع دشلاو هملظ ىلع هل ةيوقتلاو

 يناعم ىلع تناك نا امأو . نايضلا نم كلذ يف مزلي ام نايض يف مثالا يف اكيرش

 ريغ نم ةلالض سانلا ىلع هنم ةيراجلا هماكحأ يف قحلا ةفلاخم ىلع هل بيوصتلا
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 هيف مكاحلا كلذ مزل اييف هيلع نايضلاب لوقأ الف & كلذ يف ةناعا هنم نوكت نأ

 . مثاملا كلت ىلع هل هنم بيوصتلابو ىضرلاب مثألا لطبملاو ملاظلا هنكلو نايضلا

 . ملعأ هللاو

 ةنسلاو باتكلا هيف فلوخ دق مكح ىلع لحتسملا كلذكو : هل تلق

 ةيكزتلا ةلزنمب نوكيو نمضيو اكيرش نوكيأ لحتسملا ليبس ام ، عامجالاو
 اذإف املاس وه نوكيف هريغ مدقت اذإ ةيصعملا ليبس هليبسو 0 ةبوتلا هبحاص ىزو

 كريغصل حرص . عالقالا هنم هيفكيو هلعفو هببس نم نكي مل بوصم هبوص

 ؟ كلذ

 ال لجسلا نم ةيكزتلا ىنعمب جرخي هنا ليجستلا يف يل نيبي يذلا : لاق
 ءاضقلا لصف عقي مل عىش يف كلذ نوكي نأ الإ ناضلا نع هيزبحت ةبوتلاو مكحلا

 ايهيف لوقلاو . يتفملاك كلانه نوكي نأ هب مكحلا ىنعمل ناك اذإ هبشي هناف { هيلع

 . ملعأ هللاو . دحاو

 ذافنإ الو هب لمعلا زوجي الو ةجحب سيل بتاكلا طخ نأ كدنعو : هل تلق

 ؟ ةقث ناك ولو هيف بوتكملا
 بجعتمل يناو هلدع الو هباوص ام موي دح ىلإ يل نبي مل اذإ ، معن : لاق

 يف عسي ال هنأ يف فالخ ال ذإ اهدجأ الف مهل كلذ يف ةجحلا سمتلاو اذه نم

 هتباتكب كلذك كلذ ناك اذإو . اعامجإ هدحو هتداهشب كلذ يف مكحلا نيدلا

 طلغلا لمتحي هنأل هتداهش نم فعضأ هطخ نأل هريغل اهب لمعلا زوجي ال نأ ردجأ

 1 يعدملا دي يف راصو هنع باغ دق ناك نإ اييس الو { هيلع ناصقنلاو هيف ةدايزلاو

 هيف ايب رقي مل نم ىلع هب مكحلا زوجأ الو ةنونيدلا ريغ ىلع يأرلا يف كلذلف هيف

 نم تناك ال كلذك ناكول لب ةداهش هارن ال انأل هيلع هرارقا زوجي & لاحيف

 ين هل ةجحلا مايق يف ايهتلزنمبوأ نيدهاش دحاولا نوكي ءىش يالف {. دهاش

 حص ول نا . جلي بابلألا يف الو . جرخي حيحصلا يف هملعن ال ام اذه . كلذ

 ٠ ريغ ال هل بتاكلل ةركذت الإ هارن ال نحنو فيك ث ةداهشلا ةلزنمب تبثف
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 مكاح نم تبثو نولوقت ايك ايكح ناك ول لب & ايكح رظنلا يف متنا هنورت مكلعلو
 ال هل ةجح وه ايناو ، هب مكحي نأ هريغل زوبت ةجح كلذ ناك ام هيلع همكح زوجي
 خيشلا نعرثألا ءاج اذكه هملعك ملعي مل نمم سانلا نم هريغ ىلع الو هريغل

 كلذ يف ملعن الو باوصلا يناعم ىلع قحلا يف جراخل هناو © هلللا همحر ديعس يبأ

 رثكأ اذه يف هلاق ام دجت رضاح بلق نع رداص ركفب هربدتو اذه يف رظناف افالتخا

 لهأو نامزلا لهأ هب لمعلا ىلع فلاتو ، نايع لهأ نم اننامز ءاهقف يرخأتم
 ةيفاعلاو ءارضلاو ءارسلا ىلع هلل دمحلاو طلغلا رهاظ & طقسلا بيرق ناهربلا
 ةاجنلا هيف ام ىلا انيدهي نا ةمايقلا موي ةمالسلا بلط نم لاؤس هلأسنو . ءالبلاو

 . مالسلاو باذعلا نم

 وأ تارارقا نم كوكصلا يف بوتكم لك يف قحلا لوقلا كلذكو : هل تلق

 ؟ نوكي اياصو
 نم اندنع ةجحلا اهم موقت الو انعم تبثت ال كوكصل ا نأل . معن : لاق

 همحر ديعس يبأ خيشلا باوج يف كلذكو . اهيلع ةداهشلاب الإ مكاح الو بتاك

 هباوص يف ملعأ الو & باتكلاو ةنسلاو عامجألا هتقفاول باوصلا هناو اندجو هللا

 باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ بتاكلا كلذ ناكولو . لوقلا نم افالتخا

 . ملعأ هللاو . ايهنع هللا يضر

 ريغب هيف ةجحلا عضوم ريغ يف اريخ دحأ ىلع هب مكح نم لهو : تلق
 ؟ ال مأ هيدي ىلع كلذب فلت ام نايض هيلع زئاج رارقا وأ كلذ ىلع ةداهش

 قحلاب هارأل يناو ناضلا نم هتءارب هجو حيحصلا ىلع يل نبي ال : لاق

 نأ الإ هيلع لمعلا يف قفتملاك ناك ناو ءعىشب سيل كلانه كصلا كلذ نأل هيلع
 عدخ نم اذه نوكي نأ فاخأل ينإف . هللا ءاش ام الإ سانلا نم رثكألا يل نيبي

 هنأب هيف نيدي نأ ريغ نم باوصلا نم جيجللا رظنلا حيحص يف هدعبل ناطيشلا

 . اعطق لطاب
 هيرزجم الو دهشي نأ مزاللا نم ء ىشب يصولا وأ رقملا ىلعو : هل تلق
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 ؟ ال مأ موزللا عضوم يف داهشألا نع هسفنب كصلا

 هجو هل ىرأ ال ذإ . جرخي باوصلا يف هريغ ال يدنع اذكم : لاق

 ايهيف رظناف ةدئاملا ةروس يفو ةرقبلا يف كلذب هرمأ هللا نأل كلذك الإ مث صالخلا
 فالخ ىلع صوصخلا هلاق ام كنع عدو هب لمعاف امهرخا نم ابيرق هدحت

 اليق موقأ هنأل ةمادنلا نم دعبأو ةمالسلا ىلا ىندأ هناف صوصنلا نم حيحصلا

 . اليبس ىدهأو
 . هنم الدب هريغ دهشي نأ هيلعأ نيدهاشلا دحأ تام نإف : هل تلق

 الإ دهاشلا نوكي الو . نايعلل رهاظ اذه يف قحلا اذكه لاق .3 اتام نإ كلذكو

 هب هل موقت نم دجت مل ناف . كلذ ىلع ةداهشلا يف رهاظلا يف هب ةجحلا موقت نم

 35 ىجر ثيح نم ةجحلا سمتليو سانلا نم هيلع ردق نم دهشيلف هيلعو ةجحلا
 ىلوأ هللاو رذعيف كلذ ىلع توميوأ ةجحلا ىقلي ىتح اذه ىلع نوكيو

 . اعداخم الو ارصقم هللا رذعي الو 0 رذعلاب

 زوجت نم ةداهش نود ةباتكلا سفنب هل موكحملل لحي لهو : هل تلق
 هيلع وأ رارقالا وأ اياصولا ةهج نم ناك كلذ ذخأ هل بوتكملا كلذ ىلع هتداهش

 ؟ هجولا اذه ىلع هذخأ نإ هلهأ ىلا هدر

 هل بوتكملا كلذ هعم نوكي نأ الإ حصألا ىلع هل كلذ يل نيبي ال : لاق

 ةداهشب وأ هل رقملا وأ يصوملا نم عايسبوأ هيلع هل هنأ هسفن نم ملعب حص دق

 هنأل هاوس ةجحلا نم هل نكي مل نإ كصلاب كلذ يف ةبلاطملا هل هناف كلذ يف ةجحلا
 يف اهريغ ال ةباتكلا سفنب امأو هل هتوبث يف فلتخي امم ناك اذإ راصتنالا لحم يف

 هدي نع فلت امو هلهأ ىلا هدر هيلعف كلذك هذخأ امو & كلذ هل زوجي الف ةجحلا

 هيف هل نوكي هجوب هنم صلختي ىتح هدي يف تانومضملا نم هنأل همرغ هيلعف

 دق ذخألا ناكولو يأرلا اذه ىنعم رظنلا يف جرخي ام دايق ىلع اليبس صالخلا

 رجشلاو لخنلاو رودلا لثم كلذ نم ناك ام هنأ الإ هل هنا هنم نظ ىلع ناك

 يف هيلع نوكي الو هنع هدي عزنو هكرت يف هجو هلف . كلذ هابشأو ضوراألاو

٣.٨



 هسفنل صالخلا هارأو هلهأل قحلا فرع ام دعب . هب مايقلا الو هظفح فنأتسملا

 ىلا هل هنأ هنم نظلا ىلع هذخأ نم هدرب هنأ روشلا ةلأسم يف ءاج ام سايق ىلع

 دعباب سيلف برقأ اذه نم كلذ نكي مل نإو ، اذه يف برقأ هناك هنأل هعضوم

 هللاو . لاح يف نيملسملا نم هريغل وهف الإو 0 اذه ريغ لاحل هب مايقلا هصخي ملام

 . ملعأ

 ةقث طخب اهل ةباتكلا تناك اذإ كوكصلا يف اذه ريغب ليق لهو : هل تلق

 ؟ نيملسملا تاقث نم

 دعبو هتايح يف ليقو هتايح يف تباث ةقثلا طخ نأ ليق دق { معن : لاق
 مكاحلا هماقأ نمم وأ مكاح نم ناك اذإ ةافولا دعبو ةايحلا يف تباث هنا ليقو هتافو

 قافتا ىلع لاح ىلع توملا دعب كلذ تبثي ال هنأ ليقو ؟ هتباتكب مكيأ كلذل

 يلوأ دنع ليواقألا هذه لكو . ةجحلا ي نيدهاشلاك هتوبث لاح يف هنأ . مهنم

 لبق اقوبسم هيلعو هب لوقلا رم دق اذه يف حيحصلاو ، ءىشب سيلف { بابلألا

 ىمعأ ةريح يذ ىلع الإ فاخي سيلف هيف جلبأ قحلاف 3 هب لمعاو هيف رظناف اذه
 . تمت . ةريصبلا

 : دادم نب ناييلس نب رصان خيشلا : ةلأنتسم

 هذه ىلع تباث ظفللا اذه نأ هتيب ثلثب ةيصو وأ اعيب وأ ارارقإ بتك نميف
 ماهسلا يف ةيصولاو رارقألا ديكأت هنأ الإ ددعلاب ماهسلا دكأت ملولو . تافصلا

 كلذ نم ماهس هيلع ثدعي هل رقملا اذه نأ ايبر هنال حاضيالا ىلا برقأ ددعلاب

 ريغو ةيصو وأ ثاريم وأ ةبه وأ عيبب هنمحلا نم رارقألا كلذ دعب لاملا وأ تيبلا

 . ملعأ هللاو . بابسألا نم كلذ

 : دشار ةنبا : ةلأسم

 له ِ بتاكلا ي 3 ةقرو هقح هل بتكي نأ داراو ناسنا قح هل ناك اذإ بتاكلا ىف
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 يف هل بتك ناو ، رخآ لجرلا اذه ىلع هقح بتكي نأ بتاكلا اذهل زوجي

 نم نذاب الإ هقح ضبق هل زوجي الو هل بتك نمل هنم ارارقإ اذه نوكي له . ةقرولا

 هقحب لجرلا كلذل هنم ارارقإ هتباتك يف هتينب نكي مل بتاكلاو ، ةقرولا هل بتك
 . هقح تابثال لب 0 اذه

 هنيب اييف امأو . مكحلا يف هرارقإ هيلع تباث اذهف تفصو ام ىلعف : تلاق

 . ملعأ هللاو . اذه ىلع هقح ضبق هل زئاجف هلل ا نيبو

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ ثدح نم لوزعملا مامألا باتك طوطخ مكح امو
 مامالا رمأ لاز نإو 0 ةتباث مهطوطخف مامالا ةماقتسا لاح يف : لاق

 تبثي نم دنع . الهأ كلذل اوناك اذإ مهطوطخ نم ىضم امرضي الف ثدحب

 اوضرعتي الأ مهيلعو 3 اهب مكحي الف ثدحب مهمامإ لاوز دعب مهتباتكو طوطخلا
 هللاو . يدنع اذكه لاق . مهطوطخب سانلا قوقح فالتا ةفاح ةباتكلل

 . ملعأ

 قتعي نئلو بتكيأ سانلا رئاس نموهو قتعب ىصوأ نمو . هنمو : ةلأسم
 يف كلذكو . ايلو نكي مل ام كلذ كرتيوأ رانلا نموضع هنموضع لكب هنع هللا
 ؟ ال مأ & كلذ لوق زوجي له { هنع قتعلا ظفل

 قتعملا هدارأ نأ نع ةياكح هبتك ناو ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق
 كرت ىنبجعيف قتعملل ءاعدلا ىنعم ىلع هبتك نإو قيضي ال هنا يدنعف . كلذك

 . . ملعأ هللاو . ةيالو قتعملل نكي مل اذإ كلذ

 ملو ، معن لوقيف اذكب تررقأ وأ تيصوأ اذك ظفل اذإ بتاكلاو : ةلأسم

 همهفتسي نأ يغبنيف ىمعأ يصولا نوكي نأ الإ ٠ كلذزئاجأ ٦ نالفاي لقي

 . ملعأ هللاو . هل ةراشألا نأ ملعيل همساب
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 . ةيالولا نم هجرخي اثدح ثدحأ مث سانلا نيب بتاكي نميف : ةلأسم

 ةباتكلا ىلا مامالا هزبي ملو ، ةبوتلا ثدحأ مث ةباتكلا نع فوقولاب مامالا هرمأو

 ؟ ةيضاملا هقاروأب مكحي له . ةيناث

 . ملعأ هللاو . فالتخالا هيف زوجي امم اذه نأ وجرأ : لاق

 باتراو & نايض نم ةيصوو ارارقا دحأ ىلع بتك اذإ بتاكلاو : ةلأسم

 6 اصلاخ هل هسيل كلذ نم هب رقأ ام نوكيوأ لطابب ءاحلا كلذ هنم نوكي نا

 هتباتك يف عجري نا هل زوجأ 0 هل هتباتك ببسب كلذ هل بوتكملا لصوتي نأ فاخو

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هل
 نيح هيلع بتك ام لطاب بتاكلا نيبي ملو هيلع ةباتكلا تتبث اذإف : لاق

 حصي ىتح هنع هليزي الو { كلذ زاجأ نم لوق ىلع تبث دق مكح كلذف ةب اتكلا

 . ملعأ هللاو . ةلداعلا ةنيبلاب هلطبي ام

 : يحبصلا : ةلأسم

 ردلاو هلقع نم دنع مكحلا هب تباثو باتكلا هب زئاجو ةزئاج ىب رتملا ةباتكو
 وأ عيب وأ قاتع وأ قالطب هلصو دحأ ناو سبللا ىلا برقأو لوألا نم دعبأ يعم

 . ملعأ هللاو . هيلع هتوبثب ينبجعأ لوبق

 اظفل بتاكلا بتك اذإ هنأ ىعمف سانلا نيب ةباتكلا امأو . هنمو : ةلأسم

 ازجوم ناك ناو ظفللا ةماقتساو ىنعملا ءاضتقاب ىنعملا يف اجراخ مكحلا هب تبثي

 . ملعأ هللاو . انفرع ام ىنعم ىلع هب مكحلا زئاجو تباثو زئاج وهف

 : نافلخ نب ىنهم ديسلا : ةلأسم

 اذكو اذك نالفل ىلع بتكا هل لاقو نيملسملا باتك نم بتاكب ىتأ نميف

 بتك نمل قحلا هب تبثي ارارقإ اذه نوكي له قحلاب هيلع ظفلي ملو 3 هنع ىضمو
 ال مأ هل هتباتكب رمأ نمم رمأ ريغب كصلا هل بوتكملا يطعي نأ بتاكلل زوجيو هل
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 هنأل مكحلا رهاظ يف هب رارقالا بجوي ال كصلا ةباتكب رمألا نإ : لاق

 اضيأو ، هل بتك نمم هنومضم ضبق لبق هيلع هتباتكب هرمأ نوكي نأ لمتحي

 ، همهف كرو هملع لق رمألا كلذ ركني ال هب رارقألا ريغ كلذب رمألا نأ مولعمف

 هيلع بتك نم رمأ نود هل بوتكملل هتباتك دعب كصلا عفدي نأ بتاكلل سيل مث

 رمأ نود بتاكلا هعفد ناو هضبق دعب هيف رظانلا وهو هيلإ هعفدي نأ هب ىلوألا لب

 هيلع بوتكملا راكنا عم نايضلا هيلع ىشخأف هيف ايب هيلع مكحو هيلع بوتكملا

 همكح نم هانيبو هرمأ نم هانحرص ام لجأ نم كلذو © هب بوتكملا قحلا كصلا

 . ملعأ هللاو . هيف يل ناب ام بسح

 : نافلخ نب ىنهم ملاعلا ديسلا نع : ةلأسم

 فرتعي ملو هنم تبسن نم اهركناف . ءام عيب اهب لجر اهرهظأ ةقرو يفو
 ؟ ءاملا مكح نوكي نملو ؟ ال مأ هطخ اهنأ اهب مكحيأ هتكلس هباشت تناكو اهتباتكب

 بوسنملا طخلا ركنأ اذإ ماكحألا يف ةجحب سيل طوطخلا ةكلس نا : لاق

 هيلع كلذ حصي ىتح هل هراكنا عم هطخ هنا هب مكحي الو هباشتت طوطخلا نأل هنم

 همزليف هيلع ىعدا اقح ركني ل هنأل ةباتكلا هراكنا عم نيمي موزل هيلع نيبي الو

 مل اذإو ، هبحاصو ءاملا ءارش يعدم نيب ماكحألا اناو & قحلا هراكنأل نيميلا

 ةباتكب بتاكلا فرتعي ملو 3 هؤارش ىعدا مث هكلام مكح نع ءاملا لاقتنا حصي

 . ملعأ هللاو . كلذب هل موكحم ، هبحاص ىلع عوجرم وهف ةقرولا

 كوكصلا ماكحأ يف هانفرع ام بسح يدنع اييفف لاق ، هنعو : ةلأسم

 لجوت تاقوأ لجؤم ريغ اهب بوتكملا قحلا اذه ناك اذإف © قوقحلا اهيف بوتكملا
 تام ىتح ةايح يف هقح يف قحلا هل نم بلاطي ملو لجأ ىلا هلجأ ىضقنا دق وأ

 ةحص عم نيملسملا دنع اهتوبثب اموكحم كوكصلا تناكو . هؤادأو هؤاقب لمتحاو

 ىأر نم مهنمف نيملسملا نيب فالتخالا نم راع ريغ اهتوبث مكحف . اهيف ام ءاقب

٢٣٢١٢



 لامتحال ةتباث اهري مل مهنم ضعبلا نأ بسحأو اه ؤادأ حصي ىتح مكحلا يف اهتوبث

 ةبلاطملا نع قحلا هل نم توكس ناك اذإ اصوصخ هؤاقب حصي ىتح اهيف ام ءادأ

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هل حصيرذع ريغ نم هقح يف

 :بوتكملا نذإ نود هل بوتكملا ىلا باتكلا عفد زاوج مدع 3 هنعو : ةلأسم
 : هلع

 اذك نالفل يلع بتكا هل لاقو نيملسملا باتك نم بتاك ىلا ىتأ نميفو

 هبتك نمل قحلا هب تبثي ارارقإ نوكي له 3 قحلاب هيلع ظفلي ملو هنع ىضمو اذكو
 ؟ ال مأ هتباتكب هرمأ نم رمأ ريغب كصلا هل بوتكملا يطعي نأ بتاكلل زوجيو . هل

 يف مهانكردا ام ىلع ايبرو اذه اننامز يف باتكلا انكردأ انإ : باوجلا

 هتأرق نع كصلا هتباتكب رمآلا رمأب نوفتكي ال مهنا باتكلا نم انلبق ناك نيرصع

 باوصلل قفاوم يدنع كلذ مهلعفو هل بوتكملا قحلاب هرارقاو هتباتك دعب هيلع
 نوكي نأ لمتحي هنأل مكحلا رهاظ يف هب رارقالا بجوي ال كصلا ةباتكب رمألا نأل

 رمألا نا مولعمف اضيأو ، هل بتك نمم هنومضم ضبق لبق هيلع هتباتكب هرمأ
 سيل مث . همهف كرو هملع لق نم الإ كلذ ركني ال } هب رارق الا دنع . كلذب

 لب 7 هبتك نم رمأ نود هل بوتكملل هتباتك دعب كصلا عفدي نأ بتاكلل

 نود بتاكلا هعفد نإو © هضبق دعب هيف رظانلا وهو هيلإ هعفدي نأ هب ىلوألا

 قحل هراكنإ عم & ناضلا هيلع ىشخأف هيف ايب هيلع مكحو ، هيلع بوتكللا
 يل ناب ام بسح همكح نم هانيبو هرمأ نم هانحرص ام لجأ نم كلذو هب بوتكم ا

 . ملعأ هللاو . هيف

 ىلامت هللا دمحب مت

 عباسلا ءزجلا نم ثلاثلا بابلا

_ ٣١٣





 عب ارل ١ ب ابلا

 اهيف راصتنالا زاوجو اهفونصو نويدلا يف
 هيلعو هلزوبجي امو سلفلا ماكحأو

 ةلاوحلاو ةلافكلاو ةنااضلا يفو

 كلذ هبشأ امو

 رم
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 (هللا همحر) : ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا نع

 هقحب يلع ليخأ نم» : ةلي يبنلا لوقل ةزئاج يهف ةلاحالا امأو

 ىلع لاتحملا عجري الف قحلا يذ نم بلطمب ةلاحالا تناك ناو . «لتحيلف

 عجري هنإف قحلا هيلع نم بلطمب تناك ناو . لوقلا رثكأ يف هقحب ليحلا

 الإ ركنأ وأ ىيح وأ تام وأ هيلع لاحملا سلفأ هقحب ليحملا ىلع قحلا بحاص

 نأ هلف هربي مل نإو . ليحملا ىلع هل ةعجر الف ليحملا قحلا بحاص ءى ربي نأ

 . ملعأ هللاو . ايهنم ءاش نم بلاطي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 راغص دالوأ هدنعو نيدلا هب طاحأ هلايعل ةبسكملا ىلع ردقي ال نميفو

 بحلا عيبب هيلع مكيأ ةنايد بلطو هدالوأو هتجوزو وه هنم زاتحي بحو رمت هدنعو
 ؟ ال مأ ، هنيد ءافول رمتلاو

 3 هذه هتكنض ىلع هنيد ءافول رمتلاو بحلا عيبب هيلع مكحي معن : لاق

 . ملعأ هللاو . موي توق ردقب هلايعل رمتلاو بحلا اذه نم هل كرتي هنإ : لوق هيفو

 ؟ نيدلاب نيدلا يضقي الو تءاج يتلا ةلأسملا ىنعم امو : ةلأسم
 نيدل ا نم كي ربي الف سانل ا نم دحأل نيد كيلع ناك اذإ وه : لاق

 رضحت نأ الإ كنم هلبق اذإ نالف ىلع يل يذلا ينيد كيفوأ : كلوق كيلع يذلا
 كي ربيو اعيمج ايكاضرب لجرلا اذهل تنأ كيلع يذلا قحلا ليحتو كل هيلع يذلا
 كلوه هيلع يذلا هقح نوكي نأ ىلع هل كيلع يذلا قحلا نم قحلا بحاص
 . ملعأ هللاو . كل هيلع يذلا قحلا نم كبحاص تنأ ى رتو

 : يرفاغلا : ةلأسم

 طاقسإ هبحاص نم دارأو هلولح لبق نيدلا نم هيلع ام ءاضق دارأ نميقو

 طاقسإب مهاردلا هل نم هدعوو هقح لحم لبق هيفويل مهاردلا نم هيلع ام ء ىش

_ ٢٣٢١٧



 ضعب ميلست يف طرش ايهنيب عقي ملو مهاردلا نم هيلع ام ميلستب هقح نم ءىش

 لح نأ ىلا اضعب رخأو قحلا نم هيلع ام ضعب لجرلا اذه ملسف ضعب ريخاتو
 هقح عيمجب كلذب هدعو نم ىلع ميقي نأ قحلا هل نم بججيأ ى مهاردلا لجأ

 ؟ ال مأ كلذ هل زوجيأ

 زوجي ال : ليقف اهلحم لبق قوقحلا ضبق يف فالتخاب رثألا ءاج دق : لاق

 ىلع اقفتا اذإ زوجي : ليقو . هضبق هلزاج هقح نم طح اذإ : ليقو . كلذ

 ردقب صلختي نأ ينبجعيف لعفي ملو طاقسالا دعب زيجي نم لوق ىلعف . كلذ

 مهارد ةتس يواسي ام هعاب نإ هلثمو رهشألا ىلع ابوسحم عيبلا ةميق نع ةدايزلا

 ةثالث ناك نإو { نيمهرد طح نيرهش ىلع ملس نإفرهشأ ةعبرأل ةرشعب

 انإو & باسحلا اذه ىلع اعبر وأ افصن ناك ناو هباسحب قحلا نودو 5 ادحاوف

 . ملعأ هللاو . هلدعب لبقيو هيف رظنيف ظفح الب يارب اذه تلق

 ىجن يذلا نيدلاب نيدلا ينفرعت نأ بحأ تلق ، هنمو : ةلأسم

 يف اندجوو . يلاكلاب يلاكلا وه ىهنلا يف اندنع يذلا . وه فيك هنع ةلي يبنلا

 لاق يلاكلاب يلاكلا نع يهنلا ىنعم يف هلا همحر نسحلا يبأ خيشلا عماج
 نيد هل نوكي نأ زوجي الف نيدب انيد ناك ارضاح دعب نكي مل اذإ : فلسلا

 . فلسلا هجو ىلع انيد هب لعجيف

 لبق ةصاقملا زبحت . لجأ ىلا نيد هيلعو لجأ ىلا نيد هل ناك نإ كلذكو

 ىلم ىلع هقحب ليحأ نم» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور دقو .3 هلحم

 . زئاج ممذلا يف لاحلا نيدلاب نيدلا ءاضق نأ ةلالد هجولا اذه يفف . «لتحيلف

 دقف الوأ قحلا هيلع ناك يذلا هقحب ليحأ يذلا أرب اذإ مهلوق نم ىرت الأ

 هيلع ليحأ يذلا ىلع هقح تبث دقو ، هبلط يف عجري نأ هل سيلو هنع طقس

 يف ةلاحلا قرولاو بهذلا يف قوقحلاب ةصاقملا زاوج ىلع كلدي اذهف {} هقحب
 . ملعأ هللاو . ممذلا

٢١٨



 : يلمازلا : لأاسم

 تمادام هتيب يف اهنكسب هتجوزل رقأف هلام عيمج قرغتسي نيد هيلع لجر يف
 ؟ ال مأ ، نايدلا اهيلع لخدي له . اهل همزل نايض نم ةيح

 ةميقب اهيلع نولخدي مهنأ يدنعف ضرملا يف رارقالا اذه ناك نإ : لاق
 هللاو . اهيلع نولخدي ال مهنأ يدنعف ةحصلا يف رارقالا ناك نإو نكسلا

 . ملعأ

 لوق هنيد نع ميرغلا لام ضقن اذإ تابثالا بحاص نإ { هنمو : ةلأسم
 بحاص نيدي نأ دارأ نيح ءامرغلا ىلع جتحا نوكي نأ الإ نيدلا عم عرش وه
 يذلا هعرزب ىلوأ وهف هونيدي نأ اوبأف هقح يف هل تبثأ يذلا هعرز ىلع عرزلا
 تابثالا بحاصو . جتحي ملوأ مهيلع جتحا ءاوس كلذ لوقو هقح يف هايإ هل تبأ
 . ملعأ هللاو . ايح تبثملا مادام نايدلا رئاس نم هل تبثأ امب ىلوأ

 نيد هيلعو اعرز اهيلع عرزي ةرقب الإ كلمي ال نميفو . هنمو : ةلأسم
 اهنمث يضقيو . ةرقبلا عابتأ ٥ مهقوقح يف نيدلا باحصأ هيلع قيضف 3 لاح

 ؟ هعرز داصح ىلإ رظني مأ هعرز تام نإو . نيدلا لهأ

 نيدلا باحصأل حالصلا مكاحلا رظني نأ اذه لثم يف ينبجعي اييف : لاق

 يف نيدلا لهأ ىلع رفوأ عرزلا اذه رجزل ةرقبلا هذه كرت ناك نإف { مهنيدلو

 لتقي نأ ينبجعي مل هيلع يذلا نيدلا ءافو يف نيدملل رفوأو مهقوقح ءافيتسا

 ال عرزلا اذه نأ هرظن يف ناك نإو ى مالسالا يفرارض الوررض ال هنأل عرزلا

 يتلا قوقحلا ءاضق نع فلختلا ديري نيدلا نم لطم وه انإو 3 هتمارغب موقي
 . ملعأ هللاو . نيدلا يف ةرقبلا تعيب هيلع

 يذلا قحلا عفدا هل لاقف لجرل قح هيلع لجر يفو 0 هنمو : ةلأسم

 ىقب ام عفدي نأ زوبيأ قحلا نم اضعب هيلإ عفد دقو ، نالف تايف نالفل يل كيلع
 ؟ هل رومأملا ةثرو ىلإ الإ هعفد هل زوجي ال مأ رمآلا ىلإ هنم

٢١٩



 هرمأ نم ىلإ هيلع يذلا ةيقب عفدي نأ هل سيلف رمآلا تام اذإ : لاق

 رقي نأ الإ ، هل قحلا لصأو اهب رمآلا ةثرو ىلا هيلع ىقب ام عفديو 0 هل عفدلاب

 دعب هل روماملل قحلا ةيقب عفدي نأ زئاجف 0 عفدلاب هلروماملل قحلا اذهب رمآلا
 . رمآلا توم

 : ناديبع نبا نع : عضوم يو

 قحلا ملسي نأ دارأ نإ قحلا هيلع يذلل رايخلاف ايح قحلا بحاص ناك نإف

 نإف رارقالا رقملا ركنأ نإو ث رارقالا رقملا ركني مل نإ ، هلرقمللوأ رقملل هيلع يذلا

 امأو ، رارقالاب هيلع دهشيو ث رقملل هيلع يذلا قحلا ملسي قحلا هيلع يذلا
 ٨١ حيحص رارقاب ا ذه سيلف نالفل تراص دق كيلع ىتلا مهاردلا نإ : هلوف

 دق ناك نإ هتثرو ىلاوأ قحلا هل يذلا لجرلا ىلا قحلا هيلع يذلا ملسيو
 هرمأي نأ الإ هتثرو ىلا ةيقبلا عفدي نأ هل سيلف عفدلاب هل رومأملا تام نإو . تام

 كلذ يفف هل رومأملل قحلاب رقأ ناك نإو { هيلع قحلا ةيقب دريلف الإو { اتباث ارمأ

 سيلف ةقث ريغ ناك اذإ : لوقو 5 ةقث ريبغوأ ةقث ناك هيلع هدر هل لوق : فالتخا

 . ملعأ هللاو . هل رقملا هثرو ىلا هعفديو . هيلع هدر هل

 عم هل ابح ديز عفدف نيد ىلع نيد ايل ورمعو دمحم يفو © هنمو : ةلأسم

 ةبرجأ ةعبرأ ارمع ىفوأ دق هنإ : ديز لاقف ، ديز نم ءافولا دمحم بلط مثورمع

 ء افو نوكي له {5©“ ورمع عم هلك لعب بحل او "٥8 ورمع لنح عوضوملا هبح نم بح

 ؟ ال مأ ءىشب ةبرجألا ةعبرألا يف دمحم هيلع لخدي الو . امان

 رخالل ليبس الف هايإ هضبقو هلاك دق اهنم بجحلا هافوأ يذلا ناك نإ : لاق

 نإو . كلذب لوقي نم لوق ىلع هلام يف فرصتلا لبق نم هيلع رجي م اذإ هيلع
 وهو . هايإ هضبقيو هزيمي ملو ٦ ةبرجأ ةعبرأ بجحلا اذه كل نأ ا دعو هدعو ناك

 ، هيلإ ريصي نأ لبق هوبلط اذإ ، ءاوس نايدلا رئاسو وهف أ بحلا ةلمج يف كو رتم

٢٢.



 هللاو . هريغ وأ تابثإ نم ببس مث نوكي نأ الإ ، هيلع مهقوقح تحصو

 . ملعأ

 ملو نيدلا كلذ لح دقو 3 غبئاص ىلع نيد هل نميفو 3 هنمو : ةلأسم
 هصصاقي نأ هتينو ائيش غياصلا نم ي رتشي نأ نيدلا هل يذلا دارأف دعب هايإ هفوي

 اذه يفويو ، هقح غياصلا هيفويف اذه قحب ارقم غياصلا ناكو 0 ايضارتي مل نإو

 ناكو ؛ اذهل قحلا نم هيلع ام غياصلا ركنأ نإو © هنم هارتشا ام نمث غياصلا
 3 هنم رصتني نأ هل زئاجف ةنيب هيلع دجي ملو & هيلع ام سنج نم اذه عم هل يذلا
 . ملعأ هللاو . هل هيلع اب هصصاقيو

 ىلع رداق وهو اهئادأب نادو تاعبتو تانايض همزل نميفو .3 هنمو : ةلأسم

 اثيش عيض وأ . هاقلي نأ ىلإ نيادوهو ناسنإ نم نايض همزلي نم لثم كلذو كلذ

 قدص ةنونيد كلذ يف نيادوهو ، هحلصي نأ دارأو موق رادج نموأ ، لجرل اهنم

 ؟ اكلاه وأ املاس هارتأ . ءافولا لبق توملا هكردأف

 ناسنالا عسي ال هنأ بصغلاو ملظلا لبق نم يذلا نايضلا امأ : لاق

 نويدلاو اطخلا لبق نم يذلا عيابتلا امأو . هيلع ةردقلا دنع هباحصأ نع هكاسمإ

 صالخلا هداقتعا يف ناكو . اهيف هيلع اوقيضي الو اهلهأ سفن ةبيطب ذخؤت يتلا

 ملع اذإ هنع اهيضقي نأ ىلاعت هللا وجريف اهنم صلختي نأ لبق توملا هكردأف اهنم

 . ملعأ هللاو . هدابعب فيطللا وهو ، كلذ يف ةينلا قدص نم

 تيملا ىلع نأ ملعو تيم لجرل قح هيلع لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 لجرلا ىلع انيد هيلع نأ ملع نم ىلإ هيلع يذلا قحلا عفدي نأ زوب له . انيد
 ؟ ةثرولا ىلا اقحلا عفدي وأ ، نيدلا عفد ىلا اليبس دجي مل اذإ

 تناك نإو . مهيلع ةجح هل سيلو ث ةثرولا ىلا قحلا عفدي اذه : لاق

 لاملا عفدي نأ هل سيلو © اهؤادأ همزلي ام عضوم قحلا بحاصل اهادأ ةداهش هعم

 ىلع همكح ذفني لدع مكاح مكحب وأ ةثرولا يأرب الإ قحلا بحاص ىلا

 . ملعأ هللاو . ةثرولا

٣٢٢١



 ناك ، نيصصاقتملا نم ظفل ريغب زوبتأ ةصصاقملا يفو { هنمو : ةلأسم

 هيلع رخآ ىلع قح هل نم نيبوأ ، هتضيرفل يراشلاو يلاولا نيب صصاقتلا
 ؟ كلذ نم ةصالخ امو ؟ لعف نمل هجو هيف لهو . هلثم

 ظفلب الإ نوكت ال ةصصاقملا نأراثآلا نم هانعمس ام ىلع : لاق
 هنأ الإ . لوألا يف ناك ام لثم قح لك دري نأ ظفل ريغب كلذ لعف نم . صالخو

 قحلا طقس هل هيلع ام لثم دحأ ىلع ناسنال راص اذإ : ليواقألا ضعب يف ءاج

 لوقلا اذه لدعب هللاو هبحاصل هيلع .امم ايهنم دحاو لك ءعىربو ، ةصصاقم الب
 . ملعأ

 هتقفارموهأ { عرشلا يف هنع يهنملا رسعملا ضك دحامو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ةبلاطملا يف جاجلالا ةرثك مأ { مكاحلا: ىلا

 سيل ىذألا هيلع دلوي ام عيمجف سلفملا اذهراسعإ حص اذإ : لاق

 ناكول هيلع بجو ام ءاضق كرت يف هرذع حص ناك اذإ { هيف هلعفي نأ بلاطلل

 . ملعأ هللاو . ارسوم

 هدنع نم مهنم نويدملا ىلع نويدلا لهأ عفر اذإو ، هنمو : ةلأسم

 هل رقأ نويدملا نكل ، هدنع ةحص ال نم مهنمو ، هطخ زوبجي نم طخب ةقرو ةحص

 ؟ ال مأ & ةحصلا لهأ دنع لخديأ 3 هاوعدب

 ىلإ مهقوقح اوبلطو . نيدلا لهأ هيلع عفر ام دعب رارقالا ناك اذإ : لاق

 كلذ دعب هرارقإ زجي مل ضعبف مكاحلا دنع هيلع مهقوقح تحص نأ دعب مكاحلا

 وأ ، هلام مكاحلا هيلعرججي ملاذإ : لاق ضعبو ، ةحصلا اهنأ نايدلا ركنا اذإ

 يف ريسفت اذهل نكلو { نايدلا عم هل رقملا لخدو { هرارقإ زاجو 0 هسيلفتب مكحي
 يه هذهف كلذب اودهش دوهش لبق نم ةحصلا تناك نإف © نيدلاب ةحصلا ىنعم

 هيلع اوعفر نيذلا اهب ءاج يتلا قاروألا يف هرارقاب الإ ةحصلا تناك نإو ء ةحصلا
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 هلك هنأل © مكاحلا هيلع رجحي ملام هيلع اوعفر ام دعب هرارقإ لطبي نأ ينبجعي الف

 . ملعأ هللاو . هرارقإ نع ردص

 مث قحب لجرل اهتبثأو اذك عضوم يف هتع ارزب رقأ نميفو © هنمو : ةلأسم

 كلذب هل رورقملا عجريأ 0 اهب هل رقأ نم ريغل رقملا اهبهذأ ةعرازملا كلت تكردأ امل

 ؟ اعيمح اهيلع ة دحح هيلع مأ هنم ىفوتسملا ىلع مأ رقملا ىلع

 هلرقملل عرزلا ريصيو 0 اتباث نيملسملا دنع ناك نإف رارقالا امأ : : لاق

 ضبق نم ىلع موقت ةجحب كلذ حصو هنيعب ادوجوم عرزلا نإف 3 رقملا رارقاب
 ىلعف تابثالا امأو . هكردأ ام نيأ هذخأي الو هب هل رقملاف . نيملسملا دنح عرزلا

 تبثملاف هنيدب يفي ال ميرغلا لام ناكو ، هل تبثأ نم قح يف اباث هلعجي نم لوق

 ثيح هذخأي نأ هلو . هنم هقح ىفوتسي نأ ىلإ عرزلاب قحأ لوقلا اذه ىلع هل

 . ملعأ هللاو . عرزلا هديب نم ىلع ةجحلا مايقو ةحصلا دعب كلذو ] هكردأ

 مهل قوقح اهيف اقاروأ سانأ هيلع رهظأو كله لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 يف ةلاح وأ ددملا ةيضقنم اهلكو هيلع مهل قيدصت هيفو ، هطخ زوجي نم طخب هيلع
 ريغ وأ اوفلحي نأ دعب هنم قاروألا لهأ يفويو & كلاهلا لام يف اهب مكحي تقولا

 ؟ كلذ

 . ءايحأ اهباحصأ ناكو ، قيدصت قاروألا يف ناك اذإ ينبجعي اييف : لاق

 . هتايح يف كلاهلا لام يف اهب مكح نأ نوملسملا هطخب مكحي نم طخب تناكو
 كلاهلا اذه لبق تام دق لجرل ةيوتكم ةقرو دحأ رهظأ نإو : تلق

 ؟ ال مأ ءايحأ اهبابرأ يتاللا قاروألا عم ائيش قحليأ روكذملا

 هل تناكو ، كلاهلا هايح يف اهتدم تضقنا دق ةقرولا تناك اذإ : لاق

 تام دق قحلا هل يذلاو & تام دق قحلا هيلع يذلا ناكو 0 كلاهلا ةايح يف ةلاح

 يف اهب مكحي ال ةقرولا هذهف { ءافيتسا الو ةبلاطم هنم حصت ملو & هقح لح نأ دعب

 . كلاهلا ىلع ايقاب قحلا نم اهيف ام نأ حصي ىتح ينبجعي اييف كلاهلا لام
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 لام ناك اعيمج بسحو . مكاحلا دنع قاروألا عيمج ترضحأ نإو : تلق

 دعب دحأ ءاج مث ، قاروألا كلت لهأ نيب مسقو هيلع ام عيمجب يفي ال كلاملا

 ؟ ال مأ ءىشب نيلوألا قحليأ ةقروب كلذ

 قوقحلا لهأ قحلي هنإف كلاهلا لام يف اهب مكحي هتقرو تناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . رثألا يف هتعمس ام ىلع كلاهلا لام نم هوضبق اميف

 يف تابثالاو ةمذلا يف يذلا نيدلا يف فالتخالاب يناتفأو { هنمو : ةلأسم

 كلذ نوكي نأ هبجعيوهو 3 ءاوس مهلك لوقو ، ىلوأ تابثالا اذه نإ لوق عىش
 © ىلوأ نهارلا ةايح يف هنإف & نآرقلا هب ءاج يذلا ضوبقملا نهرلا الإ ءاوس
 . ملعأ هللاو . فالتخا هيف توملا دعبو

 هعيب نإ هعابو الام ثروو نيد هيلع يذلا يف يناتفأو ©٨{ هنمو : ةلأسم

 لهأ عفر اذإوهو {. مهقوقح ىلع سلف نكي مل ام ، هنايد ضري ملولو ، زئاج
 ةفصو . اهيلع هسلفو اهب مكاحلا مكحو { نويدملا ىلع ةحاصلا نويدلا

 . ملعأ هللاو . سانلا ملعي ادحأ مكاحلا رمأي نأ : سيلفتلا

 ىوق هنأ الإ هل ةعنصال وأ ةعنص هل ناك اذإ نويدملاو يبصلا : ةلأسم

 {، هيلع ردقي لمع لك يف هدوهجم لذبي نأ هيلعو ، بعلي كرتي ال لمعلا ىلع

 . كلذب هيلع مكحي نأ مكاحلل ىري ال اضعب لعلو & كلذب مكاحلا هيلع مكحيو

 . ملعأ هللاو

 ام ردق هيلع ضرفو هنايد ضعب نويدملا ىلع عفر اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 لوألا نوكراشي نيرخآلا نأ : لوق & نورخآ هيلع عفر مث ، هيلع ردقي هنأ ىري

 كلذ نآل ، هل ضرف اميف هيلع نولخدي ال : لوقو ، هقح ردقب لك هل ضرف اميف

 . ملعأ هللاو . لوقلا اذه ىلع رجحلا ةلزنمب
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 نم هبحاص همزتلا اذإ داهجلا ضرف طحي مزاللا نيدلاو 3 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هنم دبال رذع يف الإ همازتلا بحأ ال انأو رذع

 ىلع هل اقح بلطي ةقروب مكاحلا ىلا لجر ءاج اذإو } هنمو : ةلأسم

 رشاع موي هبلطمو & رفص رهش نم رشاع موي هخيراتو ،. ةنس ربص قحلاو ،] .لجر
 لك . ةلماك ةنس يضقنت ىتح هل مكحي الف { ةلباقلا ةنسلا نمرفص رهش نم

 ةاكزلا لجأل باودلا نس اهيف لخدي ةلأسملا هذهو ، اموي نوثالث رهش

 لوق : لاق ؟ ةيحضلل باودلا نس مك : هل تلق ، كلذ هبشأ امو { ةيحضلاو

 هللاو . ةنس نبا زعملا امأو & جحلا رمأ نم مزلي اييغ ةنس نبا : لوقو ، رهشأ ةتس

 . ملعأ

 : هللا همحر رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ىلع رداق هنأ بتكو ، لجأ ىلإ سانلا نم دحأل قحلا هيلع نم بتك اذإو

 ةنيبلا هيلعف { رسعلا ىعدإ لجألا ىضقنا الف & لجألا ءاضقنا دعب هئاضق

 ام ءعىش كالمألا نم هعم سيل هنأ حصي ىتح سبحيو . رداق ريغ هنإ { ةلداعلا

 . ملعأ هللاو . هسبح زوب ال مث © هضعب الو ، هنيد هب يضقي

 © هتصحب طيحي تيملا ىلع نيدب ةثرولا نم دحأ رقأ اذإ 5 هنمو : ةلأسم

 هتصح يف هيلع : لوقو ، تيملا نع هب رقأ امم ثاريملا نم هصخي ايف هيلع لوقف
 ال هناب رقأ هنأل © يدنع لوقلا وه اذهو ، ثاريملا نم هتصح نيدلا غرفتسا نإو
 . ملعأ هللاو . نيدلا دعب الإ هل ثاريم

 : يرفافلا : ةلأسم

 فلخو {} تام مث هعيب هيفزوججي ام ريغل هضرم يف هلام ضيرملا عاب اذإو

 ءاضق يف لاملا كلذ عيبي يصولا نإف & يصو هل ناك نإف 3 هكالمأ قرغتسي انيد
 نكي مل نإف 5 هنع هعنميف مكاحلا دنع هنموكشيف يرتشملا هضراع نإف ى هيلع ام
 . هلام نم هنويد يضقي اليكو هل ميقيل مكاحلا ىلا نايدلا بلطيف يصو هل
 . ملعأ هللاو . هنع مكاحو
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 : يحبصلا : ةلأسم

 تمادام اهغوص ةاكز نم اهيلع بجي امب هنبا ةجوزل رقأو دلاولا نمض اذإو

 ؟ اهتاكز نوكت نم ىلع دلاولا تامو . هنبا ةجوز
 دعب هلام يفو . هتايح يف اهب نمض نم ىلع اهب نومضملا ناكزلا : لاق

 هنع لطبي ام ىعدا نإو 0 اهب نايضلا تبث نإ افالتخا اذه يف ملعأ الو & هتوم

 هب اولمعو مهبهاذم ىلع اجراخ احيحص هوأر ام ملعلا لهأ رظن هتايح يف اهجوزل

 اهجوز ىلع اهلثم قادص ىلإ عجرتأ هتافو دعبو هتايح يف هيلع تبثي نأ نم
 طورش : لاق نم لاقو & جوزلا نايض ريغ هيبأ نايض نأل اهنايض نم هوبأ عىربو
 . ملعأ هللاو . عويبلاو رارقالا مكح نع ةجراخ ةتباث ةلوهجملا حاكنلا

 هلام عيبل لجأتو { نيدلا هلام قرغتسا اذإ نويدملاو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ نايدلا لبق رهشلا اذه يف ةوسكو هلام نم ةقفن هتجوزل له ارهش

 هل يذلا لضفي الو . ملاظمو نويد هيلع ناك نميف دجوي يذلاف : لاق

 { عوجلا نم مهتلخ دسي ام توقلا نم هلايع ىلع قفنيلف & هيلع يذلا نم
 هيلع ناك تقولا يف مهتوسك همزلت ةلوع هل تناك نإ : رخآ عضوم يف اضيأ دجويو

 . ملعأ هللاو . ءامرغلا هيلع عفري مل ام مهكرت هعسي ال يذلا تقولا يف مهتوسك

 هتثرو ضعب رقأو { ةكولمم ةمأ كرتو نويدملا تام اذإو ، هنمو : ةلأسم

 نم رقأ نم رارقإب ةمألا قتعتأ { اهقتعب نايدلا هقدصي ملو ، هتايح يف اهقتعأ هنأ

 ؟ ال مأ اهقتعب هتلرو

 ضعب رارقإ امأو ، بيصن اهيف هل سيل ذإ هلوق لبقي ال ثراولا نإ : لاق

 قتعت اهلعلف اهنم بيصن وذ وهو 0 نيدلا هلام اقرغتسم ناك اذإف اهقتعب نايدلا
 نم كلذو ، اهتميق نم لضف ايب نايدلا ةيقبل ىعستسيو 0 اهيف يذلا صقشلاب

 كولمم هنإف ، كولمم هنأ حص اذإ دبعلا نإ : دجوي اضيأ هنأل ، اهيف ىنم ظفح ريغ

 . ملع أ هللاو . قتعم هنأ حصي ىتح
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 رجح دقو .3 هلام قرغتست قوقح هيلعوهو باغ نمو ، هنمو : ةلأسم

 نم ةقنلا اودارأ راغص دالوأو ةجوز هلو . هيلع امردقب هلام نم مكاحلا هيلع

 ؟ ةلاح ريغ وأ ةلاح قوقحلا تناك مهعنم نايدلا دارأو 5 هلام

 دقو ، هيلع ام ىوس لام هل نكي مل اذإ هدالوأو هتجوزل ةقفن ال : لاق

 . ملعأ هللاو . نيدلا هحاتجا

 نمم كلاهلا لام نم ءافولاب ىلوأ رجحلا بحاص نوكي لهو : ةلأسم

 ؟ ال مأ عىش نيرخاتملل قبي ملو ةعيمج غرفتسا ولو رجحلا دعب هقح رخات
 هللاو . قحلا هوجو نم هجوب رجحلا كلذ تبث اذإ انعم اذكه : لاق

 . ملعأ

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةلأسم

 زوجي نم طخب قح اهيف هل ةقروب دحأ يناتأ اذإ رجحلا ةباتك يف لوقت ام

 كلذ يل زوجي أ ۔ هقح ردقب قحلا هيلع نم لام يف هل رجحأ نأ ىنم د ارأو ك هطخ

 3 قحلا اذه هنع عفدت ةجح هل لعل 3 قحلا هيلع نم ىلع جتحأ نأ ريغ نم

 ؟ هفرعأ الوأ قحلا هيلع نم فرعأ تنك .{ هتبيغ يف قحلاب هيلع مكحأو
 رهاظلا مكح يف هيلع كلذ تبثو ، هيلع نم ىلع قحلا حص اذإ : لاق

 نويدملا لام يف هرجح زوجي نمم هعم حص نم ىلع هيف فالتخا الب نيملسملا عم

 . كلذ هنم دارأ نمل هيلع يذلا قحلا ردقب هلام يف هيلع رجحي نأ هلف

 نأ ناوخالا نع هتذخأو ماكجلا هيلع تكردأ يذلا : يحبصلا لاق

 اهذخاأيف ةقرولا هذه يف يل رجحا هل لوقيو مكاحلا ىلا ءىجي قحلا هل يذلا

 يف بوسنملا نالف نب نالف لام يف ترجح دق ." هللا مسب» اهيف بتكيو مكاحلا

 اذه ءادأ دعب الإ {۔] فرصت هيف هل سيل ، هيلع يذلا قحلا ردقب ةقرولا هذه

 ىلع ةنيبلاب هاعد هفرعي مل اذإو & مكاحلا هفرعي قحلا هل نم ناك اذإ اذه 0 «قحلا
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 ملعأ هللاف { اذهل اعفاد الو اركنم الو اريغم مهضعب الو مهنم ملعأ ملو { هتفرعم

 ال مكحلاو مكح رجحلاو & قحلا هيلع نم ىلع هتجحو . همازتلاو هتحصبو هب
 يذلاو ، ملعأ مل عرشلا نم يأرب اوكسمتو اومهف مهلعلو { ةجحلا دعب الإ ذفني
 عنم مكاحلا ىلا قحلا هل نم بلط اذإ . ةجح تبثأو { ةجحم حضوأ وهو يدنع
 {. هنم فاصنالا دارأ اذإ همصخ راضحاب هرمأي مكاحلا نإف فرصتلا نع همصخ

 ىوعد نع همهفتساو } همصخ بولطمب مكاحلا هربخأ مصخلا رضح اذإف
 نم لاقو . هيلع امردقب هلام نم هيلع رجح هيلع ىعدا ام هل رقأ نإف همصخ

 لعف ةنيبلا حصأ نإف ةنيبلاب مصخلا اعد قحلا ركنأ نإو . هلام عيمج : لاق

 : نيحلاصلا نم هرضحي نم ةرضحب لوقي نأ وهو & كل تفصو ام لثم مكاحلا

 نم هنم هل دبال امل الإ هيلع امردقب هلام نم نالف ىلع ترجح دق ينأ اوملعا

 . ةلاحلا قوقحلا يف الإ رجحلا ىري ال اضعب لعلو 0 فورعملاب ةوسكلاو ةقفنلا

 هلام يف ارجح هيلع تبتكو يل زاج اذإو : سيمخ نب رصان خيشلل تلق
 نوكيو . هلام يف ريجحتلا اذه هيلع تبثيأ 5، هل مالعإ الو { هيلع ةجح ريغ نم

 ؟ ال مأ اتباث يكح كلذ

 . انفصو امم مدقت ام ىلع هيلع نم ىلع هل نل كلذ تبث اذإ : لاق

 دق مهانكردا ام ىلعف يحبصلا لاق . هيلع نم ىلع هل نمل اتباث يكح نوكيف
 يغبنيوزوبجي امرجحلا تبلا اذإف & كل ترسف دق يدنع ام ىلعو 0 كل تنيب

 . ملع أ هللاو . تباث وهف

 : يحبصلا : ةلأسم

 يف هل رجحي نأ بلطو ، رخآ ىلع هل اقح لجر هدنع حص اذإ مكاحلا نعو

 نم رضحم ريغب كلذ لكو . هقح ردقب هميرغ لام يف هل رجحف هميرغ لام

 5 ةجحلا هلوانت ثيحوهو كلذب هل مالعإ الو 3 هيلع ةجح ةماقإ الو & هميرغ

 مأ } لدعلاو ملعلا لهأ نيملسملا لاوقأ نم لوق اذه مكاحلا لعف زاوج يف له

 ؟ لطاب وهو ادبأ زوجي ال اذه
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 © أطخ هنإ لوقأ الو & كلذ نولعفي اننيد ماكحو انخياشم تكردأ : لاق

 تحص نم لاومأ يف هدنع تحص اذإ قوقحلاب مكحي هللا همحر يلع ابأ نإ : ليقو
 ىدانمو . هب نلعم رجحلا نأ رصبلاو ملعلا لهأ نم رثألا هب ءاج ام امأو . هيلع

 . مكحلا سلاجمو ألملا يف هيلع

 ىرخألا قوقحلا باحصأ طرفو كلذ دعب ميرغلا اذه نادا نإو : تلق

 مكاحلا اذه مهل نمضي ، رجحلا اذه لجأل هلام يف مهقوقحب ةصصاحملا نم

 . كلذ نم مهل عقي ام ردقب

 . وأ عاب ميرغلا اذه نأ ةنيبلاب حص نإف { مكاحلا ىلع نايض ال : لاق

 حصي مل نإو ، عنمي ملو ءارشلاب رجحلا يف ءامرغلا صصاح ضرتقا وأ ىرتشا

 قحلي مل ةينالعرجحلا ناك نإو ، هميرغ ىلع هلوق لبقي مل هعيب الو هضرق
 . هدعب هقح تبثو رخأتملا نيدلا بحاص

 باحصأ دارأو ، رجحملا مكاحلا اذه ىلإ نايدلا ءالؤه عفارت نإو : تلق

 { ةوسأ مهلعجي رجحلا لبق مهنويد نيذلا كلذ نم مهعنمو ةصصاحملا هرخاتسملا
 . ائيش نكي مل نأك اذه هرجح لعجيو

 اذإ اذهو . ةنيبلاب الإ هيلع اولخدي مل رجحلا هل نم مهقدصي مل اذإ : لاق

 . الملا يف هراهظإو { ةرهشلا دعب هيلع نولخدي الو ، رجحلا رهشي م
 نوكي مأ هنم ىضم اميف عوجرلا هل له . هتزاجإب لوق هيف ناك نإو : تلق

 حلصيو . انيب اروج هاري ىتح هنع عوجرلا هل سيلو ، هنم مكحلا ةلزنمب ىضم ام
 ؟ لعفي فيك مأ لبقتسي ام

 . هب اولمع دقو & باوصلا نم اجراخ هارأ ال : لاق

 . اهفوصح دعب رجحلا مكاحلل زوجي يتلا طورشلا ةفص امو : هل تلق

 . اهدعب اتباث هرجح نوكيو . اضيأ كلذ همزليو

 قحلا ناك ءاوسو مكاحلا دنع هتحصو هيلع قحلا توبث ةطرش : لاق

 ، رجحلا ةلزنمب قحلا هيلع نم توم نأ الإ تيم وأ ىح ىلع ناك الجا وأ الجاع

 . ماعأ هللاو هكلاه لام نم عونمم ثراولا اذإ
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 ذ هطخ زوجي نم طخب هل بتكف دحأل قح هيلع نمو . هنمو : ةلأسم

 اذه مكح نوكيأ ، نهرلا نهترملا ضبقي ملو ، اضوبقم انهر اذك هب هنهرأ دقو

 ؟ ال م أ } اضوبقم نهرلا

 { ةباتك هعفني الو & ضبق الب نهر ةلزنمب وهف نهترملا هضبقي مل اذإ : لاق

 . ملع أ هللاو . اضوبقم انهر

 ؟ كدنع لدعألا ام تبثملا دي يف نكي مل اذإ تابثالاو { هنمو : ةلأسم

 ىلع ةجحلا امو ، ىلوأ هلعج نم مأ { ءاوس ةقلطنملا نويدلاو وه هلعج نم لوق
 ؟ نيلوقلا نيذه

 لوق مهتجح لعلو ث ةقلطنملا نويدلا ةلزنمب هنإ مهلوق رثكأ ىلع : لاق
 الب تبثت ةيطعلا نأل اهتبثي نم ةجح لعلو & «هةضوبقم ناهرف : ىلاعت هللا

 . ملعأ هلللاو . لوقلا ضعب ىلع زارحإ الب تبثت عويبلا كلذكو ث زارحإ
 نم دي يف نكي ملو . هتيب وأ هلام يف اقح دحأل تبثأ نم . هنمو : ةلأسم

 بحاص طرفيو هرارقإو هعيب تبثيأ هب رقأ وأ هتبثأ ام تبثملا عابف تابثالا هل
 ؟ ءاوس هريغو هلعج نم لوق ىلع هيف تابثالا

 هل تلق ، فالتخا رارقالا هيفو { رارقالاو عيبلا تبثي : مهلوق رثكأ : لاف

 لاملا كلذ ةميقب ي رتشملا وأ هل رقملا لخديأ هيف هعيب الو هرارقإ تبثي ال ناك نإو

 نويدلا باحصأو هلعبي نم لوق ىلع هيف هصصاخييو ، تابئالا هل نم عم

 ؟ ءاوس ةقلطنملا
 امأو & نويدلا هلرقأ ام ةميقب لخدي الف رارقالا بحاص امأ : لاق

 مدقم هنم هضبق نم ىلع هقح نإف ي رتشملا عىشلا ليقعت ملعي مل اذإ ي رتشلملا

 . رارقالاو عيبلا تبثي مل اذإ نويدلا باحصأ ىلع

 ؟ هيف مكحلا ام يبصوأ غلاب هدلول هعاب وأ هب رقأ ناو : هل تلق

 ةلزنمب وهو ، لاح لك ىلع تباثف هدلول دلاولا نم رارقالا امأ : لاق
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 طابترا نم كل تفصو ام ىلع وهو { غلابلا ىلع الإ تبثي الف عيبلا امأو ، هريغ

 . هتلاهجو يرتشملا ملعو 3 هقالطإو ، نهرلا

 3 هريغ نم هب ىلوأ : نيملسملا ضعب لاق سيمخ نب رصان خيشلا نعو
 . ملعأ هللاو . هنم هب ىلوأ هريغ : ليقو ، ءاوس هيف هريغو وه : ليقو

 تبثيأ ريغي ملو 0 نويدملا عيببرجحلا هل نم ملع اذإو } هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ءعىش نويدملا لام نم قبي مل ولو ، عيبلا متيو كلذ هيلع

 3 هيلع اوبجواف هركاذ نم ترظانو ، ائيش اذه يف ظفحأ مل ينإ : لاق

 . راكنالا نع لفاحملا يف ةادانملاو ةرهشلا رجحلا ماكحأ نإف { رييغتلا هل اوبجوأو

 . ةمئاق هب ةجحلا نإف

 رجحلا هيف يذلا قحلا نع ةرخأتم قوقح نويدملا ىلع ناك اذإو : تلق

 ؟ ال مأ اعرش ءاوس وهو يه نوكتأ رجحلا ةباتك لبق ةمدقتمو

 اذهو . ايهنم لاحلا مدقتي : ليق دقو 3 امهنيب ةاواسملا لوقلا رثكأ : لاق

 . تاماسقلاو تايدلاو تاقدصلا ىلع لخدي

 هيف يذلا قحلا ردقب هلام نم ىقبو عاب اذإ ةفصلا هذه ىلعو : تلق

 نيبو هيف رجحملا قحلا نيب اعرش ىقب يذلا اذه نوكيو هعيب يضميأ رجحلا
 ؟ هنع ةرخأتملاو هلبق ةمدقتملا قوقحلا

 عوقو لبق ةتباثلا قوقحلا ةلمجب يفي ام ىقب اذإ زئاج هعيب : لاق

 جرح ةجراخلا ةمزاللا اياصولا نم ناك وأ رخأت وأ اهب رارقالا مدقت ءاوسو ، رجحلا

 35 هتبثأ نم لوق ىلع هلبق ال عفان رجحلاو دحاو لوقلاف 0 نايضلاو ءاضقلا

 . سالفالا حصي ىتح دعب ذفني مل يكح هار ضعبو
 & رخآلا لبق ايهيأ ملعي ملو دحاو موي يف عيبلاو رجحلا ناك اذإو : تلق

 ؟ لطبي مأ عيبلا تبثي

 امدا ثاريم يف ليق ايك عيبلا فصن تبثي هنأ يدنع اييف : لاق

 . ضعب نم كلذب يتفي نم تعمس دقو { ىقرغلاو
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 يأ ملعي ملو هيف هيلع رجح يذلا مويلا ين نويدملا نادأ اذإ كلذكو : تلق

 ؟ ال مأ رجحلا هل نم نويدلا هذه صصاحتأ & كلذ

 نم لاقو ، هسفن ىلع هرارقإ ريغ نم هتنيبب نادأ دق هنأ حص اذإ : لاق

 اذكهو .، ءامرغلا نم ميرغ نيدلا بحاصف هيلع يذلا رجحلاب ملعي مل هنإ هنياد

 هرارقإب الإ حصي مل نإ امإو { هللا رمأ يك دهشي نأ ءارشلاو عيبلا دارأ نمل يغبني

 . هوقدصي نأ الإ هئامرغ ىلع تبثي ال هرارقإف

 ؟ ال مأ تامملاو ةايحلا يف هنع رخأت نمم ىلوأ رجحلا بحاصو : تلق

 رثكأ ىلع كلاهلا لام نم هقح ءاضتقا.يف هريغ نم ىلوأ كلذك وه : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 يف نوسبحي مهنإ نويدلا باحصأ يف ليق ثيح 0 هنمو : ةلأسم

 ؟ ريثكلا لاملا دح ام ، ريثكلا لاملا يف الإ مهعضاوم

 لاملا يف الإ هدلب يف سبحي نويدملا نإ & نيملسملا راثآ يف دجوي : لاق
 ءاهقف ضعب نع ىور نم تعمسو ؟ هدح مك ارسفم هدجن ملو . ميظعلا

 3 مهرد ةئايسمخ وه ليلقلا لاملاو & مهرد فلأ وه ريثكلا لاملا نإ : نيملسملا

 . ملعأ هللاو . مهرد اتئام وه ميظعلا لاملاو ، مهرد ةئايعبس طسوألاو

 هيلع ام لجأل مكاحلا هيلع رجحو قح هيلع نمعو { هنمو : ةلأسم

 رجح يذلا قحلا نع لضفي ال هلام ناك اذإ هماكحأ عيمج يف سلفملاك نوكيأ

 هلبق نم هيلع روجحملا لثم نوكي 3 اضيأ قوقحلا نم همدقت امو ، هببس نم هيلع
 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع

 هل رجحأ نمل هلام يف فرصتلا كرت هيلع بجو رجحلا همزل نم نإ : لاق
 . هلرجحجي مل نم نود هدحو رجحلا بحاصل ىري اضعب لعلو ، نيدلا نم مدقتو

 هيلع تبثي ايمفو ، قوقحلا نم هؤادأ بجو اييف الإ رجحلا ىري ال اضعب لعلو
 . ملعأ هللاو . هب طحأ مل سلفملا يف ليق ام هقحلي رجحلا
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 . سلفأ مث لجأ ىلإ ةعلس ى رتشا نم نأ تدجو . هنمو : ةلأسم

 { اهيف عرش ءامرغلاو وهف ءارشلا دعب سلفأ نإ هنإ . ةريثك نويد هيلع ترهظو

 نود عاب ايب قحأوهف عئابلا اذه نع رتتساو ءارشلا لبق هسالفإ ناك نإو

 . ملعأ هللاو . ءامرغلا

 قحلا هل يذلل له & تام مث لجرل قح هيلع لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ةيصو الو قيدصت هيف نكي ملو { هتمذ يف ناك اذإ هتثرو ىلع ةجح
 هيف نكي مل اذإ قاب هنأ حصي ىتح تباث ريغ اذه نأ لوقلا رثكأ : لاق

 نأ الإ . قحلا هيلع نم توم لبق لح دق قحلا اذه ناك اذإ ، ةيصو الو قيدصت

 ىتح قاب همكحف ، لحي ملو ، قاب قحلا لجأو تام دق قحلا هيلع يذلا نوكي

 . ملعأ هللاو . ةيصو الو قيدصت هيف نكي مل ولو . هميلست حصي

 دهشت ملو قادصب اهجوز ىلع ةأرمال ةنيبلا تدهش اذإ 3 هنمو : ةلأسم
 ؟ اهل تبثيأ هتوم ىلا هلجأ قادصلاو ، جوزلا تامو 3 قاب هنأ

 ىتح توملا هلجأ نأل هئاقبب دهشت ةنيب ىلا جاتحي الو تباث وه : لاق

 . ملعأ هلللاو . :هب هل ترقأ وأ ، هنم هتأربأ وأ © اهافو دق هنأ ةنيبلا دهشت

 : دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 3 هرجح نيدلا هل نم بلط اذإ هلام نويدملا ىلع رجحي نأ مكاحلل زوجيو

 ال نيدلا نم هيلع ام رادقمب هلام يف هيلع رجحي لوقو 3 هلك هلام هيلع رجحي لوقف
 تدجو دقف { نيدلا هل يذلا ريغل هلك هلام هيلع روجحملا عاب نإو ، كلذ ريغ
 كلذ نيدلا هل يذلل ي رتشملا ملس اذإ هنأ ديعس يبأ نع ‘ عرشلا نايب باتك يف

 نيملسملا راثآ يف دجأ ملو . تباثو زئاج عيبلا نإ هببسب ريجحتلا عقو يذلا نيدلا

 نأ الإ حبرلا نم نبغلا فرعي غلاب لجر لام ىلع يضاقلا نم ريجحتلا ةزاجإ
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 يف هعيب زوجي ال لقعلا صقانو . اصقان هلقع نوكيوأ 3 هريغل نيد هيلع نوكي

 ىلا اهجوز بلط اذإ جوز اهل يتلا ةأرملا الإ ، هلام يضاقلا هيلع رجحي مل ولو هلام

 تناكولو 3 اهلام اهيلع رجي نأ مكاحلل نإف {، اهلام اهيلع رجحي نأ ىضاقلا

 قحل الإ اهلام اهيلع رجحيو { ةوسكو ةقفن نم اهينعي ام لمحي اهنأل 3 ةلقاع ةغلاب
 ثلث يف ، ربلا باوبأ يف اهتيصول وأ اهحالصلوأ اهتقفن وأ ةوسكلوأ . اهيلع بجي

 . ملعأ هللاو . اهلام
 يحلا اهجوز ىلع اهل حصو . ةتيموأ ةيح يه يتلا ةأرملاو { هنمو : ةلأسم

 ينإ : جوزلا لاقف {. اهتثرو بلط وأ ، كلذ هنم يه تبلطف & لجاع رهم

 . اهب لوخدلا دنعو . اهتايح يف اهتيفوأ
 حص دق قح هنأل ، قاب هنأ اهدعب نموأ ةأرملا لوق كلذ يف لوقلا : لاق

 ىلع هيلع حص قح لاطبإ يف عدم هنأل . ىفوأ دق هنأ جوزلا ىلع ةنيبلاو { اهل
 نأ دعب لجاعلا رهملا ءافو يف جوزلا لوق لوقلا نأ : رخآ يأر هيفو ، لوقلا رثكأ

 لوق وهو { نيدلا هيلع نم لوق لوقلاف هلجأ لح قح لك كلذكو {. اهيلع لخد
 اذه يف انفلاخ نم ءعىطخن الو 3 هيلع لمعن الو كلذ ىرن الو ، ميمت نب ةدعسم
 . ملعأ هللاو . هيأرب

 : يوكزألا رمع نب قياش خيشلا : ةلأسم
 هثراو بلطي مل } اضيأ كلذكو ، تام نأ ىلإ هبلطي ملو نيد هل نمو . هنمو

 بولطملا تام اذإ هنإ انباحصأ لوق داتعاو ك فالتخا هيفف ، تام نأ ىلإ

 { اذك كلاهلا ىلع هل نإ : ةنيبلا ىعدملا ىلعف هيلع ىعدملا ةثرو ركنأف بلاطلاو

 & مهبلطم ىلع قحلا هل يذلا هثروف قحلا هل يذلا تام نأ ىلإ هيلع قاب هنإو
 { هيلع يذلا هقح كلاهلا ىفوأ دق هنإ ةلداع ةنيبب يتأي نأ الإ مه تباث قحلاو

 &= كلاهلل يذلا قحلا هيلع نم بلطي ملو ثراولا تام اذإ ، رخا لوق هيفو

 © ثراولا مهكلاه بلطي مل اييف ثراولا ةثرول بلطم ال هنأ ثراولا ةثرو بلطو
 . ملعأ هللاو . قحلا هيلع يذلا تومي نأ الإ مهتبلاطم ىلع مهنإ ليقو
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 هيلع رجحف لجر ىلع نيلجرل نيد ناك اذإو & هنمو : ةلأسم

 : هانفرع يذلاف ؟ ميرغلا لام يف ةوسإ نانوكيأ ، رخآلا هيلع رجحي ملو { امهدحأ

 هلرجعحي مل يذلا نم ىلوأ هل رجحف ريجحتلا مكاحلا ىلا بلط يذلا نأ

 . ملعأ هللاو . مكاحلا

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 تام مث & يض اقلا طخب ةقرو هيلع بوتكمو . نيد لجر ىلع هل نميف

 تبجو دق نيدلا ةدمو . ائيش انكلاه ىلع كل ملعن ام : ةثرولا لاقف 0 نويدلا

 . نينس نم
 لوقو . ءافولا حصي ىتح هيلع يذلا تامولو ةتباث قوقحلا نإ : لاق

 نوكت نأ ال ، لوقلا رثكأ وهو & تام نأ ىلإ كلاهلا ىلع قاب هنأ حصي ىتح

 الف اذه ناك نإف { ةدملا لحت نأ لبق نيدلا هيلع يذلا تامو لحت مل نيدلا ةدم

 . ملعأ هللاو . هيلع قاب هنأ ةنيب ىلا جاتحي

 : يوكزألا دمحأ نب ةعمج خيشلا نع : ةلأسم

 يذلا تام قيدصت وأ ةيصو اهيفو عيبوأ رارقإ نم ةبوتكملا كوكصلا يف
 يفوأ ةمذلا يف تناك كوكصلا يف ام عيمج تبثي له . هل يذلا وأ ، قحلا هيلع

 مأ هتثرول وأ كلاهلل قيدصتلا ناك قيدصت ريغوأ ناك اهيف اقيدصت لاومألا

 ؟ هتثرو نود كلاهلل

 حصي ىتح هلصأ ىلع تباثوهف نيملسملا ماكحأ يف تبث قح لك : لاق

 ةءاربلا حصت ىتح همكح حص دق ام لطبي ال اندنع قيدصتلا كرتو 0 هلاوز

 {. مداخلا هيلع دمتعي يذلا لوقلا ىلع اتيموأ ايح قحلا هيلع يذلا ناك ، هنم

 . ملعأ هللاو . اذه ريغ ليقو
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 هيف توملا دعب قيدصت كصلا يف نكي مل اذإ نيدلا يفو { هنمو : ةلأسم

 ةحصلا لوزت الو . هيف لصألا اوبثل قحلا توبث ىلع دمتعي نمم انأو.. فالتخا

 رقأ نإ كلذكو ء فالتخا الب كلذ تباثف ةايحلا يف امأو ، ةلداعلا ةنيبلاب الإ

 رارقإ اذه نإف 5 ءافيتساو ضبق ةءارب عابملا اذه نمث نم ى رتشملا انالف نأ عئابلا

 . ملعأ هللاو . داسف هجوب لطب وأ عابملا قحتسا نإ نمثلا همزليو تباث

 : هللا دبع نب دادم خيشل ا : ةلأسم

 نم لوق لوقلاف { هتثرو بلطو هتايح يف بلطي ملو نيدلا هل نم تام اذإو

 ىلإ نيدلا هيلع نم بلطي مهكلاه نأ ةثرولا ىلع ةنيبلاو ، هنيمي عم قحلا هيلع
 هنأ ةنيبلا هيلعف ةقرولا هذه يف ام تملس ينإ : هيلع ىعدملا لاق نإو { تام نأ

 ذخأ مهكلاه نأ نوملعي ال مهأ ةثرولا ىلع نيميلاو ث رقأ دق هنأل اهيف ام ملس

 . ملعأ هللاو . مهاردلا هذه

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هل بوتكملا قحلا بحاصو 3 رجحلا لبق ةمدقتملا قوقحلا باحصأ امأو

 الو . هقح ردقب مهنم دحاو لكل نويدملا لام يف عرش ءاوس مهف هقح يف رجحلا

 لبق ةمدقتملا قوقحلا لهأ نم نويدملا لام يف هقحب ىلوأ رجحلا بحاص نوكي

 لام نم ءعىش لضفي نأ الإ لخدت الف رجحلا دعب ةبوتكملا قوقحلا امأو & رجحلا
 قحلا بحاصو . رجحلا لبق ةمدقتملا قوقحلا لهأ ذخأي نأ دعب { نويدملا

 ذئنيحف مهقوقح لكل مهتركذ نيذلا ءالؤه ىفوتسا اذإف } رجحلا هل بوتكملا
 . ملعأ هللاو . عيبلا تبثي

 لبق هل بوتكملا تام مث الاح ناكاذإ بوتكملا قحلاو { هنمو : ةلأسم

 ناك اذإ هيلع لمعن يذلاو & فالتخا كلذ يفف ،“ دعب نم هيلع بتك يذلا
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 ١ تباث ريغ قحلاف قيدصت كصلا يف نكي ملو ، قحلا هيلع نم تامو الاح قحلا

 تام نإو ، تباث قحلاف { ايح قحلا هل يذلا ناكو قيدصت كصلا يف ناك نإو

 قحلا هيلع نم توم لبق هلجأ الاح قحلا ناكو {، قحلا هيلع نمو قحلا هل نم
 يفوي امردقب رقملا شاعو { ءىشب دحأل رقملا رقأ اذإ امأو . تباث ريغ قحلاف

 رقملا ىصوأ اذإ امأو & تباث هنإ لوقو 0 تباث ريغرارقالا نإ لوقف 0 قحلا
 اذإ امأو ، ةتباث يهف ةيصولا امأو & لاح لك ىلع تبئثوهف هب رقأ ام ذافنإو ءاضقب

 كصلا يف نكي ملولو & تباث قحلاف ايح قحلا هيلع يذلا ناكو . الاح قحلا ناك

 قحلا هيلع نم توم دعب قحلا لح اذإ امأو & قحلا هل يذلا تامولو قيدصت

 . ملعأ هللاو . تباث قحلاف

 وه ءاجو ةنس ةدم ىلا لجر ىلع كوكص هدنع لجرو 3 هنمو : ةلأسم

 نيدلا هيلع يذلا هركنأ اذإ قاب هنأ ةنيبلا همزلتأ هقح بلطي ةنسلا ءاضقنا دعب

 ؟ ال مأ

 يضمب الو ، ىفو دق هنأ ةنيبلا هيلعف ايح نيدلا هيلع يذلا نإ : لاق

 لوق وهو قاب هنأ ةنيب قحلا بلاط ىلعف هتدم تضفنا اذإ : لوق هيفو ، نينسلا
 الإو .{ هافو دق هنأ ةنيبلا : اولاقو . هلوقب ءاهقفلا لمعي ملو ، ميمت نب ةدعسم

 . ملع أ هللاو . هيلع قحلاف

 : ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 لاحأو ، نيملسملا مكاح نم رجح اهيفو لجرل قح اهيف بوتكملا ةقرولاو
 فلتخا دقف ؟ تباث وه مأ رجحلا لطبيأ رخآل اهيف بوتكملا قح ةقرولا بحاص

 عم هتبثأ ضعبو { ةلاحالا دعب رجحلا لطبأ ضعب ، نيملسملا ءاهقف كلذ يف

 . ملعأ هللاو . نيملسملا مكاح هب مكحي ام ىلا عجري كلذو . ةلاحالا
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 : يحبصلا : ةل اسم

 : ملاظل ا لام نم هسفنل مولظم ا راصتنا زاوج

 هلام سنج نم ملاظلا لام نم مولظملل راصتنالا ةزاجاب لاق نم لوق يف

 اذإ ةرهاظلا ماكحألاب هقح ىلا هليصوت نم سايالاو ةجحلاو هل ةنيبلا مدع دعب

 ىلا هلمح ءارك نوكي نم ىلع . ءادنلاب هعيب دارأو . عاتموأ ناويحب هلرفظ
 هل زوجي لهو هنم رصتنملا لام نم لالدلا ءارك كلذكو ؟ سانلا عماجم وأ قوسلا

 ؟ ال مأ ةمواسملا عيب

 سنج نم ملاظلا نم راصتنالا زاوج ىلع يأرلا لهأ بهاذم ةماع : لاق

 هملعب مكاحلا مكحي نأ ري مل نم لوق يف الإ افالتخا كلذ يف ملعأ الو 3 هيلع ام

 حنم ةجح ملعأ د الف الإو مكاحلا ةلزنم لوقلا اذه بحاص هلزنأ مصخلا اذهف

 نُم مَهيَلَع م لوأ ر هملظ دعب رَصتنآ َنَلَو» : ىلاعت هللا لاق دقو ؤ راصتنالا

 مكاخلا مدع اذإ اذهو & لجو زع هللا لوق عم كلذ نم عنمت ةجح الو ۔. ١) 4 ليي

 { ةنيب هدنع تناك اذإو ، ةنيب يعدملا اذه دنع نكت ملو ، هماقم موقي رم وأ

 مكحي الو هسفنل مكحي نأ سيل هنأ الإ ، افالتخا ملعأ الف هفصني نم دجوو
 دوجو عم هسفنل مكحي ن أ رصتنملل فيكف . هلوطو هتردق دوجو عم هسفنل مكاحلا

 . هرصنيو هفصني نم
 : هلام سنج دجي مل اذإ ءارآلا فالتخا

 . هريغ نم دجوف هلام نيع سنج دجي مل نإ امأو

 ىلع قلعتم هقحو . هلام سنج ريغ نم ذخأي نأ هل سيل : لاق نم لاقف

 ةميقلاب ذخأيو & هلام سنج ريغ نم ذخأي نأ هل : لاق نم لاقو . هملظ نم

 ةميق هسفن ىلع هموق ، نيلدع دجوو كلذ رصبي نمم وه ناك نإو { نيلدع ةميق
 الو { اكلم هذاختا يف هيلع ليبس الو ، هكلمت ءاش نإو ، هعيب ءاش نإ هلو لدع

 نم هذخأ ام عيبب ملعلا لهأ نم لاق نم لاقو . لوقلا اذه بحاص دنع ةمئال

 نم هيطعيو ، ىركلا هلمحي نأ هلو ، سنجلا دجي مل اذإ هلام لدب هملظ نم لام
 )٤١( ةيآ ىروشلا ةروس )١(
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 لوقب ذخأ هنأل . هنمث يف قوسل ١ ىل ا هلمحو هعيب ةرجأو ٠ ةرجأل اب هيلع يداني

 يف ةجحلا هبحاص ىلعو 0 ةجحلا هل تناك نيملسملا لوقب ذخأ نمو . نيملسملا

 . ةجحلا ةفلاخم

 : لاقثالاو عيبلا ةزجأ يف ءارآ

 { ملاظلا هلك اذه يف ةرجألا مزلت الأ ءارآلا ضعب يف جرخي هنأ بسحأو

 نأ لوقلا بحاص فعض اذهلف {. هتجح عطقت ملو { هلام نم راصتنالا عقو هنأل

 هنأ لوقلا ضعب يف هنأ ىسعو . راصتنالاب يضقتملا عىشلا اذه يف ةنوئملا لعجي

 ضورعلا نم اهاوس اييف هلو اهيلع ردق ولو { اذه يف لوصألا ذخأ هل زوجي ال
 نكي ل هنأل موسلاو ءادنلاب هعيب هل زيجي كلذ عيمج ذخأ هل ىري نمو . ناويحلاو

 . مكاح ليكو الو ، موسلا عيب نم عنتميف ث ايكاح
 . ةادانملاو موسلاب هاضتقا ام عيبي نأ هل نإ : ملعلا لهأ نم لاق نم لانو

 . ميتيلل يصولا ةلزنمب وهو
 اذه يف ليق دقو . مزحأو ىوقأ وهو . ءادنلاب الإ عيبي ال : لاق نم لاقو

 نود هرمأ كلمي ال نم ليكوو . مكاحلا ليكوو يصولا يف موسلاب هزاوجو عيبلا

 عقاولا عيبلا اذه ضقن يف ةجحلا هيلع يصولاو ميتيللو مهل اذه يف عسويو مكاحلا

 عيب يف صيخرتلا نأ بسحأو { ازئاج هري هل نمو & لوقلا ضعب ىلع موسلاب
 ليكولاو يصولا يف ليق ام ىلع همكحو { مكاحلا رمأ هزاوج قحلي موسلا
 ح هيف نيملسملا رشعم اورظناف { انركذ امم رثكأ اذه يف لوقلا لعلو ، رصتنملاو

 . ملعأ هللاو . هلهأو هلئاق ىلع هلطاب اودرو . هنم لدعلاب اوذخو

 : فلت ايهمكح له . ةيقحلا قافتا . هنمو : ةلأسم

 ؟ اقفتم مأ افلتخم مكحلا يف نوكيأ ةدع قفتا اذإ لجآلاو لجاعلا قحلاو
 لجآلاو لاحلاو ، اهنم لجأت ام رثكأو ، اهنم لح ام رثكأ هلف : لاق

 ولو قفتم كلذك لاحلاو ، هلاجا تفلتخأ ولو 3 هلك قفتم لجاعلاو . فلتخ

_ ٢٣٩٨ _



 . تايدمحم اهدحأو ، تايرال قوقحلا دحأ نوكي نأ الإ & هلاجآ تفلتخا

 نأل ناقفتم امه : لاق نم لاقو & فصولا اذه ىلع نافلتخملا ناقحلا : لوقف

 ي ايهفالتخال امهنيب قرفي نمو ىنعملا براقتل تايدمحم سمخ تايرال عبرأ

 . ملعأ هللاو . ةيمستلا

 : لجرلا نع لجرلا نايض : ةلأسم

 نم هل حصي مل اذإ ةضف ةيدمح اذكب لجرل هيخأ نع لجر نمض اذإو

 هب نمض يذلا قحلا ميلستب نماضلا ىلع مكحي له . ءافو هنع نومضملا هيخأ

 ؟ ال م أ } ةايح يف هيخأ نع

 ال نماضلا اذه نوكي نأ .3 اقفاوم نوكي نأ وجرأو يدنع يذلاف : لاق

 هنم ىجري ايح هوخأ مادام ، اعرش الو اكح هب ذخؤي الو © هب نمض ام همزلي
 اذه نأ يدنعو { هيلع يذلا قحلا ءافو حصي م اذإ هطرش نأل ، هيلع ام ميلست

 نأ رقملل الو {. هبتكي نأ بتاكلل زاج ال تباث طرش هنأ الولو & هب لومعم تباث

 ال نيملسملا ماكحو مهماكح ىلع الو { نيملسملا ىلع تنعلا زوجي الو { هب رقي

 . كلذ فالخ مهيلع لبقي الو ، لدعلاب الإ زوجي

 اهيف نكمي ال ةلاح يتأت ىتح هب نمض ام نماضلا اذه مزلي ال : لوقأو

 اذه ريظنو & نمض ام نماضلا مزلي ذئنيحف ، لاحب هنع نومضملا ىلع ام ءادأ

 . مهماكحو نيملسملا ءايلع ىلع يفخي الو {. ريثك راثآلا ف

 اييف كلذ يعم جرخيف اهب نومضملا قوقحلا يف اذه تبث اذإ : هريغ لاق

 ٥ لجأب دودحمو تقوب اديقم ناك ايهمو 0 تقوب ديقم ريغ اقلطم ءافولا ناك

 ءافو هنم حصي ملف لجؤملا لجألا كلذ ىلإ هفوي مل نإ هب هنع نماضلا نمضو

 ىل نيبي الو ، هل نومضملل هب نمض ام هيلع تبثي ذئنيحف لجألا ىضقنا ىتح

 . ملعأ هللاو . وجرأ اميف اذه ىلع هنم هتءارب
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 : زئاج رارقالا ظفلب نايضلا 0 هنمو : ةلأسم

 مث هنم قحتسا نإ رخآ لجر دنع هب هل نمضو ، لجر ىلع قح هل نمو
 رقملل ةنايضلا ليحتست له . «هل بجي قح لكب هل رقأ» : هظفلو رخآل هلاحأ هنإ

 ؟ ال مأ 3 هل

 رايخلا عيب لثم & فالتخالا نم مدعي الو ، هلرقملل كلذ بجي : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفف رايخلا هل نم هب رقأ نإ

 : ىلمازلا : ةلأسم

 : ةددعتملا نويدلا لاجآ فالتخا
 رهش يف اهخيرات ةقرو يف ةبوتكم مهارد ةرشع لجرل هيلع دجو نميف

 ، مرحملا رهشلا يف اهخيرات ىرخأ ةعقر يف هيلع ةبوتكم مهارد ةرشعو ، ناضمر
 ىدامج رهش ىضقنا اذإ بجي عيمجلا لحو ، ةدحاو ةنس نم نيرهشلا الكو
 ؟ ال مأ ، عيمجلا هيلع بجأ { ةمولعم ةنس نم ىرخألا

 & ىلوألا سنج ريغ سنج نم ةرخآلا مهاردلا هذه نأ نبي مل اذإ : لاق

 تبثت الأ ينبجعيف دحاو اهلحو { مهاردلا هذهب هرارقإ نع ناتقرولا تبتك امنإو

 هللاو . هوجولا نم هجوب ىرخألا ريغ اهنأ نيبي ىتح . ةدحاو ةفرو الإ هيلع
 . ملعا
 : جوزلا ةافو دعب رخآلاو لجاعلا ةجوزلا قادص . هنمو : ةلأسم

 اهيف امل بوتكم ةدحاو { هتوم دعب اهجوز ىلع نيتقرو تعلطأ ةأرما يفو
 ال بوتكم ىرخألاو & عطقلا عيبب تالخن عبرأ يف لجاعلا اهقادص ةيرال اتئام
 اهجوز لام نم ع ىش يف لجآلاو لجاعلا اهقادص نم كلذو {. ةيرال اتئام اهيف

 يف يدنع ناتتباث امهاتلك ناتقرولاف & عطقلا عيبب لوالا لخنلا ريغ اضيأ
 . ملعأ هللاو . مكحلا
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 : ديعس وبأ : ةلأسم

 : نيدلا نايسن

 ؟ ايسان ناك ام ملسي له { هاسنيف نيدلا هيلع نوكي لجرلا يف

 . كلذب هرذعي مل هنأ بوبحم نب دمحم نع دجوي : لاق
 . ملعأ هللاو . روذعم يسانلا نإ : هريغ لاقو

 : هيلع ةردقلا عم نيدلا دادس ريخأت : ةلأسم

 عفد نع عنتما ي ءامرفغلا هلأس اذإف ، نيد هيلعو لام هل لجر نعو

 ؟ الظ كلذ يف هلطم نوكي له { لخن هلامو ، يلام عيبأ ال لاقو © نيدلا

 ناكو . هنيدل هيلع يذلا قحلا سنج نم هدنع لجرلا اذه ناك اذإ : لاق

 سنج نم هل ي رتشيو { هلام نم عيبي نأ ىلا ميرغلا ىلا قحلا عفد نع هعانتما

 ملظ رسوملا لطم ةي يبنلا لوق نورسفملا رسف ينإو . ايلظ هلطم نوكي الف هقح
 . هلطمب املاظ نوكي ذئنيحف 3 هيلع يذلا قحلا سنج نم هدنع ناك اذإ

 يفو هلام نم عبي ملو هيلع يذلا قحلا سنج نم نكي مل اذإ : ضعب لاقو

 نوكي الف هقح سنج لوصح موي هللا نم رسيت ام ءاجر ميرغلا قح دايدزا هلام

 قحلا هيلع حصو ، هقحب ميرغلا هيلع عفر اذإ مكحلا يف امأو ، هلطمب املاظ
 نم هقحب ض زتعي نأ ءاش نإ قحلا بحاص ريخ . هلام عيب يف لجؤي نأ بلطو
 غلبمو هلام عيبي نأ ىلا هلجؤي نأ ءاش نإو { هب ىوسي هنإ لودعلا لوقي ام هلام

 عيمج عبرأ الوصأ ناك نإو . ةدحاو ةعمج اضورع هلام ناك نإ كلذ يف لجألا

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب دمحم نم ناييلس خيشل ا نع : ةلأسم

 : اهجوز ىفوت ىتلا ةمألا قادص

 اهدنع نكت ملو & قادص هيلع اهلو ةكولمم ةجوز كرتو ، كله لجر يف

 الب هتمأ قادص ردقب رحلا كلاهلا لام نم ذخأي نأ اهديس دارأف { قحلا يف ةحص

 ؟ ال مأ كلذ هلزوجيأ © مكح
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 { هيلع هل اتباث اقح هتمأ جوز ىلع هل نأ ةمألا ديس عم حص اذإ : لاق

 ذخأ هغلبت هقح يف ةحص هل نكت ملو ، هريغ وأ هتمأ قادص لبق نم قحلا ناك

 . نيملسملا ماكح دنع هقح

 دجو اذإ ةريرس هقح ردقب قحلا هيلع نم لام نم ذخأي نأ هل نإ : ليق دقف

 ملو ، هقح هودحج وأ ، هقحب قحلا هيلع نم ةثرو هل رقي ملو & هقح سنج نم

 رصتني نأ هل زب مل هقح سنج ريغ نم دجو نإو { مهنم هقح ذخأ ىلإ لصوتي
 هقح سنج ريغ نم ذخأي نأ هل : لاق نم لاقو هقح سنج ريغ نم ذخأيو
 مدع اذإ يكاح ناك ول نإ مكاحلا هب هل مكحي ام لثم هسفنل مكحيو . هتميقب

 . مكحلا
 نم لدعب هعيبي نأ هلف هقح سنج ريغ نم دجو نإ : لاق نم لاقو

 هعيبب الإ مكحي مل مكاحلا نأل & قحلا نم هل هيلع ام لثم هنمث نم ذخأيو ، رعسلا

 هدي يف ةنامأ وهف هقح ذخأ دعب ءعىش هعم لضف نإو 0 قحلا نم هيلع ام ءاضقل

 كلذوه ملعو مهكلاه ىلع هقح ءاقبب نيملاع كلاهلا ةثرو ناك نإو & هبحاصل

 3 ةريرس مهكلاه لام نم هقح ذخأ اذإف | هقح هودحجو هوعنمو 3 مهنم

 لام يف ايلظ الو اشطب مهنم فخي مل اذإ ، ةريرس مهلام نم هقخ ذخأ هنأ مهملعيف

 ةنونيد مهيلع ايب اونيديو 0 هل مهملظو مهيغ نم اوعجري نأ ةفاخم سفن يف الو

 دهشيلف { ةيقت مهنم ىقتاو { هلاموأ هسفن ىلع مهنم فاخ نإو ، عروو قدص
 نم لوقب ذخأ نمو .0 رثألا ءاج اذكه 3 مهكلاه لام نم هقح ذخأ ىلع الودع

 . ملعأ هللاو . كلهي مل نيملسملا ليواقأ

 هيلع يذلا دلب لهأ نم اوسيلو اهباحصأل قوقحلاب ءافولا {. هنمو : ةلأسم

 : قحلا

 : هل لاقف هيفوي نأ هيلإ بلطو .3 هدلب ريغ نم لجرل قح هيلع نميفو
 هيلع نم دلب ىلا لصي نأ هيلع قحلا هل يذلا نإ & كيفوأل يدلب ىلا ينبحصا
 هيلع يذلا ىلعف . هايإ هفوي ملف هقح بلط نوكي نأ الإ {. هنم هقح ذخأيل قحلا

 . ملعأ هللاو . هقح هيطعيل قحلا هل نم دلب ىلإ جرخي نأ قحلا
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 : يحبصلا : ةلأسم

 : كلذ طو رشو اهلام يف ةأرملا ىلع لجرلا رجح
 دقو ، ينبجعي الو هارأ الو ، هب لوقأ ال اهلام ةأرملا ىلع لجرلا رجح يفو

 . اه املاهنم ريذبتلا لاح يف الإ حصي ال يعم اذهو . هزاوج راثآلا يف دجوي

 لزانملا هذهو . ةهالبوأ ، اهلقع باهذ لاح يفو ، هللا ةيصعم يف اهلام اهقافنإو

 يفف هتوبث نم دبال ناك نإو . ءاسنلاو لاجرلا نم اهريغو ةجوزلا اهيف ىواستي
 ناك ام امأو & حالصلا ريغ يف اهرمأ نم جرخ اميف اهتبهو اهرارقإو اهئارشو اهعيب

 نع قتعوأ دالوأ وأ نيدلاول ةقفن وأ عيابتوأ اهيلع نيد نم مزاللا جرخ هجرخغ

 عنملا حصي الف ربلا باوبأو تاعاطلا نم جرخ امو 0 ريبدت وأ مزال ريغ وأ مزال

 رجحي نأ مكاحلا نم ديري جوزلا لصو نإو ، هنم رجحلا الو ، جوزلا نم هيف

 ؟ اهيلع رجحلا بجوي ام اهيلع يعديو 3 هتجوز ىلع

 يه اهنأو © اهيف هيعدي ام حيحصت ىلع ةنيبلا : نايبلا نم دبال : لوقاف
 الإ اهيلع رجحلا هبولطم حصي ال : لئاق لاق نإو . نالف تنب ةنالف اهنأو هتجوز

 علخ ىلع اقفتا اذإ كلذو . راثآلا يف ارهاش احيحص الوق اذه ناك اهقادص ردقب

 بجوت ةلع الب اهلام عيمج يف اهيلع رجحلا توبث نم يلا بحأ اذهو ايهنيب ةيدن وأ
 . ملعأ هللاو . كلذ يف اهيلع

 : نيدملا ىلع مكاحلا رحح . هنمو : ةلأسم

 وأ هرجأتسا نمل زوجي له 3 هكالمأ مكاحلا هيلع رجحو نيد هيلع نميفو
 ؟ ال مأ ٠ هيلع ام هل ملسي نأ ةعبت هتمزل

 اذإ هيلع قيضيو اذه يف ددشي نانس نب فلخ انخيش تعمس : لاق

 وأ ، رجحلا هل نم ىضر وأ { مكاح اهميلستب هيلع مكحي نأ الإ هترجأ هيلإ ملس
 انايض هيلع ىرأ الو { رثألا نم ائيش اذه يف ظفحأ ملف انأ امأو هترضحب هضبقي

 اهب هقحلي الو ، قحلا هيلع نمل ةدايز هذهو . هنم اهقحتسا نأ دعب هيلإ اهملس اذإ

٢٤٤



 وأ ، مكحب الإ هراجئتسا زجي مل هيلإ اهميلست زجي مل اذإو ، لاح رييغت الو ناصقن
 . ملعأ هللاو . ارجأ هب نسحتسيل ىلإ وه رطضي

 ام : لاقف ۔ . هب بل اطف لجر ىلع ح هل نميفو ©=“= هنمو : ةلأسم

 وأ كعيابأ ينإ هيلع طرش ؟ ال مأ كلذ زوبأ كيفوأل ينعياب كنكل كيفوأل يدنع

 ؟ هقحب هبلاط لبق نم هنأ الإ هيلع طرشي مل

 . ملعأ هللاو . فالتخالا هقحل هايإ هيفوي نأ ىلع هعياب اذإ : لاق

 هأربأف ضرق وأ ةنيادم لبق نم قح رخآل هيلع نميفو {. هنمو : ةلأسم

 اذك وهو . هنم هأربأف قحلا هيلع نم ةمذ يف قحلا اذه ناك نإف هل هعفد وأ ،& هنم -

 3 فالتخا هتوبث يف ملعأ الو ك تبث دقف نآربلا قحلا هيلع نم لبقو 3 امهرد اذك

 لاقو . عوجرلا هل : لاق نم لاقف . ةلاهجلاب لحملا عجرو ادودعم هب مسي مل نإو

 3 هيلع ايب هل عفد اذإ امأو & لحلا لحملا لبق نأ دعب هل عوجر ال : لاق نم
 . لحلا هب دارأ نإ نآربلاو لحلا ةلزنمب تباث اذه : لاق نم لاقف } لحلا هانعمو
 وه نم ةمذ يف انومضم ناك نيعلا مئاق ءعىش يف الإ عفدلا تبثي ال : لاق نم لافو

 . ملعأ هللاو . دحاو لوقلاف ةعيدو وأ هدي يف

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةل اسم

 دق ناك قحلا هيلع يذلاو كص يف بوتكم قح لجر ىلع هل لجر يف
 { ةقرولا يف هل هبتك يذلا قحلا نم هيلع امردقبوأ . مهاردلا نم ائيش ملس

 هملس يذلا نأ ةقرولا هنع يذلا ىعداف { هتقرو ذخأي نأ قحلا ملس يذلا دارأن

 لبقيأ 5 ةقرولا هذه يف بوتكملا قحلا ريغ يل هيلع قح لبق نموه مهاردلا نم يل
 ؟ ال مأ & كلذ يف هلوق

 يف قحلا هيلع يذلا ىلع عدموه ةقرولا يف قحلا هل يذلا اذه نإ : لاق

 الاح ةقرولا ناك اذإ اذهو ث ةقرولا يف ام ريغ اقح هيلع نأ حصي مل اذإ ث ةقرولا
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 لولح لبق ميلستلا حص نإو ى لجألا لولح دعب ملسملا ناكو ، هميلست ابجاو

 مكح نإ : مهضعب لاق ، هميلست يف ءايلعلا فلتخا دقف ةقرولا يف يذلا لجألا

 حصت الو & هيلع هميلست بجي مل كلذ نأل ةقرولا قح نم سيل ملسملا كلذ

 يذلا قحلا نم وه ضعب يفو 0 يأرلا وه اذهو 3 ةقرولا يف قحلا هل نمل هتبلاطم

 : ءاهقفلا ضعب لاقو & كلذ ىلع ايهنيب حالطصاو . هلجأ لولح لبق ةقرولا يف

 . ملعأ هللاو . نسح يأر اذهو 3 هل لجعيو ، قحلا ضعب هنع طحي نأ زوجي

 دنع قحلا بحاص هيلع عفرو دحأل قح هيلع نميفو {، هنمو : ةلأسم
 بحاص لقي ملو 3 سبحلا قحلا بحاص هنم دارأو . مدعل ا ىعداف رمألاب مئاقلا

 & سبحلا هنم ديري هلوق الإ & ضوع نع هبحاص ىلع هل يذلا قحلا نإ قحلا

 مكاحلا ىلع لاؤس الف ، ضوع ريغ وأ ضوع نم قحلا اذه نإ : مئاقلا هلأسيأ

 . فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ ىعسف {، ةفصلا هذه ىلع امأو 3 اذه لثم يف

 حصي ىتح سبحي : لاق نم لاقو 0 هانغ حصي ىتح سبحي ال : لاق نم لاق

 نم ناك نإو . هرقف حصي ىتح سبحي ضوع نم ناك نإ : لاق نم لاقو 3 هرقف

 . انباحصأ لوق رثكأ وه لوقلا اذهو ، هانغ حصي ىتح سبحي مل ضوع ريغ

 ايب هذخأ ضوع نم هنأ رقأ نإف & هلأسي نأ مكاحلل ينبجعيف ةفصلا هذه ىلعف

 ىلع ايبنيب ناميألاو سبحي مل ضوع نم هنأ رقي مل نإو © مكحلا يف هيلع بجي
 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب

 (هللا همحر) :دادم نب دمحا خيشلا : ةلأسم

 كلذ يف اوعدا رخآ لجرل هتثرو ءاجف هعنميو هزوحي لام هدي يف لجر يف
 ةقرو كلذ يف اوعلطاو & صقنت مل ةدملاو ، ةنس نيسمخ ةدم ىلإ رايخ عيب لاملا

 . لاملا مهديأ يف يذلا كلاهلا ةثرو ركنأو ك هطخ زوبي نم طخب
 عيب نم قحلا هيلع يذلا تام اذإ هنأ اندنع هب لومعملاو لوقلا رثكأ : لاق
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 ةنيبلاب حصي نأ الإ هيلع ةبوتكملا قاروألا ىلع لمع الف { هتمذ يف مهارد وأ رايخ
 نأ ىلإ كلاهلا ىلع ةيقاب ةمذلا يف يتلا مهاردلاو { رايخلاب عيبلا كلذ نأ ةلداعلا

 ايح قحلا هيلع يذلا ناك نإو ، لقتنت لاومألاو . ىقبت قاروألا نأل ، تام

 زايخ عيب نم هيلع ام ىفوأ هنأ حصي ىتح هيلع ةتباث ةمذلا مهاردو رايخلا عيبف

 كلاهلا ىلع بوتكملا قيدصتلا امأو { اتيموأ ايح هيلع هل يذلا ءاوس ةمذ مهاردو

 رثكأ يف هدعب نم هتثرو ىلعو ، كلاهلا ىلع تباثو زئاج وه هدعب نم هتثرو ىلعو
 هل قاب هنأ كلاملا ىلع قيدصتلا هل يذلا هاعدا امو 3 دودحم هنأل ، لوقلا

 نالف نب نالف كلاهلا ىلع هل نأ .0 هللاب هنيمي عم هلوق كلذ يف لوقلاو & تباث

 . ملعأ هللاو . تام نأ ىلإ هيلع ةيقاب ارانيد اذكو لذك

 ىلا رانيد فلأ اذكو اذك هريغل هسفن ىلع بتك نميفو . هنمو : ةلأسم

 هل هبوتكملا ريناندلا هذه ةيقبت يف هدعب نم هتثرو ىلعو هيلع اقدصم هلعجو لجأ

 ىعداف هقح قحلا هل يذلا بلط لجألا كلذ ىضقنا الف { ةقرولا هذه يف هيلع

 نع ىعدملا زجعو . قحلا هل يذلا كلذ ركن أو هل هيلع ام هافوأ هنأ هيلع يذلا

 { ريناندلا كلت هفوي مل هنأ.هللاب هنيمي قحلا هل يذلا نم بلطو 5 كلذ يف ةنيبلا

 هل لوعجملا قيدصتلا لجأل نيميلا هنع لطبي الف { هيلع هل ةيقاب دعب اهنأو

 . ملعأ هللاو . هيلع

 (هللا همحر) : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 تلح دق مهيلع ةبوتكم قاروأ هلو ، سانلا ىلع نويد هلو تومي نميف

 ىلع هدلو ماق تام الف & ةبلاطم اهنيب نكت ملو 3 دلبلا يف هنايدووهو اهتدم
 ؟ نوكي ام ، يدلاو متيفوأ مكنأ ملعأ مل نايدلا قاروأ هذه : لاقو . نايدلا

 ؟ ال مأ هدلاو اوفوأ مهخأ ةنيبلا مهيلعو ةتباث قاروألا هذه

 هدلاو اوفوأ مهخأ ةنيبلا مهيلعو ءايحأ مهخأل مهيلع ةتباث قاروألا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . مهنم اذه هنيد ىفوتسا هدلاو نأ ملعي ام هنأ دلولا ىلع نيميلاو
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 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا لاق : ةلأسم

 نايض هيلع ناك نم نأ دادم نب دمحأ ملاعلا خيشلا نع اروثأم هتدجو يذلا

 نايضلا هيلع نم دارأو & نيفلاب ةثرو فلخو ، نيدلا هلام قرغتسا كلاهف
 اذه ةثرول نايضلا نم هيلع ام ملسي نأ هلزوبجي ال : لاق . هيلع امم صالخلا

 كلم هيف ةثرولل سيلو ، هيلع يذلا نويدلا هتكلهتسا دق كلاهلا لام نأل كلاهلا

 . مهكلاه ىلع يتلا نويدلا ءاضق دعب الإ

 اذهل ناضلا نم هيلع ايب طسقي نادلو نايضلا اذهب يلتبملا اذه ىلعو

 لاقو . لوق ىلع هقح ردقب مهنم لك تانايضلاو نويدلا لهأ عيمج ىلع كلاهلا

 مهنم نيغلابلا ةثرولل لاهلا اذهل ناضلا نم هيلع ام ميلست زئاج هنإ : ضعب
 ءاضقب ىلوأ ةثرولاو & مكاح الو ثراو الو يصوب سيل هنأل لوقعلا ءاحصأ
 نم ءىش لعف هل زوجي ال هنأ : رخآ الوق اهيف نأ وجرأو . لاملا نم مهكلاه نويد
 هللاو . نيملسملا ماكح نم مكاح كلاهلا اذه هيلع ام ذافنإب هرمأي نأ الإ نيلوقلا

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 تيملا ىلعو ء ىضرم ريغ هثراوو ، تام مث لجرل نيد هيلع لجر نعو
 باحصأ ىلإ نوملسي ال هيلع ام . هدنع ام مهيلإ نويدملا اذه ملسأ وأ نيد
 ١ . ائيش نيدلا

 : ضعب لاقو . هيلع ءىش الو ةثرولا ىلا هملسي : ضعب لاق دق : لاق
 . ملعأ هللاو . هيلع ءىش الو ، نيدلا باحصأ ىلا هملسي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ، هميرغل ةضيرف هيلع ضرفي مكاحلا نإف لام نويدملل نكي مل اذاو

 { هلايعردق ىلعو . نويدملا ةمدخ ردق ىلع مكاحلا نم رظنلاب كلذ نوكيو

 . ملعأ هللاو . هللا تاذ يف دهتجي نأ مكاحلا ىلعو
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 اههابشأو عويبلا نم كلذ ميلست قوقحلا نم همزلي اييف ميرغلا ىلع لينو
 .نويدلا يف هيلع سيلو هدلب يف كلذ امنإ : ليقو 3 هدلب ريغ ىلا جورخلا لبق
 لوصولا هميرغ ىلعو . جورخلا اههابشأو تانامألاو عويبلا هجو نم ةمزاللا
 . ملعأ هللاو . هقح ذخأل

 ىلإ هطخ زوجي نم طخب بوتكم قح لجر ىلع هل لجر يفو : ةلأسم
 ؟ ال مأ ريغلا هلأ . ةقرولا هذه ىلع ريغم انأ : قحلا بحاص لاق مث ، لجأ

 نإ : لاق نإ امأو {. هنيمي عم هلوق لوقلاف لاح هقح نإ لاق اذإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هل ريغ الف & لجألا يف ريغم هنأ ريغ لجأ ىلا هقح

 اهقادصب عيمج هتجوز ىضقو ، سانلل نيد هيلع لجر يفو : ةلأسم
 لجآلا اهقادص هتجوز ىفوي اذه فيك قحلا هل نم لاق اذإ {“ لجآلاو لجاعلا

 ؟ ال مأ ةجوزلل ءاضقلا اذه تبثي له . هوجولا نم هجوب هنم هقحتست نأ لبق

 ةجحالف . حيحص وهو هتجوزل هؤاضق ناك اذإ امل تبثي معن : لاق

 . ةجوزلا ىلع نايدلل

 ناك . هايإ اهاضق دق وه امم رثكأ غلبي لاملا ناكو . اهل تبث نإو : تلق

 . هدعب وأ نيدلا لحم لبق ءاضقلا

 قوقح نع ءاجلإ وه هتين ناك امأو ، مكحلا رهاظ يف زئاج ءاضقلاف : لاق

 . ملعأ هللاو . هللا نيبو هنيب اميف هل زوجي الف سانلا

 3 لجر هنم اهارتشاف ةعلس ىلع يداني الالد ىطعأ لجر يفو : ةلأسم
 يل كيلع تنأ { ةميق كل يدنع ام : لالدلل يرتشملا لاق اهتميق هنم بلط املف

 يلام ي ريغ لام اذه نكلو ، قح ىلع كل : لالدلا لاقف 0 هتيفوتسا دقو & قح

 . كريغ دحأل هب ملعأ الو . كدي يف هتدجو انأ : لاقف ؤ قح هيف
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 بساحي نأ يي رتشملل زئاجف لالدلا ريغل ةعلسلا نأ حصي مل اذإ : لاق

 . لالدلا

 نأ قوسلا لهأ نم تدهشو . هريغل اهغأ لالدلا لوق لبقي ل نإف : تلق

 ؟ ال مأ مهتداهش لبقتأ ؤ ةعلسلا هذه لالدلا اذه ىطعأ انالف
 . ملعأ هللاو . اهب مكحي ال ةرهشلا ةداهش نإ : لاق

 ، نايع نم يرتشملاو ، نايعب يرصب لجر نم ىرتشا نمو : ةلأسم

 جورخ هيلع سيلو . نيدلا ءاضقو . صالخلاب نيدي نأ هيلعف يرصبلا ىفوت مث

 هل حصي مل اذإ : لوقو . لوق ىلع ءارقفلا ىلع هقرفي نأ هلو & فرعي ال نم ىلإ

 بحاص ىلإ جورخ هيلع ال نأ لوقلا رثكأو ك فوقوم هنإف بلطلا دعب ثراو
 ريغ اهنإف تاعبتلاو نايضلا امأو . هرايتخاو هبحاص نذإب هذخأ هنأل {. نيدلا

 بيطو هنذإب رخآلا نم لجرلا هذخأ ام نيدلا نأ : كلذ نيب قرفلاو نويدلا

 لاومأ نم نمض ام نايضلاو أطخلا هجو نم دعت ريغ ىلع مزل ام ةعبتلاو © هسفن

 { هبابرأ ىلإ هنم صلختلاو جورخلا رخآلا لصفلا اذه يف هيلعو دمعتلاب سانلا

 هيلع بجي مل هيف جورخلاو هؤادأ هيلع بجو اذإو 0 هيف هيلع جورخ ال لوألاو
 ىلع ليلدلاو ةلحارلاو دازلا دوجوو © قيرطلا نامأو & ندبلا ةحصب الإ كلذ

 . ملعأ هللاو . مهيلإ عجري نأ ىلإ هدعب نم لايعلاو لاملا ىلع نمألاو قيرطلا

 نمل ةعبتلا فرعي ال ةقرفتم ىرق نم ةعبت هتمزل نمو ٤3 هنمو : ةلأسم

 . يه
 ىلع هقرفي : لوقو 0 ةعبتلا هيف هتمزل يذلا دبلا يف كلذ قرفي : لوقف

 ف حص أاذهو {. ةفصلا ىلع هب يصوي : لوقو } ءاش عضوم يأ يف ءارقفلا

 . ملعأ هللاو . لوصألا

 : يحبصلا : ةلأسم

 هطخ زوبي نم طخب هتمذ يف ارارقإ ةضف ةيرال نيعبس هتجوزل بتك نميف

 نأ لبق نم اهيخأ ىلا ةقرولا تلاحأو ، نيرهش ءاضقنا ةدم ىلإ نيملسملا دنع
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 ، نيمويوأ مويب هيلع لحي نأ لبق ، قحلا اذه اهجوز اهل ملسو ، قحلا لحي

 . اهليطبت هل تبتكو اهيخأ عم اهنإ تلاقف . ةقرولا هيلع درت نأ اهنم بلطو
 دقو لبق نم اهل ةبوتكملا ةقرولا يف حدقي ال ةأرملا ليطبت نإ : لاق

 يه تراص دقو { اهيخأل هب ترقأ ام دعب امل سيل قحلا نأل { اهيخأل اهتلاحأ

 ىلع عجري نأ جوزللو ث هل ةلاحملا ةقرولاب جوزلا ذخأي نأ اهيخألو & ةيعدملاك

 . ملعأ هللاو . اهنم ةلاحالاب ملعي مل اذإ اهل بتك ام اهل ملس اذإ هتجوز

 ردقب هميرغ لام يف هل رجحي نأ مكاحلا نم بلط نميف . هنمو : ةلأسم

 يف ارجح مكاحلا هل بتكف ، هطخ زوجي نم طخب ةقرو يف هيلع هل بوتكملا قحلا
 نيدلا بحاص بلطو . هلام عيمج قرغتسي رخا انيد ميرفلا نادا مث { هلام

 ىضرأ ال لوألا لاقو & رجحلاب ملعي مل هنأ جتحاو ، رجحملا صصاحي نأ رخآلا

 مالعالا مكاحلا ىلع مزاللا يقح يفوتسأ نأ دعب الإ ائيش هلام رغصأ ىفوي نأ

 ةباتكب مكاحلا ملعي مل اذإ مكاحلا نم رجحلا لطبيو { نويدملا ىلع رجحلا ةباتكب
 ؟ ال مأ رجحلا

 دنع دئادشلل دعتسي مل نم نأل { اهنيعب ةلأسملا هذه ظفحأ مل ينإ : لاق

 : لوقي نانس نب فلخ موحرملا تعمس لب 0 ءالبلا دنع اريصب نكي مل ءاخرلا

 هيقفلا تعمسو . قحلا هيلع نم مالعإ قحلا هل نم الو مكاحلا مزلي سيل

 قحلا هل نم الو مكاحلا مزلي ال : لاق هنأ ناديبع نب هللا دبع نب دمحم نب ديعس

 يلاولا خيشلا نع هلوقب قثأ نم يل عفر دقو ، رجحلا ةباتكب نويدملا مالعإ
 هيلع نم مالعإ لاملا بحاص الو مكاحلا مزلي ال : لاق هنأ ناييلس نب رصان

 { هللا مهمحر نيرخأتملا انئاهقفو نيفراعلا انخايشأ نع هتظفح يذلا اذهف { قحلا

 هذه ظفحأ مل ينإ : لاقف هللا همحر سيمخ نب رصان انخيش كلذ يف ترواش دقو

 . ةلأسملا هذه دجأ ملف فلخلا مسرو فلسلا راثآ كلذ يف تعلاط دقو . ةلأسملا

 اذه لمتحي المج عرشلا نايب باتك نم ائيش تعمس لب . ةلزانلا هذه عمسأ ملو
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 لئاسملا نم ائيش تصصن الو ۔ لصالا نمائيش اذه يف مسرأ ملو هيلع مالعالا
 رجحلا توبث يف لصألاو ، نيملسملا راثآ مكيلع ىفخي الأ وجرأ ينأل ، لقنلاو

 . ملعا هللاو . نيملسملا ماكح نم سيلفتلا عقي مل ام هيف فلتخي
 : ناديبع نبا : ةل اسم

 هبلاطت ال : رخآ لجر هل لاق هقحب هبلاط يلف قح لجر ىلع هل لجر يفو
 وأ ارهش نالف ىلع ربصا : لجرلا هل لاقوأ 3 انأ يلع كقحو قحلا اذه يف

 هيلع ربصا : هل لاقوأ . يلع كقحف كقح كفوي مل نإو ، رثكأ وأ ، لقأ

 { ةنايضلا هذه لجرلا اذه مزلي ظافلألا هذه لكب ىرتأ & يلع كقحو 0 ارهش

 ؟ هب نمض ام نماضلا هب مزلي يذلا هجولا فيك مأ

 هنأ ريغ }© هذه كتفص ىلع نماضلا ىلع ةتباث ةنايضلا هذه نإ : لاق

 نأ ملعأ ل : لاقو ، ةلاهجلا كلذ دعب ىعدا مث { مولعم قحب نمضي ل اذإ

 همزلي ال : لوق . فالتخا كلذ يفف : اذه نم لقأ الإ هبسحأ امأو . اذك قحلا

 ، قحلا نيرخآلا ىلع حص ام عيمج همزلي : لوقو . مولعم قحب نمضي مل اذإ
 . ملعأ هللاو . ةعدخو ليح لهأ سانلا نأل . ينبجعي لوقلا اذهو

 ينكلو ، كل يلع لاقف & قحب الجر بلاط لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 هجو نم كيلع كلذ نكلو . اذك يل تملس : بلاطلا لاقف & اذك كل تملس

 هجو نم قح هيلع هنأ حصي ىتح هيلع امم هنع حرطي هنأ رثألا يف ءاج دقف ، رخآ

 هيلع يذلا قحلا نم هنأ نيميلا قحلا هيلع يذلا ىلعو { هب هبلطي يذلا ريغ رخا
 . ملعأ هللاو . هل

 الإ قفنت ال لاومأ هدنعو سانأل قوقح هيلع نميفو . هنمو : ةلأسم
 ال يذلا سخبلا دح امو . هب رظني مأ يواست ايب اهعيبب هيلع مكيأ 35 سخبلاب

 نبغلا دح ام & مهدحأ نبغو الام ءاكرشلا مسق اذإ كلذكو 5 هب عيبلا ىلع ربجي

 ؟ ريغلا هب زوجي يذلا
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 كلذ يف رظني الو ، قفتي ام فيك عابي نويدملا لام نإ { نالوق : لاق

 نارسك امأو ، رثكأ يدنع لوقلا اذهو { رازألا قوف ام ءامرغللو { رعسلا نارسك

 : لوقو ۔ عبرلا : لوق هريغ نمو 0 ثلثلا رسكنا اذإ : لاق نم لاق { رعسلا

 ، هنمث ثلث نوكي نأ وهو { نيرخأتملا خايشألا ضعب رسف دقو & عجر فصنلا

 نوكي نأ وهو ، رشعلا رادقم نبغ كلذ يف ناك اذإ : لاق نم لاقف & مسقلا اماو

 هترسف ام ريسفت كلذ يف رسفي ملف ةفلاسلا راثآ يف امأو . همهس رشع ذخأ دق

 مسق يف نبغلا نأ ةفلاسلا نيملسملا زاثآ يف ءاج انإو ، نورخأتملا خايشألا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف اورسفي ملو اذكه رشعلا لاومألا

 نادا مث . ُهسَلفو { هلام مكاحلا هيلع رجحي لجرلا يفو © هنمو : 07

 هذه لخدت له © هلام هيلع رجحو هسلف نأ دعب ةيانج ىنجوأ انيد لجرلا اذه

 ؟ ال مأ سيلفتلا لبق هيلع تحص يتلا قوقحلا عم تايانجلاو نويدلا

 . ءامرغلا عم لخدي ال هسيلفت لدعب سلفملا اهادي يتلا نويدلا نإ : لاق

 . هيلع تحص اذإ تايانجلا لخدت انإو

 حصت مأ ءامرغلا عم لخدتأ ةيانجلا هذهب سلفملا اذهرقأ اذإو : هل تلق

 ؟ ةلداعلا ةنيبلاب ةيانجلا

 . ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ الإ عىشب سيل سلفملا رارقإ : لاق

 ؟ تايانجلا ةفص امو : هل تلق

 لتقلاو جورفلاو سفنألاو لاومألا باصتغاو قرسلا لثم يه : لاق

 . ملعأ هللاو . حارجلاو

 ميرغلا لكأي نأ ابرلا نم نأ نيملسملا راثا يف تدجو . هنمو : ةلأسم

 اهنيب نوكت نأ الإ هقح نم هحرطيلو & لكأ ام بسحيلف لكأ نإف هميرغ عم
 . نيدلا ثودح لبق ةلصاوملاب ايهنيب ناك ام قوف هنم دزي ملو { نيدلا لبق ةطلاخم

 . ملعأ هللاو . كلذب سأب الف
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 اهقادص يف بلط اهنم حصي ملف اهجوز تام ةأرما يفو 3 هنمو : ةلأسم

 اهثاريمو اهقادص اهتثرو بلط مث & تتام ىتح هنم اهثاريم الو { اهل هيلع يذلا

 ؟ ال مأ كلذ مل له كلاهلا اهجوز ةثرو نم

 نومكحي ال مهنأ هيلع نولمعي امرثكأو & فالتخا كلذ يف : لاق

 { اهتثرول اهجوز نم اهثاريم نوكيف ثاريملا امأو & كلاملا ةثرول قادصلاب

 . ابراقتم اهتوم ناك اذإ ةصاخو

 نم ثاريملاب ةجوزلا ةثرول مكحي ال لوقف ادعابتم ايهتوم ناك اذإ امأو
 نم لاقو & تتام نأ ىلإ هنم اهثاريم بلطت مل ةكلاملا نأل ۔ كلاهلا اهجوز

 . ملعأ هللاو . ادعابتم ايهتوم ناك ولو { بلطلا اهتنرول : لاق

 يف قحلا هيلع يذلا ناكو ، لجرل قح هيلع لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 قحلا بحاص ىلا لصي نأ نويدملا ىلع له رخآ دلب يف قحلا هل يذلاو دلب
 ذخأيل قحلا هيلع يذلا ىلا لصي نأ قحلا هل يذلا ىلع مأ 3 هقح هيطعيل

 ؟ هقح

 هنم يفوتسيل هنيد ىلا لصي نأ قحلا هل نم ىلعف مكحلا امأ : لاق

 لمحي نأ نيدلا هيلع يذلا ىلعف ةلماعملا نسحو ربلا ىنعم ىلع امأو ، هقح
 نم هقح نيدلا هل يذلا بلط اذإ امأو . هعضوم ىلإ هقح نيدلا هل يذلل
 جرخي نأ هيلعف دعب نم هيفوي نأ دارأو 3 هايإ هفوي ملف هيلع لح نأ دعب نويدملا

 . ملعأ هللاو . هقح هيضقيل هعضوم ىلا قحلا هل يذلا ىلا

 (هللا همحر) : دمحم نبا ناييلس نب رصان خيشلا لاق : ةلأسم

 مهنع جلوتو مهميرغ نم مهقوقح مكاحلا ىلا اوبلط اذإ قوقحلا لمهأ نإ
 نوملاتي قوقحلا لهأو ، رصملا يف ددرتي ةنالب رحبلا عطاق نكي ملوأ © رحبلا عطاق

 بئاغلا لام يف عيبي بئاغلل اليكو ميقي نأ مكاحلل زوجيف ، نوملظتيو ،. هنم
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 . م دق اذإ هتجح بئاغلل ىنثتسيو 0 هيلع مكاحل ا دنع تحص يتل ١ قوقحل ا ردقب

 تحص يتلا قوقحلا ءاضقل بئاغلل لاملا اذه عيبأ ينأ عيبلا ةقفص دنع طرشيو

 . ملعأ هللاو . هتمذ يف نمثلا لاملا هنم قحتسا اذإ هنإو مكاحلا مكحب هيلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 بحاص لاقو نيدلا هيلع حصو 3 رحبلا بوكرل هيلع انرمأ اذإ يراشلاو
 & ةجح هلوق نوكيأ لجأ ىلإ وأ الاح نيدلا ناك رحبلا بكري نأ ىضرأ ال نيدلا

 ؟ ال مأ هيلع رمأ انل زوجي الو

 هل دبالو { رحبلا يف بوكرلا دارأ اذإ هقحب اليفك بحاصل كرتي : لاق

 . ملعأ هللاو . اذه

 هرمأو 5، هب هل رقأف قح هل نمم دحأ ميرغلا ىلع عفر اذإو 0 هنمو : ةلأسم

 هيلع قحب اضيأ هل رقأو & دحأ كلذ دعب هيلع عفر مث { هيلإ قحلا ميلستب مكاحلا

 هب ىضق ءعىش لضف نإف ىفوتسي ىتح هلايب ىلوأ قحلاب الوأ هيلع عفر يذلا ناك

 لوألاو يناثلا عرشيو لوبقم هرارقإف هلام مكاحلا هيلعرجحي مل ام : لوقو { يناثلل
 . لوقلا ينبجعيو . هتبلاطم لبقو هبحاص لبق لوألا ىفوتسا نكي مل ام لاملا يف

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 نم لاقو ، هتبثم ريغ يه يتلا قوقحلا رئاس نم ىلوأ تابثالا نإ : ل

 رئاسو وه تامملاو ةايحلا يف كلذ ناك ءاوس قوقحلا رئاسو تابثال ا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لمعن هبو انعم لوقلا رثكأ وهو ، عرش قوقحلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ىلع لجرل قح هطخ زوجي نم طخب اهيف بوتكم ةقروب ىلا يتأي نميفو
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 اهنأ ةقرولا هذه هديب نم ىعديو هيلع بوتكملاو هل بوتكملا فرعأ مل انأو ، لجر
 اهيف هل بتكأ نأ ينم ديريو & همسا وه اهيف قحلا هل بوتكملا مسالا نأو { هل

 ؟ ال مأ رجح اهيف . ارجح

 الب هيلع نم ىلع تباث هنأو ، هيلع نمو قحلا هل نم فرعت ىتح : لاق

 . نيقيلا ىلع الإ ذفنت ال ماكحألاو & مكح اذه نأل انل نيبي اييف فالتخا

 ؟ ال مأ هدعب وأ قحلا لحم لبق ارجح اهيف اضيأ بتكاو : هل تلق

 ناك هيلع نم ىلع هتابثإو قحلا ةحص دعب الإ باتكلا نوكي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هدعب وأ قحلا لحم لبق

 . هريغوأ رايخ عيب لبق نم قح لجرل هيلع لجر نعو . هنمو : ةلأسم

 عجري هنإف اسلفم هدجوف هل هلاحأ نم دنع دجي ملف هقح ذخأ هل لاحملا دارأ مث

 تناك نإو . ءاضقلا وأ عيبلا هجو ىلع ةلاحالا تناك اذإ ليحملا ىلع هقحب

 . ملعأ هللاو . لصألا بحاص ىلع عجري الف رقملا نم رارقالا لبق نم ةلاحالا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا نم : ةلأسم

 | : ميظع ءالب قوقحلا لمحت
 ثراو قحلا هيلع نم عم حصي ملو & كرشملا تايف كرشمل قح هيلع نميف

 ؟ كلذ يف صالخلا ايف ، كرشملا
 ىلا اهنم جورخلا يف ةنحملا ، ةميظع قوقحلا لمحت يف ةيلبلا نإ : لاق

 . ةميلس ريغ تاقوألا نم بلغألا يف بقاوعلا نأل .5 ةميسج اهلمحت دعب اهلهأ
 هقفوي نأ هل هللا اجر هداهتجاو همزال يف صالخلا هتدارا يف هللا قدص نم نكلو

 هللا نأل } هداعس يف هتكله نم هيف ةمالسلا هل نوكت نأ ىلإوأ { هدارم غولب ىلإ

 قيض لك نمو اجرفو ارسي هب انل لعج اينإو ، اجرح نيدلا يف انيلع لعجي م
 نوزجعي هنع ايب مهدبعت الو نوقيطي الام هدابع هناحبس هللا فلكي مل اذإ ، اجرخ

7.2 

 . اريصنو
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 ؟ قحلا بحاص تومي نيح فرصتلا ةيفيك

 : قوقحلا باحصأ ىلع فرعتلا : الوأ

 نع هيناوت وأ هزجع هدعقأف ، هيلع كلذ هل نمل قحلا لمحت يذلا اذه امأو

 ةثرو ىلا لاملا لقتناو ۔ كلذ هل ناك نم تام ىتح هيلإ هنم صالخلاب مايقلا

 دعب كلذو : كلاهلا يلو ىلا قحلا نم صالخلا موزل نوكي ذئنيحف كلاهلا

 قح يذ لك لصوي ىتح مهقح نم ةءارب هل نوكي ال لب مهتفرعمو {، مهتحص
 يف كلذ مكح اودعي الو 0 مهنيب ةمسق يف لدعلا هبجوي ام هجو ىلع مهنم هقح

 ةثالثلا هوجولا هذه يأ يفو { هدعب نم لدعلا لهأ راثآ وأ هيبن ةنس وأ هبر باتك

 ىتح هلهأ نيب هديب كلذ مسق ىلوتو هسفن ىلع هب مكح ةمسق يف همكح جرخ

 . هملع حيحص نم همسق يف كشي ال امب هنم جرخي

 : نيغلابلا ةثرولا نيب قحلا ميسقت : ايناث
 نومأملا ةقثلاب ءافكتسالا ىلإ عسوتو ، ةيوه مزحلا اذه لمعتسي مل نإو

 هنأل © هلوقب همزال يف هصالخ طاطحنإ وأ { هلعف زاوج يدنع دعبي مل كلذ ىلع

 هيف هقيدصت عساو هل ذإ & هدي نم كلذ هضبق يف هريغل ةجح ناك ايك هل ةجح
 نع هتطساوب هتصح نم هل اصالخ هكلاه همزال لبق نم هب هل هرمأ نم نع هلوقب

 هظفح ىلع نوماموه ذإ { هلام يف ضبقلا زئاج هل ضباقلا ناك اذإو ، اذه هرمأ

 . هلقع ةمالسو هغولب ةحص دعب الإ هب هل مكحلا كلذ حصي نلو 0 هعييضت نع

 : نيلقاع ريغ وأ نيغلاب ريغ ةثرولا يف ناك اذإ فرصتلا ةيفيك
 امع صالخ الف هوتعم وأ ميتي نم هرمأ كلمي ال نم ةثرولا يف ناك اذإ امأو

 ريغ هل مهعييضت نال محل كلذ ،۔ هميلستب مهرمأ نوكلمي ال نيذلا ءالؤهف هيلع

 . ملام مهضيبقتزجي مل اذهلف مهلقعي كاذ نع لماك مهل لقع ال ذإ مهنم عنتمم

 ةفرعم رذعتل هتائيس نم هبكترا ايب هذخا ؤي ملو هتدابع بجاوب مايقلا نع هرذع نمو

_ ٢٣٥٧



 هل لقع ال ذإ حيحصلا نم دسافلا نيب هزييمت مدعو 0 حيبقلا نم هيلع نسحلا

 هنمض نم ىلع انايض نوكي اينإو . هلام ظفح ىلع نمؤي ال نأ & لماك

 هرمأب موقي نم ىلإ وأ 5 هيلإ هب هميلست هعسي هجوب هيلع هللا جرفي ىتح . هلاحب

 لهأوه يذلا مكاحلا لبق نم ةقث هليكو وأ هتقثو هتياصو تحص يصو نم
 هعم هتلاكو ةحصو همدع دعب هماقم نوموقي نيذلا نيملسملا لبق نم وأ & كلذل

 جرفلا هللا نم نوكيو . هيلع امم هصالخ نوكي اذه ىلعف همكح نم اذه ىلع

 هيلع قحلا نمم صالخلاف { ةقث هنوك دعب ابستحم هيلع مئاقلا نكي نإو . هيلإ هب
 مودعم ريغ كلذ نأل { هيلإ هزاوج يف فالخلا ىنعم نم يدنع هنم كفنم ريغ

 صالخلا زاوج نم امودعم نوكي فيكف & بستحملل ةبسحلا زاوج نم كاكفنألا
 . اهب
 : يصولا وأ يلولا ىلا قوقحلا ميلست طورش

 الف { هدنع ةنامأ هنأ ىلع هيلإ كلذ هميلست نيح هيلع مدقتي نأ الإ : معن

 نم ىلا هيدؤي ىتح هدهج هظفح ف رصقي ال لب 0 هدي اهيف فرصتلاب طسبي

 هنمتئأ هيلع نمم هضبق دق اذه ىلع ذإ . هرمأ كلمي نأ دعب هل ةضبق يف بستحا

 افالتخا ملعأ ال امم اذهف } همزل دق يذلا هقح نم هدي ىلع صالخلا هب ادصاق

 . هيف هجولا اذه ىلع هضبق زاوج يف

 ؟ نايضلا نوكي نم ىلعف هغولب لبق ميتيلا بيصن فلت اذإ
 هفلت ىلا هيدوي يذلا هعايض نم ميتيل ا قح نم صالخلا هل تبث ايهمو

 قحلا نإو { هب اذه ىلع هصالخ مث { هغولب ةحص دعب هضبق ىلا لصوت ىتح

 مل هيلع هصالخ زاج يذلا هجولا دعبو 0 هيلإ هليصوت زاوج لبق فلت ميتيلا قح

 عجري له {. نيملسملا نم يأرلاب هيف فالتخالا ىنعم هقوحل نم وجرأ اييف دعبي
 هب صلخت يذلا قحلا اذه نم مهصصح يف مهكرشيف نيغلابلا ةثرولا رئاس ىلا
 ؟ ال مأ مهكلاه كلذ همزل نم مهيلإ
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 هيف ةثرولا نم دحاو لك لام زييمت نأل 0 هل مهفالتخال لصأ يل نيبي الو

 . هأر نم يأر يف هليبس ىلع هنأك هعيمج يف مهصصح قلعت توبث دعب همسقب
 هلوحم لعفب هريغ ىلا هيلع وه امم ءىشلا لوحت نع ةرابع وه فالتالا نأل كلذك

 صيصخت ىلا هتكرشل مهمومع نم هله أ نيب هتمسقب لوحت دقف اذه ىلعو . هب

 يف كلذ هل بجوملا ببسلل فالتالا ةهبش تبث اذإف & هتصحب مهنم دحاو لك
 امم ميتي نم هل هيلع زاوج ال نم ىلع همسق توبث هدايق ىلع حصي مل يأرلا اذه

 لعج ام فلت اذإ ةصاخو . هانعمو ههبشب ناكف { هارجم مكحلا يف ىرج دق هاوس
 هحلاصم يف ، غولبلا لبق هذافنإ وأ ، هغولب دعب هضبق ىلا هلصوت لبق هنم ميتيلل

 لبق هب هذافنا حصي ام ىلع هذافنا عقي مل ايف لام هل ناك نإو ، هلام حلاصموأ

 . هظفح نع هدي يف وه نم دي نم ريصقت ام ريغ نم كلذ لبق فلت ىتح هفلت

 ؟ هبيصن فلت اذإ ةثرولا يقاب ىلع عوجرلا يف قحلا ميتيلل له
 ةثرو رئاس ىلع هغولب دعب عوجرلا ميتيلل ناك اذه تبث اذإ : باوجلا

 زاوج دعب قحلاب قحلا نم مهيلا راص اييف مهايإ مهتمساقم ديدجتب هكلاه

 لاحب اعيمج اونوكي ىتح همسقب هيلع مهاضر توبثو هضبقو { هيلإ مهلصوت
 يف نيعلا مئاق هيف مسقلا ديدحتب هيلإ عوجرملا ناك ملاسلاو هنم فلاتلا يف ةيعمجلا

 زاوج دعب ، مهيلع افلات وأ مراغملا نم همرغ مهانع دق اييف فورصم وأ مهيديأ
 تبث ام طحي ال اذه عيمجف 0 مهنم هل فالتا ريغ يف هب مهاضرو هايإ مهضبق

 نم هيلع جرخي ام ىلع عيمج يف همكح ءاوتسال مهيلع وه انإو 0 مهنع ميتيلل
 ال ذإ مكاحلا مكح يف مهمكح اذه يف ميتيلا مكح ةقرافملوأ ، ملاعلا لوق ىنعم

 ، مهنود هقح ىلا ميتيلا لصوت مدع الإ افنآ مسقلا نالطب هيف بجوت ةلع فرعأ

 دعب هقح ضبق ىلإ ميتيلا لصوتو 0 هيف زئاجلا ىلع ىرج ذإ زئاج همسقف الإو
 هضقن ميتيلل نكي ملو 5 هلام حلاصموأ هحلاصم يف هلبق هيلع هذافنإب وأ هب هغولب

 اييف ةثرولا رئاس ىلع هعوجر زئاج الو 3 هيف هوجولا هذه دحأب هيلا هلصوت دعب

 نم ىلع ناك ايك هيدل كلذ موزل نوكي اينإو & هيلإ هلصوت زاوج دعب هيلع فلت
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 رذعي ملو امراغ هيلع هفلت لج أ نم هل تبث املو { امزال ةثرول ١ نم هيلع هعوجر زاج

 . املاس وأ هدي نم كلذ افلات ناك هئادأ ىلع هتردق دعب هيلع بجو ام ءادأ يف

 . يأرلا اذه ىنعم يعم جرخي اذه ىلعف

 : هغولب دعب عوجرلا يف ميتيلا قح حيضوت نم فدهلا نايبل دارطتسا

 ال لب {. املاع هب ىلتبملا نوكيل هجراخ نم يل هللا حتف ام نايب تببحأف

 3 هفالخ ىأر يذلا يأرلا نيبو هنيب زيمي ىتح امداق هب لمعلا ىلع نوكي

 اذه ىلع مث { ايكاح هب هريغ ىلعو 3 الماع هب ناك هدنع ايفدعأ ىلع دمتعيف

 نيب يأرلا يف فالتخالا هيف ىرج دق امب هصخي ام عيمج يف ىيح ام هبأد نوكي

 يذلا يأرلاب لمعلا ىلع هريغ ء ىطخيو هب نيديف انيد كلذ بصني نإ لب . هلهأ

 هيلع هتئطختب هالوتي نم دنع ناك اذإ ، هسفن نم ةءاربلا كلذب حيبيف هفالخ ىلع

 هلثم اذه ىف هنأل { هلعف هل زوجي اميف هتئطخت زوجي الف ايصاخم هيف ناكولو . ايئاق

 دق قحلا مكح يف امهنإف افلتخا وأ كلذ يف اقفتا هل ام هلو & هيلع ام هيف هيلعو

 هيف هلل هارأ ايب مكاحلا مكحو ث ايصاخت دق اييف مكاحلا ىلإ الصوت نإف . افلتئا

 نأ مكحلا عطق دعب ايهنم دحاو لك ىلعو { ايهيلع همكحل دايقنالا ناك { ايهنيب

 جراخف مدقتملا يأرلل افالخ هبحاص هآر يذلا يأرلا امأو . املاسم هبحاصل نوكي
 ملو . هلهأل كلذ هيلع نم هب صالخلا دصق يذلا قحلا مسق ةزاجإ ىلع هانعم

 نوكي فيكو . هلدعب مهنيب كلذ ىلع همسق يف ايدعتم يأرلا بحاص هلعجي
 لدي اميف هنم كلذ لب ال . هلعف نعرصقي ملف ، هصالخ هل رسيت نم ايدعتم

 انإو } هلثمك هئادأ ي عراسف هيلع هللا قح ىعار اذإ & هتصاخو هلضف ىلع

 . هلذبل وه هتعاطتساو هيلإ هلهأ ةجاح دعب هيلع ام سبحي نم ىدعتملا

 : هسفن صالخ ىلا عراسي نأ ملسم لك ىلع
 © هسبحي مل نمل هيلع ام ذافنا عنمي ملو هسفن صالخ يق ادهتجم ماق نم امأو

٢٣٦.



 ةيشخ هثرإب هل هيلع كلذ ناك نم توم دعب هقحتسا نمل هتيدأت يف اعراسم ناك لب

 اذإف ، هسمر يف انهترم هب نوكيف هب ةيصولا وأ ، هايإ هضبق لبق هؤادر هأجفي نأ
 كلذ يف يدنع نكي ل ايلسم هلام لكل هنوك نم هصالخ ليجعتب كلذ نم ز رتحا

 . املاس هنيد لمح لقث نمو . اناغ هتمذ ةءاربب لب ث امولم

 : ةمسقلا يف عوجرلا قح هل سيل هلثمو ميتيلا نأ يف رخآ يأر

 نم هتصح هيلع مئاقلا ضبق نإف هرمأ كلمي ال نم ةثرولا يف ناك نإو

 هنأل } هب لوقلا مدقت ام ىلع هزاوج عضوم يف زئاج بستحم وأ ليكو وأ يصو
 يف هيلع هذافنا لبق هدي نم كلذ فلت ، هصالخ حصف هريغ ىلع ال هيلع

 هايإو تباث هل هضبق نمل كلذ نإف ملسوأ ، هظفح يف هنم ريصقت الب هحلاصم

 ل ايك } ةثرولا رئاس ىلع هيلع فلت اميف عوجرلا هرمأ هكلم دعب هل سيلو . مزال
 ءىش يف مسقلا زاوج حصي ال ذإ مكح هب هيلع امنإو 3 مهنم هيف هريغل كلذ نكي
 همسق نأل & ضعب نود هضقنب هيف عوجرلا مهضعبل نوكي مث { هيف ءاكرش نيب

 ىلع ناك نإف . هيف نيذه دحأ نم هل دبال ذإ 3 هب اهمدع وأ هتحص نم راع ريغ
 ةحصلا مودعم نكي نإو ، ىري اييف هضقن هلهأل سيلف ىرج دق مسقلا ةحص

 نود مهنم ضعبل كلذ نأل ضقنلاو مامتالا نم هيف مهدحأل ام مهعيمج تبث

 يف هتجح نأل ، ىلوأ هلهأل هب صالخلا ىنعم ىلع قحلا مسق توبلو & ضعب

 دنع غاسنم ريغ فالتالاب هبشم هيبشتو ىوقأ اهنأك هريغ ىلع رظنلا ىنعم
 اينإو ، مهنع مهريغ ىلإ هفلت بجوي مل مهنيب همسق نأل { يأرلا اذه بحاص
 وهو ، فالتالا ىنعم هقحل هجو يأ نمف . مهنم هقح ىلإ قح يذ لك هب لصي

 نم ىأر هنإ فالسالا ءايلعلا نم هب هلاق نم ىلع انم در الب فالخ ىلع هنم

 نع هسبح امأو . هاده نم ىدهأ هريغ يأر ناك نإو . هيلع هدر زوجي الف 3 هآر

 لايعتسا نعرصقلملا لعف اذهف ، همكح يف ةثرولا عيمج قافتا لاح ىلا همسق
 قفتي كلذ نأل يردي ال ذإ & هملع ىلا هل لصوت ال ام ىلع هلاكتال همزح
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 نم اذه نأل { هيف قفتي يذلا هتقو ملعي الف اقفتم هللا ملع يف ناك نإو ؟ ال ما

 مالع وهو 3 هلل بيغلا اينإو & هيطاعت هللا قلخ نم دحأل سيل يذلا بيغلا

 قافتا هل رسيت نإ اضيأو ك بوذك بوذك اندنع هنم ائيش ملع ىعدملاو . بويغلا

 مل ملعلا لهأ نم هيف لوقلا قافتاب مكحلا يف يواستلا مه بجوي ام لاحب ةثرولا

 اضرلا توبثو ، مهمكح يف اذه مهقافتاب فلتخي مل مث } مهنيب همسق نم دب نكي
 لاح لك ىلع هؤارجإ زوجي ال ذإ ؤ مسقلا مكح هلبق ناك ايع مهمسق يف مهيلع

 . لدعلا ىلع الإ

 : اهباحصأ نيب قوقحلا ميسقت ريخأت تافآ

 ء لضفلاب ىلوأ هلهأ نيب هب صالخلا ليجعت ناك اذكه اذه ناك نإف

 داكت ال تافآ تاريخأتلا يف نأ عم هريسيتب هللا َنَم نأ دعب هريخأت يف ةدئاف يأو

 نم هسنج ملسي مل ايبرو ، ىفوتستف رصحلا تحت لخدت ال ةمج قئاوعو 0 ىفخت
 ىغصي مل مهيلع هذافنا ةعاطتساو { هيلإ مهتجاح دعب هب مهملظ نمو هلهأ ررض

 نيذه ججح ريسيت ىلا يناعد اينإو & ىفكو يأرلا اذه ةجح هتركذ ايب ىفكو
 هزييمت يتأي ىتح . ىفخت هيلعف ججحلا هذه لهجي الئل ايهب ىلتبملا مالعإ نييأرلا
 مث 5 ايلدعأب هتفرعم ىلا لصوتلا ىلع هب ىوقيف ايهججحب هملع دعب اهنيب
 ءاوس اهف ةنامأ وأ ةنايض هب صلختملا قحلا ناك اذإ اذه .3 ايهنم هب لمعلاب هدمتعي

 ىلا ايهب صالخلا هجو ىلع ايهمسق زاوج يف فالتخالا نم ىضم اييف يعم
 هتصح نم هيلع فلت اييف هعوجرو هرمأ كلمي ال نم مهيف ناك اذإ { ايهلهأ
 . ايهيف اقرف ملعأ الف ايهيأ نم هل فلاتلا ناك 3 ايهنم

 نأ 9 اهببسب ةعبتلا هنع طحنتو اهب صالخلا هل نوكي يتلا هوجولا نمو

 مكح نم ىلا هلبق ام ميلستب هيلع مكحلا يف هربج زوجي يذلا مكاحلا مكحي
 داصتقا يف هل ىصوو أ ، هتثارو هعم تحص دق كلاهلل ثراو نم هيلإ هميلستب

 هل نكي مل هملعك مهيف مهتحص نم ملعي مل ولو {} هتياصو هدنع تزاج دق . هنويد
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 يف هيلع ةجح هنأل همرغ و أ هئادأ ف هل دايقنالا هيلع بجي لب همكح نع عانتم الا

 ىلا ىوهلا هب لامو هتريرس يف هللا ناخ ولو ك همصخل ةجح ناك اك .رهاظلا

 يف هتنايخ لايتحال هتجح در هلزج ملرهاظلا يف هنم كلذ رهظي ملامم . هملظ

 نموه ملعولو & ةمثإ نم هل همالسال لطبم هللا ةجحل دارلا نأل . رئارسلا
 مكح يف ناك اذإ ، اهدر يف كلذ هملع هعفني مل اهنم هريغ ملعي مل ام اهتنايخ

 . اهعابتا هيلع امزالو اهب اجوجحم رهاظلا

 هللاف هللا نيبو هنيب اييف اهلجأ نم اذه ىلع هميلست دعب هيلع امم هتءارب امأو

 ءىش ال ذإ 5 اهتنايخب هملع دعب هبر نيبو هنيب اييف هتءارب نع زيجأ . اهب ملعأ
 ىلوأ ةنامألاف ، اهتجح هب لطبت امم هعم حصي مل امو { اهيف هملع نم هل حصأ

 نم ىلا اهميلستب اهنم ةمذلا ءىرب وهو 3 اهببسب هنع ةطحنم ةعبتلاو 0 اهب
 هذخأ يف اقحم ناك نإف اهمكحب الإ اهيلا لصوتي مل نم امأو 0 اهئادب هل تمكح

 © اهب لصو دق هقح ىلا هنأل ، اهقح نم ةجحلا لطاب ملع ىلإ هل ةجاح الف اهل

 ىلوأ هانلق يذلاف ، اهلطابب هريغ نود وه هملع عم فالخلا فرعي مل ناك نإو

 نإو ، اهرضي يه اينإو & كلذ وه هرضي الو . اهريغ قح لطبي ال اهلطاب نال

 لطابلا ىلع قفتا نإو 0 اهنود هيلع دئاع ررضلاف { ةقحم يهو ، الطبم وه كي

 اهمكحب هتنامأو هتنايضل يدؤملا نكل 3 اهقحل دق ام رزولاو نايضلا نم هقحل اعم
 هيلإ رهظي نأ الإ { اهب هل ةمكاحلا ملظو { اهملظ ملع هيلع ىفخ اذإ همزل امل دؤم

 لطابلاب همكح ىلا هب لصوت اييف هل مكح نمو ث روجلاب همكح هيلع مكاحلا نم
 رهظي ملو ، روجفلا نم كلذ ريغ وأ روزلاب هل نيدهاشلا ةداهش نم روجحملا نم

 مكح يف هيلع ةجح نوكي نم لاحب مكاحل ا ناكو ، ريغلا نود وه هعم كلذ اهل

 هب صالخلا نكي مل ولو . روجحملا يف همكح نع فاكنتسالا هل زجي مل ، روهظلا
 ردق مهيأ لام نم راصتنالا هلزوبجي نكلو 0 روتسملا يف مهلطاب نم ملعامل هبر دنع

 ىلع مهنم دحاو لك مزال هلام نايض نأل ،} رصتنا ةريرس هنم راصتنإلا ىلع

 ىلع جراخ ريغ كلذ نأ وجرأ اييفو . مهنود هملظ نم ةيوتلا دارأ اذإ دارفنالا
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 اذه لثم يف مهضعب لوق نم بسحأ ينأل & هيف ملعلا لهأ لوق نم قافتالا

 نم هتصح لك ىلع بجيف {، مهسوءر ىلع مهنيب نايضلا موزل يف ءاكرش نونوكي
 رادقم الإ مهدحأ لام نم رصتني نأ هلزبجي مل لوقلا اذه ىلعو ، مهنم كلذ

 © ناك دق هقح سنج نم هراصتنا دعب اذه {© نايضلا نم هيلع ةمزاللا ةصحلا

 عقاو فالخلاف هقح سنجل فلاخم وه ام مهدحأ لام نم هيلع رداقلا ناك نإ امأو

 : دعب ليلد الو & هنع هعنم نمل ةجح يل نيبي الو ، هنم هراصتنا زاوج يف ءاهقفلا نيب

 تبث اذإو "« ليبتم نم مهيلع ام تلتلوأف همل دغب رضتنأ نو : ىلاعت هلوق
 دعبي مل هنيعب هدجي مل اذإ ، هل ضوعلا ىنعم ىلع هقح لثم نم راصتنالا زاوج
 هعاب نإو . هب ةميقلاب ةصصاقملا ليبس ىلع هفالخ نم راصتنالا زاوج يدنع

 . مهارد هقح نكي مل نإ هقح عون نم هنمثب ىرتشاو 3 هتقو يفرعسلا لدعب
 يف هنأل ، هللا ءاش نإ زئاجلا نم اذه هلعف جرخي مل . هب ارصتنم كلذ ىلع هذخأو

 مكحي ايك . همدع دنع هسفنل مكحي نأ زئاجو { هل مكاحلا ماقم مئاق عضوملا اذه

 مكح فلاخي مل اذهوهو {. همكحك هسفنل مكحي نأ هيلع ناك ايك هب هل مكاحلا
 اينإو ، هلجأ نم ليبس هيلع نكي ملف " هلدعب هيف هاذتحا امنإو ، هلعف يف مكاحلا

 هب رم ام امأو © هلذب نع هب عنتماو 3 همزل ام دؤي مل اذا هملظ نف ىلع هل ليبسلا

 نم كلذ هل رهظ اذإ هلاح ىلع هفخي مل اذإ اذهف { هلام يف رصتنا نم همالعإ نم

 هسفن ىلع هفاخ اذإ امأف ، هلاصتا يف هنع اهب رذعي يتلا هتيقت نم ملسو 0 هلاقم

 3 هافخأو هل هرهظي مل نإروز ام ريغروذعم لب هايإ همالعا هيلع سيلف 3 هاقتاو

 ، نيح دعب هملظ يف مدني نأ ةفيخ نيلدع نيدهاش هيلع ةداهشلاب ريشتسي هنكل

 نم هتثرو وأ وه ملعي ال ثيح نم . هيلإ هب صلختي نأ دعب هالوم ىلا هنم بوتيف
 هرمأف ، نيترم اذه ىلع هقح هلصو دق نوكيف . هانفأو هدجوم همدعأ اذإ © هدعب

 مل مهنم اضعب نأ بسحأو { ناشلا اذه لجأ نم نيملسملا نم هرمأ نم داهشالاب
 © داسفلاب هيلع دعتم ريغ هلام نم راصتنا يف هنأل . داهشالا اذه يف هيلع بجوي

 اذه ىلعو . دانتلا موي هبر دنع هب هيلع ةعبت الف هقحتسا يذلا هقح ذخأ وه امناو
 .)١( ةيآ ىروشلا ةروس )٤١(
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 نأل ، هب هصالخو هنم هملاظ ةبوت نم ىشخي امل هقح ذخأ ىلع هداهشال ىنعم الف

 ةطبترم رومألا ذإ { ىشخيف مولعم ريغ هصالخو 0 ىجزرتف ةنقيتم ريغ هتبوت
 امم اهنم هنوكأشي مل امرعشي ال مث { ءاشي ام الإ اهنم نوكي الف © ىلاعت هللا ةئيشمب

 نيدهاشلا ءاقبف هنوك ءاش امم هنم هتبوت دعب هملظ نم صالخ نكي نإف . ءاش دق

 لاحب تقول ا كلذ ىلا نانوكي ال ايبرو ، يردي ال هب هنوك ءاش يذلا هتقو ىلا

 أشي مل امم هصالخ نأ اضيأ لمتحيو { ءادألاب ةداهشلا نم هالمح ايف اموقيل ءاقبلا

 يف هل تقبس نمم ناك اذإ { ءابالاو هتيوت نعوفعلا هنم لزألا يف ملع امل هنوك هللا

 ميلأو هطخس ىلإ يدؤي امو ، كلذ نم هللاب ذايعلاو & ءاقشلا ةقباس ةقباسلا

 اذه يف هيلع داهشالا بوجو ري مل ، وجرأ اييف للعلا هذهلف 0 ىبقعلا يف هباقع
 . ءاهقفلا ضعب

 يف دوجولا زيزع وهف همكحب ىلتبملل صالخلا نوكي يذلا مكاحلا امأو

 ةزع نم راص ىتح . هب الإ هل ماوق ال يذلا هلصأ مدعل لب ، همدعل اذه اننامز

 يف هنأل ، ركذي هعم نيح دحاو لك هانمتي { رمحألا تي ربكلا ةزعك ازيزع هدوجو

 هب دمخنتو رشتنتو ©، هدابعو هدالب يف هللا لدع موقي هب ذإ ، رشبلا ةحلصم هدوجو

 قفأ يف دوجوم اذه له يرعش تيلف . رتسنتو ضعب ىلع مهضعب نم روجلا ران
 نيح كلذ ىنع نوهيف . قاشملاو بعتلا هبلط يف تلمحت ولو . هبلطاف قافآلا نم
 وهو . هاوس هدجوأ ام مادعإ دحأل سيل ايك . هللا همدعأ امل دوجو ال لب . رفظأ هب

 © كلذ نم ءىش يف هللا مهملظ امو { هاضقو هقلخ ىلع هردق اييف ميكحلا ميلعلا

 مهميرحتب اومرح امل اوكهتنا لب 5 اولمع ايب اولمعي مل ذإ { اوملظ مهسفنأ نكلو
 مئاقلا مدعب مهلعف ءوس ىلع مهبقاعف { هاهنو هرماوأ يف مهبر ةفلاخم ىلع

 ميظع ىلا كلذ مج ىضفأ ىتح { مهنع ثيغلا سبحبو © مهنيب قحلاب فصنملا

 مهليخن تامو . مهراجنأ تسبي ذإ ، هارت نكت مل نأ هب عمست يذلاررضلا

 مهب تفوختف {} مهرارشأ داسفلا رهظأو { مهرايث تعطقناو ، مهراجشأو
 هبحاص ناك نأ دعب 3 ابوهنم ىحضأ روجلاب لام نم مكف 3 مهداهمو مهلبس
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 ليتق مكو { ابوطعم هلام لجأ نم لتقلاب مهنم ريثك برو { ابوركم برضلاب
 ام لب ، ةيلب نم اهمظعأ ايف & ابولسم يدعتلاب هنم نوكي لام ريغ نم ايلظ

 راج نم روج نم اهل ماح الو 3 ةيعرلا هذه يف قحلاب مئاق ال ذإ © ةيزر نم اهدشأ

 تايآلا ينغت امو & نوهمعي ةركس يف اولازي مل اذه عم مهو ، ةي ربلا يف مهيلع

 اوناك ول ربكأ ةرخآلا باذعلو . رسيأ هدعب امم اذهو & نونمؤي ال موق نع رذنلاو
 نوبلقني امو . رمأو ىهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب . ركأو دشأ ، نولمعي

 يف نوبحسي موي } رعسو لالض يف نيمرجملا نإ ، رطخأو اهنم مظعأ وه اهدعب
 هتمحرب انلعجو .0 اهنم نيملسملا عيمجو انذاعأ ، رقس سماوق وذ مههوجو ىلع رانلا

 5 رسنو حرفن هب انامز يدكلا نامزلا اذهب انلدبو 0 اهنع دعبلا لهأ نم هتمصعو

 & رثأ هل قبي ملف قهز دق لطابلاو ، رهظو الع دق لطابلا ىلع هيف قحلا اذإ

 نيمآ مث ، نيمآ 5 رمث هب نكي مل ام اهنم رمثأف } رطملا لباو نم ضرألا ترضحخاو
 ىلتبملل نوكي يذلا مكاحلا يف كانهنب انإو ، ردتقم ءىش لك ىلعوه نم اي
 {&© سانلا داوسب رتغت الئل همدعل اذه اننامز يف هدوجو ةزع نم همكحب صالخلا

 اولظ ام ثيحو { كولضي مهرثكأ عطت نإف © سابتلا هيف كيلع سيل ام نوسبليف
 يلوت الو ، كاوس كسفن حيصن لعجت الف كايإ مث كايإف { كولحي لالضلا نم
 يف دهتجا لب ، كالوم دنع كلذ كعفني الف ، كاذل لهأ وه سيل نم كصالخ
 رسيت نإف ، كاجر بيخي الو { هتعاط ىلع كنيعي هللا نإف أ كسفنل كصالخ

 دعب هتثرو ىلا هتعفد الإو ، كاذف لصألا يف هل قحلا نم ىلإ كصالخ كل

 يذلا ةيصو ىلا هتعفد نإو { انرمأ مدقت اييف هب ام ىلع هتوم ةحصو مهتحص

 اهب ملسي يتلا هتنامأ وأ هتقث رهاظتو © هتحص دعب هنويد ءاضتقا يف هل ايصو هلعج

 مل ام نيمآلا يف فالتخالا ىلع كصالخ هب حصو كل كلذ زاج { هتنايخ نم

 . اههجو ريغ ىلع اهيدؤيو { اهعضوم ريغ يف اهلعجي نأب هتنامأ يف يدعتلاب مهتي
 امأو { اهيف ةقثلا لثم يأرلا اذه لثم يفوهف اهادع دق امم هنيد يف ةقث نكي مل ولو

 هتقث لمحت يتلا ةلصخلا نأ الإ ، هب صالخلا زاوج يف افالخ ملعأ الف ةقثلا لماك
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 اننامز لهأ نعو { ةديدش انباحصأ راثآ نم هانفرع ام ىلع اهببسب هل حصيو اهب

 الو لهجب روجح يف لخدي ال نأ وهو . ةديعب مهنم ءاش ام الإ مهيغ يف مهكايهنال

 . هلهج نم هلهجو { هملع نم كلذ ملع هل ةقث الف الإو . ملع

 فاصتالاو ، اهرطخ مظع يتلا ةلصخلا هذهب اهنإ دحأل ةقثلا تبثت مل اذإف

 نم مالسالا يف ةلزنم هنم ىلعأ وه نمب كنظ ايف ، اهردق لج يتلا ةفصلا هذهب
 تبهذ دقف { ماكحألاو ماكحلا نم مهب يرجت يتلا لودعلاو ، ماكحلاو ءايلوألا

 نوكي نأ الإوني ملو 0 دابجالا هل نم مهمادعإ دارأ نأ دعب { مايألاو يلايللا ءالؤه

 نم هب نيمسقملا كلذل نيعدملا نود اهيلعو اهل بج ايب اهيلعو كسفنل ايكاح
 { كعم هتوم ةحصب لصألا يف قحلا هل نم ىلإ كصالخ كردت مل نإف 0 ماوعلا

 يذ لك يطعتف . هتثرو مهن أ مهيف كشت ال نيذلا 5 هتثرو ىلإ كلبق ام تملس

 ال نم ىلا هلذبتف لجعت الف الإو { مالكلا نم هركذ مدقت ام ىلع هقح مهنم قح
 ىلع اهب كصالخ نوكيف . ةقيثولاب اهل ذخأتف كسفنل دهتبحت ىتح هنأ هب نئمطت

 مهءايسأ تلهج ىتح ةقيرطلا هثراو ةفرعم نع كيلع تيمع نإف { ةقيقحلا
 لوط دعب كلذو 3 ةقيمع ةريح يف كلذل كصالخ رمأ يف ترصق . مهنايعأو
 ريحت الو ، رشبأف مهنم كسايإو مهيلع ليلدلا مدعو 0 مهنع ثحبلا يف كداهتجا

 اوقرتفا دق نيملسملا نأ كلذو . ارسيم هللا ءاش نإ اذه عم كل صالخلا نإف

 . قرف ثالث ىلع ذئنيح كنأش يف يأرلاب

 وهف الإو { هيلإ عفديف هبر حصي ىتح افوقوم كلبق ام اولعج : مهنم ةقرفف
 قئالخلا ثعبيو .3 اهثراو ضرألا ثري نأ ىلإ كلذل ةياغ الو { هيلع وه ام ىلع

 ريغ وأ الوهجم هنأك هبرل اقح هتوبثل لوصألاب هبشأ هنأك يأرلا اذهو . اهثعاب

 ناك نم اهيلع كداهشاو & توملا نيح ةفصلا ىلع هب ةيصولا مكح نأ الإ لوهجم

 3 كدعب نم هبر ةحص لامتحال ،& لوقنم ريغ كنع ىأرلا اذه ىلع كترضحب

 . لوقعملا يف هدوجو ناكمإو

 3، نيملسملا لام تيب يف هعضو كل اوحابا مهناف : قرفلا هذه يناث امأو
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 هيلع ىلوتسملا ناك اذإ اذه نأ يدنعو 3 نيملاعلا بر دنع كصالخ كلذب وجرأو

 ةكوش فعضو } نيدلا زع ىلع مهيديأ يف ايب نوقثي نيذلا لدعلا لهأ

 هركذ مدقت اييفو ، نيكاسملاو ءارقفلا نم ةجاحلا يوذ هنم نومرحي الو ، نيلطبملا
 3 نيدتهملا نم ناك نمل انه هتداعإ نع فاك اننامز يف ءالؤه لثم دوجو مدع نع
 هتوبثل هانركذ اينإو 5 هب ماوقلا رذعتلا مولعم يأو ، اذهب صالخلا رذعت اذه ىلعو

 اذه ىلع اهب صالخلا حصي يتلا ةلاحلا نألو { نيفلاسلا ءايلعلا نع ارثؤم ارثأ

 اهب صالخلا نكمأ نإو 0 نيقلاخلا نسحأ هللا هردق نم ديعب ريغ اهثودح يأرلا

 مئاقلا كلذب عفدي نأب بحتسا نم ةقرفلا هذه لهأ نم بحتسا دق هنأ اوجران

 زعل هيلإ جتحي مل نإ { لاملا تيبل كنم هضبق دعب ءارقفلا ىلا نيملسملا ةلودب
 نم تنأ نوكتو {، هبر ةحص دعب لاملا تيب يف كلذ نايض نوكي ىتح . ةلودلا

 . نيملاسلا

 دعب ءارقفلا ىلإ هعفد ةعسوتف : ةثلاثلا ةقرفلا يأر هيلع جرخي ام امأو

 راتخا ايهيأف 3 همرغ وأ هرجأ نيب هربخيف هذافنإ دعب حص هنأ الإ { هبرل كتلاهج

 . هتلاهج لاحب تمد ام هتقرفت دعب كيلع ةعبت الف الإو { هتريخب هل مكح اهنم

 نأ كل بحتسملا نأ ريغ & هقح نم هللا ءاش نإ كصالخ مهدنع اذه ناكو

 رصي مل ام ادحاو ناكولو { اودجو امو لدعلا هلحن لهأ نم لضفلا لهأ هب صخت

 ال نيذلا كئلوأو { هبر ةعاط ىلع هب ىوقتي هنأل هريغ نم ىلوأوهف 3 اينغ هب

 مهنم هللا ءاش نم تلنأ ناو ث هقافنا يف هللا ةيصعم نم نينومأم ريغ مهف لضف

 كلذ نسح مهمرحت هنم الئل ، مهيلع لضفلا لهأ هب رفوت نأ دعب مهتجاح ردقب

 هب كصلخت دعب توملا نيح ةفصلا ىلع هب ةيصولا موزل امأو © هلذب يف كنم يعم

 اهبوجو يف ةقرفلا هذه لهأ نم لوقلا فلتخي امم هنأ اوجراف ، هجولا اذه ىلع

 نم يدنع دب نكي مل همرغو هرجأ نيب هتحص دعب هبر رييخت تبث اذإو { كيلع
 . همكح نم اذه ىلع ةيصولا موزل

 اهبوجو بجوي ىنعم الأ ، ةبجاو كيلع ةيصولا مهنم ري مل نم ةجح لعلو
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 صالخلا هدئاف نأل { ءارقفلا ىلع هايإ كقيرفتب ، هنم كصالخ توبث دعب

 مسا هيلع عقي مل كلذك نكي مل امو . هنم صلختملا ةعبت نم هب صلختملا صيلخت

 هبرل ةفصلا ىلع هب ةيصولا هتمزل لب { هتعبت يف هب هبحاص ىري الو ، صالخ
 يل نيبي الف ، هيلع ةعبتلا ءاقب عم هتقرفت يف هل ةدئاف يأو ، هلعف نم اذه دعب

 هبهذ نمل بهذملا اذه ةحص نبت مل اذإو ، هيلإ بهذ نم بهذم ةحص اذه ىلع

 اذإ ، ءارقفلا ىلع هايإ كقيرفت دعب & هيف كنع ةيصولا طح نم بهذم تبث

 نيب هرييخت لطبو ء كتوم دعب هبر ةحص لمتحا ولو أ كصالخ توبث هب جرخ

 نأ دعب همرغ وأ هرجأ نيب هبر رييخت نالطب يعم دعبي مل مث © كدعب همرغ وأ هرجأ
 هتلق ام . كتامم دعب هيف هرييخت تبثي مل اذإ كتايح يف هقيرفتب كصالخ تبثي

 هانركذ امو ، كرت الإو قفاو نإف هيف رظنيف ىنعملا يف ايهئاوتسال ظفح نع ال ابيرخت

 ىلع هنأل } رثكأ هل لمعلا ذإ ء رهشأوجرأ اييف ناك ةثلاثلا ةقرفلا هذه يأر نم

 هب ىلتبملا نأل ، رظنلا يف ةنهو ريغ هتجح نأ لجأ نمو . رسيأ هريغ نم ىلتبملا

 هبر كاذ ذإ ، ربكألا هبر ىلا هب عجر هنم صالخلا دارأو ، رغصألا هبر لهج اذإ

 يف هيلإ ةجاحلا يوذ يف هعضيف { ةقيقحلا ىلع هبر اذهو 0 ةقيقح ال ازاج
 ضوعي نأ ىلع رداقلا وهو هريغ نعو هنع ءاينغألا ىنغأ ىلاعت هنأل { هديبع

 هنع هيضريو ، هفاعضأ نم ءاش امب وأ ، هلثمب افنا هب هيلع لضفت يذلا هبحاص

 راج ام هنع ءىشب هضوعي ملولو . ريدق ءعىش لك ىلع هنأل { الاموأ 3 الاح هب

 هلف . ءىش لك كلامو هكلام وهو . هكولمم كلم امو هنأل ..كلذ نع ىلاعت هيلع

 كلم هل هناحبس . ءاسأوأ دبعلا نسحأ . ءاشي فيك هكلم يف فرصتي نأ

 . ريصملا هيلإو ايهنيب امو & ضرألاو تاومسلا

 هبرل همزل امم ، هصالخ هيلع رسع نم ىلع يأرلا اذهم هلللا جرف دقو

 ، هب عادخ الو هيف ريصقت ام ريغ نم هلمعتسا لب هلمهت الو هلمأتف . هب هتلاهجل
 ح ميحرروفغ هللا نأ اوملعاو { هورذحاف مكسفنا يف ام ملعي هللا نا اوملعاو

 ام ىلع اهرسيو اهرسع كل انيب دقو & ثالثلا قرفلا هذه ءارا جرخت اذه ىلعف

_ ٢٦٩ _



 3 يغبني ايك هجو نم جرفلا هجو نم قيضلا كيلع لخدي ىتح 0 اهرمأ هب انفرع

 هرمأ غلاب هللا نإ ، هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو ، اجرح هل لعجي هللا قتي نمو

 بحي وهو { نيقتملا عم هللا نإ هيلإ كرومأ عيمجب ضوفو . هيلع لكوتو هقتاف
 يأر ىلع ءارقفلا ىلع كرقف لاحل كيلع ام قيرفت نع تزجع نإف ، نيلكوتملا

 نع انفرع دقف 3 هبرل كتلاهج لاح مهيلع هقيرفتب هنم كصالخا اذه لعج نم

 اذهب نوكيو & كسفن هنم ءى ربت نأ كزجع عم كل عسوتلا يأرلا لهأ ضعب

 اريقح كيلع يذلا ناك كنم هب قحأب اوسيل ءارقفلا رئاس نأل & كصالخ هدنع

 تنك نأ دعب كصالخ يأرلا اذهب تبث اذإ ، كلذ نيب قرف الف ، اريطخوأ

 ريصت يذلا رادقملا كيلع طرتشي الو { ةمذلا يف كيلع قلعتم نيد هنأل { اريقف

 ببسلا نأل 5، هيلع الإ هار نم يأر ىلع هنم كسفنل كيأرب زوجي ال ذإ 0 اينغ هب
 قوقحلا لعج نم يأر يف جرخي نأ ىسعو { ريغ ال كرقفوه كلذ كل بجوملا
 هللا كعوجر دعب كصالخ زاجأف 3 هللا قوقح ىلا ةعجار يه اهبر ةلوهجملا

 { اريثكوأ اليلق كيلع قحلا ناك {© هب صالخلا توبثو هدايق ىلعف . اهنم ةبوتلاب

 ىلعوأ . رقفلا لاح ىلع هتلمحت اينغ هب ريصت يذلا رادقملا هعم طرتشي ملف

 ىنغلا كيلع ثدح ولو . ءاوس اذه لكف هلمحت دعب نم ترقتفاف ، ىنغلا لاح
 امأو . يأرلا اذه ىلع كل صالخ كلذب تبثو & كسفن هنم تأربأ نأ دعب نم

 نع ازجاع تنك ناو كنأل & مهنم كسفن هنم كتءاربب هنم كل صالخلا عنم نم

 لاحب اذه لجأ نم تنأف رقفلا نم هيف تنأ امل هبرل كتلاهج لاحل هقيرفت
 اذإ ، هيلع ارداق نكت مل ايب كذخأي نأ زع ىلاعت هللاف كلذ ىلع تم ولو ث رذعلا

 نأ كل & عسو نم عسو ىنعم يالف اذه تبلا اذإف . كتقاط قوف كفلكي مل

 اذه ىلع هب طحني فيكف 5 كيلإو كنمردص كلذ نأ عم & كسفن هنم ءى ربت

 نألو } اليبس ىدهأ لوألا نمو اليق موقأ يأرلا اذه نأ يدنعو {، كيلع ام

 نأ لبق & لمهت الو هب كسمتف { لمعتسا ام ريخ طايتحالاو ، طايتحا هب ذخألا

 ةملظم نع هنإ كيلع قحلا اذه قلعت لصأ يف رظنا مث ، لهمت الف ةلهملا بلطت

_ ٠ ٧ ٢



 دحأ نم كيلع هقلعت يف دبال ذإ { هب كل هنم ىضر نعوأ ، هبرل كنم تناك
 ناك نأ دعب ، نيروكذملا لوأ وه هيلع كلمح يذلا ناك نإف : نيرمألا نيذه

 تاملظ ملظلا نأ ملعاف . ايبلم ابيجم هل تنكو . ايعاد هيلإ كل هللا ةنعل ناطيشلا

 هب نواهتلاو كايإف ، ءاضقلا الإ اهولجي الو {. ءادألا الإ اهفشكي ال { ةمايقلا موي

 . نيه ريغرمألا نإف & هبر ىلا هنم كصالخ يف ريصقتلاو . لق نإو

 ةلآ نف حلضأو هملظ دمب نم تات مق» «ميظع هللا دنع وهو انيه هنوبسحتو)ل
 2 ميحر روفغ هللا نإ هيلع بوتي

 تنك نإ كتملظم نم صلختو . اهنيبو كنيب لاحي نأ لبق ةبوتلا يف لجعف
 ۔ هتثرو دعب نم لهجت مل وأ ، هتملظ نم تفرع نإف 2 اهنم هب صلختت امم ارسوم

 هب لدتست نمو 5 هتملع نأ دعب كنم هيلإ صالخلا قح نم ماقم كيلع فخي مل
 نم صالخلل جورخلا كيلع بجي ذئنيحف . هتدجو دقف هملعت مل نإ & هيلع
 . هتفاسم تدعب وأ تبرق هتعطتسا ثيح ىلا كملظ

 : هتملظ نمع ثحبلل جورخلل ةبجوملا ةعاطتسالا دودح

 نامأو ةلحارلاو دازلا دجو نم جحلا ةعاطتسا وحن يهف هتعاطتسا امأو

 ايب مهلوع كمزلي نيذلا كلايع ىلع هفلخت ام دوجوو . ندبلا ةحصو 0 قيرظطلا
 لاح ىلإ مهنع كجورخ نيح نم مهتوسكو مهتنؤمل هنم مهل دبال امم هيلإ نوجاتحي
 .كيفكيو ، لاؤسلا كلذ نع كينغي ام لاملا نم اذه دعب ىقبت مث مهيلإ كعوجر

 جورخلا كمزلي طورشلا هذه ىلعف . لاحلا كلذ يف لايعلا نم هلوع كمزلي نملو
 كيلع بجي مل اهنم عىش لتخا ىتمو { لايكلاب ملظلا ىلع هتلمحت امع صالخلل
 ليبسلا دبت نأ ىلا كمزلي ام ءادأب ةنونيدلا كتازجأو ؤ امهلالتخا عم جورخلا

 الإو & كتايح يف كل ترسيت نإ & كجورخ موي اهب انقلع يتلا طورشلا لايكب
 الإ اسفن هللا فلكي ال ذإ & كرذعب ىلوأ هللاو © كتامم دعب كمزال ءادأب تيصوأ

 امه ذإ جحلا ةعاطتساب كجورخ يف انقلع اينإو {} ميلع ركاش هللا نإف & اهعسو

 )١( ةيآ ةدئاملا ةروس )٣٩(
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 . هبشأ ضرفلاب ضرفلاو ، ناضرف اعيمج

 : بجاو ريغ جورخلا نوكي ىتم
 نم ىضر نعوأ ، كنم أطخ نع كمزل يذلا قحلا كلمحت ناك نإ امأو

 هب يرجي ام ىلع مهنم ضارت نع مهنيب سانلا هلماعتي امم كلذو & كل هبحاص

 اهيلإ عىجلت يتلا تاضورقلا وأ تاعويبلا وأ تالجؤملا تانيادملا لثم مهل عفنلا

 . اذه نم ناك ءىش يأ ىلعف 0 تالماعملا هوجو نم كلذ ريغ وأ ك تاجاحلا

 ثيح نم ابجاو كيلع هلجأل كجورخ نكي مل كيلع يذلا قحلا موزل هلثمو
 الف . هاضرب هتلمحت دق كنأل & كنع اديعب وأ كنم ابيرق هبحاص ناك بوجولا

 نإف تنأ امأو { هافيتسا كنم دارأ اذإ كيلإ لوصولا وه هيلع لب . هلوصو كيلع

 ام ءاضقب ارسوم هل اعيطتسم تنك ام كيلإ بحتسم هيلإ كلوصوف كلصي مل

 رارضإ الوررض ال ذإ & كيدل هب ررض لاخدا الو { هيف ةقشم لمحت الب & كيلع
 ليجعتلا اذه ىلع جورخلا كل بحتسا امنإو . ةلي يبنلا نع & مالسالا يف

 ©٥ كتمذ هب عءى ربتو & كتبقر هب كفتل & صانم نيح تال لبق ىصالخلا

 غرفتلا يف كل عمطم ال ذإ & كبر ةدابعل اغرفتم ىتح & كبلق نع هب مهلا حيرتو
 وه هنأل كبلقل عبت يه كحراوج رئاس نأل 3 اهريغب اهنع لوغشم كبلقو . اهف

 هيف ميرغلا ناك { راهنلاب ةلذمو ليللاب همهف نيدلا نإ : ليقو ، اهيلع ناطلس

 نود يسفن يف هتفرع ام ىلع حيحص يدنع اذهو . رارشألا نموأ رايخألا نم

 ينإف 5 رابجلا زيزعلا نم رادقالا قئاس هيلإ ينقاس نأ دعب كلذو ث رايخألا لقن

 . اليبس اهلمحت نع دجو ءام نويدلا لمحتل ضرعي الأ حصنتسا نم حصنأ

 : نويدلل فلؤملا ةهارك

 اذ هب ناك ام اهنم هصالخ لجعيلف } اهلمحت ىلا ةجاحلا هتأجلا نإو

 هللا هللاف } راصحالإ تحت لخدت ال تافا ريخأتلل نأ مدقت اميف انركذ دقو 3 راسي

 لطم الو ، راسعإو هنمزجع اذ نكت ملام لكل هتركذ ال كصالخ ليجعت يف

 & راتخملا يبنلا نع ملظ ينغلا لطم نأل } هملظتف هقح هتبلاطم دعب كميرغب
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 © راوبلا راد يف كنم فصني نأ لبق 0 رادلا هذه يف تمد ام كسفن نم فصنأو

 اهف كترسي لاح ىلإ كل هيلعف ، كميرغ ءافو نع ةرسع اذ نوكت نأ الإ

 ئلإ ةرظنف ةرسع وذ تاك نإو : ديجملا هباتك يف ىلاعت هللا لاق ايك . راظتنا

 & راسيالاو راسعالا الاح ين هب هللا رمأ هبحاصل ايهنم لك ىلع بجيف .'هئةرسيمت
 هدابع قوقحو هللا قوقح نم هيلع ناك نإو { ريخلل هقفو ريخلا هنم هللا ملع نمو

 ناد اذإ & ىصقتستف دعت الام مهسفنأو مهلاومأ ين مهلاظم نمو ، ىصحي الام

 ناكو { نيمدانلا نيبئاتلا نم هيصاعم عيمج نم ناك نأ دعب قداصلا ةنايد اهيف هلل

 هتردق هيلإ تغلب ام نع نكي ملو ، نيدهتجملا نم كلذ نم همزلي ام ءادأ بلط يف
 نم هئادأ نع ناك اذإ همزل امم ائيش دوي ملولو ٥ نيرصقملا نم هتقاط هتلمتحاو

 ملولو ، نيزئافلا نم اديعس هللا ءاش نإ تام كلذ ىلع تام ىتح 0 نيزجاعلا
 نع اذه يف هانفرع ام اذهف ، نيبئاخلا نم هتعاط لهأل هدعأ امم هللا دنع امم نكي
 ءازج انع هللا مهازج نيملسملا نم هريغ نعو هللا همحر حوز دمحم خيشلا

 ىلا مهريغ مهئاعدو ، نيدلا نفس مهئايحإ نم مظعأ ناسحإ ياو . نينسحملا

 اهب لمع نم رجأو اهرجا هلف ةنسح ةنس نس نم ة : ليق دقو . نينسحملا ليبس
 نم مهب ناك نمروجأ لثمو & مهرجأ مهلف اذه ىلعف ، ةمايقلا موي ىلا

 يت ايئإق دنأ آ نَمَف» . «هدتقا مهادهبف ىده يذلا كئلوأ { نيدتقملا

 ێىحتوت ام متأو . ليكب مُكيَلَع آنأ امو ٩ اهينع لضي اتإق لص نمو ؤ هيقل
 (_"ه نيمكحلا غحح وهو هللآ مكحي َح رضآَو كيإ

 : نيملسملا ريغ اهباحصأل قوقحلا ءادأ بوجو
 نم اذه انلصفو هانحرش ام بسح ىلع هانيبو اذه انباوج يف هانركذ امو

 . ماكحألا هذه يف ءاوس مهف امرجم وأ انمؤم وأ ايلسموأ اكرشم كيلع قحلا هل ناك
 : ميركلا هباتك يف ىلاعت هلوقل ، مالسالا ماكحأ يف قوقحلا يف نيفلتخم ريغ مهنأل

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس )٢٨٠(

 )٢( ةيآ دوه ةروس )١٨٠(
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 لرنأ يب مكخي مل نمو» . توركلا مه بتلؤأف هنآ ترتأ ايب مكخت هل نموط
 مه كللوأن هنا لزنأ ايب مكحي ل نمو . «4نوملظلا مه كللوأن هللا

 . مانألا نم دحأ نود دحأ يف كلذ لجو زع صخي ملف “'«نوقسفلا

 ل حتف ام اذهف . مالسلاو ليلدلا ةماقإ هيلعف كلذ صيصخت ىعدا نمو

 ىلع ينم اصرح هيف ينم مالكلا تطسب دقو . ينتدصق هبو ينتلأس دق ام رمأ نم

 لوقلا نانع كسمم ينأ الولو © هديفتسمل هب ةدئافلا متت اييف ةبغرو { هيناعم مامتا

 هعاطقنا يف عمطأ ال ىتح هلاصتاو هلسلست يف يب رحن ال هلاسراو هقالطا دعب

 الإو { ةيادهلاب هيلع هللا نم نمل ةيافك هللا ءاش نإ هاندروأ اييف نكلو . هلاصفناو

 تدهتجا دق ينإف انأ امأو ، ةياهن هل نظ نم هقح هسخب دقو 5 ةياغ ملعلل سيلف
 تججتجا ملعلا لهأ نع اهتعفر يتلا ليواقألل ينإ ىتح 0 تبجأ دق هب اييف
 فقاولا لمأتيلو & تلق اميف رظانلا رظنيلف تلئس دق هدنع ام نييبت يف ىنم ةغلابم

 رمألا اذه لوانت هل نمم الو & ناديملا اذهب لوجي نمم تسل ينأل ، تركذ اييف

 هب نم ريخوه يذلا هللاب تناعتسا دعب يناعد هيلإ نم تبجأ ينكلو { نادي
 . ابجاح ناوخالا نيب نسحتسي ال يذلا ، طخلا نع كلذب ايفتنم 0 ناعتسي
 ريغ كلذ نأل نامزلا اذه ماكح قحلا ريغب هيلع مكحي نأ قحلا اذهب ىلتبا نم

 نم رجألا كلذب ايجار 0 نايب ريغب اهيف مهمشغبو راثآلا يناعمل مهلهجل مهنم ديعب
 رسلا يف يدمتعم هريغ ال يدصقم هب ميركلا ههجو نأل & نايدلا كلملا
 نم هيف ناك امو ، ىلع ةنملا هللو هثلا نمف قح نم اذه يباوج ناك ايف { نالعالاو

 رذحاو 5 هنم هللا رفغتسا انأو ، يلع ةجحلا هللو { هللا هنعل ناطيشلا نمف لطاب
 ىلع نمآ ال ذإ لهاج نم الو ملاع نم لطابلا لوبق زوجي ال هنأل . هنع ي ريغ

 هنم ةديكم يناطيش ىلع لطابلا ءاقلإو ، يناسل للزو ينايسنو يئطخ يسفن
 يباوج أرق نمم لومأملاف ، ينامز مومهب يلاغتشال ينانج يظفح ةنايخو 3 يناسنأل

 ٨ هلطاب در لطاب نم هب رصبأ ايف هيلإ رظنلا قيقدتب هلمأتي نأ هيلع ءىرقو اذه

 )١( ةيآ ةدئاملا ةروس )٤٤( )٤٥( )٤٧(
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 نسحأ نم رجأ عيضي ال هللا نإف هلهج يف هب رتغي الئل 9 هللخ دسو هللز حلصأو
 ىلوأ لطابلاو ، عبتيو قح قحلا نأل 7 هلبقو هلمع قح نم هيف ناك امو . هلمع

 اقح ناك لالضلا نم ملس امو & لالضلا الإ قحلا دعب اذامو . عديو بناججي نأ

 لاعفو لاقم يف هاضر هيف تفلاخ ام عيمج نم ىلاعت هللا رفغتسا انآو © لادج الب

 © ءالضفلا هلآ ىلعو { لادبالا مامإو ءايبنالا متاخ يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو

 ءايشألا عيمج يف يلوقو . لاصآلاوودفلاب اريثك اميلست ملسو ، لآ ريخ مه نيذلا

 امو ، نيدلاو يأرلا عيمج يف 0 مهنيد ينيدو 0 مهيأر ييأرو ، نيملسملا لوق

 . ملعأ هللاو . نيملاعلا بر هللاب الإ يقيفوت

 : لجآ نيدب نيدملا جورخ طورش : ةلأسم

 ؟ ىنعم بلط وأ وزغ وأ جح ىلا جورخلا داراو & لجآ نيد هيلع نمو
 ىلإ كيلع ام ءافو هدي يف لعجأو انيمأ اليكو لكو : هل لاقي : لاق

 هدي يف ةعيدو ناكو قحلا اذه هيلإ عفد ءاش نإف { انيمأ اليكو دجت مل نإف { هلجأ
 5 هيلع قاب قحلاف ةعيدولا تعاض نإف هرمأب هنم هذخأ لح اذإف & قحلا لحم ىلا

 اذه نم هتءعاربو هصالخ يف هجولاو . تعاض دق ةعيدولا نأ حصت ىتح لوقو

 جرخيو ، هيلع يذلا لثمب لجألا كلذ ىلإ اعيب هجورخ دنع هل عيبي نأ قحلا
 هللاو . ةءاربلا عقت وأ نايضلا اهنع طقسيو . دحاو تقو يف نيقحلا لحم نوكيو

 . ملعأ
 له . انيد ملاظلل نأ يدنعو . هب ملعأ انأو اديز ملاظ ملظ اذإو : ةلأسم

 ؟ مولظملا اذهل هملسأ نأ يل

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع كلذ كل : لاق

 : ةاكزلاو ةنامألا نيب قرفلا : ةلأسم
 ؟ ةاكز مهرد ةئام هيلعو مهرد ةئام هدي يف نمينو

 ةاكزلا يف اهادأ هلام ةاكز نم هدي يف ىتلا ةئاملا تناك نإ : ديعس وبأ لاق

 ايهف ةاكزلا ريغ نم تناك نإو ، نيدلا نم ىلوأ ةنامألاو ةنامأ اهنأل اهلهأ ىلا

٣٧٥



 يتلا قوقحلا ءادأب مكاحلا هيلع مكحي مل ام هعسو رخآلا لبق هادأ ايهيأ ، ناتضيرف

 مل ولو هعسو ةاكزلاب نادو نيدلا يف اهادأ نإو & ىلوأ مهف هنايد هيلع عفري وأ هيلع

 نيدلا ناك نإو & قدصملا اهذخأيف اهنيعب ةاكزلا نوكت نأ الإ هيلع اهيف اوعفري

 هنيدل اهرخأ نإو لح اذإ نيدلا يلو هللاو ةاكزلا ىدؤت نأ تببحأ الجآ هيلع يذلا

 . ملعأ هللاو . هعسي نأ توجر ةاكزلاب نادو

 : نيدلا ءادأل قراسلا : ةلأسم

 ؟ أربي له هنيد يف اهاضقو مهارد قرس نمو
 ربيو كلذب رفكي : لوقو ، هذخأ يذلا دريو بوتي 0 أربي ال : ريشب لاق

 ءىرب كلذ ىضق ىتمو ، اهذخأ يتلا نايض همزليو & اهاضق يتلا مهاردلا يف

 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب يف اذهو

 : ةءاربلا ظافلأ : ةلأسم
 ؟ أربي له . هللا كأربأ هميرغل لاق نمو
 . هيف فلتخيف يقح نم هللا كارب دق : لاق نإف ك فيعض اذه : لاق
 ؟ هنم ءىرب تنأف تم انأ نإ : هل لاق نإف : هل تلق
 نإف : هل لوقي نأ الإ ، نويدملا أربي الف قحلا بحاص تام نإ : لاق

 هللاو . هنم ءىرب قحلا هيلع يذلا تام نإو { كلام يف يل ةيصو وهف تم تنأ
 . ملعأ

 انطعأ ءامرغلا لاقف ، كلذ غلبي هل لام الو نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم
 دعب الام باصأ مث لعفف كيلع يذلا لضفلا نم كي ربن نحنو اذه كلام
 . كلذ

 دعب نم هايإ هوطعي نأ الإ مهلام يف لضف ام مهيلإ يدؤي نأ هيلع : لاق
 . سأب الف هب مهيتأي نأ

 باصأ مث كلذب اوضرو مهلاومأ فصن مهاطعأف مهحلاص نإف : تلق

٢٧٦



 ؟ هيلع لضف ام مهيلع دري له ال ام

 . ملعأ هللاو . ةبهلا نم دشأ انه اه حلصلا نأل { معن : لاق

 ؟ هسيلفتب هملع دعب ائيش سلفم ىلع عاب نمو : ةلأسم
 ال : لوقو . هلامل هفالتا نم ةبوتلا هيلعو تباث عيبلا نإ :لوق : لاق

 . هلام عييضت هل زوجي ال هنال تبثي

 ؟ هسالفاب ملع مث هعياب نإف : تلق

 هضبقو هعاب ناك نإف هلام بهذي الو هنيعب هعاتم ذخأ عئابلل نإ : لاق

 ايب ءامرغلا صصاحي ي رتشملا عجريو . هدجو ثيح هنم هكردي هنإف { يرتشملا
 . ملع أ هللاو . هيلإ عفد

 : نيدلا ءاكرش : ةلأسم

 هوقحلي له هذخأو هبيصن مه دحأ بلطف ءاكرشل نيد هيلع ناك نميفو

 ؟ ء ىشب

 ولو ءعىشب اهيف هيلع نوعجري الو اهب ىلوأوهف هتصح ذخأ !ذإ : لاق
 نم نيدلا نم هتصح ىفوتساف ةدع ءامرغ ىلع نيدلا نوكي نأ الإ باغ وأ سلفأ

 اذإ دحاو ميرغ ىلع ناكولو هضبق يذلا يف هؤاكرش مه : لوقو ، دحاو ميرغ

 لام نم مهقوقح ىلا اولصي نأ الإ اكرتشم اثاريموأ اكرتشم لاملا لصأ ناك

 . ملعأ هللاو . سلفي مل وأ سلفأ ميرغلا

 : اهدعبو ةلاكولا ذافنإ لبق لكوملا توم : ةلأسم

 نم ىلا اتيم انالف دجوو ابح اهس رتشاف مهاردلا هذه ذحخ رخآل لاق نمو

 ؟ هملسي

 نأ لبق تام نإ امأو { هلرومأملا ةثرو ىلا هملسي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

_ ٢٧٧



 هذه هل لاق نإ امأو ، هيلإ اهملس نم ىلا مهاردلا دريو ي رتشي الف ي رتشي
 رقملا ىلا اهملسيو ائيش اهب يرتشي الف هيلإ هملسو ابح اهب رتشاف نالفل مهاردلا
 نم مادام لوق ىلع هل زاج هنم اهضبق نم ىلا اهدر ءاش ناو { هتثرو ىلا وأ اهب هل

 كلذ يف ملعأ الو هتثرو ىلإ وأ ، اهب رقملا ىلا اهملس اهنمضو هنم تفلت نإف هايح

 . هريغل اهب رقأ ةعلس عئابلاك كلذ نسحيف هبشلا ىلع امأو {} اصوصنم افالتخا

 . ملعأ هللاو . اهب هلرورقملاوأ عئابلا ىلا نمثلا ميلست يف ريغ يرتشملا نإ ليقف

 : ليحلملا أربي ىتمو ةلاوحلا ىنعم : ةلأسم

 5 ايهنم ىضرب هل ايب هريغ لاحأ نمف لوحتلا نم هذوخأم ةلاوحلا نإ ليقو

 وأ سلفأ اريقف وأ اينغ هيلع لاحملا ناك هيلع يذلا قحلا نم ليحملا ءىرب دقف

 نم يأ عبتيلف يلم ىلع عبتا نم مالسل ١ هيلع لوقل ةحيحص يهو & امدعم تام

 . هوجولا هرمأو لتحيلف يلم ىلع ليحأ
 ؟ هبحاص سلفأ اذإ هيلع عجري هنإ ليق لهف : تلق

 لوحت هقح نأل عجري ال : لوقو . عجري : لوق ، كلذ يف فلتخي : لاق

 تيملا نع حصيو ، هب عربت نم عجري ال ةلاوحلل فلاخم نايضلاو هريغ ىلإ هنع
 . ملعأ هللاو . هل يذلل هيلع نمم الإ حصت ال ةلاوحلاو هب هرمأي مل نمعو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : نويدلا يفكي ال هلامو نيدملا ةافو

 قوقحل ا ثلث غلبي هكرت يذل ا ناكو . س انلل قوقح هيلعو تام نميفو

 ىتح مأ نايدلا نم هقح ذخأ دارأ نم لك فلجمأ ماتيأ هدنعو رثكأ وأ لقأ وأ

 نم دب الف مكاحلا يدي الف مكاحلا يدي ىلع ءاضقلا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا نيميلا يفف يصولا يدي ىلع ءاضقلا ناك نإو نيميلا
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 وهف قحلا هيلع نم هلجات قح لك نإ نيملسملا ضعب لاق : ةلأسم
 قحلا هل نم يأرب هلجأت نإ ضعب لاقو ، لوقلا رثكأ وهو الجآ نوكي الو لجاع
 . ملعأ هللاو . لجا وهف

 ام هنأ ىعداف ءافولا هنم بلطف قح رخآل هيلع لجر يفو ٦. هنمو : ةلأسم

 قحلا هل نم بلطو ناويحلا وأ لوصألا نم ائيش عيبيل الجأ ديري هنإو مهارد هدنع

 هيلع هلأ هضعب الو قحلا اذه هب يفوي ام دقنلا مهاردلا نم كلمي ام هنأ نيميلا هنم

 ؟ ال مأ & نيمي

 يف نيميلا كرت نإو ، فالتخالا هيف يرجي اذه لثم يف نيميلا نا : لاق

 . ملعأ هللاو . نسحأ اذه لثم

 : سيمخ نب خيشلا نع : ةلأسم

 هل ةداهشلا ةفص ام ىلع مدعلا ىعداو & ضوع نم قح هيلع رم نمو

 ؟ ال مأ ضوعلا باهذب اعطق ةداهشلا نوكتأ مدعلاب

 نع ملعلا ةداهش نم اذه ريغب هيف ليق لعلو اندنع جرخي اذكه : لاق

 ام يضقي الام هل ناملعي ال ايهنأ نالدع دهش اذإو . نيرخأتملا ءاهقفلا ضعب

 اودهش نإو . سبحلا نم هوفع زاج همدع مكاحلا عم حصو هضعب الو هيلع

 هللاو . ىزجم لوألاو { ةهبشلل دعبأو ةحصلل برقأ ناك ضوعلا باهذب
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهقادص هيلإ تبلطو اهتعجر هيف كلمي اقالط هتجوز لجرلا قلط اذإو
 ؟ ال مأ اهتدع يضقنت نأ لبق اهقادص ميلستب هيلع مكحيأ

 انئاب قالطلا ناك نإ امإو { اهتدع يضقنت نأ لبق هيلع مكحي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . اهقلط امدعب اهقادص ميلستب هيلع مكحي هنإف
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 يلاولا ىلا ابلطو قحب هبحاصل امهدحأ رقأ نيلجر يفو & هنمو : ةلأسم
 ىعداو . هعم ارضح لجألا ىضقنا ايلف & ايهنيب بتكف الجأ ايهنيب بتكي نأ

 3 هيلع يعدملا ركنأف هل لجألا هيلع بوتكملا لجرلا اذه ىلع لوألا يعدلا

 ِيين هنأ الإ هطخ فرعورقأ اذإ الإ الجأ دحأ ىلع بتكي ال يلاولا ناكو

 ؟ ال مأ لجألا يف هيلع بوتكم وه ام ميلست ىلع هربجي نأ هل زوجيأ .، رارقالا

 . ملعأ هللاو . كلذ زوجي ال : لاق

 برهو ةقلطم ةلاكو اليكو لكوف سانال قح هيلع نميفو . هنمو : ةلأسم

 نم ي ربتلا هل مأ هلام يف هنع يضقي نأ ليكولا مزلي له لاومأ هلو دلبلا نم

 ؟ ةلاكولا

 نوكي نأ الإ هلكو يذلا رضحي ملولو ةلاكولا نم أربتي نأ ليكولل نإ : لاق

 يذلا ىلع كلذ تبثي مكح هيلع ىرجو هلكو نم ىلع ةنيبلا عمس ليكولا
 3 هيلا بولطملا نم ةنهادم ناك لبق نم اذه نأ مكاحلا ملع اذإ كلذكو .3 هلكو

 اذه حص اذإ هنأ يدنعف ةلاكولا نم اذه أربت اذه باغ اذإ هنأ ىلع اليكو الكوو

 لاحل هتجح مكاحلا هل ىنثتسيو 3 هليكو الو رضحي مل ولو قحلاب مكحي قحلا نإف
 هيلع يذلا قحلاب مكاحلا هيلع مكح نيح بئاغلا اذه ناك نإ كلذكو . هتبيغ

 : لهأ يضقيو هلام نم عيبي نأ مكاحلل زياج هنإف 3 دلبلا نم باغ مث هميرفل

 جتحي مكاحلا نإف قحلاب مكاحلا هيلع مكحي نأ لبق باغ نإو {، مهقوقح قوقحلا

 زياج ةجحلا هلانت ال نمم ناك نإو . ةجحلا هلانت ناك نإ هلام نم عيبي نأ لبق هيلع

 ليكولا أربتي مل اذإ امأو & مهقوقح قوقحلا لهأ يضقيو هلام نم عيبي نأ مكاحلل

 دارأ نإف & كلذ هلف هلاومأ ةلغ ريجحت ةجحلا هل نم دارأ نإو كلذ هلف ةلاكولا نم

 هنإف ةلاكولا نم أربت نإو & كلذ هلف هل يذلا قحلا نم اهايإ هيضقي نأ ليكولا

 نم ىلوأ نويدلا ءاضقو نيملسملا نم لدع ةقث دي ىلع كرتي نأ زئاج

 . ملعأ هللاو . تاجوزلا

٢٨٠



 له ةمدخ هيف سيل دلب يف نكاسلا ريقفلا نويدملاو { هنمو : ةلأسم

 ؟ هنايد يفويو ، مدخيل اهريغ دلب ىلإ ريسي نأ هيلع مكحي
 كرتي الو 5 ةمدخلاو ريسملا ىلع ايوق ناك نإ كلذب هيلع مكحي : لاق

 . ملعأ هللاو . بعلي

 : دادم نب دمحأ خيشلا نعو : ةلأسم

 امهدحأ دارأو لجر هنع هلبقتساف عيبب لبق نم رخآ ىلع قح هل لجر يفو

 كلذكو كلذ ىلع ةعيابملا لصأ نوكت نأ الإ رايخلاو ةعجرلا هل لاق ، ةعجرلا

 لوقو { عئابلل ةعجر الف هترضحب نالف ىلع ةميقلا نأ ىلع عيبلا عقو اذإ كلذ

 لبق اذإ ليحملا ىلع هل ةعجر الف سلفم هنأ حصي ال لجر ىلع لايب هلآحأ اذإ

 بيغيوأ ءافو كرتي الو &۔ تومي وأ هيلع لاحملا سلفي نأ الإ هب ىضرو ء كلذ

 . ملعأ هللاو . الام هيف كرتي الو . رصملا ىلا عجري ال هتبيغ

 ليحملا امهدحأ لاق دقف هب لتحملاو قحلاب ليحملا فلتخا اذإ : ةلأسم

 ليحملا لوق لوقلا ناك هل ايب هلاحأ اينإ لاتحملا ىعداو ىلع كل سيل ايب كتلحأ

 الطاب كلذ ناك اذكو اذكب نالفل نمض لاق اذإو . ةلافكلاو نايضلا يف كلذكو

 ذئنيح مزل ينع نمضا : لاق اذإو 0 عفادلا هب هيلع عجر كلذ ىلع ذخأ نإو

 ةثالث رايخلاب ينأ ىلع مهرد فلأب نالفل تنمض لاق نإو 3 هل لاملا ناكو ث رمال

 . ملعأ هللاو . همزلي نايضلا : لاق ث مايأ

 : ىبلمازلا : ةلأسم

 ؟ هب هتبلاطم يف هلفكي نأ هل زوجي له رسعم ىلع هل نميفو
 هللاو . ةزئاجلا ليحلا ضعبب هيفوي نأ هب عمطي ناك نإ هيلع مثإ ال : لاق

 . ملعأ

٣٢٨١



 : نيدلا ىلع ةداهشلا : ةلأسم

 ؟ هيلعو هلام ىلع دهشي نأ موزل ءرملا ىلع لهو هنمو
 ظفح ىلع اثحو . هدابعل هنم ابدأ نيدلا ىلع داهشالاب رمأ هللا نإ : لاق

 دهشأ اذإ هيلع يذلا امأو { اورفكي مل اودهشي مل نإف اهنم صالخلاو ى مهلاومأ

 ادقتعم ناكو ، لعفي مل نإف مزحأ وهف هطخ زوبي نم طخب هبتك وأ ، الودع هيلع
 هللاو . اذه لثم نم وجني نم لقو { مثا هنإ لوقأ الف { اهيلع رصم ريغ اهئادأ

 . ملع

 راد مث هنم هافوتساف كص يف رخآ ىلع قح هل نميفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ رخآلا قحلا يف هلعجي نأ هل له هقيزمت لبق هلثم رخآ قح هل هيلع

 هنم هافوتسا يذلا قحلا ىلع هفلح نكي مل نإ كلذ هيلع قضي مل : لاق
 . ملعأ هللاو . ثنح هيف ام فوتسي مل هنأ ةيناث فلح نإ هنال

 رخآ ءاج مث هل ام ءامرغلا صصاحتو نويدملا سلفأ اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ اوضبق ايب ءامرغلا كردي له هسيلفتب ملعأ مل لاقو © هيلع قح هيف هل كصب
 : اسلفم وأ اكلاه ميرغلا نوكي نأ الإ & كلذ نم ءىشب مهكردي ال : لاق

 . ملعأ هللاو

 ؟ اهيف رضأ اذإ دلبلا نم نويدملا يفن زوجي لهو : ةلأسم
 ناك نإو . هنايد هيلع ردقي ال ثيح ىلا هريصي نأ ينبجعي ال : لاق

 هللاو . كلذ نم هيلع زوجي ام هيف لعفي نأ قيضي الف { هيلع نوردقي ثيح
 . ملعأ

 ىضقي ام لاملا نم هعم الو ائيش أجلأ ام هنأ سلفملا فلحي لهو : ةلأسم

 ؟ هنم ائيش الو هنيد هب

٣٢٨٢



 ال هنإ ل اق نرم لوقو 6 هيلع كلذ بوجو يف فلتخم : ديعس وبأ لاق

 هللاو . هيلع سبح ال اذهو & سبحلاهيلع حص فلحي مل اذإ هنأل هل تبثا فلحي

 . ملعأ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 لوصألا نود هقح يف ىفوي ام هدنع نأ همصخ ىلع لجرلا ىعدا اذإ
 ؟ هظفل ايف ، نيميلا هنم ديريو

 وأ مهاردلا نم ءىش هدنع ام هللاب فلحي نأ اذه يف نيميلا همزلت : لاق

 بجي ناويحلا الو ضورعلا نم ءىش الو ، نامزلا اذه يف سانلا نيب ةزئاجلا دوقنلا

 . ملعأ هللاو . هتميق نم همصخ يفويل تقولاو مويلا اذه يف هعيب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ائيش هقحب يضتقي نأ زوبي له 3 مولعم نمثب ةئيسن ارمت وأ ابح عاب نميفو
 ؟ باودلاو لاملا نم

 الام لجألا هقحب ي رتشي نأ هل زوجي الف لجأ ىلا قحلا ناك نإ : لاق

 لبق هقح ذخأ هنأك ريصي هنأل . قحلا هيلع يذل ا نم رايخلا عيبب الو عطقل ١ عيبب

 . ملع أ هلاو . هلحم

 3 نينس ثالث ةدم ىلا ةيرال ةئام لجر ىلع هل نميفو . هنمو : ةلأسم

 ينرظنأ & قحلا هل يذلل قحلا هيلع نم لاقف {، ةنس ةدم ىلإ ةيرال ةئامو

 ؟ كل زوبي له . امهيتلك نيتئاملا كيفوأو © نيتنس
 كلذ يف يرجيف تفصو ايب قحلا هل نمو قحلا هيلع نم ىضر اذإ : لاق

 نم دارأ اذإ امإو . زوجي ال : لوقو ، زئاج : لوق & نيملسملا نيب فالتخالا

 الو . حلصلا ضقن هلف ، نيتنسلا ءاضقنا دعب حلصلا ضقني نأ قحلا هيلع

 . ملعأ هللاو . قحلا عيمج ميلستب هيلع مكحي
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 : حالسلا ف ةراعالا : ةلأسم

 حالسل ا بحاص ناكو .3 هيلع هنمتئا احالس الجر راعأ لجر يفو .3 هنمو

 بحاص لاقو 3 هقح هل ملسي ىتح هحالس هيطعي نأ ىباف ۔ كلذل قح هيلع

 سانلا نم دحألوأ & هيخأوأ هيبأل هنإو ، هيف سيل هل فيسلا نإ : فيسلا

 ىعداو قحلا ملسي مل نإو ، قحلا هيلع نمل هميلست ىلع فيسلا هدي يف نم هربجأ

 ؟ سالفالا

 اينإو & هل سيل فيسلا نإ : لاق اذإ لوبقم قحلا هيلع نم لوق نإ : لاق

 هدري ن أ فيسلا هدي يف نم ىلع مكحيو {&© ساانلا نم دحألوأ هيخأل وأ هيب أل وه

 ناك نإو 3 هعيبب هيلع مكحي هنإف فيسلا كلذ ريغ ءىش هدنع ناك نإف 3 هيلع

 . ملعأ هللاو . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف . اعطقنم اريقف

 3 تيم مأ يح هنأ يردي الو هدلب نم باغ لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ مكحلا ايف { مهقوقح اوبلطف سانلل قوقح هيلعو
 هلانت ال نمم ناك نإو ث هيلع جتحي هنإف ةجحلا هلانت نمم ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع تحص اذإ هيلع يتلا قوقحلاو ءاضقل هلام عيب زئاجف ةجحلا

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ هنيد يف عابت له { ةعانص ةلآ هلو ، سانلل قوقح هيلع ريقف يف
 ردقب هتعانص ةلا نم هل كرتي هنأ لوقلا رثكأو ك فالتخا كلذ يف : لاق

 هللاو . هنيد هب يضقيو عابي ةيافكلا نع لضفي امو © هتعانص نم هب يفتكي ام

 . ملعأ

 قوقحلا لهأ نم لجر ءاج مث سانلل قوقح هيلع نميفو . هنمو : ةلأسم
 لجرلا ريغ مث } لاملا كلذ هل عابف ينالفلا لاملا ينعب : قحلا هيلع يذلل لاقو

 مهايإو وه مأ ؟ نايدلا نود كلذ هلأ . يقاروأ يف ام ديرأ : لافو لاملا نم

 ؟ عرشم

_ ٢٨)



 ىتح . ةمذلا ي مهنيد يذلا نم ىلوأ لاملا يف همهارد يذلا نإ : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هيلع يذلا لاقف © مهنم دحأ هيلع عفرو { سانلل قوقح هيلع لجر يفو

 نأ كنم ديرأ : قحلا بحاص هل لاقف & كيفوأ ىتح ائيش كلمأ ال ينإ : قحلا

 ؟ هدلب ريغ يف وأ هدلب يف ناك 0 كلذب هيلع مكحي له 0 كمعطاو يعم مدخت

 { نيد هيلع هل يذلا هميرغ عم مدخي نأ هيلع مكحي ال نويدملا نإ : لاق

 ردق ىلع نويدملا ىلع ضرفي هنأالإ . هدلب ريغ يفوأ هدلب يف نيدلا هل يذلا ناك

 . ملعأ هللاو . رمألا ةالو رظن ىلع كلذ نوكيو { هروسيم

 : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 بولطملا نع لفكف 3 رخآ لجر ءاجف © قحب لجر هبلطي ناك لجر نعو
 هيلع نم يأر ريغب لفك يذلا ىلع قحلا بحاصل قحلا تبثي له 3 هيأر ريغب

 ؟ قحلا
 هيلع حصوأ سبحلا يف بولطملا ناك اذإف ۔ تفصو ام ىلعف : لاق

 نم هميرغ هجرخأ هتلافكبو ، ليفكلا هيلع لفكف {} مكاحلا يدي نيب مكاحلا
 هل يذلاف ، ليفكلا يأرب مكاحلا عم قحلا هيلع حص نأ دعب هكرت وأ ، سبحلا

 نإ رايخلاب بولطملا ناك & هبحاص ىلا قحلا ليفكلا عبتا ءاش نإ رايخلاب قحلا

 ذإ هيأر ريغب لفك اذإ ائيش هطعي مل ءاش نإو 3 هنع ىدأ ام ليفكلا ىلا ىدأ ءاش

 الو ناطلس نم ةطغض ريغ نم لفك ناك نإو . هنع ىدأ ام ليفكلا ىدأ

 ةنيب تومت وأ ، بولطملا تومي نأ الإ كلذ هل ناك هتلافك نع عجر مث & سبح

 . ملعأ هللاو . هيأر ريغب وأ هيأرب هنع ةعجر ليفكلل نكت مل بلاطلا
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 رقأو ، هيلع قحب لايب لجرل دهشأ نميفو بسحأ اميف 5 هنعو : ةلأسم
 هل رقأ يذلا لجرلا اذه ىلع نايدلا لخدي له 3 سانلل هيلع نيدب اضيأ

 ؟ لاملاب
 لخد هضرم يف لجرلا اذه نم رارقالا ناك نإف تفصو ام ىلعف : لاق

 دق نايدلا نوكي نأ الإ ، هعم لخدي مل هتحص يف هل رقأ ناك نإو { هعم نايدلا

 اذإ ، هعم نولخدي نايدلا نإف مهقوقح اوبلطو { مكاحلا عم مهقوقح تحص

 . مكاحلا عم هيلإ مهقوقح نايدلا بلط ام دعب قحلاب لجرلا اذهل رقأ اينإ ناك
 مهقوقح نايدلا بلطي نأ لبق .نم هيلع هل قحب لاملاب لجرلا اذف دهشأ ناكو

 اينإ ناك نإو 0 هيلع قحب هل دهش اذإ اذهو { لاملا لجرلل تبث مكاحلا عم هيلإ

 مل وأ مهقوقح نايدلا بلط لاملا لجرلل تبث قحب هل مسي ملو لاملاب هل دهشأ

 هيلع رجح دق مكاحلا نوكي نأ الإ & ةحصلا وأ ضرملا يف هنم كلذ ناك . اوبلطي

 3 هب هل دوهشملا قح كلذ ناكو لاملا ةميق ىلا رظن هعم نايدلا لخد اذإو . هلام

 لاملا مسقي مث ، لقي ملوأ 3 ءافوب هل سيلو لاق كلذ ءاوسو 0 قحلاب مسي مل اذإ

 لاملا نمث نم كلذ هل ناك نمثلا نم لاملا ةميق باصأ امم هيلعو نايدلا ىلع

 . ملعأ هللاو . مهفاف مهقوقح ردقب نايدللو

 نم هقلطأ ىتح قحب لجر ىلع لفك لجر نع هتلأسو {&© هنمو : ةلأسم

 35 اذه نم لقأ هنأ تننظو . اذكه هنأ ملعأ ل : لاق قحلاب ملع الف ۔ سبحلا

 ؟ رذع وأ ةعجر كلذ يف له

 نوكت ةلاهجلاب لاق نم لاقف . فالتخاب اذه ف ليق هنأ يعم : لاق

 وأ هل اليكو رمأف . ةعجر ال هنأ بسحأ اميف لاق نم لاقو ، نايضلا يف ةعجرلا

 باغو . معن لاقف قحلا لجرلا ىلا ملسي نأ لام هل هدي يف اناسنإ وأ اكيرش

 ملسأ الأ ينرمأو . داع هنأل كل ملسأ ال { هدي ف يذلا لاقو ٠ قحلا هيلع يذلا

 ؟ رومأملا مزلي له ائيش كيلإ
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 مكاحلا هيلع مكحي الو { همزلي الف مكحلا يف امأف & تفصو ام ىلعف : لاق

 نم هيلإ عفدي نأ اذه رمأ قحلا هيلع يذلا نأ ةنيبلا دهشت ىتح ركنأ وأ رقأ هعفدب
 تفصو ايك اذكه الإ مكحلا نوكي الو & كلذب هلرومأملا اذه لبنو هقح هلام
 . ملعأ هللاو . ييأر ىهتنمو © يملع غلبم اذهف ؤ كل

 : ةرصبتلا باتك نم : ةلأسم

 هيلع يذلا دارأف ةثرو فلخو . نيدلا هل نم تايف نيد هيلع ناك نمو

 3 نالف ةثرول يصوي الو & تيملا نالفل هيلع نأ يصوي هنإف & يصوي نأ نيدلا

 ناك اذإو ، مهف هنم رارقإ هنأل ءاوس هيف ىشنألاو ركذلا ناك هتثرول ىصوأ اذإ هنأل

 هللاو . نييثنأل ا ظح لثم كلذ يف ركذلل ناك نالفل هيلع نأ ىصوأو تيملل هيلع
 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 نم ءىشب هلبق تتام ىتلا هتأرمال كص هيلع دجوو تام لجر يفو

 لهأ ضعب لاقف ث نآلا ىلا ةيقاب اهف تخأو جوزلا اذه اهثروو & نينسلا

 توبث يف نإ : اعباتتم ايهتوم نكي ملو هيلع نمو هل نم تام اذإ قوقحلا نإ ميلعتلا
 يدنع تسيل ةلأسملا هذهو 0 اهفيعضت مهلوق رثكأ لعلو { افالتخا قوقحلا هذه
 ثراوو لجآ هنأل قادصلا هل نم ةايح يف لجي ملاقادص ناك اذإ نأل ، كلذك

 . ملعأ هللاو . امدقتم ال اديفمو اركذم اذهب تلق انأو & يح ةأرملا هذه

 ةئام مهنم ةدحاو لك يف بوتكم ناتقرو تدجو اذإ { هنمو : ةلأسم

 ةقفتم لاجآ ىلا قحلاو { نيموي وأ دحاو موي يف ةدحاو ةأرمأل قادص ةضف ةيرال

 ؟ ال مأ اعيمج ناتبثي ةفلتخم وأ

 ىلإ نيقحلا دحأ ناك اذإ . هلك قحلا تبث لاجآلا تفلتخا اذإ : لاق
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 ناتبثي : لوقف {، ايمهلاجا تقفتا اذإو ، ةنس ىلا مهدحاو 3 رهشأ ةتس ةدم
 دحأ توبث ينبجعي : ديعسوبأ لاق . امهدحأ تبثي : لوقو } اعيمج

 . ملعا هللاو . نيرارقالا

 ةيرال ةئايثالث الجاع اقادص هتجوزل هيلع نأ رقأ نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 هلام اذه اهقحب اهل عاب دقو ، ةضف ةيرال يتئام الجا اقادص هيلع اهل نأو ةضف

 فلخي ملو ، نويد هيلعو تامو {، ةدحاو ةقرو يف نيظفللا الكو . اذك ىمسللا
 لجأآلاو ، لجاعلا اهقادصب الإ اذه هلام اهعاب ام : لوقف .{ ةأرملاو مهيفكي ام

 ءاضقلا اذه هجوتي مكحلا رهاظ يفو { ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق . هيلع قاب
 كلذ جوزلا دارأ اذإ اهلجأ ذخأ ةأرملا مزلي نم لوق ىلع اذه لعلو 3 نيقحلا لكب

 اميف ةجحلا اهل يمري لعلف اهلجا ضبق ىلع اهربج ري مل نم امأو . يه تعنتماو
 اذه لمتحا هلعل جوزلا رمأ باغ اذإف لجآلا نود لجاعلا يف ءاضقلا نأ تعدأ

 مل هلعلو & ثراولا لوق لوقلا ضعب يف زاج ءىش يف جوزلا لوق تبث ناو 0 اذهو

 © نيدلا ةلمجب كلاهلا لام في مل اذإ لوقلا ضعب يف ءامرفلا لوق لوبق دعبي
 . ملعأ هلللاو . ناميألا ايهنيبو

 ِ : نيدلا ةيآ نم ءزج ريسفت .0 هنمو : ةلأسم

 أ اًقيعص وأ .1 ًاهيفت وجلا هْنَلَع يزلآ ناك نإقإ : لجو زع هلوق ريسفت يفو

 يلو ىلإ ةعجار هيلو نم راشملاف ؛'ا“يذملآب هيلو ليميلَق وه تاميت نأ غعيطتنتآل
 3 هيلع قفني هنأ يلولا دهشيف . ايههابشأو فيعضلاو هيفسلا يلو لوقو 3 قحلا
 . هنم هل دب الام ءافو يف اعاتم وأ الصأ هل عيبي نأ دارأ نإف . هلام يف كلذ نوكيو

 { هيلع هقفنأ هنأوأ قحلا اذه هيلع راص هنأ ةحصلا دعب بتاكلا هيلع بتكيف

 وهو قحلا يلو للمي : لوقي يذلا رخآلا هجولاو 3 هنم هل دبال اييف هيلع هذفنأو

 لام هل ناكو ، يلو هل سيل هلعلو { ةيآلا يف فوصوملا اذه ىلع قحلا هل يذلا

 كلذ نوكيو . هنم هل دبال امو } هملسي ام هيلع نوكيو . هب موقي نأ اذه دارأن

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس )٢٨٦(
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 اذك هلام يف هيفسلا اذهب مئاقلا اذهف راص دق هنأ ملسملا عم اذإف ، هلام يف يل

 مامالا دهشي ام لثم هيلع اوبتك هل هيلع يذلا ردقب هلام يف عيبي نأ دارأو . اذكو

 { هيلإ نيملسملا ةجاح نم دبال امل نيملسملا لام تيبل ضرتقي نأ دارأ اذإ لدعلا

 ةجاحلل نيملسملا لام تيبل نالف نم ض رتقأ ينأ دهشا نيملسملل لوقي هنإف
 هنم ضرتقي يذلا ىلع طرتشيو . نيملسملا لام تيب يف هقح نوكيو . ةينالفلا

 كلذ تبثي ىضر نإف ، كلذ ىلع دهشيو . نيملسملا لام يف كقح نأ

 . ملعأ هللاو . ضرقلا

 لجأل مكاح نم رجح وأ سالفإ مكح هيلع تبث نمو { هنمو : ةلأسم
 اهخمراتو هيف رجح ال رخآل او © رجح هيف امهدحأ ناكص هيلع دجوف هيلع قوقح

 . دحاو موي ي
 ف لخدي هقح فصن هيف رجح ال يذلا قحلا بحاصل نأ يدنع : لاق

 هيلع تبث نإو ، هيلع عقاولا سبللا لجأل رجحلا دعب هفصنو هيواسيو رجحلا

 الف هبحاص نم هذخأ ضوع نم هيفرجح ال يذلا قحلا ناكو رجحلا مكح

 بحاص هب بهذ ضوعلا نوكي نأ فوخ ، عضوملا اذه يف هسبح ينبجعي

 . ملعأ هللاو . هباوصب ذخؤيو اذه يف رظنيو . رجحلا

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 بحاص هب رقأ ال كلذ نع عجر مثوه مك هملعي ال نيدب نمض نم

 مث داهجلل هنع اذه عجر مث هكرتف هقح ذأ ىلع قحلا بحاص ردق نإف نيدلا

 امأو . هيلع ناض ال هنإ : لوقو & كلذل نماض هنإ : لوقف . كلذ دعب فلت

 كلذ يف ملعأ الو 0 ناضلا هيلع ناك هيلع ردقي ملو فلت مث هدي نم هجرخأ نإ

 . ملعأ هللاو . افالتخا

 حبرلاو 3 هل لوفكملا نم ضبق اييف حبري ليفكلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 لوفكملا نم اهل ايضتقم هل لوفكملل اهضبق نإو { هيلع لوفكملا نم ضبق اميف
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 نايضلاف اهب لوسر هنأ ىلع اهضبق نإو ، هل لوفكملل حبرلاو نايضلاف هيلع

 . ملعأ هللاو . هيلع لوفكملل هيلع
 : ةلاوحلا يف لاوقألا } هنمو : ةلأسم

 حصي ال لجر ىلع لامب هلاحأ اذإ : لوقف . ةلاوحلا يف انباحصأ فلتخا

 سلفي نأ الإ & هب ىضرو كلذ لبق اذإ ليحملا ىلع هل ةعجر الف سلفم هنأ

 يف هنع بيغيوأ تومي وأ سلفي ىتح : لوقو ءافو كرتي الو توميوأ هيلع لاحملا

 نكي مل ام لاتحملاو ليحملا يف رايخلا ميرغلل : لوقو . الام هيف كرتي الو } رصملا
 سيلف هيلع هليحي نأ ىلع عقو عيبلا ناك نإو . عيبلا كلذب هلاتحي هنأ عقو عيبلا

 وأ هتوم يف لاتحملا ىلع ليواقألا كلت نم ليق ام دحأب الإ ةعجر هل هيلع

 يف هل اينإو ، هل ةعجر الف ةلاوحلا ىلع عيبلا عقو اذإ : لوقو . هتبيغوأ © هسالفإ

 ةلاوحلا تعقو اذإ امأو © ةلاوحلا ىلع عيبلا طرش ريغ ىلع ناك اذإ ليق ام دحأ

 افالتخا كلذ يف ملعن ال لطاب ةلاوحلا نإف { سلفم هيلع لاتحملاو تعقو نيح

 ةنسلا تءاج كلذكو . عيبلا لطب ي رتشملا سالفإ دعب كلذ يف عقوول عيبلا نأل

 لوق كلذكو هتعلسب ىلوأ عئابلاو ، لطاب عيبلا نإ كلذ ىلع نيملسملا عامجإو
 ال ىلملا يف تبثت ةلاوحلا نأ حصي اينإ «لتحيف ىلم ىلع ليحأ نم» : ةلي يبنلا

 . ملعأ هللاو . هريغ يف

 : يرو رضلا ريغ يرتشيل نيدتسي لجرلا { هنمو : ةلأسم
 ال وهو ةهكافلاو زوملاو محللا ي رتشيو ، هسفن ىلع نيدتسي لجرلا يفو

 . كلذب يصويو تومي مث ، كلذ ءارش هنكمي

 نع زجعي ايع هريصقتو هلوخد نم بات اذإ ةبوتلا عم هيزج هنا : لاق
 ريغوهو كلذ ىلع تام نإ امأو هيزجي توقلا نم كلذ نود ناك دقو ، هلوخد

 كلذب قيقح وهو هل ةيالو ال هنأ اندجو دقف اذه هريصقت نم هيف لخد امم بئات

 قيضي نكي مل ال هنأ { هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا لوق نم انفرع انأ الإ ، انعم
 نيدتي نأ هل زوجي ال هنأ رثألا ينو { هتيالو طوقس ىلا بهذي الو . اذه يف هيلع

 . ملعأ هللاو . محللا ي رتشيو
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 هيلع يذلا تايف لجأ ىلا ةعلس دحأ نم ى رتشا نمو . هنمو : ةلأسم

 قحلا هيلع يذلا تومب لحت اهلك لاجآلا نإ : لوق . فالتخا هلحم يفف قحلا

 الو & لعج ايك ، هلجأ ىلا اهنإ & عىش كلذ نم لحي : لوقو . فلسلا الإ

 اومدق نإ : لوقو . لاملا اومسقي ىتح لحي ال : لوقو 0 لحي ىتح ل املا مسقي

 اوكرت نإ : لوقو ، لاملا اومستقاو © هلجأ ىلإ ناك قحلاب اليفك قحلا بحاصل
 , لح لاملا فلت فيخ نإ : لوقو . كلذ زاج ىقابلا اومستقاو نيدلا رادقمب
 . ملعأ هللاو . هلجأ ىلا وهف الإو

 هلام نم ذخأي نأ نار دقو ، هل اقحرخآ هدحج نمو ، هنمو : ةلأسم

 نذاي مل اذإ . كلذ هلزوبي نأ ينبجعيف . هتصحو دحاجلا نكس نم هقح ردقب

 هل نذؤي مل اذإ نذإ ريغب ركنملا راكنال لزانملا لخدي هنإ لوقي نم لوق ىلع

 نم ىلا ةنامألا دأ» : ةلي هلوقل زوجي ال : لوقف . هتنامأ نم هراصتنا يف فلتخاو

 : هناحبس لاق باتكلا ةلالدب زئاج : لوقو « كناخ نم نخت الو & كنمنتنأ

 يدنع لوقلا اذهو ؟'ا٧ئ ليي رم مهيلَع ام نوأ . هملظ دعب رضتنآ نلو

 هللاو . هملظ دعب رصتنا نم نئاخب سيلو كناخ نم نخت ال لاق انإف . لدعأ

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لاق : ال مأ هادأ هنأ ملعي ملو انيد كلاملا ىلع نأ ثراولا ملع اذإو

 ردقب ملسي نأ هيلع : ضعب لاقو . هدؤي مل هنأ ملعي ىتح هيلع سيل : ضعب

 يأر ىلع نوكي هلك كلذو : هريغ لاق . عيمجلاب ملسي : ضعب لانو 0 هبيصن

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ هيلع سيلف في مل وأ هئافو هثاريم يف هايإ همزل نم

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 7 رخآ لجرل مه ارد عئابل ١ ىلعو . لجر نم الام ى رتشا لجر يفو

 )٤١( ةيآ ىروشلا ةروس )١(

٢٣٩١ 



 نمث نم هنأ نماضلا طرتشي ملو . لجأ ىلا هقحب لجرلا كلذل ي رتشلملا نمضف

 دارأو ، ريغلا هجوب لاملا درو { لاملا يف عئابلا وأ ي رتشملا ريغ مث اذكه ريغ لاملا

 ؟ال مأ . كلذ هلأ ةنايضلا نع عوجرلا نماضلا

 لاملا اذه نمث نم لجرلا اذه قحب نمض يرتشملا اذه ناك اذإف : لاق
 ةضقتنم ةنايصلا نإف هوجولا نم هجوب عيبلا ضقتنا مث . عئابلا نم هارتشا يذلا

 ٥ قحلا لصأ هيلع هل نم ىلع هقحب قحلا بحاص عجريو . ي رتشملا اذه نع

 3 لجرلا اذه قحب نمض ناك نإو © هنم ضبق ام ي رتشملا ىلع دري نأ هيلعو
 نم هجوب عيبلا ضقتناولو 6 هيلع تباث قحلاف لاملا اذه نمث نم لقي ملو

 ناك اذإ ناديبع نبا نعو . عئابلا ىلع قحلا نم هملس ايب عجري نأ هلو ، هوجولا

 عيب ضقتنا مث . لاملا عيب لبق نم الإ ةناضلا نأ هل نومضملاو نماضلا دنع

 . ملعأ هللاو . عوجرلا نماضللف . لاملا

 : يحبصلا : ةلأسم

 ارهاظ هذخأف هذخأ هل رتتسي ملو هريغ هب ملعي . تيم ىلع نيد هل نمو

 هريغ هج ملعي ملو دحأل اقح هيلع نأ ملعيو تيمل نيد هيلع نم كلذكو . هاوعدب

 هلعف هل امم اذه هبشأ ام كلذكو .3 ارهاش هب هملع وه يعدي يذلا هنيد يف هذقنأف

 نم هعنمت ىتح ةجح هيلع مقت ملو { ارهاش هلعفو 5 هلعف هل رتتسي ملف ةريرس
 اذه نوكيأ . هرمأ كلمي الوأ . هرمأ كلمي هيلع ةجحلا هل نم ناك & كلذ

 ؟ هنيد مكح يف هللا دنع اكلاه لعافلا
 هنم فرع نم دنع علخلاو رفكلا هيلع بجوي ام هسفن نم رهظأ دق : لاق

 . هللا دنع هلاح ملعأ الو كلذ لعف هل بحأ الو © كلذ
 هولمحي نأ مهعسيوأ . هنم ةءاربلا مهيلع بجت هئايلوأ دنعو : هل تلق

 ؟ هيلع ناك ام ىلع هولوقيو نظلا نسح ىلع
 ضعب يف هتيالو قيضت الف ةموصخلا هل نمم دحأ همصاخي ملاذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا

٣٩٢



 : ةرصبتلا باتك نم : ةلأسم

 كلذ ركنأو . هئامرغ ىلا نمثلا عفديو © الام هل عيبي نأ هريغ هرمأ نإو

 ؟ كلذ يف مكحلا نوكي فيك مهقح اوبلطو ءامرغلا

 ىلعف ءامرغلا ركنأ اذإف & هنيمي عمرومأملا لوق كلذ يف لوقلا : لاتق

 . ملعأ هللاو . مهقوقح مهيلإ عفدي نأ قحلا هيلع يذلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لاقف ، رهش ىلا مهرد فلأب نالفل نالف نع تنمض : لاق لجر يفو

 ؟ اهنم نم لوق لوقلا : ةلاحإ لب . ال : نومضملا

 ىلا اهنإ نم نماضلا لوق لوقلا نإ : لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . ةلاحإ اهنإ هل نومضملا لوق لوقلا نإ : لوقو 0 لجأ

 : ىلمازلا : ةلأسم

 ىلع نماضلا بتكف ، بئاغ هنع نومضملاو ، لجر نع لجر نمض اذإ
 ؟ ال مأ ، عوجرلاو ريغلا هل زوجيأ هيف ريغ مث قحلا هسفن

 هيلع نم نذإب قحلا اذهب يل تنمض هل نومضملا لاق اذإ تيأرأ : لاق

 ؟ اهنم نم لوق لوقلا . كلذ نم نماضلا ركنأف قحلا

 ١ هنايض يف ةعجرلا هلف هنذإ ريغب بئاغ نع دحأ نمض اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هنذإ ريغب هلوق لوقلا نأ يدنعو

 : سيخ نب رصان خيشل ا : ةلأسم

 ىلع هقحو {. ليحملا ىلع هل لاحملل ةعجر الف قحب ةقرولا لحت مل اذإو

 . ليحملا ىلع ةعجرلا هل لاحمللف هل هيلع قحب هقرولا لاحأ نإو ، هيلع لاحملا

 . ملع أ هللاو

_ ٣٩٢ _



 نم لاقو ، ضوع نم هقح نأ قحلا هل نم ىعدا اذإ ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ضوع ريغ نم هنأ نيمي هيلعأ & ضوع ريغ نم هنإ قحلا هيلع
 . ملعأ هللاو . لوق يف هيلع كلذ هل : لاق

 : ناديبع نبا : ةل اسم

 زوجيأ كص ريغ يف قح هيلع هلو { هافوتساف كص يف رخآ ىلع هل نميفو

 اذإ هجارختسا هنم ةليح هيف ريخألا قحلا ىعديو ، لوألا كصلا سبحي نأ هل

 . ؟ هقح هركني نأ فاخ

 نع اقح مدقي الو ، اقح لطبي الو الطاب هل تبثي ال كلذ ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ لاطباب لوقن الف ، هلجأ نع هرخؤي الو { هلجأ

 لخدن الو ، ائيش انكلاه فلخ نم ديرن ال انإ ةثرولا لاق اذإو : ةلأسم

 ؟ هفلخ امم هيلع ام ءاضقب مكحي له . هيف
 . ملعأ هللاو . مهريغك مهو مهيلع مكحي ال : لاق

 : يحبصلا : ةلأسم

 5 ائيش هلام نم ديرن ال : اولاقف . هتثرو هدارأو ك كلاه ىلع قح هل نمو

 ؟ نالفل هنم انبيصنب نيعفاد : اولاق وأ ؟ هيلع ام ءاضقب مهيلع مكحي له
 هنم نوديري ال : اولاقولو ، كلذ مهيلعف ن ريغلاب اوناك اذإف : لاق

 ناك هرمأب موقي نمم هل عوفدملا ناك نإف { مهيلع الف دحال هوعفد نإو . ائيش

 . اليكو مكاحلا هل ميقيف . هرمأب موقي ال ناك نإو كلذ هيلع

 عفر اذإ هفاصنإ يف هجولا ام ايصو كرتي ملو ماتيأ هتثرو يف ناك اذإف : تلق

 ؟ مكاحلا ىلا

 . كلذ حص اذإ هيلع ام هنع ذفني اليكو هل ميقي هنإف : لاق

_ ٣٩٦٩٤)



 ةحص ريغ نم اليكو مكاحلا هل ميقيأ 3 ابئاغوأ ايبص ايصو كرت اذإ : تلق

 ؟ كلذ هدنع حصي ىتح مأ ، بئاغ وأ يبص وأ ميتي هيصو نأ

 . ةحصلا دعب الإ كلذ يف لخدي الف : لاق

 لام نم هيضقي نم لكويأ مكاحلا دنع قوقحلا تحص اذإ : تلق

 ؟ كلاهلا لام هدنع حصي ىتح مأ ، كلاهلا لام هدنع حصي مل ولو ، كلاهلا

 نم مهيضقي هريغ لكو نإو . حصي ىتحف عيبي هسفنب ناك اذإ : لاق

 كرت كلاهلا نأ حص اذإ كلاهلا لام هدنع حصي مل ولو & كلذ هل زئاجف كلاهلا لان

 . الام

 ؟ اذه يف نيمألا يفكيأ ايلو الدع دجي مل نإو : تلق

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع يفكي : لاق

 نأ ىلع . ةيرال ةئايعبرأب لجر ىلع الام عاب نميفو 0 هنمو : ةلأسم

 فالتإ ىلع فاخ قحلا بحاص نإ مث 3 ةيرال ةئام هقح نم هل بجي ةنس لك

 هعاب يذلا هلام ين اتابثإ هل بتكي نأ هنم دارأو ، هلام هيلع عاب نم دي نم هلام

 ؟ هل هيلع رجحي مأ كلذب هيلع مكعحيأ { هيلع
 هل رجحي نأ دارأ اذإ امأو 0 اتابثإ عئابلل بتك ينأ ي رتشملا زيجي ال : لاق

 هللاو . يضاقلا رجحلا بتكيو ، كلذ زئاجف هقح ردقب يرتشملا لام نم

 . ملعأ

 :هللادبعوبأ : ةلأسم

 ؟ اهنم لصحي ام يردي ال هنأل هتعارز نم ميرغلا ىلع ضرفي فيك

 ايف هيلع ضرفيو . هب الإ موقت ال امم اهتنؤم دعب هتعارز ىلا رظني : لاق
 هل نم ىلع مكحي هنإ الوق دجو ينأوجراف { وه هتنؤمامأو . كلذ دعب ىقبي

 هريغ دنع نم نادي نأ هل نذأي نأ امإو 3 هيلإ جاتجي امل هنيدي نأ امإ . نيدلا

 كلذب هيلع مكحي ال : لوقو . ميرغلا اذه نيد لبق ةعارزلا هذه نم هنيد نوكيل

 . ملعأ هللاو . هسفنل لاتحيو

_ ٢٣٨٩٥ _



 : يحبصلا : ةل اسم

 قحلا هيلع نم دارأو { مكاحلا دنع هيلع عفرو } لجرل قح هيلع نمو

 ءاضقنا ىلا هسبح زوجيأ ، هيلع هل بجي ام قحلا هل نم دارأو هلام عيبيل الجأ

 ءاضقنا دعب ىدامتي ىتح سبحي ال مأ ،“ برهلا هنم فاخي ال ناك اذإ لجألا

 ؟ لجألا

 لجألا بلطو {. قحلا هيلع حص اذإ ميرغلا يف ليق هنأ ىنعمف : لاق

 اذإ ، كلذ يف هيلع سبح الو كلذ هل نأ هيلع بجو ام هب يضقيل هلام نم عيبيل

 زئاج هنإ مهلوق ضعب يف بسحأو { هيلع ليفكلا مهل اينإو { هسبح ءامرغلا بلط

 ليفك الو هيلع سبح ال هنأ لوقلا ضعب يف نأ بسحأو ، ىفويو عيبي ىتح هسبح
 . ملعأ هللاو . هسبحو ليفكلا ذخأ زئاج كلذ دنعف برهلا هنم فاخي نأ الإ

 : ىموخغرلا : ةلأسم

 اضورع ديرت تنك نإ : لاقف 3 ءافولا هنم دارأورخآ ىلع قح هل نمو

 هلام نم رصتني نأ هل له مويلا كيفوأ الف الإو & اهتميق نم رثكأب ةميقلا نم اذكب
 متنك نإ : ليكولا وأ يلاولا مهل لاق اذإ ةارشلا كلذكو ؟ هقح نم صقن ام ردقب

 ناك نإو ؟ لاملا تيب نم راصتنالا مهل له " الف الإو { اذكب بارجلا نوديرت
 ؟ مهترحازم مهافو اذإ أربي له . ةاكز هدنع مهدحأ

 الو ةيقت الو & قحلا هل نم ىلع ناطلس قحلا هيلع نمل نكي مل اذإ : لاق
 ٥ تباثو كلذ زئاجف هقح مامت نودب قحلا هل نم ىضرو ، طرفم ءايح الو ةارادم

 الو ىضر اذإ ةميقلا ىلع داز ايب هبلاطي نأ هل سيلو ، لدعلا مايأ يف كلذ ناك اذإ
 مكاحلا عم همصاخ اذإ امأو 5 هللا نيبو هنيب اييف ةريرس هلام نم رصتني نأ هل

 ردقب هركنا اذإ هلام نم رصتني هنإ : لوقف . ةنيب الو ةحص هل نكي ملو ، هركنأو
 . هماقم موقي نم وأ ، مكاحلا هفلي نأ دعب الإ رصتني ال : لوقو . هقح

 لاملا تيب يف مهترجأ نوكت نأ مهرجأتسا نم مهيلع طرش اذإ ةارشلا امأو

_ ٣٦٨٦ _



 ضورعو مهارد يف هدي يف ناك نإو ، مهيلع تباتف كلذب اوضرو {. هيلع ال
 هتميقب ضورعلا نم نمثلا نم هب نوضارتي ام ىلع مهترجأ مهاضقف لاملا تيبل

 ةيقتاالو هاركا الو . نمثلا ةدايزب ضورعلا ذخأ ىلع مهنم هل ربج ريغ نم رثكأ وأ

 طرشي مل اذإ امأو { زئاجف لدعلا مامالا مايأ يف ناكو ناطلس الو ، طرفم ءايح الو

 مهترجأ تناك اذإ هقرع فجي نأ لبق ريجألا يفوي نأ رجاتسملا ىلعف مهيلع

 ىلعف مكاحلا نم هيلع مايقلا اودارأ اذإو ى مهرجأتسأ نم ىلع ةتباثو ةمولعم

 رقأ اذإو هيلع بجي ايب مكحيو ، ةلطامملا هنم اوكش اذإ هنم مهفصني نأ مكاحلا

 هلام نم اورصتني نأ مهلف مكاحلا عم مهقوقح مهركنأ نإو 3 قحلا ءادأب هذخأ

 مهركني نأ دعب الإ هلام نم راصتنالا مهل زوجي ال : لوقو . مهقوقح ردقب ارس

 اهيف ةاكزل ا نم هيلع امم مهيطعي نأ ةاكز هذيب نمل زوجحم الو ] مكاحل ١ عم مه فلحيو

 ريغ نم ءارقفلا ىلا اهملس اذإ ةاكزلا.هيلع نم أربي الو ضورعلا نمث نع داز

 . ملعأ هللاو . همايأ يف لدعلا مامالا يأر

 : دادم نب رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 دعبو هتايح يف قحلا هيلع يذلا ىلع قيدصتلا اهيف بوتكملا قاروألا يف

 ةدملا تلاط ولو قحلا هيلع نم تام اذإ اتباث قوقحلا نم اهيف ام نوكي له هتوم

 يف ام هل تبثي له { هقاروأ يف اهءاقب ىعداو { قحلا هل نم بلط اذإ نينس

 ؟ كلاهلا ىلع ام ءاقبل ةحص هيلع .مأ هكوكص

 اذإ فالتخاب دجويو انباحصأ راثأ يف ءاج اينإ هذه كتفص ىلع : لاق

 هتابثإ ريغب لوقي ضعبو . هتابثاب لوقي ضعب كلاهلا ىلع الاح قحلا ناك

 ءىطخي ملو } ةحصب الإ عفدنت ال ةحصلا نأل هؤادأ حصي ىتح هتابثا ينبجعيو

 ىلع قيدصتلا هل لعج اذإ تباث هنإ لوقلا رثكأ يدنع وهو ، كلذ ريغب لاق نم

 { هتابثا ريغ ىلع لوقلا رثكأو . فالخ اضيأ هيفف اعيمج اتام نإ امأو . هسفن

 . هثراول بلطملا نوكي ذئنيحف هقحب بلاطم وهو تام نإو { قاب هنأ حصي ىتح
 . ملعأ هللاو . ينبجعي يذلا اذهف { هل ناك ايك

٣٩٧



 ؟ رصتني نأ قحلا بحاصل زوب ىتم : ةلأسم
 ؟ راصتنالا هدعب نم زوجي يذلا راكنالا ةفص امو

 ةنيبلا قحلا هل نم مدعو . هايإ هركنأو دحأ ىلع قح هل ناك اذإف : لاق

 سنج ريغ نم هراصتنا يفو ، هقح سنج نم هنم رصتني نأ ةريرسلا يف هل زاج
 اذإ فالتخا هزاوج يفف هتجحب موقي ال نملوأ ميتيل هراصتنا امأو & فالتخا هقح

 . اهرثكأب طيحأ ال ناعم ىلع عونتي اذه لثم لعلو { راكنالاو قحلا هعم حص

 ؟ مكاحلا عم هركني ىتح مأ ؟ يفكيأ هنيبو هنيب اييف هركنأ نإو : تلق

 ايب رقأ ولو هريغ دنع هركني مل ولو راصتنالا هل زاج امهنيب ييف هركنأ اذإ : لاق
 . هنم راصتنالا هل زاج © مكاحلا دنع هركنأو ، هيف هلطمأو © هدنع هيلع

 ؟ هفلحي ىتح راصتنالا هعسي ال هنإ ليق له مكاحلا عم هركنأ نإو : تلق

 هفلحي مل امو كلذ هل ليقو { هنم رصتني نأ هل نكي مل هفلح اذإ ليق : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ هلف

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ذعب هل ثدح مث ةنايد بلطمب هلام عيمج نويدملا ىلع رجح اذإ مكاحلاو

 . معن : لاق

 م أ } هل بتك كصب هءاج نم لك قح ف رجحم ن أ مكاحلل لهو : تلق

 ؟ هيف بوسنملا وه هنأ حصي ىتح

 وه هنإ لدع يدهاشب الإ هكص يف هل رجي نأ هل زوجي ال : لوق : لاق

 اهم نئمطيو ٨ بيرلا اهب عفترت يتل ا دوهشلا ةداهش زوجت : لوقو . هيف بوسنملا

 . ملعأ هللاو . ادعاصف ةسمخ نم بلقلا

 رخآ لجرل بولطملا لوقيف قحب رخآ بلطي يذلا يف لاقو : ةلأسم
 عجري مل كلذ هل نومضملا ىلا عفديو . هرمأب هل نمضيف اذكو اذكب اذه نمضا
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 ينع نمضا لوقي ىتحو ءىش هل همزلي ال ذإ هعفد ام هيلإ بلطيف رخآلا ىلع
 . ملعأ هللاو . اذكبو اذكب

 يف ةثرولا يواعدو { هل نمو قحلا هيلع نم توم يفو { هنمو : ةلأسم
 ؟ ةقرولا لولح

 حصي ىتح ايهتوم دعب اهب مكحي ال لوقلا رثكاف ايهتايح يف تلح اذإ : لاق

 . اهم مكحيف ايح امهدحأ ماد امو ۔ اه ؤاقب

 نم ةثروو . ايهتوم دعب تلح اهنأ قحلا هل نم ةثرو ىعدا نإو : هل تلق

 . ايهتوم لبق تلح اهنأ قحلا هيلع
 مكحلاو 3 ايهتوم دعب تلح اهنأ حصي ىتح اهب مكحي ال هنإ : يل لاقف

 : ىحبصلا لاق . فالتخا كلذ يف ةرهشلا ةداهش ةزاجإ يفو تقولا كلذ ىلع
 نايعديو 5، هؤاقب حصي ىتح قحلاب مكحي الف قحلا هيلع نموأ امهالك انام اذإ
 , ىتح ةلاح ريغ اهمكحف ةنيبلا تمدع نإو كلذ نم ايعادت ام ىلع ةنيبلاب امهالك
 . ملعأ هللاو . اهلولح حصي

 : هلاومأ لك قرغتست نويد هيلعو تومي لجرلا
 : نرقلا ملاس نب دمحم خيشلا لئس ٠ ةلأسم

 نيدلاو نايدلا ىلعرصقيو 3 هلام عيمجب طيحي نيد هيلعو تام لجر نع
 (بناجأ) نييبنجأ سانألو { هرمأ كلمي ال نمو & تافوقولاو دجاسملل هرثكأ

 نم تماصو قطان نم هتوم دعب هتيب يف دجوي ام عيمجب هدالوأ مأ هتجوزل ىصوأو

 جوزلا تام ىتح مسقي مل لاملاو اهجوز لبق تتام ةجوزلاو . اهل هيلع نايض
 مه نونوكيأ { هلام يف هدالوأل مهمأ لبق نم هدالوأل راص اييف لوقت ام . يصولا

 دجاسملا قح نوكيو دالوألا قح طقسي وأ { ةوسأ نيدلا ءاضق يف ءامرفلا ةلمجو

 دجاسملا قوقح نم ىلوأ نييبنجألا قحو { ىلوأ نييبنجألاو تافوقولاو
 انفرع . دابعلا قوقح نم مأ . هللا قوقح نم دجاسملا قوقحو ،.تافوقولاو

 ؟ كلذ
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 مكحب هتثرو هب ىلوأ لاملا نم هفلخي ام عيمجف تيملا نأ يدنع اميف : لاق

 ىلع هل نيد وأ ةيصو ببسب كلاهلا لام يف ائيش ىعدا نم لكو . هللا باتك

 دهشي نيملسملا نم نييضرم لدع يوذ ةداهش : ةنيبلا هيلعو . عدم وهف كلاهلا

 ليلدلاو . ةءاربلاو ةيالولا لوصأ عيمجب ناملاع نالدع نادهاش ايلدع وأ ايهتقثب

 َرَضَح ادإ ممكنب ةدتهق أوثمآ"نيذلآ اميانو» : ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ ىلع

 هللا لوقي نويدملا يفو . مكنم لدع اوذ ناتنثا ةيصولا نيج توملا ُمُكَدَحأ

 بثكيلو . هوبتكاق تمست لجأ نب نيدي مشياذت ادإ اوئمآ'نيزلآ اميا : ىلاعت
 لوصأ عمجي ءارصب نينثاف لدعم ىلا جاتحي لدعلاو لذلاب بيات مكنيب

 هدحو هب تبثي ال ةفصلا هذه ىلع هطخو . بتاكلا ةفص هذه . ةءاربلاو ةيالولا

 نم نايضرم نالدع نادهاش بوتكملا كلذ ىلع دهشي ىتح ءىش هيف ىعدملل

 : نيدلا ةباتكركذ ام دعب ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو 3 نيملسملا

 ن نانأرمآو لجرك نبلو اوكيل نإق . مكلاجر نم نيدبوَك اوئهشتساو»
 _ "}١«ِءاَدَهشلا نم وض

 رمأ يذلا وه . هتباتكب هللا رمأ يذلا نيدلا نأ ملعاو & يخأ ايرظناف

 ىلع داهشتسالا وه نيدلا نم بوتكملا نأ معزي نم لكو { هنيعب هيلع داهشالاب
 7 قطان باتك نم قداص ليلدب لوقي ام ىلع تاأيلو { انل هنيبيلف هريغ ء ىش

 . نوبذاكلا مه هللا دنع كئلوأف ءادهشلاب اوتأي مل اذإف . . عامجإ وأ

 ] قوقحلا ىلع ال [ انزلا ىلع ةداهشلا يف ةيآلا هذه تلزن : فلؤملا لاق

 هللا دنع نوكي ةنيبب ه اوعد ىلع تأي ملو { دحأ ىلع اقح ىعدا نم سيلو

 نوكي نأ نكمي هنأل { هللا ىلع زوجي الام اذه . هاوعد يف اقحم ناك ولو . ابذاك

 نيدلا نأ اوعمجأ ملعلا لهأ نإ : لوقأ انأو ٠ عجر اقح يعديو ةنيبلا مودعم

 يوذ ةداهش ريغب تبثت ال ةباتكلاو ‘ هيلع داهشالاب هللا رمأ يذلا وه بوتكملا

 . لدع
 )١٠٦( ةيا ةدئاملا ةروس )١(

 )٢( ةيآ ةرقبلا ةروس )٢٨٢)



 ملو ةداهشلاب اهنرقو { هباتك نم عضاوم ةدع يف ةباتكلا ركذ هللا نأ ىرت الا

 { لدعلاب بتاك مكنيب بتكيلو لاق ايلف . ةداهشلا اهعم ركذو الإ ةباتكلا ركذي

 ركذب أدب مث . ةيآلا رخآ ىلا .. مكلاَجَر نم نيديهت اودهشتسا % : لاق

 ركذب ىنث مث « . . اوعد ام ادإ ءاَدَهَْشلآ تأي الو : لاقف ةباتكلا لبق ةداهشلا
 ثلث مث 4 . . هلجأ ىلإ اريبك3آ اريغص ةوبثكت نأ اومتست الو : لاقف ةباتكلا

 الأ ة هاو {. ةدهشلل مَوَقأَو ه هلآ دَتِع ةع طَسقأ مُكلَد % : هلوق يف ةداهشلا ركذب

 ءىش وه هيلعو دوهشملاو بوتكملا نا لقع ىندأ هل نم لك ملعيل . «اوباترت
 ريغ بتاكلا نأ ملعيل ديهش الو بتاك راضي الو 3 ةيآلا رخآ يف لاق ىتح دحاو

 هللا باتك يف حصو تبنو ةيآلا تعمجأو & باتكلا ريغ هيلع دوهشلاو & دوهشلا

 ذفنتو & قوقحلاب مهتداهش تبثت تبثت لودعلا دوهشلا نأ : ةلي هللا لوسر نعو

 ام كلذ ىلع ليلدلاو دوهشلا ماقم نوموقي ال باتكلاو ، ةباتك ريغب ماكحألا

 ءاضقب رمأيو . ماكحألا ذفني هتايح ةدم ناك هنأ ةلي هللا لوسر نع حص

 ةباتكلا نسحي الرمأ وهو ، اهدحو دوهشلا ةداهشب دودحلا ميقيو & قوقحلا

 موقأو هللا دنع طسقأ مكلذ : لاق ايك نايسنلا نع ةباتكلاب رمأ هللاو . ادبأ

 نيملسملا نم ملعلا لهأ الو { هلوسر الو هللا ملو هاوباترت الأ ىندأو . ةداهشلل
 ناهربب لوقي ام ةحص ىلع تاأيلف كلذ ريغ لاق نمو . ةباتكلاب ماكحألا ذافناب

 قوقحلا تناك اذإ امأو . نوبذاكلا مه هللا دنع كئلوأف ءادهشلاب اوتأي مل نإف نيبم

 رسفي ىتح ةثرولل ةيصولا توبث ينبجعي الف كل تفصو ايك ةتباث اياصولاو
 مهقح ناك اذإ دالوألا نم ىلوأ نويبنجألاف الإو 3 همزل ذكو اذك نم هنأ ناضلا

 . تفصو امك اتباث
 اهتوبث ىري ضعبو 0 نيملسملا ضعب لوق هعفر يذلا اذه : فلؤملا لاق

 اذإ مه ةيصولا توبث يف مهريغو ةثرولا نيب اقرف ىرأ ال ينأل يلوق وهو ريسفت ريغب
 باتك مكحب هلك مهكلاه لامب ىلوأ ةثرولا كلذ ريغبو & عجر ةحيحص تناك

 . نولطبملا هركولو لزنأ ام ريغب مكح نمل ةعاط الو { هلل الإ مكح الو . هللا
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 ةتباث تناك اذإ ينبجعيف هرمأ كلمي ال نمو & دجاسملاو نييبنجألا قوقح امأو
 قوقح نم يدنع دجاسملا قوقحو . ءاوسلاب اعرش نوكي نأ كل تفصو ام ىلع

 قوقح يف رخا هجو نم اوفلتخا نكلو هللا قوقح نم اهلعج اضعب لعلو . دابعلا
 ىلوأ : مهضعب لاقو { ءاوس كلذ لك : مهضعب لاقف . دابعلا قوقحو هللا

 . اهلك ءاوس نوكت نأ ينبجعيو . دابعلا قوقح
 قوقح نأل ةمدقم دابعلا قوقح نإ : لاق نم لوق ىنبجعي : فلؤملا لاق

 نأل : عجر . دابعلا قوقح كلذ اولوقي ملو 3 اهيلع يتات ةبوتلا اهيف لبق دق هلل
 لاثتما ينبجعيو . هدحو هلل اهلك ءايشالاو ةقيقحلا ىلع ءىش هل سيل قولخملا

 هبّرهآ كزابت رمألاو ىخأ هل الأ» : هناحبس لاق . ءىش لك يف للا رمأ
 هريغل سيل يهانلا رمآلاوه كلذك هربغ قلاخ الو قلاخلا وه هنأ ايكو . «َنلاعلا

 بوتكملا يلع ءعىرق : نافلخ نب انهم ريقفلا لاق . يهن الورمأ نيقولخملا نم

 يف بداجملا هركذ ام ناكو . اباطخ اهيف بقعأ امو { اباوجو الاؤس ةقرولا هذهب
 . داهشالا رمأ ي اننيد مالعأو انبهذم ةمئأو ؤ انباحصأ راثآ يناعمل قفاوم هباوج

 كلت نم يل ناب ام ىلع & باوصلا يناعم ىلع جراخوه ججحلا نم هب جتحا امو
 رمألا حيرصب . باتكلا صوصن هديأام ةجح كلذب ىفكو . بابسأآلا

 هنأل هليبس رسيت ام ، مزحأو ىلوأ هب لمعلاو لصألا وهو عضوم ريغ يف داهشالاب
 لمعلا يف اهب قلعتلا عسي ةصخر ملعأ الف هب لمعلا رذعت.عمو { ةليلد حضتا دق

 ةباتك نم نيرخأتملا خايشألا ضعب يأر نم روثأملا يف دجوي ام الإ هرذعت عم هريغب

 مهمايقو ، اههجو ىلع ةباتكلا يف مهلوخد ناكو ، كلذل الهأ اوناك اذإ باتكلا

 35 مهنامز يف لودعلا لق امل نيملسملا نم كلذ ىأر نممو داهتجا وأ رظن اهدعب اهيف

 باتكلا نم ةباتكلاب اوعسوت ذئنيحف مهتلماعم يف سانلا قوقح باهذ اوفاخو
 هيأر يف ةجراخ اهنأكو اهآر نم يأرب نيكسمتم هرمأ نم هركذب مدقت ام ىلع اهيف

 يف دحاولا ةداهش لوبقب عيمجلا دنع حصي ال ذإ 0 ةداهشلا ىنعم ريغ ىلع

 { ةقثلاو ةلادعلا ةياغ يف ديحولا دهاشلا ناكولو { اهب مكحلا ذفني الو ، قوقحلا
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 يه ذإ دحاولاب موقت يتلا ماكحلا ماكحأ هبش ىلع هوجرأ اييف هعم اهجورخ امنإو

 ، هسفنل كلذ نم ءىشب يلتبملا رظنيلو & حصف تبث نإ هيأر دايق ىلع اهنم ةبعش
 { هرصبأف هلضفب هيلع هللا نم نإ هسفن تاذ نم هيلع لدتسا هيف لدعلاب لمعيلو

 لدعلا ةقفاوم الإ هنم دارملا سيلف لاح لك ىلعو . هل ةرصبم هلالدب كلذ ناك وأ

 هللا ملع نمو . هللاب الإ قيفوتلا امو & لهجلاو ملعلا ىلع هتفلاخم يف هلرذع ال

 . «انلبس مهنيدهتل انيف اودهاج نيذلاو : ىلاعت هلوقل هل هقفو . ريخلا هنم
 يه امنإو . ةنمزألا ريغتب ريغتت ال يهو { نيملسملا ماكحأو 3 نيدلا عئارش هذهف

 طارسلاوهو ، ريغ ال قحلا ليبس نامز لك يف اهليبسو ، دحاو طمن ىلع
 اوعبتت الو 3 هوعبتاف اييقتسم يطارص اذه نأو : ىلاعت هلوق ليلدب ميقتسملا

 يل هللا حتف ام بسح ىلع يدنع ام اذهف ةيآلا هليبس نع مكب قرفتف ، لبسلا

 . ملعأ هللاو . هيف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يل لاقو { نيمأ يدنع وه لجر دنع اهتلسراف مهارد دحأل يلع ناك اذاو

 ؟ ال مأ هتلصو اهنأ مهاردلا هل نم لأسأ نأ يلعأ { اهايإ هتيطعا

 هل نم لأست نأ ريغ نم ىفكيو يزجي هنإف ةقث لوسرلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هتلصو اهنأ مهاردلا

 جورخل ا دار و © ةلاح ريغ س انلل قوقح هيلع لجر يفو © هنمو : ةل اسم

 ؟ ال مأ هريجحت ةنايدل له 5 رحبلا بكريو { نايع نم
 . ملعأ هللاو . مهقوقحب ايلم اليفك مهل كرتيوأ ، هريجحت هل معن : لاق

 : يرفافلا : ةلأسس

 ام كالمألا نم هل ناكو ، ةضف ةيدمح ةئام لجر ىلع لجرل ناك اذإو
 ةئام هل نم بلطب هلام نم مكاحل اهيلع رجحف . ةضف ةيدمحم فل أ يواسي
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 هل نأ يدنعف 3 هكالمأ يقاب يف فرصتي نأ دارأو & ةئاملا هذهردقب ةيدمحملا

 نم هعاب عيب رخآ يف اهب عجري هنإف فلت ةئاملا هذهل ىقبام ينعي نأ الإ كلذ

 . ملعأ هللاو . كالمألا

 : يحبصلا : ةلأسم

 هافوأف ، هطخ زوبي نم طخب اهبتكو لجأ ىلإ ناسنال مهارد هيلع نميفو

 ايف اذه زوجي { ةيناث اهب ينعيابو كدنع ةقرولا ظفحا : هل لاق مث & مهاردلا

 كل يلع بوتكملا قحلا نأ هنيمي دارأو زاج نإو ، مكحلا يفو 0 هلللا نيبو 0 ايهنيب
 ؟ ال مأ فلحي نأ هعسي قاب ةقرولا هذه يف

 وأ . همصخ ىلع هل ةجح وأ هل ةنيب اهلعج اذإ كلذ هل نأ يعمف : لاق

 اذه وه هيلع يذلا نأ ىلعوأ & ةمصخل ةمالع اهلعجو 3 هسفن ىلع اهيف ايب رقأ

 اذه اينإو & لجألا يف هللا قتيلو { اثناح هرأ مل ركانتملا دنع فلح اذإف & بوتكملا

 . ملعأ هللاو . اهل رظنلا مزلأ نم رظن هيف رظناف & يدنع ام بسح ىلع

 هيلعو { ةثرو تيمللو & تيم لجرل ةعبت هتمزل نمو ، هنمو : ةلأسم

 اهملسي مأ ةثرولا ىلإ اهملسي نأ ةعبتلا هيلع نمل زوجي © هلام عيمجب طيحت نويد
 ؟ قوقحلا هدنع تحص اذإ قوقحلا لهأ ىلإ

 ميرغلا اذه هيلإ ملس 0 هيلإ ميلستلا زوجي لدع يصو هل ناك نإف : لاق

 هبجوي ام ىلع كلاملا نيد يف اهلعج كلذك نكي مل نإو ، ةعبتلا نم هيلع ام

 ملسي نأ : لوق هيفو . ينبجعي اذهلو { ءامرغلا عيمجل كلذ طيقست نم عرشلا

 كلذ ىلع نمتؤي ثراولا ناك اذإ يدنعو . هللا ىوقتب هرمأيو ، ثراولا ىلا كلذ

 ىنعملا اذه يف رخآ باوج هنعو ، كلاهلا ىلع ام ءاضق دعب الإ هيف هل قح ال ذإ

 ثراولل عفدت نأ زوجي : لوقو . كلاهلا نيد يف الإ كمزل ام عفدت ال : لوق

 . هئامرغ ىلا وأ ثراولا ىلا هميلست يف ريخم : لوقو {، هيف هللا ىوقتب مهرمأتو

 . ملعأ هللاو
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 : ناييلس نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ، هقح يف رجحي نأ هلزاج & قحلا هل نم مكاحلا فرع اذإ رجحلا باتك نإ

 ملو & قحلا هيلع نم فرع نإو فرعي ملو ، رجحلا قحلا هيلع نم ملعي مل ولو
 وه هنأو { هل هنأ ملعي ىتح هيعدي يذلا هقح يف هل زوجي الف قحلا هل نم فرعي

 بتكي الأ هل زوبيو ، ارسعم وأ ارسوم قحلا هيلع نم ناك ةقرولا كلت يف بوسنملا
 . ملعأ هللاو . كلذ هلف هتباتك كرت ءاش ىتمو . هبتكي نأ هل زوجيو رجحلا

 : يلهذلا : ةلأسم

 هيلع نم سلفأ مث هقح يف مكاحلا هل رجحو لجر ىلع قح هل نمينو
 مث هقح يف اضيأ مكاحلا هل رجحو { انيد رخآ نم نادا مث ، اريقف راضو 3 قحلا

 بحاصل هلامب هيلع مكحي له ] هريغوأ ثاريم نم الام نويدملا اذه دافتسا

 ؟ ايهيلك في مل اذإ يناثلا مأ لوألا رجحلاو { قحلا

 رجح مث هلام هيلع مكاحلا راجحإ لبق لاملا نم هعم ناك ام امأ : لاق

 هلروجحلملا قحلا بحاصف . هئامرغ ضعب قح ردقب هلام نموأ هلام مكاحلا هيلع

 امأو ، اندنع هب لومعملاو لوقلا رثكأ ىلع ةقلطنملا نويدلا لهأ نم ىلوأ هقح يف

 هل مهنم لك ةوسأ كلذ يف ءامرغلا نأ وجراف ، كلذ دعب لاملا نم هيلع ثدح ام

 . ملعأ هللاو . هقح ردقب لاملا اذه نم

 : يحبصلا : ةلأسم

 اهلام نم هل رجحي نأ مكاحلل زوجي له هريغ نم دالوأ اهلو ةجوز هل لجر يف

 ؟ اهدالوأل اهلام ءعىجلت نأ فاخي ناك اذإ كلذ وه هل لهو . اهثاريم ردقب

 بلطم يف اربخ هيف انعمس الو . رثألا اذه يف انيطو انأ ظفحأ مل : لاق

 نم دحأ يف الو ، هتجوز نم هثاريم رادقمب هل اورجحي نأ ماكحلا ىلع جوزلا

 ىلع رجي نأ جوزلل نأ الإ ، ماحرأوأ تابصعوأ مهس باحصأ اوناك ةثرولا
 . اهقادص نم اهدقن ام رادقم هتجوز
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 نم هلبق تتام نإ اهنم ثاريم هل تبثي له . زئاج تلق نإو : هل تلق

 طقسي الو اهلام نم ناصقنلا ناسحبف صقنوأ لاملا داز نإ رجحلا خيرات نيح

 ذافنإ دعب هثاريم ردقب اهلام نم اهتوم دعب ىقبي ام هل تبثي ما ءىش هنم هنع

 ؟ اهيلع لا اهقوقحو اهاياصو
 ربخلا ةحص الو { هزاوج ىلع يضاقلا رثألا مدعل هزاوجب لوقأ ال : لاق

 يف هؤادأ هيلع بجي نيد الو & قح توبث الب رشبلا نم دحأ لام ىلع رجحلا حيبملا

 لبق نم هقح ىلع فاخو دحأ ىلع نيد هل نم رجحب رثألا ءاج انإو ، نادملا

 ىتح لاحلا يف همدعل نيدلا هل نم قح لطبيف { لاملا نم ايلخ ىقبيف هلام فالتا
 ريغ يف ريذبتلا هتجوز ىلع رججي نأ جوزلل نإ : لاق نم لاقو . راسي هل حصي
 ثلثب ةيصو الو بيرق ىلع ةقدص الو . مزال ءادأ الو نيد ءاضق الو ةليضف

 ام لثم اهلام نم رجحي نأ ءاش اذإ قادصلا يف كلذ اينإ : لاق نم لاقو . ا الام

 نيد يف فقولاو رجحلا تبثي امنإو ، هلك اذه يف رجحي ال : لاق نم لاقو .

 . ملعأ هللاو . هانركذ ام نود هرمأ وأ . بجاو

 كصلاو & كص يف بوتكم لجر ىلع قح هل لجر يفو { هنمو : ةلأسم
 دالوأ ةثالث فلخو 3 قحلا هل نم تام مث رخا لجر دنع قحلا هل نم هكرت

 نم تام نم تامو { ةثرو ايهثروو . هدالوأ نم دحاوو هتجوز تتامو هتجوزو
 قحلا لصأ هل يذلا لوألا تيملا لجرلا دالوأ بلط مث ثاريملا قرفتو ايهتنرو

 هيلع امم هبيصن هيلإ ملسي نأ قحلا هيلع نم ىلإ هتجوزو هدالوأ نم تام نم ةثروأ
 كص ينوطعيو عيمجلا ملسأ نأ ديرأ اينإ كيلإ هملسأ ال لاقف قحلا اذه نم
 وأ قح ةجحب هميلست نع كصلا كلذ هعم كو رتملا لجرلا عنتماف قحلا كلذ

 يف هتصح هل نمم هيلإ بلط نم ىلا ملسي نأ قحلا هيلع نم ىلع مكحي له لطاب
 ؟ قحلا كلذ

 وأ ةثرولا ضعب مدع دنع اقرفتم قحلا اذه ميلست زاوج يف لصألا : لاق

 نم ىلع مكحلا زاج مهيلا ميلستلا بجوأ نإو 3 هيف فلتخم مهضعب ضبق مدع
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 هيلإ بهذ نمو لوقلا اذه ىلع كلذكو ةنامأ هلصأ ناك نإ هدنع وأ قحلا هيلع

 بلط نإو . هقحتسم ىلا هميلست ىلع كصلا هدي يف نم ربج زيجي نيملسملا نم
 نإو ، كلذ هل تيأر قحلا اذه هيلاوي نمم ضبق ةباتك وأ كصلا ىلع نيمألا اذه

 تفتلي ال ةضيعبت زيجي نم لوق ىلعف اميتي وأ ابياغ قحلا اذه ىقحتسم ضعب ناك

 لبق لاملا ةمالس لجأل لوقلا اذه بحا مك انأو ، ميتيلاو ةبيغلا لهأ ءالؤه ىلإ
 يذلا رخآلا لوقلا ىلا بهذيو { لوقلا اذه ري مل نمو .. سبللا هيلع رثكي نأ

 هلك اذه ىرن ال ةثرولا عيمج نم ضبقلا حصي ىتح ميلستلا رجحب هبحاص
 لكو نإو . هدي يفوه نم دي يف هظفح ىلا بهذيو . لوألا لوقلا يف مدقتملا

 زوجت نمل اليكو مكاحلا ةماقإو ، مكاحلا دنع ةقث مهقوقح ضبق يف اليكو نوغلابلا
 هللاو . ملسأ فالتخالا نم مكحلاو متأ يتفملاو ، مزحأ اذهف مكاحلا هتلاكو هيلع

 . ملعأ

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 . همالعإ هيلع بجأ نويدملا لام يف مكاحلا هبتكي يذلا رجحلا نع لئسو

 ، هيلع روجح هنطابو يلم هرهاظ نأل { سانلا لاومأ فلتت الئل سانلل هراهظإو

 بحاصل لاملا نوكيو & سانلا لاومأ ذخأي ىقبيو &۔ كلذ رتسيو بتكي مأ

 نوكي مأ ءعىش هقحليأ ، مكاحلا كلذ لعف نإو ، نيقابلا قح لطبيو رجحلا

 هبحاص هعاب نإ تيأرأ . لاملا رجحب ةيعرلل ةعيدخلاو ةليحلا هبش راص هنأل املاس

 لاملا نوكيأ . ةدم يرتشملا زاحو كلذ ريغي ملو ، رجحلا هل نم ملعب

 ؟ ال مأ هتوكسب رجحلا بحاص ةجح لطبتو ، يرتشملل

 نمل هلام هيلع روجحملا ىلع ةجح لاملا يف رجحلا نأ يل نيبي ال : لاق
 نمل همالعإ مكاحلا ىلعو & هعم كلذ حصي نأ الإ ، مكاحلا ىلا كلذ بلط

 يف هب يداني مل نإو ةجح نوكي كلانهو ." هيلع مايقلا عضوم موزل يف كلذ بلط
 مثأي ءوس ةين كانه نكت مل ام سانلا يف كلذ ةعاشإ كرتب مثأي هنأ ملعأ الو سانلا
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 نايتكلا رومأ نم اذه نوكي الو الك . دان لك يف يداني نأ هيلع سيل هنأل اهب

 همزلي ام لحم يف همتكيلف كلذ نع لأسي نكي مل ام عىش يف ةدسافلا ةليحلل

 نم عنم مكاحلا نمرجحلاب نويدملا ىلع ةجحلا تماق ىتمو { هلئاس مالعإ
 يف نكي مل اذإ لخدي الف كلذ دعب بلطي ءامرغلا نم ءاج نمو 3 هلام يف فرصتلا

 هلوخد يف فلتخمو ، رجحلا لبق هيلع هل ناك هقح هنأ هل حصي ىتح هل لضف لاملا

 {، سلفي مل ام لخدي هنإ : ليقو & كلذ ىلع لخدي ال : ليقف ء كلذك رارقالاب

 هيف ةجحلا هل نم ملعب نوكي نأ الإ ، الطاب كلذ عابف رجحلا ىدعت ايهمو
 يف جرخي كلانه هنإف ، هل حصي رذع ريغ نم كلذ نيح هيلع ركني الف ، رجحلاب
 . ملعأ هللاو . كلذ يف فالتخالا ىنعم هيلع ةجحلا توبث

 3 هيف يأرلاب فلتخي امم هنأ الإ دحأ ىلع قح هل نميفو ، هنمو : ةلأسم

 هيلع هب هل مكحي ال الدع ايكاح دجي ملو ، هيلإ هميلست نم عنتما هبلط نأ الو
 ىلع ردق نإ ةينالع وأ ارس هلام نم هذخأي نأ هلأ هلوقب ايهنم دحاو لك كسمتف

 ؟ ال مأ اذه ىلع هذخأ يف ةليح نم هل لهو ؟ ارهج هذخأ

 يف هل زاج يأرب همصخ ىلع هسفنل مكحي نأ هل سيل هنإ ليق دق : لاق

 لهأ لوق يف كلذ اينإ 0 هموزل يف هجو نم رخآلا يأرلاب ام ىلع نوكيأ 0 هموي
 يف هلزاوج ال هنإف هريغ ىلا هيلإ الزن نإ مكحلا ذافنإ هيلع وأ هل نم ىلإ ملعلا

 ىلع هلام بهذ نإو هكرت الإ هيف ةليح ال قحلا ريغو & همكح نم عضوملا اذه

 ام ىلع هدي ىلا راصو 0 كلذك وهف هايإ همزلأف هبجوأ نم يأر يف قح نم هميرغ
 . هدرب يضقيف مكاحلا ىلا هدعب نم اعفارتي نأ الإ هب هكسمت نم عنمي الف هل زاج

 وأ دجسم وأ ميتي لثم هرمأ كلمي ال اذه يف همصخ ناك نإف : هل تلق

 بستحم الو ليكو هل ماق الو ، رخآلا يأرلاب كسمتم هنأ هدنع ام ملعي ال بئاغ

 ؟ همكح اذام وأ ، هل هاري نم لوق لع هذخأ هل زوبيأ & كلذ يف

 هل سيل ام هسفن نع عديلف قرف نم ايلام مدعل ىلوألا لثم اذهف : لاق
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 عضوم يف هفلتأ امل مرغلاو هدي يف ىقب امل درلاف هلعف نإف . ىلوأ هب ةنإف قحب

 . هل سيل ام هيف ىتأ دق هنأل دبالو ،& هميرجتب ناد امل كاهتنالا

 هنأ هبلق يف ادقتعم هاضرب ال هلام نم اذه ىلع هذخأ وه نإف : هل تلق

 © هيلإ هدري نأ مكاح هب كسمت دق يذلا يأرلا فالخب مكحف مئاق هيلع ماق ىتم

 ؟ املاع وأ الهاج هب ام ىلع تام ىتح هيلع هب مكحي مل نإ املاس هللا دنع نوكيأ

 هلرذع ال هنأ الإ ، هل سيل ام هبوكر يف يردأ ال انأو . ملعأ هئلا : لاق

 . هبونذ نم ةراهط نع نوكي نأ نم هتاجنل دبالف 7 هيف

 ؟ هل وه نم ىلا همرغ نم نوكي ام وأ هلجعي نأ هدر يف هيلعو : هل تلق

 رذعي هل عنامل الإ رخؤي نأ هل سيلف ملاظملا نم هنأل ردق نإ معن : لاعق

 . هعسو ام الإ هنيد يف هفلكي ال هلضف نم هللا نإف ، هعم

 ؟ هب يصوي نأ هيلع سيلوأ : هل تلق

 اذه يف رظنف هركذف هنم صلختي نأ لبق توملا رضح نإ {& ىلب : لاق

 . ملعأ هللاو . هلك

 تايف نيكرشملا نم لجرل قح نيملسملا نم همزل نميف . هنمو : ةلأسم

 لهأ لوق نم الإ هثراو هعم حصي ملو . هيلع امم صلختيف هيدؤي نأ لب قحلا هلب نم
 وأ هوبأ اذه نأو { همأوأ هتجوز هذه نأ مهتداهش نم لبقي نأ هل زوجيأ ، هتلم

 ؟ همع وأ هوخأ وأ 3 هنبا

 دوهش يف يأر ىلع الإ هلزاوج الف الإو { مهنيد يف الودع اوناك نإ 3 معن
 . الوق رهظاف هآر نمل هبير لازف مهلوق ىلا هلبق اذإ ةرهشلا

 هثرتو { اهمكح يف ةتباث يه ةحيحصأ ةيجوزلا هذه يف تلقو : ةلأسم

 ةحكانملا رمأ يف نونمؤي الف ، مراحملا تاوذ حاكنب نونيدي موق نم اناك نإو اهب
 اموأ لصألا يف اهثاريمل عناملا اهلطاب حصي مل ام معنف ، كلذ مهنم نوكي نأ

 . ملعأ هللاو . لدعلا يف هب موقت ةنيب وأ رارقإ نم اهداسف نم نوكي
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 & مهاردلا نم ائيش سانلا ضعب بلاطأ تنك اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 يل سيل : لوسرلل تلقف . يقح نع ةدئاز مهارد سانلا ضعب دنع يل لسرأو

 نم طلغ ةدايزلا هذهب يردأ امو . نالف كل اهلسرا : لاق { اهلك مهاردلا هذه

 { امهرد نيثالث الثم يل تلسرأ كنإ : لسرملل تلق نإو . لوسرلاوأ لسرملا

 لاقو {. امهرد نيرشع الإ كل تلسرأ ام : لاقف 3 امهرد نيرشع الإ ىل سيل انأو

 ؟ ةدايزلا هذه نوكت نمل ، امهرد نيثالث هدنع لسرأ هنإ : لوسرلا

 اهب ىلوألاوهف الإو ، لوسرلا اهب رقأ نملاهنإ يدنع يذلاف : لاق

 نم اهيف يل عقي اييف يهف { هل نوكت نأ ايهنم لك ىقب نإف { هدي نم اهجورخل
 هزاوج يف هقحلي نأو دبال هنأل 3 اهنم اهذخأ يتلا ديلا ىلا اهل هدرو { تالوهجللا

 . ملعأ هللاو . ىرأ اميف اذه يف حص نإ فالتخالا ىنعم هل

 3 اهسفن ىلع اهنبا ةجوز قادص تبتك ةأرما يفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ اهجوز نم ةجوزلا نيبت ىتح مأ قادصلا ليأ هدلو لبق مألا تتامو

 ناك امو كلذ نم لجأ هل نكي مل ام لجع هب ةجحلا مايقل حص اذإف : لاق

 اهتومب لحي هنأ لوقلا ضعب ىلع هيف جرخيو { هيف ىمسملا هلجأ ىلإف الجآ
 . ملعأ هللاو . رخؤي الو {} اهلام نم ىدؤيف

 : ناديبع نبا : ةلأسم
 مل اذإ ليحملا ىلع عجري نأ لاحملل نإف هل هيلع قحب ةلاحالا تناك اذإو

 نأ هل سيلف هل هيلع قحب ةلاحالا نكت مل نإو ، هيلع لاحملا نم هقح هل حصي

 لاحملل قحلا اذه هيلع نإ : لوقيو . ليحملا رقي نأ الإ . ليحملا ىلع عجري

 . ملعأ هللاو . هل

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 نيغلابلا ىطعأف نوغلابو ىماتي ةثرو هلو & تيمل نيد هيلع ناك نم نإ
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 :نم عاض مث ، هعم هظفحو 0 هزيمو { ىماتيلا قح ىقبو ، هيلع امم مهقوقح
 فلخو اهايإ هنمآ يذلا تايف { ةنامأ مهارد هدنع ناك نإو . هنايض هيلعف 3 هدي

 اهمسقف مهاردلا هذه مسق نوغلابلا هتثرو هيلع بلطو 0 نيغلابو ىماتي ةثرو
 هرافنإ وأ هل هضبقو هغولب لبق ميتيلا قح فلت نإف ، هعم ميتيلا قح كرتو ، مهنيب

 نم مكحب مسقلا ناك نإو مهنم هبوني ام ردقب لك همرغ هل مهيلعف عساو هجو يف
 . ملعأ هللاو . ءاكرشلا الو نيمألا ىلع ةعبت الف { مكاح

 : دادم نب دمحأ هيقفلا : ةلأسم

 & هيلع يذلا نيدلا لجأل هلام يضاقلا هيلع رجحو نيد هيلع نميفو
 هعيب لطبي له هلام عاب اذإو { هلام عيب هيلع بتكي نأ زوجيأ هلام عيب دارأو

 ؟ ال مأ

 نبغلا ازيمم القاع اغلاب ارح نيدلا هيلع يذلا لجرلا اذه ناك اذإ : لاق

 هيلع هبتك يذلا ريجحتلاو {، نيدلا هيلع يذلل زئاج هلام يف هعيبف حبرلا نم
 كلذو { هلام عيب نم كلذ هعنمي الو ، ءىشب سيل كلذ لبق نم يضاقلا
 رجحي نأ يضاقلل زوجي اينإو ث زوجي ال لجرلا اذه ىلع مكاحلا نم ريجحتلا
 ريغل هلك هلام هيلع رجحي : لوقف . هريغل نيد هيلع ناك اذإ هلام لجرلا ىلع
 . ملعأ هللاو . زئاج عيبلا نإ هببسب ريجحتلا عقو يذلا نيدلا هل يذلا

 مهاردلا هيلع بتكو . مهاردب روسلل الام دقتفا نميفو .3 هنمو : ةلأسم

 & نيدلا هيلع يذلا تام مث انامز ماقأف & نيملسملا دنع زوجي نم طخب روسلل

 اهنإ ةنيبلاب حصي ىتح مأ هدعب نم ةتباث روسلل اهيف ام نوكيأ ةمئاق اهدعب ةقرولاو
 ؟ ال مأ تام نأ ىلإ ةيقاب

 نإ نيدلا هيلع يذلا كلاهلا ةثرو ىلع روسلل ةيقابو ةتباث اهمكح : لاق

 حيحصلا لجرلاك هضبق هلزوجي مل نيدلا هيلع نم ناك اذإ كاذ 5 الام كرت ناك

 اهنأ حصي ىتح ةيقاب ريغ اهنإ : لوقلا رثكأف { نيدلا هيلع نم تام اذإف ، غلابلا
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 هباش امو ز هوتعملاو ميتيلاو دجسملاو روسلا لثم ضبق هل زوبحي ال نم امأو 0 ةيقاب
 ولو . محل تباثوه نيملسملا قاروأب وأ ةلداعلا ةنيبلاب مهل حصي ل ام همكحف كلذ

 نيذلا مهئالكول كلذ ملس دق هنأ ةنيبلاب حصي ىتح قحلا هيلع يذلا تام

 . ملعأ هللاو . قرف نيتلأسملا نيبو ، نوملسملا مهماقأ

 اقادص هيلع تعداو . اهجوز اهنع تام ىتلا ةأرملا امأو ، هنمو : ةلأسم

 ۔ هطخ زوجي نم طخب هيلع اهاوعد تحصف كلذ هتثرو ركنأو 3 الجآو الجاع
 الف لجاعلا امأو } هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع هيلع اهل تباث كلذف لجآلا اماف

 هللاو . هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع هيلع اهل قاب هنأ حصي نأ الإ كلذ اهل تبثي

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ءافولا لبق تايف نيدلا بر رمأ ريغب ناعفرلا دعب نويدملا لجأ اذإ يلاولاو

 ؟ نمضي له . قحلا بهذو
 نأ هل يغبني الو } ائيش رثألا نم كلذ يف ظفحأ الو نمضي ال : لاق

 ةيهاركب هنم ملع ريغب هلجأ ناك نإ : هريغ لاق & نيدلا هل نم يأر ريغب هلجؤي

 ٥ نيدلا هل نم هتيهاركب ملاعوهو هلجأ نإو : خيشلا لاق ايك . نيدلا هل نم

 . ملعأ هللاو . نايضلا هيلع فاخاف هاضر ريغبو

 هنأ ملعيوهو ائيش دحأ هعيابو هلام هيلع رجح اذإ نويدملاو : ةلأسم

 لضفي نأ الإ نايدلل نوكيو { ءىش هل نوكي الو & هلام عيض دق هنأ سلفم

 . هل عىش الف الإو ، هذخأ هنيعب هلام دجو نإف ملعي ال ناك نإو ، ءىش مهنم

 لدبلا وأ نمثلا هدي يف دجوف هب لداب وأ { ائيش هب ى رتشا ناك نإو : تلق

 ؟ ال مأ هذخأ هلأ
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 . هنيعب هلام دجي نأ الإ كلذ ذخأ هل سيلو 3 هفلتأ دق كلذف : لاق
 ءامرغلا هقدصي ملو { هيلع رجحلاب ملعي مل هنأ هعياب نم ىعدا نإف ؛ تلق

 ؟ مكحلا فيك ملعي مل هن ا

 . ملعأ هللاو . كلذب ملاع هنأ حصي ىتح ملعي مل همكح : لاق

 ىلا جاتحاو ى هدنع ردبت وأ ةعارز يف ادحأ كراش اذإ نويدملاو : ةلأسم

 . نايدلا عيمج لبق هتعارز نم هيفوي نأ طرش ىلع هنيدف نيد

 ال : لوقو } ىلوأ نوكيو هطرش هل تبثي : لوق : فالتخا هيف : لاق

 . نايدلاك نوكيو تبثي

 5 ةفصلا هذه ىلع هنيدو {} هدنع ردبت الو كيرش ريغ ناك اذإ : تلق

 . كلذ هيلع طرشو

 . مدقت ام لثم : لاق

 تيب يف ةضيرف هل ناكو ، قحلا نم هيلع ام ردقب رجح هيلع بوتكملا يفو
 ؟ ال مأ قحلا هل نم ىضرب الإ مأ هل هتضيرف ميلست زوجيأ لاملا

 تبثو 0 هلايب نيدلا طيحم نم لام يف هلزوجي نمم رجحلا عقو اذإ : لاق

 وأ ، نويدملل قحلا هيلع نم ىلع قيضي الف & قحلا هوجو نم هجوب هيلع كلذ
 يف اهعضيو قوقحلا نم صلختي نأ نويدملا ىلعو 35 هايإ هضبقي نأ قح هل.هدنع

 . ملعأ هللاو . اهعضوم

 : يرفافلا : ةلأسم

 نم هيلع اقفتا ام همصخ يفويل الجأ مكاحلا دنع لجأت اذإ نويدملا يف

 . ميلستلا ىلع ردقي ال هنإ لاقو . مدعلا ىعدإ لجألا ىضقنا الف ٠ لجألا

 . ضوع ريغ نم قحلا ناكو
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 ىلع ردقي ال هنإ هلوق لبقي الو ، لجألا ءاضقنا دعب هسبح زوجي : لاق
 . ملعأ هللاو . لوق ىلع ءافولا

 : سيمخ نب رصان خيشل ا : ةلأسم

 ملع دقو ، قح هل هيلع الجر يفوي نأ دارأ رجحلا هيلع بوتكملا لجرلاو
 هل رجحملا ىضر ريغب هبحاص نم هقح يف يفوتسي نأ هعسيأ ، رجحلاب لجرلا اذه
 ؟ ال مأ

 عسي الف ، رجحلا هل نم نيد نم لضفي ال نويدملا لام ناك اذإ : لاق

 يفوتسي نأ هعسي هناف هنم لضفي ناك نإو ث هنم يفوتسي نأ قلطنملا نيدلا هل نم

 . ملعأ هللاو . رجحلا بحاص نم لضفي ام ردقب هنم

 : هعمأ ديعس نب رمع خيشل ا : ةلأسم

 يصولا يناتأو © ةقث ريغ ىلا ىصوأو & قح هيلع يلو لجر كله اذإو
 ؟ هذخأ يل لحأ يقحب

 يذلا لاملاب يصولا رقي نأ الإ & لاح لك ىلع كلذ كل لحي : لاق

 كدنع كلذ حصو ، هضبقي نأ لبق كلاهلا لام نم هنإ { هايإ كيضقيل هب كءاج

 كبيصن ردقب الإ ذخات نأ كل زوجي الف { اهب هلام يفي ال انويد كلاهلا ىلع نأ

 . ملعأ هللاو . نايدلا دنع كلاهلا لام نم

 . هنيد يفوي ام لاملا نم هدنع نكي ملو نيد هيلع نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 هتعامج نم دحأ يف توم ةبيصم تلزن وأ ، فيض هتيرقب لزنوأ ،| فيض هب لزنو
 هل زوجيأ ههابشأو اذه لثمو . ءازعلا مايأ يف اماعط مهل لمعي نأ دارأو 3 هتبارق وأ

 ؟ كلذ ىلع تام نإ اكلاه نوكيأ هعسي ال ناك نإو ، هعسيو ، كلذ عيمج

 نأ يدنع هل زوجي الف بلطلا يف هيلع اوقيض دق هنايد ناك اذإ : لاق

 هب هيلع عطقأ الف كالهلا امأو ، هلايعو هسفن نم هل دبال نم الإ معطيو فيضي

]١٤



 . ارصم تام نم ىلع كالهلاو & صالخلاب نيديو © كلذ دعب مدني نأ ىسعف

 . ملعأ هللاو

 : لمازلا : ةلأسم

 يذلا ىلع نيدلا هل يذلا قيض اذإ ، نيدلا لثم يدنع قادصلا نإ
 { هفاصناو نيدلا بحاصل هسفن نم فاصنالا نيدلا هيلع يذلا ىلعف {} هيلع
 دبال يتلا هتوسكو هموي توق الإ هلك هكلمي ام هيطعي نأ نيدلاب موقي لام هل مل اذإ

 ٥ هنيد يضقي ىتح ايههبشأ امو محللاو ىولحلاب هفرتي نأ هل سيلو { اهنم هل

 ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ كلذ هل زاج ءعىشب نيدلا هل نم سفن تلاط نإو

 نويد كلاهلا ىلع تحصو . ةضف ةخاش كلاه هيلع نميفو : ةلأسم

 ءاطعإ هرسعأو { ءافو فلخم ملو © دجاسمو بايغأو ماتيألو ] ىتش سانأل ةريثك

 ردق ىلع . كلاهلا ةثرو ىلا اهملسي نأ هلأ ، هبوني ام نايدلا نم قح يذ لك

 ؟ ال مأ اهتم أربييو . مهثاريم

 نأ هل : لوق ٠ ليواقأ ةثالث ةلأسملا هذه يف رثألا ف تعمس ينإ : لاق

 نايدلا اوطعيولو 3 اهولكأ مهيلإ اهملس نإ هنأ ملع ملو © .ةثرولا ىلا اهملسي

 سيل : لوقو . نيدلا يفوأ ةثرولا ىلا اهملسي نأ نب رايخلا هل : لوقو ٠ "ائيش

 ريغ ةثرولا ناك اذإ انيد كلاهلا ىلع نا هعم حص اذإ ةثرولا ىلا اهملسي نأ هل

 ىلإ اهملسي الأ ينبجعي انأو . نيدلا مهعم حصي ملو &©=“ تاقث اوناك وأ 38©“ تاقث

 ءافو هلام يف هل نكي ملو ، كلاهلا ىلع نيدلا حص اذإ تاقث ريغ اوناك اذإ ةثرولا

 . ملعأ هللاو . نايدلل

 : يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ هيقفلا : ةلأسم

 دعب الإ تبثي الو حصي ال هيلع رجح اميف فرصتلا حص اذإ رجحلا نإ ليقو
 عم اهيف هب مكحي ام ىلا عجار كوكصلا يف رمآلاو هيف روجحلا قحلا كلذل ءافولا
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 امم اهنأل دبالو { اههبشأ امو ةرجاشملا نع لدعلا ماكح ةباتكلا نم اهب ام ةحص

 . ملعأ هللاو . اهتوبث ين فلتخي

 : بتاكلاو مكاحلاو يلمازلا : ةلأسم

 نمل ارجحي نأ ايهيلع قيضي الف كلذ ايهعم حصو { قحلا هل يذلا افرع اذإ

 ناو ، قحلا نالطب فاخ اذإ قحلا هيلع نم فرعي ملولو ، هقح ردقب قحلا هل
 بلط اذإ ، هقح ردقب قحلا هيلع نم لام نم قحلا هب نل رجحي نأ مكاحلا ىلع
 فاخو ، كلذ ىلع ارداق ناك اذإ ارذع كلذ يف هل ملعأ الو & قحلا هل نم كلذ

 . رذعلا كلذ يف هلف قحلا فخي مل نإو ، قحلا هل نم قح نالطب

 ال نيملسملا ماكح نم مكاح ريغ ناك اذإ بتاكلا نإ يدنع اييف : فلؤملا لاق

 ذاقنا هل لعج يذلا مكاحلل كلذ اينإو ، قاروألا ين ريجحتلا بتكي نأ هل زربي

 . ملعأ هللاو . ماكحألا

 & هقحب هل رقأف مكاحلا دنع لجر ىلع اقح لجر ىعدا اذإو : ةلأسم
 لاقف . كلذ ركنأف اذك دلبب الام هل نأ هميرغ هيلع ىعداف {} رسعلا ىعداو

 . اهب لام يل سيل : لاقف .& يل كيلع يذلا يقحب اذك دلب نم كلام ينعب : هل

 ح كلذ نم كرذعأ مل ينكلو 3 ائيش ذخامل لام كل نكي مل نإ : هميرغ هل لاقف

 نأ مكاحللزوجي له . عيبلا اذه هميرغ ىلع بتكي نأ مكاحلا نم بلطو

 ؟ عيبل ا اذه هيلع بتكي

 عربت نإ امأو ، اذه لثم ىلع مصخلا ربجي نأ هل سيل مكاحلا امأ : لاق

 قيضي الف 5 هلام هنأ هيعدي ام همصخل عيبي نأ مكاحلا نم ربج ريغ نم مصخلا

 . ملعأ هللاو . مصخلا لاق ام بذك ملعي مل اذإ بتكي نأ مكاحلا ىلع

 ضرفي مل وأ ، ةضيرف هيلع تضرف دقو { نيد هيلع ناك نمو : ةلأسم

 الئل هدارمو & جوزتي نأ هل ىضرأ ال هميرغ هل لاقف ةأرمإ جوزتي نأ دارأو هيلع
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 سيلو © هنم ء افول ا ديرب هميرغو . ةقفنو قادص ىل ١ جاتحت اهن ال } ة أرمل ا همساقت

 ؟ جوزتل ١ نع هعنم هل له ] جوزتل ١ ىل ١ جاتحم وهو { ة أرما هل

 هعم يذلا لاملاب ىلوأ هنيدف 0 هب جوزتي نأ ديريو لام هل ناك نإف : لاق

 . نأ هنيدمل سيلف ، كلذ هتقو يف لام هعم نكي مل نإو ث هيف هبلاط اذإ ، جوزتلا نم

 . ملعأ هلللاو . هبستكم نم ثدحم امم همساقت نأ افوخ . جاوزل ١ نم هعنمي

 : هللا دبع نب لاله خيشلا : ةل اسم

 يف ىأرولو 3 هافو كرت هعسي له 0 هيفوي ام هدنعو & لجرل قح هيلع نميف
 ؟ هيلإ كلذ بلطي مل ام نيدتي هآرو { ةجاح هيلع هل يذلا بحاص

 هنإ : لوق ةبجاولا ، هيلع ةتباثلا قوقحلاو ، فالتخا كلذ يف : لاق "

 هاري ال نم لوق ىلعو . بلاطم ريغ : لوقو . هيلع ةلاح تناك اذإ اهب بلاطم

 هبلق نئمطي نميف لوقلا اذهب عسوتي نأ ينبجعيو ، هعسي كلذف . اهب ابلاطم
 يف جرحتلا هنم ىخوتي نم امأو . كلذ ىلع كلذ يف ةعسلاو 3 هل هنم ريخأتلا ىلا

 . ملعأ هللاو . ةردقلا عم ريخأتلا ىلع دمتعي نأ ينبجعي الف هقح ريخأت

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 اهقادص هيلع اهيف بوتكم ساطرق ةقرو تعلطاو . اهجوز تام ةأرما يف

 لئس هللا دبع نب لاله خيشلا نأ لئاسلا ركذو ©} ةيصو اهيف بتكي ملو . لجالا

 اهتابثإ ري مل هنأكف يغيرلا ةزوجرأ يف كلذكو { اهتابثا هبجعي ملف ةقرولا هذه نع
 . كلذ يف كدنع ام انفرع

 هنع هلطبي ام حصي ملو ٠ هيلع لجآلا اهقادص حص اذإ يدنع ايف : لاق

 ىلع هنأ وجرأ اييف هب نمأي مل ولو ، توملا وهو . هلجأ ىلا قاب همكحف اهلبق نم
 توبث ري . هلعلف اذه لشم يف ل اله خيشل ١ نع هتعفرو ] هيق ليق ام رثكأ

 يف كلذ لمتحيف هتحوجرأ يف يخيزلا نع ءاج ام امأو 3 اهب مكحلاو ى قاروألا

 . ملعأ هللاو . الجآ الو 3 الجاع هيف ركذي مل هنأل لجاعلا
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 نأ هل سيلف الجر هجرح مث هل ام لجر ىلع مكاحلا رجح اذإو : ةلأسم

 . شرألا يف جراحلا عى ري

 ؟ صاصقلا نعوفعي نأ هلأ : هل تلق

 . ملعأ هللاو ٠ معن : لاق

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 رثكأ قيقرلاو ناويحلا يفو رجشلاو لخنلا يف ةرمثلاو عرزلا يف تابثالا نإ

 . ملعأ هللاو . كلذ تبثي ال لوقلا

 هلعج دقو . بتاكلا بتك اذإ قيدصتلا ةباتك يفو © هنمو : ةلأسم

 يفكي له . هتافو دعنو هتايح يف بتكي ملو & قحلا اذه ةيقبت يف هيلع اقدصم
 ؟ ال مأ كلذ

 راثآ نم هتظفح ام ىلع الوأ قيدصتلا باتك نم هتركذ ام فاك : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 هلام نكي ملو هيلع رجحو ، لجرل قح هيلع نميفو { هنمو : ةلأسم
 هيلع نم تامو . رجح اهيف سيل قوقحل ١ نم ع ىشو ٠ قوقحل ا نم هيلع ايب يفي

 اهنيب مأ ، يحلا نويدملاك نايدلا يقاب نم ىلوأ رجحلا بحاص نوكيأ & قحلا

 ؟ قرف

 هللاو . تامملا دعبو ةايحلا يف نويدملا لامب ىلوأ رجحلا بحاص نإ : لاق

 . ملعأ

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 يف لخادملا ريثك ةعبتلا هل نم ناكو & سانلا نم دحأل ةعبت هتمزل نميف

 هلك هلام ىلع يتأي ايبر ملاظملاو تاوكزلا ةيابجو { دابعلا ملظو } لطابلا
 ؟ هيلع امم ةعبتلا بحاص صلختي نمل . تامو
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 رهاظلاو { هلاح نم تركذ ام ىلع تام دق ةعبتلا هل نم ناك نإف : لاق

 لوقلا رثكأ يفف ث همزل دق امم صالخلا هل لمتحي ملو { هتايح يف هلاعفأ نم هيلع

 مل نإو . هيلع اييف هقارغتسال ثوروم ريغوه لام نم هفلخ امنإ انفرع ام ىلع

 مهنم هقح ردق ىلع لك مهنيب هفلخ ام عيزوت ناكمإ عم تاعبتلا بابرأ حصي
 ح هب ىلوأ كلذ دعب نوكي نميف فلتخمف هيلع مهل ام ةحصو . هتحص دعب

 موقت وأ اوحصي ىتح هلاح ىلع هفيقوتب ليقو 3 هبابرأ ةلاهج ءارقفلل هعضوي ليقف
 اذه يف ةصاخ هيف ةدئافلا مدعل هركذ نع انضرعأ دق كلذ ريغ ليقو ، ةعاسلا

 ملام ، مهريغ نم هب ىلوأ ةثرولا نأ وجرأ اييف ءاهقفلا ضعب نع ليقو . تقولا
 هيلعو كلذ يف رظانلا وه ىلتبملاو © اهب بلاطملا اهبر حصيو . اهنيعب ةملظملا حصت
 نمل نيعتستلف الإو & هيلإ ىده نإ & ليواقألا هذه نم الدع هاري ايب لمعي نأ

 مكحي مل نإ اهلدعاب لمعي نأ ليواقألا هذه يف هل عساوو هيلع ةلالدلا هنموجري

 يف مكاحلا مكحل ةفلاخملا هعست ال ذئنيحف { هفالخب همكح همزلي مكاح هيلع
 . ملعأ هللاو . همكح ىلا دايقنالاو هعابتا همزليو & كلذ

 بتكف 0 هلام عيمجب طيحي سانلل نويد هيلع لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 . مهل هيلع نايض نم هنم هثاريم ردق ىلع مهنم لكل هتوم دعب هتترول هلام فصن

 & اهلبق ةثرولل يتلا ةقرولا خيراتو ةدم ىلا رايخ عيب هنايدل هلام عيمج اضيأ بتكو

 مهتجح نايدلا ماقأو 3 نايضلاب مهتقرو ةثرولا رهظأو . مهقوقح نايدلا بلطو
 . نايدلا نع لطابب هتثرول ىلا لاملا اذه اجلا ام هنأ

 نويدملل نأ الإ نبي ملف اهتلماتف ةلأسملا هذه لثم يلع تضرع : لاق

 ناك . هيلإ هئامرغ عفر دعب هيلع كلذ مكاحلا هيلع رجي مل ام هلام يف فرصتلا

 يف هتمذب قلعتموه هيلع يذلا نيدلا نأل ءاوس هلك كلذف ال مأ هلايب اطيحم نيدلا

 حص اذإ هلام نم هفرص اميف هيلع ةجح هئامرغل سيلف اذه ىلعو ايح ناك ام هلام

 . ةوسأ ىقب اييف مهنكلو & تفرع ام بسح ىلع هيف هفرصت هزاوج لاح تبثف
 . ملعأ هللاو
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 ىضر ريغ ىلع اهتبيغ يف هتخا نع نمض لجر نعو 0 هنمو : ةلأسم
 تبثتأ . هب هل نماضوهف هيلع قحلا نم اهل اييف انالف تبلاط نإ زئاج ، طخب اهنم
 ؟ ال مأ ةنايضلا هذه

 الو . اهب نمض نم ىلع ةنايضلا هذه لثم توبث ىلع ىوقأ ال : لاق
 . مولعم قح ىلع عقت مل اهنأل © اهتلاهج لاحل اهجوزل هب اهيلع حصي اهجو ىرأ
 حصي مل اييف نماضلا ىلع عوجر هل نومضملل سيلف اهتوبث كلذب حصي مل اذإو
 نكت مل اذإ ةصاخو { هيف هيلع همايق دعب هل حص نمل هعفديف & قح نم هيلع
 . ملعأ هللاو . هاضرو هرمأب نماضلا نم هنع ةنايضلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نويد هيلعو & تامو يوطلا دعتقملا عرزو بحص ايوط الجر دعق الجر نإ
 مهيلع ركنأو 3 ةمات يوطلا بح نم مهتداعق ةداعقلا لهأ دارأف . ةريثك

 بابرأ نوكيأ © نايدلا باسح ىلع صاصقلاب مهوطعي نأ اودارأو © نايدلا
 ؟ ال مأ مهافومب ىلوأ يوطلا

 ءىش وأ عبس وأ عبروأ سدس لثم مولعم مهسب ةداعقلا تناك اذإ : لاق

 هدعقأ ناك نإو ، همهس يف نايدلا هيلع لخدي الو & كيرش اذهف مهسألا نم

 . ملعأ هللاو . ميرغلا لام يف عرش نايدلاو ةداعقلا لهأف ۔ ةيرال اذكب

 نم ائيش ذخأو 5 ةمولعم ةأرما جوزتي نأ دارأ سلفم لجر يفو : ةلأسم

 لهأ ءاج مث ، ءالؤه دنع نم هل يه ةغيصلاو 3 هبراقأ دنع نم ةغيصلا

 هذه يف مهلأ & سالفالا هدعب نم هيلع تثدح ةغيصلا هذه اولاق ، قوقحلا

 ؟ ةجح ةغيصلا

 لهأ لخدي الف ةأرملا هذه اهب جوزتيل ةغيصلا هذه اوعفد اوناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةغيصلا هذه ىلع نيدلا
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 ريغ تام نأ ىلا اهئا دأ ىلع ردقي ال تاعبتو نويد همزل نمو : ةلأسم

 نإو 0 جوزتيو نادي نأ ناسنالل زئاج هنإ ريشب لاقو ، روذعم وهف { اهيلع رصم

 5 هنع هللا يضقي لاق وأ ، هيلع ءىش ال لاق هنأ نظاف {. هؤاضق هنكمي ملو تام

 . ملعأ هللاو . هللا ميرغ ليق دقو

 وأ عاتملا يرتشي نأ هلأ هلام قرغتسي ريثك نيد هيلغ نمو : ةلأسم

 ؟ نكي مل وأ ، نايدلا ةرضحب ناك كلذ ريغ وأ ناويحلا

 ام : لاق ضعبو { مكاحلا هيلع رججي مل ام كلذ هلف مكحلا يف امإ : لاق

 نأ هل سيلف هللا نيبو هنيب اميف امأو { هيلع مهقوقح حصتو نايدلا هيلع اوغفري مل
 . ملعأ هللاو . سانلا قوقح لطبيل هلام فلتي

 : يحبصلا : ةلأسم

 قحلاو } نماضلا أرباف لجر هنع نمضف قح لجر ىلع لجرل ناك اذإو
 . اضيأ نماضلا ىلع قاب هنإف هنع نومضملا أربأ نإو ، هنع نومضملا ىلع قاب

 نومضملاو نماضلا ءىرب دقف ، نماضلا أربأ اذإ هنأ ناطحق ىبأ ظفح يلو

 . ملعأ هللاو . نماضلا أربي مل هنع نومضملا ربأ نإو . هنح

 ىفي ام هدنع سيلو ، سانأل قوقح هيلع نميفو } هنمو : ةلأسم

 | مكاحلا دنع هيلع اوعفرو ، لاح ريغ اهضعبو لاح اهضعبو هيلع يتلا قوقحلا
 مأ ؟ هيلع لاحلا ريغو لاحلا ينعأ هلام يف اعرش مهلك قوقحلا باحصأ نوكيأ
 ، لاح هنا قحلا هل نم ىعدا اذإو هيلع ةلاحلا قوقحلا باحصأل لاملا ريصي
 عم لاح هنأ قحلا هل نم لوق لوقلا نوكيأ ، لاح ريغ هنأ قحلا هيلع نم ىعداو

 ؟ هنيمي
 3 هقح لحي مل نم ىلع هقح لح نم لضفي الو { هئامرغ نيب لاملا : لاق

 اذه يفو 5 ةنيبلا هيلع ليقو ، لوقلا ضعب يف هلوق لبق لاح هقح لاق نمو
 . ملعأ هللاو . اهدرو نيميلا
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 ناكو . رسعلا ىعداو هب هل رقأف ، اقحرخا ىلع ىعدا نمو : ةلأسم
 الجاع روثلا عيبب هيلع مكيأ ةراديبلاب سانأل الخن هيلع رجزي هنا ىعدا روث هدنع

 ؟ ال مأ

 الف ةدم ءاضقنا ىلإ عرز لمع يف هبحاص هلخدأ روثلا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هفالتا هيلع رجحيو { ةدملا ءاضقنا لبق عابي

 يرتشملا ريغ مث سلفأو 5 انيد نادا مث الام عاب نمو ، هنمو : ةلأسم

 هنمث ملسيلو هعيبيل ةدم بلطو . سلفملا عئابلل راصف هدر هل بجوو لاملا اذه نم

 ؟ ال مأ لاملا اذه نمث يف ءامرغلا هيلع لخديأ ريغملا ي رتشملل
 امو { ءامرغلا نم لاملا ةميقب ىلوأ نوكي : ليق & فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . ءاوس نايدلاو وه : ليقو 5 ءامرغلا هيف كراش هل لضف

 لاق مث لجأ ىلا ناسنا ىلع قحب ناسنال نمض نميفو : ةلأسم
 نم لوق لوقلا & لجأ ىلا اهنأ يعدي نماضلاو { ةلاح ةنايضلا نإ هل نومضملا

 ؟ ايهنم
 . ملعأ هللاو . نماضلا لوق لوقلا نوكي نأ ينبجعي : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اذك رهش لكل هيلع ضرفو يلاولا دنع هنايد هيلع عفرو نيد هيلع لجر يفو
 ىفوأ هنإ : هل لاقو . مهاردلا عيمجب هنايد نم دحاول رمأ هنإ مث { هنايد عيمجل

 ؟ ال مأ ةعوفدملا مهاردلا هذه نم هقح ذخأ هل زوجيأ { نايدلا

 هذه نم هقح ذخأ هلزئاج لوقلا رثكأو & فالتخا كلذ ىف : لاق

 . ملعأ هللاو . هتركذ ام ىلع مهاردلا

 قحل ا هيلع نم ىعداف {8©“ قح لجر ىلع هل لجر يفو {&©= هنمو : ةلأسم

 امو ٠ كلايع ةنؤمو كتنؤم كيطعأو ٥8 يعم مدخا قحلا هل نم لاقف مالعالا
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 ربجم له & قحلا هيلع نم هركف ٠ كنم هيفوتساو . يقح نم يلع هبسحا ىقب

 ؟ كلذ ىلع
 . ملعأ هللاو . قحلا هل هيلع نم مدخي نأ ربجي ال نويدملا نإ : لاق

 نيدلا امأو . عرش مدقتملا نيدلاو رجحلا بحاص نأ . هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . مدقتملا نيدلا الو رجحلا بحاص كراشي الف . رجحلا لعب يذلا

 : هللا همحر نافلخ نب انهم ديسلا : ةلأسم

 يذلا نيدلا ناك هسبح زوجيو هلوق لبقي له ما دعالا ىعدا اذإ نويدملا يف

 قحب رقأ اذإو ، رهش لك هيلع ضرفي مكو . ضوع ريغوأ ضوع نع هلمحت
 ؟ ال مأ هب رقأ اذإ نايدلا صصاحي له 3 هسالفإ دعب رخآل

 كلذ حصو ]} ضوع نع اهلمحت دق هيلع ىتلا قوقحلا تناك نإ : لاق

 هاري ام ىلع زئاج نيملسملا ماكح نم هسبح هل نمل هبسحف 3 قوقحلا ةحص دعب
 حصي ىتح ينغلا مكح همكح عضوملا اذه يف هنأل ، همادعإ حصي ىتح 0 هيف

 رسعم هنإ : هلوقف أ ضوع ريغ نع اهلمحت يتلا قوقحلا كلت تناك نإو 0 هرقف
 © قرف لوألا نيبو هنيبو 3 هانغ حصي ىتحرقفلا همكح نأل ، هنم لوبقم اهب

 هنوك عم . هلوق يف بذكلاب مهتي نأ الإ هسبح زوجي الف & هلاح نم اذه ىلعو

 اربتسا هسبح نإ ، هسبح يف رظانلا وه ذئنيح مكاحلا نوكيف 0 ةمهتلا لهأ نم
 رظن ىلع كلذ ايناو . ادودحم ادح هزاوج دعب هسبحل ملعأ الو { هاري ام هرمأل

 هيلع ضرفي اميف رظنلاف & هسبح ءاصقتسا دعب هسيلفتب مكح اهمو . مكاحلا
 يف مهتيافك ردقب هتنؤم همزلت نم ةنؤمو 0 هتنؤم دعب كلذو . مكاحلا ىلا هنايدل

 ء هقح زدقب مهنم لك ةنايدلل كلذ دعب نم لضفلا نوكي مث رظنلا داهتجا

 امو 3 اهنم مل حصي ام عم 0 مهبساكم فالتخاب نوفلتخم كلذ يف سانلاو

 نمم مهريغ وأ تاعانصلا يوذ نم اهترثكو ةلوعلا ةلق لبق نمو { ةنؤملل هنوزري
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 © مهنم دحاو لك ىعاري انإو . هتزواجت حصت ال دح كلذل سيلو & هنايدل

 كلذف & قوقح نم هسالفإ دعب هب رقأ امو & رظنلا نسح هيدؤي ايب هيلع مكحيو

 لهأ هيلع صصاعحن ال هتمذ يف هيلع نيد نوكت لب اهب هل رقأ نمل هيلع تباث

 هرارقاب هل يه نمل اهدعب هل ثدح امم اه ؤادأ همزلي اينإو 0 اهيف سلف ىتلا قوقحلا

 . ملعأ هللاو . كلذك نيملسملا راثآ يف هدوجو وجرأ ام ىلع هيلع تباثلا

 : لمازلا : ةلأسم

 نيدلا لهأ عمتجي ملو ، ىتش نادلب يف ةقرفتم قوقح هيلعو كله لجر يف
 ىلعأ . هيلع ايب ىفي ال هلام نأل & هلام طقسيو ةلمج كلاهلا ىلع ام فرعيل
 نيرضاحلا نأل 9 كلاهلا ىلعاقح مهل نأ عمسي نيذلا ىلا لسري نأ يلاولا
 . رضحي مل بئاغلاو { مهقوقح نوبلطي

 قوقح هعم حصي ملو ، نايدلا قوقح ضعب هعم حص نإ امأ : لاق

 نأ هيلع سيلف { ةحص ريغب اذك نالفلو اذك نالفل عمسي هنأ الإ ؤ مهريغ

 ةحص فوخ لجأل وأ ةليسولا هجو ىلع هنم كلذ نوكي نأ الإ اموزل مه لسري

 رهشي نأ ، اذه يف ينبجعيو { هدنع هقح هل حص نمل هلايب مكح نأ دعب مهقوقح
 . ملعأ هللاو . ةحصلاب تأيلف نالف ىلع قح هل ناك نم نأ سانلا ملعيل ربخلا

 هقح يف هل بوتكمو . لجر ىلع قح هل لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 . اهيلع لوقيل رحبلا يف هتنيفسب ريسي نأ ةنيفسلا بحاص دارأو ةنيفس يف تابلإ

 ىتح رحبلا يف اهب ريست نأ ىضرأ ال ةنيفسلا يف تابثالا هل بوتكم يذلا لاقو
 بوتكم يذلا ضري مل اذإ رحبلا يف اهب ريسي نأ ةنيفسلا بحاصلأ { يقح ينيفوت
 ؟ هقح يف تابثا هل

 ةنيفسلا نكت ملو { الاح نكي مل نإو كلذ هلف الاح هقح ناك نإ : لاق
 هيلع رجحي نأ يدنع هل سيلف ، اهبحاص دي ي يه انإو ، اضوبقم انهر

 . ملعأ هللاو . اهعيب هيلع رجحي نأ هل اينإو 3 اهلامعتسا
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 لجر ءاجف ، كلذ يف يلاولا همزلو لجرل قح هيلع نميف 3 هنمو : ةلأسم
 ؟ كلذ فيك ، نيمضلا كلذ دعب عجر مث ، هنع نمضف رخا

 يذلا نذابو & قحلا هيلع يذلا نذاب نمض نيمضلا اذه ناك نإ : لاق

 نذإ ريغب نمض ناك نإو & نيمضلل ةعجر الف . امولعم قحلا ناكو قحلا هل
 نيمضلا اذهلف . هدارأ اذإ هبحاص كردي قحلا هل يذلا ناكو ، قحلا هيلع يذلا

 يدنع نكي مل هدي نم تافو هبحاص قلطأ هل نمض نيح ناك نإو ةعجرلا يدنع

 نإو . هنذإ ريغبوأ }©ك قحلا هيلع يذلا نذإب ةناضلا تناك ةعجر نيمضلا اذهف

 ۔ نيمضلاب كسمتساو . هل هيلع يذلا قحلا نم هبحاص أربأ هل نمض نيح ناك

 . ملعأ هللاو . ةعجر انه اه نيمضلل سيلف

 اتابثإ هنايد ضعبل بتكي نأ ديريو © يلاولا ىلإ ءعىجي نميفو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هعسيأ هنيد ءافول ةعس هيف لام هل نكي ملو ، هعرز وأ هلام ين

 هل بتكي نأ ينبجعي مل هنيد ءافول ةعس هيف سيل هلام ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اتابثا

 : ناديبع نبا : ةلأسم
 عنتماف قحلا هميرغ يضقي نأ مكاحلا هرمأو لجر ىلع قحلا حص اذإو

 ؟ ال مأ هميرغ يضقيو هلام يف عيبي نأ زوجحم له © هدؤي ملف © هسبحب رمأف

 نويدملا ىدامت اذإ : لاق نم لاقف { نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 نم لاقو . مكاحلا عاب الإو ، عاب نإف ارهش هسبحي : لاق نم لاقو 0 مهقوقح

 رجحو ٦ هلام عيبي ىتح ح سبحلا يف هكرتيو . هلام هل عيبي ال مكاحلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . قحلا لاملا بحاص كلذ بلط اذإ هليزي ال نأ { هلام مكاحلا هيلع
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 : دادم نب رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 اذك هدودحم ةنايضلاو حاكنلا هنم تريغو . اهتنبا قادصب تنمض ةأرما يف

 & كلذ اهلأ ، ملحلا اهتنبا غولب لبق ةنايضلا هذه يف ريغلا تدارأو { ةضف ةيرال

 وأ ةيصولاو & طرشب رارقالا لثم فالتخالا اهلخدي طرشلا اذهب ةناضلا نوكيو

 ؟ ةتباث ةنايضلا هذه مأ طرشب عيب

 نوملسملاو { ةتباث ةنايضلاو ك ةعجرلا هيف اذه لثم نأ ملعن ال : لاق

 قرافم اذه يدنعو { الالح اومرحيوأ ، امارح اولحي مل ام © مهطورش ىلع
 ةميقلا عئابلل ناك ريغ ببسب تضقتنا اذإ عويبلا نأل . رارقالاو ةيصولاو عويبلل
 هل ناك ةلاهجلاو طرشلاب ريغلا هيف ناكو قحب ناكاذإ رارقالاو ك اهملس نىلا

 رثكألاو 3 ةيطعلا لثم مهضعب هلعجي نأ ىسعف { قح ريغب ناك نإ امأو 9 ةميقلا
 ناك الام فلتأ ايبرو { اهنم دعو ةنايضلا هذهو 3 ةلاهجلا هيف ناكولو ت هنوتبثي

 . هدعوب هفلتأ ام نايض هيلع

 يف ءاج ام لثم فالتخالا اهقحلي ةنايضلا هذه نإ : يحبصلا لاق

 يضاق يلع در ريغ يف هلثم وهف ءىشلا هبشأ امو . هلثم اهنأل طرشلاب رارقالا

 اهدالوأ ةقفن لثمب اهقلطمل ةأرملا نايض نأ يدنعو . نيدلا يف مهتردقو نيملسملا

 ىلا اذإ . هنم اهدالوأ ةقفن يف هبلاطت ال نأ طرش ىلع ملحلا اوغلبي مل اوماد ام
 رارقالا يف ليق ام يف ليق ام ىلع فالتخالا هيف يرجي امم هنأ كلذب الإ علخلا
 نإ طرش ىلع ةمولعم مهاردب هل اهرارقإ كلذكو ، طرشلا هجو ىلع عقاولا
 . فالتخالا يف ءاوس اذه لك اهدالوأ ةقفنب هتبلاط

 اهنأل ةناضلا هذه يف عوجرلا اهل مألا هذه نإ ةلأسملا يفرظانلا : لاق

 ةنايضلا هذه : لوقو . لوق ىلع اهتنبال يلوب تسيل يهو . اهتنبا قحب تنمض

 هللاو . تبثت ال هتنايضو ث هرمأ ريغب بئاغ نع نمض نم ىلع اسايق تبثت ال
 . ملعا
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 له . مولعم مهاردلا نم ءعىشب عرزلا نم ءزجب اضرأ دعتقا اذإ نويدملاو

 ؟ ةداعقلا يف ضرألا بحاص ىلع نايدلا لخدي

 نإو ءزجلا كلذ يف نويدلا لهأ لخدي الف . ةداعقلا تناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف نويدلا ليبس اهليبسف مهاردب ةداعقلا تناك

 : يدشارمحلا : ةلأسم

 زوجي هلام عيمجب طيحي هيلع يذلاو ، هلام مكاحلا هيلع رجح نويدم يف

 . هريغ دحأ ال هدي ايب نويدملا اذه فارتعا لبقيو

 هنم لبقي ال هنأ مهضعب لاقو لبقي هنأ نيملسملا ضعب لاق : باوجلا

 . ملعأ هللاو . كلذ

 : يحبصلا : ةلأسم

 دحأل وأ يل قح كلاهلا ىلعو { قح هل ىلع وأ ةنامأ هل يدنع كلاه يفو

 نم هل يلعوأ 7 ةنامألا نم هل يدنع ايب كلاملا صصاقأ نأ يل له سانلا نم
 ةقشمب الإ هتثرو وأ كلاملا يصو ىلع ردقأ مل اذإ قحلا

 امأو . فالتخا كل هيلع يذلاب كدنع ايب كتصصاقم امأ : لاق

 كدنع نكت ملو & قحلا سنج ناك اذإ هيلع كل يذلاب هل كيلع ايب كتصصاقم

 وأ هل كيلع يذلاب كتصصاقم امأو . فالتخا اهزاوج يف ملعأ الو ةزئاج ةحص

 فالتخا هيفف كلاهلا هب يصوي ملو تنأ هملعت قح كلاهلا ىلع هل نمل هل كدنع ايب

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نيب

 : يلذلا : ةلأسم

 هتابثإب ىلوأ قحلا هيلع نم دي يف نكي ملو هل توبثملا دي يف تابئالا ناك اذإ

 هل توبثملا دي يف تابثالا نكي مل نإو اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع
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 عرش ةقلطنملا نويدلا لهأو تابئالا بحاصف ٠ قحلا هيلع نم دي يفوه اهنإو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق نم هب لومعملاو . لوقلا رثكأ ىلع

 قحلا ضبق زاجأ نم لوق ىلع هنأ هللا دبع نب ديعس لوق نم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هل ةعجر الو هيلع تباثف هيلع نم سفن بيطب هلولح لبق

 ىنجوأ { هتميق ملسي ملو هفلتأو اتيش نويدملا ىرتشا نإو : ةلأسم
 . ميرغلا لام يف رجحلا بحاص صصاحي ال اذه لك ةيانج

 ىلع لخدت الف رجحلا دعب اهذخأي يتلا نويدلاو قوقحلا امأ : لاق

 نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف تايانجلا امأو . رجحلا لبق مه نيذلا ءامرفلا
 . ملعأ هللاو . لخدت ال لاق نم لاقو & تايانجلا مهيلع لخدت مهضعب لاقف

 هخيرات بوتكمو هلام يف دحأل اعيبو ارارقا هسفن ىلع بتك نمو : ةلأسم

 كلذب مكحأ . هتباتك خيات دعب هخيرات هلام يف ارجح هيلع دجوو . اذك تقو

 نيح الإ همكح نوكي الو { ايعدم نوكي مأ رجحلا لطبي الو 3 وه هخرأ ام ىلع

 . هرهظأ

 مكح نأل هلوق لوبقو ، هقيدصت بحأو . ائيش هذه يف ظفحأ ال : لاق

 زئاج لعفلا قلطم هلصأو { عيبلاو رارقالا نم ماكحألا ضعبل ضراعم رجحلا

 . ملعأ هللاو . هل ضراعم هل رجحلاو رمألا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ؟ لصحي ام يردي ال هنال هتعارز نم ميرغلا ىلع ضرفي ام ةفص فيكو

 اميف هيلع ضرفيو . هب الإ موقت ال امم اهتنؤم دعب هتعارز ىلا رظني : لاق
 هل نم ىلع مكحي هنإ الوق تدجو ينأ وجراف وه هتنؤم امأو { كلذ دعب ىقبي

 . هريغ دنع نم نادي نأ هل نذأي نأ امأو . هيلإ جاتحي امل هنيدي نأ امأ { نيدلا
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 3 كلذب هيلع مكحي ال لوقو {. ميرغلا اذه نيد لبق ةعارزلا اذه يف هنيد نوكيو

 . ملعأ هللاو . هسفنل لاتحيو

 هقح ردقب هلام نويدملا ىلع نايدلا ضعب رجح اذإو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ةلاح ريغ وأ ةلاح رجحلا لبق ةمدقتملا قوقحلا عيمج رجحلا اذه عفنيأ

 رجحم هنأك نوكيو { همدقت ام عيمج عفني : لوق & فالتخا هيف : لاق

 الو { هنيعب هيلع رجح نم ىلع الإ رجحلا عفني ال : لوقو ، عيمجلا يف هيلع
 ءامرغلا دحأ عفر اذإ كلذكو ، عيمجلا عفني لوقلا رثكأو . همدقت امم هريغ عفني

 . ملعأ هللاو . ميرغ ىلع

 { اهتعارز نم نيأزجب اهعرزيل اضرأ دعتقا نويدم يف ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ نايدلا هرجألا هذه كراشيأ

 نإو ©} امدقتم هيلع ام ناك نإ ضرألا بحاص نايدلا كراشي ال : لاق

 مث نوكي الأ عرش نايدلا عيمج ليقو ى ىلوأ ضرألا بحاص ليقف ارخأتم ناك

 . ملعأ هللاو . هدعب ام رخاتيف رجح

 ٥ نيدلا هل نم هيلع عفرو ]،٨ ضوع نم نيد هيلع نم 0 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ لاح لك ىلع سبحيأ ، ضوعلا باهذ ىعداف 0 هيلع ام هيفوي ىتح

 هفالتإ ىعداف . ضورعلا نم ضرع وهو . ضوعلا هيلع حص اذإ : لاق

 ثالث هعيبي نأ ىلإ لجأ الصأ ضوعلا ناك نإو ،. هسبح زاجو ، هلوق لبقي مل

 نيب ىواس ضعبو 0 ةنيبلاب ىعد هلاوز ىعدا نإو © ةعبارلا يف بجويو عمج

 لك ىلع هلوق لبقي مل ضعبو 3 مدعلا هاوعد يف الوبقم هلوق ىأرو هريغو ضوعلا
 . ملعأ هللاو . ةربخلا لهأ هنع لأسي ىتح هرمأ فقي ضعبو . لاح

 لحت ةلجال ١ سلفمل ا نويد نإ نيملسمل ا ضعب لاق لهو © هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ تيلملاك هسالفاب هيلع
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 هارأو © لوقلا نم ينبجعي يذلاو نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . اهلجأ لحي ىتح سلفملا اذه سالفاب قوقحلا هذه لحت الأ اباوص

 ملو ، هريغ هب ملعي مل تيم ىلع نيد هل نمو ، هنمو : ةرركم ةلأسم

 نأ ملعي ملو & تيمل نيد هيلع نم كلذكو . هاوعدب رهاظ هذخأف هذخأ هل رتتست

 هب هيلعوه هيعدي يذلا هنيد يف هذفنأف © هريغ هب ملعي ملو دحألاقح هيلع

 هلعفو { هلعف هل رتتسي ملف { ةريرس هلعف امم اذه هبشأ ام كلذكو 0 ارهاش
 هيلع ةجحلا هل نم ناك. . كلذ نم هعنمي قح ةجح هيلع مقت ملو ارهاظ ارهاش

 هنيد مكح يف هللا دنع اكلاه لغافلا اذه نوكيأ . هكلمي ال وأ هرمأ كلمي كلذ
 ؟ ال مأ

 3 كلذ فرع نم دنع علخلاو رفكلا بجوي ام هسفن نم رهظأ دق : لاق

 . ملعأ هللاو . هللا دنع هلاح ملعأ الو {. كلذ لعف هل بحأ الو

 رجح دقو . هلام عيمج يفوتست قوقح هيلعو باغ نميف ." هنمو : ةلأسم

 دارأو ةقفنلا اودارأو { راغص دالوأو ةجوز هلو 3 هيلع اهردقب هلام نم مكاحلا هيلع
 ؟ ةلاح ريغ وأ ةلاح قوقحلا تناك كلذ يف مكحلا ام { مهعنم نايدلا

 دقو 5} هيلع ام ىوس لام مهف نكي مل اذإ هدالوأل الو هتجوزل ةقفن ال : لاق

 . ملعأ هللاو . نويدلا هجاتحأ

 3 ال مأ هاضق هنأ ملعي ملو ، هثري نم ىلع نيدب ملع نمو : ةلأسم

 ؟ هيلع هءاقب ملعي ىتح © هيلع ال مأ } هاضق هنا ملعي ىتح هاضق هيلعأ

 ال : لوقف ، نيدلا نم صلختي ام ردقب قحلا هيلع نم شاع اذإ : لاق

 نم شاعولو . قاب همكح : لوقو . هءاقب ملعي ىتح ءىش هنم ثراولا مزلي
 . ملعأ هللاو . هافو حصي ىتح . نيدلا هيلع

 : يحبصلا : ةلأسم

 الام فلخو تامو } دجاسمو بايغأل قاروأ يف قوقح هيلع نميف
 ملو اتامو { نامزلا نم هلللا ءاش اماشاعو 0 نيلدع نيتقث نييصو ىلع ىصوأو
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 . هفلخ ام مسق هتثرو دارأو { ةيقاب قاروألاو ؟ ال ما قوقحلا هذه ايلس اهنأ ملعي
 ؟ ال مأ لاملا اذه نم ةثرولا دي نم بارشلاو لكألا زوب لهف

 يناعم يل حضتاو نابف رثألا نم هللا ءاش ام تعلاط ينإ : لاق

 قحلا هل نم ناكول هنأل اهتحص ءاقب عم قوقحلا ءاقب ىلا بحأو ، فالتخالا

 نإو & تبثأو ىقبأ هتجحف هرمأ كلمي ال نمو ، قوقحلا ءاقب ي هلوق لوقلاف ايح

 نأ ايك ةجح بلقلا نوكسو . ىلتبملا ىلاا كلذف ءىش ىلإ بولقلا تنكس

 . ملعأ هللاو . ةجح هتشحو

 مث هيلع سانلا قوقح لجأل هلام مكاحلا هيلع رجح نميفو : ةلأسم

 رجحلا ةباتك لبق هخيرات اعيبوأ ، دحأل هلاومأ نم لامب هنم ارارقإ هدي طخب رهظأ
 لوق لبقي الو . هتباتك ترهظ ذم همكح مأ { هبتك ام خيرات ىلع همكح نوكيأ
 ؟ خيراتلا بتك موي ذم رارقالاو { هل عيبلا نأ يرتشملا وأ ، هل رقملا

 تلعف : هلوق ةلزنمبوهو ، مكحلا يف لوبقم ريغ اذه هلوق نأ يعم : لاق

 اذه ليق اذكه هاعدا ام حصي نأ الأب كلذ لبق وأ . اذك سمأ تيدأ وأ اذك سمأ

 سلفملاو & كلذ لوبقب لوقو 0 مهلوق ةماع يف لبقي مل مدقتم نيدب هرارقإ يف
 . ملعأ هللاو . يدنعو اذه يف ءاوس هلام هيلع روجحملاو

 : نافلخ نب انهم ملاعلا نع : ةلأسم

 . اهباوج تبثأو 5 اهلاؤس تكرت
 عمتجملا نيب قرفلاو ، راصتنالا لبق نم ينترظان ايف تلمأت دق : لاق

 يوذ نع راثآلا هتنابأ ام ىلع نايب ةدايز كلذ يف يدنع سيلف هيف فلتخملاو هيلع

 نود هنم رصتنملا ىلع هموزل ىلع عمتجملا يف وهو { راصتنالا زاوج يف راصبألا

 ناك اذإو كسمتلا نمرخآللل امم فلتخملا يف مهنم دحاو لكل . هيف فلتخا

 & هب هكسمت زاوج عم هبحاصل ملظلاب امهدحأ ىلع عطقي نأ حصي الف & كلذك

 : ىلاعت هلوقل & هملظ نمم ملظلا عم رصتنملل راصتنالا حابأ دق ىلاعت هللاو

 كسمتملا نأ كش الو . «ليبس نم مهيلع ام كلنلوأف هملظ دعب رصتنا نملو
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 ىتح ، نيملسملا نم هأر نم يأرب هكسمت يف ملظلا ىلا بسني ال هيف فلتخللاب

 اےهيلع بجع ذئنيحف . نيملسمل ١ م اكح نم هتفلاخم اهعست ال نم دعب اهنيب مكحي

 زوجي الو { ءاهقفلا نم ةرداصلا ءارآلا ي هب مكح ايف همكحل دايقنالا اعيح

 امهيلع هموزل هجوتي اينإو & همكح دعب يأرلا يف هفلاخ ام ىلا ليملا امهدحأل

 عوقو نم هيف فلتخا اےینف فنصملا باتك نم هتعفر امو . هيلع عمتجمل اك

 اهكسمت نم اهل هيلع بجي اميف اهقلطم لام نم ةأرملل راصتنالا زاوجو . قالطلا

 هتقفاوم يل نبت مل ينأ عم كلذ هجو ام ملعأ هللاف . اهقالط هب يقتني يذلا يأرلاب

 ةلقل نيملسملا نم هآر نم ىلع ينم در ريغ نم افنآ كل هتركذ ام لجأ نم

 هللاو . ل ناب ام بسح راصتنالا يف يدنع ام اذهف . يمهف ةكاكرو ‘ يملع

 . ملعأ
 س انلا نم دحأل صوي ملو سانلل نويد هيلعو كله لجر نع : ةلأسم

 ٠ مهنويد س انلا يضقي ن أ مهنم غل ابل ١ ىلع بجع له ٠ ىماتيو نوفغلاب هتثروو

 ؟ نيدلا نم هتصح ءاضق هيلع بجي وأ

 ىلع ةجح وه سيلو . نيدل ١ نم هتصح ءاضق غلابل ١ ىلع : لاق

 . ةنيبب حص ام الإ ىماتيلا

 ىلع يذلا نيدلا عيمج ىضقو ٨١ تيملا هكرت نم غلابلا عاب نإف : تلق

 ؟ ال مأ ازئاج هلعف نوكي له . هيلع ةحيحص يهو ٠ تيللا

 عم ةلداع ةنيبب حصي نأ الإ نماض وهو ةثرولا ىلع ةجح وه سيل : لاق

 . هريغ نيد ءاضق ف اليكو ميقي وأ . نيدلا ءاضقب مكاحلا رمأي مث . مكاحلا

 . ملعأ هللاو

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع : ةلأسم

 نيدلا نم ءعىش دحأل كيلع ال ناك نإ : لاقف لجر نم افلس دارأ نميف
 نمأ فلستملا نكلو سلفم هنأ حص مث . الف كيلع ناك نإو ك كفلسأ اناف

 ؟ ال مأ فلسلا نم هلام فرط نم ةنامالا ذخأي نأ هل زوجيأ . ةنامأ فلسملا
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 ىلع عوجرلا هل فلسملا نأ تفصو ام ىلع يدنع ايفف : باوجلا

 مل اهنيعب ةيقاب مهاردلا تناك نإ { افلس مهاردلا نم هل هفلس ايف هنم فلستللا

 هنم هفلست لبق نيدلا نم هلمحت ام هايإ هنايتكل هعدخو هرغ هنأل اهنم فرصتي

 ناك ام هلايب ىلوأ كلذ لجأ نم وهف هل هرهظأ ام فالخ حصي كلذ نع هلاس امل

 اهنمتثا يتلا ةنامألا مكحو { عرش نايدلا رئاسووهف هيف هفرصت عمو هلاحب ايقاب
 يف يل ناب ام بسح كلاؤس يف اهلاوحأ نم هتلصف ام عيمج يف هلام رئاس مكح هنم

 يف مهل اهب هيلع همكحو مكاحلا دنع مهقوقح يف هيلع نايدلا عفر دعب اهمكح
 هلف } هلام يف فرصتملا وهف هيلع كلذ نم ءىش نكي مل امو { هايإ هسالفإو 3 هلام

 هيلع قضي ملو { مهل هيلع ام ءادأ يف نايدلا نم ءاشي نم رخؤيو ءاشي نم مدقي نأ

 يف ال ةمذلا يف هيلع قلعتم نيدلا نأل رخآلا نود هافو مدق نم ىلع الو ، كلذ

 مكحي ملام اهبحاص ىلا ةنامألا دري نأ هيلعو ، هلام يف هب هيلع . ملام لاملا
 هللاو . اوملعي مل وأ اهب نايدلا ملع ءاوسو نايدلا ىلا اهميلستب مكاح هيلع

 . ملعأ

 ةئام اذك اذكوأ ، ناموت اذك اذك رخآل بتك نميفو . هنعو : ةلأسم

 ةعبرأب مهدنع هنوفاوتيو & تايدمحم رشع مهدنع شرقلا فرص ناكو ةيدمح

 ؟ نيهجولا يأ ىلع هل بوتكملل بجي ام . ةيدمح رشع

 ترج ام ىلع كلذ مكح نأ هوجرأ ام بسح يدنع اييفف : باوجلا

 ام ىلا كلذ دري الو . مهتالماعم يف ءاضق هب اوضارتيو ٠ دلبلا كلت لهأ ةلماعم

 نيب يضارتلا هب عقي ام ىلعوهو صقنيو ديزي فرصلا ن ال ۔ هنوفراصتي

 . ملعأ هللاو . نيفراصتملا

 ملو © هقح يف ائيش هل تبثأو {. اقح رخال هيلع نميف ٨©=“هنعو : ةلأسم

 ؟ مكحل ا فيك تبثملا هعابو & قحلا بحاص هضبقي
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 3 اروهشم الو } هقح يف هل تبثملا دي يف نكي مل اذإف تابثالا امأ : لاق

 قاب تبعلا قحو ٦ هلاح يف اذه ىلع هي رتشم هب ىلو و {© هتوبث ىلع ىرق أ الف

 . ملعأ هللاو . هميرغ ىلع

 هضبق مثرخآ لجرل هلاحاف لجر ىلع قح هل نميف ، هنعو : ةلأسم
 هل هيلع لاحملا ىلع مكحيأ { هقح هل لاحملا بلطف . هيلع لاحملا نم ليحملا

 ؟ ال مأ ] ليحملل هملس ام لعب هل لاحملل هميلستب

 هيلع ليحملا هب لاحأ يذلا قحلا هيلع لاحملا لبقت اذإف : باوجلا

 ذإ ، هيلع لاحملا ىلع قاب هقحف كلذ نم ليحملا هل لاحملا أربأو ، هل لاحملل

 هملس اميف ليحملا ىلع عوجرل ا هل وهو . هايإ هلبقت دعب ليحملل هميلست هل سيل

 . ملعأ هللاو . هريغل هب هتلاحإ لعب هل

 ىلوتساف { قحلا هيلع نم تايفرخآ ىلع قح هل نميف هنعو : ةلأسم
 بجوأو هل نم ركنأو { هقحب قحلا هل نم هبلاطف رخا لجر كلاهلا لام ىلع
 لاقف . اهتابثال ةدم ذخأو 3 دلبلا يف ةرضاح ريغ ةنيب ىعداف ةنيبلا مكاحلا هيلع
 هنع نمض الجر هل رضحاف . يقحب يل نمضي انايض كيلع ديرأ : قحلا هل نم

 قحلا هل نم مدقف . اتيمو ايح هلام يف هيلع امزال انايض قحلا نم هيلع حصي امب
 ؟ ال مأ نماضلا اذه ىلع ةنايضلا هذه تبثتأ & تام يلوتسملا دجوو

 هنأل اهب نمض نم ىلع ةنايضلا هذه توبث ىلع ىوقأ ال : باوجلا

 يف هيلع نم ىلع مزال هقح اينإو ،} هنع نمض نم ىلع امزال قحب نمض

 ايصو نكي مل نإ هيف هلوخد يف ضرعتم هلام يلع يلوتسملاو كلاهلا وهو &‘ لصالا
 ي هب هل موكحمف هقح حص نإ لب ، كلذ يف مكاحلا لبق نم اليكو الو { كلاهلل
 . ملعأ هللاو . هدنع نماضلا الو هل ضرعتملا نود © كلاهلا لام
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 تيشخو { اهتلصف يتلا ةعبرألا هوجولا تلمأت دق : لاق هنعو : ةلأسم

 . اهلبق نم اهلمعتسم ىلع ةهبشلا لوخد
 بوجو دعب ، هيلع قحلا هل نمم نادأ يذلا وهو : لوألا هجولا امأف

 ىرأ الف © ايهنيب طرش ريغ ىلع كلذ ناك اذإف هلبق نم نادأ امم هايإ هافوأو ك هقح

 . هللا ءاش نإ اقيض كلذ يف هيلع

 هافوأو & نيدلا نم هيلع امردقب هنيد نم فلسستملا وه : يناثلا هجولاو

 امهنيب هادح تقو ىلإ هيلع ايع اهايإ هيفويل هل مهاردلا نم هيلع ام رسيأ نإ طرشب
 ايهنم لكلو ث اضقتنم افلس هارأ اذهف ك فلسلا نم ىفاعم كلذ عم نوكيو

 . هلام

 شورقلا تناك اذإف & نزو ريغب اشورق فلستملا وهو : ثلاثلا هجولاو

 امماتتو اهنزو نود اهددعب ايفتكا فلستملاو فلسملاو {، فلتخم ريغ افورعم اهنزو
 هجولا اذه ىلع فلسلا زاوج يف صيخرتلا نم ىرعتي الأ وجرأ اييفف كلذ ىلع

 . نيملسملا ضعب نع
 فلستملا ريغ نم فلسلا مهارد ضبقي يذلاوهو : عبارلا هجولاو

 ماقم موقي ضبقلاب رومأملا نأل . هللا ءاش نإ كلذ قيضي الأ وجرأ اييفو 5 هرمأب

 ام بسح يدنع اميف اهنيب فلسلا دقع عقو دعب ضبقلاب رمألا عقو اذإ هب رمآلا

 . ملعأ هللاو . هلدعب لمعأو . هلماتف كلذ يف يل ناب

 ىلع اهلمحت دق ةدع سانلل مهارد هيلع تلآ نميف } هنعو : ةلأسم

 لاحلا يف اهميلست نع زجاعوهو . ءافولاب هؤامرغ هبلاطي ملو } اهلهأ نمزئاجلا
 نملو ، هسفنل جاتحي اييف هفرصي هريغو & بسكملا نم هدي يف عقي ام لك راصو
 ام لك ءارش نم هرومأ ي ةالابم ريغ ىلعو ، هريبدت يف داصتقا الب هلوع همزلي

 عيمجب ىصوأ دقو . ءادألاب نيادو ، ءاضقلا لمأتيو ، هريغو لوكأم نم هيهتشي

 هلاح نم اذه ىلع هارتأ هللا هافوت ىتح هبأد اذه لزي ملو & قوقحلا نم هيلع ام

 ؟ اكلاه اموثأم مأ هللا دنع املاس
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 نم تصصق ام بسح نويدملا اذه رمأ نم تفصو ام ىلعف : باوجلا
 ةعراسملا ليجعت هب ىلوألا ناك دقو { هل يغبني ام فالخ ىلع يعم كلذف هلاح

 الو { هتشيعم يف داصتقالا عم كلذ ىلا عاطتسا ام نيدلا نم هيلع ام ءاضق ىلا

 اطيحم هنيد ناك اذإ اصوصخ ةيافكلا ىلع دازام ىلع اهيف ةيهافرلا ىلا ليمي

 ىلإ هبيجت نأ تبأو ، داصتقالا نع هسفن عنتما نإو ، هيلع ادئازو ، هلايب
 ام ىلا اليم اهعباتو & اهريغو { ةشيعملا نم هقوف وه ام ىلإ تلامو & كلذ

 هنإ لوقأ ال ينأ الإ هب رومأملا نع ريصقتلا هيلع نمآ ال هلاح نم اذه ىلعف 0 هاوه

 هبابرأ نم هل رهظي ملو { زئاجلا هجولاب نيدلاب هلمحت اييف اصوصخ { كلذب موثأم
 هتايح يف هئادأل ةنونيدلا عم عساو هيف هل ريخأتلاف اذه ىلعف ةبلاطملاب هيف قييضت

 رصقم هنأ الإ كلذ ريغ هيلع سيلف ال مأ ايفوم هلام ناك 0 هتافو دعب هب ةيصولاو

 هتبقاع يف هب ىلوأ هللاو . كلذ ىلا هتعاطتسا ءادألا ليجعت يف لضفلا نع بغار

 . ملعأ هللاو . هريصقت لبق نم هريصمو

 نم نيدل جاتحاو { هلام يف راديب هل نمع لئاس لأس { هنعو : ةلأسم

 لجر نم ناداف & نيدلا نم ةدايز ىلا كلذ دعب جاتحا مث 3 هنيدف لاملا بحاص

 لاملا لبقف ، لاملا بحاص نيد ىلع امدقم هنيد نوكي نأ هيلع طرشف ، رخآ

 ؟ ال مأ كلذ هيلع تبثي له 3 كلذب

 فالتخالا هيف يرجي امم كلذ لثم نإ باوجلا نم يدنع يذلاف

 نم ىلع تباث كلذ نإ : لوقلا ضعب يفف ، ههبش يف روثأملا هيلع لد ام ىلع

 ىلع لاملا بحاص نيد ىلع امدقم هميدقت طرش نم نيد لاملا بحاص وهو هلبقت

 هبوني ام مهنم لكل نيدلا هيلع نم هلام يف عيمجلا نيد نوكيو ،“ هسفن

 . ملعأ هللاو . نيدلا عيمجل ةعس هلام يف حصي مل نإ ، ةصصاحلملاب

 رخآ لجر ىلع هل ح اهم ةقرو هتثرو دجوو تام نميف © هنعو : ةلأسم

 بوتكملا اهركنأو ، هتايح يف هبلاطم هنم حصي ملو تلح ذم ةدم امل تضم دق
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 ؟ ال مأ هيلع تبتك نم ىلع اهب مكحيأ { هيلع
 { ةدملا نم هللا ءاشام.هلجأ ءاضقنا دعب قحلا هل نم شاع اذإ : باوجلا

 ف زتعي ملو ، تام ىتح ةبلاطملا كرت ين رذع هل حصي ملو & هقح يف بلاطي ملو

 ام ىلع هتوبثب لوقلا ىلع ىوقأ الف ، قحلا هل نم توم دعب هثاقبب هيلع بوتكملا
 . ملعأ هللاو . لايتحالا نم هوجولا هذه يف

 هيلع اضيأ رقأو { هل هيلع قحب هلايب لجرل دهشأ لجر نعو : ةلأسم
 ؟ لاملاب هل رقأ يذلا لجرلا اذه عم نايدلا دي له ، سانلل نيدب

 لخد هضرم يف لجرلا اذهف لجرلا اذه نم رارقالا اذه ناك نإ : لاق

 نايدلا نوكي نأ الإ هعم نايدلا لخدي مل هتحص يف هرارقإ ناك نإو 3 هعم نايدلا

 اذإ & هعم نولخدي نايدلا نإف { هيلإ اهوبلطو مكاحلا دنع مهقوقح تحص دق

 ناك نإو ، مهقوقح نايدلا بلط دعب نم قحلاب لجرلا اذهل هلايب رقأ اينإ ناك

 مكاحلا عم مهقوقح نايدلا بلطي نأ لبق نم هيلع قحب لجرلل لاملا اذهب دهشأ

 . ملعأ هللاو . لجرلل لاملا تبث

 هقيفوتو هللا دمحب مت

 باتك نم عباسلا ءزجلا

 راثآلا بابل
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 ب ابل ١

 : لوألا بابلا

 ١ يف اثلا ب ابل :

 : ثلاثلا بابلا

 ١ عب ارل ا ب ابل :

 عباسلا ءزجلا سرهف

 راثآلا بابل باتك نم

 ةحفصلا عح نإلا

 ٣ تانيبلاو & يواعدلا يفو { اهفونصو ماكحالا يف

 . كلذ هبشأ امو لوقلا نوكي نمو

 ١٠٧ نيميلا هيف بجي اميفو © ناميالاو تاداهشلا ي

 ءالكولا ةماقا يفو ٠ نيمصخا نب حلصلا يفو

 كلذ هبشأ امو تالاكولا ماكحأو

 ٢٠٣ تبثي ال امو اهنم تبثي امو اهماكحأو كوكصلا يف

 . كلذ هبشأ امو

ماكحأو اهيف راصتنالا زاوجو اهفونصو نويدلا ف
 ٥ ٣١ 

 ةنامضلا يفو { هيلعو هل زوجي امو سلفملا

 . كلذ هبشأ امو 3 ةلاوحلاو ةلافكلاو
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