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 نا _ 7 2- ! ك
 ٣

 ةفاتخثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو
 اللي

 رحت ج

 زاثآلاتانلباتك
 راخفلا نيرخأتملاو نيلوألا ىاع ةدراولا

 لاقلا تيسأت
 ريعسبوبلارتحم س ناقلغنبانرمريسلا

 عساتلا ءزجلا

م ٨٥ ٩ ١ ۔ ه ٤٠٥ ١



 اهتبتكمو ةيلرشلا ةحيبقلا .ي

نيم ةطلم۔حرطم۔ ٧٠٠٨ : ب.ص ه



 لوألا بابلا

 اهيف ثا دحأل او اهفونصو ق رطل ف

 باوبألا حتفو قيرايملاو بيزايملا يفو
 كلذ هبشأ امو ةان امل ١ ماكحأو

  





 هللا همحر : ديعس نب سيمخ خيشلا نع

 هلرخا الام ى رتشا مث زئاجلا قيرطلا نم كلسم هلو لام هدنع لجر يف

 رخآلا لاملل يتلا قيرطلا نم قرطتي نأ دارأو اعيمج ايهطلخو لجر لام نم قيرط

 ؟ ال مأ هعنم هلأ . . قيرطلا هيلع يذلا لجرلا هعنمف اعيمج هيلامل

 نا لوقلا رثكأ نأ ىعمو فالتخا اهيف تويبلاو لالل قيرطلا امأ : لاق

 وأ هتيب بنجب اتيب ىشتنا نمف لزانملا قيرط امأ . . فالتخالا نم هبحن يذلا
 تيبلا قيرط نم يناثلا تيبلل قرطتلا نم عنمي ال نأ هتيب بنجب اتيب ي رتشي

 هرك اذإ هراج لام نم يناثلا هلامل قرطتي ال نأ بحنف لاملا قيرط امأو ، لوألا

 لاملا يف قيرطلا نآل بلقلا هيلإ ليمي يذلا اذهو رثكأ اذه يف فالتخالاو . كلذ

 يف يرجي ايك فالتخألا اهيف يرجيف يقاوسلا امأو . لزانملا قيرط نم اررض رثكأ

 . ملعأ هللاو . ايهنيب قرف ضعبو . قيرطلا

 ردجلا تبرخف زئاج قيرط ىلع رايع هل لجر يفو {، هنمو : ةلأسم
 ىرحتي نأ هل زوبجيأ . . هرمعي نأ دارأو & هظفح الو هعفر فرعي ملو هرايع مدهناو

 ؟ ال مأ هيرحت يف هاري ام ىلع هرمعيو

 نم عفرأ ناك هكلم يف هرايع ديدجت نم دحأ عنمي ال هنأ يعم يذلا :لاق

 حسنفلا نم لقأ رادجلا اذه يلي امم قيرطلا نوكت نأ ال ضفخأو ىلوألا
 الف . قيرطلا ىلع ةرضم دلوت رايعلا اذه يف ةدايزلا يف رظنلا يف ناكو . يعرشلا

 دلوتت ائيش ثدحي نأ دحأل زوجي الو لبق نم ناك ام ىلعألا رادجلا ردجي نأ بحت

 . ملعأ هللاو . نيملسملا قيرط ىلع ةرضملا هنم

 ليزيوأ . لوألا ريغ احطس هتيب ف ديزب نأ دارأ نمو ؤ هنمو : ةلأسم

 جرحي هنأل ليسل ١ لجأ نم كلذ هل زوجحم أ } هرغصي وأ حطسل ١ عسوي وأ احطس

؟ قيرطلا ىلع



 جرخي لبق نم هديزي يذلا كلذو ةوهبلا ليس ناك اذإ كلذ زوجي : لاق

 نأ لبق نم ناك اذإ هنم ائيش وأ احطس ليزي نأ هلزوججي ال ةدايزلا الإ قيرطلا ىلإ

 هللاو يدنع ايفو خسانلا لاق . تيبلا كلذ نم قيرطلا ىلإ جرخي ال هليس هديزي
 نم فلسلا يف نيملسملا قيرط ىلع ليس هل ىرج هل ناك اذإ حطسلا نأ ملعأ

 لفسا نم ةياوه ليس نم عمتجا ام لعجي نأ هل سيلف هفرص هبحاص داراو نامزلا
 حطسلا ليس نم ةرضم لقأ هنأ رابتعألاو رظنلا يف ناكولو . نيملسملا قيرط يف

 . رثألا دورو عم اندنع هل ظحال رظنلاو ضرألا يف هقرفت لجأ نم

 . نيملسملا قيرط ىلع ثادحألا نم ههبشأ امو اذه نأ يدنعو

 . انظفح اذكه . . اهب ةرضم تناك اذإ اهنع ةلازم ةفورصم ثادحألاو

 . ملعأ هللاو

 يهو هتيب يف هل حطس ىلع ةفرغ ينبي نأ دارأ نميفو ، هنمو : ةل أسم

 & هناريج تويبل ةلباقم اباوبأ اهل حتفي نأ دارأو سانلا حوطس ىلع ةيلاع
 ؟ ال مأ كلذ هل زوبأ . . هل اونذأف باوبألا هذه حتفل مهنذاتساف

 الو . هل اونذأ ولو هناربج تويب ةلباقم حيباصم حتفي نأ هل بجع ال : لاق

 الو ۔ لطابلا يف نذألا زوجي الو لطابلا نم اذه نأل { اذه يف نذألا انبجعي

 اذإ اهحتفيلف حورلل حيباصم حتفي نأ دارأ نإو & هتيب حطس نعراجلا ىنغتسي

 . ملعأ هللاو . ريرسلا ىلع ليوطلا مئاقلا رتسي ام رادقم هرادج الع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ناك ناو ايهف همكحف نيلزنملا يبحاصل عوذج هيف رادجلا ناك اذإو
 ايهنيب وه :لاق نم لاقو . هععوذج تحت ام لكل :لاق نم لاقف اعوذج امهدحأل

 هيف امهدحأل ناك ناو { نافصن ايهنيب وهف امهدحأل عوذج هيف نكت مل ناو نافصن
 تمت ام هل لاق نم لاقو . . هلرادجلا مكح لاق نم لاقف بناج نم عوذج
. ملعأ هللاو . هعوذج



 : لمازلا : ةلأسم
 رضي ام راجلا تيب نم هنم رصبأ هيف دعقو هيف ماق اذإ يذلا ناكملا دح امو

 ؟ كلذ ريغ مأ . . قارمملا يف هالدو هسأر جرخأ اذإ مأ لاملا ىلع ماق اذإ وهأ هب

 تيب رظني ال ناك اذإ هنا تعمس امم رثكأ نايبلا نم نكي مل يدنع : لاق

 قارمملا دنع ءىجي وأ عىش ىلع دعصي نأ لثم هتحجلاعمب الإ قارمملا اذه نم هراج

 هتفرغ يف يشمي ماق اذإ هراج تيب رظني ناك نإو . فرصي ال اذه . رظنيل

 . فرصي اذهف . هراج تيب رظني سلج اذإو .3 هنم ةجلاعم الب هجئاوحل

 . ملعأ هللاو

 ى رتشاف } لجر لام يف اهيلإ رمي ضرأ هل لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 ىلوألا هضرأ ىلا هيف رمي يذلا لجرلا لام يف اهيلإ رمي نأ دارأو اهنم ةبيرق اضرأ

 ؟ ال مأ . كلذ هلأ . . لجرلا هعنمف
 قيرطلا اهل يتلا ىلوألا هضرأ ىلارم اذإ : لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 . لوقلا رثكأ وهو . ىلوألا هضرأ نم ةيناثلا هضرأ لخدي نأ هيلع رجحي مل

 هضرأ ىلا رمي نأ هل سيل هنا يدنع اييف رخآلا لوقلاو : فلؤملا لاق

 هيلع يذلا لجرلا ضري مل اذإ لبق نم قيرطلا اهل يتلا ىلوألا هضرأ نم ةيناثلا

 . ملعأ هللاو . لبق نم قيرطلا

 امهدحأل دجوف هايعادتو نالجر هيف عزانت اذإ رادجلا يفو 0 هنمو : ةلأسم
 مكح ام . هتيب يلي امم فوفرلا لثم نزاورلا نم ءعىش رخآللو & بكرم عذج هيف

 ؟ رادجلا كلذ
 امأو . لصأ نزاورلا ببسب يدنع هل سيلف نزاورلا بحاص امأ : لاق

 عضوم هل لوقو . هلرادجلا نأ لوقف رايع هيلع عذج ناك نإف عذجلا بحاص

. ملعأ هللاو . لوألا لوقلا ىلع يدنع لمعلاو . فوقوم رادجلاو هعذج



 هبحاصل هيلع نأ امهدحأ رقأو اضرأ ايستقا نيلجر يفو هنمو :ةلأسم

 رقملا ىلع مكحي له .هءام عبنيل عبات قيرط هل نوكي نأ رخآلا بلطو .ةيقاس

 ؟هب رقأ ام ريغ ءىشب هيلع مكحي ال مأ رورملاب هيلع مكحي وأ عبات قيرطب ةيقاسلاب

 هذه تناكو . ةيقاسلاب هيف هل رقأو ددجم ربغ لاملا اذه ناك نإ : لاق

 اذه ريغ يف رم اذإ هريغ لام ىلإ هؤام هقبس هل امل هءاماهيف ردج اذإ ةيقاسلا

 هنا هللا همحر يلع نب ىسوم نع عفرف { هريغل ةلاجا لاملا يف نوكت وأ . لاملا

 قيرط هل حصي ملول ةفصلا هذه ىلع لاملا اذه يف رمي نأ ىقسملا بحاصل لعج

 ملو . ةحص ريغب قيرطب مكح نإ عىش مكحلا اذه نم هسفن يف نأو . لبق نم
 هيف هل رقأ يذلا لاملا ناك نإو . رثألا نم انعمس ام اذه . همكح نع عجري

 نم هئام ىلا لوخدلل اليبس هل لعجيو ، رسكت الردجلاف انوصحم ةيقاسلاب
 . ملعأ هللاو . لوخدلا نع هعنمي قلغب هيلع هقلغي الو . بابلا

 هبحاص دارأو عاضف قيرطلا ىلع ناك اذإ بازيملا نا & هنمو : ةلأسم
 بازيملا ضرعو عفرلا يف هلبق نم ناك ام لثم هعضي نأ الإ هل زوجي الف هديدجت
 ناك ام لثم بازيملا اذه يل بكر : دحأل لوقيف كلذ ىلع ردقي مل ناف . هلوطو
 . ملعأ هللاو . . ةقث ريغ وأ ةقث رومأملا ناك لبق نم

 دعب مث اهنم بناجب طئاح رادج وهو روس اهل ةراح يفو .© هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ هتيب يف هلخدي نأ دحأل زوجي لهو . همكح نمل عايض كلذ

 وأ ميتي مهيف نكي ملو . مهل الصأ ةراحلا لهأل رادجلا اذه ناك اذإ : لاق
 نأ كلذ هوطعأ نمل زئاجف ادحأ هوطعي نأ اوعمتجاو هلام يف هتيطع زوجتال نم
 هللاو . . ىلوأ هكرتف وه لاح يأ يردي ال رادجلا اذه ناك ناو . هتيب يف هلخدي
 . ملعأ

 ناينب نم ىلع & لجر لام ىلع عقو تيب رادج يفو { هنمو : ةلأسم

؟ اهنم رادجلا



 ىلع نكي ملو هرادج ىتنب ءاش نإف تيبلا بحاصل رادجلا ناك اذإ : لاق

 تيبلا بحاص دارأو لزنملا لثم انوكسم لاملا ناك نإو . ءىش هنم لاملا بحاص

 ناو . . نيفصن اهنيب نوكي لاملاو لزنملا نيبرادجلا ناينب ايهنيب ةانابملا نوكت نأ

 نكي مل ةالصلل مرحلا اهلخدي يتلا نيتاسبلا نم نكي ملو . نوكسم ريغ لاملا ناك
 . ملعأ هللاو . . ةانابم لاملا بحاص ىلع

 دصقو قرطلل حالص هيف ناك نإ قيرطلا سبك نا ، هنمو : ةلأسم

 ةرضم سبكلا اذه نم دلوتت ملو وه هحالصل ال هسبكب قيرطلا حالصال سباكلا

 لامعتسا كلذكو . سباكلا ىلع كلذ قضي مل . ليسلا طوبه نم دحأ ىلع
 هنم دلوتت مل اذإ كلذ قضي مل قيرطلل حالص هيف ناك اذإ هلام ىلا قيرطلل بازيملا

 ال نمم ناك اذإ ضري ملو ، دحأ ىلع ةرضم هيف ناك ناف . دحأ ىلع ةرضم

 كلذ هيلع ناكو . بازيم وأ سبك نم هثدح فرصب ثدحملا رمأ .هاضر كلمي

 ملو . لاملا تيب ىلع قيرطلا تمدهنا نإ امأو . هللا نيبو هنيب ايفو ، مكحلا يف
 . ملعأ هللاو . هريغو دجسملا نيب اقرف ظفحأ

 رثكأ وأ اعارذ رشع ةسمخ ردق لاومأ نيب عساو قيرط يفو { هنمو : ةلأسم

 & هلك هحالصا لومألا كلت لهأ ىلعأ 3 هيف نيراملا يذؤت راجشأ اهيف تتبن دق
 ؟ هتيقب حالصا مهيلع نكي مل عرذأ ةينايث ردق هطسو نم اوحلص اذإ مأ

 حالصاب لاومألا لهأ ىلع مكحي نأ عرذألا ةينايث دعب ينبجعي مل : لاق
 ام ناك ناف ث اهيف تبن ام جارخاب الو ، اهيلع فان أ ام عطقي الو اهنع جرخ ام

 حالصا كرت ةلع هل تناكو . عرذألا ةينايث دعب ناكو قيرطلا هقحتست اهيف تبن
 . ملعأ هللاو . قيرطلا

 كلذ يفو لاومأو لزانمل باوبأ ةتس هيف قيرط يفو {&©= هنمو : ةلأسم

 نم ىلع يلاولا مكحيأ . . اهريغو يقاوس نم ثادحأو رجش نم ةرضم قيرطلا

 نم دحأ هيلإ ىكش قيرطلا كلذ حالصاب : قيرطلا كلذ يلي هلزنموأ هلام

؟ ال مأ لاوهألا مأ لزانملا بابرأ



 اهيف مايق هيلع سيلف قيرطلا هذه بابرأ نم دحأ هيلإ كشي مل اذإ : لاق
 ىلع اهثدحأ نم ىلع ةرضملا فرص ناك اهبابرأ نم دحأ هيلإ ىكش ناو . .

 حالصف اهثدحأ نكي مل ناو . هزوجي ال يذلا هجولا ىلع اهثدحأ ناك نإ قيرطلا

 . ملعأ هللاو . . نيدودحم اسانأ صخت تناك اذإ اهبابرأ عيمج ىلع قيرطلا

 نم هيلي ام حالصإ نوكيأرايخ عيب هلام عاب نميفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ عئابلا ىلع مأ رايخلاب يرتشملا ىلع قيرطلا
 ي رتشملل عيبلا عئابلا ممت نا هنأل ايهيلك اهيلع ماقي نأ ينبجعي : لاق

 ناف ايهيلع جتحا ناف . رايخلا ةدم يف ةعجرلا هل ناك هيف عجر ناو ى هحالصأ

 ناف . مرغ ام هل بتكو هحلصي نا ي رتشملل لاق ءاش ناو عئابلا هحلصأ ءاش

 هللاو . . هلام ىلع يرتشملا مرغ دقف عيبلا ممت ناو . هتمارغ هل عفد ءادفلا دارأ

 . ملعأ

 الك رمأو مهقرط حالصاب دلبلا لهأ رمأ اذإ يلاولا يفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ حالصا ىلا قيرطلا جاتحيو قيرطلا نم هلام يلي امم حلصي نأ مهنم

 مهلاومأ يلي ام اوحلصي نا لاومألا لهأ ىلع لوقي نم لوق ىلع : لاق

 مئاقلا مكاحلا مكح اذإ & بئاغلاو دجسملاو ميتيلا ىلع كلذ زاج قيرطلا نم

 ناك اذإ هرمأ كلمي ال نمو { هرمأل كلاملا نيب يدنع قرف الو . لوقلا اذهب رمألاب

 هللاو . لام ال نكي مل اذإ لاملا تيب نم قيرطلا حلصت لوقو . ربجلاب كلذ

 . ملعأ

 نم كلهيو هلزنم هيلع مدهي نأ ليسلا نم فاخ نميفو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ زئاج ةيقاس وأ زئاج قيرط ىلا هنع هفرصي نأ هلأ هباودو هلايع نم هيف

 دحأ كاله ةفصلا هذه ىلع هتيب نع هفرص نم فاخي ال ناك اذإ : لاق
 داهشا عم ةرورضلا هذه دنع هتيب نع هفرصي نا هيلع قضي مل رمألا رهاظ يف هريغ

_ ١٠



 رذعلا لبق نم الإ ةيقاسلا ىلع الو قيرطلا ىلع هل ةجح ال هنا هداهشا هنكمأ نم

 يتلا سفنآلا نم ءىش ءاملا اذه هفرصب كله ناف . ةرورضلا لبق نم هل ضراعلا

 يف ءاملا اذهل هفرص ناك اذإ نايضلا يدنع همزل { لاومألا نم وأ ناضلا اهبف مزلي

 . ملعأ هللاو . . ةرورضلا لبق نم الإ هيف هل هفرص حابم ريغ عضوم

 امهو زئاج قيرط امهنيب رخآل ايهنم تيب لك نيتيب يفو { هنمو : ةلأسم
 نأ امهالك وأ اهبابرأ دحأ بلط 3 اضعب اهضعب فشاك اإهحوطسو نالباقتم

 ىلع ارادج هتيب يف ينبي نأ اهنم لك ىلع مكحأ . هبحاص اهنم دحاو لك رتسي

 ؟ امهدحأ تيب يف دحاو رادج ءانبب ايهيلع مكحي مأ © هدح

 اهباحصأ نكي ملو حوطسلاب الإ افشاكتي مل ناينبلا ناذه ناك اذإ : لاق

 نإف نينكاس اوناك ناو . . ةانابملاب اهيلع مكحي الف إهحوطس يف نينكاس
 باحصأ ىلع مكح الإو هبحاص نود هتيب يف مهدحأ ينبي نأ ىلع اوحلطصا

 نوكي نأ نكمي ال هنأل نيثدح ناينبلا ناك اذإ ضعب مهضعب نع رتسلاب نيتيبلا
 . هبحاص نود دحأ ىلع مكحي مكاحلا

 ولو هدحو رتسلاب هيلع مكحأ هتيب يف اثدح امهدحأ حطس ناك نإف :تلق

 ؟ال مأ ءاوس عفرلا ين ناك

 . اقرف ايهنيب ملعأ الف افشاكت اذإ مدقتملاو ثدحملا حطسلا يف امأ : لاق

 ةرتسلا ردقب عفترملا ولع ناكو هبحاص نم ضفخا امهدحأ حطس ناك نا اماو

 . ولعلا بحاص ىلع رتسلاف . . ىطسو ةماقوأ . . ةماق لثم اهناينب موكحملا

 هرتسي ام ردقب قفاخلا بحاص يبيف عافترالا يف ةرتسلا نم لقأ ايهنيب ناك نإو

 . ملعأ هللاو . ولعلا بحاص ىلع ىقب ام مث . رثكأ هيلع سيلو هبحاص نع

 مث ت اوم ىل ١ هتيب حطس نم حرطي ب ازيم هل نميفو & هنمو : ةلأسم

 ةفاسملا بيرق هيف ناصقنلاو ةدايزلا هل زوجتأ . زئاج قيرط ىلا تاوملا نم ليسي
 ؟ ال مأ تدعب مأ تاوملاو قيرطلا نيب يتلا
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 ناصقنلا امأو . . زوجي الف لبق ناك ام ريغ هنع ليسلا ةدايز امأ : لاق

 عيفرت امأو . ءىش هنم ىقبو ناكملا كلذ ليس نم ءعىش هنع فرص اذإ قيضي الف

 هيف سيلو احابم هيف حرطي يذلا ناكملا ناك اذإ كلذ قيضي الف ةفيفختو بازيملا

 . ملع أ هللاو . قيرطلا ىلع ليس ةدايز

 ةرصعم هل اوبحسي نأ هتراح له أ نم بلط نميفو {، هنمو : ةلأسم

 عييضتب الإ نكمي ال ةرصعملا باحس نم ةرضم قيرطلا ىلع ثدحو اهوبحسف

 رايخلا نوكي نأ ينبجعيف اهبحاص نم ةرجألاب اهنوبحسي نيذلا ناكو . قرطلا

 رمألا ناك نإ كلذكو . نيبحاسلا ذخأ ءاش نإووه هذخأ ءاش نإ رمألاب مئاقلل

 نا ينبجعيف عاطم ريغ ناك ناو . ةرجألاب نكي مل ولو . مهدنع اعاطم مه

 هيلع حص اذإ وه ذخا اوركنا ناو كلذب مهسفنأ ىلع اورقا اذإ كلذب مهوذخأي

 نم رمألا ىلع سيلف 0 قرط عييضت الب بحسلا نكمي ناك ناو . . رقأ وأ كلذ

 . ملعأ هللاو . اوعيض نيذلا ذخؤيو ، ءعىش مهعييضت

 : نايلس نب رصان يضاقلا : ةلأسم

 نطب يف ةرطنق ثدحي نا زوبي له قرطلا حالصال مهارد رذن نميفو

 ال ايب اهثادحا يف حالصلا هل نيبت اذإ قيرطلا رزاج جلف هيقاس ىلع زئاجلا قيرطلا
 امم حلصأ وأ لبق نم تناك ايك ةميدقلا رطانقلا حالصا هل زوبي لهو . هيف كشي

 ؟ تناك

 لاقو . . كلذ زوجي لاق نم لاقف قيرطلا ىلع رطانقلا ثادحا امأ : لاق

 هيلع عقوو { نيراملا نم دحأب وأ هتاذب راهنا اذإ اثدح هلعجو زوجي ال لاق نم
 حالصال ناك ايف & نونسلا تلاط ناو نماضلاوه كلذل ثداحلاف & ررضلا

 حالصا هنمزوبيو ثدحت يتلا رطانقلا كرتتو 5 ةفورعملا قرطلا هب حلصيف قيرطلا
 . لبق نم تناك ايك ةميدقلا ةفلاسلا رطانقلا نم برخ ام ديدبتو
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 نأ هل له . تعاضو ةميدق يهو عوذجلاب ةرطنق تناك اذإو : تلق

 ايك اهلعجي مأ . مهاردلا كلت نم ةرجألا ملسيو جوراصلاو ةراجحلاب اهلمعي
 ؟ لبق نم تناك

 جوراصلاو ةراجحلاب هيلع تناك ام ىلع ةرطنقلا ديدجت زوجي ال : لاق
 سأي ال عنصلا ديدبت لب ، لبق نم تناك ايك الإ اهضرع يف ةدايز نوكت ال ثيح

 . ملعأ هللاو . كلذب

 هللا همحر : سيمخ نب دعاج خيشل ا نع : ةلأسم

 يذلا عضوملا اذه ليس ناك ءانبلا لبق نمو قيرطلا برقب اتيب ىنب نميف

 ىلع ابازيم لعجي نأ هل زوجيأ نيملسملا نم دحأ لأسف قيرطلا ىلع يرجي هيف ىنب

 ىلا هراد ميرح نم ليسي احرس لعجي نأ زوجي هنأو زوبجيال هنأ هاتفاف . قيرطلا

 ؟ ال مأ زئاج اذه هلعف نوكيأ . كلذ لعجف . هناينب ولع نم قيرطلا

 تناك يه ناف . ابازيم قيرطلا ىلع ثدحي نأ زوجي ال هنأ ليق دق : لاق

 ليسي هرادج يف احرس هل لعجي ناك ناو كلذك . الف الإو هل نذؤي ىتحف كلام
 هتكردأ يظفح ناك ناو . هيف يل نيبي اييف هلزوجي امم هملعأ الف . هراد نم هيلع

 لوقأ الو . هب لمعلا ىلع الو ، هيلع ىوقأ الف نيرخأتملا نم هزاوج ىعدا نمف

 الو . يعم هل رهظت ملع ةوق هل نا هيف لوقأ الو يأرلاب ايتفلا هنع ذخؤي نمم هنا

 ملعلا يف ةذفان ةريصب هل نمم هريغ نم هل يقلتلاب هذخأ هنأ الو هيأر نم هنأ يردأ

 يدنع يذلاو ، جرح هنم يسفن يفو . هباوص يل ناب الو ، هنع هصحنفأ مل اذإ

 هل ملعأ الو زوجي ال هنأ يرصب فعض ىلع يرظن يف يأرلا نم الدع هارأو هيف

 نم هعضوم نع اهيف هلوحي الو ةقرفتم عمجت نأ الإ قيرطلا ىلع يرجي مادام ادح

 يف هب اهيلع هنم نوكي ررض ريغ نم زوجي نأ ىسعف . هلاح نع هلقني الو { لبق
 نم هل اتابث اهيف هليوحت يفو اهيلع اررض هعمج يف نأل الف الإو .هل قفتا نا رظنلا

 وأ اهيف هليوحت ىلع هيرب نأ الإ زوب ال نيملسملا لوق يف هلكو اهنم هناكم ريغ
 ام رثكأ ىلع نوكيو فالتخالا ىنعم هقحلي نأ سايقلا يفوجراف .اهتحت هعج
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 لمعي نأ هل زجي مل ةكولمم تناك يه ناو . هل زئاج ريغ مهلوق نم هيف ىنعملاب جرخي
 نإف هباوصب الإ لمع ال مث هلك اذه يف رظناف اضرلاب الإ لاح ىلع اذه لثم اهيف

 علاطاو .رظنلا هيف رركأ نأ يل هللا رسي نا يدصق يفو ،اهطق زوجي ال قحلا ريغ

 اذه ريغ قحلا نم اهجو هيف هللا حتفي نأ ىسع رصبلا لهأ هيف رظانأو .رثألا هيف

 . ملعأ هللاو . ةيعاد هبلإ ةجاحلا نإف

 زئاج قيرط ىلع وأ لام ىلع ناك اذإ تيبلا نع فلؤملا لئس : ةلأسم

 ؟ هيف ميرح هلأ

 نم ءاملا ىرث لبق نم تيبلا ىلع ةرضم عقت رظنلا يف ناك نإف : لاق

 ىلعأ تيبلا نكي ملو . ضرألا يف نييوتسم لاملاو تيبلا ناكو . لاملا ىقس لجأ

 نع حسفي لاملا بحاص نا لوق : فالتخا كلذ يفف هنم قفخأ الو ، لاملا نم
 ىري نأ لودعلا ىري ام ردقب تيبلا رادج نع حسفي لوقو . . عرذأ ةثالثب تيبلا

 نيملسملا دنع زوجت ةليح لكب لاملا بحاص لاتحيو تيبلا رادج قحليا 0 لاملا

 ال» : ةلي يبنلا لوقل © لوقلا رثكأ وه اذهو تيبلا رادج نع ىرشلا فرصل

 . «مالسالا يف رارض الو ررض

 الو كلم اهنا لوقو . عطاوق يه لوق : اضيأ فالتخا هيفف رادجلا امأو

 لسفلا نع عطاوق نوكي الو . سايقلا نع عطاوق نوكت ردجلا نا لوقو عطقت
 قيرطلا تناكو { زئاج قيرط ىلع هرادج تيبلا اذه ناك اذإ امأو لوقلا رثكأ وهو
 اضيأ فالتخا كلذ يفف . عرذأ ةينايث وأ عرذأ ةعبس وأ عرذأ ةتس ردق ةعساو

 قيرطلا ناك اذإ قيرطلا يف عرذأ هل سيل لوقو { عرذأ ةثالث اهنم تيبلل نا لوق

 ةينايث نم رثكأ ءارحصلا يف ةعساو قيرطلا نوكي نأ الإ تيبلا رادج ىلا برضت
 وأ عرذأ ةتس نم لقأ قيرطلا تناك اذإ امأو . عرذأ ةثالث اهنم تيبللف . عرذأ

 الو تيبلا نم عفرأ قيرطلا نكت ملو . عرذأ ةينايث نم لقأ وأ عرذأ ةعبس نم لقأ

 يف عرذ تيبلل سيل هنأ لوقلا رثكأو . اضيأ فالتخا كلذ يفف هنم قفخأ

 . ملعأ هللاو . قيرطلا
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 ةيقاسلا بحاصل زوجي له رخآ لجر لام يف ةيقاس هل لجر يفو : ةلأسم

 ؟ ال مأ دارأ ىتم اهيف رمي نأ

 هنإف . عضاوملا نم عضوم يف قيرط لجرلا اذه لامل نكي مل اذإ : لاق

 يفرمي نأ لاملا بحاصل زئاج هنأ هللا همحر يلع نب ىسوم نع رثألا يف دجوي
 دجوي اييف همكح نع عجري ملو . مكحلا اذه نم هسفن يف نأ دجوي هنأ ريغ هتيقاس

 . ملعأ هللاو . رثألا يف هنع

 كرتيأ هضرأ لطني نأ دارأو قيرطلا برقب لام هل لجر يف : ةلأسم

 ؟ ال مأ ىمح قيرطلل

 لطن ناو اعارذ كرت اعارذ لطن نا .لطني ام ردقب قيرطلل كرتي :لاق
 رثكأ لطني نا دارأ ناو . عرذأ ةثالث كرت عرذأ ةثالث لطن ناو نيعارذ كرت نيعارذ

 لوقو . . عرذأ ةثالث نم رثكأ هضرأ نم كرتي نأ هيلع سيل لوقف عرذأ ةثالث نم

 هضرأ تناك اذإو . هريغ نم يلا بحأ لوآلا لوقلاو . . لطني امردقب كرتي

 . ملعأ هللاو . هيلع حسف الف البج

 هذه مكح نوكيأ هيف اقرط اولعجو ، اجلف اويحأ موق يفو : ةلأسم

 ؟ كلذ ريغ فرصت نهف مأ ةفلاسلا قرطلا مكح قرطلا

 قرطلا نم نكت ملو . مهلاومأ يف تومت قرطلا هذه تناك نا : لاق

 ةصاخ مهل قرطلا هذه مكحف . زئاوجلا قرطلاب قرطلا هذه لصتت ملو ذفاونلا

 قرطلاب ةلصتم قرطلا هذه تناك ناو . ةفلاسلا قرطلا ليبسب هذه ليبس سيلو

 . ملعأ هللاو . زئاوجلا قرطلا ماكحأ قرطلا هذه ماكحاف زئاوجلا

 اذإ زئاوجلا يقاوسلا ىلع دضاوعلا لخنلا نع فلؤملا لئس : ةلأسم

 مأ افوقوم اهنيب ام مكح نوكيأ رثكأ وأ لقأ وأ اعارذرشع ةتس نيتلخنلا نيب ناك

 ام دح نع يعرشلا حسفلا دحاو لك لسف اذإ & لسفلا ايه زوجيو نافصن امهنيب

 ؟ هبحاص ةلخن هقحتست
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 وهف اعارذ رشع ةعبس نم لقأ اينيب ناك اذإ لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 السفي نأ ايل سيل لوقو . رثكأ لوألا لوقلاو . ايهنيب لسفلا زوجي الو فوقوم

 ةزئاج ةيقاس ىلع اتناك نإ اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ ايهنيب ناكولو السف امهنيب

 حالصلا رظن ىلع وأ نيغلاب اناك اذإ اقفتي هنأ الإ هريغوأ دجسمل ايهنم ةدحاو تناك

 ايهنم ىضرب ناكو ررض الو & حلصي ناك لسفلا وأ دجسمل ةدحاو تناك اذإ

 الإ ةلخنلل سيلف اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ ايهنيب ناك اذإ لاق نم لاقو . اعيمج
 ةعبس نم رثكأ ايهنيب ناك اذإ لاق نم لاقو . ضرألا يف اهل سايق الو . عرذأ ةثالث

 نع حسفيف امهنيب لسفلا امهدحأ دارأ وأ دارأ اذاف ايهنيب لسفلا ايف زاج اعارذ رشع

 لوق رثكأ وه رخآلا لوقلا اذهو . كلذ دعب لسفي مث عرذأ ةتس ريغلا ةلخن

 ناكو . ةرايع تاوملا فلخو تاوم ةيدضاعلا لخنلا ءارو ناك اذإو . نيملسملا

 . ةرايعلاو ةيدضاعلا لخنلل ايواسم ناكو . لقأ وأ عرذأ ةتس ردق تاوملا اذه

 الو ثبعلا زوجي الو نافصن ايهنيب تاوملا اذه لاق نم لاق : فالتخا كلذ ىفف

 نم لاقو . بارخلا يف ناعارذ ةيدضاعلا ةلخنلل : لاق نم لاقو . هيف لسفلا
 عرذأ ةثالث ةيدضاعلا ةلخنلل نأ لاق نم لاقو . ةرايعلاو بارخلا يف ناعارذ لاق
 . دحأل هنأ حصي ىتح ةفورصم هنع يديالاو فوقوم يقابلاو . لوقلا رثكأ وهو

 ةثالث نم لقأ وأ عرذأ ةثالث ةيدضاعلا لخنلا يواسملا تاوملا اذه ناك اذإ امأو

 ين اهيلي امم ةيدضاعلا لخنلل نأ : لاق نم لاق : فالتخا كلذ يفف . عرذأ
 تناك ناو . ةرايع اهيف تسيل ابارخ ضرألا تناك نا عرذأ ةثالث موقلا ضرأ

 نم عرذأ ةثالث اهل لاق نم لاقو . رايعلا يف عىش لخنلل نكي مل اريع ضرألا

 لخنلاو تاوملا ناك اذإو . لوألا لوقلا انبجعيو . ابارخ وأ ارايع ناك اهفلخ
 دارأ اذاف . ةيدضاعلا لخنلل هلك تاوملا كلذ مكحف ةرايعلا نم ىلعأ ةيدضاعلا

 اذإو . عبارلا يف لسفي مث عرذأ ةثالث تاوملا نع حسف لسفي نأ ةرايعلا بحاص
 هلك اضيأ تاوملا كلذ مكحف ةيدضاعلا لخنلا نم لفسأ ةرايعلاو تاوملا ناك
 لسفي نأ ةيدضاعلا لخنلا بحاص دارأ اذإف . لوقلا رثكأ ىلع ةرايعلا بحاصل
 . عرذأ ةثالث اضيأ تاوملا نع حسف
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 . قيرط تاوملا فلخو تاوم ةيدضاعلا ةلخنلا ءارو ناك نإف : تلق

 لخنلا قحتست مكو . ةيدضاعلا لخنلا بابرأل لسفلا زاوج ةفص فيك

 ؟ قيرطلا هنم قحتست مكو تاوملا نم اهفلخ نم ةيدضاعلا

 ةيدضاعلا لخنلل ايواسمو قيرطلل ايواستم تاوملا اذه ناك اذإف :لاق

 الإ لخنلا بابرأل زوجي الو . . لوقلا رثكأ ىلع قيرطلل هلك تاوملا اذه مكحف

 عرذأ ةتس هضرع تاوملا اذه ناك اذإ امأو .هذه كتفص ىلع لوألا مهلخن ناكم

 تفوتسا دق قيرطلا تناكو . لقأوأ عرذأ ةثالث هضرع ناك اذإ لوقو .رثكأ وأ

 يفف عرذأ ةعبس لاق نم لاقو . . لوقلا رثكأ ىلع عرذأ ةينايث ضرعلا نم اهقح
 بارخلا يف ناعارذ اهفلخ نم ةيدضاعلا لخنلل : لاق نم لاق . فالتخا كلذ

 اييرح كلذ نوكيو بارخلا تاوملا يف عرذأ ةثالث اهل : لاق نم لاقو . نيجولاو

 نم لاقو . . لوقلا رثكأ ىلع كلذ اهميرح يف اهبرل لسفلا زوجي الو اهترمث ءانجل
 سايقلا اهل : لاق نم لاقو . اهعذج هيلع ماق ام الإ ةيدضاعلا ةلخنلل سيل :لاق

 يف عرذ اهل سيل : لاق نم لاقو لودعلا رظن يف اهب رضي مل امم رثكألا وهو نيجولاو
 ىلا لصتي قيرطلا ناك اذإ امأو . اعساو قيرطلا نوكي نأ الإ قيرطلا ميرح

 . لوقلا رثكأ ىلع قيرطلا يلي امم ضرألا يف عرذ ةلخنلل سيلف ةلخنلا عذج

 عرذأ ةثالث نم لقأ اهطخش ناك اذإ قيرطلا قاقحتسا فيكو : تلق

 كلذ دعب ايهنيب سايقلا نوكي مث . هيلع ةمئاقلا اهطخش الإ قيرطلا لصأ لعجي

 مث عارذ ردق اهطخش ناكولو . امامت اهعرذ ينعأ عرذأ ةينايث قيرطلل لعجي مل

 ؟ كلذ دعب اهبيصن قحتست

 ةتس لاق نم لاق ، هيف فلتخا دق زئاجلا قيرطلا قاقحتسا نا : لاق

 . لوقلا رثكأ وهو . عرذأ ةينايث لاق نم لاقو ۔ عرذأ ةعبس لاق نم لاقو . عرذأ

 دقو . هلك ضرعلا كلذ اهل نوكيف & كلذ نم ضرعأ قيرطلا تدجو ناو

 لك نم اهميرح نا لاق نم لاقف . زئاجلا قيرطلا ميرح يف نوملسملا فلتخا

 لاقو . عرذأ ةرشع بناج لك نم اهميرح لاق نم لاقو . اعارذ نورشع بناج
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 رظن يف اهبرضي ملاماهميرح لاق نم لاقو . عرذأ ةثالث اهميرح لاق نم
 عرذأ ةتس نم لقأ ةقيض قيرطلا تدجو ناو . رثكأ لوألا لوقلاو . لودعلا

 اهقح اهملظ ادحأ نأ حصي ىتح هيلع تدجو ام ىلع اهلو اهيف مكحلا نوكيف

 ماكح ىلعو اريثك وأ ناك اليلق اهنم ذخأ ام درب ملاظلا ذخؤيف ائيش اهنم ذخأو

 اهيلع فانأ ام فرصو . نيملسملا قرط حلاصمب مهرمأب نيمئاقلا نيملسملا

 عرذلا نم مكحلا يف هبجوتست يذلا اهقح قيرطلا عنمت نأ زوب الو 0 اهب رضأو
 ءىش اهل دجو اذإ الماك اهقح ىطعت نكلو . اهب لصتملا تاوملا نم هقحتست امو

 ام نيبو اهنيب كلذ دعب سايقلا نوكي مث . امهل يواسملا اهب لصتملا تاوملا نم

 . قحلا هبجوي ام ىلع اهسياقي
 يف لخنلا نم اهفلخ ام ةيدضاعلا ةلخنلا هذه سياقت لهو : تلق

 ةيدضاعلا لخنلا نيبو اهنيب مسقي مث ائيش تاوملا نم ةرايعلا قحتست لهو ةرامعلا
 ؟ الومعم ناك ام الإ ءعىش تاوملا نم اهل سيل مأ

 عبرألا تاهجلا نم اهلباقي ام سياقت ةيدضاعلا ةلخنلا نا . معن : لاق

 دارأو ةرايعلا يف ةلخن اهلباقت ةيدضاعلا لخنلا تناك اذاف . لوقلا رثكأ ىلع

 اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ امهنيب ناك نإف ، نيتلخنلا نيب لسفي نا لاملا بحاص

 نم لقأ امهنيب ناك ناو عرذأ ةتس ريغلا ةلخن نع حسفيو ايهنيب لسفي نأ هل زاج

 . لوقلا رثكأ ىلع ايهنيب لسفي نأ لاملا بحاصل زوجي الف ، اعارذرشع ةعبس

 اعارذ رشع ةعبس امهنيب ناك اذإف لجر لام يف دجسملل ناتللا ناتلخنلا كلذكو

 . لوقلا رثكأ ىلع ايهنيب لسفي نأ دجسملا بحاصل زاج
 نم لقأ هضرع نيتدضاعلا نيتلخنلا نيب يذلا تاوملا ناك اذإو : تلق

 ىلع سيل ةفصلا هذه ىلع ناكو . ةرايعلا دح ىلا نيتلخنلا نم عرذأ ةلنالث

 لسفي نأ لاملا بر دارأ وأ ايهلخن نيب اييف لسف ةدايز ةيدضاعلا لخنلا باحصأ

 تاوملا نكي مل اذإ مكح نوكيو . ةيدضاعلا ةلخنلا هذه نع حسفي مك . هلام يف

 ؟ ال مأ ةيدضاعلا لخنلا باحصأل نيعارذ نم رثكأ
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 ةثالث نم لقأ نيتيدضاعلا نيتلخنلا نيب يذلا تاوملا اذه ناك اذإ : لاق

 يف نكت ملو عفرلاو ضفخل ا يف ةرايعلاو نيتلخنلل ايواسم تاوملا اذه ناكو عرذا

 نم لاق : فالتخا كلذ يفف نيتيدضاعلا نيتلخنلا نيتاه لباقت ةلخن ةرايعلا

 اعارذ رشع ةتس نم لقأ ناك اذإ هيدضاعلا ةلخنلل هلك تاوملا كلذ مكح نا لاق

 هنم ةيدضاعلا ةلخنلل نا لاق نهم لاقو . . نافصن ايهنيب هنا لاق نم لاقو . .

 . ءىش هنم اه سيلف راعلا امأو . ابارخ تاوملا اذه ناك اذإ اهفلخ نم ناعارذ

 ةثالث اهل لاق نم لاقو . ابارخ وأ ارايع ناك ناعارذ ءعىش لك يف اهل لاق نم لاقو

 ناك نا عرذأ ةثالث اهل لاق نم لاقو . بارخ وأ رايع يف ناك اهفلخ نم عرذأ

 انبجعيو . رايعلا يف عىش ةلخنلل نكي مل ارايع تاوملا ناك ناو ، ابارخ تاوملا
 ةيدضاعلا ةلخنلا نع حسف هلام يف لسفي نا ةرايعلا بر دارأ اذاف . لوقلا اذه

 ةلخنلل يواسملا تاوملا اذه ناك ناف . عرذلا يف تاوملا بسحيو عرذأ ةتس

 عرذأ ةسمخ تاوملا ناك ناو . عرذأ ةتس هلام يف لسف عرذأ ةتس هضرع ةرايعلاو

 ناو . نيعارذ هلام نع حسف عرذأ ةعبرأ تاوملا ناك ناو . اعارذ هلام نع حسف

 نع حسف نيعارذ تاوملا ناك ناو . عرذأ ةثالث هلام نع حسف ةثالث تاوملا ناك

 سيللو رظن ماكحأ اهلك هذهو اذه يف حسفلا نوكي اذه ىلعو . عرذأ ةعبرأ هلام

 . رخلاك اهيف ةنياعملا

 ةرايعلا بر حسفيف ةرايعلا نم ىلعأ ةيدضاعلا ةلخنلاو تاوملا ناك اذإ امأو

 نم ىلعأ ةرايعلا تناك اذإ كلذكو . تاوملا نع عرذأ ةئالث لسنفلا دارأ اذإ

 ةثالث نم لقأ هضرع تاوملا ناك ناو . عرذأ ةثالث اهنع حسفيف ةلخنلاو تاوملا

 . لوقلا رثكأ ىلع ةيدضاعلا لخنلا باحصأل هلك همكح راص عرذأ

 اعارذ رشع ةثالث ردق ةفصلا هذه ىلع نيتلخنلا نيب ناك ناو : تلق

 لك نع حسفيف يف لسفلا ةرايعلا بر دارأو اعارذ رشع ةسمخو اعارذ رشع ةعبرأو

 ىنثألا نع ةيقابلا عرذألا يف كلانه لسفي نأ دارأو اهنيب ام عرذأ ةتس اهنم ةلخن

 هعضوم يف نيجولا نع كلانه حسفي مك . . انهاهو انهاه نم اهخسن يتلا رشع

 . نيتلخنلا نيب كلذ
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 عرذأ ةثالث هضرع نيتلخنلا نيبوه يذلا نيجولا اذه ناك اذإ : لاق

 قضي مل عرذأ ةثالث نيجولا اذه نع حسف اذإف هلام يف لسفلا ةرايعلا بر دارأو

 امأو . . راغصلا راجشألاو لخنلا لسف يف نيجولا اذه ىلع يدنع لسفلا هيلع

 نع حسفي طرقلاو . عرذأ ةتس نيجولا نع حسفيف طرقلا ريغ ماظعلا رجشلا

 ءاج اذكه . . رظنلا همكحي اذه لثمو لوقلا رثكأ ىلع عرذأ ةعست نيجولا

 . رثألا

 وأ اعارذ رشع ةتس نمرثكا نيتدضاعلا نيتلخنلا نيب ناك اذإو : تلق

 كلذك ناك اذإف . فاريس يلاول وأ هلوه ايهنيب نأ لوق هيف نوكيأ اعارذ رشع ةعبس

 ٦ عرذأ ةثالث نم لقأ اهفلخ ىتلا ةرايعلا نيبو ايهنيب يذلا تاوملا اضيأ ناكو

 ؟ نيتلخنلا نيتاه قاقحتسا نع ةلضاف يه يتلا ةفاسملا هذه نوكت نملف

 اذإ ، لوق ىلع فاريس يلاولو ايل مكحلا يفوه ايبنيب ام نإ معن : لاق
 اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ اهنيب ناك اذإ لاق نم لاقو . . زئاج ةيقاس ىلع اتناك

 ةلخن نع حسفيف امهنيب لسفلا امهدحأ دارأ وأ اودارأ اذإف ©، ايهنيب لسفلا ايهه زاج

 ناك اذإ امأو . رثكألا وه لوقلا اذهو . كلذ دعب لسفي مث عرذأ ةتس ريغلا

 كلذ مكحف عرذأ ةثالث نم لقأ اهفلخ يتلا ةرابعلا نيبو ايهنيب يذلا تاوملا

 امأو لوقلا رثكأ ىلع ءىش هيف لاملا برل سيلو ةيدضاعلا ةلخنلل هلك تاوملا

 كلذ يفف عرذأ ةتس نم ثكأو عرذأ ةينايث نم لقأ اهنيب تاوملا ناك اذإ

 اذه يف ثبعلا الو لسفلا زوجي الو . نافصن ايهنيب هنا لاق نم لاق :فالتخا

 ىتح فوقوم يقابلاو . عرذأ ةثالث هنم ةيدضاعلا ةلخنلل لاق نم لاقو .تاوملا

 تداز اذإ :لاق نم لاقو لوقلا اذه انبجعيو . ةلداعلا ةنيبلاب دحأل هنأ حصي

 ام نيبو اهنيب اييف اعارذرشع ةعبس وأ اعارذ رشع ةتس ىلع سايقلا يف ةلخنلا

 يذلا لضفلاو عرذأ ةثالث اهل نوكي لاق نم لاقو . عرذأ ةثالث اه ناك اهسياقي

 هيلع لمتشت لاومأ هيلي ام ناك اذإ :لاق نم لاق .فالتخا هيف ضرألا نم ىقبي

 مكح ىقب ام مكح ناك سايقلا نم قحتست ام عطقناو ؤكلذ ريغوأ قيرط

 لوقو . نافصن امهنيب لوقف كلذك نكي مل نإف ،عضوملا ىلع لمتشت يتلا لاومألا

 . ةلداعلا ةنيبلاب دحأل حصي ىتح فوقوم هنا
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 ين ةرايعلا يف لخدتو زئاج قيرط نم قرفت تناك اذإ قيرطلاو : تلق
 ىلع ةزئاج نوكتأ & ضرألا نم حاربوأ زئاج قيرط ىلا اهنم يضفتو لاومألا

 ؟ عرزلا نم زئاجلا قيرطلل ءاج ام اهلو اذه

 قيرط نم ةذفان قيرط اهنأ رظنلاب ةدهاشملا يف قيرطلا تناك اذاف : لاق

 ريغ ةرامعلاو لاومألا يف ةرهاظو ةلصتم يهو زئاج قيرط ىلا يضفتو . زئاج
 ماكحأ يف ءاج ام اهلو . زئاوجلا قرطلا ماكحأ قيرطلا هذه ماكحاف . ةعطقنم

 . عرذلا نم زئاجلا قيرطلا

 دضاع هيفو تاوم قيرطلا هذه لوح نكامألا ضعب يف ناك ناو : تلق

 ملو لخنلا لوصأ ىلا كلذ تغرفتسا ولو عرذأ ةينايث اهعرذ قيرطلل نوكتأ لخن
 قيرطلل نوكي ال مأ ىشم ريثات هب نكي مل هلك كلذ ناك ولو ، ءىش لخنلل قبي
 ؟ نيبلا اهطخش الإ

 ةلخنلل نوكيو هذه كتفص ىلع قيرطلل همكح تاوملا نا معن : لاق
 لسفلا ةلخنلا برل زوجي الو { اهترمث ءانجل عرذأ ةثالث تاوملا اذه نم ةيدضاعلا

 ولو قيرطلل مكحلا يفوهف ىشم ريثأت هلك هب نكي ملو . لوقلا رثكأ ىلع اهعرذ يف
 اذه ناك اذإ & تاوملا اذه نم امات اهقح اهلف عرذأ ةينايث قيرطلا كلذ تغرفتسا

 . لوقلا رثكأ ىلع ةلخنلاو قيرطلل ايواسم تاوملا

 نوكيأ لخنلا لوصأ ىلإ اهعرذ لمكتست مل قيرطلا تناك اذإو : تلق
 هذه ىلع نيتلخنلا نيب يتلا ةفاسملاو لخنلا اهيلع تعطق ثيح اهقح عطقنا دق

 اهنأل ةفصلا هذه ىلع اضعب اهضعب لخنلا هذه سياقت لهو . نوكت نمل ةفصلا

 ؟ ال مأ ةيقاس ىلع نكت مل

 ايهضرع لخنللو ، يواسملا اهب لصتملا تاوملاو قيرطلا تناك اذاف : لاق

 لاق نم لاق : فالتخا كلذ يفف عرذأ ةتس نم رثكأو ، عرذأ ةينايث نم لقأ
 نم لاقو { ةيقاس ىلع نكت مل ولو نيجولاو بارخلا يف ناعارذ ةيدضاعلا ةلخنلل
 . اهترمث ءانجل اهميرح كلذ نوكيو . بارخلاو تاوملا يف عرذأ ةثالث اهل نا لاق
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 ةلخنلل سيل لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ ىلع كلذ اهميرح ىف اهب لسفلا زوجي الو

 وهو { بارخلا يف سايقلا اهل نإ لاق نم لاقو . اهعذج هيلع ماق ام الإ ةيدضاعلا

 ميرح يف عرذ ال سيل لاق نم لاقو . لودعلا رظن يف قيرطلاب رضي . ام رثكألا

 قيرطلا ميرح نم ةلخنللف ءارحصلا يف اعساو قيرطلا نوكي نأ الإ قيرطلا

 ةفاسملا تناك اذإ امأو . اعساو قيرطلا ناك اذإ قيرطلل يقابلا كرتيو عرذأ ةثالث

 قيرطلا تناكو قيرطلا يلي امم عرذأ ةئالث نم لقأ اهضرع نيتلخنلا نيب ىتلا

 رثكأ ىلع قيرطلا يلي امع ضرألا يف عرذ ةلخنلل سيلف ةلخنلا عذج ىلإ لصت

 اهلباقي ام سياقت اهنإف قيرطلا يلي اموأ لاملا يف يتلا ةيدضاعلا لخنلاو .لوقلا

 سياقت اهنإف عرذأ ةثالث نم لقأ يف ةيقاسلا ىلع نكي ملولو . عبرألا تاهجلا نم

 .لوقلا رثكأ ىلع سايقلا مطقتو سياقتو اضعب اهضعب

 نيتلخنلا نيب يتلا ةفاسملا هذه يف اهعرذ قيرطلا لمكتست لهو : تلق

 ! د م ؟ ال مأ
 يف ناكولو . ةفاسملا هذه نم امات اهعرذ قيرطلا لمكتست معن : لاق

 اهضرع قيرطلا تناك اذإ قيرطلا يلي امم نيتلخنلا فلخ نوكي كلذ نأ سايقلا

 نم زئاجلا قيرطلا قحتست اييف فلتخا دقو . . لوقلا رثكأ ىلع عرذأ ةينامث

 لاق نم لاقو . . عرذأ ةعبس لاق نم لاقو . . عرذأ ةتس لاق نم لاقن عرذلا

 . لوقلا رثكأ وهو عرذأ ةيناهث
 نم ينعأ رخآلا بناج نم لخنلا فلخ ىقب يذلا تاوملاو : تلق

 نوكي نمل اهعرذ لمكتست ن أ اهتعنمو قيرطل ١ ىلع تعطق دقو قيرطل ١ بن اج

 ؟ همكح
 عذج ىلا لصت قيرطلا تناكو . ابارخ تاوملا اذه ناك اذإ امأف : لاق

 ناك اذإ ضرألا هقحتست تاوملاو اهعذج هيلع ماق ام الإ ةلخنلل سيلف ةلخنلا

 قيرطلل وهف ، رومعمب سيل بارخ تاوملاو اهل ايواسمو قيرطلاب الصتم تاوملا
 رخآلا بناجلا نم ةلخنلا فلخ يذلا تاوملا اذه ناك اذإ امأو . لوقلا رثكأ ىلع

 ةعطاقردجلاو . ءىش رايعلا يف قيرطلل سيلو . ةرايعلا بحاصلومهف ارايع
 . ملعأ هللاو رث٤لا ءاج اذكه . رظن ىلا جاتحي هلك اذهو اهسايقل
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 : يحبصلا : ةلأسم

 هنا اهعطقي نم ةين تناك اذإ فوخلا نمز يف زئاوجلا قرطلا عطق زوجي لهو

 ؟ ال مأ اهيف ثدحأ ام لازأ نامألا دجو ىتم

 دجويو ةرورضلا دنع هزاوج دعبي مل رظنلا يف حلصأ اهعطق ناك اذإ : لاق

 ناو . نيراملل هللا ليبس يهو اهدس زوجي ال اهيف ناييلس نب رصان خيشلا نع
 بتكيلوزئاجف اهنم ذفنم دس .مهرظن بجوأو 3 ةلحلا لهأ ىلع ةفاخم تعقو

 دعبو هتايح يف هلاوز نوملسملا دارأ ىتم نيملسملا دنع هطخ زوجي نم طخب هتلازإ

 . ملعأ هللاو . ثدحلا زوجي الو . هلاوز هيلعف هتامم

 : هطخب سيمخ نب ملاس خيشلا ةروثنم نمو :: ةلأسم

 طسو ف امهدحأو قيرطل ١ ىلع امهدحأ ليس يرجي ن احطس هتيبب نمينو

 رخآل ا هحطس ليس عم قيرطل ١ ىل ا هليسو فرصو ررضل اهنم فاخو تيبل ١

 هكرتو هفرصب هنم ةيصولاو كلذ يف همزلي ام ءاداب هنم ةنونيدلا عم كلذ ىلإ هتجاحل

 ؟ ال مأ اذه ىلع كلذ هعسيأ هلاح ىلع

 نيملسملا قيرط ىلع ابازيم عرشأ نم نأ ءايضلا باتك يف تدجو : لاق

 ال نأ يلتبملا اذه ينبجعيو هبحأ ام امأو . اعامجإ هل زئاجف ةرضم اهيلع نكي ملو

 . هيلع ةرضملل ربصيو هثدح ليزي نأو كلذ لعجي

 يحطس ليس نأ دحأل لاق لب اعطق كلذ لعفب رمأي مل ناك نإف : تلق

 ٥ قيرطلا ىلع رمي يذلا رخآلا حطسلا ىلع هبرج نكمي له تيبلاب رضي اذه

 ابارت تيبلا بر قاسف . هيلع يرجي هلعل هعفرنلو جاجسلا نيح هيف رظنيل هل لاق

 ىلع هوجرخأو هوعفرف مالكلا كلذ هيلع ضرع يذلا اذه بلطو اناوعأ بلطو
 هتجاحل هكرت تيبلا بر عسيأ . ذفانلا زئاجلا قيرطلا يف هليس رمي يذلا حطسلا

 لبق نم هيلع ناك ام ىلع هدري ن ا ينبجعيو . كلذ هل ينبجعي ال : لاق

 ءىش يف ضرع نم لاق نم لاقف & ضيرعتلا رمأ نم رثألا يف دجوي ام امأو . .
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 ملو . ناضل ١ عضوم يف نايضل ١ هيلعو هعسي ال هناف هضيرعتب ذخؤي هنا هسفن يفو

 كرتو كلذ ىلع رج هنم عقي اذإ هنيمضت نع فقوو .. ناضلا هيلع ضعب ري

 . ملسأ كلذ

 نم ىنعمو هوجولا نم هجوب هكرت يف ةزئاج ةليح كلذ يف لهو : هل تلق

 ؟ال مأ يناعملا

 باوج يفو .اه ارأ الو اهس لوقأ الو ٥ اذه يف ليحلا ينبجعي ال : لاق

 لهال ضرعي لاق هلعلف اذه لثم نع هلأس الئاس نا ديعس نب حلاص خيشلا

 ىلع قيضي الف هلطابو هقح لمتحي ام لهاجلا لعف نا خيشلا لوق ىنعم ىلعف

 بوبرم ءام نم ليغي هدبع دجو نم نأ رثألا اذه ينعم ىلعو . بازيملا بحاص

 :هركني ام بكارلا لمتحا اذإ كلذكو . هراكنا هيلع بجي ال هناف هب يقسيوأ

 . ملعأ هللاو . نيدلاب راكنألا نياعملا ىلع بجع الف لطابلاو قحلا لوقعلا

 هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ثبلو زئاج قيرط ىلا ذفنتو لجر لام يف رمتو ةرجح نم جرخت قيرط يفو
 نم هتثرولأ . . لاملا بحاص تام نأ ىلإ قيرطلا هذه يف نوقرطتي ةرجحلا لهأ

 ؟ ال مأ اهدس هدعب

 نأ ىلإ هنم ملعب هيلع رورمملا لام يف نيراملا نم رورملا ناك نا : لاق

 نم ركني ملو ريغي ملف 3 اذه لام يف ارمم مهل نأ نوعدي اوناك مهو ، نوراملا تام

 اذإ اذهف تام نأ ىلا لاملا اذه يف رمي ناك اذإ تام نم ةثرول هيلع تبثت ةيقت ريغ

 اهسفنب ةدهاش يهف ةدودحم نيعلا ةمئاق تناك ناو . نيعلا ةمئاق قيرطلا نكت مل

 ءاعدا ريغب هلام يف هيلع رورمملا توم امأو . ةلداعلا ةنيبلا هيلع اهلاطبا ىعدملاو

 ناك اذإو . هلام يف هيلع رمي ناك نم ىلع رمم كلذب تبثي الف ارمم هلام يف هيلع

 هللاو . اقيرط نوكيرثألا كلذ نأ ملعأ الف يشم رثأ هبو ىقسيو ساهي لاملا اذه

 . ملعأ
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 دحأ اهيلع ثدحأ اذإ ىتش سانال ةبوبرملا قيرطلاو & هنمو : ةلأسم

 اوعمتجي ىتح مأ كلذ راكناو & ضعبلا نود اهبابرأ نم ضعبلل هتلازإ زوبحت اثدح

 ؟ راكنالا ىلع مهلك
 . ملعأ هللاو . فاك ضعبلا راكنا : لاق

 : ىحبصلا : ةلأسم

 هرمأ كلمي ال نمو هرمأ كلمي نمل ىقست زئاج ةيقاس هتحت ناك اذإ قيرطلاو
 ؟ اهحالصا مزلي نم . تكلهف

 ةكولمم ريغ تناك ناو ةكولمم تناك نإ اهبابرأ ىلع قيرطلا حالصإ : لاق

 اهناريج ىلع لوقو . لاملا تيب نم لوقف . لام اهل نكي مل ناو . اهلام نمف

 . ملعأ هللاو . دلبلا لهأ نم نيملسملا ةفاك ىلع لوقو

 ملو ءارحصلا قيرط بيرق اجلف سانإ ثدحأ اذإو ، هنمو : ةلأسم

 دجوو لماع دعب نم ءاجو اولسفو . رثألا هب ءاج ام ىلع قيرطلل اييرح اوكرتي
 ؟ مكحلا ام . قيرطلا يبناج ىلع ةمئاق ةرايعلا

 ميرح نوكيو اهريغو قيرظطلا نع فورصمف ثدحلا حص ١ ذإ : لاق

 . هلعف نم ىلع لطابلاب حصي ل اذإو رثألا هب ءاج ام ىلع قيرطلا

 جلفلا اذه ةيقاس برق ىلا قيرطلا هذه نم قيرط تقرف اذإو : تلق

 ىلا تلصتاو ةيقاسلا بناج ىلع رخآلا بناجلا نم اهطخش نابو كانه تتامو

 ؟ةيقاسلا اهتعطق دق ذإ اهمكح ام . زئاج قيرط ىلا وأ ديعب ناكم
 ةلازا يفو . ىلوأ يهف ةيقاسلا لبق اقيرط تناك اهنأ حص اذإ : لاق

 . دعب تناك اذإ فالتخا ةيقاسلا

 تومت اهنأ الإ ازئاج اقيرط يقلت زئاج قيرط نم قرفت تناك اذإو : تلق
 ام كلذ دعب اهرثأ نيبتو . هريغ وأ ليس لبق نم ارثأ اهل نبي مل ةنكمألا ضعب يف

 ؟ اهمكح
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 اهنأ حص اذإ ةجرشلا لشو يف يقأوسلا نم اهضراعي ام اهرضي ال : لاق
 . فوقولا يف ةمالسلاف حصي مل اذإو قيرط

 ؟ اهيف مكحلا ام . يراحصلا يف ةنيبلا طوخشلاو : تلق
 . اهرييغتزوجي الو ةتباث يهو قرط اهنإ رثألا يف ءعىجت طوخشلا نا : لاق

 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 . هيلع يه نم اهركنأ اذإ راجلا ىلع فرشملا ءانبلا يف يتلا حيباصملا يفو

 ؟ نيطلاب دست نأ مكحي مأ يفكي باوبأ امل تبكر اذإو اهتفص ام

 ةطسبو ةماق : لاق نم لاقو . ةماق ردقب ةعفترم حيباصملا نكت مل اذإ :لاق

 هريغ لاق . ةزاجم وأ ازيلهد وأ تنق وأ ةفص لثم دحأ تيب تلباق اذإ فرصت اهناف

 ىفتكي الف بشخلاب باوبأ اهيلع تناك اذإ اهفرصب موكحملا حيباصلملا نإ

 خايشألا نع انظفح اذكه . نيطلاب اهدسي نأ اهبر ىلع مكحيو . كلذب

 . ملعأ هللاو . نيرخأتملا

 عرذأ ةينايث لوقف زئاجلا قيرطلا اماف عبرأ ىرقلا يف قرطلاو : ةلأسم
 تحص اذا اذهو . هلاحبوهف كلذ نم عسيوأ دجو ناو . عرذأ ةتس لوقو

 اوفلتخا نا لاق نم لاقو . . ةنيبلاب اهعرذ ملعي ملو هلام يف دحأ ىلع قيرطلا

 تلعج اوفلتخا اذإ» : لاق هنا ةلي يبنلا نع ربخ كلذ يفو عرذأ ةعبس تلعج

 نم رثكأ تناكولو اهلاحب يهف تكردأ اذإ امأو . ةياورلا ىنعم ىلع «عرذأ ةعبس

 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ يف ملعن الو ةيناث

 عرذأ ةينايث ىلإ عرذأ ةتس هضرع نوكي زئاجلا قيرطلا نا ليقو : ةلأسم

 قيرطو . عرذأ ةعبرأ اهضرع لزانملا قيرطو . عرذأ ةتسف مكحلا يفامأو . .

 لوقو ناعارذف ءايلل عباتلا قيرط امأو . . عرذأ ةثالث كلذ ريغو دماسلل لاومألا
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 ريغ يف يتلا قيرطلا ميرحو . هلاحب وهف عسوأ قيرطلا يف دجو امو . عرذأ ةثالث
 موق لاق . افالتخا هيف نأ وجرأو ، اثدح هيف ثدحي الو اعارذ نوعبرأ ىرقلا

 هللاو . بناج لك نم نورشع موق لاقو . . بناج لك نم اعارذ نوعبرأ
 .ملعأ

 ازئاج اقيرط ىقلت نأ ىلإ زئاج قيرط نم تناك اذإ قيرطلاو : ةلأسم
 وهو هلاحب عدي نأ همكحو ذفان قيرط يهف .لاومألا نم ءعىش اهيلع نكي ملولو
 ريغ ذفان اضيأ وهف ازئاج اقيرط ىقلي نأ ىلا زئاج ريغ قيرط نم ناك ناوزئاج
 هللاو . هلاحب عديو زئاجلا قيرطلا ىلع اذفان ناك اذإ هعطق زوجي ال عوطقم

 . ملعأ

 ىلع اديعب وأ ةيرقلا نم ءارحصلا ةربقم يف رمت زئاج قيرط نعو : ةلأسم
 نودام تيملا ربق رفحي نأ دحأل زوبي له . اهبرقب ةثداح روبقلا وأ ك تكردأ كلذ

 ؟ اعارذ نوعبرأ

 دحأ رمؤي الو ، اعارذ نوعبرأ ءارحصلا يف قيرطلا ميرح ليق دق : لاق

 ناف . هريغل الو ريغلزوجي ال . . عونمم كلذو 0 قيرطلا ميرح يف ثدحي نأ

 كلذ لكف 0 ةيرقلا نم ةديعب وأ ةبيرق تناك ءارحصلا يف قيرطلا هذه تناك

 . ملعأ هللاو . ضرألا نم تاوملا ءارحصلا ىنعمو ، يدنع ءاوس

 هلك كلذ لاق نم لاقف ةزئاج يهو ابارت قيرطلا نم لمح نمو : ةلأسم

 ." ام كلذ عيمج لعجيف { هحالص هيلعو سانلا عنمي هنأل روجحم ةريثكو ةليلق ءاوس

 هيف ام زئاجلا قيرطلا نم ذخأ نا موق لاقو . قيرطلا حالص يف نمثو هتميق ناك
 يتلا قيرطلا امأو . هيلع ةعبت الو هحالصا وأ هلثم بارت درب رضأ ام حلصا ةرضم

 يتلا لاومألا بابرأ يأرب الإ اهنم ذخألا زوجي الو . ةبوبرملا ةلزنمب اهناف زئاج ريغ
 . مهل قيرطلا
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 له كلذ لوقي نم لوق ىلعف دلبلا لهأ قيرطلا حالصا مزل اذاف : تلق

 ؟ دلبلا لهأ نم دارأ نم كلذ حالصاب ذخأي نأ مكاحلل

 حالص عيمجب حلصي نم عيمج قيرطل ١ حالص ١ عيمجب ليق : لاق

 . ملعأ هلللاو . دلبلا لهأ نم صوصحغ دحأ ىلع تبثي مل اذإ عماجلا دجسملا

 ثيح بئاغ هحرط يذلا قيرطلا يف حورطم بارت نع لئسو : ةلأسم

 ؟ ةجحلا هلانت ال

 . قيرطلا نم جرخيو هلام نم رجأتسي : لاق
 ؟ هلام يف حرطيف : هل ليق

 . هثدح نم ناك نإ اذكه : لاق

 ؟ بارتلا لثم وهأ بئاغل قيرطلا يف عقاو رادج ناك اذإ : هل ليق

 . هلام يف حرطيو يدنع اذكه : لاق

 ؟ ميتيلاو بئاغلا بارت جرخي نأ بستحملل زوجيف : هل ليق

 . كلذ هل : لاق

 ؟ حرطي نيأ . . وه نمل فرعي ال قيرطلا يف بارت ناك اذاف : هل ليق

 اهب رضي مل اذإ اهنم عضوم يفوأ قيرطلا حلاصم يف قرفي هنا ليق دق : لاق
 . همكح لاحبف اهنم ثدحأ ام ثادحألا ليزي نأ مكاحلا ىلع نا ليقو

 ؟ كلذ رييغت هل له ايكاح نوكي نأ لبق قيرطلا يف ثدحأ ايف : تلق

 هل لعجيو هيلإ هيهنيو & كلذ يف ابستحم لعجي نأ الإ كلذ هل سيل : لاق

 الإو مهثادحأ اولازأو اوهتنا نإف نيثدحملا ىلع جتحيو & كلذ ةلازإ يف ةجحلا

 هللاو . هوليزي ام ردقب كلذ يف اوددم اذإ اوسبح الإو اوهتنا ناو . كلذب اوذخأ.

 . ملعأ

 هجارخاب ذخؤي نم قيرطلا يف ابارت هل حرطي الجر رجاتسا نمو : ةلأسم
 ؟ رمآلا وأ حراطلا
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 بج ارمأ رمآلا ىلع رمألا حص ناو ثدحملا هنأل حراطلا هنأ يعم : لاق

 هل نموأ هدبعوأ هيبص رمأي نم لثم .& اعيمج كلذب اذخأ اعاطم نوكيو هيلع
 تماقو ركناو & قيرطلا يف حرطي نأ هرمأ هناب لاح ىلع رقأ نإف . هيلع ةعاطلا

 امهدحأ مدعأ نإف هعسي الام هيلع حصي هنال { اعيمج هب اذخا كلذب ةنيبلا هيلع

 . كلذب رضاحلا ذخأ

 رخآلاو لام هل امهدحأو 3 ةجحلا مهلانت ال ثيح اعيمج اباغ ناف : تلق

 ؟ لام هل سيل

 دحاو لكو ، كلذب ناذوخأم اهنأل لاملا هل يذلا لام نم رجتي : لاق

 . ملعأ هللاو . دارفنالا ىلع

 ذخؤي له انل دايسلا اذه لجر لاقف قيرطلا يف دايس نع لئسو : ةلأسم

 ؟ هريغ ىلع حصي ىتح هلك هتلازاب

 . يدنع اذكه : لاق

 ؟ نالف ةعلاطم لبق هلك هتلازاب ذخؤي له نالفلو يل اذه لاق ناف : تلق
 . كرشلل عدم ثدحلاب رقم هنأل هلك هب ذخؤي نأ ينبجعي : لاق

 ؟ هلك هب ذخؤي له . ةصح هيف هل حص ناف : تلق

 ىرعتي ال هنأل ةيعمج يف هتكرش لوخدل هلك هب ذخؤي نا ينبجعي : لاق

 ؟ هكيرش ىلع هل مكحي هلام نم رخآلا رجأ ردقب ةرجأ هل نوكتو ةلمجلا نم

 . هتحص ىلع ردقي الووه نمل فرعي ال قيرطلا يف دايس ناك ناو : تلق

 ؟ كلذ فرص مكاحل ا دارأو

 يف هجارخا نكمأو كلذ يف نيفرصتم رمألاب ماوقلا ناك اذإ ينبجعي : لاق

 ال نأ ينبجعا هلك هعيب الإ نكمي مل ناف ، تاحابملا نم هيلع نمؤي حابم عضوم

 ىلع ةلمتشملا لاومألا بابرأ ذخؤيو ، هباحصأ الو كلذ يف مكاحلا لخدي

 نوكي نأ ىلإ & مكاحلا مهراجأ ةلعب كلذ يف اولتعا ناف قيرطلا حالصب عضوملا
 . كلذ يف مهل مكاحلا نم مكحلاب ةيعرلا هالوتتو هنم اذه لثم نم حص ام جارخا
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 يف هب اودمسي بارتلا وأ داسلا اوحرطي نأ سانللزوبي لهو : تلق

 . هوجرمخي مل رثكأ وأ نيموي وأ اموي قيرطلا

 اهبابرأ نذاب ةكولمم قيرط الإ قيرطلل ةرضم تبث اذإ كلذ مهف سيل : لاق
 حابم قيرطلا نأل هعنم ىل نيبي الف .ىذأ الو ةرضم هيف تبثت مل تناك اذإ امأو. .

 هللاو . عافتنالا كلذ ىنعمب ىذالا اهلهأ ىلع اهيف عقيوأ رضي مل ام اهب عافتنالا
 . ملعا

 . كلذب نوذخؤي قيرطلا يف اثدح نايبصلا ثدحأ اذإو : ةلأسم

 ِ ؟ ال مأ
 اذإ مهلام نم كلذ جرخيو مهئايصوأو مهئابا ىلع كلذ يف جتحي : لاق

 . مهلقاوع ىلع كلذو . مهلاومأ يف كلذ مهيلع سيل ليقو . كلذ مهيلع تبث

 . ملعأ هللاو

 ذخؤيأ نيملسملا قيرط يف اثدح ثدحأ اذإ دبعلا نع لئسو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هثادحاب

 ثدحلا هنع ليزت ةجح هعم ناك ناف هديس ىلع جتحي هنأ يعم : لاق

 يف قلعتموهف دبعلا ثدحأ ام لاقو . اهريغو قيرطلا نم ثدحلا ةلازاب ذخأ الإو

 رضحي نا ىلا سبحلاب قثوتسا دبعلا نم فيخو ابئاغ هديس ناك ناف ، هتبقر

 يف عابيف هعفديوأ ىنج ايب هيدفي نأ امإف ، هيلع جتحا هديس رضح اذإف . هديس
 ماقأ ةجحلا هلانت ال ثيح ابئاغ ديسلا ناك ناو . هيلاود هنمث نم لضف ايب هتيانج

 حص امب دبعلا يف ىلع مكحلا ذفناو هتجح هل عمسيو هنع عفري اليكو مكاحلا
 . ملعأ هللاو . رضح اذإ هتجح بئاغلل ىنثتساو 3 هيلع

 وأ ءانب اهيف ىنبوأ ارجح قيرطلا يف عضو لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 يف كلذ نم ائيش ىقلأ وأ هريغوأ حانج نم اعرش عرشأ وأ اعذج طئاح نم جرخ
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 3 هيلع نوكي نم ىلعو لام وأ سفن نم هلك كلذ باصأ ام نمضيأ . قيرطلا

 ؟ كلذ نم ثاريم هل زوجي لهو { هتلقاع يلع مأ

 فلتأ ام لكل هناف تركذ ام لعف دقو هكلم ريغ يف قيرطلا ناك اذإ : لاق

 ناك امو . هلام يف هيلعف لام نم ناك ام امأف & نماض لام وأ سفن نم كلذ نم

 كلذ يف رثع ناف . هديب لتاقب سيل هنأل ثاريملا هلو هتلقاع ىلعف ةرح سفن نم

 ىلع اندنع نايضلاف لام هل كلذ يف فلت وأ تايف رخآ لجر ىلع عقوف لجر
 لجر هعفد نا كلذكو . عوفدملا ةلزنمب هنأل عقاولا ىلع ءعىش الو ثدحأ يذلا

 . كلذك وهف هلامو وه فلتو رخآ ىلع عقوف
 ةيحان ىلا قيرطلا طسو نع هريغ وأ كلذ نم ائيش دحأ احن نا : تلق

 ؟ هنم

 لوألا ءىرب لوألا هناكم ريغ هعضو يف وأ هلاح نع ريغم هريغ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . قيرطلا يف هاحن اذإ هريغ يذلا ىلع نايضلا ناكو نابضلا نم

 وأ هحالص دري ل وأ هحلصيل هسبك ابارت قيرطلا يف ىقلأ نمعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ رجحلاو بشخلا ةلزنمب وهأ ءايب هشر

 ةلزنمب وهف هلثمب رثعي امم وهو طوسبم ريغ اسوبكم بارتلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هدري مل وأ احالص دارأ نايضلا هيلع ىقلملاو . تركذ ام

 يذلا هلام عاب مث مظعألا قيرطلا يف احانج عرشأ نمعو : ةلأسم
 ؟ الام وأ الجر عيبلا دعب باصأف اعرش هنم عرشأ

 . هلاح نع يرتشملا هريغي مل ام عئابلا ىلع اندنع هنايض : لاق

 يف ناك ام هنم باصأف هريغ وأ باقثم هنم طقس نا كلذكو : تلق

 ؟ طئاحلا

 هيلع ىرأ الف هقح يف ناك امو هقح ريغ يف ارهاظ ناك ام نمضي : لاق

 . اناض
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 وأ { ةنيبلا نم ىلعف . عرشملاو باصملا ىوعدلا يف افلتخا ناف : تلق

 ؟ عبي مل وأ تامو عاب دق عرشملا ناك

 ةنيبلا باصملا ىلعف . عارشالاب رقي ملو عئابلا ىلع كلملا لاز اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نيميلا هيلع ىعدملا ىلعو 3 هتباصاو عرشملا عارشاب

 3 كلذ هل لعفي نم رجاتسأ هقح ريغ يف عارشالا دارأ نمعو : ةلأسم

 ؟ لهجلا ىلع كلذ لعف ريجألل له
 اذإ هل سيل ام لعفيو سانلا ملظ ديري لجرل لمعي نأ هل سيل : لاق

 هملع نم باص أ ال هملع لاحيف نماض هناف ملع ريغب لعف ناف كلذ ملعي ناك

 لمع اذاف ، نيملسملا قيرط وأ دحأ قح يف عرشملا كلذ ناك لاموأ سفن نم

 . ملعأ هللاو . هثدحو هعرش باصأ امل نماض رجاتسملاف ريجألا

 ءىربو رخآ نم هعاب مث هريغ وأ ارجح قيرط يف عضو نمعو : ةلأسم
 ىلع هنايضف { ءىش هب بطع يتح دمع ىلع قيرطلا يف يرتشملا هكرتف هيلإ هنم

 .هجارخا يف يرتشملا ىلع مدقتي مل ام عئابلا
 اذه يف ىرأ ايف سفن تفلت اذإ ةيانجلا ةرافك نوكت نم ىلع : تلق

 همدقتلا لبق ناك ناو . همدقتلا دعب ناك نإ ةلئاعلا ىلع هيدلاو ةرافك عضوملا

 . ملعأ هللاو . عئابلا ةلئاع ىلعف

 وأ هقح ردقب مهدحأ اهيف عرشأف ةعاشم موق نيب ضرأ نعو : ةلأسم

 . نماض هنا لوقأف © ةعرش باصأ ام نايض كلذ يف هيلع له رثكأ

 نم ادحأ كلذب باصأف ، ءام ضرألا يف مهدحأ بص ناف : تلق

 ؟ نايض كلذ يف هيلع له . مهريغ وأ هئاكرش

 هنا لوقأف . هئاكرش نم دحأ هجفلتف هب قلزي امم ءاملا ناك اذإ : لاق

 . اذه لثم يف ءاملا شر يف موق صخر دقو . مهريغ يف هيلع نايض الو . نماض

 . ملع أ هللاو
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 اذإ هريسفت اعارذ نيعبرأ ىلإ لوحت قيرطلا نا نيملسملا لوقو : ةلأسم

 عجري دوعي مث ىقرش ىلا لجرلا لام نيب دوعي ىتح ىشعن نم ءىجت قيرطلا ناك
 ىلا هلام يف ذولت ثيح نم قيرطلا عطق اهلوحي نأ لجرلا دارأ اذإف ىليهس ىلا

 ثيح نم اعارذ نيرشع تلمكتسا نا هلام يف ىليهس يف اهردحا مث يقرش

 . ملعأ هللاو . كلذ لدع يف رظنيف ةدهاشملا ىلع اذهو اهالعا نم تناك

 : نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 جرخي نأ دارأو { رثب وأ ةرهطم ىلا لجر لزنم يف قيرط هل لجر يف تركذو
 ؟ اذه ىلع لجرلا اذهل قيرطلا هذه عرذ نوكي مك . ءاملا ىلا هيف هقيرط هل

 اذإ نحن لوقنو عرذأ ةعبرأ لزانملا قيرط يف رثألا يف دجوي يذلاف : لاق

 ىلا زاوج اذه اينإ & لزنملا ريغ انعم اذه نأل اباوص هانيأر عرذأ ةثالث جرخأ

 ىلا جاتحيو . هانعم اذهو . ناعارذ ءايلل عباتلا قيرط ليق دقو . رئب وأ ةرهطم

 هللاو . قيرطلا اذه يف لدعلا سايتلال ةعبرألا ىلع هانططحف لزنم قيرط

 . ملعأ

 ابارت قيرطلا نم ذخأي نا هل له { بارت ىلا جاتحي نم نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ هب عفنتسي
 . ائيش هيلع رأ مل قيرطلاب رضي ال كلذ ناك نا : لاق

 يف ناكو . هبارت لمحو هفسنف عفترم ناكم قيرطلا يف ناك ناف : تلق

 ؟ كلذ هل له . قيرطلا يواسي ابارت هيف حرطي نأ دارأو قفاخ عضوم قيرطلا
 نا دارأ اينا ناك ناو . قيرطلل احالص كلذ هلمعب دارأ ناك نا : لاق

 كلذ هل سيلف ، دارأو ىنع هاياو هتعفنمل عفترملا ناكملا قيرطلا نم بارتلا ذخأي

 . هل ةعفنملا تناك اذإ

 & قيرطلا يف حرطي يذلا بارتلا نم ابارت قيرطلا نم ذخأ نمف : تلق
 ؟ قيرطلا يف هضرأ بارت حرطي يذلا ضرألا بحاصل بارتلا نايض هيلع له
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 نأل & بارتلا باحصا يأرب الإ بارتلا كلذ ذخأي نأ هل سيل : لاق

 مكح هيلع عفرو هيلع بستحا نا قيرطلا نم هجارخاب ذوخأم بارتلا بحاص
 نا هيلعف مكح هيلع نكي ملو ةبوتلا وه دارأ ناو . قيرطلا نم هبارت جارخاب هيلع

 نم ذخاي نأ دارأ نمو ، قيرطلا يف هبارت حرط هعسي الو قيرطلا نم هبارت جرخي
 بارتلا بحاص يأرب الإ هنم ذخاي نأ هل نكي مل قيرطلا يف حورطم يذلا كلذ

 ام هنم لمجي نأ هل نذأ دق ناك نإ هنم دارأ ام لمحي نأ هلف هلمحب هل نذأ ناف

 نذأتسي مل بارتلا اذه يف ةحابالا هنم فرع دق بارتلا بحاص ناك ناو . دارأ

 دحأل زوب ال قيرطلا نأ لوقلا ضعب يف تفرعو 0 هيف ةحابالا هنم فرعت نأ دعب

 رضي الام بارتلا اهنم ذخأي نأ ضعب زاجأو 0 اهنم جرخي الو ائيش اهيف حرطي نأ

 هللاو . نيعلا شرحي ام قيرطلا يف حرطي نا زوجي ال هنا : لاق نم لافو . . اهب

 . ملعأ

 : دمحم نب دحأ ركب يبأ نع : ةلأسم

 ناك ةمئاق اهرثأ تناك اذإ اهنأ اهيف سانلا نم ىواعدلا عقو اذإ قيرطلا يف

 ناو & يعدي امب ةنيبلا اهلطبي ايب ىعدملا ىلعو 3 مويلا يه ام ىلع اقيرط اهمكح
 ريغ وأ ازئاج تناك ءاوس . هاوعدب ةنيبلا اهيعدم يلع ناك نيعلا ةمئاق ريغ تناك

 هللاو . بارخ وأ رايع يف تناك قيرطلا رمأ نم كلذ ريغ وأ لزانم قيرط وأ زئاج

 . ملعأ

 نا اهيف سانلا ةداهش تزاج زئاج قيرط يف ةعزانملا تناك اذإو : ةلأسم

 ريغ قيرط يف ةعزانملا تناك ناو اهيف ناميا الو اهيف اعرش مهنأل 0 اهتوبثب اودهشي
 مهتداهش زجحت مل لزنم وأ لام اهيف هل نمم دحأ دهشو لزانملاو لاملا قيرط لثم زئاج
 . ملعأ هللاو . اهيف مهنيب ناميالاو . الودع اوناك ولو

 نأ زوجي له . زئاج وأ موقل قيرطلا ىلع ارادج ىنب لجر نعو : ةلأسم
 ؟ قيرطلا كلت باحصأ نم دحاو لجر هفلحي
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 . ملعأ هلل او . هسفنل فلحم نأ هلو مصخ مهنم دحاو . معن : ل اق

 ءاملا هيف ليسي نأ دارأف لجر راد يف بازيم لجرل ناك اذإو : ةلأسم

 ةنيبلا ميقي ىتح ءاملا هيف ليسي نأ بازيملا بحاصل سيلف { رادلا بحاص هعنمف

 هيف ليسي ةوأر مهنأ دوهشلا هل دهشف ةنيبلا ماقأ نأو . اليسم رادلا هذه يف هل :

 نم ءام ليسم هل نأ اودهشي ىتح ائيش هذهب قحتسي الو ةداهش هذه سيلف ءامل

 لسفغلل مئاد ءام ليسم هنا اودهش ناو . ءاملا وهف رطملا ءايب اودهش ناف لزنملا اذه

 . هانيمس امم عىش ىلا هوبسني ملو . اليس هل نا اودهش نأو هلوهف ءوضولاو
 رطملا ءامل لاق ناف . هنيمي عم كلذ دحج يذلا رادلا بحاصل لوق هيف لوقلاف

 . كلذ ىلع فلحي نأ دعب . لاق ايك وهف ءوضولل وه لاق ناو . لاق ايك وهف

 مهضعب رقأف ةثرو نيب قيرطلاو ليسملا يعدي رادلا بحاص ناك اذإو
 بحاصل الو . هيف رمي نا قيرطلا بحاصل نكي . مهضعب كلذ دحجو ليسلملاب

 وهف مهنم دحاو ريغ اعيمج اورقأ نإف { ةثرولا ضعب رارقاب هيف ليسي نأ ليسملا
 ةصح يف ليسملاب وأ قيرطلاب هل رقملا اهيف برضيف مسقت رادلا نأ الإ اضيأ كلذك

 الو & كلذ ىلع امهنيب نوكيف هتصحب ركنملا برضيف . كلذ ةميقب قيرطلاب رقملا

 نيضراألاو رودلا نم قوقحلا يف امهريغ هجولا اذه يف ءاملا ليسمو قيرطلا هبشي
 . ملعأ هللاو

 ابازيم هلعجي نأ ةانقلا بحاص دارأف ةانق يف ءام ليسم ناك اذإو : ةلأسم
 ناك نإ كلذكو ليسملا :مهيلع نيذلا رادلا باحصأ يأرب الإ كلذ هل سيلف
 نيبررض كلذ يف نوكي نأ الإ كلذ هل سيلف ةانق لعجي نأ دارأو آ بازيم

 . ضرعأ وأ بازيم نم لوطأ ابازيم هلعج ول كلذكو . هلعجي نأ هلف { هيلع
 رادلا لهأ دارأول كلذكو . هليزيوأ هعفريوأ بازيملا عىطاطي نأ دارأ اذإ كلذكو

 نم ليسي ءانب اونبي نأ اودارأ ولو . كلذ مه نكي مل ةليسم اودسيل اطئاح اونبي نأ

 هيلع عطقي ام رادلا ةحاس يف اونبي نأ مهل سيلو . كلذ مهل ناك هرهظ ىلع هئارو
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 ام اونبيو ، رادلا باب ضرع رادلا ةحاس نم اوكرتي نأ مهل يغبنيو ، هقيرط

 . ملعأ هللاو . كلذ يواسي

 بحأ ينأ الإ اهعطق زاج قيرطلا يف تناك اذإ ةلخنلا نا ليقو : ةلأسم

 ىلع تعطق ناو .اهكرت عفن اهيف امل ناكو .اهيف قيرطلا ىلع ةرضم ال نا اذإ

 نع دجويو . اهحالص يف لعجت قيرطلل اهتلغو كلذ زاج قيرطلا ةجحب لاح
 ام عطقي ال هنا عرذأ ةينايث نم رثكأ ةعساو تناك اذإ قيرطلا يف يراوحلا يبأ

 . ملعأ هللاو . عرذألا ةينامثلا ىلع الإ فانأ

 ةيولطملاو بلاطلا لخدمو لجر ىلع هبحاص هبلط قيرط نعو : ةلأسم

 كل : هيلإ بولطملا لاقف عرذأ ةعبرأ ىلا جرخأ بلاطلا لاقف . باب نم هيلا

 حص اذاف . عرذأ ةثالث بابلاو قيرطلا اذه لبق هنم هكلسي يذلا بابلا اذه لثم

 نود بابلا ناك ناو . هرضي الو عرذأ ةثالث هل جرخا هلزنم ىلا اقيرط هيلع هل نأ

 . ملعأ هللاو . قيرطلا نم قيضأ نوكي دق بابلا نأل كلذ

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 رادلا رادج ىلع ةعوذج تناك هريغ رادو هراد يلي زيرد رخآل عاب لجر يفو

 ؟ تناك ثيح اهلعجي نأ هانب اذإ هل له . هيلت يتلا

 تناك اهنأ حص ولو عئابلل هيلت يتلا رادلا تناك نإ كلذ هل سيل : لاق

 اهلعجي نأ هلف هريغل تناك ناو . كلذ هيلع طرش نوكي نأ الإ لبق نم كانه

 . ملعأ هللاو . مات عيبلاو تناك ثيح

 رادجلا قصلي له . هراج رادج بنج ارادج ىنب لجر يفو : ةلأسم

 ؟ راجلا كلذ هرك ولو اسايتي ىتح رادجلاب
 هقحو هضرا غرفتسا لوألا ناك نإ : (هللا همحر) كلملا دبع مامالا لاق

٢٣٦



 كلذ هلو سأب كلذ يف هيلع نكي مل نيرادجلا نيب اييف هقح عرفتساو رخآلا ىنبو

 رادجب هرادج قلعي نأ هل سيل لوقو . لوألا رادجب ارضم نكي مل ام مكحلا يف

 ناو ، هل هضرأ نم جراخلا كلذ نوكيو . هسمي ال امردقب هنع هحسفيو هريغ
 . ملعأ هللاو . هقح يف ينبي اذه ايناف هقح نم ائيش ىقبأ لوألا ناك

 فصن وهو هيلع عقي ام لثم ىنبف نيلزنملا دحأ بر عربت اذإو : ةلأسم
 فصنلا يف كينابأ : لاقف هيلع يذلا فصنلا ينبي نأ هراج نم بلط مث رادجلا

 ؟ ىرت فيك يقابلا
 هانب ناو ، ىنب اييف هل عىش الف اعوطتم كلذ ىنب لوألا ناك نا : لاق

 رخآلا ىلع نوكيو هانب عيضي الأ ينبجعيف عوطتلا ريغ ببسب وأ همزلي اييف لهجب
 . ملعأ هللاو . رخآلاو لوألا ىركلا فصن

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم ربكأ نيلزنملا دحأ بر عوذج ناكو نيلزنم نيب ناك اذإ رادجلاو
 ؟ مدها اذإ هناينب مكح فيك 3 رخآلا

 . هنم هعوذج تحت ام ايهنم دحاو لكل لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 . نافصن ةانابملاب ايهنيب مكحي لوقلا اذه ىلعو ، نافصن امهنيب ليقو

 فيك . ءىش رخآلل سيلو عوذجلا نم ءىش امهدحأل ناك اذإو : تلق

 ؟همكح

 . ةريثك وأ ةليلق تناك عوذجلا هل نمل همكح نا : لاق

 ؟ همكح فيك امهدحأل عوذج رادجلا اذه ىلع نكي مل اذإو : تلق

 الإ هلاحب فوقوم وه ليقو نافصن نيتيبلا يبحاص نيب نوكي هنا : لاق
 . ملعأ هللاو . ناميالا ايهنيبو امهدحال هنأ حصي نأ
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 رخآلا ىقبو امهدحا مدهنا مث رادجب قصال رادج يفو { هنمو : ةلأسم

 بحاص ىلع مكيأ ى مقتسي ملو مدهنا رادجلا هيلع نبي مل ناو ةلافطلاب ةلافطلا

 ؟ ال مأ نيميدق وأ نيثيدح اناك اذه هرادج ينبي نا مدهمملا رادجلا

 اذاف ©، ايهثادحا حصي ملو نيميدق نيفوفصم اناك اذإ نيرادجلا نا : لاق

 هل سيلف هرادج هفسن يف ررض رخآلا ىلع ناكو هرادج فسني نأ امهدحأ دارأ

 فسني نأ دارأ اذاف & نيثودحم نافوعضملا نارادجلا ناذه ناك اذإ امأو كلذ

 . ملعأ هللاو . ةرضم رخآلا رادجلا قحل ولو & كلذ هلف هرادج

 هللا همحر : دادم نب دمحا خيشلا : ةلأسم

 نيتيبلا دحاو ايل همكح لب . امهدحأ عوذج هيلع نيتيب نيب رادج يفو
 هقوف ىنبي نأ هلأ ، رادجلا اذه قوف ينبي نأ ررضلا هيلع نم دارأ رخآلل فشاك

 ؟ ال مأ . ةطسب وأ ةماق ينبي نأ هل مأ ءاشام

 رادجلا كلذ ىلع ءاش ام ينبي نأ كيرشلل نا ليق ، نالوق كلذ يف : لاق

 رثكأ هيلع ىنبي الو ةطسب وأ ةماق هيلع ينبي نا هل ليقو 0 هراج نيبو هنيب كرتشملا
 نذاب الإ ةدايز ينبي نأ امهدحال سيل ثلاث لوقو . هكيرش نذاب الإ كلذ نم
 . ملعأ هللاو . هكيرش

 : ىلمازلا : ةلأسم

 هتيب يف لعجي نأ ىلع هراج نذأتساف رخآ تيب بيرق اتيب ثدحأ نميفو
 مقني نأ امهدحأ دارأ مثرمعأو رمعو ىنبو هل نذاف هراج قيراهمل ةلباقم قيرامم

 تيب نحص ناك اذإ ؟ ال مأ ضعب ايهضعب ىلع كلذ ايلا هقيرامم رخآلا ىلع

 ؟ كلذ يف يأرلا فيكو . هراج قيرامم نم ىري ايهنم دحاو
 هناو . ىلوأ مدقتملا نا رثألا نم اذه لثم يف هانعمس ام ىنعم ىلع : لاق

 ام ىتم هل قبس دق وه يذلا هباب لباقي اباب هراج هيلع حتفي نأ دحا ىضر حص اذإ

 نمو لفسأ نم باوبألا حتف نيب يدنع قرف الو ةعجرلا هلف . . هيلع عوجرلا دارأ
 . ملعأ هللاو . ىلوأ يدنع مدقتملاو . ىلعأ
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 هللا همحر : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 دحأ داراف 5 ارايع لبق نم ناكو ءىش ةيايغ نم لزن ءاكرش نيب تيب يفو
 تيبلا برتخي رمعي ملو كرت اذإو ، هنكس نع ينتغموهو هكيرش مراغي ءاكرشلا
 ىلع اراداق هكيرش مراغي نأ كيرشلا مزليأ . ررض كيرشلا قحليو ليسلا نم
 ةمراغم يدنع هيلعف . لزنملا اذه نم هتصح ءانبل ةمارغلا نم هيلع عقي ام ميلست

 هنم دارأ اذإ همساقي وأ ايل احالص لزنملا اذهل ءانبلا ناك اذإ هتصح ءانب يف هكيرش

 هعيبب مكح هعيب امهدحا داراو مسقني ال ناك ناو . ايهنيب مسقني ناك نا ةمساقملا

 . مالسالا يف رارضا الو ررض ال هنأل هكيرش راضي نأ هل سيلو كلذ ىلع ربجيو

 ىلع رداقلا كيرشلا دارأ نإف لزنملا اذه يف هكيرش ةانابم ىلع رداق ريغ ناك ناو

 اهلك هتمارغ ذخأي نأ ىلإ هكيرش ةصح لغتساو لزنملا اذه ىنب لزنملا اذه ءانب

 هللاو . فلتخت نكامألا نالو عضوملا كلذ يف رعسلا نم لدعب ةداعقلا نم نوكيو

 . ملعأ

 هللا همحر : رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 قيرطلا هيلع نم ركناف 5 هلام ىلا لجر لام يف قيرط مسر هل لجر يفو
 ؟ ال مأ ةنيبلا اذه لثم يف همزلتأ ، اذه يف مكحلا فيك

 اهتيعب ةمئاق اهغأل ةنيبلا ركنملا ىلعف . ةنياب قيرطلا هذه تناك نا : لاق

 يعدم ىلعف ةنيب نكت مل ناو . ةنيبلا هيلع ناك ركنم اهركنأ اطإف .اهسفنب ةدهاش

 . ملعأ هللاو . ةنيبلا قيرطلا

 هللا همحر : يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 اهرييغت زوجي الو ةتباث نوكتأ لاومألا يف سانلا اهيف رمي يتلا طوخشلاو

 ؟ الاح نع

 . ملعأ هللاو . اهلطاب حصي ل ام . معن : لاق
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 هللا همحر : حرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 يف هريغووه علطيو رمتلا هيلع حرطي نعد هيلع عيفر حطس هل لجر يفو
 ةفصلا وأ ةزاجملا هنم رظني هراج تيب فشاك وهو رمتلا لجأل ارارم مويلا

 ؟ ال مأ هنع رتتسي نأ هيلعأ © طئاحلاو

 رتتسي نأ هيلعف فرشملا يف دوعقلا ليطي ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع : لاق

 . ملعأ هللاو . ريرسلا ىلع ليوطلا مئاقلا رتسي ارتس نيطلاب

 نوكي ىتم رخآلا لام يف رورملا تبثت ال قيرطلا نا رثألا يفو : ةلأسم

 هلام ىلإ هبحاص نم ملعب لاملا اذه يف راملا اذه رمي نأ الإ { اعم ءاعدألاو رورملا

 رورملا تبثي الف هلام ريغ ىلا رورملا ناك اذإ امأو . مهكل اهلام هتثرولف توميو

 . ملعأ هللاو . تام ولو . اقيرط هيلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 دحأ عضي نأ زوجي ال هنأ ضعب لاقف . قيرطلاب ناتلصتملا هبحرلاو ةذوللاو

 عضي نأ زئاج لوقو . لوقلا رثكأ وهو قيرطلا مكح كلذ مكحو . ائيش كلذ يف

 دح امأو . ضرعلا نم اهقح تفوتسا دق قيرطلا تناك اذإ ءاش ام كلذ يف دحأ

 دح ضعب لاقف . . روزلاو راجشألا نم اهيلع فان ام فرص يف قيرطلا ولع

 © ةفصلا هذه ىلع قيرطلا ضرع كلذكو عرذأ ةعبس لوقو . عرذأ ةينايثولعلا

 ةجحال قيرطلا نأل ةليوط ةدم دعب ولو قيرطلا ىلع فان ام فرص زوجيو
 . ملعأ هللاو . اهيلع

 بحاص فرعي ال مكحلا ناك اذإ امأو ةليوط ةلأسم نم ث هنعو : ةلأسم
 تيبلا بحاص ناك ناف { قارمملا بحاص فرعي الو هيلع ثودحملا تيبلا

 قارمملا بحاص كلذكو { ائيش قارمملا بحاص هيف ىعدي ال هيلع ثودحلا

 الب امهنيب مكحي نأ مكاحلل زئاجف ائيش هيف دحأ عدي ملو ثداحلا دي يف ثودحلا
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 . ملعأ هللاو . هيلع لمعن يذلا لوقلا

 : يلمازلا : ةلأسم

 ةفرغلا بحاص نأ مث . رخآ لجرل توناح ىلع ةشرع وأ ةفرغ هل لجر يف

 ضري مل اذإ ، كلذ لبق ناك امم رثكأ هناينب عفري نأ هلا . ةفرغلا عشق ةشرملا وأ

 ناكو هتفرغ ينبي نأ ىلعألا بحاص ىبأ اذا تيأرأ & لفسألا ءانبلا بحاص

 ؟ تناك ايك هتفرغ ينبي نأ ىلعألا مزلي له . ىلعألا نم لفسألا بازيم
 ةدايز اهنأل لفسألا بحاص ضري ل اذإ زب ءانبلا عفر ةدايز امأ : لاق

 مكحي ال هنإ هءانب دري مل اذإ هولع ءانب ىلع ولعلا بحاص ربجل امأو . هردج ىلع

 ملولعلا بحاص مادام { هتوناح ليسل توناحلا بحاص لاتحمو . كلذب هيلع

 . ملعأ هللاو . نبي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 . رخآلا حطس يف رمي امهدحأ حطس ليسو نيلجر نيب تيب ناك اذإو

 امإو كحطس ينبا امأ هكيرش هل لاقف . ليسلا هيفرمي يذلا حطسلا حاطف

 . هتيب يف هحطس ليس لعجيو هينبي نا هيلع نإ . كتيب يف يحطس ليس لعجأ

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 الو اهب سأب ال مرحلا اهيف نكسي يتلا ضرألا ىلع حيباصملاو قرملا امأف

 لهأ بلطو ءانبلا ثدحأ اذإو ٠ نينكاسلا ىلعررضلا نيبت اذإ الإ اهفرصب مكحي

 ١ ديدج ءانبلا كلذ ناكولو كلذ مهلف ءانبلل ةفشاكلا قيراملا فرص ءانبلا

 . ملعأ هللاو . ةميدق حيباصملاو

 : ديعس وبأ خيشلا : ةلأسم

 حتفو ةفرغ لزنملا اذه ىلع ىنب نا تيأرأ : هل تلق هنع ةليوط ةلأسم نم
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 لزانملا باحصأ بلطو لزانم بارخلا اذه رمع مث . بارخلا اذه ىلع اباب اهيف

 له ث مهلزنم ءانب لبق هتفرغل هءانب نا جتحاف ، هذه هتفرغ باوبأ مهنع دسي نأ

 ؟ ال مأ مهنع باوبألا هذه دس هيلع

 بوبرم لام ىلع اهثدحأ ناك نا باوبألا هذه دس هيلع نأ ىعم : لاق

 يراجملاو بازيملا لعجو تاوم ىلع اباوبأ حتفو ءانب ناك ناف : هل تلق

 ةلازإو باوبألا دس لزانلا باحصأ بلطف 7 اهيف ىنبف & ىيحم اهايحأ مث

 . ملعأ هللاو . تاوم يف هل تبث ء ىش كلذف يراجملاو بيزايملا

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 نم اريثك تفشك ىتح تلع دقو موق لزانمل ةرواجملا ةلخنلا نع لئسو

 نع هل فشك نم لك نذاتسي نا اهرمثل كلاملا مزلي له . مهنكاسمو مهلزانم

 ؟ مازلا ريغ غ نم كلذ بحتسي هنأ مأ . هتلخن عولط دارأ ام لك . هلزنم

 هيف لاقي نا حصي ال بحتسملاو . مهملعي ن نأ هيلع نا ليق دق : لاق

 . كلذ

 نأ هيلع له . سانلا نم دحأل ليحي وأ هتلخن ينطي نأ دارأ ناف : تلق

 ؟ ناذئتسالا هيلع طرتشي

 . ملعأ هللاو . يل نيبي ال : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ةريثك نونس كلذ يلع ىتأو & سانأل لام يف رمت اقيرط نا ملعي نميفو

 مث قيرطلا تعطقناو { رادج لاملا ىلع ىنبو لاملا كلذ نم قيرطلا تبرخو

 وأ ةيطع وأ ثرإ لبق نم لاملا كلذ هيلإ راص لاملا كلذ يف قيرطلا ملعي يذلا

 لاطبإ هعسي له . لطاب وأ قح هجوب قيرطلا كلت لاوزب ملعي الوهو .3 ءارش
 ؟ اهجارخا هيلع مأ قيرطلا هذه
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 اقيرط لاملا كلذ يف نأ هيف بير الو كش ال انيقي ملعي ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهلاطبإ هعسي الف ةتباث

 : يوكزألا دمحا نب ةعمج خيشلا : ةلأسم

 ي رتشم ىلع عجر مث زئاج قيرط يف رمت ةيقاس هلو لجرل الام عاب نميف
 دارأو نيملسملا قيرط ىلع ةراملا ةيقاسلا هذه ثدحأ دق هنا : لاقو لاملا

 هتجحو هيلع الوبقم كلذ يف هلوق نوكيأ ، هقدصي ملو ي رتشملا هبذكو . اهفرص

 ال مأ هدي نم كلذ لاز نأ دعب هل

 لوق نا فنصملا باتك نم نيملسملا نع هتفرعو هتظفح يذلا : لاق

 هقدصي ملولو . ةيقاسلا هذه فرصيو يرتشملا ىلع لوبقم ةجح انه اه عئابلا
 ىلع عئابلا ىوعد نم اهريغل ةفلاخم نيملسملا قيرط نأل . كلذ يف يرتشملا

 . ملعأ هللاو . اهسفنب ةمئاق ةجح يهو يرتشملا

 : دادم نب دمحا هيقفلا : ةلأسم

 قيرامم هلو ماعطلا خيبطل عضوم هيفو حورلل قيرامم هيف تيب هل لجر نم
 رخا لجرل رخا تيب تيبلا اذه يليهسو ، ماعطلا خيبط دنع ناخدلا اهنم جرخي

 راهعلاو ءانبلا كلذو . ارايعأ اهيف معيو ددجي ءانب هتيب يف ينبي نا تيبلا بر دارأو
 3 يشعنلا تيبلا خبطم قيرامم يلي امو & يشعنلا هراج تيبل يتلا قيرطلا يلي امم

 دسنت قيرامملا نأل خيبطلا دنع هيلع ناخدلا دريو يشعنلا تيبلا كلذ بركيو

 ناينبلا نع هراج عنم يشعنلا تيبلا بر دارأو ، يليهسلا تيبلا اذه ناينب لجأل

 لجأل هتملظو هتيب برك نمو ث هيلع ناخدلا درو هيلعةرضملا لجأل هتيب يف رايعلاو
 هراج عنمي نأ هلأ . اذه هلوق لثم لودعلا رظن دنع وهو 0 ىليهسلا ءانبلاو رايعلا

 ؟ ال مأ هتيب يف رايعلاو ءانبلا نع يليهسلا

 ءانبلا نم دارأو ءاش ام اذه هتيب يف ينبي نا يليهسلا تيبلا برل نا : لاق

 ءوضلا عنمو ، ةرضم يشعنلا تيبلا ىلع عقو ولو كلذ نم عنمي الو 0 راعلاو
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 هعنم نمو . هراج ناينب ولعو هقيرامم دس لجأل هتملظو هتيب با رتكاو هخبطم نع

 هيقفلا خيشلا باوج نم هتظفح اذكه . قحلاب سيل فيسلاب عناموهف كلذ
 دجاسملاو تويبلا نيبو ى مكحنو لمعن كلذبو . دادم نب هللا دبع نب دمحم

 افالتخا لزانملا ىلع هولعو ءانبلا ةزاجا يف ملعأ الو 3 رايعلاو ءانبلاولع يف قرف
 هللاو . ءاوحلا نع اهعنمو اهب رضأ اذإ دجاسملا ىلع ءانبلا يف فالتخالا امنا

 . ملعأ

 اميف راهنلا يف هتيب رهظب عفتني نا لجرلل ليقو : فنصملا باتك نم ةلأسم

 ذختي نأ ريغ نم هيلإ جاتحي ام عيمجو هليكو هئاقتناو رمتلا جيورت نم هيلإ جاتحي
 نكي مل اذإو هناريج ىلع ارتس رتسي نأ هيلع ناف انكس هذختا اذإو . انكس كلذ

 اوسبلأ لوقب هناريج رعشي نأ راهنلا يف دعصي نأ دارأ اذإ هيلع ناك رتس هيلع هيف

 يف انكس كلذ ذختي مل ام هتجاح ءاضقل دعص اثالث لاق اذاف . تارم ثالث

 ليللا نألراعشا كلذ يف هيلع الو ليللاب هتيب قوف تيبي نأ هل ليقو . راهنلا

 . ملعأ هللاو . سابل

 : ىحبصلا : ةلأسم

 نمز يف اهقييضتو زئاوجلا مهدلب قرط ضعب عطق دلبلا لهأ دارأ اذإ
 اوعمجا اهيلع باوبألا بيكرتو . اهقوف فيقستلا كلذكو ؟ كلذ مهلأ ةفاخلملا

 ؟ مهرياس نم دحأ هرك ولو . مهنم ءاس ؤرلا وأ اعيمج كلذ ىلع

 . ملعأ هللاو . ثدحلا عفر داقتعاو ةرورضلا دنع كلذ قيضي ال : لاق

 نم ءاملا لاسو لستغا وأ أاضوتو هحطس ف ءاعو دحأ لسغ ا ذإو : ةلأسم

 ؟ كلذ زوجأ . قيرطلا يف بازيملا

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع ءام بازيملا يف يرب نأ هل سيل : لاق
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 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 لاق اذإ تويبلا نيب ةانابملا يف رايخألا ءايلعلا نع راثآلا نم هظفحن يذلا

 رخآلا ىنب اذاف { هانابملا ىلع ربجي الف ابارخ هعداو يلزنم نكسأ ال ينإ امهدحأ

 نم هبان ام هكيرش ىلا ملسي ىتح نكسي الف نكسي نأ كلذ دعب عنتمملا دارأو

 . ملعأ هللاو . رادجلا

 دياق لزنم قيرط وأ لجرل اقيرط هضرأ يف نأ هيلع دهش نمو : ةلأسم
 . كلذب هيلع مكحيو قيرطلا اودج ل اذإو . ةزئاج ةداهشلاو ةفورعم قيرطلا ناف

 . ملعأ هللاو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 وأ ضرألا بر نم هحنمب هريغ ضرأ يف حرطي هتيب يف ابازيم بكر نمو
 كلذ هيلع هلأ . هبازيم ةلازإو هتحنم يف هيلع عوجرلا ضرألا بر دارأو ةيراع

 ؟ امهانعمو ةيراعلاو هحنملا مسا نيب قرفلا امو ؟ ال مأ

 هتثرول سيل كلذكو & بازيملا بهذي ىتح ريعملل عوجرال : لاق

 اهيلإ يهتني ةياغ ةيراعلل نكي مل اذإ عوجرلا هتثروو ريعملل لاق نم لاقو . عوجر

 هلأس هحنمتساو { ةيطعلا ةحنملا امأو . ةيراعلاو ةحنملا نيب قرفلا ملعأ الو

 . براقتم يدنع جرخي ييف ىنعملا لعلو . ريعتسا ام عفانم ةحابا ةيراعلاو . هايإ

 .. ملع أ هللاو

 ملو هملع ريغب وأ هملعب قيرطلا يف ةرمخ هنم تعقو ناف تلق : ةلأسم

 اذإ امأو . نماض هناف اسان تباصأف حيرلا اهتلمحف ادمع اهعضو ناف . اهعفري

 ناو : تلق نايض هيلع ىرأ الف اهطاقسا دارأ دق نكي ملو { اهعفري ملو هنم تعقو

 اهتدايزب هريغوأ قيرطلا يف باصاف ابطح اهيلع ىقلاف تآ ىتأو ةرمخ عضو
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 هللاو . اهيلع بطحلا دقوأ يذلا ىلعوهف اهبهلب تباصاف . اهايإ حيرلا لمحبو
 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف اهناكم نم اهلقنو قيرطلا يف ةاصح عدس اذإو

 دحأل لفسلا ناك اذإ ملعأ هللاو . كلذ هيلع سيل مهضعب لاقو . اهتلازا هيلع

 هللاو . ايهنيب ليقو لفسلا بحاص ىلع هرايعف لفسلا رايع مدهناو دحأل ولعلاو

 . ملعأ

 ٩

    ل
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 يناثلا بابلا

 هئايحا ةفصو هم اكحأو تاوملا ىف

 اهماكحاو ةيدو ألا ف هنم رحشلا عطقو

 كلذ هبشأ امو . دلبلا روس ءانب ىفو

  

 بك جارك
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 : ىلمازلا : ةلأسم

 هريغ دحأ هلام برق يفوه الو دحأ هيعدي ال تاوم هلام ءاذحب لجر يفو
 قح ةجح كلذ نم هعنمت مل ام اهعطق وأ اهزوح زوبيأ راجشأ كلذ يف تتبنف
 ؟ ال م أ

 ايف اهيلي يذلا تاوملا قحتست كالمألا نا لوقي نم لوق ىلع امأ : لاق

 لوق ىلعو . قح ةجح هنع هعنمت مل اذإ مكاح نم مكح ريغ نم هلوهف هيف تتبن
 مل يذلا لاملا ةلزنمب وهو ث ةرابعلا برقب ناك اذإ فوقوم تاوملا نإ لوقي نم

 ذخاي هرقف لبق نم نوكي نأ الإ هيف يتلا راجشألا كلمتي نأ هل نكي مل هبر فرعي

 . ملعأ هللاو . ريقفلل زئاج هبر فرعي مل يذلا لاملا نا لوقي نم لوق ىلع اهتلاغ

 ريغوأ ةيدوألا يف دلبلا نع اجراخ ناك اذإ ردسلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ هنم قبنلا ذخأو هعطق زوجي ايوبرم نكي ل اذإ ةيدوألا

 ذخأ امأو . هكلمي نم رمأبوأ هكلمي ناك نمل الإ زوجي الف هعطق امأ : لاق

 ءارقفللوهف ةيرقلا اهيلع لمتشت ىتلا ةيدوألا يف ردسلا اذه ناك ناف هنم قبنلا

 هللاو . ريقفلاو ينغلل وهف ةيرقلا نع ةجراخلا ةيدوألا يف ناك ناو . ءاينغألا نود

 . ملعأ

 هللا همحر : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشل ا : ةلأسم

 ةيوتسم ةيقاسلاو . جلف ةيقاس ايهنيب ةقفاخ ضراو ةعيفر ضرأ يفو
 ضرألل له دناستم تاوم ضرألا ىلي امم ةيقاسلا فلخ ناكو ىلفسلا ضرألاب
 ؟ ال مأ ةعطاق ةيقاسلا تناك اذإ تاوملا اذه نم بيصن ىلفسلا

 اف ةلزان ضرأو ةعفترم ضرأ نيضرأ نيب تناك اذإ ةيقاسلا نإ : لاق

 " { ةلزانلا ضرألل اهمكح نا ليق دقف ةلزانلا ضرألا يف ةيقاسلا تناك

 ضرألا نيبو ةلزانلا ةيقاسلا نيب تاوملا ناك ناف . ءعىش اهنم ةعفترملا ضرألل
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 يفف ‘ هيف ةراملا لاملا بحاصل ةيقاسلا لصأ نأ لوقي نم لوق ىلعف 0 ةعيفرلا

 . . ىلفسلا ضرالل ثلثلاو ايلعلا ضرألل نيثلثلا نا لوق : فالتخا كلذ

 . اهترايع هيلع توتسا ام ايلعلل ليقو . . ىلفسلل ناثلثلاو ايلعلل ثلثلا لوقو
 تاوملا نأ ليقو . . نافصن ايهنيب يقابلاو { اهترايع هيلع توتسا ام ىلفسللو

 اذه انبجعيو هنيعب دحأل حصي نأ الإ هفورصم هنع يديألاو هلاح ىلع فوقوم

 تاوملا ماكحأف { اهباحصال اهلصأ مكحو ةيقاسلا نا لوقي نم لوق ىلع لوقلا

 ناو . ايلعلا ضرألاو ةيقاسلا نيب هيف فالتخألا نم ىرج ام مكح ىلع ةيراج

 فالتخألا نم هانركذ ام ماكحأك اهماكحا ليبسف ايلعلا ضرأ يف ةيقاسلا تناك
 . ملعأ هللاو . تاوملا نم هقحتمت امو اهيف

 ين الاومأو اضورأ ىشغي هنم بناج نم ناك اذإ يداولاو { هنمو : ةلأسم

 نم اهاصقأ يف رمي لب دلبلا نم طسوتمب سيل ىنعمب رخآ بناج نمو © دلبلا
 وأ جلف رورم وأ هنم ضرأ عرز نم ناكملا كلذ نم هيف ثدحلا زوجيأ . . بناج

 ةردجم مهلاومأ تناك هنم مهلاومأ يلي امم ةرايزلا مهل هيلت مهلاومأ نيذلاو . كلذ ريغ

 ؟ ال مأ . هردجم ريغ ما

 بناج نم هيلت ىتلا لاومألاو قيرط هيف سيل يداولا اذه ناك نا : لاق
 لهأ يدنع عنمي مل دحأل كلم هيلي سيل رخآلا هبناجوأ يقرشوأ يبرغ نم دحاو

 ىلا لو ؤت هتدايز نكت مل اذإ ، هرمعو هلام يلي امم يداولا نم دحأ داز اذإ لاومألا
 نم عنمي مل جلف ةيقاس هيف ثدحأ اذإ لوق ىلع كلذكو . لوق ىلع هريغ ررض

 اهيف ثدحي ال اهلاحب هكو رتم ةيدوألا نا لوقو . ررض كلذ يف نكي مل اذإ اهثادحا

 . ملعأ هللاو . ثدح

 ودبلا اهنكسيو ةيدوألاو لابجلا يف يتاللا ناريغلا يفو {، هنمو : ةلأسم

؟ ال مأ اهنم مهريغ عنميو مهنم اهيلإ قبس نمل يهأ



 هذهف دحأ اهتحت نكي ملو لابجلا فوهك ناريغلا يف كانعم ناك نا : لاق

 نكسو . اهيف لخدو قبس نم الإ هسفنل ةصاخ اهكلمتي نأ دحأل سيل فوهكلا

 وهف اهيلا قبس نمو 9 هناكم نكسيل ربجلاب اهنم هجرخي نأ هدعب نم ءاج نمل سيلف
 رجش يف كلوق امأو . اهيف نكسي نأ هريغل زاج جرخ ناف جرخي نأ ىلا اهب ىلوأ
 نم . ءاكرش هيف سانلاو دحأ نع هعنم دحأل سيلف تاحابملا يف ناك ناف نابللا

 يف قابوهو هنجي مل امو . هل الامراص رجشلا نم هانجو هذخأف ءىش ىلا قبس

 يف يذلا عوشلا نيبو هنيب قرف الو ۔ هذخأ نع هريغ عنمي نأ هل سيلف رجشلا

 . ملعأ هللاو . تاوملا

 : لمازلا : ةلأسم

 اهرفح يف لجر ماقأف يه نمل فرعت ال ةي ربلا يف تدجو رئب ةرفح يفو

 نا هل لعجأ ءام دعب رهظي ملو لبجلا هل رهظ ىتح بارتلا نم اهيف ام جرخأو

 ؟ ال مأ . ءاملا جرخي نأ ىلإ البج اهحرق

 ءاملا ىلا اهحلصأف لجر اهءاجف ءاملا ىلا لصت مل ةرفحلا تناك نا : لاق

 تاوم يف تناك نإ اهءام جرخأ نمل اهمكح رثألا نم هتعمس ام ىلعف { اهل هحرقب

 مكحو . هؤانع هلف هانع بلطو اهرفح ادحأ نأ حص نإ هنأ الإ ، دحأ هكلمي ال

 لام تيبل احالص اهحرق يف ىأرو يلاولا اهيلا قبس ناف اهءام جرخأ نمل رئبلا

 فرعي ملو ةرايع يف ةرفحلا هذه تناك نا هللا ءاش نا كلذ هيلع قضي مل نبملسملا

 . ملعأ هللاو . اهيلع لمتشت يتلا ةرايعلا مكح اهمكحف بر اهل

 هريغو نيفلح لثم ةيدوألا نم ءىش يف ارئب رفح نميفو . هنمو : ةلأسم

 نوكيأ اهكرتو ةرمث اهيف عرزو ةبوبرمب تسيل يتلا حويسلا نم ءىش يفوأ
 نإ اهعيبي نأ هلزوجيو هيأرب الإ اهعرزي نأ دحأل زوجي الو هريغ نود هل اهمكح

 ؟ ال مأ . دارأ
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 نمل تاوملا نا نيع يبنلا نع هوور ام نيملسملا نع ءاح يذللا . لاق

 دلبلا نعو كالمألا نع ةجراخ ةييدوألا هذه تناك اذاف اذه ىلعف . هايحأ

 . ملع أ هلل او . اهكلمتو اهعنم هلو . هل يهف ائيش اهيف دحأ ايحأو حويسل ١ كلذكو

 : يحبصلا : ةلأسم

 يتلا نيعلا ةلعل رهوجلا جارختساب وهأ اكلم تبث ايب ندعملا نع هتلأسو

 ؟ كلذ ريغل مأ هيف دجوت

 عفانملا جارختسا ىوس هكلمت بجوي ءىش ملعأ الو . ملعأ هللا : لاق

 ذإ اهكلمت بجوي اهعفانم اهنم جرختسا اذإ رهنلاو رئبلا اذه هبشأو هيف دجوت يذلا
 بحاصل ريصيف اكلم تبث ناو 3 ايهنم كلذ ىلوت نملاكلمراص ءاملا لوصحب
 & هيف هيلع يدعتلا نع هريغ عنم هلو © ليخنلاو نيضرألاو ةرهاظلا كالمألا رئاس

 ريغ نم ءانب ينبيوأ اتاوم ىيحي وأ ارئب وأ اندعم هبرقب رفحي نأ دارأ نم عنم هلو

 .ثادحألا نع عرذأ ةثالث يلقع هاداو يعم يذلا هميرحو 0 ندعملل ميرح

 هعيب هبرلو ، هبر نم نذأ الب هنم عىش لوانت دارأ نم عنمي نا مكاحللو . هبرقب

 هلعج نم ىلع مومرلا رئاسك افوقوم هلعجي نأ هلو . هل كلم وهو هيف فيرصتلاو

 اهيلع ءانبلا لابحلاو كلمتلا بجوي امو . هنع مهريغ نومحيو هب نوعفتني مهف
 ايهيلع ءاملا ءارجا رافقلاو ضايفلا يف رابآلاو نويعلاو جالفألاك اهءام جارختساو

 كلملا بجوي كلذ يف ليق دقف ابارت اهيلع عضوو اهنم بارتلا نم ائيش جرخأ ناو

 هءانب لازأ اذإو ءاملاب الإ كلذب اهيلع كلملا بجوي ال اضعب نأ بسحأو . اهيلع

 . ملعأ هللاو . اتباث هاري اضعب لعلو . اكلم اهعضوم هل تبثت مل لابجلاف

 ضرألا نا . اضرأ هب ايحأو هقرس وأ ءام بصتغا نمو . هنمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . ءاملا برل ليقو . لوقلا رثكأ ىلع اهييحمل
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 : نانس نب فلخ خيشلا : ةلأسم

 ليق { اهيف هل بتكي نأ بتاكلا نم دارأو آ تاوم ضرأ ءايحا دارأ نميف

 ؟ ال مأ ةباتكلا هل زوجتأ ءاملاب اهييحي نا

 .بتاكلا دنع ةحصل ءاملاب اهئايحا دعب الإ اهيف هل بتكي ال : لاق

 هنأ هدنع حصيل اهئايحا نيح بتاكلا اهيلع فقي نأ جاتحي لهف : تلق

 ؟ اهايحأ يذلا وه

 . ةباتكلا رمأ يف اولاق ام ىلع كلذ ىلا جاتحي ال : لاق
 ؟ هيف هل بتكي نأ هلأ هايحأ يذلا وه هنأ هل لاقو دعب هاتأ اذإو : هل تلق

 . بابلا اذه يف نوملسملا هنسحتسا ام ىلع معن : لاق

 مكاحلا دارأو تاوم ضرأ يف رئب وأ ارهن ثادحا دارأ نم كلذكو : تلق

 مدخ هنأ هل لاقو دعب نم ءاج مث اهيف ةمدخلاب هرمأو اهيف ثبعي نا لبق ضرألا

 جاتحي مأ ، كلذ يف ةباتكلا هل زوجتأ . ءاملا هيف ايراج هدجوف هيلإ هعم لصوو كلذ

 ؟ةرم لوأ اهمأ يذلا وه هنأ هدنع حصي ىتح كلذب اهمأ نيح هدنع فقي نأ

 مكحلاوأ ملعلا لهأ نم ادحأ نأ عمسن ملو كلذ ىلا جاتحي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف ةنياعملاب الإ ةباتكلاو مكحلا ىلا الو كلذ ىلا جاتحا

 هلل ١ همحر : ىجنم ١ دوعسم نب يلع خيشل ١ نع : ةلأسم

 ىضمو اهكرتف ةرفحلا هيمتست نأ لبق ةجاح هل تضرع مث ةرفحب ءادب يف

 اهيلع هبقعاف اهنم هسفن بطت ملو اهيلإ عجري هتينو .5 هل تضرع يتلا هتجاحل

 ؟ ايهنم اهب مكحي نمل اهاهمأ دق اذه دجو لوألا هيلإ عجر املف . اهاهمأو اهرفحو

 رهظي نأ ىلا ةريفحلا كلت رفح هدارم نأ اهف رفاحلا رهظأ ناك نإ : لاق

 حصو ىلوأو اهنم زوعاف وه امم لاغشألا نم هل ضرع امل اهرفح كرت ايناو ءاملا اهيف
 ردقب اهرفح اهيف كرت يتلا ةدملا تناكو . ةرهش اهعفدت ال ةرهش وأ ةحضب كلذ

 نأ ينبجعيف ن امزلا نم نينس الو لاوط رهشأ اهنع هل تضرع يتل اهتجاح ءاضق
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 انامز اهكرت ءىدتبملا ناك ناو . اهب ىلوأ ةفصلا هذه ىلع اهرفح علب يذلا

 . هل رئبلا كلت مكحف . اهاهمأ ىتح هدعب اهل رفاحلا اهرفحو الفاغتم اليوط

 . ملعأ هللاو . اهيف رفح اميف هترجأ رفاحللو

 اههمي ملو رفاح اهرفح اذإ تاوملا ضرألا يف ةريفحلا نإ 5 هنمو : ةلأسم

 ةرجأ هيلع نأ ريغ اهاهمأ نمل ةرفحلا مكح نا اهاهمأو اهرفحف هريغ دحأ ءاجو

 رفاحلا دجو نا امأو . رفحلا كلذ يف هلثم رجأ ردقب اههمي ملو هلبق اهرفح نع رفحلا

 ، مدقتملا اهرفح ىصقتسا نأ ىلا اهرفح نأ املف { اهئام روهظ اهيف سيل ةريفح

 نأ حصي مل ناف . هلبق اهرفح نمل يدنع اهمكحف اهرجاز دمت مل ولو ءاملا اهيف دجو

 هل مكحي امناف . اهبرقب وأ اهلوح يتلا تاوملا ضرألا نم ائيش ايحأ هلبق اهف رفاحلا

 . نيملسملا نعرثألا ءاج اذكه . اهنع اعارذ نيعبرأ حسف اهلوح يتلا ضرألا نم

 . ملعأ هللاو

 هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ال ام ردقب حسفي هنأ ةدع روبق وأ دحاو ربق برق اتاوم ىيحي نأ دارأ نمو

 لمعن يذلاو . هارن اييف كلذ يف ةفرعملاو لدعلا لهأ رظنب روبقلاو ربقلا ىلعررض
 يذلا اهبرقب الو ثدح اهيف ثدحي ال ىرقلاو كالمألا نيب يتلا ةيدوألا نأ هيلع

 . ملعأ هللاو . اهلاحب كرتتو ةفورصم اهنع ثادحألاو ةرضملا هيف لخدت

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ ىرقلا نم جراخ رخآلاو ىرقلا نيب برض : ابرض ةيدوألاو
 هللا لبس يه ليقو . تاوملا ةلزنمب يه ىرقلا نم ةجراخ ةيدوألا : لاق

 اهيف عرزوأ ارجش وأ الخن دحأ اهيف سرغ ناف . ءارقفلا عجار وه اهيف تبنت ال
 . تاوملا ةلزنمب هنأل هنذاب الإ ائيش كلذ نم ذخأي نأ هريغل زوجي ال لوقف . ةعارز

 نم هريغووه لكأيو دحأ اهنم عنمي ال لوقو . . هريغ نود هل وهف اتاوم ايحأ نمو
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 نيب يتلا ةيدوألا امأو . ةصاخ ءارقفلل كلذ نأ لوقو . هاجانملا ةلزنمب ريقف وأ ينغ

 عرازلا ناك ناو . اثدح اهيف ثدحي نأ دحأل سيل ءارقفلل اهيف ام لكف ىرقلا

 . هريغ نم هسرغو هعرزب قحأ وهف ريقف ىرقلا نم ةجراخلا ةيدوألا يف سراغلاو

 نم هب قحأ هنا لوق : فالتخالا ىنعم هيف جرخيف ، ىرقلا ةيدوأ يف امأو
 اهيراجم نع لوحت ال لويسلا نا ليقو . . ءاوس ءارقفلا نم هريغو هنا لوقو . هريغ

 نأ اهلهأل نكي مل ضرأ ىلع ليسلا اكتأ ايلكو اهيلإ غلبتو . اهيلع دمتعت يتلا

 مهضرأ نم هدر نوديري امنا اوناكولو مهريغ ىلا هودريو ، مهضرأ نع هوسبحي

 نم ةروهقم ةريسم ةرومأم لويسلا امنإو اهيف يرجي لبق نم ناك يتلا ضرألا ىلا
 سيلو {} هيلع تدمتعا نمو اهقيرط نيبو اهنيب لحي مل تنحنا ثيحف . هللا لبق
 نع هودري وأ اهنع هوحني نأ لبق نم اهنم يرجي ليسلا ناك يتلا ضرألا لهأل

 3 اهيف يرجي لبق نم ناك يتلا ضرألا ىلا اهيلع ىرجو اهيلا ىحني يتلا ضرألا

 اذاف ، اهيراجم لصأ يف عفنو رض نم اهيلع ترج ام ىلع اهلاحب كرتت نكلو

 ۔ هل كلذف هضرأ نم تنفد ام رفح وأ ترفح ام نفد دارأف ادحأ ترضأو ترفح

 وأ دحأ نم نفدب تحتنا انا تناك ناو . هللا ءاش نا كلذ نيبو هنيب لاحي الو

 ناك ام ىلع ليسلا رجم دريو . هثدح در هيلعف ءايحألا يف ناكو اهلوح ىتح رفح

 ايك اهلاحب ىهو اندر ىرن الف . تام دق هثدحأ يذلا ناك ناو . لبق نم هيلع

 ناف لبق نم هل نكي مل اذه لثم يف اثدح ثدحأ اذإ ثدحملا هنأل هيلع مويلا يه
 تماق ولو هثدح در هتثرو مزلي مل تام ىتح كلذ هيلا بلطي ل اذإو دودرم هثدح

 ام ملعي ملو . هثدحأ يذلا ةافو لاحل هلاحب وهو هثدحأ كلاهلا نأ لدع ةنيب هيلع

 اهيف لسفو ايوط اهيف رفحف دلبلا ةليسم هجرش ىلا لجر ىتأ اذإو { هتجح ناك
 . ملعأ هللاو . ءاهقفلا لاق ام ىلع ءارقفلل كلذو كلذ زوجي الف عرزو الخن

 نم هترايع لباق ام دلبلا كلت نم دحأ لكل له دلبلاب طيحم يذلا تاوملاو

؟ همكح ام مأ هريغ نم هب قحأ وهو ٠ تاوملا كلذ



 . . دلبلا لهأ عفانمل كو رتم تاوموه لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 . قحل ١ هوجو نم هجوب دحا هقحتسي ل ام ت اومل ١ نم هتراهع يلي ام دحأ لكل لوقو

 . ملعأ هئلاو

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةل اسم

 نملزوجيأ اهيف دسفي الئل دودس هل ةلومعمو ةيرقلا طبهي ناك اذإ لئسو
 لبق نم هيلع كردأ ام ىلع كلذ حلصي نأ دودسلا كلت نم ليسلا هيلع رجفنا

 ؟ ال مأ
 ناك ايك هحالصا هل زاج رجفنملا دسلا كلذ لطاب ملعي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . الوأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 دحأ هيعدي ال تاوملا اذه ناكو . دناستم تاوم هل ضرأ بنجب لجر يف

 السن هيف لسفو هضرأ يف هطلخو هلظف روكذملا تاوملا اذه ىلا لجرلا اذه دمعف

 . ملعأ هللاو . مارح هنا لوقأ نا ردقأ الو فالتخا هيفف

 لطنف عيفر لت وهو دناستم تاوم هل ضرأ بنجب نميفو . هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع زئاجف & كلذ يف دحأ هيلع ركني ملو ابارت هيف

 : ل اس نب بيبح خيشل ا : ةلأسم

 ؟ لحملا تقو يف عرزمل يداولا عطقت ةيقاس فيطخت زربي لهو
 ءاملا اهيلع لمحي هكوردم يداولا اذه يف ةيقاسلا لبق نم تناك نا : لاق

 اهلمعتسا نمل اهيلع ءاملا لمح زئاجف نيملشملا نم دحأ اهريغ الو اهلطاب ملعي الو

 ملعي ىتح ريغت الو ةيراج هيلع يه ام ىلع ةنسلاو . . اهيلع قيضي الو
 ةيقاسلا ىلع ءاملا اهلمحي نأ دارأو ةيقاسلا لبق نم نكت مل اذإ امأو . اهلطاب
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 نم صخرأ ةيدوألاو زوجي ال لوقو . كلذ زوجي نيملسملا لوق ضعب يفف يداولاب

 . ملعأ هللاو . قيرطلا

 زوججيأ ىرقلا نم اجراخ ةالفلا يف يذلا ردسلا يفو ، هنمو : ةلأسم

 هنأ الو دحأل هنأ ملعي مل اذإ ةعطق ةالفلا نم زجحي يذلا امو ريقفلاو ينغلل هعطق

 ؟ دحأ هيعدي

 ينغلل هعطق زئاجف رهاوظلا نم عنمي الو ايحي ال رجشلا ناك اذإ : لاق
 . ةبوتلا دارأ اذإ رافغتسالا عطاقلا ىلعو ، هوركم هعطق لاق نم لاقو . ريقفلاو
 ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ينالفلا ناكملا نأ نوعدي سانأ لك اهيحاونو ريصلا لهأ نم ةيدابلا ينو

 رجشلل ناك ةنكمألا هذه نم عونمم لبق نم رجشلا عطق ناو مهب اودلو مهل هالف

 مهاوعدب ةالفلا نم رجشلا اذه عطق عنمن نأ انل زوجي له . رمث هل نكي ملوأ رمث

 ؟ ال مأ ةيعرلل احالص كلذ يف انيأر اذإ

 رجحلا هيف حصي ىتح هتحابإ ىلع وهف احابم لصألا يف ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . روجحلملا حابا نمك حابملا عنم نمو ، قحلا هوجو نم هجوب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ام تاوم تيبلاو لاملا نيبو ، رخآ لجرل لام تيبلا ءاروو لجرل تيب يف
 ؟ فوقوم وه مأ . تاوملا اذه نم تيبلا قحتسي

 لوق . فالتخا كلذ يفف لاملابو تيبلاب ايوتسم تاوملا ناك اذإ : لاق

 سيل لاملا بحاصل تاوملا نأ لوقو . نافصن لاملاو تيبلا نيب تاوملا نأ

 فوقوم تاوملا نا لوقو . عطاوق ردجلا نأل ، ءىش تاوملا يف تيبلا بحاصل

 تاوملا ناكو . تاوملا نع اعفترم تيبلا ناك اذإ امأو & ىلإ بحأ لوقلا اذهو

 . ملعأ هللاو . تاوملا يف عىش تيبلا بحاصل سيلف لاملاب ايوتسم
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 اهضعب ةنطابلا يف تسرغ يتلا تاوملا ضرألا يفو ©آ هنمو : ةلأسم

 اهلهأ دي يف يهو رجزلا ىلع اهوقس ضعبلاو { ةنطابلا جالفأ نم جالفألا اهتقس

 يف تاراهعلا دازت ةنس لك . نآلا ىلا هللا همحر دشرم نب رصان مامالا كلم ذم

 اهيف فرصتلا ىلا مهيديأ يف يه ىتلا لاومألاو ضرألا لهأ زاتعا اذاف أ تاوملا

 ؟ ال ٦٧٩1 كلذ مهف زوجمأ ةيطع وأ رارقا وأ ةياصو وأ نهر وأ عيبب

 نمل زئاجو ، اهايحأ نملاهمكح تاوملا ضرأ نأ هتظفح يذلا : لاق

 نم تاوملا ضرأو . دارأو ءاش ايب اهيف فرصتيو اهعيبيو اهكلمتي نا اهايحأ
 اهيف فرصتيو اهكلمتي نأ اهايحا نمل زئاجف . ةرايعلا دح نم تجرخ اذإ ةنطابلا

 نأ هديب نم عنمل ةجح اهتركذ يتلا ضرألا هذه يف ناك ناو . كالمألا فرصت

 . ملعأ هللاو . كلذب ينم ريخأ ت تنأو . كلذب يل ملع الف اهيف فرصتي وأ اهعيبي

 : نانس نب فلح خيشل ا طخب : ةل أسم

 فرصتلا زوجي الف كلم هنأ لدي امم ناكمب هرتبي دم ةراجح دجو نمو
 يفو هدي يف هتبثي نم مهنم : فالتخا هيف ناسنالا هيفردجأ اذإ تاوملاو 3 هيف

 . ملعأ هللاو . هاري ال نم مهنمو . هتضبق

 : ىحبصلا : ةلأسم

 عمتجا يداولا ءاج اذإو . يداولا بناج ىلع مومرلا نم ءىش هل نميفو
 مرلا كلذ نم دايسلا لمحي نأ دارأ نمل زوجيأ { ةلايحلا نم ةريثك دايس مرلا كلذ يف

 ؟ ال مأ لويسلا ىمر نم ناك اذإ هبحاص نذا الب

 هيفو & حابم بشخو هراجحو دايس نم لويسلا هيقلي ام ذخأ يف : لاق
 ضعبف . اهيف لويسلا هتتأ اذإ مهمومرو سانلا لاومأ نم ناك اذإ ، فالتخا

 . عنمو قيض ضعبو . زاجأ
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 هذخأ ةزاجاب : لاق نم لوق ينبجعيف بشخلاو ةراجحلا امأ : فلؤملا لاق

 . اهيفراص اذإ ضرألا حلصي امم هنال هزاوج ىرأ الف اهنم دايسلا ذخأ امأو . اهنم

 . ملعأ هللاو

 اهبحاصل لسفلا زوجيأ ةيدوألا برق ىتاللا سيمرلا يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ةلخن ةلخنلا ناكم الإ زوجي ال مأ دارأ ثيح

 ناك ناو حسفلا دعب ءاش ام هتعطق يف لسفي نأ هلف اعطق تناك نا : لاق

 لالخ يف لسفي نأ هل لوقو . ةلخن ةلخنلا ناكم هلف ةيدوأ يف ةقرفتم لخن هل

 كرتيو عضوم يف ةلخن ددع لسفي نأ امأو . اهكرت قيضي ال ناونصلاو ةلخن

 ىلع ةرضم تناك اذإ كلذ هل سيلف دحاو عضوم نم هذخأ ايع الدب اعضوم

 . ملعأ هللاو . فالتخا ةيدوألا يف لسفلا زاوج يفف ةرضم نكت مل ناو ، هريغ

 داهسلا نم لاومألا يف لويسلا هيقلت ام عنم نم ءاج اميفو { هنمو : ةلأسم

 اذإ فيكف اهل حلاص ريغوه ذإ اهنم بطحلا ذخأ ةحابإو ، ضرألل حالص وه ذإ

 ضرال حالصب كلذ سيلو قوسلا يف ركسلا بصق نم هنوصمي امم سانلا ئمر
 ال ذإ هذخأب ةبيط مهسفنا هنومري نيذلاو ، لاومألا نم اهريغل حالصو {} قوسلا

 . قوسلا بر هرك ولو هذخأ دارأ نمل احابم نوكيأ . هيلإ نوعجري الو هنع نولأسي

 ؟ ال مأ

 هبحاصل الو ، مكح انه اه قوسلل سيلو ، هذخأ نمل حابم اذه : لاق

 سانلا نيضرأ يف هايملاو دايسلا نم لويسلا هتقلأ امو | رجح الو يأر هيمر دعب
 ءاملا نم زوجأ هذخأ ةراجحلاو بطحلاو . فالتخا لاملا بر ريغب هذخأ ىفف

 . ملعأ هللاو . دايسلاو

 اذإ يذلا ليسلا دح ايف يداولا بناج ىلع لام هل نمو { هنمو : ةلأسم
 ؟ لخنلا نم مدقت ام ريغ هيف ديزي نأ هل زجي مل هلام ىشغ
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 ناف . لودعلا رظن يف ررض حصي نأ الإ ادح كلذ يف ملعأ ال : لاق

 نود اهرثكأو لويسلا بلغأ وهو جماوجلا نود ناك ام ليسلا دحف اذه تبث

 . اهنم راغصلاو جلاوجلا
 هيف ةدايزلا نم هعنم اودارأو ليسلا هاشغي هل ام هناريج ىعدا ناو : تلق

 رظن يف ناكو هاشغي ام هنا لاقو . ايغاط افراج ءاج اذإ الإ اشغي اموه لاقو

 هاشغي هنأ ةنيبلاب حصي ىتح مأ ةدايزلا نم هعنميو هاشغي هنأ هرابتعاو مكاحلا

 ؟ درو ناييا ين لهو . ليسلا

 همزلي ةحضاو ةجحب الإ لسفلاو . هلام يف فرصتلا نم عنمي ال : لاق

 تبثو نيميلا هيلع تبث ىوعدلا وه ركناو & ررضلا ةحصب عنملا تبث ناو اهمكح

 . ملعأ هللاو . هيلع تدر نا يعدملا ىلع درلا هيف

 هبنجب ريافح هلو هيبناج نم سانلا لاومأ يف رام جلف يفو { هنمو : ةلأسم
 ىف هلام ءاذحب لجر لسفف 0 سبكلا هيف اوعضي هتيقاس ىلعأ تاوم لاومألا دبحتو

 هنم اوكشنف ابالقأ تعسن امو . امورص سبكلا هيف عوضوم يذلا تاوملا اذه

 هبحش هيف عضنو انجلف رئافح اذه نا اوعدأو ادعاصف نينئالا نم جلفلا ةابح

 . هل اهلسفو ضرألا نا لسافلا ىعداو . انل تاومو اهريغو لويسلا نم هسيكو
 ؟ مهنيب مكحلا ام . هرمأ ريغ نم ايدعت الإ سبكلا هيف اوعضو امو

 نملوه لوق : فالتخا هيفف لاملاو ةيقاسلا نيب تاوملا ناك نإ : لاق

 ىلعف . فوقوم وه لوقو . ةماع دلبلا لهأل لوقو . دحأ ىلع ةرضم الب هايحأ

 هل هنا ىعدا نمو 3 لازم وهو هريغ الو لسفب هضرتعي نأ دحأل سيل لوقلا اذه

 رثكأ ىلع عضوملا اذه يف اهلوبق زوجي الف ةرهشلا امأو . ةلداعلا ةنيبلا هيلعف

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 : ناميلس نب رصان يضاقلا نع : ةلأسم
 فخلا هئطو ام : فالتخا هيف اتاوم ىيحم نأ دارأ نمل دلبلا ميرح نا
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 ىلع لوقو . عارذ ةئايسمخ لوقو . عارذ ةئامثالث لوقو 5 دلبلا ميرح وهف رفاحلاو
 ةئايثالث نآلا لوقنو 3 يداو وأ ةجرش عطقت نأ نيب اقرف ملعأ الو ، لودعلا رظن

 عرذأ ةرشع حسفي : لوق اذه لثم يف سيمخ نب رصان خيشلا نع دجويو { عارذ

 . ملعأ هللاو . هيلع حسف الف رايعلا يف لخدي مل ام عرذأ ةثالث لوقو

 ام هب ىقست 7 مارح ءاب تييح اذإ ةتيملا ضرألاو © هنمو : ةلأسم

 ؟ اهراجشاو اهلخن ةرمث مكح

 . ملعأ هللاو . لالح لوقو . هلثم مرحتو ءاهلل عبت اهنا لوق : لاق

 ؟ ألكلا هفص فيكو : ةلأسم

 اذإ ابوبرم هلثم نوكي الو رمثي الو عرزي ال امم لاومألا يف تبن اموه : لاق

 يف هنم تبن ام ألكلا نا ىحبصلا لاقو . كالمألا هيلع ىرجت ام ضرألا يف تبن

 هتحابإو هرجح ىفف كالمألا يف تبن امو . ةحابالا همكحف رافقلاو يفايقلا
 اودارأ اذإ ةيدوألا بناج ىلع ىتلا سانلا نارجح نم لسألا ذخأو . فالتخا

 . ملعأ هللاو . هعنم مهل اهللخ يف لخنلا نيب ام ذخأ كلذكو { هعنم

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يذلا اذه لاثماو اوبابلاو فاغلا قروو لالخلاو شيشحلا ذخأ زربي لهو

 كلمي نمل تناك ةنوصحم ريغ وأ ةنوصحم تناك سانلا لاومأ نم سانلا هعنامتي ال

 ؟ ال مأ هرمأ كلمي ال نمل وأ هرمأ

 ةنوصح ريغ يتلا لاومألا نم دلبلا لهأ هعنامتي مل امزئاج كلذ لك : لاق

 نمزوجي لاق نم لاقو . زوجي ال لاق نم لاق . فالتخا هيفف شيشحلا الإ

 . هنم ذخأ يذلا لاملا يف نيطلاو بارتلا اهنم ضفنيو ةنوصحم ريغ يتلا لاومألا

 . ملعأ هللاو
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 ليسلا ناك ام عىش اهيف ثدحي ال لويسلا يراجم نا ليقو : ةلأسم

 كرتي هنكلو هراج ىلع كلذ دريل جور اصلاو ةراجح او روفظل اب ىنبي ال هاشغي

 . ملعأ هللاو . لوألا هناينب ىلع هونبي نأ مهلف اينبم نوكي نأ الإ هلاحب

 امهدحأ ىضرف نيلام نيب يداولا ناك اذا هبقع نب حاضولا لاق : ةلأسم

 يداولا نكي نا هللا دبع وبأ لاق . هيلع سأب الف يداولا يف هلاخداو رخآلا نفدب

 نم هلزنأ اذإ هئام ىرجم وهف هيف نكي ناو . هدحو اذهل وه سيلف ةيرقلا لهأل امر
 . هئايس

 نم ىضري ال : لاقف لودع هيف ثدحأ دق هناف : هللا دبع يبأل ليق

 هللاو . ءارقفلا ىلع هب قدصتيلف ءىش هنم لكأ نمو مارح هنأ لاقو مهدع

 . ملعأ

 ؟ لبج وأ تاوم ضرأ يف ارثأ رثأو ءانب ىنب نمع هتلأسو : ةلأسم

 هنكس هلف لبجلا امأو . هدعب نم هتثرولو كلم هل تبثيف تاوملا امأ : لاق

 الإ هدعب نم هتئرول نكي مل هيناب تاموأ ءانبلا مدنا ناف . ايئاق ءانبلا ناك ام

 . ملعأ هئلاو . كلمي الف لبجلا لصأ امأف . ءانبلا

 وه مأ اصلاخ هل ناك اعرذ ةيدوألا يف عرز اذإ ريقفلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ءاوس هيف ءارقفلاو

 . هعرز نمل عرزلا لب : لاق

 ؟ هل كلذ نوكيأ ارجش وأ الخن اهيف سرغ ناف : تلق
 . ملعأ هللاو . ةقلطم كلذ يف ءارقفلا يديأ الو . ال : لاق

 : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 يتلا بثألا نم رسك امو . لخنلا اهنم عطقي الف ىرقلا يف يتلا نايدولاو
 الو ىرقلا نم ةجراخ يتلا نايدولا امأو هعطق زوجي ال كلذف عنمتو هنع يمحت
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 يف اشن ام كلذكو . رابكوأ راغص نم رجشلا نم اهبف ايب سأب الف دحأ اهيعدي
 عطقي الو هترمث لكؤت ردسلا الإ اهترمثب عافتنالاب سأب الف لخنلا نم اهناردغ

 . ملعأ هللاو . هرجش

 راجشأو لخن اهيف هل نمو ىرقلا يف ىتلا نايدولا نع تلأس : ةلأسم

 ؟ دج وأ بأ نم هيلع فلخ دق نم مهنمو } هعنميو هزوحي

 زوجي الو . هل همكحف هيلع فلخ وأ ءىش هدي يف ناك نم نإ : لاق

 يتأي امو ىرقلا لام نم ليسلا يذلا كلذكو . هرمأ يلو يأرب الإ هلكأ ءارقفلل

 هذه مكحف 3 كلملاب فورعم وهو رحبلا اهلخديو اهريغو يوطو ليخن نم هيلع
 . ملعأ هللاو . رحبلاو ليسلا لوخد مهكالمأ لطبي الو .اهلهأل لاومألا

 ىلع ينبي نأ دارأ هنأو يداولا بناج ىلع ضرأ هل لجر نعو : ةلأسم

 ضرألا ىلع سيلو عرذأ ةثالث رادقم يداولا يف هضرأ فلخ رفظلا عقوف هضرأ

 ؟ ةرضم هنم العأو هنم لفسأ يذلا

 دقو كلذ يف هيلع سأب الف دحأب رفظلا كلذ رضي ال ناك ناف : لاق

 يداولا كلذ نم اهيف عسوي نأ رهاظ وأ يداولا برق هضرأ تناك نمل اوزاجأ

 ىلعررض كلذ يف ناك ناف . ةيرقلا لهأ نم دحأب كلذ رضي ال ناك اذإ رهاظلاو

 مل ناو لعفيلف رفظلا كلذ جارخا ىلع هتناعا ىلع هثدحأ يذلا اذهردقف دحأ

 ءاش نا هتيوت كلذ نأ وجرأو . هبر رفغتسيو كلذ هملعي نا هيلعف هيلع ردقي

 . ملعأ هللاو . هللا

 راضح كلذكو . ديلا توبث يف تاوملا يف رادجلا مكح فيكو : ةلأسم

 نع تاوملا ليزي الو ديلا تبثي ال صوخلا راضح نا يلعوبأ لاق . صوخلا

 . تاوملا يف رادجلا يف فلتخمو ةمكح

 ؟ نيتلخنلا نيب سايقلا عنمي ادح راضحلا نوكي لهو : تلق

 . سايقلا امهنيبو . ادح هارن ال : لاق
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 ؟ تارامعلاو هاتاوملا نيب راضحلاب ديلا توبث يف قرف لهو : تلق

 ال هملع يذلا عضوملا يف الإ رافقلاو يفايفلا يف ادي نوكي ال . معن : لاق

 . ملعأ هللاو . لاومألا يف ادي نوكيو هنيبو هنيب لاحي

 هللا همحر : يوكزاألا دمحا نب ةعمج خيشلا نع : ةلأسم

 . هل ازوح هلعجو ةراجحلاب لابجلا يف فورحلا نم ءعىش ىلع رفظ نميفو
 دايسلا اذه مكح نمل . دايسلا هيف عمتجاو هونكسا مهمنغ هيف اوكرتو ةادبلا ءاج

 ؟ ءانبلا اذهو
 وهف رفظ وأ ائيش دحأ اهيف ىنب ناف . اهيف دحأل كلم ال لابجلا نإ : لاق

 هنكس اذإو . هكلم بهذ ىخارتو حاطو هؤانب بهذ نإف امئاق اهيف هؤانب مادام هزوح

 هرفظو هانب نمل نكسلا ةرجأ مهيلعو .. مهل اهثاورأو مهمنغرعبف مهمنخب ةادبلا
 وهف ائيش مهنم ايحأ نمف هلل يه تاوملا ضرألاو لابجلا نأ لوقو . لودعلا رظنب

 . ملعأ هللاو . حلملاو ةراجحلاو رايثلا اهنم ىنبتو راجشألا اهنم جرخيو . هل

 : ىحبصلا : ةلأسم

 يهو كالمألا ةلزنمب اهنأ لوق : اهيف فلتخم ىرقلا نيب يتلا ةيدوألاو
 هلو يداولا فصن ىلا هيلي ام لام لكل ةيدوألا اهنيب يتلا لاومألا كلت باحصال

 ثلث ىلا هيلي ام لام لكل لوقو . هريغ ىلع ررض هيف نكي مل ام هب قفرتي نا

 نيب يتلا ةيدوألا نأ لوقو . يداولا يف هيلي امم عرذأ ةثالث لام لكل لوقو . يداولا

 . ملعأ هللاو . تاوملا ةلزنمب لوقو . ىرقلا لهأل مومرلا ةلزنمب ىرقلا

 هنلا همحر : رمع نب قناش خيشلا نع : ةلأسم

 رخآ ءاج مث } اهاصح لازأ وأ احسكو تاوم ضرأ ىلع عقوت نميفو

 نمل اهيف هلمع مدقتل اكلم اهاعداو لوألا همصاخف اهاقسو اهعرزو اهمضرف

 ؟ اهمكح
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 هنأل لوألا ءانع بهذي الو ءاملاب اهايحأ هنأل لوألا نود عرازلل اهنا : لاق

 . ملع أ هلل او . دعتم ريغ

 دحأل دي الو رايع رثأ هيف سيلو نيضرأ نيب بارخ عضوم يفو : ةلأسم

 بنجب ضرأ نيعزانتملا دحألو 5 ايهنم دحاو لك هاعداو ، نالجر هيف عزانتف

 . امهنيب حلصب هيلع اقفتاف اقيرط بارخلا نيبو اهنيب ضرأ اضيأ رخآللو بارخلا
 نا لاقو . هنم ةراجحلا لقنو هيف هدي حرطف بارخلا ىلا دمع رخا اناسنا نا مث

 ؟ال مأ كلذ هل زوبأ .دحأل دي هيف سيل بارخو رهاظ اذه

 دلبلا فخ هئطو ام لوق . نيلوق ضرألا هذه لثم يف تفرع يذلا : لاق

 دي تاذ ريغ ضرأ ناك اذإ اسأب كلذ ذخأب ىري ال ضعبو . دلبلا لهأل همكحف
 . ةروكذملا ةفصلا هذه ىلع اهذخأ رخآلل ىرأ امو . كلم ىلا بسنت ملو

 نيلام نيب ناك اذإ بارخلا يف فالتخألا دمحأ نب نسحلا يبأ نع تظفحو

 . مهل مروهف دلبلا فخ هئطو ام موق لاقو . هيلع ةلمتشملا لاومألل وه موق لاق

 اهنأ نظأ اميف موق لاقو . تاوم همكحف ةرايع رثأ الودي هيف نكي مل ام موق لاقو

 . ملعأ هللاو . اهلاحب كرتت

 رثأ ال بارخ امنيبو فورعم رايع ايهنم دحاو لكل نيتيرق نعو : ةلأسم
 ؟ مهل بارخلا نأ ةيرق لك لهأ ىعداف . دحأل هيف

 لثم اذهو امهنيب نوكي نأ نيضرأ نيب بارخ لك نأ لاق نم لاق دق : لاق

 . ملعأ هللاو . هل وهف ارثأ هيف كلذ

 ةمدقتم ةعارز ريغ نم كلم اهنا نارهظلاو لابحلا يعدي نميف : ةلأسم

 كلذ مكحو . كلذ يف كلم هل تبثي الف . فورعم عضوم ةرايع الو اهيف

 . ملعأ هللاو . ءارقفلل
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 هنلا همحر : ديعس ىبأ نع : ةلأسم

 نيبو بارخلا نيب ام ناك اذإ رايعلا نيبو اهنيب ام بارخب ىلوأ قرطلا نا
 نم اهيلي ايب ىلوأ يفاوصلاو لاومألا تناك ايك يقاوسلاو رادجلا لثم عطقي ام لاملا
 كلذ فصن قيرطلل ناك لام نيبو قيرطلا نيب بارخلا ناك ولو بارخلا

 . ملعأ هللاو . كلذب لوقي نم لوق ىلع لاملل هفصنو . بارخلا

 : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةلأسم

 ةجرشلا نا يلاولل اهبنجب لام هل لجر لاقف كالمأ نيب ةرام ةجرش يفو

 نوكيأ . ةجرشلاب ىصحلا ساسأ مئاقلا رظنو { هديدجت ديرأو يلام رفظ تبرخ
 ؟ ال مأ ىعدا ام هل حصي ىتح هفيقوت هيلع مأ هنع يض اغتلا عسيو ةجح كلذ

 مكحلا يف ةجح كلذ نوكي الف نيطلاب ءانب رفظلا ىلع نكي مل اذإ : لاق

 نم هل ليق ام ىلا يلاولا بلق نكس ناو لبق نم كلذ هل ناك هنا حصي نأ الإ

 . ملعأ هللاو . هنع ةنانمطألا مكح يف يضاغتلا هعسو كلذ يف بتري ملو كلذ

 هللا همحر : جرفم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 مهسفنأ ىلع اوفاخ اذإ دلبلا لهأ هيف ىجتلي يذلا دلبلا روس يفو

 ؟ هؤانب نوكي نم ىلع . مهلاومأو مهتايرذو مهئاسنو مهئانبأو
 اذإ ةدهاجملا همزلت يذلا غلابلا لجرلا ناينبلا مزلي هنأ يدنع : لاق

 الو اخيش ناينبلا مزلي الو ، اهيف نصحتي لاومأو سفنأ ىلع روسلا اذه ىوتحا

 عبتت اهناف ةمدقتم ةنس هل تناك ناو . ةديس رمأب الإ اكولمم الو ايبص الو ةأرما

 . ملعأ هللاو . هيلت يتلا دجاسملا لاومأ ىلع تناك ولو ىفتقتو

 لهأ لاقف { دلبلا يماح روس فلخ ءانب ينبي نأ دارأ نميفو : ةلأسم

 ؟ ال مأ . هعنم مهلا برحلا دنع انيلع يمري كتيب نا دلبلا

 . ملعأ هللاو . دلبلا لهأب رضي اثدح مهيلع ثدحي نأ هلزوجي ال : لاق

_ ٦١٦١ _



 ىلع دلبلا روس ءانب يف ةفلاسلا ةنسلا تناك اذإو & هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مآ اهعابتا زوبأ . ريثكلاو ليلقلا ءاملا ردق ىلع هيلي ام جلف لك جالفألا

 ةنس يهف ةيمالسالا ةفلاسلا ةنسلا هيف تكردأ اذكه تناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . اهلطاب حصي مل ام اهب لمعلا زئاجو ةتباث

 : ناديبع نبا : ةل اسم

 دحاو طلخو هتمسق ىلع نيلاملا بحاص قفتا نيلام نيب تاوم ناك اذإو

 ؟ ال مأ هعجر ثبعي مل يذلا امهدحأل وأ اهلا . هلام يف همسق ايهنم

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع ةعجر هل سيل : لاق

 هللاو . ءاملا برل وه لوقو . . هبرل ءاملا ةميق هيلعو هل وه موق : لاق

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلسم

 ام مكح نوكيأ . ءاملا رمم ىشغي ثيح يداولا يبناج ىلع يتلا لخنلاو
 تاوملاك فالتخالا نم هيف يرجيو نيلاملا نيب تاوملا ةلزنمب . نيتلخنلا نيب

 تناك اذإ لقأ وأ اعارذ رشع ةعبس نيتلخنلا الك ناك ك كلذ مكح امو ؟ ال مأ

 سايقلا يف يقاوسلا ىلع يتلا لخنلا ةلزنمب هنا لوق هيف لهو . رخال ةلخن لك
 ؟ هريغو

 ىلع نيتلخنلا مكح اهمكحف داو نيجو ىلع ناتلخن تناك اذإ : لاق

 هللاو . رهنلا ىلع نيتيدضاعلاك ايل لوقو . فوقوم ايهنيب ام لوقو رهن نيجو
 . ملعأ
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 هيف ينبيل عضومب اوعفد روس اهيلعو ةرجح مهل موق يفو 3 هنمو : ةلأسم

 كلذ دعب دارأو مرغ ام ردقب هنم لغتساو روسلا لام نم مئاقلا هانبف هل منغ برز
 نم مرغ امروسلل نوكي كلذ مهل زاج ناو . كلذ مهل زوجي مهتيطع نع ةعجرلا

 برزلا هيف ىنب يذلا ناكملا ناك اذإ ديسلا عيب نم لغتسا ايب بساحي مأ هلام

 ؟ مهلك ةعايجلل

 . مهيلع تباث هنأ يدنعف روسلل اعضوم ةعامجلا تلعج اذإ : لاق

 لصح ناو مكحلا يف زوجي الف روسلا لام نم هؤانب امأو . هيلع زارحأ ال روسلاو
 . انايض مئاقلا مزلي ال ضعب ىسعف هلام نم مئاقلا ملس ام ردقب دايسلاو روسلل

 . ملعأ هللاو . قحلا نم دعبي مل هنيمضتب لئاق لاق ناو

 : نايلس نب رصان ىضاقلا : ةلأسم

 عقوو ديماوحلاب هومسق دق اسانأ نا ريغ هلام برق ءاملاب اتاوم ايحأ نمو
 هعسيو هل همكح نوكي له . ءاملاب هويحي ل مهن أ ريغ هنم ةيحان مهنم دحاو لكل

 ؟ هللا نيبو هنيب اميف
 مسق نمل ةجح الو . هئايب اهايحأ يذلل يه ةتيملا ضرألا نا : لاق

 ةي يبنلا نع ءاج ايك الإ تاوملا نم ائيش زوحت ال ديماوجلاو . ديماوجلاب تاوملا
 . ملعأ هللاو . «هل وهف اتاوم اهنم ايحأ نمف هلل يه ةتيملا ضرألا ناد»

 : يصورخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم
 بطرلا بشخلاو ىصعلاو بطحلا نم ءىش عطق ىلا دحأ جاتحا اذإو

 زجعحيأ ةحابملا ةنكمألاو ةرمثملا راجشألا عيمجو تمنلاو توبلاو ردسلا لثم نم

 نع يروملا يهنلا يف لخدي © اهرايث عفانم نم جرخي ام لبق نم كلذ عرشلا هيلع
 ؟ ةقيلخلا نم دحأ ىلع كلذب ةرضملا دصقي مل اذإ ، ههبشو نعللا نم يبنلا
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 ال هنأ رجشلا نم ةلغ هلام عيمجو توبلاوردسلا عطق يف ليق دق : لاق

 . نيملسملا نم اذه ىلا يأرل ا يف بهذي نم لوق ىلع . مامالا ىلعو . زوج

 عقي هيف ام عيمجف مهلوق يف هتوبث نم . كلذ لعاف بيرغتلاو سبحلاب بقاعي نأ
 نوكي وأ اررض هتلازإ نم اهقحلي وأ لبقتسملا يف نوكي نأ ىجري وأ لاحلا يف اهنم
 ام ىنعم ىلع عرف الو لصأ يف حابم ريغ ىلع هل عطقلاب رظنلا يف اهرضي نأ افوخ

 الأ ىسعو {. يأرلا اذه دايق ىنعم ىلع جرخي اهيف هلكو مهيأر نع اذه يف انفرع

 ال هنأ الإ صيخرتلا نم رهاوظلا يف ردسلا نم تبني يذلا يف ليق ام ىفخي

 نم عنملا يف قرف ىرقلا نع ةيدوألا نم جراخلا يف يذلاو هتيب نوكي نأ ينبجعي
 يف هيلع ىوقأل كلذ نم هريغو باودلا هلانت اميف هزاجأ نم لوقو . عطقلاب هررض
 ىنعملا اذه يفوه امم هريغ الوردس يف ةعطقب هرض ةفاح وأ هعفن ءاجر عضوم

 ال ينكلو هبيرغت نم اشحوت رثكأل ينا ، لاحلا يف اهروهظ عضوم يف فيكف ههبشو
 هيف نيدلا يف يأرلا هيف ام ناف هب ةنونيد ريغ نم هب لمعو هار نم نيدلا يف يطخأ

 نكمي امم هناف رصب فعضل رظن هيلإ غلبي مل ملعب هزاجا نوكي نأ ىسعو زوجي ال

 هريغ فلاخ ناو ىري ايب لوقي نم ىلع الو سانلا نم زجع نم ىلع سأب الو

 بوبحم نع رثألا يف دجو هنا لدعلاب يكحي نمب فيكف . يأرل ا عضوم يف يأرلاب

 لعف نم ىلع مثا الو كاله الو ، هركي هنا رجشلا نمرمثملا عطق يف هللا همحر

 . كلذ نم ةبوتلا هيلعو رجحل مثإ وهف هزججي ال نم لوق ىلعو . هلوق يف كلذ

 . ملعأ هللاو

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 ؟ رايع برق يذلا بارخلا مكح امو
 وأ قيرط وأ لبج وأ ةجرش وأ داو ايهنيب عطقي مل ام رايعلا لهالوه : لاق

 لوقو . هيلإ قبس نمل لوقو . فوصنموأ نيرايع نيب تناك ناو . ةريبك ةيقاس
 . ملعأ هللاو . فوقوم

٦٩٦١



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نع حسفلا ام ، ةربقم برق ضرأ ءابج لثم اثدح ثدحي نأ دارأ نميفو

 ؟روبقلا

 . اهرضي الام ردقب ةربقملا نع حسفي لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . عارذ ةئايسمخ اهنع حسفي لوقو . عرذأ ةثالث اهنع حسفي لوقو

 روجح اهيف دجو اذإ ةحابملا عضاوملا يف اوفلتخاو ركب وبأ لاق : ةلأسم

 اينا لوقو . ءانبلاوأ رفظلا هاوح ام ىلع رجحلا عقي هنا ليقف ءانب وأ رفظب هيلع

 . ملعأ هللاو . هريغ ال ءانبلا عضوم ناك ام رجحلا

 املكو اهيلإ غلبتو اهيلع دمتعت ىتلا اهيراجم نع لوحت ال لويسلاو : ةلأسم
 ىلا هودريو مهضرأ نع هوسبحي نأ اهلهأل رأ مل ۔ ضرأ ىلع ليسلا أكتا

 نم اهيف يرجي ناك يتلا الإ مهضرأ نع هدر نوديري اينإ اوناكولو . مهريغ
 لحي مل تحتنا ثيحو . هللا لبق نم ةروهقم ةريسم ةرومأم لويسلا ايناو & لبق

 ناك يتلا ضرألا لهأل سيل كلذكو {،هيلع تدمتعا امو .اهقيرط نيبو اهنيب

 يتلا ضرألا نع هودري نأ اهريغ ىلإ اهنع ىحتنا مث لبق نم اهيف ليسلا يرجي
 كرتت نكلو اهيف ىرجي لبق نم ناك يتلا ضرألا ىلإ اهيلع ىرجو اهيلإ ىحتنا

 ترضأو ترفح اذإ امأو .اهيراجم لصأ يف عفنو رض نم هيلع ترج ام ىلع اهلاحب
 هنيب لحي ملو . هل كلذ ناك هضرأ نم تنفد ام رفح وأ ترفح ام نفد دارأف ادحأ

 . ملعأ هللاو . كلذ نيبو

 ىرخأ يراجم ىلع تكتاو دحأ اهحني ملو تحتنا اذإ لويسلاو : ةلأسم

 ىتح رفح وأ دحأ نم نفدب تحتنا اينا تناك ناو . اهلاحب نوكت نأ ىرأ ايناف

 ناك ام ىلع ليسلا يراجم دريو ، هثدح در ىرأ يناف . ءايحألا يف ناكو . امهلوح

 اهلاحب ىهو اهدر ىرأ ال ينإف تام دق هيف ثدحأ دق يذلا ناك ناو لبق نم هيلع

دقو . هل قحب كلذ لعف اينإ ىسعو تام دق ثدحملا نأل هيلع مويلا يه ايك



 ملو . لبق نم هل نكي مل اذه لثم يف اثدح ثدحأ نم نأ انظفح دقو هتجح تتام

 ثدحأ ام هل تثت تبثت ةجح نكي ملو ايح ثدحملا ناكو لدع ةنيبب كلذ ىلع تأي

 . هثدح در هتثرو مزلي نم ٠ تام ىتح كلذ هيلإ بلطي . اذإو دودرم هثدح ناف

 ملو هثدحأ يذلا ةافو لاحل هلاحب وهو هثدحأ كلاهلا نأ لدع ةنيب هيلع تماق ولو

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هتجح تناك ام ملعي

 : يبلمازلا : ةلأسم

 نأ دارأ نم دارأف . رحبلا لحاس ىلع ريثك مرق هيف تبن دق دلب يفو

 رجحن نأزوجميأ مهسفناو مهماعن ال هعفنم كلذ نادلبلا لهأ جتح ةحاو هنم بطح

 ؟ ال :7 كلذ مهيلع

 مهباود ماعط لبق نم دلبلا لهأ ىلع ةرضم ةعطق ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هعطق نع عنمي نأ ينبجعيف مهعفانمو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 رخأ لام بارخلا فلخو لام وأ رادج فلخ ناك اذإ تاوملا يف ليق دق هنا
 هبحاصل ءىش الو عطاق رادجلا نا لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا

 كلانه نوكي رادجلا نا لاق نم لاقو . يناثلا لاملا بحاصلوهو بارخلا نم
 امهدحأل سيل لاق نم لاقو ث ايهنيب بارخلا كلذ نوكيو . ةمئاقلا ةرامعلا ةلزنمب

 ناك اعيمج اجتسا ناف هبرل مكح هيلع حصأ ايهيأف كلذ ىلع ةنيبلاب نايعديو

 هللاو . قيرطو ةيقاسوأ لامو ةيقاس نيب ناك اذإ هيف لوقلا كلذكو نافصن ايهنيب

 . ملعأ

  

 `ه   

 عم
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 ثلاثلا بابل ١

 ةحنملاو تاداعقلاو تاراجألا ين

 ل امعل او تاع انصل او ةكرشل او

 ن امضل ١ نم هيف مهمزلي امو

 كل ذ هبشأ امو . مزلي ال امو

 .هور
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 : يلمازلا : ةلأسم

 كلذ دعب ءاج مث عرزلا نم اهنم جرخي ام عبرب الجر هضرأ دعقأ نميفو
 ةداعقلاب دعتقملا كسمتو . اهكتدعقأ ىتلا ضرألا ةداعق يف تينثأ دق ينإ هل لاقف

 155 مأ ةداعقلل اصقن اذه هلوق نوكيأ

 يف دعتقملا لخدي مل ولو هل ريغ ال ينبجعيف ةمولعم ةداعقلا تناك نإ : لاق

 هلف لمعلا يف لخدي نأ لبق اهضقنف ةلوهجم ةداعقلا تناك نإو . لمعلا

 دقو . ىضراو هنم نذإ ريغب دعاقلا ضقن دعب دعتقملا اهعرز ناف ، ضقنلا

 بحاصل عرزلاو . يدتعملاكوهف ةتباث ريغ اهنأو ، اهضقن ةداعقلا نأ ملع

 هرذب ناك اذإ هلرذب ال : لوقو . هرذب هل : لوق . رذبلا يف اوفلتخا ناو ضرألا
 رجأ مكيلعو . هل عرزلاف عرز نأ دعب هيلع ضقن ناو . ضرألا هلكأت امم

 . ملعأ هللاو . لودعلا رظنب ضرألا

 هكيرش تام نأ ىلإ امهدحأ هزاحف لام يف نيكيرش يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ نيهجولا لك ىلع هتثرول وأ زئاحللو لاملاب مكحيأ . زئاحلا

 هءاعدا نوكي نأ الإ زئاحلل ةجح الف هيلع زويحملا تام اذإ امأ : لاق

 هيلع ىعدملا ناك اذإ اذهو . ركني ملو ريغي ملو . لاملا اذهل زوحلا عم هترضحب هيلع

 سيل كيرشلا زوح هنا لوق : فالتخا كلذ يفف زئاحلا تام ناو . هرمأ كلمي

 هوجو نم هجووأ عيبوأ ةبهب هيلع هزاح هنا حصي ىتح هكيرش ىلع ةجحب

 وهو ركني الو ريغي ال اذهو هترضحب اذه ىلع هيعدي ناك هنأ حص وأ & كيلمتلا

 نا ةنيبب كيرشلا يتأي ىتح هتثرول ةجح زئاحلا توم نأ لوقو . هرمأ كلمي ذئموي

 نأ ىلإ هوجولا نم هجوب لاملا اذه نم تلاز اهنأ نوملعي ال لاملا يف ةيقاب هتصح

 نا لوألا لوقلا ىنبجعيو هتجح تتامو تام دق تيملا نأل :ةداهشلا هذه اودأ

 اذه ىلا تالازالا ةوجو نم هجوب اهلاوز حصي ىتح اهلاح ىلع ةيقاب ةكرشلا
 . ملعأ هللاو . زئاجلا
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 هجرخي نأ ريغ نم هسفن تاذ نم جرخ اذإ لماعلا يفو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هيلع ةجحلا ةماقإ دعب رجأ هل له لاملا بحاص

 ىلع فورعم لجأ ىلإ فورعم ءوزجب هلمعتسا لماعلا اذه ناك نإ : لاق

 رثألا نم هتعمس ام ىلعف . افالتخا هيف ملعأ الو تباث لمع اذهف فورعم لخن

 هتنكما نا مكاحلا دنع لاملا بر هيلع جتحا جارخا ريغ نم لماعلا جرخ اذإ

 . لاملا يف هل لمع ال ليق هنأ وجراف عجري مل ناف ، هلمع ىلا عجري نأ ةجحلا

 . ملعأ هللاو . هبيصن نم هيلع رجأتسي لوقو

 لجر هنذاتساف ةروبخ جلفلا نم دعقي ناك اذإ رابجلا يفو { هنمو : ةلأسم

 اذا هسيأ دعقتسي ام نمثب جلفلا حلصي نأ ىلع اهدعقي يتلا ةروبخلا نم دعتقي

 ؟ ال مأ هنم أربيو جلفلا حالصا يف هدعقتسا ام نمث ذفنأ

 يف هلعجي نأ هل نذأ ولو رابجلا دي نم دعتقي نأ اذه سيل يدنع اميف : لاق

 مهيلا صلختيف جلفلا بابرأ ةفرعم يف دهتبي نا يدنع هصالخو جلفلا حالص

 ىلا كلذ عفدي هنا لوقف سايألا دح ىلا راصو مهفرعي مل ناو مهفرع نا

 جلفلا ناك اذإ اذهو . جلفلا لهأ عمجي ثيح جلفلا هب حلصي لوقو . ءارقفلا

 ام اذه . جلفلا هب حلصي نأ زئاجلل برقأ وهف امر جلفلا ناك ناو . الصأ

 . ملعأ هللاو . هتظفح

 لام نم ءىش ةمدخل اريجأ رجأتسا اذإ ليكولا يفو . هنمو : ةلأسم
 نم ةنامألاو ءازجلاف هبانم بوني نمم ةرجألا كلتب هريغ ريجألا رجأتساف دجسملا

 اهايا هيطعيو هتراجا ريخألا ريجالل ممتي نا ليكولل زوجيا ليكولا رواشي نأ ريغ

 ؟ ال مأ احالص كلذ ىأر اذإ دجسملا لام نم

 ملع اذإ امأو . كلذ ممتي نأ هلف لماعلا لمعي نا لبق ملع اذإ امأ : لاق
 هسفنب لمعي نأ ىلع لوألا ريجألا ىلع طرش ناك ناف 0 ريجألا لمع نأ دعب
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 دجسملا لام ىلع لوالا ريجألل يدنع سيلف . ليكولا يأر الب هريغ رجأتسا
 هيلع طرشي ملو عىش لمع ىلع هرجأتسا ناك ناو . عوطتموه .امنإو .ةرجأ
 هترجا يدنع لوألا ريجأللف لمعلا كلذ يف هماقم موقي هريغ رجأتساف ، هسفنب

 تناك اذإ اوفلتخاو . هرجأتسا نم ىلع هترجأ يناثلا ريجألاو . دجسملا لام نم

 لاق ضعبو . دجسملل لضفلا لاق ضعبف : لوألا ةرجأ نم لقأ يناثلا ةرجا
 ءىشب هنعي مل ناو لضفلا هل ناك ءعىشب هناعا اذإ لاق ضعبو ، لوألا ريجألل

 . ملعأ هللاو . دجسمللف

 هللا همحر : ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 هجوتو هلام هل ثعب هرجأتسا نيحو . هلام هل طرشي نأ الجر رمأ نميفو

 غلابلوأ ميتيل وأ دجسمل الام طرشو . ريجألا طلغف هرجأتسا نم لام ىلا ريجألا

 هرجأتسا نم ىلع وأ 3 هل طرش يذلا لاملا بحاص نم ةرجأ هلو بجت له

 ؟ ال مأ

 ىلع نكي مل . هريغ ريجألا لمعو 3 هلايب هلد ناك اذإ هنأ يعم : لاق

 . هيلع ركني ملو لمعي لاملا بحاص هارو هلام نم هل لمع نم امأو ءىش رجأتسملا

 هيلع ةرجألا هل نوكت نا ينبجعيو . فالتخا هيفف ىضرو ةرجالاب لمعي نمم وهو

 الو يدنع اميف هل سيلف ةيهارك الو ىضر هل سيل نم لام امأو . هيلع ركني مل ام
 ناو . ةرجألا رجأتسملا ىلع تناك هريغ لايب هلد ناك ناو عىش رجأتسملا ىلع
 ارادج برخي وأ الخن شعقي وأ ارجش عطقي نا هرمأ لثم ةرضم هلعف نم دلوت ناك

 لامب هلد اذإ هرجأتسا ام ىلع وه عجريو نايضلا ريخألا ىلع ناك كلذ هبشأ امو
 نأ ةحصلا دعب الإ هريغ لام يف لمعي نا ريجألل سيلو 3 هريغل هنا حصو هريغ
 ناو هل هنأ هبلق نأمطا اذإ لمعي نأ زئاجف ةنانمطالا يف امأو . مكحلا يف اذه هل
 همحر ديعس يبأ نع دجوي اذكه كل تفصو ايك نايضلا هيلعف هريغل هنأ حص
 هل سيلف ائيش نمض اذإو & نومضم سانلا لاومأ يف أطخلا نأ بسحأ اييف هللا
. ملعأ هللاو . ةرجأ هيف



 هللا همحر : دعمأ ديعس نب رمع خيشلا نع : ةلأسم

 يف قاب هدعب عرزلاو ةدملا تضقتناو اهعرزو ةنس اضرأ دعقتسملا يفو

 ؟ رهشألا باسحب هل مأ هتلازاب هيلع مكحيأ ضرألا

 ضرألا ةراجإ هيلع نكل ، هعرز فرصب دعقتسملا ىلع مكحي ال : لاق

 يف ررضلا فرصي نأ ينبجعي اميف رظانلا لاق . ةلبقملا ةنسلا يف رهشألا باسحب

 نأ ىلإ عرزلا اذه كرت ناك اذاف . ضرألا بحاص نعو عرازلا نع ىنعملا اذه

 هضرأب ضرألا بحاص عفتني مل ، هبحاص ةداعقب ةدملا تضقنا نأ دعب دصحي

 تضقنا ناف هعرز جرخأ ءاش نا عرزلا بحاص ريخيف . ةنسلا ةيقب كلذ دعب

 . ملعأ هللاو . ةلبقملا ةنسلل دعتقا ءاش ناو . هتداعق

 نم ةعلسلا تفلتو هل اهعيبيل ةعلس الالد ىطعا نميفو . هنمو : ةلأسم

 اذإ داوسلا كلذك . عيبلا دعب اهنمث هدي نم فلت وأ بصخغب وأ قرحب لالدلا دي

 ؟ هدعب وأ غبصلا لبق بوثلا هنم فلت

 الوق لبقي الو نايضلا غابصلا الو يدانملا مزلي مل فلتلا حص اذإ : لاق

 نأ وجرأو خسانلا لاق . فلت هناب نمثلا يف لوبقم هلوقف يدانملا الإ فلتلا يف

 هافلتأ ايهأ حصي مل ام هجولا اذه ىلع لوبقم اهلوقو نيمألا ةلزنم ايملزنا اضعب

 . ملعأ هللاو . فلت نأ ىلا هظفح يف اطرف وأ ادمع

 د ارأو كله مث هنكسم هتجوز حنم و ا تيب هل لجر ينفو {&© هنمو : ةل اسم

 هيف تيبلاو . هتصح يف عئابلا لماعي نأ ي رتشملل زوجيأ هتصح عيب ةثرولا دحأ

 ؟ ال مأ . ةحنملا هذه

 وجرأو خسانلا لاق . حنتمملا نكسلا مكحف ةتباث ةحنملا تناك اذإ : لاق

 نم برص ةحنملا ن الل ح زاملا توم لعب ةحنملا هل تسثت شت الو ع ىش حنتمملل سيل ن ا

 تيبلا اذه نم ائيش كلمي ال راص اذهو . زوحت ل هريغ لام ف هتيطعو . ةيطعلا
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 اوناك اذإ مهكلاه توم دعب ةثرولا هل اومتي نأ الإ هدسج هحور ةقرافم دعب

 نكمي ءىش ىلع ةيطعلا تعقو نا امأو . كلذ مهلف اوبأ ناو . مهرمأ نوكلمي

 القاع اغلاب يطعملا ناك اذإ زارحالا ىلع ةتباث هيف ةيطعلا يف زارحالاف ضبقلا هيف

 . ملعأ هللاو . ندبلا حيحص

 : يوكزاألا حلاص نب مساقلا يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 ءام يف ذخؤي نأ الإ مارح وهو ةربابجلل جالفألا نم دعقي يذلا ءاملا يفو

 لوقو : خسانلا لاق . لالح هل كلذف . بوصخغملا ءاملا نم هبوني ام ردق ةداعقلا

 نأ ةبوصغملا هايملا لهأ نم دحأ دارأو اهطلخو سانلا هاومأ بصغ اذإ رابجلا نأ

 ءافو هعم اطوبرم هءام نوكي نأ الإ كلذ هل سيلف هئام ردق جلفلا اذه نم ذخؤي

 نأ هل لوقو . . هنيعب هءام دري نأ هيلع سأب الف هتقو فرعو تاقوألا نم تقو ي

 اهذخأ اذإ بوبحلا كلذك اهنم هب ام ردق ةطلتخملا ةبوصخملا هايملا هذه نم ذخأي

 نم هبح ردقب ذخأي نأ مهنم دحأ دارأو اضعب اهضعبب اهطلخو اهبابرأ نم رابجلا
 لهأ اوضارتي نأ الإ كلذ هل سيل لوقو . كلذ هل لوق . . ةطلتخملا بوبحلا هذه

 دق بوبح هذه نأل مهرمأ نوكلمي اوناك اذإ مهنيب اييف اهمسق ىلع بوبحلا هذه

 . ملعأ هللاو . اهباحصا نيب ةكرتشم تراص دقو ضعبب اهضعب تطلتخا

 : يوكزاألا رمع نب ناحرس خيشلا : ةلأسم

 دحأل زوبأ . رابجلا ءارألو ةربابخجل هنودعقي دلبلا لهأ ناك اذإ جلفلا يفو

 ؟ ال مأ جلفلا نم هل يذلا هئام ردقب هنم دعتقي نأ

 ردقب ةداب لك نم ذخأيل صيخرتلا ضعب هيف ناكولو كلذب رمأن ال : لاق
 فصن هل ناك ناو . ةدابلا رشع ذخأ جلفلا رشع هل ناك نا دجويو اهنم هبوني ام

 ءام نم ذخأي نأ هلزوجي الو & كلذ ريغ ال ةدابلا رشع فصن ذخأي نأ هلف رشعلا

 . لحلا هيف زوبي ال بوصخغملاو بوصخغم هنأل كلذ نم هلحاأو هاربأ ولو هريغ

 . ملعأ هللاو . . فالتخا بوصغملا نم لحلا ةزاجا يفو : خسانلا لاق
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 هللا همحر : ديعس نب سيمخ خيشل ا نع : ةلأسم

 بتكو . ةضف ةيرال اذكو اذكب نينس رشع اضرأ الجر لجر دعقأ اذاو
 الو اهب لهاج ريغ ضرألا هذهب ملاع هناو دعقتسملا نم نمثلا ضبق هسفن ىلع

 ؟ ال مأ ريغلا هلأ ةداعقلا هذه يف ريغلا دارأ مث اهنم ءىشب

 ضعبو اهتبثأو اهزاجأ ضعب ريثك فالتخا اهيف ضرألا ةداعق نا : لاق

 & ةدملا ىلا كلذ تبثي ءاضيبلا ضرألا يف ةداعقلا زيب نم لوق ىلعف اهزجي مل

 لمعلا يف لخد دق ةنس نوكت نأ الإ ايهنيب ضقانتلا عقو اذإ ضقنلا زيجي ضعبو

 . ملعأ هللاو . اهتميقب ةنسلا كلت هل تبثتف ضقنلا لبق اهيف

 . ةقث ريغ هل ليكو نم دجسملا ءام دعقتسا لجر يفو . هنمو : ةلأسم
 ملسأو . دعقتسملا اذه دنع نم ءاملا اذه دعقتسا نأ يل زوجيأ ةداعقلا هيلإ ملسو

 ؟ ال مأ نايضلا نم ايرب نوكأو نمثلا هيلا

 لوقأ الف ةقث امهدحأ وأ . نيتقث دعقتسملاو ليكولا نكي مل اذإ : لاق

 مثألا يف ايهثلاث نوكي نأ وجرأو دجسملا ءام نم يناثلا دقعتسملا اذه ةءاربب

 . هللا ءاش نا ةءاربلا هل وجراف ةقث امهدحا ناك ناو نايضلاو

 زاجأ نم لوق ىلع لوألا دعتقملا نم ةيلوتلا ةزاجإ اولخت ال :خسانلا لاق

 لوئسملا وهو دعتقملا ينعأ . هيلإ نمثلا ميلست زئاجو . ليكولا اذه نم ةداعقلا

 . ملعأ هللاو . اهعضو هل زوبي ثيح اهعضي ىتح ةنامألا هذه نع

 بر لمعتسا اذإ راديبلا نا نيملسملا لوق ريسفت امو . هنمو : ةلأسم

 لهف ىلوألا ةزجلا دعب ةنس تقلا نم راديبلل ناك لاملا بر هجرخأ ناف اتق لاملا

 ؟ ال مأ . مايألا نم دودحم دح ةزجلا هذهل

 زوجت ام ىلع الإ مايألاو رهشألا نم فورعم دح هل سيل نأوجرأ : لاق

 اذه هتزج تقلا اذه ناك اذإ اذه نا وجرأو عرزلا كلذ لثم يف سانلا ةداع هب
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 ىتح لماعلا جارخا عرزلا برل سيل نأ وه هلمع ءادتباو زارقلاو سيهلاب لماعلا
 ترج ام دعب تقلا لمع يف لخد اذإ امأو . ىلوألا ةزحجلا ريغ ةنس لمع هنم ذخأي

 . ملعأ هللاو . هجارخا عرازلل زاج هئانع ردقب هنم لماعلا ذخأ ىتمف

 هللا همحر ناضمر نب دوعسم خيشلا نع : ةلأسم
 هكيرش اهدعتقا اينإو . وه يوطلا دعتقي ملو يوط ةعارز يف كرش هل نمو

 ىدأ هنأ ردي ملو ، ةقث ريغ كيرشلاو بايغأو ماتيأ مهيف ريثك ءاكرش نيب يوطلاو
 نوكيو ةعارزلا هذه نم هتكرش كيرشلا اذه بيطتأ . ال مأ اههجو ىلع ةداعقلا

 ؟ ال مأ اهنم صلختي ىتح دعقتسملا ىلع ةداعقلا نايض

 اذإ ةداعقلا هذه يف لوخدلا ينبجعي الف ةقث ريغ دعتقملا ناك اذإ : لاق

 اذإو ةقث نم الإ ميتيلا لام ةداعق زوجت ال هنأل ابايغأ وأ اماتيأ يوطلا باحصا ناك

 ةداعقلا تناك اذإ لوقو . . ةداعقلا هذه زوجت الف نيتقث ريغ دعتقلاو دعقملا ناك

 . ميتيلا حالص يف اهيدؤي ةداعقلا نايض عرازلا ىلعف عرشلا يف ىف ةزئاج

 . ملعأ

 : ىبلمازلا : ةلاسم

 رصق وأ ءعىش يف ناخ وأ ريجألا شغو دجسملا لام ةمدخل رجمتسا نميفو

 ؟ ال مأ نايض هل مزلتسملا مزليأ عىش يف
 لبق جرخ وأ ةمدخلا يف ريجألا رصق اذإ ليكولا ىلع نايض ال : لاق

 ضري ملو دجسملل حالصلاو ةمالسلا بلط يف دهتجم ليكولا ناك اذإ تقولا

 لام عاضل ةقث اريجأ دبي ىتح دجسملا لام كرتول هنأل هريصقت يف ريجألل ليكولا
 . ملعأ هللاو . ةقث دجي مل اذإ دجسملا

 عيب وأ رايخلا عيبب لجر نم الام ى رتشا لجر يفو © هنمو : ةلأسم
 رتشي ملف . لاملا يف مهس وأ مهارد يهو راديبلا ةرجأ نع الفغو عطقلا

 ؟ ايهنم نوكت ,زم ىلع . يرتشملا الو عئابلا
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 هل ناك ناو عئابلا ىلع يهف مهارد ةرجألا تناك اذإ يدنع ييف : لاق
 ناك ناف . ةكردم ةرمثلا تناكو { هترمثب لاملا عئابلا عابو . ةرمثلا هذه يف ءوزج

 ناو . عئابلا ةصح الإ تبثت ملو ، ةرمثلا هذه نم ءوزج راديبلل نا املاع يرتشملا
 اهنم هتصح راديبلل ناك . اهلك هترمثب لاملا ىلع عيبلا عقوو . . ملعي ال ناك
 هللاو . قحلا هبجوي ام ىلع اهتميق وأ هتصح لثمب عئابلا ىلع يرتشملا عجريو
 . ملعا

 هليكو وه دجسمل وأ هل ءعىش ةمدخل اريجأ رجأتسا نميفو . هنمو : ةلأسم

 عيمج همزليأ رذع ريغل وأ رذعل هفلخف اذك عضوم ىلا هلمحيل الامح ى رتكا وأ

 ؟ ال مأ . هيلع هعطاق يذلا ءاركلا

 سنج نم مولعم نزووأ مولعم ليكو ىلع امولعم ناك اذإ ءاركلا نا : لاق

 ناك ناف كلذ ىلع ءاركلا دقعو مولعم ناكم ىلا مولعم لجر لمح وأ مولعم

 ناو ائيش ي رتكملا لمعي مل ولو هلكاركلا همزل رذع ريغ نم ي رتكملا نم عوجرلا
 هنم ناك اذإ عيش ةرجألا نم هل نكي مل هلمع متي نأ لبق ارتكملا نم عوجرلا ناك

 3 كلذ ىلع مكاحلا هربج هرجأ ام لمعي نأ لبق عجر ناو . رذع ريغ نم كلذ

 ايناو . نايض ي رتكملل يدنع همزلي مل ائيش وه لمعي ملو هربجي مكاح دجوي مل ناف
 ردق ارتكمللف ارتكملا وأ ي رتكملا عجر الوهجم اركلا ناك ناو . . ةبوتلا همزلي

 . ملعأ هللاو . ائيش كلذ يف انع دق ناك اذإ هئانع

 حونمملا ماد ام تيب نكسو لجرل هل الام لجر حنم اذإو 5 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ حونمملل حناملا توم دعب ةحنملا هتبثتا حناملا تايف . ايح

 ناو . ةحنملا تلطب حنمملا تايف دودحم دح ريغ ىلا كلذ ناك نا : لاق

 نأ لبق ةرمثلا نم ائيش حنتمملا ز رتحا دقو حنمملا تام ناف دودحم دح ىلا ناك
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 هللا همحر : ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 اهلمعيل لزغ ةبك لجر هيلا ملسف ءاركلاب بايثلا سانلل لمعي لجر نع
 سانلا لوزغو هلزغ عفري ثيح هل ناريج دنع اهعفرف & فورعم ءاركب ةقش هل

 اميف مرغ هيلع له { ةبكلا هذهو هلزغ بهنو مهبهنف هناريج ىلع ناطلسلا عقوف
 ؟ ال مأ . سانلا لوزغ نم ناطلسلا هبهن

 نم هريغوأ ناطلسلا ذخأ رهظو هيلع نمأي ثيح اذه لعج اذإ : لاق

 وأ قرسلا بابسأ رهظأ اذإو ليق هنا & مكحلا يف نايض هيلع سيلف نيرهاقلا

 عم هلوق لوقلا ناك ذخأ اميف ذخأ هيلع ىعدا يذلا كلذ نأ جاسنلا ىعداو بهنلا

 ال نأ ىلوأ ناك هنيعب ءىشلا ذخأ حص اذاف 3 هنيعب عىشلا ذخأ حصي مل ولو هنيمي

 . ملعأ هللاو . نايض هيلع نوكي

 وأ دلبلا نع بئاغوهو موق عم لام يف ةكيرش هل لجر نعو : ةلأسم
 ضرألا اومضرو الماع اهل اوذخأو ةكرشلا اهيف يتلا ضرألا موقلا رز رضاح
 هيلع اوبسحيو مهدنع نم ءاملاو ءاملا اونطاو ادايس اودمسو كلذل ءارجألا اورجتاو

 ؟ اوجتحي ملو كلذ نع هولأسي ملو ءانطلاب

 مهف نذؤيف هيلع اوجتحي ملو رضاح وهو كلذ مهيلع ريغي مل اذإ : لاق
 . هيلع ةلالدلاو نظلا نسح ىلع وأ ةلاهجلا بسح ىلع كلذ ىيف اولخدو كلذب

 ملو همهس هل ناك كلذ ىلع مهناعأو اوقفناو اولمع ام مرغو كلذ متأ ناف

 نيذلا مهلايع ءانعو مهانعو اوقفناو اودمس ام مهل ناك كلذ متي مل ناو . مهماهس

 لاقو . كلذ نم هتصح هلو ضرألل ناك ىقب امو & لودعلا يارب مهعم اولخد

 ةعارزلا مهلو ضرألا ةداعق نم دلبلا ةكراشم ليبس ىلع همهس هل لاق نم

 . ملعأ هللاو . كلذ مهناف بئاغلا ليبس كلذكو
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 اذاف ةكرتشم تناك اذإ رئبلا يف تفرع يذلا : فلؤملا لاق : ةلأسم

 بغري ملو هضرأ عرزي نأ منم دحأ دارأ ناو مهيلإ كلذف اهتعارز ىلع اوقفتا

 هتصح رادقم اهنم رجزي نأ هل ناك ابئاغ وأ اميتي هكيرش ناكو . عرزي نا هكيرش

 هللاو . ةفصلا هذه ىلع هعنم هكيرشل سيلو هئاكرش ةصح ردقب اهكرتيو مايألاب

 . ملعا

 تفلتف مولعم عضوم ىلا اهبكريل ةباد لجر نم ى رتكا نمو : ةلأسم
 نيعم ريغ ىلع ةرجألا تعقو ناف عضوملا طسقب ي رتكملا ىلع نا . كلذ نود

 ناك يذلا عضوملا ىلإ اهاوس ةباد ىلع هلمحي نا هيلع ناك تفلتف باودلا نم

 نم ثدح ىنعمل ءاركلا يف ءالغوأ باودلا مدع نمرذع مث نوكي نأ الإ ايهنيب
 . كلذ طسقب ةرجألا هيلع هلو فاعضاب ةباد هل ي رتكي نا همزلي سيلف فوخ

 . ملعأ هللاو . هريغو رذعلا نيب قرف اذهو

 مولعم ءاركب مولعم دلب ىلا اعاتم هل لمتحي الامج ى رتكا نمو : ةلأسم
 لاهجلا لصو املف . دلبلا كلذ لهأ نم لجر ىلا عاتملا كلذ عفدي نا هرمأو
 هلمح يذلا ىلا عاتملا لاهجلا درف . هنم هلبقي نا عنتما لجرلا كلذ ىلا عاتملاب

 ؟ هيلإ هتعجر يف ءاركب هيلع بجي له . هايا

 هلري مل نم مهنمو ءاركلا هل ىأر نم مهنم . . فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملع أ هللاو . هبحاص يأر ريغب هدر هنأل كلذ

 كلام ريجألا نأل هريغ هلمتسي نأ زياجف ريجأ لجرل ناك اذإو : ةلأسم

 ريجألا سفن تباط اذإو . ءاش ام ىتم هسفن نع ةرباجألا حسف هل زوجيو هسفنل

 نم ةعنام ريغ ةلعلا تناك اذإ هلمعتسا ههركي نأ ريغ نم لجرلا اذهف لمعي نأ

 . ملعأ هللاو . هلايعتسا
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 يف هل هعيبي هنامأ الجر هاسع ارمتو ارسبو البح هدنع نميفو :ةلاسم

 ؟هيف مكحلا ام . طقسم نم رشعلا ذخأ وأ رفسل الإ نيمألا رفاسف . دنهلا

 اذه لمعلا يف لخد دق ال . . ىرخأ ةرمرفاسي نأ هل ريجألا نا : لاق

 ةريثك رايد يدنهلا يف الإ مولعم ريغ ناك ناو . مولعم ردنب ىلا ةعطاقملا تناك اذإ

 ةرم رفاسي نأ هلف امولعم ناك ناو . هلثم ءانع هلف الوهجم ردنبلا ناك اذاف . ةفلتخ

 هيلع هرخس ام ريجألا يف وأ فوقولا لاملا بر دارأو امولعم ردنبلا ناك ناف ىرخأ

 ال رحبلا نال هلثم ءانع هلف الوهجم ناك ناو هل ءعىش الف كرتلا ريجألا دارأ ناو

 هلف ادبأ يدنهلا ىلا اهفوصو نكمي ملو تعاض دق ةعلسلا تناك ناو . كلمي

 . ملع أ هللاو . هلثم ءانع

 مث ريعبلاب ي رتكملا جرخف دلب ىلا اريعب لجر نم ى رتكا نمو : ةلأسم
 قدصي له . ريعبلا تام لاق وأ دلبلا ىلا ينغلبي نأ ريعبلا ردقي مل لوقي عجر

 وهف الإو ةنيبلا هيلعو عدم هنا ليقو . نيمي الإ هيلع سيلو زئاج كلذ يل هلوف
 . ملعأ هللاو . نماض

 نم ءزجلا وه جرخاف هنم ءزجب ابح هل نحطي نم رجأتسا نمو : ةلأسم
 عاضف هنحطي نأ لبق وأ هنحط نأ دعب هفلت ىعداف يقابلا نحط يف ذخأو بحلا

 نوكي مأ ، هيلع نايض الو هلوق لوقلا نوكيأ كلذ ريغ وأ قرس وأ لجرلا نم
 ؟ انماض نوكيو هلوق لبقي الو هديب ةرجألاب لماعلاك

 فلتلا هئاعدا يف قدصي الو نماض اذه : ها همحر رصان ىضاقلا لاق
 . بحلا بحاصلو هسفنل ةرجأ هجرخأ يذلا ءزجلاو

 ىلع رشعلا هل ناك نا هرشع هلف ىقابلا بحلا نحط اذا : يحبصلا لاق
 هلف ءىش هنم يقبي نأ الإ هل ء ىش الف هنحط نأ لعب اذه ىلع فلت ناو . هنحط

 هلوق لبقي ال ليقو . لوقلا ضعب يف هفالتا يف هلوق لوقلا نوكيو ىقب اييف همهس
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 نيبو هنيب اييف امأو . هيلع نايض الف فلتلا حص ناو . ريجأ هنال ةنيبلا هيلعو

 نيمأ هناف هنحطي نا لبق فلت ناو . اقح هيعدي ام ناك نا هيلع نايض الف . هللا

 . ملعأ هللاو . بحلا بحاصل وه هلزع يذلا ءزجلاو هلوق لوقلاو . هيف

 . ةنس لك وأ اذكب رهش لك باود هل معطي الجر رجأتسا نمو : ةلأسم

 يذلا تقولا لبق عجري نأ دارأ نا ةعجر امهدحأل لهو . اتباث اذه نوكي له

 ؟ ايهنيب
 يفو مولعم لجأ ىلا ةيتفلاو باودلاو ةياعرلا يف كلذ زيجأ دق : لاق

 ىلع عجر اذإ ةعجرلا هلو تفصو ايك لجأ ىلا ناك اذإ فالتخا ةيتفلا ةعجرلا

 . ملعأ هللاو . هيف ةفولعلا لوهجم هنأل فلع امم هانع ذخأيو لوقلا اذه

 نا مث . هبحاص يأر ريغب امهدحأ عرز ضرأ يف نيكيرش يفو : ةلأسم

 كلت نم عرازلل نوكي ام هكيرشل ةعارز اهيفو ضرألا نم هتصح بلط هبحاص

 مل يذلل لهو . كردت ىتح هتعارز كرتي نأ هكيرش ىلع مكحي لهو ةعارزلا

 ؟ ةعارزلا يف قح عرزي
 ةكرشلا ببسب عرز هنا هكيرشلو هل اضرأ عرز نم نأ هانفرع يذلا : لاق

 ضرألا نم هتصحو هرجأ كيرشلل بجتو عرازلل عرزلا تبثأ ماكحلا ضعبو

 هعرز عطقي نا عرازلا ىلع مكحي الو . كلذ نم ةرجألا هيطعي عرازلا ىلع

 ضوراألا نم هتصح ردقب هلف ضرألا نم هتصح كيرشلا دارأ نإ لوق هيفو . اهنم
 نيلوقلا الكو . هتصح ذخأيو . انعو رذبو مرغ ام ردقب عرازلا هكيرش ىلع دريو
 . ملعأ هللاو . لدع

 نع ريجألا فعضي مايصلا ناك اذإ هلا همحر يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 ناو اعوطت موصلا ناك نإ موصي هنا هرجأتسا نم ملعي نا ريجألا ىلعف & لمعلا
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 ريجألا اذهل سيلو . كلذ هملعي نا هيلع سيلف ناضمر لثم ابجأو اموص ناك

 نأ الإ ةلفان يلصي نا ريجألل سيلو . قحلاب كلذ يف داهتجألا هيلعو ريصقت

 ليللاب هرجتا نا كلذكو . رهظلا ةالص يتعكر لثم تاولصلا ربد ىلع يلصي

 سيل كلذكو . رجفلا يتعكرو ةمات رتولا ةالصو برغملا يتعكرو ةضيرفلا ىلص

 . ملعأ هللاو . ةلفان ةالصل ءوضوب لغتشي نأ هل

 هللا هحر : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 نأ ىلا حنتمملا اهعرزف ازوم اهعرزيل نينس رشع اضرأ الجر حنم لجر يف
 ضقن ةثرولا دارأو . ضرألا بحاص تامو ةنس وأ ناتنس هل ىضمو ىوتسا

 ؟ كلذ ضقن ةثرولل مأ . ةدملا ءاضقنا ىلا ةحنملا تبثتأ لاملا مسقو ةحنملا

 يفاصوصخغ ءاج دقو لسافلل زوملا لوصأ ةميق ةثرولا ىلع : لاق
 ةحنم هنأ اذه يف لصألاو راكبألاو تاهمألا لكأي ىتح حونممللو . لماعلا

 هللاو . كلذ يف هتثرولو هل ناك هتايح يف عجر ولو ةيطعلا نم برض ةحنملاو
 . ملعأ

 لمعف ةفورعم ارهشأ هل اهلمعي الخن الجر ىطعا لجر نعو : ةلأسم

 لخنلل ىضم ىتح ىقسو لخنلا راديبلا مضر ةثلاثلا يف ناك ايلف نيتنس لخنلا

 . هعزن مث رهشأ ةسمخ اهكارد وأ اهدادج دعب

 اهتبنو لخنلا تلمح اذاف . اهتبنو لخنلا لمحت مل ام هانع هل اذهف : لاق

 مث ةفورعم ارهشأ اهيف هلمعتسا ناك اذإ اذهو . كردت ىتح لخنلا يف هلمع تبث

 نأ لخنلا بحاص دارأ ىتمف لخنلا يف هلمع هلف ترمثأ ىتح هدي يف اهكرت
 اندنع كلذل سيلو . كلذب ةفرعملا لهأ يأرب هانع هل ناك ةرمثلا لبق نم هجرخي

 . ملعأ هللاو . فورعم دح
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 : ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 هرمأو . لمعب هلمعتسا الجر ن ا حص مث رجأ ريغب لمعي هنا فرع نمع

 اناو رجأب كلمعتسا ل ه هل لاقف . كلذ دعب هنم ةرجألا بلطف . كلذب

 . ارجأ ىلع طرتشت ملو كتلمعتسا

 لمعي هنأ فرعي ناك اذإ هرجأتسا هنأ حصي ىتحرجأب هل ذخؤي ال : لاق

 هنأ حصي ىتح رجألا هلف رجألاب لمعي نم هنأ فرعي ناك ناو . رجأ ريغب

 رجأ الب لمعي نمم هنأ الو رجألاب لمعي نمم هنأ حصي مل ناو . رجأ ريغب هلمعتسا

 . ملعأ هللاو . رومألا هذه يف لصفلا مهفاف نايعدي ام ىلع ةنيبلا ىلا اعيمج ايعد

 : دمحم نب رهزألا نع دجوي : ةلأسم

 حصي نأ الإ همرغو ناضلا همزل عاض هنا جتحا ىركب عناص لك نا

 الو فلت هنا قدصي كلذ دنعف قرسوأ قرغوأ بصغ لشم هانع يذلا ببسلا

 امأو . ىركلا هل نوكي ال نايضلا هيف همزلي الام اولاقف ىركلا امأو . مرغ همزلي

 . ملعأ هللاو . هنيمي عىشلا بلط اذإ لاح ىلع هيلعف نيميلا

 هللا هيضر : ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 اهب جرخف ثلثلا اهارك نم هلو . اهيلع رفسيل ةباد الجر عدوأ لجر نع
 ؟ كلذ يف هلوق لوقلا نوكي له . تباغ اهنا ىعداف عجرو

 هل حصي نأ الإ نايضلا هيلعو رجألاب لماعلا ةلزمب ليق دق هنا يعم : لاق

 ةلزنمب هدي يف يهو نماضب سيل ليق هنأ بسحأو كلذ بابسأ نم هي ربي ام
 . ملعأ هللاو . يطعيوه ايناو . ارجأ اهسفنب اهيلع ذخاي نأ هل سيل هنأل ةنامالا

 : يحبصلا : ةلأسم

 فلت ىعدأ اذإ ةرجألاب دونجلا يف عومجملا لبنسلا ظفحي يذلا بقارلا يفو
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 لوقلاو . نيمي نيختسا اذإ هيلعو نيمألا ىرجم يربجي مكحلا يف : لاق
 اهيف فرصتلاو لاومألا ظفح ىلع ليكولاو رجأب يعارلا كلذكو هنيمي عم هلوق
 . ةرجألاب ةعتمألا لمحي نموأ عانصلا مكحك ءاوس مكحلا يف اذه لك . رجألاب

 . ملعأ هللاو

 وأ ةسمخ ىلع هريغوأ اينغ هل ةرهث الجر ظفحتسا نمو . هنمو : ةلأسم

 ةرمث نوكي نأ الإ هاوس ارجأ هل لعج نأ بحال ينأو . كلذب ساب الف هعبر

 ةفورعم ةرجأب الإ تبثي شي الو كلذ زوجحم ال ليقو . اهذخأ ىلع ريجألا ردقي ةكردم

 . هانع بهذيو ءىش ىلا لصي الو كلذ فلت نكمي هنال ةكردم ريغ وأ ةكردم

 . ملعأ هللاو

 كلذ كحم م اقوايلح موقل غاص اذ ا غي اصلا نعو 03 هنمو : ةلأسم

 ؟ ءىش كلذ يف همزلي له تاتح هنم عقوف يوتسيل غوصلا

 . هيلع نايض الف هب الإ يوتسي ال كلذك غوصلا ةداع ناك نا : لاق

 . هو ربيف هبابرا فرعيوأ نمضي هناف هعمجي مل نا هناف نزو نوكي ام هنم جرخ ناو

 . ملع أ هللاو

 : ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 اهيف عرزنف ةرذوأ ارب الإ اهيف عرزي ال لاقو . هل اضرأ الجر دعقأ لجر نع
 ؟ ةعارزلا هذه نمل . ضرألا بحاص يأر ريغب ةرذلاو ربلا ريغ ةعارز دعتقملا

 هيلع رجح اذإ بصتغملا ةلزنمب هنأل ضرألا بحاصل ةعارزلا هذه : لاق

 نوكي الو . كلذ ريغ اهيف عرزف . ةرذ وأ ارب الإ اهيف عرزي نأ ضرألا بحاص

 ريغ عرزف ةرذ وأ ارب عرزي نا هدعقا اذإ ببسب اعراز نوكي اينإو ببسب اعراز اذه

 . ملعأ هللاو . بصتغملا ةلزنمب هرن ملو ببسب اعراز انيأر . ةرذلاو ربلا
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 نم فورعم ءىشب يشاوملاو لخنلاو ضرألا نايض نعو : ةلأسم

 زوجي . هتلغ نم ناك ام عمجي وأ ضرألا عرزي هنأ ىلع رهشأ وأ ةنس لك مهاردلا

 ؟ ال مأ

 امأو . ضرألا هجو ىلع ناك اذإ كلذ يف فلتخمف ضرألا امأ : لاق

 ريغ تناك اذإ زوجي الو . انطلا هجو ىلع زاج ةكردم ةرمثلا تناك اذإ لخنلا

 لوهجم كلذف يشاوملاو اهكارد لبق رايثلا عيب هيف لخدي هنأل ةرمث نكت ملو ةكردم

 هللاو . فورعم ءىش ىلع دعب نم امماتتي نأ الإ رغلا هبش وهو فالتخا هيفو اهنم

 . ملعأ

 هلف هءانع بلطو هريغو عرزلا يف لمعلا نم أربت اذإ لماعلاو : ةلأسم

 دارأو لمعلا بحاص ههرك ناو . دلبلا كلذ يف هلثم انع لثم كلذ يف هؤانع

 ةعجرلا مهلف اعجر ىتم لوق . فالتخا هيفف لبنس وأ رضخ وأ رذب دقو هجارخأ
 لمعلا يف الخدي مل ام ةعجرلا اينا لوقو . رونجلا يف بحلا ناك ولو هانع لماعللو

 رضخا اذاف ةعجرلا ايهلفرضخي مل ام نورخآ لاقو . ةعجر ايهه نكي مل الخد اذاف

 . ملعأ هللاو . لماعلا ىلع هل ةعجر الف

 جلفلا بحشي وأ دمسي نأ هيلع نوكي له لماعلا نع هتلأسو : ةلأسم
 . لماعلا ىلع هنا ليق دقف دايسلا امأ لاق . لاملا بر كلذ هيلع طرتشي مل اذإ
 لهأ نيب ةفورعم ةنس كلذ يف نأ الإ لاملا بر ىلع هنا ليق دقف جلفلا بحش امأو

 . ملعأ هللاو . مهيلعو كلذ يف نوكي نأ تببحأ دلبلا

 لماعلا ىلع ايناف هركف لاملا ىلع رضح لاملا بحاص لاق اذإو : ةلأسم
 ىلعو . راضحلا ثلث هيلعف ةعارزلا ثلث هل ناك نإ هبيصن ردقب راضحلا نم
 راضحلا عبر هيلع ايناف عبرلا هل ناك نإ كلذكو راضحلا اثلث لصألا بحاص

 . ملعأ هللاو . لصألا بحاص ىلع راضحلا حابرأ ةثاللو
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 الو ائيش لمعلا كلذ ءىجي الو مهسب لجرل لمعي لجر نعو : ةلأسم
 ؟ انع لخنلا بحاص ىلع هل له . لخنلا لمحت

 تناك ناو . . انع لماعلل ناك ائيش لمحت مل لخنلا تناك ناف : لاق

 ءانع الو تبن اميف هبيصن هل ناك لماعلا ةينو اريثك وأ اليلق ائيش تلمح دق لخنلا

 كلذكو هل ءانع الف ائيش اهنم بصي ملو اهعرز اذإ ضرألا كلذكو . كلذ دعب هل

 . ملعأ هللاو . هل ءانع الف . ةفاب اهترمث تبهذ اذإ لخنلا

 ىصع يف ةصح لماعلل له ةصحلاب ايهنيب الماعت نيلجر نعو : ةلأسم
 ؟ ال مأ ربلا نم نيتلاو ةرذلا ىصعو نطقلا بطحو لخنلا

 نأ اذه يف هيلع لاملا بحاص طرتشي نأ الإ هلك اذه يف لمعلا هل : لاق

 سيل دلبلا ةنس تناك نا كلذكو . تباث طرشلاف . لمع اذه يف هل سيل

 هللاو . لماعلا طرتشي نأ الإ كلذ يف هل ءىش الف . ءىش اذه يف لماعلل

 . ملعأ

 : ىحبصلا ; ةلأسم

 اذا كلذ زوجيأ تص سمخلا ردق طلخيو ةضف ماحل ىلا جاتحت ةغايصلا يف

 نم ةضف غاص اذإو مهارد هنم كلذ ضوع ذخأيو . كلذب الإ موقت ال تناك

 هيف طولخ هنا مهملعي مو ديب ادي مهاردلاب اهفرصو هل تجاتحا اماهمحل هدنع
 ةضفلا نم ةضف ذخأ اذإو . مهمالعا هيلع نأ رثألا يف عىجي هنا تصلا نم ءىش

 . شغلا نم اذه نأل هضف ساحنلا نع ذخأ ام در هيلعف ةضفلا ةميقب ساحنلاو

 رافغتسالاو مدنلا هعفني الو . ةضفلا ةميقب ةضف ساحنلا ضوع ذخأ هنا يناثلاو

 مودعملا لاملا ةلزنمب كلذ راص قوقحلا باحصأ فرعي مل اذإ قوقحلا در ريغ نم

 هل غاص نم ريخي نا هيلع نأ سيمخ نب رصان خيشلا لاق : ليواقأ كلذ يفو هبر

 فاخن انأف . كلذ هل لمع نم فرعي ملو . كلذ لعف نمو كلذب هفرعيو & كلذ
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 هنم هيلا صلخت هبر فرع نا نايضلاو ةبوتلا كلذ عم اضيأ هيلعو ناضلا هيلع

 ناك اذإ ناييلس نب رصان يضاقلا لاقو . هبر فرعي الام ةلزنمب وهف هفرعي مل ناو

 ىلع اهفيلأت ىلع نوردقي ال ةضفلا نوغوصي نيذلا نا سانلا نيب افراعتم كلذ

 اذهف . ةيراجلا ةداعلاب كلذ ىلع سوفنلا تنكسو . تصلاب الإ ضعب اهضعب

 خيشلا لاقو ، ةغيصلا حالصا ىلع ةناعتسا لب ، شغ غياصلا نم سيل

 ةداع ناكو . هب الإ ماحللا حلصي ال كلذ ناك اذإ ريشب نب دمح نب هللا دبع

 نيبي نأ نسحألاو & قيضي الف شفلا هب دري ملو سانلا دنع ةفورعم ةغايصلا لهأ

 . ملعأ هللاو . هب ىضريو عئابلا ملعي امب املاع نوكيل ي رتشملل .كلذ

 ن أ هل له . اماعط هل ظفحيل الجر رج تس ١ لجر نعو .3 هنمو : ةل اسم

 . ملعأ هللاو . هنم هل دبال يذلا مونلا تاقوأ ي ماني هنأ الإ بسحأ ايف ماني

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لوقلا رثكأ ىلع لوبقم ماص وأ كلاهلا نع جح هنأ ريجألا لوق امأو

 ءانبلا لثم ةرضاحلا لايعألا لثم امأو . هيف هلوق لوبقم جلفلا بحش لثم كلذكو

 . ملعأ هللاو . هيلع فقوي ىتح هلمع هنا هلوق لبقي الف

 : ىلمازلا : ةلأسم

 زوجت ىتلا لوصألا نم اذه هابشأ وأ اناكد وأ جلف نم ءام دحأ دعقتسا اذإو

 جاتحيأ ةداعقلا تضقنا اذإ ابايغأ وأ اماتيا فلخو دعاقلا تام مث دحأ نم اهتداعق

 هكرتو ةداعقلا تضقنا اذإ مأ بايغألاو ماتيألا لجأ نم صالخ ىلا اذه لثم

 ؟ هنم ءىرب دقف

 نكي ملو نيملسملا نم ادحاو راص هتداعق تضقنا اذإ دعتقملا نا : لاق
 . ملع أ هللاو . نيملسملا نود نم هصخي اظفح دعتقا ام ظفح هيلع
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 : ىحبصلا : ةلأسم

 دق هبحاص لاقو ، ةنسلا صقنت مل . هنس ءامرثأل ي رتكملا لاق اذإو

 هللاو . فالتخألا ىنعم ةلأسملا هذه يف نسحي نيملسملا ضعب لاقف تضقنا

 . ملعأ

 ال لاق وأ اهلتقي ل ناف اهلتق اههابشاو ةيحلا دجاو لاق . هنمو :: ةلأسم

 ةعاطلا نم هنأل هريغو ىمعأ نم لغلا هرجأ ىلع ردقي نم ىلعف رجأب الإ اهلتقأ

 نمل رجألا ذخأ لحي ال نأ فاخأو لثملا ةرجأ ىلع دازام موزل يف فلتخي هنا يدنعو

 ىلع ردقي هريغ نكي مل اذإ كلذ مزلاو ةيافكلا ضفرم نم هنأل اهلتق ىلع ردق

 . ملعأ هللاو . كلذ

 عجرو لمعلا يف لماعلا لخد اذإ ةلوهجملا ةزاجالا يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ هنم تبثي ام . لومعملا

 اذا هتابثا ينبجعيف لمعلا يف لخدو دحي مل الوهجم تقولا ناك نا : لاق

 ةنسلا هذه لقي ملو . ةنس لكل هرجأتسي نا لثم نيفورعم ةرجألاو لمعلا ناك

 وأ ايهتعجر يف لمعلا يف الخدي مل اذإ فالتخالا كلذكو . مويلاو رهشلا كلذكو
 يف لوخدلا لبق فالتخا هيفف تقولا ىمسو مست مل ةرجألا تناك ناو . امهدحأ

 لمعلا ناك اذاو . عجر اذإ لثملا ةرجأ ىلا عجريو غارفلا لبق هدعبو لمعلا

 . رخآ لمع يف هلوحي مل نا فالتخا هيفف . هيف الخدو الوهجم
 ام ردقب مأ هلثم رجأ ردقب ريجأللا اضقتنم هلعجي نم لوق ىلعف : تلق

 ؟ ىلوألا ةعطاقملا باسحب هل عقي

 ام باسح ىلع ةفورعملا ةرجألا رادقم ينبجعيو . نيلوقلاب ليق دق : لاق

 . ملعأ هللاو . ريجألا لمع
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 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ريجألا ةرجا نوكتأ هريغ وأ جلف حالصا ىلع رجأتسي نأ دحأ رمأ نميف

 ؟ رومأملا ىلع مأ رمآلا ىلع ةقلعتم
 قلعتي رومأملا ىلع امو . هرجأتسا نم ىلع ريجألل ةرجألا قلعتت : لاق

 . رمآلا ىلع

 ؟ رومأملا ىلع مأ رمآلا ىلع هترجا نوكتأ 3 انالف رجأ هل لاق ناف : تلق

 . ةفصلا هذه ىلع رومأملا نود رمآلا ىلع : لاق

 وأ رمآلا مزليأ زوجي ال ائيش هلمع يف صوصخملا ريجألا لعف ناف : تلق

 ؟ ال مأ ءىش رومأملا

 . اهنود هلعف نم ىلع لطابلا لعفو ءىش اهمزلي ال : لاق
 ملو هيلع رجأتساو ينالفلا ءىشلا حلصأ ةقث ريغل دحأ لاق ناف : تلق

 ؟ ال مأ ء ىش رمآلا مزليأ . لبق نم هيلع ناك اك هل لقي

 . ملعأ هللاو . ءعىش رمآلا مزلي ال : لاق

 عرزلا كردي نأ ىلا هعرز هل فوشي الجر رجأتسا لجر يفو : ةلأسم

 جرخي نأ دارأ عرزلا بحاص نا مث . ابح ايرج اذكبو . ةضف ةيرال اذكب

 نم مايألا نم فاش ام ردقب هيطعيو . عرزلا كردي نأ لبق هتفاوش نم فياشلا

 له . هتفاوشب فياشلا كسمتو . ةفاوشلا يف عيضم هنا هيلع ىعدا هنا لجأ

 ؟ ال مأ فياشلا جارخأ عرزلا بحاصل

 ام ىتمو { ةلوهجم ةرجأ هذهف عرزلا ينعتسي نا هرجأتسا اذإ امأ : لاق

 ىلع هئانع ردق فياشللف هجارخأ عرزلا بحاص دارأ وأ 3 جرخي نأ فياشلا دارأ

 هرجأتسا اذإ امأو . . عىش ىلع عرزلا بحاصو وه قفتي مل نا . لودعلا رظن

 هجارخا عرزلا بحاصل سيل لوق . فالتخا كلذ يفف ةمولعم مايأهفاوش ىلع

 بحاص هجرخأ ناو . هل ةرجأ الف هرايتخاب جرخ ناف . هرايتخاب وه جرخي نأ الو
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 لوقلا اذه ىلعف .0 ةلاهجلا هلخدت : لاق ضعبو . ةمات هترجأ هاطعأ عرزلا

 دنع انعلا توبث نم ةلوهجملا تاراجالا يف يربي ام ماكحالا نم هيف يرجت

 . ملعأ هللاو . يضارتلا مدعو ةضقانملا

 عار دنع تناكو سانلا نم دحأ ىلع ترضا اذا ةبادلا يفو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ريجألا ىلغ كلذ ايناو ءعىش ةبادلا بر مزلي ال هنا اهيلع رجأتسم

 لمعي ايك هتجوز لام يف لمعو ةرجألاب لمعي جوزلا ناك ناو : ةلأسم
 3 ةرجأ ريغب لمع هنا حصي ىتح دلبلا ةنس هلو هانع لطبي ال هنأ وجرأف اهريغل

 لمع هنا حصي ىتح كلذك همكحف ةرجالاب لمعي ال ةداعلا يف ناك ناو

 . ملعأ هللاو . ةرجألاب

 رمثاف . لخنلا ةرمث ثلث هل هنا ىلع الماع هلام يف لخدا نمو : ةلأسم

 هلف رمثي مل يذلاو { رمثأ امم هتصح لماعلل ناف ، رمثي مل اهضعبو لخنلا ضعب

 دارأ اذاف هتصح ذخأ لبق هجارخا ىرقنهلل يناثلا لوحلا يف رمثأ اذإ هتصح هنم

 لخنلا نع ائيش هضوع . . لخنلا ضعب هيف رمثأ يذلا لوألا ماعلا يف هجارخا

 . ملعأ هللاو . رمثي مل يذلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نا مثرايخ عيب مولعم جلف نم هئام نمءام رثأ اذك اذك لجرل عاب لجر نعو

 دارأ مث . ةضف ةيرال اذكب نامز ةنس رخا الجر ءاملا كلذ دعقأ رايخلاب ي رتشلملا

 ضقتنت لهو . دعاقلا وأ دعتقملا هرك ولو هئام ءادف هل زوبي له . هئام ءادف عئابلا

 ؟ ال مأ ةداعقلا

 باسحلاب دعتقملل نوكيو ةداعقلا ضقتنتو . هئام ءادف عئابلل نا : لاق

٩٥



 مهاردلا نم هنع طقسيف رهشألا نم ىقب امو . رهشألا نم ىضم اميف ةداعقلا نم

 ضقتنت ال يذلا كاذ دعاقلل مهاردلا عيمج ملس ناك نإ رهشألا نم ىقب ام ردقب

 عيبب مولعم جلف نم ءام رثأ اذك اذك لجر ى رتشا اذإ كلذ لثم . ةداعقلا هيف

 ريغي نأ هل لاحملا دارأو . رخآ لجرل ءاملا كلذ لاحأ رايخلاب ي رتشملا نا مثرايخلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف قرفلا مهفاف . ةداعقلا كلت يف هل ريغ الف ةداعقلا كلت

 ضرألا بحاص هبلاطف لجر ضرأ عرز لجر يفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ هلوق لوقلا نوكي نم . ةداعق الب كضرأ ينطعا : عرازلا لاقف ةداعقلاب

 كلت لثم نإ اولاق ناف . لودعلا رظن ىلا اذه يف عجري نأ ينبجعي : لاق
 . ملعأ هللاو . ةداعقلا هيلعف دعقت ضرألا

 رسفي ملو جلف نم ءام هل دعقتسي نأ ادحأ دحأ رمأ اذإو 5 هنمو : ةلأسم

 رمآلا اذه لام هب يقسي . . راديبلل لقي ملو ، هل دعقتسا مث . هنيعب دحأ ءام نم

 ءام نم هنأ دعب نم ملعوأ . وه نيأ نم ءاملا نا رمآلا ملعي ملو . . رمآلا رمأب

 ىقس اذإ نايض لاملا بحاص ىلع اذه لاثمأو . بئاغوأ ميتي ءام نم وأ دجسملا

 ؟ ءىش هيلع سيل مأ ، ءاملا هل نمل . ءاملا اذهب هلام

 رومأملا يطعي نأ رمآلا ىلع لب نايضلا نم عىش رمآلا مزلي ال : لاق

 . ملع أ هللاو . ءاملا ةداعق نمث

 هذخأ يف نا بايغأوأ ماتيأ نيب نم مهس مهل نميفو 5 هنمو : ةلأسم

 اوذخأ هؤاكرش نا ملعي ىتح لوقو ، هقح ذخأ هل لوق : فالتخا ةداعقلا

 بحبو مهاردب ةداعقلا تناك { ههبشا امو دجسمل وأ ميتيل مهسلا ناك مهماهس

 . ملعأ هللاو . ءاوس كلذ لكف

 وأ نيتنس دعب مث . نينس رشع ةدم ىل ا هلام دعق أ نميفو .0 هنمو : ةلأسم

 ؟ اهتدم ىلا ةداعقلا تبثتأ دعاقلا تام رثكأ وأ لقأ
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 كلذ يفف اهيف لخن ال ءاضيب ضرأ يف ةداعقلا تناك اذا : لاق

 اذإ امأو . . اهيف ةلاهجلل كلذ لطبأ ضعبو . ةداعقلا تبثت : لوق : فالتخا

 دعب تبثت الو كلاهلا اهايإ هحنم ىتلا ةنسلا يف الإ كلذ تبثي الف لخن اهيف ناك

 دعتقملا ريغف ةتباث ريغ ةداعقلاو هسفنل لاملا لمعي دعتقملا ناك اذإو . كلاهلا توم
 . ملعأ هللاو . هلثم ةرجألاف افلتخا اذاو . رايخلا عيبلا فالخ اذهو . هانع هلف

 الف ةدملا ءاضقنا دعب هعابو ةدم ىلا هل الام دعقأ نمو ." هنمو : ةلأسم

 ناك نا لوقو . هضقن دارأ نا عيبلا يف ضقنلا هلو 5 ةداعقلا يف ي رتشملل ضقن

 . ملعأ هللاو . عيبلا يف هل ضقن الف ةداعقلا ةدمب املاع

 هتبسكم ةمدخلا تناكو مدخي نمب يبصلا ناك اذإو ، هنمو : ةلأسم

 باصأ ناو . لوق ىلع هترجأ هيطعي نأ همدختسا نمل زئاجو . همادختسا زئاجف

 ضعب ددشو . هرك دق هنأ الإ همدختسا نم ىلع نايض الف عىش يبصلا

 يتلا باودلا ىلع رجزلاو . لخنلا عولط لثم يف يبصلا اولمعتسي نا نيملسملا

 نأ هل رجؤتسا نم مزلي الف ، مدخي نأ ايبص دحال دحأ رجأتسا اذإ امأو . حطنت

 . ملعأ هللاو . ةمدخلا نم يهني

 نزووأ ليكب مولعم لمح ىلع الجر لجر ىراك اذإو ، هنمو : ةلأسم
 ناكملا كلذ ىلا هعاتم لمحي الإ عاتملا بحاص أدب مث . مولعم ناكم ىلا مولعم
 هلادب وأ هلام ىلع فوخ ببس نموأ " دلبلا كلذ يف عاتملا كلذ صخر لجأ نم

 ؟ ال مأ هاراك يذلل ءىش همزلي له ث هوجولا نم هجوب فوقولا

 دنع ارضاح لمحلا ناكو . مولعم نزوب امولعم لمحلا ناك اذإ : لاق

 دارأ اذإ : رثألا يف دجويف مولعم دلبلاو & ةلاهج هيف سيلو انوزوم ةعطاقملا

 هذه لثم نأ وجرأو . هارك ىركلا يطعيف ريسملا نع فلختي نا لمحلا بحاص
 . ملعأ هللاو . ةلاهجلا اهلخدي نأ دبال ةعطاقملا
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 ملسف . ملسم لجر دنع نم ةرامح هريغل ى رتكا نميفو هنمو : ةلأسم

 ي رتكملا اهذخأف ٠ لحرل او ةدعلا اهيلع عضو ام دعب هترامح ةراجحل ١ بحاص

 اهيلع امو ةراحلا لسرأ اهنم هتجاح ىضق املف . هل اهارتكا نمل اهلسرأو اهماطخب

 ةرايحلا بحاصل ي رتكملا اذه مزليأ . ةرايحلا عم ةدعلا لصت ملو . ءايشألا نم

 ؟ ال مأ اهلثم وأ ةدعلا نم بهذ ام ةميق

 هل ىضرو نالفل اهيرتكي هنأ ةبادلا بحاصل ي رتكملا لاق اذإ : لاق

 نال ةدعلا نم ء ىش فلت اذإ ء ىش ى رتكملا مزلي الف . كلذب ةبادلا بحاص

 اهي رتكي هنا ةبادلا بحاصل ي رتكملا لقي ل ناو كلذب ىضر دق ةبادلا بحاص

 . ملعأ هللاو . كلذ نايض ي رتكملا ىلعف ةدعلا نم ءعىش فلت اذاف نالفل

 هللا همحر : ناميلس نب رصان خيشلا لاق : ةلأسم

 زوجي الف . دلبلا فرصب تايرال وأ اتيدمحمب يراشلا ىلاولا رجأتسا اذإ

 هترجأب ضرتعي نأ اضرو هسفن بيط نع الإ هيلع هرجأتسأ ام الإ هيطعي نأ
 نا ريجألا لوق لوقلاف . افلتخاف اضورع الو ادقن هل نيبي مل ناو . اضورع

 ىلع ةنيبلاو ، اهيلع ءارشلاو عيبلا رادمو لصألا يه اهنال مهرادلاب هرجأتسا

 . ملعأ هتلاو . تناك سنج يأ نم ضورع اهنا رجاتسملا

 اذك كيطع أو نالف نم ىنصلخ لجرل تلاق ة أرم أ يفو © هنمو : ةل اسم

 هللاو . هئانع ردقب هلف كلذ ف انع اذإف . هنم اهصلخو ربخ لخدم هيلع لخدف

 . ملعأ

 ملف اموي ا ذك هيلع طرشو ناكم ىل اادحأ رجأ نمو ز هنمو : ةلأسم

 رذع هل ناك اذإ هترجأ لطبت ال هنأ يدنعف . طرشلا ىلع ةرجأ نم ريجألا فاوي

 . ملعأ هللاو . هلثمب رذعي امم ضرم وأ فوخ نم
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ىلع اقفتاو . ينالفلا عىشلا يل عنصا هل ليق اذإ دادحلاو رافصلا يفو

 وأ . حيلمب سيل اذه . هديرأ ال هل عونصملا لاق . كلذ هل عنص املف . نمثلا

 مأ . . هيلع اقفتا يذلا نمثلاب كلذ مزليأ . . ةميقلا هذه يواسي ال اذه : لاق

 ؟ ال

 هيلع عاض دق لماعلا ناك اذإ امأو . . ةلاهجلا هلخدت اذه لثم نا : لاق

 هللاو . هيلع عاض ام ناصقن هل لمعي نأ هل لاق نم ىلعف هرغص نم ءىش

 . ملعأ

 غياصلا ىلا هعفدي ةضف وأ ابهذ ةأرما هيلإ تعفد نمو . هنمو : ةلأسم

 دق لاقو . اهنم هضبقف هغوصي غياصلا نالف ىلا هعفدا تلاق وأ 3 ايلح اه غوصي

 هدحج وأ هنم بهذ غئاصلا لاقف 0 هيلإ هعفدي نأ هترمأ يذلا غئاصلا ىلا هتعفد

 دقل هنيمي عم هلوق لوقلاو . انايض هيلع ىرأ الف ائيش هيلإ عفدي مل نا غئاصلا
 . ملعأ هللاو . هيف اهناخ امو هترمأ ايك لعف

 ميتيلا اهعطقيو اهرسخيو بايثلا طيخي يذلا طئاخلا ينفو { هنمو : ةلأسم

 ءىرما لام لحي ال نأ ينبجعيف طويخلا وأ هروقلا نم عىش لضفو . هريغ وأ

 سانلا نب ةداعلا هب ىرجت ءىش لك امأو . رثك وأ كلذ لق هسفن بيطب الإ ملسم

 هب بيطت اييف كلذ رجحب لوقأ الف مهنيب لالذالا جرخم جرخيو { مهفراعت يف

 ماحتقالا نم ريخ اهنع يقوتلاو تاهبشلا نع فوقولاو بولقلا هب حمستو سوفنلا

 عستا ناو بوثلا بر لحتسي نأ اذه لثمب ىلب نمل بجيو . اهيف لوخدلاو اهيلع
 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نا هيلع سأب ال ، هيف نايض ال لاق نم لوقب

 : يمضهجل ١ ديعس نب دش ار خيشل ١ نع : ةلأ اسم

 . جلفلا رفحي نمل اظفتحم نوكي نأ هيلع اطورشم ناك اذإ جلفلا ليكو يف
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 . مهلثم ةرجأ هل نوكيو مهلثم رفحي نأ هل زوبيأ . هرفح ىلع مهرجأتسا وهو

 ؟ ال مأ . مهيلع هظافتحا لبق نم هرجأو

 تركذ ام لعف زوجي هنأ ايتفلا ال ةركاذملا قيرط نم يدنع يذلاف : لاق

 هجو رصني نمم . كلذل الهأ لكوملاو ليكولا ناكو . هلكو نم كلذ هل لعج اذإ

 . ملعأ هللاو . لدعلا

 نأ مث حنمملا تامو هتايح يف الخن الجر حنم نميفو { هنمو : ةلأسم

 حناملا ةثرول لخنلا ةلغ نوكت نمل . . تامو تكردا نأ ىلا لخنلا زاح حونمملا

 ؟ حونمملا مأ

 لخنلاف حناملا تام اذإ هنأ دجوي ام ىنعم ىلع يدنع يذلاف : لاق

 يهف اهترمث تكردا دق لخنلاو حناملا تام نوكي نأ الإ حناملا ةثرول اهترمثو

 . ملعأ هللاو . حونملل

 : يدقعملا ةروشنم نم : ةلأسم

 رادقمولو عرزلا نم ىقب اذإ ةمات ةرجألا فياشلل ناك ةعارزلا تفلت اذإ

 هللاو . . تدجو اذكه . فاش ام رادقم هل ناك هلك فلت ناو . فياشلا قح

 . ملعأ

 اريجأ ى رتكأو ىمسم بحب اضرأ لجر نم ى رتكأ لجر نعو : ةلأسم
 ذخأ نع بحلا بحاصو عنتماف اهبح دسفأف ءادلا اهيلع ىتأ مث انهتعارز نم

 ىلع الإ ردقأ سيل ةعارزلا بحاص لاقو . اديج ابح بلطو . بحلا كلذ

 . كتعارز نم الإ كيطعأ الو يتعارز
 . ادساف اهبح ناك اذإ ضرألا هذه ريغ نم هيطعي : لاق

 ؟ هضرأ ةعارز نم هيطعي نأ هيلع طرش ناف : تلق

. ملعأ هللاو . دساف اذهف : لاق



 ؟ اهكرت مث اهساهف اهيف عرزيل اضرأ رجاتسا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 اهتراجأ هيلع تبث دقف مولعم عرزوأ مولعم تقو ىلا اهرجأتسا نا : لاق

 امرادقم الإ ةراجالا نم هيلع نكي مل ، مولعم عرزل ةمولعم ةراجأ مسي مل ناو

 . ملعأ هللاو . اهبر نع اهلغشأ

 ريغب افياش عرزلا ىلع رجأتسا اذإ لماعلا نع هتلأسو : نرقلا ةلأسم

 ؟ ال مأ . ىرقنهلا بيصن يف ائيش قحتسيا ىرقنهلا رمأ

 نم ةروشمب كلذ نوكي نأ اذه يف لوقلا نم ينبجعي يذلاف : لاق

 ماكح نم ةجحلا همزلت نمم نكي مل ناو ةجحلا همزليف ىبأ ناو . لاملا بحاص

 نأ هنم كلذ ناكل لدع مكاح ناكول ايب هكيرشلو قحلاب كلذ يف ماقو . نيملسملا

 كلذ نوكي نأوجرأو . فياشلا اذه هقحتسي ام هتصح يف هكيرش ىلع نوكي

 . ملعأ هللاو . اكيرش راديبلا لعب نم لوق ىلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نم ائيش هيطعي دحأ لكو 0 ةرجألاب لاجرلا سوءر قلحي يذلا يفو

 لبق عطاقي نأ زوبيأ رثكأ هيطعي اذهو . اليلق هيطعي اذه ةرجألا ريغ سولفلا
 ؟ ال مأ قلحلا

 ام دعب ائيش هاطعأ اذإ امأو } ينبجعت ال اذه لثم يف ةعطاقملا نا : لاق

 . . ملعأ هللاو . زئاج كلذف هب ىضرو هقلح

 ىلإ اذكو اذكب هعرز هل فوشي الجر لجر رجأتسا اذإو { هنمو : ةلأسم

 نم جرخ نا هلثم ءانع ريجالل نوكيو ةلوهجم ةراجالا هذهف . عرزلا فيصي نأ

 بحاص طرش ناو . لوقلا رثكأ ىلع رذع ريغ نم هجورخ ناك ولو هسفن تاذ

 ءىش ىلع كل سيلف فيصلا ىلا هيلع كتعطاق ام متت مل نا ريجألا ىلع عرزلا
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 انأو تبثي ال لوقو ريجألا ىلع تباث طرشلا !ذه نإ لوق : فالتخا كلذ يفف

 جرخف دودحم لجأ ىلا ةفاوشلا تناك ناو . ريجألا ءانع بهذي ال نأ بحأ

 نيملسملا لوق لكو . هانع هل لوقو . هل ءعىش ال لوقف . رذع ريغ نم ريجألا

 . ملعأ هللاو . باوص

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 اهدحو اهيقسي ةيقاس هل ناكو . هل ليكو نم دجسمل اضرأ دعتقا لجر يقو

 ةيقاسلا هذه بناوج عرزو انطق ضرألا هذه دعتقملا اذه عرزف لجر لام يف رمت

 نايروتلا اذهزوح دجسملا اذه ليكو دارأ نايروتلا رمثأ ايلف . انايروت

 دعتقملا لاقو . ةيقاسلا ال ضرألا عرزتل كتدعقأ انأ دعتقملل لاقو . دجسملل

 يف ةيقاسلا هذه رمت يذلا لاقو . اهتيقاسب الإ نوكت الو ضرألا هذه تدعتقا انأ

 ؟ يأرلا ام . يل عرزلا اذه : هلام

 اهيف ل ضرألا برل وهف اهنيجو وأ ةيقاسلا ىنيجو يف عرزام امأ : لاق
 ةيواسم تناكو ةيقاسلا نطب يف عرز ام امأو . افالتخا كلذ يف ملعت الو ىقسملا

 برل وه لوقو . ضرألا برلوهف اهنطب يف تبن ام نأ لوقف : هلام يف رمت نم لام
 كلذ يف ملعن الو 0 ىقسملا هل نمل يهف ةعفترم وأ ةلزان تناك ناو . ةيقاسلا

 هلام يف رمت نم لامل ةيواسملا ةيقاسلا نطب يف تبن ام لاق نم لوق ىلعف . افالتخا
 عقي مل اذإ اندنع نسحي اميف دعتقملل ال ىقسملا برل نوكت اهنإف ىقسملا بحاصل

 ريغ نم ةعفترملا وأ ةلزانلا ةيقاسلا يف كلذكو دعتقملل اهعرز يف طرش كلانه

 زوجي نمم كلذ يف مكح عقي مل ام نيملسملا ءارأ نم اذه ريغب لاق نمل { انم هيطخت

 . ملعأ هللاو . كلذب همكح

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم
 ىتح اهعرزي مل دعتقملا نا مث ةيرال اذكب ةنسل اضرأ الجر دعقأ لجر يفو
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 تدرأ اذإ هل دعاقلا لاقو . . هريغ ادحأ اهدعقي نا دعاقلا دارأو ةنسلا تضم

 كل تملس امنا دعاقلل لاقف . ةيناث اهدعق يل ملس ةيناثلا ةنسلا هذه اهعرزتل

 ةنس عرزل طرش دعتقملاو دعاقلا نيب نكي ملو ، ةنس اهعرز يلو { اهعرزأل اهتداعق

 ؟ اهنيب مكحلا فيك . ةدودحم

 ملو ضرألا هذه ةنس هدعقي نا اقفتا اذإ دعتقملاو دعاقلا اذه نا : لاق

 ةنسلا ءاضقنا ىلا اهنم اهيلع دعقلا عقو ذنم اهداعقا بجيف دعتقملا اهعرزي

 وأ عرز داعقألا عقو ذنم ةنسلا تضقنا اذإ ةرجألا همزلتف ةدوقعملا ةعقاولا ةرجألاب

 . اهل لوألا ريغ اهداعقا كلذ دعب ةيتآلا ةنسلاو كلانه طرش عقي مل اذإ عرزي مل

 . ملع أ هللاو

 هل ىصوأ وأ ةنس اذك اذك هتوم دعب هلام ةلاغ الجر حنم نمو : ةلأسم

 ةثرولل هتلغب ىصوملا هل لاقف ، نامز ةنس هتلغب ىصوأ وأ ةحنم وأ نايض نم هتلغب

 يف ةثرولاووه رجاشتو هيقسا نأ يلع سيلو ةلغلا يل انأو لاملا اذه ىقس مكيلع نأ

 ؟ ىقسلا

 رجشو لخن تاذ اهتلغب ىصوملا وأ ةحونمملا ضرألا هذه تناك اذإ : لاق

 حالص ىقسلا لصألا لهأ نأل فاصنلاب ىقسلا نوكي نأ هيلع لمعأ يذلاف
 افالتخا كلذ يف نا اهحالصو مهتلغ نوك ببس ىقسلا ةلغلا باحصأو مهلصأ

 وأ هل يصوملا ىلع لوقو . . لصالا باحصا ىلع كلذ لوقو . . هانركذ ام لوق

 . ملعأ هللاو . حونمملا

 : ىحبلا : ةلأسم

 هللاو . هنوزيجح مهاندجوو فالتخا اذك رهش لكل حالسلا ةداعق يفو

 . ملعأ
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 : ىلهذلا : ةلأسم

 ريغب لحفلا بحاص صري م اذإ هتباد ىلع ارجأ مهدحأ ىطعأ اذإو
 ؟ ال مأ . لحفلا بحاص وأ ىطعلملا مث ايأ . . رجأ

 ضعبو درلا ةرجألا ذخأ نم ىلع بجوأ ضعبو . ةيهارك كلذ يف : لاق

 . كلذ ذخاي نمل ةيهاركلاو يطعي نمل ةصخرلاب لاق ضعبو ادر هيلع بجوي مل
 . ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم
 هيبج ىلع سبح لبق نموأ هنذا لبق نم هلمع متي مل اذإ راديبلا يقو

 ؟ ىرت فيك هل بجي ام لاملا بر بلطو . كلذ نم هل بجي ام بلطو
 لوقو . . ىضم ايف هلمع راديبلل نأ لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 اذهو هلمع عيمج حاجتسا ولو هلمع مامتا ىلع رجأتسي نأ ناديبلا ىلع بجي

 . ملعأ هللاو . رثكأ ريخألا لوقلا

 : ديعس وبأ لئس : ةلأسم
 غلبتف اهيلع يدانملا يدانيف اهعيب ديري ةعلس يدانملا يطعي يذلا نع

 يدانملل مزلي له نمثلا كلذب اهعيبي نأ ةعلسلا بحاص دري ملف { مهارد ةرشع
 ؟ رجأ

 . معن : لاق

 . همزلي مكف : تلق

 . ملعأ هللاو . . هلثم رجأ : لاق

 لجأ ىلا ةبادلا نم ىمسم مهسب باودلا يف ةينقلا يف فلتخا : ةلأسم
 لجأ ىلا افورعم ايهس ةبادلا فلع ىلع ةرجألا تناك اذإ ضعب لاقف . . مولعم
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 يف لوهجم كلذ نأل امماتتي نأ الإ كلذ زوجي ال ضعب لاقو . زئاج كلذف مولعم

 مايألاو نونسلا يضقنت نا لبق فلتت ةبادلا لعلو فورعم ءعىش وه سيلو ةبادلا

 لوق ىلع كلذ تبث اذاو . هؤاهع لطبيو ارجأ رجاتسملا قحتسي الو . روهشلاو
 يفوتسي ىتح ارجأ الو ، يهس ةبادلا يف ريجألا قحتسي الف كلذب لوقي نم
 ةبادلا يف ةصحلا ذئنيح قحتسا لجألا ىضقنا اذاف ، هيلع عطوق يذلا لجألا

 يف لمع اذإ هل ايناف ، كلذ زيجي ال نم لوق ىلعو . كلذب لوقي نم لوق ىلع
 اهنم ةصحب ةبادلا فلع ىلع اعطاقت اذا ليق دقو ةبادلا بر ىلع هلثم رجأ ةبادلا

 اليلق ةصحلا هلو زئاج كلذ نا اهيف لمعلا يف لخدو & فورعم لجأ ريغ ىلع

 . ملعأ هللاو . اريثك وأ تناك

 الف كلذ رسكناف امالغوأ اروجنموأ ةباد لجر ى رتكا اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هتقاط قوف هيلع لمح هنا حصي مل ام هيلع نايض

 هيلع ءىش الف برهف هنيعب ءعىش يف اضرأ وأ ادبع ى رتكا نمو : ةلأسم

 . هدر هيلعف اذه ىلع هضبقو ءاش ةغيص يأ يف هعم لمعي نأ ىلع هارتكا ناو

 . ملعأ هللاو . هبلط هيلعف قيأ ناو

 ىقسف ثيغلا ءاجف ةفورعم اضرأ هل يقسيل اروث ى رتكا نمو : ةلأسم

 ىرخأ اضرأ هروث ىلع رجزي نأ هيلع سيلو روثلا بحاصل ثيفغلاف ضرألا كلت
 ارهش هرجأتسا نأ الإ . عرزلا بحاصل بيغلا نا ليقو . هترجأ روثلا بحاصلو
 . ملعأ هللاو . روثلا بحاصل ثيغلا ناف . امولعم

 لمح عوجرلا دارأو دلبلا غلب ايلف دلب ىلا ارامح ى رتكا نمو : ةلأسم

وهف ةرجألا نم ى رتكملا دادزا ايف ، ى رتكملا ىشمو ىركب الجر رايحلا ىلع



 نذاب الإ ادحأ هيلع لمجي نأ ارامح ى رتكا نمل بجي امو نماض وهو رايحلا بحاصل

 . ملع ا هلل او . هبر

 لمجي نأ داراف اهبكري نم هل مسي ملو لجر نم ةباد ى رتكا نمو : ةلأسم
 هتباد ضبق ءاش ناو كلذ يضم ا ءاش نإ رايخلاب ةبادلا بحاصف . . هريغ اهيلع

 . ملعأ هللاو . هل لوق الف هل ايس اذإو

 مهنم فالتخا هيفف عايض ريغ نم فلتف ءاركب ائيش لمح نمو : ةلأسم

 حصي مل ناو بجي ميلستلاب ءاركلا لاق نم مهنمو . كلذ ردقب ىركلا هل لاق نم

 . ملعأ هللاو . نايضلا همزل هريغ نم فلتلا

 تباث كلذف 0 مولعم رجأب مولعم ءعىشل مولعم موي يف ةرجأ لك : ةلأسم
 الإ متي ال رجألاو تالوهجملا نم كلذف ضوعلاو تقولاو لمعلا ةلوهجم ةرجأ لكو

 لايعألاو . ةمتاخلاب الإ حصي ال ءازجلا نا ىرت الأ . هتمتاخو لمعلا مامتاب

 . ملعأ هللاو . اهميتاوخب

 : ىحبرصلا : ةلأسم

 ؟ همكح فيك ىحرلا ةوهل يف ىقبي امو جاسنلا ةبصقو
 زوجي الرثألا يفو . كلذ دحأ زاوج نم نوعنتمي ال مهاندجو : لاق

 ةوهل نم سانلا دنع اذه نع ةينغ الو مكحلا يف اذه . جاسنلا ةيصقب عافتنالا
 ساب الف زئاجلا يفوزوجي ال مكحلا يف بيبح خيشلا لاق . ةشيرلا الو ىحرلا

 . هبحاص هيلإ عجري ال هنأ ةنانمطالاب

 ناك اذإ بوثلا بحاصل الو اهذخأ جاسنلل سيل ةيصقلا نا يلهذلا لانو

 ال هنأ نيملسملا ضعب تاباوج نم رخآ عضوم يفو . هبوث نم تسيل اهنأ ملعي

 نم اهنا تفرع اذإ اناتكوأ انطق وأ اريرح تناك جاسنلا دنع نم ةيصقلا ءارش زوجي
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 هللاو . هتيطعو هؤارش زئاجف هملع باغو كلذ فرعي مل اذإ امأو ، نالف بوث

 . ملعأ

 كلو . هنم ىل هجرخأ رخأل لاقف الام هنم ناطلسلا ذخأ نمو : ةلأسم

 . اذك يلع

 . ردق اذإ هتنوعم هيلع بجاو هن ال هيلع هئارك بوجو يف فلتخم : لاق

 . ملعأ هللاو

 : دايز نب رمع نب هللا دبع خيشل ا : ةلأسم

 ريجألا ىلع يصولا اهدقعف هدلب ريغ نم يصو ىلع ةجحب ىصوأ نميف
 فلتخا اذإ يصولا مأ يصوملا دلب دقنب ءافولا مزليأ اهب جحو هدلب نم لجر
 . فرصلا

 دلب نم نالف نب نالف اهب ىصوأ هنا ريجألا ىصولا فرع نا امأ : لاق

 ىلع ةرجاألاف ، كلذ هفرعي مل ناو ب صقن وأ داز يصوملا دلب فرص هلف اذك
 . ملعأ هللاو . ةثرولا ىلع ال هيلع ةدايزلاو يصوملا دلب فرص

 : دادم نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم

 ءوزجب ةنس نيرشع اهرمعيو اهلسفيل ضرأ ىلع الجر كراش لجر يفو
 هيطعي نأ بلطو { ةعجرلا دارأ مث نينس رشع رادقم لجرلا اذه اهرمعف اهنم

 ال : لاقو . ضرألا بحاص ىبأو ةدملا. نم هل ىضم ام ردقب ضرألا بحاص
 ؟ اهنيب مكحلا ام . طورشلا نم كيلع ام متت ىتح كيطعأ

 نم ءىش عست ىلا وأ نينسلا نم ةنيعم ةدم ىلا ةلسافملا تناك اذإ : لاق

 بحاص وأ لسافلا & ةعجرلا دارأ مث ةلسافملا يف لسافلا لخد مث صوخلا

 مل ناو . هلجأ ىلا تباث طرشلاو . ايهتثرول الو امهدحأل ةعجر الف & ضرألا
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 هلف ةعجرلا امهدحأ دارأو ں صوخلا نم ءعىش عسن ىلا وأ ةدم ىلا ةلسافملا نكت

 هذه يف عجري نأ لبق امهدحأ تام ناو 3 هتمارغو هئانع ردق لسافللو ةعجرلا

 نم برض ةلسافملا نأل نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةتباث ةلسافملاف ةضقتنملا ةلسافملا

 هللاو . لوقلا رثكأ ىلع نيعباتملا دحأ تومب تبثي لوهجملا عيبلاو 0 عيبلا

 . ملعأ

 ادب مث عرزلا تبن ىتح هيلع مرغو اعرز عرز لجر يفو 3 هنمو : ةلأسم
 هفصن كلذ هاطعأو } هيلع مرغ ام بسحف عرزلا كلذ يف الجر كرشي نأ هل

 كلذ ايهعسيأ ، هبوني امردقب دحأ لك ملسيو عرزلا فصن هل كلذ نوكيأ

 ؟ ال مأ . الالحو ةزئاج ةكرش هذه نوكيو

 زئاج لاق نم لاق : فالتخا كلذ يفف عرزلا تبني نأ دعب امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . زئاجف عرزلا تبني نأ لبق امأو 5 زوجي ال لاق نم لاقو . .

 هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةلأسم

 نم لاملا ثلث لسافلا دارأو . . اليخن توتساف ثلثلاب الام لسف لجر يف

 ضرأ الب لخنلا ثلث الإ كل سيل لاملا بحاص لاقو . . ضرألاو ءاملاو ليخنلا

 مكحلا فيك . ءعىش ضرألا يف كل سيلف ةلوسفملا لخنلا تعقو اذإو . ءام الو

 ؟ ايهنيب
 ةحيحص ةلسافملا تناك اذإ اهضرأب لخنلا ثلث لسافلل بجي : لاق

 بحاص ىلع برش لسافلل تبثي الف برشلا امأو . ةلسافملا طرش ىضقناو
 . ملعأ هللاو . طرش ايهنيب عقي نأ الإ لاملا

 رشع ىل ا ةدملاو ةلسافملاب اضرأ الجر ,ىطعأ نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ لوقلا فيك . ةدملا ءاضقنا لبق لسفلا تام وأ لاملا ىشخ مث نينس
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 يذلا تقولا لبق لسفلا تام اذإ ضرألا يف عىش لسافلل سيل : لاق

 نم هتصح هلف ةدملا دعب تام ناو { اهب كسمتو اهكرت اهبحاصل ضرألاو هاطرش
 ةكرشلا تابثا ديري هنأل افلتخا اذإ تضقنا دق ةدملا نا ةنيبلا هيلعو ضرألا

 . لصألل عيبوه مرصلاو ،هنيمي عم هلوق لوقلا نا لوقو .ةرجألا قاقحتساو

 . ملعأ هللاو

 نمو ريدايبلا هجرخي مهتنسو ليسلا اهجلف رسكي دلب يفو . هنمو : ةلأسم
 ؟ تبثيو كلذ لحيأ . هفلختل ةيوقع ازبخ وأ ارمت لافن نم هيلعف مهنم مدخي مل

 اوزاجأ ايك ةراديبلا دنع هيلع كلذ طرش اذإ يدنع هتوبث دعبي ال : لاق

 هللاو . رثكأ وأ موي هرجأ هيلع عطقيل صرحيو ربسي مل اذإ يراشلا ىلع طرشلا
 . ملعأ

 مكحي له . اهيف قاب عرزلاو تضقناف ةنسل دعتقملاو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ اهنم هجارخاب
 ةنسلا يف رهشألا باسحب ضرألا ةزاجإ هيلعو هتلازاب مكحي ال : لاق

 نا ةلبقملا ةنسلل اهبر اهب عفتني مل هداصح ىلا اهيف هكرت نإ نوكي نأ الإ ةلبقملا

 . ملعأ هللاو . هداصح ىلا اهيف هعرز ريخأتب تضقنا

 . باغو ةلخن ةلغ هحنمو ةنس هءامو هضرأ رخآ دعقأ نمو : ةلأسم

 لاقؤ .تفك جلفلا نأل كلامل تدعتقا ينا دعتقملا جتحاف تفك وأ جلفلا دعقأف

 ؟ مكحلا ام . يلامل دعتقت كترمأ ام انأ دعتقملا
 يذلا ءايلل الثم الو انمث هل ىرأ ال عوطتملا هبش اذه : يحبصلا لاق

 حالص كلذ يف ناكو دعتقملا نم كلذ حص اذإ لوقو . لوقلا رثكأ يف هب ىقس

 لوقلاو . ملسم لام ىلع ىوتال اولاق مهأل هؤانع الو همرغ مرحي ل لصالل
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 هل تدعتقاف لاملا نع دعابت رودلا نأو تفك جلفلا نأ هاوعد امأو رثكألا وه لوألا

 امأو . فالتخألا نم ىرعتي الو عىش كلذ نم لاملا بحاص مزلي ال هنأ يعمف

 كلذ ىرأ الف اهريغو ةلود نم دلبلا لهأ ينعت ةجاحل هلهأ نع جلفلا اذه سبح

 هئايب يقسي فورعم دأ هل لاملا ناك اذإ : بيبح خيشلا لاقو . كلذ ينبجعي الو

 هيقسيل هليدب وأ هءام اذه دعتقاو عيمجلا ىلع ةحئاجلا كلتو دعقأ وأ جلفلا تفكو

 الإ هئام ىلا لصوتلا نع دعتقملا اذه عنم دقو هئام يف ةيراجلا ةداعلا ىلع

 داز اذإ همزلي الف ةدايزلا امأو . ةداعقلا هذه نمث لاملا بحاص ىلعف 3 ةداعقب

 . ملعأ هللاو . هدأ ريغ ىلع

 هضرأ ةلغو هلخن ةرمث هحنم وأ نامز ةنس هءامو هضرأ دعق نمو : ةلأسم

 لخن هلو . هريغو جنرانو ابمأ وأ زوم لثم رجش لاملا يف ناكو . اذك ةيرق نم ةنس

 اذه ىلع كلذ نوكي نمل . . رجشلا الورايخلاب يتلا لخنلا ركذي ملو ، رايخلا ميبب

 ؟ ظفللا

 عرزلا نم اهيف تبني ام لبق نم ءعىجي ام ضرألا ةلغ نا : يحبصلا لاق

 قاسلا تاوذ نم رجشلا ةرمث ىرأ الو ، هوحنو شيشحلا نم تبني امم هريغو

 لخنلا هذه ىرأ الف { ةلخن ةرمث هحنم اذإ لخنلا اذكو & ضرألا ةلغ يف الخاد

 ةحنملا اهيلع عقوأ ناو . كلذ هتيح يف ةلخن اهنأل ةلخاد رايخ عيبب اهيف هل يتلا

 ةلغ لجأل هتجح حنايللو حونمملل ةلغلاف & تكردأ نا ىلا ةلغلا اهنم قحتساو

 ةلغو هلخن ةرمث هحنمو هضرأ هدعقأ اذإ ملاس نب بيبح خيشلا لاقو . . رايخلا

 هضرأ ةلغ هحنمي مل ناو هتلغ غ حونمللف هريغو رجش نم ضرألا يف ام لكف هضرأ

 اذه ىلعو ، هضرأو هلخن ةرمث هحنم اذإ لوقو & هضرأ يف عرز ام الإ هل سيلف

 اذإ رايخلا عيبلاب يتلا لخنلل ي رتشملا لوق لوقلاو 0 ةلغلاك معت ةرمثلاف لوقلا
 مادام ماكحألا يف ةداعقلا يف ةلخاد ريغرجشلاوأ لخنلا هذه نا : لاق

 حصي ىتح هتوم دعب هتثرول ةجح الو هنيمي عم هلوق لوقلاف ايح .رايخلاب ي رتشملا
 . ملعأ هللاو . ةداعقلا يف ةدعاقلا هلخدي مل كلذ نا . ةلداع ةنيبب
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 : بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 جلفلا تفك مث . ةمولعم راثآ وأ ءاملا نم اهيرشب اضرأ الجر دعقأ نمو

 نا كلذكو دعتقملا مأ دعقملا مزليأ . جلفلا اذه ةمدخل ءاملا ىلع مهارد تيمرو

 ليسلا سبك نا كلذكو ايهنم نم ةمدخلا همزلتأ هريغب وأ ليسب جلفلا اذه سبك

 ؟رايخلاب ي رتشملا كلذكو .اهحالصأ نم ىلع اهرفحو ضرألا
 حايرلا باهم نم بحشلا امأو جلفلا اذه يف حرق دعتقملا مزلي ال : لاق

 ال امم جلفلا سأر ثيح وه كلذو فالتخا كلذ يفف لويسلا سبكو اههبشو

 ال . ليواقألا رهشأ اندنعو . همزلي ال لوقو دعتقملا ىلع لوقف . هلبق قارتفا

 يف همزلي هنأ اندنعو . رايخلاب يرتشملا يف فالتخالا كلذكو . كلذ دعتقملا مزلي
 اذإ امأو . لياجألاوأ روصلا قرفت ذنم كلذ لاح ىلع مزليو . لوقلا رهشأ

 مكحي الو دعتقملا الو رايخلاب ي رتملا مزلي الف &، اهرفحو ضرألا ليسلا سبك

 اهيلا لصوتيل ضرالا حلصي نأ .دعقملا ىلع لوقو . لصألا بحاص ىلع
 . ملعأ هللاو . دعتقملا

 : يبلمازلا : ةلأسم

 هنإف حناملا تامو ايح حونمملا مادام تيب نكس وأ لام ةلغ رخا حنم نمو

 ةدمو . دودحم دح ريغ ىلا تناك نإ حناملا توم دعب اهنالطبو اهتوبث يف فلتخي

 . ملعأ هللاو . ةلوهجم ةايحلا

 : يويلحملا سيمخ نب ملاس خيشل ا نع : ةلأسم

 ؟ ةداعقلاو عيبلا متي له . الصأ اهعاب مث ةنسل هضرأ دعقأ نمو

 املاع ناك نا لوقو . اهضبق رذعتل دعتقملا ىلع الإ عيبلا متي ال : لاق

 هلف ةدملاب املاع نكي ملو { ةداعقلاب املاع ناك ناو . هل ضقن الف ةداعقلا ةدمب

 . ضقنلا

 ؟ ايهنم ةداعقلا نكت مل دعتقملل اهعاب ناف : تلق
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 ةداعقلاف ةرمثلا كردت نا لبقوأ عرزت نأ لبق هيلع اهعاب نا : لاق

 نأ الإ عئابلل يهف تكردأ دق تناك ناو . عئابلا اهطرتشي نأ الإ ي رتشملل

 . ملعأ هللاو . اهطرتشي

 : دادم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 ضرألا ساه دقو . اهيقسيل ءام لجر هيطعي نأ ىلع اضرأ دعتقا نمو

 ؟ مكحلا فيك اهل ءام هيطعي نا لجرلا ىبأف . اهرذبي مل وأ اهرذبو

 . هيلع ريغو ةمولعم ضرأل برشلا هاطعأ نا ءافولا يطعملا مزلي : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ يف هعقوأ هنأل ةداعقلا نم دعتقملا مزليام همزل

 . رخآ اهدعقي وأ اهحنمي نأ داراف مرلا ضرأ نم دعتقا نميفو : ةلأسم

 ؟ مرلا لهأل مأ هل ةرجألا نوكتو { هنم دعتقي نأ هل لحي له
 يدنعف هسفنل هدعقأ ناو . مرلا لهأل وهف ةيلوت كلذ هالو ناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . هل نوكي هنأ

 ةرجألا همزلتأ . هعرز دارجلا لكأف اهعرزف اضرأ دعتقا نمو : ةلأسم

 ؟ اهنم ءىش وأ ةمات

 هللاو . ةمات هيلع اهنأ يدنعف اهموزلب لاق نمو . كلذ يف فلتخي : لاق

 . ملعأ

 هيلع له . اهعرزأ هل لاقف اضرأ لجر نم دعتقي نأ دارأ نمو : ةلأسم

 ؟ اهترجأ

 . ملعأ هللاو . يفاوصلا يف هيلع ةرجأ ال لوقو ى اهترجأ هيلع لوق : لاق

_ ١١٢١



 ؟ اهنم كلذ يطعي نأ ىلع ةيرجأ ةرشعب اضرأ دعتقا نمو : ةلأسم

 . هضرأ ةرجأ لثم هلو كلذ تبثي ال : لاق

 ؟ ءىش اهنم تاي ملو اهعرزي ملو اهنم كلذ طرشي مل ناف : تلق
 . هيلع ةمزال ةرجألا نأ ىعم : لاق

 ؟ ةدملا تضقناو اهتعارز نع فوخ هانع ناف : تلق
 مضر يف قفنا امو . هؤانع هلف رذع اهتعارز نع هعنم ناك نا : لاق

 هل ناك ناو . ةلطاب ةرجألاف عيمجلا ىلع ىتأ رذعلا ناك نا عضوم يفو ضرألا

 هللاو . ةرجألا هيلعف هريغ اهرجاويو ، هريغ اهيف لمعتسي نأ رذعتو ةصاخ

 . ملعأ

 ؟ همزلي ام . اهنع باغو اهكرت مث اهعرزو اضرأ دعتقا نميفو : ةلأسم

 ةكراشملاب اهذخأ ناك ناو . اهترجا هتمزل اهرجأتسا ناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . هبرل عيض ام تقو يف كلذ ةميق هتمزل اهعيضو

 حلصأ ميتيلا ضرأ ذخأي نأ ىأر اذإ ميتيلل ةقثلا بستحملاو : ةلأسم

 ؟ كلذ هل لحم له . هريغ اهيطعي نأ نم

 ضعب يف زاج كلذ لعف ناو هسفن دعقي هنأل . الف مكحلا يف امأ : لاق

 ام لعجيو قح ةجح كلذ يف هضراعت مل ام دلبلا لهأ ةكراشم ىلع نوكيو لوقلا

 : لمازلا : ةلأسم

 ؟ مهاردب ةغبصلا دعق زوجي لهو
 . ملعأ هللاو . زئاج هنا . الوق هيف نأ وجرأو كلذ زوجي ال : لاق

_ ١١٢٣



 : يراوحلا وبا : ةلأسم
 ثيغلا هاقسف انيط ريصي ىتح بارت يف ءاملا هل يقسي رخآ رجأتسا نمو

 ؟ انيط راص ىتح

 هللاو . ىقس ام الإ هل سيل رثوملا وبأ لاق . هارك هلو ريجألل وه : لاق

 . ملعأ

 اذه ةروث ىلع رخآلل امهدحأ رجرزي نأ ىلع اقفتا نيلجر يفو : ةلأسم

 ؟ كلذ لحي له . مايأ ةثالث ةروث ىلع وه رجزيو مويلا

 كلذ نأل زئاج لوقو . لجأ ىلإ نيلثمب لثم هنأل كلذ زوجي ال : لاق

 . ملعأ هلللاو . عيب ال لمع

 نمضي له . . اهيرتكمب ترثع وأ ةبادلا تعرض ناف تلق : ةلأسم

 ؟ اهبر
 نوكت نأ الإ ، اهعزفأ الواهسخن نكي مل اذإ اهبر ىلع نايض ال : لاق

 كلذ نع هلأسي نأ الإ نمضي ال : لوقو . . نمضيف هملعي ملو راعذلاب ةفورعم

 . ملعأ هلاو . همتكيف

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 سانا نيب يهو باودلا نع ةيقاس ىلع لخن ةرمث سرحيل رجأتسا نميفو
 ؟ هبوني ام ملسي نأ اهلهأ ضعب ىبأو نيقرفتم

 ام هيلعف سرحلا نم اهف جرخم الو دضاعلا طسو ةلخن تناك نا : لاق

 . قوسلا نيكاكد سرحيو ةقرفتم اعطق فوشي يذلا يف مكحل ا كلذكو . هيبوني

 . ملعأ هللاو

١١٤



 ريغ امهو دجسملا ليكووأ جلفل ١ فيرع عم مدخ نمو 3 هنمو : ةلأسم

 ملوأ هعم كلذب ارقأ ٦ دجسملا وأ جلفلا لام نم اهغأ هدنعو . ةرجألا هل اعفدو نتقث

 ؟هل لحي له رقي
 . ملعأ هللاو . ةرجألا نم ضبق اييف هيلع ءىش ال : لاق

 يف هماقم موقي هتثرو نم دحأ دارأو تام اذإ لماعلا يفو { هنمو : ةلأسم
 ؟ باسحلاب هل مأ هيلع مكحيأ ىرقنهلا مهلبقي ملف لمعلا

 نأ ىرقنهلل سيلو . مهكلاه ماقم اوموقي نأ لماعلا ةثرول نا : لاق

 . ملعأ هللاو . مههركب

 رفحوأ هل رادج ءانب ىلع اموق ىلع اموق عطاق لجر يفو .3 هنمو : ةلأسم

 . هلمع يف مهعم مدخي مهعطاق نيذلا ريغ الجر دجوف لامعألا نم ءىش وأ ارئب

 ؟ ةرجأ همزلت له . مهلثم ةرجأ هنم بلطو

 موقلا نم ببس ريغب لمعلا اذه يف لخد لجرلا اذه ناك اذا : لاق

 الف عوطتموه ايناو ، لمعلا بحاص لبق نم الو 3 لاملا بحاص مهعطاق نيذلا

 هلف هتمدخب لمعلا بحاص ىضر اذإ نيملسملا ضعبل لوق هيفو . هل ةرجأ
 . ملعأ هللاو . ةرجألا

 ملف اهل ايب ةسردم يف نايبصلا ملعيل رجتؤم ملعم يفو . هنمو : ةلأسم

 لام ذخأ هل لحيو ةسردملا يف دعقي نأ هل زوجيأ هدلو ىوس نايبصلا نم دحأ هتأي

 ؟ ال مأ دحأ هتاي مل ولو ةسردملا

 ذخأ هلزاج اذه لعف اذاف . هسفنب ملعتي هناف ملعتي دحا هتأي ملاذا : لاق

 . ملعأ هللاو . ةسردملا لام
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 : يحبصلا : : ةلأسم

 ىوض اذإ منغلا ضعب ناكو . يعارلا دنع مهمنغ نوحرسي دلب لهأ يفو

 ىلع باودلا ترضأ ام مرغ نوكيأ . . ةرضم اهنم عقتو دالبلا يف ددرتي ىقبي

 ؟ يعارلا ىلع مأ اهبابرأ

 اهباحصأ ىلا منغلا لصوي نأ هيلعف لعجلاب ىعري يعارلا ناك اذإ : لاق

 يعارلا نيب نوكي نأ الإ ناضلا هيلعف سانلا ىلع برختو ددرتت اهكرت ناو

 . نايض يعارلا مزلي ال ذئنيحف مهمنغ غ اوقالي نا ىلع طرش باودلا باحصأو

 . ملعأ هللاو

 اهس فراعوهو اهنيعب ةلخن ةرمثب ادحا رجأتس ا نميف ،© هنمو : ةلأسم

 هذه نمث ريغ عىش رجاتسملا ىلع سيلف رمثت مل .نإو ةمولعم .ةرجألا هذهف
 . ملعأ هللاو . ةلخنلا

 لمع املف ابوث هل لمعيل الزغ اجاسن ىطعأ لجر يفو . هنمو : ةلأسم
 ؟ ىرت ام . . ةفيعض هتمدخ نأل هبحاص هدري مل بوثلا جاسنلا

 لثم لزغ هل ناك ةفيعض ةمدخ لودعلا رظن يف بوثلا اذه ناك نا : لاق
 بحاصل عجار جاسنلا هاطعأ يذلازملاو . . الثم هل دجي مل نإ هتميقوأ هلزغ

 . ملعأ هللاو . جاسنلل بوثلاو . . لزغلا

 هيلع مكحي له لمعلا ىلع ردقي ملو لماعلا ضرم اذإو ث هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ هناكم اريجأ ربحتأي نأ

 ادحأ ميقي نأ هيلعف لمعلا ىلع ردقي ملو ضرم اذإ لماعلا نا : لاق
 اذكو اذك لماعلا ىلع يرقنهلا دري نأ ىلع اقفتا ناو ةنامألاو ءازجلا يف هناكم
 ضعب لوق ىلع كلذ زئاجف عرزلا بحاص ىلا هلمع نم لماعلا اربيو ةيرال
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 ءىش ريخالا لماعلل نوكيو الماع ىرقنهلا لخدي نأ ىلع اقفتا ناو . نيملسملا

 اذه نم دبالو { امهرظن ىلا كلذف عرزلا نم ءىش لوألا لماعللو . عرزلا نم

 ةعارز نم مرحي الف اريجأ يتاي نأ ىلع لماعلا زجع نأ امأو . كل هتركذ يذلا

 . ملعأ هللاو . اهيف لمع دق

 : يمايرلا دشار نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 وأ ةعمج هتتافف . ةعمجلا موي ربق ىلع نارقلا نم ءىش ةءارق هيلع نميفو

 ؟ عنصي فيك رذع ريغ وأ رذع نم تاعمح

 . ةدحاو ةعمج يف هتاف ام أرقي نأ هيزجي : لاق

 هللا همحر : رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 هل زوجي له . ءعىدر بهذو ديج بهذب هل غوصي نم هاتأ اذإ غياصلا يفو

 ؟ ةضفلا كلذكو . كلذ هنم بلط اذإ هطلخي نا
 هللاو . ةقث هل لومعملا نوكي نأ الإ زوجي الو شغلا نم اذه : لاق

 . ملعأ

 مل اذإ هريغو دازلا نم هلمحي نأ لاهجلا مزلي يذلا امو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ بكارلا هيلع طرشي

 هئامو هدازو هشرفو هتوسك لثم باكرلا ةداع نم هنم هل دبال ام هيلع : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ ىلا

 : يحبصلا : ةلأسم

 ابهاذ تايرال رشعب رشوب نيع ىل ا ىوزن نم هلمحيل الامح ىراك نمو

 ؟ مكحلا ام . رشوب الصو نيح امهدحأ تايف ىوزن ىلا اعجارو
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 رجأ نع صقني نأ الإ هانع فصن توبث ينبجعأ لماحلا تام نا : لاق

 لوقو . . نالمحلا ردق هنع عوضوم ةمات هترجأ هل .لوقف لومحملا تام اذإو هلثم

 نيهجولا يف لثملا ةرجأ هل لعجي اضعب نا بسحاو . . هئانع ردق ىلع هرجأ هل

 لماحلا ةثرو رمأي ضعبو . تيملاك الومحم لومحملا ةثرول لعجي ضعبو . اعيمج

 . ملعأ هللاو . مهل أيهتي نأ لومحملا ىلع مايقلاب هيصو وأ

 . ةوالح اهيف نا نظي ةبد ىلع الامج ىراك لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ نمضي له . لمجلا فلت مث هملعي ملو اديدح اهيف لعج دقو

 هللاو . هعطاق ام ىلع ادئاز ديدحلا ءارك هيلعو لمجلا نمضي ال : لاق

 . ملعأ

 له . هملظف رابجلا لماع ىلع عاتملا عاب اذإ يدانملاو { هنمو : ةلأسم

 ؟ نمضي
 هتداع نم ناك ناو . يدانملا ىلع ناضلاف ملظلاب افورعم ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هترجأ هلو . هيلع نايض الف هملظف ءافولا

 : يوكزألا مساقلا ييأ نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم
 اهجوز لاقف . هيلع ايب ةرقب اهاطعأف رخأ ١ دلو تعضرأ لجر ةجوز يفو

 ؟ اهمكح فيك . يل نبللا نأل يل يه
 سيلو هل نبللا نأل كلذ خسف جوزللو ديعسوبأ لاق . ةأرملل يه : لاق

 . ملعأ هللاو . ررضلاو ةمرحلا هدالوأ ىلع لخدي هنالو ©، هنذاب الإ لمعت نأ اهل

 كلذ الإ ذخأي الف بجحب لمع ف هتب اد وأ هسفن رجأ نميف ليقو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . دارأ ام اهب ذخأي نأ هلف مهاردب رجألا ناك نإو . هنيعب بحلا
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 : هللا دبع يب أ نع : ةل اسم

 ؟نمضيأ .هنم تلفأ مث هذخاف قبأ دبع بلطل جرخ لجر نع هتلأسو

 هنأ ملعي نأ الإ نمضي ال ناويحلا نأ بتكلا ضعب يف تدجو : لاق

 ؟ نسح كدنع لهف : تلق

 . ملعأ هللاو . . معن :.لاق

 لصو املف رجأب اهب هيتأي الجر ثعبف دلب يف مهارد هل لجر نعو : ةلأسم
 لوسرلا مودق لبق هيلإ اهب ثعب دقو . تعاض دق مهاردلا اذاف دلبلا ىلا لجرلا

 ؟ ارجأ لوسرلل ىرت له
 يف مهاردلا كلت لمح ردق هنع حرطي هنأ ريغ . الماك هرجأ هل : لاق

 . ملعأ هللاو . قيرطلا

 { ةرجألا تضقناو . مولعم رهش ىلا ادبع لجر رجأتسا اذإو : ةلأسم

 هلمعتسا ناو . ةلبقتسم ةرجأو يناث دقعب الإ كلذ دعب هلمعتسي نأ هل زب مل

 ثعبي الو هنمضو . كله ام تقو ىلا هلثم رجأ نمضيو . دبعلا فلت نأ هنمض

 لصي نأ لبق كلهف هنذا ريغب هلسرأ ناف . كلذ يف هل نذأي نأ الإ هديس ىلإ هب
 يف ةرجألا ءاضقنا دعب كله ناو . هيلع هيدعت يف كله هنال هنمض 0 هديس يلا

 هللاو . هل انماض نكي ملو هدنع ةنامألا ليبس هليبس ناك . هل هظفح لاح يف هدي

 . ملعأ

 3 مولعم لمع ىلع دقعنت ةراجا اهنم وجو ىلع ت اراجألاو : ةلأسم

 هلوط اطئاح هل يبي هنأ ىلع الجر الجر رجأتسي نأ : كلذ لثم لوهجملا تقولاو

 بجاوف لوهجم تقولاو ةمولعم ةرجألاو . مولعم لمعلاو ةرجألاو اذك هضرعو اذك
 لمعلا بحاصل سيلو . ناكمألا تاقوأ لوأ يف لمعلاب يتأي نأ لماعلا ىلع
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 ةلوهجم عفانملاو مولعم تقو ىلع عقت ةراجاو . هيلع ةردقلا دنع هنع هعنم

 . ةلوهجم عفانملاو مولعم تقولاو باودلاو رارحألاو ديبعلا نم ناويحلا راجئتساك

 لمحت ةنيفسلاو ةبادلاك . مولعم ءوزجب مولعم تقوو مولعم لمع ىلع ةراجاو
 قافتاب ةزئاج تاراجألا هذه لكو . مولعم ىركب مولعم عضوم ىلا امولعم ائيش
 سانلا لمعو قافتألا هيلع امم هوحنو اذه ادع امو . اهتراجا ىلع ملعلا لهأ نم
 . ملعأ هللاو . هداسفو هتحصب رابتعالاو رظنلا هيفف

 يف هل داز دق هنأ كياح وأ غياص لثم ةعنص بحاص هل لاق نمو : ةلأسم
 ناك نا هلثم هل نوكيف كلذ حصي نأ الإ هلوق لبقي الف الزغوأ اغوص هلمع

 . ملعأ هللاو . هتميق وأ . اغويصم

 لاقف ريطلا هيلع رثكو افياش اوذخأ مث هريغلو ةعارز هل لجر يف : ةلأسم

 ؟ هيلع كلذ مهل له . انعرز انل فشو اريجأ ربتأ عرزلا بحاص

 ناو هدهج الإ هيلع سيلف ةعارزلا هذه مهل فوشيل هو رتكا نا : لاق

 . هسفنب اهيلعردقي مل نإ هريغوأ وه هيلع ناك ةعارزلا هذه ةفاوش ىلع مهعطاق
 . ملعأ هللاو

 هللا همحر : ديعس يبأ نع : ةلأسم

 يف يل لمعا لاق وأ هنالف جيوزت يف يل لمعا لجرل لاق لجر نع هتلأسو

 ؟ اذك يلع نكلو . نالف لام ءارش

 نأ هلزاج هلمعتسا اذاف تاراجألاو ىركلا رمأ اذهو ايل زئاج : لاق

 . ةراجألا ملسي

 . هنالف جيوزت يف اكص يل بتكا هل لاق ناف : تلق

 . ملعأ هللاو . . زئاج اذهو : لاق
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 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 لاق دعب نمو ةمولعم ةميق ىلع مهل عنصو لخانم لجر مهل لمع سانا ي
 نأ امل هب اورسكناو . الوأ هل عنص ام ةفص ىلع لخانم هل عنصي نأ مهنم دحأ هل

 عنص املو . ىلوألا ةميقلا ىلع اهعنصي نأ هنم ريمضلاو . هلصأ هودقن امو عنص

 . نمثلا يف اورسكنا

 ام ىلع نمثلا نوفراع مهو اهس هورمأ دق ةمدخ هذه. تناك ناف : لاق

 يتلا ةميقلا مهمزلت ملعلا لهأ لوق ضعب يفف . هذه يف ةاواسم عقت ملو ىضم

 اهعنص نم الإ دحأ اهديري الو . مهل الإ حلصت ال ةمدخلا هذه تناك اذإ اهنوفرعي

 ةميقلا مهمزلتف اهيف مهل ةجاحال مهريغ نال . مهريغ عم قفتت ال يهو مهل

 ةمدخلا تناك ناو . ىلوألا نم دحأ لثم تناك اذإ لبق نم اهيلع اوفراعت يتلا

 . نمثلا ةعطاقمب الإ هذه مهمزلت الف مهريغو مه اهديري

 الوأ مهل مدخولو مهمزلي الف عطقي ل ام نمثل ا ن ا لوقل ١ ضعب يفو

 مهنيب عقو اذإ ريخ مهنيب حلصلاو . مهريغ عم قفتي ناك اذإ اذه ينبجعيو

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ؟ رضخ دق نوكي له رذب وأ دعتقملا ساهو هضرأ دعقأ نميفو

 وأرذبلل ريضحتلا مهدنع ناك نا مهتنس ناك ديعسوبأ لاق : لاق

 عئابلل ةداعقلا لوق : فالتخا هيفف ةداعقلا تتبث اذإ } مهتنس ىلعف ضقنلا
 . ملعأ هللاو . رهشألا ىلع باسحلاب لوقو ي رتشملل لوقو

 ةمولعم مايأ رجز هيلع دحاو لك نأ ريدايبلا ةداع تناك اذإو : ةلأسم

 رجزلا هيلع نمل ةحيحصلا ةرجألا يف ثيغلاف . ثيغلا نوكي نم مهنيب طرش ريغب

 . مهنيب ةحيحصلا رغ يفو

١٢١١



 ضعب نم جرخي ديعس وبأ لاقو . رجزلا هيلع نمل يه : يراوحلا وبأ لاق
 ايهنيب ثيغلا نوكي اذه ىلعف نسح لوق وهو . ةلوهجم ةرجأل ١ عيمج نأ انموق لوق

 . لماعلل ليقو . هل ثيغلا نوكي 0 ليبس ىرقنهلل اهيف نوكي يتلا عضاوملا يفو
 . ملعأ هللاو

 نم ءزجب ةرجألا جرخم اهجرحغ قذعلاب ريدايبلا ةرجأو 3 هنمو : ةلأسم
 ىرقنهلا لاومأ ىلع اهلمحو . مهيلع ةاكزلاف مولعم ءىشب ةرجألا جرخم مأ لاملا

 . مهلاومأو
 رثكأ وأ لقأ وأ قذع ةلخن لك نم مهترجأ توبث يف تظفح : لاق

 ةرجألا لعلف { لاملا نم ءزجب مهترجأ يف فالتخالا تظفح كلذكو 3 افالتخا

 . ملعأ هللاو . قذعلاب ةرجألا نم تبثأ ءزجلاب

 : نسحلا يب أ نع : ةل اسم

 . مهرمأ مل انأو هرجأب يل لمعي ال المع يل نولمعي مهتيأر اذإ ىماتيلا يف

 ؟ رجأ مهل يلع له
 . هولمع يذلا لمعلا كلذ رجأ كيلعف مهلمعب تيضر تنك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . كيلع ءىش ال هنأ ليق دقو

 هل له . مهارد ةرشعب رهش لك الجر رجأتسا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ كلذ نم لقأب هريغ رجوي نأ وأ رثكأب هرجؤي نأ
 عيطتسي ال كلذ هبش وأ اشر وأ اتاحسم وأ اسأف هيطعي نأ الإ . ال : لاق

 هللاو . هب هرجأتسا امم لقأب وأ . امهرثكاب هرجؤي نأ سأب الف هب الإ لمعي نأ

 . ملعأ

 بول ١ بحاص ضري ملف ناسنال ابوث غبص نميف تركذ : ةل اسم

س ١٢٢



 كلذ همزلي له . غابصلا ىب اف . قيفي ىتح هغبصي دوعي نأ بلطف هتغابص

 ؟ ال مأ

 كلذ نا اولاق ناف غبصلا لهأ نم تاقثلا ىلا اعجر افلتخا اذإف : لاق

 لثم نأ اولاق ناو . مهلوقب ذخأ ةدايز قحتسي الو . بوثلا كلذ غبص وه غبصل

 ين انأ تدجو . ةغبص هغبصي ىتح غابصلا ىلع در هغبص وه سيل بوثلا اذه

 افلتخا ناف . لاثملا كلذ ىلع ةعطاقملا نوكتو الثم ناذختي ايهنا غبصلا ةعطاقم
 هللاو . لاثم نكي مل اذإ غبصلا كلذ لودع ىلا ناعجري اهلعلو لاثملا ىلا اعجر

 . ملعأ

 الإ اعفلطأ نل لاق . يل اهذج ةلخنلا هذه علطا رخآل لاق نمو : ةلأسم

 مزلي ام . لثملا ةرجأ الإ كيلإ ملسأ نل لاق اهذج الف . علطا لاق . فصنلاب

 ؟ هيف
 هلثم دجي ال ناك ناو . كلذ هل ناك هنكملا دجتو هريغ دجي ناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . لثملا ءانع الإ هل همزلي الف

 هنم يل جرخأ رخآلا لاقف الام ناطلسلا هنم ذخأ نمو : ةرركم ةلأسم

 ؟ اذكو اذك ىلع نكلو
 . ردق اذإ هتنوعم هيلع بجاو هنأل هيلع هئ ارك بوجو يف فلتخي : لاق

 . ملعأ هللاو

 : نايلس نب رصان ىضاقلا : ةلأسم

 ةمولعم ةدم ىلا ماتيألل ءامو اضرأ دعقيل الالد رمأ اذإ ماتيالا ليكوو

 ريغف رمثلاب هبلطف . مهاردلا نم اذكب لجر اهبجوأو . لالدلا اهيلع ىدانف

 يف ةلاهجلاب ريغلا زوجي هنا لاقو . اهقوقحو ضرألا دودحب ةلاهجلا ىعدي دعتقملا

١٢٢٣



 يف ضقن ايل سيلف اهساه اذاف . سيهلاب ضرألا لمع يف لخدي مل ام كلذ

 . كلذ

 ؟ ليكولا مأ . . لالدلاو دعتقملا نيب ةموصخلاو : هل تلق

 دعتقملا ىلعو ةداعقلا يف ربجأ هنأل ةزئاج لالدلا نم ةياكشلا نإ : لاق

 در هل سيلو . هنم نيميلا بلط لالدللو . ملاع ريغ لاملاب لهاج هنأ نيميلا

 مهيلع سيل يصولاو بستحملاو ليكولاو لالدلا نأل كلذ يف لالدلا ىلع نيميلا

 . ملعأ هللاو . ماكحألا هيلع عقت ام مهل سيل ذإ هيف مه ام لبق نم ناميا

 هللا همحر : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 لام نم ائيش رانلا ةغيصلا لاخداو قيرطلا دنع فلتا اذإ غياصلا يفو

 ةعبرأ اهنزو ءاجف ايلح اهغاصف مهارد ةسمخ اهنزو مهارد دحأ ءاطعإ لثم سانلا
 بلط اذإو ؟ ال مأ أربي ناصقنلا نم هبحاص هأرب اذاف ةفصلا هذه ىلع مهراد

 كلذ يفكي هاري اييف همهراد نم صقن ام ةميق رضحي ملو لاملا بحاص نم ةءاربلا

 اهضعب محلت ال ةضفلا ذإ ساحنلاب ةضفلا محلي نأ هلزوبي له كلذكو ؟ ال مأ

 ؟ هرابخا هيلع مأ يلحلا بحاص كلذب ربخي الو ضعبب
 هل اهغوصيل اهكلام دي نم مهاردلا هذه ذخأ غئاصلا اذه ناك اذإ : لاق

 نأ غياصلا ةداعو . فراعتلا يف امولعم ناك وأ مهرادلا بحاص فرع دقو اغوص

 . رانلا اهلخداو . اهل رانلا لاخداب الإ اهغوص نكمي الو . رانلا اهلاخدا نم دبال

 رانلا اهلاخدا ادعب صقنت اهنا مولعمو اهل رانلا هلاخدا نم هلثم لعف اهيف دعتي ملو

 هيلع بجوي ائيش اهيف لعف ناو { ةفصلا هذه ىلع هنيمضتب لوقأ الف اهتيفصتو
 ام ةميق هرضحي مل ولو هللا ءاشنا عىرب كلذب سفنلا بيط اهبحاص هارباو نايضلا

 . هنم هأربأ

 ةفرعملا لهأ دنع فراعتلا يف افورعم ناك اذاف ساحنلاب ةضفلا ماحل امأو

 نا كلذ يدنع قضي مل كلذب الإ اهمال ةضفلا نا ماوعلا نم مهريغ دنعو كلذب

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع ةغيصلا بحاص غياصلا ملعي ملولو . هللا ءاش

١٢٤



 : ناديبع نبا : ةلأسم
 اهلمع ىلع هرجأتسا ةرجأ لبق نم مهارد لجر ىلع ىعدا لجر يفو

 لوق لوقلا لمعلا تلمكا ريجألا لاقو . لمعلا لمكي مل رجاتسملا لاقف اهلمكاو

 ؟ ةرجألا يف نم لوق لوقلاو لمعلا يف نم
 ىتحف ههابشأو ءانبلا لثم ةرضاحلا لايعألا نم لمعلا ناك نإ : لاق

 لوق لوقلاف ةبئاغلا لاعألا نم ناك ناو . . هلمع ريجألا نا هيلع فقوي

 لوق لوقلاف هترثك وأ لمعلا ةلق يف اما رجأتسملاو ريجألا اذإ امأو . ريجألا

 مهاردلا ةلق يف امأو . . ريجألا لوق لوقلاف هترثك وأ لمعلا ةلق يف امأو . ريجألا

 . ملعأ هللاو . رجاتسملا لوق لوقلاف اهترثك وأ

 ام دعتقملا لاقف لجر دنع نم ةنسل ءام دعتقا نميفو ، هنمو : ةلأسم

 دعاقلا ىلع دعتقمللا . ةنسلا متت نأ لبق جلفلا سبي مث جلفلاب يقسي هللا ءاش

 ؟ ال مأ باسحلاب ةنسلا كلت نم صقن ام در

 نم ءاملاب ىقس ام ردقب ءايلل دعتقملا مزلي لوق : فالتخا كلذ يف : لاق

 يلا بحأ ريخألا لوقلا اذهو . . باسحلاب كلذ نوكيو سبيي نا لبق جلفلا اذه

 . ملعأ هللاو . مكحأو لمعأ هبو

 : لمازلا : ةلأسم

 هذهب ينعي هنا مهنم ملع ىلع هورجاتسا نا . . هريغ نع جاجحلا لاق

 لعفيو ادحاو افاوط ايهب فوطيو نالفو نالف نع ةدحاو ةفقو ايهب فقيو نيتجحلا
 ةفصلا هذه ىلع يدنع هترجأ لطبت الف . ايهنع نوجاحلا هلعفي ام ةجحلا هذه يف

 ةجح ذخأ هنأ ملعو اهدحو هتجحب ينعي نأ ىلع رجأتسملا اذه هرجأتسا ناك ناو

 ةدحاو ةجح ايهب جحو اعيمج نيتجحلاب اذه انعف ةيناث ةنس اهب ينعي هنأ نظف اهريغ

 رجوتسا ام فلاخ هنأل ةرجأ ةفصلا هذه ىلع يدنع هل نكي مل ةدحاو ةنس يف

 . ملعأ هللاو . هيلع
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 : شيرق نب ديعس نب نسحلا : ةلأسم

 زاوج يفف اهبصغ ملعي ريجألاو . ةبوصغم ضرأ يف اريجأ مدختسا نميف
 . ملعأ هللاو . فالتخا هل ةرجألا

 : ةفينح وبأ : ةلأسم

 بصغ ىلع راصقلا عمجأ مث ةرجألاب رصقيل بوث هيلإ عفد راصق يف

 ىلع نوكي له ‘ ةدسافلا هتين نم بوتيو هبر ىلا هدر هل ادب مث هملع مث بوثلا

 هللاو . ءاركلاو لمعلا هلف هبصغ ىلع رصم ريغ ناك ناو . هل ةرجأ بوثلا بر

 . ملعأ

 . هتباد تتايف فورعم دلب ىلا ءىش لمح ىلع رخا عطاق نمو : ةلأسم

 ؟ ةمات هترجأ ىطعيو رذعي له

 ةباد ىلع فورعم دلب ىلا فورعم لمح ىلع هعطاق ناك نا : لاق

 سيلو عضوملا كلذ ىلا لثملا هرجأ هلف هنم عايض ريغ نم تفلت وأ تتامف ةمولعم

 ىلا هغيلبت هيلعف ةمولعم ةباد ريغ ىلع هعطاق ناك نإو . اهريغ ىلا هلمح هيلع

 عوجرلا هلف ةلوهجم هتعطاقم تناك ناو . هل ءعىش الف لعفي مل ناف هعطاق ثيح

 . ملعأ هللاو . انع ام ردقب هلو . .

 : لمازلا : ةلأسم

 املف . فيصلا ةدم ىلا بح ىرج اذكو اذكب هل اضرأ دعقأ لجر يفو
 كلذ زوبجيأ .بحلا نع اضوع مهارد دعقملل ملسي نأ دعقتسملا دارأ لجألا لح

 ؟ال مأ
 . هضقتنم تناك ناو زوجي ال لوقلا رثكأف ةتباث ةرجألا تناك نا : لاق

 ةرجأ اذإ ةتباثلا ةرجألاو . كلذ قضي مل هضرأ ةرجأ نع مهارد هيطعي نأ اقفتاف

_ ١٢١٦



 هلل او . ةتب اث ةرجأ لوق ىلع هذهف ةمولعم ةرجأب ٠ اهدودح ن افرعي ةفورعم ضر أ

 . ملعأ

 ةرجأب اضيرم الجر يواديل ادحأرجؤي يذلا يفو {. هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ تبثيأ ةفورعم

 اذكو اذكب هتلع أربت نأ ىلا ضيرملا يواديل هرجأتسا ناك نا : لاق

 . هئانع ردق ىلع هترجأ ريجألل ناك امهدحأ ضقن نا ةلوهجم يدنع ةرجأ هذهف

 . ملعأ هللاو

 ىلا مولعم ءاركب هلمحي نأ ىلع الجر عطاقي يذلا يفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ةبيطلا حيرلا راظتنا ايهيلع مأ ةعجر امهدحألو ارذع اذه نوكيأ

 كلذ يف ءاجف هنيعب موي يف هلمحم نأ ىلع ةعطاقملا هذه ناك اذإ : لاق

 رجأتسمللرذع اذهف . هيف ريسملاو رحبلا بوكر ىلع هلجأ نم ردقي ال بخ مويلا
 نأ وجراف اذكو اذك موي يف ةدودحم تسيل ةعطاقملا تناك ناو 3 هنم همهارد ذخأ اذإ

 موي يأ يف يردي ال هنال ةلوهجم ةرجأ هذه نا لاق ضعبف . افالتخا كلذ ين

 اهضقن امهدحأل سيلو لمعلا هنكمي ماد ام ةتباث ةرجأ اهنأ لاق ضعبو . . هلمحي

 . ملعأ هللاو . ةمات ةرجألا هتمزل رجت ؤملا اهضقن ناف

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 اهسبكف ةمولعم ةدم ىلإ لسفلاو . مولعم ءزجل اهلسفيل اضرأ ذخأ نمو

 ؟ ال مأ اهنم سبكلا جارخاب اهعفار ىلع مكحأ
 اهحالصا ىلعو لسفلا ىلع يتأي اهنم كلذ جارخا ناك اذإ : لاق

 لمهأ هرظني ايب هانع اهيف لسافللف & ضرألا بر كلذ متي ملو رثكأ وأ اهيف مدقتملا

 . ملعأ هللاو . عضوملا كلذ يف لدعلاو ةفرعملا

١٢٧



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 رجاأتساف نيمألا نم دبعلا برهف هعيبي نأ هرمأو لجرل هدبع ملس لجر يفو
 ؟ ةرجألا هذه نوكت نم ىلع . . هبلطي نم

 نم ائيش دبعلا ديس مزلأ نأ ردقأ الف ةلداعلا ةنيبلاب حصي مل اذإ : لاق

 هبحاصل ءىشلا عيبي يذلا امأو . افالتخا كلذ يف نأوجراف حص ناو ةربجألا

 ةلزنمب وه ليقو هدي نم فلت نإ هلوق لبقي الو ريجألا ةلزنمب وه ليقف هنم ءوزجب
 . ملع أ هلل او . كلذ ينبجعيو لوبقم هلوقو . نيمأل ١

 ضرألا دعتقملا لمعف اضرأ لجر نم دعتقا لجر يفو . هنمو : ةلأسم
 مث . كلذ لجأل ضرألا دعتقملا عرزي ملف ءاملا لق مث دايسلاب اهحلصاف سيهلاب

 بحاص هيلع ريغف ةلبقملا ةرمثلا اهيف عرزي نأ دارأو ، ثيغلاب يتأي نأ هللا دارأ

 . ةنسلا كلت ضقنت ملو ةنسل دعتقم وهو ضرألا

 نأ ىلا ضرألا دعتقملل لوق . . نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 ىلع ةمارغلا دعتقملل نوكتو . ضقنلا دعاقلل نأ لوقو . ةنسلا يضقت

 يف لخدي مل اذإ ريغلا هلف ريغلا دارأو & ضرألا دعتقملا عرزي مل اذإ امأو . دعاقلا

 اهدودحب املاع ناك ناو & ضرألا دودحب املاع نكي مل اذإ ءعىش همزلي الو لمعلا

 . ملعأ هللاو . عرزي مل وأ عرز هيلع ةتباث ةداعقلاف اهنمعىشب الو اهب لهاج ريغ

 ؟ ببسب عرازلاو . هنمو : ةلأسم

 لوقو . غ ىش عرزل ١ يف هل سيلو ©٠ هتم ارغو هانعو هتن ؤم هل ضعب : لاف

 . ملعأ هللاو . ضرألا ةداعق هيلعو هل عرزلا نأ

 : دايز نب رمع نب هلا دبع خيشلا : ةلأسم

 ام ملسي نأ هكيرش ىبأف اهمعط ىلع امهدحا مرغ نيلجر نيب ةباد يف

 ؟ ىرت فيك . هبوني
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 قدصتملاك هنأل كلذ همزلي مل هيلإ بلطي ملو دلبلا يف ارضاح ناك نا : لاق

 هلف يكيرش نم ضوعلا ذخآل اهمعطأ ىنإ ادوهش دهشأو ابئاغ ناك ناو 0 هيلع

 . ملعأ هللاو . كلذ

 : يحبصلا : ةلأسم

 يفف . لاملا كلذ دعقملا عاب مد ه لجر نم نيتنسل الام دعقتسا لجر يف

 . فالتخا اضيأ ةدملا ةلاهجب مهلك مهل اهضقن يفو . فالتخا ةداعقلا توبث

 اهضقن يفف ةداعقلاب ملع ناو . عيبلا ضقن ةن ةداعقلاب ملعي ل اذإ ي رتشمللو

 . ملعأ هللاو . فالتخا

 يلايللا ركذي ملو . . اذك موي لكلوأ مويلل ى رتكا نمو ؤ هنمو :: ةلأسم

 ؟ مكحلا ام . اريثك وأ اليلق يلايلو امايأ راسف

 مهل نكت مل ناو . مهتنس ىلا كلذف كلذ يف ةنس مهل تناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . مكح راهنلل ايك مكح ليللف ةنس

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 فصن كيطعأ هل لاقو لجر ىلا ءاجف مهراد هل تقرس لجر يفو

 بسحف . يمارد يل تعلطأ تنأ نإ ةيرال اذكو اذك وأ يل تقرس يتلا مهاردلا

 كلذل جلاعو & تايسلطلاو باسحلاو موجنلا يف ميلعتلا لهأ نموهو لجرلا اذه

 هذه ىلع هل لحيو كلذ تبثيأ . ةقورسملا مهرادلا تدر ىتح بتكلا نم ءىشب

 ؟ ةفصلا

 بحاص سفن تباط نا امأو . تبثيال هذه كتفص ىلع اذه نإ : لاق

 . كلذ قيضي الف لقعلا حيحص اغلاب ناكو تعلط نأ دعب ائيش هاطعأو مهاردلا

 . ملع أ هللاو
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 : ىلمازلا : ةلأسم

 ةمولعم ةدم ىلا ةلسافملاب الجر ءاكرشلا ضعب هاطعأ كرتشم لام يفو
 ىطعأ يذلا كيرشلا ىبأ مث . اهالعج يتلا ةدملا تضقنا ىتح لجرلا هلسفف

 ام هوطعي نأ ءاكرشلا رئاس هركف هتصح لسافلا بلاطو . ةلسافملاب لاملا كلذ

 ؟ ال مأ كلذ يف ةجح مهلأ . مهكيرش هاطعأ ناك

 ةلسافملا : ضعب لاقف . . فالتخألا اهيف زئاج ةلسافملا هذه : لاق

 ضعب لاقو . ءاكرشلا عيمج يأرب نكي مل نإ هتصح ردق ىلع هلساف نمل همزلي

 بحأ ريخألا لوقلاو . هلساف نم ىلع هؤانع لسافللو ةضقتنم ةلسافم هذه

 . ملعأ هللاو . انيلإ

 يف دري ملو . هلمع كرتي نا داراو رضح اذإ لماع يفو 0 هنمو : ةلأسم

 نأ لماعلا ىلع مكيأ . هلمع نم هتءارب هنم لبقي نأ هكيرش ىبأف ائيش هلمع

 ؟ ال مأ . هل جرحم الو . هلمع ام متي

 : فالتخا كلذ يفف عرزلا نم فورعم ءوزجب لمعلا ناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . همتي ىتح لمعلا ىلع ربجيو . . هل ةعجر ال لوقو ةعجرلا هل لوق

 هل لماحلا ناكو هل هلمحا نالفل عاتم اذه .لامح لجرل لاق لجرو : ةلأسم
 عاتملا بر هركف . هبر ىلإ هلصوو هرمأب هلمحف ةرجألاب لمحي نمم هريغ وأ الامح

 ؟ةرجألا ميلست نع عنتماو ىبأو

 هللاو . هرجأ نم ىلع لامحلا ةرجأو . عاتملا بر ىلع هل ءىش الف : لاق
 . ملعأ

 : لمازلا : ةلأسم

 دىتقملا نأ مث الجر مهدحأ اهدعقاف ءاكرش نيب تناك اذإ ضرألا يف

 زاج اذإ ةرجألا نم دعتقملل تبثي ام ءاكرشلا ريغ مث اهبيطو ضرألا ساه
 . ريغلا
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 الإ هل سيل ضرألا هذه هدعقأ يذلا نأ املاع دعتقملا اذه ناك نا : لاق

 ءانع ءاكرشلا رئاس ىلع يدنع هل سيلف هثاكرش نذاب هدعقأ هنأ ملعي ملو ةصح

 ضري مل اذإ . . اهلك ةداعقلا هذه ضعب ينبجعيو . هتصح يف يذلا ىلع الو

 حالصا نم هؤانع يدنع لطبي مل هدعقأ يذلل اهنأ الإ ملعي ال ناك ناو ءاكرشلا

 . دعقملاريغل اصصح اهيف نا حص نا ةضقتنم ةداعقلاو ببسب لخاد هنأل ضرألا

 . ملعأ هللاو

 اونبف ارجأ ةماقلاو عرذلاب رادج ءانب ىلع عطاق نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 نم ءىش مهلأ . . هفرصب مهذخاو مهيلع يلاولا ركناف . مهل عساو ريغ يف
 . ءانعلا

 ايف ةرجأ مهل سيلف زوجي ال ثيح قيرطلا ىلع مهءانب ناك اذإ : لاق

 دعب نم حص مث قيرط اهنإ اولاق ناو . زوجت ال يصاعملا ىلع ةرجألا نأل يدنع

 . ملعأ هللاو . مهرجأتسا يذلا ىلع هونب يذلا مهئانب رجأ مهلف قيرط اهنأ

 كتدعقأ ضرألا بحاص لاقف لجرل اضرأ عرز يذلاو 3 هنمو : ةلأسم

 ةرايع تناكو . كلذ يف لوقلا ام 0 ةداعق الب اهعرزب يل تنذأ عرازلا لاقو اهايإ

 . ادعق اهل ذخؤي مل لخن اهيف ضرألا تناك اذإ نم مهنم : ةفلتحم دلبلا لهأ

 ؟ ذخأي نم مهنمو
 ىلعف . ةرجألاب اهدعقي ضرألا هذه بحاص ةداع تناك نا : لاق

 نيمي دارأو ةنيب دجي مل ناف ةنيبلا ةرجأ ريغب اهعرزي نا هل اهعفد هنا ىعدا يذلا

 ناو . كلذ هلف ةرجألاب الإ اهعرزيل هيلا هضرأ ملس ام هنأ . ضرألا بحاص

 ريغب يطعي نم مهنمو ةرجألاب يطعي نم مهيف سانلا ناكو هتداع فرعت مل تناك

 ىلع ةنيب امهدحأ حصأ ناف ةنيبلاب يعدي ايهنم بلط نم لك نا ينيجعيف . ةرجأ

 . ملعأ هللاو . رثألا نم تعمس ام ىلع هتنيب هل تحص امب هل مكح يعدي ام
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 نأ هل لاقو . اهيلع يداني ةعلسب الالد ىطعأ نمو . هنمو : ةلأسم

 اذك يواست مل ناو . اهنمث ينبجعي مل ناو كترجا كتيطعأو اهتعب اهنمث ينبجعأ
 يف لالدلا . ةرجأ هيلع له اهنمث هبجعي ملف يلع كل ةرجأ الو اهعيبأ الف

 ؟ نيهجولا

 هبجعي مل وأ اهنمث هبجعأ ةتباث لالدلا ةرجأف لوألا ظفللا ىلع امأ : لاق

 لالدلا ةرجأ لطبي ال اذه يف طرشلا نا لوق فالتخا هيفف رخآلا ظفللا ىلع امأو

 اذا امأو . كلذب لالدلا ىضر اذإ لالدلا ءانع لطبي طرشلا نأ لوفو لاح ىلع

 هيف فلتخي ال امم عىشب ناك اذاف . ةعلسلا بر نم هانع لالدلا بلطي مل

 ناك ناو . هيلإ هبلطي مل ولو هؤانع لالدلل ملسي نأ ةعلسلا بر ىلعف نوملسلا

 مكحو . هءانع لالدلا هيلإ بلط اذإ ةعلسلا بر ىلع ةجحلاف هيف فلتخي امم ائيش

 هيلع مكحي الف ، ةجحلا هيلع مقت مل امو . هؤانع هيلا ملسي نأ هيلعف كلذب هيلع

 لالدلل ملسي نا هيلع لوق : فالتخا هيفف هللا نيبو هنيب اييف امأو . ءانعلا ميلست

 . ملعأ هللاو . هيلإ بلطي ىتح هيلع ال الوقو . هيلا بلطي مل ولو هانع

 : ىحبصلا : ةلأسم

 هبيصن ذخأي ءاكرشلا ضعبو عرزلل اهنودعقي ءاكرشل تناك اذإ رئبلا يفو

 نأ وه ملعي مل اذإ اذه زوبيو هل لحي هباحصأ نع لأسي الو دعتقملا نم دعقلا نم

 . مهبيصن مهغلب دق هؤاكرش

 اوضا رتي نأ الإ مهنيب وهف ىقب امو ءاكرشلا نيب ءاركلا نم ذخأ ام : لاق

 . ملعأ هللاو . مهيلا كلذف ءىشب

 اهيف ام رايخ قذع ةلخن لك نم هل ناك اذإ راديبلا يفو 5 هنمو : ةلأسم

 مكحلا يف هريغ اقذع ذخاي نأ هلزوجيأ قرس وأ جلغ وأ رسكناف اقذع اهنم ملعف

 ؟ ال مأ هعسيأ هريغ دارأو ايقاب ملعملا قذعلا ناك ناو . هللا نيبو هنيب ايفو
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 ناو . مت هيلع اومماتت ناف فيعض هكردملا قوذلا مسق نا : لاق

 . ملعأ هللاو . ابرلا نم دساف لطاب ةكردم ريغ اهمسقو ضقتنا اوضقانت

 راسف فورعم دلب نم ةرقب هل يتأي الجر رجأتسا لجرو . هنمو : ةلأسم
 هجوب ترثعت وأ قيرطلا يف ريسملا ىلع ردقت ال ةرقبلا دجوف دلبلا كلذ ىلا ريجألا

 ؟ اهلك ةرجألا هل تبثتا هل صلخت ملو ريجألا نم ريصقت ريغ نم هوجولا نم
 . هل لعج يذلا رجأ هل لوقو هلثم رجأ هل لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو

 لاملا بحاص يأرب هريغ لام يف انيتوأ ازوم عرز نميفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ يف مكحلا ام . لاملا بحاص تامو ، عرازلا تامو ةدم ىلا هل لقي ملو

 هل تناك ضرألا بحاص عجر هنم هانع ذخأ دقو عرازلا تام اذإ : لاق

 در ءاش نإ رايخلا ثراوللف هانع عرازلا ذخأي ملو ضرألا بحاص تام ناو هعجرلا
 . ملعأ هللاو . هانع عرازلا يفوتسي نأ ىلا هدي يف هكرت ءاش ناو . هانع هيلع

 ؟ ال م ا زوجحم لفقل ا ء اركو © هنمو : ةلأسم

 نا نظأو كلذ هابشأو حالسلاو رذانخلا لثم هلثمل فالتخالا يرجي : لاق

 . ملعأ هللاو . هنيعب هيف ظفح ريغ نم كلذ لثم لفقلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ليكلا دنعف اهعرز يف هل نذاف كضرأ عرزأ نأ ديرأ رخآل لجر لاق اذإ

 نوكيأ عرازلا هطعي ملو بلطي مل ناو كلذ هلآ . . ةداعق ضرألا بحاص بلط

 ؟ انماض مأ هللا دنع املاس

 ىلعف ةداعقلاب الإ عرزلل هضرأ حنمي ال نمم ضرألا بر ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . اهلثم ةداعق عرازلا
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 : ملاس نب بيبح خيسلا : ةلأسم

 مهدحأ مكح يرجأ . . سرحيل ةعابلا دحأ هلعج اذإ قوسلا سراحو

 ام ميلستب هيلع مكيأ 3 ميلستلا نع دحأ عنتما نا تيأرأ . قوسلا لهأ ىلع

 ؟ ال مأ سراحلا هيلع ىعدأ

 معي حالصلاو . احالص كلذ يف اووأرو ةعابلا ةهج اقفتا اذإ : لاق

 قحلي ام هقحلي نأ نسحف سراحلا هب اورجأ اميف اولغ ال نيملسملا ىأرو عيمجلا

 هنأ يدنعف هقحلي حالص نموه جرخي الو . هسارحب همع حالصل ا اذإ هريغ

 . ملعأ هللاو . هبان ام ميلستب هيلع مكحي

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا لئس : ةلأسم

 زوجي له . اهزاجأ نم يأر ىلع مهاردلا وأ بحلاب ضرألا ةداعق نع
 ؟ ةلاهجلاب ضقنلا اهيلع

 كلانه هناف . لخد اذه نم هيف ايب املاع ايهنم لك نوكي نأ الإ معن : لاق

 اعيمج هسكعو ضقنلاب لوقلا نم اهيلع فالتخألا ىنعم لوخد نم ىرعتي ال

 ناك دق ناك ناو . ةضقانملا دنع اهنم نادعبي ال رظنلا يف نيهجولا الكو . اهيف

 نع جرخي ال عضوملا اذه يف ضقانتلا دنع اهناف اهمكح يف هب حرصملاو تابثألا

 برض اهنأل تبثت ال ةضقانملا دنع اهنأب رظن ىلع اهيف لوقو ، فالتخألا ىنعم
 يف مولعمب تناك ناو اهلك هراجألاو . . ةراجألا نم عون ةيركاألاو ةيركلا نم

 فالتخالا ىنعم لوخدل تابجوملا نع ةكفنم ريغ اهناف . مولعم ىلاو مولعم

 توبث هللا دنع ملعلاووجرأ ايف قحلا ىلا برقألاو لوصألاب هبشألاو اهيلع
 يف عفنلا نم اهنم يتأي امل ةلاهجلاب ضقانتلا دنع اذه يف هجوألا هنأكو اهيف ضقنلا

 اذه ىلاو هلاح لاحلا اذه ىلع ناك امو . . ةمارغلاو انعلا نم لوذبملا ةلباقم
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 دق ناك نأ وأ دحأ سفنلا يف هب هتدقع لالحناو . . ىلوأ هب ضقنلاف هلام ليبسلا

 ايهم كلذ ناف ةيركألا يف مولعملاب تامولعملا نم ناك ام توبث رثكألا يف ليق

 يف لخاد هنأل ملع ةقيقح هل دجوت نكت مل هتقيقح ترصبأو هنطاب يف تركفت

 هل ةمزالملا ةلعلا نم هيف كل تنيب ام يناعملاحارص تالوهجملا تحت نطابلا

 . ملعأ هللاو . لاح ىلع هيف ةلاهجلا ءاقبل ةبجوملا

 : ناديبع نبا : ةل أسم

 لجرلا اذه تدعقأ تيبلا بحاص لاقف تيب ةداعق يف ايصتخا نيلجر يف

 مل ةنسلا نأ دعتقملا لاقو . ةنسلا تضم دقو . ةداعقلل ملس دقو ةنس ةدم ىلا

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا . ضقنت
 . ملعأ هللاو . ةنيبلا بحاص لوق لوقلا نا : لاق

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلئسم
 رمتلاو رسبلاو بايثلا راجتلا هدنع لسرأف ردانبلا ضعب ىلا رفاس لجر يفو

 نأ دعب اذه تامو . اضوع ةميقلاب هل يتأي ىتحو ٦ هنم رشعلا هلو هعيبي نأ ىلع

 نالف لام صلخ هترجأ ذخأ نأ دعب هدي طخب هرتفد يف بتكو روكذملا اذه عاب

 عسي له هتوم دعب مهاردلا تعجرو اذكو اذك نالف نب نالف لامو اذك اذك

 نايدلا نوصصاحي مأ نويد كلاهلا ىلع ناك اذإ ةمات مهقوقح اوذخأي نأ راجتلا

 . كلذ انفرع

 امو . مهريغ هيف مهصصاحي الو هل لاح ىلعوهف هلام هنا حص ام : لاق

 ناك ناو ءىش يف ةحصلا بابسأ نم سيل اذكو اذك نالف لام صلخ هرتفد يف

 ىلع هلام يف يهف نايضلا نم هيف رذعي هجوب اهفلت حصي مل امو . هدي طخب وه

 ىلع جرخيو 3 اهنايض نم هي ربي ام هل حصي ىتح هنومضم اهنأب لوقي نم لوق
 مهل ءىش ال نأ ةنامألا ىنعمب محل هدي يف نوكت انأ ىلا اهيف بهذي نم لوق
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 اهنايض هب همزلي ام اهيف ىتأ هنأ حصيو اهب قحأ اونوكيف اهنيعب اهءاقب حصي ىتح

 اهفلت ىلعو . الف الإو هيلع حصي يتلا قوقحلا نم اهريغ ةلزنمب هلام ىف نوكيف
 عزانتلا دنع هيف رمألاف . هلام يف اهتوبثو اهنايض موزل يف فالتخالا ىنعم جورخو
 اوذخأي نأ مهل سيلو . اهيف لدعلاب كلذ مكح يلي نم ىلا عناوملا نم هبشأ ام وأ
 يف دارأ نم ىلا هدر زجي . هب مكح ءىش يأو همكح نع الإ اهنم ائيش لاملا نم

 هلف لدعأ هناضب لوقي ال نم لوق ىأروأ اهرتت اهكرتي نأ هب هل مكحلا عضوم

 نا غولبو لقع نع ثراولا داراف سكعلاب ناكو . يناثلا يف هيلعو لوألا ين كلذ

 هنأ الإ هيلعو هل نوكياييف كلذكف حصأ هنايضب لوقت نم لوق ىأر وأ اعوطت هيدؤي
 يتلا قوقحلا نم لدعلاب هلام يف مكحلا هتبثأ دق امم هريغ محازي ال عضوملا اذه يف

 مهل نوكي الف الإو . ءامرغلا نم زئاح ىضرب الإ هلام يف ةتباثلا اياصولاو . هيلع
 عضوم يف هيلإ ثراولا اذه هيدؤي اهنم غارفلا دعب نكلو 0 ءاكرشلا ةلمج نم هيف
 . ملعأ هللاو . هيلع مزاللا وأ هل زئاجلا

 يف هلمحي نأ ىلع سانلا نم دحأ هاركا اذإ بكرملا بحاص يفو : ةلأسم

 لمح كلذ ىلعو 0 هريغو دازلا نم هل هلمحي ام هفرعو عضوم ىلا ءاركلاب رحبلا

 هداز نم ذخأي نأ دارأ رحبلا يف هب راس اذإ ىتح هرمأو هنذاب هبكرم يف هدازو هعاتم

 هلام دارأ ال عضوم نم هلوصو دعبو . هيف هل رذع ال ايب كلذ نع هلاحاف هلكأيل

 نايض هيلع له . نمأي ال نم اذه ىلع هبكرم يف نمأتسي ايبرو بهذ هنأ ىعدا
 ؟ كلذ

 ثيح هكرتف هنذأو هرمأب هبكرم يف ءاركلاب كلذ لمح هنأ حص اذاف : لاق

 ام حصي ىتح نيملسملا لوق رثكأ يف قدصي ل هباهذ ىعدا مث هيف هلثم عضوي

 ةلزنمب هنا مهضعب لوق يفو . يأرلا اذه ىلع نماض وهف الإو رذع هيف هل نوكي

 امل هنأ وأ هبر نم ىضر ريغب نمؤي ال نم هيلع نمتئا اذاف لاح لك ىلعو . نيمألا
 لاحوأ عنتماف همزل دق ام لاحيف هيلإ هؤادأ همزلي امم هريغ وأ هنم هل دبال يذلا دارأ

 . ملعأ هللاو . مراغ كلذ ىلع فلت امو . ملاظ لاح ىلعوهف رذع الب كلذو هنيب
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 ضعب راجتلا هدنع لسرأ اذإ ردانبلا ضعبل رفاسملا يفو . هنمو : ةلأسم

 هذه تفلتو رحبلا يف بخلا مهباصأو رفاس مث . . هنم رشعلا هلو هل هعيبيل علسلا

 ؟ ال مأ . . اهنايض هيلع نوأ . . ةكردلا دنع رحبلا يف تلجن وأ قرغب علسلا

 ؟ اهنم هل لعج يذلا همهس ذخأي نأ لبق اذهو

 لوق ىلعو . هلوق هيف لوقلاو . هيلع ءىش ال هنأ اهقرغ يف ليق دق : لاق

 نم هي ربي ام هل حصي ىتح هيلع مكحلا يف وهف اذه لثم يف هناضب لوقي نم
 نم هلجال هحرط نوكي ام بسح ىلع نوكي رحبلا يف ىقلي ام نايضو . كلذ
 بكرملا يف نمل همومع عضوم يف عيمجلا معيف اعيمج امهل وأ لاموأ سفنألا ةمالس

 ىلع نوكي ام عضوم يف صخي وأ همومع يف صوصخلا ىلع امهدحأل وأ هيف املو

 كلذ نايب وأ اهربغ نود هلهأل نايضلا هب همزلي هجوب هيف هكراش نم وأ هحرط نم

 . قفوملا هللاو . هللا ءاش نا هيف رظناف دوجوم هلل دمحلاو . . نيملسملا راثأ 1

 . اهنم ةرشع ذخأو . اهركذ مدقتملا علسلا ينعا اهعاب ناو : هل تلق

 هذه تفلتو رحبل ١ يف بخل ١ مهب اص و عجر مث عئاضب مهعلس ةميقب مح ذح و

 هذه يف ءاوس لوقلاو . . انماض نوكيأ . هريغوأ قرغ نم فلتلا ضعبب علسلا

 ؟ ءاوس مدقتملاو ةلأسملا

 هيف هب هل نوكي ءىش نم ههبشأ امو قرفلا يف لوقلا ىضم دق : لاق

 يف هل هومتي مل نإ هذخأ هل متي نأ هنمث نمرشعلا يف يل نيبي الو هلثموهف رذعلا

 يف لثملا ةرجأ ىلا دريف ضقنتني هيف عوجرلابو . لوهجملا نم هنألزئاج ىضر
 علسلا كلهتل هؤارش ناك اذإ ، ءاوس ىلوألاو هذه يف هنايض ىلع لوقلاو . كلذ

 نماضلا وهف الإو . . هيلعو هل زوجيف هرمأ حصي نم لاحب مهو . هلو مهنم رمأب

 . ملعأ هللاو . ةميقلا كلتل

١٣٢٧



 نوكيأ . هنم هعاتم اولجنف هيلع هذخاون فاخف ضرألا يف بكرم محل اذاو

 ؟ ال مأ اعرش ةعتمألا ةماع ىلع هلجن ام

 ىلع الو بكرملا ىلع ال عاتملا ىلع ةفاخملا نم ليجتنتلا ناك اذإ : لاق

 بكرملاو سفنألاو لاملا ىلع ةفاخملا ناك اذاو & هسفن عاتملا ىلع كلذف سفنألا

 . نيملسملا راثا نم هتظفح ام ىلع ةميقلاب بكرملا موقيو عيمجلا ىلع نوكيف

 عاتملاو بكرملا ىلعو اورثك وأ اولق فصنلا سفنألا عيمج ىلع نوكي نأ ينبجعيو

 راجتلا لاقو . . سفنألاو لاملا ىلع فاخ هنأ اذخونلا لاق نإ امأو . فصنلا

 . هسفن بكرملا ىلع ةفاخملا لب & عاتملا ىلع الو .ةفاخم راجتلا ىلع سيل

 . ملعأ هللاو . مهيلع اذخونلا لوق لبقي ال هنا 0 ايهنم نم لوق لوقلا

 ربغ دلب نم احاولأ هل ي رتشي نأ الجر رمأ لجر يفو © هنمو : ةلأسم

 تلصو املف . رمآلا دلب ىلا اهيلع يراكي نأ هرمأو حاولألا رومأملا ىرتشاف ةديعب

 ناو عئابلا ىلع ءاركلاف ، عئابلا يأرب حاولالا ي رتشملا لمح اذإ : لاق

 لمحي نأ عئابلا ىلعو لوألا ءاركلا عئابلا مزلي الف عئابلا يأر ريغب لمح ناك
 . ملعأ هللاو . ريغلا اهيف يتلا دلبلا نم هحاولأ

 امهنيب نكي ملو . نبل برض ىلع الجر لجر رجأ اذإو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ريجألل وأ رجأتسملل نوكي هفآ هتباصأ اذإ هنأ طرش

 هضميقيو نبللا ريجألا لمكي . مث مولعم ددع ىلع هرجأتسا اذإ : لاق

 مزلي الف مويلا ىلع هرجأتسا ناو . ربجألا ىلعوهف ءىش هنم عاض اذاف . هنم

 . ملعأ هللاو . ء ىش هنم عاض اذإ ءىش رجألا

١٢٣٢٨



 لهأ دارأو دكسم نم اوبكر نأ دعب حيرلا مهتدر اذإ امأو . هنمو : ةلأسم

 نأ عاتملا اذه ىلعف اهيف ةلاهج ال ةرجألا تناك ناف }. دكسم يف فوقولا عاتملا

 ناو . رفسلاب مهيلع مكحي الو ةعطاقملا هيلع تعقو ام ىلع امات ىركلا اوملسي

 اذخونلا ملس نا امأو . . لثملا ءانع عاتملا لهأ ىلعف ةلاهج اهيف ةرجألا تناك

 قرغ مث رحبلا يف راس اذإ امأو ، ليزنتلا ةرجاب هيلع مكحأ نأ ردقأ الف عاتملا

 هتصح ردقب هعاتم علط يذلا ىلع رحبلا يف هريسم ردقب ةرجألا نم هلف . عاتملا

 اذاو . لوقلا رثكأ ىلع ةرجأ همزلي الف عىش هل علطي ملو ، هعاتم قرغ يذلا امآو

 ةرجألا نم هل ءعىش الف { كرتلا ريجألا دارأو ، مولعم ردنب ىلا ةعطاقملا تناك

 يف افلتخا ناو . هلثم ءانع هلف الوهجم ردنبلا ناك ناو . هبكرم ىلع لمح اييف
 بحاص لوق لبقي الو { ةرجألا ملسي يذلا وهو . رجاتلا لوق لوقلاف ةرجألا

 . ملعأ هللاو . ةلداعلا ةنيبلا هيلعو & يعدم وهو ةرجألا يف بكرملا

 الف { اتق اهعرزف ةنسل لجر نم اضرأ دعتقا لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 دعتقملا لاقف . لوألا ريغ هضرأ دعقي نا ضرألا بحاص دارأ ةداعقلا تضقنا

 ؟ ال مأ كلذ هلأ . . تقلا قورع تجرخأ الإو يرذب ةميق ديرأ . . لوألا

 . ملعأ هللاو . . تقلا قورع سيه وأ هرذب ةميق لوألا دعتقملل : لاق

 رئبل ا ءام ضقن مث اهعرزو . اهعرزيل ارئب دعتقا نميفو © هنمو : ةلأسم

 . هديب مدخي نأ دعاقلا ىلع دعتقملا بلطو ٠ عرزملا يف ضرألا هذه ىقس نع

 ؟ كلذ دعاقلا مزلي له

 هللاو . نيطلا ةمدخ همزلت ايناو لبجلا ةمدخ همزلت ال رئبلا بحاص : لاق
 . ملعأ

١٣٩١



 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا : ةلأسم

 جحو . روزيو جحيل اريجأ يصولا رجأتسأو ةرايزو ةجحب ىصوأ نميفو

 ةنيدملا يف روزيل ةرايزلل راس الجر رجأ هنكلو & فوخلا لجأ نم رزي ملو ريجألا

 هترايز ىضق املف { ةرايزو ةجح ةرجأ هدنع روزيل رجؤتسا يذلا ريجاألاو اهسفنب
 . كلذ هل ممتي نأ يصوملل زوجيو . يصوملا ىلع ةرايزلا طحنتا . اذه نع راز

 هلعفي ام ىلع رازو ملس دقو . ميلستلا ةرايزلا نم ضرغلا نأ انرظن انأل ؟ ال مأ

 يف داز اينإ اذهو . ةكم وأ ةدج نم ةيونعلا لعلو . ةيونع ةرايزلا هذهو نورئازلا

 اذهو ث ةراجألا عبر ةرايزلا ناف رزي ملو جح نم رثألا يف ءاج دقو . طقف ةنيدملا
 اذه ناك ناف لاقو . ةفاسملا هذه ريسم يقي يكل تيضقو ةرايزلا رجأو جح

 . ايهنم عىش ىلع هريغ رجؤي نأ هل سيلف روزيو جحي نا ىلع رجوتسا ريجألا
 وهف كلذ نم ءعىش ىلع هريغ رجأ ناف . هسفنب هيلع رجوتسا ام مايتب مايقلا هيلعو
 . لمعي نأ ىلع ةرجألا نأل هرجأتسا نم هب بساحي نأ هل الو عوطتملاك كلذ ين

 ةجحلا ىلع اهنيب تعقو دق ةرجألا تناك ناو . ءاوس اسيل لمعلا ىلع ةرجألاو

 موقي نمم كلذ نم دارأ اييف دارأ نإ عضوملا اذه يف هريغ راجثتسا هلف . ةرايزلاو

 هنع روزي نم ةرايز ىلع هرجأ اذإ اذه ىلعو . هيف لخدي ام ىلع هنمأيو هماقم

 ادحأ ينعي نأ ريغ نم مهريغ نعو ايهسفنأ نع نيرئازلا نم اهدصق نم ةنيدملا

 ماق ىتمف . اهلجأل هيلا لوصولا نع هيف رصاقت يذلا عضوملا نم اهل ةرجألاب
 يهو اهيلع انومأم ناك اذإ اهتيدأت يف لوبقم هلوقف اهادأ هنا لاقو ث اهب ريجألا

 ةرجألا عبر نم جورخ كلذو { اهترجأ نم هذفنأ ام عم لوألا ريجألا نع ةطحنم

 هلعلو . رصبلا يوذ نم رظنلا داهتجا ىنعمب رثألا يف دجوي ام ىلع اهل لوعجللا
 ةرجألا جورخ دعب هنم ىقب ام هنأ الإ . رثكأ عبرلاب لمعلا نأ اوجرنو ثلثلاب ليق

 دعب ي ءانعلا ردق ىلع ةرجألا نأل هل قحتسم ريغ هيلع قاب وهف ةرايزلل ةجورخملا
 ءاش نا يفخ ريغ يلج رمأ اذهو اهيف لضافتلا حصي اهبسحنو . اهبرقو ةفاسملا

 ط

 . هللا
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 ام ىلع اهب هريغ رجؤي نأ ةرايزلا نع رصاقت امل ريجألا اذهل ىغبني ناك دقو

 هيفرصاقت يذلا عضوملا نم هراجئتسا هل زيجأ ام لاحيف . ربجلا ةفص نم مدقت
 تاي ملو ةنيدملا نم ةرايزلل هراجئتسا ناك املو . اهلك ةرجألا كلذب بجوتسيف هنع

 . اه لوهجملا عبرلا نم اهترجأ ةلضف ذخأ هل نكي مل . اهيف هل يغبني ام ىلع

 الف . اهب ىصوأ نمعو هل رجؤتسملا يصولا نع ةطحنمو . هنع ةيزجم تناكو

 ةتباثلا هاياصو دعب نم الإ مهكلاه ةكرت ثرا مهل سيل ذإ ةثرولل اهعوجر حصي

 اهب يصوي ةيصو دعب نم : عضوم ريغ يف ىلاعت هلوق ليلدب ةحيحصلا هنويدو
 يناو . مهريغل الو قح ةلضفلا كلت يف ةثرولل سيل نأ اذهب ررقت دقف هنيد وأ

 نم ةناعألا ىلإ اجاتحم دجو نم اهب ناعي نأب ةرايزلا ليبس يف اهذافنإ اهب ىلوألا

 ءارقفلا نم هللا ءاش نم الإو . اههجووهف هتناعا يف تذفناو دجو نإ نيرئازلا

 اهل اهجو كلذ ناكو كلذ ازجأ اهذافنا ناك عضوم يأ يف مهيف تذفنا نا اهل لهأ

 ىلع لوقلا ملاس نب دمح خيشلا بجعأ اذكه .. باوصلا نم جراخ رغ

 ايف هنأكو ، هنع تلأس ام ىنعم اننيب ةرظانملاو ةركاذملا تعقو نأ دعب هلوق ىنعم

 كلذو ههبشا نا هيلع اسايق ىنعملاب ههبشي امم دجوي ام ىنعمل قباطم قفاوم يدنع

 يصولا رجأتساو ةجحل ةمولعم مهاردب ىصوأ نميف نيملسملا راثآ يف دوجوم
 نأوجرن اميفو ةرايزلا رمأ نم اهب هانمدق ام ىنعمب ةلضفلا يف ليق دقف . اهنودب
 . ملعأ هلللاو . هللا ءاش نا ابراقتم اهانعم نوكي

 : ديعس نب سيخ خيشلا : ةلأسم

 اذك مهدنع نم ذخأو هيلا مهادهف قيرطلا نع نيلاض اسانا دجو لجر يف

 ؟ كلذ هل زوجي له . . هنوديري يذلا قيرطلا ىلع مهلدي نأ ىلع ةيرال اذكو

 عضوم يف اوناكو . هريغ مهلدي نم اودجي مل نولاضلا ءالؤه ناك نا : لاق

 نأل ةلالدلا ىلع هل ةرجأ الو قيرطلا ىلا مهداشراو مهاده هيلع بجاوف فوخ

 دلوتي مهدنع هتماقاو مهعم ةريسم يف نوكي نأ الإ ةمزاللا لامعألا نم لمعلا اذه

١٤١



 نأ هل زوجيف مهلوع همزلي نيذلا هلايع ةنومو هتنومل هبسك يفررض كلذ نم هيلع
 . ملعأ هللاو . كلذ ردقب مهنم ذخأي

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 لخدف . امهرد اذك اذك هئانب ىلع عطاق دجسمل بستحم وأ ليكو يفو

 هللا ىتأف دجسملا برقب كلذ عضوو ةراجحو ابارت لمحف هتمدخ يف ريجألا

 . دجسملا اذه ءانبل جاتحي امو . ةراجحلاو بارتلا نم انركذ ام لمحو ثيغلا

 ؟ بهذ ام ةميق دجسملا ىلع رسكنت مأ ريجألا ليسلا هلمحام قحليأ

 نأ ردقأ ملو & مكحلا يف ةتباث ريغ ةلوهجم ةعطاقم هذه نا ليق دق : لاق

 يدنع دعبي الو & دجسملا لام يف ةراجحلاو بارتلا نم ليسلا هلمح ام مامتاب لوقأ

 ىلع عطاقملا اذه لخد دق ناك ناو . هلمحب رمأ نم ىلع هلمح ةراجأ نوكت نأ

 هنم ىنبو © ةلوهجملا ةعطاقملا هذه ىلع هسفن دجسملا ءانب يف دجسملا اذه ءانب

 نأ يدنع دعبي مل هللا لبق نم ةفا هيلع تتأو © ليسلا هلمح مث ءىش ىقبو ائيش

 ءانبل ةعطاقملا تناك ناو . نيملسملا نم لودعلا رظن ىلع هلثم ةرجأ هل نوكي
 اذه يف هانب يذلا ءانبلا فلت ناف . هلوطو رادجلا ضرع يف ةمولعم دجسملا اذه
 وهف ةمولعملا ةعطاقملا هذه ىلع ءانبلا نم هنم فلت ايف هللا لبق نم ببسب دجسملا

 مث فلت يذلا ءانبلا دحب يهتنيو ريصي نأ ىلا هديدجت دجسملا لام نم يدنع

 هللاو . هيلع اعطاقت ام دح ىلع متي نأ ىلا عطاقملا ىلع همامت نوكي ام دعب نم

 . ملعأ

 : دادم نب دمحأ خيشل ا : ةلأسم

 اذه دارأ مث ارانيد اذكو اذكب ةنس لك نينس رشع هتيب دعق أ لجر نع

 ؟ ال مأ كلذ هلأ . ةداعقلا ضقن دعاقلا
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 مل ةنس لكو 3 ةنسلا كلت تتبثت دعقتسملا اهيف لخد ةنس لك نا : لاق

 ةلوهجم لصالا يف ةداعقلا نأل اهضقني نأ تيبلا بحاصلف دعقتسملا اهيف لخدي

 يف ةعجرلا دعاقللف دعقتسملا اهيف لخدي مل ةنس لكو . اهيف لوخدلاب الإ تبثت ال
 هللاو . نينسلاب دعاقلا رقأ ولو تيبلا اذه نم اهدعقتسا يتلا نينسلا يف صقنلا

 . ملعأ

 : يدقعملا ةروثنم نم : ةلأسم

 ةراجا عفدب حونمملا ىلع مكحلا ناف داصحلا مامت لبق حناملا تام اذإو

 . داصحلا ةدم مامت ىلا ةحنملا مايتب ةثرولا ىلع مكحيو ةدملا نم ىقب ايف ضرألا

 { ةحنملا ببسب ررضلا فرصل مامتالا حناملا ىلع نا هتثروو عناملا نيب قرفلاو

 { مهلبق نم هيف مهيلع قلعت ببس الب هوقحتسي لام مهيلا لقتني ةثرولاو

 . ملعأ هللاو . ررضلا حونمملا نع انعفرو مهنع مهلام لاغتشا ببسب مهانضوعف

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا : ةلأسم

 ىلا هلصوي نأو مولعم دلب ىلا اعاتم هل لمحيل الامج ىراك لجر نعو
 ىلا عاتملا كلذ لايحلا لمحف . ءاركلا هيطعيو . دلبلا كلت نم مولعم لجر

 ميلست نعو عاتملا كلذ ضبق نع ىبأف هدجو وأ لجرلا كلذ دجي ملف دلبلا كلذ

 ؟ عاتملا اذه يف لايجلا اذه لعفي فيك . هيلا ةرجألا

 هضبقي نأ هيلإ لومحملا ىبأو ةنيبلاب هايإ هلمح مكاحلا دنع حص اذإ : لاق

 . اعضوم مكاحلا هل ى رتكي نأ ىلا جاتحي ناك ناف . ةقث مكاحلا هعدوتسا
 هل نوكي نأ الإ عاتملا لمح يذلا نم ذخأي نا دلبلا يلاو ىلا بتكو هل ى رتكا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف ءاركلا هيلعو هبحاص ىلا عاتملا درم ليقو . ةجح

_ ١٤٢٣



 : يوكزألا دمحأ نب ةعمج خيشلا : ةلأسم

 دارأو . اماتيأ ةثرو فلخو ايهنم دحأ تام اذإ ةعارز يف نيكيرش يفو

 ؟ ال مأ كلذ مهمزليأ . هتعارزب مايقلا كيرشلا

 وأ يصو ماتيألل نكي مل ناو . نيملسملا ىلإ كلذ دريو كلذ مهل مزال :لاق

 كيرشلا اذه دريو ىلوأ كلذ يف مكحلاف مهحلاصم رمأو مهرمأب موقي ليكو

 ةثرولا ناك ناو . نسحأف اليكو مهل ماقأ ناو .كلذب هرمأي ىتح هيلإ مهرمأ
 ىلع اولخدي نأ مهل سيلو ، مهكلاه ىلع ام ةعارزلاب مايقلا مهيلعف نيغلاب

 . ملعأ هللاو . هتعارز يف ررضلا مهكيرش

 : دادم نب دمحا هيقفلا : ةلأسم

 حناملا تام مث حونمملا اهعرزف اهعرزيل هضرأ رخآ الجر حنم يذلا امأو

 ةتباث عرزلل ةحنملا ذإ هفيص ءاضقنا ىلا حنتمللوه عرزلاف . اغلبو اماتيأ فلخو

 . ملعأ هللاو . هتعجر الو حناملا توم اهلطبي الو . فيصلا ىلا كلذ يف

 حناملا تامو ، اهعرزف لجر نم اضرأ حنتما لجر رثألا نمو : ةلأسم

 مكح امو ةعارزلا هذه لبق نم ءىش حناملا ةثرول حنتمملا ىلع ةرمثلا كاردا لبق
 ةثرول حنتمملا ىلع ضرألا ةداعق بابجا يفو حناملا ةثرول مأ حنتملل ةعارزلا هذه

 لاقو . حناملا توم موي ذم ةداعقلا هيلع بجوأ نيملسملا ضعبف فالتخا حناملا

 . ملعأ هللاو . هيلع ةداعق ال ضعب

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلأسم

 هدعقاف ارانيد اذكو اذكب ةينالفلا كضرأ يندعقا : لاقف رخآل ءاج لجرو

 هنأل مرغ ام هلو . ةدساف ةداعق هذهف الظعوأ اتق دعتقلملا عرزف الجأ مسي ملو

 . ملعأ هللاو . اربسب لخد
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 قرسوأ توم نم هوجولا ضعبب منغلا فلت ىعدا اذإ يعارلاو : ةلأسم

 ؟ قدصم وه مأ كلذ ةراشاب يتأي نأ هيلعأ هريغ وأ

 نيأ . اهفرعي مل هنا ىعدا نا تيأرأ . كلذ هيلع سيلو هلوق لوقلا : لاق

 هيلا اهب يتأي يذلا عضوملا ىلا منغلا عم اهب ىتأ وأ . منغلا يف اهدهعيو تبهذ
 يف هنم ريصقت ريغ نم اهباهذ ىعدا اذإ لاق . كلذ دعب اهب ملعي ملو هتداع يف

 اهضبق يذلا عضوملا ىلا اهدري ى ري الف اهضبق اذإ امأو . هلوق لوقلاف اهظفح

 تغلب كانه اهلصوأ اذإ هنا مهنيب ىرج اذاف فراعتلا يف امأو . مكحلا يف هنم

 هناف كلذ نم رثكأ كلذ هيلع سيل نأ كلذب فراعتلا مهنيب ىرج دقو اهبحاص

 . ملعأ هللاو . الف مكحلا ين امأو . أربي

 موي كلذ ريغ ناو ايحلا نمو مهرادلا نم ائيش تدافتسا ةأرماو : ةلأسم
 ( ؟ ىناوزلا نم تناك

 ىلع درت نأ اهيلعف لاملا كلذ مهنم تذخأ نيذلا فرعت تناك نا : لاق

 نيذلا فرعت مل ناو . انزلا ةرجأ طرش ىلع مهنم تذخأ ام ردقب مهنم دحاو لك

 لاق .ادعاص ءارقف ةثالث ىلإ اهعفدت .اهدي يف ةيقاباهانز ةرجأ مهنم تذخأ

 . ملعأ هللاو . فالتخا . ةرجأ اهانز ىلع ةينازلا هتذخأ ام در يف رظانلا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 يف حونمملا لخد اذاو ةيطعلا نم برض ةحنملاو حونملل نوكي عرزلا نا

 مل اذإ ءاملاو نيملسملا راثا نم هتظفحام ىلع زارحألا ةلزنمب كلذف عرزو لمعلا

 هعرز ىقس ىلع ارداق ناك ءاملا ةحنم توبث ملعأ الف مولعم تقول هايإ هحنم نكي

 . ملعأ هللاو . رداق ريغ وأ ءاملا اذه ريغب
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 امم عىش حالصا يف رجؤيلوأ هنع جحي وأ تيملا نع, موصي نم ةفص فيكو

 ؟ كلذ ريغ وأ دجسم وأ جلف حالصا نم تيملا هب ىصوأ

 كلذف . ايلو الدع نوكي نأ حص اذإ هتركذ ام عيمج يف ريجألا نا : لاق

 ناكو . لماكلا ةقثلا حصي مل ناو كلذ زاج ةقث ناكو يلاولا حصي مل ناو . نسح

 . ملعأ هللاو . زئاج وهو . كلذ قيضي الف لعفلا كلذ ىلع انومأم

 : يبلمازلا : ةلأسم

 . ةرضاحلا ةنسلا ةداعق يضقنت نأ لبق ةلبقملا ةنسلل ازيرد دعق نمو

 ٨١ ىلوألا ةداعقلا يضقنت ىتح تبثت ال ةداعقلا نا انعمس ام ىلع : لاق

 . ملعأ هللاو . ىلوألا يضقنت نأ دعب هدعقيو

 رشع ةينالفلا هضرأ وأ ينالفلا هلام ةلغ الجر حنم نمو . هنمو : ةلأسم

 هتثرولو هتايح يف ةعجرلا هل له . ةحنملا ءاضقنا لبق عجروأ حناملا تام مث نينس

 ؟ هتوم دعب
 نأل ةفصلا هذه ىلع هتوم دعب هتثرولو هتايح يف ةعجرلا هل نا : لاق

 الإ تبثت الو ةفصلا هذه ىلع ةلاهجلا اهيفو . ةيطعلا بورض نم برض ةحنملا

 . ملعأ هللاو . زارحالا هيف نكمي اييف يطعملا نم زارحألاب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ عرزلا عيمج سدس ذخأي مأ راديبلاو بقارلاو فياشلاو سيادلا ةرجا
 هللاو . هب نولمعيو نولعفي مهارنام ىلع هسدس ذخأي هنا : لاق

 . ملعأ
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 ليبس ىلع بوثلا ضرقف رجأ ريغب رصقي ناك اذإ راصقلا يفو : ةلأسم
 له اطخا اذإ رجأ الب لماع لك كلذكو ؟ ال مأ . نايض هيلع له . اطخلا

 ؟ ال مأ نمضي

 . نايض هيلع نوكي نأ ىنبجعي ي مل هلثم لعف دعتي مل اذا : لاق

 هل هتلمع هل لومعملا لاقورجأ الب هتلمع . لماعلا لاق اذإو : تلق

 ؟ لعف اميف أطخ لماعلا نم عقو دق ناك اذإ . ايهنم نم لوق لوقلا . رجأب
 لومعملا لوق لوقلاف . رمألاب لمعي سانلا دنع هتداع يف ناك اذإ : لاق

 كلذ لكشا ناو . هلوق لوقلاف رجأ الب نولمعي نيذلا سنج نم ناك ناو . هل

 . هنم هنا لماعلا هب رقأو هتوبث يف ررضلا حص اذإ نايضلا يعدي نم لوق لوقلاف

 . ملعأ هللاو

 كلذ ف لدعتي ملو هلمع نم ء ىش ف أطحأ اذإ ةرجأب لماعلاو : ةلأسم

 ؟ ال مأ نمضي له . هلثم لعف

 لمعي يذلا . لوقلا رثكأو فالتخالا هيف يرجي اذه لثم نأ وجرأ : لاق

 . ملعأ هللاو . أطخأ اذإ نماض هديب

 يودملا هللا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 باوبأ نم ءعىشلوأ روبقلا روزي نلا نهتلغب رجت ؤي يتلا تافوقولا لاومألا يف
 ناو ةجح يل مهتراجأ نوكيأ . تاقث ريغ سانا دي يف لاومألا هذه تناكو . ربلا
 وأ ةقث ناك يننيعي كلذ ىلع هنمآ نموأ يسفن رجوأ نأ ل له . ةجح ل نكت ل

 ؟ ي ؟اتس
 هبسحوأ ةلاكوب هتلاكوب كلذ ىلع ةنوعملا هنم زئاج ةقثلا لعف نا :

 ينبجعي الف ةقثلا ريغ امأو . كلذ لدع رصبب ناك اذإ ىلاعت هللا يضر 7 دارأ

 ال هنأ وجرأف . كلذ يف كل هتنوعم يف هنم كلذ لدع ترصبا تنأ ناو . كلذ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق نم دعبي
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 . هناكم نم دعب جرخي ملو ارامح وأ الامج دحأ ىراك اذإو ، هنمو : ةلأسم

 . لاحلاب هلصي ملو ناكم يف هلصي اريجأ دعو اذإ كلذكو . هيلع فلخي نأ هل له

 ؟ همزلي اذام هنع راسو

 ةعطقنم ةرجأ ىلع مولعم فورعم ءىش ىلع ةرجألا تعقو اذإ : لاق
 يف الخدي مل ام عوجرلا هل زوبي لوقو . ءافولا همزلي لوق : فالتخا كلذ يفف

 . ملعأ هللاو . لمعلا

 له هعلطف مهرد ةئام كلو تيبلا اذه علطا لجرل لاق لجر : ةلأسم

 ؟ هيلع هقفاو ام هيلع بجي

 هل نكت مل ناو . هيلع هقفاو ام هل ناك هيلا رطضاو ةجاح هل ناك اذإ : لاق

 . ملع أ هلل او . هانع ريغ هل همزلي الف . وهللا ليبس ىلع الإ ةجاح

 . اهدج ةلخن علطا لجرل لاق لجر : ةلأسم

 ةرجأ الإ كل ملسأ ال : لاق . اهزج الف فصنلاب الإ اهعلطأ ال : لاق

 ؟ همزلي ام . لثملا

 هريغ دجي ال ناك ن او . كلذ هل ناك هنكملا دجمو هريغ دجي ناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو . لخلا ءانع الإ همزلي سيلو

 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ زوجي . . تق اهب يتلا ضرألا ةداعق يفو

 هيلع ةدايزلا يف عورزملا تقلا نال ةداعقلا هذه لثم توبث ىرأ ال : لاق

 نوكيأ هلاح نم اذه ىلع هداسف نم ةيشخ الب هنيح نم هعلق طرتشي مل ام ةصاخ
 لثم نم ةمالسلا لب هيلع ةمماتملا زوجت الف كلذك تبث اذإو . ابرلا يف الخاد
 ملعا هللاو . ملس . ملعأ هللاو . ملسأ كلذ
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 حرط ىلع اوعمتجا ناف اهعاتم حرط اذإ ةنيفسلا نأ رثألا يف : ةلأسم

 نوقابلاو دحأ حرط ناو . هحرطب اورمأ نيذلا لاجرلا ددع ىلع ناك عاتملا

 هعاتم حرطب ناسنا نذا ناو . هريغ رمأو حرط نم ىلع ناك اورمأي ملو توكس

 . هيلإ كلذف

 هلمحيف عاتملا هعم هجوي ةنيفسلا بحاص وأ اذخاونلا كلذكو : تلق

 . بئاغلا لجرلا حاتم حرطي نأ هلأ . رحبلا يف بخلا مهبلغف ءارك الب وأ ءاركلاب

 . ملعأ هللاو . معن : لاق

 مث اهدصحو اهعرزو اضرأ رجأتسا نمو . . نيملسملا راثآ نمو : ةلأسم

 رمثلاف . هاقس وأ رجأتسملا نم ىقس ريغب ترمثاو ترظنف ضرألا يف دودحلا كرت

 روذجلا نصغ نم رظن ام ضعب لاقو . دودحلا ةميق رجأتسمللو ضرألا بحاصل

 دجويو . ضرألا بحاصلف روذجلا لوصأ نم ضرألا نم رظن امرجأتسمللو
 ضرألا بحاص ىبأو روذجلا جرخي نأ روذجلا بحاص دارأ ناو ناديبع نبا نع

 ؟كلذ هل

 ةميق هلو . الف راضنلا دعب امأو . هلف روذجلا باصن لبق امأ : لاق

 بلطو ضرألا بحاص هجرخأ اذإ لماعلا امأو . ضرألا بحاص ىلع هروذج

 هل نكلو . راظنلا نم هل عىش الف . اهلمعي ناك يذلا ةرمثلا راضن نم هتصح

 . ترظنا اذإ اهعلق هل سيلو اهتميق هلف ترظن دق تناك ناف . روذجلا يف هقح

 . ملعأ هللاو

 : نافلخ نب ىنهم هيقفلا : ةلأسم

 مث . هللا ءاشام هيف خبطف اركس هيف خبطيل لجر نم الجرم دعتقا نمو

 كلذ بهنو . مه دنع ام اوذخاو . مهوبسكف موق ةمهاد دلبل ا كلت ىلع تلزن

 ؟ همزلي ام دعقتسملا لجرلا كلذ لام عم لجرملا
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 امأو . لودعلا رظن ىلع لجرلل هلاعتسا ردقب هنم هيلعف دعقلا امأ : لاق

 . هظفح يف رصقي مل اذإ هيلع مرغ الف بهن ام عم.هبهن حص اذاف . هنمثل ةمارغلا
 . ملعأ هللاو . هيف فلتخي امم كلذ نأ وجراف هلوق نم الإ هبهغ حصي مل ناو

 ةلخن وأ ةيطع و أ غ ام ضرق لماع ىل ١ بلط لجر نعو : ةلأسم

 كلذ يطعملل زوبي له هاطعأف لاملا بحاص لام نم ائيش وأ افلع وأ اهرجسيل

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث لماعلا ناك

 دق لاملا بحاص نا هربخيو . ةقث لماعلا نوكي نأ الإ كلذ ىرأ ال : لاق

 . ركنم ل 11 أ بحاص ن أ ملعي ىتح صخر نم صخر دقف ٠ كل ذ يف هل ن ذأ

 فيك ةبوتلا دارأ مث ةقث نكي ملو لماعلا نم كلذ لبق ناف : تلق

 ذخأ يذلا هل مرغ الإو هل عسو ناف لاملا بحاص كلذب ملعي : لاق

 ىلإ دوعي الو امرغ هيلع رأ مل هضرقأ يذلا ىلا هردق ناك ناف ضرقلا الإ . هنم

 مل هايا هتيضقف يلام نم لماعلا كضرقأ يذلا نأ لاملا بر هل لوقي نأ الإ كلذ

 . ملعأ هللاو . لاملا بر ىلا هعفدي نأ بحاف كلذ يلا عفداف يلا لصي

 هنم ذخأف ، نيملاظلا ضعب هيقلف ائيش ناسنال لامج لمح اذاو : ةلأسم

 هنم بلطف هبر ىلا هلصوأو هدنع نم لاجلا هادفف . هل ءادفلا هنم بلطو ءىشلا

 هنا حص اذإ ديلا دنع هعفد ام ميلست ءىشلا بحاص مزلي هناف . هلام هب ىدف ام

 مل عىشلا ةميق نم رثكأب هادف نا هنأ الإ ناطلسلا هذخأو فلتلا هدفي مل ول هناف هادف

 هللاو . كلذ همزل هتميقب وأ عىشلا هتميق نم لقاب هادف ناو . ةدايزلا كلت همزلت
 . ملعأ
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 ةرشع لمعف عرذأ ةعست ابوث هل لمعي عناص ىلا حرط نمو : ةلأسم
 عارزلا ءارك ىطعاو بوثلا ذخأ ءاش نا رايخلاب بوثلا بحاص نا . عرذأ

 هيلع مكح هيلإ هعفد ىتمو . لزغلا ةميق همزلتو هيلا هدريلف ءاش ناو . دئازلا

 . هدرب

 ؟ دعتم وهو ءاركلا هيلع تبجوأ ل : تلق

 ىرت نأ الإ هيدعتب هترجأ لطبت سيلف هرجأب لخاد لصالا يف اذه : لاق

 ناف . كلذ فلاخف هغبصف هغبصا : لاقف ابوث غباص ىلا عفد نم . . اولاق مهغأ

 ذخأيو هدريلف ءاش ناو . غبصلا ءارك يطعيو غوبصم وه ايك بوثلا ذخا ءاش

 هللاو . فلاخم اذهو . غبصي نأ لبق . . لصألا يف يواسي ناك ام بوثلا ةميق

 . ملعا

 روخبو ذيواعتلاو ءاقرلاو مئازعلا ىلع ءاركلا ذخأ زوجي لهو : ةلأسم

 ؟ اهلدع فرعي ملو . يبرعلا ملق ريغب ةبوتكم اهدجو ايك ءايسألا اولتي نأ لجأل

 لاقو .ذيواعتلاو اقرلا ىلع ءاركلا ذخأ هرك نيملسملا ضعب نا : لاق

 ريغ ابوتكم دجو اذإ امأو . سأب الف كلذل هرجحتو هسنج ىلع ذخأ نا ضعب

 . رفك هلعل يردي ال هنال . هلدع فرعي ال ءىشب ملكتي نأزوبحي الف يبرع

 هللاو . «ملع هب كل سيل ام فقت الو» : ىلاعت هلوق لجو زع هللا ىهن كلذو

 . ملعأ

 لثم هيف المع اميف نايض اهيلع جاسنلاو بوشلل طايخلا يفو : ةلأسم
 طويخلا عطقو . بوثلا حلاصم نم كلذ هبشأ امو ةروقلا صاصقو بوثلا رسخ

 . جاسنل ا هدات لكاو

 نايض الف هنم هل دبال امم هلثم لمع لماعلا هيف ىدعتي الام لك : لاق

 . ملع أ هلاو . يدنع هيلع
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 : يودملا هللا دبع ني لاله خيشلا : ةلأسم

 نم رظني لجر هيف بكرو . رخؤيو مدقي جنهرص بكرملا يف ناك اذإو
 ءاطعا يفو بكرملا لاون يفو بكرملا يف لومحملا لاملا يف همدقو بكرملا كلمتم

 بكرملا ةلآ يف لكوملا جنهرصللوهأ ضبقلا نوكي نمل ةضيرفلاو ةقفنلا هركاسع
 لاملاو . هلوني فرصتلا يف مدقملا اذهل مأ هتبرحبو هرجانأو هلابحو هبشخو هئاود نم

 ؟ هيف يذلا

 ىلعو لاملاو بكرملا بحاص لبق نم هيف طلسموهام دحأ لكل : لاق

 رمألا يف هيلع اطلسم رخآلا نكي مل اذإ حنهرصلل همكح بكرملاف ةفصلا هذه

 وأ لاون نم ضبقب صوصخمف وه امأو . هسفن بكرملا يفرمألا يف . يهنلاو
 . ملعأ هللاو . هريغ

 ؟ اذه يف لوقت ام : يصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلل : تلق

 لاملاو بكرملا هل نم هيلع هطلس دق ام ايهنم دحاو لكل هنا هلوق لثم : لاق

 يف هلوق نم اذه ىلعو . ءاوس هيف ايهف ءعىش يف ايهكرشا ناف . هيف لومحملا

 هتلا نم هنم نوكيو هب قلعتي اييفو بكرملا يف يهنلاو رمألا هل جنهرصلاف هلاؤس
 ميدقت نم هيلا جاتحي ام عيمجو . كلذ لاثمأو هتيرحبو هرجانأو هلابحو هبشخو
 ءاطعاو . هلون يفو بكرملا يف لومحملا لاملا يفرمألا هلف يناثلاو . . ريخأتو

 حصي ىتح هيف ام كلذكو ايل ال هبرل وهف همكح امأو . ةضيرفلاو ةقفنلا هركاسع

 بكرملا يف لمح ام عيمج ىلع يتأي هيف لومحملا لاملا يف هلوقو . هريغل هنا عىش يف
 دارأ نوكي نأ الإ عساولا يف كلذ هلو . مكحلا يف لاملا مسا هيلع عقي ءعىش نم

 ءىش نم بكرملا يف لمح ام عيمج ىلع يتأي هيف لومحملا لاملا نماصوصخم هب
 اصوصخ هب دارأ نوكي نأ الإ عساولا يف كلذ هلو . مكحلا يف لاملا مسا هيلع عقي

 ن ١ كل ذ هل ايف هلوق نم هفرع ام ىل إ وهف ٥هد ارم هعم حصيو هيف لومحم ١ ل 1 ١ نم

 هيف هلكوي ملو هل زجم ملو هدري . هنا هعم حص امم ه ريغ ال هب هرم و . هيلع هطلسنف ه دار أ

١٥٢



 همزلا امب مايقلا ايهنم لك ىلعو . هانركذ ايك همومع ىلع هيف رمألاف حصي مل ناف
 امو هيف لومحملا لاملاو . بكرملا كلام هب هدرفأ دق اييف رخآلا هكرشي الو هسفن

 م اقم هل هلعج دق ايف موقي نا اهنم دحاو لكل لعجي ملو ءىش نم هيف اےهھکرش أ

 هللاو . زاج كلذ ايل لعج ناو هب درفني نأ دارأ ام لك ايهنم دحأل زجي مل رخآلا

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 ناض ال لوقو . هريغ ىلإ هلمح ام ملس اذإ ناضلا رجألاب لمح نم ىلع

 . ملعأ هللاو .رجأ ريغ وأ رجأب هلمح يف اقرف ملعأ الو ةقث هعدو اذإ هيلع

 : ىلمازلا : ةلأسم

 هباصاف . فورعم دلب ىلا رحبلا يف اعاتم هل لمحيل الجر عطاق يذلا يف
 ؟ ال مأ عاتملا نم صقن امو مرغ ةبشخلا بحاص مزليأ هتبشخ يف رحبلا نم دلب

 هنم عانتمالا ىلع ردقي ملو هنم رايتخالا ريغ ىلع كلذ ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نايضلا هيلعف

 ىرقنهلا هل نذاو . هتوق الإ هل لصحي مل اذإ لماعلا يفو 3 هنمو : ةلأسم

 هنيدي نا ىرقنهلا ىلعأ . . ءعىش هل لصحي ملف . سانلا دنع نم نادي نا

 هل بحي اذام عرزلا مايق نع لماعلا زجعو هيلع مكحي مل اذإ تيارأ هيلع مكحيو

 ؟ هيلعو
 يف هقحلت ةرورض لبق نم لمعلا نع لماعلا زجع اذإ ينبجعي : لاق

 بحاص ريجي نأ . هريغ نم الو عرزلا بحاص نم نيد هل لصحي ملو هتشيعم

 . هنم هل دبال ايب مهلوع هيلع مزالف { هلايع توقو هتوقل هضرقي نأ ءاش نا عرزلا

 هللاو . كلذب لماعلا ىضر اذإ هلايع ىلع بسكي هكرتو هانع هاطعأ ءاش ناو

 . ملعأ

۔ ١٥٣



 دحأل رحبلا يف ىمرلا نارثألا نم هتعمس ام ىلع 3 هنمو : ةلأسم

 ناك ناف . لاملاو سفنألا فلت ىلعوأ لاملا فلت ىلع فوخلا امأ . نيهجو
 فلت امو . ةبشخلا موقتو لاملا ىلع بسحي ىمر ام نوكيف لاملا ىلع فوخلا
 ىلع نوكيف لاملاو سفنألا فلت فوخ ىلع ناك ناو . هبوني ام ىلع لك نوكيف

 هيمر ببسب ءىش هنم عاضو مهعاتم ىمر هنأ ةبشخلا بحاص رقأ اذإو . عيمجلا

 ايف لاملا بحاص ركنأ اذإ ةحصلا هيلعف . هيلع نايض ال هجو نم ىعداو

 هنا وجرأف هبابرأ يأر ريغب هيف هامر يذلا ناكملا ىلإ عاتملا لمح ءارك امأو . يدنع

 . ملعأ هللاو . ةرجألا كلتب مهيلع مكحي ال

 ملو ايلظع اهعرزيل اهايإ هدعقأ وأ اضرأ الجر حنم اذإو } هنمو : ةلأسم

 لوقو : هتمارغ هاطعأ هجرخي نأ دارأ ىتم لوقف . فالتخا كلذ يفف الح هل دبي

 عجر اذإ حنتمملا وأ دعتقملا ىلع نوكي لوقو . ىلوألا ةزجلا دعب هنس هكرتي

 ةزحلا دعب ةنس هعرز كرتي نأ ىلا دلبلا يف ضرألا كلت لثم ءارك حناملا وأ دعاقلا

 . كردي مل عرزلاو تقولا كلذ ىضقناف . هدعقا وأ دحا ىلا هحنم ناو ىلوألا

 . هعرز كردي ىتح ضرألا ءارك ملس ءاش نإ حنتمملا وأ دعتقملل يدنع رايخلاف

 . ملعأ هللاو . ضرألا بحاص لوق ةدملا يف لوقلاو . هعرز علق ءاش ناو

 : يراوحلا وبأ لئسو :: ةلأسم

 الجر اهب رجأتسا مث اهب جحي نأ ىلع لجر دنع نم ةجح ذخأ لجر ىلع
 ؟ مهاردلا حبر نوكي نمل ةجحلا بحاص دنع نم ذخأ ام نودب هنع هب جحي رخا

 ةجحلا ىدأ يذلا رخآلا جراخلا ناعأ ةجحلل ذخألا ناك ناف : لاق

 ىدأ يذلل ناك ءىشب هناعأ نكي مل ناو . لوألل حبرلا ناك هسفن نم وأ ءىشب
 نع جحلا ليبس يف ذفنت مهاردلا ةيقب ناكو . هارتكا يذلا نم هارك ةجحلا

 . ملعأ هللاو . اهب يصوملا

١٥٤



 : نافلخ نب ىنهم : ةلأسم

 لئاسرلا كلت تناكو . سرط اهعمو هريغ دنع نم لئاسر هلصت نميف

 . هل تلسرأ نمل كلذ سرطلاب بوتكم سيل لب . هلماحل انعلا هيف امم ةروكذملا

 هسرط يف هفرعي ملوأ كلذب هفرع ءانعلا نم هقحتسا ام اهلماح ملسي نأ همزليأ

 ؟ ال مأ لصاولا

 هدنع لوسرملل ءانع موزل هل لوسرلا ىلع سيل نا يدنع ايف : لاق
 نأل مكحلا ىنعم يف هيلإ هلسرأو سرطلاب كلذ ركذ دق ناك ناو كلذ نم ءىش

 اصوصخ هايا هلمح نم ىلع ةجحلا هل امناو . كلذب هيلع ليبس هل نكي مل هلماح

 نا هلماح عنتما نا لب هسرطب لسرملا هركذ يذلا هئانعب هيلإ لوسرملا هلبقتي مل اذإ

 هل ملسي ىتح يدنع كلذ هلف سرطلاب هل حرصملا ءانعلا لبقتي مل اذإ هايإ هضبقي
 يل ناب ام بسح لصألا يف هل همزل ام ىلع هئانعب لسرملا ىلا عجر ءاش ناو ءانعلا

 . كلذ يف

 هلمح نم ىلإ هلماح هب عجرو ةيانعب هيلإ لوسرلا هلبقتي مل اذإ : هل تلق
 ؟ ال مأ هب هعوجر يف ءانع همزليأ . هايإ

 دقو . هرمأ ريغب هب عجر هنال عوجرلا ءانع همازلا ىلع ىوقأ ال : لاق

 عم هكرتي نأ . ةيانعب هيلإ لسرملا هلبقت نع هيلا لسرملا عانتما عم هب ىلوألا ناك

 ريغ وأ هيلإ هعوجر دارا نا هب هلسرأ نم ىلا هيفرظنلا نوكي مث هيلع هنمأي نم

 هلماح اليبس دجي ال نأ الإ هل تافرصتلا هوجو نم هجو وأ كانه ةعبت نم هيف كلذ

 هنكسي ملو هضبق نم هدوجو عم هعانتما وأ هيلغ نومأملا مدع نم هلاحب هكرت ىلا

 نم ىلا كلذ دنع هب عجرو . . هكرت يف هعايض وأ هيف ةنايخلا ةيشخ هريغ عم هكرت

 نم اذه ىلع هب هعوجر يف هانع لطبي ال نا ينبجعا . هرذع حوضول هايإ هلمح

 هداهتجا عم ه ؤانع مرحي نا يغبني الف هب هلسرأ نمل حالصلا رظن يف دهتجم هنال هرمأ

 . يندشرتسا نمل هنسحتساو هدارأ ام ىلع

١٥٥



 له لماحلل ءانعلا ميلست يف هيلا هلسرا نم لسرملا فرع ناو : هل تلق

 ىتح مأ ةقث ريغوأ ةقث هيلإ لسرأ نم ناك 0 ءانعلا نم كلذ دعب لسرملا أربي

 ؟ ءانعلا ضبق هعم حصي

 يفو . ةقث ريغوأ ةقث هيلإ هلسرأ نم ناك . هيلع هموزل قلعت لاحل هيلإ هغولب
 مل اذإ ةصاخ كلذ نم أربي هناف ةقث كلذ هيلا لسرملا ناك نا ةنانمطالا يناعم

 ناك نإف . هيلا هب هلسرأ نم نم عم هلمح نح هلبقتل هب هتبلاطم يف هلماح هيلا عجري

 يف هب بطاخملا وه هنأل هنم هصالخ رمأ ف الامها كلذ لمهي ال نا مزحلاف ة ةقث ربغ

 . هلماح نم رارقإ وأ هيلإ لوسرملا نم هضبقب هنم هتءارب هنم حصي ىتح لصألا

 ام ىلع ةقث ريغ عم ةنانمطالاب ذخألل هجو ال ذإ هلاح ىلع هيلع فاب وهف الإو

 . هيف يل عقي
 هنمتاف ءانعلا ميلست ىلع هضبق نع هيلا لسرأ نم عنتما ناف : هل تلق

 لي ف عاضف . ه هرمأ رما نم ناك ام هرجيل هلسرأ نم ىلا بهذو . هب قثي نم لوسرلا

 هيلإ لمح نم هضبق نع ىبأ امل هنأ ىعداو هظفح يف هنم ريصقت ريغ نم نيمألا

 هنم بهنف هيلا هب عجر هنأ وأ قرسف هيلع نمأي ثيح اباب هيلع قلغأ ءانعلا لجال
 ؟ ال مأ هنيض نم ملسو هلك اذه يف هلوق لوقلا نوكي له . قيرطلاب

 ي هلوقف اهتركذ يتلا هوجولا ىلع ءاركلاب هلمح ام فلت ىعدا اذإ : لاق

 ىتح مزال هل نايضلاف اذه ىلعو . ههبش يف ليق ام رهشأ ىلع لوبقم ريغ كلذ

 نيمألا ةلزنمب ريجألا لعج ءاهقفلا ضعب نأ وجرأو هنايض نم رذعي هب ام حصي

 الو لوبقم هلوقف يأرلا اذه ىلعو . هنم فالتا ريغ نم هفلت ىعدا ايف هلوق لبقف

 ىلع فلتخمف ةقثلا هنيمأت يف الإ ةروكذملا هوجولا كلت ىلع هايإ هنيمضتل هجو

 يأر ىلع هلثم اذهو . نيمألا يف هانفرع ام ىلع هدي نم عاض اهم كلذ هنيمضت

 . ملعأ هللاو . هتلزنمب هلزنأ نم

س ١٥٦



 ىعدا اذا لايعألا ىلع رجألا ذخأي يذلا : نيملسملا راثآ نم ةلأسم

 وهف الإو هاوعد ىلع ةنيبلا همزلت قرح وأ قرس وأ بصغب هدي نم ءىشلا باهذ
 دي نم قرح وأ قرس وأ بصغ هنا ملعي ال هنا ءىشلا بحاص ركنا اذإ مراغ

 يتلا تافآلا هذه دحاب هدي نم ءىشلا باهذب ةلداعلا ةنيبلا تدهش اذإو عناصلا

 وأ تيبلا بهن ىلع ةرهشلا ةداهشب ءعىزتججي الو هنايض نم ءىرب باهذلل هضرعت
 ىلع ءىشلا كلذ ملسيو عضوملا وأ تيبلا نم ائيش بهني نأ نكمي هنال عضوملا

 . ملعأ هللاو . هب ذخأن يذلا لوقلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 لكل مولعم رجاب مهتعتماو مهنيكاكد سرحيل اسراح قوسلا لهأ ذختا اذاو

 نيكاكدلا لخاد نموأ قوسلا جراخ نم ةعتمألا نم ءىش قرسف اذكو اذكب رهش

 مهلا . سراحلا ةرجأ اوملسي نأ نيكاكدلا لهأ عنتماف لافقأو باوبأ ترسكو

 ؟ كلذ

 ام نايض همزلي الو & ةجح سراحلا ىلع سيل تفصو ام ىلعف : لاق

 هللاو . مهيلع نايض الف بقارلاو يعارلاو فياشلا كلذكو هترجأ هلو قرس

 . ملعأ

 زرحم نب ديعس لاق . فالتخا اهدايس ىفف ةرقب رجأتسا نمو : ةلأسم
 اهدايس بوبحم نب دمحم لاقو . هفلع لكأت اهنأل اهرجأتسا يذلل اهدايس
 . ملعأ هللاو . اهبحاصل

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 هدحو يراكم او . اعيمح اراسف ن اكم ىل ١ لجر نم ةب ١ د ىراك نميفو
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 ىلعو { ريسملا نم ءىش ةبادلا ىلع دازو ، هل ىدتها مث اتقو قيرطلا اطخأف

 ؟ ال مأ يراكملا نمضيأ . ارضاح ناك نا اهبحاص
 ىلا ايهنم دصقلاو أطخلا ناكو ارضاح هعم ةبادلا بحاص ناك نا : لاق

 ءاطخاو قيرطلا يه اهنا ايهنظل كلذل دمعتلاو اهنم دصقلا ىلع قيرطلا ريغ

 نكي مل ةبادلا بحاصو . ةصاخ ةبادلا بحاص ريغ نم كلذ نكي ملو . اهريغب

 ىلع يدنع هيلع نايض الف بكارلا نم هل هاركإ ريغ نم بكارلاب اهقوسي اهيداكم
 نم كلذ ناك ناو . كلذ ىلع اهركم نكي مل ةبادلا بحاص نأل ةفصلا هذه

 قيرطلا كلذ ىلع هفلاخو ةبادلا بحاص نم سيل اهل يراكملا ةبادلل بكارلا

 نم هيلع داز ام ردقب نايضلا نم هدعبي ايف هيلع بلغو ةدوصقملا قيرطلا دري وهو
 للزلا ناكو هعم رضاح ريغ ةبادلا بحاص ناك نا كلذكو . قيرطلا ةفاسم

 . ملعأ هللاو . ةبادلا بحاص نم ال وه هنم أطخلاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ هيف لماعلا جارخا ىرقنهلل زوبي يذلا تقولا امآو
 نيب طرشلا عقوو لاومألا نم ءعىش يف لماعلا لخد اذإ ضعب : لاق

 . ائيش لاملا يف لمعي مل ولو . لماعلا جرخي نا ىرقنهلل سيلف لماعلاو ىرقنهلا

 نا هيلعو . رضحي مل ام ائيش لاملا يف لمع ولو هجرخي نا هل نيملسملا ضعب لاقو

 . ملعأ هللاو . هجارخا هل سيلف رضح نا امأو . هانع ةميق هيطعي

 اهنيب نكي ملو سدسلاب اهعرزيل اضرأ ادحأ دحا ىطعا اذاو : ةلأسم

 سأرلا نم علطي زازجلاو سيادلاو بقارلاو فياشلا نا تفصو ام ىلعف طرش

 مث . اتق اهيف عرزيل اضر أ لجر نم لجر حنتما نإ ، هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ ةحنملا لطبتا امهدحأ كله

_ ١٥٨



 ةنسلا ةيقب يف مهيلعو . ىلوألا ةزجلا دعب ةنس هتنرول وأ حنتمملل : لاق

 كله مث هيديشر عرز ناو حنتما ناو . رهشأل اب ضرأل ١ بحاص ةثرول دعتقلا

 هللاو . ضرألا نم قورعلا جارخا هيلعو . ةدحاو ةزج هتثرول وأ هلف امهدحا

 . ملعا

 : يدارملا : ةلأسم

 تام مث حنتمملا عرزف ازوم اهعرزيل لجر دنع نم اضرأ حنتما نميفو
 ؟ هزوم اوعلقي نأ حناملا ةثرو دارأو . حناملا

 ةدم ريغ ىلا ةحنملا تناك ناف . ازوم اهيف عرزيل اضرأ هحنم اذإ : لاق

 هتمارغ هاطعأ هجرخي نأ دارأ ىتم لوق : فالتخا كلذ يفف ةفورعم ةمولعم

 ءارك حنتمملا ىلع لوقو . تانبلاو تاهمألا لكأي نأ ىلإ كرتي لوقو . هانعو

 دح ىلا هضرأ هحنم ناو . حناملا عجر اذإ هعرز هكردي نأ ىلا ضرألا كلت

 ءارك ملس ءاش نا حنتمملل رايخلاف عرزلا كردي ملو تقولا ىضقناف فورعم

 هللاو . ضرألا بحاص لوق ةدملا يف لوقلاو . هعرز جرخأ ءاش ناو ضرألا

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةل اسم

 نأ هلزوبي له . بئاغوأ ميتيوأ دجسم ءام نم ءام دعتقا نميف لوقت امو

 وأ ةلخنلا تابن ي رتشي نأ لثم ءالؤه لام حالصل ءاملا ةميق نم هيلع ام ملسي

 امم أربيو { هل لاملا ةجاح دنع هل امل ءام هل دعتقي وأ ، هليخن ةطارش ىلع رجأتسي

 ؟ ال مأ . هللا نيبو هنيب ييف نايضلاو . قحلا نم هيلع

 هللاو . تركذ اميف ميلستلا زاج ةقث ليكو لاومألا هذهل نكي مل اذإ : لاق

 . ملعأ

_ ١٥٨٩ _



 هناو . رجأب هل لمعيل اذك هاطعأ هنا غياص ىلع ىعدا نميف : ةلأسم

 . فلتو رجأ الب . غياصلا لاقو . هفلتأ

 . غئاصلا لوق لبقي الف رجأب الإ لمعي ال امم عىشلا كلذ ناك اذإ : لاق

 الف فلتلا حص اذإ رجألاب هديب لماعلا امأو . . ةنيبلاب الإ فلت نا هلوق لبقي الو

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع ةرجألا هلو . هيلع نايض

 : ىحبصلا : ةلأسم

 انطاب انيفد ريجألا دجوف اهلطني الجر اهيلع رجأ تاوم ضرأ هل نمينو

 ؟ همكح نوكي نمل . . ايمالسا وأ ايلهاج اهيف

 ناك ناو . هدجو نملوهف ايلهاج ناك نا : ءاهقفلا ضعب لاق : باوجلا

 هرجأتسا ناك نا هنا مهضعب لاقو . . ضرألا برل هنأ مهضعب لاقو ايمالسا

 ال هل لطنيل هرجأتسا امناو . هيلع هرجأتسي مل ناو هل رجأتسملل وهف هجارخا ىلع
 ةبوبرم تاوم ضرأ يف ناك ، هدجو نمل هنا مهضعب لاقو . . هدجو نمل وهف هريغ
 ريغ تناك ناو . اهيرلوهف ةبوبرم تناك نا مهضعب لاقو . . ةيوبرم ريغ وأ

 لاوقألا هذه لك يفو . . باوص نيملسملا لوق لكو . هدجو نمل وهف ةبوبرم
 ةطقللا ةلزنمب ناك . ارهاظ ناك ناو سمخلا هيف بجي اميف ةمينغلا لثم سمخلا
 نم . . رخآل نيملسملا ضعب لاقف ايمالسا ناك ناو . حابم عضوم يف هدجو اذإ

 لاق : ةطقللا يفو . ةطقللا ةلزنمب هنا مهضعب لاقو . . عضوملا كلذ نكس

 ين اهقزم اريقف نكي مل ناو . اهذخأيلف اريقف طقاللا ناك نا ءاهقفلا ضعب

 اهنا مهضعب لاقو . نيملسملا ةلود زع يف لعجت اجن أ مهضعب لاقو . ءارقفلا

 . ملعأ هللاو . اهل ضرعي ال ةيرشح ةفوقوم

١٦.



 اهضبقي ملو منغل ا هدنع تحرس اذإ يع ارل ١ يفو {© هنمو : ةر ركم ةلأسم

 هدي يف ةنامأ نوكتو هتقايسب هظفح يف تراص دق نوكيأ . اهقاس دق هنأ الإ هديب

 ؟ ال مأ . ةفصلا هذه ىلع هديب اهضبقي يتلاك

 ضبق يف كلذب ةداعلا ترج دقو ضبق اهل ةقايسلا نا يدنع اذكه : لاق

 . ملعأ هللاو . هلوانت عىش لك ضبق سيلو يشاوملا

 . اهعرزي ملو اهكرتو اهساهو اضرأ دعتقا نمو : ةلأسم

 . ةداعقلا زيجي نم لوق ىلع هيلع تبثتف تكرتو اهب املاع ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . همزلت الف اهزيجي ال نم لوق ىلعو

 : نافلخ نب ىنهم ملاعلا ديسلا نع : ةلأسم

 طرش ىلع ازبخ وأ ىولح وأ الين هيف لمعيل قوسلا نم اناكد دعتقا نميف

 ؟ ال مأ هل زوجيأ . هريغ لمعلا كلذ لمعي ال نأ

 دعقتسملا عسي الو . طرشلا اذه ىلع دقعلا توبث يل نبي مل : باوجلا

 دقو . حابملا رجح هب حصي هنال همثا موزلو هنالطب لاحلا كلذ ىلع هيف لوخدلا

 ىلع ريغلاب هتعيابم يف هحبر ام امأو . روجحملا حابأ نمك حابملا رجح نم ليق
 هريغ عم هدجي مل نإ هئارش ىلا يرتشملا رارطضا عم كلذ يف مكحتلا ليبس

 هيلعو داتعملا هنمث ىلع داز اييف ةعبتلا ىشخأ هلاح نم اذه ىلعف ، هي رتشيف

 هللاو . هلدعب لمعاو . هيف رظناف ىل ناب ام بسح هبابرأ ىلإ كلذ نم صالخلا

 . ملعأ

 اذا دبعلا لبق نم ةعبت لالدلا ىلع سيل نا يدنع اميف 3 هنمو : ةلأسم
 لوبقم كلذ يف هلوقو . برضلا ىلا هئجلي ام . هنم ببس حصي مل نا هيلع بره

 هنأل فلاتلا نايض نوملسملا همزلي ملف ءعىش اهنم فلت اذإ منغلا يعارب هيبشوهو

 . ملعأ هللاو . بهذيو ءعىجي امم اهنال ريغ ال هنيع رظنب اهل ظفاح

١٦١



 هباوج يف هركذ امو ةقرولا هذهب بوتكملا يلع أرق دق لاق . هنعو : ةلأسم

 هملع يف هلوخد دعب هيلع رجوتسا ام مامت نع عوجرلا هل نا ، رجأتسملا لبق نم
 كلذ يف هيلإ بهذ ام ةقيقحب ملعأ هللاف . هرايتخاب لب . هل حصيرذع ريغ نم

 رجأستملل سيل نأ ىرأ اميفو دوقعلا رئاسك دقع ةزاجألا نأل هيف رظني نأ ىغبني لب

 لب رارطضا ال كلذ ىلا رايتخا هيف هلوخد دعب هسفن ىلع هدقع ايع عوجرلا
 دقف . همدوقعلاب اوفوأ اونما نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق ليلدب همامتاب هيلع موكحم

 ةجحو اليلد ىلاعت هلوقب ىفكو هنم ائيش مهسفنأ ىلع نيدقاعلا اهل ءافولاب هللا رمأ

 .ملعأ هللاو . همزلأ نم ىلع كلذ بوجو يف

 ءانط زوجي لب هتوبث ىرأ ال ليجرانلا رجش دعق نا لاق . هنعو : ةلأسم

 مهاردلاف . كلذ نم هزاوج توبث حصي مل امو . كردي مل ام نود هنم كرادلا

 يف اهيف فرصتلا زوجي الو . اهب ىلوأ وهو اهبحاصل ةعوجرم هدعق لبق نم ةملسملا
 الف . كلذب اضرلا رهظأ دعقتسملا ناك ناف . هريغ الو دجسملا ةعايجل لوكأم

 عرفلاو هيلع عرف هنال هلكأل ماعطلا كلذ نم لكألا الو . زئاجلا ريغب هاضر زوجي

 . ملعأ هللاو . يل ناب ام بسح لصألا عيب

 نم هقح راجيتسا ىلع اناسنا رجأتسا ميف لوقت ام 3 هنمو : ةلأسم

 هل لحي له . ةريثك وأ ةرجألا تناك اليلق مولعم ءىشب رمألا يلوأ دنع همصخ

 نيب قرف لهو ءانعلا ردقب هل هيلع نوكي مأ . هيلع هزجنأ ام مامت دعب اهذخأ

 ؟ باوصلا هجو انل نيب . اذه يف ليكولا نيبو . مكاحلا دنع ةنوعملا ىلع رجت ؤملا

 الإ ةرجألا زاوج رجح حصي ال نيملسملا راثآ نم هانفرع اميفف : باوجلا
 يل نبي مل هتركذ امو . رجأتسملا ىلع ةمزاللا ةعاطلاو . ةحيرصلا ةيصعملا ىلع

 ةمزال ريغ يه يتلا ةعاطلا نم وه ذا هلك كلذ نم جراخ هنال رجح الو هموزل
 رجؤملا نم ةزئاج هل ةرجألا لب كلذ لوبق يف ريغ رجأتسملاو . هنيعب دحأ ىلع

١٦٢



 ةرجألا تلق كلذب امهاضر امهيلع زئاجو امهرمأ نيكلام اعيمج اناك اذإ . رجأتسملل

 رجؤملا نم ةرجألا تعقو اذإ اصوصخ صقن وأ اهيلع ءانعلا داز ترثك وأ

 ةنوعملا ىلع رجأتسملا نيبو قرفلا هجو هجتي ملو . ارارطضا ال ارايتخا رجأتسملل
 هللاو . هتوافت عم ءانعلا نم نيملاس ريغ امهالك امهنال ليكولا نيبو ماكحلا دنع

 . ملعا

 جاتنلاب وأ مهسب اهفلعي باودلا نم اهريغ وأ ةاش ذخأ نمعو : ةلأسم

 ؟ اضقانت وأ امماتت نا حلصي له . ادح كلذل العجي ملو

 ناو هانع هل اناو هيل ١ يهتني اتقو هل العجع ىتح اذه حلصي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . هانع هلو كلذ اهف ناك هاضقانت ناو . كلذ نم ء ىش ىلع ايضارت

 : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 بحاص هطعب ملو بوثل ١ لمع ١ ذإ هريغو جاسنل ١ لثم هديب عن اصلا ي

 هكاسما ىف تفلت ناف هل ليق . هارك هيطعي نأ ىلا هسبحي نا هل نا ائيش ةعلسلا
 ؟ كلذ

 . هارك هل عفريو . بوثلا ةميق همزل هفلت ىلع دمعت اذإ هن أ يعم : لاق
 . هلعف ريغ نم هنا كلذ ببسب حصو هفلتي نأ ريغ نم فلت ناو . يقابلا هيلعو

 . نهرلا لثم . نمثلاب ابهاذ يدنع بوثلا ناك

 هيلع له . . هريغ لعف نم هنا ببسب عن اصلا تأي . ناف : هل تلق

 ؟ ناضلا

 ىتأ اذاف & هريغ لعف ىلع لدي ببسب تأي ملام كلذ هيلع نا : لاق

 . ملع أ هلل او . هريغ لعف نم هن أ هنيمي عم هلوق لوقلا ناك كلذب

س ١٦٣



 هنم ذخأو نيملاظلا ضعب هيقلف ائيش ناسنأل لامح لمح اذاو : ةلأسم

 بلط مث هبر ىلا هلصوأو هدنع نم لاجلا هادفف . ءادفلا هنم بلطو . ءىشلا

 مل ول هناو . كلذ حص اذإ هيلإ هعفد ام ميلست همزلي هناف . هب هادف ام ضوع هنم

 هادف ناو . زاج . هنم ذخأ امموأ هنم لقأب هادف هنأ الإ ملاظلا هذخأو فلتل هدفي

 . ملعأ هللاو . ةدايزلا كلت همزلت مل هنم ذخأ امم رثكأب

 : يلمازلا ٠ ةلاسم

 ايلف هريغ دلب يف لجرلا كلذ ناكو اعاتم هل لسري لجر ىلا ثعب نميفو

 ؟ اعجارو ابهاذ هارك مأ عاتملا ءارك هل بجا . ائيش هعم لسري مل هيلإ لايجا مدق

 نأ هنكمي ال ناك نإ انع ام ردقب لايجللف الوهجم عاتملا ناك اذإ : لاق

 رجؤتسا ناك ناو .ابهاذ هانع ردق يدنع هلف . هرجأتسا نم ىلا هريسم يف عجري

 ةرجألا نم هل نوكي نأ ينبجعيف . ةمولعم ةرجألاو . مولعم ءىشب هيتأي نأ ىلع
 . ملعأ هللاو . هلمح ىلع رجوتسا يذلا لمح ردقب هنع طقسيو هب هرجأتسا ام

 تات مل نا كيلع تطرش انا لايجلل لسرملا لاق نا تيأرأ : هل تلق

 . يلع طرشت مل لايجلا لاقو . . ءاركلا كلف هب تيتأ ناو كل ءىش الف عانتملاب

 ؟ انم نم لوق لوقلا

 هيلع طرش ول لصألا يفو . لايجلا لوق لوقلا نوكي نأ ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو . هؤانع طرشلا اذه لطبي مل طرشلا اذه

 ىلا مولعم ءاركب هلمحي نأ ىلع الجر عطاقي يذلا يفو { هنمو : ةلأسم

 . دلبلا كلذ ىلا ريسملا عنمت حير تبهف . رحبلا يف ةنيفس ىلع 0 مولعم دلب

 ؟ ةبيطلا حيرلا راظتنا ايهيلع مأ . ةعجرلا امهدحألو . ارذع اذه نوكيأ

 كلذ يف ءاجف هنيعب موي يف هلمحي نأ ىلع ةعطاقملا هذه تناك اذإ : لاق

 رجأنسمللرذع اذهف . هيف ريسملاو رحبلا بوكر ىلع هلجأ نم ردقي ال بخ مويلا
 يف نأ وجراف اذكو اذك موي يف ةدودحم تسيل ةعطاقملا تناكو . هنم همهارد ذخأ اذإ

١٦٤



 .يردي ال هنأل ةلوهجم ةرجأ هذه نا : لاق ضعبف . نيملسملا نيب فالتخألا كلذ

 سيلو . لمعلا هنكمب ماد ام هتباث ةرجأ اهنا لاق ضعبو . هلمحم موي يأ يف

 . ملعأ هللاو . ةمات ةرجألا هتمزل رجت ؤملا اهضقن ناف . اهضقن امهدحأل

 هنم دري ملو { هلمع كرتي نأ دارأو رضح اذإ لماعلا يفو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هلمع متي نا لماعلا ىلع مكيأ . هتءارب لبقي نا هكيرش ىبأف . ائيش
 . فالتخا كلذ يفف عرزلا نم فورعم ءوزجب لمعلا ناك نا : لاق

 امأو . همتي ىتح لمعلا ىلع ربجيو . هل ةعجر ال لوقو . ةعجرلا هل لوق

 ىلع اررض هكرت ناك اذاف & عرزلا يف هكيرش عم مايقلا ىلع ربجيف كيرشلا
 . ملعأ هللاو . هكيرش

 لوعي ن أ هل له ةع ارز اهعرزف اضرأ الجر حنم لجر نع هتل اسو : ةلأسم

 ؟ هضرأ يف

 امم بوبحلا نم اذه هابشأ وأ اريعش وأ اربوأ هرذ عرز لجرلا ناك نا : لاق

 وأ القب عرز ناك ناو . هعرز حنتمملا دصحي ىتح هضر أ يف ةعجر هل سيلو دصحي

 ناك اذاف رظن هضرأ يف ةعجرلا دارأ مث تبني امم اذه هابشا وأ انامروأ ازوموأ اتق

 رايخلابوه مث هضرأ هيلا ملس . . قفناو ىنعو . اهيف مرغ ام ردقب لكأ دق لجرلا
 . هتميق موقو . رجشلا كرت ءاش ناو . لجرلا ضرأ نم ةرجش علق ءاش نا

 ام ردقب هنم لكأي مل نأو . رجشلا ةميق هيلع دري نأ ضرألا بحاص ىلع مكحو

 بحاصل ليق . مرغو قفنا ام ةميق هيلع در ضرألا بحاصل ليق . . مرغو قفنأ
 جرخأ انأ حنتمملا .لاق ناو . كضرأ كسمأو مرغو قفنأ ام ةميق هيلع در ضرألا

 . ملعأ هللاو . ءانع الو ةمارغ كل سيلو كل كلذ هل ليق هل هكرتأ الو يرجش

 هل رجألا زاوج يف ناك . ةبوصغم ضرأ يف اريجأ مدختسا نمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . فالتخا هيف

١٦٥



 : ينايسبلا نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 . مهارد ةسمخ هتيطعأ هب يناتأو هطقل نم لاقف رانيد هل بهذ لجر نع

 ؟ ال مأ لالح وهو . هطقل نمل اذه تبئثيأ

 اهب اودشيو ةطقللا ءادأ هيلع نأل هطقل نل كلذ تبثي ال : لاق

 . ملع أ هللاو . اهيلع ءارك ذخأ هل زوجي الو . اهظفحيو

 . ءاركب هلمعي جاسن ىلا ابوث هل حرطي الجر لأس لجر يفو : ةلأسم

 كبوث هيلع تحرط يذلا جاسنلا نا لاق . هبوث هيلإ بلط املو ءاركلا هيلإ عفديو
 ؟ ال مأ هيلإ حرط نم دنع هل هححصي نأ بوثلا هيلإ حرط يذلا ىلعأ . . بره

 وهف ءارك هحرط ىلع ذخؤي بوثلا حرطي يذلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 هنيمي عم هلوق لوقلاف . نيمأوه انإو ارجأ ذخؤي ال ناك ناو . بوثلل نماض

 . ملع أ هللاو . هتنايخ حصت ىتح

 لخ

  
١٦٦



 عبارلا بابلا

 لوصألا عيب يفو اهماكحأو عويبلا ف

 عويبل ١ ف و ن اويح او صو رمعل او

 افالتإ نوكي ايفو ةدسافلاو ةضقنتنملا

 كلذ هبشأ امو نوكي ال امو

  
١٦٧





 هللا همحر : ىلمازلا : ةلأسم

 اهيف يذلا لحلا العج نأ ىلع اعيابتو لح ةبد عيب ىلع اقفتأ نيلجر يف
 صالخلا دجو فيك كلذ نع يبنلاب امهدحأ وأ ايلع مث نزو الب انم نينايث نع

 . ايمل
 هالعجو لوألا ايهعيب نع اعجرف فلتي مل نهدلاو نييح اناك اذإ امأ : لاق

 نهدلا فلت نإو . يناثلا عيبلا ىلع ايضارت اذإ كلذ ايهيلع قضي مل فارخ عيب

 نع نمثلا نم هل عقو يذلا نوكي نأ ناعيابتملا ىضرو لوألا عيبلا نع اعجرو
 دارأو نيعيابتملا دحأ تام اذإو عوجرلا دعب كلذ قضي مل هنم هضبق يذلا نهدلا

 هبحاصل لضفلا نأ ىري ناك نإف هسفن ىلع طاتحي نأ ىنبجعيف صالخلا ىحلا

 هل لضفلا ىري ناك نإو . لضفلا نم هدنع داز امرادقمب صلختيف هيلع
 . ملعأ هللاو . هبحاصل ةصصاقملا دعب نايض هيلع يدنع نكي مل هبحاص

 وأ عيابلل اقح هيف تبثأ مث الام لجر نم ى رتشا نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ كلذ هل اهاعدا ةلاهجب لاملا كلذ يف ريغلا نيعيابتملا دارأف هريغ

 فالتإب سيل هنأل ةلاهجلاب ريغلا لطبي ال تابثالا نأ يدنع اييف : لاق

 نإ ينبجعيو فالتاب سيل لوقو فالتإ وه لوق فالتخا هيف رايخلا عيبو عيبلاك
 . ملعأ هللاو . رايخلاب ناك اذإ فالتإب سيلف هسفنب عيابلا ىلع عيبلا ناك

 امإو عيبلا ينلقأ امإ اهيرتشم هل لاقو ةباد عاب نميفو & هنمو : ةلأسم

 كلذ امهل زوجيأ . تايرال سمخ نمثلا نم ىنع طح امإو تايرال ةسمخ كيطعأ

 . ؟ ال ما
 هليقي نأ ىلع يرتشملا نم اهعم مهارد ذخأيو هتباد ذخأي نأ امأ : لاق

 هلزوبي ال لوقو . ةيناث ةعيب ةلاقالا نأل هل زياج لوق فالتخا كلذ يفف عيبلا

 هللاو . زئاجف عيابلا نم يرتشلملا ذخأ امأو . لوألا عيبلل خسف ةلاقالإ نأل كلذ

 . ملعأ
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 نم ذخأي نأ هلزوجيأ ةئيسنوأ ادقن بحب ابوث عاب نميفو : ةلأسم
 ؟ال وأ بحلا ةميق مهارد يرتشملا

 ةزاجالا يف اوددش امنإو هتزاجإ ىلع لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 بجو نأ دعب ةميقلا تناك اذإ ةئيسنلاو رضاحلا نيب اقرف ظفحأ الو فلسلاو

 هللاو . كلذ نيح يف نمثلا ميلست عم يرتشملاو عيابلا نم ضارت نع بحلا

 . ملعأ

 دحاولا لوق نوكي الف ةفياز اهنإ لجر هل لاقو مهارد هدنع نمو : ةلأسم

 دهشي نأ الإ همهاردب ي رتشي نأ مهاردلا بحاصل زياجو ةقث ناكولو ةجح

 هللاو . اهب يرتشي نأ هل زوجي ال ذئنيحف ةفياز مهاردلا هذه نأ لدع ادهاش

 . ملعأ

 هنلا همحر : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 نباز نم لك دنع هنزي احجار هنزيو نزولاب عابي امم ائيش يطعي يدانملا ينو
 رضح هل اعساو كلذ نوكيأ هناحجر لجأل هنمث يف ديزيو هناحجر فرعيل هيلع

 ؟ ال مأ رضحي مل وأ لاملا بر

 ةمولعم ةبه نازيملا لادتعا دعب ةدايزلا نإ لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 قحتسا ام قحتسم عيبلا نمث ةدايزلا نإ ليقو اهبحاص سفن ةبيطب اهذخأ زوجي

 ريغ ءىش ةدايزلاف امولعم هنمث نوكي ىتح اعيبم ع ىش نوكي ال لاق ضعبو

 ءازجألا نم ءزجلا ةبه نأ ىلع ةمولعم الإ نوكت ال ةبهلاف ةبه تناك نإو . مولعم

 ناسل لدتعي ىتح ازياج نوكي ال ناحجرلا نأ موق معزو . اهزاوج يف فلتخم

 لخن ةدايزلا نإ لوقي ضعبو ةلصفنم ةدايزلا نوكت مث بلاطلا قحب نازيملا

 ايعابر اطعأ امل لوقلا اذه ىلع ليلدلاو سانلا نيب افراعتم كلذ ناك اذإ زوجيو

 ليوارسلا بحاصل مالسلا هيلع هلوقلو ةلصفنم ريغ ةدايزلا نأ مولعمو ركب نع
 . رارقالا زيجي نم لوق ىلعف . ملعأ هللاو حجراو نزتا
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 عزجب هتثرو عيمجل رقأو لجر نم الام ى رتشا لجر يفو 0 هنمو : ةلأسم
 ىوعدب عيبلا اذه ضقن ديري نم ةجحل اعطاق نوكيو رارقالا اذه تبثيأ هنم

 ؟ ال مأ ةلاهجلا

 نوكيو افالتا رارقالا اذه ىري ةثرولل رارقالا زيجي نم لوق ىلعف : لاق

 ةلع ليزي هنم ءزج وأ عيبملا فالتإ نإ لوقي نم لوق ىلع ضقنلا لاوزل ةجح
 هثراو يف ةلاهجلا لوخدل ةثرولل رارقالا زاوج ىري ال نم لوق ىلع امأو . ضقنلا
 ةلعل الاوز الو افالتا اذه ىري الف ةجحلا هذهب رارقالا لطبيو هثري نم ةفرعمو

 . ملعأ هللاو . ضقنلا

 عابوأ ةئيسن هفصن وأ دقن اهنمث فصنب ةعلس عاب نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ زوبجيأ هئيسن اهفصنو دقنب ةعلسلا فصن

 نأ فرعيو ةعلسلا نم فصنلا زيمي نأ ينبجعيو فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . ةئيسن عيب يذلا فصنلا اذهو دقنب عيب فصنلا اذه

 ملو هلام عيبب ملعو ميتيلا غولب لبق ميتي لام عاب نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هدنع نم لكأ نمل لحيو لاملا اذه ي رتشملل لحأ ريغي

 ميتيلل ةوسك وأ ةقفن لثم هيف هعيب زوجي هجوب لاملا اذه عيب ناك نإ : لاق

 لدعب عيبو هوجولا نم ءىشوأ لاملا اذه هنم ثرو يذلا هكلاه ىلع نيد يف وأ

 هلللاو هارشو هنم هاطعأ نملو هلكأ ي رتشملل زياجو مات عيبلا نأ اذه ملعو رعسلا

 . ملعا

 : رمع نب دمحم خيشل ا : ةلأسم

 عيبلا ناك نإو عىش كلذ ىلع دياز نم مزلي الف موسلاب عيبلا ناك اذإ
 . ملعأ هللاو ةعاضبلا ىلع دياز نم مزليف ءادنلاب
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 : يحبصلا : ةلأسم

 نم ةزافم يف اهب جرخو اعاتم ي رتشملا اهيلع لمحو ةباد رخآل عاب نمو

 هفوخل اهيلع نم هعاتم حرط هنكمي ملو عيبلا دنع اهب ناك ابيع اهب دجو مث ضرألا

 نيحلاو لاحلاب اهيلع نم هعاتم حرطي ملو بيعلا ىأر اذإ هنإ لوقف فلتلا نم هيلع

 اذه ناك اذإ لوقو . بيعلا شرأ هلو كلذ دعب هل ريغ الو عيبلا هيلع تبث دقف

 ىلع هنمتأي ادحأ دجي ملف ضرألا نم ةزافمب ةبادلا هذهب بيعلا اذه دجو يرتشملا

 ءارك هيلعو ريغلا نم كلذ هعنمي الورذع كلذف فلتلا هيلع فاخف هعاتم

 . ملعأ هلللاو . اهلايعتسا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 اهيقاوسو اهدودحب ةلاهجلاب اهنم ريغف لخن لسف اهيف اضرأ رتشم يفو
 ضرألا هذه نم هقحتسي يذلا هبيصنب عيابلا هملعي مل هنأ ثيح وأ اهريب قمعو

 ؟ ريغ كلذ عيمجب هلأ ةينالفلا ريبلا نم

 ىعدا اذإ دارفنالا ىلع هنم ءىشب وأ تركذ ام عيمجب ريغلا هل : لاق

 . نيميلا هيلعف نيميلا عيابلا هنم بلط ناو ةلاهجلا

 اهارتشا ىتلا ضرألا هذهزجاح طلخ ريغلا لبق ناك نإو : هل تلق

 ` ؟ال مأ كلذ دعب هل ريغ الو افالتإ اذه نوكيأ اهياذحب هل ضراب
 . ةفصلا هذه ىلع ريغ هل سيل لوقلا رثكأ : لاق

 اهريغ ينوأ اهيف لسفوأ اروق اهنم روق وأ امرص اهنم علق ناف : تلق
 ؟ ال مأ كلذ دعب هل ريغ الو افالتإ اذه نوكيأ

 . ملعأ هللاو . كلذ دعب ريغ هل سيلو فالتإ اذه نأ لوقلا رثكأ : لاق

 هللا همحر : ىلمازلا : ةلأسم

 دقنلاب هايإ هعيابي نأ ي رتشملا دارأ مث ةئيسن ابح لجر نم ى رتشا نميف
 ؟ ال مأ كلذ زوجع كلذ يف هلكوو كسفنل هلك هل ل اقو
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 زياجف عيبلا دنع الو عيبلا لبق طرش امهنيب نكي مل اذإف مكحلا يف امأ : لاق

 هنم ي رتشي هنأ نونظ سجاوه ايهنيب ناك نإف مارحلاو لالحلا يف امأو . كلذ
 ايرب نإو كلذ ينبجعي الف كلذ ضعب ايهضعب نم افرع دق دقنلاب هعيابيل ةئيسنلاب

 عئابلا رمأب ي رتشملا ليكي نأ امأو . هللا ءاش نإ كلذب سأب الف هلك اذه نم

 . ملعأ هللاو . ميرحت الب كلذ هوركمف

 دارأ مث لجرل اهعابو لجر نم ةباد ى رتشا لجر يفو ، هنمو : ةلأسم

 ىرت له اهعاب يناثلا عيابلا نكي مل نإ هل زوجي هجوب عيبلا ريغي نأ لوألا عيابلا
 ؟ ال مأ زياج اذه

 يدنع لوألا عيابلل ريغ الف ةبادلا يف بيع لبق نم ريغلا ناك نإ : لاق

 كلذ حص نإ دودرم وهف ابرلا هجو نم زوجي ال دساف عيب لبق نم ريغلا ناك نإو

 لبق نم اهافرع دقف عيبلا دنع رضحت مل اهنأ لبق نم ناك نإو . يرتشملا هعاب ولو

 . ملعأ هللاو . يرتشملا اهعابام دعب هل ريغ الف

 زوجع أ موسقم ريغ عاشم وهو نالف نم هثا ريم عيبي نميفو © هنمو : ةل اسم

 ؟ ال مأ نيمأ ريغ ناك ولو عيبلا اذه

 الو هئاكرشل ملظل ا نم فاخي هبيصن هيلع عيبي يذلا ناك نإ : لاق

 . اغلب ه ؤاكرش ناكولو هيلع عيبي نأ هل زوجحم الف هملظ نم عانتمالا ىلع نوردقي

 لوقو ةقث ىلع ال هبيصن عيبي ن أ هلزوجي ال لوقف بياغوأ ميتي هئاكرش يف نإو

 يف ةقث ريغ ناكولو بايغألاو ماتيألا ىلع ملظلا هنم فاخي ال يذلا ىلع زوجي

 نأ ردقي ال يذلا ىلعو هبيصن عيبي نأ هل زياج نورضاحلا غلبلا امأو هرومأ رياس

 عيبيو هءاكرش مساقي نأ عيبلا هل زجحم ل ةليحو ةقث ريغ ناكولو مهيلع ىدعتي

 . ملعأ هللاو . عاشم ريغ هبيصن
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 ىعدا مث اريثك وأ اليلق ثبلو لجر ىلع هلام عاب نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 هللا نيبو هنيب اييفو مكحلا يف ريغلا هلأ ريغلا بلطو هنم ءىشب وأ لاملاب ةلاهجلا

 ؟ ال مأ

 ىتح مكحلا يف لوبقم وهف نيعيابتملا نم. ةلاهجلا ىعدا اذإ امأ : لاق

 نإ هللا نيبو ايهنيب اييف امأو عيابلا وأ ي رتشملا ناك لاملاب ملاع هنأ يعدملا ىلع حصي

 وأ عيبب ي رتشملا هفلتأ نإو . كلذ هعسي الف لاملاب املاع ايهنم ةلاهجلل يعدملا ناك

 نأ انعمسو لوقلا رثكأ يف ةلاهجلاب ريغ عيابلل نكي مل عيابلا ريغ لبق دحال رارقإ
 وه هل بتكيو عيابلا ريغ فوخ فالتالاب ي رتشملا رمأب ناك انخايشأ ضعب

 . ملعأ هللاو . هسفنب

 فقوو لالدلا دي يف ةعلس ىلع قوسلا يف نبازي نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 هلزوجيأ عيبلا ةبجاوب هيلع لالدلا اهامر مث هريغ عم تراصو لجرلا اذه اهنع

 ؟ ال مأ اهذخأ

 نأ هلزبي مل ءادنلا يف ةعلسلا ىلع داز دق ريغ نأ نقيت ناك نإ : لاق

 . كلذ يف هنذأتسي نأ الإ اهيلع داز يذلل راص دق اهمكحأل لالدلا نم اهلبقي

 نم ناك اذإ سأب هيلع نكي مل لالدلا بذك نم اهنأ نكمي ةدايزلا تناك نإو

 . ملعأ هللاو . بذكلا هتداع

 ؟ ال مأ زوجي كيرشلا ريغو كيرشلل ةرضحلا عيب يف 3 هنمو : ةلأسم
 نأ ىلإ هكرتيل هي رتشي نمل زوجي ال هكارد لبق ثرحلا عيب لبق : لاق

 انع ام هكيرش ىلإ كيرشلا ملس نإ امأو ةمماتملا هيف زوبجحت الو ابرلا نم اذهو كردي
 كلذ زوجي نأ ىسعف اهايإ هحنمو هتصح نم كيرشلا هيلإ ىرب مرغو هعرز يف
 ( . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب ىلع
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 كلذو مارح هنإ هل ليقو قوسلا نم ابح ىرتشا نميفو ٤0 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هدر هل زوجمأ مكحلا يف هلوق لبقي ال نم لوقب

 حصي نأ الإ اتباث اعيب ناك اذإ عيابلا هلبقي نأ الإ هدر هل زوجي ال : لاق

 عجريو هبحاص ىلع هدر هل زوجحم ذئنيحف عيابلا ريغل بحلا كلذ نإ ةلداعلا ةنيبلاب

 . ملعأ هللاو . يدعتلا ليبس ىلع هذخأ عيابلا ناك اذإ نمثلا يف هيلع

 ةقث ريغ دنع نم زوجحم ال ء ارش ميتي لام ىرتشا نميف © هنمو : ةلأسم

 هيلع ريغي ملو هلام عيبب ملعو ميتيل ١ غلب ن ا ىل ا ع ارشل اب كسمتو ميتيل ١ ةجاح ريغلو

 ىتح هغولب دعب ميتيلا توكسب هل لجي الف هللا نيبو هنيب اييف امأ : لاق

 هلام عيبب ملعو ميتيلا غلب اذإ مكحلا يف امأو عيبلاب ىضر ميتيلا نأ هدنع حصي

 . ملع نيح ريغي نأ الإ هنم لبقي ال لوقف هغولب دعب نم ريغ مث ريغي ملو تكسف

 . ملعأ هللاو . هغولب دعب هيلإ هزيجي ىتح لطاب عيبلا نأ لوقو

 مرنلا ديدح نم هنأ حص كلذ دعب مث اقيس ى رتشا نمو .0 هنمو : ةلأسم

 ىلع هدر هل زياجف مرن هن أ ملع نأ دعب هب ضري ملو ءارشلا لبق وه هب ملعي لو

 نم اهلمع نمو اروفلا ديدحلا نم لمعت اهتداع نم فويسلا نأل بيعوه ذإ عيابلا

 دمغت نإ ةبوقعلاب قيقحو شاغ يدنع وهف عيبلا دنع اهب ربخي ملو مرنلا ديدحلا
 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع

 ةضقتنملا عويبل ١ يف ةمماتملا ز اوج كدنع جرحي لهو ©“ هنمو : ةلأسم

 كلت تناك ولو اضيأ نكمأ وأ كلذ نكي مل اذإ ناسللا قطن ريغب ةضقنتنملا ةراجالاو

 ؟ ال مأ ءارجأو دجسملا ليكو نب ةعيابملا وأ ةراجالا
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 رجت ؤملا كلذكو هرمأ كلمي ايهنم دحاو لك ناك اذإ نيعيابتملا نإ : لاق

 ايهنم دحاو لك بلق نأمطا اذإ مالك ريغب امماتت نأ ايهيلع قيضي الف ريجألاو

 دجسملا ىلع ةمماتملا زاوج ينبجعي الف ةرجألا وأ عيبلا ناك اذإ امأو هبحاص اضرب

 اضقتنم ناكو نيدجسملا نيب ةرجألاو عيبلا اذه ناك نإف هل حالصلا رظن ىلع الإ

 . ملعأ هللاو . لودعلا رظن ىلإ درتف ةرجأ تناك نإو ايناث اعيب عابي نأ ىنبجعيف

 هديرفوهو ادبع هيعدم نم ايبص ادبع ى رتشا نميفو ، هنمو : ةلأسم

 هنأل رخا ىلع هعيبو همادختساو هنم هؤارش هعسيأ هتيدوبع ىلع هدنع ةحص الو

 ؟ ال مأ غولبلا دعب هلأسي نأ هيلعو هسفن نع ربعي ال
 نأمطا اذإ ةنانمطا يف امأو هؤارش يدنع زوجي الف مكحلا يف امأ : لاق

 امأو همادختسا كلذكو هنانمطالا ىلع نوملسملا هءارش زاجأ دقف دبع هنأ هبلق

 نإف ناديبع نبا نع دجويو كلذ ينبجعي الف ةقث ريغ ىلع غلبي نأ لبق هعيب

 . ملعأ هللاو . زياجف هلأسي مل نإو نسحف اذهل دبع هنأ هلأسي نإف اغلاب دبعلا

 اهنم ىرج ١ ىلع بحوأ زرأ ةينوج ى رتش ا نميفو © هنمو : ةلأسم

 لوق فالتخا كلذ يفف زرألاو بحلا نم اهيف ام ىري ةفوسكم تناك نإف اذكب

 لوقو هلك هيلع تبثي لوقو هرصبأ ايع اربغتم جرخي مل اذإ دحاو ىرج ىلع تبثي

 ةينوحجلا هذه يف ام هيلع عاب ناك نإ لوقو . تبثي مل هلكي مل امو هنم لاتكا ام تبثي

 لوقلا اذه ينبجعيو اريغتم جرخي مل ام تباث وهف اذكب اهنم ىرج لكو زرألا نم
 هللاو . هروهظ دعب هايتي نأ الإ ضقتنم عيبلاف عيبلا دنع رهاظ ريغ زرألا ناك نإو

 . ملعأ

 : دايز نب رمع نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 داز يذللف داز نيح هداز نم عيابي ملو ةدايزلا بلطي راص اذإ يدانملا نإ

 مكاحلا رمأب ءعىش وأ دجسم وأ ميتي لام ىلع يداني نوكي نأ الإ داز ايع عوجرلا
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 دمح نبا خيشلا نع تظفح رظانلا لاق كلذ هلف بيعب هدري نأ الإ هل سيلف

 . ملعأ هللاو . هنباز اذإ عجري نأ هل سيل هنأ هللا همحر نرقملا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نوكي هنإ لوق هب لداب وأ رخآ الام هتميقب ى رتشاو امارح الام عاب نميف

 هلخدي هب لداب نإ اذكو . مارحلا لام نمثب هارتشا يذلا لاملا اذه امارح

 . ملعأ هللاو . امارح نوكي ال لوقو مارح مارحلا ضوع نإ لوق .فالتخالا

 : يفلامازلا : ةلأسم

 فلتأف ريغلا هيف زوجي هجوب عيابلا ريغ مث ةدم هزاحو الام ى رتشا نميقو

 . ةمكاحملا لبقو ريغلاب هملع دعب هنم ءزج وه
 هرضي الف هل عيابلا ضقنب ملعف ةلاهجلاباضقتنم عيبلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ايكاحتي مل ولو ضقنلا دعب هفالتإ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نطقلاو بحلا كلذكو هب ربخي نأ هيلع الياح ارمت عيبي نأ دحأ دارأ اذإو

 بح وأ نطق نم نودلا عيب دارأو نيزلا هنم ىقن اذإ هنم نودلاو طاقللا رمت اذكو

 ؟ ال مأ مالعإ هيلعأ

 سيل لوقو هتركذ ام عيمج يف مالعالا هيلع لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 ربخي نأ عيابلا ىلعف ةفلتحم اسانجأ رمتلا ناك اذإ امأو هنع عضوم يفو مالعإ هيلع

 . ملعأ هللاو . رمتلا عيمج رظني ل ي رتشملا ناك اذإ هب

 ءايشألا ي كلذ ينبجعيو نسح كلذف طقلب عيبلا امأو {&© هنمو : ةلأسم

١٧٧



 هللاو . طقلب الإ عيبلا نوكي ال هنإف رايخلا عيب الإ ضقن نيعيابتملا دحأ نم عقي مل

 . ملعأ

 بيشلاو فالتخا كلذ يفو بيع دبعلل ةجوزلا نأ ، هنمو : ةلأسم

 اذإ بيع اشعلاو بيع دمرلاو بيع دبعلا نانسأ يف جيلفتلاو بيع علضلاو بيع
 شارفلا يف لوبلاو نونجلاو بيع عرصلاو ةقرسلاو بيع قابالاو هتداع تناك

 بيعب سيل لوقو بيع وهف انز دلو ناك اذإ دبعلاو بيع رسعألا دبعلاو بيع
 يف ناكولو بيع قابالاو ةقرسلاو ةثالث يف ثدحيو بيع دبعلا يف سحنلاو

 باودلا يف امأو بيع ةمألا يف لمحلاو بيع رمخلا برشو بيع ضرملاو ريغصلا
 . ملعأ هللاو . بيعب سيلف

 ؟ال مأ هاياصو ذافنال ضيرملا لام عيب زوجي لهو هنمو : ةلأسم

 مهلف ءءادف اودارأ نإ رايخلا ةثروللو رعسلاو لدعب عاب اذإ زوجي : لاق
 . ملعأ هللاو . هتوم دعب كلذ

 ىلع طرتشاو اعطق هلام وأ اضرأ لجرل لجر عاب اذإو ، هنمو : ةلأسم

 طرشلا اذه تبثيأ همهارد هاطعأو رسيأ اذإ هضرأ وأ هلام هيلع دري نأ يرتشملا

 ؟ ال مأ

 . تبثي هنإ لوق هيفو ي رتشملا فلخأ اذإ اذه لثم تبثي ال لوق : لاق

 . ملع أ هللاو

 له يرتشملا اهب ملعي ملو ةجوز هلو ادبع ى رتشا لجر . هنمو : ةلأسم
 . دبعلا هب دري ابيع نوكي

 اهقادصو هيلع ءىش الو دبعلا ةجوز قلط ءاش نإ يرتشملا نأل ال : لاق
 . ملعأ هللاو . هفرعيو عيابلا هيلع طرتشي نأ الإ عيابلا لام يف

١٧٨



 : ىبلمازلا : ةلأسم

 نوكيأ ليكو ريغ نم ناويحلا نم ائيشوأ الاموأ اتيب عاب اذإ ىمعألاو
 ؟ ال مأ هي رتشمل الالح

 ضعب نأ الإ هنع يهنلا ءاج ليكو ريغ نم ىمعألا عيب نإ : لاق

 اذه ينبجعيو ةمماتملا دنع مارحلا نم سيل تاضقتنملا عويبلا نم هلعج نيملسملا

 قرف ضعبو ررغلا عيب نم هلعجو تامرحملا عويبلا نم هلعج ضعبو . لوقلا
 يف تامرحملا نمو ضورعلا يف تاضقنتنملا نم هلعجف لوصالاو ضورعلا نيب

 . ملعأ هللاو . لوصألا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 امهنيب ةموصخ الفوه هربخأو لالدلا ريغل ةعلسلا نأ يرتشملا ملع اذإو
 يداني نأ هلو اهيف ايصخ ناك هريغل اهنأ ملعي مل نإو اهبر نيبو هنيب ةموصخلا امنإو
 . ملعأ هللاو . هل اهنأ هيلع مالعإ الو هتعلس ىلع

 زياج عيبلا نوكي ادلو اهنطب يف نأ طرشو ةرقب عاب نميفو 0 هنمو : ةلأسم
 ؟ نكي مل وأ دلو اهنطب يف ناك نإ

 عيبرلا لاق . مت هامماتت نإو امهدحأ هضقن اذإ تباث ريغ عيب اذه : لاق
 . ملعأ هللاو . قوقع وأ رشع اهنأ طرش اذإ تبثي ال عيبلا اذه

 رخآ هل لامل ةيقاس هيف ثدحأو لجر نم الام لجر ى رتشا اذإو : ةلأسم

 عنمي اذه نأ ملعأ الف ةلاهجلاب عيبلا ضقن دارأ مث ابارت هنم ذخأو اريب رفحو
 . ملعأ هئلاو . عيبلا ضقن

 ريغ ابوبصم ابح وأ ارمت لجر نم ى رتشا لجر يفو 3 هنمو : ةلأسم

١٧٩١



 هلأ هنزو الو هليك فرعي ام هب لهاج هنا ىعداو عيبلا ضقن امهدحأ دارأو ليكم

 ؟ ال مأ كلذ

 عيبلاف ىلعألا فالخ لفسألا جرخي مل ام لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 ةرجألا ىلع عقو عيبلا ناك اذإ دحاو ىرج بحلا كلذ نم تبثي لوقو تباث

 تبثي الو نامألا نم ءعىش ىلع عقو نإ عيبلا هيلع عقو ام رمتلا نم تبثي كلذكو

 وأ عيابللو ةلاهجلا لجأل ضقتنم عيب وهو عيبلا اذه تبثي ال لوقو . يقابلا عيب

 . ملعأ هللاو . يدنع نسح لوق وهو ضقنلا ي رتشلملا

 ءاضقل ارمت وأ ابح هنم لاتكاو لجر ىلع قح هل نميفو . هنمو : ةلأسم

 هليك افورعم رمتلاو بحلا ناكو نيدلاب هنم هدارأ قحلا ىضق يذلا نإ مث هقح

 ؟ ةيناث هليكب مأ لوألا ليكلاب هلبقي نأ زوجي

 هب ىضر اذإ لوألا ليكلاب هلبقي نأ زوجي لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيناث لاكي لوقو هقدصو

 اهنم ابارج رهظ مث ةادانم رمت ىبارج ى رتشا نميفو & هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ عيبلا ضقتنيأ ىرتشا امل افالخ

 عيبلا نإ لوق فالتخا كلذ يفف ةدحاو ةقفص عيبلا ناك اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . ايهنم ءىدرلا ضقتنيو ديجلا عيب تبثي لوقو ضقتنم

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نأ رمآلا مزليأ ءايشألا عيمج نم ائيش هل ي رتشي نأ ادحأ دحأ رمأ اذإو

 ؟ ال مأ رومأملا ىلا نمثلا ملسي

 نمثلا رمآلا مزلي هنإف اذك نالف نم يل رتشا رومأملل رمآلا لاق اذإ : لاق

 نإف اذك يل رتشا هل لاق اينإف نالف نم يل رتشا رومأملل رمآلا لقي مل اذإو نالفل
 .. ملعأ هللاو . كلذ ريغ هيلع ءىش الو رومأملل نمثلا ملسي رمآلا

١٨٠ _



 عابو عطقلا عيبي لجر نم الام ى رتشا لجر نعو 0 هنمو : ةلأسم
 بلط اذإ كلذ دعب عيبلا ضقن هلأ رايخ وأ عطق عيب هلك وأ هضعب هنم يرتشملا

 ؟ ال مأ ةلاهجلا ىعداو ضقنلا

 اذإ امأو ةلاهجلاب هل ريغ الف هضعب هنم عابوأ عطقلا ميب هعاب اذإ امأ : لاق

 نم لوق ىلع اذهو ةلاهجلاب هل ريغ ال لوق فالتخا كلذ يفف رايخلا عيب هعاب

 عيب نإ لوقي نم لوق ىلع وهو هلاهجب ريغلا هل لوقو فالتإ رايخلا عيب لوقي
 هللاو . لوقلا رثكأ يف فالتا ريغ رايخلا عيب نإ هريغ لاق . فالتا ريغ رايخلا

 . ملعا

 قيض ىنعمل نود اهنم ائيش ةفلتخم ايوبح طلخ لجر . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ مالعإ هيلعأ شغلا كلذب دري مل هنأ الإ كلذ ريغ ىنعمل وأ ةيعوألا

 هيلع سيل لوقي ضعبو مالعال ا هيلع لوقي اضعب نإ يعم : لاق

 ال اطالتخا هيف طلتخي ايف اذهو شغلا ريغ ىلع هتيب ساسأ ناك اذإ مالعإ

 تدجوو مالعإ همزلي ال هنأ يعمف طلخ اذإ ضعب هضعب نم ناك ام امأو . فرعب

 عيبلا عقو ىتح عجري مل نإو هيلع مالعإ ال هنأ هتيب نع عجر مث شفلا دارأ اذإ هنأ

 . ملعأ هللاو . مالعإ الب ةبوتلا هيزبحت الف

 : يحبصلا : ةلأسم

 نمثب ائيش هعيابي نأ طرش ىلع مولعم نمثب ائيش دحأ نم ى رتشا نمو
 انوكيو نيلطاب نيعيبلا نيذه الك نوكيأ نمثلا كلذب كلذ اضيأ هعيابو مولعم
 ؟ فالتخا هيف مأ ةمماتملا هيف عست ال يذلا ابرلا نم

 هنولعجي مهنأ يعمف اذكو اذكب بح زيفق ينم ذخأي نأ ىلع لاق نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ضقتنم لوقو تباث طرشلاو عيبلا لوقو ابرلا نم ادساف

١٨١



 : لمازلا : ةلأسم

 هعيبيو ائيش اهنم ي رتشي نأ هل زوبأ هتعلس شغ هنأ لجر نم ملع نميفو

 ؟ ال مأ مهملعي نأ ريغ نم سانلل

 هريغ شغب مالعإ يدنع هيلع سيلو وه هشغب مالعالا هيلع اينإ : لاق

 ملعأ هللاو . شغلا ىلع اركامت انوكي نأ الإ هارتشا ايك هعيبيو

 : ديعسوبأ : ةلأسم

 كلذ هل فصو ولو عيبلاو ةبهلا يف ةعجرلا هل نأ فرعي الام بهو وأ عاب اذإ

 يف اذه ينبجعي الو هيلع تبث هعابوأ ةفصلا دعب هبهوف هل فصو اذإ هنإ ليق دقو
 هللاو . ةفصلا ةفرعم دعب ةعجرلا هل بحأ الف مرحيو لحي ايف امأو ماكحألا

 . ملعا

 : يرفافلا : ةلأسم

 يذلا مشتحملا ىلع هعيب نإو زوجي ال هلكأيل هنأ مهتي نم ىلع نويفألا نإ

 ةقثلا ريغ ىلع مسلا عيب نأو . زوجحم ال هلكأ نأ يدنعو . زوجحم ءاودل هديري

 هلمعيو هقرحي هنأ فاخي نم ىلع نبلا عيب نأوزوبجي ال دحأ هبرضي نأ فاخي يذلا

 هدري اهتميق نم ائيش هدنع نم هنأو زوجي ال نتتلاو جنبلا عيب نإو . زوجي ال ةوهق
 مارح يرشبلا ايموملا عيب نإو . ةرهاط اهلك ءايشألا هذه نإو هنم هذخأ نم ىلع

 ال نيملسملا بهذمل فالخلا لهأ ىلع ديبعلا عيب نإو سجر سجن هنإو زوجي ال

 هركذ ام ىلع ةوهق هلمع ديري نم ىلع نبلا عيب رجح يل نبي ل هريغ لاق . زوجي

 اييف يصورخلاو يحبصلا نيهيقفلا نع اهبراشل اهالح انفرع اينإو يرفاغلا خيشلا
 ذإ هلضف حاضتاو هلدع روهظل ايهلوق نم كلذ تنسحتسا دقو اهنع ارثؤم بسني

 ججح نم احضوأ دقو . اهتحابإ رجحي اليلد الو اهتمرح بجوت ةجح ملعأ ال
 هركذ ام امأو هب هبلاط تسحف ةيادهلاب هيلع هللا نم نمل ةيافك هب ام هارثأ ايف اهليلحت

س ١٨٢



 مهنأل هعياب ىلع هرجح دارأ كلذكف فالخالا لهأ ىلع ديبعلا عيب رجح نم

 عيب نع ملعلا لهآ ىلع ةصخرلا دجوت دقو مالسالاب مهل موكحمو هليق لهأ
 تبث اذإف ديبعلا نم مهئانإ نود كرشلا لهأ مهو مهنم دتشا نم ىلع مهناركذ

 خيشلا ىلع ضارتعا ريغ نم انم كلذو ديدشتلا اذه دجو ايف مهيف كلذ زاوج

 . ملعأ هللاو . هانعمل احاضيإو هانفرع ام نايب انببحأ انإو هلاق اميف

 هيلإ هب عجر مث هيراسو اسرو دحأ ىلع دحأ عاب ١ ذإو © هنمو : ةل اسم

 لوق لوقلاف هايإ كتعب يذلا سرولا اذه نأ ملعأ ال عيابلا لاقف بيعم هنإ لاقو

 اهضعبب نأ اهلك اهب هيلإ عجر مث راسو مهارد ادحأ ىفوأ اذإ كلذكو . عيابلا

 يتلا يمهارد نم مهاردلا هذه نأ ملعأ ال يفوملا لاقف ةرياب كمهارد نم هذه لاقو

 . ملعأ هللاو . هلوق لوقلاف اهايإ كتيفواأ

 هذه ىرش تضقن دق لاملا وأ ةبادلا نم ريغلا ظفل ، هنمو : ةلأسم

 لبق اييدق ينالفلا بيعلا اهب تدجو ينأل نالف نب نالف نم اهتي رتشا يتلا ةبادلا

 . ملعأ هللاو . بيعلا اذهب اذه نالف ينملعي ملو اهيرتشأ نأ

 نإ هل ليقو هدارأ ء ىش ءارش يف مهارد هيلع تدر نمو ٠ هنمو : ةلأسم

 هيلع تدر دق اهنأ ملعي وهو ةعلس اهب ى رتشاو مهاردب اهطلخف افويذو ارفص اهيف
 . مهاردل ادقن فرعي ال هنأ هنم ملعي الوهو عيابلا هنم اهلبقو ةثالثوأ نيعضوم يف

 ؟ ملس له

 دح نم ةجراخ ريغ يهو هنم تذخأ دق مهرادلا تناك اذإ ، معن : لاق

 ارفص ناك اذإ زوجي ال اينإو ملس دق وهف صلاخلا رفصلاو ديدحلا دح ىلإ ةضفلا

 . ملعأ هللاو . ةضفلا نم ءىش هيف ةطلاخم ال اديدح وأ اصلاخ

س ١٨٣



 : يحبصلا : ةلأسم

 نيب فرصني ءايشألا نأ كلذو هظافلاب يتأي نأ عيبلا دصق نمل ينبجعي

 هدح ىلع هيمسي نأ عيبلا دصق نم ىلع انلق اذه لجأ نمف رارقالاو ةبهلاو عيبلا

 ةبهلا ىلع ةقفصلا عقوف عيبلا دصق نمو هدح ىلع رارقالاو هدح ىلع ةبهلاو

 . ملعأ هللاو . ةبه وه ليقو عيب وه ليقف

 يف كلذ حص اذإ شحافلا نبغلاب عيبلا در يف فلتخمو ، هنمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . عيبلا دنع عيبلا

 ي رتشلملا ىلع ةلاقالإ طرشو هل الام عاب نمع هتلأسو & هنمو : ةل اسم

 ؟ عيبلاو طرشلا اذه تبثي له

 ىتم هليقي نأ هيلع نأ هطرش نم ناك اذإ كلذ يف فلتخي هنإ يعم : لاق

 ي رتشملا ىلإ كلذف دعولا جرخ هظفل جرخ ام امأو هاشقو تقو ىلا هنمثب ءاج ام

 . ملعأ هللاو . رومألا مزع نم (دهعلا) دعولاب ءافولاو

 كينطأ هل لاقو تاكردم ريغ تالخن وأ ةلخن انطأ نمو ٠0 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ امات هارتأ نكردأ اذإ تالخنلا وأ ةلخنلا هذه

 . ملعأ هللاو . فالتخا هتوبثو كلذ زاوج يف : لاق

 لبق عيبلا دنع دازف اناويح ى رتشا نم ابرلا قحلي الو 3 هنمو : ةلأسم

 توت ابرت ناكولو نمث ءالغوأ ءانب اےہتم ضارت نع هيلإ هدر اذإ هدعب وأ هضبق

 . كردملا ريغ عورزلا نم ضرألا تتبنأ امو رايثلا لثم هولعجي ملو نعضري هتاهمأ
 . ملعأ هلللاو

١٨)



 ىبرأ اذإ ابرلا هرمأ كلمي ال نمو دجاسملا مزلي الو { هنمو : ةلأسم

 ابرلا الخداف اطخأ اذإ بستحملاو ليكولا نأ بسحأو بستحملا وأ ليكولا اهيلع

 انأل هرمأ كلمي ال نمو كلذ دجاسملا مزلي هنأ هرمأ كلمي ال نمو دجاسملا ىلع

 . ملعأ هللاو.. كلذ العف اذإ مامالاو يلاولا كلذكو هاطخاف قحلا ادصق

 لاملاف مكحلا زاوج ريغ ىلع ناك اذإ ميتيلا لام عيب يف { هنمو : ةلأسم

 در دسافلا ءارشلا يف بجوي ال نم مهنمو ءاهقفلا لوق يف ي رتشلملا ىلع ةلغلاو هل

 . ملعأ هللاو . لصألا دري اينإو ةلغ

 ضبق هل ضرعيو ائيش هل يرتشي هريغ رمأ نميفو {} هنمو : ةلأسم

 انمث هيلع بسحي ال ي رتشملا ةداع يف صالخلا هانعم اذكهو هل هي رتشي امل نمثلا

 ؟ ال مأ لاؤسلا نم اذه ىرتأ

 ى رتشا ام نمث رومأملل نإ ربخلا ىلع ةناعتسالا نم اذه نإ لوقأ : لاق

 نإ انلق اذهلف رومأملا نم لحلا وأ هميلستب الإ نمثلا نم رمآلا أربي الو هبلط نإ هب
 امم اذهو قحلا لياسلا ىلع نأ كش الف الاو ماركلا لعفو ناسحالا باب نم اذه

 . ملعأ هللاو . ناوخالا هنع ىنغتسي ال

 ناك نإف ىرخأ ةرم هعاب عجر مث هلام عيبب رقأ نمو } هنمو : ةلأسم
 الف نكي مل نإو عيابلل ةجح الف احيحص عيبلا ناكو عاتملا اذه زرحأ دق لوألا

 لوصألا يف عيبلا ةقفص نإ لوقو لوصألا نم ناكولو زارحاب الإ عيبلا تبثي

 . ملعأ هللاو .زارحالا نع هيفاكو عيبلل ةبجوم

 نم بتاعي ن أ هل زوجي له ةعلس ىلع نب ازي نميفو {&©“ هنمو : ةلأسم

 ؟ نكي ملو أ هيقت هل نبازملا ناك صخرلا بلط نوبزلا نع فقيل اهيلع هنبازي

١٨٥



 مل اذإ كلذب هيلع ةعلسلا مرحت الو نيملسملا لاعفأ نم اذه سيل : لاق

 نحن نبازت ال هنبازي نمل لوقي نم كلذكو . ىلإ هبحأ هكرتو هريغ ديازا اذه ديازي

 ال ةهبشلا نم ىربأو يلإ بحأ هكرت كلذ اعيمج اني رتشا اذإ ةعلسلا هذه مسقن

 هللاو . سانلا عماجم يف اصوصخو اذه ديازو اذه ذخأ اذه كرت نإ هنأل مارحلا

 . ملعأ

 ذخأي نأ هلزوجيأ ددع وأ عارذلاب عابي عىش يف لكو نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ هريغل عيبي ام لثم هسفنل

 ىلع نزويو لاكي ام زاوج مهنع ءاج ام رثكأو يأرلا نم ىرعتيال اذه : لاق
 نأ هل سيل ةلأسملا هذه لثم يف يلمازلا باوجو . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب

 هفرعي ال اليكو لكويو هليكو رمأيو اليكو لكوي اهذخأ دارأ نإو هسفن ىلع اهعيبي
 اهنم ذخأي نأ هلف نزوتو لاكت امم تناك نإو نزوت الو لاكت ال امم تناك اذإ وه

 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب ىلع هريغل عيبي ام لثم

 ةلغلل هتينو رايخلاب الام مهل ى رتشا اذإ ماتيألا ليكو يفو 0 هنمو : ةلأسم
 مهيلع الو هيلع در ال ليقو مهلام نم ليقو هلام نم ةلغلا در هيلع ليق لصألل ال

 ال لوق ىلع ليكولا ةينو مات ليقو ليواقألا هذه ىلع دودرم عيبلاو بصاغب سيلو

 ىلوأ لالحلاف رمخ هنأ امهدحأ ىونو ءانإ يف الخ المع نيذلاب اههبشو هريغ رضت

 . ملع أ هلل او . هب

 لام نم نوكتأ علقت نأ لبق ةعابملا ةمرصلا تفلت اذإو {© هنمو : ةلأسم

 ذعب اهتدايز اهعيب دسفي اممو اهعيب دسمي ل ام فالتخا كلذ ف : لاق

 . ملعأ هلللاو . ءارشلا

س ١٨٦



 رمأ ام الإ ديزي نميف ءايحألا لام عابي ال ةدعسم لاقو 3 هنمو : ةلأسم

 لاقاذكه ءايشألا عيمج يف حصأ ءادنلاو هرهاظ ىلع هليوأت هعيبب ةالولا

 . ملعأ هللاو . ديعس وبأ

 كلمي ال نم هكيرشوأ لاموأ تيب يف ةصح هل نمو ؤ هنمو : ةلأسم

 لبق نم هيف هلو نومأم ريغ رخآ هل كيرش ىلع هتصح عيبي نأ هل زوج له هرمأ

 . ملعأ هللاو . ءاكرشلا دحأل حصيو هعيب زوجي له ببس

 لفقلا تبثأ نأ ردقأ الف هيف امو تيبب رقأو هتيب عاب نمو ٦. هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . يجراخلا بابلا هب لوفقملا

 هيف فلتحم هريغو رزجلاو رجشلا نم لوهجملا عيب نإ {ؤ} هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ابرلا ةلزنمب هلعجي ضعبو ةمماتملا هيف زوجت هلعجي ضعبف

 اذإ تمت تمتأ ول نإ يتلا ةضقتنملا عويبلا يف فلتخا ، هنمو : ةلأسم
 عيابلل ام عيابلا ةثرول ليقو عيبلا توبث هتوم ليقف مامتالا لبق ي رتشملا تام

 . ملع أ هللاو . ي رتشملل ام ي رتشملا ةثرولو

 ام ىلع وأ تسسأ ام ىلع عويبلا نإ ليق ام ىنعم لاقو { هنمو : ةلأسم

 بطاخت اذإ تسسأ ام ىلع عويبلا نإ لوقي نم لوق ىلع هنأ يعم لاق تدقع

 مث عيبلا ةدقع لبق ءعىش ىلع كلذ ايهعيب يف اطراشتو ءارشلاو عيبلل ناعيابتملا

 . ايهيلعو ايل عيبلا ةدقع لبق هيلع اطراشت يذلا كلذ تبث كلذ دعب عيبلا دقع

 ىتح طرشلا كلذ تبثي الف تدقع ام ىلع عويبلا نإ لوقي نم لوق لوقو

_ ١٨٧



 لالحلا يف تسسأ ام ىلع عويبلا نأ دجوي دقو . هتبجاوو تدقع دنع اطراشتي
 . ملعأ هللاو . ماكحألا يف تدقع ام ىلعو مارحلاو

 ل ام لوق ىلع اندنع لمع الو عيبل ا ةبجاوب تبثي عيبل او © هنمو : ةل اسم

 . ملعأ هللاو . عيبلا ةقفص انعم قارتفالاو اقرتفي

 ي رتشملا دارأو بيعب يناثلا يرتشملا هدر اذإ عيبلاو { هنمو : ةلأسم

 نإ لوق افالتخا هيف ظفحأ ينإف بيعلا كلذب لوألا عيابلا ىلع هدري نأ لوألا

 . يناثلل ام ضقنلا نم لوأللف عيبلا ضقتنا اذإ لوقو هسفن ىلع هبجوأ دقف هعاب

 . ملعأ هللاو

 : حلفأ مامالا : ةلأسم

 موقيف رخا ابيع دجي نأ الإ بيعلا يف هاوعد تلطب دقف ةلاقالا هنم بلط اذإ

 هنم ضوع ةلاقالا بلط نأل هب مايقلا ىلإ هل ليبس الف لوألا بيعلا امأو هيلع هب

 . ملعأ هللاو . بيعلا ىأر ام دعب عيبلا ىلع

 77 حبصل ١ : ةلأسم

 لوقف ريغ نأ دعب ةمكاحملا لبق ةلاقالا بلط مث هارتشا ايف ريغ نمو
 خسف لوقو ناث عيب لوق ةلاقالا يف فالتخالا ىلع لطبي ال لوقو هريغ لطبي

 . ملعأ هللاو . عيبلل

 باتكلا يف دجوو كلاف يصو نم اباتك ى رتشا نمو 3 هنمو : ةلأسم
 هل ملسي نأ لبق يصولا تامو كلاهلا نالف نب نالفل باتكلا اذه نإ ابوتكم
 يصولا رقي ملولو كلاهلا ةثرول نأ يصولا ةثرول باتكلا ةميق ملسيأ باتكلا نمث
 . كلاهلل هنأ

١٨٨



 حصي ىتح هنم هارتشا نم ةثرول باتكلا ةميق ملسي هنأ يدنع اميف : لاق

 الو هيارش تقو يف نالف نب نالف كلاهللوه باتكلا كلذ نأ ةلداعلا ةنيبلاب

 حص ولو . هريغ طخب وأ هل بوتكملا طخب ناك نالف نب نالفل هنأ باتكلاب رابتعا

 ءارشب هل هكلمت نكميو ي رتشم ىلإ عياب نم لقتنت كالمألا نأل كلاهلل ناك هنأ

 . ملعأ هللاو .لوألا كلاهلا نم رارقإ وأ ةيطع وأ ةبه وأ

 دريو مهدحأ لبقتسي نأ هلف سفنأ ةثالث نم يذلا ءارشلا امأو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . كلذ ءاش نإ مهدحأ ىلع

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يف اظلغ ديزيف ءاسنلاب رصقي ناك اذإ الإ اهب سأب ال بوثلا ةراصق نإ
 رتسي مل الإ نوعملا صيصرت كلذكو اهب سأب ال ةلاقص امأو زوجي ال كلذف هتحفص
 . ملعأ هللاو . بويعلا نم ءىش

 الب هلثم كوكمب رمت وأ ةرذ وأ رب بح كوكم عيب زوجي لهو ، هنمو : ةلأسم

 هنأو عيب ريغ اذه نأ ىري لوقلا اذه بحاص لعلو لوقلا ضعب يف ةئيسن ةدايز

 أطخي الئل هتنيب اينإو هريغ ىلع لمعلاو هب اولاق ام لقأ اذهو اضرق ليحتسي هلعل
 . ملعأ هللاو . هلعف وأ هب لاق نم

 نأ ي رتشملل زياجف ضورعلا نم ائيش هريغل عاب نمو . هنمو : ةلأسم

 ناويحلا نم ائيش عاب اذإو . كلذ عيبب هرمأ هبحاص نإ لقي ملولو نمثلا هضبقي

 يفو . نمثلا هضبقي نأ ي رتشملل زياجف كلذ عيبب هرمأ دق هبحاص نإ لاق اذإف

 هريغل اهب رقأ ولو ضورعلا عيابلا نم ي رتشي نأ ي رتشملل زياجو هنع رخآ عضوم
 هرمأ اهبحاص نإ لوقي ىتمف ناويحلا امأو اهعيبب هرمأ هبحاص نإ لقي مل ولو

١٨٩



 ىتح نمثل ١ ضبقي الو هنم ى رتشي الف لوص ألا نم ائيش عاب ا دإ ام و . اهعيبب

 . ملعأ هللاو . ضبقلاو عيبلا يف ةلاكولا حصت

 عضاوملا يف يتلا باودلا باحصأ نم نمسلا ءارشو 3 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . زياج هنأ لوقلا رثكأو فالتخا هيف نهيف بتكي ال ىتلا

 : ىلمازلا : ةلأسم

 لخنلا ةرمث تكردأ دقو ةلمج هينطي نأ دارأف رجشو لخن اوذ لام هل نميف
 كارد فرعي اذايبو كلذ يف زياجلا هجولاو ظفللا فيك رجشلا ةرمث كردت ملو ارسب

 ؟ رجشلا

 هينطي نأ زوجي الف رجشلا ةرمث كردت ملو لخنلا تكردأ اذإ امأ : لاق

 . هتيح نم هعطق هيلع طرتشي نأ الإ كردم ريغ رجشلا ناك اذإ لخنلاو رجشلا

 رجشلا هحنميو هنيعب لخنلا هينطي نأ هسفن تباطو ليلق رجش لاملا يف ناك نإف

 نيتلا نأل رفصا اذإ وهف ابمألا كاردإ امأو جضن اذإ وهف نيتلا كاردإ امأو كلذ زاج

 يف ةدحاو ةرمث اندنع هنإف ابمألا امأو ةدحاو ةرمثب هنأل جضن ام الإ مهدنع زوجيال

 امأو رفصا اذإ لوقو ءاملا لمح اذإ لوق ىموللا كاردإ امأو لخنلا لثم سايقلا

 لثم مهدنع جنرانلا امأو هكارد وهف ةدايزلا نع فقوو ءاملا لمح اذإ نامرلا

 اذإ ةدايزلا نع فقي دحب راص اذإ ةرفص ريغب جضني يذلا ابمألا امأو . ىموللا

 راجشأ هيف ةلمج لاملا هانطأ اذإو . هكاردإ يدنع وهف ةوالحلا هكردتو دسفي مل عطق

 هللاو . ضقتنا هاضقانت نإو مت كلذ ىلع امماتتو ةكردم ليخنلاو ةكردم ريغ

 . ملعأ

 : دادم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 ىتح تاضوقنلا نم اهريغ الو ةلاهجلاب عيبلا يف ضقن الف فلتلا حص اذإ

 فلتلا حص اذإو ي رتشملا فالتإ لبق عيبلا ضقن دق عيابلا نأ ةنيبلاب حصي
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 عيابلا ىلعو فلتلا نم ىلوأ ضقنلا ناك امهرمأ لهجو دحاو تقو يف ريغلاو

 . ملعأ هللاو . هريغ لبق يرتشملا فالتاب ملعي ام هنأ ملع نيمي

 نم ائيش هنم فلتأ نأ دعب ةلاهجلاب ي رتشملل ضقن الو © هنمو : ةلأسم

 ولو ةيطع وأ عيبب هريغ ىلع هفلتأو ءارشلا موي ناك مرص علقو رجش وأ لخن عطق

 رثكأ يف هريغ وأ نهرلا ببس نم ضقن ةلع هيف وأ هنم ءىشب وأ هب الهاج ناك

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 الإ هدر هل سيلف فشحلا نم ائيش هيف دجوف ارمت ى رتشا نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هدر هل مث داسفلا ةرثكب فراعتلا نم اجراخ كلذ نوكي نأ

 اذإ لوق فالتخا كلذ يف لاقف . لحي ىتم انطلا نع هتلأسو : ةلأسم

 يف ناك اذإ لوقو . رثكتو اهيف عيشت ىتح لوقو ةدحاو ةحضف ةلخنلا يف تعفو

 طياخحلا انط زوجي ال لوقو . اهب عيمجلا انط زاج اهنول نيبت دق ةدحاو ةلخن طياحلا

 ام ىتم طياحلا انط نم حصي لوقو . حضفل اوه عياشل او هنم بلغألا نوكي ىتح

 انطلا حصي الو ةميقلاب ضقتني هنإف احلب ال الخ ناك امو حضفلا نيبت دق ناك

 هذه عيبو انطلا اذه يف لخد اذإ ليقو لاحلا كلذ ىلع وهو هنع ىهن امم هنأل هيلع

 دق ام اضيأ هيف لخدو هترمحو هترفص نيبت اممو هعيب حيبأو هب اورمأ امم زوجي ال ةرمثلا
 الو هنم قذعلا رسكت ىتح لوقو . هلك دسف دحاو دقع هيلع عقوو هعيب نع ىهن

 . ملعأ هللاو . ريسيلا الإ هنم دسفي الو فشحي

 ريغلا لاملا بحاصل زياجف لاملاب الهاج ليكولا ناك اذإو : ةلأسم

 ريغ وأ ىمعأ بحاص ناك لاملاب املاع لاملا بحاص ناك ولو ليكولا ةلاهجب

 الهاج ناكولو لاملا بحاصل ريغ الف لاملاب املاع ليكولا ناك نإو . ىمعأ

 . ملعأ هللاو . لاملاب

١٩١



 هللا همحر : ىحبصل ا : ةلأسم

 هل ضري ملو اهانط دارأو هقوذع فرعو قذع ةلخن نم هل ناك اذإ راديبلا يف
 نيكمت نم ةرضملا لخدي الئل كلذ همزلي هنإ ةقثلا نيمألا الإ اهينطي نأ لاملا بر

 ال نمو نيمألا وأ ةقثلا لدعلا الإ ىنطي الو هكيرش ىلع ةرضملا نم نمتؤي ال نم
 . ملعأ هللاو . ءاركلاو ءانطلا يف هلثمف عيبلا يف ليق امو مهتي

 كيفو ل ي دنع ام لاقف هب هبل اطف لجر ىلع قح هل نمو .© هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ كيفوأل ينعياب كنكل

 . ملعأ هللاو . فالتخالا هقحل هيفوي نأ ىلع هعياب اذإ : لاق

 دارأو هعم قاب وه ائيش اهب ى رتشاو مهارد بصتغا نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هيزبأ هريخ ملو اهلثم مهراد هاطعأ اذإ صالخلا

 هل لوقو ءاش نإ ءارشلا هل لوق ائيش اهب ى رتشا اذإ مهاردلا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . ءارشلا يف هل رايخ الو همهارد لثم

 محللا ةهوركم برعلا دنع ناركم باود تناك اذإو ، هنمو : ةلأسم

 عيمج نم نسلا يف نعط ام كلذكو نأضلا ثانإ كلذكو اهب مالعالا اهيضاق مزل

 . ملعأ هللاو . باودلا

 نأ ملعأ ال مسجلا ةحيحص تناك اذإ ايمعلا ةاشلاو ، هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ندبلا ةضيرم نوكت نأ الإ كلذ اهب حص اذإ دري اهمحل

 هدر زوجحم نأ فاخأو بيع دبعلا ف مركلا نأ يدنع ايفو 3 هنمو : ةلأسم

 اذإ بيع ةأرملا يف كلذكو كلذ هنم فرعو هديس لامل ريذبتلاو عايضلا ىنعم ىلع

 الو اهجوز لام باهذل ببس اهنم لعفلا اذه نأل اهجوز لام يف كلذ اهنم فرع

١٩٢



 . ملعأ هللاو . اهحاكن هب دري ةأرملا نم بيع لك سيلو جيوزتلا يف درت لوقأ

 مكاحل ١ نإف اهفصني ملف باودل ١ نم ائيش كلم نمو ©ز هنمو : ةلأسم

 مل اذإ اهقالط ىلع ةأرملا جوز ربجي ايك سانلا نم نمأي نم ىلع اهعيب ىلع هربجي
 . ملعأ هللاو . اهمزال ءادآ نع عنتماو اهفصني

 يدنعف اهريغل ةقرافم حايصلا ةريثك تناك اذإ ةبادلاو ، هنمو : ةلأسم

 اهاذأ عفد يف ةجحلا بلطو هبرقب ناك نمو ي رتشملا هملعي مل اذإ اهب بيع اذه نأ

 هلل او . عوفرم ىذأل او دجسملا ىلع كل ذكو ةجح هل ناك حايصلا ةرثك نم

 . ملعأ

 نيب رايخلا هيف هل اموهو هعياب نم هضبقو ءارش ى رتشا نمو : ةلأسم
 تبثي له هسفن يف هضري ملو ديسو ىقس نم هحلصي ام هيف لعفف مامتالاو ضقنلا

 . كلذ هيلع

 اذهف كلاملا ىضارلا لعف هيف لعف هنأل كلذ هيلع تبثي هنإ ىعم : لاق

 ام تنسحتسا دقو هضعب فلت وأ هفلت نم هضقني ام هيف لعفي مل ولو ءارشلا
 يف ةدايز هلعف نأل ي رتشملا اذه ضقنلا زاوج نم دعبي ال هنأ بسحأو . هتركذ

 عوجر ناصقنلاو عوجرب تسيل اياصولا يف ةدايزلا نإ ليق كلذكو هيفو ءارشلا
 هللاو . عوجر امهالك ليقو اياصولا يف اعوجر ناصقنلاو ةدايزلا سيل ليقو اهيف
 . ملعأ

 : يدادملا ريشب نب دمحم ني هللا دبع خيشلا : ةلأسم
 ؟ ودبلا اهبصتغا يتلا بتكلا ءارش زوجي لهو
 اسايق اهنم ةءارقلا زوبتو ةطقللا ةلزنمب اهيرتشم دنع نوكتو { معن : لاق

 . هيف يل قح ال ذإ يتيصو يف يصوأ نأ ينرمأو ميتيلا بتك ةءارقلا زاوج ىلع
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 ؟ هتيشاح يف ةيصولا بتكا نأ يل زوجيف : هل تلق

 ملعأ هللاو . معن : لاق

 : ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 اذإ هنأ لوق تامو لوصألا نم ائيش عاب اذإ فالتخا هيف ىمعألا عيب نإ

 ىمعألا عيب نأ لوقلا اذه بحاص ةجحو عطق وأ رايخ عيب ناك هعيب تبث تام

 نم دحأ تام نإ امأو ابرلا قيرط نم ال ةلاهجلا قيرط نم ضقنلا هلخدي
 تبثي ال ىمعألا عبب نإ لوقلا رثكأ ىلع عيبلا تبث عيبلا ضقني نأ لبق نيعيابتمل
 هلصأ ىلعوهف تباث الو زياج ريغ عيبلا لصأ نأل يرتشملاو عيابلا تامولو
 يف ملعن الو عيبلا يف ةعجرلا هلف يح وهو عيبلا يف ىمعألا عجر اذإ امأو .لوألا

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ

 زوجي لوق هتءاربو هتيطعو هباتكو هئارشو ىمعألا عيب يف فلتخا : ةلأسم
 ام صخرأو ليق ام رثكأ اذهو ليكوب الإ كلذ زوجي ال لوقو ليكو ريغب هلك كلذ

 . هتدجو ام ىلع ليكو ريغب هتجوز قالطل هعيبو ءاملا هعيب زوجي ىمعألا يف ليق

 . ملعأ هللاو

 : ىحبرصل ١ : ةلأسم

 مولعم تقو ىلإ عيبلا يف ةلاقالا عيابلل طرتشاو اعطق الام ى رتشا نمو
 ؟ لاملا اذه اهم ى رتشلملا مهاردلا يف ةاكزلا ي رتشملا ىلع له

 نيملسملا ضعب دنع ةلاقالا نأل اذه لثم يف ةاكز هيلع ملعن ال : لاق

 هللاو . لوقلا اذه بحاص دنع نبت ىسعف عيبلل خسف اهنإ ليقو ةيناث ةعيب
 . ملعأ
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 هيلع نمثلا نأ ىلع اعاتم لجر نم ى رتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . مهرد فلأب ةنس ىلإو مهرد ةيايسمخ رهشأ ةسمخ ىلا

 . نيلجألا دعبأو نينمثلا لقأ الإ عيابلل سيل نوملسملا لاق : لاقف

 دعبأ يضقني نأ دعبو لبق نم عيبلا اذه ضقن عيابلا بلط نإف : تلق

 هب لاق دقو مارحب اذه سيلو زياج وهف عيبلا اذه اماتت نإو . معن : لاق

 لوسر ىهن يتلا طورشلا نم اذه سيلو اولاق . مارح هنإ اولوقي ملو نوملسملا
 وأ اذكب الاموأ اعاتم الجر لجر عيبي نأزوجي ال يذلا عيب يف نيطرش نع ةلي هللا

 . ملعأ هللاو . اذكو اذك ضرع مهاردلا هذهب هنم ذخأي نأ ىلع امهرد اذك

 ماتيأ مهو ءاكرش اهيف ةثر ىلع نوداني ةثرو يف تركذو . هنمو : ةلأسم

 نأالإ اهب ىلوأ مهف اهذخأ اودارأ وأ اهيلع ديزي نأ دحأ وني ملو ةعلسلا تعقو اذإف

 فقيف ائيش نوعيبي ال نوبزلا لهأ نظي اهريغل داسك اهدرو اهريخأت يف نوكي

 . ملعأ هللاو . ةديازملا نع

 رشع ةسمخب بجر ىلا تئش نإ لاقف اعيب لجرل عاب لجر : ةلأسم

 ؟ عيابلل نوكي ام نيرشعو ةسمخب رطفل ١ ىل ا تئش نإو

 عيبلا عقي مل اذه نأل هتعلس عيابلل نوكتو دساف عيبلا نأ اندنع : لاق

 نوكي لهو عيب يف نيطرش نع يبنلا ءاج دقو مولعم تقو يف مولعم ءعىشل
 زياج هنأرثألا يفاندجو دقو . ةئيسنلا يفزوبي الوهف اذه نمرثكأ ناطرش
 . هبشيف الدع كلذ رن ملو رخا لوقو نيلجألا دعبأو نينمثلا لقأ هل لاق مهضعبف

 . ملعأ هللاو
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 نإف كلذ دعب اهلايعتسا هلزوبججي الف ابپع ةبادلاب دجو اذإ يرتشملا نإ
 بيعلا شرأ هلو هيلع تبثي لوقو ةزافم يف ناك ولو هيلع تباث عيبلاف اهلمعتسا

 در هلف اهنع لوزنلا الو ةبادلا نع لمحلا حرط هنكمي الو ةزافم يف ناك اذإ لوقو

 دجو موي نم ةبادلا معطأ ام ةميق هلو لمحلا ةرجأ هيلعو اهيف يذلا بيعلاب ةبادلا

 ىلعو هلوق لوقلاف ابيع اهب ملعي ملو هتباد عاب هنأ عيابلا ركنأ اذإ امإو بيعلا اهب
 نكي مل اذإ لوقو اهيرتشي نأ لبق ةبادلاب ناك بيعلا نأ ةلداعلا ةنيبلا ي رتشللا

 . عيابلا لوق لوقلاف هثودح نكمي ناك نإو ي رتشملا لوق لوقلاف بيعلا ثودح

 الجأ ءادلل لعجي ال حيرش ناكو . لاح لك ىلع عيابلا لوق لوقلا نإ لوقو

 . ملعأ هللاو . عيابلا لوق لوقلا نإ لوقيو

 عرذي ملو ضعبلا عرذو اذكب بوث لك ابايث ى رتشا نمو 3 هنمو : ةلأسم
 فالتخا كلذ يفف اهلك بايثلا عرذي مل هنأ جتحاو ريغلا ي رتشملا دارأ مث ةيقبلا

 يف نوكي نأ عيبلا نوكي نأ هرهاظ نم فعضأ بوثلا لخاد دجوي مل اذإ ينبجعيف

 ملو ةيرال اذكب ىرجلا عيب اذإ بحلا امأو عرذلا ىلع عيبلا نكي مل ام اتباث اذه لثم

 هلك عيبلا نإ لوقو ىرج هيلع تبثي لوقف عيبلا ضقن دارأو بحلا ي رتشملا لكي
 تبثي ملو هعيب تبث هلاك ام نإ لوقف هتيقب لكي ملو هضعب لاك اذإ امأو . ضقتنم

 كلذكو هعيب تبثي الف هليك دعب بحلا ىلع هبجو عقي مل ام هنإ لوقو لكي مل ام عيب

 . ملعأ هللاو . نزوي اييف مكحلا نوكي

 ىضرو بيع هيف رهظو اعاتم وأ ةباد لجر ى رتشا اذإو 3 هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ ضقنلا كرديأ ريغلا عيابلا دارأو يرتشملا هب

 بيعلاب ي رتشملا ىضر اذإ عيابلل .ريغ ال لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 الهاج يرتشملا ناك اذإ امأو . رثكأ لوألاو ي رتشملا ىضر ولو ريغلا عيابلل لوقو
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 ريغ ال لوقو ي رتشملا ىضرولو ي رتشملا ةلاهجل ريغلا عيابلل لوقف عيابلا ريغو

 . ملعأ هللاو . رثكأ لوألاو يرتشملا ىضر اذإ عيابلل

 ىرجو جلفلا مدخ مث سباي جلف نم ءام ى رتشا نميفو . هنمو : ةلأسم
 ءاملا اذه نم فلتأ دق ي رتشملا ناك نإو ريغلا هل ىرتأ ةلاهجلاب ريغلا عيابلا دارأو

 . ريغلاب عيابلا هكردي له ائيش
 لمعن يذلا لوق ىلع عيابلل ريغ الف ي رتشملا نم فلتلا دعب امأ : لاق

 نم هريغ فالخ ءاملا نأل عيبلا يف عيابلل ريغ ال هنإ لوق فلتلا لبق امأو . هيلع

 . تاعويبلا نم هريغكوهو ةلاهجلاب ريغلا هيف لوقو ةلاهجلاب هيف ريغ ال تاعويبلا
 . ملعأ هللاو

 : يرفافلا : ةلأسم
 ضقن دارأو هلخاد نم هرظني ملو هجراخ نم هرظنو اتيب دحأ ىرتشا اذإو

 . بير الو كلذ يف كش ال هل مث كلذ هل مث كلذ هل نإف هلخادب ةلاهجلاب هئارش
 . ملع أ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 عيب داراو نيرهش وأ ارهش ثكمو عرزو لخن هراديب يف لخد لجر يفو
 ؟ ال مأ تبثيو عيبلا اذه هل زوبجيأ هراديبلا هذه نم ةيانع

 أربتي نأ كلذو لوق ىلع كلذ زياجف لاملا بحاصل عيبلا ناك اذإ : لاق

 . نمثلا نم هيلع اقفتا ام لاملا بحاص هيطعيو لاملا بحاصل ةيانع نم لماعلا

 . ملعأ هللاو . زوب الف كيرش ريغلو لاملا بحاص ريغل عيبلا امأو

 هللا همحر : ىحنملا فلخ نب دشار خيشلا نع : ةلأسم

 اهريغو تالوكأملا نم قاوسألا نم ائيش ي رتشي نأ دارأ اذإ ناسنالا يفو
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 هل نسحم اله كلذ ريغ وأ بايغألا وأ دحاسملا لاومأ نم ء ىش يف عقي نأ فاخو

 لأسي الو ي رتشي مأ هبشلا يف عقي نأ ةفاخم ناكم يأ نم اهنأ اهنع لأسي نأ

 مل اذإ ءارشلا هنم زوجي نم دنع نم نو رتشي هللا مهمحر انخايشأ انكردأ نإ . اهنع

 مهل نحنو هايإ ايهعيابي اييف عيابلا نوثحابي الو هنو رتشي يذلا يف مهبولق برتست

 يف ةياهنلا مهو نيدلا لوصأب ةفرعملا يف ةياغلا مه ذإ هب لومعم رثأ مهلعفو عبت
 . ملعأ هللاو . تاهبشلا نع هزنتلا

 هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 مث ةدم ىلإ لاملا اذه انطأو عطقلا عيب سانأ نم الام ى رتشا لجر يفو

 ؟ ي رتشملل مأ مهلأ انطلا ةميق نوكت نمل مهلاقأ اذإف ةلاقالا هنم اودارأ

 نإ لوقو ليقملل ةميقلا لوقلا اذه ىلعو ةيناث ةعيب ةلاقالا لوق : لاق

 اميف باوص نيلوقلا الكو لاق . لاقملل كلذ نوكي لوقلا اذه ىلعو خسف ةلاقالا

 . ملعأ هللاو . اندنع جرخي

 عيابلا هركنأو هارتشا ايب ةلاهجلا يرتشملا ىعدا اذإو ، هنمو : ةلأسم

 كلذ دودحب ملاع ي رتشملا نأ ةنيبلا عيابلا ىلعو هنيمي عم هلوق كلذ يف لوقلاف

 هيفف كلذ دعب ةلاهجلا ىعدا مث ةفرعملاب يرتشملا رقأ اذإو . هقوقحو لاملا

 لوقلاو هب ةلاهجلا هاوعدب هلوق لبقي لوقو كلذب هرارقإ هيلع تباث لوق فالتخا
 نوكي ثيح لوق هيفو لاملا ةرضحب ىنبجعي اييف نوكت نيميلاو . رثكأ لوألا
 ةناب فلحي كلذ يف نيميلا ظفلو كلذ نم فرعي ايب لاملا ةفص ىلع هفلحي مكاحلا
 فلح عيابلا كلذ ىلع نيميلا در نإو . هقوقحو لاملا اذه دودحب ملاع ريغ هنأ

 . ملعأ هللاو . هقوقحو لاملا اذه دودحب ملاع يرتشملا اذه نأ عيابلا

 : يخرل ا : ةل أسم

 لبق هعيب يفف دوعقم تيبلا كلذ نإ هل ليق مث اتيب لجرل عاب لجر نع
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 رذعتو صقنلا مدعل كلذ زيجي ال ضعبو هتبثأو زاجأ ضعب فالتخا هتداعق لجأ

 ةداعقلا لجأب ملعي ي رتشملا ناك اذإ عيبلا تبثي لوقو عيبملا زوح ىلا لوصولا

 عيبلا نإ لوقي ضعبو . روهشلا نم ىقب ام ردقب ةداعقلا نم ي رتشملل لعجيو

 حصي ملو ي رتشملا ضبقو ةداعقلا ةدم تضم نإف ةداعقلا لجأ يضم ىلإ فوقوم

 نإو ضقتنا امهدحأ ضقن نإو عيبلا تبث يرتشملا الو عيابلا نم ةدملا يف ضقن

 تيبلا كلذ نأ حصي مل اذا امأو . ةطوسبم هيف هدي نأل تباث وهف دعتقملل عيبلا

 هيف يعدملا الو عيابلا لوق لبقي الو هزوح ي رتشمللو تباث هيف عيبلاف دوعقم
 . ملعأ هللاو . دوعقم هنأ هل ليق ايب عنمي الو ةحص ريغ نم ةداعقلاب

 هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 هعبو هيلع يداني ليلالدلا نم دحأل لق هل لاقو ائيش ادحأ ىطعأ نميفو

 مزعي ملف كروش ىلع اذك ىوسو هيلع ىدانو الالد هاطعأ هنإ رومأملا هل لاقف

 ؟ اهنم نم لالدلا ءانع مزليأ هعيب ىلع هبحاص

 يف جرخ اذإ هيلع هل ءعىش ال لوقو لثملا ةرجأ لالدلل هيلع لوق : لاق

 . كلذ لبق نم هل ةرجأ الف هيش عبي مل نإ مهنيب اييف فراعتلا

 ؟ ةلالدلا نم ةبيط هسفن لالدلا لاق اذإ : تلق

 . كلذب أربيو هيلع هل ءعىش الف كلذب هسفن تباط اذإ : لاق

 ادب مث عيبلا ىلع مزع هنأ هلوسرل الوأ عىشلا بحاصل لاق نإف : تلق

 ىلع هيف ةعجر هلأ عيبلا مامتاب لالدلا غلبي نأ لبق فوقولاب هل لاقف فوقولا هل

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه

 ملعأ هللاو . اندنع اييف ةفصلا هذه ىلع كلذ هل : لاق

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 وأ ابح وأ ناويح فلألا هاضق مث مهرد فلأب ائيش لجر نم ى رتشا نمو
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 ام ي رتشملا ىلع دري نأ عيابلا دارأف عيبلا اذه ضقتنا مث ضورعلا نم ائيش

 . مهارد الإ ديرأ ال لاقو كلذ ي رتشملا هركف ضورعلا نم هاضق

 نم لاقو . ةيرال اذكب ضورعلا هذه عيابلا ي رتشملا ىضق اذإ : لاق

 نم هنم هذحأ ام ي رتشلملا ىلع دري نأ عيابلا ىلع ناك هايإ ينتعياب ام نمث

 وأ ضورعلا هذه كتيضق هل لاق نإ امأو . مهارد هيطعي نأ هيلع سيلو ضورعلا

 ناك ينالفلا عيبلا ةميق نم لقي ملو كل ىلع يذلا قحلا يف ةيرال اذكب ءىشلا اذه

 . ملعأ هللاو . مهارد نمثلا دري عيابلا ىلع

 اذه يف ناكو جلف ىلع لخن دضاع ى رتشا شا لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 نيتاه عيابلا ينعأ دضاعلا اذه بحاص ىنثتساو نيت ةرجشو ردس ة ةرجش دضاعلا

 . راظنل ااذه نمل عطقل ١ لعب ارظنو اهعطق من ه نيعل ١ نيمياق اتماد ام نيترجشلا

 ةردسلا بحاصلوهف لصألا نم ةنيتلاو ةردسلا هذه ترظن اذإ : لاق

 نم ةنيتلا وأ ةردسلا هذه ترظن اذإ امأو . ي رتشملا نع كلذ فرص هيلعو ةنيتلاو

 . ملعأ هللاو . ي رتشملا وهو لصألا بحاصل وهف ضرألا نم وأ قورعلا

 ةزياج هيف ةباتكلاو زياج اسباي ناك اذإ جلفلا يف عيبلا نإ © هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةيصولاو رارقالا كلذكو

 ءاجو انباحصأ لوق يف زياج هءانطو ءاملا عيب نإ يحبصلا لاق : ةلأسم

 هنع ىهنو ههرك مهضعبو مهنم انكردأ نمع انظفح كلذكو هزاوج مهراثا يف

 نم هيف امل قحلا نم جرخي ال نسح وهو ءءانطو هعيب رجح انموق ضعب نع ىوريو
 هنإ ديعس وبأ لاق اذكهو فيصلاو ءاتشلا يف ناصقنلاو ةدايزلاو ةلاهجلا ةلع

 الو كالمأ هنأل هئانطو هعيب زاوج انباحصأ لوق رثكأو قحلل قرافم ريغ نسح
هيف لخد انإ ناك نإو ةحيحصلا ةقفصلا يف كالمألا عيب رجح ىلع ليلد



 عيب رجح بجوي ليلد الو تالوهجمل ا نم هريغكوهف ةل اهل فالتخالا

 مهعمجي يذلا هايملا باتكلا يف احخوسنم ناك ام نب قرف الو ميرحتلاب تالوهجلملا

 ريكن الب هيعديو هدي يف وه نمم عفديو فرعيو عنميو زاحي ناك اذإ خوسنم ريغ وأ
 ةلقو جلفلا بابرأ ىوعد شايكلا باتكلا ةدياف انإو هتقو يف ريكنلا هل نمم

 ريكنلا كرت نإ اضيأ لاقو قرف يل نيبي الو دحاو ىنعملاف الإو زوح وأ عيبب مهيدعت
 ءايشألا يف الإ ضورعلاو لوصالا نم كالمألا عيمج يف ريكنلا هل نم ىلع ةجح

 ىلع تبثيو مهيلع تبثي ال هنإف لقعلا يصقانو نيبياغلاو نيغلابلا نيب ةكرتشملا

 . ملعأ هللاو . هيف رظنيف الإو هبيصن زيمتي ناك نإ ةجحلا هيلع موقت نم

 بحاص فلتخاف هل اهعيبي ةعلس الجر ىطعأ لجر يفو : ةلأسم

 بحاص لاقو امهرد نيرشعب ةعلسلا هذه عيبأ نأ ينترمأ عيبلاب رومأملاو ةعلسلا

 نإو ةعلسلا بحاص لوق اذه يف لوقلاف امهرد نيثالثب اهعيبت نأ دترمأ ةعلسلا

 ةعلسلا بحاص لاقو مولعم نمثب ةعلسلا هذه عيبأ نأ يل دحت مل عيبلاب رومأملا لاق

 هللاو . رومأملا لوق اذه يف لوقلاف اذكو اذكب ةعلسلا هذه عيبت نأ كل تيدح لب

 . ملعأ

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 يفف ريخاتب هفصنو دقنب بوثلا اذه فصن وأ بارجلا اذه فصن عاب اذإ

 ةضف ةيرال اذكب بوثلا اذه وأ بارجلا اذه عاب اذإ امأو مارحب سيلو ةيهارك كلذ

 . ةيهارك كلذ يف سيلو كلذ زياجف لجأ ىلإ رخآلا هفصنو دقنب نمثلا فصنو

 . ملع أ هللاو

 مس اق مث اعاشمالام لجر نم لجر ىرتشا اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 يف ريغ هل له ةلاهجلا ىعداو ريغلا دارأ نإ مث لاملا كلذ يف هءاكرش يرتشملا

 . ةمساقملا دعب هل ريغ الو افالتإ مسقلا ىرت مأ كلذ
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 . ملعأ هللاو . افلت مسقلا نوكي الو ةلاهجلاب ريغلا هل : لاق

 هب دري بيعب وه سيلف رمتلاو بحلا قرس اذإ دبعلا نإ 3 هنمو : ةلأسم

 وهف سانلا تويب نم هقرس اذإ امأو هديس تيب نم هقرس اذإ اذه فلؤملا لاقو

 . ملع أ هلل او . ابيع

 ىلع عيابلا طرتشاو ةئيسن ابح لجر ىلع عاب لجر يفو .0 هنمو : ةلأسم

 ناذه تبثي له بحلا نمث ةدم ىلإرايخ عيب هلام يف هل بتكي نأ يرتشملا

 ؟ ال مأ ناعيبلا

 عيب هلام عيابلل ي رتشملا عيبي نأ زوجي الف ةئيسن بحلا عيب ناك اذإ : لاق

 عيبي نأ زياجف دقنلاب بحلا عيب ناك نإو ةئيسن هل هعاب يذلا بحلا نمث نم رايخ

 . ملعأ هللاو . رايخ عيب هلام هل

 هعيبي نمح عاتملا نم ء ىشب هتقاوط دنع ركذي يذلاو ©آ هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ زوبيأ هل ةمالع ركذلا لعجيو سانلا ىلع

 هللاو . كلذ نع ىهنيو تركذ امل ةمالع كلذ لعجي نأ هوركم : لاق

 . ملعأ

 هتا همحر : دوعسم نب يلع خيشل ا نع : ةلأسم

 مول الف ةعلسلا ىري نم لك ماعلاو صاخلا هفرعي ةعلسلا بيع ناك نإف

 يرتشملا هفرعي ال كلذ ناك نإو جرح الو هب ملعي نأ ىسن اذإ عيابلا ىلع

 يف ذخأي ال نأ ينبجعيف هنم اهل ةعلسلا عياب فرعي ملو فرعي نأ الإ هب لهاجلا

 ارهاظ بيعلا ناك نإو مالعالا دعب اهب يضريو اهبيعب هفرعي نأ دعب الإ هتعلس

 . ملعي ملوأ هبر ملعأ عيبلا تبث ماعلاو صاخلا هفرعيو

 اهب رتشم لأسي نأ ينبجعأ سانلا نم صاخلا الإ هفرعي ال ناك نإ : لاق
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 تبثي الف ضري ملو ملعي مل نإو هيلع مول الف اهيضرو اهبيعب ملع نإف هملعيو

 . ملعأ هللاو . هيلع اهعيب

 نولوقيف ةعتماألاب مدأ ىلإ اولصو اذإ ةرهملا نع ديعسوبأ لئس : ةلأسم
 نم مهنمو بيصنب بكرملا لهأل صاغ لوقي نم مهنمف ةروسكملا بكارملا نم اهنإ
 . لحاسلا نم هظفل هنإ لوقي نم مهنمو مدأ ىلإ مهل لمح لوقي

 ىوعدلا هذه هوعديو سانلا نم دحأل هب اورقي مل ام ءارشلا زوجي : لاق
 . ملعأ هللاو . دعب نم

 دحأ تام ىتح بلطي ملف هعجر هبحاصل ناك اييف لوقت ام : ةلأسم

 ؟ ال مأ توملا دعب هل نوكي هيبأ ةجح ثراولا بلطو نيمصخلا

 هل ام لثم هتثرولف ةعجرلا هيف يحلل ناك ام لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملع أ هللاو . هتثرول ةجح الف هضقني ملو كلاهلا هيلع تام ام لوقو

 تاهبشلا يف لخدي هنأ الإ ىضرم لام لصأ هل نم ةعيابم نعو : ةلأسم

 مأ ةهوركم اذه ةعيابم لهأ ابرلا عيب يف لخديو هتعيابم ىضرت ال نم ىلا عيبيو
 ؟ اهب سأب ال مأ ةمرحم

 ابر نم مارحلا نم لامو لالحلا نم لام لجرلا اذه عم ناك اذإ : لاق

 ين انباحصألف لالحلا نم الو مارحلا هلام نم عابملا نأ هل عيابملا ملعي ملو هريغو

 لاملا نم هدي يف امم فرصتلاو هتعيابم هزياج مهضعب لاق ، ليواقأ ةثالث كلذ

 زوجي ال مهضعب لاقو . مارحلا نم هرمأب هيف فرصتملا كلذ نأ ملعي مل ام هرمأب

 ال يذلا لالحلا نم كلذ ملعي نأ الإ هلام نم ءعىش يف طسبلا الو هنم ءارشلا
 هنم ءارشلا زجي مل امارح هلام رثكأ ناك نإف بلغألاب ربتعي مهضعب لاقو . هيف ةهبش

 ىتح هنم ءارشلا زاج الالح هلام رثكأ ناك نإو لالحلا نم عيبلا نأ ملعي ىتح

 . ملعأ هللاو . مارحلا نم عيبملا نأ ملعي
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ابر اذه مأ ةعيمج بابش لمكي مل ناك اذإ ةلمج تقلا فيقو ءارش زوجي له

 ؟ ةمماتملا هيف زوجت ال

 ملو ي رتشملا هزبي نأ ىلع يرتشملاو عيابلا نيب عقو طرشلا ناك اذإ : لاق

 ةضقتنملا عويبلا نم اذهف هبابش متيو ديزي نأ ىلإ هكرتي نأ ىلع طرش امهنيب عقي
 ىلع اهنيب طرشلا ناك نإو ةمماتملا هيف زوجيو عيبلا دعب تقلا داز ولو ابر نوكي الو

 . ملعأ هللاو . هبابش متي نأ ىلإ يرتشملا هكرتي نأ

 : لمازلا : ةلأسم

 دقو رفص رهش يف انعيب ناك عيابلا لاقف رهش ىلإ ةئيسن ةعلس اعيابت نيلجر
 كمهارد لحت ملو ىلوألا ىدامج رهش ىف انعيب ناك ي رتشملا لاقو مهاردلا تلح

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا ىلع
 لوقو هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا نإ لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا اذه ينبجعيو هنيمي عم عيابلا لوق لوقلا

 عيابلا ءاجف مهارد ةرشعب ابوث لجر دنع نم ى رتشا لجر نعو : ةلأسم

 ينتيفوأ ام عيابلا لاقف اهايإ كلتيفوأ دق ي رتشملا لاقف ي رتشملا نم همهارد بلطي

 . اذك ىل ىقبو اذك الإ

 نإو . ءافولا ىعدا اذإ ةنيبلا هيلعف نمثلاو ءارشلاب ي رتشملا رقأ نإ : لاق

 همصخ مزل ةنيبلا هتمزل نمو عيابلا ىلع ةنيبلاب نمثلا ددع ركذي ملو ءارشلاب رقأ

 . ملعأ هللاو . ةنيبلا نع يعدملا زجعو ركنا اذإ نيميلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ةيناث ليكو هعاب مث رثكأ وأ لقأ وأ ىرج هيام ليكب ابح ى رتشا نميفو
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 نم ءىش اهلخدي مأ الالح ةلضفلا هذه نوكتأ لوألا ليكلا نع بحلا لضفو

 ؟ ةمرحلا وأ ةيهاركلا

 زئاجف ليياكملا فالتخا ننم اهنأ لمتحي امم ةدايزلا هذه تناك اذإ : لاق

 فالتخا نم لمتحي ال امم ةدايزلا تناك نإو . هل لالحو هذخأ يرتشملل

 . لوألا عيابلل نوكت ةدايزلا هذه نإف طلغلا هجو نم كلذ لمتحي لب ليياكملا
 . ملع أ هللاو

 ةزياجلا عويبلا نم هنأ ملعي الو اعيب عيب نمع مساقلا ايأ تلأس : ةلأسم

 . اعيمج نيهجولا يف هلاح ام ميرحتلا وأ ةزاجالا قفاوف ةمرحملا وأ

 ناك ةزاجالا قفاوف لعف نإف هتزاجإ ملعي اميف الإ لخدي نأ زوجي ال : لاق

 . انماض ايثا ناك روجحملا قفاو نإو ايثا
 مأروظحملا مالكلا نم هنأ ملعي ملف مالكب ملكت نإ كلذكو : تلق

 . حابملا وأ روظحملا قفاوف حابملا
 قفاوو ملكت نإف مالكلا نم هتحابإ ملعي ايب الإ ملكتي نأ هل سيل : لاق

 . ملعأ هللاو . انماض ايثآ ناك روجحملا قفاو نإو ايثآ ناك ةزاجالا

 : يحبصلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ الالح هعاب ءعىش ةميق نم مهاردلا نم ءعىش دحأ ىلع هل نميفو

 هل يذلا قحلا لحم ىلإ هيلع اهلحم امهرد اذكو اذكب هلام هل عاب اذإ : لاق
 قحلا نكي ملو ايهنم ضارت نع هقحب هصصاقو لاح نمثلاو هعاب نإو كلذ هلزاج

 . ملعأ هللاو . ههرك ضعبو زجي مل ضعبو لوقلا ضعب يف زاج الاح مدقتملا

 ي رتشم ١ ضقنو مولعم نمثب اضرأو ءام عاب نميفو © هنمو : ةلأسم

 ملو نمثلا يف افلتخاو ءىش نود ع ىش يف ضقنلا تبث نإو كلذ هل له ةلاهجحلاب
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 ؟ ال مأ ةدح ىلع ءىش لك ءادنلاب هيلع مكحي له كلذ موقي نم ادجي

 عيمجلا كاسمإ وأ عيمجلا الإ دري نأ هل سيل لاق فالتخا كلذ يف : لاق

 لودعلا ىلعو لودعلا هاري ام ىلع يقابلا موقيو ةلاهجلا هتلخد ام دري نأ هل لوقو

 هيلع يدون عضوملا كلذ يف اودجي مل وأ هميوقت لودعلا نكمي مل نإف اوعدا اذإ كلذ

 . ملعأ هللاو . عرشلا هبجوي ام ىلع سانلا عماجم يف

 نأ هلزوبيأ ةديج مهاردو ةفياز مهارد هدنع نميفو {} هنمو : ةلأسم

 هذه تناكو اهدحو ةيدجم لك رظني هيفوي نم ناك اذإ دارأ نم اهيفوي وأ اهطلخي

 هل زوجيأ اهدر الإو تراص اذإف اهكلس هل لاق اذإو اهدري اذهو اهلبقي اذه مهاردلا

 ؟ال مأ اذه لثم

 ميلست امأو فالتخا كلذ زاوج يفف ةيدرلاب ةديجلا مهاردلا طلخ امأ : لاق

 امم هلعلو ضباقلا لوق لوقلاو كلذ ايهف زياجف فاز ام هيلع درت نأ ىلع مهاردلا

 عجر مث طرش الو ءانثتسا الب اهذخأ امأو اهب باغ نأ دعب هلوق لوبق يف فلتخي

 كلذ يف ملعأ الو هلوق لبقي مل همهارد اهنأ ملسملا اهملعي مل اذإف اهدر ديري ضباقلا

 . ملعأ هللاو . ناميالا ايهنيبو افالتخا

 ريغ نم ريغت ملو الام عيب ةأرملا دنع حص اذإ ةأرملا يفو ، هنمو : ةلأسم

 لطب نإو هليكو هايإ هل ى رتشا يذلا لاملا اذه يبصلا اذهل لالح هنأ يدنعف رذع

 . ملعأ هللاو . نمثلاب هل ى رتشا نم ىلع يبصلا عجر

 ناكو اماتيأ اهعم كرتو اهجوز اهنع ىفوت اذإ ةأرملا يفو & هنمو : ةلأسم

 نم هفلخ يذلا ناكو هطخ زوبي نم طخب ةيرال ةيايسمخ هيف بوتكم كص اهدنع
 مكاحلا دوجو دنع لاملا كلذ اهقحب اهل اوعابو ةعايجلا رضحو ةيرال ةيام ردق لاملا

 وأ اعيب لاملا كلذ يف اهيلع بتكي نأ بتاكلل زوجيو كلذ اهل لحيأ نيمي ريغب

 ؟ ارارقإ
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 كلذ يفو نيمي ريغب يصولا ىضق الو ةعايجلا ىضق قيضي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . هيف ةباتكلا الو لاملا اذه عم قيضي الو نيميلا توبث يف فالتخا

 ىلع تردق اذإ امإ عيابلا هيلع طرشو الام ى رتشا نميفو : ةلأسم

 ام دعب اريجحت نايدلا نم دحأ بتكو نويد عيابلا ىلع ناكو ينليقت نأ مهرادلا

 نيسمخب لوألا عيبلا نم ديزاب ةيناث هيلع هعابو عيابلا ي رتشملا لاقأ مث هلام عاب
 ةيراللا نوسمخلا نوكتأ اتباث ناك اذإو ؟ ال مأ اتباث اعيب اذه نوكيأ ةيرال

 نايدلا نم ىلوأ لاقأ ام دعب ي رتشملا نوكيو ءاوس ال وأ لاملا اهب عابملا مهاردلاو

 لاملا ي رتشمل لاملا ةميق ريغ نم نيد هل هيلع ناك اذإ ةدايزلاو هلوألا مهرادلاب

 ءادف يف هيلع ماقأو انهر ناك اذإو تيأرأ ءاوس نوكيأ ي رتشملا ريغ اذإ فيكو

 ؟ ال مأ نايدلا رياس نم ةميقلاب ىلوأ نهرتسملا نوكيأ هعيبب رمأو نهرلا

 ةلاقالا يفو هيلع طرشلا اذه لوخدل فالتخا ميبلا اذه توبث يف : لاق

 ي رتشملا نم اخسف اهلعجي نم ىلعف ةيناث ةعيب لوقو عيبلل خسف لوق نالوق
 الإ نويدلا دعب هلف ةيناث ةعيب اهلعجي نمو نويدلا لبق ى رتشا ام ةميق ي رتشمللف

 عيابلا ريغ امأو . طرشلا تبثي نأ ىسعف هسفن لاملا يف هتميق طرشبو هل عيبي نأ

 عوزنملا لاملا ةميقب نويدلا نم ىلوأ ي رتشملاف اعطق وأ ارايخ عيبلا ناك عابي امم

 لاملا ةميق يف عرش ءامرغلاووه لوق رايخلاو عطقلا عيب يف يرتشملا ريغ امأو هنم
 الو نهترملا هب ىلوأف نهرلا امأو . مهدنع لوقلا رثكأ اذه لعلو ىلوأ وه لوقو

 . ملعأ هللاو . افالتخا هيف ملعأ الو نهارلا ةايح يف نويدلا هيلع لخدي

 : ىخرلا : ةلأسم

 هب دجوف هأرقي فرعي لجر هعيابو هأرقي فرعي ملو اباتك ى رتشا نميفو
 ؟ال مأ ريغ هلأ طلغلا اذهب ةلاهجلا ليبسب هنم ريغو هدرف اطلغ
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 باتكلا اذه ناك نإو نايسنلاو طلغلا نموجنت ال بتكلا نإ : لاق

 ريغ هيف ي رتشملل بجي امم هنأ ملعأ الف نايسنلاو طلغلا يف هريغك هنايسنو هطلغ

 طلغلا اذه ناك نإو . بتكلا نم هريغك هيف نوكي يذلاك نايسنلاو طلغلا كلذب

 يف جرخ اذإ عيبلا ضقن هيف هلف بتكلا نم هريغ يف دجوي يذلا طلغلا نع اجراخ
 هعاب اذإ بويعلا نم ءىشب ريغلا هيف بجي يذلا عيبلا امأو . هريغ نع فراعتلا

 اذإف لوألا ي رتشملا ىلإ عجرو بيعلا كلذب ريخألا ي رتشملا هيف ريغو يرتشملا
 ال هنأ لوألا ي رتشملا ىعداو لوألا عيابلا دنع عابملا اذه يف بيعلا كلذ نأ حص

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع كلذ هلف عيبلا ضقن هيف بلطو هب ملعي

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ ال مأ سانلا رياسل فالتالا لثم ريغلا هب لطبي فالتالاو

 . ملعأ هللاو . ريغلا هل اندنع لوقلا رثكأو فالتخا هيف : لاق

 هنم ريغي نأ دارأو ضورعو لصأ نم ائيش ى رتشا نمو . هنمو : ةلأسم

 هنم هريغ لطبيأ هنم هارتشا يذلا نم ةلاقالإ بلط وأ عيبلل هماس دق ناكو

 . كلذب

 يف ينبجعيو هل سيل لوقو امهدعب ضقنلا هل لوق فالتخا كلذ يف : لاق
 نأ لوقلا ضعب يف نأل هل ضقن ال نأ ةلاقالا يفو ضقنلا هل نوكي نأ موسلا
 . ملعأ هئلاو . ضقنلا هل خسف ةلاقالا نأ ىري نم يأر ىلعو عيب ةلاقالا

 هرمث علطو هقش وأ هلزج مث ابارج لجر ى رتشا اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 يفو هنم ريغلا بوجو يف لوقت ام هنم ريغ مث عيبلا ةبجاو دعب هنم ىأر ام فالخ

 ؟ ال مأ عىش فرظلا ةميق يف هيلعأ هقش ناك اذإ هيلع هدر

 راص اذإ هبارج نمث نم صقن ام بارجلا بحاصل لوقلا رثكأ : لاق
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 ةحابإ فراعتلا يف نأل عىش ي رتشملا ىلع سيل لوقلا ضعبو الوزجم وأ اقوقشم

 . ملعأ هللاو . ةجحلا يف نسح يأر اذهو يترشملل بارجلاو قشلا

 ىلا اذكب ضورعلا هذه كعياب نأ ىلع عيبلا ناك اذإو 0 هنمو : ةلأسم

 اذك ةدم ىلإ عطقلا عيب لوصألا ضورعلا نم الام ينعيابت نأ ىلعو اذك ةدم

 زوجي ىذلا امأو . طرش ريغ وأ طرش ناك نإو زوجي ال اذهف ضورعلا كلت نمثب

 نم الام كنم ي رتشأ ىتح اذك نمثب اذك ةدم ىلإ ضورعلا هذه كعيابأ نأ

 نم نكي ملو اذك ةدم ىلا كل ةلاقالا هيفو عطقلا عيب اذك ةدم ىلا اذكب لوصألا

 هنمثب هيلع ضورعلا ي رتشملاو هنمث هيلع لصألا ي رتشملاف ضورعلا هذه نمث
 يف ةدملا تلمك نإو . ضورعلا كلت نمثب لوصألا هذه عيب ةقفص نكي ملو

 . ملعأ هللاو . اذه زياجف هيلعو هلايب لك اصصاقت ضورعلا يفو لوصألا

 ةعلسلا يف نماضلا وه نوكي لوق فالتخا لالدلا يفو {. هنمو : ةلأسم

 هجو نوكي الو اهيف نيمأ وه لوقو نمثلا هضيبقت زوجيو هرمأ كلمي ال نمل تناك اذإ
 لوألاب دحأ نم التبالا دنعو فوقولا هبجعأ ةنكملا دنعو نمثلا هتضبق اذإ صالخ

 . ملعأ هللاو . أطخي ال

 هفرع دقو ةمواسملاب وأ ادنلاب افارخ عابي يذلا نعو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ زوبأ عيبلا هب دارأ نيح هعيب لبق اذك هليك وأ اذك هنزو نأ عيابلا

 ءايلعلاو موق ههركو نورخا هزبي ملو ضعب هزاجأ فالتخا اذه يف : لاق

 هب لهاج وهو الإ افارخ عيبي ال نأ عروت نمل نسحألا وه اذهو امارح هولعج ملو

 لاحل هنزو فرعو هربتعا اذإ ي رتشملا امأو مارحلا ىلا غلبي ال امدنعو هي رتشمك

 ملع لهأ لكو موق ههركو نورخآ هابآو موق هزاجأ اضيأ فالتخا كلذ يفف ميبلا

 برقأو هيلع قيضي الو عيابلا رابتعا نم صخرأ ي رتشملا رابتعا نأ يدنعو هقفو
 . ملعأ هللاو . كلذب هيف زاوجلا ةجح ىلإ
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 ةشياهل ا هذه نمث هل ل اقو هشياه الجر ىطع أ نميفو ©&٨{ هنمو : ةلأسم

 . زياج ريغ لوق هيفو زياجو لالح اذهف هديافلا فصنب اهمعطأو ةيدمح اذكب

 . ملع أ هللاو

 نموأ سأرلا وأ خلصلا هنم رشو منغ سأر عاب نمو 3 هنمو : ةلأسم

 الإ لاق نأ ىوس تبثي ل ماكحالا يف هنكلو لالحو زياج كلذف باهاا وأ محللا

 . ملعأ هللاو . تبث اهساها وأ اهخلص وأ اهسار

 كلذ دعقملا عاب مث لجر نم نيتنسل الام دعقتسا لجر يفو : ةلأسم

 فالتخا اضيأ ةدملا ةلاهجب مهل اهضقن يفو فالتخا ةداعقلا توبث يفف لاملا

 يف اضيأ ةداعقلاب ملع نإو عيبلا ضقن اضيأ ةداعقلاب ملعي مل اذإ ي رتشمللو

 . ملعأ هللاو . فالتخا اهضقن

 لالح لوق فالتخا هيف ةئيسن يزاوغلاب رقصلا ءارشو {. هنمو : ةلأسم

 ةضفلا ء ارش كلذكو لالح ضقنل ا نم لوقي نم لوق ىلعو م ارح لوقو

 . ملعأ هللاو . هلثم ةئيسن يزاوغلاب

 نمو هرمأ كلمي ال نم ليكو نم ائيش ى رتشا لجر يفو 3 هنمو : ةلأسم
 نم تي رتشا تنأ مث ةقث الو نيمأ ريغ ليكولاو هللا لاموأ دجسم وأ بياغ وأ ميتي
 ليكولا نم ي رتشملا لجرلا نأل كلذ نايض كمزلي ال لوق ىلعف كلذ يرتشملا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا نم هقفلا لهأ لمع كلذبو هارتشا اييف نماضلا وه

 : يرفانفلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ ضقنل ا هلأ اضماح هدحجوو قوسلا نم انامر ى رتشا نمو
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 ضقنلا هلف رازبلل هنإ لقي مل نإو ضقن هل سيلف رازبلل ناك نإ : لاق

 هدر دارأو ادساف هدجو اذإ هلاثمأو ليجرانلاو زوجلاو اضغ هدجو اذإ حجلا كلذكو

 . ملع أ هلل او . هيف د اسفلا ثودح نكمي ال تقو يف

 : ىلهزلا : ةلأسم

 عطاوق ايهنيب سيل نيتلصتم نيتعطق لاملا اذه ناكو ينالفلا هلام عاب نمو
 هل عاب هنأ عيابلا ىعداو ةزياج ريغ وأ ةزياج ةيقاس امهنيب ناكو ردج الو قاوس نم
 ينالفلا هلام هل عاب هنأ عيابلا رقأو عيمجلا ى رتشا هنأ ي رتشملا ىعداو هنم ةعطق

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا مسالا اذهب ىمسي لاملا اذه عيمج نأو

 كلذ يف لوقلاف دحاو همساو ةدحاو ةعطق هلك لاملا اذه ناك اذإ : لاق

 هقرفتم اعطق لاملا اذه ناك نإو هلك لاملا اذه هعاب هنأ هنيمي عم يرتشملا لوق

 هنأ هنيمي عم عيابلا لوق كلذ يف لوقلاف كلذ ريغو قرطو قاوس نم عطاوق ايهنيب
 . ملعأ هللاو . لاملا اذه نم ةعطقلا هذه الإ هعاب ام

 وأ عيبب اهدلو فلتأو هدنع تدلوف ةباد ى رتشا نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 كلذب اهدر دارأو هب ملعي ملو عيبل ا لبق اهب ناك بيع اهب هل ناب مث هريغ وأ لكأ

 ؟ ال مأ كلذ هلأ بيعلا

 اهدر هلف لكأ وأ عيبب هفالتإ ناك هنم ببسب اهدلو فالتإ ناك اذإ : لاق

 فالتإ ربغ نم اهدالوأ نم هدي نم فلت ام امأو اهدالوأ نم فلتأ ام ةميقو هيلع

 هللاو . هنم ضقنلا يف فلتخي هريغ لاق . اهنيعب اهدر هيلعو هتميق همزلي الف هل هنم

 . ملعأ

 ؟ ريغل اب هل مكحي ىتح م أ ريغتل ١ سفنب حصي ريغل او {&© هنمو :: ةل أسم

 . ملعأ هتلاو . ريغلا
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 . عوجرلا دارأو ةعاضب ىلع يداني وهو لالدلل دحأ مسر اذاو

 عوجرلا هل لاق نم مهنم . ءايلعلا دنع هيف فلتخم اذه : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . هل عوجر ال نأ ينبجعيو هل عوجر ال لاق نم مهنمو

 اي اذك هل لاقو ةروم ةيام لجر نم لجر ى رتشا اذإو ، هنمو : ةلأسم

 لاقو معن عيابلا لاق اذإف ةيرال اذكب كزرأ نم زرأ ةروم ةيام ىلع تعب دق نالف

 حبر ي رتشملل لحأ هزرأ نم عيبي نأ عيابلا ي رتشملا رمأ مث كنم اهتلبق ي رتشملا

 ؟ ال مأ اهدعي ملو اهضبقي مل ناك اذإ ةروملا ةياملا كلت

 حبرلا لوقو لوقلا رثكأ وهو عيابلل حبزلا نإ لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . عيبلا متأ اذإ ي رتشملل حبرلا لوقو ءارقفلل

 : ىحبرصلا : ةلأسم

 نمثب ائيش هعيابي نأ طرش ىلع مولعم نمثب ائيش دحأ نم ى رتشا نمو
 ابرلا نم انوكيو نيلطاب نيعيبلا الك نوكيأ نمثلا كلذب اضيأ كلذ هعيابو مولعم

 ؟ فالتخا هيف مأ ةمماتملا هيف عست امم اذه مأ ةمماتملا هيف عسن ال يذلا

 . ملعأ هللاو . ضقتنم لوقو تباث طرشلاو عيبلا لوقو ابرلا نم ادساف هنولعجي

 : سيمخ نب ملاس خيشلا طخ نم : ةلأسم
 بذكلاو هرغلا هجو ىلع اذكو اذكب بلط هنإ هئارشو هعيب يف لوقي نميف

 نمثلا توافت مرغي لاق نم مهنمو نمثلا هيلع مرحي الو هلوق يف مثا لاق نم مهنم
 . هتميق در فلت دق ناك نإو هدر هنيعب امياق ناك نإ ضقتنم عيبلا لاق نم مهنمو

 . ملعأ هللاو
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 وأ دقنب نيدلا نم لجر ىلع ام لجر يرتشي نأ زوبي لهو : ةلأسم

 الو ضبقي مل ام عيب هنأل مهاردب هعابو ضورعلا نم ناكولو ال : لاق

 . كلذ نع مالسلا هيلع ىهن دقو نويدلا نم ضبقي مل ام عيب زوب
 ؟ نيدلا هيف لخدي له هلام عيمج هعياب نإف : تلق

 هيف ناك اذإ ادساف هلك نوكيو لطبي هنإف لخدي هنإ لاق نمو ال : لاق

 . ملع أ هلل او . نيد

 نإ لاقو مهرد ةيام لجر ىلع عاب لجر نع ديعسوبأ لتس : ةلأسم

 ؟ عيبلا عقو موي نم رهش ىلا عيبلا اذه تبثي له رهش ىلإ كيلع اهلح
 . اموي نيثالث ةدعلا نوكتو كلذ تبثي هنإ ىعم : لاق

 ىلإ ةدملا تناك دعب الو لبق ال لالهلا ةرغ نيح عيبلا عقو نإف : تلق
 ؟ صقن وأ افو رهشلا ءاضقنا

 . يدنع اذكه : لاق

 ؟ ليللا ملظا دقو عيبلا ناك نإف : تلق

 . مايألا مكح ىلا عجر ءىش ليللا نم تاف اذإ يدنع : لاق

 دعبو لالهلا ةيور دعب ليللا لوأ نم ةعاس رخا يف عيبلا مقو نإف : تلق

 لوأ يف نكي ملام مايالا دعب ةدملا نوكت له ةعاسلا كلت رخا يف ليللا عولط
 . ليللا

 يف نكت مل ام تاعاسلاو مايألاو ليللاب ةدعلاب نوكت ةدملا نإ يعم : لاق

 . ملعأ هللاو . مياصلل راطفالا لحي ام تقو ليللا لوخدو لالهلا ةيور نيح

 امد ىلا جرخي نأ ىلإ ةعلس لجرل عيبي لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 اذه وحن وأ قوسلا ىلا وأ تيبلا ىلا لصي نأ ىلا وأ ةكم ىلإ وأ هيطعيو مجريو

 ؟ اضقتنم وأ امات عيبلا اذه نوكيأ ظفللا نم
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 امهدحأ نإف ةلاهجلاب هضقن امهدحأ بلطي ملام تباث عيبلا اذه : لاق

 . عجري الوأ عجري جرخي ىلإ وأ جرخيأ يردي ال لوهجم هنأل اضقتنم هتيأر هضقن

 ؟ عيبلا كلذ نوكي ام هيطعيو اهعيبي نأ ىلإ ةعلس هل عاب نإف : هل تلق
 تباث عيبلا اذه نإ لوقأ ةخسن يفو تباث عيبلا اذه نإ لوقأ ال : لاق

 اهعيبي ىتح هيطعي نأ هيلع ىرأ الو اهعيبي ذخأ اهنيعب ةمياق ةعلسلا تناك نإف

 . ملعأ هللاو . هلام يف نمثلا نماض وهف تفلت نإف

 نبغ نأل سكامملل عيبي ام رعسب لسرتسملل عيبي رجاتل او : ةلأسم

 ن ايبصل ا اب أ نم ةل اسرل ا هجو ىلع الو يبضصل الو دبعل عيبي الو م ارح لسرتسا

 هللاو . كلذ يف مهنيب فراعتملا نم ةداعلا هب ىرجت اييف ديبعلا يلاومو ماتيألا ءايلوأو
 . ملعأ

 عضوم الو توناح الو قوس ريغ يف ائيش يبصل عاب لجر نعو : ةلأسم
 ؟ ال مأ عيبلا تبثي له عيبلاب فورعم

 ناك هنإ هلزوبي وأ ةنانمطالا يف عيبلا كلذ جرخ اذإ هنأ يعم : لاق

 يف نكي مل وأ عيبلاب فورعم عضوم يف ناك هل كلذ زاج هحلاصم نم وأ هب لوسرم
 امأو . ناك ام ثيح يعم كلذ زجي مل اذه ىلع كلذ جرخي مل ناو فورعم عضوم

 مكحلا يف عويبلا رمأ يف ةجح يبصلا ىلع تبثت الف يبصلا ىلع عيبلا توبث

 . مكحلا يناعم يف نكي مل وأ هحلاصم نم ناك ام ثيح
 عقو ام ىلع فرعي ملو كلذ نم يبصلا اذه دنع نم دحأ لكأ : تلق

 . عيابلل وأ يبصلل نايضلا نم همزلي ام عيبلا

 نم ءارشلا ناك اذإ يبصلل نايضلا نأ رمألا يناعم يف كلذ جرخي : لاق

 . اذه ىلع هانعم جرخ اذإ يبصلا ىلإ لاح ىلع هلام ملس دق غلابلا نأل غلاب
 . ملعأ هللاو
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 سانلل لمعي وأ عاتملل قوسلا يف اعيب نوكي مداخلا نعو : ةلأسم

 هارك هيطعتو هلمعتست نأ .كل زوجمأ' كلذ وحنو اضيأ لعجلاب مهل ىعريو لعجلاب
 . هالوم ىلإ هعفدت وأ

 ام عيمج يف هلمعتست نأ كل زاج كلذل هزربأ دق هالوم ناك اذإف : لاق

 يذلا ديسلا نأ ملعت نأ الإ كلذ يف كيلع بج ام هيلإ ملستو ديس هزربأ

 . ملعأ هللاو . ضبقي

 اهيف بيع لك نم أربيو ةعلسلا وأ دبعلا عيبي لجرلا يف فلتخا : ةلأسم

 نم هاربأو كلذ ىلع يرتشملا هارتشا اذإ هي ربي كلذ نإ لاق نم لاقف ىمسي الو

 تيرب لوقيو هنيعب بيعب ىمسي نأ الإ بويعلا نم أربي ال لاق نم لاقو . اهبويع
 نم ءىرب ولو هيزجي ال لاق نم لاقو ةارب ناكو كلذ هازجأ ايس اذإف اذكو اذك نم

 نم لاقو . بويعلا نم ي ربي كلانه مث هب هنأ ملعي ىتح يرتشملا هاربأو كلذ

 اهيف ملع نإو هي ربي كلذف هنيعب ابيع اهب ملعي ال وهو بويعلا نم ىرب نإ لاق

 كلذ نم هي ربي ال كلذف ي رتشملا هاربأو هب هملعيو هايإ هري ملو هنم ى ربف ابيع
 هيزبي كلذف بيع هيف هنأ كلذ دعب حصو ملعي ال ناك نإو . هنيعب بيعلا

 لاقو . اهب هتملع ابيع كتمتك ام عيابلا ىلع هجولا اذه يف نيميلا نوكيو هي ربيو

 هذه هيف ناك نإ هنأ ي رتشملا سفن يفو بويعلا نم اذكو اذك نم ىرب نإ لاق نم

 لاح لك ىلع هملعيو هيزبجي لاق نم لاقو هيزجي الف ملعي ال امم هاربأ دقف بويعلا

 اهرمأ حصأ نوكي ةيورلا دنعف تيمس ولو بويعلا فلتخت دق هنأل هنيعب هاربأ وأ

 . ملعأ هللاو . ةفصلا نم

 لاقف هتساجنب ملعي ملو اسجن ابوث عاب لجر نع ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 . هدر هل ناك الإو هب ىضر نإف هتساجنب ي رتشلملا ملعي نأ هيلعو هيدري بيع هنإ

 :. ملعأ هللاو
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 نم هتحفص ىلع افقو دقو ابوث لجر ىلع عاب لجرف هل تلق : ةلأسم
 اذيف هرثن ي رتشملا هضبق املف ةريثك ابويع هيف نإ ي رتشملل عيابلا لاقو . هرهاظ
 نأ نظأ تنك اينإو بيع الإ هيف سيل نأ ملعأ مل انأ عيابلا لاقف دحاو بيع هيف

 ؟ يرتشملا ىضر اذإ كلذ هل له يبوث ذخأ اذإف ةريثك ابويع هيف

 بيعب ملع عيابلا ول نإ كلذكو هل ليقو كلذ عيابلل سيل نأ يعم : لاق

 بلطف هبيع ىلع هب ىضر ي رتشملا هرظن ايلف كلذب يرتشملا ربخي ملو ةعلسلا يف

 ؟ كلذ هل له ضقنلا ميابلا
 قلعموه ام ى رتشاو هب فراعوه ام عاب هنأل كلذ هل سيل نأ يعم : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذب يدنغ عيبلا تبث يرتشملا ىضر املف هاضرب

 مسقني امم كلذ وحنو اديبع وأ ابايث لجر نم ى رتشا نمو : ةلأسم
 تبثيو هنم كردأ ام ردقب عيابلا ىلع عجر هنم ءىش يف كردأف دحاو نمثب أزجتيو

 لثم ادحاو اعون ناك نإو . يلإ بحأ لوألاو عيبلا ضقتني ضعب لاقو يقابلا

 مسقني ال اذه لثم نأل عيبلا ضقني نأ هلف اهنم ءزجب كردأف ةلخن وأ بوث وأ دبع

 . ملعأ هللاو . أزجتي الو

 دساف هنأ لصألا فرعي ملو ىرتشا اذإ يرتشملا يف فلتخا : ةلأسم

 ائيش هنم لغتسا دقو هارتشا دق ايف كردأ اذإ هنإ لاق نم لاقف قرس وأ بصخغب

 دق ي رتشملا نألو نايضلاب ةلغلا نأل ةلغلا يف هيلع ءعىش الو هنيعب ع ىشلا دري امناف

 قر اسلا ىلع كردملا عجري انإو بصتغم ريغ هن ال ء ارشل ١ ببسب لفغتس ١

 عجريو . .. ةلغلاب بصتغملا هيلع عجريف لاملا فلتأ هنأ حص ثيح نم بصتغملا

 بصخلا حص اذإ لاق نم لاقو . ي رتشملل ةلغلا تبثتو نمثل اب ي رتشلملا هيلع

 فلتأ هنأل عيابلا ىلع يرتشملا كلذب عجرو اهلغتسا نمم ةلغلا قحتسملا ذخأ

 رمأ هنأ وأ هل هنأ هل لاق نوكي نأ الإ ةلغلاب هيلع عجري ال لاق نم لاقو كلذ هيلع

٢١٦



 كردي لاق نم لاقو . ةلغلا يف عيابلا ىلع نايض الف كلذ لقي مل نإ امأو هعيبب

 ملو لصألا فلتأ امنإ عيابلا نأل ايهنم دجاو ىلع سيلف ةلغلا امأو لصألا كردملا

 هنأل ةلغلا يف ناضلا يرتشملا مزلي الو فلتأ ام نايض همزلي اينإو ةلغلا فلتي

 لوصالا نم لصألا كردملا كردي اينإو ناإضلاب ةلغلا نألو ببسب لغتسا

 بصخلا حص اذإ ةلغلا يف نايضلا نوكي نأ ينبجعي انأو كلذ عيمجو ناويحلاو

 ببسب ذخأ هنأل انعو قفنأ ام ي رتشملل نوكي نكلو ةلغلا فلتأ نم ىلع اقلعتم

 هعيبب رمأ هنأ وأ هل كلذ نإ لاق عيابلا ناك نإف قحتسملل ىقب ام نوكيو ءارش

 . ملعأ هللاو . كلذ نم هيلع قحتسا ايب هيلع يرتشملا عجر

 ةلغلا وه جارخلا نأ نايضلاب جارخلا ةلي يبنلا لوق ريسفتو : ةلأسم

 نوكي يتلا عويبلا نم ناك اييف نايضلاب جارخلا نإ لاق نم لاقف كلذ يف فلتخاو

 اينإف هب اكسمت ول تباث وهو تاضقانملاو بويعلا نم اهيف ثدحي ام الإ زياج اهلصا
 ي رتشملا لغتساف اذه ىلع عيبلا ناك اذإف بابلا اذه يف نايضلاب ةلغلا نوكت

 ةلغلاف ابرلا نم ادساف عيبلا ناك اذإ امأو نايضلاب جارخلا ناك عيابلا عجر مث ةلغ

 نم لاقو . بصتغملا ةلزنمب وه سيلو انعو قفنأ ام ي رتشملل لاق نم لاقو عيابلل
 لاقو . بصتغملا ةلزنمب وهو ي رتشملل انع الف امارح ادساف عيبلا ناك اذإ لاق

 ناك اذإ بصتغملل كلذ نإ هرجأ وأ همدختساف ادبع لجر بصتغا ول هنإ لاق نم

 منغلا لثم هسفن عيبلا نم ءاج ام هنأ اعيمج اوعمجأو . نايضلاب ةلغلاو انماض

 عيبلا عجر اذإ هنأ ضقنتم وأ دساف نم ناك عيب يأب كلذ ريغ وأ رقبلا وأ لسانتت

 لصألا نم كلذو ةلغلا نم سيل كلذ نأل لسن امو هل نوكي هنأ عيابلا ىلإ

 نوموقي هدالوأ نإف ةمألا عىطو يذلا وه يرتشملا نوكي نأ الإ ةمألا كلذكف

 يف امأو . ةمألا ديس مهقحتسي موي لاق نم لاقو ارارحأ نونوكيو اودلو موي هيلع

 هيلع نوموقي ى رتشلملا دالوأ نأ افالتخا ملعن الف ضقتنملاو دسافلا عيبلا

 نإ لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ يف ليق دقف بصتغملا امأو ارارحأ نونوكيو

 . ملعأ هللاو . هيلع نوموقيو نوقتعي لاق نم لاقو نو رتشي وأ ديبع هدالوأ

٢١٧



 ذخأت مك وأ يلع حبرت مك عيابلل ي رتشملا لاق اذإ ةحبارملا عيبو : ةلأسم

 ركذي ملو نمثلا نع هلأس اذإ امأو ةحبارملا ساسأ اسسأو كلام ساسأ ىلع احبر

 هعاب اذإ ةحبارملا ليبس ىلع نوكي هنإ لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دقف ةحبارم

 ةحبارم نوكي ال لاق نم لاقو . ةحبارم هعيابي سيل هنأ هنيبي ىتح كلذ ىلع
 . ملعأ هللاو . ىلا بحأ لوقلا اذهو ةحبارملا هيف نأ ركذي ائيش ايمسي ىتح

 نيبي ىتح ةحبارم هعيبي الف ةئيسنب ائيش ىرتشا نمو : ةلأسم

 يف ةرضم هتنع وأ بيع هذخأ نأ دعب عيبلا راضأ نإف ةئيسنب هذخأ هنأ يرتشملل

 ام ذخأي ي رتشملا نأل هحبارم هعيبي نأ سأب ال ليقف كلذ وحن وأ سوسلا

 . ملعأ هللاو . هرصبي

 وأ ركذ نم ماكحألا هيلع ىرجت زيمم لقاع غلاب رح لك ليقو : ةلأسم

 اعيابت ام نيفراع ي رتشملاو عيابلا ناك اذإ هيلع زياج ى رتشا وأ عاب اذإ هعيبف ىثنا
 بياغلا دجوي نأ الإ ضقتني ال تباث عيبلاف ابياغوأ ارضاح عابملا ناك هيلع

 هيف عيبلا ناك اذإ لاق نم لاقو . هاضقني نأ ايهلف هافرع ناك ايع اصقان وأ اريغتم

 عيبلا ضقن الإو ي رتشلملا ىضردنإ رعسلا يف لدعلا ىلإ ادودرم ناك شحاف نبغ

 هيف اذإ هنأ ىعمو ائيش كلذ يف دجأ ل ىعم لاق شحافلا نبغلا ام ذيعس ىبأل ليق

 سانلا نباغتي ال نمثب عيبلا ناك اذإو ليلق يدنع رشعلاو رشعلا نمثلا ف ةدايز

 لوقي نم ىنعم ىلع عيبلا ضقنيو انبغ يدنع ناك ناصقنلاو ةدايزلا يف هلثمب

 يفو رشعل ١ لوصأل ١ ف نبغل ١ هريغ لاق . شحاف نبغ يدنع ١ ذهو ضقنلاب

 نيرخأتملا انخايشأ ضعب رسف دق فلؤملا لاق رثألا يف ءاج اذكه عبرلا ضورعلا

 هب دري شحاف نبغ وهف مهردب عيب مهارد رشع ىوسي ناك ام هنأ عويبلا يف نبغلا

 انبغ كلذ سيلف ةعستب عيب ةرشع ىوسي ن اك ام امأو هب لاق نم لوق ىلع عيبل ١

 . ملعأ هللاو . كلذ نم رثكأ مهتاعويب يف نونباغتي سانلا نأل اشحاف

_ ٢١٨



 عوجر يفف هتبثي ال نم لوق ىلعو فالتخا هتوبث ف طرفمل ا ةايحل ١ ي عيبل او

 فالتخاو دلجلا ربك نم هبياعم عيمجب باتكلا عيبو ، هنمو : ةلأسم .

 درلاو بيع غمدلا ةرثكو بيع ةعاطقلا ربك لاق . ماقملا ةماقإو درلا كرتو طخلا

 دجويف فورعم نالف طخب هوجري ناك اذإ بيع طخلا توافتو . بيع فيعضلا

 وأ مالكلا فورح نم ضقن امو ءارشلا لبق هب ملعي ملو فعضأ هريغ طخب هيف

 اليدبت لصألا يف ناك اذإ يدنع ام بسح ىلع ةطقنب لدب وأ مالكلا نم هيف طلغ
 يذلا اذه ىلع دعبي ال ةباتكلا يف فلاخم لكب عيبلا در تابثإو هلاح نع

 . ملعأ هللاو . هانركذ

 . لصألا يف مأ ةلغلا نم ناويحلاو ديبعلا لسانت امو : ةلأسم

 يأب عيابلل هنأو ةلغلا نم ال لصألا نم كلذ نأ انباحصأ عمجأ دق : لاق

 له اهيف هل ةبغر الو اهنمث ديزيل ةعلسلا ىلع نبازي نميفو : ةلأسم
 . هتدايز ىلع نباز نم ىلع تداز ىتلا ةدايزلا نمضي

 . ملعأ هللاو . هل نماض وه :: لاق

 :ديعسوبأ : ةلأسم

 ؟ ارمخ هذختي نمل ريصعلاو بنعلا عيب زرجي لهو
 ريشملا نألو لالح هنأل ريصعلاو بنعلا عيب عنمت ةلع فرعأ ال : لاق

 ةهج نم عيبلا لطب كلذ طرش ىلع ةقفصلا تعقو نإف كلذ لعفي ال نأ بطاح

 . ملعأ هللاو . طرشلا لطبيو عيبلا تبثي لوقو لوق ىلع طرشلا

٢١٩١



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ؟ ريغلا هيف له هفلتأ مث سانأ جلف,نم ءام ى رتشا نميفو

 فلتخمو ريغلا هل لوقو رثكأل ١ وهو فلتلا دعب هل ريغ ال لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . هريغ فالخ ءاملا نأل فلتلا لبق هيف اضيأ

 كلذب ملاع ي رتشملاو رايخلاب لبق نم اعابم الام ى رتشا نميفو : ةلأسم

 ناك نإو . لاملا اذه يف عطقلا عيب تبثي الف ايح ي رتشملا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . تبثي ال لوقو تبثي لوق فالتخا هيفف تام دق يرتشملا

 الف لخنلا نم اهسنج ملعي ملو دحاو نم الخن ى رتشا نميفو : ةلأسم
 ؟ ريغ هل له لوحف اهلك يه ذاإف ترمثأ

 الف وه فرعي الو لوحفلا نوفرعي دلبلا لهأ يف ناك نإ : يحبصلا لاق
 هللاو . ريغلا هلف لوحف اهنإ دلبلا لهأ اهفرعي ال ناك نإو لأسي نأ هيلعو هل ريغ

 . ملعا

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ ال مأ ريغ هلا لسفلل حلصت ال البج اهنطاب دجوف اضرأ رخآل عاب نمو
 ضرألا كلت تدجوو اهفالخب نوضرأ عضوملا كلذ يف ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ريغلا هلف ةفلاح

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ةثرولا مسقو اهذفني ملف هدلو ىلع هلام يف اباصوب ىصوأو كله لجر يقو

 ؟ مهنم عيبي نمم رايخلا وأ عطقلاب ائيش هنم ى رتشي نأ زوجيأ لاملا

س .٢٢



 نم هبوني ام ردقب كلاهلا لام نم عيابلا بيصن نم ىقبت ناك نإ : لاق

 زوجي الف كلذ ردقب هنم ىقبي ال ناك نإو كلذ زوجي ىسعف هنويدو كلاهلا اياصو

 . ملع أ هلل او . هعيب

 فورعم جلف نم ءامرلثا لجر نم ىرتشا لجر يفو © هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ هل له تقولاب هيف ةلاهجلا هاوعدب هنم ريغف
 تقو ىتم الو هداب يأ نم هملعي مل اذإ لوقو هيف ريغ ال ءاملا نإ لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . ريغلا هنم هلف هدودر

 دحأ تام مث رثكأ وأ الام نيلجر نم ى رتشا لجر ينفو © هنمو : ةلأسم

 تايف دحاو نم ةعامج اورشا نإ كلذكو نيقابلا ىلع ةلاهجلاب ريغلا هلأ نييعيابلا
 ؟ ني رتشملا ةيقب نم ريغلا عيابلا دارأو مهنم دحأ

 ريغلا يرتشملل الو عيابلل سيل لوق نيهجولا الك يف فلتخي : لاق

 ايل لوقو يلإ بحأ وهو ةدحاو ةلمج عيبلا ناك اذإ مهبيصن يف نيقابلا نم ةلاهجلاب
 . ملعأ هللاو . كلذ

 هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 هنأ هناض عيبلا كص يف هل بتكو عطقلاب لجر نم الام ى رتشا نميفو

 هذه تبثتأ هيلع قحب رخآل يرتشملا اذه هلاحأ مث قح هجوب هنم قحتسا

 ؟ ال مأ لوألا عيابلا ىلع هل لاحملل هنايضلا
 هللاو . يأرلاب فالتخالا جرحم هنالطبو كلذ توبث يف جرخي : لاق

 . ملعا

 نوكيأ نايضل او ىورشل او صالخل ١ طرشو ال ام عاب نمو & هنمو : ةلأسم

 ؟ يرتشملا مأ عيابلا نيبو هنيب هيف ضراعملا ةموصخ

٢٢١



 هللاو . ي رتشملاو عيابلا كلذ يف نيمصخ نانوكي ايهيلك نأ وجرأ : لاق

 . ملعا

 ؟ ال مأ اهريغو لوصألا يف ناتبثي صالخلاو ىؤرشلاو 3 هنمو : ةلأسم

 ناويحلاو لوصألا يف هلثموأ عيبملا ةميق ىورشلا تبثي لوق : لاق
 ةصاخ لوصألا يف تبثي ليقو . صالخلا كلذكو لثم هل كردي امو ضورعلاو

 صالخلا تبثي الو ىورشلا تبثي ليقو ناويحلا تبثي الو ضورعلا يف تبثي ليقو

 تبثي ليقو صالخلا لطبو ىورشلا هيلع تبثي صالخلا طرش نم ليقو
 الو ىورشلا تبثي ال ليقو نمثلا در هيلع مث هيلع ردقي ال نأ الإ صالخلا

 . ملعأ هللاو . نمثلا ةيقب الإ هل سيلو صالخلا

 نمل هب لهاج هنإ لاق اذإ ريغلا تيبلا ي رتشمل لهو . هنمو : ةلأسم

 ولع الو هساسأ قمع الو هضرع نم هلوط الو هرادج ضرع الو هعوذج ددع فرعي

 ؟ هرادج

 اذهب لهاج انأ لوقي نأ الإ تركذ ام عيمجب هل ريغ الو ةجحال : لاق

 . ملعأ هللاو . هنيمي عم هنم ريغلا هلف هقوقحو هدودحبو تيبلا

 لجر نم ةئيسن هارتشا لام نم مكاحلا عم ريغ نيفو { هنمو : ةلأسم
 نأ ىلإ اقرتفاف هفلحن ال عيابلل لياق لاق نيميلا هيلع تبجو املف ةلاهجلا هاوعدب

 ؟ ال مأ ةجح هلأ عيبلا تابثإ وه بلط عيابلا هنم اهبلط املف هنمث ةدم تلح

 هللاو . عيابلا ىضر اذإ هل زوجي لوقو ةيناث ةعيب ىلا جاتحي لوق : لاق
 . ملعأ

 : يبمازلا : ةلأسم

 ؟ عيبلا ةقفص دنع ةلاقالا طرش زوبي لهو

٢٢٢



 تباث عيبلا نإ لوقو عيبلا ضقتني هنإ لوقو تبثي ال طرشلا اذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لجأ ىلإ ناك اذإ عيبلا يف رايخلا طرش زوجي اينإو لطاب طرشلاو

 كصلا يف هل بتكو ريب هيفو رخال الام عاب لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 الو لاملا اذه يف يذلا ريبلا نم لقي ملو ريبلا نم هبيصن عم هقوقحو هدودحب لاملا

 ؟ ىرت فيك هريغ
 اذه دارأ عيابلا نأ حصي ىتح ءىشب طقللا اذه ىلع هل مكحي ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ايح ناك نإ رعي وأ ريبلا

 مل اذإ همكح نمل مرص اهتحتو ةلخنلا يف عيبلا عقو اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ركذي

 اهدودحب عابت نأ الإ اهل عبت غلابلا ريغو عيابلا نم غلابلا نإ : لاق
 . ملع أ هللاو . اهل اعبت هلك نوكيف اهقوقحو

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا : ةلأسم

 اوتأو طقللا اونسحي ملو جيوزت نم ةأرما وأ لام عيب يف اريغم لجر ءاجاذإو

 ؟ كلذ ىزجي له ىنعملاب
 عقو ايب نيضار ريغ ايفعأ هانعم يضتقي هالاق يذلا ىنعم ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ريغلا عقوو كلذ زاج جيوزتلاو عيبلا نم

 ايب هفلتأو ضقنل ١ للع نم ع ىش هيفو الام ى رتشا نميفو 53هنمو : ةلأسم

 ؟ ضقنلا نع هاجلا هب رقأ ام هنأ عئابلل نيمي هيلع له ريغلا عنمي

 هللاو . سانلا رياسلو دلولا ىلع هفالتإ هل اوزاجأ دقو هيلع نمي ال : لاق

 . ملعأ

٢٢٢٣



 اهب ملعي ملو ارايخ وأ الصأ دجسمل ةلخن هيفو الام عاب نمو : ةلأسم

 كردب الإ ضقن ال لوقو ضقنلا هيف لوق لاق يرتشملا ملعي ملو اهب ملع وأ عيابلا

 بيبح خيشلا لاقو . يرتشملا هيف كردأ ام ىورش عيابلا ىلعو ةيقاس وأ قيرط
 لوقف عيبلا دنع هدجي مل هريغوأ دجسمل لخنلا نم ءىش هيفو الام رخآل عاب نمو

 نم طقسيو ةميقلاب ةعلاطلا ةلخنلا موقتو عيبلا تبثي لوقو ضقنلا يرتشملل
 . ملعأ هللاو . نمثلا

 هدنع تبثأ نم ريغي ملو لجر دنع اتوبثم اتيب عاب نمو ، هنمو : ةلأسم

 .' ملعأ هللاو . تباثو مات عيبلا نإ : لاق

 ؟ تبثي له نمثلا ضبقو ليكوب هلام عاب اذإ ضيرملاو & هنمو : ةلأسم

 ضرم نيح ثراول قح هيف قلعت هنأل هعيب زوجي ال ضيرملا نإ : لاق
 نإو . هيلع ايبو هنيدب رقي نأ زوجيو هتقفن همزلت نم ةقفنو هتقفنل هنم هل دبال لاملاو

 مهيلع تبثي لوقو هومتي ىتح ضقتنم وه لوقف هتوم دعب نوغلابلا هتثرو تكس
 . ملعأ هللاو . نمثلا در هيلعو كلذ دارأ نإ هغولب دعب هضقن هلف مهنم ميتيلا امأو

 رخآ ىلع اهعابف لجر لام يف ةعيقو ةلخن هل نميفو } هنمو : ةلأسم

 . اهناكم لسفي نأ لاملا بر هعنمف تعقوف

 ةعيقو اهنأ ملعي مل نإو ةعيقو اهنأ ىلع اهارتشا ناك نإ هل ةجح ال : لاق

 ةميقو لصأ ةميق نيب ام لضف هيلع عاب نم ىلع هلف قح ةجحب كلذ نع هعنمو
 . هعيفو

 ىتح نمثل ١ رضحم ملو هعاب هلام نم عيبل ١ ضقن نيفو ©١{ هنمو :: ةلأسم

 ؟ ىرت فيك مايأ ةثالث تضم

_ ٢٢٤ _



 سبحي هنإف رضحي مل نإف ةعفشلاك مايأ ةثالث لجألا هل لوق : لاق

 . هيف رظنيف ثالثلا دعب نمثلا ملسي مل نإ ضقنلا لطبي الوق لعلو مات ضقنلاو
 هب عابيف عيابلا هدفي مل اذإ لاملا يف قلعتم وه لوقو نيدلا ةلزنمب هيلع وه لوقو
 ىلع مات عيبلاف الإو ضقنلا دنع نمثلا رضحي مل نإو الجأ هل لعجي ال ضعبو

 . ملع أ هظاو . هلاح

 تسيل هنم ةلخن نأ حص مث رخآ نم الام ى رتشا نمو . هنمو : ةلأسم

 ؟ اهتلغ در هيلعو اهتميق هل له عيابلل
 ىلإ ةلغلا در هيلع لوقو عيابلا ىلع ىورشلا طرشي مل اذإ اهتميق هل : لاق

 ترمثأ اميف اهتلغ در هيلع سيل لوقو . اهل هعبتي ال لوقو عيابلا اهب عبتيو قحتسملا
 . ملعأ هللاو . ءارشلا موي اهيف يتلا اهتلغ در هيلعو دعب نم

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم
 ؟ همكح فيك مهسأ ةعبرأ نم مهس وه لقي ملو هلام عبر عاب نميفو
 نم ايهس لوقي ىتح تبثي ال لوقو هلام عبر عاب اذإ تباث لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . ةفرعملاب رارقالا وأ توملا وأ فلتلا حصي نأ الإ مهسأ ةعبرأ

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 ؟ اهل اضبق كلذ نوكي له اهيلع ميبلا عقو اذإ لاومألاو

 هيلإ أربيو ملسي ىتح لوقو . رثكألا وهو اهل ضبق اهعيب نإ لوق : لاق
 . ملعأ هللاو . ديدحتلا عيابلا ىلع ايتإ لوقو اهنم

 ضرألا ركذي ملو اهب هل ىصوأ وأ رقأ وأ ةلخن لجرل عاب نمو : ةلأسم
 نإو عيبلاب ضرألا نود ةلخنلا هل لوقو هدعب نم هتثرولو اهضرأب هل يه لوقو

 . ملعأ هللاو . اهضرأب هل يهف اهقوقح عيمجب اهعاب

٢٢٥



 لام نم يهف ةطقاس اهدجوف ةبياغ يهو ةلخن ى رتشا نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . يرتشملا لام نم لوقو عيابلا

 ؟ اهمكح نمل ةعارز اهيف اضرأ ى رتشا نمو : ةلأسم

 عيابلل اهنإ لوقو اهرغص دح يف تناك ام ضرألل عبت اهنإ لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . هعرز جورخ ىلا ضرألا ءارك هيلعو

 ؟ امولعم اعارذ ملو عرذلاب اضرأ عاب نم مكح فيكو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . طسو عارذب هلو تباث لوقو ضقتنم عيب اذه لوق : لاق

 يهف ي رتشملا اهضبقي نأ لبق نم تقرس وأ ةمرصلا تتام اذإو : ةلأسم

 ؟ فلتأ ايهنم نم لام نم

 اهعلق ىلع رداق وهو يناونيق اهعلقب هرمأي نأ الإ عيابلا لام نم يه : لاق

 ىلع لوقو عيابلا ىلع ةلخنلا تحت نم اهجارخا نإ لوقو . هلام نم نوكتف
 . ملعأ هللاو . يرتشملا

 : ديعس وبأ : ةلأسم

 هسفن يف ىضرف هيأر ريغب هدبع قتع وأ هتجوز قلط وأ هريغ لام عاب نميف
 ؟ هيلع تبثي له هناسلب ملكتي ملو هبلقب

 الف رهاظلا مكح يف امأو هل ةعجر الو هللا نيبو هنيب ايف هيلع تباث : لاق

 . ملعأ هللاو . هناسلب رهظي نأ الإ هيلع تبثي

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هنع طحيل عيابلا هحلاصف هل زوجي هجوب ريغلا اهنم دارأ مث ةباد ى رتشا نمو

 اذك ينع تططح دقل ي رقشمل ا فلحف نيميل ١ هيلع درو كلذ ركن ا مث اهنمث نم

۔ ٢٢٦



 ؟ كلذ هل له اهيف يذلا بيعلاب اهنم ريغلاو حلصلا ضقن دارأ مث اذكو

 فلح ام هل تبث دقف ي رتملا فلحو نيميل ا هيلع عيابل ا در نإ : لاق

 هللاو . نيميلا لبق اهدرو حلصلا ضقن هل اينإو نيميلا دعب اهدر هل سيلو هيلع

 . ملعأ

 دبي ملو اهيف بيعب مكاحلا دنع اهنم ريغ مث ةباد ى رتشا نميفو : ةلأسم
 ؟ كلذ الذ مكح فيك تفلت ىتح هدي يف تيقبو مكاحلا دنع ارضحيل همصخ

 عيبلا ضقنب مكاحلا مكحي نأ لبق يرتشملا دي يف ةبادلا تتام اذإ : لاق

 . نيميلا هنم بلط نإ اهبيع همتك ام هنأ نيميلا هل هيلعو يرتشملا لام نم يهف

 . ملعأ هللاو

 اهس رهظي ملف اهعيب دنع راع هتباد نأ طرش نميفو 0 هنمو : ةلأسم

 ؟ نسلا ةريبك رهظ نإ كلذكو كلذب درت له راشع

 هل ملعأ الف نسلا ةريبك امأو حصي مل اذإ راشعلا طرشب اهضقن هل : لاق

 . ملعأ .او . كلذب ريغلا هلف ةحياط اهسورض ىأر اذإ امأو هناريغ

 ٠ !ار رسيتلا هل تشب هر الف ة هحينم هل ي رتشي نأ الجر رمأ نميفو : ةلأسم

 . ' ملعا هللاو . فالتخا هيلع هتوبث يفف ةاش هل ي رتشي نأ هرمأ

 امهرد نيعبسب ةرقب هبحاص نم امهدحأ ىرتشا نيلجر يفو ، هنمو : ةلأسم

 رهظ مث ايعطأو الغتساو لادبلا ايهتينو امهرد نيعبسب ارامح اذه نم رخآلا ى رتشاو

 ؟ امهالك وأ بويعملا ضقنتني رايحلا وأ ةرقبلا يف بيع
 رخآلا دري الو هب دري بيعلا هب رهظي يذلاف نمثلاب عيبلا ناك اذإف : لاق

 . امهالك ناضقتنيف الادب ناك نإو معطأ ام ةميق هل الو لغتسا ام در هيلع الو

 . ملع أ هلللاو

_ ٢٢٧٢



 : دادم نب هلا دبع نب دمح : ةلأسم

 ؟ ةبادلا فصن عيب تبثي و

 . ملعأ هللاو . اهضبق رذعتل ترضح الو زوجع ال لوقلا هرثكأ : لاق

 عيابلا هنم اهلاقتسا مث هدنع تدلوف ةباد ى رتشا نميفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ دلولا نمل
 لوق ىلع ةلاقالا دنع عيابلا هط رتشي ىتح ىي رتشملل دلولا مكح : لاق

 . ملعأ هللاو . ةيناث ةعيب ةلاقالا نأ لاق نم

 هللا همحر : حاضو نب حلاص خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ ريغلا هل له اراشع ترهظ مث راشع ريغ اهنأ هنظل ةباد عاب نميفو

 . ملع أ هلل او . هل ريغ ال .: ل اق

 هنأ املاعو كلذب املاع ناك نإف هنبا وه اذإف ادبع ى رتشا نميفو : ةلأسم

 ىلعو بألا ىلع نايض الف ملعي مل ناك نإو عيابلل هنمث نمضيف قتع هارتشا اذإ

 مث دبعلا بأ وه يرتشملا نأ ملع دق عيابلا ناك نإو . لجرلل ىعسي نأ دبعلا
 . ملع أ هتلاو . ء ىش هل همزلي الو قتع دقف هل هعاب

 : حلف أ مام الا نع : ةل اسم

 ال ةدالولا دنع هلك اهمحر جرخي هنأ هيلع طرشو ةقان رخآل عاب لجر يفو

 ملو هلك اهمحر جرخف اهيلع لمح مايأ دعبف ي رتشملا اهذخأف اهيلع لمحلا دنع
 ؟ اهدر هل له احقال نكت

 اهدري هنإف ةد الولا رسع ف ال عي ابلا دنع اهبيعي بيعلا اذه ناك نإ : لاق

 يذلا اهيامو اهفلعي ام الإ اهب عفتني ملو اهيلع لمجي مو اهب ىتأ ناك نإ هيلع

. ٢٢٨



 نإو بيعلاب ىضر اذه نإف كلذ نم رثكأ اهيلع لمح ناك نإو . ةصاخ اهيقسي
 هلللاو . اهبيعب هنم ىضر وهف اهعاب نإو بيعلا كلذ ةميق هلف اهدري نأ لبق تام

 . ملع

 : يويلحملا سيمخ نب ملاس خيشل ا نع : ةلأسم

 يتلا اهتدع اهيلع عضي الف اهنم ريغي نأ هل ادب اذإ ةبادلا يرتشم يف

 ؟ اهعم اهارتشا

 ؟ هتركذ ايب اهلمعتسي نأ هل سيل نأ يدنع : لاق

 ؟ مكاحلا ىلإ ديعب نم اهب ءاج اذإ اهماعط اهيلع لمحي لهو : تلق

 نأ هريغ هنكمي ملو هيلإ جاتحت اموأ اهحالصل كلذ ناك اذإ يدنع : لاق

 ؟ كلذ رضي ال

 ناكو ررضلا اهيلع فاخ اذإ بلحت امم تناك اذإ اهبلجي نأ هل لهو : تلق

 ؟ مكاحل ا نع اديعب وه

 كلذ يف رمأي ىتح مكاحلا ىلا كلذ عفريو كلذ هل سيل نأ يدنع : لاق
 هنأو اهب ايضار سيل هنأ لدع يدهاش دهشأ مكاحلا هنكمي مل نإو الدع هاري امب

 نم مدعو هتبيغل هيلع ةجحلا هنكمي مل اذإ اهيرل اباستحا اهبرضي الئل اهنبل اهنم جرخي
 . ملعأ هللاو . هيلع ةجحلا هل موقت

 : يلم ازلا : ةل 07

 مث هلمعتسي الو همعطي مايأ ةرشع هعم ثبلو رخا نم اروث ى رتشا نميفو

 ؟ هماعط مرغ هل له هب هدرف ابيع هب دجو
 نأ ينبجعيف هايإ همتكو هبيعب املاع عيابلا نوكي نأ الإ كلذ هل سيل : لاق

 . ملعأ هللاو . هل كلذ هيلع نوكي

٢٢٩٢٩



 : ناضمر نب دوعسم خيشل ا نع : ةلأسم

 ؟ ال ما عيبل ا هب دري بيع دبعلا ناسل يف ةماشلاو

 هنأل بيع ةماشلا نأ يدنع هريغ لاق . بويعلا نم كلذ ملعن ال : لاق

 . ملعأ هللاو . بيع وهف للعلا نم سانلا هب مءاشتي ام لك نأ دجوي

 نملا اجل مهعي ابيل ةاش مهل حب ذيل الجر اورمأ موق يفو © هنمو : ةلأسم

 ؟ اهمحل او رتشي ملف اهحبذ ايلف اذكو اذكب
 . ملعأ هللاو . اهنايض مهيلع : لاق

 هللا همحر : سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةلأسم

 ؟ مكحل ا عاطقن ا لبق فلعلاو بيلحلا لاح ام ةبادلا نم ريغملاو

 ىضر هنم نوكي ال اهل هنم فلعلاف اهبيعب هملع دعب اهب ضري . اذإ : لاق

 ررضلا عفدل الإ اهبلجي ام هنأ دهشي هنإف اهيلعررض هكرت يف ناك نإف بيلحلا امأو
 هللاو . اهب هنم ىضر كلذ دعب :نوكي الو كلذ ىلع هللا دهشأ هنكمي ل نإو اهنع

 . ملعا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 عيابلا ضرأ يف هكرت مث افلع هنيح نم هزجي نأ ىلع عرزلا ى رتشا نمو

 ؟هتاكز نم ىلعو رمثأ اذإ هترمث نمو عيابلا هل متأ اذإ لحي له
 رمثأ اذإو اوبر اذه سيلف هل همتأ نإو ضقنلا كلذ يف عيابلل نإ : لاق

 ىلع يه لوقو . ضقتنم عيبلا نأل عيابلا ىلع يه لوق فالتخا هتوكز يفف

 . ملعأ هلل او . ء ارقفلل وه لوقو ي رتشملل لوقو عيابلل لوق

٢٢٣.



 لاقف هنم ريغلا هلزوبجي هجوب هنم اريغم ءاجف ابارج ى رتشا نمو : ةلأسم

 الو بارجلاب هنم ىضر عيبلل هضرعت نوكيأ ةدايز هيف دجي ملو هيلع ىدان هنأ هعياب
 ؟ هعبي مل ام ريغلا هل مأ هنم هل ريغ

 . هنم ىضرب سيل كلذ نإ لوقو كلذب ىضر هنإ لوق : لاق
 ؟ هنم هارتشا نم ىلع اضيأ هدر هل له بيعب هيلع درو هعاب نإو : تلق

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع ةفصلا هذه ىلع هدر هل سيل : لاق

 مهل اقر هدنع نوعضيو ضيقلا يف ءافعضلا هيتأي نميفو 0 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ مهنم هي رتشي وأ مهل هنمتأي نأ هل زوجيأ

 كلذ نوهركي نيذلا سانلا لاومأ نم طاقللا اذه نأ املاع ناك نإ : لاق

 الو مهل نمغأي نأ هل زوبي الف صصلتلاو قرسلا هجو ىلع هوذخأ مهخأو مهلاومأ ف

 . ملعأ هللاو . هنوقرسي ام مهنم يرتشي

 : نايلس نب رصان يضاقلا : ةلأسم

 ىلع نمثلاو بح ىرج وأ نطق وأ نمس نم لجر نم ى رتشا لجر يفو

 ؟ ال مأ زوجيأ قوسلا يف غلبي ام

 ملعأ هللاو . تبثي ال هنأ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 لح املف انمث اعطقي ملو ةئيسن ابح رخا نم ى رتشا نمو . هنمو : ةلأسم
 زوبي له يرتشملا متأو اذكو اذك ىلع اذه يبح نم تعب انأ عيابلا لاق لجألا
 ؟ كلذ

 كلذ تبثي الف ءافولا رخأت نإو زياجف ةعاسلا كلت نمثلا هافو اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . هبح لثم بح هلو نمثلا

٢٢١



 هريغوأ ايش رب رهظف ضرف مث ابارج ىرتشا نميفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ عيابلا دلب ىلإ هوارك هيلعأ هنم ريغو هدلب ىلا هلمح دق ناكو

 هنذإب هلمحو هلمحيل هنأ طرش وأ لمحلل هي رتشي هنا افورعم ناك نإ : لاق

 ىلإ هلمح يرتشملا ىلعف كلذك نكي ملنإو هبارج ذخأي عيابلا نإف عيبلا ضقتناو

 هللاو . هعاتم ذخأي عاتملا بر ناف عيبلا ضقنب مكح اذإ عضوم يفو . ميابلا

 . ملعأ

 وهو هنمث هفرعي ملو هنع راس مث ابوث الجر عياب لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ عنصي فيك هفرعي ال

 نإو ي رتشملل بوثلا مكحف مولعم نمثب بوثلا هبجوأ دق ناك نإ : لاق

 زاج هفرعي ال ناك اذإ عضوم يفو . لوألا هبحاصل ةمكحم ةبجاو امهنيب هيف عقي مل

 . ملع ا هلل او . هنم هتميق ذخأو هعيب هل

 ؟ ال مأ مارح وهو كعم سيل ام عيب هفص امو © هنمو : ةلأسم

 عطقنم نمثب عيبلا هيلع ناعطقي ائيش لجرلل لجرلا عيبي نأ هتفص : لاق

 ودج نإو . ديدشتلا هيف اذهف هريغ دنع نم هل هي رتشي بهذيف هكلم يف وه سيلو
 هللاو . كلذ يف يرجت ةبوتلا نإ يدنعو تباث عيبلاف هدي يف هل راص نأ دعب اعيب هل

 . ملعأ

 يف يرتشملا هطلخوأ اسجن انمس عاب نم نأ رثألا يف دجويو : ةلأسم

 هنأل هعاب اميف هل قح الو ي رتشملا نمس ةميق نمسلا عياب ىلع نا رهاطلا هنمس

 لعلو هريغ لاق . نيملسملا راثآ يف تدجو اذه وحن ىلع هبحاص نهد دسفأ وه
 هللاو . عيبلا لبق هيلع هعاب يذلا نمسلا ةساجنب ي رتشملا عيابلا ملعي مل اذإ اذه

 . ملعأ

٢٢٢



 دحأ ضقن مث اهريغوأ اضورعوأ الام عاب نميفو { هنمو : ةلأسم

 ؟ متي له كلذ دعب عيبلا متأ مث ضقنلا بجوي هجوب نيعيابتملا
 دعب هعيب ىلا جاتحي وه لوقو لوألا عيبلا تابثإ وه مامتالإ نالوق : لاق

 . ملعأ هللاو . جيوزتلا كلذكو هخسف

 لضف ام عيبي نأ هل له هلكأيل نخدل اب ةرذلا طلخم ميفو © هنمو : ةل أسم

 ؟ م العا ريغ نم هنم

 . ملعأ هللاو . شغب اذه سيلو . معن : لاق

 نم ذخأف ه دبجح ملف رج ات نم ائيش ي رتشيل ءاج نميفو . هنمو : ةلأسم

 ؟ هل زوجي له عيبي ام لثم هيفويل هتينو هتعلس
 . ملعأ هللاو . ةمماتملا دنع قيضي ال : لاق

 هل عيبي هريغ دحأ هيف هفلخيو ناكدلا بحاصل عاتملا ناك اذإو : ةلأسم

 ةثرو ىلا ملس ءاش نإو رايخلابوهف عاتملا بحاص تام مث هنم دحأ ىرتشاف

 ىتح ميلست الو ضبق زوب الف لوصألا امأو هل عاب نم ىلا ملس ءاش نإو كلاهلا

 . ملعأ هللاو . ضبقلا يف ةلاكولا حصت

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ي رتشملا دبي ملو ءىش هنم فازو نمثلا ذخأو هريغل ائيش عاب اذإ لالدلاو

 ؟ ال مأ هلدب همزليأ هيلع هدريل

 ىلع دري لب فيازلا ذخأي نأ عىشلا بحاص ىلع مكحي ال : لاق

 . نيملسملا راثا نم هانظفح ام رثكأ ىلع لالدلا ىلع مرغلاف دجوي مل نإف هبحاص

 . ملعأ هللاو

٢٢٢٣



 الوغ هنم برش مث انمس لالد نم ىرتشا لجر يفو {}© هنمو : ةل اسم

 ؟ هدر هل لح هضبقي ل و ا هنم هضبق دق ناك هنزي ن ا لبق ةيحو

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع تبثي ال عيبلا اذه نإ : لاق

 : ناييلس نب رصان ىضاقلا : ةلأسم
 هلأ هلطم فاخي هنأ جتحاو انوبز هل ذخأي ملو هنبازي دحأ دارأ اذإ لالدلاو

 ؟ ال مأ ةجح

 هللاو . نيملسملا ىلا هرمأ دري هلطم نإو هدري الو هنوبز ذخأي : لاق

 . ملعأ

 هعيابيوأ ائيش هل ي رتشي دحأ لجر ىلإ لسرأ نميفو ، هنمو : ةلأسم

 ملعي ملو هسفن يف هيضر هيلإ لصو ايلف هذخف اذكو اذكب هتيضر اذإ هل بتكف

 ؟كلذ دعب هدر هل له لوسرلا

 . ملعأ هللاو . هب هدر هل زوجي هجوب الإ هدر هل سيلف هيضر اذإ : لاق

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ ال مأ زوجي كيرشلا ىلع ةرضخلا عيبو

 . ملعأ هللاو . زوبي ال كيرشلا ريغ ىلعو فالتخا كلذ يف : لاق

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 هيلإ ملسف اذك هعيابتل نالف كيلإ ينلسرأ هل لاقو رجات ىلإ ءاج نميفو
 الو كلذ نلصي مل نالف لاق مث كلذ ىلع هقدصو هيف ةلاسرلا اعدا امرجاتلا
 ؟ ةلاسرلا يعدي نم نمضي له كيلإ انالف تلسرأ

 هنيمي عم هيلع ىعدملا لوق لوقلاو نماضلا وه ةلاسرلا يعدم نإ : لاق
 هنأ رجاتلا نيبو هيلع يعدملا نيب ةأطاوم نكت مل اذإ نيميلا هنم بلط اذإ لوسرلل

٢٢٣)



 اهنيب تناك اذإف هيلع ايطاوت ام ىلع ةو ربب وأ هطعا ائيش كنم يل ديري تآ كاتأ

 اذه ىلع تبثي ال لوقلا ضعب يفو لوقلا رثكأ يف هل مزال نايضلاف اذكه ةاطاوم

 ىلع مكحلا يف تبثي ءىشب رجاتلل ىح ىتح ءىش ةأطاوملا هذه نم هيلع يعدملا

 . ملعأ هللاو . يراوحلا يبأ لوق ةأطاوملاب نماضلاو لسرملا اذه

 ؟ اهضرأ هل له ةلخن ى رتشا نمع هتلأسو : ةلأسم

 الب ةلخنلا هعياب نإو اهضرأ هل تناك اهقوقح عيمجب اهارتشا اذإ : لاق

 نم مهنمو ةعيقو نوكت موق لاق . كلذ دعب اوفلتخاو . اهضرأ هل نكي مل ضرأ

 . موقلا ضرأ نم اهلمحيو اهضرا عطقتو زياج عيبلا موق لاقو عيبلا ضقن
 ؟ نمل اهتحت ىتلا ةمرصلاف : تلق

 نع اتبان ضرألا يف ناك امو ةلخنلا بحاصل اهعذج يف ناك ام : لاق
 عيمجب وأ اهضرأب اهارتشا نإو . اهضرأب اهرتشي مل اذإ ضرألا بحاصل ةلخنلا

 هطرتشي ىتح عيابللوهف عيبلل جضن دق عيبلا تقو يف مرص نم ناك ايف اهقوقح
 لاق اهثرووأ اهب رقأ وأ اهبهو نإف تلق ةلخنلل عبت وهف اريغص ناك امو ي رتشللا
 دق لاق نإف هل بهو ام هل تبثي امنإف ةبهلا امأو اهضرأب نوكت ثاريملاو رارقالا

 . ملعأ هللاو . ضرأ الب ةلخنلا هل اينإف ضرألا ركذي ملو ةلخنلا هذه كل تبهو

 ال هيلو ريغ وأ هيلو ةقث هل لوقيف لاملا ءارش ديري لجرلا نعو : ةلاسم
 . ةصح هيف انأ ىلإ وأ ةصح هيف نالف ينبل وأ مارح هنإف هي رتشت

 . اناك ولو نيلدع نينثا نم الإ لبقي الو دحاو نم لبقي هيلع سيل : لاق
 . ملعأ هللاو . انهنم كلذ لبقي مل ايهسفنأل ايعداف نيلدع

 اذإ هنا اري ام ىوقأ هباوج ناكف عويبلا يف نبغلا نع هتلأسو : ةلأسم

 وهو مسقلاو لاومألاو ناويحلا نم عويبلا عيمج ` يف ادر ناك شحافلا نبغلا حص

٢٢٣٥



 لاقو . لوأل ا هيأرو نبغلا نوكي رشعلاب ضعب لاقو عيرلاب ضعب ل اقو . هيأر

 تضم اذإف ةنسلا نود ام كلذ يف نبغلا نأ هتكردأ نم ضعب نع تظفح خسانلا

 هللاو . ريغ الو ةجح عيبملا ةدايز يف عيابلل لوحلا دعب سيلو عيبلا تبث ةنسلا

 . ملعأ

 زوجي له الكملا يف يهو رحبلا يف نفسلا عيب نع هتلأسو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اهعيمجب طيحي ال رظنلا نأل زوجي ال لاق هنأ بسحاف

 : هللا دبع نب لاله نع خيشلا نع : ةلأسم

 تبسحو اسرو هل تذخأف اسرو اهب هل ي رتشال مهارد لجر يناطعا اذإو

 اهنا لب هملعأ ملو لقأ وأ رثكأ وأ اشرق اهذخأ يف يانع نع ةطبر لك نع يسفنل

 سيرولا اذه ناك نإ تيأرأ كلذ يف ىنمزلي ام سرولا راجت دنع ةفورعم ةداع ىذك

 اذإ ينمزلي ام لبق نم طلخي هتداع ناكو افيعض وأ اديجو اريثك وأ اليلق ىرتشي
 ءاش ام الإ كردي الو هراصحا نكمي الو يقرع هنأل هنول يف فعضلا اذهو هتطلخ

 ؟ كلذ لثم يف ينمزلي ام دحاو سنج نم ي رتشيل هللا

 مهل ىطعملاو راجتلا ةداع يف فورعملا هجولا ىلع كلذ ذخأ اذإ : لاق

 هعاونأ ةرثكل هنيعب عىش لك لزع نكمي ال ناك اذإ سرولا امأو هريغك هلف كلذ

 عيبلا دنع كلذب فيرعتلا داقتعا عم كلذ يف ةصخرلاب نيملسملا ضعب لاق دقف

 عاب نإو . كلذ زيجي نم دنع رذعلا اذهب فيعضلا يف نسحلا لوخدل بيع هنأل

 هنمضأ نأ ردقأ الف كلذ دعب ي رتشملا فرعي ملو رعسلا لدعب فيرعت ريغب ائيش

 . كلذب هفرعيلف هفرع نإو ائيش

 مل هنأ الإ لصألا يف هبيعي امم كلذ ناك اذإف سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 هيف هلعف نم اذه ىلع هفيرعت امأو هيلع سأب الف هنمثل اريفوت الو هشغ هب دصقي

 سيل نإ نهدلاو رمتلاو بحلا لثم ههبشي اميف ءاج ام يناعم دايق ىلع هيف جرخيف

٢٢٣٦



 يأرلاب لوقلاو نسحف نيدلاب هيلع كلذ ىري نأ ريغ نم هفرع نإو كلذ هيلع

 رظنلا يف باوصلا نم جراخ هنإ لوقأ ال يدرلا عم ديجلا طلخ دق ناك اذإ هموزلب

 يدرلا ناك نإو ديجلا وه بلاغلا ناك اذإ هيلع نوكيأ هيف جرخي نأ دعبي ال هنأكو

 وأ هل شغلا هب دارأ ناك نإو اضيأ اهجو ناكل لأسي ىتح همزلي ال هنإ ليق ولو الف

 فالتخا ةهج نم امأو هفرعي هيلع ناك عيبلا تقو ىلا عجري مل مت هنمثل ريفوتلا

 ىضم دقف فعضلاو ةوقلاو ةءادرلاو ةدوجلا يف قرفلا هب عقي امم ناك نإف هناولا

 . . ةميقلا يف الو كلذ يف قرف هب عقي ال امم ناك نإو هطلغ ىلع همكح يف لوقلا
 عضاوم يف كلذكف عضاوملا لهأ هيف فلتخي امم ناك نإو . لاح ىلع هب سأب الف

 كلانه صوصخلا ىلع هنأل هنمث نم هتفرعم ىلع ضعبب الو اهب هنيب قرفي ال ام

 هطلغ ىلع هب ملعلا عم باعيف هنيب اميف اهب قرفي ام عضاوم ين امأو بيعب سيل
 نأ ىغبني هنإف هباوج يف رعسلا لدعب هلوق ىلاو هيف رظناف ىضم دق ام ىلع وهف

 كلذ نكي مل اذإ هيف هيلع سأب الف هانع ىلع ةرجألا نم هذخأ امو رظنلا هيف عجاري

 نأ هرمأ نم ىلع هل كلذ نأل لغملا ةرجأ ىلع دزي ملو عوطتلا هجو ىلع لصألا يف

 اذإ هيلع هب هل يضقيف كلذ يف عوطتلاب فرعي نكي مل اذإ مكحلا يف هل ي رتشي
 . ملع أ هللاو . حص

 زوجي ءانمألاو طبرلاب ةريحلاب هعيبو نبلا ءارش يفو {. هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ

 ىلعروجحم هنأ نيرخأتملا انخياشم ضعب نع دجويف هعيب امأ : لاق
 هعيب امأو ةفصلا هذه لهأ ىلع هعيب هوركم هنأ يدنعو ةوهقلا هلامعتساب نيمهتملا

 ريغ ىلع هلامعتسا يف هجو هل ناك اذإ وجرأ ام ىلع كلذ زياجف نيمهتملا ريغ ىلع

 الإ يل نيبي الف نزولاب هعيب امأ سيمخ نب دعاج خيشلا لاق . هوركملا ىنعملا اذه

 نمل هعيب رجحو هب سأب الف ةمماتملا عمو لوهجم ةفالغ يه يتلا طبرلا يفو هزاوج
 الو رظن يف ىنعم هل رصبأ ال ةوهق نيرخأتملا لوق يف ىمسملا بارشلا لمعل مهتا

_ ٢٢٧



 ملعلا لهأ نم هل ليوأتلا ناكو ليق هب ناك نإو هب هب لمعلا ى نأكو سايق

 مرحي نم يأر ىلع ةيهاركلاب لاق نمو رظن يأرلا يف لكل نإف . نم هريغب

 ىلا هنأكو هل هجو ال لصألا يف حيحصلا ىلع ناك نإو انيد هيطخا الف ةوهقلا

 . ملعأ هللاو . عستيو باطخلا اهب لوطي ناعمل ىندأ فعضلا

 يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 لجرلا هعابف دقنلاب بوثلا اذه عب هل لاقو هل ايوث الجر ىطعأ لجر نعو

 بحاص ءاجف امهرد نيرشعب اذه هعابف مهارد ةرشع ىوسي دقنلاب بوثلاو ةئيسن
 انأ عيابلا لاقو كلذ هيلع ىبأف ةئيسنلاب هعاب هنأ هربخأف بوثلا نع هلأسف بوثلا

 لجألا ءاج اذإ مهرادلا لجرلا نم ذخأ نإو ىوست ايك ةعاسلا هنمث كيطعأ

 تفصو ام ىلعف . مهرادلا هذه هل زوجتأ هنمث هل نزوو دقنلاب هنمث ىلع اقفتاف

 . ملعأ هللاو . هبحاص رمأ هيف فلاخ امل بوثلل نماض هنأل كلذ هل زياج معنف

 : ةرصبتلا باتك نم : ةلأسم

 تلخد اذإ اهنم ي رتشي نأ هل لحي ىتم ي رتشملا اهيقتلي بالجألا نعو

 ةادانملا دنع قوسلا لهأ تاوصأ عمسي ثيحب قوسلا نع نوكت مأ ىوزن دمس

 يقالتلا دنع لقأب اوعاب اذإ قوسلا راعساب بالجألا وذ ملعي ال ثيح هلك كلذف

 يل نبي ملو مدقتملا يهنلل كلذ هلف قوسلا راعسأب ملع ثيح ضقنلا عيابلا دارأ مث

 . ملعأ هللاو . تركذ يذلا دحلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هل ربل ١ تسيلف ريبلا رتشي ١ ثي ملو هل اد ر رتشم ن اكو لام ا يف ترهظ ١ ذإ ربل ١ امأو

 لوقو هل تبثي لوق فالتخا هيفف عيبلا يف لخدت ملو ريب هيف ناك ام اذإ تيبلا امأو

 . ملع أ هلل او . عي ابلل يه

س ٢٢٣٨



 دارأ مث عطقلا عيبب الام لجر نم ى رتشا لجر يفو ، هنمو : ةلأسم
 ارجش عطق وأ الخن ىشخ دق هنأ ي رتشملا ىلع عيابلا ىعدافةلاهجلاب عيبلا ضقن

 ؟ ال مأ هلوق لبقيأ يرتشملا ركنأف لاملا اذه نم

 لوقلا رثكأ ىلع هلوق لوقلاف عيبلا يف ةلاهجلا اعدا اذإ يرتشملا نإ : لاق

 وأ الخن لاملا نم ىشخ هنأ هيلع عيابلا لوق لبقي الو ةلاهجلاب عيبلا ضقن هلو

 وأ ينتخم رجشلاو لخنلا نم ءىش لاملا يف نيبتول ةلداعلا ةنيبلاب الإ ارجش عطق

 فلحي نيميلا ظفلو نيميلا هيلع هلف ي رتشملا نم نيميلا عيابلا بلط اذإو عوطقم
 امدعب ارجش عطق الو لخنلا نم ائيش لاملا اذه نم ىشخ ام هنأ لجو زع هللاب

 . ملعأ هللاو . اذه نالف نم هارتشأ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 هنأ همصخ اعداو بيعب اريغم امهدحأ ءاجو ريعبب اربعب الدابت نيلجر يفو
 . نيتنس ذنم عب هلداب يذلا ريعبلا فلتأ

 نإو هلثم ضقنلا هقحليو هنم برض وهو عيبلا ةلزنمب لادبلا نإ : لاق

 هتميق نع اصقان نوكي نأ الإ فلت موي هتميقب هبحاص هيلع عجر هنم لدبملا فلت

 الو هنيمي عم فلت هنأ ريعبلا هدي يف نم لوق لوقلا نأ يدنعو ةلدابملا موي هتميقف

 وأ ةميقلا ذخأب هفالتإب لوألا هبحاص ىلع ررض ال هنأل ةنيبلاب هفلت ىلع اعدي

 ىوزن يضاق انخيش تدهاش ينأ بسحأو هماقم موقي ضوع نم ناك امو للملا

 . ملعأ هللاؤ . ةنيبلاب ريعبلا فلت يعدي نم بلاطي

 : دادم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 اهعيبت ن ا كترمأ ةعلسل ١ بحاص ل اقف هل اهعيبي ةعلس الجر ىطع ا لجر

 ؟ ةنيبلا هيلع نمو هلوق لوقلا نم ةئيسن اهعيبأ نأ ينترمأ عيابلا لاقو دقنلاب

٢٣٩



 ةعلسلا بر لوق لوقلا لوقأ ينأ ىلإ هنيعب ائيش اذه يف ظفحأ مل : لاق

 هرم ا ةعلسل ١ بر ن ا ةنيبل ١ عيابل ١ ىلعو ةئيسن هتعلس عيبب هرم أ ام هن أ هنيمي عم

 . ملعأ هللاو . هب لومعملاو لوقلا رثكأ ىلع ةئيسن اهعيبب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ملعي نأ عيابلا ىلع نأ حطني اروثوأ ضبقي وأ حمري ارامح عيبي نميفو

 ي رتشملا باصأو كلذب ربخي مل نإو هتركذ امم راحلا وأ روثلا اذه يف ايب ي رتشلا
 روثلا نأ عيابلا رقي مل اذإ امأو نايضلا عيابلا ىلع فاخأ ينإف راحلا وأ روثلا كلذ

 نأ ةنيبلا ي رتشملا ىلعو هلوق لوقلاف هعيبي نأ لبق هتركذ امم عىش هيف راجلاو

 هلف عيابلا نم انيمي ي رتشملا بلط نإو ميبلا لبق هتركذ ام هيف ناك روثلاو رايحلا
 . ملعأ هللاو . حمري وأ صمقي هرامح وأ حطني هروث نأ ملع نيمي هيلع

 : ىلهذلا : ةلأسم

 بيعب دري ليقو هيف ةعفش الو بيعب دري ال هنإ ليق ءادنلاب ي رتشي يذلا يف

 لوقو سلفم وأ تيم لام الإ ءادنلا عيب زوجي ال لوقو لوقلا رثكأ وهو ةعفشلا هيفو

 . ملعأ هللاو . رثألا يف رهشأو ىلإ بجعأ وهو زوجي

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 ءىشلا كلذ نم امهدحأ ريغ مث ةدحاو ةقفصب ائيش اي رتشا نيكيرش يفو

 ؟ ال مأ ريغلاب هل مكحي له ءىشلا كلذ نم هيوني ايب ىضري رخالاو هيف ةلاهجب
 . نكي مل وأ هبيصن فلتأ هكيرش ناك

 لوقلا رثكأو تبثت ىضري نم ةصح نإ لوقو ضقتنم هلك هنإ لوق : لاق
 . هلك تبثي مسقني ال اميفو هتصح يضارلل تبثيف مسقني امم ناك اذإ

 يفن توبثل ايهنم افالتإ مسقلا نوكي له اي رتشا ام ايستقا نإو : تلق
 ؟ كلذ يف ريغلا

٢٤ .



 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ يف امهدحأل الو ايل همسنف دعب ريغ الف : لاق

 : يبلمازلا : ةلأسم

 يف اقيرط امهيلع طرش هنأ عيابلا ىعداف لجر نم الام اي رتشا نيلجر يفو
 عنمو رخآلا ركنأو كلذب ني رتشملا دحأ فرتعاف رخا هل لام ىلا دميل عيبملا لاملا

 يف مكحلا فيك ةقيرط عيابلا بلطو اهلام يف اقيرط عيابلل جرخي نأ هبحاص
 ؟ كلذ

 ام ةميق الإ رقملا مزلي مل ايهنيب اعاشم لاملا ناك اذإ ةفصلا ذه ىلع : لاق

 نيكيرشلا راكنا عم قيرطلا جارخإ نكمي ال هنأل اهب رقأ يتلا قيرطلا يف هيوني
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم انعمس ام ىلع

 : ناديبع نبال تانايضلا باب يف ةبوتكم ةرب ةربكم : ةلأسم

 طلغف اهلمحيل راسف هريغ لام يف عوذجلاو لجر نم اعوذج ى رتشا نمو

 نهضوع كل يدنع نكلو تطلغ لاق اهبحاص ءاج املف اهيلع رمعو اهريغ يف
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك بهذ نم اعوذج ينتيطعأ ولو يعوذج الإ لبقأ ال لاقف

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

 ذخأ يذلا ىلع مكحي الو هنيمي عم مراغلا لوق ةميقلا وأ لثملا يف لوقلاو اهتميق
 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثا نم هتظفح اذكه هءانب مدهي نأ عوذجلا

 : ناييلس نب رصان ىضاقلا

 هنا يرتشملا هنظيو هريغ طخب هيفو فورعم لجر طخب باتكلا ناك اذإو
 ؟ فعضأ رخآلا طخ ناك اذإ ريغلا هل له لجرلا كلذ طخب هلك

 هريغ طخب هيف دجوو فورعم لجر طخب هلك هنأ عيابلا هل دحأ اذإ : لاق

 نب هللا دبع خيشلاو رش نب ديعس خيشلا لاق . الف هل دجي مل اذإ امأو ريغلا هلف
 . ملعأ هللاو . ريغلا هل دمحم

٢٢١



 : يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 هبجوي ملو اهيلع سانلا نم دحأ هديازو ةعلسلا ,ىلع ىدان اذإ يدانملا نا

 ال رخالا لاق . هدياز هنأل اهنمث هيلع دريو اهايإ هيطعي نأ دارأ مث هدياز ةعاس اهايإ

 . ملعأ هللاو .هيلع بجت ال لوقو هيلع تبجو دق لوقف اهديرأ

 زوجي هجوب هريغو كلاهلا لام نم هارتشا امم يرتشملا ريغ اذإو : ةلأسم

 عم الا مأ هسفنب عيابلا عم وأ بياغلا ليكو عم وأ يصولا دنع ريفغلا تبثيأ هل

 . طقف مكاحلا

 نعو . بيعلاب املاع عيابلا ناك اذإ عيابلا دنع زياج : رصان خيشلا لاق

 ال هللا دبع خيشلا نعو مكاحلل جاتحيف اركانت اذإ نكل ريغلا زوبي ديعس خيشلا

 ةعايجف مكاح نكي مل نإف مكاحلا عم ريغلا نسحأ هنأ ريغ فالتخالا نم مدعي

 . ملعأ هللاو . ةجحلا مهب موقت نيذلا نيملسملا

 : ىحبصلا : ةلأسم

 ريغو بايثلاو رسبلاو رمثلا فارخلا عيب يف فالتخالا كدنع جرخي لهو
 ؟ هلفسأ رظني ملو هالعأ يرتشملا رظن اذإ كلذ

 . ملعأ هللاو . كلذب هملع طحي مل ذإ فالتخالا نم ىرعتي ال : لاق

 : ىلمازلا : ةلأسم

 بحلا اذه نم كوكملا ىلعو نمسلا نم اذكو اذكب نملاب قافتالا عقو اذإ
 هيلع تبثي ضعب نإ لاق ضعبف فالتخالا يرجي اذه لثم يف نإ اذكو اذكب
 ةعجرلا هيف هل ىقابلاو نزوو لاك ام هيلع تبثي ضعبو دحاو نمو دحاو كوكم
 اذه كعيابأ هل لاق نإ لاق ضعبو ضقتنم لاق ضعبو تباث عيبلا لاق ضعبو

 اذه نم نم لك كتعياب دق لاق نإو تباث اذهف مهردب هنم نم لك نمسلا

 . ملعأ هللاو . تباث ريغ وهف مهردب نمسلا

س ٢٢٢



 امهدحأ عيب حصي ملو نيلجرل عيب هيف حص اذإ لاملا نإ & هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نيفصن ايهنيب لاملا ناك هبحاص لبق

 عضوم يف ىأرف دبع وأ ةباد لثم اناويح ى رتشا نميفو . هنمو : ةلأسم
 لهأ هارأو هنم عيبلا ريغو كلذ لجأل ههركف وه ام هفرعي ال اضايب هدسج نم

 ناك ولو اذه هنمثب اعيب هنوضري الو كلذ لجأل هنوهركي مهنإ اولاقف هلثمب ةفرعملا

 ؟ ال مأ ريغ هيف هلأ نمثلا اذهب هب اوضرل احيحص
 ديبعلا نامثأب ةفرعملا لهأ نم لودعلا رظن يف ضايبلا اذه ناك اذإ : لاق

 يف عابلا در يف قحلا هبجوي ام ىلع هب دري بيع يدنع وهف هنمث هنم ضقتني

 . ملعأ هللاو . بويعلا

 عجريف تلمح دقو راديبلا لمع طرتشي ملو لخن ةعطق عاب نمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . عيابلا ىلع انعلا هل ناك لمحت ل تناكو نمثلا نم راديبلا ةصحب

 : يوكزألا مساقلا يبأ نب يلع خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ ملاظ وأ رابج ىلع هعيبي نأ هل له هريغ وأ دجسمل ةلخن هلام ين نميفو

 ناكولورواجم لب هلام يف هل كيرش ريغ اذه نأل كلذ هل زياج : لاق

 . ملعأ هللاو . زبي مل هيف اكيرش

 : ىحبصلا : ةلأسم

 متي الوهجم عويبل ا نم ن اك اهيف نيملسملا لوق نم احيرص كدنع جرخي لمو

 مان هنإ لوقف مالكلاب مامتا هيف عقي مل اذإ هنا ةضقانملا دنع ضقتنيو ةمماتملا دنع

 وأ ضقنلاب نيملاع اناك مالكلاب همتي ىتح مات ريغ هنإ لوقو امهدحأ هضقني ىتح

 هضقني مل ام هب كسمتلا ايهنم ملاعلا عيبو الهاج رخآلاو املاع امهدحأ وأ نيلهاج

 . ملعأ هللاو . كلذ ليق هنأ بسحاف لاق كلذب ملعي مل ولو رخآلا

_ ٢٤٢٢٣



 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ايلف بيع هنأ فرعي ملو عويبلا نم ءعىش يفهبيع ىلع فقاو فقو ولو

 ؟هيف مزلي ام هار يذلا بيعلا كلذب عيبلا در دارأف بيع هنأ ملع هارتشا

 . ملعأ هللاو . يدنع كلذ هل نكي مل : لاق

 : يبلمازلا : ةلأسم

 ريغ مث ابتاكتو نمنثل ١ هافوو اعطق اعيب لجر نم ال ام ى رتش ١ لجر يفو

 اعيب هعيبيو هنع هدعبيو لاملاب كسمتي نأ ي رتشملل زوجيأ ةلاهجلا ىعداو عيابلا

 الو ةلاهجب ريغ لاملا اذه يف عيابلا اذه سيل نأ ملعي ناك نإ : لاق

 نكي مل ةلاهجلاب ضقتني عيبلا نأ ملعي ناك نإو هللا نيبو هنيب اييف كلذ هلف اهريغب
 . ملعأ هللاو . ةلاهجلاب عيابلا هضقن اذإ كلذ هل

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 عيابلا لاقف اهيف هدجو بيعب اهدر بلط مث ةباد ى رتشا لجر يف

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلاف اهبيع ىرأ
 . ملعأ هللاو . يرتشملا لوق لوقلا نأ وجرأ : لاق

 هب دري ابيع نوكيأ ثنخلا ةلع هب ترهظ اذإ دبعلا يفو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ عيبلا

 . ملعأ هللاو . ي رتشملا دنع اثداح نكي مل اذإ بيع وه 3 معن : لاق

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 عيابلا دي ف عيبملا لزي ملو اتباث احيحص اعيب هلام عاب اذإ عيابلا نإ ليق دقف

 ؟ لبق نم ناك ام ىلع

٢٤٢٤



 هيعديو هزوحح ن ا ال ١ ي رتشم ١ ىلع ةتب اث ةجحب سيل هل هزوح ن ا : لاق

 هل هزوح نوكي ذئنيحف ركني الو ريغي ال وهو هيف هفرصتو عيبلل ي رتشملا لوح هيلع
 . ملعأ هللاو .هيف مكحلا رهاظ يف هيلع ةجح

 : ىحبرصلا : ةلأسم

 نيعبرأب حرطا لجر هل لوقيف ارانيد ةسمخب ةعلسلا ىلع يدانملا نعو

 . يدانملا حراطلل الو هل زوجي الف هنم فاخي اعاطم هل لاق يذلا ناك نإف زوجي له

 هيفو هيف ىطعأ ام نودب عاب نإ مراغو مثا ي رتشملل زياجف عاطم ريغ نكي نإو
 . ملعأ هللاو . ضقنلا

 : لمازلا : ةلأسم

 اذكب نملا نزوي وأ لاكي ام عىش ءارش ىلع اقفتا رتشمو عياب نيلجر يفو
 هل ليكي وأ هل نزيل هيلع اقفتا ام ي رتشملل عيابلا جرخاف نمثلا نم اذكب كوكملاو

 اذك نع اذهب تيضر انأ عيابلل ي رتشملا لاقف نزولا وأ ليكلاب عيابلا مه املف
 زوجي ال مأ اعيمج ايل بيطيو اذه لثم زوبجأ اذه ىلع اعيمج ايضرو نم وأ كوكم
 نإ اذه لعف نم صالخ امو نزولاو ليكلاب مهتعيابم لصأ نأل امهدحال الو ايهل
 ؟ امهدحأ تام وأ نييح اناك

 ذخأت الف انزو تعتبا اذإ كنأ نيملسملا راثا نم هانعمس ام ىلع : لاق

 هدنع تعقو نم ىلع يدنع صالخلاو ررغلا هجو نم هميرحت يدنع اذهو افازج

 طايتحالا ينبجعيو ي رتشملا ىلعف داز نإو عيابلا ىلعف نزولا رصق نإ ةلضفلا

 وجرأو لاكت وأ نزوت ىتح كردت ال ةعلسلا تراص اذإ ضعب ايهضعبل لحلاب ايهه
 . ملعأ هللاو . ةضقتنملا عويبلا نم هنإو ةمماتملا دنع مرحي ال هنإ الوق هيف نأ
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 : ناديبع نبا : ةلأسم
 ةرمثلا نإ ترمثأ نأ ىلإ اهكرتف اعوذج اهعنصيل ةلخن دحأ ىرتشا اذإو

 . ملعأ هللاو . هل ةرمثلا نوكتف ىضريو يي رتشملل عيابلا متي نأ الإ عيابلل

 راشع اهنأ ي رتشملا ىلع طرتشاو ةرقب لجر عاب اذإو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ريغ يرتشملل اراشع اهب حصي ملو ارهش اذكو اذك

 طرش ايك نكي مل اذإ ريغلا هلف عيبلا دنع طرشلا اذه حص اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . عيابلا

 : يصو رخلا سيمخ نب دعاج خيشل ا : ةلأسم

 هلام عيمج اللهتست هبر فرعي ال نمل تاناضو قوقح هيلع نمع لئسو
 تانايضلاو قوقحلا كلت نم هيلع ام ىضقيل اهعيبي نأ دارأ ةلغم لاومأ هدنعو

 دارأ ام نيح نم انمث لقأ هئارش نيح لاومألاو هيف اهذافنإ نوملسملا هل زاجأ نميف
 دلبلا لهأ دنع ام ةلقل ي رتشم اه حصي مل ةقرفتم اهعاب اذإو اذه هتنو يف اهعيب

 نع اهنمث صقني مل هنأ الإ ةقرفتم اهعيب نع اهنمث صقنيل ايبر ةلمج اهعاب نإو
 امب انفرع ؟ ال مأ كلذ زوبيأ ةدايزلا هيف لب اهعيب دارأ نمل تقولا كلذ يف اهئارش

 هعيبت نأ ينبجعي ال نكلو قحلا مهل نم ةفرعم اوجرت ال تنك اذإ سأب الف : لاق

 يدنع اميف هل عيبلا موي ةميق نم هل نوكي ام الإ نمث هل سيلو هتميق نم لقأب
 . ملعأ هللاو . هيلع ام ءافول هريغ لام عيب يف مكاحلاك هيف نوكت نأ كل يغبنيو

 : يحبصل ١ : ةلأسم

 هلام نمف فلت ايف هدي يفوهو هبر ىضر ىلع روكذملا اذه عيب عقي نأ

 هلوهف هدي نم فلتو ي رتشملل رايخلا ناك نإو هلرايثلا نم طقسي ام كلذكو
 . ملعأ هللاو . افالتخا هيف ملعأ الو نماض

٢٤٦ _



 نم اذكب يبارج كعيبأ بارجلا بحاص لاق نإو ، هنمو : ةلأسم

 زاجأ ضعبف كلذ ىلع اعيابتو مهاردلا نم عىشب كبح ينعيبت نأ ىلع مهرادلا

 ينتعب نإ هبحاصل امهدحأ لاق نإ امأو هدسفأ ضعبو هضقن ضعبو عيبلا اذه

 امماتت نإو اعيب هارأ الف اذه الإ ايهنيب نكي ملو اذكب يعاتم كل تعب اذكب كعاتم

 . ملعأ هللاو . اهعسو زوجي ام ىلع

 نم هيرتشي نأ هلزوجي ةئيسن ارمتوأابح عاب نمو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ امهنيب طرش مث نكي مل اذإ ةيناث هل يرتشملا

 وأ عيابلا هارتشا مث ةئيسن ابح رخا ىلع لجر عاب اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ يرتشملا لذب ىضر اذإ يناث ليك ريغ نم زوجأ مايأ دعبوأ لاحلا يف هريغ

 عيب لكلو عيبلا هيلع زوجي نمل هعيب زاج ي رتشملل عيبلا تبث اذإ : لاق
 ىنعم اهقحلي ال نأ اوجراف ليك ريغ ىلع امماتت نإو ليق ام ىلع ةنسلا نم هليك

 . ملعأ هللاو . ابرلا

 نم ءىش يف هل عابيل هريغوأ ابح لسرأ لجر يفو . هنمو : ةلأسم

 عابي نأ لبق رضاح ريغ وهو هتلسرأ يذلا عيبت مكب هل لاقو لجر ءاجف قاوسألا

 ؟ ال مأ اذه زوبيأ كلذ فرعي نمل وأ رابتعالا يف

 هيلإ لسرملا هعاب نإو هيلإ لسرأ نم هعبي مل اذإ مت هيلع امماتت نإ : لاق
 ايهنم دحاو لكل تبث اذهو اذه نم عيبلا حصو سبتلا نإو ىلوأ لبق هعاب يذلاف

 . ملعأ هللاو . هلك ضقتنم عيبلا لوقو هفصن

 وأ اهدبكو اهسأرو اهاهإ ينثتسيو ةاشلا عيبي يذلا يفو © هنمو : ةلأسم

 . هرمت نانمأ ينثتسيو ةلخن ينطي كل ذكو كلذ نمزوجع ام اهنم محل نمو أ اهمحش

_ ٢٤٧



 حرشو ضعب برق أ هضعبو فالتخالا هيف يرجي هتركذ ام عيمج : لاق
 . ملعأ هلللاو . راثآلا يف دوجوم كلذ

 ناويحلاو لوصالا نم ضبقي ملام عيب يف فلتخاو ، هنمو : ةلأسم

 مول الف هزيجي نم لوق ىلعو هعيب زوجي ال هنإف نزويو لاكي ام ىوس ضورعلاو
 ليقو ي رتشملل ليقو عيابلل حبرلا لعجيف كلذ ري مل نمو هبقاع الو هعياب ىلع
 وه ليقو هدنع سيل ام ميب اذهف هكلمي الو ي رتشملا ىلع ميبلا دقع نإو ءارقفلل

 . ملعأ هللاو .هكلمو ةضبق دعب ةيناث ةعيب هعيبي نأ الإ ابرلا نم

 وأ لخنلا نم ائيش حيرلا هنم تحرطو الام ى رتشا نمو . هنمو : ةلأسم

 امرص هيف دسف وأ لخنلا تحت نم امرص هنم يرتشملا جرخا وأ ءعىش هنم تام

 لاملا نيبو هنيب ناك نإو ي رتشملا لعف ريغ نم حاط وأ ق رتحا اذإ تيبلا كلذكو

 ؟ ي رتشملا نم افالتإ تركذ ام عيمج نوكيأ زجاحلا لطنف زجاح هارتشا يذلا

 عيبلا توبثل نومضم هدي يف لاملا نأل فالتالا ةلزنمب هنأ يدنع : لاق

 ىلعف ةلغلا نم لوقو . فالتا هعلق اذه ىلعف لوصألا نم هنا لوقف مرصلا اماو

 نم اذهف تيبلا يف ءانبلاو ءاملا يف هلعل ءاملا يف لسفلا امأو فالتإ ريغ هعلق اذه

 . فالتالا نموه يدنعف تيبلا قارتحا امأو فالتالا نموه سيلو ةدايزلا

 . ملعأ هللاو . زجاحلا نم بارتلا ذخا يدنع كلذكو

 طلغ وأ هريغل وه اذاف هل هنظي رخآ ىلع ائيش عاب يذلاو 3 هنمو : ةلأسم

 ةعلسلا بحاصل تبثي ام ةئيسن وأ ادقن عيبلا ناك ي رتشملا ريغ ذخاف يرتشلملا

 ؟ رايخلا مأ نمثلا وأ لثملا ةعابملا

 هيلعف ي رتشملا دي يف تفلت نإو اهنيعب تدر ةيقاب ةعلسلا تناك نإ : لاق

 هيفف نزوي الو لاكي ال امو اهنمث هيلعف لثم اهل نكي مل نإو لثم اهل ناك نإ اهلثم

 . ملعأ هللاو . نزويو لاكي اميف وه لثملاو هل لثم الو هل عيب يذلا نمثلا
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 نإ لاق ءىش اهنم جضني لبق ابمألا ةرجش انطق نإ زوجيو { هنمو : ةلأسم
 انطلا زاوج يفف طرش نكي مل نإواعامجإ زوجي الف كرتت نأ طرشلا ناك

 اضيأ هيفف كردأ ىتح رمتلا عطقي ملو عطقلا طرش نإو رثكأ ديدشتلاو . فالتخا

 . ملعأ هللاو . رثكأ زاوجلاو فالتخا

 : سيمخ نب دعاج هيفلا : ةلأسم

 يداني ايع اهيف دحأ دازو ديزي نميف اهيلع يداني ةعلس ىري نمع لئسو
 يدانملاو عيابلا ملع دقو هبحاص هعاب نإ هديزي ام نيح هيلع تبثي له اهيلع

 ىلع اتباث نوكيأ عيابلا نم مامتا دعب الإ عيبلا تبثي ال هنأ ءارشلا ديري يذلاو

 ؟ ؟ عيابلا مامتا نود هل ديازلا

 . نيلوألا لوق ىلع هيف نيرخأتملا لوقو ليق اذكه : لاق

 اييف اذك نمث ىلع اذك كنم ديرأ لوقي نأ نيب اقرف نوكي لهو : هل تلق

 هنأل ءعىش هيلع تبثي ثي مل دعب اذه نأل هيلع يداني اميف هديزي نأ نيبو هيلع يداني م

 . هريغ ديب ةبجاولاو هدارأ امنإ
 نم لوبقو عيابلا نم هبجاوب الإ اذه ىلع حصي ال هنأل معن : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ دعب يرتشملا

 نمل ن اويح وأ ضرع وأ لص أ يف عاتم نم ةصح هل نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟هل زوجحم له نيمأل ١ ريغل هعيب دارأو هرمأ كلمي ال نلو هرمأ كلمي

 هكيرش ريغل ةصحلا نم هلام عيبي نأ كيرشلل زوجي ال هنإ ليق دق : لاق

 هنأكف حصو عنملا تبث اذإو . كيرشلا ريغو كيرشلا ىلع عيبلا هل زوجحم هنإ ليقو

 عيبلا ضارعإ دعب ال يتأي نأ لبق كلذ لعلو نومأم ةقث ريغل كلذ ناك ولو تباث
 ف كيرش ريغ ناك اذإ هنم ةصحلل عاتبملاو ءارشلا نم كيرشلا ءابيإو عيبملا ي

 وأ ةنايخلاب افورعم وأ الوهجم نوكي نأ امإ هنأل برضأ ةثالث دحأ ودعي ال لصألا
 بيصنل لالحتساب ايلظ لطابلاب سانلا لاومأ لكأب افورعم ناك نإف . ةنامألا
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 نأوأ هيلع هنم ةنايخلا بابسأ رهاظتل ملظلا هجو ىلع هل كاهتنا وأ ءاكرشلا

 نع اذه يف ءاج ام ىنعم بسح ىلع هيلع ميبلا هلزبي مل كلذب ةمهتلا هقحلت

 اذإو نيملسملا ءاهقف نم اناكو هللا اهمحر يراوحلا يلاو يلع نب ىسوم يلع يبأ

 ضايقلاو نهرلاو ةلاقالاو ةيلوتلاو ءاضقلا يف اضيأ تبث عيبلا زاوج نم عنملا تبث

 ةقدصلاو ةيطعلاو ةحنملاو ةبهلاو لخنلا يفوه لب ةبراشملاو ةاقاسملاو ةداعقلاو

 عيمج يف جرخ عاشملا نم ءىش يف ههابشاو اذه جرخ اذإو رهظأ ةيصولاو
 . تاعاشا

 ةعفشلا هيف بجت ام عيمج يف تبث تاكرشلا نم عاشملا يف هتوبث حص اذإف

 نأ هبشيوه اينإ عيبلا نأل اهلاثمأو هجوألا هذه عيمج يف اعيب هب لزنأ يهم عيفشلل

 . هاوس هجو نم هملعأ ال كيرشلا ىلع ررضلا لاخدإ فوخ نم نوكي

 هيلع ةنايخلا ترهظ وأ كلذ يف ةمهتلا هقحلت مل اذه نم عنملا هل تبث اذإو

 هقحلي نا ةلاهجلا همكح ناكو ةنامالاب هل الو ةنايخلاب هيلع مكحي مل نم دعبي مل هيف
 تباث هنأ الإ هعاب نإ عيبلا يف ملعأ الو . ايهب اذه لثم يف هقحلت ناعمل عنملا ي امهب

 زوجيال ام باكترا ىلإ هعرستل هلاح ىلع عنملا الإ نكي ملولو هيلع مثالا توبث عم
 راهظلاو ءاليالا تبث ايك رياطتلا يف اهلاثمأ يفو عنملا يف هب ةقحلملا يف كلذكو هل

 ىلع هلاثمأو عيبلاو ايهلعفت نأ اهلعف نمل نيزياج ريغ اناك نإو اهلعف نم ىلع
 اميف كيرشلا بيصن نم هنم عاتبملا هملظي امل هيلع نايضلا نركيو ايهلثم اذه

 لوق نم هيلع حصي الو هعم حص اذإ وه امنإف هيف هيلع نايضلا تبثا اذإو
 نم ةجحلا هل موقت اينإو ىوعدلا ىنعم ليبس ىلع جراخ هنأل هسفن كيرشلا

 رهاظلا مكح يف ريغلا نم ةجحلا هب موقت نمم هريغ نمو هعم حص اذإ اهسفن
 دحأ نأ نم هيلع نايضلا بجوي ايب هيلع ةجحلا تماق اذإ همزليو هيلع تبثيو
 هلوق ىلإ نأمطا اذإ اييس الو هل كلذف هقدص نإو لوقلا اذه ىنعم ىلع نيهجولا

 عنملا الإ ميهتلاو نياخلا ىلع عيبلا يفاصن فرعأ ال تنك نإو ينأكو هبلق
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 لحتسملا يف هب حرصملا يف قافنالا هبشي ام ىنعمب عاتبملا هملظي ال نيمضتلاو

 نوكي نأ نم هدعبأ ال ينإف اهيفو ةمهتلا بابسأ هقحلت يذلاو كلذك كهتنملاو

 دجي مل اذإ هيلع عيبلا يف هريغلو هل هيف سايقلا ىنعم ىلع فالتخالا تحت الخاد

 . لاح ىلع نايضلا يفو نمثلا نومأملا الو كيرشلا نم

 هنم هقح ذخأل بلاطلا هبشي اينإو نيعملا وأ لالدلاك الو ملاظلاك اذه سيلو
 هانمث كرتشملا يف قحلاو ةصحلا نم هل ام كاردإ ىلا هب غلبيل هيف عابملاب لسرتسملاو

 نم هنم هقح ذخأ ىلع ردقي مل نم ىلع ةربابجلاب نيعتسي نا دلاو زاجأ دقو
 ىلع ةربابجلا هلعفي ام نايض ةناعتسالا هل اوحابأ نيذلا هومزلي ملو مهب الإ مهناوعأ
 هتياكش يف ذزي مل ناك اذإ مهنم كلذ هيلع فاخ ولو ايلظ عنتمملا يف يدعتلا ليبس
 لوق ىلع ال لوقلا اذه ىلع هقح ذخأ ىلا غولبلا سفن الإ دصقي ملو هيلع هنم

 . عنملاب لوقي نم

 ةحابالا ىلإ عيبلا نكي مل نإ اذهل اهبشم نوكي نأ دعبي ال هبشلا يف هنأكو

 ىلعوأ ءاكرشلا يف هرمأ كلمي نم ىلع ناكمالا عم عيبلل عيبلا ضرع اذإ برقأ

 ارظن هل ءارشلا زاجأ نم يأر ىلع هرمأ كلمي مل نل بستحملاو يصولا وأ ليكولا
 هوسكام مهنأ وأ بيصنلا نم هيف هل امل ءارشلا نم اوتأ اهم هل مهنم حالصلا يف

 ناكولو ةميق نم سانلا نيب ييف فورعملا يف هريغ نم هل كردملا هنمث نع نمثلا يف

 وأ كيرشلا نم هلك نمثلا لوصح رذعت هنأ وأ نومأملا دجي مل اذإ نومأملا ريغل

 ىلع مياقلا ىلع هرمأ كلمي ال نل ضيرعت ريغ ىلعو ضيرعتلا دعب نومأملا
 . هتوبث عضوم يف عنملا تبث اذإ هل كشلا نم عنمي نم يأر

 عيبلا نم هل عنملا نأل لاحلا اذه ىلع ضيرعتلا رذعت هنكمي مل نإ كلذكو

 الو هل اسكو هنمث نم لقأب الإ ءارشلا نم ايهنم عانتمالا وأ نيمألا وأ كيرشلا ريغل

 هرمأ كلمي ال ناك اذإ كيرشللو اذه ىلع عيبلا نم هل عنملاو اسأر عايتبالا نمؤي
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 عامجالا يف . مالسالا يفرارضإ الوررض الو رارضلا نيع عنملا ىري نم يأر ىلع

 . ملعلا لهأ نم هملعن دحأ يف فلتخي الو ةي يبنلا نع ةنسلاو

 ىدعتيو هملظي امل نايضلا هيلع نوكيو هل زوجي نأ زجي مل عيبلا هل زاج اذإو

 نوكي امنإو عاشملا نم هل يذلا بيصنلا يف كيرشلا ىلع هل هنم عاتبملا هيلع
 هريغ ال ملظي ال نأ هسفنب بطاخملا هنأل ملظف ىدتعا نم ىلع مثالاو ناضلا

 كرتو ملظلا نع هل عنملاب هل رصنلا سانلا نم نيرداقلا ىلع اينإو سانلا نم

 ملظي نأ هرمأ ول هنإف اذه يف رظناو هيف هنالذخو لطابلا هلعف ىلع هل هدعسلملا

 رومأملا ىلع ناطلس اذ نكي مل اذإ رمالا نيمضت يف فالتخالا ناكل هل ءاكرشلا

 ضعب يف لوقلا جورخو هدلاو عم يبصلاو هديس عم دبعلاو هتيعر عم كلملاك
 . هيلع نايض ال هنا لوقلا

 اينإو هنم كلذ دري ملو نمأي مل اذإ اذه فيكف ملظ نم ىلع نايضلا اينإو

 كيرشلا نم هل دوجولا مدعأ امل هدجي ثيح نم هذخأ سمتلاو هب هقح ذخأ بلط

 ابر هنأل عيبلا نم هل عنملاب لوقأ الو همثا الو هنمضأ ال اذه ىلع ينأكف نيمألاو

 الو ملسم ءىرما لام ىلع ىوتلاو هيف ةصحلا نم هلام ىلع ىوتلا عنملا نم دلوتي

 صقشلاب لدع اذإ مثالا وه اينإو لام الو سفن يف رفاك الو نمؤمل رارضلا زوبجي
 نيلوهجملا وأ ةرجفلا ةرفكلا ةنوخلا نم امهريغ ىلإ نيمألا وأ كيرشلا نع هل يذلا

 نم ىرعتي ال هنكلو ناضلا برقأ كلانه هنأكو رذع ريغ نم سانلا نم

 ىنعمل ءاكرشلا ملظ سفنلا يف دارملا ناكو مثالا ال ناضلا موزل يف فالتخالا

 نأل رمأ الب ةدارالا سفن نم دشأ هنأل كل تنيب ايك ةملظملاب رمألاب هل هيف سايقلا

 . طيلستلا عم ةدارالا نيهجولا ىلع لمتشي رمألا

 الو عنملا يف هب ةقحلملا لاثمألا يف تبث عيبلا يف قحلاب اذه تبل اذإو

 يجلت يتلا رومألا نم هلثمو هتباثمب ىنعملا يفوه امو عيبلا نم عنملا يف ناركش

 نم كلذل دوجولا مدع ام اذإ نيمألا وأ ةقثلا ريغ ىلع كلذك اهيلا ةرورضلا
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 ىلع هاوس سانلا نم يلتبملل جرخ ال ناكول نإ قيض باب نيمألا وأ كيرشلا
 . هبورض عيمجب عيبلا مث ةيراسملاو راثآلاب ةاقاسملا ي ايسال لاح

 الإ ملسل ال ايبر هنإ ىتح سانلا نم رثكألا ىلع هصرح لسلستي ايبرو
 ضبقو ةنامألا ضيفل نامزلا اذه يف اصوصخ لاومألا يف سانلا نع ةلزعلا بابرأ

 دقو ةمحر يأرلا باب حتف يذلا هلل دمحلا نكل . ناعتسملا هللاو هلهأ نم هيف ةنايخلا

 ايك نيمألا كيرشلا نم ةميقلا دوجول مدعلا دنع نيمألا ريغل عيبلا ةحابإ انبار

 . مهلايع ةربابجلا ىلإ ةياكشلا لوقلا ضعب يف رطضملا حيبأ

 مهل وهف هيلع ام ءادأ نع عنتما نم لكو ليثملا يف تبثيف نيعملا يف تبث اذإو

 هيلك يفو شحوأ الو كاذ نم شحفأب اذه سيلو ريظن هبشلا يف هصخي ام لك يف
 هقح هذخأ يفو ةياكشلاب بلطلل رايتخالا دعب ةناعتسالا ىلا ةرورضلا هتأجلا

 ءانمألاو ءاكرشلا نم نمثلاب عايتبالاو ءانمألا دقفلو ءانمألا ريغل كرتلا ىلع ميبلاب

 لاومأ لكأب مهتملاو ملظلاب مولعملا نم برقأ ةفاك ةلاح يف لوهجملاو ءاكرشلا ىلع
 ال فالتخالا ةهبش نم ناك نإو لالحتسالاو كاهتنالا هجو ىلع لطابلاب سانلا
 اهنم رطضملل دبال يتلا تايرورضلا نم اهدجت ال كناف ةياكشلا يف رظناو جرخي
 نم همصعت ىتلا ةمرحملا لكاألو ةتيملا لكأ ىلا ةصمخملاب ناسنالا رطضي ايك
 يف الو نيدلا يف ال لاملا يف هيلع ررضلا نأل ةيرايتخا لصألا يف يه اينإو ةكلهلا
 . امزج كرتلاو بلطلا نيب ةريخلل بيصملا وهو بلغألا الإ سفنلا

 نم هقح هغلبي نم دقفل مهيلإ ةرورضلا دنع ةياكشلاب بلطلا هل حيبأ دقو

 اذإو اهنم دشأ رظنلا يف نكي مل ال همكح سايقلا ىلع عيبلا جرخي كلذكو ءانمألا

 يف ةيرورض عاونأو هلاثمأ يف هناكف ةياكشلا يف تبثو حص ايك عيبلا يف اذه تبث
 جراخ وه اييف جرخي هنأب هيف لوقلا باوصلا نم جراخب سيل لب هلثم ةاقاسملا
 نم ناك نم وأ هلاح لوهجملا نمل اهلاثمأو ةيطعلا بورض نم عوطتلا ىنعم ىلع
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 هل هنأل داسفلا ضرألا يف نيرهظملا نم هتناعا لاملاب زوجت ال يذلا ىوس سانلا

 هناكف الصأ حابملا نع عامجالاب اذه جرخي الو اهلك تاحابملا يف هلام يف فرصتلا

 دري وأ ايثأم دصقي مل ام مثإ الو هيلع جرح الو هيلعو هيلعو هيف رظن ىلع سلب ال

 مل تناك نإو ملظ نم ىلع مثالا نوكيو ايلظ كيرشلا ىلعررضلا لاخدإ
 كيرشلل ام ىلإ ال هيف ةصحلا نم هلام ىلإ ليبسلا هل لعج هنأل ةرورض هقحلت
 الإ ةرورضلا ةروص يف رهاظلا يف اناك نإو ةياكشلاو عيبلا نكي مل ناك امل هنالو هنم

 لكلا نوكل ايهلثم اذه نوكي نأ بجو ايهه كرتلا ةحابال ةقيقحلا يف رايتخا انأ
 لباقتل رصبأو ربدتف رظن نمل ربتعملا يف نطابلا يف رايتخالا ىنعم ىلع هجورخ
 يناعملا نم دلوتملا وه ام عورفلاب عورفلاو لوصالاب عورفلاو لوصالاو عورفلا
 . نيدلاو يأرلا يف باوصلا جاهنم ىلع ةلادلا

 . قيضلا نم ةعسلا عضاومو قارتفالاو قافنالا يف هوجولا تالايتحاو

 عوطتلا هجو ىلع ناك ال بانتجالا بحال يناف اذهل حضوملا تنك نإو ينإو
 دحأ ىلع عقي الئل هلك ىنعم يذلا اذه تحضوأ ينإو هنم هجورخ ضحملا

 . جرحم يأرلا يف هل لمتحا ام هلعاف نم ةءارملا بجوي اذه يف مثإ حيحصب

 نم صقشلا عيبل ةزاجالاب لوق رثألا ءاج دقو هل لايتحالا باصي ال فيكو

 هلئاق لوقلا يف نثتسي مل اقلطم مومعلا ىلع كيرشلا ريغو كيرشلا ىلع عاشملا

 هل ىنعملا يف تاهبشلا يفف كلذك ميبلا يف كلذ تبث اذإو كلذ ريغ الو الوهجم

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت الو هب كتاأبنأ ام عيمج يفو هيف رظناف هلثم
 انأو هربدتأو هيف رظن ال باوصلا نم جراخ ريغ هنأ هتوجر ام دعب هتمسر اهنإ ينإف
 هنم عىش لطاب هل ناب نا يتين يفو & قحلا هيف تفلاخ ام عيمج نم هللا رفغتسا

 . ملعأ هللاو . قيفوتلا يلو هللا ءاش نإ هرمدالو ريغأل
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 سيسنرفلاو زيزجنالا امهو ىراصنلا نم نيتفئاطلا نعو .3 هنمو : ةلأسم

 الف ةفئاطلا نم بهني ام لكو بكارملاو لاومألا نوباستيو نيتب رتحم اتناك اذإ

 نملزوجأ نيبهانلا نم رطخ هيف مهدنع ناك اذإ ةصاخ اهنم بهني اييف اهيف ضراعت
 ؟ ةبوهنملا بكارملا نم ائيش ي رتشي نأ دارأ

 لتاقي كرشلا لهأ كولم نم نيكلم يفرفعج نبا عماج نم : لاق
 نأ نيملسملل حلصي ال أ مهدالب يف نورجتي ةملسملل حلص امو اضعب مهضعب

 ليق ةريس يفو اعيمج نيقيرفلا قيقر نم هبحاص نم باصأ ام امهدحأ نم او رتشي
 نأب تحصو ترج ةنسلا نا ملعأو هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اهنأ ملعأ هللاو

 . ءاهقفلا دنع زياج ابسلا كلذ ءارش نإ اضعب مهضعب براح اذإ كرشلا لهأ

 . ملعأ هللاو . قحلا الإ هنم ذخات ال مث هتلقن اميف رظناف

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ضعب لاقف كردم ريغ هضعبو اكردم لخنلا نم ءىش لاملا يف ناك اذإو

 مل يذلاو كردأ يذلا عيمجلا انط ىلع ظفللا نوكيو هلك لاملا انطي نأزياج هنإ

 هللاو . كردأ اذإ كردي مل يذلا انطيو كردملا انطي هنإ ضعب لاقو . كردأ اذإ كردي

 . ملعأ

 عيابلا ىلع يرتشملا ظفل اذإ نزويو لاكي ام عيب يفو © هنمو : ةلأسم

 مل بجوتسا املف ايرج اذكو اذكو ةلسارف اذكو اذك عيابلا نم ى رتشاو ظفللا اذهب
 له اذكو اذك ىلع كنم هتي رتشا يذلا عيب لك هيلع عيابلل لاقو لكي ملو نزي
 ؟ال مأ زياج اذه ىرت

 عيابلل حبرلا نزوي ملو لكي مل اذإ عيبلا نإ ليق فالتخا كلذ يف : لاق
 . ملعأ هللاو . زياج وهف عيبلا عيابلا متا اذإ لوقو لوقلا رثكأ وهو

. ٢٥٥



 هجوب هضقن دارأ مث عطقلا عيبي ال ام دحأ ىرتشا اذإو { هنمو : ةلأسم

 مرغ دق ناك اذإ ال مأ اهلغتسا يتلا ةلغلا در هيلعأ ضقنلا اهب زوجي يتلا هوجولا نم

 ؟مرغي مل وأ اهذخأ يتلا ةلغلا نم رثكأ لاملا ىلع
 اذهو ةلغلا يف هيلع در ال لوقو ةلغلا در هيلع لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . يلا بحأ ريخألا لوقلا

 له لغتسي نأ لبق ريغ مث ءانب وأ لسف لثم ةرايع هيفرمع نإو : هل تلق

 ؟ هرايع ةميق هل
 . ملعأ هللاو . كلذ هل . معن : لاق

 ىتلا ةبادلا رخآلا فلتأو ريغ هل زاج اذإ روثلا بحاصو © هنمو : ةلأسم

 ؟ ةميقلا مأ اهنيعب اهدري نأ هيلع بجأ اهم هلداب

 . اهتميق هيلعف اهيلع ردقي مل نإو اهيلع نإ اهنيعب اهدري نأ هيلع : لاق
 . ملعأ هللاو

 ديرأ ام لاملا اذه غلبم نم يمارد ديرأ تلاق ةأرماو 3 هنمو : ةلأسم

 . ربغلا اهل هب بجي ءىشب ةريغم اهنإ لقت ملو هنم هريغمو

 هللاو . لوقلا رثكأ ىلع ةلاهجلاب ةريغم اهنإ لوقت نأ الإ امهل ريغ ال : لاق

 . ملعأ

 عيبلا اذهب ملاع هنأ هنالف نبا نالف رقأ بتاكلا بتك اذإو { هنمو : ةلأسم

 ؟ هنم ءىشب الو هب لهاج ريغ

 ىتح ريغلا هب لطبي ال ظفللا اذه نأ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف : لاق

 هللاو . هدودح نم ءىشب الو هب لهاج ريغ هدودحبو عيبملا اذهس ملاع هنأ بتكي

 . ملعأ

٢٥٦



 اذك موي لك بلحت اهنأ هل طرشو ةرقب لجرل عاب لجرو . هنمو : ةلأسم
 عيبل ا هل طرش ام فالخب اهدجو هنا ىعداو ي رتشملا ريغف اذك اهعبط ناو اذك

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك

 يف كلذك نكت ملو هفصو امم لبقتسملا يف بلحت اهنأ ىلع هعياب اذإ : لاق
 يف اهنأ ىلع هعيابي ملو اذكو اذك تناك اهنأ ىلع هعياب نإو ضقتنم عيبلاف لبقتسملا

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ ىلع تباث يدنع عيبلاف لبقتسللا

 نمع كلذ انظفحو رثألا ءاج هنأ هللا همحر ديعس نبا خيشلا لاق : ةلأسم

 وأ لاكي امم ماعطلا نم ءىشب مهارد الجر مدق اذإ لجرلا نأ يدنع كلذ انذخأ

 ارضاح نكي مل بحلا نأالإ ءارشلل هب ادصق انإو افلس كلذ ايمسي ملو نزوي

 كلذ ىلع امماتت نإف ةضقنتنملا عويبلا نم اذه نإ اولاقف ماعطلا نم هريغ كلذكو

 ىلع ضبقلا عقيو هيلع ناقفتي ام ي رتشملاو عيابلا رظني نأ دعب هيف الخد ام ىلع

 ضبقي ال لاق نم لاقف نيعيابتملا دحأ نم كلذ ملع نميف اوفلتخاو . مت كلذ

 هيف كشال ابيط كلذ ناك هملعأ نإف ضقنتنم هنأ هبحاص ملعي ىتح الإ عيبلا اذه

 ينوه ايب ذخأ دقف ضقتنم هنا هملعي ملو هنم عيبلا كلذ ضبقي نيح همماتت نإو

 همتي مل هب املاع ناك ول هنأ هدنع ناك ام همتكي نأ هل يغبني الو . زياج رمألا رهاظ

 هملظ الو امارح ذخأ هنا لوقن الو ةعيابملا يف بيعلا نايتك هيسن ءعىش اذه نإو هل

 شحنفأ اندنعف عيبلا اذه يف هيلعو هلامو همزلي هب لهاج هبحاص نأ ملعي نأ الإ

 هلام نم مانتغالا هجو ىلع هذخأو هيف الخد امو هبحاص ةلاهج ملع اذإ نيينعملا

 رمألا كلذ نأ هملعي نأ دعب نم همماتي نأ انعم هيلع ناك اذه ىلع هذخأ اذإ اذهف

 نيح هممات دق ناك اذإ همماتي نأ كلذب هيلع مكحي الو هضقن ول نإ ضقنلا هيف هل ناك

 اذه عم ناك اذإ اذهف نيملسملا بهذم ضعب ىلع هل انبجأ اذه نأ الإ ضبقلا

 هعم ناكو ضبقلا نيح همات ناك اذإ امأو . ضقنل ضقنلا هل نأب هملعأ ول نإ

 بلق نامطاو هيلع ضقني مل ضقنلاب هب املاع ناكول هنكلو كلذب هتلاهج ىلع
 . هللا ءاش نإ هيف ةهبش الو زياج ىنعم اذهف ةفصلا هذه ىلا اذه

_ ٢٥٧



 هنأل لوقلا ضعب يف هيلع اذهف ضبقلا نيح ةمماتم ريغ ىلع هضبق اذإ امأو

 اذإ لاق نم لاقو هل هيلع يذلا هلام ضبقو هلام هيلع در همماتي ل نإف هماتي عجري

 ام حلصيو ىضم ام كرتيف هضقاني هيلع عجري ملو كلذ ىلع هضبق يف ناك

 نأ رمغ نم كللذ ملس دق هنأ الإ ةمماتم رغ ىلع هضبق ولو لاق نم لاقو فنأتسي

 هلام ميلستب ةمماتم هذهف امهنيب ناك امم ضقنلا هيلع ناك يذلا ليبسلا ىلع هرج

 نأ هطسوتي يذلاو . هضقني ملو كلذ ريغي مل اذإ ايهنيب ناك يذلا ساسألا ىلع

 ام ثك رتيف هيلع عجري لو كلذ لهجو همع اتي . ناف هل ضبقل ادنع ةمماتملا نوكت

 ابرلا اهيف لخدي ال يتلا ةضقتنملا عويبلا يف اوفلتخاو . فنأتسي ام حلصيو ىضم

 عامجالا ناكو تضقن ول نا اهضقن ىلع عامجالا ناكو ضقنلا هوجو نم يه امنإو

 كسمتي نا ي رتشملل الو عيابلل سيل لاق نم لاقف . تمتاول نإ اهتمماتم ىلع

 مماتي نأ ال إ هيف ضقنلا ملع اذإ هل بيطي الو همامت ةحص ملعي الو عيبلا اذهس

 . كلذ هل متيف هبحاص

 ملع ايك هضقنب هبحاص ملع اذإو ابرلا قيرط نم سيل وه ذإ لاق نم لاقو
 نم هيف لخددق ايب هبحاص ملع ول نا هتمماتمو هملع عم هسفن ةبيط لمتحيو اذه

 نمل زياج بهذملا اذه ىلع اذه نإف هضبق ىلإ ليبسلا هل لعجو هيلع زاجو هلام
 هبجوي ضقن هبحاص ناك نإف هل اضقن هبحاص نم ملعي ىتح ايهنم عيبلاب كسمت

 نم هنأل هل هسفن ىلع ايكاح نوكيو هلام هيلا ملسي نأ هيلع ناك عامجالا هيلع

 . اجوجحم ناك نيملسملا نم عامج الا هيلع مكح

 نيملسملا ضعب هضقني امم نيملسملا نم فالتخا عيبلا اذه يف ناك نإو

 نكي مل ي رتشملا هضبقي نأ لبق عيابلا نم ضقنلا عقو ولف نيملسملا ضعب همتيو
 جوجحم ريغ نيملسملا لوقب كسمتم هنال هضبق ىلع عيابلا ربجي نأ ي رتشملل

 لدع مكاح كلذب هيلع مكحي وأ نيملسملا لوق دحأب كسمت ام هرذع عوطقم الو
 ذافنإ مامالا هل لعج دق مامإ ضاق وأ بوصنم مامإ وأ ةيعرلا ىلع همكح زوجي

_ ٢٥٨ _



 مكح اذإ هنإف يأرلا تارايتخا نم هسفنل لعج ام كلذ يف هل لعجو ماكحالا

 يأرب عسوي مكاحلا عم هل نكي ملو ةعاطلاو عمسلا هيلع ناك ءىشب مكاحلا هيلع

 عمسلا ةيعرلا ىلعو بجاو مكاحلا اذهل يأرلاب مكحلا نأل نيملسملا نم دحأ

 ةنس نمو هللا باتك نم همكح جرخي مل ام همكحب ىضرلاو كلذ يف هل ةعاطلاو

 . نيملسملا عامجا نمو هللا لوسر

 ىلع ةعاطلاو عمسلا نوكي نأ ريغ نم مكاح كلذب هيلع مكح نا اماو

 ىلع ةجح هل سيلو ةيعرلا دحأ هنأل ةجح كلذ يف هيلع سيلف ضرفلاب ةيعرلا

 عامجا نموأ هللا لوسر ةنس نموأ هللا باتك نم مكح هيف نوكي ايب الإ ةيعرلا

 هيلع ماق نمم مكحلا اذهم هيلع مياقلا ناك اجوجحم مصخلا اذه ناك ايب نيملسملا

 ىلع ردق نم لكو هلعل راكنالا هجو ىلع اذه ناكو هيلع ةجح هيلع مايقلاب ردقو

 كلذب ماق نم ىلع ةجح راكنالا ىلع ةردقلاو راكنالاب ديلا هل نوكت ايب راكنالا

 هيلع عيابلل سيلف ءارشلا كلذ ضبق ىلإ ي رتشملا راص دق ناك نإو . هيلع

 لوقل ا ن اكو نيملسمل ١ لوق نم ع ىشب عسوت ١ ذإ هلام نم ضبق ام ميلست يف ةحح

 . ملعأ هللاو . ملسي مل ام عيابلا رمأ يف ةجحلا نم ىضم امل

 الام ى رتشا وأ لجر نم ةيراج ى رتشا نميف هللا دبعوبأ ظفح : ةلأسم

 هنم رتشي مل هنأ هركنأو هدحجف نمثلا هيلإ عيابلا بلطو ءارشلا ي رتشملا دحج مت

 نأ ىلع ربجي هناف ءارشلا هيلع يعدملا فلحو ةنيب عيابلا دنع نكي مل اذإف ائيش

 . ملعأ هللاو . هنم هارتشا ناك نإ عيبلا كلذ نم عيابلا ي ربي

 : ناديبع نبا : ةلأسم
 نم ءارشلا فيك قوسلا وأ ةراحلا يف نوفوطي نيذلا نايبصلا نم ءارشلاو

 ؟ مهدنع

۔ ٢٥٨٢



 الو زوجي ال نايبصلا نم ءارشلا نإ لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف : لاق

 عيبلاب ةفورعملا عضاوملاو قاوسألا يف مهنم ءارشلا زوبي هنا ضعب لاقو . تبثي

 هلللاو . ريخألا لوقلا اذه ىلع نمثلا مهضبقي نأ مهنم يرتشي نمل زياجو

 . ملعأ

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 هل اهعيبي هريغ الالد اهاطعأف هل اهعيبي هل ةدبع الالد ىطعأ لجر يف

 ىلع اهنايض نوكيأ بورغلا دنع تتامو رخآلا لالدلا دنع مويلا كلذ ثكمف

 دنعاهبحاص اهب ملعوأ اهار اذإ تيأرأ . نايض هيلع سيل مأ لوألا لالدلا

 ' ؟ال مأ ءاوس لوقلا نوكيأ هيلع ركني ملو رخآلا لالدلا

 لالدلا ناك نأ هنع تلأس ايع باوجلا يف اندنع ام بسح ىلع : لاق

 ىلإ اهعفدي نأ هل ىرت الف اهعيبي نأ ىلع هرجأو اهبحاص ةدبعلا هاطعأ لوألا

 اليبس دجي اذإ هيلا اهدري نأ هل ىغبني ناكو اهبحاص يأرب الإ نيلالدلا نم هريغ

 اهنايض هموزل دعب تتام وأ تييح كلذ نم هعنم لاح هريغ اهيطعي الو اهعيبي نأ
 سيلو . همزل نأ دعب اهنايض هنع طحي ال اهتوم نال همكح يف ءاوس كلذ لكف

 طوقس ىلع لدي امم ريكنلل اكرات ريخألا لالدلا عم اهتي ؤر دعب اهبحاص توكس

 ةحص عم هل همتيو هلعف نم كلذب اضرلا رهظي مل اذإ انل نيبي ييف هنع نايضلا
 اهلهأ توكسب لطبت ال قوقحلا نإ ليق دقو هتوكس يف هدنع ام يردي ال ذإ هلقع

 . ملعأ هللاو . اهنع

 : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 نم ائيش وأ لاوع لثم وهو لالدلا دنع نم ءادن ائيش تي رتشا اذإ هل تلق

 ةدايزلا هذه نوكت نمل ةدايز هيف تدجوف هدعأ تعجر ينإ مث يلع هدعو رجشلا

 مل ينأ ريغ لالدلل تسيل ةعلسلا هذه نأ ملعأ انأو ةعلسلا بحاصل مأ لالدلل

۔ .٢٦



 هبضقأ نأ زوجي يل يه لالدلا لاق اذإو ةدايزلا هذه عجرأ نم ىلا اهبر فرعأ

 ؟ ال مأ اذه يف هقدصأ اهبر اذه لاق اذإو ال مأ ةقث ريغ ناك اذإ ةدايزلا

 هريغل اهنأ كنم ملعلا عم هسفنل اهايإ هاوعد يف هقدصت نأ زوب ال : لاق

 هريغل اهنأ اهفرعت نكت مل اذإو هيف فلتخي امموهف اذه ىلع هيلإ اهدر امأو مكحلا يف
 هرارقإو هريغل اهنأ حصت ىتح هل مكحلا يف اهنأل هرارقإ لبقت نأ كل زاج هلوقب الإ

 هيلإ اهعفد زاوج ينبجعيو هيلع مكحلا يف زياج هل همكحو هدي يف امم ع ىشب ريغلل
 ىلا نئمطي ام عضوم يف اصوصخ اهنم اهتذخأ يتلا ديلا ىلا درلا ىنعم ىلع

 نم جرخي ال امم ناك نإو . اهيف ةجح هيلع هل نمم ةضراعم ريغب اهايإ هاوعد قدص
 اناك هل مكحلا يف هزاجأ نم لوق ىلع ةنانمطالا نإف . لاح ىلع فالتخالا

 . ملعأ هللاو . هيف رظناف كلذل ةدايز عون

 : دادم نب دمحا هيقفلا : ةلأسم

 ريغلوا هدلول هارتشا يذلا عيبملا نم رقأو لوصألا نم ائيش ى رتشا نميف
 رقأ ام عزتنا كلذ دعب هنإ مث يبنجأل هضرقأو رثكأ وأ لقأ رشع لثم هنم ءزجب هدلو

 ةلع عيبلا اذه يف اذهو هنم هب هل رقأ ايب يبنجألا هل رقأ وأ عيبملا كلذ نم هدلول هب

 هنم ضعبلف فلتلا دعب هارتشا اييف ضقنلا دارأو ةلاهج وأ نهر لثم ضقن

 ؟ ال مأ كلذ هلأ هيلإ عوجرلاو

 نم هجول هارتشا امم هفلتأ يذلا ءزجلا يرتشملل عجر اذإ هنإ : لاق

 هلف نهروأ ةلاهج لثم ضقن ةلع هارتشا يذلا عيبملا يف ناكو عرشلا هوجولا

 نيعلا ةمئاق ضقنلا ةلع نأل اضيأ ضقنلا عيابلل كلذكو . ضقنلا ةلعب ضقنلا

 اذكه فالتخالا نم ىرعتي الو ةيناث هيلإ فلتلا عوجرب تلطب تاببثإ هيلع وأ

 . لمع كلذبو هدي طخب جرفم نب ناييلس نب دمحا هيقفلا باوج نم هتظفح
 . ملعأ هللاو

٢٦١



 : يلاعسلا دمحم نب رماع خيشل ہشلا : ةلأسم

 هيلع قح نع عيابلا هعيابي نأ زوجيأ دضنلا يف برجأ ةرشع ى رتشا نميف
 ةفص امو نهناكم نم نهلقني مل اذإ اضبق نوكي ال مأ لوألا هعضوم يف رمتلاو هل
 ؟ زياجلا هجولا

 نم نهضبقو ضبق اذإ هنأ ناديبع نبا نع هتظفحو يدنع يذلاف : لاق
 ايف كلذ يفكيف نهيلع هدي عضوو نهلقن نكي مل نإو نهعضوم نم نهلقن

 . ملعأ هللاو . تعمس

 هبحاص نم هونزتاو نمس ءارش يف اوكرتشا ةعامج يفو & هنمو : ةلأسم

 هنزو نعدازو مهنيب هومسقو هبحاص نم احجار اذكو اذك هنإ هنزو اوفرعو ةلمج

 ؟ ةدايزلا نمل الوأ
 اهناف نيزاوملا فالتخا نم ةدايزلا تناك نإ يدنع يذلاف : لاق

 هللاو . عيابلل اهناف طلغلا نم نوكي امم ةريثك ةدايزلا تناك ناو يرتشملل

 . ملعأ

 وأ هبحاص هفرخ املف ابطر هل عيبلا الجر لواق نمو رثألا يفو : ةلأسم

 ىلع بطرلا نمث نم دازام هلضف نايض هيلع ليقف بطرلا ءارش نع ي رتشلا
 . ملعأ هللاو . رمتلا نمث

 : يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا : ةلأسم

 هل لاق سانلا نم دحأ هدازو ةعلسلا ىلع يداني ناك اذإ لالدلا يفو

 ةعلسلا ىلع يداني تيأرأ . نوبزلا اذهب عيبلا هيلع تبثيأ ريسأ هيكوأ يدنع

 هل لاقو لالدلا عجر ةعاس دعب مث ةخاش رصاق هل لاق دحأ هدازف تايرال عبراب

 ؟ ال مأ اذه زوجيأ عيبلا اذهو راجتلاو ليلالدلا ةداع ناكو كتعياب

٢٦٢



 وه مالكلا اذه لثم يف ناك اذإ نيملسملا راثآ يف ءاج ام يناعم ىلع : لاق

 نم هنوفرعيو هنومهفي اييف مهنيب ةداعلا ترج كلذ ىلعو ةديازملا يف مهنيب فراعتملا

 يتلا هتعلس ىلع ةدايزلا هل هدصقو لالدلل كلذب دحأ لاق ذإ ضعب مهضعب

 ىلع هدنع ةعلسلا تعقو اذإ ديازملا ىلع تباث كلذ ذإ وجراف اهيلع يداني

 نوكي مكحلا ىلإ اوعجر اذإف ماكحالا يناعم ين امأو . هلا نيبو هنيب اميف هدتيازم

 لعف نم رخآلا هجولا ىلعو رهاظلا ماكحأ يف تباثلا حيرصلا لوقلاب الإ مكحلا

 جرخت اهنال زوجت ال ةلاحلا هذهف اهيلع ىدان امم لقأب ةعلسلا عاب يذلا لالدلا

 لدعلا لهأ ىلع بجاولاو ةلاحلا هذه فرعي الو هديازي نمل عدخلاو بذكلا جرح

 ىرتشا اذإ يرتشملا امأو . قحلا ىلا عجريو قدصلاب يداني ىتح هيلع راكنالا
 يف نوكت ال يتلا ةسلادملا يف قحلل ةفلاخم ةلاح هنم نكت ملو اهبر نذإب ةعلسلا

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع قيضي الف هتعلس داسكلا

 : دادم نب دمحا خيشلا : ةلأسم

 ةلخن هيف نأ هريغل هعاب نأ دعب نم لاق مث هل الام هريغل عاب يذلا امأو

 نأ الإ اذه يف :هتداهش زوجت الو كلذ يف هلوق لبقي الف ءارقفلل وأ دجسمل وأ لجرل

 . ملعأ هللاو . ي رتشلملا رارقاب وأ لدع يدهاشب حصي

 : ديعس وبأ خيشلا : ةلأسم
 هيف ةيطعلل كلذكو نيملسمل ١ لوق رثكأ يف تب اثو زياج بوصخم ١ عيب نا

 فرصتلاو هبرل كلم وه بوصغملا كلذ نأل يطعملا نم زارحالا دعب ةتباثو ةزياج

 نب هللا دبع دمحم وبأ ناخيشلا لاقو . زياج رارقالاو ةيطعلاو عيبلاب هبر نم هيف

 عيبلا هيف زوب ال بوصغملا نإ ينايسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأو هكرب نب دمح

 ةبحلا زوجي ال كلذكو هيلإ لصوتلا نم عونمم هنأل هعيابل ضقنلا هيف نإو تبثي الو
 . ملعأ هللاو . عنملا لجأل ةحابالا الو ةيطعلا الو هيف

_ ٢٦٣ _



 ةلخنلا تعقوف ديز ةروشم ىلع ةلخن لجر ىلع لجر عاب ولو : ةلأسم

 اهنايض هيلع اقلعتم ناك هنأل يرتشملا لام نم اهنا ديز ىلع ريشي نأ لبق نم

 ريغ ةروشملا نإ هريغ لاق . رايخلا جرحم يدنع جرخي ةروشملاو عيبلا ببسل

 نإف هاضر ىلع اعيابت ناو تبثي ال عيب كلذف نالف ةروشم ىلع اعيابتاف ىضرلا
 . ملعأ هللاو . تبثي مل ضري مل نإو تبثي عيبلاف ىضر

 : دمحأ نب ةعمج خيشلا نع : ةلأسم
 دلبب تي رتشا لوقي ي رتشملا ءافولا دنع افلتخاف ةعلس وأ الام عاب نميف

 هناصقن يعدي يناثلاو دقنلا ةدايز يعدي اذه اذك دلبب كل تعب لوقي عيابلاو اذك

 ؟ ايهنم يعدملا نمو دقنلا نم دحاو لك مزلي ام

 نمثلا ةدايز عدمف عيابلا اماف اعيمج نايعدم يرتشملاو عيابلا نا : لاق

 تبث ةنيبلا عيابلا رضحأ نإف ةنيبلا ايهنم لك ىلع نم نمثلا سخب عدم يرتشملاو

 لاق نم لاقو . عيبلا ضقتنا ةنيبلا اعيمح ارضحأ نإو ي رتشلملا كلذكو هاوعد هل

 عيابلا ىلعو ي رتملا لوق لوقلا لاق نم لاقو هدي يف عيبلا ناك نم لوق لوقلا

 . ملعأ هللاو . ةنيبلا

 : ديعس نب رمع خيشلا نع : ةلأسم

 كردلا هيف بجوو نيعملا دودحملا لاملا ي عقو اذإ عيبلا نادعما

 عيابلا نمضي ل اذإ اذه هنم قحتسملا نمث دري وأ عيبلا نمث دري قاقحتسالاو

 لوقلا رثكأ يف ىورشلا هل هيلعف ىورشلاب نمض اذإف ىورشلا ي رتشملل

 وه سيل هسفن ىلا هتفاضاب هكلمو ينالفلا هلام عاب اذإ امأو . اندنع هب لومعملاو

 هكلمو هلام هعاب هنأل هنم قحتسا اميف هيلع قاقحتسا الف نيعملا دودحملا لاملا اذه

 ريغ اذكه هلام عاب اذإ دمحا نب ةعمج خيشلا لاقو . ريغلا كلم وه هنم قحتسملاو

 الإ عبي ل ناك هنأل هنم قحتسملا مهسلا يف لايتحالا لخد هيلإ بوسنم الو دودحم

 امأو . ىورشلا توبث نع فقاولا اذه فعضو لاملا اذه نم قحتسيو كلمي ام

٢٦٤



 نم جرخ دق هن أكف هيلإ بسنيو هب فرعي هدي يف لاموهو هفرعو هدجو اذإ

 يف لخد عيبلا نأل كلذو همزلي ىورشلا ناكو لاملا عيمج يف عيبلا لخدو لاتحالا

 . ملعأ هللاو . لاملا نم دودحملا عيمج

 : حاضو نب حلاص خيشلا نع : ةلأسم

 لاقو ةبادلا عيب يف ريغم ينإ لاق عيابلا نإ مث ةباد لجر نم ى رتشا نمو
 الو ريغمب انأ ام لاقو نمثلاب عيابلا كسمت كلذ دعب مث كريغ تلبق دق يرتشملا
 . كتباد ذخف كريغ تلبق انأ ي رتشملا لافو ةبادلا تضبق

 تلبق ي رتشملا لوق الو ريغم انأ هلوق هضقني الف اتباث عيبلا ناك اذإ : لاق

 الو ةملاسم عيب درلا ذئنيح نوكيف اهضبقيو عيابلا ىلا ةبادلا ملسي ىتح كريغ
 . ملعأ هللاو . احيحص نوكي

 حصو يردي الو ربلا باوبأ نم ءىشل فقوم الام ى رتشا نمو : ةلأسم

 ؟ اهدحو ةلغلاب مأ ةميقلاب عيابلا ىلع عجريأ كلذ لعب

 . فالتخا ةلغلاب عوجرلا يفف : لاق

 ؟ ءىشب عيابلا ىلع عجري له ملعي ناك نإو : تلق

 هنم اهقحتسي ملو عيبلا هجو ىلع ديلاب اهملس اذإ ةميقلاب عجريف : لاق
 عيابل ١ ىتح ل ل اقو . ل املا بحاص ىلع ةلغلا در هيلعو هوجول ١ نم هجوب

 هللاو . كلذ هيلع لوقلا رثكأو ةلغ در هيلع سيل لوق فالتخا هيف بصتغملا

 . ملعأ

 : يحبصلا : ةلأسم

 نم ايهس كلذ دعب مث عطقوأ رايخ عيب ينالفلا هلام فصن عاب نميقو
 وهو لاملا عيمج عبر ىرتشا هنأ يناثلا ي رتشملا جتحاف لاملا اذه نم مهسأ ةعبرأ

٢٦٥



 ؟ مكحلا ام همهس عبر هل عاب هنأ عيابلا جتحاو عيابلل يقابلا فصنلا فصن

 هللاو . مامتالاو ضقنلا نيب ريحم ي رتشملاو عيابلا لوق لوقلا : لاق

 . ملعا

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 اهب دجوو تيم جلف اهبو ةتيم ةيرق دجوف اددرتم ضرأ يف حاس لجر يف

 رضاجل اهضعبو بياغل اهضعب تلاقف ةيرقلا هذه نمل ةأرملل لجرلا لاقن ةأرما

 ام لجرلا اذه اهنم ى رتشاف ءامو ضرأ نم فورعم ءىش اهس يلو رضح نم انأو

 . ةفصلا هذه ىلع هل ءارشلا لحأ ةدودحم ضرأو فورعم ءام وهو اهل هتعدا

 . ؟ ال مأ

 اهدي يف ءامو ضرأ نم ةيرقلا هذه نم ةأرملا هذه هتعدا ام ناك اذإ : لاق

 يل نيبي الف ضراعم هيف اهضراعي ملو اهاوس دحأل هبرقت ملو اهريغ نع هعنمتو هزوحت
 ام اهاوه اهدي يف ام مكح نأ الإ اهنم هءارش دارأ نملاهيلع هعيب رجح اذه ىلع

 . ملع أ هلل او . اهلطاب كلذ ف حصي ملو هوجول ا نم هجوب اهقح هيف لمتح ١

 هنظيو تادايز اهيف خسنلا ضعب نايبتل الثم اباتك ى رتشا نمو : ةلأسم

 ؟ هنم ريغلا هلأ اهضعب وأ تادايزلا صقان هدجوف تادايزلا تاوذ خسنلا نم

 نب ديعسو ناييلس نب رصان نيخيشلا نع اذه لثم يف ريغ ال : لاق
 فالتخا الب ةلاهجلاب ضقنلا هل ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا لاقو : ريشب

 . كلذ هل دجي مل اذإ

 ؟ ريغلا هلأ اه نطفي ملو اليلق ةرسكنم هتعاطق دجو نإو : تلق

 نب هللا دبعو ناييلس نب رصان خياشملا نع ريغلا هلو بيع كلذ نإ : لاق

۔ ٢٦٦



 ؟ ال مأ هب دري بيع دبعلا يف ةفلقللو : ةلأسم

 . نتتخي مل نم دح يف دعب نوكي نأ الإ . معن : لاق

 ؟ ال مأ هب درت بيع ةمألل دلولاو : تلق

 قرفي نأ زوجي ال نمم ناك نإ لوقو . بيعبوه سيل لوقو بيعوه : لاق
 . ملعأ هللاو . بيعب سيلف اهنع ىنغتسا اذإو بيع وهف اهنع ىنغتسي الو امهنيب

 له ي رتشملا عجري نأ لبق هرمأ ريغب عويبملا عاتملا بر متأ اذإو : ةلأسم
 ؟ عيبلا متي

 مامتإ لبق هعوجر يفو ي رتشملا كتعدوه متأ اذإ عجرولو . معن : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا عيبلا

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا : ةلأسم

 ملسو حيحص ظفلو ةبجاو ايهنيب عقت ملو الصأ الام لجر ىلع عاب لجرو
 ي رتشملا دي يف لاملا ىقبو عيابلا تامو لاملا ي رتشملا زاحو نمثلا عيابلل يرتشملا

 ؟ ءاوس هلك ايح عيابلا ناك نإو الالح نوكيو كلذ زوجأ

 هنانئمطالاو زياجلا يف امأو عيبلا ةبجاو حصت ىتحف ماكحالا يف امأ : لاق

 يف مرحي الو ةملاسملا عيب اذهو زياج كلذف امهدحأ تام ىتح عيابلا عجري مل اذإف

 . ملعأ هللاو . زياجلا

 : يلمازلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ زوجي عيبلا يف ةلاقالا طرشو

 نكي مل نإورايخ عيب عيبلا راص ةفورعم ةدم ىلإ ناك نإ طرشلا : لاق
 . ملعأ هللاو . هلك ضقتن ةتنا ةفورعم ةدم ىلا

٢٦٧



 : ديعس وبأ : ةلأسم

 همزلي له نمثلا عاضف رجأ ريغ ىلع هل هعيبي ابوت الجر ىطعأ لجر
 عفدلا نيب رييختلاب ليقف هريغ ةعلس عياب ىلا نمثلا ميلست يف فلتخا دقف نايض

 عيابلل زب مل اذإف عيابلا ىلا ميلستلا زوجي ال ليقو ةعلسلا بحاصو عيابلا ىلا
 نإو يدنع ناضلا نم أربي الف هبر نم ةجح الب ضبق نإف . هلثم يرتشللاف

 ىلع ةرجالا تعقو ناو فالتخالا نم ىضم ام ىلعف عيبلا ىلع ةرجاب هعيب ناك

 مل نإو فلتلا حص اذإ نايضلا همزلأ دحأ نأ ملعأ الف مهاردلا لمحو بوثلا عيب

 . ملعأ هللاو . نايضلا ةرجالاب لمعي نم ىلعف هاوعد الإ هرذع حصي

 : حرفم نب دمحا خيشلا : ةلأسم

 هلزئاج معنف ؟ال م أ كلذ هل زوجمأ اهيف ايب ةعلسو ةباد حدمي لجر نعو

 . ملعأ هللاو . حدملل ال فيرعتلل كلذ

 : يحبصلا : ةلأسم

 الو ميرحت يهنوهأ نمضت مل ام حبر نعو كعم سيل ام عيب نع يهنلاو

 مأ اهدعب حبرلا لحيو ةمماتملا هيف عست مأ عوجرلاو ددا رتلا الإ عيبلا كلذ يف عسي

 . هيف لوقلا فيك
 قيرط نم ميرحتلا ىنعم ىلع جراخ مارحف كلمي الام عيب امأ : لاق

 امأو . افالتخا هيف ملعأ الو مودعملا عيب قيرط نمو ررغلا عيب قيرط نمو ابرلا

 نم لاق نم لاق هنألو ضبقلا مدعو ةلاهجلا قيرط نمف نمضي مل ام حبر
 وه ليقف حبرلا قاقحتسا يف فلتخا دقو . ضبقلا لبق عيبلا حصي ال نيملسملا

 وهو اعيمج اهل ال ليقو عيبلا ببسب ي رتشملل ليقوهنايض نم جرخي مل هنالعيابلل
 . ناويحلاو ضورعلا هطسوأو لوصألل هبرقأو نزويو لاكي اييف هدشأو ءارقفلل
 . ملعأ هللاو

٢٦٨



 : يودعلا هنلا دبع نب لاله خيشلا : ةلأسم

 فرعي نأ همزلي ابيع اهيف فرع اذإ هلام يف اهكلمتم وأ علسلا كرتشم يفو

 ؟ ال مأ كلذب
 نع ربخت اهنأل اهب فرعي نأ همزلي الف ةرهاظلا بويعلا نم ناك اذإ : لاق

 لوق اهفرعي ال نأو ي رتشملا اهفرعي نأ لمتحت يتلا بويعلا امأو عيبلا دنع اهسفن
 علطي ال تلا ةيفخلا امأو ديعس يبأ نع بسحأ همزلي ال لوقو اهفيرعت هبزلي

 رمألاو علسلا يف امومع كلذو عيبلا دنع كلذ همزليف فيقوتلاب الإ ي رتشملا اهيلع
 . ملعأ هللاو . رصبلا لهأ دنع رظنلاو ةدهاشملا ىلع

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةل 07

 اهب درجي يتلا بويعلا نم هنإ هظفحن مل لاحطلا نإ هلأس نم ىلإ هنم باوج

 ىلإ دري اذه نأ اندنعو رثألا اهب صن يتلا بويعلا عم ركذي مل هنأل دبعلا يف عيبلا

 هثودح نكمي ىرن اميف لاحطلاف عيبلا هب دري ابيع مهرظن يف هوأر نإف لودعلا رظن
 دوجوملاو اهيف هثودح نكمي ام ةدملا نم ءارشلا دعب ىضم اذإ ةصاخ ي رتشملا دنع

 عيبلاب ريغ نإ هيلع ةنيبلاف ي رتشملا دنع بويعلا نم هثودح نكمي ام نأ رثألا يف
 كلذ نأ ملع نيمي عيابلا ىلعف الإو عيابلا دنع ميدق كلذ ذإ هعم هثودح نكمملا

 ةنيبلا هزجع دعب يرتشملا هنم اهبلط ذإ عيبلا نيح دبعلا يف هب ملعي مل بيعلا
 . ملعأ هللاو . انل ناب اييف كلذ ريغ هيلع سيلو

 : سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 ائيش كلذب هل ي رتشي نأ هرمأو مهرادلا دعب سانلا نم ادحأ ضبق نميف

 يرتشي نأ زوبيأ اهضوعب رسيأ مث اهيلإ هتعد ةجاحل اهضياق اهضرتقاو انيعم
 اهنمض نأ دعب اقباس مهاردلا هنم ضبق نمم هيف رمأ الب هئارشب رمأ ام ضوعلاب

 نهم ايناث ارمأ اهيف ددجي ىتح ضوعلاب ءارشلا هل سيل مأ اهيف هنم عقاولا ضرقلاب

٢٦٩



 هلوق ىنعم ىلعف . اهم ء ارشلاب هرمأو هنم اهضبق ىل ١ مه اردل ١ كالهتسال كلذ هل

 هل نم همتأ اذإ زياج ىضرلاب نانمطالا ىفف هتبثاف كلذ هيلع ضرع نأ دعب

 هللاو . اهل انماض مهاردلا تراص ثيح زوجي ال مكحلا يفف الإو مهاردلا

 . ملعأ

 : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلأسم

 نامزلا نم ةدم عيابلا دي يف عابملا لاملا ىقبورخاآ ىلع هلام عاب لجر يف

 ي رتشملا رهظأ عيابلا تام املف هل هعيب لبق ناك ايك دارأو ءاش فيك هيف فرصتي

 هراكنا ةلقو هيضاقيو ي رتشملا توكسب مأ هارتشا ام ي رتشملل تبثيا عيبلا كص

 عيابلا عفني الو عيبلا متي مأ عيابلا ةثرول لاملا تبثي لاملا يف هفرصت يف عيابلا ىلع

 ؟ كلذ نم ءىش

 نيكلاملا نيعيابتملا نيب ةقفصلا عوقول تباث عيبلاف تفصو ام ىلعف : لاق

 ضبقلا عيبلاب اعار ءاهقفلا ضعب لعلو . كلملا لوحت اهب حص اذإ عيبلا يف امهرمأ

 اذهو رثكأ هب لمعلاو رهشأ وجرأ اييف لوألا نأ الإ هب الإ همامتإ ري ملو يرتشملا نم
 هنم فرصتلا ةحص عم امأو . هدي يف هئاقب لاح هيف عيابلا نم فرصتلا ريغ عم

 يف هنم رهظأ الو رييغت هنم حصي ملو هريغ وأ لكأ نم هي رتشم نم ملعي هيدعب هيف
 هتثرو ىلع اميف ي رتشملا مايقف كلذ ىلع هدي يف وهو تام ىتح ريكن هيلع كلذ

 نأ لوقلا ضعب ىفف . هل ةجحلا توبث يف فلتخم هلاح نم اذه ىلع هدعب نم
 عم هتايح يف هنم هارتشا ايف مهكلاه توم دعب عيابلا ةثرو ىلع ةجح هل سيل
 نم ىلع هل ةجح ريكنلا كرت نأل هتافو لاح ىلا هيف هنم ناك ايف هيلع هريكن مدع

 هجوب هعيب دعب هيلا عجري نأ ريكنلا مدع عم لمتحي هن ال هنم حص ول نإ ريكنلا هل

 ةجحب سيل يه هعاب ال عيابلا هلكأ نإ ليق دقو . هتجح تتامو تام دقو قح

 دعب كلذ هنم نوكي نأ الإ اهركنأ الو اهريغي ملف اهب املاع ناك ولو ي رتشملا ىلع
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 نم حبصي نأ الإ الف الإو هيلع ةجح اذه ىلع نوكيف هارتشا امل يرتشملا ذوح

 الو ربكن هيلع هنم حصي ملف ي رتشملا نم ملعب هل اكلم هءاعدا هايإ هلكأ عم عيابلا

 ةجح هنم لطبتو هيف هعياب ةجح كلذب تتبث ذئنيحف رييغت كلذ يف هنم رهظأ

 هللاو . هزح مل وأ عيبلا دعب ي رتشملا هزاجأف فالتخا كلذ يف ملعأ الو هي رتشم

 . ملعأ

 : ىلمهازلا : ةلأسم

 يفرسبال ناتلخن وأ ةلخن هيفو ةدحاو ةقفص ةلمج هلام ةرمث انطأ نميفو
 ؟ ال مأ انطلا اذه تبثيأ . اهلك ارسب تراص هلخن ةيقب ةرمثو اهترمث

 هانطأ اذإ اهعيمج يف هنطلا زاج اهرثكأ يف رسبلا رهظ اذإ لخنلا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . يدنع لوقلا رثكأ وهو كردأ اذإ كردي ل ىذلاو اهنم كردأ ىذلا

 لخنل ١ ينطمل ا دحف رجشو لخن نم الام انط أ 7 ©&٠ هنمو : ةل أسم

 يف ىقبو ل 11 ١ نم لوحتو كلذ ف دهتج او عاطتس ١ ام رجشل أ ةرمث نم ذح أو

 ريغوأ اكردم ناك هذخأ لاملا بحاصل لحم هنع لأسي الو رمسي ءىش رجشلا

 ؟ ال مأ هدعب وأ انطلا لبق رجشلا رمثأ كردم

 انطلا لبق رمثأ امأو ءعىشب هيف ىنطملل سيلف انطلا دعب رمثأ ام امأ : لاق

 نم هعطق طرتشي نأ الإ كلذ تبثي مل كردم ريغوهو انطلا طرش يف هلخدأ نإف
 وأ هنذاب الإ ينطملا لوحت دعب هذخأ زبجي ملو ينطملل تبث اكردم ناك نإو . هتعاس

 لاملا هانطأ اينإو هجرخأ الو انطلا طرش يف كلذ لخدي مل نإو فراعت وأ ةلالدب

 . ضقتنا هاضقانت نإو مت هيلع امماتت نإف لوهجم يدنع انطلاف كردم لاملاو اذكه

 عجري امم راجشألا يف ريسي ءعىش ىقبو لاملا نم ينطملا لوحت اذإ سانلا نواعت يفو

 . ملعأ هللاو . هذخأ يف لاملا بحاص ىلع سأب الف هيلإ هبحاص
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 : سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 وأ ناك فقول ءادنلاب عابي ائيش ىأر سانلا عمردق هلو موشحم لجر يفو

 موشحملا لوألا لجرلا لاق . هيلع نبازف رخآ لجر ءاجف هيلع نبازف فقو ريغ

 . ءىشلا كلذ هيلع مرحي الو كلذ هل زوبيأ هبوبذ يلع

 . كلذ هل زجي مل كلذ لجأ نم نوبزلا كرتيف ىرادي نمم ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو

 ركنتف بيعب هدري مث هدقني ملوأ نمثلا دقنو ابوث ى رتشا نمو : ةلأسم

 ي رتشملا ىلع ةنيبلا نإ كبوث وه يرتشملا لوقيو . يبوث وه سيل لوقيو عيابلا
 نإف رايخلا هل لعج نوكي نأ الإ هبوث هنا ملعي ام نيميلا عيابلا ىلعو . هبوث هنإ

 لوقلاف نمثلا ذخأ دق عيابلا ناك نإ لاق نم لاقو رايخلا ةدم يف قدصي يرتشملا

 . ملعأ هللاو . يرتشملا لوق لوقلاف عىش نمثلا نم ىقب دق ناك نإو هلوق

 : لمازلا ةلأسم

 دهعتي ملو هدنع نم نلجتل هتينو اهيف ايب ةعلس فصي ناك اذإ رجاتلا يفو
 . مثؤيأ بذك ىلع

 ةفلتخم اهسانجأ نأل اذك سنج نم اهنأ هتعلس ةفصب اربخغ ناك اذإ : لاق

 حدملا ىلا دصق ناك نإو . هيلع قيضي ال اذهف ءعىدر اهنمو طسوأ اهنمو ديج اهنم
 هللاو . ءارشلاو عيبلا دنع ماذلاو حدايلل مذلا نم ءاج ام مكيلع ىفخي الف

 . ملعأ

 اهدجوف اهحبذف اهحبذيل دحا نم ةاش ى رتشا نميفو .3 هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهعياب ىلع اهمحل وردلا ةيكيمس
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 ىلعف اهب ضري مل ملع نيحو اهحبذ ىتح ةيكيمس اهنأ ملعي مل اذإ : لاق
 ةحيحص نيب اهتميق ناصقن هيلعو اهدر هل نإ اذه لثم يف رثألا يف هانعمس ام
 . كلذب ةفرعملا لهأ نم لودعلا رظن ىلع ةميقلا نوكتو ةبويعم ةحوبذمو ةبويعم
 لمع الو حباذلا ىلع نايض الف ةحيحص اهتميق لثم ةحوبذم اهتميق تءاج نإف
 نيملسملا دنعرذعت اذإ كلذ انإو ةميقلا يف ةاشلا بحاص ىلع لوق ىلع
 . ملعأ هللاو . هنيمي عم مراغلا لوق ىلا هيف عوجرملاف

 يدنع رهشو اضعب مهضعب ازغ اذإ نيكرشملا جنزلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . ابسلا كلذ نم قيقرلا ءارش ىل زوجيأ كلذ

 ىرخألا ةيرقلا لهأ عم اونماي ال ةيرق لهأ لك نأ تدجو يذلا : لاق

 ينأ الإ كرشلا لهأ نم برحلا لهأ يف كلذو لالح ضعب مهضعبل مهابسف

 . ملعأ هللاو . مهدنع ام ءارش هل زجي مل انمآ ةيرق ين اييقم ناك نم تدجو

 اهيرتشيف هينث اهنأ وأ اعاص بلحت لوقيف ةرقب عيبي لجر يفو : ةلأسم

 ضقن ي رتشملل له هبذك حصي مث اهيف ةبغر هنأ الإ طرش نكي ملو يرتشملا
 ؟ ال مأ عيبلا

 . ملعأ هللاو . هنم ربخ اذه امنإو مات عيبلاو هيف ضقن ال : لاق

 يحلاب اهنيزيف هتيراج عيبي نأ ديري لجرلل ةليحلا هيف لحت اممو : ةلأسم

 هنيزف هسرف عيبي نأ دارأ نإ كلذكو رهاظ هنأل كلذب سأب الف ةيلاغ ابايث اهسبليو
 . ملعأ هللاو . كلذب ساب الف يلاغلا جرسلاب

 نأزوجيأ يدنع نكت ملو اهيرتشيل ةعلس دحأ ينلاس اذإو : ةلأسم

 ؟ال مأ اهايإ هعيبأل اهيرتشا
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 اعطق اذإ عيبلا دسفي يذلا هجولاو هعيبتل تركذ ام ءارشب سأب ال : لاق

 . ملعأ هللاو ا . هيالا دنع ةعلسلا نوكت نأ لبق نمثلا

 هحدم ىلع تناك الو اهنمثب ةدايزلا ديري هتعلسل حداملا ناك اذإ : ةلأسم

 ي رتشملل داز ام در هيلعف اهنمث يف تداز نإو كلذ زوجي الف هحدم يف بذاك وهو

 نإو بذكلاب حدم عاب اذإ نم نوعلم هنأ رثألا يف دجويو . اهلثم ةميق نع
 . ملعأ هللاو . بذكلاب مذ ى رتشا

 : لاله خيشلا : ةلاسم

 نكي مل اذإ تيأرأ همزلي ام هل بصاغ دنع نم ابوصغم رمت ى رتشا اذإو
 مكبجعأ نإ مهل لاقف كلذ ىلع هورواشو هريغ نم ناك امنإو هنم ةمواسمل الصأ

 . مهمدقم هنأل هنمث وه مهاطعأو هو رتشاف

 نم هلوه نم نبي ملو بوصغم هنأ هديب نم هب رقأ اذإ عىشلا نإ : لاق

 لخاد لخد اذإو تاهبشلل كرتلاو داهتجالا باب يف قيلأ هدنع فوقولاف سانلا

 هبهذم يف اهزنتو هنيد ىلع اطايتحا ءارقفلل صلختلا هب قيلأف ىنعملا اذه ىلع هيف

 . هل نم نيبي ىتح ةلاقملا هذه لجأ نم اتباث اقح هيلع بجوأ الف مكحلا يف امأو

 ملعأ هللاو

 ؟ اذه يف لوقت ام : يصو رخلا سيمخ > نب دعاج خيشلل تلق

 هقدص لمتحاو بوصغم هنأ هديب نم هب رقأ اذإ ايف يدنع يذلاف : لاق

 مارحلا ةهج نم مكحلا ي هبانتجا مزل هيلع هرارقإ زوجي نمم ناكو هبذك حصي مل اذإ
 ناكو لصألا يف هل نم نيبي مل ولو اهزنت عرولا باب نم ال ىرأ ام ىلع رهاظلا يف
 هرارقاب ةجحلا كلذك هيلع هب تماق نم عيمج ىلعو رهاظلا يف هيلع ةجح هيف كلذ

 كي نإف هسفنب ملعأ وهو كبذك هعم حصي ل ام ابذاك نطابلا يف ناكولو كلذ

 حص نم ىلع الو هيلع ةمرح ءىشلا يف كلذ حدقي ملو هبذك هيلعف هرارقا يف ابذاك
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 يعم اميف هيلع ةجح وهف هبذك هعم حصي ملو هرارقإ هعم حص نم امأو هبذك هعم
 يرظن يف هادأ امو يرظن يف باوصلا يناعم ىلع هيف اجراخ ناك نإ الإ هارأو
 نم هب يتأي اييفو اذه يف هفالخ ىلع ينأكو ةريغ هيف ملعأ ال ينأو الإ . يركف

 هجو ىلع هلهأ نم ذخأ ام ىلع الإ عقي ال بوصغملا مسا ناك اذإ هلثم يف هوجب

 ءىش يف هب اوفرع دق ام ىلع موق ناسل يف هيف كارتشالا عقي نأ الإ روج بلغتلا

 دق ام ىلع لالحلا نم اهجو مهناسل ىلع لمتحاف ملاظملا هجو ىلع ذوخأملا ريغ

 اهزنت نسحأو ىلوأ هنع فوقولا كلانه نوكيو كلذ حص نإ مهتغل نم هب فرع
 ىتح دعب مكحلا يف لالحلا يف جراخ ريغ ناك نإو . اعروت أربأو هزنأو لمجأ هكرتو

 الوأ حصيف مهناسلب هيف ملكتي نمم رقملا ناكو موق ةغل يف اذه تبث نإ همارح حصي

 هجو ىلع هبابرأ نم ذوخأملا ىلع الإ ملعن اييف قلطي ال لاومألا نم بوصخغملاف
 نم ءىشب ىمسي نوكي الئل اطايتحا مث هيف هتركذ ايب تيتأ اينإو . . ايلظ ةبلغلا

 هدي يف وه نم هب رقأ اذإو هيف لوألا وه لصألاف الإو سانأ ةغل يف كلذك لالحلا

 ىلا هجرخي وأ هلمحت ام ىتح هنم بصغ نم نيبي ملو مارحوهف بوصغم هنأ
 ملو هنايض يف لعجو هيف لخد دق ناك نإف اذه ىلعو هيف كش ال ايب لايتحالا
 ءارقفلا يف هقرفي نا نيملسملا ضعب لوق ىلع هل زاج هتفرعم نم سياو هبر فرعي

 هملسيف هبر حصي ىتح هلاحب فوقوم هنإ ليقو هسفن نع اصالخو هبر نع ةقدص

 هرضحي وأ هتامم دعب يصو وأ ثارووأ هتايح يف ليكو نم هماقم موقي نم ىلإو هيلإ
 ىتح هب ملعي ملو هفرعي ال ناك نإو ةفصلا ىلع هب يصويف صلختلا لبق توملا

 هب موقت نمم هريغب هيف هلوق هعم حصي ىتح هقدصي نأ هيلع سيلو هل وهف هارتشا

 هنأل لثملا همزل هفلتأ دق اذه ناك نإف هلهأل ةمامالا ىنعمب هدي يف نوكيف ةجحلا

 . ةميقلاف عزوتلا هيلع رذعت نإف نزولا كردي امم

 نكلو هدعب الو هب ملعلا لبق هسفنب هئارش يف لخدي مل مياقلا اذه ناك نإو

 هوذخأ كلذ ىلعو مكبجعأ نإ ٥و رتشا هب ملعلا لدعب مهل لاقف هينف هعابتأ هرواش

 هئارشب مهل نذأ هنأل رمألا هب هدارم ناك نإ ناضلا نم هتءارب ىلع ىوقأ الف
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 ريغ ىلع هتدارإ نم كلذ جرخ نإو نمضي ال فيكف مهبجعأ نإ هب مهرمأو
 نوردقي ال ناكو مهيف عاطملا ناك اذإ نذالا نم هقح يف هل جرحم ال هنأكف رمألا

 كلانه هل ةعاط ال نمم هريغ قح يف ناك نإو هب مهل نذأي مل هنأ ول هئارش ىلع

 هفالتال ضرعتلا نم هملظ يف ةدايزلا نم عون ناك كلذو نذالاو رمألا ريغ لمتحي

 . مهل هظفخو هلهال هصالخ دصق ىلع ال ناك اذإ

 ىلا هلصوي ىتح هيلع نماي نأزوجي الف هيف هدصق نم كلذ ىلع ناك نإو

 نم اذه ىلع هيلع نايض ال هناب هيف ليق ولو نيمأب سيل نم هل زوجي نموأ هلهأ
 نوملعي هرمأب مهووه هب ملعي ال ناك نإو هانيد قحلا نم هجورخب لقأ مل هلوق

 هجورخ يف يغبلاب هعابتأ ىلعو هيلع مكحي نمم نوكي نأ الإ هنود مهيلع نايضلاف
 نم هلدع سامتلاب ينثدحت يسفنو هلهأ ىلع هيف يغبلا نم هنأل ىرجأ هناضب مهب

 الو قحلا الإ اولبقت الو هيفرظناف . قفوملا هللاورظنال هيف ينإو نيملسملا راثآ
 عستم هيف نيملسملا ىأر نإف جرخملا يأرلا يف هل لمتحا ام هيلع ريكنلاب اولجعت

 . هلاثمأ يف هولاق امج سايقلا يف اجراخ نوكي ال نأ وجرأو هجراخ رصبأو هفرع نمل

 . ملعأ هللاو

 : يحبصلا : ةلأسم

 نم لاقف داقتعا ريغو ضرقلا داقتعا ىلع ةقفص هريغ لايب ى رتشا نميفو
 نيب لاملا بحاصل رايخلا لاق نم لاقو لاملل نماض وهو هي رتشمل ءارشلا لاق

 هسفن ىلع اضرق هبسح ي رتشملا ناك نإ لاق نم لاقو . هب ىرتشملا نيبو ءارشلا

 اضيأ هيفف حبرلا امأو . فالتخالا نم ىضم ام ىلعف هبسحي مل ناك نإو هل وهف
 لاملا بحاصل حبرلا لاق نم لاقو نماضلل حبرلا لاق نم لاقف فالتخا
 مل نإو هل حبرلاف هسفن ىلع اضرق هبسح ناك نإ لاق نم لاقو . انعلا نماضللو
 امم ناك نإ لاق نم لاقو انعلا نماضللو لاملا بحاصل حبرلاف اضرق هبسح نكي
 ابصتغم ناك نإ لاق نم لاقو نماضلل حبرلاف لثملاب هيف مكحيو نزويو لاكي
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 تركذ ام عيمج يفو نماضلل حبرلاف كلذ نود ناك نإو لاملا بحاصل حبرلاف

 . ملعأ هللاو . اذه يف يدنع ام هذهف نماضلل انعلا بوجو ي فلتخم

 هريغ وأ ابوث اهب ي رتشيل مهارد الجر تضبق ةأرما يفو ، هنمو : ةلأسم

 اهل لاقف هنم ريخأ ديرأ لب هديرأ ام اذه هل تلاقف اهل هاتأو كلذ امهل ىرتشاف

 تدارأو هذخأ نم تنأف ىنم هيذخف كل هتي رتشاو اذه لثم كل ي رتشأ نأ ىنترمأ

 . ؟ مهنيب مكحلا ام كلذ يف ارجاشتف اهمارد
 اهل ى رتشاف ابوث اهب اهل ي رتشيل هترمأ اهنأ ةنيبب وأ اهرارقاب حص اذإ : لاق

 مزلي ال ذئنيحف دحلا فلاخف ادح هل تدح اهنأ حصي نأ الإ رمالا مزل رومأملا

 . ملعأ هللاو . درلاو ناميالا ايهنيبو هل دحي مل هنإ رمآلا لوق لوقلاو رمالا

 جرحي ال افلسوأ ةئيسن ةسبايلا هناديعب تقلا رذب عيب نا 3 هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . قحلا نم هزاوج

 هنمث ىدأو قوسلا نم جنرضخ بوث ى رتشا لجر يفو . هنمو : ةلأسم
 دارأو ةغيص بوثلا نأ كلذ دعب نبت مث هترجأ هاطعأو هرصقيل راصقلا ىلا هعفدو

 ؟ ال مأ ةراصقلا ةرجأ هيلع مكحأ ةراصقلا ةرجأ عيابلا نم بلطو هعياب ىلا هدر

 نم ءىش عيابلا ىلع تبثي ال هنأ وجرأو ائيش اذه يف ظفحأ ل ينإ : لاق

 . ملعأ هللاو . درلا هيف هل بجي يرتشملا هدر اذإ ةراصقلا لجأ

 ىلعف اقيرط الو ىقسم طرشي ملو هضعب و أ هلام عاب نمو . هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . قيرطلاو ىقسملا نم لبق نم هيلع ناك ام

 ةلعل هلاطبإ ناكو لطب اذإ رفصلا سولفلا فرص يفو . هنمو : ةلأسم

 نم ى رتشا فرصلا هلاطباب ملع نأ ايلف عىش هنم دحأ دنع ناكو مامالا ةهج نم
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 ربخ هدنع سيل عيابلا لعلو فرصلا لاطباب هربخي ملو علسلا نم ائيش لجر دنع
 ام دعب نم فرصلا لاطباب ملع مث اهذخاو سولفلا كلتب ىضر هلعلو كلذب

 ريغ اسولف ديرأو لطب دق فرصلا نإ ةعلسلا'هنم ىرتشأ يذلل لاقو اهب ىضر
 ؟اهريغ هل ملسي نأ هربجي نأ مكاحلل زوبيأ سولفلا هذه

 الو عيبلا موي لوقو ءافولاب مكحلا موي دلبلا دقن ةعلسلا بحاصل : لاق

 . ملعأ هللاو . افياز ذخأي نأ همزلي

 لاملاو نيمأ ريغ هنإ لاقيو ةميتيلا هتخا لام عاب نمو ، هنمو : ةلأسم

 انعسيو ءارشلاو عيبلا اذه زوجأ هفرعي ال مأ ةميتيلل هنأ هفرعي دحأ هارتشا

 ؟ال مأ ايهنع توكسلا

 بلطيوأ ةميتيلل دحأ بستحي مل ام ءاضغالاو توكسلا كعسي : لاق
 دعب عيبلا ضقن يف اهتجح ةميتيلاو . تباث ريغ عيبلا لصأ امأو عيبلا ضقن كنم

 هللاو . زوجي اييف يصو نم يأر الو مكاح نم مكح الب عيبلا عقو اذإ اهغولب
 . ملعأ

 ضقن بلطو هعيب يف ريغو ازيم القاع عيابلا ناك اذإ ، هنمو : ةلأسم

 سمخلا نبغلا ناك اذإ نبغلا لجأل عيبلا دري لاق نم لاقف نبغلا لجأل عيبلا

 لدعب عيبلا تبثي لاق نم لاقو نبغلاب دري الو تباث عيبلا لاق نم لاقو عبرلاو
 . ملعأ هللاو . رعسلا

 ءاضقنا دعب هيلع لحت ةيرال ةئايب الام ى رتشا نميفو { هنمو : ةلأسم

 نم هدلاول اهضبقي نأ ديري ي رتشملا ىلا عيابلا دلو لصو ةياملا لجأ لح ايلف رهش
 هبتك يذلا ي رتشملل ةياملا كص ملسو هل ي رتشملا اهملسو ةلاكو ةحص ريغ

 ةميق نأ ي رتشملا ملعي ملو عابملا ةميق يف ي رتشملا هتايح يف عيابلا بلاطي ملو عيبلل
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 تام مث لاملا ةميق نم هل هيلع امب هبلاطي مل هنأل هنم انظ الإ عيابلا تلصو دق لاملا

 اذه ةميق نم ي رتشملا ءعى ري له لاملا اذه ةميقل ضباقلا هدلو هثروو عيابلا

 ؟هللا نيبو هنيب اميف هثراو وأ عيابلل هيلع نايض الو عيابلا توم دعب لاملا

 ريغوأ ةقث ضباقلا ناك أربي عيابلا توم لبق فالتخا هتءارب يف : لاق

 رقأ الو عيابلا هبلاطي مل اذإ فالتخالا اذهو ةقث ضباقلا ناك اذإ أربي ليقو . ةقث

 قرغتسي انيد فلخي ملو هدحو ضباقلا هثروو عيابلا تام اذإ امأو هدنع ضبقلاب
 نكي مل امو . فالتخا هيف يل نيبي الو أربي هنإف اهنع هلام ثلث زجعي اياصو الو هلام

 . ملعأ هللاو . هانمدق يذلا فالتخالا ىلعف اذكه

 ةينالفلا هتباد فصن وأ ةينالفلا هتلخن فصن عاب نميفو 0 هنمو : ةلأسم

 هضقنأ وأ هاضقنا وأ ناعيابتملا همتا عيبملا اذه هبشأ اموأ ينالفلا هفيس فصنوأ

 هضقنب لاق نم لاقو هوتبثو عيبملا اذه زوجي لاق نم لاق : باوجلا

 نم لاقو داز نم رخآلا نوكيو هيلع اديازت افلتخا نإ لوقلا اذه ىلعف هنالطبو

 امم رثكأ ينغلبي مل يذلا لعلو اذه نم رثكأ هيف ظفحأ ملو هتميق مسقتو عابي لاق

 . ملعأ هتلاو . هتظفح امم رثكأ ظفحأ مل يذلا وأ ينغلب

 : ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 ريغ نم اهنم ذخألا يفف لاملا تيب لاومأ نم ائيش ناطلسلا انطأ اذإو

 ناطلسلا لعج يذلا عم زوب لوق . فالتخا لاومألا كلت نم ينطتسملا ىضر

 لام يف لكو اذإ ناطلسلا لعج يذلا عم لوقو هعيب متي الو دي هللا لام يف هل سيل

 اذهف ةتباث ليكولل اهلعج ىتلا ةرجالا كلذك تباث بايغاألاو ماتيألاو دجاسملا

 نماض ىنطتسملاو ىنطتسملا نذإ ريغ نم ائيش لاومألا هذه نم ذخأ نمل زوجي ال

 نإو ةجحب هميلست سيل ناطلسلل نمثلا ميلستب هنع طحي الو هللا لام يف نماض
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 سيل هنأل دشأوهف اريقف ناك اذإ امإو ذخألل صخرأ وهف اينغ ينطتسملا ناك

 . ملعأ هللاو . هرقفل هل لهأ وه هنأل ناطلسلا نم هانطتسا اييف نماضب

 : دادم نب دمحا : ةلأسم

 دحاو موي يف ي رتشملا فالتإو هعاب يذلا لاملا يف ريغ عيابلا نم حص اذإو

 ي رتشملا فالتاب ملعي ام نيمي هيلعو ىلوأ ريغلا نإف هبحاص لبق ايهيأ ملعي ملو
 . ملعأ هللاو . هريغ لبق

 هجوب ريغلا هل تبثو اهنم ريغو ةباد لجر نم ى رتشا لجر يفو : ةلأسم
 ؟ ال مأ ماعطلا ةميق هلو عيابلا ىلع ةلغلا در هيلع ادساف عيبلا ناكو هتلاهج

 در يرتشملا مزلي ال نأ لوقلا نم ينبجعي يذلاو فالتخا كلذ يف : لاق

 ةميق هلو ةلغلا در هيلع لوقو نايضلاب ةلغلا نأل ةبادلا ماعط هل بجي الو ةلغ

 . ملعأ هللاو . ماعطلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 وأ اليكو ماتيألل ي رتشملا اذه ناكو ماتيأل الام لجر نم لجر ى رتشا اذإو

 لاملا اذه عيب نم عيابلا ريغ مث ماتيألل ءارشلا اذه نأ ملعي عيابلاو ابستحم

 مكاحلا مهل ميقي مأ ابستحم وأ اليكو ناكو هل اصح ماتيالل ي رتشلملا له ةلاهجلاب

 فيك مأ ماتيألا غولب دح ىلا افوقوم عيبلا نوكي مأ اليكو مهل نكي مل اذإ اليكو
 ؟ كلذ

 نوكي الف ماتيألل ي رتشي ي رتشللا نأ ملعي عيابلا ناك اذإ : لاق

 مل مصاخي يرتشملا ماقأ نإو مهل مصاخي اليكو مكاحلا ميقت لب ايصخ ي رتشلملا

 ةموكحلا عيابلا بلط اذإ ماتيألا غولب ىلإ ةموصخلا فقوي الو يدنع قفوأ كلذف

 . عيابلل مصخ ي رتشملاف هريغل ي رتشيل ي رتملا نأ ملعي ل عيابلا ناك نإو

 . ملعأ هللاو
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 : يبلمازلا : ةلأسم

 ابرلا ةهج نم ادساف نوكيأ اهناولأب فرعتو وهزت نأ لبق لخنلا ءانط يفو

 . مت هامماتت اذإ يذلا ضقنلا ةهج نم مأ درلا بجو نإ

 نم دساف اذهف كردت نأ ىلإ كرتت نأ ىلع انطلا هيف عقو ناك نإ : لاق

 زياج كلذف هنيح نم اهعطقيل اهارتشا ناك نإو . هيف ةمماتملا لحت الو ابرلا قيرط

 ناك نإو كلذ ىلع امماتت اذإ ايهيلع قضي مل كلذ دعب عيابلا سفن ةبيطب اهكرت نإف

 لوقف فالتخالا اذه يف يرجي مكحلا يفف اهكرت الو اهعطق طرتشي ملو اهارتشا

 يف امأو ةماتملا اهيفزوبحت يتلا تاضقتنملا نموه لوقو ابرلا قيرط نم دسافوه
 . ملعأ هللاو . تاينلاو عيبلا يف رستا ام ىلعف مارحلاو لالحلا

 هذهب يل ى رتشا كنإ بتكو مهارد لجر ىلا لسرأ نمو { هنمو : ةلأسم

 هدنع نم ائيش مهاردلا كلتب هعيابينأ هيلإ تلسرأ يذلل زوجيأ اذو اذ مهاردلا

 ؟ ال مأ هدنع نم هنأ هملعي ملو هايإ هل لسري اذك هنمثو

 متأ نإف اذك هنمثو هدنع نم ءارشلا نا هملعي نأ الإ كلذ زوجحم ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ضقتنا هب ضري مل نإو مت كلذ هل

 عيمج نم نمثلا ضبق نوكي نمثلا ضبق نوكي نبازمو { هنمو : ةلأسم
 . رخآلا دالب ريغ امهدحأ دالب ناعيابتملا ناك اذإ عويبلا

 ميلستب مكحي عيبل ا هدقع تعقو ثيح نمثل ١ ضبقف دقنلا عيب امأ : لاق

 عقو ثيح نمثلا ضبقف نمثلا بجو اذإ ةئيسنلا عيب امأو ةعلسلا عم نمثلا

 . ملعأ هللاو . امولعم اناكم هل ملعأ الو مكحلا

 ناكو هجوب عويبل ١ نم ع ىش يف عيبل ١ ضقتن ااذإو © هنمو : ةلأسم

 مأ عيابلا ىلع هلمح ءارك بجعأ هلزنم ىلا وأ هدلب ىلا هارتشا ام لمح دق يرتشلملا

 ؟ يرتشملا
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 هدلب ىلإ وأ هلزنم ىلا يرتشملا لمح ام رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 هارتشا هنا عيابلا دنع افورعم ي رتشملا ناك نإف عيابلا ىلع هدر امأ هيلع كلذف

 دارأو ضقن اذإ عيابلا ىلع هلمحف هلزنم ىلا وأ دلبلا كلذ ريغ دلب ىلا هلمحيل

 هارتشا هنأ هيلع طرتشي ملو عيابلا دلب لهأ نم يرتشملا اذه ناك نإو هذخأ

 . ملعأ هللاو . عيابلا ىلإ يرتشملا ىلع هدرف هريغ دلب ىلا هلمحيل

 ينا لاق هيلع ريغ عيابلا نا مث الام لجر ى رتشا اذإو ، هنمو : ةلأسم

 يل دلو ىلع هضعب وأ هتعب ينإ لاقف هفلتأ هنأ ىعدا ي رتشملا نا مث تعب ايب لهاج

 ؟ كلذ حصي ىتح مأ هفلتأ هنإ هلوق لوقلا نوكيأ هريغ وأ ريغص

 هدلول هعيبو ةحصلا هيلعف ريغلا لبق هفلتأ هنأ ىعدا اذإ هنا : لاق

 غولب دح ىلإ فقوم هنكلو تباثب سيل عيبلا نأل فالتا ريغ هنأ يدنع ريغصلا

 نأ لبق يبصلا تام نإو افالتإ نكي مل هلبقي مل نإو افالتإ راص هلبق نإف يبصلا

 . ملعأ هللاو . فالتا لاملا نم هتصح عيبو افالتإ نكي مل غلبي

 وأ رازإ لثم عاتملا نم ائيش لجر نم ى رتشا لجر يفو { هنمو : ةلأسم
 نمثلا عيابلا بلطف افلتحغ اعيمج لجرلا عابف عيبي ام لثم ايدنك اذكو اذك هريغ

 . مكحلا فيك صخرأ يذلا الإ ي رتشملا ىبأو يلاغلا عيبلا باسح ىلع
 عيابللف الإو نمثلا نم ءىش ىلع امماتت ناف تباث ريغ عيب اذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نمثلا عيابلا ىلا ملس ناك نإ همهارد ي رتشمللو هتعلس

 ءاج املف ةدم ىلإ مهاردب ارمتوأابح عيبي يذلا يفو { هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ اطرش نكي مل اذإ الالح نوكيو كلذ زوجي ابح وأ ارمت هقحب افوتسا لجألا

 مل ضعبو هزاجأ ضعبف فالتخا هيفف عاب ام سنج نم افوتسا اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . هزبي
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 : ناديبع نبا : ةلأسم

 هكراشي الو لاملا يف ةتباث ي رتشملا مهاردف عيبلا لبق نم ضقنلا ناك اذإ

 ي رتشملا نم ضقنلا ناك نإو اعطق وأ ارايخ عيبلا ناك لاملا يف قلطملا نيدلا لهأ

 لهأ نم ىلوأ ي رتشملا نأ كلذ نم مداخلا بجعي يذلاو فالتخا كلذ يفف

 لاملا يف ةقلعتم ي رتشملا مهارد نوكتو اعطق وأ ارايخ عيبلا ناك ةقلطنملا نويدلا

 . ملعأ هللاو . كلذ يف نايدلا هكراشي الو

 لاملا يف عيبلا لبق ناكو عيبلا دعب مرصلا تذخأ اذإ امأو { هنمو : ةلأسم

 ال مهضعب لاقو ريغلا تدرأ اذإ ريغلا كل نيملسملا ضعب لاقف لاملا يف هتلسفو

 . ملعأ هللاو . كل ريغ

 هنإ مث رايخلاب هنأ ىلع ةعلسلا ىرتشا اذإ ىرتشا نإ ، هنمو : ةلأسم

 مث رايخلاب هنأ ىلع ةعلسلا ى رتشا اذإ ضعب لاقف عيبلا ىلع ةعلسلا هذه ضرع

 در ي رتشملل سيل هنإ نيملسملا ضعب لاقف عيبلا ىلع ةعلسلا هذه ضرع هنا

 ضعب لاقو عيبلاب هنم ىضر نوكي كلذو عيبلل اهضرع دق هنأل ةعلسلا هذه

 . ملعأ هللاو . اهعبي ملام اهدر هل زياج هنإ نيملسملا

 : يدنكل ا كرابم نب دمحا نب ديعس خيشل ا : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ نايسن هب ناكو هعيب دارأف اباتك خسن نمو

 رضاحلا باتكلا عيابلا عاب اذإ هنأ هب قثن نمم القن هانظفح يذلا : لاق

 نم جرخي نايسنلا ناك اذإ ةصاخ نسح وهف هب ربخأ نإو كلذ هيلع قيضي الف

 . ملعأ هللاو . الف صقان وهو اذكب ءوزج وأ اعماج عيبي نا امأو . خاسنلا ةداع

 : يبلمازلا : ةلأسم

 عيب هلزوجح ال عيابلا ناكو ميتيل ةصح لاملا يفو لجر نم الام ى رتشا نرمو
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 هيف لسفو دايسلاب لاملا لجرلا اذه رمع دقو هلام يف ماق ميتيلا غلب املف ميتيلا لام

 لاملا اذهب املاع ناك هلسفو لاملا اذهل هرايع لبق نم لجرلا اذهف بجي ام السف

 : ؟ ال مأ

 اقح لاملا اذه ضرألا هذه يف ميتيلا اذهل ملعي مل يرتشملا ناك اذإ : لاق

 هذه يف ميتيلل حص كلذ دعب مث ةرايع اهيف رمعو ضرألا لسف يرتشملا نا مث

 كلذ نم مرحي الو هرايعو هلسف ةميق ي رتشمللو هل ميتيلا بيصنف ةصح ضرألا

 ضرألا هذه يف ميتيلا اذهل نأ املاع ي رتشملا اذه ناك نإو بصاغب سيل هنأل

 ي رتشملا رمأ ءاش نإ رايخلا هلف ميتيلا غلب اذإف كلذ ىلع ي رتشملا ى رتشاو ةصح

 . ملعأ هللاو . هلسف ةميق هيطعي نأ دارأ نإو هلسف علقي نأ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 داراو قطملا ةلعب ملعي ملو الام اهنم ى رتشاف قطملا اهيتأي يذلا دلبلا نعو
 اهنأل ضقنلا بجوت ةلع هارأو ادكؤم ائيش اذه يف ظفحأ ال ينإ ةلعلا هذهب ريغلا

 راهنأب فورعملا لحملا كلذ هبشبو سانلا نم اههركي نم اههركيو نمثلا ضقنت
 . ملعأ هللاو . هارأو يدنع اييف اذكه هتجح بلط اذإ اهيرتشمل ملع ال يتلا دلبلا

 ادصق ركسلاب ةريشلاب هطلخيو جولبالا لمعي يذلا يفو 0 هنمو : ةلأسم

 ناكو ةعيابملا يف ابيع ناتك الو ةلماعملا يف اشغ هب دري ل اذإ هتعنص حالصال هنم

 هذه ىلع زوجي ال مارح اذه نإ لوقأ الف ةجلاعمب الإ اهسفنب موقت ال ةريشلا

 موقي الام حالصا هب داري اينإو شغلا هب داري ال يذلا لمعلا نأ يدنعو ةفصلا

 فورعم ةعنصلا لهأ دنع اذهو زياج ئ اموتكم هعيبي نأ ديري الو هريغب الا هسفنب

 دنغ مالعالا امأو معطلاو نوللا يف مهدنع رهاظ وهو ني رتشملا ةماع دنعو هتميقب

 مالعالا عيابلا مزلو كلذ زاح ىولحلا جولبالا اذه نم ذختا ولو هنم دبالف عيبلا

 بهذلاو ةضفلا محلي نأ عناصلل زوبيو . هملع دنع هريغب طولخم اهجولبا نأ

٢٨]



 هيلعو هل زياجف هعيبيل كلذ لمع نإو هنذإب ريغلو هسفنب لمعي ناك اذإ رياب ماحلب
 نإو هسفن ىلع طاتحا كلذ ملعي مل نإو اذك ماحللا نم هيف نأ يرتشملا ملعي نأ

 هضقني مل اذإ هتوبث يفو تالوهجملا باب نم اذهف نزولاب ربخي ملو ماحللاب ربخأ

 . ملعأ هللاو . كلذب الإ ةضفلا لمع حصي مل اذإ اذهو فالتخا امهدحأ

 : ىلمازلا : ةلأسم

 ىتح لوبقم هلوق هارتشا يذلا لاملا يف ةلاهجلا ىعدا اذإ يرتشملا نإ
 ي رتشملا ىوعد لطبت هنيب عيابلا ىتأ اذإف عيابلا نيبو هنيب رضحيو هب ملاع هنا حصي
 انيمي هنم دري ملوأ هل فلح ناف هنيمي عيابلا دارأ نإ نيمي ي رتشملا ىلعف الإو

 يذلا ءارشلا نم لقي ملو اذكه ةلاهجلاب ريغم هلوق امأو نمثلا ميلستب هيلع مكح

 ال اهنأل ةعومسم ريغ ىوعد يدنع هذهف اذك ىمسملا لاملا وهو نالف نم هتيرش

 . ملعأ هللاو . هنيعب سانلا نم دحأ ىلع ايكح بجوت

 هللا همحر : رمع نب دمحم خبشلا : ةلأسم

 ءانثتسالاب ريغلا هل ناك عيبلا هدقع دنع ءانثتسالاب طرشلا عقو اذإو

 ريغلا لبق يرتشملا نم فلت عقي نأ الإ اهضقني عويبلا يف طورشلا نأل طرشلاو

 . ملعأ هللاو . رثألا مهنع ءاج اذكه هيف ريغ ال هناف

 : دادم نب دمحم نب ناييلس خيشلا : ةلأسم

 بجوو ي رتشملا وأ عيابلا لبق نم هيف ضقنلا بجي ببسب ضقتنا اذإو
 وهو مراغلا لوق كلذ يف لوقلا نوكي نأ ينبجعيف عيابلا ىلع مهارد يرتشملل
 لضفلا يعدي يرتشملا نأل ي رتشملا هلاق امم لقأب اذكب هعاب هنأ لاق اذإ عيابلا

 نيب عيبلا ناك نإو هذه هاوعد ةحص ىلع ةلداعلا ةنيبلا هيلعف لضفلا ىعدا نمو

 بجوي ءىش ببسب الو رايخ ببسب صقنلاب التعم نكي ملو اتباث ي رتشملاو عيابلا
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 امهدحا وأ هاضقن ول ذا ةدسافلا عويبلا وأ تالاهجلا وأ بويعلا قيرط نم هضقن

 . اذكب هل هتعب عيابلا لاقف نمثلا يف ي رتشملاو عيابلا فلتخا دقو تباث وه امنإو

 لكوف فالتخا كلذ يفف عيابلا هلاق امم لقأ اذكب هنم هتيرتشا ي رتشملا لاقو

 ضقتنا افلح نإو هاوعد ةحص ىلع ةنيبلاب ايهنم دحاو لك ىعديو عدم امالك

 هلوق لوقلاف عيابلا ديب عيبملا عىشلا ناك نإ عيبملا هديب له لوقلا لوقو عيبلا
 . ملعأ هللاو . انعم لوقلا رثكأ وهو هاوعد ةحص ىلع ةنيبلا عيابلا ىلعو

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ةمارغ مرغ مث اهؤام يرجي نكي مل يتلا جالفألا نم ى رتشا لجر يفو

 همدخل ملس امم ءىشب هعياب نم عبتيأ ريغلاب هل مكحف ةلاهجلاب ريغ مث اهتمدخ

 . جلفلا

 نإو ةمدخلا لبق نم ءىشب هل مكحأ نأ ردقأ الف ي رتشملا ريغ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . لودعلا رظنب هتمارغ ي رتشمللف عيابلا لبق نم ريغلا ناك

 اهلمعتس ا دق ن اكو بيعب اهدر مث ةب اد ى رتشا نميفو =©&٨ هنمو : ةل أسم

 ؟ ال مأ فلعلاب ي رتشملا بساحيو اهارك عيابلل له هريغ وأ ءاركب

 ي رتشملا ريغ اذإ نيملسملا نم لاق نم لاق . فالتخا كلذ يف : لاق

 در ال لاق نم لاقو بساحي ال لاق نم لاقو اهمعطأ ايب بساحيو ةلغلا در هيلعف

 . ملعأ هللاو . لوقلا اذه ينبجعيو نايضلاب ةلغلا نأل ةلغلا يف هيلع

 نإف عيبلا دنع ارضاح نكي مل اذإ ديبعلاو باودلا عيب نإ { هنمو : ةلأسم

 ي رتشملاو عيابلا لبق نم ناكولو ضقنلا نيعيابتملا دحأ دارأ اذإ ضقتنم عيبلا

 . ملعأ هللاو . دبعلا وأ ةبادلاب نيفراع
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 وهو هعياب نمو هديس رمأب الإ زوجي الف كولمملا عيب امأو . هنمو : ةلأسم

 ذخأي نأ هلف ةلداعلا ةنيبلا اهيلع ماقأو اهنيعب .ل دجو نإف كولمم هنأ هب ملاع

 نذأ ديسلا نوكي نأ الإ دبعلا ديس ىلع هل ةجح الف هتعلس تفلت نإو هتعلس

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لوق رثكأ ىلع هقح عيابللف ةراجتلا يف هدبعل

 : يدشارمحلا : ةلأسم

 هيلع عاب نمل عابوأ هنم رقأف اضقتنم ءارش هارش زوجحم نم رتشم ى رتشا ١ ذإو

 نوكي مهضعب لاقو افالتإ اذه نوكي ال هنإ نيملسملا ءاهقفلا ضعب , لاقف الوأ

 . ملعأ هللاو . لوقلا رثكأ وهو كلذ دعب هيف ربغ الو افالتا

 : : يحبصلا : ةلأسم

 دعب عيابلا ريغ مث ; نمثلا عيابلل ي رتملا ملسو ادبع لجرل عاب نميف

 عيابلا عجرو ريغلا هل مكاحلا بجوأف ريغلا هب هل زوجي هجوب هدبعل هعيب نم م مايا
 هذه تسيل ي رتشملا لاقف دبعلا ةميق نم هل اهملس ىتلا همهارد ي رتشملل

 كل تملس امنإو ةفياز مهاردلا هذه لب دبعلا ةميق نم كل اهتملس يتلا يمارد
 نمل دبعلا ةميق نم يلإ اهتملس يتلا كمهارد هذه عيابلا لاقف ةحيحص مهارد
 مهارد ي رتشملل نا يدنعو ائيش اذه يف ظفحا مل ينإ لاق . ايهنم هلوق لوقلا

 هللاو . هنايض يف تراص اهنال ي رتشملا مهارد اهنإ عيابلا لوق لبقي الو دلبلا زاوج
 . ملعأ

 دارأو هلام عاب نأ لعب لاملا بر تامول هل باوج يف هنم هلعل : ةلأسم

 هللاو . هل ةعجر ال لوقو لوقلا ضعب ف كلذ هل ناك ةلاهجلاب ضقنلا ي رتشملا

 . ملعأ
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 ركذي ملو تيب لاملا يفو اذك ىمسملا هلام عيابلا عاب اذإو { هنمو : ةلأسم

 لاملا زاوج ي رتشملل زوجي له هيف ايب لاملا عاب عيابلا نأ نظلا يفو ةباتكلا ظفل يف

 ةجح هميلست نأل هيف ايب لاملا هيلإ ملس دقو ريكن عيابلا نم حصي مل اذإ هيف امب

 دقو عاب وأ ىضر الو ميلست عيابلا نم حصي مل اذإ باتكلا بحاص ىنعم لعلو
 . ملعأ هللاو . كلذ نم مرغلا يف تام

 : يحبصلا : ةلأسم

 هذه نم نيتلخن لك نيبو هلام نم تايلاوتم تالخن عبرأ عاب نميف

 ضرألا هذه نوكت نمل رثكأ وأ اعارذ رشع ةعبس نم لقأ ضرألا نم ةعابملا لخنلا

 ؟ فالتخا كلذ يف لهو يرتشملل ما عيابلل

 ةثالث ةلخن لكلف اعارذ رشع ةتس نم رثكأ نهنيب يذلا ناك اذإ : لاق

 وه لاق نم لاق فالتخا كلذ يفف كلذ نم لقأ نهنيب يذلا ناك نإو عرذأ

 . ملعأ هللاو . عيابلل يقابلاو عرذأ ةثالث ةلخن لكل لاق نم لاقو يرتشملل

 ىلع اوراغأ دق ملظلا لهأ نم مهريغو دنجلا ناك نإ تركذو : ةلأسم

 ءادنلا يف اوعابف نيملسملا قوس ىلإ هب اوءاجف اعاتم وأ البإ وأ اينغ مهل اوذخاف موق
 . موسلا يف وأ

 وأ منغل ا هذه ملعي ال ي رتشلملاو مهدنع نم ع ارشل ١ زوجحم له : تلق

 ؟ اهريغ وأ اهوذخأ ىتلا لبالا

 زوجي الف لبالا كلتو منغلا كلت يه هذه نأ ادهاش كلذ ناك اذإف : لاق

 تارابت نم نيقيلا ةعفادمو ةحصلا ماقم موقت ىورشلا نأل يدنع كلذ

 نم مهلك سانلا يديأ يف ناك ايف كلذ دهش الو كلذ ملعي ال نإو . نيقسافلا
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 هنانمطالا يف امأو هدي نم هب عفتنيو هنم ي رتشيأ زياج مكحلا يفف هريغ وأ ناطلس

 . هب ينعملاو هب يلتبملا ىلإ كلذف

 ام الإ اهنيعب هبصغ اهخأ ملعي ملو نمثلا دقنو دحأ اهنم ىرتشا نإ : تلق

 الو ملعي مل اذإ هنإ ىنعمف عابملاو هخسن عاتملاو لبالاو منغلا كلت اهنإ هبلق لخدي
 ؟ مكحلا يف كلذ هيلع قيضي الف كلذب ةجح هيلع تماق

 بصخلا اذه مهنم دهش اذإ هنا ىنعمو هيلإ كلذف عرولا يف امأو : لاق

 نأ ملسمل بحأ الف هنموهو هنيعب اذه دهشي ملو هنوعيبي يذلا اذه هلثم يذلا

 يف امأو نونظلا قياقح ىلع هنم هلعل هنإ هبلقب رظني يذلا اذه لثم يف لخدي

 دهشوأ كلذ نم هنيعب اذه نإ ملعي مل ام نونظلا مكح هيلع بجوأ الف مكحلا

 . ملع أ هللاو . كلذ هعم

 حلص نإف كلهأ هراف بهذا لاقو لجر ىلا ابوثزازبلا عفر اذإو : ةلأسم

 بهذاو اذكب بوثلا هل لاق نإو هيلع نايض ال هنإ بوثلا فلتف هايإ كتعياب مهل
 هعوجر دعب وأ هلهأ ىلا لصي نأ لبق فلتف هدر الإو مهل حلص نإف كلهأ هرأو

 مهارد ةرشعب بوث لك نأ ىلع باوثأ ةثالث هيلإ ملس نإو مزال هل بوثلاف مهنم
 نالوق هيف اذهف ةثالثلا فلتو ايوث كلذ نم ذخأ مهف حلص نإف هلهأ هيري نأ ىلع

 هنايض يف اهنأل ةثالثلا نمث همزلي نورخآ لاقو دحاو بوث نمث همزلي لاق نم مهنم

 . ملعأ هللاو . اهبحاص ىلا اهدري مل

 هنإف ادساف هدجوف تقولا يف هرسكف اناجنذاب وأ اضيب ى رتشا نمو : ةلأسم

 ال ارم هدجو اذإ ناجنذابلا نأ يدنعو لاحب هب عفتني ال هنأل ضيبلا نمث همزليال

 ملاس نيتميقلا نيب ام لضف هل ناك لكالا ريغل هب عفتني ناك نإو همزلي ال لكؤي

 فلح هنيمي دارأ نإو هلوق لبقيال هنأل هنمث همزل هرسكف هنع باغ نإف مث روسكمو

 . ملعأ هللاو . هايإ همتكو اشغ هب ملعي وهو اناجنذاب الو اضيب هعياب ملعي ام هنا هل

٢٨٩



 : يدشارمحلا : ةلأسم

 ماقملا مادق ناك نإو فالتخا ماقملا توبث يفف ماقملا ركذي ملو لاملا عاب اذإ

 ماقملاك ةمياق ةرايع سيل شيرعلا لعلو ائيش شيرعلا يف ظفحأ الف روزب شيرع
 . ملعأ هللاو . جراخلاو لخادلا يف ءاوس ةيصولاو عيبلاو رارقالاو

 مل اذإ هنال مارح الب ىلإ بحأ هكرت هنبازي نأ هريغ فقوي نميف : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هريغ هنباز هنبازي

 ةرغلا هجو ىلع اذكو اذكب بلط هنإ لوقي هارشو هعيب يف نميف : ةلأسم

 مرغي لاق نم مهنمو نمثلا هيلع مرحي الو هلوق يف مثا هنإ لاق نم مهنم . بذكلاو

 دق ناك نإو هدر هنيعب اےياق ناك نإ صضقتنم عيبل ١ لاق نم مهنمو نمثل ١ توافت

 . ملعأ هللاو . هتميق در فلت

 : ىحبصلا : ةلأسم

 دجوو لكأ ام لكأو عاب ام عابفافازج ارمت ابارج هعاب وأ افارخ هعاب نإ
 دعب هيف در الو هضعب فالتاب اتباث كلذ نوكي مأ ىقب ام در هلأ ابيع يقابلاب
 ؟ كلذ

 در ال لوقو عاب وأ لكأ ام لثم هيلعو هدر هل لوق فالتخا كلذ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتالا دعب الإ هل

 عيبلا ىلع داهشالاب رمألا ىلع نيملسملا نم عامجإ لهو {© هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ابدن هار ضعبو امزال هار ضعب هيف فلتخي امم اذه : لاق
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 هضبق ي رتشملا دارأو ناويح وأ اضورع وأ الام عاب نميف .3 هنمو : ةلأسم

 نم لاق . فالتخا هيفو هتميق نم هنم ىقب اموأ هنمث هيفوي ىتح عيابلا هب كسمتو

 امم ناك نإ لاق نم لاقو . عيابلا لام نم لاق نم لاقو ي رتشملا لام نم لاق

 هنزوو هليك لبق حصي ال لاكيوأ نزوي ام عيب نأل عيابلا لام نمف نزويو لاكي
 . ملعأ هللاو . ءارقفلل ليقو ي رتشملل ليقو عيابلل ةلغلاو

 لوصألا يف كلذ نإ ريغلا لطبيو عيبلا تبثي يذلا فالتالاو : ةلأسم
 لثمكوه لوقف فالتخا ضورعلا يف هانعمسو هانفرعو هانظفح ام رثكأ ىلع

 نم ادحأ ملعأ الف ضورعلا نم نزويو لاكي ام الإ اهل قرافم وه لوقو لوصألا

 . ملعأ هللاو . عيبلا ضقنيو لطبي اهفالتإ نإ لاق ءاهقفلا

 : نافلخ نب انهم ملاعل ا نع : ةلأسم

 هل حصيأ ي رتشملا هنم ريغف قرسي هنأ هيلع حص مث امداخ ى رتشا نميف

 ؟ ال مأ ريغ

 يدنع اميفو بيع هنأ قرسلا يف هيلع دمتعا ظفح ينرضحي مل : لاق
 يف عيبلا اهدري يتلا بويعلا رياس نم دشأو مظعأ ةقرسلا نأ هوجرأ ام بسح
 ملعي ملو عيبلا لبق قرسي هنأ حص اذإ اذهو اهريغ نم اررض مظعأ اهنأل ديبعلا

 . ريغلا هل نأ ىرأ اميفف ملع ام نيح نم هنم عيبلا نم ريغ اذإف كلذب يرتشملا

 . ملعأ هللاو

 يف لاملا ىقبو عيبلا كص هاطعأو رخآل.الام عاب نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 نوكي نمل كلذ دعب امهنيب ام ملعي ملو ت ام نأ ىلإ هلكأيو هعنميو هزوحي هعياب دي

۔ ٢٦٢٩١



 ىلإ هتايح يف هلكأيو هعنميو هزوحي هعياب دي يف عيبملا ىقب اذإ : باوجلا
 رذع ريغ نم هتايح لاح يف هعياب ىلع هيف ي رتشملا نم هبلاطم حصت ملو تام نأ

 يف ي رتشملل ةجح توبث ىلع ىوقأ الف ةفصلا هذه ىلعف ةبلاطملا نع هل حصي

 ل ام هدي يف ايب ىلوأ لكو هتجح تتامو تام دق هنأل عيابلا توم دعب عيبملا كلذ

 . ملعأ هللاو ، هيف هلطاب حصي

 نم بهذف هعيبي نأ ىلإ ةئيسن امداخ ى رتشا نميفو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ بهذ نيح نم هنمث ذخأ لحي ىتم هدي

 هتوبث ىلع ىوقأ الف لوهجملا طرشلاب اقلعتم عيبلا ناك اذإف : باوجلا

 هنمثل نايضلا هيلع ىشخأف الإو هبره دعب هكردأ اذإ هكلامل مداخلا عوجر هيلعو

 . ملعأ هللاو . هدي ىلع فلت هنأل

 يف لاملاو هلاومأ نرم لام يف عيب كص رهظو تام نميفو © هنعو : ةلأسم

 ؟ هيف مكحلا ام هيف يرتشملا هعلاطي ملو تام نأ ىلإ هدي

 حصت ملو تام نأ ىلإ هعياب دي يف لاملا ىقب اذإ يدنع اييفف : باوجلا

 يذلا كصلاب هعيب توبث ىلع ىوقأ الف عيابلا هايح يف هيف يرتشملا نم ةبلاطم

 كوكصلا نأل كوكصلا نم اتوبث ىوقأ عنملاو زوحلا لب هتوم دعب ي رتشملا هرهظأ
 ام هيلع حصي مل ام هنيمي عم لاملا هدي يف نم لوق لوقلاو لقتنت كالمألاو ىقبت
 . ملعأ هللاو . هلوق ضقني

 اذك نالف هيف ينغلب دق هي رتشمل لاملل عيابلا لاق اذإو © هنعو : ةلأسم

 هافوأو لاملا زاحف نالف كغلب ام ىلع كلذب هتي رتشا دق ي رتشملا لاقف نمثلا نم

 ؟ ال م ا عيبل ا اذه تبثيأ عي ابلا لاق ام لق أ هغلب غلبملا نأ حص مث هنمث
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 كلذ ىلع ي رتشملا ى رتشاو نالف هغلب ام ىلع هعيب حص اذإ : باوجلا

 دارأ نإ عيبلا ضقن ةن يف ةجحلا هل نأ وجرأ اييفف هفالخب عقو عيبلا نأ دعب نم حصو

 . ملعأ هللاو . هضقن

 هنأ هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا نأ يدنع اميفف لاق { هنعو : ةلأسم

 لاملا هلالقتساو هب هملع حصي ىتح هتلاهجب ريغلا هلو هارتشا يذلا لاملاب لهاج

 ي يرتشملا ىلعو هريغ ةطساوب هتلاهج لاح هلغتسي نكمي هنال هب هملع بجوي ال

 . هنم عيبلا ضقن حص هنا هيف ليق ام رهشأ هنأ اوجرأ ام ىلع ةلغلا در

 . ملعأ

 يرتشملا هربخي ملو رايخ عيبرخأ ىلع هلام عاب نميفو ، هنعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ لغتسا ام در هيلع له هنم رايخلا عفر دارأ ىتح عيابلا هلغتسي ىقبو

 ال لصألا رايخلا عيبب لاملا ي رتشملا دارم ناك اذإ يدنع اييفف : باوجلا

 عبت ةلغلاو حيحص عيبوهف ايهنيب كلذ ىلع عيبلا ةبجاو تعقوو هتين يف ةلغلا
 ناك اذإ عيبلا يف حداق ريغ عيابلا دي يف لاملا ءاقبو ي رتشملل اهمكحو لصألل

 . ملعأ هللاو . ىرأ اييف هعيبب عيابلا فارتعا عم احيحص

 يف ارجاشتف ايهنع بياغ لاملاو رخآ نم الام ىرتشا نميف : ةلأسم

 ام هجورخ عيابلا ىعداو عيبلا يف هلوخد ي رتشملا ىعداف لاملا برقب بارخ

 . هيف مكحلا

 لاملاب لصتموهرجاشتلا هيف حص يذلا بارخلا اذه ناك نإ : لاق

 عيبلا يف هل عبتو هيف لخاد وهف عطاوقلا نم ايهنيب عطاق ريغ نم عيبلا هيف عقاولا
 بارخلاو لاملا نيب ناك نإو كلذ حصيو عيبلا نيح عيابلا هطرتشي ىتح عقاولا

 همكحو مكحلا رهاظ يف هيلع عقاو ريغ عيبلاف هنع هجرخي يتلا عطاوقلا نم
 . ملعأ هللاو . يرتشملا هطرتشي ىتح هكلامل
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 صقنلا توبث يفف همتأو ىمعألا هضقني مل اذإو اعطق وأ ارايخ ناك ليكوب الإ

 توبث ىلع ىوقأ الف ىمعألا فالتا دعب عيابلا هضقن نإو فالتخا عيابلل .

 نأ وجرأ اميفو ةلاهجلا قيرط نم ىمعألا عيب ضقن ىأر نم يأر ىلع هيف ضقنلا
 ىلعف لصألا دساف هار هنم يأر ىلع امأو . رثكأ هب لمعلا ورظنأ لوقلا اذه

 . ملعأ هللاو . هلام ىلإ ايهنم لك عجرمو ةمماتملا هيف حصت مل هدايق

 هيلع تباث ريغ ىمعألا عيب نإ لاق نافلخ نب انهم ديسلا هلعل : ةلأسم

 عيابلا هنم اهدعتقاو رايخ عيب رخآ ىلع هضرأ عاب نميف {&© هنعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ دقعلاو عيبلا اذه زوجيأ ضبقلا لبق اهتقب عيبلا عوقو عمو نح

 اهعياب دعقو ضبقلا ماقم موقي ضرألا يف عيبلا ةبجاو عقو نإ : باوجلا
 عيبلا طرش نكي مل نإ زياج اهيف عيبلا مامت دعب هيلع اقفتا ام ىلع اهيرتشم نم

 هزازج حلصي نأ لبق اهيف عقو نإ ضرألا ين عورزملا تقلا نأ الإ كلذ ىلع امهنيب

 هيف عقو مع ةدايزلا هيف نأل يدنع اييف اهبرل همكحو عيبلا يف لخاد ريغوهف
 . ملعأ هللاو . عيبلا

 نأ ىلإ هعنميو هزوحي هدي يف ىقبو همأل الام ى رتشا نميف . هنعو :ةلأسم
 نيب ؟ هلصأ ىلع مألل قاب وه مأ هايإ هزوحي هل تبثي له هل هنأ هتثرو ىعداف تام
 . كلذ انل

 دعب هدي يف هب ىقبف همأل هارتشا هنأ لاملل هؤارش حص اذإف : باوجلا

 هيلإ هلاقتنا حصي ىتح اهكلم نم هجرخي ال همايقو هتعلاطم لجأل اهل هئارش ةحص

 حص الو كلت هاوعد ريغت ملف اهملعو اهترضحب هل اكلم هيعدي وأ هوجولا نم هجوب
 ةجح هراهظإ ناك اك ةجح ريكنلا كرت نأل هل همكح نوكي ذئنيحف هيلع اهنم

 براقألا نأل اهل لاملا مكح نأ مدقت ام ىلع هيف لوقلاف كلذ حصي مل امو ركنملل

 ةيراجلا ةداعلاو فراعتلاو كلذ يف مهل ةيافكلا ليبس ىلع اضعب مهضعب نونيعي

 . ملعأ هللاو . هتجوزو جوزلاو هيدلاوو دلولا نيب اصوصخ سانلا نيب
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 تامو ةدم ىلإ ةلاقإ ي رتشملل هل بتكو هلام عاب نميف " هنعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةلاقالا نم هلام عيابلا ةثرولا اهئاضقنا لبق

 ايك كل هبسنأف هيلع دمتعأ ظفح هنع تلأس اييف ينرضحي مل : باوجلا

 حص نإ رايخلا عيب ىلع اسايق فالتخالا كلذ يف نسحي هنأ يدنع اييفو هتظفح

 رايخلا هل نم ةثرولا نإ عيب يف ليق دقو ةهبش يف هنم بيرق ةلاقالا ذإ هب سايقلا
 نأ لوقلا ضعب يفو هنم رايخلا عفري ملو ةدملا ءاضقنا لبق تام نإ هل ناك ام لثم

 نأ يدنع اميفو هتايح يفوه هعفدي مل اذإ رايخلا عفد يف مهكلامل ام ةثرولل سيل

 مكاحلاو هلثم وهف ءىشلا هبشأ ام ليق دقو هل اههبش لاحل همكحل اهمكح ةلاقالا

 . ملعأ هللاو . ةرجاشملا لاحتف رظانلا وه

 ريغلا بوجو يف دجوي اذكه معنف ةلأسم ىلع ادر ، هنمو : ةلأسم

 هركذ ام كلذ دي ؤيو برشلا هلاهج لبق نم كلذ لعلو هي رتشيل لاملا ي رتشمل

 وجرأ اميفف هارتشا اميف هريغ دعب يرتشملا ىلع ةلغلا در امأو هتزوجرأ يف يجنزلا
 يفو هتلغ در هيلعف هارتشا يذلا لاملا نم ريغ امل هنأ ليق ام نعف كلذ يف فلتخي هنأ

 نيلوقلا الكو زياج ببسب لخاد اذهو بصاغلا الإ ةلغلا دري ال لوقلا ضعب

 . باوص
 ؟ لاملا ىلع مرغ ام هل له ةلغلا در هيلع بجوي نم لوق ىلعو : هل تلق

 . هنيمي عم لوبقم هلوقو مرغ ام هل . معن : لاق

 ؟ ةلغ در ي رتشملا ىلع نأ دحأ لاق له عيابلا ريغ نإو : هل تلق

 . ملعأ هللاو . در هيلع نأ ملعأ ال : لاق

 هريغ ابنمأف اهيلع يداني ةرامح ىطعا اذإ لالدلاو } هنعو : ةلأسم

 نم ىلع تتاف رب يف تداق اهبكرف رخا هنماهذخأ نيمألا نإ مث يناعملا ضعبل

 ؟ نمثلا يف نم لوق لوقلاو نايضلا نوكي
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 هي ربي ام هيلع حصي مل ام ةبادلا نايض نم لالدلل ةءارب ىرأ ال : باوجلا

 ريغ اهيلع نمؤي ال نم ىلإ اهايإ هعفدو اهبرل اهنمث نم صالخلا هيلعو اهنايض نم

 لجأ نم هيلإ اهعفد نم ىلإ نايضلاب عجري نأ هلو يدنع اييف نايضلا يف هل ءى ربم
 اذإ هاضر ريغوأ هاضرب اهل هذخأ نيب قرف يل نبي ملو هرمأ ريغب هريغل اهايإ هعفد

 نأل اهنايض نم ملاس ريغ هيدي ىلع ةبادلا تفلت نم لب اهذخأ نع هعنم يف دعق

 نإو لالدلل هملس ام ضوع هنم اهذخأ نم ىلإ هملسي نأ هيلعو نومضم اطخلا
 مل ذإ مراغلا وه ذإ هنيمي عم لالدلا لوق لوقلاف نمثلا يف لالدلاو اهبر فلتخا

 . ملعأ هللاو . هيف اهبر هيعدي ام حصي

 ي رتشملا ىلع عيابلا نم ةلاقالا طرشب عقاولا عيبلا نأ ، هنعو : ةلأسم

 اعيمج ايهنالطبو طرشلا عم عيبلا توبث يف فلتخغ اهيلع اقفتا دق ةمولعم ةدم ىلإ

 عيبب كلذ ىلع هارتشا يذلا لاملا فالتا ي رتشملل سيلف ايهتبثأ نم يأر ىلعو

 الالح مرحيو امارح طرشلا :لحي مل ام مهطورش ىلع نيملسملا نأل . .هريغ الو

 لطب اذإ هنأل ىضم ام ىلع هيف مكحلا نوكي كلذكف ايهلطبأ نم يأر ىلعو

 الك ىلع ليبس هيف ى رتشملل سيلو هعياب ىلا عجار همكح لاملا نم عيبلا
 . ملعأ هللاو . نيهجولا

 تبثي له ةلاقالا طرتشاو هريغل الام عاب نم نع هتلأسو © هنعو : ةلأسم

 ؟ ال مأ عيبلاو طرشلا اذه

 ىرجي عيبلا توبث يف انفرع دقف عيبلاب اقلعم ةلاقالا طرش ناك اذإ : لاق

 لتعملا طرشلا لجأل هنالطبب لبقو هطرش ىلع عيبلا توبث يف ليق دقف فالتخالا
 . ملعأ هللاو . يحبصلا نغ دجوي كلذ وحن ىلعو هب

 يف و أ هتيب ف عيبي وهو ديبع مجن أ ملعي وهو ديبعلل عيبي نمعو : ةلأسم

 عيبي نا هلف كلذب افورعم عيبلل هسفن از ربم ناك اذإف تفصو ام ىلعف قوسلا
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 الو عيبلل هسفن از ربم سيل ناك نإو ءعىش نع مهلأسي الو نايبصلاو ديبعلل

 رمأ نع مهل 77 ىتح الو ن ايبصل او ديبعلل عيبي ن ا هل سيلف كلذب افورعم

 . ملعأ هللاو . مهئايلوأ

 امهرد نيرشعب ارامح رخال عاب لجر نع بوجحم نب دمحم لاق : ةلأسم

 درب هرماف يرتشملا اهري . هيف بويعب راحلا در مث مهارد ةرشعب افيس هنم ض زتعاف

 ري ملف ةلاقصلا نمث بلطو هلقص دقو هب ءاجف هنيعب فيسلا درب عيابلا رمأو رامحلا
 . هللا دبع وبأ كلذ هل

 . هضرتعا نمل فيسلا نوكي ال فيكف : هللا دبع ىبأل ليق

 ةعيابملا لصأ نأل هتميقف هيلعردقي مل ناو هنيعب فيسلا نوكي : لاق
 مهارد ةرشعب ءارش فيسلا هنم ى رتشا نوكي نأ الإ هلك كلذ ضقنتناف ةدساف

 . ةرشع رخالا ىلع دريو هل وهف

 هل نوكي الف عيبلا ضقتنا مث اهرصقف ابايث ى رتشا نا كلذكو : تلق

 ؟ هراصقلا ءارك
 . معن : لاق

 ةيايب ةباد ى رتشا لجر نع : هتا ديبع نب حبسمو ناليغ نب مشاه نعو
 . بيعب اهدر وأ ةبادلا يف كردأ مث هيرجأ ةرشع اهب هاطعاف مهرد

 . ملعأ هللاو .عفشلا يف كلذكو مهرد ةياملا الإ هل سيل : لاق

 هدي ينوه يذلا دي نم قحتسا ايلك بوجحم نب دمحم لاق : ةلأسم
 دري ال هريغ لاق مرغ ام هل بسح ةمارغ مرغ نإو لغتسا ام درو هدرب هيلع مكح

 جرختسا ام جارخلاو نايضلاب جارخلا ةلي يبنلا لوق ةجحلاو بصتغملا الإ ةلغلا
 هنايض همزل هدي يف فلت نإ ءىشلا ةمالس نم نمض ام نايضلاو لاومألا للغ نم
 هللاو . كلذ ريغو بيعلاب دري امو قحتسملا لاملا يف فالتخالا اذه ىلع لخديو

 . ملعأ
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 جرخف قعلب هنأ ىلع رمت بارج لجر نم ى رتشا لجر نعو : ةلأسم
 ؟ همزلي له هلك ف شق

 . نمثلا همزلي هنا لاق نم لاق . فالتخاب كلذ يف ليق هنأ ىعم : لاق

 لثم هفلتأ يذلا كلذ لثم همزلي هنأ ضعب لاقو كلذ ةميق همزلي هنا لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو . هرمث

 دارأف رخا دلبب الغلا هغلبف نايع ىلا دلب نم ماعطب مدق نميفو : ةلأسم

 اذإ لمحنو ي رتشي نم عنمي انإ هعنم ناطلسلل سيلو . كلذ هلف هماعط لمح

 . ءاش ثيح هلمحو ءاش ىتم هعيب هلف هتعارز نم بح هعم ناك نمو قيضلا فاحخ

 . ملعأ هللاو

 اضعب هاطعأو ادقن مهاردب ةعلس لجر نم ى رتشا لجر نع : ةلأسم

 ؟ كلذ هل له ابهذ هفرصب هيطعي نأ دارأف ءعىش هنم ىقبو

 هسمل زوجي ال هنأ هلوقب اضعب نا ىعمو . كلذ ليق دق هنأ ىعم : لاق

 لوألا لوقلاو رضاحب الإ نوكي ال فرصلاو فرصلاب كلذ اوهبش مهنال مهاردلا
 . هيلع امم هيضقي نأو نومضم هنأ يدنع جرخي

 له لجأ ىلإ وأ دقنب ضورعلا نم ءىشب عيبلا ناك نإ كلذكو : تلق

 ؟ ال مأ لجألا لح اذإ ابهذ وأ امهارد كلذب ذخأي نأ زوجي

 يدنعوهف لجأ ىلإ عيبوأ ةفصلاب كردي ءعىش ناك اذإ هنأ يعم : لاق
 يف افالتخا انباحصأ لوق يف نيبي الو لجأ ىلا ضورعلا نم عىشب فلسلا لثم

 هيف فلتخي هنأ يدنعف دقنب عيبلا ناك اذإو هريغ فلسلاب ذخأي نأ زوجي ال هنإ اذه

 . ملعأ هللاو . كلذب هل زيجي ضعبو هريغ هب ذخأي نأ زيجي ال اضعبف

 عابف ميتي مهيفو اغلب ةثروو الام فلخو كله لجر نع هتل اسو : ةلأسم
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 ريغي مل اذإ هعيب تبثي له لاملا نم ءىش يبصلا ىلع نيغلابلا ةثرولا دحأ

 ؟ نوغلابلا
 اميف ريكن كرتي الو نيغلابلا ىضرب ىبصلا ىلع تبثي ال هنأ ىعم : لاق

 . همزلي اييف هسفن تاذ يف ةجحلا لك ىلعو تاركنملا كرت نم ةجحلا هب مزلت
 ؟ ريكنلا كرتب نيغلابلا ىلع تبثيف : هل تلق
 نأ الإ تبثي ال ليقو ريكنلا كرتب مهيلع تبثي هنإ ليق هنإ يعم : لاق

 . كلذب ليق اوضري
 ؟ عيبلاب اوضر ام مهنا ي رتشملل ناميأ مهيلع لهف : تلق
 . يدنع اذكه : لاق

 ؟ هلك ضقتني له عيبلا ضقنو ميتيلا غلبو عيبلاب اوضر نإف : هل تلق
 نم لاقف فالتخا كلذ يف ليق دقف ةقفص عيبلا ناك اذإ هنأ يعم : لاق

 ينإ لاق نم لاقو . ميتيلا ةصح لوخدب ةمولعم ةقفصلا نأل هلك ضقتنت لاق
 ىضرب مهيلع عيبلا تبث اذإ نيغلابلا ةصح تبثتو اهدحو ميتيلا ةصح ضقتني
 . كلذ مهيلع تبثت ةجحب وأ مهنم

 دعب عيبلاب ىضر ام هنأ نيمي يترشملل ميتيلا ىلع لهف : هل تلق

 ؟ هغولب
 . هنيمي بلط نا نيميلا هيلع نأ يدنع اذكه : لاق

 ةلغلا نوكت له ةلغ لاملا نم لغتسا دق يرتشملا ناك ناف : تلق
 ؟ يرتشملل

 انماض ناك لاملا فلتول هنأل لاملل هنايضب هل ةلغلا نأ يدنع اذكه : لاق

 . ميتيلا ةصح
 ؟ هل ةلغلا نوكت له هل عيبلا توبث دعب قحتسا نإف : هل تلق

 لاملا يف ىنع ايب ي رتشملا صصاقيو لاملا قحتسا نمل يدنع ةلغلا : لاق

 . هقحتسا نمل ناك ءىش لضفو مرغو هيف حلصأو
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 ؟ هغولب دعب عيبلا ضقن مث لاملا رمع دق يرتشملا ناك ناف : تلق

 ءانبلا نم هرايع ذخأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملا نإ ليق هنأ يعم : لاق

 . هكرتو هتميق ذخأ ءاش نإو لسفلاو

 تام نأ ىلإ اندلاو دي يف ناك هنا ةنيب ةثرولا رضحأ نإف : هل تلق

 ؟ هزوحيو هدي يف هنأ ةنيب مويلا هدي يف يذلا رضحأو
 هيلإ لاز هنا ةرخآلا ةنيبلا نيبت نأ الإ ىلوأ ديلا يذ ةنيبلا نأ يدنع : لاق

 لاومألا نأل رخآلا ةنيب ةنيبلا تناك اذكه ناك اذاف كلذب هكلم تبثي قح هجوب

 . ملع أ هللاو . لوزت

 وهف هافرعو هايأر دقو هرظن وأ دقنب ناعيابتم هيف عيابت عيب لكو : ةلأسم
 ىضمو هب الهاج رخآلاو هب افراع امهدحأ ناك نإو هضقني نأ امهدحأل سيلو زياج

 فراعلا عيابلا ىلع تبثي مهضعب لاقف هيف اوفلتخا دقف فراعلا هركو هب لهاجلا

 عيابلاو افراع ي رتشملا ناك نإ كلذكو يرتشملا ىضر اذإ فرع ام عاب هنأل

 نأ امهدحأل ناك اذإ مهضعب لاقو . يرتشملا ضقنو عيابلا ىضرو الهاج

 لوقلا اذهو بوبحم نب دمحم لوقي ناكو هب افراع ناك نإو هلثم رخآللف ضقني

 . ملعأ هللاو . يلإ بحأ

 : ىبلمازلا : ةلأسم

 يف ام هيلع تبثيأ امهرد ١ ذكو ١ ذكب ىرجلا رب بح هينوج دحأ عاب نإف

 ؟ دحاو كوكم مأ هلك ةينوجلا

 كلذ يفف زرألا وأ بحلا نم اهيف ام ىري ةفوشكم تناك نإ : لاق

 تبثي لوقو رصبأ ايع اريغتم جرخي مل اذإ دحاو ىرج هيلع تبثي لوق فالتخا
 ام هيلع عاب ناك نإ لوقو تبثي ال هلكي مل امو لاتكا ام هيلع تبثي لوقو هلك هيلع
اذه ينبجعيو اريغتم جرخي مل ام هيلع تباث وهف اذكو اذكب ىرج لك ةينوجلا يف



 دعب هايتي نأ الإ ضقتنم عيبلاف عيبلا دنع رهاظ ريغزرألا ناك نإو لوقلا

 . ملعأ هللاو . هروهظ

 ريعبلا اذه عيابلا هل لاقف اريعب لجرل لجر عاب اذإ ، هنمو : ةلأسم

 نم هبيصن ضوع ائيش هكيرشل يطعي نأ ىلع هلك لمحلا هعيابو هفصن نالفل
 ريعبلا يف عيبلا تبثيأ كلذب ضري مل ملع ايلف رضاح ريغ كيرشلا ناكو ريعبلا

 ؟ تبثيال م أ هفصن مأ هلك

 . نمثلا فصنب ريعبلا فصن هل تبثيرثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 . ملعأ هللاو . لوقلا اذه ينبجعيو هلك عيبلا ضقتنيو هل تبثي ال لوقو

 ةلمج هيلع عاب دحاو لك نيلجر ىلع الام لجر عاب اذإو { هنمو : ةلأسم
 نأ بجو اذإو هيف بجي اذام هبحاص ينعي رخآلا لبق ايهيأ ردي ملو موي يف لاملا نم

 ببسلا اذهب ريغ هنإ مث ةلغ لاملا نم ني رتشملا دحأ لغتساف نيفصن امهنيب نوكي

 . ريغلا هل بجو اذإ ةلغلا در هيلع بجأ ةلاهجلاب وأ

 حصي ملو نيلجرل عيب هيف حص اذإ لاملا نأ رثألا نم هانعمس ام ىلع : لاق

 دري نأ ينبجعيف ريغ يذلا امأو نافصن امهنيب لاملا ناك هبحاص لبق امهدحأ عيب

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع ةلغلا

 ازرأ الثم عاتملا نم ائيش لجر نم ى رتشا لجر يفو { هنمو : ةلأسم

 نمثلا عيابلا بلطف افلتحع اعيب لجرلا عابف عيبي ي ام لثم يدنك اذكو اذك هريغو

 يف مكحلا فيك صخرأ يذلا الإ يرتشملا ىباو يلاغلا عيبلا باسح ىلع

 ؟ كلذ

 عيابللف الإو نمثلا نم ءعىش ىلع امماتت ناف تباث ريغ عيب اذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . نمثلا عيابلا ىلا ملس ناك نإ همهارد ي رتشمللو هتعلس
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 الب هنياد وأ هديس يأر الب ائيش دحأ هعياب اذإ دبعلاو . هنمو : ةلأسم
 يف دبعلا مزلي ام ءافولاب هدبعل نذأي ملو كلذ ملسي نأ ديسلا ىبأو هديس يأر

 ؟ كلذ

 مزلي مل ىضرلاو نذالا ديسلا ركنأو كلذ يف هل نذأ هنأ حصي مل اذإ : لاق
 مزلي الو اموي قتع اذإ هتمذ يف دبعلا ىلع نوكي نيدلاو ةحص ريغب كلذ ديسلا

 . هل نذأو هل ىضر هنأ ةحصلاب الإ كلذب ىضرلا ركنأ اذإ هدبع ةبفر يف ديسلا

 . ملعأ هللاو

 : ناسغ نب دمحم نب هنلا دبع خيشل ا : ةلأسم

 ؟ ال مأ بيع وهأ ديبعلا مسو يفو

 يذلا مسولا امأو بيع وه سيلف ةهبجلاو غادصلا ىلع مسولا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . عيبلا لبق مسولا ناك اذإ عيبلا هب دري بيع وهف للعلا نم

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ضري ملف ضورعب هعابف ائيش هل دجي ملو الام هل عيبي الجر لكو نمو
 ؟ ال مأ تبثيأ عيبلا اذهب لكوملا

 فالتخا كلذ يفف ةئيسن مهاردب هلكو نم لام عاب اذإ ليكولا نإ : لاق

 ال لاق نم لاقو . ةئيسنلاو دقنلاب زياج ليكولا عيب نإ لاق نم لاق نيملسملا نيب

 تبثي ال لوقلا رثكاف ضورعلاب ليكولا عاب اذإ امأو . ةئيسنلاب ليكولا عيبزوجي
 لوآلا لوقلاو زياج ضورعب هلكو نم لام ليكولا عيب نا لاق نم لاقو لكوملا ىلع
 . ملعأ هللاو . يلا بحأ

 : دمحم يبأ نع : ةلأسم

 عيبلا دنع انوكي ملو فرعأ ملام كل تعب لاملل ي رتشملل عيابلا لاق اذإو
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 كل تعب دق انأ عيابلا لاق نإو هنيمي عم عيابلا لوق لوقلاف ةفرعملا ىلع ارداقت

 عيابلا لوق لوقلا لاق هب فراع انأ لب ي رتشملا لاق هب فراع ريغ تنأو عيبلا اذه

 . ملع أ هلل او . هنيمي عم

 لاقف نافخو ةمايعو صيمق مالغلا ىلعو امالغ عاب لجر نعو : ةلأسم
 هللا دبعوبأ لاق . ل يه لب ي رتشلا لاقو يل نافخلاو ةماعلاو صيمقلا عيابلا

 تناك نإو عيابلا هينثتسب ل اذإ ي رتشملل يهف هلثم سابل هيلع يذلا ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . يرتشملا اهينثتسي نأ الإ عيابلل يهف هقافن لاحل ةدايز بايثلا

 ديدحلاو بايثلا لثم هيلع ردقي امم ي رتشملا ى رتشا ام عيمجو : ةلأسم

 تبطعف اهضبق نم ةردقم ىلع وهو اهضبقي ملو ي رتشملا اهيلإ رظن اذإ ةعتمألاو
 ناك اذإ امأو اهضبق نم هردقم ىلع يرتشملا ناك اذإ ي رتشلملا لام نم يهف

 اهدرطي ىتح الإ اهضبق ىلع ردقي ال ةب اد لشم اهضبق ىلع ردقي ال ي رتشم ١

 . ملعأ هللاو . يرتشملا لام نم يهف اهنم عىرب تنأ اهعد عيابلل يرتشملا

 هعيب ديري اذه وحنو جنرتالاو نامرلاو خيطبلا هعم ناك نمو : ةلأسم

 يرتشملا ناك اذإ عاتملل نيزي ىتح اشغ نوكي الف راغصلا قوف رابكلا لعجي

 . اهرعش طشمو اهفحب رمأيف اهديس اهنيزي ةيراجلا كلذكو هاريو عيمجلا ىلع فقي
 شغلا نم اذه نوكي الو نوللا ةيفاص اهنأو ةليمج ةنسح اهنأ ى ريل اهلحكيو
 دارأ اذإ ةيراجلا نيزي نأ لجرلل زياج هريغ لاق . بوبحم نب دمحم نع كلذك
 لجرلاو ةنسحلا ةادالاب لمجلا نيزيو يلاغلا جرسلاو ماجللاب اهنيزي سرفلاو اهعيب

 هب وه ام ريغ ىلع ءىشلا راهظإو ةروصلا رييغتوه شغلاو & كلذ عيب دارأ اذإ

 . نينول نوكي رمتلا لثم
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 سم اللا ب ابل ١
 ے ___

 بجي ايفو } اهماكحأو عفشلا يف
 هماكحأو مسقلا يفو . بجيال امو هيف
 ذ هبشأ امو زوجي ال امو زوجي امو
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 : ىلمازلا : ةلأسم

 : ةالصلا هتكردأ دقو هتعفش عيبب ملع نم

 و أ لوب نم ثدحم وهو . ةالصلا هتكردأ دقو { هتعفش عيبب ملع نميفو

 تس كرعف تاكرع سمخب هتساجن تل ازف يجنتسي رهتل ١ يف دعقو . طئاغ

 ؟ ال مأ . كلذب هتعفش هتوفتأ ٠ اعبس وأ تاكرع

 دح ىلإ ضرفلا دح نم جرخ اذإف ، ضئارفلا ةيدأت هل عيفشلا نإ : لاق

 اذهو { هتعفش بلط نع كلذ لعفل فقو اذإ هتعفش تلطب ساوسولا وأ ةليسولا
 . ملعأ هللاو . هيلع اهتيدأت تقو ناح دق ضئارفلا تناك اذإ

 : الوهجم ناكو هوحنو ابوث ةعفشلاب ذخأ نم : ةلأسم
 فشلا هذخأو افيسو ةمكو ابوثو 5 ةيرال ةئامب الام ى رتشا نميفو ، هنمو

 وأ الوهجم فيسلا وأ ةمكلا وأ بوثلا ناك . اذه ىلع ةعفشلا هل تبثتأ ، ةعفشلاب

 ؟ ال مأ انيعم

 عيفشلا ىلع نوكيو ، ةعفشلا هيف نوكت نأ اذه لثم يف ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو . لاملا ةميقف كردت مل نإو . تكردأ نإ ضرعلا ةميق

 : ةعفشلا هنم قحتسا مث هعرز و الام ىرتشا نم : ةلأسم

 عرزلا نوكيأ ةعفشلا هنم قحتسا مث هعرزو الام ى رتشا نميفو { هنمو

 ؟ اريبك مأ اريغص عرزلا ناك ، ةعفشلاب لاملا قحتسا نمل مأ ، هعرازل

 ةميق عيفشلا ىلع نوكيو ث ةعفشلا اذه لثم يف نوكي نأ ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو { لاملا ةميقف كردت مل نإو . تكردأ نا ضرعلا

 : ةقفشلا هنم قحتسا مث هعرزو الام ىرتشا نم : ةلأسم

 عرزلا نوكيأ ةعفشلا هنم قحتسا مث هعرزو .3 الام ى رتشا نميفو { هنمو

 ؟ اريبك وأ اريغص عرزلا ناك © ةعفشلاب لاملا قحتسا نمل مأ هعرازل
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 لاملا قحتسا نملوهف كردم ريغ عرزلا ناك اذإ لوقلا رثكأ يف : لاق

 . ملعأ هللاو . هتمارغو هؤانع عرازللو ، ةعفشلاب

 : رايخ عيب هتعفش تعيب نم : ةلأسم

 ١ كلذ هلأ ةعفشلاب اهدر دارأو { رايخ عيب هتعفش تعيب نميفو { هنمو

 ؟ ال م أ

 ىتح هتعفش بلط هيلع سيل : لوقأف : افالتخا كلذ يف نإ : لاق

 ضقن نإو هلوهف عيبلا مت نإف & هتعفش بلطي : لوقو 0 رايخلا ةدم يضقنت

 . ملعأ هللاو . هتعفش هرضت مل عيبلا

 : ةقشلا بحاص نم لاقتسا دق عئابلا نأ ىعدا نم : ةلأسم

 دق ي رتشملا لاقف ، ةعفشلاب هراج هبلطف الام ى رتشا نميفو {} هنمو
 مل : عيفشلا لاقو . هايإ هتلقأف ةعفشلاب تنأ هذخأت نأ لبق عئابلا هايإ ينلاقتسا

 . كلذ يف كقدصأ الو يتعفش لطبت نأ ديرت تنا لب & تيعدا ام ملعأ
 هنأ ةحصلا هيلعو ، ىعدملا وهف ةعفشلا لاطبإ ىعدي نم يدنع : لاق

 نأ دعب هنم اذه عقو ناك نإ 3 ةلاقالل عئابلا نم بلطمب عيفشلا بلط لبق هلاقأ
 . ملعأ هللاو . هتعفش عيفشلا ذخأ

 : ةيقاسلا نود الام ىرتشا نم : ةلأسم

 لجرلا هذخأف ، لجر لام يف لاملا ةيقاسو 0 الام ى رتشا نميفو ، هنمو

 رتشا مل ينإ : يرتشملا لاقف ، هلام يف يتلا ةيقاسلا ةرضم لجأ نم ةعفشلاب

 اهيف يل سيل عئابلل ةيقاب ةيقاسلاو ، طقف لاملا تي رتشاو ، كلام يف يتلا ةيقاسلا
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك . عيبلا كص يف يرتشملل ةبرتكم يهو ، قح

 سيل نأ عئابلا ىلع طرش لاملا اذه ى رتشا نيح يرتشملا ناك نإ : لاق
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 لاملا عاب لاملا بحاص ناك نإو 3 ةعفش عيفشلل سيلف . ةيقاس الو & قيرط هل

 يرتشملا ىعدا ، هتعفش عيفشلا بلط املف 0 عيفشلا اذه ىلع رمت يتلا هتيقاسب
 لثم يف نأ وجرأف . هيلع اهعاب هنأ عئابلا رقأو ، اهرتشأ ملو ةيقاسلا لبقأ مل ينأ

 نأ دعب ةيقاسلا نم أربتي يرتشملا ناك اذإ هتعفش عيفشلل : لوق 3 افالتخا اذه

 يف عيفشلا ةعفش لطبت هنا : لوق هيف نسحي نأ وجراو & هتعفش عيفشلا بلط

 يرتشملا ركنأو ، اهعيبب رقأ دق عئابلا ناك اذإ ، ةيقاسلا يف تبثتو 0 لاملا

 . ملعأ هللاو . هباوص كل ناب ام ذخف 3 اهءارش

 : ةبه اهببس بلطب ةعفشلا لاطبا يف لاتحا نم : ةلأسم

 قيرط ال نأك هارتشاف قيرطب هيف ةعفشلا كردت الام ى رتشا نميفو 3 هنمو

 ريغب يل كنم ةيطع قيرطلا ينطعا : عئابلل ي رتشملا لاق ءارشلا دعب مث 3 هل

 ، عيفشلا ةعفش لاطبإ اذه هلعف يف ىرتشملا ىون دقو ، اهايإ هاطعأف } نمث

 ؟ ال مأ . هللا نيبو هنيب اييف كلذ هعسيأ

 هبأ يرتشملاو عئابلا نم داقتعا ىلع عيبلا اذه عقو ناك نإ : لاق

 ةعفشلا ةلازال كلذ دعب اقيرط هيطعي نأ ىلعو . قيرط ريغب لاملا ىرتشي

 ال هنأ طرش ىلع لاملا ىرتشا ناك نإو 3 زوجي ال اذه نأ يدنعف ، عيفشلل

 دعب قيرطلا هيطعي نأ لوق الو دعو عئابلا نم نكي ملو & عيفشلا ىلع قيرط

 نمث الب ةيطع كلذ دعب قيرطلا هنم بلطي نأ ي رتشملا نم نظ وه امنإو { عيبلا
 . ملعأ هللاو . مثإ هيلع سيل اذهف ؟ ال مأ هل حمسي هنأ يردي الو

 : ةيطع هذخأ هناب رخآل ةعفش هيف لامل يرتشملا ءاعدا : ةلأسم

 ديب لام نم هتعفش امهدحأ بلطف مكاحلا دنع ارضح نيلجر يفو .3 هنمو

 هبحاص هيناطعأ اينإو ، لاملا رتشأ مل ينإ ، لاملا هديب يذلا لاقف } رخآلا

 يف مكحلا فيك . اذكب هنم هتيرتشا لب : عيفشلا لاقو 5 هيلع هتزرحأو { هيطع
 ؟ كلذ
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 ةيطعلا ىعدي يذلا ناك اذإ 3 انه اه ةعفشلا ىعدا نم ىعدملا نإ : لاق

 نأ يدنعف { هنيمي دارأ نإف رخاتم الو مدقتم ضوع ريغب اهبحاص اهايإ هاطعأ هنأ
 هايإ هاطعأ ، ينالفلا لاملا يف قح بلاطلا اذهل ىلع ام هللاب فلحي }&٠ نيميلا ظفل

 ةعفشلا هيف هل تبجوو ىلع هعاب هنأ يعدي ام لبق نم ينالفلا نالف نب نالف
 . . ملعأ هللاو . اهل هبلطمب

 مأ مميتلا له بنج اهبحاصو . دحسملا ف ةعفشلل يرتشملا : ةلأسم

 : لاستغالا

 ٠ دجسمل ١ يف هتعفش ي رتشمو « بنج وهو 0 هتعمش عيبب ملع نميفو { هنمو

 مأ { هتفعش ذخأيل دجسملا لخدي مث هتبانج نم لستغي بهذي نأ عيفشللا

 ؟دجسملا لخديو ‘ بارتلاب مميتي

 الف ، بنجلل دجسملا ف لوخدلا زيجي ال نم لوق ىلع هنأ يدنع : لاق

 ادبي الف دجسملا نم جرخيل دحأ هيلإ لسري نأ هنكمأ نإو ،هتعفش كلذ لطبي

 . ملعأ هللاو . يدنع لسفلاب

 : مهنيب لاملا كلذ همسقو : نيريثك سانال هلايب ىصوأ نم : ةلأسم

 نالف ينبو نالفو نالفل اذه يلام هضرم وأ هتحص يف لاق لجر يفو . هنمو

 ؟ مهنيب همسق فيك . نالفلو

 ..لاملا فصن نالف ينبو نالفو نالفل نوكي ظفللا اذه ىلع : لاق

 ينبو نالفو نالفل لوقلا رثكأ يف لوألا فصنلا نوكيو ، لاملا فصن نالفلو

 ريغ ضرملا يف نوكي ارارقإ هلعجي ال نم لوق ىلع اذهو ، مهددع ىلع نالف

 هيلع زارحأ ال نمو . زارحالا هيلع نوكي نمل زارحالاب تبثي ةحصلا يفو ، تباث

 . ملعأ هللاو . زارحا الب تبثي
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 ءاجو ءاكرشلا نم ةقث ريغلا همسق اذإ كرتشملا لاملا يفو 5 هنمو : ةلأسم

 كلذ مكح نا هنم هضبقف ينالفلا لاملا نم كبيصن اذه هل لاقوءاكرشلا ضعب ىلإ

 ناو . صالخلا هوجو نم هجوب هبيصن نم مساقلا اذه هيلإ صلخي وأ موسقملا اذه

 هبيصن ءاكرشلاو ادحأ لصي مل هنأ ملعي ىتح هبيصن ضبق ةعسو ةقث مساقلا ناك

 . ملعأ هلللاو . هبيصن هيلإ لصي مل هنأ ءاكرشلا نم دحأ ركني وأ

 ةثرو نب مسقلا رضح نأ مكاجلا وأ مامالا رمأ اذإو © هنمو : ةلأسم

 راتخيو رضحي نأ زوبأ مهكلاه فلخ ام الو ةثرولا فرعي ال لجرلاو كلاهلا

 ؟ ال مأ ايهس ماتيالل

 ىلع مهمسق مل مسقلا رضحي نأ مامالا هرمأ يذلا اذه ناك نإ : لاق
 مهيلع نهفلخ مهلاومأ هذه نأ رومأملا بلق نأمطاو مكاحلا نم مكحلا ليبس

 ةيلصألا ردق يف رصب هل ناكو كلذ يف بتري ملو سانلا رابخأ رتاوتب مهكلاه

 راتخيل ءالؤه دنع روضحلا يف سأب يدنع نكي مل اهئيدرو اهديج نيب ةقرفتلاو
 هذه نأل ماهسلا نم اذكو اذك ىلع مهثاريم مسق ملع اذإ اديج ايهس ماتيألل

 ماتيألا غلب اذإ رايخلا اهيف مهنيب ةمسقلا هذهو مهلاومأ الإ نومسقي ال سانلا ةداع

 ولو ماتيألل حلصألا مسقلا اوراتخي نأ تاقثلل زياج هنأ ناديبع نبا نع دجويو
 . ملعأ هللاو . ماتيألا الو لاومألا نوفرعي ال اوناك

 : دمحا نب نسحلا : ةلأسم

 ءاكرشلا ضعبل عقوف لاملا ةثرولا مسق مث مارح ةعطق هيف ناك اذإ لاملا نأ

 هربغ نمو .. كلذ هرضي الو الالح نوكيو كلذ هل زياج هنا لالجلا لاملا نم مهس

 يف امم ء ىشب هئاكرش ىل ١ عجري ملو هلهأ ىل اهملسف مارحل ١ مهسلا هل عقو ولو

 . ملعأ هللاو . مهيديأ
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 هللا همحر : دعما ديعس نب رمع خيشلا : ةلأسم

 ملكوأ ةعفشلا بلطلرام وهو مالكب بتاكلا ملك اذإ ةعفشلا بلط يفو

 ؟ال مأ هتعفش لطبتأ رام وهو بتاكلا ريغ

 اذإ يلمازلا لاق . هتعفش لطبت الف راموهو ملكت وأ ناوتي مل اذإ : لاق

 ولو هتعفش تلطب ةعفشلا رمأ ريغ نم مالكب ادحأ ملكف هتعفش بلط يف جرخ
 همزل مالكلا نم ءىش وأ هيف درلا هيلع بجاو مالس در نوكي نأ الإ هرورم يف ناك

 . ملعأ هللاو . هب ملكتي نأ ضرف

 هللا همحر : ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 وأ ةكردم ريغ ةرمثلا تناك اذإ يرقنهلاو راديبلا نيب لخنلا ةرمث ةمسق يفو

 عيبلا لثم نوكتو ميرحتلا اهقحليأ كردي مل ضعبو لخنلا ضعب ةرمث كردأ دق

 ؟ ال مأ ةمماتملا اهيف زوجتو عيبلا ريغ يه مأ

 نإو كاردلا دعب نوكي نأ الإ بجي الو عيبلا لثم مسقلا نأ وجرأ : لاق

 نأ ىسع ملعأ هللاف ةمماتملا لبق هتصح مهنم دحأ فلتي ملو كاردالا دعب اومماتت

 نا ةلاهجلا هلخدتو زياج ةكردملا رايثلا يف مسقلا نا هانظفح ام ىلعو ازياج نوكي

 ام ىلع زياج الو تباث ريغ اهيف مسقلاف كردملا ريغ امأو ضقتنا هاضقن نإو هايثا

 لي يبنلا نع دراولا ربخلا كلذ دي ؤيو مرحملا دسافلا عيبلا ةلزنمب وهو انفرع
 . ملعأ هللاو .اهكارد لبق رايثلا عيب وهو ابرأ دقف ايحأ نمو لاق ثيح

 : يبمازلا : ةلأسم

 نيد نيغلابلا دحأ ىلع نوغلاب ضعبو ماتيأ مهنم ضعب ةثرو نيب لام يفو
 نبو هوبلطي نم نيب يذلا لاملا مسق نيدلا محل نيذلا بلطف هلام قرفغتسم

 هغلب مسق اذإ هنأل ماتيأ مهيف ناك اذإ لاملا اذه مسق ىلع نوغلابلا ربجأ هئاكرش

 ؟ال مأ اعاشم عابي نأ نم رثكأ هنمث
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 لاملا اذه مسقب مكاحلا مكحو مكاحلا ىلإ مهرمأ اوعفر نإ : لاق
 نا مكاحلا لبق نم تناك نإ نوكت ةمسقلا نكلو مسقلا ىلع مكاحلا مهربجيف

 اهضعب ديزي الئل ماهسلا نيب نوواسيو لاملا اذه نومسقي الودع مكاحلا رمأي

 مل اذه ىلع تناك اذاف . ماهسلاب مهيلع برض ماهسلا توتسا اذاف ضعب ىلع

 برضي مل اذإ امأو ، هبيصن نيدلا بحاص عاب وأ اوغلب اذإ ريغ ماتيألل نكي
 . مهل ريغ الف ىلوألا ةمسقلا ىلع امأو هوكردأ مسقلا يف ماتيألا ريغو ماهسلاب

 ال مكاحلل مهسلا برض نكلو نيدلا يف هبيصن عيبي نأ نيدلا بحاصل زياجو

 هنا لاملا ةحصو ماهسلا نم اذكو اذك ىلع هدنع ثاريملا ةحص دعب الإ نوكي

 . ملعأ هللاو . ةثرولا ةحصو كلاهلل

 مهقبسف سانلا نم ةدع نيب تناك اذإ ةعفشلا يفو & هنمو : ةلأسم

 نم هبيصن ردقب هل نوكي مأ ةلمج هعفتشا يذلا اذه هل بجأ عفتشاو اهيلع دحاو

 دحاو قبسف ءاوس مهلكو سفنأ ةدع اهقحتسي تناك اذإ ةعفشلا نا لاق . لاملا

 يفف دحاو تقو يف مهلك اهوعفتشا ناو هباحصأ نود هل تناك اهذخأو مهنم

 نم مهماهس ردق ىلع لوقو مهسوءر ددع ىلع مهل نوكت لوق فالتخا كلذ
 . ملعأ هللاو . ةعفشلا هب اوبجوتسا يذلا لاملا

 مل فلخو نيغلابو ىماتي ةثرو فلخو كله لجر يفو { هنمو : ةلأسم
 مامالا ةالو نم لاو ىماتيلل لكوف مهل هفلخ ام مسق نوغلابلا دارأو اتويبو الام

 اماهس مهل اوراتخاف كلذب نوغلابلا ىضرو اماهس مهل اوراتخيل ءالكو وأ اليكو

 زوجأ هبحاصل هبيصن دحاو لك عفدي نأ نوغلابلا دارأو ماهسلا نم ىقب ام ىقبو
 ؟ال مأ ةفصلا هذه ىلع مهنيب بتكي نأ بتاكلل

 ىماتيلل ماقأ نإف نيغلابلاو ىماتيلا نيب يتلا لاومألا يف مسقلا امأ : لاق

 لاووأ ضاق وأ مامإ نم نيملسملا ماكح نم مكاح مهئاكرش ةمساقم يف اليكو
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 . مسقلا ضقن يف وذ اذإ مهتجح ىماتيلل نأ يدنعف رايخلاب مهل مساقف

 ., ريغ هب نوملاع مهن ااو ار هيو همهسب مهنم دحاو لك ىضر اذإ نوفغلابلا

 نيملاع ريغ اوناك ولو هوفلت نا كلذكو كلذ ضقن مهل سيل لوقلا رثكأ نأ يدنعف

 لتعم مسقلا نأل كلذ ماتيالل هلعل ضقن مهل نأ وجرأ لوقلا ضعب يفو . هب

 كلذ قيضي الف ضعب ضعبل مهتعفادم بتاكلا بتكي نأ امأو هيف مايقلل راتخي
 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع يدنع

 ملعلا دعب اهذخأ نع اناوتو هتعفش تعيب لجر يفو {} هنمو : ةلأسم

 نينس اهلغتساو اهزاحو مكاحلا اهب هل مكحو كلذ دعب اهذخأ هنإ مث هنم الهج

 اهريغب هلاغتشاو اهبلط نعو اهنع هيناوتل ةزئاج ريغ هتعفش نأ ملع مث ةريثك
 ؟ اهنم لغتسا ام درو اهدر مأ اهنيعب اهدر هيلع بجأ اهذخأي

 هذخأ يف هتلاهجب ي رتشملا ىلع دعتم عيفشلا ذه نأ يدنع ايف : لاق

 ارايع اهيف رمع ناك نإو اهتلغو ةعفشلا در يدنع هيلعو تلطب نأ دعب ةعفشلا

 ةميق هاطعا ءاش نإو كترايع ذخ لاق ءاش نإ لاملا بحاصل يدنع رايخلاف

 ضرألا حالصو ىقسلا الثم ةيقابلا ةرايعلا ريغوه يذلا حالصلا امأو . هترامع

 باكترا يف عسي ال لهجلا نأل لاملا بحاص ىلع ءىشب هل مكحي ال هنأ يدنعف

 . ملعأ هللاو . هلهج هل ربعي نم دبي بكترملا ناك اذإ مارحلا

 ال ابياغ انباو نيغلابو ىماتي ةثرو كرتو تام نميفو {} هنمو : ةلأسم
 ى رتشاف مهوبأ هفلخ ام نورضاحلا دالوألا مستقاف هللا ءاشي نأ الإ هتبوأ ىجرت
 مياق فيسلا كلذ نم صالخلا دارأ مث يدانملا ىلإ نمثلا ملسو افيس هنم لجر
 ؟ لعفي فيك نيعلا

 يف قح هل بياغ مهيف ةثرولا نأ يرتشملا اذه دنع حص ناك نإ : لاق
 كلذ يفف ةثرولا ىوعدب الإ هتوم حصي مل نإو مكحلا رهاظ يف ثاريملا اذه
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 لوقو فيسلا يف هكيرش بياغلا نوكيو نيرضاحلا بيصن هل تبثي لوق فالتخا
 نم هجو كلذف هنم هضبق تلا ديلا ىلإ هدر اذإ لوقلا اذه ىمف هلك عيبلا لطبي

 .انمث ملس ناك نإ نمثلا نم هملس ام ذخأيو فيسلا اذه نم هل صالخلا هوجو

 . ملع أ هللاو

 ايهنأ امهدحأ رقأف ضرأ اهلو يوط اهنيب نيلجر يفو {. هنمو : ةلأسم

 ؟ ايهنم يعدملا نم ةلغلل الإ هانعم لعل ةزواجم اهانمسق رخآلا لاقو اهايسق

 نإ ةحصلا هيلعو يعدملا وه لصألا مسق ىعدا نم هنأ يعم ايف : لاق
 دعب نم ةزواجملا ىعدا ناك نإو الصتم كلذ لاق ةزواجملا مسقب رقأ يذلا ناك

 هنم لبقي مل مسقلاب رقأ اذإ لوقو مكحلا يف هنم كلذ لبقي مل تكسو مسقلاب رقأ نأ

 . ملعأ هللاو .المج ةزواجملا ىوعد

 ضورعلاو لوصألا يف ةيبصلاو ىبصلا بأ ةمساقمو 3 هنمو : ةلأسم
 هل نكي ملو ارصب هل ةقث ريغ وأ ةقث ناك ايهس هل راتخاو مساق اذإ تباث وهأ ةثرلاو

 ؟ مسقلاب رصب
 يف لوخدلا زئاجو لوق ىلع زياج هدلو ءاكرشل دلاولا مسق نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . ةثرولا نم ءارشلاو ةباتكلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ام ةغلاب ةجوزو اغلاب امهدحأو اميتي هينب دحأ كرتو اتيب كرتو تام لجر يفو
 ؟ تيبلا كلذ مهنم غلابلا نكس يف لوقلا

 ارايع عذجأ ةعبس ردق نكس تيبلا اذه نم غلابلل حصي ناك اذإ : لاق

 هل حصي ال ناك نإو لوق ىلع ازياج هنكس ناكو ةرجأ هيلع نكي مل ابارخ اهلثمو
 . ةرجألا نم هبوني ام مسقيو ةداعقلاب ايوسحم تيبلا ناك كلذ رادقم تيبلا نم
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 . زياج لوالا لوقلاو ةداعقلاب الإ تيبلا عيمج نكسي نأ غلابلل سيل لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو

 ءاكرشلا ضعبل عقي ملو ةمسق هلهأ دارأ اذإ عاشملا يفو { هنمو : ةلأسم

 ىلع نو ربجي ءاكرشلا نإف ةلخن عضوم مهسالا لنقأل عقي ل اذإ : لاق

 . ملعأ هلللاو . لوقلا اذه ىلع هعيب

 هللا همحر : ىحبصلا : ةلأسم

 ناكولو هل مسقي نأ مسقلا بلط نمل نا غلاب ريغ دحأ مهيف اذإ ةثرولا يف
 غلابلا بلط اذإ كلذ نم عنمت ةجح الف انايبص وأ اماتيأ اوناك مهنم ادحاو بلاطلا

 زئاج هل لكو هوبأ ءاش نإو هوبأ ماقم موقي يبصلاو هئاكرش نم هتصح ىلا لوصولا
 حرطو مكحي مسقلا نكي مل اذإ هغولب دعب هتجح هلو ميتيلا ةلزنمب يبصلاو كلذ هل
 الف طورشلا هذه هيف ناك نإو صصحلا باحصأ ريغ نيلدع هرضحو مهسلا

 عم كلذ هل نإف ةلاهجلا مهدحأ يعدي نأ الإ ءاكرشلا نم هريغل الو هل ةجح

 . ملعلاب نيميلا مهيلعف نيميلا مهيلع در نإو ةنيبلا

 ءاوس كلذ لك يبصلا بأ وأ ماتيألا يلو مسقلا بلاط ناك نإو : تلق

 ؟ كلذ ىلا بابو

 يفف يبصلا هنبا ءاكرشل بألا ةمساقم امأو اقرف هيف ظفحا ال : دشار هنبا

 ىلع هل مكاحلا ربج يفف ةمساقملا نع يبصلا بأ عنتما نإو فالتخا اهتوبث

 . ملعأ هللاو . فالتخا كلذ

 ال سان ١ نيبو فقوو دجسم نب كرتشم لام يفو {&©= هنمو : ةلأسم

 وأ بياغلا وأ ميتيلا ليكو وأ فقولا بابرأ فرعي الو ةنايخ الو ةقثب مهفرعي
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 بيصنو ميتيلل زئاجلا هجولاو ةليحلا فيك نينئاخ اونوكيأ ةنايخ الو ةقثب دجسملا
 دجسملا ءاكرشل نايضلا نم ائيرب نوكيو كرتشملا لاملا يف هليكو وه يذلا دجسملا
 دجسملل كلذ نايض مزليأ نايضلا موزل فوخ هكرت اذإو هل ملسأ كلذ كرتيو

 ؟ ال مأ هليكو وه يذلا

 ظفحيو ةلغلا عيمج ضبقي نأ لجرلا اذهل هراتخاو ينبجعي يذلاف : لاق

 الو كلذ هرضي مل هسفن ىلع ةقفش كلذ عيمج كرت ناو هقحتسي نمل عىش لك

 نبي مل اذإ لدعلا مهمكح سانلا نإ لوقي نم لوقب ذخأ نإو . مثأ هنإ لوقأ
 ىلو نإو ةرورضلا دنع هب لمعلا قيضي الو لوق وهف لدعلا نم مهجرخي ام مهنم

 نم ىنعا تاقثلا نم هالو يذلا لعجو يقابلا نع لأسي ملو هتنامأ همساقو هريغ

 ملو لزع اذإ يلاولا نأ رثألا ءاج دقو . كلذ قضي مل ةكرشلا كلت لهأب موقي

 هلدع نبي مل اذإ اولاقف هنايخب ةفرع وأ ةلادعب هنم ضبقي مامالا هثعب نم فرعي

 نإو هتنامأ نم ةءارب اذه هل اوردقو اهعضوم يف اهعض هل لاقو ةقث ىلا هتنامأ ملس

 نم جراخب سيل هنإ اولاقف همساقو هيلووه يذلا بيصن ردقب ةلخنلا نم ذخأ
 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب يف قحلا

 هللا همحر : سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 هفلخ الام لجرلا هب ضياق ةلصال دح وهو لجر نم الام ى رتشا نميفو

 مهاندجو نكل مهنيب مسقلا فرعي ملو ابايغأ فلخ دق كلاهلاو مهكلاه مهيلع

 يذلا لاملا كلذ ءارش ي رتشملل زوجي له نيرضاح ريغ بايغألاو ائيش زوحي الك
 ىلع كلاهلا هفلخ يذلا لاملا اذه نم وه ايب هل ضايقلا دعب لاملا اذه ريغ نم

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه

 هلصأ ىلع هنأ لاملا نم كلاهلا كلذ هفلخ اميف لوقي نم لوق ىلع : لاق

 ضوعلاب ذوخأملا لاملا اذه يف جرخي هناكف لدعلاب همسق حصي ىتح ةكرشلا نم
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 داسفلا نم هقحلي نأ يف فالتخالا ىنعم لاملا كلذ نم ضايقلا ليبس ىلع

 ىتم هناب هيف لوقي نم لوق ىلعو . هيف ايب همسق نم اذه ىلع هزارحال ةهبشلاو
 اهقحب اهوتأ نوكي نأ لمتحاو اهزوح مهنم حصي ملو مهرمأ ةمسقلا يف هنع باغ

 نم ىلع هكلاه نم هثاريمب مهنم لك هزرحأ اييف سأب الف اهلدع ىلع اهوماقأو

 نم ضايقلاب هضوع نع دجوي اميف هدايق ىلع جرخيف هيف مهرمأ لطاب هعم حصي
 ةمسقلا لطاب ةحص عضوم يف كلذكو . لالحلا نم هب وه ام ىلع ىقبي هنا لاملا

 ىلإ هيأر يف بهذي نأ ىسعو هداسفل ضوعلاب هداسف ىري ال نم يأر ىلع نوكي
 الف هريغ ىلا ىدعتي ال هتاذب مئاق رجحلاو ةحابالا يف هدارفنا ىلع ايهنم الك نأ

 كلذك م ارحلاو هلاح ىلع لالحلاب هل جزامم الو هيف لخاد ريغ هنأل همارحب همرحي

 يف تاحابملا عاونأ نم همارح حصي مل امو . . ايلاح ىلع ايهف نانوكي ثيحف

 ىتح هلصأ ىلع هنأل ههجو نم هاتأف هقحب همار نم ىلع هرجح زوجي الف عامجالا

 يأرلا عضوم يف يأرلاب عىش نم هيف فلتخا امو . هلقنل ىضتقملا هداسف حصي

 نم ىلع رجحيف مرحيو هزاوج يأر هل زوجيف لحي امم هنأل يأرب هيف نادي نأ مارحف
 نوكي نأ دبعتلا يوذ نم هيف اهنم عىشب لمعي نأ دارأ نم لك ىلعو همارح يأر
 ذخؤي الو هلك اذه يف رظنيف هيف هب نياد ريغ ل دعأ هاري ايب لمعيل هسفنل ارظان هيف

 . ملعأ هللاو . هلدعب الإ هنم ءعىش يف

 وأ ابياغ ل اومألا نم ءىش يف هكيرش نوكي نميفو 3 هنمو : ةلأسم

 سرغب هيف هتدعاسم كلذكو لاملا اذه نم هدنع نم لكوي نأ زوجيأ اميتيوأ مجعا
 ؟ ال مأ ءىش عطق وأ عرز وأ لخن لسف وأ رجش

 هجو ىلع همسق دعب هل امم هنأ حصي ىتحزوجي ال هنأب ليق دق : لاق

 اذإ ةقثلا دي نم هزاوجب ليقو ةكرشلا نم هلاح ىلع وهف الإو همهس ذخأل لدعلا

 بجوي ام حصي ىتح هل زوجي ام هجو ىلع ةمسقلا دعب هل امم نوكي ن أ لمتحا

 اديزم ةزاجالاب هيف ليقو . لوق ىلع نيمالا عم اذهوحن جرخي نأ اوجرأو عنملا
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 ىلع ىوقأ ال ينكلو ةكرشلا نم هلاح ىلع قاب هنأ حصي مل ام لاح ىلع كيرشل

 نوكي نأب هبشي لوألا نأل نيملسملا لوق نم ناك نإو ادبأ امهريغ عم هب لمعلا

 نم اذه ىلع اهعضوم نيآو ةنانمطالا نم عساولا يناثلاو مكحلا ىنعمب هجورخ
 راص نأ دعب هلوق نم الإ هعم حص الو لاملا اذه نم هنأ هب ملعي مل ناك نإو ريغلا

 دحال هملظ هعم حصي ىتح مهلوق يف هيلع مرحي مل بيصنلا نم هيف هل امم هنأ هدي يف

 الف حالصلا هجو ىلع جرخي امم هيف عىش ىلع هدعاسي نأ امأو . هئاكرش نم

 نع جرخ امو مكحلا يف هتوبث هب نوكي ببسل الإ هيف نايض الو مهلوق يف هب سأب
 هوحنو علقوأ سرغوأ عطق نم هبر نذاب الإ لاملا يف زوجي ال امم هريغ ىلا اذه

 مل نإ ةقث بستحم وأ ليكو وأ يصو نم هرمأ يلي نم ىلا ميتيلا يف عجار هيف رمألاف

 نوكيوأ . همدعل هلثمك همكح يف نوكي نم وأ نيملسملا نم لدع مكاح نكي

 اميف هل زوجيف هنم ىلوأ وه نيعلا مئاق هل نوكي الام عضوم يف هل بستحملا اذه

 غلابلاو نوكي ال ام عضوم يف كلذك مجعألاو هرصب هل نم رظن يف اصالخ نوكي
 نوكي وأ هماقم هيف موقي نم ىلإ وأ هيلإ هلام يف هرمأ غلابلا نإف ءاوس ءاحصالا نم

 ىلإ نئمطي وأ هرمأ نم هنأ هلعفي ييف هسفن نئمطتف هنمأي نموأ ةقث كيرشلا اذه
 ةيهارك هعم حصي وأ عنملا بجوي ىنعمل الإ مكحلا نود عساولا يف هل زوجيف هاضر

 . ملع أ هللاو . كلذ

 : ىحبصلا : ةلأسم

 مسقلا زوجيو هيلع اوقفتي نأ الإ ماتيألا نبغ جارخا ةثرولا رئاس مزلي الو

 يف لاملا ةعاشا نيب قرف الو مهتجح ىماتيللو ماتيألل انبغ اوجرخي نأ ريغ نم
 نيغلابلل لاق نم لاقو . يناثلا كلاهلا دعب اعاشم راص ام نيبو لوآلا كلاهلا تقو

 هيف ىرج نكي مل اذإ مهغولب دعب مهيلع ايك ماتيألا غولب لبق مسقلا اذه ضقن
 . ملعأ هللاو . هيلع اوقفتا نإ رشعلا عبر نبغلاو مكاح نم مكح

٣١١



 ريغلا غلابلا دارأو الام ماتيألاو نوغلابلا ةثرولا مسق اذإو 3 هنمو : ةلأسم

 ؟ نيمي هيلع لهو كلذ هلا ةلاهجلاب

 اليكو مكاحلا ميقيو هنيمي عم هتصحب لهاج هنإ غلابلا لوق لوقلا : لاق

 ببسب ةلاهج الب ضقنلا دارأ ناو هيلع نيمي ال لوقو مهكيرش فيلحت يف ماتيألل
 هيلع ةجحلا اينإو كلذ هل سيل لوقو كلذ هل لوقف ماتيألا هئاكرشل هيلع يتلا ةلعلا

 . ملعأ هللاو . مهغولب دعب ماتيألل

 لوق ىلع رايخلاب ماتيألاو نيغلابلا نيب لاومألا مسق يف 5 هنمو : ةلأسم
 ةلاهج لاب جتحا اذإ ماتيألا غولب لبق ريغلا غلابلل له حالصلا رظن ىلع هزاجا نم

 ؟ نيميلا هيلع لهو
 ميتيلل لبق نم هيلع ةجحلا نأل انيمي هيلع ملعأ الو ضقنلا هل لوق : لاق

 ضقنلاو ببسب الإ هل ضقن ال لوقو . ةلاهجلا عدي ملو ضقنلا هل تبث كلذلف

 . ملعأ هللاو . ةموصخلا عضوم اذهو ميتيلل

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا : ةلأسم

 مه ؤاكرشو مهسفناب نوغلابلا ةثرولا اهتمانت ةغيص وأ نوعم ناك اذإو

 ؟ ال مأ كلذ زوبي له اهنمث يف اودهتجاو ماتيأ
 هللاو . هعيب وأ مهبيصن ضبق يف ماتيالل ليكولا ةماقإ ريغب زوجحم ال : لاق

 . ملعأ

 نإف مسقل ١ ةثرولا دارأو هرق ةرايزل هلام نم بيصنب ىصوأ نمو : ةلأسم

 اعاشم هكرت مكحلا يف زوجي هنأ لوقلا رثكأو فالتخا هيف تافوقولا يف مسقلا

 . ملعأ هللاو . ملسأ
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 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 ليكو ريغ نم ةتباث هزياج ءاملا يف هكيرشل غلابلا رحلا ىمعألا ةمساقم نإ

 هلو ضقتنا هضقن اذإو تباث ريغو هل ليكو ريغب كلذ حصي الف لوصألا يف امأو

 ريغي ملو كيرشلا وأ ىمعألا تاموأ هكيرش هبيصن فلتأ اذإو . كلذ يف ريغلا

 هلزوجي يذلا مسقلا نم ىمعألا ريغ اذإو فالتخا هتابثا ىفف كلذ لبق ىمعألا

 بصاغلا ريغ ةلغلا دري تفرع ام رثكأو فالتخا هيلع ةلغلا در يفف هنم ريفغلا

 . نايضلاب جارخلاو

 هكيرشل لقاعلا غلابلا رحلا ىمعألا ةمساقم نأ انفرع يذلا : فلؤملا لاق

 نا مسقلا نم ىمعألا ريغي مل اذإ فالتخا كلذ يف هنم ليكو ريغ نم لوصألا يف

 مارح وهو زوجي ال لوقو ةلاهجلا قيرط نم ضقنلا هلخدي نكلو مارحب سيل كلذ
 نم هيف هكيرش مساق يذلا لاملا اذه ةفرعمب رقأ دق ىمعألا اذه ناكولو مرحم

 ةفرعمب ىمعألا رقأ ولو ليكو ريغ نم مسقلا هيلع تبثي ال كلذكو هنم ليكو ريغ
 هيلع تبثي الف هرصب باهذ لبق اهرارش نم اهرايخ ةفرعمو لاومألا هذه دودح

 ةمساقمزوجي ال هنأ انفرع ام رثكأو صقنتو ديزت امم لوصالا تناك اذإ مسقلا

 هذخأي ام عيمج هيلع تبثيو هكيرش هل مساقي هنم ليكوب الإ لوصألا يف ىمعألا

 نم ىمعألا ربغ اذإ امأو . هليكول ىمعألا ةلاكو تحص اذإ ماهسلا يف هليكو

 هكيرش ىلع ريغلاو ةعجرلا هلف يح وهو هيف عجرو هكيرش هب مساق يذلا مسقلا
 ريغ هنم مسقلا نأل هلقع ةحصو هتايح يف عجر اذإف افالتخا كلذ يف ملعن الو

 يف هكيرش ىمعألا مساق اذإ امأو . هلصأ ىلع وهو ليكو ريغ نم تباث الو زئاج
 تبثو مسقلا نم ريغ مث ايضار نينس ماقأو همسقب ىضرو ليكو ريغ نم لوصألا
 در ىفف ةريثكوأ ةليلق ةلغ ءاملا نم لغتسا دق ناكو قحلا هوجولا نم هجوب هريغ

 نايضلاب جارخلاو بصاغلا الإ ةلغلا دري ال هانفرع امرشكأو فالتخا هيلع ةلغلا
 لبق ىمعألا ريغي ملو كيرشلا وأ ىمعألا تاموأ هبيصن هكيرش فلتأ اذإ امأو
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 نم ضقنلا هكردي مسقلا نإ لوق . فالتخا هيلع مسقلا تابثا كلذ يفف كلذ

 فلتأ ولو ليكو ريغ نم هيلع مسقلا تبثي الو ابرلا قيرط نم لوقو ةلاهجلا قيرط
 كلذ ليق مسقلا نم ىمعألا ريغي ملو كيرشلا وأ ىمعألا تام وأ هبيصن كيرشلا

 يف ىمعألا عيب كلذكو لوقلا رثكأ وهو ضقنلا هكردي ملو مسقلا تبث دقف

 ةمساقم امأ مسقلا يف هركذ انمدق ىلع فالتخا هيف ليكو ريغ نم لوصألا

 ال هنأل لوقلا رثكأ ىلع ليكو ريغ نم ةتباثو ةزئاج يهف ءاملا يف هكيرشل ىمعألا

 . ملعأ هللاو . هيلع فقوي الو نبغلاب رصبي

 نأ ةلي هللا لوس اهلعف يتلا ةعرقلا يف لصألا فلؤملا لاق : ةلأسم
 قدانبلا نوكتو هانعم يف ناك اموأ عمش وأ نيط نم قدانب يف لعجتو عاقر يف بتكي

 ةيوست رضحي مل يذلا لجرلا ىطغت مث لجر مسا ةعقر لك يف بتكيو ةيواستم

 هللاو . هل وهف ءىش ىلع همهس عقو نمف ةمسقملا لاومألا ىلع اهحرطيف عاقرلا
 . ملعأ

 : ديعسوبأ : ةلأسم

 وعديو اهسوديف ةعارزلا يف كيرش هل نوكيو دلبلا يف عرزي يذلا نعو

 هل له عضوملا كلذ يف مهنم هفصني نم دجي ملو اوعنتميف بحلا مسق ىلا هءاكرش
 يذلا يفو هل يذلا يف لاتحي امو هلاحب هكرتيو هل يذلا ذخايو همسقي نأ

 ؟ هكيرشل
 افلت هلام ىلع فاخي الو مهنم هفصني نم يذلا ىلع ردقي ناك اذإ : لاق

 نم مدع اذإو هفصني نم ىلا مهنم فصتنا فاصنالا ىلا لصي يذلا لاحلا ىلا

 جتحا هنكمي مل ناو ةقثلاو لدعلا لهأ نم هنكمأ نع مهيلع جتحا مهنم هفصني
 مهل عديو بحلا نم هقح ذخأي هنأ مهل لاق هوفصني مل نإف مهنيب ايف مهيلع

 نإف هتصح كرت نع هنكمي ام ردق ىلع الجأو ادح كلذ يف هل دحيو مهقوقح

 كلذ يفودبلاو ةيرقلاو كلذ يف هيلع ةعبت الو هتصح ذخأو هسفنب مسق الإو هرضح
 . ملعأ هللاو . قحلا يف ءاوس
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 نأ اودارأو ءاكرش نيب تناك اذإ لخنلا ةرمث نمو ، هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ محل زوبي له اهكارد لبق اقوذع اهومسقي

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو زوجي ال هنأ يعم : لاق

 ؟ رجحلا قيرط نمأ ةلاهجلا ةهج نم كلذ زوجي الف : هل تلق

 يف كرتي الو هعطق اوطرتشي نأ الإ رجحلا قيرط نم هنإ يعم : لاق
 . زئاج هنا يدنعف لخنلا

 ؟ دساف ابر وه مأ كاردلا دعب ةمماتملا هيف زوجت لهف : تلق

 ضعب هنال اهكارد لبق ةرمثلا عيب ةلزنمب وهو ابرلا ةلزنمب هنأ يدنع : لاق

 اهكارد لبق رايثلا عيب زوجي الو عيب يدنع ضايقلاو ضايقلا ةلزنمب هنأكف ضعب
 . رثألا ءاج كلذب همسق زجي مل هعيب زجي مل ايلكو ةنسلا تءاج كلذب

 ؟ ةرذلا لثم ربلاف : تلق

 نإف ةلاهجلا قيرط نم تبثي ال كلذو هبح ىري ال هنأل هلثم وه : لاق

 نأ توجر ضعب مهضعب ىلع اوضقني ملو كلذ ىلع اوضمو كلذ ىلع اومماتت
 . كلذ مهعسي

 ؟ كلذ زوبي له تكردأ دقو لخنلا ةرمث اومسق نإف : هل تلق

 . ملعأ هللاو . زياج هنأ يدنع : لاق

 تعقوف هكردم ريغ ةرمث هيف الام اومسق ءاكرش نعو . هنمو : ةلأسم

 ؟ هئاكرش نود هل يهأ مهدحأ مهس يف ةرمثلا

 نود هل يه لاق نم لاق فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ يدنع : لاق

 امأو . اعيمج مهف يه لاق نم لاقو . لوقلا رثكأ وهو ةكردم ريغ تناك اذإ هئاكرش

 اومسق مهنأل اعيمج مهنيب ةرمثلا نأ يدنع يذلاو عيبلا لثم مسقلا ىرأ الف انأ

 . ملعأ هللاو . ةكرشلاب ةرمثلا اوقحتسا ام دعب
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 ةعارز اهيفو تمسق اذإ ضرألا يف انباحصأ فلتخاو { هنمو : ةلأسم

 لاق نم لاقو كارتشالاب ةعاشم ةرمثلاو تباث مسقلا نا لاق نم لاق ةكردم ريغ

 لاقو . ائيش اوطرتشي نأ الإ ةعارزلا نم هتصح يف عقو ام لكلو تباث مسقلا نإ

 ائيش اوطرتشي ملو ةكرتشم ةعارزلا نأل ةعارزلا لجأل ضقتنم مسقلا نإ لاق نم

 اذه كلذكف ضقنتني هنأ مسقلا يف طرتشي مل اذإ ةرجشلاب ضقنلا تبثي ايك

 . ملعأ هللاو . مهلوق ىنعم يف جرخي ام ىلع ةعارزلا كارتشا ىنعأ ضقتني

 : دادم نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 هيلع جتحاو ىبأف مسقلا هبحاص ىلا امهدحأ بلط لام ايهنيب نيلجر نعو
 اليكو لجرلل اوميقي نا نيملسملل زوجي له لعفي ملف نيحلاصلا نم نيلجرب

 ؟ هتصح ضبقي

 ناك اذإ نيملسملل كلذ زوجي اينإو ارضاح لجرلا ناك اذإ زوجي ال : لاق

 سبح كلذ نع عنتماو ارضاح ناك اذإو . ةجحلا هلانت ال ثيح ابئاغ لجرلا

 نأ هكيرشل نكي مل هسبحي دحأ نكي مل نإف قحلا نم هنم بلطي ام لعف ىتح

 مسقي مث هكيرش هرك ولو اهلك ضرألا عرزي نكلو هتصح عرزيو ضرألا مسقي

 نأ الإ ةنوملا دعب نم هتصح هكيرش ىلا ملسي مل ةرمثلا نم هتنؤم ذخأيو ةرمثلا

 ايك لعفو اذه عرزو ةعرازملا نع ىبأ نأ هل كلذو ةعارزلا ىلا هكيرش هبيجي

 الو لخنلا همساقي نأ ىبأ نا ديبعلا ةمدخو رايثلاو لخنلا كلذكو كل تفصو

 هريغ لاق . هتصح ردقب دبعلا ةمدخو هتصح ردقب لزنملا نكس ديبعلا الو لزانملا

 اليكو هل ميقي نأ مساقي نأ كيرشلا عنتماف هماقم موقي نموأ مكاحلا دارأ نإ يعم

 هلام عيبي نإ هل ليق ايك ررض ءاكرشلا ىلع نوكي الئل كلذ زاج هل مساقي

 عنتما نم جوزي نأ هل كلذكو ررضلا فيخو رجشلا يف نجام ا ذإ ٥ ؤامرغ يضقيو

 . ملعأ هللاو . كلذ هابشأو هئاسن جيوزت نع
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 لاملا نم هبيصن امهدحأ لعجف هلام يف نيكيرش نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ كلذ يف ايهنيب مكحلا فيك فاريس ءارقفل ايهنيب كرتشملا

 رخآلا كيرشلا نوكيو لعف ام ءارقفلا ىلإ هكلمل ليزملا ىلع تبثي : لاق
 . ءارقفلل اكيرش

 ؟ هقح ذخأ ىلإ هل ليبسلا فيكف : تلق

 ةمساقملاب هيلع مكحي ىتح مكاحلا ىلإ لوألا هكيرش ىلع عفري : لاق
 . ةقث ريغ وأ ةقث ناك مهيلع مهللغ ظفحو ءارقفلل ام ضبقو

 ؟ هتيالو ىلع مكاحلا هالو وأ هكلمي ال لام ىلع ايلو ناك نيأ نم : تلق

 ىلإ هملسي نأ ىلإ هتيالو ىلعوهف هيلإ ناك لاملا كلذ ةيالو نأل : لاق

 نوكي الو هلام نم هيلإ هملسي ام ىلع ظفحلاو ضبقلا هل حصي نمم هقحتسي نم

 لجرلا اذه ليبس نأ ملعأ هللاو يدنعو هيلع هتيالول اليزم هكلم نم لاملا هجارخا

 ىلع مهتبث تاقث اوناك اذإ ىتوملا ءايصوأو ماتيألا ءالكو ليبس مكاحلا دنع

 ظفحي يف مهعم مكاحلا لخدأ ةنايخ مهنم نبت ملو تاقث ريغ اوناك نإو مهتيالو

 مهتنايخ تتبث ناو ةيالولا نم هيلع مه ام ىلع مهتبثاو تاقثلا نم مهيلع

 . ملعأ هللاو . تاقثلا نم اهب موقي نم اهيف لخداو ةيالولا كلت نم مهفلخ

 نم ء ىش مهنم دحاو لك دي يف لوسن هلو تام لجر يف ليقو : ةلأسم

 ملام كلذ هلف ايح هينب نم دحأ ماد ام هنإ مسقي لاملا نأ مهنم دحأ ىعداف لاملا

 مل عاشم لاملا نا ىعداف رخآ لسن ءاج هدالوأ عيمج ضرقنا اذإف مسقلا حصي

 ىلا عاشم هنا ةنيب موقت نأ الإ هدي يف ام مهنم دحاو لكل تبثأو هلوق ىلا تفتلي

 هريغ دي يف لاملا نم ائيش ةثرولا ضعب ىعداف مسق دق لاملا نأ ملع اذإو . مويلا

 دق هنأ ةثرولا ضعب ؛ ىعداو مسق هنأ ملعي نإو مسقي هنإ ةنيبلا هيلعف مسقي ل

 . ملعأ هللاو . مسق دق لاملا نأ ةنيبلاب ىعد مسق

_ ٣٢٥



 هل نوكي نأ الإ سانلا نيب مسقلا ىلع ءاركلا ذخأ ماسقللو : ةلأسم

 مهللغ حازأو سانلا نيب ةمساقملا ىلوتي نم هلودع نم بصن دق يضاقلا وأ مامإ

 ري مل نم ضراع اذإو . نيملسملا حلاصم نم كلذ ىأر اذإ نيملسملا لام تيب نم

 كلذ باجي نأ ىلع انتجحو هيلع انليلد ناك بلطو ةرجأ هانع نم ناك ام مساقلل

 روكذلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع مامالا مساق رجأو اهيلع نيلماعلاو ىلاعت هللا لوق
 ليلقلا باسح ناك امبر هنأل ةرجالا يف ءاوس ليلقلاو بيصنلا ريثكلاو ثانالاو

 . رادلاو ضرألا باحصأ ددع ىلع رجألا اينإو ريثكلا بيصن نم اباسح دشأ

 . ملعأ هللاو

 نم تاقثلا بايغاألاو ماتيألا نيب مسقي نأ زوب دمحم وبأ لاق : ةلأسم

 قوقحلاو لاومألا ىلع تاداهشلا يف كلذكو نيدلا يف ءايلوأ اونوكي مل ولو سانلا

 مكحي مكاحلا نا انموق نم اوناكولو ءايلوأ تاقث اونوكي مل ولو عويبلاو
 . ملعأ هللاو . مهتداهشب

 : ناديبع نبا : ةلأسم

 ال رايخلاب لاومألا تمسقو ىماتيو نيغلاب نيب تناك اذإ لاومألا نإ
 غولب لبق مسقلا ضقن نيغلابلا دحأ دارأ مث ماتيألل نوملسملا راتخاو مهسلاب

 غلابلل نكي مل لوقو ضقنلا دارأ اذإ ضقنلا غلابلل لوق فالتخا كلذ يفف ماتيالا

 ضقنلا دارأ اذإ هغولب دعب ميتيلل ضقتنا اينإ هدعب الو ميتيلا غولب لبق ضقن

 ميتيلل ضقن الف مهسلا برضب ةمسقلا تناك اذإ امأو . يلا بحأ لوقلا اذهو
 برضب ةمسقلاو مهسلا برضب الإ ةحيحصلا ةمسقلا نوكت الو هغولب دعب
 ةفرعمو لاملا ةفرعمو تيملا توم مكاحلا دنع حصي نأ دعب الإ نوكي ال مهسلا

 رمأ مكاحلا دنع اذه حص اذإف اذك ىلع مهنيب يرجي مسقلا نأو ةثرولا بيصن
 لاومألا نم ءىش ميتيلل حص اذإف ماهسلا اهيلع حرطي مث مهسالا دعي نأ مكاحلا

٢٢٦



 نوملسملا اهزاجأ دقف رايخلاب ةمسقلا امأو هغولب دعب هل ضقن الف مهسلا برضب

 لاومألا يف ناك اذإ امأو { غولبلا دعب رايخلا ماتيأللو ماتيألل حالصلا رظن ىلع
 اذإ ةضقتنم ةمسقلاف مدقتم رايخ عيب اهيفو لاومألا ةثرولا مسقو مدقتم رايخ عيب

 رهظ اذإ كلذكو عيمجلا ىلع اطورشم ءادفلا ناك ولو ضقنلا ةثرولا نم دحأ دارأ

 امأو ضقنلا ةثرولا نم دحأ دارأ اذإ مسقلا ةمسقلا يفف ةمسقلا دعب رايخلا عيب

 يلاولل . كلذ زياجو حالصلا رظن ىلع كلذ زياجف ةمسقلا مامتإ اودارأ اذإ

 . ملعأ هللاو . ماتيألل حالصلا رظن ىلع ةمشعلا مامتإ ةعايجللو

 ءاكرشلا لك رضحي مل مهنيب الاومأ اومساقت سانأ يفو {. هنمو : ةلأسم

 ملو اورضحي مل نيذلا ءاكرشلا ضعب تامو لاومألا اومسقو مهنم ضعبلا رضحو
 مهسألا نم هل نأو اومسق مهنأ ه ؤاكرش هملعأ دقو تام نأ ىلا رييغت هنم رهظي

 مسقلا اورضح نيذلا ءاكرشلا ضعب ريغ مث راكنإ الو ىضر هنم حصي ملف اذك

 هيلع لاومألا هذه فلخ يذلا كلاهلا نأو ءاكرشلا عيمج نم رضحم ريغب ناك

 ةمسقلا هذه يف ىرت ام كلاهلا لام يف ةيقاب اهنأو يصولا اهذفني مل اياصوو قوقح
 ؟ ال مأ مكحلا يف ةتباث يه

 مسق اذإف مهئالكووأ ءاكرشلا عيمج رضحمب الإ حصي ال مسقلا نإ : لاق

 مه ؤاكرش رضح اذإف نيبياغلا مهئاكرش نيبو مهنيب يتلا لاومألا نورضاحلا
 نإو تباث مسقلاف مسقلا اوممتو مهماهسب اوضرو مهماهس مهوفرعو نوبئاغلا
 كلاهلا ةثرو نيب ةعاشم لاومألاف مسقلل مامتإ الو ىضر نيبياغلا نم نكي مل ناك

 لاملا نم ائيش ةثرولا هلزعي ملو ذفنت ل اياصوو نويد كلاهلا ىلع ناك نإ كلذكو

 نوبياغلا ءاكرشلا ناك نإو تبثي ال مسقلاف هاياصو ذافنإو كلاملا نيد ءاضقل

 ءاكرشل ١ ضعب ريغ مث ٠ ءاكرشل ١ نم دحأ تام مث اورضح نبح مهماهسب اوضر

 هوجو نم التعم مسقلا ناك اذإ لوق فالتخا كلذ يفف هلهج لبق نم مسقلا يف

 . نيد كلاهلا ىلع نكي مل نإ تباث مسقلا نإف نيمساقتملا دحأ تام مث ةلاهجلا

٢٢٧



 لوألا لوقلاو ةلاهج هيف ناك اذإ نيمساقتملا دحأ تومب تبثي ال مسقلا نإ لوقو

 ذفنت مل اياصوو نويد كلاهلا ىلع ناكو نيمساقتملا دحأ تام اذإ امأو . يلإ بحأ

 نإ لوقو . نويدلا نم هطسق ةثرولا نم دحاو لك ملسيو تباث مسقلا نإ لوقف

 بحأ لوقلا اذهو ذفنت مل اياصوو نويد كلاهلا ىلع ناك اذإ تبثي ال مسقلا

 . ملعأ هللاو . يلإ

 ىلع نيضرألاو لاومألا ىلع تويبلا مسق لمحي لهو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ قيقرلا وأ ضورعلا ىلع ناويحلاو رخا جلف ىلع جلفلاو لوصألا

 ضعب ىلع اهضعب لاومألا لمحت نا اوضرو نيغلاب ةثرولا ناك اذإ : لاق

 لمحب ةثرولا ضري مل نإو كلذ زياجف لاومألا ىلع تويبلا لمحت نأو مسقلا يف

 لمح ناكو ماتيأ ةثرولا يف ناك نإ كلذكو نو ربجي الف ضعب ىلع اهضعب جالفألا

 زياجف ماتيألل حالص هيف جالفألا ىلع تويبلا لمحو ضعب ىلع اهضعب جالفألا

 مسقيو كلذ عيمج عابيف باودلاو قيقرلاو ناويحلا امأو حالصلا رظن ىلع كلذ
 اوناكو ةثرولا ىضارت نإو كلذ هلف نمثلاب كلذ نم ائيش ذخأي نأ دارأ اذإو هنمث

 . زوجي كلذ نأ لوقأ الف لوصألا ىلع باودلاو ضورعلاو قيقرلا اولمحو نيغلاب
 . ملعأ هللاو

 فرط يف مهس ةثرولا دحأ بانو الام اومسق سان أ يفو © هنمو : ةلأسم

 يف طرش ةثرولا نيب عقي ملو قيرطب الصتم نكي ملو سانلا لاومأ هلوحو لاملا

 ؟ العألا

 قيرط فرطلا بحاصل نكي ملو اقيرط مسقلا دنع اوطرتشي مل اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو . ضقتنم مسقلاف

_ ٣٢٨



 اومسقي ملو ادالوأ تكرتو اتيب تكرتو تتام ةأرما يفو 0 هنمو : ةلأسم

 نونجم لجر دالوألا يفو هنكسل هيفكي مهس مهدحأل حصي ل ذإ تيبلا اذه مهنيب

 زوجيو هيلع هقفنيو نونجملا اذه مهس عيبي نا مياقللأ ةوسكو ةقفن ىلا جاتحيو

 ؟ ال مأ نونجملا اذه مهس بتكي نا بتاكلل

 اذه ثري ينعأ هثري نمم دحأ نونجملا لجرلا اذه دنع ناك نإ : لاق

 . هنم هثاريم ردق ىلع مهنم لك هتثرو ىلع نونجملا اذه ةقفنف تام اذإ نونجملا

 نم نونجملا اذه ةصح عابت نا زياجف هثري نمم دحأ نونجملا اذه دنع نكي مل نإو

 دنع ناك نإو . اذه يف لوخدلا رمألاب مياقلل زئاجو هتوسكو هتقفنل تيبلا اذه

 نونجملا اذه ةصح عابت نأ زئاجف كرتشملا تيبلا اذه ىوس تيب نونجملا اذه

 نمث غرفتسي نأ دعب الإ ةقفن نونجملا اذه ةثرو مزلي الو كرتشملا تيبلا اذه نم

 هللاو . هنكسل هيفكي تيب نونجملا اذه دنع ناك اذإ كرتشملا تيبلا نم هتصح

 . ملعأ

 عيب دجسملا ىلع هبيصن دحأ عاب ةثالث نيب لام يفو ، هنمو : ةلأسم

 زوجيف مسقلا ةثالثلا نم نوغلابلا ةثرولا بلطو اماتيأ هثرو كرتو تامو رايخ

 زيجي ال نم لوق ىلعو ميتيلاو دجسملا لايب ضايقلا زيجي نم لوق ىلع همسق
 ررضلا لخدي هنأل ايح ناك ول عيابلا ربجي اينإو مسقلا ىلع ةثرولا ربجي مل ضايقلا

 هللاو . لاح لك ىلع مسق هيف زجي مل رايخلا عيبب التعم ماد امو هئاكرش ىلع

 . ملعأ

 فالتخا كلذ يفف هتايح يف هتثرو نيب هلام مسق نمو 3 هنمو : ةلأسم

 نوكيف بألا ةايح يف همهس دحأ لك زوجي نأ الإ ةجحب سيل نيملسملا لوق رثكأو

 ةجحب سيل همسقف تام نأ ىلإ لاملا بألا زوحي ناك اذإ امأو ةيطعلا ةلزنمب كلذ

 . ملع أ هللاو . هتثرو ىلع

_ ٣٢٩ _



 رقم عيابلاو ءارشلا ي رتشملا ركنأو لجرل الام عاب نمو ، هنمو : ةلأسم

 وأ عيابلا ىلإ نمثلا ملسيو ةعفشلاب لاملا اذه ذخأي له هتعفش عيفشلا بلطو هل

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك مأ يرتشملا

 رقأ نإف ي رتشملا نم هتعفش ذخأي عيفشلاف عيبلاب عيابلا رقأ اذإ : لاق

 ءارشلاب ي رتشملاب رقي مل نإو . نمثلا هيلإ ملسي عيفشلا نإف ءارشلاب ي رتشلملا

 . ملعأ هللاو . عيابلا ىلإ نمثلا ملسي عيفشلا نإ لوقف

 تلاقف ىرخا ةأرما نم اهل ةعفش بلطت ينتتا ةأرما يفو {} هنمو : ةلأسم

 قحلت له نمثلاك نمثلاو نالف تنب ةنالف نم يتعفش تذخأ ةعفشلل اهبلط دنع

 ؟ ال مأ اهتعفش ظفللا اذهب

 نمثلاك نمثلاو نالف تنب ةنالف نم يتعفش تذخأ ةأرملا لوق امأ : لاق

 تذخأ ي رتشملا لاق اذإ امأو زئاج هنأ وجرأو ةعفشلا لطبي ال ظفللا اذه نأ وجرأف

 عيبلا نأ ةنيبلاب حصي نأ الإ هلوق لوقلاف مهارد ةدايزو رخآ لايب اضايف لاملا اذه

 كلذ يفف مهارد ةدايزو لايب ضايف هنأ حص اذإ امأو هلوق لبقي ذئنيحف مهاردلاب

 نم عيفشلل لوقو ةعفش هيف عيفشلل سيلو اذه لثم يف ةعفش ال هنا لوق فالتخا

 عيفشلا لاق اذإ امأو . رثكأ لوألا لوقلاو لودعلا هموقي ايب مهاردلا ردقب لاملا

 وأ عاشمب ةعفشلا نأ حص اذإ اذهو تباثوهف نالف نب نالف نم تعفشتسا

 رقي ملو ةنيبلاب حصي مل اذإو كلذب ي رتشملا رقأ وأ زياج ريغ ةيقاس وأ زئاج قيرط
 . ملع أ هللاو . عيفش هنإ هلوقب عيفشلل ةعفش الف يرتشملا

 وأ سراف وأ دنسلاو دنهلا لثمل ةراجتلا بلط يف رفاسملاو { هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهكردي نايع نم هتعفش تعيبو نميلا
 عاشملا امأو موسقملا يف هتعفش كردي الف رحبلا فلخ ناك نم امأ : لاق

 نم نيب اقرف ظفحأ ملو موسقملا يف هتعفش كردي هنإف يزاغلاو جاحلا الإ اهكرديف

٣٢٢٣.



 يف ءاج يذلا روشاع موي امأ روزي نأ هل ةرايزلا كلذكو . ةرجألاب هسفن نع جح
 رهش نم رشاع مويوه موسقملا يف هتعفش هتتاف اروشاع ىلإ جاحلا ماقأ نأ رثألا

 . ملعأ هللاو . مرحملا

 كلذ يف ةعفشلا كردي عيفشلا نإف قحب هلايب لجرل لجر رقأ اذإو : ةلأسم

 يف ةعفشلا الف ءافوب هل هيلو قحب لاقو هل رقأ وأ قحب لقي ملو هلايب رقأ اذإ لاملا

 رقأ وأ ءارقفلل همزل نايض نموأ ةاكزلا نم همزل قحب هل رقأ اذإ كلذكو .اذه
 كردي ال اذه لك ىفف " هاياصو ذافنإو رقملا نيد ءاضق هل رقملا ىلع نأ ىلع هب هل

 . هل رقملا ىلع قحب رارقالا ناك اذإ بجحت ةعفشلا نأل ةعفش لاملا اذه يف عيفشلا
 . ملعأ هللاو . هل رقملا ريغل رقملا مزل قح اذه

 ةلاهجب عيابلا ريغ مث ، عيفش هعفتشاو الام عاب نميفو { هنمو : ةلأسم

 نأ ىلإ ريغلا باتك رتسو امهدحأ ريغف الام ناكيرش مسق اذإو © ةعفشلا تلطب

 . ملعأ هللاو . هريغ حص اذإ ةعفشلا ريغمللف مسقلا ربغ هكيرش عاب

 هبيصن هكيرش عابو اعاشم لام دحأ نيبو هنيب ناك نمو . هنمو : ةلأسم

 هل ةعفش الف هفعض وأ رابجلا تومب هتعفش ذخأ ىلع كيرشلا ردق مث رايخ ىلع

 . ملعأ هللاو . لاملا عيب دنع ةريرسلاب هتعفش ذخأ ىلع دهشي مل اذإ

 لوسرل ا اناوتي ل اذإ هماقم موقي هليكوو لوسرل ١ لوسر نإ ليقو : ةلأسم

 اذإ عيفشلا ليكو يف فالتخالاو ءاوس اذه يف ةلاكولاو رمألا ىنعمو ، ليكولا وأ

 ؟ رذع عيفشلل ناك

 بلطي راصو . حيحص افاعم وهو هتعفش عيبب ملع اذإ خسانل ا: لاق

 . ملعأ هللاو . يدنع هتعفش لطبتو اهنع لغاشت دقف اليكو

_ ٢٣١



 مسقي ال هنإ هتثرو كرتو الماح هتجوز كرتو كله لجر يف ليقو : ةلأسم

 لمحلل نوكيو مسقي هنإ لوقو ىثنأ وأ اركذ فرعيو {. اهلمح عضت ىتح لاملا

 ناك اركذ ناك نإو همهس فصن ةثرولا رياس ىلع در ىثنأ ناك نإف ركذ مهس

 . ملعأ هللاو . هب لومعملا وه لوالا لوقلاو همهس فصن

 ليللاب دهشي نأ هيلعف ليللاب هتعفش عيبب لجرلا ملع اذإو : ةلأسم

 نأ اهيلعف راهنلاب اهتعفش عيبي تملع اذإ ةأرملا كلذكو حبصأ اذإ بلطيو هعزنلاب

 بلطب تفصو ايك لعفت مل نإو ليللاب بلطتو اهتعفش عزنب راهنلاب دهشت
 . ملعأ هللاو . اهتعفش

 رضحي ام ردقب كلذ يف لجألا موق لاق مهاردلا راضحإ ةدم يف : ةلأسم
 موق لاقو موي موق لاقو ناموي موق لاقو مايأ ةثالث كلذ يف لجألا موق لاقو . نمثلا

 نولوقيف مهنم ريثكلاو انباحصأ روهمج امأو عجريو تيبلا ىلا لصي ام ردقب

 : نسحلا يبأ ةروثنم نم : ةلأسم

 ؟ةعفشلا اهيف عيفشلا قحلي له ترجأ اذإ ضرألاو
 وهف ةكرش يف رجأتسملا نمررض هقحليف اكيرش نوكي نأ الإ ال : لاق

 . ملعأ هللاو . رجأتسملا اهذخأ يتلا ةرجألاب اهذخأب قحأ

 همصخ ركنأف ةعفش هيف الام نالف ىلع عاب هنأ رخأ ىلع ىعدا لجر يف

 نيمي هيلع هلأ نيميلا هيلع ىعدملاو ىعدملا دارأو ةنيبلا نع يعدملا زجعف كلذ

 ؟ ال مأ
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 هللاو . ةعفشلا هيف اذهلو اعابم الام ىرتشا ام هنأ نيميلا هيلع : لاق

 . ملعأ

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةل اسم

 هسفن تباطو . عيبلا لبق هفرشن لجرل ةعفش الام عيبي نأ لجر دارأ اذإو

 ؟ ةميقلاب ملعلاو ةروشملا دعب هريغ ىلع هعاب اذإ ةعفش هل له هتميقب هملعأ دقو

 & عيبلا دعب بجوتسي ةعفشلاو عيبلا لبق كلذ نأل كلذ هل لوق : لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ هل سيل لوقو قحتسيو

 نوكيأ عيفشلا ةعفش تلطب عيبلا يف ريغ اذإ عيابلا نأ . هنمو : ةلأسم

 نوكي مأ مكحلا دعب نوكي مأ ةعفشلاب عيفشلل مكحي نأ لبق عيابلا نم ريغلا اذه

 ؟ اهنالطب ةزاجإ يف ءاوس هدعب وأ مكحلا لبق عيابلا ريغ اذإ
 ةعفشلا هل نإ مكاحلا دنع تحص اذإ ةعفشلا لطبي ال ريغلا : لاق

 . ملعأ هللاو . ةعفشلا لطبي ريغلا نإ كلذ لبقو اهقحتسيو

 مرسقملا يف عيفشلا نم ىلوأ عاشملا عيفش نوكي لهو . هنمو : ةلأسم

 ؟ ةعفشلا بلط يف قبس ولو
 . ىلوأوهف قبسي ايهيأ لوقو رضأ هنأل ىلوأ عاشملا عيفشلا نإ لوق : لاق

 . ملعأ هللاو

 نايض نم هرمأ كلمي نمل وأ هرمأ كلمي ال نمل لايب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ؟ ال م أ ةعفش هيف هيلع

 هيفف مولعم ريغ قحلا ناك نإو & دجسمل ناك اذإ فالتخا هيف : لاق

 هل هيلو لقي مل ام ةعفشلا هيف لوقو هيف ةعفش ال لوقو ةعفشلا هيف لوق . فالتخا

 . اذه نم رثكأ هقح وأ ءافوب
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 هاوقي ال هنأ هدنع هموقي يذلا ناك اذإ & اهميوقت ةفص فيكو : تلق

 ؟ اذك هتميق نم لدعلا نا فرعي ىتح مأ اذك نم رثكأب

 . هتميق نم لدعلا فرعي نوكي ىتح : لاق

 ؟ هموقي نم ددع مكو : تلق

 . ملعأ هللاو . كلذ لدع رصبي نمم نالدع نانثا : لاق

 : ىموغرل ا : ةلأسم

 علط نأ ىلإ اهذخأي ملف اهذخأ هنكمأو اليل هتعفش ي رتشم ىقل نمو

 ؟ هتوفت له رجفلا
 لدع يدهاش دهشي ملو هيقل نيح اليل اهذخأي مل اذإ هتوفت لوق : لاق

 هتوفت الو اهكردي هنإ لاق ێراهنلاب اهذخأف حبصأ ىتح ةليللا كلت يف اهذخأ ىلع

 ملف اليل ي رتشملا ىقل ولو اليل هتعفش عيببو ملع نأ دعب اهذخا ىلع دهشأ اذإ

 هتعفش بلطي نأ لجرلا ىلع سيل لوقي نم لوق ىلع اذهو اليل هنم اهذخأي

 اهبلطيو . ملع نأ دعب ليللاب هتعفش ذخأ ىلع دهشي نأ هيلع نكلو . ليللاب
 . ملعأ هللاو . رثكألا وه رخآلا لوقلا اذهو حبصأ اذإ

 له ةعفشلاب هنم قحتسا ام هارتشا لام يف ىورشلا هل طرش نمو : ةلأسم

 ؟ ىورشلا هل
 ي رتشملل ىورشلاف عيفشلا نم تكردأ نإف كلذب . هل ىورش ال : لاق

 . ملعأ هللاو . ةعفشلا هنم بجوتسملا لوألا

 هكردي له لجأ ىلإ رايخلا ، لاملا يف ناعيابتملا طرش اذإو : ةلأسم

 ؟ همامت لبق عيفشلا

 الف ايل وأ عيابلل ناك نإو اهبلط هلف & ي رتشملل رايخلا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو . عيبلا حصي ىتح اهبلطي
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 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 نم نا هدح ىلع لام لك بلطو فيلأتلاب مسقلا ةثرولا دحأ بلط اذإو

 . ةروجلا يف ةبراقتم ةيواستم لاومألا ناك نإ ىوقأ هتجحو ىلوأ فيلأتلا بلط

 زياجف . اهمسق ىلع اوقفتي نأ الإ الف جالفألا ىلع تناك نإو دحاو جلف ىلعو

 & ةيواستم لاومألا رئاس ىلع نيب لضف هل لاومألا نم عىش نوكي نأ الإ

 نم هبيصن ذخأي نأ هلف مهلاومأ رئاس يف لثم هل سيل هنا دلبلا لهأ دنع فورعمو

 . ملعأ هللاو . عىدرلا لاملا نم هبيصنو ديجلا لاملا

 مث اهنمث فصنب اهباوبأ عابف اراد ى رتشا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . عيفشلاب اهقحتسا

 لخن تناك ولواهباوبأب اهارتشا هنال باوبألا نمث هنع حرطي : لاق

 ةعبت اهيف هيلع نكي ملو هدي يف ترمثا يذلل تناك اهارتشا ام دعب نم ترمنأ

 . عيفشلا ىلا ةدودرم يهف ةدوجوم تناك نإف ةكلهتسم باوبألا تناك اذإ كلذو

 ؟ هلك اهنمثب اهباوبأ عابف نمثب اهارتشا ناف : تلق

 هللاو . اهنمث افوتسا دق اذه نأل ءىش هيلع سيلو عيفشلل يه : لاق

 . ملعأ

 هليكو ىلع ضرعت ىتح هل يه ل اقف بي اغل ا ة ةعفش نع لئسو : ةلأ اسم

 هللاو . ء ىش يف كلذ نم سيلف يلاولا امأو ءاشي نمل عاب الإو اهارتشا نإف

 . ملعا

 : يلع يبأ نع : ةلأسم

 اضرع الإ ةعفشلا بحاص ىلع سيلف ضرعب اضرأ ى رتشا لجر نعو

 الإ يطعي نأ هل سيلف طرش الب لامب اضرع ناك نإو هبحاص نم ذحأ ام لثم

 . ملعأ هللاو . مهاردلا
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 ؟ اهلاطبا ىرت فيك ةعفشلا تلق . هنمو : ةلأسم

 . لطبأ دقف بلطي مل مث يرتشملاو ؤ عيبلا دهشأ يذلا هملعأ اذإ : لاق

 ؟ هملعأ الجر نإف : تلق

 ايلع كلذ نوكي له تعيب كتعفش نا تعمس وأ { ىنغلب هنإ : لاقف

 . ؟ ال ما
 كتعفش تي رتشا دق ينإ لجرل لاقف ةيرق ىلا جرخ الجر نإف : تلق

 . اقح نوكي نأ ىسعو ٦3 هقدصي ملف

 انعم يذلا هريغ لاق . ءارشلاب وه ملعي ىتح كلذ هيلع تبثي ال : لاق

 ۔ نمثلا ضبق يف هسفنل ايعدم نوكي هنأل نمثلا عفد يف كلذ هيلع تبثي ال هنإ

 © هيلع ناك ءارشلا هملعأ اذإ نكلو ى عيبلا حصي الو عيبلاب رقي ال عيابلا لعلو

 حصي نأ الإ & نمثلا عفد هيلع سيلو اهيف درلاو ةعفشلا بلط يف ةجح كلذ

 دري نأ دعب لدع يدي ىلع نمثلا نوكي نأ ي رتشملا هيلإ بلط نإف عيبلا
 . ملعأ هللاو . هتعفش هب لطبتو هيلع ةجح كلذ ناك ىبأف ةعفشلاب

 ةعطقلا ضرعي نأ لبق هاطعأ دق نوكي نأ الإ زوبي ال كلذ نإ اعيفش نوكيو يقابلا هل عيبيل ائيش هل ةعطق نم لجرلا يطعي لجرلا يف لاقو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . اذهل ةعفش الو هتعفش عيفشلل ناكو هاطعأ ام هل ناك عيبلا ىلع

 . هلام عيب يف هعفشيل { هلام نم ائيش لجرلا يطعي لجرلا يفو : ةلأسم

 نإ الفلاب ذخأيف ، ررض عيفشلا ىلع لخدي ىتح نمثلا ةيطع يف رثكيو هل قفنيف

 دري ىتح يدنع هل ةبوت الو هدر هيلع مارح وهو . يطعملل الو عيابلل زوب ال كلذ
 الإ اسفن هللا فلكي الف هوجولا نم هجوب هرذع لزنيو ردقي ال نأ الإ . ذخأ ام

 كلذب عيفشلا ربخي نأ هيلعو مثا وهو & كلذ عيابلل زوبي ال كلذكو {. اهعسو
 هعسي كلذ نأ توجر هنم هأربأو كلذ نم هلحأ نإف نمثلا يف هيلع لاتحا دق يذلا
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 . كلذب نمثلا نم هيلع دازام هيلع دري نأ هيلع يعم ناك كلذ نم هري ل ناو

 . ملعأ هللاو . اهلثم ىلا عجريو سيلدتلا

 ثراولل سيل نأ ضيرم وهو قحب هريغل لايب دهشأ نميف ليقو : ةلأسم
 3 هل قحب وأ هيلع قحب لوقيل ىتح رارقالا ليبس نم اذه نوكيو كلذ يف رايخ
 هنيمي بلط نإ هنأ الإ & مكحلا يف ةعفش اذه يف عيفشلل سيل لوقت كلذكو

 ناف . هيلع كلذ هلف هيلع هل قحلا لاملا اذهب هل دهشأ هنأ ملعي ام ملعلاب عيفشلا

 زوجي ام تقو يف اهبلط اذإ لوقلا ضعب يف ةعفشلا ميلست هيلع بجو فلحي مل

 . ملعأ هللاو . هبلط

 اعيمج امهو { هل ةعفش ى رتشا الجر نأ هغلبي يذلا يف تركذ : ةلأسم

 بحاص غلب اذإف تفصو ام ىلعف & ةعفشلا بحاص عنصي فيك دلبلا يق

 ام نيح نم اهبلطي مل نإو . ملع ام نيح يف اهبلطي نأ هيلعف هتعفش عيب ةعفشلا

 وهو هتعفش عيبب ملع اذإو ليللا يف بلطي نا هيلع سيل ليقو ةعفشلا تلطب ملع
 ذخأ ىلع نيدهاش دهشي اذهف اهيلع هفلخي ادحأ دبي ملو { اهتوف فاخي ةعيض يف
 لثم هذه هتعيض تناكو هتعفش ىلع مهدهشي ادوهش دجي ل نإو } هتعفش

 ادحأ لسري الو ةعفشلا بلطي نأ هيلعو . كردي هناف اهكردي مل تتاف اذإ ، ةعيض

 عم اروهشم عيبلا اذإ اولاقو & هرذع لاح يف نوكي نأ الإ ةقث ريغ الو { ةقث هريغ

 هللاو . هتعفش تلطب بلطي ملف سانلا عم ارهاش كلذ عمسي عيفشلاو سانلا

 . ملعأ

 نأ ةعفشلا بحاص بلطف لجر هعفشي الام ى رتشا لجر يفو : ةلأسم
 تقولا يف هتعفش بلطي مل عيفشلا نأ ي رتشملا جتحاو ، ةعفشلاب لاملا كلذ ذخأي

 عيفشلا كلذ ركنأو هتعفش هب لطبت اظفل هيلع ىعداو { هتتافام دعب اهبلط امنإو
 ؟ نوكي نم ىلعو ؟ كلذ يف نيميلا نوكي فيك مكحلا ىلا لزنو
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 عيفشلا ىلع عيفشلل نيميلاف ةعفشلا تحصو عيبلا حص اذإف : لاق

 يرتشملا ىلا نيميلا دريوأ عيبلاب ملع ام نيح نم ةعفشلا بلط دقل فلحي

 وأ © ملع ام نيح نم ةعفشلا بلط امو 0 عيبلا اذهب ملع دقل يرتشملا فلحيف

 انهاه نيميلا نإف ، ملع ام نيح نم هتعفس هيلإ بلط اذه نأ ملعي ام فلحي

 ىلع ي رتشملا فلحيف نيميلا هيلإ دريوأ & ي رتشملل فلحيف ءاش نإف عيفشلل

 . ملعأ هللاو . مكاحلا هاريو ديري ام

 لهأ نم لجرل ةعفش رسلا يفوهو عاب يكزا لهأ نم لجر نعو : ةلأسم
 ىلا جرخي ةعفشلا بحاص ىلعف يناكزألا غلبف رسلا لهأ نم لجرل رسلاب يكزا
 لاق . هيلإ جرخي نأ هيلع سيل لوقو ، ةعفشلا بلط يف هنيح نمرسلا
 عيفشلا ىلع سيل لاق نم لاق . فالتخاب كلذ يف ليق دق & معن : ديعسوبأ

 هيف يذلا دلب يف ي رتشملا نوكي نأ الإ ءارشلا عضوم ىلا يرتشملا ىلا جرخي نا

 ىلا جرخي : لاق نم لاقو . دلبلا لهأ نم يرتشملا ناك نإ هيلع سيلو ةعفشلا

 : لاق نم لاقو . يرتشملا دلب ىلا جرخي نا هيلع سيلو 0 ةعفشلا هيف يذلا دلب

 هيلع : لاق نم لاقو & كلذ ريغ ىدعتي الو ، ةعفشلل يرتشملا دلب ىلا جرخي

 ريغ يف وأ . هدلب يف ي رتشملا ناك ثيح ةعفشلا بلط يف ي رتشملا ىلا جرحي نأ

 هلانت يذلا رصملا يف ي رتشملا ناك ام هتعفش ذخأيو ، هتعفش هيلع دري ىتح هدلب

 . ملعأ هللاو . عيبلا هيف عقي يذلا تقولا يف نيملسملا ماكحأ

 : نسحلا وبأ : ةلأسم

 اهيف لسف يرتشملا نا مث بئاغ لجروأ { ميتي ةعفش ى رتشا لجر نعو
 يتلا ةلخنلا هذه نمل هتعفش عزتنا بئاغلا مدق وأ © ميتيلا غلب ايلف اريشك الخن

 ؟ لجرلا اذه اهايحأ
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 نم اهتميق ذخأ ءاش نإو هلخن علق ءاش نإ رايخلاب ي رتشلملاف : لاق

 نإف ةميقلا نم ةلغلا هيلع بسح ةلغ اهنم ي رتشملا لغتسا دق ناك نإ الإ عيفشلا

 قحل رمع ام ةميق نع ناصقن اهيف ناك نإو & عيفشلل لخنلاف ءافو اهيف ناك

 هل مكحي موي ةميقلاو & عيفشلا نم نمثلا ذخأ نأ دعب لضفلاب عيفشلا يرتشملا

 . ملعأ هللاو . ةعفشلاب

 : رثوملا وبا : ةلأسم

 { دعب نم اهبلط مث تقولا يف اهبلطي ملف لجر ةعفش ى رتشا لجر نعو

 نم هسفن ىلع هفاخ افوخو ، ةيقت هتعفش بلط نع فقو اينإ هنا جتحاو
 ةلزنم ناطلسلا دنع هل نمم وأ ، ناطلسلا ةهج نموأ اناطلس ناكو . ي رتشلملا

 نأ الإ ىوعدلا هذه ىعدا اذإ & ةجح هل لبقت نأ ىرأ ايف زياج ناطلسلا اذهو

 اقح هيلإ بلط نم ىلع ىدتعيو . روجلاب افورعم ارئاج اناطلس ي رتشملا نوكي

 ىلع ةيقتلا الإ هعنمي مل هناو ، هتعفش عازتناب ارس لدع هنيب دهشي نأ هيلع ناكو
 نأ توجر كل تفصو ام ىلع ةنيبلا رضحا اذإ © هتعفش ذخأ نمأ ام ىتمف هسفن
 . ملعأ هللاو . ةعفشلا كردي

 لاقف هتعفش عيفشلا بلطف ، لجرل ةعفش الام عاب لجر نعو : ةلأسم

 كلذب رقأو يلام يلف مهاردلاب هتيج ىتم ينأ ي رتشملا ىلع تينثتسا ينإ عيابلا
 نأ لبق امهدحاوأ & يرتشملاو عيابلا نم كلذ ملع دق ناك نإف & يرتشملا
 كلذ هلوق نإف هنم كلذ ملعي ال ناك نإو ، تباث هلوق نإف هتعفش عيفشلا بلطي
 . ملعأ هللاو . هتعفش عيفشللو هتعفش بلط امدعب ءىشب

 نأ لبق نم اهعاب مث . هل ضرأ ىلع الجر لساف لجر نعو : ةلأسم

 هنأل لسفي مل ولو . كلذ هلف هتعفش لسافملا بلط نإف ائيش لسافلا اهيف لسفي

 . ملعأ هللاو . كيرش

٢٣٩



 اهعاب املف عيفش بال او . ريغص هل نبال اضرأ عاب لجر نعو : ةلأسم

 . ةعفشلاب يرتشملا نم اهذخأي نأ بألا دارأ

 اهبلطي مل ناف عيبلا بجو نيح اهبلط اذإ . ةعفشلاب اهذخأي نأ هل : لاق

 عيابلا نم عيبلا ةبجاو اذإ ليق هنإ : هريغ لاق . هل ةعفش الف تقولا كلذ يف

 . ايكاح وأ ارومأم وأ اليكو وأ ادلاو ناك ةعفش الو ةعفشلا يف يرتشملل ةملاسم

 . ملعأ هللاو

 3 هيأرب الإ عيفش ةعفشب الام ي رتشي نأ دحأل سيل نا ملعاو : ةلاسم
 لثمراضملاب عفشي ام كلذ دعب نم مث & لوصألا يف ةكرتشملا عفشلا بجوأو

 نم هايملا يراجمو ثيرايملا حرطو زياج ريغ قيرط وأ 0 لاملا يف ةيقاس هيلع يذلا
 ٥ نيرادلا نيب رادجلا ىلع عوذجلا عايتجاو لزانملا ىلع ترج اذإ { راطمألا

 . ملعأ هللاو . ةكرتشملا هايملا يف سياقت تناك اذإ لخنلا يف اذه وحنو

 قبس نمف ءاوس اهيف مهلك { ةدع سانل ةعفشلا تناك اذإو : ةلأسم

 ولو & سوءرلا ىلع مهنيب يهف اعيمج اوبلط ناو اهذخأ اذإ { اهب ىلوأ وهف اهيلا
 هللاو . رثكأ وأ لقأ لاومألا تناك ولو 3 اهب هل مكحي ام دحاو لبق دحاو بلط

 . .ملعأ

 ملعي نأ لبق &، دحاو ىلا دحاو نم ةعفشلا تراص اذإو : ةلأسم

 نيح نم بلط اذإ ءاش دقعلا يأب اهذخأ بلطف ملع اذإف . كلذ لكب اهبحاص

 بلط يذلا عيبلا يف هلف & بلطي ملف لوالا عيبلاب ملع ناك اذإ امأو . ملع ام

 . ملعأ هللاو . هدي يف يذلا نم اهذخأب لوقو ، ثلاثلا وأ يناثلا ناك هيف

٣٤٢ .



 نود كلذ هل ناك ، هذخأ دلاولا داراف ائيش دلولا عاب اذإو : ةلأسم

 ىلوأ عيفشلا ناك 5 هدلاو عاب ام ذخأ دلولا دارأف ائيش دلاولا عاب اذإو ، عيفشلا

 تعاب اذإو .هدلاو لعف لطبي ال ةعفشلاب هدلاو عاب ام هذخأ نأ هجوو دلولا نم

 اذإ كلذكو . عيفشلا نود كلذ هل ناك . عيبلا كلذ ذخأ جوزلا داراف ائيش ةأرملا

 . ملعأ هللاو . عيفشلا نم هب ىلوأ هتجوز تناك ائيش لجرلا عاب

 ناك ناف بئاغل اهذخأ هنأ جتحاو ، رخآل ةعفش ى رتشا نمو : ةلأسم
 هلانت ثيح ناك نإو { هتعفش عيفشللف يبص وأ {} ةجحلا هلانت ال ثيح بئاغلا

 . ملعأ هللاو . هيلع جتحا ةجحلا

 ةعفشلا بحاص ىلع هل سيل نأ ىلع اضرأ ىرتشا نمو : ةلأسم

 اذه ىلع يرتشملا ى رتشا دقو & هتعفش عيفشلا بلط مث ، ةيقاس الو قيرط

 . هتعفش هلف عيبلا دعب هأربأ نإف عيبلا لبق هأربأ دق ناك اذإ 0 هل ةعفش الف طرشلا

 . ملع أ هللاو

 ، هتحص يف هيلع هل قحب هلام نم الجر لجر ىضق اذإو : ةلأسم
 ىمس الو فورعم ريغ قحل ا ن اك نإو © هتعقمش هل تناك هتعفش عيفشل ا بلطو

 . ملعأ هللاو . لودعلا ةميقب هتعفش ذخأو ، هاضق يذلا لاملا ةميق هيلعف

 هللا همحر : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هتعفش عيفشلل نا دحاو نمثب اهريغو & لجرل ةعفش ى رتشا لجر يف
 نأ مكاحلا ىلا بلطي ةعفشلا بحاص نأ يعمو . ةعفشلا ةميق يف لودعلا يأرب

_ ٣٤٢١



 كلذ لهج ناف مكحلا مدع نا نيملسملا ةعامج وأ ةميقلاب هتعفش ذخأ ىلا هلصوي

 اهموقو هتعفش بلط نإو . هتعفش هتتاف مايأ ةنالث الخ ىتح بلطي ملف

 ىلع هقح ىلا هلصوي ملو & رخآلا هعفدو هلصوي يذلا مكاحلا دجي ملو ، لودعلا

 بلط نإف . مكحلا يف اهذخأ هل ناك هتعفش ذخأ ىلع ردق ىتمف ملظلا ىنعم

 ملف هنيبو اهنيب لحي ملو 3 وه ام فرعأ ال نمثب اهتي رتشا دق لاقف هيلإ هعيفش
 الف هقح ذخأ ىلا هلصويل مكاحلا ىلا لصو الو 3 مايأ ةثالث ىلإ رخآلا بلطي

 . ملعأ هللاو . مايأ ةثالث تضقنا اذإ & يدنع هل ةعفش

 ملسو © بورغلا لبق راهنلا رخا هتعفش عزتنا اذإ عيفشلاو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هتعفش كرديأ هتفش هيف عزتنا يذلا مويلا كلذ ريغ { عبار موي مهاردلا

 ميلست يف لجأ هتعفش در اذإ هل سيلو &‘ هتعفش هتتاف دق : لاق

 ةثالثلا نم ابوسحم هتعفش عيب هيف ملع يذلا مويلاف مايأ ةثالث الإ & مهرادلا

 . ملعأ هللاو . سمشلا بورغ لبق كلذ ناك اذإ { مايألا

 ءاج مث هيف يلصي ادجسم اهانبو 0 اهارتشاف هتعفش تعيب نمو : ةلأسم

 . ملع أ هلل او . هتعفش كردي هنإ ليقو { هلل هنال كردي الف بلطي عيفشل ا

 هقح عيبب هبحاص امهدحأ رمأف 0 راد ايهنيب نالجر ناك اذإو : ةلأسم

 ام هسفن نع عفشي نأ زوب الف عيابلا وه هنأل 3 هل ةعفش الف ةعفشلا بلطف هعابف

 لوقوهو كلذ هل ناك عيبلا يرتشملا لبق ام نيح ةعفشلاب هدر نإ لوقو عاب

 . ملع أ هللاو . نسح

 © هتعفش بلط هيلع ناك رجفلا علط اذإ عيفشلا نأ تدجو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةرخالا رومأ رخاو ٠ ايندلا رومأ نم هبابسأ نم كلذ

_ ٣٢٤٢٢



 نيبي الف هلزنمو ©، هلام يف ةعفشلا بحاص عيفشل ةشلا دبي مل اذإو : ةلأسم

 يذلا ةيرقلا نم هريغ عضوم يف هنأ هعم حصي نأ الإ { هلزنم ريغ يف هبلطي نا يل
 . ملع أ هلل او . اهيف وه

 هل جرخي وأ ايكز هل رفحي وأ { اراد هل ينبي الجر رجأتسا لجرنعو : ةلأسم

 يه : لاقف . ةعفشلا كلت يف عيفشلا بلطف هلام نم اهايس ةعطق هلو 3 دلب ىلا

 . هيف ىنعي ام ةميق اذه ىلع دريو هل

 اذه نأل {، ةعفش اهيف هل سيل هنأ لوقو لوق اذه : ديعسوبأ : لاق

 . ملعأ هللاو . انع هل اينإو ضوع ريغ ىلع جرخي

 ةعفش ميتيلا هعاب يذلا لاملاو & لجرل هلام عاب ميتي نع لئسو : ةلأسم

 ؟ ميتيلا عيبب ملع اذإ ةعفشلا بلطي نأ عيفشلا اذه ىلع له ، رخا لجرل

 اذه ممتو ميتيلا غلب نإ هنأ ملع ام نيح نم دهشي كلذ هيلع معن : لاق

 . يتعفش بلاطم اناف عيبلا

 ؟ هيف ةبلاطملا عيفشلا ىلع بحي عيب ميتيلا عيبو : هل تلق

 . ملعأ هللاو . تبثي انه اه . معن : لاق

 نم هعازتنا هعفشي نمل له { ادساف اعيب عيب لام نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ هعيب داسف ىلع هي رتشم

 . هعيب حصي ىتح زوجي ال : لاق

 تبث دق مأ ةدودرم هعيب هعياب نم هعيب مامت لبق هي رتشم هعاب ناف : تلق

 ؟ هيلع عيبلا
 . كلذب ةحبص سانلا دنع ناك ام . لوألا هبحاص ىلع دودرم لب : لاق

 . ملع أ هللاو

_ ٢٣٢٤٣



 بلطي ملو 3 هلبق نم الجر عيفشلا لسراف ةعفش ى رتشا نمو : ةلأسم

 تلطب اريثك وأ اليلق ىناوتولو ، لوسرلا ناوتي مل اذإ هماقم موقي هلوسرف هسفنلوه
 اهبلطي نأ هيلعو اهيف لسري الو هتعفش بلط يف لكوي نأ هل سيل لوقو . ةعفشلا

 . روهظلا عيطتسي ال افئاخ وأ جورخلا عيطتسي ال اضيرموأ ةأرما نوكت نأ الإ

 . ملعأ هللاو

 لخنب الخنو ءاب ءام وأ & ضرأب اضرأ لاملا ةلفانم نع هتلأسو : ةلأسم

 . ضارت وأ قافتا ىلع © ةميق ريغبو ةميقلابو

 . ملعأ هللاو . هيف ةعفش الو عيب وهو زئاج : لاق

 قوقحلا لهأ فالتخا يفو ، لكشملا رمألا يف ةزئاج ةعرقلاو : ةلأسم

 مكح ةعرقل ا هل تجرخ نمف ] مهغيب عرقي لوأل ١ يف مهنم دحاو لك هقحتسي ايف

 . ملعأ هللاو . ثلاثلا مث يناثلا مث ءىشلا كلذب

 نأ بلطف غل اب خأ مهيفو ٥5 ىماتي فلخو تام لجر نعو : ةلأسم

 ؟ ليكو دحاو لكل مأ . ادحاو اليكو مهل لكوي © ىماتيلل ىرت ام مهل مسقي
 . ملعأ هللاو . لدعلاب مسقلا يف لودعلا رظن عم ليكو دحاو لكل : لاق

 وأ ضياقيوأ 0 ميتيلا لام يف لسافي نأ هل له ليكولا نعو : ةلأسم

 &= لسافي نأ هل ليقو هل هلك كلذ نإ ليقو . كلذ هل ىرت الف مهسألاب مسقي

 . ملعأ هللاو . مسقي الو ضياقي لوقو { رايخلاب مسقي الو ضياقي نأ هل سيلو

 لاقف افلتخا مث { امهنيب اهايسقف لخنو ضرأ ايهنيب نيلجر نعو : ةلأسم

 ةمسق يف ىعدا ام ىلع هنيب هلكام اهانمسق رخآلا لاقو {، الصأ اهانمسق امهدحأ

_ ٣٤٢٤



 لوقلاف الصتم ةلكام ءانثتسا ريغب { ةمسقلاب رقي مل اذإ اذه : هريغ لاق . هلكاملا

 ناك ةلكام مسق هنا ىعدا مث تكسو . مسقلاب رقأ نإف نكمي كلذ نأل هلوق

 . ملعأ هللاو . ايعدم

 عقي ال امم ، مسقلاب اهيف مكحيو مسقت يتلا لاومالا نم مسقني ملام لكو
 هنإ لوقو هنمث مسقيو عابي هنأ امهدحأ نالوق هيفف ،ءاكرشلا ذخأ ىلع ةرضم هيف

 هللاو . ةصاخ لاومألا يف كلذ هعيب ىلع نو ربجي الو موسقم ريغ اعاشم لغتسي

 : ملعأ

 نم ناك ام . اماف هوجو ىلع كالمألا يف مسقلا نا ملع اذإو : ةلأسم

 لضافتي الامم ناكو سانلا نيب هنم كلذ ىلع عامجالاب نزويو ناكي اييف كالمألا

 كلذ نوكي الو ليكلاو نزولاب هيف مسقلا ناف { ءاكرشلا نيب نباغت ىلإ هيف جرخي

 ال امم لوصألا نم كالمألا نم ناك ام امأو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو { ةميقلاب

 نم راجشألاو رودلاو هايملاو ليخنلاو نيضرالا نم ليك الو & نزو هيلع يرجي
 ىلع سايقلاب اهيف مسقلا نإ ليق دقف نوضرألا امأف } ةتبانلا قوسلا تاوذ

 اضرأ تناك :اذإ كلذو ةميقلاب ال رظنلاب نيضرألا لضافت يف & ناصقنلاو ةدايزلا

 هجو ىلع ضعبب اضعب ةلواحملاب الإ ة كلذ يف مسقل ١ زوجحم ال ليق دقو هاح ارب

 ام ءاكرشلا نم دحاو لك ةفرعم لدعب ءاكرشلا نم ىضرلا ىلع عيبلاو ٠ ضايقلا

 . هفرع دق ائيش راتخيف رايخلاب نوكي نأ الإ مسقلاب كلذ تبثي امو . ذخأي

 وهف ث هل عقي ام فرعي الوهو مسق اذإ هنأل } ةلواحملا هجو نم اتباث كلذ نوكيو

 . ملعأ هللاو . لاملا كلذ نم هل عقي ايب لهاج

 عب رخآلل امهدحأ لاقف نيكيرش نيب ناك اذإ قيقرلا يف ليقو : ةلأسم
 نم لاقو ،هنم ي رتشي نأ امإو هل عيبي نأ امإ ،كلذ ىلع ريخ ينم يرتشاو .يل
 . ملعأ هللاو . ي رتشي الو عيبي نأ ربجي ال : لاق

_ ٣٤٥ _



 , : نسحلا وبأ : ةلأسم

 رشي ملو لزنملا لجرلا ىنبف & عاشم لزنم هريقف ةأرما نيبو هنيب لجر نعو
 يف ةيزرلا لجرلا بلطو ةمساتمل ةأرملا تبلطف ©، نيملسملا ىلع الو ةأرملا ىلع

 . هئانب

 لودعلا نإف ، لزنملا اذه نم عضوم نم هانب يذلا ءانبلا ناك نإ : لاقف

 ناك ىنب اييف همهس عقو ناف . لزنملا ةميق يف هانب نولخدي الو مهنيب هنومسقي
 يف هتيزر هيلع تدر تءاش نإ ةريخملا يهف هيف ةأرملا مهس عقو نإو . هل كلذ

 كلذ هضقنب وه هذخأيلو هذخأت ل تءاش نإو . اهمهس يف عقو يذلا ءانبلا اذه

 وه هلف هضقن بلطف كلذ وه هركو هتيزر هيلع درت نأ ةأرملا تراتخا نإو ، همدهيف

 35 هضقن ءاش نإ همهس يف عقي مل نإو . رايخلاب هل ليق دقو : هريغ لاقو . كلذ

 . ملعأ هللاو . هتكيرش نم هئانب ةميق ذخأ ءاش نإو

 يف ناكو & نزولاو ليكلاب مسقني ال امم كرتشم عاتم ناك اذإو : ةلأسم

 مسق يلع نب ىسوم نأ ىور دقو ةميقلاب مسقي نآ زاج ، بياغوأ ميتيل كلذ

 . ملعأ هللاو . ماتيأ مهيف ناك هنإ ليقو ، ةميقلاب موق نيب ابتك

 . ناكم ىلا ناكم نم لقتنت كالمأ يه اينإ ماسقالا نأ ملعاو : ةلأسم
 ةرضحب الا ةمسق مه زجي مل ، بئاغ وأ ميتي مهيف موق نيب كرتشم لام ناك اذإف

 مث لودعلا ةرضحو ، بئاغلا ليكو وأ هليكو وأ ميتيلا يصووأ ءاكرشلا نم

 الب مهنم رايخلاب اومسق نإو . ةميقلاو مهسلاب مهنيب مسقلا لدتعي فيك نورظتني
 بياغلا ليكووأ ميتيلا ليكووأ مهالكوأ ءاكرشلا نم دحأ ةرضح الب وأ مهس

 اضعب مهضعب ريخو اورضح اذا مهنيب رايخلاف نوغلابلا امأو ك ضقتنم مسقلاف

 . ملعأ هللاو . كلذ زاج

_ ٢٣٤٢٦



 دحاو لكل عقي مل تمسق اذإ ، ءاكرش نيبرادلا تناك اذإو : ةلأسم

 نمثلا مسقيو عابي نأ بلطو { ناكسالا لقأ نم نكسلل هب عفتني ام مهس مهنم

 . ةرضملا لصألا مسق يف هيلع نأل هل كلذف

 ديعس وبأ لاق . كلذ مهل ناك مايألاب مهونكاست نا : يراوحلا وبأ لاق

 رظن يف ناكسالا لقأ نم ث هب عفتني نكس مهنم دحاو لكل نكي مل اذإ هللا همحر
 . ملعأ هللاو . ةلغلا تمسقو تلغتساو اهلاحب رادلا تكرت لودعلا

 عيمج نم هتصح مهدحأ نم لجر ى رتشا ةثرو نيب ضرأ نعو : ةلأسم

 اوهركف ضرأ يف اهعيمج نم هتصح اوفلوي نا نيرخآلا ىلا بلطف ضرألا كلت
 . كلذ

 هللاو . دحاو جلف يف ناك اذإ ضعبل مهضعب اوفلوي نأ مهيلع هل : لاق

 . ملع أ

 نم لاق هومستقا مسق يف . موق نيب ةيقاب ةلخن وأ ةرجش يف ليقو :ةلأسم

 © ةميقلاب هل عقي ام هكيرش ىلع در هل تعقو نم اهيلع مهسلا مهيب حرطي : لاق

 هللاو . ةميقلاب ذخؤت الو اهرغ مسقيف هموستقا مسق ةيقب نم تسيل تناك اذإ امأو

 . ملعأ

 يف مهو نوفراع هب مهو مهلام اومستقا ةوخإ يف : يلع نب ىسوم لاق :ةلأسم

 همزلي ال كلذ نأ ىراف ، مسقلاب ىضرأ الو ابيرق هرأ مل مهضعب لاق مث ،مهلزنم
 . ملعأ هللاو . ةليلق ابيرق مايأب كلذ لبق وأ مسقلا موي هيلإ رظن هنأ ملعي ىتح

 يف هيلع عفدو بلطف رضاح لام يف كيرش لجرل ناك اذإو :ةلأسم
 . قحلا نم هيلإ بلطي ام لعفي ىتح سبح هتمساقم نع عنتماف { ةمسقلا

٣٢٤٢٧



 ىلإ ملسي مث ةرمثلا مسق مث ضرألا هكيرش عرز هسبحي دحأ نكي مل نإو

 الزنم ناك نإو هتصح ردقب هلمعتسا ادبع ناك نإو ةنوملا دعب نم هتصح هكيرش

 . هتصح ردقب هنكس

 نأ هكيرش مساقي نأ كيرشلا عنتما نإ هماقم موقي نم وأ مكاحلا دارأ اذإو

 هللاو .ررض كيرشلا ىلع نوكي الئل كلذ هل زاج هل مساقي اليكو هل ميقي
 . ملعأ

 ايهس راتخا نمف .رايخلا هنم هل زوجي نمم رايخلاب ناك اذإ مسقلاو :ةلأسم

 ضبق دق ناك اذإ ريخ يذلا رخالل الو ةعجر كلذ دعب نكي مل هب ىضرو هضبقو

 ضقانتلا نوكي امنإو ،نبغ هل نكي مل وأ نبغ هيف ناك ،هب ىضرو همهسو همسق
 رمعي مل اذإ ةعجرلا مه اينإو نبغلا اهيف ناك اذإ ، ماهسلا تحرط اذإ مهسلا يف
 .ملعأ هللاو . همهس مهنم دحاو لك

 ذخأ ةمساقملا هكيرش دارأو ،ليبسلل ةلخن لجر لعج اذإو :ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هتصح هل نيبت ىتح هتمساقمب

 . عرزلا نمل ةعفشلاب هنم تعزتنا مث ] اضرأ ى رتشا نمع : ةلأسم

 ىلإ هنم اهعزتنا موي نم هنم عزتنملل ضرألا ةرجأ هيلعو هعرز نمل :لاق

 ةميق ذخأ ءاش نإ رايخلابوهف راجشأ وأ لخن نم هسرغ ام امأو . عرزلا داصح

 . ملعأ هللاو . ضرألاب هعلق ءاش نإو .كلذ

 اهعذج مهدحأل ةلخن ةرمث مهنيب سفنأ ةثالث نع هتلأسو : ةلأسم

 بلطف .هتلخن ةلخنلا بحاص عابف ةرمثلا ثلث هل اينإ ثلاثلاو اهضرأ رخآلو

 . ةعقشلا نارخآلا

 . ملعأ هللاو . ضرألا بحاصل ةعفشلا :لاق

۔۔- ٣٢٢٨



 نأ هيقلام تقو ، ىسنف ي رتشلملا عيفشلا ىقل اذإ: هنأ دجويو : ةلأسم

 الو } هتعفش تلطب دقف كلذ دعب نم ركذ مث اقرتفا ىتح .هتعفش هيلإ بلطي

 . ملعأ هللاو . نايسنلا يف هل رذع

 ةحفاصموأ اهيرتشم ىلع ةعفشلا بلاط ملس نإ هنأ دجويو : ةلأسم

 مالكب لغتشي نأ الإ ةحفاصملاو ميلستلاب هتعفش لطبت مل ؤكلذ دعب بلط مث

 مالسلا در اذإ امأو ، هتعفش تلطب درلا لبق مالسلاب هأدبتا نإ لوقو كلذ ريغ

 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعن الو ةعفشلا لطبت الف

 اهنم لفسأ نم لخنلا نم عفشت مك ىلإ ةيدضاع ةلخن نعو :ةلأسم

 .اهنم ىلعأ نمو

 وأ ،اهنم ىلعأ يتلا الإ اهعفشت مل زئاج ةيقاس ىلع ةلخنلا تناك اذإ :لاق

 ةلخن لكل فرع دق ناك نإف دودحلا نهنيب عطقي نكي ملام اهنم لفسأ ىتلا ةلخنلا

 . ةعفش اهل نكت مل اهضرأ

 تالخن عبرأ ىلإ ةعفشلا تناك زئاج ريغ ةيقاس ىلع ةلخنلا تناك نإو

 اذه يف ةعفشلا نوكتو اهسياق اذإ لفسأ نم ةدحاو ةلخن ىلإو { ىلعأ نم

 نم ىلوأ ةيقاسلاو قيرطلا هيلع نوكي يذلاو 5 ةيقاسوأ قيرطب ةرضملاب عضوملا
 . سايقلا بحاص

 قبس امهيأ ناعفشي امهالك . ةيقاس دحاو ىلعو قيرط دحاو ىلع ناك اذإف

 اعيمج ابلطف امهريغ ى رتشا نإو .امهدحأ ىرتشا نإ كلذكو .هل ةعفشلا تناك

 . ملعأ هللاو .ايهنيب ةعفشلا تناك

 سوءر ددع ىلع ال ماهسلا ددع ىلع ةعفشلا : هللا دبعوبأ لاق : ةلأسم

 .اهلهأ

٣٤٩



 كلذو . ماهسلا ددع ىلع تسيل لهألا ددع ىلع ةعفشلا هريغ :لاقو

 كلذ مزلي ملو ، نيقابلا كلذ رضي مل هتعفش ءاعفشلا ضعب لطبأ نإو .لإ بحأ

 . ملعأ هللاو .هريغ

 : يلع نب ىسوم خيشلا نع ةلأسم

 ةلاجإو اهنم ةعفشلا بلاط ةلاجإ لياجأ سمخ يف ةعفشلا نالياجألا يف

 كلذ نم رثكأ ناك امم . ةعفشلا اهيف كردت لياجأ سمخ كلذف ايهنيب ثالئو عئابلا

 . ملعأ هللاو . ازئاج ةدياق ةيقاس رصت نال اهيف كردي الف

 رادوأ ،ضرأ يف ةعفشلا بلط لجر مكاحلا ىلإ عفترا اذإ ليقو : ةلأسم

 ىتئايب اهارتشا هنأ رخا دهاشو مهرد ةئايب اهارتشا هنأ ي رتشملا ىلع ادهاش ماقأف

 لطبي نأ مكاحلل يغبني هنإف مهرد فلأب اهارتشا هنإ يرتشملا لاقو . مهرد

 الإو ي رتشملا لاق ايب ةعفشلا ذخف تئش نإ بلاطلل لوقيو نيدهاشلا ةداهش

 . ملعأ هللاو .اهعدت

 : ىلمازلا ةلأسم

 نأ مهدحأ دارأو 5اقوذع اهترمث مسق مهدحأ دارأ لخن يف ءاكرش يفو
 ديحت نأ مهدحأ دارأو ابطر مسقتو فرخت نأ مهدحأ دارأو .اهنمث مسقيو انطت

 . كلذ يف مكحلا فيك ارمت مسقتو

 ىف امأو اوقفتي نأ الإ ،اقوذع اهمسق الو اهئانط ىلع ءاكرشلا ربجي ال :لاق

 ديري نم ىلع ماكحألا ىرجتف ، نيملسملا ىلإ كلذ دريف ابطروأ ارمت اهمسق
 ،اهرمت نم حلصأ اهبطر لخنلا ضعب نألررضلا ديري الو ،حلصاألا مهنم

 رمتلاف بطرللو رمتلل تناك نإف عضوم يف هنعو اهبطر نم حلصأ اهرمت اهضعب و
 هللاو .رثكأ ءانعلا هيف بطرلا داصحو .،ءانع لقأ هداصح يف نأل ىلوأ يدنع

 .ملعأ
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 : ناديبع نبا ةلأسم

 لزنملا مسق عنمت يتلا بارخلا عوذج ةغبسو رايعلا عوذج ةفص فيكو

 .اهردق هل حصي مل اذإ

 نب هللا دبع خيشلا باوج يف دجويو ،نيعذجلا نيب ام بارخلا نإ :لاق

 نرفلا دمحم

 .اعذج رشع ةعبرأ نوكتل عذج طقسم نيعذجلا نيب ام كلذ ةفص : لاق

 . ملعأ هللاو

 عنمي افالتإ نوكي ءاكرشلا نم ةمسقلا دعب رايخلا عيبو إهنمو :ةلأسم

 .ال مأ ضقنلا

 . ملعأ هللاو . فالتإب سيلف تابثالا امأو كلذ يف فلتخي :لاق

 هضقن هلأ رايخلاب وأ مهسلا برضب نيغلاب نيب مسقلا ناك اذإو :ةلأسم

 .ال مأ ةلاهجلاب

 يعدمللف مهسلاب ناك نإو هيف ضقن ال تباثف رايخلاب ناك اذإ امأ : لاق

 . ملعأ هللاو . هل تحص نإ ةجح هيف ةلاهجلا

 نم فلتأ هنأ ىعداف مسقلا يف هكيرش هيلع ريغ نمو ،هنمو : ةلأسم

 . مكحلا فيك ائيش لاملا
 مكاحلا ىلع سيلو نبغلا لبق فلتأ هنأ ىلع ةحصلا رضحي نأ هيلع : لاق

 . ملعأ هللاو . ىشخلا رظني ادحأ لسري نأ

 له مولعم رمتلا نم نزو دجسملا ةرطفل هلام يف لجر يفو .هنمو : ةلأسم

 ؟لاملا اذه مسق هتثرول

 امردقب مهنم دحاو لك جرخي لاملا عيمج يف ةيصولا اولعج اذإ معن :لاق

 . ملعأ هللاو . هبوني

_ ٣٥١



 وأ 6 ليكو دي يف غلابوأ دجسم وأ ماتيأ عم بيصن يصن هل نميفو هنمو : ةلأسم

 . ةلغ وأ لصأ نم هدي نم هبيصن ذخأ هعسي له بستحم َ

 3 هبيصن هلصي مل هنأ كيرشلا لقي ملام .كلذ زاج ةقث يف ناك نإ :لاق

 مهنم الك نأ هعم حصي نأ الإ عيمجلل هنم هضبقي ام مكحف ةقث ريغ ناك نإو
 . ملعأ هللاو . هعضوم يف دجسملا بيصن عضو وأ هقح ضبق

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا نع ةلأسم

 غلب مث ردجو ىقسو دمسو لسنفو مسقل ادعب لاملا غلابل ا رمع اذإو

 .اذهل بجع اذام ريغو . ميتيلا

 نيب ام لضف هل لوقو لفغتس ا ايب بساحيو "هرايع ةميق هل لوق :لاق

 . ملعأ هللاو .لاملا نم نكي مل نإ هفرص ةميق هل لوقو .نيتميقلا

 : يلمازلا ةلأسم

 هجولا ام هنم اوهس ةنامأ هدنع مهارد يف هريغل وأ .هل مهارد طلخ نميفو

 .اهنم اهذخأ يف هل

 ذخأي نأ ينبجعيف اهتدوج فرعي ملو \اهددع فرعي ناك نإ امأ :لاق

 هذخأ دعب ةقث ةنامألا عيمج ضبقيو ،ضايقلا هجو ىلع اهفعضأ نم اهضوع

 نأ ىنبجعيف هريغل تناك نإو . ةنامأ هعم نوكتف هيلع اهدري نأ .ةقثللو ،اهنم
 .هرمأ كلمي ال اهبر ناك نإ هسفنل يدرلا ذخأيو .اديج يدرلا ناكم اهيف ضوعي
 . ملعأ هللاو . كش ام كرتيو نقيتسا ام ذخأيو طاتحيف اهددع فرعي ال ناك نإو

 ةدم دعبف لام يف اهتخأ امل مساق ةميتي ليكو يفو ©“هنمو : ةلأسم

 .اهيعدي مهنم لكو ةلخن مهيلع تهبتشا
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 نإو اهل يهف ةميتيلا لام يف تناك نإف ادوهش اودجي ملو اوفلتخا نإ :لاق
 اهنيب يهف نيل ا نب بعو يف تناك ن إ و اهل اهمكحف ةوسنل ادح أ مهس يف تناك

 . ملعأ هللاو . افصن

 مث رايخلا عيب هبيصن اهنم مهدحأ عاب ةعاشم لاومأ يفو © هنمو : ةلأسم

 هل نم ىبأو ءاكرشلا بلط وأ نو رجي له ٠ ءاكرشلا ىبأو مسقلا ي رتشلا بلط

 . ربجي له رايخلا

 نإو لصالا هل نم هلكوي نأ الإ ةمساقم رايخلاب ي رتشملل سيل :لاق

 هنم ذخأ ام هل ملسي نأ عئابلا ربجو ، عيبلا ضقتنا وه ىبأو مسقلا ةثرولا بلط

 . ملعأ هللاو .لاملا مسقيو

 عابوأ رقأف مسقني يذلا تيبلا يف نيكيرشلا دحأ لاتحااذإو :ةلأسم

 لاف تيبلا ةلمج مسق كلذ هل نم بلطو مسقني ال راصو 5اليلق اءزج هبيصن نم

 ءىجي ملو رخآلا هكيرش ىلع كيرشلا لبق نم ءاج ررضلا نإف هعيبب مكحي ال
 . هللا لبق نم

 هنإف يهس لقأ نم ىلع مسقني ال راصوو ، نيكيرشلا دحأ تام نإ امأو

 . ملعأ هللاو . ىنعملا ق رتفاف هللا لبق نم ءاج هنأل هعيبب مكحي

 : يوكزألا دمحأ نب هعمج خيشلا نع ةلأسم
 نإ رخآلل امهدحأ لاقف ءىش يف ايصتخاو اعيابت وأ الام ايسق نيوخأ يفو

 هريغوأ دجسمللرذن اذكو اذك كيلعف مسقلا تريغ نإوأ تنأ لوقت ام حص

 .تباث هنأ مهضعب نعو .تبثي ال رذن اذه نأ ءاهقفلا ضعب نع تدجو دقف
 ةبرقلاو ةعاطلا ليبس ىلع ايهنم كلذ عقو ناك نإ رظنلا ليبس ىلع لوقأو

 . هلل ةعاط وه ذإ زئاجو 6تباث وهف هللا ىلإ
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 ام ىلإ ايهنم دحاو لك لصوتي اليل رجحلاو ايهسفنأ حالص لجأل ناك نإو
 ىلإ ةعاطلا ىنعم يف جراخ وهف هريغ وأ ضقن نم زئاج لعف نم هللا دنع هل زوجع

 . ملعأ هللاو .تبثي الو زوجي الو ، ةيصعملا ىنعم

 :دادم نب دمحأ خيشل ا نع ةلأسم

 يضاقلا رمأب هل حالصل مسقلا نم هل عقو امم ةلخن ميتيلا يلو ىشخ اذإو

 . ةلاهجلاب ريغلاب نيغلابلا عنمي فلت كلذ يف نوكي له

 نم فلتلا دعب مهل ضقن ال نأ هيلع لمعن يذلاو كلذ يف فلتخي :لاق

 . ملعأ هللاو . هلخن ةيقبل هل حالصلل ميتيلا لام

 : ن رقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 ؟هوبأ هيف هل مساق اميف ريغلا غلابلا وأ ريغصلا دلولل لهو

 يف ريغلا هلف غلابلا امأو هل ربغ الو كلذ هيلع تباثف ريغصلا امأ :لاق

 . ملعأ هللاو . كلذ

 . كلمتو قحتستو ةعفشلا بجت ببس يابو : ةلأسم

 .ملعأ هئلاو .ذخألاب كلمتو بلطلاب قحتستو عيبلاب بجت :لاق

 يف ديز ايوأ يخأ اي تددر دق ي رتشملل عيفشلا لاق اذإو :ةلأسم

 ذإ ىوعد الو ةيمست ريغب هيلع لدتسي ناك نإف نمثلا مك اهتي رتشا يتلا ةعفشلا

 لدتسي ال ناك نإو } ةعفشلا بلط نعالاغتشا اذه نوكي نأ فاخف ايأرت امه

 . ملعأ هللاو .زئاج كلذ نأ وجراف كلذب الإ هتبطاخم ىلع الإ
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 : يلمازلا ةلأسم

 ظفللا نسحي ال هنأل هنم اهذخأي ملف ةعفش ى رتشا هنأب لجر ،هملعأ نمو

 . هتوفت له كلذ ملعتي فقوف

 ملعلا وهو ةجحلا مايق دعب الإ اهذخأل ميلعتلا همزلي الو ،كلذ هل :لاق

 مل اذإ لطبت ال لوقو اهيلإ ارام ناكولو تلطب اهرمأ ريغ يف دحأ ملك نإو .اهب

 . ملعأ هللاو . ةعفشلا بحاص ملكي

 . لوقلا ضعب يف كلذ زئاج لاق . بتاكلا نم ةعفشلا ذخأ زوجحم لهو : ةلأسم

 . ملع أ هللاو

 . ملع نمح اهبلط هنأ عيفشلا ىلع نيمي يرتشملل لهو { هنمو : ةلأسم

 هنأ يرتشملا حصي نأ الإ هنيمي عم عيفشلا لوق كلذ يف لوقلا نإ :لاق

 . ملعأ هللاو . لطبتف ىناوت

 :دمحأ نب هعمج خيشل ا نع ةل اسم

 . مهدحأ تام دقو ،عيفشلا ملع مث ةقفص ةعامج ىلع الام عاب نمو

 ىلع عاب نم كلذكو تام نم نود مهنم ءايحألا ةصح كردي هنإ : لاق

 هنأل كلذ يف ةعفش ال لوقو ،دلاولا نود ىبنجألا ةصح كردي هنإف ىبنجألو هدلاو

 . . ملعأ هلل او . كيرش

 نييعيابتملا دحأ ريغ مث عيفشلا هعزتناف لتعم عيب اذإو ،هنمو : ةلأسم

 . ةلاهجلاب
 هللاو .رايخلا عيبلاب ضقتنا اذإ كلذكو ،اعيمح عيبلاو ةفعشلا لطبت : لاق

 . ملعأ

_ ٣٥٥



 : ناديبع نبا ةلأسم

 ناك نيتقثوأ لماعلا وأ يلاولا دنع هتعفش ةعفشلا بحاص بلط اذإو

 .ابئاغ وأ ارضاح هبحاص

 لوق هيفو لوقلا رثكأ ىلع هنم ذخأي هنإف ارضاح يرتشملا ناك اذإ :لاق

 دنع اهذخأي هنإف ابئاغ يرتشملا ناك اذإ امأو ى مكاحلا دنع هتعفش ذخأي هنأ

 . ملعأ هللاو . هتعفش عازتنا ىلع لدع يدهاش دهشي وأ مكاحلا

 : ىحبصلا ةلأسم

 . هيخألو هل ءارشلا نأ ي رتشملا معزف هريغل هتعفش وهو ،الام ى رتشا نمو
 . اهنيب مكحلا فيك تام دق هاخأ نإو

 عضوم يف اهبلطو .اههجو ىلع اهذخأ اذإ هتعفش عيفشلا اذهل :لاق

 . ملعأ هللاو .اهيرتشم توم هرضي الو اهبجاوو اهلح

 ناك اذإ ،رمتلاو بحلا لثم نزويو لاكي اميف ةعفشلا يفو ،هنمو :ةلأسم

 ؟ةعفشلا هيف زوبت له دعب وأ مسقب الإ كردي ال

 . ملعأ هللاو .فالتخا كلذ يف :لاق

 عيفشلا وأ ي رتشملا وأ عئابلا تومب ةعفشلا لطبت لهو هنمو : ةلأسم

 ؟لام هتثرول له ةبلاطملا ىلع تام اذإ

 نع عضوم يف دجويو . هتثرول ةعفش الف بلطم ريغ ىلع عيفشل ا تام اذإ :لاق

 مث عيفشلا بلط نإو ‘بهوت الو عابت الو ثروت ال عفشلا نأ ءاهقفلا ضعب
 عيفشلاو ي رتشملا ام اذإو . ةعفشلا كلت اوبلطي نأ هتثرولف هتبلاطم يف وهو تام

 ىلع يرتشملا نام نإ ةعفشلا هلو ةعفش هل نكت مل بلط الو ،هتعفش يف دري م
 . ةلاطملا

_ ٣٥٦



 يهف هتعفش عيفشلا ذخأ دقو ي رتشملا تام اذإ بيبح خيشلا :لاقو

 حصت ملو تام نإو فالتخإ اهتوبث يفف بلاطي عيفشلاو تام نإو .ةتباث

 ؟نيمي ايهيلع له عاب ام عئابلاو ي رتشملا ركنأ نإو :تلق ةلطاب ةعفشلاف ةبلاطملا

 همزلي مل رقأ ول هنأل ركنأ اذإ نيمي يرتشملا ىلع سيل ىحبصلا :لاق

 . قح
 مكح كلذ حص ام ىتمو فدالتخإ اهيلع نيميلا يف بيبح خيشلا : لاقو

 نكي مل اذإو نيميلا هيلع نوكي نأ هبجعيف يرتشملا دي يف ناك اذإو ،ةعفشلاب

 . ملعأ هللاو . عيفشلل هيلع نيمي الف هزوحو هدي يف

 لآأسيوهو .اهفرعي ال ةأرما نم هتعفش بلطي لجر يفو .هنمو :ةلأسم

 نإ كلذكو ، ةفصلا هذه ىلع تبثتأ اهنم هتعفش ذخأو .اهسفنب اهلأس هنإ مث اهنع

 هتعفش ذخأيو . مهرمأ ريغب لزنملا لخدي نأ هلأ هلزنم لخاد وهو دحأ نم اهبلط

 . بابلا ىلع فقي م ا

 اذه نأل هتعفش لطبت الف اهفرعي مل اذإ اهسفنب ةأرملا هذه لأس نإ :لاق

 هنإف هتيب يف هيلع لوخدلا يف عيفشلل ي رتشلملا نذأي مل اذإ امأو .ةعفشلا رمأ نم

 نب نالف نم يتعفعش تذخأ يرتشملا عمسي امردقب لوقيو بابلا ىلع فقي

 هللاو . هيلعو ةجح هل ناك يرتشملا هعمس اذإف نمثلا مك اذك عضوم يف نالف

 . ملعأ

 ذخأ نع ىناوت عيفشلا اذه نأ يرتشملا ىعدا اذإو هنمو :ةلأسم
 . نيمي هيلع له ةعفشلاب هملع دعب ثيدحب ثدحت وأ هتعفش

 . ملعأ هللاو . نيميلا هيلعف نيميلا هنم دارأ اذإ :لاق
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 : يوزنلا هللا دبع نب لاله خيشلا نع ةلأسم

 له ماتيأ نيب اومسقي نأ سانلا ضعب ديريو دلبلا يف تاقثلا دجوي مل اذإو

 مهريغ نم مسقلا نسحي وه نمم مسقلا حصو تاقثلا ذجوي مل اذإ :لاق

 نال كلذ يف مهيلإ ةجاحلاو ةجحلا مدع عم لدعلا هجو ىلع عقو اذإ سانلا نم

 . مهيلع كلذ موزل عم هيف رظنلا نسحأو هيلع ردق نم هب مايقلا مزلي امم اذه

 مهو رظنلا نونسحي ماتيألل نوماقي ءالكوب نوكي ال ماتيألل ةمساقملاو زئاج كلذف

 . كلذ ىلع نونمؤي

 رظنلا يف نسح هنأل هزاوج يف هلوق لثم سيمخ نب دعاج خيشلا :لاق

 عضوم يف مكحلا ال زئاجلا ىنعم يف جراخ اذه ىلع هنكلو .رثألا يف امل قفاوم

 فوخ عم هيلإ ةرورض عضوملا اذه يف كلذكل هنإو مهل عساولا وأ مهيلع مزاللا

 هيف رظنلا لهأ نم مسقلا جرخ اذإ ليكلا ريغب ناكولو ةحلصملا ءاجرو ةرضملا

 دعب ميتيلا ىضر ىلإ كلذ دعب همامت يف عجار هيف رمألاو .لدعلا هجو ىلع
 انوكي مل اذإ ليكو وأ يصو ةمساقملا يف هل ناكولو ضقتنا الإو همتأ نإف . غولبلا

 . ملعأ هللاو .نيملسملا تاقث نم

 كرتشم لام ميتيلل ناكو ميتيل باستحاب لجر ىلتبا اذإو ،هنمو : ةلأسم
 ناكولو ؟ميتيلا اذه قح ضبقي نأ بستحملا اذهل له بايغأ وأ ماتيأ نيبو هنيب

 ىلوأ هكرتو . كلذ زوجي ال نأ تاقث ريغ مهقح نيضياقلا بايغألاو ماتيألا ءالكو

 ماتيألل ي رتشي نأ بستحملا اذهل زوجي لهو . ميتيلا لام ىلع ررضلا فيخولو

 .الصأ الام مهلاومأ ةلغ نم

 ةرضحب الإ ماتيألل ضورع الو لوصأ ف مساقي نآ هل نأ يل نبي ال : ل اق

 . ماتيألا قوقح ضبق يف نونومأملا تاقثلا ءالكولا مهو بايغألاو ماتيألا ءالكو
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 هلكو نم ةمساقم زئاجف سانلا نم ادحأ لكو بئاغ لك امأو اهيف رظنلاو

 ةقث الإ نوكي ال هتبيغ دعب بئاغل اليكوو هسفنل رظني بئاغلا ناك اذإ بئاغلا

 . ماتيألاك

 اذه نم ميتيلا اذه قح يف يدنع ام ىلعف سيمخ نب دعاج خيشلا :لاق

 هيف ناك اذإ لاملا مسق يف ليق دقو هل ةمسقلا دعب الإ نكمي ال هنأ كرتشملا لاملا

 يف هل هماقأ هسفن نم ليكو هل نكي ملو بايغلا نم دحأل وأ هل يصو ال ميتيل ةكرش

 . ةقث ليكوب الإ مكحلا يف زوجي ال هنأ كلذ

 هل نمم .لدعلا لهأ رظنب كلذ نوكيو ايلو هتقث عم نوكي ىتح ليقو
 . مكحلا يف تباثلا هجولا ىلع كلانه هل ةمسقلا جورخو هل دعب ةفرعم

 حصي يذلا هجولا ىلع لاملا اذه ةمسقلا نكت مل اذإف زئاجلا ىنعم ين امأو
 مث ناك نإف هرمأ يف رظني نأ يغبنيف تاقثلا ةلقو لودعلا مدعب مكحلا يف تبثيف

 . ةمسقب هل ضرعي ملو هلاحب كرت هيف حالص ال هنأل وأ همسق يف ررض

 ءالكولا كئلوأ ناكو ،هكرت نم رثكأ حالصلا نم همسق يف ىجري ناك نإو

 مهيلع لخدت ملو ذافنإوأ ضبق وأ مسق نم هيف لخدي ام لدع ىلع نمؤي نمم
 اذه ىلع سأب الف .كلذ يف مهل زوج ال امم عىش يف نولخدي مهنأ ةبيرل ةمهت
 اذه ىلع ىماتيلا نم هل بستحا نم قح ضبق يف الو مهل ةمساقملا يف بستحملا

 هجو ىلع جرخو ، لدعلا ىلع مسقلا عقو اذإ ةقثلا اذإ لمكي مل ولو زئاجلا ىنعملا
 .ررض هكرت يف ناك اذإ ةصاخو رظنلا يف حالصلا

 يذلا يف لوخدلا هل زب مل هنم عىش وأ كلذ ىلع نمؤي ال نمم اوناك نإو

 هباهذ نم ةفاخم ىلع هكرت يف هنأل ديل ضبقو لقن نم هزارحإ يف مسق ىلع هل دبال

 نوكي يذلا امأو هعايض نم هناعأف هيلع نمؤي ال لاحب مهو هل مهذخأ ىلعو

 هعضوم نع جرخي نأ الو هناكم نع لقني نأ همسق يف جاتحي الو هلصأ ىلع اتباث
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 ىلع هل مسقلا يف مهعم هلوخد يف عسوأ هرمأو اهوحنو لزانملاو لوصألا لثم

 ام لدع رصبي نمم ناكو ،لدعلا هجو ىلع ةمسقلا يف عيمجلل باستحالا ىنعم

 ءاكرشلا نم ذخأ اييف كلانه هنم نكي مل اذإ عىش يف هيلع ةمئال الو هيف لخدي

 ءاكرشلا كئلوأ نم دحأ لام يف ءالكولا ءالؤهل ةناعالا دصقي ملو هل زوجي الو ءىش

 عم هلوهدلو هسفنب ةجح قحلا نأل هيلع ةلالدلا الو لطابلا نم ءىش ىلع

 . طسقلاب ىماتيلا رمأ يف هل مايقلاب هللا نم باطخلا مومع يف ةردقلا

 ىنعمل زئاجلا ي ةمسقلا زاوجل هلام يف هل بستحا نم قح ضبق اذه ىلعو

 هرذعل بجوم ءىش لكو عناوملا لاوزو هيلع ةردقلا عم همزليو .لدعلاب هل مايقلا

 وأ زجعل ىماتيلا كئلوأ لام كرت يف هيلع سأب الو .هكرت هل زوجيف زجعلا عم
 .هكرت يف رذعلا هل نوكي عنام ءىشل

 هلكو نم لك ةمساقم ةزاجإ هب هدارم ناك نإ حيحص بئاغلا ليكو يف هلوقو

 هل هلكوي نأ هل زوجي نمم هريغ نم هليكو امأو ةقث ريغ ناك ولو هل اهزاجأو ،هسفنب
 . ميتيلاك ةقث الإ نوكي الف هتبيبع دعب

 هيف زوجحم امم هريغ لمتحيف هرهاظ ىلعو هدارأ يذلا وه ىنعملا اذه لعلو

 ىتأ ام هنأ نظلا ىلع بلاغلا نأل كلذ ىلع هلمحن ال انكلو .هيلع قحلاب هدر

 ىلع ىنعملاب ءافولا نع ترصق هظافلأ نكلو ،هانركذ ام ىلع هب لديل الإ قرفلاب

 . هلإك نم ىغبني ام

 دقف ةقث الإ هسفن نم هليكو نوكي نأ زوجي ال بئاغلا نأ هدارم لك نإو

 الإ دارأ ام هنأ هب نظلاو هتداعإ نع يفكيو 6 هفالخ ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم

 . هللا دنع ملعلاو انركذ ام

 جراخ ريغف هلام ةلغ نم ميتيلا اذهل لاومألا لوصأ نم ءىشل ه ؤارش امأو

 زوج ال لوقو . نيملسمل ا ضعب لوق ىلع عس اول از اوج ا يف حالصل ا رظن ىلع

٣٦.



 ىلع وه امنإ هزاوج ناك اذإ هغولب دعب همتي مل اذإ هيلع تبثي الف هزيجب نم لوق ىلع
 ام الإ لاملا نم هل ي رتشي ال هيف ليق دقف مكحلا ىنعم يف امأو .هريغ ال زئاجلا

 رظن ىلعو ، ةعفشلا هيف هل امم ناك اذإ هريغ يف فلتخمو عاشم يف هل ةعفش ناك

 هيف هل ةعفش ال امب كلذ ناك ولو مكحلا ال زئاجلا ىنعم يف هب سأب الف حالصلا

 هيلع هلو هارتشا نمل لاملاف همتي مل نإو {}هل وهف ىضرو همأو غلب اذإو لاح ىلع

 . ملعأ هللاو . هيف لام نم هملس ام

 ديبع وأ ءام وأ لام يف ةكرش هل نميف يراوحلا ضعب نع دجوي : ةلأسم

 وه ناك نإ هتصح ذخأيو هسفنل كلذ مسقي نأ هل نأ بئاغوأ ] ميتي نيبو هنيب

 . ملعأ هللاو . مسقلا رصبي

 هدعبيف هتعفش عيفشلا بلطيف لجر ةعفش ي رتشي لجر نعو :ةلأسم

 ٥ كلذ يف مثأ هنإ معنف ؟كلذ يف ايثآ نوكي له هتوقو هتبلغب عنتميو ي رتشلملا

 زوجي الو هدعب نم نوملسملاو { ةعفشلاب مكح دق ةلي يبنلا نأل مارح هيلع كلذو

 © كلذ ىلع فقوو ببسلا كلذب ملع اذإ ائيش لاملا كلذ نم لكأي نأ دحأل

 . ملعأ هللاو . كلذ فرع نم ىلعو ي رتشملا ىلع مارح كلذو

 : هللا همحر يراوحلا وبأ ةلأسم

 6 لودع ريغ ادوهش عيبلا ىلع دهشأو ضرأو لخن ةعطق ى رتشا لجر يف

 وأ عئابلا عيفشلا ربخأ اذإ رثألا هب ءاج يذلاف دوهشلا دحأ عيفشلا ربخأو

 ريغ وأ الودع اوناك عيفشلا ىلع ةجحلا تماق دقف دوهشلا دحأ وأ يرتشملا
 . لودع

 نإو الودع اونوكي ىتحف عيبلا ىلع اودهش نيذلا دوهشلا ريغ هربخأ نإو
 هللاو . ملعب سيل كلذف تعيب كتعفش نأ تعمس وأ ىنغلب هنأ لجر هل لاق

 . ملعا

. ٣٦١



 : ىحبصلا ةلأسم

 لطبي له مكاحلا هاضمأف ةعرق ريغب ماتيأ مهيفو ةثرولا نيب لاملا مسق اذإو

 ةجح الو نيدلا ةلزنمب همكح راص يأرب مكاح مكح اذإ لاق اوغلب اذإ ماتيألا ريغ

 .هريغ الو مصخ هيلع مه
 ١ ذهو تبثو ىضمو زاج دقف هتوبثب مكاحل ١ مكحف هيف فلتخم مسق مسق امو

 . ملعأ هللاو . ماتيألا ىلع هزاوجو هتوبث يفو هيف فلتحغ هتركذ يذلا مسقلا

 نالف نب نالف نم نمثلا مك يتعفش تذخأ لاق نمو هنمو : ةلأسم

 اهبلطي ملو نمثلا نع مهعفشأ هنأل كلذك نظأو فالتخالا هيف ىرجي امم اذه لعل

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 ىرج ايف ةلاهجلا امهادحا تعداو اهمأ نم هاتثرو الام اتمسق نبتأرما يفو

 ريغ كلذ يف اهل له رثكأ وأ لقأ وأ نينس سمخ ىضم دعب ريغلا تدارأو مسقلا هيف

 . 4 م ال مأ

 دح كلذ يف ملعن الو ةدملا تلاط نإو ريغلاو صقنلا ةأرملا هذه نإ :لاق

 اهترمع وأ اهقسأ اذإف اهترمعو ضرألا هذه تقس اهنأ حصي وأ امهدحأ تومب الإ

 ايب نيميلا اهيلعف كلذ اهيلع حصي مل اذإو كلذب ةلهاج اهغأ ةلداعلا ةنيبلا اهيلعف

 . ملعأ هللاو . ةلاهجلا نم هيعدت

 : يرنفافلا ةلأسم

 هتعفش عيفشلا بلطف اه هيلع قحب لجرل ةعفش هيف لامب هتجوزل رقأ نميف

 . ةعفشلا لاطبا ديري اينإو رقملا ةجوز تسيل اهف رقملا ةأرملا نإ لاق
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 ةنيبب ىتأ اذإف رقملا ةجوز ريغ ةأرملا نأ ةنيبلا ةعفشلا بلاط ىلع :لاق

 ةعفشلا هيف نايض يف رارقالا نأل ةعفشلا هل نأ يدنعف اهل هيلع قحب رارقالا ناكو

 . ملعأ هللاو . لطبت ال لوقو تلطب ةعفشلا عئاب تام اذإ لوقو

 خيشلا لاقو مكاحلا ىلإ هتعفش عيفشلا بلط اذإو .هنمو :ةلأسم

 كلذب الإ مكاحلا ةبطاخم ىلع لدتسي ال ناك نإف نالف نم يتعفش تذخأ

 يتعفش تذخأ نالف لوق كلذكو رثألا ءاج اذكه هتعفش لطبت ال هنأ ىجريف

 لطبت اهنأ يدنعف ءافلا ىلع نيعلا ميدقتب كنم يتعفش تذخأ لاق اذإو كنم

 نإو لطبت اهنأ يدنعف يتعفش تذخ لاقو تذخأ فلأ ىفخأ اذإ امأو ، مكحلا يف

 . ملعأ هللاو . مكحلا يف لطبت اهنأ يدنعف ءاخلا يف لاذلا مغرا

 : ناديبع نبا ةلأسم

 .ال مأ هل تبثتأ يلاولا لماع دنع هتعفش ذخأو دحأ ءاج اذإو
 يرتشملا دنع نم هتعفش ذخأي عيفشلا نإف ةعفشلا ذخأ ظفل امأ :لاق

 نع يناوتف هتعفش عيبب عيفشلا ملع اذإ امأو .نمثلا مك كنم تذخأ دق لوقي

 هللاو .زئاجف ىلاولا لماع دنع هتعفش ذخأ اذإ امأو لطبت هتعفش نإف اهذخأ

 .ملعأ

 الاومأو نيتجوزو اماتيأ فلخو كله الجر نأ انل ركذو .هنمو :ةلأسم
 تبأو . مسقلا نيتجوزلا دحأ تدارأو © ةقفنلل اريثك اوجاتحا دق ماتيألا نإو

 تبأ ىتلا ةأرملا نإ مهتوسكو مهتقفنلو ماتيألا لام نم ءعىش عيب اودارأو ىرخألا

 مهغولب دعب ماتيألا ريغ اذإ تبثي ال مسقلا نأل مسقلا ىلع ربجت ال مسقلا نع

 ىلع ماتيألا كيرش ربجي ال اذه لجأ نمف ةمسقلا دنع انبغ نوطعي ماتيألا نألو
 بلط اذإ ةمسقلا ىلع نو ربجي مهنإف نيغلاب ةثرولا عيمج ناك نإ امأو مسقلا

 . ملعأ هللاو . ةمسقلا مهدحأ
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 : ىحبصلا ةلأسم

 راغصلا هدالوأ لام ةمساقمب مايقلا يف سانلا نم هريغك دلاولا نإ ليق له

 . ىماتيلا لثم مكاحلا ىلإ مهرمأ نإو مهريغو
 يخوتو رظنلا نم مكاحلل ام هدلو لام يف هل دلاولا اينإو كلذ ملعأ مل :لاق

 . ةحلصملا قفاوي اييف ةرظانملاو ةدهاشملاو هنم لدعلا

 © ءى ربي ال نيملسملا لوق ةماع يفف هدالوأل همزل شرأ نم هسفن ةءارب امأو

 ءى ربيو هريغل هتءارب زاوجب : لاق نم لاقف هدالوأل همزل شرأ نم هريغ هتءارب امأو

 هللاو .هدالوأ شرأ نم هربغ ءى ربي نأ هل زوجي ال :لاق نم لاقو . هاربأ نم

 .ملعأ

 : رمع نب هللا دبع خيشلا نع ةلأسم

 ام ملسي نأ هكيرش ىباف اهمعط ىلع امهدحأ مرغ نيلجر نيب ةباد يفو

 .ىرت فيك هيوني
 قدصتملاك هنأل كلذ همزلي مل هيلإ بلطي ملو .دلبلا ين ارضاح ناك نإ :لاق

 هلف ىكيرش نم ضوعلا ذخأل اهمعطأ ينأ ادوهش دهشأو ابئاغ ناك نإو هيلع

 . . ملعا هللاو .كلذ

 : ناديبع نبا ةلأسم

 اهترمثل ناكو ليلق مهس اهيف دح الو ىتش سانأ نيب ةردس تناك اذإو

 نذإ ريغ نم هتصح نم لقأ اهنم لكأي نأ مهس هل نمل زوجأ ناكملا كلذ يف ةميق

 . مهكردي ال هنأل نيقابلا

 . كلذ هلزئاج هنإ نيملسملا ضعب لاقف هتصح ردقب اهنم ذخأ اذإ :لاق

 . مهصصح كلذ نم ءاكرشلل نوكيف ةردسلا نم هذخأي يذلا نإ :لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو
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 يذلا لوقلا ىلع نمث هيف ناك ولو زئاج لصألا مسق نإ ،هنمو :ةلأسم

 ةكردملا ريغ تناك نإو ،ءاكرشلا نيب ىهف ةكردم ةرمثلا تناك نإف هيلع لمعن

 نم همهس يف هل عقو ام ءاكرشلا نم دحاو لكل لوقلا رثكأو ،فالتخا كلذ يفف

 . ملعأ هللاو . ةكردم تناك اذإ ةرمثلا

 اهووسو مهسأ ةثالث اومسقف ةدحاو ةبلج مهنيب ءاكرش يف . هنمو : ةلأسم
 نمو ىلعأ نم ناتبلجلا هيكيرشلو لجرل ةطسوتملا ةبلجلا تعقوف تابلج ثالث
 .ىرت فيك ىقسملا يف ارجتشاف لفسأ

 يقاوسلا يف مسقلا دنع ءاكرشلا نيب طرشلا عقي مل اذإ ضعب لاق :لاق
 . لبف نم تناك ايك نوكت يقاوسلا نإ ليقو نسح لوق وهو ضقتنم مسقلاف

 . ملعأ هللاو

 : يلمازلا ةلأسم

 نيغلابلا نم ةثرولا دحأ بلطو نيغلابو ىماتي ةثرو فلخو تام لجر يفو
 ال اولاقو © نوغلابلا هؤاكرش ىبأف ضورعلاو لاومألا نم كلاهلا هفلخ ام مسق

 .اعيمج اوقفتي مل اذإ ةرياخملاب مسقلاب مكحي له ىماتيلا غولب لبق مسقت
 مكاحلا ربجيف مكاحلا ىلإ هرمأ عفرو مسقلا ةثرولا دحأ بلط اذإ : لاق

 الودع مكاحلا رمأي نأ كلاهلا لبق نم نوكت يتلا ةمسقلاو مسقلا ىلع ةثرولا

 ىلع اهضعب الئل ماهسلا نيب نوواسيو كلاهلا اهفلخ يتلا لاومألا نم اومسقي

 مل اذه ىلع ةمسقلا تناك اذإف مهسلاب اهيلع برض ماهسلا توتسا اذإف كضعب

 ةحص دعب الإ نوكي ال مكاحلل مهسلا برض نكل اوغلب اذإ ريغ ماتيألل نكي
 . ةثرولا ةحصو كلاهلل لاملا ةحصو ث ماهسلا نم اذكو اذك ىلع هدنع ثاريملا

 رظن ىلع الإ ماتيألا ىلع تبثي ال مكحلا يفف رايخلاب ةمسقلا امأو
 .حالصلا
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 الو ريغلا مهلف ريغلا اودارأو ماتيألا غلب اذإف رايخلاب ةمسقلا تعقو اذإو

 . ملعأ هللاو .اتباث مكحلا يف نكي مل عىش مسقب ةثرولا ىلع مكحي

 : ىحبصلا ةلأسم

 له فوقولا نم اهريغوأ ،رطفل هلام نم ارمت انم اذكو اذكب ىصوأ نمو

 نم دحاو لك ىلع نوكي نأو كلاهلا لام مسق ةزاجإ يف فالتخا كدنع جرخي

 . ةيصولا نم هبوني ام ردق ةثرولا

 . ةيصولا عايض مهنايض يف فخي ملو ةثرولا نمض اذإ معنف :لاق
 ملو نومأم ريغ ءاكرشلا دحأ ناك اذإ كلذ زاجأ نم لوق ىلعو هل :تلق

 مهدنع نيمأ ريغ هنأ الإ حصي ل وأ هئاكرش ةيقب لنع حص كلذ نم هبوني ام جرح

 . مهوني ام الإ مهمزلي الو نيملاس نونوكي له مهعم

 ام نيقابلا ىلعف دحاو ىبأ نإو لوقلا ضعب يف زاج مهدحأ وأ اهوجرخأ اذإ : لاق

 . ملعأ هلللاو .اهعيمج لوقو مهوني

 لاملا نم نالف نب نالف نم يتعفش تذخأ ةعفشلا بلاط يفو : ةلأسم

 .ال مأ مات ظفللا اذهأ نمثلا مك لقي ملو اذك ىمسملا

 . ملعأ هللاو .هتجح ي رتشمللو زئاج عازتناو مات ظفللا اذه نإ :لاق

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 هلزنم نيلزنملا بحاص دحأ عاب نيلزنم نيب كرتشم مدهنم رادج يفو
 هيف امهدحأل سيلو ،ايهنيب كرتشملا رادجلا لجأل ةعفشلا رخآلا تيبلا بحاصل

 . ملعأ هللاو . عوذج هيلع نكي مل ولو لوقو .عوذج

 : نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا نع ةلأسم

 مل ةلاجإوأ قرط وأ .ةيقاس لثم قئاقحلاب هل عفتشا اذإ ميتيلل يصولاو

 . مكحلا فيك هغولب دعب اهب ىضري
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 . ملعأ هللاو . يصولا تمزل الإو هل يهف اهب ىضر اذإ :لاق

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 يف هئاكرش ىلع مايقلا هلف كلاهلا ةيصو نم هبوني ام ةثرولا دحأ ملس اذإو

 مسقني لاملا ناكو ،نيغلاب مهلك ءاكرشلا ناك اذإ كلاهلا هفلخ يذلا لاملا مسق
 اذإ همهس يف فرصتلا هل زئاجو كلذ هلف ءاكرشلا ىلع ررض همسق يف سيلو

 . ةيصولا نم هيلع بجيو هبوني ام ملس

 مهدحأ بلطو مسقلا نع ةثرولا نم دحأ ىبأو ماتيأ ةثرولا يف ناك اذإ امأو

 . ةمسقلا ىلع ماتيألا كيرش رببي الف هكلاه ةيصو نم هبوني ام ملسو مسقلا

 هفلخ يذلا لاملا نم عىش يف ةثرولا هتبثأو قوقحلا نم ءعىش ىقب اذإ امأو

 لوق فالتخا هيفف لاملا ةيقب اومسقو اهنع لضفيو قوقحلل ىفكي ام كلاهلا

 لام نم هبان ام ةلغ لكأ هكلاه ةيصو نم هبانأ ام ةثرولا نم ملس نملزوجي
 عيمج ذفني نأ الإ هكلاه لام نم هبان ام لكأي نأ ثراولل بيطي ال لوقو .كلاهلا

 . كلاهلا نع اياصولاو قوقحلا

 ةمدقتم قاروأ هيف سيل يذلا يقابلا لاملا يف بتاكلا ةباتك يف فلتخاو

 . ملعأ هللاو . ةباتكلا نع فوقولاب لوفو 3زئاج لوق

 لوقف ميتيلا نيبو هنيب لام يف ةكرش هل ناك اذإ ميتيلل يصولاو : ةلأسم

 هريغل كلذ عفريو هسفنل همكح هبشي هن ال كلذ هل مس اقيو .اليكو ميتيلا لكري

 . ملعأ هللاو .اكيرش مكاحلا ناك اذإ كلذو

 :ناديبع نبا ةلأسم

 سيلو لجرل ةعمش ءاملاو لاملا يف ناكو ةدحاو ةقفص ءامو الام ى رتشا نمو

 هنمثب ءاملاو هنمثب لاملا موقي مأ ؟عيمجلا يف ةعفش ىرت له عيمجلا يف ةعفش هل
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 عيمجلا كرتي وأ عيمجلا ذخأي نأ عيفشلا دارأ نإ فالتخا كلذ نم :لاق

 . ملعأ هللاو .لودعلا ةميقب هتعفش عيفشلل نإ لوقو

 ةيصو ريغب نزويو لاكي اميف ةمساقملا زوبي له ماتيأ مهيف كلاه ةثرو يفو
 . بستحم الو ليكو الو ماتيألا

 .زئاج :لاق

 ضبقل ١ لجأل ليكو ىلإ جاتحي نكل مسقل ١ زئاج ديعس خيشل | : لاقو

 . ماتيألا ةصح

 نم نومأملا ماتيألا ةصح ضبق اذإ كلذ قيضي ال هللا دبع خيشلا :لاقو

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ وأ بستحم وأ ةدلاو

 لاملا اذه ن اكو هيلع ناض نم دجسمل هلايب ىصوأ نمو 3 هنمو : ةلأسم

 .ةعفش هيف له دحأل ةعفش
 . ملعأ هللاو .اهنم عفشي الو اهل ةعفش ال دجاسملا نإ :لاق

 ةكردم ريغ ةرمث اهيفو مهنيب لاومألا اومسق اذإ ءاكرشلا .هنمو :ةلأسم
 . ةرمثلا كلت يف ةاكزلا يف ضعب مهضعب ىلع نولمحي الو إمسقلا متيأ

 مات مسقلا لوقو .هل عقو املكو مات مسقلا نإ لوق .فالتخا هيف :لاق

 مهطرش مهلف ائيش اوطرتشي نأ الإ لوقلا رثكأ وهو ةكرشلا ىلع مهنيب ةرمثلاو
 . ملعأ هللاو . ضقتنم مسقلا لوقو .لوقلا رثكأ ىلع

 جاتحاو ةكردم ةرمث هيفو ماتيأو غلب نيب ةكرش ناك اذإ لاملاو ۔ هنمو : ةلأسم

 نوكيو كلذ زوجيو همسقب مكحي أ همسق دارأو .هبيصن نم لكألا ىلإ مه دحأ

 . ةمهس ف هل عقو ام دحأ لك ةرمثلا
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 نم همهس يف عقوام لكلو ةكردم ةرمث هيفو . مهنيب همسق زرجي :لاق

 . عيمجلا ىلع هيف ةبجاو ةاكزلاو ةكردملا ةرمثلا

 نأ الإ مهنيب نوكت ةرمثلا نإ هتلغ ةكردملا لاملا مسق يف ديعس خيشلا نعو

 رظن ىلع كلذ مامتإ زئاجو ٦ ةرمثل ١ نم همهس يف عقو ام دحاو لكل نإ هوممتي

 . ملعأ هللاو . ماتيألل حالصلا

 : ىلمازلا ةلأسم

 نإف نزولاو ليكلاب همسق كردي الام لك نأ رثألا يف انعمس ام ىلع
 ليكلاب همسق كردي يذلاو هكيرش ةصح عم هتصح عيب ىلع ربجي كيرشلا

 عم هتصح عيب ىلع كيرشلا ربجي مل همسق يف ءاكرشلا ىلع هيف ررض الو نزولاو
 . ملعأ هللاو .هؤاكرش ةصح

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 اهعرز مثرخا لجرل كو رتم رادج اهيلي امو لجرل تناك اذإ ةيحاضلا يف

 رادج يف ءاملا ةرثك نم ىرثلا رهظف مايألا ةثالثلا ىلع اهيقسي راصو اركس اهبحاص

 رادجلا بحاصلأ رخآ ىلع هتيحاض ةيحاضلا بحاص عاب مث لزنملا بحاص

 .ال مأ ءاملا لبق نم هرادج قحل يذلا ررضلا لجأ نم ةعفش

 ةرضملاب ةيحاضلا يف ةعفشلا رادجلا بحاصل لوق فالتخا كلذ يف :لاق
 لوق رثكأوه ريخألا لوقلا اذهو .اهيف هل ةعفش ال لوقو .هيلع ةثداحلا
 . ملعأ هللاو . نيملسملا

 : يوكزألا ديعس نب ناحرس خيشلا ةلأسم

 لام مسق دنع اورضحي نأ نادلبلا لهأ مهنم دارأ اذإ نيملسملا ةعامج ينو

 نكي ملو لاملا ةمسق يف ميتيلل راتخاو ،مهنمرضح نم رضحم نيغلابو ماتيأ نيب
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 مأ ةقث ريغ هضبق اذإ ءىش مهسلا راتخا نم مزليأ ميتيلا مهس ضبقي ةقث ليكو

 .ال

 راتخيو مسقلا دنع روضحلا كالمألا ةمسق يف رصب هل نمل زئاج :لاق

 ناك ماتيالل ضبق نم ضبق هرضي الو ، ماتيألل ضبقلا همزلي الو ماتيألل مهسألا
 . ملعأ هللاو . ةقث ريغ وأ ةفئ ضباقلا

 : يصفرحلا سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 ءام رثا اذكو اذك يل لوقي لك مهاوعدب هبابرأ نيب جلف ءام مسق لجر يفو
 دوب نم مهل هفلو ءىش دوب نم راثا هل لكو مهلوقب الإ دوهش الو ةحص ريغ نم

 اذام مأ ةبوتلا هئزبت له صالخلاو ةبوتلا اودارأ اذإ ةعفادملا ةحص ربغ نم ةمولعم

 .هسفنل هلعف كلذكو مهكيرش وهو همزلي

 جلفلا اذه يف ةتباثلا ةنسلا فالخ ىلع مهسلا اذه عقو ناك نإ :لاق

 كلمي ال نم هيف نكي ملو ، موقلا نم ىضر ىلع نولقاع نوغلاب مهلك هبابرأو
 ناك ام عيمج يفو اذه ىلع مهكالمأ يف فرصتلا نم مهل عنملا هجو يل نبي مل هرمأ
 هوتعم وأ نونجم وأ ميتي وأ فقو نم هرمأ كلمي ال نم هيف ناك نإو . تاحابملا نم

 فالتخالا نم حالصلا رظن ىلع جرخي مل ضايقلا ليبس ىلع كلذ اورجأو

 .ادبأ لاح ىلع تبثي الف مكحلا يف امأو ازئاج لوقلا ضعب ىلع نوكيو

 بابرأل ةجح مساقلا نم نكت مل لطابلا نم اهل جرخم ال ةمسقلا نكت نإو
 نايض الو ،قح ريغب هريغ ىلع فلتأ ام نايض موقلا نم لك ىلع ناكو ،جلفلا
 همسقب ذخؤي نمم نوكي نأ الإ الطاب ءاملا نم هريغ ىلع هذخأ ام الإ وه هيلع
 كلذ همسق ىلع لمع ام اذإ 6 هريغب هيف سايقلا بسح ىلع كلانه نمضيف
 . لطابلا نم هل جرخم ال يذلا
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 تناكف مكحلا وأ ايتفلا نم رهاظلا يف ةجحلا ةلزنم يف ناك نإ كلذكو

 هنإف اذه يف سانلا لمع لوقلا كلذ ىلعو ،هنم هلزيوجتلاو كلذل ةحابالا

 لوقلاف مكحلا هجو ىلع كلذ ناك نإو يتفملا يف لوقلاك اذه يف لوقلا نوكي
 وأ هلام يف نوكيو ناضلا هيف همزلي ام هنايض يف لدعلا ريغب مكاحلا يف لوقلاك هيف

 عستيف نيينعملا نيذه ليصفت يفو ،همكح يف نايضلا نم همزلي ام لاملا تيب يف

 .لوقلا نم

 يف سانلا ىلع دي هل نمم ةمسقلا هذهل يلوتملا ناكو كلذك نكي مل نإو

 جرخي هجو ريغ ىلع هل يذلا ريغ موقلا نم الك يطعيو ءاملا فلؤي لعجو ،اذه
 نايضو ديش ام مدهو لدب امل درلاو كلخد هيف ايع عوجرلا هيلع ناك قحلا هجو هل
 موقلا نم لك ىلعو ،ردق ام اذه ريغب ةبوتلا هيزبحت الو ريغ ام حالصإو دسفأ ام

 لئاق نم هل لوبقلا الو لطابلا نم عىشب لمعلا مهل زوجي الو ، قحلل عوجرلا
 نيدي ال كلذ يف ناك نإ لطاب هريغ لام نم مهنم لك هذخأ امل ناضلاو

 .اكهتنم هميرحتب

 بابرأ نم دحأ ىلع ريثك نينس دعب مساقلا اذه ىعدا نإف هل : تلق

 ؟هلوق لبقي له هقدصي ملو كلذ هركنأو . هريغل رثأ هئام ف ام نإ جلفلا

 ينأ اهباتكو هدلب مكاحلا اذه لاق اذإ كلذكو ، نيملسملا باتك نم ناك اذإ

 امم ائيش هل اوبتكي ملف نالفل ةصح هئام يف ن أو ، هئام نم رثكأ هل تبتكف توهس

 هلوقب اوعنتمي ىتح هلوق لوبق مه زوجحم لهنف كلذ ريغو . ع ارشو عيب نم هنيعب

 يضاقو مامالا دنع فاصنالا بلطي نأ هيلع ىعدملا اذهف له اوعنتما اذإو ،اذه

 .لدع نمز نمزلا ناك اذإ ؟مهنم مامالا

 مهلك اوناكو . جلفلا يف ءاكرشلا نم لودع دوهشب مساقلا ىتأ نإ تيأرأ

 هومر ءاملا رثألا اذهو ،دلبلا لهأ عيمح نم دوهشلاو مساقلاو باتكلا ءاكرش اعيمج
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 .7 مهسفنأ نع اوعفدي ن اك اذإو .۔ اعيح مهئام يفوهو هدنع هسيلو سيلو

 . ءيصخ ريغ وأ ءايصخ اوناك مهتداهش زوبحت له اينغم اوزيجيو

 ۔ايهنيب عاشملا يف ليق اميف ةزئاج ريغف هكيرشل كيرشلا ةداهش امأ : لاق

 وأ اذه لثم يف دحاولا لوقف امرغم اهنع عفدي وأ اينغم هسفنل رجي ايف ةداهش امأو

 هيلع مقت ملو هقدصي ل اذإ هدنع هيلع دوهشملا ىلع ةجحلا ايهب موقت ال هتداهش

 هيلع الو ةجح رهاظلا مكح يف يه ىتلا ةماتلا ةجحلا نموأ هملع نم ةجحلا

 مدع اذإ سانلا نم دحأ دنع الو ضاق الو لاو الو مامإ دنع مكحلا يف اضيأ

 اقداص هسفن دنعو هلللا دنع دحاول كلذ ناك ولو .دهاشلا هيلع دوهشملا قيدصت

 . اقفاوم هرمأ رهاظ يف هللا نيد ماكحأل هرومأ عيمج يف ناكو

 نم عنتماو هنم هيلع كلذ عزنب هيلع مكحلا هل نمم دحأ هيلع مكح نإف

 يف هل ةبلاطملا هلو املاظ هل ناك دحاولا اذه ةداهش لجأل قحلا نم هل بجي ام ةيدأت

 نم ةبلاطملا هل اييف لدعلاب هل هفصني نم دنع .قحلا نم هيلع هل بجي ام ذخأ

 نم هيلع ىشخي نم ىلإ ةياكشلا يف فلتخيو ،نيملسملا نم ماكحلا دنع قوقحلا

 . هيلع ةيكشلا يف دزي مل اذإ هب الإ هيلع هلام جارختسا ىلإ اليبس دجي مل نإ روجلا

 وأ ءاملا نم هل ام ىلع ةدايز هدي يف نأ ملعي هيلع دوهشملا اذه ناك نإو

 مل الطاب ةمسقلا تناكو ةمسقلا لصأ ملعي ناكوأ ،كلذب ةجحلا هيلع تماق
 هدي يف يذلا ناكولو .هل سيل ايب كسمتي نأ هل الو }لطاب ىلع ميقي نأ هل نكي
 . قح هجو نع هل هذخأ نكي ملو .هل يذلا ريغ ناك اذإ هنم لقأ وأ هل يذلا لثم

 . ملعأ هللاو

 ضرأوأ ءام نم مهكلاه هفلخ ام اومستق ١ ةئرو يفو {}كهنمو : ةلأسم

 ضعب ذخأو { ةميق نود اهنمو ةميق لجأ اهنم جالفأل ا تن اكو كلذ ريغو لخنو

 ,مل مث هكلاه هكرت نم هبان ام ةميقب جلف نم هكلاه هفلخ ام عيمج نم هبيصن ةثرولا
 ةيقب كراشيأ جلفلا ف الصأ هل اوفرعي ملو بهذو ٤ هبان يذلا ءاملا نم ع“ع ىش حصي
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 نم ةثرولا نمو ةمسقلا دنع هبانو هذخأ نم ىلع بهذي مأ اعرش نوكيو ةثرولا

 هللاو .اصقان الياز نينس تس ردق ةكرتلا هذه تمسق ذنمو قاب مهنمو تام

 . ملعأ

 اذإ هنأ ةلأسملا هذه يف كلا ؤس نم ىنعملا بسح ىلع يل نيبي يذلاف : لاق

 دعب اهريغ ام اذإ ©هيلع هتوبث هجو يل نبي مل لدعلا هجو ىلع ةمسقلا عوقو ناك
 ملام كلذك هئاكرش نع همهس نم هيلع ركنأ ام درب ىضري نأ الإ كلذب هملع

 . عن ام كلذ نم عنمي

 ام دعب بهذ هنأ الإ هيلع ةمسقلا تعقو يذلا ءاملا كلذ هل نأ حص نإو

 هيلع تبثف ىضرو مهكلاه ةكرت نم بيصنلا نم هلام ةثرولا نم دحاو لك فرع

 ةمسقلا موي حصي مل نإو ، عوجر دعب نم هيلع بهذي اميف هئاكرش ىلع هل نكي م
 دعب ءاكرشلا نم تام دقو كلذ يف هرمأ سبتلاو هل ءعىش ال هنإ الو ءىش هل نأ

 هلام يف ةجح اذه ىلع تام نم ىلع هل نكي مل زئاجلا ىضرلاو حيحصلا مسقلا

 هل نوكتو ،اهل عمس ةجح هل نكت نإف هاوعد يف رظن مهنم تام نم ةثرو ىلع

 وأ ، ملع ىلع نيمي نم مهيلع ةجحلا بجوت لاحيف تجرخ ام اذإ مهيلع ةجح
 . ملعأ هللاو . كلذ لاوحألا نم لاحيف قحلا بجوأ نإ اهريغ

 يرتشملا نم عيفشلا هذخأ اذإ عابملا لاملا نع لئسو هنمو :ةلأسم

 انإو © ةكردم ةرمثلاو ناك دق ءارشلا ناك نإف يه نمل ةلغ لاملا يفو ةعفشلاب

 . لصألا يف ةعفشلا هل تبجو اذإ عيفشلل ليق اهنإف عيبلا يف طرشلاب تلخد

 يهو ةعفشلاب عازتنالا عقو اذإ كلذكف ةكردم ريغ ةرمثلاو عيبلا ناك اذإو
 عيفشلل ليقو ي رتشمللف عيبل ادعبو عازتن الا لبق تكردأ نكت نإو ،© كردت ل لعب

 الو هيلع مرغلا عيفشلا كردي مل هجوب ليق اهبهذأو اهلكأ اذإف يرتشملا اهلكأي ملام
 . ملعأ هللاو .افالتخا كلذ يف ملعأ
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 لوصألا ةمسق دنع ماتيألل علطي يذلا نبغلا اذهو © هنمو : ةلأسم

 . نييثنالا ظح لثم ركذلل مأ ءاوس هيف ىثنألاو ركذلل نوكيأ

 . ةثرولا نم نيغلابلا يلع مزال ريغ ءىشلا نإ :لاق
 كلذف مهل مهنم عوظطتلا هجو ىلع مهلام نم ءعىشب محل اوعرت نإو

 يف ىماتيلا قح نم هيف ناك ام الإ هنولعجي ام ىلع مهنيب اييف نوكيو ،مهيلإ
 .ملعأ هللاو . كلذ ريغ ال همسق يف ثاريملا هيلع نوكي ام ىلع وهف لصألا

 : يلاعسلا دمحم نب رماع خيشلا نع ةلأسم

 نإف مسقلا او ريغ ماتيألا غلب الو مسقلاب هل تعقو اضرأ عرز يذلا امأو

 ، نيملسملا ضعب لوق ىلع هعرز نمل عرزلاف عرزلا كردأ دقو عقو ريغلا اذه ناك

 . ملعأ هللاو . هانعو همرغو هرذب عرازللو ةثرولل عرزلاف كردي مل عرزلا ناك نإو

 :دادم نب-دمحأ هيقفلا ةلأسم

 تام مث . هتيصو ذافن لدعب فورعم دجسمل هلام ثلثب ىصوأ لجر يف

 . لاملا مسق ةثرولا وأ ي رتشملا بلطف لاملا نم هتصح ةثرولا ضعب عابو يصوملا

 مأ رايخلاب مسقلا نوكيو ال مأ هل اومساقي نأ هليكووأ دجسملا ةعايجل زوجي
 . مهسل ا برضب

 يصوي نأ الإ مسقلا زوجي ال هنإ لوق نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 دعب دجسملا مهس مسقي نأ زئاج هنإ لوقو دجسملل هب ىصوأ ام مسقب يصوملا
 دجسملل هوراتخا يذلا مهسلا ناو .دجسملل حلصألا نيملسملا ةعامج رظني نأ

 .رفوأو حلصأ وه
 الو رفوأو حلصأ ناك اذإو ،ةعايجلا نم رظنلا دعب رايخلاب مسقلا نوكي دقو

 . مسقلا ىلع ةعايجلا ربجي ال هن ال مهسلا برضب دجسملا لام يف مسقلا نوكي

 . ملعأ هللاو
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 : دمحأ نب هعمج هيقفلا ةل سم

 الو ضبق الو ازوح هنم حصي ملو .ريغلا داراو ضقنلا بلط اذإ ميتيلاو
 غلب ولو كلذب ضري مل هنأ لوبقم هلوقو كلذ يف ريغلا هلف مسقلاب هل عقو ام لغتسا

 . ملعأ هللاو . عيبلا ليبس هليبسف تكسو

 :دادم نب دمحأ هيقفلا ةلأسم
 الو }هتعفشب ملع ام نيح نم عفتشا هنأ هنيمي عم عيفشلا لوف لوقلا نإ

 عيبب ملع عيفشلا نأ يرتشملا ىلع ةنيبلا لب هتعفش ذخأ يف ةنيب ىلإ جاتحي
 . ملعأ هللاو . هتعفش ذخأ نع ىناوتو هنيح نم عفشي ملف هتعفش

 بئاغ مهيفو ، نيغلاب سانا نيب لام يف هئاكرش نعو .هنمو :ةلأسم

 يف مسقلا عقوو ليكو هيف هل مقي مل بئاغلا مهس ىوس مهنيب هيف مسقلا عقوو

 نيد يف هعيب زوجي نم لاملا كلذ نم بئاغلا بيصن عاب كلذ دعبف رايخلاب كلذ
 لاملا نم مسقلاب ىضرف ءاكرش هيف مساق يذلا ءاكرشلا دحأ هارتشاو بئاغلا

 ءاكرشلا دحأل هيف زوب الو ، مسقلا اذه تبثي له هتبثأو همأو ءارشلا دعب روكذملا

 .ال مأ ضقن نيرضاحلا

 دحأل سيلو هنم يرتشملا مامتإ دعب تباثو زئاج مسق اذه نإ :لاق
 بئاغلل ضقنلا نأل بئاغلا مهس لجأل مسقلا اذه ضقن نيرضاحلا ءاكرشلا
 ءارشلاب هيف ءاكرشلا دحأ ىلإ لاملا اذه نم بئاغلا مهس لقتنا ايلف .ةصاخ

 دقف مسقلا هؤاكرش ضقني نأ لبق هسفن ىلع هتبثأو مسقلاب ىضرو ،حيحصلا
 عيب ببسب لاملا اذه نم تلاز دق ضقنلا ةلع نأل هيف ريغ الو مسقلا اذه تبث
 . ملعأ هللاو . هنم بئاغلا لام
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 : يعوبرملا نع ةلأسم

 عاشملا نم هتعفش هل ذخأي نأ هل له ةقثريغ وأ ةقث ناك ميتيلل بستحملا
 ؟قئاقحلاو

 زتاجلا هجولاب هارتشا نمم ميتيلا ةعفش ذخأ هلف ةقث بستحملا ناك اذإ :لاق

 بستحملا ناك اذإ امأو راضملاب ةعفشلا هيف بجت امم كرتشملا ريغو ، كرتشملا نم

 .اهذخأ هل هبجعي مل ناك سيمخ نب رصان انخيش تيأرف ةقث ريغ

 . هغولب دعب ميتيلا توفت ملو اهذخأي ملو اهكرت نإ : تلق
 . ملعأ هللاو .اهكردأ اهبلطو غلب اذإ هنإف عاشملا نم امأف :لاق

 : ىحبصلا ةلأسم

 ملو تاقثلا نم دحأ مهعم لخدي ملو لوصألا ومسق اذإ ماتيألا كيرشو

 نأ وجرن لب ماتيألل عقو امم حلصأ نكي مل همهس نأ وجريو اهزييمت ةفرعمب هل نكي
 .ال مأ هيف فرصتلاو هعيبو هنم لكألاو همهسب كسمتلا هلأ حلصا ماتيألا مهس

 يف ادعاصف نيلدع ةرضحب الإ نزوي الو لاكي ال ايف مسقلا حصي ال :لاق
 لاومألا باحصأ ريغ نيلدعب رهاشلاو لدعب نسحلا يبأ نعو \ديعس يبأ لوق
 . ملعأ هللاو . ءالكولاو ءايصوألاو

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 اهجرخي مل تام املف اهنيعي ملو 5 هلام رايخ نم وأ هلام نم ةلخنب ىصوأ نمو
 هل ىصوأ نمل ةلخنلا هذه ةلغ مهمزلتأ ةلغلا نم ائيش هلام نم اولغتساو ةثرولا

 ةلغ اولغتساو ةلخنلا كلت جارخإ لبق مهكلاه هفلخ ام اومسق نإ كلذكو .اهب

 حصب ال هنإ اولاق . نيلهاج وأ اهب ةيصولاب نيملاع اوناك اهزييمتو ةلخنلا جارخإ لبق
 ةلخنلا هذه ةلغ مهمزلتو ةلخنلا هذه جارخإ لبق كلاملااذه لام مسق ةئرولل

 ىلعو ةلخنلا هذه ةلغ ذخأ مه سيلو { ةلغ اهنم اولغتسا اوناك نإ اهب هل ىصوملل

 .هل يه نم ىلإ اهيدؤي نأ ةثرولا نم اهذخأ نم
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 نم تجرخأ نم ىلع اهنايض نوكيأ مهدحأ مهس نم اهوزيم نإو : تلق

 . مهماهس ردقب هوصصاحي نأ مهمزليو مهلك مهيلع مأ همهس

 نم طقسيو اهب هل ىصوأ نمل اهتلغ لب ةلخنلا هذه ةلغ ثراولل سيل :لاق

 طسوألا نم تناك نإ طسوألا وأ رايخلا نم تناك نإ رايخلا ةلخنلا ةلغ عبمج

 ىتح ةلخنلا هذه يف مسقلا تبثي الو مهلخن نم اهزييمتو اهجارخإ ثراولا ىلعو

 .اهنم اهزييمتو ةلخنلا هذه جرخي

 . ملعأ هللاو .اهنم عىش وأ ةلخنلا هذه ةلغ ذخأ نمع نايضلا طقسي الو

 : ىلمازلا ةلأسم
 ءىشلا اذه يف ةعفشلا هل نأ لهج هنأ الإ اهعيبب ةعفشلا هل نم ملع اذإو

 . عيبلاب ملع نيح اهبلطي مل اذإ اهكرديأ اهبلطو كلذ هل نأ ملع مث عابملا

 هل نأ ملع املف لاملا اذهف ةيقاسوأ اقيرط هيلع نأ ملعي مل ناك اذإ كلذو ةعفشلا

 . ملعأ هللاو . كلذ هلو هتعقش بلط ةيقاس رأ اقيرط هيلع

 نم لاقف بوصغم بح يف هطلخف ابح رابج ىلإ عفد لجر نعو : ةلاسم
 مكاح هل مكحي نأ الإ هنم ذخأي ال :لاق نم لاقو .هبح ردقب هنم ذخأي :لاق

 .لدع

 انايض ناك ذخأ نإ هريغ نم ذخأيو .هنم ذخأي ال :لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو .همسق يف اوقفتي ىتح نيبوصغملل

 نإو تلطب كلذل لمهم ةعاس تكسف هتعفش عيب هغلب نمو : ةلأسم

 . اهبلط ريغب الاغتشا هتوكس نوكي ىتح لطبت مل اهبلط لايتحا يف هريخأت ناك

 . ملعأ هللاو
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 نأ ملع ايلف غلبو اميتي هكيرش لام نم ايهس ى رتشا لجر نعو :ةلأسم
 لاملا اذه نم غلابلا هكيرش عياب هنم عفشتسي نأ فاخو ،هغولب برق دق ميتيلا

 . هنم عفتشا ميتيل ١ غلب دقف هقح

 ءارشلاب هتعفش ميتيلا عيفشلل نأ هيلع دمتعاو هب ملعأ يدنع يذلا :لاق

 لوألاو هل ةعفش ال هنأ الوق هيف تدجوو . ةكيرشل هتلازإ هتعفش لطبي الو لوألا

 . ملعأ هللاو . ىلوألا وه

 :فنصملا باتك نم ةلأسم
 ي رتشملا هقتعاف هنمثب ي رتشملا هعابف لجرل ةعفش هيفو ادبع ى رتشا نمو

 يناثلا نمثلا لضف نوكيو لوألا نمثلاب هذخأي نأ هلف عيفشلا قحتسا مث يناثلا
 .ملعأ هللاو .هل

 : رثألا نم ةلأسم

 نوكي هنأ ءاكرشل ادحأ نم هنم ع ىش قحتسا مث الام اومستق ا موق ف ليقو

 ضقتني الو لاملا كلذ نم هيلع قحتسا ام رادقم ءاكرشلا رئاس دريو هلاحب مسقلا

 الف قاقحتسالا ملسو .هبيصن كيرشلا فلتأ اذإ اصوصخو كلذ يف مسقلا

 . ملعأ هللاو . كيرشلل ضقن

 : نافلخ نب اتهم هيقفلا ةلأسم

 .ال مأ ةعفش هيف ءادنلاب عيب ام نعو

 نم وجرأ اميفو ءادنلاب عيب اييف ةعفش ال نأ نيملسملا راثآ يف دوجوملاف :لاق

 هب ملعلا حصي روهشملاو ارهاش عقو دق عيبلا نأل ءادن عيب اييف اهلاطبإ يف ةجحلا

 ارضاح ناك اذإ ةصاخو كلذ يف بلغألا مكحب عيفشلا ىلع مكح دقو امومع

 نأل هب اعاري الف ردانلا يف ةناكم ال كلذل ملعلا مدع هل لمتحي ناك نإو دلبلا يف

 .اذه لثم يف هل مكح ال رودنلا
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 ءادنلا عيب نم ةعفشلا هيف هل اييف هتعفش نمث يف عيفشلا ديازي مل نإو

 مل اهيف كلذ دعب هتعفش عيفشلا بلط مث اهيف ديازملا ي رتشملا اهبجوتسا ىتح
 عقاولا عيبلاب هملع مدع ىعدا نإو ليق ام رهشأ هنأ وجرأ ام ىلع اهب هل مكحب

 هركذ انمدق ايك بلغألا ىلع ملعلاب هيلع موكحم هنأل ىوعدلا كلت لبقت مل ءادنلاب

 . ملعأ هللاو .هرمأ انحضوأو

 اذه اهنم يقسي رثب هيفو الام اومستقا نيغلاب ةثرو يفو .هنمو :ةلأسم
 برش مسقلا دنع طرشت ملو مهدحأ مهس يف تعقوو اهيلإ ةجاحلا دنع لاملا

 6 همهس يف تعقو نم مهعنمو رئبلا هذه نم نوقسي ةثرولا ةيقب دارأو لاملا ةيقبل
 يقسي نأ يرتشملا داراو مسقلا دعب هقح عاب دق مهضعبو اوتام دق ةثرولا رثكأ
 .ال مأ اهيف ةجح هلأ ةيراجلا ةداعلا لثم رئبلا هذه نم

 يل عقي ام ىلع يدنع اميفو رثأ نم هنع تلأس اييف ظفح ينرضحي مل :لاق
 يقسي ههجو ىلع هيف مسقلا توبث دعب لاملا كلذ يف ءاكرشلا رئاسل سيل نأ
 همهس ف تعقو نم ىلع مهل ةجح توبث الو رئبلا كلت نم هنم مهصصح

 مسقي نيح كلف طرتشي ىتح همسق لبق ىضم اميف اهيف يقسلا مدقت عم مهنود
 ىتح ىضرلاو قافتالا هيف حصو مسقلا هيلع عقو ام رييغت ىلإ ليبس الف الإو
 عيبب كلام ىلإ كلام نم هضعب كلم لاقتنا عم ىضقنا نم هلهأ نم ىضقنا

 يف مهنم ريكن راهظإ الو رييغت ريغب كلاه ىلإ كلاه نم ثاريم توبث وأ حيحص

 . ملعأ هللاو . كلذ

 :دادم نب دجأ خيشلا ةلأسم
 عيفش لاملا كلذ عفتشا مث عطقلا عيبب رخا لجرل ينالفلا هلام عاب نميف

 عيب وأ هيف ةلاهج لثم ضقنلا اهب بجي ةلعب عيبلا كلذ يرتشملا وأ عئابلا ضقنف
 .ال مأ ةعفشلاب عيفشلا قحتسا نأ دعب ضقن عيبلا كلذ يف ايهلا مدقتم هيف رايخ
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 رابخلا عيبلاب وأ ةلاهجلاب عيبلا كلذ ضقن يرتشملاو عئابلل معن :لاق
 . ضقنلا لبق عيفش هقحتسا دق عيبلا كلذ ناك ولو هيف يذلا

 .هفالخب اندنع لمعلاو ةتباث ةعفشلا نإ .لوق اهيفوا هريغ :لاق

 وأ عئابلا ضقن ىتح لدع مكاح ةعفشلاب مكح دق ناك نإ :فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو . ةعفشلا تلطبو ضقنلا تبث ضقنلا ايهف بجوت ةلعب ي رتشلملا

 لثم ضقنلا للع هيف ناك اذإ ضايقلاو عيبلاو مسقلا نإ ليقو : ةلأسم

 نكي ملو هعيمج تبث © كلذ نم ءزج فلت مث ةلاهجلا وأ رايخلا عيبلاو نهرلاو عيبلا

 . ملعأ هللاو .لوقلا رثكأ وهو ضقن هيف

 :ناديبع نبا ةلأسم

 . همسق زوجي له دجسمو نيغلاب نيب كرتشم لام يفو

 لوق ىلعو ميتيلاو دجسملا لايب ضايقلا زيجي نم لوق ىلع همسق :لاق

 كلذ ىلع ربجي لب همسق ىلع دجسملا ىلع هفلتأ نم ثراو ربجي مل كلذ ىري نم
 .ررضلا هيلع لخدأ هنأل هتايح يف هفلتم

 اهيف ناك اذإ لاومألاو ،هاومألا ةمسق امأ دادم نب هللا دبع خيشلا :لاقو

 ناك اذإ همسق زئاج هنإ لوق هيفو همسق ىلع او ربجي مل لوقلا رثكأف دجسملل ةكرش
 . ملعأ هللاو .دجسملل احالص

 نأ دعب اهبلطم نيح يف هتعفش بلط دق عيفشلا اذه ناك نإف : ةلأسم

 هتعفش عزتناو هتعفشب هل مكحو ةداهشلا ةحصو ةداهشلا ملعب ةجحلا هيلع تماق

 نأ لبق اعجروأ مكحلا عقي نأ لبق امهدحأ وأ نادهاشلا عجر مث اهقحتسا مث

 حصت نأ الإ ةعفش الو ةيضقلا تضقنا دقف اهب هل مكحي وأ هتعفش ةعفشلا عزنت

 . كلذ هل ناك هنيمي عيفشلا داراف هقحب لاملاب هل دهشأ يذلا ركنأ نإ ةداهشلا

 . ملعأ هللاو

٣٨.



 لصألا هل يذلاو ةيرقلا يف رضاح ليكو هلو ةعفش هل لجر نعو :: ةلأسم

 ليكولا ناك نإف لاملا بحاص ةجح ليكولا ملع دقو ناعب هنأ ريغ ىرخأ ةيرق يف

 . ملعأ هللاو

 :ناديبع نبا ةلأسم

 اهل اولزعي ملو مهكلاه اياصو اوفرعي ملو الاومأ اومسق موقلا ءالؤه ناك نإف
 . ضقنلا هيف له مهدحأ تام مث اهيف ىري ام

 ال لاقو نيدل ١ نم همهس مهنم دحاو لك ملسيو تب اث مسقل ا نإ : لاق

 :ناديبع نبا ةلأسم

 لاملا اذهب هتعفش كردي امم عىش عيب اذإ ةعفش هلأ رايخلا عيبب يرتشملا يف

 .رايخلا ةدملا هذه ضقنت مل دعب ناك اذإ ةعفش ال مأ هدي يف يذلا

 . ملعأ هللاو .هل ةعفش ال لوقلا رثكأو فالتخا كلذ يف :لاق

 يلام عيب ديرأ ينإ ةعفشلا هل نمل لاقف دحأل ةعفش هيف لام عيب دارأ نمو

 ىلع ةعفشلا هيف هلأ ةعفشلاب هذخأ دارأ هعاب الف هيف يل ةدارإ الو هعب هل لاقف اذكب

 .ال م أ ةفصلا هذه

 لوق يناعم نم اندنع جرخي ييف كلذ هلف اهعيبب ملع نيح اهبلط اذإ :لاق
 . ملعأ هللاو . فالتخا كلذ ين ىحبصلا نع دجويو نيملسملا ءاهقف ضعب

٣٨١



 :دشار تنب ةلأسم
 اهبلطي مل نإو هنيح نم اهبلط هيلع له ةقث ريغ هتعفش عيبب هملعأ نميفو

 وهف عيبلا دوهش نم ربخملا ناك اذإ الإ ةجحب سيل ةقثلا ريغ ربخف :لاق
 ً ملعأ هلل و . ةقث ريغ الو ةقث رسفي ملو ةجح

 : هب حبص وأ مكاحلا ىلع ملس اذإ ةعفشلا بلاط يف ةلأسم
 . ملع أ هلل او . فالتخا هيف : لاتق

 يبحاص دحأ عاب نينثا نيب كرتشم مدهنم رادج يف :ةرركم ةلأسم

 سيلو امهنيب كرتشملا رادجلا لجأل ةعفش رخآلا تيبلا بحاصلأ هتيب نيتيبلا

 . عوذج هيف امهدحأل

 ال لوقو اهنيب كرتشملا رادجلا لبق نم ةعفشلا هل لوق فالتخا هيف :لاق
 .هيف ةعمش

 لوقو تيبلا يف لوقو هسفن رادجلا يف ةعفشلا هل لوق ديعس خيشلا :لاق

 . ملعأ هللاو . عوذج هيلع نكي مل ولو لوقو .عوذج هيلع نوكي ىتح

 هللاو . ريغلا زجي مل عيفشلا ذخأ ام دعب ي رتشملا وأ عئابلا ريغ اذإ : ةلأسم
 . ملعأ

 : ىحبصلا ةلأسم

 اهذخأي نأ دارأو ةعفش مهيف ةدحاو يف لجرل عطق ثالث ى رتشا نمو

 . ي رتشملا ضري ملو نيترخالا كرتيو
 اهفحتسي يتلا ةعطقلا ذخأي نأ هل نيملسملا نم :لاق نم لاق دق :لاق

 نإو عيمجلا ذخأ ءاش نإ رايخلا هل اينإو “كلذ هل سيل :لاق نم لاقو ،ةعفشلاب

 . ملعأ هللاو . عيمجلا كرت ءاش

٣٢٨٢



 ناك اذإ ةبجاو ةعفشلا هيف نايض نم ناك اذإ رارقالاو .هنمو :ةلأسم

 . مسي مل اييف فالتخالا انإو ىمسم

 لاملا ةميقب ةعفشلا هيف :لاق نم لاقو .هيف ةعفش ال :لاق نم لاق

 . ملعأ هللاو .لوقلا نم نسح اذه نأ بسحأو

 حلصلا ي رتشملا هنم دارأ مث هتعفش عيفشلا بلط اذإو هنمو : ةلأسم,

 الو ي رتشملا هنم دارأ امب عيفشلا ضري ملو حلصلا ىنعم يف اولخدو كلذ يف

 . هتعفشب عيفشلا كسمتو ايهحلص قفتي ملو عيفشلا دارأ ايب ي رتشلملا

 ةعفشلل هيف نالطب حلصلاب هلاغتشا نأ يدنعو ائيش اذه يف ظفحأ مل :لاق

 نم جراخ هنأل دشأ اذهو لوقلا ضعب يف ةعفشلل لطبم بلطم هنإ اولاق دقو

 . ملعأ هللاو .اهنم ببس نيميلاو اهرمأ

 غلابلا نم دحأ عابو هغولب دعب مسقلا ميتيلا ضقن اذإ هنمو : ةلأسم

 ل نإو يرتشملل يهف هعاب يذلا لاملا كلذ نم ةصح عئابلل حص نإف همهس

 تبثي ال لوقو نمثلا نم ملس ايب عئابلا ىلع يرتشلملا عجر هيف ء ىش هل حصي

 . ملعأ هلللاو . ميتيلا نم مامتالا دعب الإ عيبلا اذه

 : نافلخ نب انهم هيقفلا نع ةلأسم

 ةثرو نأ دلبلا يف انعمسو عمسو كرتو نيغلابو ىماتي ةثرو كرتو تام نميف

 نأ ملعي ملو هلغتسيو همهس زوحي دحاو لك اندجوو مهكلاه كرت ام اومسق نالف
 .ال مأ لدعلا ىلع تعقو ةمسقلا

 .ال مأ عيبو ةيطعب وأ عئاب دي نم لكألا زوجي لهو
 الك نأل .زئاج كلذ نم لكألا نأ هوجرأ ام بسح يدنع اميفف : باوجلا

 قاضل كلذك كلذ الولو هلطاب حصي ملو هقح هيف لمتحا اذإ هدي يف ايب ىلوأ
 . ملعأ هللاو .رمألا

٣٨٢٣



 هزوحم رخآ لجر دنع هدجو مث لجرل لاب ملع نميف كل ذكو : هل تلق

 لوألا هبحاصو هيلإ لقتنا هجو يأب ىلتبملا اذه ملعي ملو .اكلم هيعديو هعنميو
 ؟ال مأ ةيطع وأ عيبب لاملا اذه نم لكألا لحي له ابئاغ وأ ارضاح

 . ملعأ هللاو ِ امهانعم براقتل ءاوس ىلوألاو هذهف : لاق

 يئ رهتشاو ابايغأو اماتيأو اغلب ةئرو كرتو تيم تام اذإو ،هنعو :ةلأسم

 زاحو ماتيألاو نيغلابلل مساق نمو نيغلابلا نيرضاحلا هتثرو نيب هلام مسق دلبلا
 وأ ءارشل نيغلابلا نم دحأ ةصح يف لوخدلا دارأ نم ىلع مهصصح نوغلابلا

 هجولا ىلع ىرج هنأ هل نيبي ىتح مسقلا ةحص نع صحفتي نأ كلذ ريغ وأ ةبه

 حصي ملو هيف عقاولا مسقلا داسف هل نيبي ىتح كلذ ىلع مادقالا هل زوبي مأ زئاجلا

 جاتحا نمل هيف لوخدلا زئاجو هدي يف ايب ىلوأ لكف كلذ يف رييغت مهنم دحأ نم
 نم سانلا ةلماعم اهيلع ىرجت ىتلا هوجولا رئاس نم هريغوأ ءارش نم كلذ ىلإ

 ىلع ىرج هنأ مسقلا ةقيقح نع صحفتلا لخادلا ىلع سيلو ضعبل مهضعب
 . ال م ا ههجو

 كلذ الولو كلذ ىلع تلازال سانلا ةلماعم نأل .هضقني ام هيف حصي ملام
 قيضي نأ نم محرأو فأرأ هللا لب مهتالماعم يف .سانلا ىلع رمألا قاضل كلذك
 ه جرح نم نيدلا ف مكيلع لعج امو « : ىلاعت هلوقل مهعسو دق ام هدابع ىلع

 . ملع أ هلل او . قيض نم يأ

 : دمحم يبأ نع ةلأسم

 هيلإ كلذ اوبلط اذإ مهلاومأ مسقب ءاكرشلا نيب مكحي نأ مكاحلا ىلعو
 نم بلط مهيلعو كلذ ىلع سانل ١ نم دحأ رجحم الو مهغيب ايف ىلوتي نأ هل سيلو

 . ملعأ هللاو . مهخيب مسقلا ىلوتي
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 هيف لخدي نأ ريغ نم مهنيب الام اومستقا ءاكرش ةعامج يفو :ةلأسم

 نيملسملا نم ةعامج رضح مسقلا نم اوغرف الف هتفرعمب مهلهجب نوملسملا مهعم

 همهسب مهنم دحاو لك ىضرو مهنيب ومسق ام لدع اوفرع دق مهنأ مهودهشأو
 .ال مأ مسقلا متيأ مهدحأ ضقن كلذ دعبف

 اورقأو ءاكرشلا همتأف هضقنت امم ةلاهج هيف ناك اذإ مسقلا نأ تفرع يذلاف

 . ملعأ هلل او . مهيلع كلذ تبثي هب اوضرو مهنم دحاو لكل ام ةفرعمب

 : يلمازلا ةلأسم

 كلذ دعبن اتيب هيف ىنبو همسق دحاو ذخأف نافصن اضرأ ايستقا نيلجر يفو
 دحاو لسفو اضرأ تناك نإ كلذكو ث ريغلا هل تبثأو ةلاهجلاب نبي مل يذلا ريغ

 . هلسفو لجرلا هانب يذلا يف مكحلا فيك رخآلا ريغو همسق

 ةرومعم ريغ اهنأك مسقت ضرألا نأ رثألا نم هتعمس ام ىنعم ىلع :لاق

 ةميق ذخأي نأ نيب ةراعلا بحاص مهس عقو نإف مسقلا يف ةرايعلا لخدت الو

 رظن هترايع علق راتخا نإف اهعلقب هكيرش ضري مل اذإ هترايع علقي نأ نيبو هترايع

 نإف هل ليق هترايع ةميق هل عفدي نأ رخآلا راتخاو ررض اهعلق يف ناك نإف اهيف
 نإف ضرألا نم بارخلا اذه تنأ ذخو هترايعب بيصنلا اذه هيلإ عفداف تئش

 الإ دري ملو رخآلا ىبأ نإو كلذ ليبسف اذه ىلإ ريخألا باجأ كلذ ىلإ باجأ

 .ررضلا لبق نم اهعلقب هكيرش ضري مل اذإ هترايع ةميق ذخأ ىلع ربج اهعلق
 . ملعأ هللاو

 هنيب لام يف كلذ دعب ريغ مث انامز ماقأو غلب اذإ ميتيلاو ،هنمو : ةلأسم

 .ال مأ ريغلا هلأ هغولب لبق هومسق اوناك هئاكرش نيبو

_ ٣٨٥



 غلب هنأ حضوأ هلام هنأ هيعديو هلغتسي هدي يف لاملاو غلب نيح ناك نإ : لاق
 يدنع هل ريغ الف مسقلاب هملع عم غلب نح راكنإ هنم رهظي ملو مسقلاب ملاع وهو

 زوجي يذلا هجولا اهنم ىعدا اذإ . ةلاهجلا قيرط نم هريغ نوكي نأ الإ كلذ دعب

 . ملعأ هللاو . ريغلا هب هل

 ديز ىلإ رمف ديزل اهعاب هنأ اهبحاص هفرع ةعفش هل لجر نعو :ةلأسم
 . هنم اهعزنتاف

 اهعاب هنأ هرارقإب ةعفشلا يف فرصتي نأ هل له ائيش رتشأ مل ينإ هل :لاقف

 ناك عيبلاب رقأ اذإ عئابلا نأ تفرع يذلا .ءارشلا ركنمل انيد نمثلا نوكيو

 ناك ركنأ نإو نمثلا ملسي هيلإف ي رتشملا رقأ نإف اهعزتني نأ ةعفشلا بحاصل
 . ملعأ هللاو . عئابلل ملسي نمثلا نأ بسحأو هتعفش ذخأ اذهف

 لدعرصبي الوهو كلذ ريغوأ لام مسق ىلإ ىعد نمعو : ةلأسم

 دعسي له بئاغوأ ميتيل ةصح لاملايفو مسقلا نودعبي نومسقي نيذلاو مسقلا

 مسقلا ىلتي يذلاو بئاغلاو ميتيلل عقي ام رصبيو مهعم بسحيو مهعم رضحي نأ
 . هربع

 نم ناكولو مسقلا ضقتنا نبغلا حص اذإ ليق دقف نبغلاب غلابلا ةلع امأو

 رايخ الف كلذب ىضر دق هنأل نبغ هيف ناكولو هيلع تبثي :لاق نم لافو نيغلابلا

 :لاق نم لاقف فالتخا نبغلا يف ليق دقو غلب اذإ يبصلل نوكي رايخلاو هل

 . ملعأ هللاو . هلثم يف نباغتي الام :لاق نم لاقو .رشعلا
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 :ديعس وبأ ةلأسم

 هرضي الو ناوتي ملام عاشملا نم اهذخأ هل له هتعفمش عيبب يبصلا ملع اذإ

 . ملعأ هللاو .اهيف هل ةعفش ال لوقلا رثكاف قئاقحلا يف امأو هملع

 :ناديبع نبا ةلأسم

 تام اذإ هتعفش هلأ غلب اذإ يبص وأ بئاغ ةعفشب الام دحأ عاب اذإو

 . عئابلا

 وأ يرتشملا تومب لطبت لب عئابلا تومب لطبت ال ةعفشلا نإ :لاق

 يف امأو عاشملا يف ةعفشلا هلف ايح ي رتشملا ناكو غلب اذإ يبصلا امأو عيفشلا

 . ملعأ هللاو .رحبلا فلخ بئاغلا كلذكو هل ةعفش الف موسقملا

 : يلمازلا ةلأسم

 مسقتو انطت نأ امهدحأ داراف اهتلغ يف ارجاشتف ةكرش ةلخن ايهنيب نيلجر يف

 دارأو ابطر مسقتو فرخت نأ امهدحأ دارأو رخآلا كلذ دري ملو اهايانط ةميق

 يف رخآلا ىبأو اقوذع مسقت نأ امهدحأ دارأ وأ ارمت ريصت نأ ىلإ كرتت نأ امهدحأ

 .ارجاشت اذإ كلذ يف مكحلا

 رثألا نم هتعمس ام ىلع هيلع كيرشلا ربجي الف اقوذع اهمسق امأ :لاق

 اهمسق اوأر نإ نيملسملا رظن ىلإ كلذ دريف ابطر اهمسق امأواهءانط كلذكو
 لخنلا نأل كيرشلا ىلع كلذب اومكح رمتلل اهكرت نم حلصأ ارسب وأ ابطر

 ماكحألا ىربحتو اهبطر نم حلصأ رمتلل اهكرت اهنمو . بطرلل حلصت ام هنم فلتخت

 رمتلل حلصت تناك نإف ررضلا ديري الو نيكيرشلا نم حالصالا ديري نم ىلع
 ءانعلا هيف بطرلا داصحو ءانع لقأ هداصح نأل ىلوأ يدنع رمتلاف بطرلاو

 . ملعأ هللاو .رثكأ

٢٣٢٨٧



 :ناديبع نبا ةلأسم

 .ال مأ ليللاب هتعفش بلطي نأ لجرلل لهو
 يلصيأ رجفلا علط اذإو زئاج كلذك ليللاب اهبلط نإو راهنلاب اهبلطي :لاق

 .ال مأ دعب نم بلطيو ةضيرفلاو ةنسلا
 . ةضيرفلا يلصي نكلو ةنسلا يلصي ال : لاق

 ؟ةعاجلا بقري لهو : تلق

 . مهبقري مل الإو زئاجف اليلق مهبقري نإ :لاق

 .ال مأ راهنلا يف ةعفشلا بلطت ةأرملا كلذكو : هل تلق

 .زئاجف راهنلا يف تبلط نإو ليللاب بلطت ةأرملا امأ :لاق
 .دعب مأ لبق برغملا يلصت ليللا يف بلطت نأ تدارأ نإو : تلق

 . ملعأ هللاو . بلطتو ةضيرفلا يلصت :لاق

 مث ةعفشلاب عيفشلا هذخأف عيفش ةعفشب الام ى رتشا لجر يفو ©&كهنمو : ةلأسم

 نمل لاملا كلذ يف كردأ مث ةعفشلاب ي رتشملا نم هذخأو لاملا كلذ ةعفش لام عيب

 .هببس نم تذخأ يتلا ةعفشلا نوكت

 عجرت لوقو ي رتشملا ىلإ عجرت ةعفشلا نأ نيملسملا راثأ يف تدجو : لاق

 . ملعأ هللاو . قحتسا نم ىلا

 :ناديبع نبا ةلأسم

 نموهوزوجي ال كردي نأ ىلإ كرتي نأ ىلع هكاردإ لبق عرزلا مسق نإ
 . ملعأ هللاو .تبثي الو مسقلا حلصي الو ابرلا
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 عس اتل ١ ءزجل ١ سرهف

 راثآلا بابل باتك نم

 ةحفصلا عوضولا بابلا

 ٢ اهيف ثادحالاو اهفونصو قرطلا يف : لوألا بالا
 باوبألا حتفو قيرامملاو تيزايملا يفو
 كلذ هبشأ امو ةانابملا ماكحأو

 ٤٧ هئايحا ةفصو هماكحأو تاوملا يف : يناثلا بابلا

 اهماكحأو ةيدوألا يف هنم رجشلا عطقو

 كلذ هبشأ امو دلبلا روس ءانب يفو

 ٣ ةكرشلاو هحنملاو تاداعقلاو تازاجالا يف : ثلاثلا بابلا
 هيف مهمزلي امو لامعلاو تاعانصلاو

 كلذ هبشأ امو مزلي امو ناضلا نم

 ١٦٧ لوصالا عيب ينو اهماكحأو عويبلا يف : عبارلا بابلا

 ةدسافلاو ةضقتنملا عويبلا يفو ناويحلاو ضورعلاو
 كلذ هبشأ امو نوكي ال امو افالتإ نوكي اميفو

 ٥ ٣٠ بجي اميفو .اهماكحأو عفشلا يف : سماخلا بابلا

 هماكحأو مسقلا يفو بجي ال امو هيف

 كلذ هبشأ امو زوجي ال امو زوجي امو
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 هقيفوتو هللا دمحب مت

 عس اتل ١ ءزرجحل ١

 راثآلا بابل باتك نم
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