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 نم صالخلاو تاناضلا يف
 لحلاو بصنلاو يدعتلا لبق

 لحلا هيف زوبي امو } هظافلأو
 كلذ هبشأ امو . زوجي ال امو

     





 : هللا همحر يلمازلا ةلأسم

 : قرس ام ةميق در دارأ قراس

 دارأو ، ةريثك نينس اهلغتساو } هضرأ يف اهلسفو ، ةمرص قرس نميفو
 مأ ، هنم اهقرس نم ىلإ اهتميق وأ اهدر هيزجيأ نيعلا ةمئاق ةمرصلاو أ صالخلا

 ؟ اهنم لغتسا ام درو . اهدر هيلع

 رفوأ هيلع نوكي نأ اذه لثم يف تليق يتلا ليواقألا نم ينبجعي اميف : لاق

 نأ لبق اهلغتسا يتلا اهتلغ درو ، صالخلا مويوأ & اهقرس موي ةمرصلا ةميق

 . هنم اهلبقي الأ هرمأ كلمي ناك نإ ةمرصلا بحاصل ينبجعيو { اهنم صلختي

 . ملعأ هللاو . هضرأ يف تبر اهنأل 0 اهنم هي ربيو

 : نايض هيلع له . عاتمب وأ هريغب رثعي لجر : ةلأسم

 3 قيرطلا يف مئان وأ ادعاق لجرب رثعف زئاج قيرط يف رام لجر يفو { هنمو
 ؟ ال مأ نايض رثاعلا ىلعأ ث هترثع نم عاتملا عاضف عاتمب رثع وأ

 ءايعالا ليبس ىلع كلذ مهنم ناك مئانلاو دعاقلا ناك نإ : لاق

 يف لقاع رح غلاب هعضو ناك نإ عاتملا امأو . نايض رثاعلا ىلع نكي مل ةرورضلاو

 هللاو . نايض رثاعلا ىلع نوكي نأ ينبجعي مل ، يدعتلا ليبس ىلع قيرطلا
 . ملعأ

 : هناأض نوكي نم ىلع . سانلا رمت لمحي ءاملا : ةلأسم

 يقاوس يف لخنلا نم رمتلا طقسف & ظيقلا مايأ يف حيرلا تبه اذإو 3 هنمو

 عقاولا سانلا رمت ءاملا لمحف هلام يقسيل هتيقاس يف هدرف لجر ءام رضحو { جلفلا

 ؟ ال مأ نايض هيلعأ ةيقاسلا يف

 جتحيف رمتلا بابرأ ىلع هنكمت ةجحلا تناك نإ ينبجعي اييف : لاق

 ل نإو ، نايض يدنع هيلع نكي مل . هوفرعي ملف مهيلع جتحا نإف 3 مهيلع
 5 هسفن هب حمست الو ، هبحاص هيلإ عجري امم اريثك رمتلا ناكو ، ةجحلا هنكمت
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 نم ةردق ىلعوهو هكرت نإف & كلذ هنكمأ اذإ هبحاصل هظفحي نأ هل ىنبجعيف

 هظفح ءرملا ىلع نأل ؤ نايضلا هيلع تفخ هببس نم عاضف هءام هيلع هدرف هظفح
 نإو . هسفنب هعيضي اذهو فيكف . هيلع رداق وهو ، هعايض فاخ اذإ هيخأ لام
 الف فراعتلا ىنعم ىلع هسفن هب حمستو { هبحاص هيلإ عجري ال رمتلا اذه ناك
 . ملعأ هللاو يدنع . هيف هيلع نايض

 : ىحبصلا ةلأسم

 : لجر لتق ىلع تقفتا ةعامح

 اولتق دقو كتفلا ليبس ىلع رثكأ وأ دحاو لتق ىلع اوعمتجا اذإ ةعايجلا نإ

 ةيد ةعايجلا نم دحاو لك ىلعف ةيدلا ىلإ اوعجر نإو & اصاصقو اذوق اعيمج هب
 . ملعأ هللاو . فنصملا باتك يف اذكه هب اوكتف اذإ ليتقلا اذهل ةمات

 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 : ىرقلا نيب ىونلا يمر زاوج مدع
 . ىرقلا نيب يه ىتلا ةيدوألا يف ىونلا يمر زوجي ال هنإ : لاق نم لاق
 اييفزوبي ال مهنم نذا ريغب سانلا ضورأ يف هيمر اذكهو : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . ىرن

 : جلفلا نم جراخلا بارتلا يمر نايض : ةلأسم

 نأ دارأو ىصح وأ ابارت هيف سبك هنأ لثم جلف نم نايض همزل نمو 0 هنمو

 جلفلا نطب نم هعفري ايب يمري هنإف ، هيف هيمريل احابم اعضوم دجي ملو 3 هنم هلمحي
 . انهاه ةيمرو { انه انه ةيمر جلفلا نيجو يف

 هل زوجب ثيح هعضي نأ هيلعو اذه يف كلذ زاوج فرعي ال هريغ : لاق

. ملعأ هللاو . حابم وأ هل نذأ نم كلم وأ هكلم يف هيف هعضو



 : معرب دمحم خيشل ا نع ةل اسم

 : نوعمتجم موق اهحبذ ةاش بحاص راصتنا

 بحاصلزوبي له ةقرسوأ بصغ هجوب ةاش حبذ ىلع اوعمتجا موق يف
 ؟ ءاش مهيأ لام نم ذخأي نأ ةاشلا

 ضعبو ، لكأ ام ةميق هيلع امنإف ذخألاو حبذلا رضحي مل يذلا لكآلا امأو

 . لاوقألا نم رهشألا وه اذهو { اذه ريغ لاق

 ىلع نعي مل اذإ © اهمحل نم لكأ اميف هيلع نايض ال لوقو : خسانلا لاق

 صالخلا وه هيلعو اهل حباذلاو ذخآلا نايض يف تراص اهنأل اهحبذوأ اهذخأ

 نم ىلإ تراص ببس يأب الو 3 اهيف هجولا ملعي مل لكآلا اذه ناك نإو .0 اهبرل

 ىلع سيلف " اهنم لكألا ىلإ هدي يف يه نم هاعد نأ دعب لكأو 0 هدي يف يه

 . ملعأ هللاو . افالتخإ كلذ يف ملعن الو © ةفصلا هذه ىلع نايض اذه

 : ةقرس يف اوكرتشا ةعامج نم دحاو ةبوت

 مكح مهيلع تبثو ، ةقرسلا يف اوكرتشا موق يف : ديعس وبأ لاق
 ضبقلاب مهنم كارتشالا ناك اذإ هنأ ىعمف 0 ةبوتلا مهدحأ دارأ مث & كارتشالا

 دارأ نإ لوقلا ضعب يف نأ بسحأف كارتشالا نم هبشي اموأ مهلك ءعىشلل

 ضعب يف نأ بسحأو . نيثدحملا ددع ىلع هتصح هيلع ناك ةبوتلا مهدحأ

 الو ائيش اودأ دق اونوكي مل اذإ هلك ءىشلا نايض هيلع ناك بات اذإ هنأ لوقلا

 . ملعأ هللاو . مهدحأ

 : اهدلو تحرطف ءاؤد تب رش ةأرما نع : ةلأسم

 هللا دبعوبأ لاق & بارشلا كلذ نم اهدلو تحرطف ءاود تبرش ةأرما نع

 هللاو . ءافشلا تدارأ اهنأل 3 اهيلع ةيد الو نيرهش موصت نأ اسأب ىرأ ام

. ملعأ



 : هللا همحر ديعس نب رمع خيشلا نع : ةلأسم
 : ركنملا راكنا نع رداقلا عانتما

 ركني ملو { لاموأ سفن هب فلتي يذلا ركنملا راكنا ىلع ارداق ناك نمو

 . كلاملاك هنأل اعاطم ناك اذإ رمألا نمض اهنإو & فالتخا هيلع ناضلا ىفف

 . ملعأ هللاو

 : ىلبمازلا ةلأسم

 : هتعاضب فلتتف لجرلا لغشي لجرلا
 هل لوقيف ، هعم سلجيف سانلا دحأ ءعىجيف ىولحلا عنصي يذلا يف

 5 نمس ىلإ تجاتحاو & لجرملاب تقزل هنع ذخأ املف ] ىنع ذخ 0 نالف

 ؟ ال مأ ذخألا نمضيأ

 3 كلذ ىلع دمعتي مل نإو 0 نايضلا هيلعف ادمعتم اهعيض ناك نإ : لاق

 ىلع نايض الو { نيمأوه اينإف هنم عييضت ريغ نم & تعاضو هنذإب اهذخأو
 ولو نماض يدنعوهف هدي يف تعاضو هنذإ ريغب اهذخأ نإو ، عيضي مل اذإ نيمألا

 . ملعأ هللاو . دمعتي مل

 : رخآلا ةقيدح يف ايهنم لك نيلجرلا لكأ : .ةلأسم
 دحاو لك راصو ٥ لام ايهيوبأ دنع ناكو . اقداصت نيلجر يفو 7

 نايضار رهاظلا يف اهنإ ناوبألاو © هقيدص دنع نم لكأيو . دحاو تيب يف لخدي

 ءاج نإ راصو ، هيبأ تيب نم لكأي دلو لك نأ : كانه ناك نإ : لاق

 وأ ، كلذب ايضار هوبأ ناك اذإ الإ كلذ هل زوجي الف 0 هيبأ لام نم همعطي هقيدص

 يف اوفلتخاو . ةلالدلا زاجأ نم لوق ىلع هيبأ ىلع اهب لدي ةلالدب ماعطالا نوكي

 ىلعالإ اهزجي مل ضعبو ، يلولا ريغو ، يلولا ىلع اهزاجأ ضعبف ةلالدلا

 . ملعأ هللاو . ادبأ اهزجي مل ضعبو 3 يلولا
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 : رخا لجرل هيلع نيد نم ةءاربلا بلطي لجر : ةلأسم
 يني ربت نأ كنم ديرأ : هل لاقف سانلا نم دحأل نايض هيلع نميفو 3 هنمو

 نمل زوجي لهو ؟ ال مأ هيرادي هنأ هنم ملعي ملو ، كتأربأ دق : لوقيف ، اذك نم
 ؟ ال مأ همزل يذلل نايضلا هل يذلل رسفي الأ نايضلا هيلع

 سأب الف ةيقتلا لهأ ريغ نم لحتسملا نأ رمألا رهاظ يف ناك اذإ : لاق
 ام سنج نم ناك نإف نايضلا امأو & طرفملا ءايحلا يف اوفلتخاو . هأربأ نإ هيلع

 ىتح أربي ال هنأ لوقلا رثكأ يفف { ءامدوأ جورف لبق نم هبحاص هنم ملظتي

 . ملعأ هللاو . فرعي

 : هبحاص فرعي مل ءام ذخأ لجر نع : ةلأسم
 دارأو ، ءاملا نل نيحلا كلذ ردي ملو ، جلفلا نم ءام ذخأ نميفو { هنمو

 ؟ صلختي نمل صالخلا

 جلفلا اذه ناك اذإ { ءارقفلل صلختي : لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 دارأ اذإو & مهلك جلفلا لهأ عمجي ثيح نم جلفلا هب حلصي : لوقو . الصأ

 . نيلوقلا نيب عمجيل جلفلا حلصيو . ءارقفلا ىلإ صلختيف طايتحالا
 هلزوبي ال امل جلفلا نم ءام ذخأ اذإ 5 ةلأسملا هذه ىنعم لعل : فلؤملا لاق

 نأل ، جلفلا نم هل ءاملا لمح زوجيال امماهريغو ةليفلا لثم جلفلا نم ذخألا

 . ملعأ هللاو . وه امل ءاملا ذخأ رسفي مل لئاسلا

 : هلثمو جلفلل لجرلا ىلع نيدلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ هريخأت هلزوبي له 0 جلفلل نيدوأ © نايض هيلع نميفو {. هنمو

 ؟ هريخأت هيلع الو هسفنب جلفلل.اذه مأ ٨ ثيراوملاو عيبلاب لقتني هنأل

 هنإ باوجلا يف هتراشا يف نرقلا نع عفري رثألا نم تعمس ام ىلع : لاق
 عيبلا لبق نايضلا اذه ناكو 3 هءام عاب هنأ هايملا لهأ نم دحأ لاقتناب ملع اذإ

 حالص يف هبيصن عضو زوجي الو ، ناضلا اذه نم هبيصن عئابلا اذهل نوكيف

 ١ ملع أ هلل او . هعفني ل راص هن ال جلفل .
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 ؟ دسي فيك } هؤام عئاض جلف : ةلأسم

 3 نيحلا كلذ يفوه نمل هب ملعي ملو . اعئاض جلفلا دجو نميفو { هنمو

 نم ابارتوأ & سانلا لاومأ نم انيط ذخأي نأ هل زوججيأ . همزل نإو هدس همزليأ

 ؟ال مأ هب هدسيل قيرطلا

 الاعايض هريغ وأ ءام نم عيضي هيخأ لام دجو اذإ ملسملا نإ : لاق

 نوكي نأ الإ ، لوقلا رثكأ يف هزارحإ هيلعف هزرحي نأ ىلع رداق وهو ، دحأ هنمضي

 ال اوناك اذإ سانلا لاومأ نم نيطلا ذخأ امأو . هل ضرعتي الف ابوصغم ءاملا اذه

 الف كلذ لثمب مهسفنأ بيطتو ، مهلاومأب كلذ رضي الو © كلذ نم نوعنامتي

 يفو ، قيرطلاب رضي ال ناك اذإف ، قيرطلا نم بارتلا ذخأ امأو أ كلذ قيضي
 . ملعأ هللاو . يدنع كلذ قيضي الف . حالص هجارخإ

 : نيدملا بلطب كصلا نم نيدلا صاقنا زوجي له : ةلأسم

 نأ ديرأو اذك اهنم تيفوأ اينإ ، يل لاقو ةيصوب ةقث لجر ينءاج اذإ 5 هنمو
 ؟ ال مأ كلذ لطعأ نأ يل زوبجيأ & باتكلا فرعأ ال ينأل ينع لطعت

 ىنعم يف يصولا لوق لبقي الو ، هليطعت زوجي ال هنأ يدنع : لاق

 3 مهقوقح مهلصو دق ءالؤه نإ : لاقو ، ةقث يصولا ناك اذإو ، مكحلا

 ينبجعيف { مهقوقح يف قوقحلا لهأ بلطي ملو ۔ باتكلا لطعم بلق نامطاو
 ، نايضلا نم صالخلا ىنعم يف لوبقم ةقثلا لوق نأل & نايض هيلع نوكيالأ

 هنإ : لاقف { هل هيلع نايض نم دحأ ىلإ اهلصوي نأ مهارد دحأ هيلإ عفد اذإ هنأل

 . ملعأ هللاو . صالخلا ىنعم يف لوبقم هلوقف هلصو دق

 : قوقح هيلع نم صالخ : ةلأسم

 يف لحلا هيزججيأ { ةبوتلا دارأو ، قرسوأ بصغوأ ىبرأ نميفو { هنمو
 ؟ ال مأ مهيلإ كلذ بلط هنكلو . مهسفنأ ةبيطب هوربأ اذإ اذه لثم

 3 فالتخا هيفف ابرلا امأو & لحلا هيزجيف ةقرسلاو بصغلا امأ : لاق
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 سوؤر مكلف متبت نإف» : ىلاعت هلوقل هيف لحلا هيزبي ال هنأ لوقلا رثكأو
 . ملعأ هللاو . 4نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ

 : ناضلا بجوت ىتلا نوصحلا : ةلأسم

 ردجلاو ةقلغملا باوبألا اهيلع يتلا يه لاومألا يف نوصحلا دح امو 3 هنمو
 ايب ةنوصحم يهو اهنم ذخأ نم ىلع لهو & كلذ ريغ مأ لخادلا اهروستي ال يتلا

 ؟ ال مأ نايض هل ةميق ال

 ىشاملاردقي الرادج هيلع ناك اذإ نوصحملا لاملا ةفص نإ : لاق

 عم قلغ لاملا كلذ ىلع نوكيو 3 رادجلا كسمي نأ الإ همحتقيو 3 ةوطخب
 يذلا شيشحلا لثم هذخأ يذلا كلذ ناكو 0 هل ةميق الام ذخأ امأو { بابلا

 ال اهلهأو ةنوصحم ريغ لاومأ تناك اذإ امأو . فالتخا كلذ يفف & ضرألا هتبنت

 . عرولا باب يف نسحا وهف كلذ نع هزنت نإف { اهيف نولخدي سانلل نوضري
 . ملعأ هللاو . امارح بكر هنإ لوقأ الف ائيش رضي ملو لخد نإو

 : ةفلتخملا تاعبتلا نم صلختلا قرط : ةلأسم

 مهو سانأل هريغ وأ عرز وأ باتك وأ 3 راوج نم ةعبت هتمزل نميفو 0 هنمو

 لعجي نأ هل زوبيأ . مهيلإ لوصولا ىلع ردقي عضوم يف دلبلا ريغ وأ 3 دلبلا يف
 ماتيأ مهيف ناك همزلام ردقب هيف حلصي باتكلا وأ رادجلا كلذ يف هتمزل ىتلا ةعبتلا

 ؟ ال مأ

 ردص يذلا عضوملا ناك رادجلا هب حلصي هل زئاجف رادجلا نايض امأ : لاق

 نيكلام اغلب هبابرأ ناك نإ باتكلا امأو ادحاو رادجلا ناك اذإ ۔هريغوأ هنم

 . باتكلا يف هب حلصي الو & لح وأ عفدب نايضلا نم مهيلإ صلختيف { مهرمأ
 & نيفورعم هبابرأ ناك اذإ & عفد وأ لحب صالخلا هنم جرخملا عرزلا كلذكو

 هللاو . هنم همزلي يذلا نايضلاب هحلصي نأ زئاجف افقوم وأ ميتي باتكلا ناك نإو

 . ملعأ
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 : سانلا كالمأ يف ءايشألا يمر زاوج مدع : ةلأسم

 يذلا ليلقلا ءعىشلا لثم سانلا لاومأ يف يمري يذلا نع هتلأسو 0 هنمو

 ؟ ال مأ كلذ هل زوجيأ رضي ال

 5 نيلجرلا يف يذؤي الو اهيف ىقبي الو & ضرألا هلكات امم ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيمر زاوج يفف

 : قيرطلا يف ءايشألا طوقس : ةلأسم
 يف ءىش هنم طقسي دبالو .3 انبت هسأر قوف لمحي يذلا نع هتلأسو . هنمو

 ؟ ال مأ هجارخإ همزليأ قيرطلا

 . قيرطلا يف هلثم جرخأ هكردي مل نإف قيرطلا نم هجرخي نأ همزلي : لاق
 . ملعأ هللاو . هدنع نم نبتلا هيف طقس يذلا عضوملا ريغ نم ناك ولو

 : هكرتي نيأ & دجسم ىف باتك ىف ءىراقلا : ةلأسم

 يف هكرتيو . هنم أرقي نأ هل زوبيأ دجسم يف اباتك دجي نمع هتلأسو { هنمو
 ؟ال م ا هعضوم

 نإو ث هيف هكرت نإ هيلع نايض الف هل اظفح عضوملا كلذ ناك نإ : لاق

 . هناإض نم أربي مث ، هبر ىلإ لصي ىتح هظفح هيلعف ظفح عضومب سيل ناك

 . ملعأ هللاو

 : ةقورسملا ءايشألا مادختسا : ةلأسم

 سمو {} هيف ىشمو & بوصخغم بكرم يف بكر هلعل لجر يفو . هنمو
 دارأ نإ & بكر امل ءاركلا همزلي مأ ، هلك بكرملا ةميق همزليأ طبهو هباشخأ ضعب

 ؟ هنم صالخلا فيك هبابرأ فرعي ملو ءعىش همزل نإو { صالخلا
 يف هنأ ملاعوهو .هدي يفوه يذلا هبكرف هريغ دي يف بكرملا ناك نإ :لاق

 نم ائيش لمح وأ بكر ناك ءاركلا الإ يدنع همزلي الف &، بصغلا ليبسب مهيديأ

١١٢



 يف عمطي ملو 0 مهنم سياو { هبابرأ فرعي مل نإف بكرملا كلذ ىلع عاتملا

 ناك نإو { ةلودلا زعل هعفدي نأ هل : لوق ىلعف { هوجولا نم هجوب مهتفرعم
 نم صلختلا همزل بوصغم هنأ ملعيوهو . هدنع نم هذخأف دحأ دي يف بكرملا
 . ملعأ هللاو . هرمأب هيلع لمح ام ءارك نمو ، هلك بكرملا

 : هناكم الو هبحاص فرعي ال نايض نم صلختلا ةيفيك : ةلأسم

 فرعي الو { هفرعي ال عضوم يفوأ هفرعي ال نمل نايض همزل نميفو { هنمو

 دعب كلذب ىصوي نأ هيلعو & كلذ نم صلختي نمل كلذ ةفرعم وجري الو هلهأ
 . ؟ ةيصو هيلع الو هسفنب ةنايدلا هيزبجي مأ هتوم

 ام ىلع ءارقفلا ىلإ عفدي هنإ : لوق هيفف هبر فرعي ال نايض لك : لاق

 : لوقو مرغلاو رجألا نيب هريخي نأ هبحاص ءاج نإ داقتعالا طرش نم هيف ءاج

 ىتح هنيعب كو رتموه : لوقو 0 لوقلا اذه يبنجعيو { ةلودلا زع يف عفدي

 دعب هيلع ةيصولا امأو ، لوقلا اذه ينبجعي الو ، ةعاسلا موقت وأ هبحاص دجوي
 ناك نإو . ةيصولا همزلت لوقلا رثكأف ءادتعا ببس نم همزل ناك نإف { هقرفي نأ

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ يف هيلع ةيصو الف ءادتعا ريغ نم
 : ناديبع نبا ةلأسم

 : ريغلا ىلع ةلالدلا ةيفيك

 دحأ لام نم ذخأي نأ دحأ دارأ اذإ . ريغلا ىلع ةلالدلا ةفص فيكو

 ؟ ائيش
 مث ، هلام نم ائيش ذخاي هار اذإ . الثم هيلع لدتيس يذلا ناك اذإ : لاق

 ةلالدلا ىفو . فالتخا هيفف بئاغلا امأو {. ةلالدلا دح كلذف ، هنم يحتسي
 . ملعأ هللاو . فالتخا يلولا ريغ ىلع

 : ىمعألا راجئتسا : ةلأسم

 نأ دحأ دارأوأ ك اضرلا هنم ملعي ناك اذإ ىمعألا ىلع ةرامالا يفو { هنمو

 ؟ ال مأ ليكو الب ةعطاقملا يفكتأ 5 ائيش هل عنصي وأ مدخي هرجاتسي
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 اميف هيلع ةرامالا يف هتركذ ام زاج لقعلا حيحص ىمعألا ناك اذإ : لاق

 نم ءىش هيلع رمأ نم مزلي الف ءعىش هباصأ نإو {. فيفخلا ءىشلا نم هيلع ردقي

 نإو © ةلاهج كلذ يفف 3 ةمدخلا نم عىش ىلع ىمعألا ةعطاقم امأو .ناضلا

 لوصألا ريغ ضورعلل ه ؤارشو هعيب كلذكو 3 ةزاجالا نم جرخي الف هيلع امماتت
 . ملعأ هللاو . لوق ىلع ليكو ريغ نم كلذ قيضي الو 3 ةزاجالا نم جرخي الف

 : ىحبصلا ةلأسم

 : ناسنا تيب نم قراسلا ةلتاقم زاوج

 هتلتاقم هلف ةقرسلا هجو ىلع هتيب نم هعاتم لمحي نم دجو نم امأ

 لوقف . ائيش هعم دجي ملو ، هتيب يف هدجو اذإ امأ و ، هعاتم هيلإ ملسي ىتح

 هدجو نإ هلتقي الو 0 هتيب يف هدجو اذإ ليللاب هلتقي لوقو . هلتفي ال لوقو 3 هلتقي
 . ملعأ هللاو . هلام يف

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 : هل سيل ءعىشل نماضلا

 ؟ ال مأ ةميقلا هيزبحتأ هل سيل امم ائيش نمض نميف

 بصخغلاو ۔ قرسلاك يدعتب نوكي ام هنم فلتخم ناضلا نإ : لاق

 طلغلا وأ أطخلا لبق نم هيف ناضلا نوكي ام هنمو ،. ببس ريغب فالتالاو

 دوجوم نيعلا مئاق ىشلاو ، هنم يدعتلا هجو ىلع ائيش ذخأ نمف ، نايسنلاو

 ىلعف نومضملا نيع تفلت نإو 3 هيلإ هدر يف دهتجيو 3 هبحاصل هصلخي نأ هيلعف
 امم كلذ هابشأو & بوثلاو رمتلاو بحلاك لثم هل ناك نإ لثملا وأ ةميقلا نماضلا

 أطخلا وأ نايسنلاو طلغلا ببس نم ناك نإو 0 عرزيوأ دعيوأ 6 نزويوأ لاكي
 هللاو . هنمض نم عم نيعلا مئاق نكي مل نإو ى لثملا وأ ةميقلا هيف يفكتف

 . ملعأ

 : رورملل ةجيتن هيف طقسي ام نايضو قيرط يف راملا : ةلأسم
 وأ نطقلا لثم عرزلا نم ءىش اهيلع فان اذإ زئاجلا قيرطلا نع هتلاس

 ؟ ال مأ كلذ نايض همزليأ طقسف 0 قيرطلا ين رام وهو ناسنا نع دسف هريغ
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 دقو ، كلذ يف ثدح ه دعتي ملو ةحابم راملا اذه قيرطلا تناك اذإ : لاق

 ام نألو ، قيرطلا يف ءىشلا هل حابم هنأل هيلع نأيض ال هنأ قيرطلا مكح يف راص

 . ملعأ هللاو . هجارخإب موكحم قيرطلا يف

 : ىلمازلا ةلأسم

 : كلذ نايضو تيملا دسج يف ءىشب يدعتلا
 ام دعب تيم ماظع يف وأ نفدي نأ لبق تيم دسج يف اثدح ثدحأ نميفو

 ىلع عامجالاب نايض همزليأ نايضلا هيف مزلل يح يف ثدحلا كلذ ناك ول امم تمر
 ؟ ال مأ كلذ

 { هيف نايض الف أطخلا هجو ىلع ناك اذإ & تاومألا يف ثدحلا نإ : لاق

 تاومألا يف كلذك ةايحلا يف ناضلا هيف مزلي ناك اذإ دمعلا ىلع ناك اذإ امأو

 هيف اومزلي مل كولمملا ةتيم اماف ، رحلاو دبعلا نيب اوقرف مهنأ الإ ، نايضلا هيف مزلي
 صاصق ال نكلو . ناضلا مهيفف رارحألا امأو & دمع الو اطخب انايض

 . ملعأ هللاو . ةيد وه اينإو & تاومألا يف ثادحالاب

 : سانلا ضرأ يف حلبلا ىون حرط : ةلأسم

 يف ىونلا حرط هلأ ارمتوأ ابطر هريغ ضرأ يف لكأي نميفو ، هنمو
 ملوأ ةحابالاب افراعتم دلبلا كلذ ناك ، غلاب وأ ميتيل ضرألا تناك ، ضرألا

 ؟ كلذ لعف نم ىلع بجي اذامو ؟ نكي

 ال نم لوق ىلع : فالتخا هيفف سانلا ضرأ يف تبني ام حرط نإ : لاق

 5 هصالخ يدنع كلذف هلثم جارخإ وأ هجارخإ ىلع حراطلا ردق نإف © هزيجي

 . هلبق نم صلخت دق هنأ هدنع هيف كشي ال نايضب هسفن ىلع طاتحيف ردقي مل نإو

 . ملعأ هللاو

 : ةلبقلا لهأ نيغاب لتق يف لجرلا كارتشا : ةلأسم
 نوديري ةلبقلا لهأ نم ةاغبلا مهاتأ ريثك سانا عم رفاسم يفو 0 هنمو
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 لجرلا لتاقو مهولتاقف مهيلع مهنم ءادتعا مهسفنأ فالتإو ، مهلاومأ ةحابتسا

 ةحلسأ مهيلع ىغبملا بلسف نوقابلا مزهناو 5 ةاغبلا رثكأ لتق ىتح مهعم

 ةحلسألا ذخأ نم مهعنم ىلع ردقي ال لجرلاو مهباكرو مهليخو نيغابلا نيلوتقملا
 ؟ ال مأ نايضو مثإ كلذ يف هقحليأ { مهعم لتاق دقو يشاوملاو

 اينإو ، هيلع مهنعي ملو مهلعفب ضري مل اذإ نايض يدنع هقحلي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . هريغ نعو هسفن نع مهعفدي ةاغبلا لتاق

 : ىحبصلا ةلأسم

 : كلذ نايضو ضي رملا ىلع ميلسلا لاخدإ

 يردجلا هبيصي نأ ىلع هنم ادمع رودجم ىلع هل ابيرق وأ هدلو لخدأ نمو

 . تمي مل وأ هلجأ نم تامو هباصأف 3 هتمه نم حي رتسيل

 يف رثؤي امم ناك اذإو هيلع هلخدأ امل مثاو نماض هنأ هارأو & يدنع : لاق

 هلجأ نم تام نإ ادوق هيلع ىرأ الو . فراعت وأ مكحب كلذ حص اذإ ءاحصالا

 3 مهدحأك اهيف وهو 3 هلقاوع اهب عبتي ةيدلا هيلع اينإو 5 هلتق ىلع دمعتي مل هنأل

 هللا رودقم نم هباصأ اينإو . مثإ الو هيلع نايض الأ بهاذملا ضعب يف جرخيو

 رضب هلا كسسمي نإوإ» : ىلاعت لاق . هبلج الو هعفد دحأل سيلو {. همكحو

 ءىش لك ىلع وهو هلضفل دار الف ريخب كدري نإو 0 وه الإ هل فشاك الف
 . «ريدق

 : لبقتسملا يف هعبت نم صالخلا ميدقت زاوج : ةلأسم

 يف همزلي ايع ىون اذإ هموزل وجري نايض نم صالخلا مدق نمو & هنمو
 . ملعأ هللاو . فالتخالا هيف ىرجي امم اذه نأ اوجراف لبقتسملا

 : ىلمازلا ةلأسم
 : ثلاث لجر نم رخآل لجرلا ةنادتسا

 نأ لبق مهاردلا هل نم تام مث لجرل لجر نم مهارد افاتسا نميف

 هل يه نم ةثرو ىلإ اهيلصوت اهافاتسا نم ىلع قشو 0 هل اهافاتسا نمم اهضبقي
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 اهدري نأ هل عساوأ ةثرولاب ةفرعم هل سيلوأ ةثرولا نم بايغأ وأ ماتيأ لجأ نم

 ؟ ال مأ هنم اهافاتسا نم ىلإ

 ىلع اهدري نأ هل سيلف { مهاردلا هل نم رمأب اهافاتسا دق ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةقث نكي مل اذإ هنم اهافاتسا نم

 : كلذ نم ةءاربلاو تانامألا ضارعتسا : ةلأسم

 اهضرتقاف سانلا نم دحأل وأ دجسموأ ميتيل ةنامأ هدنع نمو 3 هنمو

 3 هدنع ةقث ىلإ ضرقتسا ام عفد اذإ ناضلا نم أربيأ اهدر دارأو & نيمألا

 ؟ ال مأ اهضبق ام دعب نم ةنامأ هيلإ ةقثلا اهعفدو

 هتنامأ ضرق يف أربي الو & كلذ هبشأ امو {. دجسملاو ميتيلا يف أربي : لاق

 هضبق امنإ { ةقثلل سيل ءالقعلا نيغلابلا لام ضبق نإ . نيغلابلا ريغل يه يتلا
 غلبلل يتلا هتنامأ ضرق ببسب 5 هيلع يذلا نيدلا نم أربي الو 3 هليكووأ هبرل
 . ملعأ هللاو . كتفص ىلع ءالقعلا

 : ىحبصلا ةلأسم

 : اهوحنو ضرألا مادختسا دعب ةءاربلا

 نأ هل له 0 هرمأ كلمي نم ريغب ءام انط وأ ، اضرأ ادقتفا نميف هل تلق

 . ملعأ هللا : لاق ؟ ةدملا ءاضقنا دعب هعدي

 نإو ، ءىرب دقف هيلع نمؤي نم ىلإ هملسو هنع ىنغتسا اذإ : لوقأو

 مأ لصألا نمضيأ : تلق ، نايضلا هيلع تفخ هيلع نمؤي ال نم ىلإ هملس

 كلذ هيلإ ملس نم فلتأ اذإ كلذ عيمج نمضي نأ فاخأ : لاق { ةلباقلا ةلغلا

 . ملعأ هللاو . ميلستلا هعسي ال لاحيف

 : اهب ءافولا نم هبسكم يفكي ال نويد هيلع نم : ةلأسم

 هفرعي نملو هرمأ كلمي ال نملو { هرمأ كلمي نمل تانايض هيلع نمو هنعو

 هيفكتأ ، هتيافك نم لضفت ال هلام ةلغو { اهباكترا يف هنم دعبت هفرعي ال نملو
 هعسي الو اريقف ىقب ولو { هيلع ام ءاضقل هلام عيبي نأ هيلع مأ ؟هيلع امب ةنونيدلا

 ؟كلذ ريخأت

١٧



 هتايح يف هيلع ام ىضق نإو هل عساوف نيتقث ىلإ همزلي ايب ىصوأ اذإ : لاق

 نإو ،هنع ىضقي ىتح هيزجي الف نيتقث ىلإ ىصوأ ولو :لوقو .هل لضفأ وهف
 نم جرخي ىتح هيزبجي ال لوقو ،لوق ىلع زئاجف ةقث ىلإ ىصوأو ،نيتقث دهشأ
 . ملعأ هللاو . هتايح يف هسفنب نايضلا اذه

 : كلذب ةيصولاو سانلا قوقحو هللا قوقح عيض نم : ةلأسم

 نم صيخرت يفف اهايإ هعييضت نم بات مث هللا قوقح عيض نمو 0 هنمو
 ام لثم اهنا اهملعأ الف ءارقفلاو فقولاو دجاسملا لاومأ امأو & ديدشتو نيملسملا

 : ىلو ألاو . اهب ىصو أ ولو ، لاملا س ار نم اهجرخغ نمو هللا قوقح نم متفصو

 ءى ربي نأ دبعلل نأ ملعأ الو . ثلثلا نم : لوقو 3 لاملا سأر نم اهنإ : لوق

 لام امأو ، لوق ىلع اهنم ةبوتلا هيزجت اينإو ، اهعاضأ اذإ هسفن ةاكز نم هسفن

 نم امهو ، مامالا مدع دنع يفاوصلا هبشيوهو ريقفلاو ينغلل صيخرت هيفف ليبسلا
 سأر نم اهجرحغ ةيصولاف هب ىصواف نايض ايهنم همزل نم امأو 0 هللا قوقح
 نأل } لاملا سأر نم هجرخمف ث لاملا تيب نم نايض همزل نم كلذكو 3 لاملا

 ال اذهف هنم ذخألاو هب عافتنالا هعسي يذلا لاحلا يف امإو ، بجو دق ناضلا

 هوجو هيفو & بهذملا اذه ىلإ بهذي نم دنع هب هيلع ةيصو الو نايض هيف همزلي
 . دجسملا لايك ةبعكلا لامو . هللا قوقح نم وهو

 : اهب ءافولا يف تارافكلا بيترت

 © راهظلا ةرافكو لتقلا ةرافكو © ةلسرملا نيميلا ةرافك تارافكلا مزلأو

 دق هنأل & كلذب ةيصولا نهعيض نم ىلعو ، هللا باتك نم نهنأل ديبعلا ةرافكو

 نهنع ءىزجت ال ليقو ، ترافكلا هذه يف الإ قوقح نم ءىش دبعلا كلهي ال ليق
 ءادأ ىلع ردق نمو ، نيملسملا يأر نم ىرعتي ال هنأ بسحأو . المج ةبوتلا

 نم امأو . هئادأ ىلع رداق وهو هنم هسفن ءعى ربي نأ هعسي الف { هنم عىش وأ كلذ

 ام ، هللا قوقح عيمج ىلع يتأت ةبوتلا نإ اولاق دقف قوقحلا هذهل هعييضت نم بات

 . هتبوأ ىجرت ال بئاغل دابعلا قوقح نم قح همزل نم الإ دابعلا قوقح ىوس
 هلل قحلا عجر اذإ هسفن ءى ربي نأ هل ناك لوقلا ضعب يف لاملا تيبل هلام راصو
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 . ملعأ هللاو . لاملا تيب وأ ءارقفلا مه ثراولا راصو 0 ثراولا مدع عم

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 : ةنامأ هنأب رارقالاو ءىشلا ةيكلم مدعب رارقالا

 ةنامأوه انإو ، يلوه سيل ءىشلا اذه نأ : دحأ يدنعرقأ اذإو

 ناك } هيلع هدرأ نأ ىلزوجيأ & ضرألا نم انأ هتضبقو ضرألا يف هكرتو & يدنع

 . ؟ ال مأ ةقث ريغ وأ ةقث

 نم هنأو هكرت يذلا وه ءىشلا كلذ نأ كعم حصو تفرع اذا :لاق

 نإ : هلوقو ، ديلا ىلإ هدرت نأ ةفصلا هذه ىلع يدنع كيلع سأب الف . هدي
 هللاو . هدي نم ءعىشلا كلذ مكح ليزي يدنع رارقإب ، يل وه سيل ءىشلا اذه

 . ملعأ

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 : تاناويحلا نم يراوضلا

 اذإ اهلتق زوجي له فرعت مل اذإ ريمحلاو رقبلاو لبالا نم يراوضلا يف
 ؟ مهعرز سانلا ىلع ترضأ

 اهف بصنيوأ كالمألا يف يوانم اهل رفجي اهنأ رثألا يف دوجوملا :لاق

 ضعب زاجأو كلملا بحاص ىلع نايض الف كلذ نم اهباصأ ايف ، كابش

 . ملعأ هللاو . ردهوهف اهباصأ ايف ، ودعلا ةعفادم هلام نع اهعفادي نأ نيملسملا

 : ىحبصلا ةلأسم

 : دجسملا كلذ لامل هضبتو دجسملا ليكو

 الو ، اهيلع دهشي ملف { اهليكو اهل اهضبق دجاسملا ضعبل يتلا مهاردلاو

 ؟ اهنايض همزلي له 3 يه نم اهنأ اهتفرعم ىنستي ىتح باتك نم انايب اهيف مسر
 همزلي ال لوقلا ضعب يفو & لوقلا ضعب يف اهنايض همزلي نأ فاخأ : لاق

 . اهفالتال دهعتي مل اذإ & اهنايض
 ؟ عنصي ام : هل تلق

 بر هل فرعي مل لام لق اولاقو ، ائيش كلذ يف ظفحأ ال } ملعأ هللا : لاق
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 هيلع ايع اهملعي مل يتلا اهنيعب اهقرفي نأ هيزجي الو : هل تلق ،ءارقفلا يف عوضومف

 ؟نايضلا نم

 مهاردلا كلتو ، هأطخأ ام نايض هيلعو & كلذ هيزجي الأ فاخأ : لاق

 هيلع امع هيزبجحت اهنأ بسحأ الو { ءارقفلا ىلع اهقيرفت زوجي ليقو 0 اهنيعب ةفوقوم

 هللاو . نيملسملا لوق هريغو اذه يف يلوقو {& ةمذلا نم لوق ىلع نايضلا نم

 . ملعأ

 : هنم ةءاربلا وأ نيدلا دادس : ةلأسم

 ضرق وأ ةنيادم لبق نم ضورعو أ مهارد قح رخآل هيلع نميفو . هنمو

 . هل هعفد وأ هنم هأربأف

 اذكو اذك وهو . هنم هأربأف قحلا هيلع نم ةمذ يف قحلا اذه ناك نإ : لاق

 . افالتخا هتوبث يف ملعأ الو ، تبث دقف ، نآربلا قحلا هيلع نم لبقو 0 امهرد

 لاقو : عوجرلا هل لاق نم لاقف { ةلاهجلاب لحملا عجرو ادودعم هب مسي مل نإو

 هانعمو . هيلع امب هل عفد اذإو لحلا لحملا لبق نأ دعب هل عوجر ال :لاق نم

 . لحلا هب دارأ اذإ { ةءاربلاو لحلا ةلزنمب تباث اذه . لاق نم لاقف 0 لاحلا

 وه نم ةمذ يف انومضم ناك نيعلا مئاق عىش يف الإ عفدلا تبثي ال : لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو . دحاو لوقلاف ةعيدو وأ هدي يف

 : يعرلا دعب منغلاب هعوجرو يعارلا ةلأسم
 اهنم تضبقو 0 دلبلا ين تقرفتو . يعارلا اهاوا اذإ منغلا يفو ، هنمو

 يفو . ال مأ اهبر تلصو اجأ ملعأ الو 3 منغلا عم اهتقلطأ كلذ دعب ائيش

 ؟ ال مأ اهنيض ىلعأ ، تملعل لصت مل ول اهنأ يبلق ةنانثمطا
 اهبر تغلب اهنأ حصي مل اذإ ليللا يف امأو ، راهنلا يف هيلع ءىش ال : لاق

 . نايضلاب هيلع مكحيف
يذلا عضوملا يف اهكرت اذإ هنمضأ ردقأ ال : سيمخ نب رصان خيشلا لاق



 ءاهقف ضعب لوق يف تفلت اهنأ ملعي ملام مكحلا يف يدنع ملاس وهو { هنم اهذخأ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 : لاحلا لوهجم دنع ةنامأ ءىشلا عضو : ةلأسم

 هملعي مل دحأ دي يف هتنامأ لعج اذإ ىذأتسي يذلا يراشلاو { هنمو

 حصت ىتح مأ ، نايض قلعت هيلعأ ؟ ال مأ هناخأ ملعي الو { ةنايخ الو ةناماب

 ؟ كلذ يف هتنايخ

 . هناخ هن ا ملعي ىتح هللا نيبو هنيب اهيف . اس وهو . هيلع ناض ال : ل اق

 ؟ اكلاه نوكيأ اذه ىلع تام نإو : هل تلق

 . ملعأ هللاو . اكلاه نوكي الف هيلع بجي ام ءاداب هلل انياد ناك اذإ : لاق

 : سانلا ىلع نيجراخلا عم كراشملا : ةلأسم

 نوكي ليق ثيح ، اسفن اولتقو ، ةاغبلا ةلود يف جرخ نمو & هنمو
 نإو . ةيقت ريغ نم اعربتم هجورخ ناك اذإ صاخ كلذأ 3 مهف هريثكتب مهكيرش

 ؟مهلعفب ضري وأ ،مهنعي ملام هيلع ءىش الف ايقتم وأ اهركم ناك
 نإف & قاسي . اروبجحم جرخ نمال اراتحم جرخ نمل كلذ يدنع : لاق

 . ملعأ هللاو . بلس وأ بهن فلخت

 : دجسملا يف هقفنأو دجسمل نايض هيلع نم : ةلأسم

 كلذ يف هسفنب هذفنأو { هيناعم نم ىنعمل دجسمل نايض همزل نمو 3 هنمو
 دنع كلذب أربيأ تاقثلا نم دحأ الو . دجسملا ليكو هضبقي نأ ريغ نم ىنعملا

 ؟ ال مأ تاقثلا رايعلاو . ةقثلا ليكولا دوجو

 ناك {، ليكو هل نكي مل مأ ليكو دجسملا اذهف ناك هيزجي اذه هلعف نإ : لاق

 رثكأ اذهو ، انومضموأ ةنامأ ناك ؟ هريغ لبق وأ هسفن لبق نم ناضلا اذه
 . ملعأ هللاو . هدحو اذه لعفي ال : لاق نم لاقو { لوقلا
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 : اهنم ةءاربلا بلطو ةراعالا : ةلأسم

 بلطف . نايض هنم ريعتسملا مزلف هريغل هدي يف ائيش ا دحأ راعأ نمو . هنمو

 & هل سيل هنأ هملعي الو هي ربي نأ ربعملا اذهل زوجي له . ناربلا ريعملا نم

 ؟ ال مأ هبر ىلإ ءىشلا كلذ نم وه صلختيو

 ناضلا هيلعو زوجي ال لاق نم لاق ريعملا نم ةيراعلا ريعتسم نإ : لاق

 الو ةقثلا نمزوجي : لاق نم لاقو { ملعلا ىلع اذهو { هنم هبر ىلإ صلختيو

 . ملعأ هللاو . ريعملا ىلع نايضلا لاق نم لاقو { هيلع نايض
 : تيملا نفك يف فارسالا : ةلأسم

 ريغ اهجوزو ‘ ريرحلا اهبايث نم ةلمج يف اهلهأ اهنفد ةأرما يفو {& هنمو
 هللاو . نايضلا لعافلا ىلع فاخأو ينبجعي ال نفكلا يف فارسالا نإ .رضاح

 . ملعأ
 : كلذ يف مزليامو فحاصملا قرح : ةلأسم

 هيلع نأ رانلاب هقرحأف هيلإ ماقف فحصم هل لجر نع خايشألا باتك نم

 ماعطإو تانمؤم تابقررشع قتعوأ ،ارهش رشع ةعبرأورهش ةئام مايص
 هللاو . مظعأ نارقلا ةمرحو ،كلذب اجن نإ مهاشعو مهادغ نيكسم ةئامثالث

 . ملعأ

 : نايضلاو ةعبتلا نيب قرفلا : ةلأسم

 سيلو أطخلا هجو ىلع كمزلام ةعبتلاف 3 نايضلاو ةعبتلا نيب قرفلا امو
 كيلعو { لاومأ نم دمعلا ىلع هتنمض امم ناضلا امأو ، جورخ هيف كيلع

 . ملعأ هللاو .جورخلا هيف

 : جلفلا نم يقسلا نايض : ةلأسم

 نم فرعي الو ،فورعم جلف نم ىقسي ءام ببس نم نايض همزل نمو
 ىلع هقرفي مأ ، جلفلا حالص يف نايضلا لعبيأ ؟ هل لضفأ ام هئايب ىقس

 ؟ ءارقفلا
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 5 همزل موي نم ةدملا هب تلاط نإو & تركذ ام ىلع فالتخإ هيف : لاق
 نيعئابلا عفني ال حالصلا ذافنإو 0 مهنع تلاز مث ، سانأل هاومألا تناك ايبر

 نم دحأ عيب نم نكمي الامردقب ةبيرق ةدملا تناك نإو ى جلفلا ين حالصلا كلذ

 . هب لمعأو هنسحتسا يذلا اذه ، ىلوأ جلفلا حالصإ يف هذافنإف { ءاملا لهأ

 . ملع أ هللاو

 : يرفافلا ةل 7

 : فرعي ال وهو اركسم الجر ىطعأ نم
 . هلقع بهذ ىتح اركسم هاقسف ادحأ رغ نم امأو

 نم مزلي ام مزلي هنأ يدنعف هريغ سايق ىلع نكل ارثأ هيف ظفحأ مل : لاق

 راكسالاو ، ديلاب ابرضوه سيل عازفالا نأل & هيلع شغ ىتح ادحأ عزفأ
 . ملع أ هللاو . هلثم يدنع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 : كلذ نايضر سانلا لاومأ نم لكأت ةبادلا

 لاومأ نم ائيش تلكأف هريغوأ حرسلل هريغ ةبادوأ 5 هتباد دحأ قلطأ اذإو

 دنع سانلا ثورح منغلا تلكأ اذإ يعارلا كلذكو . ناضلا هيلعف سانلا

 ثورح باودلا تلكأ اذإ ةبادلا بحاص وأ يعارلا مزليو & نايضلا هيلعف هتياعر

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع اراهغ وأ ناك اليل سانلا

 : اهقلطيف هعرز يف ةباد دجي لجرلا : ةلأسم

 وأ ةرقب وأ ةاش ةالفلا يفوأ ةيرقلا ف ناكو .هعرز يف دجو نمو .هنمو

 © كلذ ربغوأ باهذوأ 5 بئذ لكأ نم ةبادلا تفلتف هنم ةقلطأاف الح وأ 3 ارامح

 مأ اهنايض هيلع له . اهايإ ينطعت ملو يتباد تضبق تنأ : ةبادلا بحاص لاقف

 ؟ ال
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 هنأل مهقلط يف لمجلا يف الو ةرقبلا يف الو راحلا يف هيلع نايض ال : لاق

 يه) : ةلي يبنلا لوقل اهنايض همزلي هنإف { ةاشلا يف الإ اعفاد لب 5 ايدعتم سيل

 . ملعأ هللاو . (بئذلل وأ كيخأل وأ كل

 : ايلظ لاومألا ذخأب فورعملا لجرلا لزنم يف لكألا : ةلأسم

 عضوف ايلظ لاومألا ذخأو { ةقرس رهاش لجر ىلع لخد لجر يفو 3 هنمو

 . ال مأ هنم لكألا هل له .3 اماعط هل

 هجوب ، هلالح لمتحي كلذ ناك ام كلذ هلف بجاولاب مكحلا يف امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ هكرتف هزنتلا يف امأو ، همارح ملعي ملام ، هوجولا نم

 : كلذ نايضو اهسبح دعب ةاشلا قالطإ : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهمرغ همزليأ تبهذف { اهل هسبح دعب اهقلطأ اذإ ةاشلاو 3 هنمو

 ريغل اهقلطأ نإو 0 اهلهأ ىلإ يتأتل يعارلا حرس دنع قلطت ةاشلا دوجوملا : لاق

 . ملعأ هللاو . مزال هل ناضلاف اذه

 : ىرخأ ةيرق يف كلذ يف قرفي له ةيرق نم نايض همزل نم : ةلأسم
 نأ هل له مهفرعي ال سانأل ةفورعم ةيرق نم نايض همزل لجر يفو } هنمو

 ؟ ال مأ اهريغ ةيرق ءارقف ىلع هقرفي
 . اهريغ يف زوجي الو { ةيرقلا كلت يف الإ قرفي ال : لوق نالوق هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . رثكأ لوألاو © ىزبيو زوب : لوقو

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 : لجرلا كلم بناجب ءانبلاو عرزلا
 رمأ وأ ، ابازيم ثدحأ وأ ارجش سرغ وأ 3 الخن لسف وأ 0 ءانب ىنب نمو

 ، هنم ظفح ريغ نمزوجي كلذ نأ ىري ناكو ، لعفي نأ هب ضرعوأ ، كلذب

 { داووأ قيرطلا بناج هنأ الإ هكلم يف هلك كلذو كلذ زاوج هيلع هبتشا دعب نمو

 { زوجي ال كلذ ناك نإ & كلذ نم ةبوتلا دقتعاو . هرمأ كلمي ال نم كلم وأ
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 الو ،كلذ رجح فرعي ملو تام نأ ىلإ كلذ ىلع وهو ‘ كلذ يف همزلي ايب نادو

 ؟ ال مأ اذه هداقتعاب ملسيو كلذ هعفنيأ هتحابإ

 يف ال هكلم يف لعفلا ناكو ،هب رمأ وأ هسفنب هتركذ ام لعافلا لعف اذإ :لاق

 هبتشاو ، قيرط يف الو دحأ لام يف ررض هل نيبت الو ،دحأ كلم يف الو قيرطلا

 عنم نإو ‘ كلذ ىلعردق اذإ ررضلا لاوزب الإ يفكت ال ةنويدلاف هيف هيلع رمألا

 ىلعردق ىتم هل ةيفاك ةنونيدلاف ،هيلع ةيلاع دي نم اهيلع ردقي ملو ،اهتلازإ نم
 هعوقو نم ةبوتلاب هلل نيادو العفو الوق كلذ ةلازإ لواحي وهو .هلازأ كلذ ةلازإ

 دنع ملاس ةفصلا هذه ىلع وهف { ةفصلا ىلع دهشيو ،هتلازإب يصويو كلذ يف
 هللا لأسن كالماو مثالا هيلع نمآ الف عيض وأ اذه نعرصق اذإو .هللا

 .رسك لكل ربجلا رسأ لك نم كاكفلا
 : ىحبصلا ةلأسم

 : اهناكم اهكرتيو اهبحاص فرعي الو ةباد دبي لجرلا

 . اهتمالس ىلع دهشيف 3 نمل اهفرعي ملو عضوم نم ةرقب ضبق نمو
 باودلا عيمج كلذكو . دبعلا يف ءاج ايك . هنم اهذخأ يذلا عضوملا يف اهعضيو

 ين هيلع اذهأ { كلذ نم رثكأ هيلع سيلو ، ليخلاو لبالاو ريمحلاو رقبلا لثم
 ؟ هللا نيبو هنيب اييف داهشإ هيلع سيل مأ { هللا نيبو هنيب اييفو ، مكحلا

 ايف كلذ هعسو هنم اهذخأ يذلا عضوملا يف املاس هدر اذإ يدنع اميف : لاق
 . رثألا يف ءاج ايك هتمالس ىلع دهشي نأ هيلعف مكحلا يف امأو { هللا نبيو هنيب
 . ملع أ هللاو

 : هتباد ىلع رجألاب هلمحي عاتملل لجرلا نايض : ةلأسم

 ىشمت اهقلطأو . اراهنو اليل اهب راسو . هتباد ىلع اعاتم لمح نميفو هنمو
 , . اهيلع هلمح ام بهذو تباغف 3 هنع بيغت ال اهنأ اهنم نمأ ىلعو اهعم وهو
 ؟ ال مأ ناضلا همزليو . هنم ريصقت
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 ريسمب عاتملا اذه يف هنيمضت ىلع ردقأ الو { ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق

 نم رمألا ءاجف هلهأ ىلإ هليصوتو هظفح هدصق لصألا يفوهو 3 هنع ةبادلا هذه
 . ملعأ هللاو . نايضلا نم ةمالسلا هل وجراف هريغ لبق

 : هوحنو ارادج ىنبيل ءانبلا راجئتسا : ةلأسم

 هنبا هل لقت ملو { هينبي نم رمأو رجأو © قيرطلا ىلع رادج هل نمو 3 هنمو

 هناينب ىلع هرجأ وأ 0 هئانبب هرمأ ينإو ، قيرطلا يف هلخدت ال هل لاق الو . ناك اك

 ؟ ال مأ هللا نيب و هنيب ييف عىش كلذ نم هيلعأ . قيرطلا يف هلخدأف

 قيرطلا يف هلخدت ال هل لقي ملو ، ناك ايك هينبي هرجأ وأ هرمأ اذإ امأ : لاق

 يف هيدعت لبق نم هيلع ءىش الو & كلذب هيلع ميدقتلا همزلي الو هيلع ءىش الف

 . ملعأ هللاو . هريغ كلف

 : اهبحاص نايضو ةبادلا ثور : ةلأسم

 . قيرطلا يف تثار اذإ ةبادلا نع هتلأسو

 هيلع سيلف ةيشام تناك نإو & هجارخإ هيلعف ةفقاو تناك نإ : لاق

 كلذ لجأ نمف ، قيرطلا يف اهفقوي نأ هل سيلو ، حابم يشملا نأل هجارخإ
 . ملعأ هللاو . ةلأسملا هذه يف لوقلا ق رتفا

 : هيف ةيدلاو كلذ ناضو ايح انينج تقلأو ةأرما عزفأ نم : ةلأسم

 هتيدف تام مث .حورلا هيف انينج تقلأو ،اهعزفأو ةأرما برض نمو
 نوعستف ةفطن نإو { مهرد ةئايتس هتيدف ركذ هنأ نابتساو ،اتيم جرخ نإو { ةلماك

 ةئايف ةغضم هتحرط نإو .امهرد نونايثو مهرد ةئاف ةقلع هتحرط نإو .امهرد

 الكشم هنقلأ نإو امهرد نوتسو ةئاثالشف اماظع هتحرط نإو .امهرد نوعبسو

 هيفف ىٹنا الو اركذ نبتسي ملو قلخلا مات ناك اذإ كلذكو ءامهرد نوسمخو ةئاعبرأف

 .امهرد نوسمخو ةئام ىثنالا ةيد فصنو . مهرد ةئاثالثوهو ركذلا ةيد فصن

 مث }ةقلع مث ةفطن ،لاوحأ ةسمخ ىلع يهو ،امهرد نوسمخو ةئايعبرأ كلذكف

 اذإف امهرد نوعست فرح لك قلخلا ىوتساو .محل مث ماظع مث ‘اةفغضم
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 : ليقو ، مهرد ةئايثالث ىثناللو { مهرد ةئايتس ركذللف ىثنا مأ ركذ هقلخ نابتسا

 . ملعأ هللاو .هيف عىش الف اتيم كلذ دعب نم نينجلا جرخ مث مألا تلتق نإ

 : ناديبع نبا ةل اسم

 : اتيم امات اطقس ىقلتف ةمألا برض

 . ةمأ نمث هيلعف اتيم قلخلا مات اطقس تطقساف ةمأ برض نمو
 . براضلا مزلي ام ، تام مث هقلخ مت دق ايح ادلو تطقسأ نإف : تلق

 . هتميق همزلت : لاق

 . ةقلع وأ ةغضم ةمألا هذه تقلأ ولو : هل تلق

 . ملعأ هللاو . باسحلاب نوكي كلذف : لاق

 : هب حلصت ةيقاسلا نايض : ةلأسم

 نأ زوجي الف لياجألا قرف ىلعأ نم جلف ةيقاس نم نايض همزل نمو { هنمو
 نمل ةيقاسلا تناك نإو & كلذ ردقب بحشي نأ هيزبي الو { ةيقاسلا ريغ هب حلصي
 يقاوسلا بحش اذكهو ث لاومألا ردق ىلع ال سورلا ىلع مهيلإ صلخت فرعي

 . ملعأ هللاو . ماهسلا ردق ىلع ال سورلا ىلع لاومألا بابرأ عيمج مزلي

 : اهيلع فرشي نم ىلإ ملسي ةنيفسلا نم نايضلا : ةلأسم
 نم انايض اهنم نمضي مث نيلمحتملا نم ةنيفسلا يف بكري يذلاو { هنمو

 ذخانلا ىلإ صلختي هنإف رضحي مل نإف { اهكلام ىلإ صلختي هنأ هريغ وأ اهبشخ
 . ملعأ هللاو . ةنيفسلا يكلام ريغ نيذه نأ ملع ولو ، نابرلا ىلإف الإو

 : ىمعألا ىلع قحلا : ةلأسم

 ةنانئمطالا ىلع امأو هيلإ هملسو & قح هيلع ناك اذإ ىمعألاو { هنمو

 . ملعأ هللاو . الف مكحلا ىلع امأو زئاجف

 : ىحبصلا ةل اسم

 : قيرطلا يف اعوضوم أطي نم ىلع نايض ال
 اذه لعلو هيلع نايض الف ، لحاسلا يفوأ © قيرطلا يف اعوضوم أطو نمو
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 لاومألاو سفنألا يف اطخلا لصألا ذإ & فالتخالا هيف قيليو نسحي ام

 ناضلا رب ل نمو . ع ىطوو رسك نم ىلع ناضلا تبثي لجأ نمف ٠ نومضم

 هعاتم عضاو ةبوقع لعجي لوقلا اذه لعلف 0 قيرطلا يفزوجي ال عضولا ناب جتحي

 . ملعأ هللاو .: هفلتم نع نايضلا لاوز

 : بصتغا ام رادقمب بصافلا لام نم ذخألا زاوج : ةلأسم
 ذخؤي نأ . بصاغلا نع تلأس تنك امم دمحم ىبأل تركذ ام امأو 3 هنمو

 عم نكت ملو . اكلاهوأ ابئاغ بصاغلا ناك اذإ كلذف ، ذخأ ام لثم هلام نم
 ةينالع ذخأي نأ هل سيلو ةريرس الإ ذخأي الو كذخأي نأ هلزاج ةنيب ىعدملا

 نمف ،هتئطختب هيلع مكحيو .هل لحي ال ام كلذ لعفي هآر نم دنع هسفن نم حيبيف

 . ملعأ هللاو .كاندفأ ةدئافو ،كانفرع كلذ لجأ

 : كلذ نايضو ناكم ىلإ ناكم نم ةنامألا لقن : ةلأسم
 . هتيب ىلع فاخوأ ، هتيب يف اهكرتو { باغو ةنامأب نمتئا نمو { هنمو

 . نايض همزلي له ، تعاضف ، رخآ لجر تيب ىلإ اهلرحف
 الف تعاضف { هعاتم لوح ثيح الوح وأ { هعاتم دنع اهكرت اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض

 : عرزلا فلت نايضو عرز ىلع روسلا باب حتف : ةلأسم
 مزلي ، لاحيف هتلكأف باودلا تلخدف عرزراضح جرخأ نمو . هنمو

 ؟ نايضلا اهبابرأ
 الب & ينم لدعلا يرحت ليبس ىلع كلذ نايض يف نيكيرش امهارأ : لاق

 لاق امو . نايض راضحلا جرخأ يذلا نأ رثألا يف دجويو : خسانلا لاق
 . ملعأ هللاو . سفنلا ىلإ قيشأ وهف خيشلا
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 : كلذ نايضو ضيرم جالع ضفري لجرلا : ةلأسم

 ، رحس كب تنأ : لاقف ۔ ضيرم ىلإ ىتأ حيحص لجر نعو { هنمو
 هنم ينجرخت نأ ردقت يذلا رحسلا نم ينجن : لاقف . هنم كتاجن ىلع ردقأ انأو

 . ائيش ينطعي مل ذإ هنم هجنأ مل انأ : حيحصلا لاقو ، نيح دعب تايف

 هيلع تفخ ضيرملا اذه ثراو هبلط اذإو { ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق

 ىلعرداق هنأو } ارحس ضيرملا اذهب نأ . هرارقإ عم ةيدلاب هيلع مكاحلا مكحي نأ

 نم هصيلخت ىلع ردق نم صلخي نأ ناسنالا ىلع نأ ءاج رثألا نأل هنم هتاجن

 . هنم تبلط نإ ةيدلا موزل اذه ىلع فاخأ : تلق كلذلف © هجو لكب سانلا

 . ملعأ هللاو

 : ارس لتقلا بجاولا لوتقملا نفد : ةلأسم

 ؟ هب عنصي اذامو }. هعضي نيأ ةريرس هلتق هل زوبي نم لتق نمو . هنمو

 اوذخأ . ةيرقلا يف هلعج نإف ، ائيش كلذ يف ظفحأ ال ملعأ هللا : لاق

 بئاغلا مكحب هيلع مكح هنفد نإو ، مهلعف ريغ نم اذهو ،هببسل ةماسشقلاب

 ايبرو ،هب ىلوأ مهو ،هثراو نع هلام سبح ايبرو “ ثراولا ىلع هثاريم سبتلاو
 هثري ال نم مكحلا رهاظ يف ثرو ايبرو ، نينسلا لواطت يف ثراولا ريغ هذخأ

 نأ تفخ دلبلا نم اجراخ هجرخأ نإو 3 لتاقلا اذه نم تدلوت باسنأ هذهو

 ىلع تفخ ةماسقلاب ىرقلا لهأ ىلع مكح نإو & ثراولا نع هربخ مجتعي

 الو ديقو هب ذخأ هلتق رهظ نإو { اهعضاوم نع ماكحألا ليدبت نم لتاقلا اذه
 نيملسملا رشعم هللا مكمحر اورظناف 3 هلتق يف قحعوهو ، هسفن ديقي نأ هعسي
 ربصلاو حفصلا ناك لهو 3 هعيابت نم جرخملا فيكف .{ هلتق هل متزجأ دق مكنأل

 فراعلا اهيفراتحي دقو ، اهذخأ نم هل جرحغ ال يتلا مزاوللا هذه نم ىلوأ

 . ملعأ هللاو . ريسعلا لهاجلا نم هوفصي فيكف ث ريصبلا

 : هلتق ةعبتو ةقرسلا لاح صللا لتق زاوج : ةلأسم
 هلتق زاوج يف ليق دقف هعاتم ذخأي هلزنم يف صللا دبي نميفو { هنمو
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 هنفد نإو ، هببسل ةماسقلاب اوذخأ ةيرقلا يف هلعج نإف هلتق نإف { فالتخاب

 رسأ نم نأ تفرعو & ثراولا ىلع هثاريم سبتلاو بئاغلا مكحب هيلع مكح

 يف هلعج نإ . هربدو هفنأ نم مد نم جرخي ام ىوس لتق رثأ ليتقلل نكي مل اذإ كلذ

 لثمو ، اهيف هل ةماسقال عضاوملا هذهف اذه هبشأ امو هلثم لتقي ريب وأ يوق رهن

 ريغ نم هلفسأ يف هلعجف { موهفم راوج يف دجو اذإ كلذكو رحب يف دجو اذإ كلذ
 نكت مل قوسلا وأ عماجلا دجسملا يف هلعج اذإ رثألا يف تدجوو . هيلع هعقوي نأ

 . ملعأ هللاو . اضيأ ةماسق هيف

 : اهلماح دي نم ةنامألا باصتغا : ةلأسم

 هرمأ كلمي ال نموأ . ميتيل وأ بئاغ دحأل لام لجر دي يف ناك اذإ 3 هنمو

 ريغ ىلع ةبلغ وأ ابصغ وأ ارهق هنم ذخأ مث © ظفحلاو ةبسحلا ليبس ىلع هذخأ

 فاخو ، يلاو هل سيل عيضي الام ملسملا دجو اذإ اذه ىلعف نمضي هنإف { قح

 فوخ هكرتو ههجو ريغ يف هذفنأو 5 ةبلغلاو هركلا ىلع هنم ذخأ هب ماقو هظفح نإ

 . ملعأ هللاو . هكرت هلف ،نايضلا

 : ايركز يبأ يضاقلا نع ةلأسم
 : كلذ نم صالخلا دارأو نيملسملل لام وأ ةاكز هيلع نم

 يفاوصلا نم ائيش وأ ، نيملسملا لام نم ائيش نمض وأ . ةاكز هتمزل نميف

 ىلإ هنم صلختي مل مث 5 هيلاووأ مامالا ىلإ هيضمو هعجرم ناك ام كلذ هابشأو
 ءارقفلا ىلإ هنم صلخت نإف ، صالخلا دارأ مث .هيف نحن يذلا تقولا اذه

 ؟ال مأ أربيو . كلذ هيزجج

 مئاق لدع ماما نم يلاخلا مويلا اذه يف هتركذ ام عيمج عجرم نإ : لاق

 هيزجيو ، مهيلإ صلختي نأ ءعىش هنم همزل نمل عساوف ءارقفلا ىلإ نيملسملا رومأب
. هللا ءاش نإ كلذ



 لثم دارفنالا ىلع ءعىش لك نع ملسي نأ هب ىلوأ ايف كلذ زاج نإ : تلق

 هنع طقس ةلمج هملس نإو 3 ادرفم يفاوصلا نايضو ث ادرفم نايضلاو ةدرفم ةاكزلا

 ىونو ارانيد اذك اذك ةميق غلبي ام هوجولا هذه نم همزلي ام عيمج بسحي نأ لثم

 ؟ كلذ يف هجولا فيك رقفلاب اهقحتسم ىلإ اهملسو 0 عيمجلا نع اهجارخإ

 ةينلاو ، زئاج تركذ ام ىلع اعمتجم وأ ادرفم هملس نإ ىرأ يذلا : لاق

 . نيلاحلا يأ ىلع كلذ عيمج ميلست عم هيزبحت

 فيك ى ةثالثوأ نينثا ىلإ وأ نيملسملا ءارقف نم دحاو ىلإ هيزجيو : تلق

 . اباثم هركذتف فالتخا هيف ناك نإو . رايتخالا

 اذإ : موق لاقو { انفلا دح ىلإ هجرخي الام كلذ نم ىطعي لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . دارأ ام يطعملا هيلإ ملس رقفلا مسا قحتسا

 : هللا همحر يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 : تاعبتلا نم ةءاربلا ةيفيك

 ينتلعج دق وأ ينتيربأ دق نالف اي اذك هل لاقف ادحأ لحتسي نأ دارأ نمعو

 اذك ىلإ اهتميقو ةضف ةيدمح نم هللا دنع كل ينمزلام عيمج نم ةعسو لح يف

 لاومألا يف ثادحألا نم هل همزلام عيمج اذه يف لخديأ اهتميقو ةضف ةيدمح اذكو

 ىسن وه نإو ، هنم بلط امم لقأ ناك اذإ اذك اذك نم مسي مل اذإ & نايضلا يفو

 ؟ ال مأ هيف لخدي أ ائيش

 قحلا هب هيلع هب قلعت يذلا ببسلا هفرعي ىتح أربي ال هنإ ليق دق : لاق

 عضوملا اذه يف هنأكف يأرلا اذه ىلعو 3 ةفرعم ىلع كلذ دعب هي ربي وأ هلحيف

 وأ هلحأ هلوق نم اذه ىلع المجم وه ناك نإو ث هيزجي ال هظفل نم هب ىتأ ام ىلع
 يف هقحلي نأ ىسعو ، بابسألا نم هب همزل دق امل هنم نايب ريغ ىلع هنأل هأربأ

 نوكي نأ هرهظي نأ ىشخي وأ .هربخي الأ بجي وأ هركذي نأ ىلإ عىسي ام عضوم

 وأ هلحيف ببسلاب هملعيو اهيلإ هيدؤي نأ هيلعوهف هلاح ىلع ايقاب هدايق ىلع

 قح هجوب هيلإ عجري وأ كلوق ىلع طرفم ءايح الو لاح ىلع ةيقت ريغ نم هي ربي
 .ام اموي
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 هيف لخدي نأ هبشي هنأكف يأرلا اذه ىلعو ،هيزجيف :ناث لوق ىلعو

 نم ةءاربلا وأ لحلا هيف هل زوب ءعىش نم هل همزل دق ام عيمج هظفل نم كلذ ىلع

 ىلع لاومألاو نادبألا ةهج نم نايضو ةعبت لك نم اهريغ وأ نيد وأ رقع وأ شرأ

 هلوق نم كلذ ىلإ هباجأ وه نإ هل لح دق ام ىلإ ناك ههبش وأ دمعلا وأ أطخلا هجو

 نم عساولا وأ مكحلا يف ةءاربوأ هلالح هلوبق ىلع نوكيف ،هلك هيف لخدي مب
 لاحب وهو }همومعب لحلا هيلع ىتأ امم عىش يف اهعم هيلع عجري ملام ةنانئمطالا

 وأ ملظلا هجو ىلع هل قاب هدي يف ناك ام الإ هتءارب وأ هلح لاحلا يف زوجي نم
 ةدسافلا عويبلا نم ةمماتملا هيلع زوجت ال امم بصغلا وأ قرسلا نم هريغب داسفلا

 هيلع نوكيف .هنايض هيف همزلي لطاب لصأ ىلع ناك ام عيمج نم اهريغوأ مارحلا

 . كلذ يزجي الف ةءاربلا الو لحلا هيلع يرجي ال هنأل هيف لخدي ال هنإف ،هيلع هدر

 هلحأو هنم هأربأف هذخأ نم هنكمو ،هب هل رقأ اذإ هيف ىرجيف زوجي هنإ : ليقو

 هملسي ىتح ةءارب الو لح هنم هي ربي ال هايإ هركنيف قح نم هيلع نوكي اييف كلذك

 هذخأ ىلع اهب ردقي ةنيب هل نكت مل نإ هسفن ىلع هب هل دهشأ دق هنأ ملعيوأ © هيلإ

 عاونأ وأ ابرلا هجو نم هلام نم هيلع هفلتأ دق ام لوخد يف فلتخمو . مكحلا ي هنم

 يف فالتخالا ىنعم جورخل هعاونأ نم كلذ ريغ ىلإ اشرلا وأ رايقلا نم تحسلا
 . اهب رارقالا دعب الإ جورفلاو ءامدلا يف هزجي مل نيملسملا ضعب نإو الأ اهيف هزاوج.

 هبلطيو هيلع هيعدي ام عيمج نم هريغو نيدلا هانثتسا دق اميف ايهيلع داز مهضعبو

 قالطالا ىلع ليقو هدايق ىلع هيف جرخي كلذكو 3 دعب هنع لأسي ام عيمجو 2 هب
 ال هنأ الإ ، هربي ملو هلحي مل هب هربخأ ول نم لاحب ناك اذإ هنإ هب هملعي الام عيمج يف

 . هيف رظناف نيملسملا لوق نم هلكو 3 هب هربجي ىتح كلذ نم أربي
 : اهتميق ديدحت دعب ةءاربلا بلط

 اذك ىلإ هتميقو اذك نم نآ ربلاوأ لحلا يف ينلعجا : هل لاق نإف : هل تلق

 . كلذ هيزبجي ال مأ نآربلا وأ لحلا يف تنأ : هل لاق اذإ أربيأ هتميقو

 اذإف جرخي ةنانئمطالا يف ام ىلع امأو مكحلا يف أربي ال هنإ : ليق دق : لاق
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 اذإ هيزبي نأ وجراف ، هلح هباجأ ايب دارأ لحملاو }. هلحتسي نم هظفل نم اذهب دارأ

 . كلذك ةءاربلا يف لوقلاو & كلذ ىلإ هبلق نأمطا

 هتميقو مهرد نم ةءاربلا وأ لحلا يف ينتلعج دق اذك هل لاق نإو : هل تلق

 ؟ قرف اهنيب مأ كلذك نوكيأ . معن هل لاق اذإ اهتميقو مهرد فلأ ىلإ

 هلبق يذلا لثم فعضلا يف اذه نأ يدنعو { امهنيب ام اقرف ملعأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . دحاو ايهيف لوقلاو 0 ءاوس

 : ىحبصلا ةلأسم

 : اهلايعتسا نكامأو هنونوملا بتكلا

 نم اهلقن زوجي الف مولعم عضوم يف اهلايعتسا ديري نمل ةفوقوم بتك يف
 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو & خسنلاو ةءارقلل هيف تلعج يذلا عضوملا

 ناك اهعضوم ريغ يف اهلقن نإو هدي يف ةنامأ تناك عضوم نم اهذخأ نمو

 . ءىش اهبصي ملو ، اهعضوم ريغ نم اهذخأ نإف 5 ايثا هيدعتبو انماض اهل
 يفو ، اهنايض نم جرخيل هنم اهضبقي نأ هلعلو لدع ىلإ اهدري نأ ينبجعيف

 اهنايض نم جرخي الو ، لدعلاب ءى رتجي الو & مكاحلا ىلإ اهملس لوقلا ضعب
 . ملعأ هللاو . اذه وأ اذهو اذهب الإ

 : يدنكل ا دمحأ نب ديعس خيشل ا ةلأسم

 : هئام نم ذخأ ام نمث هؤاطعاو ةقث ريغ جلفلا ليكو

 جلفلا حالصل ةروبخ هنم دقعت نومأم الو ةقث ريغ ليكو هيف جلف يف

 . ءاملا نمث هغلبأو { هدنع نم دعتقأ نأ ىنعسيأ & هحالصل اهنإ لبق نم . هرب ؤم

 هيفف ةقث ريغ دنع نم لدعلا نمثب ناك اذإ فقولا لامل دعقلا امأ : لاق
 .زوجي الف ةقثلا ريغل نمثلا ضيبقت امأو & فالتخا

 لجرلا ماقف ، ءاملا يف ارثأ اذك ديرأ ينإ ي ريغ لجرل تلق اذإ : هل تلق

 اذكو اذك جلفلا اذه ليكو نالفل ملس : يل لاقو & ليكولا اذه دنع نم دعتقاو
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 & مهاردلا هذه هغلبأو { ءاملا اذهب يقسأ نأ ينعسيأ { ءاملا نماذك ةميق ةيدمح

 ؟ ال مأ هللا دنع املاس نوكأو
 اذه ناك اذإ ، ليكولا اذه مهاردلا هذه ضبقت نأ كلذ زوجي ال : لاق

 دلبلا يف ناكولو & كضيرعتب وأ كرمأب هدعقتسا ءاملا كل دعقتسا يذلا ، لجرلا

 . لجرلا اذه دي يف يتلا ةروبخلا نم يل دعقتست ال هل لقت ملام دعقي ءاملا نم ءىش

 ؟ ائيش ءاملا اذه نم دارأ نمل ةليحلا ام : هل تلق

 تلقف ، لدعلا نمثب هسفنل ليكولا اذه دنع نم لجر دعقتسا اذإ : لاق

 . هنم ائيش وأ ءاملا اذه ىلع درت نأ كنم ديرأ نالفاي هسفنل دعقتسا يذلل تنأ

 نم دعقلا زاجأ نم لوق ىلعف & كلذ كيلع درف 5 ةدئاف ريغ وأ ةدئافب ناك
 تزاج لدعلا نمثب اعابم فقولا ءام دعق ناك اذإ & ليكولا اذه نم دعتقملا

 ام غيلبت نع لوئسملا وهو دعتقملا ينعأ { هيلإ نمثلا ميلستزاجو ، هنم ةيلوتلا

 . ةنامألا هذه نم هب هللا هدبعت

 نوكي ثلاثلا نإ ليق دقف نيتقث دعتقملاو دعاقلا نكي مل اذإ : فلؤملا لاق

 . عجر نايضلا يف امهثلاث
 اوفرع اذإ جلفلا لهأل وهأ ةروبخلا هذه لبق نم نايض همزل نمو :هل تلق

 ؟طقف جلفلل مأ اوفرعي مل اذإ ءارقفلل وأ

 اذه حالص يف ةروبخلا هذه ةلغ لعجت ثيح لعجي جلفللوه : لاق

 . هللا همحر سيمخ نب دعاج خيشلا : لاق كلذكو ، جلفلا

 اذهل دعقت ةروبخ جلفلا بابرأ لعج اذإ : سيمخ نب دعاج خيشلل تلق

 ادحأ مزلف & كلذ نع ىنغتسا اذإ هنم عفرتو 0 هتمدخ نع هلام لق اذإ جلفلا

 ؟ قرف امهنيب مأ ىلوألا لثم نوكتأ 3 ةروبخلا هذه نم نايض
 ال نمكو ؟ نملو . اوفرع اذإ جلفلا لهأل نايض اذه قرف ايهنيب : لاق

 . ابر هل فرعي ال ناض همزل نميف فالتخالاو & كلذ زع اذإ هبر فرعي

 . لصألا وه اذهو . هبر فرعي نأ ىلإ ىرشح وه : لاق

 . هبابرأ ةفرعم نم كلذ همزل نم سيأ اذإ © ءارقفلا ىلع قرفي :لوقو
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 ءام رئاس نم كلذكو { ةمئاق تناك اذإ ةلودلا زعل ليقو ، ليق ام رثكأ اذهو

 . هبابرأ فرعي مل اذإ ، جلفلا

 ىلع رثكأ وأ لقأ وأ ةلجح لثم ليلقلا ءاملا نم عىش حزتنا اذإ : هل تلق

 ؟ كلذ لعاف نم دمع ريغ

 . ناكملا كلذ يف ةميق جلفلا ءام نم جرخ يذلا كلذل نكي مل اذإ : لاق
 لوقلا ىلع كلذ همزل نم ىلع نايض الف جلفل ا اذه ءام نم عاض يذل ١ ينعأ

 . هب لمعي يذلا

 ؟ دجاسملاو بايغألاو ماتيألا لاومأ رئاس كلذكو : هل تلق

 ءىش وأ ةطقل نم هبر فرعي ال نمل نايض همزل نم : هل تلق . معن : لاق

 كلذ قرفي نأ هبجعي : لاق : دمع وأ أطخ نع هلعف وأ ،أ| بصتغم نم هضبق
 ةفصلا ىلع هب ىصويو 3 هبر حص اذإ هنايض هسفن ىلع دقتعيو .3 ءارقفلا ىلع

 ؟ دمع وأ أطخب كلذ همزل نيمف قرف كدنع لهو : هل تلق & توملا هرضح اذإ

 ين امأو ، موثأموهف ادمع نايضلا هيلع بجوي ام لعف نم امأ : لاق

 اذإ امأو & هبر فرعي الام ةلزنمب هلك كلذ لزن اذإ ، قرف ىل نيبي الف صلختلا

 ىلإ هنم صلختلا هيلعو دشأ هبابرأ ىضر ريغ ىلع ذخأ يذلاف . هبر فرع

 مهنيبو هنيب لحي مل نإ 0 اودجوي مل نإ مهيلإ جورخلاو { اودجو نإ لاحلا يف هلهأ
 . ملعأ هللاو . رذعلا هل بجوي لئاح

 : رئاجلا ناطلسلل لاومألا يباج : ةلأسم

 زوجي هنأ & لهجلاو نظلا ىلع روجلا نيطالس ضعبل ىبج نمو 3 هنمو
 ؟ هسفن ءى ربي نأ له اريقف ناكو هأطخ هل نيبت مث . هل

 تطلتخا اذإ امأو & نيفورعم سانال هنأل .هصالخ ىل نيبي ال ىعم : لاق

 كلذ نم هسفن ءى ربي نأ هل نإ : لوق هيف هقح قح يذ لكل زيمي ملو & قوقحلا

 . اريقف ناك اذإ

 تايابجلا يف همكح نوكي اييف يدنع اذكه : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 . اجارخ
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 دحب ناضلا همزل يذلا راص اذإ لوقلا اذه ةزاجإ ىنبجعي : لئاسلا لاق

 38 مهنم فرع نم فرع وأ { مهمدع اذإ امأو ى مهلك ناضلا بابرأ فرعي ال

 محل عفديو ، طاتحي نأ هل ينبجعي هنإف { دحاو لكل مك مهقوقح ىسن اينإو
 مهملعأ نإو & كلذ نم لهج ايع مهلحتسيو هلبق نئمطي ام ىلع { مهقوقح

 © نايضلا كلذ نم هوأربأف مهل هيلع بجاو هنأو ، مهل نايضلا نم همزلام ةفصب

 هل صالخ كلذ نإف طرفم ءايحوأ ةيقت نع مهنم كلذ نوكي نأ فاخي ال ناكو

 ليزي ام هبلق يف تبثي ملام ةيقتلا مكح يف هدنع مهف قلخلا مكح امأو . يعم اميف

 ىضر ديعس يبأ خيشلا نع دجوي ىنعملا اذكه ةنانئمطالا ةحص نم مكحلا اذه

 . ملعأ هللاو . هنع هللا

 : يرنفافلا ةلأسم

 : مهفرعي ال سانال ةريثك تاعبت هيلع لجرلا
 الو .رطخلا تاميظع ءايشأو تالخادمو تاعبتو تانايض هيلع لجر يف

 قح لك نم همزلام لك نع ىونو ، ةيدمح ةئام ني ريقف ىطعأو ،اهبابرأ فرعي
 الو طرش ريغ نم ايهسفنأ ةبيط نع ةئاملا كلت هل اهعفدو ءارقفلل هعجرم ناك
 . ةيدمح فلأ ةئام هل اعفد نأ ىلإ تايدمحملا ناددرتي امهو وه لزي ملو .ةيقت

 هيلع اقلعتم ناك نإو هأربيو كلذ يفكي ىرتأ ،ةيدمحم فلأ نيعبرأو سمخو
 دقو ، عفدل اذهو ةينلا هذه يف لخدي هارتأ ةاكز وأ نيملسملا لام تيب نم عىش

 نم هلطبيو } هاضق دق هارتأ ةاكزلل وأ ،لاملا تيبل تاعبتلا هذه نم ءايشأب ىصوأ

 ؟لخدي ال اذه نم ءىش وأ .هتيصو

 . كلاهملا نم هذقني هللاو & كلذ عيمج نم أربي ال هنأ يدنع : لاق

 . ةلأسملا هذه يف لوقت ام . ريش نب ديعس خيشلل : تلق

 يدنعوهو 0 نانس نب فلخ خيشلا باجأ ام ىلع اهيف ىيأر : لاق

 . بايترا الو ، كلذ يف كش ال باوص
 ؟ ةلأسملا هذه يف تنأ لوقت ام : سيمخ نب رصان خيشلل تلق

 . ائيش اهيف لقأ مل : لاق
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 رثألا يف دجوي ام سايق ىلع فالتخالا ىنعم كلذ يف جرخي : هريغ لاق

 يف ىحبصلاو يرفاغلا لاق ام ىلع هزاوج ىنعم جرخيو ، ديعس يبأ خيشلا نع
 وأ اهلاق نم أطخي الف {© قفاوملا امأو .اهيف دعاج خيشلا باوجو ، مكحلا ىنعم

 . اهدسفي طرشل نكي مل اذإ لوقلا ضعب يف اهلعف

 ال هنأل ، هزاوج الإ ىرأ الف ةيقتلا وأ طرشلا يف اهملس اذإ : فلؤملا لاق

 هتاكزب عافتنالا يف & فالتخالا يف هولاق ام الإ هيف فالتخالاو هتيهاركل ةلع

 . ملعأ هللاو . كلذ زاوج ينبجعيو . هتقدصو

 : صالخلا دارأو نيملسملا لام تيبل نايض هيلع نم : ةلأسم

 هل عفدف صلختلا مامالا نم دارأو & نيملسملا لام تيبل نايض همزل نمو

 نم نماضلا أربيأ ، همزل يذلا نايضلاب وأ & همزل يذلا نايضلا ردقب مامالا

 وأ عفدلا دنع ددعلا روكذم نايضلا ناك ، هسفنب ناضلا ميلست ريغ نم نايضلا

 لوبف ريغ وأ لوبقب هردقب وأ نايضلا هل عوفدملل ةءاربو اتباث هعفد نوكيو نكي مل

 ؟ ال مأ

 ريغ مولعم ءىش نموأ مولعم ءىشب ناك اذإ نآربلاو عفدلا نإ : لاق

 هل عوفدملاو عفادلا ناكو 3 امات احيحص عفدلا وأ ناربلا ظفل ناكو ، لوهجم

 مامالا نم نا ربلا نماضلا لبقو & طرفم ءايح ريغ نم نيلقاع نيغلاب نيرح
 يف همالك لداعلا مامالا عطق امدعب ناضلا هل نم ، سانلا نم هريغ وأ لداعلا

 ملعن الو ، عوجر كلذ يف سيلو ، مكحلا يف تباث اندنع نآربلا اذهف ، نآربلا
 . افالتخا كلذ يف

 تامرحملا ربغ ضقنلا للع نم ءىشب التعم وأ الوهجم نا ربلا ناك اذإ امأو

 يف يحمرلا ديعس نب يلع خيشلا هتابثإو كلذ زاوجب ىتفأ دقو ، فالتخا هيفف

 . كلذ يف ظفللا مامت دعب نم مامالا نم ناربلا نماضلا اذإ مولعملاو لوهجملا

 : نيملسملا لام تيبل مهتانايض نم سانلا ءاربإ هل نيملسملا مامإ

۔ ٢٧



 هنم بلط اذإ لوهجم قح نم نيملسملا لام تيبل نايض نم همزل نم ءى ربي همايأ
 . باوص نيملسملا لوق لكو { نايضلا همزل نم نآربلا

 نم ناضلا نم همزل امم ادحأ أربأ لداعلا مامالاو ادحأ دحأ أربأ اذإ امأو

 دعب هنم نا ربلا نماضلا لبقي ملو ، مولعم ريغ لوهجم قح نم نيملسملا لام تيب
 لدعلا مامالا وأ نايضلا هل نم عجر مث انايسن وأ الهج المع وأ أطخ هظفل مامت

 . فالتخا كلذ يفف . هتوم لبق كلذ نم هأربأ نم ىلع

 : هل تلق كلذ يف هيلع عوجرلا هل نإ نيملسملا لوق رثكأو

 ءى ربي نأ هلزوجيأ ريقفوهو & بر هل فرعي ال نمل نايض ادحأ مزل اذإو
 ؟ ال مأ نايضلا كلذ نم هسفن

 : هسفنل ربققلا ءاربإ زاوج

 ملس نإو & لوق ىلع هسفن ءى ري نأ هل زئاج ناديبع نبا نع : لاق

 . يلإ بحأو نسح كلذف نيملسملا لام تيبل وأ ءارقفلل كلذ

 ترج دق مامالا ناكو ، لدعلا مامإ مايأ يف كلذ ناك اذإ لوقأف انأ امأو

 نم هيلع ام ميلست ىلع ارداق ريقفلا اذه ناكو & هتجح تماقو . هماكحأ

 هتبلاطم لدعلا ماماللو { لوقلا رثكأ ىلع هسفن أربأ اذإ أربي ال هنإف ، نايضلا

 هسفن ربقفلا اذه أربأ اذإ بر هل فرعي ال يذلا نايضلا كلذ نم هسفن أربأ نأ دعب

 . لدعلا مامالا يأر ريغ نم

 : نيملسملا لام تيبلو ءارقفلل مزاللا ناضلا نيب قرفال
 وه امم همزل دق يذلا ناضلا ناك اذإ نايضلا نم ةءاربلا يف اقرف ملعأ الو

 اذإ © اهربغ وأ بئاوغلا لاومأ نم ناك نيملسملا لام تيبل وأ ءارقفلا ىلإ هعجرم
 اتباث انآرب نايضلا كلذ نم ةيعرلا ىلع ربجلا هل زوجي يذلا لدعلا مامالا هأرباأ

 لدعلا مامالا مايأ ريغ يف قرفلا اينإو & لدعلا مامالا نموه لبقو &‘ احيحص

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ يف دجوي اذكه
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 : يلمازلا ةلأسم

 : دجسمل اضرأ عرز نم نايض

 نم ينمزلو ، ةقث ريغ ليكو نم دجسم ضرأ دعقتسا ةقث ريغ لجر يف

 . هنم يصالخ فيك { نايض اهعرز

 لك عرازللو دجسملل نوكي نايضلاف ليكولا رمأب اهعرز ناك نإ : لاق

 . عرازلل نوكي نايضلاف نيعم بحب وأ مهاردب اهدعتقا ناك نإو 3 هبيصن ردقب
 . ملع أ هللاو

 : ةلخنلا فرخ نايض : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهنم طقس ام نمضيأ ةلخن ناسنال فرخي نمع هتلأسو

 ىلعو هيلع ءىش الف اهنم طقس ام طاقسال دمعتي ملو هل فرخ نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هتلخن نم طقس ام طقل ةلخنلا بحاص

 : داصحلا دنع بحلا نم رثانتي ام نايض : ةلأسم

 دمعتي ال وهو ] لبنسلا هنم رثتنيف ىركلاب سانلا عم زجي نمع هتلأسو

 ؟ ال مأ هنم رثتنا يذلا كلذ نايض همزلي له كلذ الإ هنكمي ملو كلذل

 ناكو . كلذ الإ هنكمي ملو . هل دمعتي ملو ] مهيأرب ناك اذإ هنأ ىعم : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض ال هنأ يدنعف كلذ يف هلثم لمع نم فراعتلا وه كلذ

 : كلذ نايضو ةبادلا رهظ ىلع نم دايسلا طوقس : ةلأسم

 ءىش داهسلا نم عقيف لجرلل دايس هيلع ارامح قوسي لجرل راديب يفو هنمو
 ؟ ال مأ داسلا نم طقس ام نمضيأ

 ةكرح نم دايسلا عقي اينإو وه هلعف نم دايسلا عقي مل نإ ينبجعي : لاق
 ةلمج نم ةلاجإ تقحذدناف . ءاملا راديبلا دس اذإ كلذكو © هيلع نايض الأ رامحلا

 . ملعأ هللاو . نايض هيلع ىرأ الف هدادس لعب لياجألا
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 : كلذ نايضو ناريجلا عرز دسفيف يقسلا ءام ةدايز : ةلأسم

 دسفأف ملعي ملو تضافف ءام ةيقاسلا يف لمحف يقسي ناك لجر { هنمو

 ؟ نايض هيلع له هريغ عرز
 رظنلا يف هلثم دس هلياجأ دسو 0 هب ىقاستي ام لثم ءاملا نم لمح اذإ : لاق

 نم رثكأ هنإ رظنلا يف جرخي ناك نإو . كلذ نم ءىش هيلع بجي مل لودعلا نم
 همزلي هنأكف لئاجألا مكحي ملوأ .ةيقاسلا يف ءاملا نم سانلا يقسي ام لثم

 . ملع أ هللاو . كلذ نايض

 : اهبر فرعي ملو اهناكم فرع ةعبت نم صالخلا : ةلأسم

 لثم عضوملا فرعي هنأ الإ اهبر فرعي ال عضوم يف ةعبت هتمزل نمو { هنمو
 فيك صالخلا دارأو .3 انيط اهنم جرخأ ضرأ وأ 3 اكوش اهنم جرخأ ةلخن

 ؟ لعفي
 صلخت ثدحلا نيح اهبابرأ فرعو اهيف ثدحأ يتلا ةعقبلا فرع اذإ : لاق

 اولاق دقف & يه نمل فرعي ملو { ةعبت هتمزل اذإو . مهتثرو ىلإ وأ كلذ نم مهيلإ
 اهل فرعي مل نإو & كلذ نم مهيلإ صلخت كلذ ىلع لدتسا نإف & يه نمل لأسي
 & ةعقبلا فرع ىتم هنإ همزلي ايب نادو { ءارقفلا ىلع هتميقوأ كلذ قرف ابر

 . هيلإ صلخت اهبحاصو
 فرع هفرعولو & تقولا كلذ اهكلمي ناك نم فرعي مل اذإ : لاق نم لاقو

 . ءارقفلا ىلع اهقرفي هنأ مويلا

 وه نوكي نأ نكمي نمم مويلا اه كلاملا ناك نإ & كلذ يف : لوقأ انأو
 اهنإ اذه عم حصي ىتح هل يهف مويلا كلذ هل نوكي نأ هل نكمي ال 0 اهل كلاملا

 نوكي نأ نكمي ال اهل كلاملا ناك نإو . هدي يف ايب ىلوأ ديلا اذ نأل هريغل تناك
 نإ هنأ دقتعاو 5 كلذ هيلإ ملس اريقف لاملا هدي يف يذلا ناك نإف { مويلا كلذ هل

ال نمم هريغل ناك نإو ، همزلي ايع هايإ هاطعأ دقف هل ثراو وه نموأ 0 هل ناك



 اذه ىلع هيلإ اذه اهملس نإو ث هرقف لاحل دحل هيلإ ملس دق ناك كلذ وه فرعي

 ىلع كلذ قرفي نأ نيرمألا اذكوأ اذه يف طايتحالاو صالخلا نم هجولا

 كلذ هل نم كلذ هيف ثدحأ موي لاملا اذه هل نم كلذ لثم يطعيو . ءارقفلا

 دقف ثاريمب هقحتساو { اذهل ناك نإف { مويلا كلذ هنم صالخلا دارأ موي لاملا

 هسفنل طاتحا دقف ثاريم هجو نم هقحتسي ام اذهل نكي مل نإو ى هيلإ راصأ

 هذهب ليق دقو & نيملسملا نع رثألا هب ءاج دق ام ىلع كلذ نم صالخلاب

 . طوحأ لوقلا اذهو .{ ةلأسملا هذه يف اهلك ليواقألا

 : جلفلا يف ائيش ثدحي يذلا يف لاوقألا فالتخا

 عابت يتلا لوصألا جالفألا نم جلف يف اثدح ثدحي نميف اولاق مهنأ كلذو

 الو ، هنم ناك فيك كلذ ملعي ملو 3 ةبوتلا دارأ مث { ثروتو لوزتو ، ى رتشتو
 اذهو ، جلفلا حالص يف هلعجي : لاق نم لاقف { لاملا كلذ هدي ين كلذ ناك نم

 كلذ يف هدي نم لاز هنأ ملعي ىتح لاملا هدي يف نم ىلإ صلختي هنأ هسايق لوقلا

 ىتح . ءارقفلا ىلع كلذ قرفي هنإ : لاق نم لاقو & هيف ثدحأ يذلا تقولا

 يف لعجي : لاق نم لاقو ، هدي يفوه يذلا اذه دي يف ناك لاملا كلذ نأ ملعي

 نإو ، هانفرع ام اذهف كلذب طاتحيو { ءارقفلا ىلع هنمث قرفيو 0 جلفلا حالص

 ثيح 3 جلفلا حالص يف هلعبي نأ كلذ نم صالخلا ناك امر اماهس جلفلا ناك

 مرلا نأل ءاملاب لياجألاو يقاوسلا ق رتفت نأ لبق ،جلفلا لهأ عيمج هحالص عمجي

 .ملعأ هللاو . هلاحب ءعىش وه اينإو ،ىرتشي الو عابي الو ثروي الو لوزي ال

 : اهقرف اذإ كلذ نايضو اهعضاو توميف لجر دنع ةنامألا عضو : ةلأسم

 ن او . ثر او هل حصي ملو تامو { ةنام ا لجر عم عضو لجر نعو {&© هنمو

 ام { ءارقفلا ىلع هقرفف ةنامأ هعموه يذلا ءعىشلا كلذ ىلإ دمع نمتؤملا اذه

 ؟ كلذ يف همزلي
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 دقتعي نأ هيلعو {، هريغ يفوأ تيملا دلب يف هقرف هل مزال ناضلا : لاق

 ملولو ، هتوم دنع كلذب يصويو { ةنامألا هذه هل حصت نمل فاصنالاب ةنونيدلا

 يف هيلع رأ مل هنم غايض ريغ نم تعاض وأ تبطعف ءارقفلا ىلع ةنامألا هذه قرفي

 يف اهقرف يذلا اذهل سيلف ، هسنج هثري ةنامألا هل نم ناك اذإ امأو ، انايض كلذ

 هل اينإو :& سنجلا كلذ نم دحأ لحلا يف هلعج ناو ، ىرأ اييف صالخ ءارقفلا

 اوسيل سنجلا نأل ماحرألا يوذ نم ةنامألا هذه هل نم ةثرو نم هلجأ نمم ةءاربلا

 الو } اضعب يطعي نأ نكمي دق سنجلا نأل { نيدودعم مهنايعأب نيمولعم اموف

 . ملعأ هللاو . اضعب يطعي

 : ىحبصلا ةلأسم

 : كلذ نايضو هبحاص ةلالدل تيب نم ذخآلا

 ولو تيبلا بحاص ىلع ةلالدلا هجوب ائيش هنم ذخأو دحأ تيب لخد نمو

 ريغل ءىشلا كلذ ناكو ؟ ال مأ هل هنأ ءىشلا كلذ نع تيبلا بحاص لأسي مل
 . همزلي ام تيبلا بحاص

 ىلعف . هلوهف ءىش هزرح يف ناك نم : لوق . فالتخا كلذ يف : لاق

 { ةلالدلاو فراعتلا نم ديلا مكحب هبحاص ىلع زوجي ام هيف زوجي لوقلا اذه

 فاخآ اذه ىلعف . هب عفتني ال فوقوموهو 0 كلملا بجوت ال ديلا نإ : ليقو
 راكنالا تيبلا بحاص مزلي لهو : تلق . ةرخآلا مكح يف ةعبتلا ذخآلا ىلع

 هعسي مأ 3 هبر فرعي ال وأ { هبر فرعي ناك هل سيل هنإ هملعيو ، ذخآلا ىلع

 راكنإ ال : لوقو } هظفح همزلي نم لوق ىلع راكنالا هيلع : لاق & توكسلا

 . ملعأ هللاو . هظفح همزلي ال نم لوق ىلع هيلع

 : مهعم جورخلا ىلع سانلا نم ادحأ ةاغبلا رابجإ : ةلأسم

 { مهعم جورخلا ىلع ادحأ او ربجأ اذإ نيملسمل ١ ىلع ةاغبلاو © هنمو

] ٢



 هديب لعفي ملو ،} ضار ريغ مهعم وهو . اولتقو 3 هلام وأ هسفن ىلع ةيقت جرخو
 ؟ ال م أ مثإ همزلي أ

 دصق الو 5 ايلظوني مل اذإ ، نايض الو هيلع مثإ الف اروبجم جرخ نم : لاق

 همزل كلذ هبشي ام لعف وأ بلس وأ لتق نإو . ملظ نم ىلع مثال ا انإو 0 اروج

 دوقلاو نايضلا همزلأ ضعبو ، دوقلا نع هرذع نم هرذعو ، ربجلا يف نايضلا

 & اهكرت وأ ةيقتلا لايعتسا نيب رايخلاب وهو سفنلا يف عست ايك لاملا يف عست ةيقتلاو

 . ملعأ هللاو . هلام نع ةيقتلا هعسي الو ، لاملا نود سفنلا يف كلذ اينإ : لوقو

 : هل ىصوملا تام ةيصو نم صالخلا ةيفيك : ةلأسم

 هصالخ ام ، ةيصولا هل نم تامو لجر نم ةيصو ضبق نميفو . هنمو

 ؟ اهنم
 يف ام ىلع دوهشلا ىلإ ملست اهنإف ،ةيصولاب ىصوأ نم تام اذإ :لاق

 ىلإ ملست يصو هل نكي مل نإف ك يصولا ىلإ ملست فراعتلا ىنعم يفو رثألا
 . ملعأ هللاو .اهب مايقلا مهنكمي مل نإ اهب موقي نم اهل اوميقيل مامالا ىلإ وأ مكاحلا

 : ربلا باوبأ ةنايص موزل : ةلأسم

 نأ هل نكي مل ربلا باوبأ نم باب يف بستحا نم رثألا يف تدجو ٦. هنمو

 . ملعأ هللاو . بستحم وأ ليكو ىلإ هملسي نأ ىلإ عيضي هكرتي

 : هيف لمعي لخن نم ارمث هريغ يطعي ربج ألا :

 ناك . نكي ملوأ ةلخنلا كلت يف الماع ناك 5 هدنع نم هذخأ ينعسي له 8 © ابطر

 : ىل لاق انطلاو ةيطعلا هجوب هل وأ رومأم هنأ بلقلا نأمطا اذإ 3 ةقث ريغ وأ ةقث

 ؟ لقي مل وأ رومأم هنإ
 زئاج هجوب الإ كلذ لعفي ال هنأ ىلع سفنلا نوكس دنع قيضي ال : لاق
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 . هتلاح ىلعوهو هنم كلذ لكأي ال هنإ رثألا يفو ؤكلذ حصي ىتح مكحلا ينفو

 . ملعأ هللاو

 : كلذ ةيلوئسمو لزني ىتح لاع ناكم يف رخآل اقاروأ كرتي لجرلا : ةلأسم

 نالفاي : هل لاقف قاروأب ةقث ريغ رخآ هءاجف ةلخن قوف لجر يفو 3 هنمو
 طبه مث 3 اهقلعف ةلخنلا نم طبهأ نأ ىلإ اهقلع : لاقف . قاروألا هذه يل أرقإ

 هضبقي نأ هل زوجيأ دجاسمو سانال قوقح اهيف دجوف قاروألا ضبقو لجرلا
 أرقإ :لاقو .ةقث ربغ اهايإ هضبق نإو .دحأ نم ال هديب ةقلعم اهضبق هنأل اهايإ

 ؟اهايإ هضبقي نأ هل زوجيأ كلذ لثم اهيف دجوف اهأرقف قاروألا هذه يل

 نوكي نأ الإ اهل عضاولا اهضبقي نأ ينبجعي ال ىلوألا ةفصلا يف : لاق

 مل نإو ، عضاولا ملع عم ، هعضوم يف عىش لك عضي نأ اذهل ينبجعيو 3 ةقث

 ةقث نكي مل اذإ ةيناثلا ةفصلا اينإو كلذ يف صخر نيملسملا ضعب لعلف نكمي

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفف

 : كلذ نايض مدعو اهكرتو ضرألا نم قاروألا ذخأ نايض :: ةلأسم

 ضرألا يف اهعضوو 3 هل قوقح اهيف اقاروأ هل رقأل يناعد لجر يفو . هنمو
 . اهناكم ضرألا يف اهتعضوو اهتءارق يف تذخأو & ضرألا نم انأ اهتعفرف

 ؟ ال مأ جلفلا اذه ةقرولا هذه يف ام نايض ينمزليأ ، لجرلا اذه اهذخأو

 ضبقي الام ميلست اذهو ء ضرألا يف اهعضو نم ىلع اهدر اذهل : لاق

 . ضرألا يف اهعضي الأ يدنع نسحيو 3 هارأو يدنع ام ىلع اهعضاو اهذخأ اذإ

 لوألاو . مكحلا يف حصأ اذهو ، الدع نوكي نأ الإ اهعضاو ىلإ اهملسي الو

 . ملعأ هللاو ، اهبر اهلصوي ىتح ةنامأ هدنع نوكتو ى غاسنم

 : اهب ءىش ءارشو مهاردلا باصتغا : ةلأسم
 دارأو ، هعم قاب وه ائيش اهب ى رتشاو 35 مهارد بصتغا نمو {| هنمو
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 تناك اذإ كلذ هيزبي كدنعأ ، هنع هربخي ملو . اهلثم مهارد هاطعأ اذإ صالخلا

 ؟ ةفصلا هذه ىلع هدي ين تسيل مهاردلا

 هل : لوقو .{ ءارشلا هل : لوق : ائيش اهب ى رتشا اذإ مهاردلا امأ : لاق

 اعاتم ابصتغم ناك اذإ كلذكو : هل تلق ، ءارشلا يف هل رايخ الو { همهارد لثم

 اهتميق لثم هيطعي نأ دارأ اذإ كلذ يف قرف ايهنيبأ & هعابو . اهريغو بايثلا لثم

 ؟ اهلثم وأ

 امو } هنيعب دجوي اذإ هتميق هل نزويو لاكي ال امو & بوثلا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هلثم هل لاثمألا هلامو ، نوزوملاو لاكملاو 3 هنيعب در هنيعب دجو

 : كلذ ناضو قرحتف عفدم نم جرخت رانلا : ةلأسم

 نم ىلع 0 لام اهب ق رتحاف عفدم نطب نم تعقو ةبرض نمو : هنمو
 ؟ كلذ نايض

 وأ أطخلا باب نم هنم ناك ، لعافلا ىلع كلذ نايض نإ ىعم :لاق
 لهأ نع هب داري امه برضلا اذه ناك نإو 3 هبر ىلإ هئادأب ذوخأم وهو ؤ،ك دمعلا

 نإ : لاق نم لاقو { هللا نيد يف اذكهو . اهماوق اجرب كلذ ىلعو مهتلودو قحلا

 همزلام هنع يضقي نأ مامالا ىلعو & ةفصلا هذه ىلع هللا لام تيب يف نايضلا
 مكح يفزوججي ال اميف هنم عقو اذإ هسفن لعافلا يلعف دمعلا امأو ۔ كلذ هأطخ نم

 هدمعو هأطخ ىلع لعافلا ىلع هلك اذه نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو 3 هللا

 ناب ايب نيملسملا رشعم اوذخو . لاموأ سفن يف ناك ةيانجلا بحاص هب ذوخأم

 ام ق رتحاف ىوزن قوسب هذه تعقو دقو برقأ فعضلا ىلإ ينإف هلدع مكل

 . ملعأ هللاو .ىوزن ةعلق نم تعقو ،نشرعلاو لاملا نم هللا ءاش

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 : هناض مدعو مامالا دنج نم ناك اذإ لعافلا نايض

 هلوخد زاوج الوأتم مامالا اذه لايعأ يف لجرلا اذه ناك اذإ اهلاؤس تكرت
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 نم لدعلا لهأ راثآو . ةلي لسرملا يبنلا هلوسر ةنسو لجو زع هللا باتك نم

 ناك نإو انئايلع نم قافتاب لحتسملا ىلع مرغ الو & لحتسم اذهف ، نيملسملا

 لوقلا ضعب يف الهف هتعيب يف نيعفادلاو نيدقاعلاب هنظ نسح ىلع اهيف لخد
 كلذ يف لخد ناك نإو & نسح يأروهو لحتسملاب هوقحليو 0 مرغلا نع روذعم
 نيب هيف فلتحم اذهف ةمامالا تباث ةريسلا حيحص هنأ نظو { مامالا لاحب هلهجب

 يبأ خيشلا يأر وهو & سانلاك لهاجلا لعجيو ، هلهجب هرذع ضعب ملعلا لهأ

 جرحم جرخ امو ، هلهجب هرذعي مل نم ضعبو { ءاهقفلا نم هريغو يراوحلا

 نم لمع يف لخد نم أطخي الف { ملعلا لهأ نيب زئاجلا فالتخالاو 0 يأرلا

 . نيملسملا يأرو جرخي مل هنأل ءوسب هيلع مدقم الو .{ هلامعأ

 : نيملسملا لاومأ نم ذخأي نأ هدنع ام عيمج هنويد قرغتست يذلا ريقفلل

 ضعب يأر ىفف نيملسملا راثا يف ةصخرلا دجوتف ىلتبملا اذهل ةصخرلا امأو

 مهفرعي ملوه ذإ دابعلل لاملا نم هدنع ام قرغتست قوقح هيلع يذلا نأ ملعلا لهأ
 وه امب هلام قارغتساب ربقفوه ذإ ءارقفلل هلاموه امم ذخأي نأ لجرلا اذهف زئاجف

 امم هسفن ءعى ربي نأ هل نإ : لوقلا ضعب يفو { روكذملا اذه همزل دق ناك اذإ هيلع

 ءى ريي نأ هلزوججي الف & هسفن ةاكز الإ ، ريقف وه ذإ ءارقفلل هلاموه امم همزل

 ضبق اذإ هنإ نيملسملا راثآ يف ةصخر دجوتو . افالتخا كلذ يف ملعن الو { هسفن

 هيف طرش الب هيلإ ريقفلا هدروأ ، ريقف لاملا نم ائيش ءارقفلل قوقحلا هيلع ىذلا

 وهو 3 ةرم دعب ةرمو ائيشف ائيش بولقلا تفراعتولو { هيلإ هدري نأ ريقفلا ىلع
 يأرلا اذه نأ يدنعو .هيلع ام يفوي ىتح لوقلا ضعب يف زئاجف هيلإ اهعفدي
 يتلا ءارآلا هذه نم يأرب لمع اذإ هلام عيبي نأ هيلع سيلو هسفن نارب نم نسح
 ، هاياصول هكرتيو ءاش فيك هيف فرصتي نأ هل زوجي هلامو .اهانحرشو اهانركذ
 . ملعأ هللاو . هتيرذو
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 : يموغرلا ةلأسم

 : يراوضلاو تارشحلل مسلا عضو زاوج

 يف لبجلاو لهسلا يف هيف نوكسلا هل حابم عضوم يف نكس نميفو : هنمو
 هيف هتينو نيحط صارقأ يف ايس لعجو { هكلم يف نكسي نأ هل نذأ نم لاموأ هلام

 هتيب لخدف سانلا نم دحأل هب دمعتي ملو & كلذ ريغوأ ، راض رونس وأ اراف لتقل

 ؟ ال مأ نمضيأ هنم لكأف ، دحأ

 كلذب هل نذأ نم لاموأ . هلاموأ هتيب يف كلذ لعج دق ناك اذإ :لاق

 الو كلذ هل زئاجف & كلذ لجأ نم ءعىش تايف جاجدلاو رونسلاو رأفلا هنم لكأف

 اوظفحي نأ رونسلاو جاجدلا بابرأ ىلع مدقتي نأ انبجعيو ، هيلع نايض
 نايض الف لاملا وأ تيبلا بر نم نذإب دحأ لخد نإو . مهرونس وأ مهرويط

 . ملعأ هللاو . هيلع

 : قحلا بحاص توم ىلع لجرلا ةءارب قيلعت : ةلأسم

 تم نإ هيلع نمل قحلا هل نم لاقف ؤ، قح لجرل هيلع لجر يفو { هنمو
 يذلا قحلا نم تنأف تم انأ نإو ، ءىرب كيلع يذلا قحلا نم تنأف تنأ

 ؟ ال مأ اذهب أربي قحلا هيلع يذلا تايف & عىرب كيلع

 لاقو & هتركذ ام عيمج يف تباث هنإ : لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 هيلع يذلا تام اذإ : لاق نم لاقو فيعضوهو تبثي ال لح اذه نإ : ضعب

 هللاو . تبثي ال لح كلذف قحلا هل يذلا تام نإو ، تباث لح وهف قحلا

 . ملعأ

 : نماضلا نم همزل يذلا رادحلا حالصإ : ةلأسم

 هنإف 6 حالص ىلإ جاتحي نماضلا هنم همزل يذلا رادجلا ناك اذإو {&© هنمو

 نم رخأ رادج ي هب حلصي نأ زئاجف ٠ جاتحم ربغ ناك نإو ٠ يلإ بحأ هحلصي

 . ملعأ هللاو . نايضلا هل نم ردج
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 : اهبحاص ريغ لام نم لكأت ةبادلا : ةلأسم

 اهعم وهو . هلام يف ةطوبرم ريغ ىعرت هل ةرقب وأ ةاش دحأ كرت اذإ 3 هنمو

 هنيب اييف همزليأ 5 هل اهنم ةبلغلا ىلع هعرز نم تلكأو هريغ لام يف هنم تلخدف

 ؟ ال مأ هللا نيبو

 ال : لاق نم لاقو نايضلا هيلع : لاق نم لاقف ةميق هل تناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض

 : ىحبصلا ةلأسم

 : هزاوج مدعو ماتيألاو دجاس لا ىلع هزاوجو فرعلا

 © نيبوصغملاو بايغألاو ماتيألاو دجاسملا ىلع تباث ريغ فراعتلا مكح

 . ملعأ هللاو . فراعتلا توبث نم نيغلابلا ىلع زوجي ام ءالؤه ىلع زوجي ليقو

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : كلذ نايضو فلتتف يعارلا كرتي باودلا

 ىوض اذإ منغلا ضعب ناكو & يعارلا دنع مهنغ نوحرسي ةيرق لهأاينو
 اهبر ىلع ةبادلا ةرضم مرغ نوكيأ ةرضم اهنم دلوتو { دلبلا يف ددرتت ىقبت يعارلا

 ؟ رده مأ يعارلا ىلع مأ

 ىلإ منغلا لصوي نأ هيلعف & لعجلاب ىعري يعارلا ناك اذإ : لاق

 هيلعف سانلا ىلع برختو ددرتت اهكرتو اهباحصأ ىلإ اهلصوي مل نإو { اهباحصأ
 منغلا باحصأ نأ ىلع طرش منغلا باحصأو يعارلا نيب نوكي نأ الإ نايضلا

 . ملعأ هللاو . نايض يعارلا مزلي ال ذئنيحف ، مهمنغ نوقالي

 : هنع هلا يضر سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 : لاملا سفن يف نايضلا لام نم حالصالا زاوج

 ف حلصي نأ هيزجيأ 5 دلبلا يف رضاح لجر لام نم نايض دحأ مزل اذإو
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 نمو دجاسملاو ميتيلاو بئاغلا نيب قرف لهو ؟ ناضلا نم هيلع ام ردقب لاملا
 لام ىلعوأ 0 قيرطلا ىلع لام ناك نإ كلذكو { هرمأ كلمي ال نمو هرمأ كلمي

 ؟اهفرص نم ىلع ميتي وأ بئاغ لام نم رادج وأ ةلخن دحأ

 مهنمو 5 هرمأ كلمي نم مهنم ءاكرش نيب لام نم نايض همزل نم امأ : لاق

 : فالتخا ناضمر نب دوعسم خيشلا نعف . بايغ مهنمو ، هرمأ كلمي ال نم

 . كلذب نايضلا هنع طقسي ضعبف © نايضلا نم همزلام ردقب هيف حلصأ نإ

 هنع ليزي اهيف نايضلا همزل نم حالصإف فوقولاو دجاسملا لاومأ امأو
 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو 3 اهنم نايضلا

 نم هحلصأ نإف رادج لثم سانلا نم دحأ لام نم ناضلا همزل نم امأ

 3 هزجي مل هكلام نم لقتنا نإو ، هكلام نم لقتني ملام هنم عىرب ناضلا هنم همزل

 هيزجي الف ، هراضح نم نايض همزل نم امأو ، لوألا هكلامل ناضلا ناك

 همزل نم امأو © قرف رادجلاو زالحلا يفو ،. هكلامل ناضلا كلذ هيلعو . هحالصإ

 ردقب يفاوصلا نم اهريغ يف حلصأف & نيملسملا يفاوص نم ةيفاص نم نايض
 ةيفاص ةلزنمب اهلك يفاوصلاو {© اهريغوأ دلبلا كلت يف تناك . كلذ هأزجأ همزلام

 . دحاو سنج نم تناك اذإ تافوقولا لاومأ كلذكو ةدحاو

 همزل ام دعب ارقتفم وأ اريقف ناكو ءارقفلا ىلإ عجري امم نايض همزل نمو

 نم مكحلا بجوأ اذإ امأو & لوق ىلع ءىرب نايضلا كلذ نم همزل امم هسفن هأربأف

 ال بئاغ وأ . هرمأ كلمي ال نم لام نم هفرص زوجي امم عىش فرص يف نيملسملا

 مهل ناك نإف & كلذ هابشأو ةلخن وأ ةرجش وأ رادج لثم نيملسملا هتجح لانت

 نيملسملا رمأب مئاقلا مهل ماقأ ءالكو مهل نكي مل نإو & كلذ فرصب اوذخأ ءالكو

 . ملعأ هللاو . مهلاومأ نم ةرجألاو {ك] كلذ فرص يف ءالكو

 : ةلأسم

 عورز برختو اراهن وأ اليل دلبلا لخدت . حويسلا يف ةكو رتم ريمح ينو هنمو

]٦٩



 نأ مهل زوجأ لتقلاب الإ اهيلع نوردقي الو ، اهبابرأ نوفرعي الو ، سانلا

 ؟ اهررض فرصل ةليحلا فيك مأ اهلتقب اورمأي وأ 0 اهولتقي

 فرصو اهظفح يف هيلع جتحيل اهبر فرعي ملو ةرفنتسم اهنأ حص اذإ

 ةرايعلا يف اهلتق زئاجف اهلتق نودب اهرهقو اهكاسمإ ىلع ردقي ملو ، اهررض

 كلذكو ء كلذ نع اهجورخ دعب عسي الو & كلذل هلعج نمو مئاقلل ةعارزلاو
 اهبر ىلع جاجتحالا دعب ، كلذ هل انفصو ام ىلع هللا نيبو هنيب اميف ةعارزلا برل
 . نيملسملا رمأب ماوقلا عم هل ةحصلا مدع وأ { ناكمالا عم

 اهلتق بجوي ام هب تلعف اهنأ هاوعدب كلذ لعف نمف رهاظلا مكح يق امأو
 مكحب كلذب ذوخأمو كلذب ةلداعلا ةنيبلا هيلعو عدموهف ةلداع ةنيب ريغب

 . رهاظلا

 ؟ اهرمأ ةقيقح هدنع حصي مل اذإ اهلتقب رمأي نأ يلاولل زوب وهو : تلق
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع كلذ هل سيل : لاق

 : نايضلا نم مزلي ام رثكأب رارقالا : ةلأسم

 هل رقأو هل ىصوأو ، لقعي ال نمل وأ لقعي نمل نايض همزل نميفو . هنمو
 ؟ ال مأ ةدايزلا هعفنتأ نايض اضيأ همزل ةيصولاو رارقالا دعب مث 5 همزل ام رثكأب

 . اندنع كلذ هيزبجي معنف دعب هل رقملا وأ & هل ىصوملا هضبقي مل اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا ةلأسم
 : ناضلا نم ةءارملا بلط

 اك ناويح وأ ضورع وأ ةلغوأ لصأ لبق نم دحأل نايض همزل نميفو
 هل نمل نايضلا هيلع نم لاقو & نايسنوأ لهج وأ دمع وأ أطخب هنم نايضلا

 { ناي ربلا يف تنأ نايضلا هل نم هل لاقف { ناي ربلا نالفاي كنم ديرأ : ناضلا
 هذهو ظفللا اذه ىلع هل هيلع امم هللا نيبو هنيب انيف نايضلا هيلع نم أربيأ
؟ ةفصلا



 يذلا امأو ، قحلا هل نم عجري مل اذإ زئاجف ةنانئمطالا ىلع امأ : لاق
 هلل او . ناريل ا هنم لبقيو ] مولعم قح نم حيحص ظفلب هي ربتسي ن ينبجعي

 . ملعأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 : ينانسلا لتق يف لايتحالا زاوج

 . ءايشألا يف نرفني ةرضم اهنم ىرتو 0 بر اهل فرعي مل رينانس نع
 نإ : لاق ؟ كلذ ريغ وأ قفنلاب وأ مسلاب نهلتق يف لاتحي نأ زوجيأ ماعطلا قرستو

 © نهنمررضلا فكو ، نهفرص يف مهيلع موقت نوفورعم بابرأ رينانسلل ناك
 زوجيف ‘. نهلتقب الإ نهنمررضلا فك ىلع ردقي ملو & بر امهل فرعي مل نإو
 . ملعأ هللاو . نهنم ىذألا فرصو {، نوكي ام لكب نهلتق

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : كلذ زاوجو نويد نم ةءاربلا بلط

 يدلا نإ مث ، هطخ زوجي نم طخب بوتكم لجرل مهارد هيلع لجر يف

 ذكأ : هل لاقو . مهاردلا هل يذلا لجرلا نم لحلاو نآريلا بلط مهاردلا هيلع

 " قحلا نيبي ملو ، معن لاقف كل ينمزل نايضو قح لك نم ينتارب أ دق نالفاي

 ؟ ال مأ هل يذلا قحلا لخديأ 3 هذه هتءاربب هيلع

 دار اذإ عوجرلا قحلا هل يذللف . .امم قح نم ةءاربلا نكي مل اذإ : لاق

 . هل هيلع ىتلا قوقحلا عيمج ` نم تباث ناربلاف عجري مل نإو . عوجرلا

 . ملعأ

 : حيضوت نود مهارد بحاص نم ةءاربلا بلط : ةلأسم

 ىلإ ءاجو { لعف ام ىلع مدنو باتو مهارد لجر نم قرس نميفو .3 هنمو
 هنم اهقرس هنأ هملعي ملو ، اذكو اذك كل يلع نالف انأ هل لاقو ، هنم اهذخأ يذلا

 ؟ ةفصلا هذه ىلع هأربأ اذإ أربيأ ، ناربلا كنم ديرأ انأو ، ءايحلا لجأ نم
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 هنم اهذخأ هنأل { مهاردلا هذهل هذخأ يف ببسلا هفرعي نأ ينبجعي : لاق

 ةصاخو ، كلذ يف ببسلا هفرعي مل اذإ يدنع أربي الو ةرباكملاو يدعتلا هجو ىلع

 فيك الو هرمأ ةقيقح ملعي مل هنأل هأربأ ينإو ،هربي مل ببسلا هفرع نا هنأ ملع اذإ

 هذهل ذخآلا قراسلا ملع اذإ كلذكو ،اهريغوأ ةعبت لبق نم قحلا اذه هل قلعت

 & كلذ يف هجولا هفرعي ملو هأربأ اذإف هنم اهذخأ نمم ملظتي اهبحاص نأ مهاردلا

 ريغ نم هسفن بيطب هي ربيو هفرعي ىتح الإ ةفصلا هذه ىلع أربي ال هنإ ليق دقف

 طعيلف صالخلا دارأو كلذ رهظي نأ ايحتسا ناو 5 ةيقت الو طرفم ءايح الو ربج

 . ملعأ هللاو . همالعإ الو ، هفيرعت هيلع سيلو الماك هقح قحلا بحاص

 : كلذ زاوج مدعو ىرخأ ءايشأ حالصإ يف سانلا هايم لايعتسا زاوج : ةلأسم

 ءام اهيف رمي ةيقاسلا هذهو ، لام يف رمت ةيقاس يف تثدحأ ىحر يفو . هنمو

 اولعجي نأ نادلبلا ةابج رظانتو { ميتيلاو بئاغلاو دجسملا مهيفو ، ريثك سانال

 مأ كلذ مهف زوجأ هريغ وأ روس نم دلبلا حالص نم هودارأ امل ىحرلا هذه ةلغ

 ؟ ال

 ىحرلا اذهل بئاغو دجسمو ميتي نم سانلا هاومأ لايعتسا زوجي ال : لاق

 ىلع ىحرلا هذه يف نحطي نأ دحأل زوجي ال كلذكو - لوقلا رثكأ ىلع ةثودحلملا

 ةايحل زوجي ال كلذكو . مهارد وأ بحب ةرجألا تناك ، ةمالسلا هيف يذلا لوقلا

 ىحرلا كلذكو دلبلا حالص نم هنوديري امل ىحرلا هذه ةلغ اولعجي نادلبلا

 ىحرلا نم دشأ يدنع ىهو {، هبح اهيلع نحطي نأ دحألزوجي ال ةبوصخلا

 . . ملعأ هللاو . اهتركذ يتلا ةثودحملا

 : هنم اهبلطي مث رخآ لجرل ءايشأ مدختسي لجرلا : ةل اسم

 راسو هريغ لام يف عوذجلاو لجر نم اعوذج ى رتشا نميفو & هنمو
 بحاص ءاجو . نهيلع رمعو ؤ هريغ عو ذج لمحف هعوذج لمحيل ي رتشلا

 راسف نهيلع رمعو { نالف نهلمح هل ليق { هلام نم هعوذج تلمح يذل ١ عوذجل ١
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 كل يدنعو طلغ ىرج انا : هل لاق & هعوذج لمح يذلل عوذجلا بحاص

 ام ناك نا الإ بهذ عوذج ينيطعت ولو & يعوذج ريغ لبقأ ال : لاقف نهضوع

 وأ اهذخأ يتلا عوذجلا لثم هعوذج ريغ اعوذج ذخأ يذلا مزلي : لاق

 يذلا ىلع مكحي الو { هنيمي عم مراغلا لوق ةميقلاو لثملا يف لوقلاو . اهتميق
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه هناينب مدهي نأ عوذجلا ذخأ

 : يقسلا دعب ناكم يف هعضوو ةربقملا زوك : ةلأسم

 ىلع شرلل ءاملا هيف يقسيل لوعجم وه يذلا ةربقملا زوك يفو ، هنمو
 نم ءاش عضوم يأ يف هكرتي نأ هلمعتسا نمل زوجيأ ةربقملا يف كو رتم وهو .{ روبقلا

 ؟ ال مأ ةربقملا

 . هل صالخ كلذف لبق نم هيف عضو يذلا عضوملا يف هعضو اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ همزلي الو

 : تانايض نم ةءاربلا بلط : ةلأسم

 هل هيلع نمل لاقو ، مهلحتساو ، سانال نايض هيلع نميفو & هنمو

 ؟ ال مأ أربيأ اذكو اذك نم نالفاي ينتأربأ دق اذك ناضلا

 { هلحتسي نأ دارأ نمل هتمذ يف نايض هيلع قلعت لجرلا اذه ناك اذإ : لاق

 لجرلا اذه ناك اذإ امأو { أربي هنإف ناربلا هنم لبقو & نايضلا كلذ نم هأربأ اذإف

 سيل هنأل أربي ال هنإف هنم هأربأ اذإف { هلحتسي نأ دارأ نمل هنيعب مئاق عىش هدنع

 ءىشلاوو ، ينالفلا ءعىشلا نم كيلإ تئرب دق هل لوقي نأ الإ هتمذ يف قح هيلع

 هللاو . ةيطعلا ةلزنمب كلذ نوكيو } كلذ زوجي ذئنيحف . هدنع هل مئاق يذلا

 . ملعأ
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 : ىلمازلا ةلأسم

 : كلذ نايضو اضعب مهضعب برضي نايبصلا كرت
 اذإ ايهعنم هيلعوأ هل له ،رخآلا امهدحأ برضي نييبص ىلعرم نميفو

 ؟ال مأ كلذ نايض همزليأ رخآلا امهدحأ رضاف ايهكرت نإو ؟ررضلا ايهيلع فاخ

 تفخ اضعب اهضعب ررض نع ايهعنميو ايهيلع ركني نأ ردق اذإ : لاق
 . ناضلا هيلع

 هذه ىلع نايبصلا سبح زوجي له : لوألا لوئسملا ريغ لئاس لأسو

 ؟ ال مأ ةمدقتملا ةفصلا

 & نايبصلا سبح زاجأ ضعب ، هيف فلتحم نايبصلا سبح نإ : لاق
 نم لاقو . ضعب نع مهضعب نايبصلا عدتريل نمأم عنضوم يف مهسبح نوكيو
 . ملعأ هللاو . نايبصلا ىلع سبح ال : لاق

 : كلذ نايضو هتقرس لمح ىلع قراسلا ةناعإ : ةلأسم

 نم هيلع وأ هتباد ىلع اهقرس يتلا هتقرس قراس ىلع عفر نميفو } هنمو
 نيهجولا يف فالتخا هيف مأ 0 فالتخا الب نايضلا همزليأ ، تيب وأ قيرط

 ؟ اعيمج
 نم ةقرسلا قراسلا اذه ىلع عفار عفر اذإ نيملسملا راثآ يف تدجو : لاق

 هيلع ليق دقف ، جراخ نم هيلع هعفر نإو ، نايضلا هيلعف قورسملا تيبلا
 . عفارلا ىلع نايض الو { ةبوتلا

 اهجرخأ اذإ ةقرسلا نأل _ نيملسملا لوق نم حيحص اذه : فلؤملا لاق

 3 هل ةنوعم هيلع اذه عفرو 0 هنايض يف تراص دقف هنم ةقورسملا تيب نم قراسلا

 . ملعأ هللاو . نايض الب اهنم ةبوتلا هيلع بجي

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : هوحنو ميتيل ا لام نم ب ارتل او ىصح ١ ذخأ

 ىصحلا نم ائيش وأ لافطلا نم ائيش وأ ٠ بارتلا نم ائيش ذخأ يذلا يف
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 نموأ دجاسملا لاومأ نموأ يفاوصلا نم هذخأ نم هذخأ { ةميق هل سيل يذلا

 نم هب رهطتيل هذخأ نيغلابلا لاومأ نموأ & بايغألا لاومأ نموأ ماتيألا لاومأ
 ؟ هنم ذخأ يذلا لاملا كلذ يف هعضو هتجاح اهنم ىضق املف ، طئاغلاو لوبلا

 لاقو . هيلع ءىش الو زئاج هنإ هعضوم يف هدر اذإف هل ةميق ال يذلا : لاق

 وأ ةفوقوملا لاومألا نم ناك نإ نيملسملا تاقث نم دحأ كلذ ضبقي ىتح ضعب

 اذه ىلعو . هنم هضبقي ىتحف هرمأ كلمي نمم دحأل ناك نإو 3 ماتيألا لاومأ نم

 نم هنم هضبقي نأ لبق ةميق هل امم لاومألا هذه نم هذخأ يذلا فلت اذإ : لوقلا

 ذخألاو & هقحتسم ىلإ ناضلا كلذ ملسي ء كلذ نايض هيلعف ضبقلا هل

 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ ةقيثولاب

 : كلذ نايضو لخادلا مدصي ائيش نوعضي ناكس : ةلأسم

 كلذ يف مهدحأ عضو اذإ دالوألاو جاوزالا نم تيبلا ناكس يفو { هنمو

 مزليأ هملاف ، عوضوملا كلذ همدصف تيبلا ناكس نم دحأ لخدف ائيش تيبلا

 ؟ ال مأ نايض كلذ عضاولا

 . ملعأ هللاو . ناضلا هيلعف ةنيكس عضوم يف هعضو عضاولا نكي مل اذإ

 : زوجي ال امو رجاوزلا ءام نم زوجي ام : ةلأسم

 . زوجي ال امو اهنم زوجي امو رجاوزلا يف فلتخا
 ةساجن الو ةبانج لسغ الو ءوضو الو برش اهنم زوجي ال : لاق نم لاقف

 . ةرجازلا يأرب الإ

 . رجازلا يأرب الإ كلذ ريغ زوجي الو &، برشلا كلذ زوبي : لاق نم لاقو

 . اهتقورضح اذإ ةالصلل لسغلاو { ةالصلل ءوضولا زوجي : لاق نم لاقو
 . اهتقو روضح لبق كلذ زوبي الو

 تقولا ي ءوضولل اداقتعا ةالصلل كلذ ناك اذإ كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 . تقولا لبقو
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 يف بايثلاو خسولا نم ندبلا لسغل ةرجازلا يف كلذ زوب : لاق نم لاقو
 برشلاو تاساجنلا لسغو ةلفانلاو ةضيرفلل ءوضولاو ةبصلاو ، خسولا نم لاملا
 بحاص يأرب الإ كلذ لمح زوب الو & ةرضم كلذ يف نبي ملام تقو لك يف

 . ملعأ هللاو . ةرجازلا

 : هنم ثدحي ام هنايضو تيبلا يف فيضلا : ةلأسم.

 هل نذأ يذلا ناك . تيبلا يف نم نذإب ناسنإ تيب لخد نميفو © هنمو

 ملو ميتي لخدو ةبطح هديبو ، لخادلا دعق مث ادبع وأ ، ارح اريبك وأ اريغص

 ؟ رثؤت ل مأ ترثأ ٠ ةبطحلا ميتيلا عدس ٠ ةبطجلا هديب يذلا نطفي

 اذإو : هل تلق { ميتيلا لبق نم ةكرحلا تناك اذإ هيلع نايض ال : لاق

 نذإب تيبلا دحأ لخدو ، تيبلا اذه يف نونكاس مهمأو مه ماتيألل تيبلا ناك

 ؟ ال مأ ناض ةبطحلا هذه هدي ي يذلا مزليأ ٠ ةبطحلا ميتيلا عدسو ٠ مهنم

 . ميتيلا لبق نم لعفلا ناك اذإ كلذ نايض همزلي ال : لاق

 بحاص نذإ ريغب ميتي لخد مث { هلزنم يف ادعاق دحأ ناك اذإو : هل تلق

 . معن : لاق

 عقوو تيبلا بحاص نذإ ريغب لخد اغلاب لخادلا ناك نإو : هل تلق

 ؟ ال مأ نمضيأ تيبلا بحاص هامر ىذلا هيلع

 ىمعألا ىلع ميتي لخدو & ىمعأ تيبلا بحاص ناك نإو :هل تلق

 نمضيأ ، ىمعألا ميتيلا عدسوأ 3 ىمعألاب ميتيلارفكتو نذإ ريغب وأ نذإب

 ؟ ال مأ ميتيلل ىمعألا

 . هيلع نايض ال : لاق

 © نذإب ىمع أ لجر هيلع لخدو ىمعأ لجرل تيبلا ناك نإو : تلق

 ناض مهمزليأ ٠ امهدحأ وأ رثأ اےهينف نابو ٦ تيبلا بحاصب لخادلا رفكتو
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 تيبلا بحاص لخادلا عدسو نذإ ريغب وأ نذإب لخادلا ناك نإ : لاق

 نم ةعدسلا تناكو { ةعدسلا امهيلك ايهيف ترثأ نإو ، لخادلا ىلع نايضلاف

 . تيبلا بحاص ىلع نايض الف لخادلا لبق

 مزليأ ، لخادلا تيبلا بحاص عدسو نذإب لخد ناك نإو : هل تلق

 ؟ ال مأ ناض تيبلا بحاص

 هللاو .نذإب لخد لخادلا ناك نإ ،نايض تيبلا بحاص مزلي :لاق

 . ملعأ

 : يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا ةلأسم

 . : الام كلمب مث . هرقفل هسفن ءعى ريي لجرلا

 داراف © ريقف وهو فرعي ال نمل تاعبتو تانايض هيلع تقلعت لجر نعو
 يف دوجوملا لوقلا ىلع هسفن أربأف هب صلختي ام دجي ملف ، كلذ نم صالخلا
 مأ هيلع قلعت ام ملسي نأ همزليأ 6 لاملا نم ء ىش هدي ف لصح هنإ مث ٠ رنألا

 ال مأ هللا دنع املاس نوكيو 3 هسفنل هنآرب هيفكي

 لبقو 3 هأربأو هيلع امم هلحتساو ، نايض دحأل هيلع ناك نإ تيأرأ : لاق

 هأرب ا نم هيلع عجري ملو . ء افو هدنع لصحو { هل هملسي ام دجم . هنأ ذإ هنارب

 ؟ ال مأ كلذ نم أربيأ

 هل ثدح مث ، هرقف لجأل هسفن ربأ اذإ ائيش هنآرب يف ظفحأ ال ينإ : لاق
 ولو ، هدنع ام مدع دنع اهنم ملس ال اهنم هوأربأ يتلا دابعلا قوقح امأو ، لام

 مهتجح مهل ن أوجرأف ] اهنم مهسفن ا بطت ل مهقوقح ع افول الام هدنع اودجو

 نم هدنع دجو اذإ ةيناث مهلحتسي نأ ةمالسلا قيرط نم بحأو & هيلإ اوعجر اذإ

 كلذ نم صالخلا هل ىجريف مدقت ام ىلع اهنم هوأربأ نإف مهقوقح مهيفوي ام لاملا

 هيلع ام مهل ملسي نأ يدنع ىلوأف مهقوقح يف هيلإ اوعجر نإو . هللا ءاش نإ
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 : ءارقفلل ريصتف تاعبت همزلت لجرلا : ةلأسم

 ذخأو } اهددمو اهددع فراع ريغ ةاكز نم تاعبت هتمزل نمعو 3 هنمو

 . ءارقفلا نم دحأ ىلع نويد هلو ، نيمدعملا ءارقفلل اهنإ نيملسملا ضعب لاوقأب
 كلذب أربيو مهرقف لجأل تاعبتلا نم هيلع امم هل مهيلع امم مهل عفدي نأ هل زوجيأ

 ؟ال مأ

 كلذ هل اوملسو . مهرقف لجأل هوضبقو 0 همزل ام ءارقفلل ملس اذإ : لاق

 لوق ىلع كلذ زئاجف عفدلا لبق طرش الب مهيلع هل يذلا نع هنأ ضبقلا دعب

 . ملعأ هللاو . اهقحتسا نمم هيلإ تعجر اذإ هتاكزب عافتنالا هل زاجأ نم

 : سانلا ثو رح لكأت بالكلاو منغلا : ةلأسم
 نهبابرأ ىلع ىرتأ & سانلا ثورح تلكأ اذإ بالكلاو منغلا يفو 3 هنمو

 ؟ راهنلاو ليللا نيب قرف لهو ؟ ال مأ انايض
 تلكأ ام نمضيو . اهير نايض الف ثرحلا تلكأ اذإ بالكلا امأ : لاق

 يف تلكأ ام نايض اهبر ىلعف سانلا ثورح تلكأ اذإ منغلا امأ . ماعطلا نم

 ىلع ةمدقتلا دعبو اهبرل ةمدقتلا لبق راهنلا يف هتلكأ ام نايض يف فلتخيو © ليللا

 . ملعأ هللاو . راهنلاو ليللا يف هتلكأ ام نايض هيلع نإف { اهفكي اهبر

 : كلذ تاعبتو ناطلسلا روج نم فوخلا : ةلأسم

 هب لسري مث ابهذ وأ ةضف جارخلا سانلا نم ذخأي ناطلسلا نع متلاسو

 نزي يذلا مزلي له ةبوقعلا فاخ كلذ نم عنتما نا نازولاو ، هنزي نم ىلإ

 ؟ ال مأ نايض

 نم ائيش هل نزوف رئاجلا اذه نم هسفن ىلع نازولا اذه فاخ اذإ : لاق

 . فالنخا هيلع نايضلا بابيإ يفف { هسفن ىلع ةيقت ملظلا ةيابج

 تءاج ايك ناسللاب لوقلاب زوجت اينإو ،لعفلا يفزوبحت ال ةيقتلا نإ :لوق
 مهاطعأف ، نوكرشملا هبذع نيح هللا همحر رساي نب رايعل ىلاعت هللا نم ةصخرلا
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 هبلقو هركأ نم الإ» : هيف ىلاعت هللا لزناف ناميالاب نئمطم هبلقو 5، هناسلب اضرلا
 اضيأ مثالاو نازولا ىلع بجاو نايضلاف ىلعو { هرذعو . . «ناميالاب نئمطم

 هب قحال
 الو همصعي كلذ ناك اذإ نزي نأ ةيقتلا عم هل عساو هن : مهضعب لاقو

 . كلذ يف نايض الو 5 هيلع مثإ

 نأ هيلع بجول هدهاش ول . هنزو ىلعروبجملا لاملا بر نإف : اولانو
 هيف هيلع نايض ال نازولا ناك هيلع ابجاو كلذ ناك ايلف 0 هلايب لتقلا نم هيدفي
 . ملعأ هللاو . هنزو يف مثا ريغ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : ايهغيب اييف لاومألا باحصأ قافتا
 نادضاع نيلاملا نيذه يفو ، اضعب ايهضعب دنع نالام امهدنع نيلجر يفو

 ةيقب ىلع التقي الئل هدضاع ايهنم دحاو لك ىشخي نأ ىلع ايهبار قفتا نابراقتم

 له ، هدضاع ىشخي نأ رخآلا هرك هدضاع امهدحأ ىشخ الف & عرزلاو لخنلا

 ذخؤي مأ ، تيشح يتلا لجرلا لخن ةميق هلخن ىشخي نأ هرك يذلا ىلع بجي
 . ايهقافتا نم هبحاص هيلع هاعدا ايب رقأ اذإ هلخن ىشخب لجرلا اذه

 زوجتالو & هدضاع ىشخي نأ وأ & ناضلا نم لجرلا اذهل دبالف : لاق

 ام ىلع ايهقافتا نأ ةلداعلا ةنيبلاب حصأ وأ لجرلا رقأ اذإ اذهو & ركملاو ةعيدخلا

 . ملعأ هللاو . تفصو

 : مهعورز سانلا ىلع برخت ةبادلا : ةلأسم

 نم اهعنمو اهضبق ىلع اوردقي ملو ، سانلا عرز برخت ةرامح يفو 3 هنمو
 ؟ ال مأ ةيشحو مأ ةيلهأ اهنأ اوفرعي مل اذإو 0 اهلتق مهل له { بارخلا

 نم اهماعط نوكيو . مدختستو ذخؤت نأزئاجو . اهلتق زوجي ال : لاق

 نكمي ملو ، ةمدخ ةبادلا هذهل نكت مل نإو & اهبر حصي نأ ىلإ اهتمدخ
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 اهتميق اهماعط غرفتسا اذإف اهماعط بسحيو معطت ةبادلا هذه نإف اهمادختسا

 ةبادلا هذه نأ يردي ال كلوق امأو ،اهماعط نمث يفويل عابت نأ كلذ دعب زئاجف
 . ةيشحو اهنأ حصي ىتح لهأ اهل رمحلا نأ هتدجو يذلاف ةيشحو ريغ مأ ةيشحو

 هتظفح ام ىلع كلاح دوسأ اهنول بنذلا ةريصق ةريصق نوكت نأ ةيشحولا ةفصو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثأ نم

 : تتايف هعرز نم ةبادلا درط : ةلأسم

 الف & هعرز يف تتايف هعرز نم اهجعدأف & هعرز لكأت ةباد دجو نمو
 هللاو . اهنمض تكلهف سانلا لاومأ يف اهدرطي اهعبتا نإو { اهيف هيلع نايض
 . ملعأ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : هنم صالخلاو كلذ نايضو كولمملا بزض

 عضو ؟ هتفص فيك © نايضلا هيف همزلي ابرض هريغل اكولمم برض نمو
 ؟ هسفن دبعلل مأ هديسل كلذ عفد نوكيأ ، كلذ نم هصالخ

 كلذ ميلست نوكيأ ، ناضلا نم صلختي نأ لبق دبعلا قتعا نإو

 ؟ هقتعمل مأ { دبعلل
 : لاق نم لاقف { هديس هقتعأ اذإ امأو ۔ هديسل نوكي صالخلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ديسلل : لاق نم لاقو 3 دبعلل نوكي صالخلا نإ

 : ءارشلا يف ليكوتلا : ةلأسم
 قوسلا نم ائيش هل ي رتشأل {. مهاردلا نم ائيش دحأ يناطعأ اذإ 3 هنمو

 هنيزاوم نأ ملعأ ملو ، ةقث ريغ دنع هل تي رتشاف ، نزوي وأ لاكي امم هريغ نم وأ

 يل نزو اذإ . هل ي رتشأ يذلل نايض يلع له 0 ةيفاووأ ةرصاق هليياكموأ

 ؟ كلذب ملعأ مل اذإ صقان نازيمب

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع كيلع نايض ال : لاق
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 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلأسم

 : اهيف فرصتلاو مهاردلا بابرأ ةلاهج

 ائيش ساحنلا همهارد يف ىأرو هريغوأ قوسلا ين ي رتشيو عيبي لجر يف

 الو ةفرعم ريغ نم ساحن سولف نع اهايإ هافوأ نمم اهذخأ ةضفلا مهارد نم

 ال راصو ، ضرألا لكات نم نوللا ةريغتم اهنأل هيلإ اهملس نمل الو ، هنم ملع

 ؟ ال مأ اريقف وأ اينغ ناك اهذخأ هل لالح يهأ 5 هنم اهذخأ نم الو { اهبر فرعي

 3 هفرعي مل دحأ نم اهذخأ هنأ هعم حصو انيقي كلذ فرع ناك نإ : لاق

 يف ملعلا لهأ فلتخا دقو & بر هل فرعي ال يذلا لاملا ةلزنمب يدنع يهف

 . كلذ

 موقتوأ & بر هل حصي نأ ىلإ يرشح فوقوم لاموه : لاق نم لاقف
 يف لعجي : لاق نم لاقو ، ةلودلا زع يف لعجي : لاق نم لاقو . ةعاسلا

 نإ صالخلاو نايضلا كلذ يف يلتبملا دقتعيو & لوقلا اذه انبجعيو 0 ءارقفلا

 ضعبف © هب ةيصولا يف فلتخاو . مرغلاو رجألا نيب هريخ ام اموي بر هل حص
 & اهبرل اباستحا ال ايدعتم اهذخأ نوكي نأ الإ . همزلي مل ضعبو 3 ةيصولا همزلأ

 كلذ يف هيلع نأ دجوي دقف . ءارقفلل : لاق نم لوقب : لوقلا اهيف ذخأو مدن مث

 اينإو .دحأ نم اهذخأ هنأ هعم حصي مل نإو ،افالتخا كلذ يف ملعن الو ةيصرلا

 ٥ همهارد ثيح اهدجو ناكو ،“ كلذ لثم كلمي وه ناكو 3 همارد يف اهدجو

 يدنع يهف . اهيف ببسلا نم ناك ام ىسن وأ { اهكلمت يف قح هجو هل لمتحاو
 هللاو . كلذ ىلإ هبلق نأمطا اذإ ةفصلا هذه ىلع اهذخأ هلو 7 هلام ةلزنمب

 . ملعأ

 : كلذ نايضو يلحلا لجأل نايبصلا ناذآ بقاث : ةلأسم
 ىلعف مهيف هلعاف ىلع نايضلا يف فالتخا هيف نايبصلا ناذآ بقث نأ عمو

 لوق ىلعو مهيف هثدح لجأ نم كلذ لعلف كلذ ف هيلع ناضلا بجوأ نم لوق
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 مهأ مهيف قباسلا فرعلاو ةداعلا هيلع ترج ام لجأالاف اناض هيلع ىري ال نم

 نأ الإ . مهيف ناسحالا نم كلذ نودعيو . مه يلحلا لجال مجناذا يف مهنوبقثي

 . هبقثي ال هنأ بقاثلا ىلع يبصلا يلو مدقتي

 : يبصلا يلو رمأل بقاثلا ةفلاخم : ةلأسم

 نايضلا هيلع نأ لدعلا جاهنم باتك يف تدجو دقف رمألا فلاخ اذإف
 ىلإ ةحابالا ىنعم نم جرخو ، رجحلا ىنعم كلذ يف تبث اذإ هنأ ىعمو 0 اعامجإ

 أطخلاو دمعلا ىلع كلذل لعافلا ىتأ اذإف ، هلعاف نم يدعتلا مكح ىنعم

 هيلع روجحملا كلذ نم هبكر دق امم همزل امم مزال نع جراخب سيل هنأ يدنعف
 ىلإ وأ & هقحتسم ىلإ هئادأب اندنع هنم صلختي نأ هيلعو قحلا مكح يف هبوكر

 يف ةجح وه نم ىلإ وأ { هلام يف رمألا زئاج ناك اذإ هرمأب هماقم كلذ يف موقي نم

 ىنعم ىلع كلذ لعافلا ىتأ نإو . مكاحوأ بستحم وأ ليكو نم كلذ ضبق

 كلتو & ضرملا كلذ هب جلاعي كلذ ناكو 0 ةلعوأ ضرم ءافشل بطلاو ءاودلا

 دقف نادبألا يف ضارمألاو للعلا نم اهريغو ةماجحلاو دصفلا جلاعي ايك ةلعلا

 . ملعأ هللاو . ةزاجالا ىنعم يف اهنأل ةماجحلاو دصفلا مكحب يدنع كلذ

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : داهجلا باب : ةلأسم

 : مهتويب ةسارح ىلع سانلا رابجإ

 اوناك اذإ اهيف مهلوخدو مهرجحو مهتويب نوسرحي ةيعرلا ربج نع هتلأسو
 هب نأل & كلذ ىلع مهربج زئاج : لاق 0 ةاغبلا نم فوخلا مايأ يف اهنم نيجراخ

 . ملعأ هللاو . مهحلاصم

 : همزليامو هناوعأو ناطلسلا عم ريسي يذلا : ةلأسم

 ريثكتلا ةين ىلع الو مهتنوعم هتين نكت مل اذإ هناوعأو ناطلسلا عم راس نمو
 ملو © ىراوتي نأ ردقي مل اذإ ، ركنملا نع يهنلاو { فورعملاب رمألا ةين ىلع لب
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 ولو لوتقملا مد همزلي الف ، لام باهذ وأ بهن وأ ، لتقلا فوخ هراكنإ ىلع ردقي

 لعفي ملو © لعفلا دنع مهنع ىحنتو " راكنالا ىلع ردق نإو &، هسأر داوس رظن

 . ملعأ هللاو . مدلا يف كيرش كلذف ، كلذ

 : هناكم نم ءعىشلل لقانلا نايض : ةلأسم

 نوكي الف "ةفرغلا نم فر يف هلاثم ناكم نم ائيش تذخأ اذإ }هنمو

 وأ & كنم ةقث هضبقيوأ 3 هنيعب عضوملا كلذ يف هكرتي نأ الإ صالخلا هجو

 نصحأ ناكولو & هريغ فروأ ،ك اهريغ ةفرغ يف هعضت نأ كل سيلو . نيمأ

 كدي يفوه : لوقو { هارحتي ام ىلع لوق ، نيعم فر يف هدكؤي مل اذإو ، كلذب
 . ملعأ هللاو . صالخلا دجت نأ ىلإ ةنامأ

 : ةبادلل ضبقلا نكامأ : ةلأسم

 اذه نوكيأ اهرهظ تضبق وأ {. هتضبق وأ { ةيطملا مانس تسمل اذإو 3 هنمو

 ضبق يفو ، هنم ضبقنت ال رهظلا نأل ، سأرلا ىلإ ةبقرلا نم ضبقلاو ث اضبق
 ماطخلا ضبقي مل اذإ : فالتخا اهبوكر يفو & ضبق رثكألاو ، فالتخا ماطخلا

 . ملعأ هللاو . اضبق نوكي ال رثكألا هلعلو ، داوج ريغ وأ داوج قوف

 : اهف ضبق وه له شارفلا ىلع سولجلا : ةلأسم

 هلعج ضعب : فالتخا هيف يل اوزو طسب نم ش ارفل ١ قوف دوعقل او © هنمو

 هيفف شورفم وهو كديب هتسمل اذإ امأو 5 رثكألا وهو اضبق هلعجي مل ضعبو ؤ اضبق
 هللاو . نزشورفم وهو ضبقني ال هنأل . اضبق نوكي ال لوقلا رثكأو © فالتخا

 . ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 : لعفلاك لعفلاب ضيرعتلا
 نايضلاو مثالا بوجو يف هلعفب رمألاك وه هلعف زوجي الام لعفب ضيرعتلاو

 . سانلا رئاس نم وأ . ايكاح كلذب ضرعملا ناك فالتخا هيف مأ
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 هيلع تفخ هضيرعتب لعفي هتداع نمو لعفلا هضيرعتب دارأ اذإ : لاق

 . افالتخا هتوبث يف نأ بسحاف نايضلا امأو . لحي الام هضيرعتب لعف نإ مثالا

 & لاح ىلع ضيرعتلا ينبجعي الو ، رشبلا نم دحأ ىلع مدلاو لاملا قلعت اذإف
 . ملعأ هللاو . هلوقب ذخؤي نمو ؤ ماكحلا يف هدشأو

 : منغلا ضبق ةيفيك : ةلأسم

 ٠ اهقاس هنأ الإ هديب اهضبقي ملو منغلا هدنع تحرس اذإ يعارلاو {}©=“ هنمو

 كلذب ةداعلا ترج دقو ضبق اه ةقايسلا نإ :لاق ؟هظفح يف تراص دق نوكتأ

 . ملعأ هللاو . هلوانت عىش لك ضبق سيلو ، ضبق يف

 : هب رمأ ام نمضي له عاطملا ريغ رمآلا : ةلأسم
 رارقإ دنع صاخ كلذأ { انايض عاطملا ريغرمآلا مزلي مل نم لوق ىلع هنمو

 ؟ هلعف لعافلا ركنأ ولو كلذ مأ . هب رمأ ام لعفب لعافلا

 ايب هرارقإ نيب قرفي ضعب ىسعو . ءاوس هراكنإو يناجلا رارقإ نإ : لاق
 قح فالتإو ، هسفن نع قحلا لاوز هراكنإ يفو 0 هيلع ةقالعلا توبثل ىنج
 . ملعأ هللاو . هيلع ينجملا

 : لعفي ام نايضو قالحلا : ةلأسم

 ملام اطخ هقلحي نم حرج اذإ انايض قلاحلا مزلي نم لوق ىلعو ، هنمو
 هقلحي ناكولو كلذ مأ رجألاب قلحي نكي مل اذإ صاخ كلذأ ©} هلثم لعف دمعتي
 نسحي لعلو { ءاوس ايهنأ يدنعو . اقرف نيينعملا نيب ملعأ مل ينإ : لاق © رجألاب
 ضعب لوقل هاوس نمع عفريو ، رجألا ذخاي نم نايضلا مزلي نإو ث امهنيب قرفلا
 . عيضي مل مأ عيض هلمع ام عاضف . هديب لمع اذإ نماض ريجألا نأ ملعلا لهأ
 . ملعأ هللاو
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 : لخنلا يف هدسفي امل راديبلا نايض : ةلأسم
 هنأل نماضأ ، رادحلا نيح ةلخنلا نم اقذع رسك اذإ راديبلا يفو ، هنمو

 هيف اذهأ زازجلا نيح بحلا رثتنا اذإ 5 ةرجألاب ةرذلا زب نم كلذكو 3 هديب لمعي

 ريغ نم عييضتلا ىلع اودمعتي نأ الإ لايعلا ىلع نايض ال ؟ نايضلا يف فالتخا

 . ملعأ هللاو . نايضلا توبث نم ليق ام عسوأ اذهو ، لوقلا رثكأ ىلع رذع

 : هللا همحر سيمخ نب دعاج خيشل ا نع ةلأسم

 : هيلع امم صالخلا فيك مدانل ا لجرلا

 نيح تال لبق صالخلا دارأو ك هسمأ يف هعيض ايب هسفن ىلع مدن لجر يف

 اهنإ : هل ليقاذإ جورخلاو نيبملا نم هيلع امم جورخلا يف لأسيوهو ،“ صانم
 هل له ؟ ليبسلا نم هل ىرت ايف 0 امئاق نيع ةفرط اهيلع ثكمي نأ هل الو ، ملاظم

 الو & فورعم دحأ اف سيل ذإ هتامم دعب هب يصويو ، هتايح يف هلايب عنتمي نأ

 نم عضوملا اذه يف اهنإو ،هيلع امم اهيدؤيو .هيلإ اهنم صلختتل فوصوم هفصي
 صالخلا هجو ايف هللا قوقح نم تناك نإو ، دابعلا قوقح نم مأ هللا قوقح

 ؟ ال مأ اهريخات هلأ ؟ اهنم

 : ملاظملا نم هديب ام در ىلإ ملاظلا ةعراسم بوجو : ةلأسم

 سيلو ث ملاظملا نم هديب ام در يف عراسي نأ ملاظلا ىلع نإ : لاق نم لاق

 يف هل زاج ام ىلع اهلهأ ىلع اهدر ىلع ةردقلا عضوم يف نيع ةفرط اهرخؤي نأ هل

 . عامج الا

 . هل هزيجي ال نم يأر ىلع ال & يأرلا عضوم يف هبجوي نم يأر ىلعوأ
 هيلع اذه لثم يف يضقي هب ام رغ ىلإ فلاخي نأ هل ال نم هيلع هب مكحي ملام

 يف هل نمم هريخأت يف ىضرل اب الإ امزج هزواجي ن أ هل لحي ال ام ىلإ عجريف . اكح

 . كلذك وهف الإو 5 هلام يف ىضرلا ةلاح
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 : اهنم صالخلا ةيفيكو اهفلتأ يتلا ءايشألا : ةلأسم

 ءىش همرغ نم هيلع سيلف لالحتساب ةنونيد يف لاموأ سفن نم هفلتأ امو

 ناد امل كاهتنالا هجو ىلع ناك ايهم هنايض يفو هف الإو & هيف حص ام ىلع

 نم دي نم هكف ىلعردقي ام كف يف يعسلا نم هل دبالو } هنامز يف هميرحت
 يف مكحلا هبجوي ايك مرغلاف الإو ، هيلع امم هنإف هلهأ ىلإ هدرل هيدي يف نوكي

 هيلإ هميلست بجوم ىلع هلوه نم ىلإ هيدؤي لدعب ةميق وأ لثم نم اهلك ءايشألا
 ىضرلاب الإ ، هلزاج ام ىلع هئادأل ةردقلا عضوم يف ناوت الو ، ريخات ام ريغ نم

 ين ةنكملا عم كلذك هموزل ىلعوهف الإو ، هل حصيف هاضرزوجي نمم هريخأت يف
 جورخل ا هيلعو . لاح لك يف هب قوقحلا نم بلاطملا يف ينعم هنأل هئاضق ليجعت

 هريغل هيلع ايب ءافولا وأ جورخلا نع زجع نم رذعب ىلوأ هللاو & عاطتسا ام هئادأل

 همزل امع صالخلا ىلإ دبي ىتح هفرع نمل هب ناد ايهم ، لاموأ سفن يف قح نم
 . هدي يف ىقب وأ هفلتأ اميف هيلإ هنم غلبي & اليبس هيلع

 : بحاصلا لوهجم نم ءارقفلا ىلع هيلع ام قيرفت زاوج : ةلأسم
 هنإ ليقو 5، هيف هزاجأ نم يأر ىلع ءارقفلا ىلع هقرفي نأ هل زاج هلهج امو

 مانألا يف لدعلاا مامالا مايأ دوجو يف هيف زيجأ دق ام هيلع زوجيف 3 لاملا تيبل

 . الوأ

 : اهبحاص ىلع روثعلا نيحل ةنامأ ةفصب ةنايضلا عضوم يف يأر : ةلأسم

 ىلإ هب عفديف اموي دجوي نأ ىسع هل وه نم ىلإ ةنامأ هيف عضوي : ليقو
 3 عضوم يف يأرلا اذه ىلع هل صالخلا نم هلاح ىلع ىقبيوأ 0 هل حص نم

 . كلذ يف هل ةجحلا ةلزنم يف هب مئاقلا نوكي

 : ةنامأ اهعضو عنمي رخآ يأر : ةلأسم

 مهل وهف هلهأ نع هجرخي ال هلهج نوك نأل كلذ { اذه يف هل عنملاب : ليقو
 . هلصأ ىلع قاب
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 : ءىشلا تاذب طافتحالا بوجو :: ةلأسم

 وهف هيدي يف ىقب وأ هفلتأ يذلا وحن نم ءىشب هلثم يف ضرعي نأ هل سيلو

 يأرلا اذه ف هزبحي . لاملا تيبل هب عفدوأ ‘ ءارقفلا ف هقرف نإف . هيلع نومضم

 . هلاح ىلع دعب وهف .هل سيل ام هيف ىتأ نم ىنعم يف هنأل ح لاح ىلع

 : بئاتلا ملاظلا ىلع ةيصولا بوجو : ةلأسم

 هلام يف هدعب نم نوكيف هب ةيصولا موزل عضوم يف هب يصوي نأ نم هل دبالو
 ف هزيجم نم يأر ىلعوأ ] عامجالا يف اصالخ هل نوكي هجوب هموزل نم جرخي ملام

 : ءامرغلل لوهجملاب نايضلا ةمحازم : ةلأسم

 عضوم يف ىل اعتو هن احبس هدابعل ام هريغل اح ازم نوكيف هدايق ىلعو

 يف مهف هنأل هتافو لدعبو . هلاح نم اذه ىلع هتايح يف هئامرغ نب هلام عيزوتلا

 قح عنامل الإ اثراو ثراو لكل نإف مهدعب نم مهتثرولو اولهج نإو دعب يأرلا اذه
 . كلذك وهف الإو . مهنع هب عطقيف حصي

 : هيدي يف ام لذبو هكلهتسا ام ميلست نيب رييختلا زاوج : ةلأسم
 نأ ىسعف لاملا تيبلوأ رقفلا لهأل هزاوج ىلإ بهذي نم يأر ىلعو

 لوقي نم لوقل هيلع راصف هكلهتسا ام ميلستو هيدي يف ام لذب يف اريخم نوكي
 هيزجي ال ام همزلي نأ حصي ال وأ { هباوث ىلع هراتخاف دعب نم حص نإ هبرل همرغب
 . همرغ موزل نع همكح يف

 هارجأ امنإ هنأل هل نمل مرغلا نم ائيش هثراو نم هيلع ىري ال نم لوق ىلعو

 يف ىقبي ايف هدايق ىلع همزلي نأ ىسعف مكحلاوأ عساولا يف هل زاج ام ىلع

 دعب نم نوكي هل نمل هيف همزلي ام همرغ يف يدؤي نأ هيلع راصف هفلتأ وأ © هيدي
 ىلع بيغت نإو هباهذ ىلع دبالف 0 مولعم ال هنأ الإ هريغل هنأل ©، موي يف هبابرأ
 نأ هيف حصي مل امم هقوقح نم هنأل هريخأت يف ةلهملا نوك هللا ىلإ هب عجري نم يأر
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 هتاوفل هدعب ام ىلإ رضحي نأ دعب نم دمعلاب رخؤي نأ عسي ال هئادأ يف تقوب رضحي

 . اهموزل زاج هب هيلع ةياصولا بوجول هئاقب يف ىفتقملا هتافو دح ىلإ وه لب

 : لاهمالا نم ريخ نكمتلا لاح يف ءافولا يف ليجعتلا : ةلأسم

 نإ يأرلا اذه ىلع يدامتلا نم ريخ لصنتلا يف ةنكملا عم ليجعتلا نكلو

 عضوم يف دبالف { هلل هتوبث ىلعو هلاح ىلع هدي يف ىقبوأ همزلف هتاف ايف حص

 هميدقت يف يأرلاب فالتخالا نم يأرلا يف هقحلي نأل هيلع زوجي نأو هلام يف همرغ

 هقوقح نم هلثم يف زاج ام قلخلا نم دحأل قح نم هريغل هتاواسم وأ هريخاتو

 ام رثكأل هنأو & حص نا هلدع يف دبالو & يأرلا يف بهذملا اذه دايق ىلع ىلاعت

 ةداهشو ربخلا ليلدب رظنلا يف باوصلا يناعم ىلع جرخي امم هنأكو . ركذي هيف

 زاجف يأرلا نم الدع هآر نمل عساو ةنونيدلا ريغ ىلع هب لمعلاف حص نإ . رثألا

 عفدي وأ { ءارقفلا ىلع ايهقرفي نأ انومضم ةمذلا يف راصف هفلتأ وأ هدي يف اميف هل

 . لاملا تيبل اه

 : لاملاو سفنلا ىلع رقفلا لاح يف قافنالا زاوج : ةلأسم

 نأو هيدي يف ىقب امم هلايعو هسفن ىلع قفني نأ هرقف عضوم يف هل زوجيو
 يف لاح لك ىلع ال يأر ىلع هيلع راصف هل زوجي ام ىلع ال هفلتأ امم هسفن ءعى ربي

 ناك نإو . هل نوكي ال هريغل زاج نإو ، هيلع ام نإ ىري نم لوقل . هل هزاوج

 ةبوتلاب ءازتجالا يف يأرلاب فالتخالا مكح هقحلي نأو دبال هنأ الإ هل زب مل اينغ
 . هللا ىلإ هنايض يف داعف اذه نم هفلتأ اييف ءادألا نع

 هللا ضئارف نم عيض امل ءاضقلا نكلو ، هسفن يف نهو هب سيل لوقل هنأو

 . رمؤي هب ام رثكأ

 : لاملا فالتإ يف تاهبشلا نع دعبلا يف فلؤملا يأر : ةلأسم

 الام ىلإ يأرلا ةهبش نم هل اجورخ هدسفأ ام ىنالتي نأ ردقي نمل ينبجعيف
 يف فنعي نأ هل زجي مل هل زاج ايب عسوت نإو 3 هل قفتا اييف هيلع امم هجورخ الإ هجو
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 نأ اذه لثم يف ىلوأو & رذع ال هنإ زجعلا عم فيكف 3 هتردق عضوم يف ىتح هنيد

 رصقم ريغ هنأ هيلع حصي ىتح يأرلا نم قحلا يف هب جرخي هجو هل لمتحا ام رذعي
 يف هلزيجأ ام دحأب لمعي نأ اهنم هيلإ عجار اذه يف رظنلاو هيف هل ةليح ال هنأو

 اهنم هاري ايب لمعيل اهلك ءارآلا هذه تضرع دقلو . لاملا اذه يف يار ىلع لاحلا

 . لدعأ

 : هطرشب ليجاتلاو هطرشب ءادألا يف ليجعتلا زاوج : ةلأسم
 ام دحأ ىلإ ليمي نأ هل سيلو ريغلا ىلع مكاحلا ةلزنمب هلاح يف هنأل دبالو

 ال هبرقو لدعلا نم هدعب ىلع هب لدتسي ملعب الإ هريغ الو مكح عضوم يف ليق
 لدي ام لوقلا اذه يف ناوألا هل سيل امم ايهنإف ك ىوه عابتا يف الو & ىمع ىلع

 يف ىقب وأ هنايض يف راصف هفلتأ نإ هرخؤي نأ هل نأ ىلع 0 لوهجملا يف حيرصتلاب

 بهذي نم يأر ىلع هل رايخلاو ، هيف هل زيجأ ايف هجرخي نأ هل نأ ايك & دعب هدي
 اذه ريغ ىلإ لاملا ىلإ اهب عجري يتلا هقوقح نم نوكيف ، هللا ىلإ عجري هنأ ىلإ

 ح يأرلا يف بهذملا اذه ىلع هرقف وأ هانغ عضوم يف هل زوجي هنأل يأرلا يف زاج امم

 هنأل } لاح ىلع هفالتإ نم عىشب هيف هفرصت نم عنملاب لوقي نم يأر نعال
 يف ىقبيوأ هيلع اييف لصألا يف هل سيلف لصألا يف هل نمل لدعلا يف هدايق ىلع

 . ادبأ هريغ ىلإ هب عفدي نأ هيدي

 : هبحاص دجي ىتح قحلا ريخأت بوجو : ةلأسم

 الإو هيلإ هب عفديلف هدجو نإف ، ىدملا لاط ناو هبرل هرخؤي نأ همزلي لب
 اثراو اذه ىلع كلذك هب يصوي هلام يف هثراو ىلع هدعب نم نوكيف هل هب ىصوأ

 يف يضتري نم الإ هيلع ام لثم هيف هيلعو { هلام يف اذه يف هل نأل ثراو دعب نوكي
 هريغك هدمأ نم اذه ىلع لاملا يف نوكيف 0 هزارحإ يف عىشب هل ضرعي الأ هسفن

 . لاح ىلع هل ثاريم ال نمم
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 : هدي يف هزوحي اميف ءارأ ةثالث : ةلأسم

 فلتخي نأل { هلل هلعجي نم يأر ىلع اذه نم دعب هدي اميف زوحي نأ ىسعو

 ال رخآ يأر ىلع هل نوكي نأو هيف يأر ىلع همزلف { هل لعج اميف هذافنا موزل يف
 يف كلذكف فلتأ امو ، هيلع نوكي نأ الضف هل سيل : ثلاث يأر ىلعو . هيلع

 . همكح يف نوكي نأ نع هل جرحم ال همرغ

 : عايضلا وأ داسفلا هيلع شخي مل اذإ نايضلا عفد ليجأت زاوج : ةلأسم

 ةلهم يف نوكي ناو دبال همزلي نم يأر ىلع هل زيجأ نميف هجارخإ نأ ريغ
 هل نوكي الأ يأرلا اذه ىلع ىشخأ ينإف داسفلا نم هيلع لاحلا يف فيخ ام الإ

 يف هنأل رايتخالا زاوج نم عنملا نم هيف امل لاح ىلع ال عايضلا ىلإ هملسي نأ

 . هناض

 : لدعلا مامالا عم لاملا تيب وأ ءارقفلا ىلع نايضلا قيرفت : ةلأسم

 تيبلوأ 5 ءارقفلا نم هيلإ هب عفدي نمل هدوجو عضوم يف هدايق ىلع نكلو
 . مالعالا نم هيف ايب همدعل نوكي نم وأ 0 مامالا نم لدعلاب مايقلا لاح لاملا

 : ماكحلا روج عم طقف ءارقفلا ىلع هقيرفت بوجو : هلأسم

 هللا هلايب مهل ةيوقت ةرفكلا ءارمألا نم ةروجلا ءالؤه ىلإ هب عفدي نأ امأف
 اورثكأف . دابعلا اورهقو ،دالبلا اوكلم نإو { هلزوجي امم ملعأ الف هيصاعم ىلع
 نم هللاب ذايعلاو ةرخآلا يف رانو ايندلا يف راع نم ديزاب سيلف داسفلا ضرألا يف

 . همقن لولحو 3 همعن لاوز

 : ناضلا نع هجرخي ال رئاجلا مامالل بحاصلا لوهجم ناضلا ملس نم : ةلأسم

 يف ىقب امو . هل زوجي ال ام هيف هيزجي نأ زوجي ال ذإ هلبق دعب وهف هلعف نإف
 جرحم هب هل نوكي هجوب هنم جرخي مل ةمذلا يف راصف عساولا ىلع ال هكلهأ وأ هدي

هركذ عم هل دبالف هزاجأ نم لوق ىلع يأروأ نيد يف هموزل نم هجارخإ يف قح



 جرخأ وأ هجرخأ اميف هل اهموزل يف فلتخمو دادسلا يف ةفصلا ىلع هب ىصوي نأ نم
 نم ىأرو هل زيجي ال نم لوقب يأرلاب هزاوج يف فلتخي ام عضوم يف يأر ىلع هنم

 .هرجأ ىلع هراتخاف دعب نم حص نإ همرغ هبرل هل هتزاجإ يف همزلي

 : اهضرعي يتلا ءارآلا يف ريكفتلا ىلإ وعدي فلؤملا : ةلأسم

 روصقلا ىلإ ينإف هيف رظناف ، عضوملا اذه يف هب كبيجأ نأ هللا ردق ام اذه

 هضومغ يف قر ام عد 0 ىري نم نيعل ىرولا يف رهظ اميف ىتح ، رومألا عيمج يف
 يف ىشخأ ينإف { الدع هفرعت ىتح هب لمعت الو ، هتافص يف ىنعم هتاذ يف فطلف

 3 نيدوأ يأر يف دشرلا قيرط نع نيح يف لزأف يرابعم يف يوتلي نأ يرايعم
 هب ام ىلع كلذك نوكأ ال فيكو . يرمأ يف أطخ ىلع ينأب ‘ يردأ ال ثيح نم

 نم هيف نحن ام ىلع نيعملا هللاو . نمزلا اذه يف نحملا ةرثكو © نطفلا ةلق نم
 . رظنلا لمهت الو { رثألا علاطو ، رصبلا عجارف . ءالبلا

 : ةبوتلا ىلإ ةعراسملا ىلإ سانلا هتوعد : ةلأسم

 هنم كب ال نم ىقلتف & كبنذ نم جرخت نأ ىسع كبر ىلإ باتملا لجعو

 . انط ابو اره اظ اذه ىلع هلللا ال ا اجلم هدنحع الو 57

 : ةلئاز ةلطاب اهيف ايب اهلك ايندلا : ةلأسم

 ء لالضلا عاونأ يف نم هب ام ىلع لاحلا يف هب ام ىلع ىقبت نأ كايإو

 ال يه سيلوأ لانملا يف اهرسأب ايندلا كفك يف تكلم ولو . ءىش ريغ يف كنإف

 ٨ لفا مجنو ، لئام لظو 0 لئاز عىفل اهنإ ىلب . لاوزلا ىلإ عجرملا نأل ءىش

 نم دبالف قاذملا اذل نإو & ليبس نم ءاقب ىلإ ايف آ ليحرلاب نذؤي ليلق ايعو
 ردقلا عفرو { اهلف هرورغ يف اهس نمم نكت الف 0 ىهتنملا كبر ىلإو ، قارفلا

 قلخلا لذارأ © عاعرلا ءالؤه نم عابتالا ةرثكو & لاجرلا ءاغوغو ، لاهجلا نم

 يف ، لامعألاو تاينلاو ، لاوقألا نم نوكت هيلعو هب اموه لاملا يف رظنلا نع
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 نع نيميلا ىلإ كب ذخأي نأ ىسعل لابقتسالا يفودبي امو ، لاحلاو ىضاملا

 يف نارسخلاف ىرخألا نكت نإو .ميعنلا تانج يف ميظع رماب زوفتف لايشلا
 كرمأ اييف هللا قتاف & ميحجلا ران يف ميلألا هباذع نم هللاب ذايعلاو ، ىرخألا

 . نيحصانلا نم كل ينإ ضرألا يف داسفلا غبت الو 3 كاهنو

 : كلذ ىلع ةردقلا عم ملاظملا در بوجو : ةلأسم

 ةردقلا عم اهلذب يف لجعي نأ ةملظملا يف هيلع نإ ليق دقو عضوم يف لاقو

 {. هفلتأ امو & ريصقت نع هفرع نم قح يف ريخأت ام ريغ نم . اهلهأل اهدر ىلع

 همكح يف ةميق وأ لثم يف همرغ يف هيف همزلي اييف كلذكف 0 اهنم هدر ىلع ردقي ملو

 زجع وأ قح عنام وأ 3 هزاوج عضوم يف هبر نم ىضر نع هريخأت يف نوكي ام الإ
 لاملا وأ سفنلا يف قح هل نم ىلإ غولبلا بوجو نم هيلع امل ءادألا نع لاحلا يف

 . هجو لك نم صالخلا ىلع ردقي هب ام ثودح ىلإف

 : رسيلا لاح ىلإ نيرسعملا كرت : ةلأسم

 هل امم اهنإف 0 ةرسيم ىلإ هميرغ ىلإ ةرظنف لاحلا يف ةرسع وذ ناك نإف

 . هيلع

 : هباحصأ نم مهفرع نمل نايضلا ءادأ يف ةعراسملا بوجو : ةلأسم

 نأ هنكميوأ هيردي نم قح يف ةردقلا عم هصالخ يف جورخلا نم هل دب الو

 { هتافو دعب هيدي يف امم هيلإ ي ربتلا ةحصل ةبجوملا هتفرعم ىلع هريغب لدتسي
 . هفرع نم قح يف هفرعاف مكحلا وأ عساولا يف هل زاج ام ىلع مرغلا ىلإ هيف لزنف

 : تانايضلا باحصأ فرعي ىتح ليجأتلا زاوج : ةلأسم
 هلهأل هرخ ؤي نأ هل زاج هلصأ يف هل وه نم هتفرعم نم سيأو هفرعي ملامو

 . مهيلإ هب يصويف توملا هرضحي وأ 0 مهيلإ هب عفديف مهيلع ردقي ىتح
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 : تانايضلا نم صالخلا ين ءارآلا نم يأر يأب ذخألا زاوج : ةلأسم

 ىلع لاملا تيبل هب عفدوأ هل هزاجأ نم يأر ىلع ءارقفلا ىلع هقرف نإو

 مهف ةنامأ هيف عضوي هنأ عضوملا اذه يف زاجأ نم يأرب لمع وأ . هب لاق نم لوق

 ءاج ام دجأ نم وهف هرمأ رهاظ يف هل ةجحلا ةلزنم يق مئاقلا نوكي ام عضوم يف

 . هيف

 : ملعلا لهأل بحاصلا ةلوهحملا ةنايضلاب ةيصولا زاوج : ةلأسم

 هبرل اهتوبث ةحصل اهموزل يف نيلوق ملعلا لهأل دعب نم ةيصولا يف نأ ريغ
 . مرغلا موزل يف هدعب نم هلو هيلع

 : هداسف ىلع فيخ ام الإ مرغلا باحصأ دوجو ف المأ ريخأتلا زاوج : ةلأسم

 ىلإ هعوجر ىلع راص دق هنأل ةلهم هريخأت يف يأرلا اذه ىلع هل ناو الإ

 يف نيعم تقوب موي يف لاح ىلع تقوت مل يتلا لاملا يف هقوقح ةلمج نم ىلاعت هللا
 رمعلا رخآ ىلإ يه لب هدعب ام ىلإ دمعلا ىلع اهب زواجي نأ عسي الف هيف اهئادأ

 نأ كلانه هيلع زوجي نأ نم دعبي الأ ىسعف . هداسف نم ةفاخم ىلع نوكي ام الإ

 اذه دايق ىلع ةردقلا عم هل لعج نمل هتيدأت موزل يف فالتخالا ىنعم هقحلي

 وأ قيرفتلا اذه زاوج نم عنملا ةحص ىري نم لوق ىلع ال يأرلا يف بهذملا
 هبابرأل هرخؤي نأ هيلع نأ هانعم يف يضتقي امم هنأل & عضولا نم هنود اموأ عفدلا

 . مهل وهف هيف مرغلا ىلإ راصف { هفلتأ وأ هيدي يف ىقب هرخؤيف

 : هب ةيصولا بوجو : ةلأسم
 هلام يف هدعب نم نوكيف هباحصأل يصوي يأ نم يأرلا اذه ىلع هل دبالو

 5 هلعف نم هيف هاتأ ايب هموزل نم هل جرحم ال هنايض يفوهف .هلاح ىلع هكرت وأ هقرف

 نأ لبق نم اموي اودجو نإف عضوملا اذه يف اومدع دقو هلهأ نم ىضرلاب ال

 مل نإ امرغ هموزل يف فلتخي امم هدعبو ،امزج مهل وهف هيف زيجأ ام دحأ يف هفرصي
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 حلصلا نم عساولا يف زاج ام ىلع قفتا نإف ،هرجأ ىلع همرغل نيراتحم هل هومتي
 . كلذك وهف الإو . هرمأ يف زاج هيف

 : مكاحلا هيف لصفي عيزوتلا دعب عزانتلا : ةلأسم

 هب عفدلا وأ ءارقفلا يف هل ةقرفتلا دعب نم عزانتلا مهنيب اييف عقو نإو

 ىلب نم ىلإ مرغلا يف درملاف هدر عنتماف مهل هظفحل هبرل عضولا وأ لاملا تيبل

 هب اميف عيطيو . همكحل ملستسي ن أ 7 لك ىلعو ٠ مكحل ا رمأ كلذ يف قحل اب

 نأ نم هيلإ اذه يف رظنلا نوكي ام عضوم يف هلذب الو ، هيلع يأرلا نم يضقي

 لذب يف هسفن ىلعديدشتلاب ذخأي نأ هلاح يف دارأ نم الإ لدعأ هرصبأ ايب لمعي

 ةهبش يف جورخلا ىنعمل نكلو ، يأرلا عضوم يف هموزلب ةنونيد ام ريغ نم هلام
 امم وهف لمعلا يف هل هزاوج عضوم يف لصألا وه امل امور يأرلاب فالتخالاو يأرلا

 الو 3 هب أربي هجوب هنم جرخيوأ زاج ام ىلع يضارتلا عقيوأ {}©ك هيلع امم ال هل

 . ملعأ هللاو . لاح ىلع هلام يف هل رمأ ال نل ىضر

 : ديعس وبأ ةلأسم

 : ءعىشلاب ىعدي نم قيدصت زاوج
 هلخن نم هجرخأ وأ نالف لام نم هنإ لوقيو صوخ نم البح ذخأ نميفو

 . ملعأ هللاو . هباوص لايتحال هرجح ىلع مدقأ ال : لاق : هنيعأ نأ ل له

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : هيف هعضاو يردي ال ءام نم ءانالا غارفإ زاوج
 له . ءاملا ريغ ائيشوأ ؤ هيف هلعج نم يردي ال هئانإ يف ءام دجي نميفو

 . ملعأ هللاو & كلذ زئاج : لاق ؟ هئانإ نم هيفكي نأ

 : عئابلا دنع هارتشا ام يرتشملا كرت : ةلأسم

 كيتأ ىتح © كعم هعد هل لاقو { ابوث لجر نم ى رتشا لجر يفو .0 هنمو
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 هفرعي ملو ، ائيش هنمث نم هيلإ ملسي ملو 0 هيلإ عجري ملو { هعم هكرتف هنمثب

 ؟ بوثلاب عئابلا عنصي فيك © هجوت نيأ يردي الو ، عئابلا
 نإو © هقح هنم ىفوتسيو . راصتنالا هجو ىلع هعيبب نأ هل زئاج : لاق

 ا ذهو . ع ارقفل ١ ىلع قرفي : لوقو ٠ فقوي : ل وقف 6 هتميق نم ع ىش لضف

 : لجر هيف طقسي رئبلا رفاح نايض : ةلأسم

 فيك هسفن حرط اهيف عقاولا نأ قيرطلا يف رئبلل رفاحلا جتحا اذإو

 ؟ مكحلا
 هنايض نوكيو . دمعت الب اهيف عقو هنأ عقاولا ءايلوأ ىلع ةنيبلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو رفاحلا ىلع

 : هركذي ال نيد نم هقيدص ءى ربي لجرلا : ةلأسم
 نم ءىش هدي تحت رادو ، ريخلا ةين هيف هلو & قيدص هل لجر يفو 3 هنمو

 اهنم هي ربي نأ هبلق ةين يف نكلو { مهاردلا هذه هل ركذي نأ هنكمي ملو ، مهاردلا

 اعيضم نوكي مأ هقيدص ءى ربيو { مهاردلا هذه هلأسي نأ هل زوبأ . اهنم رثكأو

 ؟ هلام

 نأ ، هل ينبجعيف قحلا اذه هيلع نأ ملعي قحلا هيلع يذلا ناك نإ : لاق

 هلحي نأ يدنع قيضي الف هملعي ال ناك نإو ، كلذ دارأ اذإ هنم هي ربيو هل هركذي

 يف هي ربيو { ايلو ناك نإ ةصاخ نظلا هب نسحي نأ هل زئاجو © هملعي نأ ريغ نم

 . ملعأ هللاو . هبلق

 : تباثلاو لوقنملا بوصغملا نيب قرف كانه له : ةلأسم

 ؟ لوقنملا ريغ وأ لوقنملا بوصخلملا ناض ف قرف لهو {© هنمو

 . هتميقوأ {. هلثم هبحاص ىلع بجو فلت اذإ لوقنملا امأ : معن لاق
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 8 كلذ يف عزانت الف { هللا لبق نموأ ، هريغ وأ أ بصاغلا ةيانج نم هفلت ناك

 اذإ لوقنملا ريغ امأو . هلثمو ناويحلاو ريناندلاو مهاردلاو ثاثألاو عاتملا لثم وهو

 3 ةميقلاو لدبلا نم هيلع ءعىش الف بصاغلا ةيانج ريغ نم هضعب وأ هلك فلت

 هللاو . فالتالا رشابي مل ولو © هنم صقن ام هيلع ناك هضعب لقتني ام فلت نإو

 . ملعأ

 : اهكرتو بتكلا ذخأ : ةلأسم

 3 هب جرخو ، لجر تيبوأ دجسملا وأ مامالا نضح نم اباتك ذخأ نمو
 ؟ هذخأ ثيح هكرت هل له 0 ةدم هعم ثبلو

 3 لوق ىلع كلذ ةيفيكف كلذ هتقو يف هناكم هكرتو ، هضبق نإ امأ : لاق

 هللاو . نيملسملا تاقث نم دحأ هضبقي هنإف { ةدم هعم مت 0 هب جرخ نإ امأو

 . ملعأ

 : يلمازلا ةلأسم

 : هزاوج مدعو فيفخ ءىش لعفب بي رقلا رمأ زاوج

 ؟ فيفخلا ءىشلا يف همع نبا وأ هيخأ نبا ىلع رمأي نأ دحأل زوجي لهو

 دلولا يف زوجيو كيلامملا ىلع لالدالا اينإو 0 دالوألا يف لالدإ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع ردقي نم دحب راص اذإ هيبأ نذإب

 : ةلأسم

 فرعيل رانلاب ريسيلا هنم نوكيو . قفتلا ءاود قدي نميفو & هنمو

 ؟ نمضي له ‘ هريغك وهو { هجاضن
 . ملعأ هللاو . كلذب الإ فرعي ال ناك اذإ هيلع نايض ال : لاق

 : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 : هئانبأ دحأ هلتق اذإ دلاولا ةيد

 ىتح . هيبأ ةيد هاخأ طعي ملو { امهدحأ هلتقف ؤ نادلو هدنع لجر يفو

 ؟ لاملا اذه هل لحيأ ، هيلع نم هثروو . ةيدلا هل نم تام
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 هللاو . رانلل ملاظلاو { اهنم أربيو 0 ءارقفلل اهملسي هيلع ةيدلاو : معن لاق
 . ملعأ
 : كلذ نايضو يدتعي لمجلا : ةلأسم

 برهف .3 ةيدوألاو حويسلا نم هيلع نمأي عضوم يف هلمج كرت نميفو . هنمو
 ؟ كلذ هبر نمضي له © دحأ ىلع رضأو

 . ملعأ هللاو . كلذ يف فلتخي : لاق

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : ةبادلا ريجأ نايض

 ؟ نمضي له . هريغ هيلع ترضاف . هتباد ىعري نم رجأ نمو
 . ملعأ هللاو . ريجألا ىلع نايضلاو . ال : لاق

 : مهباود طب رب سانلا رمأ اذإ يلاولا : ةلأسم

 مهمزليأ . مهباود قالطإ يف باودلا لهأ ىلع يلاولا مدقت اذإو { هنمو

 نمضيأ ،“ ترضأو هرايتخا ريغب دحأ ةباد تقلطنا اذإو ؟ ال مأ اراهنو اليل اهطبر

 ؟ ال مأ

 ،اهلثم هب قثوي ايب هتباد طبر نم امأو 0 اراهنو اليل اهظفح مهمزلي : معن لاق

 عرز يف تثدحأو ،تقلطناف 0 اهلثم هبزرحي ايب اهزرحأ وأ { اباب اهيلع دش وأ

 ىتح ناضلا هيلعف ، مكحلا يف امأو { هللا نيبو هنيب اييف هيلع ناض الف 0 هريغ
 . ملعأ هللاو . كلذ حصي

 : ال هناضو ةبادلا رقاع : ةلأسم

 نإو 3 اهبرل اهتميق ىطعأ تقولا برق وأ تقولا يف تتايف ةباد رقع نمو
 هللاو ۔ اهتميق نم صقن ام ىطعأو .3 ةروقعمو ةملاس تموق كلذ دعب تتام
 . ملعأ
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 : ناديبع نبا ةلأسم

 : كلذ نايضو موق ثرح بيصت ةبادلا

 يف مكحلا فيك . هريغ وأ تق لثم موق ثرح تباصأ اذإ ةبادلا يفو

 ؟ كلذ

 الإو . لودعلا هكردأ نإ لودعلا رظن ىلإ دودرم وهف ةمارغلا يف امأ : لاق

 بحاص ىلع نيميلا مراغلا در يف فلتخاو ،هنيمي عم مراغلا لوق ىلإ دريلف
 5 برخ موي ، هتمارغ هيلع لوقف ، ثرحلا ميوقت يف فلتخاو ، ثرحلا

 نأ هيلعو عيض امردقب اعرز هل عرزي نأ هيلع :لوقو . هداصح موي : لوقو

 ةبورخملا ةبلحلا تلت يتلا ةبلحلا ىلإ رظني : لوقو & عيض مويك ريصي ىتح هنيعي
 © كلذ لثم براخلا ىلعف ، بحلا نم ةبورحغ ريغ ىتلا ةبلحلا كلت نم ءاج ايف
 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ لوألا لوقلاو

 : ةيدتعملا ةبادلا لتق : ةلأسم

 هنأل باودلا عيمج يف نايضلا كلذ يف : لوق : تلتقف ةبادلا تدتعا اذإو
 3 التق دري ملو هدهجب هلامو هسفن نع عفد اذإ : لوقو . ىمجعلا ىلع ةجح ال

 نع عفد اذإ نمضي الو . هلام نع عفد اذإ نمضي : لوقو . هيلع نايض الف

 . ملعأ هللاو . هسفن

 : صللا روتسلا : ةلأسم

 . ةيعوألا قوف لوبي يذلاو صللا رونسلا لتق نع ناديبع نبا لئس
 . . نيملسملا لاوقأ نم هلتق زاوج جرخي الأوجرأو & بقرعي هنإ : لوقف

 . ملعأ هللاو

 : هدسفملا باودلل مسلا عضو زاوج : ةلأسم

 وأ بح يف جاجدلل ايس هتيب وأ ، هلام يف عضي نأ دحأل زوجي لهو { هنمو
 ؟ ةرضملا اهنم ىكتشا اذإ بالكلاو رمت

 . ملعأ هللاو .لوق ىلع ،تام اذإ ءىش همزلي الو زئاج كلذ لك :لاق
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 : سيمخ نب رصان خيشل ا ةلأسم

 : مسلاب رويطلا ديص زاوج
 ؟ ال مأ لكالل هليصحتل ابلط ريطلل مومسلا بحلا حرط زربي لهو
 دلوتي مل اذإ ، هنم ىكذملا لكأ زوجيو & ةفصلا هذه ىلع كلذ زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . مسلا لبق نم هلكأ ىلع ةرضم هنم

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : الجر لتقتف برضت ةبادلا
 ؟ نمضي له هتلتقف الجر تضكرف هتباد برض نمو
 اهمدقمب وأ اهسأرب هتباصأ نإو 5 هيلع ةيد الف اهلجرب هتباصأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيدلا هيلعف

 : هترجأ هيلعف الجر دعاس اذإ دبعلا : ةلأسم

 بناجلا عفرف ، كولمم دبع ءاجف رامح ىلع رمت بارج عفري نأ دارأ نمو

 دعق نمو ، لمعلا كلذ يف هترجأ نمض ابناجوه عفرو & بارجلا نم رخآلا
 . ملعأ هللاو . هنمض بصتغم بارج ىلع

 : يراحصلا ملسم نب ةملس نب رذنملا نبا نع ةلأسم

 : ناضلا هيلعف رئب مده ىلع الجر ناعأ نم

 5 ةعارزلا تعاض ىتح ةعارز اهيلعو ، لجرل رئب مده ىلع ناعأ نميف

 ءام دسي يذلاو & شطعلا نم هعرز عاض ىتح دحأ جلف مده ىلع ناعأ يذلاو

 هكرتيو . هعاتم ذخأيورخآلا تيب بقني يذلاو ، هعرز تومي ىتح رخآلا

 عرزلا نع راضحلا جرفي يذلاو 3 اعاتم تيبلا نم ذخأيف رخآ ءىجيف . ابوقنم

 ؟ كلذ يف ءالؤه مزلي ام ، عرزلا لكات باود ءىجت ىتح

 تيبلا بقن نم الإ فلت موي هلعف نم فلت امل نماض تركذ امل لعاف لك : لاق

 َ . هكرتو
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 : دسفي نم هنم لخديف تيبلا بقاث

 لقعي نم هنم لخدو . ابوقنم هكرتو تيبلا بقن يذلا امأ : فلؤملا لاق

 هيلع لب & لخادلا ذخأ اييف بقاثلا ىلع نايض الف تيبلا بحاص عاتم ذخأو

 ٥ تيبلا بحاص ىلع رضأو لقعي ال نم لخد نإو ، رادجلا نم هدسفأ ام نايض

 . ملعأ هللاو . لخادلا اذه هدسفأ امل نماض بقانلاف

 : ةلأسم

 ملعي نأ هيلعو . اهنمض هرمأ ريغب اهيف تلسف هضرأ نم ةمرص شعق نمو

 . ملعأ هللاو . تفلت نإ ةمرصلا نمضي مل هملعأ نإف { ةمرصلا بحاص

 : ىلمازلا ةلأسم

 : نوكت نم ىلع عاتملا لقن فيلاكت
 وأ ةعاضب وأ عاتم نم هتشق ضبقف © ةكمب ضرم هل قيفر هالتبا نمو

 ردنبلا نم روشع اهنم ذخؤيأ ، تصقنف نيفورعم ريغ اسانا اهيلع ىراكف اهريغ
 ؟ ناضلا نم همزلي ام

 ريغب ناك نإو {هيلع نايض الف اهبر رمأب تركذ نم اهيلع ىراك نإ :لاق
 ىلع ردقي الو . هيأر ريغب اهنم روشعلا نم ذخأ ايف هيلع نايض الو & نمض هرمأ
 هيلع نايضلا يفف 5 اهيلع فوخلا دعب اهنع روشعلا وه ملس نإو ، عانتمالا
 . ملعأ هللاو . نمض هسفن ىلع فوخلا ىلع اهنم ملس نإو & فالتخا

 : ناديبع نيا ةلأسم

 : هارتشا ام نمضي يراشلل ناضلا

 8 كفرعأ ال هل لاقف ةئيسن ائيش هنم ي رتشيل بيرغ لجر هءاج رجات يفو
 ىلع هعياب رجاتلاو ةئيسن : هل لاق مث 5 هفرعأ انأو هعياب هل لاقف رخآ لجر هءاجف
 ؟ هل نمضي له هتفرعم

 . ملعأ هللاو . هيلع نايض ال لوقو نايض هيلع لوق : لاق

س ٨.٠



 : اهريغ وأ اهنم هتمزل ىتلا ةيرقلا يف اهقرفي ةعبت هتمزل نم : ةلأسم

 هقرفي : لوقف © يه نمل ةعبتلا فرعي ال { ةنياب ىرق نم ةعبت هتمزل نمو

 عضوم لك يف ءارقفلا ىلع هقرفي : لوقو . ةعبتلا هنم هتمزل يذلا دلبلا يف
 يف حص أ يدنع اذهو . ةفصلا ىلع هب يصوي : لوقو .{ ءاش

 هب ىصوأ هتايح يف هقرفي ل نإ ءارقفلا ىلع هقرفي هنإ لوقي نم : لوقو لوص الا

 . ملعأ هللاو . ءارقفلل

 : ىلمازلا ةلأسم

 : هنم قدصتملاو هقيدص لام نم لكآلا
 هراكوهو " هيلع الدم هنم قدصتيو { هلام نم لكأي الجر ىري نمينو

 ؟ هبلق يف هرمضأ ام فالخب {، سفنلا ةبيطو ، اضرلا هل رهظي نأ هل لحيأ & كلذ

 هيلع لد ام كلذ هل رهظأ ولو . عرولا لهأ نم لدملا اذه ناك نإ : لاق

 ناك نإو . هنطابك هرهاظ نوكي نأ نمؤملل ىغبني هنأل {. همتكي الأ ىنبجعيف

 وأ هلام ىلع هنم افوخ هل كلذ ملف ۔ ضرعوأ لام ىلع ىقتي نمم هيلع لدي يذلا

 نم هبلق يف ام نايتك اذه ىلع هيلع قضي مل هسفن ىلعوأ متشلا نم هضرع
 . ملعأ هللاو . ةقدص ضرعلا نود لاملا لذب نأل 0 ةيهاركلا

 : همادختسا نم ءاملل جاتحملا عنم : ةلأسم

 هلام هل ىقسي نأ هيزبجي له 3 تاف ىتح هئايب ىقسي نأ هريغ عنم نميفو

 ؟ كلذ لثمب

 . هرمأب نوكي ىتح هيزبم الف هرمأل اكلام لاملا بر ناك نإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هازجأ هرمأل كلام ريغ ناك نإو

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 : طرفملا ءايحلا ف ةءارملا

 ؟ ال مأ زوبي طرفملا ءايحلا يف ةءاربلاو
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 . زوجت ال : لاق

 هللاو . حصت ال اهنا ةيقتلا يف عامجالاب فالتخا هيف : ديعس خيشلا لانو

 . ملعأ

 : اهجوزتيل ةأرما ىراد نم : ةلأسم

 نم ءىشب اهيوادي نأ هل له تعنتماف & اهجوزتيل ةأرما بلط نميفو

 ؟هيلإ ليمتل ريغ وأ باتكب مئارغلا
 ديري اينإو . اهلقعو اهدسج يفررض وأ لقع ريغت اهقحلي مل اذإ : لاق

 ةينلاو لوقلا نم هعسي ال ام قفاوي ملو ، لالحلا نم هعسي ام ىلإ ةباجالا اهنم

 { ةنس ددمب هنإف ك كلذ نم اهلقع لاز نإف { همزل كلذ اهباصأ نإو . زئاجف

 . ملعأ هللاو . هيلع اهتيد ناك { اهلقع ناصقن مت نإف

 : بيبح خيشلا ةلأسم

 : اهجوز نم اهجرختل اهتتيال ائيش عنصت ةأرملا
 ةبوتلا تدارأ مث ، اهجوز نم اهتجرخأ ىتح اهتنبال اثبع تلمع ةأرما يف

 ؟ اهمزلي ام صالخلاو
 . اهتجرخأ ىتح جوزلا لقع صقني امم هريغ وأ ىقرب اهثبع ناك نإ : لاق

 تناك نإ :فالتخا كلذ يفف اهتنبال اهتياشو نم ناك نإو ،هلامل نايضلا اهيلعف
 اهترمأ ام تلعف اذإ ةعاطم ريغ تناك ولو : لوقو ث ,ةعاطم مألاو ةعاطم ةنبالا

 . ملعأ هللاو . ةبوتلا الإ اهمزلت الف جوزلا يف ثبعلا نم ءىش نيبتي مل نإو 0 هب

 : هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 : رحبلا يف عاتملا حرط

 . رحبلا يف عاتملا حرطو . رحبلا يف بخلا باصأ اذإو

 نأ كلذ هل ناك بكرملا ىلع ةفاح هيأرب عاتملا اذخانلا حرط اذإ لوق : لاق
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 ال : لوقو . باكرلا عيمج ىلع حرط ام نايض نوكيو © لاملاب سوفنلا يدفي
 زئاجو ، ءاركلاب مهلمحجي هنأل & ةصاخ هيلع نايضلا اينإو . باكرلا ىلع نايض

 ١ عيمجلا ىلع نايضلاو & مهسفنأ ىلع اوشخ اذإ ةلومحلا نم اوقلي نأ باكرلل

 . عيمجلا ةمالسل حرط هنأل

 ةعتمأ عم ةصحلاب هدي يف يذلا لاملا نم عاتملا براضملا حرطاذإو :تلق

 ؟ لاملا برل كلذ نمضي له ، سفنألا ةمالسل حرطلا كلذ ناكو . راجتلا

 . ملعأ هللاو . نمضي ال لوقو & نمضي لوق : لاق

 : هللا همحر يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 : هلال لوهجم قراسل ارحس بتك نم ءازج

 خفنوأ ، هلوبرصحب هل لمعف {} هقرس نم ردي ملو ءىش هل قرس نميفو
 ؟ ال مأ اذه لثم يف نايض لعافلا قحلي له © كله ىتح هب رضاف 5 هنطب

 مثالاب اذه لعق نم يدنع قيقحو ‘ زوجي ال اذه نأ يعم يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيدلاو

 : يلهذلا ةلأسم

 : اهب ىصوملا تام ةيصو يف فرصتلا
 ريغ نم اهضبق ضباقلاو & ىصوملا كلهو ؤ، دحأل ةيصو ضبق نمو

 عم هيلإ اهلاسرإب أربي له 3 هدجي ملف { هنم اهضبق نم ىلإ اهدر دارأو 5، ةقث
 ؟ ةقث

 لاقو ةقث دنع هيلإ اهلسرأ وأ { هنم اهضبق ىتلا ديلا ىلإ اهملس اذإ : لاق

 ىلع صالخ هجووهف . اهايإ هاطعأ هنأوهرقأو 3 اهايإ هاطعأ هنإ : ةقثلا هل
 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق
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 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 : نيملسملا لاومأ نم ءىش ىلع ناطلسلا ءاليتسا

 ريغ نم اهنم ذخألا يفف 5 لاملا تيب لاومأ نم ءىش ناطلسلا انطأ اذإو
 ناطلسلا لعج يذلا عم : لوق : فالتخا لاومألا كلت نم ىنطتسملا ىضر

 اذإ ناطلسلا لعج يذلا عم : لوقو ، هعيب متي الف 0 دي هللا لام يف هل سيل

 اهلعج يتلا ةرجألا كلذكو & تباث ماتيألاو بايغآلاو دجاسملا لام يف لكو

 نذإ ريغ نم ائيش لاومألا هذه نم ذخأ نمل زوجي الاذهف . ةتباث ليكولل
 نمثلا ميلستب هنع طحني الو { هللا لام يف نماض ىنطتسملاو ،۔ ىنطتسلا

 صخرأ وهف اينغ ىنطتسملا ناك نإو ۔ ةجحب سيل هميلست نأل ناطلسلل

 نم هانطتسا ايف نماضب سيل هنأل دشأوهف اريقف ناك اذإ امأو & ذخألل

 . ملعأ هللاو . هرقفل هل لهأ وه هنأل { ناطلسلا

 : هيف لكو اميف ليكولا فرصت : ةلأسم

 ناك اذإ ، رخآ اناسنإ هنم ىطعأ . هلام يف ناسنال ليكو يفو ، هنمو

 نأ الإ زوجي ال نئاخلاو { ةنانئمطالا ىلع لوق ىلع هنم ذخاي نأ زئاج ةقث ليكولا
 . ملعأ هللاو .فالتخا هيف نومأملاو . هحابأ هنأ حصي

 : يلمازلا ةلأسم

 : كلذ ليصفتو توميف الجر حطني روث

 ؟ ال مأ شرأ بحاص مزليأ ، تايف الجر حطن روث يف
 نوكت نأ الإ ، رده باودلا نم ةيانجلا نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 ةمدقتلا دعب اهقلطأ نإف © اهل عنملاب اهبحاص ىلع مدقتف ٠ شلطبلاب ةفورعم

 ، هللا نيبو هنيب اييف امأو ، مكحلا يف اذهف { لام وأ سفن نم تباصأ ام نمض

 وأ ، اسفن تباصأ اذإ ناضلا همزلي نأوجرنف . اهقلطا مث كلذب اهفرع اذإف

 انعمس دقف اهمدقمب تباصأف بكار وأ دئاق وأ قئاس اهل ناك اذإ كلذكو ، الام
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 ةثرو ىلع يدنع ةنيبلاف ٠ روثلا بحاصو ةثرولا ركانت امأو ٠ ناضلا مهمزلي هنأ

 بحاص ىلعو ، ملعلا دعب هقلطاو © لبق نم كلذب فورعم روثلا نأ : حيطنلا
 . ملعأ هللاو . نيميلا روثلا

 : نانس نب فلخ خيشلا ةلأسم

 : هل ضبق لام ىلع بابلا قلغ
 هلفق ىرأ الف انأ امأو ، هضبق دقف لام ىلع لفق نم نإ : ليق دقو

 . ملعأ هللاو . فورعملا ضبقلا هضبقي ىتح . اضبق

 : سيمخ نب رصان خيشل ا ةلأسم

 : ناضلا هنع طقست نماضل ةءاربلا ةباتك

 نم ينالفلا نالف نب نالف تأربأ دق ، نايض هل هيلع نمل بتك نميفو

 ؟ نايضلا هيلع نم أربيأ نايض لك نم بتكي ملو ، يل همزل نايض

 دعبت الف { همزل نايض لك نم هأربأ هنأ ردص كلذب حرشنا نإ : لاق

 هللاو . كلذ يف عجري ملام . مكحلا ال ةنانئمطالا مكح يف هل هنم هتءارب ةزاجإ

 . ملعأ

 : نايضلا هل نم هقفاو اذإ اهبلاط ءى ربي ةءاربلا بلط : ةلأسم

 الو هيقتي ال نمم ناكو . هل همزل امم لحلاو نا ربلا هنم بلط نإ امأو . هنمو

 تنأ : هلوق امأو ك كلذ نم ءىرب كلذ نم هلحأو ، اطرفم ءايح هنم ىحتسي

 يف امأو انآرب مكحلا يف تبثي الف ، كاربأ دق هللا وأ عىربوأ ، ياربموأ يآربم
 ةنانئمطاو ©. سفنلا نوكس ىلإ كلذو & كلذ ةزاجإ موقت الف ، ةنانئمطالا
 . ملعأ هللاو . بلقلا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : هل ثلاث ةيطع نم ناسنإ نم ذخأي نأ ناسنال زوجي له
 وأ ، لجف لثم اليلق ائيش هلام نم ذخأف & دحأ ىلع لدي دحأ ناك اذإو
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 اذإ ، هذخأ ىل زوجيأ . هنم ىنيطعي نأ دارأو اهريغ وأ لوقبلا نم هريغ وأ ، رزج

 . ؟ ةقث ناك
 نأ كلزئاجو كلذ كيلع قيضي الف & هيلع لدي هنأ كل لاق اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ وهو زوجي ال : لاق نم لاقو { هدنع نم لكأت

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشل ا ةلأسم

 : ةقورسم ةاش جاتن نايض

 وه هنم فالتإ ريغ نم توملاب اهجاتن فلتو {. هعم تجتانتو ، ةاش قرس نميف
 . نورخا همزلي ملو أ ضعب كلذ همزلاف : افالتخا كلذ يف نأ اوجراف & كلذل

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : جلفلاو رئبلا نيب قرفلا
 نم ىنعمل ءام اهنم عزني نأ دارأ نمل جلفلا مكح اهمكح نوكيأ رئبلا يفو

 . قرف امهنيب مأ اهبر نذإ الب يناعملا

 الب هولدب اهنم عزني نأ هلزوجي : لاق نم لاق {“ فالتخا كلذ يف : لاق
 . ملعأ هللاو . اهباحصأ نذأب الإ اهنم عزني ال : لاق نم لاقو .3 اهبابرأ نذإ

 : ىلمازلا ةلأسم

 : ةءاربلا لوصحل يفكت ةءاربلا ظافلأ
 ملو .نآربلا ىلإ ادصق اذإ نيرابتملا نأ :رثألا يف هانعمس ام ىلع :لاق

 ايف اهتغل يف ظفللا نم نافرعي ام امهافك حيحصلا حيصفلا ظفللاب ةفرعم ايل نكت
 . ملعأ هللاو . هللا نيبو امهنيب

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : هبحاص نذإ ريغب هئانإ نم ءاملا ذخأ

 . فالتخا هيف قيرحلا ءافط ال ءاملا بر رمأ ريغب ةرجألا نم ءاملا ذخأو

 . ملعأ هللاو
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 : ىحصلا ةلأسم

 : فالتخا هيف مهاردلا لباقم رايثلاو بوبحلا ءاطعإ زاوج

 دارأ مث ءاينغألاو ءارقفلا اهنم ىطعأف 0 ءارقفلل مهارد هتمزل نمو

 . رمت همزل اذإ كلذكو { مهاردلا نم هيلع ايع ارمتو ابح يطعي ناكف &، صالخلا

 ؟ اهريغ وأ ةيصو نم همزل يذلا ناك ، مهارد هناكم قرفي نأ زوجيأ

 ءاوسو © فالتخا هزاوج يفف { هنم لدبملا نع لدبلا ىطعأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . دقن نع اضورع وأ آ ضورع نع ادقن ىطعأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 : كلذ دودحو قيرطلا ىذأ ةزايح

 اهنم ناكم يف هزوحي نأ زوجي ، قيرطلا يف ىصح وأ اكوش دجو نمو

 ؟ كلذ دعب باصأ ام نايض هيلع سيلو

 ةينايثلا دعب هأجلأو { ادعاصف عرذأ ةينايث نم قيرطلا ضرع ناك نإ : لاق
 ، كلذزوجي ال : لوقو 3 لوق يف كلذب هيلع سأب الف ، اهنم ءعىش يف عرذألا

 . ملعأ هللاو . حابملا نم هكرت هل زوجي ثيح هكرتيو 0 لوقلا رثكأ وهو

 : ىحبصلا ةل اسم

 : نيملسملا لام تيب نم ةمرص ذخأ

 ةيطعبوأ ، اهارتشاوأ & نيملسملا لام تيب لام نم ةمرص ذخأ نميفو

 لقتني مأ ةلوسغم هلام يف تناك ولو ، نيملسملا لام تيبل تبثت ناطلس وأ لاو نم

 . اهذخأل لحتو اهمكح

 وأ . هلثم قحب الإ عفدي ال قحلا نأل قحلاب هل تتبث قحب اهكلم اذإ : لاق

 ام ىلوأ مزحلاو { اهقحتسي نم ىلإ اهنمث نم صلخت رمألا هبتشا نإو 3 هولعي
 . ملع أ هللاو . لمعتسا
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 : ةحيصنلا هنم بلط نم ىلإ سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلاسر : ةلأسم

 ينم اذهو ، كباتك يلإ لصو هيلإ بتك نم ىلإ سيمخ نب دعاج هيقفلا

 يف تدرأو نايض وأ ةعبت وأ نيدوأ مد نم نامزلا يف تيلب هب ام نأش يف كباوج
 ًادباف ، اهرك هلهأل دغ يف كنم ذخؤي نأ لبق ، اعوط كلذ نم صالخلا كموي

 كدنع ام ناك نإف { اهوحنو نويدلا نم بلطت هب امو { ملاظملاب كصالخ يف الوأ

 همسقاف ، هل حصي ام هل رخدي نأ زوجي امم ناك وأ .هموزل يف كرضح ايب يفكي ال

 ىلإ هلام ضعب كرضحي ملام ىلإ عفداو { هلراص ام لك ىلإ عفداو 0 مهنيب اييف

 ةردق كل تناك نإ هل يرحتلافوه مك هفرعت ملامو ؤ هروضحل دعأ يذلا هتقو

 هتقرف نإف & لاح ىلع هفرعت نأ جزت ملو ، لام نم هبر تلهج امو & كلذ ىلع

 ردقت ملامو ، يأرلا يف لدعلا نم اهجو ناك 3 لاملا تيبل هتلعج وأ 5 ءارقفلا ىلع

 لعجاو ۔ كبر كرمأ ايك . ةردقلا عم هيلع دهشأو هب ىصواف ،لاحلا يف هئادأ ىلع

 الإو اليبس هيلإ تدجو نإ كدعب نم ايصو هلعجت نأ كل زوجي نم ةيصولا ىلع
 يف هلعف ام يردأ ال انأو . ملعأ هللاف كدلاو نم ناك امو & كل زوجي ال نم عدف

 لآ ام يردأ الو } هلاح نع ابصلا ةلفغ يف همايق مايأ ينأل لطاب وأ قح نم هنامز

 ةزاجإ ىلإ الو & ةحص ىلإ هب غلبي الف هرابخأ نم ىلإ ىدات امو ، هلامرمأ هيلإ
 ايف كلهتسملا ناك نإف كل دي يف هنم راص اميف اصوصخ كيلإ هيف عجرملاو ، مكح
 نأ كلزجي ل كلذ كدنع حص ىتمو ۔ ةثرولا نم هب ىلوأ قوقحلا له أف ، هبزل

 3 اموي ةجحلا موقت نأ ءاجروأ . اوفرع ام كل ال هلهأل هنأل &۔ كيلع اييف هيدؤت

 هيف كمزل امو { اولهج نإ لوق ىلع ةلودلا زع يفو ءارقفلل نوكي نأ مه اميف زاجو
 هيف ةجحلا هل نمم ىضري نع ةيدلا ىلإ هب عجري نأ الإ لام ال مد وهف دوقلا

 يف اورظناف & ءىشب سيل حص اذإ هيلع مه ربجلاوأ ةيقتلا عمو { مهنموفعلاو
 ىنإف قحلا قفاو ام الإ يلوق نم ذخات الو . كصالخ يف لجعو . هلك اذه
 . . ملعأ هللاو . يأرلا فيعض

 : كلذ يف نايضلا ام & الجر لجر باصأ اذإ : ةلأسم

 هحراوج ضعبب وأ ، هلمح ءىشب ايبص وأ الجر لجرلا عدس اذإو { هنمو
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 همزلي ملو هنم هأربأل هريغ هعدس ول نأ هسفن نم هب لدتسي ام لثمب افيفخ اعدس

 ؟ال مأ هنم نايضلا طوقس ىلع ةلالد هذه نوكت له . هلبق نم نايض

 هيف رثؤي وأ هلؤي ىتح أطخلا يف انايض هيلع نأ اذه لثم يف ملعأ ال : لاق

 قحليوأ ،هغلبت ملام { لاملا يف هيلع ءىش الو ، كلذ يف نايضلا همزليف كلانه
 هيلع وهف ايهنم ءىش يف همزل ىتمو & كلذ عضوم يف نايضلا هب همزلي صقن هب
 ىلع ةلالد هأربأل كلذ لثم هريغ نم هب ناكول هنأ هسفن نم هب لدتسي اييف سيلو

 امم هسفن نم هب ءعى ري اميف هنع اضرلاب هيلع لالدتسالا عضوم يف هنكل { هطوقس

 . هيلإ عجري ملام هعم كلذ لعف هنأ لوق ىلع أربي هلثم نم هل همزلي
 نآرب وأ ، هنآرب تبثي له حبرلا نم نبغلا لقعي يذلا يبصلاو : هل تلق

 وأ { همزل نمل هميلستب الإ هتوبث دعب ناضلا هنع ليزي ال مأ اذه لثمب هدلاو

 ؟ هلقع نم ةحصو هغولب دعب يبصلا نم ةءارب وأ & يتءاربب

 وهف هزيجي ال نم لوق ىلعو : نالوق هنارب يفو ، هل نارب ال ىبصلاف : لاق

 كلمي نأ دعب دلولا هي ربيوأ هيلإ هميلستب هنم أربي نم ىلإ هملسي ىتح هيلع دعب
 . هسفن ةبيطو هاضرب هرمأ

 مثالا هقحلي مأ & عضاوملا عيمج يف نايضلا عم ايثا نوكي لهف : هل تلق
 ؟ اهريغ نود ةروصحملا قرطلا وأ ةروجحملا عضاوملا يف نايضلاو

 هنكلو } لاح يف نايضلا هب همزل نإو هيف مثا ال هنأ اطخلا يف ليق دق : لاق

 هيف كلذ لشم يف هل ناضلا نم هيلع نوكي ام عم هلزوجي ال ال دمعت نم ىلع

 ال مثالاو ناضلا موزل نإف { لاملاو سفنلا نيب قرفلا عضوم يفو 0 اذه يف رظنيف
 . ملعأ هللاو . لاح ىلع عضاوملا عيمج يف نوكي نأ اذه يف حصي

 : كلذ يف فرصتلاو نايضلا بحاص توم : ةلأسم

 رحبلا ايهنيب ناكو . ةمذلا لهأ نم دحأل ةعبت همزل لجر نع لئسو . هنمو

 هنع هل هلأسي نم كلذ يف هيلإ لسرأف & نسلا ريبك هنأل جورلا عيطتسي الوهو

 هنإ ليق وأ & تام هنأ هربخأف هيلإ لوسرلا عجرف .3 هيلإ كلذ ملسيو 0 هدلب نم
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 له توم الو ةايحب هنع ربخي مل هنأو © ةمذلا لهأ وأ نيملسملا نم هل لئاقلاو تام
 لهأو نيملسملا ءارقف يف هل زوجي لهو ؟هل زاج نإ هقرفي نيأو ؟هقرفي نأ هل

 ؟ال مأ نيملسملا نم دحأ لوقب ذخأي نأ هعسي لهو ،ةمذلا

 يف دوجو الو . هب وأ هل وجري ال ناك اذإ هيف فلتخي ام اذه نأ وجرأ : لاق

 همزل امل ءاضقلاب ةنونيدلا ىلع نوكي نأ ينبجعيو { هتوم هعم حصي مل نإو عضوم

 ىتح 3 هدهجب هنع لاؤسلا هيلعو 0 ءادألا ىلع ردقو ، هدجو ىتم ءىش نم هل

 الو . ةيصولا يف هللا رمأ ام ليبس ىلع هب وأ صلختلا لبق توملا رضح اذإ

 هجو أطخ هنإ لقأ مل هقرف نإو ث ءارقفلا ىلع هقرفي نأ عضوملا اذه يف هل ينبجعي

 نأب احرصم هبقع الوق ةزاجالا يف هللا همحر يراوحلا وبأ خيشلا عفر امل انيد قحلا
 نحنو . هتوم حصي وأ ، مدقي ىتح هلاحب هنإو { كلذ هل سيل نأ ىلع لمعلا

 . لوقن كلذك

 نم وأ & نيملسملا نم نيلدع ةداهشب وأ & قح ةرهشب هتوم هعم حص اذإو

 كلذ ريخي ةنانئمطالا يف كلذكو { مكحلا يف هتثرو ىلإ كلذ ىدأ ةمذلا لهأ

 مل نإو ، ةمذلا لهأ نموأ نيفلاخملا نم ناكوأ هنيد يف ةقث ناك اذإ هل لسرملا

 ىلع هب ةيصولا هيلعو & كلذ مكح كلذ يف فوقولاف & ادبأ لاحب ثراو هل حصي

 . هل اهموزل دنع لوقلا اذه ىلع ةفصلا

 ام ثيح ليقو ةعبتلا هل هتمزل يذلا دلبلا ءارقف ىلع هقرفي نأ : هل ليقو

 ال هلكف نيملسملا وأ ةمذلا لهأ ءارقف ىلع هقرفي نأ هل تبث اذإو حصأ اذهو ناك

 . يأرلا باوص نم اجراخ هارأ

 هقرف دق ناك اذإ © لوقلا يف فالتخا كلذ دعب هب هيلع ةيصولا يف هنكلو
 لهأ نم هتومب هربخأ نمع هيلإ عفر اينإ هلوسر ناك نإو ث هلزوجي ام هجو ام ىلع
 ىلع ةنانئمطالا ىنعم هقحلي نأ ادبأ دعبي ال هنكلو ى فعضأ كلذف ةمذلا
 انومأم كلذل لوسرلاو . هنيد يف ةقث هتومب هلوسرل ربخملا ناك اذإ هلك اذه ىنعم
 ىلع كلذ لبقي نأ هل نكي مل امهدحأ وأ & كلذك انوكي مل نإو 0 كلذ ةفرعم ىلع
 . افنآ هيف لوقلا كل تنيب دق ام ىلإ هيف رمألا عجري لب لاح
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 ذخألا ىلعو دعي مل يأرلا يف ةزئاجلا نيملسملا ليواقأ نم لوقب ذخأ نمو

 ةرورض ريغ ىلع ةصخرلا يف لدعألا ةفلاخغ زوجت الو لدعأ هاري ايب ذخأي نأ

 نإف } كلذ ةفرعم هدنع وجري نم رواشيلف ،ءارآلا نم لدعألا رصبي مل نإف اهيلإ
 رظنلل لامالا ىلع كلذ نوكي الو ، هب ذخأو لدعلا ىرحت هيلع ةرواشملا تزع

 . ملعأ هللاو . عساو اذه يف لوقلاو رظنلاو سفنلا يعاودل دايقنالا ىلعو

 : ةيصو يف ةفلتخملا تاعبتلا مض مدع : ةلأسم

 ةاكزو . مهفرعي ال سانال تانايضو قوقح هيلع نوكت نميفو { هنمو
 ىصويف ةدحاو ةلمج ةيصولا يف اهطلخي نأ هلزوجأ & اهديعي نأ همزلف اهيف طرف

 يصوي نأ الإ هل سيلوأ 0 ءارقفلا نم هللا ءاش نم ىلع هدعب نم قرفت نأ اهب

 ىقب نإو ؟ هتايح يف اهيدؤي نأ نم هل دبال مأ ؟ اهل اقرفم ةدح ىلع اهنم لكب

 ؟ لاملا نم هدي يف ام ءانفل لاحلا ءوس ىلإ هرقف هادأف اريقف

 نوكي نأ الإ { ايهكرشي الأ هراتخاف ينبجعي يذلاو { ملعأ هللاف : لاق

 نم حصي نأ دابعلا قح يف نكمأ ام هيردأ الف الإو ۔ صوصخلا يف هربجي ىنعمل

 وه نم ةفرعم نم سايالا دنعو قحأ هريغ نم هنإف { هيلإ عفديف هلوه نم هدعب
 بحأو © ايهطلخي نأ سانلل امهزاجأ نم يأر ىلع ايهقيرفتب ىلب نمل زوجيف 0 هل

 نإف ، هيلعردقف هنكمأ نمل اهمرغ نم نوكي اموأ 3 اهجارخإ يف ةاكزلا ليجعت
 داهئادأ ىلإ مزاوللا يف ةعراسملاف امهريخأت راح نألو لاح ىلع ةنومأم ريغ عناوملا

 فرعي ملامو ، اهريخ ةرثك يف ةبغر هل ناك نمل ىلوأ اهئاضق يف اهنم الدب نوكي وأ

 ىلوملا هرمأ هب ايك 3 اهموزل نيح هب ةيصولا نم هل دبال هنأ الإ هرخؤي نأ هلف هبر
 . هردق نإ هباتك يف لجو زع

 3 عضوملا اذه يف هكالمأ عيمجب يصويف طاتحي نأ هل لهف :هل تلقو

 . ىماتي وأ نيغلاب هتثرو ناك
 سيلف ، هيف كش ريغ نم هنود ايب هيلع امم جرخ دق هنأ ىري نأ الإ : معنف

 . امارح ةثرولا لجأ نم هارأ ينإف هيدي يف امم ثلثلا ىلع داز امم هقوف ام هل

 ؟ ءارقف اوناك اذإ ةيصولا هذه نم اوذخأي نأ هتثرول زوجيو : هل تلق
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 قرف نم هدجأ ام مدعل مهريغك عضوملا اذه يف مهارأل ينإف معن : لاق

 . مهنود اسانا مهقيرفت يف صخي نأ الإ & كلذ يف مهنيب

 ؟ كلذك هتثرو ةثروو : هل تلق

 . كلذ يف يعم اذكه : لاق

 ءارقفلل تراصف تراصف يه مل اهفرعي مل نإ دابعلا قوقح يف : هل تلق

 ؟ ال مأ هللا قوقح يف نوكتأ 0 اهبابرأ ةفرعم مدعل مهل اهزاجأ نم لوق ىلع

 . دابعلا قوقح نم اهلاح ىلع دعب اهنإ ليق دق : لاق

 نم نوكتف " هللا ىلإ مهنم لوحتت نأ اهيف زوبي ىسعف : رخا لوق ىلعو
 اذه 3 اتباث يأرلا يف نوكي نأ زاجف حص نإ مكح نم اهل ايب ىلاعت هللا قوقح

 . دادسلا نم هنأ ىلع لدي ناهرب نم هل امل رظنلا يف باوصلا نم هدعبأ ال ينأكو

 يه نمل ةلوهجملا تانايضلاو قوقحلا هذه نم هيلع عمتجا نإف : هل تلق

 ءارقفلا نم دحأ ىلإ عفدف . الوأ هلايب طيحي امردق اهعاضأ يتلا ةاكزلا نم هل

 & ةيناث ةرم كلذ نع هايإ هاطعأ هنإ مث هذخأف هيلإ هدرف هلدب نوكي نأ زاج ءىشب

 هيزبجأ © ايل هيلع رادقم هنأ هسفن يف ىأر ىتح ارارم هناعفادتي اذه ىلع الازي ملو

 ؟ ايهنم هتبقر كاكفل

 يف فالتخالا نم ىرفني نأ امإف 0 هزاجأ نم لوق ىلع ىسعف : لاق
 . هل زوجي ال ام ردقب عفدي لوألا نم هب ام نوكي نأ الإ مهللا . الف هزاوج

 دعب ءارقفلل هكالمأ عيمجب يصوي نأ الإ هسفن بطت مل نإف : هل تلق

 ؟ هل هبحت امم اذهأ 0 اهنيب ةقفاوملا كلت

 لوقب عسوت نإو ، يأرلا ةهبش نم هب هجورخ هزاوج عضوم يف معنف :لاق
 . هب لمعي نأ هل سيل نمم نوكي نأ الإ هيلع قيضي مل هتآربل هزاجأ نم

 نم اهنأ اهلهأب هلهج هفرعي ال نمل هتمزل يتلا تانايضلا هذه يف : تلفو

 نم ءىش هيلع تناك اذإ اهلدب همزلف اهعيض يتلا ةاكزلا عم اهلصأ يف ملاظملا

 اذإ عىش نم مدقأ اهنم ءعىش وأ هلام يف اعرش نوكتأ ، نيفورعم سانال قوقحلا

 ؟ اهعيمج يفكي ال هدنع ام ناك
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 اموأ . هرضح دق نيد وأ ةملظم نع ناك ام دابعلا قوقح يف : لوقأ انأف

 نم هل عدي نأ بحاف لجأ ىلإ نوكي وأ» هرخؤي نأ هل زجي ملف ءىش نم هبجو
 ةبلاطملا دنع ءعىش ىلع ائيش اهنم مدقي الف ، ةمحازتم هدي يف ام ىلع اهنأ هردق هلام

 ءىشل صوصخ يف عنامل الإ اهرادقم ىلع عزوي نكلو 3 اههبشأ اموأ ذئموي اهب هل
 دحاب هيف مكحي ىتح عازن يف يأر ىلع نوكي امبرو الإ . عفاد نم قحلا يف هلام

 ىضم دقف 6 هروضح دعب هبابرأ لهج امو { عامجإ نم هب ام ىلإ دريف هيلع زاج ام
 . هريخأت زاوج ىلع لداع لوقلا نم

 ام مدقي وأ. اهدعبوأ اهلبق وأ اهعم نوكت اهنأ دابعلا قوقح يف فالتخالاو
 . مدقت دق اهنم هبوجو يف

 : هللا قوقح ىلع ءامالا يف دابعلا قوقح ميدقت : ةلأسم

 نم ايهب امرهظأ هنأك ةمدقملا ىه اهنأب هللا دابع قوقح يف لوقلا نأ الإ

 نم اهريغو ملاظملا هذه يف قرغتسا دق هلاح يف كلميام ناك نإف : تلقو . ءارآلا
 نم ءىشب دحأ ىلع قدصتي نأ هل له ، ريخات يف هل عسوي ال يتلا قوقحلا
 طاتحي نأ اذه ىلع دارأف ناضلا نم ءىش هل هيلع نوكي نأ فاخوأ ، هلام

 . ملعأ هللاف . هيلإ هئادأب

 ام ىلإ مزاللا نم هرضح دق ام عدي نأ هل نأ يردأ ال عضوملا اذه يف انأو

 ؟ عوطتي نأ هلاح يف هب داز

 هزاوج عضوم يف اهلهأ نم يأر نع نوكي نأ الإ هيف سيل امم اذه نإ الك
 ال ضام ءاطعلاو & عنص ام سئبف هدي يف ايب قح ال وه ام عيض دقف الإو 3 مهنم

 نأ هل سيلف هنوك يف هل ضرع كشب همزل دق نوكي نأ نايضلا نم هفاخ امو 0 دري

 نذإب الإ قوقحلا كلت نم هموزل يف هعم هيف كش ال ام ىلع ناكملا اذه يف هلخدي

 . ناصقنلا نم اهيلع نوكي امل هل زاوج الف الإو { اهبابرأ نم زئاج
 : هدنع ام عيمجب ءامرغلا دحأ ءافو : ةلأسم

 ىضقف ، هيلع مهل يذلاب مهلك هوبلط دق هؤامرغ ناك نإف : هل تلق

 ؟ هيدي يف ام عيمج نيرخآلا نود مهدحأ

۔ ٩٢٣



 هيف عوجر الف ءاس ف هل سيل ام ىتأ دق ناك نإو > ىضم دق رمألاف : ل اق

 رجحم . ام هتوبث زاوجب ليقو © حصي ال هنإف . مكاحل ا دي ىلع نوكي نأ الإ

 . هيلع

 : ءامرغلا عيمجلل يفكي ال ميرغلا لام : ةلأسم

 دقو قوقحلا هذه نم هيلع ام عيمجل يفكي ال هلام ناك نإف : تلقو
 يف اهنم ءعىشوأ 3 لاملا نم هكرت ام سأر يف اهلك دعب نم نوكت نأ اهب ىصوأ
 ؟ هيف امل يندها .3 هثلث

 ين هفلاخي امل زاوج الف هلام سأر ىف اهنأ ىلع قفتم دابعلا قوقح يف لوقلاف
 ؟ نوكت سأرلا نم يهأ مزاوللا نم اهوحنو ةاكزلا يف فلتخمو 0 داشرلا لهأ يأر

 هنإف هللا نيد يف هل زاوج ال ام عدف ، لاح ىلع هللا قوقح نم اهنأل ثلثلا نم مأ

 . دانعلا نم هب امل هيف عسو ال امم

 : هلام قرغتست نويدلاو جحلاب يصوي نأ هيلع له : ةلأسم

 وأ ، هبجوي ام ردق هكلمي ام ناك نإ جحلاب يصوي نأ همزلي لهف : تلقو

 ؟ هيدي ي امل ةكلهتسملا قوقحلا هذه الول هيلع داز ام

 هدي يف ايب ىلوأ عضوملا اذه يف لاح ىلع اهنإ : قوقحلا كلت يف لوقأ انأف

 نم همزل دق نوكي نأ الإ ء هيلع سيل ايب يصوي نأ هيف همزلي فيكف ،لاملا نم
 نأ ىسعف 9 رمؤي ايك هب ةيصولاف الإو ، اهدعب نم هئادأ ىلع ردق نإف { اهلبق
 . هنم الضفت دحأ هيلع هب عوطتي وأ ، هنع يضقي هب ام هل نوكي

 ام عضوم يف هب ىصوأف 3 الوأ اذه ىلع همزليأ & هيف كش نإو : تلق

 ؟ ال مأ هل زوب 5، هيلع سيل

 هبجوي هجو نم هريغ ىلع ال هازجأ طايتحالا هجو ىلع ناك نإ : معن لاق

 . ملعأ هللاو . هارأ ال ينإف { عضوملا اذه يف امزج هسفن ىلع

۔ ٩١٤



 : ناضلا كلذب هلهجو نايضلا هيلع بجوي ام لعف : ةلأسم

 عنص لعفلا وأ لوقلا نم ءىش دمعلاب لهجلا ىلع هنم ناك نميفو 0 هنمو
 نم هضرأ يف دجي ملو هموزل ةفرعم لهجف . هدابعلوأ هللا قح نم نايضلا هيف هب ام

 ۔ هملع ىلع هلدي نم ىلإ جرخي نأ زجعل عطتسي ملو ، هموي يف هل هربعي
 ىقب نإ اكلاه نوكيأ ، همرغ يف لثموأ ةميق نم همزلي ام كلذ نم صلختيف

 ؟ هلعف وأ هلوق نم اذه لثم يف هيدؤي نأ هيلع ام ردي ملف . هلهج ىلع

 ةبوت هللا ىلإ بوتي نأ الإ هبوكر يف هدمعل زاوج الام عضوم يف معنف : لاق

 كلذ ين همزلي ايع هبوجو عضوم يف لاؤسلاب هل نيديف هبونذ نم هجرخت احوصن
 هيف امل ءادألا دقتعيو ، هيلع ىمع نإ هقلاخ نيد يفوأ ٥ لاحلا يف هيلإ ىده نإ

 هريغل وأ هل قح نم هءارو اميف اذه ىلع هللا نم هل ىجري هنإف هردقف هل رهظ ىتم

 وأ سفن يف هميرحتب ناد امل هكاهتنا يف هأزجأ نإ هنأ الإ & هكرتب ندي ملام هردقي نأ

 ةنونيدلا ىلع هنوك عضوم يف هل دبالف ، لامجإ يف ةبوت نم هل ناك ام لام

 نأ ىسنوأ ىنعم اذغتاف هريغ يف لخد ام الإ هنيعب ءعىش لك ركذ نم هلالحتساب

 هربختف ةجحلا ىقلي ىتح هلاح يف هل ةيزجم نوكت نأ زاجف . هنيح يف هركذي

 نأ همزليف ، هيرجتسي نمل هبلط يف جورخلا ىلع ردقيوأ 3 هيلعوأ هل يذلاب
 ام ىلع ايندلا قرافي ىتح هزجع ىلع ىقبيوأ ، هملع دعب نم ةبوتلا هيف عجاري
 .املاس هبر ىقليف ةلصفم ةلمجم وأ هل اهتوبث عضوم يف ةلمجم ةبوت يف ةنونيد نم هب

 مدعل هتافو دعب هب يصوي ملو ،هتايح يف هدؤي ملف ،نايض نم هيفام لهج نإو
 ارصم هكرت ىلع مزعي ملام هرصببف ذئمؤي هل هربعي نمل هدقفو ملعلا نم هبوجول هلام
 هتاذ نم هريغب ال ههبشأ اموأ عايسلاب ةجحلا هب موقت ام سنج عاونأ نم هنأل

 هملع نأ دعب نم هلهجي نأ هلزوبي نم عنميف همهلي نأ الإ مهللا املاع هب نوكيف

 نم نكي ملام هفلكي ال هنأ ىلع لد ام :لاقف :هلوق ينو ،هتردق نم سيلف الإو
 . هتقاط

 همزل دق ايع لاؤسلا بلطم نم جورخلا ىلع لاحلا يف اتردق نإف : هل تلق
 ؟هلجعي نأ عناوملا مدع عم هيلعأ هلهجف

_ ٩١٥



 ىلع عامجإ نم هب امل هميرحتب ناد اذامل 3 كاهتنالا عضوم يف معن : لاق

 امل لوق ىلع الإ حصي هللا ىلإ باتملا دعب نم هنإف 0 هللا قح يف ال هل امزال هئاقب

 ةنونيدلا عضوم يف اهنإ 5 دابعلا قح نم هادع ايف ال عازن نم يأرلا يف هب
 يأرلا عضوم يف هل سيلو { هلاح ىلع وهف الإو { هيف ءاج ام رثكأ يف هلالحتساب

 . لالض نم هب امل عىش يف يأرب نيدي نأ الإ لاح ىلع

 3 هايعل اهنع جرخي مل الزان هتكله لزانم يف اذه ىلع ماد امو : هل تلق

 هيلعو { هل ةجحلا وهف {، هرزو نم جرخي هبام ىلع هل ركذو هرجحب هفرع نم لكف
 ؟ الهاج وأ ناك املاع

 دعبو ،هريخوأ هرش نم اهيف ناك ةلاح يأ ىلع اذه ليق دق : معن لاق

 مقت ملام هبوجوب هلهجل هريخأت يف ةعس نم هنايض يف هلام ىلإ قيضلا نم هجورخ
 نم لكب موقت اهنأ يف فلتخي نأ زوجي ىسعف هريغبوأ هملع نم هيلع ةجحلا هب
 ال اهنأ وأ قسفلاو ةنايخلاو ةلاهجلا يوذ نم هلاح يف ناك نإو ، قلخلا نم هل هربع

 لك هرمأ نع ثحبي نأ لوألا ىلع همزليف قدصلاو ةنامألاو عرولا لهأب الإ حصت

 ىلع نوكي نأ نكمملا نم هنأل ، هبولطم ىلع هلدي نأ هنموجريف 0 هاقلي نم

 ههجو يأ نم هلو هيلإ غلب نم ىلع ةجح هسفن يف قحلاو ، هروهظ نوك هناسل
 طرش نم هل ايب هملع نم الإ هلأسي نأ همزلي ال هنأكف يناثلا ىلعو 3 هفرعف هل رهظ

 وه نمل فيكف .‘ ةفرعملا نم هلام هعم رهظف . هترضحب ناك نإو ةفصلا كلت نم

 رهظ ال هنأل هيلإ جرخيف هرقتسم اهعم يردي ال هتبيغ يف نوكي وأ { هدنع لوهجم
 . هيلع نوكي نأ نم دعب

 نأ هيلع سيل نم لوق نم هلبقي نأ يأرلا اذه ىلع هل لهف : هل تلق
 ؟ هلأسي

 هل حضتا ام ادع هزاوج نم عنمي ام الإ هدايق ىلع يردأ ال ىنأل ال : لاق

 . هدادس نم هل رهظ دق امل هب لمعي نأ هل مزال هنإف هلدع

 نم هنود اموأ ايلع هب ةجحلا مايقل قح نم هيف ام موزل هل ناب نإف : هل تلق

 . ايكح اهتوبث

٩٦



 . هلدع يف هجو نم أربي هب ام ىلع هنكمأ ىتم هلهأ ىلإ هدؤيلف : لاق

 ءادأ ىلع ردق نإ هيلعأ . رخآ عضوم يف ةملظملا هل نم ناك نإف : هل تلق

 ؟ هيلأ هب جرخي نأ هل همزل دق ام

 الو ۔ كلذكوهف الإو ، هيلع يذلاب هلصي نأ نم عناملالإ : معن لاق

 . كلذ يف هريغب لوقي ادحأ نأ ملعأ

 ةدمل ال هريغ ىلإ هنم جرخف هيلع نم دلب يف قحلا هل نم ناك نإف : هل تلق

 ؟ قرف الف اهبرق يف ةمولعم
 هكردي نأ هل نكمي مولعم عضوم يف امئاق ناك ام اذه يف يعم اذكه : لاق

 . لاح ىلع ابجاو هارأ الف الإو موي يف

 ؟ ىرخأ ىلإ هل يه نم دلب نم ةملظملا هيلع نم جرخ نإف : هل تلق
 ةباينلا نأ ريغ & ىرحأ هب هيلإ هئادأل ةردقلا نم هيلع امب عوجرلاف : لاق

 نأو ، هبر ىلإ هلاصيإ يف هماقم موقي نم هب لسري نأ هلزوجيف ، حصت اذه يف
 ريغ ءىشل ال هسفن يف جورخلا نأل . هل هزاوج عضوم يف هلحتسي نأ هرمأي

 دق هنأ هربخأف لوسرلا عجر نإف . هنايض نم أربي هب ام ايهنم لك يفو & صلختلا

 نم عساولا ىلإ هأزجأ ةنامألا لهأ نموهو . هلحأ هنأوأ ك هعم هلسرأ ام هغلب

 ىتح : رخا لوق يفو ، هاطعأ ام هنإ لوقيف . هيلع هل ايب هبلاطي ملام ةنانئمطالا

 هنأب رقيف قحلا هل نم ىقلي وأ ناتقث ايلعي نأ الإ هيلع امم هب هل ةءارب الف ةقث نوكي

 هب ام هطعي ل هنأ هعم حصي ملام هعسي اميف هلبق نم يذلاو مكحلا يف اذه هلصو دنف

 . هلاح ىلع وهف الإو . ةنيب نع نوكي نأ ىلإ هتءاربل جاتحيف هركنب وأ ، هلسرأ

 هملسي نأ ىلإ هرخؤيف هللا قح نم نوكي نأ الإ هريغب لوقي ادحأ نأ ملعأ الو

 ةقثلا دحاولاب مكحلا يف هتءارب يف يأرلاب فالتخالا هقحلي نأ زوجيف 0 دحأ ىلإ

 ىلع نومأملا الإ هريغب كاذو اذه يف هعم حصي ىتح حصي هاوس امو 3 هركنأ نإ

 يأر يف ةقثلاب هقاحلإ هزاوج يف هب ام ىلع اذه وحن يف نوكي نأو دبال هنإف { هلثم

 . هلدع ىف

٩١٧



 نم نوكي ام ءادأل هجورخ يف ريصبلاك همكح يف ىمعألاف : هل تلق

 اذه لثم يف ايهلام مدعل ءاوس ىلع زجعلا وأ ةردقلا يف اناك نإ : معن لاق

 جورخلا ىلع ردقي هب ام طرش يف ةدايز نم ريرضلا قح يف نوكي ام الإ قرف نم
 يدنع ام حص نإ كلذك ايهف الإو 0 ريصبلا نود اهيلإ ةجاح عضوم يف اهب رضح
 . كلذ يف

 دحألوأ & قح نم هلل ايف ايهيلع داز ايع هيزجي ام ةبوتلا يف الهف : هل تلق

 . هداسفال امزال هل مرغلا وأ { هيف لدبلاب رمؤي وأ ، هدابع نم
 نم ناك نإو ، هاتا ال لالحتسالا عضوم يف هب ليق اذه نإ : ىلب لاق

 لبق هبر ىلإ باتف عجر نإ لاملا وأ سفنلا يف يأر نم هيف ام رثكأ ىلع دابعلا ملظ

 يف امأف . ذاشلا نم هنأ الإ معنف : رخآ لوق ىلعو { هب ذخؤيف هيلع ردقي نأ

 ال امرغ وأ الدب هئاضق نع هيف ىرجت اهنأ هللا قح يف فالتخالاف ميرحتلا عضوم

 . امزج هطقست ال اهنإف ، ىلاعت هريغل اميف

 ؟ هعضي نيأ © هنايض همزل يذلا اذه نم هبر فرعي ال امو : هل تلق

 الإ مهللاو { هنامز لاط نإو ، ريغلا هكلمي نأ نم عنميف هلهأل وهف : لاق

 يف يأر نم هب ام ىلع نوكي نأ زوجيف هلصأ يف هل وه نم ةفرعم نم سأيي نأ
 . هلدع

 ؟ ءارقفلل ايهب ىصويف ةلمج هتاكز نم همزلامو هعمجي نأ هل لهف : هل تلق

 هللا قوقح نم ةاكزلاو .لاملا سأر نموهف دابعلا قوقح نم اذهف : لاق
 نم رهظ ايبرو ،ايهيأل ريخأتلاو ميدقتلا يف يأر نم ايهب ام عم ثلثلا يف يهف

 ىلع هب يصوي نأ ايهنم لك يف ينبجعأ اذهلف ىلوأ هب هنأكف هدعب نم هل وه
 . ةدح

 لك يف فاخف هيلع ام يفكي ال هلامو . امه مك يردي ال نإف : هل تلق
 . ايهب يصوي نأ دارأو 5 رثكألا وأ لقألا وه نوكي نأ ايهنم

_ ٩٨



 . ايهيف هجولا وه هرادقمل دحاو لك يف يرحتلا ىلإ عوجرلاف : لاق

 هدعب نم هفرعي ادحأ وجري الووه نمل هملعي ال ييف هجو نم لهف : هل تلق
 وأ { ءارقفلا ىلع قرفي ةلمج هب يصويف { هتاكز نم همزلام ىلإ همضي نأ ادبأ

 . لاملا تيبل
 دق نأل كلذل هلعبي نم لوق ىلع عضوملا اذه يف هل زوجي نأ ىسعف :لاق

 . ىندأ هصالخل هاري ام راتخي نأ هلف هب ىلب

 ام نيب هميسقت ىلع ردقي ال ام دح ىلإ هلام يف هب رمألا غلب نإف : هل تلق

 . كلذك نوكي نأ زاج ءعىش ىلع هيف حلطصي نأ زوبي الو .هيلع

 . كلذ يف ىنعم امهذاختال اذه يف يعم اذكه : لاق

 3 هدي طخب هريغ وأ مكاح نم ةقث طخب ةقرو يف هب ىصوأ نإف : هل تلق

 ؟ هعم دهشي ن أ همزلي أ

 الإ تبثت ال اهيف ام حصأ ىلع اهنأل هل ةمزاللا قوقحلا يف : معن لاق

 ناك نإو هادع ام ال هصالخ يف هجولا وه اذه نإف 0 هاوس ام عدف اهيلع ةداهشلاب

 ىلإ كرتي نأ ىشخي دقف 3 هناكم لهأ كوكصلاب لمعلا ىلع عمجأ دق هنامز ين
 . هناهرب فعضل هربع

 يف هب ىصواف {. همزل دق ام ىلع هداهشال دحاولا هزجي الفأ : هل تلق
 . هدابع نم هريغل وأ هلل هكص

 ةجح هب موقت ام ايهنود ام نأل نيلدع نم يأرلا اذه ىلع هل دبالف : لاق

 . نيد يف الو ةيصو يف نم
 هب يصوي نأ دعب نم رمؤي هيف يذلا ام . هلام يف امهدجي مل نإف : هل تلق

 . هلام يف ةباتك
 نم هدوهش يف نوكي نأ ىسعل { هباجأف هيلع ردق نم لك دهشي : لاق

 يف نكمملا نم هنإف هدهشيف ةجحلا هب موقت نم ىقليوأ اهئادأ لاح ةداهشلل ىضري

 نأ هبر نم هل ىجريف ةنيبلا نع زجع نم هب ام ىلع ىقبي وأ نوكي نأ كاذو اذه

 . هيف فلتخي نأ زوجي ال ام اذهو ث هردقي ام الإ هتقاط نم هيلع سيل ذإ هزوعي

_ ٩٩



 . هلدعل هدهشيف اذه يف ةجحلا عضوم يردي ال هلهجل ناك نإف : هل تلق

 هعم حصي ملام هلبق نم يذلا يف هجو نم رم ام ىلع نوكي نأ زوجيف : لاق

 قفاوي نأ لعلو ىسع هلضف رهاظل هرمأ يف ةبجوم ةقث نم هلام هريغب وأ هملع نم

 . هداهشإ ةلاح هل ةجحلا عضوم هداهتجا يف

 ام ءادألا اذه لثم يف هيزبي مكف 3 هفرعف ةجحلا وه نم دجو نإف : تلق

 ؟ هيلع
 . ناتأرماو لجرف الإو { ةلادعلا يوذ نم نالجر : لاق

 نأ هل له هرادقم يفوه مك هيلع ام ملعي ال هلاح يف ناك نإف : هل تلق
 ؟ هلام عيمجب هيف هسفن ىلع طاتحي

 هلري مل اذإ © عنمي هزاوج نم ادحأ نأ ملعأ الو { اذه ليق دق : معن لاق

 . عمجأ هب الإ همزل دق امم اجرح هيرحت يف
 . هب هل نذإ الو { هثراو يأر ىلع ال ناك نإو : هل تلق

 ٨ همزاول يف اهلذبي نأ هيلعو هلو { هكالمأب عضوملا يف قحأ هنأل : معن لاق

 يذلا لب يأر هيف هريغل ىرأ ال نم يأر نم افوخ اهنم هجورخ يف كشي ال ىتح
 نإف عوطتي نأ هلف ثلثلا ىلع داز ام اعطق هثراو نم اضرلا ىلع الإ اعرش هل سيل
 . عجريف كلذ نم هللا ىلإ بوتي نأ همزلف لطب هلعف

 حصي نم لاحب وهو 3 هثلث ىلع ديزملاب هععوطت ناك نإف : هل تلق

 . عجر هدعب نم هنإ مث هاضر

 هريغل اميف هنذاف هيأر نع هنأل © هيلع اتباث نوكي نأ لوق ىلع زوجيف : لاق

 هعوقو لاح هكلمي امم هنأل هيف هل نوكي نأ هعوجر يف ينبجعيو {، ءىشب سيل

 . هل لقع ال نم وأ ميتيلا هتثرو يف ناك نإف : هل تلق

 يف دعب لخدي مل امم هريغب فيكف ناكلمي اييف ايهه يأر ال ناذهف :لاق

 هتكرت نم راص دق اميف ايهيلع لوحيف ام اموي ايهنم حصي نأ دعب رهظأل هنأل 5ايهيديأ
 نأ هيلع زوجي نأ نم برقي هنأك هلقع يف ىماتيلا نم قهارملا نأ الإ .ايه اثرإ

 . هلثمك هيف نوكيف غلابلا اذه لثم يف هقحلي
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 هل حابم نم هدارأ امل هلعف وأ هلوق يف هنم أطخلا هجو ىلع ناك امو : هل تلق

 هصالخ يف اذه ىلع هملع وأ هلهج همزلف نومضم نم هريغل هأطخاف هلصأ يف

 . نيد يفوأ ، يأر ىلع هموزل عضوم يف نوكي
 مدعل هيف ةبوت الف هملظ نم دجوي ال ناكملا اذه يف هنأ الإ : معن لاق

 ناكمالا عم هب نمؤي يذلاو & نايضلا نم هيلع ام يدؤي نأ همزلي اينإو ، همثا
 اهنود ام وأ هنيد يف هموزل عضوم يف هب ةنونيدلا عم هل زاج نإو ردق ىتم هلجعي نأ
 نم هيف هبلطي ملام هرخؤي نأ هبجوي نم لوق ىلع يأرلا عضوم يف هئادأل ةين نم

 هرضحف توملا هاتأ ىتح هلعف نإف ث هيلإ هميلست نم عنتمي نأ ةردقلا عم هل سيل

 هنكمأ نإ ىلاعت هللا هرمأ ايك هب ىصوأ وأ كهجوب هنم جرخي نأ لبق نم

 هل لحي ال ايع نوكي نأ الإ كلذك هزجعل عونمملاو روذعم يسانلاف الإو 3 هركذف

 يف هلهج نإو . نوكي هلجأ ىلإف ةدملا نم ءعىشب دح امو & ريصقت نم هنيد يف

 دبالو ، هملعي ىتح هنع لاؤسلاف { انيد هل امز ال هردي ملف انيد هل هموزل عضوم

 عم هلهج يف عسوي نم لوق ىلعو . همزل نأ دعب نم هلهج يف قيضي نم لوق يف
 ةمالس عضوم هنأل هيلع سأب الف { هللا نيد يف هيلع امل ءادألاو لاؤسلاب ةنونيدلا

 يف هيلع مرغيوأ هكرتب ندي ملام هكاله نم هريخأت ىلع لاحلا يف هب ام مدعل

 وأ ةلمجلا يف هل داقتعالا عدي وأ هئادأ موزل لاح يف هئاضق نم عنتمي وأ ٥ كاهتنا

 نم جرخيف ارداق هلاح يف هل اركاذ هل اهموزل نيح هب ةيصولا نم هيلع ام كرتي

 ىلعو {. هرذع مدعل قيضلا نم هب ام ىلع هرمأ نم اذه ىلع هلهاج يف ةعسلا

 نم هب هيلع ةجحلا مايق يف نوكي نأ : لوألا لوقلا ىلع زوجيف . ايهنم لك دايق
 نوكي ىتحف : يناثلا لوقلا ىلعو & هعسو اييف هجو نم رم ام ىلع نم ربعملا
 هل هموزل يف ، هلهج هعسو ام كلذ يف هلف الإو & لاصخلا هذه نم ةدحاو ىلع

 ىلإ برقأ هيلع هبجوي نمالوق هلاح يف هل نابف ¡ يأرلا زاوج عضوم يف يأر ىلع
 ءىش ال : لوقي نم يأر يف هل ناب نإو . هلآم يف هتاجنل هب لمعي نأ همزل قحلا
 ىلع يأرلا عضوم يف اهمارحل كاذ الو اذه يف ةنونيد ريغ نم هذخأي نأ هلزاج هيف
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 هب لمعلا يف كلذكف . هتلع يف ةباثمب هدنع هيف ناك نإو الهاج وأ املاع اهمار نم
 عدي نأ هل سيل نم هيلع هب مكحيف مصخ كلذ يف وه نم هعزاني نأ الإ ايهيواستل

 . ءاوس هيلع عمتجملاو ءاهقفلا لوق يف نوكي هنإف & همكح

 ىتح امزج هيدؤي الأ هسفن يف ىونف ، امرغ هنيد يف همزل اذإو : هل تلق

 . هيزججمأ هللا نيد يف همزلي ام ةلمجلا يف بات مث هيسن

 . كلذ نم بوتي نأ رصيف اموي هركذي نأ الإ ليق دق : معن لاق

 وهف هبشأ لوألا نأ الإ هنيعب هنم بوتي ىتحرصملا مكح يف وه ذإ ال :ليقو
 ىلع هنايض يف ىداف عطقلاب همزل ام ىلع لدتسي هب نم هنامز يف دجي ملام حصأ

 . هيلع يذلا وهف امزال ناك نإ هل رسيت نإ همزل ايب ءافولا ةطيرش

 ال هنع هنأل امزج هتءاربل هازجأف لاح ىلع هل زاج ام انأ تلق دقل : لاق

 . ايلع هيلع ىفخف همزل نم قح يف { هريغ
 ؟ همزليأ دهشأف اذه ىلع هب ىصوأ نإف : هل تلق

 . كلذ يف ىعم اذكه : لاق

 © مهنم ةقفاوملاب هوباجاف اهدعب وأ ةباتكلا لاح دوهشلا دجو نإف : هل تلق
 ؟ مهل هداهشإ يف مهرمأي فيكف

 وأ ةقرولا وأ باتكلا وأ كصلا اذه يف ايب يلع اودهشا لوقي وهف : لاق

 نم اذهوحن نم نوكي اموأ هتفرع وأ هتمهفف يلع ءىرق وأ . هيراق ينإف ةعقرلا

 يف زوجي وأ ةعقرلا كلت يف اهوبتكي نأ . مهتداهش يف طرشلا نم لهو هلوف

 . اهريغ

 ام ال مهل ةركذت حصألا ىلع اهنأ الإ ةباتكلا ام يرأ ال انأو ملعأ هللا : لاق

 نإو . ىندأ اهركذ ىلإ نوكي نأ ىسعف هسفن كصلا يف اهوبتك نإف 3 اهيلع داز
 مهيلع يه ايك اهودؤي نأ مهلو ركذلل اهوتبثأ يتلا يهف ىرخأ ةعقر يف اهوبتك
 ةهبش هبش نم اهب ام مدعل اهنم كش يف اونوكي ملو ¡ اهوركذ نإ عطقلاب اهموزلو
 يف اورصتقا نإو . اهيف كلذ ىلع نوكي نأ اذه يف ىشخأ يننأ الإ عنملا بجوي
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 ين زاج ام ىلع اهئادأل لصألا يف ةباتكلا نم دارملا وهف لقعلا ةنازخ ىلع اهظفح

 ةثالثلا هذه نم لوألا هجولا يف مزحلاف اهنايسن نم هعم نمؤي ال هنأ ريغ لدعلا

 .ىرحأ اهب وهف ،رمأ سبللا نم اهدعبأو اركذ اهب رقأ هنأل
 ؟ اهلعجي نأ رمؤي نياف ةيصولا هذه يف : هل تلق

 صقني نأ نم افوخ اهلثم ىلع نومأملاف الإو هيلع ردق نإ ةقث دي يف :لاق

 هيبشتلا لمتحت ةباتكلا نأل نكمملا نم هنإف اهلك ىلع يتأي اموأ .اهيف دازي وأ اهنم
 دوجول هب قثوي نم دي ين نوكي نأ الإ اهيلع نمؤي ال امم هلكو اهفورح روص يف
 ىلع لدي ام روهظلا ةمهت هيلع زوجي ال ىتح هتنايخ مدعل رهاظلا يف ةبجوملا هتنامأ

 . هتءارب

 نموأ . ةنامألاب هل مكحي ال لوهجم وه نم دي يف اهكرت نإف : هل تلاق

 . ةنايخلاب افورعم نوكي
 اهنيعب يه اهنأ يف اوكشي ال نأ الإ اهب ام ىلع اودهشي نأ مهل سيلف : لاق

 . اهلح ىلع لدي ام الإ اذه ىلع دجأ ال ذإ زوجيف اهلصأ نع ةلدبم ريغ
 نأ نايض وأ ةعبت نم نيد نم همزل اييف ىصوملا اذه ىلع الهف : هل تلق

 نمزاج ام ىلع هجارخإب موقي نم هيف لعجي نأ هاياصو نم هادع اميف هلو هب يصوي
 . هتوم دعب هلام

 نأ هيف دبالو { لاق نم لوق ىلع هل زوجي ام لقأف همدعأ نإف ىلب : لاق

 هيلعوأ هل اييف ايمل زاوج ال هنإف لوهجم الو نئاخ نم ايهنود ام ال ءانومأم نوكي
 .روذعملا وهف الإو هدجو نإف هيلإ يصوي نأ هل نم ىلإ ايهعدي

 همدعأ نم ةلزنمب وهف : لاق © هل ىصوي نأ ىبأف هسمتلا نإف : هل تلق

 . . ملعأ هللاو . رومألا هذه لثم يف

 : اهموزل نكامأ ف تانايضلا ميلست بوجو : ةلأسم

 مزل هيف همكاحو ، رخا دلب يف هب ىقتلا مث ، دلب نم ارمت لجر نم لجر ذخأ اذإو
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 رمتلا بحاص لاقو } هتذخأ ثيح نم كرمت كيضقأل ينعبتا : لاقف . هيلإ هدر

 .هم هذخأ ثيح رمتلا هيطعي نأ هيلع نإف 3 انهاه نم يرمت ىنيضتقا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : مزال ريغ وأ مزال ةنايضلا ببس حيضوت
 ذخأ هنأ نيبي نأ هيلعأ ، ائيش هل عيض ادحأ لحتسي نأ ناسنالا دارأ اذإو

 ؟ ال مأ هل برخ وأ هل قرس وأ ، ائيش هنم

 نم هنأ نايض نم همزل ام نيبي نأ هيلع نأ : لوق : فالتخا هيف : لاق

 نم ناك نإ هل نيبي نأ هيلع نإ : لوقو ، كلذ هيلع سيلأ : لوقو . اذكو اذك

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع سيل : لوقو لوقنملا نم وأ روقعلا

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا ةلأسم

 : ائيش هلواني نأ رخا نم بلطي نميف

 هاعدإ { هلوانأ نأ يل زوبيأ ، بوثلا ينلوان وأ ، يبوث ينطعإ لوقي نميفو
 ؟ هعدي مل وأ هسفنل

 . هيعدي دحأ دي يف بوثلا نكي مل اذإ { ةنانئمطالا ىلع كلذ زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو

 : دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 : لاملا تيب لامو ءارقفلا لامو دجسملا لام نيب قرفلا

 نموهأ ، دجسملا لامو & لاملا تيب لامو . ءارقفلا لام نع ين ربخأ

 ٨ لاملا تيب لامو ، دجسملا لام نيب قرف مأ { دابعلا قوقح نم مأ 3 هللا قوقح

 دجسملا داور ىلع افوقوم ائيش ناك اذإو ، نيمسم ريغ اوناك اذإ ءارقفلا لامو
 ؟ ال مأ قرف اهنيب رايعلل لامو ةرطفللو ةقرفتملا
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 نم ال دابعلا قوقح نم لاومألا هذه نأ يل هجتيو نيبي ام ىلعف : لاق

 { هللا قوقح ىلع ةمدقم اهنأو { لاملا سأر نم اهجرخ نأ ىرت الأ . هللا قوقح

 تمحازتول هللا قوقح ىلع دابعلا قوقح مدقي نم لوق ىلع لاملا ناصقن دنع

 . هللا قوقح نم تجرخأو . دابعلا قوقح عم عيزوتل ا دنع

 : قوقحلا كلت نم قح همزل نم ةبوت زوجت ال : ةلأسم
 نم ادحأ نأ ملعأ ملف فئاوطلا هذه لاومأ نم ةعبت وأ نايض همزل نمو

 ميلستب اهل همزل امم جورخ ريغ نم ةبوتلا هيف بجت امم ةبوتلا هل زاجأ نيملسملا
 لام نم ادحأ مزل اذإ ءارقفلا لام يف الإ ةنونيدلا هيف عست ام عضوم يف ةنونيدلا

 . نايض ءارقفلا

 اريقف ناك اذإ ءارقفلا لام نم همزل امم هسفن ءعى ربي نأ هلزوجي هنأب : ليقف

 هيلعو نوقحتسي ام قحتسيف مهدحأكوهو . ءارقفلل ناضلا ريصم نأ الإ

 مل ناك نإو 0 ناضلا موزل دنع هيف لوخدلا هعسي ال عىش يف لخد ناك نإ ةبوتلا
 هسفن ءى ربي نأ هيفكيو ، هيلع ةبوت الف { هيف لوخدلا هعسي مل عىش يف لخدي
 . كلذ نم

 ناك نإو هنأل { ءارقفلا لام نم همزل امم هسفن ءعى ربي نأ زوج ال : ليق

 همزل امم جورخلا نم هل دبالو ، ريقف نود صوصخم ريقفل نايضلا سيلف 0 اريقف
 . مهلام نم

 : اذه يف ريقفلاو ىنغلا نيب قرفلا امو : ةلأسم

 لهأ نم ادحأ نأ ملعأ الف ءارقفلا لام نم نايض همزل اذإ ينغلا امأو
 5 ميلستلاب الإ ناضلا كلذ نم همزل امم جورخلا هل زوبي هنإ : لاق ملعلا

 الإ ءارقفلا نيملسملا لام زجي مل اذإو نيملسملا مكح يف عسي ام ىلع ةنونيدلاو
 زوجت الأ ردجأو ىرحأف { هلزاجأ نم لوق ىلع ريقفلل ةءاربلاو & ينغلل ميلستلاب
 لام تيب يف الو فوقولا نم اهريغ الو {} ةرطفلا لام الو ۔ دجاسملا لام ي
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 . اهيف هل كيرش ال ىلاعت هلل دجاسملا هذه نإ لب : لئاق لاق نإف ، نيملسملا
 هقوقح نيب هللا قرف دقو { هلل مهلك دابعلا كلذك لوقنف 3 هل ةعجار اهلاومأ نإو

 ةروثأم ةحورشم ةموهفم ةمولعم يهو } تاياورلا ضعب يف ءاج ام ىلع مهقوقحو

 ام مكحيو ٠ ءاشي ام لعفي هلل او ٠ اهركذ ىلإ جاتحي ال مهريسو نيملسملا راثآ يف

 هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل اهيلع نمو ضرألاو { هلل مهلاومأو دابعلاو 3 ديري
 دودحو . اهمسق ماسق و اهمكح دلق ماكحأ يه انإو ٠ نيقتملل ةبق اعل او

 نع كله نم كلهيل اهنيب دق لئاضفو ٠ اهنس ننسو ٠ اهضرف ضئارفو & اهدح

 . ةنيب نم يح نم يحيو © ةنيب

 : هسفنل ريقفلا ءاربإ زاوج : ةلأسم

 لام نم نايض همزل اذإ هسفن ءعى ربي نأ ريقفلل زاجأ نم لوق ىنعم يفو

 وهو هسفن نم ةءاربب الإ كلذ نم همزل امم جورخلا هل اوزيبم . اذإ . ةباتك ءارقفلا

 : هنع بئاغ خأل نايض نم هسفنل ناسنالا ءاربإ زاوج : ةلأسم

 وهو ، هناوخإ نم خأل نايضلا نم ءىش ناسنالا مزل اذإ اولاق دقف كلذك
 هبلق يفو ٠ هيلع لدتسي ناك اذإ كلذ نم أربيو ©&١© هنم هسفن ءعى ري نأ هنع بئاغ

 . دابعلا قوقح نم هريغو اذه يف رظنافو © هنم هأربأل لحلا هلأسو رضح ول نأ

 : اريقف ناك اذإ هلا قوقح نم هسفنل ناسنالا ءاربإ يف طورش ال : ةلأسم

 3 نيدلاب نايض نم اجورخ تمزل اذإ هللا قوقح نم ءىش يف اوطرتشي ملو
 { هلام بهذو بات اذإ هلام ةاكزل عيضملاو 35 هسفن ىلع فرسملا يف اولاق ام لثم

 ميلست الو ااهنم هسفنل ةء ارب ريغ نم قزرل ١ عسو نم هل عسو دقف

 نإو 5 هللا قوقح نم قوقحلا هذه نأل حلصأو بات اذإ 0 اهئادأل ةنونيد الو 3 اهل

 ام اذهف . ريقف نود ريقفل تسيل اهنإف ى مهريغو ءارقفل ا نم دابعلل هرئاص تناك

 انسلو . يترك اذ فعضو . يمهف ةكاكرو . يملع ةلق عم ريسفتل ا نم ل ناب
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 عضومب الو ] نيدل ١ عضوم يف يأرل ١ عضومب مكحن الو © هيف فلتخمب نيدن

 . ملعأ هللاو . يأرلا عضوم يف نيدلا

 : ريقفلاو نيدملا نيب دحاو غلبمب دادسلا راركت زاوج : ةلأسم
 ناك وأ . ينغلا ىلإ هجرخي ال ناك اذإ دحاو ريقفل عفدي نأ يفكي لهو

 يفتكي نأ ىلإ ارارم هيلإ هدريو ىرخأ ةرم هعفدي مث هيلإ هدري مث اليلق ائيش هيطعي

 . كلذ هيزبجأ ديري امب
 . معن : لاق

 ؟ هتين يلع لدي امم مالكلا نم ائيش هيلإ مدقي نأ زوبي لهو : هل تلق
 . ملعأ هللاو زئاج : لاق

 : يرفافلا : ةلأسم

 : اهل اظفح ةقث ريغ ىلإ ءايشألا در زاوج مدع

 ءىشلا كلذب ىمرف { ميتيوأ غلاب نم هريغل ءىش هدي يف ةقث ريغ لجر يف
 وأ هدي يف لبق نم ناك اذإو ءىشلا تضبق دق ينأك نوكأأ ك يرجح يف وأ يمادق

 اذه ذخف تلزن اذإ يل لاقو ةلخنلا تحت ءىشلا اذه كرتو ةلخن قوف انأ تنك
 . هتذخأف ءىشلا

 ديلا ىلإ درلاك درلا اذه ىلع هيلإ درلا نوكي الو ، هدر زوجي ال : ىل لاقف

 ح لوق ىلع هنم أربأ ينإف هنم هتضبق يذلا ناكملا يف هتكرت نإو | تضبق ىلا

 . يرجح نم ضرألا يف ءىشلا كلذ حاطف تضهنف يرجح يف كلذ ىمر نإو
 . ملعأ هللاو . هضبقإ & هضبقت مل اذإ فلت اذإ تركذ ام ىلع سأب ال : لاقف

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 : نفادلا ىلع نايض الو لزنملا يف طقسلا نفد ناكم لايعتسا زاوج

 ام ، هنذإ ريغب طقسلا بأ تيب يف لجر هنفدو { .اطقس تطقسأ ةأرما يفو
 هيف اوثبعي نع ؟ هميرح مكو ؟ ءاوس ماتلا دولوملا ربقووهأ { ربقلا لاح نوكي
 ؟ عضوملا كلذ نايض نفادلا مزلي لهو ؟ ءىشب
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 اذه ىلعو . هتيب نم ربقلا عضوم لايعتسا تيبلا بحاصل زوجي : لاق
 . نايض نفادلا مزلي ال لوقلا

 ىلعو ، قلخلا مات ناك اذإ ، نايضلا هيلع : نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو

 ةثالث ربقلا ميرحو 0 هتيب نم ربقلا عضوم لايعتسا بحاصل زوجي ال لوقلا اذه
 . ملعأ هللاو . عرفا

 : هركني مل اذإ نايض ركنملا راكنإ رداقلا ىلع له : ةلأسم

 ركني ملو ٦ لاموأ سفن هر فلتي يذلا ركنملا راكنإ ىلع ارداق ناك نمو

 هللاو . كلاملاك هنأل اعاطم ناك اذإ ، رمآلا ىلع ناضلا اينإو فالخ هيلع ىفف

 . ملعأ

 : دجو ثيح قرسي صللا : ةلأسم

 امئاق اعوطقم ابضق هترذ يف ىأرو ١ بلحم هدنعو الجر هترذ يف دجو نمو

 نأ نكمي هنأل ، كلذ ذخأب مكحلا سيلف { هنم قورفلا ذخاف ، لجرلا ديب

 ةهبشلا كرتو ، دجو ثيح قرسي صللا نأل ، هترذ نم سيل ءعىش هعم نوكي

 . ملعأ هللاو . ةنانئمطالا يف امأو ، اهيف لوخدلا نم ىلوأ

 : اهيلع نيمئاقلا ىلإ اهنايثأ اوملس اذإ مهتجاحل نيرتشملا صالخ : ةلأسم

 دجاسملا ءالكو نم هعيابي نم لك نم راجشألا ي رتشي ناك اذإ راجنلا يفو
 { ةبوتلا دارأو & طرف ام ىلع مدن مث . ةاقث ريغ وأ اوناك ةاقث بايغألاو ماتيألاو

 نوكي فيك اهوعضو نيأ فرعي الو 5 ءالكولا ىلإ هارتشا ام نايثأ ملس دقو

 ؟ هصالخ

 هعبت كلذ نم همزلي مل ةقث ليكو دنع نم كلذ ى رتشا ناك اذإ امأ :لاق

 هصالخف دجسملا وأ ميتيلل احالص ةرجشلا عيب ناك نإف { ةقث ريغ ليكولا نإو
 نإو } هعضوم يف هعضو ليكولا كلذ دنع زوجي ثيح كلذ نمث عضي نأ كلذ نم
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 اذه عيب ببس وه اهعطق ناك نإف . ميتيلل حالص هيف سيل ةرجشلا هذه عيب ناك

 وأ ميتيلاب كلذ رض أ ام هتميق نمو اهسنج نم صلختي ن أ ينبجعيف ‘ امل ليكول ا

 .. ملعأ هللاو . دجسملا وأ هترجش

 : قرس ام لمح يف قراسلا نيعي يذلا ىلع نايضلا : ةلأسم

 له { قورسم هنأ ملعيوهو 3 ابارج لجر ىلع عفر لجر نع لئسو
 ؟ عفارلا نود قراسلا ىلع نايضلا مأ هيلع نايضلا

 نإو © هيلع نايضلاف هلزنم يف اهعفر نإ دوجوملا رثألا يف : ديعس وبأ لاق
 هجرخأ نيح رخآلا نأل & نايض الو ةبوتلا هيلع ناك لزنملا ريغ يف هيلع اهعفر دارأ

 . نمض هلزنم نم
 نأ ىلإ هظفح هبحاص مزلي نومضم ىلع نيعم هنأ يدنع كلذ : لاق

 يدنع قحل لاملا فالتإو 0 قراسلا ةناعإ هتنوعم ىلإ دصق نإف . هبر ىلإ هيدؤي

 هعضوم يف هفالتإ ىلإ دصق هنأل © نايضلا ىنعم نومضملا ىلع هب ةنوعملا ىنعم

 دق ام ظفح ىلع نماضلا ةنوعم ىلإ دصق نإو { هيف هملظ ىلع ملاظلا ةناعإ

 ىنعم نم أربي نأ يدنع هبشأ داسفإ ريغ نم هظفح همزل دق ذإ & نمض

 . قرسلا ىلع ةنوعملا ىنعم نم جرخ دق لاحلا كلذ يف ناك اذإ ، نايضلا

 ةفرعمب هلهجب نيينعملا دحأ ىلإ اهفرصي ةين الب هيلع عفر نإف : هل تلق
 ؟ هنمض ام ردق ىلع نماضلا نيعي هنأ ةينلا مدقي ىتح ناضلا همزليأ مكحلا

 ىنعم ىلع هيلع هعفر ناك اذإ & كلذ يف لوقلا ىضم دق هنأ ىعم : لاق

 . ملع أ هللاو . داسفلا ربغ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : نايض نود تيبلاو دجسملا نم ةبادلا درط

 مزلي الو 3 ةبادلا درطيزوبجي له . دحأ تيبوأ دجسملا ةبادلا تلخد اذإو

 ؟ اهلاح ام ملعي ملو تجرخو تساس اذإ نايض
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 . هذه كتفص ىلع اهدرط نم ىلع نايض الو ةبادلا درط زئاج : لاق
 . ملعأ هللاو

 : يلمازلا ةلأسم

 : هنايض ببسب همالعإ نود هبحاصل نايضلا دادس زاوج
 ملسف بصغ وأ قرس ، لبق نم نزوي وأ لاكي امم رخآل نايض هيلع نميفو

 هنأ الإ كل ينمزل نايض نم اذه لقي ملو همزلام لثم هبحاصل نايضلا نم هيلع ام

 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع أربيأ . كل اذه لاقو ،هل هملس

 ينمزل نايض نم هل لقي ملو 5 همزل ام لثم هيلإ ملس اذإ أربي ، معن : لاق

 . ملعأ هللاو . كل اذه لاق اذإ & كل

 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 : نآرقلا ظفح نم نيرافلا ةيبصلا نع رابخالا
 35 برضف ، هلهأ هب ملعأف { نارقلا ميلعت نع فتح يبصب ربخأ نميف

 ؟ ال مأ ربخأ نم نمضي له 3 كلذ نم ءىش هقحلف راط وأ

 اوناك ولو & نماض هنأ هيلع اودعتو { ءانبألا ريغ هب ربخأ اذإ هنأ : لاق

 . ملعأ هللاو . مهرابخإ يف هيلع سأب الف ءانبألا امأ 3 ءابآ

 : سيمخ نب دعاج خيشل ا ةلأسم

 : لاحلا لوهجم نم ءايشألا ضبق
 ام دعب هرمأ كلمي ال نمل هب رقأ 3 ائيش هنم تضبق اذإ لاحلا لوهجم يئو

 ؟ ال مأ هيلع هعوجر يل زوجأ 3 هايإ ينضبق
 هجو ريغ ىلع هيلع هدر نإف 3 فالتخا كلذ يف ليق دق : لاق

 لوق ىلع هيلع قيضي الف اهيلع هنمتتنا نمل ةنامألا هجو ىلع نكلو ،& قاقحتسالا
 . ملعأ هللاو . هيلع هدر زوجي الف هنم كضبق لبق هب رقأ اذإ امأ . كلذ زاجأ نم

 : اهئافيتسا تاهجو روجألا : ةلأسم

 لاملا اهب مدخي يتلا هترجأ نم ميتيلا راديب دنع نم ذخألا يفو ، هنمو
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 ١ نئاخ فيرع دنع نم هتمدخ نع ىفوتسا اذإ & جلفلا يف مدخي يذلا كلذكو

 لدع فرعي مل اذإ © هتمدخ نع فيرعلا هايإ هيطعي ام هدنع نم ضبقي نأ زوجيأ

 ؟ ةرجألا

 الف © لدعلا لهأ ةميق نع ةهبشل هذخأ نكي مل اذإ ميتيلا راديب امأ : لاق

 يف نومأم ريغ ناك اذإ فيرعلا ءارجا كلذكو & هدنع نم كلذ نم ذخألا زوجي

 هللاو . يأر ىلع كلذ زاج اهلدع حص نإ امأو ، لدعلاب نوكت نأ ةراجالا

 . ملعأ

 : هللا دبغ نب لاله خيشلا ةلأسم

 : ةبصنألا يلوهجم اهباحصأ ىلع ةنايضلا عيزوت

 ام } دحاو لك قح ردق لوهجم هنأ الإ نيفورعم سانال فورعملا لاملا يفو
 ؟ مهقوقح نم ءىشب ىلتبا نم مزلي

 نإف 3 اهب مهفرعيو { اهلهأ عمجي ليق { ةنايضلا هذه لشم نإ : لاق
 نوكت : لوق 3 اوقفتي مل نإو اوقفتا ام ىلع اهملس اهيف ىنعم ىلع اوقفتا
 ام هل قفتي نأ ةفصلا ىلع يصويو 0 نايضلا اذه فوقوم : لوقو . ءارقفلل

 . ملعأ هللاو . هنم صالخلا نم هجرخي

 : لعافلل ءاربإ هفالتإ ردقب جلفلا حالصإ : ةلأسم

 نم هلثم جلفلا نم جرخأو 3 جلف يف ابارت وأ ىصح ناسنإ طقسأ اذإو هنمو

 ؟ ال مأ أربيأ { هتيحان

 هلثم جرخأف هنيعب جلفلا يف هعقوأ يذلا كلذ فرعي ال ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ هأزجأ

 : اهبحاص نم ءىزمت ةبيطلا ةينلا : ةلأسم
 . اذه نم ذخأي ساانلا دنع تالماعملا هذه لاحب ىلتبا نميفو & هنمو

 هنيب توملا لاحف تالماعملا هذه نم هريغلوأ . هسفنل هتجاحل ذخأيو اذه يطعيو
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 نيد لوصأ يفو . هللا دنع هذه هتين هيزججأ . هنم صلختي ملو كلذ نيبو

 ؟ نيملسملا

 ةحصو 0 مهتدارإ صولخو . مهتاين قدص ىلع كلذ يف نونمؤملاف : لاق

 كلذ ىلإ مهتعد دق ذوملساو عداخم شاغ الإ كاذ يف كلهي الو . مهتانونيد

 ١ بوتعم الو & بيع هناوخإ دنع هقحلي ملو & كلذب ىلتبا نمم ريثكو 0 ةجاحلا

 ةيصولا لطعي لو ٥ كلذ نم صالخلا يف ةنونيدلا قدص ىلع ناك اذإ نمؤملاو

 لوقرشكأ يف كاله هقحلي مل ال ركاذوهو 0 ةينملا هنم فوخملا ضرملا دنع

 . ملعأ هللاو . انعم غئاسلا وهو { نيملسملا

 : نايضلا ناسنالا ىلع بجوت دسفملا ةدهاشم : ةلأسم

 وأ ، توملا ىلإ هيدؤي ابرض الجر برضي وأ لتقي اناسنإ ىأر نميفو
 ؟ هلام نم هؤادف همزلي له . هلام بهذي

 هلايع بطعو ةيطع ىلإ هيدؤي ام هئادف يف هقحلي نأ الإ هؤادف هيلع : لاق
 سيلف ، لاملا ءادف امأو هسفن تيميو هريغ ىحي نأ هيلع سيلف 0 عوجلا نم

 . ملعأ هللاو .. مرغلاب الإ كلذ هنكمي مل اذإ ضرغب & كلذ هيلع

 : نايضلا مزلت ةيصولا ةفلاخم : ةلأسم

 ؟ دحاو ىلإ اهعفدف . ءارقف ىلإ مهارد هنع عفدي الجر رمأ ج

 . ملعأ هللاو . نيثلثلا وأ فصنلا نايض همزلي هنأ نظأ :

 : رداق ريغ وأ اهيلع ارداق ناك اذإ ةبادلا دئاق ةيلوئسم : ةلأسم

 ىلعردقي ناك اذإ ةبادلا دوقي يذلا يف ليق هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق

 ىلع ردقي ال ناك نإو & نمضي مل تلكأف & عرز لكأل تحمج اذإ اهظفح

 دهتجاولو تلكأ ام نمض هتلكأف عرز برق اهب رمو ، تحمج اذإ اهظفح

 تثدحأ امل لاح ىلع نماض قئاسلاو دئاقلا نأ لوقلا ضعب يف لعلو ، هتبلغو

 . ملعأ هللاو . يدنع بكارلا كلذكو ٠ هتباد
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 : ىحبصلا ةلأسم

 : ةماعلا قفارملا نع سانلا نوعنمي نم روج

 & قفاوملا عراسلا نع قفارملا نم قفرلا نوعنمي سانلا تكردأ دقو
 ال مهنيب باتعل قاوسألاو يضارألا لوخدو { اهنم ءوضولاو راهنألا نم برشلاك

 . ملعأ هللاو . ءادتعاو روجو ىذأو نق وه اينإو & ساقم عرشلاب الو ساسأ هل

 : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم
 : موقلا ىلع رمآلا ىلع ناضلا

 لثم دالبلا يف فراعتي امم موق ىلع رمأف & عومسم مالك هلو عوبتم لجر يف
 ل اذإ ناضلا همزلي ام اذه هبشأ اموأ {© ةرصعم باحسوأ {©[ ةلخن لاجس

 ؟ هل اولمع يذلا ىلع نايضلا نوكي مأ 3 ائيش موقلا طعي

 تباطف ىضر نم الإ ءانع نم 0 كلذ ي مزلي امرمآلا ىلع نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةرجأب لمعي نأ هسفن

 : مزلت ال وأ نايضلاب مزلت دجاسملا لاومأ لمح يف دجاسملا لوئسم ةنوعم : ةلأسم

 هلزنم يف دجوف دجاسملا لاومأ ءانطل ضرعتي نم ىلع لخد نميفو 3 هنمو
 نم مهاردلا كلت لمح يف لخادلا لجرلاب لزنملا بر ناعتساف . ةريثك مهارد

 لام ريغ نم مهاردلا كلت نوكت نأ نكميو . اهعضوو اهلمحف هتيب يف ناكم
 رهاظب قلعتلا لخادلا اذهل زوجيأ & كش هتنانئمطا يف هرماخي ال دجسملا كلذ

 ؟ هيلإ هبلق نأمطا ام كرتو ، مكحلا

 نيبي الو ، ىأر اييف لدعلا وه عضوملا اذه يف مكحلا رهاظب قلعتلاف : لاق

 © لاح ىلع اهب لمعلا عدف ءىشب تسيل اهنأ الإ اهتركذ يتلا ةنانئمطالا يف

 . ملعأ هللاو . ىفكو
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 : ىقابلا دبع نبا ةلأسم

 : هتميقو جئاهلا لمحلا براض نايض
 ةيد لعافلا اذه مزليأ . هنيعروع لجر هبرض ، سانلا درطي جئاه لمج يف

 ؟ ةبادلا نيع ةيد مكو ؟ ال مأ لمجلا نيع

 ىلع مرغ الف كلذ ريغب عفدني ال ناكو 3 هايإ همحز دعب هبرض اذإ : لاق

 نم صقن ام ريغ دودحم دح الف ةبادلا نيع ةيد امأو & كلذب افورعم ناك اذإ اذه

 نيب كلذ نم صقن لعافلا ىلعف . ةروعمو ةحيحص موقت & ةبادلا نيع

 . سانلاو باودلا رقعب فورعم لمجلا نإ & براضلا ىلع ةنيبلاو & نيتميقلا
 . ملعأ هللاو

 : لكوملل مهمزل امم سانلا ءى ربي نم ليكوت زاوج : ةلأسم
 ينرمأ : لوقي & قح نم هل مهمزلي امم سانلا أربي نأ الجر رمأ لجر

 . هل مهمزل امم سانلا ءعىربأ نأ ، نالف

 مل نإو 3 ادح هل دحأ وأ ، زئاج كلذف هلوق حصو كلذب مهرمأ اذإ : لاق

 . هنم لبقي ال ةقثلا ريغو ، هنم لبق ةقث ناك نإف ، ىعدملا لوق نم الإ حصي

 . ملعأ هللاو

 : ةتيملا ةرقبلا دلجب عافتنالا : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هلأ 5 اهبر هيلع ركنأف 3 اهباهإ خلسف ةتيم ةرقب دجو يذلاو

 ةيح اهب ىلوأ وهف همكح نمو هيدي نم اهجرخي مل ةبادلا بر ناك نإ : لاق
 نم اهجرخأ دق اهبر ناك نإو ث هنذإ ريغب عىشب اهنم عفتني نأ هريغل سيلو ةتيمو

 { باهذلا مكح ىلإ همكح نع ةجراخ تراصو 3 عابسلل اهاقلأو همكحو هيدي
 . ملعأ هللاو . عاقتنالا هل زوجي ايب اهنم عفتني نأ هريغ عنمي نأ هل ملعن الف

 : ىلمازلا ةلأسم
 : فلتلا نم نيملسملا لاومأ ظفح بوجو

 هذاقنإ ىلع ارداق ناكو ، فلتلا كشو ىلع دحأل الام دحأ دجو نإ
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 وأ ، ةقث ريغ نم هظفحب رمأ وأ ، هظفحي مل نإ تيأرأ ؟ هظفح هيلعأ هظفحو

 ؟ همزلي يذلا ام 0 رمألا هبش ائيش ضرع

 3 هيخأ لام ىأر اذإ ملسملا نأ نيملسملا راثآ نم هانعمس ام ىلع : لاق

 نماض هنأ عاض ىتح هكرتف هظفح ىلع رداق وهو . دحأ هنمضي ال اعايض عيضي

 هظفحب نمؤي ال نم رمأ نم امأو { هنع نايضلا طاقسإب رخآ الوق هيف نأ وجرأو هل
 نإ امأو & هبر لصو هنأ هدنع حصي ىتح هنمضي نأ ينبجعيف { هرمأ يذلا هذخأف

 نايض ال لوق ىلعف لطابلا ىلإ هيف ىدعتي الأ عىشلا كلذ يف انيمأ رومأملا ناك

 ريغ هب لمعي نأ هضيرعتب ديري نومأم ريغ دحأل مالكلا ضرع نإ امأو هيلع

 ام ىلع يدنع هيلع نايض الف نومأملا ريغ هب لمعي نأ هضيرعتب ديري نومأم

 . ملعأ هللاو .رثألا يف هتعمس

 : يودملا هنا دبع نب لاله هيقفلا ةلأسم

 : ةقرسلا نم نكمتي مل يذلا قراسلا ةبوقع

 يف هدنع ناكو ، ناطلسلا بكارم نم بكرم يف مدقم لجر يف لوقت امو

 هيف يذلا لجرلا بكرملا نم جرخف مداخ جنهرصلا دنعو { جنهرص بكرملا

 نأ دارأ يذلا ناكملا كلذ لهأ هدجوف كلذ دارأو & ائيش قرس هلعلو 3 هالوم

 يف مدقملا اذه دنع هنم اولصوف هرجنخب ادحاو برضف هضبق اودارأف كهنم قرسي

 ؟ همزلي اذام رثؤت مل ةبرض هبرضو كلذب همهتاف ، بكرملا

 راكنإ ىنعم جرخو {. هريغ ىلع هيدعت حص اذإ اذه لثم قيضي الف : لاق
 امأو . كلذ نيح يف ةين هل نكت ملولو & هعم حاصلا ملظلا ىلع بدآلاو ركلا

 . لحلا هيف ىزجيو ، هب زيزعتلا زوجي الف ةمهتلا ىلع

 ؟ اذه يف لوقت ام : يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلل رشلل تلق
 زاج نمل برضلاب زيزعتلا زاوج يفرئألا هب ءاج يذلاو { ملعأ هللا : لاق

 نم يف دئاق وأ همكح عضاوم يف مكاح وأ { هتيعر يف ناطلس نم لدعلا لهأل هيف
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 نم هدارأ نم لكل ال هتزاجإ هيف زوجت نميف لدعلاب ناطلسلا هل زاجأ نم وأ 3 هداق

 ينأكف اذه ىلعو { هبدأ زيزعتلاب هل زوجيو ، هرمأ يلي ال دبع الورح يف ةيعرلا رئاس
 نموأ 5 هالوم ريغو 3 هانركذ نم ريغل هبدأ ىنعمل دبعلا اذه برض ىلع ىوقأ ال

 هيلع هبرض هيف زوجي نمم ناكو . هريغ ىلع هيدعت حص نإو ث ناطلسلا هل نذأ

 ريغ نم هقحتسي هنأ رظنلا لهأ نم . لدعلا لهأ هاري امردق ىلعف هلزاج نمل

 ىلع ردقي ملو ، هيلع بلاغ اذإ هداسف لاح يف زيزعتلا يف عرشلا دح امل ةزواجم

 هنإف { سانلا نم هريغل هملظ يف هتبلاقم ىلع اييس الو & هبرضب الإ هنع هعدر

 عساولا ردق ىلع دازي الو ؤ عنتمي ىتح نيملسملا نع رثألا هب ءاج ام ىلع زوجي

 موزل ىلإ ليمت يسفنف هقحتسي ام ردق ىلع ديز نإف ، هداسف هب عدري يذلا
 ريغ يف فلتخمو { عاطي امم ناك اذإ هيف هب رمأ نم ىلعو . هداز نم ىلع ناضلا

 سيل هنأل هالوم رمأب تناك اهنأ ولو ، زوجت ال هيف زئاجلا ىلع ةدايزلا نأل ، عاطملا

 . اهيف هرمأ لثتمي نأ الو 0 اهب هرمأي نأ الو & هيلع زاج ام ىلع ديزي نأ هل

 هنأ رثألا يفف هسفنب ةدايزلل لعافلا ناك نإو 0 هريزعت هل زوجي نمم هريغ كلذكو
 كلانه هبرض نم ىلع نايضلا فاخأف اذه ىلعو { مزالب سيلو ءعىشب هيضري

 هركنم ىلع هنم ةرباكملا عضوم ريغ يف ريزعتلا زاوج قلطي مل نيذلا ةيعرلا رئاس نم
 اذه نأ ىلع لد هلوق يف ناك لئاسلاو { هيلع بلاغيف سانلا يف هرهظي يذلا

 مل اذإ ىلوأ نايضلا موزلف هملظ ىلع ةرباكملا عضوم يف ال هل هبرض ناك مدقملا

 اذه يف ينكلو { زيزعتلا مهل سيل نيذلا سانلا رئاس نم ناكو مه ةداقلا نم نكي

 هب هلعف ام ناكو هرمأ نم كلذ هعم حص اذإ فالتخالا نم ىرعتي امم هنأ لوقأ ال

 وه اك بدألاو . يهنلاو رمألا يف هلل باستحالا ىنعم ىلع هجورخ يف كلذ نم

 ىلع ناضلا همزل هيلع كلذ حصي مل ناك نإو ، هقحتسيو هيلع زوبحيو 0 هل لهأ

 وهف هب هلعف ام لجأ نم نايضلا همزل اذإو . ةمهتلا هقحلت نمم ناك نإو ، لاح

 . ملعأ هللاو . ههجو ىلع هديس نم هل ىرج اذإ ، هلح هيزبيو هكلام
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 : اهيف نايضلاو لاومألا ىلع ءاليتسالا : ةلأسم

 اهيفو { امدقم اهيف اذخون كرت دقو ةنيفس هدنع نميفو : الاله ىنعأ هنمو

 اولصوو & سانلا ضعب اوبسك مهلعلو رحبلا يف اوراسو & ةيرحبو ركسع
 انأ : مهل لاقف ©، ودع لام هنأل بسكملا اذه نم ايههس كيطعن : اولاقو . هدنع

 ملهعلف { مهدنع نم هومتذخأ نيذلا هلهأ ىلع هودر مكل لوقأو مكل الو يل سيل

 نأ مهرمأي . هنكلو 5 هراد يف نوبكار مهنأل ءىش وه همزلي له هوذخأو هودري .

 ؟ هيلع اذام هللا قلخ نم ادحأ اورضي

 اذه ىلع مهثعبي مل هنأل ةفصلا هذه ىلع ءىش هيلع يل نيبي ال : لاق

 . ملعأ هللاو هل حابملا نم هريغل مهثعب لب ، هولعف يذلا لعفلا

 : رحبلا يف لاومألا ىلع اولوتسا نيذلل ضفارلا فقوم ةلأسم

 ؟ اذه يف لوقت ام : يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلل : تلق

 نكي ملو ،مههل سيل ام عضوم يف كلذل مهنم بسكلا عوقو ناك اذإ :لاق

 مهل وه نم ىلإ هدرو مهنم هذخأ ىلع ارداق اذه ناكو هلهأل ملظلا نم جرح هل

 ىلع ناك وأ ردقي مل نإو ،لوق ىلع هيلع كلذ نوكي نأ ىشخأف {ةيقت ريغ نم
 همزلي الف هيلع هئالب لوخد نم هتمالس ىلع ىشخف هبر فرعي ال هنأوأ ةيقت

 هيف اورظناف ،لاح ىلع هيلع سيلو ،كلذ هل نأ لوقلا ضعب ىلع جرخيو ءىش

 هزاوجو هتوبث ىلع هنكلو باوصلا نم جراخب سيل هنأكو نيملسملا لوق نم هنإف
 هل مايقلا مزلي نمل كلذ نوكي نأ الإ لاقيف .هليوأت ين هرثأ ىلع ىنثتسي نأ نسحي

 هب باطخلا مومعل هلوزن دنع نيرضاحلا يف هيلع ردق نم ىلع طسقلاب هلام يف

 © ميتيلا لثم هيف لدعلاب هل مئاقلا مدع عم نيرداقلا ةفاك نع ةلمجلا يف كلذك
 نم ناك امل هظفح ىنعمل عىش نم هل نوكي ام وأ مهنم هذخأ همزلي هنإف { هبشأ امو

 ةردقلا عم هنايض يف فلتخمو ،مئاق هل نوكي رذع الب اذه ىلع هكرت نإف هيدعت

 © همزلي ال لوقو } هعايض همزلي لوق ىلع هرذعل تابجوملا مدعو عن اوملا لاوزو
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 عضوم يف هكرتو هنع ضارعالاب هلهأل هيلع سيلف هرمأ كلمي نمم ءالؤه ريغ امأو
 نومضم وهف هلعف نم ىلع كلذو ءعىش نايض نم مهل هظفحل هذخأ ىلع ةردقلا

 ىنعم ىلعل هنأو ،لوقلا اذه يناعم دايق ىلع اذه ىلع ال هيدعت نم ناك امل هيلع

 نم ءىش الو .هملظ ىلع ةنوعم هنم نكي مل هنأل رظنلا يف جراخ باوصلا

 . هلك اذه يف اورظناف كلذ باوصب ملعأ هللاو . نايضلا همزلي اهب يتلا بابسألا

 يف هلوق نم ىنعملاب لدي ام هللا همحر ديعس يبأ خيشل ا نع لد ام رثألا يفو

 يناعم ىلع رظنلا يف جراخ هنأب لوقن هيف نحنو 5 هلك هباوص ىلع ةقرفتم عضاوم
 . ملع أ هللاو . باوصلا

 : لاملا بحاص نذإ نود ةارتشملا ءايشألا فلت : ةلأسم

 ٨ بهذب هعابف ائيش هل ي رتشي نأ هرمأي ملو عاتم لجرل هدنع لجر نع

 ةميق نم وأ بهذلا ةميق نم صلختيأ 3 دبعلا فلتف ادبع عدوتسملا ىرتشاو
 ؟ دبعلا

 هللاو . دبعلا وأ بهذلا نيتميقلا رفوأ نم صلختي هنأ تفرع يذلا

 . ملعأ

 : كلذ نايضو } اسانا نوجعزي وأ ءايشأ نوفلتي نيذلا نولسرملا : ةلأسم

 ملعيل هنم اهبرق دارأف رحبلا يف ةبشخ ىأر اذإ كلذكو :الاله ىنعأ هنمو

 مهآر نأ ايلف ،اهب اوتأيو ءاهيلإ او ريسي نأ اسانا رماف راسف ، ربخلا نم اهيف ام
 نيرخآ اسانا اهوضبقو ،نولسرملا ءالؤه اهذخأف .اهوكرتو اهنم اومزهنا اهلهأ

 ام ربخلا قيرط نم اذهو ،كلذ يف همزلي اذام 5 اهوقرفف اهيلإ مهلسرأ نم اهغلبيل
 ؟اهقيرفت هنيعب ىأر

 لوخد هعم حصو . هنمأي ال نم لسرأو ، هرمأ يف اعاطم ناك اذإ امأ : لاق

 ةحصلا ماقم موقت ةرهشوأ ةحصب فلتلا وأ & اهلهأ ىلعوأ ، اهيلع ررضلا

 هبر فرعي ال ام ةلزنمب ناك اوفرعي مل وأ © اوفرع نإ ام اهلهأل نايضلا هيلع فاخأف

 . صالخلا باب ف ناضلا نم
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 ؟ اذه يف لوقت ام : يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلل : تلق

 نايضلا هيلع نأ يدنع اميفو 0 هريغو نيمألا نيب ام قرف مث ملعأ ال : لاق

 اذإ لاسرالاو رمألا يف هنم ناك ام ببسب اهفلت هعم حص اذإ لاح ىلع اذه ىلع

 اهئاتيإ يف لسري نأ هل ىرأ ال ينأل ©، هرمأ نم ىلع ناطلس هلو . عاطي نمم ناك

 لاثمأ نم هب رمؤي امل لثتما نمل ىقبت ةنامأ يأو { هريغ الو انيمأ ىنعملا اذه هيلإ

 اورظناف ، ىلوأ هب نوكي هرمأ نم اذه ىلع ةنايخلا سيلأ ك تاروجحملا نم اذه

 هنأ لوقلا رثكأ يفف © ناطلس هرمأ نم ىلع هل نكي مل نإو انيمأ هارأ ال ينإف 5 هيف

 مزل لعافلا ركنأ اذإ هنأ لوقلا ضعب يفو ،نايضلا هيلع ليقو .هيلع نايض ال
 كلذ ىلع ىتأ نإو 0 لعافلا ىلع حصي مل اذإ هلوق ىلع كلذ لعلو ث رمألا

 . ملعأ هللاو . ءىش هنم ةبوتلا دعب هيلع نكي مل نيدب

 : ىحبصلا ةل اسم

 : حلصملا ىلع هل نايض نم يبصلا لام حالصإ زاوج
 اذه لام همزل ايب حلصي له ميتي ريغ يبص لام نم نايض همزل نميفو

 نيبو هنيب اييف ناضلا نم ربيو ، رجأ هل الاموأ ، نايضلا هنم مزل يذلا يبصلا

 ؟ هللا

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاج : لاق

 : حالسلا مادختسا ءاسأنف حالسب اناسنإ نم : ةلأسم

 ملعي ملو © اص اصر و أ ع اود هاطع أ وأ © احالس اناسن ا حلس نميفو {&© هنمو

 ؟ ال م أ ء ىش همزلي له 35 زوجحم ال ام هب لعف هنأ

 . ملعأ هللاو . هتين يف لطاب ىلع هنيعي نكي مل اذإ { هيلع ءىش ال : لاق

 : كلذ نايضو ةاغبلا نم صاصرلاو ءاودلا ذخأ : ةلأسم

 هوبحرا مكنأ دحأ مهرمأ مث اصاصرو ءاود ةاغب دنع نم اوذخأ سان يفو
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 ةاغبلا نم دلوتي نأ افوخ هلدب مهاطعأ وأ & مهيلع هعجرو مهنم هذخأ وأ ، مهيلع

 له ، زوجي ال ام صاصرلا وأ ءاودلا كلذب اولعف ةاغبلا نأ اذه ملعي مل ، رش

 ؟ ال م أ نايض همزلي

 . ملعأ هللاو . هيلع ءعىش الف مهيلع هرجح اذه نكمي مل اذإ : لاق

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : كلذ نايض نم ىلع افلت ثدحي رجألا

 . ءامل ةيقاس هل ثدحي وأ ، قيرطلا ىلع ءايغ هل ثدحيل اريجأ رمأ نميف
 مزليأ ةثودحملا ءاملا ةيقاس يف دحأ طقس وأ ، سانلا نم دحأ ىلع ءاغلا طقسف

 ؟ ال مأ ناطلس رجؤملا ىلع ريجألل نكي مل اذإ رجؤملا وأ ، نايضلا ريجألا

 نم لاق نم لاق : نيملسملا نيب فالتخالا اذه لثم يف ىرجي : لاق

 ريجألا ىلع ناضلا نإ : لاق نم لاقو & ريجألا ىلع نايضلا : نيملسملا

 . ملعأ هللاو . اهيلع ناض ال : لاق نم لاقو ‘0 ربتؤملاو

 : يبصلل ثدحي ام نايضو ةرجشلا نع لوزنلاب ايبص رمأي لجر : ةلأسم
 عرصف . طبها مالغ اي : لاقف { ةرجش اعلاط ايبص دجو لجر نع هنمو

 . اهقوف نم . مالغلا

 © باصأ اموأ ةيد نم نايضلا هيلعف يبصلا عازفا دارملا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هب لوقأ يذلا لوقلا ىلع ءىش همزلي الف هعازفإ دري مل نإو

 : ائيش تلكأ اذإ ةبادلا بكار نايض : ةلأسم

 باودلا نم هريغوأ لمج ءعىجيف ضرألا نم ةالغلا يف ائيش كرتي يذلا يف

 ين هتباد هتلكأ امل انماض ةبادلا بر نوكيأ { ةالغلا يف كو رتملا عىشلا كلذ لكأيف

 ؟ ةالغلا

 ةبادلا هذهل ناكو ،. ةبادلا هذه ماعط سنج نم لاملا اذه ناك نإ : لاق
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 مهأ ةلمح ةلأسم يف رثألا يف هتعمس ام ىلعف مهعيمج وأ قئاس وأ دئاق وأ ك بكار

 اوناكو مهدحأ وأ {. اهظفح يف اورصقي ل نإرسفم .لوقو & تلكأ ام نونمضي

 . ملعأ هللاو . اونمضي مل ةلفغلا ىلع مهتبلغف اهظفح نم ةردق ىلع

 : رانلاب مهاردلا رايتخا زاوج : ةلأسم

 ملوأ © رانلا اهلخدت ال مهاردلا بحاص لاقو . مهارد ذخأ نمو 3 هنمو

 رانلا اهلخدي نأ هيلع طرتشي ملو ، اهبحاص يأر الب رانلا اهلخدأف & لقي
 ىلع اهدر هلف ةئيدرلا امأو & ترسكنا ولو 3 هل ةديجلاف ، رانلا اهلخدأف

 ىلع ةحيحصلا تداز ام نمضيف ةحيحص هيلع موقتو نمضيو { اهبحاص
 نذاف ‘ رانلا اهلخدي ىتح اهلبقي ال هنأ ءافولا نيح هيلع طرش ناك نإو ةروسكملا

 . رانلا هلاخدإ يف اهب هلثم لعف ىدعتي مل اذإ نايض يدنع هيلع نكي مل كلذ يف هل
 . ملع أ هللاو

 : كلذ نايضو لجر تيب نم ةبادلا جارخإ زاوج : ةلأسم
 وأ ، ماعطلا نم ائيش هيلع تلكأف لجر تيب تلخد ةاش يفو & هنمو

 ؟ ال مأ نايض هيلع بجي له ، حطس قوف نم وأ رئب يف تحاطف اهدرطف . هربغ
 يف تلخد اذإ ةاشلا جرخي نأ لجرلل نأ رثألا يف هتعمس ام ىلعف : لاق

 نكي ل رئبلا يف اهيقلي نأ دري ملو { هتيب نم اهجرخيل ةاشلا رهن اذه ناك نإ . هتيب

 يدنع هيلعف اهفالتا دارأ ناك نإو & ةفصلا هذه ىلع نايض اهيف يدنع هيلع

 . ملعأ هللاو . ناضلا

 : همزل قح نم هسفنل ربقفلا لجرلا ءاربإ زاوج : ةلأسم

 رقتفا مث همزل امدنع اريقف وأ اينغ وه ناكو ءارقفلل هعجرمو قح همزل نميفو

 قحل ا كلذ نم هسفن ءعى ريي ن أ هل زوجحم ا © دمعلا و أ أطخلا ليبس ىلع كلذ ناك

 ؛ د م ؟ ال مأ
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 لوق ىلع اريقف ناك اذإ هسفن ءى ري نأ هل زئاج تفصو ام ىلعف : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب

 : ىدشارمحلا ةلأسم

 : تيبلا كلذ يف نيلخادلاب قحاللا ررضلل تيبلا ناكس نايض
 لخدف } ائيش مهدحأ عضو اذإ دالوألاو جاوزألا نم تيبلا ناكس يفو

 ؟ نايضلا كلذل عضاولا مزليأ 3 هملاف عوضوملا كلذ همدصف رخآ

 . نايضلا هيلعف هنم هنكس يف هعضو عضاولا نكي مل اذإ تفصو ام ىلعف

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا ةلأسم

 : نايضلا بحاص فرعي ال نم صالخ

 ؟هصالخ فيك ناض مهنم ادحأ مزل اذإ هبر فرعي ال يذلا يفو

 امأو ، أربي هنإف ماماللوأ ، ءارقفلل كلذ ملس اذإ تفصو ام ىلعف

 وهو 3 هيلع ةيصو ال هنإ : ضعب لاقف { مامالل وأ ءارقفلل ملسي نأ دعب ةيصولا
 . ملعأ هللاو . ةطقللا كلذكو 3 ةيصولا هيلع : لاق نم لاقو { لوقلا رثكأ

 : ىدشارمحلا ةلأسم

 : سانلا نم ةقثل ناضلا ميلست زاوج

 امم هنأ هتفرعو { ةقث هتضبقو نيغلابو اماتيأ فلخ كلاه نايض ىينمزل اذإو

 مأ كلذب أربأأ ٠ هيف هل هزيجأ نأ يل زوجحم ام هيف هل تزجأو ٠ اذكو اذك نم ينمزل

 ؟ مهيلع هذفنأ لق هنإ ل لوقي ىتح

 لدعلا ةقثلا كلذكو ۔ صالخ هجووهف { نيملسملا مكاح ناك نإ : لاق

 هجو ىلع ناك نإو . ذافنالا كلذب دارأ نإ . مهضعب لوق ىلع نيملسملا نم

 هللاو . اهب لاق نم لوق ىلع ةنانئمطا وأ & مكحلا يف كلذ ملعي ىتحف ةلاسرلا
 . ملعأ
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 : ىحصلا ةلأسم

 : اهبحاصأ ىلع باودلا هلكأت ام نايض

 بحاص ينعأ سانلا ىلع برخت اهآرو ، همداخ اهيلاوي ةباد هل نميفو
 ؟ ال مأ هتباد تلكأ ام نايض همزلي له . ةبادلا

 عقو ولو ، لكألا ةحصب نايضلا هيلع بجوي اضعب نأ يدنع ايف : لاق
 ىلعف راهنلاب باودلا تلكأ ام : لاق نم لاق هنأل . أطخلا باب نم لكألا

 ال : لاق نم لاقو . ةقوثوم تناك دقو اهقاثو نم تقلطنا ولو & نايضلا اهبحاص

 ناكو {. ةكولمم اهظفحتسا نإو . كلذلوه اهقلطي ىتح اهبحاص ىلع نايض

 & اهبحاص ىلع عجار هلكو 0 ناضلا هتبقر يفف هدي نم تذدفنف ‘ اهيلع نمؤي

 . هيلع نايض الف اراهن لكألا اذه ناكو { ليللا لكأ يف الإ نايضلا ىري ال نمو

 . ملعأ هللاو

 : تاقدصلا يببيو ناطلسلا ىدل لماعلا : ةلأسم

 تاقدص ىبجو اهيف ماقأو ، ةيرق ىلع ناطلسلا ةالو نمو : هتعقر نمو

 { نيملسملا يأرب هملع ةلقل هل زئاج كلذ نأ هداقتعا يفو | اربجو اعوط اهلهأ

 بابرأل نوكيأ ، نايضلا هيلع بجو نإو ؟ هيلع بجي ام & كلذ نم ةبوتلا دارأو

 ؟ ءارقفلا مأ لاومألا

 . باوصلا هجو انل نيب
 ناك نإو { ةبوتلا هيلعو 3 هيلع مرغأ الف كلذل الحتسم ناك نإ : لاق

 ردقي مل نإو © مهيلع ردقو © مهفرع نإ لاومألا بابرأل صالخلا هيلعف 0 امرحم

 أربأو ، هسفنل هلعج اريقف ناك نإو ث ءارقفلل كلذ ملس مهتثرو ىلع الو مهيلع

 نيب مهريخ لاومألا بابرأ دجو ام ىتم داقتعالاو ةنونيدلا عم . كلذ نم هسفن

 . ملعأ هللاو . مرغلاو رجألا

 : ةيصولا دارأ 3 لاملا تيبل نايض هيلع نمو : ةلأسم
 نم لاقو .كلذ ريغ هيزجي الو نيملسملا لام تيبل هب يصوي لوق :لاق
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 . ملعأ هلللاو . هأزجأ مامالا مدع دنع ءارقفلل هب ىصوأ نإ : لاق

 : ال مأ زوجيأ ، طرفملا ءايحلا ين ةءاربلا : ةلأسم

 . زوجي ال : سيمخ نب رصان خيشلا لاق

 هللاو . حصت ال اهنأ ةيقتلا يف عامجالاو &= فالتخا هيف ديعس خيشلا : لاق

 . ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 : ديلا عضو نع

 ىلع زوجي ام هيف زوجي لوقلا اذه ىلعف 3 هل وهف ءعىش هزوح يف ناك نمو

 ٨ كلملا بجوت ال ديلا نإ : ليقو 0 ةلالدلاو & فراعتلا نم ديلا مكحب هبحاص

 مكح يف ةعبتلا ذخآلا ىلع فاخأ : لوقلا اذه ىلعف 0 هب عفتني ال فوقوم وهو

 . ةريرسلا يلو هللاو . ةريخألا

 نأ هملعيو ، ذخآلا اذه ىلع راكنإ تيبلا بحاص مزلي لهو : هل تلق

 ؟ هنع توكسلا هفرعي مأ 3 هفرعي مل وأ هبر فرعي ناك ؟ هل سيل اذه

 ، نيملسملا لوق نم هيلع راكنالا يف فلتخي امم اذه نأ ىعمف : لاق
 هيلع راكنإ ال : ليقو 0 ةظفللا ظفح همزلي نم ىلع راكنالا هيلع نإ : ليقف

 . ملعأ هللاو . هظفح همزلي ال نم لوق ىلع

 : ملسملا لام نايض : ةل اسم

 رداق ناك اذإ © هنايض هيلعف عيضي ملسم ءىرما لام دجو نمو 3 هنمو
 هللاو . هدي يف ةنامأ لص لا يف نوكي ىتح { نايض همزلي ال ليقو ، هظفح ىلع

 . ملعا

 : ةلاضلا ملسملا ةاش ظفح ملسملا ىلع : ةلأسم

 ةاشلا نأ رثألا يف هتدجو يذلا : يداو نب هتلا دبع نب فلخ خيشلا نع
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 فرع نإف { اهذخايف عبسلا اهلكأيوأ & فلتت نأ ىلإ اهبر ىلإ عجرت ال تناك اذإ

 وأ ٠ تومي ىتح هظفح يفو هدنحع يهف ٠ ابر اهل فرعي ل نإو . هيلإ اها دأ 7

 . هيلإ اهاواف اهمر ىلإ عجرت ثيحوأ دلبلا يف ةلاضلا بر دجو اذإو © اهسر ىحم

 هللاو . سانلا نيب فراعتم اذه نأل . اهبر ىلإ عجرتل اهحرسيلف حبصأ اذإف

 . ملعأ

 : ىحبصلا ةل 7

 : هتحابإ يف فلتخي ام ةفصو . حابملا ألكلا ةفص

 ؟ هتحابإ يف فلتخي ام ةفص امو { حابملا ألكلا ةفص امو

 كالمألا ين تبن امو 0 ةحابالا همكحف رافغلاو يفايغلا يف تبن ام : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا هرجحو هتحابإ يفف

 : همزلي ايف & بات مث ؤ هب رمأي ام لك يف ناطيشلا عبتا لجر : ةلأسم

 : لوقت ام : يصو رخلا سيمخ نب دعاج ملاعلا ةقثلا خيشلا باوج نمو

 مرحا هللا هنعل ناطيشلا ةوعد ةباجإ ىلإ ءوسلاب ةرامالا هسفن هتعد لجر يف

 هنإ مث ؤ ةقبوملا ةكلهملا يصاعملا لعف ىلإ ىوهلا هب لامو { ايندلا ةايحلا هترغو

 & ايندلا ضفرو 0 سفنلا فلاخو هاوه ىصعو ، كلذ نم طرف ام ىلع مدن

 {، احوصن ةبوت هلللا ىلإ باتو . نمحرلا ىض ىضري ام ىلإ ناطيشلا عابتا نع عجرو

 ريغب سفنلا لتقو انزلاو & لطابلاب سانلا لاومأ ذخأ نم لعف امم صالخلا دارأو

 ؟ كلذ يف انتفا ؟ همزلي فيك ؤ قح

 ىلإ هدر هيلعف لطابلا هجو ىلع سانلا لاومأ نم هذخأ ام امأ : لاق

 تناك نإ { هنم هدي يف ناك نإ 3 ادوجوم ناك اموأ { هدي يف ادوجوم ناك .3 هلهأ

 داهشالاو & كلذب ةنونيدلاف ةردقلا هل نكت مل نإو 3 هلهأ ىلإ هدر ىلع ةردقلا هل

 اذإ ةنونيدلاف الإو 5 هيلإ ليبسلا دجو نإ ، كلذ يف قحلا مكح بجوم ىلع هيلع
 ام عيمج نم ناهو زع ايب هكف ىلع ردقي ام كف هيلعو . هدي يف هلك ادوجوم ناك
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 نإو { ةيدفلاب هدي يف وه نم دي نم هلهأ ىلإ هكف ىلع ارداق ناك اذإ هدي تلفأ
 عيمجو ، كلهتسملاك نوكي نأ 3 ىنعملا يف ةئيسن هنأكف ردقتو { هيلع كلذ رسعت

 { هيف هتفرعم تكردأ نإ ةميقلاف الإو & لثم هل ناك اذإ هيف لملاف هكلهتسا ام

 هلحت وأ ، اذهب الإ اذه ىلع ةردقلا عم هل ءاربالو . باوصلا هجو يرحتلاف الإو

 . ملاظملا بابرأ

 : باصتغالا هجو ىلع ملاظملا نم ناك ام مكح ام : ةلأسم

 بجي اموأ ، هدر لبق { هلهأ نم هل باصتغالا هجو ىلع ناك ام : لاق

 . أربي ال هنإف هفالتإ دعب هيف هلدب هيلع

 : هتعارب نوكت فيك }“ تحسلاو اب رلا هجو ىلع ناك امو : ةلأسم

 يف هنإف . هلهأ نم هبستكا تحسلاو ابرلا هجو ىلع ناك ام امأ : لاق

 هبابرأ دوجو هيلع زع نإف & نيملسملا نيب فالتخا هبابرأ نم هل لحلاب هتءارب

 هرضح اذإ هب ةيصولا هيلعو ، مهيلع ردق ىتم مهيلإ صالخلاب ةنونيدلا هيلعف
 وهف هبابرأ فرعي ال ناك نإو . هبابرأ فرعي ناك اذإ هنم صلختلا لبق توملا

 . مهيلإ صالخلا ىلإ ليبسلا دجيو . مهفرعي ىتح هلاحب فوقوملا
 يف ملعأ الو ۔ صلختلا لبق توملا هرضح اذإ هب هيلع ةيصولاف اذه ىلعو

 . افالتخا كلذ

 لام تيبل يه يتلا حلاصملا لاومأب قحلي هنأ لوقلا ضعب يف جرخيو
 تبث اذإو ةنامألا هجو ىلع لاملا تيب يف لعجي هنأ : ثلاث لوق ىلعو 03 نيملسملا

 يف تانامألا عضو زوجي نم دحب هل يلوتملا نوكي نأب ةطيرشلا ىلع هنأكف اذه

 . هيلإ اهميلستو هدي

 كلذ نوكيو هردق اذإ ءارقفلا ىلع هقرفي نأ هلف : عبار لوق ىلعو

 . هصالخ
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 : قوقحلا بابرأ دجو اذإ مكحلا ام : ةلأسم

 رجألا نب مهريخ ٠ مه هتفرعمو هبابرأ دوجوب هل هللا ردق نإ : لاق

 . مرغلاو

 : توملا هرضحو مه دجم ل اذإ مكحل ا ام : ةلأسم

 اذه ىلع هيلع هب ةيصولا يفف توملا رضح ىتح مهفرعي مل نإو : لاق

 . ملعلا لهأ نم فالتخا لوقلا

 : هلك كلذ تاوفل صالخلا هيلع زع اذإ مكحلا ام : ةلأسم

 ىلع ةردقلا مدعو ، هدي نم كلذ تاوفل صالخلا هيلع زع نإ : لاق

 ةلاهجو . هدي يف ام ةلقو هرقفل ةميقلاب الو ، لثملاب صالخلا ىلع ردقي ملو . هكف
 اذإ ، فالتخالا نيملسملا لوق نم اهيف جرخي هنأك هنم هسفنل هتءارب يفف هبابرأ

 . ءارقفلا ىلإ هتمذ يف ام عجري راصو . ابر هل فرعي ال ناك

 هتءاربل أربي ال هنأ هيف جرخيف هرمأ فوقوم هنأب هيف لوقي نم لوق ىلعو

 دنع هلهأ ىلإ هملسي ىتح ء كلذل ةياغ ال هيلع فوقوملا لب & هنم هسفنل

 هب هللا رمأ ام ليبس ىلع ةفصلا ىلع هب يصويف توملا رضحب وأ { ةردقلا

 . ةيصولا يف نوملسملاو
 ليبس ىلع لطابلاب سانلا لاومأ نم هكهتنا ام عيمج يف لوقلا اذكهو

 اهيف لالحتسالا ىنعم ىلع كلذ ناك نإو . هنيد لصأ يف هميرحتب ةنونيدلا

 هملسي هنإف { هدي يف ناك ام الإ كلذ نم ىدؤي نأ & قحلا فرع هنأ هبرل هب نيدي

 ال يذلا يف جرخي هيف لوقلا نم ىضم ام ليبسف الإو 0 مهفرعي ناك نإ هلهأ ىلإ

 . ابر هل فرعي

 : قحلا ريغب لتقلا يف لوقلا امو : ةلأسم
 لالحتسالا ىنعم ىلع ناك نإ جرخي قحلا ريغب لتقلا يف لوقلاو : لاق

 باتف هفالخ يف باوصلا هجو هل نابتساو & قحلا فرع اذإ هاتأ هب نيدتلاو 0 هل
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 ٥ لاحلا اذه ىلع هيلع ردقي نأ لبق نم نيملسملا لوق ىلإ عجرو . هللا ىلإ

 ولو © ةموصخلا عضاوم يف رهاظلا مكح يف هلوق لوقلا نوكي الأ هبشي هنأكو

 ام حصي ىتح . هلطابو هلوق يف هقح قحلا يف نكمأو & هبذكو هقدص لمتحا

 . هجوب هنم لالحتسالا هيلعو هل بجوي

 ؟ مارح سفنلا لتق نأ دقتعي لتاقلا ناك اذإ مكحلا ام : ةلأسم
 هيلع ناك هنيد لصأ يف هاتأ هنم هل ميرحتلا هجو ىلع ناك اذإو : لاق

 ناك نإ ، قحلا مكح بجومو 0 عرشلا لصفب مدلا ءايلوأ ىلإ دمعلا يف دوقلا

 . هيلع ةرافك الو نيملسملا مكح يف دوقلا هيلع بجي نم

 ؟ لتاقلا نع ىفع اذإ مكحلا ام : ةلأسم

 نع مدلا يلووأ ، الصأ هلتق نع لوتقملا هنع ىفع دق نوكي نأ الإ : لاق
 هيلع ام قدصتي مل نإ { ةلاح ةيدلا هيلع نوكتف { التق سفنلا يف صاصقلا

 . هتافو دعب هثراو وأ هتايح يف هسفنب

 : اهب ءافولا نوكي فيكو : ةلأسم

 ءاج ام بسح ىلع ةنس يف مجن لك 0 موجن ةثالث ىلع اهنإ ليقو : لاق

 جرخي هيلع ةرافكلا بوجو يف ناكو . وجرأ اييف ، هللا همحر بوبحم نب دمحم هب

 . وفعلا الإ هنع دوقلا مكح عفري ملو & لصألا يف هب داقي نمم ناك اذإ فالتخالا

 نأ الإ ةرافكلا عم ةيدلا هيلعف دمعلا يف دوقلا هب هيلع بجي ال نمم ناك نإو

 هريغل ادبع ناك نإو . ليق اييف ريغ ال ةرافكلا هيف هيلع نوكيف . هل ادبع نوكي
 { قحلا يف ةيدلا هيف هيلع بجي نمم ناك نإ ةيدلاو © ليق اييف ةرافكلا عم ةميقلاف

 اطخلا يف هيلع كلذكو . هتلقاع نود هلام يف ةصاخ هيلع بجو امهم هيلع نوكيو

 يف نوكيف حيحص لقع نم ىلع ليتقلا اهب يصوي نأ الإ ، ةيدلا عم ةرافكلا

 طحني ذئنيحف ، هنم هلزوبجي ثراو هيلع اهب قدصتيوأ . هل تبثي نمل ثلثلا
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 ةلقاعلا اهنكل ليق اميف ةيدلا ثلث ةنس لك يف ، نينس ثالث يف يهف الإو 0 هنع

 ليق اييف هنع لقعت ال اهنإف افارتعا وأ ادبع نوكي نأ الإ اطخلا يف ةيدلا هنع لقعت

 . هيف

 : تانايض نم همزلي امو © ينازلا بوتي فيك : ةلأسم

 ليق اييف هيلعف ةأرملل هنم ربجلا هجو ىلع ناك نإف انزلا امأو : لاق

 . اهئاسن تاقدص لثم لينو . اهقادص

 : ةمأ ةأرملا تناك ول هيلع اذامو : ةلأسم

 بيثللو 0 اهنمث سمخ ليقو 0 اهنمث رشع هيلعف اركب ةمأ تناك نإو : لاق

 . ءامالا يف اهلثم قادص ليقو 3 اهنمث رشع فصن

 : ةأرملا نم ةعواطملا هجو ىلع انزلا ناك اذإ مكحلا امو : ةلأسم

 نأ الإ } هيلع اهل ءعىش الف ةأرملا نم ةعواطملا هجو ىلع ناك نإو : لاق

 نم بيثلا يفو ۔اركب ةمأ وأ 3 ةناركس لقعلا ةلئاز وأ { هوتعم وأ ةيبص نوكت

 . اهديسل هيلع امل ءعىش ال ليق : فالتخا ءامالا

 ايب جرخي اهيف لوقلاف:اذه ىلعو . ءاوس هاركالاو اهنم ةعواطملا نإ : ليقو

 ام ردق هيلع نإ لوقلا ضعب يفو 0 اهل ربجلا عضوم يف اهيف لوقلا نم ىضم دق

 . نيملسملا لوق نم هلك اذهو 3 اهالوم نع اهلغش

 : ناقفتي فيك . ةبوتلا يف نالعالاو رتسلا : ةلأسم

 نأ زوجي ال هنأل ، هلعف نم رتتسا دق امرهظي الأ هلك اذه عمو : لاق
 هيلع لب ث ةبوتلا وأ لحلا هيلع بجوي وأ 0 ةءاربلا هنم حيبي ايب هسفن نع فشكي

 رهظي الو 3 هل هرتس ىلع ركشيو ، كلذ نم هيلع هللا رتس دقام رتسي نأ

 قحلا يف نكمي ال ام الإ . اهله أ ىلإ قوقحلا نم همزلي ام يدؤيو ، سانلل
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 الو } هلهأ نع هنايتك ميقتسي ال هيلع دوقلا مكح بجوملا لتقلا لثم هرارسإ

 ال ام كلذكو { مدلا ءايلوأ ىلع ىفخ دق لصألا يف ناك ولو { هنوك دعب هرارسإ

 عيمج نم هراهظإ زوجي الف هرارسإ نكمأ امو { هراهظإ نم دبالف هراهجإ الإ عسي
 . تناك ام ةنئاك ةلطابلا ثادحألا

 : كلذب سانلل ملع الف يصاعملا نع فكو بات نإ هنأ اذه ىنعم : ةلأسم

 نم دنع حصو يصاعملا نم هيلع رهظ امم هتبوت سانلا يف رهشي نأ هل : لاق

 . هيصاعم مهعم ترهش ايك هتبوت سانلا يفرهشي ىتح هيلع هعم كلذ رهش
 . لاوحألا نم نسح هنكلو ، هيلع سيلو

 : ملعي نكي مل نم مهنم ملعيف {. سانلا عيمجل نلعي لمه : ةلأسم

 {© هتيصعم روهظ هعم حص هن ا هعم حصي ل نمو &{&© هل كلذ يبجعي : ل اق

 . هتئيطخ ىلع هعلطي ن ا الو } هتيصعم هل رهظي نأ هل الف

 : يعرشلا مكحلا ملعي ال ناك نإ هيلع ام فرعي فيك : ةلأسم

 لهج نإ همزلي ايع لأسي نأ لاؤسلا يف ةياكحلا هجو ىلع هيلعو هل : لاق
 { ىدهلا ىلع هلديو &] باوصلا ىلع هفقوي نأ هنموجري نم كلذ يف همزلي ام

 ريغ هنم اهن أ ةيصعملا سفنب هنم حيرصتل ا ىنعم ىلع ال ه ىدرلا نم هذقنيو

 : ادلج وأ امجر ةبوقع لحلا ناك اذإ لعفي فيك : ةلأسم
 . امحروأ ادلج كلذ يف هيلع لحلل ةبجوملا ةجحلا هيلع تماق اذإو : لاق

 نم هتبوت نلعيو ىضريو 0 هللا رمأل ملستسيو { ىلتبا ام ىلع ربصي نأ هيلعف
 وفعلا هللا نموجريو . هنم ارارقإ ناك هيلع دلجلا بجو ناك نإ هرارقإ نمو 3 هلعف
 ءوس نم كلذ عم فخيلو . هبونذ ةرافك كلذ نركي نأو © حفصلاو 3 ةرفغملاو
 . ةلي هلوسرل هتققاشمو هل هتدداحمو { هبرل هتفلاخمو هلعف
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 : ةرفغملل ببس ةبوقعلا لوزنب هاضرو هبنذب هرارقإ له : ةلأسم

 يفرعشتسيلو { هبر ىلإ هكولس جهنم ءاجرلاو ةفاخملا نيب نكيلو : لاق
 هباب ىلإ أجلو { هيلإ هنم بره ابنذم دري نأ نم مركأو زعأ ىلاعت هللا نأ هسفن
 وذ ، ميحر فوءر هللا نأل { هيلع ةبانالا ضحمب لبقأو ، هيدل ةبوتلا قدصب

 نعزواجتيو 0 تائيسلا نعوفعيو 0 هدابع نع ةيوتلا لبقي . ميظع لضف
 . باتأ ىعجرلا قدصب هيلإ بات نمل & تائيطخلا

 : دابعلا قوقح نم همزلي اييف فرصتلا ةيفيك : ةلأسم

 دعب ةيد نم دابعلا قوقح نم همزلي اييف لوقلاف & لاح لك ىلعو : لاق
 يف لوقلا نم ىضم اميف لوقلاك امارح نهجورف كهتنا ءاسن تاقدصو . اهيوجو

 3 لطابلا يف اهلكأ لطابلا هوجو نم ىنعمب وأ { اهكلهتساف اهملظ يتلا لاومألا
 مهركذو . مهلهجو . مهل ةفرعملاو مهمدعو امل بابرألا دوجوو زجعلاو
 دعبوأ ، اهنم لصنتلا لبق توملا رضح اذإ اهب ةيصولا بوجوو 3 مهنايسنو

 يف كلذ يأرلا بجوأ نإ . ءارقفلا ىلإ كلذ نم ابر هل فرعت ال امل قيرفتلا

 . هازجأ دقف هادأ امو ءاوس كلذ يف لوقلاو اهمكح

 : هوحنو بصفلا قيرط نم تمزل ىتلا قوقحلل ءادألا ليجعت بوجو : ةلأسم

 ريغ ىلإ ناك دق ةقرسلاو بصغلا قيرط نم هيلع هبوجو ناك امو : لاق
 ىلإ ةردابملاو & هئاضق يف ليجعتلا هب رومأملاك اهلك ملاظملا عاونأ عيمج نم كلذ

 . قاطي ام قوف فيلكت الو ريصقت ريغ نم هميلست

 : هوحنو بصغلا قيرط ريغ نم همزل ايع اذامو : ةلأسم

 ناك نإو هنكل . كلذكف هبوجو ةملظملا ليبس ريغ ىلع ناك امو : لاق

 ىلع ملاظملا نم صلختي ىتح بلطي ملام ملاس هريخأت يف هنأكف ملاظملا لثم هيلع
 . ءادألا دصق

_ ١٣١



 : بصفلا ريغو بصغلا قيرط نم ناك ام نيب قرف كانه له : ةلأسم

 هجو رصبأ ال ملاظملا نأل ى عسوأ اهمابرأل ملاظملا ميلست يف داهتجالا : لاق

 بيطب ال اهئادأ ىلع ارداق اهبابرأل ادجاو ناك اذإ ةردقلاو ةعسلا عم اهريخأت

 هيلع بجي اميف نيدلا ةلزنمب نوكت ال اهنإ : لوقي نم لوق ىلع اهلهأ سفن
 نم هيلإ بلطي ملام ملاظملا ريغ اذه ىلع هنأكف . اهلهأ نم ةميقلا وأ انايض

 . ملاظملا

 : ةعسلا ف ل اظملا در ريخأت مدع بوجو : ةلأسم

 يف ال اهئاضق يف ةالاوملا يف اهب أدبي نأ ىلوأو 5 اهنم الاح قيضأ مل ملاظملاو

 وأ { اهيف ىنغ نع هميرغ لطميف هيلإ بلطي ملام هنكل ةبلاطملا دنع ةمحازملا ىنعم
 وأ 3 اهب هتبلاطم يف عراسي اليك اهئادأ ىلع ةردقلا عم اهب ملعي ال نم اهمتكي
 . كلذل ملظل ١ مس ا هقحليف اهل هنم عييضت نم اهس يصوي الف توملا هرضح

 : قوقح نم هيلع ايب ءافولا نع هدي يف ام زجع اذإ مكحلا ام : ةلأسم

 نيرخآلل ناد اذإ هأزجأو كلذ ةعسو ءاطعلا يف ءاوس ملاظملاو : لاق

 ملاظملا ريغو ملاظملا تمحازت هيلع اهل بوجولا دعب هيلإ تبلط اذإو . ءادألاب

 قوقحلا نم هيلع امل ىفي هدي يف يذلا ناك نإف : رظنيف ءاضقلا يف ةبلاطللاب
 : . ةنايد نم هلام الك ملس اهلهأل ةبجاولا

 موقي ال مهنم لكلا نيب اعزوم ناك اهتلمجب يفي ال هدي يف يذلا ناك نإو

 ناك امل ةبلاطملاب كلانه بوجولا يف اهلك اهنأل { ءاطعلاو معنملا يف دحأ ىلع ادحأ

 اهلك اهنأل ، بوجولا ىنعم يف ءاوس ىلع ملاظملاو هيلع هبوجو ملاظملا ريغ نم
 مكحلا يف اهب ذوخأم اهلكو & كلذ نم هللا هدبعت اييف لصألا يف هيلع ةبجاو قوقح

 . ليق اييف مكاحلا هيلع هب مكحي ايب هسفن ىلع مكحي نأ هيلعو © كلذ دنع
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 : ةبجاولا قوقحلا نم اهريغو ملاظملا نم مكاحلا فقوم ام : ةلأسم

 ةحصو اهبوجو دعب ءعىش ىلع قوقحلا نم ائيش مدقي ال مكاحلا : لاق

 ةنايد نم لكلا نيب لاملا عزوي نأ هيلع لب 3 اهيف هدي ىلع مكحلا ىرج اذإ اهتوبث

 اذه يف كلذك هيلع اذهو & قحلا نم هلام ردق ىلع لك اهب هدي ىلع هل نيبلاطملا

 .وأ ۔ كلذك لهج نإو ، هملع نإ هقح ردق ىلع دحاو لك يطعي نأ عضوملا

 ىنعم يف جرخ دق هنأ ىري ىتح هيلع ال يرحتلا هيلعف ، هنم ائيش لهج
 . هيلع امل ءافو لاملا يف ناك ول نإ ءافو هيلع ام قارفتساب ةنانئمطالا

 : هيلع ايب يفي ال هلام ناك ول اذامو : ةلأسم
 اعزوم لاملا ناكو هيلع ايب يفي ال لاملا نم هدي يف يذلا ناك اذإ امأو : لاق

 لهج وأ لهج املف & ملع ول نإ هقح ردق ىلع لك انمدق ايك هئامرغ نم لكلا نيب

 يف هبشي هنأك كلانه مكحلا ناك وه مك هيردي ال هنكل هيلع هنأب ملعلا عم هضعب

 نم تامولعملا بابرأ اهس هل رقي ملولو . هل تالوهجللا يف حصي ل اذإ . ءافولا

 ىقب نإف © قوقحلا نم تامولعملا باحصأب أدبي نأ هيلع .كلذ اوركنأو هئامرغ

 .اهنم جرخ دق هنأ ىري ىتح . يرحتلا ىلع تالوهجلملا جرخيلف هلي يف ءىش

 : هيلع ىتلا نويدلا نم تامولعملا ىفي ال لاملا ناك ول اذامو : ةلأسم

 تايلظملاو اهب بلاطملا نويدلا نم تامولعملل ءافو هيف نكي مل نإو : لاق
 نود تامولعملا نيب لاملا عزويلف & غيزوتلا ىلإرمألا عجرو . هل ةمزاللا

 ٥ كل تنيب ام ىلع اهل ميلستلا يف ةروسيم ىلإ اهب نيديو . انه تالوهجلملا

 . تايلظملا عم ةبلاطملاب نويدلا كلذ يف يوتسيو

 : لاملا عيزوت فقوي له اهضعب ملعو قوقحلا ضعب تلهج اذإ : ةلأسم

 ةمولعملا ةلوهجملا قوقحلا ىلع لاملا نأ رظنلا يف يل نيبي الو : لاق

 لهأ رقي مل اذإ اهبابرأ نم قافتالا ذخؤت ىتح { اهنم لهج ام لهجل فوقوم
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 اهيحوت ايب تماق الو . ةلوهجملل بوجولاب ةيمستلا يف هئامرغ نم ةمولعملا
 يف ةمذلاب ةقلعتم اهلك تناكولو . قوقحلا نم مولعملا عزاوت نأ الو & ةجحلا

 ةايحلا يف كلتل لاملا يف ةمحازملا بجوتو لصالاب نادملا لام يف اهب اموكحمو . ةايحلا

 عضوملا اذه يف مولعملا نع ةرخؤم اهنإف اهبوجوب ةجحلا تماقول ذإ . تامملاو
 دنع هيلع مكحلا يف هب هنم جرخي امل هيلع مهل مكحي نأ هل الو { اهل ءامرغلا راكنال

 . كلذ نم رثكأ رظنلا يف هل مهيلع سيل ذإ نيملسملا ماكحلا

 : ةنيبلاب هيلع ىتلا نويدلا ةحص دعب نيدب نيدملا رقأ ول اذامو : ةلأسم

 ميدقتلاب ىلوألا وهو مكحلا يف ةوساف عفا رتلا دنع تانيبلاب حص امو : لاق
 . تارارقالاب ةمولعملا نم هيلع حصي ىتح ليق اميف

 ال دحأل قوقحلا نم قحب ءاضقلا لصف ىلإ لوزنلاو ةعفارملا دعب هرارقإو
 لبقي ناك نإو ،هرارقإ ءامرغلا لبقي ملو ، عيمجلل ءافو لاملا يف نكي مل اذإ لبقي

 مكحي امنإ هنإف {هيلع قحلاب قحلا تبثيو هنم زوجي نم لاحب ناك اذإ همزليو هيلع
 مل هل ءافو لاملا يف ناك نإو ،ءالؤه نم ءافيتسالا دعب هلام يف هب هيلع مكحلا يف

 . هملعن فالخ الب اعوفدم كلذ نيح كلانه نكي

 بابرأل هلام رجحب مكاحلا مكحي ملام هيلع هرارقإ زوجي ليقو : ناث لونو

 : هيلع قوقحلا

 . هيف اورظناف . هيلع سالفالاب مكحي ملام هرارقإ لبقي هنأ : اثلاث لوقو
 ناك امهم الوأ ءامرغلا ىلع ةجح هنم رارقالا توبث يف جرخي فالتخالا اهيأ هنإف

 ىلع ةجح كلذ نوكيأ يردي ال لوهجمب فيكف { مولعم قحب امولعم رارقالا
 ىرأ ال ايهنيب لاملل عيزوتلاو ءاضقلا دنع تامولعملل مهل ةمهاسملا بجوت ءامرغلا
 ةلاهجلا تناك ام رارقإ الو ةنيب نم ةركانملا دنع ميرغ ىلع ةجحلا هب تبثت امم كلذ
 لجأل بسحلا يف يمس ريغ اقح هيلع نإ ةمزال هل ةجحلا لوق نأل ، ةمزال هل
 . ةجح لاح ىلع قحلا يف هارأ ال الإو ، بسنلا يف يمس
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 هيلع يتلا نويدلا ةحص دعب نيدب نيدملا رارقإ ضفر بابسأ ام : ةلأسم

 : ةنيبلاب
 لايتحال } هيف فالتخالل ةبجوملا ةلعلا هلخدت نادملا لوق نإ : لاق

 قحلا يف قحلا ناكول نإ 0 ءاجلالا ىنعم ىلع كلذ نوكي نأ هجو نم ىوعدلا

 هب بلاطي نم الو { هيردي ال لوهجمب امولعم هرارقإ نوكي ال فيكف 3 امولعم

 : نيهجو نم حضوأو رهظأل هيف ةلعلا نإ . الك 3 هل
 . ءاجلالا ناكمإ نم هنوك مولعملا يف لمتحي دق ام : امهدحأ

 نع هيلع مهل ايف ءاضقلا رظاح ريخأت بجوي ام هجو نم : رخآلا
 لب . رارغلا كلذ يفو © قافتالا ىتح هلال فيقوتلا يف ةلمهملا ةباصإو ءاضمالا

 نإ ةجح ءامرغلا ىلع نوكي ال كلذلف . ايأر ءارقفلا ىلإ مكحلا هب يضمي ايبر

 . لاح ىلع هوركنأ

 : هيلع ءاضقلا هب مكحي امل نيدملا لاثتما بوجو : ةلأسم

 ناك امو { ةنيبلا لبق نم ةجحلا هب ىتلا قوقحلا نم هيف فلتخا امو : لاق

 3 مالسالا ماكح نم ءاضقلا ىلإ هيف رمألا كرت نإف هيلع هبوجو رارقالا ةهج نم

 هيلعف قا رتفالا.نم ايهنيب اييفو ، قافتالا نم ايهيف هيلع هب اومكح ءىش يأف
 . قاقشلا كرتو 0 دايقنالا

 هسفن ىلع اهيف مكحي نأ هيلعف 3 هدي ىلع اهيف مكحلا عقو نإ امأو

 . ءاوس هملع يف ايهيلك ايهنأل 5 ءوسلاب

 ؟ امهنيب مكحلا فلتخا اذامل : ةلأسم

 . عضاوم يف ايهنيب فالتخالا ىلع مكحلا اهيف ق رتفا اينإو : لاق

 ام اهلك الإو ءاجلالا ناكمإ لايتحا زاوج نم كل تنيب امل ۔ ىرخأ يف اهل قافتالاو
 . ءاوس ىلع سيلفتلا لبق اهنيب ناك
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 : ءىش ىلع ةمولعملا قوقحلا نم ائيش مدقي نأ هل له : ةلأسم
 مايقل قوقحلا نم تامولعملا عيمج نم ءعىش ىلع ائيش مدقي نأ هل سيلو

 كلذ يف مكحلا يلي نم دنع هيلع ةنيبلاب كلذ حص ول ايك هملع نم اهب هيلع ةجحلا
 . ماكحلا نم هيلع

 ىلع اهيف مكحلا ىلو نإ كلذكف ماكحلا ىلإ عفارتلا دنع كلذ تبث اذإو
 ناك امو & سيلفتلا لبق ةنيبلاب مكاحلا دنع حص امم هملع يف حصأ اهنأل ، هسفن

 اذإ 5 ءامرغلا نم اضرب الإ عيزوتلا يف هكرشي الف هنم هب ءالتبالا سيلفتلا دعب

 . كلذب الإ مهيلع هل كلذ سيل ذإ { اضرلا مهنم زوجي نم لاحب اوناك

 : ةلوهجملا قوقحلا نع اذامو . ةمولعملا قوقحلا يف اذه : ةلأسم

 يف قلعتم لصألا يف هنإ ، امولعم ناك نإو { اهنم لوهجملا كلذكو : لاق

 اضر توبث مدعل هنإف ، لاملا يف هب هرارقإ حيحصل هب هيلع موكحم { ةمذلا
 دنع بسحلا يف لهجي مل امل محازم ريغ مكحلا يف مهيلع هزاوجو . ءامرفلا

 فيقوتلا مكح بجوم الو 0 هيلع لاملل عيزوتلا دنع هل عراشم الو ، ءاضقلا
 دنع اهلهأ ىلع نوكت ةجحب تامولعملل هنم ةكراشملا توبث حصت ىتح لاملل

 ةنسلا وأ عامجالا وأ باتكلا يف وأ ، يأر ىلع رظنلا يف ملعلا لهأ نم نيملسملا

 . هجح

 : هقح ةنيبلاب نويدلا ةحص دعب قحب نيدملا هل رقأ نم ىفوتسي فيك : ةلأسم
 نم مولعملا بابرأ ىلع ةجحلا هب مقت ملو ، كلذ نكي مل نإو : لاق

 هيف حلصلا وأ مكحلا عقي ىتح هرمأ فوقوملاك نوكي هنأكف . قحلا يف قوقحلا
 هقح مولعم يذ لك ءافيتسا دعب هيفويف هيف هيلعو هل نم فلتخا نإ عىش ىلع

 حلاصملا نم حلصلا هيف هيلع زوجي ننم ناك نإ امهنيب اميف حلصلا هيلع عقو ام ىلع
 صالخلا ىلع دجو ام ىتمف الإو {، ةرسعلا دعب ةرسيلا دوجوو ، ةردقلا دنع

 . هأزجأو هادأ هيلع حلصلا هيف ىرج ام ىلع وأ { يرحتلا ىلع
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 ؟ مهنيب اضرلا عقوو ءامرغلا حلاصت ول اذامو : ةلأسم

 وأ ايهنم عىش ىلع اضرلاو 0 امهنيب ةحلاصملا دعب ءامرغلا ىضر نإو : لاق

 عيزوتلاو يضاقتلا دنع كلذ لوخد ىلع يدحتلا ليبس ىلع نويدملا هضرفي ايب

 ، اضرلا مهنمزوجي نمم اوناك اذإ & مهف مكحلا يف عىش كلذف . لاملا يف مهعم

 ، اضرب سيل هاضر نوكيوأ ، ضري مل نم نود هيلع زوجي نم ىلع اضرلا زوجيو
 هلام لكل ةفرعملاو & عيزوتلا دعب لاملا نم هقحتسي اييف ىضر نمل هتعزاوم نوكيو

 ناكوأ ، ضعبلا نم كل تنيب ايك ناكو ، اضر ةعزاوملاب كلانه نأ ، لاملا نم
 نكي ل { لاملا نم هل ثدح امل عيزوتلا عقو نإو اضرلا هنم حصي ال نم كلانه

 ءالؤه امحازم نويدملا نم اضر نع ناكولو لوهجملا بحاصل كلذ نم هعفر ام

 . لبق نم ةمولعملا مهقوقحل محازم ريغ لصألا يف هنأل ءامرغلا

 هبشي ناكو ، هيلع لصألا يف ناك ام لصأ نع هلقني ال ىضر نم ةعزاومو

 ال هنوكل هعزاو نم ىلع هيف عجريو ، نويدملا ىلع هيف عوجرلا هل نوكيال
 هلام ردق ىلع لاملا يف قحلا نم هيلع هقحتسا امل ةفرعملا دعب اضرلا ىلع الإ نوكي

 ىرأ ال ، عوجرلا هل نوكي نيأ نمف ، كلذ نم هتمذ تئرب دقو ، هيلع قحلا يف

 بجوي طرشو . كاذل هنم هتمذل ةءاربلا بجوي لاح ىلع نوكي نأ الإ & كلذ

 . هيلع هل هيف عوجرلا

 : ةمذلا أربت ىتمو : ةل 7

 ىلع مهنم هل لضفلا دعب لاملا يف هوكرشي نأ مهنم لكلا ىضر نإ : لاق

 عقو كلذ ىلعو ، اضرلا يف لوقلا نم كل تبثي ام هجو ىلع عيزوتلا لبق ءعىش
 مهل عزاوملا مهيلع هقحتسا ام مهقوقح نم مهيلع صقنأ ايب هذخأ مهيف عيزوتلا

 الو . كلذ نم هنم ةمذلا أربت كلانه لاح لك ىلع لاحلا يناث يف امزح لاح ىلع

 . نيرخآلا ءامرغلاك ةعزاوملا دعب هيلع هل ىقبي ام الإ هيلع نوكي
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 : ةعزاوملا يف يأرلا امو : ةلأسم

 هيلع نوكي نأ رثألا هب ءاج ام سايق ىلع رظنلا يف يل نيبي الو : لاق
 ناكوأ هدعبوأ 5 هلبق وأ مكاحلا ىلإ ناعفرلا عم كلذ ناك 0 اريخ هل ةعزاوملا

 مهيلع ال ذإ ، مهيلعو مه هسفنب كلذ يف هسفن ىلع مكحلل ىلتملا نويدلا

 اذه تبث اذإو ، مهيلع هلو { هيلع مهل مكحلا هبجوي ام الإ . مهيلع هل الو 3 هل

 . عضوملا اذه يف اذكه مكحلا يف

 : ءارقفلا ىلع اهعيزوت ىلإ يدؤت ال قوقحلا ةلاهج : ةلأسم

 يقابلا ىلع ةجحلا هب هل مقت مل نيذلا نم لوهجملا هل نم بلط ولو : لاق
 نوكت اهنأ اهيف لوقلل نكي مل ، هلثم نادملا كلانه بلطو { هريغ ءامرغلا نم

 دوجوو . اهل هنم ةعزاوملا مدعل & عضوملا اذه يف الخدم كلذل هل ةلاهجلاب ءارقفلل

 لاومألا نم اههبشأ ام الو ۔ تانامألاك كلذ سيلو 0 عيزوتلا ىلإ ليبسلا

 مل نإ يضارتلاب ال رظنلا لهأ ىلع اهلهأ نيب اهمسق رذعتي رظنلا يف يتلا ةطلتخملا
 ةحلاصملا تقو ىلإ اه فيقوتلا مكح ىلع نوكيو 3 اهيف ءعىش ىلع اوضارتي

 فرعي ال يتلا رومألا يف لوقلا هب ءاج ام ىلع ءارقفلل اهنأ وأ & ىضر نع اهيف

 ةجحلا تماق ايهم اعيمج اذه يف نيينعملا جورخ قحلا يف هبشي هنأك لب ، اهبر
 & مهلوق نم ءامرغلا نم ةمولعملا قوقحلا بابرأ ىلع هب هل تماق نمل & لوهجللاب

 . اهريغو ملاظملا نم هلام يف هيلع بابسألا نم كلذ بجوي ام وأ

 : هب ةبلاطملا دنع هملع دعب قحلا نايتك زاوج مدع : ةلأسم

 هل هيلع نمل الو . مهيلع لوهجملا ىدل موقت ال ةجحلا تناك نإو : لاق
 نايتكلاب جرخي رهاظلا مكح يف كلذك كلذ امنإف ، اهوضراع ايهم رارقالاب كلذ

 هوملع امل راهظالا مهيلع اينإو 5 هللا دنع مهكيرشل مهيلع بجاولا لصأ ين ايلظ
 © كلذ هقحب هل بلاطملا هيلع كيرشللو 3 هلو ، نادملا ىلع رهاظلا يف قحلا نم
 اذه لثم يف هيف مه ةبلاطملا دنع هوملعام دعب قحلا يف قحلا اومتكي نأ مههلزوجيالو
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 هجو الام كلذ ، ىندألا ضرعلا نم مارحلا هيف ال بسكلاو ةايحلا ةدارإ لاؤسلاب

 نم فاصنالا قحلا ف نيلقاعلا نم لكلا ىلعو ٠ مانألا نم نيدبعتملل هيف

 . هسمن

 : افصنم ناسنالا نوكي فيك : ةلأسم
 يعسلا الو لطابلاب سانلا لاومأ لكألا عىش يف فاصنالا نم سيل :لاق

 امم ىلوملا هب يضري ام ىلع يعسلا وه اينإو 0 قحلا ريغ ةقفاوم ىلع ءىش يف
 لك ىلعو لاح لك يف قحلا ةعباتم الإ دحأل سيلو ، ىوهت وأ ، سفنلا هركت
 هنأكف ةلوهجملاب ةجحلا مايقل : ةلوهجملا ةمولعملا تتبث اذإف & لاوحألا نم لاح

 حص ام ىلع رظنلا يف نكمي عيزوتلا ناك نإ اهبابرأ نم قافتالا ىلإ رظنلا نوكي

 . اهلهأل هيلع قوقحلا نم

 : اوفلتخا اذإ وأ & قوقحلا باحصأ قفتا اذإ مكحلا ام : ةلأسم

 هنأكف الإو ۔ كلذكف اهيف ع ىش ىلع قوقحلا بابرأ قفتا نإ : لاق

 بلاطملا عيمجب يفي ال رابتعالا يف لاملا ناك اذإ ى فدالتخالا ىنعم جرحي كلانه

 جاجلالا يفوهو © هيلع جلم صالخلل بلاط نادملاو . هلام ن ةتباثلا قوقحلا نم

 ىلع اوقفتي ىتح فوقوم هنأ :هيف لوقلا ضعب يف جرخيف كلذك ةبلاطملاب

 هز ا : ل وقل ١ ضعب ف جرخيو . ةفصلا ىلع يصويف ٠ تومل ١ هرضح وأ ء ىش

 يب ا خيشلا نع ءاج ام ىلع هب مهيلع ةجحلا دعب كلذو . ءارقفلل نوكي

 . ايهنم لكل ام فرعي مل اذإ ناصقنلا نم طلتخملا يف يراوحلا

 :ادحاو الإ قوقحلا لك تملع ول اذامو : ةلأسم
 كلانه عيزوتلا نأل كلذكف اهنم ادحاو الإ ةمولعم اهلك تناك ولو :لاق

 > اهلك ةلوهجملاك ةلعلا هذ عضوملا ١ ذه يف تناك ةرذعتلاو ‘ الهج رذعتملاك ريصي

 ةلعلا هذهلف & بر هل فرعي مل اهنم هلام لك يف هنأكف اذهف الو ،اذلام يرديال ذإ
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 لاومألا يف لوقي نم لوق ىلع اهيف ءعىش ىلع اوضارتي مل نإ ءارقفلل اهنإ اهيف ليق
 .اهماكحأ يف ءارقفلل اهنإ كلام اهل فرعي ال يتلا

 : قوقحلا بابرأ نم قافتالا عقو اذإ مكحلا امو : ةلأسم

 يف لكلا ذافنإو قافتالا دعب قوقحلا بابرأ نم قافتالا عقو نإف : لاق
 { هليبس رمألا ىضم دقف يرحتلا ىلعف هلهج امو . ةقيقح هملع ام . ءارقفلا

 نيب عزوو حصو فرع اذإف هذفنأ اميف رظنلا دعب اهنم ءعىش هيلع ىقب دق ناك نإو
 يقابلا ظفحو هنم ظقسف ذافنالا نم قح لك بان ام رظنيو © قوقحلا نم لكلا

 : ةافولا دعب اذايف © نيدملا ةايح يف هلك اذه : ةلأسم

 لوقلا نم جرخي الو & عضوم فالتخالل سيلف ةافولا دعب امأو : لاق

 يفوتسي نأ ءاكرشلا نم دحأل زوجي ال هنإ :لوقلا الإ باوصلاو قحلا ةهج ىلع
 ٨ قوقحلا نم تيملا ىلع ءافو هيف نكي مل اذإ ، لايكلاب ةافولا دعب لاملا نم هقح

 © لاح ىلع دروهف لعف نإف قوقحلا بابرأ نيب هل عيزوتلا نم هيف عوجرملا هنأكو
 نم هقحتسي ام رادقمالإ لاملا نم سيل ذإ ، راصتنالا عضوم يف ارس ناك ولو

 ريغو اهب بلاطملا { هلام يف اهب موكحملا هيلع ةتباثلا قوقحلا نم لكل عيزوتلا
 . ءاوس ىلع لاملا يف ةمحازتم اهريغو ملاظملا نم ةمولعملاو ةلوهجملا ، اهب بلاطملا

 : ةكرتلا يف بيصن ةثرولل سيل هنأ اذه ىنعم : ةلأسم
 الو ليلق هنم ةثرولل سيلو امهنيب عضوملا كلذ يف عزوم هلك لاملا : لاق

 نوكي ال ذإ ، قوقحلا نم هيف ايب هعضوم يف هل ءادفلا سفن الإ ةجح الو 0 ريثك

 لاملاب طاحأ امم تبثت ال ةيصولاو {. نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم الإ ثاريملا
 . ني دلا
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 ؟ هلام نم سيلأ . نيدملا تيملا نفكو : ةلأسم

 ضعبو فالتخا هلام نم هنفك يف اولاق ملعلا لهأ نم نيملسملا نإ : لاق

 ىلع انايرع نفدي هنأو { هلك لاملاب ىلوأ نايدلاو ، هلام نم نفكي ال هنإ لوقلا

 نافكأ يف ةزئاجلا هل تارتاسلا نم هربغوأ رجش نم هجوب هتكرت ريغ نم نفك

 عيزوتلا ىلع ردقت ملو . اهريغو ملاظملا نم لاملا قوقحلا تكلهتسا نإو . ىتوملا

 نوكي نأ نع هل فيقوتلاب لوقلا يف نوكي ال كانه هنأكو & قوقحلا بابرأ نيب

 . ليبس ءارقفلل

 : ءارقفلا ىلع لاملا اذه عيزوت يف يأر دجوي الأ : ةلأسم

 ابعشت الإ موي لك د ازي ال ذإ 1 يرشح ام هن ! : لوقي نم كانه : ل اق

 الإ هبابرأ ةفرعم نع بعشنتلا هديزي الو ئ ملاظملا بابرأو نايدلا دحأ تومب

 يه يتلا حلاصملا لاومأب قحلي وأ ءارقفلل هنأ الإ لوقلا نم هيف قبي ملف 0 ادعب

 . هيلإ مامالا ةجاح دنع نيملسملا لام تيبل

 : لعفي اذام قحلا نم دحاو لكل ام فرع ول اذامو : ةلأسم

 أدبي نأ رظنلا يف نسح عزوملا قحلا نم دحاو لكل ام فرع اذإ : لاق

 هل نكي مل اذإ . ملاظملا ريغ ىلع يتلا قوقحلا نم هب بلاطملا مث 3 ملاظملا جارخإب

 اهذافنإ يف تالاوملا نم دب نكي ملو & لاح يف اقيرفت اهجارخإ ىلع عسو

 هريخات نكي ملو ، جرح نم نيدلا يف هيلع الف كلذ ريغب اهلهأ ىلإ اهميلستو
 : املاظ كاذ ذإ نوكيف . الطم وأ .3 انواهت

 ؟ هيلع ام لكب بلوط اذإو : ةلأسم

 اوناك اذإ ميلستلا يف قوقحلاو بلاطملا تفءاكت لكلاب بلوط نإو : لاق

 ليبس ريغ ىلع ناك اذإ كلذ يف قحلا باصأ دقف أدب مهيأبو & نيرضاح مهلك
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 عمو ، قحلا يف ءاوسلاب مهل مكحي نأ هلو ، ءاوس قوقحلا يف مهلك مهنأل { ةرثألا

 © هلايب لك ةعفد ين ةلمج مهاضق نكي مل اذإ . دحاوب أدبي نأ دبالف كلذ

 نم هيلع مهل ايب لدعلا ليبس ىلع هقح ردق ىلع لك هنومستقي ائيش مهاضقو
 . قحلا

 : مهل ام لك لاملا مهفكي مل اذإ عيزوتلا يف أدبي نمب : ةلأسم

 نأ هل ناك نيرخآلا لبق منهدحأب أدبي نأ الإ هيلع رمألا رذعت املو : لاق

 بناج ىلإ ليامتلا نع هنم بابتجا ىلع ملاظملا بابرأ اييس ال مهدحأب ادبي
 . ىوهي امل ىوهلا

 : لعفي اذايف . ىوهلا نع رداصلا ليملاب سحأ اذإ : ةلأسم

 ىلإ ءوسلاب ةرامالا سفنلا نم ىوهلا نع رداصلا ليملاب سحأ اذإف : لاق

 يف نسحف هنيمي نع أدب نإو . هللا ريغل كلذ نوكي ال ىتح هريغب أدبيلف دحأ

 . ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج امل هب أدبيل هنيمي ىلإ هاعد نكي مل اذإ © رظنلا
 . كلذف ءادتبالا يف عىش ىلع ءامرغلا ىضارت نإو

 : لعفي اذايف هب أدبي نأ ءامرغلا نم دحاو لك بلط اذإو : ةلأسم

 نم لكو مهنيب ةعرقلا برض هب أدبي نأ مهنم دحاو لك بلط نإو : لاق

 { ءامرغلا غرفتسي ىتح اذكهو يناثلا هبقعأو { هب أدب هيلع لوألا مهسلا جرخ
 أربأو © ةرثألا نم دعبأو { ىوقتلا ىلإ برقأ هنأكو { ةاواسملا ىلإ ىندأ هنأل

 . ىوهلا ةيعاد ةباجإ نم سفنلل

 : تارافكلا يف لوقلا امو : ةلأسم

 ةبقرلل ناك اذإ ءامرغلا نم رضاح ميرغ اهنأك تارافكلا نم هيلع امو : لاق
 كلذ هتقو يف ال ناك نإ . ءافولا دنع مهنم بئاغلا بلاطملاكو ٠ ادحاو ةنمؤملا
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 دابعلا قوقحو اهنإ لوق ىلع ءاضتقالا دنع نوكي اهنع بئاتلاك هنكل ، امدعم
 ناك نإ نويدملاو ،نويدملا يف ناك الإو ،ريرحتلل يفكيام ةبقرلا باب نإف .ءاوس

 3 اليبس ريرحتلا ىلإ هرقفل دجي مل هنأل اموص ةرافكلا تبحرو هيلع ءىش ال

 دابعلا قوقح ميدقتو ، اهريخاتب لوقي نم لوق ىلع جرخي لوقلا اذكهو
 هيف هيلع بجي ام نايدلل نويدلا نم هيلع امل ءافولا دعب هدي يف قبي ل اذإ ©} اهيلع

 . ةنمؤم ةبقرلريرحتلا اهيف لصألا نال ةرافكلا يف موصلا هيلع نوكيو 3 ريرحتلا
 { انيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف ، نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف
 هيزجي ال هنإ هيف ليقو . ىزجي ةرافكلا يف ماعطالا نإ لوقي نم لوق ىلع كلذو
 . لخدم الو ليبس لتقلا ةرافك يف ماعطالا ىلإ سيل هنإو

 ىلع اذايف . ىلوملا قح ىلع دابعلا قوقح مدقي نم يأر ىلع اذه : ةلأسم

 : سكعلا

 . دابعلا قوقح ىلع ىلوملا قوقح ميدقتب لوقي نم لوق ىلع امأ : لاق

 نم دابعلل سيلو } ديزيوأ ريرحتلل يفكي هجارخإ هيلع بجي ام هدي يف ناك نإ
 مدقيلف رخآلا لبق مزل ام ميدقتب لوقي نم لوق ىلعو 3 اهنع لضف ام الإ نايدلا

 ميدقت يف رخآلا نم مدقأ امهدحأ نوكي الو ايهنم رخآلا لبق هيلع بجو يذلا

 . الوأ ايهيأ هيلع سبتلا نإو .اعم ايهب ةيلبلا لوزن ناك اذإ ،ايهيف هيلع بوجولا
 يف ةلعلا تناك اذإ رخآلا ىلع امهدحأ مدقي ال ءاوس ، ىلع مكحلا يف اناك

 .امهدحأ يف ةيلبقلا دوجو ميدقتلا

 : ماعطالا مامتا لبق مايصلا ىلع ةردقلا عاطتسا ول اذام : ةلأسم

 هعسو يف نكي ملو ٠ هيلع ردق نمل ماعطالا يف ةصخرلا تتبث اذإو : لاق

 لبق رفك اذإ كلذف هيزجم كلذ ىأر نم لوق ىلع موصلا عطتسي لو ٠ ريرحتل ١

 مامتا لبق مايصلا ىلع ةردقلا دجو اذإ امأو & مايصلا ىلع ةعاطتسالا دوجو

 بستحم الو . ةرافكلل موصلا نع كلذ مامتإ هيزبح ال هنإف . هيلإ عجريلف ماعطالا
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 ةرافكلا مامتإ لبق ةنمؤملا ةبقرلا ريرحت ىلع ةردقلا دجو نإو & كلذك هيف هذفنأ امل

 مايصلا هيزبجي الو } ةرافكلا يف ريرحتلا ىلإ موصلا نم عوجرلا هيلع ناك موصلاب
 ادبأ ةرافكلا يف قتعلا هب هيف هيلع بجي امل دوجولا لبق همتأ نكي مل اذإ & كلذ نيح

 ىتح هضعب وأ هدي يف ام فلتف { ريرحتلل ةبقرلا بلط يف ذخأ اذإو ، لاح ىلع
 نع ناك اذإ © هيلع كلذ يف ةمئال الو } ريفكتلل مصي ملف ، ريقفلا مسا همزل

 . اذه يف هلاح نوكي اذه ىلع ريصقت الو هنم عييضت ريغ

 : هدي يف تلاز امو اهملظ ىتلا لاومألا مكح ام : ةلأسم

 مرغلا ريغ رذعيوأ 3 هدي يف دعب اهملظ ىتلا لاومألا نم ناك ام امأو : لاق

 دادرتسالا هيلعف . هدر ىلع هل ةردقلا دنع هدر همزلي ام عيمج نم اهدر ىلع

 . اهنم هقح قح يذ لك ىلإ عفدي ناب 0 درلاو

 : قاب ريغ اهضعبو .7 ايقاب اهضعب ناك اذإو : ةلأسم
 بهاذ اهنم ضعبلاو ، هدي يف ايقاب لاومألا هذه نم ضعبلا نإو : لاق

 هدي يف ام در هيلع ناك 5 هدر ىلع مرغلا ريغب ردقي ال هنأ وأ ، ىجري ال ثيحب

 هل يه نم كراشي ال نويدلا نم ناك ام عيمجو نومضملاو مورغملاو ، هلهأ ىلإ

 مرغ نوكيو . هلام هن ال { هب ىلوألا وه لب 0 همولعم يف هنيعب دوجوملا بحاص

 يف اهب موكحملا هتمذب ةقلعتملا نويدلا نم هيلع ام رئاسو نومضملاو © مرغلاب دودرملا
 مولعملا ىطعأ ضعبلا ملعو 5 وه نمل هدي يف ام ضعب لهج نإو 0 ءاوس هلام
 . همكح ىلع هب لدتسي ام هيف لوقلا نم ىضم دق لوهجم لوهجملاو 0 هلهأ

 ؟مكحلا ايف لكل ام لهجي هنكلو كلذك اهباب رأو لاومألا تناك اذإ : ةلأسم

 فرعي مل اذإ اهبابرأ ةفرعمو 3 اهدوجو عم اهيف رمألا هيلع سبتلا نإو : لاق

 نإف ، كلذ يف مهماقم موقي نم ىلإ وأ مهيلإ عوجرم رمألاف مهنم دحاو لك لام
 كلذ ىتح ةفوقوملا يهف الإو اهيف هزاوج قحلا ين جرخي حيحص هجو ىلع قفتا
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 نم قافتالا عقي مل نإ ءارقفلل نوكت اهنإ لوقلا ضعب يفو & لوقلا ضعب ىلع

 ضرف ىلع اضيأ حلاصتلاو اهيف حلصلاو { احلص ءىش ىلع يهف 0 اهبابرأ

 . تانومضلملا ىلع هدي يف 1 عيزوتلادنع تالوهجلملا نم حيحصلا

 ؟ يأرلا ايف . هرمأ كلمي ال نم ءامرغلا ين ناك اذإو : ةلأسم

 ين هلام يف اهب موكحملا تامولعملا نم هيلع ةتباثلا قوقحلا عيمجو : لاق
 كلمي ال نم ءامرغلا يف كلانه ناكولو . عنملاب هيف لوقأ ال تاملا دعبو ايحملا
 رظن بستحم وأ يصو وأ ليكو نم هحلاصمب مئاقلا وه نم كلذ يف هل ماق اذإ هرمأ

 هتلاحإ ىلإ هيف بهذي نم لوق ىلع اييس ال باهذلا فوخ حالصالا ىنعم ي

 مهسفنأل نوذخأي نيذلا مهو ،نيلقاعلا ءاكرشلا نم نيغلابلاو ،ءارقفلا ىلإ
 لوهجملا هرمأ كلمي مل نمل ناك نإو ،هرمأ كلمي ال نم مهيف ناك اذإ ،طايتحالاب

 ىلع .نادملا هلوقي ام ىلإ دانتسالا كلذ يف طايتحالاف قوقحلا نم حيحصلا

 .هيف هل نم يرحتلا
 ؟ يأرلا ايف هلوق فرعي ملو نويدملا تام اذإ : ةلأسم

 يرحتلا ىلع نويدملا لوق فرعي ملو & توملا دعب كلذ ناك نإو : لاق

 لهأ نم رظنلا لهأ رظن ىلع رظنلا يف هدعبأ ال ينكلو & لكشأ نم الإ وه ام هيف
 هيلإ نئمطتو © هيف نكست ام ىلإ سفنلا بارطضا عقي ىتح طايتحالاو حالصلا

 دعب كلذ ناك نإو . كلذ نم رسيأ هنأكف ةايحلا يف اماو ، حيحص بلق رون نع

 . باوصلا نع قحلا يف جرخي الو قحلا نم دعبي ال حالصلا رظن ىلع توملا

 : هل وهف هدي ام ىلع ةجحلا ماقأ نم : ةلأسم

 اهفرعي ال يتلا ملاظملا نم هدي يف امم عىش ىلع ةجحلا ماقأ نم لكو : لاق
 هل تماق امم هتافو دعب كلذكو . هتايح يف مكحلا يف هل هنأل هيلإ هملسيلف يه نمل

 هلاح عجر امو . كلذ ريغ حصي ىتح ماكحألا رهاظ ف هل بجوت ةجح كلذ ف

 اذإ كل تنيب اموحن ىلع هؤادأ اضيأ هيلعف ةميقلا وأ لثملاب مرغلاو ناضلا ىلإ
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 هيلع مكحي 1 عيزوتلا دعب هنم ء ىشوأ هلك يف ةرسع وذ ناك نإو 0 ارداق ناك

 دهتجا نم ذخاؤي الأ ىجري هللاو ، هنم ةرسيم ىلإ ةرظنف هنايد ىلإ هلام نم هلدبب

 همزل نم همزل امل ءادألا نع زجع ولو " هيلإ ابرقت هيلع ام ءاضق ىلإ عراسو هيف

 همزلي ام عيضي ملو ةعداخم الب ءاضقلا يف داهتجالا قدصب هلل ناد اذإ {“ تام ىتح

 يف ذوخأملا اينإو ، رذع ريغ نم هعضوم يف لك ءادأ وأ ةيصو وأ ةنونيد نم كلذ يق

 نم ةيصولا وأ ةنونيدلا وأ ةيدأتلا يف رصقموأ . عداخم وأ كراتوأ رصم لك كلذ

 لمعاف قحلاب ذخو & هب كتبجأ امربدتف ث هللا دنع ةرذعملا هل بجوت رذع ريغ

 . ملعأ هللاو . الطاب ناك ام كنع عدو .3 هب

 : هلام دجوي نيح ةيصولا تبثتأ { هلام دقف لاح يف ىصوأ : ةلأسم

 ةمئاق نكت ملو هلام قرغتست اهريغو ملاظم نم قوقح هيلع نميفو 3 هنمو

 وأ { هلام ةلق عم اهترثكل قوقحلا لهأ نيب هلام عيزوت ىلع ردقي ملف © نيعلا
 ةحصلا يف هب مهل ىصوأف . ءارقفلا ىلإ اعجار هلام مكح راصو . اهبابرأ لهج

 نيح هلام يف ةتباث ةيصولا نوكتأ { هسفن نع اصالخو هبرل ةبوت هتوم دعب
 ؟ ال مأ لاحلا كلذ يف اهب هكلم نع لاملا لوحتيو . ةيافكلا

 نأ هريغل سيلو ، هلوهف قحم وأ لطبم نم هفرع نمل قح نم همزل ام : لاق
 هل هزاجأ امل هنم هزاوج عضوم يف هرمأو هيأر نع هزاجأ امل الإ { هادع ام ىلإ هب ودعي
 هلام يف هبح وأ ملظ وأ نيد وأ ضرف يف مكحلا نوكي نأ الإ هاضر نع الو . هيف

 نأ دعب نم هاوس نمل هيف رمألاف الإو ، هركوأ اضر يف هيلع هل حص نمل هجرخأف
 ىتم .0 هيلإ هئا دأب هل همزل ال هصالخ يف دهجي ن أ نم هل دبال نكلو . هرمأ كلمي

 وهف الإو . هليزيف هكلم نع هليحي امل الإ هريخوأ هرش يف هنإف هيلع ردقف هنكمأ
 . لاح ىلع كلذك

 : ةرسيم ىلإ هرخؤيأ هئامرغل يفي ال لام نم هدي يف ام : ةلأسم

 نم هيلع مهل ايب نيحلا يف هئامرغل يفي ال لام نم هدي يف ام ناك نإف : لاق
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 ام رادقم ىلع هردقي نأ هميسقت يف زجعو هرضحف همزل نيد وأ ةملظم ىف قوقحلا

 يف هب ذخأ ام ىنعم يف ناك ام وأ هنايد نم ءافولاب بلطلا دعب نم مهنم دحاو لكل

 مهنم زوجي اموأ همسق يف حلصلا يف حلصلا نم زاج ام ىلع قافتالا مدعو همكح

 صالخلا يف اهب نوكي ةرسيم ىلإ هرخؤي نأ هرذعل هل زاجف لصألا يف هزاوج هيف
 ةمذلا يف ام عجريف هلاح ىلع تومب وأ هلكوأ هضعب يق هلدعل هب ام وأ ةردقم ىلع

 . هلام ىلإ

 : ءامرغلا ىلع هلام عيزوت ىلع ردق نإف : ةلأسم

 زوجي ام ىلع حلطصا وأ ، هيلع حص ام نيب هعيزوت ىلع ردق نإف : لاق
 لوقلا نم هيف ايب هيلع لوهجملا مسا لوخد زاوج يف فلتخي نأل زاج الإ و { هيف
 لوقلاف نامز يف دعب نم نوكي نأل انكمم زاج ام ىلع حلصلا نوك ماد ام هنأ الإ

 الام يتأي وأ ءامرغلا لهجي ملام حصأ هنأك ناكمب موي يف عقي نأ ىسعل هفوقوب
 نوك هل ىجري ال هزاوج نم قح عنامل لبقتسملا يف الو لاحلا يف حلص هعم حصي

 ىلعو ،همكح يف يأرلا نم هيف ايب همسا يف لخدي نال لاح ىلع زوجيف ،لاوزلا
 ال هزاجأ نم يأر ىلع ،لاملا تيبل وأ ءارقفلا ىلإ هب يصوي نأ هل حصيف اذه
 حصي اميف الإ هلهأ نع لوحتي ال هنأ ىلإ هلصأ يف بهذي نم يأرل لاح لك ىلع

 ,نإو ، مهل وهف الإو زاجف ناكول نإ مهيلع هل حص نمب قح نم هيف هب يضقي نأ
 . كلذل ةياغ ال مهدعب نم مهتثرولو 5اولهج

 : افازج هقح ادحأ هتايح يف ىطعي نأ زوجي ال : ةللأسم

 اذه يف هنود اموأ هقح هئامرغ نم ادحأ هتايح هيف يطعي نأ امأف : لاق

 نم اهمكح يف نوكي ام وأ { هئاكرش نم اضرلا يف زوجي ام ىلع ال افازج عضوملا

 ةلزنم عضوم يف هنأل { هلزوبجي الف } مهف ةفرعملا عم ءارقفلل هب يصوي وأ 0 ملاظملا

 .هيدي يف امل ةمسقلا يف مهنيب لدعي نأ هيلعو {} مكاحلا
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 : مكاحلا ىلإ مهرمأ ءامرغلا عفري نأ لبق دحأل عفدي نأ زوجي له : ةلأسم
 اموأ . هلاكب هقح مهنم دحأ ىلإ عفدف هل سيل ام ىلإ فلاخ نإف : لاق

 ملو هلام نم هذخأ ام هل زاج مكاحلا ىلإ مهبلط ءامرغلا عفري نأ لبق نم هملس

 . هيف ةكرش مهنم هريغل نكت

 : مكاحلا ىلإ مهبلط عفر دعب لعف نإو : ةلأسم

 ملام هل هزاوجب ليقو .هل زب ملو لطب ةعيفرلا دعب نم لعفوه نإو :لاق

 اهم مكحي ملام : ثلاث لوق يفو © هيلع قوقحلا نم ىعدي ام هل مكاحلا دنع حصي

 . هيلع رجحي ملام : سماخ لوق يفو & سلفي ملام : عبار لوق يفو

 : هباب رأ لهج ىتح هدي يف لاملا ىقب ول اذامو : ةلأسم

 مهنم ادحأ وأ ، هبابرأ لهج ىتح هيلع ام ءاقب عم هدي يف ىقب نإو : لاق

 يف عىش ىلع هيف حلطصي نأ زبي ملو ، مسق ةحص هيلع يرجي نأ نم عنتماف
 ام ىنعمل ةفصلا ىلع هب يصوي نأ ةلاحلا هذه ىلع هب ام ىلوأف . مكح الو عساو

 الف هفرصت نم همدقت ام هل هيلع قحب وأ {هفرعي ال همزل نايض نم ةلاهجلا نم هب

 لذعلا يف زاج ام وأ ،.ءاطع الو ذخأ الو ۔ءارش الو عيب الو ةبه يف هتوبث نم عنمي

 ام الإ .ةمذلا يفوهف قح نم هيلع امو هلام هنأل لصألا يف عساولا نم نوكي ال

 فالتخالا عضوم يف هزيجي نم يأر ىلع وأ عامجالا يف هبجوأ ءىشل هيف هنأب حص

 .هيف هتوبث يف يأرلاب

 : ءارقفلا ىلإ عضوملا اذه يف هلايب ىصوأ ول اذامو : ةلأسم
 زاج مهل هزاجأ نم يأرب المع ءارقفلل عضوملا اذه يف هب ىصوأ نإو : لاق

 نوكي نأ الإ ءاضقلا اذه يف لخدم ءامرغلا نم ىقب نمل نكي ملو يأرلا اذه ىلع
 مكحلا هل نم ىلإ دريف هزاوج يف فلتخي نألزوجي امم هنود اموأ هيلع رجحلا دعب نم

 لثم نم هلعفام هل حصي الام عضوم يف نوكيوأ هيلع يأرلا لوخد عضوم يف هيف
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 ىصوأ نمل برضيف هيف كارتشالا نم هيلع زوجي الام ىلإ هب عجريف لاملا يف اذه

 يأرلا عضوم ي هنأ الإ هل حص دق امب هبر حص نمو { ةميقلا نم هل نوكي ايب هب هل
 . هرمآو مكاحلا يأر نع نوكي نأو دبال

 مل ، هيلع ردقيف هيدي يف ايب هلهج نم ىلع هفرع دق نم مدقي نأ ىأر نإو
 . رظنل ١ يف ب اوصل ١ نم لدعبي

 : زئاج كلذ له ءاش ايب فرصت مث هلايب ىصوأ : ةلأسم

 & ءارقفلل هلايب ةيصولا لاح نيفورعم سانال قوقح هيلع نإف : هل تلق
 ي رتشيو عيبيف لاملا يف فرصتل ا هل حابي لهو © هت ايح يف اه ؤاضق حصي له

 ؟ كلذك هب ىصو ا ام لعب نم ء اش ايب فرصتيو

 . عنمي ال اهلبق ام نأ ىلع هفرصت يف لدي ام لوقلا نم ىضر دق : لاق

 امل هدي نم هجورخب هيلع مكحي ام عفديف ، هدر ىلع عمجي ييف { هفرعأ ال اهدعبو
 فلاخي نأ هل سيل نم هيلإ هيدؤي نأ همزل قح نم هريغا حص امل وأ . هيف هب ىصوأ

 كلذك هب يصوي ن أ هل امم نم هنأل } نيملسملا ةمئأ نم هيلع مكحب اهريغ ىلإ

 عفن ا هرصب نع ه اري ام ىلع عجري نأ هلو ، هز اوج عضوم يف هز اجأ نم ي ر ىلع

 مكحلا ىلإ اولزن ول نإ هعنم اهنوك يف يضتقت هعم مهل ةضراعم ال ءارقفلا نإو . هل

 . نولوقي ام ىلإ عمتسيف اموصخ اوسيل مهنأل

 : ءامرغلا رئاس نود هلام هئامرغ دحأ ىلإ ملسي نأ هل زوب له : ةلأسم

 3 هب ىصوي نأ لبق نم هل له " هيلع ايب ىفي ال هلام ناك نإف : هل تلق

 لك هلاط نأ دعب نم هريغ نود هقح هئامرغ دحأ ىلإ ملسي نأ هيلع رججب وأ

 ؟ال مأ نويدلا نم بلطي هب امو ملاظملا نيب قرف لهو . هيلع ايب دحاو
 نإ هملظ نم هنإف الإو . هلهأ نم اضرلا ىلع الإ هل امم هملعأ ال : لاق

 وهف هملظ نم ناك امو همكح يف هئامرغ نيب لدعي نأ هيلعو مكاحلاك هنأل 3 هلعف

 هقرافي ال هل امزال هيلع حلي ةلسملا يف لازي ال نيح لك يف فتهي هب ىمر ىمع ي
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 هيدؤي نأ همزل هيلع هل نمل نيد نم بلطي هب ام نيبو هنيب قرف ياف ،نيع ةفرط
 هل زجي ملف همدقي نآ همزل عىشل ال هرضح نأ دعب هل ريخأت ريغ نم ةردقلا عم هيلإ

 اهلهأ نم بلطلا عضوم يف اهنإو & كش الو ينغلا نم لطملاف الإو ، هرخؤي نأ

 هلعف نإف ىده ىلإ مهدحأ ىلإ ليمي نأ هل سيلو ،ءاوس ىلعل اظفل وأ ىنعم

 ۔ءالؤه نم هريغ نود اذه ىلع هقح هافوأ ملاظ هل سيل امل هبوكر يف هبرل مثا وهف
 ال هاضق يف ناك نإو كلذك وهف هقحتسي ام قوف لاملا زجع عضوم يف هداز وأ
 نأ زوجي الام دح ىلإ مكاحلا ىلإ مهبلط اوعفري نأ لبق نم اضق امدعب هدري
 ىلإ اولزن نأ دعب نم مكاحلا رمأ نم ناك امو ،هيلع رجحلا هعم هنالرطي يف فلتخي

 الإو .همسق يف لدعلا ىلإ هدر نم هل دبالف كهملعوأ هلهج عضوم يف همكح
 . لاح ىلع نايضلاف

 نم اذه ىلع لام نم هللا لام يفف الإو 0 هلام يف وهف رذع ريغل ناك نإف

 . هيف رظناف © هرذع عضوم يف هرمأ

 : ةلأسم

 نأ دعب نم هيلع هل نمل قح يف هتبثأ وأ ، هلام نم هنهر امو : هل تلق

 . هلبق وأ هب ىصوأ
 3 هتزاجإ نم قح عنامل الإ هزاوج ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 فلتخمو . هتايح يف هكراشي الو ، هلجأ نم همدقتي نأ . هب ىلوأ نهرلا وذف الإو

 جرخي الأ ىسعف . هلام نم هتبثأ امو { هتافو دعب هئامرغ نم هيلع ريغلا لوخد يف

 . لاح ىلع نيلاحلا يف فالتخالا نم

 : ةلأسم

 نم ءارقفلل وأ همزل نايض نم هثارو ريغل هلوصأ نم هب ىصوأ امو : هل تلق

 ىلع تومي نأ ىلإ عجري نأ ءامرغلا نود ايل نوكيأ 3 هبر نم يردي ال نايض

 . كلذ حص وأ قح نم هيلع مهل ايب ىصوأ وأ 5 رقأ نإو . اذه

. ١٥٠



 ىلع ، يأروأ عامجإ يف ايهتوبث نم عنام كلانه نوكي نأ الإ { معن : لاق

 الإو . هب مكح نإ يأرلاب فالتخالاو & يأرلا عضوم يف هعم امهزيبي ال نم لوق

 يف قرفأ الف ةنيبلاب حص وأ } قحلا نم هيلع مهل ايب رقأ وأ ىصوأ كلذك وهف
 . كلذ

 : ةلأسم

 ملوأ ، أربي نأ لبق نم هنع عجرف ضرملا يف اذه نم ناك امو : هل تلق

 ؟ كلذ هضرم يف تام ىتح عجري

 نإ ضقنلا نوك هيلع زوجي ام لحم يفوهف ضرملا يف اذه نم ناك ام : لاق
 لهأ نم ةفرعم هب هل نم رظن يف ةميق نم هلام هيلع نوكيو أربي نأ لبق نم عجر
 .لدعلا

 هب اذه نم ىصوأ اميف ال { هئامرغل هل ىصوأ نمل هنيمي عم هب رقأ ام : ليقو
 . لصألا يف قحلا هل نمل اهنأل هيلع مهل نيمي ال هنإف { ءارقفلل

 قح يف امأف 3 هيف هل عوجر الف هيلع هتوبثو هب هل ىصوأ نمل هزاوجب : ليقو
 نإ ءارقفلل هلعج نم هصالخل هراتخا ايع هعوجر يف هبشأ لاق 03 هب يردي ال نم

 هب عجريف ، هتوبث يف فلتخي نأل زاج هضرم يف تام ىتح عجري مل نإو 0 هل حص

 . هثراو هب رقي ام ىلإ وأ ، ةميقلا ىلإ
 نم ىلإ نإو . ءاش نإ ةميقلا وأ ءعىشلا ملسي نأ الإ هثراول سيل : ليقو

 هثراول نوكي نأل زوجيف . هبثي ال نم لوق ىلع هب ىلوأ نمثلاف ءعىشب رقي نأ

 ال } لوقلا اذه ىلع هب هل ىصوأ نملوهف الإو . ءاش نإ ةميقلاب هئادف يف ةجحلا

 وأ ، ةجح هئادف يف هثراول نوكي نأ نم عنميف مزال يف هنأل هزيجي ال نم يأر ىلع

 عجرف هضرم نم ءىرب نإو ث هيأر يف هل ىصوملل هتوبثل ةكرش هئامرغ نم هريغل
 زاوجو ، هتوبث ةحص يف فالتخالا نم ىرج ام ىلع نوكي نأل زاج دعب نم

 هيف ىصوأف هبر لهج ام الإ ةميق نم هل نوكي اموأ هبرقي ام ىلإ هدرو هضقن
 3 هكالم ةفرعم نم هسأيل هكالمأ نم ءىش وأ هلام عيمجب هكالهتسا دعب ءارقفلل

 . هل هزاجأف هصالخل اهجو هار نم ي ر ىلع هكاكف نم هب هلواحي امل امو

۔ ١٥١



 : مه ىصوملا ءارقفلل ءامرغلا ةكراشم :: ةلأسم

 يف هجو نم لهف & هئامرغل هيلع ام يفكي ال هلام ناك نإف : هل تلق

 نم هجولا اذه ىلع ءامرغلا نم ءىشب هل ىصوأ نم وأ ءارقفلا ىلع مهلوخد

 : ناضلا

 داسف عضوم يف نوكي نأ الإ ، هب كربخأ اهجو اذه يف يردأ ال : لاق

 الإ نوكي ام ةحص ىلإ بهذي ال نم يأر ىلع ضرم وأ رجح وأ ضقنب ءاضقلا
 نأ نم هلام يف دبال هنإف ىضرلا يف ةجحلا هل نوكي ام عضوم يف هثراو نم ىضرب

 ىلع ردق نإف . هئامرغ نم هريغلو هل قح نم هب ام نيب نوكيف هلاح ىلع عجري
 نمل مهنم دبالو } دابعلل اميف ايس ال داهشالا عم هيلع ىقبي ايب ةيصولاف الإو ءافولا

 ١ عيمجلا نيب عرش لاملاف هيلع حص ام ىلع تام نإف { ايهيلعردقف هنكمأ

 نإف ، رقأ اموأ 3 ةميق نم مكحلا هبجوأ ام هنم ءىش وأ هب هل ىصوأ نمل نوكيو

 ال عنامل هزاوج عنتما نإف زاج ام ىلع حلصلاف الإو ، عيزوتلا ىلع همسق يف ردق

 ىلتبملا ىلعو {. المعو الوق همكح يف فلتخي نأل زاجف الوهجم راص هلاوز ىجري

 . رصب يذل ةوراشم وأ رظن نع قحلا ىلإ برقأ وه ايب لمعي نأ

 : توملا ضرم يف فرصتلا مكح : ةلأسم

 رجح مأ ذفانف هب ضياق وأ هيف كله يذلا هضرم يف هعاب امو : هل تلق

 . هيلع

 امموهف نمثلا نم ءافوب هيلإ جاتحي وأ همزلي امل ناك نإف عيبلا امأ : لاق

 ال ناك نإو ث هلطباف هزبي مل ضعبو ، هتبثاف هزاجأ ضعب ، هزاوج يف فلتخي
 ايع هجورخل عنم نم ضايقلاب ام ىلع لدتسي هبو ث هلزاوج الف اذه نم ءىش
 . رعسلا نم لدعب هضايق نم نوكي ام هزاوجب ليقو 3 هيف زيجأ

 : ثراولل رارقالا : ةلأسم

 . هلام نم ائيش هب هاضاقف هضرم يف قح نم هثراول هب رقأ امو : هل تلق
 هريغلف هزيجي نم لوق ىلعو .0 هل هزاوج يف فالتخالا نم جرخي ال : لاق

_ ١٥٢



 هيلع هل حصي امرادقم هقح نم هيلإ يدؤيف . هيف هل نوكي ام يدفي نأ ةثرولا نم

 . كلذ مهل نوكي ام عضوم يف

 زاج ليكلا وأ نزولاب فورعم ءىشب ناك نإ هل هرارقإ نم اذه يف : ليقو
 حصي نأ الإ ۔ لاح ىلع هضرم ىف هل هزاوج نم عنملاب : ليقو ‘ زوجي الف الإو

 وأ ةيصو نم هيف ام جارخإ دعب نم & عمجأ هثراول وهف زجي ملامو 3 الف الإو .0 ةنيبلاب

 . نويدلاو اياصولا هتقبأ ام الإ هلام نم مه سيل هنإف ايهلبق نم ال هيلع حص نيد

 : يبصلا هدلول ةبهلا : ةلأسم

 نم هبهو وأ هيطع نم هاطعأ وأ لحن نم يبصلا هدلول هلحن امو : هل تلق

 . هدعب وأ هكلمب يصوي نأ لبق نم ةبه
 زاج غلبي نأ دعب نم هزرحأ نإ : ليقو & ءعىشب سيل هيف ليق دق : لاق

 دعب جرخي مل هنأل هل ءىش الف هغولب دعب هزرحي نأ لبق تاموأ ، عجر نإف . هل

 يف ىنعم نوكي نأ هدايق ىلع هبشي هنأكف هعوقو يف ايبنمرخأتامو . هكلم نع

 . هيف لوقلا ىضم دقو . همدقت ايع هعوجر

 : ثراولا ريغل ةيصولا ذافنإ : ةلأسم

 وأ هيلع هل قحب هثراو ريغ هلام نم هاضقف هضرم يف هب ىصوأ امو : هل تلق

 ىلع هب هل يصوللا عم هيف لخدم محل له هنايدو هريغ نود هنموأ } هل همزل نايض

 . هرمأ نم اذه

 ىندأ هل نم ىلع ىفخي الف اذه ىلعو 0 هزاوج نم عنملاب : ليق : لاق

 . هلاح ىلع ىقبيف هنوك يف ءىش ال هنأك هتوبث مدعل نوكي نأ ةركف

 وهف الإو هل زاج هلام يف هدعب نم هيلع مهلام ءافول يفكي ام كرت نإ : ليقو
 . مهنم لكل نوكت ام ردق ىلع مهنيب اييف ةوسأ

 وهف الإو ، ىرخأ ةهج نم هنوك لاح هتوبث نم عنامل الإ هزاوجب : ليقو
 . كلذ نم هعنمي نأ يتأيف { همزل دق امل هعنم زيجي نم يأر ىلع كلذك

. ١٥٣



 : ةلأسم

 . هلبق تام نإ : لاقف اذه ىلع هب ةيصولا يف داز نإف : هل تلق

 اهتوبث يف فالتخالا مكح طرشلا ةهج نم اهيلع لخدي نأل زوجيف : لاق

 . طورشملا لصحي همايتبو طرشلا عم ةتباث اهنإ : لوقي نم يأرل

 هب رقأ يذلا نايضلاب هفارتعال لطاب طرشلاو ةتباث اهنإ : يناثلا لوقلاو
 الإ هل سيل ام هريخأت نم ىتاف { هلهأ ىلإ هيدؤي نأ ةردقلا عم همزلف هسفن ىلع

 . هلدعل هزاوج عضوم يف هبر نم ىضر وأ رذعل
 . ةيونثملا طرش نم اهب امل ةلطاب اهنإ : ثلاثلا لوقلاو

 : ثراولا ريغل رارقالا : ةلأسم

 . هعاب وأ رخآل هب رقأ مث & ةحصلا يف هثراو ريغل هب رقأ امو : هل تلق

 هرارقإ نم رخأت اينإف ، ريغ ال هنمث رادقم رخآلو . ايهنم لوألل وه : لاق
 نم هل نوكي امل مرغلاف الإو هدر ىلع ردق نإو . لطاب عيبلاو & همدقت ام عفرب الإ

 . مكحلا هبجوأ ايك لثم وأ ةميق

 : توملا دعب رارقالا نم رثكأ روهظو رارقالا : ةلأسم

 هتحص يف هلام عبرب وأ ، هكالمأ عيمجب رقأ وأ { هل ىصوأ نإف : هل تلق

 ريغل ىرخأ قوقح هيلع رهظ ىفوت نأ املو 3 هل هيلع قحب وأ 5 هل همزل نايض نم
 . كلذب هل رقأ وأ هل ىصوأ نم

 هئامرغ رئاس نم ىلوأ عضوملا اذه يف هل رقملا وأ هل ىصوملا نإ : ليق : لاق

 صقن وأ داز اموأ ، عبر وأ ثلث نم هلام نم هل رقأ وأ © هل ىصوأ ام وأ هكالماب

 نمل ىفك نإف . ءامرغلا نم ىقب نملوهف لاملا نم هدعب امو 0 هرادقم يف اذه نع

 اموأ هل هزاوج عنمي رجحل الإ ءابصناألا ردق ىلع ةصصاحملاف الإو هيلع مهل حصي

 وهف الإو هيلإ يهتني نأ ىلإ مهنم مكاحلا ىلإ ةعيفرلا دح نم هيف لرق ىلع هنود

 . كلذك
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 : مكاحلا ىلإ هرمأ عفر لبق رارقالا : ةلأسم

 ، هدعنوأ مكاحلا ىلإ ءامرغ هيلع عفري نأ لبق نم هب رقأ امو : هل تلق

 يفكي ال هل امو . هوركن أ مه ١ ذإ مه حص نم عم لخديف هريغل حصي ل نإ لبقيأ

 ؟ ال مأ هيلع امل
 هيلع رجحم ل ام & هدعب امز اوج يف فلتخعو . هلبق ام زوجحم ليق دق : لاق

 . هيلع ايب يفي ال هدي يف امو هوركن أ مه اذإ سلفي ل ام : ليقو { هلام

 : نويدملا نيمي نوبلطي ءامرغلا : ةلأسم

 ٥ هل ىصوملا ركنأو . ءاجلإ هنم كلذ نأ ءامرغلا ةيقب ىعدا نإف : هل تلق

 ؟ ال مأ هنيمي اودارأ مه نإ نيمي هيلع له هب هل رقملا وأ

 هل ىصوأ ام لطب اموي ايهنع لكنوه نإف . هل هتوبث عضوم يف & معن : لاق

 هيلع هل حص نإف ، اعرش هئامرغ نيب راص هيلع هل قحب هل رقأ وأ { نايض نم هب
 . هل ءىش الف الإو ، هيف مهدحأك وهف قح

 : ةلأسم

 هثراول وهف ابر هل فرعي ل همزل نايض نم ءارقفلل هب ىصوأ امو : هل تلق

 . هيلع هنيمي نم هبلط ام هل حصل هنيعب دحاو ىلع ناك ول اييف مهيلع نيمي

 مومع يف مهل هب ىصوأ هنأل اهزاوج الو اهموزل يل نيبي الو اهملعأ ال : لاق
 ةبجاو هاوعد نم يه اميف هيلع هل نوكي نأل حصيف مولعم دحأل صوصخلا ىلع ال

 ، هلوه نمب هلهج نم هب ام هيلإ هاعدا اينإو © مهل ال هلصأ يف نايضلا نألو 3 هيف

 هزاوج عضوم يف هزاجأ نم يأر ىلع هصالخل هراختساف اموي هتفرعم نم رسايو

 . هل

 : ةلأسم

 ةحصو ءارقفلل هكالمأ عيمجب ةيصولا نوك نم اذه ىلعو : هل تلق

 يأف 3 هفرعي نأ هيلع زع نمل هيلع ام موزل نم هجولا اذه ىلع هتوم دعب اهتوبث

_ ١٥٥ _



 . هب ىصوأ ام ذافنال هلام عاونأ يف هب لمعي نأ حصي ءىش

 ىلع اهنيعب يه قرفتف نزويو لاكي ام وأ {. ريناندلاو مهاردلا امأ : لاق

 ةحلسالاو ناويحلاو ديبعلا نم هوحنو اذه نع جرخ امو ، سانلا نم هل زاج نم

 عابي هنإف امهوحن نم نوكي اموأ & شارفلاو راثدلاو ثاثالاو يناوألاو شايقلاو
 نم هجورخ حصي مل هنيعب قرف نإ 0 رثألا يف هركذب حرصملا يف انمث قرفيف
 . هيف هل زيجأ دق ام دح نم هيلإ عفدي نم هب جرخي ملام رظنلا يف باوصلا

 وأ يه تقرف نإو ،ةلغ نم ال نوكي اموأ .ةرمث اهب عقتنيف لوصألا امأو

 عضوم هنأل ، هنيد يف عىطحع هلعاف نإ لقأ مل ، اهل عيبلا دعب اهنايثأ نم نوكي ام

 هجرخت ايب عافتنالا نإف ©} اهلاح ىلع كرتت لب ، عابت الأ ينبجعي هنأ الإ . يأر

 عفتنا ايك ، رخآلا اهب عفتني نأ ىسعل اهب ام ىلوأ اهتلغ نم نوكي اموأ اهتارمث نم
 نم يأر ىلع ال رهدلا رم ىلع مه هزاجأ نم يأر ىلع رقفلا يوذ نم لوألا اهب

 . كلذ يف قرف الو . ءاوس هدايق ىلع ناكف 0 ىلوأ مهل هب ىصوأ هزجي مل

 : ةلأسم

 ام مهرقف دنع هتثرو نم نوكي نم وأ 3 هدالوأ وأ هتاجوزل زوجيو : هل تلق

 . ءارقفلا نم مهريغل زاج

 ىلع هزاوج نم مهل عناملا دوجو مدعل مهلثمل هزاجأ ام ىلع . معن : لاق
 ةياغ يف اهنأك قرفلا ىوعد ةحص نأل 0 اذه الإ حصي الأ ىسعو { يأرلا اذه

 هفرعتف . رظنلا اذه يف ام رودص ىلع لدي ام رثألا يف نإو الأ & قحلا نم دعبلا

 هيف امل ريخب هدارأ نم قفوملا هللاو { هرمأب ةفرعم هل نم هنع لسو 0 هركذ عضاوم يف

 . هاده

 : ةلأسم

 له شارفوأ ةعتمأ وأ ك سابلوأ يلح نم ىصوملا اذهل مهيديأ يف نوكي امو

 ام ىلع هرادقم يف دزي ملام مهرقفل مهل هلعبجي نأ هدعب نم هقيرفت يف هرمأ يلي نمل

 ؟ مهريغل زوب
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 نم هرمأب ىلوألا وه لدلاب مئاق هيف نوكي ال ام عضوم يف زوجيو : هل تلق
 ؟ال مأ هيدي نم ناك ول نأ هل زاج ام رادقم رقف اذ ناك نمل هريغ

 ىلع مهريفغلزاج اك يأرلا اذه ىلع يدنع هيف جرخي اذكم : لاق

 . لوقلا نم هيف ام رثكأل هنإو .3 هدايق

 : ةلأسم
 يف هل هزاوج نم عنمي ام لاحلا يف فرعأ يأرلا ىلع يندجأ ال :لاق

 هداسف روهظل هل زاجع ال عنملا نإف © هزاوج الإ هدايق ىلع ليبس ال . الك لاملا اذه

 . هفرعأف

 : ةلأسم

 اذه يف ةصخرلا بلط نم هيف انأ ام لبق نم يل تحصن هب امو : هل تلق

 امل هنإف ، اهيف مدقت نم راثال ةعلاطملاو { اهنع لاؤسلا يف ةعجارملا ةرثكو هيثراول
 نم فكلا يلاخ حبصأو ىسمأ ،ةجوزو دالوأ نم ةيهافرو ةمعن اذ ناك نم انيار

 اهب ام عفر يف دهتجت نأ كنم ديرن نآلاف ، مهيلع ةقفشلاو مهل ةمحرلا انتذخأ كلذ

 ؟ ايهنيب قرف يأو دلاولل يتلا ةلأسملا يف هتحرش ايك صيخرت وأ ديدشت نم
 بلط يف حدكت كنأ ىلع كماقم نم اذه لثمب لدتساف كارأل ينإ : لاق

 اذه لام يف اهب لمعلا نم هلواحت ام لجأل اهراهظإ يف يلع حلتف ، صخرلا

 جرخت نأ ىسعل . هفرعي ال نمل ، همزل نايض نم ءارقفلل هكالمأ عيمجب ىصوملا

 نوكي هب امم هريغ وأ ضرقلا هجو ىلع هدالوأ مأ نم هذخأ امو } هلام نم اءزج محل

 يف قح نم هلمح امم نم ءزج الإ وه لهو { اذه لجأل اهب مهريخت وأ هناض يق

 نم لاح ىلعزجي ملوأ . نيدوأ يأر يف نيد نم زاج ام ىلع دحاو ريغل هنامز

 ىلعزوجي فيكف 3 هئامرغ نم ادحاو الإ يه سيلو 3 هناطلس نم هروجو هناودع
 ال هئاكرش نود هلام ذخأ ىلإ يدؤت نأ هريغل هيلع حص ام مومع نم صوصخلا

 سيلأ ، هيف امم اءزج الإ وه سيلو . هزاوج ىلع لدتف هزيجت وأ ، هبجوت ةلعل
 الإو . عيمجلاب ىفو نإف كلذكل هنإ ىلب 0 ءاوسلاب هدعب يف هلاييف ءامرفلا
 ردقي مل نإو ۔هقح نم لكل حصي ام رادقم ىلع عيزوتلا يف ةصصاحللاف
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 لوهجملا عون نم وهف الإو زاج ام ىلع حلصاألاف { هزاوج نم عنامل هميسقت ىلع
 . لوقلا نم هيف امل

 ذخأل ةجحلاب هعم حص وأ ، هملع امدعب هضرقي نأ اموي هبام هل رهظ نمل سيلو

 3 هيف هل نوكي ام رادقم ةفرعم نع هزجعل ةملظم وأ نيد يف قح نم هيلع هل ام

 نم غلب دحاو لك نأ هعم حصي ىتح ءامرغلا نيب نوكي نأو دبال هذخاي ام نكلو

 هئامرغ دع ىلع ردقي نم نيأو . هيف ءاكرش مهف الإو ، هلامرادقم ىلإ هقح

 حص امم هيف ام نيب هعزوي نأل دهجلا يف ةقاطلا دح غلب نإو ث هيلع مهل ايع الضف

 يأر ىلع هبر فرعي ملف { همزل نايض نم ءارقفلل هب ىصوأ هنأ حصي مل ول هيلع
 همزلي امم هنوك يف فلاخي ىوه رثؤي نال ءالؤه نم دحأ يف زوب وأ { هل زاجأ نم
 كلذك هب ةيصولا عم هنأو { هليلد مدعل ليبس نم هزاوج ىلإ امو ، ىوقت نم
 نأو دبال هنإف { هلهأ ريغل هزيجي ال نم يأر ىلعال . يأرلا اذه ىلع دعبأل

 سيل ءارقفلل هب ةيصولاب ال & لوهجم وأ مولعم نم هيف ام نيب هلصأ ىلإ عجري
 هفرعي ال نمل قح نم همزل ايع مهف هب ىصوأ امل هنأ الإ & لوقلا اذه ىلع ءىشب

 ملع ام عم هيف هل نل برضيف ةميق نم هل ايك همكح يف نوكي نأل هرادقم يف زاج
 هئامرغ نم مولعل كلذك هب ىصوأ ول ايك ، هيلع هموزل يفوه ايك حصف هبر
 ، لوقي نأ الإ هدسفأف هيلع لخدأ ءىش نم هلطبأ امل هئاضق نم ناك ام صقتناف

 . ةميقلا ىلع داز ام رادقمو 0 ءافخل سيل عضوم هنإف هقح نم ءافوب هل وه امو

 هنأك اذهو ، هب رضحف نمث نم هلام ىلإ هب عجري نأل رخآ يأر ىلع زوجيو
 . يأرب همصخ ىلع يضقي نأ هل سيلف هيدي نع جرخ امو ، ةموصخلا عضوم

 نيب هعيزوت ىلع ردقي ملامو { هيلإ ال مكاحلا ىلإ هيف رمألاف الدع هار نإو

 ىرجي نأ نكي ملو 3 هلاوز نوك هعم ىجري ال هزاوج نم عنامل لهج وأ هبر ملع ام
 نال اهمكح يف يأر نم هيف ايب اهمسا ةلاهجلا يف همزل حلصلا نم زاج ام ىلع
 عضويوأ 3 لاملا تيبلوأ ءارقفلل هنأ يف لاح ىلع يأرلاب فالتخالا مكح هقحلي

 رم ىلع ءىشب هل ضرعتلا نم عنملا وأ هلقن نوك نكمي هيف اييف هلهأل ةنامأ هيف
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 ال هموزلب ةرورضلا عم لاق نم يأر ىلع نايضلا عم هيلإ رطضا نم الإ نامزلا

 . هيلع ءىش ال هنإ هيف لوقي نم يأر ىلع
 يف ملظب هيف لخد امم جورخلا ي هنأل رهاظ كيبأ نيبو ءالؤه نيب قرفلاو

 ١ هنع مهل جرخ ال ءىشل ال لوخدلا يف مهو هنم هل دبالو & هملعوأ هلهج

 نم هل ابرقت هؤاجر هيف ام ىلإ هاعدو ، رارطضالا نم نوكي ام ريغ رايتخالاو

 هلمحيف 0 هللا حور نم سأيلا هثراو ىلإ ىعدي نأ نم ريخ رافغتسالاو ةبوتلا

 اذه نم سكعلا ىلعو ، ريخلا نم هيدي يف ام لذب يف هنأل رارطضالا ىلع

 ۔ مهل زاج ام ىلع ال هيف ام نيب كرتشم لام نم ريغلا قح دحأ يف مهنأل ، كئلوأ

 الب مهعم ةكرش هيف مهريغل الإ كرت امم هنوذخاي ءزج نم امو & كلذك سيلوأ

 ىلإ برقأ وه ام كريغلو كسفنل رتخاف مهل سيل ام ذخأ نم مهل عنملاف ، ةكرش

 . ةمايقلا موي ةمالسلا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع : ةلأسم

 رمأ يف ، مهراثآ نم مهنع هانفرع ام ىلع نيفلاسلا انئاهقف نع عورشملا نإ
 مهسفنأ ىلع اونفاخ ىتح هنافوط ةدشل رحبلا مهبرك اذإ © ارحب نيرفاسملا

 نم عاتملا ضعب يمر ىلإ اورطضاو & كلذ ببسب قرغلا دعب فلتلا نم مهلاومأو
 عاتم يف يمرلا حصف { هيمر ضعبب مهيلع هللا نمف ، ةمالسلا ءاجر ةنيفسلا

 . ضعب نود اهب نم ضعب
 يف يتلا لاومألا ىلع نمثلا لدعب ىمرملا عزوي نأ : كلذ يف هجولاف

 نمثلا لدعب ديبعلا موقيو ، رارحأو ديبع نم سفنألاو © ةنيفسلا عم ةنيفسلا
 مهميوقت نوكي رارحألاو ، نمثلا لدعب اهير ىلع موقت ةنيفسلاو ، مهبابرأ ىلع
 ىلإ لصوتلا حصي مل اذإ وجرأ اييف لافطأو ثانإو روكذ نم مهتايد ردق ىلع
 ملعأ الو ، كلذ نم هبوني ام لك مزلي ذئنيح مث كلذب الإ مهيلع حصي ام ةقيقح
 يف نيقابوجري ام مهسوفن ةاجن ىلع نيحالملا نم نيرداقلاو نيزجاعلا نيب اقرف
 مهمع دق حالصلا ن ال } هيمر لبق اهنم اوجرخي ملو © عاتملا يمر دنع ةنيفسلا
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 ريغ هنافوط ةدشو . هجايه نيح رحبلاب حبسلا ىلع نيرداقلا ةاجن ذإ ، اعيمج

 ىوقأ الف لمحلا امإو . ناهجولا هيف لمتحي ءاجر يه اينإو ، ةقيقح اهب عوطقم
 هتبقاع نوكيامو ، كلذ هنيح يف هلاح ام يردي ال ذإ كلذ نم ءىش همازلإ ىلع

 نإو . همازلال اهجورأ مل كلذ لجأ نم مودعم هبش { اتيموأ ايح هنا ةغضم

 نود لاومألا ىلع نوكي عيزوتلاف سفنألا نود لاومألا ىلع ىشخي فلتلا

 . ملعأ هللاو . هيف يل ناو بسح يدنع ام اذهف ث رشبلا

 : اهبشخ نايض همزلي ةنيفسلا دئاق : ةلأسم

 موزل هيلع ىشخأ ىروهلا ناكس ىلع ىلوتسملا نأ يدنع اييفف : هنعو

 اطخلا نيهجولا الك يف ىرولا كلذ لبق نم بشخلا رئاس باصأ امم نايضلا

 ىروهلاب فرصتملا وه ذإ { ةبادلا دئاقب هبش وه ناكسلل ضباقلاو & ريصقتلاو
 . ملعأ هللاو . لايشو نيمي نم هديري ثيح

 : رمخ برش ىلع اعمتجا ةأرماو لجر : ةلأسم
 ملو ، ارمخ ابرشو ث زوجي ال ام لعف ىلع اعمتجا ةأرماو لجر يف : هنعو

 { لاز دق اهلقع نأ حصي ملو اهعماج هنأ حصو ال وأ اهعماج اهنأ كلذ دعب ردي
 . هللا ىلإ ةبوتلا ريغ انايض هيلع ىرتأ

 كلذ نم ىلاعت هلل ةبوتلا دعب هيلع نايض موزل يل نيبي ال . باوجلا : لاق

 ركسلا حص دقو اهرايتخاب كلذ تدصق انإو 3 انزلا ىلع اهف هركم ريغ هنأل

 . قادصلا نايضلاب كوارم نإ {. اهقادص هيلع ال بجي فيكف اهلعف نم اهيلع
 . ملع أ هللاو

 : ءارحصلا يف اهكرتو ةباد بكر لجر يف : ةلأسم

 ف اهكرت وأ . ع ارحصل ا يف اهكرتو ز هريغل ةب اد بكر لجر يف : اضيأ هنعو

 . ءاركلا ردق الإ هيلع ال مأ اهنايض هيلعأ ، اهعضوم ريغ
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 اصوصخ اهئارك عم ةبادلا نايض موزل نم هيلع نمآ ال . باوجلا : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يفوجرأ ام ىلع هنم اهذخأ يذلا اهعضوم ريغ يف اهكرت اذإ

 : سانلا ةعارز نم لكأت هتباد كرت لجر يف : ةلأسم

 لوقي لجر ءاجف ، ألكلا يفراهنلاو ليللاب ةقولطم ةباد لجرل ناك اذإ
 ىتح مأ { هقدصيو هلوق لبقي نأ هيلع بجي له { يعرز تلكأ كتباد نإ : هل

 . ةنيبب يتأي
 هيف همزل ليللا يف تلكأ امو ، حص ام الإ همزلي ال مكحلا يف : لاق .

 . ملعأ هللاو . هيف فلتخغ راهنلاو ، ناضلا

 : اناسنإ تعسلف اهلتق ىلع ردقو ةيح دجو نم : ةلأسم

 وهو اهلتقي ملف ةيح دجو نم نأ : ينالهبلا دلخ نع راتخملا نب دمحم نع

 . ملعأ هللاو . نمضي هنأ اناسنإ تعسلف . اهلتق ىلع رداق

 : نويدملا نم هلام بلطي بحاص يف : ةلأسم

 بحاص لوقيف . لام هدنع هلوأ قح رخآل هيلع نوكي يذلا يف : لاقو
 نماض هنأ تفلتف ، امهرد نيسمخ هيلإ رخآلا دقنيف & مهرد ةئام يلإ دقنا ، لاملا

 . ملعأ هللاو . نمضي مل هرمأ ايك هيلإ ذفنأ ولو 3 اهل

 : هلكأت عرذ ف ةباد ىري يذل ١ ف : ةلأسم

 فرع فرعي ملوأ يه نمل ةبادلا فرع هلكأت عرز يف ةباد ىري يذلا يف

 ام نايض هيلع اهقسي مل نإو { اهقوسي نأ هيلع له 3 وه نمل هفرعي مل وأ عرزلا
 . تلكأ

 جرخي هنأل كلذ ىلع ردق نإ اهقوسي نأ هيلع نإ : ليق هنأ ىعمف : لاق

 . كلذ ءاشي نإ اهجارخإ هيلع سيل هنإ : ليقو & ررضلا عوقول ركنملا هبش
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 ؟ : تلكأ ام نايض همزلي له 0 اهجارخإ همزلي نم لوق ىلعو : تلق

 همزل ررضلا فرص ىنعم اهل جارخالا ىنعملا يف تبث اذإ هنأ ىعمف : لاق

 اذإ ، هفرص همزلام كرت نم ررضلا فرص نم هيلع ردقي ام كرت يف نايضلا ىنعم
 نم قيرفلاو قيرحلا ريغ ءايجعلا ةبادلا يهو هلعف يف هيلع ةجح ال نمم كلذ ناك

 ناك كلذ كرتف & ةنومضملا ءايشألا نم هنم ررضلا فرص ىلع ردقو هار

 عيمج ىلع ةروجحم جرخت راشبألا نأل راشبالا نيب قرف نم قرفو 0 ثدحلاك

 هوجولاو تالازالاو تاحابالا يناعمب عقت لاومألاو اهيف ةحابإ الو تالاحلا

 . ملعأ هللاو .راشيالا نود للعلا لمتحت يتلا

 : ديعس وبأ ةلأسم

 : هدي يف لازت ام ةاش نمث لحتسا لجر

 . اهنيعب ةمئاق يهو { هيلإ لصو مث ةاش لجرل ذخأ لجر نع هتلأسو
 . هعم اهنأ هربخي ملو ، اهتميق نم هلحتساف

 . كلذ هيزججي ال هنأ افالتخا ملعأ الف هدي يف اهنيعب تناك اذإ : لاق

 هيزجي ال هنأ هيف لوقلا رثكأو & فالتخا كلذ ىقف تفلت دق تناك نإ امأو

 . . اهب هملعي ىتح كلذ

 : اهنمث نم هلحتساو هريغل اضورع عاب : ةلأسم
 دق اذه نوكي له . هريغل هعابف ضورعلا نم كل: ناك نإف : تلق

 ؟ هيلع ردق ايب هدر هيلع مأ ، فالتخالا هقحليو . هفلتأ
 . هيلع ردق ايب هدر هيلع نإ : لاق

 : هدر نع زجعو هريغل كلم وه ام عاب : ةلأسم

 . رثكأ وأ هب هعاب يذلا كلذ هيف همزلي ايف هدر ىلع ردقي مل نإف : تلق
 نمثلا ءاش نإو هتميقب هذخأ ءاش نإ رايخلا لاملا بحاصل هنأ ىعم :لاق

 . هعاب يذلا
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 . ناصقنلا هيف هيلع نأ ىعم : لاق يرتشملا ىلع صقن ناك نإف : تلق

 . هل سيل ام عاب هنأ يرتشملا هقدص نإف : تلق

 . هيلع دري : لاق

 . هتميق ىلع داز ام ةدايز بصاغلا ىلإ يرتشملا بلط نإف : تلق

 امردقب هيلع درو ، هنيعب هذخأ ءاش نإ ، لاملا بر ىلع كلذ : لاق

 . ملعأ هللاو . بصتغملا هل عئابلا هفلتأ موي هتميق ذخاو 5، هكرت ءاش نإو . داز
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 ١ اثلا ب ابل ٣

  

 تابارشلا ماكحأو راهنألاو رابآلا يف

 اهنع خسفل ١ ف واهميرحو رحبلاو

 ماكحأ يفو يقاوسلا ىلع لسفلا ينو
 كل ذ هبش ا امو بحسل ١

-= 
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 : ىلمازلا ةلأسم

 . نالاموأ دحاو لام الإ اهنم برشي ال ةيقاس هراج نيبو هلام نيب نميفو
 مكيأ 3 هفرص هراج هنم بلطف اطرق وأ اردس ةيقاسلا نيجو تحت هلام يف لسفف

 ؟ ال مأ هفرصب هيلع

 اذه ىلع لسفلل عطاوقلا نم يه لوق زئاج ريغ ةيقاسلا تناك اذإ : لاق

 لاف . مايق هيلع هراجل نكي مل & هلام يلي يذلا نيجولا ىلع لسف اذإ لوقلا

 ىضرب الإ اهتنكمأ نع لوحتت مل يتلا ةتباثلا يقاوسلا نم تناك اذإ اذهو : هريغ

 اهلقن يه اينإو & تباوثلا ريغ نم تناك نإو مهرمأ نوكلمي اوناك اذإ اهبابرأ
 هيلع لسافلا هراج لام نود هلام يف تناك اذإ هلام نم دارأ ثيح لاملا بحاص

 نوملسملا هلاق يذلا يعرشلا حسفلا دعب الإ اهيلع لسفلا هل سيل نأ يدنعف

 . ملعأ هللاو . هب اولمعو

 ةلاجالا نم ضيفي لاملاو زئاج ةيقاس هلام يف لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 . هاريوهو هريغ لاموأ هلام ىلإ جلفلا لام يرجتو نيجرولا قرخنيو هلام ىلإ

 ؟ هيلع ردقو هآر الك امزال هدس هيلعأ

 حمست الو هعايض هب احص ا ىلع قشيو ءاملا ةلق ن امز يف امأ : لاق

 هنأل هريغ لام يفوأ {}© هلام يف ناك هدر ىلع ةردقلا لدعب ينبجعي الف هلثمب مهسوفن

 هنمضي ملو عاضو هدر ىلع ةردقل أ دعب هكرت نإف هيخأ لام ظفح رم أ ىلع ٠ ليق

 هللاو . ابوصغم ءاملا نوكي نأ الإ فالتخا هل كراتلا ىلع نايضلا ىفف دحأ

 . ملعأ

 رادجب هيلع طاحم ريغ هلامو هراج هلام يف رجز ةيقاس هيلع نميفو : ةلأسم

 جرخأ ابابو هنم لخدأ اباب { نيباب كلام يف يل حتفا هل يذلا لاقف هردجي نأ دارأو

 ؟ ال مأ كلذب هيلع مكيأ . يئام عبتأل هنم

 نأ لاملا بحاصل سيل نأ ملعأ هللاو يدنعو اباوج ةلأسملا هذهف دجأ مل : هريغ لاق
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 هذه ىلع هيلعو لبق نم قيرط هل ناك اذإ ، ةيقاسلا هل نم هرك اذإ هلام نصحي

 نعو انظفح اذكه . عرذأ ةثالث لوقو ناعارذ عبات قيرط هل جرخي نأ ةفصلا

 اهب لصوتي قيرطلا تناكو هريغ لام ىلإ الو هلام ىلإ هؤام هقبسي مل اذإ ىحبصلا

 ىلع هل قيرط ال يدنعف ،هيفرمي يذلا لاملا يف قيرط هل نكي ملو هلام ىلإ
 . ملعأ هللاو .رهنلا يف ليق اذكه .لاملا بحاص

 ال لوق فالتخا هيف يقاوسلا ىلع رطانقلا ثودح نإ ، هنمو : ةلأسم

 &= بحشلا دنع ناتاحسلملا يقتلتو ةيقاسلا ىلع ةرضم نكت مل اذإ زئاج لوقو زوجي

 ىلعف ةيقاسلا يف بارتوأ اهيفرجح عوقو نم ةرضم ةرطنقلا نم تثدح اذإو

 ال هنأ يدنعف ، كلذ زيجي نم لوق ىلعف توملا دعب امأو . هجارخإ اهثدحأ ىذلا

 ناك اذإ ةيقاسلا رفظ امأو . هنع عفترا دق دبعتلا نأل ءىش توملا دعب هرزلب

 . ملعأ هللاو . يدنع زئاجف اهل احالص

 نيجو ىلع لخنلا لوصأ تحت تناك اذإ قيرطلا نا ، هنمو : ةلأسم

 اهعوذج تماق ام الإ لخنلل سيلف . تاوم دصاحلا نيبو اهنيب نكي ملو ةيقاسلا

 اذه لثمو { اهريغو ةالصلا يف قيرطلا مكح همكحو قيرطلل يقابلاو هيلع
 . ملعأ هللاو . بئاغلا هاري الام ىري هل دهاشملاو ، رظن ىلإ جاتحي

 ، ريثك سانا نيب ةكرتشم يهو لجر لام يف رئب يف ، هنمو : ةلأسم

 لدنجلاب اهحالصإ ءاكرشلا نم بلطف لجرلا لام ضعب تذخأ ىتح تماناف

 مهنم دحاو لك اهحالصإ ىلع هونيعي نأ هئاكرشل دبالف هلام ضرأب رضت ال ىتح
 اودارأ ول نأ مهل حالص اهحالصإ يف ناك اذإ اهنع نينغتسم اوناك ولو هبيصن ردقب
 . ملعأ هللاو . اهرجز

 : رمع نب دمحم خيشلا ةلأسم

 يف ىرج هنأ حصي ملو ضرألا نطاب يف اجلف دجو نمرألا ف ءاج يذلا

 مل اذإ اهيلإ قاسي يتلا ضرألا كلذكو . هدجو نملوهف . ةراثإ هل الو مالسالا

 . ملعأ هللاو . اهايحأ نمل يهف ةرايع ةراثإ اهيف نكت

١٦٨



 ىجريو البج هنومدخي نأ نوديري هبابرأ ناك اذإ جلفلاو ، هنمو : ةلأسم

 دعق اذإو & دجاسملل ءام جلفلا اذه يف ناكو ، البج مدخ اذإ حالصلا هنم

 دجاسملا هاومأ تدعقو اهريغو لبجلا ةمدخ مهيلع طرش دجاسملا هاومأ يلوتملا

 ؟ال مأ مثإ كلذب يلوتملا قحليأ سكولاب

 بابرأ مرغي نأ زئاجف ءاملل دار هنأ نيبتمو ءاملا دري لبجلا ذه ناك نإ : لاق

 نم ءاملا ناك اذإ اذه كلذ ملعن الف سكولاب دعقي نأ امأو ، ةقث دي ىلع جلفلا

 ناك اذإ امأو & لبجلا لجأ نم ءاملا اذه در لجأ نم ررضلا ناب دقو يرجي جلفلا

 خيشلا هب ىتفأ ام رظانلا لاق . دجاسملاو ماتيألا ىلع كلذ زوجي الف احرق مدخي

 جلفلا اذه حرق يف حالصلا نيبت اذإ حالصلا رظن يف اماو ، مكحلا ىنعم يفوهف

 اذإ دجاسملاو ىماتيلا لام نم هتمدخل ذخألا قيضي الف هبابرأ نم هابجلا قافتا عم

 . ملعأ هللاو .اسبك وأ احرق ناك كلذ يف حالصلا نيبت

 هريغل هلام يف ةيقاس هيلع ناك نم نأ رثألا يف ءاج يذلا { هنمو : ةلأسم
 دقع دعب نم عجر اذإ ناك اذإف . ةملسم ةيقاس مهل لعجيو هلامرضحي نأ دارأف

 لعجي نأ نم هل دبالف هلوصو لبق ءاملا هقبس هلام ىلإ بهذيل قيرطلا ىلإ ةئام

 الإ كلذ مهل ازئاج ناك ءاملا مهقبسي مل ناك نإو . مهءام اوعبتي ىتح ازاوج مهف

 قيرط جارخإ ادارأ نإو ، كردأ ام ىلع كلذف لجرلا اذه ىلع اقيرط نوكي نأ

 . ملعأ هللاو . كلذ هلف

 : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 نأ لاملا بحاصل زوججمأ . ةزئاج ةيقاس رادجلا فلخو رادج هيلع لام يفو

 ةيقاسلا نيبو هلسف ام نيب ناك اذإ هلام لخاد ههابشأو ابمألا لثم ارجش لسفي

 ؟ زئاج قيرط رخآلا اهبناج ىلع ةيقاسلا ناكو ، فصنو عارذ نم لقأ
 ءاملا يرجب رضي الام ردقب ةيقاسلا نع حسف اذإ عطاوق يقاوسلا نإ :لاق

 هلسف نم عىش فيني نأ الإ قيرطلا لجأل هلسف فرص هيلع الوز ئاج هلسفف
 . ملعأ هللاو . ةيقاسلاب رضأ وأ فانأ ام فرصيف ، قيرطلا ىلع
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 عضوم ىلع فقسي نأ دارأو زئاج ةيقاس هلام ف رمت نميفو هنمو : ةلأسم

 زوجأ مدقتملا ف كلذ هل نكي ملو ©“كلذ قوف هلام ىلإرميل ىصح وأ بشخب اهنم

 ؟هديدبحت هل زوجيأ هلبق نم كلذ دجو نإو ؟ .ال مأ كلذ هل

 لطابب ثدحم هنأ هددج يذلا ملعي ملو مدقت امم برخ ام ديدجت امأ : لاق

 مدقتي مل اذإ امأو . ناصقن الو ةدايز الب كلذ هل زوجي هنأ ةنيبب هعم كلذ حص الو

 انأ الإ زاوجلاب لوقلا رثكأو & فالتخا كلذ يفف زئاوجلا نم ةيقاسلا تناكو كلذ

 ىلع رزضل ١ نمع ىش هلعف نم دلوت اذإ ناضلا نم ثدحلا ىلع نمأن ال

 ىقلتي امردقب نوكي وأ ةيقاسلاب بحاشلاب رضي ال فقسلا نوكيو ةيقاسلا

 . ملعأ هللاو . لفسأ نمو ىلعأ نم نيبحاشلا ناتاحسم

 سمخ لفسأ نم اهيف يتلا يهف زئاجلا ةيقاسلا ةفص امأو هنمو : ةلأسم

 اكلم تناكو عبرأ نم لقأ لياجألا تناك مإو . لوق ىلع لياجأ عبرأ وأ لياجأ

 . هلاجأ حتفي نأ اهنم ىلعأ زوجيو ازئاج ىمست هذهف ادعاصف كالملا نم ةسمخل

 كلذ ىفف لفسأ نموأ ادعاصف لياجأ سمخ اهيف ىلعأ نم تناك اذإ امأو

 اذإ ةيقاسلا نوكت نأ بحأ انأو . بهاذمو لاوقأ كلذ يف ءاهقفللو فالتخا

 نوكت نأ كالم ةعبرأ نم لقأل ناكو لياجأ عبرأ نم لقأ لفسأ نم اهيف عطقنا
 ريغ وأ ازئاج تناك سايقلا عطقت ةيقاسلا نإف لخنلا سايق يف امأو . ةزئاج ريغ

 . ملعأ هللاو . زئاج

 زئاج قيرط تحت نم ةيقاس هل ذفنت الام ى رتشا لجر يفو هنمو : ةلأسم
 هذه نم لاملا عم اهيقس دارأو روكذملا لاملا اذه عم برشت ال ةعقب لاملا يف دجوو

 ؟ ال مأ هل زوبأ . لاملا يف اهطلخيو ةروكذملا ةيقاسلا

 تناك ناو ةزئاج ةدايزلا نا رثألا يفف ازئاج ةيقاسلا تناك نا : لاق

 ىرحتيف زجي ل اذإو } ةفصلا هذه ىلع اهيلع ةدايزلازوبحت الفان المح ةيقاسلا

 وأ هثدحأ يذلا لثم هكرت يذلا نأ كشي ال ىتح طاتحيو اهثدحأ يتلا ةعقبلا
 . ملعا هلللاو .رثكأ
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 : يلمازلا ةلأسم

 ىلإ كلذك لزي مل مولعم ءايب يقسي هكردأو هارتشا وأ هثرو لام هل نميفو
 وحنوه ةلخنو . عبرأ وأ ثالثوحن دجاسملل ليخن لاملا يفو ، هلراص نأ

 مأ اهكردأ يتلا هلخن ىلع ةدايز السف ديزي نأ هل زوبي له رثكأ وأ لقأ وأ نيسمخ

 ؟ ال

 عقي مك { لوألا ءاملا بسحب السف ديزي نأ ديري ناك نإ ينبجعي : لاق

 لخنلا نم ةلخن لكل عقي ام لثم دئازلا لسفلل ي رتشيو هنم ةلخن لكل

 ىلع فيح كلذ يف نكي مل اذإ لخنلا اذه ةلمجل ءاملا اذه نأ دهشيو ث ةمدقتملا

 . ملعأ هللاو . دجسملا لخن

 ملو هلام يف زئاج ةيقاس ىلع اهريغ وأ نيت ةرجش لسف نميفو هنمو : ةلأسم

 نم طقس اميف همزليأ كلذ هلزاج نإو ؟ ال مأ كلذ هلزوبيأ . ائيش ءاملا نع حسفي

 ؟ ال مأ ءىش موقلا ةيقاس يف اهقرو

 اعارذ حسفي لوق . فالتخا هيف ةيقاسلا نع لسفلا يف حسفلا نإ : لاق

 سبحي الو ةيقاسلابرضي ال ثيح لوقو . عرذأ ةثالث قوفو ث ءاملا يرج نع

 ناك ةيقاسلاب رضي وأ ءاملا سبحي هلسف لسف نإف . لوقلا اذه ىنبجعيو . ءاملا

 ثدح اهنم ثدحف هل زوجي ثيح لسف نإ امأو . كلذ هل زجي مل ةلخن وأ ةرجش

 دلوت ام ةلازإ هيلع ينبجعيف اهناصغأ نم ءعىش وأ قرو طوقس نم ةيقاسلاب رضي
 . ملعأ هللاو . هلعف نم

 ؟ هيف مكحلا فيك مأ دعاقلا ىلع نوكي جلفلا بحش يفو هنمو : ةلأسم

 هب ءاج ام ىلع دقتعملا ىلع وهف ةيقاسلا هبسكت يذلا بحشلا امأ : لاق
 ام بسحو هكرت ءاش نإ دعتقملل رايخلاف ةيدوألاو لويسلا سبك امأو . رثألا

 . ملعأ هللاو . همدخ ءاش نإو . ىضم
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 بحش نم ىلع جلفلا نفدناو رايخلاب اعابم ناك اذإ ءاملا يو هنمو : ةلأسم

 ىلع . هبرشب رايخلاب عابملا لاملا كلذكو & ي رتشملا ىلع مأ عئابلا ىلع جلفلا

 ؟ ايهنم بحشلا نم
 دعتقم نم كلذ هتقو يف ءاملاب عفتني نم ىلع نوكي هنإف بحشلا امأ : لاق

 وهف رفظلاو جوراصلا لثم مودلل تبثي يذلا جلفلا ةمدخ امأو .رايخلاب رتشمو

 ريثكلا لاملاب الإ هجارخإ عاطتسي الو هلك جلفلا سبك اماو لصألا بحاص ىلع
 اذه نال رفظلاو جوراصلا لثم هنأ يدنع اييفو .هنيعب ائيش هيف ظفحأ ملف

 . ملعأ هللاو . مودلا ىلع تبثي هحالص

 لياجأ عبرأ اهيلع يتلا اندنع يهف زئاجلا ةيقاسلا امأو : هنمو : ةلأسم

 تناك اذإ امأو . ىلعألا ىلع سيل لفسألا ىلع لمعلاو ةسماخلا ةحوتفملاو
 لاومأ تناك نإف } ةدحاو ةلاجإ هل لاملا نم دحاو لكل دحاو لجرل لياجألا
 . هريغل لاومأ ايهنيب عطقت تناك نإو ،ةدحاو ةلاجإ بسحي نأ ينبجعيف ةعباتتم

 ناك نإو ىرخأ ةلاجأ هتلاجإ تبسح هريغل هريغ لام هيلع عطق لام لكف

 اهبابرأ دنع هيلع تناك ام ىلع اهلياجأ بسحتف نيقرفتم سانال اهلصأ لاومألا

 يقسلا يف ءاملا ةدايز امأو ،كلذ دعب نالمح عجرت مل ازئاج تناك اذإ ةيقاسلا نأل

 مث ، مايأ ةرشع لك يقسي ناكولو هيلع قيضي الف دحأ ىلع يقس هل ناك اذإ

 ىلإ دري اذهف زئاوجلا يقاوسلا يف لياجألا حتف ةدايز امأو . موي لك يقسي عجر

 . ملعأ هللاو .ررض هنم حتفلا ضعب نأل رظنلا

 تت ةيقاس ةرطنق نم ءاملا هل فطخي الام ى رتشا نميفو هنمو : ةلأسم
 زوجأ ، هثدحم ةجح هباغ دقو . ثدحأ وأ كلذك كردأ زئاج ريغ وأ زئاج قيرط

 ؟ ال مأ ةروكذملا ةيقاسلا هذه يف هفطخي ءام هلامل ديزي نأ لجرلا اذهف
 هيقسي نأ هل زئاجف هريغ وأ قيرط ىلع ةيقاس لاملا اذهف تبث اذإ : لاق

 ةيقاسلا تناك اذإ لاملا اذه ىلع ديزي نأ هل زوجي ال اينإو . موي لك ولو دارأ فيك
 . ةيقاسلا هذه ىلع لبق نم هبرشب دئازلا نكي مل اذإ ، لوقلا رثكأ يف زئاج ريغ

 . ملعأ هللاو
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 اهنم ىلعأ تاوم يفوأ اهنم بناج نم رمت موقل ضرأ يفو هنمو : ةلأسم

 ةيقاسلا بابرأو ضرألا بابرأ رجتشا }، ىرخأ اضورأ يقست نيرخآ موقل ةيقاس
 ؟ ةيقاسلا بابرأل مأ ضرألا بحاصل : نوكي نمل 3 ةيقاسلا هذه عرز يف

 نطب يف تبن ايف ازئاج تناكو مهضرأ يف رمت ةيقاسلا هذه تناك نإ : لاق

 وه : لوقو . ةيقاسلا باحصألوه : لوق : فالتخا هيفف ةيقاسلا هذه

 ٨١ مهب ارضم ناك اذإ ةيقاسلا باحصأل هوفرصي نأ مهيلعو . لاملا باحصأل

 اعرز ةيقاسلا باحصأ ىلع اوعرزي نأ ضرألا باحصأل سيلو

 ءايب رضي ال اعرز ةيقاسلا يبناج ىلع اوعرز اذإ امأو لودعلا رظن يف مهئايب رضي
 ء ضرألا باحصأل وهف ةيقاسلا يبناج ىلع تبن امو كلذ نم اوعنمي مل ، موقلا

 يف ةيقاسلا تناك نإو 3 مهتيقاس ىلع هفرص مهلف موقلا ءايب ارضم ناك اذإف

 يف اوثدحي نأ ضورألا باحصأ عنمي نأ ينبجعيف ، دحأل هنأ حصي مل تاوم

 . تاوملا كرتيو ، هريغوأ عرز نم مهب رضي اثدح ةيقاسلا باحصأ ىلع تاوملا

 . لاملا بحاصل ةرجشلاف نالمح ةيقاسلا هذه تناك نإ ناديبع نبا نعو

 . ملعأ هللاو

 يلع ناك ةروكذملا ضرألا نم زئاجلا ةيقاسلا قحتسي امو هنمو : ةلأسم

 ؟ موقلا ضرأ يف اهفلخ نم اهيلع يتلا لخنلا قحتست ام نكي ملو . لخن ةيقاسلا

 ضرألا لهأ ىلع اينإو موقلا ضرأ نم ائيش قحتست ال ةيقاسلا نإ : لاق

 نإو . ةيقاسلا يف مهءام نورمي نيذلا موقلا ءايب رضت يتلا ثادحألا اوفرصي نأ

 لوقف . ضرألا باحصأ ريغل لخن موقلا ضرأ يلي امم ةيقاسلا نيجو ىلع ناك

 ناو . ابارخ ضرألا تناك نإ عرذأ ةثالث موقلا ضرأ يف اهيلي امم لخنلل نأ

 ةثالث اهل نأ رخآ لوق اهيفو { رايعلا يف عىش لخنلل نكي مل ارايع ضرألا تناك

 . ملعأ هللاو . لوألا لوقلا ينبجعيو ، بارخ وأ رايع يف ناك اهفلخ نم عرذأ

 لو ريغلا ىلع برشي هل لام يف ةمرص لسف يذلا نع هتلأسو هنمو : ةلأسم
 ؟ال مأ كلذ هل زوجأ لبق نم ةلخن عضوم ةمرصلا كلت نكي
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 اوناك نإ ةلسفلا زاوجب برشلا مهيلع نيذلا ىضر نا راشأ هنأ وجرأ :لاق

 هبجعي هنأكف مهاضر زوجي ال نمم اوناك وأ اوضري مل ناو مهلام يف مهاضر زوجي نمم
 . ملعأ هللاو .اهلسف يتلا ةمرصلا ةلازإ

 ادبأ زوجي ال نيملسملا ضعب لاق يقاوسلا فيقست امأو هنمو : ةلأسم
 ضعبو .بحاشلا عنمي نكي ملو ةرضم ةيقاسلا ىلع نكت مل اذإ هزاجأ ضعبو
 لوخد الب نيبناجلا نم اهيلع يقتلت يقاسملا تناك اذإ جلفلا ىلع ةرطنقلا زاجأ

 نكي مل اذإ ينبجعي الف يقاسلا فقس عرزي نأ امأو .ءاملا عنمت نكت ملو .اهيف

 ام يفتقي نأ ثراوللف { هتثرو ىلع هفلخو تامو لبق نم لاملا بر هعرزي اكوردم
 . ملعأ هللاو . هلطاب حصي ىتح هوبأ زوجي ناك

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ةئاسمخ :لاق نم لاق لاشو نيمي نعو لفسأو ىلعأ نم رهنلا ميرح
 حصت ىتح : لاق نم لاقو .ةرضملا لودعلا ىري ايك :لاق نم لاقو . عارذ

 ميرح نأ هيلع لمعن يذلاو .لودعلا ىري ام ىلع وأ لدع يدهاشب ةرضملا

 يف ثدحي الو هئام عفانم نم اذه نم لقأ يف ثدحي الو . عارذ ةئسمخ جلفلا

 . ملعأ هللاو . ثدح هميرح

 ةيقاسلا مكحف نيلجرلا ضرأل ةيواسم تناك اذإ ةيقاسلا نا هنمو : ةلأسم

 هضرأ يف اهطلخيو ةيقاسلا سيهي نأ نيضرألا باحصأ دحأل سيلو ،نيضرأللل

 نم اهارتشا اذإف ،هل ةيقاسلا مكحف وه هضرأل ةيواستم ةيقاسلا نوكت نأ الإ

 . ملعأ هللاو . هضرأ يف اهطلخو اهسيه هل زئاجف اهباحصأ

 لاعس يباوع هلافس شولبلا هطقل يذلا جلفلا نع هتلأسو هنمو : ةلأسم

 ملو . مالسالا يف يقس هنأ حصي ملو تاوم يف حيسيو تاوم نم اعلاط ناك اذإف

 زئاجو هيف ةباتكلا ةزئاجو & بيط لالح هنأ يدنعف ، سانلا كالمأ يف لخدي

 دلبلا ميرح نإ ضعب لاق دلبلا ميرح يف نوملسملا فلتخا دق هنأ ريغ هنم ذخألا

 فخلا هئطو ام :لاق نم لاقو ،عارذ ةئامثالث :لاق نم لاقو عارد ةئاسمخ

 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا لوق لكو .رضي ملام :لاق نم لاقو .رفاحلاو
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 مهريغ اسانا مث ، هلفسأ نم هومدخو سانا هوطقل جلف يفو هنمو : ةلأسم

 ىلإ هومدخي نأ هوطقل نيذلا جلفلا بابرأ داراف . هرهظ اوقسو هالعأ ىلإ اودمع

 مهل عضوملا كلذ نأ اوجتحاو { ةرهط اوقس نيذلا هتمدخ نم مهعنمف ىلعأ

 ؟. ال مأ مهعنم مهلأ . محلايب هوقس مهنأل

 كالمأ يف اومدخي نأ لفسألا جلفلا اذه باحصأ رما نأ ردقأ ال ينإ : لاق

 جلف ناك اذإ نيملسملا راثآ نم هظفحن يذلا امأو . جالفأ وأ نيضرأ نم سانلا

 اوعبتي نأ جلفلا لهأل زئاجف & نيدعاس هلرهظ مث يقسيوهو فلاس . ميدق

 اذإ جلفلل هب مكحي يذلا دعاسلا ةفصو سانلا نيضرأ يف لخد ولو مهجلف دعاس

 . ملعأ هللاو . ثدح عطق الب جلفلا يف حرطي دعاسلا ءام ناك

 فوقولا هل ادب مث هبابرأ ضعب نذإب جلفل بستحا لجر يفو هنمو : ةلأسم

 لام هدي تحت ىقبو جلفلا اذه حالصل مايقلا يف هريغ اومدقي نأ هبابرأل ىدب وأ

 بابرأ ضعب هركو ،جلفلا حالص يف هذفني نأ دارأو هلام ةلغ نم جلفلا اذهب

 جلفلا اذهل ماقي نأ دعب الإ جلفلا اذه لامنمائيش ذفنن نأ ىضرن ال اولاقو جلفلا

 دي ىلع جلفلا اذه حالصإ يف يدي تحت راص ام ذفنأ بستحملا لاقو { ةقث ليكو

 ؟ال مأ .جلفلا اذه باحصأل ةجح لجرلا اذه ىلع له . يسفنب هب قثأ نم

 هب مايقلا يف هبابرأ ىضرب جلفلا اذه بستحملا اذه بستحا اذإف : لاق

 ام لعف اذإف كلذ يف هدي لخدأو هلام ةرمثو هاصحو هلام حلاصمو هحلاصمب مايقلاو

 ىجريو كلذ يف يدنع هيلع ساب الف ىضم اييف جلفلا اذه رمأب مايقلا نم هل زوجي
 مايقلاو هتمدخ جلفلا بابرأ هرك اذإف لبقتسملا يف امأو & باوثلا ميظعو رجألا هل

 جلفلل هدي يف وه يذلا هلام نم هتمدخ يف بستحي نأ يدنع هل سيلف هلام نم هب
 ناك اذإ اقح كلذ يف مهل نال كلذ جلفلا بابرأ هرك اذإ كلذ يف حالصلا ىأرولو

 هدي يف ام نوكيو لصألا هلام نم ناك وأ جلفلا سأر نم هلام ةداعق نم هدي يف

 وأ نيملسملا ماكح نم دحأ نم لدع ةقث ليكو جلفلا اذهل موقي نأ الإ هدنع ةنامأ
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 نأ الإ هلايبو هب همايق ىلع هلام نم هل ةرجألا ذخأ اذهل سيلو . جلفلا بابرأ نم

 ماكح نم مكاحوأ { هلابو هب مايقلا ىلع جلفلا بابرأ هل ةرجألا ضرفت

 داصحب مايقل ا كرت هل سيلو هلل الإ نوكت ال بستحملا نم ةبسحلا نأل نيملسملا

 ةقث ليكو موقي وأ & لدع مكاح كلذ نم هرذعي نأ الإ اهيف هلوخد دعب هلام ةرمث

 داصحبو هب مايقلا هيلعو هتنامأ وهف الإو ‘ نيملسملا ماكح نم دحأ نم لدع

 يدنع هذافنإ هل سيل هدي يف ةنامأ كلذ نوكيو ، نيملسملا دنع هلزوجي ام. هرايث

 هل هرك اذإ جلفلا اذهل رجحب رفظوأ ردموأ جيرصتوأ بحشوأ حرق ةمدحخ يف

 وه ام مايهلا كلذ جارخإب الإ هحالص ىجري ال ام مايه ماهني نأ الإ جلفلا بابرأ

 زوجي اييف مهراهنأ حلاصم ىلع نو ربجي راهنألا بابرأ نأل 5 هيف ربجلا مهيلع زئاج

 . هيف ربجلا مهيلع
 يف امأو . مكحلا ىنعم يف ماتلا ةقثلل الإ تبثت ال ةبسحلا نأ دجوي دقو

 ىضرب كلذ ناك اذإ ةقث ريغ بستحملا ناكولو & يدنع كلذ زئاجف جلفلا

 . ملعأ هللاو . هيف هل زوب ام لعف هنأل جلفلا بابرأ

 نإ : لاق نم لاق ، فالتخا هيف يقاوسلا ليوحت نا هنمو : ةلأسم
 ىلإ ىقاوسلا ليوحت زئاج : لاق نم لاقو . لوحت الو اهلاحب كرتت يقاوسلا
 تناك { لبق نم رثكأ دعبلا نم ءاملا ىلع ةرضم كلذ يف نكت مل اذإ اعارذ نيعبرأ
 . هتئطخت زوجت الف لوقلا اذهب لمع نمو نيغلاب وأ ماتيأل وأ دجاسمل يقست ةيقاسلا

 . نيميلا اهليوحت ركنأ نم ىلعف 3 لوحت ال يقاوسلا نا لاق نم لوقب لمع نمو
 . ملعأ هللاو

 ردجي نأ لجرلا دارأو 5 ازئاج ةيقاس هلام يف رمت لجر نعو هنمو : ةلأسم
 تناك ايك ةملسم نوكت نأ انتيقاس ديرن اولاقو © ةيقاسلا بابرأ هركو هلام ىلع
 بحاص عنمي له دحأل راوص ةيقاسلا يف نكي ملو هلام ةنايص لاملا بحاص دارأو
 ؟ ال مأ لاملا
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 راوص ةيقاسلا يف ناك نإف . هلام ريدجت نم عنمي ال لجرلا اذه نإ : لاق

 هللاو . قيرط هيلع هلام يف هيلع قيرط ال :لاق نم لاق :فالتخالا كلذ ىفف

 . ملعأ
 : هللا همحر : دمحم نب رماع يلاولا نع ةلأسم

 ريغب © هريغو يلالحلا حلفك سانلا لاومأ يف رمي أجلف قمعي نأ دارأ نمو

 نأ اودارأ اذإ امأو ، زئاجف بحشلا لثم امأو . زوجي الوروجحم وهف مهاضر

 . ملعأ هللاو . كلذ نم مهعنمأ نأ ردقأ الف مهجلف اومسي

 هلال قيرط لجرلل سيلو لجر لام يف رمت لجرل ةيقاس يفو هنمو :ةلأسم
 ؟ال مأ كلذ هلأ . هلامل ةيقاسلا يف قرطتي نأ دارأ .ةيقاسلا كلت ربغ

 رمي نأ ةيقاسلا بحاصل مكح هنأ يلع نب ىسوم نع رثألا يف دجوي : لاق

 اذه نم هسفن يف نأ رثألا يف دجوي هنأ الإ ، اهريغ قيرط هل نكي مل اذإ ةيقاسلا يف
 خيشلا نع تظفحو . مكحلا اذه نع عجر هنأ هنعرلألا يف عفري ملو . مكحلا

 امأو { ةيقاسلا بابرأ هرك اذإ ةيقاسلا يف قرطتي نأ هل سيل هنأ هللا دبع نب دمح

 ملام لوقو ، عرذأ ةثالث لوقو نيعارذ لوقو اعارذ حسفي لوق ةيقاسلا نع لسفلا
 . ملعأ هللاو . ءاملا يرج عنمي

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

 هحرقيو هيرجي نأ دحأ دارأو نامزألا فلاس نم ةي ربلا يف ناك اذإ دروملا يف
 ؟ . كلذ زوجيأ . اجلف هلعجيو

 هدريل فقوم فقو هنأ حص الو دحأل كلم ريغ دروملا اذه ناك نإ : لاق
 راثآلا نم ءىش اهب الو دحأل كلم اهنأ حصي ملو ضرألا نم تاوم يف وهو سانلا

 نم ىلع يدنع ساب الو ضرألل عبت يدنع يهف .اهيف كلملا بابسأ ىلع لدت
 اهنم ايحأ نمف هلل ضرألا نإ ليق دق هنأل . ةتيملا ضرألا هب ايحأو 3 هءام ىرجأ
 . ملعأ هللاو . هلرهف اتاوم
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 : هللا همحر : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 نيروجنم ىلع اهرجزي نأ اهبحاص دارأو روجنم ىلع رجزت يتلا رئبلا يفو
 دح يفوأ ، اعارذ نيعبرأ نم لقأ يف رئب رئبلا هذه برق يف ناكو ، رثكأ وأ

 مأ كلذ نم هعنم هلأ . كلذ نم ىرخألا رئبلا هذه بحاص هعنمف اعارذ نيعبرألا

 ؟ ال

 ملام هلام قفارم نم دحأ عنمي ال هنأ رثألا يف ءاج دق هنأ يعم يذلا : لاق

 5 مالسالا يف رارض الوررض الف . ررضلا نيبت اذإف . هريغ ىلع ررض هنم نيبتي

 رثكأ ىرخألا رئبلا نع دعبت اهنوثدحي يتلا رئبلا تناك نإ اذه لثم يف بحن يذلاو
 رئبلا ىلع ةرضملا نيبتي ملام 0 اهيف ديزي نأ ثدحملل زئاجف اعارذ نيعبرأ نم

 ينبجعيف ، ىرخألا رئبلا نع اعارذ نيعبرأ نم لقأ ىلع تناك نإو . ىرخألا

 . ثدحلا كرت

 لقأ تناكو . ةدايزلا هذه اهيف ثودحملا رئبلا هذه صقنت مل نإف : تلق

 هذه اهيلع ةثودحملا رئبلا بحاص ىلع نكي ملو اهدح يف وأ ، اعارذ نيعبرأ نم

 ؟ ال مأ . هبحاص عنم هل له . ةرضم ةدايزلا

 كلذكو { اعارذ نيعبرأ رئبلا نع حسفت رئبلا نأ رثألا يف ءاج يذلا : لاق

 يعرشلا حسفلا ثدحملا حسفي نأ كلذ يف طايتحالا بحن يذلاو 0 رهنلا حسفي

 هللاو . ملسأ كلذ كرتف حسفلا دعب نم ررض هثدح يف نيبت نإف { ثدحيو

 . ملعأ

 : يقابلا دبع نبا ةلأسم

 يقاوسلا هذه لثم قيرطلا يفو سانلا لاومأ يفرمت ةيقاس نع هتلأسو

 هركو .اهيف يتلا لاومألا يف نهجيرصت نهلهأ دارأ اذإ تانالمحلاو زئاوجلا

 ؟ال مأ مهراكنإ ىلع نهبجيرصت زوبيأ .اوركنأو اهيف رمت يتلا لاومألا باحصأ
 تناك . هاضرو لاملا بررمأب الإ ةيقاسلا هذه جيرصت هل سيل : لاق
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 باشو . لبق نم ةجرصم ةيقاسلا نوكت نأ الإ . زئاج ريغ مأ ازئاج ةيقاسلا

 رشوبك يقاوسلا جيرصتب ةيراج دلبلاب ةنس نوكي وأ { اهحالصإ هلف . جوراصلا
 . ملعأ هللاو . الف ثدحلا امأو . اهريغو

 لياجألا ىلعأ نم ةيقاس نم هلامل ةلاجا حتفي نأ دارأ نمو هنمو : ةلأسم

 امأو . زوجي الف اهلفسأ وأ لياجألا ىلعأ نماماأف .اهطسوأ نموأ . اهلفسأ نمو

 . لياجأ عبرأوأ لياجأ ثالث ىلإ لفسأ نمو لياجأ عبرأ نم ىلعأ نم حتفي نأ
 يفوأ . هلام يف حتفلا ناكو . ررض ةيقاسلا باحصأ ىلع نكي مل اذإ كلذ زئاجف

 ةيقت الو ٥ اركإ ريغ نم هرمأ كلميو هاضر زوجحم نم ن اكو ©١ كلذ هل ىضر نم لام

 . ملعأ هللاو . طرفم ءايح الو

 نم ةثرو فلخو هبحاص كله دحاو لامل تناك اذإ ةيقاسلاو هنمو : ةلأسم

 ؟ . ةدحاو ةلاجإ هلو ، دعب مسقي مل لاملاو {© ادعاصف ةسمخلا

 اهلصأ ىلع نوكت :لاق نم لاقو .ازئاج نوكت :لاق نم لاق :لاق

 اهيف ناك ازئاج تعجر مث انالمح تناك اذإ ةيقاسلا نأ تظفحو .لوألا

 نم مهنمو نالمحلا ماكحأ اهماكحأو لصألا ىلع اهاري نم مهنم : فالتخا
 تناك انالمح تعجر ازئاج تناك اذإو ،زئاوجلا ماكحأ اهماكحأو .ازئاج اهاري

 . ملعأ هللاو . فالتخا الب ازئاج

 سمخ بسحت اهنأ سفنأ ةسمخ نيب تناك ضرأ لك نا ليقو هنمو : ةلأسم
 هذه نم كيرش لكل عقي ال هنأ لجأ نم اهتمسق حصت ال نوكت نأ الإ لياجأ
 هذه نم كيرش لكل عقو نإف . ةدحاو ةلاجإ بسحت هذهف 0 هب عفتني ام ضرألا

 سمخ تناكو & ضرألا هذه مسق ىلع او ربج ةدحاو ةلخن هيف ميقي ام ضرألا
 . ملعأ هللاو . لياجأ

 دحاو لك فرعو { سفن أ ةسمخ نيب تمسق ةيحاض نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ ال مأ . لاومأ ةسمخو لياجأ سمخ هذه نوكيأ . هلام مهنم
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 تبثو . اتباث نوكي ايسق لدعلاب اهيف مسقلا ناك اذإ هنأ ىعم : لاق

 لكل نوكيو . رثك وأ لق هسفنب مئاق لام لك انعمو . لاومأ يهف اهيف قارتفالا
 توبث لياجألا ىنعم انإو لياجألا هيف تبثي ام &، هماكحأ يف ةلاجا لام

 عزج لك نا مسقي ملو ، رظنلا يف مسقني لاملا ناك اذإ ليق دق هنأ ىعمو . لاومألا

 لام هنأو كلذك همكح نوكي ال ليقو { دارفنالا ىلع لوألا لثم مئاق لام هنم

 . ملع أ هللاو . مسقي مل دحاو

 نأ دارأو لجر لام يف زئاج ريغوأ ازئاج ةيقاس تناك اذإو هنمو : ةلأسم

 لعلو اعارذ لوقو { نيعارذ لوقو عرذأ ةثالث حسفي لوقف .0 هلام يف اهبرق لسفي
 ةيوتسم ةيقاسلا تناك اذإ اذه ةيقاسلا يف لخدي ملام لوقو 0 انعم لوقلا رثكأ اذه

 اذإ ةيقاسلا امأو . عرذأ ةثالث اهنع حسفيف لفسأ وأ ىلعأ تناك نإف & لاملاب

 الامردقب اهنع حسفي نأ اهبرقب لسفي نأ دارأ نملف & تاوم ضرأ يف تناك

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع عرذأ ةثالث حسف دعب لودعلا رظن يف اهيلع ةرضم

 : يلمازلا ةلأسم

 يقست ةنكمأو سبي ةنكمأ هيفو { ةفورعم ةيقاس نم يقسي ناك اذإ لاملاو

 ىلوألا هتيقاس نم يقسي ناك نيأو & يقسلا لصي نيأ لاملا اذه هل نم فرعي مو

 سبيلا طلخ ناو ، هيقس لعفي فيك ةثرو نم هارتشا هنأل هريغو سبيلا اذه نم

 مأ هل زوبأ . ملع ريغ ىلع ىلوألا هتيقاس نم هاقسو . لاملا اذه نم هريغو

 ؟ . ال

 زوجي امم تناك اذإ دارأ فيك اهنم يقسيف ازئاج ةيقاسلا تناك نإ : لاق

 ام اهنم يقسي نأ زوجي لوق : فالتخا هيفف زئاج ريغ تناك نإو . اهيلع حتفلا

 اهنم يقسي نأ هلزوجي ال لوقو . لاملا كلذ ريغ ثدحتسا ولو { كردي ملامو كردأ

 3 ةيقاسلا هذه نم ىقسي لام يف سبيلا اذه ناك نإو { اهنم ىقسي هكردأ ام الإ

 هقحلي مل هنأ لجأ نم الإ سبيلا اذه نا . هبلق نامطاو { اهريغ ةيقاس هل الو
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 يدنع هيلع قيضي الف . هلك لاملا اذهل ةيقاسلا هذهو & ضرألا عفر نم يقسلا

 ال اذه نال ةنانئمطالا ىنعم ىلع ةيقاسلا هذه نم برشتل ضرألا هذه ققحت نأ

 . ملعأ هللاو . لاومألا عيمج نم مدعي داكي

 : ىحبصلا ةلأسم

 . تمدبناف ءارقفلوأ دجسمل ةفوقوم يهو رجزت رئب اهيف ةيباع يفو
 ؟ . ال مأ . رئبلاو ضرألا ةلغ نم لدنجلاب اهرفظ زوجي له ، ترادو

 ل رفظ ريغب تماقتسا ناو & كلذ زاج رفظلاب الإ مقتست مل اذإ : لاق

 . ملعا هللاو . زب

 هئام ين ءاملا نم هبرشب لجر نم الام ى رتشا لجر يفو هنمو : ةلأسم

 برشلا يف افلتخاو هلام زوح ي رتشملا دارأ اذإ برشلا اذه دح ام { هيقسل داتعملا

 ؟ ال مأ . قرف اهنيب مأ ءاوس هلكأ . اريبك وأ اريغص جلفلا ناك

 هللا ءاش نإ مت برشلاو عيبلا مامتا ىلع عئابلاو ي رتشملا قفتا اذإ : لاق

 همهارد ىلإ ي رتشملاو هلام ىلإ عئابلا عجرو عيبلا ضقتنا ءىش ف افلتخا نإو

 نم لاقف برشلا لجأل عيبلا ضقتنا اذإو . تباث ريخ لصألا يف برشلا طرشو

 نم لاقو۔. عيبلا عيمج ضقتني : لاق نم لاقو . لودعلا ةميقب لاملا تبثي : لاق

 نإو ، هبرشب لاملا ي رتشملا اذهل تبثي مهلاومأل برشلا دلبلا ةنس ناك نإ : لاق

 نإو . ةريبكلاو ةريغصلا جالفألا نيب اقرف ملعأ الو عيبلا ضقتنا ةنس مهل نكي م
 لودعلا رظن ىلع برشلا دح :لاق نم لاق برشلا يف افلتخاو هبرشب لاملا تبث

 ىلإ يقسي كلذ دعب مث نيتبرشلاو ةبرشلا يقسي مث لاملا ساهي :لاق نم لاقو

 .هبرش اذكه مث نيبعكلا ىلإ ءاملا غلبي يأ

 هل عطقيل ءاملا يف هأرزي ام رظن مث داهن داو ليلدا يقس ةعطق دارأ نإو

 . ملعأ هللاو . هظح

 هايملا بابرأ نم دحأ هب كسمت ولو هلزع زوجي رئاجلا فيرعلاو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هروج هقحلي نم ىلع هررض نمتؤي ال ةددارملا دنع نأل
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 له .اكلم ىعدتو زاحت رحبلا لحاس ىلع تدجو ةرايع يفو هنمو : ةلأسم

 نم دي يف وأ مالسالا لهأ نم دحأل يه تناك ،“تدجو ام ىلع اهلاحب كرتت

 ؟نيكرشلملا

 نم هجوب ةرايعلا هذه قح تبث نإ لوقأو ائيش اذه يف ظفحأ ال : لاق

 . اهلهأ نزم اهءانطو اهكلمت زوجحو اهلاحب تناك باوصلا هوجو

 ميرح ديدجتب رثألا ءاج دقو اكلم اهتبثي يذلا قحلا هجو امو : هل تلق

 ؟ . ةرامعلا هذه باوص نم لمتحي يذلا ايف . تويبلا مث قيرطلا مث رحبلا

 نأ ىلإ رخاتيو هميرح غرفتسي نأ ىلإ رحبلا وندي دقو . ملعأ هللا : لاق

 بن اج ىلع راحصب طرق ةرجشب نأ يوري نم تعمس دقو 3 هن اكم نم دعابتي

 يفو . رحبلا جلاو دعبلاب تراصو اهب طاحأ ىتح اهذخأ رحبلا نإ لاقيو { رحبلا
 رحبلا كلذكو افلأ نيتسو فلأ ةئاثالث يف ارحب لوحتي لبجلا نأ لئاسرلا باتك

 باتك نم كلذ ليوات جرخيو ] هريغو ١ ذهس ملعأ هللاو ةدملا هذه ف البج لوحتي

 ام مكحيو لعفي هللاو ، هللا ةيشخ نم طبه امل ) ةراجحلا ينعي) اهنم نإو . هللا

 . ءانبلا اذه يف انلق ام زاوج لمتحا تالايتحالا هذهلف . ديري

 املاحب نوكت هريغو ءانب نم رهنلا ميرح ف دجوت ةراعلا كلذكو : هل تلق

 . ملع هلل او . يدنع اذكه لاق . اهلط اب حصي ىتح باوصل ١ ىلع

 هيلع نمركناف ٠ هريغ لام يف هلام ةيقاس ىعدا نمعو هنمو : ةلأسم

 لوقلا نوكيأ & يعدملا اذه لام ىلإ لصتم ، ىرجم هلام يفو . هلام يف ةيقاسلا
 نم هرضحب هيف ءاملا رارمإ حصي ىتح مأ ك ىرجملا اذه دوجو عم يعدملا لوق

 ؟ . رييغت الو هنم راكنإ الب ىرجملا هيلع
 انخايشأ ضعب هب تهفاش لب هنيعب اصوصنم ائيش اذه يف ظفحأ مل : لاق

 هلاصتاو هدوجول ىرجلا توبثب سيمخ نب رص ان خيشل ١ ب اوج ناكف هللا مهمحر

 ىلعررض اذه فالخ هدنعو ‘ هيف ءام رارمإ نكي مل ولو & يعدملا لام ىلإ

 قحلا يرحتل هنم جيرخت اذه اينإ لوقيو ، ركانت روهظو رجاشت ةرثكو ، سانلا
 ةنيبلا هاوعد ىلع ىتح عدموه لوقي نانس نب فلخ خيشلا ناكو . هيف
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 وأ رهنب لصتا دق هلام ىلإ ءامرارمإ ىرجملا هيلع هل نم ىلع تبثتوأ .ةلداعلا

 يراجمب اهيبشت عنام الو عفاد الب رييغت الو ريكن ىرجملا هيلع نم نكي ملو ركب

 نكي مل يتلا ثداوحلا يف رثألا ءاج دقو ، رثألا هتقفاومل اذه ىنبجعيو ، لويسلا

 رهنلا ىرجو ، ربخلا حيحصو رثألا نم ةدراولا رومألا هبشأ ىلإ تدر صن اهيف

 . ملعأ هللاو . رطملاو ليسلا يرج هباشب

 ةمدخ ىلإ جلفلا اذه جاتحاو دحأ ءام نم برش هل نمو هنمو : ةلأسم

 ىلع مرغ ال هنأ هريغ وأ جوراصلاب احالصإ ةيقاسلا تجاتحاو . حرق ال بحش

 . ملعأ هللاو . رثألا يف تدجو اذكه . هريغ الو جوراص نم برشلا بحاص

 ررضلا اهنم نمؤي ملو زئاجمو رهاظم هيلع تكردأ جلف يفو هنمو : ةلأسم
 ؟ . ال مأ كلذ نم اهوعنميو اهيلع اومجتسي نأ زوجي له . جلفلا اذه ىلع

 نم يدنع اميف لوقلا كلذكو .3 اهتوبث ينبجعيف رهاطملاو زئاجملا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 اهنيجوو سانال كالمأ يبرغلا اهنيجو قيمع جلفل ةيقاس نعو هنمو : ةلأسم

 ١ جلفلا نطب يف اهتنجوأ تماهنا رطملا باصأ اذإو 0 جلفلا اذهل كالمأ يقرشلا

 باحصأ دارأ هريغوأ بارتأف سبك نم جلفلا اذه ىلع ررض كلذ نم عقوو

 ؟ . ال مأ ررضلا كلذ هنع اوفرصيو هومسي نأ جلفلا

 نا مهيأرب الإ سانال اقح اهيف نأل ةيقاسلا مس جلفلا بابرأل سيل : لاق

 لهأل نكي مل كلذلف ، اهنطب فصن ةيقاسلا نم مهلو ، يأرلا مهف نمم اوناك

 . ملعأ هللاو . يناثلا نيجولا اذه ىلع اورفظي نأ رخآلا نيجولا

 هيلك نينيجولا ينعأ جلف ةيقاس ىلع كالمأ هل لجر يفو هنمو : ةلأسم
 جلفلا اذه باحصأ هل لاتحيو 0 جلفلا اذه رسكتو هبعش ةيقاسلا هذه عطقتو

 ليسلا هيف رمي يذلا عضوملا اذه يف سيل لبق نمو & بارتلاو ىصحلاب رفظلا
 ىنيجو ىلع لسفو . ةبعشلا هذه يف لسفي نأ كالمألا هذه بحاص دارأو لخن
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 نأ نيملسملا مكاحلا . هلسف فرص اودارأو & كلذ جلفلا بابرأ هركو 0 ةيقاسلا

 ؟ . ال مأ زوجيو هفرصب رمأي
 نم اذهف نكي ملو ،تباث رطملل ءام ليسم ةيقاسلا كلت ىلع ناك اذإ :لاق

 ةلزنمب تباثلا ءاملا ليسم نأ وجرأ ينأل لسفلا نم عنمي نأ فاخاف {، لسف لبق

 هنأ تبث نإو . رثألا نم اصوصنم ائيش اذه يف ظفحأ ملو { نيتلخنلا نيب عطاوقلا

 لسفلا كلذ يف ناك اذإ اصوصخو لسفلا نم عنمي هنا كش الف ءايلل قيرط

 الإو مزال هب لمعلاف نيدلا يف اقفاوم ناك نإف باوجلا اذه يف رظنيو ، ررضلا

 . ملعأ هللاو . هنم يناعم ملاس تنأو هلئاق ىلع هب ضفراف

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 يف انرظن دق لاق & كلذ ىلإ جاتحا اذإ مامالل هدعق زاوجو رحبلا لحاس يف

 ميرح يف عرشلا نايب باتك نم نيثالثلاو عساتلا ءزجلا يف كلذ زاوج اندجوف كلذ

 ؟ . اهودعقي نأ اهلهأل زوب له . كمسلا اهنم داطصي حياسم يف رحبلا

 فيك اورظنأ 5 اهنمث اولكأو اهوعاب ا ؤاش نإ نكلو ، كلذ مهل هركي : لاق
 . عافتنا اذهو كلمت كلذف عيبلا نم زوجأ ةداعقلاو لحاس يهو اهعيب اوزاجأ

 تناك اذإف اهنوعديو موق اهيمحي رحبلا يف ةروخلاو كلمتلا نم نوهأ عافتنالاو
 مئادلا ءاملا يف تناك نإو . اهامح نمل زاج انيح رزجو انيح رحبلا اهيف دمي ةروخلا

 نع دوجوملا كلذكو ، نسحلا يبأ نع دوجوملا كلذكو . اهيمحي نأ دحأل سيلف

 زاوج يف اندنع اذهو رزجلاو دملا ىشغي امو { ةروخلا يف ناورم يبأ ىلإ يلع يبأ

 كلمب تسيل لحاوسلا نأل رحبلا يف يتلا تاروخلا نم برقأ رحبلا لحاوس دعق

 الأ . هب ىلوأ مامالاو ، نيملسملا ةلود زع يف هعجرمف بر هل ءىش لكو 3 دحأل

 كلذكو ءارقفلل هوزاجأ دق ليسلا ليبس يفو رباقملا يف رجشلا نم تبن ام ىلإ ىرت

 ءىش لكو { ءارقفللوه ليقو دجسملا حالصالوه ليق ، دجسملا يف تبن ام
 ةلود زع يف هذقنأ ءاش نإو ءارقفلل هعفد ءاش نإ هب ىلوأ مامالاف ءارقفلل نوكي
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 اهنوزوحي نيملسملا يديأ يف تدجو دق لحاوسلا هذهف اضيأو . نيملسملا
 . نيملسملا ةلود زعل اهنودعقيو اهنوعنميو

 نم ةمج مهنامز يف ناكو & كلذ مهيلع ركنأ نيملسملا ءاهقف نم دحأ رن ملو

 يديأ يف تدجو دقو فنێكف . نيدلا يف عروو ملع يوذ نيملسملا ءايلع
 نم هلزنأ اذإ هئامل البس هللا اهلعج يتلا لويسلا يراجم نا اندنعو { نيملسللا

 هذهب عافتنالا نوملسملا زاجأ دقو رحبلا اهيلع رزج يتلا ضرألا ةلزنمب يه هئايس

 هيعدي الو دحأ هكلمي ال عضوم لك اندنع كلذكو 3 اكلم ذختت نأ الب يراجملا

 عيب نوملسملا زاجأ دقو . نيملسملا حلاصم يف هذفنيو هيمح نأ ماماللف دحأ

 هذهف عيبلا نم نوهأ اندنع دعقلاو ، رزجيو رحبلا دمي ثيح رحبلا يف ةروخلا
 وأ عامجالا وهو نيدلا ىلع يأرلا لمحي الو نيدلاب تسيل يأر اندنع اهلك لئاسملا

 . ليبسلا ءاوس نع لض دقف نيدلا ىلع يأرلا لمح نمو ، ةنسلا وأ باتكلا
 ٨١ هيطخي نأ دحأل زوجي الو & قحلا باصأ دقف نيملسملا ءارآ نم يأرب لمع نمو
 هنإ لوقن لب رحبلا لحاس كلمت زاوجب لوقن ال نحنو . ءعىطخملا وهف هأطخ نمو

 نم هريغوأ داعقا نم مامالل رظنلا هيف زوجيو هللوهف كلمي ال امو 0 هب كلمي ام

 . ملعأ هللاو . نيملسملا حلاصم يف نيملسملا حلاصم

 : هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 لسفي ن برشلا هل نم دارأو . ةداب نم هريغو وه برش هلو الام ى رتشا نمو
 كلذ يفف راجشأ لسف هل هنإ لاقو برشلا هيلع نم ضري ملو ، راجشألا نم ائيش
 ريغو ةيباعلا يف كلذو & كلذ هل سيل لوقو ؤ لسفلا هل لوقو ، فالتخا
 . ملعأ هللاو . ةيباعلا

 : هنلا همحر : يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلأسم

 هل اولعجو © جلفلا لام نم ارئب او رتشاو مهرثكأ عمتجا دلب له أ يفو

 مل هنأل لاومألا باحصأ ىضرب هلعلو يقاوسلا تحت يفو لاومألا يف اهيلإ ادعاس
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 هل راصو جلفلا ىلع ءاملا ىرجو { مهاضرب هنأ ربخلا رهتشاو راكنإ مهنم حصي

 يف مهيلع ثدحأ نيذلاو دعاسلا اذه اوثدحأ نيذلا رثكأ تامو نينسلا نم ةدم

 ؟ . ازئاج مهلعف نوكي له مهيقاوس تحتو مهلاومأ
 لاومألا نم كالمألا يف سانلا ىلع ثدحلا نم اذه لثم يف ليق دق : لاق

 غلاب نم الإ كلذ نوكي الو { اهبابرأ نم زئاج ىضرب الإ زوجي ال هنأ يقاوسلاو
 ةجح مكحلا رهاظ يف يه يتلا ةجحلا هيلع ثدحأ نم ىضر حص اذإو . لقاع

 اهعفدت ال قدص ةرهش وأ لدع ةنيب وأ ههبشأ ام وأ حيرص لوقب حيحص رارقإ نم

 يف لصألا ىلع وهف الإو سأب الف اضر زوجي نمموهو ، كلذ نع قحب اهلثم
 عوجرلا هل حيبت ةجح ريغب هثدحأ نم ىلعو ةحابالا نم هريغ حصي ىتح هرجح
 يف زئاج ريغ هنأل مرغلا نم هدسفأ اييف هيلع نوكي امل ءادألاو مثالا عفدل هنع

 هنم جرخي وأ ىضرلا هيف حصي نأ الإ هفلتأ امل ةميقلاف هدر كردي مل نإف & مكحلا

 . قح هجوب هيلإ عجري وأ لحب
 نمم نكي مل اذإف ىضرلاب سفنلا نوكسل ةنانئمطالا يف جرخي ام ىلعو

 نم هيلإ لصوتلا ىنعمل هيفوأ هب لوخدلا يف بابسأ هل نوكي نمم هريغ الو يقتي
 مهيلإ غلب دق هنأ حص وأ . دوهش مهلاومأب نولعفي ام ىلع مهو 0 هريغ الو ليكو

 لاحب مهنأل هو ريغل هوضري مل ول مهنإ بلقلا هيلإ نئمطي اميفو هوركني ملف 3 هملع
 ايب ناد دقف هيف هملع نم كلذ عمو { هنيح يف كلذ راهظإ ىلع ةردقلا هل نم

 مثإ هيلع نوكي ال نأ اوجراف & ىضرلا ريغل ةجحلا هيلع تماق ىتم مهل همزلي
 هبجويف { اهليزي ام هعم حصي ىتح مرغ الو . ةنانئمطالا نمزوجي ام هجو ىلع

 مكحلا يف هتوبث ىلع دعب نم زاج ايب لوخدلا زاوج يف لوقلاو . قح هجوب هيلع
 هثدحم ىلع مهنم ةجحلا مايق مدعل يقاوسلاو لاومألا هذه لهأ ىلع هزاوجو

 كلذ يف مهل عفاد ال ذإ هراهظإ ىلع ةردقلا عضوم يف هيلع مهنم هل ريكنلاب مهيلع

 هريكنل مهكرت نأل ، هلطاب هعم حصي مل نم عم هب سأب ال هنإ عنام الو ، لاحلا يف

 . مكحلا يف هتوبثل ةبجوم ةجح هروهظ دوجول هب ملعلا دعب
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 هب ملعي مل نم ىلع سيلف ، لصألا يف الطاب هرمأ نم باغ اميف ناك نإو
 وجرأو هيف كلذ ريغ حصي ىتح همكح نم رهاظلا يف هعم حصو . هل رهظ ام ريغ
 نم هركنأ وه نا هلام يف هثدحأ ناك نم ىلع هتوبث يف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ

 هل هزيجي اهجو هنم عمسي ةرضحلا يف هيلإ ىعدي وأ ىضرلا هيلع حصي ملام { دعب
 وهف . هريغي نأ لبق نم تام هثدحم ناك نإو 3 هل حصي رذعل ال هركني الف قحلاب
 هل نوكت نأ لعلو { هدنع ام يردي ال هنأل هلطاب حصي ىتح لازي ال هلاح ىلع

 هرمأ كلمي ال نم مهلاومأ يف مهيلع ثدحأ نيذلا ءالؤه يف ناك نإو ، ةجح

 . مهيلع ةجحب سيل مهتوكسو ؤ ىضر مه سيل هنال ءعىشب سيل مهاضرف
 هل نوكي ءىش نم اهنم هفلتأ امل مرغلاو { نايضلا مهلاومأ يف كلذ لعف نم ىلعو
 . ةميق

 ناو ، ةميقلاب مهلاومأ يف سانلا ىلع هزاوج يف جرخيف : يناث لوق ىلعو

 ىلع هقالطإ يف متيو ، لودعلا رظن ىلع اهيف مكحتلا عضوم يف نوكيف اوهرك
 ىلوأ لوألاب لمعلا نأ ىلإ ليمأ ىنكلو . ال وأ هرمأ كلمي نمم رضح وأ باغ نم

 ناو . هلو يل هب ىضراف هبحأ ام بحأ نملو اهل هراتخاف رظن نع يسفنل هبحأ ينأل
 هبو نيملسملا لوق نم هنأل يأرلا يف باوصلا نم هجورخب لوقلا اذه يف لقأ م
 ملع فعضل انزجعو .3 اقح نيقي نع هوأر اونوكي نأ ىسعو & مهنم سانا لمع

 نأ ينبجعيف ، ىضرلا يف عساولا ريغ ىلع هب لمعي نأ هزاوج ىلعو { مهف ةلقو
 فالتخاو يأر عضوم هنأل صخأ كلذ يف همكح همزلي نم مكح نع نوكي

 يأ نم ىلتبملا اذه رظنيلف هيلإ ملسم هيف لدعلا نم هب مكح ءىش يأو 3 يأرلاب
 حرق ىلع ةرجألا لذبو رئبلا كلت ءارش امأو { هركذ يذلا اذه نم هرمأ جرخي هجو

 رظني نأ يغبنيف ، كلذ ىلع ليكولا دي نم اهذخأو جلفلا لام نم دعاسلا اذه
 زئاجلا هجولا ىلع عضوي نأ زوجي امم ناك نإف كلذ هنم حرخأ يذلا لاملا اذه يف

 . الف الإو ساب الف ۔ كلذ لثم يف

 ردي مل ناو هيف كش ال ايب ملع نا ىرجي هفيقوت هيلع عقو ام بسح ىلعو

 هلعف نم ىلعو عنموأ ةحابا نم نوكي هيف ةيراجلا ةنسلا نم هيلع ىضم ام ىلعف
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 دعب نم هعم حصوأ هملعيو هذخأ نم ىلعو 0 نايض هلزوججي ال ام عضوم ين

 نوكي نأ يأرلا يف باوصلا نم دعبي مل هرمأ كلمي ال نمل هيف نكي مل ناو 0 هدر

 مهل هلامو هنأل لصألا يف حابم عىش نم ههبشأ اموأ اذه لثم يف مهيلإ هرمأ عوجر

 يقاوسلا نيب قرفلاو ، زاج كلذ نم عضوملا اذه يف مهيأر هيلع عمجأ امو ىرأ اميف
 . هملعأ ال كالمألا نم يه يتلا قرطلاو

 يف ضرألا نم نوكي ثيح يقاوسلاو يهف كالمألا اهيلع عقت ال يتلا امأو
 اهيف اذه لثم زاوج يف اهيلع فالتخالا ىنعم لوخد يف ءاوس ههبشأ امو اهتاوم

 نأ هبشي لب اهيلع ةرضم ريغب زئاوجلا ريغو زئاوجلا نيب ام قرف يردأ الو انطاب

 ىرجملاو . هريغل يقست لام يف ةيقاس لك قحلي نأ ىسعو ءاوس ىلع هيف نوكي

 هل نم هركو ، اهب ررض ريغ نم اهتحت دعاسلاب هيف رمي نأ لاملا هل نم ىضر اذإ هل

 . لاح لك ىلع ىضر هل سيل نمم لاحلا يف ناك وأ ضري ملف اهيف رمملا

 ةكولمملا يقاوسلا كلتو . كلمت ال يتلا قرطلا نيب اييف قرفلاب ليق ولو
 نأ نم هدعبأ مل دكوأ هزاوج نم عنملاو ، دشأ ىنعملا اذه يف قرطلا نم نوكت اهناو

 اهل ةعبات تاوملا يف لفسأ نم اهضرأ ىري نم لوق ىلع باوصلا ىلإ ىندأ نوكي
 ىنعم لوخد يف يه تناك نإو 0 هريغب اهيف لوقلا نم هل يه نملاهمكح يف

 وأ يقسملا ىلع رظنلا يف كلانه نكي ملام كلذ يف ءاوس كانه نم اهيلع فالتخالا

 نم عساولا ريغ ىلع ةرضملا عمو . رثكأ عنملاب لوقلاو . ررض ةيقاسلا وأ قرطلا
 . لاح ىلع زوجي ال ىضرلا

 ىلع لحملا نمز يف فزنت ةفزنم برقب دعاسلا اذه ثدحأ اذإو : هل تلق

 نمز يف ترج اذإو ىرجت ال ةفزنملا هذه وأ دعاسلا اذه هل ثدحأ يذلا ريغ جلف

 نيعبرأ ردق ةفزنملا نع دعبي دعاسلا اذهو { اهب دحأ يقسي ال ةريثكلا باصخألا

 اهنع حسفلاو رئبلا مكح ةفزنملا هذه مكح نأ ىتفأف لأس دحأ لعلو ، اعارذ

 ركنأ نيملسملا لاوقأ نم جراخ ريغ اقفاوم اباوص لوقلا اذه نوكيأ اعارذ نوعبرأ

 ملوأ ةفزنملا هذه يف ةرضملا تناب . ركني ملوأ { ةفزنملا هذه بابرأ نم دحأ مهيلع

 ؟ . نبت
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 هيلع بلغألا يف يرجحت ال ءام اهيف ةرفح ةفزنملا هذهب كدارم ناك نإف : لاق

 اميف رئبلا ةلزنمب اهرمأ نم اذه ىلع يهف اهنم ةقزنم اهيلع لعجي اينإو 0 هتاقوأ نم

 ينأك عضوملا اذه يف اعارذ نيعبرألاب اهنع حسفلا يف : لاق نم لوقو . يدنع

 مل اذإو . مهلوق رثكأ هنأ ىلع لدي ام رثألا يفو . نيملسملا لوق نم جراخ ريغ هارأ

 ةرضملا تتاب نإو . ركنأ ناو . اتباث نوكي نأ ردجأ هزاوج ىلعوهف ةرضملا نبت

 كلذ حصو مهدحأ وأ هوركنأو مهل يه نم اهب ضري ملف اهنع ءاملا يرجل اهيلع
 . هريغوأ ليكو نم هلاوز هثدحأ نم ىلعو { مهلوق يف لازموهف هثدح نم هنأ

 هملع نم ىلع ةجحلا وهف { هورهظأف هتقو يف هيلع ريكنلاب هورداب اذإف اذه ىلعو
 ناك يذلا ليكولا اذه تام ىتح لدع مكاح ىلإ هيف اولزني مل ناو هعم حصو

 مهنم حص الو . راكنإ مهنم رهظي مل ناو ، عضوملا اذه يف هيدي ىلع هثودح
 كلانه اونوكي ملوررضلا هيف مهل نابأ يذلا لاحلا يف ىضر مهيلع الو ةيهارك

 مكحلا يف دعب نم لزي ملو ، هرمأ كلمي ال نم دحب مه الو ، مهل حصت ةيقت ىلع
 ملام ، هوبلط ىتم حص اذإ ررضلا لازم هنأ لوق ىلع هيف جرخيو & كلذ حص ناو
 ىتح اتباث نوكيف هدنع ام يردي الف ، كلذ لبق هثدحم تميوأ مهاضر حصي

 ىنعملا يفوهف {. هرمأ كلمي ال نم ثدحلا موي مهيف نأ حص ناو هلطاب حصي

 ىنعملا يف لزني ىتح ادبأ اذه ىلع هيلع ةجح هئاكرش نم هيلع زجي مل نم لثمك
 ةحصلاب الإ لبقت ال عضوملا اذه يف ةرضملا ىوعدف لاح لك ىلعو { هيف هتلزنمب

 . ملعأ هللاو . كلذ يف مهناف اهيف كش ىتلا

 اذإ لاومألا باحصأو دلبلا ةابج هلعج اذإ جلفلا ليكو يفو هنمو : ةلأسم

 ملو . هتمدخل جلفلا دعقي ليكولا راصو راكنإ مهنم دحأ نم حصي ملو ، هب اوضر
 ءام نم دحأ هنم دعتقاو { هيف لعج يذلا ءىشلا كلذ يف هتنايخ الو هتنامأحصت

 هنع مدخي ادحأ ربدو ، ليكولا رمأب جلفلا يف مدخو . ةميقلا هيلإ ملسو جلفلا اذه

 ماتيألاو ءاسنلل لاومأ جلفلا كلذ يف ناك اذإ هلاصالخ نوكيأ . جلفلا يف
 ةميق هيلع نوكي مأ © جلفلا يف هب مدخيو هنم دعتقا ام ةميق هيلع مأ . بايغألاو
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 ؟ . هلام ردقب دحأ لكل هيلع ام ميلست هيلعو . جلفلا بابرأل دعقلا

 اليكو هيف لعجي نأ زوبي لاحب ناك اذإ ةابجلا نع هزاوجب ليق دق : لاق
 دوجو عم جاتحي نا ههبش ا ام وأ هرمأ كلمي ال نمل هيف نوكي ام عضوم يف ىسعو

 رمألاف انوكي مل ناو ، هيف يأر ىلع هنذا ىلإ لدع مكاح وأ ماما نم ةجحلا وه نم

 نوكي ايب همايق ىلع هل زوجيو نيملسملا ةعامج نم حالصلا لهأ ىلإ عجار هيف

 مايق نم اذه ىلعو . لدعلاب كلذ ىلع ةرجألا نم هل لعج دق ام ذخأي نأ هيلع

 نأ هعم هل ةجحلا اهب موقتوأ هنيد يف هتقث ملعي نم ىلع سأب الف هيف هل ةابجلا

 هيلإ نمثلا ميلست يف هيلع جرح الو جلفلا اذه ءام نم لدعلاب هدارأ ام هنم دعتقي

 هلاح لهج ناو زوجي ال ليقو هزاوجب ليقف هتقث حصت مل اذإ نيمألا يف فلتحتو

 زارج يف فالتخالا ىنعم همحل ةنايخ هيلع الو ةنامأ هعم هل حصت ملف ‘ هرمأو

 حصيوأ ىرخأ ةرم عساو ريغف هزيجي نم لوق ىلعو { ءاملا كلذ نم هنم داعتقالا

 ىنعم ةنانئمطألا ىنعم ىلع هقحلي نأ ىسعو ٠ لدعلاب هل وه ايف عضو هنأ هعم

 ةقثلا لهأ نم دح هل نيميقملا كئلوأ يف ناك اذإ هيلإ اهميلست يف صالخلا

 بابسأ هقحلت وأ ةنايخلا هيلع حصت ملام نولخدي كلذ نم هيف ام لدعب نيرصبللا

 ىلع ليكولا اذه هرجأتسا ناو . اهلحم ريغ يف اهعضو هنأ هعم حصي وأ اهب ةمهتلا

 وه ناو & صالخ هجو هل وهف ةرجألا كلت رادقم قحلا هيف هيلع ايب هيف مدخي نأ
 ةدايز ريبع نم هرادقم مهنم قاقحتسالا دعب ءارجالا نم هريغ ىلإ كلذ ىدأ

 نم لدعب لكلا عمجي ثيح جلفلا اذه ف مدخي نمرجأوه نإو . كلذكف

 وه لدعلاب هريغ مئاق هل نوكي ال ام عضوم يف هيف ةمدخلا زاوج نيح يف ةرجألا

 ىلع ردق ناو ،هازجأف هل زاج اهقاقحتسا دعب هيلع امم ةرجألا هل عفد مث هنم ىلوأ

 نأ هبشأ هيف هل نوكي ام اردقم مهنم الك يطعيف جلفلا بابرأ ىلع هقرفي نأ

 . هب ءارتجالاا هتحصو هزاوج يف فالتخالا ىنعم رظنلا يف هقحلي

 نم هلبق ءالكولا مهل لعج ام لثم ءارجالل ليكولا وأ وه لعجي نأ امأو
 نوكي اينإ اهيف رظنلا نأل لاح ىلع هل زوجي امم هملعأ الف جلفلا لام نم ةرجألا
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 همكح تقو لكل نإف اهيلع يضاملا يف هريغ ال نيحلا يف اهنم لدعلا قفاوي ام ىلإ

 امل مرغلا هيلعف الإو هأزجاف هل زاج هنيح يف اهنم لدعلا قفاوف كلذ لعف نإف 3 اهيف
 حصي ىتح اهيلع وهف هيف هتنس ىلع ىرج دق ناك نإو ، اهنم لدعلا ىلع داز
 . ملعأ هللاو . كلذ يف رظنيف اهلطاب

 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 ضري ملو ، لفسأ نم اهضعب مدخو سانلا كالمأ يف هتيقاس رمت لجر يف

 اذه هتيقاس ىلعأ نمو هلام يف ازيزعت ةيقاسلا ةمدخب لاومألا بابرأ نم دحأ

 يرجل اساح اعفترم ضري مل يذلا لام يف ةيقاسلا نم ناكملا راصو . ةلزان جلفلا

 زوجي اهماكحاف اهيقست الام ردقب لاومألا نع تلزن اذإ ةيقاسلا : لاق

 ليزنتلا يف ةرضم عقت ملام لفسأ ىلإ ىلعأ نم ءاملا ردحنيل اهبابرأ نم اهليزنت

 ببسل ةرضملا تتبث اذإف { راهنأ وأ رهن ىلعوأ ةيقاسلا ءاذحب رابآ وأ رئب ىلع
 الو ررض ال» . ليق ايك ررضلا نع نوعنمي مهنإف هبابرأ نم جلفلا اذه ةمدخ

 . ملعأ هللاو . «مالسالا يف رارض

 : دادم نب دجأ خيشلا ةلأسم

 نم كلذ ناكو . ةداب ىلإ ةداب ةرقانهلل ءاملا اوفلويو ءافرعلا هزوبي جلف ف

 نوكيأ . زئاحلا تومي مث ءاملا نم هدنع ام زوجي ةرقانلا نم لكو { ةفلاسلا هتنس

 هل جلفلاو 3 ةحنموأ ةداعقوأ بصخغب هزوحي هنأ حصي ىتح هتثرول ةجح هزوح
 ؟ . ال مأ لمعلا هيلع نوكيأ ةخسن

 ام حصي ىتح هتثرول ةجح كلاهلا زوحو عنملاو زوحلا ىلع لمعلا : لاق
 . ملعأ هللاو . اهيلع لمع ال خسنلاو تركذ

 : ىلهذلا ةلأسم

 الصتم ءاملا اذه ناك اذإ ةيدوألا يف يراجلا ءاملا يفراثآل يف هتدجو يذلا
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 يرجي نأ دحال سيل نأ لفسأ نم جالفأ يداولا اذه يفو & يداولا اذه يف هيرج

 حسفلا رثكو ةفاسملا تدعب ولو ىلعأ نم جالفألا نم ائيش يداولا اذه ءام نم

 هب عفتني ال يداولا اذه نم ءاملا اذه ناك اذإ جالفألا لفسأ نم امأو . عرذلاو

 هب عافتنالا ديري نم ىلع قيضي الف دحأ ىلع هيف ةرضم الو دحأ هيعدي الو دحأ

 يداولا اذه ءام برق ارئب وأ ارهن ثدحي نأ دحأ دارأ اذإ امأو { ةفصلا هذه ىلع

 ارهغ الو ارئب يداولا اذه ءام برق ثدحي نأ هل سيلف يداولا يف هثادحإ نكي مل ولو

 . ملعأ هللاو هارن يذلا لوقلا ىلع عارذ ةئايسمخ نود اميف

 نيبو هنيب يذلا دحلا نع حسفيف هلام يف ارئب ثدحي نأ دارأ نمو هنمو : ةلأسم

 هيلع سيلف ماهنت ال ضرألا تناك نإو { ماهنت ضرألا تناك نإ عرذأ ةثالث هراج

 . ملعأ هللاو . حسف

 : هللا اهمحر : دشار تنب ةلأسم

 ي رتشملا ىلع الإ لصألا بحاص ىلع هتمدخف جلفلا ليسلا سبك اذإ
 . ملعأ هللاو . دعتقملا نود دعاقلا ىلع كلذكو رايخلاب

 : ىحبصلا ةلأسم

 جلفلا ليسلا سبكو ةمولعم ةدم ىلإ رايخلا عيبب ءامو اضرأ ىرتشا نم

 ؟ . سبكلا ةمدخ نوكت نم ىلعف ةريثك ةمارغ ىلإ جاتحيو سبيو
 كلذ لعجي نيملسملا ضعب نأ بسحأو { ائيش كلذ يف ظفحأ ال : لاق

 . ملعأ هلللاو . ةلغلا هل ذإ يرتشملا ىلع

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 لكو عبارلا مث ثلاثلا مث يناثلا مث راهنلا لوأ نم هراج ةداب دعتقا نميف
 هيلع لوقو . لكلا نمث هيلع لوق . جلفلا ءام سبي مث لوألا يقسف هدحو عبر

 نود هب يقس يذلا هيلع تبثي هارن يذلا : ىحبصلا لاق ءاملا نم هب يقس ام نمث

 . ملعأ هللاو .هب قسي مل يذلا

١٩٦٩٢



 هنم تنيبتو عارذ هئام نود جلف برق اجلف اوثدحأ سانا يفو هنمو : ةلأسم

 © ةلغ هنم لغتسا ي رتشم جلفلا اذه نم ى رتشاو { ميدقلا جلفلا ىلع ةرضم

 لدعلا روهظ مايأ يف نورداق مهو ريكنلا اوكرت دق ميدقلا جلفلا بابرأ ناك نإف

 جلفلا بابرأ ناك نإو . هب عافتنالاو ءارشلا ي رتشملا اذهل لالحو مهل ةجح الف

 دالبلا حلاصمب ماوقلا مه نوملسملاف { افقو جلفلا ناكو ابايغأو اماتيأ ميدقلا

 . عفتنا نم ىلعف هبارجو هدرب اومكح نإف ، ثدحملا اذه ىلع مهل ةجحلاو دابعلاو

 صالخلا ينبجعيو هللا نيد يف همزلي ايع لاؤسلا رجألاب ةرضملا لاح يف جلفلا اذهب

 . ملعأ هللاو . هتظفح ظفح الب

 : ناييلس نب رصان ىضاقلا ةلأسم

 هب يقسي نأ ىلإ مأ ايراج همكح راص اذإ هيف ةباتكلا زوجت ىتم جلفلا يفو
 ؟ . هئايب اهءعايحا نوديري ىتلا ضرألا

 هللاو . تييح اذإ ضرألا يفو . ءام هيف راص اذإ جلفلا يف ةباتكلا : لاق
 . ملعأ

 تراص دقو & ضعب يف هضعب يرجي هؤام راص اذإ رهنلا نا هنمو : ةلأسم

 نحن اذكهف . هؤام ضرألا ىلع حسي ملولو ، اضعب اهضعب قوست ةيرجلا
 . ملعأ هللاو . رظنلا دعب اذكه راص اذإ هيف بتكن

 هيلع عمتجا جلف نم دعتقا لجر لثم هل لحي ال ييف لخد نمو هنمو : ةلأسم

 نم صالخلا دارأ مث كلذ نم رثكأ وأ ارثأ هنم ذخاف هنودعتي ةايحلا نم سانا
 ؟ ال مأ . ءاملا اذهب يقسي نأ هل لحيو ءارقفلا وأ جلفلل نايضلا نوكيأ . كلذ

 ءاملا بابرأ ىلإ صلختي نأ طايتحالاو صالخلا نأ هفرعأ يذلا : لاق
 مل اذإ مهيلإ لصوتلا هنكمأو مهفرع اذإ هئام نم همزلام ردقب مهنم دحاو لك ىلإ
 حالص يفوأ ءارقفلا يف قرفي نأ نم فالتخا هيفف & نايضلا اذه بابرأ فرعي

 ناكو { مههايمو سانلا لاومأ نم هيف ىدعت ام امأف ، هب يقست كلوقو ، جلفلا
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 هيلعو {، هيف فرصتلا هل زوجي هنا لوقأ الف نيعلا مئاق وهو هنم صالخلا همزلي امم

 مهتفرعم ىلإ لصوتلا هنكمي مل نإو مهيلإ لصوتلاو مهتفرعم هنكمأ نإ هنيعب هدر
 قرف الف اذكه هليبس ناك ام هبابرأ مودعملا لاملا ىنعمب راصو مهيلا صالخلاو

 . ملع أ هللاو . هنيب

 : يدنكلا دمجأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 ةقث ريغ لجر ديب جلفلا حالصل دعقت ةفوقوم ةروباخ جلفلا اذه ناك اذإ

 فالتخا فقولا هلال ةلداعلا ةميقلاب ناك اذإ ةقثلا ريغ نم دعقلا تابثإ ىفف

 نمثلا ميلست زاجو هريغل ةيلوتلا هنم تزاج دعتقملل دعقلا زاجأ نم لوق ىلعف
 ال لعج ايك جلفلا حالصال جلفلل وهف ةروباخلا هذه نم نايض همزل نم لكو هيلإ

 الو نيبئاغلا الو نيعئابلا لوحتب لوحتت ال جلفلل ةروباخلا هذه نأل & هبابرأل

 . ملعأ هللاو . نيتيملا
 : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 ؟ . هميرح مك رهنلا كلذكو ريغلا كلم نع رهنلا حسفي مكو

 كلذ يف جلف سأر ال ريغلا كلم برق ثدحي يذلا رهنلا ناك اذإف : لاق

 رهنلا كلذ ثدحأ اذإ ررض ال هنإ لودعلا ىري ام الإ هيف حسف الف . رئب الو كلملا

 ةياغ كلذ ناك اعارذ نيعبرأ ردق كلملا نع حسف اذإو .هثادحإ نوديري ثيح

 نم انباحصأ لوق يف ىتح اعارذ رشع ةسمخ ليقو اعارذ نيرشع ليقو طايتحالا

 . عرذأ ةتس ةبراغملا

 ةبوبرملا ضرألا نيبو يداولا نطب يف يذلا جلفلا نيب ناك اذإو : تلق

 باحصأ لاقو 3 انجلف ميرح يهو انل اهنإ جلفلا بابرأ لاقو بارخ ضرأ

 ؟ ايهنم هلوق لوقلا نم انل يه ةيوبرملا ضرألا
 جلفلاف ٤ جلفلا ىلإو كلملا ىلإ ايهانتم الصتم ناك اذإ بارخلا نإ : لاق

 هنأ لوقلا ضعب يفو & فوقوم هن أ ضعب يفو {. ايهنيب همكحو ةرابعو كلم وه

 ةانج وأ ليس بارخلا نيبو جلفلا نيب عطق ناك نإو ، نيفصن نيكلملا نيب مسقي
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 { هتكلم تحصو اكلم ناك اذإ بارخلا نموأ ةرايعلا نم هكلمب لصتا نمل وهف

 {. هلك جلفلل حص جلفلا ىهانتو لصتاو ةرايعلا نيب انركذ ام عطق اذإ كلذكو

 . ملعأ هللاو . عناوملا يه ذإ عطاوقلا هذهب ءىش ةرايعلل تبثي ملو هل تبثو

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ةثالث نم قيرطلا هب اوعطقو ميتي لام يف وفطخو سانا هرفح جلف يفو

 ريغ ةهبش ملعأ ملو اولسفو هيلع اوعرزو لبق نم مهف الوصأ هب اوقسو نكامأ
 ؟ .ال مأ هاقس امو جلفلا اذه مرحيأ ، قرطلا هعطقو ميتيلا لام يف هفوطخ

 & ميتيلا غلب اذإ ةصاخو مارح جلفلا اذه نإ لوقأ نأ ردقأ ال : لاق

 ملو ميتيلا غلب اذإ امأو & ءىش جلفلا لهأ مزلي الو زئاج كلذف ء كلذب ىضرو

 كلذ يف لوقلاو ، جلفلا هيف اوفطخ يذلا عضوملا ةميق جلفلا لهأ ىلعف ضري

 . اتاوم يقس وأ جلفلا لهأل ضورأ يقس نا دحاو

 هنأ لوق هيفو © زوجي ال لوق فالتخا كلذ يفف قرطلا يف هفيطخت امأو

 . ملعأ هللاو . زوجي

 : ناييلس نب رصان ىضاقلا ةلأسم

 ىضر ريغ نم الخن اهلسفي نأ هلأ ، دحأ ءام نم برش اهل ضرأ هل نميف
 ؟ . ال مأ ءاملا بحاص

 مهدنع ناك نإف ، بورشلا يف دلبلا لهأ ةنس ىلع كلذ يرجي : لاق
 ةيراج ةنس نكت مل اذإو ث ةيراجلا ةنسلا ىلعف لسفلا مدعو لسفلا يف فراعت

 يف مدقتو ىضم ام ىلع الإ برشلا يف ءاملا بابرأ ىلع ةدايزلا زوحت ال هنإف
 . ملعأ هللاو . ضرألا

 ميلستو احالص تناك اذإ هنم ةداعقلا زئاجف انيمأ ناك اذإ جلفلا ليكو يفو

 . ملعأ هللاو .رثألا يف ءاج اذكه الدع نكي مل ولو .هل ةداعقلا نمث
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 ايهعفن يداو يف انوكي ملو عارذ فلأ رادقم ايهنيب ناجلف ناك اذإو : ةلأسم

 ال بيرغرمأ اذهف سبيوأ رخآلا جلفلا صقنو دازف مهجلف جلفلا لهأ مدخف

 ءام ةدايز كرتب دئازلا جلفلا لهأ ىلع مكحي ال مكحلا رهاظ يفف هللا الإ هملعي

 اذه ريغ ببس هل سبيوأ صقن يذلا جلفلا لعلو اهب نوعنصي اذامو مهجلف

 وأ صقنو ةميظع ةدايز حنم نم نيقيرفلا جلف داز دقو . هللا دنع هملعف ببسلا

 . ملعأ هللاو . عىشب كلذ يف لاق ادحأ نأ ملعن ملف 0 رمع نب جلف سبي

 نأ دارأ رخا ءام نم برش هلو تابلج رشع وهو لام هل لجر يف : ةلأسم

 ؟ . كلذ هل له . تابلج سمخ هلعجي

 نم رثكأ ءاملا نم أزري ريبكلا بلجلا نأل الوأ ناك ام لثم كرتي :لاق

 . ملعأ هللاو . ريغصلا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 يقسو جلفلا سبي مث مايألا ضعب ءاملاب يقسو جلفلا نم ءام دحأ دعقتسا اذإو

 لوقو { دعتقملا ىلع هلك ةداعقلا نمث تبثي لوق : فالتخا كلذ ىفف { ءاملاب

 ناك اذإ ءاملا عيب امأو ، يلإ بحأ رخآلا لوقلا اذهو { باسحلاب كلذ نركي

 . ملعأ هللاو . هيف ةباتكلا زوبحتو . ازئاج اسباي جلفلا

 : ىحبصلا ةل سم

 فيك . سبيف لحملا هءاج جلفلا نا مث جلف نم ءام دعتقا لجر نعو

 ؟ مكحلا

 الو نامزلا نم يقس ام ردقب ءاملا اذه ةداعق نمث دعتقملا نم مزلي : لاق

 . هللا لبق نم ءاج اذه نأل جفلا سبي نأ دعب همزلي

 دعتقملا وأ دعاقلا مزلي له . هسبكف ليسلا جلفلا اذه ءاج نإف : تلق
 ؟ . ليسلا هسبك ام ةمدخ
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 دارأ نإو { ةداعقلا صقني نأ دارأ نإ دعتقملل رايخلا نوكي نأ ىعم : لاق

 اذه يف بحش عقو اذإ امأو ، ءاملا نم هبيصن ردق ىلع ليسلا هسبك ام مدخي نأ

 . هتمدخ دعتقملا ىلعف . جلفلا

 وأ دعتقملا ىلع نوكي ام . رابج جلفلا اذه بصغ اذإ : هل تلق

 ؟ . دعاقلا

 دعاقلا مزلي الو جلفلا سأر نم رابجلا هبصغ ام نوكي هنأ ىعم : لاق

 . ملعأ هللاو . ءعىش دعتقملل

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 هلام نم ساطرقلا ءارش زوجي الف ةخسن هل اولعجي نأ جلفلا لهأ دارأ اذإ

 الإ همده ديري نم عنم ىلع اوردقي ل اذإو } هحلاصم نم ال مهحل اصم نم كلذو

 ىحبصلا نع عفرو . هلام نم هءانب زوجي الف هيف اونصحتيل هسأر ىلع جرب ءانبب
 يف فلتخي هنأ حالص ىلإ جاتحي ال جلف ةلخن نم نايض همزل نميف فالتخالا
 . ملعأ هللاو . رئبلا ميرح لثم دروملا ميرحو ةلخنلا ةلغ هيف ذفنت اميف هذافنإ

 اتقو مولعم هل لامل نيجلف وأ مولعم جلف نم ءام برش هل نمو هنمو : ةلأسم

 كرحأ كلذ ىلع هريغ سانال وهف لاملا اذه برش دعب ءاملا نم لضف امو امولعم
 اذه برشل ءاملا اذه لصي مل ىتح جلفلا لحم مث عىش لضفي ملو ،ءاملا صقن مث
 دعقلل داريو لاومألا نم دالبلا هذه ردص يقسي لب برشلا هل لبق نم يذلا لاملا

 ةلضفلا بحاصل لهو .هلام برش تقو ءاملا اذه دعقي نأ برشلا هل نمل له
 ؟ .ءاملا اذه يف ةجح

 يف ءايلعلا فلتخاو انفرع اييف ءىش هل سيلف ةلضفلا بحاص امأ : لاق
 هب ىلوأ ملعلا لهأ نم نولئاق لاقف & برشلا هل نم ىلإ لصي مل اذإ برشلا اذه
 علط برشلا لص ا نم هب ىلوأ : نورخآ لاقو ءاش فيك هفرصي برشلا هل نم

 . ملعأ هللاو .لاومألا هذهل هدنع نم
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 : ىحبيصلا ةلأسم

 الإ هقالطاب لوقأ ال اثداح ناك اذإ لخنلا هيلع يتلا يقاوسلا حيرصت يف

 لهأ نأ يراوحلا يبأ نع تظفحو . لخنلا باحصأ نعررضلا عفر دنع

 . ملعأ هللاو . مهيلع جوراص ال تابارشلا

 : دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 عيب جلفلا نم مولعملا هئام عم رخآ لجر نم الام ى رتشا يذلا لجرلا امأو

 ةلخن عضوم لاملا كلذ يفورخآ لجرل ءءام هلضف لاملا اذه يف هيلعو عطقلا

 لسفي نأ لاملل ي رتشملا بحاص دارأف { ةراجح اهيف همجر عضومو 0 ةعقاو
 كلذ ىعسيو ةمجرلا اذه عضوم لشي نأو { ةمجرلا ةلسفلا يف ةلقلا هذه عضوم

 نأ لاملا بحاصل سيلف ةلضفلا بحاص هركو ، هريغل هلضفوه ءاملاب عضوملا
 نم يقسيو ارومعم لبق نم ناك هنأ حصي نأ الإ ابارخ ناك عضوملا كلذ يقسي

 بحاص ىلع هلف ةنيبلا مدعأ ناو ةلضفلا بحاص كلذب رقيوأ . ءاملا اذه

 ناك ةلقلا هذه عضومو ةمجرلا هذه عضوم نأ ملعي ام هنأ هللاب نيمي ةلضفلا

 . ملعأ هللاو . ءاملا اذه نم يقسيو ارومعم

 ءام نم ةروبخ اودعقو تاقث ريغ اوناك اذإ جلفلا ةابج امأو هنمو : ةلأسم

 ىلع هنم دعقتست نأ كل زئاجف ةمدخلل اجاتحم جلفلا كلذ ناكو . هتمدخل جلفلا

 كل زوجي الو ، هيف ددشو كلذ زجي مل ءالعلا ضعبو 3 هيلع لمعن يذلا لوقلا

 3 كلذ ىلع هنمأي ملو { انئاخ ناك اذإ ةقث ريغل ةداعقلا نم كيلع ام ملست نأ

 اهنوخي ال هنأ كتنامأ ىلع هنمأتو كدنع نيمأ وه لب ةقث ريغ يلوتملا كلذ ناك نإو
 . ملعأ هللاو . كلذ هبش نم نيملسملا راثآ ىلإ كلذ ملست نأ كل زئاجف

 : ىجحبصلا ةلأسم

 دلبلا ةابج رمأب ناطلسلا وأ مامالا ةلود ميلستل هتفكو جلفلا دعق زوجي لهو :
 ؟ال م
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 ال نم جلفلا يف ناك اذإو & ةلودلل هدعق الو جلفلا تفك زوجي ال : لاق

 ردقي ال نمم مهريغو ضيرملاو ةأرملاو بايغألاو ماتيألا لثم داهجلا هيلع بجي
 نمو . ةيآلا 4 . ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل» : هللا لاق ايك داهجلا ىلع
 . ملعأ هللاو . مثا نماض وهف كلذ لعف

 مهدلب جالفأ يف اليكو اوميقي نادلبلا ةابج زوبي لهو هنمو : ةلأسم

 ؟ . مهتسردم يف ءايلعو مهدجاسمو

 هرايع هميقيف دجسملا ليكو امأو . محل هبابرأ هنوميقي جلفلا ليكو نا : لاق

 ملعملاو اوقفتي مل اذإ الدع هل وه ماقأ الإو كلذب مكاحلا مهيلع مكح اوقفتي مل نإو

 يف يدنع ام بسح ىلع هللا ءاش نإ ىزجأ نوحلاصلا هماقأ ناو . مكاحلا هميقي

 . ملعأ هللاو . كلذ عيمج

 يف هلامل ةيقاس ثدحأ نمع يضاغتلا مكاحلا عسي لهو هنمو : ةلأسم
 ؟ . ةيدوألا يف كلذكو . اهفقس وأ قيرطلا

 نأ : نانس نب فلخ خيشلا لاقو . نيملسملا نيب افالتخا كلذ يف : لاق
 هللاو . ميهاربإ نب دمحمو ةيواعم وبأ هزاجأ نممو كلذ نع نونغتسي ال نايع لهأ

 . ملعأ

 يف اهلوحف دجسم لام ءاملا اهيف رمي ةيقاس هلام يف يذلاو هنمو : ةلأسم
 لاملا اذه يف ريصتأ & دجسملل حالص ريغو دعبأ ةيقاسلا تراصو . هلام بناج

 عافتنالاو هءارش دارأ نمل لاملا يف ةهبش الو لعافلا ىلع نايضلاو . ال مأ ةهبش

 ؟ . ةيقاسلا ليوحت هعم حصو هثرو وأ © هنم

 اهحلصأ نإف لبق نم هيلع تناك ايك ةيقاسلا هذه درت نأ ىنبجعي :لاق

 ءارشلاو ةباتكلا نع لاملا اذه نع فوقولا يف امأو ، ي رتشملا اهحلصأ الإو عئابلا
 اذه لعلو {هيلع ةهبش لوخدو لاملا ىلع ةرضم اذه ىرأ الو هب لوقأ الف ثرالاو

 انعسو هلطابو هقح لمتحا امو }.هلطابو هقح لمتحي اذهو قحب اهلوح لوحلا

 . ملعأ هللاو . لكأ وأ ءارش وأ ةباتك وأ مكحب هيف لخد نم ةيطخت كرت
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 : : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 راص لبق نم رحبلا هاشغي ناكام كلذكو ارحب راص اذإ رحبلا ميرح يفو

 مكح ام . ارب راص مث : ارحب راصف ارب لبق نم ناك اموأ رحلا ءاشغب الا ارب

 ؟ كلذ

 اكلم لبق نم ناك نإو & تاوموهف ارب راصف ارحب لبق نم ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو لوحتي ال هلاح ىلع كلم وهف ارب عجر مث ارحب راصف

 : هللا هحر : ىحبصلا ةلأسم

 لحت جلفلا ينيجو ىلعو دالبلا نع اجراخ يبرغلا هبناج يف يداولا رياسي جلف يف
 مهجلف زيرغت جلفلا اذه باحصأ داراف & هرمأ كلمي ال نملو ، هرمأ كلمي نمل

 . ىلوألا هتداع نع جلفلا زيرغت نم ةرضملا لخنلا باحصأ ىكشو

 . مهل سيل لوقو كلذ مهف لوق ، فالتخا هيف : لاق

 كلذ مهلأ ، سانلا لاومأ يف دالبلا يف هزيرغت اودارأ نا كلذكو : هل تلق

 ؟ ال مأ

 قيمعتلاو ، زوجي ال لوقو زوجي لوق : فالتخا هيف هبيرصتو هزيرغت : لاق
 . زوجي ال نأ ينبجعيو ، اررض دشأ

 ىكشو ، لوألا هناكم نع مهجلف ةلاحإ اودارأ نإ كلذكو : هل تلق

 . كلذ نم مهلخن تومتو ، مهنع ءاملا ةلاحإ نم ةرضملا لخنلا باحصأ

 . مهل سيل لوقو . لوقلا ةماع يف كلذ مهل : لاق
 يف ةيقرش نم لوألا جلفلا رئاسب يداولا اذه يف اجلف اوطقتلا اذإو : تلق

 لوألا ىلع حرطي مل طوقلملا جلفلا اذهو . يداولا اذه نم اضيأ يبرغلا بناجلا
 نأ ىلإ اقرشم يداولا اذه يف طوقلملا جلفلا اذه ةمدخ اودارأو اليلق ادناع ءاج لب
 يداولا اذه يف جالفأ مهل سانا مهنم ىكشو رثكأ وأ لقأ وأ يداولا فصن اوعطق

وه امم رثكأ وأ لقأ وأ عارذ فلأردق جلفلا اذه نيبو اهنيب جلفلا اذه نم لفسأ



 اعبت هتمدخ ناك طوقلملا جلفلا اذه ةمدخ نم نوعنميأ يعرشلا حسفلا نم رثكأ

 ؟ . احرق وأ

 مكح نأ يل لاقو . نورخآ هعنمو موق هزاجأ فالتخا كلذ يف : لاق

 يهو كالمألا ةلزنمب : لاق نم لاق . اهيف فلتخي ىرقلا يف يتلا ةيدوألا

 . يداولا فصن ىلإ هيلي امم لام لكل ةيدوألا اهنيب يتلا لاومألا كلت باحصال
 هيلي امم لام لكل : لاق نم لاقو . هريغ ىلع ررض هيف نكي ملام هيف قفرتي نأ هلو

 لافو . يداولا نم هيلي امم عرذأ ةثالث لام لكل :لاق نم لاقو . يداولا ثلث ىلإ

 : لاق نم لاقو .ىرقلا لهأل مومرلا ةلزنمب ىرقلا يف يتلا ةيدوألا نا :لاق نم

 . تاوملا ةلزنمب

 . ىرقلا نيب نم اجراخ ةمدخلا هيف ثيح جلفلا اذه ناك نإف : هل تلق

 ؟ ءاوس هلكأ

 . كلذ عساوف دحأ ىلع ررض نكي مل اذإ : لاق

 ؟ . يعرشلا حسفلا يف رثكأ ناكو ررض هنأ رظنلا يف ناك نإف : هل تلق

 . حسفلا نود ةرضملاب لوقي نم لوق ىلع كلذ زوجي الف : لاق

 ؟. المر وأ . البج هنطاب يداولا اذه ناك اذإ ءاوسو : هل تلق

 . قرف هيف يل نيبي الو . معن : يل لاق
 ريغ وأ يداولا اذه يف ارهاظ يداولا ءام ناك كلذ ءاوسو : هل تلق

 ؟ .رهاظ

 . ءاوس هلك : لاق

 وهف } ىرقلا نع اجراخ سانال لخن يداولا يبنج يف ناك نإو : هل تلق

 ؟ ىرقلا نيب ام ةلزنمب بسحي
 انهاه لخنلا نأل ةيدوألا يف فالتخالا نم ىضم ام ىلع معن : لاق

 . لوقلا ضعب ىلع لاومألا قحتست ام قحتستو لاومألا ةلزنمب

 جلفلا اذه ةمدخ نم ةرضملا لخنلا هذه باحصأ ىكش اذإو : هل تلق

 ؟ . ال مأ هتمدخ نم عنميأ . يداولا ين
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 ءاملا بذج ةرضملا هذه تناك نإف . يه ام ةرضملا هذه يردأ ال : لاق

 ىلع ةلداعلا ةنيبلاب نوعديو هيلع فقوي ال بيغ اذهف لخنلا هذه نع نطابلا

 . كلذ عنم يل نيبي الف .كلذب ةنيب مل حصت مل نإو ،ةرضملا

 اهنم لخنلا قحلي ةمدخلا هذه نإ رمألاب مئاقلا رظن يف ناك نإو : هل تلق

 ؟ كلذ نم عنميأ . ةرضملا

 نأ ضعب مهضعب نم ةبغرلا ىلع ةرضملا فاخ اذإ مكاحلل زئاج : لاق

 . مهحلصي اےيف رظانلا وه هنأل كلذ نع مهعنمي

 يف دحأ عفري ملو ررض اهقحلي لخنلا هذه نأ مكاحلا ىأر نإو : هل تلق

 هكلمي ال وأ هرمأ كلمي نمل لخنلا هذه نأ مكاحلا يردي الو مكاحلا ىلإ كلذ

 . ةمدخلا فيقوت هيلعأ

 ال مكاحلا مكح نأ يدنعو اذه لثم همزلي مكاحلا نأ يل نيبي ال : لاق

 .كلذ يف مكجلا هنم بلطي ىتح ءىش فيقوتب هيلع مكح نم ىلع تبثي

 كلذب مايقلا هيلعأ هرمأ كلمي ال نمل لخنلا هذه نأ هل ناب نإو : هل تلق

 . ةمدخلا فيقوتو

 .كلذ همزلي يلاولاو ، هل يلو ال نم يلو هنأ معن : لاق
 ؟ . اذه لثم يف هرمأ كلمي ال نم ةلزنمب بئاغلاو : هل تلق

 تيم مأ يحأ هلاح يردي ال هنأل دلب يف افورعم نكي ل اذإ . معن : لاق

 ةعسلا هلو فقي وأ بئاغلا رمأ يف لخدي نأ نيب رايخلا مكاحللو ميقس مأ حيحص

 لوألا لوقلاو . بئاغلا لام يف لخدي نأ هيلع : لاق نم لاقو . كلذ يف

 ضعب د ارأ . هرم أ كلمي ال نلو ٠ هرمأ كلمي نمل جلف يفو هنمو : ةل اسم

 ملف . اليكو هل ميقي نأ نيملسملا رمأب مئاقلا نم دارأو 0 هتدايزل هتمدخ هبابرأ

 رمأي نأ هبابرأ نم ديري نمل زوجيأ . هرمأ يف لوخدلا نم رذتعاو 3 ةقث هل أيهتي
 عمس اذإ توكسلا نيملسملا رمأب مئاقلا عسي لهو . هحالصال هنم ةداب ةداعقب

 ؟ . كلذ يف الطاب ملعي ملو © تاقث ريغ مهو هنودعقي مهأ
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 يف هلعبيو هنم ائيش ينطي نأ جلفلا كلذ حالصإ دارأ نمل زوجي : لاق

 عسيو . ةجحلا تنكمأ نإ مهيلع ةجحلا دعب هبابرأ ىلع هب موكحملا هحالصإ
 هلكوي نم دجي مل اذإ مايقلا نع روذعمو ، هلطابو هقح لمتحي اييف توكسلا مكاحلا

 هب موكحملاو تاقثلا نم هدجي نم رابخأ يف فلتخيو ، نيملسملا تاقث نم هيف

 ررض اهكرت يف يتلا ةحيحصلا ةمدقتملا هتنسو ءاملل هعناملا زوذرلاو سبكلاو مايهلا

 . ملعأ هللاو . ليكو هل لكو . هتجح نكمت مل نمو فيقستلاو حيرصتلا لثم

 : يلمازلا ةلأسم

 هذه نم برشي لاومألا هذه ىلعأ نم لام لجرلو سانال ةيقاس يفو

 مأ هيلع هحالصإ نوكيأ " هلام يلي امع لجرلا اذه درم يف جلفلا رخنف ةيقاسلا

 مهتيقاس مهل حلصي نأ يدنع ربجي مل لبق نم هل ةتباث يه اينإو © جلفلا اذه ىلع

 . ملعأ هللاو . ءاملا نم اهيف دلوت اميف

 : ناديبع نبا ةلأسم

 كلذ نم هنع دريو ءاملل دري مولعم درم هلو ءام رثأ هل لام ايهنيب نيلجر يف
 ءاملا نم هبيصن امهدحأ عابو ءام رثا فصن دحاو لك ءاملاو لاملا ايسق مث عضوملا

 هب ىقسيل ءاملا ليقنت يف ناك نإ لاق . رخآلا هركف . هلاح ىلع درملاو رخا هل لام

 يف نكي مل ناو ، نيملسملا راثآ نم كلذ تظفح ام ىلع لوالا لاملا ريغ رخآ الام
 . دارأو ءاش ثيح هءام فرصي نأ ي رتشملاوأ كيرشلل زئاجف ررض ءاملا ليقنت

 . ملعأ هللاو

 اهنيب اقرف ملعأ الف اهعضوم يف ةتباث رجزلا ةيقاس تناك اذإو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اهماكحأ عيمج يف رهنلا ةيقاس نيبو

 بحاص ثدحأف لجر لام يف يف لجرل ةمرص تناك اذإو هنمو : ةلأسم

 نأ ملعن ملف . عرذأ ةثالث نم لقأ يف ةمرص رخآلا ىلع لسفو رجز ةيقاس لاملا
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 . رهغلا يقاوس عطاوقلا امنإ . هتمرص فرص هيلعو ، عطاوقلا نمرجزلا ةيقاس
 . ملعأ هئلاو

 نأ نورخآلا ىبأو هتمدخ مهدحأ دارأو موق نيب جلف ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 اوبلطو ءاملا دازو همدخف . ةدايزلا هل نوكت نأ ىلع ةمدخلاب هل اونذأو هومراغي

 هللاو . ةرجألا اوملس اذإ ةدايزلا نم مهبيصن مهلف . نينس هزاح ام دعب ةدايزلا

 . ملعأ

 ةداعق هنم ودعقي نأ اودارأو مهتابج عمتجا جلف لهأ يفو هنمو : ةلأسم

 ٥ كلذب ضري مل سانلا ضعب ايبرو دجسملاو ميتيلا مهيف ناكو ، هب هحالصال

 ؟ . ال مأ . كلذ لعف مه زوجيأ

 هتمدخل هنم دعقي نأ زئاجف هتمدخ ىلع نو ربجي جلفلا لهأ ناك اذإ : لاق

 نم هبوني ام يدفي نأ نيغلابلا نم دارأ نمو . ماتيأو دجاسمل عىش هيف ناكولو
 هتمدخ ىلع نو ربجي ال جلفلا اذه لهأ ناك اذإ امأو . كلذ هلف دعقي يذلا ءاملا

 هسبك وأ راوع جلفلا يف عقو اذإ هتمدخ ىلع نو ربجي نيذلاو هتداعق زوجت الف

 . ملعأ هللاو . باقن ةدايز مهيلعف نو رجي ال نيذلا امأو . ليسلا

 سيلو ، مالسالا يف ىرج هنأ حصي ملو سانا هطقتلا جلف يفو هنمو : ةلأسم

 هل سيلو اماسو افرص نأ الإ & ضرألا نم تاوم عضوم يف وه لب ةرايع رثأ هل
 هذه ىلع جلفلا اذه يف بتكي له . تاوم ضرأ ىلإ جرخو . اذه ريغ

 شرع هيف نوئشبي ظيقلا نمز يف ناودبلا هنكست حيس ىلإ اذه ىضفأو {} ةفصلا
 كلذ نم شرعلا تعشقو اوراس ظيقلا عبرت اذإو & نوعدو عوذجو صوخ
 اوركنأو . ةليبقلا كلت هنكست لوألا نعرخآلا هكردأ حيسلا اذهو ، عضوملا

 نم انل حيسلا اذه اولاقو . حيسلا كلذ يف مهجلف جارخإ جلفلا كلذ لهأ ىلع
 ؟ ال مأ . كلذ يف ةجح مهلأ . هيقسي نأ ذحأل ىضرن الو نامزلا فلاس
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 حيسلا اذه امأو . هذه كتفص ىلع ةزئاج جلفلا اذه يف ةباتكلا نا : لاق

 نوعدو صوخ شرع هيف نونبي ظيقلا نمز يف ناودبلا هنكسي هتركذ يذلا
 نيملسملا راثا يف تدجوف ، شرعلا تعشقو اوراس ظيقلا عبرت اذإو © عوذجو
 هيف تاوملا يف نيطلاب ءانبلا امإو ، كلملا تبثي ال تاوملا يف صوخلاب ءانبلا نا
 نم لاق : فالتخا هيف تاوملا يف نيطلاب ءانبلا نا : لاق نم لاق : فالتخا

 اذه ىلعو كلملا تبثي ال : لاق نم لاقو . كلملا تبثي نيطلاب ءانبلا : لاق

 . ملعأ هللاو . حيسلا اذه يف جلفلا اذه لهأ ىلع ةجح ناودبلل سيل ةفصلا

 نبي ملو ليسلا اهلمحف لجر ىلع اهبرشو ضرأ هل ناك نمو هنمو : ةلأسم
 كلذ يفف برشلا هيلع ىباف & اهريغ هل ضرأ يقسي نأ اهبحاص داراف رثأ اهل
 هضرأ الإ ىقسي ال لوقي اضعبو ، هضرأ لثم اضرأ ىقسي لوقي اضعب فالتخا
 . . ملعأ هللاو . ةمولعم راثآ اهل نكي مل اذإ ىلوألا

 يويلحملا سيمخ نب ملاس خيشلا ةلأسم
 ةرضاحم دلبلا لهأ ىلع دسفي امم ةرضاحملا ةبشخ ىلع ءىشرضأ اذإو

 ىلع مأ 5 هلبق نم ررضلا عقو نم ىلع مايقلا دلبلا لماع ىلع بجأ . مهئام
 ؟ . جلفلا ليكو

 نأ لبق يدنع كلذ {. مكاخلا مزلي الف ۔ بوجولاو موزللا يف امأ : لاق

 ةيقت الب كلذ يف مكاحلا ىلإ ناعفرلا ىلع ردقي ررضلا هيلع نم ناك اذإ هيلإ عفري
 رظانلا وهو هيلإ كلذف لصفنيو هب قلختيو كلذ وه ىري نأ الإ عفاد الو عنام الو
 . ملعأ هللاو . هتيعرو هسفن يف

 : ناديبع نبا ةلأسم

 نم عطقني لحملا دنعالإ هئام رثكأ لصتم دمتسمو ءام هيف داو ناك اذإو

 نم عفري نأ دحأ داراف جالفأ هيلعو & ضرألا هجو ىلع ارهاظ نوكي نود ناكم
 جالفألا لثم ةيقاسلا دعب يف نوكيو . جالفألا كلت نم ىلعأ اجلف يداولا كلذ
 ؟ . ال مأ راكنإ مهلا . لفسألا جالفألا لهأ هيلع ركنأف . ةفلاسلا
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 جالفألا نم ىلعأ ءام عفري نأ دحأل زوجي الف الصتم ءاملا ناك اذإ : لاق

 نأ دحأل زوجي الف ناكم يف روفيو ناكم يف رهظي ءاملا ناك اذإ كلذكو لفسألا
 . ملعأ هللاو . ىلوأ ثادحالا كرت نا يدنعو جالفألا نم ىلعأ ءام عفري

 : هللا همحر : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 مهنم الجر اوردصف ةنطابلا جالفأ نم جلف رفح ىلع اوعمتجا سانا يفو
 نم ربج هل له جلفلا اذه لمع يف اولخدو اعيمج هب اوضرو جلفلا اذه ةمدخ ىلع

 ؟ . جلفلا اذه يف هلايب صلاخ نأ اماو . مدخي نأ اما ةمدخلا نع فلخت

 يف اولخدو نولقاع نوغلاب سانا جلفلا جارخإ ىلع عمتجا اذإ : لاق

 نع عوجرلا دحأل زوب الف مهلام هيلع اوقفنأو اورفحو مهعيمج اضرب ةرفح
 هنم ديرن الو اعفن جلفلا اذه يف انل ىرن ال لوقي ضعبف هيف اوفلتخي نأ الإ هبحاص

 كيرشلا ىلعف . هتمدخ كرتت الو } ةحلصملا هيف انل ىرن لوقي ضعبو 0 ائيش

 . ملعأ هللاو . ةمدخلا يف مهمراغي امأو هبيصن نم هءاكرش ءى ربي امإ

 : ىحصلا ةلأسم

 دحاو ةنس لك مهجلف نم ءام مهنم ضعبلا دعقتسي دلبلا لهأ ناك اذإ

 نم دحأ ديزي الف تايرال رشع عبر لكل نومسري دلبلاو جلفلا لهأ ةابج نم
 يقس هل مهنم دحاو لك سيل ايبرو ةمسرلا هذه ىلع دلبلا لهأ ةماع يقاب

 ؟ . ةداعقلا هذه نيدعقتسملا ءالؤهل غوستا . عبر

 جلفلا اذه دعقيو قحلا فلاخت ةداعق الو اعيب ةيقتلا لهأل ىرأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ءاوس هيف فيعضلاو ىرقلا نم ديري نم

 هدعقي هنإ هنمرهاشلاو { ةقث ريغ هب مئاقلا ناك اذإ جلفلاو : ةلأسم

 ضارعالا عسي له . برحلل جورخلا ىلع نيروبجملا ءارجألا ةرجأ ميلستل

 كلمي ال نمل هيف جلفلاو هلطابو هقح لمتحي اذه لهو { توكسلاو مهنع
 ؟ . هرمأ
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 ردق نم ىلعف 0 هباحصأو ليكولا ىلع جلفلا اذه ةداعق حص اذإ : لاق

 دعتي نأ زوجي ال يدنعو . هبلقب كلذ ركنأ ردقي مل ناو كلذ هيلعو هل مزال راكنالا

 ٥ نيروكذملا ءارجألا ةرجأ يف لعجتو . مهاضر ريغب مهلاومأ ىنطتو سانلا هاومأ

 . زوج الف مهاضر ريغب مهمزلي اييف مهلاومأ ةلغ تلعج ولو
 فرعو ث زوجي ال اذه نأ رهظأ نمم هراكنا الإ عسي ال ناك ناو : هل تلق

 نأ هيلع مأ كلذ دعب توكسلا هعسيأ . هلوق فالخ ىلع اودمتعاو لوقلا هنم

 ؟ ماكحلا ىلإ ةعفارم نم هيلع ردقي هجو لكب ةداعقلا ليطعت يف دهتجي

 الو سفن الو نيد ىلع مهنم فخي ملو تركذ ام رييغت ىلع ردق اذإ : لاق

 مل نا ينبجعيو . كلذ هيلعف نامزلا كلذ يف يتأي ايف كلذكو تقولا كلذ يف لام

 . مهماكحو نيملسملا نم مهيلع ردقي نمب ناعتسا هسفنب مهيلع ردقي

 دعتقيل هل لقي ملو 3 هلامل ءام هل دعتقي نأ دحأل حرص وأ ضرع ناو : تلق

 & اذكب.هل دعتقا هنأ هل ضرع وأ هرمأ نم لاقف اهنيعب ةداعقلا ةروباخلا هذه نم هل

 ؟ ال مأ كلذ هعسيأ . ةداعقلا كلت نم هل دعتقا هنا هدنع اميفو ةداعقلا نمث ملسو

 قيضي نأ فاخأو { هل دعتقا ام نمث الإ همزلي الف مكحلا يف امأ : لاق

 . مهل زوجي ال اييف نمثلا نولعبي مهنأ هعم حص اذإ هعسي اميف هيلع
 ال نا هراديب ىلع مدقي نأ هيلعأ . لعف دقو عسي ال ناك اذإو : هل تلق

 ؟ . ال مأ هكرتيو كلذ نم هدعتقا ءايب يقسي

 هدري نأ ينبجعيو ، هيلع ءاملا اذه ةداعق تبثت مل كلذ هعم حص اذإ : لاق

 هللاو . هباحصأل همزلي امم صلخت هريغ وأ ىقسي هفلتأ ناو هنم هدعتقا نم ىلإ

 . . ملعا
 : سيمخ نب رصان خيشلاو & يرفافلا ةلأسم

 هبيصن فرعي ال مهضعبو هتلمج نم هبيصن فرعي ضعب جلفلا ناك ناو

 لهو . جلفلا اذه ةلمج نم هردقب ذخاي هبيصن فرعي مل نمل زوجي له هرمأ سبتلاو
 ايهنيب مأ ءاوس كلذو اذه نوكيو رابجلا اهلطلخي يتلا بوبحلاو هايملاك نوكي
 ؟ . قرف
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 هلف هر دقب هنم ذخ و فرعي ل نمو “ هنيعب ه ذحأ هنم هبيصن فرع نم : ل ق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ضعب لوق يف كلذ

 رثكأ وأ عارذ ةئايسمخ هنع حسفو جلف برق اجلف ثدحأ نميفو هنمو : ةلأسم

 يناثلا نوكيو . املاس يناثلل ثدحملا اذه نوكيأ سبي وأ لوألا جلفلا صقنو

 سبي ولو عرذألاب "لوقي نم لوق ىلع هيف ةباتكلاو { هنم لكألا زوب الالح

 ؟ . لوألا

 & نيملسملا لاوقأ نم لوقب ذخأ اذإ مباس جلفلا اذه ثدحم نا : لاق

 هيلع مكاحلا مكحي نأ الإ ةداهش وأ مكحب هيف لوخدلا زئاج لالح يناثلا جلفلاو

 . مثالا هيلع فاخأ ذئنيحف هيلع بجي ايع عنتميف مكحي
 ةرضملل ةحص لوألا ناصقن نوكيأ ةرضملاب لوقي نم لوق ىلعو : تلق

 ؟ . يناثلل ةمدخ لبق نم هناصقن نأ حصي ىتح مأ ثدحملا ليطعتب مكحيو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نع نيلوقلا الكو 0 اذهو اذه ليق دق : لاق

 عضوملا دعب كلذكو © دملا ثيح نم رحبلا ميرح نع هتلأسو : ةلأسم
 . هدعبو اعارذ نيعبرأ ىلإ دمي يذلا

 . هعنم زوجي الو هب عافتنالا حابم كلذ نأ ىعم : لاق

 ؟ . ءانبلا كلذ هل نوكيأ ءانب هيف دحأ ىنب نإف : هل تلق
 . ال : لاق

 هعم نكسي وأ ، هنكسي نأ دحأ داراف 5 الزنم هيف دحأ ىنب نإف : هل تلق

 ؟ هعنم هل له . هيف

 . امهدحأ هرمعي الو هرسكب هل ينابلا ذخأي هنإ لوقأ : لاق

 ؟هل ينابلا ينعأ ،هنكسي نأ هل له 3 هرسكب ذخؤي مل نإف : هل تلق

 هللاو . هب ذخؤي مل ولو هب ذخؤي ام ىلع ةماقالا هل زوجي ال هنأ ىعم :لاق

 . ملعأ
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 رادقم جلفلا بحاصل نوكي امنإف جلفلا لخد اذإ ليبسلا يف ليقو : ةلأسم

 هل نكي ملوأ ءام جلفلا يف هل ناك نمم عيمجللف كلذ ىلع داز امو ، لصألا ءام

 نأ دلبلا ةنس كلت تناكولو ليق دقو .ةدايزلا كلتب يقسي نأ جلفلا يف ءام

 ام ليقو .ءاملا لصأ الإ مهل سيلو . مهل كلذ سيلف ،ءاملا باحصألا ةدايزلا

 ءام نم ناك اذإ جلفلا لصأ ريغ نم ناك ولو 6 مه وهف ءاملا نم مهتيقاس هتلمتحا

 هللاو .ائيش كلذ نم دسي نأ ءعىش جلفلا يف هل سيل نمم دحأل سيلو ،حابم

 . ملعأ

 : ديعس وبأ ةلأسم

 ؟ . مهلك ةروبخلا لهأل نوكيأ & جلفلا ةيقاس يف ليسلا لمتحا اذإ

 ةروبخلا لهأل هنأ : لاق نم لاق : فالتخاب كلذ يف ليق دق : لاق

 .حابم وهف كلذ نع داز امو مهئام رادقم ةروبخلا لهأل :لاق نم لاقو . مهلك

 ؟ . رثكي ةرمو لقي ةرم جلفلا يف ءاملا ناك نإ : هل تلق
 رومأ يف بلغألا نوكي ام رادقمب بلغألا ىلع مهل كرتي يدنع : لاق

 لصأ هل جلفلا ناك اذإ كلذب لوقي نم لوق ىلع احابم ةيقبلا نوكيو جلفلا
 . ملعأ هللاو . هيلع كردأ ام ىلع وهف ، كرديو فرعب

 نم جرخي انإو ، جلفلا ريغ نم ءاملا اهنم جرخي ةيقاس نعو : ةلأسم
 ليغيو يقسي نأ ةيقاسلا كلت لهأ ريغ نم يبنجأل له .نيجولا نموأ نيتاسبلا

 ؟ ءاملا كلذ نم ءانبلل
 هتلمتحاو مهيلإ هللا هقاس قزر هنأل ةيقاسلا لهأل ءاملا اذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .اسفن هب اوبيطي نأ الإ مه وهف مهلاومأ

 وبأ زاجاف اهطلخو اهعمجف سانلا بوبح ناطلسلا ذخأ اذإو : ةلأسم

 ءاملا كلذكو .3 اهيف هلام رادقمب ذخأي نأ بح اهيف هل ناك نمل هللا همحر يراوحلا

 ةروبخلا كلت نم يقسي نأ جلفلا نم ءام هل ناك نمل زاجأ جلفلا نم هوبصغ يذلا
 . ملعأ هللاو . اهنم هل عقي ام رادقمب اهوبصغ يتلا
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 مدهناو ، ةيرقلا لهأ نم لجر ناتسب يف تناك اذإ ةيقاسلا نعو : ةلأسم

 اذهب يقسأ ال انأ ءاملا بحاص لاقف هنم ائيش وأ ءاملا دس ىتح ةيقاسلا يف رادجلا

 . نوكي نم لام نم صقانلا ءاملا

 عمجي يذلا جلفلا ىلعأ نم ةيقاسلا يف مدجنا رادجلا اذه ناك نا : لاق

 هيلعف هيلع مدقت رادجلا بحاص ناك نإف { روسك وهف اعيمج جلفلا اذه باحصأ
 الف . هيلع مدقتي مل ناو ، هبيعرهظ دق رادجلا ناك اذإ ءاملا نم صقن ام مرغ

 اهب يقسي ةيقاسلا يف مدها رادجلا ناك ناو . هرادج جارخإ هيلعو © نايض هيلع

 . ءاملا كلذ مرغ ةيرقلا لهأ ىلع سيلف ةيرقلا يف ةيقاسلاو هريغو لجرلا اذه
 هيلع مدقت ناك نإ ءاملا مرغ رادجلا كلذ بحاص ىلعو هدي يف وه نمم بهذ امنإو
 يف قرفلا مهفاف ءاملا كلذ مرغ هيلعف قرطي ملو ، هبيع رهظ دقو هرادج حرطي نأ

 . ملعأ هللاو . ةيقاسلا نم هجارخإ رادجلا بحاص ىلعو . كلذ

 اهب يقسي رثكأ وأ لقأ وأ ءام نم اموي جلفلا نم ناطلسلا ذخأ اذإو : ةلأسم

 هباودو هشيجل هلزني عضوم ىلإ هلوح وأ ءاملا ىحر ىلع اهحرطيوأ هتعارز
 ٥ اروسك نوكيو اعيمج جلفلا باحص أ نم نوكيو ليسلا لثم ناطلسلاف

 نا ءاملا نم هتصح ردقب مويلا كلذ نم دحاو لك يقسيو جلفلا نود نم صقنيو
 نود بوصغملا وهف هئام ىلع عقو نمم نوكي : لاق نم لاقو . كلذ ىلع ردق
 . ناطلسلا هبصغ ام لدب هريغ ءام ذخأي نأ ناطلسلا هذخأ اذإ هل سيلو © هريغ
 . ملعأ هللاو

 هيلي امم لام لكل زئاجلا ةيقاسلا ىلع ةلمتشملا لاومألا نإ : ديعس وبأ لاق
 نأ بحاشلل نارمع ريغ نيلاملا نيب ةيقاسلا بحش ناو اهفصن ىلإ ةيقاسلا نم
 هيف نكي ملو ، ةميق بحشلل نكي مل اذإ نيلاملا نم ءاش ثيح بحشلا حرطي
 . هحرط يف ةرضم

 عنصي فيك ةرضم لاملا يف هحرطل وأ ةميق بحشلل ناك نإو : هل تلق

 ؟ . هب
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 عرزلا كلذب نأ هل نكي مل اعورزم ةيقاسلا ىلع لاملا اذه ناك اذإ هنأ ىعم : لاق

 بحشلل كردأ دق ابارخ انيجو ةيقاسلا ىلع يذلا ناك نإو & هسفنل لاتحيو

 هيف بحشلا حرطي نأ يدنع هل ناك بحشلا حرط يف هيلع ةرضم الوأ هيف حرطب

 © كلذ كردأ نيجولا ناك نإو .ةيقاسلا برق يف مهلام نم هيف ةرضم ال ثيحو

 . هوعرزي نأ مه نكي مل باحشلا ىلع ةرضم هتعارز يف ناكو

 بحشي يذلل زوبي له { دحاو لام يف ةيقاسلا هذه تناك نإف : هل تلق

 . هلام ىلع ةرضم كلذ يف نكي مل اذإ ءاش ثيح بحشلا حرطي نأ

 ولو & عضوملا اذه يف بحشلا يف ةكوردملا ةنسلا يفتقي نأ ينبجعي : لاق

 . دحاول هلك لاملا ناك

 نأ فاخولو { ةيقاسلا هذه هل بحشي نم رجأتسي نأ زوجي له : هل تلق

 . كلذ يف ةنسلا ىفتقي ال
 هرمأي الو جلفلا اذه بحش نم همزلي ام بحشل رجأتسي نأ هل نا : لاق

 . كلذ لدع ىلع هنمأ نوكي نأ الإ هنيعب ءىشب
 ؟ هل دح دق اذه له . ةيقاسلا هذه بحشا هل لاق نإف : هل تلق
 هرمأ نإف كلذب هل ارمأ نكي مل اهبحش ىلع هعطاق اذإ هنأ ىعم : لاق

 . ملعأ هللاو . ارمأ ناك كلذب

 : ديعس وبأ لئس ةلأسم

 نم هيلع عقي ام هناكم بحشي نأ هرمأ وأ اريجأ رجأ اذإ لاملا بر نع

 ؟ لماعلا وأ ريجألا ثدحأ ام هيلع له .3 هلماع رمأ وأ ةيقاسلا بحش

 حالص بحشلا نأل هيلع عقي ام بحشب مهرمأ اذإ هيلع سيل :لاق

 . ملعأ هللاو . هتفرعم مهمزلي ام ةفرعم مهيلعو مهسفنأ نأشب مهيلعو

 مث مهجلف بحش ةفارع ي جلفلا لهأ همدق لجر نع ديعس يبأ تلأس : ةلأسم

 اذهل له ،} رضحي مل نم مهنمو ريدايبلا ضعب رضحف ، جلفلا بحشل ءادنلاب رمأ

 مهتنس تناكو & كلذ ىلع نوعمجو دلبلا ةابج يأرب جلفلا اذه ةفارعل مدقتملا
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 همزلي ايع فلخت نمم ءادنلا كلذب مهيلإ راذعألاو مهيف ةجحلا ةماقإ نأ يف ةفورعم

 نأ كلذل لوعجملا مدقتملل ناك { ءاكرشلا رئاس ىلع ررضلا هفلخت يف فيخو

 تقولا كلذ يف لمعلا كلذ لثم ةرجأب همزلي ام جارخإ يف هيلع كلذل رجأتسي

 . كلذب ةفورعملا ةنسلا ترج ام ليبس ىلع
 بر مأ ريدايبلا . ةرجألا همزلي نم مدقملا اذه رجأتسا اذإف : هل تلق

 ؟ لاملا

 ضعب نم مهضعبل فاصنألاب نوذوخأم ءاكرشلا نإ ليق هنأ ىعم : لاق

 يف مهل تبثي ام مهلايع ىلع لاومألا بابرألو & مهجالفأ حالصإ نم مهمزلي اميف
 . مهيلع تتبث نا ةبجاولا مهتنس

 نم ىلع بحشلا نم بجي ام جارخإ يف مدقملا اذه رجأتسا اذإف : هل تلق

 هلام نم ذخأي نأ هل له .هطعي ملف هيلع رجأتسا امل هبلاطو ةرضاحملا نع فلخت
 ؟هيلع رجأتسا ام ردقب

 . ميرغلاك ناكو 3 هيلع اقح ناك } هيلع ةرجألا تتبث اذإ هنأ ىعم :: لاق

 نإف ى كلذ لدعب هيلع جتحا هقح ىلإ هغلبيو © هنم هفصني نم ميرغلا مدع نإف

 . لدعلاب راصتنالا هجو نم عنتمملا لام يف بجح اك هنم راصتنالا هل ناك عنتما

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا ةلأسم
 ىلع ثدح كلذ يف ثدحي ال عارذ ةئاسمخ تاوملا يف جلفلا ميرح نا

 لسفي نأ دارأ اذإ قح اهيف جلفلل سيلف ث ةيوبرملا لوصألا يف امأو لوقلا رثكأ
 ٦ عرذأ ةثالث جلفلا نيجو ىلع حسفي هنإف . قاسلا ميظع ريغ ارجش وأ الخن
 نأ دعب الإ ايلاع اكد ريصي ىتح ابارت تاوملا يف سبكي نأ دحأل زوجي ال كلذكو
 هكلم يف دحأ سبكي نأ امأو ، لوقلا رثكأ ىلع عارذ ةئايسمخ جلفلا نع حسفي

 . ملعأ هللاو . بارتلا هرضي ال ام رادقم جلفلا نع حسفيو . كلذ هل زئاجف
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 : هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 ملو & كالمألاو ىرقلا نيب يذلا يداولا نم اجلف اوطقتلا دلب لهأ يفو

 ىلعأ نم يعرشلا حسفلا نمرثكأ اهنيبو هنيب جالفألا نم ءىش ميرح يف نكي
 مأ كلذ مهل لحيأ . مهل الوصأ هب اوقس نأ ىلإ يداولا نع هوجرخأو © لفسأو

 ؟ . ال

 كالمألاو ىرقلا نيب يتلا ةيدوألا يف ثادحألا زب مل نم لوق ىلع : لاق

 ىلعررض مث نكي مل ولو هلحي الو كلذ زيجي الف لوقلا رثكأ وهو اهيلع ةلمتشلملا
 مل اذإ اذه ، هئايس يف هلزنأ اذإ هئامل هلا ليبس اهنأل دحأ ىلع الو لاومألا كلت

 . ميدقلا لالحلا جلفلا ىلع حرطي طوقلملا جلفلا نكي

 ىلع هومسقو جلفلا اذه هتداعقب اومدخو ميدقلا جلفلا اودعقا ناو : تلق

 ؟ . هلثم اذه نم هلف ميدقلا جلفلا نم مهس هل نم لك ميدقلا جلفلا ةمسق

 هنم ذخأي نأ قحلا هيف هل نم زوجي لوقف مارحلاب لالحلا طلتخا نإ : لاق

 . زوجي ال لوقو هقح ردقب

 ام دعب هرمأ كلمي ال نم ضرأ يف طوقلملا جلفلا اذه اوفطخ ناو : تلق

 ؟ ىرت ام . لاملل احالص هفوطخ ناكو يداولا يف علط

 حرط الو . مالسالا يف لبق نم رجي مل طوقلملا جلفلا اذه ناك نإ : لاق

 ثدحلا عسي الو ، ملسأو ىلوأ هيف لوخدلا نع فوقولاف 0 يلزأ ميدق جلف ىلع

 ال نمو ، هاضرزوجي نم لاحيف ، مهاضرب الإ سانلا كالمأ يف يديألا طسب الو

 . زوجي الف {© هاضر زوجي

 كلمي ال نم لام يف هرورم لبق جلفلا ىلعأ نم لام هل ناك نم : هل تلق
 ؟ . هيف ةباتكلا هل لحتو ، جلفلا اذه نم هئايب يقسلا هل بيطيأ ى هرمأ

 . معن : لاق

 نيجو ىلع هل ليخن هنم برشتو دحأ لام يف جلفلا اذهرمم ناك نإ : تلق

 ؟ . ال مأ ةهبش هيفأ . جلفلا ةيقاس
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 هيف يذلاو ، مارحلا جلفلا اذه نم برشت لخنلا هذه تناك نإ : لاق

 . ملسأ فوقولاو . ةرمثلا مرحت ال لوقو 5 هلثم اهترمث نأ لوقف . ةهبش
 ، جلفلا اذه اهيف رم يتلا لاومألاب هرمأ كلمي ال نم اوضياق ناو : تلق

 ؟ . ال مأ . كلذ هل لحيأ . اهنم لضفأ الاومأ هل اوعفدو

 لدعلا لهأ رظن يف كلذ ناكو . ةدب ؤم فوقول ضايقلا نكي مل نإ : لاق

 زوجي ال لوقو . كلذ زاجأ نم لوق ىلع قيضي الف 3 هرمأ كلمي ال نمل احالص

 . ضايقلا كلذ

 ' اذه نم هئايب هلام هل يقسيل هنأ هدنعو اراديب لام هل نم ردب ناو : تلق

 . هلأسي مل اذإ هل لحيأ ، لوألا جلفلا نمو جلفلا

 مدقتي هنإف { هب هيقس هب لحي ال نم ءايب هلام هل ىقسي نأ فاخ اذإ :لاق

 . ملعأ هللاو . ةمالسلا هسفنل دارأ نإ هنع يهنلاب هيلع

 : هللا همحر : ناييلس نب رصان يضاقلا نع ةلأسم

 سأر نم ىلعأ يداولا بناج يف ارئب دحأ ثدحأو داو يف جلف ناك اذإو

 ؟ مكحلا ام ، يداولا نع عفترم ناكم يف عارذ فلأ نم رثكأ جلفلا

 ىلع عارذ ةئامثالث هنع حسفيف جلف برقب ارئب حرقي نأ دارأ نم : لاق

 ءاملا نأل عارذ فلأ نمرثكأ جلفلا اذه لحم نع اعفترم ناكملا ناك نإو . لوق

 روغت هلئاس عفانم ةهجلا كلت نم جلفلا نأ ايبرو ۔ لفسأ ىلإ ىلعأ نم ردحني

 > عرذلاو سايقلاب : لاتق نم لوق ىلع اذهف > جلفلا اذه نطاب ىلإ ردحتتو

 هللاو .رثكأ لوألا لوقلاو ٠ ةرضملا حصت ىتحف ةرضملاب :لاق نم لوق ىلع امأو

 .ملعأ

 يف مهجلف نم ىلعأ جلف ةمدخ نم ةرضملا اوعدا جلف لهأ يف هنمو : ةلأسم

 . عارذ فلأ نم رثكأ اهنيبو يداولا

 دالبلا يف ةنتفلا دلوت هنم فيخو ، لفسألا جلفلا ىلعررضلا ناب نإف : لاق

 اررض نوعدي سانا مهنم ىكش ناو 0 جلفلا اذه ةمدخ فيقوتب سأب الف دابعلاو
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 . جلفلا بابرأ مهركنأو جلفلا اذه ةمدخ نم يداولا بناج مهف لخن ىلع

 لخنلاب رضت اهنأ رظنلا يف ناك اذإ هتمدخ نع نوعقوي مهنأ مهل تسيل اهنإ اولاقو

 هللاو . كلذ يف ررض ال هنأو لخنلا بابرأ ىضرب ةمدخلا كلت نأ حصي ىتح

 . ملعأ

 دارأف ، هيبناج يف سانال لخن يداولا ىلعو 0 يداولا يف راملا جلفلاو : ةلأسم

 ىلع ررضلا اوعداو ادعصم يداولا يف هتمدخ نع جلفلا بابرأ عنم لخنلا لهأ

 ؟ . كلذ مهل له . مهليخن

 لخنلا ببسب حابملا يف مهجلف ةمدخ نع جلفلا بابرأ عنميال : لاق

 . جلفلا اذه يف حرقلا ببسب اهيلع ةرضملا حصت نأ الإ يداولا ريفش ىلع يتلا

 . ملعأ هللاو

 : ىحبصلا ةلأسم

 لاق .اهمكح نم اهاهمأو هريغ اهرفح مث .اههمي مث ةرفح رفح نمو
 . اهاهمأ نملاهمكح : لوقو . يناثلل هيلع كش الو لوألل اهمكح : لوق
 . مدخ اميف هتيانع ةرجأ هلبق اهمدخ يذلل هيلعو

 . ملعأ هللاو . رثكأ رخآلا لوقلا : بيبح خيشلا لاق

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ىلإ هجرخم لهأ نم نوكي بصخلا نمز يفو © يداولا يف ناك اذإ جلفلاو
 نم الإ ءام عفانم هل نكي مل ليغلا سبي اذإو 5 هنم ءام عفانم هل يداولا نم هعلطم
 دح نم مأ لحملا يف هيلع مئاق يذلا لصألا ءام نمهميرح نوكيأ .هجرخ لصأ
 ؟ . بصخلا يف هعفانم

 . هيلع مئاق وه يذلا لصالا هئام عفانم دح نم جلفلا ميرح نإ : لاق
 . هب رابتعا الو لصألا هئام نم نوكي الف & بصخلا نمز يف يدداولا ءام امأو
 . ملع أ هللاو
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 ؟ . ال مأ . يراجلا جلفلا ميرحك هؤام سبايلا جلفلا ميرحو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذك معن : لاق

 موق مل ضرتعاف & تاوم ضرأ يف احرق اجلف نومدخي سانا يفو هنمو : ةلأسم

 اهوسبكو مهجلف ءام اهيف اورمي نأ لبق مهجلف ةيقاس ىلإ اودمعف ، نورخآ
 مأ ائيش جلفلا ةيقاس يف ءاملا مهرارمإو 0 اذه مهلعف حدقيأ . ءاملاب اهوعطقو

 مأ . تاوم ضرأ ىلإ حاس اذإ © هيف ةباتكلا زوبتو ، الالح جلفلا اذه نوكي

 ؟. ال

 نم اوعنميو . ائيش مهتيقاس يف ءاملا مهرارمإو اذه مهلعف حدقي : لاق

 ةباتكلا ةزئاجو لالح وهف تاوم ضرأ ىلإ حاس وأ جلفلا اذه ىرج اذإو 0 كلذ

 . ملع أ هللاو . هيف

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 ىضرن ال انأ دحأ لاقف دا لك رود ىلع ةروبخ هنم دعقت كردأ جلف يفو

 ةلوعجم ةروبخلا هذه نا جلفلا بابرأ ضعب لاقو . اهنم هبيصن ديريو اهدعقب
 . اذكه الإ اهانكردأ نحنو { ءىش اهيف دحأل سيلو جلفلا حالصل

 كلذ ناكو ، ررض اهنم عقي ملو ، جلفلا ةابج كلذب ىضر اذإ : لاق

 ال هنإف & جلفلا بابرأل ةرراضملاو قاقشلاو دانعلا جرخم جرخي هلئاق نم لوقلا

 لثم عقو دقو . مالسالا يف رارض الو ررض الو . ررضلا نم هدارأ ام ىلإ تفتلي

 فوقوملاك اذه لعجو كلذ ىلإ بلاطلا بجي ملف ىوزن نم سراد جلف يف اذه
 . ملعأ هللاو . دحأل هيف عىش الو جلفلا حالصال

 ىلع كردأو اراهن داوأ ةثالثو اليل داوأ ةثالث يقسي ناك جلف نع لئسو : ةلأسم

 كلذ يف اوأر امل اراهن دآو اليل دآ هوقاستي نأ اودارأ جلفلا لهأ نأ مث كلذ

 ؟ . كلذ زوجحم له . ةرضملا ىلوألا ةاقاسملا يف مهقجحل الو ةحلصملا
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 لمهأ ةابج هيلع قفتاو ۔ ةحلصملا نم كلذ ناك اذإ ىنبجعي اذكه : لاق

 . ةابجلا ىلإ اذه يف ةحلصملا رظن نآل جلفلا
 ‘ مومرلا نم وه سيلو ى رتشيو عابي امم جلفلا يف اذه ناك اذإو : هل ليق

 . ءاوس وهف مومرلا نم ناك وأ

 يف برقأ وهف مومرلا نم ناك اذإو ى رتشيو عابي يذلا يف اذه زوجي : لاق
 . ملعأ هللاو . هلوق ىنعم ىلع ةحلصملا ىلإ رظنلا

 نأ دحأل سيلف { هرسكيف ليسلا ىرج يف هتيقاسرمت يذلا رهنلا امأو : ةلأسم

 احابم كلذ جرخي نأ الإ جلفلا باحصأ يأرب الإ ىلعأ نم الو ةيقاسلا نم هعفري

 هللاو . مهتحابإ تقو يف احابم جرخي كلذلف هنع مهئانغتسال هنوعنمي ال هلهاو
 . ملعأ

 هنم ضفخأ جلف ىلع هحرطي نأ داراف & لاع جلف يف ءام هل يذلا امأو : ةلأسم
 حارب ين وأ هلام يف هحرطي وأ { اهيف جلفلا سيل ةيقاس يف هحرطي ناك اذإ كلذ هلف

 نا امأو {. انطبوأ ةاقاسمب هقحتسا دق وهو جلفلا ىلع هحرط نإ كلذكو 3 ةحابم

 ةيقاسلا ىلع هحرط يف نوكي وأ هريغ ءايب هطلخيو هريغل ءاملاو جلفلا ىلع هحرطي

 نذإ وأ لاملا بر نم نذإب الإ كلذ هعسي الف { هريغ ءام ىلعوأ اهلهأ ىلع ةرضم

 . ملعأ هللاو . ةيقاسلا بابرأ

 : يبيضملا لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج ةلأسم

 لدعلل انايإو هللا مكقفو . دعب امأ مكيلع مالس . جلفلا رمأ نع هنولأسي

 باقعلا ديدش نم مكايإو اننماو ، باوثلا ميرك ىلإ مكبو انب غلبو باوصلاو
 هلآو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو { هلل دمحلاو باذعلا ميلأو

 ام ىلع تفقوو { جلفلا اذه رمأ نم متركذ هيف ام تمهفو مكباتك لصو . ملسو
 ىلع سانلا رجحم دقو حلصملا نم دسفلملا ملعي هللاو ة كلذ ةفرعم نم هللا ءاش
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 يف ءاكرش اوناك اذإ كلذو لدعلاو قحلاب كلذ لكو مهشياعم ةماقإو مهحلاصم

 ءاش ام هلام يف لعفي نأ هل ناك . كيرش هيف هل نكي ملو { هلايب درفت نمف لاومألا

 عايض نم هلام يف لعفي اييف ناطلس هيلع دحأل نكي ملو & لقعلا حيحص ناك نإ

 يف كلذ يف باوثلا مكل نا ةماعلاو ةصاخلا حالص نم هيف متهجوت امو باهذ وأ

 { دحأل ةملظم ريغب متاطخاف قحلا بلط نم هيف متدهتجا امو & قحلل ةباصالا

 . هللا ءاش نإ ةمالسلا هيف مكل انوجر
 نم ريجألل موي لك رجأ متذخاف هنم متفخ امو رافخلا رمأ يف متركذ ام اماو

 غارف ةفاخم نيطلا فيظنت مهيلع اوطرتشي ملو فورعم ءىش اذكو اذك رجألا

 نإ كلذ مكلزاج دلبلا لهأل احالص كلذ متيأر اذإف & جلفلا جرخي الو مهاردلا

 ام ةفاحم نيطلا فيظنت هيلع اوطرتشي ملو ارافح ناك نإ كلذكو . هللا ءاش

 دلبلا حالص كلذ ناك اذإ هللا ءاش نإ كلذ مكل عساوو كلذ لثم وهف { متركذ

 ءىش لك يف مكيلع نايض الو متردق ايب ةغلابملاو دهجلا الإ كلذ يف مكيلع سيلو

 ارافح متدخأ نإ كلذكو . اعايض كلذب اوديرت مل اذإ سانلا نم متذخأ امم عاض

 نايض الف ، مكوشغو اوبرهف اورفحي نأ لبق نم ةرجألا مهيلإ متعفدف ءارجأو
 نم هيلع عقي ام ردقب ريغصلاو ريبكلا نم اوذخأتو كلذ يف ءانمأ متنأ اينإو مكيلع
 نكي مل . هلام نم ءىش عيب وأ ءانطب هلام فرص الو هيلع اوردقت مل نمو ث رفحلا
 نإف ةيرقلا لهأل كلذ نم صالخلا وه هيلعو . هيلع انيد كلذ ناكو مكيلع كلذ
 ؤ بجي ام هنم ذخأيو هرهقي نم ىلع متردق نإف © ارغاص هنم ذخأ اموي هيلع ردق

 متذخأ دقو هيلع اوردقت مل نإف . هللا ءاش نإ ازئاج كلذ مكل ناك رفحلا نم هيلعو

 جلفلا حالص ين كلذ متلعج اذإ ازئاج مكح كلذف ، سانلا نم هيلع متردق نمم
 هلعل جلفلا اذه يف هيلع عقي ام ىدأ نإ سانلا نم هيلع متردق نم ىلع اودعت ملو

 حالصإ يف كلذ لعج ةيطعلا اوعنتما نيذلا نم دعب نم ذخألا متكردأ نإف رفحلا

 امنإو ، جلفلا لهأ ىلإ كلذ اودرت نا مكيلع سيلو { ىنعم هانع ام ىتم جلفلا

 ارمت وأ ابح دحأ نم متذخأ نإو . ىنعم هانع اذإ جلفلا حالص يف كلذ لعجي

 تاقث اونوكي مل اذإ ءارجألا نم رافحلا كلذكو مكيلع نايض الف & كلذ عاضف
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 © نايض كلذ يف مكيلع نكي مل كلذ يف مكوناخو لمعلا نم ءىش يف مكوشغف
 ذخأيو رافحلا ىلع موقي اييق متذخأ نإو & سانلا اوناخ اييف راقحلا ىلع ناكو

 ىلع ىركلا كلذ ناك ، ىرك كلذ يف هل متلعجو مهيلع بجي يذلاب سانلا

 رجزيو مهثحيو مهرمأب رافحلا ىلع اييق هومتلعج نإ كلذكو . ةيرقلا لهأ
 . ةعبت الو نايض كلذ يف مكيلع نكي مل ، مهريغ

 مثا الف تقولا لبق هنم اوجرخو جلفلا اولخد اذإ نيذلا رافحلا كلذكو

 ىتمو نولخدي ىتم مهيلع اوطرشتو ءارجالا ىلع كلذو &، كلذ يف مكيلع
 هيلع عقو ام يطعي ال لاق نمو . مكنود مهيلع كلذ يف مكوفلاخ اذإو نوجرخي

 ءاطعالا ىلع هو ربجتو هيلع متردق نإو © كلذ يف هل رذع الف نيطلا فصنب ىتح

 كلذ مهمزليف ىرك يفو رفح يف اطرش رافحلا ىلع اوطرش نإو . كلذ مكل ناك
 ناو ۔ جلفلا اذه يف يقس هل نمم دحأ ةداهش لبقت ل ادوهش مهيلع متدهشأ نإف

 اونهت الو ، جلفلا اذه يف مهل يقس ال اموق اودهشاف رافحلا ىلع اودهشت نأ متدرأ

 يف باوثلاو رجألا مكلو قحلا بلط يف متدهتجا ام . مئال ةمول كلذ يف اوفاخت الو

 اذه اوجرخت ىتح ةقث ريغوأ ةقث نم هيلع متردق نم اورجتئاو . هللا ءاش نإ كلذ

 حالصب متمق اميف هللا ةعاط نم اذهو . اولكوتت الو اورصقتالو دلبلا ىيحتو جلفلا

 اولمتحاف فينعتوأ بضغوأ متش وأ ةيهارك مكدحأ نم مكيلإ رهظ ولو مكدلب

 دمحتو لقع ريغ نم عردني هنإف مكلو هل حالصلا نم مكل نوجرت اييف هلك كلذ
 اذه ىلع نورذعت الو كلذ يف باوثلاو ةبقاعلا نودمحت متنأ كلذكو . ةبقاعلا ً

 اوملعاو { ىذألاو هوركملا نم نوعمست ايع ءاغصالاو لايتحالاو ربصلاب الإ هلك
 نأ هيلع ناك جلفلا رفح ىلع ةابجلا قفنأف جلفلا اذه يف يقس هل ناك نم لك نا

 هيلعف { هيلإ كلذ بلطي ملو ، جلفلا اذهرفح يف هيلع بجو ام يدؤي
 بجي ام يطعي ىتح كلذ نم هل ةءارب الو كلذ نم صالخلا هيلعو . صالخلا

 مكيلع سيلف ضعب ىلإو ضعب نم متذخأ نإف . جلفلا اذه حالص نم هيلع

 اذه رفح نم مهيلع بجي يذلاب مهوملعتو سانلا اونذأتو ، هيلع متردق ام الإ
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 هيلع بجي امو قحلا نم هيلع متردق ايب فيعضلاو يوقلا ىلع اولاتحاو ، جلفلا
 هئام ءانط وأ هلام عيب ىلع متردقو عنتما نمو { ريثك وأ ليلق نم جلفلا اذه نم

 متنأ هو ربجأف مدعلاب رذتعا نإ كلذكو . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ زئاج مكلف

 له متركذو 7 هوتعملاو ميتيلاو بئاغلا كلذكو & ديزي نميف ةادانملاب متنأ متعبو
 زئاج كلذف رافحلا ىلع موقيو لابحلا دلقيو رفقلا فقس نم اورخنت نأ مكلزوبجي

 نإ كلذكو ، جلفلا اذه يف يقسي نمم ةيرقلا لهأ ىلع نوكيو . هلل ءاضرا مكل

 ءاجر رخآ دلب ىلإ هومتلمح وأ دلبلا يف سانلا نم متبيج ام متكرتف عزف مكانع
 ارافح متذخأ نإ كلذكو { ةعبت الو كلذ يف مكيلع نايض الف عضف ةمالسلا

 يف هوديزت نأ متدرأ نإف هعم رفحي نم دجي ملو مهاردلا تغرف اذإ ىتحرفحف
 كلذكو ، كلذ مكل ناك هريغ اورجأتست نا متيأر نإو & كلذ مكل ناك ىركلا

 جلفلا باحصأ لاقو . مهرد فلأ ىلع جلفلا اذه مكنم تذخأ رافحلا لاق نإ

 هعطاق نم ىلع ناكو رفحلا نم يعدي اميف ةنيبلا رافحلا ىلع ناك كلذ نم لقأ
 ءارجأ متذخأ ارافح اوذخأت ل نإو 3 كلذ مكل زاج ارافح متذخأ نإف ، نيميلا

 ذخأ اذإف جلفلا اذه رفحي نم متذخأ نإو & كلذ مكل زاج مولعم ءىشب موي لك

 كلذ ىلع قفتي نأ الإ ةعجر هيلع مكل نكي ملو ، مكيلع ةعجر هل نكي مل هرفح يف
 متمق اميف كش الو نظ الو جرح الو ةقش مكسفنأ يف عقي الف رافحلاو جلفلا لهأ

 نكي مل نيطلا فصني نم رافحلا ىلع متطرتشا نإف 6 جلفلا اذه حالص نم هب

 هيلع بجي ام هنموذحأت نأ اوردقي مل نمو ،كلذ يف ةجح مكيلع سانلا نم دحأل

 ولو تاقث ريغ اوناكولو هيلع ردقي نم هيلع اولمعتست نأ مكل زاج رفحلا يف

 هللاو . ةعجوملا ةبوقعلاب مهددهو لوقلا نم ظيلغتلاو برضلاو ديدهتلاب مهدده
 .ملعأ

 داسفلا اهيف ثدحيو مهل ينلا مهراهنأ حالصإب دلبلا لهأ ذخؤيو : ةلأسم

 ىلع رفحلاو } كلذ ىلع مه اوقفتي نأ الإ هب مهيلع مكحي سيلف حرتقي ام اماف
 . هتصح ردقب لك ىلع ماتيألاو بايغألا ىلعو ، جالفألا لهأ عيمج
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 ٨ لابجلا عطق الو ، افصلا عطق ىماتيلا ىلع سيل : يراوحلا وبأ لاق

 نع ءاملا عنمي افصلا ناك اذإ : بوبحم نب دمحم لاقو . نطلا رقح مهيلع انإو

 7 اذإ كلذ ىلع نو ربجو عيمجلا ىلع ىلع افصلا اذه جارخإ ناك هسبحو هيرج

 . ملعأ هللاو . يرج الو ءاملا سبحم افصلا

 ام لمعف نينس رشع هءام هل نأ ىلع مهجلف موقلا رافح رفح اذإو : ةلأسم

 يطرش يفوتسأ ىتح ينع اوجرخأ مهل لاقف . مايه جلفلا ىلع عقو مث هيلع طرش
 هطرش يضقني نأ ىلإ ، هيلع دسفأ ام اوجرخي نأ رافحلل مهيلع كلذ نإ ليقف
 نأ مهيلعف انيفد اتيم اجلف ناكوأ موه هجرخأ حرتقم جلف هنأ اذه ىلعو

 ايراج اجلف ناك نإ امأو هطرش يضقني نأ الإ هيف مدجنا امرافحلا نع اوجرخي

 لثم } هل هتلاغ تماد ام هدحو هحالص وه هيلعف {، يراج جلف وهو هرفحب هرفحب هذخأف

 رفح يذلا رافحلا امأو . هل هتلاغ تماد ام هحالص يسوجملا ىلع يحرلا جلف

 جلفلا لخدف ليسلا ىرج هلمع ضعب رفح املف . اهيلع هوعطاق جلف لهأل حيارق

 ىتح هجارخإ لصألا لهأ ىلع جلفلا يف ليسلا نم ثدح يذلا ثدحلاف هنفدف

 هللاو . هلمع رافحلا متتسي مث ليسلا لبق اهيلع ناك يتلا هلاح ىلإ جلفلا حجر

 . ملع

 جلفلا دا ىلع تداز روسك يف مكدنع رهاشلا نم تركذ ام امأو : ةلأسم

 كلذ مده نم دلبلا لهأ هيلع عمجا ام روج نم تادايز اهنأ مكدنع رهاشلا يفو

 اقح اوعدا مهنأ هيف اوعدا رمأ نم دلبلا لهأ هيلع عمجأ ام كلذ زئاجف هحسفو

 نم مهدأ يف هوتبثأ امو قحلل فلاخم كلذ نا حصيو الطاب اولعف مهأ حصي ىتح

 ةبه وأ ثاريم لثم لالح باب نم هذخأ اذإف كلذ نم هدي ىف ايب ىلوأ لكف ةدايزلا

 نم هذخأ يذلا هنيعب ءاملا كلذ نأ هدنع حصي ىتح ءارش وأ ، هريغ دي نم انط وأ

 كلذ هعسيف اذه هدي يف نل لمع نم كلذكو . لدع ةنيبب بصغ مارح هجو
 هدنع كلذ حصي وأ مكاحلا دنع هب دهشيوأ مارح ءاملا كلذ نأ ملعي ىتح
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 نأ ملسمل لح ام لالح لالحلا باوبأ نم تاحابملا نأ الولو & لدع يدهاشب

 مسا هتكس ىلع بوتكم ذإ قاوسألا نم اذه اننامز يف ارانيد الو امهرد يرتشي

 نم هذخأ ءىش لك نكل ث امارح سانلا لاومأ بصغب نوفرعي نيذلا ةربابجلا
 ىتحر لالح هنأ لالح باب نم هذخأ يذلا ملعي ىتح لالح وهف لالح باب

 . ملعأ هللاو . مارح هنأ مارح باب نم هذخأ يذلا ملعي

 : يراوحلا وبأ ةلأسم

 وأ هلك ءاملا تدسف ةبقث هنم تمدهنا دلبلا لهأ عم يذلا جلفلا نعو

 ال انأ مويلا كلذ بحاص لاقف . ناك ام نود هنم ءىش ىقبو ائيش هنم تدس

 ؟ . ءاملا اذه نوكي نمل صقانلا ءاملا كلذ ىقسأ

 . جلفلا باحصأ عيمجل ءاملا كلذ نوكيو هيلع ءاملا كلذ سيل : لاق ا
 . ملعأ هللاو

 اوردابف مهبلسيو مهلتقيلودعلا مهيلع راغأ ةيرق لهأ نعو : ةلأسم

 لغتشاف ، كلذ نم اقرف بره نم برهو ضعب ىلإ مهضعب عمتجاو حالسلاب
 نم تاف ام تاف ىتح مههايم يقسو مهعايض اوكرتوودعلا ةبراحمب سانلا
 ؟ مويلا كلذ نوكي نم ءام نم . ءاملا

 هتبراحمل اوزربو هملظب ةيرقلا لهأ ةماع ىلإ دصقي ودعلا ناك اذإف : لاق

 براح ناو & كلذكوهف اعيمج ةيرقلا لهأ بره نإف ، اروسك مويلا كلذ ناك
 نإو { هدي نم ءاملا كلذ عاض امنإف هءام دغرأو بره نمف ضعب برهو مهضعب
 . ملعأ هللاو . كل تفصو ام ىلع اروسك ءاملا كلذ نإف براح

 ةضيرفلا اوضرفف مهجلف حالصإ اودارأ دلب لهأ نع هتلأسو : ةلأسم

 جلفلا نأ مث جوراصلا قرحأو ةعطاقملا نم ائيش ذخأو . جرسملا اوعطاقو كلذل

 ةرواشم نود جلفلا سابي لاحيف هبيرصتب اورمأي نأ كلذب نيمئاقلل له .سبي

 ؟ال مأ مهئاكرش نم باغ نم
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 مل & كلذ مهنيح نم جلفلاب عافتنا لاومألا بابرأل نكي مل اذإ : لاق

 او ربج دق اونوكيف ء ىش هنم يتأي ال نأ افوخ هجحرصت الو . هرقح ىلع او رجي

 “‘ رخآلاو امهدحأ رجزيف 3 رئب رخآ لجر نيبو هنيب لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 ىلإ لصوف رئبلا رفحي نأ ةعارزلا هل يذلا لجرلا دارأو رئبلا تحزنف ، رجزي ال

 ؟ اذه يف مكحلا ام ، همراغي نأ هنم بلطف كرشلا اهيف هل يذلا لجرلا

 . رئبلا رفح يف همراغي نأ هيلع : لاق

 ؟ . مكح هيف هيلع له يفصلا ءاجو نيطلا غرف نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . ال : لاق

 مث موق لزنم يف رمت ةيقاس نم اهيقسي ضرأ هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 لزنملا بحاص لاقف 3 موي لك هيقسي لعجو ازوم هضرأ عرز ضرألا بحاص نا
 ؟ كلذ هل له . موي لك لع رمت كعدأ الف . ةرم مايأ ةينايث لك لع رمت تنك اننا

 . ملعأ هللاو . دارأ ام لك يقس ولو هعنمي نأ هل سيل : لاق

 لوق . جلف رفح اوثدحي نأ اودارأ اذإ اهنيب اوحسفي راهنألاو : ةلأسم
 اعارذ نيعبرأ عرازملل ىوطألا نيب حسفيو { عارذ ةئايثالث لوقو . عارذ ةئايسمخ

 رهنلا صقن تعزن اذإ رئبلا تناك اذإ ث رهنلاب رهنلاو . رئبلاب رئبلا رضي ال ايب لوقو
 عنمي ال لوقو . مهنع فرص صقنف رهن بنج ىلإ رفح اذإ رهنلا كلذكو تفرص
 . ملعأ هللاو . رهنلاو رئبلا اذه صقني كلذ نأ ملعي ىتح كلذ لعف نم

 : ىحبصلا ةلأسم

 ؟ . هناكس مأ هبابرأ ءارقفل نوكيأ اذك جلف ءارقفل ء ىشب ىصوأ نمو

 ىوزن نم قتنفلا ءارقفل هتيصو تنع دقو ، ىلوأ هبابرأ ءارقف نإ : لاق
 . قتنفلا ءارقفل اهولعجف
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 اهومسق ا ؤاش نإف هبابرأل اهنأ جلفل مهاردب ىصوأ نم نأ تدجو : تلق

 ؟ هرمأ كلمي ال نم مهيف ناك ولو مهل كلذأ ، هحالصإ يف اهولعجو

 . زئاج معن : لاق

 ؟ . مهيأر ريغ نم هحالصإ يف اهلعجي نأ هلأ كلاهلا ىصوو : تلق

 . ملعأ هللاو . كلذ زوجي : لاق

 : ناديبع نبا ةلأسم

 جوراصلاب ةحولصم ةانق اضيأ هلو يداولا نم لوبقم جلف اهف ةيرق يفو

 هل ءاملا نأل حلصيل جلفلا رسكب رمأي نأ زوبيأ & جوراصلاو ليبقلا يف عايض عقوو
 ؟ال مأ . هريغلو

 بابرأ ةروشم ريغ نع ناكآذإ ناضلا نم ملسي ال هنأوجرأ : لاق
 جلفلا اورسكيو جلفلا بابرأ كلذ ىلع عمتجي نأ يدنع نسحألاو . جلفلا

 لهأ انيأر اذكه . لوألا هلصأ ىلع مسقلا ميقتسيل تقولا كلذ ىلإ هوعفريو

 . ملعأ هللاو .جلفلا ءام نم عىش بهذي الئل نولعفي جالفألا

 : ىحبدصلا ةلأسم

 دارأ ليايس جالفأ لثم ضعب نم لفسأ اهضعب داو نم اهجرخ جالفأ يفو

 ركنأف {. مهلاومأ ىلإ اطباه جلفلا دقعم دح نم مهجلف ةيقاس جيرصت جلف لهأ
 ؟ . مكحلا ام . مهجلفب رضي كلذ نأ اوعداو & لفسألا جلفلا بابرأ اهيلع

 نذإب جالفألا يف احابم جوراصلا ىرأو ائيش اذه يف ظفحأ مل ينإ : لاق

 لهأ ىلع نيبت وأ {©5 .ةمدقتم ةنس هرجح وأ © ةجح كلذ نم عنمت نأ الإ اهبابرأ

 . ةرضم ىلفسلا جالفألا

 ريغ اينإو ، جرصي لبق نم انجلف نأ جلفلا اذه بابرأ ىعدا نإف : تلق

 جالفألا لهأ مهيلع ركنأو . هديديحت اندارمو . يداولا ةحئاج جوراصلا

 ؟ . ىلفسلا
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 نأ ةنيبلا ءالؤه ىلعف مهباحصأ ىلع جيرصتلا يف ةرضم تتبث اذإ : لاق

 نوملسملا زاجأو . نيلفسألا ىلع ةرضم نكت ل ناو لبق نم جرصي مهجلف

 نم مهل امدقتم نكي مل ناو 0 هزاوج تبث اذإ مهيلع ةنيب الف ةيقاسلا هذه جيرصت

 . جوراص هيف لبق

 ناك جلفلا اذه نم نامألا ضعب يف جوراصلا رثأ مكاحلا رظن ناو : تلق

 ؟ ةجح نوكي له . اجرصم ميدق نم
 عضوم يف ناكو {. ماكحألا نيح جوراص ةيقاسلا هذه يف نكي مل اذإ : لاق

 نوكي ىتحف مكحلا يف امأو . ةنانئمطالا يف اذهف ، هنم ةيقب عضوم يفو هرثأ
 جالفألا لهأ ينعأ . ةنيبلا مهيلعو نوعدم مهف الإو ةيقاسلا يف ارهاظ جوراصلا

 هللاو . نيغلاب اوناكو اوعمتجا اذإ درلا هيفو نيميلا ىلفسلا لهأ ىلعو . ايلعلا
 . ملعأ

 يف حلصولو جالفألا يف بيع يرابتعا يف رملاو حلاملا ءاملاو هنمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . لسفلاو عرزلا

 . هتمدخ يف نينس هتلغ ميلست ىلع جلفلا لهأ قفتا اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟ . مهيلع تبثي له . ةفوصوم ةفصو ةفورعم ةمدخ

 حالصلا كلذ يف ناكو { هنورصبي مهو كلذ ةهبجلا رظن بجوأ اذإ : لاق

 رييغتلا زاوج ينبجعي الو ، مهيلع تبثو زاج ةعطاقملا دنع رييغت دحأ نم نكي ملو
 يضمي قحلاب ةهبجلا ةعطاقم نم لدعلا لهأ دنع ةحضاو ةجحب الإ مهنم دحال

 ىلعرمألا اوتأ اذإ مكاحلا ةلزنمب مهو بئاغلاو دهاشلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع
 ةنسلاو باتكلا مكح نم قحلا قفاو ام الإ هنم تبثي ال مكاحلا كلذكو ، ههجو
 . ملعأ هللاو .رصبو بل يذ ىلع ىفخي ال اذهو رثألاو
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 تدحو رثكأ وأ لقأ وأ دوب عبرأ ٠ هريغ وأ سراد جلفل ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 الو { اهلطاب ملعي ل ام نهتنس نهب يضتقي نأ مئاقلل زئاجف . نهتلغب احرق مدخي

 . ملعأ هللاو . ةكوردملا ةيمالسالا ةبجاولا ةنسلا عبتاو قحلاب لمع نم ىلع مول

 دعتقملا ىلع : لاق نم لاق . رفظو مايه نم رئبلا يف ثدح ام رفح هنمو : ةلأسم
 ريغف حرقلا ةدايز امأو ى رهشأ لوألاو . هرئب اهنأل دعاقلا ىلع : لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو . امهدحأ ىلع هب موكحم

 هئامردق هنم ذخأيو"هربغ ءام يف جلف ىلع ءام حرط نميف هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذ زاوج يف فالتخالا عفرب هسفن ىلع طاتحيو

 ال عرزلا ىري نم يدنع اميف راجنألاو رابآلا ميرح يفو { هنمو : ةلأسم

 . هترهشو عرزلا ىلإ تفتلي ال ةرضملا ىري نمو ء اهروهظو ةرضملا ىلإ رظني
 . ملعأ هئلاو

 خيشلا نع اروثأم هاندجو يذلا حلاص نب مساقلا وبأ لاق هنمو :ةلأسم

 فشنت نأ دلبلا ىلع فيخو رابجلا جلفلا رسك اذإ هنأ هللا همحر دادم نب دمحأ

 دعتقن مل نحنو حالصلا رظن ىلع رابجلا نم دفيو هنم دعقي نأ زئاج هنأ كلهتو

 اليبس هلوق اوذختاو ، هللا همحر خيشلا ىلع اوبذك نامزلا لهأو ةداعقلا هذه نم

 نب دمحأ خيشلا انل زاجأ دق اولاق © هيلع اناتهب مارحلا لالحتسا ىلإ هب نولصوتي

 ىلع فوخلاو جلفلا رابجلا رسك نم هاوتف يف طرش ام ىلع هلوقب اولمعي ملو دادم
 رمأف مهيلع هلعج ام يغبيرابجلا مداخ يتأي لب شطعلا نم كالهلا نم ةيرقلا

 دلبلا خيشو ادفلا ىلع هايإو مه اوقفتاو هؤاقدصأ رضحو جلفلا رسكب دلبلا خيش
 كالهلا فوخ عقي نأ ىلإ تبثي امو هل حلصي مل جلفلا لهأ هودفي ملو جلفلا در نإ
 اهوذختا نامزلا اذه لهأ نكلو .مهنع فرصنا ناكلو ةيرقلا ىلع شطعلا نم

 ردقب ذخا انأ لاق نم مهنم مارحلاب نوقسي اوبهذو ةعامج مهدجاسم ي اولص ةداع

 لالحلا ءاملا نم يل دعتقا بهذا جلفلا فيرعل لاق نم مهنمو .رثكأ ذخأو يئام
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 ©ءادفلا زئاجو جلفلا رسك رابجلا نإ اولاقف ٦ دلبلا خيش ةداعق نم هنأ ملعيوهو

 ه دعاسي ل ولو . دلبل ١ خيشو جلفل ١ نم ةبولطم بلط الو جلفل ادصق ام رابج او

 . ملعأ هللاو .هدعقأ ناك ام دلبلا ةعامج

 : ىحبصلا ةلأسم

 اهيف رمي ءاكرشلا دحأو { ةكرتشم تناك اذإ نالمحلاو زئاجلا ةيقاس يفو

 تدجو ينأ نظأو سوءرلا ىلع اهحالص نأ بسحأ ] مهدحأ نم رثكأ ءاب

 . كلذ

 بلطو ةيقاسلا بابرأ ىلع جتحي نأ الب مهدحأ اهحلصأ نإو : تلق

 لك ىلع مهيوني ام ذخأو مهيلع ةبلاطملا هل مأ عوطتملاك نوكيأ . ةمراغملا مهنم

 ؟ . لاح

 يلوأ ىلإ عوجرملاف فالتخالا مكح تبث ناو اذهب اذه يف ليق دق : لاق

 . ملعأ هللاو . ماكحلا نم رمألا

 اهئانطو راهنألا ءام عيب يف فالتخا انباحصأ نيب يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 ليلد الو كالمأ اهنأل اندنع نيبأ ةزاجالاو ، ههرك نم ههركو هزاجأ نم كلذ زاجأف

 فالتخالا هيف لخد ناك نإو . ةحيحصلا ةقفصلاب كالمألا عيب رجح ىلع

 ميرحتلاب تالوهجمل ١ رجح بجوي ليلد الو تالوهجمل ١ نم هريغك ١ ذهف هتل اهجل

 . ملعأ هللاو . ةيهاركلاب وه اينإو

 هيفف كلذ ريغ امأو زئاجف رهنلا نم بوثلا لسغ امأف هنمو : ةلأسم

 نم لاقو . ةليغلا الو هجاجس الو تيبلا جضن زوجي ال :لاق نم لاق .فالتخا

 وهو هصقني ملام زئاج كلذ نإ :لاق نم لاقو كلذ ريغ زوجي الو هحفن زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو . هللا دبع نب ديعس مساقلا وبأ لوق

 : نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 دارأو ىترخأ ةيقاس نم اذه هلام يقسف لجر لام يف هلامل ةيقاس هل نميفو

 . ملعأ هللاو . كلذ هل زوجي الف رخا هل لاملادعصم ءام ةيقاسلا ذه يف يرجي نأ
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 : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 رود ىلع هحالصال دعقت هئام نم ةداعق هل جالفألا نم جلف ليكو نع

 ال نمو ماتيألا لام لثم ديرن نميف ءادنلاب اهدعقيل اليبس دجي ملو ، هدآ ةفالخ

 لقأب ايبرو & فيرعلا لوقي ايب ليكولا نم ةلمج اهرجاتسي فيرعلاو .هرمأ كلمي

 عنميو نمثلا نم ءاشي ايب ءاشي نمل اهب يقسيو اهيف رجتيو & فاعضأب اهتميق نم
 ةيقتلاو ، هونبازي نأ نع هنوقتي مهنأ ريغ ةداعقلل نوجاتحم سانلاو ، ءاشي نم

 ةميف نم صقن ام نايض ليكولا مزلي له ." هلقع رباك نم الإ اهركني ال ةرهاظ

 الب فقولا لام بهذي" {3“= ىدس اهكرت هعسيو هلزوجي لهف همزل ناو ؟ . ةداعقلا

 اعير اعبر اهيلع ىدانو الالد ليكولا رضحأ ناو . نايضلا نم املاس نوكيو ضوع

 ريصتو نمثلا نم نوديري ايب اهيلع اونبازو ةريرسلا يف هقفاو نموأ فيرعلا مسر
 عابرأ ريصتو ةلمج ةداعقلا ةميق نولعبيو ، كلذ نوبوانتيو { ةريرسلا يف مهنيب
 لثم هيلع يداني يذلا عبرلا ةميق تراص اذإف © نمثلا يف ةبراقتم اهلك ةداعقلا

 ةداعقلا ةرضحب ناكولو دحأ هيلع نبازي الف & اليلق صقنيوأ اليلق ديزي لوألا

 نبازي يذلاو ةريرسلا يف فيرعلا قفاوي مل اذإ ءاملا يف ةجاح هل نمم سانلا نم دحأ

 نإو اذكو اذك ىلإ ينالفلا عبرلا ىلع نباز كنإ هفيرع هلدي ايب الإ نبازي الف

 . هايإ هيطعي فيرعلا سفن هب بيطت امب الإ جلفلا نم ةلمج هذخاي ال ايبرف هبجوأ

 اهفعضأ نم ليللا عابرأ نم هيطعيلو اهنسحأ نم راهنلا عابرأ نم بجوتسي ايبرو

 سيلدتلاو داسفلا نم هل نيبت ام لبق نم امومه يساقي كلذ نم ةريح يف ليكولاو
 . هتنامأ ىلع

 مهرمأ نم ناكو . ءادنلاب هرمأيو الالد رضحي نأ هل نسحأ لهو : هل تلق

 يف ةدايز ليكولا ىجري ايبرو لوقي ايب فيرعلا هدعقي وأ كل تفصو ام ىلع
 وأ ءادنلا يف ةميقلل اغولب ىجري ال هنأ ريغ هيلع ديزيو هلداجي هنأل هربج اهف هتداعق

 ؟ . ةمواسملا

 امو هنيدلو هلل هتحصانمو هداهتجا دعب ليكولا ىلع نايض يل نبي مل : لاق
 هتداعق ليكولا يأر نإو ث هتقاط قوف هللا هفلكي الو & ليبس نم نينسحلا ىلع
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 ضعب نع صيخزتلا ءاج دقف لالدلا راضحا نم رفوأ ةمواسسملاب ةلمج فنولل

 نم نمثلل رفوأ مئاقلا ىأر اذإ ةواسملاب هرمأ كلمي ال نم لام عيب ين نيملسملا

 . حيحصلا ءادنلاب هعيب نكمي ايف ءادنلا

 حالصل ا رظن ىلع هبجعي اذكه . هللا همحر ديعس يب أ خيشل الاق ا ذكهو

 ني رتملا . نم سيلدتلا عيبو 3 ديزي نميف > ءادنلاب هعيب نكمي ال اييف كنظ اييف

 مئاقلا ىلع رذعتي ايبرو ديزي نميف اهلك ءايشألا عيب نكمي سيلو فقولا ىلع
 توفت ءايشألا نم ريثك ابرو ٠ حيحصلا ءادنلاب هعيب نكمي نأ ىلإ هكرت اذإ هعيب

 ناك اذإ فقولا لام نم ارجأ يطعيو { لالدلا راضحإ ىنعم يألو & بهذتو

 رظن مهل سيلو { ةريرسلا يف هب مهرمأيو مهل لوقي ايب فيرعلا ىضر ىلع نوبزلا
 نم مهعورز بهذت ايبرو مهلاومأ حالصال ءاملا نم هيلإ نوجاتحي ال فيرصت الو
 مهعمجتو مهرضحم يف ةداعقلا نم هيلع يداني ام ىلع نوديزي الو ءاملا لبق

 الئل ةميق رفوأب كلذ ىلع اونبازل مهنع هتيقت نم فيرعلا ةلع عفترتول ايبرو ؤاسلف
 ةداعقلا ةميق ىلع سيلدتلاو داسفلا مظعأ نم ١ ذهو مهعورزو مهتمارغ بهذت

 ليكولل ينبجعي الو . ديهش وهو عمسل ١ ىقل ا وأ بلق هل نمو { لقعل ١ له ا لدنحع

 هريغو فيرعلا نم لصحي ام اهتميق نم ضبقتو اهف ايهنأل ك ىديس ةداعقلا كرت

 ف ارش وأ اريخ نم هسفنل دهم ام يقالم الكو . حلصملا نم دسملا ملعي هللاو

 يف مئاقلا رظنيلو نوفلتخي هيف اوناك ايف قئالخلا نيب هللا مكحيلو 5 ةرخآلا
 تمسرو تركذ ام ىلع الالد رضحأ ناو احيحص ءادنلا اذه ىرأ الو ، هتنامأ

 اوءعاشي ايب لالدلا نوديازي سانلا ناك اذإ حيحصلا ءادنلا اينإو كباتك يف

 نوقتي الو ره اظو ةريرس يف مهعنمي عن ام سيلو { اوعاش ام مهتجاح نوذخأيو

 ءارشلاو عيبلا نع نوعنمي مهنأ ملعلا لهأ نع رثألا يف ءاج دقف ةيقت دحأ نم

 مهنأ مهلايعو لدعلا ةمئأ يف ءاج ىتح طرفم ءايح وأ ةيقت هل ناك نم سانلا دنع

 ملعي ل ثيح نم محل ي رتشي نم نورمأيو سانلا ا دنع نم مهسفناب نو رتشي ال

 نع اونح كلذ لك نكلو . ةيقتلا نم مهلايعو مهتمئأو لدعلا لهأ اشاحو عئابلا

س ٢٢٦٢٩



 ضارت نع الإ لحي ال ءارشلاو عيبلا نأل ، هبر سفن نم ةبيط ريغب ائيش اوذخاي نأ

 . مكنم ضارت نع ةرابت نوكت نأ الإ» : ىلاعت هللا لاق ايك نيعيابتملا نم
 يقتي عئابلا ناك اذإ عيبلاب ةقفصلا تعقو ولو سانلا لاومأ نم ءىش لحي الو

 نع عنملا راهظإ نع عئابلا عنمي ام ةارادموأ طرفم ءايح هنم نوكيوأ يرتشملا

 هعيبي هلام عئابلا كرتي امبرو امهنيب ييف ساوحلاو بولقلا هفرعت امم كلذو يرتشملا
 ٠ يرتشملل بيطب الف رثكأو هتميق ردقب هاطعأ ولو هعيب ديري الوهو يرتشملل
 فلت نا هلثمو ٦. هلام نم هذخأ ام عئابلل نماض وهو هل لحي الو هعيب ديري ال وهو

 تعقو يذلا نمثلا سيل 3 لثم هل نكي مل اذإ فلتي ام دعب هتميقو الثم هل ناكو

 تابهلا اذه لثم يف لخدتو . ةتباث ةقفصب تسيل كلت اهنأل عيبلا ةقفص هيلع

 ءايحلاو تايقتلا بابسأ نع تعقو اينإو . ىضرلا ريغ ىلع تعقو اذإ تايطعلاو

 هنم لكأي الو هنيادي نم ةبه هنم لبقي ال نيادي نم نأ ملعلا لهأ لاق ىتح طرفملا
 ائيش همعطي نأ نع ارذح كلذ لك هل هيلع امم هبسحيف هدنع نم لكأ نإو ائيش

 هلام نم ائيش اهيطعي نأ اهجوز تلأس اذإ ةأرملا كلذكو ةيقتلا هجو ىلع هلام نم

 يهف هقح بجاو نم ائيش هعنمت نأ نع ةيقت اهاطعأو اهل هيلع مزال ريغوه امم

 لبق هيداه نأ دوعت نم الإ هيلإ ىدهأ نم ةيده لبقي ال مكحلاو . هل ةنماض

 . ماكحألا يف لوخدلا

 هل تناكو { لامعألاو ةغيصلا نم ائيش هل لمعي نأ ادحأ رمأي نم كلذكو

 اهجوزل ةأرملا تلمع ام : هلا همحر ديعس وبأ خيشلا لاق ىتح زوجي ال كلذف ةيقت

 امل هجرخي هلام يف هيلع اهل امزال رجألاو ءانعلا اهلف هل لمعت مل نإ هنم فاخت تناكو

 هيلع تعجرو هل تطحف اهقادص نم ائيش هل طحت نأ اهلأس اذإ كلذكو ارغاص

 ىلع ادحأ رمأ ولو { هتجوز ىلع ةيقتلا هل جوزلا نأل كلذ يف عوجرلا اه ناك

 هنم ةيقتلا الول ناكو .تيبلا ىلإ قوسلا نم كمسو لصب ةمزح هل لمحي نأ دحأ

 تالماعم يف جرخ اذإ هتركذ ام عيمج يف لصألاو زوجي ال كلذف 0 كلذ هل لمح امل

 ىلع قوقحلا نم مهئاربو مهتابهو مهتيطعو مهلمعو مهئارشو مهعيبو سانلا

س _ . ٢٢



 ريغ كلذف اهساوحو مهبولق ةنانئمطا يف جرخي امل سفنلا ةبيطو ىضرلا ريغ
 . زئاج

 ام ىلع ناك اذإ ةداعقلا ةميق نم صقن ام نايض فيرعلا مزلي له : تلق

 ؟ انفصو
 يف كلذ نم ةبوتلا هيلعو هلام يف نايضلا نم هيربأ الو ىعم اذكه : لاق

 نونماض اعيمج مهف هدضع ىلع دشو هناعأو هدعاسو هكراش نم كلذكو ؤ هنيد
 . نوملاظ نومثآ

 ائيش هيطعي نأ فيرعلا لأسو ةداعقلا نم ءعىش ىلإ جاتحا نمو : هل تلق

 هذخأ ام ةميق نم صقن ام نايض هقحلي له . سيلدتلا نم ائيش ملعي ملو 3 اهنم

 ؟ هنم

 فيرعتلا دي نم هذخأ ام ةميق نم صقن امم صلختلا هل اذكمه : لاق

 نأل فقونل ةبسحلا هجو ىلع دعقلا ليبس ىلع ءاملا كلذ نم هذخأي اينإ دقتعيو

 ةقث ناك اذإ ليكولا نم كلذ دعتقي نأ هنكمأ نإو . عىشب نكي مل ىلوألا ةقفصلا

 نأل . لامهالا هجو ىلع فيرعلا دي نم ىلإ بحأ كلذ ناك هتنامأ ىلع انومأم

 نم هنم ضبق ليكولا اينإو ، ليكولا نم ةداعقلا ةقفصب كلذ قحتسي مل فيرعلا
 ماتيألا لام نم ائيش ذخأ اذإ رابجلا لثم فقولا لام بهذي الئل هل قفنأ ايب ةميقلا

 هجتيو ىرأ اميف اذكه ميتيلل ضوعلا نمرابجلا هيطعي ام ضبق ليكولل زئاجف
 . ملعأ هللاو . يل

 ديريو ةداعقلا لام نم ائيش ديري ليكولا ىلإ دحأ ءاج ناو : هل تلق

 تناكو . هتميق يف رظنيل قاوسألا يف عابي كلذ لثم سيلو هتميق ةفرعم امف هتميقب

 ةلع مث نكي مل ول ناو اريثك طحنيو 0 هتميق صقني امم فيرعلا لبق نم للع هب
 قفني سانلا ضعيو . هيلإ جاتحي نم لكل ايهتي الو ءاملا كلذ اوديريو 0 هنم عقت
 هتمسق يرحتو ازايغأ مسقي جلفلا اذإ ، ءاملا ةمسق لبق نم رخآلا نم رثكأ هل

 ؟ . فيرعلا دي ىلع هدرو
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 صقنتو 5 هتميق هب طحني امم بيعو ةلع هبو عابي ءعىش لك نأ ىعم : لاق
 هتلع طرشتو © هبيعو هتلعب عابيف ةلع هب سيل امم هريغ نع نيرتشملا دنع

 هسفنب عابملا عىشلا كلذ لبق نم ةلعلا تناك { هكرت الإو هلبق لق ناف يرتشملل

 هبرقبو ث عابي ابيط الزنم نأ ول كلذ ىلع كلدي امو ء سانلا نم دحأ لبق نمأ

 لبق نم الإ ةلع هب نكت ملو & لزنملا كلذ نكاس ىلع ررض هنم دلوتي امم ءوس راج

 دري ملو لزنملا كلذ ىلع راجلا كلذ نبازي مل ولو & ةدحاو ةميقلا نوكتأ راجلا كلذ

 هارتشاو ، ميتيل ناكو ¡ سانلا نم عمجم يف عمج عبرأ هيلع ىدونو هءارش

 كلذ بحاص ىلع هنم دلوتيو راجلا كلذ نم يقتي ام لبق نم سخب نمثب
 ناكأ . هارتشا ام دعب قيفر راجب هلدبأو راجلا كلذ هنع هللا فرصو ث لزنلا

 دنع بلطي امب هتقو يف هتميق ءعىش لك نكلو هل بيطي لب { ال مأ كلذ هل بيطي
 . هيلإ ةجاحلا لهأ

 ٥ ةداعقلا ةميق نم صقن امم صلختلا فيرعلا دارأ ىتمو : هل تلق

 ؟ ةلع ريغب ةداعقلا كلت ةميق نم صقن ام هيلع بجأ { وه هلبق نم ةلعلا تناكو
 ديزي نأ هيلع بجي لب & سانلا نم هريغكوه سيلو يعم اذكه : لاق

 اييف اذكه ةلع هب نكت ملو ، بلطيو قفتي امم بسحيو عقي امم هررض عفريو هتميق

 هؤطخ ناب ام كرتيلو © هريغو اذه يف تبجأ ام لدعب لمعيلو هيف رظنيلف وجرأ
 . قحلا ةفلاخم نم هللا رفغتسا انأو ، هلطابو

 نم هنم ءام هل سيلو جلفلا اذه يقس نم لام هل ناك نمو :هل تلق
 لأسي نأزوبي له ،جلفلا اذه نم هلام يقس ىلإ جاتحاو لصأ الو ةداعق

 ةطوبرم ريغ يهو سانلل هدي يف يتلا ريابخلا نم هلام هل يقسي نأ فيرعلا

 ؟ . ةطوبرملا ريرابخلا نم وأ نيفورعم سانال
 دجاسمو نيلوهجم سانال هدي يف يهو {. ةطوبرم ريغ ىتلا ريابخلا امأ : لاق

 الو اهنم ضرقتسي الو اهنم يقسي نأ ينبجعي ال ، هرمأ كلمي ال نمو بايغأو
 . هريغل هدي يف ةنومضم ةعومجم اهنأ ةفورعم اهنأل هريغ الو فيرعلا اهب ضياقي
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 ءاش ام الإ اهنم هقح يفوتسي نم اهلهأ نم لقألا اندجوف هايملا هذه رمأ انربتعا دقو

 . مهنم هلللا

 دا ىلع اهب مهل قسي مل مههايمو مهل هنم فاصنالا مدع ىلع كلدي اممو

 ةداعقلا نم هل يقسي ةرم هنأ لبق نم عرز هل ميقتسي ال مهرثكأو 3 هتفالخو جلفلا

 مهرثكأو ءاملا رخآ نم يقسي ةرمو ، ءاملا طسوأ نم ةرمو ءاملا لوأ نم ةرمو

 هيفكي هؤامو ،دآلا ىلع هل يقسي مهدحأو .اولأسيول نأ كلذب اوضري ال

 كلذ لكو ،دآلا ىلع هيفكي هءامو نيدآلاو فصنلاو دآلا ىلع مهدحاو . ةفالخلل

 ام لبق نمم فاصناألاب هدي نم هجارخإ ىلع ةليح مهل سيلو ،فاصنالا مدع نم

 سانال ةطوبرملا دوبلا امأو . هدي يف يتلا هايملا هذه ىلع مادقالا انبجعي مل انركذ

 الإ اهيف فيرصت فيرمعلل سيلو ةفالخلا ىلعوأ دآلا ىلع اهنودري نيفورعم

 حص اذإ . اهنم ةلضف فيرعلا دي يف دجو نمل زئاجف 3 اهابابرأ نم ىضرب

 ىضرب الإ اهنم ذخأي نأ ردقي ال فيرعلا نأ بلقلا نامطاو { اهلهأ نم ىضرلا
 الإ اهيلع مادقالا انبجعي الف مهاضر ريغو مهاضرب كلذ لمتحا ناو ى اهلهأ نم

 مهدجو اذإ اهبابرأل ناضلا دقتعيو & مهاضرب كلذ نا بلقلا نئمطي نأ

 . هل مهنم ةحابالاب اورقي ملو مهلأسو
 ريغ يتلا هايملا مأ جاتحملل كدنع بيطأ ةطوبرملا هايملاف : هل تلق

 ؟ ةطوبرم

 لايتحالا يف برقأ ةطوبرملا هايملاو & جلفلا نم ءام هل سيل يذلا امأ : لاق

 نم ىضرو نذإب الإ اهنم ذخأي نأ ردقي سيل هنأل اهبابرأ نم نذاو ةحابإب اهدر

 نوجرخي نيذلا ةصاخو ، اهبابرأ نم ةلفغلاو ةقرسلا هجو ىلع الإ اهبابرأ

 مهيوذو مهئارجأ نم اهيلع هونمأي نم اهيلع نوفلغيوأ مههايم نورضاحي مهسفنأب
 هجو ىلع مهنم يقسي نأ هلأسي نمل زاج قح هجوب اهكلمب فيرعلا لمتحا اذإو
 ملو . كلذ حصي مل اذإ امأو بلقلا نأامطاو كلذ حص اذإ اهبابرأ نم ىضرلا

 مادقالا زوجي الف هبر نم ىضر نع فيربعلا هدر ءاملا كلذ نأ بلقلا نئمطي
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 ي ءام هل يذلا امأو . كلذ ىلع نمؤي فيرعلا نكي مل اذإو { ةكولمم اهنأل اهيلع

 هلا ؤس يف ءام هل سيل نم ليبس هليبسف ، اطوبرم سيلو { ةداعقو لصأ نم جلفلا
 ١8 فورعم دحأل طوبرمب سيل يذلا امأو & طوبرملا ءاملا نم هل ىقسي نأ فيرعلا

 ردقب هنم هل ىعسي نأ فيرعلا لأس اذإف 5 ءاشي ثيح هفرصي فيرعلا دي يفوهو
 هقحلي كلذف ةريثك هايمأب طلتخم وهو هقح ردقب ذخألا ىلع ردق وأ هنم لقأ وأ هئام

 ابح كنم ذخأ ناطلسلاو & ناطلسلا دي يف بوصغملا بحلا لثمك ، فالتخالا

 الو هنم لقأ:وأ كقح دقب هنم ذخات نأ كل يراوحلا وبأ زاجف هريغب هطلخو

 ولو هنم ذخأي نأ بحلا كلذ يف ءعىش هل نكي مل نمل زوجي الو ، هنمرثشكأ ذخات

 ريغ جلفلا اذه يف ءام هل نمل زوجي كلذك . هبابرأ نم ىضرب الإ ناطلسلا هاطعأ

 . ائيش هنم فيرعلا دي نم ذخاي نأ طوبرم

 . هليبس اهليبس ناطلسلا بح لثم ةطوبرم ريغلا هايملا كعمو : هل تلق

 مدع اذإ امأو . نيفورعم سانال بحلا ناك اذإ كلذك هنأ ىعم : لاق

 ىلإ نولصوتي ال مهنأ ريغ © نوفورعم اهبابرأ هايملا نأل ىنعملا يف فلتخيف هبابرأ

 لصوت ناو . هيلإ هبابرأ لصوتي الو & بحلا هدي يف يذلا ناطلسلا لثمك مهقح

 راصتنالا هل زاجأ نم زاجأو & مكحلا هجو ىلع هتمساقم مهيلع رذعتيف مهنم دحأ

 اهبابرأ اهيلإ لصوتي ال هايلا كلذكو & كلذ ىلع ردق نإ لقأ وأ هنم هقح ذخأ ىلإ

 نع هيطخي الو } جلفلا ةنس ىلع امامت هقح هيطعي نمو ، فيرعلا ىضرب الإ

 مسالا ي هايملا هذه نم جرخو & ةطوبرملا هايملا نمراص كلذك راص اذإو 0 هدا

 . جلفلا بابرأ نم هريغ لثمك راصو ىنعملاو
 ةرمو هقح نم لقأ ةرمو هقح نم رثكأ هيطعي ةرمف ةفزاجم هيطعي يذلا امأو

 هطسوأو ءاملا لوأ نم ةرمو ةداعقلا نم ةرمو ةفالخلا ىلع ةرمو . دآلا ىلع هل يقسي

 قح هيف كلو { ناطلسلا هعمج يذلا بحلا لثم نوكي كلذ نأ يدنعف . هرخاو

 كقح نم رثكأ ذخات الو لقألاو . هنم كقح ردقب ذخأت نأ زاجأ نم كلذ زاجأو

 نم ةمساقملا امأو . راصتنالا هجو ىلع الإ كلذ نوكي الو هل انماض ريصتف
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 ح اهيف كلو ] فيرعلا لي يف يتلا هايملا كلذكو {©&“ كيلع رذعتيف . ءاكرشلا

 مهيفو { هرمأ كلمي ال نمو بئاغلا مهيف ناك كئاكرش نم ةمسقلا كيلع رذعتت

 . هرمأ كلمي ال نم لثم راصف . هقح ىلإ لصوتي ال يذلا رضاحلا

 ل ناتدر تضمو رثأ ردق ةطلتخملا هايملا هذه نم ءام هل ناك اذإ : هل تلق

 ةثالث ردق ةثلاثلا ةدرلا هذه نم هذخا نأ يل زوجي له . هنم ءىشب يل . هل قسي

 ؟ راثآ ةثالث هعم ل راص هنأل راثآ

 هبلطت ىتم هدجتف ٠ ءاعو يف اكو رتم سيل كءعام نأل كلذ كل سيل : لاق

 7 كيفويف ءىش ءاملا كلذ نم هل سيلو ٦ فيرعلا ةمذ يف انومضم راص انإو

 . ءاكرشلا ةيقبل اذه اينإو
 نم هيطعي نأ دارأو { ءاملا رخا نم ةدرلا هذه يف هئايب يقس نإف : هل تلق

 ؟ كلذ هل له . هطسوأو ءاملا لوأ نم ةيناث ةدر

 يذلا هموبو هتقو لبق هذخأ نإ هنأل هتقو لبف هءام ذخأي نأ هل سيل : لاق

 ف رظنيو . يعم ايف هقح نم رثكأ هاطعأ دقف ىلوأل ١ ةدرل ١ نم هيف هل ىعسي

 اهرخآو اهلوأ نم اهلك ةدرلا كلت يف طلتخملا ءاملا كلذ نأ لئاق لاق نإف . كلذ

 ردقب هرخا وأ هطسوأ وأ هلوأ نم ذخأي نأ هيف قح هل نمل 2 دحاولا دسجحلاك

 هيف يرجي ىتح قحلا نم ديعبب كلذ سيلف اهلك ةدرلا كلت نم هنم لقأ وأ هقح

 . ملعأ هللاو . هنم هقح ىح يذ لكل ريصيو ث مسف

 : ناديبع نبا ةلأسم

 عفتنيل هنم اعضوم حتفي نأ دارأو . لبق نم فقسم جلف هتيب يف يذلا يفو
 هرك ولو هل زوجيأ هفقسي نأ دارأو احوتفم جلفلا ناك اذإ كلذكو . ةراهطلل هنم هب

 ؟ جلفل ١ ب اب ر ا

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيف كلذ لك : لاق
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 : ىحبصلا ةلأسم

 ملو & رخآلا نيجولا ىلع تاأكتاو . جلفلا نيجو ىلع تناك اذإ ةلخنلاو

 ىلع ردقي ال ءاملا عبات ناك اذإ ءاملا يرج عنمت ىتح مأ فرصتأ 3 ءاملا يرج عنمت

 ؟ ال مأ اهفرص يف ةجح ةيقاسلا بابرألا اهمحقني نأ الإ رورملا
 يف هنعو ءاملا يرج عنمت مل اذإ ةيقاسلا نع اهفرصب مكحي ال هنإ : لاق

 ملو ، هاضر زوجي نم هل ىضروأ ةلخنلا برل نانيجولا ناك اذإ لاق رخآ عضوم

 يف ىأر نا مئاقلا رظن ىلإ كلذو ، فالتخا اهكرت ةزاجإ يفف ءاملا يرج عنمت

 عباتلا قيرط امأو هباوج ىلإ عجر ىلوأ اهفرصف . ءاملا بابرأ ىلع ررض اهكرت

 ىلع الإ ردقي ال ناكو { اهيف قرطتلا نع زئاحلا تعنمو اهيلع تأكتا اذإف

 محلو محقني نأ عباتلا مزلي الو ۔ كلذ ىلع فرصت اهنإف { اهل اهيف ماحقنألا

 ملعأ هللاو . كلذ يف ةجحلا

 : يغياصلا يلع نب هعمج خيشلا نع ةلأسم

 اذإ كلذ زوبجيأ ، هرمأ كلمي ال نمل لخن اهبناج ىلعو يقاوسلا جيرصت يف

 ؟ ءاملا بابرأ ىلع برش هل سيل ناك

 اوردقي ال نأ الإ كلذ يقاوسلا لهأل سيل لوق & فالتخا كلذ يف : لاق

 مهيقاوس يف اوفرصتيو كلذ مهل لوقو . جوراصلاب الإ مهيقاوس حالصإ ىلع
 . اوءاش فيك

 ناك اذإ ةيقاسلا نطب نم رجشلاو لخنلا قورع عطق كلذكو : تلق

 ؟ . ال مأ كلذ زوبأ ، ءاملاب ارضم

 . فورصم بحاشلاب رضي ام : لاق

 حلصت جلفلا اهيف ىباحتي يقاوسلا نم نأ ريخلا سبك كلذكو : هل تلق

 ؟ كلذ مهل زوجيأ . ناريخلا اهيلع ينلا لخنلا بابرأ ريغب ةيقاسلا

 يف رارضإ الو ررض الو . يدنع اميف مهيقاوس حالص مهل : لاق
 . مالسالا
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 ؟ اذه يف لوقت اذام : يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلل تلق
 سبكو مهيقاوس جيرصت يقاوسلا لهأل زاجأ نم لوق ينبجعي : لاق

 لخنلا بابرأ ىضر ريغب كلذ ناكولو { يقاوسلل حالص اهسبك يف يتلا ناريخلا

 قحليو مهلام عايض اهحالصا كرت يف يتلا مهيقاوس عنم يف مهل ةجح ال هنال
 . مالسالا يفرارضإ الوررض ال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هنع ىهنملا ررضلا

 ؟ كلذ يف لوقت ام : سيمخ نب دعاج خيشلل تلق

 يف يقاوسلا لهأل لاق نم لوق ينبجعيو : افالتخا كلذ يف تدجو : لاق

 زاوج يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا نع تدجوو . اودارأ ايب مهيقاوس حالصإ
 كلذ يف ملعأ ال : لاق . جوراصلاب الإ اهحالصإ ىلع اوردقي مل اذإ كلذ

 رضي مل امم هيلع اوردق ايب اهحالصاو مهيقاوس جيرصت نع نوعنمي مهنأ افالتخا

 يف امأو ۔ لخنلا عوذج ىلع ةيقاسلا نطب نع جوراصلا نولعي الو مهريغب
 . ملعأ هللاو . اودارأ ام اهنطب يف اولعفي نأ مهلف اهنطب

 بجت ةمدخل جلفلا جاتحاو { دحأ ءام نم برش هل لام ناك نإو : ةلأسم

 هل اينإو فورعم ءام هل سيل ذإ هطسق ةفص فيكو هيلع بجت ال ةمدخ ىأو هيلع

 ؟ اريثك وأ اليلق ءعىزر هلام برش
 3 برشلا بحاص ىلع جوراصلا نم ءىش ال : يراوحلا وبأ لاق : لاق

 ىلع ءىش الف هبحاص ةمذ يف برشلا ناك نإو ، ارسفم هقلأ مل كلذ ريغو

 . ملعأ هللاو . دحاولا ىلع ام اهيلعف ةكرش ناك نإو & برشلا بحاص

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 برق ايبوط ثدحأ هنأ دحأ ىلع هتابج نم دحأ وأ جلفلا ليكو ىعدا اذإو

 . ةنيبلا يعدملا مدعو © هيلع يعدملا ركنأو أ يعرشلا حسفلا نود ايف جلفلا

 ؟ نيميلا هيلع يعدملا ىلع له
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 3 فالتخا نيميلا يفف . هرمأ كلمي ال نم جلفلا كلذ يف ناك نإ : لاق

 . جلفل ا كلذ نم هرمأ كلمي ال نم قح لطبي الئل كلذ يف نيمي ال لوقلا رثكإو

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 هيف مهعزاني ملو ء ابر هل اوملعي ملو . ءارحصلا يف اجلف اوطقل سانا يقو
 ؟ ءارحصلا يف عرازم اوذختيو هومدخي نأ مهل زوبي له دحأ

 ضرأ ىلع حيسيو ، تاوم ضرأ نم هجرحم جلفلا اذه ناك نإ : لاق
 يف ىرج هنأ حصي ي ملو © ةمدقتم ةرايع ةراثأ اهب الو ۔ دحأل اهيف كلم ال تاوم

 الو بئاغ الو مر هنأ ةرهاشلا رابخألا رتاوتب مانألا دنع ركذ هل نكي ملو ، مالسالا

 اطيقل دجو وه اينإو بئاغوأ مروأ . دحأل كلم هنأ نيملسملا بتك يف مدقم رثأ هل

 راثا يف دجوي ام ىلع هدجو نمل ةطقللا ةلزنمب ةفصلا هذه ىلع يدنع وهف

 . ةلداعلا ةنيبلا هيلعف ةفصلا هذه ىلع اكلم هاعدا نمو . هللا مهمحر انباحصأ

 اضيأ هيلعف 3 اهيلع حيسي وأ اهنم جراخ وه يذلا ضرألا نم اتاوم ىعدا نمو

 كلم هنأ حصي نأ الإ . هلوهف اتاوم اهنم ايحأ نمف هلل ضرألاو { ةلداعلا ةنيبلا

 لوخدلا نع فكلا نوكي ، يقاوسلاو بلجلا راثآ نم ةمدقتم ةرايع رثأ هب وأ دحأل
 ناك نإ جلفلا اذه نم ذخأ نمو باثو قفانملاو فاقو نمؤملاو . ملسأو ىلوأ اهيف

 يدنعوهف كلذل هنم قاقحتسالا هجو ىلع كل اهتفصو يتلا ةفصلا هذه ىلع

 هزنت نمو © نيملسملا دنع ةيالو هل تناك نإ هتيالو ىلع وهو كلذ يف ءعىطخع ريغ

 قيرط ربغ عرول او هزنتلا قيرطب لمع دقف هنم ذخألاو هيف لوخدلا نع عروتو

 . ملعأ هللاو . رهاظلاب مكحلاو زئاجلا

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا ةلأسم

 لاومألا تناكو اهبحش اهبابرأ دارأو لاومأ اهيلع ناك اذإ ةيقاسلا يفو
 لاومألا ددع ىلع بحشلا ةرجأ نوكي ضعب نم عسوأ نهضعب وأ ىتش ش سانأل
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 نم رثكأ يقس ىلإ جاتحي لاومألا ضعب ناك اذإ { لاومألا ةعس ردق ىلع مأ

 بحشلا لاق . ةريغص وأ ةريبك تناك لاومألا ددع ىلع نوكي مأ هتعسل ضعب

 . ملعأ هللاو . هرغص وأ لاملا ةعس ردق ىلع نوكي الو { لاومألا ردق ىلع

 ؟ .بيصن هيف هل يذلا جلفلا يف بتاكلا نم ةباتكلا زوبت لهو :ةلأسم

 . عيمجل ١ لطبي لوقو . كلذ نم هبيصن لطبيو ةباتكلا هل زئاج : لاق

 . ملعأ هللاو . هل بتكي نم مالعأ هيلع نوكي نأ ينبجعيو

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 دحأ عنتماو . جوراص هل سيل لبق نمو هجيرصت هبابرأ دارأ اذإ جلفلاو

 ؟ نو ربجي له . هيف مهمراغي نأ مهنم

 اوذخأ . هب ةفرعملاو لدعلا لهأ رظن يف جوراصلاب الإ مقي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . جوراصلا مدع اهب رضيو مهرومأ عيضت الئل هبيرصتب

 : ناديبع نبا ةلأسم

 يف هل نمو عيمجلا نيب ماكحألا نوكت . ايهيف اومصتخا نيجلف لهأ يفو
 ؟ . نيجلفلا ةابج رضح اذإ يفكي مأ ءعىش نيجلفلا

 هللاو . ةابجلا ريغ ىلع لمع الو نيجلفلا ةابج نيب ةموكحلا نإ : لاق
 . ملعأ

 الف راثآ ريغب ةفورعم لاومأل جلف نم فورعم برش ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 ىلع وه امنإو © ءايلل عستيل هلام لطبي نأ لاومألا هذه باحصأ نم دحأل زوجي

 . ملعأ هللاو . لوألا يف هداتعم

 : ىحبصلا ةلأسم

 ارفح دق ايهأ الإ هؤام رجي مل دعبو احرق هنامدخي جلف يف ايصتخا نيلجر يفو

 اهيف ادهرفحي ملو ، يرفح رفحلا اذهو يل جلفلا اذه : امهدحأ لاقف . اريثك
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 يف يرفح ناو & همصخ ينعي هايإو انأ اهترفح ةرفحلا هذه : رخآلا لاقو . ائيش

 هيعدي دحاو لكو عضوملا اذه يف رفحي نأ هل ىرأ الو ، هرفح قبس جلفلا اذه

 ؟ . ةفصلا هذه ىلع ايهنم ىعدملا نمف . هل

 . ةمدخلاب هلرقأ هنأل هبحاصووه مدخ هنأ يعدي نم يعدملا نإ : لاق
 اهيف كرشي ملو هسفنل ةمدخلا هذه مدخ هنأ يعدي هنألهنيمي عم رخآلا لوق لوقلاو

 . ملعأ هللاو . هبحاص

 اهيلعو ادحاو الام ىقست ةزئاج ةيقاس نم ةقراف هتيقاس يفو هنمو : ةلأسم

 اهنيجو لاملا تيب ةلخن قحتستو ث ةزئاجلا ةيقاسلا ةلزنمب اهلزنأ لاملا تيبل ةلخن
 يذلا لاملا برل اهمكح نوكي مأ . اهسايق عطقي ام اهاقلي نأ ىلإ هلك

 ؟ . هيقسي

 نم ليقو بناج لك نم عرذأ ةثالث ةيقاسلا هذه نيجو يف ةلخنلل نإ : لاق

 عطقي ملام نيجولا نم اه ليقو ، عرذأ ةينايث ليقو فصنو عرذأ ةعبرأ بناج لك

 وأ ايتف ناك ءاوسو عستاو لاط ولو سايقلا ردجلاو يقاوسلاو قرطلا نم اهيلع
 هللاو . تبثأ نكي مل نإ هلثم مهتعايجلف مهنم دحاول تبث امو نيملسملل اثاريم

 . ملعأ

 : ناييلس نب رصان يضاقلا نع ةلأسم
 لهأ دارأو . جلف يداولا اذه طسو يفو لخن هيبناج يف ناك اذإ يداولا يفو

 . ةمدخلا نع لخنلا باحصأ مهعنمف مهجلف ةمدخ جلفلا
 ماق ام الإ يداولا يف هل سيل لخنلا نأ لوقف كلذ يف فلتخي : لاق

 ىلعف ، اعارذ نورشع لوقو . يداولا يف هيلع امم عرذأ ةئالث هل لوقو . هيلع

 ةمدخلا نم عنمي الف روكذملا لخنلا ميرح ريغ يف مهجلف اومدخ اذإ لوقلا اذه
 يتلا ةيدوألا يف لوقلا رثكأو . ةثالث لوقو ةمدخلا نم لخنلا ىلع ةرضم حصت ملام
 نا لوقو . ثدحلا نم ةرضملا ةفاخم ثادحألا نم ةملسم نوكت نأ ىرقلا نيب
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 راص اذإ مهجلف ةمدخ مهل سيل اذه ىلعف يداولا فصن ىلإ بناج لك لخنل
 . ملعأ هللاو . لخنلا باحصأل يداولا مكح

 : ناديبع نبا ةلأسم

 هيلع حصأو اهرجزي نأ داراف & سايقلا يف جلف برق رجزت رئب هل لجر يفو
 رجزت نأ دارأ نإ تيأرأ رجزت اهنأ لاق وهو لبق نم رجزت نكت مل اهنأ جلفلا بابرأ

 ىلع ال رهظلا ىلع فزنت اهنأ لبق نم تناك اهنإ جلفلا لهأ جتحاو & رقب ىلع

 ؟ . باودلا نم ءىش

 نم رئبلا لهأ عنمي الف & جلفلا ىلع ةثدحم رئبلا هذه نأ ملعي مل اذإ : لاق

 خيشلا باوج نم تظفح ينأل رهظلا ىلع وأ ةبادلا ىلع رجزلا ناك . رجزلا

 هب ةرضم تناكو 0 جلفلا ىلع حسفلا نود اييف تناك اذإ رئبلا نإ { دادم نب دمحأ

 زئاجو فرصت ال رئبلا نأ هباوجف ث جلفلا لبق مأ ةثدحم رئبلا نأ دحأ ملعي ملو

 هذه لثم يف ضعب أطخأ دقو جلفلاب ترضأ ولو اهنم اورجزي نأ اهباحصأل

 ملعأ هللاو . ةلأسملا

 : يلمزلا ةلأسم

 ءام عفانم هل نكي مل ثيح تاوملا يف ةرايعلا نم جرخ اذإ جلفلا ميرح يف
 . جلف وأ رئب رفح وأ تاوملا نم هل وه ام ءايحا دارأ نمل

 ةئايسمخ ةيقاسلا هذه نيجو نع حسفي لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 . عرذأ ةثالث تاوملاو ةيقاسلا نع حسفي لوقو . عارذ ةئايثالث لوقو عارذ

 . عارذ اهميرح لوقف . تاوملا يف ةيقاسلا ميرح يف رخآ عضوم يف تدجوو

 . ملعأ هللاو . ناعارذ لوقو

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ةلخن ترثك لاملا نأ مث رخا لجر ءام نم لاملا اذه برشو لام هل لجر يف

 اذإ ىتح ةمرص ةلخن لك تحت لسشفي نأ دارأ { هتحت لسفي ام دحب تراصو
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 ؟ . برشلا هيلع يذلا ركنأف ةدحاو اهتحت نوكت ةريبكلا تعقو

 راجشألاو لخنلا نم دارأ ام هلام يف لسفي نأ لجرلا اذهل زئاج : لاق

 ديزي ال هنأ رابتعالا ناك اذإ اصوصخو .3 هيلع ركني نأ برشلا هيلع يذلل سيلو

 ملاس نبرمع هنظأو هريغ لاق .رجش سرغ وأ لسف هيف ديز اذإ لاملا اذه برشب

 نأ هل زئاج هنأ : لاق نم لاق . ةلأسملا هذه يف فالتخالا يربي هنأ يموغرلا

 ضعب دنع نسح لوق وهو برشلا هيلع نم هرك ولو دارأ ام هلام يف لسفي
 هيلع نم هل ىضري نأ الإ هلام يف لسفي نأ هل زوجي ال : لاق نم لاقو . ءاهقفلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ وهو برشلا

 ليسلا ءاج مث ةنسل دجسملا ءام دعقأ دجسملا ليكو يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ سبكلا جارخإ نوكي نم ىلع جلفلا سبكو
 نيمويوأ موي لثم سبكلا اذه نوكي نأ ءاملا لصأ بحاص ىلع :لاق

 . ءايلل دعتقملا ىلع نوكي هنإف

 ؟ ريغلا دعتقملل لهو : تلق

 نوكيو ريغلا هلف هفعض لجأ نم عفن هنم حصي ملو جلفلا عطقنا اذإ : لاق

 يقسي ناكو فعض جلفلا ناك ناو . نامزلا نم ىضم ام ردقب دعقلا نم هيلع
 . ملعأ هللاو . هل ريغ الف

 :يلمزلا ةلأسم

 مث اهرخا ىلإ دلبلا العأ نم جوراصلاب لبق نم ةحولصم جلف ةيقاس يفو

 عيمجب مهومراغي نأ نييلعألا نم نولفسألا دارأف هديدجت اودارأو تب رتخا

 . انلاومأ ىلإ الإ مكمراغن مل نولعألا لاقو . ةيقاسلا

 اهءافتقا ىنبجعيف ةفلاس ةمدقتم ةنس ةيقاسلا هذه لهأل ناك نإ : لاق

 جوراصلا ةمارغ نم ةيقاسلا هذه باحصأ ىلع نوكي نأ ينبجعيف نكي مل نإو

 . ملعأ هللاو . يقسلا نم . اهيف هلام ردقب مهنم لك
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 هرمأ كلمي ال نمل لخن لضاوع اهيبناج ىلع جلف ةيقاس يف هنمو : ةلأسم
 قحلو } اهريغ ةيقاس اوثدحأو اهنع مهي ام فرص هبابرأ داراف { كلمي نملو
 . اهنع ءاملا فرصنا ال ررضلا دوضعلا باحصأ

 ةيقاس ىلإ اهتركذ يتلا ةيقاسلا نع مهي ام ليوحت ءاملا لهأ دارأ اذإ : لاق

 ةيقاسلا ىلع يتلا دضاوعلا لجأ نم كلذ نم نوعنمي الو ، مهل زئاجف اهريغ

 . ملعأ هللاو . رثألا يف دجوي ام ىلع

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 حسفلا نود اهريغ وأ ايوط ثدحأ هنأ ىمعأ ىلع جلفلا ليكو ىعدا اذإو

 هميقي ليكو ثادحا ريغ نم كلذ ثادحإب ىمعألا رقأو & جلفلا نع يعرشلا

 كنم تذخأ الإو كلرذع الو { هتثدحأ ام ةلازإ ينبجعي مكاحلا هل لاقو . كلذل

 ؟ كلذ ىمعألا دارأ اذإ اذه هلوق ين عىش مكاحلا مزليأ قحلاب كيلع بجي ام
 . ال : لاق

 هنأ عىشب ليكولا رقأف © هنع مكاحيل اليكو ىمعألا اذه ماقأ اذإو : تلق

 مكاحلا مكحيو . هليكو رارقإ ىمعألا مزليأ { هتلازإ ببت ناك ىمعألا هثدحأ

 . هفرصب
 . كلذ نم هيلع بجي ايب ذخؤيو .هيف هلكو اميف هليكو رارقإ مزلي :لاق

 رقأ يذلا اذه ليكولا لاقو عىش ثادحإب ىمعألا رقأ اذإو : تلق

 ؟هفرصب مكعحيأ هثادحإب ىمعألا

 هللاو . هيف هليكو هلعج اميف هلكو نم ىلع ليكولا رارقإ تبثي : لاق
 . ملعأ

 : يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا نع ةلأسم

 اهحالصال مرغي ملو رئبلا تمدهناو ةمولعم رئب نم برش هل دحأ ناك اذإ

 مأ هنم هوبلط ام هيلعأ كتجح لطبا اماو & برشلا ىلع مرغأ امأ هؤاكرش لاقف

 ؟ ال

٢٢٢٣



 يف ناك اذإ اهيف قح هل ناك نم عيمج ىلع رئبلا حالصا نإ : لاق

 هحالصا نم هيلع بجاو وه ام ءادأ نع عنتما نإو 0 اهبابرأل حالصلا اهحالصا

 . ملعأ هللاو . هقح ليطبت ىلع ربجي الو { ارغاص كلذب ذخأو هيلع مكح

 : ىحبصلا ةلأسم

 هترايع نيملسملل زوجي له نيملسملا دالب يف ةرايع اوذختا اذإ نيكرشملا يف
 ؟ . زوجي ال مأ

 دريو مهنع عزني ليقو . اكلم'مهه كرتي هنإف ةرايعلا هيف زوجت ام امأ : لاق

 عزني اذه نإف © رحبلا لحاوسك ةرايعلا هيفزوجحت ال ثيح امأو . مهانع مهيلع
 لحاوس ىلع امئاق دجوو مهدلب يف ةرايعلا نوكت نأ الإ { هلاح ىلع دريو مهنم
 ةمينغ هوذخأو نوملسملا مهازغ اذإو & كلذك دجو اذإ همدهب لوقأ ال ينإف رحبلا

 . ملعأ هللاو . هب عفتني هلاحب هنإف انيفو

 : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 هنم رغصأ الام يقسي نأ دارأو 5 ماتيأ ءام نم يقس لامللو لام هل نميفو

 ؟ ال مأ كلذ زوبيأ . برشلا هل يذلا ءاملا نم لمحي الو

 هللاو .ديلا توبث لبق نم برشلا هل يذلا هلام الإ يقسي الأ انبجعي :لاق
 . ملعأ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 دي يف يتلا ىوطلا قفاوف اجلف سانلا دجو مث ةالفلا يف ىوط هل نميفو
 نم جلف ءاجو ، اضيأ تقس دق ىوطلا هذه تناكو ، جلفلا باقث نم ةبقث اذه

 ؟ . جلفلل نأ ىوطلل ضرألا مكح نوكيأ & ىوطلا ضرألا ىلع حاسو ةالفلا

 نم ءىش هل نكي ملو مالسالا يف يقس جلفلا اذه نأ ملعي مل اذإ : لاق

 همكحو يلهاج يدنع جلفلا اذهف هبرقب رباقملاو دجاسملا لثم مالسالا تامالع

 مكحف ى رجزلاب ةايحم ينلا ضرألا هذه ىلع جلفلا اذه حاس اذإف ، هجرخأ نمل

_ ٢٤٤



 : لاق نم لاقف : فالتخالا كلذ ين يرجيف جلفلا امأو } اهايحأ نمل ضرألا هذه

 تناك اذإ ، اهنم جرخأ يتلا ضرألل : لاق نم لاقو . اهيلع حاس يتلا ضرالل
 يف نيملسملا ةلود زعل جلفلا مكحف . ايمالسإ جلفلا ناك اذإ كلذكو . ةبوبرم
 . ملعأ هللاو . اهايحأ نمل ضرألاو { ةلودلا مايق مايأ

 صوخلابراضحلا امأو & سايقلا عطقت يهف ردجلا امأو هنمو : ةلأسم

 اهيقف نالمحلا امأو & عطقت يهف زئاجلا ةيقاسلا امأو . فالتخا هيف هريغو
 هللاو . هلاحب كو رتم هنأ لوقلا رثكأو ، هيف فلتخي تاوملا كلذكو فالتخا
 . ملعأ

 . عرشلا يف هتمدخ زوجت هنكلو هريغ برق جالفألا نم ءىش ناك اذإو : ةلأسم

 اذه ةزئاحلا ةمدخلا عنم هل له نيجلفلا لهأنيب نتفلا عوقو مكاحلا فاخو

 رمألاب مئاقلا ىأرف { ناقيرف اهيف ناك اذإ دلبلا كلذكو . كلذ دلوت فوخ جلفلا

 بناج نع ءالؤه عنميو ، مهفقاوم ةالفلا نم ابناج مهنم قيرف لكل لعجع نأ

 ىلإ راسو ىدعت نمو . كلذ ريغو بطجحلاو رجشلاو داسلا ذخأ نعو ءالؤه

 فاخ اذإ ةحابم لصألا يف ةالفلا تناك ولو رمألاب مئاقلا هبقاع نيرخآلا بناج

 جوحأ هرظن ىلإ انهاه نوكيو كلذ هل له . احالص كلذ ىأرو مهتيب نتفلا دلوت

 ؟ ةفصلا هذه ىلع حابم ١ عنم ىنعم هقحلي الو . هرثأ نم هيلإ

 هل زوجي ال هنإ لوق . يأرلاب فالتخالا يرجي هتركذ ام عيمج يف نإ : لاق

 نكي ملو ، قحلاب همصخ نع مصخلا عنمي نأ رداق رمألاب مئاقلا ناك اذإ . كلذ

 لك ىلع كلذ هل زئاج هنأ لوقو روجحمل ١ حاب أ نمك حابم ١ عنم نمو ابولغم

 نأ هل زئاجف ةنتفلا فكو نيقيرفلل احالص ناك اذإ رداق ريغ وأ ارداق ناك . لاح

 :يذل او هب لومعمو ب اوص نيملسمل ١ لوق لكو . حابم ١ يف ةزئاحل اةمدخلا عنمي

 لمعو نيملسملا لاوقأ نم لوقب وه ذخأ اذإف مامالا يأر ىلإ اذه دري نأ ينبجعي

 نيملسملا ءادآ نموه لمع ايب ذخألا يف هتفلاخم مهل زوجي الو هعابتا ةيعرلا ىلعف هب

_ ٢٤٥



 يف هتفلاخم هتيعر نم دحأل زوجحم الو . هتيعر ىلع مكاحل اك كلذ هنم نوكيو

 . ملعأ هللاو . كلذ

 : يرذفافلا ةلأسم

 ةمدخلا نع هفيقوت نيرجاحلا بابرأ داراف نيرجاح نيب داو يف رام جلف يف

 مأ هفيقوتب مكيأ © رضت هتمدخ نأ مكاحلل نبي ملو مهليخن ىلع ةرضملا نؤعدي

 ؟موقلا ليخن رضت هتمدخ نأ هدنع حصي ىتح

 هل نوكي نأ الإ ، الف الإو & فقو ةنيبلا كلذ ىلع اورضحا نإف : لاق

 لخن ينعأ ، مهل ليخنلا نأ جلفلا بابرأ ىعدا ناو ، ايلقع وأ ايلقن اببس

 بابرأ ريغل لخنلا نأ هدنع حصي ىتح مأ جلفلا فيقوتب مكيأ ٥٠ نيرجاحلا

 ؟ جلفلا

 هللاو . هفيقوت عرشلا بجوأ نا مهل لخنلا نأ حصي ىتح 3 معن : لاق

 . ملعأ

 : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 جلفلا لمهأ دارأف بايغأ وأ ءارقفل وأ ماتيأ وأ نيغلابل ضرأ برق جلف نعو

 © جلفلل ةدايز ضعبب اهضعب ةلصتم دعاوسو اباقث ضرألا كلت يف اوحرقي نأ

 . ضرالا بابرأ كلذ هركف
 نأ جلفلا بابرأل زئاج كلذ نأ نيملسملا راثآ يف هتدجو يذلا : لاق

 لاومألا بابرأ مكحت ىلع ال لودعلا هموقت ام ىلع سانلا نيضرأ يف اومدخي
 دقف 3 ءارقف وأ ماتيأ وأ نيغلابلل ضرألا تناك . ةنطاب وأ ةرهاظ باقثلا تناك

 ضرألا بابرأو قتنفلا جلف يف ، هللا همحر يلع نب ىسوم خيشلا كلذب مكح

 لوقو نعاطل نعطم هيلع الو قحلاب لمع دقف اذهب لمع نمو ، نومراك
 . ملعأ هللاو . هب لومعم زئاج رثألا يف نيملسملا

٢٤٦



 : يلمازلا ةلأسم

 ةيقاس هناريج نم دارأف ةيقاس ضرألل سيلو جلف نم ءامو ضرأ هل لجرو

 ؟ . ال مأ . كلذ هلأ نمثلاب

 دق اهتيقاس نأ الإ يقست اهنأ لبق نم حص ضرألا هذه تناك نإ : لاق

 هتعمس ام ىلعف { ةيقاس اهبحاص بلطو ، يه عضوم يأ نم ردي ملو تلهج

 . ملعأ هللاو . رثألا نم تعمس ام ىلع ةيقاسب اهل مكحي نأ رثألا نم

 دعاس جلفلا اذهل رهظ مث لبق نم يرجي جلفلا ناك اذإ امأو هنمو : ةلأسم

 جلفلل ىوطألا مكح نإ نيملسملا ضعب لاقف . ىوطألا نم ءىش يف لخدو

 ايك اهرجز اهلهأل زئاجو 3 اهلاح ىلع ابر ال نأ لوقو . لوقلا رثكأ هنأ وجرأو
 . ملعأ هللاو . لبق نم نورجزي اوناك

 : ناديبع نبا ةلأسم

 اذه يقس عم برشت ةلخنلا هذه تكردأو دجسم ةلخن هلام يف لجر يف

 اذه يقس عم برشت تدجو اهنأ الإ هئام نم بيصن اهف ملعي ملو ، هئام نم لاملا

 ليكو هركو اذه هلام نع هفرصيو هعيبي وأ هءام لوحي نأ لاملا بر دارأو { لاملا

 هلازأ ناو ةفصلا هذه ىلع اذه هلام نع هئام ةلازإ نم لاملا بر عنم هلأ دجسملا

 ؟ . دجسملا ةلخن ىقس همزلي له هلام نع

 نأ هلف ، دجسملا ةلخن يقس هيلع نأ لاملا بحاص رقي م اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . ءاش ثيح هءام فرصي

 : ىحبصلا ةل .7

 اهنيب مأ رهنلا ةيقاس هعطقي ام عطقيو رهنلا ةيقاس لثم رجزلا ةيقاس يفو

 ؟ قرف

 . يقاتسرلا ديعس نب سيمخ انخيش وهو نيملسملا ضعب نع تظفح : لاف

٢٤٢٧



 رهنلا ةيقاس ةلزنمب اهالعج اهنأ ىلاعت هللا ايهمحر يوزنلا سيمخ نب رصان انخيشو

 . ملعأ هللاو . راهنألا يقاوس يف تبثي ام اهيلعو اه اتبثأو
 : يدمحيلا رباج نب مناغ خيشلا ةلأسم

 اموي نيعبرأو ةينايث ىلع هداوردي مهجلف ةنس تناك دلب لهأ نع لئسو
 3 اموي رشع ىنثا ىلع مهتمسق نآلا تراصو . رثكأ ام ىلإ رثألا هل نم مهيفو

 هئام عبر ىلإ عجر 0 اموي نيعبرأو ةينايث ىلع رودت جلفلا يف ةصح هل نم لكو

 بيكرت ردقب الإ هب عفتني ملف رثأ عبر هل لصح رثألا اوذف { اموي رشع ىنثا ىلع
 بيرقتل ةرخآلا ةمسقلاب عفتنا هنأك ريثكلا ءاملا اووذو ، ررضلا هيلع اذهف ةيقاسلا

 ؟ . ةلخنلاو عرزلا ةعفنمل دآلا

 نا نيملسملا نع دوجوملا رثألا هب ءاج ام ىلإ اذه يف عوجرملاف : لاق

 لاثمأو .دالوألا بلقتو ،ءاملا ةدارم يف ةزئاج ةفلاس ةنس اهل تناك اذإ جالفألا

 يهو ةزئاج ةتباث يهو اهبيلقت الو اهليوحت زوجي ال ةفلاسلا اهتنس ىلع يهف كلذ
 هيف لصفلا اذهو صقنت الو دازت ال ترج ايك يهف الإو ا هلطاب حصي ىتح
 نم هرمأ كلمي ال نمو بئاغلاو ميتيلا مهيف ءاكرشلا ناك اذإ اصوصخو ةمالسلا

 ىلع اوقفتاو نيرضاح نيغلاب مهلك جلفلا يف ءاكرشلا ناك اذإ امأو تافوقولا

 كلذب اوضرو مهلك كلذ ىلع اوعمتجاو ©فلس ام فالخ ىلع مهجلف ةمسق

 اومسقو ،هنم ءىشب الو كلذب نيلهاج ريغ مهئامو مهتبصنأب نيملاع مهلك اوناكو

 مهف عساوو ، قحلا هوجو نم هجو كلذف كلذ ىلع مههايمب اوقسو كلذ ىلعأ
 . ملعأ هللاو . هاضر هيلع تبث دقو ، عجارلل ةعجر الف مهدحأ وأ اوعجر نإف كلذ

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 نيذلا فويضلل اهدعقأ لوألا هرود نع ةداب ههابج ضعب هيف داز جلف يف

 ىلع جلفلا اذه يف ةباتكلا زوبتأ جلفلا بابرأ ةماع ىضر ريغ نم هرادب نولزني

 وأ دجسمل قح هيف ناكو ، دعب نم جلفلا بابرأ ىضارت اذإ تيأرأ . ةفصلا هذه

 ؟ همزلي اذام . بتاكلا هيف بتك وأ ١ ميت

٢٤٢٨



 لعف اذهو ، نيملاظلا ملظ الو نيرئاجلا روج اهعنمي ال ةباتكلا نإ : لاق

 ناك اذإ جلفلا مرحي ال مهلعفو نونماضلا نومثآلا مهو هلعف نم هلعف زوجي ال ام

 . ملعأ هللاو . احيحص ناك اذإ همقسي الو الالح هلصأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 الف ، ةعزانملا نيح ءام اهيف نكي مل اذإ لجر لام تناك اذإ ةيقاسلا يف

 نأ الإ اهسفنب ةدهاش قيرطلا نأل قيرطلا ريغ ةيقاسلاو { ةيقاس اهنا اهب مكحي

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نم لدع يوذ ةداهشب ةيقاس اهنأ حصت

 : دادم نب ربشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 مأ اريقف وأ ناك اينغ هطقالل لالح جلفلا اذهأ تاوم يف اجلف طقل نميف

 ؟ . ةطقللا مكح همكح

 الو تاوم ضرأ ىلع حاسو تاوم ضرأ نم علط جلفلا اذه ناك اذإ :لاق

 . ريقف وأ ينغ نم هطقل نمل لالح وهف دحأب رضي ملو 0 مالسالا ين يقس

 مهيفو نيرخآ جلف بابرأل هعفدي نأ جلفلا اذه طقال دارأ اذإو : هل تلق

 لقأ ةداب طقاللا اوطعيل مهجلف يف هوحرطي نأ اودارأو لمارأو دجسمو بئاغو ميتي
 . مهعيبو مهل زوجأ نيجلفلا نيذه نم رثكأ وأ

 نم جلفلا اوذخأي نأ اوديري نيذلا جلفلا بابرأ نم ةابجلا ىأر اذإ : لاق

 احالص دلبلا لهأ نم لودعلا رظن يف ناكو مهجلف سأر نم ةداب هوطعيو لجرلا

 هللاو . يدنع كلذ قيضي الف متركذ نمو ماتيألل يذلا جلفلا اذه بابرأل انيب

 . ملعا

 : يرفافلا ةلأسم

 ىبأ مهنم ادحأ مث حاس نأ ىلإ ةمارغ هيلع اومرغو اجلف اوحرق سانا يف

 ؟ . افصلا حرق ةمدخ ىلع ةمارغلاب الإ ميقتست ال

٢٤٢٩



 نإف . حاس نأ ىلإ جلفلا اذه ةمدخ ىلع اودقاعت اذإ هنأ يدنع : لاق

 ال ناك نإو . ةدايزلا ىلع ربجي الف ةمارغلا يواسي هنم ىرج يذلا ءاملا ناك

 يدنعف اهتمارغ يواست حالص اهيف ءام ةدايز هيف نا لودعلا رظن يف ناكو يواسي

 هباحصأ دارأ نإ نكل ربجي ال هنأ يدنعف يواست ال تناك نإو مهتمراغم هيلع نإ
 ةدايزلا نم دارأ نإف ةمدخلا نم ةدايزلا تلصح نإف ءاملا ملعيف ةمدخلا ةدايز

 . ملعأ هللاو .هنود مهل يهف دري مل نإو ،مهمراغيلف
 : سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 ماكحألا زوجتأ ءاملاو لخنلا يف اوكاشت دحأ اذإ هيف بتكي ال يذلا جلفلاو

 ؟ ال مأ هيف

 هلقني ءعىش يف مكحب هيف لوخدلا زوجي ال يذلا وهف هداسف حص ام : لاق

 كرت ةرهش سيلو & سأب الف كلذ حصي ملامو هيلع وه ايع هجرخي وأ هلصأ نع

 ال نم ىلع هيف ماكحألا رجح الو هميرحتب عطقلا بجوي امم نيملسملا نم ةباتكلا
 مهكرت نأ حص امو . ىلوأ ةهبشلا هتضراع اييف لوخدلا كرت نكل هعم حصي

 ءىشب ال نأ ينحصنتسا نمل حصنلا قيرط نم ينتبجعأ هتقحل ةهبشل هيف ةباتكلا

 ضعب مهضعب ىلع يدعتلا نم مهل عنملا ىنعم ىلع جرخ امو { مكحب هنم هيف
 . ملعأ هللاو . مهلوق يف هب سأب الف كلذ يف

 زوجي له . ةلاحلا لوهجم وأ ةنايخلاب فورعم جلفلا ليكو نع لئسو هنمو : ةلأسم

 . جلفلا ءام نم هنم دعتقي نأ دارأ نمل

 هلعف نم لدع كلذ نأل هل هزاوجب ليقف هيف فلتخي امم اذه نأ وجرأ : لاق

 الو & كلذ يف هل ةجح ال هنأل زوجي ال ليقو ، نمثلا يف لدع رعسب ناك اذإ كلذ

 . هنم قحلاب ذخو هيف رظناف & نيملسملا لوق نم اذه لكو هعم هنم

 هيلإ عفدي نأ هلزوجي له " هلزيجي ال نم لوق ىلع هل زاج اذإو : هل تلق

 ؟ . ال مأ لعف نا ربيو ©، نمثلا

٢٥.



 لوهجموأ ةنايخلا رهاظ ناك لاح ىلع كلذ هل زوجي ال هنأ ليق دق : لاق

 فوقوم لوهجملا نأل لوقلا نم باوص كلذو . ليق اييف ءاوس هلكف هعم ةلاحلا

 يف يلتبملا اذه صالخ يل نيبي الو . ةنايخلاب هيلع الو ةنامألاب هل مكحي الو 3 هرما

 . هيلع انومأم كلذ ىلع نوكي نأ ليق ام لقأو { ةقث نوكي ىتح هيلإ نمثلا عفد

 ريغ ىلع كلذ يتأي اينإو عساولا ىلع حلاصملا يف اهذافنا يف الو كلذ يف زئاجلا

 نم هيلع ام عفدي نأ ىلتبملا اذهف له 0 كلذ يف ملعلا لهأل لاؤس الو ةريصب

 ؟ . اذه ىلع هيلإ نمثلا

 ، تانايخلا ديدشو تايانجلا ميظع نم اذه ناو & كلذ يل نيبي ال : لاق

 عفد امأو . جلفل ا ءام نم هنم داعتقالا يف فالتخالا نم ىضم ام ىلعل هن أو

 . حصي افالتخا كلذ يف ملعأ الف هيلإ نمثلا

 له ث نيملسملا مامإ هنأ وأ هب ىضرلا ىلع ةعايجلا عمتجا ولو : هل تلق

 ؟ ةماقا كلذ

 ىلع انومأم نوكي نأ حسف ةنامأل الياز ةنايخلا رهاظ هنأل . معن : لاق

 . كلانه نم هلزع جتحت كلذ

 ؟ كلذب ىلتبا نل صالخلا يف هجولا امو : هل تلق

 هنمأي نموأ هدي ىلع هل اهيف هذاقنا عساولا حلاصملا يف هيلع ام ذافنا : لاق

 5 اليبس كلذ ىلإ دجو ىتم كلذ نم صلختلا هيلعو هب ةنونيدلاف الإو هنكمأ نا

 . صلختلا لبق توملا رضح نا هب ةيصولا مث

 نم اهانعمب ناك ام عيمجو دجاسملا لاومأ يف لوقلا كلذكو : هل تلق

 ؟ جرخي فوقولا

 كلذ عيمج يف كلذك هنأ رصبأ حيحصلا يفورظنأ قحلا يف اذكه : لاق

 . ملعأ هللاو . جرخي
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 ةيقاس نطب ىلع لبق نم تناك يتلا لاومألا حوتف نع لئسو هنمو : ةلأسم

 هذه اوعفرو ، ءام ىحر جلفلا ىلع ةعايجلا نم ضعب ثدحأ هنأ مث ، جلفلا

 ىضر الو ، مهل ةروشم ريغ نم ىحرلا لجأل بصخلا مايأ يف سانلل يتلا حوتفلا
 تتبث ناك ايع ءاملا صقنو لحملا مايأ تءاج اذإ ىتح نينس كلذ ىلع تبثو مهنم

 ءاملا مهدحأ دارأ اذإ هنأل مهيلع حوتفلا كلت عفر يف لاومألا لهأ ىلع ةرضملا

 لصي نأ لبق هرثكأ وأ هئال يذلا هتقو ىضقنا ايبرلو . ادعاص ةيقاسلا يف دترا هلام

 هؤام لوألا ىلع بهذو اضيأ هئام روضحل هيلع هقلطأف هربغ رخآ ءاجو . هلام

 يذلاب ثدحلا لهأ كسمت ناو ةوركنأو هل نيثدحملا كلذ او ريغ نأ ةجحلا مهلأ

 الو هتلازإ دعب نم زوجت الو & كلذ تبثي مأ ، مهيلع ةرضملا ةنابتسا عم هولعف

 هب ضري ملو 0 هركنأ نم ىلع اذه لثم توبث قحلا يف يل نيبي ال لاقو . هراكنإ
 اضيأ الو هلام يف الو ىضر ، مكحلا يف هاضر نوكي ال نم ىلع زوجي هنأ الو هريغف

 هيلع نوكي ام حصي وأ كلذ هيلع حصي ملام قحلا يف زوجي اضر نم ىلع
 نم ةرضملا روهظ دعب هتقو يف ريكنلا نع توكسلا نمرهاظلا يف كلذ يف قحلاب
 ىنعم هقحليف هيف جرخي نأ هبشأ هنكل حضاو رمأ ىلع قحلا يف هل حصي رذع ريغ

 نع ثيدحلا يف تبث دق { اذه لثم يف هيلع ةجحلا توبث يف كلانه فالتخالا
 يف ىنعملا اذهف هنإو ىلب . مالسالا يف رارض الو ررض ال لاق هنأ ةلي يبنلا

 رجح هترمث يضقتف قساب لصأ عامجالاو ةنسلا يف هل ناك ايك قثاو قرع باتكلا
 هل بيوصتلاو اذهل قيدصتلاب ةهجاوملا ريغ لقعلا ةلدأل سيلو . اسأر ةرضملا

 حيحص يف رارضلا نم اذه ىلع جراخب سيل هنع تلأس يذلا اذهو .لاح ىلع

 ثادحألا هذهل نيثدحملا كئلوأ ىلعو ، راصبألا يوذ نم نيفراعلا دنع رابتعالا

 الو ال تيبثتلا مهل زوجي الو . اهررضل اهفرصو اهلاوزو اهنع عوجرلا ةركنملا
 عانتمالا ىلع باقعلا نوقحتسملاو . اهل نوذوخأم مهنأل اهلاوز بلاطل ةضراعملا

 يفزوجي هنأ ملعأ الو . هدروي نيح ناك اك هودسفأ ام حالصاو هوثدحأ ام ةلازإ نم

 هللا نيد يف اعرش ةرضملا ةحابا ةلاحتسال رثألا اذه اهل لاح ىلع كلذ يف رظنلا
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 يف دوروملا ثيدحلا يف هلوسر نعو هباتك يف هنع قحلا يف تباثلا ىلاعتو كرابت

 نألو اعطق هب لمعلا توبثو { هتوبث ىلع قفتم اعضو 3 ملعلا لهأ نع بتكلا

 يف ليبس نم مهريغ ىلإ سيلو اهبابرأل كالمألا ىنعمب ةجراخ تالاحالا كلت

 ال فيكف كالمألا نم اهريغك اهيف كلذ هبشأامو زئاج نذاو حيحص ىضرب الإ اذه

 ىلع كلذ نم اهيف ةثداحلا ةرضملاب كلذ يف ةجحلا مهل نإ الك ، ةجحلا مهل نوكي

 دلوتي ايب الو هب ةفرعم ريغ نع كلذ ناك اذإ نذا نع كلذ ناكولو { اهثدحأ نم

 كلذ ىلع تلخ يتلا نينسلا ةرثك ىلإ الو روهشلا ةدعل سيلو 0 هنم ةرضملا نم

 امل هوركنأو هو ريغف كلذ حصو ءاملا ةلق دنع ةرضملا تتبث اذإ رظني بصخلا مايأ يف

 يل ناب ام دايق ىلع باوجلاو ۔ ةلأسملا هجو ىلع كتبجأ دقو هولهج ام دعب هوفرع

 ىلوق نم ذخأت الو & بابلألا لهأ كلذ يف رظانو ايهيف رظناف { كناسل لاؤس نم

 . ملعأ هللا . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ مهلوقو

 نيب كرتشم رخآلاو نيصوصحم سانال امهدحأ ناجلف اهل دلب يفو : ةلأسم

 نا مث رخآلا نم ىلعأ نيجلفلا دحأو & دحاو يداو نم ايهجرخغو ث دلبلا لهأ

 ةفاسملا نم نييداولا نيب راصو نيجلفلا ىلعأ نم يناث يداو هنم عرفت يداولا

 ءاملا نم نيع ايهنم دحاو لك ىلعأب ناكو . ثادحالا نع عرشلا عنمي ال امردقب

 هضعب لصتم ريغ ءاملاو . اهب عفتني دحأ الو ۔ دحأ كلمب تسيل حرطت
 نأ ىلع اوطراشتو نينيعلا نيتاه ةرايع ىلع اعيمج دلبلا لهأ يأر قفتاف . ضعبب
 ءاملا اذه او ربتعينأ ىلعو نيروكذملا نيجلفلا نيذه نم جلف يف نيع لك لولعجي

 . ةروكذملا جالفألا نع ديعب رخآ عضوم يف هورسكيو يداولا نم هوجرخي نأب
 ىضرف ، جالفألا نم ءعىش يف ةرضملا نبت ملو نيرهش ردقب انامز اروسكم ثكمف

 ىلع هولعجو ايهيف ءاملا ىرجو { جوراصلاب نيتيقاس ءاملا اولمعو كلذب لكلا

 تافوقوو بئاغو رضاحو ريبكو ريغص نم هءام زاح مهنم لكو ، مدقتملا طرشلا

 نونس كلذ ىلع تضمو لوألا لصألا ىلع عيمجلا نيءاملا يف ةدايزلا تراصو
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 نا اولاقو مهنيب كرتشم وه يذلا ىلع الإ جلفلا لهأ نم ركنأ نم ركنأف . ةريثك

 يف رسكي ءاملا ناو تثدحأ يتلا ثادحألاب ىضرن ال انأو ، ةرضملا هيف تباث جلفلا

 نحنو انئام رسكب ىضرن ال انإ يناثلا جلفلا لهأ لاقو . هلصأ ىلع ةيدوألا

 وه لب ةرضملا هيف تناب ام جلفلاو اليوط انامز هب يقسن انرصو ليبسلا نم هانذخأ

 جلفلا لهأ نم ريثك كلذ ىلع مهعباتو انل مكنم دسح اذه لب 3 لبق نع دياز

 ام يواعدلا ليبس ىلع رخآلا لوق فالخب لوقي مهنم لك راصو 0 كرتشملا

 ؟ . كلذ يف هجولا

 هلاطبإ زوجي الو تباث حيحصو زئاج رمأ اذه نا تفصو ام ىلع : لاق

 نم رارقاب ىعدا ام هل حصي ملام جالفألا نم هنم لفس امل صقنلا يعدم ىوعدب

 نإف ىوعدلا سفنب ال ةرهشلا يزئاجلا ةلادعلا لهأ نم هريغب وأ ةجح هرارقا

 الو يلاو الو ملاع الو لهاجل لمعي نأ اهب لاح ىلع زوجت الو لبقت ال ىوعدلا

 3 كلاه اهب مكاحلاو اهيلع لماعلاو ىوعدلل لباقلاو . يأر الو ، نيدب مكاح

 ملعن الام اذه . دحاولاك فلألاو فلألاك دحاولا نأل دحاو ريغ يعدملا ناكولو

 ال ايب ثدحلا كلذ نم ةرضملا تتبثو مهل كلذ حص اذإو . افالتخا لوقلا نم هيف

 راكنالا دوجو عم حصي الو لصألا ىلإ هدرب كلانه مكح بير الو هيف كش

 رابخألا نم رابتعالا ىلع ةداهشلا وأ رابتعالاب اذه ىلع فوقولاب الإ رارقالا مدعو

 جرخت كلذ ريغ ىلع ةداهشلا نأل راهنألا نم لفس ال صقنلاب ررضلا نيبت ةحصو

 ىلع يعدملل ةجح اهب موقت ال كلذ ىلعل اهناو هفلكت لطابلا بيغلا ىلع

 يلع يبأل هترظانم يف هللا همحر بوبحم نب دمحم نع كلذكو هيلع ىعدملا
 كلذ يف ملعن الو قحل هنإو 0 اذه هبشي ىنعملا يف اييف هللا همحر يلع نب ىسوم

 امهب يقسلاب عافتنالاو ايهيزجو ايهتوبث دعب نينيعلا نيتاهل رسكلاب ابتع الإو فالتخا
 اوناك اذإ ىضرلا هيف مهل ايف ءاملا بابرأ نم ىضرلاب الإ هلرمآ الو هيلع ىوقأ ال
 ايس الو ىضمو ىضقناو تبث دق ءعىش اذه نأل ىضرلا مهنمزوجي نم لاحب
 ةحصب موقت ةجحلا انه امنا لب . ايهثدح مامت لبق ايل رابتعالا نم تركذ ام ىلع
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 ىلع نانيعلا لزت مل تمدع نإف فلس دق اميف رابتعالا ىلع ةداهشلاب ناصقنلا

 ةصاخو لصألا ىلع امهو ةرضملاب الإ اهيف ةحابالا اهف لصألا نأل ادبأ اهلصأ

 زئاجلا ايهب ىضرلا ريغ ىلع اذهلف 5 ايهنع لفس امل ةرضملا حصت ىتح ايهثدح دعب
 نم ةرضملا ىوعد ىنعمل ايهتحابا لاح يف امهرابتعال امهرسك زيوجت زيجتسا ال
 كل تينب دقو & حصت ىتح لاح ىلع ةتباث الو ةزئاج ريغ ىوعدلا نأل اهيعدم

 الو ىخأ اذه يف رظناف رئارسلا ىلبت هللا ىلإو رهاظلا يف اهل ةحصلا يف ةجحلا هجو

 . ملعأ هئلاو . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ يلوق نم ذخات

 : يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا ةلأسم

 دنع نم دعتقا نم ىلع دعقلا نأ هنع تلأس ام ىنعم ىلع يدنع يذلاف

 ةلاكو ريغب بئاغ وهو هل ىقسي يذلا امأو { هب يقسو ءاملا ضبقو دجسملا ليكو
 هلام هل يقاسلا نال رهاظلا مكح يف هيلع ءىش الف كلذ يف هنم حص رمأ الو هنم
 تقدص اذإ هللا ىلع هرجأ عوطتملاو عوطتملا هبش راص دق . هيأر ريغب دجسملا ءامب

 يف هبحاصل هنم ضيوفنتلاو ةلالدلا هجوب هل ىقس ناك ناو . قحلا ةقفاوم يف هتين

 نم هب هل يقس ام ةميق موزل هيلع فاخاف { هلام يف هل هلعفي ام ءاملا يف فراعتلا
 رهاظلا مكح يف هب هل مكحي الو 5 هللا نيبو هنيب اييف ةفصلا هذه ىلع دجسملا لام

 . ملعأ هللاو . كلذ يف رمألا وأ ةلاكولا هنم حصت ملام

 : ناديبع نبا ةلأسم

 هيلع ركناف هلام برشلا هل نم دمسف لجرل لام برش هيلع لجر يف
 ؟ . ال مأ كلذ هلأ & برشلا

 ناك ايك هدمسي نأ هبحاصل زئاجف دمسي لبق نم اذه ناك اذإ : لاق

 الف { ءاملا نم رثكأ ىلإ جاتحي دمس اذإ يدنعف دمسي لبق نم نكي مل ناو . الوأ

 . ملعأ هللاو . برشلا هيلع يذلا نذإب الإ دايسلا زوجي
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 ىلع ءاملا درم هيلع يذلا عابف { مولعم ن اكم نم لجر نعو هنمو : ةلأسم

 نم دعبأ ناكم نم هارتشا يذلا ءاملا دري نأ ي رتشلملا اذه دارأف ك رخآ لجر

 ءاملا ىلع قلغ اذه لاقو & لفسأ هلاموهو ءاملا دري نم ركنأف . لوألا ناكملا

 ؟ . ال مأ ةجح هل له . لوألا ناكملا نع هفلخو

 عضوملا ىلإ ءاملا لصوي نأ هيلعف ءاملا قلعي نأ ي رتشلملا دارأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع لوألا ءاملا هنم دري يذلا

 نأل يقرشلا بناجلا ىلإ لوحمو يداولا يف قش هل جلف يفو هنمو : ةلأسم

 لهف ىحرلا كلت نع هوفرصي نأ هبابرأ دارأو نامزلا فلاس نم ةبكرم ىحر هيلع

 ؟ . ىحرلا بابرأ يأر ريغب كلذ مهل

 نأل 5 اهنع ءاملا فرصب مكحأ نأ ردقأ الف ةفلاس ىحرلا تناك اذإ : لاق

 ام فرص ءاملا لهألف ةثدحم ىحرلا تناك نإو & ىحرلا هذه ةقيقح يردأ ال

 . ملع أ هللاو . مه

 يف برشلا ردقب مزع برشلا هل نم ىلع نوكي هنإف لاق هنمو : ةلأسم

 باحصأ مزلي الف هحالصال دعقي نأ جلفلا اذه دارأ اذإ امأو . جلفلا حلاصم

 هللاو . همزلت جلفلا حالصل يتلا ةمارغلا نأل برشلا بحاصل اودعتقي نأ ءاملا

 . ملعأ

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 ءىشل وأ زجعل وأ نايضلا ةفاخم ةلاكولا كرت تدرأو جلف يف اليكو تنك اذإ

 نم هللا ردق نم ترضحأ مث مهاردلا نم ءىش يدي يف ىقبو ۔ بابسألا نم

 مهاردلا هذه يف مكيأر ام تلقف ، رثكأ وأ لقأ وأ سفنأ ةسمخ نم جلفلا ةابج

 هتضبقف ةقث ريغ هنأ هفرعأ انأو & اليكو هوبصن مهلعلو ، نالف اهضبق اولاقف

 ؟ . ال مأ نايضلا نم املاس نوكأ له ث مهيأرب مهاردلا
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 لوق يف كلزوجي ال ام تلعف كنأل اذه ىلع كتمالس يل نيبي ال : لاق
 هل كنإف كدنع رظنلا باب قلغي نأ لبق كسفنل رظناف & لاح ىلع نيملسملا

 غلاب لك نم كل همتأف ، كنع هب ىضروأ كرمأ نمل هيف نوكي ام الإ نماض

 ام عضوم يف يأر ىلع هلام نم نوكي اييف ىنعملا اذه جرخي نأ ىسعو .لقاع
 يفوهف الإو همسق عنتمي هب نمل هيف نكي مل نأل . هيلع افوقوم ناك نإو . هردقت
 فالتخالا ىنعم هقحلي نأ دبال نكلو ، هجوب هنم جرخي ىتح عمجا كنايض

 هطوقس يف نوكيو عضوملا اذه يف هلهأ ىلع عزوول نأ مهل نوكي اييف يأرلاب
 هللاو . كلذ يف رظناف . لوق ىلع هيف يأرلا نم الوأ انركذ ام ىلع مث كنع

 . ملعأ

 : دادم نب دمحأ هيقفلا ةلأسم

 امم هحالصل جلفلا لام نم ءىش دعق ىع جلفلا بابرأ ضعب عمتجا اذإو

 هراكلا كلذ ناكو جلفلا بابرأ ضعب دعقلا كلذ هركف جلفلا لهأ ىلع هب مكحي

 زوجي له ث دعقلا يف نيرضاحلا جلفلا بابر٨نم دحاو نم رثكأ جلفلا نم هل
 ؟ . ال مأ . ةفصلا هذه ىلع جلفلا ءام نم ءىش دعق نيروكذملا جلفلا بابرأل

 انأو . هللا همحر . يراوحلا يبأ خيشلا لوق ىلع كلذ مهل زئاج : لاق

 هلف دعقملا ءاملا نم هتصح يدفي نأ جلفلا لهأ نم دحأ دارأ اذإو كلذب لمعأ

 رثكأ جلفلا يف هل ةداعقلل هراكلا ناك نإو ادعاصف ةثالث نم جلفلا ةابج دحو كلذ

 . ملعأ هللاو . مهدحأ نم

 : دمحأ نب هعمج هيقفلا ةلأسم

 مل وأ ةداعقلا كلت ذفنأو © ةمدخل جلفلا نم ةروبخ وأ ةداب دعق اذإ جلفلا ليكو ين

 در ليكولا اذه مزليأ . جلفلا لهأ نم تام نم تامو عاب نم عاب مث ٠ اهذفني

 ؟ ال مأ جلفلا نم هتصح ردق ىلع تيملا وأ عئابلا بوني ام
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 عاب نم ىلع مهاردلا نم ىقب امم ةصحلا در ليكولا اذه ىلع معنف : لاق
 نوكي نأ الإ هيلع ءعىش الف ، جلفلا ةمدخ ىلع كلذ لبق هذفنأ ام الإ تام وأ

 مهكلاه ىلع ام بحشلاو رفحلا ةمارغ نم مهيلعف هلام نوقحتسي هثرو هل تيللا

 هل نم ىلع كلذ دريف نيدلا هحاتجي هلام ناكو & ثاريملا نم ائيش اوقحتسي ل ناو

 دق ةنس نوكت نأ الإ كلذ نم مهتصح مهلف لصألا يف ءاكرش ءالؤه نأل نيدلا

 يف قح هل سيل تامو عاب نم نا نيملسملا نم ىضم نم اهيلع ىضم دق تمدقت

 هللاو . ةلطاب ةنس اهنأ حصت ىتح . لوألل عبتي رخالاف ةيقابلا ةداعقلا كلت

 . ملعأ

 : يلمزلا ةلأسم

 نأ الإ هتلاجا اهنم حتفي نأ زوجي الف ةفرطتم تهتنا اذإ ةزئاجلا ةيقاسلاو

 ةحوتفملا ةسماخلاو ، لياجأ عبرأ ليقو لياجأ ثالث ةحوتفملا نم لفسأ نوكت

 هللاو . زئاج اهنأل ةلاجا اهنم حتفي نأ زوجي ليقو ، ةحوتفملا ةسداسلاو سمخ ليقو

 . ملعأ

 : ىحبصلا نع لئاسم رلا ىلع ةلأسم
 نوكي ال كلذكو ةلاجإ نم لفسأو ىلعأ نم نوكيل حتفلا زاوج طرش مكو

 ؟ لزانملا قرط يف
 كلذكو عبرأ دعب لوقو . ثالث دعب لوقو . ةلاجا دعب لوق : لاق

 باوبألا حتف زئاجو { زئاج يهف ادعاصف باوبأ ةعبرأ اهيف ناك اذإ قيرطلا
 . ملعأ هللاو . هرضت الو هراج باب لباقت ال ثيح اهتويب باحصأل

 : يرذفافلا ةلأسم

 هدجو نمل وهف مالسالا يف يقس هنأ حصي ملو تاوم يف دحأ هطقل اذإ جلفلاو

. ٢٥٨



 تناك ناو . تناك ام لثم نهمسي مدخ اذإ نكل كلذ هلف باقث فشكب الإ

 هيف هل نأ دحأ ىعدا ناو اهمسي نأ ىلإ مهضرأ ةداعق مهل هلعف ةميق فشكلل

 . ملعأ هللاو . هدجو نمل وهو .© ةحصلاب الإ لبقي الف ابيصن

 هتظفح اميف زئبلا ميرحك ميرح اهلف دروملا ةلزنمب تراص ةرفحلا تناك نإ
 . ملعأ هللاو . نيرخأتملا ضعب تاباوج نم

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 ةيقاسلا بابرأ نم ثدح وه امنإو 0 لبق نم افلاس جوراصلا نكي مل اذإ
 باحصأ هرك نإ فالتخاب كلذ يف ليق دقف دضاوعلاو لاومألا باحصأ ىلع

 كلذ زاجاف هرمأ كلمي ال نمل دضاوعلاو لاومألا تناك وأ دضاوعلاو لاومألا

 الإ ادبأ اهحالصإ نكمي ال ةيقاسلا هذه نوكت نأ ال نورخآ هزبحي ملو ضعب

 جوراصلا ريغب زوجيو اهحالصإ نكمي ناك نإو انعم لوقلا رثكأ وهو جوراصلاب
 اذإ ةفصلا هذه ىلع جوراصلاب اهبجيرصت يدنع زوجي الف امهريغ وأ نيطب وأ ددمب

 كلذ يف نأل هرمأ كلمي ال نم اهيف ناك وأ كلذ دضاوعلاو لاومألا باحصأ هرك

 . ملعأ هللاو .دضاوعلاو لاومألا باحصأ ىلع ررضلا

 : يفياصلا يلع نب هعمج خيشلا ةلأسم

 كلذ ناكو زئاجلا ةيقاسلا يف هلخدأو لجر هقفاوف ليسلا ءاج اذإ لوقت ام

 ؟ . كلذ نم هريغ عنمي نأ هل زوبأ دحأل ءام اهيف سيل تقولا

 يف حرط ام هل لوق : جلفلا بحاص يف فالتخاو هل كلذ نيبي ال : لاق

 لاقو .هب عفتنا نمل يقابلاو هجلف ردقب كلذ نم هل لوقو . هتيقاس هتلمتحاو هجلف

 ريغب هريغ كالمأ يف هريغ الو ليسلا نمزرحي نأ هل سيل هنأ دمحأ نب ديعس خيشلا

 . ملع أ هللاو . مهاضر
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 : ىحصلا ةلأسم

 . هريغو ردنب نم يحاونلا عيمج نم هئام نم غارفتسا دعب رحبلا ميرح يف
 مث قيرطلا مث اعارذ نوعبرأ لوقو . عارذ ةئايسمخ رحبلا ميرح نأ رثألا ءاج دقو

 مهعفانم عيمجل ميرحلا اذه يف سانلا عيمج ةحاباب رثألا ءاج دقو . تويبلا

 ىلإ فوقوم وهو هيف ثدحملا ءانب الو هارك الو هتداعق دحأل زوبي الو { مهقفارمو

 يف ملعأ الو . ءاوس همكح يف سانلاو هريغ ىلع دحأ هيف لضفي ال ةمايقلا موي

 ال مأ لاملا تيبل يهأ . كالمألا نم ءىش مامالا ىلع هبتشا ناو افالتخا كلذ

 هذه ناك نم انمع ال هزوح وأ هارك وأ هتداعق نم ملسأو ىلوأ هلايعلو هل كرتلاف

 . ملعأ هلللاو . هبأدو هتاداعو هتفصو هتريس

 : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 دعقي ليكولا راصف هتمدخل جلفلا اودعقي نأ اوقفتا نا نادلبلا لهأ يف

 ملسي نأ لبق تامو مهاردلا نم ءىش دحأ ىلع ىقبو .& هنم نودعتقيو جلفلا

 ءافو هل حصي مل انماض ليكولا نوكيأ . هتثرو نم ءافو ليكولل حصي ملو هيلع ام
 . ةفصلا هذه ىلع

 هل ىرأ الف رذعي هب امل ال هضبق يف هريخأت لجأ نم هباهذ ناك نإف : لاق

 نم هلعف اميف هيلع ءىش الف هرمأ كلمي نم لاحب نوكي نأ الإ هنايض نم اجرح
 . ملعأ هللاو . كلذ يف رظنيف هيف هارأ ام حصنأ هيأر نع اذه

 ديدحلا مدخي يذلا دنع رضحي مل ناك اذإ جلفلا ليكو يفو هنمو ةلأسم

 هيلع ناك نإو { انماض ليكولا نوكيأ هتنايخ هل حصت ملو { رذانخلل هتمعطو

 ؟ كلذ نم صالخلا يف هل ةليحلا ارف هيلع ام فرعي ملو ناض

 ايك نايضلاف الإو هيلع سأب الف انومأموأ ةقث دادحلا اذه ناك نإف : لاق

 يرحتلاف الإو هفرع نإف 5 هرادقم يف همرغ مزلي ءىش نم هباصأ نا هعم حص
 . ملعأ هللاو . هل
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 امم رثكأ جلفلا نومدخي نيذلا ىطعأ اذإ جلفلا ليكو يفو هنمو : ةلأسم

 اذإف ، مهيلع ام ردقب نومدخي مهنأ نظيو مهطعي مل اذإ نومدخي ال مهنأل اومدخ
 امل انماض ليكولا نوكيأ هتمدخ مهنم حصت مل وأ ، باغ وأ ءارجألا نم دحأ تام

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع جلفلا لام نم فلت
 لوق ىلع هيف زوجي هنأ الإ ادحاو ايهيف لوقلاف هلثم يدنع اميف اذهو : لاق

 . ملعأ هللاو . هلعف نم نايض يف نوكي نأ رخآ

 نأ دارأ جلفلا سبي املف رهن هتيقاس موق ىلع يقس هل لجررثألا يف : ةلأسم

 رمي موي لك جاتحي رئبلا نأل رهنلا يقسم الإ هيلع سيل ليقف رئب ىلع هضرأ عرزي
 رئبلا ىلع يقسي نأ هل لوقو . ةدحاو ةرمرمي امنإ مايأ ىلع رهنلاو هضرأ ىلإ

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا ةلأسم

 عضوم نم الإ نايب هل نكي ملو ميدق جلف مسر هب رمت ناب يلزأ راج جلف يفو
 عارذ يتئام ردق نايب كلذ نيبو يراجلا جلفلا نيب ةفاسملاو .تاقث عبرأ ردق ناب

 ةدايز لثم يراجلا جلفلا اذه ةمدخ يف لخدي نأ عروتمللزوبجيأ { اعارذ نيسمخو

 . حرق ةمدخ وأ هيف

 نأ فورعملا يلزألا يراجلا جلفلاب مئاقلا ىلع يدنع سأب ال : لاق

 ىتح ةفصلا هذه ىلع هيف مدخي نم ىلع سأب الو ، حرق ريغوأ ناك احرق همدخي
 حص وأ نيفورعم ريغوأ نيفورعم سانال يلزأ زاج جلفوه نايبلا كلذ نآ حصي
 نم موسرلا ىلع لمع الف & كلذك هنأ۔حصي مل ناو . بياوغلاو يفاوصلا نم هنأ

 نأ لاوحألا بلاغ يف نكمي هنأل بيغلا مكحو نظلا ىلع تاقث ريغوأ تاقث
 اوعنمو عضوملا يف ةمدخلاب اؤدبو عضوملا كلذ يف جلف ةمدخ اودارأ سانا نوكي

 كلذ لجأ نم كرتو ة نيملسملا مكحب يل مهمزالأ جلفلا اذه برق ةمدخلا نع

 هللا الإ هنطاب فرعي ال بيغوهو لبق نم هل ادعاس كلذ نوكي نأ نكميو
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 نع توكسلاو يضاغتلا رمألاب مئاقلل يدنع زئاجو . نونظلاب حصت ال ماكحألاو

 هللاو . حرق ريغ وأ احرق ناك همدخي نأ دارأ نمل يلزألا يراجلا جلفلا اذه ةمدخ

 . ملعأ

 : يلمازلا ةلأسم
 لجرل ااذه ءام ةلمح نم ءام اهلو . فورعم دجسمل ةلخن هيف لام هل لجر

 ؟ . مهنيب مكحلا فيك

 ناك اذإ هقيرفت زوجي سيلو . هيلع كردأ ام ىلع نوكي ءاملا اذه نإ : لاق

 هقرفي نأ هل سيلو & دجسملا ةلخنبرضت اهدحو اهبيصن ةلخن لكل قرف اذ

 . ملعأ هللاو . ءاملا نم ةلخنلا بيصن عيضيف

 بخلا بحاص دارأف ، رخا لجر لام يف بصمو بخ هل نميف : ةلأسم

 يف يذلا ضرألا بحاص هعنمف لسفلاو عرزلل امهزوجيو ايهسبكي نأ بصملاو
 ؟ . امهنيب مكحلا فيك بصملاو بخلا هلام

 الو هئام نم هيقسيو هعرزيو هبخ سبكي نأ بخلا بحاصل زئاج : لاق
 نأ بخلا بحاصل زئاجو . بخلل ةيقاس بخلا هيف يذلا لاملا بحاص مزلي

 الو . هكلم كلذ ذإ هراج دح نع عرذأ ةثالث حسفي نأ دعب الخن هبخ يف لسفي

 { ةيقاسلاكوه ذإ هعرزي نأ هل سيلف بصملا امأو هكلم يف فرصتلا نم عنمي
 قنخي نأ هلزوجي الو اهلسفي الو اهعرزي نأ رخا لام يف ةيقاسلا هل يذلل سيلو

 بناج يف يذلا رجشلاو . هيلع كردأ ام ىلع لازي ال هلاحب وهو ةيقاسلاك بصملا
 نع ةجراخ تناك نإو بخلا بحاصل يهف بخلا يف ةتباث تناك نإف ، بحلا
 نع عرذأ ةثالث نم لقأ تناك اذإ اهفرصب مكحيو ضرألا بحاصل يهف بحلا

 . ملعأ هللاو . بخلا

 : ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 . لوألا ريغ هوزرغيو هورف نأ هلهأ دارأ لخن دضاع هيلع جلف نعو
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 ىلع اررض اوعداو جلفلا اذه ةمدخ نع مهعنم دضاعلا باحصأ بلطو

 ؟ كلذ ةمدخ نم مهعنم محلا . ناك ايع جلفلا اذه زرغ نا مهدضاع

 لزني ءاملا نأ مهلوق الإ لخنلا لهأ ىلعررض كلذ يف نكي مل اذإ : لاق

 . مهجلف ةيقاسرفح جلفلا لهأل زئاجو . كلذ يف مهل ةجح الف مهليخن نع
 . ملعأ هللاو

 : ىحبصلا ةلأسم

 ةداعق نم مهاردلا نم ءىش لضفو هحالصال ةروبخ هنم دعقت جلف يف

 نوكتلو . لوصألا نم ءىش مهاردلا هذه نم يرتشي نأزوجمأ ةروبخلا هذه

 مأ . هل لصأ ءارش احالص جلفلا اذه بابرأ رظن اذإ جلفلا اذه حالصال ةلغلا

 ؟ كلذ زوجي ال

 اذإ اذهو & ىرخأ ةمدخ هب رظتنا ةروبخلا هذه ةلغ نم لضف ام : هل لاق

 الو & فقولا وأ ةيصولا يف ليدبت كلذ يفو لصأ اهب ي رتشي الو كلذل تلعج

 { ةكوردملا ةنسلا ىلع ذفنت يه اينإو كلذب مكحي الو ، جلفلا بابرأ نيب مسقي

 . ملعأ هللاو . اهلصأ فيك فرعت مل نإ

 ريغ يف جلفلا لام نم ائيش ملسي نأ جلفلا ليكول زوجي ال هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ هسبح هلو هلزع مكاحلا ىلعف هتني مل نإو هعضوم

 جلفلا يفو . اليكو هيف اوماقأف ريثك ءاكرش نيب جلف يفو هنمو : ةلأسم
 اذهب ىضرأ ام انأ لاقف . جلفلا اذه بابرأ نم دحأ ءاج دعب مث دعقت ةروبخ

 فيك مكاحلا ىلإ هرمأ عفرو امهارد ضبقيو جلفلا ةروبخ دعقيل هب قثأ الو ليكولا

 ؟ . اورجاشتو جلفلا باحصأ ق زتفا اذإ تيأرأ . مكحلا

 الو هب ىضرن نحن رخآلا لاقو . ليكولا اذهب ىضرأ ام مهدحأ : لاق
 اوخسفو جلفلا اذه باحصأ عمجأ اذإو . مهنيب مكاحلا عنصي ام هريغ ديرن
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 تناكو ، كلذ لبق وأ اهيف خسف يذلا مويلا يف ةروبخلا ةداعق تناكو ، ليكولا

 ؟ . ال مأ اهنم همهس هوطعي نأ مهل زوبيأ ةداعقلا نم مهسب هترجأ

 نوميقي ال ءالؤهف هيلاووأ هيضاق وأ مامالا هماقأ ليكولا اذه ناك نإ : لاق

 ينبجعيف ضعب ىضري ملو ضعب هب ىضرف جلفلا لهأ ةماقإ ناك ناو الدع ال

 { ناك ام ىلع مكاحلا هتبثأ لودعلا نم ناك نإف 5 هرمأ يفو هيف رظني نأ مكاحلل

 ماقأ اولعفي مل نإف ، لدع ةماقإ ىلع مكاحلا مكريخ لودعلا نم نكي مل ناو

 نم لوألا قح امأو . رجألاب الإ ضري مل اذإ رجاب ولو مهجلف يف الدع مهل مكاحلا
 لودعلا نم ناكو طورشلا لمكأ ناو طورشلا لمكي مل اذإ قح هل سيلف ةروباخلا

 هللاو . لبقتسملل هيف رظنلا مكاحللو ىضم امل ةرجألا هلف ةجحلا هب ىضرو

 . ملعأ

 نأ اهلهأ دارأو ليسلا اهسبكو ةيقاس هيف رمت لجرل لام يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ . ليسلا نم دلوت يذلا سبكلا عضوي نيأ . اهومدخي
 ىقسملا بحاص ىلع الإو هتنس ىلعف ةنس سبكلا اذهل ناك نإ : لاق

 ىلعو 3 لاملا بحاص لوق لوقلاف افلتخا ناو . لجرلا لام نم سبكلا جارخإ
 . ملعأ هللاو . هاوعد ىلع ةنيبلا ىقسملا بحاص

 تنيبتو . عارذ هئام نود جلف برق اجلف اوثدحأ سانا يفو هنمو : ةلأسم

 ايف هلغ هنم لغتساو رتشم جلفلا اذه نم ى رتشاف {. ميدقلا جلفلا ىلع ةرضم

 مأ ءارقفلل لغتسا ام ميلستو ضرألاو ءاملا نم هارتشا ام كرت يرتشملا اذه مزلي

 ؟ كلذ ريغ همزلي

 مايأ نورداق مهو ريكنلا اوكرت دق ميدقلا جلفلا بابرأ ناك نإ : لاق

 ناك نإو هب عافتنالاو ءارشلا يرتشملا اذهل لالحو مهل ةجح الف لدعلا روهظ

 ماوقلا مه نوملسملاف افقو جلفلا ناكوأابايغأوأ اماتيأ ميدقلا جلفلا بابرأ

 . ثدحملا اذه ىلع مهل ةجحلاو ريصقتلا نع مهاشاحو دابعلاو دالبلا حلاصمب
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 لاحيف ، هجلف ةلغ نم جلفلا اذهب عفتنا نم ىلعف هبارخو هدرب اومكح نإف

 هيف علاطم انأو ملكتأل ائيش هيف تظفح امو هللا نيد يف همزلي ايع لاؤسلا هترضم

 نإ مكيلإ هتعفر ارثأ هيف تيقل ايهمو هتظفح ظفح الب صالخلا هل ىنبجعيو رثألا

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش
 هوقطخو . لوألا هعضوم نع مهجلف اولاحأ ةدلب لهأ يفو هنمو : ةلأسم

 ملو ىلوألا هتيقاس نم برقأ اهنأ لجأ نم اهتحت وأ نيرخآ منوقل رخآ جلف ةيقاس قوف
 مأ لوألا اهلاح ىلع الالح ةدلبلا هذه تبثت له { جلفلا اذه لهأ مهيلع ركني

 ؟ هلعف نم ىلع كلذ رذوو لالح يه مأ . اهنم لكألا زوجي الو ةهبشلا اهلخدت

 ملعأ الو هنم لكألا هل زاج نمل زئاج هنم لكألاو لالح دلب اذه نإ : لاق

 الف اهنم لفسأو ةيقاس رهظ ىلع ءاملا رورم امأو ، لالح هنأ الإ افالتخا هليلحت ين

 هرجح ىلع عمتجم اذه نإ لوقأ الو .ناكمالا دنع اصوصخ كلذ ينيجعي

 هبش نأ يدنعو . يأرلا هيفزوجيو فالتخالا ىنعم هقحلي امم اذه نأ بسحأو

 هيلع صن يذلا فالتخالا عفر الإ ينبجعي الو .نيملسملا راثا يف دوجوم اذه

 . نوملسملا هيف فلتخاو يأرلا

 جلفلا نموأ ةروكذملا دلبلا هذه نم ى رتشاو ناسنا ثرو نإ : هل تلق

 ردق فرعي ملو . ةريثك نينس اهراجشأو اهليخن ةرمث نم لغتساو 3 اهاومأو الاومأ
 هل الالحو مثالا نم املاس نوكيو ، هيلع ءىش ال مأ كلذ يف مزلي امم هلغتسا ام

 ؟ . هللا نيبو هنيب اييف
 رجحي اهجو ملعأ الو { رهنلاو دلبلا : نيذه نم هترثأ ام هل لالح : لاق

 الالح هل اناك هدي يف امه نمم ايهثروو . امارح لصألا يف اناكولو اهنم هثاريم هيلع

 اذه هب ىبجأو رهنلا اذه هنم جرخأ يذلا لصالاو & همرحلا ءاقب حصي ىتح

 يف فلتخي اينإو & هميرحت ىلع عمتجم ريغ يدنع اميف ادلب راص ىتح تاوملا
 هب عسوتف فالتخالا هلصأ قحل امو { ةيدوألا ناعيق نم رهنل الصأ جارختسا

 هكزتب هيلع مكحي نأ الإ هنم هي رتشم الو هثراو ىلع الو هعفانم هيلع قفي مل عسوتم
 . ملعأ هلللو . هيف فلتخملا يف مكحلا هل نمم هيلع هتوبث دعب مكحلا نع عنتميف
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 نم اباقث هيف اوديزي نأ هلهأ دارأ نامزلا ميدق نم جلف يفو هنمو : ةلأسم

 بصخلا نامز يف هؤام يربي نيرخآ سانال ليبق هيف داو برق اهب اورميو هالعأ
 اميف هترضم فرعتل ىرجي ءام هب سيل تقولا كلذ يف ليبقلاو يعرشلا حسفلا نود

 نم ىلع كلذ رزوو . ىلوألا هتلاح ىلع وه مأ ةهبش هلخدت جلفلا اذه يف لوقت

 ؟ هلعف

 جلف برق مهجلفل باقث ةدايز اومدخي نأ مدقتملا جلفلا لهأل سيل : لاق

 باهذلاو لحملا نم هب ريغت ام همكح ريغي الو دحاو همكحو تبثي الو لحمب موق

 لقأ مل حابم ريغ نم مهجلف يف ةدايز تحصو كلذ اولعف ناو & بدجلا نينس يف
 حيبتسا يذلا جلفلا باحصأ ناك نإ اصوصخو . اهب عفتنا نمل لالح ةدايزلا نإ

 . ةركانملا هتجحب موقت ال نممو هيف هرمأ كلمي ال نموأ ابايغأ وأ اماتيأ هميرح
 ملي سبيو مايألا ضعب ليبقلا اذه ءام ىرجو بصخلا ءاجو هللا ردق ناو تيأرأ

 جلفلا اذه لخدي له بصخلا ةلق نم مأ جلفلا اذه ةرضم نم هسابي ةعرس ملعي

 ؟ اهيف كش ال ةرضملا حصي ىتح ىلوألا هتلاح ىلع وه مأ ىنعملا اذه ىلع ةهبش

 لحت مل سايقلا حصي مل اذإ انلق دقف سايقلاب لوقي نم لوق ىلعف : لاق

 ةحص نإف .ةرضملا ةحصب مكاحلا ىأرو حسايقلا دري مل نم امأو ةدايزلا كلت

 نم هيلع تناك ام ىلع ةمدخلا درو داز ام فيقوتب مكح لدع يدهاشب .ةرضملا

 رظنلا لهأ نم لمع نم هب لمعو .رثألا هب ءاج دق حيحص هجو اذهو لبق

 يأرو .رثكألا ملعلا لهأ نم هيلع لعلو .رهشأ عرزلا ىري يذلا لوألا لوقلاو
 . ملعأ هللاو . عوبتم نيملسملا

 رهاوظلا يف جلفلا قوف جلفلا فيطخت يف لوقت ام هل تلق هنمو : ةلأسم

 ؟ . كلذ زوجي له . يراحصلاو

 . كلذ زوجي ال : لاق

 ؟ . هتحت نم وأ هقوف نم فيفختلا كلذ ءاوس :هل تلق
 . يدنع اذكه : لاق
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 هتيالو يف لوقت ام . ايلو كلذ ناكو لعاف كلذ لعف نإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ هيلع وه ايع لقتني مأ هتلزنم ىلع نوكيأ
 يأرلا فوقو هنع فقوي ليق دق هنأ ىعمو ، نظلا هب نسحي هنأ ىعم : لاق

 . ةمالسلاو

 ؟ هنم أربي الو : هل تلق

 . هنم ةءاربلا يسفن لمحأ نأ ردقأ ال : لاق

 ؟ اثيش نيدلا ةيالو نم ضقني ال يأرلا فوقوو : هل تلق
 . اتوبث اهديزي لب اهضقني ال . ىعم : لاق

 ؟ كدنع هتلزنم نوكي ام كلذ لعاف نم كئلوأ نم دحأ ىري نأ : هل تلق

 كلذ ناك هنع فوقولاب لئاق لاق ناو ةءاربلاب قيقح هنأ ىعم : لاق

 فرعأل ةءاربلاو ةيالولا ةهج نم هتئج اينإو ، اهافش هنع هتظفح ام اذهف 3 انسح

 الف قحلا يناعم نم ءىش هنم جرخي ناك نإ هنأل لطابلاو . كلذ نم قحلا لوق
 الو كلذ لدع يف رظنيف هنمو . هللا دحب هللا رمأب قحلا رهظف هنم أربي لوقأ نأ ردقأ

 . ملعأ هللاو . قحلا الإ هنم ذخؤي

 رجي ملو.يداولا يف ىقس ام هب يقسو يداولا يف ءام ذخأ نميفو : ةلأسم

 حسفلا هلو ةفورصم هنع يديألاو اجلف همكح نوكيأ . تاوم ضرأ ىلع

 ؟ ال مأ يعرشلا

 اذإف كالمألا نيبو ىرقلا نم ةجراخلا ةيدوألا يف جلفلا اذه ناك نإ : لاق

 هنع يديألاو & يقسي يذلا جلفلل ام يقسلا نم هلو جلف وهف هؤام ىرج

 لوقلاو . جلفلا ةلزنمبوه سيلف قسي ملام نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو ةفورصم
 نم هل نوكي ام لقاف . جلفلا ةلزنم هبلزني مل نم لوق ىلعو { رثكأ هلعل لوألا
 نمم اوناك اذإ . هيكلام نذإب الإ زوح دحال زوجي الو . رئبلا ميرح لثم ميرحلا
 . ملعأ هللاو . ةيقت ريغ نم مهنذإ زوجي
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 اومدخ لب . هومتي ملو هالعأ نم هب اوأدب اجلف اومدخ سانا يفو : ةلأسم

 ءاملا كلذكو & ضعب يف اهضعب باقثلا تطلتخاو . ءاملا هباقث يف راصو هضعب

 ىلع حيسي نأ ىلع ةليوط ةفاسم هل تيقب ضرألا ىلع حسي مل هنأ ريغ

 ىلعأ اجلف اومدخو نامزلا نم ةدم دعب مهريغ سانا ءاجو . هوكرت مث . ضرألا

 له . جلفلا اذه نم ادج بيرق وه لب & حسفلا نود هنأ ىلع جلفلا سأر نم

 ؟ . هريغك ميرحلا نم قحتسيو اجلف همكح لوألا جلفلا ىرت

 هباحصأ هكرتي نأ الإ . جلف همكحف { لوألا جلفلا يف ءاملارهظ اذإ : لاق

 نأ دحال زوجي الو . جلف همكحف هنم مهسفنأ بطت مل نإو . هنم مهسفنأ بيطتو

 . ملعأ هللاو . حسفلا نود اهيف اجلف هيلع ثدحم

 : ناديبع نبا ةلأسم

 لاومألا بابرأل رجشلا اذه نا لوق {} ةيقاسلا طسو رجشلا تبث اذإو

 هذه ةراسم يذلا لاملا بحاصل لوقو . ةيقاسلا هذه يف مهءام نوفطخي نيذلا

 بلط ناو هب ذخألا زوبيو & لهسأ ةيقاسلا هذه نأ يدنعو ، هلام يف ةيقاسلا

 هذه تناك اذإو . كلذ مهلف جلفلا طسو يتلا ةرجشلا هذه فرص ءاملا لهأ

 ىدحا يف ةرجشلا هذه تتبث اذإ امأو . لاملا بحاصل ةرجشلاف انالمح ةيقاسلا

 . ملعأ هللاو . لاملا بحاصل ةرجشلاف . لاملا يبناج

 فصن هل نأ ىلع لصأ وأ مروهو هرفحي مهل اجلف موق نم ذخأ لجرو : ةلأسم
 الو لوهجم اذهف ميتيلاو بئاغلا جلفلا لهأ يفو ، هيلع يقسي امو ءاملا يف داز ام

 اومتي نيغلاب جلفلا لهأ نوكي نأ الإ هرفحب لودعلا هل هاري اموأ هانع الإ هل زوب
 . ملعأ هللاو . اعيمج كلذ

 هئام تقو نع لفغ ءاكرش هلو فورعم موي يف ءام هل لجر نع : ةلأسم
 ؟ . مرغ مهيلع له . هئاكرش عم عاض ىتح

 املو ةيقاسلا يف هودر ناو { مهيأرب اوقس اذإ مرغلا مهيلع . معن : لاق
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 هللاو . مهيأرب اوقسي ىتح مهيلع مرغ الف ءاملا اوكرتو اوفرصنا تقولا ىضقنا
 . ملعأ

 : يلمازلا ةلأسم
 هلام هل يقسي نأ هيزبجي له .تاف ىتح هءام يقسي نأ هريغ عنم نميفو

 ؟ . كلذ هئام لثمب

 ناك نإو . هرمأب ىتح هيزجم الف هرمأ اكلام لاملا بر ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هللا هازجأ هرمأل كلام ريغ

 : هللا همحر : نافلخ نب ىنهم هيقفلا ةلأسم

 اذه حاتجاف ، سبي ذنم هحالصال هنم ةداب هل ةفوقوم جلف يف لوقت ام
 ةدابلا هذه عيب ىلع مهئارآ تعمتجاف هب مايقلا نع هلهأ زجعو ليس جلفلا

 ؟ ال مأ . كلذ مهل زوبأ هباهذ فوخ مهجلف ةمدخل ةفوقوملا

 كل هصنأ ىتح رثأ نم هيلع دمتعا ظفح هنع تلأس اييف ينرضحي مل : لاق

 جلفلا حالصال ةفوقوم ةدابلا هذه تناك نإ هوجرأ ام بسح يدنع اميفو هنيعب

 ىرج ىتح هتمدخ اوأدب نيح سسأ كلذ ىلعو . هحالص عيمجلا معي ثيح

 جلفلا حالصإ يف اهتداعق ذفنتو ةدابلا هذه دعقت كلذ دعب لزي ملو & يقسف
 اهيف عقي مل كلذك يهو . عاب نم مهنم عابو . تام نم هلهأ نم تايف . ماعلا

 هريغ الو عيبب اهل ضرتعي نأ ىرأ الف كلذك اهلاح ناك اذإف . ثاريم الو عيب

 ذإ لدبت الو ريغت ال اهيف كردأو اهرمأ نم فلس ام ىلع اهلاحب ةفوقوم يه اينإو

 نم مهنم كلذب ىلوأ لئاوألا ناكل كلم اهيف مهل ناكولو اهكلمت جلفلا لهأل سيل

 ` املاهفيقوت دعب اهجو هل ىرأ ال امم كلذو س اهنم هتصح مهنم لكل ناكلو تامو عاب
 ىلع ةسسؤم تسيل ةدابلا هذه تناك ناو كلذ ىلع جلفلا سيسأتو هل تفقوأ

 هنايرج دعب مهرمأ نوكلاملا جلفلا لهأ اهداز اينإو { افنآ هانركذ ام بسح فقولا

 نوكي ن ىلع اهجارخإو اهتدايز ىلع مهنم اقافتا مهلاومأ نم اهوجرخأف . هيقسو
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 ءاش ام كلذ ىلع تيقبف اهحالص مهل عماجلا جلفلا ةمدخل اهانط نم لصحي ام

 هلدبأ يتلا جلفلا ةمدخ يف اهنمث ذافناو اهعيب دعب نم مهادب مث ةدملا نم هللا

 اذه ىلع يدنع اييفف كلذك اهوفقوأ نيذلا مه اهعيب اودارأ مه نيذلاو . اهنم

 كلذ مهكلم نم اهجرخي ال مهل كلم اهنأل اهيف عوجرلاو اهعيب مهل نأ اهلاح نم
 اهوفقوأ مهنأل اهيف عوجر اهل سيل يتلا تافوقولا رئاسك كلذ سيل ذإ مهنم فقولا

 اوناك ايهم مهنع جرخي مل ييف عوجرلا نم مهعنمي ايف مهريغ ىلع ال مهحلاصم يف
 نيقفتم كلذ ىلع اعيمج مهنوك عم . اهفيقوت ةلاح اوناك ايك اهعيب نيح اعيمج نيقاب

 . ملعأ هللاو . نيكلام مهرمألو

 ناك اذإ . اضرأ هب هل ي رتشي نأ دارأ جلفل قح هيلع نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ زوجيأ . كلذ هنيح يف ةمدخ ىلإ جاتحي ال جلفلا

 يدنع ام بسح ىلع هلئاس هب ينفرشف هلئاق هنمض املاباوج : لاق

 ي رتشي نأ يلتبملا اذه اهجو ىرأ ال :لوقاف ،هلئالد يدنع تحضتا نأ دعب هيف

 يف الو مكح يف هقح نع اضوع هيلع اهفقويف هل اضرأ جلفلا اذهل هيلع يذلا قحلاي

 كلذ ريغ ال حلاصم يف ذفني نأ همكحف جلفلل هيلع قلعتم قحلا نأل حالصل رظن

 نم اهيف قفني ام ىلع هل لغتست نأ الإ هحلاصم نم يل نبي مل هل ضرألا ءارشو

 تافآلا نم تملس نإ هحالص يف هتلغ نم لصحي ام ذفني مث لالغتسالا هوجو
 تتأ ايبرو هعضوم ريغ يف هعضوم نوكيف همكحل فالخلا اهتمالس عم اذه يفو

 ييف جلفلل نوكي حالص يأف .هريغو اهيف كرد نم ىشخي اييف ضرألا ىلع ةفآلا

 احالص هل نوكي اميف هل هيلع امب ذافنالا لجعي نأ هل ىلوألا لب اذه ىلع ىجري

 امئاق جلفلل نكي نإف .رصبلا يوذ نع رثألا هب صن ام ىلع رظن وأ مكح يف هنم
 مدع عم هسفنب كلذ ذافنا يليف الإو هيدي ىلع هذافنا نوكيو هيلع ام هضبقيف ةقث

 الإو } هجو ىلع هذافنا ىلإ ليبسلا دجوو ،هرسيأ نا هب هنم ةءاربلا هل حصت نم

هللاو . هيلع بجي ايك .هتافو دعب هلام يف هنع هذافنإب يصويو هتايح يف هب نتيديف



 ال : ىلاعت هلوقل هرس يف هللا عداخي ملو هصالخ يف ادهتجم ناك ام هرذعب ىلوأ

 هللاو . يل ناب ام بسح كلذ ريغ سيلو اهتقاط يأ اهعسو الإ اسفن هلا فلكي

 . ملعأ

 : يلمازلا ةلأسم
 ؟ ال مأ القلا ناكم يقسي نأ هيلعأ . تعقوف لخنل برش هيلع نميف

 ؟ ال مأ ءاوس هلكأ ةعطقلا هذهل برش ناك نإو

 هيلع سيلف لخنلا نهنايعأب لخنلا ءالؤهل برش هيلع ناك نإ : لاق
 ةعطقلا برش هيلع ناك نإو ،مولعمءام هيلع نوكي نأ الإ للقلا عضوم برش

 . ملعأ هللاو . تباثف

 : سيمخ نب رصان ةلأسم

 دحأ دارآو } لاومأو لزانم يف سانلا كالمأ نيب تناك اذإ جلفلا لام يف

 لظ ءانبلا دري ثيح نم هلزنم ىلعأ ىلع ارادج ىنبي نأ كانه لزنم هل نم

 اليخن هيف لسفي نأ كانه ناتسب هب نم دارأ اذإ كلذكو راثآلا ةفرعم نع سمشلا
 هب ام نيبو ةدملا نيب لوحي نأ تمظع اذإ اهنم فوخملا قوسلا تاوذ نم ارجش وأ

 وأ قح كانه هل نم ىنب اذإ تيأرأ ؟ . ال مأ كلذ زوجيو راثآلا ةفرعم ىلإ لصوتي

 فيخو راثآلا ةفرعمو ةدملا نيب عنملا عقو ىتح شرعلا كلذ مظع ىتح سرغ

 ركنم هركني الو . ريغم كلذ ريغي ال لبق نم كلذ نكي ملو ، راثآلا ةفرعم سابتلا
 مأ افورصم كلذ نوكيل كلذ فرص جلفلا بابرأ بلطو . اهل ناكملا كلذ نأ

 مأ افورصم كلذ نوكيأ . كلذ فرص بلطو بستحم بستحا ناو ؟ . ال

 ؟ . ال

 3 قحلا هوجو نم هجوب هيف يه تتبثو ةدملل عضوملا كلذ تبث اذإ : لاق

 الو رجش لسف نم كلذ هبشأ امو نيط ءانب نم اهب رضملا عسي الف كلذ حصو
 ةجراخلاو . اهيف ةلخادلا قوقحلا نم اهب رضملا كلذ نم دلوت امو لخن سرغ

 نم هنم دلوت امو ، هانركذ ام لك نم فورصم كلذف كلذ هبشأ امو . اهنم
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 ال نمل اهعضومو ةدملا تناك اذإ اذهف مالسالا يفرارضإ الوررض الو ، ررضلا

 ىضرو هرمأ كلمي نمل تناك نإو . هرمأ كلمي الو هرمأ كلمي ملوأ هرمأ كلمي

 ملو هريغي ملو هركني مل اذإف ، هيلع تبثيو هاضر زوجي نم لاحيف ثدحلا كلذب
 الإ باستحالا نوكي الو ، هيلع كلذ تبث هيلع ربكنلا هل نم ىلاإ هفرص بلطي

 كلذ يف بستحم بستحا ١ ذإف . هاضر زوجحم الو . هرمأ كلمي ال نم لام :

 ثدحلا ةلازإ مهيلعف هفرص يف نيملسملا نم لدعلاب ماوقل ا ىلا عفرو فورعملاب

 كلمي نملو { هرمأ كلمي ال نمل اناك اذإ اهعضومو ةدملا ناو . كلذ نم لطابلا

 كلذ اوملع نيذلا نيملسملا نم ماوقلا ىلعف ٠ هرمأ كلمي ال نملوأ ٠ هرمأ

 قرطلأو راهنألا اثم كلذو . مهيلإ كلذ عفري مل ولو . كلذ راكنإ لطابلا ثدحلا

 مل ولو ٥ اهيف لطابلا ملع اذإ اهيف لدعلاب مايقلا مهيلعو ٠ كلذ هبشأ امو ذفاونلا

 . دحأ مهيلإ عنري
 يذلاف : لاقف . لاؤسلا نم مدقت ام ىلع حلفلا ةدم ف ىحبصلا لئسو

 . ماكحألا باب يف ىنعملا اذه يف ماكحأ لظلل سيل نأ نيملسملا راثأ نم هتظفح

 ف دجوي ام ىنعم ىلع هفرص زوجي الو ناك ام انئاك سرفلاو ءانبلا كلذ زئاجو

 مل اذإ عضوملا كلذ نع ةدملا ليقنت نم اودارأ ايب ةدملا باحصأ لاتخنو راثآلا

 هيف نوكي ام عيمج نم اولعف مهل حلصأ اوأر ام ىلعو مهل اومأ باهذ اوفاخو حلصت
 نأ الإ سرفلاو ءانبلا كلذ فرص زوجي الو .لايتحالاو رظنلا باب نم حالصلا

 . ملعأ هللاو . مالسالا لهأ

 هبحاص هفرصي مل اذإ لوق ىلع جلفلا نم لشرلاب عافتنالا زوبو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هكرتو هلام ىلإ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 نم عارذ ةئارسمخ جالفالا دحأ نم ءاملا عفانم نع جالفألا نيب حسفلا نإ

 داو نم اهءام ناجلفلا ناذه نوكي نأ الإ نيملسملا لوق رثكأ ىلع بناج لك
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 ارزج يداولا نوعطقي يداولا اذه يف اومدخي نأ نيجلفلا باحصأ دارأو ادحاو

 3 هيلع لمعأ يذلا لوقلا رثكأ ىلع عارذ ةئايسمخ حسفلا ناكولو . كلذ زوجي الف

 كلذف ناتقث حص نإو ةقثالإ نوكيالف نيجلفلا نيذه يفءاملا ين رظني يذلاامأو

 نإف مهنم دحأل ةمدخ هيف تمدقت نكي ملو نيجلفلا لهأ افلتخا اذإ امأو لإ بحأ

 دحأ ماقأ نإف { هنايعدي يذلا عضوملا كلذ ىلع ةلداعلا ةنيبلاب مهوعدي مكاحلا

 مهنم دحأ مقي مل ناو هب هل مكاحلا مكح هل عضوملا كلذ نا ةنيب نيجلفلا لهأ

 نإف © مهنم دحأ فلاخ نإف هيف ةمدخلا نع مهلك مهفقوي مكاحلا نإف { ةنيب

 نأ ىلإ نومدخي نيذلا فقوي نأ مكاحلا دارأ اذإ امأو هتفلاخم ىلع هسبحي مكاحلا

 اذه يف هل ضراعملا اذه نا ةحص ىلإ جاتحي كلذكو . كلذ مهنيب مكحلا عقي

 باحصأ ضعب ناك اذإ كلذكو . هيف ائيش هل نأ مكاحلا ملعي مل اذإ عىش جلفلا

 لوق رثكأ ىلع مصاخيو مكاحي نأ رضاحلل زئاجف ارضاح مهضعبو ابئاغ نيجلفلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 نم ادعاس هل نأ ركذيو { نامزلا فلاس نم يلزأ جلف يف هنمو : ةلأسم

 مأ مهاضر ريغب سانلا لاومأ يف هومدخي نأ جلفلا بابرأل زوب له نامزلا ميدق

 روهظ هتمالعو نيتدعاس ميدقلا جلفلا اذهل رهظ اذإ تفصو ام ىلعف . ال

 زئاجف & ثدح عطق الب ميدقلا جلفلا يف حرطي دعاسلا اذه ءام ناك اذإ دعاسلا

 كالمأ يف تناكولو تناك اينيأ مهجلف دعاوس اومدخي نأ ميدقلا جلفلا باحصأل

 نا نيبتي مل ناو . هرج ايب ىلوأ وهف ادعاس نيعبس دعاسلا اذه رج ولو ، سانلا

 هومدخي نأ جلفلا باحصأل سيلف ميدقلا جلفلا اذه يف حرطي دعاسلا اذه ءام

 اوضرو مهرمأ نوكلمي نهم اوناكو لاومألا بابرأ ىضري نأ الإ سانلا لاومأ يف
 . ملعأ هللاو . مهيلإ كلذف مهلاومأ يف مدخي نأ

 : يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا ةلأسم

 تاوم ىلع مهجلف ىلع ثدح ةدايز اوثدحي نأ ءارجأ اوعطاق جلف لهأ يف
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 جراخو لوألا جلفلا ميرح يف ضرألا نطاب نم اجلف ءارجألا طقتلاف ضرألا نم

 لوألا جلفلا لهأل مأ كلذ مه اوطقل ايب ءارجألا كسمتف لوألا ىلع هوطلخو هنم

 ؟ مهترجأ ءارجأللو

 نوكي نأ ينبجعيف جلفلا اذه مهل اوجرخيل مهورجأ اوناك اذإ : لاق

 نوكي ن أ ينبجعيف اثدح مهل اوحرقيل مهورجأ اوناك نإو .ميجلا رسكب نيرجؤملل

 . ملعأ هللاو . ديعس يبأ خيشلا هبجعي اذكه هطقل نمل طوقلملا جلفلا

 : ىحبصلا ةلأسم

 تظفح ةمدخلا نعرهنلا ىنغتسا اذإف © ةروبخلا ءانط يف رييغت ينبجعي ال

 ءاملا نم هبيصي عئابلل سيل نأ ينبجعيو يدنع اميفو { ةجاحلا تقو ىلإ مهاردلا

 نب فلخ انخيشو ديعس يبأ خيشلا نع اذه وحنو اياصولا الو ءانطلا نم ءىش

 نب هللا دبع نب دمحم خيشلا مهاردلا هذه نم هتصح عئابلل ىأر نمبو نانس

 تفي سيمخ نب رصان خيشلا ناكو { ناييلس نب رصان يضاقلا خيشلاو ، ناديبع

 رهنلا باحصأ ىلع مهاردلا هذه قيرفت ينبجعي الو هنع ةياكح لوقلا اذهب

 . ملعأ هللاو . اهب ىلوأ اهتنسو

 يف اهاطعأ امروأ اماهس ناك نا مهاردب جلفل ىصوأ اذإو : ةلأسم

 عابت الوصأ ناك ناو ءارقفلا ىطعت اهنأ اضيأ فالتخا كلذ يفو هحالص

 همزل يذلا لاملا بابرأل كلذف جلفلا نم هقحل هيلع قحب ناك نإف .& ى رتشتو

 . ملعأ هللاو . اضيأ مهل ىصوأو ءارقفلا يف هفرص مهفرعي مل ناو 3 مهل

 : ىحبملا ةلأسم

 رجش نم يقاوسلا نع لسفلل حسفلا يف كدنع لدعألاو بوصاألا امو

 ؟ هب ينفرع لخنو
 ءاملا هل نمل نهغإ ءايلعلا ضعب بهذف فالتخاب اذه يف رثألا ءاج دق : لاق
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 نققحتسا ءاملا هل نمل اكلم نهلعجي نم لوق ىلعف هيلع نمل نهنأ مهضعب بهذو
 فيقستلا نهيلع زيجي ضعبو قيضأ اذهو فيقست نهيلع زجي ملو ماتلا حسفلا

 . ملعأ هللاو . نهليوحتو حسفلا كرتو

 عضي ال نأ هنم فاخيو ةقث ريغ جلفلا رمأب مئاقلا ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 ال وأ هرمأ كلمي نمل جلفلاو { هل هدعق زوجي ال امل هدعقي ايبرو كاهعضاوم هرومأ
 مالكلا نم ءىشب دحأل ضرعو .هلام ءام ةداعق ىلإ دحأ جاتحاو . هرمأ كلمي

 هل دعتقاف مئاقلا اذه اهدعقي يتلا ةداعقلاب حرصيو هل رسفي ملو هل دعتقيل ةراشإ

 يف لخدي مل وهو ،هلام هب هل ىقسو ،ةداعقلا نمث نم هيلع هنأ هل لاق ام هاطعأو

 ةصخر لهو . هل زوجيو كلذ هعسي كلذ نع لأسي ملو هريغ الو يقسي كلذ
 ؟ال مأ ةعساو كلذ يف

 اميف أربيو ، هل ضرعملا لعف ام ضرعملا ىلع قيضي ال هنأ يدنع :لاق
 ةقث جلفلا رمأب مئاقلا وأ ليكولا لعلو & هل ضرعملل ةميقلا ميلست نم يدنع

 . ملعأ هللاو . هل ضرعملا دنع

 هبيصن فرعي ال ضعبو هبيصن فرعي ضعب جلفلا ناك اذإو : ةلأسم

 لهو جلفلا ةلمج نم هردقب ذخأي نأ هبيصن فرعي نمل نوكي له هرمأ سبتلاو
 ؟ ال مأ . رابجلا اهطلخي يتلا بوبحلاو هايملاك اذه نوكي

 يف كلذ هلف هردقب هنم ذخأو هفرعي مل نمو { هنيعب هذخأ هبيصن نم : لاق

 . ملعأ هللاو . نيملسملا ءاهقف ضعب لوق

 : نافلخ نب ىنهم ديسلا نع ةلأسم

 3 اهيلع ررضلا دوجو عم ةمدقتم لخن اهيبناجب يتلا يقاوسلا حيرصت نا
 رظن نم نيعونمم ريغ مهنأل هزاوج لوقلا نم رهشألا لعلو فالتخالا نم ىرعتي ال
 ةجح لخنلا باحصال سيلو مهريغ ىلع كلذب نيدبعتم الو مهجلف يف حالصلا
 برخنف اهب اييدق ةيقاسلا كلتل جوراصلا ناك اذإ اصوصخ كلذ يف مهيلع

 . ملعأ هللاو . لبق نم ناك ايك هديدجت جلفلا لهأ بحأف هنمعىش
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 الصتم نوكي ىتح جلفل ١ جيرصت عبتلاب كدارم ناك نإ هنعو : ةلأسم

 جيرصتلاب هلام يف ةيقاسلا رم ىلإ لاملا بر ضري اذإف ۔ هحيرصت نم كوردملاب

 هتزاجاب لوقلا ىلع ىوقأ الف { هل نيدهاشملا رظن يف ررض كلذ يف هيلع ناكو

 ةلخن ءاذحب ةيقاسلا كلت نم عضولا كلذ نكي ل اذإ اصوصخ هاضر ريغي

 اهب جيرصتلا نوكي ىتح اهب هبجيرصت ديدجت جلفلا لهأ بحاف لبق نم اجرصم

 . كلذ نع عانتمال ا هل ىرأ الف هحالص رهظ دقو ررض نكي ل نإو . الصتم

 . ملعأ هللاو

 نم هيف حص امو جلفلا اذهرمأ نم تفصو ام ىلعف هنمو : ةلأسم

 هثعب يف داهتجالا دعب هترو ريص يردت مل اذإف . مههايم نم هلهأ ىلع ناضقنلا

 . هتارود يف ملسأ هيلع كوردملا كاردإ ىلع ةدايزلا نم ةمالسلاف هنم سايالاو

 ال ام ءام نم ذخأي نأ حصي ال ذإ هرمأ كلمي ال نم جلفلا بابرأ يف اصوصخ

 نم ىلع ىشخأ لب كلذ هل بجوي ةجح ريغب هريغل هرمأ كلمي الو هاضر يردي
 هل قح نم هب ذوخامف ناصقنلا امأو هيلع ةعبتلا قلعتو هنايض موزل هلاح نع هريغب
 ابيسحو ابيقر هب ىفكو هللا دنع هرمأ ةبقاع يف هليوحت ببسب هيلإ راصف هبابرأ نع
 لك عيمجلا ىلع كلذ نوكي نأ ديعب ريغف هيلإ راص نمو ناصقنلا ةلاهج عمو

 نإ جلفلا نم دحأ نود دحأ هب صخي نأ حصيال ذإ ىرأ اييف هيف هتصح ردقب

 . ملعأ هللاو . هيف رظنيف هارأ ام حص

 هتمدخل جلفلا ءام نم اودعقأو تاقث ريغ دلبلا ةابج ناك اذإف هنعو : ةلأسم

 مهيلإ عفدي نأ دعقتسملل سيلف هزاجأ نم يأر ىلعو دعقلا زاوج يف فلتخمنف

 اذإو كلذل افوقوم دوعقملا ناك اذإ جلفلا ةمدخ يف اهذفني نأ هيلع لب دعقلا مهارد

 حصت ملو هعضوم يف هعضوو دعقلا رمأ نم هيف اولخد ام ىلع ءانمأ نم دعقلا ناك

 عسوت ناو مهضيبقت ہبقتو مهنم دعقلا زاوج فالتخالا نم راع ريغ كلذكف مهتقث
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 هيلع قضي مل . كلذ ىلإ ةجاحلا دنع مهيلإ نمثلا عفرو هزاجأ نم يأرب دعقتسملا
 . نيملسملا ليواقأ نم لوقب ذخأ دقو

 الو ةنايخب هيف همهتي ملو هيف لخد ام ىلع انومأم ناك نم نيمألا ةفصو

 . ملعأ هللاو . ريصقت

 جلفلل يتلا هتنامأ نم هديب ام فلت ىعدا اذإ جلفلا ليكو ي هنعو : ةلأسم

 . ال مأ اهنايض هيلعأ اهريغ هتيب نم عىش فلت ريغ نم
 هتنامأو هتقث لبق نم هيف اييف الهأ ليكولا ناك اذإ يدنع اميفف : باوجلا

 يف هريصقت وأ هلوق فالخ هيلع حصي ملام لوبقم كلذ يف هلوقو نيمأ كلذ ىفوهف
 نمف امل هظفح عم نكمم اهريغ نود يدعتلا نم اهيف يدعتملا نأل هتنامأ ظفح
 . «ليبس نم نينسحملا ىلع ام : ىلاعت هلوقل اهتمارغ هيلع ىرأ ال كلذ لجأ

 . ملعأ هللاو

 ةيصو هدي ىلعوأ هحالصال جلفل نايض هيلع نميف هنعو : ةلأسم

 ام ذفنأ اذإ اصالخ هل ىربت له لحملا نم سباي لاحلا كلذ يف جلفلاو هحالصال

 . ال مأ . ةيقاسلا يف يف هدي ىلع وأ هيلع
 ناك هحالص نم هنأ الإ جلفلا كلذ ةيقاس حالصإ يف يل نبي مل : باوجلا

 ءاملا نأل ىرأ اييف ءاوس يدنع كلذ لكف . امودعموأ اهب ادوجوم هئام نايرج

 وأ باقث نم هارجم حالصإ ىلإ ةجاحلا اوعدت اينإو حالصالا ىلإ جاتحم ريغ هسفن

 يضقي نأ هتردق يف لاحم ريغف هداجيإ دعب هيف ءاملا مدعب هللا ىضق ايكو 3 ةيقاس

 هعايض نم ىرجلا حلصأ ىتمو {} ديري امل لاعفلا وهو } همدع دعب هداجيإب

 جلفلا كلذ نم همزلام نايض نم صلختلاو عيمجلا حالصلا معي ذشنيحف
 ام ىلع كلذ نم هحلصأ دق ام حالصإب هلدب ىصوأ ام كلاهلا ةيصوو © ذفنملاو

 ناب ام بسحأ هللا ءاش نإ ذفنملاو صلختملل صالخ هجو يدنع وهف هركذ انمدق

 هللاو . هيف رظنيف هوجرأ ام ىلع لب هيلع دمتعا ىتم ظفح ريغ نم كلذو هيف يل

 . ملعأ
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 ةيقاسلا يف ىقسلا ةدايز ةزاجا يف فالتخالا انفرع دق لاق 3 هنعو : ةلأسم
 ناك اذإ اصوصخ هتزاجإ رجح لوقلا رثكأ لعلو ، لبق نم ناك ام ىلع نالمحلا
 امأو . هاضر كردي الو ، هرمأ كلمي ال نمم اوناك وأ { كلذب نيضار ريغ اهبابرأ
 ةيقاسلا امأو هل زئاج كلذ نأ يدنع اميفف كلذب هل اوضرو مهرمأ نيكلام اوناك نإ

 ملعي مل اذإف اهيلع نيراملا رورمل ةرطنق اهيلع لوعجملا قيرطلا يف ةكوردملا
 ءاملا رارمإ قيضي ال نأ يدنع اميف ،اهزاوج لمتحا وأ قيرطلا ىلع اهثودح

 مل اذإف ، اهيلع نيراملا رورمل ةرطنق اهيلع لوعجملا قيرطلا يف ةكوردملا ةيقاسلا

 ءاملا رارمإ قيضي ال نأ يدنع اميف {& اهزاوج لمتحا وأ قيرطلا ىلع اهثودح ملعي

 ناك ام ىلع يقسلا داز ، رثكوأ اهب راملا ءاملا لق هزاوج لامتحال كردأ ام ىلع اهب

 ازئاج وأ انالمح ةيقاسلا تناك ، ىرأ اميف هزاوج لاحل ءاوس هلكف صقن وأ لبق نم

 يف ءاملا حارطاو هلعاف ىلع هرجح ملعأ ال ازئاج ةيقاسلا تناك ناو قيرطلا ىلع

 ىلع هرجح ملعأ ال لبق نم يقسي نكي مل اهنم رخا لام نم قستو { زئاج ةيقاس
 . ملعأ هللاو . هلعاف

 : يلمازلا ةلأسم

 كلذ دري ملو } اجبرصت مهنم دارأ نم داراف موق نيب نوكت ةيقاسلاو

 ؟ . ال مأ كلذب مهعيمج ىلع مكحا . مهضعب

 الإ حلصت ال تناكو جوراص اهل امدقتم ةيقاسلا هذه تناك نا : لاق
 نوقسي اوناك اذإ كلذ مهنم دحأ بلط اذإ اهجيرصت ىلع اهلهأ ربجأ جوراصلاب

 ريغب لبق نم اهنم يقسيو ةجرصم لبق نم نكت مل نإو ث اهنع نونغتسي الو اهنم
 مل نإ . ثدح اهيلع ثدحي نأ الإ اهبجيرصت نع عنتما نم ربج ينبجعي مل جحوراص
 هللاو . جوراصلا الإ اهحلصي الو . ثدحلا كلذ لبق نم ءاملا بهذ الإو جرصت

 . ملعأ

 : ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 : ؟ يمالسالاو يلهاجلا جلفلا نيب قرفلا امو

 يذلا يمالسالا نأ هتفرع يذلاو ، المج اذكه رثألا ءاج يذلاف : لاق
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 . بر هل فرعي الو راثآلا نم كلذ ريغ وأ يقاوس وأ ةعارز ةراثإ 3 ةنيب ةراثإ هيف
 يذلا يلهاجلا امأو . ءارقفلل وهف ماما نكي مل نإو لوقلا رثكأ ىلع مامالل همكحو
 هطقل نمل همكحف رثأ هب ءاج الو نايب هيف نكي ملو دحأ هب عمس الو ةراثإ هيف سيل

 الو بئاغ هنأ الو & لبق نم دحأل ناك هنأ ركذي مل اذإ ، اريقف وأ اينغ ناك

 . ملعأ هللاو . بوصغم

    ٢٧٩





 ثلاثلا بابلا

 ةمص يفو رحشلاو لخنلا لسف ف

 ةيدضعلاو ةيصوخلا ةلخنلا
 كلذ ماكحأو ةلسافملاو ضايقلا يفو

 كلذ هبشأ امو

 رج

  

٢٨١ _





 : يلمازلا ةلأسم

 يف ةدضعم ةلخن تناك وأ ةيقاس نيجو ىلع تناك اذإ سياقت ىتلا ةلخنلا

 امأو . امهنيب سايقلا ناك ، اعارذرشع ةعبس نم لقأ نيتلخنلا نيب ناكو لاملا
 ناك اذإ لخنلا نم اهاذاح ام اهبناوج عيمج نم سياقت اهنأ لوقف ىطسولا ةلخنلا

 . ملعأ هللاو . عرذأ ةثالث اهل لوقو . اعارذ رشع ةعبس نم لقأ امهنيب

 عار يتلا ءاجوعلاو ةريغصلا ةمرصلاو ةرفحلا سياقت لهو هنمو : ةلأسم

 ال اذه مأ غيار لصألاو . اهسأر اهسياق وأ ةلخنلا هذه سايق ىلع اهلصأ اهسأر

 ؟ . سياقي

 تناك ىتلا ةلخنلا سايق اهلف ةلخن ناكم تناك اذإف ةرفحلا امأ : لاق

 دق تناك اذإف ةمرصلا امأو . سايق اهل نكي مل ةلخن ناكم اهنأ حصي مل ناو . اهيف

 . ملعأ هللاو . سايقلا اهل نأ رثألا نم هتعمس ام ىلعف اهلسافم تذخأ

 اهعرز وأ لبق نم اهعرزي ل هل اضرأ عرزي نأ دحأ دارأ اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟ ءاملا ىرث ةرضم نع تيبلا نع حسفي مك & سانا تيب تحت يهو
 ل اذإ . مهردج عرزلا الو ءاملا سمي ال ٹيح ءاملاو عرزلا حسفي : لاق

 . ملعأ هللاو . مئاق نع ردجلل نكي

 نب زجاح بعو ءاكرشلا نبو . اكرتشم ناك اذإ لاملا يفو هنمو : ةلأسم

 ةلخنلا تناك لسفي نأ دارأ اذإ بعولا اذه نع مهنم دحاو لك حسفي مك ماهسلا

 ؟ . سياقت مل وأ لخنلا سياقت

 بعولا نم هبيصن باسحب عرذأ ةئالث حسفيف مهغيب بعولا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . بعولاب عرذأ ةثالثف هل بعولا ناك ناو

 نم نيجول نم ال مك دضاعلا ىلع يتل ا دجسملا ةلخن يفو هنمو : ةلأسم

 نم ةبلحلا طسو يف تناك نإ كلذكو . اهيبرغ نمو اهيقرش نمو لفس أ نمو ىلع أ

 ؟ . لاملا
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 امأو عرذأ ةثالث اهميرح نأ تعمسف ةبلجلا يف يتلا ةيصوخلا امأ : لاق

 اهلفسأو اهالعأ نم نيجولا نم اهل نأ لوقلا رثكأ يفف ةيقاسلا نيجو ىلع يتلا

 اهيفف ةرجشلا امأو .اهلباقت ةلخن اهسياقتوأ ءىش اهسايق عطقي نأ ىلإ

 نيبناجلا نم هقحتست ام امأو . سابقلا عطقت لوقو .سياقت لوق :فالتخا

 . ملعأ هللاو .فلتخت ءايشألا نأل رظن ىلإ جاتحي اذهف نيرخآلا

 لجر لام يف ةلخن تناكولو سياقت يتلا لخنلا امأو ، هنمو : ةلأسم

 يتلا نيبو اهنيب ناك نإف . اهلك عبرألا تاهجلا نم اهلباقي ام سياقت اهنإف دحاو

 مث ةعبرأ ةتس . ريغلا ةلخن نع حسفيف ادعاصف اعارذ رشع ةعبس نم اهلباقت

 . هيف .ايهنم ادحأ لسفي ال فوقوموهف كلذ نم لقأ ايهنيب ناك نا امأو كلسفي

 . ملعأ هللاو

 نأ زئاجف هل ضرألا تناكو ةزيمتم ضرأ امل نكت مل اذإ لاق هنمو : ةلأسم

 اهميرح كلذ اينإو . عرذألا ةثالثلا يف ةلخنلا ميرح يفولو { هلام عيمج عرزي

 هنيعب ائيش هيف ظفحن ملف ةلخنلا عضوم امأف . عرزلا نم سيل اهيلع لسفلا نم
 . ملعأ هللاو . اهعضوم عرزي نأ ينبجعي الو رثألا نم

 هيف لسفلا هلزوبجي ال عضوم يف ةمرص ةلخن لسف نميفو هنمو : ةلأسم

 ةمرصلا كلهتيف لسف يذلا لاملا كلذب لقأ مث لهاجتلا ىلعوأ هنم لهجلا ىلع

 ام صالخلا كلذ دعب دارأو & هريغو دجسم نم ىضرلا هنم حصي ال نمل ةلسفلا

 ؟ هصالخ

 نإ هليزي نأ هيلع ناك هثدحأ يذلا ثدحملا لاوز كردي ناك نإ : لاق

 كلذ ةلازإ نع زجعلا دحب راص دق ناك نإو . نيملسملا دنع زوجي ال هثدح ناك

 كلذ ءارش هيلعف دحأ ىلع لصأ فلت هل هثدحأ ببس نم ناكو & ثدحلا

 نم ىلع اهعفدي ةميقلاف الإو ، ردقي مل نإو . ءارشلا ىلع ردق نا لصألا
 . ملعأ هللاو . هيلع فلتأ
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 : هللا همحر : ناسغ نب دمحم نب هلا دبع خيشلا ةلأسم

 ۔ لسفي نأ لخنلا هل نم داراو سانال لخن اهيفو هتبلح يف دجسمل ةلخن يف
 ؟ . دجسملا ةلخن نع حسفي مك

 . ةدودحم ةبلج اهل نكت ملو . ةيدضاع ةلخنلا هذه نكت مل نا : لاق

 عرذأ ةتس اهنع لسافلا حسفيف { اهدم فورعم الو سامت الو بعو الو ديماوجب

 ةثالث ةلخنلا نع حسفيف ماظعلا رجشلا امأو . راغصلا راجشألاو لخنلا لسف يف

 اهل ةلخنلا هذه تناك ناو . عرذأ ةعست يه نوكتف عرذأ ةتس يه اهلو . . عرذأ

 لثم عرذأ ةثالث اهدحو اهديماوج نع لسافلا حسفيف ةفورعم ةبلجو دودح

 حسفي هلثمو . طرقلاو ردسلاو ابمألا لثم رابكلا رجشلاو ريغصلا رجشلاو لخنلا
 . ملعأ هللاو . عرذأ ةتس دحلا نع

 : هللا همحر : دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 نيرقب ايهنم دجسم لكل ، خنيدجسمل نيتنيرق نيتلخنب ىصوأ نميف
 يف ةمرص لك نيتمرص السفي نأ دجسملا ءالكو دارأو نانيرقلا عقوف { مولعم
 ؟ ال مأ . كلذ لاملا بر مزليأ نينيرقلا نم عضوم

 ناك يذلا نيرقلا يف ةمرص لك نيتمرص السفي نأ ايف زوجي . معن : لاق

 حلصأ كلذ ناكو نيدجسملل ةدحاو ةمرص السف نإو . دجسملل لبق نم

 ، حالصلا رظن ىلع كلذ ايل زئاجف نيتمرص لسف نم نيدجسملل امهدنع
 . ملعأ هللاو . هتظفح اذكه . نيفصن نيدجسملا نيب ةمرصلا نوكتو

 : يلمازلا ةلأسم

 زوجأ ،. هلام ءام نم برش اهلو هريغ وأ دجسمل ةلخن هيفو لام هل نميفو

 نم هئايب اهاقسوأ دجسملا ةلخنل هنم عرص اذإ رخآ لاموأ 3 هل عرزل هئام عفد

 ؟ ال مأ ءاملا كلذ ريغ

 ثيح هئام ةيقب فرصي نأ هلززئاج ءاملا نم اهقح ةلخنلا ىطعأ اذإ : لاق

 كرتو . كلذ ينبجعي مل صرقلا هجو ىلع ءاملا كلذ ريغ نم اهيقسي نأ امأو ءاش

 . ملعأ هللاو . هل ملسأ كلذ
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 دجسمل ةلخن برمت يف دجسمل تلسف وأ ةلخن تتبن اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ثلذ دعب لازتأ & لخنلا ترمثأ ىتح دحأ نم راكنإ عقي ملو } رخآ

 سانلا رئاس امأو { ةلخنلا ةرمث ببسب اهيلع ةجح الف دجاسملا امأ :لاق

 . ةجحلا مهيلع تبثت ةلخنلا ةرمثف نورضاح مهو ، مهرمأ نوكلمي نيذلا

 . ملعأ هللاو . لوألا اهصوخ خسفت ىتح لوقو . ابالقأ عسنت ىتح لوقو

 : ىموغرلا ةلأسم

 ىلع ةلخنلا تناك اذإ يهف سايقلا عطقتو سياقت يتلا ةيدضاعلا ةلخنلا
 ةلخنلا تناك اذإ كلذكو { عرذأ ةثالث نم لقأ 3 زئاج ريغوأ زئاج ةيقاس نيجو

 بسحت ال اهنأ لوقو . لوقلا رثكأ ىلع ةيدضاع بسحت اهنإف ، لاملا يف ةدضعم

 . كلذ ريغ ال ةصاخ ةزئاج ةيقاس ىلع عرذأ ةثالث نم لقأ نوكت ىتح ةيدضاع

 . رثكأ لوألا لوقلاو
 تاهجلا نم اهلباقي ام سياقت اهنإف لجر لام يف ةدحاو ةلخن تناكولو

 سأر ىلع لمعلاف اهسأر عارولو اهلصأب ةرجش وأ ةلخن اهتلباق اذإ اهلك عبرألا
 اهاذحب ةلخن تناكو ، لاملا طسو يه هنأ لثم سأرلا ىلع ال ةلباقملا يف ةلخنلا

 يلي امم ةلخنو } يليهس يلي امم ةلخنو ، قرشملا يلي امم ةلخنو ، برغملا يلي امم
 نم سايقلا اهلف لاملا يف ةدمج ةدودحم هبلج ةلخنلا هذه نكت مل اذإف { ىشعن
 اعارذ رشع ةعبس نم لقأ لاملا يف يتلا لخنلا نيبو اهنيب ناك اذإ يحاونلا عيمج

 يف لاملا بر الو ةلخنلا بر لسفي الو رثكأ لوألا لوقلاو . ضرألا فصن اهلف
 لاملا يف ىتلا لخنلا نيبو ايهنيب ناك نإو . كلذ ىلع احلطصي نأ الإ ايهنيب يذلا

 الإ ةلخنلل سيلف ادعاصف اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ تاهجلا ضعب نم ءىش وأ
 . ضرألا يف اه سايق الو عرذأ ةثالث

 رشع ةعبس ةيدضاعلا ةلخنلا نم اهلباقي ام نيبو اهنيب ناك اذإ : لوقو

 لقأ اهنيب ناك نإو & لسفي مث عرذأ ةتس ريغلا ةلخنلا نع حسفيف ادعاصف اعارذ
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 امأو . لوقلا رثكأ ىلع ايهنم دحأل لسفلا زوجي الو . هلاحب فوقوم وهف كلذ نم

 . عرذأ ةتس اهنع حسفي هنإف ةيصوخ ةلخنلا تناك اذإ

 وأ عرذأ ةتسردقب تاوم ضرأ ايهنيبو هتيقاس رئاسب قيرط تناك اذإ امأو
 : فالتخا كلذ يفف { ةيقاسلاو قيرطلل ايواسم تاوملا اذه ناك نإف رثكأ وأ لقأ

 هنم امل لوقو . اعارذ هنم ةيقاسلل نأ لوقو . قيرطلل هلك تاوملا اذه نأ لوق

 وهو نافصن ايهنيب هنا لوقو . . عرذأ ةتس نم رثكأ تاوملا اذه ناك اذإ عرذأ ةثالث

 © هيف ثبعلا الو لسفلا زوجي الو هلاحب فوقوم تاوملا اذه نأ لوقو . لوقلا رثكأ

 . ةمالسلا هيفو نسح لوق وهو . لبق نم هيلع ناك ام ىلع هلاحب كو رتم وهو

 تاوملا نع ىرخألا نم ققحأ امهدحأ ةيقاسلاو قيرطلا تناك اذإ امأو

 تدجو اذإ امأو . لوقلا رثكأ ىلع هب ىوتسا نمل نوكي تاوملا اذه مكحف

 تدجو ايك تبثت ماكحألا رهاظ يف اهنإف نيعلا رظن يف اهسفنب ةمئاق يهو قيرطلا
 يف ءايلعلا فلتخا دقو اهميرح يف فالتخالا نم رثألا هب ءاج ام ىلع اهميرحب

 لوقو } اعارذ نورشع بناج لك نم اهميرح لوق . زئاجلا قيرطلا ميرح

 اهميرح لوقو . عرذأ ةثالث اهميرح لوقو { عرذأ ةرشع بناج لك نم اهميرح

 زئاج قيرط اهنأ ةنياعملاب قيرطلا تتبث اذإو ، لودعلا رظن يف اهب رضي ملام
 فرصيو الطاب اثدح اهيف ثدحأ نم عنميو اهلطاب حصي ىتح قيرط اهمكحف
 مكحلا نوكيف قيرطلا لبق ةيقاسلا نأ ةريرسلا يف ناك ولو { اهيلع فانأ ام اهنع

 ةمايقلا موي بيغلا مكحو 0 رهاظلاب ايندلا يف مكحلاو اهرمأ نم رهظ ام ىلع اهيف

 ناك اذإف ، روكذملا تاوملا يف ةيقاسلاو قيرطلا نيب لبق نم لسف مهل تبث اذإ امأو
 هذه تناكو زئاج ريغوأ زئاج ةيقاس ىلع ةلسفلا هذه هيلع يذلا نيجولا اذه

 مهتلسف هيلع يذلا نيجولا اذه ناك اذإف & نيجولا اذه ىلع ةيدضاع ةلسفلا

 نيجولا اذه نكي ملو & مهتلخن لباقت قاسلا تاوذ نم ةرجش وأ ةلخن هيلع سيل

 ةلخن هيف لسف اذإ ام ردقب نيجولا نم رايع وأ تاوم هبناجب ناكو قيرطلاب الصتم
 يدنع لسفلا هيلع قضي مل عرذأ ةثالث ردق هريغل يذلا رايعلا نيبو اهنيب ناك
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 ايف رظتلا همكحب كلذ لثمو . سايقلاب هتلخن هتقحتسا يذلا نيجولا اذه ىلع

 . يدنع

 يفف © تاوملا بنجب ايدضاع زئاجلا ةيقاسلا ىلع فلاس نم مهلسف ناك اذإ امأو

 سايقلا اهف لوقو . عرذأ ةثالث الإ تاوملا يف ةلخنلل سيل لوق : فالتخا كلذ

 نأ الإ فاريس ىلإولو رثكأ وأ . عارذ ةئام ىلإ ولو اهلفسأو اهالعأ نم نيجولا يف

 نم ءىش وأ ةلخن وأ قيرط وأ ةلاجإوأ رادج لثم سايقلا عطقي ام اهيلع عطقي

 لخنلا نم اهسياقي ام ايهنيب نوكيو & ةبوبرملا قاسلا تاوذ نم راجشألا

 | ادعاصف عرذأ ةثالث هضرعو ابارخ نيجولا اذه ناك اذإ سايقلا ناقحتسيف

 ايف اعارذرشع ةعبسوأ اعارذرشع ةتس نع سايقلا يف ةلخنلا تداز نإ لوقو

 لضفلاو عرذأ ةينايث اهل نوكي لوقو . عرذأ ةثالث اهل ناك اهسياقي ام نيبو اهنيب

 هيلع لمتشت لاومأ هيلي ام ناك نإ لوق : فالتخا هيف ضرألا نم ىقبي يذلا

 مكح ىقب ام مكح ناك سايقلا نم قحتسي ام عطقناو كلذ ريغوأ قيرطو

 ضعب نأ ىعمف كلذك نكي مل نإف عضوملا ىلع لمتشت يتلا قيرطلا وأ لاومألا

 ةنيبلاب دحأل حصي ىتح فوقوم هنأ لوقي ضعبو نافصن ايهنيب لوقي نيملسملا

 نيبو اهنيب ناكو زئاج قيرط ىلع تناك اذإ ةيدضاعلا ةلخنلا امأو . ةلداعلا

 لوق : فالتخا كلذ يفف عارذوأ نيعارذ وأ عرذأ ةثالث ردقب بارخ قيرطلا

 وهو نيجولا يف سايقلا اهل لوقو 0 اهعذج هيلع ماق ام الإ ةلخنلل ميرح سيل
 الإ قيرطلا ميرح يف عرز اهف سيل لوقو لودعلا رظن يف قيرطلاب رضي ملام رثكألا
 عذج ىلإ لصت قيرطلا ناك اذإ امأو . ءارحصلا يف اعساو اقيرط نوكي نأ

 ام ىتم اهتلازإب ذوخأم اهلسافو ةلازم اهنأ الإ افالتخا هيف ظفحأ الف 3 ةلخنلا

 نمل ةلخنلا وأ قيرطلا يف يذلا تاوملا وأ نيجولا اذه ناك قيرطلا ىلع اهثدحأ

 ملام قيرطلا نع لازم ثدحلاو مكحلا يف ءاوس وهف هرمأ كلمي ال نملو هرمأ كلمي

 وأ نيجولا اذه ىلع اهلسف نمل لبق نم ةفلاس ةرجش وأ ةلخن ناكم لسفلا نكي
 . ملعأ هللاو . قيرطلا ىلع يذلا تاوملا
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 : يلمازلا ةلأسم

 & رخآل ىلفسلاو . لجرل ايلعلا ةريبكلا ةيقاسلا نيجو ىلع نيتلخن يف
 ؟ ايهنيب سايقلا فيك

 ىلهأ ةدحاو جلفلا ةيقاس نيجو ىلع ناتلخنلا هذه تناك نإ : لاق

 نأ دارأ نمف ايهنيب مسق اعارذ رشع ةعبس نمرثكأ ايهنيب ناكو لفسأ ةدحاوو
 ةعبس نم لقأ ايهنيب ناك نإو ث عرذأ ةثالث ايهنيب يذلا زجاحلا نع حسف لسفي

 وأ ةرجش نيتلخنلا نيب ناك نإو . لسفي نأ دحأل زوجي الو ايهنيب وهف اعارذ رشع
 . ملعأ هللاو . كلذ ايهنيب عطق دقف ةلاجإ وأ قيرط

 : يموخغرللا ةلأسم

 نم دحأ دارأ اذإ الإ دلبلا لهأل عرازم اهنأ ةفراعتم يه يتلا يباوعلاو

 يف اذكه هراجل ديكلاو دسحلا ليبس ىلع هراج لام ىلي امم هلام يف لسفي نأ سانلا

 ؟ ال مأ . كلذ نم هعنم زوجي له { يرحتلا

 دارأو ءاش ام هلام لسف دارأ نم عنمي ال هنأ لوق . فالتخا كلذ يف : لاق

 وأ ، عرذأ ةثالث هراج ضرأ نع حسف اذإ قاسلا ميظع ريغرجش وأ لخن نم

 اهنأ ةفراعتم يه يتلا يباوعلا هذه نع حسفي هنأ لوقو . عبارلا عارذلا يف لسف

 ضراب رضي ال هفعس لظ ناك نا لودعلا ىري ام ردقب دلبلا لهأل بحلل عرازم

 ىري نأ الإ لسفلا نع عنميو بذجلا هب راد دق الخن راصو لسفلا ربك اذإ هراج
 ىلع دلبلا لهأل عرازم اهنأ فراعتملا يباوعلا هذهب رضي ال هفعس لظ نأ لودعلا

 رظنا رخآلاو رثكإ لوألا لوقلاو . مالسالا يف رارض الو ررض ال هنأل هذه كتفص

 هرظن ىلإ مكاحلاو { هراجب رضي نأ دارأ نمم دسحلاو ديكلا يفنلو ررضلا فرصل
 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا لوق لكو . هرثأ ىلا هنم جوحأ

 نع حسفي مك اسأ وأ انح وأ هلام يف انطق سرغي نأ دارأ نميفو : ةلأسم
 ؟ . هريغ لام نعو قيرطلا

 ةثالث سألاو انحلاو نايروتلاو نطقلا حسفي لوق فالتخا كلذ يف : لاق

٢٨٩ _



 نطقلا نإ : لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ وهو . ريغلا لام نع قيرطلا نع عرذأ

 . ملعأ هللاو . حسف هيف مزلي الو عرزلا لثم نايروتلاو
 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 دارأ نم دارأ نافقو هيلي امو ةرمث دعب ةرمث ابح هعرزي فيقو هل لجر نعو
 ةثالث حسفف هفيقو يف قاسلا تاوذ نم ارجش وأ الخن لسفي نافنفولا بابرأ نم

 لسفلا فرصب هيلع مكيأ 3 هراج هنم ىكشف لسفو ." هراج ضرأ نع عرذأ

 ؟ ال مأ هراج نع

 كلت يف دحأ لسفي ال نأ طرش ضرألا كلتل مسقلا دنع نكي مل اذإ : لاق

 هب ءاج ام دحلا نع حسفيلف لسفي نأ دارأ نمف . عرزلل كرتت اهنإو . ضرألا

 يف لخدو فانأ ام فرصيو هنع ريبكلاو ريغصلا رجشلاو لخنلا حسف يف عرشلا
 تفرع دقف عوفرم لسفلا نا مسقلا عم طرش كلذ يف مدقت ناك ناو . ريغلا لام

 ةعبس : لاق نم لاقو . اعارذرشع ةتس حسفي : لاق نم لاق . افالتخا كلذ يف

 . ملعأ هللاو . اعارذ رشع

 هللا همحر : ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 نيجولا عطقي لاموأ قيرط اهنم ىلعأ وأ اهنم لفسأو ةيقاس ىلع هلخن نع
 ؟ امل نوكي ام . اعارذ رشع ةتس هيلع يه يتلا

 ولو نيجولا اهل : لاق نم لاق : فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ىلع تناك لخنلا سايق عطقي ءعىش اهقلي ملام اعارذ رشع ةتس نم رثكأ ناك

 ايع فقيو نيجولا ىلع عرذأ ةينايث ال : لاق نم لاقو . زئاج ريغوأ ازئاج ةيقاس

 ةيقاسلا يف كلذ اينإ : لاق نم لاقو . زئاج ريغ وأ ةيقاس ىلع تناك كلذ ىوس

 فقيو . عرذأ ةثالث نيجولا يف : لاق نم لاق . ال مأ . زئاجلا ريغ امأو . زئاجلا

 . زئاج ريغ وأ زئاج ىلع تناك كلذ ىوس ايع
 رشع ةتس نم رثكأ اهسياقي وأ اهيلع عطقي ام نيبو اهنيب ناك نإف : هل تلق

 نم ىقبي يذلا لضفلا عرذأ ةينايث وأ عرذأ ةثالث ىلإ ةلخنلا نع تعجرو اعارذ

؟ . همكح نوكي نمل ضرألا



 قحتست ام عطقناو هيلع لمتشت لاومأ هيلي امم ناك اذإ هنإ ىعم : لاق

 ةلزنمب هنإ ليقو } هيلع لمتشت يتلا لاومألا مكح ىقب ام مكح ناك سايقلا
 هللاو . رظنلا يف كلذ ىنعم جرخ اذإ نيفصن نالاملا هناقحتسي نيلاملا نيب تاوملا

 . ملعأ

 ماكحأ نوكيل زئاج ريغ هتيقاس ىلع تناك اذإ ةلخنلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ال مأ ةيدضاع ةلخنلا

 ماكحأ اهيلع تتبثو ازئاج ةيقاسلا نكت مل اذإ ليق دق هنأ ىعم : لاق

 اذإ : لاق نم لاقو . . سايقلا ىنعمب ضايحلا تاوذ ةلزنمب اهيلع ناك زئاوجلا

 . ةيدضاع يهف ةيقاسلا ىلع ةيدضاعلا ماكحا يف تناك

 ماكحأ اهل بجيو ةيدض اع ةيقاسلا ىلع ةلخنلا نوكت فيكف : تلق

 ماكحأ اهماكحا ناك ادعاصف عرذأ ةثالث ةيقاسلا نيبو اهنيب ناك ناو ةيدضاعلا

 . ملعأ هللاو . ةبدضاعلا ماكحأ نم تجرخو ضايحلا تاوذ

 : ىجحبصلا ةلأسم

 اهلساف حسفي مك لاملا اذه رادج تحت هريغوأ دجسمل ةلخن هيف لام يف

 ؟ . يعرشلا حسفلا لاملا نع

 حسنفلا ال حسفيو تعقو اذإ اهناكم نع اهدعبي نأ لاملا برل : لاق

 ١ ؟ ال مأ يعرشلا

 عضوم ريغ يف لسف ناو تعقو يتلا ةلخنلا ناكم لسفي ينإ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هب اهدصق ايب ىرخألاو ىلوألا

 ملام اهكرتب عسوت نا حسفلا نود ةرجش هلام يف تتبن نمو هنمو : ةلأسم

 . مكاحلا هب هيلع مكحي ايب هسفن ىلع مكحي نأ ينبجعيو . زاج قح ةجح هذخأت .
 . ملعأ هللاو

 يأ نم ةرجش اهناكم لسفي له ةيقاس ىلع ةلخن هل نمو : ةلأسم

 ؟ . ةلخن اهناكم لسفي له ةرجش هل وأ ، راجشألا

٢٩٢٩١



 . ملعأ هللاو . هيف فلتخي امم اذهم لعل : لاق

 : ناييلس نب رصان يضاقلا ةلأسم

 فرعي ال ناك اذإ ابما ةرجش اهناكم لسفي نأ دارأو ةلخن عضوم هل نميف

 تناك اذإ ةرجش ةلخنلا ناكم زوجي ليق دقف . اهلك تاهجلا نم ضرألا نم اهلام

 ةرجشلا ناكمو ةلخن ةلخنلا ناكم الإ زوجي ال ليقو ةزئاج ةيقاس ىلع ةيدضاع
- ٠ 

 ؟ تنأ مكحت اذايب : تلق

 . ملعأ هللاو . ةلخن ةلخنلاو . ةرجش ةرجشلا ناكمب : لاق

 : هللا همحر : ىوكزألا دمحأ نب هعمج خيشلا نع ةلأسم

 ناسنال ةلخن لكو . زئاج ةيقاس ىلع نيتدضاعلا نيتلخنلا نع هتلأسو
 ىضري مل اذإ لسفي نأ امهدحأل له . اعارذ رشع ةتس نم رثكأ امهنيب ناكو

 ؟ رخآلا
 امهدحأ دارأ مث كلذ امهدحأ دارأ نإ نيفصن مسقي ايهنيب يذلا نإ :لاق

 دحلا نم هتلخن يلي يذلا يف لسفيف عرذأ ةثالث اذح يذلا نع حسفيلف لسفي نأ

 ةلزنمب اناكو { زئاج ةيقاس ىلع انوكي ملو & ةيدضاع لام يف ناتلخنلا تناك نإو

 ةلخن لك تعجر اعارذ رشع ةعبس ىلع امهنيب يذلا دحلا داز اذإ ضايحلا تاوذ

 نم لقأ ايهنيب ناك نإو دارأ نإ لاملا بحاص لسفيو 0 اضيأ عرذأ ةثالث ىلإ اهنم
 . ملعأ هللاو . ضعب ايهضعب نم ىضرب الإ ايهنيب لسفي نأ امهدحأل سيلف كلذ

 : هلاضف نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 ةيقاسلا ةلزنمب ةيقاسلا نوكت له ادحاو الام يقست ةيقاس هلام يف هل لجر

 لسفي نأ دارأ اذإ دح كلذ يف سيلو . هراج نيبو هنيب ةعطاق نوكتو { زئاجلا

 كلت نع حسفي نأ هيلع لهو . كلذ هابشأو ابمألاو طرقلاو ردسلا لثم هراج ىلع
 ؟ ال مأ . زئاجلا ةيقاسلا نع حسفي ايك 0 اعارذ ةيقاسلا

 حسفلا يف . ةزئاجلا ةيقاسلاك ةزئاج ريغ يه يتلا ةيقاسلا نإ . معن : لاق

 كلذ ءارو لسفيو اعارذ ةيقاسلا هذه نع حسفي نأ لاملا اذه برل زئاجو عطقلاو

٢٩٢٩٢



 ايلكو . كلذ هابشأو ابمألاو ردسلاو طرقلاك ماظع ريغ وأ اماظع ارجش وأ الخن

 هنم بلط اذإ هنع هفرصي نأ هيلعف { هراج لام يف اذه هلسف ناصغأ نم لخد

 يتلا ةيقاسلا نع حسفلا يفو . هراج هيلإ بلطي مل ولو هفرص هيلع لوقو . كلذ

 ةثالث لوقو . ةزئاجل ا ةيقاسلاك نيعارذ اهنع حسفي لوق . ن الوق زئاج ريغ يه

 . ءاملا يرج هلسف عنمي ل ام . ةيقاس نيجو يف ءاش ثيح ) اإاسقي لوقو . عرذأ

 ميرح نيعارذ زئاج ريغ يه يتلا ةيقاسلا هذه نع حسفي نأ هيلع لمعأ يذلاو

 . ملعأ هللاو . ةزئاجلا ةريغو ةزئاجلا ةيقاسلا يف اندنع قرف الو ةيقاسلا

 هلو رادج ايهنيبو رخا لجر لام يلي امم لام هل لجر نعو هنمو : ةلأسم

 لسفي نأ لاملا اذه بحاص دارأف ، هراج لام ىلي امم رادجلا اذه تحت هلامل ةيقاس

 ةعطاق اذه هلامل ىتلا ةيقاسلا نوكتو 3 هلام ىلي امم هتيقاس ءارو ابمأ ةرجش هلام يف

 ؟ . ال مأ عنم هل له كلذ نم هراج هعنمف هراج لام نيبو ابمألا نيب

 هذه تناك اذإ ةيقاسلا هذه ىلي امم هلام ي ابمأ ةرجش لسفي نأ زئاج : لاق

 نأ هلزئاج كلذكو . اهلسف ىلا ةرجشلا نيبو 3 هراج لام نيب ةعطاق ةيقاسلا

 اعارذ ةيقاس لك نع حسف اذإ نيتزئاج ريغ نيتيقاس نيب هلام يف ابمأ ةرجش لسفي

 نأ ةلداعلا ةنيبلاب حص اذإو ، عطاوق يقاوسلا نأل . هراج لال هيلع حسف الو

 يف ابمأ ةرجش لسف ناتيقاس هلام يف يذلا لاملا اذه بحاص لجرلا اذه كلاه

 تشاعو اعارذ نيتيق اسلا نع حسفي ملو . نيتيقاسل ا نيتاه نبب ا ذه هلام

 ناكم ابمأ ةرجش اولسفي ن ا هتثرولف ترمثأ دق نكت ملو تام نأ ىلإ . ةرجشل ا

 هتثرول ةجح مهكل اه لعف نأل مهيلع حسف الو . مهكل اه اهلسف يتل ١ ةرجشل ١

 . ملعأ هللاو . هدعب نم

 : هللا همحر : ىوكزألا دمحأ نب هعمج خيشلا نع ةلأسم

 ضرأ نم اهلصأ هلف ، هريغ لاييف ةلخنوأ ةرجش لجرلا قحتسا اذإو

 حسفلا نم كلذب نوملسملا لاق ام الإ هريغوأ لسف نم دارأو ءاش ام هيف لعفي

س ٢٩٢٣



 ةبعشتمو ةعستم اناديعو اناصغأ اه نأل لخنلا نم رضأ رجشلاو لسفلا دنع

 هللاو . كلذك بلطي مل وأ بلط اذإ راجلا ىلع اهنم فانأ ام اهنم عطقي نكلو

 . ملعأ

 : هللا همحر : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم
 ةثالث نود اميف هراج لام برق امرص هيف لسفي نأ دارأو لام هل يذلا امأو

 رثكأ لاق فالتخا كلذ يفف رفظو رادج هراج لامو لاملا كلذ نيبو ث عرذأ

 عارذلا يف لسفيو . عرذأ ةثالث هراج لام نع حسفي ىتح كلذ هل سيل . ءايلعلا

 دعب لسفي مث نيعارذ هراچ لام نع حسفي نأ هيلع لوقو . لمعن كلذب عبارلا

 نأ هلو هيلع حسف ال لوقو كلذ دعب لسفي مث اعارذ حسفي نأ هيلع لوقو كلذ

 هراج لام نع حسفي نأ هيلع لوقو . رفظلا وأ رادجلا كلذ تحت هل ييف لسفي

 ءارآلا هذه نم لوق لكلو ، هراج لام رضي ال هفعس لظ نا لودعلا ىري ام ردقب

 . ملعأ هللاو . قحلا يف ليواتو ةجح

 اذإ اهيف ءاكرشلا دحأ وهو لجر لام يف ةكرتشملا ةلخنلا هنمو : ةلأسم

 ةلخنلا تحت انيرق مرصلا نم لعجي نأ كيرشلا دارأف مرص اهتحتو تيشخ

 نأو © ةاشخملا ةلخنلا علق ةلخنلا هلام يف يذلا كيرشلا بلطو ، ةاشخللا

 الو كلذب هل مكحيو ، كلذ كيرشلا لاملا بحاصلف مرصلا نم اهناكم لسفي

 . ملعأ هللاو . ةاشخملا ةلخنلا تحت نيرق همزلي

 ي هلام بناج يف ةلخن هريغوأ دجسمل هيلع يذلا لجرلا امأو هنمو : ةلأسم

 رشع ةتس لاملا بحاص ةلخن نيبو اهنيبو ةزئاج ةيقاس ىلع نكت ملو لخن دضاع
 يف ىه ىلا ةلخنلا هذه سايق يف لسف لاملا برل سيلف & كلذ نم لقأ وأ اعارذ
 ىلع ،هريغلو هل يتلا نيتلخنلا نيتاه نيبروكذملا سايقلا اذه نأل هريغل هلام
 رشع ةتس نم رثكأ نيتلخنلا نيتاه نيب سايقلا ناك نإ امأو هب لمعن يذلا لوقلا
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 ىلإ ةلخنلا كلت تعجرو هريغل هلام يف يه يتلا ةلخنلا نع سايقلا لطب اعارذ

 نأ لاملا بر دارأ ناو ، اهعذج فصن نم عرذأ ةثالث وهو ، ضرألا نم اهكلم

 هلام يف هيلع يتلا ةلخنلا نع حسفيلف هتلخن سايقو { اهيرقب السف هلام يف لسفي

 ةلخن ضرأ نع حسف عرذأ ةثالثو . ةلخنلا ضرأ عرذأ ةثالث وأ عرذأ ةتس هريغل

 . ملعأ هلللاو . ريغلا

 لجر لايب لصتم دضاعلاو جلف ىلع لجرل لخن دضاع ناك اذإو : ةلأسم
 مكو .{ هليخن نيب لسفي نأ دضاعلا بحاصل زوجي له . لاملا رايعب لصتم رخآ
 ؟ . دضاعلا برق لسفي نأ دارأ اذإ دضاعلا نع لاملا بحاص حسفي

 بيبح خيشل او ۔ فالتخا هليخن نيب دضاعلا بحاص لسف يف : لاق

 دضاعلا نع حسفي نأ لسنفلا دارأ اذإ لاملا بحاص امأو ٠ لسفلا كرت هبجعي

 ةثالث مهبجعي تقولا اذه يف ىوزن لهأو . عرذأ ةتس لوقو . عرذأ ةثالث

 . ملعأ هللاو . عرذأ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 ءوزجب ةنس رشع ةسمخ اهرمعيو اهلسفيل ضرأ ىلع الجر كراش لجر يفو

 بحاص هيطعي نأ بلطو ةعجرلا دارأ مث نينس رشع رادقم لجرلا لمعف . اهنم

 ىتح ائيش كيطعأ ال : لاملا بحاص لاقو . ةدملا نم ىضم دق ام ردق ضرألا

 ؟ ايهنيب مكحلا فيك . طرشلا نم كيلع ام متت

 عستت نأ ىلإوأ نينسلا نم ةمولعم ةدم ىلإ ةلسافملا تناك اذإ : لاق

 امهدحأ دارأ اذإف أ ضوخلا نم ءىش يف لسافلا لخد مث ضوخلا نم ءىش

 عجري نأ لبق امهدحأ تام نإو . هتمارغو هئانع ردق لسافللو ةعجرلا هلف ةعجرلا

 نم برض ةلسافملا نأل لوقلا رثكا ىلع ةيناث ةلسافملاو ةضقتنملا ةلسافملا هذه يف

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع نيعيابتملا دحأ تومب تبثي لوهجملا عيبلاو عيبلا

. ٢٨٢٩٥



 اهناكم نم ةلخنلا تحاط لجر لم يف دجسمل ةلخن يفو هنمو : ةلأسم

 كلت ناكم لسفي نأ دجسملا ليكو دارأف دجسملا ةلخن هيف يذلا ناكملا ىمعتو

 . ىلوألا ةلخنلا ناكم الإ لسفت ال : لاملا بر لاقف . ةلخنلا

 دجسملل هيف لسفيل هلام نماعضوم جرخي نأ لاملا بحاصل دبال : لاق

 . ملعأ هللاو . دجسملل لسفت ىتلا ةلسفلا ىلع الو ۔ لاملا بر ىلع ررض الب

 تتايف . ابمأ وأ ةيمول لثم ةرجش لجر لام يف هل لجر يفو هنمو : ةلأسم

 . كيذ لاملا لحاص هركو ةلخن اهناكم لسفي نأ دارأو ةرجشلا

 ريغ اسايق قحتست تناك ةلخن تناك ول نا ةرجشلا۔هذه تناك نإ : لاق

 زوجت الف لخنلا سياقت ال ةرجشلا نإ لوقي نم لوق ىلع ةرجشلا هقحتست ام

 سياقت ةرجشلا نإ لوقي نم لوقو . ةرجشلا ناكم ةفصلا هذه ىلع ةلخنلا

 { ءاوس ةرجشلاو ةلخنلا سايق ناك اذإ لوقلا كلذ ىلع زوجي نأ ىسعف لخنلا

 . ملعأ هللاو . ضرألا نم ايهقاقحتساو

 تعقوف نهدحأ عابف هدضع يف تالخن ثالث هل ناك نمو هنمو : ةلأسم

 تام نإو . ايح ماد ام عئابلا لوق لوقلاف افلتخا نإف & ناتنثا اتيقبو ةدحاو

 . ملعأ هللاو . عيمجلا ثلث ي رتشمللف

 ردجي نأ دارأو هريغ وأ دجسمل ةلخن هلام يف تناك نمو ، هنمو : ةلأسم

 اهيلإ كلسي ناكو {. لبق نم اهيلإ لخدي ايك اهيلإ لخدي تناك اذإف هلام ىلع
 .ريغب هلام ناصحإ هلو ، هيلع قيضي الف لبق نم تناك ام لثم اهداصحو اهتابنل
 . ملعأ هللاو . هريغ ىلع ررض

 : ىلمازلا ةلأسم

 نكت ملو هراج هرك اذإ اهناكم لسفي نأ هلزوجيأ . ةلعاف لخن ةلق دجو نمو
 ؟ ال مأ . اهنيعب ةمئاق ةلخن كلانه

٢٩٢٩٦



 لسفم ناكملا كلذ يف هل نأ حصي ىتح ىفتقت ال ةلعافلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةلخن

 يفو ، فقول ةلخن هيف هليكووه دجسمل وأ ، لام هل نميف هنمو : ةلأسم

 ادئاز دجسملا لاموأ كلذ هلام يف لجرلا لسفو ، ةلخن نيرشعردق لاملا كلذ

 لاملا كلذ يف نيتلخن نيب لسفو { ارابك هلخن راصو . لسف نم هيف ناك ايع
 ؟ ال مأ لعفلا اذه هعسيأ ةمرص

 ىلع ءاملا نم اهقحب ةلخنلل دهشي نأ اذه لثم لعف نمل ىنبجعي اميف : لاق

 لخنلا ددع ىلع اهقح ةلخنلل بسحيو 0 هدعب نم اليل لوألا لخنلا ددع ردق

 . ملعأ هللاو . ةثداحلا

 قرف ايهنيب عرازلاو هريغ ضرأ يف لسافلاو يدعقملا ةروثنم نم : ةلأسم

 ىلا كلذو عرزلا يف كلذ هل سيلو ٠ كلذ هلف هلسف علق ضرألا بر دارأ اذإو

 . ملعأ هللاو . ديلا تبثي لسفلا نأل هداصح

 ايهيف امهدحأ لسف نيلجر نيب ضرأ تناك اذإ ةيواعموبأ لاق : ةلأسم

 كلذ لسف يذلل .سيلو ايهنيبو نوكي هنإف . المع هيف لمع وأ ارجشوأ السف

 ةميق هل نوكت نكلو & كلذ بلط نإ ضرألا نم هجرخي نأ رجشلاو لسفلا

 هل سيلف اكيرش نكي مل نإف كيرش هنأل هئانع ردقب هل نوكيو ، هلسف موي لسفلا
 . لودعلا يأرب هلسف ةميق هلو ءانع هيف

 . ؟ . لالدالاب لسف ناك نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . هئانع ردقب هل نوكي : لاق

 ال ةعقبلاو { هل كيرش نيبو هنيب اضرأ لسف لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ كلذ يف مكحلا ام مسقنت

٢٩٢٩٧



 ناك بصتغملا ليبس ىلع ال ببسب كلذ لسف ناك اذإ هنأ ىعم : لاق
 ةصح نم ضرألا نم دسفأ ام ةميق درو هلسف جرخأ ءاش نإرايخلا لسافلل

 هتصح ردقب هكيرش نم ذخأو هكرت ءاش نإو . لودعلا يأر يف رظنلا يف هكيرش

 هنم حرطيو كيرشلا كلذ بلطي موي امهل ضرأ ال ةعيقو لودعلا رظن يف ةلخنلا نم
 . ةلاسفلا لبق نم ضرألا ةميق نم صقن ام

 ؟ مكحلا ام . مسقنت ةعقبلا تناك نإف : هل تلق

 هكيرش نيبو هنيب تمسق 0 مسقنت ةعقبلا تناك اذإ ليق هنأ يعم : لاق

 ىلع كلذ ىلع مسقتو اهيف لخن ال اضرأ موقتو يه الإ لاملا نم ايل نكي مل اذإ
 لسافلل عقو ايف مهسلا حرطي مث كلذ يف لودعلا هبجوي اييف ضرألا ةمسق ليبس

 نإ رايخلاب ناك هتصح يف هترايع نم هكيرشل عقو امو . هلوهف هتصح يف هترايع نم

 هترايع ةميق ذخأ ءاش نإو . ضرألا ةميق نم صقن ام درو هترايع جرخأ ءاش

 . ملعأ هللاو . ةرومعم ريغ اهعضوم يف ضرألا ةميق نم ديزي ام ىلع

 ضرألا ىلع عقوتف بايغأو نيغلابو ماتيأ ءاكرش نيب ضرأ يفو : ةلأسم
 ؟ . عرزلاب عنصي ام اهدصحو اهعرزف مهنم لجر

 . مهتصح ردق ىلع ءاكرشلا نيب عرزلا مسقيو هانعو هتنوم ذخأي : لاق

 مكاحلا مكحيأ . هللا نيبو هنيب اييف صلختي نأ وه دارأ ءاوس : تلق

 ؟ . هيلع

 . كلذ ىلإ دوعي الو عنص امم رافغتسالا هيلعو معن : لاق

 ؟ . مكاحلا هبقاعي نأ هيلع ىرت لهف : تلق

 هل سيلو ] نبتوأ بح هنم مهتصح مهلف عرزلا كردأ اذإو . ال : لاق

 هل سيلف هذخأيو عرزلا شعقي نأ دارأ نإو . هذخأيو بحلا ةميق مهيطعي نأ

 كلذ دعب هاقس نإف { مهووه هيف اومراغت هيقسوه هرك ناو هؤاكرش هرك اذإ كلذ
 ال يذلا امأو . دصحي يذلا عرزلا يف اذهو . هنيبو مهنيب لضفلا مسقيو هتيزر

 . ءاش نإ هعلقي نأ هلف هوحنو زوملاو تقلاو لقبلا لثم دصحي

٢٦٢٩٨



 محل وأ لضف مهيلع هل لهانعلاو مرغلا نع عرزلا ةرمث تصقن نإف : تلق

 ؟ اهاضق اجر نا ءىش هيلع
 ناك ءىش مهل لضف ناو ، ءانعو همرغ يفوتسي ىتح ةرمثلا هل : لاق

 همرغ نع ةرمثلا تضقنا ناو . ءىش محف نكي ل ءىش مهل لضفي ل ناو . مهل

 . ءىش مهيلع هل سيلف هانع
 ؟ . كلذ مه اوركنأو اريثك ائيش مرغلا ين وه ىعدا نإف : تلق

 لدع ةميق كلذ موق ةنيب هل نكت مل ناو 0 ىنعتو مرغ امل ةنيبلا هيلع : لاق
 . نيقيرفلا ىوعد تكرتو . كلذ يف لودعلا ةميقب ذخأو

 . ةميقلا هذه نمرثكأ ىنعتو مرغ نإ نولمعي ام مهناييإ بلط نإف : تلق

 ؟ . مهيلع كلذ له

 . لضف ةلغلا يف ناك اذإ . معن : لاق
 ؟ قرس ام هيف هئاكرشل نمضي له . قرس مث عرزلا كردأ نإف : تلق

 . ال : لاق

 ؟ انع وأ مرغ امم عىش مه مهيلع لهو : تلق

 تات ملو ةرمثلا تفلت نإف . ةرمثلا يف الإ عىش مهيلع نوكيال : لاق

 . ءىش مهيلع هل نكي مل عىشب
 نأ لبق روبخلا يفوأ & سيد نأ دعب نم روبخلا يف عرزلا قرس نإف : تلق

 . رذي ملو سيد وأ سادي
 . انايض مهل هيلع ىرأ الف اصلختم ابح رصي مل ام : لاق

 صقن ام ةميق كلذ يف مهل مزلي له ضرألا يف هتعارز تضقنا ناف : تلق

 ؟ ضرألا
 . ملعأ هللاو . ال : لاق

 هنم ىوعد ريغ ىلع هتدلاو لام يف لسف يذلا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ىتح اهلعف نم كلذ حصيو . هركنت الو كلذ ريغت الو . اهروضحب اهيلع حصت

 حصي ىتح لصألل عبت لسفلا نأل { مألل لاملا نوكي نأ ينبجعيف . اعيمج انام

. ٢٦٢٩٩



 مكحلا نوكي نأ ينبجعأ اعيمج ايهتجح تباغ املف . لصألا نع لقتنم هنأ

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ حصي ىتح لصألل

 انعلاو اهيلإ ةلاسفلا بلط مث هتجوز لام يف السف لسف لجر نع : ةلأسم

 تناك مهدلاو لسف ايع انعلا وأ ةلاسفلا هتجوز ىلإ هتثرو بلطو جوزلا تاموأ

 ؟ كلذ مهل بجي ام . ةتيم وأ ةيح ةجوزلا
 دعب نم هتثرول الو ةلاسف اللو هل ءانع ال ليق دقف نيضوافتم اناك نا : لاق

 انوكي مل اذاو . هتجوزو لجرلا نم نوكي امم كلذ نأ فرعي امم كلذ نأل هتوم

 ملو وه تام اذإ امأو . كلذ هل سيل : لاق نم لاق . كلذ وه بلطو نيضوافتم

 . ملعأ هللاو . اعيمج نيهجولا يف رييغت هتثرول سيلف بلطي

 : ديعس وبأ ةلأسم

 . طرش ايهنيب نكي ملو ، الخن راص ىتح السف هتأرما لام يف لسف نم
 هتجوزل وهف رمع وأ اهلام يف ىنب وأ هتجوز لام يف جوزلا لسف ام نأ انفرع يذلاف
 وأ ببس ىلع ساسأ كلذ يف ايهنيب نوكي نأ الإ هتجوزل جوزلا لعف نم كلذ نأل

 . ملعأ هللاو . عىش ىلع طرش

 : هلللا همحر : بوبحم نب دمحم لاق : ةلأسم

 ءاش نإو هلسف ذخأ ءاش نا رايخلا لسافللف هنذإب لجر ضرأ يف لسف نم

 نإو ةميقلاب لسفلا ذخأ ءاش نإ رايخلا لاملا برلف هنذإ الب لسف ناو هتميق ذخأ

 . ملعأ هللاو . تناك ايك هضرأ هل دريو & هلسف علقب لسافلا ءاش

 هيلع طرشو ، عبرلاب هل اهلسفي اضرأ لجر ىلإ عفد لجر نعو : ةلأسم
 طرش ناو } تباث طرش اذهف نينس رشع ىلإ لسفلا حالصو اهحالص كيلع نأ
 طرش اذهف لسفلا لمحي نأ ضرألا ةلك ام ضرألا بحاص ىلع لسافلا

 لسفلا لمحي نأ الإ ضرألا هلكام هلو ةمماتملا هيفزوبت طرشلا اذهو . لوهجم

 . نينسلا كلت ىلإ ضرألا ةلك ام هلف { ةفورعم نينس اهتلك ام لعج اذإ كلذكو

. ملعأ هللاو



 ايلف اهلسفف هتصحب هل اهلسفي اضرأ الجر ىطعأ لجر نعو : ةلأسم

 اهضرأ يف لسافلل نوكي له تتايف ءاملا سبي لمح ام اهنم لمحو تشاعو تييح
 ؟ ءىش

 يف هتصح هلف لخنلا يف هتصح لسافلل بجوي نأ دعب تتام اذإ : لاق

 يف ةصحلا لسافلل بجت نأ لبق لخنلا تتام ناو لخنلا يفو ةلماك ضرألا

 هللاو . كلذ دارأ نإ اهلسفي عجري نأ هلو . ضرألا يف ةصح الف ، لخنلا

 . ملعأ

 هل لسفي نأ لبق اهعاب مث هل ضرأ ىلع الجر لساف لجر نعو : ةلأسم

 ؟ . هتكرش لسافلا بلطو ائيش اهيف

 طرش ام ذخأب هطرش هل لاق ىسوم نكلو . ائيش اهيق هل ىرن انك ام : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ وحن ريشب لاقو . هل

 اذه لسف ام لكف كل وهف يلام يف تلسق ام لك لجرل لاق نمو : ةلأسم

 . ةلاهجب هلرذع الو رقملل ةعجر الو رارقالا قيرط نم هل تباثوهف لئاقلا لام يف

 هل متأ نإف ، ةلاهجلا هيف اذهف هايإ كتيطعأ دقف يلام يف تلسف ام لك لاق ناو

 لسافلل ناكو ، ةعجرلا هل تناك هتيطع يف عجر نإو . انيلإ بحأ وهف ةيطعلا

 رايخلاو لسف ام جرخأ ءاش نإو . ضرأ ريغب عالب الخن هلخن ةميق ءاش نإ رايخلا
 عضومو رارقالا عضوم قارتفا عضومل نيذه نيب قرف اينإو & يطعملل كلذ يف

 . ملع هللاو . ةيطعلا

 نإو اهلسفي ملوأ اهلسفف عبرلاب اهلسفي ةعطق هنبإ ىطعأ لجر نع : ةلأسم
 . هتوم دنعوأ ٠ دل اول ١ ةحص يف كلذو يتعطق يف يدلول ةل اسف ال هن ا دهشأ دل اول ١

 مل ناك نلو . قحب اذه نأل عجري نأ دلاولل سيلف لسف دق ناك نإ : لاق

 . ةعجرلا هلف هلسفي

٢.١



 ؟ هدلو ريغ ناك نإف : تلق

 هللاو . ةلاسفلا يف موقي هنإ لاق اذإ لسفي مل وأ لسف هل ةعجر الف : لاق

 . ملعأ

 ضرأ نع حسفي مك ةمرص هل ضرأ يف لسف لجر نع لئسو : ةلأسم
 ؟ هراج

 نع حسفي : لاق نم لاق : فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 نم لاقو . ةلخن تراص اذإ اهفعس الو اهعذجب هيلع رضي ال ام ردقب هراج ضرأ

 لخدي ملام : لاق نم لاقو . عرذأ ةثالث : لاق نم لاقو . نيعارذ حسفي : لاق

 كلذ خصو هراچ ضرأ يف ةلخنلا عذج لخد اذإف هراج ضرأ يف ةلخنلا عذج

 . ملعأ هللاو . هنع اهتلازإب ذخأ

 يف ارجش لسفي نأ دارأف { ةيفاص وأ قيرطلا برق لام هل لجر : ةلأسم

 فرصي هنأ لوقي نم لوق ىلعف قيرطلا وأ ةيفاصلا ىوه يف فان ماقولو هضرأ
 لسفي نأ هيلإ عفر اذإ عنمي مكاحلا نأل كلذ هل سيلف ،۔ هيلع فانأ اذإ كلذ هنع

 كلذ نإ لوقي نم لوق ىلعو . قيرطلا وأ لاملا ىلع ةرضم ناك ماق اذإ عضوم يف

 . كلذ فرص هيلع ناك ةرضملا تعقو اذإف ، ةرضملا عقت ملام عنمي ال

 كلذب هيلع مكحي ملولو . كلذ فرص هيلع ناك ةرضملا تعقو اذإف : تلق
 . مكاح

 هيلع ناك مكاحلا نم قافتالاب كلذ نم افورصم ناك ام هنأ ىعم : لاق

 الإ زئاجلا يف هعسي الو هريغ وأ اذه يف دحأ همكاحي مل ولو كلذ فرص يدنع

 . كلذ

 . قافتالاب فرصي هنأ راجلل لاملا ىلع ةرضملاف : تلق

 هنأ اهيف جرخي هلعلف قيرطلا امأو ؤ مهضرأو مهءاجتس مهل نأ ىعم : لاق

 نكي مل ءانب وأ ءايغ نم ثدح اهيف ثدحأ ول قيرطلا نأ يدنعو بكارلاب رضي ملام
 © ررضلا ةلقل اهفرص ىلإ نودصقي ال مهلعلف ةلخنلا لثم امأو قافتالاب كلذ هل

 . ملعأ هللاو . اهنع كلذ فرص يف لاومألا لثم نوكي نأ هبجعي هتيأرو

. ٢.٢



 : ىحبصلا ةلأسم

 فعسل كرتي مك اهناكم اهبر لسف تطقس اذإ قيرطلا يف ةتبانلا ةلخنلا يف
 ؟ قيرطلا نم ةلسفلا

 رثكأو . كلذ اهف ليق دقو ةرايع الو قيرط يف ميرح ةلخنلل سيل : لاق

 . ملعأ هللاو . قح اهفعسل سيل اذه ىلعف . هيلع تماق ام لوقلا

 نيبو ايهنيب قرف ال لسفلا دارأ اذإ ةعفترمو ةقفاخ نيضرأ يفو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . يضارألا نم يواست ام

 ةعست زوجلاو مقوسلاو رابصلاو داصرفلاو ابمألاو طرقلا ميرحو : ةلأسم
 . عرذأ ةتس لوقو . لخنلا ميرح لثم لوق ىلع جنرانلاو يموللا ميرحو عرذأ

 نيتلاو نامرلا لثم جرتألاو . عرذأ ةثالث خوخلاو نامرلا ميرحو . ةعبرأ لوقو
 اندنع كلذك . عرذأ ةتس هميرح نيتلا نإ ءاهقفلا ضعب دنعو . عرذأ ةنالث

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ اندنع وهو عرذأ ةتس ردسلاو ابمألا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 . اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ ايهنيب لجر لام يف دجسملل ناتلخن ناك اذإ

 ؟ ايهنيب لسفي نأ لاملا برل زوجيأ

 ايهنيب لسفي نأ هلزاج اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ ايهنيب ناك اذإ امأ : لاق

 نم لقأ ايهنيب ناك نإو . عرذأ ةتس ةدحاو لك نع حسفيو لاملا بحاص ينعأ

 . ملعأ هللاو . اندنع هب لومعملا لوقلا ىلع ايهنيب لسفلا زوب الف كلذ

 : هللا همحر : جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 قرطلاو لاومألا نيب دودحلاو ديلا توبث يف رادجلا مكحك راضحلا مكحو

 ؟ ال مأ

 . ملعأ هللاو . ديلا توبث كلذك نوكي نأ ينبجعي ام ىلع : لاق
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 نكلو لام نم نهنايعأب اعبرأ وأ اثالثوأ نيتلخن ى رتشا نمو : ةلأسم

 نيب يتلا ضرألا نوكي اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ نيتلخن لك نيبو تاعباتتم
 ؟ عئابلل نوكي يقابلاو { اهميرح ةلخن لك ذخات مأ ي رتشملل لخنلا

 . ملعأ هللاو . اهسياقتي ملام عرذأ ةثالث مهنم ةلخن لكل : لاق

 لاقف ةمرص لسفي نأ دارأو هرادج نعو هريغ رادج نع حسفي مكو : ةلأسم

 تماق اذإ ام ردقب لوقو { نيعارذ لوقو . عرذأ ةثالث لوقو { اعارذ حسفي لوق

 يف تلخد نإف & ضرألا بحاص رضت ملو لسافلا لام يف تماق ةلخن ةلسفلا
 . ملعأ هلللاو . حسف سيل لوقو . تفرص هريغ ضرأ

 : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 رثكأ الخن هيف لسفي نأ هل ليكولا دارأ جلف ىلع دجسملا لخن دضاع يفو
 نأ زوجيأ لجر لام يف دجسمل ةلخن تناك نإ تيأرأ ؟ال مأ كلذ زوبأ ىلوألا نم

 ؟ ال مأ عقت نأ لبق اهميرح يف لسفي
 ةرايع الو قيرط هبنجب نكي ملو دجسملل اصلاخ ناك اذإ دضاعلا امأ : لاق

 ىلإ كلذو ، هناصقن وأ لسفلا ةدايز يف دجسملل حلصألا هب مئاقلا رظنيف دحأل

 رثكأ وأ نيتلخن نم عفنأ ةدرفنملا ةلخنلا تناك ايبر ، هسفن عضوملل ةدهاشملا رظن

 نإ امأو . ةدهاشملا رظنب كلذ رابتعاو 0 ةدحاولا نم عفنأ ناتلخنلا تناك ايبرو

 ةلخنلاو ةلخن ةلخنلا ناكم الإ لسفي الف ةرايع وأ قيرط هبنجب دضاعلا ناك

 ناك اذإ اهلاوز لبق اهليجأ يف لسفي نأ زئاجف عوطقم ليجأ اه ناك اذإ ةدرفنملا
 يف يهو } ليجأ اهل سيل ةلخنلا تناك نإو . لخنلا حسفل ةعس هيف ليجألا

 . ملعأ هللاو . ةمالسلا بلط اهناكم لسفي نأ ينبجعيف لخنلا لالخ

 نم دحاو بناج نم تافلتم تالخن ثالثب رقأو ىصوأ نمو : ةلأسم

 نأ لوق هيف له ادعاصف اعارذ رشع ةعبس نم ةفاسملا نم نهنيبو هل عاب وأ هلام
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 يصوملا وأ رقملل كلذ مأ . ي رتشلملا وأ هل ىصوملا وأ هل رقملل نوكت يتلا ضرألا

 ؟ فالتخا الب طرش مث عقي نأ الإ عئابلا وأ

 وأ رقملل ةدايزلاف { اعارذ رشع ةعبس ىلع نيتلخن لك نيب ام داز اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . عرذأ ةثالث ةلخن لكل نأ طرش مث . عقي نأ الإ عئابلا وأ يصوملا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 نيب نالمحلاو زئاوجلا يقاوسلاو ردجلاو ، هريغو ضوخلاب راضحلا يقو
 ؟ ال مأ عطاوق يهآ لاومألاو ضرألا

 هيفف هريغو صوخلا راضحلا امأو . سايقلا عطقت يهفردجلا امأ : لاق

 . فالتخا اهيف نالمحلاو سايقلا عطقت يهف زئاجلا ةيقاسلا امأو . فالتخا

 كو رتم هن ا لوقل ١ رثكأو . هيف فلتخيف ت اومل ا كل ذكو عطقت ال لوقو عطقت لوقف

 . ملعأ هللاو . هلاحب

 حسفلا راجلا لام نع حسفي ملف ريجألا لسف نإو هنمو : ةلأسم
 لسفلا اذه لغتسي نأ هل زوجيو & توكسلا لاملا بحاصل زوبيأ . يعرشلا
 ؟ ال مأ

 قح ةجح هيلع موقت نأ الإ هليزي نأ همزلي الف ريجألا هلسف ام امأ : لاق
 . ملعأ هللاو . هنم يتأي ام لكأ هلو . اهعابتا هيلعف

 نإ : لاق نم لاق : فالتخا ةعيقولا ةلخنلا ميرح يفرثألا نم : ةلأسم
 : لاق نم لاقو . اهبر نذإب الإ اهميرح يف فرصتلا زوب الو عرذأ ةثالث اهميرح
 هللاو . هضرأ يف فرصتلا لاملا بحاصل زوجيو .. اهعذج هيلع ماق ام الإ اهل سيل

 . ملعأ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 عطقتو سياقت لوقو . سايقلا عطقت الو & سياقت ال اهنا لوق ةرجشلا يف

 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا لوق لكو . سياقت الو سايقلا عطقت لوقو سايقلا
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 ةلخن اهناكم لسفي نأ دارأ لجر لام يف ةرجش هل لجرو هنمو : ةلأسم

 ةلخنلا ناكم لسفي نأ امأو . زوجي ال لوقو زئاج لوق . فالتخا كلذ يفف

 كلذ يفف قاسلا ميظع ريغ نم تناك نإو ث زوجي الف قاسلا ميظع نم ةرجش

 . ملعأ هللاو . فالتخا

 : ىجحبصلا ةلأسم

 نذإ ريغب رزج وأ زوم لثم سانلا نم دحأ لام يف سرغ اذإ هريغ وأ ميتيلاو
 . همكح نوكي فيك . لاملا بر

 ةجحلا هيلعف غلابلا امأو . هريغك هيلع ةجح الو سرغ ام علق هل : لاق
 . ملعأ هللاو . فالتخا هريغ لام يف هسرغ ام ذخأ يفو

 نع عرذأ ةثالث نم رثكأ ناعفترم اهانيجو ناك اذإ ةيقاسلا يفو هنمو : ةلأسم

 نيذه قحتستو ةيدضاع نوكتأ لخن نينيجولا سأر يفو مولعلا يف ءاملا برض
 لخنلا نيب نينيجولا نيذه يف لسف ةدايز ةلخنلا هذه بابرأل زوبيو . نينيجولا
 ؟ . ءاملا برض نيبو مدقتملا

 لخنلا نيب لخنلا برل لسفلا زاوج يف امأو . ةيدضاع ةلخن هذه : لاق
 . فالتخا هيف

 نم ءاملا برض نيبو اهنيب ناك اذإ ةيقاسلا ىلع ةيدضاعلا لخنلاو : تلق

 ةيقاسلا نيبو هلخن نيب لسفي نأ لخنلا برلزوبجيأ . عرذأ ةثالث نم لقأ ةيقاسلا

 ؟ . ةيقاسلاب رضي ال هلسف ناك اذإ هل كلذ مكح نوكيو لسف ةدايز

 ليقو . لوقلا ضعب ىلع ءاملا برضب رضي ال ايف لسفي نأ هل : لاق

 . ملعأ هللاو . اهتنكمأ يف ةلخن ةلخنلا لدب الإ هل سيل

 : ناديبع نبا ةلأسم

 نأ دارأو ، ةرجشلا تتامف ةابما وأ ةيمول لثم ةرجش لجر لام يف هل لجرو

 ؟ كلذ لاملا بحاص هركو ، ةلخن اهناكم لسفي
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 ام ريغ اسايق قحتست تناك ةلخن تناكول نأ ةرجشلا هذه تناك نإ : لاق

 زوجت الف . ةلخنلا سياقت ال ةرجشلا نأ لوقي نم لوق ىلع ةرجشلا هقحتست
 سياقي رجشلا نا لوقي نم لوق ىلعو .ةرجشلا ناكم ةفصلا هذه ىلع ةلخنلا

 يف ءاوس ةرجشلاو ةلخنلا سايق ناك اذإ .لوقلا كلذ ىلع زوجي نأ ىسعف لخنلا

 . ملعأ هللاو .ايهقاقحتسا

 : هللا همحر : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 عرذلاب عرشلا يف زئاجلا ىلع هلسفي دحأ نع لاحب عنمي ال لسفلا نا

 الو . تانالمحلاو زئاوجلا يقاوسلا ىلعوأ & يحاوضلا نم ناك نا يعرشلا

 لخنوأ رجش نم يميرشلا عرذلا حسف يف لاوحالا نم لاحب لسفلا رجح ملعن
 دنع اوطرشو لخنلا ضعب اهيف وأ ءاضيب اضرأ اومسق نا امأو . هقاقحتسا ىلع

 الإ ضعب مهضعب نع لسفلا نوعنمي اذه ىلعف . مهنيب ةلسافملا مدع مسقلا

 باوج يفو اعارذ رشع ةسمخ ليقو اعارذ رشع ةعبس هبحاص نع لك حسفي نأ

 © اعارذ رشع ةتس لوقو . عرذأ ةينايث دحلا نع حسفي هنأ دادم نب دمحأ خيشلا

 ريغ ىلعو . عجر مسقلا لبق هل ةمدقتم ةلخن ءارو هثدحأ يذلا هلسف ناكولو

 عاب اذإو . يعرشلا عرذلا ىلعزوبجي اييف دحأ نع لسفلا عنمي ال ىنعملا اذه

 هيلع لسفي ال نأ عيبلا ةقفص يف لسفلا مدع يرتشملا ىلع طرشو اضرأ دحأ

 يفو تبثي هنأ لوقلا ضعب يفف . فالتخا طرشلا اذه توبث يفف السافتي ناو

 نيذه الخ امو طرشلا اذهب عيبلا لطبي لوقلا ضعب يفو . تبثي ال هنأ ضعب

 . ملعأ هللاو . تركذ ام ىلع هيف لسفلا عنم زوجي ال نيعونلا

 : ىجحبصلا ةلأسم

 ينالفلا هلام نم يقرشلا بناجلا نم تايلاوتم تالخن سخ عاب نميفو

 رشع ةسمخ لخنل ا هذه نم نيتلخن لك نيب ناكو نهقوقحو نهدودح عيمجب

 بناجلا نم اهلباقت لخن تناك اذإو لخنلا هذه نوكت نمل . رثكأ وأ لقأ اعارذ
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 نم ةعابملا ةلخنلا هذه نوكت نمل رثكأ وأ لقأ اعارذرشع ةسمخ نم لقأ ىبرغلا

 ؟ . ضرألا كلت
 لكلف {. نيتلخن لك نيبوه امم اعارذ رشع ةسمخ ىلع داز ام نإ : لاق

 نع صقن امو . طرش مث نوكي نأ الإ عئابللف ىقب امو & عرذأ ةثالث نهنم ةلخن

 نإف . يبرغلا بناجلا نم ةعابملا لخنلا يلي ام امأو . ي رتشمللف ديدجتلا اذه

 عرذأ ةثالث ةعابملا ةلخنللف اعارذ رشع ةعبس لوقو . اعارذ رشع ةتس ىلع داز

 . ملعأ هللاو . نافصن ايهنيبف اعارذ رشع ةتس نع صقن نإو

 : شنرق نبا نع ةلأسم

 يهو ةمرص اهتحت لسفي نأ هل زوبيأ & لجرل لخن ةعطق يف ةلخن هل لجر
 ؟ . ةمئاق

 يف لسفلا هلزاجأ نم مهنم : فالتخا كلذ يف نأ تفرع يذلا : لاق

 . ملعأ هللاو . زبي مل نم مهنمو اهعرز

 : يوزنلا سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 هنأ زئاجلا قيرطلا نع عرذأ ةثالث نود ايف ناكو هلام يف ةلخن هل نميفو

 ىلإ عرذأ ةثالث نم لقأ ناكولو هلام يلي امم هتلخن فلخ لسفي نأ هلزئاج
 . ةفصلا هذه ىلع لسفلا رجح ملعن الو ، عطاوقلا نم ةلخنلا نأل ، قيرطلا

 . ملعأ هللاو

 : ىلمازلا ةلأسم

 لقأ وأ كلذ نم رثكأ وأ عبرلاب امرص هيف لسفي الام لجر هاطعأ يذلاو
 ام علق دارأ لسف ام دعب لسافلا نا مث . ةلوهجم وأ ةمولعم ةلسافملا هذه تناكو

 يف دودحملا بيصنلا هلو ، لوهجملا يف هانع هل مأ كلذ هلأ ۔ مرصلا نم لسف
 ؟ . مولعملا
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 & ضقنلا هلف ضقنلا مهنم دارأ نمم ةلسافلا نم لوهجملا يف امأ : لاق

 ام ىلع ةتباث يه لوقف : ةمولعملا ةدملا يف امأو ، انعو مرغ ام ىلإ لسافملا عجريو

 نم اولخت ال ةلسافملا نأل ةلوهجملا ةدملا لثم ضقنلا اهكردي لوقو . هيلع اطراشت

 . ملعأ هللاو . ةلاهجلا

 : ىجحبصل ا ةلأسم

 كلذ يف ليق دق هنأ ىعمف تاوم اهفلخ ناك اذإ ةيدضاعلا ةلخنلا يف

 عرذأ ةثالث : لاق نم لاقو . ناعارذ تاوملا نم اهل : لاق نم لاقف : فالتخاب

 نم ءىش تاوملا دعب نكي ملو ، اهقح اهقاقحتسا دعب تاوملا نم عىش لضف نإف

 امراهعللو { ةرايعلا ةلزنمب نوكت اهنإ : لاق نم لاقو . اهقح الإ اهل سيلف ةرامعلا
 دق هنأ ىعمف ةرايع تاوملاب لصتا نإ امأو . لوقلا ضعب يف بارخلا نم هب لصتا

 نافصن امهنيب : لاق نم لاقف . نايواستم تاوملاو ةرايعلا تناكو كلذ يف فلتخا

 نم لاقو . بارخلاب لصتملا رايعلاو ، اهقح اهلايكتسا دعب ةيدضاعلا لخنلا نيب
 ۔ هيلإ قبس نمل تاوملا مكح همكح نا : لاق نم لاقو . ايهنيب فوقوم هنإ : لاق

 نم لاقف . فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ ىعمف ادفاستم ناك نإ امأو

 لاقو . ناثلثلا لفس اللو ثلثلا ىلع الل : لاق نم لاقو . نافصن ايبنيب : لاق

 . ىلعألل هلك : لاق نم لاقو . ناثلثلا ىلعأللو ثلثلا لفسألل : لاق نم

 نم لاقو . هيلع ماقو ىلعألا هب لصتا ام الإ ۔ لفسألل هلك : لاق نم لاقو
 اذهو . ةلاحلا كلت نمرظنلا مكح يف تبث ام لكلو . اذهل الو اذهل ال : لاق

 ام كلذ نم دحاو لكل نوكي نأ الإو . هيف رظنلاب كلذ مكح نوكي نأ ينبجعي

 . ملعأ هللاو . رظنلا يف رخآلل كلذكو . بارخلا نم هيلع ماقو 0 هب لصتا
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 عب ارل ١ ب ابل ١

 ثادحألا ةلازإو راضملا فرص ي

 رجشلاو لخنلا نم فانأ ام فرصو

 بجح ال امو هفرص بجح امينو

 كلذ هبشأ امو

 >_ س . _ ُ
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 هللا همحر : ىلمازلا : ةلأسم

 لاقف . لجر لام يف يهو ابمأ وأ طرق ةرجش اهبرقب تكردأ دجسمل ةلخن يف
 رمأب مئاقلا لاقو . اذكه ةرجشلاو الإو لاملا اذه رتشأ ملانأ : لاملا بحاص

 مكحلا يف نوكتأ . تام دق لجرلا هنم ىرتشا يذلاو . ةثداح اهنأ دجسملا

 . اهثادحإ يف لطبم اهبحاص نأ حصي ىتح فرصت ال ةتباث مأ . ةفورصم ةثداح

 هنأ حصي ىتح فرصت الف تام دق اهثدحم ناك اذإ يدنع اميف : لاق

 اهنأ حصي ىتح } هيلع تكردأ ام ىلع يهف اذكه تكردأ نإف قحب اهثدحأ

 . ملعأ هللاو . دحاو دهاش هنأل ةثدحم اهنأ دجسملاب مئاقلا لوق لبقي الو ةثدحم

 لجرلا اهمقنو لجر لام ىلع تفان اذإ دجسملا ةرجش يفو هنمو : ةلأسم
 فانأ ام عطق هل زوبجأ © هيلع فانأ ام عطقب ليكولا هرمأف ، دجسملا ليكو ىلع
 ؟ ال مأ ليكولا رمأب ةرجشلا هذه نم هيلع

 ةقث ريغ ناك نإو 9 هرماأبزوجي نأ ينبجعيف ةقث ليكولا ناك نإ : لاق
 اكاح دجي مل نإف { مكاحلا رمأب كلذ نوكيف مكاحلا ىلإ هرمأ عفري نأ ينبجعيف

 . ملعأ هللاو . مكاحلا هب هل مكحي ام لثمب هسفنل مكحي نأ هل زاج

 زوجي له . قيرطلا نم ةبيرق دجسمل تناك اذإ ةرجشلا يفو هنمو : ةلأسم
 ؟ . ال مأ رمثت تناك ولو ، فرصت نأ

 نع اهفرص بجي ناكم يف قيرطلا ىلع تثدحأ اذإ اهنأ يدنع اميف : لاق

 نا . ترمثأ ىتح فرصت ملف ث ذفاونلا قرطلا نم قيرطلا تناكو . قيرظطلا
 اهفرص يف هيلع مدقت اذإ ليكولل اهفرص زئاجو قيرطلا ىلع ةجحب تسيل اهترمث
 . ملعأ هللا . قيرطلا نع

 ةثالث نود اےيفراجلا دح نم ةبيرق تلسف اذإ ةلسفلا نإ هنمو : ةلأسم

 { ةجحلا مهيلع تبثي نمم ، ءالقعلا نيغلابلا نموهو ارضاح راجلا ناكو عرذأ

 امأو . رمثت ىتح لوقو . كلذ هل نكي مل ابالقأ تعسن دقو اهركنأ اذإ لوقف

 . ملعأ هللاو . . رمثت ىتحف ةرجشلا

_ ٣١٣ _



 ابالقأ تعسنو هراج دح نم ةبيرق ةمرص لسف لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ةعاس الإ اهب ملعي مل دلبلا نم ابئاغ ناك هنأ ىعداو هراج هيلع ركنأ مث ةريثك

 ؟ ال مأ هنم ررضلاب ةلاهجلاو ةبيغلا لجأل هاوعد لبقتأ . راكنالا

 ةلسفلا هذهب ملعي مل هنأ ىعداو { دلبلا يف رضاح هنأ حصي مل اذإ : لاق

 هنأ حصي ىتح لوبقم ةلسفلا هذهب ملعي مل هنأ يدنع هاوعدف ابئاغ ناك هنإو

 ام ىلعف اهب ملعي ل هنأ ىعداو دلبلا ين ارضاح ناك نإو . دلبلا يف رضاح

 . ملعأ هللاو . اهب ملعي مل هنا هلوق لبقي ال هنأ رثألا نم تعمس

 زوجي ام فرصب بلوط اذإ دجسملا لام يف بستحملا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ . ال مأ . كلذ هيلعأ هراجشأو دجسملا لخن نم ريغلا نع هفرص

 مل نإو . كلذ هل زاج هفرص نإف هفرصب لدعلا مكاح هرمأ اذإ : لاق

 هللاو . اهفرصب مكح اذإ مكاحلا اهفرصيو ربج هيلع يدنع نكي مل عنتماو هفرصي
 . ملعأ

 هنم مرص ةلخنلا يفو . دجسمل ةلخن هيفو لام هل لجر يفو هنمو : ةلأسم

 نأ هلزوجيأ هثراول هفلخو لاملا بحاص تامو رمثأ دق ايبرو ريبك هنمو & ريغص

 وأ اثراو ناك اذإ ةلخنلا هذه يف يذلا مرصلا اذه دجسملا ليكو يلع مقني

 ؟ . ال مأ . ايرتشم

 لام يف ةلخنلا هذه تناكو " ةلخنلا تحت تتبث اذإ ةمرصلا نإ : لاق

 هنم زوجي نمم ناكو يبص ريغ رضاح وهو ترمثأ ىتح اهركني ملف رخا لجر
 هل زئاجف مرصلا نم رمثي مل يذلا امأو ، هيلع تتبث اهنأ ركنأول { راكنالا
 وهو هعاب وأ تام ىتح لاملا بحاص هركني ملف مرصل اذه تبث اذإ امأو . هراكنا

 هبشي اييف يدنع نأ الإ هنيعب ائيش هيف ظفحأ ملف ي رتشملا وأ ةثرولا هركنأو رمثي مل
 هذه تناك اذإ ثراولا ثروو ي رتشملا ى رتشا ام ىلع اكو رتم نوكي نأ اذه

 . ملعأ هللاو . دجسملل ةلخنلا

٢٣١٤)



 نم بجي ام هراحل را دح ىلع امفينك ثدح نأ دارأ نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ . هعفرو هضرع امو كلذ فيك مأ نيطل او ةراجحلاب نوكتأ كلذ ةفص امو مرحل ١

 رادجلا عفر امأو ، هراجرادج نعررضلا فرصي نأ هيلع بجي : لاق

 . هراج رادج نع داسلا عنمي ام ردقب هعفرف { هراج رادج نع ةيقت هلعجي يذلا
 وأ ةراجحلاب امأو . عارذ يثلث نوكي رثألا يف ءاج هنأ يدنعف رادجلا ضرع امأو

 عنمي نيطلاو لافطلا ناك نإف & لودعلا رظن ىلإ كلذف . لافطلاو نيطلاب
 . ملعأ هللاو . نيطلاو ةراجحلابف الإو . كلذ ىفك هراج دح نع ررضلا

 كلذل ىضم لسفو ءانب نم اثدح لجر ىلع ثدحأ نميفو هنمو : ةلأسم

 دعب ركنأ مث ركني مل دلبلا يف رضاح هيلع ثدحملاو { نيتنس وأ ةنس وحن ثدحلا
 ملو كلذب ملع هنأ ثدحملا لاقو . ضرأ مل تملع املو ، ملعأ مل لانو . كلذ

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا ، هب ىضر هنأ لاق وأ هيلع هركني
 ىلعف ، امرح كرتي مل وه اينإو هلام يف لسفلا ثدحملا اذه ناك نإ : لاق

 دق ةلسفلا تناك اذإ اهب ملعي مل هنأ هراج لوق لبقي ال هنأ رثألا نم هتعمس ام

 هنأ حصي ىتح فورصم هنأ ينبجعيف هراج لام يف ىنبو لسف ناك نإو تشاع

 زوجي نمم ناك اذإ ركني ملو ريغي ملو هيلع ءاعدالا نم هراج ةرضحب ىنبو لسف
 . ملعأ هللاو . هراكنا

 تيبلا ىلع ناكو هل كلاه نم هثرو لام وأ تيب هل لجر يفو هنمو : ةلأسم

 مأ } اهبحاص نع اهمقني نا هلزوبجيأ كلاهلا مايأ يف رخا لجرل ةلئام ةلخن لاملا وأ

 ؟ قرف ايهنيب مأ ، اذه يف ثرألا لثم ءارشلا نوكي لهو . اهليم ةدايز نيبتت ىتح

 هيلع تلام يذلا توم رضي الف ايح ةلئاملا ةلخنلا بحاص ناك اذإ : لاق

 بحاص تام نإو . يرتشملا كلذكو & يدنع اهفرص يف هتجح ثراوللو

 هللاو . راضملا فرص ءوزج نم هتعمس ام ىلع يدنع فالتخا كلذ يفف ةلخنلا

 . ملعأ

_ ٣٢٣١٥



 دحأل وأ دجسمل ةلخنلاو سانا لام ىلع تلام ةلخن نعو هنمو : ةلأسم

 ؟ . اهنم فان ام فرصي وأ ةلخنلا هذه فرصت له . سانلا نم

 لاملا لهأ دارأو اهفعسو اهصوخ ةلخنلا هذه نم فانأ ناك نإ : لاق

 اهلك تلام تناك نإو . مهنع فورصم وهف مهنع فرصي نأ مهيلع فانأ نيذلا

 كلذ يفو لبح اهتمق يف طبري هنأ رثألا نم هتظفح ام ىلع كلذ ةمالعو 0 مهيلع

 ةفورصم يهف اهفرص اودارأو مهلام يف عقو نإف رجحلاو لبحلا طقسيو رجح لبحلا
 هالو اذإ مكاحلا ماقم موقي يلاولاو اهفرص ىلع مكاحلا مهربجيو { اهلك مهنع
 . ملعأ هللاو . لدعلا مامالا

 رثكأ وأ عرذأ ةرشع ردق اعساو ناك اذإ مظعألا قيرطلا يفو هنمو : ةلأسم

 يف نيراملا عنمت راجشأ اهبناوج ىلع فانأف . هلك هيف نورمي سانلا نأ ريغ

 {©ك هنع افورصم كلذ عيمج نوكيأ ] راجشأ هبرقب تبن وأ مهرضت وأ قيرظطلا

 ؟ . ال مأ اقيض ناك ول ام لثمك

 ةينايث نم رثكأ قيرطلا ناك اذإ رثألا نم هتعمس ام يلع ينبجعي اےیف : لاق

 . ملعأ هللاو . تبن ام الو { ةينايثلا ىلع داز ام ىلع فانأ ايب مكحي مل ، عرذأ

 لك } ةرجش ايعادت دجسمل ليكو ايهنم لكو نيلجر يفو هنمو : ةلأسم

 لهف " ةنيب امهدحأل نكت ملو . هليكووه يذلا دجسملل اهنأ يعدي ايهنم دحاو
 فرص زوجيأ . هب ترضأو دجسم ىلع ةرجشلا كلت تفانأ مث مكح اهيف ىرجي

 ؟ ال مأ . لاملا تيب نم دجسملا ىلع اهنم فانأ ام

 يأل يردت ال ةفوقوم تيقبو بر امل فرعي ةرجشل ا هذه تن اك نإ : لاق

 . هنع يدنع اهفرص زاج . هيلع تفانأ يذلا دجسملاب ترضأو ك يه دجسم

 اهبطح ناك نإو . اهفرص ىلع رجؤتسا نم ىلإ اهبطح ةميق نم ةرجألا ىدؤتو
 لام نم كلذ يدؤي نأ ينم ظفح الب ينبجعيف ريجألا ةرجأب موقت ةميق ال سيل

 هل ناك نإ هنع ررضلا فرصو هل حالصل ١ رظن ىلع هنع تفرص يذلا دجسملا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لام تيب نمف لام هل نكي مل نإو } لام

٢١٦



 مرصو راجشأ اهيف تبن دق اضرأ ثرووأ ى رتشا نميقو هنمو : ةلأسم

 مئاقلا وأ دجسملا ليكو بلطف 0 قيرط وأ دجسم برق كلذو ةثداح اهنأ وه ملعي

 ؟ . ال مأ رمثت مل وأ ترمثأ اهفرص هيلع بجأ ، اهفرص قيرطلل
 ةجح موقت الف اهفرصب مكحيو راجشألا هذه لصألا يف تناك نإ : لاق

 ناك نإو & كلذ حصو . ايح عئابلا ناك اذإ اهل عئابلا عيبب دجسملا ىلع
 وأ دجسملاب موقي نم اهفرص هنم بلط اذإ اهفرصي نأ هل ىنبجعيف املاع ي رتشلا

 . ملعأ هللاو . قيرطلا

 نأ جلفلا بابرأ دارأ اذإف قيرطلا عطقت جلف ةيقاس يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال ما . كلذ مهلا } ةراجحلاب اهيلع اومعيو 3 قيرطلا يف يتلا ةيقاسلا اوقمعي
 ىلع ةرضم هيف داز نإف & لودعلا رظن ىلإ اذه لثم دري نأ ينبجعي : لاق

 اهسفن ةيقاسلا يف لبق نم نوشمي سانلا ناك اذإ يدنع اميفو . زوجي الف قيرطلا
 . قيرطلا يه انهاه ةيقاسلا نأل هيلع تناك ايع قمعت نأ ينبجعي مل { ءاملا قوف

 ال قيمعتلا نأ لودعلا يأرو 3 ةرطنق ىلع اهيلع سانلا يشمي لبق نم ناك نإو

 هللاو . كلذ عنمي ال لوقلا ضعب ىلعف {} قيرطلا مدهت هنم فاخي الو اهب رضي

 . ملعأ

 كلت تطقس ةدم دعب مث رايخلا عيبب ةلخن ى رتشا نمع هتلأسو : هتلأسم

 رايخلاب ي رتشملا هيلع ركني ملو اهميرح يفو اهبرق لاملا بحاص لسفو . ةلخنلا
 ؟ ال مأ . ةلسفلا كلت تبثتأ

 رودت ىتح لوقو . تتبث دقف ابالقأ تعسف اذإ لوق : فالتخا هيف : لاق

 هتلخن ناكم رايخلاب ي رتشملا لسف اذإو ، رمثت ىتح لوقو & بذجلا ىلع

 . ملعأ هللاو . ررضلا هنع فرص . ىرخألا ةلخنلا اهتبكرف

 نم قيرظطلا ىلع فيانوه ام ء ىش فرص دارأ اذإ مكاجلا يفو هنمو : ةلأسم

 وأ مهلخن فيانلا لاومألا بابرأ ىلع مدقي نأ جاتحيأ مهراجشأو سانلا ليخن
 ؟ . مهيلع جتحي نأ ريغ نم كلذ فرص هل زوجي مأ قيرطلا ىلع مهرجش

٢١٧



 نم مكاحلا فرص نإف جاجتحالا دعب الإ مكاحلا فرص نوكي ال : لاق

 ةميق هل تناك نإ رجشلا نم عوطقملا ظفح هيلع نوكي نأ ينبجعيف جاجتحا ريغ

 دعب هفرص نإو مهرمأ نوكلمي اوناك اذإ هب مهملعيو هبابرأ اهلصوي ىتح

 . ملعأ هللاو . رثألا نم هتعمس ام ىلع كلذ ظفح هيلع نكي مل جاجتحالا

 نم هل ناك هنأ ىعداو قيرطلا ىلإ هليس فرص يذلا امأو هنمو : ةلأسم

 راكنالا مزلي الف ، يلاولا ىلع راكنالا موزل امأو ، ةحصلاب الإ قدصي الف ، لبق

 ثدحأ انالف نأ ماكحال ١ يف هلوق لبقي الو قدصي الو هلوقب حصي ال نم لوقب

 ىتح هفرصب رمأي ذئنيحف & ثدحلا كلذ هعم حصي نأ الإ اثدح قيرطلا ىلع

 مئاقلا وه هنأل اذه يف ثدحملا مكاحي نأ يلاولا ىلع سيلو . قحب هنأ حصي

 نأ ربخأ اذإف ةليضفلا بلط يف امأو . مكحلا ىنعم يف اذهف قيرطلا حلاصمب

 نع ثحبي نأ ينبجعيف هلوقب ةحص ال نم لوقب اثدح اهيلع ثدخأ دق قيرطلا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا قيرط نع ىذألا فرصيل كلذ

 رجش وأ رادج نم قيرطلا نع فيانلا فرص اذإ يلاولا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ نايض همزلي . فورصملا كلذ بر ىلع ةجح ريغ نم لخن صوخ وأ
 امأو . نايض هنم هقحلي ال هنأ يدنعف نمث الو هل ةميق ال يذلا امأ : لاق

 هعيضو هظفحي مل نإو مهل هظفحي نأ ينبجعيف { هلهأ ىلع جتحي ملو ةميقلا هل يذلا
 هللاو . اذه هبشي امم ، رثألا نم تعمس ام ىلع نايضلا هيلع نوكي نأ ينبجعيف

 . ملعأ

 ليكولا ملعي ملو دحأ ىلع فانأ اذإ دجسملا راجشأ يفو هنمو : ةلأسم

 همزلي له . تام نأ ىلإ اهتلازإ يف ىدامتو هنيح يف اهلزي مل هنأ الإ اهب ملعوأ . اهي
 ؟ ال مأ . مهلام ىلع دجسملا فانأ نمل نايضلا

٢١٨



 ريغ لام ىلع اهنم فانأ ام ةلازإ هيلع سيلف © هريغ اهسرغ قلا امأ : لاق

 هل بجي ناكو . اهتلازإ هيلع تفانأ نم بلطي نأ الإ ، هيف تسرغ يذلا لاملا

 فانأ ام ةلازإ دجسملا ليكو ىلع نأ رثألا نم هتعمس ام ىلعف & كلذ قحلاب

 ناك اذإ ريغلا ىلع اهنم فانأ ام ليزي نأ هيلعف هديب اهسرغ يذلا امأو ، اهنم

 . ملعأ هللاو . بلطي مل وأ هيلإ بلط هتلازإ قحلاب بجي

 ملف هفرص يف هبر ىلع مدق اذإ يذلا فوخملا رادجلا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ . هتفص فيك .باصأ ام نايض همزل هفرصي

 ي امأو . لودعلا رظن ىلإ دودرم اذه لثم نا رثألا يف ءاج ام ىلع : لاق

 ىلإ ادعصم قاقشنالا ناك اذإ رثألا يف ءاج دقف . الئام رادجلا نكي مل اذإ قاقشنا

 وه كلذف دعصم ريغ رادجلا ضرع يف قاقشنالا ناك نإو . افوخ نكي مل ءاوهلا

 . ملعأ هللاو . مهدنع فوخملا

 ذخأي نأ يلاولل زوبيأ بئاغو رضاح نيب ةكرتشم ضرأ يفو هنمو : ةلأسم
 ىلع فانأ ام عطقو ، قيرطلا نم ضرألا هذه يلي ام عيمج حالصإب رضاحلا

 ؟ . ال مأ . ةرجشلا ناصغأ نم قيرطلا

 هعطقيأ رضاحلا كيرشلا ذخأ زوبحي هنإف قيرطلا ىلع فان ام امأ : لاق

 بيصنب كيرشلا ذخؤي ال هنأ يدنعف قيرطلا نم ايلام يلي ام حالصإ امأو
 ام بئاغلا ةصح نم عفدي بئاغلل اليكو يلاولا ميقي نأ ينبجعيو بئاغلا هكيرش

 . ملعأ هللاو . اهحالصإ همزلو هلام يلي يتلا قيرطلا حالصإ ةرجأ نم هيلع عقي

 نم نهريغوأ ريمحلا وأ لبالا نم ائيش ةارشلا ضبق اذإو هنمو : ةلأسم
 نهيعدي نمل نهوملسي نأ زوجيأ & سانلا ىلع بارخلا نع بذلل دلبلا ىمح
 ؟ . ال مأ نهنم هضبق ىلع نوردقي ال ام لتق مهل زوجيو ةنانئمطالا ىلع

 { ةقلطنملا باودلل نيملسملا راثآ نم هتزاجإ عمسأ ملف لتقلا امأ : لاق
 نيدلا لوصأ نم لصأ ةنانئمطالاف . ةنانئمطالا ىلع اهيعدي نم ىلإ اهعفد امأو

_ ٢١٩١



 مل ةيقيقحلا ةنانئمطالا ىلع ناك اذإف . اهل هللا هقفو نم الإ اهتقيقح فرعي هنأ الإ

 عرزلا نع تجرخ اذإ اهكرتو بارخلا نع اهدرط امأو . كلذ ىلع اهعفد قضي

 لاني امم زئاجلا قيرطلا يف لخاد لجرل حطس بازيم يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ . لازي لطابب هثدحأ هنأ حصي ملو . رامح ىلع ولو بكارلا

 ملولو هفرص يف هيلع ماقي نأ زاج ، ايح هثدحأ يذلا نأ حص نإ : لاق

 نع نوفقوتي لوقلا رثكأف . تام دق ثدحملا ناك نإو { لطابب هثدحأ هنأ حصي

 هثدح نوكي نأ الإ هثدحأ لطاب حصي ىتح قيرطلا ىلع تيملا ثدح فرص

 رمي ناك نأ دعب ثدحلا اذه لبق نم اهيف رورملا نكمي الو اهلك قيرطلا عطقي

 . ملعأ هللاو . قحب هنأ حصي ىتح فورصم كلذف © هيف

 : هللا همحر : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 ثروف تيبلا هل نمو ةلخنلا هل نم تامو تيب ىلع ةلئام لجرل ةلخن يفو
 زوجيأ هتلخن ةلخنلا ثرو نم ىلع تيبلا ثرو نم مقنف ، هتثرو نم دحاو لك

 . نالوألا امهابحاص تام ام دعب ةدايز اهنم ملعي مل اذإ اهفرصب رمأي نأ مكاحلل

 ؟ . ال مأ

 لخد ناك نإو . تفرص رخآلا تيب ءاوه يف ةلخنلا سأر لخد اذإ : لاق

 ملو نايح تيبلا بحاصو ةلخنلا بحاصو لجرلا تيب ءاوه يف ةلخنلا سأر
 بر بلطب موي نم ةلخنلا ملعتف 3 ةلخنلا بر ىلع راكنإ تيبلا بر نم حصي
 ةدايزلا فرعتو & تفرص تيبلا ءاوه يف اهلوخد ةدايز تحص نإف اهفرص تيبلا

 3 ةلخنلا ةمق طسو يف لبحلا عضيو دحأ علطيو ، لبح فرط يف رجح مرخي نا

 وأ تيبلا ضرأ ىلإ يهتني نأ ىلإ لبحلا فرط يف يهو ةطباه لبحلا لسريو

 نوكيو . رجحلا عقي ثيح ةمالع وأ دوماج عضويو هردج نم ءىش وأ هحطس
 تلخد نإف © انفصو ام لثم تسيق ةلخنلا تداز نإف دوهشلا ةرضحب كلذ
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 هانعمو اذه لثم نأ وجرأ اهفرصب مكح ةمالعلاو لوألا دوماجلا تزواجو رجحلا

 ةقث اهساق ناو ةلخنلا ةمق نم سايقلاو & لوقلا ضعب يف رثألا يناعم يف جرخي

 ال نأ وجراف ايل سيقي لجرب نايصخلا ىضرو ةقثلا حصي مل نإو ، نسحأ وهف
 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ كلذ قيضي

 : هلل همحر : ىحبصلا ةلأسم

 ال نموأ هرمأ كلمي نم لام ىلعوأ زئاوجلا قيرطلا ىلع فيانلا فرص يف
 ىرأ اهيف ةباتكلا نع نوملسملا فقو يتلا { اهيف كوكشملا نادلبلا نم هرمأ كلمي

 اهنم فانأ ام فرصي مهل اهنا اهوعدا اذإ لاومألا كلت هدي يف نم مكاحلا ذخأي نأ

 اوفرتعي مل ناو ، مكاحلا ىلإ اهبابرأ بلط اذإ سانلا كالمأ ىلعو ، قيرطلا ىلع
 فانأ ام ليكولا فرصو ، لاومألا كلت بابرأل اليكو مكاحلا ماقأ مهل اكلم اهب

 ىلع كالمألاو لاومألا بحاصأ نم هنم بلط نمو { نيملسملا قيرط ىلع اهنم
 يلاوللزوبي & يدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا لاقو نوملسملا هاري ام

 امأو قرف ال اهريغو ةبصتغملا نادلبلا نم زئاوجلا قيرطلا ىلع فانأ ام فرص

 مهيقاوسو { مهلاومأ ىلع فانأ ام فرص اهباحصأ بلط اذإ كالمألاو يقاوسلا

 اهيف لوخدلا نع فقو اذإف ةبوصخملا نادلبلا نم تناكو { زئاوجلا ريغ مهقرطو

 رثألا هب ءاج ايب مكحلا ىنعم ال . زئاجلا ىنعمب مهاتفأ ناو نسحأف اهيف مكحلاب

 . مهنيب نتفلا دلوت نع حالص كلذو ، كلذ هيلع قيضي الف

 كلت بابرأل اليكو ميقي نأ مكاحلا دارأ اذإ : ريشب نب ديعس خيشلل تلق

 نأ ةحص ىلإ جاتحيأ كالمألا وأ قيرطلا ىلع اهنم فانأ ام فرص يف لاومألا
 هجو فيك مأ ةجحلا مهلانت ال ثيح مها وأ نيفورعم ريغ لاومألا كلت بابرأ

 ؟ . هل هموزلو كلذ يف مكاحلا لوخد زاوج

 هرمأ كلمي نم دي يف تناك نإف ةحصلاب الإ كلذ يف مكاحلا لخدي ال : لاق
 . هل رقأ نمل كلذب هرارقإ لبق هريغل اهب رقأ نإو كلذب ذوخأم وهف هل اكلم اهيعدي
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 ليكو هل نكي مل نا كلذ يف اليكو مكاحلا هل ماقأ هرمأ كلمي ال نمل اهنأ حص نإو

 . كلذ يف لوخدلا نع روذعم مكاحلاف كلذ نم ءىش حصي مل ناو

 نم فيانلا اذه اهنع فرصي يتلا لاومألا نأ ةحص ىلإ جاتحي لهو :تلق

 ؟ .ال مأ .اهنع كلذ فرص بلط نمل يه لاومألا هذه

 لاومألا هذه نأ ةحص ىلإ جاتحيف هرمأ كلمي ال نمل فيانلا ناك اذإ :لاق

 لاومألا هذه نأ رقأو هرمأ كلمي نمل فيانلا ناك نإو .كلذ فرص بلط نمل

 . ملعأ هللاو . كلذ فرصب ذخؤيف هل تسيل اهنأ ركني مل وأ بلاطلل

 نأ هنم بلطو لجر لام ىفلع فيان يذلا نيرقلا امأو هنمو : ةلأسم

 نا هنع هفرص هفرص دارأ ىتم ، هطخ زوجي نم طخب هلرقيو ، لاحلاب هنع هقرصي

 اذه ىلع افيان دجو دق نيرقلا اذه ناك نا ليق هنأ بسحاف هيف فلتخي امم اذه

 ال ناك نا لوقلا ضعب يفو . . ثداح هنأ حصي ىتح فرصي ال هنأ لجرلا

 فرصي : لاق نم لاقو . فرص كلذ نود ناك ناو فرصي مل لسفلل الإ حصي

 مل مأ رمثأ فرصي هنأ لوقلا ضعب يفنو & فرصي مل رمثأ دق ناك ناو & رمثي مل ام

 ناف . عرذأ ةثالث وهو يعرشلا حسفلا لجرلا نيبو هنيب نكي مل اذإ اذهو 5 رمثي

 ىلإ دودرموهو بهذملا اذه هب ىذتحيف افيان ضوخ وأ هدوز نيرقلا اذه ناك

 فانملا نكي مل اذإ اذهو . ةيعرلا حلاصم يف نورظانلا مه مهنال نيملسملا ماكح

 ناك ناو ةجحلا هيلع موقت ال نمم كلذ هبشأ اموأ ىمعأ وأ اييتيوأ ابئاغ هيلع

 مههبشأ امو انركذ نم ةجح لزي مل ءالكولا بلطم كرتف . اوبلطي ملو ءالكو ءالؤهل

 بحاص بتكيو كلذ ارخؤي نأ ،“ لاملا برو نيرقلا بر ىنعأ 0 اقفتا ناو

 . هفرص . . هفرص هنم بلط ام ىتم تباث ظفلو زئاج طخب لاملا برل نيرقلا
 لئاق لاق ولو ائيش هيف ظفحأ مل ينأل هتوم دعب هيف رظنيو هتايح يف هيلع تباث اذه
 نأل هتوبثب لئاق لاق ناو { رثألا اهب ءاج ءايشأل باوصلا نع كلذ دعبي مل هلاوزب

 وه نيرقلا اذه ناك ناو & باوصلا نم كلذ جرخي ل هريغ ىلا لقتنا دق لاملا

 هربغوأ طخب نيرقلا اذه ملعي مكاحلا ناف لاملا اذه بر ىلع هسفنب فيانلا

 نمررض هيف ناك ناو { بلطلا دعب ريثك وأ ليلقب هنع هفرص الباز هدجو ايهمف
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 . ملعأ هللاو . هنيح نم لازي هناف فوغ هنأ لبق

 فانأ نم تام مث هراج لام نم نيرق هلام ىلع فان نميفو هنمو : ةلأسم

 فرص يف ةجح هل هعاب نموأ هتثرول له ، رخآل اذه هلام عاب وأ نيرقلا هلام ىلع

 ءارش وأ تومب نيرخآل اعيمج نالاملا ناذه لقتنا ناو تيأرأ ؟ ال مأ نيرقلا اذه

 لطبت نأ رمثي مل ام هلام ىلع فانأ نمل نيرقلا اذه يف ةيقاب ةجحلا نوكت له

 ؟ ال مأ . امهالك وأ نيلاملا دحأ لاقتناب ةجحلا

 لبق نيرقلا اذه فرص يف هتجح لاملا بحاصل : لاق نم لاق دق : لاق

 اذه اعئابوأ اتيموأ نيرقلا هل نم ايقاب ناك } اي رتشم وأ اثراو ناك رمثي نأ

 هيلع نم راكنا حصي ملو هبحاص ةايح يف انيرق ناك اذإ : لاق نم لاقو . نيرقلا
 . ملعأ هللاو عاب وأ هبحاص تام اذإ هل ةجح الف نيرقلا

 اهفرصب مكاحلا مكحو ريغلا ىلع تفان اذإ دجسملا ةلخنو هنمو : ةلأسم
 لخن فالتا نم دجسملا لام وأ ريغلا ىلع رضت نأ الإ اهفرص ىلإ جرخم ال ناكو
 ؟ . اهفرص ىلإ ليبسلا فيك . كلذ ربغ وأ رجش وأ

 ليق . نكمي مل ناو { كلذ نكمأ نإ اعطق عطقي نأ ينبجعي : لاق
 ضري مل نإو . ةنو ؤملا ىفك دقف ىضر نإف . ككلم يف اهعقوب ىضرتأ بلاطلل

 اولمع حالصلا هيف اوأر امو { نوملسملا اهرمأ يف رظن اهفرص ىلع ليكولا ردقي ملو
 . ملعأ هللاو . هب

 يذلا رجشلاو لخنلا نم ريغلا لام ىلع فانأ ام عطق يف هنمو : ةلأسم

 بسحأو ، هسرغ نم دلوت ام لاوز هسراغ ىلع نأ هب اولمع ام رثكأ هسفنب هسرغ

 كلذ يف عفري سيمخ نب رصان خيشلا تعمسو . كلذ يف فالتخالا تدجو نأ

 . ملعأ هللاو . افالتخا

 اكاح دجم ملو لجرل ضر أ ىلع ةفرشم بئاغل ةرجش نع هتل اسو : ةلأسم

 ؟ همزلي ام . هضرأ ىلع افرشم ناك ام عطقف اهيلإ دصقف اهعطقب هل مكحي
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 . هيلع ءىش ال : لاق

 نكي ملو اغلاب ارضاح ناكو ابئاغ اهبحاص نكي ملو ميتيل ناك نإف : تلق

 ؟ اهعطقي نأ هل له . هفصني مكاحلا

 . ملع أ هللاو . معن : لاق

 اييف اهنم فيخو دحأ ىلع تلام اذإ رايخلاب ةعابملا ةلخنلاو هنمو : ةلأسم

 هنهار ىلع مكحي هنأ نوهولا يف ليق ايك اهفرصب اهعئاب ىلع مكج هنأ يدنع
 . ملعأ هللاو . عئابلا ىلع هتجح ي رتشمللو هفرصب

 : هللا همحر : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 وأ ريغلا لام ىلع ةفوقوملا لاومألا نم فانو لخنلاو راجشألا نم لام امو
 . . ايح ناك وأ هثدحم تام مكحلا موي هلك فرصي ةفوقوملا لاومألا ىلع ريغلا لام

 . هتايح يفنو ثدحملا توم يف مكحلاو بلطلا دعب اهنيعب ةدايزلا فرصت مأ

 ! د م ؟ ال مأ

 ملعتو هيلع ثدحملا بلطي موي مكحل ا نا لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 ن اكولو . فرص مكاحل ١ ىل إ ن اعفرل او . بلطل ا دعب داز ف ةلخنل او ةرجشل ١

 ضرأ يف لخنلا وأ ةرجشلا لصأ عقوو مسقف دحاو لاملا لصأ نوكي نأ الإ اييدق

 نا ينبجعي انأو { داز ام الإ فرصي ال هنإف . رخآلا ضرأ يف هعرفو ءاكرشلا دحأ

 © بلط مث اهفرص بلطي ملو هضرأ ىلع ةلئام ةلخنلا وأ ةرجشلا ىري راجلا ناك

 . ملعأ هللاو . ةفوخخ نوكت وأ ، ديزي ىتح فرصت ال اهنإف

 وأ راجلا نع فرصت اهلصأ نع ةعدصنملاو ةروقتملا ةلخنلاو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ . كلذل بتبستحع وأ راجلا كلذ بلط اذإ امهريغ وأ قيرطلا
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 نم ءعىش لخدو هكلم يف دعب ةلخنلاو ايح ثدحملا ناك اذإ امأ : لاق

 ملوأ عدصنا هفرص هيلعف دجسم وأ قيرط ءاوه يفوأ راجلا ضرأ يف اهناصغأ

 امأ ، كلذ ريغو ردجلاو رجشلا يف كلذكو . هيلع جتحي مل وأ هيلع جتحا عدصني
 نم هارتشا وأ هريغ نم كلذ ثرو رادجلا وأ ةرجشلا وأ ةلخنلا بحاص ناك نا

 بستحم وأ مكاح نم ةجحب جتحي ىتحف هرمأب وأ هديب ثدحملا وه نكي ملو ، هريغ

 نم لودعلا هيلع فقوو ، كلذ يف مكحلا وه بلط نإف & كلذب مئاق وأ راج وأ

 . ملعأ هللاو . كرت هكرت اوأرو . فرص هفرص اوأر ايف ، كلذب ةفرعملا لهأ

 قرطلاو لاومألا ىلع ةلئاملاو ةفيانلا لخنلاو راجشألاو هنمو : ةلأسم

 تامأ رظني الو مكحلا موي فانو اهنم لام ام عطقب مكيأ .اهريغو زئاوجلا

 ؟ .ال مأ ذئنيح عطقيو يح مأ اهثدحم

 داز ام الإ فرصي ال لوق فالتخا هيفف لاومألا ىلع فان ام امأ : لاق

 ضرأ ىوه يف لخد ام فرصب مكحي لوقو هفرص هيلع فينملا بلط موي نع
 بكارلاب رضي ام اهنع فرصي هنإف قرطلا امأو .اميدق وأ اثيدح لخادلا ناك راجلا

 لثم امأو لزانملا قرطو زئاوجلا قرطلا يف اذهو باودلا عفرأ ىلع مئاقلا

 راملاب رضي ام الإ اهنع فرصي الف كلذ هابشأو دجاسملا قيرطو ءاملا عبات قيرط
 . ملعأ هللاو .اهيف

 : ىحبصلا ةلأسم

 ىلع فانأ نم كلذ بلطو ريغلا لام ىلع ةفوقوملا لاومألا نم فان امو

 نع تظفحو . مكاحلا كلذ فرصب رمأي .اندنع كلذ فورصمف هيلع لاموأ هلام

 ىلع فانأ ام امأو .لوقلا رثكأ هدنع وهو }.مكحلا موي كلذ نأ حلاص خيشلا

 ليكو كلذ يف مكحلا هل نم . كلذ فرص بلطو ريغلا لام نم ةفوقوملا لاومألا

 هذه ىلع كلذ فرصب رمأي نأ مكاحللف شاهلاثمأو يفاوصلا نع مكاحلاو دجسملا
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 . حص ىتم اهب رضأ ام اهيلع تبثي الو ةروكذملا لاومألا

 لام نم هريغ و أةرجشل او لخنلا نم ا ٠م ء ىش فرص زوجحم لهو :تلق

 مئاقلا نم حالصلا رظن ىلع ةفوقوملا لاومألا عيمجو ةيفاصلاو ةسردملاو دجسملا

 ؟نوكت نيأ نمف زاج نإو . اهس

 رظن ىلع يدنع كلذ زئاجف مكحلاو رمألا هل يذلاو اهب مئاقلا امأ : لاق

 بستحملاو مئاقلا رظانلا ىأرو اهبحاص ىلع ةراض ةفورصملا تناك اذإ حالصلا

 نوكي كلذ فرص نأل لاومأل بابرأ ىلع ةرجألاو ازئاجف احالص كلذ يف

 . ملعأ هللاو .اهيلع نوكت ةفوقوملا لاومألا كلذكو . مهيلع

 : يلمازلا ةلأسم

 نأ مئاقلل زوجمأ ههباشأو روزلاو قرطلا ىلع فيني يذلا رجشلا لاح يفو

 ؟ .ال مأ .هبابرأ يأر ريغ نم هليزي

 راضملا فرصب اورمأي نأ مهل نيملسملا ماكح نم قحلاب ماوقلا نإ :لاق
 يتلا قرطلا امأو { هيلإ يهتني دح اهل سيلو نوملسملا اهيف رمي يتلا قيرطلا نع

 اذإ اهنع فرصي كلذف تويبلا يف تومت يتلا كلذكو .اهيف تومتو ةصاخ لاومألل

 اوضرعي نأ نيملسملا ىلع سيلف اوبلطي مل امو ،هفرصب مهل مكحي ام اهبابرأ بلط

 مئاقلا بكارلا يذؤي ام قيرطلا نع فرصي اولاقف فرصي ام دح يف امأو .اهف

 . ملعأ هللاو . ةلولمحلا قوف لايجلا عفرا ىلع

 و 1 لام ي ةرجش و 1 6٥ ريغ لام ف ةلخن هتيب ىلع ةفرشم لجر هنمو :: ةل اسم

 عطقلا نع اهكرت دنع هيلع اهعوقوب هتيب نم فلتي ام ناضو اهعطق بلطف تيب
 اذام .اهعطق نع رظنلا يف هتمالسب حرخي الو هتيب ىلع تطقس نإ اهعطق دنعو
 ؟هارت
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 اهببسب تفلتأ امو تعطق اهعطق بلطو ةفوخم نوكت ىتح عطقت ال : لاق

 . فلت ام نايض اهعطاق ىلعف

 لثم ةنصغملا راجشألا نأ ظفحأ ينأ الإ خيشلا لاق ام نسح : فلؤملا لاق

 وأ هلاموأ دحأ تيب ىلع ةرجش نم نصغ فان ام لكف ههابشأو بثألاو ردسلا

 ةلخنلا امأ . اهعيمج تلام نإو هسفنب نصغلا كلذ عطق دجسموأ زئاج قيرط

 اذإف اهكلام ضرأ زيح نم اهجورخو جاجوعالا اهنم راجلا ىلع ةفاخملا نابيف

 . ةجوعم اهنا : لاق نم لاقف . اهيف نووارلا فلتخا نإو تعطق كلذك تناك

 لبح فرط يف رجح طبري نأ كلذ يف هجولاف & ةجوعمب تسيل : لاق نم لاقو

 رجحلا طقس نإف 0 افيطل اردح ةرجحب لبحلا ردحيو ةلخنلا ةرامز يف هفرط طبريو

 قيرطلا وأ هتيب وأ راجلا لام يف لبحلا طقس نإو اهلاحب تكرت اهكلام لام يف

 . ملعأ هللاو . انظفح اذكه . تفرص دجسملا وأ { زئاجلا

 نأ مث اهريغ وأ ةردس لثم هلام يف ةرجش هدنع لجر يف هنمو : ةلأسم

 ؟اهترمث نم ائيش طقتلي نأ هل زوجيأ .هريغ لام ىلع تجرخ اهناصغأ

 اوبلطي مل ام . هريغ ىلع ةلئاملا هتردس نم هدجو ام ذخأ هل زئاج : لاق

 . مهنع ليزأ هفرص اوبلط اذإف هفرص
 هيلع هليام يذلا امأو & ةردسلا بحاصل اذه . معن : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . ةردسلا بحاص نذإب الإ هلام يف عقو ام طقل هل زوب الف ةردسلا

 اهفرص هيلع ةلئاملا بلطف لجر تيب ىلع تلام ةلخن يفو هنمو : ةلأسم

 مكحأ ۔هنمرادجوأ همدهتف هتيب ىلع عقت نأ نم اهل جرحم الف تعطق ناو

 ؟ . كلذ يف هجولا فيك مأ اهطقسأ يذلا نمضيأ تطقس ناو اهفرصب

 كلذ مزلي ال اهكلام ىلع اهفرصو اهعطق ةلئاملا ةلخنلا هذه نإ :لاق

 ايف اهلزي مل نإف ،هتلخن ةلازإ يف لاتحي نأ ةلخنلا بحاص ىلعو تيبلا بحاص

 ةلخنلا بحاص ىلعو هل مزال وهف تيبلا بحاص ىلع ةرضم نم اهنم دلوت

٢٢٧



 مكح اهمكح ةلخنلا نأل .هتلخن عطق دنع تيبلا نزم هتلخن تب رخ ام حالص !

 . ملعأ هتلاو . كلذ هابشأو لام اذإ طئاحلا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 لاقو راسكلل تلعج ةيلوألا ةيقاسلا ريغ ةيقاس يف تثدحأ اذإ احرلا ىفو

 ىلوألا ةيقاسلاو هفرصيلف احرلا هذه نع فرصي نأ دارأ نم احرلا هذهل نوثدحملا

 ؟ال مأ . كلذ ىلع دلبلا ةابج عمتجا اذإ كلذ مهل زوجيأ .اهنيعب ةمئاق

 كلسي ناكو .هل نذأ نم كلم وأ هكلم يف ةيقاسلا ثدحأ يذلا امأ : لاق

 نأ دارأ نم . ءاملا لهأل ةيقاسلل ثدحملا لاقو .اهلاحب ةمئاق ىلوألا ةيقاسلاو هرمأ

 ولو 9 وقل اا ذه مه ل اق ام دعب ع ىش همزلي الف . هل يأرلاف ىتيقاس نرم ٥ءعام فرصي

 نوكلمي نمم اوناك اذإ اهثدحأ ىتلا ىحرلا ىلع ءاملا رمو هتيقاس يف مهءام اوفطخ

 ل ام تيب ع امو . هرم أ كلمي ال نرمو بن اغل او ميتيل او دحسمل ا ع ام اسم أو

 9 وقل ا ىلع ةندحملا ةيق اسلا هذه ف ءاملا رم ولو ىحرل ا هذ لمعتسي الف نميلسمل ا

 . ملعأ هتناو . ةمالسلا هيف يذلا

 ىلع جتحي نأ ريغ نم رينانسلاو بالكلا لتقي يذلا يفو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ سبح هيلع له 3 نهبر هنم ىكشو نهبابرأ
 ةجح ريغب لتاق نهلتق ناو . نهلتق زربجي الف ديصلا بلكو ىعارلا بلك امأ : لاق

 ةميقو امهرد نوعب رأ لوقو . مهارد ةينايث لوق : بلكلا ةميقو سبحلا هيلعف

 زئاجف يراوضلا بالكلا امأو . امهرد نورشعو ةينايث لوقو مهارد ةعبرأ رونسلا

 . ملعأ هللاو . نهلتق

 ىلعوأ سانلا ىلع اهريغو ردجلا نم فوخملا ءعىشلاو هنمو : ةلأسم
 بر ىلع همدقتو . مكاحلا ىلإ ناعفرلاب الإ هبابرأ ىلع ةجحلا موقتأ . مهلاومأ

 اهيلع فوخملا لاومألا وأ تويبلا بابرأ هيلع مدقت ولو مأ فوخملا ءعىشلا كلذ
 ؟ كلذ
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 امأو . مكاحلا نم ةجحلا مايقب الإ نوكي الف نايضلاب مكحلا يف امأ :لاق
 ءىشلا كلذ فرص يف ررضلا هيلع نمم دحأ هيلع مدقت اذإف هللا نيبو هنيب ايف
 . ملعأ هللاو . نايضلا هيلعف ائيش ك باصأ نأ ىلا هفرصي ملف فوخملا

 امهدحأل وأ .اعيمج هيلع ايهعوذج نيلجر نيب رادج ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 هعفر كلذكو . عارذ يثلث رادقم هراج رادجل اييرح لعجي نأ هراج ىلعف سرد
 . ملعأ هتناو . هراج كلذ ركنأ اذإ دايسلا رادجلا سمي ال ام رادق

 كلذ يفف هراج ىلع افينك ثدحي نأ دارأ نم ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 نإو . هثدحي نم رادج تحت فينكلا ناك اذإ هل راكنإ ال هنأ لوقلا رثكأو فالتخا

 ءافطا هيلعو . عارذ يثلث هضرع ايرح هل ينبي نأ هيلعف راجلا رادج تحت ناك

 . ملعأ هللاو . فينكلا نم ةحئارلا

 هنع فرصت هنإف © بايثلل راصقلا نم ةرضملا راجلا دجو اذإو هنمو : ةلأسم

 الو .هناريج يذؤي ال ام ردقب حسفي نأ رصاقلا ىلعو .اثدحم ناك اذإ ةيذألا

 دعب اذهو رثألا يف ءاج اذكه .تباثوهف اييدق ناك نإو .ادح كلذ يف ملعأ

 . ملعأ هتلاو . ثدحلا يف راكنالا

 : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 ام انفرع .ال مأ امهريغو ي رتشملاو ثراولا لام ىلع فيانلا يف قرف لهو

 دنع فيانلا عيمج فرصب لوقلا نم لمعلا كبجعي امو . تبني ال امو تبثي

 . هرمأ كلمي نم كالمأ يف ةدايزلا فرص مأ © بلطملا

 هيلع فان ل ةجحالو ل ازي الف اثوروم راص ىتح فيانل ا افلس ا ذإ :لاق

 ىلع هل ةجح ال لوقو . هتجح هل لوق : عيبلاب ملاع هيلع فيانلاو عيب اذإو

 قافتا اذكه .لازم وهف هرمأ كلمي ال نم ىلع فيان لكو 0 عيبلا دعب يرتشملا
 . ملعأ هللاو . فلس نإو ان ؤايلع

_ ٢٢٩٦٢ _



 لخنلا اهيف يتلا لاومألا امأو : يقابلا دبع نبا ةروثنم نمو : ةلأسم

 امأو ، عطقي رجشلا ناصغأ نم فان ايف هراج لام ىلع رجشلا نم فانأف رجشلاو

 نإو .صوخلا ي عطق الف عرذأ ةثالث دودحلا ريغ نم لخنلا تناك نإ صوخلا

 دقف يه امأو . هيلع فانأ نم ىلع فانأ ام عطقيف عرذأ ةثالثلا نم لقأ تناك

 هللاو . عرذأ ةثالث نم لقأ ناك ولو .اهيلع عطق الف ترمثأو اهلسافم تذخأ

 .ملعأ

 :ناديبع نبا ةلأسم

 فان ام عطق هيلع له راجلا ىلع فيان رجش هيفو لام دحأ ىرتشا اذإو

 ؟بلطي مل وأ هيلإ بلط
 . هفرصب هيلع مكحو هيلإ بلط اذإ الإ هفرص هيلع سيل :لاق

 افيانرجشلا دجو مث لاملا اذه هيلإ لآ نأ دعب ةدملا تلاط اذإو : تلق

 ؟هدعب وأ هئارش لبق فان هنأ ملعي ملو راجلا ىلع

 . هيلع مكحي نأ الإ فان ام فرص هيلع سيلف هسفنب وه هلسفي مل اذإ :لاق

 ىلع فرصي الف عرذأ ةينايث عفترا اذإ ينبجعيف قيرطلا نع فيانلا عافترا امأو
 . ملعأ هللاو . هيلع لمعأو ينبجعي يذلا لوقلا

 ةفاح يف ازع كرتي نأ هيلعأ هضرأ عطقي نأ دارأ لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ هضرأ

 دارأ نإف لبج ريغ تناك نإو . هيلع حسف الف البج هضرأ تناك اذإ :لاق

 عطقي نأ دارأ نإو . هراج ضرأل اييرح اعارذ كرت اعارذ هضرأ نم عطقي نأ

 دارأ نإو . عرذأ ةثالث عطقي عرذأ ةثالث عطقي نأ دارأ نإو .نيعارذ كرت نيعارذ

 رثكأ ىلع عرذأ ةثالث نم رثكأ كرتي نأ هيلع سيلف عرذأ ةثالث نم رثكأ عطقي نأ

 . ملعأ هللاو .لوقلا

٢٢٣.



 : ىحبصلا ةلأسم

 بحاصل نكي ملو . زئاج قيرط ةيقاسلا فلخو زئاج ةيقاس هبنجب لام يفو
 هل زوجيأ رجشلا الو لخنلا نم ءعىش قيرطلا بنجب يذلا ةيقاسلا نيجو يف لاملا

 نكي مل اذإ هلام يف ةيقاسلا لخديو قيرطلا يلي يذلا ةيقاسلا نيجو يف ردجي نأ

 ؟ . ةيقاسلا لاخدإ يف دحأ ىلع ررض ةمث

 نأ الإ ةجح الب هيف هدي طسب دحأل سيلو . قيرطلل نيجولا مكح : لاق
 اذه يف ملعأ الو . مدقتم كلم وأ ةرجش وأ رادج وأ لخن لثم هيف ببس هل نوكي

 . ملعأ هلإو . هتركذ ام ريغ

 هلام نع يعرشلا حسفلا نود السف لسف هنأ رخآ ىلع ىعدا نمو : ةلأسم

 ؟هعضوم يف ايهنيب مكحيو لسفلا دنع رضحي ال نأ مكاحلا يفكيأ . هفرص ديريو

 ىعداو ،رقي مل اذإو هب ىدعت ام لاوزب رمأ يدعتلاب مصخلا رقأ اذإ :لاق

 لسفلا دنع ةداهشلاو ، مكحلا ناك اهرضحأ نإف .ةنيبلاب بلوط ايئاق السف اذه

 يف ارظن هريغ جرخي وأ هعم جرخي نأ مكاحللف اهمدع نإو ،لجَجأ رضحي مل نإو

 . ماكحألا

 نأ الإ لسفلاب ملعي مل هنأ هيلع لوسفملا نأ لسافلا ىعدا ناو :تلق

 تبثي لوقف .رذع الب لسفل ١ نيح ريكنل ١ حصي ملو {}كهملع حص ن إف . هملع حصي

 . هيلع
 ملو هءارودعب نم رضح هنأ الإ لسفلا موي رضاح ريغ هنأ حص نإو : تلق

 .دعب نم بلطو هار ذم هتلازإ بلطي
 ل اذإ هتجح هل ليقو .هنيح نم بلطي اذإ هتجح لطبت ليق دق :لاق

 ىتح لوقو . هنيح نم ركني مل اذإ :لاق نم لاقف اذه يف فلتخا دقو هاضر حصي

 ىتح لوقو .هلسافم ذخأي ىتح لوقو .ضرألا يفرودي ىتح لوقو . عسني
 تومب تبثي ال لوقو . امهدحأ وأ اتومي ل ام ىتح رمثأ ولو هتحح هل لوقو . رمثي
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 هتومب ةجحلا تومت ال لوقي اضعب هيلع ثدحملا تومب تبثي ينإو ثدحلا
 ماكحأ هيلع تبثت مل اذإو مهراثآ نم اصن هفرعن مل انك نإو ةبلاطملا نم هلام ةثرولو

 ىتح هتبلاطمو } هتجح هل اذه ىلعف هيف لهجلا ىوحو لصألا يف همدعل ملعلا

 . ىضرلا مكح هيلع حصي
 مكاحلا ىلإ عفري نأ لبق هيضر الو هار ام هنأ نيميلا هنم بلط نإو :تلق

 ؟ . مكحلا ام
 ل هنأ يف فلتخيو . هيلع يذلا لسفلا ادهب ىضر ام هنأ نيميلا هيلع :لاق

 ,هتي ؤرب ةجحلا هيلع تبثي ال اضعب نأل لسفلا اذهب ملعي

 كلذ عسن هنا هلساف لاقو بالقاو دوز هيف مكحلا نيح ناك ناو : تلق

 ؟ دعب نم اهعسني ملو هيف يهو هلسف هنا رخآلا لاقو هلسف نأ دعب

 ؟دعب نم اهعسني ملو هيف يهو هلسف هن أ رخآلا :لاقو

 هتوبث حصي ىتح هب ذوخأم هثدحم نإف لسفلا اذهل ثدحلا حص اذإ :لاق

 . نيملسملا لوق ضعب نم هتبثت ةجحب
 ىتح لازي مل وأ ابالقأ عسن نأ دعب لازي ال نيلوقلا نم لدعألا امو : تلق

 ؟ .رمثي

 نإو هيلع ثدحملا ىضر حصي ىتح لازم ليقو باوص نيلوقلا لك :لاق
 . ملعأ هللاو . نسح وهو .نيلوقلا نيب طسو وهف رمثت نأ لبق تليزأ

 نيرق هل فانأ ميتيل مصاخيل اليكو ميقي نأ يلاولا دارأ اذإو هنمو : ةلأسم
 اذه نأ ةحص ىلإ ليكولا اذه جاتحي له .هراج هيلع هركنأو .هراج لام ىلع
 ؟هيفكيف يلاولا دنع كلذ حص اذإ مأ نالف ميتيلل نيرقلا

 نم زوجأ وهو بيرلا اهب عفتري ةرهش وأ ةنيب امإ نايبلا نم دبال :لاق
 اذهل لاملا اذه نأ لدع ةنيبب حصي نأ الإ فرصي ال مكاحلا نأل اذه يف مكاحلا

 هلف ليكولا امأو . هملعب مكحي نأ هل لاق نم لاقو هفرعي مكاحلا ناك ولو . ميتيلا

 . ملعأ هللاو . ةرهشلابو هملعب مكاحي نأ

٢٢٢



 :دادم نب دمحأ خيشلا نع ةلأسم

 لاملا بحاص داراف مرص اهتحتو ةيلصأ وأ ةعيقو هريغل ةلخن هلام يف نمعو

 ؟ال مأ .كلذ هل له .اذه هلام نم مرصلا كلذ لاوز

 يف بلطلاو هيلع راكنالا كرتي نأ الإ هفرصب هل مكحيو كلذ هل معن :لاق

 دعب مرصلا كلذ فرص هل سيلف هفرص كلذ دعب بلط مث رمثأ نأ ىلإ هفرص

 هللاو .نيملسملا راثا نم هتظفح اذكه راكنالا كرتو .ةرمثلاب تبث دقو هترمث

 . ملعأ

 ةثالث نود ايف هراج لام برق هلام يف السف لسف يذلا امأو هنمو : ةلأسم

 مكحي الو كلذ تبث ابالقأ مرصلا عسن نأ ىلإ كلذ هراج هيلع ركني ملو . عرذأ

 هلو لسفلا كلذ هيلع تبثي ال هنأ لوقو . هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع هفرصب

 توكسلا ىلعرمثأ لسفلا كلذ نوكي نأ الإ كلذب هل مكحيو هلام نع هفرص

 ىلع لسافلا تومي نأ الإ لسفلا رمثأ ولو هفرصب مكحي هنأ لوقو .راكنالا كرتو
 . ملعأ هللاو . راجلا نم راكنالا كرتو توكسلا

 ىتم ىلإ عرذأ ةثالث نم لقأ ىلع ةبيرق ةلخن تتبن اذإو هنمو : ةلأسم
 ؟ تفرص راجلا اهركنأ اذإ يتلا ةلخنلا ةفص امو اهفرص بجيو اهراكنا نوكي

 ىعدا اذإو ،ةلوسفم ريغ تناك اذإ رمثت ىتح ةلخنلا هذه تبثت ال :لاق

 لوق : فالتخا اهيفف ةلوسفملا امأو ةنيبلا هيلعف ترمثأ اهنأ ةلخنلا هذه بحاص

 . ملعأ هللاو .رمثت ىتح لوقو .ابالقأ بعسن اذإ

 : هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 كلمي نمم هليكو وه نم لام وأ هلام ىوه يف لخد ام فرص بلط نميفو
 فرصب رمأي نأ نيملسملا رمأب مئاقلل زوجيأ رجشو لخن نم هرمأ كلمي ال وأ هرمأ

 ؟ال مأ . ميلعت ريغ نم لاحلا يف كلذ

_ ٢٣٢٢ _



 عيمجلا يف نوكيف لوقلا اذهب لمع اذإو لوق ىلع كلذ هل زوجي :لاق

 اذهلو يأرب اذهل مكحي الو برقأ قحلا ىلإ هاري ام الإ كلذ نم ريختي نأ هل سيلو

 . ملعأ هللاو .هريغب

 لاومأ نم ائيش مكاحلا رمأب فيراوشلا عطقب رومأملا عطق اذإو هنمو : ةلأسم

 هميلست الو كلذ ظفح همزلي مل بايغألاو ماتيألا وأ تافوقولا وأ دجاسملا وأ سانلا

 . ملعأ هللاو . هبابرأ ىلإ

 فانأ ام فرص نيملسملا زمأب مئاقلا دنع بلط لجر يفو هنمو : ةلأسم

 ليكوو لاملا بحاص رمأب مئاقلل زوجيأ . دجسم وأ لجر لام نم هلام ىلع
 ؟ ال مأ ةدايزلا فرصيو . كلذ ملعي نأ ريغ نم كلذ فرصب دجسملا

 هرمأ كلمي نم كلذ هيلع نم هيلإ بلط نيح هفرصب رمأي نأ هل لوق :لاق
 . هرمأ كلمي ال نمم وأ هرمأ كلمي نمم هيلع فانأ يذلا ناك هرمأ كلمي ال نمل وأ

 ميلعتلا دعب ةدايزلا الإ فرصت الف هرمأ كلمي نمم هيلع فانأ نم ناك نإ لوقو

 نيملسملا لوق لكو .فرصي هنإف هرمأ كلمي ال نم ىلع فانأ ناك نإو . هل

 . ملعأ هللاو . هب لومعم باوص

 وأ دجسملا لام يف فانأ ام فرصب رمأي نأ مئاقلل زوجي لهو هنمو : 7

 . ليكو ةماقإ ريغ نمو ميلعت ريغ نم ميتيلا لام نم وأ هرمأ كلمي ال نمم هريغ
 ؟ .ال مأ ليكو مهل ناك نإ .كلذ فرصب ليكولا رمأي نأ ريغ نمو

 . كلذ نسحف هرمأ كلمي ال نم رمأب مئاقلا ىلع ةجحلا نكمأ نإ :لاق

 نم كلذ فرصب رمأي نأ نيملسملا رمأب مئاقلل عساوف الإو ابستحم وأ اليكو ناك
 هللاو .هدعب ةدايزلا فرصو ميلعتلاب :لاق نم لوق ىلع ميلعتلا دعبو .هنيح

 . .ملعأ

 : حلاص نب دمحم ةلأسم

 هماكحأو اعطاق نوكيأ تاوم ضرأ يف لخن نيب نوكي يذلا رفظلا يف

 ؟ال مأ اعطاق نوكيأ . جلفلا دضاع ىلع رفظلا ناكو رادجلا ماكحأ

٢٢٣٤)



 همكحف هيلع اينبم لافط هيلع ناك اذإ رفظلا نأ رثألا نم ظفحأ : لاق

 . ملعأ هللاو .رادج هنأ هب مكحي ال ىصحلاب هسفن رفظلاو رادحجلا مكح

 اهثدحم ناكو ث راجلا ىلع ةفئاح ةلئام تناك اذإ ةمرصلاو هنمو : ةلأسم

 ؟ هيلع تبثت نأ كلذ هلأ . اهفرص راجلا دارأو اعئاب وأ اتيم

 ثدحملا تام اذإو . هتجح هيلع ثدحمللف ايح ثدحملا ماد ام :لاق

 . ثدحملا ةجح قيرط نم اذكه .هتجح تتامو تام هنأل هلطاب حصي ىتحف

 .ابالقأ عسن اذإ لوقف هركني ملو هار اذإ هيلع ثدحملا ىلع ثدحلا توبث امأو

 . ملعأ هللاو .رمثي ىتح لوقو . بذجلاب رودي ىتح لوقو

 نيملسملا قيرط ىلع فان ام فرصي نأ هلماع يلاولا رمأ اذإو هنمو : ةلأسم

 عطق ام ظفح هيلعأ . هبابرأ ىلع ةمدقتلا دعب رجشلاو صوخلا نم ائيش عطقف

 ؟ هيفكي مهلاومأ يف هكرت اذإ مأ هبابرأل هميلستو
 مكاحلا نم مكحلا ليبس ىلع فيانلا نم عطقي ام نا هظفحن يذلا : لاق

 مكحلا هجو ىلع كلذب هريغ مكاحلا رمأ اذإ يدنع كلذكو هظفح مكاحلا مزلي ال

 . ملعأ هللاو . همكحك هرمأف كلذب هنم

 : هللا همحر :رمع نب دمح خيشلا ةلأسم

 ماقيأ امهدحأ .تامو قيرطلا ضعب يف ءانب ثدح ىلع اعمتجا نيلجر يف

 ملسأ مايقلا نع فقوتلا مأ ةنيبلاب ايهيلع حص اذإ هاثدحأ ام فرصيو يحلا ىلع

 ؟ هلطاب حصي ىتح ثدحملا توم لجأل

 ثدحملا اذه نإف { ةبوبرم ريغ قيرطلا تناك اذإ يدنع يذلاف : لاق

 نم ةجحلا هيلع تبثت نمم كلام اهلو ةبوبرم تناك نإو .هثدحم هب ذوخأمو لازم

 .ايح ثدحملا مادام هتجح هلو . هل ضرعتي الف ،ركني ملو ريغي ملو ، غلاب لقاع

 هيلع ثدحملا نأ حصي نأ الإ .رثألا يف ءاج ام ىلع دي لسفلاو ءانبلا نأ يدنعو

 . ملعأ هللاو .ابالقأ لسفلا غسني نأ لبق كلذ ركنأ

. ٢٣٢٣٥



 : سيمخ نب ملاس خيشلا طخ نم ةلأسم

 فرصب مكاحلا هرمأيأ هتلخن ىلع ةفيان ةلخن هل نأ دحأ ىلع ىعدا نميف

 ؟ . مكاحلا عم حصي ىتح مأ امهرراقتب ةفيانلا ةلخنلا

 ةنانئمطألا يف امأو . هيلع يعدملا ةلخن حصت ىتحف مكحلا يف امأ :لاق

 . كلذ يف بتري ملو امهرراقتب هبلق نأمطا اذإ اهفرصب مكاحلا رمأيف
 نم ررض هيلع ىعدملاو ةحصلا مدعو ةحص ىلإ جاتحي ناك نإو :تلق

 ؟هفاصنإ يف هجولا ام . ةفوخم تناك وأ هيلع ةفينملا ةلخنلا

 كلذ يف مكاحلا لخدي الف ةحصلاب الإ كلذ زيجي ال نم لوق ىلعف :لاق

 كلذ يف هسفنل مكحي نأ ةلخنلا هيلع تفانأ نمل زوجيو . كلذ هدنع حصي ىتح

 ىلع كلذ يف ةرهشلا ةداهش زوبتو . مكحلا مدع اذإ مكاحلا هب هل مكحي ام لثمب

 . لوق
 ملعي ام هنأ نيمي هيلعأ هيلع يعدملا ركنأف امهرراقت يفكي ناك نإو :تلق 1

 ؟اهفرص هيلع بجيو .هل اهنأ اهيعدي ىتلا ةلخنلا هذه نأ

 ىلعو ،كلذ يف نيمي الف ةحصلاب الإ كلذ ىري ال نم لوق ىلعف :لاق
 نأو يعدملا اذهل ةلخنلا هذه نأ ملعي ام هنأ نيمي هيلعف ةنانئمطألا ىري نم لوق
 هذه نم يعدي ام لبق نم اقح هيلع اذهل نأ ملعي امو هل تسيل ةلخنلا هذه

 .لوقلا اذه ىلع نيميلا در هيفف اعطق قح هل هيلع امو لاق ناو . ةلخنلا

 وأ نيرضاح نم هريغلو هل ةفينملا ةلخنلا نأ هيلع ىعدملا لاق ناو : تلق

 هيلع يعدملا لاق نيذلا نيغلابلا راضحإب رمؤي مأ اهفرصب رمؤيأ ،ماتيأ وأ بايغأ
 ؟ هؤاكرش مهنأ

 . اهفرصب رضاحلا رمؤي :لاق

 فرعي الو ةفوخم وأ هلام ىلع ةفيان ةلخنلا هذه نأ ىكاشلا لاق اذإو : تلق

 ` ؟هفاصنإ يف مكحلا ام .اهبر
 مكاحلل زاج اهبر نوملعي ال مهنأ ةرهشلاب ولو مكاحلا دنع حص اذإف : لاق

 . ةلخنلا هذه لبق نم هيلعو هل بجي اميف هماقم موقي اهبرل اليكو ميقي نأ

_ ٢٢٦ _



 رادج وأ لسف وأ قيرطلا برق ثدح نم مكاحلا هدجي ام كلذكو :تلق

 لبق هفرصب رمأي يذلا ام اهرجش وأ اهروز لئام وأ ةفوحغ وأ ةلئام ةلخن وأ لئام

 ؟ةجحلا دعب الإ هفرصب رمأي ال يذلا امو هبر ىلع ةجحلا
 وأ همكح مايأ ين ناك ةجحلا لبق هفرص زوجيف كلذ نم فيانلا امأ :لاق

 كلذ ناك نإو .هنايتا يف ةجح هل لعل هبر ىلع جتحيف لسفلاو ءانبلا امآو لبق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هلو هنع ثحبلا همزلي الف ايكاح نوكي نأ لبق

 : سيمخ نب رصان خيشل ا ةلأسم

 هراج لام ىلع لامو هتلخن تحت نيرق اشق وأ هلام يف ةمرص تتبن نمو

 مأ كلذ هيلإ بلطي مل ولو هنم فان ام فرص هيلعو هديب هلسف يذلاك اذه نوكيأ

 ؟هيلإ بلطي ىتح كلذ همزلي الو .هريغ نم هيلإ لا يذلاك اذه

 نم لوق ىلع لسافلا لثم وهف ةلخنلا لصأ نم تبانلا نيرقلا امأ :لاق

 كلذ هيلع ملعأ الف لسف ريغ نم ءىشانلا امأو هلسف نم فانأ ام فرص همزلأ

 . ملع أ هللاو . هيلع ةجح مايق ريغ نم

 : ىلمازلا ةلأسم

 اهركنأف ريغلا لام ءاوه يف تلخد ىتح ريغلا لام ىلع ةلخن تلام اذإو
 ةلئاملا ىلع رظانلا يف ةرضم ال هنأ ريغ هسفن نع ربعي ال نمم ريغلا ناك وأ ريغلا

 ؟ .ال مأ .ءاوهلا يف اهلوخد لجأ نم لازتأ . هيلع

 بحاص دارأو هيلع تلام اذإ ةلخنلا نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع :لاق

 لاملا اذه بحاص ناك نإف . مكحلا يف هنع فرصت اهنإف .اهفرص اذه ىلع لاملا

 راكنالا يف هماقم موقي هنإف بستحم وأ يصو وأ ليكو هل ناكو هسفن نع ربعي ال

 دبالو ز هلام نع ررضلا فرص بلطي اليكو هل مكاحلا ميقيف دحأ هل نكي مل نإو

 . ملعأ هتلاو .لاملا بحاص ىلع تلام اذإ اهفرص نم

٢٢٧



 يقاسملا قيرط نع راضملا فرصب رمأي نأ مكاحللو هنمو : ةلأسم

 رضي نأ سانلا رجحيو هب موقي نم كلذل ميقيلو & بايغألاو ماتيألا لامو دجاسملاو
 نم ىذألا فرص نع عنتما نم سبحي نأ هميقي يذلل لعج اذإف اضعب مهضعب

 مكاحلا ملع ريغب كلذ ىلع سبحي نأ هل ناك هثدح نم ناك اذإ نيملسملا قيرط

 هبحاص ىلع جتحا دق هنأو كلذ لثم هيلإ هعفر يف مكاحلا دنع الوبقم هلوق نوكيو

 نم ةجحلا ةماقإ دعب كلذ نع عنتما نم سبحو هلوق لوبق مكاحللو . هلزي ملف
 ةرم ثدحملا كلذ ىلع جتحي نأ مكاحلا كلذ جاتحي الو & مكاحلا رمأب مئاقلا

 ناك اذإ مكحلا يناعم نم هل هجوت ام ذافناو ةجحلا ةماقإ كلذ لثمل هلعج ذإ ىرخأ

 . ملعأ هللاو . هب يلتبيو هيف لخدي ام لدع رصبي نمم

 رضأ نإف اهبحاص ريغ ضرأ يف ةرجشلا لخدت نأ راضملا نمو : ةلأسم

 قوف لخد ام بشخلاو ناديعلا نم عطقيو هلايب رضت ال ىتح تعطق اهلصأ

 يف الخاد ناك اذإ رجش الو اتيب مهل سمت ال عفرت ناو ، مهلاومأ يفو سانلا لزانم

 . ملعأ هللاو .اهايسو و هضرأ ناسنإ لكل نال هئايس

 قيرط ىلع ةلئام ةرجش وأ ةلخن نع يراوحلا نب لضفلا دمحم ابأ تلأس : ةلأسم

 وأ ةلخنلا كلت عطق قيرطلا بستحم وأ لزنملا باحصأ بلطف موق لزنم وأ زئاج
 ؟كلذ مهل له .ةرجشلا كلت

 نيملسملا قيرط ىلع وأ مهلام وأ موق لزنم ىلع ةلئام تناك اذإ معن :لاق

 .اهعطقب اهبابرأ رمأ
 ؟ةرضاحم ةأرما وأ رضاحم لجرل تناك نإف :تلق

 .اهعطقب مكاحلا رمأ الإو اهوعطق نإف مهيلغ جتحي :لاق
 ؟اهل عطاقلا ىرك نوكي نم ىلعف : تلق

 ىرك نوكي بايغألاو ىماتيلا لاومأ نم عيب ام كلذكو اهبابرأ ىلع :لاق

 ؟لاومألا باحصأ ىلع يدانملا

٢٢٣٨



 ؟ةرجشلا بشخف : تلق

 . ةلخنلا عذج كلذكو ‘بئاغلل عفري مهل ةرجشلا بشخ :لاق

 ؟ليكو ميتيلل وأ بئاغلل نكي مل نإف : تلق

 هللاو . مهتصح مهل ضبقيو مهتجحب موقي اليكو مكاحلا مه ميقي :لاق
 .ملعأ

 دحب هقصلأو لجر رادج برق هضرأ يف اراد لجر ىنتبا اذإو : ةلأسم

 كرادج ىنبت ال :اثيدح ىنتبا يذلل رادجلا بحاص لاقف لجرلا رادج

 نوكي نأ الإ هل ناك ام غرفتسا دق هنأل كلذ نم هعنمي نأ هل سيلف . يرادجب
 . ملعأ هللاو . هيلع ررض الف لوألا رادجلل ارضم هرادج

 نإف نورخا ا هركو رضحم ن ا مهضعب د ارأ موق نب ضرأ نعو : ةلأسم

 هتعطق فرعي دحاو لك ناك نإو اورضحي نأ مهيلع ناك ةعاشم ضرألا تناك

 تناك نإف ةفاوشلا امأو .رخآلا ربجي الو هضرأ ىلع رضحي نأ دارأ نم رضحيلف

 هيلعف ضرألا طسو تنأو . ربج هيلع سيلف ضرألا نم ةيحان هرك نم ضرأ

 . ملعأ هللاو . هتصحب هيلعف اهكرت فياشلا نكمي ال هنأل هضرأ ردقب ةفاوشلا

 : ىلع ىبأ ىضاقلا نع ةلأسم

 ىلع يل اول ١ هربج 1 رضح و أ بيغ موقل جلف رهظ ىلع اب ارت حرط نمعو

 ؟ .ال مأ ابايغأ اوناك اذإ جلفلا باحصأ عفري مل نإو هتلازإ

 . هيلإ عفري ىتح هتلازإب هيلع مكحي الو هلعف هيلع ركني :لاق

 ال نم وأ نيبئاغ هبابرأ ناك اذإ هتلازإب هيلع مكحي نأ ىنبجعي :فلؤملا لاق

 ناك اذإ امأو . هتيعر حلاصمب مايقلا هيلع يلاولا نأل هيلإ عفري مل نإو .هرمأ كلمي

 نكمي هنأل هيلإ اوعفري ىتح هتلازإب هيلع مكحي الف نيرضاح مهرمأ نيكلام هبابرأ
 . ملعأ هللاو .انفرع اييف ةجح ريكنلا كرتو . كلذ هل مهتحاباو مهاضر
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 نأ تيبلا بحاص دارأف موقل ناتسب هبنج ىلإو ناسنإ تيب يفو : ةلأسم

 نأ ريغ نم كلذ هل زوجيأ حيرلا اهنم لخدي موقلا كئلوأ ناتسب ىلإ ةوك حتفي

 ؟ .ال مأ . ناتسبلا باحصأ نذأتسي

 اذإ امأو . نكسي امم ناتسبلا ناك اذإ كلذ زوجي ال هنأ تفرع يذلا :لاق

 ررض قحلي مل ام كلذ يف هيلع سأب الف هرادج يف حتفو نوكسم ريغ ناتسبلا ناك

 . ملعأ هللاو . كلذ نم

 اذإ امأ . نكسي امم ناتسبلا ؛ناك اذإ كلذ زوجي ال هنأ تفرع يذلا :لاق

 ررض قحلي ملام كلذ يف هيلع سأب الف هرادج يف حتفو نوكسم ريغ ناتسبلا ناك

 . ملعأ هللاو . كلذ نم
 ناتسبلا ىلعو . هيبأ نم كلذ ثرو ةيقاس ىلع ناتسب هل نمينو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ارادج راضحلا ناكم ردجي نأ هل زوجي له راضح

 .زوجي ال هنأ تفرع يذلا :لاق
 ؟ال مأ رادجلا لثم هيلإ تبثي صوخلاب راضحلاو : تلق

 اهمكح نع تاوملا ليزي الو ديلا تبثي ال هنأ راثآلا يف تدجو : لاق
 . ملعأ هللاو . تاوملا يف رادجلا يف فلتخمو

 : ناديبع نبا ةلأسم

 عطقي نأ هلأ اهيلإ دوعصلا هتعنمو لجر ةلخن ىلع ميتيل ةرجش تفان اذإو

 ؟هيلو وأ ميتيلا مأ نذإب هتلخن ىلع اهنم فان ام

 الإ زوجي ال لوقو .هذه كتفص ىلع هتلخن ىلع فان ام عطق زئاج :لاق

 . ملعأ هللاو .همدع عم نيملسملا ةعامح وأ هدوجو عم مكاح مكحب

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 يف لسف وأ اهسايق يف ةمرص لسف هنأ مث دجسمل ةلخن هلام يف لجر يفو

 دعب اهذخأ دجسملا لهأل له تشاعو اهكرت نإو شاهتلازإب هيلع مكحي له اهعرز
 ؟دجسملا ةلخن عوقو

_ ٢ .



 دجسملا ةلخن نع تفرص ةمرص اهعرذ دح يف لسف نإو لخنلا نم مئاقلا

 ٠ نم اهلف & لخنلا نم مئاقلا نيبو اهنيب ضرأ يف تلخدو تشاع نإو اهعرذو
 . ملعأ هللاو . لسفلا نم عرذلا باسحب لسفلا

 يف هناكد ال ينبي نأ هل له هريغ لام يف ةعيقو ةلخن هل نمو هنمو : ةلأسم

 ؟هتلخن عقت نأ دعب هريغ لام نم اهتلازإ هيلع له هل زاج نإو .هريغ لام

 ينعأ ،اهتلازإ همزليف هل هزيجي يذلاو ،ؤفالتخا هل كلذ ةزاجإ يف :لاق
 . ملعأ هللاو .هريغ لام نم .هناكدلا

 : ىحبصلا ةل اسم

 نم ذفاونلا قرطلا ىلع فينملا فرصب رمأي نأ رمألاب مئاقلل زربي لهو
 دعب هعطقب رمأو سانلل هيدانم رمأ نإو هعطقي ام ظفح همزلي الو هبر ىلع ةجح

 هغلبت نمو ةجحلا هغلبت نم فرعي ملو ،هنيعب دحأ ىلع جتحي نأ ريغ نم كلذ

 ؟ميتيلاو بئاغلا مهيفو
 تناك نإف ،هيلع ةجحلا مايق دعب الإ دحأ ىلع تبثي الف مكحلا يف :لاق

 فراعت اذإ امأو هرمأ كلمي ال نمو ماتيألاك مكحلاب هتجح تتبثأ الإو ةجح هل
 همسر مهيلع يرجي نأب هيلع قيضي الف ، هتيعر يف هدلب يف مكاحلا لعف نم ءىشب

 ةجح هنم مقت ملو فرعي مل نم نود كلذ مهنم فرع نمم هب فرعو هنم بسن يذلا

 ايهنم اوعنتميف ةجح هيلع مقت مل هنأل فورصملا ظفحي نأ ينبجعأ اذه هل زاج نإو
 ذفني ال مكحلا نأ رثألا ءاج هنأل روجحملا مهنم حيبت يتلا ةفلاخملا مكح مهمزليف

 . ةجحلا همزلت نم ىلع اهب جتحي ةجحب الإ
 افورعم ناكو قرطلا ىلإ او ريسيل ةارشلل تلقو ءادنلاب ترمأ ناو : تلق

 ول ملسأو ينعسيأ. كلذب مهرمأ نإو اهيلع فيانلا عطقل مهريسم نأ مهدنع

 ؟هوعطق ام مه اوعطق

٢٤٢١



 هيف فلاخي الو ههجو ىلع هميقيو هنسحي نم لمع لكل لعجي نأ ينبجعي :لاق

 هنع عضو ءىش ىلع ردقي مل ايهمو هيلع ردقي ام الإ مكاحلا مزلي الو قحلا
 اذإ فالتخا ةنوعملا ىلع هربج يفف هرك ناو هب ناعتسا نيعملا دجو ناو هضرف

 فانأ ام فرص مكاحلا اذه مزلي الو .اهب مايقلا مكاحلا مزليو ،اهيلع ارداق ناك

 رقأ نإف هغلبي نأ هيلعف فاصنالا هلأسيو بستحم بستحي نأ الإ قرطلا ىلع

 نإف اذهل هنأ ةنيبلا بستحملا ىلعف هركنأ ناو هلاوزب هذخآ مل ىنإ فان ام هدي يف نم

 نإف ةليسوو ةليضف اذه ريغو هفرصب هبحاص ذخأو هفرص مكاحلل زاج عنتما

 جتحي نأ مكاحلا ىلع سيل نانس نب فلخ خيشلا لاقو .اروجأم ناك قحلا قفاو

 دجسملاو بئاغلا امأو . هيدانم ةادانم هيفكت لب ، ةيعرلا نم هنيعب دحأ لك ىلع

 ىلع ةجحلا دعب هفرص هل زوجيو }هيلع جتحي اليكو مهل ميقي هرمأ كلمي ال نمو
 دق دحأل مكاحلا لاق اذإ يفكيو .هعيبو عوطقملا ظفحل اليكو ميقيو ليكولا

 نم فينم وه اميف مهيلع ةجحلا ةماقإ يف دجسمو ميتيو بئاغ لكل اليكو كتمقأ
 ال ليكولا ناك اذإ ماتيألاو بايغألا فرعي مل ولو ذفاونلا قرطلا ىلع مهلاومأ

 دحأ نكي مل اذإ كلذ يف ةرهشلا يفكتو .مهنع لأسي هنإف مهلاومأ الو مهفرعي

 . اهب ملعي مل اذإ ةجحلا نع ثحبلا همزلي الو نهيعدي
 اهفرصب اورمأ الإو ةجحلا دعب مهفياون اوفرص نإف :لاق ناديبع نبا نعو

 ةماقإ دعب فرصلا ناك اذإ هباحصأل هوفرص ام ظفح اودقتعا مهنأ ملعأ لو

 . ةجحلا

 لاومألا بابرأ ىلع ةجحلا ةماقإ دعب فياونلا فرصب مئاقلا رمأ اذإ امأو

 تميقأ ول نا هفرص زاج دق ام اوفرص نإف :لاق هنأ ديعس يبأ خيشلا باوج يفف

 هللاو . هبابرأ ىلإ هتيدأتو هظفح هيلع نأ ريغ هفرصب سأب الف هبابرأ ىلع ةجحلا

 . ملعأ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 رمآلا اذهل ناك نإف :هل تلق . قيرطلا ىلع ثدحي نأ هل اليكو رمأ نميف
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 كلذب مئاقو . ىركلا صلخيو كلذ لمعي نم .رجتي ليكولا ناكو هلام يف اليكو

 همزلت له .قيرطلا ىلع ثدح هنأ ملعي ال اذهو رمآلا تامو .هنم غرف ىتح

 ؟هتلازإ

 . معن : لاق

 ؟كلذ نع عنتما نإف : هل تلق

 . هجرخي ىتح سبحلا همزل :لاق
 له .رجألاب كلذ لمع يذلاو & ليكولاو ايح رمآلا ناك نإف : تلق

 ؟قيرطلا نع كلذ جارخإ اعيمج مهمزلي
 . يدنع اذكه :لاق

 ؟ ثدحأ امم نمض ناك اذإ : تلق

 .معن : لاق

 ؟اعيمج اوتام نإف : تلق

 . هلطاب حص اذإ مهلاومأ نم جرخيو كلذ ىرحتي :لاق
 محل له .هتلازإ يف ريجاألاو ليكولا نيب لاحف ايح رمآلا ناك نإف : تلق

 ؟هوليزي نأ مهعنمي اذه نإ حص اذإ مكاحلا مهرذعي ال مأ رذع

 ضرتعا نإف ،هوليزي وأ سبحلا يف اولازي الو ] هتلازإ نم مهرذعي ال :لاق
 . كلذ يف مهضراعي ال ىتح اضيأ سبح رمآلا مهف

 نأ ةيفاسلا بحاص دارأف الام ىقست ةيقاس قيرطلا يف كردأ نإف : تلق

 نم رخآ عضوم يف اهجرخيو اهكردأ يذلا عضوملا اذه نم ةيقاسلا كلت ريغي

 ةيقاسلا كلت نم الدب اذه لعج اذإ كلذ هل له .لفسأ نموأ ىلعأ نم قيرطلا

 ؟اهريغ ال

 كلذك تكردأ ةمدقتملا ثادحالا نأ الولو لاح ىلع كلذ هل سيل :لاق

 . ثادحالا نم ائيش نيملسملا قيرط ىلع ثدحي نأ دحأل مسو ام

 ؟عطقي له لخنلاو رجشلا نم قيرطلا ىلع فانأ ايف : هل تلق
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 . معن :لاق

 ؟ىوهلا يف كلذل ةياغ ؟ال مأ برقلاو عفرلا نم دح كلذل لهف : هل تلق

 عفرأو تابوكرلا نم نوكي ام عفرأ نم بكارلاب رضي الام عفترا اذإ : لاق

 ٨ ررضلا هنم نمآو كلذ نع عفترا اذإف . باودلا تالماحلا لاحلا نم نوكي ام
 . كرتو . كلذل ضرعي مل ىنعملا اذه ىلعف

 نوكي ام عفرأ ىلع بكارلا سمي ال ىتح كلذ نم رضي لهف : هل تلق

 ؟هيلع ايئاق نوكيو باودلا نم

 .ايئاق بوكرلا هل حابم هنأل يدنع اذكه :لاق

 ؟اذه نم ءىش اهيلع فان اذإ قيرطلا لثم كدنع كالمألاو : هل تلق

 لاملا كلذ ىوه يف ناك ام عطقيو قيرطلا ريغ يدنع كالمألا . ال : لاق

 ىلع رضي ال هنأ رابتعالاو رظنلا يف جرخي نأ الإ هل هتناعال ادبأ هبر كلذ بلط اذإ

 كلذ لدع يف رظناف .ررضلا الإ فرصي ال هنأ يدنعف هعافترا لجأ نم لاح

 الإ ريغلا ضرأ يف الخاد نكي ملو حمر ردقب ةلخنلا تعفترا اذإ هنأ دجويو

 .فرصت مل رظنلا يف ةرضم كلذ يف نكت ملو ،اهفعس
 تبثي له .هثدحم تام مث كوشلاب مايك هيلع ناك اذإ رادجلا يف : هل تلق

 ؟حصي ملام

 . يدنع اذكه :لاق

 ام لثم هلمكي نأ هل له .هأشنأ ثراولا داع مث رادجلا عقو نإف : هل تلق

 ؟لوألا يف ناك

 . كلذ هل سيل :لاق

 ؟هفرصب مكاحلا هيلع مكحي له :تلق

 . يدنع اذكه :لاق

 ؟قيرطلا ىلع تيبلا نم هعضوم ريغ يف هعضي نأ هل لهف :هل تلق
 .لوألا يف ناك ام قوف ديزي الو . كلذ هل سيل :لاق

 ؟مايكلاو بازيملا نيب قرفلا ايف : تلق
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 . ملعأ هللاو .هكرت يف ةرضم ال مايكلاو ةيذألا كرت هنم دلوتت مايكلا :لاق

 هنأ يدنع يذلاف .هثدحم تام اذإ قيرطلا ىلع الخلا يف ليفو : ةلأسم

 مل قيرطلا ىلإ احوتفم الخلا باب اوكردأ اذإ كلذك هتلازإ ةثرولا ىلع سيل ليق

 مهنم هيف ثدح ام ةلازإ مهيلع ىرأ نكلو .هلطاب ملعي ملام هدس مهيلع نكي

 مكحي الو مهيلإ كلذف ،بابلا اودسي نأ اوءاش نإف ، قيرطلا ىلع ىذألا نم

 هثدحمو قيرطلا ىلع الخلا اذه ناك نإو .ىذألا دسب مكحي اينإو هدسب مهيلع

 نع ةحئارلا ةلازإب مهيلع ناك هنولخدي سانلاو بارتلا هيف حرطي ناكو تام دق

 .اهنوثدحي نيذلا مه اونوكي مل اذإ قيرطلا
 . ةحارتساللو ،هيف سفنتيو الخلا اذه لخدي هثئادحاب رفظ نإف : تلق

 ؟ىذألا فرصب هيلع مكحي له

 نم دي ال ناك نإو & كلذب ذخأ نامدالا ىلع كلذب افورعم ناك نإ : لاق

 . مهقرط يف نيملسملا ىلع ةرضم هلعف نم دلوتي ناك اذإ دوعي الأ رمأ كلذ ىلع

 . ملعأ هللاو

 {. هراج لام ىلع هصوخ فانأو ، السف هلخن يف لجرلا لسف اذإو : ةلأسم
 بلطي مل ولو ، هفارصا هيلع ناك ةرضم نم هلعف نم دلوت ايف ثدحملا وه ناك اذإف

 .كلذ فرص هيلإ

 هيلع نوكي له . هتلاسف نم ةلخن قورع هراجب رضأو لسف نإف : هل تلق

 ؟ .ال مأ قورعلا ةلازإ

 ضرأ يف يتلا قوراعلا فرص يف كلذب لوقي ادحأ نأ ملعأ ال :لاق

 . هراج

 دارأ نإف . لخنلا بحاصل مأ ضرألا بحاصل ؟نوكي نمل : تلق

 ث ؟ال مأ .كلذ هلأ . ةلخنلا هذه قورع عطقف هضرأ عدبي نأ ضرألا بحاص

 ةرضملا هنع ليزيو ضرألا رفحي نأ هلو ۔ضرألا بحاصل قورعلا :لاق

 هعطقب دصقو هرضحي نأ دارأ اذإ امأو . هضرأ نع ررضلا ةلازال هدصق ناك اذإ

 . ملعأ هتناو . كلذ هل نكي مل هراج لخنب ررضلا
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 هعطقت نأ بلطيو لجر ىلع ةلئام هيبأ نم ةردس ثرو لجر نعو : ةلأسم

 ؟كلذ هل له . هتيب ىلع لام ام هنع

 هنأ يدنعف . هيلع جتحي ملو تيملا ةايح يف ةردسلا نم لئاملا تبث اذإ : لاق

 امو ءانبلا لثم ةثدحملا ثادحالاك سيل اذه نأ :لاق نم لاق . كلذ يف فلتخي

 انإو . لطاب اهنأ حصي تام اذإ لازت ال اهناو .اهل ينابلا ةايح يف تتبث اذإ ههبشي

 ناينبلا لثم كلذ نأ :لاق نم لاقو .تيملا ةايح يف تبث ولو لازي لاملا اذه

 3 لطاب اهنأ ملعي ىتح اه ينابلا ةايح يف تتبث اذإ لازت ال اهناو .اهلاثمأو ةثدحملا

 . كلاملا توم دعب كلذ نم لئاملا امأف بوبحم نب دمحم نع دجوي كلذ نأ وجرأو

 .افالتخا كلذ يف ملعأ الو . ةثرولا ىلإ كلذ بلط اذإ لازم كلذ يف هثدح نإف

 . ملعأ هللاو

 جتحاف . ثادحالا نم كعم حص ام لجرل لاق اذإ مكاحلا نعو :ةلأسم

 نوكيو تبستحملل ايفاك ظفللا اذه نوكي له اهتلازإب هرمأو هثدحأ نم ىلع

 مكاحلا هل لعج اذإ ثدح نم هعم حص ام ليزي نأ هلو مكاحلل ةجحو ابستح

 لاق ثادحألا نم هلازأ ايف هيلع ةجح ثادحالا باحصأل سيلو .كلذ

 هيلع حصت نأ الإ ثادحالا نم حص ام ليزأ اييف هيلعو كلذ يف هل ةجحلا نوكت

 . ثادحالا نم وه سيل لطابلاب ائيش لازأ هنأ ةنيبلا

 ةلازإ هل لعجي ملو ثادحالا يف جاجتحالا مكاحلا هل لعج نإف : هل تلق
 عفرول اثدح هلازأ يذلا ناك اذإ نايضلا هيلع نوكي له . هيأرب هلازأف اهنم عىش

 ؟ . كلذ حصو مكاحلا ىلإ

 ىنعم قيرط نم نايض هيلع نكي مل لصألا يف الازم لازأ اذإ :لاق

 . ةلازالا

 ؟ . ةبوت كلذ نم هيلع له : تلق

 . كلذ نم ةبوت هيلع نكي مل اقحم ناك اذإ :لاق
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 لبق هيف هماقأ الو & مكاحلا هل لعجي نأ ريغ نم كلذ لعف نإف : هل تلق

 ؟ كلذ

 . ءىش هيلع نكي مل قافتالا يف الازم لازأ اذإ : لاق

 ؟هليزي نأ هل له هتلازإ ىري ضعب فالتخا هيف ناك نإف :تلق

 هنيبو هنيب لحي ملام كلذ هل زاج ضعب لوق يف كلذ هل زوجي ناك اذإ : لاق

 . ملع أ هللاو . هعنمي ىتح

 نم لجر هل بستحاف اثدح هلام يف لجر ثدحأ اذإ بئاغلاو : ةلأسم

 نإو ،هل ةعزانملا مكاحلا زاجأ يه نيأ فرعت ال هتبيغ تناك نإف يبنجأ وأ هتبارق

 يف اليكو نوكي نأ الإ . هل لجرلا ةعزانم زوجت الف يه نيأ ةفورعم ةبيغ تناك
 الإ هل دحأ ةعانم زوجت الو بئاغلل باستحالا زوجي ال :لاق نم لاقو . كلذ

 مكاجحلاف } مكاحلا ىلإ عفرو هتبارق نم دحأ بستحا نا ضعب لاقو . ةلاكوب

 لبقي الو . كلذ يف لخدي مل ءاش ناو .هل عزاني اليكو بئاغلل ماقأ ءاش نا رايخلاب

 نم الإ كلذ لبقي الو مكاحلا ىلع كلذ سيل ضعب لاقو . ةبارقلا ريغ نم كلذ

 . ملعأ هللاو . بيرق ريغ وأ ابيرق ناك ليكو

 هيلع ىنب اذإ قيرطلا بناجب هلام يف افينك ثدحأ نمل زوجي ليقو :ةلأسم

 نود اميف ارك رادجلا ىلع لعجي نأ هل سيلو كلذ عنمي الف ةطسبلا رادقم ارادج

 مكحيو “فينكلا نم دايسلا جارخال قيرطلا ىلإ اباب حتفي نأ هل سيلو . ةطسبلا

 نفدبرمأ ةحئار فينكلا يف ثدح نإف .ادبأ حتفني نل ادس هدسي نأ هيلع

 هثدحم تام دقو قيرطلا ىلإ باب فينكلل كردأ نإف . قيرطلا يذؤت الئل ةحئارلا

 هنإف . ةيذؤم ةحئار كلذ نم ثدحت نأ الإ هتلازإب هيلع مكحي الف }هلاحب كرت دقو

 ىذؤي الئل بابلا دسيلف ءاش نإو ،هببسب ثدحت ىتلا ةحئارلا ليزي ءاش نإ ربخي
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 نيأ هذخأيف هعدسيف كوشلا قيرطلا يف دجي لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ . هحرطي

 ىلع هل ايب عافتنالا هلزوبي نم لاموأ هلام نم هل زوجي ثيح هحرطي :لاق

 ناك نا كوشلا ىلع هحرطي :لاق نم لاقو .هوحنو ةحابالا يف ةزاجالا ىنعم
 ايجرش ناك ناو .ردسلا ىلع هحرط اردس ناك ناو طرقلا كوش ىلع هحرطي اطرق

 هيلع ناك هسنج ريغ ىلع اذه دحأ حرط نا ىنعملا اذه ىلعف :هل تلق

 ؟نايضلا
 . ملعأ هللاو . كلذ هبشي هنأ يدنع اذكه :لاق

 نأ دحأل له لاومألا يف تومت اهنأ الإ زئاج قيرط نع لئس : ةلأسم

 ؟اهيف ثدحلا ةلازإب اهيف بستحي
 يف فصنيو لاومألا كلت لهأ نم دحأ بلطي نأ الإ كلذ هل سيل :لاق

 . هنع لازيو كلذ

 ؟ةعامحجلا بلطي نأ نود دحاولا بلطمب هلك ثدحلا لازيف : هل تلق

 . ملعأ هللاو . هلك ثدحلا لازي هنأ ىعم :لاق

 ىلإ هيلع عفر مث ٠ نيملسملا قيرط يف اثدح ثدحأ لجر نعو : ةلأسم

 اهب تبثي ةجحب هيلع جتحي نأ لبق تام مث مكاحلا عم هثدح حصو مكاحلا

 كله مث ،ةنيبلا يف لجألا بلطو ةنيبب تأي ملو . هل كلذ نأب جتحا دق وأ ثدحلا

 له .هتجح تتامو كله دق ثدحملا نإ اولاق ثدحلا جرخي نأ هتثرو ىلإ بلطو

 ثدحلا جرخ الإو ةنيبلاب اوعاج نإف مهيلع جتحيو هماقم ةثرولا موقي :لاق
 دقو . نيملسملا قيرط يف هنأ حص اذإ اضيأ ثدحلا جرخأ ةجحب اوجتحم ل ناو

 دهشي مل ولو هلدي كلذ نإ { هرمعيو هسرغيو لاملا اذه لكأي هنأ لجرل حص اذإ ليق

 . ملعأ هللاو .هيف دي كلذب هل نكي مل هلمعي هنأ حص نإ امأو .هدي يف هنأ
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 : هللا همحر :ديعس يبأ نع ةلأسم

 يف ىنبوأ قيرطلا يف هلعج هلزنم يف بازيم يف اثدح ثدحأ لجر نع لئس

 هتبيغ دعب لازي نأ زوجي له . باغ نأ ىلإ كلذ نع عفادف هتلازإب بلوطو قيرط

 ؟باغو .هثدحأ يذلا ره هنأ حص اذإ

 ال ثيح باغوأ ثدحلا اذهف ثدحملا اذه باغ نيأ فرعي مل اذإ :لاق

 ةجح هل ناك نإ هتجح هل ىنثتساو ثدحلا ليزأ عضاوملا نم نيملسملا مكح هلاني

 . هيلع بجوأ ام مفدت

 ثدحلا بحاص لصو مث .لجرلا ةبيغ يف بستحم لجر هلازأ نإف :تلق
 تدهش ةنيب رضحأو . كلذ ريغوأ هبازيم علق وأ هرادج رسك هنأ ىعداو هيلع عفرف

 يف اثدح ناك هنإ اذه جتحاو بازيملا اذه علقو .رادجلا اذهرسك انالف نأ

 ؟كلذ يف بستحملا مزلي ام ، قيرطلا

 اذهل رساكلا اذه مزلي مل رادجلا اذهرسك انالف نأ ةنيبلا تماق اذإ : لاق

 اذه نالفل وهو رادجلا اذه رسك انالف نأ ةنيبلا هذه دهشت ىتح ءىش هيلع عفارلا

 . ثدحأ ام نايض رساكلا نالف مزل ةداهشلا هذه تدهش اذإف

 نوكت له قيرطلا يف ثدح هنأ ثدحملا رساكلا اذه جتحا نإف : تلق

 ؟مكاحلا عم حص دق اميف ةبلاطملا هنع ليزت ةجح هذه

 .ين ثدح هنأ بستحملا اذه جتحاو نالفل رادجلا اذه حص اذإ :لاق

 . ةنيبلا هيلعو ايعدم يدنع ناك قيرطلا
 هعم حص ام ةلازال دلبلا يف مكاحلا هماقأ بستحملا اذه ناك نإف : هل تلق

 اذه ىعدملا همصاخو بستحملا اذه هلازأ امم ثدحلا اذه ناكو ثادحالا نم

 رادجلا اذه يف هيلع هل مكحيو { هنم كلذ مكاحلا عمسي لهو .هرسك يف رادجلا

 ؟قيرطلا يف اثدح ناك هنأ بستحملا لوقي يذلا

 كلذ ةلازال هلعج دقو كلذ لازأ مكاحلا هلعج لاح يف ناك اذإ : لاق

 . ةنيبلاب لطاب . كلذ هلعف نأ حصي نأ الإ هلوق لوقلا ناك هيف مكحلا ذافناو
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 دعب ثادحالا ةلازال مكاحلا هلعج بستحملا اذه ناك نإف : هل تلق

 هثدحأ نم ةبيغ يف قيرطلا نم ثدحلا ليزي نأ بستحملا اذهلأ . ثدحملا جورخ

 قيرطلا نم ثدحلا اذه ليزي نأ هروضح يف بستحملا اذه هيلع جتحا ناك دقو

 ؟ثدحلا اذه يف مكحلا سلجم ايهعمجي ملو

 فرعي ال ثيح وأ .ةجحلا هلانتال ثيح ثدحملا اذه ةبيغ ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ثادحالا ةلازال مكاحلا هلعج اذإ ثدحلا ةلازإ بستحملل ناك

 هعفر رادج هيلعو قيرطلا برق فالخلا ناك اذإ تفرع يذلا : ةلأسم

 نإف ةحئار هنم دلوتت نأ الإ هتلازإب مكحي قيرطلا ىلإ باب هل سيلو هطسبو هماق

 ذخأ قيرطلا ىلإ باب هل ناك نإ امأو . ةحئارلا كلت ةلازإ هبحاص ىلعف تدلوت

 ينا بسحأو ،هتحئار يذؤت ام قيرطلا نم ابيرق ناك اذإ بابلا اذه دسب هبحاص
 نا تفرع يذلاف دجاسملا برقب امأو . اعارذرشع ةسمخ نم لقأ تعمس
 الخلا نأ حصي نأ الإ . اييدقوأ ناك اثدحم . الخلا ليزأ دجسملا ىذا اذإ . الخلا
 الخلل ىنابلاو قيرطلاو دجسملا نيب لوقلا اذه بحاص قرفو دجسملا لبق ناك
 . . ملعأ هللاو . هريغل هنأ رقأ ولو هثدح ةلازإب ذخؤي

 : ىحبصلا ةلأسم

 بلطي ملو هلام نع يعرشل ١ حسفل ا نود مرص هراج لام يف تبن نمو

 . ى رتشملا وأ ثراولا كلذ فرص بلطو .كلذ هلام عاب وأ تام نأ ىلإ هفرص

 الإ فرصي ال هنأ لوق هيف مأ فالتخا الب كلذ فرص مهلأ .دعب رمثي مل مرصلاو

 ؟ . عئابلا وأ كلاهلا كلذ بلطي مل اذإ مهبلط دعب مرصلا نم دازام

 .رمثي نأ لبق فالتخا هيف :لاق

 لاملا بحاص بلطو لاملا اذه عابوأ مرصلا بحاص تام اذإو :تلق

 هفرص بلطت مل كنإ ثراولا هيلع جتحاو رمثي نأ لبق مرصلا اذه فرص رخآلا

 ؟هفرص يف لوقلا ايف . هتثرو انأو { عئابلا وأ كلاهلا ىلإ

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيف :لاق
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 عراسلا نع قفارملا نم قفرلا نوعنمي سانلا تكردأ دقو هنمو : ةلأسم

 قاوسألاو يضارألا لوخدو .اهنم ءوضولاو لسغلاو راهنألا نم ءاملاك قفاوملا

 روجو .ىذاو نموه انإو .ساقم عرشلاب الو ساسأ هل ال مهنيب باتعل
 ١ . ملعأ هللاو . ءادتعاو

 اثدح زئاوجلا هدلب قرط نم ءعىش ىلع ثدحأ اذإ يلاولا يفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ . هتلازإ همزلي له .كلذ ريغ وأ قيض باب وأ نيطب ءانب لثم اهب رضم
 قحلاب مئاق دلبلا يفو ثدحملا نم ثدحلا عقو اذإ ديعس وبأ لاق :لاق

 بلطيو بستحم كلذ يف بستحي نأ الإ همزلي ال لوقو ،هلاوز مئاقلا مزلي لوقن
 . ثدحملا ىلع ةجحلا مايقو . ثدحلا لاوز يف هغيلبت يلاولا مزلي ذئنيحف . هفرص

 ام عرسأ يف ثدحلا جارخإ ردقب الإ لجأ كلذ يف سيلو افالتخا كلذ يف ملعأ الو
 تاقرط نأل معن : هللا همحر دادم نب ناييلس نب رصان يضاقلا لاقو .نوكي

 الو قباس ميدق هثدح نأ جتحا نإ ةنيبلا ثدحملا ىلعو اهيلع ةجح ال نيملسملا

 هيلع رجأ سبحلا يف نجامت نإف . سبحلاب هبقاع الإو لثتما نإف ابغار هتلازإ هيلع
 . ملعأ هللاو . ثدحملا لام نم هفرص يف مكاحلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 هوفرصي ملف هفرص يف هئالكو ىلع جتحاف هنم فيخ دجسملا رادج يفو
 ؟ال مأ . نايض ءالكولا مزلي له .الام فلتأ وأ سانلا نم دحأ ىلع ضقناف

 عفري ام دعب هفرصب مهذخأي نأ مكاحلا ىلعو . مهيلع نايض ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلإ

 هفرصي ملو هعاب وأ هفلتأ وأ ءىش فرص يف هيلع جتحا نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ نايض هيلعأ الام وأ اسفن رضأف عقو مث

 . ملعأ هللاو . هفرصب ذوخأم هنأل ناضلا هيلع :لاق
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 : ىحبصلا ةلأسم

 يضاقلاو دمحم نب هللا دبعو سيمخ نب رصان خياشللا زاجأ دقو

 يف اهماعطاو ثورحلا نم باودلا ذخأ نانس نب فلخو ،ناييلس نب ىدع
 يهو قافتلاب ثورحلا نم يراوضلا برض اوزاجأو . ةلاهجلاو ةجحلا دعب اهتميق
 . ملعأ هللاو .زوب ال يدنعو رظن هيفو مهريغ نع اهوعفرو . ةلآلا

 ةرضملا مهنم ترثكو . بابرأ نمف فرعي مل اذإ ةيشحولا رمحلاو : ةلأسم
 اوردق نإ نهعورز نع نهفرص يف اولاتحي نأ ةعارزلا بابرأل زاج .سانلا ىلع

 يف نهلتق مهل زاج نهلتقب الإ اوردقي مل نإو . ملسأ وهف لتقلا نودب نهفك ىلع

 . ملعأ هئلاو . عرزلا نع اجراخ نهلتق زوجي الو . نهعورز عضوم

 : ىلمازلا ةلأسم

 دق كفينك نا هل لاقف .هراج لخن نم ابيرق افينك هلام يف ثدحأ نميفو
 لاقف . يلخن نع هدعبأف .اهسجنيو هيف طقست اهنأل يلخن ةرمث يلع دسفأ

 ادبأ هفرصأ الو . هيف كلخن طوقس ىلإ تفتلأ الو ىلام يف هتثدحأ اينا ثدحملا

 ؟كلذ يفكي ال فيكو . عرز نم هراج نع دعبي مكو .هيف مكحلا فيك
 ررضلا فرصل ينبجعي ينأ الإ . هنيعب رثأ نم ادح اذه ظفحأ مل ينا :لاق

 . اهلاوحأ بلاغ يف ةلخن ةرمث طقسم يف هراج رضي الامردقب هراج نع هدعبي نأ
 . ملعأ هللاو .اهب رابتعا الف براخلا حيرلا دنع رداونلا امأو

 بئاغلا ضرأب تتبنف دجسمل ضرأ اهبرقب بئاغل ضرأ يفو هنمو : ةلأسم
 يواست راجشألا نم دجسملا ضرأب رضأ يذلاو .دجسملا ضرأب ترضأ راجشأ

 اذإ كرتي نيأو . ةرضملا فرص ىف ةليحلا فيك ليكو بئاغلل سيلو .ةريثك ةميق

 هعطق نم ىلع نايض الو . بئاغلا ضرأ يف كرتيو عطقي نأ زوبي لهو فرص
 ؟ . كلذ يف هجولا امو فلت اذإ ضرألا يف هكرتو كقح ةجحب
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 ال يتلا بئاوغلا نم ناك وأ ةجحلا هلانت ال ثيح بئاغلا اذه ناك نإ :لاق

 نإ دجسملا ضرأ نع ضرألا راجشأ فرصب رمأي نأ مكاحللف ،بر هل فرعي

 هل ناك نإ اهبشخ ظفحب رمأيو .دجسملا ضرأ نع اهفرص مكحلا يف زوجي ناك

 ام ظفح مكاحلا ىلع سيل ةلأسملا ريسفت اندجو انال عيضي هكرتي الو هعيبيو ةميق

 . هبابرأ ىلع جتحا دق ناك اذإ راجشألا نم هعطقب رمأ

 مكاحلاب هنظ نسحل هظفح هيلع سيلف ‘كلذ عطقب مكحلا هرمأ يذلا امأو

 . ملعأ هللاو . هبابرأ ىلع ةجحلا دعب الإ .كلذب هرمأي ال هنأ

 ةرركم : يرذفافلا ةلأسم

 هيدانم ةادانم هيفكت لب ةيعرلا نم هنيعي دحأ لك ىلع جتحي نأ مكاحلا ىلع سيل

 هفرص هل زوجيو هيلع جتحي اليكو مهل ميقي هرمأ كلمي ال نمو دجسملاو بئاغلا امأو
 لكل اليكو كتمقأ دق .دحأل مئاقلا لاق اذإ يفكيو . ليكولا ىلع ةجحلا دعب

 ىلع مهلاومأ نم فينموه اييف مهيلع ةجحلا ةماقا يف دجسمو ميتيو بئاغ
 عوطقملا ظفحل اليكو ميقيو . ماتيألاو . بايغألا فرعي مل ولو ذفاونلا قرظطلا

 يف ةرهشلا يفكتو مهنع لأسي هنإف مهلاومأ الو مهفرعي ال ليكولا ناك اذإو . هعيبو

 هللاو .اهب ملعي مل اذإ ةجحلا نع ثحبلا همزلي الو مهيعدي دحأ نكي مل اذإ كلذ

 . ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 املف قيرطلا يف الخاد ناك رجش وأ لخن نم قرطلا نع فينملا عطق اذإو
 ؟همكح ام . قيرطلا نع دعابتو عفترا عطق

 يف هلوخد همزلي الو هب رمأ ام دعتي مل هنأل عىش عطاقلا ىلع سيل : لاق

 . هب رومأملل افلاخم ناك كلذ نود عطق ولو .فيانلا عطق امدعب هبحاص كلم

 لخدي مل اذإ اذهو . ةرضم هيف ناك نا بشخلا هعييضتل نايضلا همزلي نأ فاخأو

 . ملعأ هللاو . ىرخأ ةرم عطقو 3 هبحاص كلم يف يقابلا
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 فرص بلطو ابيصن هيف هل ناو . هل جلفلا اذه نا ىعدا نمو : ةلأسم

 مأ هيلع ىعدا نمم هل فصنيو هاوعد عمستأ . اهريغوأ لخنلا نم هب رضم ءىش

 ؟ ابيصن هيف هل نا وأ هل جلفلا نأ حصي ىتح

 . حصي ىتح :لاق

 مأ هفرصب هيلع مكحيأ { هل ءىشلا كلذ نا هيلع يعدملا رمأ ناو :تلق

 ؟هل هنأ حصي ىتح

 فانملا ناو هل هنأ حصي ىتح هيلع مكحي ال سيمخ نب رصان خيشلا : لاق

 . عنتما نا سبحيو هتلخن فرصب هيلع مكحي ديعس خيشلا لاقو . ىعدملل اهيلع
 مأ هفرصب وه ذخ ؤيأ نيبئاغ وأ نيرضاح ءاكرش هيف هل نأ ىعدا نا : تلق

 ؟مهاعدا نيذلا هؤاكرش رضحي ىتح

 جتحا ةجحلا مهكردت ثيح مهلك اوناك نإو هفرصب رضاحلا ذخؤي :لاق

 . مهيلع
 مهيلع مكعحيأ وه هاوعد ريغ نم ءاكرش هيف هيلع نأ حص نإ تيأرأ :تلق

 ؟ال مأ هفرصب

 ال يذلاو . ةجحلا هغلبت نم ىلع جتحيف حص ناو الف . هاوعدب امأ :لاق

 . ليكو هل ماقي هغلبت
 مكاحلا هوعديأ ميتيوأ بئاغل ءىشلا اذه نأ يكتشملا لاق اذإو :تلق

 ؟ميتي وأ بئاغل هنأ ةحصلاب

 . ةحصلاب هوعدي :لاق

 هنأ نيعلا رظن يف ناكو مكاحلا دنع ميتيوأ بئاغل حصي مل اذإو :تلق

 ؟ررضلا ىعدملا اذه فاصنا ىلإ هجولا ام .رضم

 لاقو . هبر فرعي الام ةلزنمب نوكيو ليكو هل ماقي ديبعس خيشلا :لاق
 نم مدع اذإ هسفنل مكحي نأ هلو .ةنيبلاب الإ هيلع مكاحلا لخدي ال رصان خيشلا

 .هل مكحي
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 اليكو ايمل مكاحلا لكويأ .ةرهش وأ ةنيبب ميتيوأ بئاغل هنأ حص ناو :تلق

 . ليكو ريغ نم هفرصب رمأي مأ
 . ءاوس هلك : لاق

 ؟زوجي هلك ةقث ريغ وأ ةقث رمأ ناو :تلق

 نم ناك اذإ هفرصي ام ظفح هيلع سيلو {}هفرص ىلع نمؤي نم رمأي :لاق
 . مكحلا قيرط

 ةفيان هريغل ةرجش وأ ةلخن نأو هل لاملا اذه نأ ىعدا نإ كلذكو :تلق

 ؟مدقت ام ليبس ىلع اهمكح نوكيأ .اهفرص ديريو هيلع
 .اذكه :لاق

 دئازلا فرصيو ملعي مأ فرصيأ فيانلا فرص يف لدعألا امو :تلق

 وأ هرمأ كلمي نم لام ىلع هكلمي ال وأ هرمأ كلمي نم لام نم ناك ةمالعلا دعب

 . هكلمي ال

 . ملعأ هللاو .فالتخا هيف هلك :لاق

 نود هلام برق ةرجش وأ ةلخن لسف هنأ لجر ىلع ىعدا نمو : ةلأسم

 ثدحأ مل هيلع ىعدملا لاقف . ليسلا هيلع فرصيو "داو يفوأ يعرشلا حسنفلا

 . هتي رتشا وأ .اذكه الإ هتثرو لب يسفنب كلذ

 لوق ىلع هاعدا ام حصي ىتح فرصيو عدموهف رصان خيشلا : لاق

 ؟ فرصي ال هنأ لوق هيف نأ وجرأو

 . ملعأ هللاو . فرصي الو .هنيمي عم هلوق لوقلا .ديعس خيشلا : لاق

 : ناديبع نبا ةلأسم

 هنأ اهبحاص ىعداف اهفرص بلطو لجر لام ىلع تفان اذإ ةرجشل ١ يفو

 ؟ىرت فيك . كلذك اهدجو

 وأ راجشألا نم فان ام عيمج نا :لاق نم لاق :فالتخا كلذ يف : لاق
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 .اثدحم وأ اميدق ناك لاح لك ىلع فرصي هنإف سانلا لاومأ ىلع لخنلا صوخ

 حصي ىتح لوقلا اذه ىلعو ثدح هنأ حصي نأ الإ فرصي ال هنأ : لرقو

 : نيميلا ظفلو هل هيلعف نيميلا ةرجشلا بحاص نم ركنملا بلط ناو . هثادحا
 هنأ ملعأ الو فيان وهو هتثرو وأ لاملا اذه تي رتشا ينا ةرجشلا بحاص فلحي

 . ملعأ هللاو . يل راص ام دعب فان

 . مايصلل اهب ىصوأ ةلخن وأ دجسملا ةلخن نم نيرق اشن اذإو هنمو :ةلأسم

 ةيقاس ىلع لاموأ © قيرطلا يفوأ ريغلا لام يف لخدو . تافوقولا نم كلذ ريغ وأ
 ؟نيرقلا كلذ ةلازإ ةلخنلا هذهب مئاقلا ىلع ازئاج

 نأ هيلعف اهلسف يذلا وه نيرقلا اهيف أشن يتلا ةلخنلا تناك اذإ :لاق

 مل نإو .هيلع مقي مل ولو قيرطلا نع وأ ريغلا لام نع هفرص زوجي ام عيمج فرصي
 زاج ام فرص ناو هيلع ماقي ىتح هتركذ ام فرص همزلي الف ةلخنلا لسف نكي
 . ملعأ هللاو . هيلع مقي مل ولو . كلذ هل زاج هفرص

 يف هلهأ ىلع مدقتي هنإف قيرطلا ىلع افوحم رادجلا ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 وأ نيبئاغ هلهأ ناك ناو . هفرصب هيلع مكحي هنإف ارضاح هلهأ نم ناك ولو هفرص

 . ملعأ هللاو . هفرصب رمأي مكاحلا نإف نيناجم وأ ىماتي

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشل ا ةلأسم

 هعطق دارأو هلام ىلع فينملا مقنو دحأ لام ىلع تفان اذإ دجسملا ةرجشو
 ؟ال مأ .كلذ هلأ

 كلذل مقانلا لاملا بحاص ىلع ةرجشلا نم فيانلا ثدح ناك نإ :لاق
 مدع ناو . نيملسملا مكح يف يدنع هلف ،هريغ كلم يف سيل هكلم يف لاملاو
 فان فيانلا ناك ناو مكاحلا هل مكحي ام لثم هسفنل مكحي نأ يدنع هلف مكحلا
 . تبث دق عىش كلذف عيب وأ ثاريم لبق نم مقانلا ىلإ لاملا لاو هريغ لام يف
 . ملع أ هلللاو
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 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 يف الخن وأ ارجش وأ اراضح ثدحأ هنأ هيلع ىعدي لجر نم ىكش نميف

 نمز يف اذكه الإ هتكردأو ثدحأ مل انأ رخآلا لاقف 3 هلام ىلإ ءاملا دريو يداولا
 ؟ نيمي هيف لهو هيلع ثدحأ هنأ ةنيبلا ىكاشلا ىلع زوجيأ . هريغ وأ يدلاو

 رمألا ىلع ىوقي الف { هلطابو هقح لمتحاو هل ثدحملا حصي مل اذإ :لاق

 ةنيبلاب كلذ يف مكحلا لب نيمي در الو هلثمو اذه يف نيميلاب لوقن الو هفرصب
 . ملعأ هللاو . هيف اذه ريغب لاق نمل انم ةيطخت ريغ نم ةلداعلا

 قيرط ىلع ةفيان ةرجش وأ ةلخن رمألاب مئاقلا دجو اذإو هنمو :ةلأسم

 جاجتحا ريغ نم اهفرصب رمأي نأ هلزوجيأ .بئاغلوأ يه نمل فرعت ملو زئاج
 ؟هدعب وأ رمألا ىلي نأ لبق ةفيان تناك اهبر ىلع

 دعبف هعوقو فوخملا ريغ فيانلا امأو .كلذ هل زاج ةفوخم تناك نإ :لاق
 كلمي ال نمل ناك نا بستحم وأ ليكو نم هماقم موقي نم وآ هبر ىلع جاجتحالا
 . هرمأ

 مكعحيو اهبر لام نم اهعطق ءارك ملسي نأ هل زوجيأ . هل زاج ناو :هل تلق

 ؟كلذب هيلع
 . ملعأ هللاو .اهدرو لدعلاب مئاقلا نم ةجحلا دعب هيلع زوجي :لاق

 : ىحبصلا ةلأسم
 راجلا لام يف تلخدو راجلا نع يعرشلا حسفلا دحب تناك نا ةمرصلاو

 ؟ اهنم ةدايزلا فرصتو ملعت مأ فرصتأ . رمثت مل دعب يهو

 عضوم يف اهلسف ناكو ،اهبر ريغ لام ىلع ةمرصلا هذه تلام اذإف : لاق

 نإف . اهيلع مكاحلا فقي نيح ملعت اهنأ لوقلا ضعب يف جرخيف لسفلا هيف زوجي
 ةلئام تدجو اذإ اهنا لوقلا ضعب يف جرخيو .تعطق هيلع تدجو ايع تداز
 ىنعم يف رهشأ لوالاو لاحلاب فرصت اهنأ مهكلم يف ةلخادو اهير ريغ لام ىلع

. ٢٥٧



 ال اهنأ ىعمف روزلا اهنم لام ناك نإ امأو .رمثت مل وأ ترمثأ ءاوس لمعلاو مكحلا

 مكح اهل ناك تلخد اذإف اهسفنب لخدت مل اذإ روزلا اهنم فرصي ايناو يه فرصت

 . ملعأ هللاو .اهيلعو اه بج ام

 تلسف نم اهركني مل اذإ ةلسفلا يف لاوقألا نم لدعألا امو هنمو : ةلأسم

 بذجلا ىلع تراد اذإ مأ ابالقأاهعسنوهأ هلام نع حسفلا نود اےيف هيلع

 ؟ترمثأ اذإ مأ لوألا اهصوخ تخسفو

 يفو ضرألا ىلع اهرود اهطساوأو لاوقألا هذه اطخ يل نبي مل :لاق

 توبثو سرافلا ىلع+,ثادحألا فوخ ليجعت هيف لوألاو ايل حبر ةيدحألا

 . ةياغ غولب ةياهن ثلاثلا يفو .هتجح
 ايعدم اهفرص دارأ نم نوكت ةلاحلا كلتب تراص اذإ نوكت لهو : هل تلق

 امو كلذ هبشأ امو همتيوأ هتبيغ نم اهفرص بجوت يتلا هوجولا نم هيعدب هب اييف
 اذكهو اهتابثا بجوي ام ىعدا نم ايعدم نوكي ةلاحلا كلتب رصت مل امو كلذ هبشأ

 . ملعأ هللاو . كيأر باوصو & كفصو نسح لاق اهيف مكحلا نوكي

 زئاوجلا قرطلا ىلع لخنلا فاعسأو راجشألا نم فانأ اييفو هنمو : ةلأسم
 ؟مكاحلا يأر ريغب اهعطق زوجي

 هيلع لب نايض الو اهف عطاقلا ىلع مثإ الف مكاح ريغب تعطق نإ :لاق
 ىف فلتخي ال ام اذإ اذهو نومضم وه لوقو .ةنامأ هدي يف لوق .هعطف ام ظفح
 . . ملعأ هللاو . عامجالا هيف تبث امو هعطق زاوج

 : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 حسفلا دحلا نع حسفو هراج لام وأ قيرطلا ىلع امرص لسف نميفو

 هنيب ييف كلذ فرص هيلع له هراج لام ىلعو قيرطلا ىلع هروز فانآو يعرشلا
 هيلع ركني مل ولو كلذ فرص هيلع ءاهقفلا ضعب لاق . هيلع ركني مل ولو . هللا نيبو
 هلام نم هيلع ركني ىتح هيلع سيل مهضعب لاقو .لوقلا رثكأ وهو ريكنلا هل نم
 .كلذ يف ربكنلا
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 ىلع مرصلا اذه نم فينيوأ فان اييف راجلا لسافلا ىضرتسا نإف : تلق

 ؟ املاس نوكي له . كلذب ىضرف هلام

 . كلذ هنيح يف ةفصلا هذه ىلع ملاس هنا انعم جرخي اذكه :لاق

 مزليو ةعجر هل له }. هل ىضرأ ام دعب ىضرلا نعراجلا عجر نا : تلق

 ؟هللا نيبو هنيب اييف هراج ىلع فان ام فرص لسافلا

 . ملعأ هلللاو .هوجرن اييف كلذ هل :لاق

 : ىحبصلا ةلأسم

 وأ لسافلا ناكو .رمآلا لام يف ةرجش سرغي وأ ةمرص لسفي نأ رمأ نميف

 ملوأ مولعم ناكم يف لسفي نأ هرمأ رمآلا ناك .كلذ دودحب الهاج سرافلا

 زوجي ال عضوم يف لسف هنأ لسافلا فرع نامزلا نم ىضم ام ىضم يلف .هرمأي
 يف ةردقم هل نكت مل اذإ لسافلا اذه صالخ ام .هراجو رمآلا لام نيب لسفلا هيف

 الخن راص دق لسفلاو مرصلاو هل زوبي له ةريرس فرص ناو هلسف ام فرص
 ؟مظع دق رجشلاو

 هلسف ام شعق يف ىعسي نأ لسافلا اذه تفصو ام ىلعف : لاق

 ريغ ىلإ لسفلا وأ لاملا لقتني مل نا كلذ هيلع ىراف هشعق ىلع ردق نإف هسرغو

 فالتخالا هيف زوجي امم ناك ناو عامجإب عضوملا كلذ يف زوجي ال لسفلا ناكو هبر

 ناو دحاو لوقلاف۔ ثاريمب لوألا ريغ ىلإ راص ناك ناو .هشعق ىلع مدقي الف
 ظفح الب شعقلا دسفب ناضقنلا نم يرتشملا قحل ام هيلع ىرأف عيبب ناك

 هيف زوجي ال عضوم يف ارجش وأ السف هلام يف لساف لسف ناو : هل تلق

 نم صالخلا دارأو ةبه وأ رارقإب وأ عيبب اذه هلام لقتناو ادمعتم وأ الهاج لسفلا

 ؟ةينالع هيلإ لقتنا نم ضري مل اذإ ةريرس كلذ فرص هل زوبي له .كلذ
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 الوهو عضوملا كلذ يف هلسف زاوج يف فلتخي ال امم لسفلا ناك نإ :لاق

 زجع ناو . ي رتشملا قحل ام ناصقنو . هلازأ هلاوز ىلع ردق نا هيلعف ادبأ زوجي

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نم هريغك راصو رذعلاب ىلوأ هللاف

 : ناديبع نبا ةلأسم

 مأ ةلخنلا بحاصل :همكح نمل ةعيقولا ةلخنلا تحت تبني مرصلاو

 ؟ضرألا بحاصل
 هيلعو { ةلخنلا بحاصلوهف ةرهاظلا ةلخنلا عذج يف تتبن اذإ :لاق

 هيلعو ضرألا بحاصل وهف رهاظلا عذجلا ريغ نم مرصلا تبن ناك ناو هجارخا
 . ملعأ هللاو . ةلخنلا نع هفرص

 اهلخن ىلعوأ ةأرملا هذه لام ىلع ةلئام ةلخنلا تناك اذإو هنمو : ةلأسم

 لاملا نأ كل نيبتو لخنلا ىلعوأ لاملا ىلع حايطلا نم ةفوخغ ةلخنلا تناكو

 ناو ةفوخملا ةلخنلا هذه فرصب رمأت نأ كل زئاجف لجرلل لخنلا نأو ةأرملل

 لبق نم هيلع تناك ام ىلع اهليم داز نإف . ملعت ةلخنلا اذه نإف .كيلع هبتشا

 تبلطو اهتعاس نم ةأرملا هذه بلطت ملو ةلخنلا هذه تلام اذإ اماو .فرصت اهنإف

 هللاو . لبق نم اهتوكس اهرضي الو تبلط ىتم اهتجح ةأرملا هذهلف كلذ دعب نم
 . ملعأ

 : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 هنيب ىرث دعب مث هاضرو هنم رمأب هراج بناجب اضوح ثدحأ يذلا امأو
 . كملعب يل تنذأ كنا رخآلا لاقف كلذ فرص بلطف

 اذإو . هل نذأي ملوأ هراج هل نذأ كلذب سأب الف ةرضم ةمث نكت مل اذإ :لاق

 مل نإف . ةرضملا فرص هيلعف 3 مالسالا يف رارضا الوررض الف . ررضلا نيبت

 . ملعأ هللاو . ضوحلا فرص ةرضملا فرص نكي
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 : ىحبصلا ةلأسم

 لثم نوكي ،اهعذج ينعأ قيرطلا ىلع ةلئام اهلك تناك اذإ ةلخنلاو

 اهبر ىلع ةجح ريغ نم اهفرص رمألاب مئاقلاو راجشألاو ليخنلا فعس نم ةفيانلا
 . هكلمي ال وأ هرمأ كلمي ناك .ابئاغ وأ ارضاح اهبر ناك

 الو تارضملا نم اهريغ ةلزنمب ريغلا ىلع ةلئاملا ةلخنلا نأ ىعمف :لاق

 جتحي ليكو هل ميقأ الإو هرمأ كلمي نمل تناك نإ ةجحلا دعب الإ اهعطق حصي

 كلمي ال نم لام نم اهفرصب مكاحلا هذخأ الإو .اهفرص نإف ليكولا ىلع مكاحلا

 هيلع تبثت نم وأ قيرطلل بسحت وأ اهفرص هيلإ بلطي ملام رايخلا مكاحللو . هرمأ
 . ملعأ هللاو . هوتعمو ميتي نم ةيالولا

 يعرشلا حسفلا نود قيرطلا برق ةتبان وأ ةلوسفم ةلخن مكاحلا دجو اذإو

 يف تتبن اهنأ وأ هريغ مأ اهلسف وه هنأ هلأسي نأ ريغ نم اهفرصب رمأي نأ هل زوجيأ

 ؟هل اهتبثت ةجحب اهبر جتحي ملام هكلم ريغ يف مأ هكلم

 اهأر اذإ اهفرص يف رهاظلا مكحب هذخأ ناو نسحف هيلع جتحا نا :لاق

 مئاقل ا عم ةلوبقم ةزئاج نوكت ةجحب اهبحاص جتحي ملو اهلسف زوجحم ال ثيح

 كلذب هلأ .هريغل لاملا ناك تقو يف تتبن وأ تلسف اهنا جتحا ناو : تلق

 ؟ .اتيم وأ ايح لاملا هنم هيلإ لا هنأ ىعدا نم ناك .ةجح

 هل لمتحاو . نيملسملا عم هل تبثت ةجحل كلذ تابثا ىلع جتحا نا :لاق

 هلف كلذ ىلع ةنيبلا حضأ نا قحلا هوجو نم هجوب مالسالا يف كلذ باوص

 هللاو . هلدعو كلذ باوص هل حص اذإ كلذ ةلازإب ذخؤي الو كلذ ف هتجح

 . ملعأ

_ ٣٢٦١



 نا مث نوكسم ريغ هريغل لام برق ىحر ثدحأ نميف هنمو :ةلأسم

 مادام كلذ هلأ .اهفرص دارأو ىحرلا توص نم ررض هيلع عقوو هنكس هبحاص

 ؟ .ال مأ .ايح اثدحم

 تنابو ايح ثدحملا ناكو هراج برقب بكرم اهبكر اذإ ىحرلا نا :لاق

 . ملعأ هللاو .اهفرصب مكحي هنإف راجلا ىلع اهتوص نم ةرضملا

 : نافلخ نب ينهم هيقفلا ةلأسم

 يف هتمدخل جلفلا ناك اذإ اضؤأ هب هل ي رتشي نأ دارأ جلفل قح هيلع نميفو

 ؟ال م أ زوجي كلذ .هنيح

 دعب هيف يدنع ام بسح ىلع هلئاس هب ينفرشف هلئاق هنمض امل اباوج :لاق

 قحلاب ي رتشي ٭ي نأ ىلتبملا اذهل اهجو ىرأ ال :لوقأف هلئالد يعم تحضتا نأ

 رظن يف الو مكح يف هقح نع اضوع هيلع اهفقويف هل اضرأ جلفلل هيلع يذلا

 © كلذ ريغ ال هحلاصم يف ذفني نأ همكحف جلفلل هيلع قلعتم قحلا نأل حالصل

 قفتي ام ىلع هل لغتست نأ الإ عىش يف هحلاصم نم يل نبي مل هب ضرألا ءارشو
 نم تملس نا هحالص يف اهتلغ نم لصحي ام ذفني . لالغتسالا هوجو نم اهيف

 تتأ ايبرو هعضوم ريغ يف هعضو نوكيف .فالخلا اهتمالس عم اذه يفو © تافآلا

 اييف جلفلل نوكي حالص يأف هريغو اهيف كرد نم ىشخي اييف ضرألا ىلع ةفآلا

 هنم اصالخ نوكي اميف هل هيلع ام ذافنا لجعي نأ هل ىلوألا لب اذه ىلع ىجري

 هيلع ام هضبقيف مئاق جلفلل نكي نإف . ملعلا لهأ نع رثألا هب صن ام مكحلا يف

 ةءاربلا هل حصي نم مدع عم هسفنب كلذ ذافنا يليف الإو هيدي ىلع هناقنا نوكيو

 هتايح يف هب نيديف الإو ،ههجو ىلع هذافنا ىلإ ليبسلا دجوو . هرسيأ نا هب هنم

 يف ادهتجم ناك ام هرذعب يلو هللاو } هيلع بجي اك هتافو دعب هنع هذافنإب يصويو

 ه«هاهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال : ىلاعت هلوقل هرس يف هللا عداخي ملو © هصالخ

 . ملعأ هللاو . يل ناب ام بسح كلذ ريغ هيلع سيلو اهتقاط يأ
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 : ناضمر نب دوعسم خيشلا ةلأسم

 هلأ .اهفرص راجلا بلطو راجلل ةيذؤم تناك اذإ ةغابدلاو ةنوملا ةحئار يفو

 . كلذ

 . ملعأ هللاو . فرصت الف ةغابدلا امأو . فرصت ةنوملا :لاق

 اناتك ىتأف سانلا ضعب ءاجف ءام اهيف ةبخ اهنم ابيرق ةلحم نعو : ةلأسم

 ريغتملا ءاملا حير انيذؤي :اولاقو ةلحملا باحصأ نم ركنأ نم ركنأف ةبخلا يف هلخيل

 ؟ .ال مأ هراكنا مهلأ .ناتكلا نم

 . ةلحملا نم ةبيرق يه يتلا ةبخلا كلت يف ناتكلا لجن نع عنمي معن :لاق

 اهيف لجن ناكولو .ةبخلا ءام ريغ يذلا ناتكلا ةحئار نم ةيذألا لودعلا رظن اذإ

 ةثداح ةحئار هذهو تبهذ دق تام نم اهيلع تام يتلا ةحئارلاف نامزلا ميدق نم

 . ملعأ هللاو . مالسالا يف رارضا الو ررض الو يحلا ثدحملا لعفب

 : يلمازلا ةلأسم

 وأ تبنلا وأ نرقلا وأ لسنلا نم ائيش دجو هدلب يف دي اذ دحأ ناكا ذإ

 ؟ثدحملا ىلع راكنالا همزليأ . ميتي وأ دجسم وأ بئاغلا لام نم ابيرق رجشلا

 ردقأ الف ىلاعت هللا دنع بجاولا قحلاب امزال كلذ هيلع لعج نا امأ :لاق

 مأ عامجالاب اهراكنا بجاو يهأ { ةلسفلا هذه ام يردأ ال ينأل كلذ ىلع

 نأل هيلع ثدحأ ام ركني نأ دجسملل ينبجعيف بابحتسالا يف امأو فالتخالاب

 ام ةيالوب اصوصخ وه نكي مل اذإ بئاغلاو ميتيلا امأو . ةماع نيملسملل دجاسملا

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع يدنع نكي ل ال

 : ىحبصلا ةلأسم

 نم نيملسملا قرط ىلع فيانلا فرصب رمأي نأ رمألاب مئاقلل زرجي لهو
 وه ىلي نأ لبق نم افئان ناكولو . ةميظع اناصغأ فيانلا ناكولو راجشألاو لخنلا
 ؟كلذ نم هعسي يذلا فيك مأ هكلمي ال وأ هرمأ كلمي نمل ناك رمألا

_ ٢٦٢ _



 وأ هبر ىلع ةجحلا دعب هفرص هلف ريقح وأ ميسج وه امم فان ام امأ :لاق

 هيلع موقي ال امم ناك نإو . هليزي الف سبحلا نم هيلع بجي ام وأ هفرصب هذخأ

 ءالكو مهل ماقأ الإو مهيلع جتحا ءايصوأ ايل ناك نإف .نونجملاو يبصلاك ةجحلا

 وأ ةجح مهل نكت مل اذإ ءاوس اهدعبو مهتي الو لبقو مهلاومأ يف رضأ ام لاوز يف
 تام دق فيانلا اذه ثدحم ناك نإ :لاق نم لاق هنأ الإ مهلف ةجح مه تناك

 ىلع ري مل اضعب لعلو . هلطاب حصي ىتح فرصي مل هلطابو هقح لمتحي ناكو
 . مهراثأ يف ءاج ام ىنعم ىلع اذه امنإو انفصو ايب ملعأ هللاو . ةجح قيرطلا

 ل اومأل ا بابر أ ىلع جتحي نأ ريغ نم كلذ فرصب رمأي نأ هل لهو : تلق

 موقت نم ىلع جاجتح الا دعب ال إ اقح تبثيو أ اكح ذفني ن أ هل سيل : لاق

 . ةجحلا هيلع

 كلمي نمل ناك هعطقب رمأي ام ظفح مزلي له ةجحلا لبق زاج ناو : تلق
 ؟هظفح همزلي ال مأ هكلمي ال وأ هرمأ

 هظفح لعلف هبر ىلع جاجتحالا لبق هفرص زوجي ام فرص اذإ : لاق

 هنايض يف رظنيو كلذ هل زيجي ال اضعب لعلو رصق دقو ةنامألا ةلزنمب ليقو انومضم
 هنأل دعبي مل هنم لازملا نع صقن ام نيمضتب لئاق لاق نإو .ائيش هيف ظفحأ ال هنأ

 نكت مل اذإ هفرص زوجي ام فرصب نمضي مل لئاق لاق نإو . هل نذأي ملام ىلع دعتم

 هنأل لإ نيلوقلا بحأ وهو قحلا نم جرخي مل .نايضلا هيلع تبثت ةجح هبحاصل
 .افورعم ددجو .افانم فرص

 يفتكيو هب جتحي يذلا لوقلا ايف مهيلع جتحي نأ جاتحي ناك ناو : تلق

 ؟كلذ دعب هعطقي ام ظفح همزلي الو هعسيو . هب

 ةجح هل نكت مل اذإ هريغ ىلع هكلم نم فان ام ليزي نأ هرمأي هنا :لاق
 فرص بلط اذإ مكاحلا مزليو لواطت الب هتلازإ هيف ردقي الجأ كلذ يف هل لعجيو

 هيف اميف باستحالا لبق رايخلا هلو هرمأ كلمي ال نمل بستحا وأ . هيلع فيانلا

 . باستحالا
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 هل نم ناكولو . كلذ يفكيأ سانلا عمجم يف كلذل ءادنلاب رمأ اذإو : تلق

 ةجحلا موقتو .رضاح ريغ دحأ ناك وأ .هرمأ كلمي ال فيانلا رجشلاو لخنلا

 ام ظفح همزلي الو كرضحي مل نم ىلعو { هكلمي ال نمو هرمأ كلمي نم ىلع كلذب
 . كلذ دعب عطقي

 .اذه لثم يف اهرضح وأ اهعمس نم ىلع الإ موقت ال ةجحلا نإ :لاق

 .اذهف .اهب بطاخي ىتح اهعمسي مل همكحو

 . هتيعر عيمجل كلذ يفكيأ .اهيفوه ىتلا هدلب يف كلذل ىدان اذإو : تلق

 ؟هدحو دلب لك يف جتحي ىتح مأ رثكأ وأ هدلب نع نيخسرفلا نود اوناك

 ناك .هيلع تماقو .اهلقعو اهفرع نم الإ مزلت ال ةجحلا نأ ىعم :لاق
 كلذكو اهيبرغ وأ نايع يقرشب ناك .هتكلمم ىصقأ وأ هنكس يف مكاحلا نم ابيرق

 . برقلا يف نيكلملا ةلزنمب ناك ولو .اهنع هفلختب روذعمف هغلبي مل اذإ
 كلذ هيفكي مأ جتحي نأ كلذ دارأ ايلك همزليأ ةدحاو ةرم جتحا اذإو :تلق

 . لاط مأ نامزلا رصق رمألاب امئاق مادام

 نم هل دبالف ثدح امو لزي ملو نيعلا مئاق ناك اييف هيفكت ةجحلا نا : لاق

 يف جاجحلاب لوقي نم لوق نع افالتخا كلذ يف ملعأ الو . هيلع اهميقي ةجح

 .راضملا فرصو . ماكحألا ذيفنت

 الإ دارملا ىلع ظفللا نسحي ملف كلذب يداني نأ يدانملا رمأ اذإو : تلق

 ظفلي ىتح مأ كلذ يفكيأ .اذكو اذكل ءادنلا نأ كلذ عمس نم فرع دق هنأ

 . هنود ىزجي الو دارملا ىلع اظفل

 امأو . حيحص تباث ظفلب تاقثلا نم الإ حصي الف مكحلا يف امأ :لاق

 3 . هدنع هتحصو هغولبب رقأ اذإ قيضي الف ةنانئمطالاو فراعتلا ىنعم ىلع

 هب لاق يذلا ظفللا هلرسفي ملو ىدان دق هنأ يدانملا هل لاق اذإو :تلق

 كلذ ىفكيأ .ىدان دق هنأ هلوقب بلقلا نئمطي هنأ الإ .لدع ةقثب سيل يدانملاو

 ؟ .ال ما
 . ملعأ هللاو . كلذ حص ولو . ةقثلا لهأ نم الإ ىزججي ال :لاق
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 ابمألاو يموللا ةرجش لشم ةرجش دحأ نم بلط نميفو هنمو : ةلأسم

 كلت ناصغأ نم ائيش اطعملا عطق هاطعأ ام دعبو .هاطعاو .هلام ىلإ اهدوقيل

 باغ مث هلام يف اهدوقي نأ ىلعو ةيطعلا ىلع يطعملاو اطعملا ق رتفاو . ةرجشلا

 ىلع راصو ةرمث ال تراصو ةرجشلا تربكو رحبلا بكرو دالبلا نم اطعلملا

 ؟ اهترمث مكحو ةرجشلا هذه مكح ايف ةرجشلا كلت لبق نم ررض ىطعملا
 اهفرص يف بئاغلل اليكو مكاحلا ماقأ رضحي ملو ةيطعلا هل تتبث نا : لاق

 زاج ةعجرلا هل هيف امم ناك ناو ، ررضلا اهنم فيخو تداز اذإ لاملا بحاص نع

 . ملعأ هللاو . اهيف عوجرلا هل

 :دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا ةلأسم

 يدنع ذخؤي هنأ رخال هعاب مث نيملسملا قيرط يف اداس عضو نميفو

 دجوي مل ناو .هثدح ةلازإب ذخؤيو . ثدخملا وه ذإ قيرطلا يف هل عضاولا هتلازإب

 وأ ثاريموأ عيبب هقحتسا نإ هل اكلم راص دق هنأل هتلازإب ي رتشملا يدنع ذخؤيف

 . ملعأ هللاو .رارقا وأ ةيطع

 : يلمازلا ةلأسم

 ةردسلا تركف .زئاج قيرط دجسملا نيبو اهنيب دجسم يليهس ةردس يقو

 نأ ول طحب تراصو ضعبب اهضعب تفتلاو تلخادتو اهناصغأ ترثكو تمظعو

 . ملعأ هللاو . ءانبلاك راجشألا سيلو .كلذ

 لثم عرزلا نم ءىش اهيلع فان اذإ زئاجلا قيرطلا نع هتلأسو : ةلأسم
 مأ كلذ نايض همزلي له . طقسف قيرطلا يف رام وهو ناسنا هعدسف هريغو نطقلا

 ؟ال
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 يف راص دقو كلذ هثدحب دمعتي ملو ةحابم راملا اذهف قيرطلا تناك اذإ :لاق

 يفام نألو قيرطلا يف يشملا هل حابم هنأل هيلع نايض ال هنا .قيرطلا مكح

 يف ثدحم وهردي ملو قيرطلا يف اثدح دجو اذإ مكاحلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟كلذ يف مكحلا ام .لبق وأ همكح

 يرجت ال قيرطلا تناك اذإ هرييغتب رمؤي دجوي ام تقو يف ثدحلا :لاق

 . قحب هنأ حصي ىتح ثدح هنأ حص اذإ كالمألا اهيلع

 عفر اهنع راضملا فرصو قرطلا حالصإب رمأي نأ هيلع له مكاحلاو :تلق

 ؟عفري مل وأ دحأ كلذ هيلإ

 نم ءىش ىلع بستحم كلذ يف بستحاو هيلإ عفري مل اذإ امأ :لاق

 كلذ حالصا نم هيلع ردق ام ىلإ هغلبيو هنم عمسي نأ هيلعف هنيعب ثادحألا

 نم . اطايتحا كلذل ماقأ ءاش نإ رايخلاب هنأ يدنعف هيلإ عفري مل ام امأو . هرييغتو

 يف هل . هيلإ نبي مل ام هيلإ يهتني ىتح كلذ كرت ءاش نإو . هحلاصمب موقي
 . ملعأ هللاو . هكرت هعسي ال ام ملع كلذ

 رمأف . قيرظطل ١ ماكحا يف رظنل ١ يف جرحت ةلخن لسف لجر يف : ةلأسم

 نوكي له . اهثرووأ اهارتشا هعم تناك ةلخن ناكم اهلسف هنأ جتحاف اهتلازإب

 تناك ةلخن ناكم اهلسف هنأ جتحاف .اهتلازإب هيلع مكحيو .كلذ يف ايعدم اذه

 الو اهتلازإب هيلع مكحيو .كلذ يف ايعدم اذه نوكي له .اهثرو وأ اهارتشا هعم

 .ايعدم ناك هثدح حص وأ كلذب رقأو ثدحملا وه ناك اذإ :لاق

 له هيعدي ام ىلع هلام يف ةلخن ناكم اهلسف هنأ ةنيب رضحأ نإف : هل ليق

 ؟ هتنيب عمست
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 كلذ هل ناك . هلام يف ةلسفلا لسف هنأ ةنيبلا ةداهش هل تتبث اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهاوه لخدو اهلخدو . هلام نم داز ام قيرطلا نع فرصو

 ي رتشملل سيلف .رايخلا عيبب ي رتشملا قيرايملا فرص بلط نإ امأو :ةلأسم

 لاوقأ نم جرخي ال هنأ وجرأو .لصألا بحاصل راكنالا اينإو .راكنا رايخلا عيبب

 قيرامملا هذه تناك نإف . قيرايملا هذه رايخلا عيبب ي رتشملا ركنأ اذإ .نيملسملا

 تناك ولو . كل تفصو ايك سانلا تويب تلباق اذإ فرصت اهنإف لبق نم ةمدقتم

 . ملعأ هللاو . قيرايملا دعب ةثدحم تويبلا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 حصي ملو ثدحم هنأ هيلع فيان وه نم دنع حصو اثدحم فيانلا اذه ناك اذإ

 هيلع فانأ ام فرصي نأ هللا نيبو هنيب اييف هل زئاجف هيلع فانأ ام عطق يف مكح هل

 هلكف لاومألا ىلع فيانلا امأو ةدايز ريغ اهنأ وجراف ةرمثلا امنإو .بشخلا ظفحيو

 . فرصي الف ررض نوكي ال ام ردقب عفترا اذإ لوقو .اريثك عفترا ولو .فرصي
 . ملعأ هللاو .رثكأ لوألا لوقلاو

 : يديش ارمحلا ةلأسم
 بلط اذإ هرمأ كلمي ال نم لام ىلع هرمأ كلمي ال نم لام نم فيانلاو

 . نيملسملا لوق رثكأ ىلع بلطلا دعب ةدايزلا هنم فرصت هنأ هفرص
 نم كلم يف اضيأ فالتخالا لخدي دقو هنيح نم فرصي مهضعب :لاق

 . ملعأ هللاو .هرمأ كلمي ال نمو هرمأ كلمي

 : ناييلس نب رصان خيشلا ةلأسم

 لام ىلع فانأ ام فرص هيلعف هرمأب لسف وأ هلام يف لسافلا لسف ام نا
 ةيطع وأ ءارش لثم ، بابسألا نم ببسب هيلإ لآ امو . مكاح نم مكح الب راجلا
 نم مكحب الإ راجلا لام ىلع فانأ ام فرص هيلع سيلف كلذ هبشأ امو رارقإ وأ
 . ملعأ هللاو . مكاح
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 : ىحبصلا ةلأسم

 الو ىضر هنم نبي ملو هيلع ةثدحملا اهارو هريغ لام يف ةيقاس ثدحأ نمو

 ؟ال مأ كلذ هلأ .دعب نم ركنأ نم راكنا

 افالتخا اذه يف ملعأ الو .راكتالاو رييغتلا هلف امهدحأ تمي ملام :لاق

 . ملعأ هللاو .فالتخا هيفف امهدحأ تام اذإف

 فرصب رمأيأ .رمألاب مئاقلل ةعساو ةزئاج ةصخر دبت لهو هنمو : ةلأسم

 هعطقي ام ظفح همزلي الو كلذ بر ىلع ةجح ريغ نم ذفاونلا قرطلا ىلع فينملا
 ؟ال م أ

 راذنالاو هيلع ةجحلا مايق دعب الإ دحأ ىلع تبثي الف مكحلا يف امأ : لاق
 ال نمو ماتيألاك مكحلاب هتجح تتبث الإو ةجح هل تناك نإف .ناك ام انئاك هيدل

 قيضي الف هتيعر عم هدلب يف مكاحلا لعف نم ءىشب فراعت اذإ امأو .هرمأ كلمي

 كلذ هنم فرع نميف هب فرعو .هنع تبثي يذلا همسر مهيلع يرجي نأل هيلع

 راضملا اوظفحي نأ ينبجعأ اذه مهل زاج نإف ةجح هنم مقت ملو .فرعي ال نم نود

 مهنم حيبت يتلا ةفلاخملا مكح مهمزليف اهنع اوعنتميف !ةجح مهيلع مقت مل هنأل
 ذفني ال مكحلا.نأ رصبلاو ملعلا لهأ نم هيلع عمتجملا رثألا ءاج هنأل روجحللا

 تلقو كلذل ءادنلاب ترمأ نإ تيأرأ . ةجحلا همزلت نم ىلع اهب جتحي ةجحب الإ

 اهيلع فيانلا عطقل مهريسم ن أ مهدنع افورعم ناكو . قرطلل او ربسيل ةارشلل

 . هوعطق ام اوعطق ولو . كلذ ةفرعم نم ملسأو اذه ينعسيأ .مهرمأ مل انأو

 الو ههجو ىلع هميقيو هنسحي نم لمع لكل لعجي نأ ينبجعي :لاق

 عضو ءىش ىلع ردقي مل ايهمو هيلع ردقي ام الإ مكاحلا عسي الو . قحلا هيف فلاخي

 اذإ فالتخا ةنوعملا ىلع هربج ىفف هرك ناو هب ناعتسا نيعملا دجو ناو هضرف هنع

 فان ام فرص مكاحلا اذه مزلي الو .اهب مايقلا مكاحلا مزليو اهيلع ارداق ناك
 نم رقأ نإف . هغلبي نأ هيلعف فاصنالا هلأسيف بستحم بستحي نأ الإ قرطلا ىلع
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 نإف اذهل هنأ ةنيبلا بستحملا ىلعف ركنأ ناو . هلاوزب ذخأ هل نأ فانأ ام هديب ىه

 ن اف ةليسوو ةليضف اذه ريغو هفرصب هبحاص ذخأو . هفرص مكاحلل زاج عنتم ١

 . ملعأ هللاو .اروجأم ناك قحلا قفاو

 عطقي نيح ناك اذإ رجش وأ لخن نم قرطلا ىلع فينملا يف هنمو : ةلأسم

 دعابتو عفترا عطق نأ ايلف قيرطلا يف هلوخد دودح نم عطقو ،قيرطلا يف الخاد

 لجأ نم نايض هعطاق مزلي له . ةفاسم قيرطلا نيبو هنيب ىقبو قيرطلا نع
 ؟ال مأ . كلذ

 هب رومأملا ىتأ انإو هب رمأ ايع دمعتي ل هنأل ءعىش عطاقلا ىلع سيل :لاق

 ولو هب رومأملا قوف دزي ل هنأل مزلي ال فيانلا عطق ام دعب هبحاص كلم يف هلوخدو

 هعييضتل ناضلا همزلي نأ فاخأو . هبرومأملا نود افلاخم ناك كلذ نود عطق

 ةرم عطقو . هبحاص كلم يف يقابلا لخدي مل اذإ اذهو . ةرضم هيف ناك نإ بشخلا

 . ملعأ هللاو .ىرخأ

 فانأ يذلا بحاص ىلع جتحي هنإف هيلإ عفري يكاح نكي مل نإو : ةلأسم

 اميف فالتخالا عفر نم عفر دقو ، هعطق هل زاج هررض فرصي مل نإف . هلام ىلع

 . همكحو . مكاح يأرب عطقي مل ام فلت نإ انومضم نوكي هنأ موق لاق . هعطق
 . هنم عايض ريغ نم فلت نا هيف هيلع نايض الو هدي يف ةنامأ نوكي هنأ موق لاقو

 ملو هعطق اذإ هنأ بسحأو هريغ وأ رجش نم هلام ىلع فانأ ام عيمج يف يدنع اذهو

 ىرجأ دقو بشخلا يف اوفلتخا ام ىوس هيف هيلع نايض ال هنإ هبحاص ىلع جتحي
 . ملعأ هللاو .رجشلا بابرأ ىلع مكاحلا يأرب عطاقلا
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 نم اثلا ء رجل أ سرهف

 راثآلا بابل باتك نم

 ةحفصل ا ع وض ومل ١ بابل ١

 ٣ نم صالخلاو تاناضلا يف : لرألا بابلا

 لحلاو بصنلاو يدعتلا لبق

 لحلا هيف زوجي امو ، هظافلأو
 كلذ هبشأ امو ، زوجي ال امو

 ١٦٥ تابارشلا ماكحأو راهنألاو رابآلا يف : يناثلا بابلا

 اهنع خسفلا يفو اهميرحو رحبلاو

 يفو يقاوسلا ىلع لسفلا يفو
 كلذ هبشأ امو بحسلا ماكحأ

 ٢٨١ ةفص يفو رجشلاو لخنلا لسف يف : ثلاثلا بابلا

 يفو ةيدضعلاو ةيصوخلا ةلخنلا
 كلذ ماكحأو ةلسافملاو ضايقلا

 كلذ هبشأ امو

 ٣١١ ثادحألا ةلازإو راضملا فرص يف : عبارلا بابلا

 رجشلاو لخنلا نم فانأ ام فرصو

 كلذ هبشأ امو بجي ال امو هفرص بجي اميفو
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١ 
 ث

 نم اذثخنل ١ ةجل ١ هقينوتو

 راثآلا بابل باتك نم
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