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 ةفاتثلاوىموتلا ثازتلا ةرازو
 ده

 زاثآلاتانبلباتك
 رايخلا نيرخأتملاو نيلوألا ىاع ةدراولا

 لاقلا تيلأت .

 ريعبوبلارتحسم نب نافلخ نباترمريسلا

 لوثالا ءزج

- 

 ہ۔وسحك

١ ۔ اؤ١٩٨م





 يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح ديسلا يضاقلا هيتفلا نم انبلط دق

 هذبنلا هذهب اروكشم انفحتاف فلؤملا نع ةذبن بتكي نا

 فلؤملا نع ةذبن

 نب دمحم نب نافلخ نب انهم ريهز وبآ ديسلا هينفلا همالعلا وه
 ةرجهلا نم رشع ىناثلا نرقلا يف دلو يديعسوب لآ دمحم نب هللادبع

 لامعالاب امئاق دمحم نب نافلخ هدلاو ناك امنيح طقسمب سئاعو
 قلطا اذه ىلعو ديعس نب دمحأ مامالا ديسلل ةيلاملاو ةيرادالا

 ٠ ليكولا مسا دمحم نب نافلخ ىلع

 هرشنو ملعلا بلط يف ادهتجم هتنا همحر انهم ديسلا اشن

 سانلا هيلا عجريو اهقفو ادهزو اعرو هيلا راثي نمم راص ىتح

 سيمخ نب دعاج همالعلا خيشلل ارصاعم ناكو مهلكاشم لح يف

 ىوريو ةيملع لئاسم يف ءارا لدابت امهنيبو هللا همحر يصورخلا
 ىلا لسرا' انهم ديسلا دلاو ليكولا دمحم نب نافلخ ديسلا نا

 هصخي اميف اهيلع باوجلا هنم بلطي هيملع لئاسم دعاج خيسنلا
 كدلو كدنعو ينلاستأ اهعم هل بتكو هلئاسم ىلع خيشلا هباجاف
 هعالطاو ملعلا يف انهملا مدق خوسر ىلع لدي امم اذهو انهم ديسلا
 ريخلا لامعاب امئاق هرمع ةليط انهم ديسلا سثاع دقو عساولا
 ھ ١١٨٢ ةنس طقسمب هوبا هانب يذلا دجسملا يف هتاقوأ رثكأو

 ٠ ليكولا دجسم مساب نآلا فرعي يذلاو

 بترو هنع تيور ةيهقفلا لئاسملا نم ريثك ىلع باجأ دقو
 ثارتلا ةرازو هتعبط يذلا وهو ايملع ابيترت رفعج نب عماج

 عمج يف هيلاع ةمهب راثآلا بابل باتك فيلآت يف عرش دقو ةروكشم
 نم بلط دقو اهباب يف ةلأسم لك مضيل ءاملعلا ىواتف بيترتو بتكلا
موقيل امزالم نوكي نا يناويطلا رماع نب ديعس هيقفلا خيشاا



 ه رمع رخآ ف ناك انهم دي_. سلا نا ثيح بابللا باتك ةباتكب

 يفونو هبلط ديعس خيشلا باجاف هريصبلا حناف رصبلا ىمعأ

 عبرأ ف عومجم راثآلا بابل باتكو هللا همحر انهم ديسلا فلؤملا

 خاسسنل ١ مالقا هتلوانتو لويقلا و ريدقتلاب هرصع ء املع ٥ اقلت نو عطق

 نايدالا يف عماج باتك هنال هيلع بلطلا رثاكت ثيح ه نيودتل

 ٠ مهئا رآ و ءاملعلا لا وناب نوحددنم ماكحألاو

 عيمج نزحلاو يسألا مع دقو هنع ايضرم هللا همحر يفوت هتافو
 ىلع انسحم ناك هللا همحر هنأل اهريغو ةيملعلا طاسوالا
 نوريثكلا هاثر دقو هتبلطو ملعلا لهأ ىلع قفني نيقحتسملا
 روهشل ١ رع اسنلا مهتلمج نمو هرصع ء ١ رعشو هنذمالت نم

 د_فقف قيزر نب دمحم نب د_يمح حيصخفلا بيدالا خيشلا
 : ىلوألا علطم نيتديصقب هاثر

 ملظم ةيزرلا نوج نم وجلاف مليعلا ضاغ ردبلا رذنملا لفأ
 مطلتو ميهبلا دخلا رس مخنتو اهدادح لويذ يف رتعن ضرألاو

 : لاق نا ىلا

 ملع أ نيميهملا بيغلابو افلخ ىرن ال كدعبف نافلخ ليلسا

 مف هب طق هانتام اهدادسو ةملت نم اهلاي ربكأ هتا

 مسبتن هباطخ لصفب تناك 3 امدعب ةعيرشلا تكب نا ورغ ال
 : اهعلطم ىرخالا ةديصقلاو اتيب نيسمخو ةتس غلبت ةديصق يهو

 ردبلا لفأ دق فرطلا عومد موجن

 رجبلا مليعلا ى درلا ماكحب ضاغو

 : لاق نا ىلا

 ىوح دقو شيعب ىنهي ءرما ياو
 ِ .. 7 ٦ ` 4 :افلخ .. ٠ ١ ٠



 ةمحوت نافلخ ني دقف امنا الا

 رمذلاو مهشلا هبلق يف اهههس ىري

 ةروس ملعلا ةروص نم هلو يضم

 ركش اهمكحمو دمح اههباشت

 ٠ انيب نوعبرأو ةثالث يهو

 بسحلا وذ بيدال ١ ي وغللا انخيش انهم ١ ديسلا اثر نممو

 هللا همحر يفونتلا ىناهبنلا

 ه نافو خيراتو انهملا ديسلا مسا هذه هناثرم يف نمض دفو

 : اهعلطم اذهو تيب لوآ نم نبفرح ذخأ ةقيرطب

 رش اهتاريخو ىولب اهتاحصف رض اننيب اندلا تارسم دوعت

 فرحلا طقل دعيو انهملا ديسلا ةافو خيرات حضتي ةديصقلا هذه نمو

 : ةيلاتلا ةلمجلا تحضتا

 نم اثب دمحم نب ن افلخ نب انهم دجمأل ١ مل اعلا ديمسسل ١ ف ون (

 نم ةروص ذخاب رصان نب ىلع خيشلا ةاثرم تبثن نا انيأر دقو
٠ ةدئافلل ةدايز ىلع نب يسوم هدلو طخب ي ذلا هناويد
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 ` رطانسنخابلت ةنجحدار ازحد ىزعلا [احلارتشلا فرباطياد: د
 ` ؛هكلزرهشاو هروصو هسرد دحاذل نبي هموظنملا رجم ن نح يبز

 يغ ظ انلا ازه ةعامؤرديوتض دنر زاف دلا مييلاددبنانو
 اسالضرىلباغاكعت - انشباتتلا بتلتشزوخن دعن
 ث اوزغ اكطار تولىيد تلا لخو بدتنا تزعيدناو = او
 “زغن انتضنالينافاراغد د صب انيى مضنا م
 - تفلا رهلر وملا ةدخ ع رولجلك نشد نااتبع٣ثب تا ع
 ث ارماضوالعزمعلبد ىوت ث ائئارسعملب عاسركارنرلا ث لا

 ذا اركمامل تاوصر ازصند ث لترت افع كان والب ريل - خ
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 نم هفينصت ىت بغارلاو ث هفلئوم نم باتكلا اذه فيلأتل بلاطلا لاق
 تسيل © دعب امأ : هلوق ىلإ هلوأب ، ةردصملا ةجابيدلا هذه نإ { هفنصم

 وهو © رصعلا لهأ ءاحصف ضعب ءاشنإ نم ىه امنإو باتكلا فلاوم نع

 ةباجإ كلذ هنم بلط ام دعب © ىلوعملا فلخ نب رصان نب نايش خألا خيشلا
 نإو فل؛وملا ةجابيد نآل © هنم دارأ ايف ث هيعارم قحل ةياعرو © هيعادل

 هذه ريدصت انبجعأ لب & ةميقس ريغ ةحيحص 3 ةميقتسم اهظافلا تناك
 ، اهعضو نسحل كلذ وك اهريغ ىلع اهل آرايتخاو بابحتسا باتكلاب ةجابيدلا
 هلل دمحلا : هذه ىهو .. اهنابم ةوق عم اهظفل ةحاصفو . اهناعم فرشو

 الجو ، مالسإلا عئارش سومش علاطم راونأ عماولب لهحلا ريجايد الج ىذلا

 (١)عومش لعشأو مالعالا رطاوخ راكفأ راحم ررد دئالقب اه رافسأ رابخأ
 عيباني رجفو ث مالحألا ىوذ لوقع بقاوث ليدانقب اهقئاقذ قئاقح ف راعم

 ميسن اوللعتف ك مانألا نم هتوفص بولق ءافص افص نم اهنابم ىناعم ىناجم

 ئ مانآلاو كوكشلا (٢)ثابخأ ساجنأ نم رهطملا ، نيقيلا ضحم مسج راونأ

 6 ضرألاو تاومسلا. توكلم رارسأ بئاجع ةدهاشم راجشأ ءايفأب اوللظتو

 © عوضخلا مضخ نم اولسغو ، ماهوآلا رطاوخو ،(٣)راكفآلا رئاصب راصبأب ا
 قيحو نم اناقس ام ىلع هدمحأ .. مارجإلا حئابق نود { عومدلا مومهو

 ادمح © ماوعألاو روهدلا رورم ىلع] :كسنلا كسمب موتخم © هتبحم كولس

 هلإ ال نأ دهشأو ث ماودلا ءامس نم رابحلا كلملل راقولا ميد نم لزنتسإ

 ضف اهب لفرأ ةداهش © ناطلسلاو ةمظعلا وذ ، هل كيرش ال هدحو هلا ال

 )١) !طخ « عيم اشم » : لص ألا ى .

 )٢( في رحت « سابخا » : لصالا ىف .
 )٣( لقنلا ىف آمخ . راكلا و : لصالا ىف .

 ) م ٠١ راثآلا بابل (



 ، هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو 3©] ناوضرلاو (١ر)هّفّرلا فافر فراطم

 ركاسع و & ناكم لك ىف سانلا فطختت ةلالضلا ناطايش (٢)رئارحو هلسرأ

 (٣)اهمجرف ث ناودعلاو ىغبلاب قحلا رايد لالخ سوجت ةلاطبلا نطالس
 ؛ةئسلا ةتسأ عراوشب اهمزهو ، نآرقلا زاجعإ لئالد حارص حيباصم عماولب
 نيد دئاقع مالعأ تبطخ ىنح . ناه ربلا ةحضاولا ةلاسرلا قدص (٤)حافصو

 تابثي، مارحلاو لالحلا ملاعم دعا وق مالعأ تتبثو . مالكلا ربانم ىلع مالسإلا

 نابضق اهميسن فافه حيري ةالص 0 هيلع هللا ىلص . لاضفأآلا ىوذ بولق

 ىلعو ، ماركإلاو لالجإلا رهاوجم اهميسج قاحز حفطيو © ماودلا (ه)ناب
 مالك لوأ اذهو . اهلإ راشملا ةجابيدلا تمت .[ماركلا ةررملا هباحصأو هل آ

 `: فلؤوملا

 (٦رهتفلا"وم تلن ام لضفأو ث هتفلانع ىنعسيال نم ىلأس دقف دعب .امأ

 نأ ىديعسوبلا دمح نب نافلخ نب انهم ىديسو « (٧)ناَتملا تاذ ى ىخأ

 ١ نيمدقتملا ءاهقفلا تاباوج نم ى آباوبأ ابوبم ابترم : بانك هل فنصأ
 ال انمضتم ، عرشلا مولع نم هللا هرسي ام نع ىوتحم 0 نيرخأتملا خايشآلاو

 ناكف ء الهأ كاذل سيل نم هللا همحر لأس دقف ؛ عرفلاو لصألا نم ءاش
 تنسحتساف ث عستال ىل هتفلاخ ىنم لوقلا مدقت دق لب 3 ىلوأ كلذل ىنم كرتلا

 ، عمتسم هلاقل ترصو 2 اعد ام ىلإ هتبجأف ، عرتخا هلقع نمو هدارأ ام

 هللا دمحم ءاجف ؤ انيعم ثالذ ىلع ىل ناكف 0 انيعتسم هللاب هفينصت ىلع تنكو

 .اهل ىسم الو « هقارلا ه : لصآلا ىفو . درلاو شيعلا نيل : هفرلا )١(

 . نيطايشلا ثانإ دصقيإال هلعل و ( ذاش ) ةرح عمج : رثارحلا ()
 )٣( فيحصت . ةلمهملا ءاحلاب « اهمحرف ه : لصألا ىف ,

 (٤) هضرع : فلاو هجولا نم وهو ( ءافلا نوكسب ) !حفص عمج : حافملل .

 . هناب : ةدحاولا . فاصفصلا قروك هقر و ، نيل ماوقلا طبس رجش : نابلا (ه)
 . " هتفل ام هكلن ام ه : لصألا ىف )٦(
 . ىنحلا ءاهيسألا نم : نانملا )٧)
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 بابل باتك ه : هتيتشو 0© (١رآديعب هثراق نع لطابلاو © ؟ديفم باتك
 ىلع نم ىذلا هل دمحلاو ، «رايخآلا نيرخأتملاو نملوآلا ىلع ةدراولا راثآلا

 لك نم آ ريم دارأو ءاش امك وهو هفيلأتو هعمج ىلع ىناعأو هفينصتب

 ةرثك نم اذه اننامز ىن ، داسكلا زم هقوس ىف امم الإ باعي ال ، داسفو بيع

 ءاملعلاو ، بغار هيف الو هيلإ عراسم الون ، بلاط هل سيل ملعلا نآل ث دابعلا

 مهقازرأ نأ ىمعو مهنم الهج اوبغر ماطحلا عمج ى هلهأو ث اوبهذ دق هب

 ؛ قزار نم هناحبس لا مسقأو { قلاحللا كلذب مه ريخأ نأ دعب © ءامسلا ىف

 ملعلا ىطعأ نم نإ ىرمعلو : كلاهلا ىف اوطروتو ث كلذل ملعلا اوكرتف
 نم ناكولو ؛ هيف ربخ الف ملعلا مرح نمو ء ايندلا نم هتاف ام هرضي الف

 & فلم هل ترص ىنح ث آفنصم, هل نوكأ نأ ىسفن تم زلاف 0 ءاينغألا لجأ

 هأرق نف © (٢رمهفلا ليلك ىلثم وه نمل آاحاضيإو ث ملعلا ءايحإ ىن ىنم اعمط
 حلصيو ع اللخلا دسيو رذعلا طسبيلف ، اللز هب (٣)ماشو هيلع ئرق وأ
 طلغلاو ، فيرحتلا نم ىسفن ىلع نمآ ال ىنإف ، باط امم ذاتسيل ٤ باعملا هنم
 نم؛ بوتأو رفغتسأ هللا ىلإو ؛ ىمهف ةكاكرو © ىملع ةلقل & فيحصتلاو

 ىلع هللا ىلصو . مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ؛ برحو مثإ لك
 . ميلستلاو ةالصلا لضفأ هبحصو هلآ ىلعو ، مب ركلا ىفطصملا دمحم انديس

 .٤«اديبم ه : لص لا ك ) ( ١





 رزلا بابلا

 هلضفو ملعلا بلطق

 هنع عفرب نمو ث ىتفملا نايض تو 0 اهلوبقو ايتفلا قو © هبلاط حدم ىو

 : كلذ هبشأ .امو ز عفري ال نهو أطخلا

 (١)ءاَمع َناَسئيتُسو دواد اتئيتتآ دقلو ه هباتك قىلاعت هتنا لاق

 : لست ُنُكَت "ل ام َكَمَلَعَوو: ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاقو . ةيآلا

 تأهوني نمو ءاشي "نم َةَملكحللا(٢) ىن وي" ه : ىلاعت لاقو (٢)ةيآلا
 اوملعت : ماللا هيلع هنعو . ٤ 7 اريشتك آرْئيَخ توأ دقف َةَمكحلا

 نمل هميلعتو © داهج هنع ثحبلاو ةدابع هبلطو © ةيش> هتل هميلعت نإذ ملعلا

 وهو ث مارحلاو لالحلا ملاعم هنآل ، ةبرق هلهأل هلذبو © ةقدص هملعي ال

 علعلاب . ةبرغلا ىف بحاصلاو ث ةدحولا ىف سينآلاو ث ةنحلا ليبس رانم

 همهلي & هعبات لمعلاو مامإ وهو © دعيو عاطي هبو ©،© هدحوي و هتنا فرعي
 هللا ىنإ بحأ ملعلا لضف : مالسلا هيلع هنعو . ءايقشألا همرحم و ءادعسلا هتنا

 ىلع هللا هبذع ملعلا ملهتي مل نمو ء عرولا مكنيد ربخو 2 ةدابعلا لضف نم

 ىلع دشأ دحاو "هيقتفتلو « هقفلا و ملعلا نم لضفأ ءىش هللا دنع ام و . لهخا

 هدهب امو ، لي زنتلاو لصألا وهو : نآرقلا هلك ملعلاو .دباع فلأ نم ناطيشلا

 دحأ لك نأ 2 فرش ملعلاب ىفك : ليقو . ليوأتو هل ريسفت نعلا نم

 أربي دحاو لك نآ انزح لهاب ىفكو . هلهأ نه نكي مل نإو © هيعدي

 )١) ةيآلا ١٠ لمنلا ةرومس م .

 (٢) ةيآلا ٢٣ ءاسنلا ةروس نم .

 )٣( .أطخ . هتزي4 .: لصألا ق

 ٠ ة رقبلا ةروس نم ٩! ةيآلا 09



 ۔۔ ٦١ _

 ماكح كولملا . ملعلا نم زعأ ءيش سبلو . (٢)اموسوم هب ناك نإو (١)هنم

 ملعلا عنجب ال مل:ءاكحلا ضعبل ليقو . كولملا ىلع مكاح ملعلاو سانلا ىلع

 ريخ { مالسلا هيلع دواد نب نايلسنإ ليقو . لامكلا ز«ل لاقف ؟ لاملاو

 هرايتخاب 0 لاملاو كلملاو ملعلا ه هللا هاطعأف _ ملعلا راتخاف ؛ لاملاو ملعلا نيب

 رمآلا دنع { هللا ليبس ىف داهحلا دنع اهلك رلا لامعأ نإ : ليقو . ملعلا

 { ءايبنألا ةثرو ءاملعلاو . رحم ىف (٣)ر ةلفتك ركنملا نه ىهناو فورعملاب

 نوروهشملا و ا ىمدلا دنع ءًالد آلا مهو . ايندلا حيباصمو ضرألا حلمو

 هللاب ءاملعلاو © ةمألا (٤)وينابرو ةمثألا مهنأل ؛ ءايسلاو ضرألا ىف

 ءادهشلا مد نزاوي ءاملعلا دادم ليقو . ةنحلا لإ سانلا داوق و ٤ ةنسااو

 ةبيصم الو 3© قفانم وهف ملاعلا توم ,ىلع نزحم مل نم : ليةو . ةمايقلا موي

 ٥. امو . آم وي نعبس اهناكسو تا واه دلا تكب ملاعلا تام اذإو . ملاعلا توم

 . (هرديهش تلاو ملاع فلأ رجأ هل هللا بتك الإ ملاعلا تومل نزح نموم

 اقل> ق سلج وأ علعلا بلط ق نيتوطخ ىشمنم ( : مالساادهيلع هنعو

 دقف ملاعاا رقحأ انمو ٠ ةنحلا هل تبج و دقف © ةقان )٦} قاَوُف ردق ماعلا

 ملعلا اوبلطا : مالسلاهيلعهنعو . , رانلا هل تبجو دقف رقح نمو . ىن رقح

 لبة ملعلا اوملعت ه : لاةو .ملاع لك ىلع ةضيرف ملعن ميلعتو . « نيصلاب ولو

 ًاعمتسهوأ املعم وأ آملاع (٧) ُرثغا : ليقو . هلهأ باهذهعفرو . ا عفري نأ

 )١( هب ىنملا ميقتسيو هانتبثأ ام باوصلا و « هنم ربي دحا لك » : لصألا ىف .
 )٢( فيرحت « يسرم ه : لصألا ىف .

 )٣( ةقصب : ةلفت .

 (٤) ىون 77 نوينابر ه : لصألا ف .

 )٥( هانتبثأ ام باوصلاو « ديهشو ملاح فاأو ملاع فلأ هل ها بتك ه : لصالا ىف .

 اهض,قو بلاحلا دي حتف نيب ام : ليقو . تقولا نم نبتبلحلا نيب ام : ةقانلا قاوف )٦)

 . . بسنأ لوآلا ىنغلاو عرضلا ىلع

 .بصن ز ادترملا عفزف( راص ) ىنعمب ( ادغ لمفلا لممتسا اميرو . قلطنا ىأ : دغا )١(
 ...... . رغلا



٧٣ 

 ذختا : مالسلا هيلع دواد "ىلإ هللا ىحوأ : ليقو ۔“ كلهف عبارلا نكت الو

 اصعلا رسكنت ىح لعلا بلطاو { ديدح نم اصعول. ديدح .منم نلعن

 ىذلاو ضرألا قرشم ى نيدلا . ىذلا ناكول :ليقو . نالعنلاق رخنتو

 ىذلا هنيد هنم علعتيو هيلإ جرحم نأ هيلع ناكل ؛ ضرآلا برغم ى هملعتي

 ىشم نم » : مالسلا هيلع هنعو؟. هنطب ىلع ¡ابح ولول هب:هللا (١)دبعتي
 { اهليل ًمناق ث ةنس فلأ ةدابع ةوطخ لكب هل هللا بنك ملعلا ملعت ىف
 ض كسملا نم اهلصأ ةنحلا ىف , ةرجش ملعلا بلاطل نإو . اهران مئاص

 اه رممو ص رونلا نم اهقروو ، توقايلا نم اهدوعو 2 ولوللا نم اهناصغأو

 ا بلاطل كلذ لك ع ةرم نبعبس نيعلا روخلا نم موي لك تبنت ث روحلا نم
 ناك نم الإ هقحتسي الو & حدم مسا هيقفلاو ، هيقفلا نم رثكأ ملاعلاو . ملعلا

 هباكرب صابع نبا ذخأف بوكرلا تباث نب ديز دارأ : ليقو . الماع هب

 { اهلبقو هديب ديز ذخأف © انئاملعب لعفن نأ انرمأ اذكه : لاق

 سيلج لثمو ." مالسلا هيلع انيبن تيب لهأب لعفن نأ انرمأ اذكه : لاقو
 ۔وسلا سيلج لثمو . هفرع كباصأ هنم كبصي مل نإ بيطلا لماحك قدصلا

 : مالسلا هيلع هنعو . هناخد كياصأ هررش كبصي مل نإ دادحلا ريك لثم

 هللا ىصعي ال ،:!ةنس فلأ ةدابع نم هللا ىلإ بحأ ءاملعلا عم ةعاس سولج »
 . ةنس فلأ ةدابع نم هللا ىلإ بحأ ماعلا ىلإ رظنلاو . « نيع,ةف رطإ اهف ىلاعت

 ةجح نمعبم نمتلا لإ بحأءاملعلا ةرايزو . مارحلاهتلا تيب ىن ةنسف كتعاو

 مجشت نم : ليقو . لقاعلا ظفح ظفحم و لهاخلا ةلأسم لأسي ملاعلاو . ةلوبقم

 . ملعأ هللاو . هب عروت نمك ملعب

 ء لضفأ لالحلا بلط و لايعلا ىلع داهحلا نع ديعس وبأ لثس : ةلأسم

 بلطو ةضيرف شاعملا بلط ناك اذإ (٢)ىدنع : لاق ؟ لضفأ ميلعتلا وأ
 ¡ ادع امم هموي توق دبعللحص اذإو . ةليضفلا نم ىلوأ ض رفلاف ةليضف ملعلا

 )٠١) هدبعت » : لصالا ق 0 . ١

 )٢( ةملكلا هذه فلؤملا لضنسا امأآ ريثكو 'ىعم » : لضألا ف ` ٦: ٠ أ ؛
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 . ملعأ هللاو . مويب موي ولو اررد هيلع ردي ناك اذإ . ةليضف كلذ

 ءافعألا وأ ءارقلا وأ نعملسملا ءافعض ىقلتف ةف رعم هعم لجر نعو : ةلأسم

 هل مهساوج ىف اوطاغتف نيدلا لوصأ ىف وأ ديحوتلا ى ةلأسملا مهبلع ىقليف

 ، مهيجم الف كلذ ىف باولا نع هنولأسيو ، ءىشب ؛نوبيجم الف نورب وأ
 هنأل نيملسملا ىلع ناطيشلل انوع نوكي نأ هعسي ال : بلاق ؟ اذه هعسي له

 ةدافتسالل باوجلاب لوثملا هبلاطف فراع وه ابع فرعي ال نم لأس اذإ

 ةثالث : ليقو . مهملظيف اهلهأ ةكحلا عنم ال ليق هنآل دماظ دقف هبج لف

 .ملعأ هللاو . اهبف عقب نألبق ةصخرلا بلاط و « تنعتملا و 0 تناعلا : نوباجم ال

 ، باتكلا ىق نكي مل ائيش هدنع نم ديزب اباتك خسني لجر نعو : ةلأ_م

 هتدايز هل زوجت اثيش داز اذإ : لاق ؟ هلاح ام ، دمعلا ىلع هباتك ىن ديزي

 . باوصلابتك نأ هيلع سأب اله باتكلا بحاص ىلإ هنم ةءاضإلا ريغىلع

 نه ثكالذ ناكو بانكلا ريغ نم ةدايزلا نأ باتكلا ىف تبثأ نإ كلذكو
 دحأ خسن نإو ث زوجب الف باوص ربغ ناك نإ امأو . سأب الف باوصلا
 هب لم٧عي ىذلا لطا.لا نم ناكو ث الطاب ةدايزلا تناكو باتكلا كلذ نم

 ، ردق نإ مهمالعإ هيلع نوكي نأ هيلع تفخ و ، مارحلاو لالحلاو ندلا ىف

 هب لطي الو ، لطاب هب تبثي الو نيدلا لوصأ ىف لم»تسب ال امم داك نإ و

 . ملعأ هللاو . ه٫زجن ةبوالا نأ وجرأف ، قح

 عامجإ نعماسملا نم نامز لك لهأ نم عام>إلا نز ليق و : ةلأسم

 لجر ناك ولو لاق نإ ثالذكو . فالتخا فالتخالاو ىأر لهأ اوناك اذإ

 عامجإلا ىلع قبس دق مكح ناك هنامز له! ملاع ناكو لوق لع قبسادحا و
 ءاملعلا هعزاني ملو لاق .نإ ثالذكو . ثالذ ىلع :عابتا فلخ نم ىلع ناكو

 . ملعأ هللاوأ . اضيأ اعامجإ كلذ هل اوملس و هرصع ق

 © ةن۔لا نم وأ هتنا باتك نم مكح هيف ءاج ا۔نيّدلا لوصأ و : ة:أسم

ءالوه دحأب ملاعلا نم لوقلا ناك اذزف ء ةمألا نم .نيدتهملا عامجإ نم وأ
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 هفالخ لوقب نأ ه ريغل زوجم الف & هلثم وه امو & كلذ هبشي امم ل

 ئ ناكأ ول وق داصلا وهو .- هفالخ لاق ام عيمج ىلع قداصلا وه و

 ىأرلا امنإو & نيدلا ىن نوبذاكلا مهف ضرألا لمأ عبمج هوفلان

 ، سايقلا ىلعآ هللا دارأ ايف مكاحلا داهنجاف ةنس ال و باتك هيف سيل ايف
 هابشألا ىف نيفلاسلا نم راث آلاو © مالسلا هيلع هللا ئن نم ةنسلاو

 هب ضعبب اهضعب ل وصآلا ساقت ال : لبقو . ذخآ ام قحأ هنآل ، لاثمألاو
 ىض ةلا هدهنجا اذه فااخ امم ءاهقفلا نم ىضم نمعران آلاو ةنسلاو باتكلا

 . ملعأ هللا و . هدهج

 ىن ءاج ام لوصألاو ، ضعبب اهضعب لوصألا ساقت ال: ليقو :ةلأسمإ

 ع لوصالا ىلع لوصألا ىن تاب مل ام ساقيو ، عامجإلاو ةنسلا و باتكلا

 لوصالا :هبشي مل امو : لرصألا هبشأ امو . تءاج ام ىلع ةماسم لوصأل و

 ماعأ هللاو . لصألا ىلع سيق

 ةجحلا فلاخ نم لكو © اهفلاخ زوجت ال ةجح عامجإلاو : ةلأسم

 نيد ىق رهاظلا ىف رهف © هنأ هللا ةجح هل تدهش نف .(( ١)ج رج رهف

 تناك ولو ، لطبم هللا نيد رهاظب وهف لطبم انأ ها تدهش نم و . قح هتل؛

 نم دلمتت ال نكبو . كالذ نم هللا ةج>حاشاحو ،اهتريرس ىن هللا تناخ ةجحلا

 . ثالذك بيغلا ملع يط تن الو ؤ هتحص انع باغ ام رومألا

 7 1 ا . مذكاَنَعَج ثللذ ك رو ١ ىلاعت هل و عامجإلا ق ةلا نم و

 . و ' و

 مكيلع لوس رلا َن 7 7 ازا ىلع ء ادهش اوز ونكل 7

 ع ل وم رلا ةداهشك سانلا ىلع ءادهش هللا مهلعج دقف . () أ ١ً ديش

 -٠ ! لالض ىلع ىنمأ عمتجت ال » : مالسلا هلع هلوق ةنسلا نم و . مالسلا
 . ملعأ هللا و

 )١() ةجحلاب بولغم : جوجح .

)٢( ةيآلا نم ةرقبلا ةروس ٤٣ ١
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 ىلع (١)اوض رقنا اذإ رصعلا لهأ نإ : ملعلا لهأ رثكأ لاق : ةلأسم

 مهضعب لاقو : عامجإلا ةحص عم (٢؟الطرش ثكالذ ناك هيلع اوعمجأ ىذلا

 لاق و . هيلع رصعلا لهأ ض رةني مل نإو ةجح راص ةرم عامجإلا عق و اذإ

 هيلع رصعلا لهآ ضا رقناب الإ رعشي ال عامجإلا نآ انعم حصآلا : مهضعب

 ناك ايلع ىرت الآ . هنع عجر مث لوق ىلع ناك ةباحصلا ضعب اندجو انآل
 ©د دالوألا تاهمأ عيب ح رحت ىلعهمايأ ىف هنع هتلا ىضر باطخلا نب رمعل اقباطم

 نهب ىواس هنع هللا ىضر ركي ايأ نأ و ؟ هتفالخ مايأ نهعيب زاوج ىأر مش

 هنعهللا ىضر باطخلا نب رمع لضاف مت ؟ فلاخم هل نكي ملو ءاطعلا ىن ؤ سانلا

 دق عامجإلا ناك ول و ؟ بلاط يأ نب ىلع مهنيب ىوس مث ؟ ءاطعلا ىن مهنيب

 هللاو . مهلع زوجم ال اذهو عامجإلا اوفلاخ دق هربغو “ اع ناكل ثبث

 همح فرع ام عرفلاو هربغ مكح هب فرع ام . لصألا ليقو . ملعأ

 { هتاهمأو هقفلا لوصأ فرعي نأ هقفتلا دارأ نم ىلع بجاولاو . هريغب

 هيرجم و هعضوم ىف مكح لك لعجيل ، ةحيحص لوصأ ىلع هوانب ن وكيل
 ةحضا واا تاجاجتحالا و. ةحيحصلا ةلدألاب كلذ ىلع لدتسيلو © هتنس ىلع

 ىناعم نيبب قرفيلو . ةلع ةجحلاالو 0 ةلع ليلدلاالو اليلد ةلعلا ىمسيالو

 باتكلا ىن ءاج ام لاقيو . قفتملا قافتاو قرتفملا قارتفا مكح علعيل كللذ

 ةمئألا نع ءاج امو ث ةنس ملسو هيلع هتنا ىلص ىبلا نع ءاج امو © ةضيرف
 بر باتك:وهو ،& دحاو قيرط نم ةذ وخام اهلك ةعيرشلا . ماكحأو رثآ

 . ملع هللاو نملاعلا

 ىلعالوثدحلا اذه باوص ىلعءاملعلا عمجم لف ثدحلا عقو اذإ و: ةلأسم
 ، هلطاب ىلع نورخآ عمجأو ، هقح ىلع )٢( دحأ عمجأف اوفلتخاو هثطخ
 افلتخم هيلع اعمتجم نوكي فيكو . هنيعب فالتخالا وه عامجإلا اذه ناك

 3 عامجإلا عضوم ىف فالتخالاب هيف مكحم نأ دحأل سيل هنأل { هيف

 ظفلا اذه فل ؤلارركدقو . دحأ مهنم قبي ملو مهنك اوج رد : موقلا ضرقنا : ةغلل! ىف )١(
 . هانمم ريغ ى

 )٢( ىوحن أطخ " طرش ه : لصآلا ىف .
. )٣( اعامجإ نوكي ال دحاولا ىأر .

 

-
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 فالتخالا هيف ءاج امم ثدحلا ناك اذإو . فالتخالا عضوم ىف عامجإلاب الو

 كلذل نودهاشملا ءاملعلا عمجأف © هنع فوقولاو هنم ةءا رلاو هلعاف ةيالوب

 اذه نكي مل ، هنع فوقولا وأ هنم ةءارملا وأ هثدحم ةيالو ىلع ثدحلا

 زوجب دق هنآل ، فالتخالاو لامتحالا نم هيف مكحل الپزم مهنم عامجإلا

 زثاج هلك كلذ ذإ، نيملسملا ليوافأ نم لوقب مهلك اوذخأ دق اونوكي نآل

 راكنإلاو ثدحملا لطاب ىلع اوعمجأول مهنكلو، فوقولاو ةءا ربلا وةيالولا نم

 مهلزجم مل هيفو هيلع اماكح ن ون وكيام نيح ىف ٤ كلذب اومكحو هباوص وآ هيلع
 ةجح كلذ نأل . مهنم تبث دق ىذلا مكحلا ثكالذ اوضقنب نأ مه ريغل الو

 اذكهو.ايعدم ناك هضقن ىعدا نهف. هعابتا ف باوصلاي موكحم هعبتا نمل

 ثيح اهضقنت،اهلام ججح الإ اهمضوم نع اهليوحت زجم مل تتبث اذإ ججحلا
 . ملعأ هللاو . كلذ زوجع

 ،هللانيد نم هب ىتفأ اهف هللا ةجح ىحلا ملاعلا نإ ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 دحاولا ملاعلا نكي مل نإو © هيلع تماق اذإ هللا ةجح لهج نأ دحأل سيلو

 © ىصحالام ىلإ ةعامجلاكلذكو ةعبرألا كلذكو . ةجحم(١)اسيل نانثإلافةجح

 نكم الو . نبقحم نيلاس اعيمج ان وكي مل نبدلا ىن افلتخا اذإ نيملاعلا نأل

 انوكيذأنك« و 0 هتلاىلع ابذاك امهدحأ نوكي نآ الإ لوقعلا ىف لمتحم الو

 , ملعأهتلا و . نقداصاعيمجان وكيب نأ نكم الو امهدحأ وآ نيبذاك اعيمج

 نيدلا نمآ هب ىنفأ امف نملسملاءاملع نم دحا واا لوقنأ هنم و: ةذأسم

 ماق اذإ ه © ننثالا ماقم موقي ايتفلا ىف دحاولاو © لوقلا رثكأ ىف ةجح

 .نودي زي وأ فلأ ةئامماقم و نمعب رآلا ماقمو ةعبرألا ماقم ماق نينثالا ماقم

 مهلع ةجحلا وه ناكو ع مهلك ضرآلا لهأ ماقم ماق ثالذ ماقم ماق اذإو
 نم نيدلا ىف ةجح هيلع دحأل نكي ملو ، نيدلا نم هدي ىف قحلا ناك اذإ
 رذع اهف عطقني و موقت هللا نه٠ ةجحلا تناك ام كلذ الولو © نعالاعلا عيمج

 )١( سيا . لصألا ىف " .
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 ةلاسرب لتعم لتعا ونو ، ضرألا لهأ ىلإ دحاولا لوس رلاب اهف كشلا

 امهلع ىسوم عم ن وراه )١( ىم.وم لأس امنإ ء ةجح كلذهل ناك ام مالسلا

 ةجحلاو لوسرلا وه ىسوم .ناكو . اريزو ن وراههاخآ هعم لسري نأ هب ر
 نيلسرملاو نييبنلا متاخ ملسو هيلع هللا ىلص دمع انيبن ناك دقو ۔ مهلع

 ةفاك سنإلاو نحلا ىلإ هلس رأ ادحاو ناكو . مهعئارش عيمحل اخسان و .

 ملعأ هللا و 4 مهعيمج ىلع ةجحلا هب تماقف .

 ىن هناسل تلزف هيف لصألا ملعي ء ىشب ملاعلا ىتآ اذإو،هنمو : ةلأسم

 ء لطابلا نم هاتفأ امع لمعي نأ ىتفملا عسيال هنإ ، قحلا فلاخف هايتف

 لصألا هيف فااخم ىذلا لطابلا كلذ ىلع تام نإف . لطاب هنأ علعي م ل ولو

 ى رحتف ٦لصألا ف رعيال ىتفملا ناك اذإ امأو . ملاعلا ىلع مثإ الو ء كله

 ىنغملاو ىنفملاف ڵ عامجإلاو ةنسلاو باتكلا فلاخف ىتنأو باوصلا هايتف ىف

 ىفملاف؛ ىأرلا هيف زوج امع نيملسملا ليواقأ نم الوق قفاو نإ . ناكلاه

 قفاو هنآل ه رذعرضعبف فالتخا هفف ىنغملا امأو ، قحلا قفاو اذإ ملاس
 و - 2٤ ٠

 “ىلعاولوُمقَت ناو» : ىلاعتهل ومل 0 ملع ريغب ملكت اذإ امنآ هآر حن“ب و( ن ,7

 ىلع ملاع" اذه هاتفأ امب ىنغملا اذه لمعنإف لق ٤ )٢( نوملعت الام هلا
 نم 7 ىح هم زلي اع لا:وسلا دمتعمو ىتغي ام لمعي لزي ملو > اذه

 امب ل۔]ي ناك اذإ ىعم , لاق ؟ اكلاه هاري له ث قحلا بيصي نأ ريغ

 هنإ نظلاو ايتفلا ببسل الإ لطابلا بوكر ىلإ هنم دصق ريغ نم ىنفي

 نإف تلق . كلاه هنإ لوقأ الف همزلي امع لاوسلا دقتعم وهو كلذك

 ‘ لدألا ىف لطاب هنأ الإ ب رقأ قحلا وه هب ىنفيام فااخ هلقع ىف نسح

 نأ هل سيل لاق ؟ ايتفلا عديو هلقع ىف نسح امب لمعي نأ هيلع له

 . ملعأ هللا و . رعم لوق ال و ئ لمع ةجح نم لاح لع لطابلاب لمي

 2 ى رأ رمأ رأ ك مارح وأ لال>: رثألا ى ةلأسم دج نهف : ةلأسم

 اق .. ؟ اهس (٣) لمعي نآ هل له : اهلبق و هلقع امجواأف ئ ديحوت وآ

 ء مهيلع ه : لصألا ىف )١(

 (٢) ةيألا نم ٩ ةرقبلا ةروس نم :

 )٢( لممي نأ له ه : لصألا ف ! .



_ ١٣ 

 حابملا قفاو نإ . ةفرعم ريغ ىلع لعفنإو ©“كلذ زاوج فرعي ىح زوجال

 . " هللاو . اكلاه ناك روظحلا قفاو نإو 0 اممآ ناك

 : ىلومسلا معهاربإ نب دمحم نب هتلا دبع دمحم ىنأ نع "ع : ةلأسم

 . فالتخا هيه : لاق ؟ بتكلا ىن هدجم ام عبمج ذخاي رأ لجرال زوجم له
 لدع ف رعي مل ول و زوج : لوقو ح "هلدع فرع نمل الإ ز۔جثال لوقأف

 : ملعأ ذلاو ‘ نكامأ ن ةثالث ىف ةلأسملا دجو اذإ "لوقو . ةلأسملا

 ماع نم٣هيفآرذعي ال ىذلا قحلا فلاخ اذإ ىنفلا نايض امأو : ةلأسم

 لعف نم ىلع قلعتي امم ئش وأ 0 لام فالتإ ن. ائيش باصأف فيعض وأ
 ناك ىذلا هثطخ ىف نايض ملا+لا ىلع ثالذ ىف سيلف 0 هفالتإب نايذضلا ثالذ
 وه و ، ىأرلا ىن زوجم امم قحلا فلاخم امب ىنفأ اذإ لهاحلا امأ و . هب رذعب

 قحلا فالخم .{ هلوقب منآ ملاظ وهف . هلهج هيف لاةف نيدلا ماكحألا فلاخم

 ةلدألالهأ نم سيل هنأل ،انامض ةبوتلا دعب هيلع ملعأ الو { ملعب وأ لهج

 ىأر وأ نيد قحلا قفاوف آ قحا ىلإهنم ادصق هلهجن لاق نو . قحلا ىلع

 اذإ هيلع ةبوت ال : لاق ضعب و . هيلع ما الو ملاس وهف ؛ ىأرلا هيف عسب ايف

 ىأرلا ىف ىف نيملسملا فالتخاو وجري ام ىلع هيلإ هدصق ناكاذإ قحلا قفاو

 . ملعأ هللاو . ةمقن و ءالب نيدلا ىف مهفالتخاو © ةمحر

 هل م وكحملا الو ىنفتسملل ايتفلا ىف ديلقتلا زوجمال : ديعم وبأ لاق : ةلأسم
 لهجواو هب هل لحو مكحو هب ىنفأ ىذلا رمألا لصأ ملع اذإ كلذ ث ةفلاخم

 6 نبدبالو ىأ رب لهج ال و ملعب نيدلا ىف زوجم ال لطاب كلدو © قحلل هتفل

 ف عتمهنإاي:فا نمع ىشللئاقلاداقتعا نوكي امنإو ،هيفديلمتلا داقتعا زوجم ال و

 .ملعأهتلاو.ة۔آألا عامجإو هلوسرةنس وتلا باتك ،لهجوأهنم ملعام¡ كلذ عيمج

 تلاسإ اذإ : هتا هحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم
 ىلع هب تامعو،لوقب اهف ىناتفأف ك ةلأسم نع رصع ىن ملعلاب روهشملا هيقفلا

 ايناد تنكو ع لطاب مأ قحأ هب ىناتفأ ام ىردأ ال ؛{} ديلقتلاال عابتإلا هجو

 ىلع تم و ىحلا هيف تفلاخ ام عيمج نم ةبوتلاب وأ لا؟وسئاب ةلمحلا ى هلل

ةنسلاو باتكلا نع اجراخ هايتف ىف نكي مل اذإ : لاق ؟ ىلاح ام ح اذه



 اذإ ىنغملا عسي الف هايتفب ىسلا فلاخ نإو ث اكلاه تومت الف عامجإلا و

 . ةضيرف هيلع راصو ! هنع لأسو هبلط ول نأ ثالذ ملع هل رملا دجم ناك

 .. ملعأ هللا و

 ةلأسم نع ءاملعلا ءاهقفلا نم هقوف نم لأس نم و . ىحبصلا نع : ةلأسم

 لئاسلاو هب لومعملا وأ لوقلارتكأ وه اذه لاقو 0 اه هباجأف فالتخا اهف

 رثكأ وه اذه ىدنع ىنفملا لوق نإ : لاق . ليواقألا نم لدعألا فرعي مل

 هب لومعملاو ، لوقلا رثكأ رثألا ىف دجوي امو ، زئاج هلوق ةل زنمب ، لوقلا
 . ملعأ هللاو . زوج ال وأ زوجب : دجوي امهل )١( زبمم نأ

 ىف قحلا ىلإ دصقيو دهنج نأ “رك ىلع نإ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 اهأب ذخأ هدنع ليواقألا توتسا نإف ، ىأرلا نم ناك امم همزل ايف هلل دبعتلا .

 نع افيمض ناك ولو ،قحلا ىلإ هنم دصقلا ىلع اباوص كلذ ناك اذإ ث ءاش
 هيلع ناك نيدلا ىن قحلا نم ناك امو ث هب ذخأ لدعألا رصبأ نزو ث زييمتلا

 امثإ و داهتجالاب تفتلي الو هنيعب قحلا قح ال هنآل 2 هنيعب هيف قحلا عابتا
 . هيلإ هدصقب نوكيف ءهنيعب دحاو قح وه اممإ هلكو : لاق . هنيعب هتباصإ

 ملعأ هللاو . قحلا ةباصإ ىف دنجم نآ هيلع ناك ؛ رظن ه نكي مل اذإو

 زوجو ، عسي ال وأ عسي ملعلا نع ىتفتسملا لاق اذإو هنمو : ةلأسم

 باتك ىف تعمس : لاقف ىكح اذإ امأو . عطةلاب مكح دقف ، زوج ال وأ

 ، باتكلا وأ ةنسلا نم خوسنم ؟وش ىف لاق ولف { اذك ةنسلا ىن ءاج وأ ع هتنا

 كلذكو . هخدن ملعي مل اذإ هيلاع م الف ؛ لطابب ىنفي نأثال ذب د ري ملو

 اذه ناكو © اذك تع وآ تظفح وأ 0 اذك زوجم هنأ ىرأ : لاق اذإ

 ىرأ : هلوقو . لطاب هنأ ملعي مل ام ، هيلع ئش الف 2 هلاق نم ىلإ افاضم
 . ملعأ هللاو . اذه ىن ىنفملاةل زنمم نكي ىل كلذ ىري ناك اذإف 2 زوج هنأ

 هيقفلا هاتفأف ؛ ةلأسم نع هيةفلا هل لأسي الجر لس رآ لجر ى : ةلأسم

 ؟ ىرت ام ، لوسراا هربخأ اع لس رملا لمعو © هنم اطلغ باوصلا ريغب

 . ؟ زعميف » : لصألا ف ()



 ة ١٥

 © طلغلاو وهسلا ىلع ناك اذإ © ملسم ىلع )١( طلغ الو علاس هيقفلا : لاق

 ةلاسرلا غلبو © لطاب ملاعلا هب داتفأ ىذلا نأ ملعي . اذإ لوس اا كلذكو

 لطابلا لعفي نأ هل سيلف لسرملا امآو . ناصقن ال ر ةدايز الب & طلغلا ةياكح

 )٢( هنع بتي ملو هب لمعو هلبق نإف . ملعي مل وأ هب ملع ، هربغ وأ هيقف نم
 . ملعأ هللا و . كلاه وهف تام ىنح

 3 ىلوقب ذخأت ال هل لاقو ث هاتفأف همزلي امع ملاعلا لأس نمو : ةلأسم
 ،هلوةب ذخآلا هل زجم مل هيلع رجح نإ : لاق ؟ ال مأ هب هاتفأ امع لمعلا هعسيآ

 هيلعف ، ةنسلاو باتكلا نم هلدع رصبأ دق ىح كلذ نأ ىتفتسملا ملعي نأ ال
 . ملعأ هللاو . هيلإ تفتلي ال و قحلاب لمعلا

 نع تف رع دقف © نيملسملا لأساو لاق مث ةلأسم ىن ىتفأ لجر : ةلأسم
 . لأسي مل ءاش نإو لأس ءاش نإ ث لمعلا هل زاج لأساو لاق اذإ .لممضعب

 . ملعأ هللاو . لأسي ىتح لمعي نآ هل نكي مل لأسا لاق اذإو

 هيلع قيضيأ ، اهف رعي ةلأسم نع دحأ هلأس اذإ ملعتملا ىو ىلما زلا : ةلأسم

 اذه نم ىلوأوه نمم‘ نبملسملا نم هلاسي نمدجي لئاسلا ناك اذإ هيلع اهنايك

 رمأ نم ةلأسملا هذه تناك نإ : لاق ؟ كلذ هيلع قيضي ال مأ © ايتفلاب ملعتملا

 لثمو . هيف كشال املع اهملعي لومسملا اذه ناكو . هدابعهبهتلادبعت ىذلا نيدلا :

 نأدي ري مرحع ف عقووآ اهو ناح دق ةضيرف هتم زل دق لئاسلا نوكي نأ ثالذ
 { لئاسلا (٢)نع ملعلا ممكينأ ةفصلا هذه ىلع ىدنع عسي الف { هنم جرخ
 . ملعآ هللاو . هيلإ لصي نأ لبق توملا هكردي هربغ دجو ول هنآ ىسع

 اهنع هلأسف ،آقفا وم امب ا اظةح ةلأسم ظف> اذإ ملعتملا قو : هنم و : ةلأسم

 سفن ىف امهل لاقو ، باوصلا ريغب امهاتفأف ايتفلا (٤؛) دنع اهسنف نالجر

 )١( تاغ ه لصالا ف ! .
 )٢( ه هنم ه : لصألا ىف .

 )٢( "ىلع ه : لصألا ى .

 ا. هنع » : ل سألا ف ) : (



_ ١٦١ 

 رصبأ ىرمغ و ة ر.صباالينق ىنإف ء(١)ىل وقىلعادمتعت الوى ريغ الأسا امهلهب اوج
 مأ هل وقب المعآ ردي ملو، هنع افرصناو ، ةريثك ارارم كلذب امه لاق . ىنم

 ىنح هلوقب لمعلا امهيلع رجح ناك نإ :لاق ؟ال مأ امهل كلذ هلوق هي زج ال

 لالحلا لئاسم نم ةلأسملاتناك“ اذإ هتلا ءاش نإ _ هينع سأب الف ،هرغ الأسي

 هلهج عسي ىذلل بجاولا ديحوتلا لئاسم نم نكت ملو ‘ ضئارفلا و مارحلاو

 هل نبت اذإ اهملعيف هجولا ثلذ نم تناك نإف . لمعلا نم ةجحلا هب موقت و

 ةب وتلاف ردقي"مل !ناو ، اهلعردق نإ ثالذ هلوق نع عجر دق هنأ باوصلا

 . ملعأ هللاو . اهعسو الإ اسفن فلكي ال هتلا نآل هث زجت

 هاتأف املاع ىنفتسا نميف - هللا همحر _ رمع نب دمح خيشلا نع : ةلأسم

 مأ لوألاب ذخأي نأ هيلعأ ، لوآلا ريغ باوج هباجأف ةيناث داع مث : باوج

 هيلعف فالتخا اهفوئأرلابهيف فلتخم امم ةلاسملاهذه تناك نإ :لاق ؟ ىناثلا

 نيدلا ىن لثاسملا نم ةلأسملا هنه تناك نإو ث لوقلا نم لدعآلا ىرحتي نأ

 . ملعألا و . نيملسملا لأسي نأ هيلعف 6 نلوقلا نم ثكالذ لدع وه فرعي ملو

 هاتفتسا اذإ ملعتملا ىفو _ هللاهححر ؟ديعس نب رمح خيشلا نع : ةلأسم

 ةلأسم ىن لزو ملعنملا اذه اهس و ،قالطلاوضيحلا لثم جورفلا ىف ةلأسم لجر

 هيلع مأ قادصلا نايض همزلي له : هاس هنأ ركذ مث ،ضيحلا وأقالطلا

 لزو ثاظفح نيملسملا راثآ نم هظفح امب ملاعلا هانفأ اذإ : لاق ؟ ةب ونلاو مهمالعإ

 هيلعف ثالذ ظفحم ال ناك اذإ و . هيلع نايضالف هظفح ام رغب ىاو هناسل

 ٠ نايضلا هيلعف "ىأ اذإ ، ايتفلا ىن ةجحم سيل ىذلا ملعتلا امأو امأو'؟. نامضلا
 .ملعأ هللا و .اهس ذخألا زوج الو : هايتف زوجب َل هنأل } نايض هيلع"ر هيل لهاخحلا و

 ، نالوق هيف ، رثألا ى اثيش دجو نميف فتلا هظفح_ىلمازاا : ةلأسد

 لحتديهنكل و امهنم لدعألا فرعيالوه و( نعحاسملا دنع ىأ رلاهيف زوح امم وه و

 ىذلا رخآلا لوقلاب لمعلاو هنع لودعلا هل زوجمأ 2 هبلق ىف نيلوقلا نم ادحا و

 ىشلابدمتعا : لاقيال و لكتا وأ أكتاىأ ث ءىثلا ىلع دمتعا و«لوقب ادمتعتال وه : لصالا ى ()"



. ١٧ 

 رخآلاو ةصخر هيف !ذه نآلا 2 رخآلا نم هيلع لهسأ هنكل و3 هبلق ىن هلحتسي مل

 مآ ىلحأ رخآلا نأ هدنع و ؛ اهلإ هتجا٨ ةصخرلا فختساو © ديدشت هيف

 نم لدعألا فرعي ملزل لوق ؛ فالتخا كلذ ىن .: لاق ....؟ كلذ هل زوج ال

 .قحلا. ةملاح ىللإ بطصقيملام؛ ٤ .نيماسلا 'ليوافأ ن ٠رم ءاش ات لمعي نأ 0 7 واقألا

 ‘ لدعألا ذف ذ رعينم رواشيا الإ و. لدعألا . فرعي نأ الإ كلد هل سي :"ل وق و

 .ى وه وه ليواقألا دخأ .ل م لب م : الو هتين ىن لذعأل لإ هدصق و هي ا ر دع مل نإف

 . . ملعأ هللا و

 ناكأ هب هيتفي امن .هنم لبقي نأ وهأ :ملاعلل ديلقتلا ىنعم امو هنم و : ةلأسم
 ملاعلا فيعضلا اذه لأس اذإ و : . )١( ثالذ ريغ مأ ڵ باوص ريغ مآ اباوص

 بحري ملو ث لي ر ءافألا نم ۔ىتب هاتفأ و هرصمو هرصع ى ملعلاب روهشملا

 هذه نع اضيأ لا؛وسلاب نيدي نأ هيلعا ا 2 ملاعلا اذه هب هانفأ ايف ىنغملا اذه

 دقتعي نأ وهفنوملسملا همرح ئذلا نيدلا ىن ديلقتلا امأ : لاق . ؟ال مأ ةلأسملا

 هاتفأ اذإ اماو ث الطاب وأ اقح ناك « هيقفلا اذه هاتفأ اع لمعي نأ لئاسلا

 لطاب هاتفأ نإ و . كلذ هعسي هف لاذوسلاب ةن ونيد هيف هي:ع سيلف قحم هيق :اا

 ىبح لا“ وسلاب ةنونيدلا ه. ف هلع و قح هنأ ن ظ ولو ث ثالذ هعسي مل هب لمعف

 ةجحلا هيف موقت امم اذه ناكو ثللذ هل ربعي " ادحأ د۔ج مل نإف © هنم ج رخ

 لاثوسلاب ناد وهو © هيةفلا اذه هاتفأ ام ىلع هب لمعي تاك . عامسلاب

 هنأ وجرأف ، اذه ىلع تام و & ىصاعملا عيمج نم ةب وتلاب نئادو هم زاي امع

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلعإ © ةفصلا هذه ىلع كلميال

 نيدي نأ همزاي ةلأسم نع ملعلاب روهشملا ملاعلا لأس نميفو هنمو : ةلأسم

 هتلح ىف هتل نيدي نأ ناسنإلا ىلع نإ : لاق . ؟ال مأ ثالذ دعب لاو۔لاب هتل

 لاوسلا اد نيدي نأ 4 زوجملال و} هقلاخ نيد ق هنع لاثرسلا هم زاي اع لاثوسلاب

 )١( امل ثلاثال ظحلاو باوصلا نآل 2 انه اهل عضومأل . « كلذ ريغ مأ » : ةرابع .

 ) م ٢ - راثألا بابل )



_ ١٨ 

 ىتح ملاعلا هاتفأ نإف ء ىش نع ملاعلا لأس اذزف { لاوسلا هيف همزليال ءىش نع

 هعسي الف لطابب هاتفأ نإو : ةيناث لاودلا هنع؟هم زلي الف ، هدقتعاو هب لمعو

 علقيل لا؟وسلاب ةنونيدلا هيلعف ,هنم الهج هب لمعو هلبق نإف & لطابلا لوبق
 . (١)ملعأ هللاو هللا ىلإ بوتيو لطابلا نع

 ؛ هملعي الوأ ههلعي امم اه ريغ وأ نيدلا رومأ نع لا“وسلا ىفو هنمو : ةلأسم

 ىف كلذ هعسيأ ، بجم مل وأ باجأو . ملعأ هللا : هباوج لوأ ىف لاقف
 : لاق ؟ كلذ ىأ ىنف امهدحأ ىف زوجمال ناك نأو { امهدحأ ى مأ نيهجولا

 ثكالذ ىقهيلع سيلف ؛لاقامكزئاجوهو 2 زئاجء ىلا كلذ نإ ملعأ هللا لاق اذإ امأ

 ىلع دهشي هانعم ناك نإ ث هللا ىلع ىرتفا دقف زئاج رغ ناك نإو ، سأب

 . ءايشألا عيجم ملاع هللا نأ : ملعأ هللا لاق )٢( ىنعم ناك نإو ، كلذب هلا
 قفاو نإف ، نإ نم فلألا رسكب زئاج كلذ نإ هسفن تاذ نم وه لاق مث
 { هبوتلا هيلع و نيميلا ةرافك همزلت مل قحلا فلاخ نإو ، نسحأ دقف قحلا

 ربغ نم هيلإ جاتحم وه نّسع هبتكف ث هملعي ملع نع لأسي ن وكي نأالإ
 2 ملعأ هللاو . رذع

 . ةثداح وأةل زان ىه ىلا ةلأسملاب ملاع رمغ نوكي ىذلا قناديبع نبا : ةلأسم

 ملعيملو؛ اهف ىنأف ةهفاشم اهنع لأس وأ،اهف باوحلا ءاجف باتكي اهنعلأس م

 رخآو وه عزانتي ىذلا ىلع رقي وأ لمعي نأ زوجمال مأ حيحص باوحلا نأ
 كلذكو ، ةلأسملا ىنعأ اهيف هلاقتعا نوكي فيكو 0 هتلا نمبو هنيب اهف امهترضحم

 : لاق . ؟ال مأ اهب لمعي نأ هل زوجمأ ،ةرثاومدحاو عضوم ىف اهدجو اذإ

 { هقفلا هيلإ بوسنملاو حالصلاو رتسلاب افورعم ىنفلا وأ لوثسملا ناك اذإف

 لئاقلا ىتفتسملا داقتعا امأ و.قحلانم هب ىفأ اهلوق لوبق و هايتفب ذخألا زئاجف

 هللا باتك ، لهج امو هنم ملع ام 0 كلذ عيمج ق عبتي هنإ ايتفلا نم ءىشب

 ، نىقحملا نم ةمألا عامجإو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو لج و زع

 )١( ملعأ هاو هنم بوتيو « : لصألا ف ٤ .
 )٢( مالكلا هب ميقتسيال و " هانعم» : لصألا ف .
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 لاقتعا زوجم الو ، نيدلا لوصأ نم اثيش فلاخم ال ىذلا ىأرلا باوص و

 :: فالتخا كلذ ىفف نملسملا راثآ ىف ةلأسملا دجم ىذلا امأو . كلذ ى دياقتلا

 مل ام نيملسملا راثآ نم عضا وم ةثالث ى اهدج و اذإ ا ذخألا زوجمال لوق

 لمعااو ذخألا زئاج هنأ نيملسملا ىأر نم هيلع لمعن ىذلاو . هلطاب حصي

 نايبو ث عماوخلا لثم ص ةروهشملا مهيلع ةض ورعملا نيملسملا راثآ ق امب

 باتكل فلاخم ءىش اهنم حصي نأ الإ , ، نهلاثمأو ، فنصملا و © عرشلا
 .ذئنيحف ، نبملسملا عامجإو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو لجو زع هنا

 .مهلك ضرآلا لهأثالذ ىلع عمتجا ول و.لوصاألا فلاخم امب لمعلا زوج ال

 هلوس ر ةنسو هللا باتك قفاو امع تكسمت و ءادوس "ة.أ كلذ ىف مهفلاخو

 ىه ءادوسلا ةَم ألا كلت تناكل ؛ نملسملا عامجإو ء ملسو هيلع هتلا ىلص

 اساف ارفاك الا اهفلاخ نم ناكلو ‘ هض رأ ىف هللا ةجح ىهو « ةقملا

 . ةمألا عامجإو هل وسر ةنسو هللا باتك كلذب دهشي . اع دترم اقفانم

 . ملعأ هللا و

 ،نامضلا اهف همزلي ىوتف آدحأ ىتفملا ىتفأ اذإو : ىرفاغلا : ةلأسم

 ديرأ ىنإ ىتفملا لاقف ث اذكو !ذك كاوتفب تذفنأ و تلعف ىنإ ىتفملا لاقف

 هنأ ةنيبلا هيلع نأ ىرابتعا ىفو ىدنعف { ت ركذ ام ىاوتفب تلعف كنأ ةنيب

 . ملعا هللا و . ثالذ لعف

 نأ ملاعلل نإ ليمت امو : دادم نب, دحع نب ناماس خيشلا نع : ةلأسم

 رثألا ىف تءاج ىلا ، صخ رلاو تافالتخالاو لئاسملا هدنع ملعتي نم نقلي

 ؟هانعم ام كلذا الهأ ملعتملا ناك اذإ - هللا مهمحر انباحصأ ن ه نيملسملا نع

 رظن ىف مهنم ناك نمف .مهلاعفأ و ره ريس فالتخاب نوفلتحب نبملعتملا نإ :لاق

ة ريسلاب ف رع دقو حالصلا لهأ نم هنأ هملعي ىذلا ملاعلا رظن ىأو رظنلا لهأ



 ۔ ٢٠

 ليحلل سيل هقلا تاذ ىنو ث هلل هميلعت نأ رظنلا لهأ رظن ىف ناكو ، ةنسحلا
 { 'تاهشلا بانتجاو ء مراخلا ءاقتاب اضيأ فرع دق و ى لدجالا الو

 ةضخ رلانقلي الف اذه فالخم ناك نم امأ و. كلذل الهأ ن وكي(١) ىدنع اذهف

 هاوفأ 7 "ردلا (٢) قاتال ليق دقو 3 لي الاو ةيصعملا ىلع ا اج ىوقي الئل

 . . . ملعأ هللا . هلهأ رمغ نم ناك نل ةي :ك بالكلا

 .دابع لع ةجح هباتكو هللاءايبن آل ةثزرءاملعلا نأ ىنعم امو : ةلاسم
 : لاق . هث وي و ، هل وق نم ريخلا عج ري نم ىلإو ن هدالب ىف هثويغ و

 .هيف ىل ملعا الف هباتك امأو ، مولعلا نم مهدنع ام اوث رو مهأل ءايبنألا ةثرو

 هانعم نأ ىدنعف هثويغ و هدابع ىلع ةجح(٣)مهلعج هتلانأل ؛ هللاا ةجح امآ و

 ءاهلاو ع ةتيملا ضرألا ثيغلاب ىع امك « لهجلا نم دابعلا هللا مهب ىحم هنآ

 . ملعأ هيبن مالك لي رأتب هللاو . .لج و زع هتلا ىلإ ةعجا ر ىدنع

 لالحلا ىف ةلأسه ىهو :ةةثلجر هباجأف هنيد نعا لأس لجر ىف : ةلأسم
 ل ۔ءيله ئ ىنالفلا باتكلانم الو نالف نع اهتظفح ىنإ لةب ملو ‘ مارحلاو

 نم دح؟ نع ما رحلاو لالحلا ىف ةلأسم ةنثاا مفر اذإ : لاق ؟ ال مآ هلوقب

 مل ولو لبقأ . هنع هلوقب ذخأ و هنم كلذ لبق" { هلوقب ذخ“ي نم ءاملعلا
 دجو وأ اذك ظفح هنإ هل لاقو ، ةقث ود هنأ الإ { كللذ ظفح نمع مسي

 امأو . لاق امب ذخأويو كالذ ىف ها وقلبةي هنأ ى نبملسملا نع اذك راث آلا ىف

 هب هانفأ وه امإ و - نعملسملا راث آ ٢ هدح و الو ثكالذ ظفح هزإ لهي اذإ

 ف رعي وأ . لئاسملا ف اهقف وهن وكي ىح ٤ كلذ ق هل رق لقي الف . اذكه

 . ملعآ هللاو . ةمتخلا هيلإ عفد ام هنع لئاسلا

 نه ١ دحأ لأس نيف : ىص و رخلا سيخ نب+ ۔اعاج خبشلا نع : ةلأسم

 اذه ناكو 6 ق>الافلاخغهاوتف ناكو أدخد.. حصي ملو هل وب ذحأو > نعملسملا

 )١( «ىدنع اذهوهف »: لصألا ى .

 )٢ ) لمألا ف ٠ ىون أطخ » ىقلنال م .

 )٢( تا مهلعج مهننأل " : لصألا ف « .
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 دلقم ريغ هل وهب لمعو ، لطابلا نم قخا زييمت فرغيال ، افيعض لئاسلا
 هعسرال ناك نإ و © اكلاه وأ هللا دنع املاس نوكيآ ، كلذ ىلع تاهو 0 هل

 در ىلوأ هللاو © كلاه هنأ نيملسملا ل رق ىفف : لاق ؟ ثالذ ىف ةليحلا امف

 انلالو انيلع سيل و كهيردنال نحت و 0 بيغلا نم هريغو هيف هدنع امع م اعآ و

 رعب هلمع و © لدعلا رمغهلوبة نم رم اذه ىلع ىل نع .دال نأ رغ (١)هغلكتن نآ

 موقنال امم ذ ءىش ىف ههجو ىلع هلا ريعي نم مدعي نأ الز ملسي نأ قحلا
 ىلع هب لمعيف : هال هجوب .7 مل نإو . هيف هلقع نمأكانه هيلع ةجحلا هب

 فلاخ دق امم ناك نإ { هنم صوصلا ىلع ةبوتاا عم هباوص هنظل . هلهج

 ئش نمهيلعن زكي امل ءادآلا 5 هداقتعا ىف هنعلاثوسلاب ةنونيدلاو قحلا هيق

 مومعلا نمهج وب هيلع ىنأي وأ ,هيف اذه لثم ىلا ىده نإ هل ناب . ؛ىثهبهمزلي

 هل وجرأل .ىنإف © هيلإ هغ واب ) هيلع ردق نإ ث هبرل اب نيدي ى ا ةلمحلا ق

 اذه ىلع لديام مهلوق ىنو . هلجأ نم هكله الأ هتناب ىنم نظلا نسح ىل

 ريغ © كللذ نم املاس هيلع وهام ىلع ىفرتي وأ هزجتف ةجحلا ىقلي ىنح

 ملحاا و ٠5 هنع ل وسم ال و هر ذ وخأم.

 ،اذه ىلعهبوك ر عضوم ىن ايأر فالتخالا ىنعم هقحلي نأ دبال هنأب هيف
 . ملعأ هللاو . عامجإلاب لصألا ىف لمتحعال امل

 لوقأ ىكل ٤ ه رغ قف و هيف هللا لذ:ع

 هنايك هلل نيدي نآ ملع ىذ لك ىلع اقح رثألا ىنو: ىحبصلا ةلأسم

 ش نأ ول و . لاعأآلا روهظ مهم زليال . هنآل ى حيحصت وه و هيلإ جتحم ملاح

 "7 !و .لدعملا ىن لوقلا كلذكو ،هنم لبقي مل بلطمالب هتداهش عفر

 ، فراعتلا ىنع ىش نع لاسي ءاج اذإ لئابسلا نع ديعسوبأ لثسو: ةلأسم .

 ىف اعيمج نيهجولاب هربخ : لاق ؟ هرب اذام ، ناهجو هل مكحلاو
 © ههجو نم .قيضلاو ههحو نم حرفلا هيلع لخديل ث مكحلاو ف راعتلا
 ىنعمذجخإأي نأ لئاسلا دارأ :نإف : هل تلق . ةمالسلا هسفنل رخآلا بلطيف

.77 

 . . ". هفلكن ه. . لسألا ىف ()
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 هرجحم مكحلاو كرتلا هل حيبي ف راعتلا ناك اذإ مكحلا كرتيو فراعتلا

 هيلع قذضي مل اباوص الدع هلك ناك اذإ : لاق ؟ كلذ هل زه ث هيلع

 نإو ،© هدنع نيرمألا لدعأب ذخأي نأ هيلعف الإو © لدعلاب ذخأي نأ

 نمم كاذ هل ربعي نم رصبأ نإ 2 ملعلا لهأ دنع امهلدعأف لدعلا رصبي مل

 لاق ؟ ءيش نم لدعأ ءىش نوكيو : هل تلق . كلذ ىف لدعلا رصبي

 ضعب نم لدعأ هضعب نوكي الو الدع ايواستم هلك نوكي "دق هنإ ىعم

 لخدي ءىش ىلتبملا دنع ناب :نإف : هل تلق { هجراخ وأ هلي وأت ىناعمل

 فذةخيل ، ليواقألا نم كلذ نودب ذخأف { هريغ نملدعأ فالتخالا هيف

 امث آ نوكي مأ كلذ هعسي له © نيملسملا ليواقأ نم ناك اذإ هسفن ىلع

 لدعلا كرت مأ 0 لدعلا ريغ ىلإ دصق اذإ : لاق ؟ لدعلا فلاخ اذإ

 هريغب هذخأو لدعلا ريغ هدصقل فاخأو 0 نسحم ريغ ىدنع ناك
 امنإ و ؤ لدعلا ةفلاح ىلا كالذ ىف دصقي ل نإف : هل تلق . ماي نأ

 ةفلاضدصقلال ! ةصخرلا ىلإ ددصقب نيملسملا ىأرب عسوتي نأ ثكللذب دارأ

 رمغ ناك ول و ،امث آ ن وكي الو كلذ هعسي له ص كلذل دانعالا ىلع قحلا

 ءارآلا لدع رصبأ اذإ : لاق ؟ هدنع هنم لذعأ ءارآلا نم هب ذخأ ام

 .لدعلا رصبي وهو اهدعأ هآر اذإ ، هب الإ لمعياالو ىنفي نأ هل زجم :مل
 داهتجالاف : هل تلق . روحلاب ذخآ ىدنع هريصب ىلع لدعلا كراتو

 اهنم اثيش لمعي نأ دارأ نم لكل مزال اهف رظنلاو ءارالا لدعأ ى
 هدنعالىذلا فيعضلا نود ث ةفرعملا ىف ئوقلا ىلع كلذ امنإو ، هب ىتفي وأ

 داهتجالا ىنعم لك ىلع هنإ ىعم : لاق . لوقلا لدع رظني الو 2 رصب

 ةيأب تباث همومعمو 0 مالسإلا نم عىش لك صوصخ ىف لدعلا ةباصإل

 لدعلاباصي الو ن هتلاب الإ انقيفوت امو . ىأرلا وأ نيدلا نم ناك 0 لاح

 ( . ملعأ هللا و . هلضف نمو هلضفب الإ ا

هلل نيدي نآ ملع ىذ لك ىلع , قحو : دجويو : ىلما زلا ةلأسم
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 نيملسملا ىلع (١)بجاولا سيلآ ؟ كلذ ىنعمام ث هيلإ جتحم ملام هناتكي
 : ىدنع ايف لاق ؟ ملعب الإ )٢( نوكيال حصنلاو اضعب مهضعبل ةحيصنلا

 فرشأ نم كلذ نآل ث نيملسملل حئاصنلا ىنعم ىف سيل كلذ ريسفت نإ

 هقحتسيال نم مولعلا نم هملعي امب ناسنإلا ربخم نأ كلذ ريسفتو ، لامعألا

 : رثألا ىف ءاج هنآل .. ةسايرلاو خفلا بلطو 0 هب باجعإلا ليبس ىلع

 . ملعأ هللاو . اهلهأ اهعنم نمك اهلهأ ريغ ىف ةمكحلا عضو نم

 رظنلا كلذكو 3 ةدابع ملاعلا ىلإ رظنلا نأ رثألا ىف دجويو : ةلأسم

 نإ : لاق ؟ال مأ هرهاظ ىلع وهأ ص نيدلاولا هوجو ىلإو مامإلا ىلإ

 . مهل ةلصاوملا دنع ميظعتلاو لالجإلا رظن مهرظني نأ ىدنع كلذ ىنعم
 . ملعأ هللاو

 ملعلا دح ليق ؟ راثآلا ىف دوجوملا ىنعم ىف لوقتام هنمو : ةلأسم

 هب وهام ىلع ءىشلا داقتعا ليقو © هيلع وهام ىلع .0 مولعملا كرد وه

 فرع اذإ هب الاع ناسنإلا ىمسي ي ملعلا نأ اذه ىنعم نإ لاق .. ةقث نع

 ملعأ هللاو . تاقثلا نم 5 ربخملا وأ ث هلقعب هملع هب دارملاو ، هانعم

 ز هيلع لمعلا زوجي هنأ ث رثألا ىف دجوي ايفو : ىدشارمحلا ةلأسم

 ى هرصع ىف ملعلا هيا بسني نمم ادحأ لأسي وأ اثيش رثألا ىن دجم ىذلاف
 تاغ اع لمع اذإ 0 املاس نوكي لوقلا اذه ىلعف ، هب ىنفي" امع لمعيو
 قحل فلاخ ث ثالذ نأ ملع ول و & ىرديال وهو. عامجإلاو ةنسلا و باتكلا

 ملع هل ريعملا دجم ناكو قحلا كلذ ىف فلاخ اذإ : لاق . قحلا ىلإ عجرل

 ملع بلط راص و ث لوقلا رثك أ ىن كلذ هعسي الف هلأسو هبلط ول ُنأَة كلذ

 ةنونيدلا و ، جحلاك هيلإ عاطتساو ليبسلا دجو ىتم اهتيدأت هيلع ةضيرف كلذ

 . ملعأ هللاو . هوادأ هلع بج و امل هل رعملا دجم ملام ةيفاك لاثوسلاب

 )١( بجي سينا ) : لسألا ىف ( |
 )٢( نرمكن حصنلاو ضب مهمدذمبل ) . لصالا ىف
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 ،هب لع و ء وشب ىنفأ وأ اهم لعو ةدأسم ناسنإلا دج و اذإ و : ةلأسم .

 اذه ىف هجولا ناك نإ دقتعي نأ هيلعو هلأ ث ديلقتلا ال عابتإلا ليبس ىلع

 بج و امل ةنونيدلاب هداقتعا نإ : ل ة ؟ قحلا ىلإ مجرمل هب لمع ام ريغ ىلع

 عجر هرطخ ها :ناب اذإف 2 ثكالذ نع هل وحم و هضقنب ملام فاك ةلمحلا ف هلع

 2 اذد .ىلع ثالذب ذ>أ اذإ و : هل تلق & هبف همزلي امع ن؛دو؛هنع قحلا ىلإ

 ةملحلا ىن هلل ناد وه و لاوقألا عيمج نم :اجر اج أ . افلاخم كالذ ناك و

 تامو قلاهيف فلاخام عيمج نم . ةن ونيدلاب وح لاثوسلا 4 .فهمزليام ، ل“وسبلاب

 نم ثكالذ ماعب ةجحلا هيلع تماق اذإ : لاق ؟ ةمال۔لا هل ؛ اذه ىل

 . ملعأ هللاو . اكاه .تومي هنإف ةجحلا فاو ‘ : نيربعلا ىأ

 ؟ ىناعملا ىأنمنآرمتا قاقتشا : سيمخ نب دعاج خيشلل تلق : ةلأسم

 نع :انموق . نم الجرتلأسو .:هروسو هتايآو هفورح نارتقال ليق :دق لاق

 محر ىن مدلا عمجم ىعسو © هفالتناو هع ايجال : لانف : نآرقلا مسا قاقتشا

 .. ملعأ هللا و . ةضيحلا ىلإ ةضيحلا نم هعمجتل ءرق ةأرملا

 دير وج ' لع نسحأ انأ : ل ق رم وق :ا نم لجر ءاج اذإو هنمو : ةلأسم

 { نآ رةلادي , وج نهلورمةيام ,ةح ةفرعم نع فيعض ىسفنب انأ و. هب كملعأ و

 لجرلا ني : لاق ث ال مأ ىل لوقيام ىلع نآرقلا رقأ نأ ىنعسيأ

 هريغ و دي وجتلا ىف نآرقلا ماع هنم الوبقم ، هنيد ىف ةقث ناك اذإ موقلا

 مونلاب ىلتبا نمو هل تلق . اهغوصآ نع نآرةلا ةءارق ىناعم رغي ملام

 لضفأ كاذ ىلع هتءارقو ثالذ ىف هيلع سأبال :أ لاق ؟ نآرقلا ةءارق دنع

 ىف نآرقلأ ةءارقل ةيهاركااب لاق نه لوقل ىعم .رصبأ الو { هكرت نم

 0 . ملعأ هللاو . مونلا ةركس

 ريسفتام و ٠0 ث هللا 7 . ىلاودعلا هلل ا لم نب لاله خرشلا نع ٠ . ةلاسم

 لبقة صخرلا بلاط و تنعتملاو تناعلا : نوباجلال ةثالث ى رثألا ىف ءاجام

ثناعلا : .لق ؟ قاحلا ةفص ام ؛ 'ىناحلا ف ارعألا كلذكو . اهف عقي نأ



_ ٢6 _ 

 كعقوي نأ ديري 0 ثلنم هوجرب املع هل فشكت نأ كانم (١ا) بلطي نم

 بلطي نه وه تنعتلاو. . رئاودلا كب صبرتي ودع وأ 2 رئاج ناطلس ةنتف ىن

 نرف ص كللذ ملعي وهو كلذب كزجعتسي © فكلنم هوج ربال ملع رسفت ثنم

 ىأرو كلذ هرس هباوج .ىلع ردقت مل نإو © هب كربخ مل هنع هتلانس

 ٠ هللاا دودح نم ائيش فرعيال ىذلا وه ىتاحلاو . كيلع هسفنل .لضفلا

 ىلع هب 6كلدتسي الو 0 اهداسف نم اهحالص (٢) َسحتال ىتلا ةميملاك وهو

 ، كلذ نم هللا ءاش ام الإ ل ايندلا تاذ الو نيدلا ت.ذ نم باب نم ءىش
 نه وه ٤ : اهف عقب نأ لبق ةصخرلا باط امأو ح ىاخلا سا قحتساف

 نوملسملا اهكرت .دق ىا نيملسمل نم ىأرلا ذ!وشب هفرعت نأ كنم بلطي

 ثكالذل هت ١و رض رغ ىلع : : ث ذ نه ءىش ى عةي نأ لبق 0 مه راث آ نم

 وج رأ ام :ىلع هبر ةاضرم غ ثكالذب هسذن تاوهش نم ءىش ىلإ غلبيل

 . ملعا هللاو . اذه ريسفت نم

 نهو : هتلا همحر ىصفرخلا سيمخ نب دعاج خشلا نع . ةلأسم

 ىف دهتجم نأ هيلع نأ ،& ىأرلاب نوملسملا هيف فلتخا ايف لمعداب ىلتبا

 8 كلذ ىف هرظاني نم دج وأ هسفنب ثالذ رصبي ناك نإ ءارآلا ليدعت

 دهج نأ هلع( ىأ ر !ا ىف ة امتذلا نم هي اع ل زنام كلذكو © هرظاني نأ هياعخ

 لدعي نم دجم ملو ءا لا ليدعت نع .افيعض ناك اذإو & هسفن لثم هريغل

 ه رغ نأ هعم حصي ىح : هب لمعيو لدعلا ىرحتي نأ هلعف © الذ هل

 ىلتباف افيعض .ناك اذإو : هل:تنق . لدعألا ىلإ عجري مث ء هنم لدعأ

 ىقل املك هيلعأ ، نيملسملا ضعب ىأرب هيف ذخأف هيه فلتخم ءىش .لمعب
 لك .لاسي . نأ هيلع : لاق ؟ كثالذ نع هلأسي .نأ .ملعلا لهآ نم رم ادحأ

 هلأسي نأ . كلذ ليدعت .هنم وجري نم ىقل اذإ . هل نكلو © ىقل نم

 . ملعأ. هللا و . كلذ ركذ هرضحأ اذإ

 )١( بلطيزه ن۔ ) . لسألا ىف (
 )٢( فيرحت ( نحتال ) . لصألا ىف
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 مأ عيمحلا ىلع ضرف وهأ، نآرقلا ميلعت نع هتلأسو : ىحبصلا ةلاسم

 3 ةيافكلا ض و رف نم هنإ ليق دق هنإ (١))ىعم لاق ؟ ةيافكلا ض ورف نم

 فحاصملا نم اذه ميلعتف١:هل تلق . هب مقي مل نمع ىزجأ ضعبلا هب ماق اذإ

 هنإ ىعم : لاق ؟ هانعم مهفي و،هناسلب هسفن نم هولتي ىنح مأ ء هنماهف امل ايلات

 ىلع ةجح راص ث كلذ ىنعم لَقعَو هماكحأو هيف امبو هب ملعلا هل تبث اذإ

 . ملعأ هللاو . هغلبم اوغلبي مل نيذلا نيقابلا نع ىزجأو . نعللاعلا نم هربغ

 علعلا و نآرقلا ملعتم ةفص نم ائيش فصأ نأ تيبحأ لاق هنمو : : ةلأسم

 نم د { هللا باتك نه٥ ث ملعت مسا هل ثبث نم نأ ىدتعف > فيرشلا

 رح" و ىاو زأو ركذ نم ربكو ريغص نم ةرهشب وأ ةنيبب كلذ حصو( رثألا

 هاوعد ق كلشلا هل نمو ٠. نملعتملا نح نم ىطعي نأ زاج ل لدرعو

 ؛ثللتفص وام دحأبالإ حصي الف { ملعتن نحت لكلا لاق اذإ كلذ و ، طعي مل
 هذه نم ىطعي الف ةالصلاو ءوضولاو ةراهطلا دقع ملعتي نم ىدنع ايفو

 ملعتي ناك نمو . نآرقلا ملعتم مسا مهقحلي ال هذه لهأ نأل ، ةيصولا

 فورحلا هذه [)٢( نأ ] ذإ ى هعنم لوقأ نأ ردقأ الف ءابو فلأ فورح

 & هقح نم هعنمأ نأ ردقأ الؤ هسردر و نآر ةا أرق نم » . عاعتلا ئدابم

 ردق نإ دحأ نامرح ىبجعي الو . هنايسن ةفا ملعت ةساردلا نأ ىدنعو

 ملعتي ملعتملا اذه ناك ءاوسو نكمأ نإ & هربغ ىلع دحأ ريثأت ال و هيلع

 ىدنعو . عرشلا و نآرقلا مكح نم مزال رغ وأ ، هنيد ى هل م زال وه ام

 نإ و،ملعتممما هقحلي نأو دعبي مل . هنيد ىف عرشلا لهأ ىنفتسا نم نأ
 ةي ثالذ عم وهو ح رظنلاب فحاصملاو بتكلا ىف ولتي ال ىمعأ نامك

 هللا باتك ريسفت ملعتو . ىدنع ثلذك وهو ملعت مسا هقحلي نأ دعبي مل

 باتك ةف رعم كالذب دي ري 7 طخلاو مس رلا ملعتي نم اذكهو ‘ مماعتلا ن نم اذهف

 رثألاو فحاصلملاخسني نم لوخدب ا نأردقأ الو كهمهمس لطبي مل هللا

 )١( ىدنع : ىنمب « ىعم ه ةملك اريثك لمعتسي فاؤملا ..
 )٢( ريبعتلا اهب ميقتسي ةدايز .



 س ٢٧

 ايبص ءالؤه نم ناك نمو . ملعتلا كلذب ديريو ثالذ نم ملعتي نأ الإ

 . طقسي ال هنأ ىدنعف ؟ ذافنلا قح ىصولا نع طقسي له 0 ذخألا ىف

 كلذكو . هيبأ لوقب هقح لطبأ نأ ردقأ الف ، هل ديري ال هنإ هوبأ لاق نإف
 نم نوطعي مهتكردأ دقو . ديبعلا ىف لوقلا كلذكو © ذخألا ىبأ نإ متيلا

 ىنغل ةصوصخم الو )١( ةدودحم تسيل اهنأ ذإ ريقفلاو ىنغلا ةيصولا هذه

 اهع ىصوأ اهنأب اهظفل نم ىل ركذ ام لع ةلمجم ةيصولا لب . رقف وأ

 ىن بسحأ كلذكو . ()٢( ىوزن ىف ىوزن ) نم فيرشلا ملعلا ملعتي نمل

 ىئتظفح و & ىلوآلا بسح ىلعميظعلا نآرقلا ملعتي نمل تلعج ىلا ةيصولا
 نود دحأل ىطعتال اهنأ : ىحرلا ديعس نب ىلع خرشلا باوج نم ةلأسملا هذه
 تلق . اهوبثب ةيصولا هذه ىف نانس نب فلخ خيشلا ىل لاقو . دحأ

 له : ناديبع نب هللا دبع نب دحم خيشلا هنظأو © نبملسملا ماكح ضعبل

 : دمحم خيشلا لاقف ؟ اع ىصوأ ام ىلع ث ةيصولا هذه توبثب تكح

 نآرةلل ملعتلا مسا هقحل نمو ث نانس نب فلخ خيشلا ىل عفد ام ىلع 2 معن

 نأ ىل ملع ال ذإ اهدحأ نم ىطعي نأ بحأف { فيرشلا ملعلاو ع مظعلا
 نميف ليق اميلع فالتخالا نه ىرمعتيال هلعلو : نيعضوملا نم؟ىطعي نوتآ

 . ملعأ هللاو . نب رقألا ةيصو ىف نيعضوم نم قحلي

 ةباصإ و ىلاعت هتلا اضر ىلإ دصقي نأ نهوملا ملسملل بجع ىذلاو : ةلأسم

 دصقي امتإو 0 ديدشتلا الو صخرلا دصقي الو © ىلاعت هتلا رمآ امك قحلا

 هل ىغبني الو { هتعاطوهتلا ىضرل ، هنم داهنجاب قحال برقأ هاريامو & قحلا

 ىضرل ادصق و ةحارلا ىلإ اليم هبنيدي انيد اهدقتعي و=صخ رلاب ذخأي نأ
 ىن هللاعم و ايف هفن ىلع جرحم و ديدشتلاب ذخأي نآ هل ىغبني الو ، سفنلا

 [ نم ءىشب ىلتبا نإو . ثالذ ريغال قحلا ةقفاوم ددصق نوكيو .هنيد رمأ

 عسوتو ، ضعب هيلع ددشو ، نبملسملا ضعب اهبف هل صخر ىتلا رومألا

 )١( ث . .ةد وذح سيل ذإ ه : لصألا ف )٢( هبيوصت لإ قفوا مل و ..لصألاب اذك .
 (٣) دحا ىلطت » : لصألا ى « . ِ - .
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 ثالذ ذختي الو ث هللا ءاش نإ كله الف & نيملسملا ليواقأ نم لوقب اهف

 كش وي ىمحلا لوح ىعا رلاك صخ رلاب ذخآلا لاقي هنآل ؛ ةداع الر انيد

 انمعي نأ و { نيدلا قأ خأ و ملسم لكل و ى ةاجنلا امل هتلا لأسن ك هيف عةي نآ

 . ملعأ هللاو . هطخس نم ان۔۔صعي و ، هتمحرب

 نيلسملا لؤق ىنعم ام : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلل تلق : ةلأسم

 كلاه وآ ، زوجم ال هنإ مهحض«عب لاق و 3 زوجن هنإ مهضعب لاقف هيف اوفلتخا ايف

 عم تالاه : لاق نم لوق ىنعم ام ، ىأر فالتخا هنأ هلصأ ىنو ، مارح وأ

 زوجي ال وأ مار> وأ كالاه لئاقلا لوق نإ : لاف ؟ ىأرلا فالتخاب هملع

 ىن ثالاه هبحاصف عاءجإب كاله : ناينعم هل كالماو 2 هيأر ىن كلذ اع

 ذخأ ام ةبحاص كالهب سيل كلذف ىأرلا ىف كالهلا مسا هيلع عقي ام و، ةرخآلا

 ؛لصألا ىف ناينعم هل كالملا نإ خيشلا لاق ام ىل ني.ي ال : سيمخ نب دعاج

 هعم و هلع ثالذذ © كالاه هنإ لاق نم ىنعم و 0 دحاو وه امنإ كالهلا نأ يعمو

 عضوم ىف كالهلاب هفلاخ نم ىلع مكحم نأ ىنبجعي الو ، عطق نم هيأر ىنو
 نه ثالذكو © هاري ال ام ىلإ هفلاخيف عيش ىف لدعلا ىرب نآ الإ { ىأ رلا

 خيشلا لاق ۔ كالذ رصبي نمت : ناكو الدع هآ ر اذإ > نيملسنا ءارآ نم ىأ رب

 :ه ملعأ هلاو 0 هتل زم لزن

 اه ئدب اذإ ماعنألا ةروص نإ لوةي نه انعمس ىدشارمحلا : ةلأسم

 ماعنألا ةروس ىف باجمإ ربغ نم بحتسي كلذ : لاق . اهلامكإ الإ نك ال

 . ماعأ هللاو .اه رغ نود

 نكي ملو ،مارحلاو لالحلا" هيآرب ةلأسم ىن الجر ىنفآ نهو : ةلأسم
 لوقلا هيف ز وجم امم ةأسع ىنفأ اذإ :لاق ؟ نايض همزلي له ث رصبلا لهأ نم

 هنع لازو ثالذ ن اثطخم ناكو ةالم'الدأ نم دحألوق كلذ قفاوف ىأ رلاب

 ةلأسم ىف هيأري ىفأنإو.انماص ناك دحأ لوق اهف قفاوي مل نزو ، نامضلا

 ناك اطخأ نرو اهف قفاو اذإ امث آ ناك { ىأرلاب لوقلا اهف زوجمال امم ةيل صآ

/ . ملعأ هللاو . انماض امث ٢
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 ىلاعت هللا ةفص ف دايز نب فلح خيشلا ة رعس ف دج وي ايفو : ةلأسم

 د راامأ افالتخا اذه ر صيأ ٤ ز وجن ال اذهذنإ : لاقو ه رغ هيلع درو ربن و

 ٥د رد و دحأ هر لوقلاب .قبسي غ امه اه ريغ نايك اه كالذكو ‘ هلوق لطني هيلع

 اذرامأ : لاق؟ لوآلا لطيب د راا مأ ىأرفالتخا كلذ ريصيأ ، ه ربغ هيلع

 لصألا ناك اذإ نايأر امهف ىأرلا ين ىناثلا جرخ و ىأرلا ىف لوآلا جرخ
 :امهنم جرخ ملو 5 ىأر ال. هل ل زوجت ن رمت لئاملاو ىأر )اب ل وقلا هيف زوج امم

 . ملعأ هللاو . هلثم ها رجم ى رجن امو { 6طخلا و طاغلا ليبس ىلع

 ةل زان رع ل اوس لإ جاتحاو > هلهأب الهاج ادلب لخد نمو : ةلأسم

 هقفلا ىلإ نمب وسنملا دلبلا لهأ نم رم ءاملحاا نع لا سلا هيلع نإ 0 هب تلزن

 رظنلا لهآ نم ناك نإف © هوباجأو مهلأس نإف ى م

 ، هب لمعف ض ةنسلاو باتكناب اهدع ىلع ريسلا و مهلي واقأ نبب زيم زييمتلاو

 اهلا و ف اعلا و رتسلا و

 مهملع نعو مهنع لاوسلا هيلعف ، هدنع زيردت الو دل ماعال نم ناك نإ و

 مه رثك أو © احالص مهتيثأو ث املع رثكأ مهأ رظني و دهتجم مث ك مهاو
 . ملعأ هللا و . هداهتجا دعب هدلقيو هلوقب ذخأيف ، اعرو

 رمغ وآ زاج هلل اقف ء ىش نع ءاملعاا نم ادحأ دحألأس اذإو : ةلأسم

 لدع فرعيال لئاسلاو ، لوآلا فالخ هاتفأف رخآ املاع لأس مث ى

 . ملعأ هللاو . امهملعأ لوقب ذخأي هنإف 'ناخاعلا فلتخا اذإ هنإ ، لي 5

 ئ راقلا دجو اذإ : هللاهمح ر ىدلا ةعمج نبرشي ورد خيشلا : ةلأسم

 :لثم ممحلا وءاخلاب را وخو را وخ هل دسج لثجع» لثم ىراقلا دحأ
 طارصلا لثمو . ةدحوملا ءابلاو ةلمهملاءاحلابة .حو( ةويأ رب ] ة ..ح ك »

 آرم.مأ ث هل زوجمال مأ هب أرةي نأ ءىراقلل زوجنأ ك ثالذ لاثمأو٤ طارسلاو

 هب وصتسي و هنسحتسيو مداخلا هاري ىذلا نإ : ،لاق ؟ ةماعلا ةءارقلا

 ةءارق ىلع الإ { ةردانلا ةذاش'ا ئراقملا هذه لثم .ىلع فقاولا أرقي الأ

عم هللا دي نإ : ليث دمف & م. جرحم الو > هنامز لهأ نم ةهاعلا



_ ٣٠ 

 نمبتينأ الإ ، هوملعام ملع ول و.ةعامحلا ىلع ءىشب درفني الو 0 ةعامحلا

 . ملعأ هللاو . هملعب صتخاو هف رع ىذلا كلذ ىف باوصلا نأ هل

 : هللا همحر ،&= دادم نب دمح نب نايلس خيشلا نع : ةلأسم

 نم ملعملل عفدي نأ هل بستحم وأ متيلا ل.كول زئاج هنأ رثألا ىف دجوي و

 نم هيا ناك اذإ > اض و رع و آ مهارد ناك . هميلعت ىلع هرجأ متيلا لام

 ُزبق نم هلهأ ناك اذإ هنأ وجرأ : لاق ؟ ثالذ ىنام ء ملعتلا لهأ

 هنأل > هيلع ساقي امم اذه سيلو > هقفلاو ملعلاب اوفرع" نو 7 { لهآ

 حصي ملو ، كلذ نم ؟ئش هنم وه نكي مل ميلعتلا لهأ نم أشن شئشان امم ر

 لاعفألا الإ هنم ف رعي غ هنأ اعرو 0 كلذ ىف بلطم الو هقف الو ملع هل

 ءاجف ميلعتلا لهآ رمغ نم أشن ثرشان اعرو © ةحيبقلا ةرسلاو 2 هيندلا

 اذه ناك نإف . كلذ رتعي نأ ىنبجعي و ، ىأرو نيد اذو « ملعو هقفاذ

 رجأ هلام نم ن ملس نأ 3 هل مساقلا ىلع ىدنع قىضي ل عساو لام اذ دل ولا

 نكلو . صلل عفنلا هيف ىجريو ةرضم هيف نكي ل ملعتلانال { هملعي نم

 همحر ديعس نب حلاص خرشلا نع دج وي و .. رثألا دورو عم رظنلل . ال

 ناكاذإ:ل ةو . هلوق ىنعم ىلع مهتداع ىف نوملعتي مهلهأ نيذلا : لاق _ هل

 : : اوناك ماتيأ ىأ اوملعي نأ هبجعي ؛ م ووم نع لضف ماتيألا لام ةلغ

 . ملعأ هللاو

 ماكحألا وأ نيدلا رومأ نم ءىش ى لأس نميفو : ىحبصلا : ةلأسم

 نأ هل زوأ ث اماوج ىف افلتخاو،هاتفأ و املاع لأس مث (١)داتفأ وامك اح

 رصبي نمم ىنغملا نكي مل اذإ ح مكاحلا وأ علاعلا ىوتف نم دارأ ام لمعي

 ءاوس نوكيأ ،امهتوم وأ امهدحأ توم دعب لمعلا عقو اذإو 0 لدعألا

 . رثألا و ةنسلاو باتكلل اقفاوم ناك امب الإ لمعلا زوجمال : لاق ؟ ال مآ `

 امهنجرد تلع ول و( امهاوتف ق افلاحخ اذإ مكاحلاو ملاعلا ى وتف زوجحم الو

 . ملعأ هللاو . مكحلاو ملاعلا ف

 ... اتفأ وأ » : لصأل ا ف ) ( ١



_ ٣١ _ 

 هلام وأ هندب ق ناسنإلا ىلع ض رفلا نم ناك ايف ىدشارمحلا : ةلأسم

 هبشأ امو ؛ جح وأ ةاكز وأ مايص وأ ةالص وأ ءوضو وأ لسغ نم الح

 ءاضق هثادأ ىن دقتعي ملو هضرفب هنم ةفرعم ريغ ىلع كلذ ىنأف ؛ كلذ

 هتمزل اذإ : لاق ا ال مأ ثلذ ضرف هنع طقسيأ ، هيلع هللا ضرتفا ام

 ملو اهآلَصف ، ضئارفلا نم امهريغ وأ رصعلا وأ رهظلا ةالص لثم ةالص

 هيلع اهضرفب "ملعي ملو اهالص نإف ث هل ةمزال اهنأو ث ةضي رف اهنأ ملعي
 هيلعو هيلع ةرافكال : لوق و { مثإلاو ةرافكلاو لدبلا هيلع نإ.اهم وزل و

 ةرافكال : لوقو . مثإلا هيلعو هيلع لدب ال : لوقو . مثإلا و لدبلا
 هازجأ دقو .لمع دقو © لمعلا هفلك امإ هتنا نأل . مثإ الو لدب الو هيلع

 نأو هعيطي نآو قاثيملا هيلع ذخأ دقو ت هب هللا هدبعت امع ماقو كلذ

 ملع ، هلل ايصاع ناك هيصاعم نم اثيش بكر نإف ح هعاطأ دق و هيصعي ذل

 هيصعي الأ هلع هذخا ىذلا قاثيملل اضقان ناكو 0 ملعي مل وأ ةيصعم اهنأ

 هل٬عب هللا هدبعت امع لمع دقو © اهلهج .وأ اهملع ث اه هيلع اطخاس

 ىذلا قاثيلاب فو دقف اهلهج وأ ، ةضيرف اهنأ اهب ملع ء ةضيرف نم
 ذإ ةيصعم اذوخأم ناك اكف . عاطأ دقو © هيف هعيطي نأ هبلع هذخأ

 نأ ىداعلا نم دارملا نأل 0 هعاطأ ام هنم الوبقم ن وكي كلذكف( ىصع

 وجرأو © عاطأ دقو عيطي نأ عيطملا نم دارملاو . ىصع دقو ىصعيال

 اهملع ىصع اذإ ةيصعم هيلع تتبث اذإ { هلدعو هلضفو هتلا مرك ى

 ىدنع و . اهلهج وأ اهملع عاطآ اذإ هتعاط هل تتبث كلذكف ، اهلهج وأ

 كلذ ض رفب ملعي ىتحت مراحملا بانتجاو ضئارفلا لمعب عفتنيال ليق هنأ

 كرت اذإ هيلع سيل نأ ىدنعام رثك أو ، لوقلا ضعب ىف هل هموزلو
 ضئارفلا نم ناكام امأو . هيلع اهكرت ضرفو اهمارح ملعي نأ ، تامرحملا

 ، كلذ نم ءىشب هللا دبعت اذزف ، جحلاو ةاكزلاك © عساو اهنق و ىلا

 تأاتمل ام & ثالذ هعسي الو © هنم هب هللا هدبعت ام ملع هيلع نإ ليق دقف

ىللا ةضيرفلا كرتي وأ هنم هيلع بجوام ثاضق اهربخأت هل زوجمال ةلاح
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 اعس وم ناك ولو ز . كنذ ك رتب نيدي وا 4 اهلع رداق وهو . > هتتم زل دق

 لثم لهف 4۔ ع بجوي هنأ د۔ع آ نع تدج و دقو . كلذ ريخأت ف هل

 . ملعآ هللاو . هيلع رقي ام لوأ ف اذه
 ‘ - ه

 نإف © لي ١ واقآلا لذلعأب الا مكح ال مكاحل انأ تركذو هنمو : : ةلأسم :

 .ء نحتمملا .اذه ناك اذإف : هلهأ نم. ثالذ ملع طبنتسا لدعألا فرعي مل

 .ل وي لب ك { لدعألا هل نعىي مل © نيملسملا .ءاملع نه هقوف وه نم لأس نإ

 ج اندنع هب لومعملا وآ ذخأن وأ لمعن اذهب.و © انعم لوقلا رثكأ اذه هل

 ل ,۔ألا ىلا اهنم ب رقآلا وه فرعب ىنح مآ كلذب ذخأ اذإ ابيصم نوكيأ

 ل ىبمو & اذه ىف تركذ ام ىلع ةنالدال : لاق . ؟ كلذ ملاع هف ر«ي وأ

 © كاللد لدع هل ربعي نم دج ملو ، لا وقألا نم لدعألا ىلتبملا عم ه حصي

 ةز اعالا هنم وجري ن .« -ءالذ ىلع .7 ردق امم ناعتساو هسفنب وه دهتجا

 ملعأ هللاو . كلذ ىف فورعملاب

 شاعملا بلطو © ةضيرف ملعلا بلط ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 لالحاا توقلاب سوفنلا ءايحإ نأ لاق ؟ اممنم ىلوألا ام 0 ةضيرف
 . ىلوأ اندنع ملعلا نم همزا ام ملعت نم همزل ام داقتعا عم 2 بيطلا .

 مل ن٠ لاق . ؟ شاعملا بلطل ةضيرفلا عضوم ةفص فيكو : هل تلق

 & هيلع ردت اررد م وبب اموي ول و هل وعي نملو هلدجو نم امأ و : ات وف دجي

 . ملعأ هللاو . لضفأ و ىلوأ ملعلا بلطف ، بيطلا لالخلا هوجولا ئأ انم .:

 امع سانلا هلأ_ي و ، اهلدع فرعي الو راثآلا أرقي ىذلا وهو : ةلأسم

 . هل دعب هل ةفرعم ال الو 0 هلدع رصب ال هنأ الإ ثكالذ ظذحبو مهنعي

 اذإ لاق . ثكالذ ىف أطخآ نإ هيلع رسأب الو © هظفحي اع لئاسلا ربخأ ! {

 . ملعأ هللاو . هيلع سأب الف © نيماسملا راثآ نم ملعو ظفح امع 7

 لأس : ىلوعملا دشار نب رماع نب دمحم خشلا باوج نه : ةلأسم

اهل له ث ملحلا ابت مل ةيبص ىهو الجر هتنبا جوزي لجر نع لثاص
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 لومعملاو "لوقلا رثكأ _ قيفوتلا هللابو - باوحلا . ؟اهغولب دعب ربغ

 . جورلا تام نإ ة ةثوروم هثراو اهنأو . اهلا .2 نأ نململا دنع (١)هب

 : هتزوجرأ ىف ىجن رلا لاق امك ىه وأ

 اهولتي ريغ ال ةيبص . اهوبأ اهجوز ىلل لق
 ةثودحم ةكلاه تحبصآ نإ ٠ ةثوروم ةثراو اهنإو

 . لوقب دحاو لك قلعتي نآ سانلل زوجم ال : ة رثك ليواقأ عرشلا ف و

 { ةره صخ رلاب ذخألا زوجمالو ٠ رخآلا نم حصأ لوق لك : ليواقآلاو

 ٤ ةرورضلا دنع هب ذخألا زوجحم ايف 0 ةرورضلا دنع الإ . ة رم نسحتلاب و

 هلوة ىلإ ىرت الأ . ةجحلا وهو ءاملعلا نم روهملا هيلع ىذلاب ذخألاو

 ولف )٢( « ُتتسلحأ ]نوُعتَيَف لوقنلا 3نوُعمتْنسي "نيذلا ه : ىلاعت
 ، هب ذخأ © ءاملعلا هيلع ام اهب لاخو 0 ةصخر ىطاعت نم لك ناك
 هيلع ى ذلا لاق دقو : رومألا تءعاضلو ل هل ومقب ذخ؛ويالو زوج ال كلذف

 رايتخا الولف . « كوتفآو كوتفأ نإو ةصياو اي كبلق تفتساف ه مالسلا

 ملعأ هللاو . مالسلا هيلع لوسرلا كلذ لاق ال ةجح لاوقألا نسحأ
 : هربغ لاق . هديب دشار نب رماع نب دمح هبتك : اهرخآ بوتكم

 ىأ رلاب فالتخالا تفرعو & ةيبصلا هته رمأ ىف ترظن ىنأ ىخأاي ملعا

 ةزاجإلاب هيف ليق دق:هنإ © ةيبص كلذك تناك ام © اهل اهيبأ جيوزت سفن ى

 : نانع نب نايلس: نعو ث مكحلا نب نايلس نع هتزاجإب ليقو ، المج
 جوز اذإ لاق هنأ ىلع نب رهزألا نع حاضولا نعو & اهعدث كرحت اذإ

 لعلو . نيبنس عضب تنب تراص اذإ هزاوجم ليقو هت زجأ ةيسادسلا بآلا .

 ۔ اهبأ نم ركب ىأ ةنباب ملسو هيلع هتنا ىلص ىبنلا جيوزت نم سبتقم اذه

 ءالعلا نأ نعو ، ريعبلا ةرعب لثم اهسدث ريصي ىنح : ضعب لاقو كلذك

 ۔لاجرلا ىبهنشي اهلثم ناك اذإ :نورخآ لاقو ،جوزلا تلمح اذإ عيب رلا نع

 عضوم هنأل ، ىأر ام غلبم ردق ىلع هيأرب اهيف ملكت دق دحاو لك لعلو

 . « هيلع ه : لصألا ىف )١(

 )٢( مقر ةيآلا نم رمزلا ةروس ١٨ .
 ) م ٣: :راثألا بابل (
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 هل ديد ريغ نم تبث اذإ جيوزتلا سفن ىف . قالطإلا ىلعةحابإلاو۔ ىأز

 ىأرلا ىف ةملكلا تقرتقفا دق هيف نكل ،ةحصلاىلإ برقأ اهنأك { اهف دحم

 ثالث ىلع هت ريغ وأ هتزاجأ نإ غولبلا دعب و ابصلا ةلاح هت وبثب و هزاوج ق

 تباث اهل اهيبأ جيوزت نز ، اهل جيوزتلا تحابآ نمم ةقرف تلاقف 0 اهف قرف

 ، ةثوروم و غلابلاك ةثراو اهنأو ، هضقن غولبلا دعب اه سيل ء .اهلع

 ، اهنع هتلا ىضر ةشئاع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جي و زنب اهلوق ىلع تجتحاو

 & راتخا امل هنم لمكأ هربغ و غولبلا ةناعإنم هتوبث وأ "رايخلا ال ناك ول تلاقو

 { ةدعلاو قادصلاو ثاريملاو قالطلا ىفو ةدقعلا ماكحأ ىث حصو تبثف

 © ةدئاف مهركذ ىف سيل 0 نيرخأتملا نم ةعامح رثآلا ىف ىكح ايف لمع هيلعو

 م اكح نم لمعلا ى عامجإلا نآلا هيلع هنأكو . ديرم بلاط قح ىق دب الو

 نظ نم دمتسم ي حصألا ةبت ر نع طحنمهنأك هيف لغتشا ام ناكو : كنامز

 قحلا ى مهل ىنأو ص ةلدألا حيحص نم هب عوطقملا نع د رحا نظلا ةنظم

 كلذك رمألا سيلف الك & ليصحتلا نع مارملا ىلإ ديعب ناكم نم اهل شوانتلا
 ىف ىحولاب (١))س رح دق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نآل ،ليبسنم هيلإ الو

 لالخلا ضحم نمل كلذ هقح ىف ناكو .ليربج دضعو لي زنتلاب ديأف هرمأ

 هسمفن ىق لماكلا لزنم ريغ 0 ناك امهم اهل رايخلا نوكو . ١ لالحلا ىذ نم

 جو رت نإ ىرخأ ةقرف تلاقو . لاحم سفنلا ةجرد ىلإ لامكلا ة ةبتر نع
 ‘ هريغ ن ود كالذب صخ دق لسو هراع هللا ىلص ىزلا نإ و صع ىشب سيلةيبصلا

 روصقلاىلإ ىلدأ هنكل و ء هتلا همحر ديز نب رباج ىلإ فاضي امم هنأك اذه و

 ةحابإلا ىضتقي ملسو هيلع هتنا ىلص ىبلا لعف نآل ىوقألا ةجرد ىلإ غولبلانع

 صيصختلا ةنيرقةهعم هل تبثت تيبثت مل ذإ © امومع ةمألا نم لكلا ق سنحلا قارغتساب

 هعم .ةلخاد ةمألاو .َ ةمد_ ةم وأ ةقح ال وأ هب هدارفإل ةيجوملا هل كلذ ق

 ىلع ناه ربلا ةماقإ هيلعف كلذ ريغ ىعدا نمو، هب صوصخم هنأ حصي مل ايف
 ىرخأ ةقرف تلاقو . اليبس هللا دمحم كلذ ىلإدجم ال هنأ وجرأو ،هاوعد

 8 هتربغ اذإ خسفنيو ث هتمتآ اذإ متي تغلب اذإ رايخلا ال نإ هتزاجأ نمم

 سلملاب كلذ ىلع ىلع نب ىنوم ىلع ىنأ ىأر ىف ءطولاب قادصلا اهف بج و

 ظفح : سرح )١(
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 ءىشنكي مل نإو :مستا امهمحر ةعمج نب ىراوحلا ىبأ لوقل هنإو رظنلاو
 قادصلا هيلعف لوخدلا دعب غواباا لبق تتام نإو . اهل ءىش الف ثالذ نم

 تام نإو . هيلع الو هل ءىش الف لوخدلا لبق ناك نإو © هل ثارمم الو

 اه ناك جيوزتلا تمتأ نإف : غولبلا ىتحو فوقولا ىلإ اهرمأ ناك جوزلا
 نإو ،اجوز هب تيذضرل ايح ناك ول نآ هللاب نمع اهلعو، ثا رمملاو قادصلا

 اه بجوبام اهب هنم ناكدق نوكي نأ الإ قادص الو اهل ثا ريم الف ض رت مل

 ىسوم ىلع ىأ نع اذه ىف اندج و ام .بسح ىلع .& مكحلا ىف هيلع كللذ

 او ، بوبح نب دمحم نع كلذكو ، ىسوم نع مشاه نعو ك ىلع نبا
 نسحلا نب دمحمو ، ىراوحلا نيأو { حبسمو ، رباج نيأو ث ةيواعم

 مهمحر 4 ديعس ىبأو ث دمحم نيأو { ىبرغملا سابعلا ىبأو ث كلام ىنأو

 حصألا وهل هنإو 0 ىأر ٦ اذه ةدعاق ىلع اهف مدر ث ةرتاوتم ماكحأ ىف هللا

 اهجوز ىلا ةمألل رايخلا توبث ىلع عامجإلا دوجول حجرألا بهذاو

 ق رلا لبق نم قتعلا ىت تجرخ ىم ةرحلا ىن تالخ ىلعو 0 ادبع اه ديس

 مكح ىو ري ايف كلذب و 2 نيملسملا نم قدصلا ىوذو قحلا لهأ لوق ى
 يقل ق امهأكو { اهسفن تراتخا امل ةريرب ى ملس و هيلع هللا ىلص ىبناا

 ىف سيلو . اذه ىن ءاوس ىلعل لاح لك ىف امهنيب ةعماحلا ةلعلاب هج و لك نم

 حصي مل اذإ ريغلاب ةدقعلا خاسفناو رايخلا لاطبىلع لدي امةشئاع ىنلا جيورت
 بابلألا ىلوآل ةحابإلا ىلع ليلدلا هيفلب الك اهباع قحلا ىن تبثف هت ريغ اهنأ
 ىلع لصألا ىفل هنإو . ةمألا رئاسنيب نم صوصخم كلذب هنأ حصيأ مل اذإ

 دوج و داكي الو ، حيحص لصأب ضيصختلا هيف حصي ىنح مومعلا لصأ
 نم ىلع هولاق ايفمهل ةجحلا امنإ اهلو ؟رايخللا ةءافن تلاق نإف ] نوكي كلذ

 اهلع ةدقعلا حيحص اهف لعفلاب هزاجإلا تباث هنأ ةنسلا ىف حص امل هتبثأف هآر
 ."كلذب مكيلع ةجحلا نم كلئثل“ وأل و : انلق ح ادهأ ةن ةنسلا ى اهل كللذ اهلاح ىف

 ،كلتب هذهو اهغولب دعب هب ضرت مل نإو اهيلع تباث هنأ ةنسلا ىف حصي مل ام
 مكل تسيل سايقلاب ىرخأ مهلو ّ فصنأ مكسفنأ نم ةجحلا ىف متنأ الإ

 ناك دقو ث ريرختلا دعب ةمألا رايخ نم ةنسلا ىف ءاجام منضروع امهم

٠ ى هيف فالخ ال اعامجإ اهرمأ كلمت نأ لبق اهل اهالوم جيوزت اهلع اتباث
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 تكلم املف ، كلذك اهل اهيبأ جيوزت ةيبصلا ىلع اتباث حصألا ىلع ناك امك
 3اذهىف هباشتىلح امهو ىرخألل نكي مل ام امهدحألناك اهرمأ ةدحاو “لك
 برطضت اذهدنعو هلثم وهف ءىثلا هبشأ ام هنأ ىلع فالخ الف تبث دقو

 ةرباكملا وأ سايقلا ىفنب الإ جرخلا ىلإ ليبس محل نوكي الو ، ةجحلا مهلع

 نم بيجعلاو : ؟ىشبسيل ةجاحلا رمأ ىفكلذ لكو الوأ هيلع اوناك اميلع
 دعب هب ضرت مل نإو 2 اهل اهيبأ نم جيوزتلا تابثإ ىلع صوصخلا عقو نبأ

 مل ام اولاق ذإبجعف بجعت نإو. اهسفن ىف اهلعماكحألارئاص نيبنم غولبلا

 ةلعلا و ىلولاك ىلولاو - مهنم ذش نم الإ = ةميتيلا ىف الو ةمآلا ىف اولوقي

 ماكحألا عيمج ىف ةمآلا ىف هرمأو ، ىلوأ ىلوملا لب ،كلذك ةلاحلاو ةدحا و

 عامجإلاو ةنسلاب تبثي مل ام هذه ىف اوتبثأ دقو ٤ ىضمأو تبثأو 0 ىضقأ

 لوق اذه نإ ىرحأ كلذب اهنإ لوقي نم لوقب اوضري ملو ء ىرخآلا ىف
 كناوآ ىف مكحمو لمعي اذه ىف قرفلابو : قرف الو اوقرف دق ذإ فاتخ

 ىدستو . ملظلا و ءاغللا ضافو ك ملحلا و ءافولا ضاغو2ملعلا هيفلق ىذلا اذه

 نه مهدنع امب اوحرفو « ءاهةفلاب ىمعلا و وذ ٠ د ءاملعلاب فعضلا ول وأ هيف

 سانلل اولاقو لوصألا ةلزنم ىأرلا اولزنو : مهفلا ريسيو ملعلا ليلق

 نمس بابلألا ىل وأنم ىقب نم ةيقب الإ ، لوقن ام اوزواجت نأ مكا سيل

 هب نحنو نيعملا هللاو ، مه ام ليلقو باوصلاو قحلا ةفرعم ىلإ هللا هاده

 لوقا ىف ةلوةلا هذه لوقن نأ نم . ةذاعتسالا ىف ةثاغإلا هلأسنو نبعتسن

 ءاهقف روهمج هيلعو . هجوأآلاو ىوقألاو ث هبشآلا هنإ هيف لوقي ىذلا
 ىأ رااب فلتخلا عئاقولا نم هلاثمأو اذه ىف . نيل وآلانم نيروهشملا نيملسملا

 ام لمعلل دارأ دحاو لك ىلع لخدم هيف ىأرلل ناك ام عيمج ىو اهف

 لحم هنأل . حبرألاو لدعألاو . حجنألا هسفنل اهيف رظني نأ اهنم ءىشب وأ
 هيلعردقي نم ملعأ كلذ ىن رظانيلف الإو : رظنلا لهأ نم ناك نمل : رظنلا

 ىن هل سيل و . لدعأ هاري ام ىلإ لدعي نأ هيلعو { رصبلاو عرولا لهأ نم
 ىأر ام ريغ كلذ ىأر اذإ . نسحتساو ىأر ام ىلع هريغ رصقي نأ ىأرلا ه

بجت ىذلا مكاحلا ىلإ مصاختلا دنع . ءاضقلا ىف هانعم كلذ ذإ . نسحتساو
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 تمدصخلا نم لكل نإ ىتح . ءاملعلا دنع هادع ايف ال . ءايصحلا ىلع هتعاط

 ،ةتلباقم ىن سكعلا ىلع ىأرلا ىف ناك ولو . ليق ايف هدي ىن ام كسمتي نأ
 لك ناك اذإ ايأر هفالخىلع دعب كلذ هدي ىف ناك ول هيلع همصعل ثكالذ ناكو

 ىلع لمعي نأ دحاو لكل نأل © لدعأ هنأ ىأرلا ى ف ىري ام ىلع لمعي امهم

 دحا و لكل سيل هنأ ىرت الأ . اباوص ىأرلا نم ىأرلا ىن هاري ام باوص

 ىث نكي مل امم هيلع هسفنل مكحم نأ ، همصخ ىثالذ ىف هيلع كسمت نإ امهنم

 ق ناك ول وهيلع عمتحملا قكلذ هلاح ارك ه لع ثكالذ ى ه هلهل مكح - ملنممدءع عمهدي

 امهم مكحلا ىلإ لزني نأ امهنم دحاو لك لب 3 رخآ ىلع كالذ هل ىأ رلا

 نم هيلع هتعاط بجت نمم لدعلاب امهنيب مكح نم هيلإ لوزنلا همصخلل باط

 امهنم لك ىلع ناكو 0 مكاحلا ىلإ رمآلا . مكحلا ىلإ لزن اذإو ث مكاحلا
 مكحلا نم كثكالذ ىف "امهنيب هپ مكح \ دانتنالا :و مكاحلا ز مأل لاثتمالا

 ؟ هنم داهنجا ىلع ىأرلا نم هاري ام امهنيب مكحم نأ مكاخلا ىلعو ،لدعلاب

 و ىلإ ىأرلا نم هاري امب لمعي نآ . لداع ك ىلع كلذك . بوصأ

 ةصخرلا ىلإ ءارآلا نمه رغ ىلإ هنع لدعي نآ هيلع ايف هيلع سيلر [ ب رقأ

 ' نع هدعبأ امو . حصألاو ىدهلا هاري نآ ال هيلإ هريغ ليم الو
 سانلل زوجم ال هنإ لئاقلا اذه هلاق امل افالخ . حجرألاو ىوقألاو ح.حصلا

 داعبإلاب هارحأو حيحصلا نع هدعبأ امو . لوقب مهنم دحاو لك[" قلعتي نأ

 اذإ ©. رصبلاو ملعلا لهأ اذه ىف هبراق امع دعبلا ةياغ ىف هنأل © حرطلاو

 مكح ىف اذه غاسني الو الك 0 رثألا ىف اهب ساقي اهابشأ هل ىرن نكن م ل

 ريثك ىلع ةنتف عنملاب اذه ى . قالطإلا اذه نوكي نأ ىشخأل ىنزو . رظنا

 تالاقم و قحلا جارختسا نع مهناهذأ لكتنيذلاءافعضلانم هيلع فقي نمم

 هنأكو عطنتلا ىلإ برقأ هناك هنأل . عئاقولاو روصلا هذه لاثمأ ىن نىلئاقلا
 ىضتقي هنآل ، نيملسملا نم قحلا لش بهاذم نم اجراخ نوكي نأ هبشي
 ى ءارآلا تنيابت امهم لدعأ ىأرلا نم هاري ام لكب لمعلا نمل سانلل عنملا

 فالتخ زا عض وم ىفمهاع نآ لوقلانم حيحصلاو . جصي الام اذهو لدعألا

 ناك امك . برقأ قحلا ىلإو بوصأ هنأ ها ري امب دحا و لك قلعتي نأ ىأرلاب
ةلدألا مدع دنع اهتباصإل دصقلاو اهل ىرحتلا ىلع ةالصلل ةلبقاا ىف مهلع كلذ
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 { ةصباول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ام لزني هلاثمأو اذه ىلعو { اهلع

 ةيالاكح تحت لخدي اذو : «كوتفأو كوتفأ نإزؤ ةصبا و اي كبلق تفتسا»

 (0)هتتسنحانوعبتتيف لوتقنا نوعمتسي نيذَلا» : نمن وكيف ملعتامب لمعأ نأ

 كالذ ناك امهم كلذكو . ىأ رلا ىف ةضراعتملا ليواقألا ىلع فوقولا دحب

 ناك هنم تفلتخا نإو هيف فلتغال ام نيدلاو : نيدلا ةقفاوم ىلع نيدلا ى
 ثالذ ناك هل ئطخملا لطبملاو كلذ ىف قحلا قفاو نم قحملاو . دحاو ىف قحلا

 دحأ نم ربخن عامس وأ ةرابع وأ رظن وأ رثأنم نيدينم ىأرب نيدلا ى هنم
 ىلع لوقي نم لوق نم لوقملا لامعتساو لوقعلا ءاتفتسا نأل ، رشبلا نم

 ةلالض و مارح عرشي ىذلاهنيد فالخ نم عسيال امهجوأ ىفلوصألا ةفلاخ

 نيدلا ىن زؤجمال هنأ ىن تالخ ال هنآل ، ىلاعتو كرابت هتلا نيد ف لطاب و

 3 ىأرلا ربغ نيدلاو ، نيدب الو ىأرب قحلا ةقفاوم الإ ىأرلا ىف الو

 نيدنا الو نيدلا ىن ىأ راا زوج الفنيدلانم هرمأب ج جراخ لصألا ىف ناك نإو

 أ رلا و، لمحلا ةثجىلع طايكلا مسنم هفلا ىلع . نيدلاو ، ىأرلا ىن

 هيف ىنفتسملا نوكي نأ بنق ىذ لك ىلعو‘ لبإلا ىعارل (٢)ءانهدلا نم عسوأ

 بسح ىلع هلدعأب اذخآ ، ثالذ ىن قحلا نم هل فشكتي ام الماع هبلقل

 فلوخ نإو ،]© هسفن ةصاخ ىف هلدع نم همهلأ و هيلإ ىدهو هل حتفنا ام

 .ةريصبلا رون نم هل حضتي ملام ايأ ر هيلع ام فالخ ىلع ه رغ ناكو هيف

 0 ئوقأو حج و . ى.دهأ و حصأ نا رغلا هيلع ىذلا كلذ ىف قحلا ةيلج

 ء هبي ريالام ىلإ هبيريام عديل الإ ىتفتسملا ىنفأ نإو 0 بلقلا ءاتفتسال ىنعمال ذإ

 8 هرارح مثإلاو بلقلا هيلإ نامطأ ام رلاف ، هردص ىف كاحام كرتيو

 ىدهأ هاري ايف ءارآلا نم هيف حجرتي امب ذخأيلف ايأر هيف عروتي امو ي
 بناجيلو{ ةبوقإ ةحيجر ججحو 0 ةيج ةحيص ةلدأل { نغأ و ملسأو موقأو

 اذه ىلع ذ صخ رلا نم عساولا لإ ةرو رضلا عم الإ هنزو فحخام كلذ ى

 صالخلا ةباصإل هيف هنم داهنجا ىلع هبر ل هرفس ىن هبآد نوكي نأ

 ناكو .( ىأر ام فالخ كللذ ىف كلذك هرغ ىآر ولو . صالخإلا ضحم

 . . رمزلا ةروس ١٨ مقر ةيآلا نم 3 )١)

 . ةالفلا : ءانهدلا ٢)
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 همهلأو 0 مهفلا نم هيف هيتوأ امم اذهف صوصخ الك نإف ، كلذك كلذ ىلع
 هل حضتا و هباب قحلا نم هل حتفنا ام عبتي نأ ، ىأرلا ى لك ىلعو 7 ملعلا نم

 هنإو ، بيجع مالك اذه ىفوجرأ ايف هتلا همح ر ديعس ىبأ خيشلاو ، هباوص

 ءارآلا لدعأ ىلع داهتجالاف هل ليق امل ٠ هتايوهو هصنب هب ىنوي نأ ريدح
 امنإ مأ ص هب ىتفي وأ اهنم ءىشب لمعي نأ دارأ نم لكل مزال اهف ربظنلاو
 ، ل وقلا لدعأ رصبيال هنأ هعم ىذلا فيعضلا نود { ةفرعملا ىف ىوقلا ىلع كلذ

 نم ءىش لك صوصخ ىف لدعلا ةباصإل داهتجالا لك ىلع هنأ ىعم : لاق
 ح هللابالإ قيفوتالو ىأرلاو نيدلا رمأ ىف ناك لاح هنأب همومعم و مالسإلا

 تاملكلا هذه ىف ىأ نبا اي رظناف ، هلضف نم و هلضفبالإ لدعلا باصي ال و

 ةفي رشلا ةمحلا ىناعملا ىلع ةلمتشملا ةعيدبلا ملكلا عماوج نمل اهنإف { ة زبج ولا

 نيرصبتسملا ءاملعاا ةذباهجالإ اهلثم ىلع ردقيال ىنلا ؛ ةعيرشلا ماكحأ نم

 فيك فتلا همحر _ اذه خيشلا لوق ، كنهذ بقاثب ربدت و ، رثاصبلا راونأب

 نم اهم ةيلبلا تلزن ةعقاو لك ىف ، لدعلا ةباصإل داهتجالا دحاو لك مزلآ

 هيف دهتجم نألك ىلع هنأو ، نيدلا ادعام ئأرلاو ،ىأرلا وأ تناك نيدلارمأ

 الول : هباوص ىل نابام بسح لك ىلع لمعيلالإ كلذل ىعم ىأو « هبأ ,

 هرغ ىلإ هنع عجريالف ةدئاف هنم صن ايف داهنجالا مازلإ ىن ناكام ثالذ

 هرصبأ نرف رغلا كلذ ىف لدعألا حيحص رظن نعرصبت مل ام 0 ءارآلا نم
 لمعي نأ هلزاج ءاوس ىلع هعم اهلك تناك امهم و © هيلإ عجري نأ هيلع ناك

 لمعلاو { ي نم لدعأ اهنم ؛ىش سيل لدعرظن ىف اهلك اهنأل ،ءاش امهنيأب

 لمكأو عرولا ىن ىلوأ و ، لضف و تفاللا ةهشب هبش عم اهنم هب جرحم ام ىلع

 اهنم لدعألاب لدعلا ةباصإ بلطي نأ كلذ ىف نيدبعتملا نم ناك نم لك ىلع و
 ىأرلا ىف لدعلا باصيال هزأ ملعأ و © هتيلب لوزن دنع © هتردق غلبم

 ٤ عامجإلا وأ ةنسلا وآ باتكلا مكح نم تباثلا ةفلاخم ىلع & نيدلا نم ىش ى الو

 نيفلتخملا دحأ عم الإ لدعلا بصي مل نيدنا ف بهاذملا تضراعت نإو معن

ىلع و «هماكحآ تحت ج ردنا و قحلا قفا و نم عمال كلذ نوكيالو ،ثلذ ىف
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 نم هريغ ىلإ هعسيالو لمعي نآ قحلاب هموزل هصخ ام لك ىف اهف لكلا
 ،(١)هّضوصخالو ءىش مومعم ىف قحلا ةفلاخم ىنرذعالو ،لدعي نآ لطابلا
 هلل نئادلاو : نيدبال و ىأرب 0 لاوقألاو تاينلاو لامعألا عيمج ىق

 ىف ىأرلاب وأ ىأرلا عضوم نيدلاب مكاحلاو .{ كانه قحلا فلاخم امب

 بهذم ىف ىجانلاو ، قحلا لهأ لوق ىف قحلل فلاخم { نيدلا عضوم

 3 هعضوم ريغ ىق امهنم ائيش عضي ملو ، همزن امب ماق نم ، قدصلا لمهأ

 ءىشب ىلتبلاو ع ملاس هنم هيلع هي ةجحلا مايق مدعل ءىش ةيلب نم قاعملاو
 لمعلا ىف الو ، قحلا ةباصإ ىف دحأل قيفوتالو . مناغوأ ثالاه امإ كلذ نم
 لضف نمو هللا لضفب 0 هللا نمو 2 هللاب الإ ءايشألا نم ءىش ىنال و ى هب

 دق ذإ ث هعم هيف دهاج نم قفوي نأ ءازج هلضف نم ىجرب هللاو { هتنا
 ,)٢( اَسلبس“ "مهسي دلهتنلآ اتتيف_ اودهاج َني ذلاو ه : لاقف كلذ دعو
 ،ةعدحللاو رورغلا ىف تفاهنللا الو" ةعدبلاب هل نيدتلا هيف ةدهاحلا نم سيلو

 هنيد نم هتلا فلكيال ذإ 0 اه ريغال ةقاطلا دح هنيدب هيلإ برقتلا ىه امإو
 لاحملا نمو : ءىشلا لمع الو ث ءىشب 'ىشلا ملع ىف عنسولا تحت لخدي ملام
 ل وزن لبق ؛ ىلاعتو كرابت هتا نيد نم ءىش ىف ، ءىشب فيلكتلا موزل

 ةفصلاىلع ةيلبلا لوزنو ج الك ، دابعلا نم نيدبعتملا نم دحأ قح ىن ةيلب

 نم هصخ ام لكل . هصخ ام لك ىف ةجحلا مايقب الإ نوكيال ى ةيناسنإلا

 ىنمو ث همومعمو كلذ نم ءىش لك صوصحم ىف ث هب هيلغ ةجحلا مايق
 { ىأ رلا ىف كلذ "هيلع امك ث همزلي امب مايقلا هيلع ناك هيلع ةجحلا تماق

 رظنلا ىلع هب ردقي رظن هل ناك نإ ، ىأرلا . نم ءىشب هيغ تأي مل ايف

 ، هيلع سيلام عضوم ىف 3 ىأرلا ىف لوقلاو رظنلا هلو { ةلزانلا كلت ىف

 ،هيلإ ةجاحلا سيسم دنع كلذ ىف هل ناب ام باوص ناتك هل زوجمالو

 ناسنإ لكل سيل نكلو.“هاهأ نم رهاظلا ىف ناك نم ىلع هب حشلا الو

 . رثألا ىف ءاج ام حصأل ‘ زييمتلا الو رظنلا ىلع هب ردمقي © باق رون

 )٠١) ةصاخو ةماع": لدب & صوصخلا و مومعلاب عضوم :نم رثكأ ىف فلؤملا ربع ©

 صوصخلا و مومملا وأ .

 .توبكنملا ةروس نم ٦٩ مقر ةيآلا )٢(
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 هذه نع فعضلا لهآ نم ناك نم امأو . رصبلاو ملالا لهأل كلذ انإو

 ىلع مهب لالدتسالاو ث عرولاو ملعلا لهأل ةرواشملا هاراصمةف ث ةبترملا

 ،ثلذ ىف (١)ملعلا لمهأ هيلع فلتخا امهم و . حجرألا بهذملاو ، حصالا

 ملعأو ٤ ليق يف ملعألا لوقب ذخأ ءايلوأ هل ناك نإف هيلو لوق ىلع دمتعا

 ى ةثلاثلا ةقرفلا ىف نيمسملا هلاَنذك نمةلأسملا هذه ىن نيلئاقلا نم ملعت نم

 عيمحلا نه ىلعأل هيلع رهاظتام ىلع هنإف هللا همحر ديعس وبأ خيشلا ايسال
 هقح ىف حرج هنم هتيغب كردي نأ وجرب نمل هيلع ةرظانملا تزع نإو ث ةجرد

 نأ نم هل دبال هنإ ليقو ث ءاهقفلا ىأر نم دارأ امب ذخأي نأ هل نإ ليق دقام

 ۔ ىلعبلغتام ىلع لمعي و ، هدصقب لدعآلا ىرحتي و & هدهج ثالذ ىف رظني

 لهأ نم كلذ لدعأ ىلع لدي نم ىقلي ىنح هيلع نوكيو ، لدعأ هنآ هنظ
 ت رعي نآ هيلع : ليقو : ملعلا نم هولمحام ىلع نبنومأملا ة ربصبلا و ماعلا

 ىف ىل نيبي الو، كله الإو سابع نباك اهف نوكيو ص ليواقألا نم لدعألا
 نم هيلع فوقولا نكميام عضوم ى هنآل ؛ ىأرلا اذه ناكمإ ىأرلا اذه

 نع زجعلاو ة رابعلا مدع لاحيفال هريغب هيلع لالدتسالا روف نم وأ © هتاذ

 ىأرلا ىف فالتخالا نم ، ءىشلا سفن ىف ليق ام نبب نم 2 هل ةفرعملا

 . ىلع فوقولا ما زلإ نآل ، طسقأ عضوملا اذه ىف رظنلا ىف هنأك ء طس وألا

 ىرحتلل لامهإلاو إ ططش فيلكت هيف ، هيلع هل ةردقلا !مدع عم حصألا

 ، دبعتلا لصأ ىف هب بلاطملا ، لهلا غارفتسا نع روصق & بوصألل

 « رئاصيلا بابرأ قح ى نبعم رظن ىلع افوقوم حيحصلا ىلع حصألا سيلو

 موي 0 ءارآلا سفن ىن عقو امك 3 ىأ رلا ىف نيابتلا هيف مهنيب اهف عقي امبر لب

 ; تبثي نيذلا ءاهقفلا ىأر سفن ى . ةادألا عضو و ةلعلا طابنتسا ىف داهنجالا

 [ ةل زنمىلع رهاظلا ىن هعماوناك اذلسيقأ عرولا و ملعلا ىف قدص مدق هعم مهل
 ! عمتسي نآ الإ (٢)'هتردق ىن الو ةقرفتلا عضوملا اذه ىن هعسو نم سيل ذإ

 كلذ ى ةجحلا هل نمهيلع فلتخا دق و . عابتالاو عامتسالا لح اذهو « عبتيف

 . « ملعلا لهأ فلتخا هيلع امهمو ه : لصألا ىف ( ١(

 . « هتردقت ه : لصألا ىف )٢(



_ ٤٢ _ 

 ىلع كلذ نم ءاش امع لمعلا ىلإ الإ أجلملا نيأ لب ؟ هيلإ برهملا نيأف 2 هيلعو
 هقح ىف ىواستلا و كلذ ىف ىف اكتلانوكل ث لدعألاب باوصلا ةباصإل ىرحتلا
 ىلا ءارآلا ىف كلذك كلذ نوكي الو ، قحلا ىف نطوملا اذه لاثمأ ىق هيف

 فرع وأ ث نيدلا ىن ةماقتسالا ىلوآل نبملسملا نم هل ىه )١( نمعاهفرعيال

 نم 0 لزان ىأر ىذ لك اهف ىتا لزانملا لهج هنأ الإ لئاقلا ىأر لك ق

 امه رقأ ردي ملو ملعي مل ايف ل وقلاب فلكتلا ىلع مادقإلا نع 0 عرولا و ملعلا

 ىفو نمملسملا ىلع تناك ولو اهف ةرظ:نملا نم هلدبال لب & هلك باوصلا ىلإ

 حصألا ىلع هلدب الف الإو هلع ردقف © ىثالذ هنكمأ ام ةت وبثم نملسملا راثآ

 اذهىلع هنآلةكلهلا هلإ نع هل ةمالسلا هج و كلذ و ،اهلدعأللمعلادنع ى رحتلا نم

 ىلاعت هلا ءاش نإ اكاله الو امنإ بيصي الف لطابلا ىلإقحلا نم جرخم ملام

 مكح ىف ةقيرطلا هجو اذكه اذه ىف ناك اذإو . افالتخا كلذ ىف ملعن الو

 هيف عبتا ع ىش ىف دحأ ىلع بيعلاب كلذ فلخم نآ زجم مل ث ةقيقحلا ىلع قحلا

 ء ىشبوأ ، ىأرلاب رظنلا ىنهيف قلعتم هنأكو © قحلا هجو هيف لمتحا 0 ايأر

 فلاخ نم ىلع بيعلا امنإو ، نبملسملا نم ملعلا لهأ ءارآ نم ىأرلا ى قبس

 ملكق وأ ث انيد ىأ رلا بصن وأ { لوسرلا ةلم نع فدصو « لوصألا

 ٠ ةلالض ىلع سانلا ىف شاعو 0 ةلاهج ىلع ملعلا ىف لؤقلا فلكتو 0 انيم

 ، عساولا مهلع ىأرلا ىف قيضو ث زئاخلا ليبس كولس ىف سانلا ىلع باعو

 عضوم ريغ ق ىأ رلا نم هرأر ىأر نم ىأر وأ ىأ رلا ىن هيأر ىلع مهلمحو

 ملاعلا سيل : حيحصلا ىن ليق دقلو . مانآلا نيب ءاضقلا لصف و ، ماكحألا
 دقلو 2 قحلا نم مهعسي ام مهاتفأ نم ملاعلا امنإ ، هعر و ىلع سانلا لمح نم

 ىنا ةلأسملا نع ل وثسملا ىلع لئاسلا قح ىف _ هتلا همحر _ ديعس وبأ خيشلا لاق

 لخديل ث مكحلاو فراعتلا .ف { اعيمج نيهجولاب هربخت نأ ، ناهجو اهل

 ، ةمالسلاو هسنل رجآلا باطيل { ههجو نم قيضلاو ههجو نم حرفلا هيلع

 . ! نم نع » : لص الا ل 5 (



_ ٤٣ _ 

 لثس اذإ _ هللا همحر _ بوب نب دمح خيشلا )١( [ناك]كلذك و . ىمتنا
 ىري نأ هلعل ، ىضاقلا كلذ نع لأسي نأ لئاسلا رمأي ث هيف قيضف ءىش نع
 بلطيو ص سانلا ىلع حرفلا لخديف ث ثالذ ىف قيضام عسويف ىأر ام ربغ

 هفاص وأ فلياد حضوأ اذهو . هسفنل ةمالسلا ىلإ جرخلا باب ممنم ديرم لك

 ىلع لاد هفاصنإو ، هسفن نمكلذ ىف هفاصنإل 0 هيأرب بجعلا نم هد رجت ىلع

 ةرخآلا رادلاو ه۔اعت ىلاعت هتلادارأ نمكلذكو © هلاوحأ نسحو © هلاب ءافص

 ىف ، سانلا نم رثك آلا ذخأ هنكل ، نوكي نأ هل اذه ى هل ىغبني & هملعب

 نمدحا ولا )٢( ىقلت كنأ الإ ڵ سارلا مأ ىلع ساكتنالا و اذه ىف ساكعنالا

 .ف ثكلذ نم وه سيلو ث انآ انأ لوقي ، هيأرب بجعملا هدجتف ملعلاب نيمستملا

 { ءاودلا ةزعو ءادلا مظعل ٤ ربيف جالعلا هيف عجني داكيال بجعملا و . ءىش

 هلاق ايفو © ىخأاي اذه ىف رظناف . ىفخ فطلب هرمأ ىن هتلا هكرادتي نأ الإ

 ىلإو، ىأرلا عضوم ىن ىأرلا ىف هبعاج امب لمعلا ىنو ، ىأ رلا ىن ملعلا لهأ
 . ةنسلاو باتكلا دهاوش نمأ هلوق ىلع ىنأو 2 رمألا سكع فيك لئاقلا اذه
 هضقنر مالكلا دد رتب ىفكو © هلصف ام صخر و { هلصأام ضقن ىلع لديام

 نم نكي مل نمل ليلد ماكحآلا ى هضقانتو « مارلا نع هروصقو ث ماملا نع
 © ايتفلا ىن فلكتلا نع رداص كلذ نأ ىلعو : ىدهلا رون نع ، ىمعلا لهأ
 نامك نمو © هتفرعم ىلع فوقولاو © هملع كرد نع هردص رصح دق ايف

 عابتالا ليبس ىلع ىماعلا هدلقي نأ ىخأ اي لهأب نكي مل هلاح اذه

 هذه لاثمأ هنم نمأويال هنأل . ادبأ اذه هابشأ ىل وأ 3 هل

 ؛ ةعيضولا] ىلع ةلادلا { طيلاخألا. هذهو تاقيفلتلا هذهو ڵ طيلاغآلا

 ىذل‘ ىدهلا ليبس ىلع ةماقتسالا لاحملا نمو . ةعيرشلا ماكحأب ةلاهخحلاو
 دوعلاو لظلا مةتسي ال امك ميقتسي الام اذه . ىمعأ هل دئاقلاو 0 هب ةلاهج

 لطابلا ىلع قحلاب فذقي لب ث جلبأ قحلاو لطابلا تبثي الامكو : جوعأ

 قامسلا اهيضتقي ةداي ز )١(

 ( قلت ) : لصألا ىف )٢(



. ٤٤ 

 لك ىلع :قحل هنإو & هغدفيف دسافلا هجو ىلع لدعلاب فدصي و 0 هغمديف

 تالالضلاو { عدبلا ترهظ اذإ ، هراهظإ ىلع هل ةقاطلا عم 0 قحلاب ملع ىذ

 فشكتتو ؛ ةمغلا فشكتتو © ةملظلا ىلجنتل هملع رشني نأ . (٦)عستشلاو

 لعفيمل نإو . ايلعلا ()٢( ىه ) هللا ةملكو ىلفسلا اورفك إنيذلا ةملك نوكتف

 لبقيالو .0 نبعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف . عف ري و عفديف كلذ

 بجوي هج و وأ ( 9 لصألا ىف ةيقب ىلع نوكي نأ الإ ، لدع الو فرص هنم

 عم 0 هل ةردقلا دوجو لاح هيلع نأل ؛ ام اموي ارذع قحلا ىف هل

 فيرحتو 0 نلهاجلا ليوأت نع ن نيدلل بذلا { ةماقتسالا ىلع ةماقإلا

 "ةةعرشلا (٤)ةءالكو؛ نيملسملا نيدماكحأ ىن٬ نبلطيملا لاحتناو ،(٢)نلاقل
 ةلالضلا عاونأو 0 هعدبلاب لزلزنلا توخ عم ث هعدتبملا شيوشت نع

 ركي ملو 5 كلذ ىف قحلا ةيور نع مهراصبأ تلك نيذلا « ةماعلا مادقإل

 (ه)نايدآلا ةفرعم ىف تباث لصأ الو ث مالسإلا دعاوق ىف خسار مدق ش

 ىن ةردانل اهنإو ث اهب تاداعلا ترمتسا ةيلج رومأ ىن الإ 0 ماكحألاو

 ةسبللا تالالضو © نيدلا تادسفم نم (٦)اولهج ايف نولهجي ام بنج

 تفقلتلا ليبص ىلع © عابتالاب عافتنالاو ث عامتسالا مهنياغ امثإ و 0 نعدتبملاو

 كلذل ۔ عابتألا و باوجلل & عايسللو ةلزان لك ىف لاثوسلاو ملعلا لهأ نم

 تاروظحملار2لالضلا نمىدهلا الوء لطابلاو قحلا نمب ام قرف نوكرديال
 نوكي نأ مهم لك ىلع فاخ : مقسلا نم حيحصلا الو ، لالحلا نم

 ىلإ كلذ ناك ولو هيلإ وعدي ام لك ق ، ىعاد لك ةباجإ ىلإ ىعاسلا
 ىلإ ةيامع ةعدب ىلإ ناك ولو ث هيعادل بيجتسيو بيجم نأو 2 ةلالض

 )١( حئابقلا ديري : عنشلا .

 لفسلا اورفك نيذلا ةملك لمجو ه : ةبوتلا ةروس ىف ىلاعت هلا لوق نم سبتقم )٢(
 . ! ايلعلا ىه ها ةملكو

 (٣) نيلئاقلا : نيلاقلا .

 )٤( ث ةيالك و : لصألا ىفو . ظفح ىأ : ةمالك .

 )٥( نايدلا ه : لصألا ىف 0 .

 )١( "ولهج ى ولهجي ام بنج ىف ه : لصألا ف .



_ ٤٥ _ 

 قح ىو © ءافعضلا ىلع اذه لثم ةيلبلا تلزن امهم نوكي اذهلف . ةلاهج
 تعقو ىذلا كلذف ملاع هيقف رداق لك ىلع © ءاملعلا ىلع فعضلا ىلوأ

 كلت ىف قحلا فشكو 0 ةيلبلا كلت مسج ىف لهحلا ةيلب لوزنل ، هب ةنحملا
 ، ةلاهلا حيضوت و © ةهيشلا دحو ح ةلالضلا صيخلتو ةعدبلا ضقنو ، ةيرزلا

 ،ةنسلا وأ باتكلا نم كلذ قحلا ىف قهزي امب ةضراعملا عفدو لكشملا نايبو

 ، ركفلا ةطساوب ث ركذلا نم طبنتسملا رظنلا نم ، حيحصلا وأ عامجإلا و

 ةملكو قحلل ءايحإو قسذلل ةتامإ ناك { ىحلا تاهج نم ةهج ىأ نم لب

 هموزل ثلذ نم هصخ ايف كلذكلهنإو مغ اونوكي نأ كثلوأ ىلعو : قدصلا

 ىلع ردق نم ةياده هيلع نأ امك ث هيلعإ"ردق امهم هيلع كلذ نوكي هنبد ى

 ىف حصنلا هيلع ناك, امكو : قحلا نيدو ىدهلا ليبس ىلإ سانلا نم هداشرإ
 لك قح ى هيلع بجاولا نم نوكي امز كلذ نأ ىلع::‘ قلحلا ةفاكل قحلا

 ص وصحم ف ؤ هبوجوب ةنحلا عوقو دنع © هموزل عضوم ى مهم دحاو

 ثحلار ح داش رلا ليبس ىلإ 0 داشرإلاو حصنلا نمو : همومعم و ء ىش لك

 عامتسالا نع ضارعإلا ىلع ث ىباتك ىلع فقو نم لكلو ىبأ نبا اي ث

 اعبتم هلوق ىلإ ، ضارمألا هذه تاطرو ىف عوقولاو ، ضارعألا هذه
 قالطإلابرمآلا نم ،تاخال اهورثأ ىنلا فلسلا لاوقأل ايذتحم و هتلا رمأل

 دقفتلاو ، راثآلا حيحصو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ىن ايسال راكفألا نانعل

 امب ، (٢)ءاودألا نم امهيف امل جالعلاو سفنلا (١)زثارغو © بلقلا لاوحأل

 راونأ ىلجتب & ةملظلا عفترتف بجحلا قزمتل ىتح « ءاودلا نم كلت ىن

 ىعاود رسكنتف ،: ىمعلا ريجايد رثأ ىحمي و ث ةعيرشلا رارسأو ةقيقحلا

 . ناطيشلا دنج ىلع نمحرلا دنج ةبلغو 2 نامإلا راونأ رون ةوطسب ىوهلا

 قفو .ىلع ةماقتسالا ىلعارمتف نفد ءاد لك اهنم جرخم كلذ دنعو .

 . ىنوألا ظحلاب برقلا ىنزوفت و. ىلعألا كلمال ةاجانمال حلصيو ث ةمالسلا

> 

 )١( زارغأ ه : لصألا ىو . ةزيرغ عمج : زئارغ 8.
 )٢( ص ءادآلا و : لصألا ىفو .;۔اد عمج : ءاودألا



_ ٤٦ 

 (١)نأزَح اهنكل ، ىقتلا بابرأو ، ىهنلا ىلوأ عم ىوصقلا ةياغلا كلتو .

 ىلعالإ. مارملا ةبعص د و؛وك ةبقع ىلع © ماهفآلا ىلع كلسملا ةضماغ هرب رب
 ،ب ونذلا ةيطغأ ، بولقلا ىلع ةمكحملا ضارمألا نم ءىرب بلق ىذ سيك ٠

 نعب اهلإ رظنف 0 قئاقحلا راونأ هيف تلجت ىتح « ىلجناف الج لب { الك
 ملعاف كلذ تئش اهمو . اهيف ماضيال ةيئر بيغلا رتس ءارو نم © نيقيلا

 { رها واغااةماقإ ىف ةضاي رلا قيرطب وه امنإ ،ثالذ ليصحت ىف قي رطلا أدبم نأ

 ىةريو هتلا بح اميلع ءاضقلا دعاس نإ { المعو املع 0 رئارسلا ةيفصتو

 صالخإلا تاماقم ىف لامعألاو ةداملاملع حف بصن و 2 لاوحألا ءافص دعب و

 صانتقالا عقي امعر © ركفلا ةمزالمو © ركذلاو ةبحلاو ىضرلاو سنألاو

 ىلإ كلملا هب زواجتي ىفخ ر.آال فشكلا ةطساوب 0 بلقلا ىف قئاقحلل

 لصحت و ، بلاطملا هلا نع لصيو & بجحلا ه ريس ىف ق رتخيف ‘ توكلملا

 { ناميإلا رونب بلقلا ةرانتسال © نايعال نيقيلا نبعب ثالذل ةي؟ورلا دعب ةيغبلا

 ىوذنم رانآلا حيحصو ،اهنيب نم عبني كلانه نم ض زئارغلا رونو ةنسلا رونو

 { راصبألا ىلوأ بابلأ اهيف راحت { هبيرغ لاوحأ و ةبيجع رومآ ، هزيرخلا

 ىن شقانف ث ايلع ملع ىذ لك قوف نأل © راصبتسالاو ةداملا بابرأو
 ،ارونكب ر كال لم نأ ىسع ، كدوهجم هيف لذباو 0 ىخأ اي اذه لثم

 لهلا تاملظ نم. هب ءاضتسيو سانلا نيب ىشمتف 2 ةايحلا ىف هب ىعست

 دشأ لاحلا كلذ ىف تنأو كنيمبو كيدي نبب ةمايقلا ىف ىعستو ،سابتلالا و

 رون هل نكي مل ن ,ل ، كلانه كلذ نوكي الأ كبر ىضق دقو . هيلإ ارقف

 لضأ و ىمعأ ة رخآلا ىف وهف ىمعأ هذه ىف ناك نم هنأل { ايندلا ىف هبر نم

 ىف بساحو 0 كلاوحأ دقفت لب ع ةاهملا مايأ ىف ةلفغلاو كايإف . اليبس

 لمهملا نكت الو & كبر نم ةمحرلا تاحفنل ضرعت و ، كسفن موي لك
 فاتخاةعقاو وأ 0 رظنال ةلمتحم ةثداح لك ىف رظناو & كرومأ نم ءعىل

 نه وفصلا ديرجت ىلع هب ردقت بلق كل ناك نإ ث رصبلاو ملعلا لهأ امف

 )١( ضرألا نم ظلغ ام : نزحلا ..



 ۔ ٠٢٧

 ذخو . هيلع ردقت ام ىلعف نكي ل نإف © هيلع ردقت هب نميف الإو { ردكلا

 لخدتو .« نينسحملا نم نكت . نيدلا هل اصلح . لاعت هلل 'هنسحأب كالخ نم

 ةملظ ىلع هيفتنكف ءىث اهنضتقا ىلا ةحدملا تحت ىنح ، نيلخادلا رامحت ىن

 ءىضتستارون ةرخآلا ءاملع راونأ نمسبتقاف ڵ باوصلا ةيور نع لاكشالا

 هركسأ (:)[ىذلا ] ملاعلا ثالذ ىن ةراشتسالاو كايإ و & ثالذ ثالم ى هب
 هللا دابع ىلع قيرطلا عاطق كثل وأ ء هلا ةبحم نع كعطقيف ايندلا بح

 كيبأ نبا كيخأ نم ك هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . نيديرملا

 . ملعأ هللاو . ىصورخلا سيمخ نب دعاج

 ام رمأ ىف ، ثاباوج ىنع اذهو © كلباتك "ىلإ ىخأ لصو : ةلأسم

 هب لاق امو 0 اهوبأ اهجوز ىللا ةيبصلا هذه جيوزت نم هيف هب تروع

 نأ اهف ىلإ تلصو ىلا ةعقرلا هذه «ىف ، ىلوعملا دشار نب رماع نب دمع

 ةثوروم ةثراو اهنأ و اهل رعغ ال نآ نيملسملا دنع هيلع لومعملاو لوقلا رثك أ

 لومعملاو لوقلا رثك أ هنأب اذه ى دارأ ناك نإف . ىه وأ جوزلا تام نإ

 نم نامزلا اذه لهآ نم م اكحألا هب هل تدهش ذإ قدص دقف ،نيرخأتملا ىن هب

 ةوعدلا كلت تناك . نيرخآلا ىن امك نيلوألا هب دارأ ناك نإو . ماكحلا

 نم ثكالذ ىلع نحت و ىعدا اه فالخ ىلع نيملسملا نم فلس نم راثآ دهشت

 ىق هانيبت الو © آرث٣وم هملعن ايف اذه ناك اه & الكو اشاحم نيلئاقلا ءادهسلا

 : لوقينم بهذم رهظآلاوحج رآلا و رهشألا و حصألاو رثكألا لب ار رقم بتكلا

 © تغلب اذإ ةميتيلاك ، ع ولبلا دعب اضرلا ىلع ف وقوم اهرمأ و © رايخلاب اهنإ
 راثآ ىف هنأك رثك ألا هنإ هيف لاق ىذلا لوألاو ، تررح اذإ ةمألاو ةميتيلاو

 هللا دمع نحنو .بيرق ذوذشلا نم نبف راعلا دنعل هنإو ، بي رغ نيمدقالا

 هيلعو ىونام ئرما لكلو ث هار وأ هب لمع نم نيدلا ىأ ئط الو ،هارنال
 زوج الف ث ةريثك لي وافأ عرشلا ىفنو : باوحلا ىن هلوق امأو . ىون .ام

 )١) ريبعتلا ا مقتسي دايز .
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 ح هلوق نم ف رحلا اذه ىق ىنأكف © لوقب مهنم دحاو لك قلعتي نأ سانلل

 ةوه ىف نهولا تحت يواه ث لدعلا نع قلزنم الوق نوكي نأ فاخأ

 ليبس ىلع لودعلا الو ، لطابلاب ؟يش ىن قلعتلا زوجمال امإ هنأل )١( لطبلا
 ىلع لمعلا ق سفنلا ىوه ةحماسملا هجو ىلع الهاست ء لدعألا نع رايتخالا

 نم و .آعرش ةرئاحلا ةصخرلا لوبق اهف عساولا ةرورضلا ىنعمل ال لزنألا

 ال مث هاري لوقي © ىآرلاب هيف فلتخلا ىن قلعتلازهسفنل زيجتسي نأ بجعلا
 ، هنم رصبأ هرصبأ ايف هلعلو :لدعأ هرصبأ امه رغب قلعتي نأ هريغل زج

 ىم و 3 :ىش ىف ف اصنإلا نم سيل ذإ 4 لدعلا ةلقو مكحتلا نمل اذه نإ

 ، ىأ راالهأ ءارآ نم هآر اا وأ ىأرلا ىن هيأرل فالخلا هريخا زيجم الأ هن زاج

 زاجآاذإو . هنيعب ظيلختلا وه اذهف الإو هزاجتسا ام هل زيجم الأ هريغل زاج
 ، ائبع ىأرلا ىف داهنجالا جرخ ث رخآلا هل هزجم م ام لكل زجم ملو اذه

 لمعااوأ لوقلا ىف فلاختلا دنع ةءا ربلا ىلإ كلذ ىدأو 0 لالض عون ثبعلا و

 عمجأ ام لاطبإ ىلإ رجني هنآل لطابلا ضع اذه لب الك . ىأرلا ىلع

 & ىأرلا لهأل ىأرلاب ل وقلا"نم نمململا نم قحلا لهأ هيلع هللا دمحم _

 مهضعبل نيدلا ىن ةئطخت ريغ ىلع & ىأرلا عضوم ىف ىأرلا ىلع لمعلاو

 معيل عنم الو آضعب ممضعب ةيالول كا رت الو & ءارالا تنيابت امهم اضعب

 نم وأ ىأرلا ىف الدع هاري ام لك ىلع ص لمعلا الو ث لوقلا نع اضعب

 ىف حصي ال امو حبحصاا وه اذه و : مله ىلإ ىرج ةباحصلا ندل نم ىأرلا

 لدتسا © هادع ام لطابو © قحلا هنإف هنم ةيرم ىف نكي الف & هاوس قحلا

 اهركذب عستي ، باتكلاو ةنسلاو عامجإلا نم ةلدأب بابلألا ول وأ كلذ ىلع

 :قحلا مهلوقو اولاق دةلو . فعضلاو ىمعلا لهأ الإ اهركني الو ڵ فصولا
 ملعلا لهأ هيف فلتخا امم ءىشب لمعي نأ دارأ رظن هل نم لك ىلع نأ
 هيف تأي م ايف ىأ رلا ق دهج نأ هلد امك { لي واقأآلا ق دهج نأ > رصبلا و

 ىلإ هاري امم 0 بوصألاب ذخأي نأ هيلعو . ىأر ىذ دحأ نع ىأري لوق

 اولاق ول و . لدعأ هاري ىذاا نع لدعي نأ هل زوجي الو . برقأ قحلا

 . داسفلا : لطبلا ) ( ١
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 :ىأ رااىف لدعأ ةربصب نعكلذ ىري نأ الإ:نزماعهدضب لمعو كلذ فالخ
 كلذ ىف رظن هل نكي مل نمو ء هيلع ىضم اهف هسفن ئطخم الو هيلإ لقتنيف
 « نيدلا عرولاو ملعلا لهأ نم كلذ ىلع لالدتسالا هب وجري نمل ةرواشملاف

 مل نزف ث هلدع رصبي آثيش هيف ملعي ال ايفهيلعامكو لوق هيفتأي مل ايف هيلع امك

 دهتجي نأ هيلع نإ ليق اذه لثم ىف هنأكو هب ذخألاو لدعألا ىرحت هنكم

 ىلع لمعلا ىف هتقاط غلبم ردق ىلع هدهجب ةمالسلا بلط ىف ديرأ هلعل و
 الو 0 عيطتسي ال ام هيلع سيلو © ديز نب رباج دهنجي ناك امك 0 لدعألا

 .ىرحتلا الإءءارآلا لدعأ اهب رصبي ة ريصيهسفن تاذ نمهل نكي مل نم عيطتسي
 ٠ هنم دهجلا ةياغ كلتو ، هغولب ىلع ةردقلا وأ اهل رعملا مدع دنع اهلدعآل

 مززلل هل ثللذ نم قاطأ ام موزل دنع قاطأ ام هيلع و © هتقاط نم ثالذو

 لوآلا و. ملعلا لهأ ىأر نم دارأ امب ذخأي نأ مش هل نإ ليق دقو".:هب لمعلا '

 اوناك ام كلذكو : نيدلا ىن مهلضفآو نيلئاقلا لعأب دهحلا دنع ايسال حصأ

 لوق ىلإو ث ملعلا لهأ لوق ىف ىخأ اي رظناف : لاح لك ىف ، لاح ىلع
 .نم دعبأل هنآل ، نيرظانللقحلا ىف تبلا نوبلا امهنيب ناك فيك 0 لئاقلا اذه

 قحلا هجولا هلوقل انسمتلا ثيج نملانإو ، سمشلا نم نيبأ طخو ، سمأ
 هلوق امأو . ثلذ ىلإ اليبس هل دجن مل لاح ىلع ، سانلل عنملاب قالطإلا اذه ىف
 هنأل ، هوجول لمتحم هنأكف رخآلا نم حصأ لوق لك لي واقألاو باوحلا ىف
 امهنم ءىش ىأ وأ امح دارأ . ملعأ هللاو ; اعيمح ىأرلاو نيدلا ىلع ى وطني

 كلذو . امهنم ءعىشل دصق مزح ربغ ىلع الاسرإ لوقلا لسرأ هنأ وأ ديري

 سؤسلملا )١( تيبهلا قطنيو © ملعيال امب ناريحلا ىمعلا ملكتي دق ذإ نكمم
 ىلع نح و . لقاعلا هباوج نع زجعي اع لهاحلا ىغلا لأسيو { مهفيال اع

 ىف ليواقآلاب دارأ ناك نإ : لوقنف ، ملكتن اذه ىف ليصفتلاب ةطيرشلا

 ىن قحلا ناك نم ىحلا و ، زوجمال و فالتخالا هيف حصيال ام نيدلاف 0 نيدلا .

 ؛وفلاغ الأ فيلكتلا ىلوأ نم عيمحلا ىلعو دحا و ىالإكلذ نوكيالو & هدي

 . لقهلا بهاذ : تيبملا ( ١(

 ) راثآلا ب ايل - ٤: م (

 



. ٥٠١ 

 قحلا ىف قفاوملا وه دحاولا كلذو . ىآربالو نيدب دحاولا كلذ

 { رثك نإو حصيال لطابلاو ، لطاب هاوس امو { عامجإلا وآ ةنسلا وأ باتكلا

 كلذ ىف قحلاف ڵ ضرآلا ىف نم عيمح لثملا برض ىن هيلع ناكول و زوجم الف
 اذامو ، قحلا هنأل هعبتا نمل قحلا ىن قحملاو ، لطابلل فلاخملا دحاولا د رفنملا

 ةجراخ « نيدلا ق لي واقألا تناك نإ و . نوف رصت نأف { لالضلا الإ قحلا دعب

 لطاب و . الطاب تناك ٥ نيدب وأ ىأرب . { نيدلا فالخ ىلع © نيدلا مكح ى
 هنم ء ىش ى سيل هنأل . رخآلا ن ه حصأ هنآ لطابلا نم ھىش ىف لاقي نآ

 لهأ ىأرلاب هيف فلتخا دق ام ىأرلا ىف كلذ دار أ ناك نإو . حيص

 نوكي دق هنأ حيحصلا ىلع كلذ ىن لوقلاف 0 ىأرلا عضوم ىق ىأ رلا
 نم حصأ الو ث ع ىش نم لدعأ ء ىش سيل { ءىش ىف )١( ايواستم هلك

 > ىوقأهتجح تناك املكو س ؟ئش نم حصأ ءىش نوكي دق ءىش قو( ء ىش

 , امبرلو ى حجرألاو هبشآلاو ء حصألاو هجوآلا ناك ، ىوضأو خسرأ هيلعو

 ; ىف حصألا ىو اهف قرفتلا مقوو © نيرظانلا ضعب دنع ةوقلا ىف تأفاكت
 نإ لاقي نأ لاحملا امإ و { لاقملا ىف لاحملا نم كلذ سيلو . نيرخآ قح

 نأ سانلا عسي ال . مولعم رظن ىذ رظن ىلع فوقوم 0 حجرألا ىف رظنلا

 لوقلل حصألا ىف رظن 0 ىأرلا نم هريغ لإ { ىأرلا ىف هرظن اوزواجتي

 لطابلاو { لاحملا هنأل زوجمال ام اذهو . حجنأ هاري ام لك ىلع ، لمعلاو

 سيل هنأب لوقلا كلذ ىف قحلاو . الاطبإ ىأرلا ةزاجإل هيف نآل & لالضلاو

 { ملعلا لهأ قح ىن رصبلا لهأ نمس مولعم دحأ رظن ىلع اروصقم حصألا

 كلذكرمأآلا ناكول ذإ ، ملعلا لهأ سانلا نم نبتفتسملا لك قح ىف الو الك
 حيحص رظن نع ه ريغ ىأر ولو . حصأ هآر ام حصأ ةزواجم زوجم ال ناكو

 . سباتكلايكح عقوم كلذ عقو ولو ، ىرخآلا تلطبل 3 حصأ ىأر ام ريغ
 { هفالخ ىلع لمعلا الو٬هدضبلوقلا عسي ال ىذلا ، عامجإلا وأ ةنسلا وأ

 ٠ كلذنآل . الطاب اذه نوكي نأ الإ نيملسملا عيمجو هلوسرو مهتلا ىنأ نكلو

 )١( ىوحن أل « ىواستم ه لصالا ىف .
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 ، نيدلا ىف ىأرلا .عضو زوج الو . نيدلا ى ىنعم اذهو ، ىأرلا ىف ىنعم

 . قحلاو © كلذ ىلع نبملسملا نم قحلا لهأ عامجإب { ىأرلا ىن نيدلا الو

 نوكي نأ .0 ىأرلا ىف رظنلا وأ ، . ىأرلا ىلع هب ردقي بلق ىذ قح ى
 لدعأب لمعي و . هيأر حصألا ق دهج . نأو { هبلق ىف كلذ ى ىفتسملا

 ةردق هل نكت ل اذإ .0 عبت قحلا ى ىنفملل ىنفتسملاو .. لدعأ هل نمبتسيام

 ريحملا ناك امم ر لب . حصألا ةفرعم ىلع © هسقن تاذ نم لالدتسالا ىلع

 ‘ ملعلا ىف ةلزنم ىلع اوناك اذإ ث هيف ملعلا لهأ هلع فلتخم ، ام عضوم ف

 : ىن قحلا ةباصإ ةدارإو ث هسفن نم لدعلا ىرحت ىلع س عرولاو ةيالولاو
 اوناك نإو ىلوأ ىل ولاف لزانملا تنيابت نإف . ليق ام ام حصأ ىلع © هدصق

 اهلف ءاوس اوناك نإف : عبتي نأ هقح ىف قحأ ملعالاف { ةيالولا ىف ةلاح ىلع

 ملاعلا عسي مل ، نيملسملا ءارآ نم هزبغ ىلإ لام نإ 2 عمتسي نأ لضفأ لضن

 ىا هلاق ام فالخ ىأرلا ملعلا لهأ نم لوقي نم ىأرلا ىف فنعي نأ

 نأ ىأرلا لهأ نم لكل نإف ، ىري الام ىريو ص ىري ام ىريال ناك ول و
 رايتخالا ليبس ىلع زواجتي الو ،ىري ام ىلع لمعيو ، ىري امب لوقيو ىر
 نم هريغ لمعو هدضب هنع لدعنإف لدعأ لدعلا ىن ىأرلانم هاري املدعأ

 ،لدعأ هيلع لمع ىذلا كلذ نأ ىري هريغ ناك ولو :امآ ن اك راتخم ىأرلا

 :هللا همحر ، ديعس وبأ خيشلا ا لاق دقو . لدعآلا وه هقح يف لدعلا نآل
 ص هلوق ىنعم ىلع روحلاب ذخآ هنم ةريصب نع ءارآلا نم لدعلا كرات نإ

 ملاظلاو ، ملاظ رئاحلاو 3 رئاج روحلاب ذخآلاو ث هلاق ام اذه ق قحلاو

 لدعأ ىلع لمعيف هيف عجريو ، كلذ نم بوتينأ الإ كلاه مثآلاو ، مث
 هلزني ملو لدعلا ىف هدنع ء ىش ىف ةفلتخلا ءارآلا تأفاكت نإو لدعأ هاري ام

 ىلعلمخي نأ هلو:، ءاش اهنيأب لمعي نأ هل ناك ، ءىش نم لدعأ اهنم ءىش
 زوجم الو باوحلا ىن هلوق امأو; . . ىرخأ يرخآلا ىلعو ةرم اذم
 زوجم ال ايف ةرورضلا دنع الإ & ةرم نسحالابو ةرم صخرلاب ذخألا

 لوقلاو س هتلمج ىف باوصلا ىناعمل لمتحم هنأكف ث ةرورضلا دنع:هب ذخألا
 اذه ف بهذي امإ هنأ هب نظنل انإو ، عستم هيف صخرلا هوجول ليصفتلاب

_
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 ءىش رجح ىف قحلا رصبأ نم لك نإ لوقيو ، ىأرلاب هيف فلتخملا ىلإ
 ىن فلاخملا ىأرلا كلذ ناكو 0 ايأر هربغ رظح هرظح امل ةحابإلاو 2 هحابأ

 ضعب ىن نوكي دقو ، ةصخر مالسإلا ىن هيأر ىلإ ةفاضإلاب هيأرل ىأرلا
 { ةيبصلا هذه ماكحأب ةطانمرومأ ىن ايسال ،ىأرلا ىن ىأرلاب تافالتخالانم

 قادصلاو رايخلا ىف سكعلا ىف سكعلا ىلعو ، ةصخر اذه بنج ىن اذه
 ةفاضالاب ح اهنم حصألا ىفو .© اهف فالتخالا نوكل 0 قالطلاو ثارملاو

 : نم رئاصبلا بابرأ دنع حصألا وه رايخلا ناك نإو © نيرظانلا عيمج لذ
 اذه سيل و ث زئاج ةيلبلا لوزن دنع ةصخرلاب ذخألاو ، نيرخآلاو نيلوألا
 قحلا ناكو اهآر نمل مالسإلا ىف ةصخر وه امإ معن : ءىش ىف ةرورضلا نم

 نوكي نأ اها ريال نم هدنع اهلع ىأرةنملو ،هل لاتحالا ىنعم ى اهعابتا هيلع

 لثم ىري نم دنعو هسفن دنع هقح ىف ةصخرب تسيلو اهب لمعف _اهآر

 لهأ نم اها ريال نم ىلع هقح ىف ىه امنإو 0هيلإةفاضإلاب الو الك ، ىري ام
 امم ر و ‘ لاح ىلع لدعألاب لمعي نأ هلاثمأو اذه ىف لك ىلعو ، ىأرلا

 لصأ ىف فلتخا امك ، صاخشألا نم ني رظانلا ىلإ ةفاضإلاب كلذ فلتخم
 نآ لك ىلع نإ لوقي ص حيحصلا ناعمل ىعارملا رصبلاو 2 ىأ رلاب كلذ

 ىف هيلإ ةفاضإلاب ء دحاو لك قح ىف لدعأ هيأر ىف ناك ام ىلع نوكب

 ىه تناك نإو © ةيواستم هقح ىف تناك . كلذ ىف ساكعنالاب حيحصلا

 بعي مل نبملسملا ليواقأ نم لوقب قلعت نمو : ةنيابتم هربغ قح ىف
 ىذلاب ذخآلاو ڵ باوحلا ىفهلوق امآو ; قحلا ىف قحلا هجو هل لمتحا ام

 نوعمتسي نيذلا ه :ىلاعت هلوق ىللىرت الأ٬ ةجحلا وهو روهمحلا هيلع
 تسيل ةيآلا نأل برطضم هنأكف . )١( « هنسحأ نوعبتيف لوقلا

 عابتالبجوم هلوق نأل ث امزج لاق امل ةيفانم اهنأك لب © هلاق ام ىلع ةلادب

 ضرعم ىف ىضتقت ةيآلاو . ناك هجو ىأىلعو ناك فيك © اقلطم روهمجلا

 )١) ةيآلا نم ١٨ رمزلا ةروس نم .
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 حتف امم ث ليق ام نسحأل عابتالا مث. فلتخملا لوقلل عاتسالل حدملا و ءانثلا

 نسح هل ناب اذإ هريغ وأ روهشملا دحاولاو { روهمحلا هيلع ناك رسيو هتا

 نأل © رصبأ ام ريغهريغرصبأولو © هاوسامم هربغ ىلع هتوق رصبأو © هلوق

 هرغ نم وآ . هتاذ نم هنم .رصب نع نسحأ رصبأ ام نسحأ عبتي نآ لكل

 اروهشم ،روهمج ريغ وأ اروهمج رغلا كلذ لاق،ءاوس و .رصبلا لهأ نم

 نمو;,ث هعم قحلا هل ناب ثيح نم وه امإو ءاوس هلكف 0 روهشم ريغ وأ

 هجو رصبي نم ىأرلا ىف كلذ ناك ولو هب ذخأ حصألا هعم حص ثيح

 ىأرلا ف ىأرلاب ةيف فلتخملا نم نسحألاناسحتسانأل ، هسفن ىأر نم ىأرلا

 روهمحلا أطخلمتحع هزأأل . ه ريغال حيحصلا وه اذه و 4 داهتجاو ىأر عون

 فعض لمتحم هنأ امك روهمجلا لوق فعض لمتحمو . دحاولا أطخ لمتحم امك

 : روهمحلا نم ملعلا ىف ارظن ىوقأ دحاولا ناك امبر لب دحاولا لوق

 مه رئاصب تلكو 0 هتيثور روهملا نع تباغ دق اه هتزيرغ رونب كرديو
 .نإو مهنأل ، سانلا نم ءاملعلا ىلع بلاغلا وهل اذه نإو الأ ، هكرد نع
 قرفلاو ث ديدشلا نوبلا مهنيبل نإف © ملعلا بسني مهيلإ و ، ءاملع اوناك

 ى زيرغلا ملعلا رونب ترانتساو 2 مهزئارغ تفص نيذلانورصبتسملاو : ديعبلا

 ةينيدلا ملعلا رارسأ اورشابو © ةريصبلا نيعب حيحصلا اورظن و 2 مهبولق

 { رابحألا نم نيينابرلا ةجرد ىلإ ملعلا مهب غلب ىنح ث ةفرعملا حيحصب

 { حيحصلا ىلع قحلا بهذملا نامجرت - هللا همحر ۔۔ ديعس ىبأ خيشلاك

 :ليلق باوصلاىلع ةقيقحلا رع ىف تآشنملا _- نيدلا نم ۔ىراوخحلا تابر و

 عولبلا دنع & نيملسملا خياشم نم مه راث آ اندج ونيذلا رصقي هنأ ىرت الأ

 نم الإ سانلل ةمحر هلعج نمناحبسف 0 هللا همحر- خيشلا اذه ةجرد ىلإ

 ىف نكمأو هلك اذه لمتحا الو & ىدهلا ىلع ىمعلا بحتساو ، ىصع

 ىلع لزن باتك وأ ث ىبن ريغل قحلا ىن ديلقت نيدلا ىف نكي ملو زاجف قحلا
 ىفو لوقلا ىنةجحلا ىفو لدعألا ىف رظنلاىن كلذك كلذ ناك ، خسني مل ىف

 نأل 0 هيلعو هنم اذه ىن هتجح تناكل هلاق امك رمألا ناك ولو . لمعلا

ةيبصااهذهل رايخلاب لوقلا ىلعناك اامإ ، ةلأسملا هذه ف لصألا ىف روهمحلا



 ٠ ۔ ٥٤ _

 مالكلا ىف تاط ولغآلاهنه ى بجعلا اذهل و اذهل ام : ميظعلا هللا ناحبس ايم "

 (٢)ى وشنلا فسعتو © )١( ىوشعلا طبختلهنإ ؟ ماكحألا ىف تاضقانملاهذهو ٠

 ىلف هنع لدع هنإو . ةجحلا وهو روهمحلا هيلع ىذلاب ذخألا نإ لوقي هنأل 3

 )٢( اجس دق ليل بطاحك نوكي نأدل بحأ تنكام ؟ اذه فيك ، هب ذخأي
 ركفتلا اذه ىف هل ىغبني ناك دق لب 0 مهفيال ام ملكتيو ‘ ملعي الام لوقي

 نم فكالذ نأل . ماكحألاىلع ة رصبتلا ليق مادقإلا نع فقوتلاو 2 مالكلا لبق

 رايخال هنأب لوقلا ىلع روهمحلا نأ نظ هلعلو : مالسإلا قح ى بجاولا
 رهش امإو ، اردان الإ' فلسلا راثآ ىف .زكي مل هنأل ديعب نظ كلذ و 0 اهل

 روهمج هيلع ام ك رت نيرخآلل زاج اذإو .. رشتناف نيرخأتملا ىف انل ناب يف

 هل وق ىلع ايسالو . مهل زاج امك ث هيلع ام ك رت مهدعب نمل زاجم ، نل ا

 ءالؤه وس ارظن ىوقأ مهنأل ،هلاثمآو اذه ىن نيلوألا نم روهمجلا لوف ىلل

 دق و `} ةدسافلا ةعجارملا وةلطابلا ةطلاغملا هذه تناك الإو 0 ارصب فعضأ

 .ةيافكلال وقلا ةداعإ نع هيف نإو إ فيفضلاو ملاعلا ىنهيلع نحنام:اذه ىف انيب

 فلاخو © ةصخر ىطاعت نم لك ناك ولف : باوحلا ىن:هلوق امأو

 رومآلا تعاضل و هلوقبذخ؛وي الوء زوجمال كلذف هب ذخأ ءاملعلا هيلع ام اهب

 ىف ىنعملا نم دحاو بولسأ ريغ ىلع جردنملا مالكلا ىف قيفلتلا نم هنأكف
 { ىاعملا مامت نع « ابلا ىف صقنلاو . ددرتلا هب ى رزأ دقو. ماظنلا

 مومعلا ضرعم ىق هنأ وأ ، مومعلاهنآ هب لوقلا قلطأ اف دارأ امب ملعأ هللاو ..

 ةيبصلا ىف لوقي نم ىأرل ، ىأرلاب فلاخملا هب دصقو صوصخلا هب دارأ ا

 رومألا ىف ف رصتي نمل ب رفي" ءاوشع طبخ طبخي ه : لثملا نم ذوخأم ، ىوشملا ظبخت )١(
 . ةريصب ريغ ىلم

 . ةيارد الو ةياده ريغ ىلع هذخأ :.مالكلا ىفو . لدع و هنع لام : قي رطلا نع فسعت )٢(
 ٠ ىوشن ىهو .٠ ناركسلا ٠ ناوشنلا و

 دكر وا هلهأ نكس ىأ " اجس اذإ ليللاو ه : ىلاعت هل وق نم ذرخام ( ىراو ( اجس )٣(
 . نيملاو ثفلاب ملكتي ىذلا طبختمل لاقي . اليل بطلا عمجي ىذلا : ليللا بطاح و . همالظ



٥٥ 

 نم ءىش ىأ انيفن اذه ىق ىرعش تيلف 0 اهل رايخال اهوبأ اهجوز ناا

 نم بهذمب س قحلا ىف قلعتلا هب دارأ هنأ ڵ نظلا بلاغ ىفو ، دارأ اذ

 ض رابكلا ءاهقفلا هيلع ىذلا لوقلا اذه بوصملاو ح رايخلا اه ىأرلا ىف ىري

 فيعضت ىلإ ىموي مالكلا سفن ى هنآل رصب ىذل عابتاو حيحص نعناك ول و

 ىرمعلو . اه ناهربال ىوعدب هل عبتملا ليذرتو،هيلع رخالاةيوقتو ىأرلا اذه

 نسحأل عبتملا هنأل 2 هحدقلاب هيف لئاقلا اذهلوقل افالخ ، هحأدملا كلذ ىن هل
 ` كلذ ىن ناكف ، لدعأ لدعالا هل ناب ام لدعأب ، ذخأ نسحأ هعم حصام
 ىلع ىأرلا ىف فلاخلاو { ءاغلبلا نم نيروهشملاو © ءارمكلا ىأرل قفاوملا

 ح هللا مهاده نيذلا كثلوأ ىأرلا ىف فلاخ نمل { لدعلا ىف هنم دابآجا

 ، باوصلل قفوملا هللاو & نيدلا ىف عيمحلا قفاوملهنآو. بابلآلا ول وأمه ثثل وأ

 بيعلا امنإو معن . حبر ليزجو حدم عضوم هنأل © كلذ ىف هيلع بيع الو

 ريغ لاق نمو ، بيعآ قحلا باعآ نم نآل ، بيعي كلذ ىف هيلع نم ىلع
 نئاكلا { نينموملا ليبسل عبتملا نيدلا ىف ناك نم ىلع ىدابلاو 3 بيحخأ قدصلا

 نأ لاحلا نم ناك امك ث لاحملا نمل كلذ نإ الك . نيبملا قحلا ىلع لدعلا ىن

 .ث روجحهملا لطابلا عابتإ ىف كلذ امنإ هنأل ، رومألا عايض قحلا عابتا ق نوكي
 ةتامإ و © هعدبلا ءايحإ كلذ نم ءىش رضأ و٬ روجفلا ىلعىدامتلا ىف ةصاخو
 تناك ،معأنيدلا فناك املكو © مومعو صوصخ اذه لكو د هعرشلا
 ىلص ىنلا لاق دقو باوحلا ىن هلوق امأو . رشآو ىهدأ و ، رضأ ةعاضإلا

 الولف ١ كوتفأو كوتفأ نإو ه ةصبا و اي كبنق تفتساف ه: ملسو هينع هتلا

 ملعأ هللاو . مالسلا هيلع لوسرلا كلذ لاق ال ةجح لاوقألا نسحأ رايتخا

 كص وصخللا ةروص ىق باطخلا ناك نإو حيجن هل دعب لوقلاو . حيحصف

 كلذ لثم ىلع رداق لك ىلع همومعب لمتشمو 0 مومعلا ىلع ىنعملا ىن هنإف

 قرع لدعلا ىف هلو ، روثأم بتكلا نو ث روهشملا ثيدحلاو ث هتقاط غلبم

 « ليلد حصأ نم هنكل ، روكنم رغ . حيصص نكم خسار تباث نئم ح حيسف

دحاو لك قلعتي نأ سانلل زوجمال هنإ لاق ا، هم فالخ ىلع © ليبس حضوأل



. ٥٦ 

 نوكي نأ ، بي رملا لوقلاو ، بيجعلا بجعلا نمو © اقلطم لوقب مهنم .

 ، ىأرلا نم الدع هآر ال هيأرب لوقي نأ . ىأرلا لهأ نم لئاق لكل زئاج
 هنأ وأ ، الدع نيرظانلا نم هآر نمم هريغلال هب لمعي نأ هل نوكيال مث

 لدعأ هريغ نمهنآو 0 هلدع, نم ىأرلثم ىأر ولو سانلا نم هرعغلال هل نوكي
 عونهنال ئ كفأنمهنعكف؛وي تاتخح لوقل اذه نإ . نسحأو هناه رب ق ىوقأو

 عبرأ : هلوق رخآو كلتف . عامحإلا و ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد ، ضح أطخ

 ةميلسلا بابلألل (١)غئاس ريغ ث هقاذم رمل هنأو ، دساف كلذ نأ ىلع تاداهش ]

 .اذه لاطبإ ىلع اليلد دهشتسا امه نتللا ةياورلا كلتو ةيآلاب ىفكو : دبأ

 ىنعمال هنإ : ديهش وهو عمسلا ىقلأو بلق اذ ناك نمل ، لاقملا نم قالطإلا

 ها ري امب لك قحلا ىف قلعتيل الإ + هنسحأ عابتال لوقلا عاتسا ىفو ، كلذب رمألل !

 ، هيلإ رظن قحلا نم هجو ىأبو هجو ىأ نم لدعأ لدعلا ىفو & نسحأ
 غاستسيالام اذه ، كلذ ىلع هب ردقي بلق هل ناك نإ ، هيلع لدعلا ىف لدتساو ]

 هب رمآلا جرخل اذه ريغ ناكولو : ءاوس بابلألا ىلوأ دنع ع بابلآلا ىن

 ، روهمجلا هيلع ام دوجو دنع ايسال : ثبعلا هجو ىلع كلذ © عايسالاو
 هاونسرو هللا اشاح نكلو 0 هلوق ىلع ىأرلاب هيف فلتخملا ء ىشلا ىن لوقلا نم

 هرصبأ ام نسحأب لمعيو ث لدعأ هاري امب لك دخأيل كلذ لب .كلذ نم
 ىعم بجوي ال كلذف .{ ةليسولا ىعم ىلع نسحأ هجورخ ناك امو . نسحأ

 اذه ىف لكو .« ةليضفلا بلط ى رايتخالا ىلع وه امعإو 0 ابض رف موزللا

 ناهربلا هب ىري نأ ىلع هب ردقي بلق رون هل نكي مل نمو ، هسفنل رظان
 هنأ وأ © كلذ ىلعهب لدتسي نم مدعأو ‘ حصألا ىلع هب لدتسي و ‘ حجرألا

 | رهاظلا مكح ى ةلاح لك ىف هعم اوناكو 3 لدتسي مهب نيذلا هيلع فاتخا
 رمالا عجري حصالا ىلع كلانهف 6 ةل زعم ىلع لضفلاو عرولاو ملعلا نم

 نإو 3 هب ذخأ هنيدل ءاربإ رثكألا هيلع امب ثالذ ىف قلعتلا ىأ ر نإف . هيلإ

 كلذ ىف هسفنل ىرحتي ىلا ‘ نيملسملاءا رآ نم هرغ ىلإ هكرت هردص ىق كاح

 هفالخ ىلع لمعوأ اراتخم هكرت نإف ث هقح ىن قحلا وه كلذو 2 .اهبف ةمالسلا و

 . أطخ ج غاسنم ه : لصألا ى )١(



 .تالتخالا ىنعم جرخم هميثات ىن هنأك ناك ، اصخرتم نيملسملا ليواقأ نم

 عض وم ىف صيخ رثنلا ىلإ ليملاو لهاستلا ثالذ داكي ال ذإ مثأ هنأ ىلإ ليمأل ىنإو

 تاوهشلا عابتا ىلإ ،ناطيشااو سفنالا ةيعاد نع النوكبا { ةصخ رلاىلإ ةجاحلا

 قحلاب ذخو اذه ىف ىخأ اي رظناف . ملعأ هللاو : ىوهلا ةطساوب اهل دايقنالاو

 نكلو . لاق نم ىلإ رظنلاو كايإو & لاق ىأر لك بناجو 0 لاح لك ىف
 { رشبلانم دحأل نيدلا ىنْديلقتلا نمس رذحلا لك رذحلاو رذحلا و لاق ام ىلإ

 لضفلا ىف ناك ولو ، نبماسملا نم ملعلا لهأ نم ناك نمجانثاكو ،ناك ام انثاك

 ملعلا ىف ناكوأ _ امهنعهتلا ىضر- باطخلا نب رمعو ركب ىباك ، لامكلاو

 ةعيرشلا علع بورض ق غلبو - هللا امهحر _ ديز نب رباجو نس۔ايع نباك
 كرابت هتلا نيد ىف لطاب و مارح كلذ نآل هتا همح رديعس ىبأ خيشلا ةغالب

 نب دمحم هب لاق ام ةحصل ةجحلا سمتلت تئج:ثيح كنأ عا ىلاعتو

 & اهدجتال هتلا دمحم ىنعملا اذه ىف سانلل عنملا قالطإ نم © دشار نب رماع

 نم انل سيل نكل ث ؛ىطخن نأ بحن انكامو . امزج طخلا حارص نم اهنأل

 هنأل 2 ةلمحلاىف نيهجو دحأ نع رظنلا ف ج رخال هئرطخو‘ ءىش رمألا

 هتلمج ىن نيينعملا لمتحم امهنم دحاو لك و ص لهج وآ ملع ىلع نوكي امنإ
 كلذ ىنأ نوكي نأ نكمم هجو لك دارفنا ىلعل هنإو : ىأرلاو نيدلا امهو

 { هب نظلا نسح ىلع تالانحالا عضوم ى هل مكعحنال عطقلا ىلع انكل ، هيلع

 ىلع نوكي نأّنم دبال ناك نإ و ث كلذ ىف نظلا ءوسب هيلع مكحنال انأ امك

 { اذه ىفهةتح ف نكمم رغ امل عمجلاو { ىردبال بيع عطقلا ؛ اهنم ؛ ءىش

 هج وب هدارفإو ث اعيمج هب ةكلملا و هيف هل همالسلاب م كلا هيف ج رحم ىح 7

 ءىشب هيلع عطقلا بناجمي كلذلف !هقح ى زكلالما ام بيعلا ىلع نكممال

 نأ ملعي وهو كلذ لاق ناك نإ لوقنف : هيف ةطيرشلا ىلع ملكتنو 2 اهنم
 نم روذعم هنإف © انايسن وأ ةلفغ قحلا نع )١( هناسل تلز امإو :هفالخ قحلا

 ج ثقذ نم هللاب ذايعلاف قحلا ةفلاح هنم دمعت ىلع ناك نإو ث ملاس ةكلهلا

 )١( ثنؤيو زكذي : ناسلا .



 ۔ د ٥٨

 ةلاهج ىلع هنم كلذ ناك دق ناك نإو . كلذ هب نظن ال نظلا نسح ىلعلانإ و .

 ىنفأو ، قح هنأ هدنع ام ىلع كلذ لاق امإ و ، هل ةداضملا زجحم وأ لصألاب

 تالاهج تالايخ اهنثروأ ، لدعلا عضوم نع مدقهلنم كلت ناح . عطقلاب هي

 هنإو . ليبسلا دصق ىلع ليلد ريغ نع ةرداص نونظب )٢( تطاتنا . ماه وأ

 ىأر نع ناك نإف { نيد وأ ىآ رنع ناك دقثالذنوكي نأ نم ولخمال اذه ىفل

 هنأل . ىأرلا نم لبقي ال ام لاقو 0 هيأرب ىأ رلا ىن قحلا هجو ع لام دقف

 لصالا لهج ءاوس © اداسف هيأر هيلع رسكناف 2 عامجإلا مداصف ىأرلاب لاق
 هج و ىلع عساو ىأرلاب هل ف الحلا نأ هسفن ىن نظف ، هملع وأ كلذ ىف

 ءاوس هلكف { كلذ نم هلقع ىف نسح امل ، عابتالاب لدعلا ىف هنم داهتجالا

 نيدلا نآل س مظعأ ةلزملاف نيدب هنم كلذ ناك نإو 2 هيف هل رذع ال هلكو

 ذحأ نع هملعن فالخ الب & نيدلا ىن عدتبم هكح قحلا ىف قحلا فالخ

 نوكي نأل .لايتحالا ىنعم ى ةنكمملا هجوآلا ىل هذه نإو الأ : نمملسملا نم

 هج وىلع اذه ىلإ انإ هنأ هيفنظلا ىلع بلاغلا و. لاحلك ى دا رفنالا ىلع هقحلي
 ى هيلع هب مرحم نأ ربف نم قحلا هنأ هيف هنم نظلاو ث هيف لصالاب هنم لهحلا

 ٠ احارص هيف هرمأ نىتسي مل ام هيلع وهو ،} لاكشإو سبل عضوم هنأل

 2 اهنملزن ثيح نم ل زنأ . هوجولا كللت نم “ىش ىللع هرمآ فشكنا امهم و

 ام ، ةكلهلاب هيلع الو ةمالسلاب كلذ ىن هل مكحم مل ؟ىش هيلع حصي مل امو
 هل لمتحم ال ناك نإ و : ةلباقتم هقح نف رهاظلا ىف امهب تالامتحالا ىن ناك

 لصأ ةقيقح ىفنكعع الو ، قحلا ىف باوصلل طحلا هجو الإ لوقلا سفن ى

 ىلع ناك نوكي نأ امإ وهو & كلذ ىف نيهجو دحأ نم‘دحا و هجو الإ رمآلا
 ٤ بيغ هعم حصي ال نم ىلإ ةفاضإلاب كلذ نإف . املاظ ًاكلاه هيف نركي ام

 ‘ ةحن ناولا ىلع الإ ىرجت ال ماكحألا نآل ى هيف هب مكح نأ هيلع الو هل ال

 هعم حص ىنمو . لاحم اعم رخآلاو لوآلا هجولا هل لمتحا اهلاكشإ ىلعل هنإ و

 نم ةمالس لامتحا قحلا ىن هل قبي مل ، اذه نم لوآلا هجولا نم جورخلا هيلع

 رهاظلا ىف هل هعم حص ىنم و . كاله عضا وم اهلك اهنأل ، ىرخألا ىلع ةكلحلا

 تقلعت : تطاتنا )١(
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 هللا دنع كلذكو © رهاظلا ىف ةمالسلا مكح ٠ىلع ناك ك لوألا هجولا ىلع هنأ

 ! هيف هملعي صوصخم اذه ىف لكو . نطابلا ىف كلذك ناك نإ،هسفندنعو ا

 هل زجم مل اذه الو اذ هعم جصي مل امو هعم حص امم هب صخ ام ىلإ لوكومو

 ءئيش قحلا نم ىنغي ال اذه لثم ىف نظلا نأل ، نظلا ىلع ثىشب؟هيلع عطقي نأ
 جص ولو فوق و وآ ةءارب وأ ةيال و نم ث هيلع ناكام ىلع هعم نوكي هكح لب

 نل ىغبني هنكل . لايتحاو سبلو لاكشإ عضوم هنآل .كلذك قحال اطخلا هعم

 هل لمتحم مل نإ كلذك و . ىلولا ىن ايس الو هل قحلا فشكي نأ هنكمأ و ردق

 ىلعهلدي و هأطخ هفرعي نأ هنكمأ و . ايلو هل ناك نم ىلع نوكي ةمالسلا هجر

 كلذ نأل ، كلذ نم هل ةياتتسالا و حصنلاو فيرعتلا نم م هل دب الو ، قحلا -

 ىلع هلديو ،هرمأ هل كلذ ىف نيبي نأ ايلو هل نكي مل نم ىلع هيلع هقح نم
 اجرو هيلع ردقو ثالذ هنكمأ اذإ . هدهجب دشرلا ىلإ هيدهع و هدجم باوصلا

 تناك ، قسفلا كلذ نع هتعجرو قحلا ىلإ هتبوأ نم سيأ نإو . ل وبقلا هنم
 ىلع ةنتف هلوق نوكي نأ هنم فيخ نإف . حصنلا ىلع توكسلا ىن ةعس هل

 نم ىلعو .رمذيو ريغيو ث رتسيو ىفخم نأ بجاولا نم ناك © مهنيد ىف سانلا

 نع هب عدخني الثل هقهزي و هغمديو { هقهري امب قحلا نم هيلع ىنثوي نأ ردق
 ريمدتل اه هيف ىفتكي ال ام عضوم ق ايسالو ى نملسملا نم دحأ هداشر و هنيد

 « سابتلالا لاح ىلع ه راشتناو سانلا ىف هررض راطتسا الإ و هساسأل مده هل
 ليلدب لوصولا نع مهنم فعضل ، لوبقلاب نيملسملا ماوع نم هل ىقلتلاو
 لطابلا قاه زإل قحللفشكلا نمدب ال .: هلئاق أطخو هلطاب ةفرعم ىلإ لوصالا

 نع ةعجرلاو قحلا ةباجإ ىلإ ءاعدلاب ةينلا لوصحو ء ةيلبلا ةلازإل ةيجرلا عم
 كلذ و © هب عادخنالا نع هيف عقي مل نمل ريذحتلاو © قدصلا ةملك ىلإ ىغلا

 دوجول ،كلذم وزلب نيصوصححملا هدابع صاوخ صوصخ ىلع هدابعل هتلاح
 : لاملا وأ سفنلا وأ نيدلا ىلع تاقثلا مدعدنع هب هلل مايقلا ىلع مهل ةردقلا .:

 قحلا ىف ةصاحلا (١)اوعبتي نأ ةماعلا ىلع ؤ . هليسولا عضوم { هليضفل هنإو
 . مه ةملاخلاب عطنتلا مل زوج الو

 )١( عبتي : لصألا ف .
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 ملعلا لهأ هيف فلتخا امو ، .عابمحإلا نوكي 2 ةنسااو باتكلا نوكي اكو

 حمللا ىف فيعضلاو ىوقلا ىف كل تبث دقام هيف قحلاناك. ىأرلاب ءىش نم

 مهسأب موجنلاك ىناحصأ » : ملس و هيلع هللا ىلص ىبلا لاقام لزني كلذ ىلعو

 قحلاناك ، نيدب وأ ىأرب نيدلا ىن فالتخالا ناك امهم و .« متيدتهامتيدتق ا
 مهعسيال وقحلاىلع اونوكي نأ سانلإىلعو : هفالخ سانلاىلع قيضيو دحاو ى

 ثالذ ى لوخدلا ةنتف نم ملس نم مزليام لقأو : لطابلا نمه ريغ ىلإ هتزواجم

 فقي الو 0 هنم آ ريي ال نأ ص ثالذ ىإ قحلا قح ى قحلل فلاخملا ، لطابلا

 ءىش ىف قحلا ملع نم ىلعو ، ىأر الو نيدب قحلا هلوق لجأ نم هتيالو نع
 ج اليلق انمث هب ىرتشيالو . هيلإ ةجاا لحم ىف همتكي الو سانلل هنيبي نأ
 ء قافنلاو رفكااو قاقشاا هرذحو . هب هرمأو قاثيملا هيلع هللا ذخأ كلذب و

 نم سيآو ، عمسي الوأ هيلإ تفتليالو عجنيال هنم لوقلا ىأر نإ هنكل
 لوبق نم ملسملا سئيي امك ،ءاج ر كلذ ىف هل رظنلا ىف قبي ملو قحلا مهلوبق

 داحلإ لوبق نم ةماقتسالا ىلوأ نه قحلا لهأ سئبي امكو ث مالنإلا ىدوهلا

 ناكو . عقت ةدئاف ةرواحملا ى نكي ل ء بلاغلا ىف ىضابإلا بهذملا ىف

 . ىجحآ ديزملا هيف امب لاغتشالاو » ىلوأ هيف ةدئافال امح توكسلا

 كاسمإلا مزاللا نم ناك ،هعفن لاح ىلع جري ملو هررض فيخ نإ و

 6 ديعس ىبأ خيشلانع اذه لثم ىن رثألا هب ءاج ام ىناعم بسح ىلع هنع

 ديلاب ذخآلا ىلإكلذ نم ءىش ىف حصنلاو تيرعتلل دح نع جرخام و

 عانتمالاو ىغلا راهظإ ىلعهبصخ ايف فيسلاب ىغبلالهآلةدهاحملا وأ سبحلل

 لتقيوأ،ثالذ نه نيملسملاو هلوسرو هللا رمأل ىغابلا ءيني ىح2 ىغبلا ىلع
 موقي نم وأ مامإ نم هيلعوأ هل ناك نمل صاخ كلذف ىعادلا وأ كلذ ىلع
 ٍ : ملع هللاو : مالسإلا ىف هماةم كلذ ى

 [ هماسقأ بورض ىلع هماكحأ نايب ىف لصفلا اذه ىلع مالكلا ىنو
 ؟ كلذل ليصفتلا لح اذه سيلو 2 عستم همومع نم هص وصخ عضاومو

 الدع ناك ام الإ هنم ؛ىشب ذخأت الو ص اذه عيمج ىف رظناف ىخأ اي تنأو

نيذلا نم هب ةرهلا لهأ هنع لأساف 0 هرمأ كيلع ىلخو ءىشنم تلهجام و
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 ٠ دتقاف مج 4 اقدص ءاهقفلاو كاقح ءاملعلا مه كئلوأف ،ىلاعت هللا نوشحم

 ،ةنحلا ىلإ صانلا داوقو2 ةمألا هذه وينابرو ةمئألا مهنإف ، دتهاف مهراونأبو

 جرم ا هضرأ ىف هتلا ءانمأ و ‘ ءايبنألا ءافلخو . ءايقتألا ءاينصألا ةرةصو

 كايإو : هرصع لهأ هب ءعىضتسي 0 هنامز حابصم مهنم دحاو لك ت ةنمزألا

 لح ف مهنإف ك تاوهشلا ىلع نمابقملا ، ايندلا ىلإ نيلئاملا 0 ايتفلا ف نبفلكتملا و

 ىبنلا نع ثبدحلا ىن ءاج امك ، ثالذ ,لع ننومأمب اوسيل « نيدلا ىلع ةمهنلا

 ز هنيد ىلعو ث هدابع ىلع هنلا ءانمأ ءاملعلا : لاق هنأ ملسو هيلع هتلا ىلص

 هللا اوناخ دقف كلذ اولعف اذإف © ناطلسلا اوطلاخم و ايندلا ىن اولخدي ملام

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا و  كنيد ىلع مهوملا و م ھورذحاف ، هلوسرو

 . هديب بوتكم «“© سيمخ نب دعاج " كيبأ نبا كيخأ نم . هتاكربو

 ىذلا هلل دمحلا ، ميحرلا نمح رلا هللا مسب : باتكلا ةحتاف ريسفت ىف هنم و
 ةاروتلا نم هيدي نمب امل اقدصم ث لي ربج نيمآلاةطساوب هدبع ىلعناقرفلا ل زنأ

 : رونلا ىلإ تاماظلا نم سانلا جرخيلو ، اريذن نملاعلل نوكيل ليجنإلاو

 نولمعي نيذلا نبتم؟وملا رشبيو" ، رومآلا نم موقأ ىه ىنلا ىلإ ىدهف
 اوكلهتسا و ةرخآلاب نونم؟ويال نيذلا نإو . اريبك ارجأ مه نأ تاحلاصلا

 داعملا ىف ادغ اروبثنوعديس ء دايقنالانم اوبأ ] ه رخآ رمعلا نم رفكلا ق

 بيغلا ملاع نم هجرخأف . هدارأ امك ةدافإلل هلمعب هلزنأ . اريعس نولصيسو

 ىلوأ بايلآلا ىبوآ نم © رثارمسلا عماسم عامأ هب عرقف ؛ هداهشلا ملاع ىلإ
 نئازخ ىط ى عدوأ و . اريذحت وأ فيوخت وأ آقي وشت © رئاصبلاو ىبنلا

 قئاقح راحم ۔ىلآل نونكم عثاد و ى هراهزأ راونأ تاصيوع قئاقد ضماوغ |

 ناكف رظني هرونب "نم كلذ ىلإ فشكلاب ىدهف 2 هرامنأ رارسأ تانوصم
 ىكف ، هماتخ عطاقمةعا رب لامج ىلحمهمالك علاطم ةغالب ةغايص لامك ىلحو 0 ا ريصب
 فدس هماكحأ عماوجمراوص عطاوقمزاوج عماول عواطب الجَ وي آ ريبخ هب
 مناغم نك امأو ىدهلا طارص ملاعم نع نابأو . اريونت تالاهحلا وج ىلايل

عماجم و ث هرانم راونأ ةلدأ عوطس روهظب ىوهلا ملاظم نماكم و { ىتلا
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 سرح و . اروكشدارأ وأ ركذي نأدارأ نمل ، هرابخأ راكذأ ىناعم رارسأ

 ،هتاذ ىفديزملا وأ صقنلاب ءىش قا رتسانع هقايآ ىنابم ءامس ىناغم باوبأ

 نع ماظنلا ىن اد رجم تايآلا ركح حيجنلا رايعملاو ، حيحصلا رايعملا ناكو

 ولو، لاوحألا نم ءىش ىف وأ ماكحألا ىف للزلا لبقيال { مالكلا ىف لاخلا

 ى هنأ ىلع ث آريثك آفالتحخ"” هيف اودجو هتلا رثيتغ دنع نم ةناتك

 ىهانت مدعو هبيجعلا هظافلأ بيكارت هنآرقل هماظن بيجعو همالك فيلأ»

 امزع مار نه هزاجعإ نوك ىضتقا دق هزاجنإ ةدش عم _ هبي رغلاهيناعم

 ةروسوأ 4 هلثمم اوتأي نأ نيملاعلا عيمج ثال ذل ىدحتف © امظن هضراعي نأ

 ةالصلا و : ا ريهظ ضعبل مهذضعبناك ول و كلذب مهل ىنأو ، هلكش ةروص ىف

 دارأ ىذاا ، ىآلا ىنلا دمح & همآلا ىداه ، همحرلا ىن ىلع مالسلاو
 هنإ ثيح نم ت نيدلا ةجهب ءامس ةبق ىف ، هد وج و لاله ةلاه هدوجم هآلا

 نم حئابقلا نم نيرهطملا هل آ ىلعو ، .اربنم اجارهو ارمق ضانلا ىف هلعج
 : اريهطت نيملاعلا عيمج

 نايعلا رهاظ رمآلا راصو ،ناه رلا قحلا رونب فشكنا داقف ، دعب امأ

 معنتلاو ، هيدبآلا ةداعسلاب"هئاقل ىن زوفلاو ،هللا ىلإ لوصولا ىلإ ليبسال هنأ
 6 هيادهلا رانم ب هلإ رعسلاو هياعرلا د وج وب الإ 1 هيدمرسلا تاذاذللاب

 هلاف © هبر نم رون «ا نكي مل نم هنآل 6 ملحلا نانع ىف 0 ملعلا راونأ ىلع

 دصق ىلع ليلدلا ره علعلاف ‘ عفانلا ملعلا وه كلذو 0 هب لدتسي رون نم

 هدعب امو ص ليزنتلا وهو نآرقلا هلك ملعلا و . ليلحلا كلملا ىلإ ، ليبسلا

 ‘ رمدصلا ق 1 افشلاو ئ رونلاو ىدهلا وهف 5 ليوأتو هل رسفت ملعلا نم

 ٥ راك دا تاف رع ىلع ناك نل ف وط . روجفلا ءاودأو ر و رغلا ضا رمأ نم

 ، ىفوألا ببسلا و ، ىقثولا ةورعلا هنإف ث افئاط هرارسأ ةبعكبو 0 افقاو
 نكل مع . ىد رتف كاله و ،ىوغو لض هكرت نمو 0 اجت هب قلعت نم ىذلا

ى نوكي ىنح « هليلدلا هل اعبات نوكب نأ حصيال 0 هليوأتب ةفرعم ريغ ىلع
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 ، هرارضأ هيمعت نأ 0 كلذ ريغ ىلع هيلع فاخم لب 0 الك 0 كلذك هقح

 ‘ هرم اذ هموع ىف نكي امهم . هراحم هقرغتو هف رجن و . هراونأ هقرحتو

 اذكه هنأ كشال اذ ى زمآلا ناك اذإو © هرغ ىلع هتحل ضاخف محتقاو

 ريغل نيدلا ىف ةماقتسالا لهأل نبفلاخلا ىلع ىللا زيسافتلا هذه نكت ملو
 ىنح . هيلاخ تسيل ليوأتلا لالض نم اهنوكل ث هيلاح ثالذ ىن قحلا
 دجت مل اذإ ايسال ث هيانعلا رثكأ نم كلذ ىلإ ةيانعلا فرص نأك راص

 لوعتف هرثأ ىفتقيو { هيلإ قحلاب عجري اريسفت انباحصأ نم لدعلا لهأل
 ضعبنم ث جاجللاو بلطلا ةرثكل . جاهنملا اذه ىف نحت اهو : هيلع

 هب دعق نمم لوك عم ث ىلإ ثلاذ ىف هتعجارمو © "ىلع هللا ىف ىناوخإ
 { ىقرملا اذه ةورذ ىف ٠0 اقترالا نع فعضلا صيضح ىف ،{ روصقلا

 عورشلا ةمه ىف نحت اهو . تفغينملا 0 خماشلا ىلاعلا ، خذابلا ، فيرشلا

 .باهسإلا و : لحملا لالقإلا نب ادصق طسوتلا ليبس ىلع ،هيدابم حتفل © هيف
 2 { هيصاقأ ىلع ىنوي ىتح © هيناعم عيمحل ءافيتسالا نإف { لمملا

 راصبألا صوغو ، راكفألا موعو راكذإلا مخول ناك دق هنوكل ، هيف انل

 حيسفلا ناديملا وهوال .فيكو `: رعق الو هل لحاسال ىذلا ، رحبلا ىف

 ىلإ:عولبلا لبق ، رامعألا عيمحل حيحصلا ىلع ىفوتسملا ڵ رابتعالا لا

 © ناسللا لع نم دروأ هيف ىنإو اذه ص هرباع ىلع ىأويال م ٤ هرخآ

 ئراقلل نوكيل ث ذاشو هب لومعم لك نآرقلا نمو ك نايبال هنم دبالام

 نم هماب ىلع هتلا نم نإ هيمسأو : ذالملاك أطالاكو '“.حللا ةبسن نع

 هب انأو ث ليوأتلا . قئاقح هكاردإل « ليزنتلا ديلاقم © هماركإو هلضف
 ىف ىف مجح نأو ث هباب ىل حتفي نأ ، لأسأ ىنر هلو ء لسوتأ "هناحبس

 عرضتا ث هيلع لكوت نم أجلم هيلإ خلا و ،أ هباصإلا ىلع لمعلاو لوقلا
 هبو هرغل قفوملا وهو { هيداب و ىأرلا راثع نم ةلاقإلاب ىنرمغيل هيدانأف
 & ءاعدلا عيمس كنإ همامتإل رسي بر 2 ءادتبالا نبح اذهو :«, قيفوتل
. ءاشت ال لاعن
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 لك ةحتافو . "ساسألاو' { نآرقلاز' مأ ىمستو باتكلا ةحناف ةروس

 حاتتفال] اذهب اهقحأ امو ". هأودبم هساسأو © هلصأ همأو { هلوأ ءىش

 ةلادلا ، ءامسألا و تافصلا ىلع ى ءانثلا قايس ىلع اهئاوطنا و © اع باتكلا

 لوصولا جرادم جيسل ىلع اهئاوتحاو ، دي رفتلاةيمكو 2 ديح وتلا ةيفيك ىلع

 ىلع ث هماقإلاب رمأ حملتلا ن وكو ، حلاصلا لمعلاو ملعلا جراعم ىلع هتنا ىلإ
 عم ث دوجوم اهلجأل الإ دوجولا ىف ءىشب سيل ىنلا ، هماقتسالا قيرط

 رخالاو ،كللاملا نم نمةي رلا لاح نع ارابخإ صصقلا نم؟هيلع تلمتشا ام

 دعولاب ث حيولتلا لاصخ نم ،© حيرصتلا ثالذ لالخ ىف امو © كلاهلا

 ةلمحلا ىلعو . لز ة.اقتسالا ةقيقح نع لض نملو اهنل نل ، ديعولاو

 كلذ وأدبملا ىهف . اهناعمل ليصفتلاكف اهادع امو 0 اهنابم ىف ةلمحلاك ىمهف

 هللا ىلص هللا لوسر لوقل . ةيفاشلاو ةيقاولاوةيفاكلا : ىمستو . اشني اهنم
 ،ةالصلا وءاعدلا و ركشلاودمحلا ةروسو« ءاد لك نفءافش ىه ود : ملس و هيلع

 ىفلب ث ةالص لك ىف ىنثت اهنأل ىناثملا عبسلا ىمستو . كلذ ىلع اهلايشال
 ،اهنعاه رغ ىفكي الو٤ اهدح و ةيرسلا تاعكرلا ىفكتو © اهنم ةعكر لك

 رارسأ اهلو . ))١( جادخ ىهف باتكلا ةحتاف اهف ارقي مل ةالص لك ذإ

 صاوخلا نم اهف نأ ركذ هنأ ىلازغلا دمحم نع ىوري هنإ ىنح ةميظع

 حصألا ىلع ةيكم ، قافتالاب تايآ عبس ىهو ةنطاب اظافلأو ةرهاظ اظافلأ

 تضرف موي ةكمب ةرم : نيترم تلزن اهنأل ، ةيندمو ةيكم : ليقو
 فورحلانم ءىش اهنع ذشي مل { ةلبقلا تلوح نبح ةنيدملاب ةرمو ث ةالصلا

 ىلع سانلا فلتخاو ". اهريغال ةعبس الإ ةيبرعلا رادماهلع ىتلا { ةيدجمآلا

 اهنإ قحلاو ؟ ال مأ اهنم ةيآ ىه له ، محرلا نمحرلا هتلا مسب ىف لاوقأ
 اهف نايسنلا ىف فلتخم و ث اهكرتل لمعلا ىلع حصتال ةالصلا نأ و اهنم ةيآ

 نكل ةناعتسالل اهيف ءابلاو . اعامجإ هللا مالك نم اهلآ ىف عزانت الو ا
 +اب و ةناعتسا ءابو ةفاضإب اهومسف 0 اهل ةيمستلا ىف اهنع ةرابعلا ىف لوقلا

 )١( ةرامتسالاب ءىث ىف ناصقن لك : جادلا .



 س ٦٥

 .رج فرح ىهو ‘ةبحاصملل اهنإ اهبف ليقو ى ءايسألاب لاعفألا قصات ىأ قاصلإ

 ةطانم اهنإ اولاق كلذلو © اهبالإ ناسللا لهأ دنع ح ةالو & هدعب ام ضفخ

 ةزملا فذح ىلع ملعن ايف لكلا عمجأ دقو . أرقأ ليقو أدبا : ربمضب

 اهنم. اضوع © ليقا ايف ءابلا تلوط امإو . ةفخلل امود ةءارقلا ى اهراهنشال

 ىسالاو( أدبملا ناشل مظعت نيسلا دم ىف و كلذ قهنأكو. اهلع ليلدلاك ن وكتل

 :ىعملا وه ىمسملاو هرغال فيرعتو هل ةفص هنإ . هريغ ليقو . ىمسملا وه

 نكل ث جصآ لوألاو ، هربغالو وهال ثلاثلا لوقلاو . مسالا هب ديرأ ىذلا

 سفن نع ادرجم هسفن ظفللا ال ىمسملا ءىشلا نم تاذلا ةدارإ ةطيرش ىلع

 ع تايفيكنا ىنه رياغت وهئ زجتو هفدا رتل هريغ هنإف هيف كشال كالد نإف 0 هب دارملا

 ىف هنبابتو . تاغللا ىف هفالتخاو { تاوصألا ىن افورح هعطقتو هدادعتو
 جيورتو & نيديرملل قيوشت ةلمسبلاب ةيادبلا سفن ىف هنأكو ، تائيهلا
 ٠ نيكلاسلل ثاثحتساو © نيقاتشملا سفنأل عبيمطتو ث نيفئاخلا بولقل

 ةراشإو ع نببنذملل فاطعتساو & نيدت ر۔ال ءاعدتساو ، نلبمتمال طيشنتو

 ث اهاحفنل ضرعت نمم ةبيرق ةمحرلا نأ ىلع { بابلألا لهال هللا نم ةمطل

 دهاعمو .[ . هركش دعاقم ىف الئاق . اهصاقأ رمغي نأ ءاجر اهئدابمل قاشنتسالا و

 : هركذ

 هقرفلا نكل ، حدملاك ءانثلا نع ةرابع دمحلاف . نيملاعلا بر هتل دمحلا

 لالجإلا ةبثاش نم ةدرحملاءةيرايتخالا رومألا ىلع نوكي دمحلا نأ امهنيب
 ، صيصخت الب لهحلا ىلع ءانالا قالطإ حدملاو . لاح ىلع داسف وأ صقنل

 امهالكو & ىمسم ىلع نافدارثم امه ليقو . صخأ دمحلاو 0 معأ هنأكف

 هدمح نآل سنحلا قارغتسال نوكي نأ لمتحمو . دهعلل فيرعتلاو ة. ىنعم

 هيف ديزملل نسيل ، هللا نمف ةمعن نم مكبام ذإ ؤ هريغل دمخ لك قرغتسم
 ريخلا ضرعم ق اهنأك تناك نإو ةلمحلاو . عزفم هيف صقنلل الو عضوم

 لوزن دنع اهب فلكملا ؛ ديعلا ىلع هقح ىت تابجاولا نمل اهنإف © ةروص
 « ناسللا فئاظؤ ن هنأاالإ ركشلا نم :عون هنأكو 0 اهنم ءىش وأ اهب ةيلبلا !

 71 (اثآإ بابل - ه م) . , . .. ..:: ب

 خ
.
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 ثيدحلا ىفو .ناسحإلا تاجردو ث ناميإلا تاماقم ناكرأل ماع ركشلاو
 ةيعرشلا بادآلا .نم هل نكي مل نمل دمحلا نم قالخال و ركشلا سأر دمحلا

 لج هلإلا الإ صئاقنلا نع درحملا سيلو ، الك . قالخ ةينامحرلا قلخلاو

 نم ةرذك نوكي كلذ سيل لب هدمح نمم هريغل ناك املكو ٤ هلالج

 قحتسي الأ داك هدمح ىلإ ةفاضإلاب هنأكو { هدمح توعنو ء& هدجم تاق ص

 ليركتلل اجاتع 3]© دمحلا تالامك نع هروصقو هصقنل 2 ادمح ىمسي نأ

 . مزج نيدمحلا ننب ةبسانملا ثيح نم اهاضمالف { ليقصتلا ةمدأ ىلإ

 طرفل ىذلاوه و & هدايسلا ضح هل تبثو هدابعلا هل تقح نم هتلا و

 دادمإ و ،مدعلا نم داج اهلاح هيلإ (١٨)تاهولأملا لك هلأت 0 هيلإ جايتحالا
 زجم مل (6)اهولأم هادع امو هلالا وه ناكامو © هل كي رشال هدحو 0 معنلاب

 ١الضؤ . دمحم نأ ه رغ لهأتسيالأ داك كالذلو . معن ٥ رغ ىلع قلطي نأ

 عماحلاك هنأل . هتاذل مظعألا مسالا وه اذه نأ ىلإ لي مل ىلإو { دبعي نآ

 نكمي هنإ ىح ى ىنحلا ت ءايسألا عيمج فاضنت هيلإ و ، ايلعلا تافصلا لكل

 قاقتشا ىف ليق دقو . هيناعم تاموهفم نم ديحوتلا عيمج جارخإ مهفلاب
 رعشت لمعل ، حيحصلا ةبتر نع هطاطحتال كرتي نأ ىل وأ اه رثكأ ، لاوقأ

 قاقتشا ال لع مس ا هنإ :ةعامجو دمحأ نب ليلخلا لوقوهو . للحم اهف

 " هلأت ىذلا وهو ةيه ولأآلا وذ هتا نأ _ هللا همحر سابع نبا نعو

 ,اولا ديرفو .2 اهدم و هفلأ فذح و © ةنس ىناثلا همال ميخفتو . هيلإ

 نحل اهنم دحاو لك & اواو ريصت اهنإ ثيحم ريمضلا عابشإوأ هثاه ى

 . ةالصلا هب دسفت مارحإلا ىن

 ىلع بصنلاب ئرقو، حلصملاو ديسلاو كلاملا ب رعلا مالك ى برلاو ""
 ".هاوس ال كلامو 0 هادع ام رهاق لكلا بر هتناو ، حصأ رسكلاو © حدملا
 ] هتاذ ءايسأ و هتافص نم كلذو 0 ةيبوبرلاب دحوتو ةيهولآلاب درفت
 نكلو .0 دييقتلا نع هرضغل هل دبرجتلاال و هيفتي رعتلا قلطي نأ زوجم الف

 . كلذ لاثمأ ىف اذك برو هبرو كبر

 .)١( ةغلا ى ظفملا اذه هري ملو ث لصالاب اذك .
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 همحر_-سابع نبا نع هيف { ًمماخك ماللا حتفب ، ملاع عمج نيلاعلاو

 ,:) ؟ريذن نيملاعلل َنوُنكَيلا ه :.ىلاعت هل ومل سنإلاو نحلا م أ ۔هللا

 : سنالا و ةكئالملا : ممأ عب رأ مجلا ةديبع ىنأ نع ناثلا لوقلاو

 ( .نطايشلا و نحلاو

 : نيملاعلل بر امو » :ىلاعتهلوقل ۔ نيقولخملا عيمج ثلاثلا [لوقلاو ه

 'نأ عئاش اذهو )٢( امُهَسيئب ؤ امو ضرألا و تاومسلا بر : لاق

 واولاي هيف عمحلاإ نوكو . ةدح ىلع هس ةل ق 1 اع حصألا ىلع سنج لك

 فلأ ليقف اهرصح ىف فلتخا دقف اذه ىلعو { لقعي نمل بيلغت نونلاو

 ، ملاعفاأ رشع ةينامث ليقو ؛ ربلا ىف ةئامعبرأو رحبلا ىن ةئاتس : ملاع

 ليقو . ءارحص ىث طاطسقكالز بارخلا ىن رامعلا امو ث اهنم ملاع ايندلا

 : ريلا ىن افلأ نوعبرأو ك رحبلا ىن فلأ نوعبرأ © ملاع فلأ نونامن

 ُلعيآ اَمَو » ، ىلاعت هلوقل .هتا الإ نيملاعلا ددع ىصعحمال عبارلالوقلاو
 تانئاكلا وهفهج وألا وهلي وأتلا نم اذه ىلعهنأكو(٢)« وه "الإ كب ر دونج
 هلاح ناسل ىلع ث هلاقم ىداني اهنم ءىش لك ذإ ار هنأل . هل ةدهاش اهلك

 ىلاوتو ،اهداجمإ ىف اهنم ةجاحلا ةدش دوجول هثدحأ اثدحم هل نأ هثدح ى
 ; مدقلا ىف ثدحلا لبقيال ىذلا دوج ولا { هتاذل بجا و دحا و ىلإ ،اهدادمإ

 اعادبإ اهرمأ ىلوتملا عناصلا دوجو ىلع ‘ عطاقلا ليلدلا اذه ناكو2معن

 راص . اريدقت ةئيشملا ىضتقم ىلع © اريوصتو عارتخاو . آرييدت و

 ' ةوقلاو ةمكحلاو ةدارإلاو ملعلاو { ةردقلاو ةايحلا روهظلا ىضنقملا
 { ةلاحتسال ءىش هلثمك سيل هنأو ،ءايشألاب ةطاحالا و،ءاقبلا و مدمتلاو ، ة زعلاو

 ‘تافصلإوف ىناعملانم ىصحخال امم 0 اهريغ ىلإ القع اهل عناصال ةعانصلا ةلثامم
١ ١ 

 )١( مقر ةيآلا نم ١ ناقرفلا ةروس نم .

 ٠ ..)٢( ناتيآلا ءارعشلا ةروس ٢٣. و ٠٢٤ |{ .. . )
 ٍ ٨ . 1 .. : + ١٠٠ ..: . . .© 1 ٠.٥... ٍّ . و ,م : . َ 7 ٠. - !

 .رثدملا ةروس ٣١ مقو ةيآلا نم (
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 مهنأ امهب» هتاذ ىمس نم .ه محرلا نمحرلا . ءىش لكل قلاخلا هلق

 : ىلاعت هل وةل هللا مسا ىلإ ءامآلا برقأل هنإو ث عوسأ قرفلاو { ىنعم

 ال وأ ىو ري ةلمسبلا ىن كالذكو(١)ءَن محلا ا 7 وأ هللا اوعدا لق»

 هيف ناكف ث رثكأ لوألاو زئاج ليقو ث رهمتألا ىف هريغ ًنمحرلاب
 حبسفو ةمحرلا عستم نع ةدابعلا ىف ميحرلا نع ةغلابم ك ءانثلا ةدايزل
 ايندلا ن۔حر لاق هنأ ۔۔ هللا همح ر _ سابع نبا نع ى ور امك . ةما ركلا

 { ايندلا ىنرجافلا و )٢( يلاب نمحرلا ليقو ، . ةرخآلا محرو ث ةرخالا و

 محرلاو قاحلا عيمج نمح رلا موق لاقو ك ةرخآلا ىف نبنمئوملاب محرلاو

 ىلع رظنلا ىف راصتقالا ثيح نم نكمم نيدبعتملا ىف اذهو 2 نينمؤملاب
 ،هوامعن لكال الماش ةمحرلا ناضيف نوكي نأ معنلا نم ةرهاظلا "ىناعملا

 ةقيقحلا رابتعاب بابللا نم اهءارو ام ىلإ اهل ةزواحملا ىف نكل كلذكوهو
 اهنوكل ث ةيصوصخ ةرخآلاو ايندلا ىف ةيهلإلا ةمحرلاف ، عجرملا ىف

 ياطع نموملا قح ىف ايالبلا نآل {ك ناكام ثيح ةنئاك نامالاب ةطانم

 امهيف ناكو ث ىلب ، مقن اهركشي مل نم قح ىف معنلاو ، اهركش نل
 ح ةمعنلا ركش ةمادتساب ، همحرلا باب عرف باجمإ ىلإ ةراشإ رثكآ

 ، نمحر هنإف { اهاك تامهملا ىن هب ينقلعتلاو © ةمدحللا تاماقم ى

 3 تاعاطلا ليبس ىف ةمهلا ةملكب هيلإ لابقإلاو تابوتلاب هيلإ عوجرلا و

 ،(٢)سايإلاو مكايإ و { ةلاحمال تاثيسلا نع وفعيو ث ةبوتلا لبقيمحر هنإف

 رمع ابآ نإليق دق و. ىوحفلا موهفم نم زرابلا ، ىنعملا ليلدب اذه فرعي
 ءاضقلا م وي ىأ ء نيدلا موي كلاه ىن محرلا مم ، نيميملا مغدي ناك

 هيف لخادف ".رهقلا موي و ةعاطلا موي هنإ ليق امو © ًءازجلل باسحلاو

 . هب لوعفملا ةلزعم اليزنت هيلإ لعافلا مسا ةفاضإب ث رورجمو راج

 1 . ٠ ٩ م . .رلا .١ و ند أ و ف | ١ مدأ لق 9 : لذضأل ١ ف و ٠ هأ رسإل ١ ة ر وس ٠ ١ ١ ٠ مقر ةيآلا . ) ( ١
 س
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 دقو : مملا دعب فلآلاب كلام : ىئاسكلاو كلامو بوقعي و مصاع رق

 ى فوذحم آدتيمل ريخ هنأ ىلع . انونمو افاضم عفرلاب كلذك أرق هنإ ليق

 . انونم حدملا وأ لاحلا ىلع بصنلابر

 همال نيكستبو ث بصنلاو عفرلاو رخاب فلأ ريغ نم كلم ئرق و
 ء دحاو ليقف امهانعم ىث سانلا فلتخاو . ىضاملا لعفلا ظفلب و © اففخ

 ءىشل كلم لك سيلو هكلم ء ىشل كلام لك نآل . عمجأ كلام ليق ر

 نم هيف ال حج رآهنأكو اكلم كلامكلم3َ لك نآل عس وأكلمَ ليقو ؛هكلام

 ةيعرلاىف ىهنلاو رمآلا هل نم كالملا نآل ، هيلع هئاوتحاو ثالاملا ىلع ديزملا

 اماع ناكف هكلم تحت مهنوكل كلام مهلهنأل دارا فيك همكح مهف ذفانلا
 ناك نم ىلع قلطي ثالاملا مسا نأ ىرت الآ . هانعم نم ءزجب صاخ كلاملاو

 نإو 0 ىنعملا ىف كلذ ةدارإ ىلع ‘ ةكولمملا نايعألا نم ءىشل كلم ىندأ هل

 كلملاك هنأل 0 حراوحلا ناطلس باقلا ىعس كلذل و { دعب كلمع ل ناك

 كلاملا ف رم٥ت 0 ةيهلإلا ةردقب اهف فرصتي ةيعرلاك هل ىهو 0 اهل رهاقلا

 ىلع ةلوبج اهنأل 0 هدانع قيطت ال ةداةنم ىهف 0 ءاشام ىلعو ءاش فيك

 نم دوجولا ىن ناك امل كلاملا وهو & دعب نمو لبق نم كلملا هللو . هتعاط

 لبالك { هكلم ريغ ءاضقو هردق الؤ همكح فداصيال . نوكي وآ ءىش
 ريبادتلا ةمزأب ، ريداقملا نانع ىلع ، قحلا كلملا نم قلخلا ىن رومألا ىرجمل
 . ىلوألاو ةرخآلا : نيرادلا ىن { ةئيشملا قفوو 0 ةمكحلا ىضتقم ىلع
 ن » :ءادنلا نبخ ءاطغلانع فشكي موينيدلا موبل صيصختلا ىرج امنإو

 افارتعاو ى قدصلاب الاقم )١( « راهقلا دحاولا هللا ميلا كالملا"

 عوج رو ،نايعألا بلس ىلع ناهرلا نع ىنغتسملا 3 نايعلا روهظل “قحلاب
 ىدمرسلا كلملا كلذ . ىقيقحلا كلملا & قحلا ىلإ ىزاعحملا كلا نم ىراوعلا
 هل مزلتسملاك هنأل . هيفام ركذ نع هب ءافتكا مربلا سفنل صيصنتلاو

 )١( مقر ةيآلا نم ١٦ رفاغ ةروس .
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 كلذو { ةمذلا فرع ىن ةداعلا هب ترجام ث هيلع هفرص ىف هلايشا ىق
 ةيمستلا صاصتخا نأل { ةحلاطلا بانتجاو ةحلاصلا لامعألا ىلع هيبنت عون

 رظناف . نادت نيدت امك كنأ ىلع ةلالد © هي ىمسيام رثاس نم نيدلاب هل

 ىلعهيبنت غلبأ ةلمحلا هذه ىف ناكو . ةلهملا مايأ كسفنل ةلفغلا اذاي كلذ ىف .

 © ةيراسمىرخأآلا ىن و ةب ولطماهنوكلاهسف اديه زتو اهنما ريذحت دشأو ايندلا ةراقح

 تاحلاصلا لاوقألا و تاينلاو لامعألا تايقابلاف ، ىنفي ام ىلع ىقبي اماو رثآف

 هذه ىلإو اهيف اورظناو . نىنقوم منك نإ اهنياعر قح اهوعراف .« ريغال .

 هتفصو مسا لك تحت نإف ث هميسحلا تافصلاو هميظماانعايسأآلا ةسنا

 فيكف .7 ىف هلاح كالنك ناك نمو . . هل لحاسال ىناعملا نم ارح

 ه ودمحاف .هتياده ىلعثكالذب و دمحلا بجا ول هنإ الك {الهأ دمحلا ضحلنوكيال

 دمحلا نأ ملعاو ، هدمحم ةفل زلا و دمحلا هدح ىف هصالخإل بج وتسي نم دمح

 ىرس لجر. ناكرألا ر كاش بلق ةجيتن نوكي ىن ىح هل ىودج ال ناسالا ىن

 اض رلا ىلع خانف لصو ىتح ،داهتجالاداوجىلع ىلعألا ت وكلملا ىلإ كلملا نم

 كلملا دوهشب رايغآلانع باغف" ةيدوبعأا لزنم لزنيف ع ةيبوب رلا ةرضح ءانفب

 لبقأ دق .مع ركلا هبرويظعلا هالومل رضح امل تافتلالا ردق ىلع قفط و، رابجلا

 { هلاخ ناسلب هلاب صلاخ نع لوقي © هيلإ نمةيلا نبعب رظن امل 0 هيلإ هدش ارشه .

 ة زمهلا حتفب ئرق .( نعَتْست كاَيإَو دبعت كاب ١ ض هلاقم ق دصو
 حفصت امل اذه ناكو . رهشأ ل وألا و ءاه ءارقلا .ضعب اهلقو . رثكأ حتفلا و

 د ةيهلإلا تافصلا ىناعم حملتو ، ةينادحولا ىلع ةداهشلا ملاع تاحفص حاولآ

 انيقي : :ملعف { { ةقيقحلا ىلع قحلا رارسأ راونأ © بيغلا حئاول نم هل نم ىلجت ...

 ل امف 0 هرغال وه دبعيف عاطيو دحوي و جّبسي و دمحم نأل قحتسملا هنآ

 . ض.صختلا ىلع لاهبالاو ةمدخلا ىن عرضتلاو . لاثتمالا و ةناعتسالا تحت

 اهب قرق {نافرعلا جراعم ىلع ناهربلا ر ا ونأب لدتسا مث 3 ك ريغال دبعن كايإ

 نع لاغ ؛نارحألا ةظحالم نغ هشهدأف 2 نايعلا رارمءأ جرادم ىلإ
نع ىمعو ئ هلامعأ ةدهاشم نع هلاوحأ ق ىفو ك سدقلا بانج ق سنلا
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 ' لاقف ، هدوجو ةرثاد نع هدوهش ى ىوطناو ث قحلا كلملا دوهشب قلخلا

 تامهملا ىف لب‘ كرمأوثلقوةحم مايقلا و كركش ءادأ ىلح « نيعتسن كايإو »

 رارقإلاو & لوطلاو ةوقلاو لوحلا نم ا؟ورعتو هربغ ىلإ أجللا نم ابره اهلك

 ةنأ نقيأ امل ةردقلاب ىلوملل و . هسنج ءانبأ نم هربغ ىلعو هسفن نع زجعلاب
 لبقأو هريغ ىلإ تافتلالا كرت ، هرمغال هبالإ اهئابعأب ضوهنلا ىلع هل ةقاط ال

 صالخإلا ماقم: ث دبعن كايإ ه نألا ةيقب هريغل هيف قبي مل نيح ةيلكلاب هيلع
 ىناثلاو هلل لوألاف . ةدارإلا ىن قدصلا ماقم :« نعتسن كايإو»، ةدابعلا ىن

 تاو « متلكملا بطاخملل ملكتملا نم اهف تباث لصتملا فاكلا ىف ريمضلا و 2 هلاب
 باطخلا سفن ق هنأكو "ةالصلا هب دسفت نح هل رسكلا و ى منك ام نيأ مكعم

 ةليازم هب ةفرعم نع رداص كايإ هلوقل © لمعلا ىلع ملعلا ميدقت ىلع ليلد

 هفرعف نقيلا نمعب هيلإ رظن امل دبعن : هلوقب ىق مث ، هيف ةبرق بارطضالا
 ش لمعلا دوجو ىعدتسي ملعلا دوج و ناكف ةيد وبعلاب هلاثمأو هسفنو 2 ةيهإلاب
 نوكلو لب ث هاياطع ليزجو ها,اده نم هنإ ثيح لمعلاو { مامإ ملعلاف
 لبقيال هنإف ، هربغل بوش هيف نوكي آلثل كلذ © ةلص ولا ببس ةلصخلا هذه

 ءاهب مايقلا :نكمم ال تادابعلا نآ ىلع هيبنتلل ليق ايف هل ريركتلا نوكو . ةكرشلا

 لضف كاذ © هيلإ هنم ةقيقحلا ىف ىهف : هللا نم ةنوعملابالإ : اهديرمل ىناثلاو

 ١ كب نىنيعتسم كدبعن ىأ ، لاحلل اهنإ واولا ىف ليقو . ءاشي نم هيتوي هلا

 : نيصلخملا نأشل ايخفت عمحلا ظفلب امهدا ريإ ن وكي نأ نيلعفلا ف لمتحم هنأكو

 هب دارأ هنأ وأ . نيلتبملا لاؤوسو ث نيرطضملا ةاجانمو ك نيدباعلا ىعسم

 لسوتلاو مهركذب ةباجإلا معت نآ ءاجرومج اكر بق نينم؟وملاةعامحو هسفن

 ةدابعلا مدقتب و رهظأ حتفلاو و ث ميمت ةغل ىلع رسكلاب اهنم نونلا ةءارقو. مهس

 نع ةمدقم ةدارملا ةجاحلا بلط نأ ىلع لدتسا اهيلع صنلا ىف ةناعتسالا ىلع
 . ةباجإلا ىلإ ىعدأ ةدابعلا

 رودتةلمحلا ىاهنأكو ّ اهنم وهفهبهللا عيطآ ء ىش ىأو  عاونأ ةدايعلاو

ى امهنع اهنم ءىش ذشيال، لمعلاو ملعلا : امها نتدعاقل ناكرأ ةعبرأ ىلع
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 . نطابو رهاظ { نبهج و ىلع لمعلاو هللا رم أب و هللاب نبرض ىلع ملعلا نكل

 ىلع اضيأ امهنم دحاو لك مث . كرتو لعف : نيمسق ىلع امهنم دحاو لكو

 .م راحلا بانتجا وم زاوالا ءادأ : نمينعم ىلع ض رفلاو .لقنو ضرف : نلاح

 . ىصحيف رصحنيال ذإ ىصقتسيال مث تادلجم, ىعدتسي كلذ ىناعم صيخلت و
 نمناك ام وأ‘ عفد وأ بلج نم دارملا ليصحت ىلع ةنوعملا مور ةناعتسالاو

 امهنم ءىش لك ليصفتو : ةيرارطضالاو ةيرايتخالا نارقأ بلاطملا

 نكلو 0 امزج رصحلا تحت :لخدي الام اهل عيونتلا ىن ةدح ىلع ركذي ¡

 ؛ ايوارخأ وأ ايوايند بولطملا إ نوكي نأ دبال ث نارمأ امل عماخلا

 ناطيشلا وأ سفنلل | ناك امو ، ىوارخأف هلل ناك ام كلذ نازه

 هنايب ىف كلذ نم ريثك ىلع عرشلا ىف صن دقو .] ىوايزدف

 ،دادمإ ةنوعملاو دادمتسا ةقيقحلا ىف ىهو ث نبملسملا نم ملعلا لهأ نع

 بسحنم نوكي ى اهريغ وأ ةطساول امإ ةلمحلا ىف نيهجو نم اهلوصحو

 سنحلا ىفو . ىرخأ ىف رخآلاو ءايشأ ىف اذه 2 هتلا ةنس نم ىرجام

 دجن ُنَلَو ه & طسوت ريغب ةرمو طسوتب ةرم { كلذك اهنم دحاولا

 ن وكت نأنم دبال اهنكل ڵ ىصح الام طئاسولاو )١( « الي دبت هللا ةنسلا

 قلاخ هللا الإ ةقيقحلا ىلع ءىشل"لعافلا سيلو 3 ةينامسج وأ ةناحور

 ٢ . ريدق ءىش لك ىلع وهو ث ىش لك

 ىلع هباوث ليبس ىف نكل ث اهب رمآلا ىلع ليلد باطخلا ىوحف ىف ناكو

 ةليسولاو ءاعدلا ىق ءاحلإلا عم ءاطعلا ءاجر 0 هبابسأ رسيت و ؤ هبا وبآ ليهست

 اذه هلأسي كلذل و ، سكتناف ىوهآسكع نف . ؛ىشلا نم 'ىشي ىشلا ىلإ
 نع عاطقنالا , ةفاخع ديزملا هقحم ةماقتسالا ىلع ةماقإلا عم ديرملا ف راعلا

 ةلصولا قيرط 2 «يقتسملا 3طاَّرَصلا اندها » :لاقف ، هبولطم ىلإ ل وصولا

 داصلاو © نيسلا و. ءازلاب ءرق قيرطلا وه ةغللا ىف طارصلا نآل هبوبح ىلإ

 )١( مقر ةيآلا نم ٦٣ بازحألا ة ةروس .
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 ايف 2 ءازلا مايشإب آرقي ةزمح ناك دقو د رنكأ هب ةءاوةلاو رهشأ داصلا و

 نع ةدابعلا هب دارملاو ، ةلياسلا طرشي ناك هنآل آاطاربس ىمسو . ىوري هنع.

 ل هيبشتلا ىف هجو غلبأ ىلع ، مالعلا كلملا ىلإ مالسإلا ىف نيدلا قيرط

 ىعملا ىف هللا ىلإ نيرفاسملل هنأ ثح نم 0 لقعلا هكردي اريوصت ، ق رطلاب
 اهنأب هل ةفص ث ىوتسملا ميقتسملاو { ةراملا عيمج نم ةرايسلل قيرطلا لك
 © ةثالث نم مظتنم نيدلاو . جاجوعالا لبقي ال ، ليملا نع د رحملا جاهنملا

 ؛ ةيادهلاو ، لاحلا ةرمث لمعلاو ملعلا و . ملعلا عرف لاحلاف ، لمع و لاح و ملع

 ىلقعنيلصألا : ةعبرأ ةلمحلا ىلع اه ابسأ جراخم و . فطللا ةياغ ىن داشرإ
 ام كلذو ، ىرورض امهدحأ نيمسق ىلع لوألاف ، ىعرش بسنكمو

 حون ىأرلا ىناثلاو . امزج ثاشلا لبقت ال ىتلا تامولعملا نم هيلإ ىدأثتي
 علطملا لقعلا لوق نم قحلا رس ضحم نع فشكلاو { عورلا ىف بعتنأو

 ةاح نم سدحلا ىلع ةد راولاو { هيتوكلملا رارسألا ىبع 2هيسدقلا راونآلاب

 كلذ ناضيف و ع مانملا ىن مأ ةكئالملاك ةظقيلا ىف ماهلإلا ليبس ىلع سدقلا
 ىلعو . ه رهامتلا سفنلا ةطساوب © هرهاظلا حرا ولا لإ لقعلا عيباني نم

 هىلإ و & نطابلا ىلإ رهاظلا نم.ىدأتلا ىنعم ى، سنحلانمآ]هدمتسي ايفسكعلا

 ىناثاو . هيلقعلا عضاوملا ىف ، ةيرظنلا عقاوملا مكح ىف هلك رمآلا عجري

 ىلإ اهنمو ث ةزيرغلا ىلإ نايدأتي امهالكو & نيمسق ىلع ىعرشلا بستكملا
 ، ىحولا امهدحأ نكل . ساوحلا لخادم نم - سانلا ىف ةرصبلا رون ا

 لمهأ نع راثآلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا و ، هيلإ ىحوملانم هل ىقلتملاو
 © ىده عون هنإف سابتحالا نع د رحلا سايقلاو . راربآلا نبملسملا نم ملعلا

 نم هنأل قح وهف { الهج هتلطبأو { الصأ ت ركنأ عيشلا نم ةيمامإلاإنإو
 ةباحصلا ةجرد ىطسولاو ءايبنألا نم لسرلا ةبتر لوألاف ، كلذ جئاتن

 لهأ هب صتخم سايقلاو . ءاملعلا نم نعباتلا غلبم ىرخألا ةثلاثلاو . ءامهفلا

 ةي رايتخالا ةيسحلا داوملا نم اذه ءارو ام ىناثلاو . ءاهققلا نم ةنطفلا

 هت رطس امم هتايحل اهدمتسيو 0 ةيآلاب لقعلا بستكي اهب ىنلاءةيرارطضالاو
حاولأ تاحفصىلع ء هيهلإلا مكحلانم،هينارونلا مالقألابهيناب رلا ةردقلا دي
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 ءامأد ف اهع لدتسملا سمغت ةلدا هب نإف © ىدتها هب نم ىدوملاو كالملا ملاع

 قيحر نم ةبرش هيقسيو هتاذ ىلويه لكيه ىجد نم هج رمو « نةيلا نامعإلا

 نطابلا ق نفد ءاد لك نم ىاعتف & بيعلا نم هثرت ةيديحوتلا ةفرعملا

 © ىمعلا رح نم بلقلا ليلغ درتو ، رهاظلا ىف ةحصلا دوجول ىضتقلملا
 ةواشغو كشلا ىدص ىلجتو . ادبأ ىرخأ اهدعب آمظي الف { ىوهلا ران و
 ةفرعملا رتس رونبو ، لقعلا رون دي زمل بلقلا ؟يضيف ، ك رشلا ةملظ و قافنلا

 مشدم تاملظ خسني اقارشإ هديزت ةداي ز . هت رخآو هايندو هسفنو هب رل هنم

 ح رفيو هيف توكلملا ةروص ىلجنتف هت آرم لقصيو ، ءوسلاب ةرامألا سفنلا

 3 هيبسكنا تاج رد ى ى رفةداهشلاملاع ىلإ ةيلدتملا هبابسأب قلعت امهم ج رعي و
 ءارو نم نعألا ىداواا ؟مطاش نم ىداني مث نكل 2 هيلقعلا لزانملا ىلإ

 حيسم نم د رجتف تافصلا ىس وم نكو & كتافص مىلعن علخاف { باجح

 شايرب عردتو 0 ةيناحورلا سبالملا و ةيكلملا بادآلا علخ سبلاو ، ىوهلا

 ىف دصقاو 0 ىوط سدقملا ةقيقحلا رارسأ دا وب كنإ 0 ىقتلاو ملحلا

 باطخلا نحل نم عمتسا و ى رت ال تبثاو © ثلتوص نم ضضغاو كيشم

 نيسوق باق ربغ ىلعألا توكلملا نيبو كنيب سيلف ، باوخلا در نسحأو
 تراعملاراونأ خزرب ىن كبلق عدو د ح رفت هتمحربو هلا لضفبف 3 ىندأ وأ

 ى ولعي ىتح « راونآلا هيف ىلجتت راكذألا ةمادتسابو & ح رتسي ةيهلإلا

 فشكلا حيتافمب هل حتفيو ‘هردص هتنا رونب حرشنا اخا 2 هركذ ىلعألا ألملا
 قوشلا تاصرع ى هيتيف ءاضقلا عاونأب اض رلاو سنألا و ةبحملا باب ىقيقحلا

 ءاديب حيسف ىف حبسيف توكلملا ىلإ كلملا ىطختي ىنح ع ىلاعت هتلا ىلإ

 ةريصبلا نمعب ريصيف صوغيو ء اهراع (٢)ىذآ ىف (١زرصومبو هرارسأ

 مهف عانسألا باب هعايس؟ حتفيو ، تايبيغلا قئاقحلا راولأ ضماوغ ىلآل

 نع بيغي ىتح 0 تادامحلا حيبست تامغن عام-: 3 دجولا ضاير ضايغ ق

 ._ت . ٨

 )١) لستغي : صوعي . ٠٠ .ا :.: ٨8

 ٢) جوملا : ىذآلا .
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 ءايمآلا ىه هذهف . هادعام رظني الو هارس ام دج الف © كلاملا ىإ ثالامملا

 ةياهنلا ف و ىسك ةيادبلا ىف حبحصلاىلع وهام تامولعملا ضعب ىف نكل. ةعب رآلا

 . ىرورض

 لقعلا اهديفتسي © ىناعملا نم عاونأ تايرورضلا صعب نم دلوتي ثالذكو

 عفري نآ هللا دارأ نمل هللا لسرأ اهلكو { ىبسكلا نم۔نوكتف اهنم اهف بسكلاب

 مايق دعب ، هرذع ةنيبلا ةجحلاب عطقي وأ .هردص مالسإلا رونب حرشني و٤د ردق

 ىف كلذ نم هجو ىأبو . . معن © هنيد نم ءىش ى اهنمعىشب وآ 3 اه ةجحلا

 دقف . تأ اهنم ةيادهلاب ىتلا ةجحلا عزان نمو . ىدتها هتنا ىلإ ىدتقا لدعلا

 ىنعملاو : اطرف ةرمأ ناكو © هاوه عبتاو هلسر ىصعو © اططش هتنا فلاخ

 © قح رظنلا ىف امهالكو ،هيلع انتبثو ليق وهيلإ اندشرا ©. طارصلا اندها » ق

 د و؛وك ةبقع ىلع ةرعشلا نم "دحأ 0 ءافخلا ةياغ ىف ةماقتسالا قيرط نوكل

 3 عطاقلاةديدش عناوملا ةربثك . رمت ىذب سيل © رمذ سيك ىلع الإ كالملا

 نف ،دب"هزاوج نم فيلكتلا لهأل نينو ، لز مدق مكو ، لض رثاس مكف
 ءارو نم نأل ى زاف دقف زاج نمو ح راىلا ىف كله . رارقلا ىف ىوهف سيعت

 اهف شارفلاك ايندلا هذه ى سانلارثكأىرت تنأ و. ةفلز مظعأ ةفلكلا هذه

 { قلعيف عج ريف "ف قل ز زيمهضعب و  نووج طارصلا اذه ةورذ نمو ع نوتفاهتي

 تفلتخا كلذلو . رمعلا رخآ ىلإ ىداي هنوكل و © هنع ةيانغال هيلع تبتتلاف
 بسح امهنيب ام وأ ث اهقوف امف اماع نيسمخ ىلإ هظحل نم هعطق ىن سانلالاوحأ

 وه اذهو ء هنم دبال ةوطخ لك ىن داشرإلاف . رادلا هذه ىن رامعألا ةدم

 ن ىدرلا بهذملا عابتأ بولقلا ىمع هنظ ىذلاال 3 ىفخلا قيقدلا طارصلا
 باطخلا سفن ىف ناكو 0 معن . هادهو هلضفب هللا هاجت نم الإ هنم وجني نلو .

 عم هنال ليبسال هنإو ىهانتي ا ىدهلا نأ ىلع ى ' ىهنلا ىلوأل ىندملا نم نم ليلد :

 نوكيالأ ى ةبثيف { ىلاعت هتلاب الإ ةمالا موي هنع لؤوثسملاو.، همايق هنم بولطملا

 ىناسنإلا .سنحلا نم ىناحورلا لامكلا نإف © هيلعالإ لابقإ الو ه اإ مه
ىلإ ةردابملا عم لاحو سفن لك ف ) ىلكلا عاطقنالاو ، ىرا رطضالا .



. ٧٦ 

 عرضتلا ىف لتبتلاو ، لاسعألا ىف تابخإلاو عشخنلاو للذتلاو لاوسلا

 هللا عم لازيال و هرارق رقي ال فراعلا نأب حيرص راعشإ هيف لي { لاهنبالاو
 هلديف هدشري نأ هبلاطي هيف ةلئاسلا نم هنوك عم هارت كلذلو & هرارطضا

 نكل ، لالضلا بابسأب لاملا ىق عاطقنالا نمهتبهرو، لاصولا ىن هتبغر هيلع
 هيلع نإ 0 انايع بلقلاب هآر امل.انايب و هل اديكات & لدبلا قيرط ىلع هداز

 { كنمةيادهلاب« "مهيلع تئمتغنأ َني رذنلا طارص» : لاقف.اناهرب هيلإ هل و

 { قيف وتلاب غولبلا و ملحلا و لمعلا ىطم ىف ص ملعلا ءابظ ىلع © كليلإ هيف ربسلا ىف
 رون بيذلا نئازخ نم ىلجت هلاتمَكل ،قيدصتلا دعاوق ىف ، قيقحتلا دعاقم ىلإ

 سفنلا ىلع ضاف و & ىمعلا نير ىجد بلقلا نم الجف .2 ىدهلا ةيلج ناهرب

 نيدايم ىن ؛ ناميإلا ةمزأب اهرجف حراوحلا لإ ىرسو { ىوهلا ةرهاق ىوةت

 ءايبنألا ,رم ث ةيدبألا ةمعنلا ىلإ { ةيمالسإلا ةمعنلاب اولص و ىنح ث ناسحإلا

 حور اورشابو ةفرعملا ةذل اوقاذ نيذلا . نيحلاصلا .و ءادهشلا و نعلسرملاو

 ،ءا رقف جي واحمايندلاهذه ىن اوناك ولءےه رغ ال ةاجانملا ىف اوقرغتساف، نقيلا

 !هت رمم مهو 2 ال فيكو . لاملا رابتعاب .لاحلا ىفالبلا مهق رفو ىنغلا اودقف دق

 ،نوكسلاو ىضرلا ضاير ةجهم ىف نيرادلا نع ملعلا رسب مهولا عانقل فشكلا

 ى ، قوقحلا ءايس ىلإ ظوظحلا ض رأ نم 0 ءاقترالا و ءاضقلا ضارقم تح

 ¡ باب ، سنألا سلاجم ىف ، سفنلا ءانفل مه حتف دق ڵ صالخإلا ماقم صانم

 لجأ نم كلذ نأب & لاحلا ناسل لاقم ناحلأ بئارغل عامسلاب ةحارتسالا

 لوصولا عئارذ بابسأ عادو نم هيف عدوأ ام بئاجع ىلإ رظنلاو هاياده ¡

 دارم اوذلتساو ايندلا بئاصم كللذ دنع مهاع ثكالذب تناهف © هاياطعب هيلإ

 لزانم ىلع مه و . رايخ مامالا رايتخا مف قبي مل هنإ ثيح نم مهيف قحلا

 ىسيعو ىسوم م وقل صيصختلا و . اولع امم تاجرد لكل و 0 مهنم مهعابتأو

 ركب وبأو لوس رلا مه ليقو ، فيعض مهنيد اوريغي نأ لبق ،مالدلا امهلع

 باحصأ مه : ليقو ث هعم نمو ىبنلا مه ليق وأ © امهنع هللا ىضر رمعو

لوآلا نم لدبلا ىلع هن بصنلا نوكو { ملسو هيلع هللا ىلص هللا لومر



_ ٧٧ _ 

 ' مقتسملا نأ ىلع ةلالدلا و 0 ميظعتلاو ءانثلل ريركتلاو ث نايبلا ىلع لمتشملا

 : ةرابع زجوأو هجو غلبأ ىلع نيدلا ىن ةماقتسالا ىلوأ نم نيدتهملا قيرط

 ءاتلل مضلاو اهل رسكلاب نورثكألاو 0 ىوري ايف ءاهلا مضب ةزمح أرقو
 لدي حيولتلاو باطخلا سفن ىف هنأكؤ .ةالصلا . هب دسفت نحل اهل رسكلاو

 معنو . كلذك معن معنلاب هيلع معنملا ,كش باجمإ ىلع معنملل هيبنتلا ىلع

 دا رملا نكلو، ىصقتستف دعت الو ىصعت ال ةددعتم ىل وآلاو ,ةرخآلا ىف ىلوملا

 ةينيدلا ةمعنلا ىه نانتمالا ضرعم ىف اهل ركذلاب عوضوملا اذه ىف

 نآل اه ركشلا لاقعب اهديق نمل اهل عبت اهءارو امو ، ةيصوصخلا ىلع

 هقح ىف بلقنت اهنإ ىنح معن ض اهلاوزل اضرعت اهف رفكلاب امهتلباقم ىف

 ريغ ه هلوق اذه ىلع ليلدلاو ء مقنلا دشأ نم هيلإ ةفاضإلاب معنلا كلت

 فص ول حدملاب ديكأتلا نم هنإف & « ناضلا الو "مهنيع بوضغلا !

 ضارعإلا بابسأب 0 ىدرلا ىوذل مذلاب حدقلا ضرعم ىف & ىدهلا ىلوأ
 دوجول ىذضتقملا & ديدسلا قيرطلا نع ث ديدشلا غي زلاب ضارمألا ىذو

 عون هنأكف { همقنلا تحت جاردإلاو © همعنلا قلطم نع امهف جارخإلا

 كلذل هلعلو .. لاكشألا ضراوع سبل لايتحا نع فشكلا ديزمل ءانثتسا

 ربمضاا نم لاحللو _ ريثك نبا نع ىوري - اهيف بسدنلاب ءارلا تثرق
 نأ ىلع باطخلا ىن ةلدألا حضوأ نم هناكو 3 ىنعأ ريدقتب تمعنأ ىف
 .فقوعو © اهلك ايندلا ىطعأ ولو 0 ةمعن ىلع سيلف هلاح كلذك ناك نم

 هنأل ، ءاشي فيك بلق عارف ىلع اهف وبتي 0 اهتاذل ىف طسبنا ىنح هندب

 هاوه نجس ىف روصحم مصأ ز هتاوهشب لبكم ىعأ هتاذ لكيه ق

 ے هتاوفه سارمل ارورجم بحسي ، سوكنم ههجو ىلع بكم 3 ,سوكعم
 ةرخآلا باذعلل و 0 نيهلا باذعلا ى هنأكف . نيلفاس لفسأ ىلإ اد ود رم

 لمتحا دانغلإ لهأ ىلع نومتي { اهبلاغ بضغلا ناك الو . ىقبأو دشأ
 "فلآلا نكاس نيلاضلاو { داسفلا عاون و شلاب نبرهاجملا م اون وكي نأ
 ض -نينك اسلا .اقنلا ,نم ابره _ ىوري ايف _ ةزمهلاب ئرق و ٤ مهريغ نم نم

:تق ا { 1`خحوابغ` غوزتفملا ةدصةملا اذه ىن عورشلا نع ةلاهج نودحلملا مه



 ۔_ ٧٨

 .ىح٥ل هأطخأ اذإ ؛ويشلا نع لض ردصم اهنوكل ، ىوغ ى ليم ةلالضلا

 نمك ارلا نم نم مهريغ نود & بضغلاب ىراصنلاو دوهلا صيصخنو

 دمعتلا وآ ناعللا ةيآب ضقتني نعقفانملاو نبكرشملا نه هنع نوهت ام رئاهك

 ةكرشملا ةيضتقملا ةفطاعلا واولا دوجول رهاظلا ىف امهنأكو املظ لتقلا ىلع

 ةبسنلاب لماش امهل هنأك بضخلا نكلو { ناقيرف ةفصلا فالتخا عم

 ىصعي الو © هللا ىصع نم ىلع بضغلا نوكل كلذك ةلالضلاو { ىنعملا و
 ةرابع هللا بضغ نأ ليلدب © امزج صاع هنأل ث ةلاحم ال لض نم الإ
 امهنأكف ، هاوه عبتاو هاصع نمل ءازج ث هباذع ملأب هباقع نه

 عمجأ فيلكتلا لهأ سيل .ذإ 3 ىسم .ىلع نافدارتم امهنأل ة ىنعم

 ٤ ,رف © تاعاطلاو ىصاعملا ىن مهنم لاوحألا تفلتخا نإو نقيرف الإ

 عون ءالو ةيحتلا ىف مسقلاو . ةلالضلا هيلع تقح اقيرفو 0 ىده

 ضب ناب راعشإلل نوكي نآ لمتحم { نيمسق ىلع رهاظلا ىف فيرعتلا نم
 ىدرت لآملا ىف اهلكو © ضعب نم شحوأو ذشأو . شحنفأ تالالضلا

 { تاكرد رانلل كلذكف ، تاجرد ةنجلل نأ امك نكل ، لاح رشأ ىلإ

 ملظي الو ث اهنم مولعم ماقم نامإلاو رفكلا رادقم ىلع هل الإ مهنم امو

 راد ىلإ ريصملا نهو ٠ رابحلا بضغ نم هللاب ذايعلاو . اد>أ كبر

 ىلع فيك ةريصبلا نيعب رظناف . رارقلا ثبو اهنوذصي مهنهج 2 راوبلا
 .نيدلاو ملعلاو لمعلا نم اهلك تادابعلا عيمج ساسأ لالدتسا حيحدلا

 هذه ىف لمحلا تحت ةدحاو ةلمج ارادف اهلجأل الإ تادوجوملا نكت مل

 ىح .( ةب رثألا تافنصملاو ةيوايساا بتكلا عيمحل رادملا ىه ' تناكف ةروسلا

 .رابتعالا اذهل نأ نظلا و ؤ اهلمحل ليصفتلاو اهل ريسفتلاكالإ نكت مل اهنإ

 ارععب نبعبس ترقوأل تشثش ول : ىكحم هنع ايف بلاط ىنأ نب ىلع لاق

 :ىبلا نع ىوري ثيدحلا نإف ورغ الو ) ث باتكلا ةحتاف ريسفت نم

 ٤ .ع اهاب "ىلعو ملعلا ةنيدم انأ ه .: ناق هنأ ملس :هيلع هقلا ىلص

. قيفوتلا هبو . معأ قاو



_ ٧٩ _ 

 ' حصيال سايقلاو : دمحم ىنأ خيشلالوق نع لئسو هباوج نمو:ةلأسم .
 نإو۔ىآرلا فالتخا ىف معز نم لوق نعو 0 هيلع : قفتم لصأ ىلع الا |

 هاوس امو & دحاو ىف الإ نوكيال قحلاف © لدعلا رجاظ ىلع جرخف حص

 حيحص لصأ ىلع سايقلا ىف & عورفلا نم لمحام لاق . هللا دنع أطخ

 هيف امهنيب ةعماج ةلعل © عامحإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم ث )١( حيجن تباث

 ىذلاف . مكحلا ىف نييفانتم نبلصأ هبشأ نزف { هانعم ناكو & همكح ىنعم

 رخالا نم ناك نإو هيف هنكح جرخم نأ هب ىل وأ هنأك اهش هيلإ برقأ وه
 مكح ىواستلا ىلع هيف حص نيبناحلا دحأ ىلإ حجرتي م ) نإو ى رعتي ال ةتبلا

 قفتم حيحص لصآ ىلع امهنم لك نم امهب هيف سايقلا ناكو © اعيمح نيينعملا
 نيب اذه ىلع هيف فالتخالا عقو امهم لكر ز هيلع عامإلا ق

 سايقلاو امهنم هب قلعتلا هل حصي لصأب امهنم عت دق نم ( هل ن ن سياةلا

 3 عامجإلا نود ايف قفتم نم ©هل سياقملا . عرفل عرف سيق ام ىلع

 عجار عبتتلا نع ةبسنلاب هنأل © هيف ىأرلاب فلت وأ هيلع عرفلا كلذ

 ىلع قفاوتلا لصح ام ىناثلاو ن عامجإلا اهدحأ : ناعون قافتالاو 0 هيل

 كلذ نوكي الو ، هل نلثاةلا نم عامجإ ربغ نم هبلع لوقلا ىف ءىطاوتلا

 همكحف عامجإلا هبشأ امو © عامجإلاك لاح ىلع عامجإلا هبشي مل نإ و

 حصو هيف ىأرلاب فلتخا امو ،هلثم وهف هيلع عمج مل هنيعب ناك نإ وهنم
 هنع توكسملا نم ههشأ امل هب سايقلاف ."هزاوج ىنعملاب هبف جرخ وأ

 عورفلا و ال فيكو ، لصألا ىف .هيف فلتخم لصأ ىلع ناك نإو © عئاش

 ىن اناهرب تباث ىأرلا نم ةريصبلا رون نع ةزيرغلا نم ةزرابلا ةيرظنلا
 كلت نم لصأ ىلع ةساقم نكت مل نإو . امزج بابلآلا ىلوأ دنع قحلا

 © اهليزي ام لوصالا ىفاو . اهليح ام لوقعلا ىف نكي مل اذإ ةثلاثلا

 ملعلا باوبأ ق اه وتبثأ و . اه لمعلاو لوقلا ىلع ىأ رلا لهآ رهاظت .دقو

 اه رثكأو ، اجرخ تايهقفلا جراخلا ةعبرألا عسوأل اهباب نإو الأ ، ىعرشلا

 )١( باوصلا : حيجنلا . . ..
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 نم جرخ ام ىلع قافتالاو عامجإلا دوجول لصالا هنأكو معن . احلوم

 ىث فال:خالاو ىأرلا اشني كلل انه نمو . لقنلا حيحص ىلإ لقعلا ةجح

 ى> © رصبلاو ملعلا لهأنع ت رثألا ىف كلذ حص و ىأرلا لهآ نيب ىأرلا

 نم ءاج ام ىلل ىرت الأ . راثآلاو عامجإلاو ص رابخألا و ىآلا ليوأت

 0 امهناوخأو . رماو ملاك : ةروسلا لئاوأ ضعب ىف فالتخاب ليوأتلا

 كلتل نأ ىرتفأ { ةثدح وأ ىرابلل ةعدق اهنإ & لاعنألا ءامسأ ىف كلذكو |

 . الك ؟ رارسألا قئاقح ىلي رابتعالا نعب رظانلا لقعلا ريغ اليلد ءارآلا
 { نادبآلاو لاومألاب ةطانملا ىناعملاو نايدألا و ماكحألا ف كلذ لاثمأو

 هللا لعج دق نكل. ، اليلد. هيلع ةنسلا ىف الو باتكلا ى ، )١( [ رن ر مل امم

 © كلذ لع لمعلاو وقلاىلع هقفلا لهأ عمجأ و . ليبسلا ملعلا لهأ بابلل
 ء ىزخأ ىف ىأرلاب فالتخالاو & ثالذ نم ءايشأ ,لع عامجإلا عقوف

 ، لطاب ىلع اوعمجب نأ قحلا لهأ ىرنفأ ، القن ىصحمال ناك ام كلذر
 لك نأ ىعدملا و . الك ؟ مداوم نم ىلع ةجحلا مهو ممديأ ىف قحلاو

 اصن عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم ليلدلاأ ث ىأرلا نم هيلع بصني . .

 ىأرلا ىن لمعلاو لوقلا نم ردص امل لطبم ءىش سيلف ، ع ىش ىآ ىف

 ةلالدلا اهس تلطب & ةعورش ٠ ةلع كالانه نكي مل نإ © لقعلا ةجح ريغ

 عومسم ريغ ىأ رلاو رظنلا لهأ دنع كلذو { ةئالثلا لوصألا دحأ نم

 ,ىأرلا قرخل ىضتقم هنآل ، لومعم ادبأ هب الو . عوبتم الو لوبقم الو

 .قحلا قفتم ىف زوجم ال ام كلذو & ىأرلا نع لصألا ىف نئاكلا عامجإلاو

 :لوصألا فلاخت مل اذإ لقعلا ةجح .هنآل ، هيف ىأرلاب فاتخح ىن الو © هيلع

 ، اهنم ةقيقحلا ىف ةجراخو 2 اهنع اهنأل ث معن . لصأو ةجح ةثالثلا

 لاقي ال © هيلع ثالذ نم قافتالا حي ل ام ىلع نم ايقلاو ..االصفمو المع

 عمو غ ىأرلا لصأ ىلع ةفاضإلاب الإ ، ىأرلا ىف هيلغ قفتم لحأ ىلع هت

 « ةزيرغ .ىذ.بيبلا لك. سايقلا لح ىف هلمعتساو هوزاجتساا دق كلذ

 . :ناصح . ايعس .. +.. . . قايسلا اهيضتقي ةدايز ( ٦١)



 ۔۔ ٨١

 هيعرشلا قئاقحلا جارختساو © هيعرفلا قئاقدلا حاتفتسا ىلع اه ردقي

 ىق هل قلي ل امل اهف هيبشتلاو ، ضعبل اهضعب ةسياقملا ليبس ىلع ةلباقملاب

 نيملسملا نجع راث آلا ىف صوصنملاب رثأ ، حيرص الو ريخ حيص هكح

 ريغ ىف هنع هاندجو ايف - هتلا همحر _ ديعس وبأ خيشلا ايسال ، ة ركذت

 نم هاري امم ريثك ىف لوقيو © هتافنصم بيجعو هتاباوج نم عضوم

 هريغ نعثالذكو © كلذ فسايقلاىف عورفلا نم هيف فلتخلا هبش عورفلا

 - هللا همحر _ ديعس ىبأب ىنكو ثكلذ لعف حص . نيملسملا نم ملعلا لهأ نم

 ملعن نم م العأ هنأل ث اليبس قحلا هسفنل ذختي نأ دارأ نملا اليلدو ةجح

 : هي ضع ليبس ىلع الإ ، راثآلا حصأ هراثآو ث رابحألا نم

 لحم نع كلذ نإو الأ . هيضرملا هلاوقأ ىف قحلا راونآ روهظل نكلو
 ىن هيف فلتخن لصأ ىلع هبشلا نم سايق عون وه لب © ديعب قافتالا
 ىضتقي هنإف & دمحم ىنأ مالك رهاظ لإو كلذف رظناف ، لصالا

 سايقلا ىلع قافتالا ىن حصي م امهم ء هلاطبإ بجوي و عنملا كلذ نم

 نحت و؛ ىأ ر )ا ىف فالتخالا ىأ رلاب هيف حص ايف هلوق ىلع ايس الو . هب

 ىف هفالخ ىلع هيلع سامتي الو. الصأ ن وكي الف هيف فلتخا امو هلوق ىف

 عج رمف هلوق ىف انل باوصلا حصي ىتح كل تنينب ام ىناعمل ، هب سايقلا

 هبشت مل نإ عورفلاو لوصألا ىلع عورفلا لمح زيوجتب انأف الإو ، هيلإ

 كلذو . لوقعملا حيحص ىف لوصألا هبشت مل نإ عورفلاو © لوصألا
 باتكلا صن ىف ء القن عناملا دوجو مدعل القع رظنلا ىف انعم عئاش هلك

 دحأ دنع قح رثأ نم وأ كلذ هبشأ امو & الصأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ

 عرفلل سايقلا نوك حص دق هنإ لب ع ملعن ايف نيممل۔ملا نم ملعلا لهأ نم

 ىذلاو . زئاجن هلكو هيف فاتخم وأ هيلع قفتم نم عرفلاو 2 لصألاب

 . افالتخا ثلذ ىف ملعن الو لوصألا وأ عورفلا ىلع لوصألا لمح زوجمال
 امهدحأ نأ ثاش ال ، ىأرلاب نملوق ىلع هيف فلتخلا ىف لئاقلا لوقر

 .دحا و ىف قحلا نأ ىلإ بهذي :نأك كالذ ىلع دا ز ام كلذكو . هللا دنع أطخأ

( راثآلا بابل ٦: م )
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 هب ناك نإو اذهو © ةقيقحلا ىف أطخالإ نوكي ال هادع ام نأو ءارآلا نم

 الو‘ ىأرلا حيص ىن هب لمعن الو هارن الف ،ةيبرغملا بتكلا ضعب ` ليق
 عامجإلا نم لدعأ اهنم ءىش ناك نإو،ىأرلا ىف ةزئاحلا ءارآلا نم ء ىش ىف

 هلف : هيأر نم ىأرلا لحم ىف ايأر ىأر نم لكف الإو & لقعلا ةجح وأ
 ، مزاللا عضوم ىف كلذ هيلعو ، الدع هاري نأ دعب هيلع لمعلاو هب"لوقلا

 لدعلا ىث هنم وأ دلثم هاري ىنح © هاري ال ام ىلإ هنع لدعي نأ هل زوجب الو

 هنظيامك كلذ ىف رمألا ناك واو. نملسملانم ملعلا لهأ لاق كلذكو ؛ لدعأ

 لمعينأ كلذك ، قحلا لهأ دنع قحلا ىف هيلع ىذلا ىلتبملاناكل، لئاقلا اذه
 ©هللا دنع أطخلا وههب لمعلاهمزلو هآر ىذلا كلذ ناكو ، لدعأ هاري ام

 ىف أطخلا وهام ‘ كلذ ىف هبر ىلإ برقتيقحلا ىف هنوك ناك هفالخ قحلاو
 عضوم لمعلاو لوقلا ىف هنأل . هتباجإ عرفم ةب رغلا ىف كلذ نوكي وأ ةقيقحلا

 ، رهاظلا ىف قحلا وه نطابلا ىف لطابلا ىف حص اذه حص اذإو : هتباصإ

 ، لالضلابىدهلا ولطالابقحلا ماقف ،نطابلا ىف لطابلا وه رهاظلا ىف قحلاو

 ىف أطخلا نأل ، هيناعم ىف احارص هيفانتل حصي ال هنكلو أطخلاب باوصلاو
 نوكي نأ لاحملا؟نمو : قحلا ىف رخآلا ريغ اهدحأ هيف باوصلاو لوقلا

 دنعباوصلا نع جرخامو . ةقيقحلا ىف اباوص قحلل أطخلا و أطخ باوصلا
 ىنأف ؟ لالضلا الإ قحلا دعب اذامو أطخالإ هدنع حيحصلا ىف نكي مل هللا

 نأ ريغ نم كلذك هيف اتم ىأر نع لوقن انإف كلذ ىف رظناف ج نوفرصت

 ناك نإ هلوق نم ثكالذ ىلع نيدلا ىف هل ةئطختلاب هيلع مكحلا ف عرشي

 لوقن ناك نإو . هفالخ سانلا ىلع قيضي الو دحاو ىف هلوق رث :آىلع لوقي

 أطخأنمو { قحلا باصأ هقفاو نمث دحا و ىف قحلا نإ لوقي نم كلذ ىف

 هف هنأكو &= باوصلا و قحلا نم هدعبأ امف { (')اكولأمتلا دنعناكو رذعي مل

 قحلا جارختسا نإ .ىأر ١ا ىف داهتجالا موزل عم عض وم ىف ىف رابتعالاب رمآلا م

 ىلع زوجي الام كلذ نكل . حصف ثبن ه ول نأ قاطي الام فيلكت ةل زانلا ىف

 رغ ئأرااو 0 ىأرلا ىف انعم اذهو نيدلا ىف كلذك كلذ نأل { لاح

 عامجإلا وأباتكلاوأ ةنسلا ىف ءاجام نيدلا نإ . ىأرلا ريغ نيدلاو ، نيدلا

 )١( لصألاب : اذك .



_ . ٨٣ 

 ء .لوصألا اهنإف نيدلا نم ثالثلا دعاوقلا هذهل اعرف ناك ىأرلاو . همكح
 اههشأ ام ىناعم .ىف اهمكح. هيلع زاج امو ء اهلثم وهف لوصألا هبشأ امو

 .هنإ هفالخ الو ليق ايف لوصألا نم سيلف عورفلا نم لوصألا هبشي مل امو
 عضوم ىف لصالاب الو ، لصألا عضوم ىف عرفلاب مكحم نأ زوجب ال
 بجم لب ث لوصألا نم ربغ عضوم ىف لوصألا نم ءىشب الو ، عرفلا

 نم سيلو ث هعجرم ىلإ عرف لك رجم و هعضوم ىف لصأ لك أرقي نآ
 نيدلا زوجمال ذإ ث انح اذه الإ ىآرب الو نيدب ىأرلاو نيدلا .وف عساولا

 ىلع لوقلا كلذل جتحا و لئاق لاق نإف . نيدلا ىف ىأرلا الو ث ىأرلا ىف

 ةبحصلا مهنمض رفنلا نم ةعبرأ متيأرأ لاقف ث لداجم جتحم هل بصعتلا هجو

 ىلع نكل ى اهل ءادألا ضرف مهمزلف ، عيمحلا ةالصلا ترضحو ث رفسلا ىف

 فالتخالا عقوفاهف ىرحتااىلإ اول زنف ، هلدألا تيفخ و © هلبقلا تيمع لكلا

 نكمب لهف ، ةدح ىلع ىرخأ ةهج ىلإ دحاو لك ىلصو 0 اهبف مهنيب اي

 نأ نم دبال لب ، الك ؟ مارحلا دجسملا رطش هجوتلا اوباصأ دق مهلك

 ىف فالتخالا كلذك © هادع ام اهف ؟ئطخلاو مهدحأ بيصملا نوكي
 بصي مل هنأ ىف معن هل لاقيف © لاحلا اذه ىلع سايقلا ىف نوكي ، ىأرلا

 مارحلا دجسملاو ؛ مارحلا دجسملا لهأل ةلبق ىه ىتلا ، ةبعكلا ىلإ هجوتلا

 ضرألاو ةيئانلاقافآلالهأل ةلبقوه ىذلام رحلا و مرحلا لهأل ةلبق وه ىذلا

 ىف هنكلو حيحص كلذؤ ث ةفصلا .هذه ىلع ةعبرألا نم دحاو الإ ةيصاقلا

 .طلغلا ليبس ىلع ىراحلاو 2 ىأ رلا لهأ ضعب نم ىأرلا ىف ةباصإلا ةلباقم

 نم لدعلا ىف تباثلا ىأرلا نم حيحصلا امأو . نيرخآ موق نم أطخلاو

 نيذلا ءالوه قح ىف ةلبقلا ةقيقح ةنزاوم ىف هنأكف ، ىأرلا ىف فالتخالا

 نم رهاظلا قئارط لزعم ىف دعب ثنكلو ، ترصبأ كنأ ول؛ تركذ
 ى ةريصبلا نعب كلذ ىف رظناف .ىناعملا نم نطابلا قئاقح لزنم نع،ىنابملا

 ىنعم ةلبقلا الإ { تادابعلا نم ىنعملا اذه ىف اهنم دارملا سيل ذإ ؛ ةبعكلا
 نأل ةللا :رمأل الاثتما اهنم كلذ ؛ ريغال هتل ةالصلا ضرف ءادأل اهل لابقتسالا
. هللا عمالو ث هتلا نود نم دبعت نآل ال 2 اهنيعب ةبعكلا سفن بولطملا



 ۔ ٨٤ ۔

 ةبعكلا نآل ، ىلب لوقيف فرتعي نأ الإ اذه ىلع فصنأ نأ نم دبالف
 ةطورشم ةالصلا تناكو كلذ ناك اذإو ث اهرغل .لب اهتاذل ةبولطم رغ

 .لابقتسالاو اهلع قاف آلا لبق نم ء ةلبقلا مسا ةلبقلل قتشا دقو . ةلبقلاب

 دحاو لك هجوتي نأ عوضوملا اذه ىف عامجإلا ىن ءالئوه ىلع ناكو ع اهل

 ريغل دمعتلا ليبس ىلع اهكرت نإف ث مارحلا تيبلا ةبعكلا ىرجت ىلا ةهحلا

 سيلأ ، ةالصلا ىن اهل لابقتسالا ضرف عيضو ةلبقلا كرت دقف ، ةرورض

 ةقيقحلا ىن مث ! ةلبق اهلك عبرألا تاهجلا كلذ دنع تراص دق اذه ىلع

 .هل ىه « اهس ةبعكلا ىرجت نم ىلإ ةفاضإلاب ةدحاو. لك ةيمستلاو ىعملاب

 )١(« هلا .7 ف اولوت اَمَْيآَفر : ىلاعتهل وقل معن نمدبال وهمح ةلبقلا

 ىرحتلا ليبس ىلع ةبعكلل ةلبقلا ىف دحاو لك لاقو ©، كلذ ناك اذإو

 .باصأ دق سيل ، كلذ ىلع ةالصلا ىلص و 2 اهس اهأ رحت ىلا ةهحلا ىه اهنإ

 ىف ةقيقحلا ىلع لمعلاو لوقلا ىف دادسلاو قدصلل قفوو ، دارملاو قحلا

 ض رف ءادأل اهلبقتسي نأ هيلع ىتلا ةلبقلا ىه اهنآل معن ىلب ، هتنا دنع ةلبقلا

 .تعقوو لاوقألا تفلتخا نإو . قرف الف هلثم كئلوأ نم ريغو . امزج

 اهم ءىش ىف سيل 0 ةمتيقحلا ىف قح فكالذ "لكف ه لابقتسالا ىف ةداضملا

 3 هيف فالتخا ال دحاو ءىش قحلاو & قحلا ىلع مهنأل هتنا دنع أطخ

 لابةتساللو ىرحتلا لاح ىف هيلإ ةفاضإلاب ثالنك اذه نأ ىلع ىرت الأ

 وحن نم هجوتلاب دبعتلا موزل ىف قرفلا رهاظ ىن اوناك نإو ، قرف الف
 .ض فلتخت ماكحألاو ، نيابتت لاوحآلاو ، توافتت لزانملا مارحإل تاهجلا

 نإو ءالوهو ث قحلا الإ لاوحألاو لزانملا فالتخاب قلحلا ىلإ ةفاضإلاب
 ن ٤قافتالا ىلع نطابلا ىف مهنإف © قارتفالا ةروص ىف رهاظلا ىف اوناك

 3 رهاظلا ىف مهنم لك هللا دبعت دق ذإ ع قارتفالا ريغ ةمتيقحلا ىف رهاظلا

 .ىلعو : رخآلا مزلي مل ام همزلأو 2 رخالاهبديعتي مل امب هجوتلا ىن دبعتلا سفن
 .عضؤملا اذه.ىن.مايقلا:الو © همزال عيضي :نأ هل سيلو همزل امم .مايقلا لك

 .مهنأ ىف كشالف ث زخآلا لوقب مهنم دحاو .لك لمع نإف . هريغ مزل أامب

 . ة رمت ل ا ة ر رس نم ٥ ١ م ر ةيآل ا نم ) ( ١
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 لطابلا ىلع اوراص دق مهنأل كلذو ث عازنلا عضوم ى عامتجا ىلع نونوكي.

 هذه قيقد ىف رظناف . نق رتف لمعلاو لوقلا ىف اوناك نإو ، نىقفتم

 لوقلا نم دحاؤ لك قح ىف قحلا هتنا نيد مكح ىف ناك فيك ث ىناعملا

 هجو ىلع ناك ام الإ لمع وأ هب لاق ث رخآلا قح ىف لطابلا لمعلاو

 لئاسم نماهنأل سكعلا ف سكعلا ىلعو 0 رغلا نمةياكح ىف لوقلانم حيحصلا

 ىف قحلاف الإو . سانلا ىف :لاوحألا فالتخال الإكلذ سيلو ، ساكعنالا

 لاح ىلع لصألا ىف عيمحلا ىف نافلتخمال ، كلذك لطابلاو دحا و هسمت
 كلذك . ءاوس ىلع مكحلا ىف اهيف اوناك ةلاح ىف اولح ىتح مهنأ ىرت الأ

 اذه اولاق نإف ى لاخلا اذه ىلع ىأ رلا ىف فالتخالا نم لدعلا ىف ىأرلا

 كل لهف ،لةعلا ةجح نم هتوافت ىلع هنم حيحصلا بيوصتو‘ىأرلا ىف كال

 ىلع هلك هنأ 3 هلدع رهاظلا ىف ىأرلاب فالتخالا نم جص ام ىلع ليلد

 ءايشأ ن ركت نأ زوجو . نكمم له و ؟ لقنلا ةهج نم هللا دنع قح هداذضت-

 سايةلا زاوج ىف كلذكو ؟ ةقيةحلا ى قح اهلكو & دحاو ء ىش ىف ةفلتخح

 ؟ رصبلاو ملعلا لهأ نع رثآلا هب ءاج له ٤ هيف ىأرلاب فلتخ لصأ ىلع

 هللا لوق معت هل لاقيف . _ نيقداص متنك نإ مكناهرب !وتاه لق _

 “ةتيدفَف هسأر نم ئذأ هبأ اضي رم مكنم “ناَك ثنَمَف » ىلاعت:

 ةفلتخع لالخ ثالث دحأ .وهف . )١( 3 كلسن وأ ةقدص وأ مايص نم.

 ىناثلا ناه ربلاو . ىح هتلا دنع اهلكو « راتخم نأ هلف ءاش اهمأ { لاوحألا.

 نم ةلسرملا ناممإلا ةرافك ىلع )٢( ةدئاملا ةروس ىف ىلاعت هللا هصن 7

 " م طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ : نبب رييختلا
 ماَيصَق ‘دجتي ك نمف ,ةقر 7 رحت وأ 'مُهتولسكر أ مكيللنهأ

 _ ٥ _- ء و _ .< ۔ = ے۔ . ےس

 نوكت نأ لاح :ىلع زوج الو » "مك اميأ ةرافك كلذ ا :3 أ ةَنَلَم

-- 

 . ةرقبلا ةروس ١٦٩ مةر ةيآلا نم . )١(

 ٨٩ مة ر ةيآلا نم )٢(
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 ‘ ه اهمكح ى دارفنالا ىلع ةدحاو لك لدع الإ © رهاظلا ىف اهنوافت ىلع

 ريغ ادبأ هللا نيد مكح ىفو ، ةقفتم ةقيقحلا' ىلع قحلا ىف اهنك اهنأل

 اهنيب ايف قحلا ىف رهاظلا هجو نم نيابتلا ةروص ىنف ىه نإو ع ةقرتفم
 ز ءىش نم لدعأ اهنم ءىش سيل © لدع اهلكف ، لاقملا ىف تناك

 نع مكبر نم ناناهرب امهف ث نبتيآلا نتتاه ىناعم ىفو كلذ ىف رظناف
 ¡ : مالسلا هيلع هلوق ثلاثلا ناه رلاو . نامرلا نع رداصلا نايبلا نم امهلبق ام

 .هوأر دق ام صاخ كلذو ، « نس> هللا دنع وهف انسح نوملسلا ىأر ام ه

 .عامجإلا هيف حص © حيجرلا لقعلا نم ، حيجنلا ىأرلا نم ، حيحصلا رظنلاب

 ىف نسح هنأ ىأرلا ىضتقتم هلكف ث قافتالا هيلع عقو وأ فالتخالاو

 .ىف لدعلاب رصب نع هوأر دق ام هللا دنع نسحلا كالذك كلذ لوقو & قحلا

 .نسح وهف ، ماللا هيلع هلوق دعب هدنع أطخ نوكي نأ زجم مل الدع ىأ رلا

 ى ذإ ًأطخم سيل قحلا ىف نسحلاو © نسحم سيل قحلل أطخلا نآل هتا دنع
 انقح لدعلا قفاو ام الإ ادبأ ء ىش ىف نسحلا نم حيحصلا ىلع سيل

 . كلذ فالخ ىلع هناك قحلل أطخلا وأ قدصلا قباطو

 فالخلا لهأ كلذكو نيدلا ىف ةماقتسالا لهأ عامجإ : عبارلا ناه رلاو

 .ىلع لمعلاو ىأرلاب ،لوقلاىلع نيلطبملا نم مهنم اليلق الإ ، نيملسملا نيدل

 ىأ رلا عضوم ىف كللذ ىف مهنب فالتخالا نم ىرج دقو ،0© ىأرلا

 ةجح كلذ ىلع قحلا لهأ عامجإب ىفكو & ىصحتال رومأ ىف ىأرلاب
 ملسو هيلع هتلا ىلص دمحم ةمأ عمجال هاو ث ةمألا مهنأل ، كلذ ىف
 امك اقح الإ نوكي الف ةلالضلا نع جرخ امو ث أطخ الو لالض ىلع

 ع ةثلاث ةلزنم امهنيب سيل ذإ ، الالض الإوقحلا نع جرخ ام نوكيال

 قح لطابلا ىفالو ، أطخ و باوص قحلا ىف نوكي نآ قتسيال كلذلو

 ص ىأرلا نم لدعلا ىف فيكف ،ناعمتجمال نادض آدبأ امهنأل ، باوصو

 هتحابإو هز!وج قحلا ىلع عامجإلا ىف قحلاب حص دقو ان وكي نأ زاج

نوكي نأ حصي لهو ث ةضيرفلا هموزل عضوم ىف هنإو ىلب ب هبدنو '
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 ءىش ىف 0 تادابعلا نم ائيش دبعتلا نم ءيش ىه هدابع ضعب مزاي هللا

 <همكحىف أطخ وه امب ‘لاوحآلانملاح ىف‘لامعألاوأ تاينلاولا وفآلا نم

 «لوقعلا ىل وأل حيبي وأ ، هعم الطاب ن وكي ح رهاظلا ىف ءىش ل بدني وأ

 نيد ماكحأ ىف زوجم الام اذه ؟ لوقلا نم اباوص ةقيقحلا ىف نكي ملام

 ١ك دحاو ىف الإ قحلا نوكيال كلذك ناكول لب . ادبأ ا ىلع هلا

 ءارآ ىف لاقي نأ زاج امل اذإ كلذك © نيدلا ىف ثالذ ناك امك 0 لاق

 الك 0 نطابلا ىف ىح اهنإ ، رهاظلا ىف ىحلا ىلع ةجراخلا نيمادملا

 « أطخلاب الو أطخلا ىف الو قالطإلا ىلع باوص هنز اهنم ءىش ىف الو

 نوكي ثأ لمتحم امك ، صخلا وه نوكي نأ ىأر لكف لمتحم دنأل

 هيف ايفو ىآ رلا ىف نانوكيو قحلا وه نوكي نأ لم:ع امك { قحلا وه
 ىف امهنوكل ىلوأ امهأ هنإ هيف كوكشملاك ، ىأرلا نم ىأ رلاب فال:خالا

 عطقلا و { ىهلا ىلوأ ًبابلأ ىف لاحم دحاولا لاخلا ىلع دحاولا ءىشلا

 ا نوكي نأ نم هلوق ىلع دبال ناك نإو ، امهدحأب اهنم ءىش ىلع مكحلاب

 بيغ اهلك باوصلاو قحلا نع ةجراخ نكت مل نإ اباوص املو أطخ امإ
 . جرخم الف بيغلاب اذه لاثمأب مكح نمو،نيرمآلا اهلاتحا ىنعمل ىرديال !

 نيملسملا نم ملعلا لهأ ءارآ نإف ، كلذك رمآلا سيل نكل ث بيعلا نم هل

 هل نكي مل ام أطخلا امنإو © لدع اهلك باوصلا ىنعم ىلع ةجراخلا

 ليلدب ، هداسف روهظل هداسك ى لمتحم هل نكي مل و © هيلع نوكي ىنحلصآ

 هفالتخاىلعهلك نكلو؟ثكالذ ىف نأل مالكلا سيلو ، لوقعلا ججح و ل وصآلا

 ناه ربلاو . ىضمايفثال تنيب ام ىناعمللطابال و ء أطخهنم ءىش ىن سيل ، لدع رهاظلا

 زوجم لوقلا ناكاذإ امأو . ربتعملا ىف ديعس ىبأ خيشلا لوةك رثآلا سماخلا
 هطلاخت الو باود هلك ىأرلا ف جرحم فالتخا هيف ناكو . ىأر ا

 عامجإلا ىف جراخ ، باوص لصألا ىف كلذ لكو & نيدلا ماكحأ ى ءيش
 ء كلذك ج رحم كلذ ناكاذإو . همالك نم هلقن اندرأ ام ىهتنا . هباوص

ع ىلاعت هتنا دنع اقحالإ نوكيال عامجإلا نوكل ، أطخ هيف ن وكي نأ زج مل
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 ، قحلا ى ادهاش اذهب ىفكو © اعطق © أطخلا لوبق ناكمإ نوك ةلاحتسال

 ديرمل هيف ديزن نأ ديرن انكلو 2 انلوقل رسكلا مار نم ىلع انل ةجحلا ىف
 هل ليق هنأ كلذو ء هللا ةمحر هنع هيف هنأ وجرن امم رخآ ليلد دهاش

 : اذكه : لاق : لدع اهلك تبثتو مهيب مهل تحص ىتلا نيملسملا ءارآق

 . دمحم ىبأ خيشلا لوقو ث طلغلا ىف اولاق ام الإ مهن. ءاملعلا ىدنع

 ، أطخأ نإ هيلع نامضالف ىأرلاب ىنفي نأ هل زوجب ىذلا ملاعلا امأو

 دحاو ىف قحلا نوكي اه امأو : ننثا ىف قحلا نوكي ايف باصأ نإ .وجأمو

 : الي وأت رظنلل لمتحم هنأك اذه و . هظفا ىہننا . هن هامع نمو[ أطخلاب كلاهف

 نم ثالذ هئطخ ىن هل نكي مل اذإ كلذك & قحلا أطخأ نميف جرخم كلذك هنأل

 فاتخا نإو دحاو ىن الإ هيف قحلا نوكي نأ زوجم ال نيدلا نأل رذع نيدلا
 كلذف © ىأرلا ىلإ نيدلا ادع ام و . هيف نيدلاب وأ ئأ رلاب نمفلتخملا زم لوقلا

 خيشلا لوق نم هوجرأ ام و . امهقوف امف نينثا ىف قحلا هيف نوكي نأ نكمب ىذلا
 نحنو ، حيحص قالطإلا ىلع هنإ و الأ0هيلعديزمالف _ هللا همحر _ ديعس يبآ
 ىأر لك ةفاضإب ليصفتلا ىف ةطيرشلا ىلعو 2 ةلمحلا ىف كلذك هنإ لوقن هب
 ، هيلع لمعلا وأ لوقلا ىف نوكي نأ هيلع و هل ناكو :© هآر نم ىلإ

 ءارآلا نم ءىش لدع ىف ، قحلا ىأر نم لك ىلع نأ قحلاب حص دق هنأل

 ى هل لامعتسالا ةدارإوأ & هب وأ هل لمعاا موزل دنع هب لمعي نآ

 لدعلا ىف لدعأ وأ ، هلدع ىريال امم هرمغ ىلإ ه ز واج نأ . هل زوجالو

 لدعألا كرات نإ : اولاق دقو . هقح ىف قحلا هنأل ، لذضفأرآ . هنم
 ، ر وحلاب ذخآ هفالخ ىلع لماعلاو ذ لدعلل كرات هنم ةريصب نع

 : كلذ 2 هلاح ىف هقح ىف هيلع عمتحما ىنعم ىف ةفاضإلاب اذه ىلع هنأكف
 هلثم هرىغ ؛ ىري ىنح ص كاذ الإ ىريال ناك اذإ 0 ةن ونيدلا ىفال لدعلا ىد

 كلذ ىلع قحلا ىف الو ، اموملا هكرتب ناك ام كلذ الول و . هن حصأ وأ

 فالخ ىف لدعألا ىأر نإو & ىري ايف هلثم هريغ كلذكو . [. .:.

هيلإ ةفاضإلاب امهنم دحا و لك ىقح ىف لدعلاناك ©لدعأ كلذ 0 ىأ ا6م
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 مزاللا عضوم ىف هيلعو ، ىري نأ سانلا نم لكل نأل سكعلاب كلذ ىغ
 «لدعألا كلذ نم عبتيو س ىريال ناك اذإ كلذ ، ىري نم رظانيو ، ىري نآ

 . رصبلالهأنمهلدي نمىلع ردق الو‘ رظن هل نكي مل نإف لضفالا ذخأي نأ هلو

 ىلع ال ، كلذ ى هب ءاج امحصأ ىلع 2 ردق !ه غلبمب هب ذخأيل ، لدعلا ىرحت

 ؛ لاج رلا ءارآ نم ىأر وأ، لا وقألانم ءع ىشىلع لاكتالا ليبسىلعالو ء لامهإلا

 ةباثمب ثالذ هاني رععملاو ةرابعلا هدقف دنع هن وكل © لاح لك ىلع 0 لاحلا اذه ىف
 ، ا هللا رمأ امك .ةالصلا ض رف ءادأل اه ى رحتلا ىلإ "لزانلا 2 ةلبقلا ىف رمحتملا

 سلهنأانمكو . ةلبقلاىلعلدتسملاك ، ىا رلا ىف لدعألا و ،ىأ رلاىبعه ريغب لدتسملا و

 ريصبلا ىمعألا عبتي امنإو . ىأ رلا ىن هل سيل كلذكف & هلثم رحتمب ىدتقي نأهل

 ثلشلا ةل زان عافترا ىناعم ق امهف ناربخلاك امهم ريصبلا سيلو © ىوقلا

 هريغلو هل لدعلاب ناك و،هآ رف هيلإ رظن ملعلا رونب ال قحلا سفن ىلإ رظنلاب

 ٠ نأل لدعآلاسفن ىفئلشلا سفن ةقيقح نم زراب ريغ هي رحت ىف اذه و © هاض ري
 رخلا نوكي ةرهشلا ادع ايف سيلو، راصدق هقح ىن رابخآلاك هلك كلذ

 ةنأكو . ءاهو حيبق نم اهب امك ص نايعلاك نايعألاب عامسلا الو © ةربخلاك

 بلاصلاك ،هل همور ىف ن وكي ملعلا رونب "وذضتسملا كلذ و ، عمس اذإ ىنعملا ق

 ثاشب نأ ربغ نم ء ةقيرطلا دصق ىلع 2 ةقيقحلا ىف ىريام دصقي ، ىري امل

 ى ري امل بلاطلاك ىرحتلا ىلإ ل زانلا كلذ ىف ريحتملاو . ىأر ايف الو اهبف

 : ىف ثلشلا هليازيل © بلط ام لاني نأ هساملا فأ وجري ، ىري امل سمتلملاو

 همايقل كاش ال { ةقيةحلا ىلع قحلا هتباصإ ىف هنإف & بهذ ايأ كلذ ةقيقح

 ناك نإو & ىرحتا ىلع كلذ ىلصااك كش الو . هيلع وأ هل ام لح ق هب

 هتباصإ ىنف أ ى رعتي ال © هلابقتسا ى الأ ةبعكلا باصأ هنأ ىف كلشلا نما

 له , هقح ىق هلا دنع قحلا وه ثالذ و ، كش ال ةلبقلا ى هيلع ىذلا قحلا

 نع دن ذ نم هآر ام دحاو لك قح ىف قحلاو ، قحلل ةقفاوملا ريغ بولطملا

لدعلاب هارحتف ىرحتا ىأ رلا ىف لزن وأ، رظنلا ىل وأ نم هرعي وأ رصب
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 ،هعم "يش ىن ءارآلا نبب ىواستلا عق و امهم وا. لمك أ و ىدهأ و © لدعأ

 نإو 3 ةقفتم لدعلا ى هيأر ىن اهنوكل ،ءاوسىلعهقح ىف قحلاب مكحلا ى ىهف
 : رثألا ىفو ث رهاظاا ىف لمعلاو لوقلاف .ةقرتفم رمغ ىلإ ةفاضإلاب تناك

 كلذك نح و.ءاش اهبأبذخأي نأ« دمحم يبأو ديعس ىبأو رثؤملا فأ حيشلا نع

 { ىلع ناك ام كلذ الإ هيف زئاخلانم سيل وءافالتخا لوقلانم هيف ملعن الو لوقل
 { لمعلا ىن ارات ، لدعألا كرات ىلع مثإلا نوكي مكحلا ىف سيل و ، ثلذ

 ذإ ٠ هتلادنع أطخ هب لمع ىذلا هل فلاخملا ىأ رلا كلذ سفن نأ ىلع اليلد

 ىري و 0 هاريال نم ىلإ ةفاضإلاب لدعأ هآر ىذلا ناكل كلذك كلذ ناك ول

 كلذلهنم اكرت { لمعلاب م؛أي حصألا ىلع هنإف ، هللا دنع أطخ هريغ لدعألا
 كأطخامهقوف امف نيلوقلا الك راصف ، لدعأ هنم ةريصب نع هآر ىذلا رغلا

 . كلذك كلذ سيلو ث قحلا ىف اذه تبث ول نأ قح اهنم “ىش نكي ملو
 ىلع ةجراخ اهلك ، حيحصلا ىف ةتباثلا 0 ملعا لهأ نم نيملسملا ءارآ نإف

 ام الإ 0 ىدتها فصولا اذه ىلع ىدتقا اهأبو . اهآر نل باوصلا ىناعم

 ذإ ف اه هنم ةريصب نع اهلدعأل كراتلا مثأي امنزو . قحلل فلاخ اهنم ناك
 ىلع لماعلاو . هب ۔لمعي نأ لمعلا ى هل هموزل دنع هيلع ىذلا هضرف وه

 هريغ ضرفب البقتسم { هضرفل المهم هريغ ىريو ، هاري ال ىذلا هفالخ
 !ام ىلع هلمعب مثأي دحا و لك ناك امبر كلذكو . ىمع باجح وأ ىوه

 ¡ لمعيف [ ىري الام ىر؛و‘ث ىري رخآلا ىري ال امهنم لك ناك اذإ رخآلا هاري

 الأ ، امهنم دحاو ىن الإ قحلا نوكي ال هنإ ثيح نم ال ، ىري ام ىلع .
 ، نعاغ نيقح نيماسملا نيد مكح ى و ، نيملاس نبملسم نانوكي امهنأ ىري

 ىلع لمعيو ض رخآلا هلوقي ام فالخم امهنم دحاو لك لوقي ام لاح ى
 . امزج حصي ص ىأرلا ىن هملعن فالخ الب }،٢ رخالا هيلع لمعي ام فالخ
 دوج و ىلع ىل ولاو ، بوصأ قحلاب هآر دق ام ىلع امهنم دحاو لكدهتعا اذإ

 تيكف © ثكالذك فوقولا وإ ةمرح اذه دحآ نم ةوادعلا و ،ىل و داضتلا هذه

 إ ناك املو . قحلا ىلع قحلا لهأ مكح ىن اذه ىلع ناكو ؟ اناك ملو ؟ اذه

ىلع نكي ملو ، اروجأم نبملسملا ىن لئاقلا 'ذه ل وقىلع قحلا ريغل قفا وملا
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 لعج و ص قحلا ريغب هيلإ برقتلا حابأ هتا نأ ىرتفأ ، ار وزأم قحال هتفااخ

 وه ام رهاظ!ا ىف هدابع نم صاوخىلع ضرف وأ ؟لطابلابهنع ةعاطلا مايق

 هكرت ىلع دعوتو ح هب مايقلا ىلع باوثلا دعو وأ ؟ نطابلا ىن أطخلا
 هآر ام نأب 3 ليبس حض وأ ىلع ء لياد حأ نل اذه نإ الك ؟ ب ةعلاب

 ء لاوقألا ىأرلا ىف تفلتخا نإو ث اقح قحلاب نبملسملا نم ملعلا لهأ
 قحلا نمو 0 اهعجرم قحلا ىلإو اهعمجم لدعلاف © لاوحألا كلذل تقرتفاو

 امو . لالذلا الإ قحلا دعب سيل ذإ © اه لمعلا زاج ام كلذ الول { اهعدصم
 .هيلإ و اهلاح اذهناك اذإ و ء لاوحألا نم لاح ىت هب لمعي نأ زجم مل قحلا فلاخ
 لصأ © ىأرلاب هيف فلتخلاو\ ىأرلا نوكي نأ زوجب ال فيكف ى اهلآم قحلاب

 نم عنملل بجوم كلانه نكي مل ام ، عرفلا نم هههشأ امل ڵ عرشاا ىف سايقلل
 لهأ نم ، نبقحملا عامجإ وآ ، نيمآلا هلوسر ةنس وأ 0 نيبملا هتلا باتك

 قحلا اهل دهش لقع ةجح وأ كلذ هبشي ام وآ 0 نيدلا ىن ةماقتسالا

 ؟ الصأ ةلمحلا ىف كلذ رجحت الصأ اهنم ثرش ٢ ملعن الو ، باوصلاب

 ليق ام ىرت ال؟ : لقنلا حيحص ىف تباثو ، لمعلا ىن غئاسل كلذ نإ الك

 ،بآلا لوق لوقلا نإ لوخدلا لبق قادصلا ىف ةأرملا ىبأو جوزلا فالتخا ىف

 ىطعأو لوخدلا ءاش نإ و ، لاق ام فصن ىطعأو قلط ءاش نإ رايكلابج وزلاو
 ؛ه۔ياق و ؟هل وق لوقلا نوكيال هل ام :لاق اهنع ىلع وبأ لثس الو . بآلا لاق ام

 : لاوقأ ةعبرأ ىلع © هيف ىأرلاب فلتخا دق امم كلذ نآ كش الو { عيبلاب

 كلذكو . عثابلا دي ىن ةمماق ةعلسلا و & نمثلا ف ىرتشالاو عئابلا فلتخا اذإ

 ةلازإ ىف (١ر قازعلاب طاخملا ساق فيك - هتا همحر - دعيس وبأ خيشلا

 هقازملا ىف فالتخالا نم ىرج ام ىرجأ و ، بايثلا وأ ندبلا نم تاساجنلل !

 نيتا كلتيتأ امنإ و ع ىصح الو عستي اذه لاثمأو « هب هل اهبشت و طاخملا ىلع

 اك ىف كلذل ةزاجإلا هجو ملعتل > ماكحألاو نايدألا باب نع نبتروصلا

 دمخ ىآ خيشلا نم كلذ ىف عنملاب لوقلاو 2 ماودلا ىلع اعيمج نمهج ولا

 )١( دحاو ىنعمب : قصبو قزب .
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 ك رثألا ىن هدوجو كلذ حص دق ذإ ايس © هباوص هجو اذه ىف ىل هجوتي ال

 نوكي نأ الإ مهللا ، هل هج وألا هنأكف { رم ةيلا لهأ نم هنم مظعأ وه نمع

 دوجول 0 لصألا ىف هيلع قفتم لصأ ، ىأرلا ىف فالتخالا نأب دارأ

 قح هنأ ىلع 0 ةنسلا و باتكلا ليلدب © هلع ةماقتسالا لهأ نم عامجإلا

 فلتحم ال هسفن ىف قحلاو .رودصلا ى امل ءافش و ىدهو رونو ، باوص و

  دحاو ىعهو دحاو لصأو دحاو ع ىش هنأل ڵ فالتخالا هيلع ز وجم الو

 ج امزج امهل ثلاث ال ناثيش اهنال ، لطاب هنأ كش الف قحلا فلاخ امو
 حيرص نم ىنأ دق نكل 0 ءاوس بابلآلا لهأ دنع هللا نيد ىف زوجمال ام اذه

 هيلع هب لدتسي ام دعب ة رات و كلذ هل وق لبق ةرات عضوم ريغ ىف حيصفلا هلامتم

 ىلإ رهاظلا ىف قبس ام ىلع وه انإو © دمتعا هيلع ال و دصق اذه ام هنآ

 هعوجر هيلع ةجحلاب ذوخأملا ى هسفن ىلع ةجح هسفنب ىفكو & هانعم سوننلا

 رصقلا ىف مم رحتلا لصأ اندجو انإ : لاق ثبح هافن ام ىلإ ةرورض لدعلاب

 ةدشلادذه انيأر اذإف .اهعافت راب عفتريو اهدوجوب دجوي ،ةدشلاب قلعتي وه امنإ

 رظنلاحيحص ىف جراخ ريغ اذهو .امهنيب ةعماخلا ةلعال اه هانقحلأ رمحلا ريغ ىف

 وه امنإو ، عامجإ الو قافتا ىلعال ء هيففلتخح ىلع هنكل و سايقلا حي““ نع

 هيففلتخا دق امم ةيرمحلا ةدارإن ود 0 ةدشلا سفنب رصقلا مي رحن نأل . ل وقىلع.

 نوكينأهبشآلاو.ةدارإلاو ةدشلاهيف عمتجم ىنحع نبملسملانم ىأرلا لهأىأ رلاب

 رصقلاك ةدارإلا كلت رغ ىلع & لالحلا _ نم ةدشلا هذه تلح ام. لاحىلع

 . هلثم وهف ءىشلا هبشأ ام نأل فالتخالا نم هقحل ام هقحلي و . اهنع د رحلا
 ٠: ،هيف فلتخا دق امم الخ رمحلا نم هنع ةدشلا نم لحنا ام ليلحت ىف :كلذكو.

 ىف هلوق ثكللذك .. غابدلا دعب ةتيملا دلجم ، كلذل هتمرح عافترا ىف هسايةو

 هب مزل اذل ك غابدلادعبنم هيف حيحصب سيلف © قفتم لصأ هنإ : ةتيملا دلج
 اذه ريغ ىن ىكح دقو . ةياورلا ىف ىأرلاب هيف فلتخلا نم هنأل سايقلا

 حيرص نم سيل اذه فيكف ص هسفنب هيف انباحصأ نع فالتخالا عتوملا

{ هلوق نم رخالا ضقن ىضتقي هلوق نم دحاو لك لب ؟ لوقلا ىف ضقانتلا
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 :هنم جراخلا ناك نإو © نيدلا نم هيلع قفتملا ريغ هيف ىأراا ىف فلتخملا نآل

 .لخلا نم مث . دوصقملا هلاثمأو ا۔ذه ىن سايقلا ىف سبلو 3 عرف هلصأل هنإف

 ىف & هيلع هتاذ ىن قفتملا امهنم الك نوكيل دلحلا نم الو ، لحلا "سفن
 امنيب ةسياقملا ىف امهنم بولطملا الو { لخ هنأ لخلا ىف الو2 دلج هنأ دلجلا

 امبإو . هيف امهنيب ايف ةه۔اشمال كلذ نإف & نتاذلا سايقناو نيرهوجلا هباشت

 ىن نيمكحلا ىواستو © نيينعملا ىف لثاملا نوك دارملاو كلذ نم بولطملا

 ٤ امهف ةمرحلا بجومو امهنع ةساجنلا ضراع عافترالو ك ةراهطلا و لحلا

 .مادام هنكل { & مكحلا ىن ءاوس ىلع ىناعملا هباشتل امهنأكو امهنم هصخ امع لك

 .سايقالف همكح ىن هسفنب مئاق لصأ امهنم لكف ث امهب عامجإلا ىف ض راعلا

 ، ةرمحلا ذيبن نم ةدشلا لاوزو ةتيملا دلجل غابدلا دعب رخآلاب امهنم سايقلا امنإو

 ةرظانملاو ةلباقملا نوك ناك ثيح نم هيف فلتخم ىلع هنكلو ء عرف اهنأل

 . رخآلا ىلع هيف فلتخم ام لاح ىف امهدحأل د رم الو & ضعبل امهضعب امهل

 رخآلا ىلع هيلع عمجأ ام لاح ىن الو هيلع عامجإلا ىن قفتي ام لاحيف

 نوكي ىأرلاب فالتخالاو . ىأرلا ناك هب ام دوج ول٬ هنم فلتخنام لاحيف

 بالقنالاب بالقنالا نوكل كلانه رخآلا نود ةراهطلاو لحلا ىن امهدحأ ىن
 ىلع امهيف ةاكذلا ىنعمب اه نيذللا اذه ىن غابدلا ديزم وأ اذ ىف نعلا ىن

 ىلع الإ نوكي ال ةساجنلاو رجحلا ىن لصألا ىلع ح هئاقب نوكو 0 ىأر

 عامجإلاب الو ، عامجإلا عضوم فالتخالاب مكحم نآ زوجم الو كلوق

 .نع همالك ىف خيشلا اذهل جرخلا دجأ م اذكو ا فالتخالا حضوم ق

 امهدحأ نع عوجرلا ىنعم ىلع هنم كلذ نكي مل هنأكو ، هماكحأ ىن ةضقانملا

 رهاظلا هنع نطابلا ىف هيف ةقيقحلا ىف وه ٤ عنملا ىلع: رهاظلا ىن هنإ هيلع حصأ

 هنم قافتالا ىوغدل هنأكو . ملعأ هللاف . ىردي ال ثيح نم هلعلو ، هرغل

 “ءكلذ نم برقي ىأرلا عضوم ق( ىأ رلالهأ نبب ىأرلاب فالتخالا هيف ايف

 :قباط نململا :راثآلو { قفاو ام الإ برطضملا هنآل ءىشب سيل كلذ لكو
 :ناكام كلذ ىف ىده ليبس ريغ ىن دد رتم هنأب ‘ هيلع ةلدآلا حض وأ نم ناكو

:: هل وق ىن هاكح موقا نع & فاعرلا مد ى ىذلا فالتخالا دنب هاوعد نم
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 س سصأ ىأو ] ، ةضاحتسالا ىهو هيلع قفتم لصأ ىلع ساق دق لكو

 ةضاحتسالامد ة راهطك ن ك نإف ؟سايقلا ةضاحتسالا ىف هل حصي هت راهطب لا

 جرخم نم جراخ هنآل ، هنع ج رحلاب ةساجنلا هتضراع امنإو هعم لصألا ىف

 جرخ هنكلو لصألا ىف هلثم كلذف ، ةساجنلا ةلع وه جرخلا نأكف ، تاساجنلا .

 سجن وه امإ هنأل لطاب كلذف.ةراهطلا نم هلصأ ىلع ناكف رهاط عضوم نم
 كلذك فاعرلاو .. تاراهطلا نم هتضراع ال تاسجنملا نم هرغل ال ةتاذل

 امهيف فالتخالا امنوء افالتخا لوقلا نم قحلا لهأ نيب اذه ىف امهف ملعأ" الو
 : امأو . اعيمج اذهو اذه امهيف ليق دقو2 الوأ حوفسملا نم اهنأ ىف هملعأ ايف

 نكل سايقلا ىف درت الف‘ جرخم امهنيب ايف ةهباشملاو ع الف ةراهطلاب لوقلاب

 لدعلاب هنأكو سابتحالا رهاط ، جرخملاب سجت هنأ ةضاحتسالا مد ىف لوقلا

 نم همار نمل هب سايقلا حصي لطابل لصأ ىأ و . لطاب ' هنأل 0 د ود رم

 . ساسآ ريغ ىلع ءانبل مايق الو لصأ ريغل عرفل دوجو ال ذإ الك ؟ سانلا

 همساك هنأل ٤ ءىش رغ ىلع سايق هنأك هب سايقلاو ، هل لحأ ال لطابلاو
 نم جرخم ال ث هلك موقلا نم ةضاحتسالا مد ىف فالتخالا ناكول لب.
 فلتخم لصأ ىلعألا هلوق ىلع فاعرلا مدلا ذإ2 هب سايقلا ناك امل باوصلا

 ، مسالا ىن هيلع عمجملا ناكو 0 دحاو هسفن ى ناك نإو هنآل ، اذه ف هيف

 3 مكحلاقيرط نم،هيف فلتخملا وأ هيلع قفتملاب هل ةيمستلا ىن كلذ هقحلي امتإف

 ةفاضإلا نم ادرج امهم امهنأل عضوملا اذه ىن امهنم بولطملا وهل هنإو الآ

 نم دارملا ىن انعم رظنلا ىن قبي مل هنأكو © امهل ةيمستلا ىف ىمسم ىلع اناك

 لهأو ۔ امهف ةساجنلا وأ ةراهطلاب مكحلا جارختسا ريغ 2 امهنيب ةسياقملا

 . ىو ي ام حص نإ ، ىوري ام فالخ ىلع هتساجنو هتراهط ىث فالخلا

 حيحص كلذو ، ةراهطلاب امهف لاق نمل ةئطختلا ىلع هنأك اذه دمحم وبأو.

 هلوق ىنعمب هل فيك نكلو ، كلذ ىلع عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ليلدل

 مد لصأ ىلع اسايق جرخلا ةراهطلاب فاعرلا مد ىف : لوقي نم لوق ىف

 ىف ةمكحل قح لصأ ىاف . هيلع قفتم لصأ ىلع سايق هنإ : ةضاحتسالا ¡
ةلعل ء ىش نم ههبشأ امف هب هيف مكحم سيل( همكحل دارم لصألاو ؟ لصألا
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 ةجحلاو، ةدساف ةلعلاو ، لطاب مكحلاو ه۔كل سايق ىأو © ا۔نيب ةعماج

 هيف رظنلا ىف قافتا ىأو ." الطاب الإ نوكي الف لطابلا هبشأ امو . ةضحاد
 { مهنعهسفنب همكح مهنيب فالتخالا ىكح دقو . رهاظلا ىن مهلإ ةفاضإلاب

 قحلاب رظنلا ىن هيلع قفتم لصآ ىلع مث ، هب مهنم لك ساق دق نوكي ىنح
 نأ هل زوج فيكف © حص هعم ثالذك اذه ىف ناك نإو س همكح ىف هيلع

 هيلع قفتم لصأ ىلع هعم هل حص دق ؟ هساقو هلاق نم ىلع ةئطختلاب مكحم

 دحاو لصأ ىلع سايقلا ناك هنآلو © اذهب فلتخم لوقلا اذه نإ © هدنع

 جورخ ىنعم هيف حصي ملو فالتخالا ىنعم هيف جرخ & همكح ىلع قفتم
 نينثا بلقني نأ زوجمال لصألا ىن دحاولا مكحلا نآل إ هدحو هب فالتخالا

 ىف ةدعاق ىلع دعبا رقتسم ربغ كثالذ هلوق " ملع هلك اذهبو ، عرفلا ى

 ةدئاف ىأو ث ريغ ال ةضاحتسالا سفن ةضاحتسالا نم دارأ هلعل و . لدعلا

 ق اههشأ ايف ىرحت نئل . اه مكحلا ةدارإ نودأ اهنم اهنإ ةسياقملاب بلطي

 لوقلانم حيحصلاو . دارملاو بولطملاوه كلذ نإ الك ؟ اهت راهط وأ اهتساجن

 لصألا ىف امهساجنب مهنم لوقي نم لوقف فاعرلاو ةضاحتسالا مد ىن

 امو ؛ دحاو لصأ و لصأ امهنأكو ث انباحصأ نم قحلاب قافتالا هيلع هنأكو

 هيلع قفتم"لصأ ىلع سايق،كلذب همكح ىنعم هيف سايقلاب جرخو . ههشأ

 فالتخالل سيل ءام زج هتاذ ىف هتساجنب مكحلا دوجول هب نوكي { همكح ىن

 قحلاب جرخم اذكه امهف لوقلا ناك اذإو . الصأ هملعن لخدم مهعم هيف

 لوقلا" قحلا عضوم نياف ،ةراهطلاب لوقلاو . هريغ ال قحلا لهأ نيد ىن

 نب فالخ ال ؟ ةراهطلاب هيف ىأر فالتخاو قافتا ىف هب ساقملا ةراهطب
 نأ قحلا ىف حص لهو . هارأ ال ىنف هايإ ىنورأ ، لطاب هنأ ىن قحلا لهآ

 . كلذ ملعن ال ء الك؟ هآر قحلاب فالتخا وأقافتا ف ىتحلا لهأ :نم ادحأ
 الو ث نمدلا نب ةهساشملا الو ، نيدسحلا نب ةسياقملا ىفن دارملا سيل

 ىفن دارملا . امإ و . ةساجنلا ىن نكلو ءا وسىلع امهنإف؛ نيمكحلا نيب ةاواسملا

 ، دساف هنأب هيلع سيق ايف همكحم مكحلا ىف مكحلاو ث ةراهطلا ى قحلا
ءىش نم ههشأ ايف ىرج سيل 2 دارملا وه ءيشلا مكح ناك اذإ هنأل
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 هب قلعتلا زجي مل الطاب مكحلا ىن ناكو ، سايقلا هيف زوجم ايف سايقلاب

 كلذ حص دقو لطابلاب ء ىثب مكحم نأ لطابلا نم و،لطاب هنأل لاح ىلع هيف

 & ءىش ال هنأك ةقيقحلا ىلع هنأل ، هب سايق هل مكحالف © هلطاب لدعلاب

 هيف ملعأ ال ثالذلو . اقوهز ناك لطابلا "نإ ، لاح لك ىلع قهاز وه ذإ

 ى باوصلا نم لدعلاب بري ثكالذ ىف ىنعم ةقيقحلا ىف دمحم أ لوقل

 . هلدع رون كال حضتا ام الرذخأت الو هلك اذه ىف رظناف : : ملعأ هللا و

 هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ث هللاب قيفوتلاو { هلضف حيحص ثال "ةهكنو

 . ىصو رحلا ىح - ن؛ كرابم نب سيمخ نب دعاج ىلإ ريقفلا بحلا نم :ة : هتاكربو

 .سايقلاو » دمحم نأ خيشلا لوق ىن : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 نم ةجراخلا عورفلا ىن هانعم ناك نإف « هيلع قفتم لصأ ىلع الإ حصيال

 وأ © ىأرلا لهأ نم لوق اهيف قبسي مل ىتلا داهتجالاو ىأرلا ىناعم ىلإ نيدلا

 لهآ نم لوق هعم حصو 2 ةثداحلا كلتب ىلتبملا عم حصي مل نكل لوق اهيف قبس
 سايقلا عنمم نأ ىل نيبيالف ث ةلع وأ ةفص وأ ىنعمل لزاونلا نم اهلثم ى ىأرلا

 ائيش ةلزانلا كلت هبشت مل اذإ هنأ امك ، سايقلا هيف زوجي امم ناك اذإ همار نمل

 .زوجم نمم هب ىلتبملاو ، ىأرلا هيف زوجب امم ناكو ، ىأرلاب لوقلا هيف قبسي امم
 & هيف ىأرلا هجو رصبأ اذإ ىأرلاب هيف لوقي نأ هل زاج ش ىأرلاب لوقلا هل
 ىلع هساق اذإ فيكف . هبلق هيلإ نأمطاو هردص هل حرشناو ك هباوص هل نابو
 ىلع ملعلا لهأ نم لوق هيف قبسي مل ا ام ساقي هنأ رثألا ءاج دقو © هلثم وه ام

 ض ءاملعلا ضعب سايق ادهاشو ةجح ىفكو ح ةجح هيلإ ءايشألا برقأ

 لوق هب ىبس دق ىأر ىلع © اهب نسياقلا لبق لوق اهف قبسي مل ىلا { عورفلا

 هبشأام وتلا ءاش نإثكالذكايلع بيغي الاوجرأو . ىصح ال امف ذ ىأ رلا لهأ نم

 لوقي نم لوق ىف تركذ دق امو :. رثألا ىف ءاج اذكه .. : هلثم وهف ء ىشلا

 ىلع داز ام كلذكو ض هللا دنع أطخ امهدحأ نأ ثش ال & ىأ رلاب هيف فلثخا ام

 ل نيي مل ، الدع اهلك رهاظلا ىن تناكولو © دحاو ىن الإ قحلا نوكي ال كلذ

ذاعم ناكو 0 اضعب هضعب ضقني لوقلا ناكو ،{ لئاقلا اذه دارأ ام ىعم
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 ىباحصأ » : مالسلا هيلع ىبنلا لوق لاطبإو . نيدلا نم ىأرلا لاطبإ ىلع جرخم

 ىف اثطخ رهاضلا ىن ايدتهم نوكي فيكف « متيدتها يدتقا مهأب موجنلاك
 س و ٠ م ٥ - .- ٥ ۔ ىو س

 ناَمْكْحَي ذإ َناَمليَلَسَو دوأ دَو ه ىلاعت هتلا لاق دقو ؟ هللا دنع ةقيقحلا

 ”نيدهاش"مهملكُحل 4 . ُ _ انكو موقلا "منغ هيف تشفت ذإ ثأرَحللاىف

 : ك بيصملاو ءىطخلا عيمجلل احدم لاق مث . ٤)١( َناَمئيَدّس اهمهفف
 مهلك اوناك اذإ فيكف { ىأرلا ىن أطخلا ىف اذهف ث املعو امكح انيتآالكو

 ههف زوجم امم ناكو ث ةثداح ىف سفنأ ةرشع فلتخا اذإ تيأرأ ؟ نببيصم

 « رصب و رظن و هقفو ملع لهأ و ، ىأرلا لهأ نم مهلك اوناكو ، ىأ رلاب لوقلا
 لب دحاو ىنعم ىلع مهنم نانثإ قفتي ملو هرظن داهتجاب مهنم دحاو لك لاقو

 لهف ع ةيواستم لدعلا ىنعم ىلع ةجراخ اهلك مهلي واقآ تناكو 3 مهلك اوفلتخا
٥ -. = 

 نتف"آ» :ىلاعتهتلالاق دق و ؟هلا دنع ائطخم اهلمع ىشب وأ اهلماعلانوكينآ زوج
 : . ى " ه ٧ و _ و , س ,ه ٠ و . ٥ ۔ و غ ۔ ۔ ۔,إ

 { فيكف . ) ٢ ( « هب ر نم روب ىلع وهف ٢ « اسإلل ٥ ر دص هلل ١ حرس

 و | س - : `. --

 دري 'نمَفهىلاعت لاق دقو ؟ ةقيقحلا ىن هدنع ائطخم هبر نم رون ىلع ناكنم
 ۔ ٥ ۔ ٥ ۔ ٥ ۔ ۔ع و

 ليواقألا لدع نايبو . «)٢( مالسإلل 7 دص :حرشي هب دنهي نأ هللا

 ٤. ةصباول هلوق ى ملس ر هيلع هتلا ىلص ىنلا لاق دقو . اهف ردصلا حارشنا

 وهف بلقلا هيلإ نأمطا ام ه : هلوق بسح ىلع ناكف ء رلا نع هلأس دقو

 بلقلا و : ملعلا لهأ ضعب لاق دقو .روجفلا وهف ردصلا ىف كاح امو 2 رلا

 هركنت ركنملاو ، بولقلا هفرعت فورعملاو © ركنم وهو رلا ىلإ نئمطيال

 | فورعم وه ام ركنت وآ هللا دنع ركنم وه ام بولقلا ف رعت فيكه . بولقلا
 ل ذإتف » : ىلاعت هللا لوق لوقلا اذنه لاطبإ ىلع ةجحلا نمو ؟ هيلا دنع

 ; اوراض فيكف (٤)ءَنوُبذاتكللا مه مهللا دنع كنت وأتف ءادهشلاب اوتأي
 هدابع هللا.دبعتي مل ذإ . 2 ةرهاظلا ةجحلا مهفلاخ نببذاك قدصلاب مهنداهشب

 )١( مقر ةيآلا ٨ :نغم و ٧٩ ءايبنألا ةروس نم .
 )( مقر هيآلا نم ٢٢ رمزلا ةزاوس ٠

 )٢( مقر ةيآلا نم ١٦٥ مامنألا ةروس .

 (٤) مقر ةيآلا نم ١٣ رونلا ةروس .

 :::.. < ) م ٧ راثآلا پابل ب (
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 لاثمأ كيلع بيغي ال هنأ ىلاسح ىو . رئارسلاب مهدبعتي ملو ، مهل رهظ امب الإ

 رظنلاو ث داهتجالا ىناعم ىلع :ةجراخلا ءارآلا ىف ةجحلا نمو . ىناعملا هذه

 أطخ نوكي ءىش اهف سيلو © ىلاعت هتلا دنع قح اهلك اهنأ ، قحلا ةياصإال

 هرمأل لاثتماب ، صاع رغ هلل عيطم اهنم لدعلاةباصإل دهنحملا نإ . ىلاعت هللا دنع

 ثمُهلنم ح رمآلا لو 1 ىلإو لوسرلا ىلإ ًهو٣دَر ولو ه : ىلاعت هلوقل
 و ۔ و

 هنم هملع ام مهنم ملع نمف () "مهنم هتنوُطبننتتنسي نيذلا أ هملعل

 ىف ناك نإو { هل هردص حارشناو هايإ هملع غولببهقح 0 قحلا هنأ كشالف

 ىف لطاب هنأ كلشالف هردص هب قاض ام و «هنعهردص قيضل الطاب هريغ قح

 ناطيشلا نم وه امنإ اطخلاو 3 ناسحإلا و لدعلا ريغب هللا رماي نأ لاحمو . هقح
 مهللا ىلع اول وُنقَت ت نأَو مءاَشْحَتفللاو ءوسلاب . مك رماي منا ه : هلوقل

 نم لدعألا ريغ ىلإ انل ودع هملعن ال امب لوقلا نمو (")« نوملعتال ام
 ، انرودص هب حرشنت ملو 4 انسفنأ هب تقاض ام ىلإ لدعيل كلذو 0 ءارآلا

 تحرشنا ام وهو © لدعلا ةباصإل انم رحن ربغ نم كلذ نم ءىش لمعلاو

 لمعب & ىلاعتو كرابت هللا اندبعت دقف & ىمعلاو ىوهلا لببس ىلع انرودص هل

 نإو © ىأرلاب اهف فلأتحملا لاوقألاو ءار آلا نم 0 انرودص هب تح رشنا ام

 نوكيف كلذب انديعت دق ىلاعتو كرابت هتلا نأل . انربغ رودص هب تقاض

 نوكيف { هردص هب قاض نم قح ىن الطاب ناك نإ و: 2 انقح ىف اقح كلذ

 كلذكو . ابم ان ريغ هب دبعت ام فالخ هب ىلاعتو كرابت هتلا اندبعت ام

 ف نركبف ‘ انودص هل ح رشنت:ملو انسفنأ هب تقاض ام كرتب هللا اندبعت دق

 هنع اناهن ىلاعتو كرابت هللا نأل & انريغ قح ىف اقح ناك نإو . الطاب انقح

 اناهنيو & هنع :ىجن امع ان زمأي نأ هتنا ملع نق زوجم دقو . ان ريغ هب رمآ ناك نإو

 { هتيصحه نع :ءاهننالاؤ ئمنلاو لاثتمالا الإ انل سيلو ك انريغ رمأ هب امع

 . ببنلا ملعل نيطاعتم انسل 7 6 ناتحتف انركذ دق امو © ىلاعتو كرابت
 ا 7 هك .. ۔
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_ ٩٩ _ 

 ىللا دهاوشلاو . اهلع انللد ىلا لئالدلاب كلذ ىف ىحلا ة ةقفاومل اسانلا نكلو

 ا.ذهف ، قحلا قفا و ام الإ هنم لبقت الو ث كل هتبتكام رظناو . اهس اندهمغتسا

 ائيش هنم لدبأ لو ريغأ ل ء هتيعب ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق ام

 هباتك لصو هنأل 3 نىتعق رلا رخآ ` ىف ترخأو مالكلا ىف تمدق ام ىوس

 ىلع _ هللاهمحر _ فقو ام دعبا { رخآلا لبق امهدحأ © نيترم ىف ىلإ

 ى رخأ ةعقر ىف ىلإ ةدايزلا لسرأو هلوق ىف دازف © ةلأسملا هذه ىف هتفلأ ام

 وه ام ريخأت وأ  امف ناعملا نم مدقي نأ ىلوأ وه ام مدقت تببحأف

 ةداي زلا لخدأ نأ هسفنب خيشلا ننرمأ دق ذإ كلذ و : امهنم ريخأتلاب قحأ

 هتلق امل هباوج نوكيل هتلأس ايف ثكالذ تفلأ ىذلا انأ و و ملعتل ديرأ ثح

 . رخآلل دهشي امهنم دحاو لك ،© نباوحلا نيذه نأكو 0 ىل دهاشلاك

 بحملا نم . مالسلاو . لاح لك ىن دمحلا هلو © ثالذ ىلع هلل دمحلاف
 . ىصو رلا كرابم نب سيمخ نب دعاج هللا ىلإ ريقفلا

 خيشلا لوق نع لئاس لأس نإ - هللا همحر _ هباوج نمو : ةلأسم
 فلتخا امو ،هيلع قفتم لصأ ىلع الإ حصي ال سايقلاو :هعماج ىن دمحم أ
 فالتخا ىف لوقي نم لوق نعو . هيلع ساقيالو . الصأ ن وكه الف هيف

 دحاو ىف الإ نوكي ال قحلاف 0 لدعلا رهاظ ىلع جرخم حص نإو ىأ رلا

 ةسياقم نخع ةرابع لضأالا ىف سايقلا نإ هل لاقيف & هللا دنع أطخ هاوس امو

 اذه و لوهجملا م .7 جارختسا ىهقفلا عونلا ىف هب دارملاو ء نمولعم نبب

 ج رخيل رثكأو تمدق نع هنوفل؛وي { ىطنملا عونلا ىف ىنسلفلا سايق مكح

 ق :بابلألا ىلو دنع كش الو رهظيف ث جا اود زالا دعب جاتنلا امهنيب نم

 نزولا ق: نسرحؤآ مكحأ امهم ث كلذك اه لمعلاو 3 قح .اهنأ هجاتن

 ىلع هب علطي -« ناه را حيحص نازيملاك لانملا ىف هنوكل .ملسف © اطخلا أ نغ

 .: دادشلا نف ةمار ىذلا دارملا بسخ , لع نوكيو ؛ ىلج رهاظ و , خ

 عيزوت : نغ لوقلاو "ركنأ هنتع ىم نمو رصبأ نم كلذك هفرعي
 ريغ”حلضوملا اذه ىق هتغ هداوضقملا سيلو ؛ ميقي ه هماكجأ عي رفت و ماسقأ

" - : -. - .,. ثيح.. .ه .



 س ١٠١٠١

 بوصنملا مولعملا مكح جورخو هقفلا عون نم هددصب نحت ىذلا هجولا
 © نامك ةلاح ىأ ىلعو & ناك امفيك ساقي هب ىذالا لوهخا ىف سايقلل

 ىف امهنيب كارتشالا مكح ةبجوملا © امهل ةعماجلا_ةلعلل ءاوس ىلع نانوكيف

 هنآل ؟؟ عنام هيف اهنايرج !نم عنمب مل ام ءىش نم هيف امهسسأ ام عيمج

 ةلعلا نم د رجم ىلع هلكو © ةدع هوج و ىلع هبشلاب سايقلاو . هتلعل لولعم

 ةلملا ىهو © اهنم عون ةطبنتسملاو ، عاونأ ةلعلاو { زئاج ريغ ثكللذك

 ةجرختسملا ةيرظنلا تامولعملاو . هيف فلتخمو هيلع قفتم : نببرض ىلع
 . لمعلاو ىأرناب لوقلاو ىأرلا ىلع ملعلا لهأ عمجأ ول كلذك . ىأرلاب

 فالتخالاو .ةمعنةمقنءايشأ لعقافتال عقوف ، ىأرلا عض وم ىق ىأ رلا ىلع

 ركنأ مكحلا و ىقنلا و ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو . ةمحر ىرخألا ىف
 ندل نم ، هلعاف ىلع اطخلاب نيدلا ىف مكح الو ء هلئاق ىلع نيدلا ىف
 ىلع همعن ىفاوي ادمح هللا دمحلاو 0 اذه اننامز ىف ىرج له ةباحصلا

 ، العف و الوق هيلع ةمألا تعمتجا امل باوصو قح هنأ الولو . لاح لك
 ىف امهف ث نالا د ةنسلاو باتكلا ثالذ ىلعو ث املعو المع ، امكح و ارمأ

 ثداوحلا ىف ىأرلابإ لوقلا ناك و ث ثالذك رمألا ناك اذإو2 ناناه رب اذ

 ردق نم ىلع هموزل عضاوم ىف مزليو ء ىأرلا عضوم ىف زوجمو حصي

 اهبف تأي ل .وأ ، ليواقأ وأ ، ىأر ىذدحأ نع ىأرب لوق هيف ىنأي

 ى رج نأل ءىشنم ههشأ . امل هب سايقلا عنم فيكف : ءاوص هلكف . ء ىش

 ىنأكف لدعلا ىلع رهاظاا ىف ناك نإو 0 هيف ها واسف ههبشأ ايف همكح

 عضاوم ىف هموزلو هتحابإو هزاوجالإ ىل نبي الو هملعأ الو اذه ىرأ ال

 فلتخملا وأ قحلا ىف هيلع قفنملاه ناك . هبشأ ايف همكح جورخو 3 هضرف

 نآل { 0 لوقنملا حيو 0 لوقعملاعيجر ف ءاوس هلكو قرف الف { لدعلاب هيف ,

 نننملسملا نع راث آلا ف صوصنلا تلد دقو ،. هلثم وهف"ء ىشلا هبشأ ام `
 كللذ : اولعف " دق مهنأ ء3- ىصح الأ داكت نكا امأو و ىنش عضاوم ف رايخأ

("عضاوم ىف هنم عنملاب هملعن ذحأ لقي ملو اعيمج اذ و اذه ىلع ازذاقوأ



 س ١٠١١

 :فيكو ؟ ىهام © هدارم ةقيقحم . ملعأ هللاو © اذه دمع اب الإ فالتخالا

 ءارآل قفاوت هيلع عقو دق ام ناك نإف ؟ هيلع .قفتملا ىلع هلوق قلطم ىف ىه

 نم عنملاب هل فيكف ث دارأ هيلع اهلهأ نم عامجإ .ربغ نم ءىش ىف نيملسملا
 نوكي 0 امهنيب قرف ال 0 ءاوس ىلع امهو © هيف فلتخا دقام ىلع سايقلا

 لوقلا هيف زوجمو . عنمبالف .رظنلا هيف نكممو 2 دعب هوجولا لمتحمام كلذ
 ى عامجإلا هب دارأ ناك نإو ، كلذك اذ ىن اذه نأ امك { عفدي الف ىأ رلاب

 نمح هيف هلوقو ؟ هيف لوقلا نم رافلا روس ةساجن ىن هدروأ امم هل فيكف
 ىلهألا مامحلا ةلمج كلذكو .{ سايقلاب عابلا نم هدنع هنأ سانلا نم هآر

 لوخدو( ىأ رلا ىف رظنلا لاتحانع امهالكو 0 هحرطيةساجن ى جاجدلامىلع

 عاونأ نم هب رأفلا ساقني الام الإ نيدرجم ريغ ىأ رلاب امهف فالتخالا ىناعم

 نيذه نم وهام هدارم ىن هنأك اذهو ،اهراومأ ةساجن ىلع قفتا ىنلا ، عابسلا

 ىلع لمتشي هلوق رهاظ ىلع هنأكو ،هلوق ىن ديقلا مدعل سبل عضوم ني رمآلا

 الولو ، نيلاحلا نيب ةضقانملا نع هل جرخم ال امهيلك ىنو ، آعيمج نيينعملا

 هسايقب هساسأل همده نكل & هنع سايقلا ىف اتباث هنم ايأر دعياآناك امم ر اذه

 دحأ ىن ةطولغألا نم هل دبال هنأ ىلعال هيلع الد 0 هسافب هسأر مزال همزجو

 لمتحمال ىذلا قافتالا ,ع كانه مزج هنإ .هللا دنع ملعلاو .هب نظلاو ؤ هي رمأ

 عون هنأكف ةتيملا دلج غوبدم ىف هب حرص دق ذإ { ثالذ ى آم زج فالتخالا ا

 نم هنم دبالف { لاح لك ىلع ىلوألا ةلأسملا ى ىضم دق كللذو © طلغ

 امهنمدحا ولك نآل [{ هلصف ىذلا سايقلاو 2 هلصأ ىذلا ساسألل هيرمأ دحأ

 نشكلا نم ۔ابالف ، ىمعلاو فعضلا لهأ ىلع لاكشإ اذه ىو ، رخآلا ,ضقن -
 رمغ هيف فلتخم ىلع ناك نإو كلذ هسايق ناك امل هنإ لاقي نأب ى ىدهلل;امهف

 ءاج امل اقفاوم ناك اذإ ايسال ،قحلا ىف باوصلا ىناعم نمرظنلا ىف جراخ

 لمعلا كرتو ىلوأ لصألاب داسفلاف مرج ال.رصبلاو ملعلا لهأ نع ، رثألا ى

 ىلوأ اي اذه ىف اورظناف & باوصلاب قحلا هل دهشي ىنح © ىجحأ هب
 قحلاب ةل فشكناو :ء هباب .هل حتفناو اذه رغ انل ناب نمو - بابلألا
عمحلا ىضتقي . :نيبم ۔نلطلسب نيبتلا نم هيلع تأرلو هيف لقيلف © هباوص



 س ١٠٢

 هنسحألو ، عمتسن هلوقل انف 3 ، نيلاحلا نيب ةافانلا ىفنيو ، نيرمألا نب

 لهأ نم ناك نم وأ 2 نانحلا ىمعألا هركنيالو ، ناه رب هل قحلاو ، عبتن

 هنآل 0 سمأ ىضمو سمشلا ركنيو { دانعلاو ة رباكملا ليبس ىلع ع داسفلا

 ىوذ نم دحأ ىلع ىحم الف .0 راونأ ة رثك هيلع الو ، زرب ثيح نم زرسيال

 لاصو ىلإ لوصولا ليصحت لوصحو اذه ىن اذهب هل ىنأف نكلو ث راصبألا

 ، لاح لك ىلع 0 .لانيالام لاثمأ لوصحم ص لاصآلاو ودغلا ىف ، لاصتالا

 . مدعلا نيدايم ىف ،مدق ربغ ىلع هيلإ ىعسف ،لاحملا لاحمي هيلإ زوجس نأ الز

 . نوقطني اوناك نإ مهولأساف ، نوكي نأ نوكلا ىن نكمي كلذ ناك نإ

 نم هيلإ امف ةجحم الو ةجح الو { ليلد الف قيرطلاو قيفرلا ز

 زجعلاب فارتعالا ريغ رزو الف & رظنالو رثأ الو ربخال ء الك . ليبس
 _ ع وو ۔ -, ] ٥

 اناو او دهشاف» :ىخال حضاو ىلجء ىش اذه نإ ، هلهال قحلاب را رفالاو

 اوُمْتنكتَو لطابلاب "قحلا اوُسيْلتالو» . (١)زني دهاشلا 7 نرم 'مكَصَم
 َو س ه ه ٥ 7 ٥

 © هدابع عون اهنإف هتل ةداهشلا . ا وميقأ ..() نوملعت منا . قلا

 املاظ وأناك مولظم .مك اخأ او رصناو 2هلاقإلاهيفنوج رتال موي ةلاقملا اوقتا و

 :ع دمل ¡

 نأ وأ ّ ةيلهاجلا .ا ةيمحلاو مكايإو { امنال ناك .. نم ةمول هتنا ق مكذخأت الو .

 ، ناودعلاو .يغبلا لهآ .. ناك ثيح هعم نوكلاو .قحلا نع مكندصي

 هقاذم .ىهللا ىف الح :نإو .ب .ىوہهنام. .ىلع نسفنااا ةحماسم و 71 ل لءملاو

 هنإف ..قحلا عابتا . .ىق ةقدصلاب مكيلع و . :هيغو ىند اهنأل 2` هقارف باوضنلاف ٤
 نع:هوردابف ،قاذم .رم مفلا ::ناك نإ و. 2 ئزملا برشملاو ل : ىنها نكأملا م

 . ىنعاسملا نسج لأ ن ىماسلا و ؟ ىعارملا بنطأ ێمععا رلا نيأ . .وز نبيزق "

3 
 ذلا أيه لامف .ح ىدان لك ف :ىدانملا كادانو . > ىعادلا مكدخن اف

٥ 

 وشا ١ ن نيق : ذامضلا:َ . اونوك هللا .اوق (٢) (. مكنمناك:نم مني حيتي .لف

3 
 ب

 . .- ..ح -. -

 ) ."ب . . ' 9 . ٨ + . : 74 .- نار ء ذ آةززوس : ٨٦١ مر ةيآلا نش :71
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 ء ليث ..ب ن ةرقبلا ةرونم مقر ةبكلا(
 . :" ةروس نم ١١٩ مقر ةيآلا ( ) ٣
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 ءادهشلا باي الو © هبر هللا قتيلو 0 هتنامأ . نمتئا ىذلا د؛ويلو . عمسم اذ

 همصخو .{ هبلق مس ُ آ هنإف اهمتكي نم و . نوعت اذهل متنك نإ اوعد ام اذإ

 الو ه لوأ ىلوملا قح نإف ىرق اذ ناك ولو اولدعاف متلق اذإو . هبر

 برقأ" وه َ اول دعا ح اولا دعت الأ ىلع موق ُنآَتَش مكتتمرنجَي

 لهأل صيح ال هنأكو ؟ ىكح دمح ىآ نع اذه سبلأ : )» ىوقتلل

 هلوقل ناك نم لك نأ امبرلو . ىلب ىلب اذه عم اولوقي نأ الإ ىجحلا

 رقي 0 لضانيف لوازي هتابثإل لواحيف لواقي هيلعو & لبق نم بصتعلملا
 ، ىفكو هنود اذه نم ىبسح . لوقعلا ىوذ نم ناك نإ كلذ عم كلذك

 دمحم ابأ نأ ىلع . ىدهلا نم اغالبو ، ىمعلا نم ءافش ىزلا لهأل هيف نآل

 ىف هنأ وأ هملع غلبم كلذ (؟)[ ناك ] نإ ىردن الو . ىجن هنع ايف ىدعت
 فشكلا ىن س عورشلا دصق مكلأسن داشرتسالا ليبس ىلع انكل و ،اهس لوقلا

 ؟المأ هتلا دنع اهلك قح ىه له ث عورفلا ىن ةفلتخملا ءارآلا هذه نع نبلا .

 : لاوقأو ةبوجأ ةثالث اذه ىن سانلل نإ هل لاقيف ؟ اهف سانلا لوق امو

 هيلع هتنا هبصن ىذلا ليلدلاب هباصأ نمف & اهنم دحاو ىف قحلا نأ اهدحأ

 لهأ ىأر هلعلو © رذجلا دساف ىأرلا ىف اذهو . رذعلا عوطقم ناكالإو

 عم هيف نآل © هب لابتها الو هيلع لمعالف © هعدف نبملسملا نيدل فالخلا

 ، معنو عسولا ىف لخدي الام فيلكت ، عرفلاب لمعلاو لوقلل عرشلا ف رمآلا

 ناك ولو ، حيحصب سيلف ، هيف ىأرلاب فلت لك داسفل بجوم هنأكو
 امأو .}. اولاق امك كلذ ىف .رمألا ناكل نيدلا ىن نىلثاقلا نبب فالتخالا نوك

 : الف ىأرلا ق

 عه:نكل ء:اطخ هللا دنع:هاوس امو دحاو ى قحلا نإ : ىناثلا لوقلاو

 اليلق لزألا نم بزرقآ اذه ناكو هفالخ سانل ىلع قيضي الو !ولاق اذه ه ,
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 )١( مقر ةيآلا نم ٨ ةدئاملا ةروس .'
 (٢)  6ىنغملا اهم مقتسي .ةدايز . 0 : : َ

 



:١٠٤ 

 ك ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا عم ةفاحق ىآ نبال ىرج امي هيلع هولئاق جتحاو

 باصأهنأ هربخأف اهف هلوق نع هلأسو : اهلوأ . هلثم نع ايورلا ةرابع ىف

 ىض رركي ىبأ لوقو ، ةياورلا ىنعم زاجم ىلع ، يرخا ىف أطخأو ءىش ىف
 تأطخأ نإو .هتلا نف تبصأ نإف ،ىأرب اهف لوقأ ،ةلالكلا ىن _ هنع هتا

 -امهنع هتلا ىض ر د وعسم نباو باطخلا نب رمع كلذكو . ناطيشلانمو ىنه

 ء ىش ىف سياو 0 ةلاقملا هذه وحن امهآرب هالاق ءىش ىن الاق امهنأ ىوري

 حصيف ث هوجولا لمتحتال اي؛ورلا نأل ث هولاقام ىلع ليلد هلك اذه نم
 ىلع هباصأ نمف ، دحاو هجو الإ اه سيل ذإ ء اهليوأت ىف هلك فالتخالا

 أطخلا ىف لوقلا نم ةباحصلا ثكئلوأنم ناك ام كلذك و ، أطخأ الإ و ةقيقحلا

 نع جراخلا ىأ رلا ىداب ىن كلذ جرخ امنإ هنأل ليلد الو ص لوقلا ىف قحلت

 فلاخلاأطخلا هجوىلع ج رخ ام عيمج ىف لب ىأرلا وأ نيدلا ىف . باودلا

 سفن تالايخو © ناطيشلا تازمه نم نوكي امم ىأرلا ىف باوصلاو قحلل

 باوصلا ىن الوءارآلا نم لدعلا ىن ال ، نايسنلاو لهحلا هجو ىلع ،ناسنإلا

 مهل هتلا رمأل اباوص ناك امب هتل لمعلاو لوقلا ىلع عامجإلا دوجول 2 اهنم

 كشال اذهو . { هيف هملعب صوصخم وه ام لاح لك ىلع نوكي نأو 0 هب
 ; © ناطيشلا نم الو سفنلا نمال 0 هفطلو هدابعل هللا ةمحر نم هنأ هيف

 ءاشحفلاو لطابللوءوسلا ربغ امهنم ج رخم الوامهنع نوكيال امهو ، قح هنأل
 ، قرفلا نم امهنيب مكرظناف . لالحلا وذ كب ر ءاشام الإ ، لالضلا ضحم و

 نإ .؛ هلباقو هلئاق كلذ ىلع رجئويف عبتيل رثيو عفري نأب قيلخ قحلا ناف
 عضوي نأب قيقح وهف هدض هنأل لطابلا سكعلا ىلعو { هيف امهتين تقدص ا

 نأ الإ:ءاريس ضرألا ىف ربسيو © ارثأ رثاوينأنع الضف عمسيالف ، فلاخم و

 همكح نف رجي مل نإ ء ريكنا ليبس ىلع قحلا ىنم هغمديام رييغتلا هيلع ىقاوي
 ةريغ 3" هربخ عمسي الو هرثأ ىقبيال ىتح © همسر باهذل { همساك هيط

،هدالب و هلا ضرأ نمداسفلا ةين ىحمنت ىكل3 هيلإو هيف هل اراكنإو هلا ىف



_ ٠١٥ ٠١ 

 سي وأ ناف . ها ة رعصبال نم هداشر جهنمو ، هدادس نع هب عدخني الثا مه

 سانلل هنوكل 0 ىلوأ ىدرلا ناك { هراثآروهظ و هراشتنال هيف اذه نم

 بدأت عون _ مهنع هتلا ىضر - مهنم ةلاقملا هذه ىرأل ىنأكو اذه . ىدهأ

 ىغبتيو ، عفرتو عوزن هجو ىأرلا ىف سفنلا ىف باجعإلا نمو . عروتو
 سانلا لمحمال نأو ، كثثل وأك ثللذ ىن نوكي نآ ملعلا لهأ : نم ناك نمل

 قيذيال نأ و ى اربخ هيأر ىأر نم ىأر وأ هيأر ىلع « مكحلا عضوم ري ىف
 ارظان نوكي نأ قحلا ىف لكىلع نإف 3 هفالخ ذخألل عساولا كلذ ماع

 نم دحأل سيل نأب ملعاو اذه مّدهَفتف ، لدعأ هاري امم الماع © هسفنل

 . ثالذ ىأرلا لهأ

 { اباوص قحلا ىن اهنم ناك ام عيمج ىف قحلا نإ . ثلاثلا لوقلاو

 نم ةلدأب هلوق ىلع هآرو هلاق نم لدتساو قحلا وه قحلا ىف باوصلاو

 { ىناثلا ىف رفنلا ف ليجعتلاك . ىده ىلع هنأ قحلا ى رعشت باتكلا
 : نادض رهاظلا ىن امهو قح امهالكو .. ىنم مايأ نم ثلاثلا ىلإ ليجأتلاو

 ريرحتلاو ةوسكلاو ماعطإلا نبب ةلمرملا نامألا ةرافك ىف ريختلا لثمو

 ىناعمو ، هبجوي رظنلا نأل د لوقت هب نحتو © ىوريامىلع حيحص اذهو

 نأ هل ىرب نآ ىلع ردق نم ىرت الأ . هديوت عامجإلا و ةنسلاو باتكلا

 هب هنأ ىف كشال لب ؟ مزاللا عضوم ىف هنأو ، ىري امب لوقيو ىري

 ؟ قحلا ريغب رماوي فيكف . اذكه قحلاب اذه ىف ناك اذإو . رومأم

 ؟ قحلا ريغب هلل لمعلا حصي وأ لوقلا زوجي وأ ! قحلا فالخ كرتب مثأي وأ
 انه © ةقيقحلا ىلع هعم ىذلا نطابلا ف قحلا ىف نوكي نأ زوجب فيك لب

 . هآر ننك هرأ مل ، ىناثلا لوقلل همزلتسملاك ىناعملا هذه تناك املو . هارأ الام

 ىأر نمع معزي نم نيدلا. ق ىطخت الف © هارنال انك نإو لاح ىلع انكل

 ، دحاو ىف تحلا نإ .هلوق رثأ ىلع لوقلا ناك اذإ ابسال 0 هاري هنآ هنم

 . ايأر برغملا لهأ انباصأل لوق هنألو { هفالخ سانلا ىلع قيضي الو

فلخنب نايلس عيبراا نأ خيشلا نع ء ىناردسلا بوقعب وبأ عفر دقلو '
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 ى ىنأ دق هنكل © الادج ثلاثلا ىأرلا لهأل هيف ىكحو الاقم :اذه ى

 © اهب لدتسا ىنلا ججحلا فيعضت ىلإ هبف ىنري مالكب هنع هدروأ ام هلالخ

 دارأ هلعلو ث موقلا مزات اهنأ اهنم عضوم لك ىف اهف حرص دق ذإ ايس

 ىللعوجرلا دصق ىلع انإو ث اهعيمج ىف قحلا نإ نمائاقلاو نيفلاخملا مهب

 لئاق لاق نإف . ىدهأو بوصأو { ىوقأ هيلع نحت امب انل ناب ىنم هولاقام

 ىلع لاوقألا هذه نم عمسلا ةيساح هيلإ تدأ امل نلقلاو نلق دق مكنإ

 ىعداف هلوق لوقلا نإ لاق دحا و لك نكل 0 ىهو دق ةئالثلا بهاذملا هذه

 امعإو . ىوعدلاب حصتف نيبتي ‘ ىوقألاو حصألا سينف . حيحصلا ىلع..

 ةنسلا وأ باتكلا ليلدب ، هتوقل هرمغ ىلع هلضفب ةرعشملا ةجحلا ةماقإب وه

 ىلع نآلا نحنو . سايقلا حيحص و لقحلا رظت نع ريغ ىأرلا وأ عامجإلا وأ

 فالتخا ىف قحلا منا نإ نوعدملا اهأ مكلاسن اهب مكل ةبلاطملا هجو

 ناكامك .ب عئاش هيف لدعلا ىلع هنم جرخام عيمج لوخدو .( عساو ىأ رلا

 . هيلإ نكربف ، قحلا حضتيل قدصلا ناهرب ةماقإ كلذك 3 رهاظلا ىف كلذ

 رهظو . ناه رلا رونب نايعلل ىلجتف ىلجنا ىبم هيلع لمعلا ىف لوقيو

 رانتسا مث © قلفلا قسغلا نم قلفنا امك ، سابتلالا نع ادرحم سانلا نمب

 ج راهنلا ءوضب ليللا ةملظ تلجبنا ىنح رانأف

 نوكي نأ هنيد ' ماكحأ ىف حصيو هللا ىلع زوجيو نكمم ىله : انوربخأ و

 ناف انورخأو. ؟ هعم ةقيقحلا ىف اياوصو ث .هدنع اقح هدض و ءىشلا '

 ، هيف فلتخملا ءىشلا ىف ةداضملا سفن ىضتقي .هناك { ناكول هنوك انه

 فلتخاام عيدج ىف ةداضملا هذه لاثمأو. & امارح و الالح قحلاب نوكيلا

 ، دحاو: نامزو ث .دحاو .لاح ىلع دحاو ءىنش ىف حخصف © ىأرلاب هيف ١

 ٤ فلتختال هماكخأ نأل . .!: لاح هللا ققحن ف اذه سبلأ ك :زوجيال زئاج ` ن

 . مارح امإ وزلالحب امإ ىهف © تالتخالا ا هلع الوا اهف زوجي الو
 : هياإ انودها:و . هيلع انؤلد 2 مكبه ذم ةحص ىلع مكل ؤق عضوم نياف

لوقلا ننم جيجصتوهو كلذك هتلاماكحأ. نإ ،ا.معن ا: هل لاقيف
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 ء لالدتسالاو رظنلا ولوأ كيلع لدتسي لاقملا اذه نكل ، هيف كش الا اهف

 ءا رص مسق ف انال 3 هيف نحت ىذلا جهنلا نع ىصقألا عضوملاب دعب كنأب

 هدعب ىف بيرق نيب نوب امهنيبو { سالا قيضم مسر ىث تنأو { مكحلا

 ىف ، بعص هبرق ىف هنأكف ، ديلبلا ىلع هبرق ىف دعب & بيبللا نطفلا ىلع
 نأ انمزلت نأ ديرت كنأكو . .هسفن ثوشلا ريغ ثىشلا ىف لوقلا & نيه هدعب

 نأ كللذو ©&© ثللذ ةلاحتساب ىفتني & نيداضتم نعساب دحا ولا ىشلا ى

 ىلع نيمكحلا نب عمجن نأ اندارم نحتو . كفلا لوق داسف سانلل 7
 اذه نم نيرظانلل قحلا ىف نبأ نوب ىأف & كداثوف هب تبثتل { دحاو ىمسم

 ملعلا عاونأ نونف بورض ىن ىنيقحلا بابلا هل حتفنا نمع كش الو ؟ قرفل
 عئاش اندارم نإ & ىوغالا برضلاو . ىفسلفلا نفلاو ، ىعرشلا عونلا نم

 ! رهظأ هيف قحلاو ركني ىنأف اعبطو ةفسلف اعرشو : هغابل

 تيل ىرمعلف . لئاق هب انأ ام نآلا عمتساف لئاسلا اهبأ تلأس دقو
 ؟ىأ رلاب هولاق ايف هللا ىلع ءاعدالا ىأرلا ىن ىأ رلا لهأل زوجب له & ىرعش .

 هللا نأ ىأرلا ىف هل فلاخملا ىعديو © همرح ام مرح هتلا نأ مهدحأ مع زف

 لو © هيف فالخ الب روزلا مظع نمهنوكل روجحملا نم اذه سيلأ © ا
 زوج الو .. ىأ رلا ى اذهو © نيدلا ىف ىنعم كللذ نأل . ىلب ؟ عازن

 ` ملعو حص و. قحلا ىن نببت املو ، عامجإب رخآلا عصوم ىق امهدحأ عضوي

 لصأل عرف عون لصألا ىف ىأنرلا ناك نإو ،حصف رخآلا ربغ امهدحأ نأ ٠

 نيدلا نأل فلتخم امهمكح نإف 0 .هنع هرودصو :هنم هجورخل 0 , نيدلا

 . اذه نم سكعلا اىلع ىأرلاو .. ىأرلاب هيف زوجيف . 0 هوجولا لمتخ .الام :

 فالتخالا هيلعو هيف زوجو { رظنلا هيف غاسنيو هوج ولا لمتحي اه هنوكل

 ةقيقحلا ىلعغ .0 رهاظلا ىف نمبلا هنيب نوكي ل دق ناك نإو حصي و & ىأرلاب ::

 . حلا وهو ©.دحاو ىمسم ٤": دحاو ؛ىش ىلل عجار" هلك : ,

 نبب ئرحتلا هيلع غوسي فيكف ، همكح قحلاب كلذك ناك اذإو
دحاولا لاحلا ىن هيفنامهنيب عمجلا نؤكيو ،“؛ىش ى ,عمتجت ال.ىنلا دادضألا "
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 ث لالضلاو ىدهلاو © طخلاو باوصلاو ،© لطابلاو قحلاك ، امارح

 ثىش هفالتخا ىلع هلك هنأ ةقيقحلا ىلع قحلا ىن نبت دقو ؟ ثالذ لاثمأو

 عيمج ىف دادضألا عامجا دادسلا نم ئربو & ركنملا نم اذهو © دحاو ١

 ،نوكي الو كلذ ناكال & الك { هدحو اهنم دحاولا اذه ىن وأ { ءايشألا

 ]. ه لقنلا حيحص ق هزاوج حصي ال امو ؛ لقعلا ف ليحتسملا نم هنأل

 ىأرلاو . ركنتسملا نم نكي مل س هلآم اذكهو © هلاح اذه ناك اذإ و

 ، امارح هآر نم ىلع هللا دنع امارح دحاولا ءىشلا نوكي نأ ىأرلا ىن
 عجر امهم سكعلا ىلعو . الالح هنم ىأر نع قحلاب هآر نمل هدنع الالح و

 لئاسم نم سانلا هنه ىن نإف رخآلا هآر دق ام ىلإ هيأر نع دحاو لك

 ( هنوكىن ءعىشل ث اهعمج مرحملا دادضألا كلت نم كلذ سيلو . ساكعنالا

 فالاتخال كالذك ناك امنإو . دحاو هجول لاح ىلع دحاو هصخش قح ىف

 ىلع الإ ، هريح هيف سيلام اذهو ،© صاخشألا ىف لاوحآلاو هوجولا

 ىأرلا لهأ نم لكل نإ : هيلع لوقلا ىف آرركم ىضم دق امل هريصبلا ىمعأ

 عضوم ىن هيلع كلذ لب ؛ ىري ام ىلع لمعيو & ىري ام لوقيو ىري نأ
 لدعلاب هآر دق ام هيلإ ةفاضإلاب دحاو لك قح ىف قحلاو ج هل هموزل

 اذإ ؛ المعالو الوق هاري ال امم هريغ ىلإ هزواجم نأ هل زوجم الو © لدعأ

 ةياورلا ليبسو ةياكحلا هجو ىلع ناك ام الإ ، الدع هأ رب هاري ال ناك

 فوقولا درت نإو . همكح قبس دق كلذك نكي مل اذإ سأب الف ، اقدص

 ،هنأشو عرفلا اذه ىلإ رظناف { انايع ةريصبلا نيعب هاريل ث انايب اذه ىلع

 ناك ءىش ىأ ىلإو ، ىدتبملا هل ناك ءىش ىأ نم 0 هئاضعأ فالتخا ىلع

 ج جرخ ثيح نم جلو دق _ هلل دمحلاو _ هدجت كنإف . ىهننملا هنم

 هدوجو نوك دعبأ هيلإو ث دوجولا ىف ناك قحلا ىضتقم نع هنوكل
 ہإ['ىف هل عيضملا ناك ام اذه الول أدب ام ىلإ ادوع هيف رمآلا عجرف ؟ دوعي

 م املاظ هجارختسا دعب هب لمعلا وأ هجارخإل هضرف عضوم

" ىأرلا نم لدعلا نأ قحلاب حص © كلذك ثالذ ىف قحلاب رمألا ناك اذإو
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 . هنفالخلل ك راتلا نأل( أطخ : هنم ءىش ق سيل © هللا دنع قح هفالتخالع هلك

 ؟ رزئوي ىنأف ، رج؛وي نآل هتا مرك ىف قحتسم هقلا ىن هل عبضلاو { قحلا

 هوجولا لمتحم ءىش لك ىف لوقلا اذكهو ؟ املاظ اكلاه كلذل نوكيو

 رظنلا لهأ نم ناك نال { رظنلاو

 ءىش قح اهف فالتخالاف ،ادحاو اهجو الإ لمتحت ال ىلا رومآلا امأو

 هنم د ريال نكلو 0 نوكي الف باوص امأو . هلك هلطاب نكممو { ء ىش نود

 هلهأف الإو ، كشلا لمتحم ال ىعطق ليلدب هلطاب حصو ث هوطخ ناب ام الإ

 اذهو . أطخلاو باوصلاو ،لطابلاو-قحلاو ، بذكلاو قدصلا ىن هب و

 نأ زوجي ال لاح لك ىلعو 0 هريغو نيدلا ىلع لمتشي همومعب هنأك ع

 نطابلا ىف ةقيقحلا ىن قحلاو : هللا دنع اقح ناك ام الإ ءىشب نيدلا ىن ..

 ةنسو هباتك ىفة &" هيبن ناسل ىلع, هدابعل رهاظلا ىف هرهظأ ىذلا قحا وه

 رثك ولو عامجإب فلتخم ال : ربغ ال ةمألا عامجإو ، مالسلا هيلع هلوسر
 ص كلم هباصأ نهف : دحاو هيف لوقلاو { دحاو هنآل عازنلاو فالتخالا هيف
 مس نم قيضأ ةفلاخم ىلع هنوكل كلذو . هللاب ذايعلاو ، كله هأطخأ نمو

 نم عسوأ ةيعرشلا لئاسملا نم ةيعرفلا ىف ىأرلاو . لمحلا ةثج ىلع طايخلا

 قيض .ىف قحلا ربغ عابتا ىف رذع الف لاح لك ىلعو © لبإلا ىعارل ءانهدلا

 ىف ىأرلاب هيف فلتخا امو . ىأر الو نيدب 0 ىأر الو نيد ىف © ةعس الو

 لوقب لمعلا ىلع رصعلا لهأ عمجأ ولو ©هب نادي نأ زجم مل ڵ ىأرلا عضوم
 ىرج ام مكح ىلع راج وه لب © ءارآلا نم هيف تبث امل اليزم كلذ نكي م
 حجرأ هاري ام ىلع هيف نوكي نأ لك ىلع نأ ىضم دقو : نيدلا موي ىلإ هيف

 ىده ىذلاب هيف دايقنالاو قحلل عابتالا هجو ىلع كلذو 3 حجنأو ىدهأر

 ،هردص هنلإ حرشناو ، هرمأ هل ناب ثيح هل ذع نم هدشرأو همهلأو هيلإ

 ، ىوعدلاب هتناىلع هيف لوقتلا الوء ىوهلا عابتا ليبسىلع الو ةنونيدلا ىلعال

 هايإ همزلأو 2 هب هللا هدبعت ذإ ، هريغ ال هلا دنع هقح ىف قحلا هنأل كلذو

نأ هتلا ىلع زوجم.الو . لضفلا عضوم ىن هل هحابأو ؤ هموزل عضاوم ىف



 ۔- . ه ٠١ ١ ١ _

 صوصخ ىن قحم سيل ام قحلا ى هل حيبي وأ ،هدابع نم ادحأ ءىش ىن مزلي

 . امزج رفكلاو لالضلاو لطابلا وهف عىش نم قحلا ادع امو . مومع الو

 لق ؟ رجأي هيلعو لبقي هل و رمأي هب فيكف ، رفكلا هدابعل ىضري ال هتناو
 تاومسلا ىن ام هل ‘ لجو اذه نع ىلاعتو هللا ناحبسو طسقلاب .ىنر رمآ

 . ةدابعلل قحتسملا وه الإ هلإ ال ، ىرثلا تحت امو امهنيب امو ضرآلا ىن امو
 ء ىش لك بر . ىفخأو رسلا ملعي هنزف لوقلاب رهجت نإو ،ةداهشلاو بيغلا ملاع

 فرصتملا قحلا كلملا مكلذ أ هربدمو هرهاقو ،هكلامو هروصمو ث هقلاخ و

 قلخللاف { اك اح هيف ناك ءىش لك ىف املاظ ىمسي الو © قلحلا ى ءاش امع

 ايف ف رصتي نأ هل و & هكلم لكلاو ص هديبع ديبعلاو هرمأ رمآلاو . هقلخ

 ءاشي ام لعفي همكحل بقعم الو هرمآل دار ال س دارأو ءاش فيك دارأو ءاش

 مكحو ؛ ىضقف لدع . نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال . ديري ام مكحمو

 ، دعوأو دعوو © رجزو رمأو ،& قزرف قلخ . ىصحت ال همعنو } ىضمأف
 .همسق ىفروجال ٤ همكح ىف فالتخا الو‘ هديع ول الو ، هدعول فلخ ال

 ] ه ريغ همزلأ ام ض رف اذه نع عضي . دحاو هنأل ، دحاو هنيدو دحاو هل وق

 اذهىلع مارحلاو . همكح نع رخآلا قح ىف الفن اذه ىلع ضرفلا نوكيو

 هنيد ىف فالتخا ال 0 اهلاثمأو اياضقلا هذه ىف سكعلا ىلعو . رخآل الالح

 نونوكي مهنأ ملعت ملأ . لاوحألا نيابتو لزانملا توافتل نكلو ، همكحو

 ءىش اذهؤ ؟ ةدحاو ةلزنم ىلعو ، هوجولا لك نم اوناك امم ءاوس ىلع

 { لقعلا وملعلالهأ دنع رصبم رمآلا رهاظ © تادابعلا نونف عيمج ىن دوجوم

 . لهحلاو ة وابغلا لهأ الإ هركني ال

 فالتخالاو ، هيلع لمعلاو ، ىأرلا عضوم ف ىأرلا كلذ نمو
 نوكيو ث هباوص هل ناب ام ىلع لمعي نمل هيف كلذك ثكالذ نأ الولو . هيغ
 عقب مل ام ، هلثم هربغو . .2 هيف فلوخ ولو هقح ىف باوصلاو قجلا .وه
 عضاوم يف ةدئافلا نع هد رجتل ؛ ءاوس ىلع .هيف نونوكيف ءىش ىلع قافتالا

ىأرلا ىري نمم تنك ني ليذه ى رظناف .. .ىبعم هل نكي ملو ث .فالتخالا



 س ١١١

 اذهس ىفتكأ ال ىنأل .4 قو عوج رلا نم َإ نإف نيركنملا نم هل نكي ملو

 اهأ لازنلا ىدانو 0 لاقملا ق جلو © لاطف رازفلا بلطو عوج رلا

 { عراقم ةزواحملا تاموح ىف لدخلا ىصاونبو . عزانم مكل ىنإف ، لاج رلا

 هذه نع ةمغلا ىلجتتف & قدصلا ةقيقح مكل ةدهاش ،قحلا ةيلج رهظت ىتح

 ، يغرت ال هريغ ىو 0 ىلطاف ىكرا هللا ليخ اي : اذه هلوقل لاقيف . ةمهلملا

 : ناه وأ ءرملا مركي ناحتمالا دنعو © لادجلا نيدايم ىف لازنلا نآدقف

 عطتسا ام اودعأو اوزج وأ لوقلا ىفو،اوزربا هل و اوأزجت هللالاجرايف
 عمو .لالضلا هنإف آ ناك هجو ىأ نم & ناك قحلا لوبق نم ءىش نع

 ةلمحلابو . هارادم قحلا ىف سيلف ح ةارامملا ليبسو ةارابملا اورذحاف ثكالذ

 ثيح نمو ، رهش ىتم هوذخأتل قحلا نع فشكلا مكنم اذه دارملا نوكيف

 هربغ ال هللا ىفنو هلل هداشرإو © هب هتياده هتلا دارأ نم داشرإلو { رهظ

 تافآ نم ةمالسلاو © للزلا نع تارثلا هلضف نم هللا اولأساو { هرغل االو

 هذه ماكحإدعب الإ٤ جورسلا قوف متك ولو ،جورخلاىلع اوهزعتال و.لدحلا
 نىلب الإ هودتبت ال اهدعب و . هميظع اهف ةلزملاو & هميسج اهنإف تامدقملا
 ، باوصلاب ىضريو ، هدري الو قحلا لبقي نأ هيلع اومسقأو ، باطخلا
 تافتلالا هجوىلع هنعرضارعإلف ،ابنف هنع هبناجم ىأنو & ىبأ اذهنم وهنإف

 اولوقف چبولطملا اذه ىلإ ةباجإلايمعنأ نإو . ىلوأ ةدئافلا هيف امم هريغ ىل
 كلوق نع اذه اي كلأسن ةملاسملا ىفو & نبح ىنح ثال ةلهاسملا هجو ىلع انإ

 ٠ نيلئاسلا نم نكت ملو هاري نمم اذه ىلع تنك نإ ىناثلا لوقلاب اذه ىف

 اذهىلع هيف تنأ لاح ىأ ىلعو 0" نلداحملا نم هيلع كنأل هاري هنأك اذهو

 يحلا ناك اذإ : كل لاق نمل نوكي اذام: كباوج نع انربخ أف ،.لاحملا نم
 ؟هيف هادع ام مكح اف 0 هللا دنع دحاو.. ىن الإ نوكي.ال. ىأ رلا فالتخا ق

 7 الدع قحلا .مكح. .ىق ناك اذإ .همكحب. ل نم سنال هادبأ :ام :رهاظ ىلم هجنج

 هلعل وب ؟ باوص ال و أطخ الو ؟ لطاب الو قحال مأ ؟ :لطابتخلان ونه قلخل
 هل وق :7 ناك. .نم: :وأ : :غامدلا .هوقل +الل_ وقي :نت زذقيالال نإ نله آمل ال

7 : رهاظ دابعلا :نب هنكل [. :> دانعلا ليبنشن ىلعأ فلعك و. : : -ا رثاخنح



 س ١١٢١

 ،نالباقتمةيدضلاىلع نائيش امهنأل ، نل وآلاني رمآلادحأللوقننآنم دب النكل

 هل دحتلم ال هنأل كلذ نع صيحم ال، اذه امإ و !ذه امإ ةثلاث ةلزنم امهنيب سيل

 ةدئاف هثا ر ونم سيلف © لادحلا عطقنا واندا رم وهف © قح :لاق نإف 0 امهنع

 نأ هل هموزل لح ىف هيلع هآر نملو هل ليق ، لطاب : لاق نإو . لاقملا ىن

 لمعي نأ هآر اك 0 الدع هآرو هيلع علطا نمل لهو 2 هب لمعيو هلوقب

 هيلع لزن امهم . هيف هب ليق ىذلا ىعملا ق هب لمعلا هم زلي و هماع

 !هس الو ىأرلاب لمعلاو لوقلا ىف قحلا فيكو ال مأ ص هب لمعلا ةيلب كلانه

 ملعي ىنح كسمب هنأ وأ ىردي ال ناك اذإ ، اذه ىلع فالتخالا عض وم ىن

 ىف عقي نأ هيلع افوخ لاح ىلع هل الو٦‘ كلذ هيلع سيا لاق نإف هللا ملع

 همصخل كلذ ىف ةجح هب ىفكو عامجإلا هبذك ، ىردي ال ثيح نم أطخلا

 نآ ىلإ ؟كلذ ىنمو هل ليق ، هيف هللا ملع ىلع علطي ىح لاق نإو . هيلع
 اذه لهو ئ هياإ ىحوي نم ةطساوب هيف هللا مالك عمسي ىح وأ ئ ه.اإ ىحوي

 اذهناكو ث هيلإ هتلا هاوط دق رمأ كلذ نأل ، لالض لاحملاو ح هنوك ںاع الإ

 هيلع ام و } ىأ راا لاطبإ ىلإىناعملا تاراشإ ىديب ىنعملا ىن ىنويةقيقحلا ء ,ىش كلنم

 هللا مالك عايس نآلا هيلع لمعلاو هب لوقلا نم ىأرلا ىن ىأرلا لهأ عامجإ
 ز ثالذ ىج رمف ةلاس ر . سيل ذإ لاع _ملسو هيلع هللاىلص _ دمح دعب هيف

 سيلف © ةدسافلا ةرواحملا "هذهب ةلواطملا“هذه لداحملا اهبأ عدف ك ةوبن ال و

 .. ىأرلا نكمأ امل٬ثلنك كاذناك ول ڵ باطخلا لصف اهئارو نمو لئاط اهنحت

 عسي ال هنأ هيف عمسي ىذلا هنيعب نيدلا هنأل حصف { كلذ ىف ف التخالا و
 . ثالاه لاح لك لع فلاخلاو ، لهج الو ملعب ىأز ال و نيدب هل فالخلا

 هل لق > . ىش بيغلا ملع نم ةيف هم زاي س صباو هبلع و © كللذ هل لاق نإو

 كالذ و & لوسر نم ىضترا نمل الإ هرهظي الو هيلع علطي ال هنأل . معن

 عسو ءاش امب الإ هملع نم ءىشب طاحم ال و ، هيلإ ليبس الف ىضم دق ء ئش
 نإ امهنإ ن وكي لئاقلا و لئاقلا لاحأ :امف نكل و . ض رآلاو تاومسلا هيس زك
 نإء ؟ ناكلاه مأ اذه ىلع .ناملاس ، امهلوق ىلع دحاولا قحلا ثالذ اقفاوي مل

 © حلصأ ناك اه دسفأف ىرخأ ةرم هيبيقع ىلع صكن كالهلاب مهيلع مكح

.ةلمج ىن زمألا ناب كلانه دارأ ناك نإ هىآأل ، حلفأ امف لاح نع لظو



 س ١١٣ ۔

 لوألا لوقلا باحصأب قحلأو ىأرلا ىلع. عامجإلا قرخ © كلذك ئأرلا ٨

 يارلاب فالتخالاو ،ىأرلا ىن ءارآلا نم هرمغ نود يأر نصخ كدق ناك نإو

 .عامجإلا فلاخف ث نيدلا ةلزنم ىأرلا ل ¡; زن دقف ء ىش ىف ف ىأرل عضوم ى

 ةنا . ىلإ ةبوتلا الر أجلم نيلاحلا ىن ةكلهلا نع هل سيلو . آعيمج اذه و اذه ىن

 :عضوم ى نيدلا مكحم سانلا ىلع مكحلاو ، ىأ رلاب ةنونيدلا نع عوجرلاو
 ء لاحخملانم بجعت نإو همس رةمدقمىلع هكح نمناك ام بحعلا نمو 2 ىأر ا

 امل ام عضوم ى كالهلاب امهباع مكحم نأ بجعف ث لاب ىف زوج فيك

 ىلإ جاتحم نأ نم رهشأ هداسف نأل هاوعد ىلع ردقي ال اذه لعلو . امهلعو
 نآلا ترصح دقو 0 هب قلعتي طانم لك عطقل هاندروأ امنإو . رهظيل نايب

 نأ الإ هلاح ىف هل قبي مل هنإ ثيح © جراخلا تقاض و & ج رادملا هيلع

 هربغىلإ هنم جورخلا دارأ نإ اهتمالسب ةرورض لوقي وأ ،هلالض ىلع بلاغي
 ىلوآلا ىف نيبت دقو . امهئارو نم الو © الك ، نايبسلا نيب ليبس ال ذإ

 عوضوملا بوتكلملا ، عورصملا بولطملاوهف اهبف ةبلاغملا ىلع ىقب نإف © هلطاب
 ر امهنع حجر نإو . هعدف . ابرح هلطاب هافك ام و ، لطابلا عيرص لطملا

 نأ باوحلا ى ١ زاج فيكو ¡ : هل ليق 0 ناملاس امه لاق و اهلع ثالذ مكح

 امهل هللا ةحابإل لاق نإو ؟ هربغ ال لطابلا هريغو 2 قحلا ريغ ىلع املسي

 امهايإ هدبعتلف { امهلع؟ثالذ ضرف موزل عضوم ىقو ى هلفن عضؤم ى هايإ
 نوكيال عامجإلا نوكو ثالذ نع ىأر ا لهأ عامجإب همكح رهاظ ىلع هب

 نإو حيحص اذه 3 معن هل ليق . أطخلا هيلع روجم ال هنآل { ةلالض الو الطاب

 كلذك همكح ىف ناك اذإو . كلذك كلذف © قحل هنإ حفرو ىإ : تاق

 ح هضرف عضومل دبعتلا لاح ىفو © هلقن عض وم ق هتحابإ لاخ ىق نوكي

 ىف اقح نوكيف « هتنا دنع نطابلا ىن هفالخ ىف قحلا نوكي نأ زوجم لهف

 ١ ؟ همكح ىف ةقيقحلا ىلع نطابلا ىف الطاب © هقلخ :ىف هعم رهاظلا

 :فيك :رودصلا ىف ركنملاو زؤزلا وهل هنإ هل ليق 0 معن لاق نإف
 نبع ىهو ؟ زؤمألا هذه لثم ةينابرلا ةمكحلا ىضتقم نع رذصي نأ زوجي .

٠ ( راثآلا بابل - ٨ م)



_ ١١٤ 

 ةمكحلا بجاو نع هلثمو ، ىنبلا سفن الإ اذه ام\ شحولا مكحلاو شحفلا

 قحيل © مقتسم طارص ىلإو { قحلا ىلإ ىده ىلاعت هنأل ، ردصي ال ةيهلإلا
 فدقي لب ص ميجرلا ناطيشلا بزح ، نوم رحلا هرك ولو لطابلا لطبيو قحلا
 ؟ هقح ىف كنم اذه ناك فيكف . قهاز وه اذإف هغمديف لطابلا ىلع قحلاب

 ىن ةمكحلا نع هغمج ليحتسملا عمج نمل هنإو ؟ اذه .فالخ ىلع وه سيلأ
 امهو ؟ ه ريغ نود هيلع صيصختلا عقو ء ىش ىألف .0 دادضألا نم ءش

 ىلع نادض و ، لالض و'قح ملق نإو ؟ لطابو قحو ©. دحاو ء ىشو « ناعضا

 ،امهب ىمسي ىنح دحاو ىمسم ىن ءىش ىلع الو ، ءيش ىن ناعمتجي ل دبألا

 ىن هعم اقح الطاب ةيضقلا ىف سكعلا ىلعو 0 الطاب و اقح حيحصلا ىلع هنوكل
 اذهأ نع اشاح ىغبنيو . كلذ نع هلا ىلاعت ٠ هقلخ ىف همكحو © هقح

 كنمرساجتلا اذه ناك فيكف ،هيلعزوجمو‘ هب فصوي نأ نع الضف { هلاثمأو

 نم ، هاوحف حتف روهظ مم اذه سيلأ ؟ دسافلا لاقملا اذه ، كالوم ىلع

 هلاثمأ نعو ء نايذهلا اذه عدف ك ناسنإلا ءادأ ناسللاو ؟ هاوعد ىن بجعلا

 ىلعرابخألا لودع الإ نسحتست الو‘ رصتناف بولغم كنأب ملعاو { رجد زاف

 ىقبتف ،موزهم كدنجو © مومذم كنأ ىن كشت الف الإو 0 دايحلا تانفاصلا
 حبصيو، اروب: اموق نونوكتو‘، اروحدم امومذم اروسحم ث الوذخم كدحو
 سأب ىلوأ اموق ،دييأتلا ىلع بعصلا ناديملا اذه ىف نآل { اروثنمءابه مكيعس

 سبل دق ، ديدنص ىنف الإ مهلباقي الو ، ديدعز لهاج مهلزاني ال ، ديدش
 قاس ىلع { عا زعلا عضوم ق ماقو 0 هيلالا مراوصلا دلقتو هي وبنلا عوردلا

 ف ورنعم ةيوغللا قردلا فتكتو © ةيلقعلا تاينيد رلا دقتعا دق 0 عامجإلا

 رعبخ ج ىعذول سرفتم {. ىك سراف . سايقلا دعاوقل مكحم ‘ سارملا ةدشب

 دعاسو 0 ىرج بلق هل داهتجالا داوج ىلع دابعلا نيب بكار . رصب

 ىف ىقبي ال ىنح ، عساولاب عساولا لادحلا سوق عزن ىف قرغتسي ، ىوق
 تالداحملا ىلإ ة ا تاينلا ذ ماهسب اهنع ىري اهدنعو . عزهم عزنملا

 كلئلوأك كلذك نكت نإف ، قدصلا راتوأ نع قحلاب ةيفخ لك حاضيإل
نكرو ، عورشملا اذه ىلع نوكلاو ، عوجرلا نم يبأ نإف © ملسأ ملسلاف



 ذل ١١٥

 :نيآ : عيظف توصب هودانف : رارضإلا ىلع زابدآلا منك الوف { رارفلا ىلإ

 ناسنالا هوونتي : رقتسملا اذه الإ رفم الو رزو ال الك ، رفم الو رارفلا

 :ث هناسل ىلع هتنا هرهظأ ىذلا هنأش بيجع ملعيل { رخأو مدق انمع ذثموي

 . زت-ملو ث اعرفم اهل دجتإمل امب ؟ لئاقلا امهتمالنب تسلأ ث لداحملا اا ايف

 : ةحابإلا ىلغ عامجإلا دوجول كلذك هنإ كلذ عم تلقو : اعضوم كالاهلل

 . ىلع ماهفتسالا :هدعبو٤ باوصلاو قحلا وهو"امهنم هلحم ىف لك ، ضرفلا و
 ام قحم امهلع ضرفي وأ امهل حيبي نأ اذه ىلع زوجب له ث راكنإلا ليبس

 ةحابإلا ىن لقي مل وأ ث ةبوقعلا وأ ةبوثملا نوكت هئارو نمو ؟ قحم سيل
 اقحالإ هتلا دنع نوكي ال عامجإلا وأ ، ناك عامجإلا ىلع امهنإ ضرفلاو

 فالتخالانم لدعلاو ؟ ىأرلا راص اذه ىلع سيلأ . اقدص اطخلا ليقي ال هنوكل

 هللاو © هاضري ال ءىشب رمأي نأ قتسيالو هنذإؤ هللا نم7هلك & ىأرلا ى

 ، لبقيال لدعلا ريغو © هلبقي ال ءىش ىف نذأي نأ الو . ىضري ال قحلا ريغ

 ىف سيل ث ةلمحلا ىن قح هلك هفالتخا ىلع هنأ هيف رابتعالا اذب حصف
 نمائاقلا نملدعلل لوقلا ىف طلغلا هجو ىلع ناك ام الإ هللا دنع أطخ هنم ءىش

 تاجلخ نع ناسنإلا ناسل ىلع ىرجم امم 3 ىأ رلاب ىأرلا عضوم ىف ىأرلا ىن

 ىناعم ربدتو اذه ىن رظناف . ناطيشلا ساوسو نم وأ ، ملع الب سفنلا
 ملعت . ةرملا هذه ىف ةلئاق تنأ امو 2 ةرغلا ىلع لبق نم هللا ىف تلق ام

 ىلإ ةرورض تدعف ‘ ةركلا تعرشأ دق كنأ ، مهفلا لهأ نم تنك نإ
 ' لالخ ىف تنأو" ، جلاوملا هذه ىن جلاولا ترصو ث ركنت تنأ امب رارقإلا '

 . ملس بلق ىذ ىلع هيف ءافخ ال ام . مالكلا ىف ضقانتلا نم تيدبأ دقكلذ

 ُلادحلا ىن قيلخ تنأف هدنعو . جورخلا ةنع لوازي ايف جولولا سفن اذهو

 . هلل دمحلاؤ : كيلع كنم ةجحلاب ذخأملا ىف ةجح كب" ىفك كل لاقي"نأب

 ىأرلاب ىنورخن ٠ لاقملا هيلع ىضم ام : عنقأ مل : لاقف لبقأ ؤه

 ١. ث داهتجالا ىنعم ىلع رظنلاب هيف سانلل رمآلا مل ث ىأرلاب هيف نالتخالاو
ةقاطلا بسح كلذ ضف اوذهجإ{گنإو ث :لمعيل :اهنم لوقلا ى لدعألا ةفرعمل
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 نمو ة ىأرب"لوق الو ىأر اهف تأي ل ىلا لزاونلا ق امك { مهدهج

 ىرحتلا نمهل دب الف همدعأ نإف ىري امع كلذ ىلع لدتسيلف ئريال ناك

 اذإ اذه ىف ىنعمو" ةدئاف ىألو بهاذملا حصأ ىلع هب ذخأيل ث اهلدعأل

 . رمألا اذه ىف سيلأ . هللا دنع اقح اهفالتخا ىلع مكلوق ىلع اهلك تناك
 نأ ىلعليلد { لدعألاب لدعلا ةباضإ ىلإ لوصولا ءاجر ، بلطلا ىن ةعزانملاب

 ناكامل اذإن ولوقت امك ناك ولو .درفلا دحاولا كلذ وه ©كلانه بولطملا قحلا

 ، ىفكو هتلا دنع قحلا وهف هب لمع ُءئش ىأو { ءىش نم لدعأ اهنمآءىش

 ءارآلا ىن داهتجالا نم هقوف ام راصف هباصأ دقو ث هريغ دارطالا سيل ذإ

 ، م رحم ثبع عون نوكي ةدئافلا نعهد رجتل و هل ىنعم ال ام ردق ىلع رظنلاب

 هنود ام اذه ىنآ"لوقلا نم ىضم دق هل لاقيف { الطاب لاح ىلع هب رمآلاو

 . عنقت مل اذهاي اذه لكب تنأو ، عنقم بابلألا لهأل

 هرض ةمكحلا ليلقب عنقي مل نم : حيحص وهو ةمكحلا ىف ليق دقلو

 هب ىدتهب نأ ءاجر لبقي ملوأ لبق ، لأست هيف امع بيجن نحن اهو . اه ريثك

 نوكيل هيف لوقيف ‘هلضف نيبتو ;‘ هل دع رصبأف هيلع فقو نم © دعب نم
 إ نوك.'نرف ،نظي اميلع كلذ ىف رمألا سيل . ىوقتلاو ربلا ىلعةناعإ عون

 فالتخالاو ىأرلا ىف مهنم لكنوكي نآل داهتجالاب ىأرلا ىن دابعلا ىلع رمآلا

 هيلع ىذلاهضرف هنأل ،هيف هملع نمهب صوصخم وه ام ىلع 2 ىأرلاب ىأرلا ىف
 هموزل مدعل ،هعرفهمزل ام ضرف عيضي نأ هضرف عضوم ىن هل سيلو 2 هيف
 عضوم ىف حيبتسي نآ الو ، هريغل هموزنل همزلي ال ام هسفن مزلي الو : هريغل

 هلل موقيو 0 هيف هيلع ىذلا هضرف ىدأوي نأ هيلعو . احابم هاري ال ام هلفن

 ىلإ همرزل عضوم ىف وأ ،هل سيل ام هل اكرت هريغ لا هزواجمال : هرمأ امك

 لمعي لمعب وأ ، هنم ىأر نع هيف ىأرلاب لوقي نأ دارأ ىنمو . ءىش ريغ
 لمعيو ، ىريامب لوقي نأ لاح ىلع هيلع ضرفلاف © هيف خصتسا و ك هيلع
 اهف هل نوكي ال عضوم ى الإ«ىري ال امم هربغىلإهزواجم الوء ىري ام ىلع
ةفاضإلابدحاو لك قفقحلا نآل . ىرأ ام ىلع قحلا اذكه . هتل تارايتخالا
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 هيلع هبجوأ ىذلا هضرف عضوم هنأل ، لدعأ لدعلاب هآر ام هتا دنع هيلإ
 ىأرلا تالتخا ىف لدعلا نوكي ال هنآل . ناك ام ناك كلذلف ث هب هدبعتو

 نوكي نأ ىأرلک ف لمتحال ،لوقي امك رمألا ناك ولو ‘دحاو ىن الإ هدنع

 هيف فلتخملا ناك نإو : قحلا وه نوكي نأ لمتحم امك ، أطخلا وه هسفن ىآ
 رغ هجو ىلر ودعي ال هنوكل ث هيلع صن ام دحأ نع ةقيقحلا ىن كفنم رغ

 ءارآلانوكت نألمتحا هوج ولا نم اه ريغل تالمتحملا ناك نإو : هيف ليق امأ
 ' بصب : اه ريغثللذ ىف قحلاو هللا عم ىذلا قحلا ريغ هيف ىه ايف 0 اهلك

 اهب مكحمو لامتحالا لاكشأ نم رمملا اذه ىلع نامزلا رم ىلع رمتسيو ،دعب
 هيف غلوب ولو 3 ةمايقلا موي ىلإ ابأد ، اذكه ثالذ ىن اذه ىلع مكحلا

 مكح ىف ناك ول نوكي ال هنأل ، لاز اا . ةليح لكب ةتلازإل دهحلا `

 . لاح لك ىلع اهف بحصتسملاو 0 لاح لك ىف اهل م زلتسملا ١

 حبرصلا ىحولاو ، ىحولا لد ام الإ هنم ءىش ىلع علطيال٬ بيغ هتنا ملع نأل

 هنم جرخيف . هنع لوزي ايف _ علس و هيلع هللا ىلص _ دمحم دعب عطقنا دمت `

 تعطقناو ليحلا تزع دقل ، عفريف حص نإ اذهىلع اهنع عفدي ةليح ىأبو
 قئاضم ىف اروصحم هب لماعلا وأ ، ىأرلاب لئاقلا هلوق ىلع ىقبيف { لبسلا
 ءاديب ىن اهئات ىمعأ ، ض رآلا ىن ناريح © هبر ىلإ هكولسو هرمأ ىن كشلا

 ءىطخيف كلامملا موري ،لالض ىف وأ ىده ىلع وهأ ىردي الف ىعسي ،هلهج .
 ىرحتي نأ نم ملسيال هنأل كلذ نع ةلاحم ال ، كلاهملا ىن عقيف ، كلاسملا

 لهأ نم، ىهنلا ىلوأ قح ىف هزاوج غاسني نوكي نأ تاهيه . ملعي ال ايف '
 ناك نفأ . هرصبتسملا رثاصبلاو & هرصبملا ةدئفألا ىوذ 2 ىدهلا لهأ هتنا

 مأ ؟ رمصبلاو ىمعألا ىوتسي له ث الك ؟ ىمعأ وه نمك هبر نم ةنيب ىلع

 ءنايوتسيال امهنأىلع بابلآلا اول وأ ركذتي امنإ ؟رونلاو تاملظلا ىوتستله

 غيوست ىضتقيام ىأرلا نم فالتخالا لدع ىلع هزيوجت ىن نألو ، ىلب ا
 لوقعلا ىق ءىش ىأف ث لطابلاب ةقيقحلا ىلع لطابلا ى هقل لمعلاو ، لالضلا
 هللاو { هيلإ هب هدابعل هرمأ ىلع هنم نوكي نأ هتلا ى اذه زيوجت نم حبقأ

؟نوملعتالام هللا ىلع نولوقتأ۔ رمأيال ىدهلاو باونصلا و قحلاو لدعلا ريغ



_ ١:١٨ - 

 ملف مم رك ذ امك زوجتال هاوعدو © ىرذيال هنلا ريغ ناك اذإف : لاق نإق:

 لهأ نم فالتخالا نم لدعلا ىفو 0 ىأرلا نم باوصلا ىف كلذ نؤلوقت
 بيغ هللا ملع نإ ، حيحص معن هل ليق ؟ مكلذ نم اذه سيلأ ؟ ىأرلا

 هرهظأو ءاش امب الإ هملع نم ءىشب طاحمال هللاو & ىضم دق امك ىر دي ال

 كلذ نم سيلف ، سابتلالا عانقل ةليزملا ةلدألا هيلع بصن وأ ، سانلل هللا

 هدابع ىلإ ه رمأ هللا ضرف دق امم ىأرلا عضوم ىف ىأرلاو 3 ء ىش ف

 حضوأو © هداقو ةمئأ سانللو © هداس قلخلا ىن هتلا مهلعج نيذلا ، ءاملعلا

 ز هرارسأ ف راعم راونأب مهب ولق رانأو ث هرانم ىدابم تامالع نم مهل

 ضوخلا عقوف . هاوحفب مهباع باتكلا ىف مهلدو ك هادهم هيلإ مهادهأو

 سيل امب نذأيالو ، ىهني هنع ام رمأيال هللاو & هنذإو هرمأ .نع هتقو ى

 ال اهلك قح اهنأ ، هلدملا تادابعلاو { هلدألا هذهل حصو ملعف 0 ىذري

 اولوقيل مهرمأ هتلا نإ تلق نئلو . لدعلا ريغ اهنم قحلا ةنيب هتجرخأ ام

 لمعلا زاج فيكف ء مهنم ادحاو الإ هرغب هوأطخأف قحلا دحاولا كلذ

 هلل دمحلاو ةمألا تعمحأ دقو .لطابلا ريغ هربغ ءىش سيلو هآر نمم هيلع
 ملسو هيلع هتلا ىلص دمح ةمأ عمجال هللاو ، هيلع لمعلاو هب لوقلا ىلع

 سيل هيف كلذك لوقلا نأ ىلع هلك اذه لد دقو © أطخ الو لالض ىلع

 .ىوعدلا امنإو ص هيلع علطيال ىذلا بيغلا نم الو ص هيف هيلع ىوعدلا نم
 هلاق ىذلا كلذ لاق. هتنا نأ ىأر ىذ لك هيف هتلا ىلع ىعدي نأ هيف ةمرحملا
 ش دارملا معنف هيلإ زاجأ وه نإف ، هاريو اذه ىا لوقي هب ىذلا اذه هيأرب

 سكع 4 ىداهتي لزي ملو ىدان ريكنلاب هيلعو هنعضرعأو هلوبق نم ىنأ نإو
 سيلأ .هدنع أطخ هاوس امو دحاو ىف قحلا نإ هلوق نع هل لاوسلاب لوقلا

 ةدحاوفأ !ادهع نمح رلا دنع ذختا مأ بيغلا علطا كلذك اذه ىلعكلذ نم

 لكلا نوكي نأ هلوق قلطم ىلع نكي مل ولو ؟ ةدحاوب هوجولا لك نم
 هنأل © هداسف ىلع حض وألا نم وهفال ناك نإو ص هدايق ىلع أطخ هتا دنع

 فالتخا ىف زوجي امك هنآل هيلع داز ايف كلذكف دحاولا ىن كلذ لمتحا اذإ

زوجي ايف كلذك . عبارلاو ثلاثلاو ىناثلا ىلع زاج مهدحأ ىلع أطخلا ىأرلا
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 ك هبهذمة دعاق ىلع جرحم امف لدعلا رهاظ ىلع هلك كلذ حص نإو : لمتحمو

 قحلا أم ىأرلا فالتخا نملدعلا ىف اذه هلوق ىلع ىرعش تيلف اذه ىلعو

 اذه ىلع ىنفرمخأ ،هنم أطخلاو لالضلاو لطابلا امأو . ؟ باوصلاو ىدهلا و

 ڵ انايع هيف هللا لع ىلع تعلّتطاف ى انايب هتا رمأ ثال رهظ دق ناك نإ

 ةقيقحلا ىلع ىداهلا ىضرلا ىوسلا كطارص اذه نع فشكلا ىف ىندهاو

 ١ 0 ! ىقيقحلا ملعلا ىلإ

 ىنكلو 0 ىردأف هب ملعأ ىنح ىردأال انأو 2 هب ملعأ هللا : لاق نإف

 باصأ دق نيلئاقلا دحأ نوكي نأ نم دبال هزأل هتلا دنع قح اهدحأ نأ ملعأ

 ، أطخ ىلع اهلي واقأ عمتجنال ةمألا نأل { هيف ةقيقحلا ىلع قحلا هجو

 : هل ليقت . دادضأ اهنأل اقح اهلك نوكي نأ حصي الو ، لالض ىلع الو

 سيل 0 ىردتال تنك اذإ ؟ ثالذك ةقيقحلا ىلع هنأ كلذب ثكملع امو

 "قحلا نم ىنغيال هنأ هيفحص دقو 0 ملعلا نع د رحلا نظلا سفن . نم اذهل

 ىأف ىردي الام علعي نأ لاحملا نمو © ال فيكو كلذك ناك اذإ ؟ ائيش

 اذه نع ىرقهقلا عجراف © حبقأو ، تاضقانملا ىف حض وأ ىنم هذه نم

 ، ارهاظ ءارم الإ هيف رامب الو لع هب كل سيلام فثقت الو © ارو ىلإ

 { ` حضاول حضافلا هرمأ نإف { هلهج هبسحف ارهاجم هنع عوجرلا ىنأ نإف
 . أآرلاب` تافالتخالا نم هريغ نود مارالا نم زم ءىش ىلع نعف عجر نإ و

 هل نيفلاخملا نم هربخو هلوق ىلع هيف هتلا نم هيلعو ىوعد ىهف 0 ع ىش ى

 ةدشل عضوملا اذه ىف هنأكو ، ةجح الف هجو لك ىن هلام لثم ث هاوق ىف
 كلذ سيلو © ىوعدلا ضحمب الإ هيف نوكلا ىلع ردقيال ص هيف ةقياضملا
 ح لاح ىن هلوق ىلع اع هل ىنأو . هاوعد ىلع هللا نم ةنيبلا ميقي ىتح ءىشب
 ءىجتلي هجو نم لضفلا اذه ىف هل سيل هنأ ملعت اذه ىف رظناف ، لاني ال مدعلاو
 :. ءىشب سيل هبهذم ةدعاق ىلع امهالكو ع نيينعملا نيذه هيلإ

 عضوم لإ ليبس الف جو رخن ادا رأ نإو :© ء ىش ريغ ىلع ىقبي ىقب نإف

ىنعمل ، هب ةطيحملا ل اكشألا ةر:اد ىلع اهلك اهن :أ الإ © هلوق ىلع اهف لوقلا
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 هيف.عطقن مل دعب انكلو زاجف حص نإ زوجيو ؛ هلوق ىلع نكمب ايف لامتحالا
 باوص وقح هلك هنإ اهنملدعلا ف ىرن ال امل لوقنف ىرن انآل انل هزيوجت ىلع
 زوجألال و ١ هكح ف قح هلك رهاظلا ق هنأل { أطخ الو لطابال { هللا دنع

 ؛انرمأو رهاظلا ىف اندبعت انأل س هيف هريغ انقح ىن قحلا نطابلا ىف نوكين

 نآ انعم حص اذهلف ، هب انل هللا نذأي مل ام بيغلا نم ىطاعتن نأ انل نكي لد

 زوجمال ناك امل ث انقح ىف هللا دنع نطابلا ىف قحلا وه 2 انعم رهاظلا ىن قحلا
 الف حيحصلا وه اذه . انرمأي باوصلاو قحلا ريغب نوكي نأ ،ىلاعتهتلا ىلع

 . قحلا هنزف هنم ةيرم ىف نكت

 ايهنم رخآلا ىلع امهدحأ ىعدا نناجر : الثم اذه ىلع كل برضأسو
 ل ىضقف © هاوعد ىلع ةلداعلا ةنيبلا ماقأف ، اذه ىلع مكاحلا ىلإ الزنو ، اقح
 مكحلا سيلآ ، كلذ ىف ركنملا قدصو ىعدملا بذك ملعي هتناو ، هب هيلع

 ةجحلا مايق عضومل هيلعو هل ام عضوم ىن مكاحلا نم اذه ىلع نوكي هسفن

 ىف ىه تناك نإو ،ةجج رهاظلا ىف ىه ىااةجحلاب هعم رهظ دق ا ايف هعم

 ىف هعوقو ناك نإو ؟ هتلا دنع قحلا وه ةبذاك اهلوق ىفو ث ةلطبم ةريرسلا
 ماقأ هنإ ثيح هيف هتلا ملع ىن ام فالخ ىلع ىوعدلا هيف ىذلا ءىشلا سفن

 ةقرافملا هذه سفن تراصف ؛ ءىش هملع نم هيلع نكي ملو هيف هايإ مزلأ ام

 { ةقيقحلاىلع قحلا نم هدنعام قحل ةمفا وملا ىه ملعلا نم هتا دنع امب مكحلا ق

 اذه ىف همزلأ ام ضرف عيض وه نإف . كش الب اضيأ رهاظلا مكح ىو
 ىلع دقتعا وأ مكحلا اهف سكع نإو .نيكلاملا نم راص ، هضرف عضوملا

 نم ناكو ،} سكتناف لضو سكعنا ‘ مزحلا ىف امهدحأ قدص . بيغلا

 ىضقي نأ همزلأ ام فلاخلا وهف هلا ملع ةقيقحلا ىن قفاو ول و . نيرساخلا

 ىفو 0 ةقيقحلا ىلع ةقفاوملا كلت قحلا ىف نوكيو رهاظلاب مكحلا نم هه

 دذ٣وي الام ىلإ هيلع وأ رهاظلا ى هتزواجمي كش الو . ةقرافملا ىه رهاظلا

 رهاظلا ىن قحلا نوكي ث ىأرلا لهأل ىأرلا عضوم ىف ىأرلا كلذك هب هل

ك لاح ىلع هنم لدعلا ناك ام فيك ث هريغال هسفنب نطابلا ىن قحلا وه
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 ٠ لاملا ىل قحلا لإ عجرت اهلكف . لاوقألاو ءارآلا تفلتخا نإو

 هآرام ىلإ ةفاضإلاب امهنم دحاو لك نأل & دوعت هيلزف هنم تدب املكف

 ىلإ ةزواحملا زيجتسي نآ هل زوجم الو ، همكح ىف كلنك نوكي هب دبعت و
 هرغ ىلإ ةفاضإلاب اضيأ كلذ ناك ولو . لض لعف نإف © هاريال امم هرغ
 ىف همزل ام ىدعتي نأ هل زوجمال هنأل ، هقح ىق هللا دنع اقح هآر نم

 بذكب ىفك دقو .. هيلعو هل ةجحلا نإف . هب هل نذ٬وي الام ىلإ رهاظلا
 ! اذه ىف ةجح همب رحتب نيدي نم دنع هرجح عضوم ىف فذاقلا قدص

 هقدص عضوم ىف ناكالإو ىه امك هلوق ىلع. ةداهشلاب تأي مل نإ هنأل

 ىجنام ىلإ هتفلاخم ابذاك هللا مكح نع هسفن نم هملعي و هللا هملعي ىذلا

 اهرادأف ءارآلا ىن رمألا راد هنأكف اذه ىلعو © هيف هل نذوي ملو 0 هنع

 ىن ةقيقحلا ىلع نيملسملا نم اهلهأ ةفاك ىلإ اهل ةفاضإلاب ةلمج اهرصح ىنح

 وه وقحلاب اهنع ربعي ةدحاو ةلزنم اهل عمحلا دعب اهلزنأو ، عامتجالا ةراد
 .لإ هلهأب ىهتي ىنح ى ةلدملا ملاعملاو ةلدألا هيلع ىرابلا بصن ىذلا جهنملا

 ، نيقيلاو ةفرعملا و ملعلاب مهلع تمعنأ نيذلا طارصب هيلإ راشملا وهو قحلا

 ىف ىهتملا نحلاصلاو ءايلوألا نم ناك نم وأ ، نيلسرملاو ءايبنألا نم

 ةللاو ، ءاشي نم هيتثوي هتنا لضف كلذ ى معنلا تانج ىلإ هيوذب ىهتنملا
 . مظعلا لضفلا وذ

 نمل ، هيادهو لوقلا نم اغالبو . هيافك هنود ىق نإف اذه ىف رظناف
 عم ىتاهو ه انايب ىندز ': لئاقلا اذه لاق نإف . ديهش وهو هلا ىقلأ

 ىعرشلا عم قندجوأو ح لادحلا عطقنيف لاكشإلا عفدنيل © اناهري نايبتلا

 ه ريصافكبرل و 3 رثكتست ننمت الو رخآلاب امهدحأ حرفأو © ىلقعلا ليلدلا

 هذه ىن ىل سيل ىنأ ىناسل نم نايب نناببت ف ىنم & ىنع اربخ هل لاقيف
 ىلع هناف ، قحلاب ىناسل قطني نآ قلخلا قلاخ { قحلا ءاشي نأ الإ ةردقملا

 ءارشالو اريخ الو ، ارض الو اعفن ىسفنل كلمأ الف انأ امأو ; ريدق ءاشي ام
ىىل لوحال ىناب ىنع اربغ قحلا ىهف ، ىلاح ناسل عمساو ىلاقم عدف



 س - ١٢٢

 . ريصنلا معن و يلوملا معن ؤ ىالوم هقلاب الإزومآلانمء ىش ىلع ىل ةوق الو ءىش
 " ىندجوأ و املع ىند ز © ءىش لك توكلم هديبو رمألاو قلكتا هل نم ايف

 ىنع محرتي لئاقل لوقأ ىنح ، قح نايبو قدص ناسل ىل لعجاو 0 امهف
 لهأل ىضقناو اذه ىف لوقلا نم ىضم دق ايف هل لوقيف ، لئاسلا اذه

 ىلع جرف ىآ نإف { عنقاف موقلا ثاثلوأ نم نكت نإ هبو ، عفنم بابلألا
 اماع - ناملس هنباو دوادل ىرج ىذلاب ىفك دق امهدنعف جل لوقلا اذه

 بحاصو منغلا هل نيب { امهنم ةيضقلا ىف امهنيب فالتخالا نم _ مالسلا

 مهمكحل انكو . ىلاعت هللا . لاق . لوقلا متغ هيف تشفن ذإ ، ثرحلا

 ةيالا هذه ىث ةجح املعو امكح انيت آ الكو ناياس اذانمهغف { نيدهاش

 © أطخلاب مكحم مل هناف ، ىضمأو ىوفأو ىضفأ نايلس مكح ناك نإو
 اذإ هنإ : اولاقف كلذ سانلا نظ دق ناك.نإو 0، همكح ىف دوواد ىلع

 ىأف الإو 0 دواد عم أطخلا ةرورضلابف { نايلس عم باوصلا ناك

 امهالكو 0© هومهفام ىلع رمآلا سيلف ؟ نايلس اهانمهفف هلوق ىنف ةدئاف
 باوصلا ىف نوكي دقو . حصألاو بوصألا ناياس مهف امنإو باوص

 ضقانت الو دانع اذه ىف سيل وإ { بوصأو حصأو ء ىش نم ىوفأ ءىش

 هناف . هرهاظ ىن ىرحتلل الباق ناك نإو ، دحاو ء ى هنأل & داضتالو

 نوكي ث ةيدانعلا ةداضملا امنإو . دحاو ىمسم ىلإ عجارو دحاو ةقيقحلا ىن

 هللا لاقام كلذك ناكولو 2 هولاق امك الإ ڵ باوصلا و أطخلا نبب اذه ىف

 له 3 قحلل ، طخلا ىف ىرعش تيل ىرمعلف . املعو امكح انيتآ الكو

 هلعافو © هيلع ةحدملا هلئاق قحتسي املعو قالطإلا لع امكح ىمسي نأ زوج

 نع جرخام هنأل كلذ ىردأ ال ىنإ ؟ تالذ ىلع هتا نم كلذك امه تناك انك
 دق اذ دحأ ناك نإو . همساك هنوكل كلذك ىمسي الو ، لطابلا وهف قحلا

 بوصألا هنأ حضتاو نابو حض و امهمو . ىرن ىتحهنع فشكيلف © ىري

 ، ىرن ىذلا ثالذ ىرن انكنإو انأل انب ىلوأ هيلإ عوجرلاو ، ىوقالاو
 نيدلاب نحنو . ىأر عضوم هنأل هارن & هيف ةنونيدال ، ىأر نع انإف

. نيدنال نيدلا ريغ ؤ نيدلا عض وم ق
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 منيدتقامهأب م وجنااك ىناحصأ » : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ثيدحلا ىفو

 رومأ ىف ىآرلاب فالتخالا مهنيب ىرج و ةباحصلا فلتخا دقو . « تيدتها

 ىفُوي الو 0 ىصحمال ناد ناك ايف فلسلا جاهنم ىلع فاخا ى رجو « ىتش

 ىلع رجت ملف عامجإلا عق و اذه ىلعو © هللا ءاشام الإ 0 ىصقأ ىلع هل

 ريغ ةقيقحال اقح ىده ىلع ىدهلا ملاعم ىدتها نم نوكي نأ الإ حيحصلا

 دحاو ءىش قحلا نأل ،' نطابلا ىف هللا دنع الو © رهاظلا ىف قحلل ءىطخم

 « اناك فيك لطاب لطابلاو قح قحلاف ڵ فالتخالا هيلع زوج الو فدتخنال
 ىرخألاىفف هذه ىف نك مل نم . ريغال ناقيرط امهف ث اناك ن نيأ نمو

 ىفتقي قحلاو 0 اطخ نم اذه ىلع ىدتهي نأ زوجب فيكف ، ةلاحمال

 " ةلباقم ىف سيلو . لمعي هبو لوعي نأ هيلعو 30 ىدتقي هلهأبو

 زوجب لدعلا ىف هنأ وأ . نيبم لالض ىف وأ ىده ىلع كنإ : ةلالضلا رغ

 لاح ىف ث أطخلاب باوصلاو © لالضلاب ىدهلاو لطابلاب قحلا موقي نأ

 عباتلاو ث قحلل اثطخ, عوبتملا نوكي نأ حصيو زوجيف ميقتسيو نكمي
 ملعت ملأ ؟ ةدناعملا هذه نم نيبآ ةداضملا هذه ىف ءىش ىاف ، ابيصم هيف هل

 باوثلا هيلع دعوأو هب رقأ ىذلا هليبسو هئايلوأل هتلا طارص وه قحلا نأ

 3 لطابلا ىهو اهلهأل ةلضملا تاطيشلا لبس نم هاوس امع ىهنو ث ةنحلاب

 هلصنو ىلوت ام هلون نموملا ليبس ريغ عبتي نمو - لاقف كلذ ىلع دعوتو

 . لالضلا الإ اهدعب ام.. قحلا اهنأل _اريصم تءاسو منهج

 ، ىأ رلاب فالتخالا ةحابإو ئآرلا ىلع نيملسملا نم عا۔جإلا عقو دقو

 ،انحالإ نوكيال عامجإلا نوكل ،قحلاب قحلا ىلإ اليبس قحلا ىف هوذختاو

 اهف مهب ىدتهملاو { اهل امطحص محل عبتملا نوكي نأ حصي ر اذه ىلع فيكف

 زوجيف غاسنيال اذه ناك اذإ و .امف از راب اهف هلوخدب ة نوكي 2 اهنع الاض

 هجو مىلع ىأر لاب هيف فالتخالاو . ىأر ا ى نيملسملا ةنس هعابتاب هيلع

 اذه سيلآ .هيف هنوك لاح ىف نوكي هل هنم اطخلا عض وم نيأف ث هعسيام

؟ ادبأ لاحىلع تافآلا نم ةملاسلا لوقعلا ىف ز وجن ال ام و ؟ ىناعملا ىنانت نم
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 لاح سفن الإ اذهام ؟ رهاظلا ىن هب رمأ ىذلا قحلا هللا دنع ةقيقحلا ئرت مأ

 ٤ لطابالو قحال ء أطخ هنإ ىأرلا ىف هيف تلق نأل و . لاح ىلع لاحملا

 الغ مرجال ةعباتم الف { اهداسف ملعي لقعلا ى ةلهو لرأ نم ةجمدبلا ىهف

 )ذه نأ حجارلا ناهرلا ىلع حضاولا ليلدلا نمو . :ةعزانم ىلإ هيف جاتحم

 كلذ ناكامك لئاسو اهع لامعألاو ، لئالد اهلك لدعلا :ىلع ةجراخلا ءارآلا
 صقن دقف ةدابعلا نمرلعلا نأ نظ نمو .ثكالذك لامعألا و مولعلا نم اهريغ ىف

 [ شالف ،ثكليلع هاضر هب غلبيو كنم هلبقي ءعىث لكو معن : هيأرو هلقع ىف

 ىف كلذك هنآ هقالتخا ىلع ىأرلا لدع ىق حص دق و . هدنع قح هنأ هيف

 ةطي رشىلع نكل اضيأ ليصفتلا ىلعو . هب هللا دارأ نم قح ىف عامجإب ةلمحلا

 هارينأ لدعب هلل هب لعوهآر نم ىلإ امهنم دحاو لك ةفاضإب اهف صيصختلا

 ىلعو ، تاجرد كلذ نم ةقاطلا دوجو ىلع هارحتي وأ هريغب هيلع لدتسيو

 ص هيلإ ةلصوم ههجو اه ديرأ امهم ةقيقحلا ىلع اهلك ت راص اهنأكف اذه
 ٠ ةقيقحلا ىلع امصي ملف ةقيرطلا هجو أطخأ نمو . لض الف لصو نم و
 هل ىنأو ے لصي ملو ، هلهج ءاديب ىن ناريح 0 ءالهج ىن اهئات لظف عطقنا

 غولب نع ةظحل لك ف دادزي وهو 0 هنع عجري مل هيف مادام اذهىلع لوص ولا

 . ادعي بولطملا

 ةرظانمو ، الا٤وس ةزراجملا ىق دعب ضراعملل نإ : لئاق لاق نإف
 .لادحلا ىنعمب كليلع امهدا ريإ و 2 لاوسلا ضرعم ىف كيلإ امهئادبإ نم دبال

 نكف × ةلداجملا ىف ضوخلا ةلأسملا ق كيلع لاط دق ناك نإو نالاؤس
 ةرثكل ةبواجملا نلمتالو ،ةبطاخاا ؟نَمأستال و نانحلا ضيرع 0 نابالا حيس
 ةلكشملا هذه نع ةمغلا فدس ىلجتتفهجو لك نم ةهشلا عفترت ىتح 2 ةبلاطملا
 دقو. ةجحلا مازلإ نعأجلم ضراعملل ةجحملا حوضول نوكيال مث د ةمحلملا

 ، حيحصلا ىأرلا ىب لوقي امك اذه ىف رمألا ناك اذإ : لوقي نأ هل ىقب

 : ىأرلا لهأ قحف ىأراا ىف مهاوق ىنعم امف 2 حيرصلا فلتخملا لوقلاو

ىدحإ رثآلااذه امآ :روذعم هل ءعىطخملاو ر وجأم قحلل مهنم هيف بيصملا نإ
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 ء ءاهقفلا نم ىأرلا فالتخا ىف قحلا نأ ىلع رظنلا :ىلوآلا ةلدألا نم ركلا ٦

 هلك ناك اذإ أطخلا هيلعزوجم فيكف الإو 5 ءارآلاآنم دحا و ىف الإ نوكيال
 :ىشلا مكحنوكي نأ زوجم و نكمب له لب ؟ ىلاعت هتنا دنع اقح هفالتخا ىلع
 { همكح ىف هدنع هلك اباوص نوكي ىنح هملع ىف هعم كلذك هيف فلتخا

 لقف : هيناعم ىف صيوع هينابم ىف قيقد هنإف 0 :هيف باوصلل ىندهاف الأ
 © ىلع امإو ىلامإ © ىنم دهعلا رخآ اذه و . لثاس هنع كل ىنإف ، لئاق هيف تنأ ام

 قحلا ىلإ عج ريو قدصلا لوقي نأ انم لك ىلع و ،كلذك اذهاي كلذ ىن تنأو

 كلوقل ، ىدي ىف قحلا نأ نظأ ىنأل ، ىل بلقلا اذهب نوكي نأ وجرأ انأو

 ملعنل( ىرت ام هيف لقف . ىرآ اميف اذكه © قباطم ىلوقلو ع قرافم هنأك
 7 هيلع لمعي و هيلإ عجريف ،اليبس قحلا ىلإ ىدهأو ،اليق موقأ نيلوقلا ىأ

 ى ردص ثيح نم هلوبق ا قحلا بلط ىف قدصلا ةرامأ نإ هل لاقيف
 ىأرنم ناكولو ، هاوس ال بصعتلا كرتو { رهظ ثيح نم هعم نوكلا و
 مل ةفلاخغ هناسل ىلع ناك واو ، حرفي هروهظبف لاح ىلعو . هادبأ هسفن

 هسفنب اهدج نأ نبب هعم قرفال ء ةلاضلا دشنمك قحلا بلاط نإف ى

 ثيح نمف 0 نم؛وملا ةلاض ةكحلا نآل الإ هيده وأ . اهلع ه رغ . :

 ك هيلإ هاده ام ىلع ه ركشيو هيلع لبةي كلذ عم هنإو الأ . اهذخأ اهدجو

 ناكف ىمعو ، ضارمألا هبلق ىلع تل وتسا ضا رعإلاو حطشلا كلس نمو

 .. نيكلاهلا عم ه كلهو . نيلهاحلا نم

 ىلع هيف لوقأف ،كل اباوج هنع تلأس ام ليوأت ىف اذخآ هيف ىدتبا انأو
 نأل 0 لوقي ام ىلع لوقعنا لهأل ليلد لوقملا اذه ىف سيل نأ ىرأ ام
 ,لخادالو ث ىأرلا فالتخال ىأرلاب هيف فلتخم ىف كلذك مزال ربغ اطخلا
 نوكي نأ نكع دق لب ۔ كلذك كلذ نوكي ىنح ث لاح ىلع هيف همومعم

 نوكي نأ نكميو { هيف ىسكعلا نوك نكم و { اباوص هلك فالتخالا

 هيلإ ىده دق نم . .ىأ رلا ىف قحلل بيصملا و اعيمج اذهو اذه ءابشأ ىن هيف .

ىأرلاب لؤقلا لتخا وأ ڵ ني رظانلا نم ىأ رلا هيلع قفاوف ، هيلع ليلدلاب
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 ء هممر ىت ىده نطابلا ىف ةقيقحلا لعو رهاظلا ىف هلكو ن نىدئاقلا نم هيف

 ،هملعن فالخال نول وةي نيملسملانم ملعلا لهأ نأ ىرق الأ . هكح ىف قح

 ىلع هلك لصألا ىف هنأل هب لومعم هنأو ، باوص نملسملا لوق لك نإ
 ؤ قحال أطخلا وه كلذو ،هنوك طلغلا هجو ىلع ناك ام الإ ء لدع هفالتخا
 !"كالذو © هيلع لدملا ليلدلا ريغب هيلع لدتسا نم رهاظلا ى هل ءىطخملاو

 ىأرلا ىن ىأرلا لهأ ىلع هنأل تانكمملا نم ىآرلا ىف هنوكو . نوكي دق

 هعم حص واو ، رظنلاب هلامعتسا دارأ نم هيف رموي كلذاو ، تا زئاجلا نم

 هدهج ىلع ءىطخم نأ هيف دهتجملا ىلع زوجم امل ، رصبلا لهأ لوق نم هنأ

 لحم ىن هيلع ةردقلا دوجول هم زلأ وأ ض هل زيجأ ام عضوم ىف هتباصإل 0 هنم

 اذهلف ، دمع ريغ ىلع أطخأف ‘دصقب ةدارإ هيلإ هتردابم ىف نوكيف ، هموزل

 عضوم ى هب هل عيطملا هنوكلو ، روعذملا عض وملا اذه ىف روذعملا ناك

 ىف قحمل هنإو اذه . هدارم ىف هقدصل هداهتجا رجأ مرع مل ، هيلعو هلام

 هنيب قرفال { هتدهاجم ىف دارملا ربغرهاظلا ىن قفاو نإو هتدارإل ةقيقحلا

 . هتقاط نه كللذ ريغ نكي اذإ { هتقيقح ىلع هباصأ ةلدألاب نم نبو

 ةلدألا همدعو © اهتدهاشمل هدقف دنع ةبعكلا ريغ ىلإ ىلصملا نأ ىرت الأ

 ى أطخأ نإو ةلبقلا ةقيقحلا ف بيصم ث اهل ىرحتلا ىلإ هلوزنو ث اهلع
 ءىطخملاو قحلاىن اهرطش هجوتلا باصأ نم نبو هنيب قرفال ث ةبعكلا رهاظلا

 نوكي ى همكح نيدلا مكح ىف كلذك 0 ىأ راا لهأ نم ناك اذإت ىأ رلا ف

 كلذك ىأرلا ىف كلذ نأ ولو .اقافو نيدلا ىف هنم جراخ ريغ قحلا ىف هنوكل

 اكلاه ، نيدلا ىن قحلا نع الاض الإ 2 ىأرلا ىف رهاظلا ىن ءعىطخلا ناك امل
 اذإو . نيملاعلا بر مكح ق رغال لالضلا وه قحلا رغ نأل { نيدبآلا دبأ

 فيكف 0 نوكي ةقيقحلا ىن كلذك رهاظلا ىف ىأرلا ىف ءىطخملا لاح ناك

 ىرحأ سيلأ ؟ ليوأتلا ىف هلوق لدعلا رهاظ ىلع جرخو ليلدلاب هباصأ نم

 رثك ولو ؟ هلثم هللا دنع ةقيقحلا ىلع قحلا هجو باصأ دق نوكي نأ
| هلك فالتخالا كلذ ناك اذإ ه عامتجالا كلانه » ىش ىلع حصي ملو عازنلا
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 نأ لك ىلع نإ مهلوقب جتحا نإف © قحلا ىف باوصلا ةدعاق ىلع تباث

 ىندألاو ©قحهلك باوصلا نأ ملعيلف . برقأ قحا ىلإ :هاري ام ىلع نوكي

 :ىأرلا نم هاري دقام ىلع هيلإ ةفاضإلاب مهنم دحاو لك قح ىف قحلا ىلإ
 قح ناك نإو 0 اباوص ري ملام نود هب دبعتملاو هل مزاللا هنأل ڵ بوصأ

 ادحأ دبعتي نأ هتنا ىلعزوجمالو ، هقح ىق كلذ ناك امك ،اقح هاري نمم هرمغ

 ناك ول و . همكح ىف هعم باوصلاو ث ةملع ىف قحلاوه امب الإ هقلخ نم

 هفلاخ ام ةرورضلاب ناكل س دحاو ىف الإ نوكيال ىأرلا فالتخا ىف قحلا
 { لطابلاب دبعتم هب لمعلل ةرورضلا موزل دنع هب دبعتملاو 2 لطاب ةلاحمال
 ىمقتسي نأنكمباذهل ىرتأ .لطابللحيبتسهثللذك ةحابإلا ةلاح ىن هل حيبتسملاو

 .لاح هتلاىلعزوجعالامو، لاحملا سفنالز اذه ؛ىرأال ، الك؟ ةرصبملا بابلألا

 قحلا نوكيال كلذك ىأرلاب هيف فالتخالاو ىأرلا مكح ناكول هنأ ىلع

 نأ لح مل مث ، قحلا بلط هنم ءىشب نيدبعتملا نم لك ىلعو ث دحاو ىن الإ
 نوكيف © هيلع لمعلا هب لوقلل هنيعب قحلا دحا ولا كلذ بلط هيف مهلع نوكي

 هرمع هساملا ىف هب فلكملا ىدامم ول انيح هيلإ غولبلا ىلع ردقي الام فيلكت هيف
 { هأطخأ مأ ةقيقحلا ىلع هباصأ ىردي ال هنآل ءانيقيةلاهخلا هرمع ى ىقبيف هلك

 ىأرلل ناك امل هيلع علطيو ىرديال هنأ ولو & ىرديال هيف هتلا دنع ام نأل

 . زوجم ال نيدل ى ىأ رلاو 2 نيدلا سفن هنأل رظنلا عطقي الو ، هيف لخدم

 ؟هيلع اه ردقي ةليحم هيلإ ل وص واا عاطتسي الام مازلإ فيكف 0 حصي الام اذه و

 ‘ ىأرلا عضوم ى ىأرلاب ةلمج ىأرلا ىف قحلا بلط مهلع امنإ ناك نإو

 ء بلاطلا هب ملعي ء ىشب سيل ءىش ىف بلطلاب ىنأف 0 دحاولا ثكالذ سفنب ال

 ناكول اذه ىلع سيلأ ؟الوأ هيلع امك همزل ام ىدأف هيلإ لصو هنأ ىرديف

 هيف لهحلا نيع ىأ رلاب ملعلا سفن نوكي هنأك اذكه نيةيلاىلع اذه ىف رمألا

 ربخلاو لهاحلا و{ رمصبلاو ىمعألا رصي و آضيأ رهاظلا ىو؟ةقيقحلاىلعهنيعب

 هباصأ { ىرديال اذهو © ملعي ال فالذ نألل امهنيب قرفال .ةدحاو ةلزنم ىك

؟ امهنيب ءاروص ىلع امه رمأب هيف ةل اهل ١ ق امهو امهنيب قر و ىأن ؟ال م



 م - ١٢٨

 نآو ،املع ىمسينأ لطب و. ةدئاف هل نكي ملا حصو ىآرلا ىف اذه تبث اذإ ء

 لهاخلاو ملاعلا ى واستل هيف ةدئاف ال ذإ هل ىنعمال راصف © امكح ءىش نوكي

 .ث كالذك رمآلا سيل نكلو ، كلذ ناكول ءاوم ىلع كلذ ىف امهنوكو 0 ح

 لدع هلك هفإ نعملسملا لوق ى هانتبثأ و نبملسملا نع هانيكح دق ام وه ر

 ىف ءارآلا ن ايف ى واستلا عقو ىرولا اهقف نم طلغلا هجو ىلع ناك امال

 رهظأو 0 اناهرب اهنم ءىش نم ىوقأ رهاظلا ىن اهنم ءىش ىف ناكوأ 0 لدعلا

 نم لك نآل ء ةقيقحلا ىن ءاوس ىلع ةلمحلا ىن امهنإف ، انازيم حجرأ و انايب

 ىف هعم وه امك { هقح ىف قحلا وهف .ءىش نود اهنم ءىش ىف لدعلا ىأر

 ، ةي واستم اهآر نم قح ىف ءاوس ىلعو . هبرل هيلع ىذلا هضرف هنأل : هسفن

 نمم هرغب هيلع لدتسيو ،اباوص هاري نأ دعب اهنم ءىش ىقهتل لمع نم و معن

 " زوجمالو . مناغ ةلاحمال ملاس وهف : ها رحتيف امهمدعأنإ و ،هاريال ناك نإ رصي.
 ىدتهي هبو، عبتي قحلاوالإ ،املاس ةكلهلا نمالو ،امناغ اهنم ءىش ىف ن وكي ن

 قحلا وه رهاظلا ىن قحلا نأو 0 ىضم ايف اذه ىن لوقلا ىضم دقو . عمتسي هلو

 هلل بيغااو ،هربغ نوكي نأ زوجع الو .هرىغال هتلا دنع ةقيقحلا ىلع نطابلا ىف

 ةدابعلا ىق ان رغلالو انل سيل . اقر ديبلا نح و { آقت> دوبعملا وهف 0 هرغلال

 ©هب انملع امألإ همسا لج هملع نم ةداهشلا و بيغلا رمأ ىف ىطاعتن نأ
 قحلا وه انقح ى هدنع كالذ و 0 هب اندبعت و هايإ انمزلأ و 0 ةلدألاب هيلإ انادهو

 © لثملا ىضم ايف ثلتبرض دقو . قرف الف هفلاخ وأ هدنع ام همكح ىف قفار

 طارصلا ىلإ . لمكألا ناهرلاب كيدهأ و 0 لدتعملا جهنملا كلل حض وأ ىك
 و - -- ٥

 ب كا رسي م نفمت الو « - عبتاف هلدعل و ح عمساف هلف . لدعألا

 ةثع 3ناتك كتتأ " لك داهودفلاو رصبلاو عمسلا "نإ "ملع

 . رخآ الثم فكلن ودف 1 الوق حيضوتلا نم هيف د رت نإو . )١) ا ال وشخسم

 نم ء ىش ةفرعمب ث نيدلا ق ملعلا ةجح هيلع تماقف امهدحأ ملع ‘ ناجر

 مقت مل نمل اهمكح ىف لالخلا بورض نم ، ماكحألا رهاظ ىلع ىنلا. تام رحا

 ٠ ز .. ٠
 خ . - ءارسإلا ة زوس
 )١) مق.. ةيآلا ٣٦
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 لصألا ىف كلذ ناكو © مالسإلا نيد ىف انيقي مم رحتلا بج وم اهف ةجحلا هيلع

 نم دي ى اع راصف 2 ةلعب م رحتلا هيلع ةلأسملا ىف عق و امبو : تاللحملا نم

 ملعي لوا ، عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم . مارح هجو ىلع هدي ىف وه

 لوقلا ىف امهنم دحاو لك اذه ىلع ربصي سيلأ . هملعك هيف امهنم رخآلا

 ىلع ءالتبالا هب امهنم عقو نإو ىلب ؟ هملعب هيف اصوصنخع همكح ىف هريغو
 علعب ل نملو { امارح همارح ملع نم ىلع ناك ص هتمرحل ةبجوملا هتلع ىن هئاقب

 ث ةقيقحلا ىث رهاظلا ىف الالح مم رحتلاب هيف ةجحلا هيلع تماقالو 0 همارح

 نإف س ثللذك اهملع نم ىلع ثكالذ ىف ةمرحلا نوك امك هتلا دنع ةقيقحلا ىلعو

 هتلزنمب لزن نمم هربغ وآ هسفن ىلع هب و مرح هميرحتب بيغلا ىلع لوقلا ىن وه
 نع رخالا عجر نإو ۔ لظ باوصلاو قحلا نع لزف قي رطلا أطخأ مكح
 ىف ىه ىنا ةجحلا كللذ ىف فلاخ هنأ وأ هكح ىف ةجح رذغب هملع ىف هملع

 قفاو نإو . كله ، ةمرحلا ىف ةجحلاب هيلع اهمايق عضوم ىف ةجح رهاظلا
 ثك كلس ايف هل رذع الف { هيف هللا دنع ام اهتداهش ىف ةجحلا بذكل هنع نطابلا ق

 ىن هل سيل ام ىلإ قحم رهاظلا ىف .هيلع وأ هلا ايف قح رغب هتزواجمي كلذو
 . هكح ىن قحلا ةجح رهاظلا ى هيلع هب تماف ام هقح ىق قحلا نأل { قحلا
 نكمم ناك نإو ث ةجح ريغب هريغ ىلإ بيغلا ىلع هزواجم نأ هل زوجب الو
 ةجح هيلع هب تماق امو 0 "كلذك هللا ملع ىف ريغلا كلذ نوكي نأ زوجيف

 هب مكحلاو ىرديال بيغ رهف « هللا ملع ىق ام فالخ ىلع رهاظلا ى قحلا

 3 زوجي ال لطاب ملعلا نع د رحلا نظلا ىلع لاح ىف هل عابتالاو ةءاسإلا ى

 دحاو لك ىف قحلا نإ ث ملعب ىناعملا هذه تاقيقد ىف رظناف . ملعأ هللاو

 هقح ىف لطابلاو هيلعوأ هل رهاظلا ىف هب ةجحلا مايقل هب صخ دق ام اممنم
 ىن قفاو هريغ ىتح ى اقح ناك نإو ث هب هل نذئوي مل امم ، هادع امم

 نأ الولو . ءاوس هلكف ث هفلاخ وأ كلذ يف هللا ملع نطابلا ىف نهجولا

 هتلا ملعل ةقفاوملا ىلع رهاظلا ىف هيلع امل فلاخملا كله نآ زجم مل كلذك كلذ

 هنع نطابلا ى هللا ملعل فلاخملا ىلع رهاظلا ىف قفاوملا ملسي نأ الو ع هيف
 اذه ىلع هباب ىف هب لمعلاو لوقلا فالتخاو هباوص ىن ىأرلا كلذك ٤ ادبأ

( راثآلا بابل - ٩ م )
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 © هقح هل رهظو هلدع هل ناب دق ام ، دحاو لك قح ىف قحلا نوكي ى لاحلا

 نود هبر نم رون ىلع هيف ناكف ، هردص هيلإ حرشناو هبلق هيلإ نأمطاف
 اقح ناك نإو . هري ملف هيلإ رظنو ، هركنأف هردص ىف كاح امم هادع ام

 نأ اذه ىف لاح لك ىلعو © هسفن دنعو هللا دنع هرصبأ نمم هريغ قح ىف
 سيلو 0 رهاظلا ىف هل حيبأ دق ام هيف حيبتسي نأ هلو ث هيلع امب هت موقي
 هنعقاض مل ،هنم ءىش ىلع ناك ىتمو،ءىش بيغلا ى هللا ملع نم مث هيلع

 ىلعو اركش لدعلل كلذ نع هلل عج ريلف هريغ ىف لدعلا هل فشكناو ؟ اردص

 . هاضرل اديرم هاقلي ىنح هبر ىلإ هليبس ىف هبأد ىأرلا ىف نوكي اذه

 ،هيف هيلع وه ايف هنم طخلا هل ناب امم كلذك كلذ ىق لوقلا ىضم دقو

 ؟ىلصفةلبقلاض رف عيض نمك وهف لعفيملنإف ،لمعلا ول وقلا قلبقتسملا ىن هللهكرميلف
 .ني رساخلا نلق رخآلا ىنهنإ و نيلاضلا نمنوكي © رذع رمغ نم ةلبقلا ريغ ىلإ ادمع

 ىلإ ناطيشلا تاوطخ عبتي ملو ث ىوهلا بنجتو ىدهلا عبتا آنم ىلع مالسلاو
 هنإف . باطخلا ق ىناعملا نم ريركتلا هيلع عقو ايف ةرذعملا هللا ىلإو . ىد رلا

 ةزواحملا ىف هيلع ىرجو « لاوساا هنع ناك عضوم لك ىف ةدئافلا مامت لجأل

 وهسل ناك امبر لب . باوصلاو قحلا ةقيقحل باوجلا ىف اراهظإ ث لادحلا

 ، كلذ لك ىف دمعت دصقب ال ث مامزلا عجرأ ىتح ، مالكلا نم هيف حامج و

 ناك نإف مهالا . اياوص "ها رأ ام دعب الإ ، اباوج اهنم ءىش ىف ددرأ مل ىنإف

 تنأف كلذ فالخم رمألا ناك نإو ح هنم ندزو هيلع ىتبثف ىرأ امك كلذ

 ملعتو ث ردقأ الو ردقت كنإف ث هيلإ عجراف هيلع وه امك هاي ىنراف هملعت
 نمحرلا ، ميكحلا ملعلا تنأ كنإ © هب ىنتملعف ىلع هب تننم ام ، ملعأ الو
 هب ذخأي ال نأ هريغو اذه ىف ىلوق ىلع فقو نم ىلع مزعأ انأو . بحرلا

 ىسفن ءىربأ ال ىنإف .هلضف قحلاب ىريو هلدع ف رعي ىتح هنم ءىشب الو

 ىلإ ةلابم ؛ ءوس اب ةرامأل !ر.فناا نإ { ىوهلا بحو ىمعلاو أطخلا نم

نم ىلاعت هتا رفغتسا انآو ىلر محر ام الإ ، رسلاو ةينالعلا ىف © رشلا



١٣١ - 

 مالسلاو ث بوتأ ثالذ نم هيلإو ، باوصلاو قحلا هيف تفلاخ ام عيمج
 كرابم نب سيمخ نب دعاخلا ريقفلا نم اذهو . هتاكربو هتنا ةمحرو كيلع

 ١ ىم و رحن ٠

 ؟ هلثم وأ هل عرف وهأ . عامجإلا هبشأ امعو هباوج نمو : ةلأسم

 ، هل عرف هنأب ليق هنأ ملعأ ال : لاق ؟ لصأب سيل هل عرف هنإ ليق لهو

 لصأ هنأب ثالذكو ص هلثم هنأ الإ لاح ىلع جرحم هيف نوكي نأ هبشي الو الك

 انكو، ةلأسملا هذه ىف مالكلا انم ىرج امل نكلو ، لوقلا نم حيحصل هنأو

 عامجإلا عرف هنإ نيرضاحلا ضعب لاق & عامجإلا لثم هنإ نسائاقلا نحن

 ءىشلا هبشأ ام نإ : نمملسملانم ملعلا لهأ نعرثآلا ىن ءاج امم هانض راع املو

 هنطاب ىن اذه نع هل صوصخ ىأو ، صاخ ثكالذ لاق . عامجإب هلثم وهف
 ىأ رلا وأ نيدلا ىف عىش سيل ناك نإو معن © هب هنم دارملا هيف هرهاظ نع

 © همومع تح لخادو هصوصحخ نم اذه نإف © مومعو صوصخ هل و الإ

 . افالتخا لوقلا نم هيف ملعن الو

 لوصأو : هللا همح ر(ديعس قآ خيشلا لوق اضيأ اذه ىلع انل ةجحلا نمو

 لوسر ةنس وأ هللا باتك نم ملعلا نونف نم نفلا ىق هكح ءاج ام نيدلا ىف

 ىف ةجحمهتلا مهلعج نيذلا نىقحملا عامجإ نم وأ ملسو هيلع هتلا ىلص_ هتنا

 ىلع جرخ اموت هنم ائيش وأ كلذ هبشأ ام وأ 2 نيرخآلاو نبل وآلا نم نيدلا
 ملهب اهفالخ زوج ال ىذلا نيدلا لوصأ رمأ اذهف { هعقوم عقوو 0 هانعم

 ىف هيف نابأ ريثك هل مالك عم { نيدب الو ىأرب الو ث نيدب لهجم الو
 اذهوحتو ث هلقن همالك نم اند رأ ام اذهو . ماكحألا ضماوغ نع مالسإلا

 ثلل ناوج نع ةيافك هيف ام دجت هيف رظناف ، هللا همحر هنع رتعملا ىف دجوي

 . اذهو اذه ىف

 دارملاف ئ دي وي هفلاخ َ املو 6 دجوي اذه رمغ ءىش كدنع ناك نإو

هباوص انل ناب نإ ، هب لمعنل هيلع علطن نأ بحن انإف ، كنم هل فشكلا
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 ريخ قحلا ىلإ عوج رلاو . عبتي نأ هب ىلوأو .0 'عمتسي نأ قحأ قحلا نإف

 ةجحلا مار نم ىلع ةمنال الو بيعالو حرج الو.. لطابلا ىف ىداهلا نم

 . لضفألا لمعتسيو ث لدعألا ذخأيو لذرآلا عديل ، ةجحلا حاضيإ ىلع

 ، الدب هب ىضرن الو © هانذخأ هاندجو ثيح نمو قحلا سمتلن نحتو

 ريغ ىلع ىدهأو انرصب نم لك ارنخ هللا ىزجو . الوح هنع ىغبني الو

 : اونوكو هللا اوقتا اونمآ 3نيذّتلاا هني أَي »:دقلالاقو .انبويع انلباعملا
٥ - _- 

 زهت ذخأ هللا قال ل ق اذ و » : هقلاهفصوىذلاكاونوكتال و( ١)٤نيرق دا داصلا
 م. و = ۔ . و ل ٥ س -

 كالذكتلاانلعجالن( )م "داهملا 7 سملو منهج هبسحذف مثإلاب ة

 نيذلا كئلوأ هنسحأ عبتيف ل وةلا عمتسي نمم نكلو ٠ كئل وأ ليبس ىلع الو

 . ملعأ هللاو . بابلألا ول وأ مه كلثل وأ و هتنا مهاده

 كباتك درودقف هللا كديأ دعبو : هللا همحر( ديعس آ باوج : ةلأسم

 ،اهتفصو ىنلا ةنحلا نمتركذ ام © هنم همهفأ نأ ىل هللا ردق ام تمهفو

 ىلع ضرف ربصلاو ، ةنحملا عوقو نم هل دب الف ةنحملا راد ف ىخأ ناك ن

 ىلع الو © قحلا عابتاب الإ ربصلا نوكي الو 2 هتلا جرفي ىنح ةنحملا لوزن

 ،تاوهمثلا زم هرمغةدارإك قحلا ةدارإ تسيل و . قحلا ليبس نع ءاوتلالا ليبص

 بقاوع نسح رصبأ نمل قحلا ةدارإ امنإ لب ث تاذللاو ىوهلا ىلإ غولبلاو
 لذبو © ءالبلاو ةيفاعلاو © ءارضلا و ءارسلا ىن ثالذ ىلع ريصي مث ڵ قحلا

 هنم ىشح ىذلا رسيلاب هسفن ىنع حشي ملو ، هلامو هسفنب هدوهجم كلذ ىف

 . هنيدب ملعلا نم هبيصن مرحيل دبعلا نإ ربخلا ىفو . رثكلا ءالبلا بقا وع

 اومهفف ،سلاجحلا بادآو ىصاعملا ك رتب ملعلا مهميلعت ىلع نونيعتسي اوناكو

 ؛ لوبقلا دوجو .واع ةمالع ةعاطلا ةوالح نأ دجو نإ لاقيو . ةثداحملا لع

 اهودجت مل نإو . اهيف اوضماو اورشبأف اهومتدجوا نإ، ناعم ةثالث ولع ىهو
 . دوجسلا ىفو ،هلل رك ذلا دنعو نآرقلا ةوالت دنع قاغم بابلا نأ أ اوملعاف

 { اهلهأوايندلا ملاعلا بحأ اذإ : لاقيو .راحسألاب ةقدصلا دنعو :هريغ دازو
 . كلذ ردقب هللا ةعاط نعو ةرخآلا نع لفغي ، ةيافكلا قوف اهنم عمجو

 . ةرقبا ةروس ٢٠٦ مقر ةيآلا ( ٢ ) . ةبوتلا ةروسم ٩ مقر ةيآلا ( ) ١



_ ١٣٣ _ 

 الآ . هايندب رضأ هت رخآ بحأ ن نمو[ هت رحختآب رضأ هايند بحأ نم : لاقي و

 ةريخآل"ا ثرح ديري ناتك "نتمد :ىلاعتهتلالاق. ىنفي امىلع ىقبي ام اورثآف
 ئ اهنم هت" بئدلا ثرَح دي رم ري ًناَأك نسو ا ن ح ق هل د زن

- ٥ 

 . ملعأ هللاو () !بيصن نم ة ةرخآلا هل اَمَو
4 - 

 ح رثأو نآرق نم نيملعتملا نأ ىل هجتي ىذلا : : ىحبصلا : ةلاسم

 رامعو ىوزن ءارقفك ديدحتلا ريغو ديدحتلا ىف فالتخالا ىعم مهقحلي
 ى ةيوستلا رمغ هيف زوجع الو {& دودحم هلك اذه لوقف 0 فورعملا دجسملا

 لاقو . مهلثمك فورعم داب لهأ نوملعتملاو . نوصح اوناك اذإ ث ءاطعلا

 زوجمو © نيدودحم ربغ نبفوصوملا ءالوه ىأ ىدنع جرخمام ىلع لاق نم

 نمو . ضعبلل ءاطعإلاو ضعبلل عنملاو ء ليضفتلا رمغ غ ليضفتلاو . مهف

 امك نوصخم و، مهلع ردقي ناك نإ ىواستلا مهف بجوي نيدودحم مهلعجن
 : لاقو لاوسلاب_ هنع هللا ىضر- ركب وبأ مهلعجف © ءىفلا مسق ىن ليف

 ر صفح وبآمهلعج و . مالسإلا هب ىنعي ، دحاولا بآلا دالوأك ءالوه
 وهيلع هتلاىلص- هتا لوسرم مهل زانمىلع_هنعةتل ىضر - باطخلا نبا

 7 ك افلأ رشع ىنثا مهم ىطعأف 0 ليضفتلا ىلع ء ىفلا مسق ة مإ۔ف ىرجأو

 . ملعأ هللاو .. كلذ نود ام وأ 3 فلأ فصنو افلأ

 امهدحأ لاق . لبطلا برض مث نآرقلا(؟)ناسردي ناجر ىف .: ةلأسم

 . ىلعُي الو ولعينآرةلانأآل ، لبطلا تكسي نأ ىلإ ةءارقلا نع فق : رخآلا

 نآرقلا ةءارق كرتيال : لاق ؟ال مأ ةارقلا نع فقي نأ مازلإ هيلع له
 ئ راقلا ىلع سيل ؤ ء ئراقلالعف نمسرل كلذ نآل { لبطلا برض لجأ نم

 اذه لثم نأل 3 نآرقلا ةءارق كرتي نأ هت وص .نم عفرأ ات وص عس اذإ

 قدو ىح ر رلا توص و :راجنلا ودادحلا و(مح)باصقلا ةكرح توص لثم 4 رشك

 . كالذبأ لوقأ الو ‘ نآرقلا ةسارد كرتي ال اذه لثم عمس نإ ‘ ءاودلا

 . لغاوشلاهذه لثم ىلإ تفتلي الو .0{© تايآلا ربدتيو . أرقي نأ هل بحأو

 . ملعا هللا و

 . ه نوسردي ه : لضألا ىف )٢( . ىروشلا ةروس نم ٢٠ مقر ةيآلا ( ) ١

 . ج زاصقلا و لصألا ىو . رازلا : باصقلا ( ) ٣



- ١٣٤ 

 داسفب ىمأ ماوع دسفتال : ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا لاق : ةلأسم

 ، كولملا : ةعبرأ : لاق ؟ اهصاوخ امو 0 هلل لوسراي : ليق . اهصاوخ

 : لاق ؟ هللا لوسراي كلذ فيكو : هل ليق راجةلاو © داهزلاو . ءاملعلاو

 ءابطأءاملعلاو ؟ مغلا ىع ري نهف ابئذ ىعارلا ناك اذإف ث قلخلا ةاعر كولملا

 ءالدأ داهزلاو ؟ قلحلا ىوادي نمف ، اضيرم بيبطلا ناك اذإف & قلخلا

 غ هللا ءانمأ راجتلاو ؟ قلخلا ىدهع نهف ، الاض ليلدلا ناك اذإف © قلخلا

 ؟ قلخلا دمتعت نم ىلعف ث انئاخ نمآلا ناك اذإف

 ، لالحلا بلط ىف ءاملعلا دهتجا اذإ دجوي ايفو : ىلمازلا : ةلأسم

 .مارحلا ىن ماوعلا لخد ةهشلا ىن ءاملعلا لخد اذإ و . ةهشلا ىف ماوعلا دهتجا
 فيكو ؟ثالذ ىنعم ام . رفكلا ىف ماوهلا لخد مارحلا ى ءاملعلا لخد اذإو

 لخدف © لالحلا بلط ى ءاملعلا دهتجا نإ تيأرأ ؟ هليوأت اذامو ؟هرسفت

 ةفصلا هذه ىلع ةهبثلا ىن ماوعلا لوخدب ءاملعلا ذخاذيأ ، ةهشلا ىف ماوعلا
 اذإ هانعم نأ هتركذ ىذلا اذه ريسفت نم ىل نيبيام ىلع : لاق ؟ ال مأ

 نم زئاحلا قارغتسا انه اه مهداهنجا نإ © لالحلا بلط ىف ءاملعلا دهنجا

 ` ءامملهلالعف اذإف . مارحلا نع هب نوقتي لالحلا نم اباب اوكرتي ملو 2 لالحلا

 اورصبيمل مهنأل تاهبشلا ىن اولخدف & ءاملعلا نوعبتي مأ ماوعلا تنظ كلذ

 بجمام اودأ اذإ ماوعلا لعف نمةعبت ءاملعلا ىلع سيلو ءاملعلا هرصبي ام

 ىف ءاملعلا لخد نإو . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا نم مهلع .

 © مهن ودتقيو ءاملعلا ىلإ نو رظني مهنأل ،مارخلا ىن ماوعلا تنخد تاهشلا

 نحنفأ ؟ نالف هيف لخد دقو رمآلا اذه ىف لخدنال فيك : نولوقي و

 . ملعأ راثآلا ليوأتب هلاو . هريسفت ىدنع اذهف ؟ نالف نم ريخ

 هاسني امهدحأ ناكو © رخآو وه نآرةاا سردي نميفو هنمو : ةلأسم

 نوكيال مأ هياع دري نأ هقلا نيبو هنيب ايف هيلع بجأ ، رخآلا زم رثكأ

 3 نآرقلا ىف طلغي نم ىلع درلا ىف امأ : لاق ؟ امالك وأ ابارعإ ايسن اذه

هيلع ردقي ام مباعت ىن هيخأ ىلع لخبي ."قا



. ١٣٥ 

 نمهدر ىلع ردقيال امم نايسنلا رثك ئراقلا اذه نوكي نأ الإ ة هملعي امم
 نايسن ىف نوكي نأ الإ هنع فقو نم ىلع سأب الف © هطلغو هنايسن ةرثك

 ى امأو . كلذ :ىلع"ردق نإ ثلذ نع هرجزبف ؛ ديحوتلا ىف رفك عقي هنحلو

 هيلع بج ء ىش ,نع هلاسي نأ الإ دحأ ملعت م زليام ىدنع سيلف موزللا لاح
 . ملع هللاو . كلذ ىلع ردق نإ هميلعت ]

 : ةلأسملا هذه رسفت نم همودنخع هركذ ام مداخلا مهف هنمو : ةلأسم

 ىلإ جاتحمو لوقلا نم لمجم اذه نأ الإ ،: باوصلا وه ىدنع اذهف

 عضوم ىف مومعلاب لمعي نأ زوجب الو ، صختو معت راثآلا نآل 2 ريسفت

 ء ىشب دبعت اذإ ناسنإلا نالإمومعلا مضوم ىف صوصخلاب الو ، ص وصحلا
 ةجحم هملع هيلعف 2 هلقع ةجح « ةجحلا هيلع هب موقت ء ىشلا اذه ناك نإف

 هيلع ةجحلا تماق ءىش ىأبف © ءاملعلا وأ ني ربعملا عيمج ناك نإو . لقملا

 هيلع تماق ولو ةجحلا تسيل اهنإ ؟ اه هلهل اهد ر هعسي ل ح هللا نيد ملع نم

 دنع اهب لمعلا هل زاجو ء اهب ملعلا هيلع بج و ، ةدحاو ةلأسم ملعي ةجحلا

 ىف تناك ض هيلع تابجاولانم تناك نإ اه لمعلاهيلع بج وو ءااريحتلا

 هعسيالو © ندبلا نود لاملا ىف وأ ، لامو ن۔ب ىلع لمع ىف وأ باتك ىف وأ

 نأ ناسنإلا عسي الو ، هعسي ال ايف عقي نأ افوخ اهبجاوب لمعلا نع فقي نآ
 ث هيلع مودقلا هل زوجم ال وهو ا هيلع بجاو هنأ نظي ءىش ىلع مدقي .

 ىخأ اي رظناف : هعضوم ىن الإ رمأ لك عضوي نأ هللا نيد ى هل زوج الو
 ىتلا كوكشلا عدو © نملسملا ةنوعم ىف دهتجاو 0 هتلا ىلع لكوتو ، كسفنتل

 اذإ ، كابإ و انقفوي نأ هتلا ىسع & نقةيلاب لحعاو 0 هلا نيد ى اهل لصأ ال
 . مالسلاو ، هتاض رم و هتعاط بلط ى داهتجالا كنم و انم ملع

 : (١),ةنودُبْسَت هايإ 'مُسننك "نإ هنل اورنكنشاو ه:ىلاعتهلوق ةلاسم

 اكوابم (٢)ىنلعجاو - ىلاعت هلوق ىن و . اهلك كحراوج هللا عيطت نأ ركشلاف
 . املعم هلعجم نأ هبر لأس : سابع نبا لاق تنك اميأ

 لثم ث ىدنهلا ملقلاب نآرقلا بتكي نأ زوجب لهو « ناديبع نبا : ةلأسم
 . ملعأ تاو : كالذ رجح ملعأ مل : لاق ؟ رثكأ وأ نيتيآ وأ ةيآ

    

 . ةرقبلا ةروس ١٧٢ مقر ةيآلا نم ( ) ١

. حيحص ريغ سا,ع نيا ىلإ بوسنملا و . ع اكرابم ىنلعج و ه باودلا ( ) ٢



 س ١٣٦

 نع رثأل ا ق دجوي ىذلا _ هلا همحر ديعس نب سدمحخ خيشلا : ةلأسم

 0 .اذه لاثمأو نظأو وجرأو . زوح هنأ بحأ ئ مجنابا وج ق نملمملا

 وأ زوج هنإ هباوج ىف بيعملا لوقي ىبح مأ هب ذخآلا زئاج اباوج نوكي

 بارج سيل هل ثمأو اذهف مكحلا ف امأ : لاق ؟ هجولا فيك مأ زوجع ال

 نم ف راعتي ىلا ىناعملا نم ءىش صوصخم ىن ج رخ نآ الإ ،ايتفلا ىف حيرص
 ىرج امك هظفلو هتداع ترج كلذب , . ايتفلا ىف عطقلا كلذب دي ري"هنأ 2 ىنعملا

 ىفخسال امم هنع ءاج امك كلذك اهنأ _ هقلا همحر_ديعس ىبأ خيشلا ظافلأ نم

 ء ىش ىف اهت ركذ لا ظافلألا هذه ىعم ىلع ىنفي هنأ ،© هتاباوج نم كيلع

 ليبس ىلع: هعرولهلعجم كلذو & باتري الو اهف ثاشيال ىلا ، تاباوخجلا نم

 رظن ىلع ىدنع اذه هنع جرحم و . ايتفلا ق ٥ا وقت و هعرو ةوقل ةطاحتسالا

 فرعو ٠ ايتفلا باوص نىنفتسملا بلق ىف ررقت اذإ ؛ ايتفلا هيف ن ركتام

 مدقي الف هيفمثلشوأ؟ هيف بات را اذإو . كلذب ىنغملا لوق هرضيال هنآ هلدع ا

 . ملعأ هتلاو . اهف حي ولتال ةمرص ايتفب الإ هيلع

 عوفرم لمهاحلا : لزانم ثالث ىلع ايتفلا لهأو . ناديبع نبا ةلأسم

 . كلذ نم طسواا نمضي امإو . ءئرطخ عوفرم ربكلا ملاعلا و . هوطخ

 ةالصلا ىن ال هتءارق لاج زرجب لهو سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم
 هللاف ؟ اه ريغو ايندلا رمأ نم ءىش ىف ثيدحلا نم هرغب طلاخ نأ

 ىلع عطقي نأ الإ هلعلو رصبلا لهأ ههرك هنأ ىلع لدام رثألا قو . ملعأ

 & هلاب ىلع هلخدأ امم ، هيف هددرت نم هنود ام وأ ث هتوالت نم هيفام ءىراقلا
 هللاو . هزاجأ وأ هلاح ىن هبجوأ نوكي نأ الإ مم رحت ىف زوجم نأ نم عنميف

 . ملع ءىش لكب

 نعملسملا نم املاع لج رلا لأس اذإو . سيمخ نبا رصان خبشلا : ةلآسم

 ، لالح كلذ لوقب ردقيالو ، هرجحالو ، كلذ زاوج ملعيال : هباجأف

ردقيالو © كلذ لعف نم ءعىطخم ردقي الو © مارح كلذ نإ لوقب ردقي الو



_ ١٣٧ 

 نوكيال: لاق ؟ ال ما نمالاحلاىلع ىوتف هنم كلذ نوكيأ { هنامت نم هرذعي

 . ملعأ هللاو . ىوتف ثالذ

 ، هب لمحعلا همزلي ملام ملع هسفن مزلأ نم نأ ملعأو : رثألا نمو : ةلأسم

 هرذعيالو، هب ل۔هلا همزلي املع ك رت نمك وهف © هماع هيلع هتلا بج وأال و

 نم دحأل سيل هنآل ،ابوتي نأ الإ كالملا ىف ةدحاو ةلزنمب امه و © هلهج هلا

 نوعلم : ةياورلا تءاجدق هنأل ث هملع هللا هفلكي ملام ، ىطاعتي نأ هتنا قلحخ
 © اهتلزنم هسفن لزنأ هردق ف رع نم الإ هزاحم ثالذف . هردق فرعي مل نم

 اورمصتقيف © مهلزانمومهردق اوف رعي مل اذإ ،لالضلا لهأ و لاهحلا كاله امإو

 بجوأو . ب الإ لمعلا حصي ملام ءامكحلا ضعب لوق ىن ملعلا ىلوأ نآل اهباع

 ، كبلق حالص ىلع كلدام كل لمعلا م زلأ و ، هب ل۔علا بج وام كيلع ملعلا

 { لجاعلا ىف ثالمع ىف دازام ةبقاع ملعلا لمجأو . هداسف كل رهظأو

  , هكرت ثكالهج ىف دي زي ملع نع نلفغتال ڵ هكرت ك رضيال ملعي لغتشت

 كيلع رثكيو بعتي ملع ب رو . باوثلا برقي و ث ندبلا حيري ملع برلف

 17 ملس و هيلع هتلا ىلص هيهنل هباتك مكح ىف ىلاعت هلا لاق دقو باقعلا

 . ,)١( ن.۔هّلَكتُملا نيم اتنأ اتمو " "نيم هليلتع "مكل أنسةأام

 فصنب ىصوأ نميف دادم نب رشب نب دمحم نب هللادبع خيشلا ةلأسم

 نميف ءاملا اذه ةلغ ذفنت اذك ةيرق نم © اذك جلف نم © هنام نم ءام ةداب

 نيململا راثآ ملعتي نميف ئ رخألا هتلغ فصنو . ميظعلا نآرقلا ماعتي

 ّ مه رثكو مهنلق ف مهصحمال امب رو 4 رعبكلا و ريغصلا مفو © ةبرقلا هذهب

 ؟مهنم ادعاصف ة:الث نم مرح وأ ىطعي وأ رثكي وأ لاقي نأ كلذب مايةلل له

 ىطعب و رثكي و لقي نأ ماقا اذه لثم ىف نوملسملا زاجأ دق معن : لاق

 نآ هل ب حأ ىأ ريغ ث هلإ زئاجف ادعاصف ةثالث نم ى طعأ : ذإو 3 مرحو

 ةظفاحملاو © ملعلا ىف ةبغ رلاو بلطلا لهأ لضفيو 0 هرظنب كلذ ى دهنجع

 ملعلا لهأ ةلصاوم ىلعو ث سردلا ىلع ةبظاوملاو & لمعلاو نيدلا ىف

 ىلع نمممعتملا نم ناك اذإ هسفنل اهنم ذخأي نأ هل رثنجو . هيف مهل ة ,كاذملاو

 ص ةروس نم ٨٦ مقر ةيآلا ( ) ١



. ١٣٨ - 

 ملعتي هنإ لوقي نم اهنم ىطعي نأ هل لهو : تلق . نيملسملا ضعب لوق

 هلوقبا.أ : لاق ؟ هفرعيال ناك اذإ :ةيرقلا هذهم نيملسملا راثآو مظعلا نآرقلا

 . هب قثي نم لوقب ةربخلا وأ ةرهشلا وأ ةنياعملاب كلذ هعم حصي ىنح هيطعيالف

 الثئا اهأرقي و" اهسردي و © نيملسملا راثآو ميظعلا نآرقلا ظقحم ىذلاف : تلق

 ليبس ىلع هيلإ ثلذ ملست زاوج ىنبجعي : لاق . ظفحلا ةدايزل و اهاسني
 3 دصقلا اذه ىلع ناكاذإ رثألاو نآرقلا ملعم كلذكو ث انركذ امك رظنلا

 بارعإو ةغللا و وحنلا ماعتي ىذلاف : تلق . كلت لجال ةيصولا نم م رحم الف

 عةتسيالىذلا با رعإلا ملعت امأ : لاق ؟ال مأ اهنم ىطعي نأ زوجمو 2 مالكلا

 جرخمالو ص كلذ زوج هنأ ىدنعف ص هب : ا نيملسملا راث آو مظعلا نآرقلا

 ملعتي نم اهنم ىطعب نآ زوجب لهف : هل تلق . نملسملا راثآ نم هزاوج
 ملست ىبجعيال : لاق ؟ لصفملا وأ دمحلا ةروس ىلإ لصي ملو فلأ فورح
 . ملعأ هللاو { ظعلا نآرقلل نمماعتملا ةيص و نم هل كنذ

 نم ادحأ ىتفتسا نميف : ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشاا نع ةلأسم
 ملعلا مسا هل دهش نمم ، نيدلا ىف ةماقتسالا لهأ نم ، نيملسملا ءاهقف

 هيف فلاخ ءىشب روهشملا ملاعلا اذه هاتفأف ةلأسم نع ، لضفلاو عرولاو

 ىلإ هملع غلبي ملو لئاسلا اذه هلهجف { عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا مكح

 ىلع اض رف هب لطع وأ امكحهب لطبأ وأ اقح هب عيضف هب لمعف ، كلذ زييمت

 ٠ اهاك ءايشألا عيدج نم همزلي امع هلل نئاد كلذ عمو خ كلذب هنم لهجلا

 الإ ءايشألا نم ىنأيال هنأ دقتعم ثالذ عمو . هدابع قوقح و هتنا قوقح نم

 نم هثوادأ همزلي ام ه“وادأو ، هنع لاوسلا دقتعم و & هقلاخ نيد ىف هعسيام

 ،هملعهيلإ غلب و همزلي امم عىش ىف لئاسلا اذه رصقي ملو ث اهلك ءايشألا عيمج

 همزليام غولب نع هملع روصقو 0 ىنغملا اذه هاتفأ امم هلهج قيرط نم الإ

 هذه ىلع تامو : هرمع لوط كلذ ىلع ىضمو . هبكتراام همكح نم

 ىف ىل نسي اذه قف ىذلا نإ : لاق ؟ اكلاه مأ كلذب املاس نوكيأ ى ةنونيدلا

نم نيملسملا نع .. رثألا ىف دروام داق ىلع لوقلا نم اباوص هارآو رظنلا



١٣٩ 

 عامدلاةجح هجوننم هب ةجحلا غولب اذه نم نوكي اميف { رصبلاو ملعلا لهأ
 اذإ اذه ىلع .هنآ لابلا رطخ نود ةجح هل و هيلع وأ ةجح هل ن وكي نم ةرابعل

 : باوصلل افلاخم ناك نإ 0 هنم هللا ىلإ ةبوتلاو ، هنع لاوسلا ثالذ عم دمتعا

 ىلإ غلب ىتم هنيعب هيف همزاي ام ءادأب نادو ي نيدتهملا زيد ماكحأ ى نيبلا

 ، همزلي ام ةلمج ىفوأ هيف ثالذ ىلإ ىده نإ هئادأ ىلع ردق و ، هموزل ملع
 { هنم ءىش ىلإ الو © هيف كالذ ىلإ دهس مل نز ةلمحلا ىف هداقتعا ةلمج نم

 نم املاس نوكي نأ وجرأف ، ناك دق ةنونيداا ليبس ىلع كلذ نوك نكي مل و

 اذه وت نأ وجرأ ثكالذك و . لوقلا ضعب ىلع ,نكل ليبقلا اذه نم ةكلهلا

 ., لدتسي ام ىنعم نأكو ث ديعس ىأ خرشلا نع هنإ » وجرأ امم راثآلا ىف دجوي

 ىناعمىلع كلذك كلذ نأ ىدنعو ، حور نب دمحم هللادبع ىبأ خشلا نع هب

 حيصىفجرخم الو، الك ، لطاباا نم هربغ ىلع ال ڵ جرخم قحلا ىث باوصلا

 ىلع امزج كالهلاب مكحلا ىن لوقلا نه ءاجام لاجملا لي واتلا نم انعم . رظنلا

 هبشأ ام وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا ىف ةمكح ءاج ام لمعلا ىن فلاخ نم

 ، لهجمالو ملعب هفالخزوجم ال ىذلانيدلا نم هبشلا ىف هانعم جرخو ث كثالذ

 ممهلا عمل علا ق هياإ ادصق دمعتاا عضوم ريغ ى ، نيدبالو ىآربالو

 كاهتنالا ليبس ىلع هل هباكترا ىف ناكام فيك ،هب ةالابم رمغ ىلح لهحلا وأ

 عابتالا وأ ڵ دمكلا فيعضلا دسافلا ىأرلا نم هب امل نكل ث لالحتمالا وأ

 سفن ن- هدقفا ةيادذا هجو نع هب امع لئاقلا اذه ل وقب لماعلا اذه نم هل

 ةقي رط مكب نمو ©قلا ةدعاق ىلع اهنالدم حيحصب ةلدملا ملاعملا ىلع ةلدآلا

 ةمالسلا بلط لدعلا ةباصإ ىف هتقاط غلبم هسفن ىن هنم دهج ىلع قدملا

 ل ةبوت ىلعال 0 ةمايقلا موي ةرسحلاو ةمادنلل بجوم لطب لك نم ث ةاجنلاو

 ىنأكف اهدوجو عم و . اضيأ كل ثالذ تنيب امك © طئارشلا هذه دحأ نم

 امزج ء ادبأ قافتالا وأ عامجإلا ىنعم هكاله عطقلا ى جرخم هنأ ملعأال

 لوت اناز ثالذ ىلع شاع نأ دعب تامول و ، هلدع اذه ف ىل نبي اميف

 3 فالتخالا ىنهم هكالهب لوقلا ىن جرخم نا هبشأهنكل ج انايحأ كلادك هلع

نع فقوتلا هيلاع لاق ذإ . ثالذ هعسيال هنآ بهاذملا رضعب ىلع جرخم هنال



- ١٤٠ 

 لح امم جو رخال هبلط ىن رخأ هب ىذلا ثالذ و & لهحلا ىلع هيلع مادقإلا

 اذه هاتفأ هب ىذلا اذه ناك نإو . هيزرلا نم هب لزنو ث هيلبلا نم ديف

 هعسي مل © لقعلا ةجح نم هيلإ غلب نم ىلع ةجحلا موقت امم ك أطخ ملاعلا
 هيلع قاضو © هركذ لابلاب رطخ وأ ث هربخ عمسلا قرط نأ دعب هلهج
 ةكلهلا نم هيجني الو 0 لاحلا ىن كله كللذ عيض نرف ، ملعلا همزلو لهجلا

 كلذ ىف ملعأ ال ىنزو . لاح لك ىلع ملعلا لهأ لوق ىف ، لاوسلا داقتعا

 لبقت الو { اعيمج نينعلا نيذه ىن رظناف ث افالتخا لدعلا لهأ لوق نم

 لهأ راثآ نم حيحصلا قص الو ث لدعلا قفاو ام الإ ايهف ىلوق نم امهنم
 لاوسلا ىنعم ةطاحإ ني رمألا الك ىلع لوقلاب تيتأ ىنأ ملعا و . لضفلا
 . ملعأ هللاو . هيناعم تحت امهلرخدو . 7

 اثيش اهف ىأر اذإ اهل خسانلاو بتكلل ئراقلا نعو : هنمو : ةلأسم

 نم ؛ىش ناصقن لبق نم دارملا ىنعملا نع ريغتلاو للخلاو فيحصتلا نم

 & خاسنلا لبق نم كلذ اهب ثدح امبرو ث اهتادايزو تاملكلا وأ فورحلا
 ءاش ام الإ لاحلا .اذه نم بتكلا نم قحلي ام لقو ، ح.حصتلا مدع نمو

 حلصي نأ اهل خسانلا وأ ئراقلا ىنعأ ،هل ز وجمأ 3 اذه اننامز ىف ةصاخو 0 هتلا

 نم؛ئىش ضيقنتلثم نمو اذه لثم نم كلذك هنا هنظ ىلع بلغي اميلع التحم هاري ام

 ب رقأنوكي نأ ىجر اذإ،هاري ام ىلع هليدبت وأ ةداي ز وأ فو رحلا ومالكلا

 هبتكيو © باتكلا ليلعت ريغ نم كلذ نوكيو ، لضفأ و زج وأ وأ ةءارقلل ايهف
 اموهفم ىنعملا ناك ولو أ كلذ ىف راصتخالا بلطي وأ ى عطقلا ليبس ىلع

 نوكي امب رو هضعب فذحم ناب ناسحتسالا ليبس ىلع نكل و لوألا ظذللاب

 ، لوطتو متت ظافلألا نآل ، لوآلا ظفللا نم ىقبي ىذلاب ،اموهفم ىنعملا

 دجم نأ كلذ لثمو . كلذ ىف ادحاو ىنعلا نوكيو ، رصحنتو م زجنتو

 ىبآ خرشلا ظافلأ لثم وأ ل وق وأ ليق وه هشتكيف لاق نم : لاق . ابوتكم

 بتكيف اذه هبشي ام وأ5انباحصأل وق ىناعم ىف جرخم هنأ .ىعم هلوق لثم .ديعم

مالك قسن ىلعناك اذإ ، مهضعب نغوأ،انباحصأ لوق ىن وا .انباحصأ نع دجويو



 ۔ ١٤١

 ماهفتسا الإ ظافلألاب داريال هنآل اموهفم هب ىنعملا نوكي امم اذه لثم & مدقتم

 { ىناعملا تمهف اذإ عاستالاو ، لي وطتلانود راصتقالا ىفكي ال ا۔اهف ث ىناعملا

 نوكي امبرو . ارجضو ةنوم لقأو ءانع فخأ كلذو ،كالذ دارملا ناك اذإ

 امم ههبشأ امو اذه ىن كرظن نعمأ . ةزجوملا ظافلألاب ىناعملل طبضاو ظفحأ

 ام حالصإ ىن ٤ىدنع ام بسج ىلع ،هارأو هبلوقأ ىذلاف :لاق .رصحنيال

 ردق نم ىلع هب سأب ال هنآ . افرع هلصأ نعو ، افحصم بتكلا ى دجوي

 3 مظعلا باوثلا هقح نايب ىف هقدص ىلع هل نإو الأ 0 سانلا نم هيلع

 مل نإو & ناصقن وأ ةدايز نم ناك ام فيك « مم ركلا هللا هجو هب دارأ نإ

 هنأ مالكلا نسفن نم حضاو ليلد هل ناك اذإ حلصأ امم هنأ ىلع “يثب لدي
 ىلع بلغي ام ىلع جرخ اممإو © كلذك نكي مل نإو . هيف كشال ام كلذك

 ، هفلأوم رغ نم هنأ ىلع لدي امم هيف ىنأي نأ الإ ههجو نيبي الف هنظ
 .عضوملا اذه ىف از:اج هرصبأ الف هيلع ةدايزلا نم ةيلإ فيضي نأ امإف

 هفيلأت ىن ةبسنلا ءاقبإ عم شاه ريغب هظافلأ ليدبتو راصتخالا ىف لوةلا ثالذكو

 ىذلا اذه ناك نإو . كلذك هفلأ ىذلا وه هنأب ‘ ريغ ال ىنعملا هل نم ىلإ

 نه © هبحاص ىلإلوقلا عفرو ث هريغ مالك ىاعم نم ل فلولا وه هرصتخا

 نأل هيلع ساب الف ، هيلإ هظفل ةفاضإ الو © هلاق ام ىلع ىنملا ق ةدايز ريغ

 نميهملا باتكلاب ىفكو . هظفلب نكي مل نإو © هلوق نم وهف © هل ىنعملا
 هقزثوي ايف رصتقا نإ ثالذكو . هرصبأ نمل اليلد اذه لمم زاوج ىلع ث زي زعلا

 هنع هدارأ ام ىنعم نم ؛ىش لخم نأ ريغ نم ، ظافلألاو ىناعملا ضعب ىلع
 رذع نم الإ 0 هرمغ ىلإ همكح نع هلقن ىف ىعملا داسف بجوي الالخإ

 هك رت نإو نسحقا هلوق ىنعم نم هنأ ىلع هيف لد نإو . هب سأب الف

 ةداي ز هيلإ فيضن نأ امإو . ىنعملا ثالذ لاق هنإ هلوق ىف هقدصل مول الف
 تناك نإو © هل هجو الف بذكلا ىوعد نم وهف ءهلقي ل ىناعملا نم ؛يثل

 . هنم نكي مل نم ىلإ بدني نآ زاج قح لك سيلف & اقح اهسفن ىف ىه
 ةفاضالا ىنعم ىلع . همالك خسني نم مالك ىف ديزي الأ بتكلا خسان ىلعو

نإو & هيف كش ال حضاو ل.لد نع هحالصإ ىعم ىلع ال 0 هرغب هيلإ



 ب ١٤٢ ۔-

 هنأ هلع ىوعد الو & هقحل داسفإ ريغ نم ءىش نود آثش خسني نأ هبجعأ

 رك ذ رلو ،هيلع ىضي مل هنم ع ىشل فذحلاب هلوقل عيطقتلا عم كلذك ، هفلآ ام

 ضعب نأل { ىنعملا رهاظ امهنيب قرمنلاو ، لوألا ريغ وهف . هفيلأت نم هنأ هيف

 كللذ ىلع لد دقو هضعب وهف آ هفيلأت نم هنأ ىف كشالو ، هلك رغ ء ىلا

 هينع سأب الف

 زجي مل ، هريغ ىلإ لوآلا هلاح نع ىندملا رغي اع فذحلا كلذ ناك نإف
 هللا همح رديعس يأ خيشلا مالك ريغ نم ، فنصملا نم عض وم ى لعف دق انك

 ىف ذإ جرح ىف كلذ نم ىسفن نإف © هيلإ هتبسن ءاقب عه هظفل ضعب هفذح

 ىقبأ ايف راص ىتح ،هلصأنع ىندملا رييغتل باوصلا نع جورخ هضعب فذح

 ق ءىش ىلع مكحلاب عطقلا نوك نم © هيلإ هنم نكي مل ام ةفاضإ ىلع لدي ام

 ةبسنلا ىنعم ىلع هلوق ىنعم نم هل جيرحتناو ريغلا نع 2 هنم ةياكحلا عض وم

 نأ ىغبنيف : بجعل هنإ هل نوك أل ، ءىش ى ىوعدلا هذه لثم زبجم ء ىش ىأو

 ىسعو &هرجح نهكش ىف انسلو زوج ال امم ابرض نقينع هار 1 ىنإف & رذح

 لاحأ دقو ال فيكف © هرغب هأطخأف رئاحلا نم اهجو هدارم نوكي نأ
 نم هيف مكح هنأ ىلإ ث هل ةياكحلا ليبس ىلع ، هربغ نع هيف ةعيفرلا نم ءىشلا
 لهأ ىلإ اذه لثم دنسي نأ لحيف © ةقداص ريغ ىوعدب 0 هيلع عطقلاب هتاذ

 آزثاج هرصبأ ال ىنإ ،مهنع رثآلا ىف دجوي وأ ، مهنم اذه وحت نم عسي ايف ملعلا

 حصا.و ،هلبقأ مل هب ليق ولو ،هزا وج ىعدا ؟ادحأنأ ملعأ الو. عض ذ وملا اذه ىن

 نم هقدزي امب هبلع ىنأي نأ الإ { روم هريغل الو هسفنل رأ؟وي آ زجم مل هلطاب
 اهنأ ول د ويو فورعم ملاع نع اهنأك ةلأسم ظافلأ دجن ثالذكو :هل تلق .قحلا

 ، ملاعلا كلذ نع ا أب نمةيلا هبش هبلق ىف اهظفل نوكيو 0 ةص وصنم هنع اهدحو

 نم ائيش لدبي نأ دي ري وأ ؟ نالف نع اهنظأ وأ اهسحأ : بتكي نأ هيلع بجأ

 7 هملق قبست هخسن لاح ى هنأ وأ 0 اهلثامو اهسناجو اهه اش امم ظافلألا

 اقفتم ظافلألا ىف ًافلاذع ن وكي امم © هنم خدني ىذلا بانكلا ىن ام ريغ ةملك

ءاشعلا و رهظلا و ىلوألا ةالص لثم كللذ و & هغمدي نأ بجمالمن { ىناعملا ى



 ہ ١٤٣

 همسا بسن دق ملاع نع ةملاسملا دجم وأ ؟ رجفااو حبصلاو ةمتعلاو ةرخآلا

 دجت لهو ؟ راصتخالا و زاجمإلل ابلط امهدحأب ىفتكي نأ دي رف { هتينكو

 له و ؟ اذه لثم ىف اصيخرت تيأر لهو ؟ نالف نع وأ نالف لاق نب اقرف
 ىلعهكرتو ؟هنم ء ىش نع وأ لاخلا اذه نع فقوتلا ىرت وأ هتلعف ول كبجعي

 2 آدبأ اذه لدبت : لبسال م ؟ ملسأو ىربآو ىلوأو ؟ هرثأ مدقتملا لاحلا

 ؟ءىش نم صخرآ ءىش وأ ؟ هيقاب ى زوجمالو اذه نم ءىش ىف زوج مآ
 نوركي نأ نيب ىق رف ثالذ ىق له و ؟ حي رجن ريغ نم ةيهارك كلذ ىق مأ

 ؟نذ؛وي مل وأ كلذ ىف هل نذآ 0ه رغل وأهلدئارلا و ككلذك لعافلا سفنل باتكلا

 ام سأب الو ، عضوملا اذه ىف نظأو بحأ نيبام قرق ىل نيبيال : لاق

 امم اهانعم وه ام اه رغي اهظافلأ لدي نأ امأو . كلذك هنظ ىف كاذ ناك اذإ

 اهمسر ريغت ىلع هل وق نم ىعملا لقن نم فينصت نم اهمسا ىقبو { اهناج
 ايفهدر وأ ةياكحلا ىنعم ىلع ناك نإو . قدصلا نم هدعبل هزاوج رصبأ الف

 ىوعد الو ، هلقي مل عىشبهيلع ةدايز ريغ نم وه ىنعملاو { هلوق نم هغلاوي
 هلوق نم وهف ، ىنعملا كلذ لاق هنأل ، هقدصب سأب الف ، هظفل نم هنآ هيلع

 لوقلا ةياكح و رابخآلانم زي زعلل باتكلا ى امب ىفكو . هفورح نكي مل نإو

 ىلع ىه امك اهكرتي نأ بتكلا خسانل ىنبجعيو . هزاوج ىلع اليلد ريغلا نع
 ةداي زب اهفورح نم ءىش دساف حاصآ وه نإف 0 اه رغب اهلدبي الو اهلاح

 ، هيف كشال امب ىنعملاو اهظفل نم حضاو ليلد هيلع هل ناكف ، صقن وآ

 اهلئاق ريغ نم هنأ ىلع لدي ام هيف ىنأي ىنحف ". مل نإو . س أب الف

 نف ، هلصأ نع ىنعملا ريغيال امم هلقن ىف هريغب ءىش ىف أطخأ وه نزو

 بجوي لاح كلانه نوكي نأ الإ سأب الف هكرت نإو © ىلوآلا وهف هدر
 ىفتكا نم ىلع قيض ىل نبي الو هل بتكي نم ةهج نم هكرت نم 2 عنملا
 لب ©} هتينك وأ همسا هفيلأت ىف نيرمألا دحأب اهلاق نه ىلإ ةلأسملا ةبسن ىف

 هنأ الإ لطاب ىنعمل دصق نع نكي مل ام ث هل لحم الام هنإ لقأ مل امهكرت ول
 . ىنعم رغل هل ىه نم لل اهنبستا كرتي الأ هلا ناسحتسالا قيرط نم

نأ هل مازلإ ريغ نم ىنبجعأ © هربغب سبتلي نأ امهدحأ عم فيخ نإف



 ۔ !: - ١٤٤

 اهلقني ىلا ةلأسملا لالخ ىف وأ ه ريغ فيلأت ىف ناك نإو ى اعيمج امع ىتأي

 نع وأ 0 نالف لاق نب قرفلاو . اهفلؤم هتبثأ امع اه رغي الف { اهظفلب ىه امك

 ىف امه و ، هلوق نمال هلعفنم اذوخأم نوكي ام عض وم ىن2 ىنعملا رهاظ نالف

 هريغت ىلع هديزي ال ار رخآلا ناكم امهدحأل هلادبإ نإ . ءاوس ل وقلا

 ىملالإ قحم سيل ام لقن نم عنملاب لوقلا ىضم دقو ، هلصأ نع افعض الإ
 . كلذ ى رظناف ، هيردي نأ ىسع هسبل عضوم ىف هبف رظنلا وأ ، هيلع د رلا

 . ملع أدللا و

 ، هللا كمحر تلأس : هللا همحر ، ديعس نب دمحم ديعس ىنأ نع :ةلأسم

 ؟ هقولخم ريغ مأ ةقولخم ىهأ ، هتافصو هتاذ نم هللا ءامسأ هلابب رطخ لجر نع

 لوق امو : تلق ؟ ىنسحلا ءايسألا هتل نأ هتل ناد اذإ ثالذ ملع لهج عسي لهو
 هلابب رطخ نإ كالذكو : تدلق ؟ائيش اهبف نولوقي مأ ةقولخم ىهأ ؟ انباحصأ

 ؟ ءايسألا لثم هيف لوقلا نوكي له ؟قولخم ريغ مأ وه قولخم نآرقلا ريغ

 ىنعم هقحلي له ث نآرةلا ثالذكو ث هقولغخ اهنإ ءايسآلا ىف لاق نإو : تلق

 { ةيالو هل تناكو & قولخم نآرقلا نإ لاق نمو ؟ ثالذ هعسي مأ رفك وأ كرش

 نإ لاق نإ كلذكو . ثالذب ريي هنإ ليق : تلقو ؟هتيالو ىلع ن وكي له

 لاق نمف ح ةءارملاب لبق ناك نإو ؟ ثالذ لثم نوكي له ح ةقولخع هتلا ءايسأ

 كرابت هللا ءايسأ ف ثكالوق امأف : لاق ؟ نيدب وأ ىأرب هتعارب نوكت امف كلذب

 نم اع ىمسملا ءايسآلا نإ ليق دقف © ةقولخم ريغ وأ ةقولخع ىهأ 0 ىلاعت و

 وأ هبتك ىف هسفن اهب ىمس ىتلا ، ةعومسملا فورحلاو ، ةظوفلملا ظافلألا

 نأ الإ مقتسيالو ثالذ ىنعم جرخم الف © هقلخ نم:دحأ اه هايسو 0 هيحو

 هملع نونكم نه ثالذ نم قرس ام امأو ليق هنأ ىعد كالذكو © ةثدحم نوكت

 . قولخم الو ث ىلاعتو كرات ء ثدح هملع نإ لاقيالف هب املاع لزي مل ىذلا

 اذهف & ثدحم وهالإ هاوس ام نوكيالو & هثوايمأ وه نوكي نأ زوجمالو

. ىدنع اذه هجو
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 لقتناو ، تبتكو تركذو تفصو نتنلا ءامسألا هذه هلابب رطخ اذإف

 كلذ ىنعم فرع اذإو . قواخغ ثدحم ثكالذف ، لاح ىلإ لاح نم اهركذ
 ف رعي مل اذإ و . قواخم وهف ، ىلاعتو كرابت ، هللا ىوس امإ ملعي نأ هيلعف

 كرابت هتلا نأ ملع أو هركذو ص كلذ رطاخ نم هب دارملا الو ، كلذ ىنعم

 ء ىش ههشي ال هنأ و [ » ءايشألا عيمج نم ثدحم هاوس امو . مدق ىللاو

 ؛ هئاضق الو همكح الو © هئامسأ الو هتافص الو هتاذ نم&ءايشألا عيمج ى

 ىف انباحصأ لوق ىف ىدنع جرحم اذه ىلعو . هللا ءاش نإ ىدنع كلذ هعسو
 هثادحأو هباتكو ث هليزمت ىفو نآرقلا ىن لوقلا اذه ىدنع ثكالذكو ث اذه

 ةعومسملا ةبوتكملا ، ةظوحلملا فورحلاو © ةظ وفلملا ظافلألا هذه نم

 دعب ناك ،. ثدحم ىلاعت هتا ملع نم قبس ام امأو . ةثدحم ىهف { ةروظنملا

 ىفكش نمو . ىلاعتو كرابت © هيلع هوحنو اذه زوج الو . نكي مل نأ
 © هملع هغلب دق آلي زنت جرحم امم كل تفص و ام ىلع هلهج هعسي ال ايف كلذ

 ىفو هكش ىن الوأتم ناك نإو .; كرشلا ىنعم كلذ ىف هثدح ىدنع جرخيف
 كلذ لثم ىف هكش ناك نإو . كرشلا ىدنع هقحلي مل ، كلذ لثم هلوق

 رفكال ةمعن رفك ىدنع كللذ ىف هرفك ناك ، هعسي ال ايف هليوأت و هلوقو

 ةءاربلاب لاق نم : لاق هنإ نآرقلا قلخ قلحم لاق نميف ليق دق هنأ ىعمو . كرش

 لوق ىناعم ى دجوي ام ىلع هتي الوب ليقو ث هنع فوقولاب ليقو 2 هنم
 ء ىلاعتو كرابت ث هللا ءامسأ ىف لوقلا ىف ىدنع جرخم كلذكو . انباصأ

 ئ عسي ال ، ريسفت ريغ ىلع ةيمستلا مكح ىف فالتخالا ىنعم تبثأ اذإ

 صوصخ ىلع كلذ ناك اذإ امأو { .ىأرلا قيرط نم الإ ىدنع جرخم الف
 كلذ ىن زوجت الف ، قحلا جراخم نم جرخ لثاقلل هيف لمتحم الو عسي ال ام
 يف هتيلب لوزن وأ ، هلهج عمسي ال ابف هتدح ملع دعب فوقواا الو ةيالولا

 لوقلا نم زوجم ال هنأ 77 هتفص و ىذلا ريسفتلا ءاج اذإف . هلهج حب ال ل
 مكحلا ىدنع ثالذ بجو ء ىلاعت هتنا ءايسأ ىف الو 0 نآرقلا قلخ ى

 نم زوجم امن هجو للع كلذ تبث اذإو . فالتخالاب ال قافتالاب ارلا

 تبجوو &}© فوقو الو ةءارب ىدنع كللذ ى زجم مل & ةلعل ةيمسنلا نم

( راثآلا بابا ١٠ م )
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 ىح كبر دبعاو © ثكاتداع رجهاو ثلسفن محرا ص ىدلو اي . هبابل نع

 اظناح تد ام ربخم تلزال كنإف كايندو كلنيد رمأل ربدو © نيقيلا كيتأي

 « ايندلا بالك عزانت الو . كداعل كنيدو ث ثلشاعمل ثمهرد : نيتلصخل
 نكلو . هل ىقبت ال تنأف ىقب نإو ؟ ثال ىقبي ال عيش ىن كال ةدئاف ىأف
 ل,ةأو . اهف امو ايندلا وهو ث ثانع ربدآ امع ربدأو ، ىقابلا بلط ىف دهتجا

 انتايح الإ ىه نإ لقت الو ةرخآلا رمأ وهو ث رفم هنع كل سيل ام ىلع

 ،احابصو ءاسم حاورألا عقوتو . رهدلا الإ انكاه امو ايحنو تومت ايندلا

 كلنإف & كالوم ىلإ ةبرق هب دادزت الو ث هلمح فثكالمزلي الامآ لمحت الو

 امم نعاقثملا نم اهماحتقا ىلع ىوقأو فخأ فخلاو ، دو“وك ةبقع ىف

 ءاغتبا . باتكلا اذهب كسفن تلغشأ دقو . ىنعم نع لاغتشا هل ىنعم ال

 مالسإلا ةيوقتل ادعتسم نوكت نأو ، لو.قاا كنم وجرأ ىنأل ، هللا دنع ام

 باستكالا نع كينغي ام لاملا نم ثنقزر هللا نأ كنع ىنغلب دقو . هلهأ و

 هسفن لغشي نه ابجع ايف © راغصلا دالوألا ميلعتب كلسفن لغشم تنأو

 اهذاقنإ ىلإ جاتحم وهو ث هسفن ميلعت نع هب دبعتم سيل نم ميلعتب
 ىلع بابشلا تقو ميلعتلا ىف عطقنا كحصان فيكو . معادلا كالهلا نم

 ماب اهل مساق ةجوز هدنعو © نامزلا نم ةدم ] { زبخ الب عشاقو رمت

 باط ىلإ كال جييهلا نكل © ءارم الو رخف الب ثال هتفشك اذهو . اهشاعم

 . ملعأ هللا و كلذ مهفاف ث ملعلا

 ىضابآلاىبرحلا ايركز نب ذمحعنب ديعس نبرمع خيشلا هبتك اممو :ةلأسم
 ىلع هثحم © ىنرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب نبملسملا مامإ ىلإ © ىبرغملا

 ‘ انالوم : لاقف ، هدعاوق ءاشنإو هئاشنإو هبيترت ىلع هضحم و ، ملعلا بلط

 ىلإ لعجو ث كلاعفأ كنم لبقتو ، كلاوقأ ددسو ح كلاوحأ هللا حلصأ

 "ىلع ىلاعت هللا نم" امل 2 ربقحلا دبعلا انأو © لوقأف . كلامو كعجرم ةداسلا
 كلاس ىفو { ةكسم ىف هلا دمحم تيأر ث ةكرابملا ةعقبلا هذه ىلإ لوصولاب

{ ةيضابألا ريسلاو ، ةيعرشلا ماكحألا نم فيرشلا ماقملا اذه ىئو إ ىوزن ىو
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 هللو { آرورس هتدهاشمب ألتماو & رودصلا هب حرشنا ام { ةيدمحملا نسلاو

 ةنسح © نأشلا ةبيجع اهدجوف نامع لاوحأ تلمأتف ٠ هقيفوت ىلع دمحلا

 ملعلا سرادمو ركذلا سلاجم نأ ىوس فاصوألا ةلماك & لكلا

 صقني و « لامعتسالاب داد زي _ كيلع ىفحم ال امك _ ىديس ملعلاو . ةلياق اهف

 كشوي ناصقنلا ىلع ناك امو. ميظعنيدلا ى ررض ملعلا ناصقنو . لامهإلاب

 ةوعدلا هذه لهأ ن ةبرج لهأ لاوحأ ضعبب ديسلا معن اي كربخأو . هلاوز

 سرادم ن ه مهعمو . ملاح ءوسو . مماق و مهفعض عم © اذه اننامز ىن

 نم مهم 7 هلع ردق ىلع ملعي لك ، نيرشعلا ىلع ديزي ام ملعلا
 ا ةغلا و وحنلا ىن رحبت نم مهنمو ى تانايدلاملعو ةغللاو وحنلا ىلع

 ضورفلاو ، نيدلا لوصأو ةقفلاو { ديحوتلاو قطنملاو نايبلاو ىناعملاو

 فاحزلا نم اهع قلعتي اهو نازوآلا ىنعأ ، ةيرعشلا ضورعلاو ةيعرشلا

 خيش ىلع ءاثالثلا مويو دحألا موي لك ق نوعمتج مهحداع نم . هرغو

 نوقلي و 0 هيلع نوءعرقيف © ةنس أ نب دمحأ نب ديز وبأ وه و 0 خياشملا

 اهنع ليزبو ڵ باوصلا اهف ىرحتيف & تالا؛وسلاو تالكشملا سلحملا ىف
 ملعلا ساردنا ىلع ،فسأتلا ةياغ نوفسأتي ةلاحلا هذه ىف مهو . سابتلالا
 ىيقحلا بهذملا نآ مهملع برغملا ضرأب بهذملا اذه ناك دقو . هناصقن و

 . هباهذب بهذي و © هناصقنب صقنيو { ماعلا دايد زاب داد زي 2 ىمسرلا ىمينحلا

 مهم>ح - ةيمتسرلا ةمنألا نامز ىن برغملا ضرأب بهذملا اذه ناك دقو

 دابعلاو داه زلاب ةوشح ةرامع اهنك ، ديزأو رهشأ ةنالث ةرسم _ هل

 ةمامالا مع تلاز املف . مهدانع قاطي الو مهددع ىصح ال © ءاملعلاو

 ىف اونواهو . رارشألا تيقبو & رايخآلا تبهذ ث هماربإ هللا دار أ رمأل

 ببسب مهبولق ىلع عبطف لهخحلا مهكرغ 2 ايندلا ىلإ اولامو ث ملعتلاو منعلا

 ءام بارشلا اوايختف ث ةلطابلا ججحلاب نوفلاخلا ءاملعلا مهتاو . مهونذ

 ٠ ةلاضلامهقيرط مه اوكلسف مه ولق ةمزأ نم تنكمتو ، ةريصبلا سومطل

 ىف © هللاب ذايعلاو 0 مه رابدأ ىلع اودتراف قئاسو دئاق نيب د ودلا دسف امك

رتتماو هتلاب مصتعاو ، قيفوتلا هقاس نم الإ مهنم قبي مل ىنح ةبراقتم ةنمزأ
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 ضعبو ، ةسوفن لهأ ضعب .: ةثالثلا عاقبلا لهأ مه و ، قيقحتلاو ملعلاب
 ، لبق نم تلخ دق ىنلا هتلا ةنس الإ سيل ، بعصم ونبو 2 ةبرجأ لهأ

 هديأ - نملسملا مامإل ىغبنيف اذكه رمآلا ناك اذإف ، اوكسمت و اهب اوكلس

 نوصح نم نصح لك ى لعجي نأ _ قيقحتلا ملاعم هل .رانأو ، قيف وتلاب هللا

 مهده زي و ك ميد نم سانلا ماعي املعم ث هاضف ديزملا ، هلدع دلحملا هتكلمم

 اذه رسيتيو . ةسيفنلا ةيقابلا ةرخآلا ىف مهغريو © ةسيسخلا ةينافلا ايندلا ىن
 0 ةفرعم ىندأ ولو ةفرعمو ، رظن هل نم لاوحأ ىف ،:رظنلا ىلاعت هلا ءاش نإ

 دابعلو ؛ ال وأ هسفنل ةحيصنااب رخلا بابسأ هنم ت رهظ نإ ملعلا ىف قوذو

 مامإ نم عاطملا رمآلا هج وتي ذئنيحف . نيدلا ىف ةبغرلاو ، مهلع ةقفشلا و هتلا

 ملعلا نم هعم ام رقحت الو 0 ىشعلاو ةادغلاب مباعتلل ىدصتي نأب نملسملا

 ملعلا هكرتب ديفتسي و ديفيو © دي زي و ومني هنأب ةصلاخ هتين ناك نإ ، لق نإ و
 ، ظقيتي امئان وأ ،هبنتي الفاغ ، ىلاعت ولج و زع هلل اصلاخ ناك ثيح هلضفو

 نملو ، مالسإلا ىف ةنسح ةنس نوكتو . رصبتي الهاج وأ ، ركذتي ايسان وآ

 هناوعأو نبملسملا مامإ وهو ح ةميقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ 2 اهنس
 هللا مث © هللا هللا . ائيش نعملعنملا روجأ نم صقني الو رغي ال ، نيدلا ىف

 هللا قرف وتب تنأو 0 اذه لثم ىف نواهليو لفاغتي نأ كلثم اشاحو ء هلا

 لدعلا مزاولؤ { هعورفو هللا نيد لوصأ ملعلاو . هضرأ ىف ةفيلخ هلضف و

 لجألكل و ببس ءىش لكل نكلو . هعورش و هلاثتما ضورفملا هب رومأملا
 نم دحأ دي ىلع هارجأ ، نيدلا ىن هيضري رمأ راهظإ هلا دارأ اذإ و . باتك

 لضفلا وذ هللاو ،ءاشي نم هيتأوي هتنا لضف كلذ ث هلضف ديزل هصتخم نمم هقلخ

 سامطا و قاقشلا ىوذ باهذو ، قحلا ةملك ولعو لدعاا روهظك . مظعلا
 ىصقشاا ديمس نب سسي۔+ خيشلا موحرملا دي ىلع © قافنلا و كرشلا مئاعم

 ىضرلا تنأ و . نيعمجأ مهلع هللا ةمحر نيبض رلا نيمامإلا و © قاتسرلا

 ىف ده زلاو ،ايندلا ىلإ ليلانم هب سانلا ىلتبا ام ىرت دقو © هللا دمحم ثلاثلا

 لقعلاوة رصلا نعب رظنا { :ىالوم و ىديس . ا" مه راقتفا ةدش عم ةرخآلا

نيذلا هدابع نمبو هنيب ڵ لصوي نأ هب هللا رمأ ام لص و ىف بقاثلا حجارلا



 س ١ ١٥

 ضرآولخت الو . ىلاعت هتلا ناوضرل ءاجرو © ةمحر و ةفآر مهلع كفاختسا

 ةجحلا وهو تاق وآلانم تقو لك ىف ،هقاخ ىف ملع و قحم اهف مئاق نم هتنا

 ىلبج ايو ديسلا معن اي داه موق لكلو ىلاعت هتلا لاق امك ث هماخ ىلع

 تنأمطا © نأشلا بيجعلا رمآلا اذه ىف تلمأتو ترظن اذإ ، مراكملا

 ، هدعاوق دييشتو & هدهاعم ديدحت ى دوهحلا لذبي تم و ح هيلإ ثسفن

 باوث نم ،هيف ببستملا و ببسلل مظعأ و لجأ هباوثف © هباوثل ءاجرو هلل ابح

 الخام3، نيرمتعملاو نيج الاو © نمئاصلاو نيباصملاو ، نطبارملاو نيدهاحمل
 ةمالع كنم ىنرأف . الفنو الضف كلذ لك ناكو ث هلك الذ نم ضا رفلا
 ءايحإ نإف ، ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا معن : نبملسملا مامإ لوقكو © ىن ربست

 هللا ىنإ بحأو ص تبرغو سمشلا هيلع تعلط امم ىلإ بحأ قيرطلا هذه

 ةينافلا ايندلا ماطح عيمج ذإ ث نيملسملا نم هسفن حصان نم ىلإ هلوسرو

 هللاو & ىديب هتبتكو . هنم ةرذ نزت الو 0 ةيدبألا ةداعسلا لاح ىف رمغي ال

 :بيبحلا ىلوملا ىلإ بيرغلا دبعلانم رس اذهو . ديهش رهظأو رمضأ ام ىلع

 . ةايحلا لهأ سافنأ لسلست لسلستي ص هتاكرب و هنلا ةمحرو كيلع مالسلاو

 مه ربدتف  مهدهج ملعلاب نكسمتم اوناك ن و ے ةيرج لهأ امأ و

 . لهأ ءانرقو © لدعلا مامإلا ممدنفل لكشم مهرمأ و & لحنم مهدعو ْ لتح

 . تمع . لضفلا

 نآ.ةلا ةيبنجأ ةأرما صسرادي نأ لجرل زوجب لهو : ناديبع نبا ةلأسم

 : ملعأ هللاو . كلذ زئاجف باق ةراهطب كلذ ناك ذإ : لاق ؟ ال مأ

 نآرقلا أرقي ىذلا ىف ىدألا ىنابيشلا فيس نب دمح خيشلا : ةلأسم

 زئاج ث فقو همسن غلب ثيح هنأ الإ ، فقيل فوقولا ىنعم ف رعي ملو
 ةلمج ىف ماغدإلا فرعي ال ىذلاو ؟ ال أ ثالذ هيلع قيضيأ ؟ زئاج ريغ وأ

 ةيآ لدبي مل ام : لاق ؟ مزالب ثالذ سيل مأ مغدي نآ هل زوجبأ © ةءارقلا

:ليقو . هياع سأب الف & ةمح رلإ 1 بضخلا ةيآو © بضغلا ةيآي ةمحرلا



 ۔ ١٥٢

 ف وةولاو.ثكلذ هل زاج ، دحاو مسن ىف هلك نآرقلا أرقي نأ ئراقلا ردق ول

 نآرقلا ديوجتو . موزالا ال ، ناسحتسالا ىنعم ىلع ةجراخ انباحصأ دنع

 اندهاش دقو . جرحالو هيملع مول الف . هفرع ل نم و ث هفرع نمل هب رومأم

 . ديوجتلا نوفرعي مهنأ اندنعو ث ديوجت ريغب نآرةلا نم نوءرقي ءاملعلا

 . ملعأ هللا و

 نأ تالذ لثم ، ارشك انحل هيف نحليو نآرقلا أرقي نميف ىلم!زلا ةلأسم

 { بوصنملا عف ري وأ ‘ عوفرملا بصني و 0 ض ومفحلا عف ري و { عوفرملا صضمحم

 اذهو ، كرحتملا نكسيو نكاسلا كرحمو ، دودمملا رصقيو روصقملا دمب وأ

 هنأ رثألا نم هانعمس امىلع : لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتءارقهل زوجمأ 2 هدهج

 نحاي نمهب رفكي نوكي ايف ديحوتلا ف نحلي نأالإ هللا ءاش نإ هيلع سأبال

 ىف تفصو ام ىلع ناك اذإ ىلوأ ة.ارقلا نع فكلاف ء ةيب رعلا لبق نم هيف

 ملعأ هللاو . هللا مسا نم ءالا عفريف ءاملعلا هدا,ع نم هللا ىشخم امنإ : لثم

 © هلعاف ىلع ةرافكلا بوجو ى فلتخم ام لعف نميفو : هنمو ةلأسم

 نم هرغ لأم مث ، ةرافك هيلع ىأرف نيملسملا ماكح ضعب لأسيف الهاج
 كرتيو ملعلا لوبقب عسوتب نأ هل زوجمأ ، ةرافك هيلعريملف نبملسملا ءاملع
 هل نكي مل لثاسلا اذه ناك اذإ ىنبجعي ايف : لاق ؟ ال مأ مك الا لوق

 ايتف لوقو ، ملاعلا ل وهب عستي نآ هل نوكي نأ رآ ليواقألا زييمت ىف رابتعا
 ملعأ هللاو . مكح مكاحلا

 ،فالتخالااهف ىلا ةلأسملا دجم و 3 رثألا ىف أرقي ىذلاو : هنمو ةلأسم

 هياع سيلف 0 نع وه لثس ش © اهفتليق ىلا ليواقألا نمع ى وه هبجعأو

 نكي مل نإ و غ نملوقلا لدعأ فرعي ناك اذإ فالتخالاب لئاسلا فرعي نأ

 . ملعأ هللاو . فالتخالاب لئاسلا ف رع & نيلوقلا لدعأ فرعي

 - هللا مكمحر _ ىناو>خإ اوملعاف © دعب امآ : ىحبدلا ةلأسم

ول ا ولر ؤ موي لك ول وىللاهنولسرتمتنا ىا تالا"رلانم رثكتساال



 ۔_ ١٥٣ _

 3 رومآلا عيمج قمكل ةعانملا ىلع انأو.اهتيتفأل تالاوسلا نم ةليلج اراح ىل

 ةضيرفو ٦ انيلعةمزال ايتفلا نحنو . انل ةركاذللاةرثك نم ءايحلا مكلخديالو
 دوأ انأو - نوملعتال متنك نإ ركذلا لهآ اولأساف لاق ثيح ٤ انل هتلا نم

 3 اهظفحأ انأو ةلأسم ىنفآ ال فيكف ، ىحراوج عيمجب نيملسملا عفنأ ىأ
 © نيملسملل ةحساملا ىف هللا هللاو . ررضلاهتلا مهافك © مهررضب ىناوخإ كرتا و
 ‘ مكنيد رمأ نم قاغتسملا نع ناناس نماعتم { نيرورسم نخاس ارمودر

 قلغتسا ام هب حتفن ، هملع نونكم نم احانغم انل لعج هللا ءاش نإ انلعلف
 . ملع ء ىش لكب هللاو . هملعو هكح نم

 ٤ لي واقألا لدع فرعي نم ةفص نإ : دادم نب دمحأ خيملاا ٠ ةلأسم

 ىنح الر: نيملسملا ءار نم لدعألا دحا فرعي ملو .هيلع ةجحلا فرع نم
 72 . ملعأ هللا و . هيلع ةجحلا ف رعب

 ف رعأ ل نالوق ةنأسملا ىنناك اذإو : سيمحخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 رخالاب لاح و ‘ ارهرحأر لاح لمعأ نأ 7 لدعألا

 ماكحألا ريغ ىف ىسفن نم ىنصخ ايف كلذ نامك.ذإ٤ كلذ ىل زوجعأ © امهنم
 ؟ لاوحألا عيمج ىف امهدحأب ذحألا الإ ىنعسي الو زوجمال مآ ؟ اهناعم و
 . ملعأ هللاو . كلذ ىف لدعلل ىرحتلا ليبس ىلع كثكالذ قيضي الف : لاق

 ناك هحاصي نأ هلأ ، باتك ىف همهفي اطلغ دحأ ىأر اذإو : ةلأسم
 . كلذ قيضيال : لاق ؟ ثلذ زوجمال مأ ؟ سانال وآ ،آفقو وأ ©هل باتكلا
 . ملعأ هللا و

 ضرألا ىف داسف وأ سفن ريغب اسفن لتق نمو - ىلاعت هلوق : ةلأسم
 لتق امنأكف الدعآمامإ وأ ايبن لتق نم ليق دق - اعيمج سانلا لتق امنأكف
 سانلا ايحأ امنأكف لدع مامإ وأ ىبن دضع ىلع دش نمو . اعيمج سانلا
 هناعأ واماعتم ىب ر نم اذهىلع و : ىدنكلا دمأ نبد۔عس خيشلا لق . اعيمج

© هتوسكو هتقفن ىلع هناعأو 2 هلام نم هيلع قفنأو ،هميلعت ىلع هلام و هغنب



_ ١٥٤ 

 مه املعس © سانلل اعامن اكرابم .0 اهةف الاع راص ىح( هايند ىف هل جاتحم ام و

 مامإ وه ىلا ، ةمآلاايحأ امنأكف ث ةمالسلا ىلإ كالهلا نم مهذقنم © مهنيد

 اينابر لدعلا مامإلاو ملاعلا نأل { لدعلا مامإلا ةناعإ ىن هلثمو.اعيمج اهف

 ،نيدلا ىف آمامإ لتق نم ثالذكو . امهام ز ىملاع ىلع نالضفماهو ث ةمألا

 اممأكف 2 ىلثملا ةقيرطلا ىلإ سانلا ىده اميقتسم ث الداع ابوصنم امامإ وأ

 نمثالذكو . ليلخلا ىنعملااذه مهفاف © مهل مامإ وه ىذلا اعيمج سانلا لتق

 ايحأ :امنأكف 0 هترصم و هملظ نم سانلا ذقنأو نح ةجح ادينع ارابج لتق

 . ملا ومآ كلهنسي و مهمامد فاةسي 0 مهلع ربجم وه ىذلا ، اعيمج سانلا

 1 م انا ودع وأ املظ . قح رغي مهم رح كته و . مهرايد ب رحم و

 ناك هلعلو & ةلدرخ لتق : لاقف داهحلا لضفأ نع ملاع لثس هنإ لبق

 ٠ مهام زب ارابج

 :هل ليق ،: هتقو ىن مه نيذلا ةربابحلاذ نع ديعس وبأ خيشلا لثس و
 دشأ ربجتملا ملاعلا نإ ليق ثالذكو . ةلدرخ نم دشأ : لاق ؟ ةلدرخ لثمأ

 : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لاق هنمو ۔ عجر . صل ف!أ نم سانلا ىلع

 حبسف : لإ ىحوأ نكلو ‘ ارجات نوك أر لاملا عمجأ نأ لإ هللا ىحوأ ام

 خيشلا لاق . نمقيلا كيتأي ىبح كابر دبعا و { نيدجاسلا نم نكو كبر دمح

 نإ : هلوق هنمو : عجر . لمعلا ريغل ملعلا عمجيل الو : دمحأ نب ديعس

 اتناق _ رافك مهلك سانلاو هدح و انم“وم ىأ © اتناق ة.أ ناك ميهاربإ

 ٠ مالسإلا نيد ىلع ايةتسم > هلل اعيطم

 لكأنال : اولاقف ؟ نولكأت الآ : مهل مهاربإ لاق : ىزارلا ربسفت نم و
 هودهحتو هلوأ ىلع هللا مسا اوركذت نأ هنمث لاقف ث نمشثلاب الإ اماعط

 نأ لج رلا اذه قح مالسلا امهذع - ليئاكيم ليربج لاقف . هرخآ ىلع

 هنمو . باذعلاي ةمعنلا ببس : ةغللا ىف ماقتنالا هنم و . اليلخ هبر هذختي

 ركلا راهظإ نأل { قحلا ريغب ضرألا ىف نو رمكتي ن:ذلا يتايآ نع فرصأس

.مالكلا ىنو . لطملا ىلع ركتي نأ قحمال نأل { قحلا: نوكي دق رغلا ىلع



. ١٥٥ 

 نو د وصقملا سيل : با وجلاو هنمو ةدص ركتلملا ىلع رمكتلا : روهشملا

 فق و امم ر هنأ ءاجر ءهلاهمإ و همد نق>اهنم لب  رفكلا ىلع ٥ ري زعت ةي زا فذحأ

 .ناممإلا ىلإ رفكلا نم لقتنيف 0 هلثالد ةوق و ،مالسإلا نساح ىلع ةدملا هذه ىف

 ت رمك اذإ معنلا نأ قيقحتلاو ،ةمعنلا ىن نايغطلا رطبلا : جاجزلا لاق :هنمو

 . ركتلاوهكالذفهتلا نم اهنأ ف ,ع وح هتاف رم ىلإ اهف رص نإف 0 دبعلا ىلع هتلا نم

 وهثالذف ©ناهزلالهأىلعة رخافملا و نا رقآلا ىلع ة رخافملا ىلإ اهح لسوت نإ امأو
 ۔ و ٥. و مس ٥. ۔ ےص ۔ س و ٠.٥ رهص س

 اهن وةمني الو َةَضفنلا و بهذلا ن و زب۔>يي نب ذ-:او» : ىلاعتهل وق هنم و . رطلا

 صيصخت : ىضاقلا لاق . مهلاومأ ةاكز نود؛ويالنبذلا دي ري(١)« هللا ليبس

 ىذلا لاملا وه زنكلا لاقي نأ بحا ولا لب 2 هل ليبسال ةاكزلا عنمب ىنعملا۔اذه
 هجارخإ بجمام نيب وةاكزلا نمب قرف الو. هنع هجارخإ بجو ام هنم جرخأ ام

 ش رآ و تافلتملا نامضو ى لايعلا و لهألا ىلع قافنإلاو ،قوةحلاون ويدلا ىفن

 ادحأ تعمسنمو .ديعولا ` الخادنوكينأ ماسقألا هذه لك ىفف ٤ تايانحلا

 ؟كلذ هنكمم له : ليقف 2 رمقلا ىلإ هبهذب :بهذي نأ ردقيال ناسنإلا : لوقي

 . ةمايقلاىلإو رقلا ىلإ هب بهذ دقف رك آلا ناوض رلا بلط ىف هقفنأ اذإ هنإف

 عيمج ةبحاصم ناسنالا نكمم : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 ،هرهظءارو هللا هلوخ امم اميش كرتي ال و 0 ةرخآلازللا ة۔عن نم هللا هن وخ ام

 د هللا مهمذ نم دضب نوكيف © هتعاط ىف ىلاعت هللا معن لمعتسا اذإ وهو
 ٥ و _- ه « ه . - -_

 اولاق : ىلاعت هلوق هنم و « ةيآلا (١)ىداَرف ان3وُنمتئنج "دقل و ه: مهف لاق و

 لوآلا : هوجو هيفو . (٢)ءاَذَهَل لبق اوُجرَم اتيف تنك دق حا اصاب

 رصنبنا ق مهثواج ر ىوق مهلي نم ناكو رطاخلا ىوق الجر ناك مل هنأ

 موق ىف لضاف لجر قلخ ىنمهنآل مهقرط ررقيو ، مهبهذم ىوقي و & مهنيد
 ناطلسلا ةعفنم و : دمحأ نب ديعس خيشأا لاق . هجولا اذه نم هب اوعمط

 : ىلاعت هلوق هنمو . مهيلع ةنتف نكالإ و { مهعم ابوهرم ناك اذإ ةيعرلل

 )١( مقر ةيآلا نم ٣٤ ةبوتلا ةروس نم )٢( مقر ةيآلا نم ٩٤ ماعنألا ةروس .
 )٢( مقر ةيآلا نم ٦٢ دوه ةروس . .



. ١٥٦ - 

 م ذعيل هللا دي ريأ امنإ "مه دالو7أ الوت "مهلاومأ كنبجعت الف»
 هنأ ملعا )) 4 َن ورف اك ٠مهَو مهسفنأ َقهأزتو ، ايندلا ةايحلا ى اه

 نيب ، ةرخآلا عفانم عيمج نع نقةفانملا ءاجر ىلوآلا ةيآلا ىن عطق امل لاق

 اهلعج ىلاعت هنأو ث ايندلا ىن الإ عفانلا باب نم اهنونظي ىناا ءايشألا نأ

 لمأت نم و . مهيلع تافآلاو نحملا عانجا بابسأو . ايندلا ىف مهيذعت بابسأ

 مهلاعفأ حئابق نيي امل ىلاعت هنإف هوج ولا نسحأ ىلع ةبترم اهنإ ، تايآلا هذه

 ىن مهلامو ث ديدشلا باذعلا نم ةرخآلا ىف مهلام نبب & مهلامعأ حئاضفو

 لامعأ نم هنولعفي ام نأ كلذ دعب نبب مث . ةيابلاو نحملا هوجو نم ةرخآلا

 نم هنأ نونظيام نأ ةيآلا هذه ىف نبب مث . ةتبلآ ةمايقلا ىف هب نرعفتنيال رلا
 © مهلع ةنحملا بلجو ، مهئالبو مهيذعت ببس ةقيقحلا ى وهف ث ايندنا عفانم

 لطه 0 ايندلاو نيدلا ىف تافآلا عيمحل بلاج قافنلا نأ رهظي اذه دنعو

 ؤ بيترتلا اذه ىلع ناسنإلا فقو اذإوة . ايندلاو نيدلا ق تا ريخلا عيمحل

 قيف وتااهتلا نم و ،اذه نم نسحأهجو ىلع مالكلا بيترت نكميال هنأ فرع

 رصت دال ,ألا و لاومألا تناك اذإ و : ىدنكلا دجأ نب ديعس حيشلا لاق

 ، اهبلط ىف ىنعتي نمل هاحلاو ةنطلسلا بلط فيك 0 ايندلا لهأ باذع ببس

 اذه تبث اذإو ؟ اهلهأ ةعزانمو اهثودح ةاساقم و © اهلامع ةاناعمو اهتاناعم و

 م ذع افا و رفك 7 ن ذا اًمأفو : هلوقل ةردص تاعاطلل قفانملا لمع ناك

 َندُمَتال و : ىلاعت لاق ۔ةو «)٢( ة رخ آلاو ايندلا ق ادي دش اباذع
 ص ۔ . ۔, . 7 ٥

 جرخف : لاق و )٢( ةيآلا ) "مهنم اجاوزأ هب انعم ام 3 َكذيننيعت

 مالسلا هيلع لاق : هنمو . عجر . هتصق مامت ىلإ 0 هتنيز ى هم رق ىلع

 فيكو :ىدنكلادمحأ نب ديعس خيشلا لاق . «هنيطايش ت رثك هعبت رثك نم »

 )١( ةب ودلا ةروس نم هد مق د ةيآلا نم ٠

 )٢( مقر ةيآلا نم ٥٦ نارمع لآ ةروس .

 )٣( مقر ةيآلا نم ٨٨ رجحلا ةروس .



١٥٧ 

 هنمو ث عجر ؟ ندملاو لئابقلا ءاسا رل هتكلممو هلقاعمو هنوصح ت رتك اذإ

 اب رق ناطلسلا نم داد زا نم : لاقو © ن ورثكملا كله : مالسلا هيلع هلوق

 هسفنب ناطلسلا وه ناك اذإ فكو : ديعس حيشلا لاق . ادعب هللا نم دادزا

 هنمو؟ هتاسامتح هللا هبذعي ام ف.كو { هبر نم هدعب .ك ؟ ايندلا هب دي ري و

 . راختفالا عم ةعاطلا نم صالخلا ىلإ برقأ راكنإلاعم ةيصعملاو : اضيأ

 ةعبرأ ىلع ةبلقعلا ةمسقلا بسحم تادوجوملا : نقحلا ضعب لاق : هنم و

 : ىناثلاو : هلالج لج هللا وهو { ايدبأ ايل زأ نوكي ىذلا : لوآلا : ماسقأ

 ايلزأ نوكي ىذلا : ثلاثلاو . ايندلا وهو ع ايدبأالو ايلزأ نوكيال ىذلا

 عنتما همدق _ تبث ام نأ ليلدلاب تبثي هنأل ، لاحم اذهو 0 ايدبأ نوكيالو

 عيمجو . ةرخآلاوهو يلزأ نوكيالو . ايدبأ نوكي ىذلا : عبا رلا و . همدع

 ءاوس فلكملا كلذكو . اه رخآال نكل-لوأ اهل ةرخآلا نإف 0 نفكملا

 تبث اذه تبث اذإف . اهل رخآال لوأ هتايحلف 3 ايصاع ناكوأ اعيطم ناك

 ةبسانملا نم دشأ ڵ ةرخآلا نمب و ، فلكملا ناسنإلا نمب ةلصاحلا ةبسانملا نأ

 نأ ىغبنيف ث ايندلل ال ةرخآلل قلخ هنأ اذه نمرهظيو . ايندلا نبب و هنيب

 ةرخآلا وه هلىلصألا نكسملا نإ و . اهلإ هبلق لبي الو ، ايندلاب هبجع دتشي
 ,)١( ايندلا ىن اهيب ممت ةذَعُي "نأ هللا ديري امنإ :هلوق امأ . ايندلا ال

 : هوجو نهف ايندلا ىف باذعلل اببس هنوكل امأ

 هنزح ناك .© ىوقأ و دشأ .ىشلل هبح ناك نم لك نأ : ل وألا

 ة رثكلا لاومألا مهل تلصح نيذلاف .بعصأو مظعأ هتاوف ىلع هبق ملأتو

 ديدشلا فوخلا ملأ ىف اوناك ك مهدنع ةيقاب ءايشألا كلت تناكو ث دالوألا و
 ببسب ديدشلا نزحلا ملأ ىن اوناك تكله )٢( [ دق ]تناك نإو . اهاوف نم
 نع كفنتال ةينايسحلا تاداعسلا تابجوم لوصح نأ تبثف () اهاوف

 . ةبوتلا ةرو۔س٨ همقر ةيآلانم ) ( ١

 . ريبعتلا ةمالس اهيضتقت ةدايز )٢(

 . اهعايض دي ري : اهتاوف (٣)



 د ١٥٨

 عوقو نم نزحلا ببسب املو © اهناوف فوخ ببسب امإ : بلقلا ملأت

 . اهاوق
 3 ديدش بعت ىلإ اهليصحتو اهباستكا ى جاتحت هذه نآ : ىناثلاو

 بعصأو قشآو دشأ بعاتم ىلإ جاتحت اهلوصح دنع مث ض ةميظع ةقشمو

 . هباستكا نم بعصأ هلوصح دعب هظفح ناكف { اهظفح ى مظعأ و

 نع نوصلاو طفلا بعت ىف نوكي آدبأ 2 دلولاو لاملاب )١( ف وغشملاو

 عفنلا و ريثك بعتلاف ى لاومآلا كلت نم ليلقبالإ عفتنيال هنإ مت ، هكاله

 ة ليلق
 امزف ث دالوآلاو لاومآلا هذهف هبح مظع اذإ ناسنإلا نآ : ثلاثلاو

 كلهع لي ىقبي الوأ ، هرمعرخآ ىلإ دالوألاو لاومآلا هذه هيلع ىقبت نأ

 نأل 0 هت رسح دتشتو هنزح مظعي توملا دنعف لوألا ناك نإف . لطبيو

 . قشأ و دشأ ءادعألا دي ىلع بوبحملا كرت نإو & ةديدش بوبحلا ةقرافم

 ؛ناسنإلا ةايح لاح لطبتو كله ءايشآلا هذه نأ وه و ، ىناثلا ناك نإو
 لاومآلا لوصح نأ تبثف . اهبسب هبلق ملأت دتشيو 2 اهلع هفسأ مظع

 . ايندلا ىث باذعلا لوصحل ببس دالوألاو

 اذإف & اهلإ ةلئام ساوحلاو ث ةرضخ ةولح ايندلا نأ : عبارلاو

 كلذ ريصيف © اهلإ اهنيلكب تفرصناو اهف تقرغتسا تلاوت و ت رثك

 ، رهقو ةوقو ةوسق عون هبلق ى لصحم هنإ مث . هتلاركذ نع هنام رحل اببس
 ةراشإلا هيلإو © ىوقأ ةوسقلا كلت تناك ع رثكآ هاحلاو لاملا ناكاملكو

 رهظف ([) ( ىنغتسا هآر نأ ث ىغطي ناسنإلا نإ لتك ): هلوقب

 ةرخآلا بحو هللا بح لاوز ىف ىوق ببس دالوألا و لاومآلا ةرثك نأ
 ت واا دنعف 0 بلقلا ى اهاوهشو ايندلا بح لوصح ىفو © بلقلا نع

 )١( ايح نونجلا : فوغشملا .

 )٢( ناتيآلا : 6٠٦ ٧ قلملا ةروس نم .



 ۔ ١٥٩ ه

 ءابرقألا ةسلاع نمو © نجسلا ىلإ ناتسبلا )١( [نمر لقتني ناسنالا نأك

 3 هنزح ىوقيو هللات مظعيف ([) ةب ركلاو ةبرغلا عضوم ىلإ ءايحألاو
 رثكأ نأ تبثف ، باقع اهمارحو ©،ك باسح اهالح رشحلا دنع مث

 . ةرخآلاو ايندلا ىف باذعلا لوصحلببس دالوألاو لا ومآلا

 عيمج ساقت نأ ىعبنيو : ىدنكلا دمحآ نب ديعس خيشلا لاق
 اهظفحو 2 ةنطلسلا ليصحتب 0 اهليصحت ىف ىعسلاو & دالرآلاو لاومألا
 دالوآلا و لاومالاب بيذعتلا نم ايندلا ىن اباذع رنكأ ةنطلسلا نإف ث اهظفحم

 الصأ ذختي نأ (؛)ىغذي دالوألاو لاومألا ىف انه هركذ )٢( ام لكو
 ةاناعمو اهتاساقمو ،اهظفحو ةنطلسلا ليصحت ىف ىعسلا نأ ملعيل © ةنطلسلل

 هلل تناك اذإ الإ ح دالوألاو لاومألا ةاساقم نم اباذع رثك أ { اهلهأ

 اذل © ةمحر نوكي كلذ لب ث اباذع ىمسيال كلذ نإف ، ىلاعتو كرابت

 ۔ ءاهقسلا دي ىلع ذخألاو 0 لطابلا دومخو قحلا راهظإ هتدا رإ تناك

 صيصخت ةدئافلا اف ، لكلل لصاح ىنعملا اذه : ليق هنمو : عجر

 اذه ىن تادايزب نوص نوقفانملا : انلق ؟ باذعلا اذه نةفانملا ءالوه

 قلخ هنأ ملع © رخآلا مويلاو هتناب نمآ اذإ لجرلا نأ اهدحأ : بابلا

 دقتعأ ال قفانملا امأو . ايندلل هبح ريغي ملعلا اذهف ث ايندلل ال ة رخآلل

 دتشاو { اهف هتبغر تمظع ع ةلجاعلا تاريخلا هذه ىالإ ةداعسال هنأ

 ىوقيو & هقح ىق رثكأ اهاوف بيسب ةلصاحلا مالآلا تناكف ء اه هبح

 مهل لصاح باذعلا نم غونلا اذهف : هتامالع روهظب توملا برق دنع
 . ذالوآلاو لاومألا بح :ببسب ايندلا ىن

 )١( ىنعملا اهب مقتسي ةدايز نيسوقلا نيب ام .

 )٢( سفنلاب ذخأي نزحلا : (مضلاب ) ةبركلا .
 )( أطخ املكو » : لصألا ىف " .

 ص ىنبنيف ه : لصالا ىف )٤(



_ ١٦٠ 

 تا وف لع هز زح لقي نموملاو : ىدنكلا دمحأ نب ذل عس خشلا لاق

 ردقب لقاعل اف . كلذ نع ل زعع قفانملاو ئ هباوث وج ري هنأ لَبق نم لاومألا

 لاق لقو و . دئاوف هدنع بئاصملاف ئ اهلع هن رح لعي ايندل اب هح رف لي ام

 و ٥ _ س ٥ ۔ ه رو ٠ ۔ ٥ 1 _ -_- و ح ۔ ٥ س ٠ و 7

 نحنو نيينس۔حلا ىدحإ ال إ انب نوصبرت له لق ) :ىلاعت هللا
 ٠ أ د ٠ از و ۔ڵ ١ ه 3ً و _- و ٠ رآ و و 2

 وأ هدنع نم ربا ذعب ها مكَبيصني نآ مكب صبرتت
 امهانعم فلتخاو . ره ظلا ىن ملوم هلكو دحاو لعفلاف )١( . « اني ديأب

 .م رغم مهادع نم دتعو منغم نينموملا دنع اهم.الستو ةاكزلا ذخاو.امهسإ و

 ()٢( نيعشاخلا ىع الي "ةَريبتكل اهنإو ) ىلاعت هتلا لاق كلذكو
 نأ اهنا هنمو .() « نوئحراتك "مهو الإ نوقفني الو ه : لاقو

 ىف لاومألا كلت قافنإ مهملكي نأ داك ملس و هياع هللا ىلص - ىنلا

 بج وي كلذو & و زغلاو داهجل مهد ال وأ لاسرإ مهفلكي و تا رخلا هوجو

 قداصب سيل آم نأ نودقتعي اوناك م وقلا و . لتقلل مهدال وأ ضيرعت :

 & ةدئاف ريغ نم اهل مييضت لاومآلا كالت قافنإ نأو ، الوسر هنوك ى

 . ةدئاف ريغ نم ديدشلا هوركملا اذهل مازلإ لتقلل مهدالوأ ضيرعت نأ و

 تناك بيذعتلا نم ةدايزلا هذهف ، ادج بلقلا ىلع قشي اذه نآ ثاش الو

 . ن.ةفانملل ةلصاح

 ، ممولقب _ مالسلا هيلع ادمحم - نوضغبي اوناك مهنأ : امهثلاث و

 ثكش الو . هتمدخ ىف مهسوفنو مهدالوأو مهلاومأ لذب ىلإ ن وحاتحم مث
 . ةديدش ةقاش ةلاحلا هذه نأ

 مه رفكو مهقافن رهظيو اوحضتفي نأ نيفئاخ اوناك ممأ اهعبار و

 ذثنيحو . رافكلا نم برحلا لهأ رئاس لاثمأ نو ريصيف 2 مات آروهظ

 )١( مقر ةيآلا نم ٥٢ ةبوتلا ةروس .
 )٢( ةيآلا نم ٤٥ ةرقبلا ةروس .

 )٣( مقر ةيآلا نم ٥٤ ةبوتلا ةروس .



_ ١٦١ 

 تلزن املكو . لاومألا بهنو دالوألا ىبسو لتقلاي لوسرلا مهل ض رحتي

 هنآ نم اوفاخ ل وس رلا مهاعد املكو 0 ةحيضفلا روهظ نم اوفاخ ةيآ

 بجوي امث كلذ لكو ، مهلبخو مهركم هوجو نم هجو ىلع فقو امبر
 . باذعلا :دي زمو بلقلا ملأت

 ةلظنحك : ءايقتأ دالوأ مهل ناك نيقفانملا .زم ا رثك نأ : اهسماخ و

 ردب ديهش ث ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبعو ، ةكئالملا ليسغ رماع ىبآ نب
 !وناك مه و ء قافنلا نع نوهزنم و ريثك قلح مه و ‘ ناكم هللا نم ناكو

 .مهيلع نوض رتعيو ،مهف نوحدقي و ، قافنلا ىف مسابآ ةقيرط نودتري ال
 راصف ء هنم هشاحيتساو هيف بآلا ىذأت مظع اذكه ناك اذإ نبالاو
 . محاذعل اببس دالوألا كلت لوصح

 ةمدخ ىف نو,هذي اوناك مهءافعضو ةباحصلا ءارقف نأ : اهسداسو
 مظعلا ءانثلاو فيرشلا مسالا عم نوعجري مث . تاوزغلا ىلإ لوس رلا

 ءايوقألا دالوألاو ةريثكلا لاومآلا عم نوقفانملا ءالاوهو 0 مئانغلاب زوفلاو

 نإ مث ، سانلا نم ءافعضلاو ىنمزلا هابشأ مهتويب اياوز ىن نوقتي اوناك
 نأكف . قافنلاب ةيمستلاو 0 ءاردزالاو تقملا نبعب مهال نورظني قلخلا

 هذهع تبثف ) لاوحألا هذه لوصحل ابيس رصت . دالوألاو لاومألا ةرثك

 . ايندلا ىف باذعلا ديزمل اببس تراص [{ مهدالوأ و لا ومأ ةرثك نأ ه وج ولا

 هللا لوسر ىلع ركب وبأ قفشأ و راغلاق وفنوكرشملا علطا املو : هنمو
 خيشلا لاق و . هللا نيد بهذ مويلا )١( نإ لاقو _ ملسو هيلع هللا ىلص

 .هض رأ نم )٢( [ هتلا ] نيد باهذ ىلع هقافشإ لدي : ىدنكلا دمحأ نب ديعس

 لك دنع ءام۔ااو ضرألا ىق ةبيصم نموملا توم نأ ىلع ليلد اذه ىفو
 س 1 .۔ ع ٥ ۔ - - ٥

 (٢)("ضأرآألاَو ءامسلا مهنيع تتكبة امتفر): ىلاعتهاوقل كلم و نموم

 لصألاب ضايب )١(
 قايسلا اهضنقي ةدايز )٢(

 . ناخدلا ةروس نم ٢٩ مقر ةيآلا نم )٣(

 ( راثآلا بال - ١١ م )



 س ١٦٢

 ( نمو نارفغتستو 0 ضرألاو ءامسلا مهلع ىكبت مهاوس نم ىلع لدي

 نم ملسو لصح اذإ ،فينحلا نامإلا ىت انل هتلا كراب © اتيمو ايح هل امهف

 < تاف 9

 نأ "ىلعأ : هللا لوسرل لاق هنأ موتكم مأ نبا نعو : هنمو : عجر

 هحالس سبلو هاهأ ىلإ عجرف « ليقث وأ يفخ الإ تنأ ام ه:لاق ؟ رفنأ

 لاق ه: )١( ( جّرَح ئمحتألا ىلع سلين ) : هلوق لزنف هيدي نيبب فقوو
 ملعلا بلط كلذ ىف لخدي و ، سفنلا ةدهاحم فاصوألا هذه نسحت : هريغ
 : ( هداهج قح هتلا ق اوديهاَجَو ): لاق امك هيف امم لمعلاو

 . - و ٥

 مهل تنذأ مل كنع “كثذنع3 هللا افع ): ىلاعت هلوق هنمو : عجر {

 (٢) ) نيبذاكلا ملعتو اوق دص نير ذلا كل نيبتي ىتح

 تهثتلا بوجوو «ةلجعلا.آنع زارتحالا بوجو ىلع ةيآلا هذه تلد

 ىبح صحفتلا ىف [ةغلابملاو ، رومآلا رهاوظب رارتغالا كرتو © ىنأتلاو

 نمس . هنم داعبالا ه برقتلا نم هقحتسي امم قيرف لك لماعي نأ هنكمي

 . كلك أي كيلك

 : ريثكلا ىت أيف 0 اينغ نوكي دق ةلفانلا ةقدصلاب ىن آلا مث : هنمو

 دهج وهو ليلقلاب ىنأيف اريقف نوكي دقو © نانعو توع نب نمحرلا دبعك
 نم دوصقملا نأل ، باوثلا قاقحتسا ىف سانلا نيب توافت الو © لقملا
 نوكي دقو . فرا وصلاو ىعاودلا لاح رابتعا و ةينلا ةيفيك ةرهاظلا لامعألا
 ىتأي ىذلا ريثكلا نم ىلاعت هتلا دنع اعقوم رثكأ رقفلا هب ىن أي ىنلا ليلقلا

 مهتم ةفئاط ىلإ هللا َكَعَجَر نإف ): ىلاعت هلوق هنمو : ىنغلا هب
- 

 .رونلا ةروس ٦١ مق ر ةيآلا نم )١(

 . ةبوتلا ةروس نم ٣ مقر ةيآلا ( ( ٢



_ ١٦٣ 

 نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ ملعاو )١( ةيآلا ( جورخلل كوت ذاتنساتف
 ،هيف آاددسم هآرو ، ديكو عادخو ركم هيقلعتم ضعب نم هل ,هظ اذإ لجرلا

 نأو ح هنيبو هنيب ةقلعلا عطقي نأ هيلع بج هنإف { هتابجوم ريرمت ىف غلابم
 هنأ ءامكحلا ضعب نع بتكلا ضعب ىف تيأر هنمو . هتبحاصم نع زرتح

 تابيك رتلا ىلع نوردقي ال مهنأل كلذو © مهتغمدأ ىف مورلا ةكح : لاق
 ثالذل و ۔ مهندتفأ ىف و نانوي ةمكحو . مهماه وأ ىف دنهلا ةمكحو . ةبيجعلا

 ةوالحل كللذ و ح مهنسل أ ىف ب رعلا ةمكحو . ةيلقعلا تحابملا نم نم مه ام ةرثكل

 ىلع لدي ، ضرم مه ولق ىف نيذلا امأ : هنمو . مهنارابع ةبوذعو مهظافلآ

 ملعلا اهتحصو ء ةميمذلا قالخألاو ركفلا اه۔ ضرمو & ض رم اهل حورلا نأ
 .: ةلضافلا قالخألاو

 ناك اذإ ةيعرلل ناطلسلا ةعفنم و : ىدنكلا دمحآ نب ديعس خيشلا لاق
 : مهلع ةنتف ناكالإ و .0 ايقت [ مهعم آب وه رم

 ثراح ملعلا نأ ىلع لئالدلا تلد : ةرشع ةيناثلا ةجحلا هنمو : عج ر

 نم الإ ردصي ال ث نقتملا مكحملا لعفلا نال املاع نوكي نأ بجو 0 رداق

 وهو ، لزآلا ىف اهقلخ دق ناكل الإو اهنع اينغ نوكي نأ بجيو . ملاعلا

 زوجم له : انلق انلمأت امل مث ، اينغ ارداق هالإ ملاعلا اذهل نأ تبثف . لاحم

 زوجمو ،‘ ىدس مهكرتي و هديبع لمهي نأ ،لكلا نع ىنغلا مكحلا اذه قح ى

 اولك أيو ء هتيبوبر اودحجم و هومتشي نأ مغ حيبيو . هيلع اوبذكي نأ مه
 نوركنيو & ادادنأ هل نولعجيو (٢)ةتوغاطلاو تيحلا اودعي و © همعن

 " ىناعملا هذه نأب لوقعلا هئادب تكح انهاهف ؟ هديعور هدعوو 0 هيهنو هرمأ

 انمكحف . ثبعلا نم بيرقلا ، ةمكحلا نم ديعبلا ، لهاحلا هيفسلاب الإ قيلت ال
 هل نوكي نأ زوجي له .: .انلمأت مت ؤ . ايهنو ارمأ هل نآ ةمدقملا هذه لجأل
 كلذ نأب لقعلا حيرص مكحف { ديعوو دعو نوكي ال هنأ عم 0 ىهنو رمأ

 )١( ةبوتلا ةرو۔ ٣٨مقر ةيآلا نم .

 )٢( .هلا نود نم ديمي : امو مانصألا ديري : ت وغاطلاو تبحلا .



- ١٦٤ 

 ديعولاب ىهنلا نرقي ملو : باوثلاب دعولاب رمآلا نرقي مل نإ هنأل زئاج ربغ
 دب ال هنإ مث . دوصقملا لصحم ملو ، ىهنلاو رمآلا دك أتي ال مث { باذعلاب

 ! ديعوو دعو هل نوكي نأ زوجي له : انلقف انلمأت مث . ديعرو دعو نم

 نإ : انلقف ؟ باقلا لهأل هديعوب الو & باوثلا لهأل هدع وب ىقي ال م

 6 هديعوب الو هدعوب قوثواا لصح م كلذ زاج ول هنأل ، زوجي ال كلذ

 ققحت نه دب ال هنأ انملعف . ديعولاو دعولا قةدئاف ىقبي الأ بجوي اذه و

 متي ال امو . ثعبلاو رشلاب الإ متي ال كلذ نآ مولعمو . باقعلاو باوثلا
 ضعبب اهمضعب قاعتي تاهدقم هذهف .بجاو وهف ث هب الإ بجاولا .

 . اهلك دسف اهضعب دسف ىبهو 2 اهلك حص اهضعب حص ىنمو . ةلسلسلاك

 عناصلا ;'دوج و ىلعو 2 ملاعلا ثودح ىلع تاربعتلا هذهل انراصبأ تلدف

 دوجو ىلع كلذ لدو ىهنلاو رمآلا دوج و ىلع كلذ لدو . ىنغلا مكحلا

 ىدأ رشحلا تي مل نإف : رشا دوجو ىلع كلذ لدو ث باقعلاو باوثلا

 ةيهبلا م ولعلا راكنإ ىلإو١ ، ةروكذملا تامدقملا عيمج نالطب ىلإ كلذ

 داسجألا هذهل دب ال نأ تبثف ةيعطقلا ةيرظنلا مولعلا راكنإ و ث ةيرظنلا

 توملا دعب ثعبلا نم ةقزهتملا ةقرفتملاازجألا و ، ةرخنلا ماظعلاو 2 ةيلابلا
 لصح مل ةلاحلا هذهرصحت مل نإف : هباقع ىلإ عىسملاو ء هباوث ىلإ نسحملا لصيل

 مل المع مل نإو ، ىهنلاو زر.ألالصح مل الصحم مل نإو ن ديعولاو دع ولا
 . ملاعلا ىف تا ريبعتلا هذه لصحت مل ةيهلإلا لصح مل نإو © ةيهلإلا لصحت

 : هلوق وهو اهريسفت ىف نحت ىلا ةيآلا نم :دارملا ىه ةجحلا هذهو

 )١«( " طسقلاب تاحلاصلا اوُلمَعَو اوشتمآ نيذلا ئرنجتيل ه
 7 م داعملا تابثإ هلك اذه

 :هوج و هيف(٢) (َ نيدسُنفُم ضرآلا ى اوملعت الو ): هلوق هنمو

 )١( مقر ةيآلا ٤ سنوي ةروس نم .

 )٢( مقر ةيآلا نم ٦٠ ة رقيلا ةروس



 ىلإ ريغلا كلذ لمح دقف ، ريغلا ىلإ ررضلا لاصيإ ىف ىعس نم نأ لرآلا
 باجم) رمآ ( كنفلا عنصاو ) :هلوقليق نإف : هنمو.هيلإ ررضلا لاصيإ
 نوص ىلإ هل ليبسال هنأل . باج رمأ هنأ رهظألا : انلق ؟ ةحابإ رمأ وأ

 نع سفنلا نوص و د قيرطلا اذهع الإ كالهلا نع هريغ حاورأ و هسفن حور

 لوط ناك : ليقو .بجا و وهف هب الإ بجاولا مني الامو ، بجاو كالهلا
 نوثاملا ءايسلا ىف اهلوط و { اعارذ نو۔مخ اهضرعو . عارذ ةئامثلث ةنيمسلا

 . ىبجعيال ثحابملا هذه لاثمأ نأ ملعا و . ثكالذ نم رثكأب ليق و 0 آعا رذ

 © الصأ ةدئاف اهتفرعمب قلعتت الو ث ةتبلا اهتفرعم ىلإ ةجاح ال رومأ اهنأل

 انهاه سيل هنآل عطقلا ىلع ايسال ث لوضفلا باب نم اهف ضوخلا ناكف

 ثيحم ةعسلا ىف ناك نإ تناك اهنأ هملعن ىذلا امأو . بناحلا ىلع لدي ام

 ريغف ردقلا نمعت امأف :ة هيلإ نوجاتحم الو .ص هموق نم نينمؤملا عست

 هلوق لثم ليقو ؛(١)(اهاسرُمَو اهبرجم هللا مسب) العو لج هلوق : مولعم
 قدص 3لَخ دم ىنالخ دأو ):هلوقو (؟)نآكًر ابم "الزنم ىنلرتنأ ):ىلاعت

 : ( قدص جرخم ىنج رخأو

 هللا مسب وسرتو ؛ هتردقو هللا مسب ىرجت ديري : سابع نبا لاقو
 اهئارجإ ساب ليقو . هللاي اوعدبا ليق و . هنلا مسب اوبكرا ليقو . هقردقو

 ,)٤( لابجنلاتك جوم ف "مهيب ىرجت ئه و « : ىلاعت هلوق . اهئاسرإ و
 لدي اذهف © ةفصاعلا ةديدشلا ةيوقلا حاي رلا هنع ثدحام ةميظعلا جاومألا

 . ةديدش ةفصاع حاير تقولا كلذ ىف لصح هنأ ىلع

 : دمحأ نب ديعس خيشلا لاق . عزفلاو لوهلا ةذش نايب هنم دوصقملاو
 خيشلا لاق ؛ باتكلا رمغ نمو . لزل آ نم هنيد ق تباثلا رييختلا هلعل

 1 . دوه ةروس ٤١ مقر ةيآلا نم ( ) ١

 . نونمؤملاةروص ٩ متر ةيآلا نم ( ( ٢

 . ءارسإلا ةروس ٨٠ مقر ةيآلا نم ( )٣
 . دوه ةروس ٤٢ مقر ةيآلا نم ( ) ٤
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_- 
 متملع امو تابّنيتطلا مكل "ليحأ "لق ) : ىلاعتهلوق : دمحأ نب ديعس و ه ح ےم ے۔ ےس و

 حراوحلا ملعت ىن ةرهابلا هتايآ ىلإ اورظناف . ةيآلا مات ()١( ح راوحلا نم

 ادم اولكف » : ميلعلا انالوم لاق . اهملعم ميلعتب ةبدأتم ريصتف ناويح ىهو

 ١ و رظن او هدثاصل اهديص ظفحل ةنومأم ريصت فيكف ) مكيلع ةنكمأ

 هدلو ناسنإ بدأ اعرو : هلكأ ىلإ ةوهشلاو ةجاحلاو هرشلا نم اهيفام ىلإ

 لثمك بدأتي ل امب رو & ديعولاو دعولا هياع هجوتمو & لقع هيف بكرم وهو ,

 اورظناو : نب رقمهل انكامو اذهانل رخس نم ناحبسف : ةنايخلا نع عبسلا كلذ

 مه "ذإمكْنيلَع رهقلا ةمعن اوركذا اوَُمآ نيذلا اهنيأتي):ىلاعتهلوق ىل
 . (٢) ( مكنع "مُهَيدنيأ ةفكف منهَيدئيأ :مكتيل اوطسُبي "نأ "موق

 (٣)(هنا ] مالسلا هلع - د وه نعیکحامل ىلاعتهناملعا و : هنمو . عجر

 ديحوتلا ىلإ مهاعد هنأ : لوألا عونلاف٤ تيلاكتلانم عاونأ ىلإ هموق اعد

 "متنأ "نإ هريغ .هلإ "نم "مكلام هللا اودبعا موقاي ) : لاقف

 . (٥)تالا٨وس هيفو .(٤)(َن ورف الآ

 . ةلالدلاماقأ نأ لبق ىلاعت هللا ةداع ىلإ مهاعد فيك © لوآلا 0 لاثوسلا

 لئالد ىهو ث ةرهاظ ىلاعت هللا دوجو لئالد انلق ؟ ىلاعت هلإلا توبث ىلع

 كالذل و هلإلا دوجو نوركني ةفئاط ايندلا ىن دجويام لق و . سفنألاو قافآلا
 تاوحدلا قلخ نم مهتلأس رتلو ) : رافكلا ةفص ىف ىلاعت هلإلا لاق

 : ىزارلا راع نب دمحم باتكلا فنصم لاف(٦) ؛هتلا نلوُنقَيل "ضرألاو

 دوجوب فارتعالا ىلع (١)نمةبطم رافكلا كئلوأ تيأرف دنهلا دالب تلخد

- 
. . 

 امم اولكف هللا مكملم امم نهنوملعت نيبلكم ه : ةيآلا مامتو ةدئاملا ٤ مقر ةيآلا نم( . )١
 .« خلإ ... مكيلع نكسم

 . ةدئاملا ةروس ١١ مقر ةيآلا نم ( ) ٢

 . بولسألا اهب ميقتسي ةدايز ( ) ٣
 دوه ةروس ٥٠٠ مةد ةيآلا نم ( ) ٤

 . دراو ربغ وه و لصألاب اذك ( ه )

 . نامقل ةروس ٢٥ مقر ةيآلا نم ( ) ١

 . نيعمجم : نيقبطم ( ) ٧
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 اهنإف ناثوألا ةدابع ىف نأشلا امنإ . ثالذك اضيأ كرتلا دالب رثكأو . هلإلا

 !" لهأ ىفو : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق . ضرألا فارطأ تمحعع ةف آ

 ذختا نم تيآرفأ) : ىلاعت هللا عم ةهلآ اه مهذاختاب ةيوهآلا تمع ةلبقلا

 نودبعي اع كلذكف ٠ مانصألا داتع ف ت ركفت نإ و ة ) ١ () ُهاَوَه هيل

 . مهلاوهأ ةدابع ىلع نعقفانملاو نيكرشملا ةدابع تقفتاف مهءاوهأ

 ررمقتي صصقلا هذه نوعمتسي نيذلا نأ ىرخآلا ةدئافلا و هنم و . عجر

 ،اهنع جورخلاو ايندلا كرق ىلي قفاوملاو ، قيدنزلاو قيدصلا ةبقاع نأ مهدنع
 ليزخلا باوثلاو ، ايندلا ىف ليمحلا ءانثلا عم ايندلا نم جرخم نموملا نأ الإ
 . ةرخآلا ىف باقعلاو اهبف نعللا عم ايندلا نم جرخم رفاكلاو . ةرخآلا ىن

 ِ ه . ۔ذ{. ه ه إ ., ه مم . ه. . ۔. ِ
 هللا نود "نم َنوعأدية ىنلا مهتهلآ "مهنع تنغأ امف ) :ىلاعت هلوق
 ىلع نيعت اهنأ مانصألا ىف ن ودقتعي اوناك رافكلا نأ ىنعملاو ()( ء ىنثَ 'نه

 ، ائيش اهنم اودجوام ةجاحلا دنع مهنإ مث ع راضملا عفد و عفانملا ليصحت

 ¡ نأ وهو ] هدض اودجو كلذ اودج مل امك مث . رض عفد الو من بلجال

 ايندلا راضم مهل بلجو > ةرخالا و ايندلا عفانم مهنع لازأ داقتعالا كالذ

 . نارسخلا بجوم مظعأ نم كلذ ناكف ، ةرخآلاو

 دبال ةيهلإلا فراعملا نأ ىهو ث ةب,جع ىرخآ ةتيقد انهاه مث: هنمو

 لماك نكي ملام باقلاو { بلقلا وه اهلباق و & بج وم نم وأ لباق رم اهف
 عافتنالا لصحم مل ةيسدقلل ةلالحلاو ةيهلإلا فراعملا كلت لوبقل دادعتسالا
 هتبثت وهو بلقلا حالطصا رك ذ ىلاعت هللا مدق ببسلا . اذهف 2 لئالدلا عامسب

 ىمع وهو { بجوملا ركذب هفدرأ لباقلا لاح حالص ركذ امل مث ، دا؟وفلا ¡
 } ةياغ ىف بيترتلا اذهو . ىركذلاو ةظعوملاو قحلاىلع ةلمتشملا ةروسلا هذه

 ١ . ةلالخلاو فرشلا

 . ةداملاة روس نم ٢٣ ةيآلا نم ) ( ١

 (٢) مآر ةيآلا نم ١ دوه ةروس .
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 ' سرفت نيح زيزعلا : ةثالث ةسارف سانلا دشأ : دوعسم نبا لاقو : هنم و

 ةأرملاو ت ( انعفني نأ ىسع هاولكتم ى رثكأ ) : هتأرمال لاقف فسوي ىف

 فلختسانبح ركب وبأو .( ُهرجاتنسا تبأ اي ) اهبأل تلاقف ىسوم تأر

 2 رمع

 ىعي ث ةليلق ةذل ةذللا هذهو ، ررضلا رغ ىلع سفنلا ريص و : هنمو

 ةليلقلا ةذللاو . ةرخآلا ىف ديدش باذعو ايندلا ىزخ اهعبتيو " عاقولا ةذل
 : هلوقف . اهنم زارآحالاو هكرت ىضتقي لمعلاف © ديذش ررض اهمزل اذإ

 . هيلإ ةراشإ( نوملاظلا حلنفُيال هن)

 ةقئافلا ةأرملا نأ كلذو ڵ سفنلا ثيدحم مهلا ريسفت نأ : ثلاثلا هنمو

 عقي نأ و دبالف ٤ ىوقلا باشلا لجرلل تأيهت و تنيزت اذإ ،لامحلاو نسحلا

 ه تاعزانمو تاثداحم لقعلاو سفنلا نمبو ث ةيكحلا ةوهشلا نب كانه

 : ةمكحلاو لقعلا ةيعاد ىوقت ةراتو ث ةوهشلاو ةعيبطلا ةيعاد ىوقت ةراتف

 ىف مشاصلا حلاصلا لجرلا نأ : هلاثمو . ةيدوبعلا تادج وم نع ةرابع مهاف

 ك هب رشىلع هلمحت هتعيبط نزف جلثلاب د ريملا بالحلا ىأر اذإ« فئاصلا فيصلا

 امل لب ص بنذلا لوصح ىلع لديال اذهف١: هنم هعنمب هادهو هنيد نأ الإ

 3 لمكأ ةيدوبعلا مزاولب مايقلا ىف ةوقلا تناك دشأ ةلاحلا هذه تناك

 . ملعأ هللاو

 نميبنلا ىوس رشبلا نم دحأل زوج ديلقتلا نأ ملعأ ال ، ىحبصلا : ةلأسم

 : نودو 0 هباشتملا نود كحملاو٬ حوسنملا نود خسانلا ىف ةكئالملاو نيلسرملاو
 : ملعأ هللاو ملع هللا تاولص _ ءايبنألا نسلأ ىلع ناطيشلا هيقلي ام

 ؟ال مأ ةيهارك اهبف عاجطضا ىلع نآرقلا ةءارق و رثألا نمو : ةلأسم
 عاجطضا ىلع نآرقلا ةءارق زئاج هنإ :لاق . رذع ربغ نم وأ رذع نم ناك

 2 ملعأ هللاو . هت ركذ ام عيمج ى لاح ىلع

 .ركسلا وأ لسعلاب رثكأ وأ هن زوب طاخ درولا ءام هانعم برعم ىسراف : بالحلا )١(
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 خسانلا نأ اوملعا : ةلدألا قئاقحو ةلكألا و باتك نم : ةلآسم
 & هدابعل قفرلا نم هتلا دارأ ام لجآل، هتلا باتك ىن ناك امإ خوسنملا و

 هنأل ، ةدحاو ةلمج لزني ملو ، ءىش دعب ائيش لزنأو ، مهل حالصلاو

 ريغ ناك ذإ، خوسنم الو خسان هيف نوكي نأ زجم مل ةدحاو ةلمج لزن وا

 ..كلذل اذكو اذك اولعفت ال و اولعفا : دحاو تقو ىف ىرابا لوقي نأ زئاج

 ءإشامم هقلخ هدبعت ى هدا رم . مدل { ءىش دعب ائيش ىلاعت هل زن اف © هنيعب ؛ولا

 مهنعلي زبو ، رخآ تقو ىف هربغ ىلإ دبعتلا كلذ نم مهلقني مث ، تقو ىلإ
 هلك كلذ ىف مهيلع افيفخت . كلذ ى ض وع ريغب هب مهرمأ امع اع ديعنلا كالذ

 ء هب لمعلا بعصل ةدحا و ةلمج نآرقلا لزنأ ولف ‘ مهل حالصلا نم هيف ا

 لزني نأ زئاج رمغ هنآل 2 نآرقلا نم رثك لزن اهلجأ نم ىنلا ثداوحلا قبسل
 اومهفاف . عقت مل ىه و ،اهف مكحم و هنع ثودحلاب اهنع ربخم ةثداحلبق انآرق

 هبلطن امل قفوملا هللا و ؟ خوسنملا و خسانلا ىلع رودي لصأ هنإف لصفلا اذه

 . هيصترن و

 ىفريخأ : لئاق لاق اذإف آ نآرقلا نم لصفملاو لصوملا ىن هنم و :ةلأسم

 هللا دبعت دق !: معن : هل انلق؟ لصفملاو لصوملا اوفرعي نأ قلخلا هللا دّبعتأ
 اولصفي وأ ،هتلا لصف ام اولصي الئل ؛ اوملعتي و ثالذ اوفرعي نأ قلحلا هناحبس

 [ج؟ كلوق قدص ىلع ليلدلاو ثالذ ىف ةجحلا امو : لاق نزف . هللا لص و ام

 رمأ ام لَصَو نميف تامكحملا مايآلا نم مدقت دق ام تعمس امأ : هل انلق
 ءالوه (١)دعو امو ؟ لصوي نأ هب هللا رمأ ام عطقنم وأ لصوي نأ هب هتا
 ءوسو باذعلاو ةنحالانم ءالوه هب دعوت امو { رادلا ىقعو باوثلا نسح نم

 ريغوأ هنم صقن وأ هيف ديز اذإ ءىش لك نإ : لوقن آضيأ نحت و . ؟ رادلا
 هتفرعمب قلحلا دبعت دق هللا نإ . ارفاك كلذ لعاف )٢( ناك هيلع وه امع

 زع هتنا لاق : هل انلق © لوقت ام ىلع ليلدلا )٢( دج وأف لاق نإف . هملعو

 « دع ه : لص آلا ىف ( ١(

 ٠ « ناكف » .: لص الا ف ) ( ٢

 « ىندج وأف ه : لصألا ىف )٢(
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 ربخأف . ةيآلا رخآ ىلإ )١( (وه“ "الإ هلإ ال هتنأ هتنا دهش ) : لجو
 « ملعلا اًولوأ و ةكئالملا هل تدهش و & هسفنل كلذب دهثو ث وه الإ هلإ ال هنأ

 ةلصلاو مالكلا عطق _ هلإ ال هنأ هللا دهش : لجر لاق ولو : كلذ لثم

 ، هلإ ال هنأ دهش : لجو زع هللا نأ معز هنآل ؛ ارفاك ناك _ ادماع

 ارفاك ناك ادماع اذهب لاق نمو . ثالذب © ملعلا اول وآ و ةكئالملا تدهش و

 دحج و« ةيب وب رلا لطبأ و { ةيرملا لج و زع هللا ىلع مظعأ هنأل (٢)مدلا لالح

 اذإف . هلوق ىلع ملعلا ىلوأو هتكئالمو هللا دهشتساو 2 آلإ هتلا نوكي نأ

 وه الإ هلإ ال هنأ هتلا دهش ) : لجو زع هللا اهلصو امك ةملكلا لصو

 ،هللا هب لاق ام لاق دق ناكو 3 اقداص ناك ( ملعل" اولوأَو ةك اللاو

 ىن ام لك كلذكو ؛ ملعلا اولوأو ةكئالملا هب هل تدهشو هسفنل هب دهشو

 صقنو هيف دازو " هتلص نع هلصف نم ىنعملا اذه ىلعف . ليلهنلا نم نآرقلا

 نأ ىحتْسَي ال هللا "نإ ) : لجو زع هللا لاق : ناث ليلدو . ارفاك ناك

 نإ ) :لاق الجر نأ وله . )٢( ( اهقوف امف ًةَضْوعَب انم القم برضي
 هللا نأ معز هنآل 0 ارفاك ناك ث ادماع ةلصلا عطق و . ( ىحتنستي ال هللا

 هللا نع ريخأ ذإ © هللا ىلع ةيرفلا مظعأ دقف اذه لاقو نمو . ىحتسي ال
 ليلدو اذه هلوقب همد لحو رفك دقف 0© ىحتسي ال هنأ هسفن نع رخأ هنأ

 عطقو(٤)(اهّسلعتيَال بنيتغنلا حت افمَ " هدننعو) لجو زع لاقو : ثلاث

 ة بيغلا ملعي ال هللا نأ معز هنآل . مدلا لالح ارفاك ناك ادماع ةلصلا

 بيغلاملعب ةسفنل هتداهشو هتا لوق درو هللا رابخأ در دقف اذه معز نمو

 . ()٥( لاحلا ريبكلا ةداهشلاو بيغلا ُملاَع) : لجو زع هلوقب
 :هلوق و .(1)( ادحأ هبيغ ىلع رهظي" التف بئيَغل"ا ُملاتع): هلوقو

 )١( مقر ةيآلا نم ، نارمع لآ ةروس ١٨

 لالح هلتقو ث همد لحي ىأ : مدلا لالح )٢(

 )٢( مقر ةيآلا نم ٢٦ ةرقبلا ةروس .
 .؟مامنألا ةرو۔ ٥٩ مقر ةيآلا نم )٤(

 )٥( مقر ةيآلا ٩ دعرلا ةروس نم .
 )٦( ةيآلا ٢٦ نحلا ةروس نم .



١٧١ 

 تاةذيإ ع )١( هتإ ضأال"اَو تا ومسلا بيغ ملاع هللا "نإ )
 ث همد لحو رفك دقف بيغلا ملعي ال هتلا نإ : لاق نمف . )٢( ( رودصلا

 حتاقم هدنعو ): لاقفهعطقي ملو ، لجو زع هتلا لصو ام لصو اذإف

 لاق امك لاق دق ناك و اقداص ناك ( وه" "ال اهملعي ال بيثختاا

 . رثك نآرقلا ىف اذه لثمو. لجو زع هللا

 - د ٠

 نونم وي ٦ نيذللا ( هللا لوق وهفهتلص زوج ال ىذلا امأ و : لصفملا

 ءىراقلا ئدتبي م مالكلا مامت انه اه ( ءوسلا لثم ةَرخ آل" اب
 س ٥ ۔ 3 ۔ - .ه ؟ل' ا و ۔ ۔. ٥

 : لجر لاق ولف () ( "مكلا زيزعلا َونهَو "ىلعألا لتشملا هتلو )

 ناك ادماع مالكلا مطقو ( هتلو ءوسلا لثم ةرخآلاب نونمئوب ال نيذلل)

 _ هركذ لج - ههشو ءوسلا لثم هللا نأ معز هنآل { همد لالح 2 ا رفاك
 لصف اذإف ، ءوسلا لثملا ىف مهعم هلخدأو © ةرخآلاب نونموي ال نيذلاب

 نيذلل لاقف © هب هللا هلص و امع هلصي ماو & لجو زع هللا هلصف امك مالكلا

 { ارفاك ناك ادماع مالكلا عطقو { هللو ءوسلا لثم ةرخآلاب نونمويال

 _ هركذ لج _ ههشو ث ءوسلا لثم هللا نأ معز هنأل ث مدلا لالح

 اذإف © ءوسلا لثملا ىن مهعم هلخدأو 0 ةرخآلاب نرنماويال نيذلاب

 : لاقف ث هب هللا هلص و امع هلصي مل و لجو زع هللا هلصف امك مالكلا لصف

 ناكو ث اقداص ناك ث مالكلا مطق و ( ءوسلا لثم ةرخآلاب نونموي النيذلل)

 . هللا لصف ام لصي مل و هتلا لصف ام لصف و ء مالكلا ماع ىلع فقو دق

 اورفك نيذلا ةملك لعجو ) : هركذ لج هللا لوق ناث ليلدو

 ةملكو : أرقيف ئراقلا ئدتبي مث . مالكلا مامت انه اهو ( ىلفسلا

 ةماكو ) ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو لجر لاق ولف ()٤( ايلعلا ىه هتنا

 هللا ىلع ةيرفلا مظعأ دق هنأل ، مدلا لالح ارفاك ناك ث ادماع عطقو « هللا

 )١( خسانلا نم اطخ . هنإو ه : لصألا ىف .

 .)٢( ةيآلا ٣٨ رطاف ةروس نم .

 )٣( ةيآلا ٦٠ لحنلا ةروس نم .
 )٤( ةيآلا نم ٤٠ ةبوتلا ةروس .



_ ١٧٢ - 

 نيذلا ةملك عم 0 ىلفس هتملك نأ ريخأ ىلاعت هتلا نأ معز و ، لج و زع

 ةلصلا نم مالكلا لصف اذإو © او رفك نيذلاب هناحبس هتلا هبشو & اورفك

 دنع فقوو ( ىلفسلا اورفك “نيذتلا ةملك لعجو ) : لاقف

 ، لجو زع هللا لصف اه لصف دق ناكو 0 اقداص ناك ةلصلا عطقو كللذ

 . قيفوتلا هللابو & هان ركذ ام ناب و هانلق ام حصف 2 هللا لصف ام لصي ل و

 ريغب ملااعلا نع ةلأسملا دييقت زئاجو : ءايضلا باتك نمو : ةلأسم
 تيسك اذإف : ةلأسملل ةوسك ظافلألا نأل ، ىنعملا نع جرخم ل اذإ ةظافلأ

 - ىبنلا باحصأنأ ىور ام كلذ :ىلع لدي و زئاجف اهانعم نم جراخ اظفل

 ثيدحلاب انثدحتل كنإ :هللا لوسر اي : هل اولاق - ملسو هيلع هتلا ىلص

 «سأب الف ىنعملا مبصأ اذإ»: ملس و هيلعتلا ىلصلاقف ث هيكحت نأ نسحن الو
 ملسو هيلع ةلا ىلص هلا لوسر ثيدح ثدحم لج رلانع ديز نب ذامح لثس و

 ىكح هتلا تيآر ام؛لاقف٤ بارعإلا و نحللا ىتأيو نحللا حلصي و ىنعملا ىلعا
 ىنملا نع ىكح امإو ى اهظافلأب مه ربغ و ةيضاملا مهألا نع هباتك ى

 كلذكو ى راثآلا ىف نحللا حالصإ اوزاجأ دقو نحت اهملعن ىنلا ظافلألاب

 نع ج رخت : اذإ هظافلأ ربغ ظافلأب اهودأو ديهشلا ىلع ةداهشلا لمحت ا وزاجأ

 اذإ زئاج اذه لك ث هظافلأ ريغب لسرملا نع ةلاسرلا ءادأ ثللذكو . ىنعملا

 . ج ملعأ هللاو . ىنعملا ىلع ىتأ

 لجرب رم ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ ىبلا نأ ابوتكم تدجو : ةلأسم

 ؟ اذام : لاقف !] ةمالع لجر اولاقف ؟ اذه ام : لاقف هلوح ن وعمتجم سانلاو

 :_ملسو هيلع هلا ىلص _ ىبنلا لاقف ة برعلا باسنأو رعشلاب : اولاقف

 ةمئاق ةنسو ةمكحم ةيآ ملعلا امنإ » : لاق مث « رضي ال لهجو عفني ال ملع ه

 ةلاهجضوخ وأرطخ ماحتقا اههابشأو موجنلا فوخلاو « ةلداعةضي رف وأ
 .. ملعأ هللاو : نكمم ريغ هنم زا رتحالا و نئاك ردقملا نإف ث ةدئاف ريغ نم

لدع فرعأ ملو نالوق ةلأسملا ىف ناك اذإو : ىدشا رمحلا : ةلأسم
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 ٠ امهنم رخآلاب لاح ىفو 0 امهدحأب لاح ىف لمعأ نأ تجتحاو ٠ امهدحأ

 ماكحألا ريغ ى 0 ىسفن ىف ىنصخم ايف كلذ ناك اذا ىنعسي و كلذ ىل زوجمأ

 ليبس ىلع كلذ قيضي الف : لاق ؟ امهدحأب ذخألا الإ ىنعسي ال مأ ؟ اهزاع.و

 ج ملعأ هللاو ٠ لدعلل ىرحتلا

 نأ ىجن هنإ : ملع هللا و ليق - هللا همحر _ ديعس .وبأ لاق : ةلأمم

 دق ايند اذ وأ طئاغلاو لوبلا جلاعي نم هيف ىنعملا نيدلا رمأ ىف ىنفتسي

 دق ةبيصم اذ وأ ، هرقف رمأ دباكي رمف اذ وأ { هايندب لاغتشالا هعزنأ

 نع بولقلا لاغتشاب هنع ىهنو هرك 'عإو . هتبيصم نيح ىف هل تضرع

 { ةعاطلا بابسأ نع تردكت بولقلا تلغتشا اذإف هنع لأسي ىذلا رمأ

 9 بلقلا ملظا رونلا فعض اذإو © اهرون فعضي نأ ف.خ تردكت اذإو

 ىلإ ةملظلا نيع ىدرت نأ فيخو 3 ةملظلا نعي رصبأ بلقلا ملظأ اذإ و

 ،كلذ نيح ةملظلا نمعهيلإ تدأ امم هبلق نع هناسل قطنيو ، باوصلا رغ

 لسك ق ىور اذإ ملاعلا لأسي ال : اولاق ما ىح ةنتفو ةن ز ثللت تناكف

 . رصبم ءىش اذهو . هلابقإ نمح و { هطاشن نمح هنم داطصي امنإ و ، للم وآ

 نم اورثكت الأ :: ىنعملا ، بولقلا اوممح ءاهقفلا ضعب نع ليق دقو
 . لوئسملا نم ةمجو لئاسلا نم ةمجن هل رظني امإو & لاح زك ىلع لاوسلا

 تمدع .امب رف رظنلا ض رعي ام ننح ى ساوحلا اهلإ ىدوت بولق ىه امنإو
 ،ةمجلاو ةولخلا نىدوت تناكامد؛وت ملف ،ىناعملا ضعبب اهاغتشال ساوحلارون
 . ةمجلا عم بلقلا رون داطصي وه امنإو ، بلقلا ىف نكمم ءيشلا سيلو

 ىلع نموي مل تغرف اذزفإ 3 غارفلا هيلع فيخ حزملا ةمحلا ىلع رثك اذإف
 اهلا ىدوي ام لوبق اهلع نمو. ل لاغتشالا ءاج اذإف ة لاغتشإلا بلقلا

 ج ةولخلا مدعل ، باوصو أطخ نم اهتتو .زيح ىف

 هنيدب هملعي نأ هنيدي لهاج دبعلا نأ ملع نمل زوجي هنإ ليقو : ةلأسم
 هلأسي امباوج هيلع د ري و هملعي هنإف دبعلا هلأس اذإ امأو .. دبعلا هلأسي مل ول و

: ملحي مل وآ لهاج هنأ ملع ، هنع



- ١٧٤ 

 زاوج ملعن ال : هباجأف نبملسملا نم املاع لأس نم و : ىحبطصلا ةلأسم
 ال وآ ، ثالذ لعف نم رطخت وأ ثالذ ةمرح وأ كلذ رجح ملعن الو © كلذ

 كلذ نإ ليق دق وأ . نامضلا نم هرذعن ردقن ال وأ ، نامضلا همزلن ردقن

 كلذ عيمج ىف ىوتف اذه نوكيأ ث زئاج ريغ كلذ نإ ليق دق وأ ، زئاج

 ىوتف سيل اذه نإ : لاق ؟ ةجحلا هب موقت ال اذه مأ ؟ ةحابإ وأ عنم ق

 لثاسلا بلق نأمطا نإف . ضيرعت اذه امنإ و ، لثاسلا ىلع ةجحلا هب موقت

 نأ ىوتفلا امنإو 0 طوحأ وهف هكرت نإو { ثالذ هيلع قيضي الف هلوق ىنإ

 نم اذه هبشأ ام وأ . عسي ال وأ عسي وأ ، زوجس الوأ زوجي هنإ لوقي

 . ملعأ هللاو . ظافلألا

 ىلإ عجر مث © نييمدآلا مالكب ملكت و نآرقلا أرقي نميف : ةلأسم
 _ هلا مهمحر - انخايشأ نع انظفح اذك : ديعتسي نأ هيلعف ء ةوالتلا

 ! ملعأ هللا و

 ةروسلا هذه ىن ام أرقي هتءارق ىن و نآرقلا ظفحم ال ناك نم و :ةلأسم

 هرضي ال : لاق ىرخألا ةيآلا ىف ةيآلا هذه ىف امو ، ىرخآلا ةروسلا ى

 له & دحأ هيلع در نإو : هل تلق : دمعتم ريغ اذهو ، “ىش نيدلا ى

 نأل 9 ابجاو ها دارلا ىلع الو 5 امز ال ةيلع لوقأ ال : لاق ؟ هعابتا هيلع
 ۔ ملعأ هللاو . ارمفكم تأي مل ئراقلا اذه

 لهأ وه نم لأسي ناك اذإ ملعملا فيعض ىفو : ىحبصلا ةلأسم

 هب باجم امم تاباوجلا نم بيصي ام رثويو ، لهأب سيل نم و ث لا؟وسال
 هآ هنأ هفرعي ال زم لإ ابرسنمو ء هفرعي ال نم طخ ابوتكم هدجي امو
 ؟ةيهاركو قيض ثكالذ ىف هيلع له . هلطاب نم كلذ قح فرعي ملو ؤ ايتفلل
 :لاق ؟ الطاب وأ اقح كلذ ىف قفاو؟ ذخوي مل وأ هريثأت ببسب ثالذب ذخأ

 لمعنم ىلع و © هيلع ءىش الف هلطاب .ملعي الو هدج ز امك هبتك اذإ هنأ ىدنع
. ملعأ هللا و . مثإلا لطابلاب



 ‘ مكح ال و لمعي ال و لبقي نأ دحأل زوجي ال : لاق هنمو : ةلأسم

 هعس ال ف هبلق ىف الحو 3 همهوت و هنظ ولو قحلا رغب ىلدي الو ىنفي الو
 .ةعاط اهنأ نظ ولو ةيصعم لعفي نأ دحأل سيل : رثألا ىف ءاج دق و . كلذ

 مهللا ىلع 3]لونقأ ال نأ اع “قيىقَحر): ىسوم ةصق ىن هللا لاق دق و

 : ليقو : قحلا ريغ هللا ىلع لوقأ ال نأ ىلع اقح ىأ ,)١( قحلا الإ

 اذه تلاقأ 0 نهم ثالث نع لأسي و الإ ةمكحم وأ هقفي وأ ركذي ملكتم

 وه نمع ذخأ اذإ ىتفتسملا نأ ىبأ خيشلا ىلع الوق تظفح و ؟ لهجب وأ ملعب
 امع ناد اذإ هيلع كاله الف قفاوم رغ هب ذخأ ام ناكو . ايتفلا ى ةجح

 ديعس ىبأ خيشلا نع تظفح كلذكو . هتلمج ىن هبر ىلإ بات و 0 هيف همزلي

 . العأ هللا و ٠. هللا همحر

 )١) .يقر ةيآلا نم ١٠٥ فارعألا ةروس .





 ناثلا ثابلا
 هماكحأ و ديحوتل ق

 هلعف زوجي ايفو . عسي ال امو ، هلهج عسي ايفو لوصألا نم ؛ىث ىو
 هيلع هتلا ىلص ىنلا _ مالك نم ءىش ريسفت ىفو 0 هكرت عسي ال و

 . نآرقلاو _ ملسو

 ، هقزارو هقلاخ و هبر هتلا نأ لع اذإ ملعلاب لهاجلا ىفو : ىلما زلا

 ةقيقح فرعي ملو © هبذعمو همحارو & هبساحم و هثعاب و © هتيمم و هريحم و
 هداقتعا ىف هنأ الإ ههبشي ملو هنع هابشألا فني ملو ڵ لجو زع هق ديحوتلا

 نأ و ىحولا نم هلاثمأو نآرقلا همالك نأ و { ملكتي هللا نأ هبلق ىن هنظ و

 ٨ كلذب ادحأ تفي ملو هناسلب ملكتي ملو © اهف لاح ءايسلا ىن هلا

 اذه نأ ملع ولو . هنظ اذه ناكو & كلذ داسف دحأ هغلبي : و

 هارتأ ، المجم قحلا هيف فلاخ امم توملا دنع باتو هنع عج رل زوجي ال

 لقعلا حيص ناكو . ملحلا غلبي .. تح ناسنإلا ىلع نإ : لاق ؟ اكلاه مأ املاس

 ,زم لاح ى ؛ىش ههشي ال هنأو هقلخ اقلاخ هل نأ فرعي نأ ، تافآلا نم املاس

 ىن ةجحلا هيلع موقتو لأسي نأ ىلإ هغولب دنع هل ، سفن ريغو ك لاوحألا
 ريصبلا عيمسلا وهو ئش هلثمك سيل دحاو هتلا نأ فرع اذإف . هلقع نم اذه

 نم دمح هب ءاج اميإو _ هلوسرو هدبع ملسو هيلع هللا ىلص _ ادمحم نآ و

 .ةلمج ضقني ءىشب نحتمي مل ام هيفكي اذهف © ,نيملا قحلا وهف هللا دنع

 ريغ وأ ناكم ىف لاح هنآ وأ © “ىشب ههشي هللا نأ هبلقب رطخ نإف { هذه

 ٦ ,هبش هل سيل هنأ و 0 ةنكمألا ىف لاخ ريغ هنأ ملعي نأ" هيلعف { لاح

 ىناعمل نأل لقملا قيرط نم هيلع اذه ةجح موقتو ، كلذ لهج هعسي الو
 امإو . هلابب ت رطخ اذإ هلقع لبق نم ةجحلا هيلع اهع موقت دبحوتلا ى

( راثآلا بايل - ١٢ م )
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 قيرط نم الإ ةجحلا اه موقتال اهنأل ءامسألا .و هلهجم نأ ناسنإلا رذعي

 فرعي نأ لثم © ىنعملا قيرط نم مساب ةجحلا هيلع موقت نأ الإ ، عامسلا

 موقت وثااذ ملعي نأ هيلعف ، هالإ ىمسي الو اقلاخ ىمسيءايشآلاقلخ ىذلا نأ

 عسي الف هقلحم قلاخلا هيبشت ىفن لهج امآ و ، هلقع نم اذه ىف ةجحلا هيلع

 نأ الإ هعسي الو 0 لقعلا حيحص اغلاب ناك اذإ د ناسنإلا بلقب رطخ اذإ

 .فاعملانم ىنعم ىف الو ، لاوحالا نم لاح ىف هقلخ نم هل هبشال هنأ دقتعي
 . ر]لعأ هللاو

 برشو لكأ نم مناهلا ىطاعت هلاعفأ ىف ىطاعتي نميفو هنمو : ةلأسم

 كللذب نيعتسي ةينب كلذ ديقي ملو ڵ سفنلا ةوهشل ثالذ ريغو عامجو مونو .
 ، ةينب كلذ ديقي مل هنأ الإ ث ةقيقحلا ىف كلذب نيعتسي وهو 2 هتلا ةعاط ىلع

 © مان مونلا دارأ وأ ، عماج عامحلا ىهتشا نإو ، لكآ عاج نإ وه امنإ و

 راثآ نم هانعمسام ىلع : لاق ؟ ال مأ ةبوقعو مول هتنا دنع كلذ ىف هيلعأ

 تناك نإ. ةمدقتملاهتين ىلع تاللحملل هباكترا ىف لمحم نموملا نإ: نملمملا

 :نكت مل نإف © لعفلا دنع ةينلا ثدحم نأ اهس نمو ع ةحلاص ةمدقتم ةين هل :
 الإ & لالحلا هوجو نم تا وهشلل هباكترا ىف وني ملو ةحلاص ةمدقتم ةين ها

 { ةبوةعلا نم بيرقو هنع لوئسمو © ثكالذ هل زئاج ريغ هنأ معنتلاو ذذلتلا

 . ملعأ هللا و

 'مكناف" ام “ىلعَ اوس اتَ النيتكل_ ):ىلاعتهتلا لوق ىو هنمو : ةلأ۔م
 نم تيأرأ ؟ ال مأ اهرهاظ ىلع ةيآلا (×١( ك اتآ آ امب اوح رفت الو

 ىدنع ايف : لاق ؟ ال مأ مئايأهتوفيام ىلع ىسأي وأ هيتأي امب ح رفي هعبط ناك

 ىف اذه نكلو © هعبط لبق نم ىذلا هنزحو ناسنإلا حرف ىف سيل اذه نأ
 ردقملا طخس ىلإ هب غلبي ىذلا ث هنزحو هللا ةيصعم ىلإ هب غلبي ناسنإلا حرف
 : ملعا هللاو © هللا نم ءاج ىذلا

 .ديدحلا ةروس ٢٢ ةيآلا نم )١(



. !٧٩ 

 8 :اهف ليق ىلا ىهو رونلا باتك ى ىلا ةلأسملا ىنعم و : هنمو : ةلأسم
 ٥ ٠ ٠ ٠ و . . ۔- س

 ٠ ،ىرؤرحوهف ف ولا ىلع هدبع نم و ، ىجرم وهف ءاجرلا ىلع هللا دبع نم

 نإ: لاق . مقتسم وهف ةثالثلاب هدبع نمو © قيدلز وهف بحلاب هدبع نمو
 © هدبع ام ةنج الو اباوث هنم ج ري ل ول هنإ ث ءاجرلا ىلع هلا دبع نم

 هداقتعا و فولا ىلع هتلا دبع نمو : هانعم ىدنع اذه و 0 عسيال اذهف

 ! ىدنع اذهو ، عسيال اضيأ اذهف ، هدبع ام هاصع نمل اران قلخت مل ول هنأ

 هانعمو . بلقلا مهوتب هبح هداقتعا ىفو بحلاب هللا دبع نمو ة هانعم
 ٠ ةروصلا كلت ىلإ ةدابعلاب دصقو ة ,وص هلعجو هبلق ىف هللا هبش اذإ

 بح : هللا بح ىعمو . ق٬دنز اذه و زوجيال رفك اذهف اهبح هنأ معز و

 هنآل هللا.إ دبعي نأ وهف © ميقتسم وهف ةثالثلاي هتلا دبع نم ىنعمو . هتعاط

 باوث ةدابعلا كلت ى ماقتسا نإ وجري و ةيبوبرلا ىطعيلو ث ةدابع قحتسم

 ثالثلاب . هللا دبع ىذلا اذهف ث هللا باقع اهعييضت ىلع فاخ و ع هلا

 : ملعأ هللا و

 ءاهمارحنماملالح ترعيال ءايشأ ىف لخد نم نأ: ديبع نبا : ةلأسم

 ك هلعف هل زجم مل العف لعف وأ ث هيف لوخدلا هل زجم مل ءىش ىف لخد امرو

 ذخأ وأ 0 ضيحلا ىف اهعماج وأ 0 اهعماجم لزي ملو هتجوز قاط هنأ لثم
 ىلع لكشأو ث ثكللذ ىلع نونس تضمو ث املظ سانلا لاومأ نم اثيش
 ، قح ريغب ثالذ نم اثيش لعف هنأ ملعي ملو هركف راحو هرمأ لج رلا

 ةب وتلا هثزجتأ © ةلمحلا ىف باتو ء ىشلا كلذ بوكر نع صلختلا ملع ول و
 امل الحتسم هلعف تقو ناك نإ : لاق ؟ال مآ هنايسنب اروذعم نوكيو

 . هنيعبهنم بوتي نأ الإ ةلمحلا ىف ةبوتلا هنم هثزجتال هنإف ىصاعملا نم لمع

 ق باتو هيسن نأ ىلإ هل لحتسم هلعف تقو ىف وهو باتو هيسن اذإ امآ و

 . هت د زجم ! : لاق ضعبف © هنيعب هنم ب اتلا هپ ملع ول ا هنأ هتنا ىفو 0 ةلمحلا

 ناك نإو{ هنيعب هنم بوتي ىحهئزجمال هن انلوق و . هث زجال .: لاق صضعب و

. 6 ةلمحلا ف هب ات و هيسن ىح ةياوتن : هسفن فوس و رصم رغ وهو امرحم
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 رصم وهو مرحم ناك نإو . افالتخا لصفلا اذه ى ملعن الو . هث زجم هنإف

 ىسن دقو ث ةبوتلا دارأ مث & هنم بوتأ ال لوقيو تركذ املك لعفيو

 قوقحو ءاهد نم همزل امب هلل نيادوهنم باتل ائيش ركذ ول هدنعو . لعفام

 ٠ هلهأ ىلإ هادأ كالذ نم ائيش لع ىم هنإو © هدابعل وأ هتل لاومأو

 . هنيعب هنم بوتي ىنح كلذ نم هل ةبوتال : لاق نم لاق . فالتخا هيفف

 نم صالخلاب هلل ناد و، ةلمحلا ىف باتو ثلذ نع عجر اذإ لاق نم:لاقو

 هنع جرخل هنم ائيش ملع ول هنأر ، هدابع هللا قوقح نم ةمزليام عيمج

 ملع اذإ ةنوبقم هتبوتف { كلذ ربغ وأ لالحتسا وأ دوق وأ ءادأ وأ ةءاربب

 ىدنعل وقلا اذه و . نايسنلا الإ صلختلا نع هعنمب عل و . هتين قدص هنم هلا

 اهوطي واهقلط دق ةأ رما هدنعو تام نإ املو . برقأ قحلا ىلإو ، بوصأ

 ميةم ءىش نم ةبوتلا هعفنت الو & كلاه اندنع وهف٤ تام نأ ىلإ مارحلاب

 فكاع وه و ابثات نوكي فيك اذهو & بنذلا نع ع وجرلا ةب وتلا ذإ ، هيلع

 عجرو : ب ات !ذإ هتمالسب ملعأ هللا و 0 هلهج عسيال اذهو ؟ بنذلا ىلع

 لزي ملو هتجوز قاط ىذلا : ةلأسملا هذه ىف رظانلا لاق . بانأو هللا ىلإ

 نم قلطت ىذلا :لعفلل اركاذ ناك نإف & قالطلا دعب تام نأ ىلإ اهعماج

 هل رسي نم ىلع رداق وهو كلذ ىلع تامو ، هب لهاج هنأ الإ هتجوز
 هلهج هعسيال ام ىلع تام اذإ ث اكلاه نوكي اذه ىلعف & كلذ ىف قحلا

 قالطلا هب عق و ىذلا ىسن ناك نإو . ةفصلا هذه ىلع هتجوز نم نيد ىف

 عيمجال رتب هلل انثاد ناكو ث هنع لأسي ىتح هرك ذي ملو ، هتجوز ىلع هنم

 نأل . اكلاه نكي ل 0 كالذ ىلع تامو © هقلاخ نيد ىف هكرت همزا ام

 8 نايسنلاو أطخلا نم ىنمأ نع ىفع ه : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا
 . ملعأ تلاو . « هيلع اوهرك أ امو مهسفنأ هب اوثدح امو

 لوقلا نم هتركذ ام امأ و : ىوكزأآلا دمحأ نب هعمح خيشلا نع : ةلأسم
 © رظنلا نب دشارو( ىسوم نب ىنموم ىديىلع ناك ىذنلا. ىضانلا ثدحلا ق

مه رغ و ، هللا دبع نب ىرا وحلاو . ىراوحلا ن؛ لضفلا و 3 3 نب نازعو
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 هملع فلكتن الو . هلهج انعسي م كذ نأ هللا كملس ملعاف { مهعايشأ نم
 مهنع فوقولاو . فوقو وأ ةءارب ةيالو نم همكح انع باغ اذإ انمزلي الو

 مهندح لصأ ملعنال انأل 9 ملسأو ىلوأ مهقارتفاو مهفالتخاو مههذم نعو

 ءافشلامه نيذلا ءاملعلا نم تاقبط كلذدعب ىضم دقو ؟ نملطبم وأ نبةحمأ

 ، باوصلا ىلل برقأ اهلهأ و ثادحألا لت نع مه فوقولا اودجوف ىمعلانم
 هتجرد ولعو" هملع ةرثك عم 0 هتلزنم و هتقبط لهأ نم & هريغو ديعس ىبأك

 ل وخدلانم ةمالسلاو فوقولاكلذ ى اوأرف ، هرظاننم و هعم نم و ث هتلزنمر

 نم اهقح حصي مل اهلك ىواعد كلت نآل ، مهكج ىلع ةناعإلاو مهرمأ ىن

 لامتحالا اهف نأل ،اهلهآ ءاضقناو اهنامز بيغملا اهسذك نماهق۔اص الو ،اهلطاب

 ،لاقم و ة ربخم مهدح انعم حصي ملو ؤ لاثوسلاو ثحبلا كلذ ىن انمزاي الو
 اهلك ل رت ل لبق نم تناك ىلا ةيضاملا ثادحألا و . :دايع الو { ةرهش الو

 ىضم دقو . نايبلا وأ ةرهشلا وأ نايعلا قيرط نم حص ام الإ ىواعدلا ىلع

 نم ةيضاملا ةلزنملا هذه لهأ و ، نونياعم هيف مه امب ن ودبعتملا نوملسملا هيلع

 . لادحلاو فالتخالا كلذ ىف رثكو 2 لاقملا مهيف عستا دق ثادحألا لهأ

 { تاقفتم الو تاي واستم ريغ تافلتحم تالاقمو 0 ىتش فونص ىلع مهو

 ملو ، رهشو رهظ اميف كلذ ىف مهمدجولاو ، تانياعملا ضعب مهضعبل رهظو
 . تاوادع روهظ الو تارت ريغ نم ، رومآلا ىف طيلغت و رودصلا ` نحا
 ىراوحلا نبا لضفلا و ع اب وتكمهتدج و اذكه . قرف ىلع اوق رنفا مهنأ امم رو

 نيبج ق نينيعك رقصلا نب نازع و وهناكو { ملع ةمج و لضف ممدق هل ناك

 نازع تاهف ، مهل زنمومهنجرد ولعو ، مهملع ةرثكو مهلضف ةرهشل ، نام

 2 ثادحألا كلت "هسفن لخدأف ء ثدحلا ىلإ هدعب لضفلا ىقبو ثدحلا لبق

 ىراوحلا ىلإ رمآلا لآ ىتح & امهل دعاسملاو دشار و ىسومل نمعملا وه ناكو

 اوباغو اعيمج اوضقنا دق و. هتيار تح لتقو هتمامإ ق لخد و ؛ هللا دبع نبا
 آرين و ، نوملسملاو هلوسر و هتلا هالوت نم ىلوتن نحتو مهدح باغ و انع

© مهودع انودع و ، مهلو انيل و . نوملسملاو هلوسرو هللا هنم ئرب نمم
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 ثحبلا ن ود ىفتكن هب نحتو > اننيد ىقر اندمتعم هلع و ئ انبهذم لصأ وهو :
.
.
.
.
 . ؛ ملعأ هللاو . لادحلاو طسبلاو لا"وسلاو 

 كرابت هتلا زربأ ول : هللا همحر ديز نب رباج لوق نع لئسو : ةلأسم

 لام الو ، هئاضق ىلع ضاق الو © هقوس ىلع قوس دعقام رانلاو ةنحلا ىلاعتو

 مهاهدام نكلو ةنحلا ىلإ رانلا نم اوبره الإ ى اهلإ اوبكر ال وايندلا لإ سانلا

 بسحأ امو . كشلا اذهم ملعأ هللا : لاق ؟ كلشلا اذهام & كشلا الإ هتلاو

 ،قح رغ وأ ىلاعت هتلا لاق امك قح امهنأ رانلاو ةنحلا ىف مهنم كشلا اذه نأ

 ،هب اوقدصي ملو هودر ذإ ،كلذي اوك رشأل كلذ ىف كلشلا اذه ناكولو

 هيلع _ ىموم موق نأ دجوي دقو . هل ةنياعملاك ء ىشلاب ربخلا سيل هنأ الإ
 ۔ ىلاعتو كرابت هتلا هملعأ ث مهنع بئاغ وهو لجعلا اودبع امل _ مالسلا

 ىلا رلا سيل : لاق لجعلا لوح نوفوطي مهآرو مهلإ لصو املف ، ثكالذب

 نكيملو 0 ترسكت ىنح حاولألا ىقلأواديدش ابضغ بضغو، ث دحملاك

 ه زاجم جرخم اذه لعلو . لجعلا ةدابع نمهب ىلاعت هللا هرمخأايف كش ىسوم

 م ملعأ هلاو . كلذ ىلع

 ىلاعتو كرابت _ هللا نيد ناك ام: لاقف ىنرظان رظانم نعو : ةلأسم
 نأىلإ س ضرألاو ءامسلاو ث راهنلاو ليللاو ث رمقلاو سمشلا قخم نأ لبق
 نيد نإ ىعم هللا همحر ديعس وبألاق ؟ هباوج اه ، مالسلا هيلع مدآ هللا قلخ

 لاوحألا نم لاح ىن هيف فالتخا الب لدعلا وهو ، لدبتي الو ريغتيال هللا

 نيد نإ ليق نإو . ايفاك اباوج ناك تبجأ نإف ، ةنمزآلا نم نامزالو

 هتعاطو ،هتعاطهنبد نأل . كلذكفهتعاط هل ليق نإو ث ايزج ناك لدعلا هللا

 . ملعأ هللاو . مالسإلا ىلع كلذ مساو ع هنيد

 ى قلخ هل ناك له _ ىلاعتو كرابت انبر نع لئسو : ةلأسم
 ن وكي نأ ىرعتي الو . ملعأ هللا : لاق ؟ مالسلا:هيلع مدآ لبق ضرأل

نم هل ناك هنإليق دقف { نيدبعتملا نم ىعت تنك نإو . ءاشيارك قنخ هل
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 نيدبعتم اوناك مهنإ ليقف ،ناحلا دلو مهو ، مدآ لبق ضرألا ىف نيدبعتملا

 مهنم ناك سيلبإ الإ { مهلكهتلا مهكلهأف ءامدلا اوكفسو اوصعف 0 ةعاطلاب

 ض رآلا ىن اوناك نيذلا قلخلا كئلوأ نم 0 ليق ايف ناحلا دل و نم وهو
 "ناجلاو ) :ىلاعتو كرابت هتلا لوق كلذ نم مالسلا هيلع _ مدآ لبق

 . مدآ لبتناكهنآ ىلعلدي اذهف ()( مومسلا ل رات نم ُلبَقنم ُهاتئةلخَ

 اف ءايبنألا امأ : لاق ٠ ؟ نيه مهل ناك وآ ءايبنأ مه ناك له و : هل تلق

 نأ ز وجم الف نيدلا امأو . مالسلا ةيلع مدآ لو سالا اوناك ءايبنآلانأرلعن

 محل ناك نإف : هل تلق . نيد لصآ ىلع الإ ةيصعملاو ةعاطلاب اودبعتي

 نم لكف ث مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ ىعم : لاق ؟ مهنيد ناك امف نيد

 مالمإلاب )٢( [الإ ] هللا عاطي ال و ،مالسإلا نيد وه امإف هتنا نيدب هلا عاطآ

 "نمو ر: ىلاعت هللا لوقل ، لطاب و لالض وهف نيدلا نم مالسإلا ىوس امو
 - و - و ٥ _ س ه _ -, -_ ٥ ۔ ٥ -. - ٥

 ة -نآلا ىف ويهو هنم لبقي نلف آي د ه ةالنسالا ريغ غرتسي

 اوُتَمآ ني إ ذلا اهُسأ اي ( : لاعتو فك كرابت هللا لاق و (٣) ( ني رساخلا نيم

 | و ه .ه ال ء .
 نف ):ا َنوُملنسُم متننأو ال نتومت الو هتاقت" ح هللا ا وُمقَتا

 ن ملعأ هللاو . هرخآ ىل رهدلا ل نم & مالسإلاب الز ةقيقحلا ىلع هللا دبعي

 ينتب ىقلي نأ ىلإ ، ادهاز ًآحتاس جرخ اذإ لجرلا نع لثسو : ةلأسم
 ناك اذإ هنإ ىعم : لاق ؟ ًآكلاه ثالنب نوكيأ ، اعوج و آاشطع كله و

 كلذ هل نكي مل ، كللذ ىلع هسفن لمحمو ،كالهلا هسفن ىلع فاخ هنأ ف رعي

 . ىنعم اه سيا نامزلا اذه ىف ةحايسلاو . ةحايسلا ىنعم رمغ ىف ىدنع

 ىمأ ةينابهر ةحايص » : لاق هنأ _ ملس و هيلع هللا ىلص _ ىنلا نع ى وريو

 ة ملعأ هللا و .«دجاسملا ىف س ولحلا

 )١( مفر هيآلا ٢٧ طقس اج لصألا ىق ةيآلا تدر و دق و . رجحلا : ةروس نم .

 )٢( ىنعملا اهب ميقتسي ةدايز .

 (٣) مقر ةيآلا ٥ نارمع لآ ةروس نم .

 )٤( مقر ةيآلا ١٠٢ نارح لآ ةروس نم .
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 : لاقف ؟ تحبصأ فيك © نينموملا ربمآل لجر لاق : ليق و : ةلأسم

 هنابلاطيناكلم و ةنسلاب دبلاطي هيبنو ض رفلاب هبلاطيهب ر "نم حبصأ فيك
 لايعلا و & ةيصعملاب هبلاطي ناطيشلا و ، ةوهشلاب هبلاطت سفنلا و ، قطنملاب

 . ملعأ هللاو ٦ هحور ضبقب هبلاطي توملا كلم و ؛ هقفنلاب هن وبلاطي

 بوتكم ىتلا ، تايدمغا نع سيمخ نب رصان خيشلا تلأس : ةلأسم

 زوجم : لاق ؟ال م ى رانلا لخدت نآ زوجب له ٠ هللا الإ هلإ ال. اهف

 . رانلا هكلهتست و قرتحم ىذلا ؛وشلا زوجم امنإو { ةيهارك هيف و ، كلذ

 : ملعأ هللا و

 ىلعا مدقي نأ ناسنإلا ىلع روجح هنأ كدنع لهو : ىحبصلا : ةلأسم
 اذإ ةعس هيف ىرت مأ ؟ اصن هزاوج ف رعي ىنح لعف وأ لوق نم ثيش

 ام ىلع هلعفي نأ ، كلذ زاوج ىلإ ، هردص حرشناو ناسنإلا بلق نأمطا

 هبونذ عيمج نم 2 ىلاعت هللا ىلإ ةبوتلاب ةينلا داقتعا عم © فعسي هزأ هوج ري

 . اذه ىلع لوخدلا هيلع قيضي ال : لاق ؟ همزلي ام عيمج ءادأب ةن ونيدلا و

 : ىلاعت هللا لوقل 0 { مكحلا رمغ 7 > نسحتسملا ر و ع .ز ".سحلا فصولا

 . ملعأ هللا و . ةيآلا )١( ) "ملع هب كال سيل ام فقت الو (

 نم لوق ىلع ث رحنلا ف تضبق ذإ با ودلا خا ور ىف هنهو : ةلأسم

 ملع ثيح . ناكم ى رقتسم اهل نوكي نأ ولخ الف ، ثعبت اهنإ لوقي
 . رقتسم الو ءاقب امهل نوكي الف © داعت ال اعإ لوقي نم لوق ىلعو ء هلا

 . ملعأ هللا و

 © ملعا هللا لاق ؟ مهلإ لصت فيك ى ةنحلا لهآ ةوسك ى هنمو : ةلأسم
 اهددعو اهنا واأو ؛ ؛ مهديأ ن نب وأ مهنادبأ ىلع اهودج نأ هللا ةمارك نم و

.- 

 كل وأ لكداؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ه : اهمامتو . ءارسإلا ةروس ٢٦ مقر ةيآلا نم )١(
 ! ٠ » ال وشث۔سم هنع ن ك



 ١٨٥۔-۔

 مهمعطأ ق لوقلا كلذكو ٠ مهمدخ اه مهماع نف وطت وآ . مهاجرد ىلع

 ؟ نعلا روحلا نم مأ مدآ ىب نم نادلولا ءالوه و : .هل تاق . مههك اوذ و

 مهنأل روحلا نم مهنأ بسحأو ى اذهو اذه نكعع دقو. ماعأ هتنا :"لاق

 عيمج ةدص نأ بسحأ و & نولك ي الو ن ومعنر ال و & هللا ءا.لوأل باون

 لافطأ و راغصلا نبكرشملا دالوأ مهنإ : لاق نم لاق دقو . ثالذك روحلا

 . ملعأ هللاو . مهميعن ىن مهن وكراشي الو ؛ ةنا لهآل مدخ نسقفانملا

 ؟ ةنس :فلأ نم:الث رادقمةنحل نب و رذنلا نمب نإلاقي و: هنم و : ةلأسم

 ام مهس : ولأسيف ، اهميعنو ةنحلا ىلع اوعلطي ؛١نأ ىلإ مهلمحم رانلا بهل نإ و

 هب قفشأ اناك نيذلا هيدلاو دلولا لأس امم ر ،:: هللا لاق امك كالذ نم هللا ءاش
 . ملعأ هللاو : نيرفاكلا ىلعا ثالذ مرح هللا نإ : هنابيجيف الاح

 رودصلا خفنب تام نم نإ لوقي نمع هتلأسو : هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللا : لاق ؟ آقح اذه ىرت له © رانلاو كالهلا نم هل ةمالس الف

 نم و & ادبعس تام قحلا ىلع تام )١) نم [ نإ لوقأ و . كلذ ىلل نبي ال و

 . ملعأ هللا و . ارخأتم وأ ناك امدقتم 0 ايقش تام رارصإلا ىلع تام

 َ صسيلى دابع نإ ) : ىلاعت هلوق ىف ديعس نب حلاص خيشلا نع ةلأسم

 لخدي ال ةوفصلا  ةءآلا هذه لهأف ةيالا )٢( ( "ناطنلُنم "مهيلع كل

 كلذ ىنعم : لاق ؟ ثلذ ريغ مأ ج مف س وس وي ادبأ باب نم ناطيشلا مهاع

 نأ ىلإ اهلع نورصي 0 ةيصعم ق مهلخدي نآ نينموملا ىلع ناطلس هل سيل

 م ًاثتساخ عجرو 0 اهنماوبات ةيصعم م قحل ول و ، رانلا اهب اولخديف اوتوم
 . ملعأ هللاو . ناطلس مهلع هل ن نكي ملف

 هياع مزال هنأ لهج و © هتفرعم و داةتعالا لهج نميف و هنم و : ةلاسم

 )١( ريبعتلا اج حصي ةدايز .

. 
 ؟ ني رباغلا نم كعبتا نم الإ ه : اهمامت و & رجحملا ةروس
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 ۔۔ ١٨٦

 ؛ نبملا قحلا وهف © ذا دنع نم هللا دبع نب دمحم هب :اجام نا دقتعي نأ

 قيرط نم ص رانلاو ةنجلاو توملاو ، باسحلاو ثعب'اب قدصم هنأ الإ
 طورش ىف املاس نوكيو ىثالذ هث زجم داقتعالا قيرط نمال ث عامسلا

 ملسملا نأ . نم.اسملا راثآ نم هانعمس ام ىلع : لاق ؟ال مأ اذه ىلع نيدلا

 هيلع موقت ام وأ © لقعلا ةجح نم هداقتعا هل مزاللا داقتعالا دقتعا اذإ

 هداقتعاب ملاس وهف ح هيلع ةجحلا هيف موقت نمم ‘ عامسلاب هيف ةجحلا

 ملعي نأ هيلعف ؛ همزليالوأ داقتعالا :ذه همزلي هنأ هلابب رطخ نإف ؛ هايإ

 هعسي ل كلذ ىف كش نإف ؛ بلقلاب هداقتعاالإ هعسي ال هنأ و ء همزلي هنأ

 . ملعأ هللاو . اذهف هيلع ةجحلا مايق دعب

 له _ اهنم نيملسملا عيمج و هللا انذاعأ _ رانلا لهأ نعونمو : ةلأسم

 عسي لهو ؟ كاذ ىف ل وقلا فيك مأ 2 اعطق رانلل مهقلخ م وي هللا مهقلخ

 رانلا ىلإ ريصي نمم املاع لزي مل هللا نإ : لاق ؟ال مأ ركذ اذإ كلذ لهج

 هللا ملع نف © هللا ملع امع ةلاحمالو © ةنحلا ىلإ مهنم ريصي نمو ث هدابع نم

 لج و زع هللا نكلو رانلل هقلخ ناك 2 اهنم هللا انذاعأ 0 رانلا ىلإ ربصي هنأ

 ءوسو 0 ىدصاعملل مهلعفب مهبذع امإو ، مهف هملع نم قبس امب مهبذعي م
 ىلع ربجم ملو © اهلعف نع مهرج زو 3 اهنع مهاهن نآ دعب نم ح اهل مه رايتخا

 ءوسب هوكرتو 0، هوكلسي ملف اهنع ءاهتنالا ىلإ ليبسلا مف لعجو ، اهلعف

 مهف ث هنوعيطيال [)١( مهنأ] مهنم هللا ملع ال نكلو ث مهسفنال مه رايتخا

 نكلو هللا مهملظ امو ، هريغ ن ولعفيالو { نوكلاس مهنم هللا ملع 1

 قلخ نمو ث هل رسي ربخلل قلخ نف . نوملظي مهسفنأ اوناك
 امع لأسيال { ديريو ءاشي ام لعفي هللاو { قفوي ملو ربخلل رسيتي مل رشلل

 ملعي هللا نأ ركذي نم عمس وأ هبلقب رطخ نم امأو . نولأسي مهو لعفي
 هكش ىدنع هعسي مل ڵ كلذ ىف ثكلشف 0 ملعي الوأ هدابع نم هيصعي نم

 : ملعأ هللا و . هلك ثالذب ملاع هللا نأ ملعي نأ هيلعو ، اذه لثم ىن ةلاهحلاب

 . قايسلا ايضتقي ةدايز ( ) ١



- ١٨٧ 

 ى رتأ « مكحأو ىردار هيغبو هجاهنلا باتك ىن دج وي امع :ز ةلأسم

 ةفصزوجمأ ] لوقي نم لوق ىلع امأ : لاق ؟ ةيهارك هيف ما ازئاج كلذ

 . ةيهارك كلذ ىف ىدنع سيلف ۔ ملعلا هدنع اهانعمو 2 ةياردلاي هللا

 هذه نأل ،ز وجمال كلذ نأ هدنعف © كلذ زيجمال نم لوق ىلع امأو

 ١ . ملعأ هللاو . نآرقلا اع تأي مل ةمنصلاا

 راوج ىفو قحلابو هللاب انأ :ز هريغ وأ ىكاشلا لوق ىفو هنمو : ةلأسم
 نآ عماسلا ىلعأ . اذه هابشأو ٢ ثاب و هتلاب (١)ذنال وآ كراوج و هتلا

 ىدنع اذهف قحلابو هللاب هلوق امأ : لاق ؟ال مأ هب .ظفلي نم هنع ىجي
 هيف لمتحع اذهف س كراوجو هللا راوج ىف هلوق امأو . هيلع ركنيال
 : هلوق امأو . قحلاب امئاق هراوج ىف وه لوقي ىذلا اذه ناك اذإ زاحملا

 .ةنابالإ ماصتعاال هنأل ، هيلع ركني نأ ىنبجعي اذهف،كب و هللاب (ر)ذئال
 .ملعأ هللاو . مهفي ىح مهفيف مهفيال ناك نإو ، ماصتعا نيقولحلاب سيلو

 هنيد ىن ةدايز ىف نكي مل نم اهف ليق ىلا ةياورلا ىفو : هنمو ةلأسم

 ىف ةدايز مأ فوخلا ىن ةد مآ ةدابعلا ىف ةدايزوهأ © ناصقن ىف وهف

 نبا قلخ : ليق ام ثالذكو ؟ كلذ فيك مأ ، عوحلا ىن ةدايز مأ« نةيلا

 3 :قمحلا اذه ةفص فيك ، شيع هانه ام 6ةمح الولو & قمحأ مدآ

 ىلوث دنع حضاو اذه لثم نآ ىدنع : لاق ؟ صاخ مأ ماع وه لهو

 ةدايز ىلع موي لك 2 قيرط ىلع اوماقتسا اذإ نيدبعتملا نأل ، لوقعلا

 . ةدابعلا ىق مهرامعأ تلاط املك ؛ هرمأ ىلع مهماقتساب { هتلا ىلإ برقلا

 ،اهفعاضي ةنسح كت نإو ث ةرذ لاقثم ملظيال هنأل ؛ هللا دنع مهرق داز

 نمو . لوبقم ريغ هلمح كلذف هتا دنع موي لك ةدايز ىلع نكي مل نمو

 امأو :. كلذ نم هللا انذاعأ ، ناصقنلا ىلع وهف لوبقم ريغ هلمع ناك
 لهآ نم وأ حالصلا لهأ نم ناك © ىفخ ريغ وهن مدآ نبا قمح

 ردقي مل ، هيلع ئرج امو رومآلا قئاقح هلقعب رصبأول هنآل ث داسفلا
 .ث ديلم ه : لصألا ىف (ا١)



 س ١٨٨

 فيكف ؛هدحو توملا ناكول و . هسفن تفعضلو & برشي وأ لكأي نآ

 نكلو ؛ كللذ ريغو باسحلاو ثعبلاو رقلا : هدعي نم هيرتعي امر

 تضم ولو توملا نم عزجمال ثالذ ةمالع نمو ؛ لمآلا لوط هقمحةلالد

 . ملعأ هللاو . هيلع ىضمت نأ لبق نم عزج ام رثكأ 0 نونسلا هيلع

 هدلب ىلإ ءاج مث دمحمو هللا دبعو وه رفاس لجر ىو : هنم و ةلأسم

 © ىش هللا دبعو انأ تئج : لاقف ؟ هللا دبعو تنأتثج هل ليقف دمحمو وه
 ناك نإ هعوض و ضقةتنيو؟امثإ ءىش هللا دبعو انأ هلوقب نوكيأ ، دمح و انأ

 انرأرو٤ ملكتملا اهب ملكتي نأ ىنبجعي الف ةملكلا هذه اهأ : لاق ؟ال مأ اثضوتم

 هنيب اف اذهب نا نم لوقأ ال نكلو 0 اذه لثمب ملكت نم نوهني انناوخإ
 ىذلا هنيعب لجرلا رجم ىقب اذه همالك ىن هتين ناك اذإ همزليال هنأ« هللا نمب و

 .ملعأ هتلاو . لجو زع هلل نوكت نأ ةيد وبعلا ىفن هدصق نكي ملو ء اده ىمسي

 ؟ال مأ زاوحلا لمتحت هذهأ سهللا قزرملا لئاقلا لوق ىفو :هنمو : ةلأسم
 ، ءوضولا ضقن و ةب وتلا اهنم الهج اهب قطانلا ىلعزاوخحلا لمتحتالتناك نإو

 ةيب رعلا ف نحلاهنفىدنع ةملك هذه نإ: ناق ؟ال مأ ا هيلعراكنإلا عماسلا ىلعو

 دق ىذلا لماحلا امأو ث كلذ هل زوج الف اهب ملعلا دعب ناسنإلا املع دمعت نإ
 ىوقأ الف هناحبس هللا نم قزرلا نز اذه هلوق ى هانعم و ،ثكالذب هتغل ترج

 أطخأ اذا عماسلا امأو . كل تركذ ام هانعم ناك نإ لئاقلا اذه ةاطخن ىلع

 . ملعأ هللا و . ملاعلا ىلع هميلعت لهاحلا نآل٬ هميلعت هل نسحألاف ؛ لئاقلا

 ىف سيل نالف مهلوقو 2 هللا اح لامكلا : ةماعلا لوق ىفو هنمو : ةلأسم
 ةفصلا هانعمناك نإلاق ؟المأزوجم ، ناطيشلا ههجو ىن نكلو نمحرلا ههجو
 نع توكسلا هعسي لوقلا اذهل عماسلاو‘ زوجمالفالإو 2 كللذ زاج س هللةلماكلا

 ههجو ىف سيل نالف لوقي ىذلا امأو . ىنعملا ىلع كلذ زا وج لاحال} راكنإلا

 . ملعأ هللاو . زوجمالف نمحرلا
 نأ زوج ايلو ركذي ناكاذإ هللا ةفص ى لئاقلا لوق ىفو : هنمو :ةلأسم

 :لئاقلا لوق كلذكو؟ اهانعم امو؟ زوجمال مأ ،هتمحرب هللا هدمغت : لوقي
: هلوق امأ:لاق؟ال مأ كالنب ظفمالا زوجم © ماللاو فلألاب { هناحبسلا



 س ١١٩

 « ايندلا ىاه ىع نإ ىل ولا ريغو ىلولل زوجت هذهف © هتمحرب هللا هدمغت

 . فيسلا دممغنك هيف لخدي ىذلا وهو ،& ءىشلل دمغلا نم قتشم هانعمو

 سيل اذه نآل 0 لئاقلا نم ةن ىدنع هذهف ةناحبسلا لئاقلا لوق امأو

 نأ ىسعف لمهاحلا امأو . نحللا ىلع دمعتلا زوجم الو ، مالو فلآ عض وم

 . ملعأ هللاو . اذكه هتغل ىف ناك اذإ هتلاهجب رذعي

 هتل وانم دنع وأ ء ىش لعفل هئادتبا دنع لئاقلا لوق ىفو:هنمو : ةلأسم و

 ؟ ال مأ هنع توكسلا هل عماسلا عسيو ف ثالذ زوجم « هللا رضح » ًاثيش دحأل

 اذه ىنعم نوكي نأ نكمم و 3 اذه لثه ىف ةعساو برعلا ةغل نإ : لاف

 و رظني له ) : ىلاعت هلوق اذههبشي وث هتلا رمأىأ { هللا رضح لئاقلا

 1 ) ةكئالملاو ماَمَخلا َنَم م لتلظ ى 1 ُمُهَيتي ُنأ الإ

 نبت نإف . )( ُ هدنع هللا دجوو ائيش ؤ ٥ "دجت ل هءاج ا ذإ ىح (

 زوجمال اذهو © هيلع ركنأ ةبيغلا دعب روضحلا ةفصب لئاقنا اذه ىنعم نأ

 فصوي سيلو 0 ه ربدتو هرمأو هانعمو ناكم ىف هللا نإ : لئاقلا لاق دق و

 . ملعأ هللاو . ىدنغام اذهف ةنكمألا ىن لاح هنأ ىلاعت هلا

 ىري ليق ثيح ء ىلاعت هللا ةفص ىف ليقام ىنعمامو : هنمو : ةلأسم

 : لاق ؟ ىلعألا رظنملاب وهو ىنعم ا. ، ىلعألا رظنملاب وهو © ىري الو
 فص وي ,سيل 0 ةبلغلاو رهقلاو ةردقم!ا ولعب فصويال هلا نأ كلذ ىنعم نإ

 ةردقو لالج هتيقوف ،ءىش لك قوف هنأ ىلعألا رظنملا ىنعم و . ةفاسملا ولعب

 نم نآل ، نقولخلا! تافص ؟نم تافاسملا نآل ، ةفاسم ةيقوفال ، ةمظعو

 تاهحلا هب طيح هنم ىلعأ هقوف ءىش:ناكو ، ةماسم ةيقوف ءىش قوف ناك

 . ملعأ هللاو . تسلا

 رعمشت ىن "نأ ىعم : لاق .ث رثألا ىف دجوي امعو : هنمو : ةلأسمو
 اه رصقت ه صيمقلا ربمشت نإ لاق ؟رممشتلا اذه ىنعم ام : ابيع صيمقلا

 هنأل ليوطلا ةلادالاو ء هسابل ف نيملسملا ةماع ىز نع جرخ اذإ هتيهاركو

 )١( مقر ةيآلا نم ٢١٠ ةرقبلا ةروس .
 )٢ ) نم ١ مقر ةيآل ٣١٨١ رونلا ةروس .

 



. ١٩٠ 

 ةطسوتم هتريس نوكتو هلاوحأ لك ىف ةرهشلا بناجب نآ ناسنإلل ىغبني

 . ملعأ هللاو . كالذ رمغ ىفو هتيشمو هسابل ىف نبملسملا ةماعك

 نعللا زوجأ 3 مه ريغو نقفانملا لث. ىصاعملا لهأ ىنو:هنمو: ةلأسه

 ةنعللا نإ : لاق ؟ نسحأ كلذ نع فكلا مأ؟ بحتسي امم وه و { مهساع

 ، لالضلا لهآ ةقرافم دقتعا اذإ ناسنإلا نكلو © ةاصعلا عيمج اهقحتسي

 { مهه وج وىنهناسلب مهنعلي نأ هيلع نكيمل .هللا ةيصعم لهأ مهنأ مهنم فرعو
 © اه راهظإهيلعف ةءارملاراهظإ هيلاع بجب و « لاوحألا ضعب كلذ صخم نأ الإ

 الإ سانلا ىنايالو ى مههوجو ىف ةنعللاب سانلا نموملا رهاجم نأ ىنبجعيالو
 3 نفكاع ةيصعملا ىلع كلذ مهتقو ىف اونوكي نأ الإ ، نسحلا .ءاقللاب

 ؛ ثالذ ىلع ردق نإ مهيلع راكنإلاو © لوقلا ىف ةظلغلا ش رهظي ذئنيحف

 . ملعأ هللاو . مههوجو ىف مهنعل اوهنني مل نإف

 عوشخو دسحلا عوشخ & نيروكذملا نمعوشخلا ىنعمامو :هنمو : .ةلأسم

 :لاق .؟ لذ ريغ مأ لعةيالام لوةيىذلاوهأ ؟ دسحلا عوشخ ىنعمام: بلقلا
 عوشخ امأو . هنم فوخلاو هلل ةيشحلا هيف ناك اذإ ، بلقلا عوشخ ىنعم امأ

 ةالصلا ىف عضاوتلاو بادالا نم 0 دسحلا ىف ةنسحلا ةئيملا ىهف دسحلا

 عش>خ اذإ و. ةنسحلاة ريسلا كلتف بلقلا عوشخدسحلا عوشخقفاو اذإف . اهريغ و

 ةفص و ن اهنم هللاب ذوعأ ، قافنلا ةربس كلتف إ عشاخ ريغ بلقلاو دسحلا

 سيلو ع رمآلا رهاظ ىف ةالصلا نونسحمو سانلل عضا وتلانورهظي : نئارملا

 { ةفصلا هذه نم نبملسملا عبمجو هللا انذاعأ ث هللا ةيشخ مهبولق ىن

 . ملعأ هللاو

 ةالصلاو نادآلا لثم ث ةعاط لعفي نأ دارأ نميفو ث هنمو :: ةلأسم
 ؟ ال مأ مثأيأ ، عجرو اسان ناكملا كلذ ىف ىأ و ذإ ءايحلا هدرو ، اهريغو ¡

 هنإ سانلا لوقي الئل ةعاطلا هذه نع هتعجر تناك نإ ىدنع ايف : لاق

 سانلا ضعبنأل غ مثإلا نم وجنيال ىدنع اذهف اهنم او رخسيو نذ٣ويو ىلصي

هتعجر تناك نإو ة كلذ لعف نمم نورخسيو .هللا ركذو ةالصلا نوه ,كي
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 نم مه رذح ةالصلا نسحمال و ك سانلا ة رضح دنع لجح هنأ لجأ نم

 لع نولجح رششباا ضعب . و عبط هنأل ٤ ىدنع مثأي ال اذهف ] ةلجلا ة ة رثك

 . ملعأ هللا و . اهعسو الإ اسفن فلكيال هللا و > سانلا ٥ ة رثك

 ف رسيلو ٤ اهنم كلح ضو زو٭جال ةملك س نميف رم : هم و : ةلأسم

 ؟ ال مأ ممشأيأ ، كلذ نم ابجعت كحض هنأ الإ لطابلا نم ثحضي نأ هتين

 ىنبجعيالف ص ةيصعمال هلعف نبح ةي دعملا بحاص دنع كاحضلا امأ : لاق
 رهظ نأ ىبجعي و . ,] دمعت رغ نم كلحضالا هلغ نوكي نأ الإ ! ء كلذ

 ىب ءاهةف نم هيقف نع ةياورلا ىف ءاج هنأل ، ههجو ىف ظيغلاو بضخلا
 لاجرلا هيلإ دريو 0 مهنيد رمأ ىف هوتفتسيل سانلل ساجم ناك © ليئارسإ

 هوبأ هل لاقف 0 اهلبقف ةأرما ىلإ ىوهف © ارضاح هعم هنبا ناكو 2 ءاسنلاو

 ، ههجو ىلع هريرس نع طقس ىبح هتلا نم ةبوقعلا هب تلزنف ، ىباي الهم
 :نم ناكام هنأل ، تلعف ىنأ ، نامزلا كلذ ءايبنأ نم ىن ىلإ هللا ىحوأو
 العو لج هللا نع ىرخأ ةياور نهو . ىنباي الهم : لاق نأ الإ ىل هبضغ

 ركلا بضغي امك تلحتسا اذإ ىمراحملنوبضغي مما : ننمؤوملا هدابع فصي

 . لع هللاو . د رج اذإ

 هرصب ضغي ملو ءاسنلا نم ةروعلا رع س لهج نمع و : هنمو : ةلأسم

 هيلع كلذ نأ ردي ملو ث اهسفن ةروعلا فك امنإ ، نمناديأ ىإ رظنلا نع

 وأ { ةوهشل كلذ رظني ملو ، نهروعش و نبنادبأ ىلإ رظنلا لثم 2 هرظن

 ق مأ امهل هلهج عسي امم اذهأ ، هرتست ملو روكذملا اذه رتس ةأرملا تلهج

 رتست نأ ةأرملا ىلعنأ نمملسملا راث 7 نم هتظفحام ىلع : لاق ؟ قرف ثللذ

 ىلعو © ةوهش ريغل ناك اذز { اهبفكو اههجو الإ اهندب عيمج ىبنجألا ىلع
 هللا لوق كلذ ىن اولوأتو ©، نمفكلاو هجولا الإ اهنع هرصب ضغي نأ لج رلا
 رتس ىفو . ةيآلا )١( ( مه راصبأ "نم اوضغي نين.م؛رملل ثلُق ) : ىلاعت

 )١( مقر ةيآلا ٠ رولا ةرو۔ نم .



. ١٩٢٣ 

 & نيعلا ىف لحكلا وه و : (اهنم رهظام الإ نهتنيز َني دبيالور "ءاسذلانادبأ
 نج ربتي ىتاللا ءاسنلا ىف صخر نيملسملا ضعبو ث عبصإلا ىف متاخلاو
 هلهج ىف ناسنإلا قفاو اذإف . ةبيرالو ة وهشل كلذ نكيملام لاجرلا نطلاخ و
 لوج هعسي الف : كلذ رغ وأ ةروع رظن ىف ، هلوسرو هتلا همرح ء ىش لمعف

 ١ . ملعأ هللا و . كلذ

 رغ مأ ، لضفأ هنع ثحيلا { ناسنإلا لهج عسي ايفو : هنمو : ةلأسم

 رمأ ىن نيدلا ىن لئاسملاو م واعلا لث٠ : لاق ؟ ثالذ ىن . لوقلا امو ؟ ثحبلا

 رومأ ىن امأو . هتنا هب دصق اذإ لضفأ كلذ نع ثحبلا 2 مارحلاو لالحلا

 نوكي نآ الإ . ملسأ كلذ نع ثحبال كرتف ى مهلاعفأ نع سسجتلاو سانلا

 رومأ ىن نممألل ةجاح هب ناك اذإ ،نئاخلا نم نعمألا قرفي نأ ةين ثحابلل

 . ملعأ هللاو . نيدلا

 فيكو ؟هلصأ امو ؟ رثآلا ىن حودمملا نبقيلا ةفص امو هنمو : ةلأسم

 ثالذكو ؟ كلذ ىلع هعسي ىذلا امو ؟ ةقحلا ىلع انقوم نوكي نح هتفص

 ؟ ارهاط نوكي ىنحهتفصام باقلا ريهطت فالذكو ؟ هتفصام ث نسحلا قاد

 قملا .هف قحلا هتاكرح و همالكو ةلاعفأ .قفاو اذإ نسحلا قلخلا امأ : لاق

 هللا فرعو ، هديعو و هتلا دعوب ناسنإلا نقيأ اذإ وهف نمقياا امأو 2 نسحلا

 امأو . نمةيلا بحاص وه كلذف ، ةرملاو ك وكشلاهنع تد رطناو " هتفرعم قح

 نم رشلا ىلع لدت ىتلا (١)ةشنخولا رطاودلا نم هتراهط ىهف بلقلا ةراهط
 ادرمأف ، ةمومدملا لاصخلا نمب كلذ ريغو باجعإلاو لغلاو ربكلاو دسحلا

 . ملعأ هتلاو . لجو زع هتلا ىإ

 ؟ ض رع ىه مدآ دسج نم تجرخ اذإ حو رلا قو : هنمو : ةلأسم

 مهحاورأ نإ ردب ءادهش ىن ليقام ىنعمام ؟ ناكم ىلإ بهذيو ىتبي ءىش مأ
 رثألا نم هتعمحام ىلع : "لاق ؟ ةنحلا رجش نم قعلت رضخ رنط لصاوح ىف

 . "٠ لك نم"ءىد رلا وه و سثخواا ثنؤم : ةشخ رولا ( ١)
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 نوجتحم . مسج اهنإ نولوقي نيذلاف ، مسج اهنإ ليقو ث ضرع حورلا نإ
 نأ ةكئالملا رمأ ، هحور ضبق هللا دارأ اذإ نموملا ةياور ، تاياورلا هذه

 . مسجلل الإ نوكيال نفكلاو & ةنحلا نم نفكب هل اوطبه

 ةكئالملا هنم اهذخأو © كلملا اهاقلت تج رخ اذإ حورلا نآ "ةياورو

 .. مسجلل الإ نوكي ال 'ىشلاب دوعصلاو ذخألاو . ءامدلا ىلإ اه اودعصو
 . ملعأ اهلك ءايشألاب هتلا و

 إ ؟لضفأ امهأ ڵ ح رغلا رشبتسملاو نيزحلا فئاخلا ىنو : هنمو : ةلأسم

 ىسيعو ىحم نأ ةياور تعمسو . .هدابع ىأ ملعأ هللاف لضفلا امأ : لاق

 ىحم لاقف . ىكيي ىخ و مستبي ىسيع 0 نايقتلي اناك مالسلا اماع

 كلنأك ايكاب ىناقلت : هل ىسيع لاقو ، نمآ كنأك امستبم ىناقلت : ىسيعل
 ىد لدي اذهف . ى انظ امكتسحأ ىلإ امكبحأ نأ امهنإ هللا رحوأف ڵ سيآ

 ١ . منعأ هللا و . هلاب نظلا نسح لضف

 قرسي وأ هلام نم ثيش هل ذخوي ىذلا نع هتلأسو : هنمو : ةلأسم

 عيمحل هراك وهو ادحأ فيضي وأ هلام نم ائيش ادحأ وه ىطعي وآ غىش هل

 3 اهراك ناك نإو باوثلا هيف هل : لاق ؟ ال مأ باوث هيف هلأ & كللذ

 ريغل ةيطعلل ىن هتين تناكو © ثالذل هراك وهو ائيش آدحأ ىطعأ نإ هنآ الإ
 اذهف 3 ىخس هنإ هل 'لاقيل ء كلذ ىلع هسفن هركأ امإو { هتلا هجو

 هلف ث هتلا دنع ام ءاغتبا ةيطعلا هذه ىلع هسفن هركآ ناك نإو . زوج ال
 نأ هضرع نع ةيقت كالذ ىطعأ ناك نإو . هللا ءاش نإ . ثالذ ىف باوثلا

 ناك هضرع ةيقت هلام قفنأ اذإ ءرملا نأ رثألا ىف ءاج ام ىلعف { متشي
 . ص هللاو . ةقدص

 حرفيو حيبقلا مالكلا نم بضغي ىذلا نع هتلأسو : هنمو : ةلأسم
 قيضي الف حيبقلا مالكلا نم هبضغ امأ : "لاق ؟ ال مأ كلذ زوا 3 حدملاب

 هدعاسو بلقلا حرف اذإ زوجب الف حدملاب حرفلا امأ و { ىدنع ثكالذ هيلع
 قيضي الف © كلذ د!ري وهو بلقلا ىف حرفلا لخد نإ امأو ، ثالذ ىلع وه
 ماعأ هللا و . كانذ هملع

( راثآلا بابل ٣ م )
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 زوجمأ ذ هلبةي ل و بلقلا هركنأو عرشلا هزاجأ ايفو ؟ هنمو : ةلأسم

 هحابأ و اركنم بلقلا ىف ناك ام ىنعت تنك نإ : لاق ؟ ال مأ هب لمهلا

 ةحابإ ملع اذإ هلعفي نأ ناسنإلل زئاج ثالنف © مئاهبلا مالبإ لثم عرشلا
 هركنآو 2 مكحلا ىن عرشلا هزاجأ اه ىنعت تنك نإو لعفلا ثالذل عرشلا

 حصي مل اذإ ، رئاج “ىثلا اذه نإ : ملعلا ثال ل وقي نأ لثم هنانئمطا لقعلا

 ثالذ نإ ث ةنيب رعغب هيف كبلق نأمطا دق ٠. ةلداعلا ةنيبلا اذك ثلعم هيف

 ىنلا نآل © نسحأ هكرت اذهف 5 هيف عقو دق ةمرحلا هب عقت ىذلا طرشلا

 ثابي ري ال ام ىلإ كابي ري ام عد» : ةصباول لاق _ ملس و هيالع هللا ىلص _

 ١ . ملعأ هللا و » كوتفأو كوتفأ نإ ر ةصبأو ام

 لاوقآلاو لاعفألا نم ؛ىش نيملسملا لوق ىف نوكي له و هنمو : ةلأسم

 ،هلعف ىلع باوث هلعافا الو ةيدعم الو ةعاط وه سيل ، نذلابلا ءالقعلا نم

 ىذلا حيحصلا لوقلا ىف عمسأ مل : لاق ؟ ال مأ هلجأ نم باقع هيلع الو
 تعمس امإو ث ةيصعم الو ةعاط ال لاعفألا نم ائيش نأ نملسملا نع ءاج

 اذإ هنأل ، ةيصعم نوكي نأ امزو ةعاط ن وكي نأ امإ ولع ال لعفلا نأ

 الب اثبع هلعف نإو . ةيصعم راص هتين هيف تحلص اذا تاحابملا نم ناك

 ثكالذكو ، ذالملال هاون اذا ، لالحلا لكآلا ىن ليق ىنح © ةيصعم راص ةين

 لقعلا ىف قيلي الو 0 رثألا نم هتعمس ام اذهف © ةيصعم نوكي عامجلا

 لصألا ىف ناكو ، ةين ربغ نم ناسنإلا هلعف اذإ لعفلا نأل ، اذه ريغ
 اهنم 0 فلتخت ىصاعملا نكلو { ىصاعملا نم بعللاو ء ابعل راص ازثاج

 بانتجا دنع راغصلل نارفغلا دعو - لجو زع هللاو ، ريبك اهنمو ريغص

 . ملعأ هللاو . لعافلا اهيلع رصي مل اذا ؤ رئابكلا

1 

 معن لالح نم هلكأ امع ةمايقلا موي دبعلا لأسي له : هنمو : ةلأسم

 _ وجرأف _ خيبوتلا لا؛وس ىف امأ : لاق ؟ال مأ هيلع بساحو 2 ايندلا `

هلع هللا ةزم هر رعت امأ و . ةمايقلا موي هنع عوف ره نمؤوملا نأ تعمس ىنأ
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 هقلخ ىف ءاشي ام لعفي هتلاو ۔ ةمايقلا موي هئايل وآل هتلا هلعفي كلذ نآ وجرأف

 هللا عيطت نأ ركشلا دح و . مهلع ى رجم امي ملاعلا وهو ( هقلحلا و هقلخم و

 .ملع هللا و . كلح را رارح ح۔۔> 3

 سواخلا نع _ ملسو هيلع هتلا ىلص _ ىبنلا ىهن ىو : هنم و : ةلأسم

 © لاضلا داشرإو 0 مالسلا د ر : )١( اعبرأ اونمضت نأ الإ ، تاقرطلا ىف

 نمل قيرطلا ف سواحلا ةحابإ كلذ ىنعم . ةياورلا مامت آ فعضلا نوعو
 هيلعم زل دعاق دعق نإف ؟ ع ونمم دوعقلا نأ كلذ ىنعم م عبرألا كلت نمض

 نإ امأو ، ىنعم هنع ىهنلا ءاجف قيرطلا ى دوعقلا امأ : لاق ؟ عبرألا هذه

 هد وعق نكي ملو & ض رآلا ى داسفلا ىهنا دعق دق قي رطلا ىف دعاقلا ناك

 .ث ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمأللدعق وه امإو ، نيراملا نم ادحأ .يذوب

 مل } نيدسفملا نع سرحلاو مولظملا ةثاغإو فيعضلا نوعو لاضلا داش 7

 ملعأ هللاو _ هللا ءاش نإ __ ىدنع ثكالذ هيلع قضي

 . ملس و هياع دلا ىلص _ دمح ةمأ نم نبصاعا ىفو : هنمو : ةلأسم

 (٢)لغدلا لهأهب صوصخ وهامنإ قافنلا مأ ؟ قافنلا مسا اعيمج مهيلع عةيأ

 سانلا نإ : لاق ؟ هب ىمسي نأ زئاج مهنم هلك ىصاعلا مأ ناكلا و و شغلاو

 ثالث لع ايندلا ىن اوراص ۔_ ملس رهيلع هتلا ىلص ۔۔ ىبنلا مهلا لسرأ ام دعب

 اهلإ اعد ىلا ةملحلاب رقأ نمو © .اكرشم ناك هتلاسر دحج نم : لزانم

 اقفانمناك © هلاعفأ ىف اهفلاخ وهناسلب ۔_ ملس و هيلع هتنا ىلص _ هللا لومر
 ةل زنم ملعأ الو . انمثوم ناك : هلاعفأ اهعبتأو هبلقو هناسلب اه رقأ نم و

 قفانملاو كرشم امإ و & قفانماهإ و 0 نموم ام: لزانلا هذه ىلع ديزت سانلل

 . ملعأ هللاو . ملظلا و قسفلار رفكلا سا امهعمج كرشملا و

 ماع رعشي نأ لثه نطابلا فالح ةماعلل هنم رهظ٫ نميفو : هنم و : ةلأسم

 )١( قيرطاا نع ىذألا فك : ةعبارلا لعل و . ةنالث رغ ركذي مل .

)٢( دسفم رمآلا ىف ( كي رحتلاب ) لخد : لغدلا .
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 هل مهلصاوم ىن ةبغرلا مه رهظي وأ ، هدنع نم لكألاو هدنع لوخدلاب

 ىفو 0 اذه ,لثم ىف هنم نوجريام ردق ىلع سانلا لزنيلو & قلخلا نسحل

 هل نموملا نإ لاق ؟ال مأ اقافن اذه ,نوكيأ ، ثلذ لثم ىف بغ ريال هبلق

 اذه ليخلا هراهظإ ىف ناك نإف ك ةحابملا لاعفألا عيمج ىف ةلاصلا هتين

 عفن بالج:سال وأ نيملسملل وآهنيدل احالص كلذ ىن دي ري © هل رهظأ ىذلا

 د حالصل ةيةتي ةيقت لبق نم وأ لطاب ةين كلذ ىف هل نكت ملو ث هنم

 ع رك هنإ لاقيل ثالذ ىف هتين تناك نإو . قافن فكالذ نإ لق أ ل ايند وأ

 لذ زوجم الو . قافنلا ن نم ءايرلاو © ءايرلا قيرط نم ثكالذف ، ىخس وأ

 ش ملعأ هللا و

 ىلولا كلذ صخم لد و؟ نيملسملاب نظلاءوس ريسفت امو: هنمو : ةلأسم

 هلطاب و هقح هيف لمتحمائيش ملسملا لعفي نأ كللذ ريسفت : لاق ؟ ال مآ ةصاخ

 ىلولا ىن مارح اذهو . لطابلا ىلع الإ هلعفي مل هنأ نظلا هوخأ هب ءىسيف

 . ملعأ هتلاو . هنع فوقوملا ثالذكو

 ع روتملل ةيهارك هيف س رعلا ملال و نم لكألاو : هنمو : ةلأسم

 ترجام ىلع همكح ثالذ نوكي نأ ىنبجعي , لاق ؟ ال مأ ءىناكي ل وأ أفاك

 ةأفاكملا بلطت الأ ، سانلا معطيال س رعلا بحاص ناك نإف 3 مهب ةنسلا هب

 نوءعطي مهنأ مهننس "ناك نإو . ةأفاكملا نم دبالف ث اهيلع مهنم رداقلا نم
 ايهارك الو ةأفاكم مهماعط نم لك آلا ىلع رديلف٬اضرع نوديري الوسانلا
 ۔۔ لس و هإاع هللا ىلص _ هللا لوس ر اه رمأ س رعلا مئالو نآل كللذ ىق

 . ملعأ ةللاو . مازلإلا ىلعال بدنلا ىلع © رثآلا نم هانعمس ام

 ىل فص و _ هتلا همحر ۔۔ ىفاتسرلا ديعس نب سيمخ حيشلا نع : ةلأسم

 ق رفيىذلا ام(١)[هللا ]هنعل .ناطيشلاةسوسوو سفناا ثيدح نبب قرفلا ىديس

 لجوزع هتنا لبق نم ىذلا رطاخلا نأ رثآلاءاج دق: لاق؟ كلذ نب دبعلا هب

 ىن اظيلغت وأ اناحتما نوكي دقو ث ةجحلل امازلر و اماركإ ن وكي دق ءالتبا

 . رببعتلا اج مي ةدايز ( ١(
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 حصانلاك وهو © ريخل الإنوكيال.مهاملا كلملا لبقنم نوكي ىذلاو . ةنحملا

 & ءاوغإ رشب الزن وكي الف ناطيشلا لبق نم ىذلا رطاخلا امأو . دشرملا

 نوكيالف سفنلا لبق نمنوكي ىذلاو ، اجاردتساو ا ركم ريخ نوكي امبرو
 قرفلا امأو . ناطيشلاك رش هب دو هقملاو ، رمخلا ىلإ وعدي امعرو رشب الإ
 نبحلاصلا نم دحأ ءادتقا قفاو وأ عرشلا قفاو املكف : رطاوخلا هذه نمب

 ، عبط ةرفن هنم ترفن و سفنلا ىلع ضرع اذإ كلذكو . ربخ رطاخ وهف

 عبطليم سفنلاهيلإ ليمتناك نإو، ريخ رطاخ وهف ، بيهرتو ةيشخ ة رفنال
 ىذلا ليق و . ريخلا ىلإ ليمت الو ءوسلاب ةرامأ سفنلا ذإ عبط وهف ةليح و

 ناطيشلا ابرق نم نوكي ىذلاو & هلاح ىلع اتباث نوكي سفنلا لبق نه نوكي

 هللا نم وهف ناسنإلا هثدحأ بنذ بيقع ناك نإ و . ابرطضم ادد رتم نووكي
 مث ةوقشلا ىلإ ئدوت بونذلا نآل © هبنذ م؛وشب دبعلل ةبوقعر ةناهإ ىلاعت

 اونأاك امت مهب ولق" ىلع نار لب "الك ): ىلاعت هللا لاق . نيرلا ىلإ

 ، سفنلا ثيدح نم وهف صقني الو فعضيال هتدجو نإو )١( ( نوبسكي
 ايوق رطاخلا ناك نإ ليقو . ناطيشلا نم وهف صنيو فعضي ناك نإ و

 ةل زنمب وه و ء مهلملا كلملا نم وهف ادد رتم ناك نإو < هللا نم وهف اممصم

 داهتجا بيقع ناك نإو ث ريخلا ىف لوبقلاو ةباجإلا وجري ىذلا حصانلا

 . اجاردتسا ناطيشلا نم نوكي ىذلا ريخلا رطاخ امآ و . هلا نم وهف ةعاطو

 ث هتلا نم هيف هعم فوخال « هل اردابم هيف ابغار ناك اذإ ثالذف رشلا ىلإ

 . ملعأ هللا و . هتلا هنعل ناطيشلا نم هنأ ملعاف 2 هرمأ نم ة رصب عمو

 دنع ام فرعي نأ دارأ نم اهيف ليق ىنلا ةلأسملا ىفو :هنمو : ةلأسم

 ‘ ميظعتلا نم هلل هدنعام ف رعي وهأ ؟ كالذ ربسفتام © هلل هدنعام ف رعيلف هللا

 ؟ ثالذ ريغ مأ ، هيهانم نع" ءاهتنالاو { هرماوأ عابتاو © هل :لالجإلاو

 هانعم نأ ىعمو ك رمست ىلع ثيدحلا اذهل تم ةو ىنأ ملعأ ل . لام

)١( مقر ةيآلا ١٤ نيففطملا ةروس نم . 7
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 ۔ _ ١٩٨

 هلو © هنم هللا ملعام ملعيال دبعلا نأ ةقيقحلا ىن هنأ الإ 0 تركذ امم برقي

 بيغلا ملع نأل ، ةرخآلا ىف هلاح ةياغ هيلإ ىهتنيو ، هرمأ هيلإ ريصي امو

 نم دبعلا ف رع اذإ نوكي نأ ىسعف ، مالكلا زاجم ىف امأو ، هنع ب وجج

 ه'واجر نوكي نأ © هل لمعلا صالخإو © ىلاعت هلل ةدوملاو © ةعاطلا هسفن

 ىسعف 0 تائيسلا لمعيو ، تامرحملا كهتني نمم رثك أ ؛ هتلا نم برقلا ىن

 ب رةلاب عمطيال وهف ةفصلا هذهب ناك نمو ث ةفصلا هذه ىلع نوكي نأ

 جريمل هيف قرغ نم ، كالهلا رح وهو طونقلا ىلإ اند امرو ث هللا نم

 هل تيَجرُ اف بكر نم ةاجنلا ةنيفسب وه ءاجرلاو ، صالخ هنم هل
 . . ملعأ هللاو . ةماركلا راد ىلإ لوصولاو ةمالسلا

 ءاسنلابو ، لالحلا لوك أملاب ايندلا هذه ىف معنتلا ىنو : هنم و : ةاأسم

 ،مزال كرت ريغو ء ةيصعم ريغ نم ةحارلاو مانملاو & لالحلا سوبلملاو

 ۔ىشلال : ةمعطألا رئاس نم عبشي وأ ، هغضم بيطب ل وكأملاب معنتلا ىنعأ

 ىلاعت هللا دنع مولو ؟ منأم .لإ دبعلاب غابيأ ، سفن ةهارش الإ رومآل! نم

 ىف معنتلا دارأ نإف هتينو دبعلا داقتعا كلذ ىف لصألا : لاق ؟ال مأ

 وجرأف . ىهنشت امب اهاضر و سفنلا ةحا رمانملاو ح وكنملاو سوبلملاو لوك أملا

 اهحومط و سفنلا حومج فوخ هيف ددش اعرو ، هنع ىهني امم كلذ نآ

 فلعلاب اهنعبشآ اذإ ، حومحلا ةبادلاك سفنلا لثمو . اهل لحم الام ىلإ

 داتعلا نع ريغت .اهنم د!وتي هنآ لاوحألا بلاغ ىفف { دكلا نم اهنحرآو

 دايةنالا نم تعنتماو 3 اهبحاصب ةرضملا اهنم ثدح امبرو ؛ اع دارملاو

 8 فلعلا ليلقت وأ ، دكلا ةرثكب اهناهأ نإ امأو . هيلع تبعصت و 0 هل

 لاوحأ تفلتخا امرو . اهنم ديريام ىلإ اهفرصو ث تلذو هل تعضخ

 ' ىلع هرمأ مقتسي نم مهنف ث مهقالخأ نيابتو مهعئابط فالتخاب سانلا
 { ةدابعلا و.موصال د رجتلاو م ونلا ك رت و تا وهشلاك رتب © اهليلذت و سفنلا ةناهإ

 بيطو معنتلا ىلع هنيد ميقتسي نم مهنم و . هانركذ امك تحمط اهحا رأ نإو

اهامعتساو ثكالذ كرتب اهفلاخ نإو ، ةحارااو مونلاو سوبلملاو ل وك أملا
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 © صاوحلاو رطاوخلا تردكتو ،© تلزهو تفعض هيلع ىوقت امم رثك أب

 رظني نأ لك ىلعو . ةحا رلاو معنتلا لاحيف داتعملا نع ريسفت ىلإ كلذ ىدأو

 عم ىلاعت هللاو 2 اهلع نيمأ اهل حصان وهو 0 هنيد رمأ هيلع ميقتسي ام هسفنل
 ۔ ۔ و و | د ٠ ۔ ۔

 تلم مهنيز دهَنَل اتيف اودهاج 3ً نيا ذلاو ) : لاق امك ، دهتجم لك

 . ملعأ هللا و )١( ( نينسحلا عمل هتلا ًنِإَو

 ح

 موصيو ىلصي ىذلا ى و : هللا همحر رمع نب دمح خيشلا : ةلأسم

 ابلاط ع هيلع هللا اهف رتفا ىنلا ضئارفلا ىدوي نأ هتين و ڵ ضئارفلا ىد؛ويو

 { ةدابعلا قحتسم هناحبس هللا نآ هبلقب رطخم ملو © هباقع نم افوخو هباوتل

 هللا دنع املاس نوكيو اذه لهج هعسيأ ،© كلذ ىلع تام و . كلذ هلهج

 ءادأ ىث ناسنإلا دقتعا اذإ : لاق ؟ كلذ ىف لوقلا فيك مأ ؟ هناح.س

 هلل ةعاط هسفن ىلع بج وأ و © هيلع نا هض رتفا امل دروم هنأ مايصلاو ةالصلا

 نإ و . كلذ هيفكي 3 هباوث اهاعف ىلع اجرو © هباقع اهعيي.فت ىلع فاخو
 بنتجاو ث هللا ضئارف ىدأ اذإ - هللا ءاش نإ - ًاهلاس تام كالذ ىلع تام

 ١ . ملعأ هللاو . هياع هللا همرحام

 ٥ ۔, © . ٥

 نم اَتيفَطصا ني ذلا ) : ىلاعت هلوق ىف ديعس ىنأ نع : ةلأسم

 بلطيو ب وتي و بونذلا بكري ىذلا هسفنلملاظال ليق . ةيآلا (٢) ( ان دابع

 ىصاعملا نم ائيش ىتأي ال دصتقملا امأو ث ايندلا رومأ نم لالحلا نم شاعملا

 داهزلاو تا لاب نوقباسلاو & شاعملل ايندلا رومأ نم ىشلاب ض رعتي هنألأ
 رومأ نم شاعملا رومأ نم ءىشب نوضرعتي ال هللا ىلإ نوعطقنملا . دابعلاو

 . ملعأ هللا و . ءاملعلاو رابحألا ق وف نويناب رلاو ءاملعلا رابحألاو 2 ايندلا

 ا هطبغف هنالص ق انسح ىلصي الجر ىأر :لجر نعو : ةلأسم

 ؛ ةطبغ ايندلا ىن سيل نآ ىعم : لاق ؟ ثالذ ىف همزلي ام © رظانلا اذه

 )٢( مقر ةيآلا ٦٩ توبكنعلا ةروس نم .
 -)٢( مةر ةيآلا نم ٣٢ رساف ةروس
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 الماع ىأر ول هنأل & لو زت ال ايف ةطبغاا امنإو 2 ةلئاز اهنأل دسح الو

 نمم ، لصألا ىف ا لماعلا ن وكي نأ الإ ، ةطبغ ةعاطلا لاحع سيلف { ةعاطب

 ىلع ناكالإو ث ةرخآلا ىف ةطبغلا تلصح امنإو . اهيلع باثيو هنم لبقي

 ، هللا لبيس ىف هنآ ىلع لتاقي ىذلا لج راا ثالذكو 2 ايندلا ىف بصن لماعلا

 هيف همزلي امم ةبوت ريغ ىلع وأ ء هنيد رمأ ىف ةماقتسالا ريغ ىلع وهو

 .هب رحو هلاتق ىن ةعبت كلذكو © لتقنإ ةلجعم ةبوقع هل نوكي كلذف ةبوتلا
 . ملعأ هللاو

 ام : هللا همحر ىصورخلا سبمخ نب دعاج خيشلل تلق : ةلأسم
 امآ لاق . ءاميإو ماهلإو ةلاسر . ناعم ثالث ىلع ليق هنآلا ؟ ىحولا ليوأت

 أ ىن نم هقلخ نم ءاش نملف ماهلإلا امأو { ءايبنألل ىهف ةلاسرلا

 . ةراشإلا وهو ثلنع مهفي امع ناسنإلا ئوي نأ وهف ءاعإلا امأو . ىن

 . ملعأ هتناو

 امأو : هللا همحر © ىنا ودعلا هللا دبع نب لاله خيشلا نع : ةلأسم

 نم سيلف . نبملسملا رومأب امتهم حبصي مل نم رثآلا ىف دجوي ام ىنعم
 نوكيأ © مايآلا رثاس ىف ىسنو ةرم , مهل دقتعا اذإ تيأرأ . نيملسملا نم

 مل امف ، ماعلاو صاخلا هيلع ىرجم اذهنإ : لاق ؟ال مأ املاس

 نوكي` نأ ملسملل ىغبنيو ث مزاللا ىنعم ىف روذعم وهف هيف مهن وعم همزلي
 هذهو © هيلع ردقي ءىنش لك ىف مه ةنوعملاب نيملسملل ميقم هنأ { هداقتعا ىف

 ىف هب مايقلا هيلعف ءىش هصخ نإو { هدضب همده مل ام ادبأ هثزجت ةينلا

 . ملعأ هللا و _ هتنا ءاش نإ روجأم كلذ نم قحلاب ذخو & كلذ صوصخ

 رع

 ع ى ُ هصخ

 ،جحلا رهش لخد اذإ ، اندلب ىف انخيش لوقي ام : ىحبصلا : ةلأسم

 مهم دحا و م. لوقي > ريبكتلاو ليلهلااب نوغلابلا مهف ونايبصلا عمتجا

 هللا ناحبس مف وق و . ةلمج ٥وبيحح و اهدح و ةملك لك ءاعد هنأك م

مهو ؤ كلذك ةلمج هوباجأ 02 تكسو وه لاق املك 2 دمحلا هلل و رمك أ هللا و
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 اوةقو ادجسم اولص و املكو .. دلب!ا بناوج و دجاسملاب نورميو ن وشمع

 زوجن اذه لثمأ © ديعلا ة و زع لثم ن وعمتحم مه و فالذك نولوقي و & ةعاس هدنع

 ش زئاج ريغ ناك نإو _ ملسو هيلع هتلا ىلص - ىنلا نوركذيو ؟ال م

 زئاج هلوسر و هللا ركذ نإ : لاق . هنع ىهني ال هنأ مهعمس نم عسي

 ء صاصقلا موي باوثلاو رجآلا هلف ڵ، صالخإلاب هتلا رك ذ نم و 2 هب رومأم

 الو . قدصلا بناج و قحلا رع لض دقف 0 اث زهتسم و ابعال هلا رك ذ نمو

 هللا ىلع ءانثلا و ديحوتلل آةدصق و ، صالخإب الإ هلوسر الو هتلا ركذ زوجب

 الو ديمحت الب ، نوركاذلا هركذ و ث نوملاظلا هلحت امع هتلا ىلاعت ، ديحلا
 رهاظ ىلع همكحف ركاذلا اذه رمآ هنع بلاغ نمو . اريبك اولع ميظعت

 ، رهظ ام هلف }\ دحلمف ادحلم ناك نإو دحوف ادح وم ناك نإو 0 هرمأ

 لمتحا اذإ 0 لاحلا مكح ىلع ساذلا مكح امإ و & رتسا امو رهظ ام هلل و

 . ملعأ هللا و . مهتالاح

 نه هنأ ىعم لاق . زوجب ال ىذلا سسجتا نع لثسو هنمو : ةلأسم

 ناك ولو © ر وجحملا سسجتلا وه اذهف اهبحاص نم آ رميل ةروع فشك دار آ

 تعف ر مك هلأسي نآ هل لحم الف . مهنابج وأ ةربابحلا لامع نم لوتسملا
 ريثك اذه لثمو ء هنم آرعيل ةئيطخلا ىلع عالطالا ١ كلذب دب ري ع مهيلا

 . ملعأ هللاو

 ىعم :. لاق : اع شهلاو لبإلا ىلع رجزلا نع هتلأس و هنمو : ةلأسم

 عفانل تقلخ اهنأل ، رئاجف اهيلع ررض الب هقيطت و كلذ لمحتت تناك نإ :
 : لاق ؟ :لبالا ىف زوج ام اهف زوج له ريمحلا كلذكو : هل تلق . دابعلا

 لمحلاو ةرقبلا ىلع بوكرلا زوجب له : هل تلق ، دحاو لوقلا نإ ىعم

 .اهلع ررض لاخدإ الب ، كلذ قيطت تناك اذإ ىدنع اذكه : لاق ؟ اهلع

 َ م ملعا هللاو

اسحتسم بيطلا لامعتسا ناك الو : ثيداحألا باتك نم : ةلأسم
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 ۔اذغ ماعطلا نأ امك ، هب ىرقت حورلا ءاذغ هنإ ليقو ، ةلمج هيلإ آبودنمو

 كلذو ، بيطااىللببح» : لاق 2 هنم رثكيمالسلاهيلعناك اذهل و :دسحلاو سفنلا

 نييناح ورلا نم هت رضح ىشغي نمل و « هتيرشب فاص وأ ىلع هتيناحور ةبلغل
 نسحو سيلجلل ةحارو ةيورم روهظ هيفو ةنس وهو © هبر ةكئالم نم
 اسنلاو لاج رال بحتسي و ناسحتسا دشأ دايعألاو عمحلا فو ، هترشع

 مالعأ هللا و

 نةفانملا ثلهآ مهللا : ل وقي الجر عمس : ناهلا نب ةفيذح لاق : : ةلأسم

 ن وج رخم مهنأ ىنعي ، مكودع نم مت رصتنا امو متعفتنا ام اوكله ول : هل لاقف

 هنأ هنع هللا ىضر ىر٫م رافلا ناملس نع ىورو . مكودع نولت اقي و وزغلل

 لاقو . ةوعدب قفانملا هللا رصنو :}5 نقفانملا ةوقب نىنموملا هتلا ديأ لاق

 سانلا لعحل هللا ءاش ولو ث راعلاو رانلا مكوقي مكرارشأ اوم رك أ : ه رغ
 . ملعأ هللاو . ريدق ءاشي ام ىلع م نمك احلا مكحأ وهو © ةدحاو ةمأ

 هتلم نم ابهار لسرأ ىراصنلا ك ولم نم آكلم نإ : ليقو : ةلأسم

 ةفينح وبأ ناكو . : عماحلا دجسملا ىف مه عمتجاف ، نيملسملا ءاملع ة رظانمل

 نب نم ةفينح وبآ ماقف . لثاسم نع مهلأسيل رملا ڵنرو ا ريغص كاذ ذإ

 : هل لاقف : لثاس لاقف ؟ ل وثسم مآ تنذأ لئاسأ : بها رال لاق وءاملعلا

 : بها رال لاقف ة ةةينح وبأ دعصف . . ق ىناكمو ض رآلا كناكم ل زنا

 ف رعتتنأ : ةفينح وبأ لاق ؟ هللا لبق اذام : بها رلا لاقف ، تثش ام لس

 . هلبق ثىش ال : بها رلا لاق ؟دح¡ولا لبق اذام : لاق . معن لاق ؟:ددعلا

 ىش ال ىلاعتو هناحبس هللاف . هلبق ثىشال ىنافلا دحاولا ناك اذإف : لاق

 . ملعأ هللاو : هلبق

 ىدع نيد لهأ نم وهو ض رآلا نم ةب رغ ىف لجر نع : ةلأسم

 : ىنا رعا هقلف - مالسلا هيلع _ دمحمم عمسي ملو - مالسلاهيلع =- مم رم نبا .

إ لوبق همزلي له © ثعب دق ادمحم نأ هوربخأف { ادبع وأ ةيفاح ةأرما وأ
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 دق اذهف : لاق ؟ رذعلا عوطقم نوكي و ` هيلع ةجح نونوكيو 7

 دمحمم ناممإلا همزل و < ٥ رذع عطقناو > ة وعدلا هتخا و - ةجحلا هت.ل

 هف رعن ىذلا اذهف هل رذع الو 0 هب ءاج امب لمعلاو - ماس و هيلع هللا ىلص

 . ملعأ هللاو . نيماسملا لوق نم

 :يح ماد ام ربلا باوبآ نم هلمع "ىش لك نأ ىون نإ لوقت ام : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . معن : لاق ؟ ةينلا هذه هئ زجنأ { هتل وهف

 ؟ ال ما ةفص هلأ { لاجدلا ىن ل وقت ام نسحلا وبأ حيشلا : ةلأسم

 : هل تلق . هنوفصت ىذلا لاجدلا ىردأ الف ةلاجد ةقسفلا لك : لاق

 : لاق ث ةمايقلا موي لبق نامزلا رخ خآ ىف ثعبي مي رم نب ىسيع كالذكو

 . ملعأ هللا و ٠ ةمايةنا موي الإ ثعبلا نوك 1 ال و © اندنع ىكالذ حصي ل

 ىف ءاتثتسالاو ىفنلا نبيب فقي آدحأ عحس نم و : ىحبصلا : ةلأسم

 نوكيو نظلا هب نسحم نأ هل ز وجم له ءانثتسالا ىرسي هن نظي و ديحوتلا
 2 ملعأ هللاو . هب نظلا نسح زوجم لاق ؟ ىلوآلا هلاح ىلع هعم

 ، ملعأ هللا : لاق ، كلفلا ىف نيملسملا لوق نع هتلأسو :هنمو : ةلأسم
 ملعأ هللاو . هيف مالكلا نع فقي اضعب و هتبثي نيملسملا ضعب لعل و

 نم » ملس وهيلع هللا ىلص - ىزلا لوق ىعم ام و : ناديبع نبا : ةلأسم

 بونذلا ىلع تضرع : هل وق و (( ؟مذجأ ة هم ايمقلا . و رشح هيسن 7 : نآ , .هغلا ماعت

 : : : ةلاق . ا هبسن م نآرقلا ملعت نه بنذ نم مظعأ ابنذ اهف تيأر اف

 عوطقم هانعم مذجأ لمق و . هيف ء ١ا_ج امب و هب لمعي ل هانعم نأ وج رأ

 . ملعأ هللا و . هتظفح اذكه © ةجحلا إ

 معن : : لاق ؟ مارحلا قزري هللا نإ : لاقي نآ زوجب لهو :هنه و : ةلأسم

 فا“وملا لاق : هتلاق زر وه ما ر لاو لالحلا نأل ، هتا قزر وه م ارحلا نإ ا

 نإ دل لاقي نأ نسحمال هنأ _ هللا همحر _ ديعس ىأ حيشلا نع هانفرع ىذلا

،هاضقامب ءعىش لك نأ امك ، نيقزارلا ربخ لاقيو ، مارلا قزري للا



. ٢٠٤ 

 : ىلاعت هللا لاق . قحلاب ىضقي لاقي و © { رشلا ىضق لاقي نأ نسحم الو

 ةنودحناي َنيرذلا او رذ وت اب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هتلو )
 رشلا ىضاق لاقي نأ ىنسحلا ءامسألا نم سيلو،(١)( ه اسسأ ى

 . ملعأ هللاو . كلذ مهفاف ، مارخل؛ قزار الو

 هللا ىبص _ هللا لوسر هركذ ىذلا ركلا ةفص فيكو .هنمو : ةلأسم

 . « ةنحلا لخدي مل ريك نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم » : ملسو هيلع

 ، ركنم نع ىهن وأ فورعمب رمأ اذإ ؛ قحلا لوبق نم فنأ اذإ : لاق
 ربكلالهأ لاوحأ ثليلع ىفخي الو ربكلا ىنعم ىف لخاد وهو زوجمال اذهف

 . ملعأ هللاو

 زوجمأ ، قراسلا نه ردي ملو ءىش دحأل قرس اذإو هنمو : ةلأسم

 هعا:مهلع دري ىنح ه تابآلاو تامسلطلاو ةيعدألا نه ء ىشب هيذثوي نأ هل

 . ملعأ هللاو . تركذ امب هيذوي نأ زوجمال : : لاق ؟ ال مأ هنم هقرس ىذلا

 نوكيأ ، مهنم بيصأف نحلا مدختسي نآ دارأ لجرو :هنم و : ةلأسم

 .فاخم و ثالذ مكحم ردقيال هنأهسفن دنعناك اذإف : لاق ؟ ال مأ هسفنل انماض

 ّ مهنم نمأي و ثالذ ىلع ردقي ناك نإو . هسفنل نامضلا هيلع فاخأف { مهنم

 . ملعأ هللا و . انايض همزلأ نأ ردقأ الف

 س وملا و لوكأملا نم ةيناحورلاو نلا هب ىتأي ايفو : هنم و : ةلآسم
 : لاق ؟ ال مأ ءاوس رعقفلا و ىنغلل نوكيو مهنم هذخأ لحمأ ، كلذ ريغ و

 كللذنأ هدنع ايف ناكو الب هل اوتأيل » مه هنم ربحلا ىلع كلذ نكي غ اذإ

 ثكالذ نأ ىدنعف . سانلا لاومأ نم هن وذخأيال كلذ نأ هدنغ امف ناكو

 بحأف © .انلا لاومأ نم هنونخأي ممأ كلذ فاخم ناك نإو © هل لالح

 . ملعأ هللا و . كلذ نع هزنتلا

 )١( مق ر ةيآلا ١٨٠ فارعألا ةروس ّ



 ۔ ٢٠٥

 مهلع و باوثلا مل ، ىلاعت هتلاقلخ نم قلخ نحلا نإ لاق هنم و ، ةلأسم

 هللا نم ةوعدلاو & نوربقيو نوتومي و نوملسانتيو نوج وزتي و © باقعلا

 هيلع هللا ىلص "دمحم هبن لاعت هللا لسرأ دق و « انلام لثم ه هلوسرو

 هللا ىلص نماقثلل مامإ وهو © :سنإلاو نحلا : نماقثلا ىلإ ايبن ملس و

 ح هتعيرش و هب ىدتقاو هعبتا نمل ىبوطف & هلآ ىلعو _ ملس و هياع
 . ملعأ هللا و

 تمت ةليل لك دجب راصف : ءامسألا نم ًاثيش لمعتسانم و هنم و : ذلأسم

 راص وأ ؟ اهف ف رصتلاو اهذخأ هل لحمأ ، اهريغ وأ مهارد نم ًاهيش هسأر

 ؟ ال مأ اهذخأ هل لحمأ 3 مهارد هيف دج و هفكب ىوهلا ىلع ضبق اذإ

 ¡ زاوجو ءايسآألا هذه لدع فرعي ءايسألا هذهل لمعتسملا ناك نإ : لاق

 بالقنالا زوجال .اصلاخ ابهذ وأ ةصااخ ةضفمهاردلا تناكو 3 اهلامعتسا

 ءايسآلا مادخ ثالذ بلتجم ،هيلع ىه امع ةضفلا رييغت نم هيلع وهام فالخ

 سأب الف ث ءثايقتآألاو نيملسملا نم ثالذ ىلع نموي نمم اوناكو 2 هلح نم
 ءايسآلا مادخ اهبلتجع مهاردلا ثلت تن ك ةإر : ةفصلا هذه ىلع ىدنع كللذب

 زوج نومأملاو ةقثلاريغ نآل & ثالذ ىلع نينومأم ريغ مهو‘ اهلح ريغ نم

 ىف ةزئاج رمغ ريصت و بلقتت تناك نإ ثالذكو . دابعلا لاومأ ذخأ هبلع

 . ملعأ هللا , ، هزاوج ىرأ الو هبحأال ءىش كلذف ، نيملسملا ةلماعم

 لاقهنأ ملس وهيلعتا ىلص _ ىنلانعىورملا رمحلا ىن و: ىحبصلا : ةلأسم

 فلتخادق لاق ؟هانعمام«مهنولينيذلا مث ، مهن ولي نيذلامت ىن رق سانلا ربخ ه
 لاق و . ةنس نونامنم لاق نم لاق و © ةنس ةثام وه لاق نم لاق © نرقلا ى

 مث هيف وه ىذلا فلخلا هب ىنعي 0 نوعبرأ لاق نم لاقو 0 نوسمخ لاق نم

 راشعألا عمج لاق نم لاقو ‘نورشعو ةئام لاق نم : لاق . مهنولي نيذلا
 . ملعأ هللاو . ,نيرشعو ةثام ىلإ ةرشع نم

ادمعتم هديب اهذخأو غدلت الئل برقع ىلع لجرلا قر اذإو : ةلأسم مه .م



. ٢٠١٦ 

 تايآلا لضف فرعي نأ هتين ناك اذإ : لاق ؟ ال مأ كلذب ملأيأ هتغدلف

 . ملعأ هللاو . مشأي الف ةزئاحلا ءايمألاو

 ةيحلا وب رقعلا ةيقر هملعي نأ هناوخإ ضعبل دحأ بتك اذإو : ةلأسم

 نومأم ةقث هدنع وهو ،هانعم ف رعيال مالك اهيف ةيقر هل بتكف ع وبنزلاو

 ة_۔ةث بتاكلا ناك اذإ : لاق ؟ هتءارق هللا زوجتأ : اريجحت هن بتكي ملر

 : ملعأ هللا و . كلذ زئاجف

 نآ هياعأ ، ةريبك هل لمعي نم ىأر اذإ فيعضلا نع هتلأسو : ةلأسم

 رثكأ ىتف نيمرحلا نم ناك نإ : ىل لاقق ؟ ثللذ فرعي مل ول و هنم آ ريي

 نع لاوسلا هيلع و هعسيال لاق نم لاق و . هيلع بجع ام لهج هعسي لوقلا
 ، هيبن ةنس و ىلاعت هتلا باتكل نيداحملا نلحتسملا نم ناك نإ امأو . فثكللذ

 ، هنيح نم هنم ؟ريي نأ هبلع و & نيملسملا لوق رثكأ ىلع كلذ لهج هعسيالق

 .مرحم وأ كلذل لحتسم هنأ هل نمي مل نإو ، ثالذ ىف هل ةجح هل ربعم لكو
 . ملعأ هللاو . لحتسم هنأ حصي ىح م رح هكحف

 لا ومآلا هل تلح ل وأتنم لك :سيمخ نب رصان حيشلا لاق : ةلأسم

 هأطخ رصبي مث ؤ ةذئاع لعفك ، ثالذ لعف ىن هتل عيطم هنأ ىري هجو نم الإ

 نوثدحملا لحتسا اذإف . نورخآ هنمضو . نامضلا هنع طقسي ليق دقف

 نم اولحأ ام اوعدي و ، مهثدح مرح نمم اوءعريي نأ مهالحتساو ث اوبكرام

 نع رثألا ىن تدجوو ؟ هنم ءانثتسا ربغ نم امارح وأ هللا نم الالح كللذ

 رغ ل وانت ن ه وه لالضلا نيدب هلوقو هلعف ى نئادلا لحتسلملا نأ نملسملا

 ن ملسملا ئطخملا . نيملسملا نيدل ضقانلا . ةماقتسالا لهأ ن .م نم ملسملا ن :

 نيد ريغ [)١( هلعفو ] هلرق ىن لحتسملاو مهعيرش ىف لاضملا مهنيد ٤ ق

 باتكلا ل وأتي نأ وهف © نبملسملا ةعيرش ربغ و نيملسملا ةلح ربغو نيملسملا

 { فلاخف « عامجإلاب باتكلا ل وأتي وأ ةنسلاب باتكلا ل وأتي رأ » باتكلاب

 . لص ال اي ںُف ايب ) ( ١



 ۔_ ٢٠٧ _

 هيلع هتلا ىلص _ دمع هلوسر نيدو - لجر زع _ هتلا نيد هليوأت هنيد ىف

 وأ 0 باتكلاب عامجإلا لوأتيو { ةماقتسالا لهأ نيملسملا نيد و ملس و

 هللا نيد هلي أت ىف فلاخيف . عامجإلاب عامجإلا وأ ةنسلاب عامجإلا ل وأتي

 وه اذهف © ةماقتسالا لهأ . نيملسملا نيد ه & هلوسر و ب لج و زع -

 نيد ريغب نئادلا  نبملسملل للضملا { نملسملا نيدل ضقانلا لحتسملا

 كلهتسا ايف نايضلا نوملسملا هنع طقسأ ىذلا ، ةماقتسالا لهآ ل نيملسملا
 لوقي  نيحاسملا نيد ىلإ هنيد نع عجر اذإ و 0 لاومألا و ءامدلا ن . هلب وأتب

 اتم "مهتن فلغي اوهني "نإ ا وفك ن زي ذللا لق ) : ىلاعت هلا

 َفَلَس ()١( .

 ةنسلا لوأت وأ ىأرااب باتك۔أا لوأت وأ ىأرلاب ىأرلا لوأت نمو

 باتكلا ل وأت نك اذه مكح نكي مل ؤ ىأرلاب عامجإلا لوأت وأ ، ىأ رلاب

 : نيملسملا راثآ ىنو .هلي وت ىن قحلا ءعيطخيف عامجإلاب ةنسلا وأ ڵ، باتكلاب

 برقتي © هل اهلحأ هتلا نأ معزيو ث ةمرحملا ءايشألا بكري .ىذلا وه لحتسملا
 اذهف © كلذب نئاد ، ثالذ ىلع هبوصي مل نم ءعىطخمو { اعت هتلا ىلإ ثالذب

 ىنح ث نبملسملا لوق رثكأ ىن ، ةلمحلا ىن ةبوتلا هئزجتال ىذلا لحتسملا وه

 ز .... ملعأ هقلاو . هتفصو هنيعب بنذ لك نع فيقوتلاب بوتي

 ىذلا ف رعي ملو ئ دالب ق أشن ثىثان۔ ن ٠.ح ناديبع نبا لئس و : : ةلأسم

 امم ء ىش هلابب رطخ ملو > ةاكز , جحو مايص و ةالص نه -٠ هب هللا هدعت

 “وشانلا اذه ناك اذإ لاق ؟ اكلاه مأ هللا دنع املاس نوكيأ ، هركذ مدقت
 هم زايال ث وثانلا اذه نإف قحلا هل رعي ١ رعم دح ملو { ةعطقنملا نادلبلا ق

 ناك ولو . قحلا هل رمع نم مدع هنأل . هللا لدنحع اكلاه نوكي ال و {| ء ىش

 ملو 3 مصي ل و ، طق ةالص هتل لصي ملو ةعطقنملا نادلبلا ىن 'ىشانلا اذه

 ۔.۔۔۔_ ۔۔۔م ۔ ۔۔۔۔۔)٬)۔ »

)١( مقر ةيآلا نم ٢٨ لافنألا ةروس .



_ ٢٠٨ 

 ىنزلا لثم ث اهنع هللا ىهن ىلا م راملا بكتراو 0 هلام كزي ملو 0 جحم

 نم الإ ةجحلا هب موقتال ءىش لك نآل . اكلاه نوكي الف رمخلا برشو

 ىذلا امأو . نيربعملا مدع اذإ ث هبوكرب هبحاص كلم الف : عامسلا قيرط

 كلذ هل زوجم الف ، لج رلا اذه هبكتراف ، لمتعلا قيرط نم ةجحلا هب موقت

 لثم وهف & لمتعلا نم ةجحلا هب موقت ىذلاو . ةعطقنملا نادلبلا ىف ناك ولو

 لثم وه لقعلا قيرط نم ةجحلا هب موت اذهف { ناويحلا ماليإو سوفنلا لتق

 . ىناعملا هذه ىف قرفلا مهفاف . نيرمعملا

 نم ةجحلا كلذب موقت : نيملسملا ضعب لاقف ةروعلا فشك امأو

 : نبملسملا نم لاق نم لاقو . ةعطقنملا نادلبلا ىن ناك ولو لقعلا قي رط

 : ملعأ هللا و . عامسلا قيرط نم الإ ةجحلا كلذب موقتال

7 

 نم اهريغو 0 هللا الإ هلإ ال لثم & ديحوتلا ةملك ىو هنمو : ةلاسم

 اهمتي ملو دحأ اهب ملكت اذإ ث اهمتي ىنح فقولا زوج ال ىتلا ديحوتلا ملك
 ؤ بواثت وأ ةسطع وأ ةقهش لثم © اهمامتإ نع هعنم ؛ىش هءاج نأ دعب

 هنكل . { هلبق نم ناك وأ وه هلبق نم سيل © اهمامتإ نع هعنمب امم “ىش وآ

 ناكو © هنم دمعلا وأ لهحلا وأ طاغلا وأ © اهمامتإ نع هنم نايسنلا ىلع

 اهف ىش هيلع لخدي هتجوز كلذكو : ءوضولا وأ مايصلا وأ ةالصلا ى

 ئش الف رذع نم تركذ ام مامتإ نع فقو اذإ : لاق ؟ هيلع مرحت ال مأ
 ،هتجوز الو هئوض و الو هموص ىف ىش همزلي النايسنلا ىلع ثالذكو : هيلع
 3 فالتخا كلذ ىفف لهحلا ىلع امأو . "ىش همزلي ال طلغلا ىلع كلذكو

 دمعلا ىلع امأو : هتجوز الو هثوضو الو هموص ىن همزلي ال نأ ىنبجعي و:
 نإ و لس دقف هللا ىلإ بات نإف ، كلذ نم ةبوتلا هيلعو ثالذ زوجم الف هنم

 . ملعأ هللاو. ةبوتلا لبق هتجوز ءطو هل زوجي الو ،هنل صاع وهف بتي ملا

 اثلث بهذ هانغ لجأل ىنغل عضاوت نم : ليق ايفو هنمو : ةلأسم

نيدلا ةلزنم ىنااناك اذإ ريقفلا نم .رثكأ ىنغلا مظعي نميف تيآرأ ث هنيد



. ٢٣٠٩ 

 ه,اقو ، رمآلا رهاظ ىن ريةفلا ىرادي امم رثكأ ىنغلا ىرادي راصف ث ءاوس

 ؟كلذ ىنعم ام مأ ؟ ةياورلا هذه نعم همقحليأ 2 ىنغلل ةمظع هيف سيل بيط
 هيلع قيضي الف اهلع هنهاديو هللا ةيصعم ىف ىنغلل عضاوتي مل اذإ لاق

 هذ۔ه ىلع قالخألا مراكم نم ةا .رادملا هيف زوجت ايف ةا رادملاو . ثكالذ

 . ملعأ هللاو . ةياو رلا هذه ىنعم نم ثيش هقحلي الو © نيدلا نم ةفصلا

 نم مرحم ىذ ريغل زوجي له و : سيمح نب رصان خيشلا نع : ةلأسم
 نم ؛ئش اهمف راع اذإ مثا زعلا وأ نآرقلا نم ئيش ةأرما ىلع رقي نأ لاج رلا

 ةبير مث عقت ملو اروجحم اهنم سمي ملو ةرنتسم تناك اذإ : لاق ؟ ناحلا
 نوكتو © اهللع فرع ىنلا ةحيحصلا ممازعلاو نآرقلا ةءارقب سأب الف

 . ملعأ هللاو . هللا هقزر نمل ءافشا! اهف نآل هتايآب اكرتو هلل ةعاط ةينلا

 رارضإ الو ررض ال : رثآلا ىف ءاج ام ريسفت امو : ىلمازلا ةلأسم

 نم دلوتي ىذلا ررمةلا نأ رثآلا ¡ نم هتعمس ام ىلع : لاق ؟ مالسإلا ق

 رغ نم دلوتي ىذلا رارضإلاو 2 اضعب مهضعب هبرضي ام مدآ ىنب لعف
 نع تدجو : فلملا لاق . اههشأ امو راجشألا ةرضمك مدآ ىنب لعف
 ديعس نب حلاص حيشلا نع ةلأسملا هذه ىف اباوج سيمخ نب رصان خيشلا

 ! . ملعأ هللاو . ىرأ ايف كلذك هنأ ىدنعو . اذه .

 .زوجي ال اذه : لاق . هكلم ىف.لج و زغ هللاناحبس: لاق نميف : ةلأسم :!

 : ملعأ هللا و

 هلأسي ) : ىلاعت هلوق ىنعم امو :دادم نب دمح نب نايلس خيشلا ةلأسم
 : لاق ()( ن اش ىف ه موي رك ضرأل" او تايلا .ىف نم

 : هلاعفأ راهظإ نم نأش ىف وه موي لك : نآرقلا ريسافت ضعب نم

 7 قوس : هانعم ليقو : طسبو ضبقو عفرو ضفخو ةتامإو ءايحإ

 )١( ةيآل! ٢٩ نح رلا ةروس نم .

 ( م ١٤ - راثآلا بايل (



٠١ ٢١ 

 عضيو اموة عفريو © ابرك جرفيو ابنذ رفغي : .ليقو & تيقاوملا ىلإ
 : ركاسع ةثالث ةليل لك ىف جرخم هنأ هركذ لج هنأش ليقو . نيرخآ

 ىللإ ماحرألا نم اركسعو 1 ماحرألا ىلإ ءابآلا بالصأ نم ا ركسع

 . ملعأ هقلاو . روبقلا ىلإ ايندلا نم اركسعو 2 ايندلا

 دعولاو لدعلا و ديحوتلا ىه و : ةسمحخ نيدلا لوصأ نإ ليق : ةاأسم

 ديح وتزاف . قاسفلا ةيفيك ىف فالتخالا ىف نمةلزنملا نمب ةلزنملاو ديع ولاو

 راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال) ئش هلثمك سيل هتلا نأ
 و ٠ -

 فصويالو { رهوجب الو مسجب سيل هنأو (١( ريخا فيطللا َوُهَو
 فوعر ميرك ل .ع هللا نإف لدعلا امأو . ىلاعت هقنخ تافص نم ثىشب

 مهئابآو مهسفنأ نم مهب محرأ هنأو ،مهبلع زوجمالو دابعلا ملظيال 2 محر

 وه اذهف © وه الإ رشلا فرصي الو & وه الإ ربخلا ىنويال { مهناهمأ و
 وهف هباذعب ربخأ نف © قداص هللا نأ : ديعولاو دعولا امأو . لدعلا

 قدصآ وهو ١ © ةلاحم ال همعني وهف هميعنب ربخأ نمو .© ةلاحم ال هبذعي

 © اندنع ةالصلا لهأ قاَّسُف : نيتلزنملا نبب ىنلا ةلزنملا امأو . نيدئاقلا

 ۔ نتلزنملا .نيب ةلزنم ىف مهو © نونموم الو نوكرشم مهنإ لوقن انسل
 . ملعأ هللاو

 ءامسأو لعفلا تافص و تاذلا تافص لاقي : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 لعفلا تافصو © لزي مل ام تاذلا تافصو . لعفلا ءامسأو تاذلا
 . ثدحم ام لعفلا ءامسأ و ، لزي مل ام تاذلا ءامسأو . ثدحم ام

 نه ىه : لاق .& ملعو عيمسو ميحر : لثم هللا ءامسأ نع هتلأسو

 فراع زئاج ءايضلا باتك ىفو . فراع هنأب هللا فصوب الو تاذلا ءامسأ
 ملعأ هلل ١ و . مل اع ىعم ىأ

 د وجوب لهج امهدحأ : نيهجو ىلع لهحلا نإ حبشلا لاق : الأسم
 )١( ةيآلا ١٠٣ مامألا ةروس نم .

 



- ٢١١ 

 9٠ هلعف ىلإ دصقلاو ملعلا عم هكح هتفرع‘ لهجو : هتفرعمو ء ىشلا

 ادمعتم هيلا دصاق هنآل هلعفب هبحاص رذعي ال لهلا نا برضاأ اذهف

 هنع لا؛وسلاب هلعف :نم رذحتي نأ هل ازئاج ناكو همكحم لهاج لعفن
 روذعم هبحاض ، انركذ ىذلا ل وآلا لهاو . هلع ن م هكح طابنتسا و

 . ملعا هللا و . ليلدلا مدعل

 تانسحلا نم هلو حبصأ وأ ىسمأ ، لهاجلا نأ ول ليق : ةلأسم

 3 ةرذ لاقثم اهنم هل منسي الآ اكشو ناكل لمرلا ددعب ربلا لامعأو

 & اهنم ةاجنلاب اكيشو ناكل ث لمرلا ددعب بونذلا نم هل مناعل! نأ ول و

 نم ةلزع لهاخلاو © ةبوتلاب هسفن كردأ أطخأو لز اذإ ملاعلا نآل

 و ٨ ` . ملعأ هللاو . هلمع حلاص دسفي ام هلهج نم هيتأيف ، مدهو ىنبي

 هولح ئ هرش و هرىخ ح هلك ردقلاو ءاض ةلو نموي ل نما ليق : ةلأسم

 عطي . هللا نإ . رجف دقف هللا ىلع ىصاعملا لمح نمو . رفك دمتف & هرمو

 مهكلم امل كلاملا هنكل & ىصاملا نم ةبلغب صعي ملو ، عيطملا نم رادتقاب

 ،افراصابنع مه نكي مل ةعاطلاب او رمتئا نإف ،هيلع ه ردقأ امل رداقلاو ، هايإ

 ل زي مل هللا نآ !و۔العا و .لعف اهنيبو مهيب لوحم نأ ءاش وةيصعملاب !و رمتئا نإ و

 مه رومأ بقاوع هيلإ ريصت ا امم املاع ث مهقلخ نأ لبق دابعاا لمعي امم املاع

 لامعأ ملعيل هللا نأ معز نف . هلمع ىلع مهلامعأ ترجف { مهامقعو م

 عيمج رمهنوكسو مد ر كرح ودابعلا لامع ؟قاخمتلا و . رفاك وهف اه ولمع . ىح ا .

 ىف دابعلاو < ةيصعملاو ةعاطلاو 0 ناميإلاو رفكلا قلخو . ناويحلا لاعفأ

 . هللا قاخ اوبستكا مهنإ لاقي الو 2 مهباستكا قلخ هتناو . هل نوبسنكم كلذ

 - و - و -. -

 . ء ش لك قلخو ) (١ نو۔امعت امو م-كمتالَخ : لوقي هللا و ، هللا ىلع :

 ."تافاصلا ةروس ٩٦ مقر ةيآلا نم ( ) ١



 ۔ ٢١٢

 : لاق و(١) ) نولمعت "متنك ام امع دخلا باذع 2 ذو (: ىلاعت لاةو

 . ملعأ هللا و (٢) نولمعت مك امع اهومتلر وأ 1 ىالا ةنحلا كلتو (

 ةمعنلا امف . ة.اب اهنمو ةمعن اهنف ، .نمبرض ىلع ةعاطتسالا و : ةاأسم

 ةعاطتسالا باي و . ةيصعملا اهم لمعي ىتلا ةيابلا امأو ڵ ةعاطلا اع لمعي ىتلا

 نأ زوجن لهو : تاق ةردقلا رمأ ىف نوءاكتخا هيف بهذ ام قدأو زعأ

 ،معن : لاق ؟ ةنحلا ةلا لهألو رانلا نيرفاكلا ىلع ىضق هللا نإ : لاقي

 . ماعأ هللاو . نئاك وهف دارأو ءاش امو

 رجزلا دنع لاقي نأ هللا الز هلإ ال لوق نع ىهن نمع هتلأسو : ةلأسم

 ئطح الو هنم ىأرب ايندلا رومأ نم ءىش لع ح لدتسي الأ و { ءانبلاو

 نع ىبن هنأل كلذ هل زوجب الف : لاق .؟ كلذ هل زرجم له 2 اه رمأي نم

 | . ملعأ هتلاو . ىدنع ةءاربلاب هقحأ امو ، ف و رعذلا

 لالض ةفرعم لهج عسي ال هنإ : ليقف لحتسملا ىف فالتخا :' ةلأسم
 ىف الو، هبوص نملالض ىن كاشلاهعسي الو ء هلالض ىق كشلا الو ، لحتسمل

 ىلع دهشي نأ هيلعو ،هبوص نم للض نم باوص ىف الو، هللض نم باوص
 ،نولطبممهنأ نماطبملا ىلع هداهشلاب الإ هباقعوهتا طخس نمةمالس ال هنآل هسفن
 ةج لا نإو . هسفنل دهش امك ، هب نيدبعتملا نم ثالذ ىف هرمغل دهشي نأ هيلعو

 اذه ىف فلك اعإ كلذ ىف ;لصآلاو . هلقع نم هانركذ امم هيلع موقت

 ىف هيلع موقت ةجحلا امنإو ث ملعلاب.الإ هل رذع الو ماعلا هيلعف ، ملعلا

 ىأ نم كثكالذ ملع ةيلإ ىدأت وأ هلابب رطخ اذإ اذه امنإو . هلقع نم كلذ

 :لوقينم لوقا ىلع اذهو © همغنصوب طيحأ ال مظع رحم وهو © هملع هجو
 ىف رظناف . لوقلا رثكأ وهو ث لوقعلا نم لحتسملا لالضب لوقت ةجحلا نإ
 ، هلقع نم لهاجلا ىاعلا ىلع ةجحلا اع موقت ىنلا ةيفخلا ءايشألا هذه.

 ةدجسلا ةروس ١٤ مقر ةيآلا نم ( ) ١

 . فرخزلا ةروس نم ٧٢ مقر ةيآلا ( ) ٢



_ ٢١٣ _ 

 ليق دقو . نةلتحملا نم نبةحملا ملاعلا قيدصت ديوت اهنإف { اهلهج رذعي الو

 ثشلا عسيو ، فوقولاو كلذ ى ثشلا عسيو لحتسملا لالض لهج عسي
 .ةداهشلا ملع لهج + عسيو 2 هلقع نم ةجحلا هيلع موقت ال هنأو هب وص نميف

 هنإ ليق ىذلا لوآلا ل وقلاو . هسفنو ه رخا ةداهشلاو 0 ه ربغ و هسفن ىلع

 ء ىٹلا كلذ ةمرح ملعي نأ دعب وه امنإ ،لحتسملا لالض ملع لهج عسي ال

 نيملسملا عامجإ وأ هلوسر ةنس وأ هتلا باتك نم لحلل هلحتسا ىذلا

 ةنسلاو باتكلا نم مرحم هنأ ملعي ملو ، مارح ءىشلا ثالذ نأ ملع اذإ امأ و

 لالض ملع لهج هعسي ليقف ٤ كلذ ريغ نم مرح هنأ الو ، عامجإلاو

 نمضي و 5 بات اذإ باصأ ام ا هنع رده لحتسملاو © هيف كلشلا و لحتسملا

 نامض هيلعو © ةلمحلا ىن ةبوتلا هيذكتف مرحملا امأو . هنيعب هنم ةبوتلاو

 . ملعأ هللاو . هنم صلختي باصأ ام

 & هسفن نم هبجعي ىذلا ىفو : سيمخ نب رصان حيشلا نع : ةلاسم

 هنأو ث نقولخدلل هيلع بجم امو ، ىلاعت هتنا قوقح نم هياع ام دوم هنأ

 ،هنم لقأل عضاوتم نيل نيه هنأو، حمس حرف هنأو . مهجئاوح سانلل ىضقي

 ؟ نموم دبع هنأ هدنعو ؟ هللا نيبو هنيب ايف عىش هسفن باجعإ نم هقحليأ

 .ملعأ هللا و . اندنع ايف مثإلا نم عىش هقحلي الف هل قيفوتب حرف اذإ : لاق

 ، سانلا نم ادحأ هاطعأ ام ركذي نأ, ناسنإلل زوج لهو : ةلآسم
 بتوع هنأ لثم . ىناعملا نم ىعم وه امعإ !و . كللذ ركذ رخفل ال و ءاي رل ال

 مأ . اذكو اذك هتيطعأ دق : لاقف ؟ انالف ىطعت ال كلام :سانلا نم دحأ ى
 .ةع الو ءايرل ثالذب دري مل اذإ :لاق ؟ ال مآ ثللذب هباوث لطبيو زوجم ال

 ىه اتمعنتف تاقدصلا اودبت نإ ) : ىلاعت هللا لاق دقو ثالذ قيضي الف

 ىنلاا بغرو_(١) (مُكل ر يخ وهف َءا رقفلا اهوت 7 اهوفخت نإو

 ةقدصب قدصت لجرو » : : لاقف ةقدصلا نانك ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 )١( منر ةيآلا نم ٢٧١ ةرقبلا ةروس .



_ ٢١٤ 

 تءاج ام رتكأ و . هانعم اذه مالك وأ « هنيع تطعأ امب هلامش ملعت ملو

 ىدتقيل هين ىلع ثكالذ رهظي نأ الإ راهظإلا ىلع نامتكلا ليضفتب راث آلا

 . ملعأ هللاو . لضفأ راهظإلا نوكيه . هب سانلا

 ،اعامج وأ ةجاح ءاضق وأ ةراجت وأ اجوزت وأ ارفسدارأ نمو : ةلأسم

 ىلع ا۔۔وحت بنتجمو اهد وعس ىف لمعيل تاعاسلاو مايآلا بسحم نأ ثابجعي

 ىلص ىلا ةداع تناك امو ؟ لضفأ باسحلا كرت مأ ؟ بتكلا ىث دجوي ام

 : فلملا لاق . زئاج عساو لك : لاق ؟ كلذ ىف هباحصأو ملس و هينع هلا

 هيلع هتلا ىلص ىنلا لوق اهنم اهتدجو رثآلا ىف ةلالد ، ىنبجعي كلذ كرت

 عمتجي مل ثالفلا نإف اضيأو ، « مكب معاشتنف مايآلاب اومءاشتت ال و :ملسو

 . ملغأ هللا و ٠ هيف لوةلا نغ فقو نم فقوو 0 ةتوبث ىلع نوملسملا

 ليخت اهعف ث ةيفخم انادلب نجلل نأ ةماعال اثيدح عمسنو : ةنأسم

 له ث احيحص ناك نإف ؟ مكدنع حيحص اذه له ، ىشاومو راجشأو

 ؟ انيشاومو انراجشآو انليخت لث. ىشاوملا و راجشآلاو ف ىنلا ليخنلل هذه

 مدآ ىنب ق رف لئم ىلع ق رف مهل له ، نحلا نم نوملسملاو ؟ ةفلاخم ىه مأ

 امف ؟ ةدحاو ةقرف ىلع مهلك مد مأ ؟ ملسو هيلع هتنا ىلص دمح ةمأ نم

 هيلع هللا ىلص _ دمحم انيبن لبق اوناك مه لهو ؟ اهلع مه ىلا ةقرفلا

 نيملسملا راثآ ىف .تدجو : لاق ؟ ال مأ هلبق نيذلا ءايبنألا نيد ىلع ملسو

 قرف ىلع مهنأو لاومألاو ىشاوملا نجلل نأ _ هتنا مهمحر انباحصأ نم

 مهنم و ةيردقلا ممنمف ث مدآ ىنب لثم ةفلتخم ءا ودأ و ىنش بهاذمو ىتش

 لثم نونمئوملا مهنمو . قورفلا نم كلذ ريغو & ةضفارلاو ةيربلاو ةئجرملا

 [ تابارخللاو )١( تاراغملاو ةيد وألا و لابحلا نكسي نم مهنمو ، مدآ ىب

 ! ليق ايف ءاوهلاب آضعب لعلو ضرآلا نكسي نم مهنمو ء ةيلاخلا عضاوملاو
 ىلاعت هلومتل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعبم ليق ثكالذك اوناك مهلعلو

 )١) نا ريغلا و » : لصألا ق « .



_ ٢١٥ _ 

 بأك ةكالذَ نود امو نوحل اصلا انم اتأوَ ) : مفلوق نه ةياكح

 ماعو باوثلا مهل ، مدآ ىنب لثم نوبطاحم مهنأ و )١( ( ادَدق قئارط

 . مف ءاهقفلا و ءاملعلا ليواقا ةحصو 0 هباتك ليوأتب ملعا هللا و {© باقعلا

 . ملعاهنلاو . هلطبآ ضعب و هتبثأ ضعبف )٢( روصتلا امأ : رخآ باتك ىندجوي و
 ءاعدلا ف لامي نأ زوجمس : دجويو & سيمح نب رصان هلعل : ةلأسم

 مهالا : لئاقلا لاق اذإف 0 مسا لكي كالاأسأ .زوجب الو ث مسا لكب كوخدأ

 ، ثلذ ةزاجإ ملعن : لاق ؟ زوجلأ ، ىنسحلا ثلئثاميسأب اذك ىل لعفا

 8 اذك ى لعفت نأ ىنسحلا كئا۔أب كوعدأ ىإ مهللا لاق اذإ تيأرأ

 ثكالذكو : تلق . اندنع ايف وه اذهف : لاق ؟ زئاحلا ءاعدلا اذه وهأ

 نأ ى زوج ام لكب كوعدأ لاق نإ : لاق ؟ هلاعفأب هلا٤وس و هتلا ءاعد ةفص

 : لثاقلا لوةك هلاعفأ تافصب هلاؤس و . فاك وهف[ثالذ ىل رسيف ، كوعدأ

 . ملعأ هللا و ٠ رزناج وه و > كات رغم ىل رغفغاو > كلتمح رب ىمح را

3 

 (ع)هيخال \ه نهوملا ىنمتي نأ ه وركم وه ىذلا . ىمتاا :هنمو : ةلاسم

 . ملعأ هللاو . زئاجف هلثم ىمتي نأو  ىطعأ ام و

 رك ‘ ارفاك نوكيو 3 رشبلا تاقفصب هللا ل وأت نم : هنم و : ةلأسم

 لوأت لوأتم اذه :, لاق ؟ثالذب ناد اذإ فالتخا هيف مأ ؟ كرش وأ ةمعن

 الو © هتمعن رفك لب © كرش رفك رفكي ال هب نئادلا هل لوأتملاو لالضلا

 . ملعأ هللا و آفالتخا ثلذ ى ملعن

 وأ ، هقلخ ديس وأ ديسلا هللا نإ لاقي نأ زوجي له هنمو : ةلأسم

 ثالذكو فثكالذ زئاج :د ىحبصلا لاقو & كلذ ةزاجإ علعن ال : لاق ؟ انديس

 . ملعأ هتناو ىلهذلا لاق

 نحلا ةروس نم ١١ مقو ةيآلا )١(

 ؛ ضعب رومبلا امأ ه :: لصألا ق . . ناسنإ ةروص ىف ن۔ا روهظ : روصتلا )٢(

 في رحب

 )٢( فيرحت «" هيخأ لام ناولا ه :لصألا ىف .

 



. ٢٦١٦ _ 

 نه & هلمعي ام عيمج ىف ناسنإلا اهدةتعي ةينب ىنفرع :هنمو : ةلأسم

 ضرفلا هنع طقسي © ةثز نوكتو لوتي وأ & حابمو ةنسو ضرف
 حابملا لعف هل زوجيو ح ةلفانلاو ةعاطلا لعفب باوثلا هل لصحم و & رجأوي و

 نركي و ، نوكس وأ ةكرح ىف كناك ا. عيمج ىف و ناك ام عيمح نم هلوقو

 : لاق .ايح مادام ، ل وقلا و ةينلا لعفلا هدنع هرضحت مل ولو © هل اث زجم ثالد

 ز ىرمع ةدم هتكرت وأ هتلعف ء ىش لك نأ ء هناسل و هبلقب ناسنإلا دقتعا اذإ
 ىلص - دمحم هلوسرلو هلل ةعاط هل هب رق وأ 2 َ ىلع هبج وأ ام لك نع هتل وهف

 وأ لعف عم ةين هرضحت مل ولو 2 هتلا ءاش نإ فاك وهف - ملسو هيلع هتل
 . ملعأ هللاو . ك رت

 ناسنإلا بجوي نأ وه : لا ؟ نيدلا ىف قمعتلا ةفص امو : ةلأسم

 : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو © نيدلا ىن هيلع هتلا هبجوي مل ام هسفن ىلع

 : « هلل لمعلا ىلع دحأ هدمح نأ بجي .ىح ناميإلا ةقيةح ديعلا غلبي ال »

 . لغأ هللا و

 ناوخالا نه رغن متجا اذإ و : دادم نب لموع نب ناميلس حيشلا : ةلأسم

 جراخ" ناكم ىلإ نوجرخيف ةهزملاو ةجرفلا اودارأ و لجوزع _ هتلا ىف
 . ىولحلا و محللا نم اتيش نوذخأيو ئ رهم رغ وأ ءام وأ رهم ب رق ةي رقلا

 بتك ىف دجوي اذكه ء ًاماقسأ دل وي د وعقلا لوط نأل ىشمتلل مهدارم و

 اوعمتجم ملو _ لجو رع _ هلل ةعاط و ح ١ رخالإ مهين نكت ملو . بطلا

 لامعألا نإ ليق دق ، لاق ؟ال مأ ةيهارك ثللذ ىف له ؤ فورعم ريغ ىلع
 مهجورخ ى رفنلا ءالوه ةين تحلص اذإف . ىون ام ئ رما لكل و 0 تاينلاب
 . مهب رش و مهلكأو > مه وكسو مهكرحو ٤ مهعسو مهسولجو اذه

 مهنم هللا لبقت اذإ هللا ءاش نإ رجآلا مهلوج رنف © مهسوبلمو مهحوكنمو

 دقو . تاحجانلا دصاقملاو تاحلاصلا تاينلابالإ كلذ حلصيال و ء كللذ

 هدابعب هللاو 2 هلمع نم رش ققانملا ةينو ث هلمع نم ريخ نمثوملا ةين : ليق
ا َ ملعأ هلل! و . رصب ربخ



٢١٧ 

 سانلا موحل نولكأي ةرحسلا نأ كدنع حصي لهو : هنمو : ةلاسم

 ، سفنلا نوضبقيو © نوربطيو ، عابضلا نوبكري مهنأو ، هرشبلا نم

 ؟تيم هنأ سانلا نيعأ ف ٩ نوكيف بشخ نم ة روص خشلا ناكم نوكرتيف

 هذه مأ ةايحلا ىف هتوم دعب ناسنإ ىأر هنأ هب قثن اناسنإ تعمس لهو

 هتركذ ام امأو قحف رحسلا امأ : لاق ؟ ةقرخنم ليطابأ و ةقفلم ثيداحألا
 ملف { عابضلا بوكرو ناريطلا و ؤ ح ورآألا بصغ و ، رشبلا لك أ نم

 ة رتاوتم رابخآ ىهو .ال مأ حيحص اذهأ ىردن الو ، نوعمست امكالإ عمسن

 حاورألا ن وبصغي و 3 رشبلا موحل نولكأيو ، عابضلا نوبكري مهنأ مهنع

 رابخإلا ةرثكل رابخآلا نم حيحصلا هبشي هلعلو . نو ريطيو سانلا نمعأ ىن
 ادغ ف ثكتسي و © هللا الإ هملعي ال ىفخ رمأ رحسلاو . مهنع ةرهشلاو هب

 امو نمعآلا ةنئاخ ملعي © هيإ الإ هتنا نم أجلمال موي هللا ءاش نإ

 . ملعأ هللاو . ر ودصلا ىفخت

 دارأو ث رفك ريغ ناك اذإ رحسلا ملعت زوجم لهو : هنمو : ةلأسم

 لحال مآ ؤ مهس املاع نوكيو 0 ةرحسلا ديك هسفن نع هب دري نأ ملعتملا

 هسفن نع هب , نأ دارأو 5 هف رع اذإ ىدنع هميلعتب سأبال : : لاق ثكالذ

 زوجي ايف © هلامعتسا هل زوجيال ايف هلمعتسي ملام ، نيملسملا نم هريغ نعو

 فورعم © نيملسملا دنع ةزئاج ءايسأ رحسلا ناك نإو . هوجولا نم هجوب

 ادحأ هب رضي ملام ث هلامعتسا زوجي ايف هلامعتساب سأب الف © اهدع
 اظ و ةرحسلا ىذأ هب فكي امإ } . لاموأ سفن ىف

1 

 :ملعأ هللاو هتلا ءاش نإ ثالذ ىف روجأمو زئاج هجو كالنف { نسلسملا

 نع و هنع ةمنظلا

 تابورشملاو تال وكأناب: هف رلا ناسنإلل زوجي و : ىحبصلا ةلأسم

 نسحأ لالحلا نم تاوهشلا نع سفنلا فك مآ آرداق ناك اذإ ںالحلا نم

 هت۔طم ناسنإلا سفنو © ثكالذ هيلع قيضيال : لاق ؟ هسفن تثبخ ول و

. ملعأ هللاو ، اهلع ةن وشحلا لاخدإو !اهنحا ر نم هيلإ داقنت ام اهس كلسي



٢١٨ - 

 تدج و : ديعس ىآ نع نسحلا نب دمحم نب دمحأ دييقت نمو : ةلأسم

 دحأ مىلعالو © ءىش نع لاوسلا دحأ ىلع بجيال : هل بلق ث هدييقت ىف

 ىتح هل داقتعالا الو ، هب لمعلاالو 2 ءايبنألا عيمج نم ءىش ةفرعم
 نوكيال هنإ لاقو . معن : لاق : هب دارملاو ڵ هانعم فرعيالو هفرعي

 ىلإ هملع لصي مل نم نإ لاقو . هب دارملا و هانعم ملعي ح ءىشلاب ملاع

 © هب دبعتلا هنع حورطمو { هايإ هلهجب روذعم وهف ءايشالا نم ءىش

 لقعي مل نإف لمعلا بهاذلاك وهو . هلعفي مل هنأل ، هنع لاوسلاو هملعو

 "دبعتم ناك ائيش ملعو لقع نإو ث ءىش لك هنع احورطم ناك ءيش لك

 نوكيال : هل ليق ١ ةصاخ ملعلاب هلقعي ملام نود لقع امع ثلسمتلاب

 تلق : معن : لاق ؟ هملعي ىنح هنع لاوسلا وأ هداقتعا وأ لمعلا هيلع

 اولاق دق : لاق . اهماع هياعوأ اهملعي نأ هيلع نإ ةلمحلا ىف مهلوقف : هل

 هيلع نأ و هملع دعب هملع ىف ثلشيال نأ اهملع نم نأ ةلمحلا ىن نإ

 هيلع نأ ملعي نأ هيلع ناك ملع اذإف تلق ؟ ملعلا دعب هب كسمتي نأ

 كاشأا نإو روذعم لئاسلا نإ : مهلوقف هل تاق . معن : لاق ؟ملعي نأ

 هيلع بجيالو هل ليق ملعي وهو قحلا نم ملع ايف كاش لاق . ثالاه

 . ليق ايف ثالذ هيلع سيل نأ ىدنع : لاق ؟ هملعيال ءىش نع لآسي نآ

 اذهو الهاج اذه ىمسيال لاق ؟ ةيفاع ىف لهاحلا اذهف : هل ليق
 ض هتينب تلزن نأ ىلإ ىناعم ناكف هتيلب تلزن نإ مهلوق : لاقو . ىفاعم

 هملع دعب هيف ثاشلا هعسي الف هملع اذإف © ءىشلاب هملع هتيلبف

 معن : لاق ؟ آروذعم نوكيأ ، ةالص هيلع نأ ملعي مل اذإف : هل تلق

 ردقي ملو اهملعي مل اذإ ، ار وذعم نوكي معن : لاق آروذعم نوكي

 ةالص هيلع نأ ملع اذإف : هل تلق { بابسألا دحأب اهملع ساملا ىلع

 هلقع ىف نسح امك ىلصيو ؟آروذعم نوكي له © ةعكر مك ملعي ملو

 : لاق ؟كلذ ىف كشلا هعسيال ذئنيح مت ؟ تاعكر عب رأ اهنأ ملعي ىح

اهلع سانلاو ، تمنص و امك اهماع ىلعردقي مل اذإ ثكالذك وه © معن



 ۔ ٢١٩١

 ري .ةلا نأ ملعي مل اذإ كلاذكو : هل تلق . هعييضتو هلهج ىنال هتردق ى

 هذه ىلع هلكأف ثالذ هل ربعي نمل ةنكملا ىلع الو هملع ىلع ردقالو © مارح

 عسي ءىش لك كلذكو : هل تلق . معن لاق ؟ املاس ن وكي له ث ةفصلا

 ىلع ردقي مل اذإ املاس نوكي له هعسي الام عقاو وأ ك رت وأ لعف نم هلهج

 . ملعأ هللاو . اذكه .ي معن : لاق ؟ هل نيرمعملا الو هملع

 ةلع ىأل لاق نإف : برغملا لهأ فيلآت تالاهحلا باتك نم : ةلأسم
 لوفلا ةلعلا مأ ؟ ةدارإلا ةلعلا مأ © لوقلا ةل عنا ديحوت ، ديحوتلا ناك

 - . هللا نود هلإ لك ىننت ةملك ديحوتلا نأ كلذ .ف باوحلا ؟ ةدارإلا و
 ۔ح

 ةنئاك تانئاكااو ناوكألا نم ةلعلل نإ : ن۔يمخ نب دعاج حيشلا لاق

 وهو . ناكمال و نامز الو ناك اهل ثدحلاو { نكت مل نأ دصب ةثدحم { اهلك

 { ةنكمأ هيوحت نأ زع . نيأب بلاطي الو ، نمعب كرديال 0 نآلا هيلع ام

 رخآ { هتيل وأل لوأ ال لوأ ؛ ةنمزأ ىن هيلع فلكتاا زرحم نأ نع ًلجو

 ، لاعتملا ناك ةلع ىأل لاقي نأ 0 لاحملا لاح ىلإلاحتسادق ا هتي رخآل رخآ ال

 .ةيدمرسلا ةينادحولا ةفص هلةبجاوءةيلزآلا ةيهلإلاب ادرفنم لزألا ىف لزي مل

 ، قحلا كالملا وه الأ © اهدوجو نوك لبق هدوجو نآل هل ناك ةلع رغل

 { رمخلا هديب ، توميال مئاد ىح وهو تيمب و ىحم ث قلحلاو رمآلا هل

 هاوس ال ثدحملا وهف . هكلامو ءىش لك قلاخ . ريدق ء ىش لك ىلع وهو

 دوجولا ىلإ مدعلا نم هجرخأف نكيل نأ دعب هثدحأ ، هل ثدح هاوس ام و

 ناكف ث ةداهشلا لاع ىلإ بيغلا ملاع نم هايإ هجارخإب ج رخف © هدوج وب

 هني وكتبف تانونكملا نم نوكيام كلذكو . هدارآ و هاش امك نكي م نأ دعب

 ىف نوكيس هنأ هملع ىف نئاك وهام عيمج نم هتق و ىف نوكي نوكلا ىف

 ةلثامملا و دحلاو © ةسيامقملا و دنلاو { ةهباشملاو دضلا نع لجن وكي ام تق ر
 ؟ ايمس هل ملعت له وه الإ هلإ ال مكبر هتنا مكلذ ، ةلداعملاو نآلاو فكلاو
 زوجمال . دعب نمو لبق نم رمآلا هل . ايلم ىنرجهاف ن ,كي وأ ناك نإ الك
قلخلا نم نيفلكملا قملخ . درلاو دضلاب هل ةضراعملا الو 0 دحلاو دعلا هيلع



_ ٢٢٠ _ 

 ش رعلا نماهلك تانثئاكااتناكف ، ةداهشلا و ةلالدلل تاناكلا عيمج و ةدابعلل

 ك هتينادح وب ةقطان ةرورضلاب تراصو ،هتف رعم ىلإ ةلصوم البس شرعلا ىلإ

 رهظأ هدوج نهو . راهقلا دحاولا ىلإ © راقتفالا روهظل هتيهولأب ةدهاش

 ء ةدابعلا لبس هدابعل حضوأو © هديبع نم دبعتلا ىل وأل { هديحوت نونف

 . ةداهشلا ةملك مهم زلأو

 نمه نا رفكو . هدبعب و هب نود نه ناممإ > ةدا .إلا قباس ق قبس دقو

 دا رأ هنكل و { نئاك هنأ هملع ق ناكام الإ نوكي ال و  هدحجع و هر رفكي

 ىعو ث ةنيب نع كله نم ةيصعملاب كلهم نآ ، ةجحلا حاضيإ و ةجحلا مايقب

 ،الدعالإ هءاش ام ن وكي ال و ناكل اذه ريغءاش ولو . ةنيي نع ىحنمةعاطلاب

 دارأ همرك صلاخو هلضفت ضحم ر هلضف نم هنكل و { الضفالإهنم نكي مل اك

 لسرلاو ىلتت بتكلا ل زناف ةجح الإ تبثي امك ،ةجحلإ دعب الإ بذعي الأ

 . .7 ١ رمإحن اداه موق لكلو ح ١ ريذن و ا ربشب ةمأ لك ث لعجو ) ىرت

 ةج> هديرفت . ةقيقح ىلإ لوصولا ديرمل ، هديحوت ليبس رانم هرونب رانأ و

 هيف داحالا ىلإو ، هديديت ىلإ لهخ اب بهذ نمأىلعو & هديرمل هنم ةحضاو

 . فدصلا لهأل قحلا رهظو ةدارإلا لهأل مهولا عانق فشكن اف { هديدحت و

 ىمعلا و لهحلا لهآ ىلع ، ىدهالا جهنملا ةقيقح تيمعو ث ةدابعلا ىوذ نم

 نيعمجأ مك ادهل ءاش ولف ث ةغلابلا ةجحلا هللو . ناه ربلا مايقو نايبلا دعب

 > 7 , هللا دهع نهو > ءاشر نم ىده و ءاشي نم "لضي هللا نكلو

 > لدع هلك هلعف و لعفي اع لآسيال . دشرم ايل و 4) ديت نلف للضي نم و

 نم بذعي 7 هلضفيف همحر نمو .“ هل دعبف هبذع نف . لضف هلك هناسحإ و

 بيثيال امك ، هاوه عبتاو هاصع س الإ بذعيالو : ءاشي نم محريو ث ءاشي
 باذعلاو باقعلا ديدش . ميلعلا مكحلا ريرحلا وه وهو 0 هاقتاو هعاطأ نم الإ

 ‘ دل وي ملو دلي م ىذلا > دمصلا درفلا ‘ دحألا دحاولا ٤ مح رلا روفغلا

 لك ىلع وهو ءاشي املو ءاش \ك ء شأآلا عدبأ . .دحأ آوفك هل نكي ك و

ىبلتبيل . ناحلا و ةكئالملاو . نادنإلا قلخو . ماع ء ىش لكبو ئ ريدق ھ ىش



_ ٢٢١ 

 ملعلا وهو ، نولمعي فيك رظنيل © لمعلاو ملعلاب ةلقاعلا بابلألا ىل وأ

 ةواقشلاو ةداعسلا لعج نم ناحبسف . نولحعيسو نولمعي امو اولمع امع

 © نيدبعتملاءال“وه و نيفلكملا فلك نأ ام هنإ ش { ةدايعلا ةرئاد تحت ة زكرم

 جهنم ىف روصلا مه برضو ث نو رذيو نرتأي ام مهل نمب لب مهكرتي مل
 ىق نولدعي هبو ىحلاب نودهب نيذلل { ىدهلا راونأ انسب هءاضأو © ىوقتلا

 هتفرعمل نيص وصخملا صاوخلا نم ث اضرلا لزانم هنم نوبلطيو ، ىرولا
 اوراصف ث اهلهأ و اه قحأ اوناكو ، ىوقتلا ةملك مهمهلآو ، هنيد ةفرعم و

 امب رمتأي نأ ىبأو ، هدابع نم عنتما نم ىلعو عبتا نمل ،هدالب ىن ةجحلا مه
 نمم ناك امو : رجاوزلا نم رجز هنع امعرجزنيو ، رماوألا نم رمأ هب

 تادابعلا عيمج نم تالماعملا نم نوكي وأ ناك وأ ؛ ملحلاو ةنايدنا و ملعلا

 © ناكرآلاب لمعلا نمناك ام امهنم انئاك ، ناسحإلا تاجرد و . ناميإلا نم

 ، لئاضفلاو م زاوالا و لئاسولا نم ث نانحلاب داقتعالاو ، ناسللاب لوقلا و

 . تاسوسحخحلاو ساوحلاو ث نونظلاو رطاوخلا و 0 نوكسلاو تاكرحلاو

 هدابع نم هرهظأ وأ ليزنتلا نم هلزنأف هثدحأ امو . تالوقعملاو لوقعلاو

 ، هالخامو ليلدلاو ، لالدتسالاو ةلالدلاو ، ليوأتلا نم هرهظي وأ هدابعل

 ،لولعملاو لعتسملاو ةلعلاو 0 لولدملا وه الإ © هيلع لدتسملاو هب لدتسملاو

 ، ض رآلا و ءامسلا هتوتحاو © ضرعلاو رهوحلا هيلع لمتشا ام عيمجو

 نوكي وأ « توكلملاو كلملا ملاع ىن ناك ام : ىرثلا تح امو امهقوف ام و

 .لك و ث ناكملاو نامزلا ءانف دعب , & نامزآلا نم ىتآلا ىف ، ناوكألا نم

 انثاك © هللا دنع نه لك لق . هنع ةقيقحلا ق رداصو © هنم هاكف هاوس ام

< 
 دارأام نوك دارأ اذإ و. نوكي الف نوكر الأ دارأ ام تقو ىف دارأ هو

 ةداهشلا ملاع ىلإ همدع وأ هيغ ملاع نم هتدارإب & هتقو ىق ه! رجأو هن رك

 هلعفتام ىلعال 0 هدارأو هءاش اك © نوكيف نك : ةدارإ لوق هلاق هداجمإو

 ، ةدارإلا ىلع لوقلا نوكلا ةلع ىن قلطأ نإف اذه ىلعو . لوقلا نم ةماعأا

اذه ىلع ةيمستلا ىف ةدارإلا وأ لوقلا وأ ةدارإلا ىلع وأ ، لوقلاب ةدارإلا



- ٢٢٢ - 

 داةتعالا ىف لطابلا نم ةمالسلا وأ. ةدارإلاو لوقلا ىف قحلا ىنعملا ةباصإ عم

 نم لوقكالوق هل نأ ال ، ةدارإلا سفن لوقلا نأل اباوص هلك ناك ايف

 تافصلا نم ءىش ىف & لاثمآلاو هيبشتلا نع ىلاعت . نلئاقلا نم لوقي

 لا وحآلا نم لاح ىف وأ ، لاوقألا نم ءىش ىف وأ ، لاعفآلا نم ء ىش وأ

 ءىشلا الو ء ىش نمال ءىش هنآل ، ءىش ههشي وأ ائيش هبشي نأ نع لج و

 لوقي نم لوق نعو © هلك كلذ نع ىلعألا ىلعلا ىلاعت & ءىش هلثمك سيلو

 ،هديري ام اع ديري & هربغ ىه اهنإ ث ةدارإلا ىف ىمعلاو لهحلا ىلوأ نم

 فصولا نم فكافإلا لدأ لاق امك .ح هريغ ىه هل ةدارزبال هسفنب دي رم هنإف

 تحتفناو & هنهذ افص نم دنع هل هجو الام كلذ نإف © هيف هل اه

 اليطعتو ث ةيدرفلا مدعب اهلاطبإ ، انه هولاق ام تابثإ ىف نآل « هت رصب

 نوهمتفين وداكيال موقلا ءالوه امف ، رايغألل الح رابلا تابثإ نم ةيدح ولل
 رغ هللا ىف نولوقي . اليبس لضأ مه لب ماعنألاكالإ مه نإ 0 اثيدح
 ىلإ اورظن موق كاثلوأ 0 الصأ مهيدل و انيد هن ودقتعرو © الهج نقحلا

 ص ةقيةحلا مهيلع تيمعف توها نم هيلع ىشثغملا رظن { ىلوح ريغب ىلوملا

 اودارأ ثيح نم ت هيبشتلا ىف اولخدو ث ةقيرطلا رايس نم اوداحف

 { هنيد ةياده نم هل انرصبام ىلع هلل دمحلاو . هيزعتلاب هنم رارفلا

 . ملعأ هللاو . هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو

 ىعفاشلا بهذم لهأ نم لجر نعو 6 دادم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 قلحلا نإ لوقي هعز نم نأو راصبألاب ةمايقلا موي ىري هللا نأ معزي
 نيآ اوراتخا ام دعب مهل رهظيف قلاخلا ىدي نب ةمايقلا موي تعمتجا اذإ

 رصتف & هعم ربصيف اميش ادب اع مكنم ناك نم : : مهل لاق ؟ نولبةتسي

 ىللإ م ةدبعو © سمشلا ىلإ همش ةدبعو © رمقلا ىلإ رمقلا ةدبع

 : نولوقيف نونمأولا ىقبيف { ةراجحلا ىلإ ةراجحلا ةدبعو © نارعنلا

 . ةياو رلاب نوجتحمو ىتنج مكضوعأ مهل لوقيف ، كاندبعف كانفرع

رشح ١ رجح بحا ول و ( بحأ نم عم رشحم ء رلا , : ملسو هيلع هللا ىلص



 س ٢٢٢٣

 ةجحلا اهو ؟ هلوق ىف هيلع د رلا امفنهفلاخ نم عزاني لجرلا اذه نأ و« هعم

 ةمايقلام وي راصبألاب ىرب هللا نإهلوق امأ : لاق ٢ همعز و هلوق سفن ىن هيلع

 هللا نآل 0 هلئاق نم لالضو رفك ود و © هناحبس هللا ىلع روجمال لوق اذهف

 ىف ةفرصتم الو ةهعاشتم ريغ ةكحم ةيآب ةيورلا هسفن نع ىن ىلاعتو هناح.س

 وه وَراص بآلا كر دُي وه و ُراصنبآلاهنكرد:تال) : لج وزعهل وق وهو ، ىناعملا

 هكردتال راصبألانأ حدتماو راصبألا كرد هسفن نع ىفنف ( ربخلا يطلا
 معطيهنأ و { اتيش سانلا ملظيال هنأو ك مون الو ةنس هذخأتال هنأ حدتما امك
 عامجإلا عق و املو . ةرخالا ى الو ايندلا ىف لوزتالهتلا حئادم و ،معطي ال و

 سانلا ملظيال هنأو ، مون الو ةنس هذخأت الو معظيال هنأ انيفلاخغ نمو انم

 ىف الو ايندلا ىن راصبألا هكردتال كلذكف ح ةرخآلا ىن الو ايندلا ىن ائيش

 انيفلاغ نمو انم عامجإلاو . ةرخآلا ق الو ايندلا ىن مظيال امك ةرخآلا

 هللانإ هيلع قفتملا ىلع د ري هيف فلتخملاو 2 راصبألاب ايندلا ىت ىريال هتلا نأ
 نأ زاج ولو ث ةرخآلا ىن كلذكف © راصبآلا هكردت الو ايندلا ىف ىريال

 ةرخآلا ىن معطيو، ةرخآلا ىف مونلاو ةنسلا هذخأت نأ زاحل ةرخآلا ىن ىري

 راصبألا هكردتال هتافص نم ثالذ ناك هتافص و هتنا حئادم هذه تناك املف

 نملئاق لاق نإف . ةرخآلا ىف الو ايندلا نهارت الو راصبألا هكردتال ىهف

 تاق ام بجمال : هل ليق . كردي الو ىري لاقف انيفلاحم نم ةي٣ورلا زوجن

 ناك ايثرم ناك ولف © رصبلاب كاردإلا ىه رصبلاب ةي"ورأ! اندجو انأ كلذو
 ملعنال اك ان راصبأب كردن انإ هل ليق ؟ تلق ام تلق مل : لاق نإف . اكردم

 ناكلرصبلاب كاردإلا ريغ رصبلاب ةيثورلا تناك ولف ث انبولقي هفرعن ام انب واقب

 ,اقب تملع لاق نم لوق ناك املف ، بلقلاب ةفرعملا ريغ بلقلاب ملعلا

 نإف © الاح ىرصبب هكردأ ملام ىرصبب تيأر لاق نم لوق ناك 0 الاح

 لاق نإف ، نرملاب ةطاحإ رصبلاب ةيثورلا كلذكو هل ليق ةطاحإ كردلا راق
 انيأرام انكرأ دقف اهلك ءامسلاكردن مل نإو هل ليق ، اهكردن ال و ءامدلا ىرن

 ءرملا و : مالسلا هيلع ىبنلا لوقب ىراباا ةياور ىن انيفلاخم ةجح امأف . ابنم

2 : : ةياورلا هذه ىف سينف « هعم رشح ارجح بحا ولو ، بحا نم عم رشح



 س ٢٢٤

 نم عم رشح دنأ ةرا ورلا هذه رهست و . ىرابلا ةر“ور يلع ةلالد الو ةحح

 > فكالذ هنرد ق هب وص و _ اينا رصن وأ ايد وهس وأ اقساف بحأ نم ىأ بحأ

 رانلا لخديو هعم رشحم و ةمايقلا موي هلثم وهف & كللذ هنيد ىلع هالوتو

 ىد وهال ةترالوب و © هلثم امقساف نقسافمال هترال وب راح دق هنأل { هعم

 امهنر وصت وأ امهرالو ىلع تام اذإ 7 اينارصن و ايد وه ىنارصنلا و

 نيذلا لوق هللا مهس دقل ):ىلاعت هلوقثالذ ىلعةجحلا و . لطابلا امهنيدل

 ريغب ءايبنألا مهاتقو اولاق ام بتكتس ءاينغأ نحنو ريقف هللا "نإ اولاق
 ل ملس و هلع هللا ىلص لمحم ىنلل ١ وركذ نيذلا د وهسلا مه كالذ و ) ىح

 مهدعب ,نم مهدالوأ نإ مث { مهثوابآ ءايبنألا لتق لب ءايبنألا اولتقي مل مهو
 ءايبنألا ةللةق هللا مهامسف كانذ ىلح مه ول وت و 0 ءايبنألا لتق ىلع مهوب وص

 بحا نم اماو . ءايبنالا اولتق نيذلا مهئابآل مميالوو م٫هييوصت لجال

 ل ز هل وتتر مل و . ايندلا ق 7 لجأ نم . ايذا رصن وأ ايدو وأ اقساف ۔

 ملعأ هللاو . ةعاطلا و ناممإلا ىلع تام اذإ ٨م رشح ل كالذ > هنرد ب وص

 اهر۔ف دقو ء هللا همحر بوبحم نب دمحم خيشاا باوج نم ةلأسم

 ف ف مسو ١5 ىوهلا هللا ;دبع - نب لاله خيشلا | هلحأ و 0 نمملعتملا ضعب

 رظن اهيلع فقاولا اهف رظنيلف نيدلا ءاملع نه هظفح ام ىناعم ضعب

 " نم اه ريسمنت ى ها ري ام حاصيلو ، هب ر ءامل نم فئاخ ث هسفن ىلع

 تناك اذإو : هذه ىهو © لج و زع هللا باوث كلذل هحالصإ ىف وجريو

 ىف ىنلا باوبألا قلغ ةكحلا لهأ ىلع ناك & ردك نامز ى ءامكحلا ىف

 هذه نأ ملعأ هللا ىعم : رسفملا لاق . فلانملا مهيلع نوكت اهلثم حتف

 ةكحلا لهأل ىغبني الف © نادبألاب لاعفآلا وناسللاب لاوقألا باوبأ باوبآل

 هيف نوكي اه باباا كللذ نم دلوتي ام هحتف ببسب مهلع ن وكي باب حتف

 ايند الو نيد ىف مهاعفأب ىدتقاو مهلاوقأ : ىدتها نم كاله وآ مهكاله

 ايندلا نف نم ريثكو . هضرفو هلفنب ماوقلاو ، هضرأ ` هللا ةجح مهنال

 ليحرلا نب بوبح ٠ خ.يئلا لاق دقر ةمكحلاب ىمستينم ببسب اهلهأ كاله و

 .ت نارمع ل [ ةررس ١٨١ مقر ةيآلا )١(



_ ٢٢٥ 

 » ءوسلا ءاملع نم مهناوعأو ةربابحلا اهف فص و هبطخ ضعب ق هللا همحر

 ناوعألا ءالهب و ج ربانملا ىلع ة ربابجلل ةربابا بطخناوعألا ءالئوهبف : لاقف

 ض رآلا ق قحملا ملاعلا ىشم ناوعألا ءال“م و ، ركاسعلا ىف قسفلا ةيار تماق

 لحتني نم س ضعب ببسب دلوتي امم ىناعملا هذه"لاثمأو . نامتكلاو ةيقتلاب

 بقاوع ىف اورظني ملو ، مزحلا باوبأ مهسفنأ ىلع اوقلغي مل نيذلا ةمكحلا

 مهلعج نيذلا هللا دابع كاله و . مهك اله نم كلذل مهحتف بيسب دلوتي ام

 ن ودش ري و'مهداسفب ن ودسفي ،[مهف ةصاخ و مهءالدأو مهيلع اماوق هتا

 او راص و سانلا ةعامج قرفو ةملكلا تتشامع كاسمإلا و هل وق امأو . مهداشرب

 مهعم نموز رح نب ديعسو وهال رتام لثم _ ملعأ هتلاو ىعم كاذف ٤ ابا زحأ
 نافلخ نب انهملا ىلع ةجحلا ةماقإ نم نيدلا ىف هللا ةجح و، نيملسملا خايشأ نم

 خيشلا لاقف هتلا ةجح هيلع اوميقي نأ اودارأف ، او كنأ ام هنم اوأر نبح

 كرت ام الإ هللاب مكتلأس : ىو رد هنع ايف هللا همح ر سينب تاصلاهإةفلا

 اوكرتف ؟ قحلا لهأ نيهوت و © ةملكلا تتشت و ةق رفلا :ةفا نمالإ رمألا اذه

 كلذ رهظي نأ دارأ نم ىلع اوددش و ش احالص هيأ ر كلذ لعر اوأرو كالذ

 { نيدلا نبهوت ةياغ هيف قارتفالاو قاقشاا نآل مه امي هملعل مهرضح ىن

 ىأر ال كلذ نع خيشلا ىهنف ڵ ىربكلا ةبيصملا ىه نبملسملا نيب ةفلاخملاو

 مهياع ةجح الو ةجحلا مه اوناكل كللذ اوماقأ ول و ، كلذ ك رت ق حالصلا نم

 اوكرت نكل و ي هللا ءاش نم الإ رصعلا لهأ ربخو رصملا مالعأ مهنأل ، نيدلا ف

 . كلذب اوراشأف احالص هكرت ىن اوأرف ةقرفلا ةفاغ كلذ

 ىلا ليسلا ىلإ نولقعي ثيح نم سانلا تاقبطا ءاعدلاو : هلوق امأو

 نوعمتجو & اضعب مهضعب ىلوتيف & نوعديو نونقوي هبو هيلع نوركنيال

 ءىش سيل هنآ ملعأ هللا م ىعق ث لطابلا ةلازإو قحلل تابثإ مهعامتجا نإف هيلإ

 ةقبط لك : خيشلا لاق ثكالذلف « ماعلا و صاخلا هلخدي و الإ مالسإلا رومأ نم

 جتحم و ى هللا ةجح ةماقإ نم مهل ىعادلا نع لعفت ام ىلإ ىعدت سانلا نم

 نآل { كلذ ىلإ مهوعدي نمو مه اهباوص ىلع نوعمتجب ىلا ةجحلاب مهلع
( راثآلا بابل - ١٥ م )



_ ٢٢٦ 

 توعد ول كثانأل 0 هنع نولقعي امع سانأ لك ىلع جتحا ىلاعت و كرابت هتنا

 لبس ىمه اهنكلو ، هرمأ ىف رتو لهاحلا تهبل ملاعلا هب صخ ام ىلإ لهاحلا

 اقفاوم نوكي اهف 0 اهنم هلقعي ام ىلإ ىعدي لكف هلضفب ىلاعت هللا اهرسي

 تئاَممحو ، دحاو رمأ ىنإ مهتوعد اذإف 2 اهلهأ ةقيرطل فلانع ريغ اهلصأل

 هلقعي ام ىلإ الك توعد اذإو . اوقاشتو اوق رتفا & مهملاع ملع مهلهاج

 ، نيدلا ف هعسي ام دحاو لكب تكلسو © نيدلا لصأل فلاخ نوكيال امم

 لاق امب لمعو ، اعبت هل ناكو 3 هلهأ وه ام ملاعلل لهاحلا ملسو قافتالا عقو

 { اضعب مهضعب سانلا ىلوتو ، ةفلألا تعقوو هنيد رمأ نم لهج امع لأس و

 تابثإ مهعامجا نإف خرشلا لاق ثالذل و . نيملسملا ةجح تلع و نيدلا ىوقو

 ،هران دامخإ و هلهأل فاعضإ لطابلا ةلازإو ، هلهأل ةناعإو هل ةيوقت ىأ قحلل

 قحلا لب ح هيلع اوعمتجا اذإ الإ تبثيال قحا نإ سيل ء هدارم ىعم ايف اذه

 اهمصاخ و ح لبج سأر ىف فنألا ةع ودش ءاد وس ةمأ دي ىف ناك ولو تباث

 . لطيم هاوس امو ةتباثلا هللا ةجح ىه تناكل مهلك ضرألا لهأ

 نأ ملعآ هللاو ىنعف © مهتصاخن .زيبتسي ليبس حضوأ وهو هلوق امأو
 مهنأل { اهلدع نم نوفرعي ال ةمصاخملا مم نيبأو ىوقآ نوكت قحلا ةوعد

 نو۔ًسه مه امنإ سانلا رئاسو ، اهرسفم و اهلمجمب نوملاعلاو اهةحم ماقم
 ثال تلق اذهلو . هليبس اوعبتا و هللا ةجح اوماقأ ثيحمهكحم نوضار 3 مهل

 مهتمحنأ ىلع هل وق امآ و . مالسإلا ماكحأ عيمج نم ماعو صاخ ءىش لكل

 ةماعلا و ةصاحلا ةمأ ةمكحلا لهأ مهنأ ملعأ هتلا و _ىعمف اوبكر اذإ قحلا هنم

 © مهس ر هللا ةعاط ليبسل نيدهتحم اونوكي نأ مهيلع 5 ةماتلا هتلا ةجح ماوقلاو

 مهلاعفأب و ، اوردق اذإ مهننسلاب ، هباوص و هلدع ىلإ نيعاد ى هباتكب نماماع

 موقت هللا ةجحف ك لاقا نا.ل نم دحاو لاحلا ناسل نآل ، اوردقي مل اذ

 مهرمأ داسف ىلع سانالهيبنتلاو : هلوق اهآو . مهاوقأب موقت انك مهلاعفأب

 وه هيبنتلا نأ ملعأهتلاو_ ىسعف نكمأ اذإ حيرصتلاو قاض اذإ ضيرعتلاب

دنع كلذو © هتياده و هتاجن ةيف ام ىلإ هداشرإو ث هتلفغ نم لفاغلل ظاقيإ



.. ٢٢٧ 

 هللا لالح نوف رعيال ، ىراكس مهنأك نو ربصي نبح © سانلا رومأ طالتخا

 اورظني نأ هتنا ةجحم ناقنا ىلع بجع ذثنيحف 0 امارخ همارح ال و ، الالح

 هيلع اوفق وأ و قلا مهل اوحريصو مهبذع اودش ةوق مهل ناك نإف ، كللذ ىق

 .حيحص لوقو © حيرص ظفاب 3 نايع هتنا ناهرب مهل اوحض وأ و ، انايب

 لوبقلا ةلقو ةيقتلا لزانم ىف اولزنو © مهنيدو مهسفنآ ىلع ارفاحخ نإو

 نف © هتعاط نه مهملع هللا ضرفا ام مهل اوضرع © ةيجرااو مهنرعدل

 ضي رعتب © هيلع هللا ةجح تماق دقف لض نم و 0 هيلع ةنملا هتلو هسفنل ىدتها

 نم هل هوكح امو !هادأ

 س اه ,نينامتلا ىنعأ ، هتتةيلخ ةلمج ىلع مهلضف و ك هتركحن مهصخ ثيح

 : ىلاعت لاقف مهعامسأ و مهمكحل دايقنالا هدابع ىلع بجا و 0 اهليبس نععبتملا

 اوأر مهنأالإمه ولأسي مل ولف )١( ( نودلعت ال متنك نإ رثك ذلا لهأ اولأنساف )

 بجي ام كرت نم مهصخ ايف مهلع ةجح اوناكل 3 محلاوقأ اوعمسو ك مهلاعفأ

 مهنال  هل وف ملع بجي ام لوق و © هلمع ممماع بجي ام لمعو  هكرت مهملع

 هتج> مياعج _ ىلاعتو ك رات _ هلل أ نأل ٠5 اهدع

 مهحكي رعتب فيكف . نيدلا ةجح مهد وج و. ماع تماقو & ني رمعملا اودج و

 مهب ةناعتسالاو ماكحلل ةارادملا و هل وق مأو ؟ مهيلع هللا ةجح ةماقإو ث مهل

 نم ماوعلا ىلع فاخت ال ايف صاخ ثكالذ نأ - ماعأ هتلاو - ىعف ، ماوعلا ىلع
 اذإف . م,لع هتناعتسا بسب كاذ نوكي و\ هلع هيف هيلع مه نيعتسي امف ماكحلا

 مهل زاج همكح و هتلا لدعآلا مهيف نولعفب ال مهنأل ماكحلا نم ماوعلا ىلع نمأ

 ع مهنم نامآلا. ةلقل ثالذ ىن نيملسملا ضعب ددش دقو ، مه ةناعتسالا ذئنيح

 هللاب ءانغتسالاو دعبلاو ، ةنايخلا مهنم نمثوت الو 2 ةنامألل لهأب اوسيل مهنأل

 نم صاخ ىقدشثالذ و 0 ةدئافلا نم خ۔.شاأ لوقولخم الو . نوكي 'ىش ربخ ىلاعت

 امأ و . اهعضاوم ىن رومآلا نوعضي مهنأل ، رصبلاو ملعلا لهأ هفرعي رومأآلا

 3 مهكاله ببس هيف ن وكي اياب مهسفنأ ىلع اوحتفي نآ ىغبني الف ءافعضلا
 فيكف ، هحتف نم نوف وختي باب لك قلغب ةمكحلا لهأ خيشلا رمأ دقو

 ىغبليف { هنم نوج رخي ام الو { هيف نولخدي ام نوفرعي ال نيذلا لهخحلا لهأب

 )١( مقر ةيآلا نه ٢٣! مقر ةيآلا نمو . لحنلا ةروس ٧ ءايبنألا ةروس ٠



 - _ ٢٢٨

 .تالكشملا قرطلا و تاهبشلا نع دعبتلاو زرحتلا مهل

 رسفملا هيلإ راشأ ام : هللا همحر نافلخ نب انهم هيقفلاوهو 0 هربغ لاق

 دارم ةقفاوم لاتحا عم ، روخلا ماكح ىلع هانعم لدي هنأكف ك هريسفت
 هللا يعس دق و ة ركنتسم ريغ ماكحلاب ميمست نأل { هايإ همالك ىف خيشلا

 )١( (رانلا ىلإ نوعدي ةمئأ مهانلعجو ): ىلاعت هلوقل ، ةمئأ هباتك ىن مهتمئأ
 ىف هزاوج دعبي مل © مهم الإ مهماكح مقت مل نيذلا مهتمنأ ىف اذه تبث اذإف

 اماك> الو ةنأ ا وسيل قحلاےكح ىن اوناك نإو ث مهعبت مه ذإ ؤ مهماكح

 ماكحلا امنإو . ةيعرلا رئاس نم نيدلا ةلمج مكح ى مهنأل ، ةيمستلابالإ
 ، لعفلاو لوقا ىف ، لضفلا لهأ ليبس نوكلاسلا لدعلاب ماوقلا ةقيقحلاب

 . ملعأ هللاو . هريسفت ىف رسفملا هيلإ راشأ امع نوه زنم نووربم مهو

 _ ملعأ هللا و - ىعم كلذف ء ماوعلل ةارادملاو : هل وق امأ و . عجر

 نيدلا رومأ فإ ربصلا قيرط نم وه امنإو، نيدلاف )٢( نه و هيف نوكيال ايف
 مهف نوكي كلذبف ، مهيلإ ناسحإلاو مهنع ىذألا فكو ، مه لامنحالا وأ

 هللا ىصاعم لهأ اهب فكي و3 هتنا ةعاط ىلع ديلا .كلتب ىوقتي ، مهدنع دي
 هلوحو هلوط هيلإ غلب ام ميقي نأ هيلع و هل الك نآل © كلذ نم عاطتسا ام

 كلذ ىن ءاكحلا حالسرثكأ نوكي و هل وق امأو : هلدع . ةماقيو هللا رمآ نم

 _ ىعم فكثالذف ©، شخوتلا و د رفتلا راهظإ و 0 فالتئالا ناطبتسا تق ولا

 نوكي نأ ىغبنيف خيشلا هركذ ىذلا ردكلا نامزلا ىف ملعأ هللاو
 (٢)ضعبلا مهضعبل مي رقت و مهفالتثا نبفاح هللا نيد ىن عرولا لهأ و ناوخإلا

 ، ةدحاو ةقرف اونوكي مل مهنأك ، (٢))ضعباا مهضعب نمشحوتلا نيرهظم
 نمزلا ىف صاخ كلذو © ايازرلا نم ءىشب مهبم رت نأ ةملظلا نيع ةفا

 3هباحصأو ساد رملا نمز لثمهلعل ، مهنيدو مهسفنأ ىلع هيف نوفاخع ىذلا

 )١( ةيآلا نم ٤١ صصقلا ةروس نم .

 (٢) انه و : لصألا ى « .

 )٣( ضعب ممدفعبل : لصألا ىف " .



_ ٢٢٩ _ 

 ، ممنيد ىلع مه ولتقو مهولط ةربابحلا نآل { هتل زنمع نوكي نامز لكو

 نبن واعتم اونوكي نأ نيدلاو عرولا لهأل ىغبنيف ظ نيملسملا لعش اوقرفو

 . مه ىوقأ وه هلهأو هللا نيدل ني رظان © نطابلا ق مسد رمأ ىلع

 ىعف : تاوهشلا ىف دهزلا فشكو ةالصلا و و موصلاو : هلوق امأو
 اوميقي نأ نوملسملا ردقيال ىذلا نامزلا ىن كللذ نأ _ ملعأ هللا و _

 اورهظي نأ مهيلعف { مههاعفأب اهسايق 7 امنإ و ث مهتنسلأب هتنا ةجح

 مهلاعفأ نآل 3 'ىدنقيال نم هب كله و ،ئدتهع نم مهلعفب ىذتقيل كلذ

 هتجحم ماوةااو © هضرأ ىف هتلا ءادهش مه و مهلاوقأ لثم هتلا ةجح .

 . ىوقأ هتعاط لهألو ء ىف رلا هلل وه ام ن وراظت . هداع ىلع

 _ ملعأ هللاو _ ىعم كلذف 9،تا ركنملا نع لداغتلاو : هلوق امأ و

 ال ام مه راكنإ نم مهاع دل وتي امم ر و ؤ لدعالو فرص مم لبقيال نح

 نم نوقيطيال اهبف مهرذعو مهلع هللا "نمف ، هيلع ةوق مهل نوكي

 . هنيد رمأ عيمح

 ، مهعم دوعقلا كرت و مههلروهظلا ةلق و سانلا ىلع هلابتلا و : هلوق امأ و

 (٢)نمئويال و مه ريخ ىج ريال نبح۔ ملعأ هتلاو _ ىعمف ، هللا ءاش نإ نكمأ ام

 ريخ { مهعم دوعقلا كرتو © مهل ر وهظاا ةلقو كمهاع هلابتلاف ، مهرش
 -ن وكي نم ممصخي ملام 0 ةيادهلا ليبس نوكلاسلاو ةياعرلا لهآ هلمعتسا ام

 ضام ٠ اهل دئار هسفنل قئاس نموملا نأل © ىناعملا هذه نم حلصأ ثالذ

 هدصق نوكيو . هيلع قئارعلا قلعت ىفنو همئازع ىف ةيوقت هيف ام ىلإ
 هصخرام و هم زاي امم ممص وضع لكو همتيعر امم ى رتلاو هلةثي امم لصنتلا

 . قيفوتلا هللابو © اهةيقدو اهليلجو اهقيضورومآلا عسو نم

 )١( ىندملا هب ميقتسي الو « ىدتقي نم ه لسألا ف .
 )٢( ى نمأي و: لصالا ف .



٢٢٣٠ _ 

 ثاذل(١) لهأب تسل انآو ث ةلأسملا3هذه ثل ترسف ىنأ ىخأ اي ملعا و

 ةعاط ىلع ةنوعملاو ث ناوخإلل ةرصنلا ةلق ىف ىسفنل عسوأ مل نكاو

 نم وهف قح نم اذه ىلوق ىف ناك اف ة ىونام ئرما لكلو ث نمحرلا
 وهف قحال فلاخ ناكامو هيلع ىنناعأو ىل هرسيو ىنقفو ىذلا ود و . هللا

 ¡ ةفلاخغ نم هللا ىلإ بئات انأو . ىن ريح و ىمهف ةكاكرو ىرصب ةلقل ىم

 حلصأو ، نيدسفملا ليبس كرتاو قحلا ذخف ض هلاب الإ ىقيفوت امو ، قحلا

 . قيفوتلا هللابو . كالذ ى كلتين كلو ، هحالصإ نك كمع ام

 ىلامحإل'ىلكلا رمآلا وه ءاضقلا نإ : ردقلاو ءاضقلا نمب .قرفلا : ةلأسم

 ٤ دنلاو دضلا 'َنمو قرفلا هليصافتو ©0© كلذ نايرج وه ردقلاو : لزا `

 دنااو © هبحاص اهس لدي ىلا رومألا ىف هدضل ع زانملا وه دضلا نأل

 قمحلا قلاخ نع (٢)نالاحم اه و ةبشلاو سنحلاو لثملاو لكشلا نع ة رابع

 . ماعأ هللا , . الع و الج

 جحلا هيلع بج و نم و : ىهو رحلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلأسم

 هتايح ىف نوكي له : اهءادأ رخأ و ض هيلع امه وجوب ملعي ملف ةاكزلا و

 سأب الف امهل ريخاتلا ةهج نم امأ : لاق ؟ ال مأ ؟ هلهج هعسي اميف الخاد

 لاح ىن ةاكزلاب هبلاطي مل ام ءاوس ىلع امهنأكو امهكرتبناد نكي مل ام3 هيلع

 ملعلا موزل ةهج نم امآ و . هل:اهميلست بجي نم اهجارخإ ىلعو اهيلع ةردقلا

 رضح وأ امهكرتب ندي مل ام فالتخا هيفف ح امه وج وب هيلع ةجحلا مايقل امه

 هعسي ال هنإ ليقو . امهل اركاذ امهب ىصوي الف © امهمد؛وي نأ لبق توملا ا

 نع نييآر اا ال_5كو . اههتقو ةعسل اده ريخأت هعس نإ و امهس م اعلا لهج ش

 ةجح نوكيأ © هلهج هعسي ل ايف لخدي ىذلا ىفو : هل تلق . نيملسملا

 هيف لخد ام مكحم نوملاع مهن أ ملعي نيذلا مأ ؟ سانلا نم هاقلي نم لك هيلع

 هاقلي نم سيلف ، لقعلا نم ةجحلا اهب موقت ال امم كلذ لك نإ : لاق ؟ وه

 نإو . هتركذ ام ىلعو هيلع هسفن نم ةمئاق ةجحلا نأل ، هيلع الو هل دئا زب

)6 
 . أطخ . « نالاح وهو ه : لصألا ىف (٢)



٢٣١ 

 قحلا هل ربع نم. لك اذه ىلع ناك © عامسلاب هب هيلع ةجحلا م وقت امم ناك

 لكل لاوسلا هيلع نوكي نأ م زليف هدايق ىلعو & ليق ايف هيلعو هل ةجح هيف

 لخد ام ةفرعم ىلإ غولبلا هنم وج ريو هيلع ردقي نمم هرصب هيلع عق و نم
 هملع بلط ىف ةردقلا عم جورخلا هيلعو 0 هيف لخد امم ج رخيل 0 هيف

 . اذه ق رظناف ، دشرلا ىلإ هيدهب نم ةرضحلا ىث دجي مل نإ © ردق ام غلبم

 . ملعأ هللا و

 امتهم حبصي مل نم رثألا ىف دجوي ام ىنعم امو : ىلمازلا : ةلأسم
 امو هجئاوح امتهم حبصأ نإ تيآرأ ، نبملسملا نم سيلف نمملسملا رومأب

 فيكمأ ؟ نيملسملا رواب امتهم اذه نوكي له © هلامو هلايعو وه حلصب
 ناك اذإ نبملسملا رومأب متهملا ىنعم نأ كلذ ريسفت : لاق ؟ كلذ ريسفت
 ةيالو نم مهقوقح نم همزاي اه عيمج ءادأ هداقتعا لصآ ىف هسفن آمزلم

 نإو .نيلسملا رومأب متهم وهف مهل ، تابجاولا نم كلذ ريغ وأ ةرصن وأ

 ريغ اذهف © نيملسملل اقح هسفن م زاي ملو هداقتعا لصأ ىف كلذ المهم ناك

 ملعأ هللاو . نبملسملا رومأب متهم

 © ةيذأ اهنناع "برقب وأ اهنطبب ةأرماو سيمخ نب رصان خرشلا ةلأسم

 ىلع لاجرلا نم اهمسو نلو اهل زوجمأ & رانلاب مسولا اهعاود نإ اهل ليقف

 : لاق ؟ مم ولا لجآل عضوملا كلذ شم و ، رانلاب م۔ولا زاجأ نم لوق

 اهدسج ترتس اذإ نماسملا ءاهقف نم كلذ زاجأ نم لوق ىلع كلذ زوج

 . ملعأ هللاو . م راحلا ىوذ نم دحأ اهعم نوكي و ك عض وملا كلذ الإ

 نأ زوجم له ٠ ةيناث اهتغايص ديرأ اذإ ةغيصلاو ى رفاغلا ةلأسم

 ز وجمال : لاق . ؟ال مآ رانلا اهلاخدإ ريغب اهتغايص نكمم ال ذإ رانلا لخدت

 . ماعأ هللا و . ىوتست ىح ءايسألا برضت نأ ن ود رانلا اهلاخدإ

هللا دبعي نآ ناسنإلا ىلع نإ ىمضهحلا ديعس نب دشا ر خيشلا هلأسم



_ ٢٣٢ . 

 ىلعو ،هدبع امل ع ىشلا ثالذ الول ع ىل هدبعي الو 0 ةدابعلل قحتسم هنأ ىلع

 ىذلا هقلاخ و هثدحمل ةدابعلا هيلع بجت ، دبع هنأ هسفن ف رعي نأ ناسنإلا

 ٠. ملعأ هللا و ٠ رصبلا عمسلا وه ر . ىش هلثمك سيل

 نأ نب ريقفلا ناسنإلل لذضفأ ام و : دادم ۔ نب دمح نب ناملس خرشلا

 حرفيل دارجال جرخم وأ ، سرديو دجسملا ىف رجفلا ةعامحلا عم ىلصي دعقي
 اوبرغت ] مه دصي ملاذإو ، هديص ىلع نيرداق ريغ مهنأل مهت وقي و هلايع هب

 { دارحلا ديصل جراخلا اذه ةين تحلص اذإ لاق . كلذ )١( [ مهءاسو

 هعفانم ثالذ ى ناكو 0 هلايع و هتقاف هب دسيل هجورخ ىف هتدارإو هدصاقمو

 ىلع دكلا نإ ليق دقو . ةعاطلا جر ثالذ ىدنع جرخ ٤ هتوق حلاصم و

 ، ايظع هلضف ناك داهحلا جرغ ج رخ اذإو ، ريك آلا داهحلا نم لايعلا

 ى د وعقاا نم ل ففأ ىدنع كلذ ناكو دجسملا يف دعت نإو . دج دللا

 اعأ هتناو . لضفأ كلذ ناكدهتلا رك ذي

 ى

 ٠ م

 .ني زئافلا نه وهف هشاعم نع هداعم هلغش لجر : ةثالث سانلا : ةلأسم
 كاع.مج ام لغتشم لجر و .نمكااملا نم وهف هداع. نح هشاعم هلغش لج و

 تدجو : ديعس وبآ لاق : نيرطاخلا ةجرد ىف وهف ٠ هيلع ةرمو هل ة رفف

 ٠ ةلاح وأ ةلزنم ىف نوكي نأ دبعلل ىغبني ال : لاق . ةياور نسحلا ىأ نع

 © اهيف هتلاح نوكت ام اهلص و اذإ ىردي ال هنإف & اهريغ هللا ىلع ىتف

 : رمخلا هبر لأسيو ث اهف وه ىلا ةلاحلا ىلع ريصي نأ هل ىغبني نكلو

 هبلط ىق لجعت نف { م وتح قزراا و : ملسو هيلع هللا ىلص ىزلا نع ةياورو

 . ملعأ هللاو « الالح هاتا فقوت نهو 0 امارح هدجو

 نإو قفانم قداصي نآ ملسمال زوجم ال : نيمل۔ملا ضعب لاق : ةلأسم

 )١( لصألاب اذك .

 )٢( ,ةر ةرآالا ١١٣ دوه ةووس نم .

 



_ ٢٣٣ 

 : ىلاعت هللا لاق . هرمغ كاذب رغ امع ر هنأل . ةيةتا ةقادصلا ىف ناك

 ضعب لاقو . ةيآلا ..() (. . مكسمتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو )

 { نعملسملا راثآ نع لدعي لا نيدلاب ثاسمتسا نم ىلع بجا و نيملسملا
 . ملعأ هللا و . نيقفانملا رسح ت ىر٫ الو

 هيلع بتكي ، اساوس و ءايشأب هسفن دنثدح دحأ اذإ و : ىحبصلا ةلأسم

 الف هيلع دمتعا الو هققحم مل اذإ لاق . زئاج ريغ اثيدح ناك اذه لثم

 ىذلا خوسنملا نم سفنلا ثيدح نإ ليق دقو س ةمنال الو ، هيلع ؛وش
 . ملعأ هللاو . هنع هللا افع

 لاوحأ نع لأسي نأ دحأل لهو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 هتين نكت ملو مهب رتغي ال اليكل ، نئاخلا نم نيمألا ملعيل سانلا

 هتريرس هب هللا رمأ ام قفاوو هتين ت صاخ اذإ ثالذ هل : لاق .؟ مهحدذضفيل

 . ملعأ هللاو & هتينالعو

 بسني نيذلا نأ رثآلا نم عمسن ام ىلع امآ : نأ ديبع نبا ةلأسم

 رشبلا مهلك أ امأو . عابضلا نوبكري مجن مدآ ى ىنب نم رحسلا مه

 ٤ ةقيقحلا ىلع ثكالذ ىبنن نأ ردقن ال و . رثألا نم احيحص هعمسن "

 نإ دحأ لاق نإف ، تام نه ىح نأ رحاسلا ةقاط ىف سيل هنأ الإ

 دنع نوكي نأ الإ . بذاك ىدنع وهف & تام ام دعب ىحل ادحأ

 اهابت نم روحسملا مهرظن قو © سانلا ىلع اه لاتحم ةلح رحاسلا

 نأل كلذ ىف ن وكي نأ ىهف ۔. ةقيقحلا ىلع تيه ربغ وهو ؤ تيم
 ممتأ هللا و . دي ري و ءاش ام هماخ و هقلخ ق لعفي هقلا

 رققة'اره 2 دنعاا ىلح لذ بع ى>انهاو٥ نهوملا نوكي ال ليق و : ةلأسم

 ىلع 6 هقلا ةعاط ىف لذا بح نأ كلذ رسفتو ث ةايحلا ىلع توملاو ىنغلا ىلع
 توملاو { مارحلا ق ىفلا نم هال بحأ ل الحلا ىف رقفأاو 0 هتنا ةيصعم ىن زعلا
 . ملعأ هللاو . هتلا ةيصعم ىلع ةايحلا نم هيلإ بحأ هتلآ ةعاط ىلع

  

دوه ةروس نم ١١٣ مقر ةيآلا )١(



. ٢٣٤ 

 بحم ةمعن دبع ىلع هللا معنأ اذإ اهيف ليق ىناا ةياورلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ةرم۔۔م ىلع ناسنإلا نوكي نأ اهانعم : لاق ؟ اهانعم اهو ،هيلع اهرثأ ىري نأ

 ةبغر ذذلتلا كرت نإ امأو .ناصقنلا ةفانع هلايع ىلع الو ، هسفن ىلع معنيالو

 . ملعأ هللاو . كلذ هيلع قيضي الفأ ده زتو هت رخآ ق

 !:ىلع معنلا لولحو ح ةعدحخ ىصاعملا نم ندبلا ةحص ليقو . ةلأسم

 ، هقلا عنمو 0 هتلا ىطعأنم ليقو : راثآلا بئارغ باتك نم و. ةبوقع نبنذملا
 . ملعا هللاو . نامعإلا لكتسا، دقف هتلا ىف ضغبأو 0 هللا ف بحأ و

 نم © لبق نم. هنع تلأسامو _ هتلا همحر _ نافاخ نب انهم ديسلا ةلأسم

 ةجحلا م وقت ) هيع اع وج و ملع رذعت مدع عم ةض و رفم ةالص تقو هرضح

 ؟ مهريغ نود تاقثلاب مآ ؟ سانلا نم كلذ بوج و ها رع نم لكب هيلع

 لثم كللذ و، هب دح دقو توفي تقو هل امم هدابع هب هتلادبعت امنأ انفرع ىذلاف

 هل ربع نم لكف . امههبشآ امو ناضمر رهش موصو ث ةبوتكملا ةالصلا

 وأ املاع © ةمتث ريغ وا ةقث هل ريعملا ناك © هيلع ةجح نوكي كلذ بوجو

 تماق اع لمعالو 2 اهابةي ملو .ةجحلا لهج نإف . ارفاك وأ ان.؟وم ، افيعض

 . ملعأ هللاو . رذعلا عوطقم اكلاه نوكي لب : ثالذب رذعي مل هيلع

 ملعأ الو . زئاج هللا ىلع تلكوت لئاةلا لوق نأ ىعم ايف : ىحبصلا ةلأسم

 ىلع ج رخت ةظفللا هذه نأ ىعمف © هللا ىلع تلكتا امأ و . افالتخا كلذ ىف

 تلكوت ىنعع اهنإ لوما ضعب ىف ىدنع ج رخيف © ىدنع هباشتملا نم اهمكح

 تلكتا : لثاملا لوق ىدنع زوجيف 0 كلذك كلذ تبث اذإف & تماستساو

 ضعب ق ىدنع ح رخو ث ةغللا مكح ق كالذب ليق دق هنأ ىعمو هللا ىلع

 ىف هيلع دامنعالا وه ءىثلاىلع لاكتالا نآل ب تلكوت نوكينأ زوجم ال هنإلوقلا

 زوجمال ىنعملا اذه ىلعف ، هيلع تيبثتلاو ءىشلا ىلع دانتسالا وهو 0 ةغللا ف رع

 زاجملا ىلع كلذ زاوج ج رخم و ث هللا ىلع تلكتا : ىدنع ةقيقحلا ىلع كلذ .

 نولكوتمو‘ هللا ىلع ن و۔امتعم مهلك قاحلا نآل كلذ قيضي الو ،هللا بنج ى

٠ زاحملا ىعم ىلع ح رخ نإ و ةقرملا ف هيلع مهرومأ دانسإ ىعع ٠ ه اع



. ٢٢٣٥ 

 ام مكح هل ناك © ثلذ نم هتدارإو هدصق ملكتملا ج رخأ مكح ىأ ىلعف

 ه رج> زوح الن > لامتحالا هف عساو و حاپ٥ زئاحلاب عسوتلا و ل دصق و دارأ

 . ملعأ هلاو . عطاق ىنعم

 مل اهو ، ناك هللا ءاش ام : ىرفاغ'ا نانم نب فلخ خيشلا طخ ةنأسم

 قلخو ردق و ءاضق و ملع 4ةش,ش٥ نوك هلا ءاش ام : ٥انعم نآ ىدنع . نكي ل أشي

 هذه أشي مل امو . ةلاح ال نئاك وهف ةيصع.وأ ةعاطو ث رش وأ ريخ نم ناك

 هنأل ةءعاطاا ىن الإ نوكي الف رمآلاو ,يض رلا هتثيشم امأو . ن وكي ال ةئيشملا

 .اه رمأالو © اهاضري ال - لجو زع _ هتناو © قلختو ثدحت ءايشأ ن ركي
 . ملعأ هللاو

 مه بتكي نوديري { باتكلا بتكي ىذا ىلإ نوتأي سانأو : ةلأسم

 رذتعي نأ ىبجي : لو ؟ كللذ هلأ ‘ از و رح راغصلا مدال وأو مد رةبا

 نم نموي ال نم ثالذكو . اهلع ذيواعتلا قيلعت هوركم باودنا نآل ، مهنم

 . ملعأ هللاو . ةساجن ن اهعق وب نأ نم نايبصلا

 ىلع هتلا عضي مل ام ةفرعم ىف سانلا عمط دتشا { سابع نبا هنظأ : لاق

 مارحلاو } ةلفغ وة ريح اوداد زا هيلع اوص رحو هيف اورظن املك ، الإبسهتف رعم_

 ص ر> نمف ث راصبآلاك رئاصبلا و . حلاصلا فلسلا لعف اك هنع بارضإلا

 & رتاسلا مايق عم2 ثالذ ىلإ هقيدحن ةلاطإ هعفنت مل لابلا هتراو ام هرصبب ىرب نآ

 تاداقتعالاو نؤنظااو ماه وآلاب ه رهس و } اهنع هتلا هبيغ ام ىلإ قيدحتلا كالذكف

 نيبتمث. هفلاخ ىلع راكنإلا ىن غلابو هب ءرملا مزج داقتعا نم مكف 3 ةدسافلا

 ىلع ءرملا بظاوي نأ ةداعلا نمو هنسح وهباوصبم زحلادعب ، هح,ةو هوطخ هل

 ذبنو ةعيرشلا عابتا ىن اهلك ةداعسلاو ، هسغنل كلذ ىريو © لامعألا لضفأ

 )١( ( ىتقشتيالو "لضي الف ىده مبتتا نمف ) : ىلاعت لاق دقو { ىوهلا
 لاق و . باذعلاب ةرخآلا ىن ىمتشيالو }© بارصلا نع ايندلا ف لضيالف ىأ

 .)١( مقو ةيآلا ن. ١٦٣ هط ةروس نم .



 ۔ - ٢٣٦

 ) مكبر نم مكيلإلزنأ ام اوعبتا ) : ىلاعت هلوق : رسفت ىف سابع نبا

 . ةنسلاو باتكلا نه مكيلا لزنأ ام ا وعبتا ىأ

 نأ ىنجأللأ مجو ا۔اصآ اذإ ةيبنجألا ةأرملاو © ناديبع نبا : ةلأسم

 ةرورضاا دنع :كلذ لثم ة رملا هل لعفت لجرلاو ؟ اهسع و اهمجحم و ؟ اه وادي

 نوكي نأ بحتسي هنأ الإ ةرو رضلا ملاع زئاج هت رك ذ ام عيمح : لاق ؟ ال مأ

 نكمأذإ اهمجحم وأ لجرلا اهبوادي نآ دارآ اذإ ،اهثايل وأ .نم دحأ ةأرملا دنع

 ٠ ملعأ هللا و ٠ كلذ

 ةنهادملا نإ : لاق ؟ ةنهادملاو ةارادملا نعب قرفلا امو : هنم و : ةلأسم

 ايندلا رمأ نص صقني ىذلا ةارادملا امأ و > ةرخآلا نم صقني ء ىش لك

 ال كالذ ناك نإف ث هبلق ىق سيل و ةيح دحأل رهظي ىذلا امأ و { هلتحيف

 . ملع هللاو . ةارادم كللذف هنيد رمأ ىف هةحلي

 اهتيب ناك ول و ارهج رثآلاو ن آرقلا أ رةت نأ ةأ رملل و هنم و : ةلأسم

 ةرومأم ىهو © ام ه وركم كالذف فكالذ رغب .7 عف ر امأو . قب رط ب رقب

 . ملعأ هللا و . توصلا رضفحم

 ،هديحوتو ىلاعت هللا ةفرعم نع لئاس كلأس اذإ بتكلا ضعب نم : ةلأسم
 ىرأ ىنأ لبق نم لقف ؟ هدبعت تنأو “ةلإ كل نأ ملعت نيأ نم ثال لوقيف
 .قلاحلاابالإ قولخلا نوكيال و ةق ولخم اهنأ تملعف 0 ةثدحم ةضعبتم ةقولخم ىسفن

 ىت دجأ ام لبق نم لقف ؟ ةقولخم ثاسفن نأ ملعت نيأ نم : كل لاق نإف
 عيطتسأ ال ىلا ناصقنلاو ةداي زلاو ليوحتلاو & تافلتخلا تالاحلا نم ىسفن

 عاجوألاو ، ةبلغلا امهعم نيذللا شطعلاو عوخلا نم ىسفن نع اهدرأ نأ

 { وهسلاو ةلفسلا امهعم ناذللا لسكلاو مونلاو © رسعلاو رهقلا امهعم نادللا

 .ةب ولغم كلذ لك ىلإ ، ىسفن نع اهعفد عيطتسآ ال ىتلا لاحلا نم كلذ هابشأو

 . فا رعألا ةروس نم ٣ مةر ةيآلا نم ) ( ١



_ ٢٣٧ _ ., 

 : ، رهاقلاب الإ آروهقم الو . © بلاغلاب الإ ابولغم نوكي الو ، ةعونصم
 عيطتسأ ال ةجحىل تبئدق : بلاطلا ثلل لاق نإف . عناصااب الإ اعونصمالو

 نوكيالو س رداق وه : هل لةف ؟رداق رغ مأ رداق وهأ ىن ربخأف ، كلفلاخأ نأ

 ىسفن لبق نم لقف ؟رداق هنأ ملعت نيأ نم كل لاق نإف . آرداقالإ "هلإ

 :لقف ؟ ةرودقم كسفن نأ ملعت نيأ نم : كل لاق نإف . ةرودقم اهتيأر ذإ

 نانيعلاف ، هبحاص لمع لمعي ال & هدح ىلع اهنم وضع لك دجأ ىنأ لبق نم

 ث ةقاذم هعم سيل فنألاو ، مشيال مفلاو ،نارصبتال نانذآلاو\ناعمستال
 شال فنآلا دقو © قوذلل مفلاردق و { عمسال نذألا ردقو ، رصبال نبعلاردقف

 ةرودقم ىسفن نأ تفرع كلذبف . هبحاص ىلإ جاتحم امهنم دحاو لكو

 اذإف . رداق هتلا نأ تفرع دقف كلذ تفرع اذإف 0 رداقب الإ رودقم نوكيالو

 هنأ ملعت نيأ نم ىن ربخأف ح رداقإتكهالإ نأب ىنتردق دق : بلاطلا كال لاق

 : كل لاق نإف .آدحاوالإ آرداق 1 نوكي ال هنأ لبق نم : لقف ؟ دحاو

 دحاولا. نوكي ال هنإ : لقف & ؟دحاوالإ رداق نوكيال هنأ ملعت نيأ نم

 بلغي نأ نيرداقلا دحأ دارأ نإ هنأل آرداق نكي ملننئا ناك ول و © ابلاغ الإ

 : كل لاق نإف . دحاو هنأ ت داع ثكالذف هلإب سيل زجاعلاو { زجاع وهف

 مصأ ناكل عيمس نكي مل ول هنآ لبق نم : لقف ؟ عيمس هنآ ملعت نيأ نم

 : لةف ؟ ميلع هنأ ملعت نيأ نم : كل لاق نإف . هلإ نوكي ال مصالاو

 لاق نإف . هلإ نوكي ال لهاحلاو، الهاج ناكل ايلع نكي ملول هنأ لبق نم

 ،آرئاج ناكل الدع نكي مل ول هنأ لبق نم لقف ؟لدعنأ ملعت نيأ نم : كل

 لبق نم لقف ؟ ميحر هنأ ملعت نيأ نم : كل لاق نف . الإ نوكي ال رئاحلاو

 . نينموملا ىلع آظيلغ اظف ناكل اميحر نكي مل ول هنأ

 نآ نالف نب نالف عاتم قراس اي هللاب ثتذخأ : ةذيوعت : ىحبصلا ةلأسم

 اذه. نأ ىدنعف : لاقأ ؟اذه زوجمأ ، الجاع اعيرس 2 بلج بلج هيلإ هد رت
 هزجعي الو ، ب راه هتوفرال ىذلا 0 هتردفو هلا ةوقب كلتذحخأ : هانعمو رئاج

. ملعأ هللاو . بلاغ



 - ٢٣٨ ہ .

 د وعقلاب الو مايقلاب هللا فص وي الو ، عطقنم اهلوأ : ديحوتلا ىن ةلأسم
 { ةلفغلا الو وهسلا الو ، ةرتفلا الو ةولحلا الو & ىنا وتلا الو لسكلا الو

 . توكسلا الو قطنلا الو © مدنلا الو لهلا الو © ثلشلا الو وهالا الو
 هثاسأ ىن لخدي ال هسةن هب فصو امم ريثكو : ةمآسلاو لاملاب فصوي الو

 © عرازالو عرز هنإ : لاقيال كالذ نم 3 هيلإ افاضم لعفلا ناك نإ و ، ىن۔لا

 دلجالو ، ض رنقم الو ريشم الو ، داهم الو دهام الو رك ام الوركم ال و

 يل هنآل ىهننم هللا ءارو "سيا لاقي الو . ءامسألا هذه زئاظن و © ءاحلالو

 ، ال : لاقي نكلو ى هتل دلاو ، ال : لامتي نأ هركبو © مادق الو ءارو هل

 نأ نم زعأ . هتنا نآل ، هتلا ىلع انالف أرجأ ا. لاقي الو . دمحلا هتلو

 زوجم الو . هتلاب انالف زعأ ام : لاقي نكاو ، همتاخ نم دحأ هيلع ئ رتج

 لاقيف & ناكملا نع لاوس ةينيآلا نأل ، ةيفيكلا الو ةيمكلا الو ةينيآلا هتلا لع

 ةلعلل بلط ةيكاا و . قولخ د ودحملاو دح هلف ناكم هل ناك نمو ؟ وه نيأ

 ةيفيكلا امأ و . ىلاعت هتلا نع ىنم اذه و ؟ اذكو اذك ناك مك : لئاقلا لوقك

 . نول الو هل ةئيد ال ىلاعت هتلاو { نوالاو ة ر وصلاو ةئيهلا نع رابختسا ىهف

 ثالذ نع ىلاعتي هناحبس هللاو { ددعلاو رادقملا نع ةرابع ىهف ةيمكلا امأؤ

 هفصو نهف ، ولو ملو ثيحو نيأر فيكب ا فصوي الو © ريبك اولع
 . اناكمتسا و الولح و ناكمو انايع ءا بلط دمتف كلذ نم ىشب هركذ وأ

 .نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال هتلا و ، هلعف نع هلأس دمتف َم۔لب هفصو نمو

 تامفص نم ةفصب كلذ لصي ىنح ، )١( لازي الو ل زي مل هقلا لاقي نآ زوج الو

 اذهب هنآل ، ارداق لزي ملو""\ املاع (١)لازي الو 0 املاع هلا لزي مل لاقيو 2 هنلا

 لظاي و © هل دامع ال نم دامعاي : لاقي نأ ءاعدلا ىن زوجنال و .ماتلا فق ولا حصي

 الو . اهرئاظن و ءامسألا هذه لاثمأو 2 هل زنك ال نم زنكاي و ، هل زظال نم

 اذكو اذك لوقي هللا تيأر لاقي نأ زوج و ىنا رلاب ىلاعت هتا فصوي نأ زوج
 امو همركأ ام و هدابعب هللا رصبأ ام زوج الو . اذكو اذك لوقي هنلا نأ ىنعم

)١( ؟ لازيامو » : ظفللا باوص .



_ ٢٣٩ 

 هللا نع ىفنم بجعتااو ٤ بجعت هنآل لاقملا نم اذه امو هملحأ امو هفطل

 نأ زوجم و ةيتاذاا تافصلا ىفزوجمالو . لاعفآلا ىف بجعتلا نإ . ىلاعت و كرابت

 . ملعأ هللا و . هربدت و هلل ا عنص نسحأ ام : لاقي

 نسحت ملف ةلحلاب رارقإلا ىلإ هتجوز اعد نمو . ىدشارمحلا : ةلأسم

 ، هللا نأ _ هتلا الإ _ ناكم هتلا الإ هلإال نأ دهشأ : لوق ىف لاقو . ثكالذ

 هلع م رحن { دا رلا ىلع ل وقمقت و كالذ نسحت نأ لب اهعماج نإو ؟ ثالذب كرشتأ

 هنأ ملعن ال و ، اهعسو الإ اسفن هتنا .فلكي الف كلذ نسحت مل اذإ : لاق ؟ ال مآ

 عماجو ث اذه لثمب وه كرشأ اذإ كلذكو : تلق . كرش ىلإ كلذ اهب جرخم

 . لاق ؟ ارهج وأ ا رس ناك ؟ ال مأ هلع م رحن ئ قحلا ىلا هعوج ر لبق هتجوز

 . ملعأ هللاو . ةيافك هيف باوخحلا نم مدقت ام

 عم لاوسلا داقتعا ىلع ةلاهج رمأ ىف لخدي نأ دمعت لجر ى و : ةلأسم
 ، لأسي نأ لبق تامف 0 دابعاا قوةح و هتنا قوقح نم هم زاي اه ءاداب ةن رنيدلا

 هملعي ملو ، اهريغ وأ ةرافك نم هتل قح وأ نامض رآلا كلذ نم همزل دقو
 ةمفصاا هذه ىلع تام اذإ اكلاه ن وكيأ 3 لاوسال دقتعم هنأ الإ 0 هيدثويف وه

 . اكلاه نوكي الف { اذه ىلع تامو لاةودناب انثاد ناك اذإ : لاق ؟ ال ما
 . ملعأ هللاو

 نر ك بوبحلا رئاس عرزو جم وركلا و لخنلا سرغ ىف : ىحبصلا ةلأسم

 ض و رف نهثالذف ح هانركذ ام ىوس هيلع نوشيعيو ث هب نوتاتقي ام اودجي مل

 نمث آ اونوكي نأ و ڵ كالذ مهعس, نآ فاخأف لكلا هكرت نيو . ةيافكلا

 ثالذكو . دحاو !سف لوةلاه ث ىبعملا اذد قباطت ةلاح لك كلذكو . نبكلاه

 م هل نكي نإ ث ودنلاو جاتنلا لجال لوحفلا ىلع باودلا ضيرعت ىن لوقلا

 ىلعو 0 اهيلع مهل ومح و اهفأ ودأ و اهنابأأ و اهموحل نه ةينغ الو كلذ نم دب
 نا رك ذاا باط ىف ج ورحلامج اعدلباا فنا ركذ امهلدج وي [)١( مل ] اذإل وقلا اذه

 مهئايحإل همزلي ام بلط جرخم دقو .ررض لاخدإالو مهيلعةمتشم الب اهبارضل

 ىنعملا اهب متي ةدايز )١(



٢٤٠ 

 مهعئارش ضورف نم مهتادبعتم بلط ىنجو رخلا هم زلي امك مهنادبأ حالصو

 ةنوم ىلإ جاتحيف السن هل هللا ردق نإ هرقف لجأ نم جيوزتلا كرت ىون نمو

 & هقلخ قازرأب لفكتملا هتا نآل مئإلا نم ملسي ال نأ فاخأف ؛ رسعم وهو

 ، لاج رلا نم دشأ ةأرملا نأ امرو 3 ءاوس ىنعملا اذه نق ءاسنلاو لاجرلاو

 مزاللا نم نأ كللذ نم و .ءايشأ ىن ق رتفتو ءايشأ ى ى واستت ءابآلا ماكحأ نل

 م . اعآ هللاو . اهف فلتخم مألاو & فالتخا الب دالوألا نب ةي وستلا بآلا ىلع

 ىنعمو ،لوقلاب ىنعم : ناعم ثالث ىلع دبعتلا نإ ليق ثيح هنمو : ةلأسم

 لثم نادبآلاب المع اذه نم ناك اميف لوقت امف . ءاهتنالاب ىنعم و « لمعلاب

 هلمعب وني مل هنأ الإ اذه عيمج دبعتملا لعغي ؟ مايص وأ ةالض وأ ءوض و وأ لسغ

 الإ ملعي مل وأ © هتنا هبج وأ اذه نأ ملعي نأك ث هيلع هتلا ض رتفا ام ءادأ كلذ

 طقسيأ ك بوجولا ةفرعم زييمت ىلإ غلبي ملو ، هيلع بجا و هنأ هدنع ايف هنأ

 ال نإو ؟ اكلاه توم و هنع طمتسي ال مأ املاس نوكي تام نإ , ؟ كلذ هنع

 نوكيو ؟ ةرافكلا هيف همزلت ايف ةرافكلاو ؟ كلذ لدب همزليأ ، هنع طقسي

 نأ فرع نإو ؟ ةبوتلا هيفكت .مأ ؟ لدبلا هيفكي مأ الهاج ثنذ كرت نمك
 كلذكو © كللذ ىلع تامو 0 اهننس نم م اهضئا رف ف رع و © ةضيرف ةالصلا

 همزلي اهو ؟ هلاح نوكي ام ء ةفصلا نم مدقت ام ىلع اهادأ اذإ جحلا و ةاكزلا

 هرسفأ ىتح تركذ اف نيب اقرف ملعأ ال : لاق ؟ ىناعملا هذه عيمج ىلع

 المع حراوحلابو & القعو, بلقلاب و الوق ناسللاب هعيمجو ث افرح افرح هنيعب
 لقعلاو . ر:امضلاو لاعفألا نم هرمغ هنع ىنغي ال هعضوم ىف لوقلاو . العفو

 لامعألا لماع ىف فاتخا دقو . امهلم لعفلا و٤ هرمغ هنع ؛:ىنغيال هعضوم ىف

 { ههجو ىلع هوادأ هلع و هث زجي ال ليةف « هبلق ىف م زاللا ما زعلا دمتع رغي

 ىف بجوأو ددش ضعبو - هب رمأ ىلع هوادأ قفاو اذإ هنأل هثزجم ليقو

 . ملعأ هللاو - مثإلاو ةرافكلا هلع اف ىلع كلذ

 الإ ةجحلا اه موقت وقت ال امم دبعلا ىلع ةمزاللا ضئارفلاو هنمو : ةلأسم

كرنب لمعلا ك رتب املاس ار وذعم نوكيأ > كلذب عمسي لف عامسلا نم
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 ضئارفلا نإ : لاق ؟ال مآ ءاهقفلا نم ةمح هترضحم ناكولو ؟ ضئارفلا

 ولو . هيلع ةجحلا مقت مل ام ملاسوهف © هيلع ةجحلا دعب الإ مزلت ال ىلا

 . ملعأ هللاو . ةجح وه نم هت رضحم

 ذاععع رم هنأ _ هنع هتنا ىضر _ باطخلا نبرمع نع ىورو : ةلأسم

 بحاص نم هتعمس ثيدح : لاق ؟ ذاعم اي كيكبي ام : لاقف { ىكبيوهو
 ّ معاي رلا كرشلا ىندأ : لوقي _ملسو 4 هيلع هتلا ىلص _ ىنلا ىنعي ، رقلا اذه

 او دهش اذإو ،اودمفي مل اوباغ اذإ نيذلا 4 ءايقتألا هللا ىلإ دابعلا بحأ نإو

 . ملعأ هللاو . ىجدلا حيباصمو ئدهلا ةمئأ كئلوأ ، اوفرعي مل

 مل دحاو هللا نإ : بوبح نب دمحم هتلا ادبع ىنأ خيشلل مالك نمو : ةلأسم

 اهرطافو ءايشألا عناص هنإو ك ةياهن الو ةياغ ريغ ىلع لازي امو لزي

 ىف ثكايرش هل سيل © هيلإ نوهّلأم قلخلاو © هلإلا وهو ، ءاش امك اهئشنم و

 هنإو © دل والو ةبحاصالو © دنالو هل هبشالو & هك۔ام ىف دضالو { هعنص

 هكردت الو ، اهراكفأ هب طرحتال { & اهيلع غلطمو اهلإ رظانو ءايشألاب طيحم
 ، ءىش ىلإ هنف برقأ ءىش وه سيلو © ةرخآلاو ايندلا ىن اهراصبأ

 ىجدلا ةملظ هبجحت الو ، ءايشألاب ةطاحإلا ىلع ءايضلا عطاسب نبعتسيال
 © اهلإ هنم ءاغصإ الب ت رثك نإو تاوصألا كردي . ىرثلا تحت ام كرد نع

 © كلذ نع ىلاعتو هناحبس اهلإ هنم جاح الو 0 اهل هنم ةظحل الب ءايشألا ىريو

 ىف هسفن هب فص و امك فصن مسوتلا هكردي وأ مه وتلا هيلع عقي نأ نعو

 ، ري وصتال و ريدقت الو ضيعبتب الو ديدحتب هودعن ال و كلذ زواجت ال ، هباتك
 ىذلا كلذو ث ةرخ آلا ىن راصبألا هكردت ىلاعت هللا نإ : نولئاق لاق دقو

 ةيوق ىلاعت هللا نع كلذ ءافنإ ىن مهيلع ةجحلاو ث نوبذاك هتنا ىلع هيف مه

 - لج و زع _ هتلا نع انو ربخأ : مهل لاقي كلذ و 0 هلا دمحم { نيملسملا نم

 { معن لوق ىلع انتعماحم نم مهل دب الف © ايندلا ىن راصبألا هكردت ال هنإ

 نإف ، ةرخآلا ىفو ايندلا ىف ةلئاز ربغ ةمئاد هلالجو هللا ةزع نإ نولوقيف

 لبق نمو ، بولقلا هلهج اذهف 0 ةرخآلا ى هللا نع بهذت ةزعلا نأ متمعز
( راثآلا بابل - ٦١م )
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 انتفص نمو . (ارب,ك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت) مهلوق مهلع دسف ةهحلا هذه
 نئاك ريغ وهف دري مل امو نئاك وهف دارأ امو ث ءاشي ام لعفي نأ هتلا ديحوتل

 نم لوق لثم كلذو أطخأف هتنا باتك هتفصب لوأتو ةفصب هتلا فصو نف

 تايوطم تاومسلاو ) : هللا لوق لوأت { اني هل نأ ريغ دحاو هتنا نإ لاق

 كلانه نوكيف اني هل دحت الو © هتردقب تايوطم نهنإ لوقن انإف ()١( هنيميب
 نأ ()٢( اهتيصانب "ذخ آ وه الإ ةباد" نم ام ) : ىلاعت هلوق كلذكو . هيبشت
 اذه دسف املف ، ءايشألا ةسرامم نع هتلا ىلاعت ، اهيلع ضباق لوقنف فصن
 مهمعز نم اذه هابشأو ، ةدودحم ادي هل نأ هفصوو هللا دودح نم نأ انملع

 : لجو زع هتلا لوقب اوجتحاو ."ةرخآلا "ىن راصبألا هكردت هللا نأ

 لب ث هيلإ رظنلا كالذ سيلو ()٢( "ةرظان اعر ىلإ "ةرضان ذئموي "هوجو )
 ص كرش رفك ال ، ةمعنرقك رافكاندنع اذه مهلوقب مو هتحرؤ هباوث اورظني
 امأف ؛ ةمعن رفكو .دوحج (٤)[رفك ] : نارفك اندنع رفكلاو . اوبوتي ىنح

 امم ، ليوأتلاب أطخلا وهف ةمعنلا رفك امأو ل زنتلاي رفك وهف دوححلا رفك

 لالض اندنع كلذب مهف ، هتفااخغ ىن قحلا نأ اوعداو ث انيد سانلا هبصني

 . ملعأ هللاو . قحلا ىلإ اوعجريو اوبوتي نأ الإ { نوكلاه

 (:)[ىلع]رسوملاكاخأدسحت نأ دمحلا نإ : لاقدسحلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . هن ود كل كلذ نوكيل ، عىش نم هدي ىن ام لوزي نأ دوتو ث هدي ىن ام
 . ادسح نوكيالف ةمعن نم هدي ىف ام لثم كدب ىف نوكي نأ تببحأ نإ امأو

 . ملعأ هللاو . باوثلا هيف لب هيف مثإ الو ث زئاجف رفاكلا دسح امأو

 )١( مقر ةيآلا نم ٧٦١ رمزلا ةروس نم .

 )٢( مقر ةيآلا نم ٥٦ دوه ةروس ن. .
 )٣( ناتيآلا ٢٢ ث،© ٦٢٣ ةمايقلا ةروس نم ٠

 (٤) قايسلا اه ضتقي ةفاضإ .



 ثلاثلا بابلا

 ىلولا رعغو ىلولل مالكلا نم زوجب ايفو » ةءا رملاو ةرالل ولا ق

 كالذ ماكحأ و ز وجن ال امو

 نسلا ثدح ىو _ هللا همحر _ ديعس نب حلاص خيشلا نع : ةلأسم
 مايقلاو تامرحملا بانتجاو ه زنتلاو عرولا هنم تفرعو ةلح لهأ نم ناك اذإ

 ىرش هنأ ملعأ ملو ، تاعامحلا ىن تاولصلا ىلع ةظفاحملاو & تاذ رتغملاب

 ىنعسي مأ ؟ هنم كلذ تفرع نبح نم هتيالو ؟يلع بجتأ ، لاعف ال و لاقم
 هيف ىداقتعا نوكي فيكو ؟ الاحف الاح هرمأ ؛ئرتسآ ىنح فوقولا

 اذإ هنأ ث نملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلع : لاق ؟ هنع هعوقو لاح ى
 نم ىلع لوقنف { هلعف نم ةيالو رمآلا رهاظ ىن بجوي لمع دحأ نم رهظ

 هرمأ ءاريتسال فقو اذإ لوقو . كلذ هنم فرع انيح هتيالو هب نحتما

 كلذ هيلع ق في مل ، هتيالو لبق نم ةنتف ىف عقي نأ افوخ هنع فاشكتسالا و

 .افالتخا كلذ ىف ملعأ الو ، هتيالو تبج و كلذ ىلع تام نإف © ايح ماد ام

 لثم هنطاب ناكو © لعفلا اذه لع تام نإ هفوق و لاح ىف هداقتعا نوكي و

 . ملعأ هتلا و . ىل ىلو وهف 0 هرهاظ

 ؟ ال مأ هنم آ ري له © قول نآرقلا نإ لومتي نميفو هنمو : ةلأسم

 { هنم أرييال هنأ رثألا نم هتعمس ام ىلعف رسفت رغب ةظفالا هذه امأ : لاق

 ، قلخلا تاوصأو { ةبوتكملا فورحلا ف هانعم نوكي .نأ لمتحم هنال

 هللا مالك لوقي نأ وهو ،اذه هلوق رسفي نأ الإ ،اهع نوقطني ىلا فورحلاو
 ناك نإف © هنم أ ريي اذهف قولخ هنأ ملعلا نم قتشم و ، تاذلا ةفص وه ىذلا

".. ملعأ هللاو . هتيالو ىلإ عجر بات نإف } بيتتسا ايلؤ
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 لاح ىف فوقولا ىلإ ةيالولا نم لقتني له © ىلولا ىت هنم و : ةلأسم

 فوقولا ىلإ ةءاربلا مكح نم لقتني له ث ودعلا كلذكو ؟ لاوحألا نم

 نإ لاق " ضعب 0 . هيفف ىلولا امأ : لاق ؟ال مأ هلاؤحأ ضعب ىف

 لوقلا اذه نأ وج رآ و © نيدلا ةءا ربب الإ .اپ حاص اهنع لقتني ال نيدلا ةيال و

 برغملا لهآ ربغ : نم انباحصأ امأو . برغملا لهأ انباحصأ ىلإ بسني

 3 ىأرلا فوقو و ، ىآ رلا ةيالو ىلإ نيدلا ةيالو نم ىلولا لقتني : اولامقف

 وهف ىأرلا ةيالوو ىأ راا فوقو امأو . لاكشإلا فوق وو ، لاوسلا فوقو و
 ، ال نياعملا دنع اهلهج عسي ىنا ڵ ثادحألا نم اثدح ىلولا ثدحأ اذإ

 لهج و _ هلا همحر _ ديز نب رباج اهطرش ىتلا طورشلا نم ى ملس اذإ

 ناك نإ ط رش ىلع ث ىأرب هيلو ىلوتي نأ هل لوقن ، ثدحلا اذه ى مكحلا

 نيبتي نأ ىلإ ، ىأرب هنع فةي نأ هلو ."ةيال ولا نم هج رحم ل ثدحلا اذه

 . هيلو ثدح نع لاوسلا داقتعا هيلع : لوقو . ثدحلا اذه ىف مكحل ١ هل

 . لاوسلا فوقو ىمسي لوقلا اذه ىلعف ۔ ةبش ىلع ه. ل و ىف ميقي الثل

 امأو ، نيدلا رمأ ىف افلتخا اذإ نءفيعضلا نميا ولا ىف لاوسلا فوقو لوقو

 ىل ولا فوقولا قحلي لوق و : نينع اللا ىف ف وق ولا لثم لاكشالا فاوق و

 ةر ال ولا نأل .3 ةيصعم جيرصت ربغ نم اهم باقلا لقثي ءايشأ ترهظ اذإ

 هقحلي لوقف ودعلا امأ . ردكااب باشي ال ىناصلاو ، ةوافصلا نم ةقتشم

 { هرمأ مادتسي نأ ىلإ ، قحال ةفلاخلا هلاهفأ نم بات اذإ ، فؤق ولا

 آضيأ هلوق و . ىلوت اهنع فقو نإف 2 اهيف لخدي ناك ىتلا نتفال ضرعتو

 اهيف هيلع قلعتي هلاعفأ تناك اذإ وهو ، رخآ هجو نم فوقولا هةحلي
 باغو .ةبوتلا ربغ اهنم صالخ هنم رهظي ملو ، لاومأآلاو ءامدلا نم نامضلا
 صاختي ىنح ةءارملا ىلع لوقو ،هنع فق وي عضوملا اذه ىف لوقف { هرمأ

 ترهظ اذإ ، ةيالولا ىف ن وكي نأ الوق كلذ ىف نأ ىدنع هبشيو . اهنم

 . هرمأ باغو © زيصقت هنم رهظي ملو 2 اهنم صلختلاب 2 ةنونيدلا اهنم

. ملعأ هلاو
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 " للد ىلع ايضاق وأ ايلاو لدعلا مامإلا همدقر نمف ر هنم و : ةلأسم

 ثدح مهل هنم نبتي مل ام هل مامإلا مدقتب هتيالو دلبلا لهأ ىلع بجأ

 بج وي امه هنم نوملعي امم الإ هترالو مهم زلي ال ل ؟ ةيالولا نم . هجرحم

 . ؟ مازلإ ةيال ولا اهب بجت ىتلا هوجولا ةفص امو ؟ هتيال و ملع

 : لوقف © داب ىف ايضاق وأ © ايلاو لدعلا مامإلا همدةي ىذلا امأ : لاق

 هتيالو بجت ىذلا اه أو > ةيالو هدنع هل مدقتت ال ن -ه ىلع هترالو بجت

 ضعب امأف ٠ هيف لوقلا عستي و 4 همف ص و هب لوطر رمآ اذهف . مازلإ

 0 ىنباجأف مالسإلا ىللإ هت رعد نم : هثالث سانلا نم ى لو لاقف ءاملعلا

 دهش لجرو ث ىبا و وهف هتبجأف مالسإلا ىلإ ىناعد نمو . ىبلو وهف
  ىل و هنإ نيدلا ىف نايل و . ةءا ربلا و ةيال ولاب ناملاع نالجر . ىعم

 . مم توكسلا ىعسي سانلا رثاسو ىلو وهف

 كلذكو ث لدعلا ىلع ةماقتسالاب نيروهشملا ةمنألا نإ رثآلا ىن ءاجو
 ةرهش هتغلب نم ىلغ مهيال ةبجاو لدعلا ىلع ةماقتسالاب نوروهشملا ءاملعلا

 ىف قحلا ىلع ايقتسم هآرو هسفنب ءرملا هتياغ نم كلذكو ى مهلضف و مهلدع

 ناكو ، ىصاعملا نم ءىش باكتراب ة۔مت هدنع هقحلي ملو & هلاعفأو هلاوقأ

 . ملعأ هللاو هتيالو هيلع بجت هنأ ىدنعف . هسفن رمصبب ىلوتي نمم

 نم مهدحأ لكأو ث ؟ضعب مهضعب ىلوتي رفن ةثالث ىنو هنمو : ةلأسم
 هذه فرعأ ال انأ : مهدحأ لاقو 8 اهمحل لكأ ةحابإ ىعدا وأ ةباد محل

 لعفي فيك ، لكآلا نم ءىربو ريزنخ ىه رخآلا لاقو © ىهام ةبادلا
 قحلملا ف رعي ملو © ةفصلا هذه ىلع نيذه هييل و ق ةبادلا ف رعي مل ىذلا

 نياعملا اذه ناك نإ لاق ؟ امهف هداقتعا نوكي .فيكو ؟ لطبلل نم امهنم

 هبحاص اهلكأ ىتلا ةبادلا نياع هبحاص نم ئرتملاو ، امهنم لكآلا هييل ول

 اهسنج فرعي نم اهاع "فقو ول نأ ام. & اعطقم .امحل رصت نأ لبق

 ، نيملسملا ءالع م ئ رتملا ناكو « ري زنخب ةبادلا كلت تناكو ، اهفرع

الو ىأ رب الإ هنع فقي نأ عماسلل زوجي الو ذ ئ رتملا وه انهاه تحملاف
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 ىأ رااب هنع فوقولا هل زوجيف لكآلا امآو . هتيالو ىلع تبثيو ، نيدب
 ئ رتملا ناك نإو هبحاص نم هتءارب ىلع ئ رتملل هتيالو عم

 زوجيف ء اهلحتسا نم أربي مارح ريزنخلا نأ فرعيال اذه ناكو افيعض

 هتيالو ىلع تبث نإو . ىأرلاب ةيالولا وأ ىأرلاب ئ رتملا نغ فوقولا هل
 رثكأف ، مارح ريزنخلا نأ فرعي ناك نإو 0 قحلا قفا و دقف نيدلاب

 لكألل هلالحتسا .ىف كلذو 2 ريزغلا ةنياعم ةجحلا هيلع م وقت هنأ لوقلا

 ة ملاعلاو فيعضلا نم كل تفصو ام ىلعف ةءا رملاو ةيالولا ىن امأو . هنم

 نإف © اهل لكالا وه انه اه قحملاف لالحلا باودلا نم ةبادلا تناك نإ و

 فرعي مل 3 هلعف نياعنا اذه ىلع سبتلاو ءافعضلا وأ ءاملعلا نم ناك

 نإ ٠١ باوصلا قفاو دقف ةمدقتملاهتيال و ىلع تبث نإف & لطاب وأ قح هنأ

 ىدنع هيلع قضي مل ، اذه هلعف هل نبتي نأ ىلإ ىأر فوقو هنع فقو

 هثدح هب غغلبيام ف رعي ىنح هيلو ىف لاوسلا داقتعا هيلع : لوقو . كلذ

 هيلو ىف امأو . هنم آ ريت ىذلا نم كالاهلا آ ريي مل اذإ اذه و & لاثوسلا هنكمأ اذإ

 ىأرلا ةءاريف الإو { قحلا باصأ دقف نيدلا هنم ئربنإف ثئرتملا
 . ملعأ هللاو . قحلا هل نيبتي نأ ىلإ عضوملا اذه ىن هئزجت

 رامع : لثم بتكلا ق { هلضف رهشي ىذلا نع هتلأسو هنم :- :- ةلأسم

 انل زوجيأ . ممع هللا ىضر باطخلا ن نب رمعو ( ركب ىبأو ئ رساي نبا

 ةرهشلاب امأ : لاق ؟ ال مأ بتكلا ىن هانيأر ام ىلع مهالوتن نأ

 ةروهشملا نيملسملا ربس ىف كلذ ناك اذإ . بتكلا .نم امأو 0 كلذ زئاجف

 ةرهشلاب امأ و . .بتكلا نم زر ت الف ةءا ربلا امأ و . :دالتخا هيفف مهنع

 ةءارعاا هب زوجت ىذلا ثدحملا نع ثدحلا رهتشا اذإ © اهف بات ريال ىل

 . ملعأ هللاو . نيملسملا راثآ نم هتعمسام ىلع هنم ةءارملا رئاجف 2 هلبق نم

 حالص هنمرهظي مل ىذلا لثم ؟مكدنع سانلا ةماع ةلاح امو هنمو : ةلأسم

نحلا نم نيدبعتملا عيمح نع فقي نأ دبعتملا ىلع نأ رثألا ىن ءاج : لاق



_ ٢٤٧ 

 هيداعيف ارش دحآنمملعي وأ ، هيلع هبلاويف اربخ دحأ نم ملعي ىح ، سنإلاو

 فوقولا نآل © هتنا نيد ىن تباثلا م زاللا بجاولا]وه فوقولا اذهو . هياع

 ©كل هتركذ ىذلا وهو نيدلا فوقو : اهنم ، ماسقأ ةسمخ ىلع مسقني هسفنب

 امهضعب نم نث ربتملاو نيلتاقتملاو نبنعالتملا نع فوقولاك لاكشإلا فوقوو

 ٥همكح تنأ تاهج اثدح كيلو نم ىرت نأ وه لاوسلا فوقو امأو ضعبلا

 اذإ ،هلهج عسي امعشدحلا كلذ ناك اذإ لا؛وس فوقو فقتف ،هب خلبيام ملعت ملو

 لوق ىلع اذهو _ هتلا هحر . ديز نب رباج اهطرش ىلا طورشلا نم لس

 ةءارب هيف دقتعت و { اذه كيلو نع فقت نأ ىأرلا فوقوو . نبملسملا ضعب

 وهو ثاشاا فوقوو . نيدب الاوس كسفن مزلت نأ ربغ نم © ةطيرشلا
 بصنيو © هفوقو لثم فقو نم الإ فقاولا ىلوتي الأ وهو ،& مارح
 ... ملعأ هللاو ة هل انيد ثاشلا

 بحلا ئ زجم هرعغو نامزاا اذه ىف ةءا رملاو ةيالولا ىنو هنمو : ةلأسم

 . هيف مزلي ام دامتعاو ىصاعلل ضغبلاو ، هقوقح ءادأو هترصن داقتعاو ىلولل
 ةيالو ىلونملا دقتعا اذإ : لاق ؟ ال مأ ةءارملا و ةيالولاب قطنا راهظإ ن ود

 ىلع . ملسملل بجي ام هسفن ىلع هل بجوأ و ، هبلق ىن هتيالو هيلع تبجو نم
 كلذ هازجأ & تامملاو ىحملا ىن هل رافغتسالاو رصنلاو بحلا نم © ملسملا
 6 لطاى ققحت وأ قح ليطبتثالذ نامتك ىن فاخ نوكينأ الإ 2 ناسللاب راهظإلا نع
 نوكينأالإ هناسلبةيالولا رهظي ىنح ، كلذ نامتك ىدنع هعسي ال كلذ دنعف
 .ملعأ هتا و .هنم ؟ريينهليلضتدقتعازاذإ ةءاربلا كلذكو . اهيفرذعيةيقتنم كلذ -

 ملو هابأ رجه هنأ عروو ةحلاص ةريس هنم ترهظ نميفو هنمو : ةلأسم

 نم داقتعا نوكي فيك ص لبقي لف هل حصنو © همدع ملو هلصي ملو هملكي

 ى رذع ريغ نم هعطق" ىون اذإ هيبأ ةلص عطق اما : لاق ؟ هيف كلذ ملع

 كلذ نم باتتسي نآ ىنبجعي و . بونذلا رئابك نم وه و ، ىدنع رفك كللذف
 كلذب رفك هنإ لوقأ الف هيبأ ةمدخ كرت امأو . هنم ئرب الإو بات نإف
 نأ الإ ث هنم ديري ام لك ىن هابأ مدخ نأ همزلي ال هنآل ةلأسملا لمجم ىلع
مالك ك رت امأو . هل ةنوعملا الإ هعست ال آ صوصخ ء ىش ى هب نمعتسي



- ٢٤٨ . 

 ء كلذب رفكي هقإ لوقأ الف } هيلإ بجاولا ءادأو هتلصل داقتعالا عم هيبأ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا دنع زوجي ارذع هل نأ ىسع

 ىلل رهظت ملو ٤ رملا برشو ىن زلاب ىدنع رقأ لجر قو هنم و : ةلأسم

 نوكت فيك © ةنسح ةريسو 0 ةحلاص الاعفأ هنم ىرأ ىنأ رمع © ةبوت هنم

 وأ ةبيغ نم بلقلا هب لقثي امالك كلذ دعب هنم تيأر نإو ؟ ىدنع هتلزنم

 مآ هنع فقأ ؟ هب عن أ امف . نبملسملا نم دحأل " صيةنت وأ ‘ بذك

 { رارقإلا اذه لبق حالصب هتفرع "دق لجرلا اذه ناك نإ : لاق . ؟ هالوتأ

 مايأ ىف اذكهنم ىرج دق هنأ هسفنل خيبوتلا ليبس ىلع هرارقإ ىلع ناكو

 اذه نم هجرحم الف . كلذ ىلع امدان هسقن خبوي وه و 0 هنايصع و هلهج

 رقأ ناك نإو . اذه لثم. ىن هتباتتسا ىدنع كيلع سيلو 2 ةيالولا نم

 هيل و ناك نإ هبيتتست نأ نم دب الف ، اهكترا هنأ هجولا اذه رغ ىلع ة ربكب

 نكلو ، فالتخا هيلع هتباتتسا ىف 0 لبق نم هيلو نكي غ نإ و لبق نم

 ىأر ولو . اح رقأ ىلا ة ريبكلا كلت نم ةبوتلا دعب الإ هالوتي نأ هل سيل

 رفغت۔يو ، ىصاعملا عبمج م بوتي نم هعمسي نأ الإ كلذ دعب احالص هنم :

 هنم ىأر اذإ هتيالو هعست لوقف ، ةريبكلا هذهل نيلحتسملا نم نكي ملو ههر :

 نم كل ايلو ناكو نبملسملا نم دحأ كدنع باتغا نإو ، كلذ دعب حالصلا

 ، هالوتت نأ كل سيلفرصأ نإو ى هتيالو ىلإ عجر بات نإف ، هبتتساف لبق

 . ملعأ هللاو . ةءارلاب قيقح وهو

 ثادحألا ةفص اهيف دجيف نيملسملا بتك نم أرقي نميفو هنمو : ةلأسم

 نوكي فيكو ؟ امهف هداقتعا نوكي فيك ث ىلعو نامئع ىلإ بسنت ىلا

 ثادحألا نم هغليي مل ناك نإ : لاق ؟ كلذ نمبتكلا ىف دجم ايف هداقتعا

 نم أ رمي هنأ هداقتعا نوكي نأ ىنبجعيف 0 بتكلا ٢ هدجم ام ال اهن رهشو

 ىلوتي نأو © ةءارملا اهيف بجت امم تناك نإو ثادحألا هذه لهآ

ف هدجم امب هنيعب دحأ نم أ 7 الو 5 هنم اوئرب .نمم معارب ىلع ندنملا



٢٤٩ - 

 ه. بات ري ال ام رابخألا رتاوت نم مهنادحأ ة رهش هذلبت نآ الإ بتكلا

 7 ملعأ هللاو . هنيعب هنم هرفك .ثدحم رابخألا ترفاوت نم آ رميف

 هنع ذخوي ةقثوهو دحأ ةيالو مك اجلا ىلإ عفر نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مآ هيلإ عوفرملا هنم لبقي له : هتيالو نع عجر مث ، ةيالولا عفر
 ، ةعيفري هالوتف } دحأ ىلإ ةيالو عفر نم نأ رثآلا نم هتعمس ام ىلع :لاق

 نيبت هنإ : هل لوقي نأ الإ هتيالو هيلإ عفر نم دنع عجري نأ هل زجي م

 ىلعف 0 هالوتأ نأ لبق هب ملعأ ملو 2 زوجيال لعف ىلع ميقم هنأ هتيلوت موي ىل

 . ملعأ هتلاو . هيلإ عفرا نم دنع عوجرلا هلزوجي اذه

 { هنيد ىف اداهنجا هنم ىأرو ادحأ رشاع نميفو : ىرفاغلا ةلأسم

 3 ملعلا ليلق هنأ الإ هعسي ال ايف لوخدلا ىلع دمتعي ال هنأ هباق نأمطاو

 مل ةرئاج ربغ اهنأ ملعولو : ةزئاج اهنظي ءايشأ ىف لخدي هملع ةلقل همهتيو إ
 نيدلا ىف ةقفاوملا هنم ىأر ادإ : لاق ؟ هتيالو هل بيطت له ٠ اهنأي

 ،ةءارمااو ةيال ولارص.ي نمم وه ناكو ،هسغن رصبب هالوتو : لمعلاو لوقلاب
 . هيلع هالوت ام فالخ هنم نياعي مل اذإ نظلاب هتيالو كرت هل زوجيالف
 . ملعأ هللاو

 !هرفك ةيعراارصبتملو ، رفك اذإ مامإلا ىف ليق امو : ىحبصلا ةلأسم ¡

 ثهنولوتيارناكاذإ نوكلاه مهنإ ، مامإلا رفك ةلاهج ىلع اينداا نم اوج رخف

 ةجح اهب موقت نمم تناك هرفكت ىلا ثادحألا نم وهأ ؟ رفكلا اذه ام

 هرفك ىلع هتيالو تبثتنأ هعسي ال لاق ؟ هلهج مي امم وأ عابسلا نم وأ لمعلا

 نم وأ { هديحوتو هتلا ةفرعك ى لقعلا نم ةجحل هب موقت امم هرفك ناك .
 ، افيعض وأ اناع بك ارلا نك ما.إلا ربغ كلدكو 3 ة كزااو ةالصلاك عايدلا

 نملسملا ضعب لعلو ىأ داب هالوتي وا ،طيرشاا ديف دقتعي نأ الإ هلثم ىلوتملاو

هداتتعا ىن وه ذإ هرفك مكح هيلع ىفخ و ، هرمأ لهج اذإ هيف هل سحخرب



 ۔ ٢٥٠

 ، فرحلا اذه رفكلانعمصتعاف 0 هتل عيطم لك ىلوتيو & هتل صاعلك نم ريي

 . ملعأ هتلاو . رهشألا و رثكألا وه لوألا لوقلاو

 نمو ،هسفن رصبب ةءارعلاو ةيالولا هل زوجت نم ةفص ى و هنمو : ةلأسم
 ىفج رس هنأ الإهينايم ةقد وةيناعمةعسل باطخلا هيف عستي كالذنأ ىعمف ( زوجت ال

 املاع و، هلهج عسيالا»ماكحآنمهلهج عسيامم ملاع ناك اذإ هنألو صأآلاىناعم ىضتقم

 املاعو ث هلهج عسيالامو هلهج عسي ام { ماكحلا نم ماعلاو صاخلا ماكحأب

 الام و اهماكحأ نم هلهج عسي امو ، نبمرحملا ماكحأ نم نيلحتسملا ماكحأب

 تابجاولاتاب وتلاماكحأب املاعو ث اهماكحأ نم ماعلاو صاخلا ماكحأو 3 عسي

 حصت الو ةبوتلا ىزجت ال ىللا ، نبيعتلاو قيف وتاا ةبوت نم ؤ ثادحألا ىلع
 رهحلا ةبوتو © لبقتو نييعتلا نع ىزجت ىلا لامحإلا ةبوت نم ، كلذب الإ

 نم و . اهعضوم ىف ةدحاو لك عضو الإ زوجي ل ىلا ث رسلا ةبوت نم
 موقتنأ الإ هسفن رصبب ا آ ريي الو ىلوتي نأ هل زوجي الف ةفصلا هذه رب ناك

 هم زل ةجحلا هراع تماق اذإف . ةءارب وأ ةيالو نم ثكالذ هيلع بجوت ةجح هيلع

 ةداهش كللذ ىف ةجيلا و  مكحلا كلذ هيلع بج و نم ىلع مكحلا كلذ ذفني نأ

 نم وأ { نباصلا نم نالف نأ : ةءا رلاو ةيالواا نارصبي نيذللا نيدهاشلا

 لوق ىلع دحاولا ةعيفر كلذكو ، ىلوتي نم لاحم وأ ، راربألا وأ ، نقتملا

 . ملعأ هللاو . اهتبثي نم

 نم ىأرف © هسمن رصبب ةءا ربلاو ةيالولا هل زوجت ال نمو هنمو : ةلأسم

 : لاق ؟ ال مأ اروذعم نوكيأ أ ث هنم ةءارملا وأ هتيال و بجت المع دحأ

 ، كلذ دحف ، كلذ هيلع بجوي امب ةجحلا هيلع موقت نآ الإ رذعم اذه نإ

 هيلع بجو نهيف هيلع بجو ام ىدوب نأ هيلعو © ثالذ هعسي ال
 ةماقتساو ةنسحة ريس دحأ نم ىأرو ث افيعض اذه ناك اذإو . تلق : كلذ

 هتيالو هل عفر نم هالوتو © هتيالو عفرو هالوتف 0 هتنامأو هقدص و هنيد ىف

 كلتبهتيالوهيلإ عفر نم مالعإو هنع فوقولا هيلع و ؟ زئاج ريغ اذهن وكي
؟ ال مأ نبد فوقو نوكي هنع فق و نإو © ثالذ نع عو+ رلا و ةمصلا



٢٥١ 

 عجري نأ هل الو ، سأب الف ، هتنا نيد ىف هعسو ام قفاو اذإ اذه نإ : لاق
 هعوجرو “ كللذ ىلإ هتلا هقف وو هتب الو هيلع بجت نم قفاو اذإ فوقواا ىلإ

 . ثالذ زوجي الو & لالضلا ىلإ ىدهلا نم عوجر هتباصإ دعب كلذ نع

 . لاحلا مولعم ىف ال لاخلا لوهجم وه نهيف الإ نوكي ال نيدلا فوق وو

 . ملعأ هللاو

 مهفيملو ا راجفااو راربألا ر ابخأ 4 .فو نآ رقلا أ رقي نديف و هنمو : ةلأسم

 موزل و كالذبهيلعةجحلا مايق ىنعم اهف راربألا ىلوتيو راجفنا نم آ رييل وه

 ىذلا امو ؟ هيف رذعي ىذلا ىنعملا امو ؟ هدعب هل رذع ال ىذلا كلذب هل ملعلا

 ةيال ولا ىف ةجحلاك هم و زا و كللذ ىف ةجحلا نإ : لاق ؟ لاثوسلا هرف م زلي

 غ لاثوسلا هيف مزلي ىذلا ىنعملا امأ و . امهبجاو عضوم و اهعض وم ىف ةءارلا و

 . ملعا هللاو . هلهج مسي الام كلذف

 مامإ لعجوأ دوهش ةداهش نم ةجح مازتلاب دحأ ىلوت نمو هنمو : ةلأسم
 : نم 4 ۔اعب هال وت نم ةل زسم هدنع نوكيأ ح ءايل وأل ١ رغ اهف لعجيال ةل زعم ىف

 كلذ قةحم نأ الب ةجحلل مزتلم وه : لاق ؟ هتوم دعب وهتايح ىف ءايشألا عيمح

 ف.ك ةطب رمث و أ ىأ رب آدحأ ىل وت نم و : هل تلق . عطقلاب هل 7 ال و

 ىلع وه : لاق ؟ هتوم دعب و هتايح ىق هل ءاعدلا ىق و هتداهش ى هدنع ن وكي

 ' ىف لوقلا لسريال و ث اذك هل لعفا مهللا وأ ، اذك هلف آقحع ناك نإ هتطيرش

 نم ناك نإ امأو : ءايلوألا ةداهش الإ هيف ىضمت الف هتداهش امأو . كلذ

 . ملعأ هللا و . قوقحلا ىف ةلوبقم هتداهشف رمأ رهاظ ىق تاقثلا

 نيبوصنملا ةمع الا ق ملعلا ل ت ملسملا فيعضلا دمق:ءعا اذإو هنم و : ةلأسم

 : لاق ؟ محل وق هلوق و & مدو هنبد و .« نبملسملا و هلوسرو هللا ىل وتي نأ

 . هتاوادعوأ ٠ هيلاويف هتنالو. هذنع حصت ل اذإ ملاع ناكولو كالذ هجسر

 ٠ ١ ملعا هللا و . هنيعب صخش ق هرداعيف

2 ريغ لشم مكحلاب أ ري نأ هل له ح ىمعألا نع لس .و هنم و : ةلأ۔م



٢٥٢ 

 ةءاربك آربي نأ اليبس هل ىرأال و « ملعأ هللا : لاق ؟ ءارصبلا نم

 بجوي ببسب الإ 0 هريغ اهكردي امك اهقرط كرديال هنأل ع ءارصبلا

 امأ-و .. اهعضوم ىف هل ةيفاك ةطيرشلا ةءارمف الإو ةهش الب كلذ هيلع

 ث كلذ هيلع قضي مل هعسي ام ىلع مكحلا ىلوت نإو 2 رسيأ اهرمأف ةيال ولا

 ال دحأ ةيالوب ةجح هيلع مقت ملام هل ةيفاك ىهف ةطيرشلاب ىفتكا نإ و

 . ملعأ هتناو . اهتفلاخم هعست

 ىلع : لاق ث نجلل سنإلا ةءاربو ةيالو نع لئسو هنمو : ةلأسم

 ىلعف © سنإلل نجلا ةءاربو ةيالو امأو ؛'نايعب نوكرديال مهنأل ةفدلا
 : ملعأ هللاو . مهنايعأب ةفصلاو مهل ةيمستلا

 نحتمأ ملام ةملحلا ىف ةءاربلاو ةيالولا ىفكت لهو : هنمو : ةلأسم

 ؟ ةءارملاو ةيالولا هلماع قحتسيالمع لمعي نم تيأ ر اذإ ؟ هنيعب دحأب

 ن وكتأ ؟ هنم أربأ ملو هلوتأ مله ؟ لمعلا كلذ هل هبجوي ام ىلإ دتهأ ملو

 لهو ؟ ال مأ عبضم نوكأو ؟هيف ثالذ ىحلعب ىلع تماق دق ةجحلا

 هتيالو ىلع بجوي اذه هلعف ناك نإو هتيأر ىذلا ىف دقتعأ نأ ىمزلي
 آروذعم نوكأو هنم ءىرب انأف هتوادع ىلع بجوبوأ ، ىل ىلو وهف

 ى هيف قحلا ىلإ دته ملام ثال مساو : لاق ؟ال مآ هيف ىلع بجي ام ىلهجم

 كداقتعاو ث هاوس نع ثال ؛ئزحع ةملحلا ىف هيف كمهزلي امم كداقتعاو

 :ك ةيالواا قحتسي ناك نإ هالوتت نأ وهو ، ثكليلع م زالالب نسح اذه ى
 ملعب هيف ةجحلا ثايلع مرقت ىتح ةءاربلا قحتسي ناك نإ هنم أربتو
 ، ةءارعلاو ةيالولا رصبي نم نينثا ةداهشب وأ ٠ لدع ةعيفروأ كغلبي
 . ملعأ هللا و . نؤملسملا ها ري ام ىلع هتفرعم ملع كيلع بجوت ةرهش أ

 : هدب طخم هيلإ بتكو ج هيل و نم ةرفكم ىلع علطا نمو هنمو : ةلأه

 ؟ ثالذب ىفتكيأ :ة هطخ فرعو ،© مت ظفلب ثلذ نم هللا ىلإ بئات هنإ
ىنح ليقو ،© ل وملا ضعب ىلع ةبوتلا ل وبق ىف هلع ةجح ه انك : لاق



_ ٢٥٣ _ 

 . ةطيرشلاب هالوت ةيالولا نع قاضنإو .0 ة ربخم وأ 3 نبلدع ةداهش حصي

 ١ . ملعأ هللاو

 آ ربيالو هالوتي نأ هل سيل فيعضلا نإ ليق لهو : ىلهذلا ةلأسم

 هنيد ىف ةماقتساو ةنسح ةريس دحأ نم ىأرف كلذك .زاك نإو هسفن رصيب

 نيد فوقو ثالذ "دعب هنع فقةيأ ، كلذ لع هالوت و { هتنامأ و هقدص و

 هعس هنأ ملعأال : لاق ؟ هسفن رضيب أ ريي و لوتي نم دح امو ؟ال مأ

 ةلاصلا ةنسحلا دلامعأ ا نم هل رهظ ام هالوت دق ناك اذإ هنع فوقولا

 ةفص ق الوق تظفح ىنأل ‘ ةءارمااو ةب ال ولا هتعيف رب بجت نم ةميفرب وأ

 , مدآ نآ ىلتملا اذه فرع اذإ : لوقف ، هسمغن رصيب ك آ رمي و ىلوتي نم

 رصبي ( آريي و ىلوتي نم ةلزنمب راص ء هللا ودع سيلبا نأ و & هللا ىل و

 . ملعأ هتل او . اهتكرت لاوقأ افو . هسفن

 هقماا مسا هلا رمش نم و : هتلا همحر سيمح نبرصان خيشلا نع ةلأسم

 نف ىف ملعلا . هل رهتشي ملو  نيملسملا نيد ىلع ةماقتسالاو عرولاو

 ؟ ال مأ ملعلا نواف عيمجىف م اعأا ةجح هب موقت امم امع املاع ن وكي . ص وصح

 رهشي ىح : لاق ؟ال 1 ةرال ولا عفر .يف ةجح اذه لثم نوكي لهو

 . ةءاربلاو ةيال و ا ىف ةجح نوكر ال و 0 المعوال وق ةماقتسالا لهآ عم ملعلا هل

 نيد ىلع ايقتسم الدعو 2 اهناعمو افوصأبو © اهب املاع تاك نمالا

 . ة ربخ وأ ةنياعم وأ اهل عفادال ةيضاق ةرهش كلذب هل حصيال و . نيملسملا
 . ملعأ هللا و

 فقوو إ هسفن رصبب آ رسي ال و ىل وتيال ىذلا فيعضلاو هنمو .: ةلأسم

 ةءاربلاو ةيالولا هب بجت المع دحأ نم ىأرو 3 نيد فوقو هسفن نع

 هل ثدحت الو ©&]ك نيدلاب هنع فقي نأوه هعسرأ 0 كللذ رصبي نم دنع أ

 كلذ ملعل دتهي ملاذإ : لاقت ؟ ال مأ ًالاس نوكي و ؟ داقتعالا نم ئيش

، هيلع بج و دقف هتل اقح كلذ ىف لطعي ملو { قحلا هوجو نم هجوب



_ ٢٥٤ 

 فوقو نم هيلع ناك ام ىنإ عوجرلا هيلعف ث ملع ريغب ثالذ ىلوت دق ناك و

 هملع تبج و نمم ةءا رلاو ] هت,ال و هيلع تبجو نمل ةي ال واا دامتتعأ ىلع نيدلا

 . ملعأ هللاو )١( ( ملع هب ثل سيل ام فقت الو ) : ىلاعت هلوقل هنم ةءارملا

 امو ، دشارو ىسومو تلصلا ىن خايشألا فالتخا ىف هنمو : ةلأسم

 ىفكي : لاق ٢ مويلا انل اعيمح نيفانخحلا ةيالو زوجت لهو ح داقتعالا نم مزلي

 ةجحلا انيلع مقت مل ام مهنيد اننيدو نبملسملا لوق مهيف انلوق نأ مهف داقتعالا

 . ملعأ هللا و . مهنم ةءارملا وأ مهتيالوب

 © ةءارب و ةيالو نم هيناعم مهفي مل نمو نآرقلا أرقي نميف و هنم و : ةلأسم

 ام ، معن : لاق ؟ كلذ هيفكي اهب نئاد ةلمحلاب رقم وهو ، مارحو لالحو
 امع فقي وأ ، الالح مرحم وأ امارح لحم وأ قح نم آربم وأ لطبم لوتي مل

 دحأب هتيلب تلزن اذإف . نيدب وأ'ىأ رب ح ملعب وأ لهجب هنع ف وق ولا هعسي ال

 هيلع امع ني ربعملا عيمج نم لا؟وسلاو ةن ونيدلاو ،لءعلاو ملعلا4. زل ان رك ذنم

 عه ني رمعملا عيمج نم ثكالذ لع باط هيلاع و 2 كللذ ريغ هعسي الو ص كلذ

 هل نيربعملا دجب ثيح ىلإ قيرطلا نامأو ث ةلح رلا و دازلاب ةعاطتسالا دوجو

 . ملعأ هللا و . هيملع بج ام علع

 اذإ ةءارملا لهأ.و ةيالواا لهآ نم نآرقلا ىف ناك امو هنمو : ةلأسم
 )٢( ( ننمثوم هاوبأ ناكف مالغلا امأو ) : هلوقك مهيف مزلي ام اوركذ

 نمو ىنرذ ) : هلوقو )٢( ( انتايآب رفك ىذلا تيأرفأ ) : هلوقو . ةي آلا
 ةنحلا باحصأ لثم و () (اد وعص هقهرأس ) : هلوق ىلإ )٤( ( اديحو تقلخ

 ةفصلا ىلع ةءا رملاو ةيالولا نإ : لاق ؟ اهلهأل ةءارملاو اهلهأل ةيالولا ةفص اما
 امو ث نبتفصلا نيتاه لهأ ءامسأ ةفرعم ىلإ هملع غلبي ملام © اهلهأل ةيفاك

 )١( مقر ةيآلا نم ٣٦ ءارسإلا ةووس نم .

 . فهكلا ةروس نم ٨٠ مقر ةيآلا نم . )٢(

 . ميرم ةرود نم ٧٧ مقر ةيآلا نم )٢(
 . رثدملا ةروس ١٧ ىلإ ١١ نم تايآلا )٤(



. ٥٥ ٢ - 

 هللا نمف .© ىسع هل و & كلذ هل عسا وف 4 الطاب قحم وأ 0 اقح امهف لطبي ل

 لب & حيرصتلا ىلع ةبوت ىه لوقنالو : ىجرتلا وهف هربغ نمو ، بجاو
 هذد نه ىلوتأ لوقي > هلمع و هل وةو هداقتعاو هتين نوكتو > حي واتنا ىلع

 . ملعأ هللاو . هتفص هذه نمم آ ربأ و & هتفص

 د وهشملا و دهاشلا ىل وتي نم دنع ةرفكمم هيل و ىلع دهش نمو هنم و : ةلأسم

 ةلزنم لزن اذإ : لاق ؟ رخآلا هيلو دنع كلذب ةءارملا همزلتأ ، هبلع
 نم ةرصعملا ىلع ةداهشلا امآ و .”هثايلوآ نم هعمس نم عم رفكي هنإف هل فذقلا

 ام لثمب كالذ هيلو ىلع دهشي رخآ ىلع ىنأ اذاو : تلق . رفكي الف فذق ريغ

 ملاذإ : لاق ؟ هربغ نيدمهاشب ىنأ ىح مأ ثكالذ ئ زجمآ © هيلع هب دهش

 نم عم ماكحألا رهاظ ىف رفكلا هيلع تبثترخ آلا:ة-اهشف فذقلا ةل زنم لزني

 هتداهش نع دهاشلا اذه عجار نإو تدق . ماكحلاو ءاهقفلا نم هعم حص.

 ،هرغدهاش عمال وأ هب دهش اع هيلع دهش ىذلا ىلع دهشي عجرو بات و ، كلت

 نوكي رذع رغب هتداهش نع عجر اذإ : لاق ؟ هبوتلا دعي هتداهش زوجت له

 ىبلو فذق نإف : تلق . لبقتال اهنإ ث اهب دهش عجر مث ث اهبف عوج رلا هل

 ىتأ نإو ؟ ال مآ ايعدم ىبل و نوكيأ ث ةرفكمم هنم أربأ الو دالوتآ ال ادحأ
 ةلزنم اهبف راص ىلا ةداهش زوجت له © اعيمج كلذب ادبمشو هريغ دهاشب

 اذإ : تلق . دهاشن ليق و هريغ نيدهاشب ىتاي ىح ليق دق : لاق ؟ ىعدملا

 لزن نإف : لإق ؟ مكحلا ام © هنم آ ريي ملو ، هالوتأ ال نم ىلع ىاو دهش

 لدع ىدهاش, ىنأ ىح لبقي الو رخافلاو رابلا ىف عسي الف فذقلا ةلزنم

 . نمدلسملا ضعب لوق ىف ه ريغ عم ة زئاج هتداهشف ةلزنم لزن نإو 0 ه رغ

 . ملعأ هللاو

 له ءاهفرعيال وهو ة ربك لمعي نم ىأر اذإ فيعضلاو هنمو : ةلأسم

 لوقيو ٠ هيفكت : لاق ؟ ةلمحلا ىف ةءارملا هيفكتو هنيعب هنم ؟ رمي نأ هل

 صخشلا نم ريي نأ ةءارملا و . ىنالفلا نالف نبا نالف ةيالو دقتعم انأ ناسنإلا

. ملعأ هتناو .نالف نبا نالف نم أربأ انأ : ل وقي . حيبقلا هلعف نمال 2 هنيعب



 ۔. _ ٢٥٦

 ثكالذ لوت نم تمسو : نوملسملا هنم آ ريي لجر ى ه و هنمو : ةلأسم

 نإف © هلع جتحأ و & لج رلا كالذ ىلوت ىذلا نم أ ربآ . ل زوجعأ . لجرلا

 نم نأ ىعمو لوقأ ىذلاف : لاق ؟ هنع فقأ مأ هنم آ ربأ هتيال و نع مج ري ل

 رمآلا ر.هاظ ىف قح ةجحم ةكنالملاو سنإلاو نلا نم :!؟قاخلا نم ادحأ ىلوت

 نمو . هللا نيد ىف ةرهاظ ةجح الإ كلذ نم لزي د مل © هللا نيد ىف هل تبثت

 نيد ماكحأ رهاظ ىف هنم ةءا رلا هل بجوت ةجح رمغ نم اذه هللو نم ٠ئ رب

 ، عدتبم قفانم لاض عولخم كلذب اندنع وهف © هل هتيالوب ملاع وه و 2 هتنا

 رمآلا رهاظ ىن ةجحم نوملسملا هنم ئرب نم ىلوت نمو . ةبوتلا هيلع -

 . هيف مهماعك مهملعن الو ث هتيالو لي زي امي ةجحلا هيلع مقت مل اذإ بيصم

 كاذب وهف ، ناهرب الو ةجح الب هنم اوئرب نم عى رب و كلذ ى مهدلق نإو
 © لدعلا وه ىلولاو .اذه ىف انعم دياقتلا زوجي الو 2 رفاك عدتبم قفانم'عولح

 ةنسلا و باتكلا ماكحأ نم ائيش .فلاخ : مل و هب لمع و لدعلاب ناد نم لدعلاو

 ىف هل ناك نم ىلإ تفتلي الو © ملعب الو لهجب ةمآلا نم ننقحملا عامجإو

 نل وآلا نم ثك انلا 7 ريغ و لدب اذإ مكح ضام و مسا قباس مالسإلا

 امنا ثكن . : ىلاعت هللا لاق ،ني رخ آلا نم .ثكانلا نم بجعأب

 هرتوي ف 3 هللا ::. َدَهاَع امب , ىفوأ نمو هلفن ىلع ثكن

 ملاعلا لدعلا دحاولا نم ةعيف رلاب زوجتف انعم ةيالولا امأو () ( اميظع ارن 7

 كلذب نيلدعلا ةداهش و ث نيملسملا ضعب لوق ىلع © ةءاربلاو ةرالولا ماكحأب

 ىنلا ةرهشلاب و © ٠ ةءارملاو ةيالولا ماكحآ رصبي نمم نياعملا ناك اذإ ةنياعملابو

 فرعت ىح : مهضعبلاقو . نبملسملا ضعب لوق ىلع ةقفاوملاب و © د رت ال

 لاقو & نيرهشلاو رهشلا هب رظتني مهضعب لاقو . لمعلاو لوةلاب!ةقفاوملا هنم

 .مهضعب لاقو . هتريس و هلاح فيك رظتنيف ةنتف هل ض رعت ىتح : مهضعب

 تتبث رمآلا رهاظ ىن ةيالواا هل بجوي ام رهاظ ىلع تام اذإف ، توم نأ ىلإ

 ثادحألل ةنياعملاب حصتف ةءاربلا امأو . اقالتخا كلذ ىف ملعت الو © هتيالو

. ١٠ ةيآل ١ حتفلا ةروس نم ) ( ١



 أ ٢٥٧ .

 . د رت ال ىتلا ةرهشلاو ةماقتسالا لهأ نم لودعلا ةداهشو اهعكارل ة رفكملا

 . ةءارب املو ةيالو امإ ، اهلهج عسي ال لوقلا رثكاف.تركذ اذإ ةمألا امأو
 اذإ احهلهج عسي ال ث هللا ضئارف نم ناتضيرف ءارلاو ةيالولا نأ ملعأو

 امهنم ءىشهيلع بج و وأ هيلعاتبجو نم ىلعو مايصلاو ةالصلاك امه و اتبجو
 كلذل ربعملا دجم مل اذإ ثالذ ملع بلط ى جورلا هيلعو ، كللذ ملع بلط

 دازلا دج و اذإ جحلا لثك ث ةءاربلاو ةيالواا ماكحأب ءاملعلا نم هترضح
 هع وج رىل اهلايع ةن وئم و هتنوئمل هيفكي ام و : قي رطلا نامأ وندبلا ةحصو ، ةلحا رلاو
 ، هيلع ةجحلا ةماقإ دعب ملعلا وأ لهحلا ىلع امهنم ائيش عيض نمو . مهلا

 هلوسرو هللا عم كلذ ىن هل رذع ال ثالاه كلذب رهفةجح اهنأ ةجحلا لهج ول و

 . ملعأ هللاو . ةماقتسالا لهأ نيملسملا ءاملعو

 نأ ملع دقو ،هنيعب لجر نم ةءاربلاب ةجحلا هيلع تماق نمو : ةلاسم

 : لوقي هنأ ريغ ح ةءا رمألا هنم وه رهظي ملو هنم نوعري نعماسملا نم ةعامح

 كهنم مهسءا رب ىلع نيملسملا ىلوتي وهو ، مهنيد هيف هنيد و نيملسمل لوق هل وق
 ةمتفاوم هذه و هث زج اذه نإ ليق دق هنإ ىعم : لاق ؟اذه املاس نوكي له

 كلذ ىلع ىلوتيو هنبد ىلع نمتوم وهف ، نالف نم ةءاربلا ىف نماسملل هنم

 . كلذ ىف رظنيف هنيد رمأ ىف بير وأ ةمهت ىناعم كلذ ىف هقحلت ملام
 . ملعأ هللاو

 رصبي نمم وهو سفنأ ثالث وأ ةمأ ةثالث ىلوتي لجر نعو : ةلأسم
 فقي و 6 ديز نم مهدحأ ل وتيف > رصبي ال وأ ةءارملا و ةرال ولا ماكحأ

 ىلوتي نأ لجرلا اذه له ث ديز نع فقاو لجرلا اذهو ، ديز نع مهدحأ
 هيلإ اورهظي نآ لبق مهيال و هيلع تبجو دق ناك ؟ سف.آلا هذه وأ ةمئألا

 لطاب مهي ل ام مهالوتي هنإ ليق :دق هنإ ىعم : لاق ؟ هدعب وأ دي ز ىف ثالذ

 نيد ىف لمعلا و لوقلا ىف قفاو نمو . ف وة و و ةيالو وأ ةءا رب ف مهدحا

 . ملعأ هتلاو . هتيالو تبجو ث نبملسملا نم ةماقتسالا لهأ

( راثآلا بابل - ١٧ م )
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 ضرألا نم اتاوم رمع ايلو تيأر اذإو : )١( ناديبع نبا. : ةلأسم

 ةنكمألا ضعب ىف هب &}‘تاوم لب بجالو ةيقاس ال ي ةينب ةرامع اهف تسيل
 لاق نم لاق و { ةالفلل ج رحت ىتلا باكرال( ٢)عارم هيفو2 ليسلا ليسمنم(٢) جارش

 ةرامع كيا و اهف ثدحأ ىنلا ضرألا كلت ظفحت نحت لودع رمغ سانلا نم

 © مهل ةلادع ال نم لوقب ىبلو اهكرتي ملف تاقوألا نم ءىش ىف تعرز
 ىلع ثكانيلو نإ : لاق ؟ ىدنع هلاح ام ، تاوملا كلذ ىف ماكحألاب قلعتو

 رثآلا ىف دجوي هنأل نظاا نسح ىلع لومح ىلولا نأل ةفصلا هذه ىلع هتيالو

 هتمرح ىلولاو . هرتس كته الف توبكنعلا جيسنك كيخأ نمب و كنيب ى ول
 نأ ىلولا رمو و بحسي هنأ ربغ ، نكي مل وأ رمآلا ىلوأ نم ناك ى ةميظع
 ض ةفاح دشأ ناك ےالتبا رثك أ ناك نم نآل ، هسفن ىلع اطاتحم اهزنتم نوكي

 . ماعأ هللاو . به رأ ناك برقآ ناك نم لك ءامسلا ةكئالم نإ ليق ىنح

 ، سيلبإ ىل وتي هنإ لاق نميف ىلوقت ام : هتلا همحرديعس ىنأل ليق :ةلأسم

 هجو ىأب س.يلبإل ةيالولا هنم فرع ىذلا ملعي ملو ؟ ةيالولا لهأ نم وهو
 مكحم ةيالولا هل تبجو نم لك : لاق ؟ال مآ هتيالو ىلع وهأ ؟ هيلع هالوت
 هنأ ماعي ملو ث هيلع هتيالو تبجو نم عم ةفيلخلا نم ادحأ ىلوت مث رهاظلا

 هتيالو ىلع وهف ح هتيالو هب لطبي امب ةنجحلا هيلع مقت ملو ، لطابب هالوتي
 ماعي ىنح © مهنيالو ىلع ىواعدلا لهأو ، ىواعدلا مكح نم ةيالولا نأل

 ةءا ربا تبجو سيلبإ ىلوت نم : لئاق لاق نإف . مه واعد ىف نولطبم مهنأ
 هنف ةطيرشلا ىن امأ : هن انلق ث ملع مل وأ سيلبإ رمفكب ملاع هنأ ملع ح هنم

 بجتو رفاك هنإف ، مالسإلا ىف هل موقت ةجح ريغب هرفك ىلع سيلبإ ىلوت نم

 سنابإ ىلوتي هنآ ملع مث هتيالو تبج و اذإف رهاظلا مكح ىن امأ و . هنم ةءا رعلا

 ركذ ىف نا.هللاب عئاشلا عامشلا رظنا ) ني ربي ىف هقفلل اسردم ناك : نديبع نبا )١(

 : . ( نامع ةمئأ

 :لسألا ىفو . لهسلا ىلإ ةرحلا نم ءاملا ليسم وهو ."جرشلا عمج : جو رشو جارش )٢(
 . ةغللا ى دراو ريغ ظفللا و. حي راسم»

 اهلعلو « عيرامم ه : لصألا ىفو . ىعرلا ناكم وآ ألكلا وهو ىعرم عمج : عارم )٢(

 . فلؤملا ةثيب تالممتسا نم



٢٥٩ 

 هنأ ملعي ىنح ث هتغارب بجم ملو هتيالو لزت مل س هالوت هجو ىأب ملعي الو
 ،سيلبإل هتيالو ى .هرذع هب عطقني امب ةجحلا هيلع موقت وآ ، قح ريغب ٥الوت

 ةيالولا عست ال هنإ لاق نإف . ةيالولا ماكحأ ىن افالتخالصفلا اذه ىن ملعن الو

 حصب ملو مالسلا هيلع _ مدآ هللا قلخ ذنم ةيالو هل نكت مل هنآل !سيلبإل
 هللا هنعل سيلبإ و _ مالسلا هيلع _ مدآ نإ لوقن انإف آ هرغك م الإ هما

 _ هللا هنعل - سيلبإ ةيالو هلع تبجو نم و . ءاوسلاب قحلا مكح ىق امهالك

 هنع ليزت امب ةجحلا هيلع م وقت ىبح © هتوادع هيلع تمرح و هتيالو هتمزل

 ةفرعملا لياق الإ اذه ف ض راعيالو © هتوادع هيلع بجوي الو 0 هتيالو

 ؛ رمأ نم قئاقدلا هذهم ءانعضلل كتضزاعم رثكت الو ، ةءاربلاو ةيالولا لوصأب

 نع تلاز دابعلا ضعب نع هتبالو تلاز نم لك سيلو © ةءارلاو ةيالولا

 © لكلا ىلع تبجو دابعلا ضعب ىلع هتيالو تبجو نمالو 0 دابعلا لك
 لك الو 0 دابعلا دنع هتيالو تبجو هتنا دنع هتيالو تبجو نم لك الو

 . تبج و نم لك الو 0 دابعلا دنع هتوادع تمرح هتلا دنع هتيالو تبجو نم

 عيمج ىف دابعلا فاكي الو © دابعلا دنع هتوادع تبجو هلا دنع هتوادع

 : لاق نإف . آدحاو امكح هنيعب .انلا نم دحأ ىف ةءارلاو ةيالولا ماكحأ ل

 _ مالسلا هيلع - مدآ هتنا قلخ ذنم سيلبإ ةيالوب هقلخ نم آدحأ هتا دبعتي مل

 © انع باغ ام ملع ىطاعتن انسل و ، بيغا ملع ىطاعتي و روزلاب لاق اذهف

 ىفو هللا ملع ىف هتوادع تبجو نم ةيالو مكح هصخ نم لوقن انكلو

 اذه © هودع ةيالو نم.هب هللا هصخ ام مييضتب آكلاه ناك ، هملخ ةماع ملع

 ةقيمللا لكو 2 هتلا ةقياخ نم اندنع سيلبإ و { هتيالوب هدبعت نم مكح ىف

 ملعىف هتيالو تبجو نمم ةءاربلا مكح هصخ نمو. ءاوسلاب هتلا نيد مكح ىف

 ةءاربلا رم هيلع هتنا بج وأ ام عيبضتب كلاه ناك ، هقلخ ةماع ملع ىفو هتلا

 ةءاربلاو ةيالولاو . هنم ةءاربلا هيلع هتنا بجوأ ام مكح ىف كلذ هيل و نم

 تناك ول و . ىواعدلا ماكحأ نم امه امإو ، نيدلا ماكحأ نم اسيل هنيعب دحال

: فيلكتلا ماكحأ نع كلذ طسو ةقيلخلا دحأ كلذ قاطأ امل نيدلا ماكحآ نم



 ۔ ٢٦٠

 ريصب الإ ثالذ رصبي الو ، ةءا رملاو ةيالولا ماكحأ قئاقد نم اذهو : دابعلل

 ىلع وأ هتلا باتك نم ةمتيقحلاب هتوادع تحص نمو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب

 اذإ رهاظلا مكحم هتيالو مرحت الف ملس و هيلع هتلا ىلص _ هتلا لوسر ناسل

 ةمتبتلاب هتوادع تحص نه لك سيلف هوجولا نم هجوب ةجحلا هيلع تماق

 تمرح ةقرلاب هتيالو تبج و نم لكالو 0 رهاظلا مكحم هتيالو تم رح

 مكح ىف ةقيقحلا ىف ودعلا ةيالو هيلع تبجوو ح رهاظلا مكحم هتوادع

 ، رهاظلا ةعارب مكح ىف ةتيقحلا ىف ىلولا ةوادع تبجوو © رهاظلا ةيالو

 . ملعأ هللاو . قيمع رحم و قيقد لصف اذه و

 دحأل زاجأ اذإو _ هتا همحر - سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم

 نبماسملا. ةلودو نيملسملا لام ىف لدعلاب مايقلا نم هل هزيجم نآ هل زرج ام

 هتيالو زوجت : لاق ؟ كلذ مامإلا هن زاجأ نم ةيالو زوجت له ،اذك ةيرق نم

 نوكي و ثالذل الهأ ناك نم الإ ثكالذل لعجي نأ هل زوجي ال هنآل لوق ىلع

 ىلع هتيالو زوجت : ل.ة © الماع مامإلا هلعج نم ثكالذكو : تلق . ايلو

 ًايباج رأ اليكو وأ امك اح وأ ايضاق وأ ايلاو مامإلا لعج اذإو : تلق . لوق

 . .لوق ىلع مهل مامإلا لعجب مهنيالو زوجت : لاق ؟ سانلا نيب بتاكي آ.تاك وأ

 وأ اليكو لهجي نأ اذه سيلأ : هل تاق ث ءارشلا عطاقلا ىراشلا كلذكو

 ىف نوكي نأ الإ قالطإلا ىلع ثالذ زوجي ال : لاق ؟ ةقث ريغ وأ ةقث يباج

 ىلاولا ىلوتي ال نم لوق ىلعو : هل تاق . ةلاسرلا ىنعع صوصحم ءىش

 له ث هب تقلطأ ءىش نم ىلاولا ىلوتأ ال بتك وآ 0 يلاو هل مامإلا ممدةتب

 : لاق ؟ هريغ و لاملا تيب ىف هب رمأي ايف هتعاطو ؟ هدنع لمعلا ىل زوجي

 ثالذب ىون نإ ةصخر نم هيف له : تاق . ايلاو ناك اذإ الإ زوجي ال

 . كلذ زوجي ال : لاق ؟ ىلاواا ريغ هب رمأي ام لعفو لدعلاب مايةلل باستحالا

 . ملعا هللاو

 فيعضلا ىلوت نإو : ريشب نب لمح ن! هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم

اذه نأ وجري و نظي ام ىلع هتنامأو هتماقتساو هت رس نسح نم ىأر ه ادحأ



٢٦١ 

 انفرع نم نيملسملا لوق نم فرع املو & ةلزنملا هذهع لزن وأ هتيالو بجت دق

 هيلإ عفر نم هالوت و هريغل هتيالو اضيآ عفرو . هيلع هانبجأو انيلوت آرمخ هنم

 هلعف ىف ابيصم هارتآ { ءايلوألا لودعلل الإ زوجت ال ءايشأ هل زاجأو هتيالو
 هعم حصي ملو ڵ تركذ نم فيعضلا اذه ىلوت اذإف : لاق ؟ ال مأ اذه

 نوكي نأ لمتحاو هعسيو هتيالو هل زوجت ام ريغ ىلع هالوت هنآ هل ناب ال و

 كلذل هتيالو نم هيلع مدق ام لصأ هيلع هنع باغو & قح هجوب هالوت دق

 ملو ، الهأ ثالذل ىلوتملا ناكو © هتيالوب ه ريغل هنم ةعيفرلاو ث لجرلا

 هتيالوبىل وتملا !ذه كسمت وك كلذب ملعلاهل حصي هجوب هتيالو لطبي ام هنم نبي

 هل ىنجعي الو . برقأ ةباصإلا ىلإ هنأكو ث كلذ ىف ئطخ هنإ لوقأ الف

 نع هكح لقني ام هعم حصي مل ام نيدلاب هالوت نآ دعب لجرلا اذه ةيالو كرت

 ٠ نيدلا لوصأ نم لصأ ةيالولا نآل ةطيرش و فوقو وأ ةءارب ىلإ هتيالو
 كلذكو .هيلعةجحلا اهس تماق و هتمزل نم ىلع نملاعلاب ر ضئا رف نم ةضي رف و

 امهلاهإ الو امهكرتهل زرجم الف 3هيلع ةجحلا اع تماقو هتمزل نم ىلع ةءارملا

 نم ؤ] فيض وأ ملاع نم ناك نم انئاك هل اتبجو نميف هيلع اتبجو ن

 الو { باتكلا هركذب لوطي و عستي اذه لثمو ، ناقثلا نم نيدبعنملا عيمح

 ،هعسي ام ىلع هالوت اذإ نيدب هالوت نأ دعب نيدب هتيالو نع فةي نأ زوجم

 ىناعم نم كلذ ريغ هعم حصي ملو ، هعسي ام ىلع هالوت دق هنأ هل لم:ح وأ

 نآل اروذعم نوكي نأ وجرنف ، ثالذ ةحص هنع باغو هيف لخد ام لطاب

 هب ىلوأ لدعلاف . هلطاب لمتحم و هلع لمتحم ام هج وب تبث دق كح لك :

 ىلوأ هل تام:تحا نم ةيالولاو ىلعي الو ولعي ىحلا نأل 0 هلطاب حصي ىنح

 ء ىش ,ف لخد اذإ نموملا نأل معن :هريغ لاق . ةءاربلا حصت ىتح ةاعربلا نم

 ك ۔لطابب. هيف لخد هنأ هيف هلوخد دنع فرعي مو هيف الخاد هسفن دجو و

 كلذ هل وخط ىن لمتجا و: ، روجح ء ىش ىف لخدي ال هنأ هسفن ف رعي ناكو
هنم ةلاهلا ليبس ىلع لطابب هيف لخد هنأ لبح:ع و ، قحلاب هيف لخد هنأ



_ ٢٦٢ 

 لمتحا اماف دامتعالا ليبس ىلع هيف لخد دق هنآ اضيأ لمتحم و قح هنأ هبسح

 ىلوأقحلانأل ، روجح ء ىش ىف لخد هنأ ملعي ىنح هب ىل وأ قحلاف اذه ةعم

 ىفثالذو ىلعي الو واعي مالسإلا نأل ث رفكلا نم ىل وأ مالسإلاو لطابلا نم

 لوخد وأ لام وأ ةأرما جيورتو زئاج هجوب هتيالو هل لمتحم ناسنإل هتيالو

 ءىش اذهو قح هجوب هيف لوخدلا هل لمتحم امم مالسإلا ىناعم نم ء ىش ىف

 ، ةاكزااو جحلاو موصلاو ةالصلا ليبس كلذكو لوصألاب ءاملعلا عم رصبم

 لثم كلذكو . هباطخ عستيو هفص و لوطي امم كلذ و دابعلا قوقح ىف جرخ و

 لثم مالسإلا ىف ةجح نوكي امم لجرلا ثالذ لزن دقو الجر ىوت نم

 هتداهش وأ هتمامإب هل اماكحأ ىلوتملا اذه ذأ دقو ةداهش وأ مكح وأ ةمامإ

 هنأ ماعب ملو ، ةعاط ىف لوخد وأ هاكز مماست وأ ءامد كفس نم . هماك>أ وأ

 ماكحألا هل ذفنتو 0 لجرلا اذه ىلوتت هسفن دجوو ال مأ قح هجوب هالوت

 . ملعأ هللاو . ءامدلا هرمأب كفستو

 ايتاك وأ اك اح لعج اذإ لدعلا مامإلاو : سيمخ نب رصان خشلا ةلأسم

 مامإلا ةيالوب ىلوتي لوق ، فالتخا كلذل هلعج نم.ةيالو ىف سانلا نمب

 كلذب ىلوتي ال لوقو . ايلو الإ كلذل لعجب نأ هعسي الو هل زوج ال هرآل

 . ةيالولا هل بجوي ام هنم ملعي ل نم م لبق نم هيلع ناك ام ىلع نوكيو

 ىف هللا ةجح مه نبذلا { ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا ةعامح هلعج نم امأو

 .افالتخا ثالذ ىف ملعأ الو © هل مهتيالوب ىلوتي هنإف 0 امك اح هدابع ىلع هدالب

 . ملعأ هللا و

 ثلهزمف 0 ىصاعملا نم ءىشب رقي هتدجو نميف : ناديبع نبا ةلأسم

 . هتباتتسا ىف ن ,رد فوقو هنع افقاو تنك نإو 0 ايلو كل ناك نإ هتباتتسا

 نإو . هتباتتسا ثيلع سيل لوقو 0 هتباتتسا كيلع لوق : فالتخا كيلع
 . اهالتخا كلذ ىف ملعأ الو 2 هتباتتسا كيلع سيلف ةءاربلا لاح ىف ناك
 . ملعأ هللا و

 6©ءوسهنم لعي ال & فيفع لجر ىف : مساقلا نب , ىلع هرقفلا نع ةلأسم .

هدقتعب ام۔الو © ملعلا نم اثيش فرعي ال هنأ الإ ح نيملسملل هنم ف رعي الو



 ۔_ ٢٦٣ -

 نوكيال ىلولانإ :لاق ؟ ال مأ نيملسملل ايلو لجرلا اذه نوكيأ 2 نوملسملا

 ةةباسملاو2 تاهبشلاو مراحملا بانتجا و تا ريخلا ىلإ ةعراسملا هنم ملعي ىح ايلو

 اهف ود ىتلا رادلا تناك نإف ، نوملسملا هدقتعي ام هلهج و . تاعاطلا ىلإ

 نيد فالخم نيدي د>أ اهبف سيل رادلا نوكت نأ كااذ ةفصو 0 قح راد

 ىلوتيو هب نيدي امو ث هد اقتعا ام اهف نه نحتمي نأ جاتحم الف 0 نيملسملا

 ع لجرلا اذه ملاع ريغ تنأف © هذه ثلتفض ىلع اماود هلمع رهاظ ىلع

 تنك نإف 0 ءافطصا ةيالولاو ، فوقولا لاح ىف ةفصلا هذه ىلع وهو

 بحاص عقواملكو ،ثكلذ زئاجف كرفس ىن هتبحصل جات كنا كلذب ىنعت
 3 ةلزنملا ىن تاجرد سانلاو ، كلذ نودف حصي مل نإر نسحأ وهفتقت

 وهذ ىل ولا بحاصلا _ نكمأ نإ _ بحتسي هنأ الإ ءىش ثلذ نم كرضي ملو
 . اذه لثمب ملعم ريغ تنأو © هتبحاصم زوجت كلذ رفغف الإو ، نسحأ

 . ملعأ هللا و

 ةفص نإ: لاق ؟ لدمحاو ةقثلاو ىلولا نبب قرفلا امو : ىوغرلا ةلأسم
 بانتجاو © تاربخلا ىلإ ةعراسملاو ، تاحلاصلا لامعألاب فرع نم ىلولا

 ىلو نيملسملل وهف © لمعلاو لوقنا نم ةنايدلا ىف ةقف!وملاو ذ تاهشلا

 ملو هنيد ىف ةنامآلا هنم ترهاظت ىذلا وه هنيد ى ةقثلاو . لدع مهدنعو

 امأ و . علعي الو لهجم هعسي ال امف لخدي هنأ { هنيد ى مهلا هنم رهاظتت

 تانامآلا ىلع نموي ىذنا وهف لدعلا امأو . ء ىشل!ىلع نمؤي ىذلا وهف نممآلا

 تا ريخلا لإ ع راسم وهو © تانايخلا نم ءىش ىلع رصم هنأ فرعي الو

 ةقفاوملا هنم فرعي مل ولو { تاداهشلا لمح ىلع نومأم ، تاهبشلل بناج

 رهظيوهو نبماسملا نيد ريغ لاحتنا هنم فرعي مل ول و ، ةيالولا هل بجتف
 { . لدع اذهف 0 هتءاربو هتيالوو © هتاكز و هتالص ى نيملسملا لوقب كاسشمملا .

 | . . ملعأ هللاو . ىلوو لدع اذه لاق نم لاقو
 فد

 نميف _ هللا هحر _ ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم
هل وعدأ نأ كبجعيأ ، تام مث ، ةيالولا ةلزنم ىف ىدنع هتايح ىف ناك



_ ٢٦٤ 

 ؟ 3ءا رعلا و ةرال ولا ةف رعم نع اقِعض ناك اذإ ؟ ةطي رمشلا ىلع هل تبثأ و

 ؟ هتيالو كلم زل ىل و تافص اهنإ كاتفآف ملاع ىلع هتافص تيقلآ اذإ : لاق

 ؟ةيال ولا ىن قلحلا مكح ام : هل تاق .تامملاو ىحلا ىف هل ءاعدلا كال زاجو

 كلذ امنإ ، لاق ؟ ةنامألا مهمكح ليق دق سيلأ : تلق . فوقولا : لاق

 . ملعأ هللاو . الف تانامآلا ى امأو © مهنيد ى

 نامع ق ىلا ثادحألا ق فالتخالا دجو نم م زلي امو هنمو : ةلأسم

 ؟ ىد وم ن؛ ىدوم و . رظنلا ن٫ دشارو (١ا)كللام نب تلصلا نام ز ىف

 قحلا ةفرعم نع قاضو . ةعدب اهنإ : موق لاق و & ىواعد اهنإ : موق لاقف
 هعسرأ 6 بر وصت الو ة٬طخح داقتعا نمةمفئ .طلا دحأ ىف دمقتعر علف ٠ لطبلا نم

 عقو 'ىذلا قارتفالاك قارتفالا اذه نوكي لهو ؟ال مأ الاس نوكيو اذه

 . ؟ قرف امهندب مأ ؟ هللا همحر ليح رلا نب بوبحمو ناملا نب نوراه نب

 مهنيالوىلع نيملسملاىل وت و & لطبملا نم قحما ةفرعم نع قاض اذإ معن : لاق

 ام: و ٠. عدتي اذه ىف لوقلا و ملاس هنإ .ك هذ٠.٨ اوث رب نمم مهحعارب و هول وت نمل

 نراهو-۔ هللا هحر_ بوب م ايأ يف ناك ىذلا نعب و هنيب ق رف الف قارتفالا

 لمع و ىواعدلا لاق نم لوقب زئثمطت ىسفنتناك اذإ : هل تلق ٠. ناملا نبا

 . معن : لاق ه ؟ ةجح كلذ نكي مل اذإ فوقونا ىنعسي له 0 هقيقحت ىلإ

 . ملخ أ هللا و

 ىل ناك اذإو : هتنا همحر ، ىغئاصلا ىلع نب ةعح خيشلا نع : ةلأسم

 اريخ الإ مهف ملعأ الو ، تاهبشلا نوبنتجو تاريخلا ىلإ نوعراسي ناوخإ

 ديعس با خشلا طورش نع ىفرعم ترصقو ، ةفرعمو ةربخ ةيرط يفنو

 مه ىمزلي ام 0 ه۔فن رصبب ىلوتي نأ دارأ نا اهط رشا ىلا هتلا هحر _

 هدعب وت و ص ل زغءاف هتحجص ثفعض نأ لإ امامإ ناك & ىصو رحلا كلام نب تالصلا وه ) . )١

 نازع ىلوت مث . امامإ هسفن ماقأو © ىسوم نب ىسوم ٠لزع مث ، م ٨٨٦ ةنم رظنلا نب دشار

 لهأ نيب كزاعملا ت رثكو نتفلا تدتشا و. ، دحاو تتو ىف ناممإ دج و اذكد و ىص و جلا ع نبا

 عئ!ثاعاعشلا رظنا ) . اهنم ةدحاوب اوةي ملو © ةعيب ة رثع تن دحا و ماع ىف ا ودع ما ىح نام

 . ىلحلا ىسيع ةعبط. اهدعب امو ٤٨ ص ( ناع ةمنأ ركذ ى ناعمللاب
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 ملاعلا الإ دحأل ةيالولا عطقي نأ دحأال سيل : لاق © تامملاو ىحلا ىف

 ىلع ةعاطلا لدأ بحأ اذإ فعضلاىف۔وجرأ ايف-ليق ايف نكلو ث اهلوصأي

 هقيكي لق هنأ وج رأف . مهم ا ض رو اهباعف ىلع مح وصو { تاعاطلا مهلعف

 ىصاعملا لهأ ضغبأ اذإ ثكالذكو 0 ءاملعاا نم ةجحلا هيلع مةت ملاذإ © كللذ

 هيلع موقت ال ايف ةصاخ و © اهيلع مه وصي ملو اهبفإمه أطخ و مهيصاعم ىلع
 ; ملعأ هتلاو . ةجحلا هيلع مقت مل هلقع نم ةجحلا

 ىل ناك اذإو : هللا همحر "اودعلا هللا دبع نب لالد خيشلا نع ةلآسم

 ىف نولخدي مهارأ الو } تاهمشلا نوبنتجب و تا رمخلا ىلل نوعراسي ناوخإ

 الإ & مهلع ةب.ط ىسفنو ٤ انطاب كلذ ىف مهمهنأ الو ، رهاظ ىف روجح

 دارا نم ىلع هللا همحر _ ديعس أ خيشلا طورش نع ت زجع ىسفن نأ ,

 1 نه نإ : لا ؟ تامهملاو ىحملا ىف مل ىم زاي اذام ٤ هسمعن رصيب ىلوتي نأ

 ف راع هنأ ل نظ عايقا ال نهي ةف رعم ةءارملا و ةرال ولا لوصأب هسفن ف رع

 هل زوج نم وهف © افلكت ال اطبض اهفرع نم ىلا ةءارعلاو ةيالولا ل و صأب

 ،هتنامأ وهلدع عم ، كلذ ىف هريغ عم.ةجح نوكيو ، هسفن رهبب ىلوتي نأ

 فيعضلا و { فيعض وهف اذكه نكي ل اذإو . كالذ ىف هأ زعم فرع نم .

 لع روهظب هل اه وج ري دحأل ةيال رلا ط رتشا نا و . ةلمحلا ىف ةرالولا هث زجم 4

 لاوز عه & تاه و ركملا بانتجاو & تا رمخلا ىإ ةع راسملا و 0 تاحلاصلا

 ملع هللاو & كلذ هيلع ق۔ضي الف ، لطابلا نم ع ىشب تامهملا

 اهم-ًي و اهنم ويو هسفن بذكي نأ لجرلل زرب لهو هنمو : ةلأسم
 فيك ،هسفن اهف ىلوتي ال ةلاح هيلع ىنأت ال ليق هنأل {| ريصقناو نايصعلاب

 اهتيالو نإ :لاق ؟ ال مأ ةم رحلا ىف ءال وآلا ةيال و لثم اهتيالو وأ ثالذ ةفص

 اهنيد ع: >= ى ىف ا ه ةعاطلا م ا زماا ود اهنبال و امإ و > ءايلوألا ةرالو رمغ

 مولتاا ىعم ىلع اهم عقوام لاحم اهخيبوت ا. أ و ث هب اهتقلاخ اهدبعت ىذلا
 : كلذي. سأب الف . امباع هللا بضغا نم اف وخ ثكالذ .ف م مدنت 'ا 7 .

 ىلح أ هلل ١ و

٣
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 3 لاصخلاب ناصخع ةيال وااو ناميإلاو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 امم ائيش فلكملا عيض اذإف ث ةدحا ولا ةملصخلاب ناصخم ةءاربلاو رفكلاو

 نم رثكأواو { هل ةيالوالن ، دحاو فرح نولو ملعب وأ لهج ى هتنا فلك

 ةماقتسالا لهأ فلاخ و" اهلك رعلا لاعفأو ةقدصلاو جحلاو مابصلاو ةالصلا

 ثكالذ ىلع تام نإو . نكلامهلا نم وهو هل ةيالوالف \ دجاو فرح ىن

 ةماقتسالا لهأ همفصو ىذلا ىضابإلا نيدلاو . بيرالو كلذ ىف كشال

 نف . ناسحإب امهعبتا نمو © رمعو ركب ىبأ نيدو ، هل وسرو هتنا نيد ره

 لهأ نم وهف هيلع تام نمؤ ة ةماقتسالا لهأ ةلحن لحتنا دقف هلحتنا

 © لدعااو قحلا وه ىضابإلا نيدلاو . بي رالو كلذ ىف كشال & ةداعسلا

 س هوجولا نم هجوب هفلاخ نم ةيالو زوجت الو & لطاب هاوس امو
 . ملعأ هللاو . هنم ةءاربلا ىق كشلا الو

 هيلع تناك نميف . : هللا همحر ىوكزألا دمحأ نبا ةعمح خيشلا ةلأسم

 هيلع نويد وأ اهلمحت طخ نعوأ اهستكا ملاظم ببسب تانايغو قوقح
 لمحتملا اذه دارأو 0 رخأتم اهةعبو مدقتم اهمذعب © اهلهأ لبق نم
 قوقحلا هذه لكآ ؟ هصالخ نوكي فيك ©'ؤ صالخلا قوقحلا هذهل

 © ةقفتم رغ ةفلتخم اهلك قوقحلا هذه نإ : لاق ؟ ق رف اهنيب مأ ءاوس

 ببسب هسفن تاذ نم ىناحلا هبستكا ىقح لك امأف . ديعب قرف اهنيبو
 نأ . علقأ و نادو . مدن و بات ۔اذإ دبعلا ىلع نإف ،“ بضغ وأ ملظ

 ىلع ردق نإ ث ةبجاولا ةمزاللا ضثارفلاك ك صالخلا بلط ىف دهنج

 . ىلوريغوأ لبق نم ايلو ناك ءاوس © اذه ريغ هنم لبةيالو ، كلذ

 : لوق ىلع ملاظملا نم هيلع ام ىد؟وي ىتح هتلاح هذه تنك نم ىلوتيالو
 5 هوبلاطي ملوأ اهلهأ كلذب هبلاط 0 آ؟رداق اينغ ناكاذإ ، نيملسملا ضعب

 لاق نم لاقو © هنع فوق ولاب لاق نم لاق و . اهلع دهشي ملوأ دهشأ

 عفتنيال ملاظلاو ث ملاظ هنإ لوقلا اذه بحاص عمو ةءا رلا مكح ىلع وه

اذهو‘ بات اذإ ىلوتي هنإ لاق نم لاقو ناكام انناك آدبأ حلاص لمعب
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 سفنلا ىلإ قيشأ و قحلا ىلإ ب رقأ وه فوق واا نإ . ىدنع عساو لوقلا

 ملو ، تاهبشلا نع عروت نمم ناك نإ لجرلا اذه ةلاح فرعن نأ ىلإ

 هنع تلاز و © تاعبتنا كلت ن. صالخلا نع ًارصقمالو ارصم نكي

 لغاشت هنأ ريغ ث بيغلاو ةغل م نم جرخو بي رلاون مهتلا ماكحأ

 هدصقيو هديريو صالخلا ىونب كلذ عه ودو ٤ اليلق هيلع ام ءادأ نع

 ىلع ىفختالو ©حلصملا نم دسملا ملعي هللاو © هقح قح ىذ لكل ملسيل

 تناك نإ امأو . بلقلا هيلع دمتعي اذهو © ةينالعالو رسال و ةيفاخ هتنا

 نأ ريغ نم همزل زطخوأ هض رتقا ض رقوأ هنادأ نيد هجو نم قوقحلا

 اذإ مولمالو موثام ربغ هنزف © اهاستكاو اهلمحت ىف اموئأم نوكي
 هوبلطي نأ الإ اهلهأ ىلإ هيلع جورخ الو اينغ ناكولو اهءاذق رخأ

 : مالسلا هيلع لاق و مهقوقح سبح هعسيال ثكالذ دنعف هوم زالبو ،}© فكالذب

 ىذلا وه : لاق نم لاق & رسوملا ىف اوفلتخاو . ي ملظ رسوملا لطم ٠

 ىذلا لثم هعم نكي ملولو : لاق نم لاقو . هيلع ىذلا لثم هعم نوكي

 ىدثوي و عيبي هنإف ، هيلع ىذنا لثم هعم نكي ملولو : لاق نم لاقو : هيلع
 . ملعأ هللاو . هيلع دمتعملا لوقلا اذهو ث هيلع ىذلا

 نم و ضعب ءابا وأ مهمضعب ءال وأ ىراصنلاو د وهلا اوذختتتالونمآ نيذلا

 ىلوتو مالسإلاب ارقم ناك نإ تيأرأ )١( (مهنم هنإف مكنم مهوتي

 ةيمستلا ىف ايد و هلثم ن ,كبأ {&© هلعف ىلع هبوصو هبحأو ايد و

 ماكحأ نم كلذ رمغ و ةالصلا عطق و ةساجنلا ٠, نم ةي وايندلا ماكحألاو

 فنوكي مآ ؟ هب اقوحلم ةيوارخألا " ماكحألا ىف نوكي ثالذكو ، نيكرشملا
 كدنع اذام مأ؟ ةيوا رخآلا ماكحألا ىن هب اقح الو اق رافم ةيوايندلا ماكحالا

 نوكي هنأ حص نإ هليوأت ىف ىل هجوتي ىذلاو . ملعأ هللا : لاق ؟ كلذ ى

 )١( ةيآلا ٥١ نيملاشلا موقلا ىدج ال هلا نإ ) : اهمامت و ةدئاملا ةروص ن. ( .
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 مدعل هل سيل ام عضوم ىف رمكلا نم هب مه ام ىلع مه ةيالولاب مهنم
 ةمتيرط زع ةلال فلا لهأ ةلمج نم اع وهف ث رذعلا دوجول هقح ىف بجولملا

 ءاجسالا حبق نم هيلع زوجم نأ نم هل جر الف ةلمجلاب رقأ نإو . ىدملا

 راص نأ دعب ء اهنم عيمحلا ىلع قلطي نآل زوجيف & لكلا عمج ام

 هالع مكحيف اهلثم ىلع ىداعي نآل قحتساف ، اهلهأ نم اههجوي ايف هلوخدب

 ةبحملاو ةرالواا رظ>و ح ءاضخ.ااو ةاودعلاو ةنحالا ةحابإل ةبجوملا ةءا رماب

 نإو۔هالو:ي نآ هيلع مرحف هرمأ هعم حص نم ىلع ، ىئاعت هتلا نم ةرصنلاو

 لمعا آ؟راتخ ث رافكلا :ةلزنم هسفن لزنأ نأ دعب" ءايلوألا ىقح رغب هيلوي

 ققحتلا ىلع هتوم دعب نوكي الأ رارصإلا ,ع -زوجم فيكف رانلا لهأ لمعلا

 ‘ نمتمأوملا نم ال هنأل نهملا باذعلا ى هعم مهف الك ؟ قيرفلا كلذ نم ال

 نيقفانملا عماجانأ ليلدب 6 مهنم م سيل نم ىح ال ٤ هترال وب مع هجورخ

 نظت وأ . مها وأم ىوأملا ستب و { مهاوثم ىه 2 اعيمج منهج ىن نيرفاكلاو

 ىف ناك نإو ؟ اينارصن ىنارصنلا ةيالوب و ايدوهس ىدوهلا ةيالوب نوكي هنأ

 ليزنتلا نم ءىشن هري الو : اهنم ءىش الو اهف كش الو ةلمجلل راكنإ ريغ

 ىن لاح ىلع باوصلا نع هدعبل ثلذك سيلو ح هيلع هب ةجحلا مايق دعب

 ىف ، ريغ ال ةمعنلا رفك ىلإ نكلو ، كرشلا ىلإ هب غلبي ال ذإ ، عامجإلا

 سيل ام فقت الو لاوحألا هذه لاثمأ نم اورذخاف . لدءلا لهأ نيد

 لا وعدي امم هنآل { ظ هنإف اذه رمأ ى ايس ال . ىد رتف 0 _ هب كل

 ملعأ هللاو . هف رعاف ثلش الو ةلبقلا لهأ ث

 ةيالولا نم عنملا ىلع لدي ام ولا نم اذه ىف : رخآ عضوم ىن لاقو

 ءانثلاو حدملا لثم ، ثاينوآلا قح ىق اهمزاول نم نوكي امو : اهل ا رحم مهل
 ىلع ىنعملاب لدي اه ديكأنلا ى نإو الأ . اهيشأ امو © ءادعألا ىلع ةرصنلاو
 هلدب اله © رافكلا ةلسج نم نوكي نآل هيفارذع الام عضوم ق ديدشتلا
 جرخ نأ هنم عوج ر الب حصي٠ زوع وأ . رارصإلا ىلع تام نإ ث رانا نم
ىن زاج امم هقحالي نأ هسع زوجم ايف مهنم راصف & مهعم جلو نآ دعب مهنع
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 كارتشال ةبجوملا ةلالضلا مزاول نم مسالا ىن لكلا عمج نآل ، مكحلا

 صصخام نودقفلا عاونأ نم ءىش ىلإ قحلا نم جورخلا ةلاح اهف عيمجلا

 لماآلة رخآلا ىن عجرملا نإو الأ . قافتاب ايندلا ىن قيرف لك © قا رتفالا ىلع

 . راربآلا نه ةنحلا ق ن لب ئ اعم رانلا ق دحاو قيرف ىلإ عمجأ رغكلا

 نامي رف لكلاو > ءالثود نم نكي ل نه كلئثل وأ نم ن وح , الآ حصي فيكف

 اهم رح مضوهق ةيال ولاب نوكي نأ امإف © نآرقلا نم نم عضوم ريغ ىن هللا ن

 هن رعأالف " امههشأ ق اينا رصنةرزارصنلا لهآلو . ايد وهس ةيد وهاا لمآل هياع

 عرولاوملعلا لهأ نمهنع هظفح نمع ناطحق وبآ عفر نإو © ثالذك زوجم امم '

 ديعس ىنأ خيشلا لوق ىف نإف & ىدوم هنإف ايدوهم ىلوت نم : لاق هنأ

 . هرمغ ال رظنلا ىف لوقةنا وهل هنإو © هفالخ ىلع لدي ام _ هتلا همحر

 ىف كافخم ال ىذلا فالتخالا دراولا نيكرشملا لافطآ ىق و هنمو : ةلأسم

 مه.اكحأ ى ذ فالتخالا لخدي نآ كدنع نسحم له ء ةيورخألا مهماكحأ

 ه؟ ون و ضقنو ح بطر وه و هوُسسَم ةساجن و ةااصلا عطق نم . ةد وينلا

 ٠ ؟ قرف نإكحلا نب مأ ؟ ه ريغ وأ برح لاح ىف م رمغظ نا مهبسو

 هنا رصني و هناد وه امإ و ة رطفلا ىلع دال ور د ول وم لك ( : ةياورلا ىبعم ام و

 ىف مآ غولبلا دهب مأ (١)ةلوفطا لاح ىف رصنتلاو دوهتلا اذه نوكيأ «هاوبأ

 { لا>لع نسحم امم ال و رثآلا ىف ىف حصي ام هملعأ ال : لاق 2 نيلاحلا الك

 ك ايندناب هت وبث ق قلعتي امم ح ههبشأ اهو اذه .لثم ق اونوكي نأ الإ رظن زوجيف

 هاوبأ هسجمب وأ هرصني وأ هدوم نأ دولوملا ىن حصيال ذإ ث هيف امهئابآب اقل

 نمالو ةلوفطلا لاح ىف اهك>ح نع جرخ نآ زوجم و . ةرطفلاىلع دلوي نأدعب

 اذهال ول هيملع رتي نأل حص .ؤ 1 هيف زوج ايف امه د نع ج رحم ل نإ غولبلا دعر

 ىلع هغ ولب دعب نم زجن ملو { رارقإلا لهأ م كحم ،هياع و هل مك نأ الإ زاج امل

 ماكحألا ق هت وبث نم م زملي هزاأل ىكالذك ال كلو راكنإلا ىلع رر نأ هلمع ةمالس

 هنا رصني وأ هناد وهي وأ هيوبأ ىف لطبيف ، مالسإلا نيد ىن ام هيلعو هل نوكي نأ

 )١( دحاؤ ىنعمب : ةيلوفطناو ةلوفطلا .



_ ٢٧٠ / 

 لافطأ مكح ن وكيف ، هل ىنعم ال اوغل هب لوقلا ربصيو © هيلع و هل اميف

 حصيال هنكلو ،حص ول ناك نإ ءاوس ني رقملا لافطأ لثم ايندلا ف نكرشملا

 ىف نظت وأ . هيف هريغ هبلع ز وجمال ىذلا حيحصلا ىف تباثلا فن نم هيف امل
 هتابثإ ىف ىضتقي امم هنأ هباجيا ىف كاش الو ىآر ىلع هقحلي نأل ز وجم ام هنأ اذه

 حصي وأ هيف زوجي فيكف ك هتحابإل ابلس عامجإلا ىف هل حيبأ دق ام رظح

 :نيح ىن همار نمل ىآرالو نيد ىف اذه ىن هفرعأ ال ىنإ ؟ هيلع وأ هل اميف

 لثه ىق اعبت ةل وةطلا لاح نوكي نأ الإ ىدنع نسحم ال : رحآ عض ومت لاقو

 ىلعف © غولبلا دعب ةيورخآلا ىف فلتخمو ،ةي ويندلا ماكحألا ىن مهئاب آل اذه

 . ملعأ هتلاو . كلذ .ىلع اليلد ةياورلاب ىفكو نون وكي هياع و هب مه ام

 لهأ نم,ناك . كرشم4 در ن محللا لك ور له و : نا دع نبا ةلأسم

 ق مه ريغو باتكلا لهأ نب قرف لهو ؟ باتكلا لهأ رغ نم وأ باتكلا

 هيلع مأ ؟روك ذلا محللا ثلذ نم لك أي هدجو اذإ هيلو نم أرمي لهو ؟ كلذ

 هيلع لاوس ال مأ ؟ رطضم ريغ مأ كلذ ىف رطضم وهأ ، كلذ نع هلأسي نأ
 راثآ نم هتظفح ىذلا : لاق ؟ فوقواا ىن مأ 0 هتيالو ىلع هيلوو © هيف

 رمغ ةحابم نمكرمشا نم باتكلا لهأ ىديأ نم م وحالا نأ : نعمملدملا

 . باتكلا لهأ رغ نم نمكرشلملا ىديأ ق م وحللا نه ناك ام امأو . ة روجح

 لهأ وأ باتكلا لهأ حئابذ نه هنأ حصي نأ الإ لحم ال ةر وجحح لصألا ق ىهف

 اذه لكأي هيلو هنياعو محالا اذه ىلع ءايل وألا نم دحأ مدق نإف . را رقإلا

 هلأسي همزلي الو © هنم ةءارملا الو هتيالو كرت هلع الو هل سيلف 3 محللا

 ئ رب ىذلاف : تلق . هتيال و ىلع وه و هاطاب نكمم و .(_ نكمم هنال كلذ نح

 . ئرملا نم ةء!ربلا هم زلتأ كرشملا كلذ نم محللا كلذ لكآ ىلع هبلو نم هيلو

 نم ملاع وهو هيلو ئرب اذإ : لاق ؟ كلذ ىف فوقولا هعسي مآ ؟ اهنم

 لهأ ريغ نم نيكرشملا دي ىف وه ىذلا محللا اذه لكأل هيلو نم ءاملعلا

 ىلع هنم نياع ام ىلع ئ ربتملا هيلوو . هتيالو ىلع لك آلا هيلوف & باتكلا

هلو نه ئ رتملا نم ئرب نإف افيعض هيلو نم ئ رتملا ناك نإو . هتيالو
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 ال امم ، اذه هيل و نم ئرب ناك نإ هنآ داقتعالا ىلع ثالذ هعسو 0 ىأرب

 فيعضلا ىف كلذ هيلع قضي مل كلذ لعف نإف هنم آريب وهف & ةءاربلا قحتسي

 الو © هيلوا فذاملا مكح هفعض ىلع ىدنع همكحف . هيلو نم ئ رب دق هنأل

 نم هتءارب لجآ نم نيدب هنم ئرب نإف { نيدب هنم أربي نأ اذه ىلع زوج
 هيل ول ةيالولاب نيملسملا نم لاق نم لاقو . كله دةف هجولا اذه ىلع هيلو

 ئ رب نوكي نآ لمت هنآل ، افيعض ناك ولو & لبق نم ناك ام ىلع ئ ردملا

 . ملعأ هللا و . قحم هنم

 ىلواا مكح ام، لنق وأ مج ري دحلا مامإلا هيلع ماقأ ىلو نع هتلأس و: ةاأسم

 ناك نإ : لاق ؟ اهدحأ نم ربأ وأ اعيمج امهنيالو ىل زوجم له ؟ مامإلاو

 ثايل و نم آ رت ثنإف رمحلا برش وأ ةقرسلاوأ ىن زلا دح كيل و ىلع ماف مامإلا

 لاح لك ىلع مامإلاو ةيالواا ىن اعيمج امهف دوقب مامإلا هلتق نإامأو . د ودحملا

 .ملعا هللاو { هتيالو ىلع وهو هنم أربت نأ كل زوجع الغ ، لاوحألا هذه نم

 اونلعي نأ زوجم و ؟ مهليلضتو مهنثطخت زوجي له ؟ ىضابإلا ىوس بهاذملا
 ، كلذ زئاج معن : لاق ؟ ال مأ هدقتعاو ثالذ لعف نم ءوضو ضقني الو
 م قدصلاو باوصلاو قحلا لاق وه ذإ ، كالذ لعف نم ءوضو ضقني الو

 نيدلا ىف نوثدحع ، نوكلاه اندنع مه بهذملا نم انيفلاخغ عيمج نآل

 هللا باتك ثالذب دهشي ، نوملاظ نوقفانم ةمعن رفك نورفاك 0 نوعدتبم

 هلل نيدن و . نمحاسملا عامجإو _ علس و هلع هللا ىلص س لمح٣ هل وس ر ة:س و

 نيدلا فلاخ نمو ، هلوسر نيدو هللا نيد ود ةيضابإلا !نيد نأ دقتعن و

 ىف وهف ىضابإلا نيدلا ربغ ىلع تام نإو 0 هللا نيد فلاخ دقف ىضابإلا
 ىذغابإلا نيدلا ق كش نم نإو . نيدنو دهشن كلذب . اعطق رانلا

 ، ةمعن رفك رفاك كلذب اندنع وهف ء ىضابإلا نيدلا ريغ ىف قحلا نأ معز و

 دحأ فلح ولو ، نيدلا ف ثدحم عدتبم لاض .قفذم قساف

{ رانلا ىن وهف ىضابإلا نيدلا ريغ ىلع تام نم نأ هئاسن قالطب



 م ٢٧٢

 . ابيع اذه سيلو { ملعو نبةي ىلع فلح هنآل ، ثنح الو هيلع قالط الف

 مالعأ هللاو

 ةنساا نأ نومعزي نيبضابإلا نإ ىعفاشلا اذه لوق نع لئسو هنمو : ةلأسم

 نإ ث.> مهس ةنأ ىلع اوركني ملو ث ةلبقلا لهأ نم لطيملا و قحلا نولوتي

 ند ريرغ انيد اذه ذخي:ت.ف ،هرلع هلداجع و وه ق رتفيف انيد ىأ رلا بصني مهدحأ

 مهقا رتفا نم رهظ ام ىلع نمةيرفلا نولوتيف فلس دعب فاخ ىنأيو { رخآلا
 2 ريساا ضعب آ رق هنأ معزو ؟ كلذ ىف مس و اننإب ق رفلا اهف 3 مهنيد ىف

 دشارو ىسوم نب ىنس وم اه رثآ ىلا ة ة ريسا ىه ث دمحم بآ سب و ديعس فأ نبب

 همح ر فكالام نب تلصلا مامإلا ةايح ىف دشار ىسوم بصن ال ، رظنلا نب

 دشارو ىسوم ىلع راكنإ ني رضاحلا ءاملعلا نم حصي ملو & هتمامإ ناهز و هلا

 قحتسا تاملا نأ ىسوم ىعداو : لاتقب الو لاقمب تلصلا نم الو

 هتمامإ نم تلصلا لازتعا دعب دشار بصن هنأو © لزتعاو لزعلا

 ة كلذ حص ول نأ ث ننملسملا ضغب ىأر ىف ةزئاج ةفص ىعداو
 دشارو ىسوم نأ مهضعب دهشف مهنامز ىف نيذنا ءاملعلا فلتخا و

 دشار بصن ىسوم نآو ، نيملسملل نييح هلل نمعيطم اجرخ )١( رظنلا نب

 © هفع فب لزعاا قحتسا هنأ و 2 ابغار ًاعئاط هتمامإ نم تلصلا لزتعا نأ دعب
 زئاج ود ام لعف هنأل { تلصلا اولوت كلذلو © ثالذ ىلع امهالوتيو

 تلصلا مامإلا.ىلع اجرخ امهنأ ضعب دهش و 2 نيملسملا ضعب لوق ىف 0 هل
 اوث ربو امهسلع هتلا مرح امل نالحتسم امهنأو ، هتمامإل نبايزم ، هيلع نغاب
 اولاق و ،امهلطاب و امهقح لمتحاو ،امهغب مهعد حصي مل ما ث,ح 0 امهنم

 ةءارعلاو ةيال ولا ثالذ ىف زوجي هنإ و ، كلذ ىف ةزئاج اهلك ءاملعلا ةداهش نإ

 ىأرف & ةزئاج ةفص ىعدي لكو هملعي هيف ص وص الك نإ و : فوقولاو
 نيذلا مدءايل وأ ن ول وتي مهنإو . ءاملعلا اهلع عمتجا ول نأ ى نيمل ۔لا رضي

 ٠ ىهو رخلا كلام نب تلصلا اهنع لزع نآ دعبةمامإلا ىل وت رضنلا نب آنايحأ هحا د رو )١(

 نب ىسوم نأالإ رظنلا نبا ايف رصتنأ و ؤ ناع لهآ نيب ةريبك ك راعم و نتف تدهقو رظنلا نبا مايأ قو

 (٣٢ص عئاشلا عامثلا) هل زع و هيلع لاص و هالض ورظنلا نبا قسف ىسوم
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 ىل ول لتاقلا ىلولاك فوقولاو ةءارملا و ةيالولا امهف زوجت و ص اهنم اوثرب
 .عقي ملو © .لتاقلا ىلع راكنإلا لتقلا نبح لوتقملا رهظي مل اذإ ، هرغ

 ةفص لتاقلا ىعادو هبي وصت الو © لتاقلا لطاب لع ءاملعلا نم عامجإلا

 دقف © همد ىلو وه دحأ لتقب وأ © هيلع هيخيب لتقلا قحتسا هنأل ،ا[ة زئاج

 ةروهشملا راث آلا ىف رهشو رهظ مث ، ئ رتملاو ىلوتملا ةيالو ىف ف التخالا ءاج
 تلصلا مامإلا ةايح ىف امامإ ادشار ىسوم بصن نإ : لاق دمحم ابأ نأ

 نيدلاب دشارو ىسوم نم ةءا رملا نإ و 0 .نيدلا ىف زوجت ال ةعدب هنامزو

 ف ةعدب وه لب لامتحا هلعف ىف سيل هنأ و © امهاثم عدتبم امهالوت نم نإ و

 ىسوم ىلوت ىذلا هيلو ىلوتي نآ امهتيالو نع فقاولل زوج الهنإ و ء نيدلا
 بهذم اذه نإو٦% دادضألا نبب عمج دق .اذه نآل هئايلوأ نم امهنم ادشارو

 . كلذ ىف هفلاخم نم ائطخم انيد كلذ ذختا هنإو )٠( ةنيونشَلا و ءاجرإلا لهأ
 نإ : لاق ديعس نب دمحم دعس ابأ نأ : ةروهشملا را آلا ىف رهظو رهشو

 هنإو & لطابلاو قحال لمتحم هنإو ©.ةعدب وه سيل دشارو ىسوم لعف

 كل ذب نادو © .فوقولاوةءا رملاو ةيالولاب ءاملعلا نبب فالتخالا هيف زوجي
 : لاق ؟ ىعفاشلا اذه ىلع هجحلاو درلا فيك ،"كلذ ىف هفلاخ نم أطخو
 هللا دبع دمع ىبآو ، ىدكلا ديعس نب دمحم ديعس قأ نيب فالتخالا اذه نإ

 نم ىآرب وه سيل ، نيد فالتخا وه ، اذه ىف ىولهبلا ةكرب نب دمحم ني ا
 يطخ و تعقو ةثداح ىف هيأرب لوقي نأ دحأل زوجي ال هنأ نيملسملا نيد

 وه اذهف ، نيدب هنم اوث رب ٦ كالذ لعف نم نإو © كللذ هرأ ر ىف هفلاخ نم

 نوفلت ةيضابإلا نيملسملا نإ ىعفاشلا لجرلا اذه لوقو . نيملسملا نيد
 ءارتفالاو بذكلا وه اذهف { هب نيدي انيد هرأر دحاو لك ذختيو 3 ىأ رلاب

 زوجت امنإ ، هتلا نيد ق زوجقال ةلطاب ىأرلا ى ةنايدلا نأل ، نبملسملا ىلع

 مكح هيف ءاج ام وه نيدلاو . ىأ رلا نود ةصاخ نيدلا ىف ةثطختلاو ةنايدلا

 ةفئاط : اشحلا وآ وشحلا ىلإ ةبسن : (.اهحتف وآ نيشلا نوكسو ءاحلا حتفب ) ةيوشملا )١(

 : : . هريغ و مسجتلا ىللإ اوبهذ ورهاوظل اب اوكسمت ا

 !(.رامثكلا بابل - ١٨ م ) .
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 ةثالثلا هذه دحأ فلاخ نمف ، نيملسملا عامجإ وأ هلوسر ةنس و هللا باتك نم

 رفكو ، نيملسملا نيد نم جرخو & لض و أطخأ دقف هنيدب وآ هيأ رب ل وصألا
 ىأرلاب نيملسملا نبب فالتخالا امأ و . كرش رفك ال ث ةمعن رفك اذه هلعفب
 . انيد ثالذ هيأر ىف هفلاخ نه ئطخم نأ مهنم دحأل زوجيالو 2 زئاج وهف
 باتكلا : ةثالثلا لوصألا هذه نم اهبف مكحلا مدع ةثداح لك وه ىأرلاو
 !مهنم لك ىرحتيو هثداحلا كلت ىن اودهتجي نأ ءاملعالف . عامجإلاو ةنسلاو

 اثيش هيأرب ملاعلا اذه لحيف & باوصلاو قحلا كلذ ىن هداهتجاو هسايقب
 نم دحأ لوقب ذخأ نم . ءاوس فالتخالا ىف مهلكو ، هيأرب رخ آلا همرحم و

 .با وص نملسملا ار كلاه ريغ وهو ث هل زئاجف ىأرلا ىف نيملسملا

 مهلك مهيالوزوجتو ث مج آر ىف اوفلتخا ولو ىأ رلا ىف ءاملعلا عابتا زوجيو
 اذإ هتلا نأل س ىأرلا نود ةصاخ نيدلا ىف فالتخالا زوجيال امإو كلذ ىق

 هللا مكح فلاخ :نأ قلخلا نم دحأل نكي مل { مكحم ةثداح ىف هدابعل مكح

 لاق هللا لزنأ ام ريغي امكاح كلذ هتفلاخمم ربصي هنأل ، هنيدب الو 7

 (١)(نوملاظلاو ) ()١( نورفاكلا مه ثكلئا وأف هللا لزنأ امم : مكحم مل نم و ): لاعت

 امأو . هتنا ىصع نمل ةعاط ال و 8 هتلاب الإ مكحالو )١( ( ن وقسافلاو )

 دشارو & ىسوم نب ىسوم ثدح ةيمست ىف ، ديعس ىأو دمح ىآ فالتخا

 هللا همحر- كلام نب تلصلا ةايح امامإ آدشار بصنهنإ ثيح 2 رظنلا نبا

 نم الو ىسومل دقعلا نبح نيرضاحلا ءاملعلا نم حصي ملو هتمامإ نام ز قو

 ءاملعلا فنتخاو . لاتقب الو لاقمب ال ، دشارو ىسوف ىلع راكنإ تلصلا

 هلل باستحالاو ةعاطلاب دشارو ىسومل دهش نم مهنمف & كلذ ىف نورسفاحلا

 دشار بصن ام هنأو هاضرو هيأرب لزتعا هنأو © تلصلا ىلع امهجورخ ىف

 امه واوت و ةزئاج ةفص اوعداو . تالا ةمامإ لاوزو ل زعلا دعبالإ رظنلا نبا

 اوث رب و آمهيلع هللا مرح امللالحتساو ىغبلاب نورخآ امهنع دهشو كلذ ىلع

 (نوملالا مه ... مكحي مل نمو ) : ٤٥ ةيآلا ىو ٠ ةدئاملا ةروص نم ٤٤ مقر ةيآلا نم )١(
 ٠ ةدئاملا ةروس نم اهاكو ٠. ) نوةسافلا مه ... مكح مل نمو ) 4٧ مقر ةيآلا فو



 ۔ ٢٣٧٥ .

 :ع العف هاعجو 0} امهرمأ هيلع لكشأ امل امهنع فقو نم مهنمو . امهنم

 ىواعد لعفاا كلذ هللا همحر دعس نب دمح دعس وبأ لعجف > لط ابلاو قحلل

 هنأو ، فوقولاو ةءارملاو ةيالولا هيف زوجي هنأو & لطابلاو قحال لمتح هنأ و

 ذخأ دق مهنم الك نال عضوملا اذه ىف فوقولا و ئ رتملاو ىلوتملا ةيالو زوجي

 هملاح نه نادو كالذب نادو ] قا ق لصأو جرع هل ىأر لكو 3 ىرب

 جرخو ةمعن رفك رقك دقف ند فالتخا و ةعدب هنإ : لاقو { اذه هنيد ىف

 ىسوملعف ى ولهسلاةكرب نب دمحم نب هللا دبعدمح وب لعجو . نعملسملا نيددنم

 زوجنتال هنأو ‘ انيد و ةعدب ةمامإلا هذه ىف ز رظنلا نب دشارو 5 ىسوم نبا

 { امهنم ئربتملاو امهل ىلوتملا ةيالو ىلع فوقولاو 0 ةءارملا و ةيال ولا امهف
 ىلع هفلاخ نم ةئطختب نادو ثالذب نادو © لايتحالا اذه ىف زوجي ال هنآو

 نيدلا ىف نيملسملا فالتخا نإ : نوملسملا هيف لاق عضوملا اذه و © اذه هنيد

 ديعس ىأ ني ةا رلاو ةرال ولا ىف عمجي نأ دحأل زوجيو ٠. ةمقن م ءالب

 مهنع رهشو رهظ ام ىلع ىواعدلا عضوم ىف ىواعدلاب امهفالتخاب دمحم ىنأو

 اننيد و انبهذهو . اهعفد و اه راكنإ ىلع الو اهدرىلع دحأ ردقيال ىنلا راثالا ىف

 هبهذمو هنيدب لاق نمو ىدكلا ديعس نبدمحديهس آ نيد فالتخالا اذه ىف

 ىلوتيو ، اذه هنيد ىف هفلاخ نم ةيالو نع فقيو © لبقتسي ايفو ىضم ايف
 توم هلعو اي فكالذ ىلع اذه هبهذمو هنيد ىف هفلاحخ نمم ةءارب ىلع دعس ابأ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا نيدو هلوسر نيدو هللا نيد اندنع وه ذإ

 - هللا همحر _ ىصورخللا كرابم نب سيمخ نب دعاج خرشلا لثس : ةلأسم

 بكتري مل هنأ الإ فالخلا لهأ نم وهو ىلاعت هللا ةعاط ىف أشن ءىشان نع

 باوث قو . ًاكسان دهاز ه رمع لوط ناكو © طق لاعت هللا م راح نم ةمرح

 آروجحع الو ث هب رمنئا الإ ىلاعت هتلا رماوأ نم ثيش عدي ملو ، ابغار هتنا
 ةين و المعو الوق ةيضابإلا نيد فالخم نيدي هنآ الإ { هنع ىهنا الإ هتلا نيد ف

 ةعاط ىلع ن وكي ال : لاق ؟ ثالذ ىلع تام نإ نوكي ؟ هلاح ام 0 داقتعاو
ننموملا لببس نع الاض ث نيملا قحلا فالخ ىلع ناك نم . نلاعلا بر



 :دح ٦٧٩

 بازحأو 0 ةقرفنم بورض ىلع ىقحملا نملسملا نيدل فالخلا لهأو . نيتسحما

 لصف اهدي ىن نأ معزتو & باوصنا ىلع اهنا ىعدت ةقرف لك ث ةقفتم ريغ
 لكراص و ، باتكلاو ةنسلا ةفلاخم ىلع اهنأب ىرخآلا ىلع دهشتو ، باطخلا

 مهنأ نوبسحم و 8 نوح وريو كللذ ىلع ن ودغي ‘ ن وح رف مدل امم بزح

 ؛نونظي ام ىلعو ،نولوقي امك رمكلا سيل و ى اقدص نونسحملاو،قح نونمؤولا
 قحلانوكي نأ زوجيال ذإ { 'عيمحلا ىنالقدحا و ىف قحلا نإ: قحلا لوقلا لب

 ءىطخت و نيدلا نم نيدت ىرخآلا هب ام فالخ ةنئاد ةدحاو لكو ، عيمحلا

 . (نيلوآلا م كئابآ برو مكب ر هللا) . نيقلاخلا نسحأل هب تناد ام فالخم

 ثلاث الو , ىناث ال ؟دحاو نيدلا ناك ىلب © نايدأ ةلمح نايدلل نكت ملو

 - مالسلا هيلع - ادمحم ىنلا هبهتلا لسرأ ىذلا ،مالسإلا نيدلا وهو © عبارال و
 ىذلا كلذو .نيعمجأ سانلاو ةنحلا نم نغلابلا نبلكملاهدابع ىلع هض رفو

 ؛ىضابإلاب ةيمستلا ىف فو رعملا ب زا نم ىض رملا قيرفلا نم قحلا لهأ هيلع

 مهبهذمو قحلا مهنيدو ث ةقيرطلا ىلع ةماقتسالا لهأو ةقيقحلا ىلع مه مهنإف

 عفانب & ىوعدلا ليبس ىلع هلاحتنا ال و { هب ىمستلا سيل هنكلو & قدصلا

 .هيوذ نم صالخإلا لهأل صالخلا وه امنإو ، هيف قدص مدق هل نكي مل نم
 . صاصقلاو ةماطلا موي ، صانم نبح تال موي كلذ نوكي نأ لاحملا نمو

 ةعاط ىف ائشان نوكي الو ، فالخلا لهآ نم آضيأ هل فالخلا ىلع ناك نمل

 ،مراخلا نم هيلع هللا مرح امل ًابنتجم ، مزاوللا نم همزل امل ايدئوم ، ىلاعت هتلا

 ناكل ثالذك ناك ول لب ، لالضلا نيبأو { لاحلا دشأ نم اذه ي هل فلاخ
 فلاخ نم هل فالخلا لهأ نم نوكي امنإ هنأل 0 اقراغم"لطابللو آقفاوه هل

 عيض نمم نوكي كلذبل هنإو معن . آانيشو ةلالض هنع دصو 0 نيد قحلا

 ةداهزو :ةعاط ةقيقح ىأو ، روكشلا هللاب رفكو ، روجحملا بكرو © رومأملا

 داهتجاو ( 3 ةدهاج و عروو عرف قدصو ،نةيو نامبإ صالخإو ، نيد

 دحاو فرح ىف قحلا فااخنملا ةعفاد هللا باذعل و { ةعفان ةعفاش ةبقارمو

؟ تاماكلاو فرحألاب فيكف { لهج وأ ملعب ىأ ر وأ نيدب ىلاعت هللا نيد نم
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 ء تنملسملا نيدل فالخلالهأ اهب تادأىتلا ءتالالضلاو عدبلا ىلم دغياالامو
 توءاجزؤ {© راثآلا ق تدجو ام بسح ىلع . نم رملا ليبس" . ةنونيدل ار هوتأ و

 ، لوقعلا ىن ميقتسيالام اذه . ماظعلاو رئابكلا و مارحلا نم ى رابخألا مهنع هب

 ،عكرو دهنجاو © دبعو ، قدصتو قدص ول و 2 لوقعملا حيم ف زوجيالو

 ىشفأو . مايصلا مادأ و ح مايقلا لاطأ و ح ىكب و"اكشو . عشخف عضخو عف رف

 مزالو ص رارشألاو رافكلا دهاجو 2 ماين سانلاو؟ليالاب ىلصو © مالسلا

 ‘ جع و جحو ء ىجس اذإ ليللاب دجهتو ، اجرو فاخ و( راحمألاب رافغتسالا

 ٤"! كلسانملا عيمجب ,ةأو ء ىعسو فاطو اعدو ىلو ث جلأف عرضتو ، جثو

 [.. ملعلا ى هقفتو & ركذف ربصو ح رازف رإسو © كسانلا هرمع ىن ناكو
 باوبأ نم ثيش عدي ملو . ةدابعلا ن ونمب ىنأو ى ةداه زاا مزال و { ملحلاب ىلحتو

 كلذ الإ ى هاهننا_الإ م راحملا "نم ىش الو { هاتأ الإ مزاوللاو لئاسولا و رملا

 { باوصلا لهأ "عامجإو ،؟!باتكلاو ةنسلاو هتنا نيد نم ، دحا ولا فرحلا

 ةقيقحلا ىلع ناك امل ، نييضابإلا نم نيدتهملا ، نيدلا ىف ةماقتسالا لهأ نم

 © نيقدصتملاو نبقدصملا الو ى نععاقلا نئاصلا الو ، نبعيطملا نيلصملا نم

 ،نعنسحملا نننم“وملا الو { ني ركاذلا نيرباصلا الو { نيدجاسلا نمعكازرلا الو
 ةجحلا دعب هتايح هل كاهننالاو 0 نيد هب ثلسمتلاو كلذ ىلع ةماقالاب هنإو ىلب

 افالتخا هيف ملعن الام !ذه . نيكلاملا نيملاظلاو © نيرساخلا نيلاضلا ن .,ه نوكن

 وه هنر و، ىلعلا قحلا هنأل ء ىضابإلا نيدلا نم ةيرم ن كنالف { نبملسملا نمب
 أ الوحدنع ىغبنال و « الدبهب ىف رن ال &{© ميقتسملا طارصلاو ث م وةلا نبدلا

 هانيضر امل . الرق قحلا ىف موقأ و ص :ال۔بس ىدهلا ىلإ هنم .ىدهأ اندجو ولو

 ،هانملعام نيح نم هانعبتاف قلا نيدلا ثلذ ىلإ انعج رلو ء اليلقال و آريثك

 رهاطااوه لبالك ، ىضابإلا بهذملا ريغ ىن قحلا نوكي نأ هللا ىأ نكلو
 { ةرهاقلا .زيها ربلا هل تدهشو ث ة رهاظنا لئالدلا كلذ ىلع تلد . ىكرلا
 . نولهاجلا هركنأ هدحج و ،ے نوكرشملا هركولو هلك نيدلا ىلع رهظف

2 هيف ميغال موي ى ءامسلا دبك ىف سمشلاك © هيف سبل ال نمب رمأ اذهو ]
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 نم نوكي نأ ضري ملو ؤ ىمعأ ايندلا ىف ناك نم ىلع الإ ىفخ نأ داكيال
 وهف ىمعأ اذه ىف ناك نمو ، ىجحلا ىلوأ نم نيدتهملاب اليبس نيدتقملا

 نم رثك ليبسلا اذه نع فدص دقلو ، اليبس لضأ و ىمعأ ةرخآلا ى

 { ةلاهجو ىمع ض الاعفأ دصقلاب هدصق اولاخو © الاوقأو اداقتعا سانلا أ

 مهنمو { افراع هباوصل و 0 افلاخم هل ناك نم مهنمو . ةلالض و ةهافسو
 ماسقأو . هلصفو هلصأل كاهتنالا ليبس ىلع عيضملا ، هلصأوةهقاسل لحتنملا ]

 ناطيشلل ن وداةنم ىمعلاب مهلكو © ىصقتستف دعت الو ؛ ىصعحتال ةلالضلا لهأ

 قيرطلا رايس نم اوداحف ءابنألا مهاع تيمع 0 ايندلا ديبع كئلوأ { ىوهلاو

 { راه فرج ىلإ 2 رارفلا مهاخلاو { راسيلا تاذ اوكلسف ث قيقحتلا ىلع
 اثيش هللا نم هل كالم نلف هتنتف هللا دري نمو 3ّمهج ران ىف مهس راهناف

 . ةقرل © انيب و اذه ىف انلق امم بير ىف متنك نإو ث رانلا دوقو مه[كتاوأ و

 ، هنيع ىف رب نم مسق هللاب مسقأل ىنإف & مهفو [ةريصب ةلقو مكنم لع
 دهاع امب ثكان رغ حيحصلا ىضابإلا نيدلا ىلع تام نإ ثنح الف .

 نم هنأ هتقيرط لدبم .الو الك 2 هتققح ريغم الو لبق نم هيلع .هلا

 ىلع تام نه نإو . ءايلوألاو ءايبنألا عم ةنحلا لهأ نمو 3تعادعسلا

 اذامو قحلا هنأل ث ربصملا سئبو رانلا الإ ةرخآلا ى هل سيلف هفالخ |
 © تومأو ايحأ هللا ءاش نإ اذه ىلع نوفرصت ىتأف لالضلا الإ قحلا دعب

 . ملعأ هللاو . نملاعلا بر هللا ىقلآ هيلعو

 ىهو ،© دحوتلا ةملكب قطني رخآ ع نمو : ناديبع نبا ةلأسم

 دنع هلاح نوكي ام © تابثإلاو ىفنلا نيب عطق هنأ ربغ : هللا الإ هلإ ال

 ىذلا : لاق ، ؟ال مأ لبق نم هدنع ناك امك هبيتتسي نأ لبق عماسلا

 فقولا زوجنالو 0 تابثإلاو ىفنلا نيب عطقي نآ زوجمال هنأ هانظفح

 هنإف { ؟دمعتم تابثإلاو ىفنلا نبب ىذلا اذه ناكأ نإف © ثالذ ىلع

 ةبوتلا عجاريو ، مكحلا ىف كرشلاب قحل دقو : هناعإو هاووضو ضقتني

ضعب لوق ىلع وهو هبر رفغسيف © ابسان وأ ائطخم ناك نإو . مدنلاو
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 دمعتم هنأ هيلو كلذ هنم ملعي . ملو ، ايلو ناك نإ امأو . نبملسملا

 ضعب لوق ىلع بوتي نأ ىلإ .هتيالو نع فقي هنإف ڵ سان وأ ؛رطخع وأ
 اذلو ث تايئإلا و ىفنلا نب عطقي نأ زوجال هنأ هيلو ملع اذإ نبملسملا

 زوجيال هنإ : نبململا ضعب لاق دقف ث كلذ ىف مكحلا لهجو هيلو ملعي مل

 نأ هل زئاج هنإ : لاق نم لاقو . لبق نم هيلع ناكام ىلع هالوتي نأ هل

 . هقيطي الام دبعلا فلكيال هللا نأل ، لبق نم هيلع ناكام ىلع هالوتي
 رذعب لاقف ، فوقولا لهأ نم تابثإلاو ىفنلا نيب عطاقلا ناك اذإ امأ و

 نأ عماسلا مزليالو ، لبق نم ناك امك نوكي نأ هل زئاج هنإ : نيملسملا
 بات نإف ، هبيتتسيو هل لوقي نأ هيلع : لاق نم لاقو . ائيش هل لرةي

 امآو . هنم ل ئربو رصأ نإو © لبق نم هيلع ناكام ىلع وهف كلذ نم
 امهنم ناكو © ةجوز وأ اجوز تابثإلاو ىننلا نيب عطاقلا ناك اذإ

 { اهجوز ىلع ةجوزلا مرحت الف ضعبلا امهضعبل ةرشاعملاو هط ولا

 دمع هنإ © تابثإلاو ىفنلا نيب عطق ىذلا لئاقلا نم لوةلاب مكحم الو

 . ملعأ هللاو . كلذ حصي نأ الإ

 خألا ىلإ : لج رل بتكي ىذلا ىف ى وكزألا حلاص نب دمح ةلأسم

 : لاق ؟ ال مأ زوجيأ بسنلا نم هاخأ نكي ملو هالوتيالو ؛ ةقثلا وأ

 هل بوتكملل تناكو © نيد ةقثلاو & كلذ ىون اذإ ةوخإ مدآ ىب نإ

 ةيقتالو رذع ريغل بذكلا امأو . قيضي الف هريغل ىنعملا لاخإو © ةيقت
 . ملعأ هللا و . زوج الف ةحودنم الو

 ىلا ةلأسملاو _ هتلا هحر _ دادم نب دمحمنب نانلس خيشلا نع : ةلأسم

 نمو ص ىل وت دقف ىلوت نمت ىلوت نم نإ لوق اهف دجوي ةءارملاو ةيالولا ى

 ى ىنعملا نإ : لاق ؟ لوقلا اذه ىنعم امز ، ئرب داقف ىلوت نمم ئرب
 ٧ هالوت نمل آورمع ىلوت دقف ص ورمعل هتيالو نلع اديز تيلوت اذإ ثكالذ

كلذ ىف ىنعملا ، ئرب دقف ىلوت نمم ئرب نمو .ايلو كدنع نكي مل ولو
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 ج دي زل هتيالو ىلع هنم 7 رب دقف همزل هتيالو ىلع و رمع نم ئرب نم نآ

 . ملعأ هللاو . ةءا رملا هب قحتستام ديز نه نياعت مل ولو

 همحر : باتك ىف ابوتكم دجم لجرلا نع ديعس وبأ لثس : ةلأسم
 ؟ انالف وه فرعي ملإول و؛ بوتكموه امك بتكي نأ بتاكلل زوجي له ى هتنا
 بتكن - ىلاعت هللا لاق دقو بتاكلا نم باتكلا ليق هنإ ىعم : لاق

 نم انالف نأ ملعي نوكي نأ الإ كلذ هل ىنبجعيو مه راثآو اومدقام

 نآ الإ كلذ هل بحأ الو { ىدنع قيضأ اضيأ اةءغارعلاو ةيالولا لهأ

 ناك اذإ © لئاقلا نغ ةياكحلا هجو ىلع كلذ بتكي وأ © كلذ وه ملعي
 آريي هنآل هل ىنبجعي الف كلذ ىنعم فرمهي مل اذإو ، ةياكحلا ىنعم فرعي

 هنم كلذ نإ : لاق نم"لوق ىلع ال ةءارب هنم هنأل 0 ملع ريغب ىلوتي وأ"

 اذكب نالف نم أ رييو انالف ىلوتي : اب رتكم ةربس ى دجو نإف تلق . مالك

 ، لوآلا هلوق لثم لاقف ؟ هدجو امك بتكي نأ هلزوجم له & اذكو

 بحأ لاق ؟ هب عنصيام ىضم ايف هتبثأ ناكامف تلق . كلذ هل هبجعي مل و
 . ملعأ هتاو . كلذ ربغي نأ هل

 خيشلا لاق ؟ هسفن رصبب ىلوتي نأ هل له ،} فيعضلاو : ةلأسس .
 . ملعأ هللاو . ملعب الإ زوجمال : نانس نب فلخ

 ئزجت له ى ةلمحلا ف ةيالولاو : ناميلس نب زصان ىضاقلا : ةلأم
 لاقو . هل ةيضاق ةرهشلا نآل © ال .: لاف ؟ مامإلا .ىن ملعلا لبلق

 . لمعلا هيلعو © ركأ ل وألا لوقاو 4 3 ئزجم لوق هيف : ىحبصلا
 ١ . ملعأ هللا و

 ؟ ىأ رلاو ةطيرمشلا ةي الو ريسفتامو : سيمخ نب رصان خيثلا :ةلأسم
 قرفلا ام و؟ ةطيرشلاو ىأ رلا فوقوو ؟ىأ رلاو ةطيرشلا ة۔ارمو ىأ رلا ةيالوو
 . معأ ةطيرشلا نأ ريغ ب راقتم امهانعم نإ ': لاق ٥ ىأ رلاو ةطيرشاا نمب

. ملعأ هتلاو . صوصخلا ىن عقيام ثك آىل را
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 وأ. !اذك لعمت مل نإ هكولمم وأ هدلول لاق اذإ ىلولاو هنمو : ةلأسم.

 هئايا وأ دنع هب غلبي اه . 'هرجزي هنأك . كحور وأ ك رح تعز أ هكرتت

 ريغ . هتبالو نالطب ىلع مدقيال : : لاق ؟ هللا نبب و هنيب ايف و ؟ مكحلا ق

 . ملعأ هتلاو . اذه لثم نع فكلا بحن انأ

 ؟ نيدلاب نيفلتخملا رمأ ىف ةيونيدلاب لاودلا مزال عضوم ةفص امو : ةلأسم
 ىأ رلا بصن اذإو © نعلطيملاو نمقحملا نيفلتخلا نم ئرب اذإ : ىحبصلا لاق

 : ملعأ هللاو . انيد

 ناك نيدلا ىن ةجح الب آدحأ ىلوت نم نأ ءاملعلا تعمجأ : ةلأسم

 .- مالسلا هلع - مه اربإ ليلخلا هتيالو ىف : قفاو واو . فالت هتيالو ق آكلاه

 . نوعرف هللا ودع كلت هتعارب ىف قفاو ول و. آاكلاه ناك ةجح رعب ئرب نمو

 . ملع أ هللاو

 ركذب نمآ اذإ نآرقلا أرقي ىذلاو : سيمخ نب رصان .خيشلا نع ةلأسم

 ،هاسوه وةءا رقلا ربدتي ال ناك نإ و ؟هنم اري نأ هم زلر أ ‘ هنمةءا رب لا بج دحأ ٩

 ؟ نونموملاو هلوسرو هتلا هنم ؟ئرب نمم آ ريي هنأ ةلمحلا ف هداقتعا هفكرأ ١

 ملعأ هتناو . لوق ىلع هيفكي : لاق

 ىذلا دبعااكلذكو © مهت وبنبةنونيدلاو طابسألا ةيالو ىن و: ىحبصلا ةلأسم

 فارتعالاو ةمزال طابسألا ةيالو نإ :لاق ؟ مهف مكحلا ام ، ىسوم هبحصتسا

 اذه و ،مهنيال و داقتعا دعب مه رمأ ىن كشلا ىنبجعي الو ، بجاولا نه مه وبنب

 هللا ءايلوأ عيمج ةيالو ع مهلهج ، مهف رعي مل نه عساوو & مهف رع نمل

 تقفاوو ةججالب هتيلوت نإو هتيالو كرت ثلعسي اله ةجح هتيلاو اذ دبعلاو

 ، ىلوت الو ةجحلا هيلع مقت مل نمو ث هتيالو كرت كعسي الف { قحلا هيف
 اذه ةيالو نأ رثألا ىنو . نينماوملاو ءايبنألا عيمج ةيالو عم فوقولا هعسو

 . ملعأ هللاو . ةمتيقحلا رع دبعلا

 ليوأت ىلإ جاتحم ال لبزنتلا ىف هركذ احرص ناك ايفو هنمو : ةلأىم .
ىلع ئ رب وأ ىلوتو 0 فيضلا هنع فعضف ء( راجفلاو راربألا رك ذ نم
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 ، ثلذ ى قحلا ةفلاخم نم هتلا ىلإ باتو هم زلي امم كللذ ف نادو ث ةطيرشلا
 ؟ كلذ ىلع ةماقإلا هل اعسارو ملاس نوكيأ ، هيلع بجي ايف هريصقت نمو
 ةيالو نم هكح همزل هتفرعم ىلإ دحأ لص وو ليزنتلا رهاظ ناكام : لاق

 . ملعأ هتلاو . نيدلا نم ءىش رمأ وأ ةءارب وأ

 لوسر ل وقدنع حصي مل نم_مالسلاهيلع ىبنلا تاجوزو هنمو : ةلأسم

 هيلع عمجأ دق امب نهني الو مزالي له © ةرخآلا ىف هتاجوز نهنأل انهف هتلا
 ةبطخلا وه ىلو نإر ؟ فوقولا هعسي مآ ، مهطخ ى نهنيالو نم نوماملا
 هدجي امك آ رقي مآ ةيالولا مه دقتعي ، رمعو ركي وبآ كلذكو ، نه ةيالولا دجوو .

 بجت ال : لاق ؟ال مأ فوقواا هعسيو كلذ ىن اثيش دقتعيالو © ابوتكم
 ميهاربإ هتيالو ىف قهاوف ةجحالب ىل وتنم :نوملسملا لاق و 3 ةجحم الإ نهنيالو
 ةيالولاو . رفك سيلبإ هتعارب ىف قفاوف ةجح الب ئرب نمو .رفك ليلخلا

 . ملعأ هتلاو . بجت ال لوقو-: بجت لوق باتكملاب

 لوبقب هتلا رخأ'ثيح ءاوح ةيالو ىف كشلا مسي لهو هنمو : ةلأسم ¡اذ

 هغلب نمل ةبجاوف اهنيالو امأ : لاق ؟ اهنب وت لوبقب اهنع ربخ ملو ، مدآ ةب وت
 نع مهتلا ريخأ دقو ث ةبوت بونذلاب امهفارتعاف اهنبوت ةحص امأو . كلذ
 . ملعأ هللا و )١( ( انسفنأ انئملَظ انبر الاق ) : هلوق ىف امهفارتعا

 هيلع ىنلا تاجوز ىلع ةلالدلا امو : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم ,ب

 ىلع ةلالدلا فرعي مل نم لهج عسي لهو ؟ ةنجلا ىف نهنأو © نهنيال وب مالسلا
 عفادال ىذلاروهشملا ربخلا كلذ ىلع ليلدلا : لاق ؟ ثكالذ ركذب عمش ولو كلذ

 نهفرعب ل نم و «ة رخالا ىف تاجوز ايندلا ف ىناجوز ه : ماللا هيلع هنع هل

 ںنهتيالوب ةجحلا ةيلع مقت ملام ةلمحلا ىف نهنيالو هل عساوف نهضعب وأ نهنايعأب

 . ملعأ هتلاو

 آداهنجاهنم ىأرو آدحأ رشاع نميفو : دمحأ نب درو خيشلا نع ةلأسم

 ننوكتنل انمحرت و انل رفغت مل نإو ) : اهمامت و . فارعألا ةروس نم ٢٢ مقر ةيآلا )١(

 ة .( نيرساخلا نم



_-: ٨٨٣ 

 هعسي ال ايف لوخدلا ىلع دمتعي ال هنأ ، هلبق نم هبلق نأمطاو © هنيد ىف

 دنعو2ة زئاج اهنظي ءايشأ ىف لخدي هملع ةلقل هنأ همهتي و { ملعلا ليلق هنأ ال

 هتيالو هل بيطت له ٠ اهنأي مل ةرئاج ريغ اهنأ ملع ول و ى ة زئاج ربغ ءاملعلا

 ،لمعلاو لوقلاب نيدلا ىف ةقفاوملا هنم ىأر اذإ : لاق ؟ال مأ ةلصلا هذه ىلع

 كرت هل زوجي الف ، ةءارملا و ةيالولا رصبي نمم وه ناكو & هسفن رصبب هالوتو

 نإو ،'هينع هالوت ام فالخ هنم نياعي مل اذإ هيف هنظي ىذلا نظلاب هتيالو
 كلذ ىف `هياع عطقي ردقي ل و © هالوتي نم باق اهب لقثي امم امم ءايشأ ىلولا ىنأ

 ،ءافطصا ةيالولا نآل هنع فقي نأ هل زئاجف 2 هنم هبلق لقث و ٤ ةءا ربلاب ءىدلا

 . ملعأ هللاو .ردكلاب ابوشه نوكي ال ءافطصالاو

 اربأ له ث ىنزلاب هل هيالو ال دحأ فذق ىل و نمعو : د :عس وبأ ةلأسم

 ادبع فذق نإف : تلق . ءادهش ةعبرأب ىنأيوأ بوتي ىح معن : لاق ، هنم

 ناك نإو 0 بوتي ىن> هنم ئ رب ةيالو هل دبهاا ناك نإ : لاق ؟ ىنزلاب

 لهأ نم دهلا نامك اذإ { هنم ئرب بتي مل نإف ، بيتتسا هل ةيالو ال ادبع

 آ رمي هنإ ىنزلاب نيغ!اباا ةمألاو ديعلا فذق اذإ ل.ةو . ةمآلا كلذكو ، ةالصلا

 بجيال دحلا نأ الإ رلا فذاق ىلأ ام ل:م مثإلا نم ىنأ هنأل ، هنيح نم هنم

 عطقلا اع بجي مل آسالتخا مهارد ةعبرأ ساتخا ليق هنأ امكو . لام هنآل ،هيف

 . ملعأ هللاو . باتتسي نأ لبق ةءارملا اهع هيلع بجتو

 اهنهج و 6 نعلا ةماق ىهو رمخلا برشي هيلو نياع نم و هنم و : ةلأسم

 هالوتي نآ هل سيل ليقف ، هيلوب غلبي ام ف رعي ملو 2 اهيق مكحلا لهجو
 دقتعيو هيلع ناك ام ىلع هالوتي لبقو ، نيدبال ىأ رب هالوتي ليقو 0 اعطق

 . ملعأ هتناو . برغملا لهأ نم انباحصأ لوق وهو ح ةطيرشلا ةءارب هيف

 توع و نموم هزأ هللا ملع اذإ ترخملا نعو : ةي واعم أ نع : ةلأسم

 وه ل وق :لاق ؟ هبحم و هال وتي مأ هللا هنعايأ . ك رشلا دعر وهو( هنامعإ ىلع

 مرح ام هنم لحأ و ، هلتقو هنعلب هتنا رمأ الامعأ لمع هنآل هبضغ ىن هللا ودع

{ هقلخ م ويهللا ىلو وه :لوقو .هرمغ دبع م ىلرتي ال هتلا نآل . نموملا نم



..: ٢٨٤٢٧ _:« 

 .. لوحتي ال هتلا املع نآل 3 هتنج ناكسو هتيالو لهآ نم هتلا ملع ن هنآل

 . ملعأ هتناو

 آريي هنإ لاق اذإ هقفلا ظفل نم فذقلا نإ ىعم : ديعس وبأ ةلاسم

 لوق نم ايتفلاو ، هنم فذق هرقفلا لوق نم ىدنع هلك اذهف هنعل وأ ديز نم

 قحتسهو كلذب فاك وهو © ةءاربلا هيلع تبجو اذك لعف نم نإ هيقفلا
 نث وآ ةءاربلا قحتسي نالف نإ : ةيقفلا .لوق نم ىوعدلاو . ةءاربلل

 لاحلا ىنو & ةءارملا هب هلع بجت العف لعف دقوأ © ةءاربلا هيلع بجن
 نمم أرييالو 0 ثكالذ نم بوتي ىنح اعولخم نوكي ث افذاق اهف نوكي ىلا

 ةهر رأ ىنزلا الي ثادحألا عيمجىلع نيدهاشب ىنأي ىنح ء هب هفذق ام ىلع هفذق

 نإو ۔ نيدهاشب ىتاي ىتح كلذ هيلع ىعدا نث أربي الوالوق لبقيال ىعدملاو

 ،ةداهشلا ىلإ ىعدي نأ لبق ةداهشلا ىلع هلوق ىنعم رابتعا جرخم لاح ىن ءاج

 ل ام لاح ىلع عدم وه ليق و & هتداهش عم دحاو دهاشب هنم لبقي هنإ ليق دقف

 كلذ ىلع هراضحإو ىعدملا ىرعد دعب وأ اعم نيدهاشلا نم ةداهشلا نكت

 دمحو &، ىلع نب ىسوم لثم & ةجحلا امهنداهشب موقت نيذللا هيدهاش

 . ملعأ هللاو _ هتلا امهمحر _ )١( بوبحم نب

 هيلع ضرع اذإ نيملسملا ةوعد لهأ نم لجرلا نعو هنمو : ةلأسم

 نع عرولاب فرع اذإ : لاق ؟مالمإلا بسن هلوبقب ىلوتيأ 2 هلبقف مالسلا
 لبق اذإ هنيح نم ىلوت ، تا رمخلا ىنإ ةعراسملاو تاهشلا ةليازمو تام رحلا

 حصي مل اذإ امأو . نيعدتبملا ليبسل فلاخ هنأ هيلع لدتسي ىذلا نيملسملا ىأر

 ، هت ربس و هب مملاهج نع بيجتسم وه امتبو حالصلا نم كل هتفصو ام هنم
 هل وةب جتحاو هبر قأ امل ةفلاح هنم ملعي ىح هنيح نم ىلوتي هنإ : لوقف

 رافغتسالا . ةيآلا ()٢( كنع يابي تانم٤وملا كءاج اذإ .ونلا اهأ اي ) : ىلاعث

 ىنح ىلوتي ال . لوقو . هتيالو تبجو نمل الإ تيمل الو ىحل زوجيال ةيالو
 ىلوتي هنإف كرشلا لهأ نم بيجتسملا ناك نإ امأو . لمعلاب لوقلا قدصي

 )١( ه ٧٢ه ةنس وت : بوبحم نب دمحم .

 )٢( ةيآلا نم ١٢ ةنحتمملا ةرو۔ نم .



_ ٢٨٥ . 

 . لوقلارثكأ ىف كرشملا ىن اذهو 2 هتلمجم كرشلا هنع احم مالسإلا نآل هنبح نم

 . ملعأ هللا و

 نم نوءعري مهنأ : ةروهشملا نيملسملا ربس ق دجو نم و هنم و : ةلأسم

 هيلع له & هب اوناد ايف نبملسملا هتقفاومب انالف نولوتيو { هثدحم نالف

 ةدهاشم الإ مهنايعأب أ ريي هنآ ملعن الف ةءارملا امأ : لاق ؟ ري وأ لوتي نأ

 2 مهافص ق دجم ايف ةطي رمالا .ىلع مهم آ ريي وأ & هعم كالذ ة رهشب وأ مهنادحأ

 . ىلا نيملسملا ةريس ىف دجوي نم ىلوتي : ليق دقف اولوت نمل ةيالولا امأو

 نوكت نأ نمآال ىنأل ىلإ بخأ وهو 2 ةمصلا ىلع الإ ىلوتيال :ليقو ، تمصو

 ك ةيالولا هل وةب بجت ىذلا هيقفلا نم نكي ل ام ےہف اودازو ۔ بتكلا هتلقن

 . ملعأ هللاو . هتيالو ت زاج هالوتي ناك هيقفل نأ حص نإف

 نوكي ىحةءا رلاوةيالولاباملاعن وكي نم ةفص نع هتلأسو هنمو : ةلأسم

 لاع نوكي الو ث اهيناعم فالتخاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نونفب ملاع
 ،ماكحاألارها وظب ملعلا ىف هجوتلا هل رهظي ىنح ث اهيناعم فالتخا و اهماكحأ

 ملعي ىنحو ث ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم هلهج عسي ال امم هلهج عسي ام ملعب

 ث ةطيرشلاب ةءاربلاو ةطيرشلاب ةيالولا ماكحأ نيب قرفلا رمآلا رهاظ ىف

 رهاظلا مكح ىق مزلي ايف ةيالولاو © ةمتيمتحلاب ةءاربلاو ةقيمتحلاب ةيالولاو

 رمأ نم ماكحألاو ىناعملا هذه قا رتقال ، رهاظلا مكح ىن م زلي ايف ةءا رملاو

 اهف ءىش زوجي الو رخآلا ىلع امكح لمحم نأ زوجي ال ، ةءاربلاو ةيالولا

 ماعلاو صاخلا نب قرفلا ملعي ىح كلذكو . رخآلا ب وجول عضي نآ

 ملعي ىنحو © ةءاربلاو ةيالولا رومأ نم لاوسلا هيف بجي ام ماكحأ عبمج نم

 نم ىأ رلا ةءا رب ماكحأو > نيدلا ةرالو ماكحأ نم ىأ رلا ةيالو ماكحأ

 ق مكحلا نم نيدلا ف وق و ق مكحلا ملعي ىحو ٤ نيدلا ةءا رب ماكحأ

 كشاا فوقو نبب قرفلا ملعي ىنجو ،© لاوسلا فوقوو ىأرلا فوقو
 نيب قرفلا ملعي ىحو 3 بجاوو حابم وه ىذلا ةمالسلا فوقو نم
 هللا لحأ 1 نمم رحلاو { هللا مرح 11 ناحتسملا نم نثدعمحملا ف ماكحألا

© نيملسملا نيد ى همب رحتب نونيدي امل نيثدحملا ىن مكحلا نيبو ،ثالذب نينئادلا



_ ٢٨٦ 

 لهأ ماكحأ نيبو ،& نيثدحملا نم ىواعدلا ماكحأ نبب قرفلا ملعي ىتحو

 ٠ نيثدحلا نم نمبثاملا ماكحأب و { نيرصملا ماكحأ نب م نئدحملانم عدبلا

 ماكحأنمبو ة ريرسلا ةءارب ماكحأ نمبو . رابكلاو رئاغصلا نب قرفلاو

 مهتداهش ةتباثلا ثادحألا ىلع نيدهاشلا ماكحأ نبب قرفلا ىتحو ث رهاظلا

 نبام ق رفلا ملعي ىحو > نعدملاو نفذاقلا ماكحأ نبو ح نيدلا ماكحأ

 ىحو & فالنخالا هيف زئاحلا فلتخملا ىأ ر ا ماكحالا نب و نيدلا ق ماكحألا

 نيبو . باوصلاو لطخللاو لطابلاو قحلل ةلمتحملا ثادحالا نمب قرفلا ملعي

 اهلك لوصألا هذه نآل . ! جرال ىن ا ثادحألا

 هفلاخ نأهب لهاجللالو © هب ملاعلل زوجمال ث هبجاص نع قراف اهنم لصأ لكل

 ةيال ولا مسا ىلعةلخاد اهلك هذه تناك نأ املف . نيدبالو ىأربلهجم الو ملعب

 ، هلصأب ملعلا هل حصيال ءىشب املاع نوكي نأ لوقعلا ىف حصي مل ةءاربلاو

 املاع نوكي ىنح ملعلا نونف نم نفلاب املاع ن وكيال كلذكو لاحملا نم اذهو

 . ملعأ هللا و نيدب الو ىأرب لهج الو ملعب اه فالخلا زوجمال ىلا هل وصأب

 ذإ : لاق ، ضعبلا امهضعب نم نآربي له نيينازلا ىفو هنمو : ةلأسم

 { ىنزلل نيم رح اناكو كلذ املعي مل اذإ امأو ، كلذ امهسلعف رفكلا ةفرعم ىلإ اغلب -
 ملعأ هللا و ج ناملاس امهف ضعبلا ا۔دهضعبل نامإلا ناتبثي اهف

 اذه فرعي ملو { ة ريبك بكترا لجر نم ملع نميفو هنم و : ةلأسم

 لاوسلا هيلع ليقو . ىلو ريغ وأ ايلو ناك لاودلا هيلع ليقف © كلذ ى مكحلا

 . ملعأ هللاو . ىلواا ريغ ىف هيلع لا؛وسالو 0 ايلو ناك نإ

 نوكي وص ةحصلا ماكحأ اهب بجت ىنلا ةرهشلا نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم
 غلبم و ، ةريثك هوجو ىلع اهنأ ىعم : لاق ، اهب ىلوتيو اهأ ريي نأ دهاشلا ىلع

 نثىلع اهب رابخآلا ةحص رهاظت نم اهب ىلتبملاو اهب نحتمملا ىلع اهب وجو و اهتوبث
فدالتخالا و كلشلا رثك ول و 0 اهف ةجحلا م موقت نيذلا اهلهأ نم كلش رمغ



- ٢٨٧ 

 ريغب ملعلا تبث اذإ اهف نبةيلا راكنإو & ىواعدلا ليبس ىلع اهلهأ ريغ نم

 نم دحأ غلب اذإف : لاقو . اهملعو اه وجو غلبم نم اهملع نمم ، بايترا

 فعفضف ةءا ريا ثدحلا كلذب بجي © دحأ نم ارفَّكم ثدحم ةرهش ءافعضلا

 نع ةرهشلا نم هغلبي مل نوكي نأ ةفاخح ةءا رملا نع ةرهشلا هتغلب ىذلا اذه

 ةرهمشلا نم هغلب دق نوكي نأ فاخو 2 ةءارملا هيلع بجتو "هل زوجب !م رذع

 مادامفقي نأ هل له ثدحملا نم ةءا ربلا الإ هعستالو ، هيلع ةجح نوكي ام
 تماق نم لوتي مل ام هنإ ىعم : لاق ؟ ارمأ هتنا ثدحم نأ ىلإ لاحلا اذه ىلع

 اوثرب اذإ نيدب وأ ىأرب ءاملعلا نم آ ريي وأ ، نيدب ةيالو هرفكب ةجحلا هيلع

 آ ريي وأ نعماسملا ءافعض نم دحأ نع فقةي وأ ن ردب وأ ىأ رب مهنع فقي وأ هنم

 هماكحأ ىناعم لهجف . نمبتسملا قحلا نم هلاق ىذلا ثكالذ لجأ نم نيدب هتم

 ىن قفاوي مل اذإ قفا وم ملاس هنأ ىعمف ء هتفرعم ةلق و هتفعض عضومل هتحصو

 ، نيدلا فوقو عضوم ىف ىأرلا فوقوو 2 ىأرلا ف وق و كلذ هفوقو
 ةلمحلا ىف ةب وت ريغ ىلع كلذب ثاسملاو ةماقإلا ىلع نسلسملا لوق فلاخيف

 . ملعأ هللاو . هم ومع و كلذ ص وصخ ى همزلي امع لا“وسلا داقتعاو

 ةءا رلا بج وت ىنلا ثادحألا ىف ةداهشلا زوجتا : : ديعس وبأ لاق : ةلاسم
 نأالإ لوقو ى ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم اونوكي مل ولو ث ءايلوألا نم الإ
 ةءارملا و ةيالولا رصبي نمم نالدعلا دهش نإف تلق 2 ةء؟رلاو ةيالولا اورصبي

 ارسفي مل نإو : تاق . معن : لاق ؟ هنم آ ريأ { ةرذكم بكر هنأ لجر ىلع

 هنأ ثدحلاب دهشو ةءاربلاو ةيالولا نارصبي اناك اذإ معن : لاق ؟ ةمرحلا
 ؟ ريسفتلا نع الثس نإف : تاق ث امهلوق لبقو ريسفت افلكي ملو هنم ، آرمي

 نآ ةجحلا امهنم بلط اذإ ىغبني نكلو ،زبوجولا ثيح نم اهمزليال : لاق
 ؟ امهتداهشب هنم أريي وأ اموق ل,ةيأ ايلو هيلع دوهشملا ناك نإف ، كلذ انيبي

 نأ الإ معن : لاق ؟ اتيم وأ ايح هيلع دوهشملا ناك نإف : تلق . معن : لاق
ث لبقتالف بوبحم نب دمحم لثم س ةرهشلاب هتيال و ىلع اعمجم افلس راص دق نوكب



 ۔ ٢٨٨ س

 هتجح تتامو تام دق هنآل & هب رفك اثدح ثدح هنأ د وهشلا ةداهش هيلع

 ثدحم لجر ىلع ةءارملا و ةيال ولا نارصبيال نالدع دهش نإف : تاق

 :ثدحلا ارسةي ىنحال : لاق ؟ لجرلا نم آرميو امهآداهش لبقت له رفكم

 ناك نإو ، هنم ئ ربو امهنم لبق هبكر نمل ارفكم نوكي امم هانيبو ٥ارسف نإف

 الآسي نإ الاق نإف : تلق © هتيالو ىلع وهو هنم آ ريي مل رفكم ريغ ثدحلا

 اناك اذإ امهموق لبقيال : لاق 2 هراهظإ انل لحمال ءىشلا كلذ نإ ربستلا نع

 ارهظي ملام امهنيالو ىلع امهو ، هتيالو ىلع لج رلا ناكو ، نارصبيال نمم

 امهتيالو ىلعاناك ابات نإف ، ثكالذ نم ا,يتتسا هنم اث رب و ارهظأ نإف ع هنم ةءا رلا

 آ ريي : لاق . بتي ماف هانبتتسا امإ : ريسفتلا نع الئس نمح الاق نإف : تلق ا

 اث رب ةءا رملاو ةيالولا نارصبي ناذللا نالدعلا ناك نإف : تلق . رصم هنآل هنم

 امهنم لبق رفكم ثدح ىلع هنم اثرب اذإ : لاق . هنع الئس نبح لج رلا نم

 امهتعارب نآل ، ةءاربلاو ةيالولا ىفةجحاناك اذإ ،امهتعا ربب لج رلا نم ئربو

 لوقو ،لوقارضعبىلع امهتعارب بجوت امهتداهشو 0 هيلع امهنداهش بجوت
 ايلو ناك : تلق . ةءارملا لبق ثدحلاب هيلع ادهشي ىتح امهنعارب آربيال

 ثادحألا لهأ نه امهعارب تناك نإف : تلق . معن : لاق ؟ ىلو رغ وأ

 لبقي له ث ةنياعملاو ةرهشلا ىلع ثادحألا لهأ نم ائرف © ةركفملا ةذهاشلا "

 مهنادحأ تناك اذإ معن : لق ؟ ثادحألا لهأ نم امهتعاريب آريي و امهنم

 ¡ نالدعلا ناكو ث كلذ :ملع نم مهنم ئرب اهبوكرل لالحتسالا ىلع ة رهاش

 نإف : تلق . ثادحألا كلت له' نم ةءاربلا ارهظي نأ امهلو كلذ ىن ةجح

 هتءاربب لج رلا نم ريي و هلوق لبقي ثدحم لجر ىلع دهش دحا و دهاش ناك ¡

 ةيالولا رصبي نممنالدعدهشي ىتح .ال : لاق ؟ ىل و ريغ ثدحأ ىذلاناك اذإ

 ىلع امهدحأ دهش و نيلو امهالك ناك نإف : تلق . ثدحلا ىلع ةءا ربلا و

 ىدهاشب ىتأي نأ الإ & باتتسيواال : لاق ؟هلوق لبقي له ء رفكي رخآلا

نم ئرب ىذلا نم ؟ربي :: لاق هتداهش عم هنم ئرب نإف .: تلق . لدع
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 هيلع تمت رصأ نإو هتيالو فإ عجر بات نإف & باتتسي مث نبملسملا
 . ملعأ هللا و . ةءارملا

 ملاع وه ىذلا نيمألا لجرلاو : (ا)نانس نب فلخ خيشلا ةلأسم
 :لاق . هتنامأ ةعوفرملا لامعتسا زوجت لجر ةنامأ عفر اذإ راثآلاب ريصب الو
 . ةنامألا ىف ةيفاك هتعيفرف ةقث وهو ةنايخلاو ةنامألا ىنعم مهفي ناك اذإ

 ةنامألا ظفح هيلع رهاشتي ىذلا : لاق ؟ نيمألا ةفص امو :هل تلق
 وه : لاق ؟ ةنامألا ةقث امو : هل تلق . هرمأ رهاظ ىف ةنايخلا بانتجاو

 ىف ناك ول و { رارحألا ةمسب قلختي و ص راعلا ةنامألا عييضت نم ىشح ىذلا ٠

 : ملعأ هللا و . م ات رغ ٥ ر ومأ نم ءىش

 ىذلا وه لاق ؟ ىلولا ةقثلا ةفص امو : سيمخ نب رمصان خيشلا ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ملعلا ىلع ليق و ، ملعن ال و لهجي هعسيال ايف لخدي ال

 نم 0 هللا الإ هلإال لوق نم هلإ ىلع فقو نمو : ىحبصلا ةلآسم

 هفوقو هعمس نم فرعو ،ةهةهق وأ ةسطع لثم كلذ نمبو هنيب لاح لئاح

 هتيالو ىلع معن : لاق ؟ كلذ نم هبتتسي مل ولو ، ناك امك نوكيأ ، كلذ نم
 عماسلا ملعي مل نإ تيارأ : تلق . رايتخالا ريغ رارطضالا مكحو ،هتلاحو

 نامرح و ةساجنلاو ةءاربلاو ةيالولارمأ ىف كلذل دمعتم هنأب هيلع مكحمأ كلذب

 هالوتي هل عماسلا ناك هماكحأ نم فللذ ريغو ةبوتلا لبق تام نإ ثرإلا

 ةبوطر هنم هتقحل نإ هل عماسلا دنع همكح نوكي فيك مأ نكي مل مأ لبق نم

 نسح هرفكو هرذع لمتحا اذإ : لاق ؟ هثري عماسلاو تام وآ ةبوتلا لبق

 فوقولا هيلو عسوو ، هءوس و نظلا نسح هيف زاجو فالتخالا هيف ىدنع
 : ملعأ هللاو . هماكحأ نعو ةنع

 ىلاوح ناديبع نبا عم نيربي ةسردم ى هقفلا سردي ناك نانس نب فلخ خيشلا ) ١(
 ه ١١٢٢٣ ةنس

 ) راثآلا بايل - ٩ م (
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 وهو ةيالولا بجوت اظافلأ هالوتي ال نمل بتكي نميفو : ىلهذلا ةلأسم

 لوقلا قالطإ زوجمال هنإ : لاق ؟ كلذ ز وجم له ث هيقتيالو هتيالو دقتعي مل

 دنع اهدقتعي ةينب الإ ةيالولا لهأ الإ اهقحتسيال ىنلا ظافلألا و لاوقألا نم

 راخلا و مح رلا ى ةقثلا هل زوج هنأ دجوي و هريغل ةينلا ليحمو ث اه لوقلا

 3 مهريغل ىنعملاو ءاعدلاو ,لوقلا نم ليمحلا مه رهظي & بحاصلاو

 ; . . . ملعأ هللاو

 هتيالو بجت نه ركذب رمع نآرقلا ئراق ىف : سيمخ نب رصان ةلآسم

 هداةتعا هيفكي مأ ك هتءا رب وا هترالو هيلع بجأ © ثكالذ ىنعم ربدتي علو { هتوادع و

 ؟ ةدحاو ةزم هيفكي مأ أرق املك كلذ ديدجت ههزلي ناك نو ؟ ةلمحلا ىف

 ِ ةجحلا مايق دعب ةءارب وأةيالو ن نم نحتمم تمج مل ام ةلمحلا ىف كللذ هيفكي : لاق

 : امب لحولا الإ هعسي ما ةءارب وأ ةيالوب هلع ةجلا تماق اذإف 0 كلذب هرلع

 ءاهقف لوق رثكأ ىف ةدحاو ةرم لوقلا ثالذ نم هيمنكي و ص امهنم هيلع بجو

 ءىثالو ثكالذ هيلع ليق و هلابب رطخ و كلذ رك ذ املك هيلع سيلو { نملسملا

 . ملعأ هتناو . نآرقلل ريبدتلا نع اهس اذإ هيلع

 ىلع هنإ وهام ىردي ال المع لمعي هيلو ىأر اذإ رثألا ف ءاجو : ةلأسم

 مامإلا ىن ثنذك ، هبكار ىلوت دق و 2 امارح ثالذ ناك اذإ فيكف ء هتيالو

 ةلاهج ىلع ايندلا نم اوجرخ س هنولوتي مه و هتيعر لهجو المع لمع اذإ

 لوق 0 فالتخا هيفف : لاق ؟ اذه فيك ، اوكله دقف مامإلا رفك

 نيلماعلا مرمج نم ةءاربلا ةلمحلا ىف هداقتعا هيفكيو . كله۔ال لوقو ثالهم

 . ملعأ هلل او و

 ٥ال وتر نآ هعسيالآ فاخو الجر ل ة نمو : سيمح نب رصان ةلأسم

 وهف هتيالو همزلت تناك نإ ىأرب هالوتي عجرف ث هملع ةلقل هسفن رصبب
 : عفر ناك نإو: تلق . اندنع اذه لثم قيضيال : لاق؟ كلذ هعسيأ ز هيلو

1
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 ؟ ىأرلاب هتيالو !ىلإ نيدلاب هتيالو نع هعوجر هملعي نأ هل له دحأل هتيالو

 . ملعأ هللاو . نسحف هملعأ نإ لاق

 فرعي نمم دحأ طخس 'زاوجمال "مالك ىلع فقو نمو هنم و : ةلأسم

 مكحم امك مالكلا ثالذ هبجوي امم هيلع مكحمأ { هدنع كلش الب هطخ
 ؟ مالسإلا لهأ |ىلع1"قوقحلا نم هكوكص و هطوطخ ى هدجمام توبثب

 . ملعأ هتلاو . لوقلا رتكأ ىف انعم جرخ اذكه : لاق

 الجر مهم دحاو لتق ؛ اضعب مهضعب ىلوتي ةعبرأ نو هنم و : ةلأسم
 ةعبرألا ءالوه ىل وتأ انأو © ثلاثلا فق وو ىناثلا هالوتو مهدحأ هنم ئ رف

 يلوتملاو ئ رتملا : ةثالثلا ف فالتخا الب مهتيال و ىلع ىدنع نون وكيأ

 لمتحم اهم اذه ؟ هيسيام عيمح كلذكو ؟ لتاقلا ىف فالتخالاب و ؟ فقاولاو

 ىذلاامو : تاق . اندنع ج رخس اذكه : لاق ه ؟ لطابلاو قحلا لعافلل هيف
 يف مهضعب ملع مهنع باغ اذإ لاق ؟ ضعي مهضعب نم ةثالثلا ءالوه عسي

 لبق نم هيلع ناكام ىلع مهف ، اذه نم مهعسيام ريغ اوملعي ملو 2 ضعب
 . لع أ هللا و

 ث ةيالولا هنع ذخوت لاق نم لاق دقف ىمعألا امآ و : ىحبصلا ةلآسم

 قحليام هيف قحاي ليدعتلا فكالذكو . ةيالولا هنع ذخوتال .لاق نم لاق د

 ىعمو ، افالتخا كالذ ى ملعأ الو ث هنع ذخ"وتالف ةءاربلا امأو . ةيال ولا

 خياشملا ءالوه : تلقل ةيالولا ىعفرو ىليدعت تبث ول ىم دهجلاو ىدنع و

 نب ديعسو © ىدابعلا ىلع نب دوعسمو ، ىوهلا رماع نب ديعس نب دمحأ

 نكلو ىلوتي نم لزانم نولزان ءالوه نإ :لوقأ و ىديعسوبلا فلخ نب رماع
 رثألا ىو . ىئامعو ىنعض نم نوملعنام ةيعفرلاب عطقلا نمبو ىنيب لاح
 ملعأ امم اذهر ليدعت الو اهعفرالو ةيالولا هنم لبقتال فيعضلا نإ: روثأملا

 آ ريي نأ هيلعو هل نم ةيالولا عفر هنم لبقي نا زوجمام لقأو ث افالتخا هيف

: ملعأ هللاو . هسفن رصبب ىلوتيو
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 ىف ىنح ةلمجلا ىف ةءاربلاو ةيالولا هثزجت له ء ملعلا ليلقو : ةلأسم

 اهفرعيال ءا,شأ مهنم ىري ناك ولونولخاد ىراشلا و ىلاولاو ىضاقلا مامإلا

 ؟ ةءارب امإو ةيالو امإ ءالوه نع فوقولا عسيال مآ 2 ةيصعمالو ةعاط

 نمو ؟ ناحتمالاو ءالتبالا ةفص اف 0 ىلتبيو نحتمي علام هثزجم تلق نإو

 ىش همزلي له ث نبملسملا لأسي نأ ىلإ فقوو ثالذ ملع نع هملع رصق
 ىضاقلاو مامإلا نإ : لاق ؟اذه لثم نع لاوسلا ىف جورخلا هيلع لهو

 ضعب نأ الإ ، ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا هيالو ى نولخاد ىراشلاو ىلا ولاو
 & ةءاربلا الإ روحلا ةمأ ىفو ، ةيالولا الإ لدعلا ةمئأ ىن عسيال :لاق نيملسملا

 نم هرصم لهأ نم ناكو ، هرصعب هب نحتما ن ادبأ هرمأ كفنيال مامإلاو

 ةمئألا نإ : رثألا ءاج كالذبو ، هنم آ رسي نأ امأو ىلوتي نأ امإ : نيرمأ دحأ

 هلدع ىفخال مامإلا نأل ، هرصع لهأ ىلع كلذ امنإو ث اهلهج عسيال
 ارمأ هنم ىأر نم امأ و ‘. لداعلاو رئاحلا ىف كلذ هعسي لوقو . هروجالو

 3 هتيالو ىلع اذه ىف مامإلاف ، ارفك مأ اناميإ مأ ةيصعم مأ ةعاط اهفرعيال

 املاع نوكي ىتح « نبع ةفرط هل ىلو ىلع كسم نأ هعسي مل اذه الولو

 لوزن 'ناحتمالا و ، ناحتمالا وه ءالتبالا و . لاحملا نم اذه وم ولعلا عيمج

 وأ ةيعفر وأ ةرهش نم باودلا ناب اذإ كلذ ىف ىنعملاو . هملع هتيلب و 2 هتيلب
 عج ري نأ هعسيال هنآل 0 هتيالو نع كسم نأ هعسي مل ةداهشوأ ةريخ

 اجورخ نأ ملعأ الو لالضلا ىلإ ناميإلا نع الو © كشلا ىلإ ملعلا نع
 ، هسفن عئابلا وهو ىراشلاو ، ىضاقلاو ىلاولل هتيال و امأو . اذه لثم ى

 لاوقألا مهلم حصت مل اذإ .! ةيعرلا ىلع فالتخا مهنيالو توبث ىفف

 مي رحتلاو ىهنلاو ةيهاركلاب رثألا ءاج دقو ، ةحلاصلا لامعألاو ةقفاوملا

 3 مهسوفن رصبب اولوقي الثل ث نيدلاب نيكسمتملا نبملسملا ءافعض نع

 ةءارملا وأ ، نيملسملا نم دحأ ةيالو هيلع تتبث نه الإ كلذ مهل زوجالو

 . ةبضاق ةداهش وأ { ةلداع ةنيبب ةيعف روأ ةرهش ةحصب نبقسافلا دحأ نم
. ملعآ هللا و



 .ب ٢٩٢٣ ب..

 { اضعب مهضعب ىلوتي نيلج ر نعلثسو :سيمخ نب دعاج خيشلا ةلآسم

 نأ ةءارما ىلإ ةيالولا نم هلقنت ىوعد وأ اقح رخآلا ىلع امهدحأ ىعدا

 مكاحل زوج لهر . ؟ هالوتي نم عه ىلولا اذه لاحام . هيلع تحص ول

 هيلع هكح ن وكيو © ىوعدلا ركنم نم هيلع هسفنل مكحم نأ هرغ وأ

 .لهو ؟هالوتي نم عم هتيالو ىلع نوكيو لدعلا لهأ عم آزئاجو اتباث
 دق : لاق ؟ لدعلا لهأ عم اهب موكحمو ةلوبقم ىوعدلا نم اثيش نأ ملعت

 بج ايف ءايبنألا ريغ نم ىوعدلا لباقو { اهلوبق زوجمال ىواعدلا نإ ليف

 اهنأ لهج وأ ، ىوعد اهنأ اهب ملع ء كلاه هيف مهاوعد قيدصت زوجمو
 نيدلا رومأ نم ؛ىث ىف تناك ىوعد لصألا ىف تناك اذإ ، ىوعد

 نم هيعدي و ، ىعدملا هلوقيام باوص ملعي نكي مل اذإ & ايندلا وأ

 ف لاقلا لوق ىلإ ةلوكوم ىه ىتلا لاومآلا نم صوصخم ى الإ هيواعد
 نكي مل اذإ ث هلوبق ةنانئمطالأ ىناعم ىلع زوجم امم تناك وأ مكحلا
 ىلع :هيلع ىعدملاو ىعدملاو & هاوعد ىف مصخلا ةلزنم كلذ هنيح ىف الزان

 تحدصول هيلاع ىعدملا ناكو ءايلوألا نم ىعدملا ناك ولو © امهلزنم
 ىلع ةيالولا وأ فوقولا ىف ناك نإ نوكيو ث ةءارل! ىف ىعدملا ىوعد

 هتلزنم نع هجارخإ بجويام هيلع حصي ىتح امهدحأب هيف دبعت نم ةلاح
 رهاظلا ى هرضيال ع ةلاح ىعدملا نوكن فالذكو ث ةءارملا ىلإ هثدح

 دنع هاوعدب فذاقلا ةلزنم ىف لزنيو ث هلطاب .اهف حصي ملام ؤ هاوعد

 { هل هتيالوب هل ىلوتملا هملعأ وأ هالوتر هنأ ملع اذإ ى فوذةتملا ىلو

 ةجحلا هيلع تماق وأ رادلا كلت لهأ نم ىلوتملا نأ ملعي فاقلاو رادلا

 ة ريرسلا 7 ناكولو . اكلاه اثدحم كلانه رم صر هنإف ٤. هجوب كلذ ق

 مكح ل كللاثوس ف هتني. امبسح ىلع ٥ رغ ىلع هسفنل مكحلاو 5 اقداص

 هل مكحم نم ىلإ & همصخ نم دايقنالا عم هيلع عمتجم وأ : هنف ٠ فتلحم .
.١ .
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 وأ عانتمالا عضوم ىف وآ رارقإلا .عضوم ىف لدعلا لهأ ماكحأ نم هيلع

 كلذ نآل ، رومآلا نم هعسي الام تحت لخادو روحلاب مكاح ع راكنإلا

 ههجاو ىنحو 0 هعضوم ىف راصتنالا ىنعم :ىلع الإ ،& هب هل نذوي امم

 مكحم نم ىلإ مكحلاب هل هنم ةبلاطملا ىلإ هيف ريخأتلا نم نوكي ايف ايسالو
 نوكيالو هلف ، هباهذ دعب هكاردإل مدعلا وأ هلال تاوفلا وأ ررنضلاب ايلع هل

 قح هج وب هدي ىف ناكام الإ ؛ فالتخالا زاوجو ىأرلا [عضوم ف

 همصخلل كالذ ن وكي امك ىالذ ىلع هب كسمتاا هل هنإف \ لوق ىلع هل تبث

 كسمتم ىذلا اذه فلاخملا رخآلا ىأرلا ىلع اضيأ هدي ىف دعب ناك ول ا

 ملو ى ىأرلا نم باوص ىلع لمعي هنأ هعم ابف امهنم لك ناك اذإ هب

 امهنيب مكحي ىنح ، ىأرلا لهأ دنع ىأرلا نم اجراخ ىأرلا نكي

 هنم وجرأ امب ، زاجمإلا ليبس ىلع ثكال ىنم اذهو © همكح امهم زلي ك اح

 . ملعآ هتلاو . قحلا الإ هنم ذخأتالو هيف رظناف ، كلذ كيلع ىفخال هنأ

 دوهيلا ىز ىلع سانلا نم آدحأ ىأر نميف لوقت امو 7 : ةلأسم
 ةربابحلا ىز ىلع نيدلا نم نيكفنملا س وملا وأ نيبئاصلا وأ نكرشملا وأ

 عطقيأ ؟ هلاح نيملسملا لا و >أ نم لاحم : فلاخ نم ىز ىلع وأ ، نمعا رفلا

 منهسئانكو مهعيب ىلع عقر نإ ترأرأ ؟ ىأ رلا اذه ` ةمومع د عم هنياعم ىلع

 اباتك ه ورأ وأ ةفصلا كلت لهأ نماوناك اذإ ران زلا مهسبل عم٤مهناربن تويب و

 نموي نأ هلأ 3 باتكلا لهأ نم هاوحف كردي الو هانعم فرعيال اينأ رع

 عقو اذإ دوهلا ةفلاخمب ىنزتيو ث ةلزنملا هللا بتك نم اذه نأ 0 مهديأ ىن امي

 ةنببب ةداهش وأ رارقإ وأة رهش ىلع الإ حصي ال مأ ؟ هيف كشي ملو هنظ رثكأ لع

 كرشلا لهأ للم نم هتنا نيد فلاخ ن هنإ ءالوه ماقم موقي امأ ، ةلداع

 هجرخم امف مالكب ملكتي ىذلاو ، كلذ ىلع هنم أ ريي و ‘ رمةفانملا وأ نمةسافلا

 آ ريآ هرىمالوم ملكتملا نأ كشي ملو ، هنم اتوص عمس اذإ ةءارملا ىلإ همالك

.عم هب ناظفلتو ناقطنت هيتفش ىرب نأ الإ هنم آ ريي ال مأ كلذ ىلع هنم



٢٩٩ 

 ى لاو ث هنياعم ىلع عطقلاب هترأ اع ىردأال : لاق ؟ هانعم مهفل رمعلا توصلا

 حابم نم همكح ءىش لكلو ث اهيلع نونوكي لاحلا نم هب مه ام سنجل عاونأ

 ى هب وه امب هيلع عطقلاب كدارم ناك نإف ةلمحلاب و همارحل روجح وأ هوركم وأ

 ، هيف هنآل سأب الو جرح الف 2 ه ريغ وأ سابللا ىن ى زلا نم هيلعو سانلا

 كلذل هنأب همكح ى عطقلا كدارم ناك نإو © هيلع هب عطقي نأ زوجيال فيكف

 هب عطةيف ث ثالذ ةحص ىلع لدي الام عضاوم ىف تالامتحالا نم هب ام ، مهنم
 نإو .رافكلا ىز ىف لامتحالا عم هب نوكي امم هربغ وأ هسابل نمهبام لجآلهيلع

 . نسئانكلا وأ عميبلا وأ رانلا تويب نم ءىش ىف هآر وأ رانزلا همسو ىن دش

 ؤ نكمب ايف نوكي نأ هلاتحاو : رارطضالا]نم هادع ام عد ث رايتخالا ىلع

 ، رارشألا كئلوأ قرف دحأ ىف هب نوكي ام ىلع حصي ىنح لاح ى زوجيف

 ىه ىتلا ةجحلاب وأ هملع نم هعم حصي وأ ، رارقإ وأ ةرهش وآ ةنيب نم ةجح

 ىلع هب مكحيف ، رومآلا نمأءىث ىفر وجحم ىز ىلع هنأ ةجح رهاظلا مكح

 ةءا ربلا ىلإ هب غلبي نأو . نوكي هب ام ىلع ةدايز ريغ نم هيلع نوكي ام بسح

 3 هرمأ رهاظ ىف هرذعل ىقح جرخ هثدح ىف هل لمتحم الام عضوم ىف

 نم جرخم هب امم ءىش ىن مهب ىيزتلا كرت نم هب رمئوي ام عض وم ىن ىح الف الإو
 اهاتأ نم ىلع رغكلاب مكحم ىنلاتام رحلا نم ءىش ىلع نكي ملام ك نيملسملا ىز

 ، ىصاعملا نم ءىش بوكرل ىصاعلا هنأب هيلع مكحم نأ الو ، لعف وأ لوق نم

 ه!وخد حصي ىتح ، للملا نم ءىشب للزلا دوجول هيلع ىضقي نآ عساو ريغف
 عقو نإو . ةدهاشملا نود هلوقل هدح و :عامسلاب هيلع عطقي نأ زئاج الو ء اهف

 ، اذه لثم ىف عطقي نآ زوج ال ىذلا بيغلا نم هنإف ملكتملا وه هنأ هسفن ىن

 ¡ زوج ال هنكلو ث هل ام لثم ههشأ ايف وأ اذه ىف ىمعألل ناكل زاج ول لب ¡

 ىلع ماقي نآ زوجي فيكف [ دح ةعأ رملاو هزاوج ىعدي آدحأ نأ ملمن الو

 مةت ملو { اهف رعي ال ىلا بتكلا نم هارأ امو ىأر حض وم ىف الوالك ؟ ة ةهسش

 . ىنح هدنع نم هيف دقتعي نأ هل سيلف 0 هللا نم اهنأ ةجحلا اهب هيلع

. ملعأ هقلا و : هيف كشال امب هعم



 س ٢٩٦ ت

 ةيالولا رمأب لهالا فيعضلا ىف لوقت امو : سيمخ نب رصان هبةفلا ةلأسم
 ىأر ولو ؟ ةءاربلاو ةيالولا ىن ةلمحلا ىق داقتعالا هئ زج له  ةءارملا و

 ىنكي ام انل نبب ؟كلذ هثرجم كال مآ ى : آدييبق دحأ نم وأ ة احالص .دحأ نم

 » حلاصلا لمعلا سانلا نم دحأ نم لجرلا ىأر اذإ و . كلذ نه فيعضلل

 هالحتساو © مئآملاو مراحملا بانتجاو 2 ةبيطلا قالخألاو & ةنسحلا ةريسلاو

 ايل و لجرلا كلذ نوكي لهف © مهنيد ىف نبميقتسملا نم هدنع راصو هبلق ى

 ةين و ظفل ىلإ داقتعالا مآ، ريخلا لعف نم هنم هاري اه ىلع هل هتبحمو هئالحتساب
 ةءا رملا و ةيالولا دبعلا دامق:عا"٦نإ : لاق ؟ ةءا رملا كلذكو ،د صقو مزعو دقعو

 ى صوصخم دحأ ة:الوب ةجحلا هيلع مقت و نحتمي مل ام ، هل فاك ةلمحلا ىنأ

 تلزن و ثالذب نحتما اذإف ، هتفص وأ هنيعو همس اب صوصخم" دحأ نم ةءا رملاو

 نيدل هتقفاومب هنيعب دحأ ىن إ ةيالولا بجوي امم ةجحلا هيلع تماقو 4 هتياب

 . ملو { هب لمع و لدعلاب ناد و & العف و الوق نيدلا ىف ةماقتسالا لهأ نيملسملا ا

 © تاربخلا ىلإ ةعراسملاو تاحلاصلا لامعألا هنم ترهظو { ثالذ ىف مهي
 عم ايفاك اهب ناد ىلا ةلمحلا داقتعا هل نكي ملو 2 هتبحمو هتيالو تمزل

 ول و نيدلا ىن ةماقتسالا لهأ نبملسملا نيدل فالخلا هنم رهظ نم كلذكو اذه

 ف رعو فثكالذ هنم ماع نم عسي ملو‘ هنم ةءاربلا تمزل دحاو فرح ىف

 نحتمي ملام ايفاك ةلمحلا ىن داقتعالا ناك امإو . هنم ةءا رلا الإ هانعم

 ةيال رلا ماكحأ لهج نم و . هيلع اهمايقب ةجحلا هم زلتو هتيلب هب لزنت دبعلا

 ، نبملسملا ءاهقف لأس 0 ةءارملاو. ةيالولا هب بجتامأ دحأ نم ىأر و ةءا ربلا

 , هيلع بجو امع ، نولدعي هب و "قحلاب نودهي نيذلا نيدلا ىف ةماقتسالا لهأ
 اتبجو اذإ ةاكزلاو ةالصلاك { ىلاعت هللا ضنارق ]'نم ناض رف امهو 2 اهف "

 همزلأ امك 0 اههيد؛وي ىنح هيلع اتبجو نم ,امهعيبضن الو ,امهلهج عسيال

 نيملسملا نيدل ةقف وملاب هوجو دحأب انعم امهعم"حصت ةيالوااو . امهف هتنا

 ىلا ةرهشلاب و كلذل ةرملاب و ، المعو الوق نيدلا ىن ةماقت۔الا لدأ

ةيالولا م ماكحاب نبملسملا ءاملع نم دحأ نم ةعيفرلابو ةرهش اهعفدتال



٢٩٧ 

 ةدحاولا ةلصخلاب حصتف ةءارملا امأو .. نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع ةءاربلاو

 لاصخللاب حصت ةيالولاو { نيدلا ىن ةماقتسالا لهأ نمملسملا نيدل ةفلاخملا

 اندنع سانلاو ةلصحلاب رفكلا و © لاصحلااب حصي نامإلا و .. ةلصلاب ةءا ربلاو

 ح الصو ريخ هنم رهظو نملسملل ةقفاوم هنم ل رع نم : لزانم ثالث ىلع

 ربخ هنع فرعي مل نمو . مهل ودع وهف رش هنم ف رع نمو . مهل ىلو وهف
 ّ ملعأ هللا و . هنع فوقوم وهف رش الو

 امو توغاطلاب رفاك هنأ هانعمو { رفكلاب ىمست نم و هنمو : ةلأسم

 نإو كلذ نع هاهني نأ هعمس نم ىلعو كلذ هل زوجمأ 2 رفاك هنإ لوقي و هلثامم
 ` زوجي و ةفصلا ةذه ىلع هنم أربي نأ هعمس نم ىلعأ .ان ركذ ام هانعمو .هتني مل
 ىمسي نأ ملسمل زوجي ال : لاق ؟ عدتري ينح هلوق ىلع سبحلاب بقاعي نأ
 الام رهظأ نمو © هسفن رمأ سانلا ىلع سبلي نأ هعسي الو { ارفاك هسفن

 هتني مل نإو ث هنع ضرع ىجنا نإ ، هيلع ركني هنإف ءىش لك نم هل لح
 . ملعأ هللاو . هباقع زاج هعسي الاّمَع

 باتتسيأ رذع ريغ نم ةعامحلا ةالص كرت اذإ ىلولاو : ىحبصلا ةلأسم

 فالتخا كلذ ق : لاق ؟ كلذ رغ مأ آ هنم آ ري الإو بات نإف ، كلذ نم

 .ىلوت ةعامح ىلصو بات نإف باتتسي مث هنم أ ريي : لاق نملاق . نيملسملا نيب

 لاقو .رارصإلا ىلع هنم ءعئرب الإ و بات نإف & لبق باتتسي : لاق نم لاق

 { هتيالو ىلع وه : لاق نم لاقو . هنم آ ريي الو هنع فقوي : لاق نم

 . ملعأ هللاو . هل رذع ريغ نم دمعتلا ىنعم ىلع هلك اذهو

 قرفلا ام : لئاق لاق نإو : ىصؤرخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا" ةلأسم

 ، ناورهنلا لهأ لعف نيبو رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ثدح نبب
 ةيواعم ثدح ىف هاندج و ام ىلعف : لاق ؟ ةيواعم و صاعلا نب و رمع ثدحو
 'ىنلا_ ىلاعت _ هتنا ةجحل هدانع و قحلا مكح هتمنا .ل ،..لطاب صاعلا نب ورمعو

3 لوألا لصألا ىلع هثقبل ، قح ناورهنلا لهأ ث ةجح رهاظلا ىف ىه



_ ٢٩٨ 

 نه راث آلا تلذ كلذ ىلع اذهب امهف قحلا لهأنم قافتا ىلع هقراف نم هنق راقمو

 . هيلغ تماق املو ، ثالذ ىف ةجح قحلا ةرهش ىفك و ث رابخألاو ندلسملا

 هقح ىن : نامع نم قحلا ةوعد لهأ هيف فاتخاف دشار و ىسوم ثدح امأو

 هقدص لمتحم ام هيف هدهاش نمع . نسملسملا نم قيرف لك ىعاد و ث هلطابو

 5 رهظ ام ىلع نيدلا ىف هل ةئطخت و هفلاخ نمم ةءا رملاب رهجي نأ ىلب ، هبذكو

 © هلاكشأ ىلع روحلاو لدعلا هلاينحال ثدحلا ىقب و ، اذه ىلع كنل وأ ىضمو
 راصف لصألا ى هيلع ناك ام لصأ ىلع علطي ملو : هنوك هعم حص نم عم

 ؤ ىواعد هعم فالتخا ىلع هيف ليق ام عيمج ء ىش ىلع هيف عامجإلا مدعل

 هنأ هيف اومعزو : نورخآ اذه نم ىنأو ، لطابلاو قحلل تالمتحملا نم هنأل

 ىلع لدتسيف هف رعي اريثك اجاجتحا هبهذم ىلع نمةي رهلا نم لك جتحا و ةعدب

 ام م.۔جب فيكف ‘ لوطيو عستي اذه ىف لوقلاو . اريصب ناك نم لدعلا

 لبقت الو !منامم ربدت و امف رظناف ، ةراشإ ىضم ايفو ؟ ,لاوسلا هيلع ىوتحا

 . ملعأ هللاو . هقح كل ناب ام الإ

 ىن و ه رك ذب نآ رقلا قطن نميف ىأ رلا ةيالو ىف ىحبصلا نع لئاسم رثأىلع : ةلاسم
 كللذ لع نع هرصب رصق نمل ئزحح كلذ : لاق . هتالوو هتاضقو مامإلا

 ىأرلاب هالوتي ىذلا ىلاولا وآ مامإلل لمعلازوجي : تلق ام . هب عطقلاو

 هياع بجت ال هنإ ىدنع ايف : لاق . هتيالوب نيدي نل لعفي ام امل لعفيو

 ناك اذإ اذهو . هتالوو لداعلا مامإلل هيلع هتا ذ رتفا ام ءادأ الو هتعاط
 ةيالو هل بجت ال نمم نيدلا رمأب مئاقلاو ىلاولا ناكو ث ملعلا لهأ نم ىلتبملا

 كلذ ىف ةجحلا امن 0 ةءا رلاو ةيالولا ىن ةجح ن وكي الف فيعذلا امأو . نيدلا

 هيلع بجت تناك نإ ةطيرشااب اهالوتي ناك نإو : تلق . ملعلا لهأ

 . دخاو اهانعم نآ ىدنعو نيينعملا نيب قرف ىل نيبي ال : لاق ؟ امهنيالو

 ىري ناك اذإ ةيالولابق ريصبلا ليلقو : دحأ نب د رو خشلا نعةلأسم

 اوملع اذإو . مهعسيالام نوتأي امم ر 3 ملع ةلق لبق نم مهالوتي ردقي مل اسانأ
ع سصانلا نيب ةباتكلا مامإلا مه زاجأف مهنم وجري اهف ملعلا دعب هونأي مل كلذب



- ٢٩٩ = 

 ىلؤتي نأ فيعضلا اذهزؤجن له ئ هيقف ال ملاع ريغ هزمأ رهاظ ى مامإلاو

 نأ هل زوجي ام مهل زاجأ وهو ؟ ةطيرشلا ىلع ةزاجإلا هذه مه زاملا ءالثوه

 ىلتيملا اذه ناك اذإ : لاق ؟ لدعلاو قحلاب صانلا نمب ةباتكاا نم مهل ه زيجي

 ممقفاومو هدنع مهلادع تحص الو © موقنا ءالو ةيالو هدنع مدقنت مل

 مهتيالو هدنع حصي ملو ، لوقلا رثكآ وهو © لمعلاو لوقلاب ليقو ، لوقلاب

 مهرمأ لهجو 0 ةءا ربااو ةيالولا رمأ ىف لبةيو 5 :هتعيفر زوجت نم ةعيفرب
 . ملعأ هتناو . ثكالذب 'لاق نم لوق ىلع مهنيالو كرت ىدنع هيلع قيضي الف

 ةباتكلا نم هل ه زيجي نأ هل زوجي ام ذحأل مامإلا زاجأ اذإ و : ةلأسم

 هذه ىلع هل زاحلا اذه مكح نوكيأ ، مهتلود و ننملسملا لام ىف وأ سانلا نمب

 ؟ كلذ رمغ هنم فرعي مل نم دنع ثالذ ىف ةزاجإلا هل زوجت نم ةن زيمي ةطيرمشلا

 ناك ولو كلذ هل زيجأ نه ةيالوبلاق نم لوق ىلع كثالذب هتيالو زوجتو
 مامإلا نأ ريشي هنأكف : لاق ؟ هسفن رمهبب ىلوتي ال نمم هرأ رهاظ ىن مامإلا

 نسحأ ىلع لومحمو & نومأم وهف فيعض ناك اذإ ةروشملا هيلع طرش اذإ
 ث كلذ فالخ ىلتبملا ملعي مل ام ، ثالذ هنم لوبقف كلذ ناك اذإو ، لاوحألا

 كلذ مهل زاحلا ناسنإلا ىلوتي نأ الدع ىرت له و . همالسلا هسفنل رظني لكو
 ريغ نم كلذ ىلإ هتجاح لجأل مهنع هل ىنغ الو مهرشاعي نيذلا هباصصأ نم
 نوبج وتسي ةناح ءالوه نم فرعي نأ ريغ نمو عيمحلا ىف لرقلا اذهب ذخأي نأ

 نكي مل امزوجي نأ هبجعي هنأكف & مامإلا نم مه ةزاجإلا ببسل الإ ثالذ اهب

 . ملعأ هللاو . ةمالسلا هسفنل رظنيو ةرطاخلا قوتيف ، كلذب هنم ةرطاخم كلذ

 فيعضلا قاضو نيدلا ىق ناملاعلا فلتخا اذإ و : ى رفاغلا ةلأسم

 ةصخر نم له ص لطبملا نم :امهنم قحلا فرعي ملو ، هيف افلتخا مف قحلا نع
 قحملا نع فوقولا ظفحأال : لاق ؟ لا؛وس فوقو عيمجلا نع فقي نأ

 . ملعأ هتلا و . قح ةجح هدنعو ملاع هنآل امهنم

نوكي نآ وهف ىأ رلا ةءارب امآو : كرابم نن دمحأ نب ديغس ةلأسم



 ب . _ :٢٣.٠.٠

 . هيف مكحلا فرعت ملو اثدح اذه ثيلو ثدحأ دقو ج فيعض ىلو كل

 ىذلا لج رلا تنأ ريختفهنمأ رمت و رفكلا نم ء ىشبثكيل مكل فذقيف رخآ ءىجيف
 لجرلا نم أر ذئنيحف كلذ ىلع رصأو بتي ملف ةبتتستف ىأرب كيلو هفذق

 هفذق نمم أريتف إ ىأرلا ةيالو ىف كدنع كيل و نآل ، ىأ رب كيلو فذق ىذلا

 . ملعأ هللاو , ا أرب

 امحرت هيف دجيف انموق فيلأت "نم اباتك خسن نميفو : ىلما زلا ةلأسم

 نوعري وأ . ىأر وأ لاكشإ فوقو هتيالو نع نوملسملا فقو نم ضعبل

 : لاق ؟ باتكلا كلذ ىف هدجو امك هيلع محرلا بتكي نأ هنأ ث نيدي هنم

 ةياكحلا بتكيف دحأ نع كلذ ىكحم نأ الإ هيلع مح رتلا بتكي نأ ىنجعي ال
 . ملعأ هللا و . اهسفنب

 اذإ هلعل داب ىلع مدقتم لجرل لاقي نأ زوجب لهو : فنصملا نم ةلأسم

 ىلع ز.وجم : لاق ؟ ال مأ كرمع ىف دم وأ كءاقب هتلا لاطآ : ىلو ريغ ناك

 دقتعت و كرضي مل ، رانلا ىف هءاقب لاطأ نإو هب دمأ ءاش ثيح هذه كاتفص

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش ثيح هتلاطإ

 هنإ رثألا ءاج دقف هملكيالامابأ ه رجهفهيل و ىلعدجو ىذلا امأو : ةلأسم
 ةعيطقلا و رجهلاب هدصق اذإ كلذ و © هل ةيال و اله مايأ ةثالث قوف هاخأ رجه اذز

 ، هقوقحل دثوموهو © بتعلا هجو ىلع هل همالك كرت امأو هتعيطق دةتعاو
 ولو 0 هتيالو كالذب لوزت ال و هل هبحت ال ع ىش كالذف © هتيالو و هتلصا ومل دقتعم

 مدعيال ء ىش ثالذ و ث ةنياعملا هجو ىلع ناك اذإ .ماي ةثالث نم رثكأ هملكي م

 . ملعأ هللاو . نام زلا اذه ىف ةصاخو ناوخإلا نم

 امهنأ ةةأ رملاو لجرلا كدنع حص اذإ : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 وه اذهف 2 ةنايخ امهنم نيبتالو ، مراحملا نابنتجحمو مزاوللا نايدؤي
 ليق ىنخ ةماعلا هذه اىلع ةقث وه ليقو . هيف فاتخال ىذلا نسآلا

ةداهش ىلإ جاتحمالو ىصوي نأ زوجع و ث ملعلا لهأ نم رشك عم هتلادعب.
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 لوقو { كلذ ىلع ةرهشلا ةحصب وأ كلذب هفرعت تنك اذإ كلذب هياع

 نأ زئاجو نولوقيام حصي ىنح لبقيال : ةءارخلاو نعطلا لهأ نم نائاقلا

 © ملعلا لهأ نع ليقام رثكأ ىف ةفصلا هذه بحاص لكويو نمويو ىصوي

 زوجت و { نمأ ةقث وهف هب فصو امم ءرملا ف رع اذإ ل وقلا رثكأ ىو

 امهمحر بوبحم نب دمحمو ديعس ىنأ خيشلا نع ءاجام ىنعم ىلع هتيالو
 نيلسملا نيد ىف الخد و اءاج اذإ انموق نم فلاخلاو كرشملا نإ 6ىنح _ هتلا

 ةرحس ىلإ رظناف . هنامآلاو ةقثلاو ةيالولا امهل زاج ، ارفغتساو هتلا ىلإ اباتو

 مكح هب ءاج امب و ، امهلع هلا تاولص نوراهو ىسومب اونمآ نيح نوعرف
 اوموصي ملو اولصي مليهدعب و . ةقيقحلا ىلع ةنحلا لهأ نم مهنأو مهنداعسب هتلا

 . ملعأ هللاو . اضرف اودأ ال و

 اذإ لالض راد وأ لدع راد اهمكح 0 نامع ىفو هنمو : :ةلأسم

 ىه دحاو مكح اهمكح نامعو ؟ تام رحملا كمنني نم و قاسفلا اهلع بلغت

 كلذكو طالتخا راد ةنطابلاو وحلا و راحص لثم نإ : لاق ؟ ال مأ اهةيتاسر و

 فوحلا نادلبك نامع نادلب رئاس امأ و . كلذ هبشأ امو طقسمو ربصلا

 ث هلا لحأ ام نومرحمال مهس :ال قحلا ، ةوعد راد ىهف اهلع لمتشا امو

 . قح ةوعد لهأ مهأوا رمأ و نوكههنني لب ث نيدب هتلا م رحام نولحمال و

 . ملعأ هللا و

 نيملسملا ةرصنب مايقلل ىلوتلا : لاق ؟ ىهام ةيالولاف تلق : ةلأسم

 مهل رافغتسالاو & ىوقتلاو ربلا ىلع مهتنوعمو مهييغم ىن دولاو مهل ةبحملاو
 : لاق ؟ ىهام ةءاربلاف : تلق . مهفيرشتو مهميظعتو مهقوقح مهئاطعإو
 مهلع . راكنإلاو ممنطختو هيلع هلهأ ةقرافمو رفكملا لعفلا نم ثورتلا
 . ملعأ هللاو : هل ةيهاركلاو مارحلا مءراكترا

 لجرلاو ث ةمحرلاب لجر هل وعدي لجر نع رثألا نم : ةلأسم
 . زوجي ليقو ،ال : لاق ؟ نيمآ هل لوقي له ث ةيالولا لهأ نم سيل
٠ ملعأ هللاو
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 زازإبالإ ىلصي هو رت مل اذإ كيل وو :هللا همح ر نافلخ نب انهم ةقثلا ةلأسم

 3 هدسج ىاب رتس ىلع رداق وهو نايرع هدسج ىقابو ليوارس وأ

 ؟ كدنع هلاحام ث رتسلا كرت نم اهع رذعي ىنا تاف آلا نم ملاسو

 ىلولا اذه رتسي مل اذإ : لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتالص 7

 يف هل حصي رذع ريغ نم ايراع هكرتو هتالص ىف هدسج نم رمأ ام

 هتيالو امأو . ةفصلا ةذه ىلع ةمات ريغ نوكت نأ اهاشخأ هتالصف كلذ

 ىلإ كلذ نع عوج رلا هيلع ضرع اذإ ةصاخ و 0 هل اهن وبث ىلع ردقأ الف

 هنأل ، هيف هل رذعال اع مهتفلاخم ىلإ اليم ، ىنأف نوملسملا هيلع ام

 لصي ل نك وهف © هلاح نم اذه ىلع هت الص مامإ هأ حصي مل اذإ

 متال ىلا اهطورش نودب اهنايتإ اذإ 2 ةالصلا كرات نم بي رق ىعم هنأكو

 كراتلاك اذه ىلع نوكيال فيكف © اهض رف اذإ هب هنعطقاس ريغ اهحالإ

 / ‘ همرجدشأ و . هممإ مظعأ امف © هعاضأ ام حلصي و بتي مل نإو ؟ اهل

 دق ، مظع مثإلا نم رخآ عون وه اذه ق نملسملا فالخ ىلع هدمعت

 هيلع رارصإلابف رئابكلا نم همكح نكي مل نو . همثإ ىلإ امثإ هب دادزا
 ةبوت عم ةرعبكال اك رارصإلا عم ةريغصال ذإ { اريبك همكح نوكي

 رئابكلا مكح نم جراخ ريغ اذه هثدح مكح نأ وجرأ ايفو 0 رافغتساو

 كراتلاب هيبش رذع رغب هتالص ىف نواهنملاو : هلثم وهف "يشلا هبشأ اه نأل

 فلاخملاب هبشأ وه هيف مهفالخ هل سيل امب نيملسملل فلاخلاو . اهل

 : ملعأ هللا و . لاح ` ةسنسحخ اذم هل ىفكف . هل وسرل و ه

 سانلا قفتا اذإ بسحأ ايف حور نب دمع خيشلا مالك نمو ةلأسم
 تافصلا نم عومسملا و روكذملا عيمج ق تاءا رعلا مكحم قحلا هن ونيد ف

 . ملعأ هللا و . ىواعدلا لهآ مكح هيف مكحلاف . تاداهشلا نم اوملتخا و

قفاو اذإ ثدحلا ةمرحم لهاحلا : نسحلا نب دمحم لاق : ةلآسم
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 . ٠. علاعلا هب ئ رب \ع ئ رب دقف هنيد ق هداقتعا ةطب رش ف ةءارملا ىلع ملاعلا

 ملعأ هللاو

 وأ ملاظم نم ةحيبق لاعفأ هنم ترهاشت نميفو : ىحبصلا ةلأسم

 دعب هولوتو هوباتتسا نيملسملا نإ ث دالبلا ىن هريخ رهش مث اهربغ

 ةرهشلاب هتيوت حصت : لاق ؟ال مأ ةرهشلا هذه هتيالو زوجت له ث ةبوتلا

 حصت الف كلذ هيلع نآ حص "نإو © دابعلل اقح هيلع نأ حصي مل نإ

 حصتالفكلذ هيلع نآ حص نإ و © دابعلل اقح هيلع نأ حصي مل نإ ة رهشلاب هتبوت

 ق وقح نم هيلعام ناك نإو . ءادأ وأ لحم هيلعامم هصالخ حصي ىتح هتيالو وهتب وت

 عيمج نه صالخلا هيلع لوقو 0 لوقلا ضعب ىف هل ةئزجم ةبوتلاف هللا
 ١ . ملعأ هللاو . كلذ

 ةءارىلاو ةيالولا ماكحأ رصبي نمل ناب اذإ : ىدشارمحلا ةلأسم

 ، المعو الوق هنم اهانعم فرعو اهلمع نم ىلع هتيالو بجت نم ةفص

 : ، بيرلا هيفو هنم هنع عفترا اذإ هتيالو هيلع بجت لوقلا رثكأ ىفف
 رهشلا هب رظتنيو هتيالو نع فوقولا هل عساوف هردص هل حرشني ملامو

 ئ ربتسي و هيف ض رعت ىتح ءاهقفلا ضعب لاقو . نبتنسلا و ةنسلاو نيرهشلا و
 بجويام ىنع تام اذإف ، توملا ىلإ كلذ هعسي مهضعب لاقو . اهيف هرمأ
 . افالتخا كلذ ىف ملعنال و هتيالو بجت ذئنيحف { المعو الوق ةيالولا هل
 ابوشه نوكيال ءافطصالا و © ءافطصالا نم ةذوخأم ةيالولا نإ ليق دقو

 ءافعض نم وهو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ رصبي مل نم امأو . ردكناب

 هيلإ انإو هتل انإ ايندلا روحم ىف ىقرفلا انلاثمأو نحت كلذ وحنو ث نيملسملا
 { انم ءادتهالاب الإ ةءاربالو ةيالو ىلع مدقن نأ انل سيلف & نوعجار

 هلمع و هلوق نكي نمم ثكالذك © ءادتهالا و ءادتقالا انيلع بجي نع ءادتقاو

 ىلاعت هتلا لأسن . دابعلا ىلع دالبلا ىف هتنا ةجح مه ثاثل وأ و { انيلع و انل ةجح

. ملعأ هللا و . هنسحأ عبتيف لوقلا عمتسي نمم انلهج نأ
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 ةءاربلاو ةيالولانإنوملسملا لاق دقو :ىراوحلا ىنأ باوج نم و : ةلأسم

 ارفاك ىلوتي ملسم نم أربي ملام اهلهج نم ر : ذعمو © ةبجاو ةضيرف

 ةلاهجب ارفاك ىلوت و © هلهجب رذعيال هنإف ةلاهجب ملسم نم ئرب نإف

 . ملعأ هللاو . كلاه وهو ث هتلاهجب رذعي هنإف

 3 ةريبك لمعي نم ىأر اذإ فيعضلا ىفو : ىدشارمحلا ةلأسم

 ' ىنف نيمرحملا نم ناك نإ ىل لاقف ؟ ثالذ فرعي ملو هنم آ ريي نأ هيلعأ

 لاوسلا هيلع وهعسيال : لاق نم لاقو . هيلع بجيام لهج هعسي لوقلا رثكأ
 لجو زع هللا باتكل نيداحملا نىلحتسملا نم ناك نإ امأو © كلذ نع

 أربي نأ هيلعو ث نبملسملا لوق رثكأ ىلع كلذ لهج . لسرملا هيبن. ةنسو

 هنأ هل نمي مل نإو كلذ ىف ةجح هيلعو هل ربعم لكو ث هنيح نم هنم
 . ملعأ هللاو . لحتسم هنأ حصي ىنح مرحم همكحف مرحم وأ لحتسم

 3 نيدلاب هتيالو بجت نم ةل زنم دحأ دنع لزن نمو : ىحبصلا ةلأسم

 كلذ هعسي و ثكالذب ىفتكيأ > ىأ رب هالوتو نيدلاب هتيالو نع اذه فعضقف

 ] { . ملعأ هللاو". هيف فلتخم امم اذه نأ وجرأف : لاق © همزلي ام

 ةيالو نع فعض اذإ ىأرلا ةيالوب ىفتكي : !"لاق رخآ هل باوجو
 هتطيرش ى هنم آ ريي و. ةيالولا قحتسي ناك نإ ةطيرش ىن هالوتي نأ وهو نيدلا

 . ملعآ هللا و . ةءا رملا قحتسي ناك نإ

 اذإ ، هتلا كمحر لاقي نأ زوجب له ء ىلولا ريغ تيملاو هنمو : ةلأسم

 هبونذ رتس ىون اذإ هل رفغ كلذكو ؟ ايندلا ىف همحر هنأ كلذب لئاقلا ىنع
 ،طوحأوهو زوجم ال ليق و & ةغللا ةعس عم زوج هنإ ليق دق . معنف ايندلا ى

 . ملعأ هللاو . هب لوقلا ءافعضلا عم و ءاملعلا عم لمتحا املكو ، نلوقلل

 { اهف فلتخم ةرخللاو ةرهشلا نود بتكلاب ةيالولا نإو هنم و : ةلأسم

هتيالو عفرتو هالوتي ملاعلا نأ حصي ىنح ةفصلا ىلع هالوتي الآ ىنبجعيو
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 اهنإف بتكلاب ةءارملا امأو . نانئا عفري ىنح هتيالو عفر ولو ليقو ، دحأل

 ج راخ اذهف ، ةفصلا ىلع أ رمي نأ الإ افالتخا اهزاوج ى ىن ملعأ الو ،زوجتال

 هز عماسلل زجم م نالف نم عى ري ملعلا نأ حص ول هنأ ىدنعو . نيعتلا نم

 افالتخا لصفلا اذه ىف ملعأ ولو « ءاملع اوناكول و هنم هتعا ريك هنم أ ربي نآ .

 قف ةحصلا نآ ىعمف ث نالف ىواتف نم اهنأ بتكلا ة ةحص امأ وأ ث هيلع الومعم

 ةطخوأ ،لوقلا:ضعب ىف دحاولا ةعيفر وأ ةنياعملا ىهو ث ةربخلا وأ ةنيبلا هذه

 ملعأ هللا و . ثالذب ىتفأ هنأ حص اذإ

 ةربصبب ة ريصب فعض وأ ملع ةلق ىلع ادحأ ىلوت نم و هنمو : ةلأسم

 ث هل عساو ريغ كلذ نوكي نأ فئاخ كاذ عم وهو © مكح مازتلا وأ هنم

 ىضم نإف كلذ ةحص ىلع لدتسي مل و اضيأ هعسي الأ هنع عجري نأ فاخأو

 ى قحلا فلاخم امم هللا ىلإ هتب وتو كلذ ىف همزلي امم ةنونيد عم ةيالولا ىلع

 ؟ كلذب رصبلا لهآ دنع هعسيال ام هتيالو ىف قفاو ولو كلذب املاس نوكي كلذ

 نم ةيالو هيلع قضت مل هتطيرش ىف مرح لك نم ةءاربلا دقتعا اذإ : لاق
 . ملعأ هللا و . هالوت

 امه الو توبث ىئف ايضاق وآ ايلاو لعج اذإ مامإلا نأ هنمو : ةلأسم

 تيب ى فرصتلا هل لغجو ماكحألا ذافنإ دحأل مامإلا زاج اذإ امأو فالتخا

 ىلع هتيالو توبث هل ملعأ الوء،هيلع هتيالو دقع توبث ريغ نم( نمملنسملا لام .

 ‘ ءايل وآلا هلثمو اذه ىنلمعتسينأ زوجمال مامإلا نآ ربغ ، اذه لجالتيعر ا

 . ىدنع ايف دعبي ل هتيالو توبثه لئاق لاق نإو ف رحلا اذه لجأ نهف

 . . ملع ] هللا و

 فيعضلا ىف انفرع ىذلاف : هللا همح ر نافلخ نب انهم ديسلا نع ةلأسم
 ةطب رشلاةيال و نإف ةءارملاو ةيالولا اب بجت ىلا طورشلاب املاع نكي مل اذإ

 ام ىلإ دتهس مل اذإ هفعض لاحل نيينعملا قو ةلمحلا ىف هل نآزجم ةطيرشلا ةءا ربو

 ةءارب و 0 هتل ايلو ناك نإ ةطيرشلا ةيالوب هصخم ذئنيحف © هيف هيلع بج
 وجرأف هلاح نم اذه ىلعو ، ثالذب هل نييعتلاب هلل اودع ناك نإ ةطيرشلا
 ض هتيالو هيلع بجت نم ةيالوب ةححلا هيلع موقت ىتح هللا دنع ةمالدلا هل

( راثآلا بابل - ٢٠ م )



-- ٤٩ _ 

 هيلع بجو ںامهدحأب ةجحلا هيلع تماق ىتمف 0 هنم ةءا رلا بج نم ةءارب و

 امب مايقلا ىف رصق نإف ، اهمايق دعب اهلهج هعسيرملو،اهدر هيلع قاض و :اهلوبق
 هلهج روذعم ربغ هنآل "هتبقاع ىن كالهلا هيلع قح كلذ نم ةجحلا هيلع تماق

 تهجو نمىلع ةبجاو ىهف رمعو ركب ىنأل هتي الوامأ و، هيلعاهمايق دعب ةجحلا

 ةيالولا ىف ةجحلا اهب موقت ةرهشلا نآل 0 اهل عفاد ال ىنلا ةيضاقلا ةرهشلاب هيلع
 لهج عسي ال ليق دقف ةمئألا رثاس امأو ، امكحال املع ديفت ىه ذإ ةءارملاو
 هتعاط ةبجاو لدعلا مامإلا نآل ، هرصمو هرصع لهأ نم ناك نم مامإلا
 لجأ نمف هدذفب نوكي ىذلا مامإلا ىف سكعلابو { هرصعو هرصم لهأ ىلع

 هرصع ريغ ىف ناك نمف 0 امومع ال اصوصخ مامإلا لهج عسي ال ليق كلذ

 مهنم ةنم ةءاربلاو هتيالو مكح ىن؛سانلا رئاسك مهعم نوكي لب { هرصمو

 بسح ىدنع اذهف 2 اهموزل لاح هتعاط موزل لهأ نم مهجورخ لاحل

 . ملعأ هللاو . ىل ناب ام

 ،ةءارملاو ةيالولا آنرصبي نك اذإ نهدحو ءاسنلا ةداهش نعو : ةلأسم
 لوق نم انظفح ىذلاف : لاق ؟ال مأ نهنعا رىل ئربي نأ دحأل زوجم له
 نم دحأ ةيالو تعفرو ى ةءارعلاو ةيال واا رصبت تناك اذإ ةأرملا نأ نيملسملا

 . ةءاربلا تعفر اذإ و.اهلوقب هتيالو تعفر نمل ةيالولا تتبثو &اهنمكلذ لبق سانلا

 :نبملسملا نم لجرو ةملسم ةرح ةأرما اهعم نوكت نأ الإ كللذ اهنم لبقت م

 اذزف لجر نهعم نوكي نأالإ ةءاربلا ىلع نهدحو ءاسنلا ةداهش لبقت الو

 تناكو"كالذ ىف مهتداهش تلبق ةرفكمي لجر ىلع اودهشف لج ر؟نهعم ناك

 . ملعأ هللاو . ثكلذ ىلع ةءاربلا

 دهاش هل دهشو أ لجر نم ةءاربلا تبجوأ ةرهش نعو : ةلأسم

 اذإ ةءارملا هلاح : لاق ؟هلاح ام ث هل ةيوتلاب وأ هتيالو بجوي امم لدع
 ؟ ةءا رملاب ةداهشلاو ةيالولاب ةرهشلا تناك ول ثكالذكو ': تلق . افلس راص
 . ةرهشلا تتبثو ةداهشلا تلطب ةرهشو ةداهش تعمتجا اذإ معن : لاق
.:: ملعأ هتنا و



 اهنم ةر وتلاو بوذ لا ق

 . هراج "ىلع راحلا قح ىفو . اهم رجوو ناربحلاو ماحرألا ةلصو

 ء سطاعلا تيمشتو ث مالسلا در ىفو ، برشلاو لكألا بادآو ث ةبيغلا ىفو

 . كلذ ه.شأ امو

 لالح نم لاملا عح ىف ىلابي ال هتايح ىف افرسم ناك لجر ىفو : ىلمازلا

 ، كلذ ريغ وأ ضيحلا ىت عماج وأ قلط ىلابيال هتجوز ىف كلذكو ، مارح و
 ةفصلا هذه ىلع هتجوز لام هل لحمأ ، زوجمال ايف لوخدلاب هسفن فرعيو

 عيمح نع ءاهتنالاب قدصةنونيد ىلاعت هلل نيدي لجرلا اذه نإ : لاق ؟ال مأ
 هتجوز ىق : دقتعيو ، لالحلا نم هريغ ىلإ كلذ كرتو 0 هلعف هيلع هتلا مرح ام

 ءىش هعم حص ام ىنم 2 اهف هيلع هتلا بجوأ ام يدوم هنأ هكلمام عيمحو هذه

 كسممو. اذهب ناد اذإف نع ةفرط هكرتي ال هنأ ث هنم جورخلا هيلع بجو

 .معأ هللاو . كلذ هيلع قيضي الف هتجوزو هلامع

 كلذب ملعي وأ هنم لهجت ىصاملا نم ائيش بكري نميفو هنمو : ةلأسم

 ىلع : لاق ؟ال مآ لاس نوكيأ ، ةلمحلا ىف بات نإ و © هنيعب هنم بوتي ىنح

 اهف ةجحلا هيلع موقت ال امم تناكو ةرفكم بكترا نم نأ رثألا نم هتعمس ام

 بلط ىن ادهثحع ناكو كلذ ملع هل ربعي نم هترضح سيلو ث عامسلاب الإ
 لهج اذإ هقلاخ نيد ىف همزلي امع لا؛وسلاب آنئاد ناكو © كلذ نع لاوسلا

 فلكي الف ص ةردقلا مدعالإ لاوسلا نع هسبحم ملو ، هنيعب ثلذ صخ نآ
 ةلمحلا ىنبات و ةبوتلا دقتعا اذإ كلاه اذه نإ لوقأ الو . اهعسو الإ اسفن هتلا

 لاسي ملو نيربعملا ةرضحم ناك نم .امأو . قحلا هيف فلاخ ام عيمج نم

 اهيلع مقموهو ةرفكم ىلع تام نإو ث اه وكر ىف تارفكملاب ةلاهخلا هعست الف
. ملعآ هللاو . ةلاهلا نم ةاجنلا هتنا لأسن 3 كلاه تان
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 هماحرأ نم هفرعيال نمع لأسي نآ لج رلا ىلعبجي له و هنمو : ةلأسم

 همزلي ال مأ © مهلصيل مهنع لاثوسلاو ثحبلا ىن هداهتجا لذب همزليو
 'لا؛وس ال : لاق ؟ فرعي ال ايف هيلع لاؤوسالؤ ، مهنم هفرع نم لصوالإ
 لبق نم هلهج ناك اذإ روذعم وهف مهفرعي مل نإو ، مهلصو مهفرع نإف هيلع
 بسنلا نم هذه مهل زنم ىف مهن ف رعي ملوبسنلاب افراع ناك نإو ك بسنلا

 ناك اذإ مهف همزلي نمع ل وسلا هيلع هجولا اذه ىلعف { هماحرأ نونوكي
 : ملعأ هللاو . همزلي ءىش نع مهبف رصق دق هنأ افراع

 ىتح آنموم نموملا نوكي ال اهبف ليق ىنلا ةياورلا ىفو هنمو : ةلأسم

 اهرهاظ ىلع ىه ، همرح نم معطيو ، هملظ نمع وفعيو ، هعطق نم لصي
 كاله ثالذ لعفي مل نم قحلي له © اه رهاظ ىلع تناك نإ و ؟ كلذ ريغ مآ

 ةل۔ص هيلع تبجو اذإ ناسنإلا ىلع ضرف وه ايف كلذ ىنعم نإ : لاق !؟ ال مآ

 ملاظلا ىف نموملا عسي دحآ هملظ نإ . لوصوملا كلذ هعطق نإ و هتنص هيلعف دحأ

 همعطأ دحأ ماعطإ هيلع بجو اذإ . هملظ امك هملظي الو ى قحلا الإ

 : ملع هللا و . معطملا كلذ همرح ول و

 هتيب لجرلا لخد اذإ مزال تيبلا ىف ةأرملا ىلع مالستلا قو هنمو : ةلأسم

 { ميلستلا ريغب اهملك اذإ مأ دحأ دجي ملوأ آدحأ اهدنع دجو هتأرمأ ىلع
 مالسلا ل,ة مالآلا نآل هتيب لهأ ىلع هلوخد ىف هكرت ىغبني الو هتنس ىدنع ا

 مالسلا اوهرك نيملسملا نأ الإ قلخلا نسحأ نم مالسلاو ، بدألا :ءوس نم
 ض رعتم ناك اماع ملس اذإ هنأل قيرطلا ىف نمةل اذإ تايبنجألا ءاسنلا ىلع

 . ملعأ هتناو . قيرطلا ىن اهتوص ءادبإل

 . سيلف ءىشب نبملسملا عفني مل نم : اهبف ليق ىتلا ةلأسملاو هنمو : ةلأسم

 جاتحس وء هلكر مآلا مومع ىلع ردقي مل هريغب ىنتكاو ده زت نميف تيأرأ ث مهنم

 هنه ىلع ءىش ةلأسملا هذه نم هريغب ىنتكملا ده زتملا اذه قحليأ ، دعاسمل

 ساناا ىلع مزاللا .ىعم ف عجري اذه ليوأت نإ : لاق ؟ ال مأ ةفصلا

:ملع أهللا و .مزاملا ريغ ىلع اذه جرخمالو،قوقحلا عيمح نم ضعبل مهضعب نم
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 ، تاقوألا ضعب ىف مالكلاب هيذزت ةأرما هدنع نميفو هنمو : ةلآسم
 نةليلوأ ةليل ردق مانملا ىنو ث مالكلا ةلقب اهرجهو اهنع تكس هتذآ اذإو

 ملو مالكلاب هتذآ تناك نإ : لاق ؟ال مآ كلذ هل زوج & اهمدويل رثكأ وأ

 .هرجال مظعأ نوكيل ىذألا ىلع ربصي و اهرجه نأ ىنبجعيالف © اهسفن هعنمت

 © اهق وقح نم هرلعبجم ام ةيدأت 3 هنع اهاذأفكتل اهمالك نع كسمأ نإ و

 . ن ملعأ هللاو . ىكالذ هيلع قضي ل

 ، نهمالكب ذلتسيو تايبنجألا ءاسنلا ضعب ثدحم نميفو هنمو : ةلأسم

 هذذلت ناك نإ . لاق ؟ال مأ كلذ هل زوجم ث ةوهش رغل كلذ ليطيو
 نع هل فكلاف ث ايند وأ نيدرمأ ى حالصلا ىناعم نم ىنعم ريغل نهمالكب
 . ملعأ هللاو . نسحأ اذه لثم

 رظنلا لثم راغصلا ىراوحلا نم رظنلا لحم ىتم ىلو هنم و : ةلأسم
 نأ ىلإ وهأ . رتتستالتناك اذإ كلذ دح ام ةروعلا ريغ نهسوور و نهنادبأ ىلإ
 نامث ةنبا لثم ةربغص ىهو ىهنشت تناك اذإو ؟ كلذ رغ وأ ىهنشت

 تراص اذإ : لاق ؟ال مأ رتسلاب اه و رمأي نأ اهلهأ مزليأ . ننس عستوأ

 ةوهش رغل رظان اه رظن نإو ْ اهعع رظنلا فك ىبجعيف اهلٹم ىہشي لح ق

 ، رصبلا ضغي نأ هل بحتسي و ص هميثأت ىلع ىوقأ الف { رتتستال ىهو
 ديعتنال هنأل م مزال هنأ ظفحأال و ‘ رتسلاب اه ورمأي نأ اهلهال بحتسي و

 . ملعأ هللاو . اهلع

 قيرطلا مهاقلأ تنك اذإ ماحرألاو ناريحلا ةلص ىفو هنمو : ةلأسم

 ىق مهاع لوخدلا نع كلذ ئ زجمأ { رثك آ وأ لقأوأ ةرم رهش لك ىلع

 : لاق !؟ ماخرألا و ناريحلا ىنعأ ، قرف ممنيب مأ ؟ ءاوس مهلكو مهلزانم

 ةلصلا ىنعم .ىت ىدنع `آدودح ائيش ىه تسيلف ماحرألاو ناريحلا ةلص امآ

 رمأ هصخ اذف مهتلص دقتعي نأ ناسنإلا ىلع امنإو ث مايألا ددع ى
لاح ىف .مهلصي هولاق ام رثكأو مهلصو مهتلص :هيف ء هيلع بجت مهف
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 ىلعو ناكمإلا ىلع اذهو . رقسلا نم م ودقلاو ضرملاو نزحلاو حرفلا

 . هنم ءافج اهف لصاولا مهلصي ملنإ اهنودعي ىنلا مهلاوحأو سانلا ةداع

 . ملعأ هللا و

 ركذيو بساحمآ ڵ قدص ةبوت ىصاعملا نم بئاتلا ىفو هنمو : ةلأسم

 رثألا نم هتععس ام ىلع : لاق ؟ ال مأ ىصاعملا نم هنم بات امم > ةمايقلا موي

 نم هنع اهاعمو هبونذ ةظفحلا ىسنأ هدبع ةبوت لبق اذإ ىلاعت _ هتنا نأ

 . ملعأ هللاو . هيلع دهشت نأ هح را وج ىسنأ و { هباتك

. \ 
 تناك اذإ مهتلص اهمزلتأ .3 ماحرأ ال ةأرما ىفو هنمو : ةلأسم

 مالسلا در اهفكيأ 0 اهنيب نم جورخلا اهيلع :قشيو ث اهنم ةديعب مهلزانم

 . ملعأ هللا و . مالسلا در اهفكي : لاق ح ال مآ

 © هسمفنب مهلص ىلع ردقيال ماحرأ هز ناك اذإ ىمعألا و هنمو : ةلأسم

 هيفكي : لاق ؟ مالسلا در هبذكي مآ سانلا نم دحأب نمعتسي نآ همزليأ

 . ملعأ هللاو . هتردق ىلع مهتلص داقتعا عم مالسلا در ىدنع

 مهلع مأ ةارع ةمايةلا م وي ن وثعبيآ ‘ نينموملا ق و هنمو : ةلأسم

 ةوسكلا ركذ ءاج دق هنآل ؟ هريغ ن ود ةوسكب صوص دحأ مأ ة وسك

 نأ ىدنع ايف : لاق ، كلذ نم حيحصلا ملعن ملو ؤ رثألا ىف ىرعلا ركذو
 كلذ دعب ىسكي ش ح مه رفاكو مهه؟وم ئ ةارع ةافح نوثعبي ح,حصلا

 ١ . ملعأ هتناو . ىلاعت هللاب نونمؤللا

 ،ةطاوللا لعف _ كاشاح _ هنم رهش نم ىلع مالسلا ىنو هنمو : ةلأسم

 .نبح ىنالإ ةلبقلا لهأ عيمح ىلع زئاج ملستلا نإ : لاق ،ال مأ كلذ زوجي

 . ملعأ هللاو . ركنملا مهعقاوم

 ماقتو ةناعلا قلح : لثم ننسلا نم ءىشب نواهتي نميفو هنمؤ : ةلأسم

 نكت ملو ، ثالذ ربغو كاوسلاو براشلا زج و { نيطبإلارعش فتن و رافظألا

آموئأم نوكيأ 2 هنم لفاغت نمالإ:نهقوقحم نواهنلاالو نيملسملل فلاخم هتين
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 اذإ براشلا كلذ ىف تعمس ىنآ الإ هيلع مثإ ال : لاق ؟ال م كلذ ىلع

 نواهتلا زوجيالو ، ضرف هزج نأ نيكرشملا ىز ىلإ نيملسملا ىز نم جرخ

 . ملعأ هللا و . رذع ريغل ناسنالا هدعي نح تقو ق تبجو اذإ ضا رفلاب

 لص همزلتأ © ةبيصم مهتباصأ اذإ ماح رآلا ةلص نعهتلأس وهنم و : ةلأسم

 نأ همزليأ © هدلو وأ دلاو لثم مهنم ربك آلا لصو اذإ كلذ لثم ء مهلك

 كلذ : لاق ؟ مهئابآ تويب ريغ تويب ىف نينكاس اوناك اذإ مهدالوأ لصي

 ملاذإةوفجهن وري ال مهدنع ربك آالالصو اذإناك نإ مهفراعتو سانلا ةداع ىلع

 ربكألا ناك نإو : هل تلق . هئزج كلذ نإ هلوق ىنعم ىلعف & نيقابلا لصي

 مزلي كلذ نإ هلوق ىنعم ناكف ؟ هتلص ىنمزايأ ، هلصأ مل نإ ةوفج ىري ال
 ملعأ هللا و

 مهنلص مزلتو اماحرأ النونوكي ةعاضرلا نم ةوخإلا ىنو هنمو :: ةلأسم

 ةلص موزلك مهتلص مزات ال هنأ رثآلا نم هتعمس ام ىلع : لاق ؟ ال مأ

 3 كلذب ةن ونيدلاب مهنلص كرت دقتعي نأ ىنبجعي ال نكلو .2 ماحرألا

 . ملعأ هللاو

 :سانلا ىلإ ددوتلا هللاب ناميإلا دعب لقعلا س أر ىوري ايفو هنم و : ةلأسم"

 اوعج ريو هللا ىلإ اوب وتي نأ مهل بحم نأ : :لاق ؟ سانلا ىلإ ددوتلا ريسفت ام
 ..: ملعأ هتلاو . هللا مهبذعي الثل ىصاعملا مهل هركيو ، ةحيبقلا مهلاعفأ نع

 نإو ؟ال مآ زوج . ةيبنجألا ةأرملل ىمعألا ةنكاسم وهنمو : ةلأسمو

 ؛ سيلو ث دحاو باب نم نولخدي مهنأ ريغ ،نكسم مهنم دحاو لكل ناك
 رثألا : لاق ؟ ال مأ قرف كلذ نوكيأ { باوبأ ضعب مهضعب نع مهنكاسم
 اذإ كلذ ىنبجعي ال انآو 0 ةيبنجألا ةأرملل ىمعألا ةنكاسم زاوجب ءاج دقف

 ناك اذإ ةصاخو امهسفنأ ىلع هناقلغيو & دحاو باب نم نالخدي اناك

 اذه ىنبجعي فلؤوملا لاق . رثألا نم غلبآ رظنلاو © ةأرملل امهتم ىمعالا

: ملعأ هتناو . رثألا اهب ءاج هباوص ىلع لدت ناعمل رظنلا
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 مح رلا كللذ لهأو ، ىدلب ريغ دلب ىف محر ىل تام اذإو هنمو : ةلأسم
 مهتلص ىنمزلتأ ، مهريغ وأ ةيباتك وأ ةيبنجأ كلاهلا مأ لثم محرب ىل اوسيل

 تام نه لبق نم ماحرأب فال اوسيل نيذلا ةلص كم زلت ال : لاق ؟ ال مأ

 . ملعأ هللاو . هتاص تعطتن ١ دق تيملاو . ثكاماج رأ نم مهعم

 فورادلاو ، ةنيزل لحكلا ف ز اهنع ى مملا ةنيزلا ىنعم امو هنم و: ةلأسم

 امف 8 ةنيزل نوكي نأ الإ حابم وه امم كلذ ريغو ةنيزل براشلا ختنو ةني زل
 امارح كالت هتني زب بلجتسيل نيزني نأ ىون اذإ هب دارملا نوكيأ ؟ ةنيزلا هذه

 امارح لبةي الو امارح لك أي الو امارح أطي الأ هتين تناك ولو مأ 0 هيلع

 اه رغ وأ ةني ز نم هلعف ناسنإلل زئاج ءىش لك امأ : لاق ؟ ثلذ فيك مأ

 زوج الف رتخبتلاو ءاليخلا ةينلا هذهب ىون ناك نإف 0 ةينلا هدسفت و ةينلا هحلصتف

 وأ نوهركي .ام هنماوري الثل هناوخإ دنع ةلامحلا كلذب ىون نإو . كلذ هل
 داسفلا كلذب ىون نإو ث ثالذ ىدنع هيلع قضي مل ، هتاجوز دنع ةلامحلا
 نوملسملا ىهن دقف براشلا ختن امأ و . مارح هيلع وهف تايبنجآلا ءاسنلا ى

 : فلأوملا لاق . هزجب تءاج ةنسلا نآل ايندلا ىف نيقفانبا باذع هنإ !ولاق و هنع

 اهب بلجتسي ةنيز ال هرعش ليلقت كلذب دار أ نمل براشلا ختن ةزاجإ ولخت ال

 . ايندلا ىف زنةفانملا باذع هانرك ذ امك وهف كالذ هب دارأ نإف & هل لحم الام

 . ملعأ هللاو

 مث بونذلا رئاغص بكتري نميفو ۔هللاهحر_رمع نبدمحم خيشلا ةلاسم .
 تام ح ةب وتلا هتين :ىنو كلذ ىلع وهو . اهنم بوتي ح اهعق .ويآ ء اهنف بوتي

 . ملعأ هللاو . هتب وتب تسيل ةينلاو 2 ةينلا هعفنت الف ، ب رتي نأ لبق نم ةأجف

 اذإ ةنونيدلا نعو : ى وكزألا دمحأ نب ةعمح خرشا نع : ةلأسم

 ثالذ نامض فرعي ملو 3 ملعلا لياق وهو تاعبتلا ضعب هيلع ناكو اهدقتعا

 صالخلا دق:عيو لاوسلا ةين ىلع ناكو ، رطاخلا ةسو۔والو: هنم ةيورتلا الو

ع خ 'نحغ ل اةوسلاب, نثاد و دابعلا ققج.و هللا ق.وةج>,نم هم زليام عبمج نع
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 ةيالولاو ، هتنا ءادعأ عبمج نمه ةءارملاب هت نئادو © لاوسلا هيف همزلي ام

 ؟ اكلاه مأ ةن ونيدلا هذه الام نوكي { اذه ىلع تام و 1 ءايلوأ عيمجب

 داقتعالاو > هيلع مدنلاو زوجال ىذلا لمعلا ك رق ةب وتلا تحص نإ : لاق

 ميلست و ك اهلهأل ق وةحلاب فارتعالاو ناسللاب رافغتسالاو هيلإ عج ري الأ

 ىص وأو ءارقفلا ىلع كلذ لثمب قدصت مهماعي ملنإو مهفرع نإ مهلإ كلذ
 فرتعاو صالخلا هنكمي مل وه نإو.هلامنم سلا عفدي نأ اوفرع نإ هل

 حصت و هتب وت كلتف ، دجو ىم اهدر ىونو دهتجا و كللذ ىق ىعسو مهل

 ىلع ةماقإلا عم ةنوتيدلا امأ . هتينالعو هتريرس ةحصو هتين قدص عم هل

 ةيالو ىلع ميقم وهو ث ةلمحلا ىف ةءا ريااو ةيالولاب ةنونيدلاو بنذلا كلذ

 عسي امإ ا و كللذ عسي الف © هتءا رب زوجنال ن ٠,ه ةءا رب وأ هت٫الو زوجتال نم

 ةيالو وأ ل موأ مد ةباصإب لالض :ةنونيد ىلع ايقم نكي ملام كللذ ةلمحلا ف

 ةيالوب ىلبي نكي ملو . " هيف فكالذ هل زوجيال نمم سانلا نم دحأل ءارب وأ

 ىف معنف ةءارملا ثالذك و ث هنم ةءارملا الو هنع فوقولا هل زوجيال دحأ
 ١ ..ملعأ هللاو . انفصو امك ةنونيدلاو ةبوتلا هثزجت ةلمحلا

 ام و مالسإلاب .نيدي نم لكو : هللا مهمحر انباحصأ راثآ نم : ةلأسم

 ص وي مل واو رصم رمغ وهو نمقداصلا ةنايد مالسإلا قوةح نم همزلي

 نم دحأ عم نيدلا ىف ةيالو هل ناك نإف ، ةيصولا هنكمت مل وأ ؟يب
 ىوس امف ةنمثو. سفن ةيد همزلت ناك ولو ء هتيالو ىلع وهف نملسملا

 ةينلا قدصو مدنلا قدصب ةب وتلا قدص 7 ملعي نأب ثكالذ و ٠ كللذ .

 ىف هسفن نم فاصنإلاب :هنم ةنونيدلا قدصو © ةيصعم ىلإ دوعيال هنأ

 ض هتقاط هيلإ تلصوو & هتردق هيلإ تنغلبام اغلاب كلذ ىف همزليام عيمج

 ۔ ١

 زوفلا رانم ةبوتلاو © ادعس هللا ءاش نإ تام اذه ىلع تام نإ هنإف
 . ملع هللاو . اهلبحب كسمت نملا ةاجنلا راعشو © اهلعفل هللا هقفو نا

 ىقالي لج رلا ىفو )١( قةسرلا ديعم نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 )١( ةنس ىلاوح قاتسر ءاهقف نم قاتسرلا ديعس نب سيمحم خيشلا ناك ١٠٣٤ه .



_ ٣١٤ 

 دحأ برقو ؤ قرطلا ى هماحرأ رمغو هماحرآ نم تايبنجألا ءاسنلا

 نييح نآ هل زوجيأ ،© لاجرلا نم دحأ برق سيل وأ لاجرلا نم

 دق : لاق ؟ ال مأ ةوهشلا نم هبلق ئرب اذإ هريغ و حايصلاو ميلستلاب

 مهلاو ةوهشلا نم ةوسنلا بولق ولج رلا بلق ملس اذإ كلذ زاوجب رثألا ءاج

 دارأ ليقو . كلذ نولعفيمهضعب وأ ةرصبلالهأنمانخايشأ ناكدقو 2 ةيصعملاب
 نحن هل لقف { ناسارخ لهأ نم انباحصأ نم ءاسن حفاصي نأ لجر

 كلذ زاوج ىلع ليلد اذه ىفف . لاجرلاب بحرنال 0 ناسارخ ءاسن

 فلسلا لهأ نم نم۔اسملا ءاملع نم وهو هب لجرلا مه مل زجي مل ولو

 © نيملسملاراثآ ىن دوجوم كلذ /زاوجو . همسا ركذ ىنع باغ ىنأ الإ

 هقالخأ نم ثالذ فرع اذإ قيضي الف بلقلا ةمالس لجأل كلذ كرت نمو

 كيلع ىفخيالو هيلإ بوذنم قالخألا نسحو 0 ءافجلا نم هنإ لوقن الف

 . ملعأ هللاو . ثالذ

 ةونج هنم كلان اذإ نموملا نم ءاكتشالا زوجي لهو هنمو: ةلأسم

 لح امم ةحارتسالا ىلع نكل 0 هتيالو دقتعم & هقوقح نم دوم تنأو
 © ةحارتسالا هجو ىلع فيعضلا نم ءاكتشالا كلذكو © هنم كبلق ى
 مأ كلذ عيمج قيضي ع زبخلا ليبس ىلع ض رملا نم ءاكتشالاكلذكو ك اضيأ

 بلطل باتعلا ليبس ىلع قدصلاب نموملا نم ءاكتشالا امأ : لاق ؟ ال

 ' كلذف 4 امهتلصاومو امهنيب اضرلا بجي نم ىلإ ةافاصملاو اضرلا
 دنع هتلزنم إ طاطحناو هيخأل بتعلا ليبس ىلع ءاكتشالا ناك نإو . زئاج

 ىلص ىزلا نأ ىورو . كلذ هل هركي هنأ ىدنعف & سانلا دنعو هناوخإ

 تجرخ املف . ةأرما اهعسو اهنع هتلا ىضر هشئاع ىلع لخد ملسو هيلع هتا

 تلاقف . ةليمج ءانسحل اهنإ ملسو هيلع هتا ىلص ىنلا لاق : ةأرملا

 هيلع هتنا لص ىنلا اهل لاقف © ةريصق اهنأ الإ : اهنع هتنا ىضر هشئاع

 ؛هقلا ىلص ىنلا لاقف اهف امب اهتركذ ىنإ : تلاقف ث اهبباتغتال : ملهو
ملو ، هانعم اذه امالكوأ . اهتهل اهيف سيل امب اهتركذ ول ملسو هيلع



_ ٣١٥ 

 نموملا ههركي “ى د لك نآ ىلع ليلد اذه ىفف . هنيعب ظفللا ظفحآ ملو
 هبلق حيري الأ هل ىغبني هنأل ، هركذي نأ دحأل ىغبنيال دب ركذ اذإ

 رحلا ىف ءاملاو ماعطلا نع رصي ملسملا ناك ذإو ‘ نموملا هيخأ ةبرعب

 هيخأ ىف اهلوقي ةملك ن نع ربصيال فيكف . هندب ماوق وهو ث ديدشلا

 ثالملاا دعب هعم ماقأ و بجاولا هيلإ ىدأ اذإ فيضلا امأو ؟ اههركي نموملا

 قيضي الأ وجرأف .ش ةمزاللا قوقحلا نم ءىش قلعت هيلع هل نكي ملو

 زابخإلا ليبس ىلع ناك اذإ ضرملا٦ نم ءاكتشالا امأ و . ثكالذ هيلع

 ليبس .ىلع ,اذه لثمو ، ىمحلا ىنتمآو ةليللا هذه ترهس : لوقي نأ لثم

 ' ¡ كلذ هيلع قيضي الأ وجرأف ،. مربتلاو ىوكشلا ليبس ال ث رابخإلا
 . ملعأ هللا و

 ،سانلا نم ادحأ هاطعأ ام ركذي نأ ناسنإلل زوجب لهو هنمو : ةلأسم

 هنأ لثم ىناعملا نم ىنعمل وه امتإو 0 كلذ ركذ ىعأ { رخفالو ءايرلال

 اذك هتيطعأ دق : لاقف ؟ انالف ىطعت ال كلام ::سانلا نم دحأ ىف بتوع

 ءاي رلالكلذي د ري مل اذإ : لاق ؟ال مأ كلذب هباوث لطبيو زوجمال مأ ، اذكو
 امعتف تاقدصلا اودْبُت نإر) : ىلاعت هتلا لاق دقو ،كلذ قيضي الف ةعمسالو

 هللاىلص ىبنلا بغرو (١)(مكل ريخ وهف َ}ءا رقفلا اه وتوتو اوفلخت نإو ىه

 هلامش ملعت ملف ةقدصب قدصت لجرو »: لاقف ةقدصلا نانك ىف ملسو هيلع

 ناتكلا ليضفتب راثآلا تءاج ام رثكأو هانعماذه امالك وأ « هنيم تطعأ ام

 راهظإلا نوكيف هب سانلا ىدتقيل ةين ىلع كلذ رهظي نأ نأالإ راهظإلا ىلع

 . ملعأ هللا و . لضفأ

 زوج ال لطاب هنأ هدنعالوق لوقي وأ العف لعفي نميفو هنمو : ةلأسم

 نأ نملسملا ليواقأ نم الوق هيف قفاوف © ثرطخ هيف هنأ هدنعو المع هلعفي و

 ؟ اكلاه مآ املاس ن وكيأ ؟ ىلاعت هللا دنع هلاح ام ث زئاج لوقلا وأ لعفلا كلذ

 )١( ةيآلا نم ٢٧١ ةرقبلا ةروس .



- ٣٠٧٦ 

 ةدسافلا هتينب كله لوق نبملسملا نمب فالتخالا هيف ىرجن امج اذه نإ : لاق

 هثز+ت و ةب وتلا هيف مزلت اذه نأ انعم ىذلاو . هنع هتلا هفرص ارمأ دارأ لوق و

 . ماعأ هللاو . نامضلاو مثإلا نع ةب وتلا

 دارأو 0 اه رغ وأ هدلب ىف هماحرأ نم دحأ تام نميف و هنمو : ةلأسم

 دلبلا .ف ءال٬وه ريغ ةبارق تيملا اذهلو ، مهنيعب ةبيصملا لهأ لصوو هلصلا

 اعيمج مهلصي نأ هيلعأ ، لصاولا اذهل ماحرأ اضيأ مه و © اه رغ وأ اضيأ

 ، كالذ همزلي ال هنأ وجرأ : لاق ؟ال مأ ، اودعب وأ اوبرق ، اورثك وأ اولق

 نم ثالذ سيل و هأزجأ ةيزعتلا مايأ ىن ءازعلا لهأ نم هرضح نم لصو اذإو

 ، ةبحتسم نيملسملا دنع ةنس اذه امنإو ث ماحرألاو نا ريجلل الإ تابجاولا

 لاملاب ناكمإلا بسح ىلع هتلص همزلت نم لكل ةلصلا دقتعي نأ هيلعو ٠

 . ملعأ هللا و . ةمالسلا وأ سفنلا وأ

 كلذ عفادي وه و هلاوقأ وهلامعأ نم ء ىش ىن ءايرلاهضراع نميف وهنم و : ةلأسم

 زع هللا ىلإ عجرو بات ركذ نيحو ح ةعفادملا نع هنم ءىش ى لفغ امبرو

 ىلاعت هتنا هذخاوي ال دبعلا نأ وجرأ لاق ؟ ال مأ كلذب هلمع طبعأ © لجو
 امأ و . ثالذل هنم ادصق ءايرلا هب دارأو © دمعت و هيلإ دصق ىذلا بنذلاب الإ

 ةعمسال و ءاي رل ال هلمعب هلل اصلنع و ىلاعت هتلا ةعاط هنأ هلمع ىن هداقتعا ناك اذإ

 ةعفادملا نع لفغ و كللذ ىف ناطيشلا هض راعف ايندلا رومأ نم ء ىش لجال الو

 رثكأو ىلاعت هتلا همصع نم الإ هنم ملسي الام اذه و © كلذب ذخا؛وي الأ أ وجرأف

 ملعأ هللاو . ةلفغلا نم اذه ىلع مهعبطو اذه ىلع سانلا

 ذخألا هبجعأ و هيأر هبجعأف ء ىش ى هيأ رب ذخأ نميفو هنمو : ةلأسم

 ةب وتلا هثزجتأ هعسي ال ناك نإ و ؟ كالذ هعسيأ ةءارق دنع هت وص هبجعأ وأ هيأرب

 ىلع ناك اذإ امأو ،ءاي رلاك لامعألا طبحم باجعإلا نإ : لاق ؟ال مأ ةلمحلا ىن

 ىتلا ةمعناا ليبس ىلع هتوصب ةوالتلا نسحو هيأرب قحلا ةباصإب حرفلا ليبس
كللذ هيلع قيضي.الأ وج رأف > ٥هرغ نود كلاذر هصخ و 0 هماع اهس هللا معنأ



_ ٣١٧ - 

 لثم ىلإ دوعب الأ داقتعالاو { رافغتسالاو مدنلاو ةبوتلا هيف عست اذه لثم و

 ٩ ملعأ هللا و . كالذ

 رهظي و نا ربج وأ ماحرأ هل نميفو : سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلآسم

 نآ هل زوجمأ ، ف وقولا لاح ىف وأ قاسف مه و ، مالكلا نم هءوسي ام مهنم هل

 لوق نم مهل هيلع مزاللا ىنعم جرخام : لاق ؟ال مآ مهملكيالو مهرج
 هئادأ نم هل دبالف هموزل ىلعو ، هكرت هل ز وجم امم هملعأالف ةين وأ لمع وأ

 ىرديال امم وأ. نيملسملا مكح رهاظ ىف نيقسافلا نم اوناك نإ و ، هتقو ىف مهلا
 ٥ رغ ىق وأ هيف هريغ وأ مالكذانم ٥هعوسي ام مه هل رهظ ول و ، قرف الف هلاح

 جرخام و ،هيلع قح نم مهل بج وأ امل لي زم ريغ مهلطابنإف © هيدويف قح ريغب

 ىعمل هكرتب مهرجهف © مهرب ىف لقنلاب عوطتلا نم هريغ ىلإ مزاللا نم
 3 هوركمل دصقالو مرح ىذأ ريغل نيدلا وأ ايندلا ىف احالص هب وجري

 ضعي لوق ىلع هيلع سأبال نأ وجرأف ، هموزل دعب ضرغل عييضت الو
 بحأو 0 اذه لثم ىن هلأس نمل كلذ هبجعي مل مهي ضعب و ءوسلا راج ىف نيملسملا

 قحلي نأ هبشأ راحلا اذه نم .جرخ امو . هنع همالك ال و هراوج عطةي الأ هل
 مهيلع مالسلا كلذكو : هل تلق . مهنم سيلف نبملسملا ىذأ نمو مح رلا ى

 " عنامالب هكرتي ال هل هراوج 7 ىف ىنبجعي هنكلو & معن : لاق

 ق مهل ةمارك ال هنآل { هكرت عض وم ىف ركنم ىلع هيف ن ونوكي ام لاح ىن الإ

 نود ريال ملع ملس اذإ ناك اذإو : هل تلق . كلذ ىلع نمملسملا لوق

 ىنبجعي : لاق ؟ مهعيطقوني مل اذإ مهيلع ملديال نأ هل زوجأ ء مالسلا هيلع

 ىعمل مهلع مالسلا عدي الأ لطابلا نم ءىش ىلع نونوكي الام عضوم ىف
 سيل ناك نإو ث هيلع اود ري مل نإو © هيف ةنسنا ءايحإ ىلع لضفلا نم هي ام

 هيلع سأب ال نأ وجرأف ، دساف ىنعمل اذه لثم ىلع هكرت وه امنإو ‘ ضرفب
 اراعمهل نوكي رذع ريغل درلا مهكرتب مهل ىفكو ، لصألا ىف مزال ربغ هنآل
 دحامو : هل تلق . عجرو بات نمالإ اران ةرخآلا ىفنو ث ارانشو ايندلا ىن

. اتيب نيعب رأ ىلإ هنإ ليق دق : لاق ؟ال مأ عرذلا نم دح هل لهو ؟راوحلا



_ ٣١٨ _ 

 لاق نيلسملا نم ادحأ نأ ملعأ الو 0 رانلا هتسباقم هنأ هدح ىق ناث لوقو

 ةفرعمل بارلا ىن اهريدقت ىنعم لخدي نأ الإ كلذ ىل نيبيالو عرذلاب هيف

 هذه ام و : هل تلق ثالذ جرخم نأ ىسعف © اهع ل ومتين نما لوق ىلع ةفاسملا دعب

 نمهب رادام هنأ ىدنع اذكه : لاق ؟ كلذ رغ وأ هلزنمب رادام ىهأ ؟ تويبلا

 هعف رأف ، كلذك هب احرصم نيملسملا لوق نم هل .رصنلاب هظفحأ نأ ريغ نم
 رثكأ هنم نوكي ىذلا هباب نم اتيب .رعب رأ ىلإ هدح ىف هولاق ام ىلع ةداي ز كيلإ

 رخآ لوق ىن و ةيلع لدتسا رحخآ هجول هيف مهل وق نم ىنعملاب ىنكل . هجورخ
 هلوقو ىلوق ىف رظني نأ ىغبنيف ڵ حيرصتلاب كلذك نىفلاخلا نم هنظأ و

 ىسفن ىفنو ، هدر قحلافالإ و ، هلدعل ليق قحلا فباوصلا ىعم ىلع ج رخ نإف
 . ىأ رلا ىف با وصلا نم ج راخ ريغ هنأ

 نإ ليق دق :لاق ؟ قرف امهنيب مأءاوس نارمحلاو ماحرألا قحو : ةلأسم

 هم وزل دعب هقح قح ىذ لك ىلإىد؟وي نأ هيلعو كلذك هنأ ىدنع و اقح لكل

 قح نم همزل دق امم ء ىشل عييذضتلا هل زو الو . همزل دق امك ح هتقو ى

 امب روالآ . هب ةنحملا لوزن دعب هص وصخ ىال و ءىشل مومع ىن٬راجالو محرل

 ىف ةلمحلا ى امهف الإو & رخآ -ىن قارتفالاو ءىش ى امهنيب ىوادتلا عقو
 ..ملعأ هتلاو . ءاوس امهل امهبوج و ىلع ةلصلا ىعم

 همعطي نأ نم راحلا قح ىف ممحلا ىلولا خآلا اهبأ تركذو هنم و :ةلأسم
 تنكوأ، ريقف تنأ و اينغكراج ناك نإ تيآرأ : تاقو‘ هنع اهفخم وآ هردق نم

 ىنعمف رعت نأ قوفص تببحأو اتيب نيعبرأ ردق كردق ىفكيال هنأ الإ اينغ
 ىرلبلا ةريثك ، ناهربلا ةصيوع نأشلا ةميظع ةلأسملا هذه نأ ملعاف ، كلذ
 نم اهيف نورثكألا لهاست دقو ةلزع ىف سانلا نم"نكي مل نمل ،نايرطلا ةميع

 سانلا ىف لق ىنح اهماكحأب نواهتلا ليبس ىلع ث نامزلا اذه ىف ةطلخلا ىلوأ

 ,اهصوصخ نبب قرفيف ك اهنابمو اهساسأ مكحمو 2 .اهناعملو اهل هبتني نم
 ، قدصلا ناهرب هل حولي ىتح «'اهموزل نم اهلافنأ نطاوم زيمم و & اهمومعو

. اهف قحلا رانم هل حضتيال كلاسلا ديرملاو : قحلا ةقيقح ىلع كلذ ىق فقيف



_ ٣١١ _ 

 حاضيإو ث رثآلا حيصفو ربخلا حيرص نم ث اهيلع ةيلقنلا دهاوشلا ركذي الإ
 درونس و . لفنلا ىعم ةقيقةحاهعف رظانلل فشكنيل .لقعلا ناسل نم كلذ ىناعم

 نع ىور امف ربخلا امأ :كلذ ىف لوقنف . رسي وتلا حتفامرثلاو ربخلانم اهيف
 ركذف .ى ملسو هيلع هللا ىلص هتلا لوسر ىناصرأ : لاق هنأ هللا همحر رذ آ

 تخبط اذإو { كراج ةرواجم نسحأو . كلذ رخآ ىف لاق مث اق وقح كاذ ن

 رتشا اذإو » : مالسلا هيلع لاقو . اهنم ثانا ريج طعأ و اهءام رثكأف ةقرم

 7 ظرغيل كدلو اع جرخ ال و ارس اهلخدأف لعفت مل نإف اهنم هل دهاف ةهكاف

 نعمالسلا هيلع لئس املو . اهنم هل فرغت نآ الإ كردق رابغب هذوت الو ،هدلو

 نأالإ كردق رابغب هذأوتال نأ : كلذ رخآ لاقف اقوقح لئاسلل رك ذ راحلا قح

 © ىهلإ : لاق مالسلاهيلع _ ب وقعي نأ تايليثارسإلا ىنو . اهن. هيلإىدہت

 . كُمح ار ىنإ زعو : هيلإ هتلا ىحوأف ، ىنتحر اف ىرصب و ىدلو تبهذأ

 تيوش كنأل 0 ةيلبلا هذهب كتولب نكلو ث كُدلوو كيلع كرصب "دارو
 مالسلا هيلع بوقعي ناكف . هنم همعطت ملف هتحنار كراج دجوف © المج

 ءاسملا ناكاذإف]. بوقعي لآعم دغتيلف آرطقم ناك نم الأ هيدانم ىداني

 هرصب هيلع هللا د رف . بوقعي لآ عم رطفيلف مئاص ناك نمالأ هيدانم ىدان

 : تلاق _ اهلع هتلا ىضر _ ةشئاع نأ ثيدحلا ىفو .هدعو امك هدلوو

 ىدنع امّناك اذإ ىرخأ ةياور نو ؟ىدهأ امهأ ، ناراج ىل ى هتلا لوسر اي
 امأو .ااباب كنم امه رقأ ىلإ - ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؟ امهعسي ال
 : لاقف همزلي امو هراحل راحلا قح نع لئس ىراوحلا ابأ نإ ليق دقف رثألا

 سيلف ملعي مل نإو ث هطعيلف هب ة راج ملع و © هربغ وأ زرآردق خبط اذإ هم زاي
 اهرتساف ةهكاف تيرتشا اذإ]": لاق هنأ ةبقع نب حاضولا نعو . هيلع

 . اهنم هلنأفالإ و اهتحتار فخاف آردق تخبط اذإو © اهنم هلنأفالإو كراج نع

 فرصل ىودحلاب رمألا نوك هاوحف و هموهفمو هنحلوا باطخلا ليلذ ىضتقاف
 ريغي ال كلذك كلذ ناك امو ك ىذألا بابسأ وأ راحلا نع كلذ نم ىذألا

 ةثالث ىف رظنلا ماكحإ دعبالإ كلذ ىف قحلا فشكني مل كلذ ريغلالو ، كلذ

فشكنيل خيبطلاو رابغلاو راحلا ةاعارمب هنم معطملاو موعطملاو معطملا : رومأ
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 مزليال امو كلذ نم مزلي ام زييمت نم قحلا .ىنعم اهتاعارمب قحلا بلاطل

 ناك نإف ؟ لا ونلا لبق عسي وأ هليونت الإ عسي له ثراحلا ىف لوآلا رظنلا . هنم

 ىلإ هزواجي ملف ثالاىه رظنلا عطقناو كلذ نم دسلا عقو دقف عسي ال

 ء ىذالا لاوزل كلذب رمآلا عاقيإ ناكو سكعلاب ناك نإو ج هءارو ام
 ةهكافلا نم سنحلا و ة ريدقلا كلذ د وجوب ملع امهم هنأب باطخلا ليلد ىضتقا

 ،آريقف وأ اينغ راحلا ناك ، كلذ نم ءىشب هدمي نأ هيلع نكي مل ، راحلا عم

 دوجول ةيضتقملا ةلعلل ةثروملا بابسألا عاقيإب ، راحلا نع ىذآلا فارصنال

 رظنلا ىب كلذ ملعي نإو . ريدةاا كلذو ةهكافلا كلت نم لصاحلا ىذألا

 موزل نم هولاق , ىعم ىلع ةجرد م وزللا نم برق دقو & ثلاثلاو : ق

 لوص هبوجو ثكالذ لصحم امإ ناك اذإو رابغلا ىن : اثلا رظنلا .

 كلذ نم ىذألا هلاني ال هنإ هولاق ام موهفم نم{ باطلا نحل ىضتقا .

 . ىروو امهم ءافخإلا ةنظم ىن رظنلا عطقناو © آردان الإ هنع ىفخ ام اذإ

 © رابغلا ىف رظنلا لحم انه اه ناك ،هفخملو هراج نع كالذ راحلا راوي مل اذإو

 لمتحا كلذ ىف لاحلا ةقيقح فرعي مل نإف ، ةهكافلا ىلع عالطإلا ىق كالذكو

 هنأ نم لصألا ىلع ايراج كلذ ىن مكحلا ناكو ، هعم ثكالذب هلهجو .هملع
 هيلع مزالب سيلو ص هيلإ هرابغ لصتم الو هيلغ علطم الو ثكالذب ملاع ربغ

 ناجيه و ح هيلإ غولب و ةهكافلاب همذعل ةرذأب ملعي ىبح 0 هنم ه ري نأ كالذ ىف

 هنوك غولبلا حصي ىتح هيلإ هعم اغلاب دبعتلا ماكحأ ىن نوكيالو 0 هب ةحئارل

 رابغلا لصوو كلذ نم هب حيارألا تجاهو ثالذب ملع هلعل تلق نإف .

 نأ ةدحاوب ةدحاوف هيلإ رابغلا لصي ملو ثالذب ملعي مل هلعل : انلق © هنم 1

 لصالا مكح ىلع وه و ص كلذب لهحلا هيف لصألاو فيك ، تلق ام نكمأ ول

 لوصول هيلعىذأآلا لوخد نوكي ىناثلا لاحلا ىلاحلا كلذ نم هدنع هلقنت ىتح
 هلاقتناو امهل ءافخإلا مدعل ةهكافلا ىلع هعالطا وأ ريدقلا ثالذ نم هيلإ رابغلا

 ذإ ، ملع قيقحتل ديفم ريغ نظ لعلو ىسعبو ىناثلا ىلإ لوآلا هلاح نع

 ىقمودعملاو © مودعم اذه لصألا ق ملعلا ذإ برطضملا اذه لم ىف هل دنسمال

. ًاديآلسرملا نظلا عم هل حصيال دوجولاو دوجولا هلحصي ىتح ،مودعم مكحلا
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 حصي ىنج ةنئاك ربغ اهنأ لصألاو نكت مل اهلعلف ، لعل نم ىشخت تنك نزو
 كلذ م زالب سيل هنآل ث رادلا ىف اهنوك نع لأسي نأ هيلع سيلو 0 اهنوك

 همزال كلذ همزل ول ذإ ، راحلا ىلإ هرابغو كلذ ةحئار غولبب هملع لبق ، هيلع
 عنمال ضتقم عرشلاو . اهم لمعلا غولبو اهوجو لبق - تاض رتفملا رئاس ق

 ملعي همزلي الام هسفن مزلي نأ هل سيل نأب هيف حرص دق لب 2 كلذ نم

 نم ىذآلا لوزنب الإ همزلي ال كلذ ناكاذإو . ىأرب الو نيدب « لهجم الؤ

 : راحلا نم ىذاتلا كاذب ملعي ىنح هيلع مازاوللا نم كلذ نكي مل 2 راحلاب كلذ
 هيلع ناك ، هيلع هناجيهو ثالذ غولبل ىذأتلا هنم ماعو ىذآلا لصح امهمو
 ىذألا هل لصح هتطساوب ناكاذإ ايسال ث ردق اع هراجنع ىذألا عف ري نأ

 هيلع حورملا وه ناك اذإو ء رابغلاو هيلع حيرلا ناجيه ببسب هلوصحو
 امهع۔ةي ام ىذآلاو . ةلعلا كلت عفد هيلع. ناك ةلعلا عوقوو ىذألا بامسأ

 ذم ريدقلا ثالذ' نم لاونلا ءاود الإ ةيودآلا نم هلي زي ال ءادلا ثالذكو . ةيودآلا.نم

 & هيفرظنلاو ثلاثال رابتعالا ةطظيرشب .ثالذ ىف دحالب فو رعملاب ¡ ةهك افلاثلت وأ

 تيقبو © نمتجرد بوجولا نم ؛هولابق ام :ىنعم ىلع بوجولا نم اندذق و

 لصتاو راجلاب ةهكافلا نم.حئاورلإا تجاه املو خيبطلا ن ثلاثلارظنلا . ةدحاو
 رذعت و. .حيصي .ملوأ .هعم ثالذ_لثم سيل هنإب هعم خصو ث ريدقلا نم رابغلا هب
 هعم حصي ىتح ثالذ ك.همدع نم لضألا ىلع وهف ء كلذ ىق هلاحم ملعلا هيلع

 هعم لصح امب روهظلا. مكج عم رهاظلا مكحلا ىف نإك اذإو . هعمكلذ دوجو

 ؛ ةهك افلا وأ خيبطلا ىف رظنلا لحم اانه ناك © كلذ مدعمل هنأ ةهك افلا وأ خيبطلا نم

 هتالايع نمث هتيافك همزلت نم ةيافكو هتيافكردق نع لضف امهف ناك نإف

 ىلع فورعملاب امهنم ةربي نأ هيلع بجيف ث هلزنم راوج وأ هلزنم ىن نبل زانلا
 نإف . اتيب نيعبرألا ىلإ راحلا تالص دودح ىلع مازلإلا نم ةولاق ام ىنعم

 هب أدبي نأ قحألا وهف برقأ راوحلاب ناك نم لك ناك مهعسيال كلذ ناك

 ةشئاع قيرطب ةنسلا تلد كلذ ىلعو ث برقآلاف برقألا غلب ام اغلاب

 كلذب ررضني هنآل آربقف ناك اذإ اميسال لوقأ و .. اهنع هللا ىضز نينموملا مآ
: 

(٠ راثآلا بايل ٢١- م (...
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 ىلع ىغلا ةردقو ،ثالذ ءارش نع هتردق مدعو ةزجعل ث ىنغلا هب ررضتيالو

 اهمشف ةحارلا هل ترهظ و هب ملع ول و ، راحلا ثالذب ىذأتي ال تلق نإف . كلذ

 فيك : تلق . تبث ول نأ كلتب هذهف ، كلذب ىذأتي هلعل ةهكافلا ىلع علطاو

 مش ىذألا سفنو ث ملع الب نظ كلذ عم همدعو ىذألا مكح ئراطلا
 ىبنلا لاق ام ثالذ الولو ث ةهكافلا ىلع عالطالا نوكو ى رابغلا قشنت و ةحارلا

 كردق رابغب هيذاوت الآ نأو ه : راحلا قح نع لئاسلل ملسو هيلع هللا ىلص
 نم راحلاب ريدقلا رابغلاصتا و ةهكافلاب ملعلا نألكلذ و, اهنم هل فرغت نأ ال

 ثكالذ ل وانتىلإكلذهب ىضفي ىنح تايهتشملا كلتل ةرهشلا ثعاب هياع جيج راحلا

 هسقن كلم نم الإ عابطلا ىلع بلاغلا كلذو & فلكتلا ليبس ىلع ناكولو

 نأ امزف : نبلاح دحأ نمثللذ عم راحلا ثفني ال لب( آدج ردانكلذو كلذ نع

 نإف . سكعلاب نوكي وآ ، هتوهش ضبق تحت هلقعو ةلفغلا ىلوأ نه نوكي

 فاكتلا ىلع هلمحو هتيوقتوأ ةوهشلا ثعاب ةراثإل اببس ناك ةلفغلا ىل وأ نم ناك

 ناكول و ثالذ لوانت ىلإ هثجلي ىتح هيلع ثعابلا مكحتسا امب ر لب ث كلذ ىف

 ركملاو عادحلاب هلوانت ىف ، لاتيحالا ليبس ى حدقلاو { مرحا ! هجولاب

 ةوهشلا دنج ةمواقم ىلإ جاتحا ىجحلا ىوذ نم ناك نإو 4 بذكلاو

 لازي الو ثللذ نع ربصلا ةرارم عرجتيف طارفإلا ىلإ هب لسلستي الثل
 ، هتلا ءاش نم الإ ، جالعلا ادعب ةوهشلا إ نايلغ نكسي ىتح ابذاجتم امهنيب

 ةراثإل اببس ةهكافلا وأ ريدقلا راهظإ ناكف 0 املاس اذه لبق اذه نم ناك دقو

 كلذب همسحو كلذ عفد ىلع هتناعإ همزلت كلذ نمو، ىذألا سفن نم كلذ

 راحلا ىلع عسوتلا ىلع ردقي ناسنإ لك سيلو ث ردقو كلذ ةلاحم ملع اذإ

 بااغلا وه لب نيرثك ألا لاح كلذو ، هجضنأ ريدقوأ هل ةهكاف نم
 نع ةردقلا مدعو ةعسوتلا نع زجعلا لاحم ناك اذإو 2 سانلا ىلع

 سفن ىن ثكالذ نم هيلعررض توبثل هتهكاف نمهتلانإ و هريدق نم فارتغالا

 نآ هولاق ايف بابجتسالا قئارط نم هل بحتنملا ناك 0 لايعوأ لام وأ

 : دارآام كلذ نم ث هلزنم ىلإ لصوي مث راحلا عم كلذ د وجو صبرتي

بابحتسا ىف كلذ ىلإ اذه ىف لمحمنأىرأالف الإو . هنكمأ نإكلذ نأ ىعمو
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 صرحلا بلغ ىلع سانلاف ، فلتخت اذه ىق سانلا لوحأ نأل & هربغالو

 الإ كنذ ءارش ى مهرددقنب هسفن حمست دحاولا داكي الف ، حشلا و لخبلاو
 نوقفنيام نودجم الف رقفلا مهي; كلذ نع لاح سانأو © ةدملا لوط ىلع

 دصتقملا مهمو ٠ كلذ ىف هسفن 7 فرسا مهنمو . اردان الإ كلذ ءارش ى

 كلذ ى افرسم هراج ناك اذإو © ءالوه ىلإ الو ءالوه ىلإ ال ثالذ نيب
 بلغآ هل دارملا رشبيثالذ نم برقألاف طسوال امزال 0 ادصتقم وأ آرذبم

 ردقيال اريقف ناك اذإ امأو . هراج دي ىف ثكالذ د وجول راظتنا ىف لاوحألا

 هسفن حستال © ايندلا ىلع اضيرح ناك وأ ص هللا ءاشام الإ كالذ ىلع ةتبلأ

 تاقوألا بلاغ ى ررضلا ،كلذب ديرملا ىلع عقي امبرف { اردان الإ ثلذب
 0 ة ردانلا ص وصخللا ىلع الو بلغألا ىف هبلع ررضلا لاخدإ زوج ال و

 ابحتسم نوكي نآ هل ىنعمال اذه لثم ىق راخلا راظتنا راجال بابحتسالاف

 ىلع رداق رغ ناك اذإ كلذ ىف هجولا لب ¡ لاح لك ى قالدمإلا ىلع هل

 وأ ث هرقفل هدي ىف ىذلا كلذ ةلقو همدعل ، ثالف نم راحلا ىلع ةعدوتلا

 هنآ وأ ڵ الضف خيبطلا وأ ةهكافلا نم هعم ا ري مل هنأ الإ اينغ ناك

 77 هيلع هتلا ىلص ىلا رمآ امك . هيفح نأ ةاودج كلذ نم د ري غ

 طقسأف هب رومأملا لعف دق و © .كلذ رمغ هيلع ن نكي مل ءافخالا دعب رهظ نإف

 ناك ام كللذ رغ ناك ول نأ كلذ نم راحلا لاون موزل هنع لاثمالا

 نم ةقرمال ءاملا راثكإ امأو . ءافخالا دعب رهظ اذإ ىنعمروهظلا دنع ءافخإلل

 هب رمآلا كلذ امنإ لب © ريقف الو ىنغ ىلع هموزل ىل نبي الف خيبطلا

 ةرضملا جلت ملام ڵبحتسملا بدألا ةهج نم ناسحتسالا ىنعم ىلع ىغم جرخم

 ةزاجإلا عنمب امهدحأ نانثاراخلا نإ تلق امل تاق نإف . كلذ ىف ثالذ نم

 ٠ كلذ هل غوسي ىناثلاو 0 هردقو هتهكاف نم ًىشب هدم نأ نم هراحل

 طرتشت كارأ ىنعم ىألو ص اهتركذ نايحأ ىف هدادمإ همزاي هنإ لوقن لب

 رخلا هب ءاجام ضعبل صيصختلا ىلإ اهب بهذت اطورش هاودج موزل ق

 روهظ و رابغلا غ ولب ثالذ موزل ىف طرتشت ترصف تاقالطإلا نم رثألاو
رادقم نع نيلضاف امهنوكو ث ثالذب ةهكافلاو ريدقلاىذ ملع و © ةهكافلا



 ۔ ٣٢٤3:

 نمع ثالذ طقستف ىنغلا ىذ و ريقفلا نيب قرفت مل الو ، تلق نمل ةيافكلا

 بلغأ ىن هترسع لاحل لضف كللذ نم هعم ناكولو ،لاح لك ىن اريقف ناك
 رادقم نع ةلضف هيف )١( نوكيام ثالذ نم تح نأ ىنغلا مزليو لاحلا

 لك ةلانإل ىفكت ، هتيافك هياع بجت نم ةيافكو هتيافكل هيلإ جاتحم ، ام

 راثكإلاب رمآلا نم قلطملا مكح تيرجأ ةلع ىأل لب { راج هل ناك نمآ

 { آرسفم صيصختلاب انهاه ليوأتلا نم هب تأبنأ ىذلا كلذ ىلع ةقرملا ءامل

 امل ثالذ نم . ءارشلا فلكتي نأ ىنغلا ىبع سيل هنإ تلق امإ : لوقأف

 لاملانم راسي هل نكي ل امك  هراوج لهأ ىود_حل هنم لضفلا عستي

 روهظ لبق ، كلذ نم هراج" دادمإ راحلا مزايال هنأل ، آربقف ناك و ٠

 ءاشفإب ثكالذ مزلي او ى ةهكافلا ىلع هعالطإ لبقو { راحلا ىلع ةحئا رلا

 موزلا نوكي امن هنأل ةهك افلا كلذكو". ثالذب ريدقلا ىذ ىلعو راحلا ىلع رابغلا

 حوضول © كلذ ريغبال راحلا .ىلع كلذ نم زرضلا لاخدإب ةنسلا ىف كلذ

 عم امزال كلذ ناك ولو ،. اهنم هليني نآ دري مل نمل اهف ءافخإلاب رمألا

 نالطب باطخلا ليلد ىذضتقاو. ، ىنعمالؤ ةدئاف هي رمألل ناكام 2 ءافخإلا
 .ىذأتي نآ لاحملانهو . ىذألا لوصحم بوجولا ىقب و ث ءافخإلا عم. مو زالا

 قبس امك ، هعالطإ و :ةهكافلاب هملعو ع ريدقلا نم هب فرعلا جايه لبق هب
 همزايال كلذ ناك .اذإو .؛ روهظلا عم كلذ موزل نم ىناثلا رظنلا ىف هب مالكلا
 نوكيالكلذنأ امزال هدي ىفو هيفهعمكلذ:هنوك لبق نوكي غيكف .2 كلذب الإ
 ىش هياع نوكي نآ غوسي فيكف . هنيح ىن هيلع مزال ريغ كلذ ناك اذإو

 لوقلاو ل وصآلا ىلع مالكلا ىف .ضقانتلاو ىانتلا نملاذه نإ ؟ هيلع مزال ربغ

 دعب ءافخإلا كرت عم ثكالذ .همزلي .امنإ .هنأ كلذ ىن قاو ؛. قحلا رغي
 راحلا ىلعثالذ رهظولوة رهاظ هعم دوجو لبق آ كلذ نوكي الو .2 روهظلا

 ملعلا عم الإ ، ةهكافلا ىذو خباطلا ىلع كلذ عفر ىلع بجي مل ، هب ىذأتو

 نم سفن ق عسو الو ض هل لضف ال نا ةردق الو ا كلذ ىلع ةردقلاو هنم

 نأ لبقا مزلي نأ لبق مزلي ملام ملعي نأ هيلع سيل و 0 ملعي نأ كلذ ملعي

 . « نوكي كل ذ نم ه : لصالا ىف ( ١(



 ب ٦٢٩",

 | علعلا نم مدقتوطورشلانم ىضم امم :الإ مزال ريغ كلذ نأب لوقلاقبسدق و م زلي

 نوكي ىنح كلذ هل نكي ملثالذ قاطاف كلذب ملع هنأ ول و، ثكالذل عسولاو كلذب

 رمأنمعهعفد وثالذ فرص عسا والو غئاس ريغو هعفر وىذآلاكلذلا وز هل ًاحابم

 هرصم ى هنع داوملا طقو هرصح و هب رح ملعلا ىل وأ نم نونموملا و هل وسو هلا

 هذه دوج و اا كلذ مزل اذإ هنأل كالذ ىف رفلاو ىنل نمب قرفي امعإ و هرصق و

 ف قرف موزالا ىعم ىف امهنيب نكي مل & ريقفلاو ىغلا ىلع تاط رتشملا
 رةه فلتخي ال هتنا نيد 7 اعيمج امهقح ىن امزال نوكي لب ث ثكالذ

 قح ىف اضرف ؛ ىنغلا قح ىف بجاولا نوكيف ئش ىن مزل اذإ ىنغلاو ريقفلا
 امهم زلي مل نإ و. كلذ .امهم زل امهم لفن امزال هنيعب مزاللا كلذ .ع رقفلا

 حصولو ث لفنلا ىف حصي:الام اذه © اضرف ىنغلا قح ىث و المنن ناك و

 ضرفلا نوكي نأ قحلا اممو ، لالضلاو لاحملا نم هنآل لقعلا هلبقي مل

 ق الفن لمنلاو إ رقف وأ ىنغ نم همزل اذإ & كلذ همزل نم ىلع امزال اضرف

 ءانشألا' نم ىش همزل ن لكو ث لفنف ض رفلا ادعام لكو ؛ لكلا قح

 كلذ ىف امهيب كلذ ىف قرف الو ء رقف وأ ىنغ نم هب مايةلاب هيلع ناك

 ىودجل لضفلا هيف عستي ىنح خوبطملا ريدقلا ءام :ا رثكي نأ اماع سيلو

 وأ عايضلا دح ىلإ كلذ هج رح ملام ةليسولا ىبعم ىلع امهل كلذ اممو

 خملا نم ةقرملا ءامل راثكإلاب رمألا لمح ىرن نكن مل اننأل ، لايعلاب ررضلا

 ىعم ىلع هانلمح لب 0 كلذ ىف دراولا رمآلا قناطمب المع مو زللاءج و ىلع

 كلذ ناكول ذإ ؛ راحلا .لبونتل ثلذ عستل ث ةليضفلا ىلع ثحلاو بدآلا
 الخ ول ذإ { كللذ رادقمي ريدقتلا ةطبار نع الخ ال بوجو رمأ

 د ورول ‘ ةياهنال ةياغ ثكالذل ناك امل موزالا ىنعم ىلع .ثالذ جرخو كلذ نع

 ىفخضتقملا طيرفتلا كلذ ىعدتسي الو رصح الب اقلطم كالذب رمآلا

 ىلص ناا نع هنأ هيلع : غ۔جأ ام امع لجأ هبوجوب ررضلا لصح امهمو ؤ ررضلن

 ىنأت رماوآلا تناك الو « مالسإلا ىق رارض الو ررضال » : ملس وهيلع هللا

 ىلع هناي رج نم تعنم و ، لضفلا لينل لفنلا ىلع اثحو ا رييخ و ابدن و ابوج و

ايف .هاني رجأ كلذ ىلع هثارجإ. نم ةعناملا لمعلا ثالت دوجو موزالا .هجو
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 ىنعم ىلعال ث ةليسولا ىنعم ىلع ةليضفلا لينل هب رمآلا وهو ، لاح هيف هل
 روهظ لبق ريدقلا كلذل ءاملا راثكإب ىودجلل ةدعلا { ذخأ مزليال ذإ موزللا

 روهظب الإ ريدةلا كلذ نم م زايال اهسفن ىودجلا نألو ‘ راحلاب رابغلا

 هتدج و رمألا تثج ثيح نمو . كلذ ىذتقم اذهف © كلذ هل لب © رابغلا

 ةشئاع_ملس وهيلع هتلاىلص_ ىنلارمأ اماذه الولو س ةليسولا ىنعم ىلع جرخم

 رثكت نأ اهرمألو ، رخآلا نود برقألا كلذ ىطعت نأب اهنع هتنا ىضر
 فا رتغالا و ةهكافلا نم ةلان الاف لاح لك ىلعو . اعيمج ا.هعسي ىتح ءاملا

 نم ةاساوملا دعب الإ رسوملا ىنغلا الو { :رسعملا رقفلا نامزليال ربدقلا نم
 ق ناك اذإ و . امهلعررضال امب ثالذ دعب ةلانإلاف امهلايعو امهسفنأل كلذ

 لضف نم اف رغي نأ امهل ةصخللا ط و رشلا تلصحامهم ع امهنمزلةعس كلذ

 ناكو ، امهراوج تحت لخد نم لك امهنهكاف لضف نم الينيو امه ريدق
 انئاك ناك امهنا ريج نم لكلل نكي مل نإو اراج عرشلا ديق مكح ىف امهل

 نم ةنسلا تءاج كلذب . قحألاو كالذ ق برقألا وه ذثموي برقألا

 ، دعبألا ىلإ هنع لضف هيف نكي ما اذإ دعبآلا ىلع لضفلاب برقألا راثيإ

 كلذب لكلا ليونت ناكو ث لكلا , اعزوم ضعيلل هتعس عم ناك ولو

 مسقت ةشئاع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمال امزال لكلا عست مل اذإ

 ناكمإل ىضتقمباطخلا نحلو . لق ولو ةمسقلا تنكمأ ام اهب راج نبب ثالذ ز
 هنم رمألا نكل © ةلاحم ال نكمم همسقف دحاولا عسيام نآل هيف ةمسقلا

 ليلد & دعبألا ىلإ هتعس نع لضف هيف نكي مل 1 برقألا صيصختب اهل

 .لضفلا كلذ امهدحأ عسوو اهدنعام امهعسن مل اذا دعبألا ط وقس نع

 ثالذ عم كلذ ناكول ذإ كلذ امهبلع نكي مل امهنع لضف هيف نكي مل نإو

 نأ هتلأس امل اهل آرمأ اهت راج ىف ةشئاعل مالسلا هيلع ىنلا لاق ناكام امهلع

 باطخلا ليلد ناكو امهعنيال اهدنعام هتأبنأ 2 هاتبثأ امل امهنم برقألا ىطعت

 هنأ ىلع ةميظع ةلياد كلذ ىفو ث امهنم دحاولا عسي هنأب هيف نوكلا ىضتقي

 ةلانإب اهرمأ امل ، اهردق نع لضفيالو امهعسيال اهعم ىذلا ناكول نأ

طاقسإ ف لب رارضلا لاخدإ كلذ ىف ذإ ، امهدحأل كلذ نم ؛وش
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 نع لضفي مل امهم عيمحلا طوقس ىلإ ةراشإ لضفلا هعسي امل امهنم دحاولا

 نينثالا ىق اهمزل ؛ راوحلا قحم ثالد عم دحاولا ىف كلذ اهمزى وا ذإ & احردق

 آعيح سانلا عسو ىف سيل ام كلدو ،©.نمعبرألا ءاهتنا ىلإ ةعبرألاو ةثالثلاو

 هكا وفلاءا رش ف قانخلا سانلاىلعقاضلثالذ ناكول وأ سانلا ص وص نم آردانالإ
 ليلد هنإ لضف هف؟نكي مل امهم امهنم دحاولا طوقس نكلو 0 تاخو,طملاو .

 هيف نكي مل اذإ هنألو .كلذل دحأل لدضف هيف نكي مل امهم‘ لكلا طوقس ىلع

 ناك رزضلا دح ىلإ كلذ نمآلاونلا مهب جرخو هلآ ردقو هردق نع لضف

 اذه ىنعمل و ع دبعألاب رضي ال امب رقألاب رضي رابغلا نآل نيررضلا عفر هيلع
 برقألا راثيإب اهنع هللا ىضر ةشئاع ملسو هيلع قا ىلص ىبنلا رمأ رابتعالا

 . بجوأ رادلا قنمع ررضلا عفر ناك راوحلا ق] ثالذ ناك ذإو . لضفلا كلذب

 هيلع ناكو { را وحلاب هنم بيرق لك نم هيلإ برقأ مهن ٢: { مزلأ مهس .ءدبلاو

 مه رضي الام رادقم نع الضاف ناكام الإ 0 مه رغ لاإ ممع لدب ردع الا

 ةقلعتم مهولق ىقبت اممر ، ةيافكلا رادقم مهل قبي مل اذإ هنأل هجارخإ

 : اع اهلاوز هيلع ناك دقو ، ةرضملا ثكالذ ٣ نم مهاع لخديف ، كلذب

 آدحأ لني مل نإ رذعلا كلذ ى هل و . د راق كلذ كرتب اهتلازإ ىلع وهو كردق
 تحافو رابغلا رهظ ولو . عضوملا اذه" ف كلذ نم اثيش هنا رج نم

 بجوأ مهنأل هكته هل زوجمال ©: كلذ نم هل عنام باجح كلذ نآل ء ةحما رلا

 ىف ءالوهو ض رادلا نع جراخ راحلا اذإ هيلإراج لك ب رقأ و. هيلع اقح

 ، هيلع قحىذ لك نم قحأ مهقحو هيلإ سانلا ب رقأ مهف © رادلا جلاو

 نم لومو هلوع نع لضفام الإ هيلع نايدلل سيل نأ اولاق مهنإ ىنح
 قح نأ امك اضيأ هيلع ةمزاللا قوقحلا نم نيدلا تاك املو . هلوع همزلي

 نم هدي ىن امب ، نايدلا نم قحألا مه اوناك مهنأ الإ } هيلع مزال ثاثل وأ
 عرشلا طباوضب ةدودحملا ةيامكلا دح نع لضفام الإ ف نكي ملو ضرعلا

 الإ نسايماا ىن كلذ نم راجال سيلو . كلذب راحلا نم قحأ كلذك" مهو هل

 ىذاتو هفخ مل نإف ، ثالذ ءافخإ هيلع عوضوملا اذه ىف هنأ الإ { مهنع لضفام

كرتب نوكي لب © انهاه كلذ نم هليني نأ هيلع نكي مل & كلذب راحلا
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 طورشلا هذه نإ تلق نإف . كلذ نم ةبوتلا هيلع بجت ايصاع. هب رومأملا

 كلذ ىف بوجوأا ةعقاول عقوملا راحلا ىلعو راجلل راحلا ىن اهنوك طرتشملا
 امبر ث اهنم ءىش نادقف وأ ، موزالا اهدمتفل عفترملا راحلا ىف اهدوجو

 ناك ن ل كلذ ب رقي نأ ىغبذيف 0 مهفلا وذ الإ مالكلا لالخ نم اهرصح طبضيال

 ابيرقت طورشملا رصحل طابنتسالا ىلع لغلغتلا نع ، مهفلا فيعض ملعلا لاق

 راجلل :راحلا ىلع كلذ ىف بوجولا اهعوكب نوكي. ىنلا طورشلا نإ لوقنف
 ةهنكافلا كلت نوك اهذخأ ، ةسمخ طورش دحأ لاوز وأ اهلاوزب لوزتو

 ءافخالا كزتو ث راجال اهف روحلا رادلا هبثيام رأ رادلا ىف زيدقلا كلذ وأ .

 رابغلا :ناجيه ريدقلاب هملعو ، ةهكافلا ىلع راحلا عالطا" ىناثلاو . كلذل
 هعالطا و ثالذب هءاعب ريدقلاو ةهكافلا ىذ ملعو 3 رادلا نمأ ةحارلا :روهظ و

 عبارلاو . ةتبلا راحلا دي ىنا ثالذ لثم نوكب ملعي الأ ثلاثلاو . . هيلع

 اعنام عرشلا نوكي نأ سماخلاو . هلايع ردقو هردق نع نبلضاف امهنوك

 نإو : & ثالذ ىف بوجولا ناك ، طورشلا هذه تناك امهمف : هليونت نم

 عافتزا دنع ثالذ نم هربأ نإو ث امزال ةتبلأ كلذ نكي مل اهدحاو لتخا

 لايعلانع ررضلا عافترا :ةهجو زاخلا لبونت نم .عرشلاب عنمال ةبجوملا ةلعلا
 نه ثالذ لع هل و . م و زللا هجو ىلعال ٨. ةايسواا ىنعم :ىلع كل كلذ ج ج رخيف

 ونيدلا ليبس ىلع كالذ هسفن مزاين ملو © ثالذب هلل دصق ناك نإ > ةليضف هللا

 كللذ نم هري . نأ :هلو هل زئاج رنغ ؛مزالب. سنيل ام موزل داقتعا ذإ 0 كلذب

 هللا نم باوثلا بلط ىنعم نلع ثالذ نم هربأ نإف ؛ ةليسولا ىنعم ىلع

 ةليضفلا هللا نم فكالذ ىلعا كلذ ىف هل نك ص ةليسولا لمعب هيلإ ب رقةتلاو.

 هذه بوجولا ىف طرتشت ملف :تلق نإف . هم ركو هدوجو ىلاعت هنا ةنمم

 امهنع تلأس دقف ىناثلاو ثلاثلاو خبا رلاو سماخلا امأ : انلق ؟ اهلك طؤ مشلا

 كلذب راحلا ماعو عارذلا ى ثالذ نوك طرشلا امأو ء كانبجأف اذه لبق

 جاه اذإ هيلع كذ ناك ول هنألف ، اهنم لوآلا طرشلا وهو ، رادلا نمآ

 تامك امهم 0 كلذ نم هري نأ هلع نكل . رادلا ريغ ىفوأ رادلا ريغ نم

تبثلو 7 ءافخإ هنع لامأ ةثالث ريذقلا بحاص هدعبأ هلو © ةعد رألإا طورشلا



 ۔۔:٣٢٩۔_

 "ناك ولو . هل هرابغ رهظو ح هب هحر تجاهو ء .هب ملعا نم لكل كللذ

 لصتاو . ةهكافلاب ملعلا هل عقو اذإ كالذ ق راحلا ريغو راحلا ذإ راج . رغ

 غ ونب و هب علعلا ىعم ىف ءاوس راوحلا لحم رغ ىف ريدقلا ثكالذ نم رابغلا هب

 رمألا عوقم ناك ولو ص هيف كلذ ى ناي واستي' ام عوض وم ىف هنم فرعلا

 كلذ ناكل رازلا نم كلذ رنغال ةححئا رلا ناجنيه سفنو ملعلا ةهجو نم

 امهنيب كلذ ىن ىواستلا ىناعمل ر الا زبغو راجلا .امزال ىوذل طو رنشنلا عم

 فكلذ نكلو & راوخلا رواجنتلا لحم ريغو رادلا ريغ ق امهلوكو كاذ نوكلا

 نع كلذ نم ىذآلا فرصو راوحلا نعم كلذب :رمألا ناك اميإو ، تركيأل

 نكي ملازاوجنا نكي مل اذإو:، راوج ثالذب دارفنالا عم نوكي الو © راحلا

 رواحملا رادلا وآ راوحلا ناظم ىف ثالذ نوك ناك ول 7 ، كلانه ثالذ هيلع

 زاج ال حص ول وس حصي الفدبأآلا ىلعو هريغ حصيال ام كلذو ث راجلل اهف

 هتهكاف لع رهظإ نمم 0 راحلا ريغو راحلا ىودحل هل ةعسال ناك اذإ دجأل

 علطيال ىتلا تاولخلاو تاولفلا ىن الإ كلذ ى رنشي نأهريذق زابغ هب جاه وأ:
 ىذاا فيلكتلا ضعو رارضلا نيع كلذو © سانلا نم دحأ اهيف هيلع

 راوحلاب هتوبثو راجلل كلذب رمآلا ىنعم لطعتل ثالذ تبثول لب © قاطيال,
 ىعم الو هيف ةدئافال اثبعو مالكلا نم 'اوغل ا كنذ نف راخلا ركذ راصف لطبو

 هفالذا ريغيال راوحلاب مزا اذإ كالذ موزل ذإ هنيعو . لاحملا رسفن ثالذو غ هل

 ‘ راجلل كلذ موزل نإ كلذ ى ف فالخ الب راثآلاو رابخألا تلد كلذ ىلو

 اذه لثم ىن . نوكيال راوحلاو .. © را و لاب الإ راحلا نوكي . الو,

 ق كلذ ناك ولو . راجلل اهف رواحملا رادلا هبشي امو رادلا ىنو » رادباپ ٦

 ؛ ثالذب هل هنم ىذألا نوكب الإ ثكالذ هيلع ناكام ى راجلل اهف رراا ر اذلا

 ىلع هراج عالطاب هملعو ح ءافخالا ك رتب الإ هل هنم نئاك هعم نوكي الو

 طا رتشالا ناك هنوكو اذه لجألف © هيلع هردق رابغ روهظو © هتهكاف

 هيف ةدئاف الو ، م۔ةي اذه ىن مالكلاو & بجاولا نوك ىف ل لوألا طرشلل

 ثكالذ ىلع قفوملا هللاو 0 قحلا ليبس كواس دار ا را نل قحلا جحم حوضو دعب 1

. ماعأ هللاو . ننعملاو
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 لقي ريرحلا سبل هل فصوف لمقلا ةرثكب ىلتبا نمو ىحبصلا : ةلأسم
 ء انطق رصملا و اري رح هتادس ناك نإو ء .ال : لاق ؟ هسبل هل له ك هنم

 : ملعأهتاو. زوجماللوقوء هسبل زوجي لوقف ك انطق ةادسلاو اري رح رصملا وأ

 رأفلا بهذ راف نذأ عطق نم نأ بتكلا ىف دجوي امع هتلأسو : ةلاسم
 ىنبجعي الو 0 ائيش اذه ىف ظفحأ ال : لاق ؟ كلذ هلزوجب له ى هتيب نم

 نم قلخىن زوجت ةحلصملاو أطخ لعف كلذ لعف نم نإ لوقأالو ،كلذ لعف
 اذهو ، تناك امثيح لتقت عابسلاف عابسلا نه اذه جرخ نإوء عطق وأ ران
 . .ملعأ هللاو . تارضملا نم

 لضفألا له ، هباحصأ ضعب هعطق نميف لوقت ام هل تلق هنمو : ةلأسم

 ةئيطخالو هيلع كنم بنذ الب كعطق اذإ .ىنبجعي : لاق ؟ هكرت مأ هفاطعتسا

 كرتف ، داشرلاو رمخلاب هترمأ نإف : هلتلق . هاوه ىلع هكرتتو هبلطت الأ

 ةمالسلاو هب رثكتسيالو كرتي اذه لثم نأ ىعم لاق ؟كلذ لجأل ىتلصاوم
 ١ ملعأ هللاو . هقارف ىن

 ةبيهلاو ةنيزلل لبإلا ذختي نأ لجرلل" له : هل تلق هنمو : ةلأسم
 اهاوس ىف لوقلاو`‘7 اهذاختا ىن قحلا قفاو اذإ ىدنع اذكه : لاق ؟ ودعلل

 قفاو اذإ لاملا تيبل كلذ ذاختا مامإلل كلذكو ، اذكه ليخلاو ماعنألا نم

 انهملا دنع ناك هنأ ىنغلبو ث هرمأ ىف ررض الب هايندو هنيد ىن حالصلا ىنعم

 ايف لاملا تيبل اهلعلو ث ةيطم فال 7 ةينامث وأ ةيطم فالآ ةعست (١)رفيج نب

 : ودعلا ةبيهو ىحلا ةماقإ للع اه ىوقتي & نملسملا تاقث هنع ىكح

 . ملعأ ةناو

 هنم فاخم ام بنتجم نأ هيلع له ، ضيرملا نع هتلأسو هنمو ::ةلأسم

 تالوكاملا نماهحلصيام اه ىرحتي نأو ؟ هتعيبط مالي ال امم ةرضملا ررضلا

 عئاشلا غاشلا ى هرابخأ رظنا) ه ٢٢٧ ةنس تامو ٢٢٦ ةنس ةمامإلا لوت ( ) ١
 ( اهدمي امو ٣٩ ص نامع ةمئأ كذ ى نامسلا
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 ةرضملا هنم فاخ ام بانتجا ضيرملا ىلع بج هنا ىعف ؟ تابورشملار

 :هل تلق . ةيفاعلاو حالصلا هنم اهل وج ريام اهل ىرحتي نأ هيلعو ، هسفن ىلع

 ةل وانم نمهيلإ جاتحمام هض رم لاخ اهس مايقلا ىلع هسفن ىلع نمنأيالآ غم زلي لهف
 كلذ هل بحأ ىنإف : لاق ؟ اهحالصهم اهل وجريوهسفن ىلع هنمأي نمالزهئاذغ

 فاخم نم اهلع طلسي الو اهعيضي الأو 0 اهحلصي ام ال ىرحتي نأو
 وه امم هلقع باهذ هسفن ىلع فاخ نإو : هل تلق . اهلع ةرضملا دلوت هنم
 عايض عمهسفن ىلعنمايال هنم هب مئاق وه نم هترضح ناكو ، ضرملا نم هيف
 هحلصي ام هنم ىرحتيو مايقلا ىلع هنمأي نم لعجمنأهيلعله ح عاضذنإ هلقع
 ص كلذب لوقأ الف موزالا ثيح نم هنأ ىعم : لاق ؟ كلذ هل ضرع نإ

 طايتحالا ثيحم امأو . ال مأ نوكي ، هرمأ ةقيقح ىرديال بيغم اذه نأل
 ىتمو : تلق . اهلو هلةمالسلل اباط كلذ هل ىنبجعيف © اهبف هل بابحتسالاو اهيلع
 ؟مومعمورص وصخ كلذ ىف لهو ؟ تاقوألا نم ضيرملا ىلع لوخدلا كبجعي
 ىنبجعيىذلاو ، رظنلا ىلع الإ جرخم ال اذه نإ ىدنع جرخ هنإ ىعم : لاق

 لاغتشالاب سانلا عم ةفورعملا تاقوألاو ليللا ىف ضيرملا ةدايع نوكي الأ

 الإ س سمشلا عواط نإ رجفلا ةالص دمب وةالصلا تاقوأ نمتقوو2 اهف

 وهو تاقوألاو ،نا ريخلاو ماحرألا ةلص نمو ‘ صوصخم ىن كلذ تبثي نأ

 . ملعأ هللاو . كلذ ىف رظنلل ف صوصخم نم

 هتيب نم هنا رجو هماحرأ عنمب نأ هل له :: هل تلق هنمو : ةلأسم

 . ماعآ هللاو . قحلا هبجوي ببسل الإ كالذ ىل نبي ال : لاق ؟ هعفانمو

 ةلاحلا ةنانئمطالا كردي نمع ىجشلا ديعس نب دمح هيقفلا نع ةلأسم

 نود مكحلاب هيف ذخأو ةنانتمطالا مكح لطبأو ءايشألا نمءىش ىف هبلق ف
 ملعأ هللاو . كلذ هل زئاج معن : لاق ؟ كلذ هعسي له ةنانئمطالا

 ةحابإلا اهلقني ىتح رجحلا دح ىلع كالمألاو : فنصملا : ةلأسم
 ةنانئمضالا نوكت له كلذ ةحابإب بولقلا هيلإ نثمطت امب و كلذ ةحصب

ثااذ ىنةنانئمطالا تناك ةقث لئاقلا ناك اذإ لاق ؟ ةقث لئاقلا نوكب نأ ال
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 لهج الو ثكلذ مارح ىلع مدقيال كلذل لئاقلا لثم { دعبأ ةبيرلاو ، دكآ
 عضوم بيرلا هيف ةقثلا قحلي ىذلا ء ىشلا نمك رت نوكي دقو ،هيف همزلي ام

 نم تانانئمطالا فلتخت دقو . هرجح و كلذ ةراجإ نم هعسي امل هلهج

 قيدصتلاىرجم دق هنأل ، مه ولق ىمع ؤ مهبولق ةريصب عذضومل نبنثمطملا نم
 © هلاثمأو هتارظنو هلاكشأل هقيدصت عرغوملو هاوه عضومل باقلا ىمع نم

 نم . ةنانئمطالا رصبينم عم، ةلد رخ ةميق ىف ةنانئمطالاب مهلوق حل حصن الو

 قيرط .نم ذخأ ءىش لكو © لقعلا لهأ ىلع ىفخم الام اهف. رئاصبلا لهأ

 . مكحلاب . ذخأ ءىش لكو ،لقع: ىف ملعلا ةحص الإ ةياغ هل سيلف لقعلا

 هتحص نوكي الف لقعلا قي رطنم هتدج ناك ء يش لكو ء مكحلا .ةص, هتجح

 سانلا فدالتخال عستي اذه لثم ق لوقلاو 0 ةيحلل رصبم لقع نم الإ

 نوكت الو ، لكش دجأ لكل و.، ةقث ةث لكلو :ب مهناعم فالتخاو

 ماكحأ نورصبي سانلا لك الو لاكشألا لك سيلف ى "ةكمب الإ هتقث
 لكف . مهلوقع ةص هيف ىرجت ايف ال, نيرصبلملا ىإ كالذ امز و > لقعلا :

 زدقيال هنأ امك 0 طقف هلقع رون رادقمب ء ءايشألا | لقعي سانلا . نم ئرما

 ريسفت و اهعض ومو ةنانئمطالا ةقيقح ىديس ىل فصو ى : ةلأسم `

 هللا هقفو نم الإ اهنةيقح خرعيال ةنانثمطالا: نأ :" ءاج هنآل كللذ

 بيرلا بهذ و هتحابل وأ هيف لخدي ام زاوحل بلقلا نكس اذإ : لاق . اهلإ

 كردي الو، اذهىلع لوخدلا .هل زاج 2 هللا نيد مكح ىن همزلي ام داقتعا ىلع ا

 . ملعأ هللاو ۔ هلضفو هللا قيفوتب الإ لمأ الو لمع

 :: ضعبلا نع ىزجم ضعبلا نم سطاعلا تيمشت ىفو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هيف فالتخالاو مالسلا لثم ىدنع وه : لاق

 نمانفرع ىذلاف ؟ ال مأ هتيالو طقت © مالسلا دريال نمع : ةلأسم

 دقف مالسلا دري ل اذإف & ةضيرف درلاو © ةعاط ملسألا نإ نملسملا٫ لوق

: ملعأ هللاو . هتالو تطقس .دمتف ةضبرفلا كرت نمو ث ةضيرفلا كرت
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 ىصع اذإ ىصاعلا بنذملا نإ : رانلا ىف ديلختلاو رشب نع : ةلأسم
 ىصاعلا دنم كلذك ك هتمظعل ةياهنال ايظع اريبك ابر ىصع دقف ة ريبكب هلا
 نوكي نأ سايقلا ىف ىغينيو : هريغ لاق . هل ةياهنال ادولخ .رانلا ىف
 ىف ريغصلا بنذلا نآل ، ريبكلاب اقحال هبكار هيلع رصملا رغصلا بنذلا
 ةب وت عم ة ريبك الو رارصإ عم ةريغصال» : مالسلاهيلع هل ومقل » ريبك لاعت هقح

 .ملعأ هللاو . « رافغتساو

 زوجتأ رهوخلاو ؛ولاوللاب ىلحتلاب ت ركذ و قابلادبع ‘ةروثنم نم : ةلأسم
 ىلح لاجرلل ىلحتلا زوجال املو كللذ زوجي معنف ؟ لاجرلا هب ىلحتي نأ

 . ملعأ هللا و . هريغال بهذلا

 اه .لعف .نم ىلعو متإلا اهيلعو اهنذأ مرخ ةأرملا عسي الو : ةلأسم

 نآل ،'اهرمأ ريغب وأ اهرمأب كلذ لعف ءاوس فلثوملا لاق . مثإلاو ةيدلا

 ملعأ هللاو . همزاول طقسيال هب رمألاف ز هلعف ف لصأل ف اروج ناك ام

 ملف دحأ . ىنع لس نمو : هللا همح ر ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم 5

 رثآلاف دوجوملا : لاق ؟ هسفن ىلع دري نأ هيلع بجي له ع هيلع د ر

 . ملعأ هللاو . هسفن ىلع د ري نأ ىمن

 :هيسن ىتح هيلع رصأو املظ ,سانلا ,لاومأ نم ذخأ نمو : ةلأسم .
 لوق .نم فالتخا كلذ ىفف ¡ لاق !؟ال مأ ةلمحلا ى هتبوت هعفنتأ

 ١ : . ملعأ هللاو . نبملسملا

 لامحألا طبحت اهلك رئابكلا نأ نوملسملا هيلع عمجأ ىذلاو : ةلأسم

 قحال رئاغصلا ىلع رارصإلا كلذكو ث نأممإلا لاوزو رفكلا بجوت اهنأل

 مكتاوصأ اوعفرتال ): نينمؤملا هب ظعي ايف ىلاعت .هلوقل بجوم ث رثابكلاب ا
 طبحت نأ ضعبل مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهجت الو ىبنلا توص قوف
ءىشل مهنم دوحج الو هتناب كرش انهاه نكي ملف (نورعشتال متنأو مكلامعأ
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 ثيح نم محلامعأ كللذب هتلا طبحأف مجه ةيصعم ىه امميإو © مهتلا لزنأ ام

 : ملعأ هتلاو . نو رعشي ال

 لوخدلا دنع اضعب امهضعبل ميلستلا نبجو زلا كرت : ىحبصلا ةلأسم

 لاق؟ امهمزلي ام ضعبلا امهضعب ىلع ةليقث امهب ولق تناك اذإ لزنملا ى

 زواجي الو © لوقلا ضعب ىف قيذي الف ، ةعيطق امهدحأ وأ ادقتعي مل اذإ
 ءاسملاو" حابصلا ئزجي لهو تلق . ةياورلا ىنعم هقحلي الثل ماي ,أ ةثالث

 رمثوي و هماقم موقي ال : لاق ؟ هماقم موقي و ميلستلا نع ضعب امهضعبل

 نأ نموملا ىلع نموملا قح نم نأل هيلع ءىش الف ملسي مل نإف ث ميلستلاب

 درك اضرف نوكي ءاسملاو حابصلا درو : تلق . هيقل اذإ هيلع ملسي

 رشبلا نم هب هيقل ام نسحأب هاخأ ىقلي نأ رم؛ويو © ال : لاق ؟ مالسلا

 . ملعأ هتلا و . بناحلا نلو

 مث ،همتكا هللاق و ارس ادحأ دحأ عدوأ اذإو : ناديبع نبا ةلأسم

 ناك اذإ هيشفي نأ رسلا عدوأ نمل زوجب . هسفنب هرس ىشفأ عدوملا نإ

 رسلا عدوأ نمل زوجي ال : لاق ؟ ال مأ هبحاص ناسل نم سانلا عم اشف دق
 . هبحاص هاشفأ ول و هيشفي ال هنأ ىحبصلا نعو .هذه كتقفص ىلع هرشق نأ

 . ملعأ هللاو

 " باصأ اذإ حرفي ٠ هلاقم ق بيصيف ءىشب ل وةي نميفو هنم و : ١ ةلأسم

 باجعإلانم اذه نوكبو ح ح رفي ملأطخأ ول هنأ ىلع ؟ ال مأ كلذ ىف مثأيأ

 . ملعأ هتلاو . هذه كتفص ىلع هيلع مثإ ال : لاق ؟ال م

 هيلع دري © مكيلع لقي ملو © مالس لاق اذإ ملسملاو هنمو : ةلأسم

 : فلؤملا لاق .ةناشمطالا ىلع هيلع دري : لاق ؟ ملستلا متي ىتح مآ مالسلا
 هنأل .هكرت ءاش نإو © هياع در ءاش نإ كلذب هل لاق نمل رييختلا عضوم انه

 زي زعلا هباتك ىف لوقي لجو زع هتلاو { نوممملا هب لاق ىذلا مالسلاب تاي مل

: لاقودحأ ىنعاج اذإو هنمو . ملعأ هتناو .(مكيلع مالس) : عضوم رغ ىف
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 مأ كلذ زوجيآأ  ةبادلا ثكالذكو هيلع رحت نأ ثكلنم ديرأ  دبع" ىلع براه

 . ملعأ هللاو . . كلذ زئاج : لاق ؟ ال

 سيلو 0 اكيش لج رل لجر ركذ اذإو : ىورلحملا سيمخ نب ملاس ةلأسم

 ءىش مهرس اذيناوخإلانآل .هرسي هنأ نظن و ءىشب هربخم لب ،ةميمن هتين

 ،ثاذب ارورش هربخ لب رش ريخا بلق ىف سيلو © اضعب مهضعب نو رخ

 هنأ الإ 5 ةين رضحم ل رابخإلا نمح هنأو 0 رش هربخ نم هلاني هنأ علعي ال وه و

 ببسب عق وف ‘ دحأ لإ مث ; دحأ لإ مالكلا كلذ ريحملا مف عف رف [ 1 وني مل

 ام م راحملا نم حمبتساو 2 كلذب ماظ نم لظ و ، رشلا نم عق و ام ربخلا كلذ

 ريحملا م زاي له » مالكلا 0 لذأ ببسب ذخأ ام ] نم ذحخأر > حيبتسا ا

 مهفأ مل : لاق ؟ ال مأ ارش وني مل اذإ هلا نمبو هنيب اميف ء ىش لوكلا ا
 . هب ملكتلا هل زوجي امم : ملكت نم نأ ىدنعو . ت ركذ ايف احم رص ىنعملا

 ملكتملا اذه رظنيو سلب الف زوجي ال ءىش دلوت هب هملكت ىف فخي ملو

 . ملعأ هللاو . ىون ام ئرما لكلو ع ةمالسلا هيف ام هسفنل

 اذه هث زجي له ( ملاب ) هللا رفغتسا لوقي نميفو هنم : ةلأسم

 اذإ ةيناث هبيتتسي نأ هيلع مأ ؟ هذه هتب وتب عماسلا ىفتكي لهو 0 رافغتسالا

 مأ حتفلاب كلذ هملعي نأ همزلي مأ ؟ قحلا نم هجرخي مالكب هل لاق ناك

 ىغبني‘ لئاقلا اذه نه نحل اذهف ث ةرظانملاو ةركاذملا ليبسىلع : لاق ؟ ال
 اذإ هلا نمب و هنيب امف وه امأو ، ثالذ ىن باوصلا هجو هملعي نأ هعمس نل

 . ملعأ هللا و . اميش هنع ملعأ الف { ةبوتلا كلذب هدصق ناك

 هعمسي ام ردقب هنع ناكو ،ے سطاعلا تمش نميفو هنمو ١ : ةلأسم

 هيفكي مأ.هقلاكاده لوقب هعمسي نأ هيلع لهأ 0 هتنا كمحري هل لوقي هعمسف

 . ىدنع اميف هيلع د رلاةل زنم هنأل كلذ هعمسي نأ هل ىغبنيف ؟ هعمسي مل ولو

 , ه ملعأ هللاو

رئاغص هنم نوكت نمو : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم
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 ىلع مزع الو © ةاتأ نبح كلذ نم فنأ ايف ةبوتلا هبلقي رطخت ملو ، بونذلا

 ؟ ايسان وأ ركاذ ناك كلذ هثزجمآ ش ةبونذ نم ةلمحلا ىف ب وتيو رارصإلا

 هثزجتأ ؟ ال مأ زوجم هفرعي العف لعف وأ الوق لاق نمو : تلق هث زجم لاق
 : لاق . هنم بات وهف زوجمال ناك نإ ةطيرشلاىلع : لاق ؟ هنم هب وتلا

 ءايشألا عيمجف كلذب هنم ىفتكيأ ث هثايلوأ نم هل عماسلاف : تلق 3 هرت

 : لاق ؟ ف رعي مل و أ زوجمال هنأ عماسلا فرع © اعطق هنم بوتي ىتح مآ

 أطولاب ةنونيدلا " جرحم ج ج رخ اذإف ث ةيوتيدلا جر ج رح مل ايف فاك هنإ

 عيمج نم هللا رفغتسأ لاق نإو :تلق هيلع : فيقوتلا ىلع هنيعب هنم ةبوتلا هيفف

 ; اضز هيف تفلاخ ام عيمج نم وأ ، قحلا هيف تفلاخ ام عميج نم وأ ىونذ

 لاق ةطيرش وأ اعطق هنيعب هنم بوتي ىتح مأ ؟ ىنعملا ىلع ثالذ هئزجمأ 2 هلا

 . طخ هيلو هيلإ بتكف هيل و نم ةرفكما ىلع ماطا نمو تلق . كلذ هئزج

 لاق ؟ ل مآ كالذ هث زجم هطخ فرغو 0 هرفكملا كلت نم هللا ىلإ بثات هنإ هدي

 لاق .نمو : : تلق . هتنوتب لدع دهاش دهشي وأ هع اب وتن ؛ىحال لوقو هث زجم

 رقغتي مل و : نئات لاق :وأ هيلإ بئات ؤ لقي :ملو :0:اذه ىنذ نم هللا رفغتسأ

 ناك نإ .هنيعب هنم رفغتسا وأ . بات اذإ ةبوت نيهجولا الك" : , لاق ؟ ه زجأ

 ! « . ملعأ هللاو . مر ناك نإ ةلمحلا ىفو ... .لوف ف الحتس

 لاق. ؟ال مأ نجسلا ىذتلص 'هلعأ نوجسم مخر هل نميقو هنمو : ةلأسم

 ملسلل نأ الإ تاقوألا نم تقو ىق ةدود ربغ ةضي رف مراحرألا ةلص نإ

 اذه ةلص تبج و اذإف ٌ اهف اهف هيلع ض رتفا ام ءادآل اه ةن ونيدلاو اهداقتعا

 ىوني نأ زوجم الو 3 نجس ريغ نأ نجس ى هيلع تبج و نم ىلع محرلا
 .: ملعأ هللاو . نجسلا ىف :ناك اذإ هتيعطق

 ناكاذا . هلا همحر _ رهش , نب دمحم نبتلادْبع ةيقغلا خبشلا نع ةلأسم

 هلهأ ىلإ هم رحتب نيدي امم هذخأ املك د ري نأ هتب وتف هبكترا امل م رح ثدحلا

 الدغ نوملسملا ها ريام ىلع هنم صلخت.ف مهفرعي مل نإو . مهفرع نإ

، هبنذ نم رقغتسيو ءارقفلا ىف وأ نبملسملا لام تيب نف نأك نإ اباوصو



 ۔ ٣٣٧ ۔

 هيف لخد انم جرخمو " هنم ناكام ىلع مدنيو ةلمحلا ىف هتلا ىلإ بوتيو

 ثدحلا بكت ري ىذلا وهف لحتسملا امأ . مرحملا ىف اذهف نبملسملل ملسي و

 هيلل سانلا وعديو © هب ر دنع ةيلسوو ةبرق هلعج و © هنيد ىق ازثاج نوكيو

 هاعد نم لكربخمو هنيعب بنذ لك نم بوتيو هتبوت رهتشت نأ اذه ةبوتف
 ىلإ باتو هنع عجر دق هنأ و 0 لطاب هيلإ مهاعد ىذلا نأ سانلا نم هيلإ

 ةلمحلا ىف ةبوتلا هثزجت و © هنم ناك ام ىلع مدنيو هللا رفغتسي و & هنم مهتلا

 ش لالحتسالا هجو ىلع هذخأ امم صالخ هيلع سيل : ليق دقو . مرحملاك

 صالخلا هيلع ليقو © م رحلا ىف انفص و امك بابرأل هنم ج ورخللا هيلع ليقو

 هنم لهحلا ىلع ثدحلل بكارلا ناك اذإ امأو . هنيعب امئاق ناك اذإ هنم

 هنم دصق الو مارحلل دمعت ريغ نم هل عساو هنأ هنم نظلاو © هتمرحم

 هنأ اذه لثم ىف دجوي دقف . ليوأت ةنايدب كالذ لالحتسا الو قحلا ةفلاخمل

 . ملعأ هللاو . ميرحتلا جرخ جرخت

 نيتأر ها نع _ هللا همحر _ دمع نب ناقلخ نب انهم ةقثلا لئس : ةلأسم

 ،اهنبحاصداوف ىن اهدي طحت و رودصلاب اقناعتينأ امهل زوجأ ةدوم امهنيبترج

 زوجم آضيأ و قحلا نم ىحتسيال هتنا نإف ؟ اهتبحاص هجو ىلع اههجو طحتو
 ؟ اهتبحاص رجح ق اهسأر تطحو ةأرما تءاجو ةسلاج ةأرما تناك اذإ

 اهنطب حسمتو ( ذوخفلا ) نم اهكدت نأ زوجمأ ( اياكد ) ديرت ةأرما آاضيآو

 ىف امهلعف نم ثكالذ زاوج قالطإ ىل نيبيال : لاق ؟ ال مأ ( رارسلا ) دنع
 ى ةبيرلا عوقول امهب نظلا ةءامإو امهنمهن نم قالطإ ىق امل امهل تقو لك
 ثداوحلاب هزاوج دييقت ىلوآلا لب ، امهنم ثبعلا ىنعم ىلع هجورخ و امهرمأ

 . امهدصق هيف روجحملا ىنعم نم ملس اذإ امهنع ثبعلا ىنعم اهعم ىفتني ىذلا

 نم ( شحو ) ىدنع وهف . باثلا قوف نم ولو نيتقناعتم امهمماضت امأف

 دسافلا رمألا نم تملسو 2 امه ولق ةوهنثلا نم هب تثرب اذإ هنكلو ، لعفلا

 © ضعب ىلع امهضعب نم بسنلا ةقفش ىنح ىلع كلذ ناكو © امهندارإ

) راثآل ا ب ايل - ( ٣ ٢٢



ُ 
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 © امهنع قوشلا ران ءافطإل امهتبيغ لوط دعب امهماقتلا دنع هللا ىن ةوخألاو

 اذه ىلعف & امهنم اهلجأل ةقرلا ث ودح ةلاحلا ةبيصملا نم ةيزعتلا ليبس ىلع وأ

 جرخ اذإ ةروكذملا لاعفألا كللت رثاسو . امهنيب هزاوج _ وجرأ ايف دعبي م
 ىهف © امهلعفب ةوهشلا نم امهب ولق تملسو 2 اهب ثعبلا نم اهجرخم ىعم اهل

 دحأ سم نإ كلذ لثمو { امهل اذه ىلع اهزاوج ةيجر نم مدقتام لثم

 ةفص كلذب نسمتلت هايإ اهتراف هب لح دق ضرمل ىرخآلا ردص نتأ رملا

 نبح اهيلعاهنقفشو اهل فطلتلا ىنعم ىلع اهرجح ىن اهسأر اهتيطوت و« هنماهج الع
 تبلطن هتكتشا نأ دعب هنم ةرملا نم لفس امف اهنطبل اهسم كلذك ،. اهضرم

 لاعفألا هذه زاوج جرخ اذهىلعف ،اهاإ اهنم ارارطضا اهحسم هل ةحلاعملا اهنم
 . نيبيالف ى هب :وهشل نم بلقلا أربي مل و اثبع هلعف ج رخام امآو . اهلعاف نم

 : امهنيدل قثوأو ملسأ وه امهنبير بجوي امع فكلاو هلعفزاوج ىل

 . ملعأ هللا و

 بوتي نأ هلأسف هنم اهعمس نم تلكشأف ققح ةظفلب ظفل نمو : ةلأسم

 هللا رفغتساف ، أطخ ناك هنأ دقتعي نأ الإ قح نم بوتي نأ هل زوجي الف اهنم
 ملعي مل نإو أطخأ هنأ ملع اذإ ث اذه هنم لبقي نأ عماسلل زوجمال نكل © هنم
 . ملعأ هللاو . نظلا هب نسحيف

 نم نآ نبملسملا نيد نمو - هللا همح ر _ ناطحق ني دلاخ نع : ةلأسم !

 لطبم هنأ هأ نعبتي مث هيف بصم هنأ ىري 0 هنم نيدي لاومآلاو'ءامدلا باصأ :

 لام هدي ىن نوكي نأ الإ ، كالذ ىوس هيلع نكي مل 2 باتو مدنو عجرف

 نيدي وهو ح لاومألاو ءامدلا باصأ نمو . هلهأ لاإ هيدوي هنإف > هنيعب متاق

 قوقحلا ءاطعإو ةبوتلا 4 اع "ناك ‘ امارح بكتري هنأ ىرو( كالذ م رحتب

 : : .ملعأ هللاو . باصأام هنع ردهم الو © اهاهأ

 ىق مدن نإف ، ةعامج دنع :هتيصعم وأ هرفك رهش نمو : ديعس ىنأ نع
الو ، نوماس هتعارب ىن ن وبيصم مهو ملاس وهف مهعم ةبوتلا رهظي ملو هسفن



_ ٣٣٩ - 

 اوب وت مث مكبر اورقغتساو ( : لاعت هل وقل رافغتسالاو ةب وتلا نود مدنلا هث زج

 : ملعأ هللاو . هيلإ

 املكو ،هب لمعي بنذ ىلع مقم لجر نعو : (١)رثوملا .أ نع ةلأسم

 ةبوتلا عجاري مث هعقأوب عجري مث ث هنم هرفغتساو هللا ىلإ بات بنذلا عقو

 : لاق ؟ كلاه وه له ، هنم بات و بنذلا عقاو دقو توملا هرضح نأ ىلإ

 ىلإ عجر بات اذإف © ةيالو هل تناك نإ و ےقملا رصملا امبإو رضم ريغ اذه

 هضرم ىف بات اذإ اذه و . هللا ىلإ هملعف هك الهو هتبوت لوبق امأو . هتيالو

 . ملعأ تلاو . ةكئالملا لوزن نياعي نأ لبق

 ةبوت قدص ىلع هللا دنع بنذ مظاعتيال هنأ حور نب دمحم نع : ةلأسم

 ح ةرذ لاقثم ناك ولو هيلع هلهأ رارصإ ىلع هللا دنع بنذ رغصي الو © هنم

 هللا مرح ىتلا سفنلا نم هركذ ىصح ال امب لتقلا نم ىلب الجر نأ ولو
 ةنونيدلا قدصو كلذ نم ةبوتلاو ; ةينلا قدص هنم هللا ملع مث ، اهلتق

 اثيش ىدثوي نأ لبق اذه ىلع تام مث ، كلذ عيمج ىف هسفن نم فاصنإلاب
 هتيالوب نوملسملا ناد نمو { هتيالوب نونيدي نبملسملل ايل و ناكل © كالذ نم

 . ملعأ هتناو . ةرخآلا ىن ةكلهلا نم هيف ملاس وهف رمأ ىلغ

 نيدي وهو امارح امد كفسو الام ذخأ نمو : ةديبع وبأ : ةلأسم

 تناك دقو ض مامإ ريغ وأ مامإ وهو لعف امب هدبعت هللا نأ ىريو ، هزاوج

 ليوأتب هباصأ نإو © هنم آريي : لاق ؟ هلاح ام 2 نيملسملا دنع ةيال و هل

 نمب قرفلا امف : تاق . هتيالو ىلع وهف . هيبن ةنس و هللا مكح ىضري وهو

 روظحملا بكر دق لحتسملا : لاق ؟ امرحم وأ هل الحتسم ناك اذإ بنذال بكا رلا

 مظعأ دمتف 0 هب هدبعت و هل هحابأ دق هللا نأ ىعداو © هلهج وأ هملع © هيلع

 هنم لمومو هثطخم هب رل ف رتعم وهو هبنذ باصأ مرحملاو ، هبر ىلع ةيرفلا

 يرجملا ميا رلا نرقلا ىف نامع ءاهقف نم رثاوملا يبأ نب دمحم نب هلا دبع وه رثؤملا:وبأ )١(

.
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 قرقلا : لاق ؟ م رحلا نم لحتسلملاب ملعلا ىلع ليلدلا امف : تلق 2 ةبوتلا

 نم ءىطخي ال مرحملا و ؤ 7 هلعف ت هفلاحخ نم للضي لحتسملا نأ امهنيب

 . ملعأ هللاو . هسفن لعف بوصي ال و هأطخ

 ، امرح وأ اهل الحتسم ةرنبك بكر هنأ ىلو نم ماع نمو : ةلأسم

 له بوتيو هبونذ عيمج نم هللا رفغتسي هعمس مث & كلذ ىلع هنم ءىرب و

 ةبوتلا ه+ةنت الف هب نيدي كلذل الحتسم ناك نإ : لاق ؟ هتيالو لإ عج ري

 ىف ةبوتلا هعفنت لوقف امرحم ناك نإو ث هنيعب هنم بوتي ىنح ةلمحلا ىن

 . ملعأ هللاو . هنيعب هنم بوتي ىنح لوقو . ةيالولا ىلإ عجريو © ةلمحلا

 جحلاو داهخلا نع ةينلا لمه نأ ناسنإلا ل۔هي عسي لهو : ةلأسم
 باوبأ عيمجو جي وزتلا و ماحرألا ةلص و ميلعتلا و ةعاطتسالا نم )١( هسايإل

 ددجي نأ هيلعو ، ثلذ زوجي ال : لاق ؟ عوطتلاو لفنلاو ننسلا نم ربلا
 . جحلا ةعاطتساو ن آرقلل ملعتلا ىلع ةردق دجو ىم اريقف ناك ولو ةينلا

 . ملعأ هللاو

 ةقث ك ةيبنجألا ةأرملاب ةولخلا نع لجرلا ئهت : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 لج را ةأرما تلاق نإف : تلق . تومت و ايحت بولقلا نأل ةقث رغ وأ ناك
 الإ لبالا ىت اهل وعدي ال لاق ؟آراهن وأ اليل ناك كلذ هل له ث انالف ىل عدا

 ةولخ الو بي ر هيف امهقحلي ال عضوم ىلإ وأ ةعامج ىف نوكي نأالإ نومأملا
 . ملعأ هتلاو . راهنلا ىن كلذكو

 تاج ربتلا ىف رظنلا زوجب لهو : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 ةأرملل زوجم الو ، لج رلل لوق ىلع زوجب © ال : لاق ؟ لاجرلا نطلاخح ىاللا

 تاذ ريغ ةأرما و وه لكأي نأ لجرلل له و . تاق . رتسلا ىلع ة ردقلا عم

 نم ارظني ملاذإ لاق ؟ اهجوز ةرضح اه ربغ وأ هيخأ ةجوز لثم ، هنم م رحم
 . ملعأ هتلاو . سأب الف { هرظن امهعسي الام ضعبلا امهضعب

 )١( هنع بولقم : ليقو ( سني ) ىف ةغل : سيآ .
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 نإف : تلق . معن :لاق ؟ ال مأ اهماحرأ ةلص اهيلع له2 ةأرملاو : ةلأسم

 اهعنمي نأ وه هل زوجي الو 2 معن : لاق ؟ .رذع اهل له ، اهجوز اهعنم
 ؟ ىحتست نممو اهتيب نم زرت ال نمم تناك نإف : تلق . ةعاطلا نع

 ؟جورخحلا اهجوز اهعنم نإف : تلق . مالسلا غلبتو ء لزيملا ىلإ لصت : لاق

 نم مدق اذإ : تلق. ماعأ هللاو .رذعلا اهلو © اهلزنم ى مالسلا غلبت : لاق

 اللا تاردخملا نمتئاك اذإ ، ال : لاق ؟ هب بحرت نأ اهل له © رفس

 هغلبي نم لسرت و هلزنم ىلإ لصتو © هتلص نياع بجن ىذلاب نرهظي ال

 نهيلعف نهجاوزأ نهعنم مل و نرهظي نك نإو . ةيزعتلا و ةئنهتلاو مالسلا
 . ملعأ هللاو . رفسلا نم مودقلاو بئاصملا دنع لزنملا ىلإ لوصولا

 نم مرحم ىذ رغل ز وجم لهو : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 ؟ ناجلا اهضراع اذإ مثا زعلاو نآرقلا نم ثيش ةأزما ىلع أرقي نأ لاجرلا

 ش ةبير مش عقت مل و .2 آر وجحم اهنم سم ملو ةرتتسم تناك اذإ : لاق

 نوكتو & اهلدع فرع ىنلا ةحيحصلا مئازعلاو نآرقلا ةءارقب سأب الف

 . ملعأ هللاو . هتنا هقزر نمل ءافشلا اهيف نآل & هتايآب اكربت و هلل ةعاط ةينلا

 ضرألا الع نأ ردق ول ىوني نأ دبعلا ىلع : ديعسوبأ لاق : ةلأسم

 اذل ضرف هيلع اذهو 3 هدي ىلع ذخأ الإ دحأ هللا ىصعي الأو ، الدع

 هيلع نأ فرعو ةينلا لهج نإف هب دارااو 0 هانعم ف رعو 0 هلابب رطخ
 . ملعأ هتناو . كلذ هثزجم هنأ وجرأف ث هيلع ردق اذإ لدعلاب موقي نآ

 ىح بتي ملو رصأ و ى مارح هنأ ئري ه ريغل ائيش ذخأ نمو : ةلأسم
 هنإ : لاق ؟ ال مأ ثللهيأ ، هل لالحوه هذخأ ىذلا ءىشلا ناكو ، تام

 مم هايإ هاضق دقو لجرل نيد هيلع ناك نإف : تلق ٠ ءوسلا ةين ىلع تام

 ال ىونو 0 هل ةوق ال و جحم الأ ىون وأ تامو © هملظي نأ دمتعاف ىدت

 . ملعأ هللا و . لعفي.نأ .ىن ةينلا نم:دشأ لعفي الأ ىف ةينلا لاق . ىلصي

لثم ل هيلع بتكي اساوسو هسفن هتدح دحأ اذإ و : ىحبصلا : ةلأسم
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 ءىش الف هيلع دمتعا الو هققح مل اذإ : لاق ؟ زئاج ربغ ثيدح ناك اذإ اذه

 :هنع هللا افع ىذلا خوسنملا نم سفنلا ثيدح نإ ليق دقو 0 ةمال الو هيلع
 ٠ ملعأ هللا و

 ، ةيحل اهل تتبن اذإ ةأرملاو ناديبع نبا نع لئاسم رثأ ىلع : ةلأسم

 ىحبصلا لاق. اهفتن الو اهقلح اهل سيل : لاق ؟ المأ اهفتن و اهقلح امل زوجمأ

 ةأرملل : ليق دقو . كلذ هرك نيملسملا ضعب لعلو { قيضيال كلذ نإ

 : ملعأ هللاو . اهسأر رعش ىوس كللذ نم لجرلل ام ،اهندب نم اهرعش قلح

 ملس ملسملا نأ نظي ث مالسلا در دحأ كرت اذإو : ىحبصلا ةلأسم
 همزليال : لاق ؟ ال مآ ىفكي ارس ٥د ر نإو همزلي ام عمس وهو 3 ه رغ ىلع

 اطايتحا وأ امزال ناك نإ لز بحأ د رلاو ث هيلع ملس هتأ ملعي مل اذإ ء ىش
 . ملعا هللا و . د رلا بجو اذإ ارس د رلا ءىزجم الو

 مالسلا هيلع د رف مهيلع ملسف )١( ةعامحلا ىلع رم لجر ىو : ةلاسم

 ض رف ىرأ ال لاقت ؟ ال م نغلابلا ىنعأ ء ض زفلا مهنع طقسيا ح ىص

 . ملعأ هللاو . هيلع فيلكتال نم درب نيفلكملا نع اطقاس ةيحتلا

 هرمآوم ونلا ف ملسو هلل ا ىلص - ادمع ىنلا لجر ىأر اذإ و : ةلأسم

 هذه ىف ظفحأ مل : لاق ؟ ال مأ ه:فلاخع زوجتأ 2 ء ىش نع هاهن وآ ءعىٹب

 هعسي مل هلعفي ملو هتمزلأ اذإ ىنأل « هايإ همازلإ ىلع ردقأ الو & ائيش ةلأسملا

 . ملعأ هللاو . كلذب لوقأ الو

 نأ زوجأ ‘ اباطخ بتكي ىذلا قو : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 ق۔ضيالف كلذب هرمأ وأهيلع لدتسي ناك نإف ؟ دارأ نمل مالسلا در بتكي

 : ملعأ هللاو . هيلع

 ىذلا هنع فوقوملاوىلولا نموملا زوجتال : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 )١( ةعامحلا نم لجر ) : لصألا ف (
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 زوجنال نه هبيغ و ئ قفانملا ق ة زئاج ىه کإ و ‘ رشب الو ربح ف رعيال

 . ملعأ هتلاو . مئاصلا رطفتو عوضولا ضقمتت انركذ نمم هتبيغ

 : مأ هنم أ رب الو هال وتي ال الج ر باتغا نمو : ناديبع نبا ةلأسم

 . ملعأ هللا و . قفانملا ةبيغ امنإو

 هملعي نأ هيلعأ ى بوتي نأ دارأو املسم باتغا لج.ر فو : ةلأسم

 هياتغا هنآ هنم ملع اذإ : لاق ؟ هبر رفغتسي نأ هثزجم مآ ؟ هاضر بلطيو
 ةب وتلا هث زجتف هباتغا هنآ ملعي مل نإو © هيلإ رذتعي نأو © ةبوتلا هيلعف

 . ملعأ هللاو . نسحف هيلإ رذتعا نإو © راذتعا ربغ نم

 وأ ركذ نم ىمدآ روص دحأ ر وصي نأ ز وجم لهو هنم و : ةلأسم

 ءىشل كلذ ناك اذإ : لاق ؟ ةرثاخلا ىناعملا ضعبل ثلذ ناك اذإ ىأ

 . ملعأو هللاو . زئاجف زئاج

 « ةني زللال عفانملا نم ءىش لجأل زئاج ءانحلا لامعتسا نإ هنمو : ةلاسم
 . ملعأو هللا و

 ةرثكل هماحرأ ةلص كرت نميفو : ةعمج نب شيرود خيشلا ةلأسم
 ذقتعم وه و، مهتلص نع لفاغتم ام ، لغتشم هنكل 3 ممعيطق دقتعم ريغ هلاغتش

 ةلص ى ريثك فالتخالا :¡[لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع امن آ ن وكيأ ح مهتلص

 بجوأو ث ةعيطقلا دقتهي مل ام لاملاب لوق و ث ةينلاو بولقلاب لوق ماحرألا
 هتعيطق دقتعي ملامو . هيلإ ةجاحلا دنع لاملابو © نزحلاو رورسلا دنع كلذ

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ كلذ هيلع قيضي ال لغشلا هعنمب امنإو

 ؟ ةديمحلا لاصخلا نم هيف امب ملسملا ركذ روجم لهو هنمو : ةلآسم

 اذهل احدم كلذب ديري ناك اذإ ؟ ةميمذلا لاصخلا نم هيف امب قفانملا ركذو

 . اهقيطي ال مومذملا نم ةوادع دلوت ففخم ملام كلذ زئاج : لاق ؟ ال مآ
 سانلا ةفرعت هيف امي قفانملا اوعيذأ : لاق _ ملسو هيلع هتلا ىلص - ىنلا نآل

نموملا امأو ، دحأ هب رتغي الئل ، هنم ا ورذحم ىكل _ هانعم اذه مالكاوأ _
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 © هباتك نم عضاوم ى نينموملا هتلا حدم دقو { هحدم زاوج ىف كش الف

 ةمالسلا هل بحأف ةرضحلا ىف امأو . حودمملا ةبرغ ىن ةصاخ ةنسلا ى كلذكو

 ناسنإلا حدم نإ امبرو ءوسلاب ةرامأ سفنلا نآل ، هيلع ةنتفلا لوخد ف وخ

 مذلا نوكيل م ويلا هسفن كلع نم نبأو . هل نسح رغ هحدمع هحرفو َ حرف

 : ملعأ هللاو ؟ كلذ نيأ ؟ ءاوس هدنع حدملاو .

 قرطلا ىن تايبنجألا ءاسنلا ىلع .مالسلا نإ : ناديبع نبا ةلأسم

 :ملعأ هللا و . ةف رعم تاذ ريغ هنم نكو ع ن ةف رعم اذ نكي ما اذإ هو ركم

 & رخآ دلب ىلإ دلب نم ارفس ديري نميف : سيمخ نب دعاج خبشلا ةلأسم
 دلبلا كلذ لهأ نم ادحأ هنع مالسلا غلبي نأ صومآ هاصوأ هجورخ دنعو

 هنم الو البقت كلذل رهظي مل تكاس كلذ دنع وهو 2 هيلإ رفاسم وه ىذلا :

 هابقت نإ تيأرآ ؟ هلبقتي ىنح مأ هرك ذ نم همالس غلبب نأ همزليأ © ارذعت

 هئانثتسا لا كلذ ىف ارمم ن وكيأ ، هللا ءاش نإ : هلوق وهو ءانثتسالا ىلع

 ٠ هنيعب ادحأ هب صخم ملو هنع مالسلا غيلبت ىف لوقلا هل لمجأ نإو © هايإ

 مآ ؟ ادحا و اناسنإ ناك ولو هنع غلب نم غيلبت هئزجيأ ث هلامحإ ىلع هلبقتيف

 لب ،هب صوي مل وهو ادحا هريغ نع مالسلا مغدب نزو ؟ عيمحلا غيلت هم زاي

 هبتاع اجرو هب هصوب مل ولو هنم هرسي امم ثكالذ نأ مهنيب اميف فراعتلا ىلع

 ال مأ ؟ روكذملا ف راعنلا ىلع هنع مالسلا غيلبت ىف ةعس هل ىرنأ ث هكرت ىن

 ر وجحملا بذكلا ىنعم ىلع اجراخ نوكيو عضوملا اذه ىف ف راعتلل ليبس

 هلمحت اذإف : لاق ؟ نومأم سيل ثالذب ناك ةم روذعم ريغ هب ن وكي ىذلا
 ىهف ،كاذو اذهل ةلمتحم ةملك هللا ءاش نإ هلوق و . الف الإو هب ءافولا همزل

 ءىشب سيل دحأ ربغ ىلإ غالبإب رمآلاو . امزال هارآ الف الو اهب هدارأ امل
 ىمل رومألا نم صوصخ ىن نوكي نأ الإ هل هج و ال هب هرمأي مل نمع هغيلبتو "

 . ملعأ هللاو . هزاجأ

 ال و ةعاط هفرعي ال العف لهف وأ الوق لاق نهيف و : ىحبدمصلا ةلأس ٠

هبكترا دق وأ ةي ععم ناك نإ ةطيرش ىلع هنم بوتي نأ هثزجي له ث ةيصعم
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 . هدلب ق كللذ حجري مل ول و 4 هتق و ق كلذ هل رعب نم دجي ملو هيفكي ال مأ

 جؤرخ هيلع لهو ؟ال مأ ةجح هيلع ن وكيو هدجي نم لك لأسي نأ همزليأ
 هنع ل.وسلاب ةنونيدلا همزات ىهو ؟ داقنعالا نم همزاي امو ؟ اذه ف

 نكمي هنأل ث اكلاه نوكي هنع لاثوسناب ناد اذإ مأ ، هيف عقو دق ذإ

 ه؛وادأ همزلي ام عبهجب اذه ناد اذإ : لاق ؟ عنصي فيكو ةعاط نوكي نأ

 نم ةماقتسالا لهأ نيد ئ هلوسرو هتلانيد 71 هم زلي اميفهدابع و هللا قوةح نم

 ناك نإ ةطيرشلا ىف اذه لطابب ناد و { هرو.أ عمج ىف ةبوتلا دقتعا و 3 هتمأ

 .ملعأ هللاو . جورخ اذهف هم زلي الو كلذ هثزجيف ث ةبوتلا هيف هم زلي امم

 كرتيو ماكحألاب ذخأي نأ لجرال زوعب لهو : ىلمازلا ةلأسم

 تناك اذإ : لاق & ءايشألا عيمج ق مأ ؟ ى نود ىد ىف ةنانئمطالا

 ،هلع تناك اذإ اهف ماكحألاب ذخأي نآ , ىبجعي مل ؤ نسةيلا هبشت ةنانمئمطالا

 هريغ لام ىف ا ذخأي نأ ىنبجعي مل ، هريغ لام ىف هل تناك نإو . هلال

 . ملعا هللاو . ثالذب ذخألا زوجمال كحلا ىف ناك اذإ

 رعدلا ةءارقو نآرقلا ةوالت هتوص نسحم نميف و : ناديبع نبا ةلأسم
 و رقي ام عامتسا ىف مهتبغر ىوقتل هنم سانلا نسحتسي نأ هبجعي

 دارأ امنإو ى ةعمس الو ءاير كلذب دري مل اذإ : لاق ..هيلإ تاصنإلا و

 .ملعأ هللا و . ثالذ زاجف ۔ لجوزع هلا ركذل نيعماسلا بواق عشخت نآ

 اذك نم هيلإ بوتأ و آ هللا رفغ:سأ لاق اذإ بئاتلاو : ىحبصلا ةلأسم

 ؟ىر>خألا نع نعاظفللا نيتاه دحأ ىفكي و ؟ ثالذ هماسو هئزجيأ © اذكو

 بونذلا نم رافغتسالاو ةب وتلا هلع و . ةريرسلا بونذ ىث ئ زنجي : لاق

 . ملعأ هللاو . ةي.العلا

 باذعب ناملا بذعي : لق هزأ _ ماللا هلع هنع ىرو : ةلأسم :

 .بذهت ل باذعب .ىتبذه ب راي ل ومقيف . ح راوحلا نم ء ىش هب بذع, ال

قراشم اهب تاةل ةملك ثكلنم تجرخ : لوقيف & حراوحلا نم ائ ش هب
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 لاملاو جورفلا اهب كتهتو مارحلا ءامدلا اهب ثافسيف © اهب راغمو ضرآلا

 . ملعأ هللا و . مارحلا

 ىلإ لاق نم لوق ىلع راوحلا ةفصو : سيمخ نب رصان هلعل : ةلأسم

 نم نبعب رألا لمكتساولو © اهربغو لزانملا ىف ماع كلذ ، اعارذ نيعبرأ
 ىلع كلذك وه : لاق ؟ كلذ دعب راوحلا عطقي و ، دحاو لزنم بناج لك

 } . ملعأ هللاو . لوقلا اذه

 تبهذف حي رلا تءاجف انايرع ءاملا ىف دحأ ناك : ناديبع نبا ةلأسم

 سبليل ءاملا نم موقي نأ هل زوجمأ ث هايإ هلواني دحأ كلانه سيلو هبوثب
 ، هيلإ رظني وهو دحأ هقرس نإ كلذكو ؟ اديعب وأ ابيرق هيلإ ىشم 0 هبوث ]

 دجي مل اذإ هب بهذي صللا كرتي وأ هيلإ رظني وهو هذخايل هيلإ موقيأ
 .هذه ثاتفصىلع هت رك ذام هيلع قيذضيال : لاق ؟ قراسلا دي نم هصلخم ادحأ .

 . ملعأ هللاو

 ءىث لكأ ناسنإلا ىبتشا اذإو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 هتعيبط قرضي نأ فاخي هنأ الإ 0 هل لالح وه امم ه رمغوأ ءام برشوأ

 كلذ لكآ ىلإ آ رثك ليمت هسفن نأالإ عبشلل برقأ ناكوأ 3 هقفاويالو

 هوجري امم رثكأ ةرضملا :هنم اجرو هلقثأ هبرش وأ هلكأ اذإ و ، هب رشوأ

 هعسيالف هل نابو ثلذ نم ررضلا فاخ اذإ : لاق ؟ كلذب مايأ ، ةعفنملا نم

 بونذلا نم ةرعبك هنإ لوقتالو 2 ةبوتلا هيلعف هعسي الاه لعف نإ و ، كللذ

 : اهنع ررضلا عف رب ىلوأ هسفنف ث هريغب ررضلا هعسيال امكو 3ا رارصإلاب الإ
 ( . ملعأ هللاو

 - هللا همحر حور نب دمحم هتلا دبع نآ هيقفلا باوج نم : ةلأسم

 ىعم اهف ؟ هتالص دسفت له © رثكأ وأ لقأوأ ةنس ةناعلا قلح كرت نمعو

 آموي نععبرألا زواجي الأ لجرلا هب رمأوي ىذلاو ، ظفح هتالص داسف ىف

مدقأ الف هتالص داسف امأ و ، موي نيرشع ىلإف ةأرملا امأو ، قلحم ىتح



- ٣٤٧ 

 نع ىوري ايف ءاج دق هنإ ىعم : هللا هيضر ديعس "نب دمح لاق : اهلع

 (١)(رخآلا) مويلاوهتلاب نمئويناك نم : لاق هنأ ملسو هيلع هتلا ىلص_ ىبلا

 قوف ءاسنلا نمو { امري نيعبرألا قوف لاجرلا نم ةناعلا قلح عدي الف

 ضورعم نمم هنآ دجوي امم هنأل لوقلا ىنعم ىف دجوي و { اموي نب رشعلا

 كلذ ى لئاقلل لاقف _ - ملسو هيلع هتلا ىلص ىبنلا نعىو رملا باتكلا هيلع

 رمأوي هنإ ملعلا لهآ ضعب لاق دقو ۔ اذه ىورب وأ اذه دجوي دق هنإ

 لاق دقو & .اذهىوريوأ اذه دجوي دق هنأ كلذ ىف سيلو ، كلذ ليجعتب

 { دؤدح دح كلذ ىف سيلو ڵ كللذ ليجعتب رم؟وي هنإ : ملعلا لهأ ضعب

 { ةياورلا ىنعم ىلع ج رمال كلذ ريخأت نإ : لوقي هنأكو ، ليجعتاا الإ

 ،اذكو اذك لعفيلف رخآلا مويلاو هتناب نموي ناك نم هنأ ىنعملا ناك اذإ هنأل

 لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىوري امك ضرفلا ىنعم ىلع ليوأتلا نم جرخ
 ىلع اذه ناكف « تمصيل وأ آريخ لقيلف رخآلا مويلاو هتناب نموي ناك نم»

 مالكلا نوكي نأالإ ث مزال مالكلا نع تمصلا نإو ، موزالا ىنعم ىلع

 جرخ نإو { مزاللا ىنعم ىلع جرخ ةياورلا ىف ىنعملا ناكولف . ، ا

 ديبع نع دجويو . مزالل اكرات كلذل كراتلا ناكف 0 م وزللا ىبعم ىلع

 رثكأ كلذ ىلعردق اذإ ةناعلا قلح عديال : لاق هنأ بوبع نب دمح هتنا

 . لج رالو ةأرما نبب كلذ ىف قرةيالو © موي نعبرأ ىلإ رهش نم

 ىهنلاو هليجعتب رمألا ىلع عامحإلاو ,هش نم رثكأ هعديال : مهضعب لاقو
 كلذ ىف جرخم ملام هنإ لوقلا ضعب ىف جرخم امىنعم ىفنو & هريخأت نع
 ىنعم ىلع جرخ اذف { آرفاك كلذب نكي مل كرشلا لهأب هبشتلا ىنعم ىلإ

 { ىنعملا اذه ىنبجعيو ث رفكلا ىعم ايصاع كثكللذب ناك كرشلا لهاب :هبشتلا

 جرخم نأ ىلإ ع لهاجنلاو لهخلا ىنعم ىلع مالسإلا لهآ ننس كرت عسيالو
 . ملعأ هللاو . مالسإلا لهآ ةلمج نم ج ورخلاو ،كرشلا لهأب هبشنلا ىنعم ىلإ

 سانلا نم دحأل همزل لجر نع _ هللا هظفح _ ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 )١( ىسملا اهب متي ةدايز .
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 هيسن ىتح مايآلا هب تدامت نأ ىلإ هنم صالخلاو هءاضق لمأتي ناكف ث قح

 نم دجم ال وآ ، ةيصولا ىلع ردقيال دحم راص وأ ى تام ىنح هركذي مل نايسن
 هلل اصننع ناك هنإ ىعم . لاق ؟ كالذ ىف هلاح ام نوكي ام 0 هيلإ هب ىص وي نم

 هل وجرأف ث اذه الإ بنذلا نم هيلع نكي ملو { هتعاطو ح هتدابع ىن

 نم ناك اذإ هنع ىناعم هنإ اذه لثمل سانلا .مأ ىف ليق ام ىلع ةمالسلا

 : ليق هنإ ىعمو . ىلاعتو كرابت هللا نم نبنم؟وملل وفعلا امنإو ع نينموملا
 ء كالذ ىلع هردويال هنإ قحلا اذه ىلعوأ بنذلا اذه ىلع ارصم ناكول

 ىسن دق هنأ الإ 2 ةمزاول ءادأب انئادو © هتلمج ىف ابئات ناكو ثالذ ىسن مم

 ىف ةبوتلا هعفنتال هنإ ل وقلا ىف نإ : ىعمف ، هيلع رصأ دق ىذلا بنذلا اذه

 ةنونيدلا ىنعم هبشي هنأكف ث رارصإلا ىلع مزع هنأل { اذه لثم ىف ةلمحلا

 ءلالضلا نم ءىشب نيديوهو ث ةلمحلا ى نئادلا بئاتلا بات اذإ ، لالذلاب

 ، هللا ىلإ اع برقتيو : اهب نيدي هنأل ڵ ىصاعملا نم هل ةبوت نكت مل
 هنيعب كالذ نم بوتي ىنح اهنفلاذع ىف ةبوتلا امنإو . اهنم ةبوتلا هل ى رتالف

 ٤ نئادلا هبشرال رصملا نإ لوقو . لطابلا بيوصت داقتعا نع خغج ريو

 اذه هنايسن ىف كلذ هبنذ ركذ ولف 0 لطاب هن آ ملعي ام ىلع رص أ رصملا نأل

 اث زجم كلذ ناكف 2 ةلمحلا ىن بات هيسن املف ،هنم ةبوتلاب نيدب نمم ناكل © هل

 برقأ ىدنعلوقلا اذهو. هنيعب هنم بوتي وأ هيلع ر صيف ك هركذي ىتح هل

 :اهعسوو،اهعسو الإ اسفن فلكي ال هتنا نأل _ هتنا ءاش نإ - باوصلا ىلإ
 ردقي ال امك ، ركذي نأ ىسانلا ردقي الو هيلع ردقت ام اهنقاطو 3 اهتقاط

 لالضلا نم ء ىب نئادلا لحتسملا ىسن ول ىدنع فالذكو . رصبي نأ ىمعألا

 وآل وق نم ث هب :ةا ىصع ام عيمج نم ةلمحلا ى باتف هب ناد و هلحتسا ام

 ،هتب وت ىن هداقتعا اذه ناكو ، ىأ رب وآ نيدب ، لهج وأ ملعب & ةين وأ لع

 ثالذكو . بوتيف عجريو « هتلاح ىف هب نيديف ث هنيعب ء ىدلا كلذ ىسنو

 ، ةنونيدلا ىلع ةمي زعلا نع عج ري هيف كلشف هب نبدي امم ءىش هلابب رطخ ول
 هيف لخ : ام ؟ "طخ هل .ني لو & لالضب هيف بات دق ناك نإف . هنم باتف

© ةفصلا هذه وةملمحلا هذه ىلع هنم باتف هيف كش هنأ الإ 0 هنيعب هنم بوتيف
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 ٠١ هيف موقت ال اممو ، نيدلا نم هئطخ وآ هباوص ةفرعم لهج عسي امم ناكو

 نكي مل اذإ لحتسملا ةبوتلا نم ابرض ىدنع اذه ناك ث عامسلاب الإ ةجحلا

 نإف . ةبوتلا نم رثكآ هيف هم زاي ارمأ ء ىشلا كلذ ىف كلت ةنونيد ىف ىنأ دق
 © هبوصي ناك امم ىنأ ام أطخأ ح هنيعب هنم بات ىنأ ام ألمخ هل ناب

 عجر اذإف : كلذ هل ناب اذإ ، هنيعب باوصلا نم هئطخ ناك ام بوصي وأ

 دق ناك نإ كلذ نم باتو © هيف لخد امع فقوو © هيف ةنونيدلا نع

 كلذ ىث همزلي مل اذإ ، ثالذ نع لاث؛وس ةنونيد هيلع ىل نبي مل ث هيف أطخأ

 ساناا نم دحأل قحلا همزل ىذلا اذه ناك ءاوس : هل تلق . ةبوتلا الإ

 ناك وأ { قحلا بحاص ىلع ردةي وهو ث كلذ نم صالخلا ىن هرصقف

 : لاق ؟ قرف امهنيب مأ ، هيلإ جورخلا لم؟وي هنأ الإ ، ابئاغ قحلا بحاص
 امم اثيش عيضي ملو ، كلذ ىف همزلي ام ءادأب انئاد ناك اذإ ءاوس هنإ ىعم

 3 ايصاهكلذه ريصقت و هتبوت ىف نوكي نأ ىل نبي الو & همزلي امم هيلع ردقي
 تبثت ال ةليضفلا امأو { ةجحلا هيلع موقت وأ هيف هلبق كلذ هيلإ بلطي نأ الإ
 , ملعأ هللاو . هيلع

 .لهج ىف أشن نمع لأسيو : ىصو رخلا سيمخ نب دعاج خرشلا ةلأسم

  اع هيلع ةجحلا مايق دعب ةاكزلاو م وصلاو ةالصلا ك رتف . ملحلا هغولب دعب

 ىلإ بات مث هللا ءاش ام . كلذ ىلع تبثو © امرع وأ هلهج ثالذل الحتسم

 رثكأ ىفف : لاق ؟ دمعلاب كلذ نم هكرت ايف همزلي ام ، صالخلا دارأو هتا
 ملام جارخإو ةرافكلا عم موصلاو ةالصلا نم هعاضأ ام لدب هيلع نإ ليق ام
 ء ىش ال لحتسملا نإو .© همع رحتب ناد امي كاهتنالا عضوم ىف ةاكزلا نم هدوي

 ءاضقلا نع هثزجن ةبوتلا نإ مرحملا ىن ليقو . هبر ىلإ باتملا دعب نم هيلع
 نإف : هل تاق . كلذ نم ضئارفلا هذه نأ كش الو & هللا قح نم ناك امل

 هللا حلصأ اذإ . اكلاه وأ هتلا دنع املاس نوكيأ هب لمعف لوقلا اذهب ذخأ

 ؟ هنيد ىف حالصلا نم هب ام ىلع & تام ىنح & هرحع نم هلبقتسا اهف هلمع

دقفهرمأ رهاظ ىف وه امأف ، هب عطاق اذه لثم ى هللا دنع ام ىردأ ال: لاق
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 ىق ىرحتلا نم هلام ىلإ لزن وأ ،هب لمعي نأ هلدع رصبأنمل هل زاج امع ذخأ

 كالهلا ناه ريغبهيلع مكحم نأ زجم ملف ، لاملا ق هعم هتمالس عض ومل لاحلا

 ىلع هباب نه ثكالذ ىن هتلا قدص نإ © ةاجنلا نم هدنع هل ىجري امب هقلعتل

 . هلام ىف املاس هتهج نم نوكي نأ الإ هقدص ىلع حصي نلو ، هل زاج ام

 . ملعأ هللا و

 هلسرو هئايفصأ و هتنا ءايبنأ نع عفرو : ليق ايف لوقت امو هنمو : ةلأسم
 ،إصقانادئا زماع ىنثم ىكبهنإ ليق ايف ، مدآ انديس لثم ةلز مهنم عقاو نميف

 نامزلا نه ةهرب دعب ضرألاب هدخ قصل ليق ىتح ، د واد انديس ثكالذكو

 نم ٥ رمغو 4 بونذلا ق رايد ,9 باتك ق هاندجو امك > ه:اكيب و هع رضت ق

 هدقتعت ومهبتك ىن انموق هعفر ايف انرهذم ىن ؟ حيحص كدنع اذه له 0 بتكلا

 ؟ ىنلا وأل وس رلالاحام ةدملا ءاضقنالبق لوسرلا ىنلا اذه تام نإو © ابهذم

 ارهش اذكو ةعاس اذك ىلإ بات ذم هتبوت رخأوي نأ هلوسرو هللا ىبن نإ
 نإو ؟ رخأت ح وصنلا ةبوتلا ق لهو . رثكأ ام لإ ابقح وأ ةنس وأ

 بات نمو مهنود ايفو ءايلوألا ىف حصي . ءايبنآلا و لسرلا ىف اذه حصي مل

 حصيأ 0 مهتيالو ةقباسلا ءايلوألا ىف حص اذإو ؟ ةيصعم قراف نميف مهنم

 فوقوملا ى حص اذإو ؟ ةيصعم نم باتو هنع افوقوم ناك مهنود نميف
 ىلع ص هتبوت هدنع تحص نم هنع بات ةءارملا ى ناك نميف حصي © هنع

 ق.٫رطىلع انلد و 0 هتلا كلع امم انملع ؟ طرشلا نمةبوتلا كلة ىف هيلع بجيام

 قلخلا ىن اذه نأ ملعأ ال : لاق . هتمعن ةموميد و ةحوبحبب صخت هللا ةاضرم

 لثم ق لوقأ ام ىلع زوجيف { نكم امم هنأل قحم د رف ناهرب رغب ركني امم

 _ ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخم امعإ ۔ ليلدب بونذلا ردق ىلع ال ص لوقنملا

 ٠ هدر نإف ع هيلإ ليبسال ةجحلا مايق مدعل حصي ملام ةحصب عطقلا ناك نإو

 ىلع هللا نم ةبوتلا ريخات امأو ث زوجمال ، بيغلا ىلع هل راكنإلا ىنعم ىلع

 هللا ىلع زوجيف ئ حصي امم .هنأ ملعأ الف .&{© ه رغ وأ ءىش نم هيلإ بات نم

نأ الو  ريغ همعي نح ق ةتب وت د رت نأ زوجي وا م زلي هب امم ءىش ق
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 ىرج امب ىفكو . لاحلا ىف تام نإو ، لاح ىلع اهدعب نم هب هذخاو
 . ليبس حض وأل ليلدب ، ىدتهاف رصبأ نمل اذه ى اليلد نوعرف ةرحسل

 اهلوبق نع ريخأتلا هيف نكميف ، صخ نم ىلع هللا نم اهب ىحولا لو زن امأو
 اهب هنع ىضرو اهلبق نإو { ةمكحل هيف نوكي نآل 0 ردق ىذلا تقولا ىل
 ىعجرلا قدص ىلع هتلا نم ىضرلاو لوبقلا سفن امأو { رخآ ىنعم وهف

 رهدلا ق اهلع داز امع الضف & نع ةفرط اهنع رخوي نأ نكعع الف & هيف

 ناك ول نأ تقولا ءعىجم لبق تام نإ هيف نآل ، رهش وأ موي وأ ةعاس نم

 بونذلا نم نوكي امل ع مومع ىف حصيال هتلا ىلع هزاوج وأ ، اهعم هكاله

 © اهب نيدبعتملا نم دحأ الو 0 اهنم ء ىشل اهيف صوصخالو ،[اهلهأل ةقبوملا

 ءاقبل د رلا لامتحا زاوحل ةقدص عم ، هسفن دنع ى رديال بيغم ىغ رلا نكل

 فيكيف 0 اهنم هيلع تابجاولا نم ءىشب هطورش ىن هلالخإال هيلع طخسلا

 ىف ةلاحال ةلوبقم اهل امك ىلع ىهف الإو ؟ هلثم دنع هلدع روهظ ىلع هب

 ىلع هسقن ى هب عوطقملا ناك نإو اذه نآل { لاح ى حصي لادج ريغب املاح

 ء د ري الف لبقي هب ىذلا ، لامكلا دح هغولب هيف كشلاف ثيح نم نذإ لاح

 ىلإ هل سيلف ، لاح ىلع مهبم رمأ نذإ وهف & هيلع هئال هيف نوكي نأ دبال

 هبر نع هريم هلوسروأ ىنب ىلع هتنا نم ىحوب الإ ، ليبس نم هكرد
 "ديأ هنع كفنيالو ث هل مزال هنم لوبقلا ىف, هكشف الإ و 0 هبنذل ةرفغملاو

 بجعلا نم نكي مل اذهاف . لضفت ىلع هدابعل اهعدوأ ىرابلا نم ةمكحل

 نم نوكيام ىلع ديعلا ءاكب ماودو دعبلا ةفاخن ىضتقي نأ لاحملا نم ال و

 نأ مدآ لثمب قرقحو . هالوأ معنلا نم هبام ىلع { هالوم بنج ىف هطيرفت

 راوج نم هطوبل بجوملا ،هبنذ نم ناكام ىلع ،هرمع لوط ه رهد ىن ىكبي
 . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ باق ناك نمم ديبعلا نم كلذ ى هريغو ك هبر

 ردقىلع هنف ، لوقعلا باب رأنم ،هيلع ةبترم ىذ لك ،هي رملا نم ايسالكلذك
 ىلإ هارخأو هايند و هسفنلو هبرل ةفرعملا دعب رظن نمو . لو زمنلا نوكي د وعصلا
ىو هبر ماقم فاخ نمل نوطو 0 ةفاخم ىلع هاجر ىف راص تافاسملا برق
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 ايندلا رسخ ، ىرخآلا نكت نإو . ىوأملا ىه ةنحلا نإف ڵ ىوهلا نع سفنلا

 ىلإ ريصيف ، زيرحلا لجلملا نع هجورخلا زيزعلا نع هتاف نم نأل ، ىرخآلا و.
 هلامو نبح ىف هعفد ىلع ىنعم هل دجب نأ نظي وأ ث هربصقت حبقل هرصم لذ

 © ريغصلا رذحو ريبكلا ركذف ، ربصنالو ىلو نم ريصقتلا ح.ةل ةرخآلا ىف

 نم ءىش ق رارصإلا ىلع مقتال و ، ةبوح لك نم ءاصاخلا ةبوتلا لجعو
 نآ ى۔ع 0 نايصعلا نم ثلنم ناك ام ىلع باتملا دعب ثانإ و ، رازوأآلا

 ربغ كب دارأ نم لدع ىلإ غصتالو ث ةمحرلا نيعب ةمعنلا ىلوم كيلإ رظنب
 لج رلا نإف & هرصبت الام نيحلاصلا لعف ركني نم لوق ىلإ تفتاتال و ، لدعلا

 هزنف ، لمآلا رصقل رمعلا باط نإ و ث للزاا ال بابلألا ردق ىلع هللا نم
 ءىش ىفن ى ملع هب كل سيلام نلوقتالو ث قيفوتلا هتلاب و&هب قيليال امع ىلوملا
 كايإو ، )١( لمعتالو صالخلا بلطل صالخإلا ىلع هلل لمعاو ص هتابثإ الو

 نم هتناب ذايعلاو ڵ كالهلا ىلإ ىعادلا طيرفتلا نم امهنإف { طونملاو نمآلاو

 نيدلا ىن نإف ث امهنيبام ىلإ امهعدف هنلا مكح نع امهف ام ناك اذإو 2 كاذ .

 رتخت الف . دادسلا ديزمل داشرلا قيرط ىه ع سأيلاو نمآلا نمب اقيرط سانلل

 اهربخ مدعل ،اهريغ رم غلاب رذح ىلع نكو ، اهادعام ىلإ اهدعتتالو اهاوس
 ، نيملاعلا بر رمأ م ، نهملا باذملا صم اهئارو ص نإف © اهربض مظع و

 راصف © نيفراعلا فوخ مظ ظع ءاجرلا عم اذهلو © نبصاعلا صم بتي مل مل

 ه هتلا ىلإ باتف ىصع دابعلا نم بيبل ىقت لك داومل اقرح مدنتلا ران ملآ

 نوك اذه ىلع هثرويال فيكف ع داعبلا صم افوخ هنم ناكام ىلع رصي ملو

 ٤ ىكز بلقت ىذ ، ىلو لك رم امه ريغو © حون و د واد لثم ، .حونلاو ءاكبلا

 . اعيمج ةرخآلاو ايندلاو { ناطيشااو سفنلاو 0 هتلاب هتلا قلخ فرعأ مهو

 ىنإ . ةعاطلا ةذاذلو ىصاعملا ةرارمب مهكردآو ىبنلاو رمالاب مهملعأ و

 ءايبنألا نم كلذ ناك نإو مهنع ىكح دقام مهنم نوكي 'نأ اذه ىلع دعبأ ال

 مهب رقا مهاف ، رئابكلا لعف ںع نوهزتم مجنال رئاغصلا نم ء ىش ىلع

 )١( لمهت ال و » : اهلملو . لصألاي اذك «.
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 ةص ر . داوملاب دادولا ضحم نع داهنجالا ةرثكل مم ر دنع مهنأش مظعو

 ةفاذحا موش . ةرو ر نم ممناهذأ ءامصلا . مهنكمت و م٬حولق ةراهطل م :ط

 ف ة رآ ءاملا نهم و ( قد أ رعشلا نم وه نف ناك نإو . قا ا ريغپ ٤

 ١ ود و

 .رعشةتو © اهنم نوز:مشيف {، لابحلا نه ىهساورلاك لاح ىلح اهنوريو

 لثد اها ري نك ال ث اهرصإ لقثو . اهرمأ ح,ةو . ج اهركذل مجدولج
 ام. ىلع ،.هيصحم هتا ن ركي ام عض وم : هيسن مث هراطأف هفنأب عق و بابذ

 مهتبابلأ الج ا لب الك 1 هيف ملظ ال م ود ق 71 زخيرف رش هب ےد زجيف هازأ

 لزانملا ىف هب اوناك مع طاطملا نوري مهف ّ ىدهلا راونأب ىمعلا نم

 ليوطلا نمز ى 7 ؛ وعلا نوك أ ىضتقي ٠٤ ةيزر دشأو 3 ةيلب مظعأ ةيلعلا

 دعب ك اهنع لوحتلا الو ؛ اهنم رافلا الو & اهعفد ىلع نوردقي ال ةر ورض
 اهوركذ امالك ، ءافولا لدأ قح نف ن ءافصلا نيعا ةردكملا ةفاخملا نوك
 كالذل دتشاف ح مهبر نمه افوخ مه ىووأف 0 مهبنذ راكذت اه مهل ددجت

 العو ء نبنآلا لاطو نينحلا رثكو عوكرااو دوجسلا دازو عوشخلا
 لذب هيف مهل نزف نسأب الو & رودصلا ى أاهمارض جغاول ةوقل ريف زلا

 ههج و الإ هب نوديري الف & ميقتسم طارص ىلع مه :ال { رجألا م ظعأ رزولا

 مه۔أك لضف نم برش نإف . .نورفاكلا هرك ولو و نيدل هل نيصلحم مم ركلا

 لاوحا نم رابخألا ف ءاج ال . راكنإلا ليبس ىلع ءا رملا كنع عدف ا إموي.

 ٤ : مع ىود ام عيمج نم يثب ملع رعغب. ٤ ءاي .الا نم مه ريغ و 0 ءايبنألا

 نيح ى عنقي مل ديعلا نم العاا بلط نف . : موذم نوكي نأ زاجف نكمأو -

 راد هل ذات. وأ شيعب انه وأ ؛ رارق صقنلا لع هل .رقي فيكف 3 ير ل الإ

 ىح حورلا عزن حيحصلا ز ىلع بابلالا ىلوأ نم ناك نم دنع هنود نم

 ابح ، ىلعلا وحت ادصاق ، الع امل ابلاط هيلع نوكف ، هيف ناك ام ىلع عج رت

 عجا رلا كدبعل لعجا مهللا : لوقأل هدغب ىنإ و اذه . هرلإ اقرشو هال وا

 ىشغي ىتح عشخي نأ لعلو ىسعأ ، مهبونذ لثم ابونذ عساولا كلضف نم
 لثم ، هبنذ , نم هفلأ ام ىلع ىكييف مدقت ام ىلع مدني و 4 ىشخبف ةفاخملاب
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 وعدي ام هنإف ،هب ىظحأ كلذ نم ظح ىندأ ىل نوكيو ، مهب ونذ ىلع مهاكب
 © لاهتبالاو عرضتلاو لاوسلا ةرثك عم كثليلإ لتبتلا ىلإ كيلع لكوتلا ىف

 ، كركش موزلو كركذ ماود ىلع اهب ىوقي٠كتاجانم ىف ةذل نع

 © اضقلا عاونإب ، ىضرلا ىلع ك ريخل امود كريغ نع كب سنألاو

 هلا ىلص _ ىبلا نع ثيدحلا ىفف 0 ىضرتو بحت ام ىلع كاقلي ىح
 كتيشخ نم نايكبي نمتلاطه نينيع ىنقزرا مهللا : لاق هنأ - ملسو هيلع

 نم اذه ناك اذإو .ارمج سارضألاو ، امد عومدلا نوكت نأ لبق

 { ىلثم وه نمي فيكف 0 هلاح ةدص و هلاب ءافصل هماقم ولع عم هلاؤوس

 ثبخلا نم انولث دق انإو 0 ىلدع ةلقو ،-ىلكوت فعض نم :هيف انأ ام ىلع

 هب امع اندم نأ وجرن انكل هب الإ اهنم انل صالخ ال عابطلل ةربغم عاونأب

 . نانم مظعأل نانتمالاو دوجولاب هنإف ث انرسأ كف ىلع انرمأ ىف ردقن

 .:ملعأ هللا و . الدع هنم ناك ام الإ هنم لبةت ال مث هلك اذه ىف رظناف

 . !:رهاشلا بنذملا ىف هللا همحر نافنخ نب اهنم ةقثلا : ةلأسم

 دنع هتبوت رهشي نأ هيلعأ ، هنم ةب وتلا دارأ اذإ هيلع رصملا { نبملسملا دنع

 3 دحأل مالعإ الو ةبوتلا هيفكت مأ ؟ نيملسملا نم هنيد هعم رهش نم

 فيك ةضيرف ةالص ةيدأت لاح ىف ةبوتلا ىلع مزع نيح ناك اذإ تبأرأ

 هيفكيو ث رافغتسالاو ةي وتلا دقتعي مأ رفغنسيو بوتيو هلمع لطبي ؟ عنصي
 نأ نيملسملا راثآ ىناعم نم هتفرعام ىلع ىدنع ايق : لاق ؟ املاس نوكيو

 نع دجوي ايف وجرأف فالتخالا هيف ىرجي امم كلاأوس ىف هتركذ ىذلا لثم

 ، هبنذ نم هتبوت راهشإ هيلع سيل بئاتلا نأ _ هآلا همحر _ ديعس ىبأ خبشلا
 نإ امأو . هقلحل ال هدحو هتل ةبوتلا نأل كلذ { هعم رهش نم دنع رهاثلا

 ، هتبوت دعب هلجأ نم هتءارب ىلع اميقم ىقب هل ركفملا كلذ هثدحم ملاعلا ناك

 كلذب نكي مل { رهاظلا مكح نم هيف هب هللا هدبعتام ىلع اه ملعي ل اذإ

كللت هتءارب نم مصتعم هنأل هنم ءىرتملا ىلع الو ڵ جرح نم بئاتلا ىلع



 ب ٣٥٥ ۔

 وهف « مهنم هنأ هتلا ملع ىن اذه ناك اذإف « نينموملا عيمحل هتلمج ىن هتيالوب

 الف ، ىأ رلا اذه دايق ىلغو © هلوق ىنعم ىلع ةلمحلا ةيالوب مهتلمج ىف لخاد

 مكح نال { هريغو رارصإلاه ىف هريبكو بنذلا ريغص نب قرفلا هجو رصبأ

 لهأ ضعب لوق ىف جرخم هنأ ىعمو . دحاو ةبوتلا توبث ىنعم ىف كلذ عيمح
 راهشإب الالدتسا اهراهشإبال اهتوبث حصيال رهاشلا بنذلا نم ةبوتلا نأ ملعلا

 ةلمج نآ دجويف . لمحلا ةعقوب ةفورعملا ىهو . نبملسملا دنع اهتبوت ةشئاع

 ىرج املو ص اهعم امهربحمو اهل امهلوقب اهنم ارا رتغا افلأ نوثالث اهف ىلتقلا

 مهريسو نيملسملا راثآ ىف دوجوم وهو ، هركذ عستي حرش كلذ لبق نم
 هنم افرط انه ت ركذ امإو - هللا ءاش نإ _ ىل وتسم هدجيف ةعااطم دارأ نمل َ

 ةءارملا حابتست الئل ارهاش اهثدح ناك امل اهنبوت اه راهشإ ىف هب ةجحلل اري رقت

 لصأو . رهاشلا اهثدح لج! نم رهاظلا ححلاب رهشت مل نز اهنبوت عم اهنم

 هللا ىرسف اولمعا لقو ) : ىلاعت هلوق .وجرأ ايف _ هآر نملثلذ ىن ةجحلا

 ىفكو 0 هضرأ ىهلا ءادهش نينموملا نآل ( )١ ( نرتم“وملاو هلوسر و مكلمع

 رهاظب ىأرلا بحاص قلعت ث ةنسلا قيرط نم كلذ ديري اممو اليلد اذهب

 ةبوت بنذ لك عم ثدحأ ه:::ذاعمل هلوق ىف مالسلا هيلع هنع ىورملا ربخلا

 !هرهاظ ىلع ىأرلا اذه بحاص27هلمح . « ةينالعلاب ةينالعلاو 0 ة ريرسلاب
 :". ةرهاشلا بونذلا نم تابوتلا راهشإ ىن

 ش هيف هلي وأت ىنعم نم هنع دجويف - هتلا همحر _ ديعس وبأ خيشلا امأو

 اذإف ث ةدك وملا ةدقتعملا ةدسافلا رطاوخلا نم سفن ىن انطاب ناك اذإ بنذلا نأ

 . هنانج داقتعاب هل ةئزجم هيفاك اهنم هبوتلاف { ناسل ظفلب اهبحاص رهظي مل

 دق امك © اهم ظفللاب الإ هنم ئ زجتال ةبوتلاف { ناسللا طفالب بنذلا ناك امهمو

 ىف هفلاخ نم هرهاظب قلعت ىذلا ربخلل هليوأت ىنعم نم هتف رعا. اذهف { ناك

 مكئينيف ةداهشلا و بيغلا ملاع ىلإ نود رتسو ) : اهمامت و ةيوتلا ةروس نم ٠٠٥ ةيآلا )١(

 ٠ ) نوامهت تنكام



 _ ٢٥٦ ن :

 مدنلا نإ اهب لمعلاو اهتحص ىلع نوملسملا عحجأ ىلا ةنسلا تدرو مش . هيأد

 ىمعملا ى ليق اك هيف امل رمعم هيلع ليلد ناسللا اممإ و ، باقلا هلح و ةب وت

 .ارعش ٠

 اليلذ داوفلا ىلع ناسللا لعج امنإو داوفلا ىنل مالكلا نإ

 ةب وتلا لجأل اهل مارحإلاب اهيف :هلوخد دعب هتالص ىلصملا عطق امأو

 هعسي امم ثلذ هل ىرأ الف ، اهلبق هيلعرضأف هبكترا ىذلا هبنذ نم هل ةضراعملا

 هلوقب هباتك ىن لامعألا لاطبإ نع هتلا ىهن دقو . هلهغل الطبم هنم نوكي ذإ

 كش الف © هل ام رجت هنع هللا "ىمنامو )١( ( مكلامعأ اونطبتالو) : ىلاعت

 ةيصعم بوكرب هتنا ةيصعم نم ةب ونال حصت الف اذه ىلعو © هبكار ةيصعم ىف

 ، ىرخأو اهم اموزل بجوأ ةضيرف عييضتب ةضيرف ىدأوتال امك ، ىرخأ هل
 تناك ذإ ، ةصاخ ةبوتب عفتنم ربغ ةفصلا هذه ىلع ىدنع بئاتلا اذه ثالذكف
 اهاتأ ىلا بونذلا ةلمج ىضتقي المج ال ث هنيعب بنذلا ثالذ ىن اقيفوت هنم

 ناك دقو . فالتخا هتلاب كرشلا ادعام ىصاعملاب هثئوضو ضقن يئ وا ، اهلبق

 نأل ، اهف هل ةبوتلا ضراعل اهعطقيالو هتالص مامت ىف ىضمي نأ هب ىلوآلا.
 ىلع ىفخت ال ذإ 0 ةيفاك ىه هتالص لمكت ىنح هلتقب اهلع ةجيحصلا ةم زعلا

 نإو ةيصعملا ىلع هتماقإ ةلاح اهتيدأتب هنع ةطقاس ضئا رفلا نألو _ ةيفاخ هللا

 هيلع الو » : هلوق اهنم هتا ىلإ بوني ىتح لاخلا كلذ ف ةلوبقم ريغ ناك
 نأ ملعأال و ،ةرافك نمهيلع دا ز امب ليقو لدبلا هيلع نإ لوق دجوي . « خلإ
 هتيصعم . نم هتبوت لبق ضئارفلا نم هادأ ام لدب هم زلأ ما لدأ نم ادحأ

 ب رقأ يعم ىهف 0 . اهف ةبوتلا دقتعا ىا ةضي رغلاب 4 الص ه زوجب فيكف

 ملعأ هللاو .,اهزاوخ -
 ۔؛٦٠ .

 هيلعف ث نايصعااو رئابكلا بكتراف نمحرلا ىصع نم : هريغ لاق

 اوعيطأو ألا ` اوميظا اون.آ نيذلا اهيايآ ) أ: اهصن أدمخم ةروس أزم ٣٢٣ مقر ةيآلا () أ
 2 ٠١٠ . ( مكلامعأ اولطبت ال و لوس رلا
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 : نم فالتخا كلذ ىف ملعن الو { نالعإلاب ةيصعملا نع ناسلاو بلقلاب ةبوتلا

 : ى رازوآلا نم ءىش ىلع رارصإلا عسي ال هتلان و .ناسحإلا و ماعلا ىلرأ لوق

 . هنأوالأ 0 رابحألا ةررملا عامجإ ىف الو 0 راتخملا ةنس ىف الو ث رابحلا نيد

 اذإ و . راهقلا دحا ولا هلل بتي مل اذإ ، راعلاو ىللاب ريدج 2 رانلا نم ةرعش ىلعل

 هب ر هلل ةب وتلا هتدارال هنالص حمق هل زوج ال فيكف اذكه اقح قحلا ناك

 اهم وز عم ةب وتلا ض رف لطعي ن نأ هل ىنأو © هبنذنم دف رتقا ام و © هلعف ءوس ن

 نوك م ىفكي انالعإ ةب وتلا نعو ئ زجم مدنلا نأ ملعن ىلوألا 0 انيد هيلع

 ر>خوي نأ صاعل سيل نأ اقدص هتل دهشأو اقح لوفأ و 0 انالعإ بنذلا

 اذكه ث رصبلا حملك اعم ةبوتلا هيلع لب 0 ةتبلأ هيلع اهموزل نمح ةبوتلا

 - نأ ح رثألا ىف حص دقو ,0 رظنلاو ملعا لهأ نع « رثآلا ىن حص

 ىلع افوخ اهعطق زاج انإو ث رطملا نم ررضلا نوكل هتالص عطقي نأ

 هسفن ه افوخ اهعطق هل زوج نأ رذحأو ىرحأف ايندلا ةايخلا ىن ررمةاا نم

 ريغي ىداعلا نآل ةيرم الو . ىقعلا ةايحلا ىن ادغ كالهلاو ىلوملا باذع نم

 هلع ىتاي نأ هل الو أ ملعي هنأ ملعن الو ث هيلع مامحلا لوزنب ملسي ال ةبوتلا
 . هت الص عطقي نأ هياع نأ ىرأ ايف و } انح هيف هسغن ىلوتي ال هسافنأ نم سفنا

 ' ايف رظنيف ث اهتقو ةعس عم ةصاخو 2 ابنذ هلع اهموزل عم © ةبوتاا لجأل
 . هللا نمف اقح ناك نإف هانلق

 نم ناسنإلا مالكب ملكتي نميفو :: سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 بذك ال امم حازاو 0 هيف بذك ال امم هينعي ال امم و ، مالكلا تالوضف

 :ء رمست نيأ ىلإ وأ ؟ تعنص ( شنإو ) ترس نيأ دحأل هلا؛ؤومو ث هيف
 اذك تغنص و ىنالعالا ناكملا ىلإ ت رس : لوقيو . كللذ ىلإ ةجاح هل سيلو

 ةعاط هاون اذإ ةينلا هحلصتو هل احابم اذه نوكيأ .3 هبلع ىرج امب ربخم و
 هلثمو © اذه رجح ملعن ال : لاق ؟ اذه ق هللا ةعاط ةين ىعم امو ؟ هلل .

 . هلهأ ىف افحلا كرتر .0 هلأ ىلع رورسلا لاخدإو هللا هجو هب دارأ اذإ
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 ال » : : مالسلا هيلع ىبنلا لوق رسفت ىف دادم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 « نموملا هأ م وس ىلع م واس الو . نمزملا هرخأ ةبطح ىلع نموملا بطخ

 كر مف ر خآ ٭ ىجيف اذكب ةعاسلا لجر ١ا بأطي نأ : موسلا و ةبطخلا اذه نوكيأ

 ىرتشملاو عئابلا عم قفتا اذإ نوكي و أ ؟ جيوزتلا ىف ةبطخلا كلذك و & هيلع

 هلي ز رد ؤ حاكنلا ةبطخ ىف كلذكو ؟ نمشاا ىلع لب د زي رخآ ءىجب و عيبلا ىلع

 قادصب جي و زعلا ىلع قافتالا ةأ رملا و لوألا بطاخلا عق و نأ دعر قادصلا ق

 نمثب ءارشلا ىف مهنيب قافتالا عقو اذإ كلذك وه مع:ف : لاق ؟ ال مأ . مولعم

 قادصب جيوزتلا ىلع قافتالا امهنيب عقو اذإ جيوزملا ىف كلذك و 0 مولعم

 ٤ نهوملا هرخأ ةبطخ ىلع بطخ نأ كلذ دعب نموملل زوجي الف .&{© مولعم

 جيوزملا وأ ءارشلاف ثالذ لعف ةنإف ٠ نموملا هيخأ ءارش ىلع ديزي الو

 ث مالسلا هيلع ىلا ىهن ةفلاخملا & كلذ نم رافغتسالاو ةب وتلا هيلع و نا زئاج

 هيخأ ىلع نمألا ةبطخ ىف هجوتي امنإ مالسلا هيلع _ هنع ىهنلا ذهو

 لمعي ىذلا مالسإلاب رقملا هيخأ `ىلع نموملا ةبط>خ امأو & ةصاخ نموملا

 وه لب 0 ملسم الو نوع سيل ىصاعلا نأل 0 ىجن كلذ ف سيلف » ىمصاغملاب

 . ملعا هللا و . بسالا هجو نم الإ نمأومال خأب كلذ سيلو { ةمعن .رفك رفاك

 فيكو ؟ ماحرألا ةلص دح امو : ىغئاصلا ىلع نبةعمج خيشلا : ةلأسم
 ىف اوناك اذإ مملإ جورخلا ن ود 7 و ىق ةينلا ىفكت لهو ؟ اهضرف مزل
 ، بلقلاب ةلصلا لوق : لاق ؟ ال مأ مهلص و هم زل نم دلب نع حزان ناكم

 نمل لاملاب ةلصلا لوقو . مهيزعيو مهنيو حرتلاو حرفلا ى هلصي لوقو
 دمحأ نب ديعس خرشلا لاق . لاملا نع ىنغتسا نمل سفنلابو هيلإ جاتحا
 ىو اودلو امو ءابآ ةعب رأىلإ نيملسملا ىأر رثكأ قمملص زلي ىذلا : ىدنكلا

 حرفلا دنع ل.وق و هث زجي هرمع ةدم ىف ةدحاو ةرم : لوق ، فالتخا مهالص

 . ملعأ هللاو . لاملا نع ىنغتسا نملمسحلابو لاملاب ه زجم لوقو « حرتلاو

 ةنانئمطالا ةفص امو : هل تاق © سيمخ نب دعاج هبقفلا : ةلأسم

امنإو ، دحأ لك نه زوجت ال ةنانئمطالا نإ راثآلا ضعب ىف ليق ثيح
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 مآ رمآلا كلذ ى ةنانثمطالاو مكحلا نوفرعي نيذلا مه رصباا لهأ نم ىه
 لها لهأ امأو © اهعضاوم فرعي نمم تعقو اذإ : لاق ؟ مه ريغ

 . ملعلا لهأ دنع ةنانئمطالا عضاوم اوةفاوي مل ام مه ةنانئمطا الف

 . ملعأ هللا و

 بذك نم رثآلا ىف ءاج هنإ : ىودعلا هتلا دبع نب لاله خ.كلا ةلأسم
 _ ملسو هيلع هتلا ىلص _ هتلا لوسر نع كلذ روكذم ،© قفانم وهف ةبذك

 ىنعم جرخم ©اروجحم هلك بذكلا نأ ةياورلا ىنعم ىلع نوملسملا كلذ رسفف

 ‘ حلصلا هب داري امم هونثتسا ام الإ ريبك هنمو { ريغص هنم :. ليو . ة ربكلا

 ىلع ررضلا هب عةي لام وأ سفن ذاقنإ ىن هيلإ رطضا وأ ةيقت موزل ىن وأ
 _ مرح وآ ث امارح بذاكلا هب لحأ ام هنم ربكلا ليةو . هباهذ ىف هبحاص

 ام رغصلاو . اذه هبشأ وأ الطاب هب تبثأ وأ اقح هب لطبأ وأ.. الالح هب

 نانثا رجتشي نأ وه جلصلا ىنعم و . ةيقتلاو حلصلا ديرآ ام ريغ كلذ ىوس

 ىذلا امهنيب ةي نأ الول هلجأ نم امهنيب ملظلا عوقو هنم فاخا رمأ ىن الثم
 ىلع هنأ ولو . ةدارإلا هذه ىلع نوملسملا هيف عسو ث مالكلا كلذب هدارأ

 7 ملعأ هللاو . اذه ليوأت نم هوجرأ ام اذهف { زاج ام ةدارإلا هذه رغ

 فوخأ » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ليق ام ىنعم امو : ةلأسم

 نإ : لاق ؟ « ةيفخلا ةوهشلاو ءاي رلا وهو رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام

 سانلا ملعي نأ هبلق ىف بحمو ث ةولخ ىن ىلصي لجرلا نوكي نأ كلذ ىنعم

 . ملعأ هللاو اذهف . كلذ ىلع ه ودمحيل هلامعأ نيزي هنأ

 ناك ايلو سطاعلا تيمشت ظفل امو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 ! هل ليق دق ث نعملاعلا بر هتل دمحلا سطاعلا لاق نإ : لاق ؟ ىلو ربغ وأ

 ام ىعم ىلع ىلو ريغ وأ ايلو ناك كلذ عساوف " كمحري وآ هتنا ثمحر

 . ملعأ هللاو . ةعساو هتلا ةمحرو نمملسلا راثآ نم هتدجو

رعغل كومقيو { هللا كمحري ىلولل لوقي : فنصملا باتك نم ةلأسم
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 تيمشت ىف : ديعم وبأ لاقو ج ةرخآلا ىقالو ايندلا ىف هللا .كمحر : ىلولا

 كلذ زوجف : هل ليق © هتلا كمحري : هل لاقي هنأ سطع اذإ سطاملا

 ىدنعو ث ىلولا ربغو ىلوا كلذ ل وةي هنإ ىعم : لاق ؟:ىلولا ربمغو ىلولل

 هتلا كمحري امأ و ك ءاعدلاو رابخإلا ىنعمبف هتلا. كمحر امأف . قرف ثالذ ىف

 . ملعأ هللا و . ابح نبهجولا ق نيملسملا ضعب صخ ر دق و {{ ءاعدلا ىعمبف

 نوكي ىنح ؟ هلصأ امو رثألا ىف حودمملا نيقيلا ةفص امو : ةلأسم

 باقلا ريهطت كالذكو ؟ هتفص ام نسحلا قلخلا ثكالذكو ةرمحلا ىلع انق وم

 همالك ى قفاو اذإ نسلا قلخلا امأ : ل ة ؟ ارهاط نوكيا ىنح هتفص ام
 نقيآ اذإ وهف نمقيا امأو : نسحلا قآخلا وهف قحلل هتاكرحو هلاعفأ و

 تد رطنا و ( هتف رعم ح هللا قح فرعو ٤6 هديع وو هلل ا دعوب ناسنإلا

 نم باق!ا ةراهط امأو . نيقيلا بحاص وه ىثللذه ة هحلاو كوكشلا هنع ,.
 باجعإلاو لغلاو رمكلاو دسحلا نم رشلا ىلع لدت ىلا (ةشحولا) رطاوخلا

 .. ملعأ هللاو , ةهومذملا لاصخلا نم ثالذ ريغو

 وأ لو لجر نم طخ ىنعاج اذإ و م سيخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 هدعأ مل ولو هنانك ىنه زليأ رمآلا اذه متكا : هيف ىل بتاكو ىلو ريغ

 مل نم ىلع ررض هبف نوكي نأ الي كلذ مزال : لاق ؟ ال مآ نكلاب

 ٠ ملعأ هللاو . هقحتسي

 ٤ هبف ام هيف لق اذإ ىلولا ىف ديعس نب ىحمت ايركز وبأ خيشلا ةلأسم
 هف لاق اذإف & تفص و ام ىلعف ؟ هل ةبيغ اذه نوكي وأ ثالذ زوجب له

 هيف ل ة نإ امآ و . زئاجف هب هركذ ام الو هيلع ةصقنم هيف سيل امم هبف ام

 كلذ زوج ال موق لاةف { ثلذ ىف فاتخا دقف ، هب ةصقننلا هيف ام هيف ام .

 هب صق.ةاا د ري ملو هيف حبص وه ام هيف رك ذ اذإ م وق لاقو ء هل ةبيغ وه و..
 . ملعأ هللاو . كلذ زئاجو هل ةبيغب سيل كلذ نإف

٠ لمءاع لجر ٥ءاح اذإ بيبطلا ق ةح نب شيبو رد خيشلا : ةلأه
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 :بيبطلل لجرلا لاقف { معن : لاقف ؟ ةينالفلا ةنعلل ءاود كدنع له:لاقو.

 اذإا هعاب ام نمت هل لحمو هعيابي نأ هل زوج له ث ىلب : لاقف ؟ هنم عينأ
 اهنيعب ةلأسملا هذه ظفحأ ال ىنإ : لاق ؟ ال مأ لج رلا كلذ ةلعل هنأ طرش

 هارأو ىدنع ىذناو . . رثأ نم كللذ ىلع تفقو الو © رصباا لهأ نم ملاع نع .

 كلتل برج دق امم ءاودلا ثالذ نأ ملع اذإ هنأب ء ىملع ةلق ىلع ءاذه لثم ىف
 ثكالذ ن!؟ نفلا كلذب ةف رعملا لهأ دنع فرعو | ةداعلا هب ترجو ح ةلعلا

 ىرج ول و ، هفصاو الو هعئاب ىلع كلذ قيضي الآ ،ةلعلا كلتل عفان ءاودلا

 هللا ديب. ةيفاعلا نآل ث ءاودلا كالذ :هعفني مل سانلا ضعب ىف ردانلا نم الثم :

 ةلعلا ثالت نم ىناعي ناسنإلا كلذ نأ هللا ملع ىف قبس اذإو ؟ ببش ءاودلاو

 ©& كللذ انيقب ملعي ال عئابلا وأ فصاولا اذه ناك نإو . ڵاودلا هعفني الف

 لاومأ ىلع. ببسيل هءاود قفني نأ دارأو ص نظلا هجو ىلع وه امإو

 ة ` ` . ملعأ هللاو . كلذ هل زوجي الف سانلا

 نآل ىنالفاا تيبلا لخدي الأ لجر ىلع رجح نميف : ىحبصلا ةلأسم

 رجح ىذلا اذه كيرشلا زجم ملو ، دعب مسقي مل عاشم تيبلاو ، ةكرش هيف
 تيبلا اذه نكس دق ناكو ص هنم هتصح تيبلا ف لوخدلا لج رلا اذه ىلع

 هكيرش نذإ تيياا اذه ىف لجرلا !ذه لخديو 0 هكيرش دي ىف هزاجو

 اذه لوخد دنع لجرلا اذه رجح ن وكيأ ، عناملاو هل زئالاو هيف نك اسلا

 نوكي ال : لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ع ءىش ىلخادلا م زليو ،ةجح لج رلا
 همزلي الو .© ةجح تيبلا اذه ىف لجرلا اذه ىلع لوخد رجح نم لوق.

 دجاوتلا ىلع جرخم اذهو : تيا اذه نكادلا نذإب لخد دق هنآل 2 ءيش

 نمو :: روجحملا حابأ امنأكف حابملا عنم نم ليق دقو ث بولقلا ىف ثاثحلاو

 داح دقف نيدلا مكح نم جرخ نم و ،:نبدلا مكح نم جرخ دقف روجحملاحابأ

 ` . ملعأ هللاو . منقتسملا طارصلاو قحلا نع

بذكيو ٠ هثدح ق ق دصب ال نه ةثداح ى۔جعيب ال و هنعو : ةلأسم
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 ةثداح كرت و ةقرافملاو ءافجلاب هقحأ امو ٠ هيلع ة رهاظااهتلا معن رتسي و . هلوق ق

 : ش ‘ منم لجر هيلع علسف ةع امح هيلع رم نميف و هنمو . ملعأ هلل او . ىلوأ اذه

 دحاو لكل ليقو ، هيلع دحاو در هثزجم ليق هنإ ىعم : لاق . رخآ هيلع ملس

 . ملعأ هللاو . هيلع ملسي نم ددع ردق ىلع مالسلا نم در

 اذإ لاق هنأ ءاملعلا ضعب نع دجوي : لاق ديعس وبأ انل ىور : ةلأسم

 هرصب و هعمس لك نم عزن تلزن اذإف ©ث ءاملعلا الإ اه رصبي غ نتفلا تلبقأ

 مهعامسأ مهيلإ تدر تربدأ اذإف { ءاملعلا الإ لكلا اهلخدي داكي ىتح

 . اع هرصب دعي اهلع ةم و . اهف لوخدلا دعب عزان بئثاتف » مه راصبأ و

 . ملعا هللا و

 ىف رثؤملا ىأ ىلل رذتعا نيحلاصلا نم الجر نأ دجويو : ةلأسم
 هسفنب انلص و ث انلصو دقف اننيد ىلع ناك نم : رثوملا وبأ لاقف . هتلصاوم

 مل وأ هسفنب انلصو 0 انعطق دقف اننيد ريغ ىلع ناك نمو ث انلصي م وأ ا

 . ملعأ هللاو . انلصب

 ، كلذب حودمملا حرفف هب احدتمم هيف امب الجر ركذ لجر ىو : ةلأسم

 هنأ تف رع ىذلا : لاق ؟ ال مأ ، ءىش ثكلذ ىف همزليو باجعإلا اذه نوكيأ
 كلذ عفادي نأ باجعإلا هضراع اذإ هيلعو 0 امن آ ناك هب حدم ام هبجعأ اذإ

 لهف : تلق . باسحلاو رمقلاو توملا نم هنع هلغشي ام ركذيو « هلي زيو
 : ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا لوقل ،هلحداملا ىلع ركني مل نإ مثإ حودمملا ىلع
 امو ؟اذه ريغ ىلإ ةياورلا هذه مأ « بارتلا نيحداملا هوجو ىف اوثحا »

 © نسحف كلذل ةيهاركلا هيلإ رهظأ اذإ هنأ تفرع ىذلا : لاق ؟ اهعضوم

 ةياورلا ىنعم امأ و . كلذ هأ زجأ هبلق باجعإلا لخدي ملو هبلقب كلذ ركنأ نإو

 حدم دقو © هيلع درلا قحتسا هيف سيل امب هحدم اذإ هلعل هنأ ىدنعف

 : هحدم نم ىلع ركنأ هنأ ملعأ لو ملسو هيلع هتلا ىلص - هللا لوسر

. ا , ملعأ هللا و
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 نمو ةقدصلا نم لضفأ ملظلا ك رق نأ نعملسملا راث آ ضعب نم : ةلأسم

 رجآلا هلف ملظ

 { هلمع نه ءىش هيلع د رد . هملع نم ة رذ لامٹم هنم هللا لبق نمو 0 ن ونم وملا

 . ملعأ هللا و . ءىش هلمع نم لبقي مل ةرذ لقثم هلمع نم هيلع د ر نم و

 الإ باوثلا قحتسي الو © هتنا دنع رجألا قحتسم ناك اذإ

 نموملا كاخأ دداحت نأ : لاق ؟ وه ام دحلا نع هتلأسو : ةلأسم

 . هنود كللذ كل نوكبو & ةمعن نم هدي ى ام لوزي نأ دوتو ث هدي ىف ام

 . ادسح نوكي الف هدي ىف ام لثم كدي ىف نوكي نأ تببحأ نإ امأو

 : لاق ؟ ةطبغلاف : تلق . باوثلا هيف لب هيف هيلع مثإ ال رفاكلا دسح لاقو

 5 هلثم كدي ىن نوكي نأ دوتو © ةمعن نه هدي ىف ام ناسنإلا طبغي نأ ةطبغلا

 .. . ملعأ هللاو ب بلقتب هلام لو زي نأ بحت الو

 عل و ظفللا ى.أطخاأف لجر نع ثيدح ثدح نم ىراوحلا وبأ : ةلأسم
 : رخآل لوقي هنأ لثم ابذاك كلذب نوكي الو 2 زئاج كلذف ىنعملا نع جرخ

 بهذا ١: هل لاق نإ كلذكو . مله لاق امنإ وهو لاعت هنع لاقف ىلإ مله
 ، دحاو هانعم اذهف ، هيلإ جرخا وأ ، نالف ىلإ ضما هنع لاقف © نالف ىلإ

 :مالسلا هيلع ىسوم ةصق ى ىلاعت هللا لاق . هيف بذك الو © ظفللا فلتخا نإ و

 ىف لاق و )١( ( نولطصت مكلعل رانلا نم ةوذج وأ ربخم اهنم مكيت آ ىلعل )
 امم اذهو ) ىد ون اهءاج املف ) : حض وم قو (ىدون اهاتأ املف ( : عض وم

 ىلع الإ ا ىتأي نأ زوجم الف ةداهشلا امأو . دحاو هانعم و هظافلأ فلتخت
 ادمعتم مالكلا لاحأ نم نإ لقو ، ادحا و افرح كلذ ىلع دب زي ال اههجو
 احالصإ وأ لطابلا نم ءىش ةلازإ وأ قح تابثإ كلذب دي ري ، سانلا نم دحأل

 هقحليالو ثالذ هل زوحمو { امث آالو ابذاك نوكيال هنإ ، ةعامح وأ ننثا نبب

 مكنإ ريعلا اهتيأ ) : مالسلا هيلع فسوي لاق امكالطاب دري مل هنأل بذكلا مسا

 هيخأ ذخأ ىلع ةليحلا دارأ امنإو ، نيقراس غ مهنأ ملعي وهو (٢)(نوق راسل

 . ةيآلا ىف في رحت لسألا ىف ءاجو . صصقلا ةروس نم ٢٦٩ مقر ةيآلا نم )١(
 َ . ف-۔وي ةروس نم ٧١٠ مقر ةيآلا نم )٢(
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 ، كلو ىلنبع ةرق نوعرف ةأرما تلاقو ) :-هيخأ لحر ىف ةياقسلا لعجف

 لب ) : ميهاربإ لاقو . نوعرف هلتقي الأ كلذب تدارأ امنإ )١( ( هولتقت ال

 . )٢( ( نوغطني اوناك ن مه ولأسا اذه مه ريبك هلعف

 مهنع أزجأ دقف مهدحأ د د رف ةعامحلا ىلع لج رلا لس اذإ ليق و : ةلأسم

 د رلا ئ زجم ال ليقو © مهنع أزجأ دةف مهدحأ ملسف ةعامج اوناك اذإ كلذك و

 لغش نم هيف وهام امل ةالصلا ىن وهو ىلصملا ىلع ملسي ال و ، دحاولا نم
 ىلع د ر هتالص ىضق اذإف ، كلذ ظفحم رم؛ريف ىلصملا ىلع ملس نإ و ، ةالصلا

 . هيلع ملس نم

 نم مهيف و ةعامج ىلع علس اذإ و : ىدنكلا دحأ ن! ديعس خيشلا لاق

 ناكا ةصاخ و ك ىبل صا زع نيلصملا رغ نم د رلا ئزج نأ ىبجعيف ئ ىلصي

 ‘ نبلا رغ نم ه رضاحلا ىل اع علسلا نم ميلستلاب دا رلا نأ رابتعالا ى

 هيلع بج مل ى ح مل نمو > ناصملا ةيحتلاب ن ري رب ال مهنا نف ر ,اولا رثك او

 و .(- مالظلا تقو ىف ق دجسملا هل وخد دنع ملسم م لس ولو ‘ د رلا

 . و ةالصلا نم اغراف اسلاج دحأ ناك نإ هتين ناكو . نيلصملا

 نم ملس نم ىلع د ر اذه ىلع بج مل 2 ىلصي دحأ قفاوو 0 ا۔لاج اغراف

 هبتشا نإ و، رابتعالاب كلذ فرع اذإ نيلصملا هميلستب وني . اذإ & نعلح ادلا

 . ملعأ هللاو . ملسأو ىلوأ د رلا نزف رمآلا

 هتيحتب وني و

 دحأ قفاوب

 ،ه ريغ وأ نص نم حاورألا تاوذ نم(ريواصتلا) ىلإ رظنلا نو : ةلأسم

 ىلإ رظانلا اذه ةين تناك نإف ىون ام ئرما لكل نإ : لاق ؟ ال مآ زوج
 هللا نود نم اهدبعي وأ اهب ىيهلتي نم لعفل اهفسم واه اث زهنسم رودلا

 : كلذ هل زجم مل اهب ىهلتيل اهل هرظن ناك نإو هيلع قضي مل - لجوزع _
 . ملعأ هللاو

 . صصقلا ةروص نم ٩ مقر ةيآلا نم 7
 . ءايبنألا ةروس نم ٦٣ مقر ةيآلا )٢(

  

_ 
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 جاسنلا رمأي نأ هل له © طاسب .هل جسن لجر نعو : ىحبصلا ةلاسم
 ، ( ري واصتلا).زم اثيش هل لمعي نأ ادحأ رمأي نأ هركي : لاق ؟(ري واصت)هل لمعي

 هذه ىن هتهفاشو © ناديلاو سأ رلا منص لك نم رسكي هنوك ىلع ناك نإو

 ملعأ هللاو . مارح اذه : عضاوملا ضعب ىت : لاقف ، ةلأسملا

 هعبصإ ف سباي نأ لجرلل زوجي له لاسا نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 لاج رلا سابل عضوم ى : .ىرسيلا _ هدي ىف .هسبل ناك اذإ لاق .؟ بهذ مناخ

 & ىن٭لا هدي ىن وهو لاجرلا هابلا عضوم ريغ ىف هسبل نإو كللذ هلزوج الف

 قيضي الف ، ثالذ ىن ءاليخلا د ري ملو © هل ظفحلا عضومب هس ابا ىف راصو

 . ملعأ هللا و ١ كالذ هيلع

 ؛أهاوه عابتا نع اهاهني نأ ةصاخ هسفن ىق ناسنإلا م زليىذلا و : ةلأسم

 هنم ز !ريحالا هيلع و هراهس و هليل انئاد اهكاله ىق ىعسي ىذلا اهودع ةعاطو

 تمصو قطنو ةوطخ و ةرظن :لك ىف ىلاعت هللا ةبقارمو 0 هيف ركفتلاو

 .. لاح لك ىلع ىلاعت هتنا ركذب اذه ىلع نيعتسيو - لامعألا عيمجو

 ملعأ هللا و

 هنع رعشلا ف>خ كلذب ديري هبراش فتن نم نأ تفرع ىذلاو : ةلأسم .

 . ايندلا ` ىت نبقفانلا باذع براشلا فتن:نإ : لاق 7
7 ... . . .... ... . 

 . هديب اهذخأو اذحأ غدلت: الئل برقع ىلع دحأ قر اذإو : ةلأسم

 لضف ف ف رعي نأ هتين ناك اذإ : لاق ؟ ال مأ كلذ ىن مثأيأ هتغدلف ادمعتم

 .ملعأ هللاو . هذه كتنفض ىلع ناي ال هنأ ةزئاخلا ءايسألا نم تايآلا

 دصق "ناك اذإ ري رحلا ىف ۔ هللا همحر نامناخ نب انهم ديسلا : :.ةلأبما [

 نع ٥ نبنيعأ راسكناو هثاهإ نم نبءيلا كلم , نه؟وطي ىناللاو هثاسنل ني زبلا هب أ
 ناك أ . هاوه عابتاو ءاليخلا و رخفلا هب هدبصق ال . .هاوس نم يللا رظنلا !

 : لاق ؟ هسبل نم املاس هلك اذه ىلع هارتأ هسبل ةلاح . .نل هنم لامهإ .ىبع

ةنسلا ق٫ رط نم ك ءاسنلا ن وذ لاجر ا ىلع هسدلا ح رحت ةر ق زيازحلا ا نر ٦7
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 © همي رحت لامجإ دعب { هيف نوملسملا هدح امالإ اهتحص ى افالتخا ملعنال ىنلا

 ض رعىلع كلذو ،ارصم و هادس اصلاخ نود نيعبصأ ض رع نم ناك ام وهو
 نم ء ىشب ىلتبملل اداهنجاو ارظن و مهنم اصيخرت( هل وط ىلعال سوبلملا بوقثلا

 عق وم رحتلا ذإ ،هت راقحلهل سابل مسا هيلع عقيال د ودحملا ردقلا كلذ نآل كلذ

 نطقلا ل زغ عم اطولع ناك امو .آم ومع ناك هنم ءىش ىأ ىلع ةصاخ سابللا ىف

 ، نيعب صأ ض رعرادقمىلع داز ولو،هسابل ىف ةصخ رلا ىلإ ب رقأ وهف .اجسن
 ضعب نع برحلا تقو ىت ريرحلا سبل ىف صيخ رلا ںفعب ىف دج وي دقو
 اذه هج وب ماعأ هللاو ث اهتق و كلذ ذإ لاحلا كلذ ى ةرخافملا ' لجأل نيملسملا

 ىلع ب رحلا ىف هسابل زاوج ىف ايأر تبث اذو 2 ملعلا لهأ نم هآر نمم ىأ رلا

 اهت رك ذ ىنا ةينلا ىلع هسابل زاوج دعبي الأ ىسعف 0 هقفلا ىوذ نم هآر نم ىأر

 ةحلاصلا ةينا لجأل ىنعملا ىن ناب راقته امهنأل ،هب سايقلا حص نإ ،هيلع اسايق
 موحع نم اهب جرخ ، لاحم حالصلا ىنعم ىن امه حص نإ 0 امهنيب ةعماحلا

 ىقبي نأ - ىرأ ايف - ىل وآلاف الزو « لاج رال لالخلا صيصخت ىلإ مم رحنلا ۔
 ليلد ريغ نم ث هلالح ةيصوصخ ىلإ هجارخإل ليبس الف { همومع ةلمج ىلع

 ، نيدلا رمأ ىف قث وأو طو>حأ ثكالذ نآل ، همع رحت نم هجورخ ليلد بجوي

 هسفن ىلع قفشأ نمل ، لمهي نأ ىغبني الف لمعتسا ام ربخ طايتحالا ذإ
 ى ةينلل لامهإلا عم امأو : هتلاب الإ قرفوتلا امو ، هسمأ ىف رصق ام ك رادتو

 . ملعأ هللا و . هلاح ىلع هل هج و الف هسابل

 هسفن هتعد نميفو : ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيثلا نع : ةلأسم

 هترغو هاز>خأو هتا هنعل _ ناطيشلا ةوعد ةباجإ ىلإ ءوسلاب ةرامألا

 ىلع مدن مث ، هقبوملا ىصاعملا لعف ىلإ ىوهلا هب لامو © ايندلا ةايحلا

 ناطيشاا عابتانع عج رو ايندلا ضف ر وإ سفنلا فلاخ و٤ هاوه ىصعف { ط رف ام

 امم صالخلا دارأو 0 اح وصن ةبوت هللا ىلإ باتف ڵ نمحرلا ىضري ام ىلإ

سفنالا نم هلتقو ىنزلا نم هلعفو © لطابلاب سانلا لاومأ نم هذخأ
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 هجورخلل هلمعي نأ هرسي وأ هئادأ نع هرسع ةلاح هيلع ىذلا ام . قح ريغب

 ام اهلهأ ىلإ د ري نأ لاملا ىن ةبوتلا دعب هم زايف : لاق ؟ هيف اذه نم لخد امم

 ىلع ردةي ملو ‘ هم رحتب ناد امل كاهننالا هجو ىلع هفلتأ اهو & هدي ق ىقب

 ىضارتلا عقي نآ الإ & مكحلا هبجوي امك © ةميقلا وأ لثملاب هل مرغلاف هدر

 ام الإو ص مزلاب هفرع نزف © سأب الف هزاوج عضوم ىأ امهنم ء ىث ىلع
 ردقي مل نإف 4 ملعلا لهأ لوق ى هنم ج رخ دق هنإ ىتح .© هرادقم ىرجم

 وأ © هتردقم ىلإ هب ناد هل وه نم ىلإ غلبي نأ رخفلا ةلاح ى صلختلا ىلع

 وأ ث هترسيم ىلزف هلام ىف امع همزل دقاامب ءافولا نع © هدي ىف ام قيضل

 هرذعي نآ هل ىجري هللاو هردق نأ هيلع دهشيو © هب ىصويف توملا هرضحم

 ق فلتحم نآل زاج هتف رعم نم ضياف هبر لهج امو ث هتقاط نم نكي م امع

 ، لاملا تيبل ىه ىنا حلاصملا لاومأب قحلي رأ 2 ادبأ افوقوم نوكي هنأ

 هسفنل اصالخ ءارقفلا ىلع هق رقي وأ 0 هلصأ ى هل وه نمل ةنامأ هيف لعج وأ

 ءىشالليقو .مرغلاو رجآلانيب ريق رفي نأ دعب رهظ نإف .هبر نع ةقدصو
 ٠ هب ىصوي نأ هل هقي رفت نم اذه ىلع هم زاي له و © هب هلعف ام زا وحل هياع

 اذه نه ءىش ىف سيلو « الف ىناثلا ىلعو © لوآلا لوقلا اذه ىلع معنف

 . هلدع مدعل باوصلا نم هدعب ىلع لدي ام هلك

 نأ الإ ص اهلثم رهم رخآ لوق ىفو 0©أ اهقادص ةرحلل ىنزلا ىف مزليو
 ةمألا ىنو . ال ءىش الف هرمأ كلع نم لاحع ىهو 0 اهاضر نع نوكي

 ليق و ث اهتميق رشع فصن بيثلا ىفو .هسمخ ليقو : ابنمن رشع ركبلا
 رخآ لوق ىلعو ى اهالوم نع اهاغش ام ردق ليقو .0 ءامإلا نم اهلثم قادبص

 هاركإلاو اهنم ةعواطملا نإ ليقو ث اهدبسل هيلع ءىش الف هع واطت نأ الإ

 !اه ربج ىنعم ىف هنأكف اذه ىلعو 0 اهل ةعواطم الف ةكولمم اهنأل ءاوس

 نأ هيلع نإ و الأ ءاهقفلا نم هلاق نل ىأر نه رم ام ىلع هرادقم ىف نوكي نأ
 : هماعي ال نم هب هث زجي الف همتكي

 زوجع

 ىلإ ةملسم ةيد نم هنود امولوق نم رحلا ىف ام : ةيمدآلا سفنلا لتق ىو

١
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 نم هلل ام عم © هل ن وكي نأ الإ ةميق نه هل ام دبعلا ىو . ةي رملا نم اهلهآ 2

 ق اهب ام زاوج عضوم ىف ؤ اهبجوي ن ىأر ىلع وأ & عامجإ ىن ة رافك

 ث هنالحتساب هل هبوكر ىف ثالذو اذه نم نوكي ام الإ ص عازن نم ىأرلا

 :ىف هب ام رهظآ ىلع هيف ءيش ال هنإف ة هيلع ردقي نأ لق نم هقلا ىلإ بات مث

 هردقف هنكمأ ىبم هيا هد رياف هب رز هنإف & هرد ق ىب ام الإ 0 لام الو سفن

 هب وجو دعب قوقحلا نم هئادأب بلاطملا ىف الو ملظاا ن ره ء ىش ىق هل سيل هنإف

 هلك وأ هضعر نم لاحلا ىف هعنمب هجوا زجع وأ هلهأ نم !ض ر: الإ هرخاوي نأ

 نأ زدقب هب ام هل ثدحم ىنح ء ريخأ :لأ ى رذع نم هاام روهظل سأب الاف

 « اض رلا ىلع نوكي نأ زاج ام الإ ؤ صوقنم ربغ هقح قح ىذ لك ىطعي

 الإو كاذف عيمحلاب ىفو نإف . صوصخ الو م ومع ىن هل ز وج الف الإو
 عنمت ةلعل الإ هام رغ نم دحاو للكل هيلع ام ردق ىلع عيزوتلا نم هيف دبالف

 قحأ و عض وملا اذه ىف كلذك وهف الإ و اهلك ىت وأ اهنم ءىش ى هزاوج نم
 ىه نم اهب هبلاطي نأ ال هن ويد نم اهادع ام ىلع اهمدقي نأ هملاظم نم هب ام

 معن . ءاوس ىلع امهئفاكتل نانوكيف ، وهك هنع هتباين ىف نوكي نم وأ هل

 هنومسقي ام هعفد هب مهاذضق وأ ، ةلمج اضرلا ىلع مه هلبق ام مهلإ عفد نإف

 نأ مهنم لك مار نإف ، ةدح ىلع هلام مهنم الك ىطعأ الإو { مهلو هل زاج.

 رغل ءاش مهيأب .أدبي نأ هل زاج هئادآ ىن ةالاوملا ىلإ لزنف مدقملا وه نوكي

 نينثالا نم عمتجا ام ىطعي نأ هتردق نم سيل ذإ هيلع مول الو } ىره
 اقرفم مهنم دحاو لكل ام ءىش ىلع عضي نآ الإ ث ىلاوتلا ىلع الإ ادعاصف

 نأ ىلإ ةعم جاتحا امب رو . مهددع ىلع هنيعي نمب نوكي وأ { اعم هنوذخأيف

 . ررضلا ىلإ ةل ىدآ اعرو ؛ رذعتف نايجأ ىف هلع رسعت دقو ث اعمج نوكي

 3 ربخ ححص ىن هبوجو ىلج لدي ام ةيف سيل ذإ ث مزاللا نم ال هنكلو
 مدعل زئاحلا نم هنإف ع رمتي نأ هب دارآ نم ىلإ ةعدف © رظن ال و عا هجأ الو

 جرخم ام ىلع نوكيف عرقي نأ مهنيب اميف ىأر نإو & هل هزاوج نم عنم ام
 غ رفيف ارخآ هيلع ج رخ نم ىلع ىتأي ىتخ ء اثلاثو ايناثو ال وأ مهسلا ةيلع

/ `
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 آدب نإو .ء آوهل نوكي نآ نم هدعبل ه رمأ نه نسحف اذه وحت نم وه اموأ

 ىسعف ث كالذل مهنت ري نأ رعغ نم ئ مهرخآ ىلإ مهباي ىذلا ش ، هنر نع نمم

 هجو ىأ ىلعف ةلمحلابو . . هاوهب نمل راثيإلا نع هد رجتل كلذك نوكي نأ
 هل زوج نأ نم هلاخ ى عنامل الإ هتءارمل هأزجأ هل ام دحاو لك ىل ملسي "

 ةمدقف وأ 0 هدابع قوقحل ةي واسم اهنأ ىف فالتخالاف 0 هللا قوقح نم ةرافكلاو

 نوكي عومل اذه ىف اهلام ىنك نإف لوق لك ىلع ؤ 0 اهنع ةرخأوم وأ اهالغ

 زوجيف 0 هيلع ىقب دق ناك نإ هنيد ىوأ ةيلإ د ريف هل وهف الإو 2 ريرحتلل
 عاعطإلا ق سيل و 7 رنفكتلا ىق هنم دبال ن وكي نأ م وصلا ىف لاح ىلع

 .ث ىلب ليقو منعن ليق دقف . مايصاا نع هزجعل ةرافكلا هذه نم هثزجم ام

 هعاضأ ام ىقالتي نأ رموي نأ هصالخ ىف ةب ىذلاو ، رثكأ هلبق ام نأ الإ

 نم دحألا ,أ ىلاعت هتلا قح نم هياع ام هتايح ىن ىد؛ويف ي ردقي ام لاح هلجعيف
 ىداني الأو . ةتافو ىلإ ةردقلا غم هلجثوي الو ، هريغو اذه ىف قلخلا

 نم احش هدعب نم ىضقتال امبرو ؛ هب نوكيام ىرديال هنإف ، هريخأت ىن
 ىف ام عم ث لاملا نم هيضقي هب ام لاوزلوأ ، هربخ نم كرت امب هثراو
 هف رعاف ث.هيف كش الام اذهو ، هليجأت ىلع لضف ةدايزو ةحار نم هليجعت

 . مالسلاو هلضفبهتلا م رك نم ىظختف © هيلع رج؛وت نأ كانصف هلدقب لمحاو

 عدنلا ىه دبعلا نم ةبوتاا ةقيقخ نإ : ةبوتلا ف نيملسملا ضعبلمالك نمو

 رافغتسالاؤ { هيلإ عجنريالا ذاقنعالا ا و ، غ رحلا لعفلا كرتو « هنم ناكام ىلع

 نم جرحم نأ ىه جضنلا ةب وتلا أ نإ : لبج نب ذاعم لاق امك { ناسللاب

 خفؤ ،هنمن ةج ورخدعب عرضلا لإ نيللا دوغيال امك هيف دوعيال مث ، بنذلا
 نصفح زبأ لاق . انحأ امك ايندلا بثاتلا ضغبي نأ حوصنلا ةب وتلا ةمالع
 اهف رشاب راد اهنأل : ': لاق ؟ ايندلا بئاتلا ضغبي مل : لثس نيح
 ىلع هبونذ نم وه : لاق ث ةبوتلا كردأ اهفف : هل ليق . بونذلا

 اراسكنا دشأ دبعلا نوكي نأ ىغبنيو . رطخ ىلع هتبوت:!ل وبق نمو نةي
 تيقبو ، هتب وت بجعلا لطبأ هتب وتب بجعأ اذإ هنإف © اهلبق ناك امم ةيشخو
 تانسح تايدلا ىليدبت ةبوتلا ىلع دع و ىلاعت هللاو . هتمذ ىف بونذلا

( راثآلا بابل - ٢٤ م )
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 َ.ضعملاب لدبي نأ وهو (١)(تانسح مهتائيس . هقنا لذبي كلل واف) ::هل وق

 » عضاوتلا ركلاب و ث صالخإلا ءاي رلاب و ، هرك ذ هتلا نايسنب و .. ةعاط

 ٤ ماخلا بضغلاب و > اهف ده زلا ايندلا ق ةبغ رلاب و ٤ ةحيصنلا دسحلاب و

 ربصلا عزحلابو ث ةعانقلا صرحلابو © نيقيلا كشلاب و. 2 ملعلا لهحلاب و
 3هبهللا لفكت امب نمآلا ق زرلا تاؤف فوخب و٤سانلا نم سايإلا عمطلاب و
 نواهنلاب و . هللاب سنألا نبة ولخحلاب سنألاب و > ةرخآلا بح ايندلا بحيبو

 . سيلاو .ء نمةتملا ةطلاح . نحةسافلا ةفلاخمو ث هتعاطل ربمشنلا هللا ةعاطب

 امك س ةيصعملل ضخغبملا بئاتلا لب « آابثان ناك بئات ىنإ لاق نم لك

 هسأر سكنملا ، هعنص ىلع نيزحلا ث هلعف ىلع مدانلا هبنذ ىلع حئانلا اهحأ

 ىصاعملا نع عالقإ ريغب ناسللاب ةبوتلا ةءارق امأو . بلقلا لجولا 0 هبرل
 كلذ لب ©]©ك معفنتالإ ىهف بنذلا ىلإ دوحيال هنإ . بلقلاب .داقتعاو

 . بذاكلا رافغتسالا ىمسيو بذك هنأل ن ءوضولا ضقني ةيصعم .هسفنب

 . ملع آ هللاو
 .. ..ا

 هللا همحر_ىديعس وبلا نافلخ نب انهم :هيقملا با وج : نم و ::. ةلأسم ::

 .{ اه ربكو اه ريغصهيصاعم عيمح نم هللاىلإ دبعلا بات اذإ : هلأس نم ىلإ

 ءىش ىلع:ابقم نكي ملو ، ىضم ابن هنم ناكام ىلع مدان حوصن ةبوت
 بنذلا نم"بئاتلا نأل ث هل هللا رفغي نأ هللا اجر”لبقي ايف حلصأ و اهنم
 هداقتعا نمملسون ث هرايتخا ريغ :نم هلابب :رطخي امو ٠7 هلا بنذال نمك
 ع هللا .اضر 0 فالخ ىلإ ةيعادلا ةيناطيشلا سواسولا نم ناكام نئاك

 اهلبق نم هنع وفعم لب :،.. اهدقتعيوا اهبوضي ملام . اها ذخا وم ريغف .

 . ملعأ هللاو . اهنحص. ىف آفازاخ ملعتال .ىتلا : ةنسلاب

 ، هتاجوز نذزب لجرلا تويب ىف لوخدلا امأو : ناديبع نبا ةلأسم

 )١( مقر ةيآلا نم ٢٠ ناقرفلا ةروس نم .
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 ' نم لاق نم لاق كلذ ىفف .{ اهنر نذإ ربغب ء هربغ وأ نبا نم اهلبق نم وأ
 ! ؛ نبملسملا نم لاق نم لاقو .انكس كلذ ذختي ملام زئاج كلذ نإ : نملمملا

 . تيبلا بر نذإب الإ زوجب ال لوخدلا نإ

 لوخدلا زئاجف ه رغ وأ هداعقب هبحاص ريغ هنكسي تيبلا ناك اذإ امأ و

 عمسف تيب لوخد ىف دحأ نذأتسا اذإ امأو . نكاسلا نذإب تيبلا كلذ ى

 زوج و © لخدي نآ هل رئاجف . لخدا , هل لوقي تيبلا لخاد نم اتوص

 مكاحلاو . متأملا تيب و ڵ س رعلا لثم ، تيبلا بحاص نذإ ريغب لوخدلا
 . ملعأ هللاو . زئاج ثكالذ لكف 2 مدهلاو قرغلاو نزحلا هيف ىذلاو ع رجاتلاو

 نذإب الإ اهلهأ ىلع لزانمل لوخد ىف ةحابإلا زوجتال هنأ هنمو : ةلأسم 7
 . ملعأ هللا و . ل وقلا رثكأ ىلع لوخدلا نبح

 .{ هدبع نكسأ لجر نعو : ىراوحلا ىلأ تاباوج نم و : ةلأسم

 ةمألل ناك اذإف :: لاق ؟ نذإ الب مهلع لخدي نأ هل له 2 اتيب هتمأ وأ
 مهل نكي مل نإو . نذإب الإ ع لخدي الف [ ةجوز دبعلل وآ :جوز
 هنم : او رتتسيل هلوخدب نوف رعي ام هنم نوكي ى ىح ميباع لخدي الف 0 ج اوزأ

 9 . : ملعأ هللا و

 : احيبق .ك كاذ ىري ال .. نم. . ىدي .نيب ; د رجتي نأ لجرلل زئاجو : : ةلأسم ١

 ٤ حيق .و ها ري نم دنع د رجتي ال {6© لقعي ال ىذلاو ىصلاو نونحلاك

 .:. . ۔ ة ٣ . . ملعأ هللاو . اتيم ناك ولو

 ىلع . اهضراع باجأف سيمجن نب ءدعاج خيشلا ىلع تضرع : ةلأسم .
 .هت رجحو مكحلا هحابأف ء ىش ى ةنانئمطالاو مكحلا ضراعت اذإ و هلوق ى ىنعم

 .؛ هب عسوتي و ، هيف مكحلاب كسمتي نأ كلذ نم ع ىشب ىلتبملل له ةنانثمطالا
 كلذب هتنا دنع املاس نوكي و & هقلاخ نبب و هنيب ايف ةنانئمطالا هيف ذخأي الو

 لاق دقو . لصألا وه هنأل هيلع ءىش الف مكحلاب ذخأ نم : لاق ؟ال مآ

. ملعأ هللاو . لوصألاب قحل دقف ماكحألاب ذخأ نمو : ديعس وبأ
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 عم ةأرملا رفس عنم ىف رثألا ىن ركذيام ىنعم امو : ىحبصلا : ةلأسم

 ؟ثالثلا نودام ةحابإوكلذ عنم ىن ةلعلا اف ؟ مايأ ةثالث اهنم مرحم ىذ رغ

 مايأ ةثالث ال ، مرحم وآ جوز رغ عم ةأرملا رفاست الأ ىنبجعي : لاق
 لوقل در ربغ نم ث نييلاحلا لجرلاو ةأرملا ثااث سيلبإ نآل ، لقأالو
 2 نيملسملا

 هئافخإ و محللا نم مهتلانإو محرلا و راخا ةلص ىف ءاج امعو هنمو : : ةلأسم
 هرسي ةلصلا كرت ناك ل ترأرأ 0 هض رةتسا نإ هضرق ىفو . مهنع

 محل هدنع وه ناك اذإ كلذكو ؟ هقالخأ نم فرع ايف ةلصلا نم رثكأ

 ، هلطم فاخ هضرقأ اذإو , ممنداع هذهو هنم اذه لني مل ، ةهكاف وأ

 نم هليني نأ هبلع : لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هل ثلذ لعف كرت هعسنأ

 لاق . دق ه ريدق نم هراج ةمفصتي مل ول و ٤ كلذب هراج ملع اذإ و © هردق

 . هيف هللا عيطت نأ نم رثكأب انيف هللا ىصع نم انيفاك ام تبملسملا ضعب

 اذإ هتلص امأو . هضارقإ همزالي الف ملظلاو لطملا هنم فاخ اذإ هض رق امأو

 هلصي نأ اذه همزلي الف ةقشملا 7 لخدتو لوصوملا ىلع لقثي ناك

 نأ دارأو ،نسحمال انيش هنم ىأر اذإ : هل تلق هركي امع دبعلا مركي الو

 : لامت ؟ال مآ كلذ لاط ول هرجه هلأ 0 هنم هآر امع هعوجر ءاجر هرجه

 © اقفانم ناك نإ و 0 ةعيطقلا هداقتعا ىلع ال باتعإلا هجو ىلع هرجه هل

 كيلامملا ةلص نأ تظفحو 8 ةقح نف ةهزاي ام ءادأ عم هنلض عطقي نأ هلف
 مأ ىف فلتخم ؤ ، مهمكلام ىلع ناربحلاالؤ مخرلا نم اولوكي ملولؤ : ةبجاو

 . ملعأ هللاو . عاض رلا نم ةوخإلاو عاض رلا

 :لاقف هنم ةبوغلا ذارأؤ ن سانلا ذنع آرهاظ ابنذ تنذأ اذإو : ةلأسم
 لاق وأ هيلإ ابئان و لقي ملو : ىنالفلاا ىنذ نم وأ ْ ىنونذ عيمح نم هللا رفغتسأ

 رخآلا نود كلذ دخأ هيفكيأ ث هللا رفغتسأ لةي ملو ؤ 7 نم هللا ىلإ بئان

 'نم وأ هب ونذ عي نمه هلا رفغتسا اذإ : لاق ٦٣ ال مآ هل غماسلا دنعو هللا دنع

 نبحآو ض بلقلاب ةبوتااو ناسللاب رافغتسالا نآل & فالذ هأ زجأ هامس ىذلا هبنذ

ةريرم بات هيلغ علطا نم دنغ بتي جل اذإوأ . اعيح:انهخضي نآ ىلإ



 ك

 : فاليخا ىلذ ىف ؛؛ لاق ؟ال مآ ه هللا دنع املاس .نوكيأ { ةينالعلا هبنذ نم

 ` . ملعأ هللا و

 طقسيأ،هوطخ هل نبي مث ةنونيدب ء ىشلا لعفي ىذلاو : ىحبصلا ةلأسم
 ؟ضيعضلا نع طقسيال مأ؟ افيعض رأ آربصب املاع ناك لاح لك ىلع نامضلا هنع
 ناك اذإ ةمألا ضعبل لماعلا كلذكو { زمملا ملاعلا نع هطوقس صاخ كلذ و

 نم هلا نيبت مث © ةعاطلا بجاو "ةمامإلا تباث مامإ اذه نأ هنم ل واتب افيعض

 أطخ هل نبي اذإو ؟ نامضلا هنع طقسيو نئادلا ةل زنمم اذهأ ، كلذ دض دعب

 بج ام عيمح دبقتجعإو' ع ثكالذ ىن همزل امم هتيل نادف هيف كشو هيف لخد ام

 مباوبم هل نبي ملو تام ولو ؟ هتا دنج ملسيو كلذ هيفكيآ ، كلذ ىن هيلع
 نئادلا امأ : لات ؟ ال مأ هيف هداقتعا اذه ناك إذإ هاوطخالو هيف لخد ام
 ع باتكلاب باتكلا لوأت اذإف ء هوطخ هل نيت مث ؛ نيلسملا نيد فالخ

 ؛عامحإلاب ةنيسلا وأ ع باتكلاب ةنبيلا وآ ؛ .عاجإلاب باتكلا وأ ؛ ةنسلاب باتكلا وأ

 ؟ باوصلا هلب رأتب .؟ئليخي; عابحإلا و ةنسلا وأ ڵ باتكلاب عامجإلا وأ

 اوهتني "نإ ا ورفك نيذلل "لق ) : ىلاجت هلول هيلع ناهضإل لاق نم : لاقف
 ىلاقو .مثإلاو .ةبوتلاو رافغتسالا هيلع امنإو )١( ( لبس دق ام مهل رفغي
 هنع طقسي هنأ ‘ فلاخ ءىشب ناد نم نآ : : ملعأالو كلذ قنامفضلابلاق نم

 ةبمنألا دجأ ةعاطب ناد نم نأ رثألا نمتظفح و & نامهربال و ةجح الب ن ضلا

 م وزا. ىف .ثالذ ىف قحلا ليبس أطخأف نهقداصلا ةمنألإ, لعفي ام هل لعفو

 7 ثلا ها رغأ و هف لخد ام أطجخ هل نعي غ اذإ امأ و & فالتخا هيلع نامذلا

 قوقحو هللا قوقح عيمح نم همزلي ام نيديو . نيدلا رمآ نم سيل كشلاف

 ..ملعأ هللاو هللا ءاش نإ لنب ملسيو ، هدابع

 ؟ هيلعو هل ايف بيصم هنأ وجري امم ءىش ىف لخد . نمو : ةلأسم

 )١( ةيآلا ٣٨ لافنألا ةروس نم .
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 نيدلا لوصأ نم لوصاإ٫ هلعف ةزاجإ لوأت نم ةصاخ لوأتملا نإ ::لاق

 هنإ : لاق ؟اذه ىمسي ميف ثالذك ناك نإ و تلق . ال وأتم هريغ ىمسيالو

 . ملعأ هللا و . .انل نبي ايف داشرلا لبس ايرحتم نوكي

 ابذاك هملعأ الف رخآ مالكب هريبعت ىسن:دق ثيدحع ثدح نم : ةلأسم..

 هروهطالو هموص دسفيالو مالكلا كلذ بلقيو { قحلا فالخلل . دمعتي نآ الإ

 باتكلا ىف :زاج مالكلا :ى اذه زاج .اذإو : هريغ لاق . بذكلل دمعتلا الإ

 . ملعأ هللاو . كلذب ليق دق و { .ظفللا ربغولو ىنعملاب ىنأ اذإ

 ةئالث : لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص_ ىنلا نع ىوريو : ةلأنلم
 : ىلاعت هللا لوقل 0 اهفس ىطعأ لجر : مهل بيجتسي الف هللا نوع" د

 ملف قاحلا ةثيس ةأرما هدنع لجرو )١( (مكلاومأ ءاهفسلا اوت "رت الو)

 ج ر : هريغ لاق ..هيلع دهشي ملف نيد لجر ىلع هل ناك لجرو ء اهقلطي

 . هيف مايقلا هيلع قيضي ر مأ نم ناسنإلا هيف عق و ام لك نأ ةرا ورلا ىعم

 ‘ حابملاو زئاحلا نم © هريغ ىلإ هنم ل وحتااو رايتخالاب هنم ٢ج رخلا ها ناكو

 هدشأو © هايندو هنيد رمأ نم هسفنل هربدي امم هرايتخا ءوسل هنم جرخن ملق

 هناحرس © هللا وعديو _ ىلاعتو د كرابت هللا ىمصاعم ن ٠ ثوث ف عوقولا

 ىلاعت هللا بجتسي ن ىجري ال اذهف ، هنم هجرحم نآ هلانقم ناسلب © ىلاعت و

 هللا لاق دقو { هنم نايذه وه امتو © ةقيقحلا ىل ءاعدب سيل اذه نآل 2 هل

 .مه فنأ ىملاظ ةكئالملا مهاف وت نيذلا "نإ ) : ني رفاكلا لا وحأ نع:اربخ ىلاعت
 . ملعأ هللاو . تايآلا ()٢( ضرألا ىف نيفعذضتسم انك اولاق متنك مف اولاق

 نكت نأ ةأرهللز وجم لهو : هللا همحر نالخ نب انهم هيقفلا نع ةلأسم

 فالذ مأ ؟ ٥ رغ وأ جحل هعم رفسلا ال له 5 1 دحاو تيب ف ىنجأ لجر عم

 عم نكسلا امل زوحم ال ةأ رملا هذه : باوحلا . كالذ انل نب ؟ اهبالع روجح

 )١ ) ءاسنلا ةروس نم ةسماللا ةيآلا نم .

 )٢ ) ةيآلا ٧ هاسذلا ةروس نم .
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 كللذ نإو .0 ه رغ وأ جحل هعم اهرفسالو،. دحاو تيب ق اهنم م رح ىذ رغ

 . كلذب ىلوأ ماكحلاو . ردق نم ىلع هراكنإ بحمو . اهاع روجح

 . ملعأ هللا و

 ، رخآ هينع ملس مث مهنم لجر هيلع ملسف ةعامح هب رم نمو : ةلأسم

 7 دحاو هر هث زج :ليق هنإ ىعم لاق ؟ ادحاو ادر مهلع دري نآ ىكي

 [:. ملعأ هتلاو . هيلع ملس نم ددع ىلع در مالسلا نم دحاو لكل ليقو

 : هسفن ىلع فاخ رذع هل ناك افإ فلقألا ىق لاقو : ةلأسم

 . [هتداهش زوجت و ث ةيالولا ى نوكبو { هسفن ىلع نمأي ىح © روذعم هنإ

 فصي ال و ةالصلا عطقي )١( هرمم كلذكو © ةالصنا عطقي هنألهفلخ ىلصيالو

 رارطضا هيف"سيل_اذه نآل حكاني الو هتحيبذ لكوت الو ندنخلا فص ى

 هرذع لاح ىز هماكحاف { هيف را رطضاهيف هل نكي ل املكو & كلذ ىلإ هل

 . ءاسنلا مادق فصي الو دسملا لخدي الو © هل رذع ال ىذلا نلقألاماكحأ

 .' ملعأ هللاو . دجاسملا ريغ ة رهاطلا عاقبلا ىف ىلصي نكلو

 ماحرألاو نا ربحلا ةلص نع رذع اهل له &( ةرودخلا )ةأرملا ىنو : ةلأسم

 بوجو نم ةيقت نما الإ آر ذع اهل نأ ملعأ ال : لق ؟ نبملسملا ىأ ر ىف هجوب

 نوكينأالإ اهل رذعالىدنعالعنف دلاولا امأو . ج وز اهعنع[ ناك ] ؛وش عنم وأ

 كلذ لهٌّجيف 0 اهنيد وأ اهسفن ىلع فوخلا نم اهلوصو نم ىل وأ رظن كانه

 زوجيف : تلق . ثالذب ةعاطلا هل اهلع ن وكي و ، كلذب اهساع ممشاةلا وه نوكيف

 .دصقيال ىنعمل اهعنم اذإ جوزلا نإ ىعم :لاق .ناملسيو اهعنم دلاولاو ج وزال

 اهمزلت امنإ و ، كلذ ىلع ةنوعم ىلع هعطقب اهرمأيو،اهماحرأ نع اهعطق لز

 امأ و مثإ كلذ ىن هيلع نوكي الأ وجرأف : لاق . هتعاط نم جرخت الو هتعاط
 . ملعأ هتلاو . هعنم ىف ةطيرشلا نم مدقت دقف دلاولا

 )١( بارطضا اهيف ةرابعلاو . لصألاب اذك .





 اهماكجأو ةراهطلاو اهمابقأو تاسإجنلا ىف
 "فال ذ هبشأ ام وامهيساجنو اهت راهطو ضرألاو رابآلا ق

 عيج ىف اهل ضرأل نعو : ىصووخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع
 ؟ جص ةساجنلا نم ءيش هل .ضرع ام إلإ لصالا ىن ةراهطلا كج اهعاقي

 لوق يفف ; لاق ؟ لدبلا ى اذه نم نبكينا يلع وأ ؟ كلذك ىهيف الإو

 ٤. !روهط !هبارت و ادجببم يضرألا ل تلعج » : ملسو ه هيلع هتنا ىلص ىبنلا

 هجرخم ‘ ةساجنلا نم ءىش هيلع آ رط هنأ حص ام الإ اهت راهط يلع لد ام

 اهكح أ يمف الإو & اماق هب مادام مكح نما هل ام ىلا ة راهطلا نم هب امع

 لوتلا نوكي اذه يلعو : هل تبلق ه كلذ ىف فبتخي هنأ ملعن إلو { كلذك

 :لاق ؟ ادبأ هربغ ال اجراجحاو اهابح نم نوكي و ؟ اهدامرو اهارت ىن

 : هل تلق . اهئازجأ نم عش ىف هفلاخ ام زاوج مدعل اهلك ى ىعم اذكه

 ؛ عامجإلا ىف نوكي اذه ىلع تإبنلا و ندمملا سنج عاونأ نم اهب ام عيمجو

 اموأ { رمخلا الإ معن : لاق ؟ال مأ اهس همكج ىف قحالف اهنم : ام و
 ، لاح ىلع ةساجنلا ىلإ ل وحتي نأ و دبال هنإف ا ةذبألا مرح نم نوكي

 ق فلتحم نأل زاج لحلا ىلإ القتنا نإف . ةفص نم امهب ام ىلع اماد ام

 ة راهطاا نم هيلع اناك ام ىلإ اهدوع لعو ح رحتلاو ةساجنلا ىلع امهلاقب

 امهنيب وأ هتراهط ىف ق رطتملا لثم اهنداعه نم قحلاف : هل تلق . لحلاو

 ام مدعل قحلا ىن امهنيب ام قرف زاوج ىرأ ال :: لاق ؟ لصألا ىف قرف

 وه ىذلاثسلافهل تاق . لدعلا ى هزغ الامهكح هيف عيمجيلنأل هيلع, لدي

 هضيبأو هرفصأ ىن ىرد ال انأو . ملعأ هللا : لاق ؟ هيف لوقلا ام زاقلا مسا

ةيندعملا عاونألا نم ه رغك وهف ىندعم هنب هتيضق ى ف لوق نم هل ام الإ
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 تي ربكلا و جازلا مكح ةراهطلا ىف ىطعي نآ زوج الفأ : تلق . لاح ىلع

 ىف ءاوس ىلع اذه ى اهنأل 2 ىنب : لاق ؟:لحكلاو ةرغملاو خينرزلاو

 ء لضفلاو س لهأ دنع هتراهط الإ اذه نم ءىش ىف ملعن الو © لصألا

 سنج عاونأ نم اهب امو : هل تلق . لقعلا ىف هفلاخ ام غاسني ال ذإ

 لوق الام اونأ ىف : لاق ؟ , عامجإلاو ىأرلا ىف هيف لوقلا ام .4 ناويحل

 ىف ىقب ام اهنمو ىرخأ عاونأ ىف اذه نم . سكملا ىلعو ص هتراهط الإ هيف
 ىلعف هعاونأ ا نم دلوت امو : هل تاق .ا كلذ ىف هيلع ىأ رلا زاوحل عازت

 نوكي نآ نم ءىشل الو هل جرخم أل ذإ : 'لاق ؟دب الو هكح نم نوكي اذه

 : ىدملا لوط ىلع اهل عبار ال ةثالث اهنإف ، ادبأ هوجولا هذه دحأ ىلع
 وأ ناويح وأ هام وأ ضرأ لك ف مكحلا نوكي اذه ى اهنلعؤ : هلتلق
 جرخ امو ز هلك اذه ىق ىعم اذكه : لاق ؟المأ ناسنإ وأ تابن وأ ندعم

 عضوي نأ زوجم ال امك 0 هب نادي نأ زجم مل ىأ رلا هبلع زاجف نيدلا نم

 عقاولا ناكملا ىف زوجم الفأ : ها تلق . هلدع مدعل نيدلا عضوم ى ه ىأ رال

 : لق ؟ نام زلا وأ حيرلا وأ سمشلاب رهطي نأ ةساجنلا نايعأ نم ءىش هب
 ىف ال ىأر ىلع هنأ الإ ، اهنم رثألاو نيعلا لاوز عه هزاوجب ليق دق ىلب

 ض رآلا نم عيفوللاف : هل تلق . ناسنإلا عون نم ندبلا ىن الو عامجإ
 : هيف ليق دق : لاق ؟ ءاملا ريغب ' رهطيأ ‘ ههبشأ ام وأ لوب لاع سجني

 ليقو ّ رهط ةساجنلا نبع تبهذ ىح حي رلا و سمشلا هتبرض اذإ هنإ

 ناك نإف : هل تلق . ءاملاب الإ رهطي ال ليق ©. اعيمج هابرضيا ىنح

 .ىتخ هلاح ىلع وهف : لاق ؟ هيف لوقلا ام ، حير الو سمشلا هيلإ غلبت ال
 نم نو 4 ام وأ ، ءطولا و . حسكلاب هنإ : رخآ لوق ىن و . ءاملاب رهطي

 : هل تلق . اهرثآ ىحمئاو اهنيع ةساجنلا ,نم لاز اذإ رهطي هيلع عقت ةكرح
 .: لاق ؟ اذه ىن ءىش نم ههشأ ام وأ نسجنلا ءاملا لثم ةمئاق نبع هل سيل ام

 هيلع عقي مل ام هنأ الإ ، ؛ ىلوآلا ىن امم ةراهطلا ىلإ ىندأ هفافج دعب نم وهف
ىأ رلا نم هب ام ىلع نوكي نأو دبالف 3 ءانغا نم هتراهطل هثزجم ام ردق
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 7 "اهاذأ ق ةمامق نيع ةساجنلا :لا عاونأ غ نم "هل ناك امو : هل تلق . كلذ ف

 ،.ةمماق نلا تماذام لاح ىلغ سجن عضوملاف : لاق ؟ ههشآ ام و آ مدلا لثم

 .عامإلا ف روهطلا ءاملاب نوكي نأ الإ 0 هتراهط ىف فالتخالا اهلاوز دعب :

 تلق . هيف امب كلذك وهف الإو 6 هيلع ىأرلا زاوج عضوم ىف ىأر ىلع وأ
 هيف اهل قبي ملو & ءىش نم إ هب ام لازُيو حيرلا و آ سمشلا هتب رض نإو : هل

 ,: لوقو ¡ ءاملاب الإ رهطي الا هنإ لوق نم هب امل معن : لاق ؟ رثأ الو نبع

 نم اهلا زآ اع لوقو 4 امهنم نوكي امب لوقو ث حيرلاو سمشلاب رهطي هنإ
 » حير الو سمش اهبرضت .مل نإو ةكرح نم انوكي ام وأ ءطو وأ حك

 . نيحلا ف هراهطلا مكح ن نم هب ا ىلا ه هدا رل بجوم نيعلا لاوز نإ : لوقو

 دقو « اضعب اهضعب مب ضرألا )ه : ملسو هيلع هقلا ىلص ئنل؛ لوقل
 لثم اقصلاو اصحلاف : ساب الو رركتف اذه ىف لوقلا نم رم

 قرفلاب ليقو 3 " ضعب ىف معن : لاق ؟ال مأ اذه ىن ضرألا

 ؟ اهمكح ض رآلاب ىوتسا امل نإ : ليقو 0 ءاملا الإ اهرهطي ال امنإو © امهنيب
 تلق . نقحلا نم هجو رحم لوقأ اله هارأ ال ىرف « قرفلاب م اعأ هللاو

 نأل زاج هباصأ ءيشل اهنداعم نم وأ نسجنتف اهابن نم ناك 7 : هل

 : لاق ؟ال مأ لوق نم 'اهمكح ى ام ىنغم ءاملا ريغب هتراهط نم ج رخم

 ص اهابن عاونأ نم اهادع ايف ددشي مل ام بايثلا ىف ددش دق هنأ الإ معن

 مل نم لوقو ،'هزاجأ نم لوقل لاح ىلع فالتخالا نم جراخ ريغ هنكل و

 ضرآلا نم سجنت امو : هل تاق ، فالتخا هيف ملعي ال هنإ ىنح ، هزجس

 دح ام & ءيش نم امههشأ ام وأ سجنلا ءاملا 5 © لوبلا نم ثيب

 .ه هرثأ لاوز لوبلا ىف هدحف : لاق ؟ هلاق نم ىأر ىف ءاملا ريغب هتراهط

 سسم ىأرلا اذه ىلعو : هل تق . لوتلا اذه ىلع هفافجإ ءاملا ىفو
 'لاق ؟ ةمناق نمع- هل سيل امم هرهطت "مك ى امهالك وأ حي رلا وأ

 . هباهذ الإ هل دحال ليق و ، دحاو موي فق لقو ذ مايأ .ةثالث ىف ليق

 ارقا ا هر كو رلا مادام : : لاق ؟ ةحشار وأ (١)كوز هل ا ىقب نإف : هل تلق

 . لصألاب اذك . )١(
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 نوكي نآل هيف زوجيف رخآ لوق ىلعو © ةساجنلا نم هلاح ىلع وهف

 : هل تلق . كلذ ىف مكح امل نوكي الآ ىسعف ةحنارلا امأو . ارهاط
 ؟ هيف اذام مأ هرثأ .ى ىقب نإو هب سأب ال هفاج دعب نم سجنلا ءاملاف

 . كلذ ف لوبلا نيبو هنيب ق رفل كلذك هبلع هنإ لوقلا رثكأ ى نف : لاق

 ؟ رهطي ىتنم 0 هسجنف 4 : نبطلا ن رم ءىش يلع بك ئطو نإف : هل تلق

 تبق . امئاق عضوملاب هرثأ ماد ام هتساجني لقو ؤ رثألا سبي اذإ : لاق

 نإ ليقو ، رهط سبي اذإف : بلاق ؟ سبجت نطب ر ادج ىنب نإف :

 دقوأ نإ رهطي |رونت نطلا اذه ن م لمع نإف : هل تله . رهطي ال لو

 ،اذه لبق دق معن : : لابق ؟ ال 9 مرف زيخم نآ دعب نه زوجو { رانلا هيلع

 اذهف هل ام و : هل تلق . ثالذ ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأو دبال هنأ الا

 الإ . معن : : لاق ؟ اهلاو رب الإ رهطي الف ى ىلاب ةمعاق نع ةيساجنلا نم

 هيف موقي نأ هل مميتلا ىف يسعف 2 اهلاوز نع زجهلا عرض وم ىف نوكي :

 . كلذ ىف ىأر ىلع نابك ار و ، كلذك وهف الإو هيلإ ةرورض لسفلا ماقم

 يأرلا ام ؛ ةموسدلا نم ءىش هيف ىقبيف ادجت امحل ىوشي رونتلاف :هل تاق

 © ةساجنلا نم هب ام لوزت ىنح ءاملاب لسغي نأ ليق دق : لاق ؟ ه رهطت ق

 اذه لع هب عفتنيال و رسكي ليقو 0 اهنيع لو رت ىح رانلاب مجع ليقو

 الفا : هل تلق . كلذ وح نم نوكي ام وأ‘ هل لعج دقام لثم ىف ىأرلا

 ءاملا غلميو هرهاظ نم هبام لوزي ىح هلسغ : غل وب نإ لاح ىلع رهطي

 لديام راث آلا ىف نإ . ىلب : ل.ة ؟ ال مأ هباصا ام ىلع ىنآيف هلخاد ىلإ
 نم ادبأ ه رسكي رم“وي نأل هدعب ن م ىنعم الف اهتراهط ىلع هلثم ىف ىنعملاب

 طلاخامو : :هل تلق هلدع ىف رظنيف . ملعأ هللاو . هرمأ نم اذه ىلع هلجأ

 ليق دق : لاق ؟ ادامر راط ىنح قرحاف ةساجنلا نم تاذ هل ءيش نم نطلا

 عت هنأل ؟ هداسفقب لوقي نم ىأر ىبجعيو . فالتخاب هدامر ةراهط ى

 ق ها رأ ام حصذنإ هلبق نم هب ام ىلع هدعب نوكي نآ هر ام ىرحأف . هلصأل

كح وأ 3 هب ىه ىذلا ءىشلا نم ةساجنلا نع ىلع حسم نإف : هل تلق . ثالذ



 ن ٣٨ ۔-

 كيرأ اف ىنعمل تاذ هل سيل مكخ ى ىقبيف : لاق ؟ اهتاذ هنم لوزت ىتح

 عضوملا رفخف ضرألا ىن ناكامو : هل ثلق . اهنم هلسغ نم عضوملا ىن اهب

 اهنبوطر نم جلو ام ىلع رفحلا ىنآ اذإف : لاق ؟ هبارتب ليزآو اهتحت نم
 ٠ كلذ ىف فلتخم هنأ ماعأالو ، رهاط عضولاف

 { - لازف ءاملا هيلع ىرج اذإ عضوملا ىف ههيشأ اموأ لوبلاف : هل تلق

 الإ رهطيال لقو ن لوقلا ضعب ى . معن : لاق ؟ ال أ هتراهطل هيف ئزج

 نم هنرحل نكي من اذإ © هناف نل حصي تأ ىآرلا اذه ىف ىسعف كرغلاب

 هزاجأ نم لوق ىلعو : هل تلق . هكرغ نع ئزج هيف ام رادقم ةك رحلا
 نم لوق ىلع هل دبالف : لاق ؟ هيلع ىرجم نأ هتراهطل هيف جاتحم مك ىلاف

 ةرملا نإف ، 'ةساجت نم لصفنا دق ءام نوكي نأ الإ ، انالث هيلع ىرجم نأ

 رهطي نال زوجيف : لوق ىلع و .. كلذك وهف الإو هث زجت هيف ةدحاولا

 نأ ن دعبي ال هنأك ، رثألا لاوز عم ةرمب هيف لوقلا نأ الإ { نيترم
 ام ةكرحلا نم هيرحل ناك نرف :. هل تلق .. هفزعاف رظنلا ى ىأر ىلع زوج

 ؟ ال مأ لاح ىلع رهطيف هباه لاوز عم هئزجيأ { كرغلا ماقم هلسغ ف موقي
 تلق : هلدع ىف فلتخم هنأ ملعأ الو : هلثم ى اذذه ليق دق ى غن : لاق

 ف لاق ؟ هكرع نع ئزج اذه ؤحن نم نوكيام ىلع بصلا سيلوأ :

 ءأقبلا غم زاج الإو فرعلا نمم فانسغ ىف زخ أم زاذقم ىن ناك نإ 2 نب

 ةريغو اغصلاق : هل تلق . هتزاهظ نف فالتخالا ىم هبام ىلع نوكي نآل

 امه نه ةئكب سجننام ىلع بصلا ىف ضرألا لثم ىنصحلاو ءابضحلا نم

 نافشنيال امهنأل ضرألاك ال امهنإ ليقؤ ٤ لوق ىلغ معن ! لاق ؟ال مأ
 ىصحلاو كرعي افصلا نإ رخآ لوق ىلعو { كرعلا الإ اهيف ئ زجم الف ءاملا

 نوكي نأ ةاجنلا ىف ىنبجعي ؤ . ابض اهبارت ىلع بصي ضرالاو ، بلقي

 اهلسغ نم دارملا وه هنال اهغفرل ابج وم هب ةعقاولا ءىشلا نم ءاملاب اهلاوز
ىئعمالو؟ كرعلا نع انزجم نوكي أل فيكف لصح دق و ن اهعضؤم ةراهظلا



 س ٨٢آ؟ -

 نع هل اميف كشام ريغ . ه رمخب ال اهلاوز. نم هب دي رأ امم الا اه ريهطت :

 وأ ءىشلاب ةراهطلا .ىلع لد ام اذه قو . . الوأ

 لثم نوكي نأ رجحلا ىف لوقلا نم هراتختف هارت ىذلا ام : هل تاق

 ؟ رثآلا ىن هربغب ليق نإو ؟ هكرعل كرتلا عم ءاملاب هتراهط ىف ضرألا

 ، ةب وط رلا نم ءىش هب جلي نأ نم عنمت ةبالص نم هيف امل هنأل معن : لاق

 ههشأ ام وأ ثكرع ريغ ىن ءاملاب ةساجنلا نم هرهاظ ىلع ام لاو ز عم هنأك

 ىلع دعبأب وه سيلف ب رقأ نكي مل نإو ، هفشن مدعل اهنم ةراهطلا ىلإ ىندأ
 ءاملا نم ةساجنلا ىلع ءامسلا نم لزن امو : هل تلق . حص نإ امهف هارأ ام

 نم نوكي ام وأ افصلا وأ ضرألا ىن كرعلا نع اهتراهطل أزجأ اهلازأف

 ناك نإف هكح ىف بصلا لثم نوكي نأ ىسعف : لاق ؟ال مأ اهوحن

 ىلع ىهف الإو ،اهيف أزجأ اهكرع نع ئزج ام رادقم ةكرحلا نم هعوقول
 نوكي نأ اهلاوزل ىنبجعي هنأ الإ آ هنود امع اهتراهط ىف فالتخالا نم . هب ام
 نم ناك امو هل تلق . هللا دنع ملعلاو :ىلوأ اذها ىلعا اهم هارآ ىنآل انزجم

 ق دبالف : لاق ؟ ه لوقلا ا ام ،؟اهفشنيف ةب وط رلا لبقي اوخر ةراجحلا

 هلخاد نم قأيف ڵ .ةساجنلا جل وما هيف جلي ىبح ءاملا ىن كرتي نأ نم هت راهط

 .لاحلا ىف نوكي نأ الإ :ء ادبأ هن ود ام هلسغ ىن ئ زجم الف الإو 0 اهنم هب ام ىلع

 ‘لوب وخنب دامر وأ صج وأ جوراص وأ سنبك نم :سجنن امو : هلاتلق

 اذه ليق دق : لاق ؟ال مأ رهطيأ سببيو .ءاملاب عىشلا لمع مث ، هبشأ ام ؤأ .

 : .هل تلق ث اهلاوزب الإ رهطيال هنإف ةمئاق نبع ةساجنلا نم هب امل نوكي نأ الإ
 .لوقىلع ىلب لاق ؟ الوأ ءاملا نم هفافج لبق رهطي نأ اذه لثم ىف جرخم إلهف

 .. رثكأ هلبق ام نأالإ هب ام ىلع ر وهطلا ءاملا . ةبلغ عم ةمئاق نيع هل سيل ايف

 3 حيرلا وأ سمشلا هتبرض هنأالإ ءاملا نم ءىش هيلع لعج مل نإف : هل تلق

 نمع هيف اهل قبي مل اذإ رهطيآ ، ةساجنلا نم هبام لاز ىنح نامزلا هب لاط وأ

 مدقت دقو ث ءاملاب الإ رهطيال ليقو . لوق ىلع . معن لاق ؟ ال مأ رثآالو
نم نامزلاو حيرلاو سمشلا ىف ام ىلع ، هلثم ةراهط ىف لد ام هلبق نم



,- ٣٨٣ 
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 .زيلهد رهاظ اذه نم هب حبس ام و : هل تلق . :هلدعب لمع اف . .ىآ ر ىف لوق

 جاتحمأ هنيح نم .لسغي ملف طئاغ وأ لوب وأ مد دعب نم هباصأ مث حطس وأ

 ملعألا : لاق ؟ال مأ هتراهطل ءاملاهيف عقني نأ ىلإ هب ام لاوزو هلسغ دعب نم

 ءاملا عم هماقم موقي امو ث كرع نم نوكي اهب اهلاوز نإف © جاتحم هنأ

 ىنح ةساجنلا نم لسغي ضرالا نم عرضوملاف : : هل تلق . هيف ئزجت

 نم رهطي هنإ لوقلا نم رثكأ ىفف : لاق ؟ال مأ لاحلا ىف رهطي وأ ل وزب

 . هنيح نم ليق و هفافج دعب

 ؟ال مآ اهلك سجنتأ 0 ءاملاب ىقستف ةبلحلا ىف نوكت ة رذعملاف : هل تلق

 هباصأ ام ىلع ىتأت ةساجنلاف { اهلثم سجني ام ردق ىن ءاملا ناك نإف .: لاق

 اهعضوم زواج مل اهب سجنيالام رادقم ىف ناك نإ و © اهلك وأ اهضعب نم
 نإ : زخآ لوق.ىفو & كلذ ىلع داز ام ىلعال اهم راد ام عرذآ ةثالث الإ

 ىه ى هيلإ ةساجنلا غولب هيلع حصي امل ة راهطلاف الإو © طايتحالا نم اذه

 .لثم 2 هسجني ام دحم راص ىح ضقن اذإ هنإ ءاملا اذه ىف ليق و 0 هيف مكحلا

 :ىه نإف .: هل تلق .:كلذ ى ام رثكأ .لوآلا نأالإ ،.نسجنت ةساجنلا كلق

 نوكيام رثأ الو ةمئاق نبع اهل قبي مل ىنح نانم زلا رم ىلع بارتلاب اهطالتخال
 .ؤلوق ىلع رهطي نأ ىسعف : لاق:؟ ال .مآ ارهاط .نوكي ؟؛:عوض وملا مكح

 .ل وق ىلع ةرم؛وأ ث .رخآ ىآر اىلع نيتزم وأ. اثالث ءاملا : :نم برشي ىح ليقو

 سبي اذإ :رهطيأ ث سجن ءامب ىقبت ضرألاف :, هل تاق . كلذ ى.ثلإث
 دقو :2 هيف ام أ لع ىلع « .معن : لاق ؟ ال مأ جيرلاوأ.ىبمشلا اهبرضتف
 ۔..٠. هيلع زاج ام ىلع ىأرلا ىن لد:ام لوقلا نم ىضم

 هث زجمآ لوب نم « سجن دامسب ذثم وي دمسي ي ةيلحلا وأ لجألاف : هل تاق

 نيام ىقسي ىنح ليقو هث زجم هنإ ليق دق : لاق . ال مأ دحاو ءام هتراهطل

 سمشلا اه رضتف سجن نطب دست ةباجإلاف : هل تلق د هاومأ ةثالثب ليقو

لاق نم لوق ىلع اهلخاد نم رهطتأ ، سبيت ىنح اهجراخ . نم حيرلا وأ



 ' "-ا -

 كوقلا اذه ىلع رهظت ال : لاق ؟ال مأ ىش هيلإ غلبن مل نإو ، اذه لثم ىف انه
 نمم سبيي ملامو : هل ثلق . غيمحلا ةراهظب هلثم ىن ليقو . ابرض ام الإ

 معن : لاق ؟ ال مأ ةساجنلا نم هلاح ىلع وهق © اهنطاب وأ ةلاجإلا هذه رهاظ
 سمشلا اع رضت مل نإف . هل تلق . كلذ ىف فلتخم هنأ ملعأالؤ ثلذكوهه
 هنآالإ اذه ليق : لاق ؟ال مأ اهابي نم ناك نإو اهتساجت ىلغ ىهف حي رلا وأ

 نه اهب ام لوزيف ، سبيي تآ دغب نم نوكي نأ رخآ لوق ىلع اهنف زوجم دق

 . ةرهاط اهرثأو ةساجنلا نيع

 هنأ الإ رهاط ءىشب قلع اةإ هتاذل سجنلا ءىشلا نم رابغلاف : هل تلق

 لاز وأ ءىثلا نمهجارخإ ىلع ردق نإف سجن وهف : لق ؟ هيف لوقلا ام سباي

 نمل هموزل عضوم ىف هلسغ نغ ديالف الإو ، هيف ءيش الف ، جالع دغب هنم
 قرغف هذسج نم عضوم ىف دحأب قصل نإف : هل تلق . هيلع ردقف هنكمأ |

 ىلع سجت هندب نم عضوملاف : لاق ؟ ةبوطرلا لاح ىف هب ناك وأ هبطر ىنح

 ء ىتش نه ناك نإف : هلتلق ء كلذ ىف فلتخم هنأ ملعأ الو { رهطي ىنح لاح
 ؟لبق نم هب ناك امع هجرخأ ام ةساجنلا نم هم راغ دق هنأ الإ هلصأ ىف رهاط

 ىتشب وأ امهب كازف حبرلا وأ ستمشلا هتبرض نأ دغب نم نأك نإف : لاق

 هن ام ىلع وهف الإو ،هتراهظ ىف فالتخالاف { نبخ ىف هل ضرع دق ام امهنم
 هجولا ام هنول ى ريغتم ناك نإف : هل تلق : نبغ نم اهلام ءاقب عم ةاجت نم

 هلف هيلغ ةساجنلا ةبلغل هرن ناك ترف { ىلب ! لاق ؟ هب ف ريخت ؤأ ؟ هيف

 اهت ض راقق ةنأل هب رمأ نم بلغألا ىلغ نوكي نأ زاج الإؤ . اهمكح
 تلق . كلذكوهف الإو اهلجآ نه هريغن نأ حصي ىنحف ريغت نإو ه كشالو
 ىف سجن وهف : لاق ؟هرابغ ى لوقلا ام ، فينك نم بارت ناك نإف : هل

 هيلع لخد دق هنأ حضي ىنح ةراهطلا نم هلضأ ىلع هنإ ليقف لوقلا ضعب
 نمل ةزنت نم ث لوآلا ىف ام ىنعم نسحأ امز ، هدسفأ دق ام ةساجنلا نم

 تلق . كلذ ى هارأ ام حص نإ هيف مكل !وه ىناثلاف الإو ، هيلع ردقف هنكمأ

'زدي ملف ة زبغ عضوملا ىق دعب نمم ىأر ر مث { هن عقو ذق اث ه رهط نإف : : هل



 ه ..م ٠: _ ٣٨٥ آ :

 ةساجنلا ن نم ةربغلاف : لاق ؟ اف لوقلا ام ةساجنلا نم وأ هبارت نم اهن :

 كوزلا ىنعم ق نوكي نأ الإ اهنم ةيةب ال ةردقلا عم اهلسغ نم د,الو

 ،اهلجأ نم سجنتف هتض راع دق ام اهلصأ ىنز تناك 7 ، هيف ام اهقحليف

 :؛ اع ىلوأ اهلثم ىف لسفلا نم ئزجت ام ردقب اهلسغ دعب اهتراهطب لوقلاف
 ةربع الف الإ و 0 هسام نم هطلاخف هض راع اه ريغ !نم ءىش اهف نوكي نأ الإ

 ةرذعااوأ مدلا نم "ىش هب ٹاك نزف, : هل تلق .ةريغلا نم اذه ىلع ىمتبي ام

 دعب نم اقرف اذه ىق ىردأال انأ و _ ملعأ هللا : 'لاف ؟ال مأ ءاوس هلكأ

 نأالإ ةراهطلاب هل مكحيف { امهنم لك ىف ىفتكي هب ام ردقب عضوملا لسغي نأ

 ' نإف : هل تلق . ُكلذكوهف الا لو { هيف ةساجنلا كلت نم ءىش ءاقب هيلع حصي

 رهطيف ؤ ئزتجم ام ردق ةكرحلا نم هيلع ىرج وأ هلسغ ىف ىتأ هنأردي مل
 ء مكحلا ق ةساجنلا نم هلصأ ىلع نوكي نأ عض وملا ى ىسعف :لاق؟ال ما

 . هلسغ نم ناك امم هتراهط هعم خصي ىح

 اهلسغي : دحأ اهب رونتيف اهضراعي ءىشب سجنت ةرونلاف : هل تلق
 لثم هذهف : لاق ؟همكح ىن لوقلا ام ، ضايبلا نم ءىش هدعب نم ىقيبف
 ةرونلاف : هل تلق . ىنملا ىف امهنيب ام قرف مدعل دحاو امهف لوقلاف . ى رآلا

 ؟ال مأ ةساجنلا نه ءىش اهض راعي مل ام اهت راهط الإ اهف لوقأل رهاطلا ءىشلا نم

 : ف هزاوج مدعل هرذغب لوقي ادحأ ن ملعأ الو ‘ كلذك ىه { معن : : لاق

 ىقبي ايف لوقلا ام & اهاذل ةسجن اينمأ ىف ىه تناك نإف ,: هل تلق . ثالذ

 ىح ز هلسغ ق غلابيف لسغي هنإ هيف ليق دق : لاق ؟ اهلسغ دعب ضايبلا نم

 . هكح . نم كوزلا ىن ام هيف ، هجارخإ ىلع ردقي الف لحني الام

 ضرألا ىلغ طئاغلا وأ لوبلا نم ةجاحلا ءاضق دنعراط امو : هل تاق
 هنأ هيف ىدنع ىذلاو 4 ملعأ هللا : لاق ؟ همكح ام ع رابغلا نم ةرهناطلا

 ىق هنارنط نف غنمت نأو دبال هظراخت نأ دعب ةبوطرلا نأل هب سأب ال

 رغ امهعوقول اهارت نم راط ام هنأ ىلع ىنهملاب لد"ام اذه ىفو © رابتعالا

_ ( راثآلا بابل - ٢٥ م )



_ ٣٨٦ 

 نم رابغلا نوك حصي ال ذإ © هلاح ىلع سجنتف امهنب وط رب هاباصأ ام

 امهنم ءىش هلني ملامو ، هريغال هسباي نم نوكي نأ زوج امنإو ، ةبوطر
 ىلع وهف هلصأ ف ا رهاط ناك امو : هل تلق ج هفرع ام دعب هلاح ىلع وهف

 ضرع دق ام لإ هلاقتنا نوك هيلع حصي ىنح 2هلثمو اذه ىف مكح نم هلام

 ماعن الو . كلذك وهو اذه ليق دق 0 معن : لاق ؟ هلإ هجرخأف ةساجن نم هل

 هفافج لبق اهنم ع ىش ىلع وأ امهلعدحأ ىقلأنإف : هل تلق . كلذ ىف فلتخم هنأ

 هذه ىن : لاق ؟ هبوث رأ هندب ىف قلعيف هيلع رمي رابغلاو ام راويل ارهاط ابارت

 . ءاوس اهلبق نم ىلاو

 { رابغ اهارت نم رهظيف سجنلا دايسلاب ساهت ضرألاف : هل تلق

 ملام ىلوأ هب اهنإف ةراهطلا مكح هلا نوكي نأ ىسعف : لاق ؟ هيف لوقلا ام

 ليق نإو . هدسفأف هيلع لخد دق ام نع نم نوي هب ال هتساجنب حصت

 هداسف حصي ٠ اهو ، هلصآ ىف رهاط هنأل ، هف ام حأ اذه نإف سجن هنأب

 لد ام لوقلا نم ىضم دقو & هلاح ىلع وهف ، ةساجن نم هل ضرع دق امل

 .دامسلا اذه رايغ نم هطلاخ دق هنأ حص نإف : هل تلق . هلثمو اذه ىلع

 لخد دق دامسلا اذه نوكي نأ الإ هلاح ىلع سجن وهف : لاق ؟ همكح ام

 عامجإلا ىف ءىش نم رهطي هب ام هيلع ىتأ مث ةساجن نه هضراع دق ام هيلع
 لاوزل الإ رهطي ال هتاذل سجنلاف : هل تلق . كلذك وهف الإو ىأر ىلع وأ

 ادحأ نأ ملعأ الو.ةدملاةب تلاط نإو كلذك وه ، معن : لاق ك اديآ هنيع

 لزانملا وأ قيرطلا نم ىفست حيرلاف : ةل تلق . كلذ ريغب هيف لوقي

 نم هبوث ىن وأ امسر م نم ندب ىف قاعيف ا.ه حسكلاب ريطي وأ امها رت
 حصت ل ام ةراهطلا !مكح الإ هل سيلف : لاق ؟ هيف لوقلا ام © هرابغ

 : لاق ؟ ةرذقلا عضاوملا نم ناك نإو : هل تلق . لاحلا ىف هتساجن

 رسل ذإ اذه ىف سكع الف ارذق سجن لك ناك نإو كلذك وه 2 معن

 هل سيلف هدسفأ ءىشل هتساجن حصت مل امو ، سبل الو اسجن رذق لك

.. لصألا ىف ةراهطلا مكح نم ضرألل ام الإ لدعلا ىن
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 نطاعمو رقبلا سوردو منغلا ضبارم ىف لاوبآلا نوكت دق : هل تلق
 اهتراهط ىن ىهمأ‘لاحىلع ءاملا ربغب ةساجنلانم اام لاو زب رهطتأ ث لبإلا

 نآل هيلع زوجيف ىأر عضوملا اذه نإ : لاق ث لاوقأ ملعلا لهأل ؟ كلذك

 ،نامزلاب اهلا وزل رهطي هنأب لوق نم هيف امب اذه نم لك ةراهط ىف ئزج
 ءطولاوأ حسكلاب لوقوءاعمتجا اذإ امهب لوقو ، حبرلا وأسمشلاب لوقو
 ، ءاملاب الإ رهطنال لوقو + اهرثأ وحمتف اهليزت ةكرح نم نركي ام وأ

 . مهلوق و نيملسملا ىأ ر نم هلكو

 ىلعف : لاق ؟ سحلاو لاغبلاو ليخلا طبارم نم ناك امو : هل تاق
 اهلاوز دعب هيف مكحلا وه هنآل الاوبأ نم عضوملا ةراهلط ىف نوكي اذه

 ةرحنملاف : هل تلق . هوحت و اذه ف ءالا نود ام ىلع قافتالا مدعل هرخغل

 ؟ ال مأ اهنم لك ىلع ىأرلا زاوج ىف نوكي اذه ىلع ةرزاو ةلبزملاو

 قرفلا زاوج ىلع قحلا ىف لدي ام مدعل © هلك اذه ى ىعم اذكه : لاق

 : كلذ نم ءىش ىف

 ت . ٦.
 ةرؤتلا وأ دمرقلا وأ نبطلابب ىنبم رادج وأ حطس نم ناك امو: هل تلق

 نأ ملعأ الو { كلذك وه معن لاق ؟ال مأ ضرألاب اذه لثم . قحالف

 نوكي ام عيدجف ةلمحلاب و : هل تلق . كللذ رغب هنم ى" ق لوقي ادحأ

 ىلع مآ اهنم هتراهط ىف نوكي اذه ىلع ضرآلا نم عضوم ىف ةساجن نم

 ىلع هنأ اذه ىف ىدنع ىذلاو .2 ملعأ هللا : لاق ؟ هربغ نود صوصخلا

 ش ناك ضرألا نم عض وه ىأ ف نع نهةساجنلا سنج نم نوكي 1 مومعلا

 نود .عاونألا نم ع ىش ىقالو & عاقبلا ق ص وصخنا ىلعال نمح ىف لاز

 ىكحلافاملاو زلةدملا ىنامه وافت نمدبالناك نإو. عامجا ىف الو ىأرل هريغ

 هنإو . رصق وأ : هنامز لاط ، رك وأ لق هباهذ ىلإ اهنم لك ى عجار
 . ىلعامهبف لوقلا نوكيف ىواستلا عقي هدنعو عاونأ نم اهلام ىنإ عماج نمال

ف نالوق ث رانلاب اهتراهط ف ءاج دقو ، عازن ىف ىأر نم هيف امل ءاوس
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 هباصأ ام ليزأف ى . اهتحت نم عض وملا رفح امم رو . راث آلا نم نم عضوم رغ

 رثكأ ءارآلا هذه نم ىأر ىأف :: هل تلق : هيف كشال امم رهطف اهم

 حيرلاو سمشلاب ، رهطي هنأب لوقلا نوكي نأ ىسعف : لاق ؟ ر

 عبمج رهطت نأ امإ ني رمألا دحأ هيف ام حصأ و 4 رثكأ و اذه ىف ام رهظأ

 . ملعأهتلا و . حج جرأ هلبق ام لعل و { ءاملاب الإ رهطتالأ امإو { اهلازأ ام

 . هل دعب الإ لمعي الف الإو ص هب ذخأ حص نإو هلك اذه ى رظنيف

 بهذلا لثم،اهوحت و ةقرطتملا ةيندعملا عاونآلا نم سجنت امو : هل تلق

 لسغي ملف هباصأ ءىشل صاصرلاو ايتوتلاو ديدحلاو ساحنلاو ةضفلاو
 ءاملاب ةساجنلا نم هرهاظ ىلع ام لاوز دعب هتراهط ىن جاتحأ 4 لاحلا ىف

 ؟ اذه ىف ةفلتخم ىه وأ نامزلا نم ارادقم هيف هكرت نم هيلع داز ام ىل
 نأل .اهنم ه هريغ نود ءىش ىث صو صحلا ىلع الإ ، اهلكل امومع 0 ال : لاف

 لاوزفالك ؟ اه رمأ نم اذه ىلع اهلسغ ى هيلإ جاتحم ىنأف اهب جاتال ةر وط رلا

 هريغب لوقي ادحأ ن ملعن الو { اهتراهطل ئ زجم ءاملاب اهرهاظ ىلع اه ام

 ةبشلاو ةي ورتلا لثم ،اهنيب نم اهنم دلوت امو :هل تلق . ادبآ اهنم يش ف

 ه!ام الإ هذه نم لك ىف سيلف :لاق ؟ طالخأ نم اهوحتو ةيروديفسالاو

 هلثمك هتراهط ى ه ل وقلاف ائيش ثيش ةب وط رلا نمهنطاب ىف بلاتسيالهنأل ( هلصأ ىف

 نوكينأكلتو هذه ىف زوج النأ : ل تلق . كلذ ىف امهنيب ام قرف مدخل

 . ؟ةساجنلانم امهب املا وزدعب امهب وأ حي رلا وأ سمشلاب رهطيف ىصحلا لثم

 . ءاملاب الر رهطتال اهنإ : ليقو 0 لوقلا ضعب ىف زوج دق ىلب : .لاق

 ء ىٹب هكرع وأ هباصأ ام لاز ىنح ضرألا ىف نفد امو : هل تلق

 ىف ىععف : لاق ؟ ةساجنلا نم ءىش هرهاظ ىلع قبي مل ىنح اهبارت نم

 ،ةراهطلاب لوق نمهيف امب © اهيلع ىأرلا زاوج ىف ىنرأآلا لثم نوكت نأ هذه
 نم م اهب ام ىلع حسم ءىش ىأب و : هل تلق 0 اهلاح يلع دعب اهنإ لوقو

: لاق ؟ ال ما اذه ىلع نوكي نأل ام راهط ىف هل زاج اهلازأف ةاجنلا
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 هب ام نبع نم هاقالام دوجول نوكي امنإ ؛ لحملا داسف ىف لوقب نم ىأرل
 داعف هيف أزجأ اذه وحن نم لازع ىش ىأبو.ايقابهب ماد ام لح ةساجنلا نم

 3 حيرلا وأ سمشلاب لوةي نم ىأرو ث هيلع هلبق نم ناك ام ىلإ عضوملا
 نم هب ام لاوز د رجت نأب ل وقي نم ىأر و 6 اعيمج امس لوقي ,نم ىأرو

 نه روهطلاب نوكي تح ، هل ئزج ريغ قفتا ءىش ىأب ةسجنلا ءازجألا
 لخاد ىأ رلاف هادع امو 0©هنم هتراهط ق فلتخم نأ زوج الام اذهو ء ءاملا

 . : دبالو هيف ام هيلع

 : لاق ؟ هيلع لدتف هراتختو هيلإ ليمتف هبحت ءىش ىأو :. هل تاق

 نمل هزاوج الإ .هيف لوق الام ىلإ ىأرلا نم جورخلا ىف اماىنعم ن ٠ہسحأ ام

 قيضلا نم ةعس © هل زاج ام ىلع لمعلا ى هلف اليو © هيلع ردقف هنكمأ
 ىتح رانلا لخدي نأ امهنم لك ةراهط ىف ئزج الفأ :هل تلق ..هلل دمحلاو
 ئ زحم هنإ هيف .ليق دق © ىلب : لاق ؟ رهطيف { هتساجن نم هب ام بهذي

 رهطتال اهنإ لوقي نم ىأرل ء رخآ لوق ىف اذه نم سكعلا ىلعو اهتراهطلا
 . ءاملاب الإ

 هنطاب ى ف جا ء ى رانلا نهب وذ لاح اهنم هيلع ىقلأ امو : .هل تلق

 عاونأ ء ىش . 7 حصيف نوكي نأنم دعبيالأ اذه ى ىسعف : لاق ؟ ال مآ

 لوبلا لم ©هب وذ لاح همسج ىف صوغ نم هل املا اهلك ىف ال 2 ةساجنلا

 ىرخأو حالص ىق ةرات ! داسجألا هذه ىف ةصاوغلا حالمألا نم سجنتام وأ

 ` نآل ز وجم نأ وجراف : لاق. اهف لوقلا ا. اذه ىلعو : هل تلق . داسف ىن

 ش اهنم لو زي نآ دعب ، هنطاب ةراهط ىف لوق نم هيف امب ٤ اهلع ىأ ر اا لخدي

 رانلاب هب وذ ةلاح حلملاب » اه رهاظلام هل نوكي نآ نم دبال اذه ىلع هنأل

 نم اهل دي الف 0 ةجزامم رغ اهنأ الإ ، اهقامعأ ى صوغت ةيئام ةبوطر نم

 ةيحلا داسجألا هذه نم هيلع .ىقلملا ىف لوقلاف. ةيلكلأب هباهذ دعبو © اهقارف

. كلذك وهف الإ و‘ ءاملابن وكي نأ الإ { هارأ ام حص نإ ن وكي اذه ىلع
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 ةساجنلا نم رانلا ىف بوذي الام عاونأ نم ع ىش هيلع ىقلآ نإف : هل تلق

 فيكف }، سباي هب وذ ى هنآل .2 هتراهط ىلع وهف : لاق { ةبوطر هل الو

 لاح ىلع هلثم ى كلذك سيلو . هياع ىقلي ام سباي نم ذخأي نأ هيف حصي

 اثب . ٢, ج .:ت ة:.نة ىديا .ت ؤي : :4 . . .ا

 ؟هيلع ىقلملا ىف صوفغتال اهنأ الإ ةينهد ; ةبوطر تناك نإف : هل تلق

 اهلاوز دعب نوكت نأو رهاط نم اه هاقالام سجني نأ نم .دبالف : لاق
 نأ الإ ث ةلاحمال هتراهط ن فالتخالا نم هب ام ىلع © اهرغب وأ رانلاب
 ىف ةينهد ةوق نه هيف امل هيف ضراع نإف : هل تلق . هفرعاف ءاملاب نوكي

 هرهاظ ىلع زاج ام ىلع نوكي نأل ، هنطاب ىن زوجيف : لاق 3 هتساجن

 . رهظ وأ هتاذ نم نطبام رهطي نأ رانلا ىف هب ام لاوزل ىنبجعي و

 راص نآ دعب سجنتيف داسجألا هذه نم : سلكت امو : هل تلق

 ةرونلا ةلزنمب هتراهط ؤ نوكي نأل هيف زوجب نأل ىسعف : لاق ؟ ابارت

 حي رلا وأ سملا وأ ءاملاب { اهتراهط ى هش نم هلال { راجحآلا نم ِ

 ءىشب ةساجنلا نم هباصأ :ام عم ه.كرت صقن نإف : هل تلق . رانلا وأ

 ؟ هيلع لخد دق امي اسجن ءاملا ناكوأ . اسلك راصف ةداحلا هايملا نم

 . ىفكو دحاو .امهف لوقلاف 2 ىلوآلاو ىه هذهف : لاق

 لوقلا ام ، ةساجنلا نم ءىش امهيصي لحكلاو خينرزلاف : هل تلق

 دحأل لوق نم اهف ام ىردأ ال انأو . ملعأ هللا : لاق ؟ اهرهطت ىف

 جانش الف ساجنألا نم ةبوطرلا برشت الأ اهلعلو © هب ىردأف سانلا نم

 نم هيلع داز ام الإ ، اهبام لوزي ىتح رهاظ نم لسغي نأ الإ 0 اهريهطتا
 اهنم ء ىل وأ قدلا دعب ناك امو : هن تاق . اهلسغ دعي ءاملا ق اهعيقنت

 اه رقل .معن : لاق ؛'ال مأ اذه ىف ةبرتألا ةلزنمب ن وكي نأ قحسلا ةرثكل

 اههمشيمل نإو : هلتلق . عامجإب هلثه وهف ء ىشلا هبشأ .امو © اهنم اذه ىف

:لاق ؟ال مأ هيف ةهباشم نم امهنيب امل ، اذه ىف كلذك ىهف هجو لك نم
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 .افال © هباشت هيف ابف ءاوس ىلع امهف { ثالذ ىن اهل ةهبشم اهنأل 8 معن
 : هيلع داز

 ىح داسجألا كللت نم وأ داسجألا هذه نم لحا امو : هل تلق

 ،اسجت ءىش نم هب لح ام ناك وأ ، ةساجنلا نم ءىش هطلاخف ءام راص

 ىندجأ ال: لاق ؟ لاح ىلع لسغي نأ نم هلدب ال مأ ؟ هريهطت ىف هجولا ام

 ، ارجح وآ ابارت ريصيف دمجم نأ دعب نم الإ ، هيلع لدأف اهجو هيف ملعأ
 ءاملاب ناك نإف ، ةساجن نم هب ام هنع لازي نأ اذه ىلع نكمم نآ ىسعف

 هلثم ىف ام ىلع نوكي نآل زاج ٥ ريغي ناك نإو © عامجإلاب هتراهط كللتف

 . عازنلا نم

 عنتماف ، ةيرجحلا ىلإ ةساجن نم هب ام ىلع عجر نإف : هل تلق

 : لاق؟ هل ضرع دق امل ليزم نم هب رهطي هب ام هلخاد ىلإ لصي نأ نم

 هيا لغ هلبي ىنح © هقد دعب هنا زجأ ريغصتل { هقحس 7 اذه ىلع هلدب الف

 غلبي نآ هتراهط ق طرشلا نمو : هل تاق . لاح ىلع و أ ىأر ىلع رهطي ام 0

 ةراهط الف الإو معن : لاق 2 هيلع ىنأيف لا زلا غلبم هرمأ نم اذه ىلع ليزملا

 . هيلع لد ام لوقلا نم ىضم دقو 0 هيلإ غلبي مل امل

 خبط ؤأ سجنلا نهدنا نم ءىش هبوذ ىف هيلع ىقلأ امو : هل تلق
 نهدلا اذه نم هيف ىقبام 2 ةساجنلا نم هلاح ىلع وهف : لاق . هطلاخف هب

 لوقأ الف ث هلاوز دعب ءاملاب ،هرهطي وأ هنم هجارخإ ىلع ردق نإف © ء يش

 هل مزال هتراهط ىن ىأرلاف ى هرغب الإ هيلع ردقي مل نإو . هتراهط الإ هيف
 هل ىبي ماف لازف ث هب امق رحا ىنح ءانإ ىف خبط نإف : هل تلق . هيف ام

 رانلا ق3رحم هتراهط ق فردالنتخالا عض وم اذهف : لاق ؟ ران آلا نم ه ىش

 نإف : هل تلق . ثكلذ نم هبرقل مش ۔مشلاا عرق ىنعم ىف نوكي نأ ىسعو

نم زوجي نآ ىسعف : لاقت © ابارت راص ىح سجن ءامب وأ لوبلاب خبط
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 هيف دبال هنأل . لوبلا ىق ال ءاملا اذه ق ىار ىلع { رهطي نآ هسابب دعب

 نوكي نأل .زوجيف 1 رثأ هل ىقبيال ىن ىح ( لو زف بهذي نأ نم هتراهطل

 . لوقلا اذه ىلع ارهاط

 جاتحأ ، امحف نهدلا نم وأ ابا رت ءاملا نم سجنلاب راص امو : هل تلق

 معني ىح قحسيف قدي نأ الإ و ءاملاب الإ رهطي ال هنإ لوقي نم لوق ىلع

 لخدي ال ءاملا ناك اذإ © همحف ىف ىدنع اذكه : لاق ؟ هلخاد نم هلإ غلبيف

 وهف الإ و . ٥ روعق ق ام ىله ىنأي نأ نم هروط ق ديال ذإ © همسج ق ةي الإ

 هتراهط ىف نوكيف © هب قحلي نآل هيف زاج ابارت راصف أ.مت امو 2 هلاح ىلع
 . ملعأ هللاو . هيلع داز ام الإ :

 © ةساجنلا نايعأ نم ءىش اه ريغ وأ عا ونآلا هذه نم هباصأ اهو : هل تلق

 ، معن : لاق ؟ نيعو رثأ نم اهل ام ىحميف بهذي نأ نم هتراهطل دبالف نيحف

 لبق هلحكل هذختا ام وا : هل تلق . كلذ ى فاتع هنأ ملعن الو اذه ليق دق

 ىلع سجن وهف : لاق ؟هلحا وأ هقد دعب نم نوكي ام وأ ،هسلك نم ةراهطلا

 ` وهف الإو ، زجعل الزهلسغ نم ةالضلا ءادأل هيف دبالف هب لحتكا نإف . لاح
 هكح ام & لحكلا نول هنيع ق لسغلا دعب نم ىب نإف . هل تلق . هيلع

 { اهلثم ىف ئ زجم ام ردق عضوملا رهط نإف ةساوينلاب ضراعملا اذه نإ : لاق

 رهط نإف ، ءاقب اهتاذ نم هيف اهل نأب هيلع حصي ملام ، رهط نوكي نآل زاج
 © رثك وأ لق اع عضوملا نم لوزي ىنح © ردق نمل ءاملاب هكرع نم دبالف
 . هيف ام هقحاي نآل هلع زوجيف 0 ك ولا نم نوكي نأ ىسعف جرخم ام الإ

 مدلا لثم ، هلصأ ىن تاذ هل ام عاونأ نم ةساجنلا نم هطلاخ ام : هل تاق

 ىلع ردق ‘نإف : لاق © ادامر اراص رانلاب اقرحأ ال امهنأ الإ ث ةرذعلا وأ
 .امهتراهط ىف فالتخالاف الز و لاح ىلع رهط 0 امهنم ىدعملا رهطت وأ امهقي رفت

 ' ، اذه نم ھىشٹب هباصأ ام لسغ نإف ش هتساجن ىرب نم لوق ىلعو : ةل تلق

3لسغي نأ نم دايق ىلع هيف دبالف : لاق ؟ نول هل ىقبو ك هبوث وأ هندب ىت
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 ك رعلاب هتاذ نم لحني ماد ام © هداسفل هيلع ةردقلا عم { هجارخإ ىف غلابيف :

 3 ةساجنلا نم ء ءىش هتاذ ىف هطلاخ امو : هل تلق . ءاملا ىن هب جرخيف ة 1

 : لاق ؟ هلسغ دعب نول هل رهظي ايف نوكي اذه هلثمك راصف : اهتاذ .

 - ا همحر _ دعسأل لوق نم { ةرونلا ىن امل هارأ ام حصذنإ { كالذك ره

 اذهأ يلع صاص را نم جاديفسالا و اكت رملاف : هل تلق . ثالذ ىلع لدي هنإ

 ىه هذهف : لاق ؟ال مأ لاح ق ةساجنل! نم امهل ںف رعي ام عم نانوكي

 تاذ هلام عم ؤ & امهنيب ام قرف مدعل 0 ءاوس ىلع امهف لوقلاف 3 ىلوآلاو
 [ . . الوأ ةساجنلا نم

 8 اموي ةسجنلا ءامدلا نم ُىش نيذه نم هباصأ اهو : هل تاق

 اذه ىلع رهطي نآل هل زوجم نأ ىسعف : لاق ؟ هيم ةرمح ال نول نم هطلاخف
 رهطيف ، ندعملا نول نم ىقب ام هرضي الف 2 ةساجنلا نم هب ام ريغ لاوز نم

 ىلع ءىش ى ةساجنلا نم ال هسفن ىن هنآل ةراهطلا مكح هل راص نأ دعب نم

 " لوقلا ام 0 مدلا نم ءىش امهطلاخم جنرسالاو رمنجن زلاف : هل تلق . لاح

 :الوق هيلع لدأف هعفرأ ام ىظفح ى دجأ ال : لاق ؟ امهنم سجنت ام ةراهط

 ىفنيوأ ، نو نم امهل ام بهذي ىنح لسغي نأ هاباصأ ام ةراهط ىف ىنبجعي و

 هلاح ىلع وهف الإو © كؤزلا ىنعم ىف نوكيف ؛ هجارخإ ىلع ردقي الام
 ، نكمم دق ذإ هلاوز ىف سبللا نوك اهئاقب ىف ىضتقي ةرمح نم هل وأ امهل امل
 ةساجنلا نم هب ام ىلع ىقبيف ؤ اهدحأ نم وأ طلخلا نم نوكي نأ زوجيف

 نم هعم ىقبي الام رادقم هلسغ دقو { اذه ملو : هل تلق . هلاكشأ دوجول

 © هب ء ىشلا ةساجن نم نقي ىلع هنآل : لاق ؟ هدحو ناك ول ء ىش مدلا اذه

 نم هلام مدعل ةهش ىف وهف ث هيف ةرمحلا نول ءاقب عم هتراهط ىف ثش و
 . هلاح ىلع نوكي نأ هب ىلوأ ناكف 0 هلاوز ىلع اهعم ةلالد

 لوب هلخاد نم هباصآف اهوج هذه دحأ نم دحا لمع نإف : هل تلق
لبقت نم هيع مخ و 5 داسفلا نوك هتراهط ىف ىضتمت ةبوطر نم ههشأ ام وأ
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 نإف هتساجن ىلع وهف : لاق ؟ هيلإ ءاملا غلبي مل اذإ هبف لوقلا ام ث لسغي نأ
 ' هل تلق . هتراهط ىن فالتخالاف هب ام هاخاد نم بهذيام ردق رانلا لخدأ

 هلخاد نم هل ةراهط الف : لاق . ةساجنلا نم ءىش هفوج ى ىشح نزف
 لسغ نإف : هل تاق . كلذ ىف فلت هنأ ا ملعأ الو ، هب ءىشلا ماد ام

 اذه ىلع رهظ امل دبالف : لاق . هباصأ دق ام هنع ليزأف هجراخ نم
 نم نمحلا ىف هب امل ، هلاح ىلع ىقبي نأ نم نطب امل الو س رهظي نأ نم

 زوجيأ ، ةجراخ ةراهط نم اذه ىلعو : هل تلق . نعلا ةمئاق ةساجن
 نم عنملاب اذه ىل ليق دق : لاق . ال مأ هلخاد ىف ةساجنلاو هب ىلصي نأ

 هندب ىف ةساجن نم هب امل الماح هتالص ىف نوكي نأو ديال هنأل 0 هزاوج

 8 ةساجنلا نم ءىش هسم ملام ، ةزاجإلاب هيف ليق دقو ، هبايث ىن وأ

 ىلعام لاوزو ث هلسغ دعب هرهط ىف ضيبلا خارف هيف ام ةلزنم ىف هنآل
 ةض راعلاةب وط رلا نم ء ىشل هنطاب نم سجنت نإف : هل تلق . هرشق رهاظ

 نم لسغ اذإ هنإ هيف ليق دق سياأ ڵ هجراخ نم كلذكو © ةساجنلاب

 ةبوطرالناك نإف هل تلق . اذه ليقدق ، ىلب : لاق ؟ هب ىلصي نآل هرهاظ

 نم هتراهط ىف لوقلا ام ، ةساجنلا نم سباي ءىش هب لعج خم هنطب ى

 اذه ىذخأيال هنأل . همكح ىف ةراهطلا نم هلاح ىلع وهف : لاق ؟ هلخاد

 لماح هنأ الإ همسج نم كلذك اهاقال امع اهعفريف اثيش اهسباي نم عضوملا
 ءاهقفلا ىأر نم اهفام ىلع نوكي نآو دبال هب ةالصل ف ث ءانإلا ةلزنم اهل

 اهنم اذه ىلع هعد وأ دق ام هنم ليزأف ذثموي هنع جرخأ. نإف : هل تلق

 لاوزل هيلع ديزم الف : لاق ؟ كلذ نم ءىش هبف قبي مل ىح ةبوطر نعال
 لثمىف فلتخم هنأ ملعأ الو ، اهعم زوجي الام عنمل ةبجوم ةلع نم هب ام

 . لاح ىلع اذه

 نم وأ هفوج ىف سجنلا نهدلا نم ء ىش هباصأ ام ناك نإف : هل تلق

 ىقبي الف هب ام ق رتح ىتح رانلا لخديذنأ هتراهط ىف ىفكي سياأ ، هج راخ
 نم هزاجأ نه ىأر ىلع رهطيف ىفكي هنإ ليق دق : لام ؟ ء ىش ه رثأ نم

-
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 نإف : هل تلق . ءاملا نود ام ئزج هنإ لوقي نم ىأر ىلعال 0 ءاهقفلا

 لدام لوقلا نم ىذم دق : لاق ؟ هب ام لاز ىتح رانلا ريغ ءىشب جلوع
 ملفكرشلا لهأ نم دحأ هعاضأ امو : :هل تلق . هيف هتداعإ نع ىفكو هيلع

 هسبلي نآ دارأ نه ةالصلا ىنعم هلسغينأ مزليأ ، ةبوط رلا نم ءىشب هسم

 هلمع لاح هل هترشابم سفن نآل لدعلا ىف همزلي هنأ ملعأ ال : لاق . ال مآ

 هل امع هلقن هضقن نوك لاحىلع ىضتقتال ؛ ةبوطر ريغ ىف هدعب وأ هلبق وأ .

 رظنيف ملعأ هللاو ث اذه ىف فلتخم نآ زوجم نلو لصالا ىف ةراهط نم

 . ملعأ هللا و . زوجمال قحلا ريغف الإ و \ هب ذخأ هلدع حص نإف © هلك اذه ىف

 ةساجنلا نم هباصأ ءىشل ةيتابنلا عاونألا نم سجنت امو : هل تاق

 ىلإ هد ري ام ءاملاب هلسغ ىق نإف : لاق ؟ ةيلكداب ةراهطلا نم هب ام لازأف

 نإف : هل تلق . هلجأ نم سجنت هب ام لاوزل ث هلبق نم هيلع ىذلا هلصأ

 ةساجن نم هب ام ةكرح نم هب ام لازاف ءاملا دياع ىرج وأ ثيغلا هبرض
 لصح دقو ءاقنلا نوك كرعلاب دارملا نآل ، معن : لاق ؟ هكرع نع هثزجيآ

 ىلع عضوملا اذه ىن ءاهقفلا نم هربغ . فلاخم ادحأ نأ ملعأ الو . ىفكف

 ةساجنلا اهبيصت رج ثلا نم روذجلاو لخنلا نم عوذجلاف : هل تاق . لاح

 ،يعن : لاق . ال مأ رطملا ءام نم اهيلع عقي امب رهظتأ ، هريغ وأ لوب نم

 رظن ىف اذه الإ اهف حصيالأ ىسعو ث رثأو نبع نم اهلام ىحمناف اهلازأ اذإ

 لبقيام دح ىن ةرجشلا نم رذحلا وأ ةلخنلا نم عذحلا ناك نإف : هل تلق

 هيلع عقو نم وأ هنيح نم رهط نإف : لاق ذ هبرشيف ةساجنلا نم هاقالام

 هلسغ ىف غلابي نأ نم دبالف الإو، رهط هلثم ىف ئزجي 0 هب ام ردق ءاحاب
 كانه نم اهليزيف & هنطاب ىف ةساجنلا لخدم ءاملا نم رهاطلا لخدي ىنح

 ىف كرتيام رادقم ءىشلاا ىن اهنكم لاط نإف : هل تاق . هلعف نم عنامل الإ

 قرفل ءاوس ىلع اذه ىف نوكي الأ ةيتابنلا عاونألا ىف ىعف : لاق ؟ ءاملا

 ى ةبوط رلل اهلوبق ةعرس و ةفاطللا و ةواخرلاو ةبالصلاو ةفاثكلا ىف امهنيب ام

اهنم نآل . هيف كش الام اذهو ث اهنطبو ءالا نم اهلع دري امل اهرشو
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 ابيرق هتبالص ىف نوكي امع رو . لق ام ةدملا نم هثزجيف لاحلا ىف ندي ام
 راخفلا ف ام هقحلي نأل ه ريهطت ىف زوجيف 0 افَزخَ نيطلا نم راص دق امم

 ةلمحلاب و 2 اذه نيبلا ىف .امهنيب ام طاسوأ امهنيبام نإ و الأ\ ىأر ىف لوق نم

 هفافج و . هرهظ ىلع ام لاوز ردقب ءاملا ىن كرتي نأ هرهط اهنم لكف

 ؤ ةرم ىف اهلي زيف ك ةساجنأا غلبم ره رهاطلا غلبي ام رادقم غضوملا اذه ى

 . تارم ثالث ىلإ هتداعإب ليقو & هراركت نم اهلع از امع ىفكو

 نم هلان امل اموي رسجني كارألا قورع نم ذختملا كاوسملاف : هل تلق

 لسغي نأ هيف ئ زجيف :لاق . مغلا ىن ةساجن نم هريغ وأ كاوساا لاح .

 نه ءىش ءاقبإ هيلع حدصي ملام رهطف ص هب ام لوزي ى ح رهظ دق

 نم هاقلي ال لوبقلا عيرس هنأل ، همسج نم جراخلا ىف وأ ث هلخاد ىف 7"

 رص و علا لع هبجوي ىنعمل الإ ،ءاملا ىف قزري نآ ىلإ جاتحم الف ةبوطرلا

 ءىش نه ههبشأ امو : هل تاق . همكح .; كلذك وهف الإو © ع يش ى

 .ال مآ هنيح نم رهطي اذه ىف هلثم وهف هيف ءاملا لوخد ةعرسو هنيل ىف
 . ثالذ ىف قرفلا ىلع لديام مدعل كلذك وه . معن : لاق .

 ةبالص هل امو راجشألا بشخو لخنلا عوذج نم نيختلاف : هل تلق
 ردقب ءاملا ىف كرتي نآ ةساجنلا نم هباصأ امل هرشق عم هريهظت يف دب ال .

 ىعم اذكه : لاق . لاط نإو رابتعالا ىف هلان ام لخدم رهاطلا لخدي ام

 عضوم رمغ ىف كلذك هنأب هيلع ليلد نم راصبألا ىلوأ نع دجأ امل اذه ىف

 هب رقل راجفلا مكح ىف ىطعي نأل زاج ام هضعب ىف نإو الأ 0 راثآلا نم

 عفدي ال ام اذهو ،هتعرس ىن هقحلي نأ ةبوط رلا عنمل ةبجوملا ةبالصلا ى هنم

 هيلع ىرج نإف : هل تلق . كلذ ىف ةركف ىدأ هل نمل ، رهاظ ىش هنأل

 رهطيآ © ةساجنلا نم هلان ام غلبم هلخاد نم غلبو هرهاظ ىلع ام لاز ٣ ءاملا

 هيف ليق ام رثكأ ىلع كلذك هيلع ىرج ىبحف : لاق ؟ هنزجيف ةرم ق

. هل ةئزجم نوكت نآل ةرملا ىن زوجيف الوق ىلعو 0 اثالث
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 لسغ نإ رهطيأ ةساجنلا هبيصت رجشلا و , لخنلا نم قرولاف : هل تاق

 ؛؛فلتخع هنأ ملعأ الو { كلذك وه معن : لاق ؟ اسباي وأ ناك ابطر هنيح نم

 ؟ رثكأ وأ ةعاس هب ام ىلع ىقب ةبو لاحلا ىن لسغي مل نإف : هل تلق . كلذ ىف

 رهاطلا لخدي ام رادقم © هلسغ دعب ءاملا ىف كرتي نأ نم هل دبال : لاق

 اهعفدي ام ، ةبوطرلا نم هب نوكت نأ الإ ث .ةساجنلا نم هباصأ ام لخدم

 . لاحلا ىن رهطي نأ لسخلاب هرهاظ ىلع ام لاوزل ىسعف ، هيف جلت نأ

 ؟ ال مأ نوكي اذه"للع راجشألاو لخنلا ر رامن نم ناك امو : هل تلق

 : هل تلق . هيلع ليلد نم هف رعأ امل © هيف ىدنع ام حص نإ معن : لاق

 © ةساجنلا اهيصت رجشلا ءاحل نم وأ لخنلا فعس نم ةلومعملا ىراوبلاف

 رهاظلا نم هلسغ نأ ىلغ اذه ىف لد ام رثألا ىنف ؟ لسآلا نم طسبلا ثالذكو

 ئزجم هماقم م وقي ام وأ . هل كرعلا عم رخآلا بناخلا ىف ءاملا غلبي ىنح

 کرع ىف نوكي نأ الإ © هيلإ ءاملا غولب هئ هئزجم ال هنإ هيف ليقو © هتراهطل

 نم اذه لثم ىف زوجم الفا : هأ تلق . هلاح ىلع وهف الإو ء ديدج ءامب هل

 ءاملاب اهتراهط ىن لوق نم ضرألا ىف ام هل نوكي نأ ىتابنلا سنحلا عاونأ

 & ةرثك ىف هب لوقلاو هزاجأ نم ضعب لاق دق . ىلب : لاق ؟ ءاملا ريغب

 _ . ,رخآ ىأر ىن اذه نم سكعلا ىلعو

 وأ هقاروأ نم ؛ىش ىلع عقوف سجن دايسب رفع نإ عرزلاف : هل ثلق .
 سمشلا هتبرض اذإ : لاق ؟ هدافا نم ىأرلا اذه ىلع رهطي ىتم © هداوعآ

 ىلع ةساجنلا :نم هب ام رهط نأ دعب رخآ لوق ىلعو 0 امهدحأ وأ حيرلاو
 ىلع عقو نإف : هل تلق . مايآ ةثالث ىن ليقو ، دحاو موي ى ولو هدايق
 رهط نإف : لاق . هي ىنفرع ؟ هربهطت ىف هجولا ام ، سجنتف هبح نم ءىش

 ءازجأ نم ؛ىش ق هثاذتحا ىف هل دب الو ، رهط هب أم لاز ىنح هنيح نم
 ،هسابي دعب ءاملا ىن عقني مث ، هرهاظ نم لسغي نأ نم 3 ذثموي اهنم هلان ام

نم هبرش دق ام هنطاب نم جرخيف ةساجنلا غلبم رهاطلا هنم غلبي ى
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 نم همام موقي ام وآ ك رع لإ ه رهطت ق جاتحم الفأ : هل تلق . اها زجأ

 هلسغ ى هنود ام ئزج ال هنإو ث اذه ليق دق . ىلب : لاق ؟ هبيلقت ةكرح

 هنم غلبو © هلك هيلع ىنأف هيلع رثك اذإ ،هل ئزج ءاملا بص نإ هيف لبقو
 . هلكأ زاوجو هتراهط ىن هب لوقأ نأ ىلعلو ث هلازأف هباصأ_ام غلبم

 اذإ هبف لوقلا ام 0 هتساجن نم رهطي نأ لبق نم نحط نإف : هل تلق

 & هتاذ ىف ةمئاق نبع اهتاذ ىف ةساجنلا نم هب ال ناك نإف : لاق ؟ اقيقد راص

 © هريهطت ىلإ ليبس الف ، اذه ؤحت نم نوكي ام وأ ، ةرذعلا وأ مدلا لثم

 نأ ملعأ الو ، هداسف ىلع وهف الإو © هنم هجارخز ىلع ردقي نأ الإ مهللا

 ام وأ لوب لثم هباصأ ام ناك نإف : هل تلق !.: هرغب هيف لوقي ادحأ

 زوجحم نأ ىسعف : لاق ؟ لوق نم هيلع زوجيف هق جرحم ىذلا ام . ههشأ

 ىنات ىنح ذئنبح كرحيف ءاملا ىف لعجم نأ هتراهط ىف نوكي نآل حصيف

 داعي مث هنع جرخيف ى ءانإلا رعق ىن حيرتسيل كرتي مت هرخآ ىلع ةكرحلا

 نم ىأر ىن هتراهط ثكالتو © اثالث كلذك لعفي ث ديدج ءامب هيلع لمعلا
 هيف قبي ملو ، رانلا جهلول هب ام لازف رونتلا ىف زبخ نإ : لبقو . هزاجأ |

 ىلعو 0 هرهُط ءاملاب هنجع ىف نإ ليقو . هلكأ :اجف رهط.راثآلا نم ؛وش

 رح ىلع زخ نإف : هل تاق . هل ةراهط ال نوكي نآ هيف زوجيف : رخآ لوق

 ،لوقلا ضعب ىن معن :لاق ؟ ال مأ رونتلا لثم هيف لوقلاف ٤ ىصح وأ حاط وأ
 لي زيف هيلع عقب رانلا بهل نأل هاوس ام نود ةصاخ رونتلا ىف هزاوج ليقو

 ءاملاف © لاوز دعب هيلع لدي امم قرملا هجو ىدنع حصي الو . هيف هب ام

 : ىأرلا اذه ىلع راثآلا نم هباصأ

 ؟ هيلع عضوي نآ دعي نم هلاح ام & هيف زيحلا ىذلا ءانالاف : هل تلق

 زاج ىأر ق لوق نم زوبحملا ق ام ىلع نوكي نأآل! هبف زوج نأ ىسعف : لاق

 © ةديصع وأردق زبخ وأ ة هس ره نحطلا اذه نم لمع نإف : هل تاق . هيلع

ادحأ نآ ىردأ الام اذهف- : لاق ؟ ةمعطألا ىن اذه لاثمأ نم نوكي أم وأ
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 ىلع نوكي نأالإ { هتساجت ىلع دعب هنأالإ هيف ىرأ الو الك ، هتراهطب لوقي
 © حصي نأهيلغ زوجيف .{هيف امب هقحلي نأ ىسعف { هرهظ ءاملاب هنجع ىف لوق

 له ء هب ام لاز ىتح ىلقم ىن رانلا ىلع ىلق نإف : هل تلق . كلذكوهف الإو
 عضوم اذهف : لاق ؟ال مآ هبرش زاج قيوس لمعف نحط نإو ؟ هلكأ زوجم
 : هل ٹلق . هبرشو هلكأ زاوجو © هلحو هتراهط ىف فلتخم نآل هيف زاج
 . ز معن : لاق ؟ نوكي اذه ىلع امه وأ خي رلا وأ سمشلاب هت راهط ىق لوقلاو

 رهاطلاف : هل ٹلق . كلذ نع ىأرلا ىف جرس" نم هل ام مدعل كلذك وه

 ؟ال مأ هيلع لوقلا ىف ثكلذكوه ؟ همكح ام ، سجن ءامب نجعي قيقدلا نم
 كلذكوهوةلثمك هنأ ىنعملاب لدام رثألا ىن نإوالأ هل دعلهبذخأ نإف ،معن : لاق

 . هلبق نم وأ خبط دعب نم .سجني ام نبب قرفلا مدعل

... 

 ىأر ىف لوق نم هب ام ىلع لد ام هيف لوقلا نم ىضم دق : لاق ؟ ه ريهطت
 لوق" ىف ىه فيك ءاملابهتراهطف : هل ثلق . هري ركت نع أزجأف هيلع "زاج

 ىنح رانلا وأ سمشلاب ففجم مث لسغي لوقلا ضعب ىفف : لاق ؟ ءاهقفلا
 ليقو © هتراهط كلتو ىرخأ لسغي مث سبيف ةبوطر نم هب ام هنع لوزت أ
 جرخيف رهظ دقو 2 ةساجنلا لخدم هيف لخدي ىتحهب خبطي و رخآ ءام ىنلعجي

 هب هل داري امل ءاملا كلذ هنم لازي نأ دعب نم هل دبال : ليقو , ىفكو هنع

 . لاح ىلع رهطي ال هنإ هيف ليقو . هنود ام ئزجي الفالإو 0 ةراهطلا نم
 خبط وأ 2 ءاملا ٢ عقت نأ دعب نم ةساجنلا نم ءىش هب عقو امو : هل تلاق

 لاق ؟ هلاح ىن ادبأ ائيش ةبوط رلا نم بذتجي الام دح ى راص ىتح هب

 : هل تلق . لكوي مت هنيح نم رهطيف لسغي هنإ هيف ليق دق ام اذهف
 ؟هربغال هيف ل وقلا نوكي اذه ىلع بحلا عاونأ نم نوكي امعيمجف ةلمحلاب و

 . دحاو اهف لوقلاف اذه ىف ىنعم اهنآل ، معن : لاق

 ؟ نبح ق ء ىش نم هباصأ سجنتف هبابل نم جرخأ امو ٠ هل ثلق

. ءاوس ىلع ىنعملا امهنأل ناحطلا نم اهل امل الإ اذه ىف هل سيلف : لاق
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 : لاق ؟ هل اهس ود لاح هيف لوبتف رقبلا ىلع سادي امو : هل تلق
 " نم نأل « اهلاوبأ نم ؛ىش هباصأ هنأ هيف حص ام الإ هنم سجني ال هنأ رثألا

 هعنم نأ نكمب دقف هلاني نأ ل وبلأ ى نكمأ نإو 9 هيلع ولعي نأ نتتلا ناش

 ق ةراهط نم هلاحىلع وهف ل؛نحالا زاوج نم اذه عمو ث هيلإ غلبي نأ نم

 تلق . لدعاا نم ىأ ر ىلع وأ عامجإلا ىف اهلاوز نوك حصي ىنح لصألا

 ىف هعم نوكي نأ لاومآلا نم هنبت ىف هباصأ ام عيمج ى زوجم لهف : هل

 كلذك نوكي نأ قحلا ىف زوجب دق . ىلب : لاق ؟ لاحلا اذه ىلع همكح

 : ناق ؟هيلإ غلب دق هنأ حص امو : هل تلق . قرفلا ىلع لدي ا مدعل

 هدايق ىلع زوجيف ىأر ىلع رهطي هب ام هيلع نأي وأ لسغي ىتح سجن وهف
 رقبلا لوب نم ؛ىش هلان امع سأب ال هنأب ليق الهف : هل تلق . لكوي نأ
 ىعدا نملا له مأ { هتدسفأ س ودلا دعب نم هيف تلاب نإ و هل اهم ود لاح

 ؟ ريحت ول . عامجإلا وأ ىأرلا ىف هيلع لديف ، هبجوي لبلد نم قرفلا اذه .
 كلذك هريغل رخآ لوق ىفو . رفعج نبا نع هنإو اذه ليق دق . ىلب : لاق

 امهلوق ىف بحأ ىنكلو . رثألا ىف ءاج ام ىلغ با رتلاو سودلا هريغ اذإ

 .هرثأ نم ةساجنلل هب ام ءاقب عم امهل ةجحلا ام ىردأ ال ينإف ، رظنلا ةعجارم
 ىندأ ن وكي نأ ىسعف . لاق ؟ ةيلكلاب ىحمت ىنح بارتلاب لاز امؤ : هل تلق

 ٥ هسدك هتدج و نإف . هل تلق . ةيضقلا لذع ى رفعج نبا لوق نم ةزاجإ

 ك اسباي وآ ناك ابطر عابسلا ثبخ نم غىش هفرط ىف عضو نأ دعب نم وأ
 نا دعب نم هب نوكي نأ سبايلا نوك ى لمتحا اذإف : لاق ؟ هيف لوقلا ام

 ىتح ث ةراهطلا نه هلاح ىلع وهف ئيش هئازجأ نم ذخأي الام دح ىن هفافحل
 لبة نم هنأ الإ هنوك ىف لمتحم مل نإو غ هتساجن نم ء ىش هباصأ هنأ حصي

 : هل تلق . هيلع از ام ال ةبوطر ن . هاقالام دسفأ ثلذك نوكي نأ

 { لاح ىلع سجن وهف : لاق ؟ همكح ام ث هب قصل دق ءع ىش هيف دجو نإف

 ىف فلتخم هنأ ماعآ الو & ثللذكف ةبوطر نم هبف امم هلان دق هنأ حص امو

هلاح ىلع وهف هتابوطر نه ءىش هلان هنأ حصي مل اهو : ةل تلق . ثالذ
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 هيلع زوجع لوق نم هرغال اذه ىف ىعم اذكه : لاق ؟ ةراهطلا نم
 ؟ الوأ سجنتف باصأ هنأ هنم “ىش ىف ثش نإف : هل تلق . هيف حصيف
 ةراهطلاف ، حصي مل امو © ثيش ىف نيدلا رومأ نم سيل ثكلشلاف : لاق

 { ىلتبملا ىلإ اذه لثم ىن اهنم جورخلاف ةبير ىلع هنم راص نإف . ىلوأ هب
 امو: هل تلق . لاح ىلع هزنتلا ىن ىنعم هنأل { هيلع امم ال هل امم هنإف
 ىإ غلبي الأ ىسعف : لاق ؟ هرذع نم هطلاخ دق امب نيحطلا نم نجع

 اذه عمو : هل تاق . ةردقم نم امهقيرفت مار نملام مدعل ه ريهطت

 . كلذ ىف ىدنع اذكه : لاق ؟ مكح نم اهل ام هل نوكيف
 وآ مد اهترمث نم اثيش لان انإ اه ردجملا وأ لخنلل حقلماف : هل تلق

 ىلع هبام ىرجأ نإف : لاق ؟ هرارضخا دعب وأ ;هضايب لاح هيلع لاب

 ام ىجمناو نبح ىن هباصأ ام لاوزل رهطي نأ ىرخأ ىلإ ةلاح نم هبلقت
 سجن ءامعع حلبلاوأ رسبلا نم خبطامو : هل تلق . نعو رثأ نم هيف هل

 نأ وهف : لاق ؟ نوكي ه رمهطت ق هجولا فيكف 0 جضن هيف لخد ىنح

 ز فشنيف ةبوطرلا كلت نم هن ضرع دقام لو زي ىتح ففجيف لسغي

 نم هب جلو دقام ءاملا اذه هنم غلبي ىنح هب هكرتي وآ ، رهاط ءام ىف خبطي ئ

 اذه ىلع داد زف : رخآ لوق ىلعو ث رهط دقو هنع جرخيف { ىفك و ةساجنلا

 رنمتلاف: هل ثلق . هل ةراهط ال ليقو © هتراهط نم هب داري امل السغ

 دق : لاق ؟ رم؛وي ءاملاب هرهطت ىف هب اذام زنكي نأ لبق لوب هباصأ اذإ

 .هتراهط ثالتو هنم لوبلا غلبم رهاطلا غلبي ىنح هيلع ءالا بصي هنإ هيف ليق

 هث زجي الف الإو ، ةكرح نم هماقم موقيام وأ كرع نم هل دبال: ليقو

 لاوزو هيلإ ءاملا غولب نوكي نآل زوجيف : رخآ لوق ىلعو . هنودام
 ىف طوحأ ةكرحلا نم هماقم هيف موقي .ام وأ ، كرعلا ىلع هل زح هب ام

 نمأ عم ، ةعسلا عضوم ىف هنكمأ نمل ىلوأ" هب لمعلاف ، غلبأ هب ام لاوز

 الإو . هلعف ىن هنم ةبرقل ىشلا .ىلع بصلاف ث هدعبو هلجأ نم ررضلا

 روهظل هيلع داز امع هيف ئزجي ام ةب امل ةتلازإو ةيلإ ءاملا غولب ىف

( راثآلا بابل - ٢٦ م )
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 كرعي ام دارملا نآل { هعسو ىأرلا ىف هلزاج.ام ىلع هب عسوت مو . هلدع

 امب لصح دقو 08 ءاقنلا ىنح ةساجن سم هب ام جا رخإ هلسغ ىف هش ام وأ

 الإ هلبق م هب ناكام ىلإ هدري نأ م عنمب فيكف ، ءاملا ةرشابم ىم هنود

 نم هب عقو ام رغ ئ ئشلال ؟ هلاق صم ىأر ىف ةك رحو كرع س هيلع داز

 وأ ك رعلا س هل مكف ،هنيح سمرهط نإف : هل تلق . كلذ ىف هريغال هلاوز

 اناو . ملعأ لاف : لاق ؟ هنيع مدعل هب رهطيف هثزجي ددع م بصلا

 ىنكو ث اذه رحنو اثالث هدح ص لوق س هفرعأف هدجأ ام ربغ ىردأال .
 ، نيتنثاوأ ةدحاو نم نهن ود امو ، ىذآلا نم ئش هيف دعب هنأ حصي مل ام

 . عمجأ هباصأ دق امم هتلازإ نوك روهظ عم هتراهط ىف فات. نآ

 لاق ؟ هتاذ ىف ةساجنلا نم تاذ هل ام عون نم ناك نإف هل تلق

 ىمقتب نإ و ؛ هل حص ثالثلاب لا ز نإف { دبالو هلاوز الإ هل دح الام اذهف

 هل ةياغال هباصأ دق ام بهذيف © هنع لوزي ىنح ديزملاف ؛ىش اذه ىلع هب

 سجن ءامع هفرظ ىف زنك امو : هل تلق باهذو هلاو ز الإ ددعلا رثك نإ و

 جلو نآ دعب نم ،اذه ىلع هرمهطت ىف هجولا ام ، هبلق نم هيلع هب حضن وآ
 ليق دق : لاق ، هفصو ىف هفرعأ امع ىريخ ؟ هب رشنف كلذ نم ءىش هب

 مث هيلإ هلوصو نم ءاملا عنمب الام ردق تتفيف ه لكني نأ عضوملا اذه ىف
 ، لعفي هب ايف ىأرلا هبرم ام ىلع ةساجنلا ابم رهاطلا هنم غلبي ىح لسغي

 0 هل ةراهطال هنأ هلثم ىف ىأر نم لوق ىلعال & لكوي نأ نم زوجيف

 لابف ارهاط زنك نإف : هل تلق ، هلكأ زاوج نم عنملا ىلع لدي ام هيف نإف
 هلإ غاب 3 نم لانف سجن ءام حضن وأ ةراد وأ ىمدآ دعب نم هفرط ىلع

 هلاح ىلع وهف : لاق ؟ هيف مكحلا فيك 0 وه امردي ملف هرمأ لهجوأ
 هنأ ملعأ الو ، ةساجنلا نم هباصأ ام ىلإ هلاقتنا نوك حصي ىنح ةراهطلا نم

 هغ ولب نم هيلع داز امع هيف أزجأ هجراخ نه رهط نإف ، اذه ىف فلتخت

 بد م ُ هف رط نم عض وملا لسغ هيلإ غلب دق هنأ حدص نإو ث هلخاد ىف ام ىلا

 ةراهط ثللت و‘سجن ءام وأ ل وب نم سجني هي ام غلب ثيح غلبي ىتح هيلع ءاملا

 ليقو ث ةرورض عضوم هنآل رتتسا امو © هلاق نم ىأر ىف رهظ دق ام

سجنت دق ام رهطيل عضوملا ف رط نم عطقي مث رهطي ىنح هرهاظ لسغي
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 ' غلبيف © ةساجن نم هب ام ىلع بلغي ىنح ءاملا هيلع باصيف © ةرمت نم

 دقو هفاشكنا دعب رهظام لسغي : رخآ لوق ىفو © اهغلابم رظنلا ىف هنم

 موقي اموأ عم الإ ئزجي الف هيلع رثك نإو هيلإ ءاملا غلب نإ ليقو ث رهط
 نه هباصأ دق امل هبرش دعب نم نإ ليق و . ةكرحلا وأ بصلا نم هماقم

 نم هيف ام ةلمج نم ىنبجعي هنأ الإ ، رثك ألا وه اذه لعلو { رهطيال ةساجنلا

 رظنلا ئ زتجي هباصأ ايف هب امزادقم لسغي نآ دعب نم هزاجأ نم ىأر لوق

 امي رهطي نأ هيف نكمأ ام ةرورضلا نم ؛ئش ىلع هربهطت ىف لمح الآ و

 ام ن وكي نأ نب هلسغ ق قرف نم لهف : هل تلق . ىأ را ىف هنود

 نم هيف امب ىن ربخأ ؟ الوأ اسباي راص نأ دعب نم وأ © ابطر لوبلا نم هلان
 نه هيلع عقي ام هيف ئزجي هنأ هبطر ىف ليق دق : لاق . لدع ىف لوق
 نم هلان ام غلبم رهاطلا غلبي ىح هب ام ةراهطل هفرظ رهاظ ىلع هبص ى ءاملا

 هحراخ نم لسغي نأ ئزجي هنإ لبق و ، لكني ىتحف سبايلا امأو & هلخاد
 نه ىلع هغلبيه هيف غلبيف هباصأ ام جل وم هيف جلي ىنح ءاملا هيلع بصي م

 ، رهاظ ل وألا لوةلا ىف امهن.؛ قرفلاو . هلكني نأ لاق نم ىأر ى هلسغي

 هفرط نه سجنت امو : هل تلق . هفرعاف ءاوس امهنأ ىلع لد ام اذه ىو

 قف : هل لاق هياإ غلبف هب لسغي ىذلا ءاملا هيف جلو نإ هيلع داز امال هرهاظ

 ملعآ الو رتتسا دق ام ةراهط ىه رهظ ام ةراهط .نإ ليق دق عضوملا اذه

 . كلذ ىف فلتخم هنأ

 ؟ هريهطت ى ىأرلا ام & سجن ءام رمتلا نم نجع امو : هل تاق

 لسغي نأ نكممال ذإ © هل ةراهط ال هنإ هيف ليق دق اذهف : لاق . ىندفأ

 ق قرفي هنإ لق و . رهطيال هنود امو © عاض دقو الإ هب اه لوزي ىح

 لوزي ىبح كرتيف حيرلا عم هلخاد نم هيلإ غلبت ام ردق هتف دعب نم سمشلا

 اممف زوجرف رخآ لوق ىلعو ث هتراهط ثكالتو ةساجنلا ةبوط ر [)١( نم ] هب ام

 هزاجأ نم ىأر ىن هلبق ام نأ الإ. ةدح ىلع اههنم لكب اذه ىلع رهطي نأل

 . رثكأ ءاملا ريغب

 )١( ةبجاو ةدايز .
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 ىذلا ام © ةرأفلا هيف تومت ركسلا وأ لسعلا نم سبدلاف : هل تلق
 دشنيو © ىقب امم عفتني و اهلوح امو ىه دماحلا نم ىقلقف : لاق ؟ هيلع زوجي

 : لاق ؟ هب جلوف سجن ءام رأ لوب هباصأ نإف : هل تلق . قارف عئاملا

 هيفام جارخإ ىلع ردقي الف هب لحني هنآل 2 ءاملاب هتراهط نكمعالأ ىشخأف
 مار نه ىلع جالعلا رسعل ، هنوك ىف بجوملا جازملا ةدشل © نيذه نم

 لدأف هارأالىنل ؟ نوكت هل ةراهطلا عضوم نيأف اذه ىلعو ع اهنيب ةقرفتلا
 نجع اذإ هنإ ىأر ىف لوق نم قيقدلا ى ام هيف جرخ نآ الإ مهللا © هيلع

 : هلتاق . كالذ ىف ام ىنعم نم هب ام هقحلي نآل زوجي نأ ىسعف & رهط ءاملاب

 وه روهطلا ءاملا نه نجعي هب ام نوكي نأ ىأرلا اذه ىف طورشلا نمو

 ىردأ الانأو .ملعأ هتلا : لاق؟ ال مأ هآر نم لوق 'ىف ةساجن هب ام ىلع بلاغلا

 اقلطم هلوق نم هدجأ ام الإ نيحطلا ىف هرهظأ ىذلا هيأر س نيحلا ىف

 ةبلغ ىن ىسعف ء هتراهط نم هيف هلاق ام زاجف حص نإف 2 ءاملاب هنجع ىف
 .كلذ نمهزاوحل دبال ذإ ©،كلذكاذه ىفو٬هطرش نم نوكي نأ هيلع .روهطلا

 ةب وط ر"نم هب ام لازف رجحلا ىنحدقعف ءاملاب وأ هدحو خبط نإف : هل تلق

 نأ ىسعف : لاق 0 ادبأ 0 حير الو معط الو نوا هيف اهل قبي علف ةساجنلا .

 نأ الإ ، رخآ لوق ىف اذه نم سكعلاىلعو ، رهطي هنإلوق ىلع هيف زوج
 ىبح قيقدلا نم ء ىشب طلخ نإف : هل تلق. ىلوألا نم برقأ اهنأك هذه ٠

 لعج ممث‘ هفافج ىف هيلع دازام وأ ، هفاص وآ ىف رملا نه كولدملا لثم راص

 هنأ وجرأف : لاق © هب ام لاز ىنح حي رلا عه هتبرضف سمشلا ىق هتف دعب

 نإف : هل تلق . اذه ىلع هتراهط ىف 7 |ىبعم هقحلي نآل هيف زوج

 ؟ال مأ رهطيأ 0 هب ام لاز ىنح حيرلاو سمشلا ىف هدومح دعب ركسلا عضو
 . ءاوس ىلع امهيف لوقلاف 3 ىلوآلا لثم هذهف : لاق

 ى هتراهط كردت ملف كاذه نم ءىشل ةعمطألا ,. نم سجن امو : هل تلق

 هيف ليق دق : لاق ؟ همعطت نأ زوجم ىذلا ام لاح ىلع وأ هلاق نم ىأر

رخآ لوق قو ء هيلإ رطضي مل ام هلعلو ث هب عفتني الف نفدي وأ ىقلي هنإ



 ب ٤٠٥

 عيجو لافطآلا ى هزاوج ليقو سانلاب هلعف نمىلع سأيالو باودلا معطي

 تاذ هل ام عاونأ نم هجزاهف هلان ام ناك نإف : هل تلق . هيلع مثإ ال نم

 الإو هيلع رذق نإف هلاوزب الإ رهطي الام اذهف : لاق ؟ هتاذ ىف ةساجنلا نم

 ريغل لفط وأ ةباد وأ غلاب كلذ نم معطي نأ لحم ىناف { هلاح ىلع وهف

 . دبالو اهماد نم ءزج امهطالتخال هنم ءزج لك ىفو ث هيلإ ةرورض

 هل ىذلا همسا نع هجرخأ ىنح ةساجنلا نم ءىش هضراع امو : هل تلق

 هزاوج نم عنملا ىلع وهف لاق ؟ همكح ى لوقلا ام © هل هكالهتسال هلبق نم

 نال ث هب امىلوأ مم رحتلاف الإ وهيلإ رارطضالا عضوم ىن نوكينأ الإ همعط
 امهف لوقلاف ، ربغال هحا نع لاز ىتح ث هكلهنساف هطلاخ ام مكح هل

 . كاش الو دحاو

 نم ه ىشب رجشلا نم هقاس مظع ام وأ لخنلا نم دس امو : هل تلق

 هب امدسفي له ، سجن ءامب ىقس .وأ اهتابوطر نم هقورعب ذخأف ث ةساجنلا

 { دسفيال هنأ ىلع هلك اذه ىف لد ام رثك آلا ىفف : لاق ؟ ال مأ رمتلا نم

 © هلكأ زاوج نم عنميف ، هلمح ىلإ اهرثأ ةساجنلا نم غلبيال ذإ هلعلو

 : هل تلق . رصبلا لهأ نم هضراعي لوقل هلدع ىف فاتخم هنأ ملعأ الو

 زوحلاو ۔حنيآلاو ابنآلاو نازلاو ردسلا : لثمأ هرابك نم نوكي ام عيمجف

 ؟ ال مأ ه رامن ةراهط ق لمح اذه ىلع : اهوحت و ظرقلاو داص رفلاو

 : هل تلق . كلذك اهبف لوقلاف ڵ اهربغال ىلوآلاو ىه اهنأل ، معن : لاق
 ناك اموس ناجنذابلاو جنرتآلاو زوملاو خوخلاو مركلا نم ربك ىن اهنود امو
 نم اهب ىذلا ى ليق دق هذهف : لاق ؟ هرمث ىف لوقلا ام © اذه وحن نم
 نم هب رشت ام ةراغب رهطي نآ لبق نه هرمثي ام عم هل اهم رش لاح ة رمثلا

 > ةساجنلا نم ء ىش هلان ام الز ةراهطلاب لية و ش داسفلاب ر وهطلا ءاملا

 نتلاو ىموللاف : هل تلق . داشرلا لهأ نم كاذو اذب لاق نل ايأر
ىنزف ، اذه ىف مكح نم لخنال ام اه نوكي نآ ىسعف : لاق ؟ نامرلاو



 ٠١٦١ ٤:-_۔

 لوق نه ث نبتلا ىفف الإو اهلك ىف زاجف حص نإف © اهلثم نم اهمرقأ
 عرزلاف : هل تلق . ثالذك هنأ ىلع لد ام _ هللا همحر - ديعس ىأ خيشلا

 ىف ءاج ام وحت : لاق . هتارث يف لوقلا ام سجنلا ءاملا نم هبرش ىلع

 ىف ىسعو لعلو ، ىأر ىف لوق نم راجشألا عاونأ نم نوكي ام راغص

 اهوحنو خيطااو ءاثقلاو عرقلاف : هل تلق . ىندأ اهنم نوكيأ نأ ه رغت

 لوقو 0 ةراهط ااب لوق نم اهلثم ىف ىأ رلا نم ىرج ام ىلع .ىهف : لاق

 رهطتف ٤ اهبام ذئموي اهنع لوزي ىتح ث اهلصأو ك .اهترمث ىف ڵ ةساجنلاب
 . ىأر ىف وأ لاح ىلع اهف ليق ام دحأب

_- 

 ءام نم اهل مكف :؛ عاونألا هذه ىن لاق نه لوق ىلعو : هل تاق

 © نينثاب ليقو 3 هاومأ .ةثالث : لاق ؟ عامجإلاو ىأرلا ىف هب رهطتف هب رشل
 نكلو ث ديدشت نم اهف ام ةياغ لوألاو © اهصخ رأ رخآلاف { دحاوب ليقو

 نم دعس امو : هل تلق . ديزم نم هءارو امب لوقي ادحأ نأ ملعأال

 . ال مأ دسفت هنأب "لوقي نم ىأر ىلع كلذك هيف لوقلاف هتساجنب اذه

 هبرشي ام عم هل ةراهط الف الإو 0 اهرثأءاحما و اهنيع لاوز دعب نم معن : لاق

 اذه ىلع ىمتس نإف : هل تاق . ىأرلا اذه ىلع سجن ءام نم اهئاقبل

 : لاق ؟ رهط دقف ، اهلاوز دعب نم وأ ك هل نبعال ايف ةرهاط هاوهأ ةثالث

 وه لب { رثك أب هيف لوقي ادخآ نأ ملعن الو { رهطيف اذه ليق دق & معن
 .عرزنا اذه لثم ىف لوقي نم ىأر ىلعو : هل تلق . كلذ ىف ام ةياغ

 وهأ ، لاح ىلع سجنلا ءاملا نم هبرشي امل هيأر ىف سجنيال هنا رجشلاو
 ؟ ديالا ىلع كلذك وه ام الإ هبرش نم نكي مل نإو هلوق ىف اذه ىلع

 لد دأآلايف همكح نم هلاق ام قلطم ىف ةراهطلا مكح هل نأل ، معن : لاق

 . لاح ىلع سجني نأو دبال هنإف ، امهنم ءاملا اذه سم ام الإ © رمتلاو

 هيفام حصأ اذه نأ ىلع لد ام هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا لوق ىفو

 نوكي امو ، لصبلاو رزحلاو لجفلا نم ىقس امو : هل تلق . لاقم نم

« عرزلا ىف رمام ىلع وهف : لاق . ءاملا اذه نم ءىشب لقبلا عاونأ نمه



 س ٤٠١٧

 © هلثم ىف ءاج ام دحأب رهطي ىتح © ةساجنلاب لوقو © ةراهطلاب لوق نم

 زوجي ليقو ٤ هلسغ دعب نه هزاوجب ليقو 0 هلكأ زاوج نم عنملاف الإو
 اقرولكؤت ام وحت نم ةرجشلاف : هل تاق . ضرآلا نود رظني ام لكؤويف

 ةساجنلا نع اهنم جرخ ام ةراهطب ليق دق : لاق . ةرذعلا ىف تبنت الصأ وأ

 زوجيف & لسغي هنإف ىذآلانم ءىش هس ه ام الإ ،اهل عرف وأ لصآ نم اهايازف

 برشيف ةساجمنلا كلت هنع لوزت ىتح هتساجنب ليقو . لكوي نأ هدعب نم
 لكوت ةرمت نم ناك امو : هل تلق . ءاملا نم رهطي هب ام ردق اهدعب نه

 ن كلذك اهنإ ليقدق ، معن : لاق ؟ ال مأ ىهك اهترمث ىف لوقلاف . ال وأ

 . , كلذ نف هبجوي ىنعمل 0 امهنيب ام قرف ىلع لدي ام ىدنع سيلو
 . - 7 ان ةيا : ب .

 .... ي` 7 3 : _ :ك

 اهترهث نه ثوكي ام وآ اهقزَو :نم وأ اهلصأ نم هباصأ امو : هل تاق

 ُهب عقت ىنج .لاح ىلع سجن وهف :لاق ؟هيف لوقلا ام ،ةساجنلا نم عىش

 همش نه هنود امنوح ءاهقمنلا دنع رهطي ام رادةم ءالا نم هيلع ىرجي وأ

 هعم .رهطي :هنأب :لوقي نم ىأرل هل هتراهط زاوج ىف فالتخالاف ، حير وأ
 هتابن ناك امو .: هل ثلق ن هلاح ىلع دعب هنأب لوقي نم ىأرو 0 هلاوزل

 نم لهف .0 عرز نم نوكي ام وأ { عرق وأ لقب وأ خيطب نم ةرذمعلا ,وف
 نم ىضم دق :: لاق ؟ ال مأ اذه ىف عرف وأ لصأ نم اهل ايف 0 امهنيب قرف

 صخر دق نم امهنيب عرف نإو ث هيلع زاج ىأر ىلع اذه يف لد ام لوقلا
 ددشو ث .راجشألا .نم اهوحتو خيطبلاو ءاثقلاو عرقلا نم رامثلا تاذ ىف

 دقو ._ هاوس ام نود ةرذعلا :ىف شاع ام لكأ نم ضعبلا عنمو 4 لوقبلا

 نم هبرشي هي ام رهطي :ىنح ةساجن نم هيأر ىف امل هلك اذه ىف نورخآ ىأ

 هزاوجب ليقو ، هلسغ دعب نم نورخآ هزاجأو ،هلك آل زاوج الف الإو ،ءاملا
 هسم هنأ حص ام الإ ث هلاق نم ىأر وف ةراهطلا نم هل ال لسغ ربغ نم

 ، لدع نم هب ام روهظل لوق نع هيف ام حصأل هنأو 2 ةساجنلا نم ءىش
 ىف ال ، ىأر ىف هنأ ىلع قرفلا ىف لدي دق ام ءارآلا هذه ىف نأو الأ

: قحلا لهآ نم هيلع عامجإ



_ ٤٠٨ 

 نم زوجيف لسغي ةعرقلا لمح نأ عضوملا اذه ق ليق لهف : هل تلق
 هدايق ىلع دبالف حص نإف { هيف اذه ليق دق . ىلب : لاق ؟ لكوي نأ هدعب

 لوق ىلع هنأل هلكأ زاوج نمهب دي رأ ال © هلسغ موزل ق هج ولا رصبأ الإو

 ىف نوكي نأو ديال ، ةساجنلا ةبوطر نم اهقورعب هبرشت" امب هدس ةيال نم
 & رهاط هيأ ر ىن هنأل كش الو لصاح هتراهط ىف وه امل ليصحتءاملاب هربهطت

 ىن ام ىلع ىتأي ال هجراخ نم هل لسغلاف © هداسفب لوقي نم لوق لعو
 د ريام لبةيال هتاذ ىن ابطر مادام غروبلا هل ىتأو © هيلإ غلبي مل ام ، هلخاد

 هعفديف ،هثارو نمهب جاي نأنم هعنمت ةبوطر نم هب املا هلاح ىن ءاملا نم هيلع

 ىسعف © هيف لخدي هب ام رادقم هفافج دعب نم نوكت نأ ىلإ ، هقارعأ ىلإ

 . الف الإ و © حصيف نكم نأ هغولب ى

 هث زجمآ ،ئهنع جرخيف هب جلي ام ردق رهاطلا ءاملاب خبط نإف : هل تلق

 3 رهطي نآ اثالث هيلع رركي نأ ىسعف : لاق ؟ ال مأ هسجني نم ىأر ىن
 . كلذ ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نآل زوجيف نيترم وأ ةرم نم نهنودامو

 : لاق ؟ ال مأ لك ويف الف رهطيل اهدعب نم سينأ ةرم ىف زاج نإف هل تلق

 دعب نم زوجيف رخآ لوق ىلعو ، هلسغ ىف هرضت ال ناك نإ ىأر ىلع معن

 هيف ىل ًنعام حص نإ هاكأ زاوج نم عنمب الف رهط٫ نأل ءاملا هنع جرحم نأ

 لاوز ىن موقي همكح ى ءاملاب هل خبطلاف : هل تاق . هلثمم هل سايق نم
 هبام لاوز ىف خبطلا نأل معن : لاق ؟ ال مأ همأ ىف هل ىتسلا ماقم هبام

 نوهب ره سيلف 0 ىوقأو اهقو رعب هدم امم هبرش نم غلبأ نكي ل نإ

 ىن بصي ءاملا نم خبطي هب ام نأل ىهوأ الو { ةساجنلا غلبم هنم هغولب ىف

 ةتراهطل هجالع نم ناكامو : ةل تلق . ىقبي كاذ ىفو هنع ج رخيف اذه

 هجارخإ نه دري هب امل ةساجنلا نم هب رشي امم ه۔اسقفي نم لوق جرحم اممإ هلكف

 هفلاخ نم ىل۔ت ال هداسف نم هيأر ىف امل كلذك وه . معن لاق ؟ ال مأ

 { رهاط لوق ىف وه ذإ جالع ىلإ ةسجني ال نم لوق ى جاتحم ربغ هنإف
 ىلع لداف ةفرعأ ال ىنإ ؟ هدايق ىلع ىنعمل هتوبث نوك هيف حصي ىتاف
ىقسي هب امو © اه رق ىف نكلو اهب هتابن ى نكي مل امو : هل تلق . ثكالذ



_ ٤٠١١٩ _ 

 نأ الإ مكح نم هعض وم هل نوكي نأ ىسعف : لاق ؟ اهيلع نأي ءاملا نم

 ىنع هنإف ، ىأرلا عضوم ىف هلاق نم ىأر ىلعوأ‘ عامجإلا ىف اسجن نوكي ١

 . هداسفو هتراهط ىق فاتخم نأو دبالو © هدايق

 3 ليثمتلا ىف ؛ىش نم ههبشأ ام وأ لينلا نم سجنت اهو : هل تلق

 ناك ىذلا هلصأ ىلإ عجريف هب ام لاوزل رهطي هلغ نوكي هجواا فيكف

 نم قيقدلا ىنام هل نوكي نأ ىسعف : لاق . هفرعت امب ىنربخأ لبق نم

 ىلإ ، اثالث هنع هجارخإ وأ ؛.املا ىف هكيرحت نم هيف امع هريهطت ىن لوق

 وه لوألا هجولاف الإو ، رظنلا ىف ام حص نإ هيلع زاج ىأر نم هرغ
 . هفرعاف هزاجأ نم لوق ىلع رثألا ىف ىذلا

 ؟ رهطيف هب ام هنع لوزي نآ لبق نم ابوث هب غيص نإف : هل تلق

 اهلي زيف ةساجب نم هيف ام هلثمل ئزجم ام ردق هل لسغلا ىقف : لاق

 ؟ هب عفتنيالا هيف ءاج الهف : هل تلق : لدعلا لهأ لوق ىف رهطي هب ام

 هلبق ام نأ الإ { هيلع لدي ام نيحطلا محح ىق هلو ، اذهب لق دق ، ىلب : لاق

 ةرهاطلا غابصألا نم هضراعي ام عيمجف : هل تلق . حصأ كاذو اذه ىف

 اذه ىف ىدنع اذكه : لاق ، نوكي اذه ىلع هطلاخف & هساجناا نم ءىش

 نمع هباصأ امل ناكنإن : هل تلق . كلذ ىف امهنيب ام ق رف ىلع لدي ام مدعل

 ةليم اهلع ردق نإف © اهلاوزبالإ © هل ةراهط الف : لاق كلذ ىف ةماق

 غبص نإف : هل تلق . كلذ ى فاتحم هنأ ملعأال و { اهلاح ىلع ىهف الإ و

 هنيح ى ءاملاب رهط نإف : لاق ؟ اهناذ نم هيف ام عم ه ريغ وأ .آبوث دحأ

 عم هل ةراهط الف الإو رهطي نأل زاج & نيع و ,رثأ نم اهلام لازف
 . آدبأ اهشاقب

 ؟ هباصأ ام لاوزل هب لمعي اذام & نطقلا نم سجنت ا٠و هل تاق

 ناكام ىلإ هدر ىث ىفكذرهط دقو هتساجن نم هنع لوزي ىنح رهطيف : لاق
-



- ٩١٠ - 

 3 هلهج ىنالو هملع ىف هربغ ىلإ فلاخم ؟دحأ نأ ملعال و ، هلبق نم هيلع

 " نأ دعب نم ثكالذك هيف لوقلاف 0 ةسام نم هيف امب لزغ نإف : هل تاق

 . لوق نم هيفام حصأ ىلع جرخ اذهو ، ىعم اذكه : لاق ؟ لسغي

 نوكت نآ هذه ام ىل وأف : لاق؟الزغ راصنأ دعب نم سجنت نإف : ها تلق

 هل تلق . هيلع لدأفالوق هارأال ىنزف رهطيال هنأب ليق نإو ث ىلوألا لثم
 هيف لوقلاف & ةسجنلا غابصألا نم ءىشب بايثلاوأ لزغلا نم غبص امو

 ىردأال انأ و . ملعأ هللا : لاق ؟ لدعلا ىف قرف امهنيب وأ ، لينلا ىن امك

 بايثلا ريهطت و : هل تلقف . كلذ نبي ام ق رف مدعل 2 ثالذك هنأ الإ اذه ىف

 ، لاج راا وأ ءاسنلا نم لاحلا قفلفغف غلب نم ىلع مزال ةساجنلا نم ةرذقلا

 عنميف ث هبجوي :امب الإ ضانلا نم دحأ ىلع مزال هف رعأال : لاق ؟ال مأ

 ساجنآلا نم هلاح ىن ث هبام ىنعل سابللا نم هلثم ىف ىضقي نأ نم

 نوكي نأ هثادأل هيف طرشي ئ ءىش نم ىنعملا ف اههبشأ امو ةالصلا وحن
 وهف الإ و هموي راهن وأ هليل ىف هنكمأ نمل هيلع ةردقا عضوملا ىف ارهاط

 نم الهف : هل تلق { كلذ ىف فلتخم هنأ ملعأ الو ، هموزل ىن كلذك

 ةساجنلا نم هب اه لاوزل رهطي هنأ,اهنم ءىش ى ءاهقفاا نم دحأل لوق

 نارهطيال هنود امع امهنإ ليق دق : لاق نادبألا ىن كلذكو 2 ءاملا رغب

 هيلإ رطضا نممل اهبف هزاجأ امع ديهصلاب امميي نأ زوجي ام عضوم ى الإ
 امهنم ءىش ف ءىزجم الف الإو ء امهنع هلا و زل هياع ردق امل ةطامالا دعب

 © لدعلا لهأ ل وق نم م ملعي ال هنإ _ هتلا همحر - ديعس وبأ خيشلا لاق ىنح

 لوق هيف هنأ ىلع بوثلا ىف لد ام فنصملا ىفو . لسغلا ريغب رهطي هنإ

 هفرعف ةساجنلا نم ثىش هنم عض وم ىن هباصأ نإف هل تلق 0 ةزاجإلاب

 ٨ هموزل لاح هدحو عضوملارهطي نأ الإ ديف همزليالف :لاق ؟ هب ىلب دق نم

 هيف زوجيال ذإ ، عضوملا اذه ` ىف هيلع داز امب لوقي ادحأ نأ ملعن الو

 هنم عضوم ىأ ىن ردي ملا هيلع يفخ نإف : هل تلق . ادبأ حصي نأ

 ةراهطالف الإو © هلك اذه ىلع هنسغي نأ نم هيف دب الف © هلهج دق ذإ

هثزجي نآل هيف زاج هرهطو ةساجنلا عض وم ىرحب نإ : ليقو ؟ هل



- ٤١١ 

 كلذ ق عضاوملا نم هرغب ًاط>أ هنأ .هعم حصي مل ام ةنانئمطالا ىف هلعلو

 هلسغي نأ لبق نم ائيش هنم سم نإف هثافخا نم اذه ىلعو : هل تلق

 ليق دت لاق ؟ هيف لوقلا اهو & نوكي هب هلانام مكح ام : ةبوط رب

 سكعلا ىلعو © ةساجنلا عضوم هنأ ملعي ملام ةراهطلا مكح هل نإ

 تاق : كللذ نم ة راهطالا عض رم هزأ علعي ىح ك رحآ لوق ىف اذح نم

 اذه ىلع اهلان مكحام { ةرهاط اهلصأ ىمه ةب وط ر هنم عض وم ىف ناك نإذ : هل

 ىنعملاىف امنآل ىأر ىف لوق نه ىلوآلا ىف امالإ هذه ن سيلف لاق ، هتلانو

 هلان نإف : هل تاق . ىفكفرم دقو © دحاو امهف لوقلاف & ءاوس ىلع

 اع زج لان وأ 4 هاب ىح سبايوهو ةب وط رب هلك ٠ راص نإ دعب نم هن

 اذهف : لاق ، هتبوطر نم ثىش هباصأف 0 ة راهط ريغ ,ىف ابطر هعهجأب

 . لاح ىلع ةساجنلا مكح هلان ال نوكي نأ نه هعم ةلعل ج رخ الام

 رخآ عضوم ىفو ،لوب ةبوطر هبوث نم عضوم ىف ناك نإف : هل تلق
 هرهط الإو هفرع نإ لوبلا لسغي نأ نيذه ىف لوقلاف ؟ ءاه ةبوطر هنم

 .ةلق ىف هنأ الإ ةساجنلا عضوم ى رحتي نأ ز وجيف رخآ لوق ىلعو . هاك

 هيف أضوتي نأ سبيي نأ دعب نم هل له ث هبايث نم سجنت امو : هل تلق

 هسم نأ و دبال ، ةبوط ر نم هندب ق هب ام عم هسبلي نأ وأ © اراتخح هتالصل

 ؟ ال مآ هسجني هنإف هندب ىف الو © ءوض و ى هيلع سأب الو © هبط ربف

 ةيلع سأب ال ليقو © هلعف نمل ةراهطال هنأ اذه ىف ليق ام رثكأ ىفف : لاق

 بطرلا نم ذخأي ىذلا وه سبايلا ندباا نإ هلاق نم ىأر ىن امل هتراهط ى

 6 اهزواجت فةدمنم امهل امرصق عم هاعدا نمل حصي .نأ ىسعو | سكعالو

 نم هب ام ءازجأ نم لحنبف هطبري ام رادقم ايةصالت ىف ةدملا لوط عم ال

 نإف : هل تلق . سبل ال و ءازجألا نم الك ذخاي نأ دبال هنإف ، ةساجن

 سأب هيلع له ، بطر هنأ ربغ رهاط هبوثو & سباي هنكل اسجن هندب ناك

هل نوكي نأ اذه ىف هب ام ىلوأ نإف : لاق ؟ال مآ اذه ىلع هسبل نإ هب وث ىن



 س ٤١٢

 اهب لمعلاف © ةداشلا هيف ةصخرلا نآت الإ 0 ىأر ىف لوق نم ىل وألا ىف ام

 ءىش هبوث ىف وأ ةندب ىف هب ناك نإو : هل تلق . كاذ و اذه ىف كو رتم

 اذه ىلع نوكي نآلزاج ث امههشأ ام وأ ، ةرذعلا وأ مدلا وأةبانحلا نم

 . ىلب كش الو قحلاب اذه سيل وأ & قرفلا مدعل ث معن : لاق ؟ ال مأ

 عاونألاف ، سنحلا ىف قلطم ال 6 همومع ىلع ىرجي نأ هب ام قحأ هنإ

 سبللا مدعل { اهنم ءىش ىئ ةي رم الب مكح نم اذه ىن هلام تحت ةلخاداهلك

 . كلذ ى

 هبوث ىف اه دجم ملف © راهن وآ ليل ىن ةبانج هتباصأ نإف : هل تلق

 هعم حصي ىنح ةراهطلا مكح نم هل ام وهف : لاق ؟ ادبأ راثآلا نم اثيش

 - هللا همحر - ديعس ىأ خيشلا لوق ىن هنإ و الأ { هنم ءىش هباصأ هنأ

 ، هبوث ىق ةبانحلا هتباصأ نإف : هل تلق . ثالذ ىف هيلع لدف اذه دافأ ام

 ىآ خيشلا لوقو 3 ليق ام ضعب ى معن : لاق ؟ال مآ هتحت ام سجنتأ

 ثلاثلاو ، سجن ىناثلاف ، ادحاو اقاط اناك نإ - هللا همحر - رثأوملا

 نإ- هللا همحر - نسحلا ىأ خيشلا لوق قو . هتساجن حصت ىبح رهاط

 نإ: دلاخ نب دمحم لوق ىفو. ةساجنلا نم ءىش هسم هنأ ملعي ىتح رهاط ىناثلا

 ؟ ال مأ ةراهطلا ريغي ثلاثلا ىف لوق نه لهف : هل تاق . هرهط همهتا

 ءىش هلان هنإ هيلع حصي ملام هيف لاق آدحآنأ ىردأ ال انأو . ملعأ هللا : لاق

 . ةساجنلا نم

 © ءامد هب دجم ل وأ ىدأف هب وث نم ع ىش هندب ىف ةزكو نإف . هل تاق

 مكح هل نأل 0 هبوث ىف هيلع ءعىث الو هندب نم عضوملا رهطيف : لاق

 جرخ نإف : هل تاق . كلذ نم ءىش هباصأ هنأ هعم حصي مل امو © ةراهطلا

 : لاق ؟ اهنم ءىش هلان هنأ هيلع ىذلا هب وث ق هعم حصي ملو ةب وط ر هب وث نم

 سمن الأ 0 لاح ىلع هلانت نأ ةئيه نم اهجورخ لاح هب امل لمتحا اذإف

الإ لمتحم مل نإو & هداسف حصي ملام © هتراهط ىلع ن وكي نأل زاج هب وث



. ٤١٣ 

 نزف : هل تلق . لاح ىلع هاانت نأ نم هل دبال ىذلا عضوملا رهط هل اهسم

 الو 0 اقصال هفرط نم هدجو اممإو . هرك ذ نم ج رح ءىشب سح ل

 : لق ،ادبأ هتساجت نوك ىلع ةل دي ام الو ث ةبوطرلا نه ائيش دجن مل اهف رظن

 وهف الإو ، عضوملا رهط ةدساف ةبوطرل ناك امنإ هقوزل نأهعه حص نإف
 جرخف هدوعق لاح ىن ناك نإف : هل ثلق . ثالذ حصي ىح هتراهط ىلع

 : لاق ، ال مآ هتحت ام سجنيأ © ىذم وأ لوب وأ ىأذَو ةبوطر هبوث ىن هنم

 هغ ولب نوك هعه حصي مل ام ىأر ىف لوق نم ةبانحلا ىن ام هيف جرخم نأ ىسعف
 لوبلا ىف سكعلا ىلع وأ ث هتلقل غلبي ال ام رادقم ىن نوكي امبرو الإ هيلإ

 عضوم ىن هتراهطب مكحيف هيقر وأ ، هظلغل لئاحلا ةرثك نم وأ ، هترثكل

 ىلع هوامتب هيف لمح الام عضوم ىف هداسفب و ، هتساجن نوك هيف لمتحم الام

 عضوم ىف ىأ ر نم ةبانحلا ى هب ام ىلع ىرجم نآل زوجم و . هلبق نم هب ام

 زاج لوة نم هيف ام حصأ هلصأ نه هب ام ىلإ عوج رلا نوكيو ث لامتحالا

 . كلذ ىف كش ام ريغ نم لاقتنالا نوك حصيف ملعي مل ام ، لاحلا ىن هيلع

 نم نوكي ام وأ سلوب وأ ةرذع وأ مد وأ ةبانج ىلع هبوث عق و نإف : هل تلق

 قلعيف اهيف ذخأي ام رادقم ةبوطرلا نم هب الو اهب سيلو 2 عض وم ىن ةساجن

 هباصأ هنآ حصي مل اه هب ىلوآ اهنإف ث هتراهط ىلع وهف : لاق ؟ اهفافحل هب
 اهلسغي نأ داراف ةساجن نم هبوث ىف هباصأ امو : هل تلق . ىذألا نم ءىش

 ىف ليق دق : لاق ؟الوآ ةمئاق نمع هل ايف ةكرع نم هلسغ ىف هثزجي ملف

 ، هتراهط كلتو ءاملا نمةبص ةكرع لك عم،ةثالثك رعي هنأ هل نيع ال ام عاونأ

 امو ؟ نيف ىأرلاف نيتنثا وأ ةدحاو نم نهنود امو ث ءاقب هل حصي نأ الإ

 الإو & نهب لاز نإ هل ةثزجم هربهطت ىف ثالثلاف نمع هل اه عاونأ نم ناك

 امهمامت. موقي ام وأ ، بص ىف كرع نم نهيلع داز امب هلا و ز نم دب الف

 : لاق ، كلذك ك رعف ههشأ ام وأ راج ءام ىت هرهط نإف : ذل تلق . كلذ ىف

هكرح نإف :, هل تلق ..ثالذ ىف فلتخم هنأ ملعأ الو ، رهط هب ام لاز اذإف



.٤١٤ _ 

 ناك اذإف : لاق . هكرعي مل ولو هب ام لاز ىنح داز ام وأ اثالث ءاملا اذه ىن

 ملعأ الو . هأزجأ ةكرع هماقم هيف موقت ام ةكرح لك ىف هب اذه نم هاتأ امل

 هب ام لاز ىنح هكرت لب هيف هكرعي مل نإف : هل تلق . فلذ ىن فلتخي ةنأ

 اهلاوز ىف موقي ام ةكرحلا نم هكرق امل ناك نإف : لاق ؟ هكرحم نآ ريغ نم

 : رخآ ل رق ىلعو . هت راهطل ةثزجي الف الإ و ،هل حصي نآل زاج كرعلا ماقم

 : هل تداق . اثزجع ءاملاب اذد ىلع ةساجن نم هب ام هلا وزل نوكي نأل زوجيف

 ماقم هب ام لاوز عم هلسغ ىف موقي ض رلاو رصعلاو ثالدلا و هل ض رقلاف

 دحأ نآملعأ الو ، كلذك وه و اذح ليق دق © معن : لاق ؟ ال م؟كرعلا

 رمأوي ةب ىذلا اه & ءانإ ىف هاسغي نأ دارأ نإف : هل تلق . كالذ رمغب لوقب

 مث ءاملا نم هيف امع هكرعيف ءانإلا ىف .هلعجي نأ ليق دق : لاق ؟ 'هاعفي نأ

 ،اثالث كلذك هب لعفي ٤ آضيأ كرمع نم هل ام عم رخآ امم هلدبيف هنم هبصي

 ةساجنلا نم هب ال ناك نإف : هل تلق . رذمقنا نم هيف ىقينآ الإ رهط دق و

 ، نبعو رثأ نم اهلام لاز نأ ىلإ عضوملا نه اهكحف نبع هبوث ىن وأ

 هل نعالام ةلزنم ىن ىقبيف لاق ؟ اذه ىلإ اهبلإ غلب ىنح ةبطر ىهو اهلقن وأ

 غلبي نآ دعب نم ،اهسياينه نوكي ام وأ اهبط ر نيب ق رف ام ربغ نم اهلسغ ى
 اهنأ كشالو ثالتك نوكت نأ هذه ىف كشي وأ 0 دحلا كلذ ىلإ رمألا ام

 ؟ لسغلا نوك دعب اهنيع نم ىيش هبوث ىف ىقب نإف : هل تاق . اهثلمك

 نم هلاح ىلع وهف الإو ، لكلا لاوز نم هتراهطل اذ دبالف : لاق

 هب امربغ نم ءيش هف ماد .ام ثالذل ةياغال © لدعلا لهأ لوق ىف ةساجنلا

 نبع نم اهل ام لاز نإف ٠ هل تلق . كلذ ىف فاتخم هنأ ملعأالو ث امهنم
 رثك أىمنف : لاق ؟ هيف ىأرلا ام ، نمح ىن اهكوز نم هيلع ردقي الام ىقب و

 . ة رهاطلا غابصألانم "ىشب رغي ىتح سجن هنإ هيف ليقو ،هب سأبال شنإ ليق ام
 { ة رهاظلا ةيو رلا نع هرتس نم هنأ الإ هداسفب هلوق نم اذه ىلع ىل نيبيالو

تلق . هلاح ىلع ةقيقحلا ىن دعب ثاشالو ؟ هلاوز ىنع ىنغي هدايق ىلع فيكف



 ۔ ؤ ٥)

 امل هنأالإ ىلب : لاق ؟ اهكو ز نم ءىشلا ىف ىقبي ام اهرثأ نم سيلأ :. هل

 نآ دعب نم رهطي نآل © هجارخإ ىلع ر-اقيالف ءاملاب لحنيال ام دح ىلإ راص

 ىنح سجن هنإ رخآ لوق ىفو . رمثوي لسغلا نم اهوحت ىن 2 هب امم هب ىنأري
 ىفو . ىأر عضوم ىق هب لمع وأ نيذه دحأب لاق نم هنيد ى ئطخحالو ه ريغي

 ىف هدي؛ورف لوآلا ىلع لدي ام _ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا

 هاسغ ىن هب رم؛وي اذام ، غابصألا نم سجنت دق امب غبصأف : هل تلق : كللذ

 ثكالتو ايفاص ءاملا جرخم ىح لدغي هنإ لة ام ضعب ىف : لاق ؟ رهطي ىح

 دقو ةدرفنم هتضراعول نإ لوزت هب اهردق لسغي رخآ لوق ىقو { هتراهط

 . هردكتب غيصلا نم هب امل ايفاص جرخ الف ريغتي ءاملا ناك نإ و ء رهط

 : هل تاق . ادبأ هب ىلصيالو .بلف © ايفاص ءاملا جرحم ىتح لغي ليقو

 اذه ىلع هيف لوقلاف © مد نم هب نجنتف هباصأ امو رمحأ غبصلا ناك نإف
 نإف : هل تلق . ثالذ ىف قاطم هنأل كلذل وه معن : : لاق ؟ ال مأ نوكي ١

 ىلع لدي ىذلا ام . مدا !ا نم رش هض راعف ارهاط هت رمح عم هب وٹ ناك

 ملعأ ال انأو © هيلع لدي لوق نم هيف ام ملعأ هللا : لاق ؟ هلاوزل هلسغ

 ز نععلا ىف ةهباشم نم امهنيب امل ع نمقيلاب هلاوز ةفرعم ىلع لدتسي هب ام

 نم نمطيف ادرفنم ناك ول نأ ىقبي الام رادقم ، هكرع ىف غلوبف رهط نإف

 هرف ز ,جم نآ ىسعف .{ هنيع لاوز نم هب هدا رآ ام ىلإ هنيح ىف هب ىلب اق

 ىلعلو . كالذ نم ءوثب سجن غ٫:ص نم هض راع دق ام ىعم ى ه هنأل رهطي نأل

 تاق . كلذ ىن رهظام حص نإ اهنيب ام قرف مدعل كلذك هنأب لوقأ نأ

 ىن هم زليأ ، ةساجن نه نوكي ام وأ امد هبوث ىف نأ دحأ هرخأ نإف © هل

 : لاق ؟ الوأ ناك ةقث © هقدصيف اذه لثم ىف هربخ لبقي نآ دحا ولا

 لوق ىن اذه نهسكعاا ىلعو ، ةجح اذه لثم ىن ةقثلا نإل وةي نم ىأر معن

 ىذلا نوكي نأ الإ & لاح ىف ىف ءيش ىف ةجحلا نم سيلف ،© هنود امو رخآ

 نآ ريغ نم .© هلبقي نأ هقدص نم هف رع دق امل ةنانثمطالا عض وم قف ة ة ربخأ

وأ { عامجإلا ىف اهدري نأ ها سيل ىتلا { ةجحلا هب هيلع مقت مل ام © هبجوي



 ىود رم نأ دهاش هربخأ نإف : هل تاق . عازتلا زاوج عض وم ىق ىآر ىلع

 هعمحصي ملام { مكحلا ىف هيلع ةجح مزحلاب امهف : لاق ؟ ناتقث ةلادعلا

 . كللذ ربغب لوقي ملعلا لهأ سم ادحأ نأ منعأالو © امهبنك

 ةساجنلا نم ريغلاب هلسغ ىف نيعتسي نأ هبوث ىف هل لهف : هل تلق

 لسغلا ىف ه زاوج نم عنملا لع لدي ام دجأال : مل اق ؟ هلك وأ هضعب ىف

 . لدعف ةب اه قحأ ةحابإلاف الإو © لصالا ىف هنيعتسي نأ س هل عناملالإ

 عنملاو ةزاجإلا عضوم ىن ىننآلاو ركذلاو دبعلاو ر.ذ.اف : هل تاق

 تاق . ثالذ ىلع لوقا لمجم ىف ىدنع كلذك وه « معن : لاق ؟ ءاوس

 نم ةحابإلاب الإ هلمعتسي نأ هل زوجع الف : لاق ؟ ه ريغل دبعلا ناك نإف هل

 .كلذ لم ىف ص وصخلا ىلع وأ اقلطم هلامعتسا ىن اض رلاب هيلع ةلاد وأ هب ر

 عجر نإ هلوق لبقي نأ هل له © ةساجن نم هلسغي نآ هرمأ نإف . هل تلق

 هنأل . ةةثلادحاولاب زيجأ دق معن : لاق ؟ هرهط دق هنأ دعب نم هربخأف هيلإ

 مل ام لاح ىلع نينئالابو مكلا ىت رخآ لوق ىلعو . ةنانئمطالا ىف ةجح

 هرمأي مل نإف : هل تلق . ثالذ ىف فلتخم هنأ ملعنالو © امهذك هعم حصي

 امب هربخأ نإ هلوق لبقي ث هتساجنب ملعي مل هل رمآلا عم هنأ وأ هلسغب
 لوقلا ىف نوكي نأ هذه ىن ىسعف : لاق ؟ هلعف نم هتراهطل ئزجي هيف

 نأو دبال ةمقث نم هل امل هنإف ، الوأ هملعأف هب هرمأ © ىلوآلا لثم اهلع

 لوقي نم ىأرو 0 اذه لثم ىن ةجح هلعجم نم ىأرل 0 اهح ام ىنعم هقحلي

 نمع ةساجنلا نم هب امل ناك نإف : هل تلق . ثالذ ىن ةجحم سيل هنإ

 هرهط دق هنأ اذه ىلع هربخأ اذإف : لاق ؟ اهب هملعي لف اهاذ ىف ةمئاق

 ٠ هيف لوقلا نم ىضم ام ىلعنوكي نآل زاج،نهيلع داز ام وأ 5 اثالثهكرعف

 وحن نم نوكي ام وأ ، تاوذلا ل۔غ ةساجنلا نم هلسغ دق هنإ هل لاق نإو

 هب اميق هقدص ىلع هنمآ نإ هنإ .لوبقلا زاوج ىف كالذكف © هلوق ىف اذه

 ةقث ةلاح ىف نكي مل نإف : هل تلق . هلعف نم اذه ىف هسفن نع هرخ

نأ هرسأ اذإ هنإ ليق دق : لاق ؟ هبف لوقلا ام © ةفرعم لسغلاب هل هنأ لز



 ٤١٧ ۔ :

 دق هناب ةساجنلا نم هربهطت ىف هلوقيام ىلع هنماف سجن هنآب هفرعو هل-غي
 هب ىناف ، ةساجنب هملعأ اذإ هنإ ليقو ء هلبةي نأ اذه ىلع هل زاج { هلعف
 : هيف ليقو :. هلسغ دق هنإ هل لةي مل نإو هث زجي نآل زاج ، لسغلا رثأ هيلعو

 هفرع الو هرمأي مل نإف : هل تلق . هيلع هنمآ دق ف امهتم نكي مل ام هزاوج

 ، ةفرعملا نم هل ام عمةساجنلانم هلسغ دق هنإ هلوقي ام ىلع نومأم هنأالإ هتساجنب

 لبقي الف الإو هب هرمأيو هملعي ىتحف : لاق ؟ هتراهط ىن اذه ىلع لوقلا ام
 هنمآ اذإ هلوبق زاوج ليقو © ةقث نوكي نأ الإ هرهط دق ةساجنلا نم هنإ هلوق

 هلعف ةمالع نم هيلع ىأر اذإ هنإ ليق دقو . هلوق ىن همهني ملو ه ريهطت ةفرعم ىلع

 وه لاق الو هب هملعيمل نإو ،هتراهط نم نوكي نآل زاج هلسغ ىن هئزج ام ردق

 . هتمالع نمم هآر دق امل كلذ نلإ هبلق نأمطا اذإ ،هتساجن نم هرهط دق هنإ
 ، هلسغب هرمأو هب هفرعف ؟ لاح ىف لسغلاب ةفرعم هل نكي مل نإف : هل تاق

 ؟ هرهط دق هنإ : هل لاقف]ل، هيلإ عجر مث هتساجنب هملعأ نأ دعب نم

 ك هتفلاخم هرمأ ايف همهتي ملو هتفرعم ىلع نمثوي نم دح ىلإ راص اذإف : لاق

 رم ام ىلع ةنامأ نم امهنود ام وأ{ةقث نمهل ام عم لوبقلا ىن نوكي نآل زاج

 نوكي ام وأ . هلوق لوبق زاجف ةقثلا ادع امو : هل تلق . لوقلا نم هلثم ى

 اذكه .: لاق ؟ مكحلا ال ةنانثمطالا ىن زاج ام ىلع جرخم امنز3هلعف روهظ نم
 هعم هتوبث ىن فلتخم نأو دب ال هنإف ث ةقثلا الإ ةنامألا لع ىف جرخم اذه ىف ىعم

 ."ثلذ ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دقو ، ةنانثمطالا وأ مكحلا ةهج نم هنأ
 |;؟ لعف نملهلوقي امْىلع وأ لسغ نم هل ام ةفرعم ىلع نموي مل ن نإف : هل تلق
 حصي ىج هلوق لبقي الأ ةنامآلا روهظ مدعل ةمهتلا عضوم ىف ىسعف : لاق

 . كلذك ىهف الإو 0 ةنانئمطالا ىف هزاوج نم هنود ام وأ { مكحلا ىن هريغب

 [:كلذكهنإ ليق دق . معن : لاق ؟ ال مأ غلابلا لثم اذه ف ىصلاف : هل تلق
 ؟. ؟ امهنيب قرفلاب هيف الهف : هل تلق . ثكالذ ى هلعفي ام ىلع نمأ اذإ

 . هيلع زاج لوق نم هيف ام حصأ هلبق ام نأ الإ هب ليق دق ، ىلب : لاق

( راثآلا بابل - ٢٧ م )



_ ٤١٨ -: 

 رثآلا ىفف : لاق .. ؟ ال مأ هب زوج نيكرشملا نم ىناتكلا غلابلاف : هل تلق

 ؟ رثكأو هيف ام رهظأهب حصي ال هنأب لوقلا نأ الإ ، افالتخا هزاوج ىف نأ لد ام

 ، هنم هذخأف ، سجن هنأ هملعي ملو { ةمأ وأ دبع ىلإ هملس نإف : هل تلق

 ىلع ال مأ هنع هلأسي ملو هب ىلصي نأ هل له © ةلاسغلا رثأ هيلعو هب هاتأ مث

 ىف ىضم دقو . غلابلا ىف ىراوحلا نب لضفلا هزاجأ دق : لاق ؟ ةلاحلا هذه

 ' . هفرعاف هيف ام ىلع لد ام لوقلا نم اذه لثم

 نآ همزليأ ، سجن هنأ هرخاف هيلإ هدر مش ابوث آدحأ راعأ نإف : هل تلق

 ءىش هقيدصت نم هيلع سيل هنإ هيف ليق دق : لاق ؟ ال مأ هقدصي

 ىدنع ايف هل هموزل ىن فلتخم نآل زوجيف.ةقث نوكي نأ الإ ،هعمحصي مل ام

 ىنعم نسحأ امو ، ةقث نكي مل نإو هقدصي نأ ةربخ نمنأ ض ضعب نعو حص نإ

 لاق نإف : هل تلق . هيلع ردقف ةعسلا عضوم ىف هنكمأ نمل طايتحالا نم هيف ام

 اذه لثم ىن ىسعف : لاق ؟ ال مأ ءاوس هلك هسجن هنأ وأ سجنت دق هنإ هل

 ىف ىضتقي هنآل ، لاحلا ىف سجن هنأ ىلع لدي ام هيف نوكي الأ لاقملا نم

 دعب نم رهط دق نوكي نأ هدايق ىلع نك ام لاعفألا نم ىضاملا نوك نيرمألا
 هد رجتل © هداسف ىلع قاب هنأ ىلع لدي ام هيف سيل ذإ & رهطف هب ام لاز ىنح

 هلعف دق املهاوعد هيف عم نامزلا نم هرضح ىذلا نآلا ىلع ةلادلا نئارقلا نم

 نوكي هب امل ، هناصقن نم همزلي ايف الإ حصي مل ام لبقت ال اهنإ لوق نم هب
 حص نإف 0 هنايض نم دبال ىدنع ايف هنإف ، لسغي ىنح ههشأ ام وأ كرعلا نم

 رثألا ىف لوق نم هيف ام ىلإ عوجرلاف الإو ، قرفلا نم هتيدتبا دق ام قحلا ىف
 ةقثلا لوق ىف زوجم ال لهف : هل تلق . رظنلا ىف نهو نم ى امل ، هب ام ىلوأ
 ، لبقي نأ ههشأ ام وأ هيف وه ىذلا هلاح ىف هسجت هنأ وأ هنيح ىف سجنت دق هنإ

 ٠ ىلب : لاق ؟ ال مأ اسجن لاحلا ىن هتراهط ناكمإ زاوج مدعل نوكيف
 ىف ىرأ . هيف ام حص نإ هلثم ىن ةجح هلعجب نم لوق ىلع زوج امم اذه نإ

 ةجحم سيل هنإ : لوقي نم ىأر ىلع الإ هبذك حصي ملام ، هقدص زاوج عضوم
هلوق لبقي ال ةقثلا رغف : هل تلق . هلوبق مزلي ال هنأ ىلع لدي هنإف © هلوق ف



.! ٤١٩ 

 هلهج عض وه ق هملعي ال ام ل وقي نأ همهنر ال و هقدص ق 1 سجن هن هيف

 ' سكعلا ىلعو © هلثم ىف ةجح نوكي نأ زوجيف لبقي نأ ىسعف © هقح ةف رعمع

 . هلعف ىوعد نم هن ؟ل رخآ ل وق ف اذه نم

 سجن هنأ دعب نم ه ربخأ م & هب ىلصف آبوث دخأ نم راعتسا نإف : هل تلق

 هلوبق هيلع نإ ليقهدق { معن : لاق .. ؟ ال وأ ناك ةقث هلوق لبقي نأ همزليأ

 همزلي ال هنإف ، هب ىلصيل هنم هذخأ نوكي نأ الإ ، هلوق ىف بذكلاب همهني مل ام

 نم هلوبق موزل ىف لوقأ:نآ ىلعلو . ةقث ناك نإو ىضم امف هلبقي نأ دعب نم

 ، هلوق ىف ةمهتلا هيلع زوجت ال ذإ & لاح ىلع دعبي الأ ىأر ىلع ةقثلا

 هركذي ح { هلاح ىف هب ام ىسني نأ لمتحم دقف © هب ىلصيل هيلإ هملس نإو

 . هيف كش ال ام اذهو ، دعب نم

 ، هندب ىن وأ ةساجن هبوث ىق نيغلابلا نم"دحأب ىأر نإف : هل تلق

 عض وملا نم هباصأ نإ سأب هيلعأ { امهلسغي نأ هيف نكمم : ام ردق هنع ىراوت مث

 ' اذه ىلع هنإ هيف ليق دق : لاق . ؟ ال مأ ةبوط رلا نم ء ءىشب وه هلان وأ هبوطر

 ىلع دعب هنأ هعم حصي مل ام قرف الف 0 ال وأ هب ىه نم اهملع هيلع سأب ال

 { هتراهط نوك هعم حصي مل ام اهملع نإو هلاح ىلع هنإ ليقو . هتساجن

 ةساجنلاف اهملعي مل نإو ، هلان ام عض وملا نم هرضي ال نآل زاج اهملع نإ ليقو

 . ةنانثمطالا ىن زاج ام وأ مكحم ةراهطلا حصت ملام ، ىل وآ هب

 ىأر نآ دعب نم بوثلا اذه هاطعأف هب ىلصي ابوث هلأس نإف : هل تلق

 هضرف هب ىدوي نأ اذه ىلع هل له هرهطي نأ نكمم ام ردق هنع ىراوتف هيف ام

 حصي ىتح ، هزاوج نم هل عنملاب اذه ىف ليق دق : لاق ؟ هيلع ءىش الو
 هتزاجإب لوقلا نأ الإ ث ةنانثمطالا ىف زاج ام وأ مكحلا ىن هتراهط نوك هعم
 . هتساجن ىلع دعب هنأ هعم حصي مل ام 0 هيلع زوجم نأ نم ىأرلا ىف ىدعتي ال

 هيف كشي ال ام دجو هنأ وأ آدبأ هربغ ىلع هتقو ىف ردقي مل نإف : هل تلق

: لاق ؟ هل هراتختف هتالص ىف رموي هب ىذلا ام :© لاح ىلع سج هنأ



_ ٤٦٢٦٠ 

 عضوملا اذه ىن هب ىلصي نأ هل هنأ ىلع لد ام هللا همحر ديعس ىنأ خيشلا لوق ىفف

 نم هفرعاف ، ةقيقحلا ىلع سجت بوثب وأ ايراع ىلصي نأ نم هيلإ بجعأ نإف

 اذه ىف ىصلاف : هل تلق . هرثأ نم ناكام حصأو هملعأ ام هرتعم ىن هلوق

 نم هب ام ىلع]وهف ث هيلع دبعت ال هنإ هيف ليق دق : لاق . ؟ال مأ غلابلا لثم
 رادقم هتبيغ دعب نم زوجيف رخآ لوق ىلع و 2 هتراهط حصت ىتح ةساجنلا مكح

 حصي ملام ، ةراهطلا زاوج نم غلابلل ام نوكي نأ.رهطيف لسغي نأ نكمم هيف ام
 نم غلابلاف : هل تلق . هندب ى وأ هبوث ىن ةساجنلا نم هب ام ىلع دعب هنأ

 هل له ث اهنم هبيصي امب ىلابي الو ، ةساجنلا ىقتي ال ناك اذإ ، ةلبقلا لهأ
 ةبيرلا عضوم ى اذهف : : لاق . ؟ال مأ هسابل نم نوكي ىذلا هب وثب ىلصي نآ

 ةنانئمطا وأ مكحم هتراهط هعم حصي مل ام هب ىلصي الف ، ةمهتلا نم هيلع زاج ام

 . هيلإ ةرو نم ال هب ىلص نإف 3 هيف كش ال امم هربغ ىلع ردقي ال نأ الإ

 مكح ةلبقلا لهأ نأل { لاح ىلع سجن هنأ هعم حصي مل ، هيلع اهداسفب لقأ مل
 لوق نم اذه ىف فلتخم هنأ ملعن الو © اهلاوز حضي ىنح لصألا ى ةراهطلا

 امهنم دحاو لك نأ هريغت سجنلاو رهاطلا ىن ةلمحلاب و : هل تلق . لدعلا لهأ

 هلقن نوك هيف حصي ىنح ، مكحلا ىن ةساجنلا وأ ةراهطلا نمأ هلصأ ىلع
 ةحابإ ىف ىأر نم هادع امو امهف لوقلا اذكه : لاق . عفدي نأ زوج ال امم

 نه ةنانئمطالا ىنعم نم جراخف ع امهيلع زاج ةساجت وأ ةراهط ىف عنم وأ

 ىن مكح نم هل ام ىلع بلغي ىتح امهدعب وأ ءىشلا نم امهبرق ىف ةزاجإ
 لدعلاب الإ هنم ذخوي ال مث 0 لصفلا اذهف ام عيمج ف رظنيف { لصألا ¡

 . ملعآ هللا و . ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو

 تاساجنلا لسغ نما عضوم ىف عمتجم ىذلا ءاملا ىفو ، ىلمازلا : ةلأسم

 هكح نوكيام ، هريغ وأ جوراص ىف 0 آريثك وأ اليلق ناك كلذ ريغو ىناوآلاو

هسجنت ال هنإ ىراحلا ءاملا نم هلصأ ءاملا اذه ناكاذإ : لاق . ؟ اسجن مأ آرهاط .



٤٢١ 

 ' عمتجاو © ناذضيحلا حيراطم لثم . ةساجنلا هيلع بلغت ملو هيلع بلغ ام الإ
 . ملعأ هللاو . رهاط وهف ةراهطلاب هل مكحو ىرج نأ دعب ناكم ىف

 ءوض ولا هنكمي و طئاغلاوآل وبلا نم ءاجنتسالا هنكمم ال نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟لعفيفيك طئاغ و لوب نم ثدح وه و ةالصلا هت رضح ؤ هب تثدح ةلعل كلذ و
 (١)(عاجنتسالاب هل موقي نم دجو نإ : لاق) ؟ ءاملا دوجو عم رمئوي اذام و

 ردقي ال ناك نإو . لوقلا ضعب ىلع هب نبعتسي نأ هيلعف ةيرس وأ ةجوز لثم
 .ملعأ هللاو .ءاجنتسالا نع هيفكي"مميتلاف هربغ هب لعفي الو هسفنب وه لعفي نأ

 ذخأي مل ىذلا غلابلا ماكحأك تاراهطلا ىن ىبصلا ماكحأو هنمو : ةلأسم

 هماكحأ مأ اذه ك غلابلا لثم نم زوجب ام تاراهطلا ىن هنم زوجم و ، طايتحالاب

 تاولصلل اظفاحم تاساجنلل ايقتم تاراهطلا نلع اظفاحم ناك ول و ؟ كلذ نود

 نوغلابلاآهب ىلصي ىنلا بايثلل هتراهط امأ : لاق ؟ نفلابلا نم ريثك نم رثكأ
 .هتراهط امأو ك بايثلا نم ىصلا هرهطي امم اولصي نأ نوغلابلا هنع ىہني كلذف

 ةبوطر نم بطر وهو ةبوط رب دحأ هسم اذإ وه امو . زئاج كلذف ةينآلل
 .سملا ق نعملسملانم نعغلابلا نبب و هنيب ىدنع قرف ال © ةراهطلا همكحف ة رهاط

 . ملعأ هللا و

 ، آولم آولد نورشع اهنم حزنيف تسجنت ءاملا ةلياق رتب ىفو هنمو : ةلأسم

 .. ؟ ال مأ كلذب رهطي ، اليلق الإ اهئام غرفو © افصن آولد نورشعؤ
 ىفي ال اليلق اهوام ناك اذإ رئبلا نإ نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلع : لاق

 & اهنراهط كللتف ءىش هنم قبي ملو هلك اهوام حزن اذإ هنإ { آولد نعبرأب ]
 لاكب ىفي ءاملا نم ء ىش اهنف عمتجم نأ ىلإ كرتتف هلك هح زن ىلع ردقي مل نو

 . ملعأ هللاو .نيملسملا لوق ضعب ىلع ترهط نوعب رآلا تلمك اذاف ، نعب رآلا

 ؟ . اسجن .نوكي ىنح هدح ام ندبلا ىف رانلا قرح ىفو هنمو : ةلأسم :

 وأ ماعط هدب ىن هقرح نإ كلذكو `‘ رثوي مل ولو سجن وه مآ رثأ اذإ وهأ
 ش هيف داسف الف رثوي مل اذإ :: لاق .. ؟ ال مأ ءاوس هيف لوقلا نوكيأ { نخس ءام

 )١( ؟ هيجني نآ ها زوج دحأ هنكم ناك نإ : لاق » : لصالا ىف .

 



٤٢٢ 

 الف نخسلا ءاملاو آ سجن هنأ لوقلا رثكأو { فالتخا كالذ ىفف رثأ نإو

 قرح كالذكو : .ذل؛وملا لاق .مد جرخم نأ الإ 2 رثوي مل وأ رثأ هتساجن ىنبجعت
 .ىرأ ايف هتساجن ىلع ليلدلا مدعل هتراهط ىنبجعت مد هنم جرخم مل اذإ رانلا

 : ملع أ هللا و

 رطملا اهب رضو ض ذ رألا نم نم عضوم ىن تناك اذإ ةرذعلاو هنمو : ةا اسم

 .. ؟ ال مأ ةرهاط ث اهيلع لاس ىنلا رآلا ىلع اهلبق نم ىرجم ءاملا راصو

 هيلع بلغ ام الإ هسجني ال ءام ةبلحلا هذه لخد اذإ هنأ هتعمس ام ىلع : لاق

 ، عرذأ ةثالث اهوح ام بنجتيف ة رذعلا تيقب و ءاملا سبي اذإف © هترثك نم

 ابطر ماد ام سجن ءاملا كلذ هقحل ام ن وكيف هلثم هسجني ام ليلق ءام اهلخد نإو

 ؛ىذلا امآ و 0 حي راو سمشلا هبرضتو ، سبي ىح حيرلاو سمشلا هفشنت مل

 . ةساجنلاهيلع بلغت ,ح ايراج ناك نإ سجنتي الف ءاملانم ض رآلا ىن اهيلع لاس

 . ملعأ هللا و

 رهطيأ © ؟رهاط مكحلا ىف ناك اذإ لمعتسملا ءاملا ىنو هنمو : ةلأسم

 3 هلثمو ةيعوألا هب لسغت ىذلا لمعتسملا ءاملا امأ : لاق . ؟ ال مأ ةساجنلا

 بوبحلا نم ع ىش هب " ىذلا ءاملا امأ و . تاساجنلا رهطي ىدنع وهف

 خرطبلاو ركسلا لثم اهنم جرخ ىلا راجشألا نم ءىش ىلإ افاضم "ناك وأ

 كلهتسم اذهف ءوضولا دنع ناسنإلا نم رطقي ىذلا امأو ، فالتخا هيفف

 . ملعأ هللا و . ىدنع هب عفتني الو

 هيف تعقوف { ثالث وأ نىترج وأ ةرج. ردق ناك اذإ ءاملاو هنمو : ةلأسم

 ٩, هب ءوضولا زوجي مأ ءاملا اذه نم ىلوأ مميتلا نوكيأ 0 ه ريغت ملو ةساجن

 ةساجناا تناك اذإ ليلق ءام اذه نأل ىدنع ءاملا اذهنم ىلوأ مميتلا نإ : لاق

 ةاق نمرأ 7 لقأ ناك اذإ ىبجعي ايف ثكالذ دحو © تاوذلا نم هتلخد ىلا

. ملعأ هللا و



 ۔۔ ٤٢٣

 3 نيكوكم وأ كوكم ردق ضوح ىف اعمتحم ناك اذإ ءاملاو هنم و : ةلأسم

 هنم زوجب له لفسأ نم هنم ىرجم ناك وأ هنم ىلعأ نم ءاملا هيلع ىرجم و

 ءاملا نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق ؟ ال مأ تاساجنلا لسغو ءاجنتسالا

 ىراحلا ءاملا هنم جرخم ناك وأ ىلعأ نم ىراحلا ءاملا هيلع حرطي و افقاو ناك اذإ

 اذه مكح لوق . .فالتخا هيفف ، ء ىش هالعأ نم هيلع حرطي نكي ملو لفسأ نم
 ىلعف & ىراج ربغ همكح لوقو 2 هيلع بلغ ام الإ هسجني ال ىراحلا ءاملا
 ةساجنب دحأ هيف عقو اذإ نيعاص وأ عاص ردق اليلق ءاملا ناكنإ لوقلا اذه

 حرطي ىذلا ءاملا اذه ناك نإ ىنبجعي و . ةساجنلا هيلع بلغت مل ولو هدسفآ

 رابتعالا ىن هنأل هيف لاستغالا زوجم نأ لمر ى هنم جرخم ، ىراحلا ءاملا هيلع

 .هريغ دج و اذإ هنع هزنتلا ىنبجعيف بلص ناكم ىف ناك نإو & ىداولا ى روغي

 ءاملا ناكو،هءوض و متينأ لبق نم عطقناف ىراحلا ءاملا نم أضوتي ناك نم امأو

 ىذلا هيلع بلغي ىنح ؛هيف هءوض و متي نأ هيلع سأب الف نيعاص وأ عاص ردق

 . هنمآعوضولا زوجم ال ذئنيحف هنم رثكأ نوكيو ، ؛ىضوتملا حراوج نم رطقي

 . لع ا هللا و

 تتام اذإ عدفضلا ىفو :_ هتلا همحر _ ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ ءاملا ريغ نم هتقال ام اهسجني ال ةرهاط اهنيع نوكتأ 0 ىراجلا ءاملا ىف

 هنم تجرخ نإو © ءاملا باود نم اهنآل ءاملا سجنت الو اهنيع ةسجن نوكت مأ

 ليلقلا ءاملا ىف تتام نإو ؟ ةسجت مأ ةرهاط نوكتأ ، ضرآلا هجو ىلع تيقلأو

 رثألا نم هفرعن ىذلا : لاق . ؟ ال مأ هدسفت ، تديعأ مث هنم تجرخأو

 ح اهنم جرخ امو اهمكحف ءاملا ىف تناك اذاف ، ةيرهن ةيرب اهنأ عدفضلا ىن

 وأ ًامناد © آرثك وأ اليلق ءاملا ناك & رحباا ىف توحلا ةتيمك ةراهطلا اهتتيمو

 & هيف تديعأو ةتيم هنم تجرخأ نإ اهنأ وجرأو ث ةتيم وأ ةيح تناك ايراج
 ى دماج وأ عئام نم ءاملا ريغ ىف تتام نإ امأو . لوآلا اهمكح نع لقتنت الف

 هتدسفأ ه رغ وأ عثام نم تا رهاطنا نم ع ىش ىف تلح نإو . ةساجنلا اهمكحف

. ملعأ هللا و . تاساجنلا هدسفت ام ناكاذإ



٤٦٢٤ 

 ىعأ ؟ هنم رهطتلا زوج ىبح هدح ام دكارلا ءاملا ىفو هنمو : ةلأسم

 ةلقلا دح امو ؟ هيف طوبهلا زوج ال ىنح ةلقلا ىف هدح امو © هيف طوبهلا

 ةلقلاو © ةلق نعب رأ رادقم ءاملا ناك اذإ : لاق . ؟ كوكم نم ةروكذملا

 كلذ نم لقأ ناك امو { رشك وهف كلذ قوف امف ءام نم آاعاص رشع ةعست

 دارأ نمو . آدكار ناكاذإ ةساجنب دحأ هيف محقني الأ بحأ انأ و . ليلق وهف

 ؤبنج ريغ وأ ابنج ناك 0 هيف محقنيو ةساجنلا :هنم لسغيلف هيف محقني نأ

 هل بحأ الف ةساجن هب ناكاذإ امأ و . هيف محقني نأ هلف ةساجنلا عض وم لسغ اذإ

 & ءاملا اذه ريغل آدجاو ناك اذإ اذهو : رظانلا لاق . ىلإ بحأ هسيجنتو كلذ

 هيف لاستغالاف ، هنع لزعم ىف هنم لستغي نأ ةليح دج ملو هريغ دجم مل ناك نإ و
 : ملعأ هللأ و .ةساجنلاهيلع بلغت ملو ، ةلق نحب رأ رادقم ناكاذإ با رتلا نم ىل وآ

 مے -. =- ! َ -..

: 

 دحا ولا لوق لبقي له ، قرطلا ىلع ىذلا د روملاو رئبلا ىو هنمو : ةلأسم
 ليلقلا دح امو . ؟ امهم۔يجنت ىلع نايبصلا وأ ديبعلا وأ لاجرلا وأ ءاسنلا نم

 ىن دحاولا لوق لوبق ىف نوفلتخم انباحصأ نإ : لاق . ؟ ءاملا نم رثكلاو

 . نومأملا ةقثلا الإ كلذ ىف ةجح نوكي ال مهضعب لاق . ةساجنلاو ةراهطلا

 ةساجن ىف ةجح نوكي الو { ةساجنلا ةراهط ىف ةجح ةقثلا رغ نإ : لوقو
 © ةساجن رهطت نم كلذ نم ءىش ىف ةجح نوكي ال : لوقو . ةراهطلا

 ، ىضم ايف دحاولا لوق لبقي ال لوقو ، نيدهاشب الإ مكحلا ىن ةراهط ةساجن وآ

 ، ةراهط سيجنت دحأ ىلع مزلي هلوق ىف ناك اذإ ، رهاطلا ةساجنب لاق اذإ
 هلصأ ناكامو { تاساجنلا ريهطت نم لبقتسي اهف هلوق لبقيو . ةالص لدب وآ

 حصت ىنح سجن وهف اسجن ناك امو ، هتساجن حصت ىنح رهاط وهف آرهاط
 اذه نإ لوقي 2 رهاطلا سيجنت ىف دحاولا لوق لوبق بجوأ نمو : هتراهط

 باطخلا نب رمع لوقلو © سانلا نم دحأ ىلع اقح هريم تبثي الو ربخ
هد رت له ، ضوحلا نع صاعلا نب ورمع هلأس نبح ىعارلل _ هنع هللا ىضر



_ ٤٢٥ 

 ةجح هلوق نكي مل ولف ، ىعار اي ان ربخت ال : هنع هتلا ىضر رمع لاقف ؟ عابسلا
 .لصأ وةجح ليواقألا هذه نم لوق لكل و ، ثالذ رمع هل لاق امل ءاملا سيجنت ى

 نتبرق ءاملا ناكاذإ : مهضعب لاقف رثكلاو ليلقلا ءاملا ىن آضيأ اوفلتخا و

 همعط وأ هن ول ربغ ام الإ \ تاساجنلا نم ع ىش هسجني مل ريثك وهف 3 ام ردق وأ

 رثك وهف لالق سمخ ردق اعمتجم ءاملا ناكاذإ : زرحم نب ديعس لاقو . هحمر وأ

 اضيأ اوفلتخاو . ةلق نيعبرأ ناك اذإ لوقو ، برق سمخ ناك اذإ لوقو
 صاخ كلذ نإ : لوقو .0 اهربغ وأ رابآلا ىن ناكاذإ : لوقف { هعضوم ى

 . ملعأ هللا و . رابآلا ريغ عقنتسملا ءاملا ىت

 ، ةطولخم بارغلا رئارم هيف لوعحملا ءاودلا ىفو 0 ىلمازلا : ةلأسم

 .مارح هنإلوق .فالتخا هيفف هسفن بارغلا امأ : لاق ؟ سجن مأ رهاط وهأ
 حبذ نإ رخآلا لوقلا ىلع امأو . حبذي مل وأ حبذ سجن وهف لوقلا اذه ىلعف

 هنع هزنتلا ىنبجعي و ، ةحمذملا لسغت نأ دعب ةرهاط هترارهف هيلع هتلا مسا ركذ و

 . ةالصلا تقو لسغ اذإ كالذ قيضي الف ءاودلا ىف امأو . ةالصلا رمآ ىن

 . ملع أ هللا و

 لوب نم اهنم جرخ اهف ءاملا نم تجرخ اذإ ةرقلا نإ : ىحبصلا ةلأسم
 . سجن وهف تاحمق ثالث قوف امو { هب سأب الف تاحمق ثالث نود ايف

 ١ . ملعأ هللا و

 تاسجن نهو جلفلا ىف تالول ءاملا ىف تناكاذإ ىناوآلاو هنمو : ةاأسم

 3 فالتخا ثكالذ ىف : لاق ؟ ال مأ ه؛ووضو ضقتنيأ ث “ىضوتملا نهلان اذإ

 . ملعأ هللاو . هونو ضقتني ال لوقو ضقتني لوق

 مكحم هنإ نملسملا ضعب لاق ، ةتيم اهف تدجو اذإ رئبلاو هنمو : ةلأسم

 . ةتيملا تدجو موي اهنساجنب مكحم لوقو ى ةحارلا تدجو موي رنبلا ةساجنب
. ملعأ هللاو . زئاجف لوقلا اذهع لمع نمو



 س - ٤٦٢٦٦

 ة اهليذ ىف لوبت تناك اذإ ةرقبلا ىف ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلآسم

 اهليذ ةرقبلا تسمغو ث ةرقبلا بلحت ةأرملا تءاجو © لوبلا نم ليذلا سبي و

 لوبلا ناك نإ : لاق . ؟ ةيناث درت ىنح مأ ةرم لوأ سجنيأ ، ةرم لوأ

 سجني الف اهليذ ىف رثأ هل ىقب الو بارتلا ىن هتغرمو اهليذ نم سبي دق

 اهليذ نب اقرف ملعأ الو ةساجن هب ناك ام الإ ةرهاط ماعنألا نادبأ مكح نأل

 .ملعأ هللاو . اهدسج رئاسو

 ةسجنلا ةنكمألا ,. نم حاي رلا هقوست ىذلا رابغلا نع هتلأسو : ىحبصلا ةلأسم

 با رتلا نم نوكي نأ لمتحا اذإ ةراهطلا همكح نإ ىعم : لاق . ؟ همكح ام

 . ملعأ هللاو . ةراهطلا هوجو نم هجو هل لمتحا و ، رهاطلا

 .ىسنو ث هديب ةامق سم نميفو : دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 ؟ال مأ ةسجن هبايث ريصت و لدبلاهيلعأ ،ىلص و ةالصلل أضوت هنإ مث ءاملاب اهلسغي نأ
 ثالذ ىفف قرذ هدي ىن اهنم جرخ هنأ ملعي مل هديب اهضبقو ةلمقلا سم نإ : لاق

 لوقو 0 هدي ىت قرذ اهنم جرخن مل هنأ علعي ىنح ةسجن هدي .نل لوق : نالوق

 هذه كلتفص ىلعو ، هدي ىف قرذ اهنم جرخ هنأ ملعي ىح ةرهاط هدي نإ

 لوق ىلع ةرهاط هبايث و © ةمات هتالص و مات ه؛ووض و كللذكو © ة رهاط هدي نأ

 . ملعأ هللاو . ىأرلا اذه ىلإ بحأ انأ و . نبملسملا ضعب

 ‘ اهنع بهذ و آولد نب رشع اهنم حزن ةسحل رتب ق و هنمو : ةلأسم

 رهطت معن : لاق . ؟ ثالذب رهطت له © نيرشع حزتق ايناث آموي ءاج ش

 ولدلا امأو . قرفتم حزنلا ناك ولو اهولدب آولد نمعب رأ تحزن اذإ ربلا هذه

 لبحلاو ولدلاو ث رئبلا ترهط دقف © آولد نعبرأ ةسجنلا رتبلا هب حرن اذإ

 . ملعأ هللاو . رئبلا حزن دنع ءاملا هسم ىذلا لدنحلاو

 سبيي ملو ةبطر هيف ةساجنلا تناك نإف & نسجنت اذإ ملقلا امأو : ةلأسم
 تسبي دق تناك نإو ، ةساجنلا هنم لوزت نأ ىلإ ، ءاملاب لسغي نأ هتراهطف

كلذ دحو « ةساجنلا غابم رهاطلا ءاملا غلبينأ ىنإ ءاملا ف كرتي نأهتراهطف ،هبف



- ٤٢٧ 

 رهاطلا ءاملا غولبو ، ريغص شه ملقلا نأل ، راهن رثأ رادقم رظنلا ىن اندنع
 . ملعأ هللاو . هيفكيو هغلبي راهن رثأ رادقم هنأ ىدنعو © ابيرق هلخاد ىلإ

 ةساجنلا هقحل اذإ لينلا وأ سرولاب غوبصملا بوثلا ىف : ىحبصلا ةلأسم

 ىتح رهاط وهأ ؟ كوزلا اذه ىف باوصلا ام ، كوز هنم قحل و © :هيف تيفخو

 . ملعأ هللاو . اذهو اذه ليق دق : لاق ؟ رهاطلا بناحلا نم هنأ حصي

 ىه لوقف 0 تاساجنلا اهدسفت ال ىتلا ةرحبتسملا رئبلا ةفصو : ةلأسم

 : لوقو ، تماد و ءالدلا اهيلع تفلتخا ولو حزنلا ىلع اهوام صقني ال ىنا

 . صقنت ملو آولد نوعبرأ اهنم حزن اذإ : لوقو . اهوام غرفي ملام تصقن ول و

 آغارف اهثوام غرقي ملو دحاو ماقم ىف آولد نوعبرأ اهنم حزن اذإ : لوقو

 بلغي ىتح ديدشلا لجرلا اهنم ىقتسا اذإ : لوقو . رحم ىهف هب عفتني ال

 ىنلاىه :لوقو .حزنت الف افصنوندوىآلم ولد جرخ اذإ :لوقو . حزنت الو

 .تحزن دقف اهلاح ىلع تصقن اذإ : لوقو 0 ةلق نوعب رأ : لوق و ءام اتماق اهف

 . حزنت الف ةئلتمم اهولد جرخم لاح ىلغ فقت تناكاذإ تصقن ولو : لوقو

 جرخت لب ، ةئلتمم جرخت ال ءالدلا تناك ول و لاخ ىلع فقت تناكاذإ : لوقو

 جرخم ىتح تصقن ولو : لوقو . حزنت ال اهنإف 3 ؟آدعاصف فصنلا نم رثكأ

 . ةرحبتسم ىهو حزنت الف غرفت مل ام كلذ ىلع تكسمأ اذإ هثلث وأ هفصن ولدلا

 . ملعأ هللا و

 : لاق ؟ سجت مأ رهاط ، نعبرألا مامت ولدلا ىف ىذلا ءاملاو : ةلأسم

 ؟ حزملا دعب لبحلاو ولدلا لسغ بجم لهو : تلق . ملعأ هللاو .. فالتخا هيف

 دنع رئبلا بناوجف : تلق . الف سايقلا ىلع امأو ، نالسغيف ىأ رلاب امأ : لاق

 رئبلا تناكاذإ : تلق . ال :لاق . ؟ لسغت له ث اهلع ىلا ةراجحلاو اهحزن

 ،حزنلا ولدب لوق :لاق .؟حزنت امهمأبف ، هريغ ولدب اهنم ىقتسيو ، ولدب حزنت

نم بلغألاب لوق و . ريغصلابف هرغ ىفو ، حزنلا تقو ىن حزنلا ولدب لوقو



 ۔ ٤٢٨

 .. ؟ اه ولد باسح ىلع رثكأ وأ رغصأ ولدب حزنلا زوح : تلق . اهناقسأ رثكأ

 . ملعأ هلا و . زئاج نل وقلا الك. : لاف

 ؟ اهبنج آ رب رفحم نآ :دارأ نم اهنع حسفي مك ، تسجنت اذإ ربلاو : ةلأسم

 دج و اذإف نارطقلاب كلذ رتعي لوقو ، ةتس لوقو ، عرذأ ةعبرأ لوق : لاق

 اهنع حشف ةسجنلا رثبلا تنفد نإ و . اه عفتني الف ةثودحملا رئبلا ىف همعط

 ؟ اهمكح ام ىعرشلا ح زنلا دعب رئبلا ىف ةحئار تيقب اذإو : تلق . عرذأ ةعبرأ

 ناك اذإ : تلق . ةحارلا اهنم بهذت ىنح فزنت لوقو ، ةرهاط لوق : لاق

 : لاق ؟ اهلع بلغت ملو ةليلق ةساجن اهلحو ث ةلق نيعبرأ نم رثكأ رئبلا ءام
 اهنم ثالذ جارخإ ىلع ردقي ملو ةتيم ةباد ول و اهسجن ةساجنلا نم اهف عقو ام لوق

 كلذ 'جارخإ ىلع اوردقي مل نإ : لاق] . ؟ اه عنصي ام : تلق . اهئام ة رثكل

 ةرك نه ءالدلا اهحزنت ملو اهئام ةرثكل مهنكم مل نإو ث رفحلل اهوسبك اهنم .

 اهلام معط ريغتي الو ث ريثكلا حزنلا ةغلابم دعب نبتماق اهثوام ىقبيو © اهرزغ
 . ملعأ هتلاو . اهس سأب الف هفرع الو هنول الو

 . ؟ ال مأ رهطتأ آولد نيعبرأ سجن ولدب تحزن اذإ ربلاو هنمو : ةلأسم
 اسجن ولدلا ناك اذإ لوقو . لاحز]ىلع؛ارهطت لوقو ث رهطت ال لوق : لاق

 : هل تلق . الف اهربغ."نم آسجنزناك نإو هب فزنت نأ زاج اهتساجن نم

 [ةلوقو 0 غلاب لجر الإ اهحزني ال : لاق ؟ ال مأ نايبصلا حزعب رهطتو
 . ملعأ هتلاو . زاج نومأم ىصلا ناكنإ

 كلذل الخو . اهف اتامو بلك وأ رونس اهف عق و رب قو هنمو : ةلأسم

 . ىلع ردق نإ :"لاق . ؟اهنمآكلذ"جارخإ رغ نمآ حزنلا اهكوزجمأ رثكأ وأ ةنس
 نع حزعت ال تناك نإو 0{© اهجارخإب الإ رهطت الف ماظع نم اهف ام جا رخإ

. . لعأ هلل ا و . سجنت الف نتم اق



٤٢٩ 

 زوجمأ ، هيلع حرطي ءاملا ناكاذإ لجآلا ىف عمتجملا ءاملاو : ىلما زلا ةلأسم

 ناك اذإ ءاملا ليق ، فالتخا هيف : لاق . ؟ ال مأ ةساجنلا نم هيف لسغي نأ

 ايراج نكي مل اذإ ليقو . ةساجنلا نم هيف لاستغالا زاج آدعاصف ةلق نهب رأ

 . ملعأ هللاو . ةساجنلا نم هيف لسغلا زوجت الف

 تثكم ام ردقب رهاطلاءاملا ىن لعج فشني ىذلا ءانإلاو هنمو : ةلأسم

 ءاملا ىن مايأ ةثالث لعج ث اهلولح لعي ملو ةساجنلا هتلح اذإو ث ةساجنلا هيف

 لزغملاف : فانصأ ةثالث ىهو . سمشلا ىن راهنلاو ليللا ىف هاومأ ةثالث وأ

 ةعصقلاو ةلملاك فنص و . رهطيو هنيح نم لسغي ههابشأو طشملاو كاوسملا و

 ة رصعملا و ةنوحاطلا بشخك . .فنص و . مايأ ةثالث اهن راهطف اههابشأ و ةنفحلا و

 ، هاومأ ةثالثب مايأ ةعبس هت راهطف ، عوذحلا هعقوم و ملعلا و رخلا سرخ و

 0 فالتخا هيف ىناثلاو ،سجت لوآلا ءاملاف اهرمغ لعج م { ةدملا ثلاث ءام لك

 سمشلا ى ةعاسو ءاملا ىف ةعاس كرتت عرقلا ةيعوأ امأو . رهاط ثلاثلاو
 ، عرقلاك وهف قيقر ءاعو ناك اذإ بشخلاو . هتراهط كلتو ، تارم ثالث

 غبصلا بوثلاو © ةساجنلا لخادم لخدي ام ردقب ءاملا ىف كرتي لبج رانلاو

 . قلطي مل اذإ سأب الو ءاملاو نوميللاب هلسغ ى غلابي سجنلا لينلاب

 .. عجر [ .زرخلا باصن كلذكو : خسانلا لاق ] . زحلاو نبكسلا باصن
 '. عرقلا ةراهطك حدقلاو لايكملاو قبطلاو نبضحلا ةبشخ و ةاحسملا رتعو

 ١ . ملعأ هللا و

 هبايثو هندب ىلع ءاملا شريو ضوحلا نم ىجنتسي ىذلا ىو : ةلأسم
 .فالتخا كلذ ىن : لاق . ؟ سجن مأ رهاط وهأ © ةساجنلا قحل ام دعب

 . ملعأ هللا و

 مكح فيك ، بوثلا ى دجوي لمقلا نابئض ىفو : ناديبع نبا ةلأسم

‘ لنالتخا فالذ . ىفف لمقلا نابيص امأ : لاق . ؟ ةساجنلاو ةراهطلا ق فكالذ



 ۔- ٠ ٦ ٤ _

 لمقلا تام اذإ امأو ، نابيصلا ىف صخر هنأ ديعس نب سيمخ خيشلا تعمس و

 ابطر بوثلا ناك نإو ، ثالذب سأب الف سباي بولا ناك نإف ، بوثلا ى
 لسغي و ه؛ووض و ضقتنيف دحأ هسم اذإف لمقلا هيف تام ىذلا عضوملا لسغيف

 عضوم ىلإ عضوم نم لمقلا لاقتنا امأو . هيلع لمعن ىذلا لوقلا ىلع هدي

 ىف تام اذإ امأو . سأب الف لمق هيفو بوثلا لسغ اذإ امأو 2 هب سأب الف

 . ملعأ هللاو .. بطرلا عضوم ى تيم لمقلا نكي مل ام ابطر ندبلا وأ بوثلا

 نم رهطتلا نم ىرجم ىذلا ءاملا ىفو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ةساجن نم رهطتلا ناك اذإ ؟ سجن مأ رهاط وه له ك هعمتجم ى هلثم ضوح
 ةساجنلا ىلع ابلاغ رهاطلا ءاملا ناك نإ : لاق . ؟ ال مأ آ رثك وأ اليلق ناك

 فلتخمال امم ه ريغل ناكمإلا عم هنع هزع "ةلا انعم نسحألاو : فالتخا هتراهط ىنف

 . ملعأ هللاو . هتراهط ى

 مكح فيك © ءانإلا ىف ءام اهلخاد و تسجنت اذإ نيطلا ىناوأو : ةلأسم

 ءانإلا لخاد ةساجنلا لخدت مل اذإ : لاق .. ؟ رهاط مأ سجن ؟ اهلخاد ىذلا

 ىذلا ءاملاف ءاقسلا لخاد ةساجنلا لخدت مل اذإو 0 رهاط ءانإلا ى ام مكحف

 . ےلعأ هللاو . نهف ام ةراهط ىنبجعيف تاغوبصملا ىناوآلا امأو . رهاط هيف

 عض وم ىف وه و “ ةساجن هندب وأ هديب نميفو : ناديبع نبا : ةلأسم

 ، تاراهطلا نم ائيش ضمو هبايث ىف قرع مث & بارتلاب مميتو ءاملا دجم ال
 ؟ ال مأ هسجنيأ { تا راهطلا نم سم ام كلذكو ؟ هيلع ىلا هبايث سجنتأ

 مدع دنع ءاملاب لسغلا ماقم موقي مميتلا نأل © سجني:الف هسم ام عيمج : لاق

 . ملعأ هللاو . ءاملا

 ائيش سمو © ةساجن نم ءاملا مدع دنع مميت نمو : دشار تنب : ةلأسم

 ىحبصلا نعف ؟ ءام دجو اذإ هسم ام مكح ام & هريغو نهدو ماعط نم ابطر

رظانلا لاق . ملعأ هللاو . ةرهاط اهنإ ناديبع نبا نعو ، ةسجن هتابوط ر نإ



٤٣١ 

 ملعأ الو ة رهاط هديف هديب اهسمع ملو ةسام نم ءاملل مدعملا مميت اذإ ىرأ ايفف

 :ةساجنلا ةلازإ دعب سجنلا عضوملا سم اذإ امأو . لوقلا نم فالتخا كلذ ىن

 ابطر هنوك عم هندب وأ هبايث نم ع ىش وأ ةبط ر هديو { ءاملا رىغب اهعض وم نم

 ، ابطر ةساجنلا عضوم نوك عم امهنيب ةسامملاو ةرواحملا ىن ةدملا لوط عم

 سم ام رهطي نأ ةراهطلا ىلع ةردقلاو ءاملا دوجو عم ىنبجعيف"كلذك اج زتماو

 مدع عم مميتو سجنت اذإ بوثلا نآل ،هندب وآهبايث نم رهاطلا سجنلا عضوملا
 كلذك ث ءاملا دوجو عم هلسغ دعب الإ هبةالصلا زاجأ آدحأ نأ ملعأ الف 0ءاملا

 هنم لبقي ال مث هانمقر ايف رظنيف اهموزل نبح هندب نم ةساجنلا لسغ هيلع وه
 . هقح حذضتاو هلدع حص ام الإ أ

 ىلع رهاط هنإ بوثلا ىف ناك اذإ ضوعبلا مدو بابذلا مد ىفو : ةلأسم ا
 7 ملعآ هللا و . لوقلا رثكأ

 سجنيأ ح زونكم رمت هلخاد قفو سجنت اذإ فزخلا س رخ قفو : ةلأسم

 لخاد ىلإ تلص و ةساجنلا نأ كدنع نمي مل ام : لاق . ؟ ال مأ هيف ىذلا رملا

 . ملعأ هللاو . رهاط رقلا مكحف سرخلا

 ، نيملسملا ضعب لوق ىلع مهماعط لكأ رئاجف نيباتكلا لهأ امأ و : ةلأسم

 ةيآلا نآل زوج ال هنإ لاق نم لوق ىنبجعي : فلملا لاق . زوجم ال لوقو

 . نيرسفملا دنع ماعطلا ق ال حابنلا ىف اهانعم مهماعط لكأ ةحابإب تل زن ىلا

 ١ . ملعأ هللاو

 نم دشأ اهقرذ نم وأ اهربد نم ةلمقلا نم جرخم ام : ديعس وبأ ةلأسم

 جرخ ام امأ و . افالتخا هيف ملعن ال ام كلذ و فالتخا هيف رأفلا لوبو © رأفلا لوب

 ث . رأفلا لوب نم ىدنع نوهأ وهو © هيف فاتخا دقف ةبوطر نم اهمف نم

. ملعأ هللا و



٤٣٢ . 

 ىلإ ةراهطلا لاح نم ةبادلا هب لقتنت ىذلا دحلا ام : ىحبصلا ةلأسم

 ائيش اذه ىف ظفحأ ال . ملعأ هللا : لاق . ؟ ةلالحلا مكحو ةساجنلا مكح

 ةساجنلا مكح ىلإ هب لقتنت نأ نسحف ى ةلالحلا نم ةراهطلا مكح ىلإ هب تلقتنا امو

 . ملعأ هللا و

 لعجم لوقو ءاملاب لسغي لوق ، سجنت اذإ ساط رقلا لسغ هنمو : ةلأسم

 هنم ةساجنلا جارخإ دعب با رتلاب مميي لوقو 0 هتساجن بهذت ىنح سمشلا ى
 . ملعأ هللاو . ةمئاق ةساجنلا نيع تماد ام مميتلاب رهطي الو نكمأ امم

 ، قشي نأ ريغ نم محللا عم خبط اذإ سيتلا بيضق ىو : ةلأسم
 قشي نا ريغ نم محللا عم خبط اذإ بيضقلا نإ : لاق . ؟ فالتخا هيف له

 سجني الف هريغ محل عم رانلاب ىوش اذإ امأو { سجن هقش دعب ءاملاب لسغيو

 هنإ ىحبصلا نع تظفح : فلملا لاق . ىوشملا محللا ىوشملا بيضقلا

 ىلإ جاتحم الو هلكأ ، لالح ماعنألا نم همحل لكوي ام ركذ نأ افالتخا ملعي ام

 . ملعأ هللاو . قشت نأ دعب ةناثملا لسغت امنإو ، محللا ىف الإ لسغ

 . فنألا عاجوأل اف وص وم ناكاذإ اه ريغو لبإلا لوبب طوعسلا و : ةلأسم

 3 ثكالذ دعب طخمعع مث كلذ نم هقنأ لسغو هب طعتسا اذإو ؟ ال مآ زوج

 : لاق ؟ءيش هيف سح مل اذإ ؟ ال مأ سجني هفو ارهاط طاخلا نوكيأ

 جرخم ام دسفي الف فنآلا لسغ ىف غلاب اذإو 2 ةصخر هيفف لكويل نكي مل اذإ

 .'ملعأ هتلاو . سجني الف ائيش هيف دجم مل اذإ مفلا كلذكو & طاخملا نم

 جلف ىن اسجن ابوث لسغي نميف و : هتلا همحر سبمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 . ؟ سجن مأ رهاط ؟ ءاملا كلذ ىف. لوقت ام & هنم رطيو هغبديو هجرخمو

 . :اندنع رهاط هنم ريطي ىذلا .ررشلاف { ةساجنلا ىلع ابلاغ ءاملا ناك نإ : لاق

. ملعأ هللاو



_ ٤٣٣ _ 

 ىلصي ىتلا ش رفللو ةالصلل غلابا باوثأل ىصلا ةراهط ىو هنمو : ةلأسم

 رهطي ال ىبصلا نأ انباصأ لوق ةماع ى : لاق ؟ ةمسلاو طاسبلا لثم اهلع

 هللا همحر ديعس نآ نع دجوو . ناوألا رهطي نكل ةالصلل ةساجنلا نم بايثلا

 هب ءاجو ثالذب فرع دقو 0 اهلع ظفاحم و ةراهطلا ف رعي ىصلا ناك اذإ

 رهط دقف ةمئاق نيع الو رثآ بوثلاب ةساجنلل قبي ملو ةراهطلا رثأ هيلعو

 . ملعأ هللاو .اندنع نسح لوق وه و 0 نعملبسملا دالوأ نم ناكاذإ 0 هله ريهطتب

 : لاق ؟ سجن مأ رهاط ة رقبلا رعب ىثو : ناد ۔ يبع نبا ةلأسم

 : فلثوملا لاق . سجن لاق نم لاقو { رهاط لاق نم لاق ‘ فالتخا كلذ ىف

 . ملعأ هللاو . ىدنع ايف رأفلا رعب نم نوهأ وه و هتراهط ىبجعي

 ؟ ال مآ آرهاط نوكي ىسوجمهلمع اذإ دروزاللاو جاجزلاو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مآ رهطي جراخ نم رهط اذإو © ,الوأ ءاملاب هوعضي نأ الإ نكمم ال ثيح

 . رهاط وهف كلذ دعبهلك ملسملا هلسغ مث هعنص دعب رانلا ىس وحلاهلخدأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللا و

 اه رهاظ سجنتو ءام ةءولمم تناك اذإ فزخلا ةرج ىو هنمو : ةلأسم

 ، اهرهاظ ةراهط اهزجنأ ءاملا اهف دعبو ةليل ردق اهرهاظ ىف ةساجنلا تدعقو

 جلوتت مل ةساجنلا تناك اذإ : لاق ؟ ال مآ ءاملا3 ىف لحت نأ ريغ "نم رهطتو

 لحت نأ ريغ نم رهطت و اه رهاظ لسغ ؟ئزجيف7 رابتعالا ىن ءانإلا لخاد ىلإ
 . ملعأ هللاو . ءاملا ىن

 اهدسج نم ةلصفنم رمغ ةمحل اهجرف نم تجرخ ةأرما ىفو هنمو : ةلأسم

 محرلا ىن اهلوزن دنع ةفطنلاو داولا رقتسم عضوم ىن ىه امإو 0 هنم ةنئاب الو

 ةبوطر لهف 6 ج رفلا ة راهط دنع ة راهطلا هغلبت 3 جرفلا نع اهنم جراخلا و

 هقحلي ام عض وم نم ىه ةبوط رلا تناك نإف : لاق :؟ ال مآ ة رهاط جرخ ام

( راثآلا بابل - ٢٨ م )



- ٤٣٤ 

 نم جرخت ةدام نكت مل اذإ ءاملاب اهلسغ دعب ىدنع ةرهاط ىهف اهنم ةراهطلا

 . ملعأ هللا و .ة راهلتلا هغلبت ال ثيح نمةساجنلا جورخ عضوم نم جرفلا لخاد

 تاب وط رلانمائيشنايناب وه و غئاصلا اهاشح اذإة ففلاةل وجاح وهنمو : ةلأسم

 ؟ ةالصلا اه زوجتأ 0 ه ريغ ائيش وأ اهبف هبنصو اصاص ر اهف باذأ لثم

 ثالذ ىن : لاق ؟ اهمزلي ام 0 انامز كلذب ةأرملا تلصو زوجب ال ناك نإو

 . ةمصلا هذه ىلع تاواصلا عيمج ةأرملا :.هذه لدبت نأ ىنبجعي و ،© فالتخا

 . ملعأ هللا و

 نيطلا رشقنا ش نطب اهيلع ىنب ادإ ةسجنلا ةراجحلاو هنمو : ةلأسم

 ةرهاط ىه لوقو ، ةسجن ىه : لوق ؟ ةمئاق ةساجنلل نبع اع سيلو ترهط و

 . ملعأ هللا و

 ؟ هدسج لسغ هياعأ { هب مان و اسجن بوث ناسنإلا سبل اذإ هنمو : ةلأسم

 قاعي امم قرعلا ناك اذإ : لاق ؟ هدسج هب سجني ىذلا قرفلا دح امو

 باط رلا نم ذخأ سبايلا نأل هسجني ال هنإ لوق هيفو . هسجني هنإف بوثلاب

 : فل؟وملا لاق . بط ر وهو 0 آرهاط دسحلاو & سباي وهو ًاسجت بوثلا ناكاذإ

 ناك نإ رظنلا هبجوي ىذلا نأ الإ هركذ امك حيص وهو رثألا ىن اذهب ليق دم
 نم دحاو لك ذخأيو اجزايني نأ نكع ال ةربسي ةدم هدسج ىلع ىقب بوثلا

 انامز هدسج ىلع ىقب نإو . بطرلا نم ذخأب سبايلا نإ لاق ، وه امك هبحاص
 . ملعأ هللا و . هسجني هنإف هبحاص نم ذخأي دحاو لك نأ اندنع ىذلاف

 لمعتسي ناك اذإ ءامدلا تاوذ نم نوكت ىتلا ةتيملا دامرو هنمو : ةلأسم

 ء بوبحلل اهدامر سانلا لمعتسي ،(ةلككحلا) اها ىنا ةبادلا هذهك ءاودلل

 نم ىنبجعي ىذلاو & فالتخا كلذ ىن : لاق ؟ ال مأ اه ةالصلا زوجتأ

 دام رلا كلذ نم ىلصملا باين قحل اذإو ، اسجن دامرلا نوكي نأ هيلع لمعأ و لوقلا

 لسغي هنزف ىل.هي نأ ىلصملا دارأ اذإو { ىنبجعي ام ىلع ةدساف هتالصف هب ىلص و

. ملعأ هللاو . هنيح نم دامرلا كلذ



. ٤٣٥ 

 ىف هردص نم جرخف أشجت مث ءام دحأ برش اذإو : ىلمازلا ةلأسم

 ىلع اسجن نوكي نأ ىنبجعي : ل اق ؟ رغتم ريغ ءا نم ع ىش تقولا ! كالذ

 هنم جرخو هفوج ىلإ رصي مل ام : فلثوملا لاق . هيلع لمعن ىذلا لوقلا
 - . ملعأ هللاو . برقأ هت راهطب لوقلاف { كلذ دعب

 فلوملا لاق . رهاط هق زخف راذقألا لكأ نع نيص اذإ جاجدلاو : ةلأسم

 هكح ناك اف ، زاج همكح اىلع ء ىش لكو 0 ىعرملل امكح ىري ال ضعبر

 إ مكحلا كلذكو . هلصأ نع ىعرملا هكح لوحم الو همكح ىلع وهف رهاط

 ا: . ملعأ هللا و . اسجن هلصأ ناكايف ىرج

 بارغلا ةرارم ىنو : هتلا همحر دادم ؛نب دمحم نب نايلس خيشلا : ةلأسم

 .هت رارم ةراهط ىث فلتخا دقف ىك ذم با رغلا ناك نإ نعلا ةي ودأ ىن لعجت ىلا

 لوقلاب و { نورخآ ه زج ملو ، ضعب كلذ زاجأف ىكذملا عبضلا ةرارم كلذكو

 . ملعأ هللاو . مارح سجن ةتيملاك وهف حوبذم ريغ ناك نإو & لوقن لوآلا

 اه رقو ءام ىن ىهو ربسي ءام اهف ناك وأ ءام اهيف سيل رئب ىنو : ةلأسم
 ت ألتماو ءاملا برش اذإف ةماق رادقم ةبحلاو ، رثكأ وأ نمعاب رادقم اهنع ةبخ

 اهثوام رثكو رثبلا هذه ىث ةدايزلا تناب آموي ءاملا كاذ ثكم اذإف © ةبحلا كالت

 ىن ىذلا ءاملا كلذ ةساجنب رئبلا هذه سجنت له ، بلك ةبحلا هذه نم برش مش

 عرذأ ةعبس ىلإ عرذأ ةتس رادقم ةبحلاو رئبلا نب ناك اذإ : لاق ؟ ةبحلا

 ناك اذإو . باودلا نم ء ىش ةساجنب ةبحلا تسجنت و!و : رتبلا هذه سجنت الف

 تناكو ةبحلا هذه نم بلكلا اذه برشو ، عرذأ ةتس نود ةبحلاو رنبلا نب

 ىف ةبحلا هذه ىلإ راج ريغ دكار ءاملا نأ لجأ نم اهئوام سجني ام ةبحلا

 ء ؟آدعاصف نتماق ةبحلا ىث ىذلا ءاملا نكي و 3 بلكلا برش ام تقو

 هنإف ةبحلا ةراهط امأ و ت رهط دق ئ { آولد نعب رأ رئبلا هذه حزمت نأ ىبجعيف

 فح هنإف حزملا لبق اه“وام سبي نإو ث اهن راهط كلذ و آولد نوعب رأ اهنم حزتي

. ملعأ هللا و . رهاط وهف ءام كلذ دعب اهف ءاجو با رتلاو نيطلا رهاظ



2٣٦ 

 ضوخلا ناك نإف ضوحلا ىف ةتيملا تدجو اذإو : ناديبع نبا ةلأسم

 رابتعالاو رظنلا ىف ناكو ى ةتيملا هذه هيف عقت نأ لبق نم آرهاط ءامبرش دق

 ..لمع نأ جاتحم الو هلسغ ىن غلابيو لسغي ضوحلا اذه نإف ، برشي ال هنأ

 ءاملا برشي هنأ رظنلا ىف ناكو رهاط ءام برشي مل ضوحلا اذه ناك نإو

 كللذ هب لعمنيو ، فشنيو راهنلاب هنم قاطي مث ليللاب ءام الع ضوحلا اذه نإف
 اذإ جرصملا ىرلاو حطسلاو ضرألا ةراهط امأو . رهط دق م لايل ثالث

 { رهط دق مث ، هاسغ ىف غلابيو لسغي عضوملا كلذ نإف ةساجن هيف تعقو
 لخلا كلذكو ،“ ت رهط دق مث كلذ لسغ ىف غلابي ميمسلاو طسبلا كلذكو

 . ملعأ هللاو . رهاط همكح ناع ىلإ بلج :ىذلا

 ةساجن هتلح مش © لخ وأ ءام هولم فزخ نم ءاعو ىو هنمو : ةلأسم

 كلذكو لسع هيف ناك نإ كلذكو ؟ لخلاو ءاملا مكح نوكي ام ، جراخ نم.
 . ملعأ هللاو . سجن هيف ام نوكيف فشني ةب رقلاو ءاعولا ناكاذإ : لاق ؟ برقلا

 بتكي بتاكلا راصو سجن ساط رق ىف هب بتك اذإ دادملاو هنمو : ةلآسم
 مكح له © لجر بوث دادملا كالذ قحل ش { ساط رقلا كلذ ىف دادملا اذه نم

 © ىنبجعي ام ىلع سجت دادملا. مكح نإ : لاق ؟ال مأ سجن دادملا اذه

 . ملعأ هللا و . س ريغ دادملا نإ ن:ملسملا لاوقأ نم جرخم الو

 لوبلا ىف وهو لوب هب ثدح م ءاملا ىف ىجنتسي نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ ارهاط ءاملا نوكيو ءاملا ىف لوبي نآ هل زوجب له & موقي نأ هنكمي ملو

 . هللا هرذع نم روذعملاف رذع نم الإ ةيهاركلا هلخدت ءاملا ىف لوبلا امأ : لاق

 ئ رتسيو ءاملا نه جرخ هنإ لوقو ء زثاج هنإ لوق&ءاملا ىف ءا رىتسالا امأ و

 ،لوقلا اذه ىف هيلع ءارتسالاو ، ءاملا عطقي ءاملا نإ لوق هيفو اجراخ

 . ملعأ هللاو . ىلإ بحأ ءا رتسالا و

لخ اهيف ناكاذإ لخلا ةبدو : ىويلحملا سيمخ نب ملاس خيشلا نع : ةلأسم



_ ٤٣٧ _ 

 قيزوت ىلإ جاتحت ، رافلاو لخلا كلذ اهنم جرخأ اذإف ، تيم رأف اهف دجوو
 لبق لاحلا ىف تلسغ تناك نإ : لاق ؟ ترهط دقو لسغلا اه فكي مأ

 . كلذ اهسفكيو & قيزوت ىلإ جاتحت الف ةساجنلا هيف جل وتتو سجنلا برشت نأ

 ءاملا غلبي ام ردقب قيزوت ىلإ جاتحتف اهنحل وت و ةساجنلا نم تبرش دق تناك نإو

 ملعأ هللا و . ةساجنلا اهنل وت ثيح رهاطلا

 رأف هيف دجو اذإ ءاشنلا بح ى : ىمذضهخحلا ديعس نب دشار ةلأسم

 ز سرحلا ىن وهو كلذ دعب نم هيف حاط و ء مايأ ةعبرأ ذنملولخم وهو تيم
 [ هنأ ىدنعف ؟ ال مأ رهط دقو هيفكيأ ©،© بحلا لسغو ءاملا قرهآ اذإف

 ، هنيح نم هلسغ هيفكيف ءاملا نم برشي ال رأفلا هيف عقو نيح راص دق ناك نإ

 .دعب سببي نأ ىلإ كرتي هنإف سجنلا ءالا نم برشو برشي دعب ناك نإو

 ءاملا غلب ثيح رهاطلا ءاملا لخدي ام ردقب رهاطلا ءاملا ىن كرتي مث لسغي نآ
 ١ . ملعأ هللا و . سجنلا

 { رسكنا هنإ ش © لوسغم رغ وه و ىوش اذإ ضيبلا نع هتلأس و : ةلأسم

 ،لكوينأ زوجم الو سجنيهنإ لوسغم ريغ وهو خبط اذإ امأو ".هب سأب ال :لاق
 { سجن اهمحل و اهاعل و اهق رخف اوضاذلا امأ و .ا خبطلا لاح ىن قشنا اذإ اذه

 . ملعأ هللاو . شيرلا ف فالتخالاو

 ةبلص تجرخ نإ : لاق ث ةتيملا ةجاجدلا نم ةضيبلا نع هتلأسو :! ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اهم عفتني الف ةقيقر تجرخ نإو كاهب عفتنيف

 ريغص ولد ةراتو ، ريبك ولد اهيلع نوكي ىوط ىف : ناديبع نبا ةلأسم
 اهباع ىذلا اه ولدب حزنتأ ‘ ريغص ولد ذئموي اهلع و ىولطلا هذه تسجنت ش

 ؟ لبق نه اهملع ناك ىذلا ريبكلا اهولدب مأ ؟ ريبك وأ آ رغص ناك تسجنت موي

& تسجنت موي اهلع ىذلا اهولدب حزت اهنإ لوق { فالتخا كلذ ىف :.لاق



_ ٤٣٨ _ 

 رخآلا لوقلا اذهو 0 ريبكلا ولدلا باسح ىلع رغصلا ولدلاب حزنت لوقو

 . ملعأ هللا و . ىلإبحأ

 هتغدل لجر نعو : هللا همحر دادم نب دمحم نب نايلس خيشلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةغدللا عضوم سجنيأ & ىد وأ برقع وأ لوغ وأ ىعفأ
 ؤ مد جرخم مل ام رهاظ امهنم ةغدللا عضوف ىندلاو برقعلا امأ : لاق

 سجن اهروس نآل سجن امهنم ةغدللا عضوم نإ ليق دقف ىعفآلاو لوغلا امأو

 . ملعأ هللا و . عابسلا روسك

 ء ىش .راص و راج ءام نم اهلسغي و ةساجن هديب نميفو : ىحبصلا ةلأسم
 : تيأرأ ؟ ال مأ هسجنيأ 4 هب وث ق هقحلي و هلسغ دنع ريطي ءاملا نم

 ، فالتخا كلذ ىف : لاق ؟ ال مآ ءاوس هلكأ ءانإ نم بصي ءاملا ناكاذإ

 . ملعأ هللاو . هب سأب ال لوقو © هاقال ام سجن راط و هنم شط ام لوق
١ 

 ءاملا ناك جراخ نم ضوحلا ةلولب اهع دسو ةسجن هدي نميفو هنمو : ةلأسم

 : لاق © انكاس وأ ولدلا ءالا بص لجأ نم ةكرح هل ضوحلا لخاد نم

 & رهاط ءاملاف ةربلا نم سجنت ام ءاملا سمم مل اذإ لوقأو ،ئيش اذه ىن ظفحأ مل

 هسجني ال ءاملا نإ: لاق نم لوق ىلع الإ سجنت ءاملا ةساجنلا تسم نإو

 . ملعأ هللا و . هيلع بلغ ام الإ

 ىلع ءاملا بص زوجم لهو : هتلا ه محر سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 هيلع بص اذإ : لاق ؟ شورفم وهو هريغ وأ لوبب سجنت اذإ ريصحلا

 فالتخالا ىنعم ناليسلا قحل ث ءاملا لاسو ةساجنلا ىلع بلغي ام ءاملا نم

 . ةساجنلا هيلع بلغت نأ الإ رهاط ىراحلاف ايراج طاسبلا نم جرخم نأ الإ
 . ملعأ هللاو

 ءاملا ىث هسمغو سجن بوث هعم نمو : جرفم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

هسمغ اذإ : لاق ؟ هنم هبايث ىلع ريطيو هشبخم لعجو © هكرعي ملو هعفرو



_ ٤٣٩ 

 بصي و هشرخم ناك نإو . سجن وهف هنم راط امف ، هشبخ و هكرعي ملو هجرخأو
 : ملعأ هللاو . ةساجنلا ىلع ابلاغ بصلا ناك اذإ هنم راط امب سأب الف هيلع

 لعن لثم ةساجنلا هتضراع دق ءىش اهف عقو اذإ رثبلاو هنمو : ةلأسم

 ؟ال مأ جارخإ ريغ نم رهطيو .حزنلا هيفكيأ ، هجارخإ ىلع اوردقي ملو بوث وأ
 رهطيف ةساجنلا هتضراع_هنآل كلذ جرخم مل ولو حزنلاب , رهطت . معن : لاق

 . ملعأ هللا و . رئبلا ةراهطب

 فالتخا هيف آروشنم كرشملا نم ئرشأ اذإ بوثلاو : ناديبع نبا ةلأسم

 روشنملا ف ىنبجعي : فلذوملا لاق ، ةبوط رب هوسم مهنأ ملعي ملو سباي ناك اذإ
 همكح : ىحبصلا لاق . ةبوط رب هوسمي مل مهنأ ملعي ىنح اسجن همكح نوكي نآ

 اذه و ةالصلا لبق هلسغ بحأ نبملسملا ضعب و ث ةالصلا هب زوجت و ةراهطلا
 مهنم هثوارش زئاجف،آمونخم ناك اذإ نهدلا ىف ليق امك ،هزنتلاو عرولا باب نم

 ٍ ملعأ هللاو . ةبوط رب هوسم مهنأ حصي ىتح 0 رهاط همكحو

 هل زوجمو © اهجارخإ همزلي { موق رئب ىن ةساجن تل نمو هنمو : ةلأسم

 ةساجنلا جرخم و هوفلكاذإ اهجارخإ همزلي : لاق ؟ ال مأ مهأر ريغب اهحزن
 . ملعأ هللاو . مهئامب ىلوأ مهنأل مهأرب الإ اهحزني الو مهسأر الب

 ءاملا جرحم ىح ءاملاب قاشنتسالا هيفكيأ © هفنأ ىدأ نمو هنمو : ةلأسم

 هراع سبلاو كلذ هيفكي : لاق ؟ ال مأ هدي لخدي نأ ريغ نم ايفاص

 . ملعأ هللا و . هفنأ ىن هدي لاخدإ

 رهاط ل.ة دق : لاق : ؟ سجن مأ رهاط بابذلا قرذو هنمو : ةلأسم

 لاق نم لوقو © هتراهطب لاق نم لوق ىببجعي : فلأوملا لاق . سجن ليقو
 . ملعأ هللا و . هارأ ال سجن هنإ

 مدلا عاطقنا لبق ابارت وأ ءاود هيلع رذو حرج هباصأ نميفو : .ةلأسم

ناك اذإ : لاق ؟ ال مأ ه رهاظ لسغ هث زجم له . سبيو كلذب مدلا قصلو



 _ _ ٤٤٠

 .هلسغي و هعلقي هنإفهيذوي ال ناك نإو ، قوف نم هلسغي"نأ زئاجق هعلق اذإ هيذوي
 . ملعأ هللا وت

 ٤ زجم دك ار وه و ءام هنم اق راف ناك اذإ جلفلا لثم قو هنم و : ةلأسم . ١

 ءاملاب الصتم ناكنإ : لاق ؟ همكح ام ، جلفلا ىلإ ىرج جلفلا هنع در اذإو
 ة ] . ملعأ هللا و . هنم ةساجنلا لسغ زئاجف ىراخلا

 هك ام ز همحل لكأ لالح ىذلا ريطلا ضيب لثم ىنو هنمو : ةلأسم

 هق زخ دسفي مل امو ©" هضيب دسفآ هق زخ دسفأ ام لك نإ : لاق ؟ لسغي مل اذإ
 , . ملعأ هلاو . رهاط هضيبف

 تماق اذإ ةساجنلا فشنت نىلا ةينآلا ريهطت فيكو : ىلمازلا ةلأسم

 ةليل هيف تلعج اذإف ىراخحلا رهنلا ىف ثالذ ناكاذإ امأ : لاق ؟ ةساجنلا اهف

 ©ليللا ىن ءام ألمت اهنإ ليقف رهنلا ريغ ىن امأو 2 اهنراهط كلتف ةليلو اموي ليقو
 كلذ اهب لعفي ،اليل ءاملا اهيف لعجم مث ،سمشلاىن لعجت و، راهنلاب اهنم ىفكي و
 ترهط اهنيح نم تلسغ و ةساجن اسا اذإ امأو . اهت راهط كلتف لايل ثالث

 . ملعأ هللاو ة لالخ ل جاتحت الو

 َ نأ عئام وه و سرحلا ١ ق سجتنت ز اذإ لينلا رهطت ةفص و هنمو : : ةلأسم .

 هب 'كلذ لعفي { 3 ىفكي نكسي و بسري .ىح كرتيو . ءانالا ق ءام هيالع -۔تصي

 : .ملعأ هللا و . رهط لق م تارم ثالث

 حبذت ريبكلا جلفلا فو : .هللا .همح رىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا : ةلأبم

 ؟ هكح ام ة ثرفلاو ,مدلا نم :هحمرو هنولو همعط ريغتي و ديعلل حئابذلا هيف

 ١ رهاط وهف آربغتم هدج : موا هدي ى ءاملا نم ; اتيش هنم ادحأ لمح اذإ : لاق 2

 ملعأ هللاو . . آريغتم ىري ديعب نم ناك ول و .

 اهل وني مل اذإ بايثلاو ندبلا نم ةساجنلا لسغ قو : ناديبع نبا ةلأسم ٠٠

ةساجنلا تلاز اذإ : لاق ؟ ال مأ ئ زجم ،أاهنلا زإ ئون لب ،ءاملاب ةساجنلا غ



- ٤٤١ 

 دحأ اهلازأ نإو : تلق . هارن ىذلا لوقلا ىلع رهط دقف بوثلاو ندبلا نم
 ةساجنلا تلاز اذإ : لاق :؟ ال مآ رهطيو ئ زجنأ هرمأ رغب هندب وأ هبوث نم

 : فلؤوملا لاق . نيدلا ىرجم ىرجم وهو تفص و ام ىلع رهطيو كلذ رئ
 ءاملا اهعضوم نم اهلا زأ ةساجن لك : ديعس آ خيشلا نع رثألا ق .

 . ملعأ هللاو . كلذ لعف اه ىلتبملا نكي مل ولو ترهط دقف رهاطلا

 ؟ هتراهط ةفص فيك سجن ، ءاعو ىف لعج دارج ىو هنمو : ةلأسم
 خبط نإو ، رهطي و ايح لسغي هنإ : لاق ؟ ال مآ لك؛ويأ لسغ ريغب خبط نإو

 . ملعأ هللاو . لكوي الف سجنلا ءاعولا ىف بط ري دق و & لسغ ربخن

 ؟ همكح ام 0 تيم وآ ايح جرخأ و بيلحلا ىف حاط اذإ دارقلاو هنمو : ةلأسم

 . فالتخا كلذ ىفف اتيم جرخأ نإو & هسجني الف ايح هنم جرخأ نإ : لاق

 . ملعأ هللا و

 : لاق ؟ همكح اف ء نابرغلا هيف قرذت ةنطابلا رمت نو هنمو : ةلأسم .
 هب ىولبلا ة رثكل دحأ ةصخ رلاب هيف ذخأ نإو ‘فالتخا هيف بارغلا قرذ نإ

 بوبحم نب دمحم خيشلا نع هيف ةصخ زرلا دجوت : فلوملا لاق . كلذ قيضي الف
 رهظأ هيف باوصلاو هق زخ ةساجن مكح و هفالخ لاق نم لوق نأ الإ هتنا همحر

 . مان هللا و

 هيف لعج و ] ريبكلا ءانالا ق لعجم ىذلا 'ءالا ١ مكح امو هنمو : ةلأسم

 ءالا نإ : لاق ؟ لايل ثالث راهنلا قاري و ليللا تقو سجنلا ريغصلا ءانالا

 .فالتخا الب رهاط ثلاثلاو . ح فالتخا هيف ىناثلاو ا ل فالتخا الب سجن لوالا

 . ملعأ هللاز

 بدلا ةاود و ةيروتفسلاو سودنملا ق سيمخ نب رصان خيشلا: : ةلأسم

۔ ردق وأ ،ةليلو آموي ءاملا ىف كرت اذإ هيلع فاخو ،سجنت اذإكلذ هابشأ ؤ



- ٢٤٢ 

 ؟ هنيحنم ءاملاب لسغ اذإ هئ زجمأ ، ررض هقحلي و ككفتي نأ ةساجنلا هيف تثبل ام

 .مالسإلا ىف رارضإ الو ررض الو © نيملسملا !ضعب لوق ى هثزجم : لاق
 . ملعأ هللاو

 ؟ ةدابعلا روضح الب ةساجنلا نم ندبلا ريهطت مزلي لهو ::آةلأسم

 . ةالصلا روضح دنع الإ ، نورخآ هبجوي ملو ، م وق هبجوأ دق :"لاق ]
 . ملعأ هللا و

 مع ىح هسم ملو هلج رب ءاملا سف رف لوب هلج رب نمو : ديعس وبأ ةلأسم

 هنأل ىلإ بحأ وهو 0 معن : لاق ؟ال مأ هث زج ك لوبلا عضاوم ءالا

 نم ةساجنلا ىشغ اذإ ءاملا نإو ، كرعلا نم رثكأ لجرلا قوقش ى جاي
 . ملعأ هتلاو . جلت ثيح جليو ةساجنلا ثالهتسي ءاملا نآل ، رهط دقف لوبلا

 ...؟ال مأ رهطتأ © اهعومدب كرعت مث سجنت نعلا هنمو : ةلأسم

 دنعأثااذب عسوتلا ىنبجعيو © قيرلاك فالتخا كلذب اهتراهط ى : لاق

 نوكي نأ الزهكرت هعسي ال مدعلا لاح ىن هسم امو هلسغ ءاملا دجو اذإف ةرورضلا

 آ . ملعأ هللاو . هلثم وأ باتك نم ةرضم هيف ام سم

 : لاق © آصلاخ امد هقازب ى ىأرف قزب وأ عختنت نمو هنمو : ةلأسم

 ناك اذإ لوقو دسفم هنإف ريثك وأ ليلق صلاخ طيبع مد قازيلا ىن ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . طانملا كلذكو 0 هدسفي الف هنع ادرفنم نكي ملو رثكأ قا زعلا

 جرخو لخدم اهلو جوراصااب ةلومعم ةكرب ىفو : ناديبع نبا ةلأسم
 ؟ حزنت مأ ءاملا نايرج اهئزجبأ ، تسجنتو ءاملا ىقس دنع جلفلا ءامل

 اهلخد اذإ ليقو { رهاطلا ءاملاب رهطتو آعيمج ءاملا اهنم حزنت نآ ىنبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو . اهرهطي هنإ ىراحلا ءاملا

؟ هبايث مكح ام ى اثمم هدجوف ماد حرج هدي ىن نمو : ديعس وبأ ةلأسم



 _۔٤٤٣ .

 اه ريغب ثمم نأ لمتحم ىذلا امأو ، هسم نم نهل جرخ ال ام اهنم لسغي : لاق

 . ملعأ هللاو . اهسم هنأ ملعي ىنح سأب الف

 هسم اذإ هنم ةساجنلا عضوم فرعي ملو سجنت اذإ بوثلا ىن هنمو : ةلأسم

 ةرهاط لوقف هدي امأو © هلك هدسفي : لاق ؟ اهمكح ام ، ةبطر هديو دحأ
 . ملعأ هللاو . اهسمت مل اهنأ ملعي ىنح ةسجن لوقو ةساجن تسم اهنأ ملعي ىنح

 هل ز وجمأ ، ةبطر ةساجن هيلج رب دحأ ناك اذإو : ناديبع نبا ةلأسم

 ىبجعي : لاق . ؟ هلجر نم ةساجن ضرألا ىن ري مل اذإ قيرطلا ىف ىشع نأ

 قيرطلا ىن ناك نإ امأو ، ء ىش همزلي ملعأ الف امهلسغي مل نإو هيلجر لسغي نأ
 . ملعآ هتلاو .كلذ ىنبجعي الف { اهيف سانلا رمب و ناتسجن امهو هيلجرب قلعي خبس

 سجنيأ { ناتسباي ناتسجن هالجرو دحأ ىرثلا ءىط و اذإ هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ىلوألاك فالتخا هيف : لاق ؟ امه هئطو ىذلا ناكملا

 كلذ دعب ةساجت وأ مد نم بوثلا ىف ىقب اذإ كوزلاو : ديعس وبأ ةلأسم

 كوز وه و ص مدلا نم هلثمل لسغلا ىناعم هجورخ ىجري ال ام دحم راص و ، لسلا
 دسقم لوق وه و هنيعب سيل ع ىشلا كوز نإو رهاط هنإ لوقف © ةمئاق نءعأل

 لوقلا اذه ىنعم اذه ىف لاحتسا ، تاراهطلا نم ءىشب هرثأ رغي نأ الإ
 . بوثلا نم جرخم ىنح لاح ىلع سجن هنإ لوقو ., هاوس وأ غبص لثمب
 . ملعأ هللاو

 هانعم : لاق ؟ هررش بلاغ لكل صيخرتلا ىنعم امو هنمو : ةلأسم
 ىف ليق امك ،هبلغي مل اذإ ررشلا رضي مل ،ةساجنلا بلاغ نم جرخ ررش لك نأ

 ناك امك ،ةرورضللتاساجنلا عيمج نم كلذ ةزاجإ ىدعتي الو،لبإلا لاوبآ

 ةرورضلا ريغ ىن هلثم نوكي نأ الإ دعبي الو © هيلع بلغ ام الإ هدسفي ال ءاملا ىن
 . . ملعأ هللاو . ندبلا نم برقأ بوثلا ىف نوكي نآو

نرق الو فالظ الو رعش الو نسب اهنم عفتني ال لوق ةليفلاو هنم و : ةلأسم -



 ۔ ٤٤٤

 كد ولاو محللا بهذ اذإ هب عافتنالاب سأب ال لوقو ث ةتيم اهنأل مظع الو

 محللا بهذ اذإ قحلي اهماظع كلذكو ، اسجن نكي مل اهتايح ىن جرخ ول هنأل
 نإف ه ريغ وأ ليف نم ةتيم نم اهنأ ملعي ملو ماظعلا تدجو اذإ امأو ، كدولاو

 ملعي ىنح ةاكذلا ىلع همكحف & رمآلا رهاظ ىن ةاكذلاب ىضقي ثيح نم ناك

 نم جرخم الف ، كرشلا نم ۔اهأ ةاكذ زوجت ال ثبح ناك نإو ، كذم ربغ هنأ
 . ملعأ هللاو . ةتيملا

 لاغبلاو ليحلا نم اه ريغ و ماعنألاو باودلا راوسأ .: لاق هنمو : ةلأسم

 اههاوفآ و اهرخانم نم جرخ امو اهباعل و اهراوسأ نإف & ةيلهأو ةيشحو ريمحلاو
 انباحصأ لوق ىف رهاط هنأ قافتالا ىف اذه لثم نم اهتابوطر عيمجو اهرودص و
 . ملعأ هتلاو . فالتخا هيف نصت مل ام اهوحنو ليخلا قرع ليقو 0 انموقو

 عيمج نم ىلصألا مدلا تاوذ نم ىربلا رطلا عيمج نآ هنمو : ةلأسم
 © ىهن هيف تأيال امم ، رطلا نم شهاونلاو رساونلا نودالالح اديص جرخ ام

 نم ةرهاطلا باودلا ةلزنمب هنإ انباحصأ قافتاب ٤بلخ وذ رشان هنأ تبث الو
 ماعنألا ثورك هقزخ و هندب رئاسو رىقانم نم 2 اهتابوطرو اهروس ىف ماعنألا
 .: . ملعأ هللاو . فالتخا هيف ملعأ ال

 سجن 0 رقبلاو منغلاو ريمحلاو لبإلا قرع ىفو : اناديبع نبا ةلأسم
 اهسورد ىف غرمتت ىه امنإو لوبلا نع ناصت نكت مل اذإ : لاق ؟ رهاط مأ
 سأب ألو رهاوطلا نم ىهف مكحلا ى امأو . نهنطاعم ةساجنل سجن اهقرعف
 ىنبجع : فل؛وملا لاق . فالتخا نهنم جرخم ىذلا ىونلاو نه رج ىو نهساعلب

 ،هريغو ىونلا نمنههاوفآ نم اهعم جرخامو نهترج ةراهطب لاق نم لوق
 برقأ ىدنع ايف ىهو © نهرابدأ نم جرخت ىنلا نهثاورأ نم دشأب سيل هنآل

 . ملعأ هللاو . ةراهطلا ىلإ

بهذلاك رهاط هلصأو ىشحم رغ فوجم ناك اذإ ىمدلا غوص و : ةلأسم



. ٤٤٥ _ 

 { ةساجنلا تاب وط رل و زت ىنح رانلا هاخدأ اذإ ليقف ، ديدحلاو ساحنلاو ةضفلا و

 رهطي مل ءاملا الإ اه رهطي ال ةساجنلا نإ لوقي نم لوق ىلعو . هتراهط ثالذف
 هب ةالصلا ك رت طوحألا : ميهاربإ نب د۔حے لاقو . اهرهاظ رهط اذإ اهنطاب

 غوصلا ىن ناك نإو & فالتخالا ىن لخد هب ىلص اذإو & هجراخ رهط ولو
 ء ىش قبي مل رثكآ وأ اثالث ضخضحخ اذاف ، هحلاو ىلإ ءاملا لخدي امم للخ

 مهمديأب هنوسمم و راقلاب آوشحم ناك نإو { هتراهط كلتف ةيتاذلا تاساجنلا نم

 . ملعأ هللاو . هب ةالصلا ضقن ىن فالتخا هيفف راقلا نم اجراخ ناكو

 هوندب وأ هديب اهعام بصو هولدب رئب نم ىمذلا ىقتسا اذإو : ةلأسم

 آ رح نوكت نأ الإ حزنت ىتح اهدسفي هناف 3 اهف اهلام نم هسم ام عجر

 ،اهءام الو اهولد.سمع الف رثب نم ىقتسي نأ مهنم دارأ نمو .ء ىش اهسجني ال

 نوكي نأ الإ ىذلا هسم الو © ءاملا هل بصيو ةالصلا لهأ نم دحأ هل ىقتسي و

 ىن امأو . عنم ال هنإف هب ىقتسي ملسم ىلع ردقي الو ةرورض دجو رفس ى
 نورفتحم رموي نكل و ، نيملسملا د راوم ن وسجني مف صخ ري الف ةردقلا عض وم

 . ملعأ هللاو . مهسفنأل آرثب

 دترا اذإ هلثم دت رملاو ڵ لسغلا هيلعف كرشملا ملسأ اذإو : ديعس وبأ ةلأسم

 هيف وجرأف ةين وأ داقتعاب دترا نم امأو . افالتخا هيف ملعأ الو & لعف وأ لوقب
 ، همالسإ دعب كرمثملا لسغ ىن فلتخم هنأ هيف وجرأ : فل؛وملا لاق . افالتخا
 .هل ةراهط مالسإلا نإ لاقو ،هنم هرذع ضعب و & لسغلا هيلع بج وأ ضعب

 . ملعآ هللا و

 ؟ هك> اه . سجنلا بوثلا هيف لسغ اذإ ,لولحلا و هنمو : ةلأسم

 ىذلا ءانإلا و ثلاثلا ءاملاو بوثلا رهطدقف هايمأةثالثب بوثلا لسغ اذإ : لاق

 : تاة . انيلي بحأ لوآلا ىأرلاو ، هدحو بوثلا لوقو ، بوثلا هيف لسغ
 رهاط ليق دق : لاق .؟ سجن مأ رهاط © ةساجننا هب تلاز ءام رخآف

. ملعأ هللاو . سجت ليقو .
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 ، لخلاب ررقمملاو محللاو لصبلاو راشإلاو : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟ لسغ اذإ رهطي له ٠ مايآ ثبلو © لخلا هنع قوري ملو سجنت اذإ
 رهطي هنإف © ةساجنلا هضراعت نأ لبق لحلا نم برش دق ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللا و . هذه كاتفص ىلع رهط اذإ

 دلحلا امأ : لاق ؟ رهطي فيك سجنت اذإ دلحلاو : ىلمازلا ةلأسم

 بيرق وه و رهاطلا ءاملا هلخاد و نأال اذإ ةدحاو ةرم ىفكت هتراهطف قيق رلا

 : عجر [ سوماحلاو خسانلا لاق ] ، رقبلاو لبإلا دولج امأو . بايثلا نم

 لخدي ىح رهاطلا ءاملا ىف و لعجت ش ففجت نأ ىبجعيف ةساجنلا نم تبرش اذإ

 . ملعأ هللاو . ةساجنلا اهتلص و ثيح اهف

 ؟ همكح ام . ةراهطلا دعب ءام ةأرملا جرف نم جرخ اذإ و هنم و : ةلأسم

 .سجنف انس ناك نإ و رهاطف اد راب ناكاذإ لوقو & لاح ىلع سجن وه : لاق

 سجن وهف ركبلا نم امأو 0 بيثلا نم ناك نإ اذه : دشار تنب تلاق

 . ملعأ هللاو . هنم جرخ اذإ لجرلا ركذ ىلع سايق فالتخا الب

 نوكتأ ، اهدي تاخدأو . عامحلا عضوم تاسغ اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 اهعماج نإف : تلاق . سجن هز ملعت ىنح ةرهاط : لاق ؟ال م ة رهاط

 كلذ دعب و © ىلصت تماقو عامجلا عض وم تلسغ و اهدي تلخدأف اهجوز

 ملعت نأ الإ سجن عض وملا كلذ نم ءاج ام : لاق ، جرفلا جلاو نم ءام جرخ

 . ملعأ هللاو . رهاط وهف ةراهطلا عضوم ىئ ءاملا نم نقتحم كاذ نأ ىه

  اهس ملاع هنأ ملعي وهو ةسامح لج رب ىأر نمو : ديعس وبأ ةلأسم

 . ةنانئمطا وأ مكحم اهلسغ هنأ ملعي ىتح هفلخ ىلصي الو هلاح ىلع وه لوقو

 : مايأ ةثالث دعب هفلخ ىلصي لوقو © اهمكح هنع لاز دقف ىلصي هتيأر اذإ لوقو

 " مل ناك نإو . تلاز دقف هب اهري ملو اهرهطي ام ردقب هنع باغ اذإ لوقو

دبعتم ريغ هنآل اهلاوز هعم حصي ىح ةساجنلا ىلع وه لوقف ةساجنلاب ملاع هنأ



- ٤٤٧ 

 . دحاو امهمكح ليقو ،!رصخ رأ ىلاو . فالتخالا هقحلي لوق و & اهلسغب

 . ىلعأ هللا و

 ; هلسغي مل نإو هلسغ همزلي هنإف ، هرغل هرمغ وآ آبوث سجن نمو : ةلأسم

 كلت لسغ م رغ هيطعي و& هايإ هسيجنت نم هلحتسيلف هبحاص هلسغ نإف هف رعيلف
 . ملعأ هللا و . ةساجنلا

 : لاق ؟ رهطي موي مك ىف حي رلاو سمشلاب رهطي ىذلاو : ةلأسم

 اهنيعب ةمئاقلا ةيتاذلا امأو . مايأ ةثالث و موي ق ليقف ةض راعملا ةساجنلا امآ

 :بوقثلاو ندبلا الإ رهطت اهنأ وجرأف حي رلاو ںسمثلا اهتبرض و اه رثأ لا ز اذإف

 . ملعأ هللا و

 تضرع مث فيظن سروب غبص فيظن بوث ىفو : ناديبع نبا ةلأسم
 : لاق ؟ ال مآ ؟رهاط هنم خفنلا نوكيأ ، لسغي ملو ةساجن بوثلا اذهل

 . ملعأ هللاو . سجت خفنلاف خفنلا عضوم تفالو هلك بوثلا ةساجنلا تمع اذإ

 هب ىاف سجن هنأ هملعي ملو اسجن آبوث ةمأ وأ دبع ىلإ ملس نمو : : ةلأسم

 اغلاب هلسغ ىذلا ناك اذإ هلأسي مل ول و هب ىلصي نأ هلف © ةلاسغلا رثأ هبو الوسغم

 . ملعأ هللاو . غلابلا بايثل زوجت ال ىبصلا ةلاسغ و

 ه رثكو هليلق دسفم اهنم ، برضأ ةثالث ءامدلا : ديعس وبأ ةلآسم

 نايسنلا وأ دمعلا ىلع م ال هب ةالصلا نإو 3 بوثلاو ندبلا ق حوفسملا وهو

 حاورألا تاوذ نم ةحيحصلا نادبألا نم عطق ام وه و ٤ علعلا وأ لهجلا وأ

 لوقلا ضعب قو ) رط وأ با ود وأ رشب نم ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ةي رعلا

 &"ءايشآلا هذهإ"نم ، اهلك نادبآلا هذه نم ىرط حرج نم جرخ مد لكنإ
 3 عطق ام الإ حوفس سيل لوقو . ديدحلاب عطق امب قحال 0 حوفسم وهف
 حوفسملا مدلا نإ لوقو . ةي رطلا حورحلا نم ه ريغو ديدحلا عطق ايف قرف الو

ىوس امو ء ه رغ و ديصلا نم تاللحملا عيمجو ماعنألا نم ةحمذملا مد حئابذلا نم



_ ٤٤٨ 

 طاح ام هاوس امو ح وفسم جاد وألا مد لوقو . حوفسم رغ مدلا نم كلذ

 هليلق دسفي & ةدسفملا ءامدلا نم حوفسملا ن ود مدلا امآ و . حوفسم ريغ محللا

 ىف ةالصال نايسنلا ىلع امأو . ةالصلل هيف دمعتلا ىلع بوثلاو ندبلا ىف هرثكو

 ناك نإ و . مه ردلا و رانيدلاو رفظلا رادقم ن ود ناك اذإ هيف فلتخيف بوثلا

 ىف ليقو ، بوقثلاو ندبلا ىث نايسنلاو دمعلا ىلع دسف آدعاصف رفظلا رادقم

 ، محالاو كمسلا مد وه ثناثلا مدلاو . دحاو اه ليقو ، بوثلا اريغ ندبلا

 مد نذإ لقو . سجن بتاع رلا مدو > ٥ رثكو 4ايلق دسفي ال موق رثكأ ىمف

 ريغ وهف ةميدق ةعس وأ مدق حرج نم جرخ املكو‘ ةضاحتسالاو ضيحلا

 .ملع ريغ ىلع رفظلا رادقم الإ ةالصلا رمأ ىن بوثلا دسفي الو ، حوفسم

 . ملعأ هللا و

 تيملاو ، مدلا ةلزنم هنأل رهاط هنإ لوق ، بلتحملا مدلاو هنمو : ةلأسم

 عقو املك لوقو . دساف هلصأ ىن ناك ولو هريغ لاح ىلإ ةلاح نم لوحتملا

 ماق ام الإ اماع ( مدلاو ةتيملا مكيلع تم رح) :ىلاعت هلوقل سجن وهف مد مسا هيلع

 د رىغل ةعسلا دنع دساف.و ، ةرورضلا دنع رهاط بلتحملا نإ : ثلاث لوقو . هليلد

 . ملعأ هللاو

 3 مد هنم هسفن امحل الماح الجر دجو نمو : دايصلا نمو ةلأسم

 هنأل . ةراهطلا همكحف هيلع هعاب اذإو . ةحمذملا لسغ هنآ ملعي ىتح سجن همكحف

 هكح نوكي نأ الإ زوجم الف هعاب اذإو ك هلسغي مل نوكي نأ لمتحيف هلمح اذإ

 ِ ملعأ هللاو . هتحمذم لسغ دق 0 آره اط الإ 'عيبي الأ ل.عتم هنأل { رهاط

 8 اهأ ىردي ال تالوكأملا نم ء ىش اهفو ةيعوأ تسجنت اذإو : ةلأسم

 نوكي امم هلسغ نكمم ال ناك نإو 3 لكأو لسغ هلسغ نكمم امم ماعطلا ناك نإف

 3 زئاجف ىقابلا لكأو .هكرتو سجنلا ىرحت نإف ، هريغو لخلا لثم عئام

 اهنم سجنلا ملعي ىتح مكحلا ىف امأو . هل طوحأ ناك عيمحلا نع هزنت نإو

رهاطلا :ىرحتي نأ ردقيال و هملعيال و « ةلاحمال سجن اهدحأ نأ هعم ةحص ناك نإف



٤٤٩ : 

 : عيمجلا كرف ; عرولا قيرط نف ٤ .هرهم ىلع .ردقي .الف .ث سجنلا نم
 - 9 77 . = :. ملعأ هللاو

 زدقب ةاصح وأ | مناخ هيف ' خزرطي نأ ` خئاملا نم دماحلا ةفص و: ' ةلأسم

 :© جنت .اذإ هعيمج قاري مثام وهف ءانإلا لصأ ىلإ هيف طقس نإف 0 ن ردلا

 تغلب ثيح ىلإ مج جرخأ هضغب ىلإ لزن نإف ، ةساجنلا لوح ام ىمر لزني ل نإو

 .ملعأ هللااو . ادماج لفسألاو عئام ىلعألا نوكي نأ زوجم و & متاخلا وأ ةاصحلا

 كلذ نإ لوق 3 هب ملعي ملو آفذ هبوث ىق دج و نمو. : ديعس وبأ ةلأسم

 هل :نكي ملنإف ء تقولا :لذ .ىف بلغألا ىلع :لوقو ٤ حنوفسما لوقو & رهاط

 :رفظلا :رادقم .ناك نإ .لوقو .. حوفسم : ريغ نوكي نأ طسولا لمعتسيف بلغأ

 ، بوثلا لثم دسحلا لعج ملو هنع فق و ىسوم نإ ليقف لقأ ناك نإو & دسف
 . ملعآ هللاو . دجاو اهانعم ليقو

 امهقزخ :اوضاضلاو رسنلا نإ : "حاضو نب حلاص خيشلا نع ةلأسم

 : ذمحأ نب درو : لاق . شيرلا ىف فالتخالاو { سجن امهمحل و امه اعل و
 هيف ىقابلاو 2 محللا يلع نم علق ام الإ رهاط [ وهف ] همحل لكوي ام شير امأ

 . . . ملعأ هللاو . فالتخا

 ى هب زبخلا زاجأ نم مهنم رم ٤. سجنلا بطحلا قأ فلتخا : ةلأسم

 :ضعب زاجأو رمحلاو دامرلا دسفآ, بطحلا دسفأ نمو ، زجم نم مهنمو

 ح سجن ناك امل رانلا ريهطت ىف فلتخاو ء ضعب هدسفأ و ، بهللاب عافتنالا

 سجن هنإ لوقو ] .كاز اذإ سجنلا نهدلاو شزجنلا بطحلا ناخد ق فلتخاو

 ¡ . ملعأ هللاو . ةسباي وأ ةبطر بايثلا تناك :ة دسفي ال لوقو

 وهو هلوق ىنعم ! رهطي هنإف ىوش مع : [. ناك اذإ محللاو .: ةلأسم

 مح سجت نبط نم لمع اذإ رونتلاو ، سجت وهو زبخ اذإ نبجعلا نم برقأ
 ‘ مسد هقزلف ةتيم هيف ىوش اذإو . اهب زبخم ةرمو هربهطت ةرم & نترم

 ۔ ملعأ هللاو . بهذي ىح رانب ممحم لوقؤ}لسغي لوقو « رسكي لوقف
) ر ا آل ا ب ايل . ۔ ٩ ٢ م (
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 جتحاو مهتساجنب ضعب لاقف باتكلا لهأ ةبوطر ىف فلتخا : ةلأسم
 هذه نأ جتحاو مهتراهطب ضعب لاقو (سجن نوكرشملا امنإ ) :ىلاعت هلوقب
 مارحلا دجسملا اوبرقي اوعدي ال نأو © برعلا . ىكرشم ىف تلزن ةيآلا

 زئاج باتكلا لهأ نإ لوقو . مهماعط ليلحتب مصخ هللاو © اذه مهماع دعب

 : بوبح نب دمحم لاقو . ةيآلا رهاظب .سباي وأ ناك ابطر مهماعط . لكأ

 . ملعأ هللاو . هبانتجا بحنف هادع امو حابذلا ىن ةيآلا ن

 ؟ اهن راهط 7 تسجنت اذإ لخلا ةبد .و : جرفم نب دمجأ خيشلا نع : :ةلأسم .

 نسمشلا قففشنت و ةيناث لسغتو ، ةعاساسمشلا ىف فشنت و ءاملاب لسغت : لاق

 ١ . ج ملعأ هللاو . اهب عفتنيو ةثلاث لسغتو ،.ةعاس

 ؟ اهلسغ فيك . رجح ردقب سجن نمس ' وأ ءام وأ نهد ىلغ اذإ و : ةلأسم"

 & سجنلا اهف ىلغ ام ردقب رهاط ءام اهف ىلغي مث ةساجنلا نم لسغت : لاق

 . ملعأ هللا و . . کالذ ئ زجم و ةساجنلا ١ لسغ لسغي ش قري :

 نم ءىش وأ رمت اهنفناك اذإا نيطلا ةيعوأ ىفو : ناديبع نبا : ةلأسم

 تناك نإ : لاق `؟ اهف ام سجنيأ ةبطر ةساجن وأ مد وأ لوب اهقحل و عئاوملا

 اهبف ام مكحف غ 3 اهلخاد ىلإ تحلو اه ] حصي ملو اهجراخ نم اهتقحل ةساجنلا

 :: ملعأ هللا و . ةراهلل

 س سجن ء ء ىثشب ب ىلغ اذإ عرقلا ءاعو فو : فلخ نب ىناث خيشلا نع . ةلأسم ا

 هتراهطف هفلج رج دق ناك نإ : لاق . ؟ هتراهط ام ك رج دق وأ اضغ ناك

 . ةساجنلا هتلخاد هنآل ملسأ هلكأ كرتف آضغ ناك نإو & فزخلا ىناوأ ةراهط

 ملعأ هللا و:. ةساجنلا لخادم لخدي نأ ىلإ رهاط ءام : خبطي و لسغي هنإ : ليقو

 س هتاذب ان ناك امف : نيب رض ىلع رهاطلا سجنلا ةرواجم و : ةلأسم

 رهاطلا سجني الف. . هيف ةساجن لولجل سجن ناك امو ئ هترواجعع رهاطلا

© نمسلا ىف تعقو امل ةرأفلا ىن مالسلا هيلع هلوق كالذ ىلع ليلدلاو © هترواجمع
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 نسجني ملو ا ةتيملا هتر وال سجن ال وح اف 0 اهل وح امو اهوقلأف "دماج ناك نإف

 . ملعأ هللا و . ةساجنلا هت رواجم رسجنتملا لوح ام

 اغئاس ناك { ةردك وأ مدلا هبش ةرمح هيف ناك اذإ ةاشلا نملو : ةلأسم

 هياع بلغت وأ 0 طيبع احرص امد نكي مل ام رهاط : لاق ؟ ادح وتم وأ

 . ملعأ هتلاو . ىلوأ هنع هزنتلاو ٤ سوفنلا هتلبق اذإ مدلا ماكحأ

 مدلا هبلع بلغ نا اهعرض نم بلح اذإ ةاشلا ق : ديعس وبأ ةلأسم

 ؟ هيف مد ال نيلجرخ اذإ ال مأ اسجن ىناثلا بخشلا نوكيأ & تحبلا

 . باخشأ ة ةثالثهدعب بلحم ىنح هب عفتني نأ بحأ الو سجن هنإ لوقأ ال : لاق

 . ملعأ هللا و

 ٤ ةيرب تناك نأ دعب رحبلا ىف شيعت ةيحلا نأ تدجو : ىحبصلا ةلأسم

 اهنتيم نإ لاق نم لاق اذهلو ‘ ملعأ هللا و { ةيرح تناك نأ دعب ربلا ق شيعتو

 عف لوقلا كلذكو 4 8 ةسجن اهنتيم نإ ملعلا لهأ نم لاق نم لاقو . ة رهاط

 . ملعأ هللا و . عدمق فلاو ةلاسعلا و ةغ زولا

 :عا الو هلكأ لالح ماعنألا نم همحل لكوي ام ركذو هنم و : ةلأسم

 :دعب ةناغملا لسغت امإ و 3 محللا ق الإ لسغ ىلإ جاتحمال و. افالتخا كلذ. ,

 ٢ ملعأ ا هللا و . ىق قشت . ..

 . فلقأ ه ريغ دنعهمكحف & رذع نم .ننتخملا رغ غلابلا ىو هنمو : .ةلأسم .

 !ىذلا هرذع ملع نم الإ هريغ دنع همكح نوكي اذكه . معن : : فل؛وملا لاق

 . روذعم هنأل فلقأ هدنع هكح نوكي الف هب ر دنع روذعم هنأ و © هب ناتخلا كرت

 . ملعأ هللا و . ناتخلا ك رتب

 :؟ىوطلا سجنت ام دح ام ،ةعولاب وأ فينكاهتحت ناكاذإ ىوطلاو : ةلأسم

 مهيلع سيلف ةعبس ىلإ عرذأ ةتس قوف[ةعولابلا وأ .فينكلا كلذ ناكاذإ :! لاق

نم رغتلا كلذ نآ اوملعينأالإ ،اهحر وأ اهمعط رفغت .ولو ‘ىوطلا ىف داسف
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 دسفت اهناف اهمعط وأ اهفرع ريغتف كلذ نود ناك نإو ؛ :فينكلا وأ ةساجنلا
 سأب الف اهنم ريغتي مل امو . ةساجنلا ريغ نم ريغتلا كلذ نأ اوملعي نأ الإ
 ىقس اذإو ةرذعب اه رق حضوم دبت اذإ كلذكو . فينكلا نم ةبيرق تناك ولو

 . ملعأ هللاو : اهوام ريغت ١

 © مدلا سفن بهذ و قزبو ، ه ريغ وأ مد نم هوف سجنت نمو : ةلأسم

 سجني لوقو ، سجني ال رخ مفلا نإ لوق : ىناهلقلا ديعس نب"دمحع لاق

 . ملعأ هللاو . رهط ايفاص جرخو قزب اذإ لوقو 3 ءاملاب رهطي و

 دعب ضوحلا نم جرخم ءاملا ناك اذإو : جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 ةبيرق ةبحلا تناك اذإ : لاق ؟ همكح ام ، ةبخ ى عمتجت و ث ءاجنتسالا

 ثالثلا نم ءاملا ناسل ناك نإو هعانجال سجن ءاملاف ءاملا ناسل اهف لخديو

 . رهاط ةبحلا ءامو ، رهاط وهف اهقوف اف تاكرعلا

 { هلهأ ىلع رطق و ثيغلا هبرضف ةساجن هيلع حطس ىثو هنمو : ةلأسم

 : تلق . :هدسفب الف ايراج ابلاغ ءاملا :ناك اذإ : لاق ؟ باصأ ام دسفيأ

 : لاق ؟ اهنم جرحم الو اهف عمتجم و ةبخ ىف حرطي ناك اذإ ىراجلا ءاملاو

 ، ىراحلا ةلزنمب وهف هلثمو لمر وأ داو لثم هبرشت ةبجلا ضرأ تناك اذإ

 هيف عقت ام دسفي ثالذف هلثمو ضوحلاك هبرشي ال عضوم ىن عمتجم ناك نإو
 . ملعأ هللاو . ء ىش هسجني ال آريشك نوكي نأ الإ ةساجنلا

 دجسم طاسب دحأ سجن اذإو : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم
 ؟هصالخ فيك ، صالخلا دارأ مث ، هسجن ىذلا فرعي ملو 0 اقيرط وأ هولد وأ

 . ملعأ هللاو . هسجن ام ف رعي مل اذإ ةبوتلا ربغ ثيش هياع ملعأ ال : لاق

 3 ةساجن اهحاص اهيفثدحأ اذإ ، اهريغو ةحلسألاو ىناوآلاو : ةلأسم

 ةصاخ و هتساجنب هتثرو ملعي نأ اذهل ىنبجعي : لاق ؟ ةثرولا مالعإ هيلعأ

 ضيرم وهو دمعلا ىلع مهيلع كلذ متك نو ، توملا فاخم ًاضي رم ناك اذإل

. اذإ امأو ... امث آ نوكي نأ فاخأف هسفنب هرهطي نأ وجري الو٤ توملا فاع



. ٣ ٤٥ _ 

 ملع.اذإ ىنبجعي و : مإ هيلع نكي مل ، هتايح ىن هنذإ ربغ نم دحأ كلذ لمختسا
 . هللاو . همتكي الو ةسجن انآ هملعت نأ ةب وط رب اهل هلامعتساب

 اهلسغ . ءاش نإ ريغ هنإ : : لاق ؟ اهلسغي نأ ريغا نم :اهنع لوي وي نأ هل زوع

 . ملعأ هللا و . اهكرت ءاش نإ و

 هيفاهنم جراخلا ناكو > مدو ) ةدم ) اهف تناك اذإ حورقلاو : ةلأسم .

 آدحوتم مدلا نكي م اذإ : لاق ؟ اسجن مآ آرهاط نوكيأ ، ةرمخ وأ ة رفص

 : 0 : ملعأ هللا و . رهاط هنإف ة رمح وه امإ و

 ابطر الوب هلجرب ةساجن ىطو نميفو : دادم نب دمحأ خيشلا. ةلأسم

 ركذي ملو هلجر لسغي ملو © ةالصلل أضوت و هلجرب ىشمو ابطر مد وأ اطئاغ وآ
 . ةالصلاو ءوض ولا لدبهيلغنإ : لاق ؟ ال مآ ةمات ةتالص نوكتأ ‘ ةساجنلا

 نأ لبق ةساجنلا نعتلازو ءاملاب تاكرع ثالث هلجر كرع نوكي نأ ال

 نامات هتالص وه١وضوو رهطت ةساجنلا نإف © ةساجنلل يسان ناكو ةالصلل أضوتي

 . ملعأ هللاو ..تلاز .و تلسغ اذإ ةين ىلإ ةساجنلا لسغ جاتحمالو

 شاملا ةبح ردق مد ة رمح ةضيبلا ق دجو اذزؤ : : . ناديبع نبا : ةلأسم

 ةضيباا ثناك اذإف : لاق'.:طلت= وهو ء ىش اهف ام ةضيبلا :ىاب و ه ' لقأ وأ

 . ملعأ هللا و . قابلاب سأب الف .ةضيبلا نم تسم امو ةرمحلا تجرخأو ةدماج

 {، ىلصو اضوتو ءاملا لخذو اهنشنو ةساجن هب نمز : ىحبصلا : ةلأسنم ا

 ؟ هتالصو هبايث لاح امو :؟ال مأ هث زجتأ  انيع امل دحم 7 اه:زكذ املف

 هبايث ىن هيلع سأب .الو © هندي رهط دقف هندب نم ةساجنلا تلاز اذإ : .لا
 مد لثم هسأر ى ةساجنلا نوك عمو : رظانلا لاق . ملعأ هللاو , هتالص ,
 حسمو ، جوفسم مد هسأر نم اجراخ ناكو 0 هتساجن ىف فالتخا ال امم هقحل

. ةيناث مدلا لسغ هل ىنيجعيف ؛ هتلقل مدلا ةراهطب ىفكي ال ءامب هلسغ لبق هسأر
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 ىفتكي نأ هل ىرأ الف حسملا نبح هدي نم ةبوطرب هلاوز عمو هنم ع ىش ىقب اذإ

 ابطر وأ آسباي مدلا نوك عم ةبطر ىهو هديب هسم اذإ معن هلسغ نع كلذب

 هبايث نم ائيش وأ هندب نم اعضوم سم مث ، هدي ىن مدلا نم ءيش ىقبو
 عم هلسغ هيلعو اسجن نوكي مثف ، هدي نم ةساجنلا ةسسامم نم هل دبال امم

 هنم لبقت ال مث ثالذ مد ىفرظنيف © ثالذب هملع دعب ةالصلاو ءوضولا ةداعإ

 : قدصلا قصال و قحلا قفاو ام الإ

 عيمج نوكتأ { هصيمق ى وأ ةساجن هلي وارس ىف دجو نمو هنم و : ةلأسم

 عسوتلا زوجو ؟ هيف ىذلا عضوملا الإ مأ اسجن ةبوطرب هسم ام عيمجو هبايث
 هت ركذ ام ةراهط لمتحا اذإ : لاق ؟ صخرلاو مكحلاب ذخآلا و اذه لثم ف

 : م زحأ و ىل وأ ةقثلاب ذخألاف ةساجنلا نع ج رخف مث نكي مل اذإ و ، ةراهطلا هلصأف

 . ملعأ هللاو

 هيدي لسغي نأ هيلعأ طثاغ وأ لوب ةساجن نم لسغي نميفو هنم و : ةلأسم

 هنك اذه ىن ليق دق : لاق ؟ لسغلا دعبو ك ةسجن تناك اذإ لسغلا لبق
 . ملعأ هللاو . فالتخاب

 رهطي ، سوردلا نم جورخلا اهريغو منغلاو رقبلا دامس و هنمو : ةلأسم

 3 اذهو اذه هيف ليق دق : لاق ؟ ءاملاب الإ رهطي ال مأ حيرلاو سمشلاب
 : .ملعأ هللا و .ةنكملا دنع آاص وصخ و ط وحأ هتساجن و هثكم لاط اذإ عس وأ هت راهطف

 رهسأ ىف لخد نإو رارطضالا دنع .زوجم رهنلا ىف لوبلاو هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مآ هيف لوبي نأ هعس ( لوبيل هنم جورخلا هنكم و 1 لوبلا هاتأ و لستغيل

 . ملعأ هللاو . هيف فاتخف رايتخالا ىفو ح زئاجف رارطضالا ىن امآ : لاق

 ة راهطلا هماكحاف نامع ىلإ بلج ىذلا لخلا امأؤ : ناديبع نبا : ةلأسم
 سأر ىلع م وتحمءانإ ىن ناكو،.ومذ هبلج وأ املسم نامع ىلإ هبلج ىذلا ناك نإ
 هنع انسفنأ هزنن الف نحت امأو {هتساجن ملعي ىتح رهاط وهماكخألا ىفف ءانإلا
. ملعأ هللاو . هبنتجا وأ هسجن نيضاملا انخايشآ نم آدحأ عمسن ملو
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 ، بج ىف ةتيم ةلاسغلا تدجو اذإو : سيمخ نب دعاج هيقفلا : .ةلأسم ]

 هيف ءاملا ناك اذإ ملعلا لهأ لوق نم هيف جرخم اذكه : لاق ؟ سجني هازرتأ

 - - ةلمهملا لاب _ يحلا هب كدارم ناك نإو { هرادقم ىن اع سجني "امم

 ١ . ملعأ هللاو . ةبوط ر اهنم:هسمت مل اذإ سأب الف

 لدبتو ، ديحوتلا ةملك نسحت ال ةجوز هدنع نميفو : ىمضهحلا ةلأسم

 هذه لدعتو مهفت مافكلذ اهجوز اهمهفو اهحلاعو ( "نإ ) ( الإ ) ناكم
 » ماعطلا هل لمعت ىهو هدنع اهلاح نوكي اف كلذ ىلع تماقو ء ةملكلا

 ؟.ًاسجن مآ آرهاط اهنم كلذ نوكيأ ، تابوط رلا سمت و ، بارشلل ءاملاب هيتأتو
 ىل :نبي ىذلاو © هنيعب آاصوصنم تيش ةلأسملا هذه. ىن ظفحأ ال ىنإ : لاق

 دهشت و رقت تناك اذإ رثألا ىن ءاج :ام .ىنعم ىلع اه رغ .هبشي ام ىنعم ىلع

 ©.:ريصبلا عيمسلا وهو © ءىش هلثك سيل © هل كيرش ال ، دحاو هتنا نآ

 { دحج و عانتما لبق نم ال { اهناسل لبق نم تركذ ام حالصإ ىلع ردقت ملو

 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلع اهتساجنب لوقأ الف
٠ . 

. ١ : 
` .. 

 زذدن لو خثاس رغ وأ ناكآغئاس آمد هبوث ىف لجرلا دجو اذإو : ةلأسم

 ، ضوعب مد كلذ نأ نظيو © ريثك ضوعبلا نأ الإ ه ربغ وأ ضوعب مد هنآ
 ضوعبلا مد نيب قرفلا امأ :` لاق ؟ ضوعبلا مدادح امو ؟ اسجن نوكيا

 هنياعي اذإ بولقلا هيلإ :نئمطت امو ةداعلاو فرعلا ىلإ كلذ عجرف هزيغو

 ح فالتخالا هيفاىزرجيف ضوعبلا مدةساجن ىف امأو . هنيعب وه ريغو ضوعبلا نم

 هبىلصي الف ماهإلا رفظك رادقملا ىفاراص اذإ لوقو ه رثكو هليلق سجني لوق

 . ملعأ هللاو . هربثكو هليلق رهاط وه لوقو & بوثلا ىلع بلغي مل ام لوقو

 اخ رابدتسا و ةلبقلا لابقتسا اوهركو. : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 تيبلا ىف زوجم ضعب لاقو ، كلذ زوج ال ضعب لاقو ، طئاغلاو لوبلا ى
' " . ملعأ هتلاو. . اهلابقتسا نود اهرابدتسا زاوج ليقو 3 ىزراخصلا نوذ
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 ىكذملا دلخلا لامعتسا ىلع سانلإ عمجأ : دمحم ىأ عماج نمو ةلأسم

 دلج لامعتسا ىن ة اوعزانتو © اغوبدم نكي مل نإو ءالا نم هيف امب رهطتلاو

 دعب هلامعتسا مهضعب زوجف لوق ىلع .ديأ انباصأ فاتخاف غبد اذإ ةتيملا

 ىنبجعي انآ وا : خسانلا لاق . غابدلا اه رهطي ال ةتيملا نورخآ لاقو غابدلا

 . ملعأ هللا و . غابدلا دعب هلامعتسا زاوجس لاق نم لوق

 : مجر

 ثالذ لسغيف ء ىش اهنم قلعو ةسجن ةغوبصملا بايثلا تناكاذإ امأو : :.

 لصأ ناك اذإ ةساجن مكح لسغلا دعب كوزلا نم ىقبي ايف سنل و زهاطلا غاملا

 نم لينلا لصأ ناكو سجنلا لينلاب غوبصملا بوثلا امأو . آ؟رهاط غبصلا

 داوسلا هنم بهذي ىنح هنم باصأ ام الشغيف { ةساجنلا اهل ةضراعملا رهاوظلا

 هانعمس ام ىلع هت راهط كلتف ة ايفاص ءاملا جرخغو ، هب لسغي ىذلا ءاملا نم

 . ملعأ هتلاو . سرولا كلذك ث رثألا نم

 . ةسجن هتاب وط ر لكف اع رتمهمالك ىق كرشأ نمو : : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 م رحت الو هتاب وط رب سأب الف كرشلاب ذ ر رم. هنإ الا لي وأتلاب همالك ىق كرشأ نإو

 .. . ملعأ هللاو . هجاوزأ ه هيلع

 وأ سجن ء ءامب خبط اذإ إ ىقلا رسبلا و 1 دارحلا نعو : : 'ىحبصلا 77

 رجحلا ةعقرم كلذكو ؟:ثكلذ ةراهط ةفص فيك { © خبط دق ؤ ةساجنلا هتضراع

 كمسلاو محللاو ىلقملا رسبلاو دارحلا امأ : لاق ؟ . اهنراهط ةفض :فيك

 لاق نم لاقف . فالتخا نهلكأب عافتنالاو نهنراهط ىفف سج ءامب .نخبطااذإ .

 هلكأ زوجم الف لوقلا اذه ىلعو & ع ىشب فنصلا اذه ةراهط ىلا لصوتي ال

 لاق نم لاق . فالتخا مهل هلكأ ىفف نيفلكملا ريغ لافطألا امأو . نيغلابلل
 مهنأل همعطأ نم ىلع سأب ال لاق نم لاقو ، اذه لثم نايبصلا معطي ال

 ىلع هعيب .امأ و © . نهمعط ىق فالتخالا هقحلي مئاهلا كلذكو ي .نبطاح رغ

 هتراهط ىلإ لصوتلا امأو ، فالتخا آضيأ :هيفف ةمذلا لهأ ىلعو رازقإلا لهأ

لسغي ش .ففجيو ىلغيو رهطي لاق..نم لاقف هب غافتنالاا زيجم نم لوق . ىلعف



 .. - ٤٥٧

 ربغ رارطضالاو خيبط ىلإ جاتحم ال لوقلا ضعب ىف لعلو & كلذ نكمأ نإ

 تناك نإف ءاملا اهيلع بصي هنإف تسجنت اذإ زجحلا ةعقرم امأو . رايتخالا

 لوقلا ضعب ىفف ةمئاق ريغ تناك نإو ٤ اهلاوز نم دبالف اهف ةمع اق ةساجنلا

 ‘ اثالث لوقلا ضعب فو ئ نتكرع لوقلا ضعب قو ا ةدحاو ةكرع ك رعت اهنإ

 & اهنارهطي حيرلاو سمشلا نإف ةمثاق ريغ ةساجنلا تناك نإ لوقلا ضعب ىو

 ةراهط ق دحلاو 6 : سنشلا تود جب 'رلا و . .حب رلا نود ضمشلا ق فلتحم و

 . . ملعأ قاو . لدعلا الإ هنم ذخوي الو

 قيرطلاب اهلع نأ الإ هنكم :ملو قيرطلا ىن ةساجن ىنطو نميفو : . ةلأسم

 { العنتم وأ ايفاح ناك ءامل لصي نأ ىلا هاج ر. ق ةقصال ىهو اه ىشمم وأ

 لعف قي رطلا ربغ ىن اهثم نأ هنك . نإ : لاق ؟:نيرمالا نيذه نم لعفي اه
 اهتلازإ ىلأ ليبسلا دحم 7 اذإ هيلع : سأب 7 قيرطلا ىت 7 ىشمو هنكمم : مل نإو

 اهجارخإ هل بخأق هلجر نم ةلئاز ةساجنلا تناك نإو ‘ هوجولا نم هجوب

 . اه ريهطت هل بحأف قيرطلاإ نم هسجن ام ريهطت ىلع ردق نإو © قيرطلا نم
 .ملعا هللا و

 ةنتنم ةحسار هل & آرغتم اهُ وام دج و اذإ رئبلا امأو : :ناديبع نبا : ةلاسا

 رئبلا هذه ةساجنب مكحم الف مكحلا ىف امأف ةتيم رثبلا هذه ىف كللذ دعب ت رهظ 7

 لبق ثبلا هذه ءام نم لمعتسا ام لكو ء :ةتيملا اهف تدجو م .دعب. نم الإ

 ىلع ةحار .ربلا هذه ى نبت ولو رهاط اهئام مكحف ، ةتيملا اهف دجوت نإ

 ةحئار رئبلا هذه ىف ترهظ ذهف طايتحالا ىف او نمملسملا راثآ نم هتظمغخح ام

 : ملعأ هللاو . "لمعتسا ام ربخ طايتحالاو . ‘ لامعتسالا نع بنتجت اهنف

 دعب ةسجن : اهنإ هل لاق نإو :ةمات هيلع لدي نم بايثب ةالصلا امأ : 'ةاسم

ةبطر ئهو رهاوظلا نم اه هسم ام رهطيو © هتالص .لدبيف اع ىلص نأ
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 مكحف & ال مأ ةبطر ىهو اه سم هنأ ملعي نإو . اه ريغ وأ طسب نم

 هبتسجنت ام هل نبي ملوةسجت اهنإ هل لاق اذإ هنآ الإ. اهلصأ ىلع ةرهاط رهاوظلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب ىلع هلوق لبقي الآ هلف

 نوكتأ ل حبذلا لجأ نم تمرح اذإ ةحيبذلا و : ذأ .: نب درو ةلأسم :

 . سجن مارح لك سيلو ث مارح سجن .لكدنأل { ال :: لاق ؟ال مأ ةسجن .

 :. ملعأ هللا و

 هب ىت٬وي هنأ نأمطاو ءىش ىف هبلق باترا نمو : ىدشارمحلا ةلأسم

 بايثلا لثم كرشلا لهأ نع نوه زنتي ال نيذلا فالخلا لهأو كرشلا دالب نم .

 كلذ هابشأو ليجرانلاو لخلاو لسيعلاو ركسلاو غوبصملا بشخلاو ةغوبصملا.
 هتركذ ام عيمج :] ذخألا هل : لاق. & ديلا ث قرعت اهنإ باتراو 0 سولفلإك,

 هل ىج رتو 0 فنعي لوا بيصم وهف هانعم فرعو مكحلاب . ذخأ . نمو & مكحلاب

 . اهيلع تامو نيملسملا نيد ىن ةماقتسالا لهأ نم ناك اذإ هللا باذع نم ةاجنلا

 .. ملعأ قل أ هلل ا و

 ىلتبملا ف تلق و : هللا همحر ىصورخلا سيمخ نب دعاج يشلا نا نع : ةلأسم

 ةرمو دجم ةرم هرظنو كلذب سحأ اذإ ناكو { هركذ نم ةبوطرلا جورخب
 رظنلا هيلع لبقف جرخم ناك هب سحأ ام اذإ : ءارآ ةثالث هيف ءاهقفلل نإ ، دجمالا

 ىلع نم ركذلا ىلع هديب برضيلف الإ و & رظنلا هنكمأ نز .ةالصلا ف ناك ولو

 فذخفلانم عضوملا .سمتلي ح هذخف نم عض وم ىلعج جورخلا . فوم حسم و هبو

 هبام ىل وأف ةمدقتم هل ةراهظ نم نوكي نأ لمتحم ملو اج اجراخ اتيش دجو نإف

 ىلع نوكي هنإ ىناثلا لوقلاو .. ةساجنلا مكح هل نوكي نأ هرمأ نم اذه ىلع

 لوقلاو . الف الإو كلذ هيلعف دجم رثكألا ىن ناك نإف هيف هزمأ نم بلغآلا

 هجورخ ىلع نقيتسي ىتح هتراهط ىلع وهو كلذ نم هيلع سيل هنإ ثلاثلا
 باوص اذيأ لوألاو ىناثلاو ، لوصألاب هبشآلا هنأك وه اذه و & هيف كش ال امع

رخآلا ىف نأ الإ نيملسملا نم ملعلا لهأ لوق نم هلكو © عقوم سفنلا ىف امهلو
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 هل ةدضاعملاب هدي؟وي امم هنأكو ةراهطلا ىف بصنلا نع ةحار كشلا لهأل امهنم

 مشاه نبدمحم وهو 2 ملعاا لهأ نم نيملسملا ضعب نع ىكح دق ام هيوقي و
 رظنو هب سحأ اذإ ناك ولو هيلإ رظنلا كرتينأ :ثكالذب ىلتبا نم رمأي ناك هنأ

 عيطتسي ال هنإ هل لاق املو & ناطيشلا نم هنإف كنع عطقنيهعد هل لوقيو دجو

 هنأب ناطيشلا ةضراعم ىلع هب ىوقيل عضوملا بط رينأ هرمأ « هكرتيو هرظني نأ
 هتبيبش ىن ناك دق هابأ نأ ةبوط رلا كالت نم هنأ هدجوف هب صحأ اذإ هيف بهذي

 كنع عطقني هعد : هل لاقف نانع نب نايلس كلذ نع لأسف © هانع اذه لثم

 ظفللا ال ةياكحلا ىن ءاج ام ىنعم ىلع هنع هرمأ ام لعف املو © ناطيشلا نم هنإف

 ىلإ رظنا نكلءهانعم اذه نكلو ىلب ث هنيعب اصن هطبضأ مل ىنأل & هسفنب
 هلاح عفدي نأ هل ري ملو هاتأ و هركنأ « رباج ىنأ عماحل حرشلا » هباتك ىن ةكرب نبا

 رتتعملا هباتك ىن هتلا همحر ديعس ىأ خيشلا لاق . ةداع هسفن نم اه رقي وهو

 هنأكو مكحلا توبث ىلعلايتحالا نمهلعجو، هاوقو هديأ فيك : عماحلا اذهل

 هعم حصي ىتح،مكحلا ىف اهمكح ىلع ةراهطلا عم نوكي هنأل حصألا وه

 ثكانانه اضيأ ةبوط رلا دوجو ىلع نقيتسا اذإو . . بير ال انيقي هنع اهاي زي ام
 هعم نكمي ، لانحالا لاح رظنلا ىف قبي ملو راهن وأليل ىف سمل وأ رظنب `

 ةراهطلا هيلعف © لاحلا وأ ىضاملا ىف هل ةراهط ةيقب نم ةبوطرلا نوكت نأ

 هسأب هنأ ےلعي ىبح هيف هيلع سأب الف هيلع ىذلا هسابل امأ و . لاح ىلع ةالصلل

 عوكر وأ د وعق وأ مايق ىن اجراخ هدجوف كلذب سحأ هل سجنلا كلذ ةباصإل
 هللا همحر ىراوحلا ىأل باوج ى هنأ وج رأ ام دايق ىلع ءاوس هلكف & د وس وأ

 اضيأ كلذكف ث هتا هحر ديعس ىنأ خيشلا نع ءاج ام بسح ىلعو دجوي
 سجن كالذ سابللاف هل لمتحم مل نإو ، جرخلا ةسسامجم نع جرخلا هل لمتحا اذإ

 ةسسامملا ىلإ برقأ دوعقلا لاح ىق هجورخ ناك ام نوكي اذه ىلع هنأكو

 لوقلا اذه ىلع و& هانعمب ىنعملا اذه ىف جرخو { ههشأ امو مايقلا لاح ى ناك امم

 مكحلا ىن هدمتعا امهنم برقألا ناكامهعأف ، هلاح ىف رظنلا كلذ عم ىلتبملا ىلعف

 جورخلا رم أ هيلع هبتشا نإ و . هم ركو هنمب قفوملا هتلاو © هيلع هسفنل و هسفن ىلع

. كالذ مكح ىلع كلدي ام لوقلا نم ىضم دقف © ال مأ جرخأ ردي ملف
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 ةراهطلا رمأ ىف كيلع سبلي كاتأ ةجاحلا ءاضق دنع وه نإ كلذكو : :تلق
 ىلع امهدحأ وأ امهعقول راط هنأ وأ ناخد طئاغلاو لوبلا نم .راث هنإ ثيح

 ثمت وأ © لوبلا ىرجم هب فشنتيىذلا (لافطلا )وأ رجحلا نمو ث رابغ ضرألا
 هب أبعت الف كندب نم رهاطلا عضوملا ىن وأ كبايث ىف قاع هنأ طناخلا عضوم هب

 نه هيف امعم : هقولع حصي مل ام قلعي هنأهمكحو ،هب سأب ال ام هلك كلذ نإف

 هنأ حص ول لب { مكحلا ف قحلا لصألا وه كلذ و كيلإ لصي مل هنإ لامتحالا

 ةساجنلاب امهلع مكح ناك امل ، قصل ندبلا وأ بايثلا نم رهاطلا عض وملاب قلبع

 ىذلا كلذل و ،“ سجني امهدحأب وأ امه هنأ الو ةراهطلا موزلب ةالصلل الو

 ثاشالا٠هو( رابتعالا ىناعم حيرص نم جراخلا رظنلا حيحص ىف ناك هنأل سجن هباصأ

 امهدحأ نم وأ امهنم ةساجنلا هيلع عقت ىذلا نأ .راصبألاو ديآلا ىل وأ :عم هيف

 هبشي هنأك ثالذ نوكي لب ، لاحلا ىن ادبأ هرابغ راطي ال با رتلا نم: هبط رنف

 باوصلا ىناعم ىلع جرخ هنأ ىل نمبي ايف ملعأ الو. لاحلك ىلع رظنلا ىف لامجلا

 قحلاب لدي ام ىناعملا ضعب ىف رصبلاو ملعلا لهأ ىلع ءاج دقل و رمآلا اذه الإ

 هاضف كدنع حص و هلدع ثال حضتا نإف & هتخصب دهشيو كل تنيب ام ىلع

 تييح ة رسيلا ةايحلا نم ةدملا هذه ىف نكت الو 0 آركاذ هتنؤو ¡ آركاش.هذخف

 كندصي الو أ نىلفاغلا نم ىلاعت هللا نع ةرقحلا ةينافلا رادلا هذه .ىف اهم

 . نممدانلا نم حبصتنف كارخأل كنيد ىف دش رلا ليبس نمع كايند. ىن ناطيشلا

 ٢ ز نوكت نأ دعب كشلا كا رتعا نإ كلذكو : تلق . همركو هنم قفوملا هللاا

 } ةساجنلا عض وم نم ركذلا ىلع تكسمأ له كنإ : لوبلا نم ةراهطلل ءاملا

 كنأل ،كندبنه.ء ىش ىف وأ كبايث ىف كلذ دنع كشتف .ادبأ ركذت الف. ىسنتو
 دصاق تنأ اذإ ث اهفافجو ةبوط رلا باهذ ىتح ةغلابملا لك فشنتلا ىن غلابت.مل
 ىلع نكو هيلإ غصت الف كتداع نم كاسمإلا ناك دق نكلو ث ءاملاب رهطلا

 كرتي نأ اذه لثم ىن داكي ال ناسنإلانآل ةداع فسفن نم .هفرعت تنأ ام

 كرمأ نه اذه ىف كيلع بلغألاو.هللا ءاش ام الإ ةلفغلا عم ىتح هدانعا ام

 عضوم ى هب رهظتسي ام هارأ اذه ىن ىنأكو ث هكرت كعم حصي ىتح كب ىل وأ
ثكالغشي نأ كلذب دي ري ، هركذت نأ كاسنأ ىذلا كودعةمواقم ىلع كلذب ةيلبلا
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 ئوقةت هيف بير ال امو حيحصلا ىلع هبو عفرأو ىدهأو غقنأو ىل ؤأ وه امع
 نإ كلذكو . عانتمالا ليهستو عافدلا ىف هيلع مث ىوقتت ىنح ىوقتلا ىلع

 ‘ راجحألا و نبللاب رامجتسالا ةدايزب كنم طئاغلا عض ومنعلاقتنالا دعب تككش

 تقحلف كلذ لبق اهف تسلج كلنأ و ؟ اهلع تيفقأف كبايث تيخرأ له كنأ

 كمايق لاح كشت نإ كلذكو . كلذ حصي ىنح سأب الف ةساجنلا عضوم كنم

 ىقهنأل : طئاغلا نه كنم ةساجنلا عضوم بوؤثلا دس هنأ .ك كربسم لاح ى وأ

 ىنعم ى نوكي . داك امب جراخ نم دسحلا هياع نآل هلاني نأ نم دعبأ رابتعالا

 مأتلا ام ام حتفنيف ًاطحشتم هيمدق ىلع ايخ رتسم طحني وأ هيلع سلجمل ام فالغلا

 هل ىقبي ال ىنح ةراهطلا نم هيلع ام ىلع لصالا وهو،هلوح امو جرخلا ىلع

 كلذ ناك ليل ى اهماقم موقي و اهانعع ناك وأ 0 ةدهاشملاب مكحلا ىف لمتحم

 ةبيو كلانه عقتو ةنانئمطالا وأ مكحلا ىف حص اذإ ءاوس هلكف ، راهن ىف وأ
 .مدع و ناكمإلا عم ةليضفلا هجو ىلع اهنم جورخلا نوكيف { ةسوسو رغ نع

 كردأ نمو . ىل وأو هنم لضفأ وأ قحأ. وه ام توف نم نامآلا نوكو ، فوخلا

 ديعس .ىآ خيشلاإ لوق نم لوصألا مكح كردأ دقف 0 هيلع ماقتساو مكحلاب

 .اذه ىف رظناف فالتخا .نبملسملا لوق نم هيف ملعن الو حيحص كلذ و ، هتلا همحر

 ءاملا نه جرخ نأ دعب كش نميف كلذكو : تلقو . هريغ ال قحلاب ذخ و هلك

 ءاجنتسالا مكح مل هنأ ءاملا ىن هد وعق نع لاستغالانم همايق دعب وأ هبايث سبل و

 .ناكام وأ سافنلا وضيحلا وأةبانحلا وأ ، طئاغلا وأ لوبلا نم هب رهطتلا وأ ءاملاب

 مكح ىلع ىةعع هنأ هنم عض وم ىأ 7 رغ نم وأ هنم هندب ى تاساجنلا نم

 عيمج ىف كلذ ىعم جو رخ هبشي هنأكو & ليق ايف كشلا ىلإ عج ري الو ةراهطلا

 رهطتلا نه اهنم هصخم امب الك { اهلاثمأو بايثلاو ىناوآلاك تاسجنملا نمناكام

 مكح .هنأ اه لسفلا دعب اهفكش اذإ ح انملسملا نم ملعلا لهأ لوق ىف هل

 دايق ىلع رظنلا مكح ى ىنعملا اذه ى ىواستت سايقلا ىف اهنأك اهنأل اهراهطب
 ساوسولا بصن نع ةحار كوكشلا لهأل هيفو . حيحص اذهو 0 رثألا ىن ءاج ام

 كاشاا ىوذ نه ناك نه ىلع ناكو اذه رغ ىلع رمآلاناك ول و. ةراهطلا ىف

دحأل تماق امل نذإ كش املك عج ري نآ،ةراهطلا ىف ساوسولا بصن نع ةحار



 ۔۔ ٤٦٢

 كلذ ىلع شاع هنأ ولو ، ةساجنلا هتضراع ءىش ىف ةراهط كشلا لهأ نم
 .ىعملا اذه ىف كلذ راصل و ء هتنا ءاش ام الإ آدبأ لسغلا نع رتفي ال اليوط آرمع

 هللا ءاش نم الإ سانلا نم ةفاكلا ىلع سابلإلا ىف ناطيشلا لئاسو مظعأ نم
 تاراهطلا ماكحأ هجو نم مهلع فاضيو . نايحآلاو لاوحألا نم رثك ىف

 هللا دمحم نيدلاف ى ج رح"نم""نيدلا ق مكيلع لعج نأ هللا نأ نكلو نيدلا ق

 ... مالسلاو رسع باوبأ ىصاعلا ىلع اهلك ىصاعملا امنإو 2 رسي .باب .هلك

 ، سجن بوثب هقوف نم هيلع فحلت مت رهاط ب وثهيلعن وكي نميف تاقو :

 ثشيف اقرع هندب نم عضوم ىف دجوهنإ مث2كلذك هندب و © ناسباي امهالكو
 عضوم نع امهنم رهاطلا فشكنا هنأ ىن كشي وأ ث هبوث كلذكو هندب ف

 ملعي مل ام هيلع سأب الف ڵ سجنلا بوثلاو عضوملا سامت و © ندبلا نم قرع ام

 & رهاطلا ىلإ غلبي ام هنم لحني مث © هبط ري ا ق رعلا نم سجنلا بوثلا ىلإ غلب:هنأ

 حصضي ىنح هندبل لياز ريغ نيبوثلا نم زهاطلا مكح نآل ندبلا ىلإ :رهاطلا نمو

 ىنح سجنلا سم مكحم : مل عضوم نع فشكنا هلأ حص ولو ا ّ هل هتليازما هعم

 غ هدحو ثكالذ ىلع 7 ةسسامملاو تاشكنالاب مكحم مل كلذ حض نإو ك حصي
 مكحم ال هنأ نيماسملا نم ملعلا .لهأ ن . رانلا ىن ذخوي نا وجرأل ىنإو ¡ معن

 سبايلا هندب نم كلذ ىلع ناكو قرعولو عض وملا اذه ىف ةساجنلاب هندب ىلع
 ةب وط ر هسمتف ةساجنلا بط ري ام رادقم قرعلا نوكي ام ىتح سناي سج نؤث

 ضفي كالانه و { هولاق مهس ا هيف وجرأ ام ناعم بسح ىلع ب زسجتنلا قرعلا كلذ

 رظنلا :ى قبي مل اذإ هندب نم ناك ,م عض وم ىأ ىف ةساجنلا شسجنلا هباصأ ام ىلع

 ك لاحلا ىلع مكحلا ) و شضجن هنأ الإ ، بوثلا نم عضوملا كلذ ىف لاتحا

 . ملعأ هللاو . جورخ اهنم هل نؤكياالو ةبي رلا هيلع بلغت وأ

 ملعأ الف : لاق ؟ ال مأ مزمز ءامب ءاجنتسالا هركي لهو : :

 بازيم نم حرطي ىذلا ءاملا نع ًايهن تدجو لب" هنيعب رثآ نم كلذ د ةيهارك
 . ملعأ هللاو . ةساجت هب سم ال ةبعكلا

تابوطر نف كدنع لوقلا ام : هللا همحر نافلخ نب انهم ديسلا ةلأسم



. ٤٦٣ 

 نم حصألا ام فالتخا اهبف ناك نإو ؟ ةسجن مأ ةرهاط © باتكلا لهأ

 { اهتساجن الإ باتكلا لهأ تابوطر ىف ملعأ ال : باوحلا ؟ نيلوقلا

 ىسوم خيشلا نع ظفحأ لب ن أهتراهطب لاق نبملسملا نم ادحأ نأ ظفحأ الو
 وقتاو اولك : هباحصأل لاقف هباحصأو وه ىد وهس هفاضتسا 0 هتلا همحر ىلع نبا

 ءاقتاب مهرمأي مل ةرهاط تناك ولو 2 اهتساجن ىلع ليلد اذه هلوقف © مكبايث

 3 نيملسملا نيب فالتخابا هيف ليق دقف مهماعط لكأ امأو . اهنم مهايث

 باتكلا اوت وأ نيذلا ماعطو.) :: ىلاعت هلوقب لدتساو هزاوج ىأر نم مهنف

 أ هلكأ زاوج نم بار ىلع نب ىسوم خبشلا لعلو . مومع ( مكلا لح

 مهماعط لخ ىف ىلاعت هلوقا لوأتو ، هرجح و هلكأ زاوج ري م نم مهمو
 2 هيف ليق ام رهشأ هنا وجرأ وهو ك © ةمعطألا رئاس نم. هريغ نود حابذلا ف

 ,. ملع أ هللا و

 هريغو كمس ةسح ةنايرج ةيقاس ى لعج اذإ ىراخحلا ءاملا ىف هنمو : ةلأسم

 هب ءوبضولا ىرتأ.2 كلذ لجأ نم هتحار ريغتتف ءاملا ىرجيف ؛ تارهاطلا نم
 :ءوضولا قيض نيبي الف .تفصو ام .ىلعف : باوحلا ؟ ال .مأ زئاج ةالصلل

 "آصوصخ لصألا ى آرهاطهن وك عم ةتحتاز نتن ليق نما ىراخحلا ءالا كلدب

 . . ملعأ هللاو . رىغتم ريغ ءاملا ناكاذإ

 3 ةساجنلا ةلازإ ىه امنإو ، ةين ىلإ جاتحت ال تاساجنلا لسغ ىف : ةلأسم

 هنم لسغف لجر ءاجف امئان لجر ناك ول .ىرت الأ آ ترهط دقف تلاز ىتف
 لاز دق ناك انيد هنع ىضق دق ناك ولو & رهط دق ناكل 0 ملعي ال وه و ةساجن

 . ملعأ هللاو . ةساجنلا هنم تلاز دق اذه كنذك & نايضلا مكح هنع

 . ةدئاملا ةر وس نم ةسماخلا ةيآلا ن٥ ) 9 ١



!¡ . ٤٦٤ 

 ءوضولا ىف بار

 هيف ءاج امو ةبانحلا لسغو هيناعم و .

 هماكحأو مميتلاو

 هرسعأو ، مميتلا الو ءوضولا ىلع ردقي مل اذإ ضيرملا ىف : ىلمازلا .

 هثزجت مأ ، همميي نأ هلهأ نم هرضح نم بلطي نأ هيلعأ 3 هريغ هثضوي نأ
 نالوق اذه ىن : لاق ؟ ةفصلا هذه ىلع ناكاذإ مميت الو ءوض و الب ةالصلا

 نينيعملا نم هريغب ةناعتسالاب الإ هضرف ةيدأت ىلع ناسنإلا ردقي مل اذإ : لوق

 هيلع ردقي ام ىلع هضرف ىدثويو & هريغب نيعتسي نأ هيلع نكي مل ، نيذبعنملا
 اذه ىلعف © هب نبعتسي نأ هيلع ناك نيعملا ىلع ردق اذإ : لوقو . ناكمإلا نم

 . ملعأ هللاو . كلذ هل نكمأ اذإ با رتلاب همميب نمب نعتسي نأ هيلع

 ك هيف ءامالهنأ لبق نم هوف رع دق ناكم اول زن نيرفاسم ىو هنمو : ةلأسم

 مهلع ترم مم الص ا!وضقاملف ه وظحالي ملو ءاملا اوبلطي ملو اولص و اومميتف

 هذه ىلع ءاملاب اهلدب مهملعأ .ن ماق ةالصلا تقوو ءاملا رثكو ت رطمأف ةباحس
 ، بلط الو ةظحالم الب اومميت اذإ ءاملاب اهلدب مهلع : لاق ؟ ال مأ ةفصلا

 . ملعأ هللاو . ةرافكلاو لدبلا ممملعف تقولا تاف نإو

 لوبلا نم ءاجنتسالا ىن ءاملا ىلع ردقي مل ىذلا ضيرملا ىو هنم و : ةلأسم"

 كلذ هعسيأ & ىلص و مميتو 0 هتجوز هيجنت نأ هركف ةجوز هلو © طئاغلاو

 .اهسفن تاذ نم كلذل تعرت دق هتجوز تناك نإ : لاق ؟ال مأ هتالص متتو

 ءايحلا لجأل بارتلاب مميتو © كلذ نع وه نأف ءاملاب طثاغلا هنع لسغت نأ

 كلذ هل لعفت نأ اهلأس اذإ هنأ اهنم وه ملعي ملو عرتتملتناكنإو،كلذ هعسي الف

3 فالنخا كلذ ىفف ىلصو مميتو اه ةناعتسالا كرتف © ال مأ هيطعت اهنأ



  

_ ٤٦٥ 

 نىعتسي نأ هيلع سيلف هسفنب ب اهلع ردقي [.)١( [ اذإ ةدابعلا نآل كالذ هعسب لوق

 ‘ اهلع ةنوعملا هنم وجري نمع اهاع نعتسي نأ هيلع لوقو . ه رغب اها

 . ملعأ هللاو . رذعلا هلف الإ و كالذ ىلإ هباجأ نإف

 مان و ضرآلا ىلع هديب ًاثكتم ادعاق ناك اذإ ثىضوتملا ىو هنمو : ةلأسم

 هيف مان اذإ ؟ئكتملا نإ : لاق ؟ ال مأ كلذب ه:ووض و ضقتني آريثك وأ اليلق

 ىذلا عقو ول ناك اذإ رادج وأ ةبشخ ىلع وأ هديب ناك ءاوس & فالتخا

 ٠ ملعأ هللا و . هسفن كلمع ملو ضرألا ق عق و هيلت ًأكتا

 { ديصلا بلاط و دارحلا دئاص وبطاحلاو(عوشلا )ىناج وهنم و : ةلأسم

 { هشاعم ىلع كلذب ىوقتي ناك اذإ تيأرأ ؟ مميتلا هل زوج ىتح هدح ام

 ىنح وهأ :¡ هشاعم ىلع ىوقتي شيشحال جراخلا كلذكو 0 هتبسكم كلذ سيل و

 اد ودح ادح كلذل ظفحأ ال : لاق ؟ ال مأ 4 ءاينغألا نم ًاينغ نوكي

 تركذ ام ضعبل جراخلا ناكاذإ هنأ كلذ ىنعم لمجم ىن هنأ الإ لاملا ةميق ى

 ن٥ بيرق تقو ق وأ 4 هموب ق هلايع ةقفنو هتشيعم ق ررض همحل هكرت اذإ

 رظنلا لهأ نم ناكاذإ هرظن ىف كلذ كرت اذإ ررضاا نم نمأي الاو ، ثالذ هموي

 تناك ، جرخم مل وأ ءامب جرخ ح هتجاح ىف ىضمي و مميتي نأ هلف { ثكالذ ى

 لقأ عض وم ى ناكو 0 ررض هقحلي ل نإو . هتبسكم نكت ل وأ هتبسكم كلت

 ىلصو مميت تقولا توف 3 ف هاحخ نإف ٩ ءاملا ىللإ عجرو مميتي ل نمح رف نم

 ًائدش لصحت دق ناك نإف ىبجعب اذكه . ةين اث ةااص ىلص و ءالا لإ بهذ ح

 اينغ ناك ، مميتلا هل زاج ، هدي نم عاض ءاملا ىلإ عجر نإ فاخو ت ركذ ام

 . ملعأ هللا و . آ رمقف وأ

 ۔ح عمسو ءام هيف سيل ناكم ىف تاب اذإ رفاسملا ىفو هنمو : ةلأسم

 فاهذلا هقعب ل بهذ ول و & هنم بي رق مهو ٤ ال م أ ءام مهعم ر ردب ملو سانأ

 ۔سيسم۔۔ے۔۔۔ .ے۔.۔.م . ...... .. ۔

 . قايساا اهيضتمتي ةلمكت ( ) ١

( راثآلا باهلا - ٣٠ م )



٤٦٦ 

 رفاسملا نإ : لاق ؟ ال مأ : ىش همزليأ ، مهلل بهذي ملو مميتلاب ىلص و مهسلا

 هت رصح نم لأسو > الامش و انيمم ظحالي هنرف ءام ه رضحم منو ةالصلا هت رضح اذإ

 سانأسحم عساملك هيلعنأ ظفحأ الو‘ ىلص و مميتالإ وءامدج و نإف ءاملا نع

 رفاسملا قوعي ىدنع اذه و م سانلا ىلع قشي اذه و ل مهاط ق رسي نأ

 . ملعأ هللاو . سحلا نم ولخت داكت ال قيرطلا نأل

 ءاملا نع مهلك مهلأسي نآ همزليأ ، ةعسوم ةلفاق ىن رفاس نمو هنم و : ةلأسم

 لأس اذإ مأ ءاملا نع اعيمج مهلأسي نأ هيلعأ ، عساو ودبل ريد بيرق تاب وأ

 رفاسملا ىلع قشي : اذه لاق ؟ ثالذ هأزجأ ءام هدنع لاقو 0 مهنم ادحأ

 ودبلا لوزنف اذه رفاسملا م زل اذإ رسي هللا نيد و ، ةقشم هللا نيد ى هيلع سيل و

 رابكلا لفاوقلا كلذكو . نورخآ هنم برقت ضعب نم دعب املك حويسلا ى

 .ملعأ هللاو . هرفس نع هقوعي اذه و © اهلك اهيلع ن وطي نأ ناسنإلا نكمم الف

 { اهسأر ىلع حسمتو ةالصلل أضوتت تناك اذإ ةأرملا ىو هنمو .: ةلأسم

 لوق ىلع : لاق ؟ ال م هفارطأ حسمت مل اذإ رعشلا لوصأ حسم اهئزجأ

 ءاملا ضبقت نأ اهيلع تسيلف همادق تحسم اذإف & اهسأر ضعب حسمت لوقي"نم

 & هلوصأب هحسمت نأ اهلعف { هلك هحسم اهلع لوقي نم لوق ىلع امأ و . هافق ىلإ

 . . ملعأ هللاو . ءاسنلا ىلغ قشأ لوقلا اذه و

 ح راج ريغ وأ راج ءام ىلع رم اذإ موذحملا نع هتلأسو هنمو : ةلأسم

 ةليح ىلع هل ردقي ناك نإ : لاق ؟ مميتي مأ أضوتيأ ةالصلا هترضح و

 ، سانلا ررضب الإ ةليح ىلع ردقي ال ناك نإو & هنم أضوت هوجولا نم هجوب

 . ملعأ هللاو . سانلاب رضي الف

 آولد دجوو ح ةيرلا ىف ىوط ىلع رم اذإ رفاسملا نع هتلأسو : ةلاسم

 تناكنإ :لاق ؟ ال ما ولدلا كلذب حزعي نأ هل زوجأ ‘ ءوض ولل جاتحم وه و

وج رأف ةبكرم تسيل تناك نإو ، اه حزني نأ هل زاج ئوّتطلاىلعةبكرم ولدلا



 .۔ ٤٦٧

 ،اهع حزني نأ ىنبجعيفاه ريغ دجم مل اذإ الإ ، ثالذ ىنعم وأ ، اهل ض رعتي الأ

 . ملعأ هللا و . اهاحصأل اهلامعتسا نايض دقتعي و

 ، لعفن و انلعفو انأو نحت هثيدح ىف لوقي نع هتلأسو هنمو : ةلأسم

 ناك نإ هو وض وضقتنيو كلذ هل زوجمأ © دحاو وهو ةعامحلا مالكب ملكتي و

 هيلع قيضي الف رخفلاو ريكلا هتين نكي مل اذإ : لاق ؟ ال مأ ءوض و ىلع

 . ه؛ووض وضقتني الف عوض وىلع ناك نإو “كلذ ىلع هناسل ىرجم امإ ناك اذإ

 . ملعأ هللا و

 ( هاو وأ © هياو وآ،هاحاو).: هضرم ىف لوقي نميفو هنمو : ةلأسم

 ه؛ووض وضقتنيأ ءوضو ىلع وهو ، ىنعم كلذل ظفح ملو ؤ ملألا نم كلذ و

 اذإ مالكلاو ، هلب وثأ ربصلاو 3 ملسأ اذه نع فكلا نإ : لات ؟ ال مأ

 . ةيصعملا ىلإ ةعاطلا نع جرخ امو & وغل وهف ، باونلا ىناعم نم ىنعمل نكي مل

 .هللا ءاضقبانيض رالةينا رعلاب اهريسفت حونلادنع( هاو )ةملك نأ رثآلا ىف تعس و
- 

7 

 . ملعأ هللاو . فالتخا ىصاعملاب عوض واا ضقن ىو

 هريغ ةباد ىلع وعدي وأ « اذك تيل اي وأ ىنتيل اي لوقي نميف و هنمو : ةلأسم
 وه امم وأ هللا ةعاط نم هانمتي ىذلا ناك اذإ : لاق ؟ ال مأ هئوض و ضقتنيأ
 وعدي ىذلا امآ و . هموص الو هروض وضقتني الو كلذ همن“وي الف © هل حابم

 © :كلذ هل زوجم الف املسم ةبادلا بحاص ناك نإف & فلتلابهرغ ةباد ىلع

 . ملعأ هللاو . ضقتني الف م وصلا امأ و. فالتخا ىصاعملاب ءوضولا ]ضقن فو

 مهل فطلتيو ءوضو ىلع وهو روحلا .خياشم ىقلي نميفو هنم و : ةلأسم
 ؟ ال مأ ه؛وضو ضقتنيأ ، ثالذ ريغو انخيش هلوق لثم هناسلب مالكب.
 هيلع ضقن الف هنم دمعتلا ىلع قحلا فلاخم ائيش هفطلت ىف مهل لقي مل اذإ : لاق
 دنع نأل ، ىدنع ءوض ولا ضقني ال اذهف انخيش لوق لثم امأو . هئوض و ىن
 .ايندلا ىف ةمدقتلالئابقلا ىنع اذإ اخيش ىمسي ةليبق ى وأ دلب ىف مدقتم لك سانلا
.. ملعأ هللا و



٤٦٨ 

 لثم ثكالذل جالعلا كرت نإف : لوبلا نم ئ رتسي نميفو هنمو : ةلأسم

 لوبلا جرخ ديلا ىرجأ و رصعلابهسفن جلاع نإو © آرهاظ ائيش ري مل رصعلا

 هعسيأ . ةالصلل تقولا هيلع قاض دق تقو ىف كلذ نوكي امبرو ، ضافو

 جلاعي مأ ، لسغلا دعب ع ىش هنم جرخ هنأ ملعي مل اذإ ، ىلصي و جالعلا ك رتي نأ

 فلتخت سانلا نإ : لاق ؟ كالذ عاطقنا و جالعلا دعب الإ لسغلا هعسي ال و هسفن

 جاتحم نم مهنمو © ليلقلا ءاربتسالا هيفكي نم مهنف © اذه لثم ىن مهلاوحأ

 هيلع عجري مل هنأ هدنع ايف جالعلا كرت اذإ ئ رتسملا اذه ناك نإف ، ريثكلا ىلإ

 هلع ىرج و هفظني ل اذإ ناك نإو { ىدنع كللذ هلع قت۔ضي الف جرحم

 ىنح لستغي الأ ىنبجعيف ، ليلحإلا نم جرخم لوبلا داع ماقو ىقني ىنح هدي
 ،كللذ عطقني ملو تقولا توف فاخ نإف ، ديلا ءارجإ و رصعلاب لوبلا نم هقني
 . ملعأ هللاو . هنكمأ ام ىلعف

 نم برشي ابثذ وأ ابلك ىأر اذإ ضرألا ىن براضلا ىو هنمو : ةلآسم

 بلكلا هنم برشي ىذلا الإ ءام دجم ملو ةالصلا هترضح و ءاملا ليلق ضوح

 ىنبجعي ايف : لاق ؟ ءاملا كلذ نم أضوتي وأ مميتي نأ هب ىلوأ اف ، بذلا وأ

 أضوتي نأ _ هللا مهحر _ ءاملعلا نبب فالتخالا نم اذه لثم ىن ءاج ام ىلع انأ

 اذه كرت و مميتلاب ذخأ نإو ، اعيمج نيلوقلاب ذخأيل { مميتيو ءاملا اذه نم

 . ملعأ هللاو . اليلق ءاملا ناك اذإ باوصلا نم ىدنع جرخم مل ءاملا

 .(ردجم 7 نث نمغلابلا نمدحأ َمُحو » ىردحلادابلا ناك اذإ وهنم و : ةلأسم

 { ال مأ ىردجلل هنأ ىردي الو ، ىمحلا الإ ىردج بح هب ني ملو © دع
 تناكو رهظي مل ىردحلا ناكاذإ : لاق ؟ مميتلا هل زوج مآ ءاملاب أض وتيأ

 ءاملا دوجو دنع مميتي نأ هل زجم مل ، ءاملا لبق نم اهنم هيلع فانم ال ىمحلا

 . ملعأ هللاو . هيلع ةردقلاو

؟ ض رملا لقثل هسفنب مميتلا نع زجاعلا مميت ةفص فيكو هنمو : ةلأسم



- ٤٦٩ 

 ضيرملا هجو امهب حسمي و { بارتلاب هسفن ىديب حيحصلا برضي نأ وهأ

 برضي نأ نكمآ ناف ، ضيرملا نكمم ام ىلع كلذ امإ : لاق ؟ كلذ ريغ مأ

 ردقي مل نإو ، ثالذ لعف بارتلاب ههج و وه حسم و ، ض رآلا هيديب هب مئاقلا هل
 . ملعأ هللاو . هندبو ضيرملا هجو اه حسم و با رتنا ىف هدي حيحصلا برض

 تقشنتسا اذإ ه : ؟ىض وتمالملس وهيلع هللاىلص [ هل وق] ىنعم ىن وهنمو : ةلأسم

 وه له و ؟غالبإلا هجو امو؟غلبيال ىنح هدح ام « مئاص نوكت نأ الإ غلبأف
 : لاق ؟ ال مأ رطفملا و مئاصلا قاشنتسا نسب ةق رفتلا م زلت و ب وج ولا ىلع

 ىدنعو ث ةغلابملا نم غلبأف : هانعم نأ ةياورلا هذه ليوأت نم انل ناب ام ىلع

 ث هفنأ جلاو ىلإ هسفنب ءاملا رجم نأ ىدنع غالبإلاو ، موزل ال بدن رمأ هنأ

 ىلإ ءاملا جلي نآ افوخ كلد ك رنيف ًامتاص ناك نإف © هعبصإ هيلإ لصت ال ىذلا

 . ملعأ هللاو . ( ةمجعملا نغلاب )وه و & هفوج

 نه مدلا ضغي ملو ‘ىذفوتم وه و هندب نم ع ىش جرخم نميفو : ةلأسم

 مدلا هنم جرحم ل حرجلا ناكنإ : لاق ؟ال مأ هز وض و ضقننيأ » حرحلا مف

 ۔ هب قلع ء ىشلا هس٠ اذإ ثيح جرخ لق مدلا ناك نإ و ) هو وض و ضقتني الف

 . ملعأ هللاو . عوض ولا هنم ضقتني ىدنع اذهف

 ىلإ لص وف هنم ًاقفاد ءام ناكو عامحلا ىأر اذإ مئانلا ىفو هنمو : ةلأسم

 ث ةبوط ر الو اللب دجي ملف هركذ و هبايث سملف هبتنا مث ، ركذلا سأر نود
 & ةبانحلاب هيبش ظيلغ ء ىش هنم جرخف هرصع رك ذلا با رطي فا نكس نأ املف

 همون نم هبتنا نيح ناك نإ : لاق ؟ ال مأ لسغلا همزايو ابنج كلذب نوكيأ

 © لسغلا هيلع نأ ىدنعف ندبلا زا زتهاب ةبانجلا هذه تجرخ و ةيقاب ةوهشلا دج و
 تج رخ ن هراشتنا نكس نيح مث آرشتنم ركذلا دج و هبتنا نبح ناك نإ و

 لسغ الو ةتيخلا ةبانحلا ةفص هذهف 0 زازتهاب اهجورخ نكي ملو ةبانحلا هذه
ةبانحلا ىف لسغلا بوجو ىف : فل؛وملا لاق . ةساجنلا م.ذوم الإ اهيف هيلع



 _ _:. ٤٧٠

 . ملعأ هتلاو . اهبف ليق ام رثكأ وهف هلاق امو ، تالنخا ةتيملا

 لسغ اهمزليأ ، اهجوز اهعماج اذإ ةريغصلا ةيراخلا ىفوا هنمو : ةلأسم
 رموتو © موزللا ليبس ىلع لسغ اههزلي ال نأ ىنبجعي ايف : لاق ؟ ال مأ
 . ملعأ هللا و . ةبق رأأ ىلإ لستغت نأ

 .. ؟ال مأ اه رغ و قي رطلا ىن هاقلي نم ىلع ملسي بنحلا ىنو هنمو : ةلأسم

 ًامئاص ناك نإف ، نبملسملا نم هاماي نم ىلع ميلستلا ىف هياع سأب ال : لاق

 ىلع مهثدحم و سانلا ملكي دعقي نأ بنجلل ةيهاركلا امنإو ، فقي الو ملسيف
 . ملع هللاو . مت رحت الب ةيهارك كلت و ، لسغلل هنم لامهإلا

 اهفنأ ىف ةبصق ةسب ال ىهو ةبانحلا نم لستغت ةأرما ىفو هنمو : ةلأنسم

 دلخلا و ةب صقلا نبب لخدي ال ءاملا نآ اهدنع و 0 اهنم الهج لسغلا دنع اهجرخت ملو

 ناك نإ : لاق ؟ ةرافكلاو لدبلا نم اهمزلي ىذلا ام ، انامز كلذ ىلع تثبل و

 كرت نم نأ رآلا نم هتعمس ام ىلعف © رانيدلا وأ ماهسإلا رفظ رادقم هتكرت ىذلا

 لدبلا همزلي لوقلا رثكأ ىف & هدسج نم ةبانجلا نم لسغلا ىف اذه رادقم

 ةدحاو ةرافكف ةلاهحلا ىلع ناك ولو . دمعتلا ىلع كالذ هنم ناك اذإ ةرافكلاو
 . ىدنع ئزجي لدبلاف رفظلا نم لقأ ناك نإو . ىدنع هئزجت لدبلا عم

 ملعأ هتلاو

 ىهشتي نأ لثم ، هتجوزب ثبعي نأ لجرلل زوجب لهو هنمو : ةلأسم
 ءاضق ريغ نم اضيأ ىه لعفت و ؟ لعفلا نم كلذ ريغ و جرفلا ىف هعبصإ لخدي و

 اهجرف ىن هعبصإ لاخدإ امأ : لاق ؟ ال مأ ةوهش ءاضق وأ كلذب ةوبش

 هجرفب ىه اهثبع كلذكو . هزاجأ ضعبو ، ههرك ضعبف ذذلتلا ليبس:ىلع
 غلبي مل اذه لكو ، اهربد ىن هعبصإ لاخدإ اوهرك كلذكو 0 ذذلتلا ليبس نلع

 . ةيهارك هيف ملعأ الف مرح ام ربغ ةهكافملا نم ىقب امو ح مم رحت ىلإ هب

. ملعأ هتلا و
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 ٥ رمغ وأبشخللا نم ء ىشب وأ اهديب اهسفن تحلاع ةأرمإ قو هنم و : ةلأسم

 . ؟ ال مأ لسغنا اهمزليأ ، تفذق ىنح اهجوز اهجلاع وأ ، تفذق ىنح

 وآ :سافن وأ عامج وأ ضيح نم الإ ، ةأرملا ىلع لسغ الأ ىنبجعي : لاق

 ثبخت نأ اهل زوجم الو 0 هب جلتف ةبانحلا اهجرف ىلع فذقت وأ { ةضاحتسا

 . ملعأ هللاو . هريغو بشخلا نم اهدي رغب الو اهديب اهسفنب

 دح هل.ناك نإو ؟ ال مأ دح كالذلأ مميتلل ةظحالملا نعو هنم و : ةلأسم

 ظفحأ الف مميتلل ةظحالملا امأ : لاق ؟ ةظحالملا ةفاسم ىن ىنعأ هتفص فيكف
 ليلقب ن؛وكي .نأ.الإ هل زنم ىدعتي نأ ظحالملا ىلع سيل هنأ الإ ، آد ودحص ادح اهل

 لزان وه ىذلا هلزنم ىف ظحال ولو 0 ديعب ناكم ىلإ ىدعتي نأ هيلع سيلو
 . اذه هيفكي هنأ ىدنعف ؤ دحأ هعم ناك نإ هترضحم نم لأسو ةرسي و ةنمب هيف

 . ملعأ هللا و

 قارأ مث ، ىلص و لوبلا قيري نأ لبق لستغا اذإ بنحلا ىنو هنم و : ةلأسم

 ء'ىلوألا ةبانحلا نم هركذ لخاد ىن ةيقاب تناك ةبانج لوبلا عم جرخف لوبلا
 ةجنحلا امأ : لاق ؟ لسغلا هيلع بجو ةجح ىأبو ؟ ةيناث لستغي نأ هيلعأ
 ةالصلا لدب ىنو . ةيناث لسغلا همزلي هنإف رثألا هب ءاج ام امأو { اهب ىل ملع الف

 ةمدقتملا ةوهثلاب ةبانحلا جورخ ىدنع ةجحلاو { فالتخالا ىرجم اهالص ىلا

 . ملعأ هللاو . لسفلا همزل ةوهش نع تجرخ اذإ اهنأل

 همشف ةوهشو بارطضا عم قفاد ءام هنم جرخ نميفو هنمو : ةلأسم

 قرعلا .نم ءاملاب حضتنا هنكل و ةبانجلا لسغ لستغي ملف « ةبانحلا ةحار هب دج لف

 قرعلا نه لستغا دق ناك نإ : لاق ؟ هيلع بجم اذام ، تاولص ىلص و ض وت و

 ةرافكال و لدبلا راتخم نأ ىنبجعيف كلذل هاون ول نأ ةبانحلا لسغل هيفكي السغ

 © لدبلا هيلع ن وكي هنأ ةبانجلل هاون ول نأ هيفكي السغ لستغي مل نإو.. هيلع
. ملعأ هتلا و . هثزجت ةدحاو ةرافكو
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 هل زوجأ © هلهأ و وه هيف ىلصي ىلصم هتيب ىف دختا نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ مالتحا وأ عامج نم بنج وهو هيلع مانيو اشارف هيلع عضي نأ
 ىنبجعي الف & هجرخأ ةالصلل ىلصم ناكملا اذه نأ هصخ دق ناك نإ : لاق

 © ةالصلل آاص وصخم ىلصم هجرخم مل ناك نإو ؤ بنج وهو هيلع ماني نآ
 © ابنج هيف ماني نأ هيلع قيضي الف ، هتيب ىن هيف ىلصيل ناكملا كلذ هزن وه امإ و

 ىلصملا لقني نأ أشينإ ، دارأو ءاش فيك هيف فرصتلا هلو هتيب كلذ نأل

 . ملعأ هللاو . لعف ناكملا كلذ ريغ ىن

 ذخأي وأ ، اديص بلطي وأ ، ابطح بلطي جرخ نمعؤ هنمو : ةلأسم

 ءاملا دجم ملو ةالصلا تقو هرضحف & نخس رفلا ىدعتي نأ هل ةين الو 0 ًادارج

 تقو تفي ملو ىلص دق و ءاملا دج و ناف { ةالصلا تقو ى ىلصي و ممبتي نأ هلف

 . ملعأ هللاو . هيلع لدب الف ةالصلا كلت

 ىلصي نأ دارأو ةلفانل أضوت لجر ىو : رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هل زوجعأ ، ةرضاح ةضيرف وأ 0 ةضيرفلا لدب ءوض وب

 ةضي رفلل هوني ملو ةلفانل أضوت اذإ هنإ لوقلا رثكأو 0 فالتخا كلذ ىف نإ : لاق

 : ملعأ هللاو . ةضي رفلل أضوتي هنأ

 ةلع هئوض و حراوج نم ةحراج وأ هلجر وأ هديب نميفو هنمو : ةلأسم

 ءوضولا دعب بارتلاب مميتيأ هحراوج ىقابل ، ءاملاب آضوتيو ءاملا اهرضي
 اذإ هنأل ، ءوض ولا دعب مميتي هنأ رثألا ىن ءاج ىذلا : لاق ؟ ءوضولا لبق مأ

 . ملعأ هللاو . مميتلا ءوضولا بهذأ ءوض ولا لبق مميت

 أضوتف -املا اه رضي ةلع هئوضو حراوج ضعبب نمو : ىحبصلا : ةلأسم .

 ؟نمتضي ر ةل هئوض و عم هظمن> اذإ همميت هث زجم لهت مميتو ةحيح اا هئاضعأل

 0 امهعمج لاح ىف الإ { دحاو مميتب نبتضيرف ىلصي نأ زوجي ال : لاق

& اهتقو اهلوخد دعب الإ ةضيرفلل مميتلا زوج الو { ةدحاو ةالصك اممنآل



٤٧٣ 

 . دحاو مميت ثالثلاو نتالصلل ئ زجم هنأ نييرصبلا انباحصأل الوق تدجوو

 مميتلا هيلع بجاو : لاق ؟ مميتي ىنم ةسجن هتحراج تناك اذإو : تاق
 ىلص نم انباحصأ قفتا دقو { ةساجن هديبو هوو ذو حصي ال هنأل ءوض ولا لبق

 روهط ريغ ىلع ىلصو « هتساجن ىسن وأ هب ملع مث ، هب ملعي ملو سجن بوثب
 رئاج نه هلسغ هنكمم ملو مد هبو ىلص نم و ث ءاضقلا هيلعف { هندحل .رسان وه و

 . ملعأ هللاو . هيلع ةداعإ الو هنكمأ اك ىلص اه رغ وأ

 ا هدحو وأ دحأ هدنع ناك مهيتلل لاثوسلاو ةظحالملاو هنمو : ةلأسم

 افقاو ناك نإف ءاملا د وجوب عمطي ام ردبت ةظحالملا : لاق ؟ كلذ ةفص فيك

 ىشملا نود كلذ هيفكيف ءام د وجوب عمطي ال ىشم اذإو ، هرظنب ظح الو هناكم

 بلطلا نع كلذ هافك 0 مهعمسي ام ردقب ءاملا نع مهلأسف باحصأ هدنع ناك نإ و

 هدنع نكي مل وأ مهنم دحأ هبج : مل اذإو . ءاملا دوجوب عمطي ال بلطلاب ناك اذإ

  آ ربصب ناكو ادحأ ىري الو 0 ىرا رلاو ةنكمألا ىري ثيح ناك ي دحأ

 دحأ رعغل ةبطاخلا هيلع بجت ال هنأل ءاملا نع لاثوسلاب هت وص عف ر هيلع نكي ل

 نع لا“وسلاب هت وص عف ر هيلعف ىمعأ ناك وأ ةنكمألا ىري ال ثيح ناك نإو

 مميتو ةظحالملا ىسن نإف : تاق . هعمسي دحأ كالا ه نوكي نأ ىسع ءاملا

 ةالصلا ةداعإ هلع : لاق 0 اهمأ نإ اهدعب وأ ةالصلا ىن لخد نأ دعب ركذو

 . ملعأ هللاو . مميتلاو ةظحالملاب تق ولا دعب و تقولا ى

 3 بارتلاب دحأ هممب اذإ ضيرااو : جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 هسفن مميي نأ آرداق ناك [ نإ ] هنم الهج & رمأ ه رغب هيديو ههجو هل حسمو

 © كالذ زاج هتين و هرمأب ناك نإ : لاق ؟ ال مأ هث زجمأ { رداق رمغ وأ

 { ةدساف هتالصف { ثالذ ىلع ىلص و 0 رداق ناكو هتينو هرمأب نكي مل نإو

 . ماعأ هللاو . هتين و هرمأب الإ دحأ هميي الو © ةرافكلا هم زات و

اهيلع قلعت ام دعب هب ىلصيأ ، ةضيرفل مميت نمو : ناديبع نبا ةلأسم
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 ؟ ال مآه ديعيأ ةضيرفلا كلت لبق ةلفان هب ىلص نإو ؟ اهلفاونو اهنتس نم
 اهلبق ةلفان هب ىلص نإو & اه اقلعم ناك ام هب ىلص ةضيرفل. مميت اذإ : لاق

 . ماعأ هللاو . ةضي رفلل هريغ امميت مميتي نأ ىنبجعيف

 ح ةساح ه: وض و عضا وم نم عض ومي وأ ابنج ناك نمو هنمو : ةلأسم

 مميتي مش ، الوأ ةساجنلل مميتي : لاق ؟ ال مأ ءوضوللو اهل مميتلا همزليأ
 . ملعأ هللا و . مميتيلا ضرف طحتا ءوضولا ضرف طعا اذإ ليقو © ءوضولل

 ءام الو ةالصلاام,ترضح و ، رفس ىف ورمعو ديز ناكاذإو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ءاملا نع اديز ورمع لأسي نأ جاتحأ . آورمع ديز لأسف ، امهدنع

 ، هدح و لأسي نأ هيلع لب ، ءاملا نع هل دي ز لا؛وسب ىفتكي ال آورمع نإ : لاق
 ةراهطلل ءام هدنع دحأ له : لوقي لب 0 هنيعب آدحأ هلاأوسب صخ الو

 . ملعأ هللاو ؟ ةالصلل ءوضوللو

 ة ءاملل بلط الو ةظحالم الب ىلصو رفاسملا مميت اذإو هنمو : ةلأسم
 ىفو ، لدبلا اهتقو تاوف دعبو & اهلدب هيلعف ةالصلا تقو ىن .ءاملا دجو مش

 هيلع لدب الف ءاملا نم سايإ عضوم ىف ناكو ىسن اذإ امأو . فالتخا ةرافكلا
 الهج ةظحالملا كرت نإو ، لدبي نأ ىنبجعيف ءاملا نم عمط عضوم ىف ناك نإو
 . ملعأ هللا و . فالتخا ةرافكلا ىفف هنم

 قرع مث ، طئاغ وأ لوب نم ءاملا مدع نم رفاسملا مميت اذإو هنمو : ةلأسم

 اذإف ، ءاملا نع ىنغي مميتلا نإ : لاق ؟ هبايث مكح ام ، هبايث ىن سجنلا هندب

 ة راهطلا همكح و 0 هبايث و هندب نم ةساجنلا نم رهطتي نأ هيلع : ليقف ءاملا دجو

 هتقحل ىتلا ةبوط رلا نم ةيناث هبوث مميي نأ بوج و هيلع سيل وءءاملا ىقلي ىنح
 ، بكار وهو ءاملا ىلع رم اذإو : تلق . اهل مميت نأ دعب سجنلا هدسج نم

 ' ؟همكح ام ض هبايث ىف سجنلا هدسج قرعو لزني ملنإ و؟ رهطتي و لزني نأ همزليأ
[ نأ ز دعب قرعو لعفي مل نإو . هنكمأ نإ رهطتيو لزني نأ همزلي .: .لاق



٤٧٥ 

 . رذع نم رهطتلا كرت نكي مل اذإ هباي سجنت و ل وآلا همميت ضقتنيف ءاملا دج و
 ١ . ملعأ هللا و

 ءاملا نم ةفرغ ذخأ اذإ ثيضوتملا نع سيمخ نب رصان خيشلا تلأس : ةلأسم

 ةحسم لكل ذخأي نأ جاتحم مأ ؟ هثزجت له ، تارم ثالث وضعلا اه حسم و

 . تاحسم ثالثل ةف رغلا هتفكاذإ ةفرغ ةحسم لكل جاتحم ال : لاق ؟ ةفرغ
 . ملعأ هللا و

 عض وم لسغي نأ لبق هلك هدسج لسع اذإ ةبانحلا ن نم لساغناو هنم و : ةلاسم

 هحراوج ضعب لسغ وأ 0 هت ركذ ىذلا بيت رتلا ىلع ىجنتسي و ح ىذألا

 هل ممتي ليق هنإ ىعم [: : لاق 2 ىذألا عض وم لبق هلسغ هعفنيأ ) ىجنتسا :

 اهلك وأ هخراوج ضعب لسغ نأك ، هتساجن لسغ لبق هلسغ ىذلا لسغلا كالذ

 { نايسنلا ىلع كلذ هل متي ليق هنأ ىعمو 3 ًايسان وأ آدماع ناك ىجنتسا مث

 .هتساجن عض وم و هاذأ لسغ دعب لسغلا ةداعإ هيلع و © هلسغ هل متي الف دمعت نإف

 ىذألا لسغ دعب الإ رهطتلاب لسغلا عفني ال هنإ ليق ام ضعب ىن جرخن هنأ ىعم و

 © هلسغ ةداعإ هيلع ناك رهطتي نأ لبق هندب نم ائيش لسغ نإ هنإو { ندبلا نم
 نك نإو ) : ىلاعت هل وقل آريهطت همسا عقي مل اذإ كلذ لعلو ، رهطت اذإ كلذ

 . علعا هللا و .. هيناعم ق و كللذ ق رظنيف )ال ( او رهطاف ابنج

 ءاملا نم مدع ىت امهو امهعاتم ىلع افاخ ناذللاو : ىحبصلا : ةلأسم

 امهالكو 0 امهعاتم ىلع افوخ ءاملا ىلإ رسملا امهنكمم مل اذإ ناع رتقي امهنأ ىعف

 كرت دقف رخآلا مميتو ءاملا ىلإ امهدحأ بهذ نإو © امهلعف ىف نابيصم
 : ديعس نب نايلس ريغ وهو : خسانلا لاق . ًاثيش هيلع ئرأ الو ، هب رومأملا
 عم عجر اذإ ةالصلا كردي ناك اذإ امهنم مامإلا ءاملا ىلإ بهذي نأ نسحم و

 ىفكي ءام مهعم ناك اذإ : ةعامحلا ىن ليق دق امك { ةعامج ايلصيل هبحاص

 ىنغلا رج؛وي نأ نسخيف ارقف رخآلاو اينغ امهدحأ ناك نإو . مهدحأ

 . ةدئاملا ةر وس ةداسلا ةيآلا نم ) ( ١
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 . ءاملا ىرتشي نمك نوكيف 0 ءاملا ىلإ وه بهذيو & هعاتم ظفح ىلع رقفلا

 ايلصيل و 0 دحاو دعب ادحاو ايذضم نأ امهنكمم ناكو ةعس تقولا ى ناك نإو

 بهذ نم هيف لمحيل ءانإ اهدنع نكي مل اذإ كلذ عيمج نم ل وأ وهف ةعامج

 . ملعأ هتلا و . هب أضوتيل ءام رخآلل

 دقتعي مل اذإف & ةينلا ءوس نم بلقلاب ملأ اع ءوض ولا ضقن ىفو هنمو : ةلأسم

 هافع دق و ، هنيد ىن مإ حيحص هيلع تبثي الو ، هئوض و ىن هيلع ضقن الف هلعف
 هللا ىكح ىن زوجم ال وه و هلعف ىلع م زع و هءادأ دقتعا اذإ امأ و . هم ركو هنم هتلا

 ك رش نم رفكلا هب غلبي امم ناك نإ رفكلا هقحل و هاوه عباتو هاعف م زتعا ام هيلعف

 . ملعأ هللاو . هب ملكتي وأ هلعفي' ىنح لوق وأ رظن وأ

 ليق لواطت نإو & هنيح نم هب ىلص تقولا ىن مميت نمو هنمو : ةلأسم
 . ملعا هللاو . همامتإب ليق و © هديعي

 مميتي له ، همميت ضقتنا مث ناكم نم مميت لج ر ىو هنمو : ةلأسم
 كلذ نإ : لاق . ؟ هنم مميتي نأ ه ريغل زوجب و ؟ ىرخأ ةرم ناكملا كلذ نم

 هام عقو ىذلا با رتلا : هانعم . هب مميتي ناك با رتب مميتي ال ليق امإو . زئاج

 ناك ىذلا ءاملا هيف ىذلا ءاح ولاو ءاملا نم أض وتي هنأ ىرت الأ ، لوآلا مميتلا نم

 هساية امإ و . هلثم با رتلاو . هب أض وت دق ىذلا ءاملا نم أضوتي الو هنم أض وتي دق

 . ملعأ هللاو . هيناعم ربدتو كلذ فرعاف كلذ

 هيديب برض اذإ ءاملا مدع دنع با رتلاب مميتلا ىنو : ناديبع نبا : ةلأسم

 ةب رضلل با رتلا كلذ نع هيدي برضي نأ هيلعأ ، ىلوآلا ةبرضلا بارتلا ىن
 هيدي فرص نإ : لاق ؟ ىرخآلا ةبرضلل هيلع ةدوعلا هل زوج مأ ؟ ةيناثلا

 نع هيدي فرصي ل نإو & ىدنع نسح فكالذف ةيناثلا ةبرضلل با رتلا كلذ نع

 . ملعأ هللاو . قيضي ال ىدنعف ةيناثلا ةب رضلل با رتلا كلذ

 اهل توص ال حير هربد نم تجرخ اذإ ُىضوتملا فو هنمو : ةلأسم

: فل؛وملا لاق . ضقتني معن : لاق ؟ ال مأهووضو ضقتنيأ ةحار الو
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 ، هثئوضو ضقن ىن لاق { وه امك هربد نم حيرلا جورخ نقيت دق ناك نإ

 عمسي ىتح ث هيلع ضقن الف ء ىش هنم جرخ هنأ نظ و اهجورخ نقيتي مل نإ و
 . ملعأ هللاو . حر مشي وأ اتوص

 ضقتني لوقلا رثكأف ةسبايلا ةتيلا سم اذإ “ىضوتملا امأو هنمو : ةلأسم

 : لاق نم لوقو © هيف فلتخم امم اذه : فل؟وملا لاق .فالتخا هيفاو 2 هثووض و

 . ملعأ هللاو . ىنبجعيإآسباي هندب ناك اذإ ةسبايلا ةتيملا سم هيلع ضقن ال
 ىف وهو اهركذ و قاشنتسالاو ةضمضملا ىسن نمو : ىحبصلا : ةلأسم

 جرخ و امهبسن ام دعب امهتداعإ ىف فلتخم امم هنأ بسحأ ، هيجوتلا وأ ةماقإلا

 امهكرت نم ىلع امهتداعإ بوجوب لاق نم لوق ىنبجعي : فل؛وملا لاق . ءاملا نم
 . ملعأ هللاو . امهف كش نم ىلع ةداعإلا بوجو ىرأ الو 0 نايسن

 اهل وني ملو ةالصلل ض وتف ، ,اهلسغ ىسن و هديب ةلمق لتق ىذلا امأو : ةلأسم

 راج ءام وأ رهن نم أضوت نإ ىدنع ىذلاف . ؟ هتالص مكح ام 3 ىلص و السغ

 . ملعأ هللاو . هتالص داسف فاخأف ءانإ نم اضوت نإو ، ةمات هتالصف رحبتسم

 وهال هلإ ال هتلا الثم لوقيف “ىضوتم وه و نآرقلا أ رقي نميفو هنم و : ةلأسم
 ه؛ووض وضقتنيأ ، رايتخالا ىلع وأ آوهس وأ أطخ « وه » لوقي نأ لبق فقيف
 ناكم )١( [ ةمح رلا ةيآو ] ةمح رلا ةيآ ناكم باذعلا ةيآ لدب اذإ كلذكو ؟ ال مأ
 عقو اذإ : لاق ؟ ال مأ ءاوس هلك اهريغ وأ ةالصلا ىف ناك ، باذعلا ةيآ
 . فالتخا كلذ ىفف © وهسلا وأ رايتخالا ريغ ىلع وأ أطخلا ىلع هنم ثللذ
 { هتالص ضقتنيف ةالصلا ىف ناك نإو 0 ه؛ووض و ضقتني لاق نم لاق

 . كل تفص و ام ىلع ناك اذإ © هتالصالو هثووض و ضقتني ال لاق نم لاق و

 . ملعأ هللاو

 ةرقملا ىن رم اذإ ةالصلل ؛ىضوتملا امأو : دادم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم
 ل وقلا رثكأ ىلع ؟ ه؛ووض و. ضقتنيأ ، العتنم وأ ايفاح رقلا ىلع ؛ىطوو

 قايلا اهيضتقي هداي ز ( ) ١
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 ةياورلل : هلل صاعو مث آوهف روبقلا عئطو نمو ع روبقلا ءطو زوج ال هنآ
 : مالسلا هيلع لاق و. روبقلا عط و نع ىبن [هنأ]_ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 هووض و ضقتنا ؛ىضوتم وهو مثإهمزل نمو « انئايحأ ةمرحك اناتوم ةمرح»
 نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا نع تفرع : فل؟وملا لاق :. لوقلا رثكأ ىن

 ، روظحملا بكر دق ناك نإو 0 روبقلا ؟مئئطو نم ءوضو ضقتني.ال هنأ

 . ملعأ هللاو . ءوض ولا ضقنتال ىصاعملا نإ: لوقي نم لوق ىلع اذه لعلو

 لسغ امهالعأ 0 اهربد ىف هتجوز لج رلا حكن اذإو : ناديبع نبا : ةلأسم .

 ؟ فذقي مل وأ ةفطنلا جوزلا فذق ، دجاسملا لوخد و نآرقلا ةءارق نم ناعنمم و
 ؛رطوملا ىلع ىري ال اضعب نأ : .فنصملا باتك ىف دجويو . لوقلا وه اذه

 : ملعأ هللاو . اهظفح ىنع باغ ججح هلو ، السغ ربدلا ىف

 ىدلو فرعا . انس هنم رغصأ دجأل بتكي ىذلا فو هنم و : ةلأسم

 ،مالكلا زاجم ىن زئاج اذه : لاق ؟ ال مأ زئاج .اذه ىرت لهف ، ىدلو اي و
 : ملعألا و. هث وض وو هم وص ق هيلع سأب الو ئ امناص وأ ئض وتم بتاكلا ناك

 كلذكو © هتجوز جرف سم نأ هل عساو لجرلا نإ :اىلمازلا : ةلأسم

 امهضعبل امهنبع ىف ىنملا لازنإل امهتدارإ تناك نإ الإ هجرف سمت نأ ىه
 ةلتاحم وه امنإو ، كلذ اديري مل نإو ، مع رحت الب .ىدنع هوركم وهف اضعب
 اهدسج رئاس ىلع هركذ عضي نأ امأو . الزنأ ولو © امهبلع قضي مل امهنيب

 ءرملا ثبعي نأ مرح امنإو ، هيلع قيضي الف اهبف هتوهش ىضقيل جاليإ ربغ نم
 . رثألا نم هانعمف ام ىلع رغصألا ىنزلا وه كلذف . هتوهش ءاضقل هسفنب

 نم ءىش ىلع هركذ عضو هل زجم مل نملسملا ضعب نأ وجرأ : فلاوملا لاق
 ، هسفنب هثبع جرخ جراخ كلذ نأ هدنع و ، اهجرف ريغ هتوهش ءاضقل اهدسج

 . ملعأ هللاو . هربغ ال جرفلا اهنم هل حابملا و

نيسلا رسكي مل هنكل ثىضوتم وهو دحأ سأرب دحأ فلح اذإو : ةلأسم
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 . ضقتني ال لاق نم لاقو © هووضو ضقتني لاق انم لاق © اهحتف امإ و
 . ملعأ هللا و

 { ءام هدنع سيلو ةالصلا رضحتف دارجلل جرخن ىذلا ىنو : ةلأسم

 مميتلا هل زوجمأ ، ةالصلا تقو ريغ ىف هجورخ و ةالصلا تتأف ءاملا بلط نإو
 اينغ ناكنإ :. لاق ؟ دصي مل وأ ثيش هنم داص ؟ آ ريقف وأ اينغ ناك

 3 هتشيعم ىلع هب نبعتسي نمالو هعفن هيلع دوعي الو هتبسكميديصلا سيلو
 : ليق دقف 0 ئض وتم جرخم ل نإو ، آئضوتم جرخم نأ هيلع نإ : ليق دقف

 سايإلا دح ىف وهو ةالصلا تقو رضح اذإ ءاملا بلط ىف جرخم نآ هيلع نإ

 ، ىلص و مميت ءاملا ىلإ هلوصو لبق تقولا توف فاخ اذاف . ءاملا دوجو نم

 . اولاق دق مهلعل و ءاملا بلط ىلإ بهذ نإ هعايض فاخ ء ىش هعم نكي مل اذإ
 تقولا تاوف لبق هيلإ لوصولا نمو ءاملا دوجو نم سايإلا دح ىث راص اذإ

 . ملعأ هللا و . مميتي نأ هل نأ

 ةالصلل ًأض وت ش  آرفكم المع لمعي هنأ هسفن نم ملعي ناك نم و : ةلأسم

 2 ملعآ هللاو . هءوض و كلذ ضقن « مهسفنأل نوملسملا هب وعدي امع هسفنل اعد و

 ىف هيلع سأب ال ثىضوتملا ىف دادم نب دمح نب ناملس خيشلا : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هلعف ىق صاعب سيل هزآل مات اندنع هو وض و و . هتجوز ليبقت

 د وعي ال هيلإ هنم فلس دق بنذ نم اقداص هللا رفغتسا نإو هنم و : ةلأسم

 هتماقاب هرافغتسا ىف ابذاك ناك نإو 0 مات هووضوو { ةعاط وهف ؟دبأ هيلإ

 . ملعأ هللاو . مات ريغ هز وض وو هلل صاع وهف ىصاعملا ىلع

 وأ ءوض و ىلع وه و ىنالفلا ء ىشلا لعفأ ال لوقي نميفو هنمو : ةلأسم

 هلعف زوجم هلعفي ال هنأ ركذ ىذلا ءىشلاو & لعف كلذ دعب م مئاص وه
 . هذه هتفص ىلع هللا نب و هنيب ايف الو & هموص الو هئوض و ى هيلع ء ىش الف

. ملعأ هللا و
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 لثم وأ ةح رق هدسج رئاس وأ هسأر ىف نميفو : ناديبع نبا : ةلأسم

 فاخف . ةبانحلا هتباصأو ، ءاودلا اه :قصل و ءاود اهلع لعجو ث ةزارخ

 3 لقأ وأ مهردلا رادقم اهضرع ناكو « هتلع داد زت نأ ءاودلا ثالذ رشق نإ

 موي نأ زوجب له ث مميتو هثزجم ال ناك نإو ؟ هدسج ىقابل لسغلا هئ زجم له

 مميت ىلإ جاتحم الف ءاملا هلاني اقيقر ءاودلا اذه ناك نإ : لاق ؟ال مآ سانلا
 ‘ مهردلا لثم ناكو ءاملا هلخدي ال (١)آبيغرو ًانشخ ءاودلا اذه ناك نإ و

 ءاضعأ نم وضع رغصأك نوكي ىنح هيلع مميت ال لوقو { مميتلا هيلع لوقف
 5 فالتخا هتمامإ زاوج ىفف مه ردنا لثم ناك نإ و .0 نذآلا وه و ءوض ولا

 مد نم ةساجنلا نم ء ىش ءاودلا تحت نكي مل اذإ زئاج هنإ : لوقلا رثكأ ىنو

 مهردلاو ، فالتخا هيفو هتمامإ ىنبجعت الف نذألا لثم ناك اذإ امأو . هربغ و
 . ملعأ هللاو . ماهسإلا رفظك

 { ةيشاملا نم ةقدص ضبقل ىلاولا وأ مامإلا هربد لجر ىنو هنمو : ةلأسم

 & ديعب هنع ءاملاو { ةالصلا تقو هيلع ناحف 2© ةيشاملا لزانم ىلإ ى هناف

 سايإلا ىف راص و ، ديعب ناكم نم هنوقتسي ‘ مهفكي ءام مهدنع ةيشاملا لهأ و

 نع مهلأسي نأ هلأ © هل مهارادمل هوطعأ ةيشاملا لهأ لأس اذإ نكل و ءاملا نم

 هيلعف ، مميتلاب ىلص و هنع لأسي ملو ءاملا بلطي مل نإ : لاق ؟ ال مأ ءاملا
 . ملعأ هللا و . !ةضب ر رف ءاملا بلط نأل { ة رافكلا و لدبلا

 ءوض ولا حراوج ,نمه ء ى % هموي ناك اذإ ثىضوتملا ىو هنم و. : ةلأسم

 بوثلا قوف نم هيلع عا 05 بوثب هيلع ىولف ءاملاب همعي نأ هنكم ملو

 هبرضي مل اذإ بوثلا ىلع حسمب هنإف هنكمم مل اذإ : لاق ؟ عنصي فيك مأ
 ىلإ ءاملا لاصيإ هنكمي مل اذإ : فلوملا لاق . هسفن ىلع قشي نأ همزلي الو

 . ملعأ هللاو . اهل مميتلا هيلعو © هيفكي ال بوثلا ىلع حسملاف رذعل ةحراحلا

 ,كذ م ) ىلصو هح راوج نم ًاثدش ىسن اذإ ؛ىذوتملا قو هنم و : ةلأسم

 ىحصفلا ىف ظفللا اذهل ىنعمال ( ) ١



_ ٤٨١ 

 : لاق .؟ ال مأ ةالصلاو ءوضولا ديعي نأ همزليأ 0 هتالص ىضق ام دعب

 ةضمضملا لثمامأ و.لدبلا هملعف ، ىلص و ءوض ولا ضئارف نم ائيش ىسن دقناك نإ
 .فالتخا هيفف « حراوحلا عيمحل عوض ولا ةداعإ امأو .هيلع لدب الف قاشنتسالا .

 ادمعتم ناك نإ لوقو . ايسان وأ ادمعتم ناك ، ةالصلاو ءوض ولا ديعي لوق

 . ملعأ هللاو . ىسن ام ةداعإ هيلعف ًايسان ناك نإو © ةالصلاو ءوض ولا لدب هيلعف

 ةلمق سم هنأ ركذو ةالصلا ىف ناك اذإ ؛يضوتملا ىفو هنمو : ةلأسم

 ©ؤءوضولل ءاملا ىف هدي سمغن © أضوتي نأ لبق ةسجن هديو أضوتي نآ لبق

 عطقي نآ هيلعف أضوتي نأ لبق ةسجن هدي تناك اذإ : لاق ؟ ال مأ هئزجنأ

 تلازو رهن نم أضوت دق ناك نإو ص هديل هيلع لسغ الو أضوتيو ةالصلا

 نوكتأ { ثالث هاف ضمضمو هف ىف ةساجنلا تناك اذإ امأو . ةساجنلا نع

 همامت ىفف ه. .فو امأو . هف رهط دقف ؟ كرعلا ماقم موقت ةكرح ة ذمضملل
 . ملعأ هللاو . فالتخا

 نكي ملو ، ضرم نم همميت ناك اذإ بارتلاب مميتملا فو هنمو : ةلأسم
 . ىرخأ ةالص ت رصح اذإ مميتلا ضقني ام ثدحم ملو ] ءا مدع نم

 ضعب لوق ىف : لاق ؟ رخآ مميت هيلع مأ ؟ همميتب ىلصي نأ هل زوجمأ
 . ملعأ هتلاو . لوآلا مميتلا ىفكي لوق هيف و { رخآ ًامميت مميتي هنإ نبملسملا

 لمهأ اذإ ؟ئضوتملا ىن : هللا همحر سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 لامهإلا ةين ربغ لعف وآ لوق نم هضقاون نم ء ىشب ال 0 هلامهإل هتينب ه وض و

 ءاش انم هب ىلصي نأ دارأف ث هلامهإ نع عج ري نأ كلذ دعب هل ادب ش 3 هيف

 هرضت الو هب ,عفتني له © كلذ ىلع هءوض و دقع ناك هنآل ،| تاولصلا نم

 ؟ رخأ ةرم هددج ىتح هل دقعني الو ، المهم هايإ هلامهإب نوكي مأ ؟ هلامهإ ةين
 ملعي ىح هب ىلصي نأ نم عنمب الأ وجرأف 3 هيف هتين نم اذه ىلعف : لاق
 . ملعأ هللا و . هيلع ضقتنا هنأ

( راثآلا بابل - ٣١ م )



٤٨٢ 

 ٠ ىض وتم لجر نع و : هللا همحر دادم نب دمحم نب .ناميلس خيشلا ةلأسم

 ةبيصمب هملعأ دحأ وأ 2 عومدلاب هانيع تلاسف ءاود هنيع لع لعج وأ رطقف

 ؟ ل مأ ه و وض و كالذب ضقتنيأ > ءوضو ىلع وه و ىكب و فكالذ ىلع نزحف

 نأ الإ عومدلاب هانبع تعمد ولو مات هاووض وف آرهاط ءاودلا ناك نإ : لاق

 ىكب نم كللذكو . ضقن ريغ نم ع ىشب ءوض ولا رغي نأ ه ركي و ش آمد عمدت

 ه'واكب ناك وأ ، ثالذ بالتجا و ءاكباا ةاعم ىلع هنم دمعت رمغ نم نزح ىلع

 . ةفصلا هذه ىلع مات هءوضو نإ ليق دقف © ةرخآلا رومأ نم رمأ ىلع

 هرمأ رهاظ ىف ىرل ءاكب رغ نم رضح نم دنع ءاكبلا رهظأ نم امأ و

 كاب ربع وهو © هديع وو هدعوو هللا باذع نم ةيشخ ىق هنأو > عج وتم هنأ

 . قافنلاوبذكلا ىنعمب اذه نأل ىدنع ضقتنم ه ووض و ثكالذف © هرمأ نطاب ىف

 . ملعأ هللاو

 فاخ اذإو ةبانحلا نم هلسغل أضوتي ىتم بنحلا ىفو : ىحبدلا ةلأسم

 ماص ريغ ناكاذإو ؟ ءوض ولا كرت هلزوجمبأ ، مئاص وهو رجفلا هيلع علطي نآ

 ائيش فخم مل اذإو ، راهنلا هيلع قرشي نأ وأ ةعامحلا ةالص"هقوفت نأ فاخ و

 لسغ هيفكيو ث هفنأو هف ؛ىضوي نأو ،ءوضولا كرت هل زوجمأ ، اذه نم
 كلمتاب لاق اذإ ؟ تاساجنلا نم ىش هب ناك نإ تاساجنلا عيمج نع ةبانحلا

 ؟ كلذ هيفكيأ ، ةساجن لك نمو ث ةضيرفلا لسغ ةبانجلا نم لستغأ مهللا
 ءوض ولا امأ : لاق ؟ ةبانحلا لسغ ريغ تاساجنلا ىتاب نم لسغي نأ هيلع مأ

 3 هنكمأ نإ هجرفو هندب لسغ دعب هلعفي نأ رميو بجاو ريغ بنجلل

 ةبانجال ئزجت ةروكذملا ةينلاو عسوأ رذعلا لاح ىنو . هكرت هيلع قيضي الو
 كلذ هآزجأ ةساجت لك نم لستغي نأ هبلقب ىون نمو ، ضيحلاو ةساجنلاو
 اهنآل ةعامحلا تاوف فاخ اذإ ةعرسلاب لستغملا رمئويو ، كلذ عيمج نع

. ملعأ هللا و . لوقلا ضعب ىف ض رف



- ٤٨٣ 

 حسم ملو ءاملا ىن .هيلجر وأ هيدي سمغ اذإ ؟ىضوتملا ىفو هنمو : ةلأسم
 3 هديب امهحسمع مل هالجر كلذكو 0 هض وي ىلا ديلا ىلع ىرخألا هديب

 اح برضي وأ ك ضعبب امهضعب اهحسم : لاق ؟ ال مأ هيمنكي و كالذ زوجمأ

 ١ . ملعأ هللاو . كلذ ربغ ئ زجم هنأ ملعأ الو . ءاملا

 ءىشب هناسل لز اذإ ؟ىضوتملا ىف سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلآسم

 هعمسي مل وأ دحأ هعمش { آرهج وأ ارسهتءا رق تناكو © نآرةلا ةءارق نم زوج ال

 ضقتني و ةب وتلا هيلعف { لقعي نمم دحأ هعمس اذإ : لاق : ؟ هثووض و ضقتني له
 : هل تلق . هيلع ضقن الف .دحأ هعمسي. مل نإو & لوقلا رثكأ ىن هاووض و
 ؟ ارهج ةبوتلا همزلت و ه؛ووضو ضقتني له & ىص وأ نونجم هعمت اذإو

 ناك ول و تيم هترضحم ناك نإ كلذكو . كلذ همزلي الو 3 لقعي ال كلذ : لاف
 هنع لاز دق كلذ نآل .. ءوض و ضقن. الو © آرهج ةبوتلا همزلت الف هعمسل ايح

 بتي ملف دحأ هعمس اذإف : تلق . امهيلع دبعت ال نونحلا و ىصلا كلذكو ك دبعتلا

 لهج اذإ و : تلق ، 6نالتخا هيف : لاق ؟ هئزجت له آرس بات و هعمس دنع

 هيف : لاق ؟ هلهج عماسلا رذعيو هعسي له ك ةبوتلا هلأسي نأ هعمس نم

 نكي ملو ارهج هتءارق تناك نإف : تلق . ةجحلا هيلع مقت مل ام فالتخا

 ةب وتلاب رهجم نأ هيلع له & هعمسي مل مأ دحأ هعمس ردي ا { دحأ هت رضحم

 أطخأ هنأ ملعي ىح : لاق ؟ دحأ هعمس هنأ علعي ىنح مأ ؟ ةءارقلاب رهج امك.

 ، هنم ةب وتلا هتم زل بنذ لك نم بات نإو ، ثكالذ هئطخ نم ةبوتلا همزلت نم عم
 آوهس كلذ ناكو آرس هتءارق تناك نإو ، كلذ هسفن مزلي مل ام كلذ نسحف

 . ملعأ هللا و . لوقلا رثكأ ىن ةبوتلا همزلت الف طلغ و

 ةامسبلا أرقي نأ هل له ، لسغلا دارأ اذإ بنحلاو : ناديبع نبا ةلأسم

 ه ريغ وأ ادلج اهلع ناك (زورخحلا )ضئاحلاو بنحلا ىلع قلعت له و ؟ نذوي و
 امايث ىف نايوطي ولو ربكلا لمحلاب نآرقلا نم(رسكملا قفولا)المحم نأو
ةلمسبلا أرقي.ال :لاق ؟( وحلا )برشو نآرقلا نم رثكأ وأ ةيآ اهف ةساط رق



٤٨٤ 

 قيلعت و(قفولا)لمح و ث زئاجف ناذآلاو هتلا ركذ امأو نآرقلا نم ائيش الو

 ةذاعتسالاو. هبرش امهل زئاجف (وحملا )امأو .لوقلا رثكأ ىلعزوجم ال(زورحلا)

 ء قيضي الف امهسديأب نآرقلا نم اهيف ىلا ةساط رقلا اسم مل اذإو . فالتخا اهف

 كرحم ل ام هباقب نآرقلا ةءا رق هل عساوو { هتباتكالو نآرقلا ةءارق ام زوجم الو

 بنحلا لع مميتلا بوجو ىفو 0 زئاجف ميلعتلا دعب نآرقلا ةءارق امأو . هناسل

 . ملعأ هللاو . فالتخا ءاملا دوجو عم © نحلا ةشح و نم

 اذإ امههش و دارحلاو(عوشلا)ىناجو :سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ىنغ وهو هعم ءام الو ةالصلا ترضح و & دعب ائيش دصقي ملو ، نمس رفلا دعتي مل
 بلطي هنإ : لوقو ، ىلص و مميت ةالصلا تون فاخم نأ الإ ءاملا بلطي هناف

 ثكالذ دعب ءاملا بلطي نأ هيلعف مميتلاب ىلص نإ : لوقو ، تقولا تاف ول و ءاملا

 لصو املف ، ةعس تقولا ىف نظي مميتلاب ىلصي نأ لهج نإو ، هب ىلصي و
 . ملعأ هللا و .فالتخاهيلع نيهجولا ىن ةرافكلا ىفف ، تاف دق تقولا اذإف ءاملا

 ظفلي مأ ، اعم برضي و ظفلي مميتملاو : ناماس نب رصان ىضاقلا : ةلأسم

 3 ههجو حسم دنعو : تلق ، برضي مث ظفلي : لاق ؟ برضي من
 نيتالصل مميتلا زجم مل نمو : تلق . ء ىش لوق هيلع سيل : لاق ؟ لوقي ام
 ؟ ; اهتضيرفو رجفلا ةنسل دحاو مميت هدنع ئزجب له © امهعمج نأ الإ

 . ملعأ هللاو . .فالتخا هيف : لاق

 دحاو ظفل هئزج له ةالصلل مميتلا ىوني ىذلاو : ناديبع نبا : ةلأسم

 لوقلا ىلع لوآلا ربغ ظفل نيديللو ، ظفل هجولل : لاق ؟ نيديلاو هجولل
 .ةين هل لب ظفل هل سيل مميتلا نأ ىدنع ىذلا : فلاوملا لاق . هيلع لمعأ ىذلا
 { نيديلاو هجولل هتأزجأ ةينلا تلصح ىتف 0 هيلإ همايق دنع مميتملا اذه دقتعي

 . ملعأ هتلاو . دحاو لمع هنآل ىرخأ نيديللو ةين هجولل ثدحم نأ همزلي الو

وهو ىلصو ةالصلل مميتو هتبانجم ملعي مل اذإ بنحلا ىفو هنمو : ةلأسم
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 امدعم بنحلا ناكاذإ : لاق ؟ ال مأ كلذ هئزجمأ 3 هتب انج ملع مث ءاملل مدعم

 . ةالصلا ديعيو ةبانجلل مميتلا ديعي هنإف ةبانحلا ركذي ملو ةالصلل مميتو ءاملل
 ىن ناكاذإ بنحلا ىنو : هنمو . ملعأ هللاو . هيلع ةداعإ ال هنإ : لوق هيفو

 ©۔أض وت و ةساجنلا عض وم هب لسغف ليلق ءام هدنع ناك وأ ، ءام هيف دجم مل ناكم

 مميتلا لهج عسي ال لوق : لاق ؟ همزلي ام ، هدسج رئاسل مميتي ملو ىلص و

 3 رفسلا ىف عسي الو رضحلا ىف مميتلا لهج عسي لوقو © ة رافكلاو لدبلا هيلع و
 . ةرافكالب لدبلا هيلع اذه ىلعو 2 رفسلاو رضحلا ىن هلهج عسي ضعب لاق و

 . ملعأ هللا و

 وأ اهربد .وأ اهجرف ىن اهتلخدأ و ةفطن ةأرملا تذخأ اذإو هنمو : ةلأسم

 ىف لسغلا اهمزليأ ، اهدسج رئاس ىف اهجوز عامج نم اهجرف ن و تحل و
 . ملعأ هللاو . هتركذ ام عيمج ىف لسغلا اهمزلي لاق ؟ ال مأ نيهجولا

 ن“ ائيش آرقي. نأ امط زوجي له > ضئاحلاو بنحلا ىفو هنم و : ةلأسم

 { هتباتك الو نآرقلا ن ره ء ىش ةءارق امهل زوج ال : لاق ؟ ال مأ نآرقلا

 . نايسنلا اتفاخ اذإ نآرقلا ةءارق ضث :احلا و ءعاسفنال نبملسملا ضعب , صخر دقو

 . ملعأ هللا و

 اههم زليأ هتجوز جرف ىن ةفشحلا .صن لجرلا جلوأ اذإو هنمو : ةلأسم

 اهجرف ىف ةفشلا ضعب الإ جلوي ملو ضئاح تناك نإو ؟ ال مآ لسغ

 . ثالذب هتجوز هيلع م رحت الو لسغ امهمزلي ال : لاق ؟ ال مآ هيلع م رحتأ

 . ملعأ هللا و

 ضيحلاو ةبانحلا نه لسغلا دنع اهعبص]إ جل وت غ اذإ ةأرملا و هنم و : ةلأسم

 ؟ اغلاب وأ ًبيث ر ةيبص تناك اهجوزو اهتالص ىن اهمزلي ام ، اهجرف ىن
 جل وت نإو 3 اغلاب وأ بيث وأ ةيبص تناك اهعبصإ جلوت نآ اهل بحتسي : لاق

ةالصلا لدب اهماع بج وي ضعبف ئ ضيحلاو ةبانحلا نم اهلسغ دنع اهعبصز



. ٤٨٦ 

 . "فالتخا هيف لب : عامجإب مزال ريغ هنآل اهف صخر ضعبو ث مايصلاو

 دعب امأو . هب سأب الف اهعبصإ جل وت مل اذإ ةبانحلا نم لسغلا دعب عامحلا امأ و

 3 كلذ ىث ددش نبملسملا ضعبف اهعبصإ جلوت مل اذإ ضيحلا نم لسفلا

 . ملعأ هللا و .. صخر ضعب و

 ضاخ هيلجر لسغ هيلع ىقب اذإف ةالصلل ًأض وتي لجرلا ىن و هنمو : ةلأسم

 3 ثالذ ىنبجعي ال : لاق ؟ ال مأ كرعلا نع ثكالذ هئزج له 2 ءاملا ىن امهس

 . ملعأ هللا و . هث زج لوقأو

 © هعباصأ نمب قرفي نأ هيلعأ ، رهن نم أضوتي نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ءوض ولا عضا وم عيمج ىلإ لصي ءاملا ناكاذإ قرفي نأ ريغ نم هئزج مأ
 . ملعأ هللاو . هيلع ع ىش الف قرفي مل نإو © ىلوأ قيرفتلا نإ : لاق

 هو وض و نيأ ملعأهتلا لقي ملو هتلا ملعي لاق اذإ "ىضوتملا ىفو : ةلأسم

 فالتخا هئوض و سفن ىو ي هللا ملعي لوقي نأ لئاقلل زوجم ال : لاق ؟ال مأ

 زئاج هنأ اندنعو 0 افالتخا هتلا ملعي هلوق زاوج ىن ملعن ال : فلاوملا لاق

 . لعفي ملو اذك لعف هنأ هتلا ملعي لاق نإ كالذ ةرافك ىف فالتخالا انفرع لب

 اذك ناك دقل هللا ملعي : لاق نمو . ةلسرم لوقو ةظلغم ةرافك هيلع لوقف

 لوقل فرعن الو 0 اندنع مات هووض وو 0 هيلع ةرافك الف ناك هنأ ملعي وه و

 . ملعأ هللاو . ةجح هئووض و ضقني لاق نم

 ءاملاب هحراوج ىلع حسمو ءوضولا دارأ اذإ ثىضوتملاو .: ىلمازلا ةلأسم

 ءوضولا هب دارأ اذإ كلذ متي : لاق ؟ ال مأ متي ، ءاعدلا نم ائيش لقي ملو
 . ملعأ هللاو . ءوض ولا دنع هللا مسا ركذ هل بحتسملا و ةالصلل

 { هنذأ وأ هربد ى(ةحراج)هل تضرع لجر ىف : ناديبع نبا ةلأسم

 رهظلا ةالصل أضوت وثدحلل مميتف ءاملاب ءاجنتسالا هنكمم ملو ءاود هيلع لعج مث

 لوآلا مميتلا هئزجم لاق ؟ ال مأ ناث مميت همزليأ ، رصعلا ةالص ترضح م

. ملعأ هتلاو . لوقلا رثكأ ىلع هعم اثدح ثدحم مل اذإ



 ۔ _ ٤٨٧

 ههجو معي ملو { رفسلا ىف ةالصلل مميت نبح لجر ىفو هنمو : ةلأسم

 3 تاولص ثكاذ ىلع ىلصو © هنم الهج هضعب هب حسمب لب ، هلك با رتلاب

 . ملعأ هللاو . هيلع "لدب ال ليقو ‘لدبلا هيلع ليق : لاق ؟ همزلي ام

 ةالصلا ىف هلوخد لبق ءاملا دجو اذإ مميتملا ثدحملا نأ هنمو : ةلأسم

 همميت لطبي لوقف ةالصلا ىف لخد دقو ءاملا دجو اذإ امأو & همميت لطب

 ءاملا دجو اذإ امأو © هتالص هل حصتو هتالص ىلع ىضمم ليقو © هتالصو

 { امئاق تقولا ناك ولو هيلع ةداعإ الو ةمات ىهف ةالصلا نم هغارف دعب

 . ملعأ هتلا و . رفسلا ى ناكولو

 كلذ ىفف © ؟ديع ص الو ءام دجب ملو ةالصلا هت رضح نم ذنمو : ةلأسم

 ىلع ىلصي هنإ ليقو ، ديعصلا وأ ءاملا دب ىنح ىلصي ال هنإ لوق لهالتخا

 ىوهلا ىف ءحموي لوق و ، ديعي الو ىلصي لوقو . دجو اذإ ديعيو ةلاح ىأ

 . ملعأ هللاو . ىلصيو عوض واا ىوني لوقو ، مميتلا ىوني و

 ، هب مميت دق بارتب مميتي ال رتآلا ىف دجوي ام امو هنمو : ةلأسم

 ىلوآلا هتبرض نم طقسي ىذلا با رتلاب مميتي ال ليق : لاق ؟ كلذ ةفص ام
 ىذلا ضرآلا قوف نم بارتلا كلذ عفري هنإف عضوم نم مميت اذإ هنإ ليقو

 . ملعأ هللاو . ةدحاو ةعقب ىن ناتبرض زوجب لوقو 0 هب مميتو

 ؟ ال مأ ئزجم ةالصللو ةراهطلل هب ىون اذإ دحاولا مميتلاو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . مميت امهنم دخا و لكل هيلع ليق و هث زجم كلذ نإ ! لاق

 ب رضي نأ هعنم ىنعلا هدي فك ىن ةيذأ هب ناك اذإ مميتملا و هنم و : ةلأسم

 ىرسيلاب ههجو حسميو ضرآلا برضي نأ هثزجمأ 3 مميتلا دنع ضرألا اه
 . ملعأ هللاو . هذه كتفص ىلغ هتركذ ام زئاج : لاق ؟ ال مأ دهشتلا دنع

 3 ىلصي ن لبق مالكب ملكت و ةالصلل مميت اذإ مميتملاو هنمو : ةلأسم

 وأ ثدحلا الإ هضقني الو © همميت كلذب ضقتني ال : لاق ؟ ال مأ ديعيأ

٠ ملعأ هللا و . ءالا د وج و



_ ٤٨٨ 

 با رآلا امهنم خفني وأ هيدي ضفني نأ مميتملل زوجم لهو هنمو : ةلأسم
 هيلع سأب ال ليق دق : لاق ؟ ال مأ هيديو ههجو امهب حسمب نأ لبق
 : موق لاقو & امه حسم و امهنم خفن هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو 2 امهضفني نأ

 با رتلا حسع نأ هل زوجم لهو : تلق . ثالذ هرضي الف لعف نإو امهضفني ال

 لعف نإو ك ثالذ هل بحأ ال : لاق ؟ ال مأ ىلصي نأ لبق هفكو ههجو نم

 : تلق . با رلا حسم لبق لعفلاب تلصح ةراهطلا نأل همميت ضقن زصبأ الف
 ؟ال مآ زوجمأ ك ههجول هيعارذ نمو ع هيعارذل ههجوب ىذلا با رتلا نم ذخأ نإف

 .ضعب نم وأ ههجو نم ابارت ذخأ اذإ لوقو ث كلذ هئزجم ال لوق : لاق
 . ملعأ هللاو . كلذ هأ زجأ 3 لمعتسم رغ امه ريغ وأ هحراوج

 وأ تاتئافنك ة ريثك تاولصل دحاو مميت ئزجب لهو هنمو : ةلأسم .

 دارآ امل هئزج دحاولا مميتلا نإ لوق : لاق ؟ ال مأ تاقرفتم وأ تاضقتنم

 تاتئاف نك مميت ةالص لكل لوقو © كلذ هماقم ىف تاولصلا نم لدبي نأ

 8 لوحتي مل هماقم ىن ماد ام دحاو مميت تاضقتنملل لوقو ، تاضقتنم وأ

 .ملعأ هللاو . دحاو مميت ةالص لكل تاتثافلا نو

 مميتي نأ هيلعأ هوشح نكمي ملو ،همد( رقي )مل اذإ جرحلاو هنمو : ةلأسم

 ثلذ ناك نإ : لاق ؟ اهريغ وأ ءوض ولا حراوج نم ناك أضوتي نأ دعب هل
 عضاوم ىن ناك نإو © هيلعا مميت الو ىلصي و أضوتيف ءوضولا حراوج ريغ ىن

 ءاملاب هلسغ نكم مل اذإ : فل؛وملا لاق . ءوض ولا دعب مميتلا هيلع لوقف ءوض ولا

 ةساجنب ىلصي نأ هل ىرأ الو 0 ءاملا نم لدب هنأل { بارتلاب مميتلا ىنبجعيف

 . ملعأ هتلاو . اعيمج نيهجولا ىن

 هل زوجم له { ةالصلا تقو لوأ ى ءام ىلع رم رفاسم فو هنم و : ةلأسم

 زثاج : لاق ؟ ةالصلا تقو ق ه رغ ءام وج رب ال ناك اذإ هز واج نأ

. ملعأ هللاو . لوق
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 ة راهطلل هلامعتسا زوجب له © لمعتسملا ءاملا نع ديعس وبأ لئس : ةلأسم

 زوج ال هنإف كلذ ىن كلهتسم رابتعالا ىف ناك نإ : لاق ؟ هريغو برشلل و
 & ةساجن ريهطت الو لسغ الو ءوضو نم ضئارفلا ءادأل كلذ دعب هلامعتسا
 افالتخا لصفلا ىن ملعأ الو & تاراهطلا ىن هلامعتساو هبرش زوجي رهاط وه و

 { لمعتسملا ءاملا دجوو روهطلا ءاملا مدع اذإو . روهطلا ءاملا نم هريغ دج و اذإ

 { ءاملا مدع دنع مميت ريغب زوجم لوقو مميتلا عم هلامعتسا زوجب لوقف

 . ملعأ هللا و . هلامعتسا نم ىل وأ مميتلا نإ ل وق و

 راجشألاو درولا ءام وأ نمالا وأ ناهدألاو ذيبنلاو لخلاو هنمو : ةلأسم

 ىعم : لاق ؟ءاملا مدع دنع ةساجنلا نم هب رهطتيو هب أضوتي له ، قيرلاو
 رارطضالا دنع ئ زجم لوقو ، مدع الو د وج و دنع تاساجنلا رهطي ال هنإ

 لمعتسا نإو لوآلا ىنبجعيو ، لاح ىلع ئزجي لوقو © رهطملا ءاملل مدعلاو
 . ملعأ هللاو . ىلإ بحأ وهف مدعلا دنع

 ؟ هتحلاعم همزلت له هسورض ىف لخديف ام اماعط لكأ نم و : ةلأسم

 . هتجلاعم همزل عضوملا ىف لوخدلا نيبو ءاملا نيب لوحم امم ناك نإ : لاق
 ءاملا نبب لوحم ال امم ناك نإو . ثكالذ لق ولو دمعتلا ىلع هكرت هئرجم الو

 طايتحا هحلاع نإو ث هكرت هثزجم الو ، هتحلاعم همزل عضوملا ىف لوخدلا نبب و
 ةحراحلا معي نأو هغابسإو ءوضولا مامتإ ؛ىضوتملا ىلع بجو نسحأ وهف
 براقع و تايح ةمايقلا موي هللا ثعب ء وض ولا غبسي نم » : مالسلا هيالع هل وقل

 ملعأ هللاو . « عوض ولا نم كرت ام عضاوم نشهنيو نغدلي

 ج رخيف هتروع آرتاسناكاذاف مئاق هاووض و امأ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ايراع ءوض ولا امأ و . نسحأ دوعقلا نأ الإ ، اضقن هيلع ملعأ الو بدأ ىهن

 دحأ هاري الأ هسفن ىلع هيف نمأي رتتسم عضوم ىف نوكي نأ الإ ، ةيهارك دشأف
مات هو وض وف هبايث سبليل ماق اذإ الو ، هئوض و ى هيلإ رظنلا هل زوجي ال نمم
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 دحأ هيلع ىضم الأ نمأي هنأ الإ فشكنم عضوم ى امأ و . راهن وأ ليل ىن ناك

 . راهنلا ىف دقعني الو هووضو زوجمال لوقف ، ىرا ربلاو ىرقلا ىن هلازتعال

 هو وض ومت رتتسا و ًأض وت ىبح هل زوج ال نمم دحأ هيف ٥ رصبي اذإ لوقو

 عض وم ىن ال ، رطاخم عضوم ى ناكاذإ و { ةداعإلا هيلع ناك دحأ هرصبأ نإو

 ناك اذإهنأقافتالا ى جرخم و٤ه'ووض و زوجم ال ليق ام رثكأف راهنلا هيف نمأي

 اذه ىلع ًأض وت امنيح مات هءوض و نإ‘ راهنلا ىف رتتسم عضوم ى وأ ليللا ىن

 وأ نكس ىف راع وهو ىراحلا ءاملا نم بناج وأ ءانإ وأ راج ءام ىن ناك
 . ملعأ هللا و. م ات هء وض و نإ ن دحأ ٥رصبي ملو ٥ رغ

 فج ىنح ءاملا نم هئوض و بابسأب لغتشا اذإ ؛ىضوتملا ىنو هنمو : ةلأسم

 ءوض و ريغل ناك نإو © هيلع ىبيو مات وهو ءاوس كلذ نإ فج م وأه“و وض و

 عم ىضم ام ةداعإ هيلع نإ ، ىضم ام فج ىنح ء ىش هئاضعأ نم هيلع ىقبو
 ىضم ام ىلع ىنبيو هئاضعأ نم ىقب ام عوض و هيلع امنإ لوقو . اذه ىلع ىقب ام
 . ملعأ هللا و . لاح لك ىلع

 أ ل و 0 لمع ء وض ولا نإ و { تاينلاب الإ لامعألا زوجت الو هنم و : ةلأسم

 مات هو و نإ: لوقف ءوضولا هب وني مل هنأ الإ لماكلا ءوضولا أضوت نميف
 تاض ورفملا ءادأب هتين ةمدقتم نموملا نآل ، ةينلا ميدقت عم هب لمعلا توبثل

 هناميإ عيضي نل و نامإ وه ىذلا لمعلا هنم ناك دقو 0 تاعاطلا لمع و هيلع

 ىلإ لمعلا كلذ ن؛رصف كلذ ركذ ناف © ءوض ولا دنع ةينلا راضحإل هنايسنل

 دقعي ال : لوقو { عوض ولا دقعني ملو تدشي هريغ دقتعا و © هدقتعي ملو ٥ رغ

 ةينلاب عوضولا توبث ىن اذهف { لمعلا تقو ىن ةينلا هرضحت نأ الإ ءوضولا
 لوقف ‘ءوض ولاب الإ موقي ال امه ضئارفلا ريغل اضوت نم امأو . ةينلا ريغبو

هب ىلصي لوقو ، ض رفلاب الإ موقي ال ض رفلا نآل ضئارفلا هب ىلصي ال هنإ
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 ةراهطلا دارأ نمو & كلذ ىف ءوضولا جر:ع جرخيف مميتلا امأو ، هظفح اذإ

 هناسلب لاق نإ و & اذك ةالصل رهطتي هنإ ضمضمتي نأ لبق هسفن ىف ةينلا دقتعا

 . ملعأ هللاو . نسحف 0 اذك هب ىلصأ ةعاسلا رهطتأ

 ؛ىضوتملا نإ انباحصأ لوق نم قافتالا جرع : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هيف رابتعالا ىن ءاملا نم هيعارذ ىف نوكي نآ الإ هسأر حسمب ديدج ءام ذخأي

 حسمم ام ردقب كلذ نم ىقبي و 3 كلهتسم نوكي ال ىتح عارذلا لسغ نع لضف

 ىتح هسأر حسم ىسن اذإ اذهو & عارذلا لسغ ىن كلهتسم ريغ سأ رلا هب

 . هأزجأ هب حسم ام ردقب اللبهدسج وأ هتي۔ ىف دجو نإ لوقو 0 ءاملا قرافي

 . ملعأ هللاو . هربغو نايسنلا ىلع ديدج ءام الإ لاح ىلع هئزجم ال لوقو

 ؟ هتالص متي له © ىلص ىنح هسأر حسم ىسن نمعو هنمو : ةلأسم

 نأ هل له ع هين ذأ حسم وهو هسأ ر حسم ف فكلش نإف : تلق {&© ال : لاق

 .. الف مكحل ا ىف امأو . ةنانئمطالا ى معن : لاق ؟ هثوضو ىلع ىضم

 : ملعأ هللا و

 نم و ، دمعتلا ىلع هكرت زوجم ال ننذآلا حسم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ةالصلا ةداعإ هيلع لوقلا رثكأو © فالتخا هيفف دمعتلا ىلع امهحسم كرت
 . ملعأ هللا و . ةالصلا مامب لوقلا رثكأ نايسنلا ىفو

 لسغو ءوضولا توبث هخسن امم نيفخلا ىلع حسملا نإ هنمو : ةلأسم

 لعفي نأ الإ ةخوسنم ةنس اهنأ وأ ، هللا باتك نم صنلا ىلع 0 ءاملاب نياج رلا
 ( غاسني)لعلف © للعلا نم ههشأ ام وأ د رلا نم ةرورضلا ىنعم ىلع لعاف كلذ

 , امهجرخم ال وءءاملابهيفخ ىلع حسمب وهئاضعأ رئاس لسغينآ انباحصأ لوق ضعب ىن
 ءاجنتسالاف 3 هيلع مميت ال لوقو © كالذ عم مميتي لوقو . ةرورضلا ىنعمل

 ،كلذلةنكملا عم ءاملا د وج و دنع ناتخوسنم ناتنس نبفحلا ىلع حسملاو راجحالاب .
. ملعأ هللاو . تارورضلا ىناعم رغ ىلع
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 ءوض ول ضمضمتف ه ريغ وأ مدب اسجن هف ناك نم لاق هنمو : ةلأسم

 8 ةضيرف ةساجنلا لسغ نآل هوضو تبث © ةساجنلا لسغ لبق ةالصلا

 مث ضمضمتف قاشنتسالا عض وم ىف ةساجنلا تناك ولو & ةنس ةضمضملاو

 تناك نإ كا'ذكو & ؟دمعتم وأ آايسان ةضمضملا كرت نم ةلزن وهف قشنتسا

 ههج و لسغ ش 3 "دمعتم وأ آيسان .قشنتساو ضمضمتف ههجو ى ةساجنلا

 ةض۔ضملا كرات ةلزنمب وهو & ءوضولا ىف هجولا لسغ هل تبث دقف فظن ىتح

 | دساف هاووضوو لوألاك سيلف ةساجن هعارذ ىف ناك نإو ، قاشنتسالاو
 تاساجنلا عيمج نم ةراهطلا لامكب الإ ءوض ولا لامكب ةراهطلا تبثت الو

 . ملعأ هللا و ‘ ه ربغ نم وأ هنم ةثداحلا

 انباحصأ لوق ةماع ىف ىدنع جرحم ؟ سأ رلا حسم ىف لاق هنمو : ةلأسم

 نأ اههدحأو ث هنود ئزجي الو سأرلا .حسمب اهدحأ : نالوق لمعلا هيلع ام

 3 هرخ'وم نم هسأر رثكأ حس ه نإو & ه رخوم نود هسأر مدقم حسم ئزج
 همدمتم نم سأرلا ضعب حسم نإ انباصأ رثكأ لاقو . هئزج مل همدقم كرتو

 . ملعأ هللاو . ءىزجم

 نأ هيلع لوق © فالتخا هسأر حسم ىسن ىذلا ىف لاق هنمو : ةلأسم

 هئزج : لوقو . ع ىث هنم فج مل ًابط ر هو وض وناك ول و ءوض ولا فنأتسي

 . ةالصلا ىف لخدي مل اموس هلك هأووض و فج ول و هدح و هسأر حسم ديعي نأ

 . هدحو هسأر حسم ديعي نأ هيلع اهنإف ةالصلا ى لخد دقو ركذ ولو : لوقو

 لخدي ل ام لوةف أضوتي ل وأ أضوت ١( رهنأ ىف كش نمو : هنمو .. ملعأ هللا و

 نىقي ىلع ءوضوب الإ ةالصلا ىف لخدي الو 0 عوض ولا هيلعف ةالصلا ىف

 ىقب ول و ةالصلا : ل ام لوقو . هتالص ىف ىضم ةالصلا ىف وهو كلش نإو

 ءوض ولا داعأ كلذ ملع هل تبثي ملو أضوتي مل وأ أضوت [ هنأ ] كشف دح ىلع.

 . ملعأ هتلاو . ةالصلاو

 « هنأ كش نهو « : لص آلا ى( ( ١
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 ذخأي نأ ةالصلاو ةراهطلا ىن كوكشلاب ىلتبملل ىغبني لاق هنمو : ةلأسم

 رمأ ىلع كلذب ىوقتيل ،لدعلا نم جرخت ال ىتلا لاوقألا نم ليق ام صخرأب
 رمأ نع كالذب لغتشي و هنيد هيلع دسفي كلذ نإف ، كوكشلا دعاسي الو ناطيشلا
 هللا نإف اورسي ( : ملس و هياع هللا ىلص هل وقل هب ر هتدابعب هتولخ و هت رخ

 . ملعأ هللا و . (( رسيلا بحن

 اندنع ذاش :0 ءوضولا ضقني رانلا هتسم ام نإ لاق نم لوق هنمو : ةلأسم

 اهليحت الو ةرهاهطلا رغت ال رانلا نآل & باتكلاو ةنسلا توبثو قافتالا ى

 مالسلا هيلع اندافأ و ك ة رشك ناعم ىف تاساجنلا رهطت ىه لب 0 ةساجنلا ىلإ
 نراوت ، (١)ةموهزلا نم ءاوشلاو ةخبطآلا نم رانلا تسم امم ىديآلا لسغب

 . ملعأ هللاو . انأضوت ةموهزاا نم مههاوفأ و مهديأ اولسغ اذإ

 اليلق هعض وم نم لئاس مد لك نإ انباصأ لوق نم قافتالا هنمو : ةلأسم

 نم ضفي مل ام امأو ، ءوض ولا ضقني كلذ لك ، حرج وأ فاعر نم آرشك وأ
 اليلق ناكعوضولا ضقن ىف فالتخالا ج رخيف ندبلا ىف تاثداحلا ءامدلا عيمج

 هبش وأ طاخم وأ قير نم تارهاطلا نم هريغ ثالذ طلاخ ام امأو . ارثك وأ
 © كلذ لياز وأ نيرخنم وأ مف نم هتراهط كردت عضوم ىلإ راصف كلذ
 بلغ اذإف { رهاطلا ىلع بلغي مل ام ةراهطلا ضقن ىن هيف فلتخم امم كلذ لكف
 . ملعأ هللا و . آرشك وأ اليلق ناك © قافتالا ىناعم ىف ضقن هل آكلهتسم راص و هيلع

 بارش وأ ماعط نم فوخلا نم جرخ املك قافتالا جرخم هنمو : ةلأسم

 مف نم ناسللا ىلع ضافف © ريغتم ريغ وأ ريغتم ، كلذ هبشأ ام وأ ءام وأ
 كللذ نإ ، ةحلاعم رغب هظفل نم ةردقم ىلع ناكف ، رشك وأ لياق نم ناسنإلا
 . . ملعأ هللا و . قافتالاب ءوضولل ضقان

 لخاد لسغ ىف فالتخالا جرخم : جرفم نب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم

 هدي تمهز : دارأ ذإ ىنعملا ميقتسيو . نتنم نيمس محل حير ( ةغل) ةموهزلا و ةمهزلا ( ) ١
1 ِ 
 . تمسد ىن



_ 2٩٤ _ 

 ىذوي و رضي مل ام هلسغ ى غلابت و هلسغت نأ اهلع : لوق 0 بيثلا ةآرملا جرف

 نآ اهيلع امنإ : لوقو . اهم زل لسغ لكو ةبانحلاو ضيحلا نم دلولا عضوم

 . رضيحلانماهياع كلذ سيل و ، اهجرف ىن ءاملا لزن اذإ عامحلا نم جرفلا ىجنت

 ندبلا لخادم نمهنأل } ةبانج الو ضيح نم جرفلا ى اهيلع لسغ ال : لوقو

 اهيلع لسغ هنإ قافتالاب ثالذ دعبي الو ، ربدلا ةل زنمم ، هلسغب دبعتم رغ .يذلا

 انكمم ناك نإ و س جرفلا جراخ نم مدلا ضفي م اذإ ةضاحةسا الو ضيح ىف

 اهيلع لسغ ال عامحلا ىف كلذكو . افالتخا اذه ىن ملعأ الو ، مح رلا جلاو ىف

 جرفلا ىلع قفادلا ءاملا ل زنت مل ام ةوهشلا تدجو ولو ى اهيف ةفشحلا بغت مل ام

 بحأ هلسغ توبثو ، مدلا ضفي مل ام ضيحلا ىف اهيلع لسغ ال امك ، ؟رهاظ

 اهنكمأ ول و ، ربدلا ةل زنمم هيف اهيلع لسغ ال نأ مكحلا هبشيف ،امكحال طايتحا ىلإ
 . ملعأ هللاو . هيف اهدي لاخدإ

 ءوضولا حراوج نم ءىش ىف ناك اذإ ءوضولا ىف ليقو هنمو : ةلأسم

 ث هيلع مميت ال و ىلصي و هنكمأ ام هحراوج نم لسغي لوقف ، اهلسغ نم عنم امم

 مميتو © هحراوج رئاس لسغ اهلك اهغرفتسا ىنح ةحراج ىلع ىنأ اذإ لوقو
 . هيلع مميت الو هلسغ ءىش اهنم يقب ناكو اهلك تناك اذإ ةحراحلا كلتل

 رانيدلا وأ مه ردلا وأ ديلا نم ماهإلا نم رفظلا رادقم نم لقأ ىسن اذإ لوقو

 ايسان هكرتف كلذ رادقم ناك نإو ، هيلع لدب ال هنأ هلسغ نم وأ هثوض و نم

 . عساو ريغ دمعلا ىلع لوق و . ه رشكو كالذ ليلق ىن هيلع ةداعإ ال هنأ ملعي ملو

 . ملعأ هللا و

 مميتي ليقف ، اهنم فرغي نأ عيطتسي ال ةريغص نيع ىتأ نمو : ةلأسم

 ءام دجب مل اذإ لعفي نأ ىغبني اذكه و © هربغ و هسفن ىلع اهدسفيف اهبف عقي الو

 رصعي مث بوثلاب هذخأي نأ ىغبني الف بوثلا ريغب ءاملا ذخأ هنكمأ ناف هاوس

 هلمحم ىون بوثلاب الإ هجارخإ ىلع ردقي مل اذإو . لمعتسملا ءاملاك نوكيف هنم
. ماعأ هللا و . طوحأ وهف ءاعولا ةل زندع نوكي نأ بوثلاب



- ٤٩٥ - 

 اهبلع لسغلا بوج و ىف فلتخيف ىصلا اهجوز اهنط و اذإ ةأرملاو : ةلأسم
 & هيلع لسغلا بوج و ىن فلتخم ىصلا كلذكو & قفادلا ءاملا ةأرملا لزنت مل اذإ

 { ناناتخللا ىقتلا اذإ لسغلا همزل ةالصلا لقع اذإ ىصلا مزلي نم لوق ىلعف

 ىلع لسغ ال ليقو { لسفلا اهيلع اهنأ غلابلا اهنط و اذإ ةيراجلا ىف ليق ثالذكو

 ةأرملا ىلع بجي الأ ىبجعيو . غلابلا نم ةيبصلا ىلع ال و & ىبصلا نم ةأ رملا

 لسغي نأ ىنبجعيو . ءاسنلا ىهتشي اقهارم ىصلا نوكيو ىه لزنت نأ الإ
 . ملعأ هللاو . ًاقها رم ناكاذإ اضيأ وه

 بلط ىن هرفس نع لدعي نأ رفاسملا ىلع سيل : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ى الو لام ىن & هوجولا نم هجو نم ةرورضلا هيف هقحاي ام عيمج ىن ءاملا
 ة رجا زاا ت وص عمس ول و & هرفس نع قوعتلا و ةقشملا هيف هيلع عقت امف الو سفن

 هوجريو ءاملا ناكم فرعي نأ الإ اهاط هيلع سيلف 0 ىه نيأ فرعي ملو

 . ملعأ هللاو . ءاملا ىلإ لدعي نأ هيلعف ، ررضاا هيلع لخدت ةقشم الب

 هيلع له ض هئارش ىلع ردقي وهو ايلاغ ءاملا دجو نمو هنمو : ةلأسم
 دجاو ناك اذإ : لاق ؟ مميتي نأ هل مأ ؟ ةضيرفال هب أضوتي و هي رتشي نأ

 هي رتشي نأ هيلع نأ ، رفس الو رضح ىن هئارش ىف ًاناضقن فانم الو هنأل

 » هنمن نم رثكأب هيرتشي نأ هيلع سيل لوقو . هنمن نم رثكأب ناك ولو
 ( . ملعأ هللا و . مميتي و هبلع آرداق ناكول و

 ؟ مميتي نأ هل له ، ءاملا نم بيرق وهو لتقلا فاخ نمو هنمو : ةلأسم

 سيل فئاخلا نإ لوقو ء مميتلا هل زوجم و ءاملا دحم 7 نمك هنإ لوق : لاق

 . ملعأ هللا و . ةداعالا هيلعف ىلصو مميت نإ اذه و 6 ' ءاملل مدعملاك

 فياشلاو بقارلاك) رجأ ربغ وأ رجأب مهلاومأ سانلل ظفحم نمو : ةلأسم
 اهكرت نإ و هتنامأ لمح ىلع ردقي.ال هنأ الإ ديعب وأ هنم بيرق ءاملاو ( نمموملاو

 نم لام وأ هلام ىلع فاخ اذإ مميتلا هل زوجي هنإف باودلا وأ ةقرسلا فاخم

. ملعأ هللاو . ءاملا دجن مل نمك فئاخلا نأل هجوب هظفح هم زا
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 3 مهن : لاق ؟ نمضي له ناخف هفرعي ال نم نمتئا نإو : تلق
 . هتنامأ ىلع هنمتأي نأ هل سيلف هف رعي ال ناك نإو ناخف نموي ال نم نمتتا اذإ

 . ملع أ هللا و

 ، هلسغ هنكمم ال ءىش هندب ىف ناك اذإ ضيرملاو : ديعس وبأ ةلأسم

 تث اذإ امهدحأ : نيينعم ىلع اذه جرخم : لاق ؟ءاملا دجم مل نمك ممبتلا هم :اي

 ناك نأ رخآلاو & نامكح هيلع عمتجم ال ذإ مميتلا هنع لاز هجوب لسغلا هيلع

 ءاملا دوجوو هيلع ةردقلا دنع لسغلا هيلعف { هرشكو هليلق هندب لسغب ئطخ
 هنع مميتلا همزل هندب نم عضوم لسغ نع رذعلا هل تبث نإف ، رذع نم الإ
 . ملعأ هللا و . ه رثك وأ هندب ليلق نم

 ؤ هطس و وأ تقولإ لوأ ىف هكردي نأ عمط و ءاملا نم اند نمو : ةلأسم

 نبتالصلا عمج نإو ؟ ةالصلا هرضحت نبح ىلصي وأ مميتي نأ هئزج له

 ل وأ ىلصي نأ هل لوق : لاق ؟ امهلك مأ ةرخآلا ةداعإ هيلعأ 0 ءاملا لص وو

 3 هتالصب ةرطاخم ريغب ءاملا هكردي نأ وجري ماد ام رظتني لوقو & تقولا

 فالتخا هيلع ةرخآلاو ىلوآلا لدب ىفف عمج دقو ءاملا ىلإ ءاج نإف ربخم لوق و

 عضوم ىن مميتناكنإ ةرخآلا ديعي نأ و ، ىلوآلا ىف هيلع ةداعإ ال نأ ىنبجعيو

 اه رخوي الأ هل تببحأ الهاج ناك نإو { هكردي نأ وجريو ءاملا فرعي
 ءاملا دجم الو تقولا رضح اذإ بحأ : ديعس وبأ لاق . ثادحإلا نم افوخ

 ردق نإف ، طوحألاب ذخأ دقف ةليضفلا ةهج نم ناك نإف ، ىلصيو مميتي نأ
 نهعض وم نم هلك لضفلا زاح دقف ، هتالص و هءعوض و داعأف تقولا ىن ءاملا ىلع

 . ملعأ هللا و . هتق و لوأ ىف ض رفلا ىدأ دقف تقولا تاف ىنح ءام دجم مل نإو

 هل له ،هتكابش ىن وهو ةالصلا تقو رضح اذإ( كابشلا)نع و : ةلأسم
 نم صقني هكرتو كلذ هشاعم ناك نإ : لاق . ؟ هننع ىف ئ ويو مميتي نأ

دق نوكي نأ الإ مميتي نأ هل سيلف كلذك نكي مل نإو { كلذ هلف ، هشاعم



٤٩٧ 

 کالذ ناك 1 هل ام ظفح هلف . ررضلا هكرت ف فاخو ء ث هدي ق لصح

 . ملعأ هللا و . نكي مل وأ هشاعم

 دسفي لوقف ، ىلصملا بوث ىف عقي بنحلا رعش ىف فلتخا : ةلأسم

 ،ضقني ال لوق و . هلاوز ريغب لسغلا هعفني ال هنآل ، لسغي مل وأ لسغ © ةالصلا

 ء لدغيمل امةالصلا دسفي لوق و . بنحلا ىلع الإ لسغ ال هنآل ،لسغي مل وأ لسغ
 . ةليازملا دعب هندب وأ ىلصملا بوث ىن ناك اذإ هب ةالصلا تزاج لستغا اذإف

 ١ . ملعأ هللا و

 : دادم نب هللا دبع لاق . نآرقلا أرقيل مميتي نأ هل زوم بنحلاو : ةلأسم

 . رذعل وأ ءاملا مدع دنع الإ كلذ هل زوج ال

 ءام دحع ملو همون نم هبتنا اذإ .هدلب ق ممانلا و : ناديبع نبا ةلأسم

 ح تق ولا تاف ولو هب ىلصي و ءالا ليق دق : لاق 0} ةالصلا توف فاخو

 . ةالصلا توف دعب الإ ءاملا كردي ال ناكاذإ مميتلاب ىلصي هنإ ليق و

 ؟ سجنلا بوثلا ب رتت فمكو تللق : ج رقم نب دحأ خيشلا ةلأسم

 هبحست و ًاطسب هطسبت و ضرألا ىلع هيقلت و ءاملاب اهلسغت ام لثم ةيفاك ةينلا : لاق

 . ملعأ هللاو . رخآلا بناجلا ىلع هبحست و هبلقت مث اهلع

 لوقلاب ظفلي ملو مميتي ملو أضوتي ‘ىضوتملا ىفو : ىلمازلا ةلأسم
 وآ نايسن اذه نوكي ث هنم ائيش لاق الو ، ءوضولا مامت ىلإ .. ىنقسا مهللا

 هللا هئوض وب “ىضوتملا دارأ اذإ : لاق ؟ كلذ ىن مزاي ام ، أطخ وآ ادمع

 نوكي نآ الإ هناسلب هتلا ركذي مل ول و ؤ هئوض و ىن هيلع ضقن ال و هتل رك اذ وهف
 : نأ ىنبجعي الف { ,نوملسملا هب رمأ امب نواهننا و فافختسالا ىلع كلذ ك رت دق

 ءوض ولا دنع هناسلب هللا مسا ركذ ك رتل دمعت ناك اذإ امآ و . اذه ىلعه؛ووض و

 . هئوض و ضقن ىلإ هب غلبي الو لضفلا ىف رصقم اذهف فافختسالا ريغ ىلع

 . ملعأ هللاو

( راثآلا بابل - ٢٣م )
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 ةسباي وأ ةبطر حير هربد نم جرخم ىذلا نبملسملا ضعب نع : ةلأسم
 ىلتبملا اذهف : لاق ؟ هلسغ و هئوض و و هتالصب لعفي فيك 0 كسمتسي الو
 ، المح اهلع لماح ةباد هدنع و ةالصلا عوض و نم هنكمأ ام ىلغ ىلصي اذه لثمم

 ١) )همك اعينم دجم ملو اهلمحتح رط ىلصي وءاملاب أض وتيل بهذ و هتباد كرت اذإف
 اذإ : لاق ؟ كلذ ىف هجولا فيك مأ ىشمي وهو ءامبإلاب ىلصي و مميتيأ

 ىلع ىلص و مميت ، اهد وس و اهعوكرو اهمايق ماب ةالصلاو ءوض ولا هنكمم مل
 . ابكار وأ ًايشام ناك اذإ ءامإلاب ىلصيو ث ابكار وأ ايشام ناك هنكمأ ام

 . ملعأ هللا و

 ةبانحلا هتباصأ نميفو : هتلا همحر ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 ةبانحلا نم لستغا دقف ، مميتلا ظفل لهجو ءام هترضحم نكي ملو { رفسلا ى

 لهج هنكل مميتلا لثم ضرآلا ىلع هديب برضو ةبانحلا نم مميتأ لقي ملو
 مميتي هنأ هبلق ىن[ناك] اذإ : لاق ؟ ال مأ كلذهئ زجمأ يناث امميت مميت وأ ظفللا

 لوق هيفف & مميتلا ةين ىلع مميتلاب .أو تفص و ام لاقو ، لوقلا لهج و ةالصلل

 ةفصلا هذه ىلع ىدنع ةمات هتالص و : ناسللاب لقي مل ول و بلقلاب ةينلا هئزج هنإ

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لاوقأ نم الوق قفاو اذإ ةضقتنم اهنإ لوقأ نأ ردقأ الو

 نم لسغلا ىون ءاملا طبه اذإف لستغيل بنحلا ءاج اذإو هنمو : ةلأسم

 ىذنا ىلاوتلا ىلع لسغلا ىف ذخأو . تكسو ةدحاو ةرم ظفللا أرق و ةبانحلا

 ةينلا هت زجت : لاق ؟ لسغلا لمكي ىنح ةينلا أرقي مأ ثانذ هئزجمأ 2 رثألا هب ءاج

 | . ملعأ هللا و . ةدحاو ةرم

 هتجوز عماجم لجر ىو : ىدآلا ةعمج نب شيورد خيشلا : ةاأسم

 & قفادلا ءاملا لزني ملو ، رثكأ وأ ناناتخلا ىقتلي نأ ىلإ عامحلا ىضعو

 ؟ ةرافكلاو ةالصلا لدب نم امهمزلي ام ، عامحلا اذه نم الستغي ملو

 © عامحلا اذه نم لسغلا كرت ىف صخر نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن ام : لاق

 دمع وأ لهجن اذه لعف نم ىلعو © اذه لهج عسي لاق آدحأ نأ ملعن الو

 . هعاتم هعم دشب ىأ : هك امي ) ( ١
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 لستغي وه و اهالص ةالص لك لدبو & ىضم ام ىلع مدنلاو هللا ىلإ ةبوتلا

 . عامحلا كلذ نم لسغ رىغب هماص م وص لك لدب كالذكو ْ عامحلا كللذ نم

 3 فالتخا كلذ ىف هنأل ةالصلا نع تارافك سمخ طاتحم نأ انبجعي و

 م وص لكل رصقي نأ ىبجعي ال كلذكو 0 نعملسملا نع ةصخ رلا لوبق انبجعي و

 . فالتخا ة رافكلا ىن و © هلدب رهش لكل هيلع نوكيل اذكه هيف لعف و هماص

 نه هلسغ نح ق ةينلا دقتعي نأ ىسن نمع و : ج رفم نب دمحأ خيشلا نع و

 ؟ هلسغ تيأ & لسغلا نبح دقتعي ملف ىسنو ةبانحلا نم لستغي نأ هدصق و ةب انحلا

 . ملعأ هللاو . هئزجت ةينلاف ةبانحلا نم لستغي نأ آدصاق جرخ اذإ : لاق

 هنإف تقولا كلذ ىف ناكملا كلذ ىف دحأ نكي مل اذإ بنحلا ى :ء ةلأسم

 & ناكملا كلذب تقولا كلذ ىف دحأ ناك نإ و { مميتلا نم ىل وأ وه و ءاملاب رهطتي

 ناكم هل حصي مل نإف { رتتسم ناكم ىن ريسيو ، هتروع ئدبي نأ زوجب الف
 . ملعأ هللاو . ىل وأ مميتلاف رتتسم

 رادلا ىن اد وجوم ناكاذإ ىردحلا ى لوقت امو : سيمخ نب رصان : ةلأسم

 ءاملاب هرضي و ىردحلا هب علطي نأ فاخو 0 ءاملاب لصي ملو سانلا نم دحأ مح و
 نع ءاملا كرتي نأ هل زوجمأ { بير الو كش الب ىردجلا رضي ..م و رعم ءاملا و

 اهايأ ب رتت ني تيأر ؟ هيف ناب اذإ هل زوجم ال مأ بارتلاب ىلصي و ءوض ولا

 ؟ ةرافكلاو لدبلا . همزليأ ، ع ىش هيف رهظي ملو ىمحلا نم حصو ةرشك

 مميتلا هل زاج ءالا نم ررضلا هسفن ىلع اخ اذإ : لاق ؟ هيلع ء ىش ال مأ

 . ملعأ هللاو . مالسإلا ىن رارضإ الو ررض الو هنم الدب

 ء

 آذمع ءوض ولل هئادتبا دنع ةلمسبلاو ةذاعتسالا كرت نميفو هنمو : ةلأسم

 بابحتسا ثكالذ نأل ةنسلل افالخ كلذ دري مل اذإ هيلع ضقن ال هنإ يسان وأ

 ٠ ملعأ هللا و. . .نراجمإ ال

تاساجنلا نه اه ريغ وأ ةبانجلا نم لستغي ىذلاو : ىحبصلا ةلأسم



 ؟ راع ريغ وأ ايراع ناك  ةينلاب هينذأ عمسي مأ هبلقب ىوني نأ هث زجم

 هبلقب ض رفلا ءادأ ةين هئزج : لاق ؟ ةبانحلا لسغ دنع ءوض ولا كلذكو

 . ملعأ هللاو . ءوضو وأ ضيح وآ ةبانج نم لسغ وأ ةساجن ةراهط نم

 ةالصلل ؛ىضوتملاو : ىكنضلا ىعوب رملا دمحم نب ناياس خيشلا : ةلأسم

 : لاق ؟ هحسم نم غارف دعب مأ وضعلا حسم وهو ءوضولا ءاعد أرقي

 آ رقي هنأ ىحبصلا نعو © ءوض ولا حسم دنع ءوض ولا ءاعد نوءرقي مهانيأر انإ

 . ملعأ هللا و . لمعلا نم هغارف دعب ءاعدلا

 ةعامحلا رظتني دعق اذإ ؛ىضوتملاو : سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم

 © سمعن و هيدي ىلع هسأر عض وو ىتحلاك هيتبكر ىلع هيدي عضوو هيلجر بصن و

 هعم حصي مل ام ضقن ال هنإ ليق دق : لاق ؟ ال مأ هأووضو ضقتني له

 ء ضقنلا هيلعف اليقث امون ناك نإ ليقو 0 هضقني امم ءىش هنم ثدح هنأ

 . ملعأ هللاو . كلذ ىن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا هيلع لوألاو

 دصي ملو نمخ رفلا دعتي ملو هبشو دارجال جرخ اذإ ىنغلا ىن : ىلهذلا ةلأسم

 دارجلل جراخلا اذه نإ : لاق ؟ مميتي نأ هل له © ةالصلا ترضح و 0 ئيش

 لمحم وأ اثضوتم الإ جرخم الأ هنورمأي نبملسملا ضعبف ديصلاو بطحلاو
 ٤ كلذ هيلع اوري مل نبملسملا ضعب و . ةالصلا ترضح اذإ هب اضوتيل ءاملا

 ىغلا نبب نيملسملا ضعب قرفو . ةالصلل ءاملا مدع دنع مميتلا هل اوزاجأو

 كلذ ىن اوددش و & هتبسكم كلت ناك نمل كلذ ىف اوصخرف & كلذ ىن رقفلاو
 ةفصلا هذه ىلع هبلط نإو : تلق . امهنيب قرفي مل ضعبو 0 ىنغلا ىلع
 هتالص و هيلع لدبالف ، ةفصلا هذه ىلع ىلص و مميتف :توفلا فاخ و هكردي لف

 . ملعأ هللا و . ةمان

 ىف لجر ءاجف هندب ىف ةحارج هب نمع و : ىموغ رلا ملاس نب رمع ةاأسم

ض ءاملا اهقحل اذإةلعلاةداي ز هيلع فاخ و( اه رغ و ء وض ولا حراوج نم ةح راج



_ ٥٠١١ _ 

 هسمععال و هلوخ ام. لسغي لوق ، فالتخا هيف : لاق ؟ مميتي نآ هيلع له

 دودح ىف تناك ، ةريبك وأ ة ريغص تناك ةلعلا كلتل ديعصلاب مميتيو ث ءاملاب
 وأ ةلعلا تناك ولو هيلع مميت ال لوقو . ءوض ولا عضاوم ريغ وأ ءوض ولا

 ءوضولا دودح ن نوكينأ الإ\ ءوضولا حراوج نم ةحراج نم رثكأ حرحلا
 حراوج نم ةحراج رغصأك حرحلا ناك نإ لوقو . ةمات ةحراج ىلع ىتأيو
 نذآلا نم لقأ ةلعلا وأ حرحلا ناك نإو © مميتلا هيلعف نذآلا ىهو ءوض ولا

 .ةبانلانم اهفوحام لسغي نآ هثزجم و، هيلع مميت الف ءوضولا حراوج نم اهنآل
 رئابحلا كلذكو . ءوض ولا حراوج .ث ةلعلا تناك اذإ ةالصلل ءوضولا ىو

 ىونو ةبانجلل أضوت اذإ ةبانحلاو . هب لومعملاو رثكأل ا وه رخآلا لوقلا اذه و

 ةالصال هريغ آءعوضو اضوتي لوقو ث ةالصلل كلذ هثزجم لوقف ةالصلل هب

 . ملعأ هللا و . هب لومعملاو لوقلا رثكأ وهو

 هيلع بجوو هرفس ىن ءام دجم مل نمو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 دحأ لأس اذإو ؟ هباحصأ ةلأسم نود هرظنب ظحالي نأ هل زوجمأ { مميتلا

 قيرطلا ىطختي نأ هيلع مأ ؟ ثالذ عيمحل زوجمأ ، نوقابلا عمسو نيرفاسملا

 سانلا نم هترضحم نم لأسي هنإ : لاق ؟ هبرقب نم لأسيو ءاملا بلطيو
 نع لأسب سانلا نم دحأ هت رضحم نكي نإ و 0 هن وعمسب ام ردقب نكمأ نإ

 ةعامحلا ئزجم الو هب وه ملعي ملو هعمسي ؟دحأ لعل كلذب هتوص عفرب ءاملا

 . ملعأ هللاو . هسفن نع ظحالي ناك نإ و مهلك مهنع مهدحأ ةظحالم

 ابطر اماعط وأ كرم وأ امحل لكأ اذإ ؛ىضوتملا ق و هنمو : ةلأسم :

 ىلصي نأ دارأ اذإ لكآلا دعب هاف ضمذضمم نأ هيلع بجب له 0 سباي وأ

 ز ثالذ هل بحتسي لب هيلع كلذ بجاو : هرمغ لاق ؟ عوضولا كالذب

 . فالتخا همب رحت ىفف همعط ريغت و نتنأ سارضألا نب ماعط نم ىقب امو

 2 ملعأ هللا و

ىقتلي ام ردقب هتجوز عماج اذإو : فلخ نب دشار خيشلا ةلأسم



_ ٥٠٢ _ 

 نآرقلا أ رقي نأ هل زوجع و، قفادلا ءاملا ل زني ول ملو لسغلا هيلع بج له ى ناناتخلا

 . ملعأ هللا و . بنحلا ةل زم وه : لاق

 نم لجرلا ىري ام لثم تأر اذإ ةأرملا ىفو : ناديبع نبا ةلأسم

 ، فالتخا ثالذ ىف : لاق ؟ المأ لسغ اهمزليأ ، هرسغو مانملا ىن مالتحالا

 . اهيلع لسغ ال : لوقو ، لسغلا اهمزل قفادلا ءاملا تلزنأ اذإ :لوق
 . ملعأ هتلا و

 ىلص و ةظحالملا و لاوسلا دعب مميت و ءاملا لج رلا مدع اذإو هنمو : ةلأسم

 لا؛وس الب مميتي نأ هل له ، عضوملا كلذ ىف ىرخأ ةالص هترضح مث
 هم زلت الف هوجولا نم هجوب ءاملا ثودح نكم مل اذإ : لاق ؟ ةظحالم الو

 . ملعأ هللاو . ىرخأ ةظحالم

 دق وهو 2 ءاملا هسمي مل ائيش لسغلا دعب دجو اذإ بنحلاو هنمو : ةلأسم

 هدح و ناكملا كلذ لسغ هيلع لوق : لاق ؟ ءوض ولا ةداعإ همزلتأ © أضوت

 لوقو 0 ةالصلاو ءوضولا ةداعإو ناكملا ةداعإ هيلع لوقو & ةالصلا ديعيو

 . ملعأ هللاو . هندب فج اذإ ةالصلاو ءوضولاو هندب عيمج ةداعإ هيلع

 ءاملا اهرضي هئوضو حراوج نم ةحراج هب نميف : ىحبصلا ةلأسم

 ناك نإ و٬ىرخأ ةالصلهءوضو ظفحو ، ةحراخحلا كلةل مميت و ةالصل أضوتف
 ىن لوقلا اذكهو & ىرخأ ةالصل ًايناث هيلع مميت الف ةساجن لبق نم همميت
 ضعب ىف ءوضولا ناصقن لبق نم اه همميت ناك نإو . كلذ هبشي امو بنحلا

 دبعتملا لوخد و اه وج و لبق تادابعلا نم ء ىشغا تبثي المميتلاف { حراوحلا

 . ملعأ هللاو . ىدنع ام بسح ىلع هيف اهئادأب

 ؟ ةبكرلاو ةرسلا ام : دادم نب دمحم نب نايلس خيشلا ةلأسم

 اذه ىلع زوجم الو ةروعلا نم امهنإ لاق نم لاق . فالتخاب امهف ليق دقف
 وه و كلذل ادمعتم اهرظن نم ودمعلا ىلع امهلإ رظنلا الو امه؟وادبإ لوقلا
كللذ و ه٠ووض و ضقتني لاق نم لاق & فالتخا هئوض و ضقن ىفف “ىضوتم



. ٥٠٣ 

 هيلع ضقن ال لاق نم لاقو . ىصاعملاب ءوضولا ضقتني لوقي نم لوق ىلع
 .ىنزلا نود ايف ىصاعملاتناكاذإ، ىصاعملاب عوض ولا ضقن ىري ال نم لوق ىلع

 اتسيل امهنإ لاق نم لاقو . رئابكلا نود امم ىصاعملا تناك اذإ لاق نم لاقو
 . كلذب لاقنم لوق ىلع ‘ امهلإ رظن نم الو اهادبأ نم مثأي الو 0 نمت روعب

 . ملعأ هللا و

 مهللا لوقيو هبلقيو بارتلا ىلع هطسبي هناف بوثلا مميت امأو ةلأسم

 دمح هلوسرلو هتل ةعاط ، ةساجن لك نم هل ةراهط بوثلا اذه معأ ىإ
 . ملسو هيلع هتلا ىلص

 ليللا ىف رظنف هركذ نم جرخ ثيش نأك سحأ نم و : ىحبصلا : ةلأسم

 ةبوطر ةليوطلا ةدملا ف ىري امبرو 0 ائيش ري مل هلاوحأ رثكأ ىفف راهنلا ىنو

 : لاق ؟ كلذ هعسيو هرظني الأ هل زوجمأ ؤ ضيفت ةرمو { ركذلا مف ىف

 مكحلاب كسمتلاو رظنلا كرت زاوجم رثآلا ءاج دقو اذه لثم ىن رظنلا كرت زوج

 . ملعأ هلاو . تارورضلا دنع آصوصخ

 ثداوحلا نم هنيد زارحإل لضفأ ءوضولا ظفح نإ : ديعس وبأ : ةلأسم
 لكل هديدجت نإ لوقو . اهاع اظفاح ةضيرف ىلع ميقمو © حيبقلا مالكلاو

 ، رون ىلع رون روهطلا ىلع روهطلا نأل لضفأ ةالصلا ةين ديدجتل ةالص

 . ملعأ هتلاو . لضف ىلع الضف ناكأضوت مث هء۔وضو ظفح ول هنأك

 اهل جوزب سيل ىبنجأ لجر نم ةفطن اهجرف ىق تحل وأ ةأرما ىن ةلأسم
 لسغ اهيلع : لوة ، فالتخا كلذ ىفف : لاق ؟ ةبانحلا كلت نم لسغ اهبلعأ
 ؟ دل ولا هقحلي ؟ ةفطنلا كلت نم تلم اذإ : هل تلق . اهيلع لسغ ال : لوقو
 : هل تلق . هقحلي ال لوقو &©ا هقحلي : لوق .فال_ةخا هيفف : لاق

 : لاق ؟ اهجوز ريغ لجر ةفطن اهجرف ىف لخدت نأ ةأرملل زوجم لهو
 ناس نب فلخ خيشلا اهنع تلأسو ، رثألا نم اهظفحأ الو ائيش اهف لوقأ ال

. كلذ امل زوجي ال ىدنع : لاقف



_ ٥٠٤ 

 نآرقلا نم رثكأ وأ ةيآ فورح تبحأ اذإو : ناديبع نبا ةلأسم

 بنج ( قفولا ) كلذ لمحم نأ زوجم ، ( قفو ) كلذ بكرو ريكلا لمحلاب
 .. ملعأ هللاو . كلذ زوجمآال لاق ؟ضئاح وأ

 نبت و ش هب وث قوف نم, هديب هجرف سم نمو : ىدشا رمحلا ةلأسم

 ربد وأ لبق نم هسفن جرفلا نبتي مل اذإ و ، فالتخا هئوض و ضقن ىفف ج رفلا

 . ملعأ هللا و . هئوض و ىث هيلع ضقن الف

 اريغص الفط ثدحم نميفو : ىحنملا دمح نب د وعسم نب خيشلا ةلأسم

 كللذ ىلإ هبيجيف ، اذك ىنيطعت وآ اذك ىل ىوست نأ ديري ىنعم ىن هل لوقي وهو

 ثالذ لعفي الأ هتين نأ ريغ ، كلذ ىف لجو زع هتلا ةئيشم ىنثتسي الو

 لاق اذإ : لاق ؟ ال مأ كالذب' ه؛وروض و ضقتنيأ ، همالك د ري نأ هركي هنأ الإ

 ىن نثتسي ملو هنم هدارأ ايف اعطق هل لعفلاب هباجأ و & ىصلل معن لج رلا اذه

 اذه هنم هبلط ىذلا لعفلا اذه ناكو ،هل لعفي نل هنأ هتين ىن ناكو { همالك
 ، سانلا نم دحأ الو ىصلا ىلع ررض هيف نكي ملو ، هحلاصم نم ىصلا

 دمعتلا ىلع بذكلاو ، ىبصلا ىلع بذكلا نم هنآل ءوض ولا ةداعإ ىدنع هياعف
 . ملعأ هللاو . قافنلا نم وهو ناميإلل بناجم"وه و ، زوج ال رذع ريغ نم هنم

 لدبلا هيلع ليقف ءاملا دج و مث مميتلاب نيتالصلا عمج نم : ىبحصلا ةلأسم

 ءاملا دجو مش ىل وألا تقو ىف امهالص نإ ليق وا ، هيلع لدب ال ليقو ، ىلص امل

 ءاملا دج و مث ىرخآلا تقو ىف اهالص نإ و ث ةيناثلا لدب هيلعف ىلوآلا تقو ق

 هيلع ليق و . ةيناثلاو ىل وألا تمتو امهف لدب هيلع نكي مل 3 ىرخآلا تقو ى
 . ملعأ هللاو . اهتقو تفي مل اذإ ةيناثلل لدبلا

 ؟ هرخآو هطسو ىنو ةالصلا تقو ل وأ ى مميتلا زوجب له و : ةلأسم

 دوج و نم وج ري امل هلوأ ىف مميتي ن هل سيلو تقولا رخآ ىف مميتي هنإ : لاق
رخآ ىلإ اهرخوي نأ هيلع سيل و 0 اهليجعت هيلع بجاوو ع زئاج لوقو 2 ءاملا



 ىلإ ممق اذإ و ( : للاعت هل وقل ق ٢3 :اوعلا و بابسألا نم رخأتلا قحاي 11 اق و

 صيصختلا ىعدمو © تق ولا رخآ م :مق اذإ لقي ملو { ةيآلا خلإ.. ( ةالصلا

 .ملع او . ليلد ىلإ جاتحم تقو نود تقو ى

 ثكالذ دعب ملعم ىلص و مميتف دحم : ملف ءاملا رفاسملا بلط اذإ و : : ةلأسم

 ء ةالصلا تتافو هب لعي 7 05 هدحو هبلط ول عض وم ق وأ هلح ر ق ءاملا نأ

 . ملعأ هللا و . لوق ىلع تقولا رغ و تقولا ق الدب هيلع : : لاق ؟ اهدب هيلعأ

 مميتي هنإف ًابنجناك وأ ةنسجن(ةيذآلا )تناك اذلو : ناديبع نبا ةلأسم

 ىلع ءوض ونا عض وم ىن (ةيذآلا) تناك اذإ ءوضولل كلذ دعب مميتي مث ةيذألل

 .مميتلاض رف طحتا عوض ونا ض رف طعا اذإ لاق نم لاقو . نيملسملا ضعب لوق

 . ملعآ هللا و

 ىفو 0 رهاط ءام امهنم دحاو ىف ناءاعو لجر دنع ناك اذإو : ةلأسم

 & سجنلا نم رهاطلا هيلع هبتشاو ةالصلا ترضحو © سجن ءام رخآلا

 ‘ امهطلحم هنإ ليق دق : لاق ؟ عنصي فيك ، كلذ رمغ ءام هدنع سيلو

 هنإ ليقو & امهنم رهاطلا ىرحتي ليقو & امهنع لأسي الو مميتي هنإ ليق و

 . ىلصي مث ىناثلا ءاملاب رهطتي مث ، ىلصي مث هندب فج ىتح ءام ةرم لك رهطتيل
 . . هللا و

 سيل رئب دنع ةالصلا تقو هرضح اذإ رفاسملاو : ىدشا رمحلا :

 هيلعأ ع رئبلا ىنعأ  اهس رق ةرجش ىف فزن ولد دجوو © ةبكرم 7 اهلع

 ٠ فثكالذ هيلع ملعأ ال : لاق ؟ال مأ ة ةالصلل ربلا هذه نم ءاملا اه جرحم نأ

 ، ثالذ هيلع ناك نإ تيأرأ ، ةفصلا هذه ىلع اندنع كلذ هأزجأ مميت نإو

 كالذكو ؟ ال مأ هل نماض نوكيأ ز هعض وم ىلإ هدر داعو ءاملا هب جرخأو

 قارخنا نمام ثدحأ ام نايض همزايأ 0 اع رخزو رئبلا ىلع ولدلا تناك نإ

 ثكلذكو ، نماض اهل وهف رئبلا ىلع ةبكرم ولدلا نكت مل اذإ : ٠لاق ؟ ال مأ
. ملعأ هللاو . اندنع رئبلا ىلع ةبكرملا ولدلا تقرخنا اذإ



_ ٥٠٦ _ 

 دق كلذ عمو ةسوسولاب ىلب نميف سيمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 ىلع علطت ةدورب اهنأك ءاملا هبرش دعب دجم ام آ رثكو 3 ءاشحلا ة رثكي ىلتبا

 ضقنو هف ةساجن ىف اذه ىلعو ؟ الوأ ءوضو ىلع وأ ةالصلا ىن وهو قلحلا

 ؟سجنيهف له و اهيف سأب هيلع له ، كوكشلاو ساوسولا هب رقي هتالص و هت راهط

 نوكت اهنآل { ء ىش ىف داسفل بجوم ائيش تسيل رابتعالا ىف ةدو رملاف : لاق

 هسفن ءاملا جرخم مل نإو ث قلحلا ىلإأشحلا اهدعصي هتاراخو ءاملا رثأ نع
 احيحص همف ىلإ ء ىشلا جورخ ىلع نقيتسي مل امف هيف بير ال امو حيحصلا ىلعو

 عجا رلا نأل هتراهط ىن سأب الف فوخلا لخاد نم هنآل ، بير الو هيف كش ال

 دحأ نع هملعن فالخ الب رهاط فوخلا طلاخ نأ لبق ردصلا ىلإ قلحلا نم

 مفلا غلبي نآ لبق هيلإ قلحلا نم عجرو ن وحلا نم ءاج امو © نبملسملا نم

 ثالذك سأب الف ةضومحلا قلحلا ىف دجو نإو & دسفم ربغف { ناسللا ىلإ لصي و

 رباج ىلأ نب ىسومو عيب رنا نع هنإو دجوي ام ىنعم ىلع ليق ‘ صوصنملا ى

 هنأكو ، حصأ لوآلاو ضقن هقلح ىف ةضومحلا دجو اذإ ليقو . هللا امهمحر
 ردصلا نم هدعي عاخنلا نم ءيجم ايف فالتخالا ىنعم كلذل جرخم نآ هبشي
 اهد وج و نأ حص اذإ هتراهط و هتساجن ىن ءاملا هل غيسي نأ لبق ممما ىلإ قلحلا وأ

 هج و ىل نببي الف حصي مل نإو ، ۔نوحلا ىلإ قلحلا نم دت را عيجر نع ناك دق

 د راب طلخ راخبا ةضومحلا نوكت دق اهنأل & لاح ىلع ءىش ىف هيلع داسف

 . ملعأ هللاو . عيجر كلانه نوكي نأ ريغ نم( سوميكلا )دساف عبطلا
 غلب ىنح فوحلا لخاد نم ءاملا نم لخادلا كلذ جرخ هنأ ىلع نقيتسا نإو
 دسفم هنأب ملعن امف قافتالا ىنعم هيف جرخ نع ه ريغت دعب كلذ ناكو © مفلا ىلإ

 ريغتي نأ لبق ناكو هنيح نم علط دقناك نإ و٤ءوض ولا نم ةراهطال ضقان مفلل
 دسفي ال هنإ ليقو . هللا دبع ىنأ ورفعج نب لزانم خيشلا لوق ىف هب سأب الف
 ديعس ىتأو رث؛وملا ىنأ خيشلا نع روثأملا ىن كلذك ، ناسللا ىلإ غلب ىنح علط اذإ

 ىدته مه راونأب و ئدتقةن مه نحت و ، نبملسملا لوق نم اذه لكو 0 هللا امهمحر
هبشأ ايف تبث ءاملا ىف اذه تبث اذإو . هتلاب الإ عش ىف دحأل قيفوت الو
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 مفلا ىلإ عجر اذإ تالوكأملا نم ناك اف كلذك ، فالتخالا ىنعم كلذ جرخ و

 نه عجر ناك اذإ هلثمكو 3 هلصأ نع ه رغي نأ لبق فوحلا ىلإ هلوص و دعب

 قافتالا ىنعم هتراهط ىنعم ىن جرخم & كالذكامهز واجم نأ لبق قلحلا وأ ردصلا

 . ةراهطلا ريغ حصي لوق الو . فالتخالا ىنعم هيف جرخم الأ هبشي امو

 ةطلانع دعب وأ ردصلا وأ قلحلا نم هنأ مفلا ىلإ هعوجر ىف ردي ملف كش نإ و

 عم هزنتلا ليبس ىلع اهنم جورخلاو ةهش عضوم اذهف ءاعمألا نم لخادلا

 اهعفري امحصي ىنح هتراهط ءاقب ىلع نوكلا ىلإ جتحا نإو . ىلوأ ةنكملا

 نيقي ىلع لصألا ىنهنآل سأب الف هيف كش ال امي اهتلازأف اهل تض رع ةساجنلا

 . هلثم نىقيالإ هلي زيال عيمحلا لوق ىف نيقيلاو . اهلاوز ىف كشو ث اهنم هسفن نم
 هظفل نم ةردقم ىلع نوكي نأ دعب دمعلا ىلع كالذ غبسي نأ هل بحأ ىنأ الإ

 با وصلا نع هلعف نمل جرخت الو م رحتب كشلا ةض راعمل هيف مكحأ نأ ربغ نم

 ىلحأو بلقلا ىف ذلأو ىلوأ تاهنشلا نم جورخلا نكلو ، هجولا اذه ىلع

 اعطق فقوتلا مازلإ ىذضتقت ةوق ديدش اهل الو ، ةمرح ىلإ غلبي ال اذه ناك نإ و

 ىف هزنتلا نسحأ امو & ىرخأ ىف فعضأو ة!اح ىف ىوقأ نوكت اهنأ اع رلو

 لصألا وهف لاح لك ى مكحلاب ذخأ نمو © قيضلا ى مكحلا و ةعسلا عضاوم

 . ملعأ هللا و . ةليضف ه زنتلاو

 هنأ ىأر وأ ءىش هليلحإ ركذ نم جرخم هنأك سحم نميف تلقو

 سملو { هركذ سأر ىلع هديب برضو لاحلا ىن هبتناف ءاملا لزنيو عماجي
 اذإ هعيصأ الو هدي ىف هيلع سأب الف ةبوطر كانه دجب ملف هعبصأب ثالذ
 ءىش نم ةساجن امهتقحل هنأ هعم حصي ملو { ةراهطلا ىلع لبق نم اناك

 ىتاي الو ةراهطلاب هل مكحب ال ثيح نم لخاودلا نم كلانه نم جراخ

 ةبوطر هركذ نم جرخ هنأ ىف كش نإ كلذكو : تلقو . ادبأ لاح هيلع
 هنأك ةمسلا نع رجحلا عفر دنع ىأرو لوبلا ىرجم هب سف ارجح ذخأو

 ىنح هاري لزي ملو ائيش هدجم مل هيلإ رظنيل هعفر املو & داوس هب قلع
هسفن ىف هرماخت تناك نإو . هيلع سأب الف 0 هاندأ اذإ هاري ال و & هاحن
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 ، لوب ةبوطر هنأب هيف ناطيشلا نم ساوسولا هراكفأ ىن جاتو كوكشلا
 ناطيشلل احغ ر عفنلا هيف امم ، هريغ ىلإ هنع ض رعي لب هيال تفتلي الآ هل ىغبايف
 اهتاحفص بالقنا دنع ايس ال 0 اهنم دعبلا ىلع ةراجحلاب ىري دمت ءع ىث كالذ نأل

 اهيلع ىريف © ضعبلا نع ضعبلا ضافخنال ضعب ىلع اهضعب نم لظلا هبشي
 هاندأ اذإو © دعبلا ىلع نعلا ةي؛ور ىن داوسلا هبشي لظلا نم ًائيش ثالذ دنع

 اهب اه ريغ نم وآ © اهنم اهتاذ ىف داوس طقن اهس نوكيدق و © ئيش هدجب ملو هري مل

 ء ىش ىلع ال و هبايث وأ هسفن ىلع مكحم الف لاح لك ىلع و ، تاساجنلا ربغ نم
 ةمزأب سانخلا هرج نأ افوخ ث كشلا نع ةساجنلاب لصألا ىن تارهاطلا نم

 هرمأ هيلع سبليو ، هردص قيضيو هبل سمطي و هبلق ض رميف ، ساوسولا
 هدصي و ث ةدئافلل ةيفانم ةدك انملا ليبس ىلع هج رخيل & رسع رسيلا هي رف اردغ

 هل وسرل و هلل ًادانع 0 هايند ىف هل عفانلا وه امو & هارخآ رمأ نع هل هنم دسح

 م وه ىن هيقليو ث اهنع هعطقيل هللا ليبس ىن هل آداصرإو ث نينموملا حلاص و

 نأ ةدارإ ، لاح ىلع اهف عفن ال ، لاوحأ بارطضا ىف هكرتيو © لاغتشا و

 ، نيبملا نارسخلا وه كللذ و ، ال طاب هدكو ، الطاع هانع و ، الزان هيعس نوكي

 ناطيشلا عابتا ىف نامز عييضتو رمع بارخ هنأل { نيدتهملا نم بابلآلا ىل وآل

 . نبملا قحلا ىلع لكوتو & نقيلاب ثسفنل ذخ هايإو كايإو ثاذ ى هللا قتاف
 ‘ هاجرف هقيض نم هل رسي و . هافك هيلع لكوت نمو 0 هاق و هاقتا نم ناف

 مهب ر ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنأ ملعاو . اجر هرمأ نم هل لعج و
 نأ كاياف . نوكرشم هب مه نيذلاو هنول وتي نيذلا ىلع هناطلس امنإ & نولكوتي

 8 ضامغإلا ليبس ىف ضارعإلاب ,يخأ اي كيلعو . هالوتت وأ هب كرشت

 هدئاصم ىفخو هدئاكم قيقدو هدصارم نم نك 0 ضا رمآلا هذه لثم نع
 ثانم سيلو ، لالحلا مرحم و © مارحلا للحم هنإف { رذحلا ىن دهج غلبأ ىلع

 عدبلاب نيدتلا هجو ىلع تامرخلا ليلحتو تاهاحملا مرحت نم هيلإ ىهشأ

 لخديل ، ىرخأ ةروص ىف كاتأ ، ثالذ ىف كيلع ردقي مل نإف ، تالالضلاو

لزت نأ هنم ءاجر 0 اهكرت ىف هرمأ تيصع امل ، ةعاطلا باب نم كيلع
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 سواسولا اهنم كب ىد؛وت ىتح ، كرمأ اهبف سبليو كرغيف { اهنع كمدق

 نع اه ريخأتو ث اهتاوفل تاض و رفلملا عايض ىلإ ؤ عوض ولاو تاراهطلا ىن

 هرذحاف رومآلا لك ىف تنأو 0 اهتعاس نم لضفألا وه ام توف وأ ج اهتاقوأ

 ، كالوم ىلإ كمه عمجاو ث هلداجت الو هنع ضرعأو ، هب لغتشت الو

 نآ الإ دارم هل سيلف حصانلا ةروص ىف هنأ ولو ، كادان نإ و هيلإ تفتلت ال و

 هنم كتتأ نإو . ىقشتف ةنحلا نم كيوبأ جرخأ امك ، تاعاطلا نم ثجر ح

 موصلا وأ ةالصلا وأ ءوذولا وأ تاراهطلا ماكحأ نم ءىش ى تاطلاغملا

 © كلذ لاثمأو قاتعلا وأ حاكنلا وأ قالطلا وأ نامعإلا وأ جحلا وأ ةاكزلا وأ

 تاطايتحالا ةهج نم كيلع جل نإف ، هرض و هديكو هرش نم هلاب ذعتساف
 ءاج ام صخرأب ولو مكحلا ذختاو & اهنم ديزملا فوخ هلل اهعدف ءىش ى
 © هللا جرفي ىتح ، رظن وأ رثأ نم لدعلا نم جرخم مل ام ، نبملسملا نع

 ىف ىفشأوعجنأو ىوقأو غلبأ الو ، ىدهأ كوكشلا ىلتبملا قحلا ىن ملعن انإف
 هنيةي افص نمو . ماكحألاب ذخآلا نم مالسإلا ىن ائيش ناطيشلا ةض راعم

 ىف رظناف ، هسارم ناطيشلا زجعأو ث هساسأ ىوق ماكحألا دعاوق ىلع ىنب

 ليخت ولو . حالفلا دصقو © حاجنلا ةدارإو حالصلا ةين ىلع هب لمعاو كلذ

 ءالا بص وأ © ةرهاط ريغ ىنل ةنكمألا ىن ىشملاو لوبلا ةقارإ عم كيلإ

 نم ء ىش كبايث نم ءىشب وآ كب راط هنأ ، سجنلا ء ىشلا ىلع ،“ سجنلا

 ىرجم كنع دس هنأ وأ ، كندب نم ع ىش ىف ةد ورب هنأك سحت ذإ © ةساجنلا

 ، ةساجنلا ثيح نم رامجتسالا رجح وأ ءاربتسالا دنع ركذلا نم لوبلا

 ، امهنم سجنلا ىرحملا نع كاسع نأ لمتحم هنآل ٤ كلذ لك ىف كيلع سأب الف

 عضاوم ىن ناسنإلا اع سح دق ذإ 2 اهل مكح الو الك © اهم رابتعا ال ةد و ربلاو

 ىلع تنأو 0 هل ه ريغ ةاقالم نم ال ، دسحلا ىنعأ هسفن نم ثكالذ و ، هدسج نم

 ، كندب نم صوصخم آصوصخ وأ ، آمومع ةراهط" نم لبق هيلع تنأ ام

ةساجنلا دهاشت ىتح كلذك هملعاو ، هيف فالتخا ال ام مكحلا ىف سابللاو
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 .اهبسحت وأ © اهف رع مشت وأ اهرصبتف ك ريغ نم وأ 0 كنم امهدحأ ىف وأ امهف

 ةبوطر وأ ، اهيف كش ال ةساجن اهنأ ىلع نقيتستو ، كندب نم ءىشب وأ كديب

 ، ةيقاب ةراهط مدقتم نم ةبوط رلا ةيقب نوكت نأ ادبأ رظنلا ىن لمتحت ال ةساجن
 ىلع ةنانتمطالا بلغت وآ هيف كش ال حيدص ملعب © ةيقالم لاحلا ىن اهل اهنأ وأ

 © كلل ةمدقتملا ةراهطلا مكح ىلع ىضم نأو سأب الف الإو 0 كلذب كبلق

 ثلتضراع ولو ، بيع الو جرح الف مكحلا ىن آمزج اهلاوز كعم حصي مل ام

 & ةبيرلا ىنعمل ةبجوملا ةهبشلا نم جورخلا ةنكملا عم ىنبجعي و { تئرب مث ةهشلا

 سواسولاب هسفن فرع نمل ىنبجعي هنإف ةسوسو نع بايترالا نكي مل ام
 هيلإ ىرحأ هب لمعلا ىن هنإف { مكحلا ىف عساولا نم جرخم مل امب عسوتي نأ

 هنأك اذه لثم ىنف طايتحالاو ، ىجرأ ناطيشلا نم ةسوسولا ةدام عطق ىن هنآل

 3 ةحسفلا عضاوم ىف كوكشلا دلوت هسفن ىلع فخ مل نم قح ىف نوكي

 مالسإلا نيد ى هلل عبتا نمو . لضفأ كلذ نم لضفآلا توف نم رخآلاو

 قحلا ىن قلعتو © ىقثولا ةورعلاب حيحصلا ىلع كسمتسا دقف ماكحألا ليبس

 . ديدشلا مزحلاب ذخأ نمك ديكأتلا ىلع ناكو © ىنوآلا حيجنلا ببسلاب

 ىوري _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنلا نع هلعل و ىكحم ن هلسملا راثآ ىن و الآ

 كلذ مهفاف © همنازعب ذخوي نأ بج امك ، هصخ رب ذخوي نآ بح هتلا نأ

 . كالتبا امم كافاعو 0 اكامع نم كرصب و ، كالكو هتلا كاده ًآدشار هب ذخ و

 رصبلا لهأ راثآ فتقا و & رذحلا ديدش لمعتسا و رظنلا د وهجم كسفن نم لذبا و

 عادخنالاو كايإو ،هرورشب كنكنتحم و ، هرورغب ناطيشلا كنرغي الو

 ، كالهلا الإ كنم هيض ري الو ، كابشلا كل بصن دق كنإف & هرومأ نم ع ىشب
 نع ضارعإلاو ث هل كانم ةفلاخملاب هعادخ سأر كنع عطقاف _ هللاب ذايعاو

 & هرهظ رسكت كلذب كنإف { ةيلكلاب هللا ىلع ةمهلا هنكب لابقإلاو 5 هيعاود
 كلشلا ةملظ بلقلا نم عفترتف ، هبزح ىلويو هبرح فعذضيف هرمأ حيرتو
ًنم نم ىلع ربسي هللا دمحم ثالذ و سابتلالا بصن نم حيرتستف ٤ ساوسولاو
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 هديك نم ىنأ ىهلإلا صنلا نأل ، قيفوتلاو ةيادهلاو © ةفرعملاو ملعلاب هلا هيلع

 داص رملاب ناك نإو هللاو . ىلب ، ىوق ريغ فيعض لصألا ىن هنأب ىد رلا

 دارأ ىذلا بابلا هل حتفتو ، ثسفن ىلع هل كنم ةدضاعملاب هيوقت نأ الي

 ، لاحم ةسوسولا ىلإ لايتحا الو‘ كيلإ هل ليبس الف الإو ، كيلع لخديف
 ن وكي دق لب ء ريض الف ةفلاخملاب هلباقت نإف & ربغ ال هتردق غلبم ىصقأ كللذ

 كلذ ىلع قحلاب فذقت ىتم كنأ ىف كش الو . عفنلا مظعأ عفدلا ىن كلذ

 هللا لأسن © آقوه ز ناك لطابلا نإ ، لحمضاف ىشالت و لطبف قهز هرمأ نم

 . ىفلز هيلإ انبرقي امل نيملسملا عيمج و انيدهع نأ و ، نيرادلا ىف كلو انل ةمالسلا

 ءام هعم نكي ملو ةالصلا تقو هرضح سوبحملا ىفو : ىدشارمحلا ةلأسم

 ءارشهيلع لهو ؟ ةالص لكل كللذ هيلعأ & دحأ هعم وأ ناك هدح و ظحالي و

 ؟ هيطعي نأ ةالصلا تقو ىن هيلإ ءاملا بلط نم مزايو ؟ ةالصلل ءاملا

 ى رتشي نأ هيلعو 0 اهل ءاملا مدع اذإ ةالص تقو لك ظحالي نأ هيلع هنإ : لاق

 ردق نإ هيطعي نأ هلأس نم ىلع و ةمايقلا ىن هيلع ةرضم ال امب هثوض وو هتراهطل

 نبعتسي نأ وه هيلعو لام وأ سفن ى هقحات ةرضم ربغ نم هنكمأ و ثالذ ىلع

 ضرف طقس ةعاطتسالا مدع اذإ ضعب لاقو 0 ثكالذ ىلع ردق نإ هرغب

 . ملعأ هللا و . ه رغب ةناعتسالا

 قزب ش هيف ق مدلا معطأف ةالصلل ًأض وت نميفو ىراوحلا نأ نع : ةلأسم

 ناك اذإف ث مدلا ةرمح ىلع بلاغ قا زيلا نأ الإ مدلا نم ء ىش قا زىلا ى اذإف

 ٥ ريغ وأ بوث نم سمام الو ، هعوض و مدلا كلذ دسفي مل مدلا نم ربكأ قا زعلا

 . ملعأ هللا و . ة رفصلا كلذكو

 لبق هتجاحل ملكتي نأ ةالصال ثىبذومتلل له و : ىدشارمحلا ةلأسم

 هرك دق هنأ الإ ، هيلع ضقن الو © كلذ هل معن : لاق ؟ هء۔وضو متي نأ

. ملعأ هللا و . نملسملا ءاهقف نم هرك نم كلذ
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 © رذع هئاضعأ ضعبل 0 ءاملا دوحو دنع مميتلاو : ويحبدلا ةلأسم

 ولخم ال : لاق ؟ هل ءاملا هنكمم امل ءاملاب عوضولا لبق مميتي هنأ ىنعم هيف له

 قيشأو ث هنم لدبملا مكحك همكح لدبلا نإ : لاق نم لوق ىلع & لوق نم

 . ملعأ هللاو . ثملا دعبو ءوضولا .لبق ةيتاذلا ةساجنلا دنع سفنلا ىلإ

 كذ هئوض و ىلع تبثو ، رهظلا تقو ىف مميتو ءاملاب أضوت نإو : هل تلق
 همميت ناك ؟ ءاملا دنع مميتلا فالخ اذه مأ ؟ ناث مميت هينعأ ، رصعلا ىل

 ةصاخ ء وض ولا لجأل وآ ، هئوض و ءاضعأ ىن وأ ، ه۔اسج رئاس ىن ةساجت لجأل

 ض راع لاج نم مميتلا ناك اذإ : لاق ؟ ءاملا نع لئاحلا رذعلا لبق نم

 مدع نم ناك نإو ص هئزجم الل هنإ لوق هيفو © مميتلا كلذ هث زجيف ، ض رملاك
 . فالتخالا هيف ىرجم هلكو اندجو اذكه 3 هئزج ال لوقلا رثكأف 0 لوقلا

 . . . ملعأ هللا و

 دمعتم ل زنم فوج ىف رظن نم : لوقي بوبحم نب دمحم ناك : ةلأسم

 : زرحم نب ديعس مهفو رثكألا لوقو ، ضقتنا ، دمعت دق هنأ نقيتسا و
 اذه و : لاق . لزنملا فوج ىف ةمرح ىلإ رظنلا دمعتي ىتخ هيلع ضقن ال

 .. امرحم اهنم رظني ىنح ,ص ةمرحلا رظن ىلإ ضقن ال : لوقو © ىلإ بحأ
 . ملعأ هللا و

 ةرثكل هب ناسنإلا علوي ، ناهلولا هل لاقي ناطيش ءاملل ليقو : ةلأسم

 : هرمغ لاق . كورتمو هوركم كوكشلا لامعتسا و ءوض ولا دنع ءاملا لامعتسا

 & نيدلا عيمج ى ناسنإلل ناطيشلا نم ةص راعملا ليبس ىلع كوكشلا تجرخ اذإ
 كلشلا ناك اذإ امأو . ىلوأ كلذ ىف مكحل ابذخأآلاو & ةكورتم ةهوركم اهلكف

 ض رفلا ئد؟وي الو & هماكحإ دعب الإ هنم جرخم الف ، سابتلالا ىنعم ىلع جرخ

. ةيلاع ةنانئمطا و نمةيب الإ هنم جرخم الو & كشلا ىلع



 عاتلا بابلا

 اهنف رعمو اهدودحو اهاق وأو ةالصلا ىف

 اهضقنيال امو امذقنيامواهم قاعتي اهو ةماقإلاو ناذألاو

 كلذ هبشأ امو

 مميتي وأ نذوي نأ دارأ نميف : ىصورخللا سيخ نب دعاج خيشلا نع

 هياع امم هنآل .. معن : لاق ؟ امهناقوأب افراع نوكي نأ امهف هيلعأ © ةالصال

 3 ريغ ال هل امهف زاج وأ همزل ام ىلع 0 امهل ىذلا امهتق و ىن الإ امه ىنأي الأ

 ىلعو : هل تلق . الف الإو © هزاوج عضاوم نم امهف همي داقت هل زيجأ ام الإ

 معن : لاق ؟ اهملعي ىنح اهفرعي نم اهنع لأسي نأ ةالصلا تاق وأب لهالا

 ء هل ىذلا اهقو ىث تاولصلا نم همزل ام ىدويل اهتفرعم موزل عضوم ى
 : هل تلق . ه/رخآت وأ هميدقت ىف هل ن وكي رذع ام ربغ نم هريغ ىلإ هكرتي الف

 ؟ اهنم ةالص لك ى اهنع ىنرخأ ؟ ةليلو م وي لك ىن تاقوآلا هذه نوكت امو
 لك لظ .ربصي نأ ىلإ سمشلا لوزن ذنم اهنإ رهظلا ةالص ىف ليق دق : لاق

 هيلع داز امم ليقو . هب رصعلا تقو ىن لخديف ، لاوزلا لظ ريغ هلثم ء ىش
 نأ ىلإ ليقو ص اهلاوز ىف ىنثتسا ام ريغ 0 هيلثم ء ىش لك لظ ريصي نأ ىلإ

 ذ برغملا ةالصف اهع ورغ دعب و . اهنم نرق بيغي نآ ىلإ ليق و 3 سمشلا رفصت
 لخديف اهلغي ىنح ة رمحلاب داوسلا طالتخاب قرشملا ةهج نم لدتسيف اذه ىلع و

 لخديف ، رخآ ىأر ىلع ضايبلا وأ ، برغملا نم ةرمحلا بهذت نأ ىلإ اهتقو
 رت ولا.ةالصف اهدعب و . هفصن ىلإ ليقو ، ليللا ثلث ىلإ ةرخآلا ءاشعلا تقو

 ىف ض رتعملا ضايبلا رهظ اذإ اهقوف حبصلا ةالص امأو . رجفلا علطي نأ ىلإ
 لدتسي هعولط ىلعو ث سمشلا نرق علطي نأ ىلإ قرشملا ةهج نم ءامسلا قفأ

( راثآلا بابل - ٣٢ م )
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 رهظلا ةالص ىف سانلا ضعب لاق له و : هل تلق . اهعلطم نم ةرمحلا باهذب

 ؟ هروضح ةفرعمل لظلا ىلإ اهتقو ىف رظني الو 2 سايقلاب ىلصت ال اهنإ رصعلاو

 نم هريغب ال ، رابتعالاب ىلصتف ث ءامسلا نم سمشلا عضوم ىلإ رظني امنإو
 لوق نم هلكو كاذ و اذه ليق دق ، معن : لاق ؟ راهنا ىف لظلا سايق

 هفرعي نآ دارأ نمل راثآلا نم عضوم ريغ ىن هعمجأب عد ومل هنإو { راصبألا ىل وأ
 لثملا نم رهظلا تقو رخآ ىف ليق امو : هل تلق : كلذ ىلع ةردق هلو ح اه

 ، رصعلا نيبو اهنيب كرتشم هنإ © هيلع ةدايزلا ىتح س لظلا نم سايقلاب كردملا
 . وه امو لوقلا اذه ةحصب ملعأ هللا : لاق ؟ ال مأ لاق نم ىأر حصيأ

 نيد هنيد ىف فلاخ نم ىلإ هل دانسإ ريغ نم ليق دقف ةيبرغملا راثآلا ى امأو

 نيدلا ىف ؛ئطخن ال نحتو مهلوق نم نوكي نأ هلعلو ، ىأر وأ نيدب قحلا لهأ
 نم لوق ىن هنأكو . هب لمع وأ هلاقف هآر نمل هزاوج عضوم ىف ىأرلا ىلع

 ،اذه ىلع لدي ام رصعلا تقول رهظلا رخآ لثملا ىلع ةداي زلا ىلإ لظلا ىف بهذي
 ، هروضحل هطرش نم هلوق ىف وه اممإ و { ه ريخأت ىف طايتحالا ىعم ىلع هنأل

 امهف زوجي ال تق و رصعلاو رهظلا نيبب سيل : ىحبصلاخيشلال وق ىف هنكلو

 فق و باترا نإف ، رصعلا تقو لخد رهظلا تقو ىضقنا نإو ، امهدحأ هيف

 .ممدكلا خيشلا لوق ىن هلبق نمو ه رغ ىلع لدي ام بيرلا هنع لوزي ىنح

 ىلع لدي ام ءالوه ريغ لوق ىف لهو : هل تلق . هباوص ىلع لديف هديوي ام
 نيلوألا نم بوبحم نب دمحم خيشلا لوق ىف . معن : لاق ؟ال مأ اذه ى ءىش
 خيشلا لوق ىو . ىأرلا اذه ىلع لدي ام نيرخآلا ىف جرفم نب دمحأ خيشلاو

 خيشلاو ، نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلاو & نمدقتملا ىق حور نب دمح

 دعب ةدايزلا طرشل رخآلا ةحص ىلع لدي ام & نيرخأتملا ىف دمحم نب حلاص

 مه ريغل و ثكلئل وأ دنع اهمدع و ءال“وه عم © رصعلا ةالص ىن لثملا ىلع رهظلا

 ءاتشلا ىن اذه ىلعو : هل تلق . مه راثآ ةءارق نم هفرعن ، مهل ام لثم اذه ق

 ؟ هلاق نم ىأر ىلع لظلاب ةالصلا ىف تقولا ىن ةفرعملا امهنيب اهو فيصلاو
صقن وأ داز ث لاوزلا دعب ال آدبأ لاح ىف فلتخم ال هنأل © معن : لاق
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 ، نامزلا رم ىلع كلذك وهف & عضوملا وأ تاق وآلاب هفالتخال لظلا ىف ىقبي ام

 هوتأ امو : هل تلق . ناكم الو تقو ىف نوكي 0 ناصقن الو ةدايز رمغ نم

 امدق رشع ةعبرأ ىلإ مادقأ ةعبس نم ث ركذلاب هب اوحرصف ث لظلاب سايقلا ف

 ههجو ام & طايتحالا ىنعم ىلع مدقلل ةدايز نم هب هورمأ ام ريغ رصعلا ىن

 رحلا ىهتنم ىف ىقبي ال ام عضوم ىف صوصخلا ىلع وهف : لاق ؟ اذه ى
 نوكي امنإ هتوافت ىن هنآل ، ناكم لك ىف مومعلا ىلع ال ، نامع لثم ىف سمشلل

 ذخأي ةراتف ، نامزلاو عضاوملا ىن هفالتخال‘ لاوزلادعب لظلا نم ىقبي ام

 لاوزلا لاح ىقبي ام ىلع ةدايزلاف الإو & ناصقنلا ىف ىرخآلا و ةدايزلا ىن

 هلاق نم ىأر ىلع لق نإو © هيلع داز ام وأ رصعلا ىف لثملا نع فلتخم ال

 ق نلثملا نع ءاتشلا نم ىهتنملا ىف ءىشلا لظ داز امب رو ء لدعلا لهأ نم

 لك ىف سأرلا ىلع ىتأت اهضعب ىف سمشلا نآل & ىرخأ ىف صقنو عضاوم
 ىف لاوزلا ةفرعمل بوصنملا ع ىشلل ىقبي الف ، ةرم اهضعب ىو 0 نترم ماع
 ةنمزآلا رم ىلع اهضعب ىف سأرلا غلبت مل امع رو (١)عىفلا نم ةيقب راهنلا طسو
 اهكلف نم نسأرلا نع ىقب ام رادقم هلظ نم ىقبيف { ةنكمألا نم ريثك ىن

 3 اهجورخ ريغ ىهتنم ى هلثم نع ةدايزلا ىلإ هلك ىف هعم جاتحيف ، هجوأ ىن

 ىهتنت ىتح ث ةدايز ىف لزت ملو ، اهعوجر ىن ةلزان اهطاطحنا نم فيكف

 ديزي ام رهظلا ةفرعمل ، هلوط ,ىف نوكيف ‘ هيلإ غلبي ام ىهتنم ىلإ ءاتشلا ى
 رادقم ىلع ، مدق رشع ةعبرأ ىلع رصعلا ىف و ، مادقأ ةعبس ىلع ناسنإلا نم

 رحلا ىف نوكيف 0 هرادقم ىلعو ، هلثم ىلع ةدايز هفوق و لاح هلظ نم ىقبي ام

 عضوم ى الإ حصي ال مادقآ ةعبسلاب لوقلا نإف ، رهظلا ىن اهلاوز عم هئاقبل
 نكي مل املو ، نامزلا كلذ ىف لاوزلا لظ نم ع ىش ناسنإلا ةماقل ىقبي ال ام

 ، سابتلالا نم همومع ىق هب ام رهظ ، سانلا نم هب نم ةماق عبس مدق لك
 ، د ودحملا نع ضقن وآ ةدايز نم هروصق ىن ام هروهظ ىف ىردي ال نم ىلع
 هر ام ىل وأف اذه عمو 0 هدح ىف كلذك وهف ظفل نكي مل ام ةروص ىف ناك نإو

 )١( لظلا هخسنيف اسمش ناك ام : ءىفلا .
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 قلطأ نإو هنأل & صوصخ نم هل ام ىلإ { مومع نم هب ام رهاظ نع د ري نأ

 ، لاح ىلع ص وص هب وه ام ىلع هدييقت نم دبالو & صاخ وهف معف هظفل ىن
 ء ىش لك لظ نإ : اذه ىف لاق نم لوق امأو . لاكشإ نم هب ام عفتربف

 ىلع ديزم الف © هيلع داز وأ ، رصعلا ل وأو رهظلا رخآ ىن لاوزلا لظ رغ هلثم

 مالعألا نم نوكي ام عيمج و 0 مايآلا ىف قالطإلا ىلع همومع و همام هدح

 & اهنقو ىف ةدايز طايتحالا مدق نم هولاق امو : هل تلق . كلذ ةفرعمل ةبوصنملا

 هريغ ال لاح ىلع ىلصملا نع كشلا عفرل : لاق ؟ ال مأ هنم دبال ء ىش وهأ

 عيمج ى هلثمي طاتحم نأ اهب هدبعت ىف ىلي نمل بحتسملا نم نكلو ، هموزل نم
 ىف هنأو الإ ، هيلع ء ىش الف اهنم ء ىش ىن وأ هتاقوأ ىن هلعفي مل نإو 0 هتاولص

 ةالصلا عضوم ى اص وصخ ض رهظلا ةالص ف سمشلا دا ريإب رموي امم رحلا ةدش

 وأ هلوأ ىن اهمامتب الإ اهبف لوق ال اهتقو ىف ىهف الإو 0 اهلهأب ؟ةقفرةعامج

 © لدعأ هب لوقلاو ، لضفأ اهتاقوأ لوأ ىف اهليجعت نأ الإ ، هرخآ وأ هطسو
 . هاوس ام عدف

 { رذعي هب امل ال اهتقو لبق ةالصلا ماقأ و نذأف دحأ ماق نإف : هل تلق

 ىنعماهيف جرخم نآل هضرف نع هئزجمأ ، هلوخد دعب هلاح ىن مرحأ هنأ الإ
 كلذ نأل ، ناذأ ريغب ةعامجىلص نم ةلزنم ىف مهنأل ، زاوج ىف فالتخالا

 ناك ناف : هل تلق . ع ىشب سيل هنأك 0 هل حصي ال ام عض وم ىق هناذأ نم

 زوجم نأ ىسعو ء ةمات رذعلا عضوم وهف : لاق ؟ هلاح ىن رذعي هب ام

 ىنعم هقحلي نأ ءىش نم رذعب هب امل ، دمعلاب تقولا ىلع ةماقإلا مدقت ىن
 لبق اه ىن“وي نأ حصي الف ةالصلا مزاول نم اهنأل { هتالص ىف فالتخالا

 ىلع قافتالا هيلع عقي رظن زاوج الو & ربخ ةحصل رثأب ال { آدمع اهزاوج

 ناك نإف : هل تلق . ىأر ىلع حصي وأ ، هعم هربغ زاوج نم عنميف ؤ لاح

 اهئاضق نم هل دب ال : لاق ؟ اهتقو ىن هتالص نم ىقب امو تقولا لبق همارحإ

ةرافكلا موزل ىف فلتخم و . اهنع رفكي نأ ملعلا عم دمعلا ىن هيلعو 0 اهنوف دعب
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 اهديعي نأ الأ أطخلا نم رذعي هب ايف الو نايسنلا ىف هيلع سيلو ، لهجلا عم

 . ملعأ هللاو . هلكاذه ىف رظنيف ، ريغ ال

 ى لزي ملو ، ىه ةهج ىأ ىف ردي ملف ةلبقلا نع ىمع نميفو هنمو : ةلأسم
 ٠ هلاح ىف سانلا نم هيلع ردق نم اهنع لأسي نأ هيلعأ ئ آ ريحتم هرمأ

 اذه ىف ليق دق 0 معن : لاق ؟ كللذ نم اهنع هربخ هب ام لوبق هم زاي و

 ح رذعل الإ اهمال اهطرش نم ةلبقلا نآل ، اهروضح دعب ةالصلا ىن هيلع امم هنإ

 نأ هيف هل زجم ملو ز هلوبق همزل اهنع هرخأ نم لكو ‘ اه الإ حصي الف الإ و

 نم ناك نإو . قحلا لهأ لوق ىف هيلعو هل ةجحلا + هل وق نم هدري

 مه ريغب ال ى ةنامألا لهأب الإ موقت ال اذه لثم ىن ةجحلا ليقو . قسفلا ىوذ

 . اليبس نىنم٣“ملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجم نلو ث ةنايخ ىذ الو لوهجم نم

 ؟ هلهج وأ اقساف هفرع هلأسي نأ هيلع له © لوقلا اذه ىلعو : هل تلق

 ىلع ىردأ ال ىنإ 5 هل الو هيلع ةجحلا هب موقت ال نم لأسي ع ىش ىآل : لاق

 هم زلي نأ حصي امإ و > هموزل نم هيلع داز ام عد ) ىنعم ريغل هزاوج اذه

 . ريغ ال هيلع و هل ةجحلا عض وم ىف ةجحلا هنأب : هيف لوقي نم ىأر ىلع

 ىأرلا اذه ىلع وأ عامجإلا ىف ةجحلا وه نم همدعأ نإف : هل تلق

 ىلع ردقي مل اذإ لعفي .يكو ؟ هتالصل ههجوت ىف لمعي اذام ث ةلبقلا ىف

 نأ ليق دق : لاق ؟ هب وه ىذلا هلاح ىف اهيلع هلدي امم ء ىشب لالدتسالا

 { ةلبقلا ىه اهنإ هتلبق ىلع بلاغ ىن ىتلا ةهجولا وحن ىلصيف اهل ىرحتلا ىن دهنج
 هيلع سيلف ةردقلا دح نع جرخ امو هتردق نم هنأل اذه نم رثكأ هيلع سيلو
 هدعب وأ تقولا ىف ةالصلا دعب نم هل ناب نإف : هل تلق . ءىش هرمأ نم
 هيلع سيلو هتالص اذه ىلع ىهف : لاق ؟ ةلبقلا ريغ ىلإ ىلص دق هنأ

 ، هل زاج ام ىلع اهادأق اهالص دق هنأل ، هدعب الو تقولا ىف ء ىش اهتداعإ نم
 نأ نم دعبي الأ ىسعو ى بابحتسا اهديعي نأ اهتقو ىف ماد ام هبجعأ ضعب و

. اهف هرمأ نم اذه ىلع دعب نم هل اهموزل ىف فالتخالا ىنعم هيلع زوجي
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 هلعف عبتيو لمعيف © هربحت ىن هلثم وه نم عمسي نأ هل زوجمو : هل تلق
 رخآلا لوق ىلإ عمتسي نآ دحأل سيل نأ ليق دق : لاق ؟ ال مأ ههجوت ى

 نم همزل ام ىلع امهنم لك ىلع نآل © هلمع نم هيلع نوكي ام عبتي الو ، اذه ىن
 . كالذ نم هيلع امل اكرات هلثم وه نم دعي الف © هلهج نم هردق ام غلبمل اهل هي رحت

 & اهنع هب هربخأ ام وحن ىلإ ىلصف اهبف هربحت عم اهيلع دحأ هلد نإف : هل تلق

 نأ نم هل دبال هنإ : لاق ؟ ةلبقلا ريغ ىلإ هنأ ههجوت ىن دعب نم هل ناب مث
 تاف ىتح اهلصي مل نإف :, هل تلق . هيلع امم اهنآل اهتقو ىف ىرخأ ةرم اهلصي

 كرت نم ىلع ام هيلعو & هملظ نم وهف : لاق ؟ ةفرعم ىلع وأ الهج"تقولا

 وأ ميرحتلا عضرم ىن هريغ وأ لدب نم هملع ىف وأ & آدمع هلهجن ةالصلا

 جرخ نأ ىلإ هلهج نم هيلعو هب وه ام هل رهظي مل نإف : هل تلق . لالحتسالا

 هلوقب لمعي نآ هيلع و هل ام عضوم ىف وهف : لاق ؟ ثالذ ىلع ىقبو اهتقو

 عضوم ىق امأ و 0 عابتالا نم هل زاج امل ةمات هتالصو 2 ملاس عامجإلا ىن

 موزلو ، اهداسف ىف ىأرلا ىنعم هقحلي نأ نم دبالف هل هزاوج ىف فالتخالا

 نأ دعب نم هعم حص نإف : هل تلق . اهأطخأ هنأ هعم حصي مل نإو { اهتداعإ

 نإ ليق دق : لاق ؟ هتلالدب اهأطخأف ةلبقلا ريغ ىلع هلد دق هنأ اهتقو ج رخ
 هل نوكي ام عضوم ى الإ هب لمعف قحلا ربغ ىلع هلد دق هنآل ص لدبلا هيلع

 ، ةرافك همزلأ نأ ردقأ الف { عامجإب رمآلا رهاظ ىف ةجحلا هب موقت نم ةل زعم

 ثالذ هلاح ى هلوق نم اذه لثم قدصلاو بذكلا نمب قرف ىلع ليلد ال هنآل

 فلتخم ام عضوم ىن امأو . آروذعم ءا زحلا نم هيلع لدي ام مدعل نوكي نأ هرشأف

 هجوتي ايف اهم وزل ىن فالتخالا ىنعم هقحلي نآ ىسعف 0 هلوقب لمعلا زاوج ى
 ىأ رب هيف لمع نم ىلع نوكي الأ ىأرلا عضوم ىف ىنبجعي هنأ الإ ، اذه ىن ىل

 هلدي نم دجو نإف : هل تلق . كلذ نم ءىش هئارو نم هب لمعي نأ زاج

 ىلع ىلصو ث هب لهج وأ هموزل نع ةلفغل اهنع هلأسي ملو هكرتف ةلبقلا ىلع
 ىنح دمع هلهحل هكرت نإف . لدبلاب ليق دق : لاق ؟ همزلي ام { ىرحتلا

هم زليالف نايسنلا نإف { هل اهموزل ىف فلتخم نآل ةرافكلا ىف زاج © اهتقو جرخ



. ٥١٩ 

 ؟ ال مأ دحاولا لوق لبقي نأ اذه ىف هياعو : هل تلق . لدبلا ربغ هيف

 هموزل لاح © قحلا نم هنح اذه لثما ى ه رخن هب ف ةجحلا هنأل 0 معن : لاق

 لوق ىفو . نيمألا ادع امب هموزل ىف فلتخم نأ نم دبال هنأ الإ { نيحلا ىن هل

 نكي ملو  هلبق هل وق ىلإ نأمطا نإف 0 هقدص نم عيمج هل زوج هنإ رخآ

 . نعملسملا ضعبل لوقل هنإو . هيأر ى ءانمآلا نم

 ىلإ اهكرتف ةلالد نم اهل اع اهلع لدتسي نأ ىلع ردق نإف : هل تلق

 هئزج مل هلعف نإف 5 اهيف هل اديلقت ه ريغ لوق ىلإ اهعدي نأ لالدتسالا ىلع ةردقلا

 هماع عضوم ىن ، دمعلاب اهكرت نم ىلع اهتقو هتاف نإ هياعف الإو ، اهتداعإ نع
 . ةرافك نم هيلع داز ام وأ ، لدب نم هنايسن نم نوكي ام وأ 0 هلهج وأ

 ء ىسأ دق : لاق ؟ اهاصأف اهوحن هج وت دق هنأ دعب نم هعم حص نإف : هل تلق

 نه ع ىش اهموزل عضوم ىف ةبوتلا دعب نم سيل و ، دمعلاب همزلي امل هكرت ى
 ق هأ زجأف 0 ىردي ال ثيح نم هيلع ام ههجوت ىف قفاو هنأل 0 ةرافكال و لدب

 .ثكالذك وهف هلهج وأ هفرع همزل امك ، هل ءادآلا عقوم هعوقول هتداعإ نع هض رم

 ىوني نأ هنيح ىف ىسن هنأ الإ ، اهوحن هتالص ىف هجوت و اهفرع ناف : هل تلق
 لزي ملو ، هل ةلبمتاا ىه اهنآ هل مدقت ايف ناك اذإ هث زجأ { ةلبق هل اهنأ ةبعكلا ىن

 اهركذ ىنم اهددجم هنإ ليق دق : لاق ؟ اهف داقتعالا نم هسفن ىف ام ىلع

 ةينلا نم ىضم ام ىلع وهف اهنم غرفي ىنح هنايسن ىف ىقب نإو & هتالص ى
 ناك نإف :هلتلق. كالذ نع عجرنأ هعم حصي ىنح هيلع ء ىش الو 0 هنامز ى

 تماق الو { اهركذب عمسي ملذإ ؟ ىه نيأ الو ؟ ىه ام ةبعكلا ىف ىردي ال
 : لاق ؟ هضرفل ءادآلا ةين ىلع اهوحن همزل ام ىلصو 0 اه هيلع ةجحلا
 ريغ ىلإ ىلص نإف : هل تلق . هيلع ء ىش الف هئزجم امم اذهأ نإ هيف ليق دق
 اهركذي مل نو ، اهل ةداعإ اهركذ ىتم اهتقو ىف اهلصيلف : لاق ؟ ًايسان ةلبقلا
 الدب نم هيلع نوكي ال نأل زوجيف رخآ لوق ىلعو . اهلدبأ تقولا تاف ىنح

 ةلبقلا ىلعهلدينم دجم مل اذإ ربحتملا ىف لوقأ نأ ىل ىقب دق و : هل تلق . ءىش

؟ال مأ هلاق نم ىأر :ىن كالذ ىن همزليو ، تاهج عبرأ ىلإ ىلصي نأ لوق هيف له



٥٢٠ 

 هيأر ىف هنأ ىردأ الو . ىنرغم لوقل هنإو 0 هيف اذه ليق دق . معن : لاق

 ، ثاشلا نم اجورخ ءاش نمل ، طايتحالا ىنعم ىلع نوكي نأ ىسعو . هيلع امم

 هلك اذه ىن رظنيف ، هب لمع نم ىلع ةقشم نم هب امل ، هموزل نم هربغ ىلع ال
 . ملعأ هللاو . قحلا قفاو ام الإ هنم ذخوي اال ش

 : لاق ؟ ةفينح وأ افينح لوقتأ © ةأرملا هيجوت ىفو هنمو : ةلأسم

 نم هلصأ نع ه رغي الأ هبجعأ مهضعب و ، نازئاج نبملسملا لوق نم ناهجولاف :

 ىف تلاق ىه نإف لوقلا اذه ىلعو : هل تلق ، ريغ ال افينح لوقتف اهلجأ

 اه رضيام هملعأ ال : لاق ؟ ال مأ اهنالص ىف ررض اهسلع لخدي ، ةفينح ةالصلا

 اهتالص ىفف ضقن ىلإ اه غلبي نأ زاج امل ، الصأ هتكرت ول هيجوتلا اذه ىن اهنأل

 مزاللا نم ال ، هعضوم ىن بحتسملا ىن هنأل & لاح ىلع ضقن نم هنود الو
 وأ لاجرلا لثم اهجوتم اهدقع لوأ ىف لوقلا امو ::هل تلق . ءىش ىف

 حص نإ ةهجوتم لوقت اهنأ ىل عقي ىذلاو ، رثأ نم ظفحأ ال : لاق ؟ ةهجوتم

 . ملعأ هللا و . كلذ ىن اهيلع داسف الف اهجوتم تلاق نإو ، رظن نم نرضح ام

 3 هتالص لاح ىف ىلصملا اهلعف اذإ ىتلا ةهقهقلا ىفو : ىلمازلا ةلأسم

 (ضختمم) اكحض ناسنإلا كحض اذإ : لاق ؟ ىمه ام هتالص و هءعوض و ضقنت

 ىن وهو ثالذ عقو اذإ ، ةالصلاو ءوضولا دسفت ىتلا ةهقهقلا وه ك هندب هب
 ةالصلا دسفي وهف ندبلا(ضاختمأ) ريغ نم نبتفشلاب مسبتلا امأ و .. ةالصلا

 ىه لوقف" ندبلا(كا رتحا )الباهدح و بلقلا ةكرح امأو ، ءوضولا رضي الو

 ءوضولا دسفت الو ءىش ال ىه لوقو © ثال اهتفصو .ىتلا ةهقهقلا ةلزنم

 . ملعأ هللا و . ةالصلا الو

 دي ري و ءاعدلا تايآ نآ رقلا نم اهف أرقي و ةلفان ىلصي نميفو هنمو : ةلأسم ا
 ىلص ام لدب هيلع له و ؟ كلذ لجأ نم هتالص دسفتأ ، سردلاو ءاعدلا اه
 ىنبجعي مل ، نآرقلا ةءارق هتينتناكاذإ : لاق ؟ ال مأ ثلذ ىلع ةافانلا نم

هللا همحر دشار نب دمحم انخيش كلذ ىف ترواشو & لدب هيلع نوكب نأ



٥٢٠٢١ 

 ءاعدلا هب ىوني نأ زوجم الف ضئارفلا امأ و . اذكه هيأر نم ىدنع ناكف

 . ملعأ هللا و . ملسي نأ لبق ة رخألا تايحتلا تي نأ دعب ثالذ هنم نوكي نأ الإ

 هتالص عطق دارأ اذإ ىلصملا نأ رثألا نم انعمش ام ىلع هنمو : ةلأسم

 ناك نإ ث ةالصلا ىلإ ماق دق مامإلا ىأر نيح دجسملا ىن ةعامحلا عم ىلصيل

 ةعكر ىلص دق ناك نإو ع ةافان امهلعجب و ملسي هتالص نم نيتعكر ىلص دق

 ىف لخد نأ دعب ( اهسن ةالص ركذ يذلا امأ و . آرت و اهلعج و ملسية۔ حاو

 اولطنبتال و ( : لاق لج و زع هللا نأل. اهمتي نأ ىنبجعيف & ةرضاحلا هتالص

 . ملعأ هللا و . لي واقآلا نم انبجعي ىذلا اذهف )١( ( مكلا يعأ

 هلل ةب رق ةالصلا نم ماستلا دعب هد وس ى ىلصملا ىوني و : ىحبصلا : ةلأسم

 3 وهس دوحس همزل نإو : تلق . هتلا هنعل ناطيشلل امغرو & هتالصل ربخو .

 وهسلا د وح :: لات ؟ وهسلل دجسيو ٠ اذه دجسب مأ وهسلل دجسي نأ هم زايأ

 . ملعأ هللا و . فاك

 ةرورض ضرآلا تتبنأ ام ريغ ىلع ةالصلا ماقأ نميفو هنمو : ةلأسم

 هل و ةمات هتالص نأ ،© تتبنأ ام وأ ضرألا ىلع دجسيو & ةرورض رغ وأ
 زوج ام ىلع دحس اذإ دوجسلا هيف زوجم ال امو ، دولخلاو فوصلا ىلع موقي نأ
 ناكاذإ ، ةفصلا هذه ىلع فالتخا هتالص زاوج ى ملعأ الو . دوجسلا هيلع
 اضقن هب ىري نأ نود انركذ ام هرك نيملسملا ضعب و ، تارورضلا نم

 . ملعأ هللا و

 ، دعقف مايقلا هيلع ناكاذإ هتالص ىت اهس نمو : هتلا همحر نرقلا ةلأسم

 تماقتسا نم ، هنم جرخ ىذلا عضوملا ىلإ هوهس نم عجري له 2 ماقف دوعقلا وأ

 وهس نم هعوجر نإ ى قفاوم:هارأو هب لوقأ ىذلا : لاق ؟ال مأ ةالصلا ى

 مايقلا ى ذخأ وأ ، دوعقلا هيلع ناك نإ دوعقلا ىف ذخأ اذإو & ريبكت الب عجري

 ةيآلانم ( مكل امعأ !ولطبتال ولوسرلا اوعيطأ و هتنا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأي) :اهمامت و )١(
 ٠ دمح ةروس نم ٣٣

 



_ ٥٦٢٢ _ 

 اهف اقح ناك ىتلا هتلاح ىلإ ىهتناو هوهس نم عجر نأ دعب مايقلا هيلع ناك نإ

 رهص نأ ىلإ هدوعق نم عج ريلف ًايهاس دعقف مايقلا هيلع ناك ، الثم ركي نأ

 كلانه راص اذإف & دوجسلا نم مايقلاو دوعقلا قارتفا نهب ىناجتلا لاح ى

 نم موقي الو 0 ًايهاس اه دعق ىتلا وهسلا ة ريبكتب دتعيالو © ةربكتب ضهن

 .{ اهب دتعي ال وهس ةريبكت كلت نآل © ىناجتلا عضوم ىلإ هيف ىهاسلا هدوعق
 . ملعأ هللا و . ماقف دوعقلا هيلع ناك نإ كلذكو

 ىف هتالص نع اهس نميفو : ىوكزآلا رمع نب ناحرس خيشلا ةلأسم

 دمحلا نم هتتاف اذإ : لاق ؟ مامإ دنع ىلصي وهو تاعكر ثالث وأ نيتعكر

 هيلع نأ نرقلا نعف ، تاعكر عبرأ وأ ثالث وأ نبتعكر وأ ةعكر ىن مامإ دنع

 ، ةثالث وأ نيوهس هتالص ىف اهس اذإ امأو . ةدحاو ةموق ىن كلذ عيمج ىتأي نأ

 . دو وهس لكل لوقو ، دحاو دوحس هتالص ىن اهس ام عيمج ىن هيلع لوقف
 . ملعأ هللا و

 ىلصي وهو ةنتنلا حيرلا نم هفنأ دسي نأ ىلصملل زوب لهو ةلأسم
 . ملعأ هللاو . كلذ زئاج ، معن لاق ؟ ال مأ هتالص نع كلذ هلغش اذإ

 اهركذ و اهدلب ىف مان وأ ةالص ىسن نمعو : رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم

 ؟ ةينلاىف ةرضاح مأ ةتئاف ركذتو ؟ آنبتعكر مأ اعبرأ ؟ ىلصي ام ، هرفس ى
 رفسلا ىف اهركذ و رضحلا ى اهسن ىلا امأ : لاق ؟ رفسلا ىن اهسن نإ كلذكو

 رضحلا ىن اهركذ و رفسلا ىف اهسن نإ كلذكو ، ةتئاف اهركذي و ةمات اهيلصي هنإف
 كلذ و & تاف دق اهتقو نأل ا ةتئاف اهرك ذيو & رضحلا ىف ةمات اهيلصي هنإف

 اهلصيلف اهسن وأ ةالص نع مان نم »: ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري
 هبلع سيل 0 هيف اهركذ ىذلا تقولا كلذ وه و .اهتقو كلذ نأل ، اهركذ اذإ

 . هيف اهركذ ىذلا اهتقو تاف دق هنآل { ةتئاف ىونيفةينلا امأو . ةعبت الو مثإ

 اه ركذي هنإف & ىلصي لاقو © رفسلا ىف ىلوألا ةالصلا رخأ اذإ هنأ ىرت امأ

. ملعأ هللاو . ةثئاف اهركذي نأ هيلع بجوف 0 ادمع اهكرت دق وهو ةتئاف



_ ٥٢٣ _ 

 نم ةعكر ىلص اذإ ىلصملا نعو : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم
 3 اهئدتبي نأ دارأو & ضئاح وأ بلك رورم هتالص تضقتنا ش { هتالص

 لبق هتقحل ةساجن هبوثب نأ لع مث ةعكر ىلص نإو ؟ لوقيو ىوني فيك

 ه رمغ الو الدب اهركذي الو ةالصلا ئدتبي هنإف ةالصلا تقو ىف ناك أضوتي نأ

 دق ناك نإو الدب ىلصي هنأ ركذي : لوقلا ضعب ىفو & نبملسملا لوق رثكأ ىف

 ضعب ىو ، ةرضاحلا لدب اه ركذي هنإف ، هيلع تضقتنا و ، هتالص رثكأ ىلص
 اه وني هنإف © هيلع تدسف مث ةالصلا ىف لخد و ىلصملا مرحأ اذإ هنإ : لوقلا

 . ملعأ هللاو . باوص نملسملا ءارآ لكو 0 اهتقو ىف ناكول و الدب

 رومأ ىف هبلق دد رتو دمحلا وأ تايحتلا ىف لخد نمو : ىحبصلا ةلأسم

 : لاق ؟ هتالص متتو هثزجمأ ، امهر ركف هغارف دعب الإ هبتني ملو © ايندلا

 ىضمو عجري مل نإو ، تيبثتلا هج و ىلع اهرركي نأ هلو ، كلذ هرضي ال

 . ملعأ هللا و . هيلع سأب الف كلذ ىلع

 كاش وهو ىلصي نميفو : هللا همحر مشاه نب دوعسم خيشلا نع ةلأسم

 هووض ونوكي ى مدلا جورخ هعم حصي ملو { ةكوش هتنعط نأ لثم هئوض و ى
 ملعي ىح ى ةمات ةتالص٬و & مات هثووض و :لاق ؟ ال مأ ةمات هتالص و مات
 3 ىلصيو ئيش دجم ةرمف لوبلا عبت ىذلا كلذكو ، هدسج نم مدلا جورخ
 ريصي و ، هنم لوبلا ج ورحم ملعي ىنح { ةمات هتالص مكحلا ىفف 0 كاش هبلق و

 . ملعأ هللاو . هنظ ئوقأ ىلع

 رهظلا ةال ص تقو نأ و تلازدق سمشلا نأ فرع نميف : ىلمازلا ةلأسم

 هتين ظفل فيك { تقولا تاف ىنح مونلا بهذف كالذ دعب مان و { لخد دق

 لوق ىنعم امنإو ث ةتئاف اهركذي : لاق ؟ ال م ةتئاف اهركذي ةالصلا هذهل
 ء اها وف ى مئانلا و ىسانلا ىلع مثإ الهنأ« اهنق و كلذ نزف» : ملس وهيلع هتنا ىلص ىنلا

 . ةتئاف اهرك ذيف ىه امأو . هنع مثإلا عفر ىنعم ىن اهتقو ىف اهالص هنأك

هنأ ىلع ماني هتينو ةعس تقولا ىف ناك نإ ىنبجعيو & فالتخا ةرافكلا ىنو



٥٢٤ 

 ن واهنلاو ة رطاخلا ىلع تقولا قيض ىف مان ناك نإو ، هيلع ةرافكال نأ موقي

 . ملعأ هللاو . ةرافكلا هيلعف ةالصلا رمأب

 « ةالص هيلع نمل ةالص ال ه : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ىو : ةلأسم

 تا ولصلا لدب هيلع ن وكي نأ مايأ دعب اهرك ذ مث ةالص ىسن نم نأ هانعم نوكيأ

 دعب ىلص ام لدي هيلع نأ مأ ةالصلل هركذ لبق مايآلا كلت ىف اهالص نلا

 3 اهدعب ىلص ايف هياع لدب الف اهركذي نآ لبق امأ : لاق ؟ اهل هركذ

 لدب ىفف © ادمعتم اهلصي و اه ركذ نإ امأو . افالتخا كلذ ىف ملعأ الو

 هل ذخوي نأ كلذ لواطت اذإ ىنبجعي و ، فالتخا اهيلصي نأ لبق اهدعب ىلص ام

 اذإ ةبوتلا ىف هتبغر أجرأ هنآل ، هبنذأ ام ىلع امدان ًابثات ءاج نمل ةصخ رلاب

 . ملعأ هللا و . ةصخ رلا هل تلذب

 8 رصعلا تقو ىن ةالصلل اماق اذإ مئانلاو ىسانلا امأ و هنمو : ةلأسم

 ىتح نافقي و ةالصلا تتاف دق لوق . فالتخا كالذ ىفف سمشلا ت رفصا دقو

 نرق سمشلا نم برغي مل ام لوق و،نايلصي متبرغملا لحتو سمشلا برغت
 ، نرق سمشلا نم بيغي نأ لبق اهلك ةالصلا ايلص نإف 0 ةزئاج رصعلا ةالصف
 سمشلا نم ن رق باغ ش ك ، نيتعكر اهنم ايلص نإو 0 لوقلا اذه ىلع اكردأ دقف

 { ةالصلا نائدتبي لوق و . نىتيقابلا نيتعكرلا امتيو اه ورغ ممتسي ب ىتح نافقيف

 دمعتي نأ هل ز وج الف دمعتملا امأو . نبملسملا نم دحأ لوق ى زوج ال اذهف

 ةث رت الف كالذ لعف نإف { ةعكر عج ري ام ردقب اهتقو نم .ىقبي ىنح ةالصلا ك رتل

 ةالصلا ىلصي نأ هتين و نواهت نإ امأو . نيملسملا ضعب لوق ىلع ةراغك نم

 ىقب ام متأف ، تقولا تاف و ةعكر اهنم ىلص ىتح تقولا هيلع قاضف 0 اهتقو ى

 ةالصلا نم ةعكر كردأ هنأل ، هيلع ةرافكال لوق ىلع اذهف 0 اهتقو رغ ىف اهنم

 . . ملعأ هللاو . اهتقو ىف

 دعب نآرقلا ءاعد نم ائيش أرقيو ةضيرفلا ىلصي نميفو هنمو : ةلأسم

؟ ال مأ اذه ىلع هتالص متأ ، ءاعدلا ىنعم هلعجمبو { باتكلا ةحتاف



. ٥٢٥ 

 سردلا ىنعمب نوكي نأ هتالص ىف ن رقلل هتءارق ىن دقتعي ناسنإلا نإ : لاق

 عم ىونو - نآرقلا ةءارق ىف دقتعا ئراقلا اذه ناك نإف { ءاعدلا ىنعمب ال

 مدقأ الف { ةالصلل هذه هتءارق نأ هداقتعاو ، تايآلا هذهم هبر وعدي هنأ كلذ

 . ملعأ هللاو . هنم ةلاهجلا ىلع ناكاذإ هتالص صقن ىلع

 نوكي ام3 ؟دعاق و امئان اهيلصي اولاق ثيح لفاونلا ةالص ىنو هنمو :ةلأسم

 هبلقبالإ دجسي الو عكري ال امئان ىلصي ىذلا نإ : لاق ؟ هدوس و هع وكر ةفص

 . ملعأ هتلاو . دوجسلاو عوكرلا حيبست حبسيو ريكيو ةالصلا آرقي وه امنإو

 اهنكس ىف تناك اذإ مهاردلاو : ديعس نب سيمخ خيشلا نع ةلأسم

 ىلصملا ىلع دسفت له & ساحن وأ صاصر وأ ةضف وأ بهذ فورح نم مانصأ

 الماح ناكاذإ اذه نإ : لاق ؟ ال م هبوث ىن ىهو ىلص وأ 0 اهلماح ناك اذإ

 اهنأ وجرأف ث دحأ اهاري ال ثيح هتياغ ىه و ، عايضلا نع اهل اظفاح همهاردل

 . ملعأ هللا و . هتالص دسفت ال

 ىصلا لثم ىه { ةالصلا اهلع بجت نس ىأ ىنةّيبصلا ىن و هنم و : ةلأسم

 © لقع نم ىلع ةالصلا نإ : لاق ؟ كلذ ريغ ىه مأ ؟ ننس رشع نبا
 ىصلا راص اذإف . اليبس هيلإ عاطتسا نم ىلع جحلاو ، قاطأ نم ىلع موصلاو

 ةالصلاب هلهأ هذخأي نأ ىغبنيف { ةراهطلاو ةالصلا لقعي نم دحم ةيبصلاو
 هيلع بجت ىذلا م وزللا امأ و . ةدابعلل ادعتسم ناك غلب ام ىتمف 0 ةراهطلا و

 . ملع هللا و . مكحلا ىن ملحلا غلب نم ىلع كلذف ةبوقعلا هكرتب

 لهذي امب ر ىتح ، ةالصلا ىف ساوسولا هض راع ىذلا ىنو هنمو : ةلأسم

 هبلغي هنأ الإ & كلذ عفد ىن دهتجم وهو ء رثكأ وأ لقأ وأ ةمات ةعكر نع
 ةيدأتلا امأ : لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتالص ىلع باثي له ، ساوسولا
 هل وخد دنع هنم داقتعاو ، ههجو ىلع هادأ اذإ لمعلاب هنع طقسيف ض رفلل
 هتالص نم سيل لوق ، ثالذ ىن :فلتخيف رجألا امأو . ض رفلا ةيدأتل لمعلا ى
3 هل مزاللا ةيدأت ىنعم ىلع وهو ةالصلا ىف لخد اذإ لوقو ث هلقع ام الإ



٥٢٦ 

 . هللا دنع هلمع عيضي الأ هتالص نم ء ىش ريبدت نع ةلفغلاو وهسلا هضراع و

 هنم رايتخا ريغ نم دبعلا هيلع لوبجم عبط اذه و . اهعس و الإ اسفن هللا عاكي الو

 رجأ عيضي ال ىلاعت هللاو . كلذ ىلإ ةلبحلاو ةمادنلا هترطضا امنإو & كللذل

 . ملعأ هللا و . المع نسحأ نم

 قيرلا عمتجمو ةالصلا ىف وهو همف ىف ةظفل دجم ىذلا ىنو هنمو : ةلأسم

 هجولا فيك ، رثكأ وأ لقأ وأ ةرذ ةبح ردق ةظفللا و ةالصلا نع هلغشي و همف ىن

 ؟ ثكللذب هعرجتو همف نم قيرلاو ةظفللا جارخإو 0 اهداسفو هتالص مامت ىن

 اهل زعي نأ هل ىنبجعيف ، هتالص نع هلغشتو همف ىن تناك اذإ ةظفللا امأ : لاق

 اذه لعف نإو © هتالص نع هلغشت اهكرتي الو ، نتفشلا رهاظ ىلإ هناسلب هنع

 ، هيف ىف هعمجم نأ هل بحأ الف قيرلا امأو . هتالص ى هيلع داسف الأ وجرأف

 ةل زنمع ن وكي هنأل © همايص و هتالص داسف هيلع تفخ هقرغأو همف ىف هعمج نإف

 قزب ً ىش عمتجا نإف ۔ عمتجم نأ لبق عرجتي نأ هل ىغبني ىذلاو & براشلا

 هكعم نإو 0 ةالصلا ىف ناك اذإ رسيألا هبناج ىلع ىرسيلا هلجر تحت هب

 . ىلإ بحأ وهو دجسم .ىن ناك اذإ كلذ و . زئاجف ىرسيلا هديب هبوث ى
 . ملعأ هللا و

 ىلع(سبك )هل عوفرم ء قيرطلا بناج ىلع ىنب ىلصم ىفو هنمو : ةلأسم
 ىلصملا مادق قيرطلا هذه ىت رمتو ، عارذ ردق ةرتس هلو ، عارذ ردق قي رطلا

 نولصي اوناك 0 ىلصملا اذه ىف ىلص نم ةالص مت له © بنحلاو ضئاحلا

 تناكاذزف ، ىلصملا مادق راملاو قيرطلا ناكاذإ : لاق ؟ ىدارف وأ ةعامج

 بنج الو ضئاح نم ةرتسلا فلخ راملا عطقي الف { رابشأ ةثالث رادقم ة رتس

 نات رتس ىلصملا نبو هنيب نوكي نأ بحتسي اولاق ، فينكلا الإ امهريغ الو

 مهمادق ني راملاب ةالصلا ضقن ى ةعامحلاو { هدح و ىلصملاو { ةجرف امهنيب

 ملعأ هللاو . دحاو مهف لوقلاو ،ءاوس

{ رونس وأ رأف ةلبقلا ىلي ام ة رتسل ا نب و هنيب رمع ىلصمل ١ ق و هنم و : ةل 7



٥٢٧ 

 نوكي فيك ، هسآرىطخت وأ هدوح نبب هرورم ناك نإو ؟ هتالص عطقي له

 ةالص عطقي ال هنأ لوقلا رثكأو ،. فالتخا كالذ ىف : لاق ؟ هتالص مكح

 هدوحس نمبو هنيب رم ول هنإ لوق هيفو { هدوحس نبو هنيب رع ىنح ىلصملا
 3 ملعأ هللاو . هيلع عطقي الف

 ئزجم دحاولا رادحلا نإ نيملسملا نم لاق نم لاقو : ىحبصلا ةلأسم

 رثكأ : فل؛وملا لاق . هب لمعلا زوب نسح لوق وهو ، فينكلا نع ىلصملا
 هلاق امو . ةجرف امهنيب ناترتس فينكلا نيبو ىلصملا نبب نوكي هنإ هيف ليق ام
 ةرورضلا دنع هب ذخآلا ىنبجعي و ، هريغو فنصملا ىن هزاوج دجويف ىحبصلا
 . ملع أ هللا و

 هدح و ىلصملل رسلا ةءارق ىف قرفلا ةفص فيكف : يىلمازلا ةلأسم

 فرعيمل نمو ؟ كلذ ىن قرف له 2 ةءارقلا هيف رسي ايف و ، مامإلا هب رهج امف
 هب رهحلاو رسلا نيب قرفلا نإ : لاق ؟ ال مأ هيلع قيضي كلذ ى قرفلا
 نم اضيأ اوفلتخاو © نانذألا هتعمس ولو . كلذ ىوس ام رسلاو ، توصلا

 ليل ةالص تناك هتءارق ىف هينذأ عمسي نأىلصملل زوج ال لاقف . رخآ هجو

 © راهن وأ ليل ةالص تناك هينذأ عمسي نأ هل : ضعب لاقو . راهن وأ

 مامإلا هرسي ايف هينذأ نع رسي و ، مامإلا هب رهجم ايف هينذأ عمسي : ضعب لاق و

 ذخأيف { رثكأ هتالص ظفحم هينذأ عمسأ ناك اذإو . لوقلا اذه ىنبجعيو

 . ملعأ هللا و . زئاج هنإ لاق نم لوقب

 ةذاعتسالا ىسنو 3 مارحإلا ةريبكت ريك اذإ ىلصملا ىنو هنمو : ةلأسم

 ىدنع : لاق ؟ ال مآ ذيعتسي عج ريأ ، ةلمسبلا متأ وأ 3 هتا مسب لاق ىنح

 ىنبجعيو ث ةذاعتسالا ىلإ عجري الف اهف لخد اذإف & دمحلا نم ةلمسبلا نإ أ

 . نايسنلا ىلع ثكالذ ناك اذإ ث ةيناثلا ةعكرلا ىف هئادتبا دنع اهرخوي نإ ا

 © اهلإ هعوجر ىدنع ايفو ، بيرق هعضوف اهلإ عجر نإ : فلثوملا لاق
. ملعأ هللاو . باوص هجو وهف ةيناثلا ةعكرلا ىن هئادتبا ىلإ اهرخأ نإو
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 ، ريثك عاخن هنم عشخم و ، ردصلا ةلع هب ناكاذإ ىلصملا ىفو هنمو : ةلأسم

 هيم ريو هسأر ثرطأطي نأ هل زوجمأ (١)هط رسيلهلبقي ال ناك اذإ هب لعفي فيك

 ؟ ال مأ ةلبقلا نع ههج و رادأ ول و ؟ هيمري و هلاش ىلإ هب تفتلي مأ ؟ هتابق ى

 اذإف & ردصلا نم ناك اذإ هطرسي نأ هل زجي مل هناسل قوف راص اذإ : لاق

 هليسي نأ ىنبجعيو 0 هظفل نم ةردقم ىلع راص اذإ هتالص تضقتنا هطرس

 . ةالصلا ضقني خفنلا نإف ، خفنلاب هب قزمي الو رسيألا بناحلا ىلإ

 . ملعأ هللا و

 ىلع هت روع ترهظ و © رازإ الب ىلصي ناك اذإ ىلصملا ىنو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هتالص ضقتنتأ ، امهسمم مل وأ امهتسم وأ طاسبلا وأ ضرألا

 لاق ضعبو ، ضرألا ىلع ترهظ اذإ هتالص ضقتنت ال لوقلا رثكأ : لاق

 لوقلا اذه بحاص .دنعو & طاسبلا ىلع اهروهظك هل ضرألا ىلع اهروهظ

 لوقي نمم انأ و : فلةوملا لاق . ضرآلا ىلعاهروهظك سيل طاسبلا ىلعاهروهظ
 ماب لاق نم لوق ىنبجعيو ، ض رآلا ىلع اهروهظ ريغ طاسبلا ىلع اهروهظ نإ
 . ملعأ هللا و . ض رآلا ىلع هتروع ت رهظ نم ةالص

 هنإ رثآلا ىف ليقو © هتالص ىعاري ال ىذلا ىلصملا ىفو هنمو : ةلأسم
 وهو ث ىهنلاب ملعلا ىلع دمعت اذإ : لاق ؟ اهانعم فيك © اهيلع باثي ال

 ساوسو هبلغ و ىهنال آيسان ناك نإ و ، كلاه وهف ةالصلا لعف دنع ىهنال ركاذ

 ىدنع ةالصلا ةاعارم و . ةفصلا هذه ىلع كله الو اهلع باثي الف & ناطيشلا

 ىن ثالذ نم ءىش لك عضوو ةءارقلاو ريبكتلاو حيبستلا دنع اهلع ةظفاحمل
 . ىلاعت هلل مظعتلاو ربكتلا هانعم نوكي اهف لوقي امع مهفتلاو ؤ هعض وم

 ىفو هل عوضخلاو عوكرلا ىفو ، تافصلا نم هب قيلي ال امع حيبستلا ى و
 . حدملا تايحتلا ىفو © هيلإ الإ ةوقلاو لوحلا نم ؛ورتلاو © هل للذتلا دوجسلا

 . ملعأ هللا و

 نم لاحم ةحتافلا ريركت اهيف زوجم ث ةلفانلا ةالص ىفو هنمو : ةلأسم

 )١( هعليي : هطرسي .



 .. _ ٥٤٥

 { عفدت ال دبألا ىلع ةصخر هزاوج دافأ ةلمحلا نم هجرخأ املو & ىئتسملا

 .ىف نوكي نأ الإ حصي ال ذإ ، عنمب ال ام زيح ىلع هنود ام نوكي نأ زجم ملو

 :هماكحأ ىق عنملا ىلع ىقبف ،هركذ دق ام ىنعم هحابأ و هردقفهدح دق ام مكح

 نم ىلع الو ث :لافطألا الو ءاسنلا ىلع ال هنأ الإ ، همارحل هيلع داز ۔اق ام

 ى هلحل ةبجوم ةرورض نم الإ:لاجرلا نم غلب نممءءالقعلا ىلع نكل و هل لقع ال
 ةمرحلا نم هب ام ىلع وهف الإو & زاج ام ىلع بارحلا ىق هيلإ وعدت ةجاحو
 :ىهنلا ف ىوري هنع ام حص نإ هللا همحر سابع نبا لوق ىف الإ 3 هلصأ ىف

 لهأ لوق نم هلبق ام نأ الإ ، لصألا ىن مارحلا نم هنأ ال ربكلا ةهج نم هنأ

 :عضوم .دحأ هب ىلص نإف ، هدايق ىلعو هيلع لومعملا وهب ذوخأملا وه لضفلا

 قرف الف هندب سم نإو ، اهزاوج الإ هتالص ى لوقأ الف ، هل زيجأ دق ام
 ةقرفتلا نإف ، ىلب ؟ قحلاب اذه سيل وأ . اهمامل هنوك ىف بجوم هزاوج نأل
 :دئاز ندبلا سمع مل امم"هل دييقتلاف © ,ةحابإلا قلطم هنآل اهمار نم ىلع بعصت
 .ىأر الو عامجإ الو ة ةنس ى دهاش هل سيل ث رثآلا حيرص و ريخلا ىف ام ىلع

 © هب ام ريغ ىلع لد ام هذه ىف لب © ىنعم وأ اظفل هب رقي امب هيلع لديف هجوي

 هيلع اهنأل هداعبأ ىلع ةلدألا رهاظتو ، هبرق ىلع لدي ناهرب نم هل ام مدعل و
 هدانعو هروهظ نم اذه ىلعو ، هدارم لحم نع دعبلا ةياغ ىن الإ هرن مل . هل ال
 الوق هتبث :أف هذخأ هجو ىأ نم هيردن ال نحت و « هدادسو هئطحح : ملعأ هللا و

 هموهفم نم رهاظلا اوه ام الإ هيف سيلو © همومع نم هاعدا . م ص وصخل

 .طرش هروضت دق ام هل حصي وأ .0 رصبلا لهأ لوق نم رظنلا حيحص ىن

 ىلع ةباصع هذختا نمل ملعل لهأ نم هب ةالصلا ةزاجإ ىفو . هرهظأف هزاوحل

 هيف عسي ال ام رادقم اهنع لضفي مل ام هيلع ء ىش ال ةحارج نم هباصأ ام

 هفلا عنم نأ الا لاكشإلا 4 هتع , عف ريف مهولا اذه عفدي ام .هيلإ زطضا نمل الإ

 هل سيل ام عض وم ىث هملظب هدمعت نإ اذه نم سكعنا ىلعو . ثالذك وهف الإ و

 اهديعي نأ هم زلي نأل زاج هب ىلصف ىسن نإف & سبللا مدعن هملع وأ هلهج ى

 ه ركذي ملنإف اهنقو . ى ماد ام هم زلي نأل ز وجيف رخآ لوق ىلعو & هركذ دعب

) ر ُ 5 ا ب ابل ب ۔- ( 1 ٣٥
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 هنأل لاح ىلع هثزجم نآل ثلاث لوق ىلع زوج و . اهف هيلع لدب الف هتاف ىح

 طولخلا ىف لوقلاو . هارذعل ةمات هل ايهف © هلاح ف هل زاج ام ىلع اهالص
 ىف ال هنآ الإ & نوكي اذه ىلع ىنعملا ىن امههشأ ام وأ ناتكلا وأ نطقلا ىن

 © هب لمع وأ 0 هلاقف هآر نه:ىلع مولال و ،ًاقلظم هزاجأ نم لوقلا عامجإ

 "رصم هب ىلصي نأ زوجم امب هطلخ ىلع اذه. ىف بحت ال انك نإو © هيلع لد وأ

 ىأر. عبن وم ىف هنإف © هنم .ندلاخللا مكح نف نوكي؟نأ: الإ ى ةادض وأ ناك

 ماعل ض هنيح ىف ايأز هفلاخ .نم هنيد ىف ؛ئطخب نأ دحأل سيلو : نيد ال
 لمعلا ىن هادع ام زوجم نأ نم عنميف ،ء ىشب هيف عطقلا ىلع لصألا ىن لدي ام
 اعرش لد ام اذه ى و . اعطق هب نادي نأ زجت مل ىأرلا هيلع زاج امو ، لوقلا وأ

 رغ :ىن .ديدشتلا وأ ، ةصخرلاب لمع .وأ لاق !نم ىلع ديعولاب مكحلا نأ.!لع

 لاحىلع لطابلا نه هل اج رغ ال ، لاحلا .ىأ رلا نم هل زاج ام و "زب 5 ةن وتيد

 ٍ ليببسنم هزاوج ىلإ امو 3 ليلد نع ال ئآر أ عامجإ ق هل حصي نإ زوجن وأ
 هنم هللا ىلإ ةب وتلاب ه هب وجر رلأا هلغفا نم ىلعو ٤ مالسإلا نيد ق مارحلا نم هنآل

 :. ملعأ هللاو . هللاب ذايعلا و ؤ كاذ ذ ءارو نم كدالهلاف الإو

 ىنح هامدق تعفترا و مئاق وهو مان ا اذز ىلصملاو :"نايبع نيآ ةلأسم .
 ضقتنت ال هتالص نإ : لاق ؟ الا أ هووضوو .هتالص نضقتنت 3 حنطي داك

 ، مونلا هذخأ و تايحتلل دعق نإو : تلق . مئاق وُهو "مان اذإهئووض و كلذكو

 ؟ هتالص ديعي مأ ؟ اهل وأ نم تايحتلا ئدتبي نأ هل زوجأ ك لضو نيآ ردي ملو

 ملعي اذإ { اهندتبي نأ هلا زئاج دمحلا ةءا رق كلذكو اهئدنبي نأ هل زئاج : لاق

 اذإ هتالص ىلع ىن لاق .نم لاق . ةالصلا ق مئانلا : فلتخمو . لضو نيأ

 .هتالص فنأتسي لاق نما لاقو . هتالبص نم ىلص ام فرع اذإ ج همون نم هبتنا
 . ملعأ هللاو `. . ىإ بحأ و وهو

 ىتأي نآ اهس وأ اهلك دمحلا ةءا رق نم هيلع ىقب اذإ ىلصملاو هام و : ةلأسم .

& هيلع ىقب ام ىتأو ركذ مث ءاعدلا نم ائيش أرقو ملسوتايحتلا متأ نأ ىلإ اج
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 . هيلع [ ضقن الف لقألا اهنم هيلع ىقب ىذلا ناك نإ : لاق ؟ ال م أ كلذ ه هث زج أ

 5 لكتي 2 مل ا نبح ناك نإف { : اهلك وأ رثكألا اهنم هيلع ىقب ىذلا ناك نإو

 ىب امع : ىنأيفم وقي نأ لوقلا رثكآ ىف هلف ةلبقلا نع ربدي لو © ةالصلارمأ ربغ نم
 هيلع ناك { ةلبقلا نع ربدأ وأ ةالصلارومأ رغنم مالكب م الكت نإو © اهنم هيلع

 ةءارق نمهياع ىقب امع ىتأي نأ هم زاي , نم لوت ع اهلوأ نم ةالصلا فذأتسينأ

 . . ملعأ هللاو . مامإلا دنع دمحلا

 ؟ال مأ ةد ومخغم نوكتو مد اهف نكسب ىلصي نآ زوجع له و هنم و : ةلأسم

 ز هتالص ة زئاجف ةد ومغم اه ىلص و آسباي نيكسلا ىن , ىذلا مدلا ناك نإ .: لاق

 . ةمن.صلاهذه :لعة رهاطلا ةقرخلا ثكالذكو ٤ ةالصلا : .زوجت ا الف ابطر ناح نإو

 . . ملعأ هللا و

 راسنيلا:ىلع مكيلع مالسلا لاق و هراسي ىلع الوأ لس اذإ ملسملا و هنمو : ةلأسم

 هوركم كلذ و . هتالص ق هلع ضقن الف "دمعتم . نحا ىلع هللا ةمحرو

 . ملعأ هللا و . دمعلأ ىلع

 ة رهاط ريغ ضرأ هتحت و رهاط ,بوث ىلع ىلصي لجرلا قو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ زوجي ٤ هيلع ىلضو ر ,ه اط ريغ ريصح ىلع "رهاط اب وث شرفو ذو

 وه و اسجن .ريصبلا ناك. .وأ ةسباي ' ريصحلا ىن ىلا ةساجنلا تناك اذإ . :

 ةبطر ةساجنلا تناك نإو . ,لوقلا رثكأ ىلع ةمات هيلع ىلصملا ةالصف ك "
 79 { ملعأ هللاو . ةدساف هيلع ىلصملا ةالصف ابطر ريصحلا ناك وأ

 نيبو ىلصملا نبب ترم اذإ عطقت ءامدلا تاوذ عيمج نإو هنمو : ةلأسم .. .
 . عطقت د ال , لوقو طقت لوق . ؟ ءامدلا ربغ جاورألا تاذ ا امآ و ؤ هد وحن

 53 ر . . ٠ ملعأ هت أ هت هلل 3 ١

‘ ريدلل و لبقلا اهنم طلتخا اذإ ةأ رملا نث و : ديعس نبا سيمخ خيشل ةلأسم



_ ٥٤٨ 

 ؟ ال مأ ةسلاج ىلصت نأ زوجمأ ل لوبلا قفدنا ةالصلا عوكرل تعضخ اذإو

 عضوم نم تاب وط رلا نم ء ىش اهنمج رخ ال ةسلاج تلص اذإ تناك اذإ : لاق

 نه رذعلل ةسلاج ىلصتف 0 اهنم جرخ ةمئاق تلص اذإو & طئاغلا وأ لوبلا أ

 . ملعأ هللا و . ةراهطلا لجأ

 .هب ءافتكالا و بنحلا ناذأ زاوج ىف فلتخم : هللا همحر ىحبصلا ةلأسم

 دجسملا ةعامج هب ىفتكي نأو ، هزاوجم لاق نم لوق ىنبجعي : فلملا لاق

 . ملعأ هللاو . ثالذ ىلع لدت ناعمل 2 هيف نذأ ىذلا

 ( دمحلا ) : أرق و راهنلا ةالص ىف ناكاذإ ىلصملاو : ناديبع نبا ةلأسم

 هتالص متتو انه فقي نأ زوجمأ ( نكي ملو ) لص و نآ ىلإ ( دحأ هتلا وه لق )و
 متتو شفقي : لاق ؟ هتالص لدبيو ةروسلا متي مأ ( هل نكي ملو ) لوقي مأ
 ..ملعأ هللا و .. هتالص

 نكستلا نإ 0 مارحإلا ة ريبكت ٢ هللا مسا نم ءاملا ةمض قفو هنم و : ةلأسم

 . ملع هللا و . ةمذلا نسح ناك نم عسي ال

 3 رهاط ريغ هبوث نأ ركذ مث ةالصلا ىف"لخد نمو هنمو : ةلأسم .
 ها نبت مث © هتالص ىلع ىضف & ءوضو ربغ ىلع هنأ وأ آ بنج هنأ ركذ وأ
 ؟ هتالص لاح امف { هبوث لسغ هنأ وأ ، أضوت هنأ وأ لستغا هنأ كلذ دعب

 دعب ؤأ تقولا ىف لدبلا همزاي و & لوقلا رثكأ ىلع ةدساف هتالص نإ : لاق

 . ماعآ هللا و . تقولا

 نمح رلا هلا مسب ) لاق ىنح ةذاعتسالا ىلصملا ىسن اذإو هنمو : ةلاسم

 اثيش دعب ةيقاب ناك اذإ { ةيناملا ةعكرلا اهلوقي مأ ، ذيعتسي عجري ( محرلا
 الاق نإ و { هل زئاجو بي رق هعض وف ذاعتساف عجر نإ : لاق ؟ هتالص نم

.. ملعأ هللاو . كلذ هل زئاجف ةيناثلا ةعكرلا ىن (دمحلا ) ةءارق دنع
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 اهف با ودلا تناك اذإ زوجت ( ةجروصلا رامع)ىن ةالصلاو هنمو : ةلأسم

 : ناك نإو ث زئثاجف نطب (هجروصلا رامع )ناك اذإ : لاق ؟ ال مأ تاط وب رم
 . ملعأ هللاو . الف لقأ ناك نإو 2 زئاجف عرذأ ةثالث عفرلا ناكو شيرع

 ؟ ال مأ قيرطلا بناج ىلع ةالصلا زوجت له و هل تلق : ىلمازلا ةلأسم

 قيرطلا نع حسفيإلنأ هبجعي ناكو © فالتخا اهف قيرطلا : هللا همحر لاقف

 . ملعأ هللاو . عارذب

 عيمج نم ى رافكلا اهغوصي ىلا ةفوحملا ةغيصلا ىن : ناديبع نبا ةلأسم
 ةالصلاو ةراهطلا ىن اهمكح فيك ، ىص ريغ وأ ايبص ناك ، كرشلا للم
 تناك نإو . فالتخا اهع ةالصلا ىفف ةفوجم تناك اذإ | : لاق ؟ ةساجذزلاو

 سأب الف لسغت مل نإو ، نسح كلذف تلسغ نإ و ، اهب ةالصلا زئاجف ةفوجم ريغا
 . ملع هللاو . ( تايسابعلا) ثالذكو ى لوق ع

 © نآرقلا ةءا رق ف رعيال و 0 ةيب رعلا ف رعي ال ناك اذإ دبعلا ىفو هنم و : ةلأسم

 هللا حبسي : لاق ؟ لعفي ام & ةضيرف !ةالص تقو رضح و اغلاب ناكو

 تايحتلا عض وم قو » هد وحس و هع وكر ىو . ةءعا رقلا عض وم وه و همايق ق

 .. ملعأ هللا و . اثالث آنالث

 © هتروع هثوض و عضاوم نم ائيش ش سم م ىلصي نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ هتالص كلذ'ضقني ، ضرألاب تفشكنا وأ ضرآلا هتروع تسم وأ
 هنأ لوقلا رثكأ ىفف هئوضو مضاوم نم ائيش هتروع تسم اذإ امأ : لاق
 ضقتنت هتالص نإف ضرآلا هتروع تسم اذإ امأ و. هووض وو هتالص ضقتنت

 . ملعأ هللاو . ديدشت كلذ ىفف ضرألاب تفشكنا اذإ امأو & لوق ىلع

 . ملأ هدسج نم ءىش ق وأ هسأر ىف ناك اذإ ىلصملاو هنمو : ةلأسم

. ملألا هنع ن وا نأ ءاجر ةالصلا ى و وهو ملألا ةدش نم هديب هيلع ضبقو
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 نضبةي مل اذإ هتالص نع هاغشي ملألا ! ناك اذإ : لاق. ؟ .ال !مأ ضقن ههرليآ

 . نةقنلا هياعف هضبق نإو { هضبقي الف هتالص .نع هلغشي مل نإو ث زئاج هيلع
 ء 4

 . . ملع ا هللا و

 ةرهاظ ااجر(ش ورع)وةالصنا ىلإ تماق اذإ ةأرملا ىفو هنمو : ةاأسم

 : لات ؟ دح .ريغ وأ ادمع ناك اهبالص ضقتنتأ اريصق بوثلا ناك اذإ

 دمع رغ 5 تناك ول و { ةمات اهنالص نإ لوقلا رثكأو.فالتخا كلذ ى

 . ملعأ هللا و . لوقلا رثكأ ىلع

 ،امہفلخدت نأ[فاخ ولاة رذب هينذأ وأهينيغدنعرمحأ اذإىلصملا وهنم و: ةلأسم

 هاتقي نأ .ز وجمأ . هغدل اذإ (طاقسلا) و ؟ ةكرح ىندأب هنع اهليزي نأ هل زوجمأ

 نه هتلازإ ن رظلا ىف و { "هتالص نع هلغشي كللذ نأل ، هدسج نع هلي زي . وآ

 لخدي نأ فاخ اذإ ةكرخ ىدأب كلذ ةلازإ امأ : لاق !:؟ ةالصلا حالصإ

 & ةئكرخ ىندأب هدسج نع ثكالذ ةلازإ كلذكو ٤ كلذ ةلازإ زئاجف هينذأ وأ هينيع

 ع ىغقننا هيلعف ثالذ لتق اذإ:لوقف ¡ كللذ لنق امأ و . زئاجف هلغشي نأ فاخ اذإ
 ٠ ملعأ هللاو . هيلع ضقن ال : لوق هيف ؤ

 » ن .-و اهمسف عوكرلا هيلع ناك اذإ لصملا نع ةتلأس و هنمو : ةلأسم

 : لاق ؟ ة ةريبكتب عوكرلل رخ و عجري مأ ڵ ربكيو عوكرلا دح ىلإ عجريأ
 ضقنت ڵ .هناساب اهفزعو ةظفل هيف دجو اذإو : هل تلق . زئاج ثلذ لك

 ايهاس هناساب اهاب و هاتفش تسبي اذلو : هل تاق . ال : لاق ؟ امأ هتالص.
 ن٥ هاتلغش اتسبي اذإ اناك اذإ هياع رضقن ال : لاق ؟ الهاج وأ دمعتم وأ

 . ملعأ هللا و . هيلع :ضقن الف هنم ةلفغ ىلع ناك نإو ك هتالص

 .ىلصي لجر ناك اذإ إ و : : هللا همحر دادم ن ه دمحم ن ! ناملس خيشلا ةلأسم .

 ْ تاساجنلا ن نم ه ربغ `وأ امد ريصملا ىلمع ىأر هتالص ىضق إ انلف خ . ريصح ىلع

لسآلا ق وأ ةصاخ لسألا ف ةساجنلا تناح أ  “هذوجننل ةزذانع هنيم نع :



. ٥٥١ _ 

 ،اهثودح.ن ركمب امم ةساجنلا تناك نإ : لاق ؟ ال مأ هتالص ضقتنتأ { طويخلاو

 . نكمم ال ناك نإو . ةمات ىدنع هتالصف © ةالصلا نم هغارف دعب

 ةساجنلا تناك نإف © اهآر نأ ىلإ ةالصلا نم هغارف دعب اهثودح زوج الو
 © هتالص داسفب ليق دقف { اهلع ىلصي وه ىذلا طويخلاو لسألا ةقحال
 هنع ةيحان ىن ىهو اهقحل :طويخ وأ هتقحل لسأ نم ء ىش اهنم هقحلي ال ناك نإو

 طويخلا تلاط ولو اهنلع ىلصي ىنلا طويخلا نم تلان نإو ث ةمات هتالصف
 & ةقتف ىن آاعطقنم"هتقحل ئذلا لسآلا نإ نإ و . ةفصلا هذه ىلع ةضقتنم هتالص

 . ملعأ هللاو . ةمات هتالصف . ىرخأ ةقتف ىف وه ىلصي و

 رهظلا ةالص :يسن نميفو : هللا همحر ديعس نب أ سيمخ خيشلا ةلأسم

 ؟ ةينأث رصعلا ىلضيأو . ؟ ال مأ رهظلا ىلصيأ ، رصعلا ىلص نأ دعب اهركذ م

 اذه ى : لاق ؟ كلذ ىف هجولا فيك مأ ؟ رصعلا ميو الوأ رهظلا ىلصي مأ
 رصعلا ىلص دقو : رصعلا تقو ىن رهظلا ركذ اذإ هنأ لوقلا رثكأو . فالتخا

 دعب اهلدبي و ©1: ةعس رصعلا تقو ى ناك اذإ رصعلا لدبي ر و رهظلا ىلصي هنإذ

 . ملعأ هللا . رهظلا ىلصي ن ]

 ::لاق ؟ ال مأ هتالص زوجت قورسم بوثب ىلصي لجر نعو : ةلأسم
 ةعاطلا ذإ { قوربملا الو بوصغملا بوثلاب ىلصي نأ ءاهقفلا ضعب زج مل

 ۔ ملعأ هللاو : بوثلا هنمض و كلذ زاجأ ضعب و ، مارحلاو ةيصعملاب ىد؛وت ال

 ةضيرفلا ىن كشف > هتالص متأ ىنح > رهظلا ىلصي نميف و : ىحبصلا ةلأسم

 دارأو ث اهتقو ىف وأ ةالصلا تقو تاف ام دعب كلذ نقيت وأ،ةضقتنم اهنأ .

 ؟ ال مأ امهف كشي مل اذ اذإ ةعاطلا و ةنسلا لدبي نأ هيلعأ ، ةيناث اهباصي نآ

 اهعمةنسلالدي هل بحتسي و . اهضقن ىلع نقيت اذإ ةضيرفلا لدب همزلي : لاق

 لدبلا م زليو { نهدب هيلعف رتولاو برغملاو رجفلا ىنعكرك مزاوللا ننس امأو

 ىرب ال ضعب و .لدبي نأ ىبجعي تقولا و. . .‘تنق ولا .جورخ لدعب كلشلا لع

مالسلا نآل غ ملسا اذإ هيلع لدب ال لوقو . هناكم:نم فرصنا اةإ:. الدب هيلع
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 دعب ناك نإ و ، ةالصلا هيلعف لصي مل وأ ىلصي هنأ تقولا ىن كش اذإو . جورخ

 . ملعأ هللا و . هيلع ةالص الف تقولا

 رصعلاو ) : رهظلا ةالص ىف أرقف ىسن نمو : ناديبع نبا ةلأسم

 ى فقي : لاق ؟ ال مأ انه ركذ اذإ فقي ( رسخ ىفل ناسنإلا نإ )
 لهجلا ىلع هنم ثالذ ناك اذإ اباجمإ هتالص هتداعإب لوقن الو عضوملا اذه

 : ملعأ هللا و . ًابابحتسا لب ، نايسنلا وأ

 همالسإب مكحأ ، ىلص اذإ رفاكلاو : سيمخ نب زصان خيشلا ةلأسم

 . همالساب مكح اد رفنم وأ ةعامجا ىلص اذإ ليق : لاق ؟۔ةلمحلاب رقي ىتح مأ

 . ملعأ هللا و . ةلمحلاب رقي ىح لوق و.

 هتني مل نإو ؟ ثالذ نع ىهني ، ةالصلا ىف تفكي ىذلاو هنمو : ةلأسم .

 بقاعيف نيملسملا فلاخ نإف كلذ نع ىهني : لاق ؟ ال مأ سبح هيلع بج .

 مل عسيو صخ رأف ةطلخلا نادلبلا ىن امأو . ةطلخلا ريغ نادلب ىف ناك اذإ
 نم ادحأ دجو نإ ثكالنكو : تلق . اصيخرت رثألا ىف نأل & ىضاغتلا اهف
 فوصلا امأ : لاق ؟ ال مأ ئهنيأ ڵ فوصلا ىلع ىلصي فالخلا لهأ

 © ةزئاج ريغ مهضعب لاقو { ةزئاج هيلع ةالضلا نإ مهئاملع ضغب لاقف

 ةفلاخم نم هنوبكريو هب نونيدي امم دشأب فوصلا ىلع مهد وج ىدنع سيلو

 : ملعأ هللاو . نيملسملا

 { اتيم هدجو ىلص املف ح ربط هبوث ىفو ىلصي لجر قو هنمو : ةلأسم

 ىن وه و تام ربطلا نأا ملعي ىتح ةمات هتالص : لاق ؟ ال مأ هتالص متأ
 . ملعأ هللا و . ةضقتنم لێقو ، ةالصلا

 ل

 ةثدح تناك اذإ ةفرغلاو : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا ةلأسم
. اهف ةالصلا زوجت ال :لاق ؟ ال مأ اهف ةالصلا إزوجتأ { قيرطلا ىلع
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 ناعمل كذ ىنبجعيو . راثآلا نم اهبف ةالصلا ةزاجإ جرخم ال : فلوملا لاق
 . ملعأ هللا و . هيلع لدت

 ةالصلا زوجتأ 0 ليوط وهو هفرط سجنت اذإ بوثلاو هنمو : ةلأسم

 عارذ فلأ هلوط ناك ولو زوجم ال : لاق ؟ المأ رخآلا هفرط ىن
 . ملعأ هللا و

 الخلا ىلإ ةجاح هب و ةالصلا تقو هرضح نمو : ناديبع نبا ةلأسم

 عفادي وهف ىلص نإو ،.هتوفت نآ الخلا ىلإ بهذ نإ فاخف هتالص نع هلغشت

 هل سيلف & تركذ ام هلغشي ناك نإ : لاق ؟ هب ىلوأ ام ، نثبخألا

 تركذ ام هلغشي مل ناكنإو ، الخلا ىلإ بهذي نأ هل و س لوغشم وه و ىلصي نأ
 . ملعأ هلا و . ىلصي نأ هلف

 ، ليوارس الو رازإ هيلع سيل و صيمقب ىلصي نميفو هنمو : ةلاسم

 .هتالصمامت ىبجعي : لاق ; ؟ هتالص ى ل وقت ام « صيمقلا ليذ دمحي ل ره و

 هتالصف هئوض و عضاوم نم ائيش الو ضرآلا هتروع سمت مل اذإ : فوملا لاق

 .لوقلا رثكأ ى ةدسافهتالصف ت ركذ امم ادش هتروع تسم نإ و ،ىرأ ايف ةمات ١

 . ملعأ هللا و

 كشف مارحإلا ة ريبكت ىلصملا رك اذإو: سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ، كلذ نملوآلا لامهإ كبجعيأ ش ةعبارو ةثلاثو ةيناث 7 اهماكحإ ى
 ؟ نهنم .ةماتلا . هترببكت ىوني مأ ؟ نهنم ىرخآلا هترببكت لعج و

 ماكحإ ىلع نقيتسي مل اذإ : لاق (١)[؟ ىرخآلا ماكحإ نقيتسي ل اذإ ].
 .ملعأ هللا و . ثالذ هلف نهنم ةماتلا ىون و ىرخألا

 ، ةلبقلا ىلع ه هلدي نم دج وو ى ةلبقلا هيلع تيمع نمع و : ديعس وبأ : ةلأسم

 تقولا تاف نإف ، لدبلا هيلع : لاق ؟ همزلي ام { لاوسلا لهجو ىرتو

 . ملعأ هللاو .. ةجحلا كرت هنأل ، ة رافكلا هيلعف لدبي ملو

 )١( قايسلا اهيضتةي ةدايز .



_ ٥٥٤ _ 

 رتست اهن ] الإ . ة رهاط ةمامع و سجن بوث هعم لجر فو هنمو : ةلأسم

 : لاق ؟ بوثلا ةراهط ال و اه ريغ هنكمم ملو © هرتس هيلع بج ام عيمج

 اهم ىلص ع ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم & رهاطلا نم اهرمغ وأ ةمامعلا ترتس اذإ

 لوقلا ضعب ىف : لاق ؟ امهدحو نىجرفلا ت رتس نإف : تلق . سجنلا كرتو

 اذإ : لوقو . نيجرفلا الإ رتسي مل ولو & سجنلا عديو رهاطلاب ىلصي هنإ
 تلق . اعيمج امهب ىلصو سجنلا بوثلا ممم ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم رتسي م

 بوثلاب فحتليو رهاطلا بوثلاب رزتي نأ ىلوأ ام رخآلا لوقلا اذه ىلعف

 رهاطلا بوثلاب ةروعلا نم رتتسا ام رتسي هنإ ىعم : لاق ؟ ال مأ:نسجنلا
 بوثلاب ةروعلا رتس اذإ هنأ ىرت الأ .. هيلع سجنلا بوثلا نوكو © الوأ

 هردص ىقب ول و ؟ سجنلا بوتلا كرتيو © هدح و هب ىلصي نأ همزل © رهاطلا

 لك ىفو & ىدنع بجوأ ةروعلا نم رتسي ,ام رتس كللذكو ؟ نبجراخ هبكنم و

 . ملعأ هللا و . ناجرفلا جرخم ملام 0 .مئاق وهو ىلصي كللذ

 وثلا بحاص لاقف ، هدر مش هيف ىلصف ابوث راعتسا نمو هنم و ::ةلأسم

 ة راعإ نإ ليق هنإ ىعم : لاق ؟ رعتسملا مزلي ام ، هب ىلصي ال بوثلا نإ

 هيلع طرتشي ملو هسبليل هراعأ نإو ، .هقدصي نآ هيلع سيلف هيف ىلصيل بوثلا

 لدب هيلع ناك 2 ثكالذ دعب سجن هنإ لاق اذإ ؤ & هقدصب نأ هيلع نإ ةالصلا

 . ملعأ هللاو . ٠ ةرافكاذه لثم ىف ملعأ إلو ك هب ىلام

 ،حوفسممدهيف بوث و رشب لوب هيف ب وث هدنع لجز 4 ى هنمو : ةلأسم

 © مدلا هيف ىذلا بوثلاب ىلصي : لاق ؟ لصي امهبأب ، ءام دجم ملو

 اهدحأ و مد هيف امهذحأ ناك نإف : تلق . لوبلا هيف ىنلا بوئلاب ىلصي الو

 : لوقي ںة٥ب و . مدلا هيف . ئذلاب ىلصي : لاق ؟ ىلصي م ؤ ةبانج هيف

 اهنأل ةساجن اهلقأب لص ‘ سجن هنإ هيلع قفتي امم اهلك تناك اذإ ةساجنلا نإ

. ملعأ هللا و . ءاوس اهالك



. ٥٥٥ 

 لوطب ناكاذإ ريرحلا ملعو زقلاو زخحلاب ةالصلا زوجت لهو هنمو : ةلأسم

 ريرحلا نم :زهلاو ، ةالصلا هب زوجتو نطقلا نم وه زخلا : لاق ؟ بوثلا
 هب تزاج نيعبصإ نم لقأ هض رع ناك اذإ ريرحلا ملع و © ةالصلا هب زوجت الو

 ٥ه رصم محاملاف : تاق . ةرطلا ىلإ ةرطلا نم بل ل وطب ناك" ول و ةالصلا

 وأ انطق هرصهو آريرح هتادس وأ ، ناتك وأ انطق هتادسن تناكو ريرحلا نم

 نه و ريرحلاب تاوشيحلا ةوسنلقلاو ءابقلاو ةبحلا كلذكو 3 ازخ وأ ناتك
 . ملعأ هللاو .فالتخا كلذ عيمج ى : لاق ؟ هريغ نم

 تبني۔ال ناك اذإا زوجت ال لوق ( جنبسلا)ىلع ةالصلاو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللا و . فسخني ملام زئاج لوق و ، رجشلا

 : لوقف ةروس أرقي نأ لبق عكري ىذلا ىن فلتخا هنمو : ةلأسم

 { هنبق ذلا لامك دعب الإ لمغلا هل نكي مل ائيش لمع دق هنأل ةالصلا ةداعإ هيلع

 . .يناثلل دوجلا دجسي :ىتح لوقو . دسفت مث دوجسلا ىأ لخدي لوقو
 . تدسف ىلص اذإف © ةمات ةعكر لنصي مل ام ىناثلا د وجسلا مع تأ ول و لوقو

 ةالصلا نم غ رفي م ام 0 يسان ناك اذإ ةعكر نم رثك أ ىلص ول.و دسفت ال لوقر

 لق نايسنلا ىلع ةالصلا متأ ولو لوقو . ةمات هتالص و { ةروسلا ةءارق ديعي و

 9 ل يقغا ( : ملسو ه هنلع هللا ىلص ىبنلا لوقل هتالص نلع ىضم و ةروسلا ةءارق

 . . ملعأ هللا . « نايسنلاو أطخلا نع

 هفلخ نم و هتءارق هيلي نم عمت اذإ راهنلا ةالص ىلصملاو هنمو : ةلأسم .

 - كاشاا نه رذع .رغل كلذ لعف اذإ : .{ لاق ؟ همزلي ام ؤ ةذاعتسالا وأ

 هنإ لوق و ، ثالذ ىيف ثياع هنآل ى هتالص دسفت نأ اهدحأ : نالوق كلذ ىفف

 رذع ريغل ثالذ ناك اذإ ةداعإلا بحأ انأو © هيلاع دسفت الو ءاسأ دق
- 

 ؟ 4ةالزض :متا غ :.ليذذأ اهعت نس , ىنح 4ةءا رق زمه ها نإ و : هل تلق

هينذأ : ةس .نا إ و ة :"اهنف ةءارق هينذأ عمسيال ليق دقف راهثلا ةالص ىق امأف : لاق



_ ٥٥٦ 

 لعفي مل نإف ، هينذآ عمسيآرمثويف ليللا ةالص امأ و . هتالص دسفت ال و ءاسأ دقف

 . ملعأ هللا و . ءاسأ دةف

 0 بهذلا فورح نم ءىش هبوث ىفو ىلص نمو : ىلما :لا ةلأسم

 :ناديبع نبا لاقو .هيلع سأب الف ، نايسنلا ىلع مانصألا اهف ىلا (ىركا ودلا ) وأ

 . نايسنلاو دمعلا ىلعةالصلا.اهسةزوجت ال لوق ،تايجنرفلا(ىركا ودلار وأ

 زوجت : دمحم نب هللا دبع لاقو . دمعلا ىلع زوجت الو نايسنلا ىلع زوجت لوق و

 ىلصملا اهس ىون اذإ انص اه نأ حصي ىنح © نايسنلاو دمعلا ىلع ةالصلا اهب
 بل دصلاو مانصألا نم ءىش اع ناك نإ : ىدشارمحلا لاقو . هل ام ظفح

 صخ ر نم صخ ر دق و . اه هملع دعب هتالص مت الو { ركذ نبح اهجرخم هنإف

 . ملعأ هللاو . نايسنلا ىلع هتالص مامت ىن

 دروزاللا نوحصلا نم ءىش دجسملا بارحم ىن ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 عطقي : لاق ؟ ةالصلا عطقي له حاورألا تاوذ نم ء ىش لام ررص نهف

 حا ورآلا تاذ روص و ، فلقآلاو ضئاحلاو بنحلا و بلكلاك ه ولاق ام عيمج

 . ملعأ هللاو . ءىش اهعطقي ال ةالصلا نإ : مشاه خيشلا لاق و . كلذ هبشأ امو

 دنع ةزئاج (اياطولاو ش وكلاو لوبرزلاب)ةالصلاو : ناديبع نبا ةلأسم
 5 ةزانج وأ باحصألا تاوف فوخ وأ رح وأ درب نم ةرورضلا وأ فوخلا

 . ملعأ هللا و . الف اذه ريغ ىن امأ و

 هتالص تتأ © هل لاقي ام مهفيف ةجاح هل ركذي ىلصملاو هنمو : ةلأسم

 غصي مل نإو ، هتالص ضقن لجرلا ثيدحل ىغصأ اذإ امأف : لاق ؟ ال مأ

 . ملعأ هللاو . هيلع ضقن الف هعماسم ىث لخد امنإ و

 ثالذ نيح ى ةأشج هتءاج دجسي وأ عكري نأ دارأ اذإ ىلصملاو : ةلأسم

© هفوج نم ءىش هيف ىلع رهظي نأ دجاس وأ عكار وهو أشجت نإ فاخف



_ ٥٥٧ 

 ؟ كلذ هنع بهذي نأ ىلإ كسانني نأ هل له 0 رهظي الأ اجر ماق أشجت نإ و

 عوكرلا ىف لخد نإو : تلق . كلذ قيضي الف هتالص حالصل ناكاذإ : لاق

 : لاق ؟ هدوحسو هعوكر ىلإ عجري و أشجتي موقي نأ هل له ، دوجسلا وآ

 . ملعأ هللا و . قيضي الف هتالص حلاصل ناكاذإ

 ًاقاعم ناك اذإ زرخلاو : هللا همحر سيمخ نب ملاس هيقفلا طخ نم : ةلأسم

 ، ثالذ لجرلل زئاجف ةمكلا وأ دضعلا ىف لعجو ،ك صاصر وأ ساحنب هيلع
 هركيف ةأرملا امأو . لاجرلا ٢!رسبل نم وه سيل و لمح كلذ & هب ىلصي نأ هلو

 . ملعأ هتلاو . اهتالص داسف ىلإ هب غلبي الو ، زرحلا كلذب ىلصت نآ اهل

 دق اهتقو نأ ردي ملو ، اليل هبتناو ةمتعلا ةالص نع مان نمو : ةلأسم

 نم باطي نأ هياع مأ ؟ اهتاوف حصي ىتح ةرضاح اهلصيأ & ال مأ تاف

 . لوق ىلع هيفكي : لاق ؟ ثكالذب هفرعي

 رصعلا لاقف رهظلا ىلص نمو : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 عجر نإ : لاق ؟ ذاعتساو مرحأ نأ دعب ركذ و ، ًاطلاغ وأ ًايسان برغملا وأ

 . هتالص تمع ىصم نإ و { بي رق هعض وف

 3 رلا نهز ىن سمشلا ى راهنلا ىف ىلصملاو : ناديبع نبا ةلأسم

 بوهذلا هقوعي هنأ ريغ { ناكم دجو وأ ، هيف ىلصيل لظ هيف اناكم دج ملو

 فوصلا نم ائيش شرفي نأ ه! زوجعأ ، ةالصلا هتتاف هيلإ بهذ اذإو 0 هيلإ

 امئاق ىلصي مآ ؟ كالذب الإ هياع ردقي ال ناك اذإ هيلع دعةي وأ هيلع دجسي

 ريغ رارطضالا نإ : لاق ؟ هريغ ءىش ىلع وأ فوصلا ىلع دعاق وأ

 هيلعالإ دجسي الف ض رآلا تتبنأ امم هد وس عضوم لعجب نأ ردق نإف ، رايتخالا
 . اندنع فالتخا اد وعق وأ امايق ةالصلا ىن هيلع د وجسلا ةزاجإ ىفف دجم مل نإو

ىقب هن أ رك ذ ش 6 طخمع وأ عخنتف هت الص ح أ هن أ نظ نم و هنم و : هل اسم



_ ٥٥٨ 

 ىلع ىنبي نأ هل لوق : لاق ؟ اهفنأتسي مأ هتالص ىلع ىنبيأ ، اهنم ء ىش

 . اهفنأتسي هنإف ةلبقلا ربدأ وأ ملكت نوكي نأ الإ هتالص

 ؟ اميج فاقلا لعجب و ةوادبلاب هتالض ىن أرقي نمو هنمو : ةلأسم

 زوجب الف ردقي ناك نإو ث ةمات هتالصف كلذ ريغ ىلع ردقي ال ناك نإ : لاق

 ( نآرقلا لدبي نأ هل

 ء ىشب اعد و هتالص متأ دق هنأ نظ و ىل وألا تايحتلا نف اهس نمو : ةلأسم

 ؟ بجعي ىذلا امو ؟ هتالص ىلع ىبي نأ .هلأ له :غ ايندلا رومأ نم

 ناك نإ و : تلق . اهمامت هبجعأ ىراوحلا ابأ خيشلا نإو & فالتخا هيف : لاق

 . ملعأ هللاو . هرضي ال لوقلا رثكأ : لاق ؟ ةرخآلا رمأل اعد

 ناك اذإ هديب وأ هتهجب هدوس مضوم ىوسو دحس اذإ ىلصملاو : ةلأسم

 © لمع هنآل كللذ هتزاجإ ىن فلتخم : لاق ؟ هتالص رضيأ © وتسم رمغ

 . كلذ قيضي ال هنأ ئدنع و « فالتخاناهخالصإل ةالصلا ىف لمعلا زا وج فو

 اه رضح نم اهل لاقف ةلبقلا ىلإ ةالصلا تدارأ ةا ا رماو : ىحصلا ةلأسم

 فص و ثيح تاصف ةلبقلا امه فص وو ء ةلبقلا كانه سيل : ىبص وأ غلاب نم

 3 هلأست نم تدجوو ، تاولص ثالذ ىلع تلص و 0 اهل فصاولا أطخأ و & اهل

 هعابتا اه سيلو ةبوتلا اهمزات : لاق ؟ اهمزلي ام خ اهنم الهج هلأست ملؤ
 آ:ذعب و: ن لذبلاو ة رافكلا اهم زاي اضعب .لعل و 3 قحلا ةفلاخم :ىن هرنغ الو

 ` : لدبلا الإ اهيلع ئري ال

 الوعجم ناكاذإ خ وحلا ءابق ان و : هللا هح ر سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 هضرع ىف غابل آجسن هيف عمج ول ام اضرعو الوط ريرح ليدج هفارطأ ىن
 نع نغتسم ءابقلا نأ ريغ ا رثكأ وأ نعبصإ ض رع رادقم ءابقلا لوط ىلع

لعل و : { هيف ةطايخلاب هفا رطأ ىف هب قحلأ امإ و 2 هب لعج ىذلا :ليدحلا كلذ



 ذ ٥٥٩

 ىلع هسبل ن ىرت ام © ثكالانه نم هعايض ةعرس :نع هل ةياقو كلذب دصقلا

 ةالص :ضقتنتو ري.رخلا نم ءع ث هب ىذلا بوثلاك نوكيأ ؟ ةفصلا: هذه

 ؟ شابللا ال. لمحلاب هبشأ كلذ نوكيو ؟ ال مأ هلاح نم اذه ىلع هسيال

 عض وم :ريغ ىف كلذ .ىنبجعي و ؛هبىلصي ال هنإ .نيرخأتملا ضعب لوق ىفف : لاق

 .. !اهداسغب لوقأ الف زوج ا ال ام رادمتم هض رع ىف نكي مل ام,هنأ الإ ، ةرو رضنا

 7 . . . ملعأ هللا و

 ىلص ىنح اهجرخ ملو اهيلخ مث هبوث ىف ةنيم ةلمق دمي نمعو هنمو : ةلأسم
 هيلع سيل 5 .لاق ؟ ةالصلا ةداعإ هيلع له © هبوث ىت اهآر نأ دعب نم

 . خيشلا لوق نم انظفح ام بسخ ىلع هندب وأ هب وث ىف تناك { ةداعإ

 .ملعأ هللاو :هللاو .لوآلا وه انلوق وف ةداعإلا هيلع ىراوحلا ىنأ نع اندج و ام ىلع امأ و

 ، فينكلاو ىلصملا نيب ةيقاس ثناك اذإف هلا تاق .: ديعس وبأ ةلأسم

 .رشع ةسمخ نم لقأ نبجولا ىلإ نمجولا ىلعأ : نم ةيقاسلا رهاظ نم تسيق اذإ

 ةيقاسلا نطب ىلإ ىلصملا:هيق. ىذلا نيجؤلا سأر نم تسيق اذإو ث اعارذ
 نوكي مز آعا:رذ :رشع ةسمخ نه رثكأ ناك ، رخآلا نجولا سأر ىلإ مث

 ناك اأذإ ن ينكلا ىف ليق كلذكو { اذه و اذه ليق هنإ ,يعم : لاق ؟ سايقلا

 ًاعا رذ رشع ةسمخ رادحلا .فد ناك .اذإ تيب قوف ىلصملاو & ىلصملا مادق

 : لاق نم لاقو : ادحا نم ابيرق فينكلا ناك ولو 3 ةرتس نوكي كلذ نإ

 رظني الو. ‘ اعارذ رشع ةسمخ . فينكلا ل هبف رادجلا ,نه ةفاسملا نوكت ىنح

 . ملعأ هللاو . ةفاسملا ها رظني انزو رادملا ر ق

 تقولا فرعت مل ىهو ناذألا تعمس ةأرما يف :: :ناديبع نبا ةلس /
 ، ىلدباق نذ؛وملا ناةأب تيلص تنك نإ : لجر اهل لاقف [ ثلضف نذأوملا .الو

 ء .ناذآلا :تاقوأب .راع اهل .لئاقلاو .2 لدبت ملف © تقؤلا:لبقا ناذأ هنإف
 اهنأ حصي ن نآ الل اهمزلأ الف ، لدبت نأ ةأرملا هذهل ىنبجعي : لاق ؟ اهمزلي ام

:. نلعأ ةلا و: لذبلا اهمزلي قئنيخف ٦٦ تقولا لبق تلص



. ٥٦٠ 

 ادعتبي نأ : لاق ؟ ةيبنجألا ةأرملاو ىلصملا نب ىذلا دحلا مكو : ةلأسم

 بواقلا كرحتت الو & ضعبب امهضعب لغتشي ال ام ردقب آضعب امهضعب نع
 . ملعأ هللا و . تاوهشلا نم ع ىشب

 رفساا ةالص لدبل ظفللا ىنو : دادم نب رمع نب دمحم خيشلا ةلأسم

 رصعلاو رهظلا ةالص ةضيرف نم ىرفس ىف ىنمزل ام لدب هت ىلصأ : لوقي
 ملعأ هللا و . رتولاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا كلذكو 0 ةبعكلا ىلإ تاعكر عبرأ

 ؟ ةالصلا ضقني ىح هدح ام قرخلا ١!نع هتلأسو : ىلما زلا ةلأسم

 ةروعلاو ك ماهبإلا رفظ وأ مهردلاك نو , نأ هدحف ةروعلا ىلع ناك نإ : لاق
 ردصلا رثكأ رهظي ىتحف دسحلا رئاس امأو . ةرسلا ىلإ ةبكرلا نم اهدح

 . ملعأ هللاو . رهظلا رثكأو

 دمع ةالصلا ف(دمحارنم رثكآ وآ نتملك وأ ةملك كرت نميف : ةلأسم

 : هتالص ذضقتنت :الف ًايسان هكرت اذإ : لاق ]؟ هتالص لاح ام 0 ايسان وآ

 نم كرت نإ امأو . هتالص ضقتنت ذثنيحف ( دمحلا ) ةءارق رتكأ ىسني ىتح

 . هتالص ضقتنتف كلذل هنم دمعلا ىلع ادحاو افرح ولو ( دمحلا ) ةءارق

 . ملعأ هللا و

 الهاج وأ يسان ة رتس همادق بصتني ملو ىلص نمو نىيبحصلا ةلأسم

 ة راسلا 'تسيل و . هتالص ضقتنت ال : لاق ؟ ال مأ هتالص ضقتنت 0 آدماع وأ

 ملعأ هللاو . باودلا ,نم هتالص عطةي ام هب رم نأ الإ ، ةالصلا طورش نم

 ىضم كدنع نسحألا 0 هتالص ىف كشلا هداتعي ىذلاو هنمو : ةلأسم

 : لاق !ز ؟ فثالذ هراع لاط ولو © ةرم دعب ةرم اهيلصي مآ ، كشلا ك رتيزو

 هيلع د وذ رم لصأ لكلو ، ةهبشلل طوحأ ىناثلاو ، ةض راعملا عفدل ىوقأ لوألا

 هنيد رمأ ىلع ىوقيل ةكشلا ىلإ عجاري الأ ةسوسولاب هسفن فرع نمل ىنبجعي و

امأو : هنع مدقتم مالك رثأ ىلع : 'ئدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم



_ ٥٦١ _ 

 مدقت نم لكو ، تقولا لوأ ىف ىلصي نأ ىنبجعيف ةالصلا لاح ىف تركذ ام

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىنلا نع ىوريو ، لضفأ ناك تقولا لوأ ىن

 : ىلاعت هللا لاق دق و . « اهتقو ل وأ ىن ةالصلا » : لاقف لامعألا لضفأ نع لنس

 ملعن ال & انباحصأ نع لي وأتلا ىن ءاج دقف ()١( سمشلا كولدل ةالصلا مقأ )
 موقلا ةماع نع ءاج امم كلذكو . اهلاوز : اهكولد نأ فالتخا كلذ ى مهنيب

 ثلثب الو © مدقلاب اهلق و لوأ نع ةالصلا رخأتل ىنعم الو ، المعو الوق مهنم
 ةالصلا نع اوفلختي مل نيذلا ، نتباتلا ةعامجلل راظتنالا لجأل الإ ، مدقلا

 ىتأيو هتيب ىن ناسنإلا أضوتي ام ردقب وهو ، مه عرشلا هحابآ رذع نم الإ
 . تقولا لوأ ى ناذآلا ناك اذإ © هترامع همزلت دجسملا ناكاذإ ، دجسملا ىلإ

 . رايتخا ربغ ىلع ناسنإلا قرطت ىنا ثادحألا و نايسنلاو مونلا رذعلاو

 ه رظتني الف ةي وايندلا رومألل هلغشو هنرح و هئارش و هعيبب لغتشا ن امأو
 رصبي ء ىش اذه و ش لذخفلا هسفن مرح دقو & نع ةمعن الو هل ةما رك الو

 ناسنإلا ايس ال ، بولقلا نم ديلبتلا و ةيوهآلا باجح عفت را اذإ لوقعلا لهأ عم

 © مجرأا ناطيشلا عابتا نم فنأيو ، قحلا لوبق داطصي هنأش نم ناك اذإ

 . ملعأ هللاو . هنع تلأس ام نيبت نم هلا رسي ام اذهف

 الفن هتالص لامحال ث ىهنا هل عماسلا مزاي ال : لاق ؟ ثالذ نع ءاهني نأ
 لطابلا نم جرخيل هلأس نإو . هعست ةرورض وأ ًاعوطت وأ الدب وأ آضرف وأ

 . ملعآ هللاو . نسحف قحلا ىلإ

 اهمزلي ام ، سأرلا ةفوشكم تلصو تنلب ةأرما ىف ديعس وبأ : ةلأسم
 : موق لاقف . ليواقأ ةتس ىلع ثالذ ىن انباحصآ .ناتخا : لاق ؟ كلذ ىف
 لدب اهلع : موق لاقو © اهيلع لدب ال : موق لاقو & تلص ام لدب اهيلع

 م زال هيلع لد > هتالص ق خمفني آدحأ ع ذا و : ىحبصلا ةلأسم

 )١( ةيآلا نم ٧٨ ءار.إلا ةروس .

 ) م ٦ - راثآلا بابا (

 



_ ٥٦١٢ _ 

 تناكنإ : موق لاقو . ليللا, ىف تلص ام اهلع لدب الو ص راهنلا ف تلص ام

 لدب الف رتتسم عض وم ىف تناك نإو ، تلص ام لدب اهيلعف رتتسم ريغ عض وم ى

 زوجال نمم دحأ اهرصبي ملو رتتسم ربغ عضوم ىف تناكنإ : موق لاق و . اهلع
 . هيف اهيلع لدب ال هلك اذه : موق لاقو . اهلع لدب الف اهلإ رظنلا هل

 . ملعأ هللا و

 ةأرملا ةالص : هللا هحرَ بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم

 اهتيب ىن ة رتتسم اهنإ لاقف جتح جتحا نإف ، سأرلا ةفوشكم اهتيب ىف ةزئاج رع

 هت ر وع افشاك ىلصي نأ لاج رلا نم هتيب ىف رتتسملل زاحل كلذ زاج ول و : هل ليق
 ةالص داسف ىلع اوعمجأ املف 0 ليللا ىف وأ ، )١( [ هتح امع ] غشي بوثب وأ

 .كلذ زاجأ نيفلاخا ءاهقف وأ نيقفا وملا نم ادحأ نأ ملعأ الو 0 انلق ام ۔۔ص ءال٤وه

 . ملعأ هللا و

 نينثالا وأ انموق نم ۔ا>حاولا لوق امأو : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 اذإ ؟ةجح ةلبقلا ىن قسافلا وأ :انموق لوقف ©ةالصال ةلبقلا ةفرعمب ةثالثلا وأ

 ىذلا قحلا اوريغ دق مهنأل ، لوقلا رثكأ ىلع كلذ اوقفاوو اهنيعب ةلبقلا اوفرع

 زوج ال ثالذكو 0 ةلبقلل ةجحلا مايق دنع ةلبقلل ىرحتلا زوج الو 0 هللا هلزنأ

 ، موجنلا وأ رمقلا وأ مشلا لثم اهلع ةلالدلا دوج و دنع ةلبقلل ىرحتلا

 ةجحلا م وقت ال : لاق نم لاقو . ةلبقلا ىلع لئالدلا مدع دنع ىرحتا زوجب امإ

 لوقل هب اوفرعو قحلا اولاق ولو { نبةسافلاب موقت الو ، ةنامألا لهأب الإ

 . ملعأ هللاو . )٢( ( اليبس نموملا ىلع ني رفاكلل هتا لعج نل و ) : هناحبس هتا

 . ةءارقلا هتعنم ىتح اهدحأ وأ هارخنم دسنا اذإ ىلصملا ىنو : ةلأسم

 .. فالتخا هيف : لاق ؟ هريغ وأ خفن نم هيلع ردقي امب اهددس حتفي نأ هلأ
 . ملعأ هللا و

 )١١ حاضيإ ةداي ز .

 (٢) ةيآلا نم ٤١ ١ ۔ هاسنلا ة روس
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 ناكاذإ : لاق ؟ ةالصلا ىف رئاحلا ريغو زئاحلا حنحنتلا امو : ةلأسم

 ، ثبع وهف ىنعم ريغل اثباع ناك نإو © نىئاحم ولو { زئاج وهف ىنعمل
 . ملعآ هللاو . ثبعلا ىف دوجوم فالتخالاو

 هيجوتلا وأ ةماقإلا ىلإ عجري نأ هل ادب اذإ ةالصلا ىف لخادلاو : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ ملست هيلعأ © مارحإلا وأ

 (١)ةسويهمتناك 5 ةرهاطلا ضرألاف ةالصلا ةزئاجو ىوغرلا : ةلأسم
 & اه ريغ وأ ةسويهملا ضرألا ىن ىلصملا ةهج تنكمت اذإ ، ةسويهم رمغ وأ

 ىلع ةالصلا ةزئاجو . ىلصملا نم ثبع وأ ةحلاعم ريغ نم نامدقلا اهيلع تبثت و

 رحبلا دم هبيصي لحاسلا كلذكو ،& تفج اذإ ءاملا اهاع ىرجم نىلا قاوسلا

 ىلع دس .نمو . كرحتي مل ام ريرسلا ىلع كلذكو : مدقلا هيلع تتبث اذإ

 نه لوقو 0 سأب الف (٣)ةروز ىلع وأ نتروز نب هد وح ناكو (٢)نعد

 ىلع د وجسلاززئاج و . هثزجم نيتروز ىلعو ، هئزج مل نعد نم ةروز ىلع دس

 فذضخغلاو رجشلاو زوملا قروو ، قيقدلاو بوبحلاو ، شيشحلا ىلع و « رجشلا
 ىلعو { رجشلا ةتبنلا ضرألاو 0 حلملاو ؤ عمتحملا بشعلا مشهو فيللاو

 د وجسلا هيلع زوجم ال رانلاب قورحملا ج وراصلا : رظانلا لاق .(ج وراصلا)

 . هيلع د وجسلا هوركم حلملاو ، ةرورض نم الإ

 ناك نإف © ةهبحلا هيلع نكمتت اتباث ناك اذإ لافطلاو رجحلاو : عجر

 دوس برطضا ضفخنا اذإ هنأل ، زوجم الف ةهلا هيف صوغت. وأ ضفخني
 زئاجف فوصو نطق نم ًاطولغ ابوث ناك نإ ليقو . هيلع فاتخاو ىلصملا
 رويسو ص وخ وأ ، رعش وص وخنم (ة“) تلمع اذإ ثالذكو .هيلع دجسي نأ

 رثكأ ىلع صوخلا ىلوتسا اذإ هيلع د وجسلا زاج بلغالا صوخلا ناكو ، دلج
 . ملعأ هللا و . دوجسلا عضوم نم ةهحلا

 )١( نادفلا ) و . ردصم ( حتفلاب ) سيلاو . تثرح ىلا ضرألا ديري : ة۔و۔هم (
 ةينامع اهلك . هتادأ : ليقو .

 رمتلا هيلع طسبي و ظي رشلاب لم ريو ضعي ىلإ هضعب مضي فعس : نعدلا )٢(
 . لذنلا بيسع : روزلا (٣)



_ ٥٦٤ 

 هبلقب رطخ ءاعد اهيف ةيآب رم اذإ ىلصملاو : سيمخ نب رصان ةلأسم

 ء اههابشأ و )١( (ةنسح ايندلا ىث انتآ انبر ) :ىلاعت هلوق لثم 0 وعدي نأ

 نأ روي وأ كلذ هل هركيأ ، اهلثمو ةيآلا'هذهك ءاعدلا تايآ صتخم هنأ وأ

 روضح نم هتركذ ام هبلع قيضي ال : لاق ؟ سردلا ىنعمب هتءارق نوكت
 .ةيهارك كلذ ىف ملعأ الو ، نبملسملا راثآ نم هتفرع ام ىلع © ءاعدلا ةينب بلقلا
 . ملعأ هللاو . سردلا ىنع نوكي نأ كلذ نم هب رومأملا امأو

 © ةالصلا تقو ىف ابوث دجوو هتالص ىضق اذإ نايرعلاو : ةلأسم
 ديعي نأ ىنبجعيو ، فالتخا كلذ ىف : لاق ؟ ال مأ ةداعإ هيلع له

 . ملعأ هللا و . طايتحالا ىلع

 هليل هرهد امئاد هربد نم حيرلا جورخم ىلتبا نميفو : ىلمازلا ةلأسم

 ؟ ةالصلل هلعف دنع ىلتبملا اذه لعفي فيك © دبأ اعفد اهل عيطتسي ال ، هراهنو

 ىلتبملا اذه ىنبجعي : لاق ؟ ًابابحتساو ًاباجمإ رم؛وي اذامب و ؟ هيلع بج اذام و

 فرصي ىذلا دوعقلا نم هنكمم ام ىلع دعق حي رلا هتءاج اذإف ، امئاق ىلصي نأ

 © هتالص م نأ ىلإ .0 هبأد نوكي اذه ىلعف ماق اهنم نمأ اذإف 0 حي رلا هنع

 ىف ماق اذإ ناك نإو . اهعسو الإ اسفن فلكي ال _ هلالج لج _ هتنا نآل

 3 هل غرفأناكدعق اذإ و، حي رلا هذه ةعفادم لبقنم هتالص نع لغتشا ، ةالصلا

 . حي رلا هنع ف رمحي ىذلا د وعقلا نه هنكمأ ام ىلع & ىدنع هب ىلوأ د وعقلا ناك

 . ملعأ هللا و

 .. آعم اق لدتعي ىح ‘ عوكرلا نم هسأر عفري ملو عكر نميف هنم و : ةلأسم

 © هدخ نمل هللا عمس : هرارختنا ق لاق و ادجاس رخ عوكرلا نم غرف 11 وه اممإ و

 ؤ ضرآلا نم ابيرق هتهج تراص دقو د وجسلل ركو & دمحلا كل انبر
 ةفلاخمل دمحلا ريغ ىلع اذه هنم ناك نإ : لاق ؟ ال مأ هتالص كلذ ىلع متأ

 ةرخآلا ىو ةنسح ايندلا ىف انتآ انب ر لوقي نم مهنمو » : ةرمقلا ةروس نم ٢٠١ ةيآلا )١(

 . " ر انل ١ ب ١ ذع انق و ةن حص

 



٥٦٥ 

 : فلوملا لاق . رثألا نم هتعمس ام ىلع ، هتالص داسف ىلإ هب غلبي الف ك ةنسلا

 . ملعأ ةللاو . لدبلا ىلإ هب غلبي ملف لدبلا امأ و

 ، مارحإلا ةريبكت دعب ةذاعتسالا نع ىنئرنأ : هل تلق هنمو : ةلأسم

 عمسأ ملو ، ناسللاب اه لوقأ : لاق ؟ ناسللاب مأ بلقلاب ؟ تنأ لعفت فيك
 ّ و ةالصلا ضقتنت لوقلا رثكأ ىفف ، دمعتلا وأ ةلاهلا ىلع ننذآلا اه

 © ىلصملا مامأ رانلا تناك اذإ : هل تلق . ساوسو رذع نم نوكي نأ الإ

 عطقي الف رمحلا امأ : لاق ؟ ةلعتشم وأ آ آرمج ناك اهعطقي د ودحلا نم مكلا

 ىلع تعطق اعارذ رشع ةسمخ نود ناك اذإ لوق ىلعف ث ةدوقوملا رانلا امأ و

 . ملعأ هتلاو . هب سأب الف جارسلا امأو 2 هتالص ىلصملا

 مارحإلا ة ريبكت ىف ىلصملا لاق اذإو : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 ، ةينلا ىناعم نم ئيش مكحم مل هنأ ركذ مث © الماك هتلا مسب وأ ، ماللاو فلألاب

 ةريبكت ربكي مأ ، كلذ ددجم عجري نأ هل له ث ثلذ ددجيل ةعجرلا دارأف

 هتين ددج نآ اهلك ة ريبكتلا متي مل ام هيلع قيضي ال هنإ : لاق ؟ مارحإلا

 هناسل تلز امنإ و ، هبلق ىف دقاع ناك اذإ هيلع سأب الف ىضم نإو { ربكي مش

 . ملعأ هللا و . نايسنلاو طلغلا لبق نم

 بتك نم ضعبل ىدنكلا ميهاربإ نب دمحم هللا دبع هيقفلا باوج : ةلأسم

 ، تاولصلا عيمج ىف تاينلا نم ىخأ اي هتركذ ام امأ : ناوخإلا نم هيلإ

 نع ةيفاك ةينلا نإ ، هدابع اه دبعت ىتلا ضئارفلا عيمج نأ تفرع نلا

 ء ىش لعف ىلإ دبعتملا دصقت اذإ ، هناسلب اهركذ هيلع سيلو © اه قطنلا
 ة هتعاطو هلا اضر كلذب دارأو ، ضئارفلا هذه نم هب هتل هدبعت ام
 . اذه هبشأ امو © هفلك وأ هب هدبعت وأ همزلأ و ، هيلع هتلا هض رف ام ةيدأت وأ

 هيلع سيل و © هافكو هاوس امع هأزجأ © هدقتعاو اذه نم هاون ءىش ىأف

هذه نم ءىشل ةدابعلا ةيدأت دنع ىون نإ ثالذكو . كلذ نم ءىش ركذ



. ٥٦٦ 

 هبشأ ام وأ ، هروصم وأ هديعم وأ © هيدبم وأ هئشنم وأ هقلاخ اضر ضئارفلا

 هأ زجأ 0 هثايسأ نم ء ىشب ىمعت وأ © هتاذ وأ هلاعفأ تافص عيمج نم اذه

 هتين ريغ نإو . هناسلب كلذ نم ءىشب قطني نأ هيلع سيلو ث ىدنع كللذ
 ل وقلا عاتجال لضفأ ىدنع ناك هل اقمم هدارم رهظأ وأ همالك نم ع ىثب هذه

 هتين راهظإ دنع فخ مل ام ، امهدارفنا نم لضفأ ىدنع امهعانجاو 0 ةينلاو

 كوكشلا دلوت فاخ اذإف . كلذ نم لضفأ وه امع هلغشي امم هيلع كوكشلا دل وت

 ىنأل ، هتركذ ايف ىلإ بحأ ةينلاب ءافتكالا ناك هناسلب هتين راهظإ دنع هيلع
 كيلع لخديو ، تاينلا ىف ساوسولاب كض راعي ىخأ اي ناطيشلا نأ تفخ
 قمعتلا ىف ثالذ دنع كئجايو 0 تاقيثولاب ديكأتلا ىف كبلاطيو { تاقشملا
 كللامعأب دصقاف {كآ ىصحت ال ناطيشلا دئاكمو 0 هنودب ءافتكالا كثزجم امم

 : كلوق امأو . هاوس امع فاك كلذ نإف ، ههجو ىلع لمعلا ءاتيإو هلل ةعاطلا
 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ةالصل هباصتنا دنع ناسنإلا لوقي فيك

 ةبعكلا ىلإ اذك ةالص[اذه ىماقم ىن ىلصأ : لاق نإ هنأ ىدنع ىذلاف ، ةرخآلا

 ةلبقلا ىلإ وأ ، ةبعكلا ىلإ هذه ىتالص ىلصأ : لاق وأ ، هلوسرل و هتل ةعاط

 ىدنع كلذ لكف © ظافلألا نم اذه هبشأ ام وأ ، هلل ةعاط ةلبقلا لبقتسم وأ

 « هلوسرلو هتل ةعاط ةضيرفلا ثالذب دارأو ىلص و ةلبقلا لبقتسا نإو ث زناج
 . لعأ هللاو . هأ زجأ

 .ماي ال ىنعأ ث ةالصلا نسحم ال نم ىأر لجر ىف : ىحبصلا ةلأسم

 .حوفسم وه ىردي الو امد هبوث ىف ىأر اذإ كلذكو © اهد وح الو اهعوكر

 .ءوضولا دعب هآر وأ ، ءوض ولا نسحم ال نم ىأر اذإ كلذكو & حوفسم ريغ وأ

 :؟ اذه عيمج هيلع ركني نأ مزال هيلعأ ث ءاملا هسع مل ع ىش همدق ىن ىقب دقو

 ؟ ةيقت هن قتي مل وأ ةيقت هنم ىقتي ناك ؟ ةليضف نوكي مأ هيلع امزال نوكيو

 وه ام ملعي الو 2 اف رف وأ الفن ىلصي وه ام ىردي الو ىلصي هآر نم امأ : لاق

 .هنم قتي مل اذإ كلذكو © فلذ لعف نإ نسح و 0 هيلاع راكنإلا همزلي الف © هنيد

‘ ىدنع ايف مزال ، راكنإلا هيلعف ى آاض رف ىلصي هنأ هنم ملع اذإ امأ و . ةيقت



_ ٥٦١٧ 

 بجوأ ام هيف ذفني ىتح 0 هيلع ردقي نم هب ربخأ الإو هعييضت نع ىهتنا نإف
 لاق نم لاقف © مد هب ىقبي ىذلا امأو .. اذهف . دح وأ برض نم هيلع هتلا

 همزلي ال لاق نم لاقو 0 .مثأي ناك نإ كلذ نم بجوأو ملعي نأ ىأر نم ىلع

 رذعأ هل دهاشملاف ، لوقلا ضعب ىف ضقنلاو مثإلا نمآروذعم ىلصملا نآل ، ثالذ

 كلذ نأ هملعي نأ الإ { راكنإلا هل دهاشملا مزلي الف ءوض ولا نسحم ال نم امآو

 ، ءوض ولا كالذب هفلخ ىلصي الو هلعف ركني نأ هيلعف . مزاللا هب ىلصي ءوض ولا

 . همالعإ ىف فلتخم هنإف ءاملا هس ملع ىش هندب ىف ىقب دقو ءوذ ولا دعب هآر نإ و

 هيلع بج و ملع امهمو مثإلا نم ملاس هنآلهمالعإ هيلع سيل لوقلا ضعب ىفف
 ناك نإو ء هتنا ةعاط نم هنآل ثالذ هيلع نإ : لوقلا ضعب ىن و . مثإ الب لدبلا

 ربلا ىلع نواعتلا نم اذهو © ةجحلا هيلع مقي نأ اذه ىلعف آروذعم هبحاص

 مهرد نم لقأ ىسنملا ناك نإف بهاذملا ضعب ىف جرخ هنأ ىدنعو & ئوقتلاو

 بجم مل ريثكلا ىن نأل ص مالعإلا هيلعف كلذ ردقب ناك نإو © هيلع ملعأ الف

 . ملعأ هللاو . رذعلا ل زغي ليلقلا ىن و ، لدبلا

 زوجت الو ض رف وهأ :ناذآلا ىف ىصورخلا سبمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 لوقلا رثكأ ىفف : لاق ؟اذه ىف هجولا ىنفرع ؟:ةلفان وأ ؟ هب الإ ةالصلا
 لاجرلا ىف صوصخلا ىلع هنأ الإ ، ةيافكلا ىلع ض رف هنإ ليقو & ةنس هنإ

 اهزاجأ & اهتص ىف فلت ةعامحلا ىف ناذأ رىغب ةالصلا امأو . ءاسنلا نود

 تاولصلا هذه نم ء ىشل نذاوي نأ زوجو : هل تلق . نورخآ اه زج ملو ضعب

 هزاوجم ليق دق ، معن : لاق ؟ ال مآ اهتقو لبق راهن وأ ليل ىف سمخلا
 اذه ىف نيدلقم سانلا رثكأ راص امل هنأل ، ناضمر رهش ىف الإ ، رجفلا ةالصل

 رجفلا ةالصل نذوي الأ نبملسملا نم رخأت نم بجعأ ، ننذوملا نم نوكي نمل
 ةعمحلا ةالص ى الإ هب ليق امم هملعأ الف تاولصلا نم اه ربغ امأو . اهنقو لبق
 دلقي نأ تقولاب هل ةفرعم ال نمل زوجمو : هل تلق . كلذ ىأر نم لوق ىلع
 ليبس ىلع تاقوألاب فراع ةقث ناك نم ديلقت هل زيجأ دق : لاق ؟ نذؤوملا
هدح و ها رحتي نأ هيلع و © هدلقي ال هناف هتفرعم نم غ نوكي نأ الإ ، عابتالا



 ٥٦٨ ؤ .

 . كالذ ىف ديلقتلا نم عنملاب ليقو © ةفرعم الو ةلالد نع ال هنأ هناذأ ىف هملعل

 ليق اذكه : لاق ؟ اذه لثم ىف ريصبلا دلقي هب ام ىلع ىمحعآلاو : هل تلق

 : هل تاق . ريغ ال رضح نم هربخت هب ام عمسي نأ الإ هتردق نم سيل ذإ
 ءامسلا ىف اهفرع نمع سمشلل ىراوملا مم .غلا تقو ىف نذوي نمل زوجو

 ه زاوجم ليقو © هب ةلاهج ىلع زوج ال هنإ . دق : لاق ؟ هلاح ىه نيأ
 هل رهظ ناف !0 هبلق نم عفتراو هسفن ىث نآمطا اذإ .{ هروضح ئرحتلا ىلع

 ة راهط رمغ ىلع نذوي نأ هل زوجي و : هل تلق . ةيناث هتقو ىف هداعأ هطلغ نم

 ةحص ىن فاتخم و ، ةزاجإلاب ليقو & ةيا ركلاب هيف ليق دق : لاق ؟ ةلماك

 ؟ ةبانج وأ طئا وأ لوب نم اثدحم نامك نإ و : هل تلق . ةعامج هب ةالصلا

 ىسع و « هب ءا زتجالا ىفو & هلعف ىف فالتخالا نم ىضم ام ىلع وهف : لاق

 . هلاق نم ىأر ىلع عنملا ىف دشأ طئاغلاو لوبلا نم نوكي نأ ةبانحلا ىن

 ؟ ال مأ ءى زجيف زوجمأ ، ةساجن هبوث ىف نأ الإ ندبلا رهاط ناك نإ و : هل تلق

 .لاح ىلع فالتخالا نم جراخ ريغ ناك نإ و ، لوآلا نم برقأل اذه نإ : لاق

 هب ىلص نم ىلع لخاد ىأ رلاف ءوض و ىلع هتراهط ى نكي ل امو : هل تلق

 ىلص نم امأو ،ةعامحلا ةالص ىن ليق اذكه : لاق ؟ ادرفنم وأ ةعامحلا ىتا

 مهلوقل ، اذه ىلع ةمات اهنأ الإ هتالص ىف نيملسملا لوق نم ىردأ الف هدحو
 ق ءىزجتف نذ؛وت نأ ةأرملل زوج و : هل تلق . لاح ىلع اهمانب هكرت نميف

 , ىف ءعى زجيف اهل زوجي ال : لاق ؟ لاجر لا ناذأ نم ه ريغ نع ةالصلا

 اهنم 1 هنوكل عو 0 اهناذآل زاوج الف 3 اهتوص عفرت نأ ةعونمم اهنآل .ث هزاوحل
 . اذه الإ هيف ىدنع حصي الو © هب ءا زتجالا ىنعم ىف ءىشب سيل هنأكف

 . كلذ ى رظنيف

 ؟ هيجوتلا كالذكو ؟ ةنس وأ ةضي رف ىها ، ةماقإلا ىفو هنع و : ةلأسم

 هيجوتلا ىف لوقلاو ث ةنس[اهنإ ليقو ث ةضيرف اهنإ ةماقإلا ىن ليق دق : لاق
 ؟ امهدحأ كرت وأ ؟ امهكرت نم ةالص نوكت امو : هل تنق . كلذك
نايسنلاو :طخلاو دمعلا ىف : هل تاق . اهداسفب !ليق و 2 اهماتب ليق دق : لاق



. ٥٦٩ 

 ٤ دشأ ملعلا عم دمعلا ناك نإو © معن : لاق ؟ امهكرت ىن لهجلاو ملعلا ىلع

 لاق نم ىأر ىلع ديدشتلا نوكي ام رثكأو ، فالتخالا نم جرخم ال هلكف

 ؟ مالسلا هيلع مهاربإ هيجوتو : هل تلق . امهب نواهلا هج و ىلع وأ امهض رفب

 { داسفب اهف حدقي ال هكرتو ص ةالصنا ف بحتسملا نم هيف ليق دق : لاق

 : هل تلق . هكرت دمعتي نأ هيلع ردق نمل ىغبني الف & لئاذضفلا نم هنأ الإ

 هللا ركذ نم نكي مل اذإ اهديعي نأ هيلعأ ، اه ريغب مالكلا نم ةماقإلا ىن ىنأ نإف

 3 هيلع ةداعإ ال ليقو ث اذه ليق دق © معن : لاق ؟ ةالصلا رمأ ىف الو

 ىلع جرخم نأ هيجوتلا ىف ىسعو . اهدعب نم هب ملكت نإ اهتداعإ ىف فاتن و
 هيف لية دق : لاق ؟ائيش ةماقإلا نم كرتف ىسن نإو : هل تلق . لاحلا هذه

 .هيلع ء ىش الف ىلص ىتح هركذي مل نإو ، ىلصي نأ لبق نم هركذ نإ ةداعإلاب
 ىقب ام نوكي نآ الإ ، معن : لاق ؟ كلذك هيجوتلا ىف لوقلاو : هل تلق

 رادأ نإف : هل تلق . هلك هيسن نم مكح ىف ريصي هنإف ، اهجوت دعي ال هكرت نم

 هب همزلي نأ املف ، رذعي هب امل الإ هل ىغبني ال : لاق ؟ ةلبقلا نع اهبف ههجو

 ؟ ةماقإ الو ناذأ ءاسألا ىلع سيلو : هل تلق . هفرعأ الف اهل ةداعإلا مكح

 ، نهيلع سيل هنإ ناذآلا ىن ليق دق : لاق ؟ نه الو نهيلع سيل مآ نهل مآ

 فلتخيف ةماقإلا امأو . نهتاوصأ ظفح نم نرم؛وي هبأ امل نهل امم هفرعأ الو

 كلذ نم نهعنم اهجو ملعأ الف نهل اهزاوج امآو © نهباع اهموزل ى
 ناذأ نم هريغ نع ءىزجمأ & لاع توص معيفرب نذأ نإف : هل تلق

 هب ام ريغ نلعف دق : لاق ؟ هب ءعىزتجم نأ دارأ نمل ةعامحلا ىف لاجرلا

 داعإلا هبف ليق اذهل نوكي نأ ىسعو « لاخ ىلع ئ زجم هارأ الو { نرم؛وي

 ىصلا ناذأب اولصي نأ ةعامجلل زوجم و : هل تلق . اذه الإ هل ىنعم ال هنأكو

 ىنعم هقحلي نآل زاج لقعي نم دع راص دق ناك نإ : لاق ؟ ال مأ

 هنم ذخوي ال م ، هلك اذه ىن رظنيف غلبي مل ام ، مه هزاوج ىف فالتخالا

 . ملعا هللا و . اقح ناكام الإ

ء ةالصلا تاق وأب هفرعي نم دجم مل اذإ ىمعألا : هل تلق : ىحبصلا ةلأسم



_ ٢٧٠ _ 

 : لاق ؟ ةالصلا تقو لوخد نع الئاس هتوص ىلعأب ىداني نأ همزليأ

 & :تقولا ت وف فاخ اذإ ثالذب رمأوي امنإو ، موزللا قيرط نم كلذ ىل نبي ال

 © هل وخد هعم حص امهف { لخاد ريغ تقولا مكح نأل كلذ هم زلي ال تلق دق و

 ،تقولال وخد نمب و ءاملا بلطي نم نبب ق رف اذه و ، ض رتفملا ءادأ هيلع بجو

 باط هم زاف ) تقولا لوخد ملع دق كلذ ةظحالملا و ءاملا بلط هم زلي ىذلا ذإ

 . ملعأ هللا و . هدحن ل اذإ ءاملا

 ىنمزل ام لدب نمتعكر ىلصأ لوقي ، رضحلا ىن رفسلا ةالص لدب و : ةلأسم

 تاعكر عبرأ ىلصأ لوقي رفسلا ىف رضحلا ةالص و & اذك ةالص نم ىرفس ىن

 . لعأ هللاو . اذك ةالص نم ىرضح ىف ىنمزل ام .لدب
 ١

 ىلاو ةضقتنملا وأ ةدسافلا ةالصلا لدب ظفل امو : ديعس نب سيمخ ةلأسم

 3 ةرضاح اهركذي 2 اهبسن وأ اهنع مان ىلا امأ : لاق ؟ اهسن وأ اهنع مان

 ىنمزل ام لدب ىلصأ : لوقي ةضقتنملاو ةدسافلاو ةتئافلا لدب و . اهتقو كلذ نآل

 تاعكر عب رأ ىلصأ لاق نإ و . ةعكر اذك ىه و ، اذك ةضيرف نم هواضق و هلدب

 . ملعأ هللاو . ىفكيف رهظلا ةالص ةضيرف نم ىنمزل ام لدب

 فاخف ء ىش همادق رم اذإ ىلصملا ىن دادم نب دمحم نب ناملس خيشلا ةلأسم

 دسفتأ . هد ربا ءاحطبلا نم ع ىشب هلجر عجرف ؤ هدوحس نب و هنيب رمب نأ

 كلذ ناك اذإ { ىلصملل زاوحلا نم كلذ ولخم ال : لاق ؟ ال مآ هتالص

 هدوس نيبو هنيب رورملا نع هعد ري ء ىشب وأ ، هديب هيلإ عىموي نأ حالصلا ىلع
 © كلذ زج مل آفعب لعلو © اهحالصإل ةالصلا ىن لمعلا زجن نه لوق ىلع

 . ملعأ هللا و . احالص كلذ ناكولو

 هتلبق ىنو ىلص اذإ ىلصملا نإ : ىدومحلا دوعسم نب ىلع خيشلا ةلأسم

 نأ امل مش © هب هنم ملع ريغ نم عرذأ ةثالث نود ايف ههجوب هيلع لبقم لجر

ىوقأ الف مكحلا قيرط نم امأ ، هيجوب هل لباقلا لج رلاب ملع هتالص ىضق



٥٧١ 

 لج رلا كللذ نأ هتالص ىف لخد نم هنأ حصي ىنح « هتالص لدب همزلأ نأ

 ىلصملا كلذل ىنبجعيف طايتحالا ىف امأو . ىلصملا كلذ ىلع ههجوب لبقم وه
 لبقم © لج رلا كللذ هتلبق ىفو ىلص هنأ ىلصملا بلق نأمطا اذإ ، هتالص لدب
 هيلعل دبال هنإ نيماسملا ضعب لوق هيفو . عرذأ ةثالث نود ايف ههجوب هيلع

 نود ايف ههجوب هيلع لبقم ىدآ هتلبت ىنو ، ىلص ىلصملا ناك ولو هتالص ىف
 . ملعأ هللا و . عرذأ ةثالث

 & هممحيبي وأ هلسغي ن أ الإ هب ىلصي الف سجن ب وث هل نم و : ىحبص ١ ةل أسم

 . لع آ هللا و . دحع ل وأ ٥ رمغ دجو 0 بط ر هب ىلصي ن أ هل هلسغ دعب ر

 ؟ال مأ سأب هيلعأ ، ةالصلا ىن ًدماع وأ ًايسان ةذاعتسالا كرت نم و : ةلأسم

 هيلع ليق و ، نايسنلاو دمعلا ىف هيلع ضقن ال ليق ، فالتخا كلذ ىف : لاق

 هيلع سأب الو & دمعلا ىف ضقنلا هيلع ليقو ث نايسنلاو دمعلا ىف ضقنلا

 | ملعأ هللاو . هيجوتلا ىن ليق كلذكو ، نايسنلا ى

 هل ناك ةالصال نذ“ونا ىرحت و ايغ تقولا ناك اذإو : ديعس وبأ ةلأسم

 هنإ لاق نه لاقو © ةالصلا نم دشأب ناذألل ىرحتلا هل سيلو نذوي نأ
 ، ةالصلا ىلع هريغل ةلالد هانعم عقي هناذأب نأل 3 هنيقي نع الإ نذثوي ال

 . ب اودلا ريغ ىلع لد دق ناك باوصاا بصي مل نإو ، كاذف باصأ ناف

 . ملعأ هللا و

 لاح صخ ىلاعت هللا نأ ىن ةمكحلا ام : سلاحملا باتك نمو ةلأسم
 تاع زنف لضفأ تناك ةعاط لك نإ : لاق ؟ هنم هب ةذاعتسالاب ةءارقلا

 ركذلاو ديح وتلا نم هيف ال لضفأ و مظعأ نآرقلا ناكاملف { رثكأ اهبف ناطيشلا

 اهف نم؟وملل هتب راع تناكو ،© سيلبإ ىلع تاعاطأا دشأ تناك 0 ءاعدلاو

 ٠ ىلعا هللا و . اهاوس نم رك ا

تا واص ىلص نآ دعب اهركذ ش ‘ اه۔اع مان وأ ةالص ىسن نمو : ةلأسم



. ٥٧٢ 

 ؟ اهلبق هالص ام لدب هيلعو ةرضاحلا لبق اهلصيأ 0 ةالص تقو ى

 & اهتوف فخ وأ ةرضاحلا ىف لخد نكي مل ام ، ةرضاحلا لبق اهاصي هنإ : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا اهلبق هالص ام"لدب قو

 ؟ ال مأ زوجت 0 صحلا و ج وراصلا ىلع ةالصلاو : ىدشا رمحلا ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اهضقنب ضعب لاقو 0 اهتزاجإب نيملسملا ءاهقف ضعب لاق : لاق

 & هتلبق ىف سيلو دحأ ههجو رظنيو ىلصي ىذلا فو : ىحبصلا ةلأسم
 ؟ ال مأ كلذ ىلصملا رضي له 3 عرذأ ةئالثأ نود ايف هنأ الإ بناج ىف لب

  سانلا نم هيلإ رظني نم رظن ه رصي الو © ةمات ة زئاج ىلعملا ةالص : لاق

 هيلع دمتعا اذإ هل هركي و & كلذ نع ىمنيف رظانلا امأ و . هارأو ىنبجعي ام ىلع

 . ملعأ هللا و . ائيش هيلع ملعأ الو

 3 رهظلا ةالص ةضيرف ىلصي ناك اذإ ىلصملا ىف : ناديبع نبا ةلأسم

 رصعلا ةالص ةضيرف ىلصي ناك وأ & هنم نايسن برغملا ةالص ةضيرف لاقف

 . هتالص ممتأ نأ دعب وأ مارحإلا ةريبكت دعب ركذو & برغملا ةالص لاقف

 ، هيلع ضقن الف هناسل تلز هنأ ريغ ةالصلا كلت آركاذ ناك نإ : لاق

 اهلإ عجري نأ هل و ، اندنع اهلدب هيلعف اهدقع دنع ةضي رفلا كلت آايسان ناك نإ و

 . ملعأ هللاو . اهركذ ىنم

 ىلع دحأ ىلصي نأ ىنبجعي الف ةقث ريغ نذ؛وملا ناكاذإ لاقو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللا و . رضح دق تقولا نأ هل نبتي نأ الإ هناذأ

 : مهلوق ريسفت ىف تركذ ام امأو : مساقلا ىأ نب ىلع خيشلا ةلأسم

 هنأ الإ { هريسفت ىلع فقن ملف « ؟ فويسلاب ناذآلا ىلع دلاجتن انتكرت ول ه

 رجألا فيعذضتو © هريغ نود لضفلا ديري الك نأ كلذ ىنعم ىلع ىنبجعي

نم ةعامج ولو رثكأ الو ةثالث وأ نانثا دجسملا ىف نذاوي نمل عونمم ريغ



 س دا٣٢٧

 . اهنم دحأ عونمم ريغو ، ةعاط هذه نآل ، ىكالذ مهعسو اونذأ دجسملا ىف

 . ملعأ هللا و

 ىن ( دمحلا ) ةروس نم ع ىش ةءارقل ىساناا امأو : ناديبع نبا ةلأسم
 ضقتنت ال نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف & فصنلا نم لقأ ناك اذاف { هتالص

 . ملعأ هللاو . ثالذب ضقنلا هيلع : ضعب لاق و . هتالص متتو ، كلذب هيلع

 مارحإلاة ريبكت ريغ آيسان وأ دماع ةالصلا ريبكت نمة ريبكتك رت نم و ةلأسم

 { نايسنلاو دمعلا ىف ةداعإلا هيلع ليق & فالتخا كالذ ىف : لاق ؟ هم زاي ام

 { دمعلا ىف ضقنلا هيلع ليقو © نايسنلاو دمعلا ىف ضقن هيلع سيل ليقو

 . ملعأ هللاو . نايسنلا ىن هيلع ضقن ال و

 أرقو ، دعقف مايقلا هيلع ناك اهبس اذإ ىلصملا ىف : ناديع نبا ةلأسم

 ؟ لعقي فيك ث ءانثتسالاو ىفنلا نبب ركذ و ، دهشت لص و نأ ىلإ تايحتلا

 لاق نم لاق ، فالتخا هتالص ىف لوقن و ، هتركذ ام نبب فقي ال هنإ : لاق
 . ملعأ هللاو . ةضقتنم لاق نم لاق و 0 ةمات

 داز اذإ ريبكتلا رئاس ىن و : ىشيق رلا دمحأ نب فاخ خيشلا ةلآسم

 ة ريبكت نبب مأ ةالصلا ضقتنت ، مارحإلا ةريبكت ىن هتدايز لثم آواو ركملا

 اقرف ةالصلا ىف ربكتلا ىف ملعأ ال : لاق ؟ قرف ربكتلا رئاسو مارحإلا

 دقو ، بارعإلا ىنعم ىف دحاو هلك برعلا مالكو ث مارحإلا ةريبكت نع
 . ماعأ هللاو . ليلدلا ىلإ جاتحم كلذ نيب قرفملاو © مهتغل ىلع باتكلا هتلا لزنأ

 تدسف ةضيرفلا نأ ركذف ، اهننسو برغملا ىلص نميف و : ىحبصلا ةلأسم
 ؟ ال مأ ةنسلا و ة في رفلا لدب همزليأ ، تاف دق وأ رضاح برغملا تقوو 0 هيلع

 تقولا تا وف دعب ةنسلا لدب بوج و ىف نأ بسحأو ، ةنسلا لدب هيلع : لاق

 . ملعأ هللا و . افالتخا

امئاق ىلصي هنإف ثيغلا رفاسملا باصأ اذإ : ءايضلا باتك نم ةلأسم



 ۔. ٥٧ ۔۔-

 3 آمناق اهلك هتالص و & هع وكر نم ضفخأ هد وس نوكيو © هد وجسل ءىمويو

 . آحناق ىلصي و 0 رجح ىلع ال و هتهج ىلع دجسي ال و { هتايحت و هدهشت و هتءعا رق

 : ملعأ هللاو . آانيط تراص و ءاملاب ضرآلا تلتبا اذإ اذه نظأو

 نا ركس وه و ةالصلا رضحتف تاركسملا نم ائيش لكأ نميفو : ةلأسم

 تاف ىنح لصي مل نإ : لاق ؟ لدبلاو تارافكلا نم همزلي ام & لقعي ال

 كلذكو © ةرافكلاو لدبلا هيلع : لاق نم لاقو . اهلدب همزل ةالصلا تقو

 ىث ىلص نإو . فالتخالا نم ةدحاولا ىف هيلع ام نهف هيلعف تاولص نك نإ

 اهلقع نإو 0 تقولا ىف لصي مل نم ىلع ام هيلعف & لقعي ملو ركسلا ةلاح

 خيشلا لاقو . مارحلا هلكأ نم ةبوتلا هيلعو ، ةرافك الو هيلع لدب الف
 ةالص روضح تقو ىف ركسملا براشلا برش اذإ : دادم نب دمحم نب ناملس

 فاخأف { ةالصلا كلت تقو تاف نأ ىلإ ركسلا هلقعب بهذ و 0 ةض رتفم

 تقو روضح ريغ ىن هبرش ناك نإو ، ةالصلا كلتل ةرافكلا و لدبلا هم زلي نأ

 ملعأ هللاو . هيلع ةرافكالو ، لدبلا هيلع ليق دقف & ةض رتفم ةالص

 تقو بج وو مالكلا مهفي ال دبع هدنع نميفو : ناديبع نبا ةلأسم

 هل رثكي نأ اذه لثمب ىلتبا نمل زوجمأ ،نآرقلا أ رقي نأ ردقي ال دبعلاو ةالصلا

 حبسي : لاق ؟ ةءارقلاب هناسل حصفي نأ ىلإ ، تا ريبكت سمخ ةالص لك نع
 تايحتلا عضوم ىن و & هدوحسو هع وكر ىنو ةءارقلا عضوم وه و همايق ى هل
 . ملعأ هللا و . اثالث اثالث

 بهذلا مانم ةالصلا زوجت الو : هتنا همحر ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 عبصإلا ىن وه لاج رلل متاخلا سبل نأ نبملسملا راثآ نم هظفح ىذلاو 2 لاجرلل

 3 مهرد نزو نم لقأ بهذلا ناكاذإو ، م رحلا وهو ىرسيلا ديلا نم رصنخلا

 ىرسيلا ديلا نم عباصألا رئاس ىف امأو © ةالصلا ضقني الو هسبل مرحم الف

رفظم نب ناملس ديسلا ناكدق و ، سبل ال لمح هنأل ، كلذ مرحم الف ىنملا ديلاو



. ٥٧٥ _ 

 ] نعملسملا تاقث نم ةقث وهو ، بهذ نم راوس هدي ىفو ، بهذ ًاطرق هينذأب

 . . ملعأ هللا و . ملعلا لهأ نع هظفحت ىذلا اذهف

 ، مالسلا هيلع دمح ةمأ نم لاجرلا ىلع مارح ريرحلا سابلو : ةلأسم

 تظفح دقو _ ملسو هيلع هتا ىلص _ هتلا لوسر نع عرشلا درو كلذكو

 ملعن الو & حالصإلاو ةبوتلا دعب الإ ةرخآلا ىن هسبلي نل ايندلا ىف هسبلي نم نأ

 . كلذ زا وجم لاق ءاهمتفلا نم آدحا نأ

 هب ةالصلا داسفو لاجرلا ىلع ريرحلا سبل مع رحت اندج و: خسانلالاق ]

 آقرفتم ناك 0 ؟رصم و ةادس بوثلا لوط ى هنم عبصإ ضرع الإ هسابلب

 ريرحلا نم هسفنب ماقتسا ام ءاهقفلا ضعب هرك دقو [ اعمتجم وأ
 . ريرحلا نم صلاخلا لوسنا ليدج لثم هنود نم بوثنا ماقتساو

 ، بوثلا نع لصف ول ام هسفنب لزتعاو بايثا! هب طيخ ام كلذكو

 ض رع نم لقأ هنأ رابتعالا ىف ناك ولو ، هسفنب ماقتسال هنع بوثلا لصف و
 3 هرىغب طلخ اذإ بهذلا ىلح ىن ناكام كلذكو . بوثلا لوط ىلع نبعبصإ

 رانيد وأ مه رد نم لقأ ناك ول و ، هنود نم ىلحلا ماقتسال ىلحلا نع لصف ول ام
 3 اهريغو ةالصلا ىن هب ىلحتلا ءاهقفلا ضعب هرك دقف © ماهإلا رفظ وأ

 . نيح لك ىف هب ىلحتلاو ث هسبل مرح نأ هبشأف هب ةالصلا تدسف امو

 . . ملعأ هللا و

 اهلع له © ةالصلا ىف اهابقع اهجرف سم اذإ ةأرملا ىف : ىحبصلا ةلأسم
 . ملعأ هللا و . ضقنلا ىنبجعي و فالتخا هيفف ؟ ضقن

 بجاو وه ع ةالصلا ىف دوجسلا دنع (١)ىناجتلا ىفو هنمو : ةلأسم

 نه هبنج ىناجتو . بناج لإ بناج نم لامو هناكم مزاي مل : ايفاجت ءىشلا ىفاجت )١(
 فلؤملا نببي لو . ( عجاضملا نع مجونج ىاجتت ) : نآرقلا ىف هنمو . ىحنتو ابن : شارفلا
 . دوجسلا دنع ىاجتلاب ديري ام



 _ . ٥٧٦١

 . ملعأ هللا و . لعفي مل نم ىلع ضقن ال و هب رومأم ىفاجتلا : لاق ؟ بابحتسا مأ

 اهسار رعش نم ء ىشو 1 رتس عض وم ق ىلصت ةأرملا قو هنم رو : ةلأسم

 تا ود رمغ نم دحأ اهرظنب ل اذإ : لاق ؟ ال مأ ضقن اهماع له ك زراب

 . ملعأ هللا و . .سأب الف مراحملا

 رت.۔ت نأ ةأرملا ىلع نإ لوقلا نم ىنبجعي ىذلاو : ناديبع نبا ةلأسم

 اهنم وهف كالذ ادع امو © اهفك نطب و اههجو الخ ام اهدسج عيمج ةالصلا ى

 ريس ىث تناك نإ اهف صخ ر ضعب و ، هيتبكر و لج رلا ةرس نب ام ةل زم ةروع

 . لجرلا نم لاخلخلا عضومو ، ديلا نم راوسلا عضوم ىلإ اهنم ادب اذإ
 . ملعأ هللا و

 هةللاالإ هلإال ةالصلا ىن لاق اذإ لجرلا نعو : ىراوحلا وبأ خيشلا ةلأسم

 ىن كالذ لاق نإف ؟ همزلي ام ، عضوم رمغ" ىف 0 هلل آدمحو ، هللا ناحبس وأ

 : اولاق دمتف 0 حيبستلا الإ هتالص لدب هيلع اولاق لمف & عضوم رغ ق هتالص

 .انيلإ بحأ ل وآلا و ، هتالص دسفت الو كلذ زئاج : ليق دق و . هيف هيلع لدب ال

 ىلصي نميف : ىصورخلا سيمخ نب دعاج ملاعلا هيقفلا خيشلا نع ةلأسم

 اهعوكر متي هنأ الإ ، اهلقأ وأ اهرثكأ ىن وأ اهف وهسيف هيلع ةبجاولا ةضيرفلا
 © ةنسو ضرفو ىهنو رمآ نم اهليوأتل ةفرعم دعب ، اهتعارقو اهد وحمو
 ةالصلا هذه هل منتأ ، مزجو بصنو رجو عفر نم ةءارقلا ىن رماوي ىذلاب ألو
 ؟ اهبف هللا :بجوأ امو ؟ اهناعم ةفرعم ىلإ جاتحت مأ ؟ ةلوبقم نوكتو

 ؟ اهلدب همزليأ الهاج وأ هملع ىن الفاغ ؟ همزلأ ام اهوني ملو اهالص نإو

 ىف ئذلاف : لاق رجئوت كلذ ىف ىل نبب ؟ ال مأ اهلمع ىلع باوث هل لهو

 نعي .وأ اهدسفيام هتالص نتأي مل ام هنأ : آرظن حص نإ هارأو آرثأ هفرعأ اذه

 هرايتخاب ال اهلجأ نم وهسيف اهيف ناطيشلا اهس هضراعي ىتلا هرطاوخ ىلع هسفن ى
 .ىه ام هجو ىلع اهس ىنأ نإ هتلا نم ىئاجر ىفف ،اهالتجال هدمعت ىف الو. اه

هيسني امب الو ث هعفد هيلع ردقي ال امب هذخاذوي الأ هيلع ردقف هنكمأ امك وأ هب
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 ض فلا اهئادأ ىف ىون ام اهباوث نم هناممإ قدص ىلع همرحم الأو هركذي ملو

 زم الو 0 اها رعإ ةفرعم اهس غلبي ةلالد هل نكت مل نإو & هيلع ىه اك اهمف

 هب لدتسي اهملع نم ليلد الو . اهنيب ام هب قرفي لفن الو ةنس نم ضرفل
 هلمأ نم هل نإف رصبأ نم ةجرد نعإ رصق نإو ، كلذك وهف اهمكح ىلع

 اه نوكي ام وآ هوهس هب غلبي مل ام لمع ايف هيلع لدب ال هنإو الأ ، هلمع رادقم
 ىأر ىلع وأ عامجإلا ىف تادسفملا نم هعم حصي ال ء ىش نم هربغ وآ هنحل نم

 تاجرد اهلمع نم لكلو ، عايضلا نوك ةحص ىلإ عازنلا عضوم ىن هب لوقي نم
 اذه ىف ىسعو . ادحتلم هنود نم دجن نلو 0 ادحأ كبر ملظي الو © اهلضف ى

 اهظفح نع اهسف ء اهلفغ نإ اهداسف ىف فلتخم و اهلقع ام لاح ىلع هل حصت نأ

 ناث لوق ىو . اهعمجاب اهنع لفغي ىنح هيلع داسف ال ليقف © اهنم ء ىش وأ اهلك
 دسفت ال اهنإ عبار لوق ىو 0 ةمات اهنم ةعكر نع ثلاث لوق ىفو 0 اه رثكأ نع

 دسفت نآل زاج اذإو © اهمتأ ام ةدساف ال ةصقان ,هف اهعيمج نع لفغ نإو

 حصي ال امم اهنود, امب كنذك نوكي نأل زاج ث ةعكرلا وأ رثكألا وأ لكلاب

 هلاق نم ىأر ىلع اهمامت ىف آدعاص اذه نم سكعلا ىلعو © اهد ودح نم هب الإ

 اهزاوحل & اهلدب نع ض رفلا ى هثزج اهنوك نم اذه ىلإ بهذي نم لوق لعو
 هنإ اهرخآ ىف لوق جرخيف ح اهادآ ىف هب رمأوي ىذلا هجولا ىلع اهنايتإ ى

 . اهنم هلقع ام الإ اهنم هل سيل

 نم لبج ام هيلإ هرطضا ام هتلا دنع عيضي ال هلمع نإ : رخآ لوق ىفو

 اهف مزال ءىش نم هكرتي ام ىلع رجثوي ال هنأ ىجع نمو 0 هيلع عبطلا

 3 رذعي رذع ال ام عضوم ىف رزوي نأ دبالو . رزوي الو ههشأ ام وأ

 نم ءىش ىق هل جرخم ال ذإ ، لاح ىف نيرمألا دحأ نع جرخ نأ لاحملا نمو

 ىف زوج وأ ، رفك نم هلباق امىلإ ريصي وآ ركش ىف هل نوكي نأ الإ لامعألا

 ىتح ث هلثمل مومعلا وأ ؛، اذه ىف صوصخلا ىلع نيبتل زنملا نيب نوكي نأ هلمع

 ركشلا دارأ و رمأل لثتما دق امأ آ رزو الو هلمع ىف هل رجأ ال هنأب ل وقلا حصي

( راثآلا بابل - ٣٧ م )
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 { ءانغلا هيف هل و & ءانعلا رادقم ىلعرجآلا قحتساف © هيلع ردقي ال ام ىقبو

 لاثتمالا ءازج راص نيأ ، ىرعش تيلف الإو & لطاه لطف لباو نكي مل نإف
 هريخ ىف حصيأ ن أزجأ جردلا ةل زنم نم امهنيب ام وأ ، لامكلا ةجرد غنلبي مل نمل

 ، ريخ نم هيف امل ناك نإف ، هريغ ىلع لدي ناه ريل ع ىش . ربغ ىلإ بهذي نأ وأ

 3 رظن نع يأر هفلاخ ام ىلإ زواجم الف حص نإ هيلإ ملسمل هنإ ىرمعلف
 هعم حصي وأ هتاذ نم حصأ هآر ام ىلإ هودعي نأ ، رصب ةوق هل نمل زاج الإو

 نم مدقت نم راثآ نم ، هدوجو عضوم ىن هدوهش ىلع هتل دمحلاو { رثأ نم

 ىأر حيجرت ىلإ ليملاو ( ةمجعملا داضلاب ) ضقنلا نم ىسفن ىن ام عم رابحألا
 ه ريغب لاق نم هنيد ىن ئطخأ نأ ربغ نم ( ةلمهملا داصلاب ) صقنلاب لوقي نم
 هزجع د وج و نم ىرآ ىذلا ريغ رصبأ نوكي نأ ىسع ىأرلا عضوم ىن ايأ ر

 اهئأدأ لاح هبلق ىف هرضحم نأ هب هلإ ةقاط ال ام موزل دعبل { هقح ىف بجوملا

 هدايق ىلع فيكف ، لاح ىلع هديب نمل وهام و&هيلإ ال هيف رمآلا نإف ، هركذيف

 "قئالعلا نم رذعلا ءاقلإ و عناوملا عفد ف داهتجالا عم ، همامت ىلإ هيدوي نأ هم زلأ ام

 ىغل ال ، داسفلاب هلامعأ نم اذه لثم ىن هلاح نم اذه ىلع ىضقيف © هلاب نم
 ىن سيلأ ، هعفد ىن ةلمح هل الو ، هعنم ىلع ,ردقي ال و هسفن نم هكلمم ال ام الإ

 هل زاج ام ىلع ، هرمأ ىف دهحلا غلابي نأ دعب نم & قحأو هب ىلوأ قحلا
 اهركذ نع ةلفغلا عم اهمامب ىلع هل نوكي نأو ، هرذعب ىلوأ هتلا نوكي نأ

 هب رل لمعي نأ دارأو ، عبتاف رمأو ، عمتساف ىعد هنآل ، اهرجأ نم بيصن

 غلبم هسفن ىف دهتجاف هتقو ىف رداب 7 ، دمتعا هيلع ام ىلع مزع و © دصةف

 ىن لخد اذه ىلعو ، هرمأ امك هيد؟ويل ؤ رضحيف هبنق عمج نآل 0 ردق ام

 اسف ص هض رفن هلمح ءانثآ ىف ىهن نم.هب.ام بلغ ىلع هنأ لل & لمعف ض رفلا

 صقن ام رمغ نم ء هاتأ ههجو ىلع هنآ الإ © هاضق ىح ةرورذ هظفح نع

 -ك3هضرف ىف هرمأ نم اذه ىلع زجي ملف ، هداسف لمعنا ىف بجوي ةدايز الو

ىصاعلاو هل هتيصعم ىن امإو 2 روجأم عئاطلاو هبر ةعاط ىن امإ هب.نوكي نأ الإ
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 الو اذه. ال ء ىش ىن لاحم ءىشل امهنيب نوكي نآ حصي ال ذإ 4 ١ )روزام

 ةنحلا نيب رارفلا نوك هراوج يلع نوكي رادلا هذه ءارو نم نإف { اذه ىف

 © ةعاطلا ىن جلو ةيضعملا نع جرخ ام نأل كلذك زاوخحلاف ى لاحم زانلاو

 ىف ةيدضلا ىلع امهنآل ۔ثاشلا ىعاد سيل ام ريغ نم سكعلا ىث دضلا ىلعو

 نكمم ىتح 0 ةيصعم الو ةعاط ال { امهنيب ةثلاث ةل زنم كانه سيل و © امهلباقت

 نوكي نأ نم 0 .امهف دب هل نكي م املو . هلاثمأ عم اهن نوكي نآل ، هلاح ىف

 ‘ , ىصاعملا ن زه ء ىشب عيطي ال و & ةعاطلا نم ء ىشب ىصعي نأ زجم ملو . امهدحأب

 د وجول ةيصعملا نمآال هنأ هلعف نم اذه ىث حص دقو ىصاعلا رغ عئاطلا نآل

 . أجام الو اهنمأ دبال ةرورض مع ٠ ةعاطلا نم زم نوكي ن نأ اهنع هج ورحلل { هلدع

 همايقل © هبر نم هياع الضفت هب - ام ىلع باثي نأ عئاطلا قح نمو

 هيلع (٢)رزو ال هنأ اذه لثم ىث بهف كلشلا كارع نإف © هيدي نبب دهن

 ةبوثملا عاونأ نم اهنآل . ىلب ؟ هباقع نم:ةاجنلا نوكهباوث نم" سيلآ 3 رجأ الو

 هنم ناكام ىلع هازج نم نكي مل ول ، ةميظعلا معنلا نمل اهنإ و ،!أةبوقعلا نم الدب
 هبرل ىفو نم قح نم نآل عاطأ نمل ةدايزلا نم دبال نكلو & ىفكل. ىه الإ

 هدوج نم ، ىن وألا ءارا هارخأ ىن هتوم دعب هيزج نأ .2 ةعاطلا نم هيلع امع

 : هنأك اذهو 0 آدبأ اذه نم عيطمللآديالو غ هاهنو هرمأ ايف هاقتا نمل همركو

 اهيف هبلج ىف دمعلاب هسفن ىلع نعي مل هنأل ،افلت هتالص ىف .هيلع كله ال

 هتعاسإ ىلع قحتسيف ؤ هركذ اكرات اهظفح نع بيغي ىتح & هركف قرغتسي امل

 هقح نم ال راصف ، نالطبلاب هنف مكحن ام نبح ى اهنأل ، نامرحلاب ىزاج نأل

 ؛ ةداهشلا و بيغلا ملاعل ؤ ةدابعلا نم همزل ايف هقدص مدقت نم هنأل ، ىل وأ هب وهف
 ىضتقي اهرك © هلاوز ىلع ردقي ال اف : هلاح ىف رطاوخلا نم هل ضرع امإو
 { هب ىلب نم ىلع سأب هب راقي ال اقدص ٤ هب ر ىلا هب ا نم ةرذعم هنزؤك ى

 ه ىعملا ىدؤي ال ظفللا نكلو . باقعلا ىقاي هنأ ديري : روزأم ( ٦١)

. نإلا : رزولا : )٢(
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 أ موي وأ ةليل ىف هيلع وأ همزل ام وأ ، هضرف ءادآل اهاون ام مول الو

 مئإلاب ناث لوق ىفو . هيلع مثإ الو ةرافكلاو لدبلاف ضرفلا اهس دصقي مل نإو
 ، ةرافكلاو لدبلا نم هريغ ال ممإلاب ثلاث لوق ىن و . ةرافكلا نود لدبلاو

 اهب ام دحأ حص نإ ءارآلا هذه ىف ىنعم دايق ىلعو هيلع ء ىش ال عبار لوق ىو

 لكلا همزلأف سماخ لوق ىف وهف ةثالنلا عمجم ايأر اهنيب نمجرخأف « عبارلا الإ

 8 لدعلا ىف باوصلا]نم ,وهف ىأرلا ىف جرخن مل ةرافكلاو لدبلاو مثإلا نم
 © ةلمحلا ىن ىنعمو آظفل هجولو نوك دعب هجورخ مدعو 0 هتدافأ ايف هلوخدل ¡

 نوكي نآل رظنلا ىن نسحم امم ةرافكلا موزلو مثإلا عضوم ىف ةرافكلا نآل

 هدايق ىلعو © امهل ةمزال اهنأك ةالصلا ى اع لوقي نم ىأر ىلع اهنأل ، امهعم
 ةرافكلاف مثأي ال نم لدبلا مزلي نأ زاج الإو امهنود امب اهموزل حصي الو

 همي رحتب ناد امع هبوكر ىن اهنم ىتآ نمل ةبوقعلا ىت ىنعم اهنأل ،امه الإ نوكي ال

 & داسف وأ كرت ىن اهتاوفل اهلدبي نأ ةبوتلا عم همئنإ ىن همزلف © اهيف هل سيل ام
 © منإلاب الإ اهلدب نم هثزجت ال اهنإ ةبوتلا ىف لوقي نم ىأر ىلع امهيف هل رذع ال
 ىف نكلو ض هيلع مثإ ال ام عضوم مف لدبلاب الو ، هيف هل دي ال ام عضرم ى

 امهنيب نم امهنوك ىف اهنأكف © امهل ةبراقتم امهلصأ نع دحوت امهنوك عضوم
 بهذي نم ىأرل افالخ . امهنم رخآلا دقف دنع اهدحأ عم اهد وج و مدعل

 مول الو جرح الف { مكحلا ىف ةرافكلاو لدبلا همزلأ نمع مأإلا نم هافن ام ىلإ

 3 همثإ نوك هلوق ىف هنع ىفن نم ىلع امه وجوب همكح ىف هضراع نم ىلع

 نم اهموزل عضوم ىف نوكي نمل ءازج عون لصألا ىف اهنأ هيلع هداريإ لاقف
 ىزاجي نأ هيف زاج ملف © هانج هبونذ نم هسفن ىلع امم هايند ىف ةلجع اهلهأ
 ام هب ىلوأ هيلع منإ ال هنإ هيف هلوقل ، هيأر ىلع هل بنذ ال نم عض وملا اذه ى
 عضوم ىن هنوك عباوت نم اهنآل اهعم هب لوقت وأ © هل ىه ام مدع عم اهنبي الأ
 ، اهداسف ىن وأ اهكرت ىن الإ دبال هنإف ، هيف رذع ال ام دوجول ، لدبلا موزل

 "هب رذعي ام ىلع اهاوف دعب الإ ، ةرافكالو هل زاوج ال امل دمعتلا ىن الإ مثإ الو

 ، هيلع لدبلا موزل عضوم ىف همنإل نوكي نأ ىأرلا ىف زاج امهنيب عمج نف
، مثإ الو مزلي دق ذإ ، هركي نأ همزلي لدبلا همزل نم لك سيل هنأل الف الإو
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 لوق ىلع تقولا ىف هنوك عضوم ىن ةرافكالو لدبلاو مثإلا نوكي نآل زاج
 3اآلءعادآ ةداعإلا نم هتقو ىن هلعجب نم لوق ىلع ال ، اصن هيف هبجوي نم

 هلاح نع لدبلا ىلإ لاحم الف 0 هتفي مل دعب هتقو نآل حصأل لوآلا3نمهنإو

 ههرعأال ىنإ "عقي ملام ةل زنمم وهف ،'لطاب هنأل ء ىشب اسيل عقاولاو ،هتاقوأ ىنأ
 هعم رذعي امل ال & اع كلذل هدصق نع لفاغلا ىف ىسعو ءهتاوفلالإ حصي ام

 ، ةرافك هلاق نم ىأر ىلع © لدبلا ءارو نم هيلع نوكي الأ هب هلفاغت::ى

 رذعلا دوجو عضوم ى امهنيب قرف ال { مئانلا "كح" ىسانلا نآل مثإ الو

 ، كلذ ىف هرذع مدعل نوكي"نأ 0 هب رذعي ال امل هنوك ىف ىضتقملا { همدعو

 { اهمامت ىلعو 0 ارذع دعبأو آرمأ حبقأ نكي مل نإ هرمأ ى لهاحلا لثم

 ` ةرافكلاو لدبلا موزل عم & هممإ ىف ىأرلا نم هقحلي نآل امهنم لك ىلع زوجيف
 لدتسي ، لزاونلا ىف مهع نم لوق نم ةعبرألا ءارآلا هذه ىن ام & همكح ىن

 ةين ىلع هتيدأت ىن لخد امهم « هيف مهلوق نم هريغو اذه"" ، لزانملا ىلع
 [ اهنم كرتف ©]٦زهج هب ىه ام كرد"نع هامعل هنأ الإ ، لمعف هسفن ىف ض رفلا

 ، اهنم دحاولا دحلاب ة رافكلا و لدبلا هيلع نأ هقوف ام ىلإ دح نم هعم حصي ال ام

 & اه رثكأب ثلاث لوق ىفو & ةعكرب ناث لوق ىفو © هب هنم الهج امهنم هكرت نإ

 هدح و لدبلاب لوقي نم ىأر ىلعو 0 اهنم هنؤد اه ال اهلكب عبار لوق ىو
 ءارآلا۔هذه!إنم دحاو لك نم الخاد نوكي نآل زوجيف © ةرافكلا نم ريغ ال

 !". اهلكاهكرتف اهلهج نإو ك ةرافكالؤ هيلع:لدب ال سماخ لوق ىو © ةعبرألا
 [؟هيف ع ىش ال هنإف شةهئطخ ىف ىضمام ال لبقأ ام هدايق ىلع هلمع نم حلصي امنإ و

 © هقلاخ نيد ىن هيأرل هيف عسو ال ام هبوكرن اهموزل عضوم ى ةبوتلا دعب نم

 دحأ ىلع هموزل ىف ىأرلا نم هب ام ىلع نوكي نأل زوجب نأ لدبلا"ىن ىسعو
 رذعال ام عض وم" فيكف ، هرذع عضوم ى هيلع هزاوحل ىأر لك ف زاج ام

 . هفالتخاز"ىن هبآامالىلع ىقابلا نوكي نأ هفاصوأ ىن ردجآل هنأ الإ هيف هل ا
 ةكفنم ريغ ث اهع لاق نم ىأر ىلع مكحلا ىف اهنأل كلذك ةرافكلا تسيلو

 اهموزل ى امهنم "دبال لب {دحو لدبلا عم نوكي نآل زوجيف © مثإلا نع
رذعالام عضوم ى الإ اذه ىلع همثإب لاقي نأ ىأ رلا ف حصي نلو © اهجوم نع
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 هل ةجحلا هب م وقت نمل همدع عض وم ىف ال ص هيلع هلدي نم هيف هدوجول هكرت ى

 هيدوي نأ هلهج لاح هيلعو هل نإف ، ههبش امو كلذ نم هل هرعي ايف هيلعو
 ث كالذ ىن صوصلا ىلع هم زل امع لا“وسلاب { ةنونيدلا نم هلقع ى نسح امك

 ه زيجيف ةجحلا ىقلي ىتح هيلإ غلب ام رثكآ هيلع سيلو ى ةلمحلا ىن مومعلا وأ

 قحلاف اه لوقلا ىف قاطأ نإو ث همنإ مدع ىن اه "ىزاج نأل زوجيف لصألا
 نوكي نأ حصي ال ذإ { هاندروأ امب هدييقت نم هان رهظأ ام ىلع نوكي نأ ىن

 هذخأي نأ نه مركأ هتلاو ، عساولا ىف سيل امب ذخآلا نم هيف امل هقالطإ ىلع

 ، هب هضرف !نه هدارأو ،هل هاون ام هنم لبقي نأ قحأو ،"ردقي ال امع

 هادع ام الإ ، اه هدارأ ال يهف ، هدصق ىف ضرفلا هرغل هدمعب اهاون نإو

 هنأ ىف كاش ال ل ، هنم الو وهال هناف © هايند ى هل هموزل ىف ةبجاولا نم

 ىلع وه لب ث هيلإ ليحتسي نأ حصيال ذإ ث هنع هلزج نأ زوجم الف ، هريغ

 دمعلاب هت وفي وأ هيلع امك ث هتقو ىن هيدوي ىتح ث هلاوز مدعل هبوجو ىن هلاح
 هيف ام هج و لك ى هم زايف 0 ه ريغ وأ رذعل نايسن وأ أطخ وأ لع وأ لهج ف

 ىلع دمعتملا انإف ى نإل ةرافك الو ةبوت نم ملظب هيلع داز ام وأ ث لدب نم

 ئطخملا نه ىرحأ ةرافكلاب وهف { همكح حضاو همثإ داسف وأ كرتب اهتعاضإ

 . هبوجو ىف ثالذك وهف 2 ,أرجأ هل لحم ال ام ىلع همدقت ىف هنآل ، هلهج ىق
 ملاعاا نآل ، عفدي ال ىأر ىلع رذعأ اهموزل نم هنإف هنويد ى هنم اذه اند نإو

 ىض رفلا هدصق نع اهبف لناغلا ىف لوقلا نم ىضم دقو { ربكأ لهاخلا نع همثإإ

 ص امهتوفت ىنح مئانلا ىنعم ىن هنأ ىلع اهنع لفاغلا ىف ىنعملاب ُلدي اام ا

 امه ههوزل ىف فاتخ نأل لدبلا ىف زاج نإو ، املاح ىف دجوي هب ام ىلع ال
 هقراف وأ هيلع ىمغأ نمو . امهمنإ دوج و مدعل امهيلع لخدت ال ، ةرافكلا ىن
 ةدارإلاب نوكي ام بسح ىلع قحاي نآل زاج الإو ، رذعلا عضوم ىن وهف هلقع

 ىلع آطالاب ىرخأو دمعلاب ةرات ڵ تقولا ىف كرت وأ لمع نم & ضرفلا ى

 ىف سراف ة رافكلاو لدبلا ىن ةلمحلاب و : دصقلا وأ لامهإلا عض وم ىن ، لهجلا

 لح عاحجإ هماع وأ هلهج ىن اهضرف ةعاضإلل هملظب دمعت نم.ىلع امهموزل.

ىلت هل نسيل امل هبوكر ى عمجأ نإو.. امهفن نه هدض ىلع الو 3 امهس اجإ
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 ىأرلاب فالتخالا نم ىأرلا ىن امه ام ىلع كلذك امهف { عضوم ىن هبونذ
 لوقلا نأ ربغ ، رهظأ ىأرلا زاوج عضوم ىن هنأ ىلع لدتسي هبو { كلانه

 .اهكرت وأ اهدا۔فنوكيهج و ىأ ىلع لمعتسا ام ىل وأ هب لمعلاف ، رثكأ لدبلاب
 © قافتالا هيلع عقي"نآ داكام !رمؤوي"هب امم اذه نإف رجحم ال هفلاخ ام ناك نإ و

 لوبق ىلإ اذه لثم.'ىن ةرورضلا ئجلت دقو ‘ جرح الف هريغب عسوت نمو

 عضوم ىن اهآر وأ 0 اهيلإ رطضا نمل اهزاوج عضوم ىن اعسوت ، ةصخ رلا
 & ؛لاح ىلع اهس لمعي نأ لاحلا ىن هل زاجف © لاملا ىن هتاجن عضوم ىأرلا

 ه رغ هعم كرشأ نإو هب قحأ د رلا و ح هب هدا رأ امل وهف هتلا ريغا هلمع نم هاون امو

 ههج ول صاخ ام الإ لمعلا نم لبقي الف & ةكرشلا نع ىغ هتلا نأل \ ك!ذكف

 اهلك اهظفح و اهمتأ ىتح ءىشب اهلح ملف اهئادأ ىن ض رفلا اهب دصق نإو

 لاقي نآ الإ اهبف هرمأ نم اذهىلعحصي مل ام‘ اه رمضي ال ءىش مت ٠ نوكي نآ الإ

 نيصلخحلا نم هب رل نوكي نأ ىلإ جاتحيف اهلوبق امنإو ، اهماكحأ رهاظ ىن اهماتب
 ٥ هريذل ال هيلع امك هل هيدويف هلعفي وأ هكرتي نأ همزلأ و ث هب هدبعت ىذلا هنيد ىن

 : ركذلا نم هدبعأ٦ىلع هلزنأ ام مكح ىف ىلاعت هلوقل هرومأ عيمح ىف

 حصي نل و ، رصحلا نم هيف ام ليلدب مه ريغ ال )١( (نةنملا نم هللا لبقتي امإ )

 ، همرح ام ىنأو ، همزلأ ام ىنأف 0 هللا ىف دهاج نم الإ مهنم نوكي نأ

 نم لمعل باونزالف الإو ث هبر نم ةدايزلا هلف هبرق ديزمل امهسلع داز نإف
 رادلا هذه ىف ىصاعملا نم ءىش ىلع ماق نمل ءازج الو & هل ىوقت ال

 أ ز هريغ ىف تاعاطلا عاونأ نم رثكأ نإو ث رانلا الإ هب ام ىلع تومي ىتح

 { ءابه اهلك هلامعأ نإ ، الك لبقي نأ الضف ه ريخ مدعل لمعي امي ىلوأ درلاف

 إ هللا ىن اجر © هبنذ ءوس نم هبر ىلإ باتف عجر نإف 2 ءانعلا الإ اهنم هل سيل

 هيلإ د ريف © هتاثيطخ نع زواجتيو 0 هتالز رفغيف © هتاثيس هنع رفكي نأ
 . هتانسح

 )١ ) ةيآلا نم ٢٧ ةدئاملا ةروس ن ڵ ٠.
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 ك مشأ نم ربغ ىلع لوقلا ىف نحتو ، الف كرشملا امأ : رخآ لوق ى امأو

 لدب ال ليقو © هقافن لاح ىنح هتالص ى لدبلاب ليق هنأ ريغ © كلذك وهف

 هناويد ىن تبثي له ، هرصإل ةبوتلاب هطح دعب نم رصملا ىف فلتخمو © هيلع
 رذحاو © ةينالعلاو رسلا ىف هللا قتاف ؟ هرفك لثم تانسحلا نم هلمع ام

 هلضف نم هلموت امع ةدايز هلمعت ايف كبر نم قلت © قافنلاو كرشلا نم

 ثانمأ لاط نإ و كلمعل ةميق الو ، ثال الو كنم ربخ الف الإو ، همركو هد وجو

 هللاب ذايعلاو ، ةرخآلا ىف لاكنلاو ىزخللا الإ ، هرخآو هلوأ طق هل ءازج الف
4 . 4 

 . كالذ نم

 ناطيشلا نعي ملو ، لاحلا ىن هيلع امك اهمتأ اذإف : رحآ عضوم ىف لاقو

 ةءارقلا ىف هنحل الو هوهس هب غلبي ملو © هب هثدحم ايف سفنلا عباتي ملو © هبلق ىلع

 ةمات ىهف 0 اهدادس نوك هعم حصي ال ام اه هنم ناك الو & اهداسف ىلإ

 نم ءىش ةليحم هعفد ىلع سواسولاو رطاوخلا نم ردقي ال ايف هيلع سيل ذإ

 سانلا نم دحأ امهنم وجني ال امبرو ، امهب ىلب نمل هينع نان وكي دق امهنأل سأيلا
 & هيلع ردقي مل هل اض رعي نأ امهعنم قفهدهج لاطأف امهنم زارتحالا ىن غلاب نإو

 سانلاو ةنحلا رودص ى ، ىرت امك سوسوي ناطيثلاف © هيلإ ال امهف رمآلا نآل
 3 ىنأ وأ ءرملا ءاش ث ىضرلاو ةيهاركلا ىلع ثدحت سفنلاو ، ىرولا نم

 د ري ال مزج امهس همار نمل حصي امم امهنظت وأ ، عنام الو اهل عفاد ال ةرورض

 ، هريغ ال هللا ىلإ الإ أجلم الو اهنم ىجنم الف رزو ال الك © امهنم هيلع
 هرضح دق امل ، هلاب عيمج ىف دهجي نأ هل نكمم ام ةياغ امنإو ، رخأت وأ مدقت

 دعب نم © هلاغشأ نم هادع ام عطقب هلامعأ نم هيدوي نأ همزلف { هلاح ى

 ضارعإلا عم 0 امهنم ةاجنلاو { امهلع ةناعإلا هلأسيف هالوم ىلإ عجري نآ

 هيلإ هوعدي ام ىلإ ، نيرمألا ىف هسفن نم آدمع هلابقإ كرتب هل ضرعي امم
 ىسعل ، هركذ ءانثأ ىن هلعفي وأ هلعف نع هدصي ءىش نم ، نيرطاخللا دحأ

٨ هلقعت ىف همتي ىتح هملعي امل ، هظفحت نم هدارأ امل هرضحيف هل عمتجم نأ



 ا ٥٨٥

 بلغ نإف © لمعلا ىف صقنلا نم هنود ام وأ ، ضقنال ىعادلا للخلا نم ملاس

 ىن داسفلاب هيف هيلع مكحم ال امب ذخثويالأ وجراف داهجلا دعب نم هرمأ ىلع
 كرت ىف لهج نع ال & أطخأ وأ هرذع عضوم ىف ىسن نإو ث عامجإلا

 ، هنم هنوك هعم حص ول نأ ، لدبلا هيف همزلي ام ردق هرمأ ىن نوكي لعف وأ

 رضحم نأ هتردق نم سيل ذإ ، ام آموي ناك هنأ هدنع حصي مل ام كلذك وهف

 زوجيف ث هيلإ هد رب هللا نذأي نأ دعب نم الإ ، هركذ نع باغ دق ام هتركفب
 هلدب الف الإو © اهاوف دعب نم حص امهم هيلع اهلدب موزل ىن .زان نآل

 [:، اهنع جرخم مل دعب اهب وهو هيلع دري نآو © اهتقو ىف هركذل اهديعي نأ

 نكي مل نإ ص ىهنا هيلإ ام رخآ ىلإ اهس ثيح نم نيبف كرت ام ىلإ مجر
 عامحإب هيلع اهضقني ه ريغ وآ هتاذ نم نوكي ثدح ىن ء ىشب اهلطبي ام هل ض رع
 ىن هب جرخم هوهس ىف لواطت نم هريغل رأ ىأرلا عض وم ىن هلاق نم ىأر ىلع وأ
 3 هيف هدايق ىلع ىأر ىذ لك نع ايأر ، هدح دق ام رادقم نع رخآ لوق

 © اهل كرات ربغ هايند نم هيلإ هوعدي ام لبقيف © هبلقب هيلإ لبقي نآل دمعت نإ و
 ىأرلا هقحلي نآل زاج 2 اهمتأ ىتح اهظفح نع فقي ملف هيف ركفي لعج هنأ الإ
 ددع نم نوكي امب الإ دسفت ال اهنإر : ناث لوق ىو . اهداسفب لوقلا نم اهيف ام

 هل ضرعي افالخ ح اباوج هسفن ىف هل هدر نم ههشأ ام وأ © اباسح هفلئوي

 هرخوي الأ همزلي ام عيمج ىف ةصخرلاب ثلاث لوق ىو . هريغ ال دترم نم

 كلذ ىلع داز ام ال { ىل وأ ودع نم هربغ وأ ىنب قح ى هتابثإ وأ ع ىشل ىقب نم

 نوكي نأ لبق نم عجرف اهس نإو © اهفرعاف لاح ىلع اهماتب عبار لوق قو
 هتالص ىف هسفن ىلع امب هلمع ىنف ىسن نإو ، كلذك وهف © هعم حصي ال ام

 ىف ىأرلا هقحل نإو © ءارآلا هذه ىف ام ىلع دعب نوكي نأ نم دعبي الف ىتح

 ، هجولا اذه ىن اهماتب لوقي نم ىأر ىلع زاج { رخآ هجو نم اهداسف
 نم هب هقحلي نآل زاج امو © هلبق نم هب ىه ام ىلع هدايحت ىلع نوكت نآل
 ةرخآلا رمأ ىف نوكي نأل زاج ، هركذ دعب ايندلا رمأ نم ءىش ىن هركف
 نم امهنوك ىف ىنعم اقفتا دقف ث حبقلا كلذ ىلع دازف رهاظ افرتقا نإو

نطابلا ىف ةرهاظ نكت مل نإو © اهنم سيل امل اهف ةدايزلا ىه ةدحاو ةهج



. ٥٨٦ 

 0 فييكتلا زواجم مل ام ، ندبلا رئاس الو حراوخحلا ال ، بلقلا لمع نم

 ، لوق نم هيف امب هقحاي نأل ىأرلا ىف زاج .كلذلف & لاح ىف هيلع داز ام ال

 ىف زاجف © هيلع ردق نمل ىأر عضوم هنآل ، هيف هزاوج نم عنمب ام مدعل
 { رثألا ىف حص ىأر نم { رخآلا ىلع زاج ام امهنم لك ىلع زوجب نآل رظنلا

 3 امهنوك ىف دحاو لصأ نع .امهنأل ، رصبلا ىوذ نم ناك نم هجرخأ وأ

 & هارخأب اهنع هيهاي نأ دارأ ودعل امب رو امهدحأ اهنم سيل و ؟ امهنيب قرف ىأف

 ، عضوملا اذه ىف ىواستلا ن ه امه رقأل ىنأل 0 هايندب هيلع ردقي مل نإ

 ثالذ ىف كاش الو © هيعاود نم هب امهنال

 ى هل دبالف ، هيف هآر ام عضوم ىن هب اهداسف ىلإ بهذي نم لوق ىلعو

 3 هيأر ىن عييذتلا نه هب ام ىلع حصي ال ذإ © ةبوتلا همزلت نأ نم دمعلا

 اهلدب همزلأ ال نأ ىلإ ىليم نأ رمغ 0 املاع وأ الهاج 0هدمعت امم امن آ نوكي نأ الإ

 لفغ نز هموزل ىف فلتخم نآل زوجو 0 اهلك اهب ىتأو © اهلعفف هتل اهاون ام
 هنأ الإ { هيف هعم كاش ل ام هل هنايتإ نم هيلع داز ام ىلإ ث هب الإ مت مت ال امع

 ىلإ رمآلا هب غاب نإف لاح لك ىلع و‘ ديعي نأ دمعلا عض وم ىف ىنبجعي

 ىرخأ ةرم اهفنأتسي ن" هب رىرحأف ؟ ةعكر مك ، اهنم هلمع ام ىردي:ال نأ
 هل وق ىلإ عمتسي نأ هل زوجن نآ نم ، هرذع عضوم ىن هيلع اهظفحم مل نإ

 لاح ىلع تاطب هلاح ىن اهكرت هيلإ هب وعدي ام ىلإ هلابقإ ىف ىون نإو . كاذ ى

 دبالف:الإو ، هل رذع ال ام عضوم ىف ةبوتلا عم ، تقولا ىن اهديعي؟نأ همزلف
 هيف ام ملع وأ لهج نع ك رت وأ ، داسف ىف دمعلاب اهتاوفل لوقلا نم هقحلي نأو

 اهلعج وه نإو .هع رحتب ناد امل كاهتنالا عض وم ىق،ةرافكلاو لدبلا نم

 © اهنم صقن الو اهف ةدايز ربغ نم اههجو ىلع اهادأف٤هه نم نوكي ام مهأ

 نوكي نأ الإ اهلك ىف هرضحف اهلمع ىن هبلق ىلع نيعأ و { اهلصأ ىف ىه امك لب
 هنم دبال ام ىقبو ، كاش الو ةمات اهرمأ رهاظ ىن ىهف ،. اهرضي ال ء يش ى
 هل سيل ام كرتو هلبق ام ىدأف © هسفن ى ىقتا نمل ةبقاعلا نإف © اهلوبقل

 رقأ هب ام عيض وأ ركنأ نم عد 0 رعغلا اهس دا رأ نمل ربخ الف الإو © هدح و هب

.. مالسلاو . داوهع امع ٥ ؛رخأ نع هايند ف ىهلف
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 مئاق موناا هبلغي وأ © اهف وهسيف هتالص ىف نوكي نميفو هنمو : ةلأسم
 ارارم ىلص نإو ث اهنم ىلص ام الو أرق ام فرعي مل هبتنا اذإف © آدعاق وأ

 اذه ىلع ىهف : لاق ؟ هتالص لاح ام & اهنقو توفي ىنح كلذك وهف

 ثلش ام ريغ نم همزل امك اهمتي ىن > اهيلصي نأ هيلعو ، ةمات رغ هرمأ نم

 { هل اهزاوج ةحص ىف رفلاتخيف 0 اهمنأ دق هنأ هنظ ىلع بلغي وأ © اهمامت ى

 . كالذ رمغ هيف ملعأ الو 0 هث زجم الف الإ و ، اهمايب هبلق نأمطا اذإ اهن وبث و

 ةالصلا تق و ىفتخا اذإو : سيمخ نب ملاس خيشلا ةروثنم نم. ةلأسم

 : لوقي هنإف & ىلصي نأ دارأو ، تقولا ناسنإلا ىرحت و ، مويغلا لجأ 'نم
 . ملعأ هللاو . ةعكر اذك & اذك ةضيرف ىلصأ

 هد وس نب و هنيب رئاط هيلع رفف اماق ناكاذإ ىلصملا ىفو : ىلمازلا ةلأسم

 اهف ىتلا رويطلا نم رئاطلا اذه ناكاذإ : لاق ؟ ال مأ هتالص هيلع ضقنيأ

 ناك نإو . هتالص هيلع ضقن © هدوح نب و هنيب فطخف { ةيلصألا ءامدلا

 . فالتخا كللذ ىفف دارجلاو ىفدلا لثم

 © هتالص مامت ىنبجعيف 3 ههشأ ام و ىندلا لثم راملا ناك نإ : فلئوملا لاق

 . ملعأ هللاو . هنم عانتمالا عيطتسي الو 2 ءامدلا تاوذ نم سيل هنأل

 أدب نمح .ىسنف ةحتافلا ةءارق هيلع تناك اذإ ىلصملا ىفو هنمو : ةلأسم

 هلوق لبق فقي نأ هل زوجأ ( هلإال ) ىلإ غلب دقو ركذف 3 ىس ركلا ةيآب

 . ؟ آرهج وأ ارس آرقي ؟ ًامومأم وأ امامإ ناك ؟ ظفللا لمكي مأ ( وه الإ )

 هنأل فوقولا هيلع قيضي ال هنأ ىدنعف & ارس أرقي ناك اذإ امأ : لاق
 تأ نإو : هل تاق . هباقب ضىثتسا وهو © ثكالذ هداقتعا سيل © هسفن فرعي

 لوق هيفو & هتالص ئدتبي نأ :ىبجعي : لاق ؟ هتالص ضقتنتأ { ءانئتسالا

 فقي.ال و ، ةداهغلا متي نأ ىنبجعيف آرهج أرقي ناك نإ امأو ، هيلع لدب ال
. ملعأ هتلاو . ىفنلا ىلع



_ ٥٨٨ 

 هاغشي مل ام اذك لعف نم رثألا ىف ئجم ثيحو : ىدشارمحلا ةلأسم

 ربدت نع لغتشي نأ وهأ { لاغتشالا اذه ام ث هيلع ضقن الف © هتالص نع

 يلص ام ف رعي مل لاغتشا لغتشي ىنح كللذ دح مأ ، كلذ لعف ىنح هثورقي وه ام

 وه ىذلا لاغتشالا جرخم ثالذ ىنعم جرخم هنإ : لاق ؟ هيلع ىقب ام الو

 . اذه نم انل نيبي ايف كلذ هيلع سبتليو لبقتسي الو اهنم هيف وه ام فرعي مل

 . ملعأ هللا و

 دعق و نىتعكر ىلص و رهظلا ىلصي ناك اذإ ىلصملا ىفو : ىحبصلا ةلأسم

 ىنبو هتالص ىلع ىنبي نأ هل زوجمأ ، هنم آوهس ملسو اهمتأو ىلوألا تايحتلل
 ءاج ام رثكأو فالتخا كلذ ى : لاق ؟ اه ؛ئدتبي مأ نيقابلا .نيتعكرلاب

 . ملعأ هللا و . هتالص ضقتنت لوقو © مهولل دجسي و هتالص مامت رثألا ى

 ، ريرح بويج اهف صيمقب ةالصلا زوجت لهو : ىدشارمحلا ةلأسم

 ليدحلا امأو ، زئاجف بويحلا امأ : لاق ؟ ال مآريرح ليدج اهف لوسنم و

 : لوقأف انأ امأو ، نيرخأتملا تاباوج ضعب ىف فالتخا ىلع تفق و ىنأ نظأف
 . ملعأ هللا و . كلذ زئاج

 هنظ بلغأ و « نتدحس وأ ةدحس دس هنأ كاش اذإ ىلصملاو : ىحبصلا ةلأسم
 ؟كلذ هرضيأ 0 هنظ بلغآىلع ضع ملو نمقي ىلع نوكيل ةدحاو دازف نيتدحساهنأ
 ىوقأ ىلع ىضمو كرت نإو & هلعف نإ هرضي الو كلذ هل نأ ىدنع ايف : لاق

 . ملعأ هتلاو . ةلأسملا هذه ىن اذه و اذه ليق دق هنأل ، كلذ هل زاج هنظ

 اهلصي وأ الدب اهلصيأ © اهتقو ىف هتالص تضقتنا نمو هنمو : ةلأسم

 توف دعب لدبلا امنإو اهتقو ىن ةتئاف اهلصي ال : لاق ؟ دعب لصي مل هناك
 طاتحم نأ دارأ اذإو ، تقولا ىف لدبلاب لاق نم لوق ى نيبي الو & تقولا

 ؤ ةرضاخ اهيلصي هنآ اهركذي : لاق ؟ اهركذي ام اهتقو ىف ةيناث اهيلصيو
. ملعأ هللاو . اه ريغ ىلصي امك
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 ، هل ودنم وأ هصيمق ىمك نم هيدي جرخم ملاذإ ىلصملاو : ىوغرلا ةلأسم

 ثيش وأ هلوسنم سبل اذإ كلذكو ، بوثلا قوف نم الإ ضرآلا هادي لنت ملو

 ؟ ال مأ هتالص ىف ضقن هيلعأ ، درب وأ رح نم هسأر قوف بايثلا نم

 هيديب رشابي ملو هلوسنم وأ هصيمق ىك نم هيدي ىلصملا جرخم غ اذإ : لاق

 ىلصملا سبل اذإ امأو ، فالتخالا ىرج هتالص ضقن ىفف طاسبلا وأ ضرألا

 : هنأ ناديبع نبا نع تدجو دقف ، هسأر قوف بايثلا نم ائيش وأ الوسنم
 . ملعأ هللاو . د رب وأ رح نم ناكاذإ ةصاخ و ، كلذب سأب ال

 لماعلا ملاعلا ، نامزلا اذه لهآ :سايقمو ، نافرعلا مامإ لوقي اذام : ةلأسم ¡
 أشن "يشان ىن نانملا كملس 3 نافلخ نب انهم ةقثلا هيقفلا ديسلا 2 نامع ماقإ

 دجوف اننيد ىف قحلا ةلحن نم ةماقتسالا لهأ انباحصأ نم فلسلا راثأ ىلع علطاف

 عامجإ دجوو 2 ًابدنو العف _ علس و هيلع هللا ىلص هنع ةنس دك وت اهنماع
 اهتأي الآ ةماقإلا ىف كلذ و { ابهذم اهفالخ ىلع هرصعب ءاملعلا نم نيد وجوللا

 . رفعج نب دمحم رباج ىأ خيثلا باتكب دوجوملاو 0 ةمامإلا ىلوتم الإ

 ةصخ رلاو © ةداع كلذ ذختي نأ نع ىهن ، “ىشانلا اذه هيلع علطا ام ىلع

 اضيأ روكذملا باتكلا نم عضوم ىفو ، ةجاحلا سيسم عم ةدوجوم كلذ ق

 ةيراحلا ، ةسبتلملا رومآلا هذه ىف كل نبي ىذلا ام © ةتبلأ كلذ لعف ةيهارك
 ٤ قفوألاو نسحألاو 0 قيلآلاو ىفحألا سيبلفأ ث ةسبتقملا دض ىلع المع

 ؟ ة مآلا ءاملع راثآب ءادتهالاو © ةنسلا حيحصب ءادتقالاو كلذ لثم كرت

 ؟ اهداقتعاب اهكرات مثإلا نم ملسي ام اهتص دعب ةنسلا كرت ىف ةينلا نوكت امو

 ؛قحلا نم هلا كارأ ام بسح 0 لصفلا اذه نع لصألا ةحص انل حض وأ لضفت

 انيلع ذ وحتسا دق هنإف ، لقعلا حيحص نم وأ لقنلا حيرص نم ناك ، لدعلاو

 3 ثكاباتك نومضم تلمأت دق : لاق . لهم نم نيدلا ىف امو لهحلا ةدش
 هتباصإ وجرأو ، باوحلا نم هنع تلأس امل ىدنع ايف كباطخ ىنعم ىل حضتاو
 جرخ جراخ امهاضتقمو { براقتم امهانعم ناذآلاو ةماقإلا نإ . باوصلل

، ني رضاحال صاخ ءاعد ةماقإلاو ، ماع ءاعد ناذآلا نأ الإ { ةالصلل ءاعدلا
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 لضفأ هيلع 0 راتخملا ىبنلارصع ى ح رابخألا رتاوتو راثآلا نم انيلإ ىهانت ايفو

 هدغب نم كلذكو ةالصلل نذ؛وملا مقي ناك هنإ © رافغلا زي زعلا نم مالسلاو ةالصلا

 .اهل افالخ اهنع اوليع ملو ، اهلع ناك ىتلا هتنسبهلمع { مه وعبات و ك را ربآلا هباحصأ

 ةعامحلا مامإ ةالصلل مقي مهانكردأ دقف © نامع ةيحان نم انرصع لمهأ امأو

 نبضاملا ىفو & فلخ نم هعبتو ، فلس نم كلذ ىلع ىضم دقو © هر ال

 .ث ربكن كلذ ىف مهدحأ نم انل حصي مل ، رصع دعب آرصع ءاهقفلا نم ةلمج

 ديعس خيشلا الإ ، ضعبلا مهضعبل ةملاسملا ىلع اوضم لب ث رييغت روهظ الو

 9 ةماقإلا ىن هنعروثأملا ىف دجوي امف هليم و( هنابجع)ناكف { ىحبصلا ربشب نبا
 نم ىضم نم امآو . هدعب نم ءافلخلاو 2 مالسلا هيلع ىلا هيلع ىضم ام ىلإ

 ببس ام كردأ امو ؛ ةماقإلا ىف مهنع هانركذ ام ىلع مهف & هلبق نامع ءاهقف

 هتنس ىن هب .اوسأت ول و 3 ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا ةنس نع كلاذ ن موحت

 مكل ناك دقل ) : ىلاعت هلوقل ، اه ربغ ىلإ اهنع لوحتلا نم ىل وأ ىدنع ناك

 نونسحم اننأ عم ، هرن ملام كلذ ىن اوأر مهلعل ()١( ةنسح ةوسأ هتلا لوسر ىف

 عبت مه نحنف املع و امهف انم غلب م ذإ 0 هرغ و كلذ ى نظلا مه

 :7 د ري مل ام & ه ريغ ن ود ةالصلل مامإلا ةماقإب لمع نم. رطخت نأ انل سالو

 { اه ماق نمم ةلصاح ةالصلل ةوعدلا نآل هفالخ لمع نم طخم و ةنسلل افالخ
 © كلذ ىل نيي ملو © ىل ناب ام بسح ىدنع ايف قرف ال 0 امامإ وأ آانذ“وم ناك

 باجيإلا ىلع اهلك تسيل هرما وأو ملسلا و هيلع هللا ىلص ىبنلا لاعفأف اضيأ و
 ةالصلا لضفأ هيلع ىنلا لعلو . بابحتسالاو بدنلا ىلع جرخم اهضعب لب
 زوهظ لجأ نم ةالصلل ةماقإلاو ث ناذألن :الالب هنمز ىن صتخا ، مالسلاو

 ركي وبأ : ناتفيلخلا ىفتقاف ، مهت رثك عم ةماقإلا ةعامحلا عمسي ىتح & هتوص

 { مهدعب نم ن زعب اتلا نم هللا ءاش نم و ةباحصلا رئاس عم ؛ امهنع هللا ىضر رمع و

 لاح ةالصلل نذثوملا ةماقإ ىف نسح ىدنع قرفلاو 0 كلذ ىق هب آيسأت مين رثأ

 7: د =

 بازحألا ةروس نم ٢١ ةيآلا نم )\(



- ٥٩١ .- 

 لهآ نم انءاهقف نأ ىرت الأ ، مهتاق لاح اهل مامإلا ةماقإو © ةعامحلا ة رثك

 اهع وج و ثيح ةعمحلا ةالص ى مامإلا نود نذأوملا ةماقإ اوتبثأ دق { نامع رصم

 ةعمحلا ةالص ىف ةعامحلا ةرثك لجأل 0 تاولصلا رئاس نم اهريغ نود

 ةرثك نيب قرفلا ديكأت ىف حاضيإو اليلد هانركذ امب ىفكو ؟ اهل مهمازتو
 © ةيافك هتركذ ايفو ، لوطيو عستي كلذ ىف لوقلاو ، اهتلقو ةعامحلا

 ىل هللا حتف ام بسح كباوج نم ىنرضح ام اذهف ك ةيادهلاب هيلع هللا نم نمل

 كل نمي اهلمأتف 3 هنيعب آاحرصم نكي مل نإ هيلع لدي ام راثآلا ىفو ، كبسحف
 باجعإلا ليبس ىلع كذنع جرح ةنسلا هذهو : هل تلق . هللا ءاش نإ كللذ

 بابحتسالا ليبس ىلع ةنساا هذه تناك نإ و ؟ بابحتسالا و بدنلا هجو ىلع مأ

 . « ؟ انل نذأ نم الإ انل ميةي ال » : ملسو هيلع هتلا ىلص هلوق ىنعم اهف

 3 بابحتسالا ليبس ىلع الإ © ةنسلا هذه ىنعم جورخ ىل نبي ال : لاق

 { اهايإ هفالحلآايصاع اهل فلاخملا ناكو 0 اهفالخ زجم ملآياجم) اهجورخ ناك ول و

 ةالصل مامإلا ةماقإ ىلع اودمتعا دق ، نامع رصم ,لهأ نم ان؛واهقفو فيكف
 ، :فلخ نم كلذ ىلع فلس نم عبتو ض المع كلذ ىلع اوقفتاو { ةعامحلا

 مهضعب نم ةملاسملا ىلع اوضم لب & كلذ ىف ربكن روهظ مهدحأ نم انل حصي"ملو

 ةئمطخت ىعم حصت الف 0 هيلع اوقفتا ايف نظلا مهع نونسحم اننأ عم ك ضعبل

 جورخ ىرأ الو 0 ةنسلل افالخ هب د ري ل ام ، حضاو ليلد ريغي كلذب لمع نم

 " كلذ ىلع الإ ةحيحص تناكاذإ ةماقالا مالسلا هي هيلع هنع اهت ركذ ىلا ةياورلا

 : درج نظلا نسح ىنعأ ث هنع ىهنملا ديلقتلا نم اذه سيل وأ : هل تاق

 نبي ايف كلذ ىعم ام امآ ؟ كلذ فالخم ةحيحصلا ةيوبنلا ةياورلا ةمداصم عم

 ث هنع ىهنملا ديلقتلا نم اذه سيل : لاق ؟ مارح ديلقت نوكي ال ىتح كل

 هلمع ايف هتين ىنو ث هب ىدتقيف نيدلا رمأ ى ه ريغ دلقي نأ هنع ىهنملا ديلقتلا نأل

 ىلع ءاهقفلا عبت نم امأو ، هنع ىهنملا ديلقتلا اذهف ، الطاب وأ اقح ناك عابتا

 .فعضف لطابلا نم هجورخ لمتحم ايف © مهلوق وأ مهملع ى مهب نظلا نسح
 » مج نظلا نسح ىلع كلذ نم هورصبأ ام رصب نع ىدنع ايف ءاهقفلا عبتم

7 , .ملعأ هتلاو . ىعم جرخم ايف دلقم سيل اذهف



. ٥٩٢ 

 هبلع امك ةرافك هيلع 0 ادمعتم ائيش ةنسلا تاعكر نم كرت نمو : ةلأسم

 ة رافكلا اهكرت نم ىلع ليق دقف رتولا ةنس امأف : لاق ؟ ال م ¡ ةيرفلا ى

 برغملاو رجفلا ىنعكر نم كلذ رثاس امأو ، هيف دمعتلا ىلع لوقلا ضعب ى

 . ملعأ هللا و . ءاسأ دقف

 هتالص ضقتنتف ضرألا هتروع تقحل اذإ ىلصملاو : ناديبع نبا ةلأسم

 هووض وو هتالص ضقتنتف ءوض ولا عض ا وم هت روع تقحل نإ امأ و ) ماتهإووض وو

 ىلع الو هتالص ىلع ضقن الف 4 ض رآلا ىلي امم هتروع تفشكنا نإ امأو

 . ملعأ هتلا و . نيملسملا لوق رثكأ ىلع هثوض و

 : لاق هنأ _ ملسو هيلع هتلا ىلص _ ىنلا نع ىوري فنصملا : ةلأسم

 ودغلاو ناذآلا : ماهسلاب نهبلع اوبرضل نهف مه ام ىمأ ملعت ول ثالث »
 قدص : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق . « لوألا فصلاو 0 ةعمحلا ىلإ

 نسحم ىعم نأ ريغ ، لاق ام عيمج ى ملس و هيلع هتلا ىلص _ هتنا لوسر

 ةقباسملاو ةعراسملل مهعم هتدئاف تحص ام عيمج ىف نيدلا لهأ نب ماهسالأ

 لزن اذإ ةمامإلا لثم كلذو & عيمجلل هيلع ةمحازملا عست ملو ث تا ريخلا لإ

 لضفلا ىف مهلكاوناكو ، كلذل مدقتلل لهأ مهنأ نيملسملا عم رثكأ وأ نالجر

 © ةعرقلاب مهنيب برضي نأ نسحيف { مهدحأ ميدقت اودارأو 3 ءاوس" ماعلاو

 كلذكو .“ ه ربغ نم .ميدقتلابا ىلوأ نوكيف 0 هيف عقوو مهسلا هل تبث تبث مهأف

 نينثا نبب ةليضف تتبث اذإ كلذكو ث ةياورلا ىن ءاج امك مدقملا فصلاو ناذألا

 كلذ مهنيب ةمهاسملا 'نسحتف عيمجلل اه مايقلا نكع ملو ، كلذ نم رثك أ ام م فل

 مسقلا نوكي نأ لئاق لاق نإ و . ةينيدلا لئاضفلاو ضئا رفلا ىف ةمهاسملا تتبث

 نكمي اهف قحلا نم دعي مل 2 عيمحلا ةليضفلا توقت النل مايآلاو تاقوأآلاب مهنيب
 مايألاب مسقلا تبث امك ث نصلاو ناذألاو ةالصلل ةمامإلل ميدقتلا لثم هيف

 انعم نسحم الف نيملسملا مامإ ميدقت لثم امأو . اع اوكح و ءايشأ ىف روهشلاو

تلزن اذإ كلذكو © هريغ و اذه ىف قحلاب ملعأ هتلاو . ه ريغ ىف نسحم امك كلذ



٥٩٣ _ 

 هههاسملا نسحتف مهدحأب ةيلبلا عوقو نم دبال ناكو { ةعامج وأ ننثا نب ةيلب
 : لاقف نونلا ىذ نع ىلاعت هللا ربخأ امك ، امهدحأ نم ىضرلا عقي مل نإ مهنيب

 لثم امأو )١( ( ملم وهو توحلا همقتلاف نيضحدملا نم ناكف مهاسف )

 لعف نكمب ناك ايفو ملعلا باط و لئاضفلاو تابجاولا نم هلثمو ةعمحلا ودغ

 عرسأ نه لكو ة٭هاسم ىلإ ثكالذ ق جاتحم الف 0 عيمحلا نم و عيمجلل كللذ

 لوق لمتحم و . لضفأ ناك ، ةايضفلا كلت لين ىلإ وأ م زاللاب مايقلا ىلإ قبسأو

 ثحلاو بيغرتلا ىنعم ىلع ، كللذ هنع حص نإ ، كلذ ىث مالسلا هيلع ل وس رلا

 . لعأ هللاو . هيلإ قباسو عراس نمل لضفا نم هيف امل ، هتمآل ميلعتلا و

 نم اهأرقي مل هنأثلش اهمأ اذإ ىنح ىلوآلا تايحتلا أرق نمع و : ةلأسم

 . ىدنع هبشي اي اهل وأ نم اهديعي هنأ ىعم : لاق ؟ همزلي ام 0 امل وأ

 نم أرق هنأ نةيتساو 3 اهنم عضوم ىلإ اهلوأ أرقي مل هنأ ثش نإف : هل تلق

 هئزج وأ ؟ اهرخآ ىلإ اهلوأ نم اهتداعإ هيلع له « اهرخآ ىلإ اهنم مضوم
 اهل وأ ىف كاش وه و © اه رخآ ةءارق هل منت ال هنأل ، اهرخآ ىلإ اهلوأ نم أرقي نأ

 : هل تلق . هيلع نقيتسا ىذلا عضوملا ىلإ هيف كش ام ةءارق هيلع ىري ضعب و
 ىدنع كلذ هبشي : لاق . اهلك اهتعارق كدنع هل نوكي اعيمج نلوقلا ىلعف

 . ملعأ هتلاو . طايتحالا ىنعم ىلع

 راص اذإف ، تاعكر عبرأ ىلصي لجر نغهتلأس و : رقصلانب نا زع ةلأسم
 هنأ ركذ مث ملس مث © اعد و دهشتف ةالصلا ىضق دق هنأ نظ ىل وألا تايحتلا ىن

 : هل تلق ث ةلبقلا ربدي مل ام نيرخآلا نيتعكرلا متي : : لاق ؟ نتعكر ىلص

 هتالص نم هيلع ىقب ام مي : لاقت ؟ ركذ . : ةلفان ىلصي نأ ديري ماق و لس اذإف

 . ملعأ هللاو . ةافانلل هج وي وآ ربكي مام

 . .. ..|| . تافاصلا ةروس نؤ. ٧٢٤٢ و ١٢٤١ ناتيآلا ( ... )١٠
 ( راثآلا بابل - ٣٨ م )



 خ ٥٩ _

 م رم نب ىسبع ىلإ ىحوأ ىلاعتو كرابت هتلا نأ ثيدحلا ىن ءاج : لصف

 3 هسفنل ماذلا ليلذلا ريقحلا ماقم مقف ىدي نب تمق اذإ نأ مالسلا هيلع

 مكدحأ جرخ اذإ و . ضفتنت ك؛واضعأ و ىنعداف ىنتوعد اذاف { مذلاب ىل وأ اهنف

 وه ناكاذإ كلذ لبق هيف ناكام ريغ آركف هسفنل ثدحيلف ةالصلا ىلإ هل زنم نم

 هيلع هللا ىلص ىلا نإف © راقوو ةنيكسب جرخيلف اهلاغشأو ايندلا تالاح ىف

 3 عوضخ و ح لجوو فوخو ةبهرو ةبغرب جرخيلو . هرمأ ثكالذب لس و
 لذ و هت عشخ و عضخ و هلل عضاوت املك هنإف ، هنل عضاوت و لذ و 0 هتل عوشخ و

 . هللا نم هل برقأو دبعلل فرشأو ، اهلوقل ىرحأو هتالصل ىكزأ ناك
 © هتالص هلمع نم ةمايقلا موي هنع دبعلا لأسي ام ل وأ لاق هنأ ثيدحلا ىن ءاجو

 هيلع د ر هتالص هيلع .تدر نإو . هلامعأ رئاس لبقت هتالص هنم تلبقت اذإف

 ، انلامعأ نم ادغ هنع لأسن ام٦لوأ وهو .اننيد رخآ انتالص و 0 هلمع رناس

 ‘ مكنيد رخآب هتلا مكمحر ا وكسستف 0 نيد الو مالسإ ةالصلا باهذ دعب سبلف

 . هنيد بهذ هتالص تبهذ اذإ هنأ اه فختسملاو ةالصلاب نواهنملا ملعيل و

 { ةماع مكرومأ ىف و & ةصاخ اهف هللا اوقتاو ، اه اوكسمت و ةالصلا اومظعف

 ىح وأ ام لوآ هلوسر هتنا رمأ ةالصلاب و 2 مسج اه رمآ و { مظع اه رطخ ةالصلاف
 هللا ىلص _ ىنلا ىصو أ ةالصلاب و & اهلك ضثا رفلا لبق ةلاسرلل هافطصا و هيلإ

 ثيدحلا ءاجو . مهايإ هتيصو رخآ ى ايندلا نم هجورخ دنع هتمأ ملس و هيلع

 نس و هيلع هللا ىلص _ ىنلا نع ثيدحلا ءاج و ى هتمأل ىن لك ةيصو رخ اهنإ

 ل وأ ةالصلاف . ةالصلا ةالصلا ةالصلا : لوقي هنأو © هسفنب د وج ناك هزأ

 بهذي ام رخآ ىهو 0 هتمأ هب ىصوأ ام رخآ ىهو 0 هيلع تضرف ةضيرف
 د ومع ىهو 0 ةمايقلا م وي هلمع نم دبعلا اهنع لأسي ام لوأ ىهو ث مالسإلا نم
 نمعلا و سأ رلا ةسارح بج امكو . مالسإ الو نيد اهباهذ دعب سيل و مالسإلا

 ريغ ىلإ تافتلالا نع بلقلا ةسارح بجت كلذك ، تاهجلا ىلإ تافتلالا نع

 ‘ ريبك و آ ريغص المع تلمع اذإ صالخإلا جراخ لوأ نأ ملعاو . الصلا

 .هللا الإ ذخأ كلذب ملعي الأ بحت نأ كتاجنف © ةينالع وأ ارس ث ةلفان وأ ةضي رف

ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي اله : لاق هنأ ملس و هيلع هتنا ىلص _ ىبنلا نعو



٥٩٥ 

 ليق هنأ راثآلا ضعب ىن ءاج دقو. هلل لمعلا ىلع دحأ هدمح نأ بحمال ىنح
 اهب هاك لمعلاو © لمعلا الإ ةجح هلك ملعلاو ، ملعلا الإ لهج اهلك ايندلا نإ

 - ىزلا نع إدتبملا باتك نم . مظع رطخ صالخإلاو & صالخإلا الإ ةجح
 نهالصف سملا تاولصاا ىلع ظفاح نم !ا : لاق هنأ ملس و هيلع هتلا ىلص

 ميهاربإ عم ةمايقلا مؤي هللا هرشح © نهف طرفم الو نهل عيضم ربغ نهتقو ى

 ، نهتق ول نهاصي ملو سمخلا تاواصلا ىلع ظفاحم مل نمو © هيه دمح و هليلخ

 نوعرفو به آ عم هللا درشح ء نه رمأب نواهتو نهف طرفو نهعيض و

 ههنت مل ةالص ىلص نم د : ماسو هيلع هتلا ىلص ىبنلا لاقو . « دات ولا ىذ

 : ىلاعت هللا لاف . « آدعب الإ هتلا نم اه ددزي مل ڵ ركنم الو ءاشحف نع

 غلبت مل ةعمت و ءاير ىلص نمو ()( ركنملا و ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ )

 هتالص نسحم مل الجر ىأر هنأ هنع هللا ىر رع نع ىورو . هيقارت هتالص

 رهظت ثك رن اه هللاو : )٢( [ لاق و ] ةردلاب هالعف 3 د وس و عوكر و مايقب

 ()٣( ن وهاس ممالص نع مه نيذلا ) : ىلاعت هلل ا لوق نع . ان رهظأ نب قافنلا

 تقواا نع اهرخأ نإو - حرفي مل تقولا لوأ ىن اهالص نإ : مهضعب لاق

 ىذنا وه : ضعب لاقو . مثإ اه ريخأت الو { ارب اهليجعت ىري الف ، نزح مل

 هيلع ركنأف ، رتو نع وأ عفش نع فرصني مك ىلع ىردي الف هتالص ىن وهسي
 مضي وا : ه ريغ لاق . جرخم ىبح ةالصلا نع وهسي ىذلا وه : لاق و نسحلا

 باقلا اهرمذع ال ةالص لك : ليقو © ديعولا قحتسيف هب الإ موقت ال امم ائيش

 حتفتسي ، ةنحلا باب ىلع مئاق هنأك ىلصملا ليقو . عرسأ ةبوقعلا ىلإ اهنإف

 ظفاحم ال : ليقو . تقلق ام ىجانت نم رات ول ىلصملا اهأ ىدانملا هب ىداني و

 .. مالسإلاب نيهتسم وهف ةالصلاب فختسم لكو © نموم الإ ةالصلا ىنع

 )١( ةيآلا نم ٤٥ تريكنملا ةروس نم .

 )٢( ريبعتلا اهب مي هدايز .

 )٢( نوعاملا ةروس نم ةسماخلا ةيآلا :



 ۔۔- ٥٩٦.

 ىن ًايلصم نوكت نأ دهتجاو © ةجرد نوعبس هرخآ ىلإ تقولا لوأ : ليقو

 تقواا طسو ىف تيلص نإو ، ةجرد نعبس هللا ثكعفر تلعف نإف 0 اهتقو لوأ
 _ لئس هنأ ثيدحلا ىأو . كلذ رادقم تاجردلا نم كلف هعبر وأ هثلث وأ

 « اهتقو لوأل ةالصلا » : لاقف لامعألا لضفأ نع ملس و هيلع هتنا ىلص

 نم ىدتفال تقولا لوأ لضف نم هتوفي ام دبعلا ملعي ول » : رخآ ثيدح ىو
 تا ربلا ىن نوعراسي نيذلا : ليقو . « لامو لهأ نم هيلع ردق امم هتل الذ

 ناطيشلا نإ : ليقو . اوناك نيأو اوناك ثيح ةالصلا ىلع نوظفاح نيذلا

 : ضعب لاقو . رخآ باب نم هاتأ ڵ باب نم هللا همصع ام لك نماوملل لقتني

 .باوث هللا دنعهل سيلف ٤ باه ولا نع هبلقب برهو بارحملا ى هسفنب فق و نم
 ةبعكلا لعج امك هيلإ هيجوتلاو { لج و زع هل ةلبق هبلق لعجن نأ دبعلل ىغبأيف
 . اليلذ اعشاخ هبر ىلإ هتالص ىف لبقأ املسم ادبع هللا محرف ث هندب ةلبق
 هب رل ةالصلا ىن همه رثكأ لعجف « ابغار ابهار ، الجو ايجار ء افئاخ اعضاخ

 هبلق غرفو ث آدجاسو عكار امئاق { هيدي نبب هباصتناو هايإ هتاجانم و ىلاعت

 هللا نإف ، هاري نكي مل نإو ث هتنا ىلإ رظني هنأك هضئارف ءادأ ىن دهتجا و كالذل

 هياع لجعتي وأ اهف وه ىتلا دعب ةالص ىلصي ىردي ال هناف & هاري لجو زع

 اهد ر ىشحم و امل وبق وج ري آقفشم ان وزحع هبر ىدي نب ماقف 2 كالذ لبق توملا

 هيلع هتلا ىلص _ ىنلا نع ىوري و . ىقش اهد ر نإو ص دعس ىلاعت هللا اهلبق نإف

 ، ءاكبنا نم لجرملا زيزأك زيزأ هفو و ىلصي ناك [)١( هنأ ] ملس و

 انئمطم ةالصلا ىن همايق نوكي.نأ ناسنإلا ىلع ب+ و.. نايلغلا ىنعي زيزآلاو
 نع هحراوج تومتف هتلا عالطا دهاشي و 3 الامش الو انيم لياي ال 0 انكاس

 الجر ىأر هنأ ملس و هيلع هللا ىلص هتلا لوسر نع ىور دقف & تاكرحلا

 اذه بلق عشخ ول » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف 2 هتيحل و هسأر حسم و ىلصي
 ل زل زتي ةالصلا تقو رضح اذإ بلاط ىنأ نب ىلع ناكو . « هحراوج تعشخل

 ىلع هللا اهضرع ةنامأ تقو ءاج ز : لوقيف ؟ كالام : هل لاقيف © نولتيو

 ۔ قايسلا اهيضتقي ةدايز ()

 



٥٩٧ _ 

 . هنإ ناسنإلا اهلمحو اهنم نقفشآو اهلمحم نأ نبأف لابحلاو ضرألاو تاومسلا

 نإ ثيدحلا ىفو . ال مآ تلمح ام نسحأ ىردأ الف . الوهج ًامونظ ناك

 ؟كلذ ملف : هل ليق ، هصثارف تدعترا و هنول ريغت أضوت اذإ ناك ىلع نب نسحلا

 . هصثا رف دعت رت و هنول رفصي"نأ ش رعلا ىذ ىدي نب فةي نمل قح : لاق

 نم لضفأ ملاع نم ناتعكر » :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ليقو ١
 ركفت ىف ناتدصتقم ناتعكر : سابع نبا نع ليقو . « دباع نم ةعكر نعبس

 لجرل بسح ال هنأ )١( [ ىلع ] ءاهقفلا عمجأو . هاس بلقلا و ةليل مايق نم ربخ

 ذوعأ لق ) : ىلاعت هلوق ىف ةنييع نبا :9 . اهنم لقع ام الإ هتالص نم

 ، ثلص ةئامثلث هل نإ © هتلا هنعل سيلبإ ى تلزن & اهرخآ ىلإ .. ( سانلا برب

 : مالسلا هيلع هلوق : رطانقلا باتك نمو . هداصأ ىلصملا هيف رظن كص ىأف

 هبر ىجاني ىلصملا ن هيف قيقحتلاو « لقع ام الإ هتالص نم دبعلل سيل »
 نايذهاب ناسللا كرحت نإف ح ةتبلأ ةاجانم سيل ةلفغلا عم مالكلاف { لج و زع

 ىف امع برعأ اذإ الإ اقطن نوكي الو قطن هنإ ثيح نم لفاغلا ىلع هفخأ ام

 : ىلاعت هلوق ىف لاوس ىأف & بلقلا روضحم الإ ابرعم نوكي الو ث ريمضلا

 آعرضتم هن وك دصقي مل اذإ و ؟ الفاغ بلقلا ناك اذإ ( ميقتسملا طارصلا اندها )

 راكذألاو ةءارقلا نم د وصقملاف كاش ال و ةلفغلا عم ناسللا ةكرح ىف ةقشم ىأف

 هبلق و ۔۔ لجو زع _ هللا وه بطاحملاو © ءاعدلاو عرضتلاو ءانثلا و دمحلا

 ، بطاخلا نع لفاغ وه لب 0 هدهاشي الو ها رب الف ةلفغلا باجح هنع ب وجح

 ليقصتل تعرش ىتلا ةالصلاب دوصقملا اذه دعبأو 5 ةداعلا مكحم كرحتي هناسلو
 ماكحأ هذه ، كلذب نامعإلا دقع خوسر و ، لجو زع هتنا ركذ ديدجت و بلقلا

 زاجول و . اعطق اح ميظعتلا د وصقملاف د وجسلا و عوكرلا امأ و . ركذلاو ةءعا رقلا

 امظعم نوكي نأ زاحل & لفاغ وه و هلعفب _ لجو زع _ هلل امظعم نوكي ن نأ

 اميظعت هن وك ,زم جرخ اذإو 0 هنع لفاغ وهو 2 هيدي نب اع وض وم منصل

)١( قايسلا اهيضتقي ةدايز .



 ۔ ٥٩٨ _

 ةلفخلا نأ ملع ةالصلا رس فرع نمو . سأرلاو رهظلا ةكرح د رجم الإ قبي ل
 ةبيحلا و مظعتلاو مهفلاو بلقلا روضح : ىهو ةتس اهعمجب نكلو & اهداضت

 باقلا راضحإل جالع الو ةليح الف ليوط ريسفت اذهلو . .ءايحلاو ءاجرلاو

 . ملعأ هللا و . ةالصلا ىلإ ةمهلا فرصب الإ

» »



 لوألا ء زحلا هنوعو هللا لضفب مت

 هل وأو . ىناثلا ء زحلا هيليو

ةعامحلا ةالص ى نماثلا بابلل ٠



 ١٩٨١ ةنسل ٢٥٠٧ عاديإلا مق ر

 ب رعلا لجس عباطم




