




 نا 1 -- -طلح

 ةقاتثلاوىمموتلا ثلازتلا ةرازو
 >:ا ه

 زاثآلاتانلباتك
 راكيخخفلا نيرخأتملاو نيلوألا ىاع ةدراولا

 لاملا تيساأت
 كريعبوبارتحم ني ناقلغنبانرمريسلا

 ناتلاءزجلا

 ہومحح

م ١٧٩٨ ۔ ١





 مت تلاشإمم

 هفنصم ىلإ « راث آلا بابل ر؟ةبسن ىلإ دوع

 - هللا دبع نب دمحآ لضافلا ملاعلا هجو ، ليلقب لوآلا ءزحلا رشن دعب

 ىلع نب لصيف ريمآلا ومس ىلإ ةلاسر _ لدعلا ةرازو ماع ناويد ىضاق
 : اهف لوقي . ةفاقثلاو ىموقلا ثا رتاا ريزو لصيف نبا

 ةلاهج ركذ راث آلا بابل باتك ةعوبطم ةمدقم نف تعلطا دقل ه

 دمحم نب نافلخ نب انهم ريهز وبأ / وه فلولا نأ قحلاف . فلةوملا

 . ةدوجولملا خسنلا ىف اذكه . ىديعس وبلا

 ىضابإلا بهذملل ةرخفم نوكيل هفلوم ىلإ باتكلا ةبسن ءاجرلاف
 رشن ىلع مامتهالل ةيانعلا نسح ىلع قيفوتلا مكل ىلاعت هلأسن . ىلاغلا نطولاو

 اولبقتو اذه . نيدلا ىف ةماقتسالا لهأ نمه ءاملعلا ىلع ةنيملا تاطوطخلا
 . ةلاسرلا تہننا » انتايحت صلاخ

 ىخوت ىلع اصيرح ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ريز و ريمألا ومس ناك املو
 هومس ىلإ ةهجوملا ةقباسلا ةلاس رلاب ىلإ ثعبف آروكشم لضفت دمف 0 ةقيقحلا

 . لدعلا ةرازو ماع ناويد ىضاق هللا دبع نب ديمح لضافلا ملاعلا نم

 نأ دعبتسي هلعج ىذلا ببسل! نع هتدايس حصفي نأ ىنمتأ تنكو

 فل؛وملا نأ قحلا : لوقيو"نافلخ نب انهم ملاعلل ءاهقفلا دحأ هفنص باتكلا

 . ةدوجولملا خسنلا ىف اذكه . نافلخ نب انهم ريهز وبأ وه

 انهم فنصملا وأ فلثومال ةمدقم اهيف ةيطخ خسن ىلع: هتدايس رثع لهف

 اذك ىف بابللا راثآ باتك فلأ وأ فنص هنإ اهف لوقي نافلخ نبا

۔ .؟ رصع لك ىف فيلأتلا دعاوق هيلع ت رج ام ىلع ؟ خلإ . . . اذكو



 ه و _

 رخآ ى امم ر و ىلوآلا ةعطقلا رخآ ىف خسانلا ة رابع ريتعا هتدايس نأ وأ

 انهم ىلإ باتكلا بسن ىف ةجح _ ىل لصت مل ىتلا ۔ ةيناثلا ةعطقلا
 ؟ نامقلخ نبا

 & ةقيقحلا نوكت اذكه اف . اهيلإ راشأ ىتلا ةقيقحلا وه اذه ناك نإ

 : نيببسل

 : فل؛وملا مالك لوأ اذهو : باتكلا ةمدقم ىف ءاج هنأ : لوألا

 .& هتمماا٨خوم تلن ام لضفأو .0 هتفلاخ ىعسي ال نم ىلأس دقف دعب امأ (

 نأ ىديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب انهم ىديسو . نانملا تاذ ىف ىخأ

 { نيمدقتملا ءاهقففاا تاباوج نم : اياوبأ ابوبم ابترم : اباتك هل فنصأ

 انمضتم © عرشلا مولع نم هللا هرسي ام ىلع ىوتحم ، نيرخأتملا خايشآلاو

 كثالذل سيل نم - هللا همخر - لأس دقف © عرفلاو لصآلا نم ءاش امل
 ىل هتفلاخم ىنم لوقلا مدقت دق لب ص ىلوأ كلذل ىنم كرتلا ناكف 2 الهأ

 ، اعد ام ىلإ هتبجأف © عرتخا هلقع نمو هدارأ ام تنسحتساف . عست ال

 .ىلع ىل ناكف © انيعتسم هللاب هفينصت ىلع تنكو © اعمتسم هلاقل ترصو

 { "ديعب هثراق نع لطابلاو ث اديقم اباتك هللا دمحم ءاجف © انيعم كلذ

 « رايخألا نيرخأتملاو نيل وآلا ىلع ةدراولا راثآلا بابل باتك » : هت و

 . (خلإ . . . هفيلأتو هعمج ىلع ىنناعأو 2 هفينصتب ىلعم نم ىذلا هتل دملاو

 انهم ملاعلا نع باتكلا ىنز ةريثك لئاسم لقن فلثوخلا نأ : ناثلا

 : اهنم ةلثمأ هذه و ، نافلخ نبا

 :ل وألا ِ زجحلا ف

 .تالخ نب انهم ملاحأا ديسلا نع ةلأسم : ١٣ رطس ٣٣٧ ةحص _ ١

خنإ . . . ةد وم امهنيب ت رج نيتأرما نع - هللا همحر -



 _ ز ..

 همحر ناقلحخ نب انهم دسلا ةلأسم : ١ رطس ٣٦٥ ةحفص و- ٢

 خلا . . . هثاسنل نيزتلا هب دصق ناك اذإ ريرحلا :ىف _ هتلا

 انهم هرقفلا باوج نمو ةلأسم : ١٤ رطس ٣٧٠ ةحفص و _ ٣

 دبعلا بات اذإ : هلأس نم ىلإ _ هللا همحر _ ىديعسوبلا نافلخ نبا

 خلإ . . . هللا ىلإ

 نافلخ نب انهم هيقفلا نع ةلأسم : ٢٠ رطس ٣٧٤ ةحفصو-ا٤
 خلإ . . . ىبنجأ لج ر عم نكست نأ ةأرملل زوجم لهو _ هتلا همحر

 نافلخ نب انهم ديسلا ةلأسم : ٢٥ رطس ٤٦٢ ةحصو ه

 خلإ . . -٠ باتكلا لهأ تاب وطر ىف كدنع لوقلا ام _ هللا همحر _

 : ىناثلا ءزحلا قو

 نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع ةلأسم : ٧ رطس ٣٢٠ ةحفص _ ٦
 متيلا لام هدنع نميف : هل رفغو هللا همحر - ىدعسوبلا دمح نبا

 خلإ . . . هل ابستح

 نافلخ نب انهم ةقثلا ديسلا نع : ١٧ رطس ٣٢٢ ةحفصو ٧
 تبجو نمع ةاكزلا طاطحنا ملعأ الف تفصو ام ىلعف _ هللا همحر _
 : ' خلإ . . . هيلع

 همحر - نامناخ نب انهم هقفلا نع القن ءاج امم كلذ. ريغ ىلإ

 ةطوطخملا رخآ ىف خسانلا هلجس امب انذخأ اذإ انلوقع ىغلن انلعجم امم هلا

 . نافلخ نب انهم فرلأت باتكلا نأب

 نأ ق لدعلا ةرازو ماع ناويد ىضاق لض افلا ملاعلا عم تسلو

ىضابإلا بهذملل ةرخفم نؤكي نافلخ نب انهم ملاعلا ىلإ باتكلا ةبسن



 - ح -

 نورخآ نوفلاوم رهظي نأ ىضابإلا بهذملل ةرخفملا لب . ىلاغلا نطولاو

 . نورخآ ءاملع ا مع قوثوملا

 يسادس ةللا ىلعو . ىداهتجا غلبم اذه ا
 ,. ققحملا

ىلش ظيفحلا دبع



 سانلا نابلا

 . اهضقنب الامو اهضقني امو ش اهماكحأ و اهلضف و ةعامجلا ةالص ىف

 ملعأ هللاو ::‘ زوجب ال نمو ةالصلا ف امامل نوكي نأ زوجم نميفو
 . باوصلاب

 دارأو مارحإلا ة ربكت رك اذإ ةعامحلا مامإ ىن و : هللا همح ر ىلما زلا

 كلذب ضقتنت ث ةحتاذلا لبق رثكأ وأ نهترم ةلمسبلا رركف ، باتكلا ةحتاف ةءا رق

 ىدنعف دمعلا ىلع هنم ثالذ ناك نإ : لاق ؟ ال مأ ةعامحلا ةالص و هتالص

 . .هتالص ضقتنت ملف تيبثتلا وأ نايسنلا ىلع ناك نإو ث هتالص ضقتنت اهنأ

 نأ مل : لوق ىلعف & مهمامإ ةالص ضقنب اوملع اذإ ةعامحلاو

 مهتالص ضقتنت مل : لوقلا اذه ىلعف { ةالصلا مهب متي هريغ (١)اومدقي

 ةالص تذضقتنا اذإ : لوقو & ىدارف اهومتي نا ش : لوقو . هتالص عم

 .هتالصب ةقلعتم مهتالصنال ، هفلخ نم ةالض تضقتنا هوجولا نم هجوب مامإلا

 . ملعأ هللا و

 ىلصأ : لوقيف ةعامج ىلوتي ال نم فلخ ىلصي نميفو هنمو : ةلأسم
  ةعامجلا ةالصب ىلصأ : لوقيف هل ىل و فلخ ىلصي وأ ك مامإلا ةالصب

 فلخ ناكءاوس ؟ ىلصملا هلوقي المجم اظفل ىرت له و ؟ هتالص كلذ رضيأ

 3 هتالص ضقن ىلإ هب غلبي ال اذه نأ ىدنع ايف : لاق ؟ ىلولا ريغ وأ ىل ولا

 © ةعامحلا ةالص الإ مست مل ايل و مامإلا ناك ول و & ةعامحلا ةالص ىه هذه نآل
 لدبي مل ىلولا ربغ دنع مامإلا ةالصب لاق نإ كلذكو . ىدنع ظفللا لمجم اذه و

 { ةفرعملا هيلإ بسنت نم ضعب ةلأسملا هذه ىف تركاذ و . هتالصب ىلصي هنآل

 )١( ث مدقتي » : ةملكلا هذه باوص : ىيأر ى . :
 ) م ١ - ج راثآلا بابل ٢ (

 



. ٢ 

 ةالصب و © ىلولا ريغ فلخ مامإلا ةالصب لاق نإ هيلع سأب ال هنآ ىناتفأف

 . ملعأ هللا و . ىلولا فلخ ةعامحلا

 : لوقيف تايداعلا ةروس أرقف ةعامج سانلاب ىلصي نميفو هنمو : ةلأسم

 © ىنعملا رييغت ريغ ىلع دمعتم الو :سان ريغ الهاج «)١( احبص تارغوملاف ه

 لوقلا نوكيأ يسان ناك نإ و ؟ هتالصب هفلخ ىلص نم ةالص و هتالص دسفتأ

 ًايسان ناك نإف « احبص تارغوملاف ه هلوق امأ : لاق ؟ ال مأ ءاوس هيف

 ضعب و ، ىسانلا (٢)ةل زنم هل زني ضعبف لهاحلا امأو { ىدنع هيلع ضقن الف

 ضقني ال انحل نحاي ىذلا فلخ حيصفلا ةالص امأو . دمعتملا ةلزنم هلزني
 صيخرتلا نمجرخم الآ وجرأو ، حيصفلا ىلع كلذ ىف ددش ضعبف © ةالصلا

 & مدقتلاب ىل وأ وه ناك اذإ ةالصل! ىف مدقتي نأ حيصفلل : ىنبجعي و { هبو هيف
 . ملعأ هللاو . نحلي نم فلخ ىلصي الو

 نايلصي امومأم و امامإ دجوف دجسملا ىلإ ءاج لجر ىو هنمو : ةلأسم

 © مامإلا ()٣( ةوفق ) هايإو وه ىلصيل رخأتي نأ مومأملا نم دارأف ، ةعامج
 فص اذإ لوق : لاق ؟ ةعامج امهعم ىلصيل اذه لعفي فيك © هيلع ىنأف
 © هتالص تزاج مامإلا نمي نع فص اذإ لوقو & هتالص تزاج مامإلا فلخ

 . ىلصيو ، ىلوأ ثالذ كرتف مامإلا فلخ هعم فصي دحأ هل أيهتي مل اذإ لوقو
 . ملعأ هللا و . لوقلا اذه ىنبجعيو . هدح و

 تباثلا مامإلا ىلص ض هيف ةعامحلا ةالص ةتباثلا دجسملا ىفو هنمو : ةلأسم

 ةعامج ءاج رهظلا ةضيرف نم ملس املف ، قرشملا ىلي امم دجسملا اذه طسو :

 ةيهارك كلذ ىف له س هنم بارحملا ىلي امم ةضيرفلا كلت ةعامج اولصف نورخآ

 )١( احبمتاريغملاف » : ةيآلا « .

 )٢( فرحلا ريغب ىد-تي لعفلاو ( ةلزنمب ) : لصألا ىف .

(٣) قنملا رخؤم : افقلاو . فلخ ىنعمب ةلممتسم ةينامع اهلعل : ةوفق .



_ ٣ _ 

 ناكم ىف اولص هتعامجو وه رخآلا مامإلا ناك اذإ : لاق . ؟ نيرخآلل

 ىلص نمل زئاجو 0 ةيهارك هيلع ملعأ الف لوآلا مامإلا ةالصب ةالصلا هيف زوجت ال

 !ةةضي رفلا ىلصي رخآلا مامإلاو 0 ةلفانلا و ةنسلا ىلصي نآ لوآلا مامإلا ةالصب

 5 . ملعأ هللاو . هتعامج و وه

 هتالص تذضقتنا مت هتالص ضعب ىلص اذإ ةعامحلا ىفو هنمو : ةلآسم

 ث ةالصلا ةعامحلاب متي هربغ امامإ مدقي نأ دارأو ضقنلا هوجو نم هجوب

 ضقنلا ىف الإ هرغ امامإ مدةي نأ مامإلا زوجب ال : لاق ؟ لعفي فيك

 نوكيف ىناثلا مامإلا مدقتي و © هىيعب الجر صخ نأ ىنبجعيو © هيلع .ثداحلا
 وأ عوكرلا ىف وهو همادق ناك نإف ، لص و ثيح لوآلا مامإلا ةئيه ىلع

 :ىنح ىشم ماق اذإف ؛ هناكم دحلا كلذ متأ ( تايحتلا ) ىن وأ دوجسلا ىن

 مدقملا ناكو ، ارهج ( دمحلا ) ارقي وهو همادق ناك نإو . هناكمإ نوكي

 © هسفنب وه لص و ثيح نم أدب ( دمحلا ) ةءارق ىن مامإلا لص و ثيح لصي مل

 : !. مامإلا لص و ثيح ن ه أدب 0 مدقتملا آ ر أ رق امم لقأ أ رق مامإلا ناك نإو

 هلاش وأ مامإلا نمع نع لوألا فصلا ن . علطتن اذإو هنمو : ةلأسم

 ::مهنم دمعلا "ىلع ناك نإ امأ : لاق ؟ ل مآ مهتالص متتأ & لاجر ةسمخ
 نايسنلا وأ ةلاهحلا ىلع ناكو دمعلا ريغ ىلع ناك نأ إ و { فالتخا كلذ ىفف

 لقأ ناك نإ و لج ر ماقم ردق . :كصلا ناب و مهدب ناك اذإ 3 هيالع سأب الف

 : خ . ماعأ هللاو . لاح ىلع سأب الف
1 

 ة روسلا ةءارقل ت صنيو( دمحلا ) أرقي ناكاذإ مومأملا ىنو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هئزجمأ ث ةضيرفلا ةالص ىن مامإلا هقبسي نأ افوخ ًاعم مامإلا نم
 ، لوقلا اذه ىنبجعي و ، لاغتشا كلذ ىف نإ لوقو . كلذ زوجم هنإ : لاق

 رخآلا لوقلاب ذخأ نإ و ، لدبلاب طاتحا ءاش نإف الوق اذه قفاو دق ناك نإف

. ملعأ هتلاو . نيملسملا لاوقأ نم الوق قفاو اذإ أطخ>الف



٤ 

 . هتاف ىذلا ىن _ هللا همحر _ ىوكزألا رمع نب ناحرس خيشلا : ةلأسم

 مامإلا ملس اذإ هنأ ىدنعف ةروسلا عامتساو (دمحلا) ةءارق مامإلا ةالص نم

 عيمجم ىتأي وأ ، اهدحو دمحلا ةءارق هثزجت الو دمحلا ةءارقب ىنأو وه ماق

 اه ريغ أ رق وأ مامإلا اهأرق ىنلا ةروسلا أرق نإو ، ةروسلاو دمحلا نم هتاف ىذلا

 . ملعآ هتلاو . ز:اج كلذ لك

 ( ةوفق ) ذخأ لجر ىن _ هتلا همحر _ مشاه نب دوعسم خيشلا : ةلأسم

 . ؟ ال مأ ةعامحلا ةالص دسفتأ ، اسجن هبوث ناك وأ ةقث نكي ملو © اهلك مامإلا
 تدسفأ ةساجنب مهان اذإ الإ مهباع داسف ال : لوق & فالتخا كلذ ىن : لاق

 نم ىنبجعيو 2 مهيلع دسفأ ناث مامإ ةوفقلا نإ لوقي نم لوق ىلعو . مهيلع

 ىذلا كلذكو . ىلصملا نه ةساجنلا هتلان اذإ الإ مهلع داسف ال : نلوقلا نيذه

 { ةساجنلا هلنت مل اذإ هيلي ىذلا ىلع عطقي الف فصلا ىن ناكو ةساجين هبوث ىف

 هيلي ىذلا ىلع لدب ال ىنبجعيف لوألا فصلا ىف دحاو لجر هيلي ناك اذإو

 . ؟دحاو ناك اذإ هيلي ىذلا لدبيف هتالص ةضقتنملا امأو . ةجرفلل داس هنأل
 . ملعأ هللا و

 عوكرلا كردأ نم » : ملسو هيلع هتلا:ىلص ىبنلا لوق ىن ىلمازلا ةلأسم

 ادجاس مامإلا رخ و اعكار رخ اذإ مومأملا نأ هانعم نوكيأ « ةالصلا كردأ دقف

 ؟ اذه ريغ ىنعم هل مأ ، مامإلا عم عوكرلا كردي مل هنأل هتتاف دق ةالصلا نأ اعم

 ناك نإو ةالصلا كردأ دقف مامإلا عم عوكرلا كردأ نم نأ كلذ ىنعم : لاق

 مرحم مث ، ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مامإلا دوعي ىنح فقيف عوكرلا زواج دقو هكردأ
 . ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف هكردأ نإ كلذكو & هعم لخدي و امئاق مامإلا ىوتسا اذإ

 هيلع ةداعإ الو كردأ دقف مامإلا عم عوكرلا كردأ نم نأ كلذ ىنعم : لوقو

 مامإلا كردأ نإ امأو . لوآلا لوقلا انبجعيو ، ةعكرلا ىن ةءارقلا نم هتاف ايف

 تايحتلا ىف هعم لخديو مرح نأ هل زوجب لوقف تايحتلا وأ دوجسلا ى

 عوكرلا ىف مامإلا انكردأ اذإ ملعن نحنو ك ملس اذإ كلذ ديعي مث ، دوجسلا وأ

ةعكرلا ىلإ دوعي ىتح انفقو الإو 3 هعم انلخد © ةروسلا و ( دمحلل ) ةءارقلا وأ



 ىف فلتخاو . تاعكرلا نم ع ىش هل ىقب ناك نإ ث ةعكرلا كلت ىلت ىنا

 عفر نبح ض هدمح نمل هللا عس لوقب مامإلا أدب اذإ : لوقف & عوكرلا دح

 : لوقو . دوجسلا دح ىف لخد و عوكرلا نم جرخ دقف { عوكرلا نم هسأر

 . ادجاس ضرآلا ىلع هتهج ربصت نآ ىلإ عوكرلا دح

 ةعامحلاب ىلصي ىذلا ىنو 2 هللا همحر ث ديعس نب سيمخ خيشلا : ةلأسم

 ءايحلا هلخاد © هنم ملعأ وه نم هدنع دازو ، ةريثك ةعامج هدنع ناك اذإ

 & ءايرلا ىوني الو كلذ ىن ءاير هلخادي الو ث هماتها رثكو (١)بأزتحلاو

 هيلع قيضي ال اذه نأ وجرأ : لاق ؟ال مأ كلذ هعسيأ ، مهلجأل م من هن آ الإ .

 ةيدأت هدصق اممإ و & ةالصلا ىف هعم نملخادلا لجأل © ءاير كللذ دقتعي اذإ

 © كلذ لجأل هداقتعا نكي مل اذإ هفلخ ىلصي ىذلاب همامتها هرضي الو ، ض رفلا

 لجأل كلذل هدصقب دمعتي مل اذإف . ىلاعت هللا هكلمي امنإو دبعلا هكلمي ال بلقلاو

 تذفتليالف ةسوسوب كلذ ىث _ هللا هنعل _ ناطيشلا هض راع امنإ و 2 هعم نماخادلا

 : لاقي هنإف ء ناطيشلا تاضراعم عديو هتالص ىلع لبقيلو « كلذ ىلإ

 { هل اهمض رعيف ةفيحص نيتسو ةئامثلث ناطيشلا هل رشن ةالصلا ىن دبعلا لخد اذإ

 نم ملسي الو ، اهعيمج ىلع ىتأي ىتح اهربغ هيلع ضرع الإو هذه لبق نإف
 . هم ركو هنم هللا همصع نم الإ كالد

 اهب هلغشي نأ ديري ىلصملل اهرشني ىتلا ناطيشلا فئاحص : فلةوملا لاق
 ‘ تاعاطلا لضفأ ةالصلا نأل . ىصقتستف دعت الو © ىصحت ال هتالص نع

 زا رتحالا دبعلل ىغبنيف 0 3 رثكأ اهف ناطيشلا تاع زنف 0 ريك تناك ةعاط لكو

 ، اهف ىلاعت _ هتلا هرمأ ام ىلع اهس ىنآيل ء هتالص ىلع لابقإلا و، هدئاكم نمو هنم

 . يرك بر ىدي نبب مظع ماقم ى هنإف

 . قحتسيأ ح ٥ را وج نع جراخ دجسم ق ىلصي ىذلاو : ىحبصلا ةلأسم

 ؟ هرامع ىلع بج ام هيلع بجم و كلذ هل بج و ؟ هراج ناك ول امك رامعلا مسا

 )١( هيلع دتشا و هباصأ ىأ : ابزح رمآلا هبزح : لاقي . ردصم : بزحلا .



_ ٦١ 

 . رامعلا دحأل زوجي ام هل زاجو ةرامعلا مسا هل تبث هب ماق اذإ .معن :لاق

 باتعأ نم بتعل هتمامإ تكرتو دجسملا اذه ق م و اذه ناك اذإو : هل تلق

 عيضف هت رامع مهم زلت نيذلا هنا ريخل رهظأو ه ريغ 0 ىلصي راص و ] ايندلا

 هل اراج نكي مل اذإ ءىش همزلي ال : لاق ؟ ءىش .همزليأ ، هترامع هناريج

 اعماج ناك اذإو : تلق . هب مايقلا هناريج ىلعو ، عماج رغ وأ اعماج ناك

 مم موي نأ دحأ هنم دارأ و} ةالصلل تاقو آلا ضعب نهيلإ فلتخم اذه ناكو

 ىلع مدقتي الأ بحأ اذإ هل زوجمأ © هعانتما ببسب ىدارف اولص و ى عنتماف هيف

 مهم ىل وأ وه ناك ؟ عييضتلا ىن اكيرش ه نوكي مأ ؟ دجسملا ناريج

 دحأ نكي مل اذإ ةعامج مه ىلصي نأ ىنبجعي : لاقت ؟ ال مأ هتلزنم لبق نم

 . ملعأ هللا و . ةمامإلا كرت اعيمج مهعسي الو . ةمامإلاب هنم ىلوأ

 ريغ و ةعامحلا ةالص هيف ةتباثلا دجسملاو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ؟ ال م أ ةدحاو ةالص ىف ةعامج دعب ةعامج هيف ىلصي نأ زوج © هيف ةتباثلا

 زوجي هبف ةتباث ةعاملا نكت مل اذإ دجسملاو ڵ فالتخا كلذ ةزاجإ ىن : لاق

 . ملعأ هللاو . ةدحا و لاح ىف نايلصي انوكي مل اذإ

 ائيش وآ ةعامحلا ةالص ىف مامإلا ( ةوفق ) ذخأ نميفو : ىلما زلا ةلأسم

 ثالذ نع هتين نكت ملو { كالذل نامدإلا ىلع هيف كاش ال امم ضقتنمهثروض وو اهنم

 د رطي نأ اذه لثم ىن ىنبجعي : لاق ؟ ةعامحلاو مامإلا ةالص ىف ىرت فيك

 عامجإلا ىلع هضقني ام لعف وأ ، رذع ربغ نم ءوضولا كرت اذإ دجسملا نم

 نوماعي مهو اهلك( ةوفقلا ) ذخأ اذإ مهتالص مامت ىنبجعي الو ، نيملسملا نم

 ةثالث نم لقأ هنولب نيذلا ناكو ( ةوفقلا ) ضعب ذخأ اذإو 0 هذه هتلاهج
 . ملعأ هللاو . لوآلا صلا ىن اوناك اذإ لدبلا ش طوحأف 0 هب نوملعي مهو

 ىذلا تقولا ىلإ ةعامحلا رظتني مل اذإ ةعامحلا مامإ ىنو هنمو : ةلأسم
؟ ‘هوزرظتني مل اذإ ةعامحلا كلذكو ؟ ال مأ مثأيأ هيف راظتنالاب رماوي



_ ٧ 

 مه هورظتنيو تقولا ثلث ىلإ ةعامحلا رظتني نأ هب رومأم راظتنالا نإ : لاق
 ىلع نواعتلا نم وه © نشثاثلاو ثلثلا ىن ةالصلا نوكتو ، تقولا ىئاث ىلإ

 ىن اودصقي ملو رامعلا كلذكو ، راظتنالا مامإلا كرت نإو ، ىوقتلاو رملا

 رذع نم ثالذ ناكو ، ةعامحلا عم ةالصلا (١)دحأ [ ىلع ] اوتوفي نأ مهكرت

 ئرما لكلو نومنأي ال مهنأ وجرأف ، هتوف نوفاخ ءىش ى ةلجع ببسل مه
 ، ةالصلا مهب موقت نمم ةعامحلا نم دحأ هرضح نإو : تلق . ىون ام

 ةطبارملا مهتداع نمم اومناخت نيذلا ناك نإ : لاق ؟ ال مآ راظتنا هم زليأ

 راظتنالا كرتي نأ هل بحتسي الف & رذع نم الإ اهوكرتي ملو 3 ةعامحلا ىلع

 نم اذه نآل ، رذع نم نوكي نآ الإ راظتنالا نم رثألا هب ءاج ام ىلع ف

 . ملعأ هللاو . ىوقتلاو ربلا ىلع ن واعتلا

 ىذلا دجسملا نع ةالصال ىطختي نأ لجرلل زوجب لهو هنمو : ةلأسم

 نم راحلا ةرامع كرت ىف : لاق ؟ال مأ هريغ دحأ هب مقي مل اذإ هراج وه
 ، دحاو (٣)لجر هل (٢)عق و ول و هيف ىلصي نأ هل ىنبجعيو ، ديدشت دجاسملا
 هريغ ىلإ بهذي نأ دارأو ىلص ولو . لوقلا رثكأ ىف ةعامج نىنثالا نآل

 راحلا رمتعا اذإو ، رذعاا هل نوكي نأ ىسعف دحأ هل عقي مل نإو . (٤)لعفيلف
 . ملعأ هللاو . رثألا نم انظفح اذكه 2 دارأو ءاش ثيح ىطختف

 قيقر صيمقب ةعامج ريغ وأ ةعامجب ىلصي ىذال زوجي له و هنم و : ةلأسم
 ىلإ ارتاس ناك نإ : لاق ؟ال مأ هترس ىلإ لصت ال ليوارسلا نآل ليوارس و
 ةرمس'ا نم لفسأ وه امم هنم ارهاظ ناك نإو ، هيلع سأب الف لي وارسلاب هيتبكر

 اذه ىلع سانلاب ىلصي نأ هل ىنبجعي الف ، بوثلا ةقر لبق نم نويعلاب ىري و

 )١( ادحأ اوتوفي نأ ) : لصألا ىف ( .

 (٢) .ءاج وأ دج و : دي ري : مق و

 )٣( لج ر الإ هل عقو واو ) : لصألا ى ( .

 )٤( لعفيف ) : لصألا ى ( .
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 ندبلا ةحص و ملعلاو سابالا ىف نيمومأملا ن لضفأ نوكي نأ هل ىغبذي مامإلا نأل

 .. رذع ريغ نم كلذ ىلع دمعت اذإ مثإلا هقحلي نأ فاخأو & ىوقتلاو

 ()٢( فصي ) وأ فشي ىذلا بوثلا ف قرف [)١( دجوي ] له و : هل تلق
 ىلع رتسلا نأل كلذ ىف قرف ال : [ لاق ] ؟ راهنلاو ليللا ىف ةالصلا ف

 . ملعأ هللا و . راهنلاو ليللا ىف بجاو ىلضملا

 هبتني مل ىتح وهسلا هضراعو ةعامج مامإلا عم ىلصي نميفو هنم و : ةلأسم
 3 ال مآ ( دمحلا ) آرق .هنأ كالذ هتقو ىف وه ردي ملو ةروسلا أرقي مامإلاو
 عمسي وهو هبتنا اذإ مومأملا نأ رثآلا هب ءاج ام ىلع : لاق ؟ كبجعي ام
 3 فالتخا كلذ ىفف : لاق ، المآ ( دمحلا ) آرق هنأ كشف ةروسلا ا ىلإ ]

 هيلع سيل : لوقو 0 اهأرق هنأ هدنع حصي [ ىتح ] دمحلا آ رقي نأ هيلع : لوق

 عمتسي هنأ هدنع ناك نإ ىبجعيو © اهءعرقي . هنأ هدنع حصي ىح اهءارق

 . اهرقي مل هنأ ملعي ىتح (دمحلا) ةءارق هيلع سيلخ ،هبتنا ننح ةروسلا[ىلإ]

 . ملعأ هللا و

 ىذلا لج رلا جرخف . مدقملا فصلا ف رط ىلصي نميفو هنم و : ةاأسم

 ٤ ةج رف فصلا نب و هاداد و لوألا هماقم وه ثكمو ئ فصلا نم هياي

 ؟ال مآ اذه ىلع هتالص تتأ 5 فحز ح & هتالص نم هع وكر و ادح. ىضق ىح

 جرخ ام دعب فح زي ملو ادح ىضقف هبحاص جورع ماع دق ناك نإ : لاق

 . ملعأ هتلاو . ضقننت هتالص نآ ىدنعف ، رذع ريغ نم كلذ ناكو 3 هبحاص

 & ةرخآلا ءاشعلا ةالص رفاسملا مامإلا ةالصب ىلص مقم ىو هنمو : ةلأسم

 لاق ؟ لعفي فيك ء مامإلا ةالص نم ةعكر هتتافو © رصعاا ةالص وأ
 ىذلا و ، هتالص لوأ تاعكرلا نم هتاف ىذلا لعجن نأ لوقلا نم ىنبجعي ايف

 © رصعلاو ةرخآلا ءاشعلا نب اقرف كلذ ىف نأ الإ هتالص رخآ وه هكردأ

 ىتأو ماق ، مامإلا ملس زبحف ةرخآلا ءاشعلا ةالص نم ةعكر كردأ اذإ هنآل

 )١( ,يتل اهب ملسي ةدايز ىأي ايفو انه[ ] نيسوقلا نيبام ىك .
 )٢( اهنم دي رأ ىذلا ىنعملا ىدؤتال ةملك : فصي .



_ ٩ _ 

 ( دمحلا ) اهف أ رق و ةعكرب ىنأو ماق مم ، ةروسو ( دمحلا ) اهف أرق و ةعكرب

 [ آرق و ] ةعكرب ىتأ و ماق مث ، هاوسر و هدبع ىلإ أرقف تايحتلل دعق مث ، اهدح و
 رصعلا ةالص امأو . ملس و تايحتلا منأ و دعق و ةبثولل ماق مث ، اهدح و ( دمحلا )

 نأ ، اذه رمغ لوق هيفو © تايقابلا تاعكرلا ىف ةروس ةءارق اهف سيلف

 3 . ملعأ هللاو . هتالص رخآ وه هتاف ىذلا لعجب

 سانلاو ةعامج دجسملا ىف ىلصو (١)اموف لكأ نميفو هنمو : ةلأسم

 3 هتالص نع مهضعب لغتشي امرو ، هلكأ ىذلا موفلا ةحنار نم نوذأتي

 موفلاو لصبلا لج رلا لكأي نأ ى منلا ءاج : لاق ؟ ال مأ ثالذب مثأيأ

 ىف لاتحم © امهضعب نه وأ امهنم لكأ اذإ رثآلا ى ءاج هنأ الإ :دجسملا لخديف
 ىلع ىوقأ الو ، اهاجأ نم ةعامحلا نع ارذع هل اولعج ملو . ةحئارلا ريغت
 هسفنل هدارأ حالصل كالذ لكأ امتزو 3 نيماسمال اررض كلذ ىف وني مل اذإ هميأأت

 . ملعأ هللاو . نم رحمي اسيل امهنأل و

 رسأ ةءارقلا نم غرف املف ةعامج سانلاب ىلصي نميفو هنمو : ةلأسم

 . ةعامحلا ضعب هل حيس مم اثالث وأ نيترم هعوكر ىف حبسو عوكرلا ربكتلا
 هل سيل : لاق ؟ ال م ةيناث عكريو ارهج ربكيو امئاق عجري نأ هيلعأ
 اهديعي نأ هل : لوقف © ثالذ ىن اوفلتخا مهنأ الإ { امئاق عجري نأ هيلع الو

 اذإ اهديعي : لوقو © هتالص ىلع ىض و اهنداعإ هيلع سيل :لوقو 0 ارهج
 نأ تاعكراا نم ءىش هيلع ىقب ناك نإ ةيناثلا ةعكرلا ىف اهعضوم ىلإ ءاج
 . ملعأ هللاو . وهسلا ىلع كلذ هنم ناك اذإ هيلع ةداعإ ال

 ىم ركلا ةيآ هتالص ىن أرق اذإ ةعامج سانلاب ىلصملا ىنو هنمو : ةلأسم

 ةءارقلاب ءانثتسالا لصي ملاو فقوو « هملع نم ع ىشب نوطيحم الو » : لاقف

 « ىسنت الف كثرقنس » : لاقف ( ىلعآلا ثب ر مسا حبس ) آرقا وأ ةمدقتملا

 بوبحل ا رئاس و صمحلا و ةطنحلا : موفلا و . انه دوصقملا وه و موثلا ف ةغل : موفلا ) )١

 . زبخت ىت



 ۔- ١٠١

 (١)لثم ىن نإ : لاق ؟ال مآ هتالص ضقن كلذ ىن هيلعأ & كلانه فق وو

 ء ىشب نوطيحم ال مهنإ ةقيقحلا ىن نآل ةالصلا ضقن ىلإ هب غلبي ال فق ولا اذه

 ثالذك ، ةقيقح ال زاجم ، هب اوطيحم نأ مل ءاش امب مهتطاحإ امنإو © هملع نم

 هيلع هللا ىلص _ ىنلا نع رابخإلا لبق نم ( ىسنت الف كئ رقنس ) ىلع هف وق و

 . ملعأ هللا و .ىسني ال ناك هنأ _ ملسو

 ، ء ىش اهنم هتاف دق و ةعامحلا ةالص ىف لخد نميفو هنمو : ةلأسم

 ملسي نأ ىلإ اهرخ“وي ال و ، ةءارقلا لبق مارحإلا دعب ةذاعتسالاب ىتأي هنأ ىدنعف

 ق ل نبي الو ‘ ةءارقلا لبق مارحإلا ة رب>7 دعب اهعض وم نأل ] مامإلا

 . ملعأ هللا و . فالتخا غالذ

 ةالص لك ىف ةتباث ةعامحلا تناك اذإ نيملسملا نصح ىفو هنم و : ةلأسم

 ؟ دحاو عض وم ىن ةعامج دعب ةعامج | دحاو موي ىف ةدحا و ةالص هيف زوجتأ
 لج رلا هيف ىلصي و ؟ ةدحاو ةعاس ىف ةعامج ةدحاو ةالص نايلصي نامامإ و

 ةعامج دعب ةعامج ةالص امأ : لاق ؟ ال مأ ةعامج نولصي سانلاو اد رفنم

 ةالص نامامإ ىلصي نآ امآو . زئاج كلذف ةدحاو ةالص ىف دحاو عضوم ى

 رشع ةسمخ نم لقأ نممامإلا نب ناكاذإ ىنبجعي الف ، دحاو تقو ىن ةدحاو

 5 ىدنع ثكالذ قضي ل اعارذ رشع ةسمخ نم رثكأ امهنيب ناك نإو 0 اعارذ

 ةالصب ةالصلا زوجت ال ثيح ىلصي مامإلا ناك نإو . مهف وفص لصتت ام

 حارلا ةلزنمب وه امنإو دجسم سيل اذه نأل © ىدنع ثالذ قضي مل هبحاص

 لاح لك ىف نواصي ةعامحلا و & ىلصي نأ هل ز؛اجف د رفنملا امأو . ضرآلا نم

 ملعأ هللاو . هدح و ىلص اذإ

 ةعامح مهب ىلصي نأ سانلا نم هرضح نم هيلإ بلطي نميف و هنم و : ةلأسم
 ىلع : لاق ؟ال مأ ثكالذب منأيأ 3 ىدارف نولصيف رذع رغ نم مهلاع نأيف

 تناك اذإف ، ىقابلا نع طقس ضعبلا اهع ماق اذإ ةعامحلا نإ لوقي نم لوق

 )١( لثم نإ يذ : لاق ) : لصألا ى ( .



 ۔ ١١ ہ۔

 كلذ ىن هل نوكي نآ الإ ، لوقلا اذه ىلع مثإ همزلي مل مه ريغب ةمناق ةعامحلا

 ةالص نإ لوقي نه لوق ىلع و ، ةدسافلا هتين نم مثأي نآ ىسعف ، ةحلاص رمغ ةين

 هل سيل اذه ناك نإف ، رذع هل ن وكي نأ الإ ، هسفن ىف لك ىلع ةمزال ةعامحلا

 مثإلاب قرقح وهف © اهكرت هلجأ نم هعسي ةعامحلاب ةالصلا كرت ى رذع
 . ملعأ هتلا و

 ء

 نيتعكر اواص اذإ © رهظلا ةالص ةعامج نيلصملا ىو هنمو : ةاأسم

 ىن> اهودسي مل ةجرف هناكم اوكرتو مدقملا فصلا نم لجر مهنم جرخو

 لصتملا فصلا نيب و مهنيب ةج رفلا تعطق نيذلا ةالص ضقتنت ، مهتالص اوضق

 اهدس اوكرت و لجر ماقم ردق ةجرفلا تناك نإ : لاق ؟ال مأ مامإلا ةوفقب

 لهجن كلذ ناك نإو © ةضقتنم مهتالص ىدنع 0 ةلاهج ريغب مهنم دمعلا ىلع

 : ليواقألا نه ىنبجعي ايف مهتالص ضقتنت مل ادعاصف ةثالثلا نم اوناكو مهنم

 ىف ناك اذإ اذه و © ةلاهلا ىلع دحاولا ىن ثالذكو ، فالتخا ننثالا ىفو

 . ملعأ هللاو . ل ولا لصلا

 نأ دهشأ : ةماقإلا ىن لاق اذإ ةعامج سانلاب ىلصملا ىنو هنم و : ةلآ۔م

 ؟ ال مأ اذه ىلع مهتالصو هتالص متتأ ث هتنا الإ هلإ ال نأ هتا الي هلإ ال
 ، مالكلا نم هلبق ىذلا نبو هنيب لصف اذز مفني ال ءانثتسالا امأ : لاق

 . سأب هللا نمب و هنيب ايف هيلع سيلف ، طلغلا ىلع كنذ هنم ناك نإ ره امأو

 { ةماكنا ثكالت 7 هعم رضح نم دنع بوتي نأ هل ىنبجعيف رمآلا رهاظ ى امأ و

 . ماعأ هللاو . مهع ىلصي نأ دارأ :ذإ عوض ولا ديعي نأ هل ىنبجعيف امامإ ناكنإ و

 © همالك عطقنا و سطع مث هلإ ال نأ دهشأ لاق اذإ ىلصصعا! ىفو هنم و : ةلأسم

 هتالص متتأ ، ةعامج مامإ وهو ، اهلوأ نم ةداهشلا أدتباو هللا الإ لاق مث
 نولصي نيذلا ةعامحلا. ناك نإ ىدنع اهف : لاق ؟ال مآ ثالذ ىلع مهتالص و
 ثالذ نمب و هنيب لئاح ءانثتسالا و ىفنلا نبب هفوق و ىن هرذع ىلع اوعلطا دق هماخ
ىلع اوعلطي مل اوناك نإ و © ةمات .ىدع مهآالصف لبق نم ءانثتسالا هنكمم ملو
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 ه وض و رحن اءوض و أضوت و ةداهشلا مآ و بات اذإف & كلذ نم هوبيتتسيف هرذع

 . ملعأ هتلاو . هءارو اولصي نأ مهلف ، لوآلا

 دحأل زوجمأ { مايقلا ةالص ةعامحلاب ىلصي ناك اذإ مامإلاو : ةلأسم

 ؟ اهفرعي مل ةالص لدبو ض لفاونلا وأ مايقلا ةالص هدح و دجسملا ى ىلصي نأ

 اضرف (٢)ىلصي نأ الإ ةفصلا هذه ىلع ىلصي نأ هل زوجب [)١( ال : لاق ]

 . ملع؟ هللاو . الف ةلفان هلدب هجوت اذإ امأو . هف رعي هيلع ود ضرف ءاضق وأ

 ةعامج ريغ نم لجر رضحو دجسمل امامإ ناك نم و : ,يحبصلا ةلأسم

 © لضفألا مدقي هنإف ، هتلزنم لبق نم ةالصلاب هنم ىلوأ وه نم ، دجسملا
 3 همامإ وهو سأب الف لوآلا مه ىلص نإو . ةسايسااو ةعورملا نم هنأ كش ال و

 مدقتيالأ بحأو ، عنتماو مهم مدقتي نأ رضاحلا اذه نم دجسملا مامإ دارأ اذإو

 . ملعأ هللاو . ريصقت الو مإ هقحلي الف ، دجسملا مامإ ىلع وه

 لمسب و ذاعتساو ، مارحإلا ةريبكت رك اذإ مومأملا ىنو : ىلمازلا ةلأسم

 هتاف امب ىتأي نأ دارأ نإ هيلعأ ، هتالص ىضقو ، هعم عكرو مامإلا عكر مت

 ؟ مارحإلا ةريبكت دعب اهلاق ىتلا ةلمسبلا هئزجت مأ لمسبي نأ ةءارقلا نم

 { اندنع هب لومعملا وهو ( دمحلا ) نم ةلمسبلا نإ لوقي نم لوق ىلع امأ : لاق

 . ملعأ هللا و . ةبثولا دنع ةيناث اهلوقي نأ هل سيلف

 دعقف هل حبسف ةرببكتب ماقف د وعقلا هيلع ناك اذإ مامإلاو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةمامحلا ةالص و هتالص دسفتأ ، الهاج وأ ايسان وأ ادمعتم ة ربكت الب

 فالتخا كالذ ىفف دمعتلا امأ و ، داسف كلذ ى ىبجعي الف نايسنلا ىلع امأ : لاق

 وجرأو . ة ريبكت الب دعقي و د وعقلا دا رأ اذإ ركي نأ وه هيلع سيل : لوق

 دمعت اذإ هتالص ضقن ىق ىث فلتخم لوقلا اذه ىلعف 3 ركي نأ همزلي الوق نأ

 )١( لصألا ىف ( الف ) ةملك لدب نيسوقلا نيب ام .
 )٢( لصي ) : لصألا ىف ( .
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 ضعب و ، ىسانلا (١)ةل زعم هل زني ضعب ، فالتخا هيف لهاجلاو { اهكرت ىلع
 . ملعأ هتناو . دمعتملا (١)ةلزنم هلزني

 نوكي مومأملاف { دعقف مايقلا هيلع ناك اذإ مامإلاو : ناديبع نبا ةلأسم

 & ماقف د وعقلا هياع ناك اذإ ثالذكو 2 مامإلا موقي نأ ىلإ د وعقلاو مايقلا نبب

 لبق وهسلا ىلع مومأملا ماق اذإ امأو © مايقلاو دوعقلا نبب نوكي مومأملا نإف

 نأ ىلإ دعقي : لوقو 0 مامإلا موقي نأ ىلإ هتلاح ىلع فقي : لوقف مامإلا

 مامإلا ناك اذإ امأو . هجولا اذه ىلع د وعقلا ىن كلذكو © هعبتي مت مامإلا م وقي

 ةريبكتلا نآل ، ة ريبكتب دعقيو موقي هنإف { دعقف مايقلا وأ ماقف د وعقلا هيلع

 . ملعأ هللاو . اهعض وم ريغ ىن اه ريك ىتلا ىل وآلا

 هيلع ناك نإ امأ و ، ة ريبكتب موقي هنإف دعقف مايقلا هيلع ناك نمو : ةلأسم

 ريغ ىف تراص ةريبكتلا كلت نأل دوعقلا ىف راص اذإ ركي هنرف ماقف دوعقلا

 ِ . ملعأ هللاو . اهعض وم

 ةالص'ا ى نحلي مامإلا ناكاذإ و : دادم نب هللا دبع نب دمح خيشلا ةلأسم

 . ملعأ هللاو . زوجت الف هنم ملعأ وه نمب و ، ةزئاج هلثم وه نم هتالصف

ح
 
ہ
۔
 

 لوألا فصلا ىن اوناك ، ةمات مهتالصف ةثالث عطقنا اذإو هنم و : ةلأسم

 3 فالتخا امهتالص ىفف لوآلا ىن اناك نإف © نانثا عطقنا نإو ، ىناثا وأ

 . ةمات امهتالصف ىناثلا فصلا ىن اناك نإو 0 ةضقنم : لوقو 0 ةمات : لوق

 . ملعأ هللا و

 و فصلا طس و ىصلا نوكي نأ ىنبجعي الهنإ :لاقو هنمو : ةلأسم

 ملعأ هللاو . فالتخا هتالص ىفف هغارو نيغلابلا نم

 ٠. ل ٣

 دحأ نا

 مهنم نانثاو & ىدارف اولص دق ةعامحلاو دجسملا مامإ ءاج اذإ و : ةلأسم.. .

 ..._ ۔. ۔۔۔. ۔ ۔_۔ .. _۔.

. (ةلزنمع ) : لص الا ى ( ١(
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 نآ زوجمأ [ هب وأ امه ] ىلصي نأ مامإلا دارأف {| دءب لصي مل دحاو وأ

 نوكي نأ قيضي ال : لاق ؟ ال مأ اولص نيذلا نم دحأ ( هتوفق ) ىلع نوكي
 . ملعا هتلاو . لوق ىلع ىلص دق ىذلا ( ةوفق ) ىلع

 ىضمأ ، مومأملا ةالص تضقتناف لجرب ىلصي لجر نعو هنمو : ةلأسم

 ىلصي ناكام ىلع اهبضمم و هتالص متت معن . لاق ؟ مامإلا ,ىنعأ 0 هتالص ىلع

 . ملعا هللاو . زئاج ثالذف ارس اهمتأ نإو

 دجسملا رخوم ىن اولص نيذلا ةعامحلا امأو : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم
 ف وفص رخآ تہنناو ٠ دجسملا مدقم ىف ةعامج اولص و نورخآ ةعامج ءاجو

 ه لوآلا مامإلا ةعامج عضوم وأ لوآلا مامإلا ماقم عضوم مامإلا ةعامج

 ف وفص رخآ نم ةعامحلا ةالص الإ { هعم نم و وه ةزئاج ىناثلا مامإلا ةالصف

 ةعامج ماقم مض وم وأ > لوآلا مامإلا ماقم عض وم ف اولص نيذلا ىناثلا مامإلا

 .ملعأ .ةلا و . ةضقتنم ليق و © ةزئاج ليق ك مهتالص ضقن ىف فلتخيف . لوألا

 3 رسكلاب ( كايإ )و (تمعنأ) آرق اذإ مامإلا ىن : دشار تنب :ةلأسم

 قدصي نمم ناك اذإ هقيدصت مهلف هنريي رذعب مه رذتعا نإف : هلا؛وس مهل انبجعيف
 ى ةقث ناك ول و هلا؛وس مهاع و { بذكلاب مهن ل ام كاذك : ىحبصلا لاق

 . ملعأ هللا و . هرابتعا

 دجسملا . حرص ىقب و دجسملا لخاد قاض اذإ و : دادم نب دمحأ ةلأسم

 فصو 0 دجسملا لخاد .لإ ةحتفم باوبأ امهفو 0 (١)ىليهسلاو قرشلا

 : لاق ؟ ال مأ مهتالص تتأ & هلامش نع وأ مامإلا نم نع ةعامحلا ضعب

 ، هارن ىذلا لوقلا ىلع هلامش وأ مامإلا نمع نع فص نم ةالص متت ال

 ةالصلا اهف زوجت ةعساو (١)ةيايهس و ةيقرش ةبحر هل ذإ قضي ل دجسملا نآل

 ةالص ةالصلا هيف زوجت ناكم هنم قبي ملو هلك دجسملا قاض ول و م امإلا ةالصب :

 . ملعأ هللاو ..هلادش وأ مامإلا نيع نع فصي نآ هيلع قاض ىذلل زاج مامإلا

 )١( نيينامملا دنع ةفورعم ةهج . .. ٠ ,.



١٥ 

 ىدلا ربكف ،] فصلا ىف مهعم الخدف ةعامجلا ايتأ ناجر ىفو : ةاأسم

 !فقاو رخآلا وقبو مامإلا عم عوكرلا دارأو مارحإلا ة ريبكت فصلا فرط

 ىلع فصلا فرط ىذلا ةالص متتآ ، مارحإلا ة ريبكت ركي مل فصلا نب و هنيب

 ةلأسملا هذه ىن نإ : لاق ؟ ىناما وأ لوآلا فصلا ىن ناك 3 ةفصلا هذه

 اهبف لخد وه ىلا ةعكرلا ىلت ىنلا ةعكرلا ىن هبحاص كردأ اذإ : لوق ث افالتخا

 عكرو مرحأ وه هنأل ، ةضقتنم وه هتالص : لوقو © هتالص هل حلصأ دقف
 ىف ىدنع ث ةرخاوملاو لوآلا فصلا نبب و هنيب عطاق وهو ، لصي مل لجر دنع
 . ملعأ هللاو . اذه لثم

 تصنأف ، ةحتافلا ةءارقب مامإلا هقبسو مامإلا فلخ ىلص نمو : ةلأسم
 رثكأف © كلذ دعب ةحتافلا أرق مث ةروسلا نم تايآ ثالث ةءارقل مومأملا اذه

 . ملعأ هتلاو . ضقتنت ال لاق ضعب و ، ةضقتنم هتالص لوقلا

 ةروسلاو ( دمحلا ) ةءارقو ةعكر هتتاف اذإ مامإلا عم لخادلاو : ةلأسم

 ماق مث ةعكرب ىتأو لجرلا ماق هتالص مامإلا ىضق اذإف ، ةيناثلا ةعكرلا نم

 مايقلا مأ ة ريبكتب موقي نأ هيلع له & سلجو ةءارقلاب ىتأو ةرببكتب ىتأو

 دعب ىنأو ث هتتاف ىنلا ةعكرلاب ىتأو مومأملا ماق اذإ : لاق . ؟ هيفكي لوألا

 همايق نآل ، هيلع ةبثو الو ، كلذ دعب مايق هيلع سيلف © هتتاف ىلا ةءارقلاب كلذ
 . ملعأ هللاو . ةبثولل مايقلا نع هثزجم ةءارقلل

 افلخ نم ىلع و ث لدبلا هيلعف ةءارقلا كرت اذإ مامإلاو : ديعس وبأ ةلأسم

 لاوقألاو لاعفألا نم ناك ام لكو . افالتخا ثالذ ىف ملعأ الو ىدنع ام ىلع

 فالتخالا امنإو . افالتخا ثالذ ىن ملعأ الو . مهنالص و هتالص تضقتنا

 هنأ ىدنع ايف تاساجنلا نم هندب ىف ثادحإلا و بايثلا لبق نم ناكايف ىدنع

 . ملعأ هللاو . ليق

 ةيقبو & تاواصاا ضعبل تباث مامإ هيف دجسم ىن : ىحبصلا ةلأسم

ف تاولصلا ضعب ىلص اذإ و & ةعامج ةالص الو مامإ اهبف سيل تاولصلا
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 تاولصلا كالت ىف دجسملا ناك ، هرذع نم تاولصلا نم ائيش كرت و دجسملا اذه

 .اهف مامإ ال ىلا دجاسملا رئاسك تاولصلا رئاس فو > ةرومعملا دجاسملا ةل زعم

 . ملع أ هللا و

 هزواجتي و . ةعامحلا ةالص نم برخ دجسم هب رقب نم و هنم و : ةلأسم

 ، نآرق ةسارد الو ةعامحلا ةالصل دحأ هيف هيتأي ال هنإ لوقل هرغ ىلإ

 نأ دعب الإ هتزواج+2 هل سيل : لاق ؟ هلاح ام © كلذ لجأ نم زواجتيو

 هعسي ال ام بكترا نهو 0 هللا دنع و هناوخإ دنع هعسي الأ فاخأ و ، هيف ىلصي

 . ملعأ هللاو. . ةرخآلا ىن كله و مثأ و لض

 اعا رذ نمعب رأ نم رثكأ هنيب و هنيب و ۔اجسم هب رقب ناك نمو هنم و : ةلأسم

 نوكيو ؟ هيف ةعامحلا ةالص تلطعت ولو ةالصلل هزواجتي و عسوتي نأ هلأ
 زوجم الف دجسملا اذهل ليطعت هجورخ ىف ناك اذإ : لاق ؟ هراوج نع اجراخ

 . ملعأ هللاو . رذع نم الإ هريغ ىلإ هزواجتي نأ هل
٤ 
١ 

 مهنم لجر ةالص تضقتنا مث ، ةعامج نولصي موق ىو هنمو : ة اهم

 ىن اوناك اذإ : لاق ؟ال مأ هناذحم نوكي نم ىلع ضقني ، فصلا طسو نم

 اودسي ىنح مهنع جرخم ملو تضقتنا .اق هتالص نآ اوملعو مدقملا فصلا

 ضقني الو ث مدقملا فصلا فرط نم هفنخ ناك نم ىلع ضقن © ةجرفلا
 هتالص تذضقتنا ثلذ نآل هفلخ نم ىلع الو { مامإلا ( افق ) نع ناك نم ىلع

 ( افق ) لاني ال ناك ن 0 اهئاذحع ناك نم ىلع عطقت ال ىناا ةناوطسألا ةل زنع
 { لامش و نيمي نع هفلخ ىذلا ف رطلا ىلع ضقني امتإ و ، ف وفصلا نم مامإلا

 دخاو نه رثكأ هفلخ ناكاذإ عطقي ال هنإ رخآ لوق و . مهنم رثكألا لوق اذه

 لبقي الو 0 مهاع ضقن الف مهتالص تضقتنا ىح هتالص داسمب اوملعي نإ و

 مه رضت ل ا هيف هبوث ناك نإو 0 مهمامإب سيل هنأل ةالصلا ءاضقنا دعب هل وق

 . ملعأ هللاو . هدح و هيلع ضقنلاو

موقب ىلصيأ ، اهعطق مث هتالص ضعب ىلص لجر نع هتلأسو : ةلأسم
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 ةدساف اهنآ ملع مث تمت ولو : تلق . ثكالذ هل زوجب ال : لاق ؟ ةعامج 3
 ثلش مث ىلص ولف : تلق . معن : لاق ؟ ةعامج مهب ىلصي نأ هل ناك له

 ىلص ولف : تلق . ال : لاق ؟ ةعامج مهب ىلصي نآ هل زوجم له © هتالص ىف

 ؟ ةعامج ى اهلدبي لم © اهنة و ءاضقنا دعب اهداسفر ملع ش ةعامج ىف

 . ملع أ هللا و . ال : ل اق

 زوجب له & رضحلا لهأ نم موقب ىلص ىنارعأ نع هتلأسو

 { راصمألا نم رصم ى اميقم 0 هللا باتكل ائراق ناك اذإ : لاق ؟ال ل ثالذ

 ؟ رضحلا لهأب ىلصي ال ىدابلا نإ (١)لقي ملأ : تاق . مع ىلصي نأ زاج
 نأ لبق نم : لاق ؟ كلذ اولاق نيأ نم : تلق .ليق اذك . معن : لاق

 ةالصلا د ودحم ف رعأ و ةنسلاو باتكلاب ملعأ و ، مهنم نيدأو مهنم أرقأ رضحلا

 مهيلإ لصي الو ، مهيلإ ملعلا لقني ال ضرألا ىف فارطألاو دعبلا لهأ نإ و

 د ري راصمألا لهأ نإف آاضيآو 0 راصمألا لهأ:ىلإ لصي ام ننسلا رابخأ نم

 ص وقنملاف ، ملعلا عامتجا نوكي نيملسملا عامجا نوكي ثيح ملعلا لهأ نم مهلا

 . ملعأ هللاو . هنم لضفأ وه نم ىلع مدقتي نأ بج ال هلاح

 ةعامحلا ةالصب هتين نوكتأ ، ةعامحلا ةالصب ىلصي نميف و : ىلا زلا ةلأسم

 لوسر اه رأ ىتلا ةعامحلا ةالصب هتين نوكت :لاق ؟ ال مآ مهعم ىلصي نيذلا

 .ملعأ هللا و . ةصاخ مهعموه ىلصب نيذلا ةعامحلاالإ _ ملس و هيلعتلاىلص _ هنا

 نيرفاسم موق ةالص ى : لخد رفاسم لجر نع ديعس وبآ لتس : ةلأسم

 3 ملسو مهدنع ىل !صف ةيناثلا كردأو { ةعكر م هتتافف ، برغملا ةالص ى

 : لاق ؟ هيلع ىقب ام اذه ىضقي نأ لبق مرحأ و هج وو ةمتعال مامإلا ماق و

 مامإلا قحلي و & اهمتيف اهمامت هيلع تبث ةالص ىن لخد هنآل كلذ هيلع دسفي ال

 هتتافف مايقلا ةالص ىف لخد نإ ثالذكو . مهلثم عمحلا دارأ نإ ةمتعلا ىن

 مامإلا قحاي و { هتاف ام ىضقي هنإف { رخآلا عفشال ماقو 2 ملسو ىل وألا

 ريغب لمعيف ، رخالا عفشلا مامإلا ىضقي ىنح اهرخوي الو ، كلذ هرضي الو
 . ملعأ هللاو . هيلع بجو ام

 . ۔۔_.۔ه.۔۔۔۔۔۔۔.. ۔ . ۔ _ ۔۔.۔۔۔۔۔۔>۔'۔س_

 . « ليق سيلأ : تلق م : ىلصألا ىف ( ) ١

( ! ج راثآلا بابل - ٢ م )



 ۔- ١٨

 { مقم دحأ مهدنع سيل ، نيرفاسم مقملا ةمامإ ىفو : ىحبصلا ةلأسم

 رفاسملا ةمامإ ىن فالتخالا امنإو & افالتخا هيف ملعأ الو 0 ةتباثو ةزئاجف

 مامإلا ناك اذإ ، اهزاوج نم عنم اعنام ىردأ الو ، نيرفاسملاو نيميمتملاب

 . نبملسملا نم ةالصلا هب زوجت ن

 & هنم آ وهس د ارس مارحإلا ة ريبكت رك اذإ مامإلا فو هنم و : ةنأ.م

 هيلع نإ مارحإلا ة ربكت رسأ هنأ ركذو © آ؟رهج ةحتافلا ةءارق ى ذخأو

 وه و ةمات هتالص انلق نإ انأل { هفلخ نلصا ةعامحلا لجأل مرحم عجري نأ
 ةداعإلا هيلع انبجوأ انهه نهف ؟ هفلخ نيذلا ةعامحلا ةالصب فيكف 0 كاذك

 نم لاق و . ةمات عيمجلا ةالصو هيلع عوج ر ال لاق نم لاق و .نالعالاب

 . رهجلا نع رسلا ئ زجم ال و 0 مهن الص تدسف عج ري ل نإف ع وج رلا هيلع لاق

 لوق ىف افالتخا هيفملعأ ال وإ هث ز« ال و هب ذيعتسي الف ةحتافلا نم هأ رق ام امأو

 . معأ هللاو . مارحإلا ىلإ عوج رنا هيلاع ىري نم

 ريك هنأ الإ ةعامحلا ةالص ىن مامإلا عم لخد نمو : ناديبع نبا ةلاسم
 3 عوكرلا دح ىن هكردأ هنإ مث 2 مامإلا عكر ام دعب ما رحإلا ة ربكت

 نإ : لاق !ال مأ عوكرلا لبق د ودحلا نم مامإلا نبب و هنيب ام لج أل هتالص متأ

 & عوكرلا لبق د ودحلانم مامإلا نبب ونيب ام اهرذي الو ةمات لج رلا اذه ةالص

 لدبي الو ث ةمات هتالصف هتالص نم ريخآلا عوكرلا ىن مامإلا كردأ ول هنآل

 دقف مامإلا عم عوكرلا كردأ نم : ءاج هنآل ةالصلا نم مامإلا هقبس ام
 . ملعأ هللاو . ةالصلا كردأ

 متأ املف © ةعكر هتتاف دق و ةعامحلا ةالص ىن لخد نميفو هنمو : ةلأسم

 هيلع قاب هنأ ركذف ةنسلا ىلصي ماق مث © هتالص لج رلا اذه متأ ةالصلا مامإلا

 هل زوجمأ ، ربكي نأ لبق وأ ةنسلل مارحإلا ةريبكت ربك نأ دعب هتالص نم ع ىش

 3 فالتخا كللذ ىف : لاق ؟ هتالص تدسف دق مآ ةعكرلاب ىتأي عجري نأ

 . هتالص 'نم ء ىش هيلع قابو ةنسلا ةالص ىف لخد اذإ هتالص ديعي : لوق

ركي مل اذإ ىبجعيو © ةنسلا ةالص ىن لخد ولو هيلع ضقن ال : لوقو
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 3 هتال نم هتاف ام ىضقي عجري نأ هل زوج نأ ةنسلل مارحإلا ةرببكت

 نم مالكب ملكتي وأ ةلبقلا ربدي مل ام اذإ هنإ : ىلمازلا نعو . هيلع ضقن الو

 ..مامإلا هقرس امم قأ اذإ ةالصلا ضقتنت ةالصلا رمأ ريغ

 اوهس ةءارقلاب اهف رهجم ةالص ى ةءارقلا مامإلا رس أ اذإو هنمو : ةلاسم

 © ةعامحلا نم دحأ هل حبس ، لقأ وأ ( دمحلا ) ةءارق فصن لص و املف

 دمحلا ةءارق اوئدتبي نأ ةعامحلا ىلع له © دمحلاب ةءارقلا أدتباف وه هركذ وأ

 ةءارقب ءادتبالا ةعامحلا ىلع نإ : لاق ؟ مامإلا مهلصي نأ ىلإ اوفقي مآ

 ثيح نم ةءارقلا ىلع اونب نإو & ىبجعي لوقلا ىلع مامإلا لثم ( دمحلا ر
 . ملأ هللاو . ىلإ بحأ لوآلا لوقناو . فالتخالا نم جرخم الف اولصو

 ةجرف تيقبو ، نولصي مهو ةعامحلا فص نم جرخ نمو هنمو : ةلأسم

 .. ىناثلا وأ لوآلا فصلا ى اوناك ةمات مهتالصف ، ةثالث فصلا نم عطقناو

 ةمات لوق © .فالتخا امهتالص ىفف لوألا فصلا ىن اناك نانثإ عطقنا نإو
 . ملعأ هللا و . ةمات امهتالصف ىناثلا فصلا ىن ناك نإو © ةضقتنم لوقو

 :ىضر نمو ] :مامإلا 0 ركي نم دجسملا ةعامج ق ناك اذإ و هنم و : ةلأسم

 ىلصي نأ هل زئاجو ءاغوغلا ىلع لمع الف لضفلاو ملعلا لهأ هب ىضر اذإ هب

 . ملعأ هللاو . ةعامحلاب

 ْ لجر ماقم امهنيب ناكو مامإلا نه نع دحأ ناك اذإ و هنم و : ةلأسم

 ةمات هتالصف مامإلا ىكنم ءاذح هد وس ناك نإ : لاق ؟ ال مأ امهتالص متأ

 مامإلا ( ةوفق ) ىلع لج ر ةعامحلاو مامإلا نبب ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 لوقو ةمات لوق : لاق ؟ ال مأ ةعامحلا ةالص تتأ ص كلذ ريغ ءىش وأ
 & اهلك مامإلا ( ةوفق ) ذخأ ء ىشلا وأ لج رلا ناك نإ : فل؟وملا لاق . ةضقتنم
 . افالتخا كللذ ىف ملعأ الو ص ةدساف مهتالصف ثيش هنم ةعامحلا لني ملو

. ملعأ هللا و
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 فصلا نوكي نأ زوجب له ث لخاد نم دجسملا قاض اذإو هنمو : ةلأسم

 ؟ دجسملا رادج مهنيب نوكي و ، با رحلا لباقم دجسملا حرص ىف عبا رلا و ثلاثلا

 ا وفصي نأ ةعامجلل زئاج : لاق ؟ اضعب مهضعب رظنيل بابلا ىلع نوفصي مأ

 . ملعا هللا و.ةحوتفم باوبآلا نوكت و دجسملا لخاد قاض اذإ دجسملا حرص ىف

 3 برغملا ةالص نيميقم و نيرفاسم موقب ىلصي مامإ ىفو هنمو : ةلأسم
 ةرخالا ءاشعلا ةالص ني رفاسملا م وقااب ىلصي ماق برغملا ةالص مامإلا ىضق املف

 ءاشعنا ةضيرف ةعامحلاب ىلصي مامإلاو برغملا ةنس اواصي نآ نميقملل زوجمأ

 ةعامحلا ةالص هيف دجسم ىف ىلصي ةعامحلا ما.إ ناك اذإ : لاق ؟ال مأ

 لدبب اوطاتحا نإ و ، ةفصلا هذه ىلع ةنساا اولصي نأ نميقملل زوجم الف ةتباث

 مامإ ناك اذإ امآ و . ائيش مهم زلأ الف اولدبي مل نإو { نسح كلذف برغلا ةنس

 دجسم ريغ ىف ىلصي ناك وأ ةتباث ةعامحلا هيف نكت مل دجسم ىف ىلصي ةعامحلا

 . ملعآ هللاو . ت ركذ ام اولصي نآ نميقملل زئاجف

 تايحتا اودعق و اعب رأ اولصف رهظلا نولصي ةعامج ىفو هنمو : ةلأسم

 نظف مامإلل حبسو ةعامحلا نم دحأ اهس ئ { اوأرقي م وأ ائيش اهنم اوأرق و

 نبت اوغرف املف ،هتالص ىضقو ةعكر دازو ماقف ث ةثلاثلا ىن ىحت هنأ مامإلا

 ؟ ال مأ مهتالص متتو لوآلا مهد وعق مهعفني له ء اسمخ اولص مهنأ ف

 ىلإ اوأرق نإ و ،ةدساف مهتالصف ائيش تايحتلا نم اوأرقي ملو اودعق اذإ : لاق

 مهن الصف 0 هلوسرو هدبع ىلإ اوأرق نإ و 0 فالتخا مهتالص ىفف © تابيطلاو

 . ملعأ هللاو . ةمات

 هنأ ىلص نأ دعب هل نبت مت هدحو مامإ فلخ ىلص نمو هنمو : ةلأسم

 تاساجنلا نم ائيش وأ امد هب وث ىن ىأر هنأ وأ ، اهذقني ائيش هتالص ىف لخدأ

 تذضقتناو دحاو لجرب ىلص هنأل سغقتنت مأ مامإلا ةالص متأ ؤ ىلص نأ دعب
 هتظفح ام ىلع & ةمات هذه كلتفص ىلع مامإلا ةالص نإ : لاق ؟ هتالص

 . ملعأ هتلا و . نيملسملا راثآ نم

{ رهظلا اولص دق ةعامج هيفو دجسملا ىتأ لجر ىو هنمو : ةلأسم
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 { رصعلا نوديري 0 ال : اولاق ؟ تيلص له : ملاس و ؤ لوهجم تقولاو

 ةالص نإ . رصعلا اولص مه و رهظلا م ىلصو ماقف ) )١ رهظلا دي ري وه و

 رغ لوقلا رثكأو 3 فالتخا اهف هفلخ رصعلا مه مهتالص و ةمات رهظا!مامإلا

 - . ملعأ هللاو . اهودقع ىلا ةالصلا ريغ مه مأ هنآل ةمات

 ىلصي لجر فصلا فرط ىف ةعامحلا عم فص اذإو هنمو : ةلأسم
 لج رلا ثالذ فلخ امئاق ىلصي لجر ءاج مث ، رذع نم مامإلا ةالصب ادعاق

 : لاق ؟ ال مأ مئاقلا ةالص متتأ © دعاقلا لج رلا فصلا نب و هنيب راصف

 . ملعأ هللاو . هارن ىذلا لوقلا ىلع ةمات مئاقلا لج رلا ةالص نإ

 ضقن الو ةضقان هتالصف ةالصلا ىف مامإلا عباري ىذلاو هنمو : ةلأسم

 ىف ناك اذإ هفلخ نم ىلع ضقن ال كالذكو ة رتسلا ىف ناك ول و { ةعامحلا ىلع :

 اسجت هبوث وأ ابنج ناك اذإ امأو . (٢)دحاو هفلخ ناك ولو فصلا فرط
 . ملعأ هللاو . فالتخا ةعامحلا ةالص ضقن ىفف ة رتسلا ىن ناكو

 ةروسلا أرقي مامإلا راص و مامإلا عم ىلصي دحأ ناك اذإو هنم و : :ةاأسم

 تقو دمحلا آرقي لوق : لاق ؟ ال مأ ( دمحلا ) أرق هنأ مرمأملا ردي ملف

 أرقي ال : لوقو . ةروسلا هيف مامإلا ارقي ىذلا تقولا ىف كلذ و كش ام

 . ملعأ هللاو . اهأرقي مل هنأ نقيتسا نإ الإ كشلا ىلإ عجري الو ( دمحلا ر

 اسجن هندب ناكو ث اهنك مامإلا ( ةوفق ) دحأ ذخأ اذإو هنمو : ةلأسم

 فيك 0 هلامش وأ هنيع نع ىذلا ةساجنلا سمت ملو ة اهنم ءىش وأ هبايث وأ

 © فالتخا كلذ ىفف اهلك مامإلا ( ةوفق ) ذخأ اذإ : لاق ؟ مهتالص نوكت
 ناكو فصلا فرط نم ناك اذإ امأو . ةدساف مهتالص نأ لوقلا رثكأو

 . ملعأ هللاو . ةمات هتالصف ةساجنب هسم ملو فصلا رخآ ىف لجر ( هوفقي )

 )١( ه رهظلا وه انمنو مه رصملا مهانعم ال اولاقف ى منيلص لاقف مآسو ه : لصألا ىف .

 (٢) ؟ ادحاو الإ هفلخ ناك ول و ه : لصألا ى .



٢٢ 

 هجورخ ناكو & جرخ و لج ر ةالص تضقتنا اذإ : هتأسو هنم و : ةلأسم .

 نإ معن : لاق ؟ عوكرلا ىف مهو ةجرفلا اودسيآ & عوكرلا ىن ةعامحلاو وه
 ضقن ال:لاق ؟ افوقو اوراص نأ ىلإ اهودسي مل نإو : تلق . ثالذ مهنكمأ

 نأ ىلإ كالذ مهنكمأ نإ معن : لاق ؟ تايحتلا ىف اوناك نإو : تاق . "

 © ةجرفماا ريل اوفحز نإو : تاق . مهاع ضقن الف افوق و اوراص

 : لاق ؟ الآ عأ اهلع اوئكتيو ضرألا قوف مهديأ اوعضي نأ مهل زوج
 اوكرت نإو ث زئاج ثكالذف ثالذب الإ ةجرفلا اودسي نأ اوردقي مل اذإ

 . ملعأ هتلاو . زئاج ثللذف افوقو او راص نأ ىلإ ةجرفلا

 ةضي رفلاكلت لصي مل لج ر دنع رضح و ةضي رفلا ىلص نميف و هنمو : ةلأسم .
 ' نوكي و ةضيرفلا كلت ىلص ىذلا لجرلاو وه لصي مل ىذلا ىلضي نأ هل زوجب
 لوقو زئاج لوق ، فالتخا كلذ ىف :"لاق ؟ مامإلا وه لصي مل ىذلا

 . ملعأ هللاو . زوجب ال

 ناضمر رهش مايق ىف هسفن نم فرع نميف : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 ، الابقإ هبلق نم الو اطاشن هسفن نم دجم مل امومأم. ةعامحلا عم ىلص اذإ

 رثكأ لقعي نأ داكي ال ىنح كلذ ببسب مونلا هبلغي ام رو لسك .هقحلي لب

 ناك اد رفنم هدح و ىلص نإو ث اثيطب مامإلا ناك اذإ ةصاخو © هتالص نم

 ىل وألا ام ، رضحأ هبلق و بغرأ و طشنأ هسفن تناك لب 0 ثالذ نم ةمالس ى

 نم هفرع ام ىلع ةعامحلا ىلصي نأ ؟ هل لضفأ نيلاحلا ىأو ؟ اذهل كدنع
 هسفن طاسبنا لاحل دارفنالا عض وملا اذه ىف هل لضفألا نوكي مأ ؟ مهعم هلاح

 دارفإلا نب كلذ ىف اربخ نوكيو نييواستم دارفإلا ىن هتالصل هيف هلقعو

 ؟ قرف امهنيب مأ لفاونلاو ضئارفلا ىف اذه ناك ؟ لاحلا اذه ىلع ةعامحلا و

 اذه ىلع وجرأو 0 هه.شأ امو ناضمر رهش مايق ىف امهلضفأب ملعأ هللا : لاق

 ةردقلا عم ثانذك ضئارفلا تسيل و ك لضفأ هدح و هتالص نوكت نأ هرمأ نم

ىلعأ هتناو . ةعامحلا ىن اهلع
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 ىقب و © ةعامجلا ةالنصل فصلا مت اذإو : ىويدحملا سيمخ نب ملاس ةلأسم

 نونوكي لوآلا فصلا ( افق ) نم ؟ مهمايق نوكي ثبجعي نيأ © سانأ
 نم مامإلا ىلي امم اوفص اذإو ؟ نبا بناحلا ىن مأ مامإلا ( ةوفق ) ىلي امم

 ؟ ال مأ مهتالص متأ ث ائيش مامإلا ( ةوفق ) نم اوذخأي ملو نمألا بناحلا

 اولعف ن © مامإلا ( افق ) فصلا فلخ اونوكي نأ ىلوأ ىدنع ايف : لاق
 . ملعأ هللاو . ةمات مهتالص نأ ىدنعف تركذ ام

 مامإلا ركف © ةعامحلا مامإ فاخ ىلصي لجر ق : ناديبع نبا : ةلأسم

 مارحإلاة ربكتم ومأملا رك مت . ةروسلاب أدب و باتكلاةحتاف أرق و مارحإلا ة ربكت

 ةيآ ردق قحلف هقبسي مامإلا [ نأ ] مومأملا سحأ و باتكلا ةحتاف نم اثيش أرق و
 هتالص ذوكتأ © تاعكرلا مامت دعب دمحلا ةيقبب ىتأو & ةروسلا نم نتيآ وأ

 هل .زوج الف دمحلا ةءارق ىف لخد اذإ مومأملا نإ : لاق ؟ ال مأ ةمات

 ةءارقلا عمتساو اهبف لخد نأ دعب اهكرت نإو © ةءارقلا عمتسيو اهكرتي نأ

 عمتسي نأ مارحإلا ة ريبكت ريكاذإ هل ىغبني ناكو ، هتالص ضقن هيلع فاخأف

 . ملعأ هللاو . ( دمحلا ) ةءارق ىف لخدي الو ، مامإلا نم ةروسلا

 ةعامحلا نم د>ألاق مث‘ رهظلاةالص ةعامجم مامإ ىلص اذإ : ىلمازلا ةلأسم

 مهمزايو مهاع ةجح اذه هلوق نوكي له © انصقن وأ ةعكر اندز دق انإ

 لدبلا م وزاب لوقأ الف . ةعامحلا نم دحاولا لوقب امآ : لاق ؟ ال مأ لدبلا

 ثالذ نوكي وأ ، نيملسملا تاقث نم ةقث نوكي نأ الإ مهتالص ضقنب الو

 . ملعأ هللا و . ةعامجلا نم رثكألا لوقب

 © سانلا لاومآ ق رسي ناكاذإ الثم حلاص رغ لجر ف : ىحبصلا ةلأسم

 > م ىلصي و دجاسملا نم ع ىش ق مدقتي و ئ ط ول موق لمعب هسفن ق مهم وأ

 (١ر؟ ال مأ هفلخ ةالصلا زوجتأ ، ارتاوتم هربخ راص و هلعفب ملعي دحأ ناكو

 ىلصي نأ دحأ دارأو ، ةعامج دجسملا ىف هعم نمي ىلصي مهتملا ءاج اذإ تيأرأ
 ةالصاا : لاق ؟ ةعاسلا كالت ق د رفنملا ةالص زوجتأ ح دجسملا ق هدحو

 . اذه ىلع باوج لصألا ىف دري مل ( ) ١



_ ٢٤ 

 ىف ىلصي نأ ىنبجعي الو 0 اهزاوجم رثكألاو ، اهف فلتخم ىلولا ريغ فلخ

 3 اهزجي مل نمو اهزءجم نم لوق ىلع ةعامج الو ىدارف مامإلا ةالص تقو

 رامعل بحأو 0 مامإلا اذه فلخ ىلص نم ىلع لدنلا تبثي نأ ىنبجعي الو

 ىلع مدقتي لجرلا اذه اوعدي الو ، موي مهلضفأ اومدقي نأ دجسملا اذه

 . ملعأ هللاو . هنم لضفأ وه نم

 ة.فيرفلا اهجوز اهس ىلص نإو ث اهيلع ةعامج ال ةأرملا نإ هنمو : ةلأسم
 ةلفانلا ةالص ىفو & لوقلا ضعب ىف امهتالص تزاج هيف موي ىذلا دجسملا ىف

 . ملعأ هللاو ..ة زئاج

 قصال هزأ نظو فصلا ف رط 2 ىلص نم و : دشار تنب ةهمةفلا ةلأسم

 ناك نإف ، ادعاصف لجر ماقم فصلا نمب و هنيب نأ دعب نم هل نبت مث فصلاب

 ىف ناك نإو ث ةمات ريغ هتالص نإ لوقلا رثكأف لوألا فصلا ىن هعاطقنا

 ةلاهج وأ رذع ببسل ناك اذإ ةصاخو © ةمات لوقلا رثكأف ىناثلا فصلا

 . ملعأ هللاو

 نم هتعامج ىف نكي ملو هتالص ىن مامإلا ثدحأ اذإو : ىحبصلا ةلأسم

 ؟ مثأي له ، مهكرتو جرخو مهنم ادحأ مدقي الأ بحأو 2 امامإ هاض ري

 اولمهأو مدقي مل نإو ، هازجأ مكتالص مكب متي نم اومدق مه لاق اذإ : لاق

 اذإ ةيناث ةعامج مهتالص زوجت ال لوقف مهب ةالصلا مامإلا أدتباو مهتالص

 مهيلع و ث مهتالص ىلع اونيبي نأ مهيلع ناكو مامه ىف اورصق دق و © اه ولمهأ

 مهتبوت عوض ولا ضقنت الو { كلذب ضقتني ال مات مهاووضوو كلذ نم ةبوتلا

 ءىضوتملا نأل هيف فلتخم هضقنو مهل وض و مامتإف : فلاوملا لاق . ثالذ نم
 فو © ةيصعملا نم الي نوكت ال ةبوتلاف ، هنم ةبوتلا همزلت اثدح ثدحأ اذإ
ملعأ هللاو . اهنم هضقني ليق ام رثكأ لعل و ، فالتخا ىصاعملاب ءوض ولا ضقن



. ٢٥ _ 

 نب و هنيب ( هتمك ) تحاطف مامإلا ()١( ةوفق ) ناك نم و : نرقلا ةلأسم
 اهعافترا ةمكلا هذه تناك نإ : لاق ؟ ةعامجلا ةالص ضقتنت له © مامإلا

 ش بحأف ()٢( هتوفق ) ذخأ نم مامأو ،© مامإلا فلخ ضرآلا نع ربش
 .. ملعأ هللاو . الف اهلك ( ةوفقلا ) ذخأ نكي ملو لقأ تناك نإو © ةداعإلا

 مامإلا لبق باتكلا ةحتاف ةءارقب أدتبا اذإ مومأملاو : ناديبع نبا ةلأسم

 ىلإ فةي ليق : لاق ؟ىضمم وأ مامإلا هقحاي ىنح فقيأ ، رك ذ مث 2 يسان
 مهولا اتدس هيلع و 2 ةحتافلا ةءارقب دبي هنإ ليقو © هعبتي مث ، مامإلا هقحلي نأ

 ۔لاحلا سيسخ امهكرات لب عضوم ىنو ،امهكرت ضقني ال مهولا ىتدحس نأ ربغ
 . ملعأ هتا و

 عطقيأ ةعامحلا مامإ ماقأو دجسملا ىن لجرلا ىلص اذإو هنمو : ةلأسم

 ةتباث ةعامحلا ةالص هيف دجسم ىن ناك اذإ . معن : لاق ؟ هتالص مهيلع

 ىلص دقو مامإلا مرحأ اذإ : لوقو ، لجرلا ةالص تضقتنا مامإلا مرحأ اذإ

 هيف سيل دجسم ىن ناك اذإ امأ و . لوق ىلع هل متتو اهمتي هنإف هتالص رثكأ
 . هدحو هتالص مي نأ ىلصملل زئاجف ض رآلا نم حارب ىث و 0 ةتباث ةعامج

 . ملعأ هللا و

 ' ، ايهاس مامإلا لبق عكر اذإ مومأملا ىف : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 ؟ مامإلا دعب عكري مث مايقلا ىلإ عج ري نأ هيلعأ ، عوكرلا ىن مامإلا هكردأ م

 { همامإ لبق هيلع ناكام ىلإ عوج رلا هيلع : لوق { نالتخا ىالذ ىف : لاق

 . ملعأ هللاو . هيلإ لص و اذإ همامإ عبتيو ، هيلع سيل : ليقو
 هللاناحبس لاقف هقبس نأ فاخف ةالصلا ق ماهإلا دج و نم و هنم و : ةز أسم

 ريكو ث ىتاف ام لدبأو تكردأ ام ىلصأ ، ةعكر اذك ، اذك ةضيرف ىلصأ

٠ 

 )١) مافق ) : لصالا ( .

)٢( (هنوفق نع نم نيب ما.إلا فلخ ) : لصالا ى .
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 . لوق ىلع ثكلذ ءعىزجم : لاق . ؟ ال مأ هتالص متتأ { مارحإلا ةرببكت

 ىلاعت هتنا نآل © هللا رمأ امك هدمح و هتلا ناحبس لاقي نأ بحأ : فل"وملا لاق

 خيشلا نع ثكالذ تديق دق و( (١ موقت نيح كب ر دمع حبسو ( : لوقي

 . ملعأ هللاو . حاض و نب حلاص

 { ةلمسبلا ةءارق الإ مارحإلا دعب كردي مل اذإ مومأملاو همو : ةلأسم

 & مامإلا عم عكر مث ( دمحلا ) ةلمسبلا دعب أرقو مامإلا عم عكرو لمسبو
 ؟ هتالص ىيذقي ام دعب دمحلا لوأو ةلمسبلاب ىنأيو اهرركي نأ هيلعأ

 { دمحلا نم لصو ثيح أدبي : لاق ؟ ( نملاعلا بر هلل ) : لوقي مأ

 ررك نوكي نأ الإ لوقلا ربكأ ىف دمحلا نم ةلمسبلاو ، الوأ أرق ام ديعي الو

 .ملعأ هللا و.هيلع ضقن الف هناسل لز وأ © وهسلا وأ كشلا ىلع وأ انايسن وأ طلغ

 { ةعامحلاب ىلصي مامإلا ماقأو دجسملا ىف دعاق لجر ىن و : ىلما زلا ةنأسم

 مهملعي : لاق ؟ ال مآ مهملعي نأ هيلعأ . مهنالص ىن اعيمج اوهس و
 فورعملاب رمآلا نم اذه نآل { مالك وأ حيبستب ضقنت نأ لبق مهتالص ا وحل هيل

 . ملعأ هللا و . عيضت مهنالص ك ري ال و

 ، نقيتي الو وهسي مامإلا نأ هنظ ىلع بلغ اذإ مومأملاو هنمو : ةلأسم

 ء ىش ى مامإلا أطبأ اذإ امأ و { نيةيلا ىلع الإ هل حبسي ال : لاق ؟ هل حبسيأ

 . ملعأ هللا و . هل حبسي نآ هل زئاجف هوهسب مومأملا بلق نأمطاو رسلا ةءارق نم

 & هبتنا مث ، هنم اوهس عوكرال ريبكتلا رسآ اذإ مامإلاو هنمو : ةلأسم

 هيلع الو هل سيل : لاق ؟ ةيناث عكريو ارهج ركي و امئاق عج ري نأ هيلعأ

 ءاج اذإ اهديعي لوقو & عكار وه و ارهج اهديعي هنإ ليقو © امتاق عجري نأ

 . هتالص ىلع ىضم و اهتداعإ هيلع سيل لوقو 0 ةيناثلا ةعكرلا ىن اهعض وم ىلإ
 . ملع أ هللاو

 .أطخ ( . . . حبس ) : لصألا ىو . روطلا ةروس نم ٤٨ ةيالا نم )١(



_ ٢٧ _ 

 مامإلاو ث مارحإلا ةربكت مامإلا عم لخادلا رك اذإو هنمو : ةلأسم
 نيهجولا ىف هتالص متت الف ( دمحلا ) أرق وأ تكسو تايحتلا أرقي دعاق
 . ملعأ هللا و . همدقت هنأكف مامإلا هيف سيل دح ق مرحأ هزأل

 ةحتاف ةءارقب هلبق أدتبا نيمومأملا نم آدحأ مامإلا عمس اذإو هنمو : ةلأسم

 اذإ هملعي : لاق ؟ هتالص لدبو هلوق لوبق مومأملا ىلعو هيلعأ ، باتكلا

 ، كلذ وه ملعي نآ الإ مامإلا لوقب لدب مومأملا ىلع سيلو { كلذ هعم حص

 { مامإلا لبق مارحإلا ة ربكت ت ريك كنإ هيلي نمم رخآل لج ر لاق نإ كلذكو

 . فالتخا هلوق لوبق ىفف ةقث ناك نإو . ةقث ريغ ناك نإ هلوق لبقي الف

 . . ملعأ هللا و

 ةعامج و مامإ ماقأ مت ، دجسم ىف ةضيرف ىلصي لجر فقو هنمو : ةلأسم

 دنع مهديأ نوعفريو (١)نوتفكي مهو دجسملا ىن ةالصلا فالخلا لهأ نم

 مارحإلا ةريبكت مامإلا ريك اذإ . معن : لاق ؟ هيلع نوعطقيأ { ريبكتلا

 . ملعأ هللا و . هتالص تضقتنا

 اهنم ء ىش وأ ( دمحلا ) ةءارق هتتاف نمو : جرفم نب دمحأ خيشلا ةلأسم
 نترم دمحلا لوقي : لاق ؟ اهلدبي فيك 0 ةيناثلاو ىل وألا ةعكرلا ىف

 ةموق ىن هب ىنأي ليقو ، ةءارقلا لدب همزلي نم لوق ىلع . عوكر الب ريبكتب
 م۔اقأ الف دمع وأ لهج وأ نايسنب ةبثولا كرت نمو 0 لوألاف لوألا © ةدحاو

 انايسن ةبثولا كرت نم ىلع ةالصلا ةداعإ ىث ىلمازلا نع و . هتالص ضقن ىلع

 . ملعأ هللاو . فالتخا

 نولدبي ةعامحلا دجو نمو : دادم نب هللا دبع نب دمع خيشلا ةلآسم

 ىذلل زوج ال : لاق ؟ال مأ مهعم ىلصيأ © ةعامج مهياع تذضقتنا ةالص
 . ملعأ هللاو . اهتقو ىف ناك اذإ زوجب : ليقو . مهعم ىلصي نأ مدق

 . ىنعم امل دجأ ملو . لصألا ىف اذك(١)



. ٢٨ 

 اه ودس ح ةمااح ) هت وفق )و مامإلا مرحأ اذإ و : دادم نب دمحأ ةلآسم

 ةيلاخ اهلك ( ءةوق و ) اهلك هتالص متي نأ الإ ةمات اعيمج مهتالصف ، دعب نم
 . ملعأ هللاو . مهتالص ىف فالتخالا و : ةمات هتالص نوكتف

 ىلصي نمل امامإ لوقي نأ ىسن اذإ مامإلا ىف : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 كلذل امامإ ناكو © كللذ هتين ناك اذإ : لاق ؟ هتالص مت له ع هتالصب

 ناك وأ .دجسملا كلذل امامإ نكي مل اذإو . ةمات هتالص و مهتالصف ث دجسملا

 . ملعأ هللاو . امامت ملعن الف 0 ةينلا ىسنو ، مه ىلصي نآ هتين و دجسملا راغ ىن

 : لوق ىف تابثإلاو ىفنلا نهب عطق هل ايلو عمس نميفو : ىلما زلا ةلأسم

 ؟ال مأ فصلا ىن هءارو ىلصيأ 0 ام ومأم ناك نإ و ؟ هفلخ ىلصيأ 0 هتنا الإ هلإ ال
 . هللا ىلإ ةبوتلا دعب الإ لاح لك ىلع هفلخ ىلصي الف امامإ ناك اذإ امأ : لاق

 زوجب ال ,ليقو ث فصلا ىن هءارو ىلصي نأ زئاج ليقف امومأم ناك نإ و

 . . ملعأ هللا و . ةبوتلا دعب الإ

 ٥ ۔ و

 اعضوم الإ (٣)امقار هدجوف دجسملا ىلإ ءاج نم و :ناديبع نبا ةلأسم
 ناك اذإ هتالص عض وم نع هلزع هل ز:اجف & نمل هفرعي ل عاتملا نم ء ىش هيف

 . ملعأ هللاو . ء ىش همزلي الو هتالص نع هقوعي

 ةءارق ىن همامإ عمس اذإ مومآملا ىفو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ، نيدلا م وي كالام ام: لاقف (نيدلا م وي كلام) : هاوقب هئادتبا دنع ( دمحلا )

 هلثم و اذه ىن هيلع لمعن ىذلا : لاق ؟ال مأ ضقن و هتالص ىف سأب هيلع

 هعمسي نم ىلعو ، هعمس نم عم ةبوتلا رهظيو © هتالص و هعوض و ديعي نأ
 هفلخ نم اهأ اذإ و . فالتخا اهفف هفلخ نم ةالص امأ و.. ثالذ نم هينثتسي نأ

 ىلص و هتالص مامإلا ضقن و هعم اهمتي مل نإ و 0 ط وحأ هيلع ةداعالاف هتالصب

 )١( الوغشم ) : ديري هلعل و . لصألا ىف اذك ( .
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 . ةفصلا هذه ىلع هتالص مامت : ل وقلا رهشأ ىمف }. هدحو هالص ةيقب مومأملا

 . ملعأ هللاو

 أرق و .. راهبلا ةالص وأ ليللا ةالص مامإ فلخ ىلصي نميفو : ةلأسم

 افوخ مامإلا عم عكر مس ، رثكأ وأ لقأ وأ باتكلا ةحتاف فصن مامإلا فلخ

 : لاق ؟ هتالص لاح ام 2 مامإلا هتوفي نأ ريغ نمو ث مامإلا هقبسي نأ

 كلذ ريغ ىلعو © روذعم وهف تاوفلا فوخ ىلعو 0 لاح ىلع ةمات هتالص

 ؟ ةحتافلا أرقي مل نإف : تنق . اسأب هيلع ىري ال ضعب و ريصقتلا همزلي ضعبف
 ىف هتالص ىف هياع سأب الف ,ليللا ةالص ىن امأ : لاق ؟ هتالص لاح ام

 هيلع ري ملو ، لدا ضعب هيلع بج وأ.دقف رسلا ةالص ىن امأو ، لوقلا رثكأ

 . ملعأ هللاو . فنأتسي امف كلذ ىلإ عجري الو 0 انيلإ بحأ وه و ، الدب ضعب

 امنإو ، ررض هيف عقي مل نإ دجسملا باحصأ هنم ىذأتي ىذلاو : ةلأسم

 . ن ومنآ مه و هرك نم هرك واو ةعامحلا مزلي نأ هب ىل وأف قاقحتسالا ىلع ىذأتلا

 ىلع ريصلا مهسفنأ اومزلي امنإو { دجسملا رامع ىلع ررض هنم ناك نإ امأو
 .ملعأ هللاو . مهيلع ررضلا لخدي ال اذه نإف { دجسملا ةرامع اوكرني وأ ةرضملا

 ؟ اهف مهعم ىلصي له « ةعامج دج و ش رصعلاو رجملا ىلص نم و : ةلأسم

 لوقلا رثكأو ، الدب ليقو ةلفان اهلعجو زوجب ليقو & زوجم ال : ليق
 . ملعأ هللا و . اهنع رفي ا و اهلطي ال

 تقو ى هيلإ نورضحم ةيرملا ىف دجسم مهعم موق ىف : ىحبصلا ةلأسم
 نم مهيفو { ىدارف رثكأ وأ لقأ وأ ةعبرألاو ةثالثلاو نانثإلا ىلصيف ةالصلا

 ؟ اع نكي مل وأ ةعامج ىلصي نم ةيرقلا ىن ناكأ مهعسي له ث نآرقلا أرقي
 كلذ عييضت مهعسي ال ليق 4 ةعامحللا ةالصب هت رامع ىلع اوردق اذإ : لاق

 ةي رمتلا ى ناك اذإ : لوقو ، نكي ل وأ ةعامحلا نم مه رغ ةي رقلا ى ناك اذإ

 ٠ كللذ ىف ىل نبي الو 0 رذعلا ىلإ بذي هلعلو 0 نوهأ وهف ىلصي نم

- ىنلاو ؟ ةعامخلا ىن اولصي مل نم رذع فيك بجعلا لك بجعلا و
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 هنيب و اري رض ناكو ةعامحلا ةالص نع موتكم مآ نبا ردعي مل مالسلا هيلع

 الجر _ هنع هللا ىذر _ رمع دقتفاو ، دج وي ام ىلع داوو لخت دجسملا نب و

 ريمأ اي ةلع : لاقف ؟ ةالصلا نع ثسبح ام : لاقف هلزنم ىتأف ةالصلا ىن

 ة وعد تكرت دقل : رع لاقف . تج رخن كلت وص تعم س ىنأ ول و ‘ ننم؛وملا

 . ملعأ هتلاو . (١)ةالصلا ىلإ هللا ىدانم { ىنم هتباجإ كيلع بج وأ ناك نم

 ليقف ، ىلولا ملسملا نود ام فلخ ةالصلا ىن فلتخا : ديعس وبأ ةلأسم

 كاتنامأ ىلوت نأ ىغبني الو .زوجم الو 0 ةنامأ اهنآل ىل ولا ملسملا فلخ الإ زوجت ال

 لهأ فلخ زوجت ليقو . اهس الإ موقت ال ءايشأب كنع بيغي هنأل نمألا ربغ
 زوجت : ليقو . فالخلا لهأ فلخ زوجت الو ، ةالصنا ىن مهتي مل ام ةوعدلا
 فلخ ةعامج ةالصلا : ليقو 0 اوصقني وأ اودي زي مل ام ةلبقلا لهأ فلخ

 اه زيجم ال نم لوق ىلع الإ ىدارفلا نم لضفأ ةعامحلا ةنس ءايحإل ةلبقلا لهأ

 ةعامحلا : ليقو © ملسملا عم الإ لضفأ ىدارف ةالصلا ليقو . ملسملا فلخ الإ
 روجتال ام اهنم صقني وأ { اهف د زي مل اذإ هفلخ ةالصلا زوجت نم دجو ام لذفآ

 . ملعأ هللا و . هب الإ ةالصلا

 ة.ذي رف هيف موي ىذلا! هدجسم ق هدحو ىلصي مامإلا ق هنمو : ةلأسم

 كالذ ى ملعأ الو © هعضوم ىن ةعامج دعب ىلصي نأ زوج هنإ ، رهجم الو

 . زوجم ال : ليقو ث ةعامج دعب ىلصي نأ زوجم ليقف رهج نإو . افالتخا
 . ملعأ هتلا و

 دحاو عضوم ىف ضعبب مهضعب موي ةعامجلا ةالص ىن هنمو : ةلأسم

 دجسم وأ دجسم ريغ ى كلذ مهلف ، ضعب فلخ مهضعب { دحاو تقوو

 & مهل زوجي الف اعارذ رشع ةسمخ نود نيمامإ لك نبب ناكاذإ ليقو © هل مامإ ال

 اوناك نإ اعارذ رشع ةسمخ دعابتلا مهيلع : هريغ لاق . مهفلخ اوناك اذإ

 .اهبيوصتب تيفتكاو اهترنكل اهيلع هيبنتلا أشأ مل ريبعتلا ىف ةكاكر ةقباسلا تا رابهلا ى ( ١(



_ ٣١ 

 { لاح ىلع مهماع سيل ليقو { كللذ ن ود زوجحم ال 0 لاح ىلع هءاذح

 دعابت مهاع سيلف هءاذح اوناك نإو مهفلخ اوناك نإ مهماع : ليقو

 . ملع أ هللاو

 مامإ هل سيل دجسم ىو هللا همحر - سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلآسم

 ةعامجم ىلصف رخآ مامإ ىنأو © ةضيرف ةالص ةعامجم مامإ مه ىلصف فورعم

 ، لوآلا ةالصب ةالصلا زوجت ثيح ث دجسملا كلذ"ىف ةضيرفلا كلت نيرخآ
 3 فالتخا اهماميإو مهلك مهتالص ضقن ى :' لاق .. ؟ مهتالص متت له

 ىلص نإو : تدق . عيمحلا ةالص لوقلا رهشأ لعل و { مامإ دعب مامإ ناك اذإ

 رتولا ىلصي دجسملا ف مدقملا ناك نإ : لاق .. ؟ اضرف ىناثلاو رتولا لوألا
 3 دحاو :تقو ىف اضرف ىلصي رخثوملا مامإلاو & ناضمر رهش ىف ةعامج

 كلذكو : تلق . ةزاجإلا نم مدعي الو هيلع لمعن ىذلا لوقلا ىلع عسي الف

 : لاق .. ؟ اهلاح ةلأسملاو مامإب سيل ىناثلاو دجسملا اذهل امامإ لوآلا ناك اذإ

 ةلأسملا و مامإب سيل ىناثلاو هل امامإ ىناثلا ناك نإو : هل تلق { مدقت ام ىلع وه

 امهنم دحاو لك ناك نإو : تلق . فالتخالا نم مدعي ال : لاق . اهلاح

 .. مدقت امك : لاق 0 اذه موي ةرم و اذه موي ةرم دجسملا اذه ىن مهب ىلصي

 . ملعأ هللا و

 ةعامج ىف وأ ةعامج ريغ ىف ةبوتكملا لجرلا ىلص اذإ : ديعس وبأ ةلآسم

 س تاولصلا عيمج ى اهتنس توبثل ةعامحلا كرتي الو ،مهعم ىلص ةع لا قفاوف
 لوق 0 القن اهلعجب اوااقو ةتئاف وأ ةدساف ةالص لدب الوحم لوقو

 ةالص دعب الإ الفن اهلعج و ةالصلا ىلع ىضم : لوقو & نتعكر لك نبب ملسي

 ةعامج ةالصلا هرك نم هرك دق و 0 اهنع رفي الو اهبلطي ال ليق { رصعلاو رجفلا
 نيذه ىف نوكي ال لفنلاو ، لفن هنأ ىلع مهقافتأ عضومل نيتالصلا نيتاه دعب
 . ملعأ هللا و . نيتقولا

 عرسي الأ ةعامحلا ىلإ دصق اذإ ةالصلا ىلإ ىعاسلا هب رموي ىذلاو : ةلأسم

عمس اذإ ه : لاق هنأ _ مالسلا :هيلع _ هنع ىور امل اهتاوف فوخ اهيلإ ىشملا



_ ٣٢ _ 

 كردأ ام لصيلف © راقولاو ةنيكسلا هيلعو ةالصلا تآيلف ةماقإلا مكدحأ

 : نيينعم ىلع اذه ى مالسلا هيلع هلوق جرخم : ديعس وبأ لاق . « هتاف ام لدبيل و

 : ىلاعت هلوقل نيملسملا قالخأ نم وهو ةنسحلا قالخألا نم كلذ دارأ ىنعم

 ض رآلا شمت الور هلوقو ، ()١( نوه ض رآلا ىلع نوشمي نيذلاو )
 فيخ اذإ كللذ باط ىف هتمأ ىلع فيفختلا دارأ رخآلا ىنعملاو . ()٢( احرم

 لضفلا كردل عرسأ نإو نسحف ىنعملا اذهل هتنيه ىلع ىشم نمف © هتوف
 . ملعأ هللا و . كلذ ىنعم ىلع ىدنع دعبي الف اه وأ نم ةعامحلا لضف هت وفي الأو

 ةالص موقلاب ىلصي مامإلا نإ نيملسملا لوق نع هتلأس و هنم و : ةلأسم

 ىذلا طسوتلا لاحم ةمئاد هتالص نوكت : لاق ؟ نوكي فيك ، مهفعضأ

 هبعتيال و هلجعي الو & هد وعق و همايق و { هد وح و هع وكر ىف فيعضلا هيف هقحلي

 اطسوتم نوكي نكل و ، هبعتيف هد وعق و هد وحس و همايق ى كلذ هيلع ليطي الو
 .رظنلاو داهتجالا ىناعم وه لاح ىف كلذ ىف صخ نأ الإ هتل كلذب ادصاق

 ثداح ىعمل كالذ نع ليطي وأ ى م ودلا نم هيلع ناك ام لاح نع رصقي نأ

 ، مزاللا نم ء ىش ءادأ و ةليس ولا ءاغتبا و ةليضفلا هيف ؤجرن ايف ض راع ببسل وآ

 ريغ ىن لهةلا امأو . ةردابملا ىلع الو ، لي وطتلا ىلع ردقي ال فيعضلا نآل
 . - ملعأ هللا و . هب رم“وي الف ةالصلا

 نوظفاحم نيذلا مه 3 مه رظن مامإلا ىلع بجت نيذلا رامعلا و هنم و : ةلأسم

 & ءاشعلاو رجفلا ىلع اوظفاح نإف { نب رذع نم الإ سمحللا تاولصلا ىلع

 اذإ و ؤ اذوه ض رآلا ىلع نوشمي نيذلا نمح رلا دابع و ) ناقرفلا ةروس نم ٦٢ ةيآلا )١(

 . اطخ ( خلا . . . نوثغمي نيذلا و ) : لصالا ىو . ( امالس اولاق تولهالا مهطاخ

 نل كنإ احرم ضرالا ىف شعالو ) : ءارسإلا ةرود زم ٣٧ ةيآلا نم صننا اذه )٢(

 . (الوط لابحلا غايت نل و ض رآلا قرخت

 نإ احرم ضرآلا ىف شم الو سانلل كدخ رعصت ال و ) : نامقل ةروس نم ١٨ ةيآلا نم ..

. ( روخف لاتخم لك بح ال هنا



_ ٣٣ _ 

 ناك نإو © رامعلا نم مه سينف رذع ش نكي مل اذإف . سمخلا ىلع اوظفاحم ملو

  اه ريغ ف مه رظن مامإلا ىلع سيل و { ةظفاحملاب ا وف رع ايف رامع مهف رذع مه

 رذع نم الإ هن وكرتي ال اوناك نإف . هيلع نوظفاحم ايف اورتعا مه رذع ىفخ نإن

 ردقب : لاق ؟ ةعامحلا مامإلا رظتني ام ردق ىف : تلق . رامعلا مسا مف تبل

 اذإ كلذ و ، دجسملا ىلإ لصي و اض وتي و هعض وم وأ هل زنم نم رظتنملا موقي ام

 تقو لوأ مامإلا هيف ىدعتي ال تقو وأ ةالصلا تقو لوأ ىن ناذألا ناك

 اذه نآل مثإلا هيلع نمآ الف رذع ريغ نم رظتني مل نإف . رذع نم الإ ةالصلا

 تماق اذإف ، نيقابلا رظتني ملو مهضعب رضح نإف © ةعامحلا ليطعت هيف ىتأي

 { رامعلا نم دحأل ةقباسملا ىلإ دصقي ملو ضرفلا طحني اه ىتلا ةعامحلا

 & منإلا هيلع نمآ الف ادحأ قباسي نأ دارأ نإف ، ثالذ هل بحأ الو نوهأ وهف

 دح ىن هتالص نوكتو تقولا ثلث ىلإ ةعامحلا رظتني نأ مامإلا ىلع نإ ليق !
 .هيف مهتالص نوكتو ،تقولا ىنلث ىلإ مامإلا راظتنا ةعامحلا ىلع و ، ثلثلا اذه

 . لع أ هللا و

 قصال هنأ نظي وه و مالظلا ىف مامإلا فلخ ىلص لجر ىن هنمو : ةلأسم

 هتالص نإ ، لجر ماقم فصلا نبب و هنيب ناك هنأ هل نببت غرف املف ، فصلاب

 ىرحتف هدح و ناك نإ كالذكو & فصلا ىن هنأ هعم ناكاذإ هيلع لدب ال و ةمات .

 بهذ و الوأ مامإلا فلخ ىلصي هنأ ف رعي ال هنأ الإ مامإلا ( افق ) نع هنأ

 . ملعأ هللاو . ةمات هتالصف كلذ ىلع

 ىقب و لجر مهم جرخف مامإلا فلخ نولصي موق قو هنم و : ةلآسم

 ةجرفلا اودسي نأ اولهجف © لامش و نم نع فصلا ةيقب عطقنا و ، ةجرف هناكم

 . مدقملا فصلا ىن ناكاذإ اذه و . ةضقتنم : لوقو © ةمات مهتالص : لوقف

 فلخ فصلا ى ناك نم هيلإ رجم نأ مامإلا ىلي امه فصلا ىف نل له : تلق

 اضعب مهضعب نورجمو © هيلي نم اذه رجم كلذكو ؟ هب قصلي ىح ةجرفلا
( ! ج راثآلا بابل - ٣ م )



_ ٣٤ _ 

 ةمات هتالص نم ناك نإ : لاق ؟ ةجرفلا اودسيو اعيمج اوونسي ريح

 هتالص حلاصم نم كلذ سيل و كلذ هل سيلف ، ةجرف!ا هرضت الو مامإلا ىلي امم

 ، هب الإ مت الو هتالصل ةحلصم ثالذ ى ناك نإ امآ و ، هتالص دسفي لمعلاو

 ةراشإ هيلإ ريشي هنأ ىعمف . هتالص حلصي نم هيلإ رجيف اعطقنم ن وكي نأ لثم

 اهضقنو هتالص مامت ىن افالتخا كلذ ىف نأ بسحاف هرج نإف © هرجن الو

 ىسن وأ لهجو هتالصل ةحلصم كلذ ىف نكي مل ناف : تلق لمع هنأل
 حالصإ ىلإ دصق اذإ : لاق ؟ هب قصل ىنح ةجرفلا فلخ ناك نم رج ىنح

 . ملعأ هللاو . نايسنلا و لهلا ىلع فالتخالا هيف ىرجيف © ةماع ةالصلا

 عطقي الف { اهيلع ظفاحم و ةالصلا لفغي ناك اذإ ىصلا ىن هنم و : ةلأسم
 عطقي ال : لوقو 0 عطق كلذك سيل نمم ناك نإو © هلامش الو هنيمي نع نم

 ناك ولو ،:.ظفاح ال وأ ةالصلا ىلع ظفاحم 2 اريبك وأ ريغص ناك لاح ىلع
 . فالتخالا ىف ءاوس وهف ةلبقلا لهأ دالوأ نم ناك اذإ مامإلا ( افق ) نع

 . لع أ هت هللا و

 ءاسنلا نم ةعامحلا ةالص هم زلت ال نمم ةمامإلا ىف فلتخاو هنمو : ةلأسم

 3 قالطإلا ىلع عضوم لك ىن ءالوه لجرلا موي نأ زوجم : لوقف ، ديبعلاو

 . مهلع ةعامج ال ءالوه نآل هيف موي ىذلا هدجسم ىن الإ زوجم ال : لوقو
 . ملعأ هللا و

 نم مامإلا موقيف مامإلا فلخ ىلصي لجرلا نع لئسو هنمو : ةلأسم

 دعقي نأ هفلخ نمل له ث طلغلا ىلع تايحتلا ةءارق عضوم ى رخآلا دوجسلا

 دوعقلا نبب نوكي نأ هفلخ ىذلا رهئوي : لاق ؟ هل حبسي مث كروتيو

 ؟ هتالص ضقتنت له 2 هل حبس مث كروت و دعق نإف : تلق . هل حبسي و دوجسلاو

 . ةمات هتالص نأ وجرأف دعق ىتح ىسن وأ هل زوج كلذ نأ نظ اذإ : لاق

؟ هتالص ضقتنت له ، هل زوجم هنأ نظي مايقلاو د وعقلا نب ناك نإف : تلق



 ۔ ٢٣٥

 لاح ىلإ دعتي ملو مامإلا راظتنال لاحلا كلذ ىن ناك اذإ هنأ ىنبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو .' هيلع ضقن الأ دمعتلا ىلع مايقلا

 ةالصلا دودح نم ادح مامإلا ةالص نم كردأ نم نأ هنمو : ةلأسم

 { اهنم ىضم ام ماهب هتالص ىلع ىنبو 0 همامنثا ىن ها اتباث ناك هيف هعم لخد و
 دقف كردأ نف 0 رخآلا د وعقلا هدنع د ودحلا رخآو اهنم كردأ امع دادتعالا و

 ةعمحلا مامإلا ةالصب ةءارقلابآ رصق ىضم ام لذبآ ةعمج ناك نإف ةالصلا كردأ

 . ملعأ هللاو . ماملا ةالص هيلع تبث اميقم مامإلاو ارفاسم ناك نإو

 دمعتلا ىلع مامإلا قبس اذإ متكوملا نإ انباحصأ لوق ىن قافتالا هنمو : ةلأسم

 هعفنت الو دسفت هتالص نإ مايق وأ د وحس وأ عوكر ىن اهلكد ودحلا نم ع ىش ى

 دعق وأ ماق دق مامإلا نأ نظي وأ © أطخلا ىلع كلذ ملعف نإ امأو ، هتعجر

 قبس دق هنأ نيبت مث ، دمعتلا ىلع نكي ملو ، رذع ىنعمل وأ نايسنلا ىلع وأ

 كلذ نم مامإلا جرخ ىنح ح هيف هكردأ نإ هيف وه ىذلا دحلا ىلإ عج ريف مامإلا

 ‘ مامإلا عم ىضمو كلذ هرضي هدح نأ دق وه ناكو © هاواسو دحلا

 هتئيه ىلع ناكو © هيلإ عجري مل هنم جرخ دق مامإلا قفاوف دحلا ىلإ عجر نإف

 . دحلا ىن ناك ول نأ هقحلي مث ىناثلا دحلا ىن مامإلا ربصي ىتح اهف وه"ىلا

 . ملعأ هللاو

 ناك اذإ مامإلا ةالص هب زوجت ال ىذلا قرخلا دح امو هنمو : ةلأسم

 وأ ذخف لثم ةروعلا نم ءىش ىلع رفظلا ردقب ناك اذإ : لاق ؟ هبوث ى

 هذه دحأ هنم جرخم ىنح ليقو ،ربد وأ لبق نم جرف وأ ةيلإ وأ ةبكر

 نيوكلا دحأ زرب اذإو رثكألا لوقو عبرلا هنم جرخم ىتح ليقو . اهلك تاروعلا
 . ملعأ هتلا و . فالتخا الب هتالص تدسف

 موقلاب ي اناسنإ هناكم مدق و ةالصلا ى ثدحأ اذإ مامإلاو هنم و : ةلأسم

 : تلق . مامإلا وه هنإ اذكه : لاق ؟ هب اومنأي نأ مهم زلي له 2 هتالص

ةالص ضقتنت له ، ىدارف ىلص ضعبو ، ضعب هب متثا وأ هب اومتأي مل نإف
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 ىدارف اه ومتي الف مامإلا وه هنأل ىدنع اذكه : لاق ؟ هب متأي غ نم

 لخد نآ دعب ةالصلا نع مامإلا رخأت نإو : تلق . مامإلا ةمامإ لورت نأ ال

 ؟ مهتالص متت له © ةالصلا مهب متأف هريغ مدقو & ثدح الو رذع ربغنم اهبف

 ةدحاو ةالص ىف نامامإ ن وكي الو رذع نم رخأتي نأ الإ ةماتب تسيل : لاق

 اةقني هنأ نظف اهضقني ال ةالصلا ىن اثدح ثدحأ نإف : تلق . رذع نم الإ

 هتالص نأ هيف فالتخا ال امم ناك نإ : لاق . مهتالص اه ماف هريغ مدقف

 ذخأ نهف هيف فلتخم امم ناك نإو ، ليق ايف ةمات ربغ مهتالصف ةضقتنم ريغ
 دسفي اثدح مامإلا ثدحأ اذإو : تلق . كلذ هعسو نيملسملا ضعب لوقب

 ؟ ىدارف مهكرتي مأ مهتالص موقلاب متي الجر مدقي نأ رماويأ 0 هتالص
 اه وجوو ةعامحلا لضف مامتل مهتالص مهب مي الجر مدقي نأ رم؛وي : لاق
 : لاق ؟'ىدارف مهتالص اومتأو ادحأ اومدقي مل نإف : تلق . مي ىح

 ؟ ال مآ تتأ مهتالص مه منأ و هيأرب لجر مهنم مدقت نإف : تلق . متي ليق دق

 دحأ ناك نإف : تلق . ةالصلا ىن مهكارتشال رماوي كلذب و كلذ ليق هنإ : لاق

 متأ امإ هنآل . . معن : لاق ؟ هتالص هل متأ { هعم ىلص و هميدقتل اه راك مهنم

 ؟ مهتالص مهب متأف دبع مدقت نإف : تلق . يمام همزلو هذ اولخد ةالص مي

 ِ مت نأ ىبجعي و . هديس نذإب ناك اذإ مهنالص تمن احلاص ناك اذإ :

 نايضلا همدق نم ىلعو ص هعسي ام ىلع اهف لخد اذإ هديس نذإ رغب 7

 ؟ ال مأ امث آ نوكيأ & هديس نذإ رغب مه مدقت نإو : تلق . هديسل

 ىلع ناك اذإ مثإلا هيلع نمآ الو ، هديس نذإب الإ كلذ هل زوجم ال : لاق

 ؟ ةب وتلا هث زجت مأ كلذ نم هديس لحتسي نأ هيلعو : تلق . ليق ام ىلع هعسي ام

 3 هلحتسي نأ هيلع ناك ، مامإلا فلخ ناك امم رثكأ لغاشت ناك نإ : لاق

 ةعامحلا رضحم نأ هل زوجم ال نم لوق ىلع همزلي الف ءاوس هلك ناك نإو .

 . . ملعأ هللاو . هديس نذإ رغب

 دجاسملا ةمنأ نم هريغ و ، لضاف ريغ دجسملا مامإ ناكاذإو هنم و : ةلأسم

هرمغ ىف ىلصيل هزواجتي نأ دجسملا نارج دحأل زوح له ٠ هنم لضفأ
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 ؛ ل م ال عم نانثا دجسملا رمعي ناك اذإ هنم لضفأ مامز عم . مهن : لاق ؟ مامالا زانث . (٢ .. . .؟ .

 . ملعأ هللا و

 عضوم ىف هدحو دجسملا بارحم ىن ىلصي نأ دحأل لهو هنمو : ةاأسم

 : لاق ؟ ةأرما وأ لجر نم ؟ ال مأ دجسملا رامع نم ناك { مامإلا

 لعافلا ديري نأ الإ ء ىش هنم رجه نأ ىغبني الو ةالصلل حابم هلك دجسملا نإ

 هركي لوقو زوجم ال ,ىنعمل وأ © مامإلاب افافختسا وأ ةرباكم وأ امدقت

 . ملع أ هللا و

 ئزتجمأ ، هتالص ىف اهدحأ كشف لجر عم ىلص لجرو هنمو : ةلأسم

 هلوق ىلإ جاتحم الو © هلعفب هبحاص ئ زتجيف مامإلا امأ : لاق ؟ هبحاص لوقب

 هتالص نأ نقيتسب مل ام ؤ اهف مهي ملو ةالصلا ىلع نومأم ناك ام ها عبت وه و

 ىأبجعي و ، هتالص ظفح مومأملا ىلع ناك ةقث مامإلا نكي مل اذإ ةصقان وأ ةدئاز
 ءىزتجم الف مامإلا امأو . ةصاخ ةالصلا رمأ ىن امهتم نكي مل ام لوآلا لوقلا
 { ةلفغلاو كشلا مهلثم ىلع لخدي ال ةعامج انوكي نأ الإ مومأملا لعفب

 ةمث ناك اذإ. مهنم دحاولا هرخأ اذإف & ليق اهف لاوسلا هيلعف ةعامحلا نود اف

 فاتخيف امهتم نكي ملو ةقثلا ريغو ، هقيدصت زوجب ليقف ، ةمات هتالص نأ

 . ملعأ هللا و . هقيدصت ى

 حرصلا ى ةعامحلا ضعب فص و دجسملا قاض اذإو : ناديبع نبا ةلأسم

 مامإلا زيب و مهنيب ناكو © ( هافق ) وأ لوألا فصلا ءاذحم (١)ىليهسلا وأ ىعنلا

 لخاد ىلصي وهو مامإلا ةالصب مهتالص تتأ & ةحوتفم باوبأ ةعامحلا ةيقبو

 3 ىقرش حرص دجسملل نكي مل وأ ىقرشلا حرصلا قاض اذإ : لاق ؟ دجسملا

 ةمات مهتالص و ىليهسلا وأ ىشعنلا حرصلا ىف اوفصي نأ ةعامجلل زاج

 . ليجو ث شمن تانيك : موجنلا لإ دجسملا حورص ضعب نوب۔ني نيينامملا لمل ( ) ١
 . باتكلا ى اذه رركث دقو
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 ىثعنلا حرصلا ىن اوفصي نأ مه زوجم الف ىقرش حرص دجسملل ناك اذإ امأو
 . ملعأ هللاو . ىقرشلا حرصلا قيضي نأ الإ ىليهدلا وأ

 ، اوفص دق ةعامحلا دجوف ةعامحلا ةالصل ءاج نمو هنمو : ةلأسم
 ،©= فصلا فلخ هدجو فصي لوقف © لوآلا فصلا ىف اهعضوم دجم ملو

 . ملعأ هللاو . ةالصلا مامإلا متأ اذإ هدح و ىلصي لوقو . فصلاب قصلي لوقو

 ىسن و ةحتافلا هتتاف اذإ مومأملا و : هتلا هحر ملاس نب بببح خيشلا نع ةلأسم

 تأي مل ولو ةمات هتالص نإ ءاعدلا نم ء ىشب ملكتو © ميلستلا دعب اهأ ىنأي نأ

 . لوقلا رثكأ وهو بوبحم نب دمحم ىأر ىلع آدماع 0 هدعب وأ ميلستلا لبق اهم

 وعدي نأ دعب اهنايتإ ىفو ، هتالص تضقتنا دمحلاب تأي مل اذإ لوقلا ضعب ىو
 . ملعأ هللاو . اهنايتإ هئزجم ال © هايند رمآل وعدي نأ دعبو ك هترخآ رمال

 ىن هنع كلذ هبش دج وي. بوبحم نب دمحم خيشلا نع هعفر ام : هربغ لاق
 مهلمع و مهلوق لب © ثالذ ىلع هقفا و ءاهقفلا نم ادحأ نأ ملعن مل انأ الإ ث راثآلا
 هنع ةيورملا ةحيحصلا ةتباثلا ةنسلاب اكس و الالدتسا هفالخ ىلع هانفرع ايف

 . « جادخ ىهف باتكلا ةحتاف اهف رقي مل ةالص لك » : لاق هنأ مالسلا هيلع

 ىوس ىفلخ اوأرقت ال ه : ىرخأ ةياور ىفو . هب عفتني ال ام ىعم جادحلاو
 تبث امو . امومع ةالصلا ىف اهنعارق بوج و كلذب دكأت دقف . « باتكلا ةحتاف

 . ملعأ هللا و. هن ودب اهمامت حصي الف اهف هبوجو

 ( نيعتسن كايإ ) ( نيدلا موي كلام ) : لاق اذإ مامإلاو : ىلما زلا ةلأسم
 ؟ مهتالص مت و هقيدصت ةعامجلل . اهبسن هنإ لاق و اهأرقي ج رب ملو

 ةءارق نم لقألا ىلصملا كرت اذإ دجوي هنآل انيمأ ةقث ناك اذإ . معن : لاق
 . ملعأ هللاو . هتالص دسفت الف ايسان ( دمحلا )

 مهب ىلصي نأ هيلإ اوبلطف دجسم ريغ ىف ةعامج هعم لجرلاو : ةلأسم
، ةالصلا ىف لوخدلا ديري دعب نم ىتأي نملو مهل امامإ نوكي نأ ىوتف
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 مامإلا لأسي نأ هيلع و ةمات هتالص و ، مامإلا ةالصب ىلصي و هعم لخدب نمل زاج

 ىلص امنإو { ثكلذ وني مل اذإو ؟ ال مأ ةالصلا ىف لوخدلا ديري نمل امامإ ناك

 . ةالصلا كلت ق مهعم ىلصي نا دحال زجم ل > مهموي نأ هورمأ نيذلا موقل اب

 . ملع أ هللاو

 { هدنع ىلصي و حسمتي ىح ه رظتني نأ الجر دعو اذإ مامإلاو : : ةلأسم

 ضقن نال اتوف فج مل ام هرظتني نأ ىنبجعي : لاق ؟ هرظتني نأ هيلع له

 . ملعأ هللاو . تقولا ثلث ىف ناك اذإ اذه و 0 هللا ةيصعم نم دهعلا

 © نايبص وأ ءاسن وأ ىص وأ ةأرماب دجسم ىن مامإ ىلص .اذإو : ةلأسم

 كلذ بحأ ال : : لاق ؟ دجسملا كلذ ى ةعامج مهدعب ىلصي نآ دحآل له

 عض و هنال ، امامإ هرأ مل رذع ريغ نم مه ىلص نإو ، رذع نم مجع ىلص نإ

 اذإ اولصي نأ رامعللو . ةالصلا كلت ىف رئاسك وهو اهعضوم ريغ ى ةنامألا

 ربغ نم ةعامج دبعلاب ىلصي نأ هل زوج لهف : تلق . ةعامج اورضح
 نمذفي له : تلق . هيف موي ىذلا هدجسم ىف ، معن : لاق ؟ هديس ىأر
 صالخلا هل بحأ : لاق ؟ هريغ وأ دجسم ىف ناك هلمعتسا ام ردق

 . ملع أ هللا و

 عم عكرو ذاعتسا و م رحأف زاهنلا ةالص ف مامإلا عم ىلص نم و : ةلأسم

 هتاف ام لدبب موقي نأ ىسنو هعم ملس مامإلا ملس املف © ةعكر لوأ ىن مامإلا

 ةداعإ هيلعف ادمعتم ناك نإ و © ايسان ناك اذإ هيلع لدب ال : لاق . ةءارقلا نم

 ةءارقلا ن ه ائيش عمتسي علف ةءارقلاب اهف رهج ةالص ىف ناك نإو . ةالصلا

 . ملعأ هللاو . ةالصلا ةداعإ هيلع : لاق ، لدبي ملو ملس ىنح ىسنو أرقي ملو

 فنأتسي : لوقف ، مامإلا عم ملسو لدبلا نم ء ىش هيلع ىقب نمو : ةلأسم
 هنم موقي وأ & هماقم نم لوحتي ل ام هتالص ىلع ىبي : : لوقو ، ةالصلا

لصي مل ام : لوق و 0 اه ريغ ىن لخدي مل ام ىبي : لوقو . اه ربغ ةالص ىلإ



. ٤٠ 

 هلك اذهو ، ركذ اذإ ىنبي نأ هلف ىلص ولو : لوقو . ةمات ةعكر ةيناثلا نم

 . ملعأ هللاو . ملكتي وأ ةلبقلا نع ربدي مل اذإ ملسو ىسن اذإ

 { ةضي رفلا ىلصي ماق لجر نع و : ديعس ىأ نع ةرصبتلا باتك نم ةلأسم

 ،ثاعمىلصأ نأ ديرأ ىنإ اذه اي : لجر هل لاقف ةءارقلا ىف ذخأو مرحأ و هجوف

 ىلعف ؟ ءىدتبيو هتالص عطقي وأ وه امك هتالص ىلع ىضم نأ هب ىل وأ ام

 © هعم لخد نا امامإ نوكي و هتالص ىلع ىضم نأ هب رموي ىذلاف تفص و ام
 هعم لخدف رخآ لجر ءاجف ةالصلا ىف لخد ناك اذإ زئاج كلذ نإ ليق دقو

 نإو . اعيمج امهتالص تزاج © كللذ ىلع هب ماف م؛وي هل لاقف ةالصلا ىن

 . ملعأ هللاو . ةمات امهتالصمغ ، اعيمج كلذ دعب ايلص مث ةالصلا عطق

 ىلصي نأ بحم و 0 هندب ىل ضرم نم ةلع هب لجر نعو هنمو : ةلأسم
 هيف ىلا ةلعلا ةهج نم دجسملا رامع ضعب هب ىذأتي دق هنأ الإ ةعامج دجسملا ى

 رامع ضعب هب ىذأت ولو مامإلا عم ةعامحلا رضح نأ هل لضفأ ام : تلق

 ررض ثالانه نكي مل ام هنإ ىعم : لاق . هل لضفأ هدحو ىلصي وأ دجسملا

 ، ةالابملا ةلقو فافختسالا هجو ىلع ىذأتي نم هب ىذأتي امتإو دجسملا رامعب

 هرك ولو ةعامحلا مزلي نأ هب ىل وأ اذهف © هراكملا ىلع ربصلا هسفن مزلي الو

 لبق نم ىه ليقو 3 هلبق نم تسيل ةيذآلا نآل ، هجولا اذه ىلع هرك نم
 هيلع لخدي امم س دجسملا رامع ىلع ررضلا عقوي ناك نإ امأ و . هيلع هتلا ريداقم

 اذه ىلع نإف ، دجسملا ةرامع اوكرتي وأ ةرضملا مهسنفنأ اوم زلي ىتح ةرضملاهيف
 ، ررضلا اولمتحم نأ امإ & نينعم دحأب دجسملا رامع ىلع ررضلا لخدي الأ

 ررضلا لاخدإ ضيرملا اذه نم نكي مل امو ، هلجأ نم دجسملا اوب رن نأ امإ و

 كلذ ىف هلو © هيلع مثإ الأ وجراف ، هنم رايتخالا هجوب دجسملا رامع ىلع
 " نيذلا قحليأ : تلق . ةليضفلا ءاغتباو مزاللا ءادأ ىلإ ثالذب دصق اذإ باوثلا
 اذه ىذأتي امم ىذأتلا ناك اذإ هنإ ىعم : لاق ؟ مثإ ضيرملا اذه نوذأتي

 ثاذ ىن هيلع لخدأ اذإ مثإلا هيلع ىشخأف © هب عقي ررض ربغ ىلع ضيرملا
. ملعأ هللاو . ىذأتلا ىن هرقحم ام قيرط نم ةقشملا
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 ةالصلا ىف انمامز نأ مكغلب مكنإ ملق و : ىحبصل باوج نمو : ةلأسم .

 . نيملسملل افالخ اذه نوكي نآ متفخ من أو { مقي ىذلا وه اننذأومو ، مقي ال

 بودنملاو هب رومأملا وه اذه امنإو متهوت ام دارملا الو متركذ امك رمآلا سباف

 ثيح - ملسو هيلع هللاىلص _ ىبنلا لعف نم تبث وه امنإ بسحأو 3 .
 راصمألا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا هدعب نمو « مقأف تنذأ اذإ » :

 هيف حدقي الو ، هنع ىهني الو هركني ملعلا لهأ نم ادحأ ملعن ال { العف و 1

 ض رفب سيل هنآل { ةيهاركالو هيف 7 مهفلاح لعف الو اننام ز لهأ كرت

 ننس ءايحإ ىفو بدنو لضف وه امبإو & نيمدقتملا نيملسملا ننس نم الو
 مهكرت رض ام اضرف ناك نإو & ريثكلا رجآلاو ، ريبكلا لضفلا مالسإلا

 هللا نودح وي انم وق نآ ملعن دقو { ههج و ىلع هاتأ و هب ماق نم مهفلاخم لعف الو

 لعفل انبر ديحوت كرتن نآ انل لهف © هنيدب هل نونيديو هنوفصي و هنومسيو

 ائيش هب كرشن الو هدبعنو هعيطن و هدح ون لب . لعفن ال هللاو الك ؟ انيفلاخ

 نعيضابإلا رشعم ايف . هللا ءاش نإ ثعبن هيلعو & تومو ايحن كلذ ىلع

 عامجإو نيمألا هيبن ةنسو نيملاعلا بر نيد نم جراخ اذه له . نيمركألا

 ثالذك ناك نإف ، ليبسلا ءاوس نع نيلاضلا نيعدتبملا ليبس ىلإ نيميقتسملا

 © هليلضتو هقيزمت هيلع ردقو هفرع وأ هعس نم وأ هآر نم ىلع ض رفلاف
 انايحأ هللا هيلع هلهأ ةرصانمو هعفرو هتابثإف الإو 3 هتباتتساو هلئاق ةحصانم و
 باولا اذه . اقح ناك نإ هلوبقو هعفرو 0 الطاب ناك نإ هدرو هظفح ى

 ري رضلاىمعألا ىحبصلا ربشب نب ديعس © نيدلا ى مكتفلأب رثكتسملا مكربغص نم
 ، ىنارحبلا رماع نب ديعس روكذملا لمعلاو روكشملا ىعسلا اذ انخيش تنآو
 مالسإلا ىف سيل ذإ & نيمألا ىبنلا قلخ نبقلختملا هفرعو { نيحصانلا هرأ
 . ميدنلا تانج نيلضفتملا نبحصانلا نينسحملا هللا ىزج ح ءافخ نيدلا ىف الو ءافج

 تيشم قدصلا قطنو قحلا لوق نم راذتعالا ف ع رحتلاو ةيهاركلا الولو
 .. ملعأ هللاو . عامسلا ىف عامسألاب تدتعا و نبعألاب

3 نيرفاسمو نيميقت ىلص .رفاسم ىف : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم
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 نوميقملا ماق ملسو نيتعكر رهظلا ةالص ىضق ىتم هنإف عمحلا ىون ناكناف ٠
 مما اذإف © نيرفاسملا نم هعم نمو مامإلا دعقي و . نمتعكر مهتالص اومتيف

 م رحاو هج وو هباحصا ماق و ، رصعلا ةالصل ةماقإلا ىن وه ماق مهتالص نوميقملا

 ةالصل هباصأ و مامإلا مةي و مهتالص نوميقملا مي نآ زوجم الو نيتعكر اولص و
 خيشلا لاقو . نيميقملا ةالص تضقتنا اولعف نإف & دحاو تقو ىن رصعلا

 مهنم لضفأ ناك ولو نيميقملاب ىلصي نأ زوجب ال رفاسملا نإ : حاضو نب حلاص
 اهنم ةرضاحلا رهظلا ةضيرف ىلصأ : لوقيو 2 مقملا ىونيف كلذ زاجأ نمو

 . ملعأ هللاو . مامإلا ةالصب نتعكر

 نع اهس وآ اهكحيل هتالص لوأ ىلإ عجري نأ دارأ اذإ ىلصملاو : ةلأسم
 لسي نأهيلعف مارحإلا زواج اذإ رثألا ءاجكلذ ىن : لاق ، ةروسلا مامإلا ةءارق
 ةعكر ناك نإ نكمأ نإ دعقي نأ هل بحتسي و { ملسي الف مارحإلا لبق ناك نإ و

 نأ عساو هنإ ليقف مامإلا ةءارقل تاصنإلا نع اهس اذإ امأو . ارتو اهلعجن

 . ملعأ هللاو . مامإلا ملس اذإ ةءعارقب طاتح

 دحأ ءاجو ةعامجلاب ىلصيل ماق لجر نعو : ىويلحلا ةروثنم نم ةلأسم

 ةعامحلا رظتني نأ هل مامإلا نإ : لاق ؟ ال:مأ هل فقيأ © ىل فق : لاقو

 . ملعأ هللاو . فقي نأ هلف مرحم ملامو © هيف ةال صلا نوكتو ، تقولا ثلث ىلإ

 هيلع تن زخ اذإ مامإلا ىفو : هللا همحر ةعمج نب شيورد خيشلا ةلأسم

 ؟ ال مأ اهسن ىنلا ةيآلا لوأ هل حتفي نأ مومأملل زوجم له ث ةالصلا ف ةءارقلا
 مامإلل حتفي نأ مومأملل زئاج كلذ نإ : ملعلا لهأ ضعب تعمس ىنإ : لاق

 نم ءىش هل حتتفي ملو ةلمسبلا ىن ددرتو اياعت اذإ ، نآرقلا روس نم ءىشب
 ةالصلا ىفكي ام ردقب هنم أرقف نآرقلا نم ء ىش ةءارقب أدتبا اذإ امأو ، روسلا

 . ملعأ هللاو . ثالذ دعب عكري نأ هل زئاجو © ىفتكا دق هنأل هل حتفي الف

. ةبوتلا دارأو © انامز بذكلا هتداع ةعامحلا مامإ ناك اذإو : ةلأسم
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 ةرامكلاو لدبلا هيلع لوقو ئ ةرافكالو هيلع لدب ال لوق : لاق ؟ همزلي ام

 هيلعو ، ءوضولا ضقني هنأ فرعي ناك اذإ اهالك لوقو ، لدبلا هيلع لوقو
 . ملعأ هللاو . ةعامحلا مالعإ

 { نايبصلاو © ءاسنلا لثم ةعامحلا همزلت ال نمب ىلصي مقملاو : ةلأسم
 ، كلذ هل زوجم ال لوق : لاق ؟ ثالذ هل زوجمأ & نيرفاسملاو ديبعلاو

 .هدجسم ريغ ىف زوج الو 0 هيف موي ىذلا هدجسم ىف زوجم ليقو ، زوجم ليقو
 ، ةعامحلا ةالص مهبلع ىري اضعب نأل زاوحلا ىلإ ب رقأف نيرفاسملا ةالص امأ و

 اع ىأر اضعب نأل ، نطناقلا ةلزنمب اونوكي نأ الإ مهبلع بجت ال لوقو
 . ملعأ هللاو ., مهط ونق لجأل ةعا.لا

 م

 نيبت مث ، قرشملا ىلإ ههجوو ةعامحلاب ىلصي ماهإ ىن : ناديبع نبا ةلأسم
 { ةمات هتالصف ههجو لوح اذإ : لاق ؟ ةالصلا ىف وهو ثكالذ دعب هل

 منأ ىنح ملعي مل نإو ، ةضقتنم ةعامحلا ةالصو هتالصف ههجو لوحم مل نإو

 . ملعآ هللاو . ةمات مهتالص و هتالصف ةالصلا

 ءانمض ةمئألا مفوق ىنعم امو : دادم نب دمحم نب ناملس خيشلا ةلأسم

 & تاولصلا نم هودلقت ايف ءانمض ةمنألا نأ وجرأ : لاق ؟ ءانمأ نونذوملاو

 امامت اهس اوتأي نأ مهلعو ث مهسفنأ نيبو مهنيب ايف اهضقني ام اهف اولعف نإ
 . اهرخأتو اهمدقت نم ةالصلا تاقوأ ىف ءانمأ نونذوملاو . ناضقن ريغ نم

 ملعأ هللاو

 دعب نعمومأملا ضعب هل لاق اذإ ةعامحلا امأو : سيمخ نب رصان ةلأسم

 لاق و : رهظلا ةالص ىف تاعكر عبرأ نم لقأ انيلص انإ ةالصلا اوضق ام

 اه ولدبي لهو ؟ لعفي فيك ص مامإلا ىلع سبتلاو ع ةمات انتالص مهضعب
 نم دحأ مهف ناك نإو ع مهنم رثكألا لوقب ذخأي هنإ : لاق ؟ ةعامج

 ةعامج اهولدبي نأ مل زوجيو ى اولدبأ كلذ سبتلا نإو ث هلوقب ذخأ تاقللا

. ملعأ هللاو . نيملسملا لوق ضعب ىف كشلا ىلع ه ريغ و دجسملا كلذ ق



. ٤٤ _ 

 ةعامحلا مامإ دجوف هيف ىلصيل دجسم ىلإ عاج نميف : ىلمازلا ةلأسم
 نأ لجرلا اذهلأ ، ناضمر رهش ى ةعامج رتولاو حيوارتلا نولصي هعم نمو
 ض رفلا ىلصي نآ هل : لاق ؟ رتولا وأ حيوارتلا نولصي ةعامحلاو ىلصي

 ضرفلا نولصي مهو ىلصي نأ هل سيلو ث لفنلا نولصي مهنوك ى رتولاو
 ناك نإ هتالص تتبث همادق ىلص و مامإلا مدقت نإ و . مهعم ةالصلا زوجت ثح

 . كلذب رم“وي الو ، ةعامحلا كرت هل بحأ الف الإو © ةعامحلا نع رذع هل

 . ملعأ هللا و

 ةرخالا ءاشعلا نورفاسملا ىلص اذإو : دادم نب دمحم نب ناملس ةلأسم

 ىف ةرخآلا :ءاشعلا مهدعب ميقملا ىلصي نأ زوجمأ ، برغملا تقو ىف ةعامج

 ةعامج دجسملا كالذب ناك لوق ىلع زئاج . معن : لاق ؟ دجسملا كلذ

 . ملعأ هتلاو . نكي مل وأ

 ىلع ( دمحلا ) ةءارق ىف مامإلا ىبس اذإ مومأملا ىفو : ناديبع نبا ةلأسم

 . اهرخآ ىف هقبس امإو مامإلا لبق ئدتبي مل هنأ الإ © وهسلا وأ دمعلا

 سأب الف . مامإلا دعب ةءارقلا مومأملا ادتبا اذإ : لاق ! ال مآ هتالص تتأ

 هلبق ئدتبي نآ هل سيلو © زئثاجف ةءارقلا ىف هعبتا نإو © هلبق محأ نإ هيلع

 . ملعأ هللاو . رهحلا ةالص ىف ةءارقلا ىن

 قوسلا ىف ىرتشيو عيبي نميف : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلأسم

 لجرلا عمسيو © رصعلاو رهظال ةعامحلا هيف ىلصي .دجسم قوسلا برقب و
 لجأل ءادنلا بيج الأ هل زوج ، ىرتشي وآ ماتسي نم هدنعو ةالصلل ءادنلا

 ةيدأتل دجسملا روضح و ءادنلا ةباجإ هل بحتسي : لاق ؟ ال مآ ءارشلاو عيبلا

 بحتسي : لاق ؟ ال مآ ءارشلاو عيبلا نم هل لضفأ ةالصلا ض رف نم همزل ام

 هل لضفأ ةالصلا ضرف نم همزل ام ةيدأتل دجسملا روضح و ءادنلا ةباجإ هل

ىعادلا ةوعد باجآ اذإ هلام نم ءىيش تاوف فخ مل اذإ ءارشلاو عيبلانم



_ ٤٥ _ 

 رثآو أ نإو لضقلا زاج لعف نإف © امزال اضرف كلذ هياع سيلو ةالصلل

 . ملعأ هللاو . متادنا حب رلاو لضفلا نع بغر دقف ءارشلاو عيبا

 .ةعامحلا ةنس ءايحإل ةمامإلا دارأ نمع : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 هرضح © ةالصلا نم رهجلا نم هيف مامإلل ايف رهج و 0 ةرامع دجاسملا ريغ ىن
 نيمئاقلا نم ةرضاحملا نم سايإلا عم ثايلصملاو لزانملا نم هرضح مل وأ دحأ

 ؟ ال مأ زئاج © هدحو ةعامحلا مايق دارأو 0 هريغ اهبف سيل ةفاسم ناك وأ

 تاواصلاب هترامع ىون عضوم لك ىف كلذ هل زئاج هنأ هباوج ىنعم ناكف

 اهف ة زئاحلا عاقبلا نب قرف الو & دجسم وأ ىلصم وأ لزنم ىن ةعامج سمخلا

 ةيج رلا عوقو نود ةينلاب ةتبا: ىه و & ةعامجلل ةنسلاب تا رامعلا داقتعال ةالصلا

 .زوج ام كلذ نم ني رفاسملل زوجمأ : هل تلق . تاعامجلا رئاس نم تارضاحملا

 نم مئاق عضوملا كلذب نكي مل ام زئاج هنأ هباوج ىنعف ؟ كلذ ى مةملل
 ، نينسح اهل اوناكام ني رفاسملا ىلع نيميقملا ميدقت بجا و اهل ةعامحلاب نيميقملا

 ملعأ هللاو . نورفاسملاف مهنم اه موقي نم نكي مل نإو

 رتولا وأ ةنسلا هدحو دحأ ىلصي نأ زوجب لهو : ناديبع نبا ة!أسم

 . لوق ىلع زئاج : لاق ؟ نولصي مهو ةعامحلا مادق دجسملا ىن لفاونلا وأ

 . ملعأ هللا و

 أرقو ذاعتساو مارحإلا ةريبكت ريك اذإ مومأملا ىن : ىلمازلا ةلأسم

 هيلع ن وكيأ © هعم عكرف مامإلا عكر مث « .. دمحلا ميحرلا نمح رلا هتلا مسب )

 هل وقب ءعىدتبي مأ اهلوأ نم ةحتافلا رقيو لمسبي نأ هتالص مامإلا ىضق اذإ

 ؟ آريثك وأ اليلق ناك ةحتافلا نم أرق ام ديعي الو ؟ « نيملاعلا بر هلل »

 دبي هنأ رثآلا نم هتعمس ام : لاق ؟ ال مأ هتالص هيلعةدسفتأ داعأ نإو

 أ رق ام داعأ نإو ( دمحلا ) نم أرق ام ديعي الو ( دمحلا ) نم لص و ام ثيح

 حلصي و ىضم ايف هيلع لدب ال نأ ىنبجعيف 3 هل زئاج هنأ نظو ةلاهحلا ىلع
. لعأ هللآو . لبقتسي ام



_ ٤٦ 

 هوعدي وأ هل اوحبسي نأ ةعامجلل له © اثالث مامإلا دس اذإو : ةلأسم

 ة ريبكتب موقي نأ هل اوحبس نإو ؟ كلذ دعب هوعبتيو ، ةثلاثلا ىف هوعبتي الو

 دعب نم هوعبتاو هوهسب هوكرت نإو هنوعدي الو هل نوحبسي : لاق ؟ال مأ

 ةءارقلل همايق ناك نإو © اطخ ىلع هوعبتا اذإ ةمات ليقو © ةدساف مهتالصف

 تايحتلل همايق ناك نإ و ، اهعض وم ريغ ين ت راص ىلوآلا نأل { ة ريبكتب موقيف

 ة ريبكتب موقي : ى رفاغلا لاق و: . ىحبصلا لاق اذكه © ة ريبكتب موقي الف

 . ملعأ هللاو . لاح لك ىلع

 هلامش وأ مامإلا نمع نع فصي نم فص نوكي و : نانس نب فلخ ةلأسم

 الامش و انيم مامإلا برق فصي : لاق ؟ مامإلا ( افق ) نم عضوملا قاض اذإ

 ريغ هثاذحم اوفص نإو : تلق . مامإلا سأر نود دجسيو & همدقتي الو

 . هتالص ضقنب لوقن الف مومأملا همدقتي مل اذإ : لاق ؟ اليلق هنع نيرخأتم

 ، رثكأ وأ لجر ماقم ردق هنيبو مهنيب اوكرتو هنيمي نع اوفص نإو : تلق
 همامت ىرن ال انإ : لاق ؟ هدحو ادحاو وأ ا رشك وأ اليلق اوناك مهتالص متأ

 . ملعأ هللا و . ةفصلا هذه ىلع

 عكرو مرحأ امهدحأ © مامإ فلخ ايلص نيلجر ىن : ناديبع نبا ةلأسم

 ىقب نكلو ىل وألا ةعكرلا ىف امهكردي مل ىناثلاو ، ىلوآلا ةعكرلا ىن مامإلا عم

 ةالص ىرتأ ، ةيناثلا ةعكرلا ىن امهعم عكرؤ مرحأف مامإلا ماق ىتح امئاق هناكم

 . فالتخا كلذ ىف : لاق ؟ ةمات اهلك مأ عيمحلا ةالص مأ ةضقتنم لوألا

 . ملعأ هللا و . عيمحلا ةالص مامت ى.جعيو

 ،٠ مقملا ةالصب ىلص دقو رفاسملا ةالص تدسف اذإ : ديعس وبأ ةلأسم

 نوكي ىنعمب وأ ةساجنب وأ ابنج وأ ءوض و ريغ ىلع ىلص هنأ اهداسف ناك نإف

 ق ملعأ الو هسفن ةالص ارصق اهلدبي هنأ تقولا ىف ملع و ٤ مامإلل اعبت هيف

 مامإلا ةالصل الدب اهيابصي ل وقف تقولا تاف نأ دعب ملع نإو 0 افالتخا كلذ
٥



_ ٤٧ 

 مامإلا عم مت ملو هتالص ىه اهنأل آ رصق اهلصي ليقو . مامتلا ق هل اعبت ناك هنأل

 ةالص ىلصي رفاسملا نإف © هفلخ ىلص نمم داسف الب مامإلا ةالص تدسف اذإو

 . هيلع دقعنت مل ةدساف مامإلا ةالص نآل ، تقولا دعبو تقولا ىن هسفن

 . ملع أ هللا و

 ةعامج اولص اذإ نيملسملا نيدل فالخلا لهأ و : سيمخ نب رصان ةلأسم

 ؟ هيلع نوعطقي مأ كلذ نبح هدح و ىلصي نأ د رفنملل زوجم له 0 دجسم ىن

 كلذ ىف ةعامج ىلصي نأ دارأ نمل زوجب له ى ةتباث مهنالص تناك اذإ كلذكو

 : لاق ؟ ءىشب تسيل مهتالص نوكتو 2 اهدعبو مهتالص نح دجسملا

 هسفن ىلع فخم ملو © ةعامج ةدقحعنم الو ةتباث الو ةمات ريغ مم الص تناكاذإ

 . ملعأ هللا و . انل نسي امف كلذ هلف © هيلع اهدلوت الو ةنتف

 ةءارق نم ائيش عمسي مل اذإ مومأملا ىف : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 ةءارق عمتسي مل ولو ةمات هتالصف مامإلا عامتسال تصنأ اذإ : لاق © ةروسلا

 . ملعأ هللا و . مامإلا

 3 لوآلا فصلا ىف نتعكر مامإلا عم ىلص نميف : ىلمازلا ةلأسم

 & هتاف ام لدبأو هكردأ ام ىلص و كلذ هناكم اهأدتبا مث { هتالص تدسف مث

 عجر اذإ زئاج : لاق ؟ فصلا فرط نم هئاذحم نم ةالصو هتالص متأ
 جرخ اذإ كلذكو .2 عوكرلا ف مهكردأو مرحأو هجوو © هتالص تضقتنا امل

 ىلص و هناكم لخدف لجر ءاج و ، ةعكر اوضق ام دعب لجر لوآلا فصلا نم

 . ملعأ هللاو . اهلثم ىهو هتاف ام لدبأ و كردأ ام مهعم

 مامإلا عم رهظلا ىلص اذإ رفاسملا نو : ناضمر نب دوعسم خيشلا ةلأسم

 ةالصب ىتاي نأ رفاسملا دارأو مامإلا ملس املف & رصعلا ةضيرف اهلإ فاضأو
 رفاسملا اذهل زوجمأ ، رهظلا ةالص دجسملا مدقم ىف ىلصف ناث مامإ ماقأ رصعلا
هعضوم ىف فقيأ ، هل زج مل نإ تيأرأ ؟ رهظلا ىلصي مامإلاو رصعلا ىلصي نأ : :



_ ٤٨ 

 اذإ هتالص تي نأ هل زوم : لاق ؟ هتالص عطقي مآ مامإلا ملسي نأ ىلإ

 . ملعا هللاو . نبملسملا ضعب لوق ىلع مامإلا اهيلصي ىلا ةالصلا رغ تناك

 ىلصي ناث مامإ ءاج مث دجسملا رخوم ىن ةعامحلا مامإ ىلص اذإو : ةلأسم
 نع باوحلا ؟ ةنسلا اولصي نأ نباوألل له ث لوآلا مامإلا مادق ةعامج

 : ةلفانلا كلذكو ، ىلوآلا ةعامحلا عم ةدقعنم ةنسلا نأل « زوجب : ناديبع نبا

 . ملعأ هللا و

 اهيلإ عمجو برغملا ميقملا مامإلا عم ىلص اذإ رفاسملاو : ىلما زلا ةلآسم

 ةعامجب دجسملا ىن ىلصي ناث مامإ ماق برغملا مامإلا ىضق املف { ةمتعلا

 : برغملا ىلصي مامإلاو ةمتعلا ىلصي نأ رفاسملا اذه زوج هنإف ڵ برغملا ةالص

 ةمتعلا ةالص نع فقي ليقو . لوآلا مامإلا ةالصب ةقلعتم رفاسملا ةالص نآل
 . ملعأ هللاو . ةتباث ةعامحلا هيف دجسملا ناكاذإ برغملا ةالص مامإلا متي نأ ىلإ

 © ةحتافلا ةءارق نم مامإلا غرف دقو مومأمل مرحأ اذإو : ىحبصلا ةلأسم
 ىسنو ةحتافلا أرق اذإو ؟ ةحتافلا أرقي نأ هل نسحأ مأ ةروسلا ةءارقل عمتسيأ

 ضعب : لاق ؟ ال مأ هتالص ضقتنتأ ، مامإلا ملس ام دعب ةروسلاب نأي نأ

 تقو ىن ةروسلا عمتساو ةحنافلا آرق نإو 0 ةحتافلا ريخأتو ةروسلا عاس راتخم

 ةر وسلا وأ ةحتافلا نم ع ىش ىلصملا ىلع ىقب نإو . فالتخا هيفو ص زاج ةءارقلا

 . ايصان وأ ًآدماع هكرت اذإ ، هتالص تضقتنا هعايس وأ هتءعارق هيلع بجع ام

 . ملعأ هللاو

 مامإلا عكرو ذاعتسا و مرحأ اذإ مامإلا ةالص ىف لخادلاو همو : ةلأسم

 { ةيناثلا ةعكرلل ماق اذإ ةيناث ذيعتسي مآ ةذاعتسالا هذه هئزجتأ © هعم عكرف

 ذيعتسي الو ةذاعتسالا هذه هئزجت : لاق ؟ ةيناث ذاعتسا اذإ ءيش همزليو

 . افالتخا هتال ه ضقن ى لعلف & رذع الب ذاعتسا اذإف ٢ ىرحأ ةرم

 . ملع أ هللاو

© رهظلا ةع امحلاب ىلص اذإ مامإلا قو : ںسيه نب دعاج خيشلا ةلاسه



_ ٤٩ 

 عيمحلا ةالص"متت مأ ؟ لطبت نمو مهنم هتالص متت نم ، رصعلا نوديري مهو
 © ةمات :7 ن : ليقف & فالتخاب اذه ىق ليق دق : لاق ؟ دسفت مأ

 رهخحلا هعسي عضوم ىن مامإلا نوكي نآ الإ : لوقأ انأو { ةدساف : ليقو

 كلذ زاجأ نم لوق ىلع ىل نبي الو ةمات هتالص نإ ، ةعامج ةالصلا ىف هدح و

 لبق كلذ ناك نإف 0 تقولا لبق كلذ نوكي نأ الإ اهمامت ىف فالتخا هل

 3 لاحلا اذه ىلع كلت ةعامحلا تناكول نأ كلذكو ةالصلا مامت ىل نمي مل تق ولا

 عضوم ىأف : هل تنق . ةمات هيف نوكت لاح ىلع مامإلا ةالص تناك ولو

 لك ىن هنإ ليق دق : لاق ؟ كلذ هعسيو هدحو ةعامج ةالصلا هل زوجت
 .. ىلصم لك ىف جرخم نآ هبشي اذه وحنو { امامإ هل ناكو هيف ماقأ دجسم

 لوقي نم لوق ىلعو ، كللذ هل زاج ةليلو اموي هيف ةماقإلا ىون اذإ هنإ ليقو
 جرخيف & ناك امثيح اهالص نمم ةبوتكملا ىف امامل نوكي نآ هل زوجب هنإ

 ولو س عضوم لك ى ةعامج اضيأ هدحو ىلصي نأ اذه نوكي نأ هلوق ىلع

 عقوم الإ عقت ال هعم ىلصملا كلذ ةالص نآل ةالصلا كلت الإ هيف ىلصي هنآ وني مل
 مامإلا قح ىف نوكي نأ هبشيف كلذك تناك نإو . هملعن فالخ الب لفنلا
 & هلوق لطبي نأ امإ همزليف كلذ هل زاجأ دقو ث اه هل رهحلا ةحابإ ى ء ىش ال

 كلذك ةسبل و اطياخت كلذ ناك الإو & هدحو ناك ول نأ هل زجم نأ امإو

 هنم ذخأي الو . قيفوتلا هللاب و مه راثآ ىن ةتبثملا نبملسملا ليواقأ نم لوق هنكلو

 ِ . ملعأ هللاو . باوصلاو قحلا الإ

 ؟ راهنلا ةالص ىف هفلخ نم هعمسي ةعامحلا مامإ ىن لوقت ام : ةلأسم . .

 ، كلذ ىلع الإ ردقأ ال لاق نإ تيأرأ ؟ ةضقتنم مأ ةزئاج هتالص ىرتأ

 ؟ نىملسملل افلانع كلذ لعفأ الو.2 كالذ ريغب ىتالص ى ىلع لخدي كشلا نآل
 وهف هرمغ دجوي ناك نإو ، كلذ ى هل صخر دق ةفصلا هذه ىلع : لاق

 رهج ولو هعم ىلص نم ةالصو هتالص داسف ىلإ هب غلبأ الو 0 انيلإ بحأ
 . يلعأ هللا و . ةفصلا هذه ىلع

( ٢ ج راثآلا بايل - ٤ م )



. ٥٠١ 

 امذ له نالجرلا : ميبرلا نع حلاص نب ملاس خيشلا ةروننم نم ةلأسم

 . فالتخالا هبشي ديعس وبأ لاق . ال : لاق ؟ ةعامج نايسنناب ايلصي نأ

 { تاف دق تقولا ناك نإ ةضقتننا ىف فلتخا كلذكو ، زوح نأ ىنبجعيو

 هيف تقواا دعبو تقولا ىن اهضقن ىف شلا ىلع ةعامج ةال صلا لدب كلذكو
 وه لدبلا ىف مهمامإ ناك ، نيقرفتم وأ نيعمتجم مهلك اوناك © مهفالتخا

 . ملعأ هللاو . ه رغ وأ لوآلا مامإلا

 مهب ىلص دقو مهب ىلصي موق مامإ ىف : سيمخ نب رصان هيقفلا ةلأسم

 ضعب هل حبسفةعبا رلاب ىنأيل ماقف اثالث ىلص هنأ نظي وهو ، تاعكر عبرأ
 مه و،هنظ ىوقأ ىلع ةعبارلا هذه و اثالث ىلص هنآ هعمو ك عجري ملف ةعامحلا

 مه و ةمات ةعكرب ىنأ وهو ، تاعكر عبرأ مهب ىلص هنأ نونقيتم مهنأك اودحس

 دجسم ىن ةالصلاو . مهقدص و توهم“تنأ اولاقف مهلأس و ملس و ىمحت و ، دوحم

 نإو ؟ ةفصلا هذه ىلع مهتالص و هتالص تتأ © ةتباث ةعامحلا ةالص هيف
 ىنعم مهتالص ةزاجإ ى : لاق ؟ ثكالذ - زوجأ 0 ةعامج اهلدب اودارأ

 اذإ امأو ث ةفصلا هذه ىلع مهلك مهيلع لدبلا انعم نسحألاو { فالتخالا
 ءاهقفلا ضعب كلذ زاجأف 0 ةعامج اهلدب اودارأو ةعامج مهتالص ىف اوكش

 افالتخاةروكذملا ةلأسملاهذه ىن نإ : ىحبصلا هيقفلا لاق . مهضعب كلذ زجم ملو

 & مهلوق لبقي ال : لوقو ى ادعاصف ةثالث اوناكاذإ هيلع ةجح نونوكي : لوقف

 { ةمات مهتالصف © هيلع ةجح مهنإ لاق نم لوق ىلعف . هملعب ىل وأ وه و
 . ةالصلا نم لاصفنا ريغ نم ةعكر ةدايزب ىنأ دق هنأل ، لدبلا وه هيلعو

 نيقي ىلع مهنأل ةمات اعيمج مهتالصف هيلع ةجح مهنأ ىري ال نم لوق ىلعو
 تناك نإ دبال هنأل ، فالتخا هيفف ةيناث اهولص نإ امآو { مهتالص نم

 ناك اذإ ةعامج وهف ةمات وه هتالص تناك نإو 0 ةعامج مهف ةمات مهتالص

 . ملعأ هللاو . دجسملا ثلذ مامإ

 مامإلا فلخ فصلا طسو ىن نوكي مومأملا ىف : سيمخ نب رصان ةلأسم

3 ةعكر لك ىف مرحم عكريو ث مارحإلا دعب كشلا ىلع هتالص ضقتنتف
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 هيلي نم ةالص عطقي له ث اهضعب هعم كردي وآ مامإلا عم ةالصلا هت وفت امب ر و

 ىلع ةجرفلل اداس نوكي هنإ : لاق ؟ ةجرفلل اداس نوكي مأ فصلا ىف

 . ملعأ هللاو . ءاهقفلا لوق ضعب

 ىن باتكلا ةحتاف ةءارق ىن .نيترم ةملك ررك اذإ مامإلاو هنمو : ةلأسم

 نأ هتالصب ىلصملا ىلعأ ، هفلخ ىلصي نم هعشو & رهلا عضوم ىن هتالص

 كلذ هيلع سيل : لاق ؟ ال مأ ةمات هتالصو ؟ ةملكلا رركت فيك هلأسي

 . ملعأ هللا و . ةفصلا هذه ىلع نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع

 ث هتالص ى مهوف موقب ىلص مامإ ىن : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 ، رثك ألال وق لبقي ليقف ، ةمات ضعب لاق و & ةصقان انتالص هفلخ نم ضعب لاق

 . ملعأ هللاو . ماةلاب لاق نم لوق ليق و ، هب قثي نم لوق ليقو

 ناسنإلا ىلصي ام ردقب ةعامجال برغملاب راظتنالاو : هللا دبع وبأ ةلأسم

 اهتالص كردي ناك اذإ : لاق ؟ ةزثاج ةعس هيف له 0 اعبرأ وأ نتعكر

 . ملعأ هللا و . قيضي الف لوآلا قفشلا ةب وبيغ لبق

 ةالصلا تقو لوأ ىف ةعامجلا هرضح مل اذإ مامإلاو : ىحبصلا ةلأسم

 منم لياقب وأ هدح و ىلص تقولا رخآ ىلإ مه رظتني مل نإو ك رثألا هب ءاج ام ىلع
 هتالص نوكتو 0 اثالثأ نيتالصلا نيب ىذلا تقولا مسقي : لاق ؟ هب ىل وأ ام

 . ملعأ هللاو . ل وآلا ثاثلا رخآ

 مامإ لك ، دحاو تقو ىن ةدحاو ةالص نامامإ ىلصي ال هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللا و . رومعم دجسم ق ةعامج

 نملسملا لوق نم هيلع قفتملا نإ : هلا همحر نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 فلخ اهن وي و اه زاوج ىف مهنب افالتخا هيف ملعن ال ىذلا ةعامحلا ةالص ىف

 فاتحم مهلاوحأ فالتخا ىلع مهعيمجف سانلا رئاس نم هن ود امو © هدح و ىل ولا
تأي ملام‘هتلا ىصاعم نم ء ىش ىلع اميقم مامإلا ناك و'و،مهفلخ ةالصلا ف
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 ى اهنأالإ ، نيملسملا ضعب نع صيخرت هعم ةالصلا ىفف اهضقني ام ةالصلا
 ء لضفلا ىنعم ى درفنملا ةالصك ,يه امتإو 0 اهف فيعضت ال ْغضوملا اذه

 & لفن الو ض رف ىف هلاح اذه نم فالخ اه زجي ل ءاهقفلا ضعب نأ وجرأو

 : ملعأ هللاو . لفنلا نود ضئارفلا ف ضعب عسو دقو

 حرصو ث دجاسملا ى ةعامخحلا ةالض ىف درو بيغ رتلا نآل : ةلأسم

 اهلضفف لفاونلا امأو { ةصاخ ضقا رفلا ىق كلذ امنإ اهنع فاخذلا ىن ديدشتلاب

 ىوري امل ، دجاسملا نود تويبلا ىن اهصيصخت و اهرتس وهو 0 اهفالخ ى
 كلذب ىنعي ( مكتا ولص نم اظح مكتويبل اولعجا » : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع

 اهنكل و ، ىدا رفز ةعامج دجاسملا ىن ةزئاج اهنأ عم لفاونلا ىف ملعأ هللاو

 ، ال لصاح ال عييضت هفلخ اهتالض ذإ هل لضف ال نم ال ، لضفلا ىل وأ فلخ

 . هيأر ىف اهزجم : ملف كلذك اهآر نم ىأر ىلع ، اهف هب رمأ ام فالخ اهعوقول

 كللذ دعب قفاو ش { ةعامج ى وأ رذع رغ وأ رذعل اد رفنم هض رف ىدأ امهم و

 فالتخالا نم ىشم ام ىلع مهعم ىلصي نأ رمأ دقف ض رفلا كلذ نولصي ةعامج

 3 ناك لاح ىأ ىلع هل تمت دق ىل وآلا نآل ، الفن اهلعج و ، هفلخ ىلصي نميف

 اهدقع ءاش نإو © اهئادأب هنع اهطوقس دعب ىزخأ ةرم اهلصي نأ هل سيلو
 هيلع قضي و لذ هل زاج ث اظايتحا ةالصلا كلت لدب نم همزل امع مهعم
 ةالصلا نكت ل ام هتدارز ق نيينعملا نب رح وه ذإ هللا ءاش نإ اذه ىلع

 اهاضق ىتلا تناك ناف 0 رصعلا هالص وأ رجفلا ةالص اهاضق نلا

 ىهنا دوروب ، ىدارف وأ ةعامج ىق اهدعب لفنلا ةالصل اهجو علعن الف امهادحإ

 برغت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالص ال ه : هلوق وهو مالسلا هيلع هنع كلذ ى

 جر كللذ ىعم و . « سمشلا علطت ىح رجفلا ةالص دعب الو سمشلا

 دوجوملا لعلو & اهموزل ق وةحتملا مزاوللا ىال ن اها رجحم ىرجن امو لفاونلا ىن

 { اهالص اذإ ةامحلا ىن اهبلطي الأ نتالصلا نتاه ىن نيملسملا ضعب نع

 © اهلضف لجأل ةعامخلا ةالص ىف ابيغرتو هنم ةمتلابم اهقفاو اذإ اهنم رفي الؤ

نوكي ال لضفلا نآل ، هلئاق ىلع ىنم در رنغ نم كلذ هجون رصبأ ال ىنكلو
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 - مالاسلا هيلع _ هنع ىهنلا دوجو عم اذه ىث لضف ىأو 0 ههجو ىلع الإ

 نوكي ال امهئاضق دعب امهتالص نأ مولعم و.؟١نتقولا نيذه ىن لفنلا ةالص ف
 ، لفنلا جرخم ىعم جراخ وهف اطايتحا لدبلا عقوم اهعقوأ نإو ث الغن الإ
 نبي الف ، فالتخالا نم همدعو ةعامحلا ةالص زاوج ىف هركذ ىضم امو

 ىق زاج امو ، ضئارف اهلك ذإ { كلذ ىف اهرغو ةعمحلا نبب قرفلا هجو ىل
 فاخ ةالصلاف لاح لك ىلعو ، كلذكف زجم ملامو ، اهرئاس ىن زاج امهدحأ
 برقأ وه نم مدقيف اودقف امهمو 3 , مهربغ نم ىلوأ اودجو ام لضفلا ىلوأ
 { سانلا لزانم بسح ىلع مهدعب ايف كلذك نوكي مش مم _ مج ود وه نمم .مه

 © ةلزنم هنم ىندأ وه نم همدقتي نأ .ىغبني الو © هتلزنم مم لك ىعارف

 عيمج ىن د رطم لصأ لهو 0 ماتلا صقانلا موي ال ةعامحلا ىنعم ىن ليق امك
 ةالصنا ىن ةصخرلاو صقنلا الإ دجوي ملو متآلا.دقفي نأ الإ لاوحألاو تائيهلا

 نأ نمأ ام ,ه ريغ دجوي غ اذإ ةعامحلا ليطعت .نع اهس عسوت نمل ةد وج وم هفلخ

 كللذ نموي لا نإو ‘ اهف ةمعامحل ا نجع هي بيغي ايف اهضقني اه هتالص ىف ىتأي

 اد رفنم اذه ىلع ةالصلا لب ، هعم اهس ةرطاخلا ليبس ىلع هفلخ ةالصلا ىرأ الف
 . ملعأ هريغ و .اذه لدعب هللا و . ملسأ و قثوأ و م زحأ و ىل وأ

 مارحلا.دجسملا ىف مامإلا ةالصب ةالصلا زوجت لهو : ناديبع نبا ةلأسم

 زوجي ال مأ مامإلل الباقم ةبعكلا ىنرغ مومأملاو ةبعكلا قرش مامإلا .ناك اذإ

 موي مامإلا ق. نيملسملا راثآ ىف تدجو :. لاق. ؟ لاح ىلع مامإلا ءارو الإ

 نيب و هنيب مالسلا هيلع ميهاربا ماقم لعج هنإف . مارحلا دجسملا 5 .سانلا

 { تيبلاب رودت ىنح ف وفصلا لصتت مم ، هفلخ نم سانلا فصي من ، ةبعكلا

 فص ولو 0 اوءاش فيك كلذ إ دعب اوفصيلف تيبلاب اطي بصلا لصتا اذإف

 . ملعأ هللاو . نالجر عضوم لك ق

 دارأ نإو : هنع ةليوط ةلأسم نم دادم نب دمحم نب ناماس خيشلا ةلأسم

 )١( فيرحت « ىلإ .» : .لصألا ىف .



_ ٥٤ 

 © الفن وأ ىحض ةنس دجسملا ق ىلصي مامإلا و & الدب هدح و ىلصي نأ د رفنملا

 اولاق دق مهلعلف طايتحالا هجو ىلع مزال ريغ نع الدب ىلصي ىلصملا ناك نإف

 . كلذ زوجم نأ وجرأف مزال نع ناك نإو ، لفنلاب هيبش هنآل كلذ زوج ال

 . ملعأ هللا و

 ( دمحلا ) ةءارق ىن مامإلاو ، ةعامحلا ةالص ىف لخد ىذلا امأو : ةلأسم

 راصو © ةروسلا ةءارق ىف مامإلا راص ( دمحلا ) ةءارق ىن مومأملا لخد املو

 . فالتخا كلذ ىفف مامإلا نم ةروسلا عمتسيو ( دمحلا ) أرقي مومأملا
 هنإ لوقو © هتالص ىف هيلع لدبالو فثالذ زوجم هنإ لوق : نالوق [ هيفو ]

 . ملعأ هللاو . لدبلا هيلعو عامتسالا هئ زجمال

 ىف ةعامج نورفاسملا ىلص اذإو : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلأسم

 نبحف ، برغملا مهعم مقملا ىلصو ح ةتباث ةعامحلا ةالص هيف نكت مل دجسم
 ىلصي نأ ميقملل له © ةرخآلا ءاشعلا ةالصل ةعامحلاو مامإلا ماق برغملا اوضق

 هتالص تناك نم امأ : لاق ؟ ال مأ ةعامحلا ةالص ىف هدحو برغملا ةنس

 ةنسنم هتالص نم هيلع ىتب ام متي "نأ هل "نإ : وجرأف مامإلا ةالصب ةقلعتم
 . ملعأ هللاو . لفن وأ

 ؟ (١رال مأ ة زئاج ناذآلا ةمودعم دلب ىف ةعامج ةالصلاو : ىلما زلا ةلأسم

 . ملعأ هللا و . :مذقني مل ضعب و اهضقن ضعب ، -“التخا كلذ ى : لاق

 ىف فالتخا الب داحاواا لجرلا { لوآلا فصلا نع عطقنملاو : ةلأسم

 لوألا فصلا ىف نمنثالا ىفو ، فالتخا ناثلا فصلا قو 3 هتالص ضقن

 .فالتخاالب مهتالص منت ىناثلا فصلا ىوح فالتخا هيف فصلا نع اعطقنا اذإ
 . ملع أ هللا و

 هجوب نيمومأملا ةالص تذضقتنا اذإ مامإلا ةالص ىفو : ىدشارمحلا ةنأسم

 )١( ؟ ال مآ ةزئاج ةعامج ناذألا ةمودعم دلب ى ةالصلاو » : لصألا ى « .
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 له ص نب.ومأملا ةعامحلا ةالص كلذكو ؟ ضقتنت مأ منت ، هوجولا نم

 نيهجولا الك ىف ةمات مهلك مهتالص : لاق ؟ مامإلا ةالص ضاقتناب ضقتنت

 . اذه ريغب لاق نم انم ةئطخت ريغ نم نملسملا ءاهقف ىأر نم هارن ايف اعيمج

 . . . . ملعأ هللاو

 ( دمحلا ) آرقو مارحإلا ةريبكت ربكف مامإلا ةالصب ىلصي نميف : ةلأسم

 ةءارقب ىتأي نأ هيلع ، هنم اوهس مامإلا نم ةروسلا ةءارق نم ئيش عمسي ملو
 ناك اذإف : لاق ؟ كلذب هتالص ضقتنت . مآ ؟ مامإلا ملسي نأ دعب ةروس

 ةءا رمقل تصان ريغ ناك نإ و هيلع ء ىش الف ائيش عمسي ملو مامإلا ةءارقل اتصان

 . ملعأ هللاو . ةءارقلا لدب هيلعف { اثي ث عمسي ملو مامإلا

 ؟ الامش وأ انيع ةضيرفلا ىلص اذإ لقتني مامإلاو : ىحبصلا ةلأسم

 . ملعأ هللا و . انيمع لةتني : لاق

 ىف ىلصي نأ دحأل زوجس لهو : ىوكزألا نسح نب ملاس نب رمع ةلأسم
 لوقلا رثكأو { فالتخا هيف : لاق ؟ ةعامحلاب ىلصي مامإلاو هدح و دجسم

 تناك اذإ زوجت ال ةعامحلا ةالص لاح ى دجسملا كلذ ىف هدح و ىلص نم نآ

 . ةعادحل ا مامإ ةالصب ة زئاج ةالصلا هيف دجسملا ثالذ نم ناكم ىف هتالص

 ىلصي نأ ىلصملل زوج ال ناكم ىن دجسملا كلذ ىف هدحو ىلصملا ىلص اذإ امأو

 . فالتخا هيفف ةعامج مامإلا ةالص لاح ىف ةعامحلا مامإلا ةالصب هيف
 اذإ امأو . دجسملا نم ناكملا كلذ ىن ىلصي نأ هل زوجب هنأ لوقلا رثكأو

 ليق دقف ، رذع نم الإ ةتباث ةعامج و مامإ هل دجسم ىن ةدحو ىلص و لجعتسا

 فالتخا هيف ةعامحلا ةالص لبق دجسملا كلذ ىف اهالص ىتلا ةالصلا مامت ى
 { ةمات اهنإ لاق نم لاقو © ةضقتنم اهنإ لاق نم لاقف . ىأ ر لاب نيملسملا نب

 . ملعأ هللاو . ةمات اهنإ لوقلا رنكأ و

 3 حربستلا عمسي ملو مص مألا مامإلا اهس اذإو : راثآلا ىناعم نم ةلأسم

 هملعب ه هنم وندي و هتالص مهنم دحاو عطقي : لاق ؟ هغالبإ ىلع لاتحن فيك

. ملعأ هللاو . ةالضلا ئدتبي و عج ري و
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 ، هدح و هتالص دسفتأ ، ؟دمعتم. هيف رهج امب مامإلا رسأ اذإو : ةلأسم

 ةمات مهنالص نإ ليق & فالتخا كالذ ىف : لاق ؟ هفاخ ىلص نم ةالص مأ

 .هتالص دسفت ال و مهنالص دسفت لوق و ةدساف اعيمج مهتالص لوقو 2 اعيمج

 . ملعأ هللا و

 هل زئاجف رك ذ اذإ ، رسلا عضوم ىف رهجاذإ امأ : ناديبع نبا ةلأسم

 رهلا عض وم ىن رسأ اذإ امأو ، ةءارقلا نم ىقب ام رسي وأ ةءارقلا ىلع ىنبي نأ

 . ملعأ هللاو . ةءعارمتلاب ئدتبي هناف ركذ اذاف

 امامإ ناك ،هب رهجم ال ايف هينذأ عمسي نأ هل له ىلصملاو : ةلأسم
 راهنلا ةالص امأ : لاق ؟ مامإ ربغ ناك اذإ هيف رهج ايفو ؟ مامإ ريغ وأ

 ، ردق نإ مامإ ريغ وأ امامإ ناكاهىف ةءا رقلا ىن هينذأ عمسي الو ىمجع اهنإ ليقف

 © هيلع ةداعإ ال ليقو © ةداعإلا هيلع لوقف رذع رغ نم اهعمسآ نإو

 هيف رهج ام امأو ، هيلع ء ىش الف لعفي مل ناف ، هينذأ عمسي نأ هل ىري ضعبو

 { لعفي مل نإو .هتءارق هينذأ عمسي نأ هيلعف ليللاو رجفلا ةالصك مامإلا

 . ملعأ هتلا و . هيلع ضقن ال لوقو 0 ضقنلا هيلع لوق

 ىث : لاق ؟ رسلا نم ةءارقلا ىف رهحلا دح امو : ىدشارمحلا ةلآسم

 عمسأ اذإ ىلصملا نإ نبملسملا نم لاق نملاق ة نيملسملا نيب فالتخا كلذ
 : لاق نم لاقو © امامإ ناك اذإ هفلخ"نَم هعمسي مل ولو ، رهج دقف هينذأ

 لوقي نم لوق ىلع و 0 امامإ ناكاذإ هفلخ ىلصي نم هعمسي ىتح ارهج نوكي ال

 ولو نمومأملا نم هب تأي نمل هث زجم كلذ نإف { رهج دقف هينذأ عمسأ اذإ

 مهتالص و ، هفلخ نم لك هعمسي الو رهجم دق مامإلا نآل 0 هتءارق اوعمسي مل
 مهدعبل هتءارق مهعمسي مل اذإ نمومأملا ةالص متت هنأ تبث اذإف . كلذ ىلع ةمات

 دقف كلذ دقتعاو عامتسالل ىغصأ اذإ دحأ هعمسي مل ولو نسح و تبث © هنم

 ةءارقلاب اهف رهجم هتالص ىف ناكاذإ هدح و ىلصملا امأ و ، ةنسلا ىلع لمعلاب ىنأ

 هيلع ضقن الو ٤ كلذ هل .ه ركيف راهنلا ةالص ىف ةءارقلا هينذأ عمسي هنإف

. ملعأ هتلاو . نبملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع
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 3 كلذ هرضي الف ايسان مامإلا لبق ماس اذإ مومأملاو : ىحبصلا ةلأسم

 . ىلإ بحأ ماعلاو ڵ فالتخا هتالص ضقن ىفف رذع ريغ نم ادمع ناك نإو

 . ملعأ هللاو

 3 برغملا ةالص رفاسملا ةالصب ىلص اذإ مقملاو : ىدشارمحلا ةلأسم

 ، ةرخالا ءاشعلا ةالص نيرفاسملا نم هعم نمب رفاسملا ماقأ هتالص نم غرف املف

 ؟ال مآ ةفصلا هذه ىلع دجسملا ىن هفلخ هدح و برغملا ةنس ىلصي نأ مقملل زوجأ

 .كلذ ةزاجإ نملسملا راثآ نم هتظفحام رنكأ لعلو & فالتخا كالذ ىن : لاق

 . . ملعأ هللاو

 © ةالصلا ثالت ىلص دق لج رل امامإ مامإلا نوكي نأ رضي ال ليق و : ةلأسم

 نوكي نأ الإ ةلفان هعم ىلصي لجر عم ةالصلاب رهجم نأ بحأ الف انأ امآف

 كلت ىلص دق نمب ىلص اذإ كلذ ليق دق هنأ ىعم : هريغ لاق . هريغ عم

 كلذ ريغ ىف زوجت الو © ةزئاج هدجسم ىف امامإ نوكت ثيح هتالص نإ ةالصلا

 . . المحم زئاج هنإ كالذ ليق دقو

 زيجم ال نم لوق ىلع ىدنع جرخ : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 رهجن الو موي نأ زيجم الأ هريغ هعم سيل ةلفان ىلصي نمب مويو ، رهجم نأ

 مهنم ةلوبقمب تسيلو ث ةقيقحلا ىن ةالصب تسيل اهنآل (١)نقةفانملاب ىلص نإ

 فالتخالا ىعم هيلع لخدي لب ث رهاظلا ىف اهصقني امم ائيش اهنم اوصقني مل ول و
 نم رغب تأي نأ هل زج ال نم لوق ىلع ىلوتي ال نمم ىلص نإ هتالص ى

 ئجم 1 نإو ، كلذ رصبي نم عم ىعملا ىف براقتم اذه لكو ، هالوتي ال
 رسفم .مه راثآ ىف ءاج امك . هالوتي ال نمم موي ال نأ رانآلا ىن آرسفم كلذ

 ةالصلا نم ءايشأب رهجم مامإلا نآل ، ىلوتي نم متأي ال هنإ لوقلا ضعب ى

 هيلع اوتبثأ هتالص ىف درفنملا اهع رهج نإو ث اه رهج نأ مم؛وملل زوجي ال

 اذكه : لاقف كالذ ىف سيمخ نب دعاج هيقفنا خيشلا ترظان دقو . لدبلا

 . ملعأ هللاو . هنيعب ظفللا الإ هلوق ىنعم ىلع هعم جرخ

 . لصألاب اذك . )١(
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 نسح لقاع ىص الإ دجوي مل اذإو ىصلا ةمامإ ىن فلتخاو : ةلأسم

 خيشلا لاق . اهليطعتو اهكرت نم لضفأ هتمامإ تناك ةراهطلا ىلع نومأم

 مايقلا ناكو ث هب موي ايبص الإ مامإلا دج مل اذإ ثللذك : ىدنكلا دمحأ نب ديعس

 ليبس اهمايق ىلإ دجأو ام لطعت الأ ةعامحلا ىنعم توبثل اهليطعت نم لفأ اهس
 . ملعأ هلاو

 اومتي ملو دجسم مامإ فاخ ةعامج نولصي نيذلا ىفو : ىلمازلا ةلأسم

 ، هشعن وأ مامإلا ىليهس ث ىناثنا فصلا ىن مهضعب فدص و © مدقملا فصلا

 فصلا لهأ ةالص تتأ © ىناثلا فصلا ىن دحأ مامإلا ( ةوفق ) ىلع نكي كر ملو

 تزاج لوآلا فا فلخ اوفص اوناكاذإ : لاق ؟ ال مأ اذه ىلع ىناثلا

 مامإلا فاخ مهنم دحأ نكي مل ول و ، ادعاصف نبالا نم اوناكاذإ © مهتالص

 ملعأ هللا و . متي مل لوألا فصلا ناك ول و

 دقف دعب و : هلأس نم ىلإ هلا همحر _ نافلخ نب انهم ملاعلا ديسلا ةلأسم

 ةالص هيف ةتباثلا دجملا ىن ةعامحلا دعب ةعامحلا ةالص ىف ثلترظانم تلمأت

 ىأر نم ىأر ىن اهرجح و ، رصبلا ىوذ رثألا نم هتعفر ام عم ةعامحلا

 ىف حصي الو ، دجوي اذكه هتعفر امكف 0 هفالخ ىأر ىلع اهمامتإ ناسحتسا

 امهف ةئطختلا زوجت الف { نملسملا لوق نم نملوقلا الك نآل ، لادج ثالذ

 . لهاج وأ ملاع نم © هفالخ لمع نم ؛ئطخم ل ام { لماع اهدحأب لمع نإ
 لاق نمل ةجحلا نأ امهل ججحلا نم هوجرأ ىذلاف ، نيلوقلا نيذهل ججحلا امأو

 ةردابملا ليجعت لضفو ، ةعامحلا ةالص ىلإ ةعراسملا ىف بيغ رتلا لجأل رجحلاب

 اه انواهت رذع ربغ نم اهنع فلختلا نع ريذحتلاو 0 اهناقوأ لئاوأ ىف اها
 اهف مهمامأ نوكيو ى نيعمتجم اهيف اعيمج اونوكي ىتح ث اه رغب الغاشت و
 { مهل امامإ هب اوضر ام دعب هميدقت ىلع اوقفتا دق مه رايخأ نم دحاو

 نعفلتخم كلذك اوناك امهف « اهماماب ةقرف لك نىقرفتم اقرف اونوكي الو

 ل وقلا اذهل ةجحلا نم ىل ناب ام اذه © نيدلا رمأ ىفف نيداضتملاك كالذب او ريصيف

نم تقو ى ةعامحلا ةالص رجحت الئلف ،اهناسحتساب لاق نمل ةجحلا امأ و
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 هئاق نم اناسحتسا ، كلذ بجوت ةجح ربغ نم ، ةالصلا اهبف ة زئاحلا تاق وألا

 ىلع رجحم اذه ىلع فيكف ٤ رذع نم فاختملا فلخت نوكي نأ نكمم هنال

 ؟ مهلبق اهولص نيذلا دعب ةعامحلا ةالص مه رذع هنم حصي امم نيفلختلا

 اذه نسحتسا دق و . هتجح ىل نىت اذإ هتبثأف هب لوقلا هجو ىرأ ال ام اذه

 تنسحتسا دق ىنإ و & هنع دج وب ايف هللا همحر _ ديعس وب أ خيثلا رخآلا ىأ رلا

 . ملعأ هللاو . آريخ انع ىلاعت هللا هازج هرثآل ءافتقاو هب ءادتقا هنسحتسا ام

 ةالص هعم ىلص نم ىلصف فورعم مامإ هل ناكاذإ دجسملا نعو : ةلأسم

 ةالصلا كلت مامإب ةعامج آضيأ اولصف ىرخأ ةعامج تءاج مث { اوفرصناو

 لوألا مامإلا ناك ةعامج اواص اذإ مهتالص متت : تلق © دجسملا كلذ ى
 ةعامحلاب ىلصي رخذوملا مامإلا ناك اذإ امأف٤ ةالصلا ىن دعب وآ ةالصلا ىضق
 مامإ وهو ص لوآلا مامإلا ةالصب زوجت هيف ةالصلا تناك عضوم ىن ةرخآلا

 ماد ام ةالصلا مامت لبق الو ةالصلا مامت دعب ثنلانه مهتالص زوجت الف ، دجسملا

 زوجت ال عضوم ىف نولصي ةعامحلا هذه تناك اذإ مأو . ةالصلا ىف لوآلا

 ةالصلا دعب امأف ، ةفصلا هذه ىلع ناك عض وم ىأ ىن مامإلا ةالصب ةالصلا هيف

 ىف امأو . انباحصأ لوق نم افالتخا هيف ملعن الو { زئاج كلذف مامإلا مامتو

 ا واعف ناف ، ىنعملا كلذ بجوي برسو رذع نم الإ كلذ بحت الف ةالصلا نبح

 اف التخا هيف ماعن الو & لاح ىلع مهتالص تزاج رذع ريغل ثالذ
 م

 . ملع أ هللا و

 فصلا ىف فصي نأ دحال زوجب لهو : ديعس نب ملاس ىفئاصلا ةلأسم

 عارذ رادقم فصلا نع عفترم لودج ىف ةعامج مامإلا عم هفرط ىن لوآلا

 سأب ال : لاق ؟ال مأ ةجرف فصلا نبو هنيب نكي مل اذإ ، اليلق رثكأ وأ
 .ولعي مامإلا نإ لاق نم لوق ىلع & هنم جرخم ملاذإ فصلا نع هعافترا ىن هيلع
 ، ادعاصف لجرلا ةماق ردقب هولع ىف لودحلا ناك امهمو : هرغ لاق

 هعافترا ىف هنأل هب لصتم رغ فصلا نم جراخ هيلع ىلصملا نأ ىدنعف

عطقنملاك اذه ىلع هدح و هب ىلصملا نوكي و ع ىش هنم هلني مل ةفصلا هذه ىلع



 س ٦٠

 ىث ناك اذإ اصوصخ © ئرأ ايف هتالص مامت ىل نيبي الو ، فصلا نع

 هريغ و لودحلا ىن اهمكح نأل انهه ةجرفلا ركذل ىنعم الو 2 لوآلا فصلا

 . ملعأ هللا و . ءا وس

 تدسف اذإ ، ةعامحلا ةالص ىف سيمخ نب دعاج ةقثلا خيشلا نع : ةلأسم

 لك ى ماودلا ىلع هنم ىقبو 0 جرحم ملو . فصلا طسو ىلص نم ةالص

 الص

 3 رثكأ وأ اهلك ةرتسلل ذخأ اذإو ؟ ةمات ىه مأ هتالص دسفتأ ، هرخآ ىف

 ة رتسلا نم ذخأي مل اذإ فصلا ىن هيلي دارأ هلعل ( هيفقي ) نم ىلع قيضي الف

 وه و مامإلا ( افق ) نع لوألا فصلا ىف ىلصملا اذه ناك نإف : لاق . ائيش

 نيملسملا لوق رثكأ ىف ؟ ضقنلا هيف نوكي نم ىلعف ، اهلك ة رتسلل ذخآ

 . ضقنلاب ليقو . مهلع سأب الف نيش مامإلا نم اولان نإو :اهماتب ليق

 نم ةالص داسف ىفف :» ىف نكي نإو 0 لاقي ايف رثكألا وه لوألاو

 . دحاولا ضقنلاب لوقلاو & لاح ىلع فالتخا اهمامت و ، لامش و نمم نع هيلي

 امدقتم دحأ وأ ا رخأتم دحأ ناكو رقتسي مل اذإ فصلا ىفو : هل تنق. ملعأ هللا و

 فصلا جاجوعا ىن : نبملسملا نع رثآلا ىن : لاق ؟ال م أ مهتالص دسفتأ

 كلذ نوكي نأ لعلو وجرأ ايف ( ةلمهملا داصلاب ) اهف صقن هنأ ةالصلا ىن
 فصا نع مسالا ف جرحم اهو ، ىعمل ةرورض ريغل نوكي ام عض وم ق

 ناك ول و ( ةمجعملا داغلاب ) ضقنلا ىنعم اهقحلي نأ اهضقن ىلع ىل نيبي الف
 جرخم الأ ىسع و 0 هيلإ ةيعاد ةرورض ريغ نم دمعلاب هل ةي وسلا ىف ريصقت نع

 مومأملا نوكي ثيحم ، هرخأت وأ همدقت ىف رخآلا نم مهدحأ نكي مل ام كلذ نم

 امهنم ىناثلا و { مامإ امهدحأ نينثا اناك ول نأ هنيم نع سكعلا وأ امهف مامإلا نم

 نم هركي هنإ نيرخأتملا ضعب لوق ىلع جرخ هنآ الإ ، حص نإ ىنم ىأر ىلع
 مهنمو . رخآلا بكنم امهدحأ دوس زواجم مل ام © اهضقن ىلإ هب غلبي نأ رغ

 نأ نكمب ام ردقب ، فصلا ىلع جرخم مل ام ضقنلا نود ةيهاركلاب لوقي نم

٥1 وه نمو فصلا ى 0 هيلي دار ا ()١( هيفقي ) نم ةالص لاح ام 0
 

 )١( لس الا ى اذك .
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 نم ىأر نم ىل وأ لدعلا نم هولاق ام لإ عوج رلا و ئ ه رغ هناكم نوكي

 . مالسلاو . هباوص ثعم حصي ىنح ىلوق عدف ، ثلذ ىتأو هل رصب ال

 هنظ بلاغ ىن ناك امات عوكرلا قحلي مل اذإ مومأملا نعو هنمو : ةلأسم

 مامإلا عبتيو عوكرلا كرتي مأ عكريأ ، دوجسلا ىن مامإلا قحلل عكر ول هنآ

 ؟ةملاثلا وأ ةيناثلا وأ ةعكر لوأ ىن ناك مامإلا ميلست دعب عكري و { دوجسلا

 ؟ اهعق ريأ ح ةروسلا عمتسي د ملو مامإلا غم عكرو (دمحلا)ار أرق اذإ (١)عقا رلاو

 عجريو ةروسلل عمتسي و 7 ةءارق كرتي وه مآ دمحلا ةءارقب ئ زتجمب مأ

 لاح امو ؟ رثكأ وأ اهفصن رق اذإ ةعاقر ريغب ىفتكي مأ دمحلا ةءارق عقري

 ؟ كلذ ىن هجولا فيك مأ لوآلا مث لوأآلاب أدبيأ ؟ ء ىش ةعكر لك نم هتعاقر

 ىف مامإلا عبتي ن هب ىل وآلاف عوكرلا كردي ال هنأ هسفن ىف ناك اذاف : لاق

 هنإ لوقي نم لوق ىلع ال ةعكرلا ى هل هزجع نم لوق ىلعو ص دوجسلا
 & د وجسلا ىث هقحلف عوكرلا نم مامإلا جورخ دعب عكر وه نإ و & هب قحلي ال

 ىعم هقحلي امم هنأ وجرأف ، هنم مامإلا جرخ نأ لبق ناك همارحإ نأ الإ

 هأزجأ و هكردأ دمف عوكرلا ىن هكردأ نإ و { اهمامت و هتالص داسف ىف فالتخالا

 ايف هئزجت هنإ ثلاث لوقو 0 لاح ىلع هئزجم ال ليقو © ةءارملا ةداعإ نع

 داز امف ، ةيآ هتءارق نم كردي ىنح اهنم هب رهج ام نود © مامإلا هب رهج ال

 لوق ىلعو ، هأزجأ اهنم كردأ ام : عبار لوقو ث اهرادقم ىن ناكام وأ اهاع
 0 رجفلا ىن اثالثف سداس لوق ىلعو 0 اثالث ىآلا نم كردي ىنحف سماخ

 ىن وه امك كلذ كردي مل نإو ، ةرخآلا ءاشعلا ىن ةيآو ، برغملا ىن ندتنثاو

 دعب هتالص ماممل اهس ىنأب نأ هلع ناكو & هدايق ىلع ه زجم مل اهنم لوق لك

 هل عمتسي نأ ( دمحلا ) مامإلا زواجن نأ دعب هل ىغبني ىذلاو 3 مامإلا ملسي نأ

 هثزجم ام رادقمل عمتسي ملو هعم عكرو ( دمحلا ) ارق وه ناف 3 أرقي الو

 همارحإ دعب عمتساو ( دمحلا ) كردي مل نإو ،اهنداعإ نع هزجي مل اهنعارق نم
 ىلع ثاذذكو ، فالتخا هيلع اهتداعإ موزل ىفف © اهنم هئزج امل وأ ةروسلل

 )١( !هامعت۔ا رثك دق و بهذملا لهأ دنع ف ورمعم اهاعفو ةملكلا هذه لعل .
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 ىبي ام ةداعإ ىف جرخ ، اهفصن الإ كردي مل نإ س ةءارقلا نم هئزجم امل هعايتسا
 1 مامإلا ةءارقل عمتسا نإو اهفنأتسي لوقي نم مهنم و { لاحلا اذه ىلع اهنم

 عكر نأ دعب اهأرق وه نإو 3 هثزجم الو كلذ هل ليقو ، هتءارق لاح ةروملا

 ضقنال و ءاسأ دق ليقو { ةدساف ليقو 0 ةمات هتالصف عوكرلا ىن هقحل و مامإلا

 دعب همارحإ ناك نإو ، هتءارق نم اذه ىلع اهماتب لوقي نم مهنمو 0 هيلع

 ىن ناك نإ و ةءارقلا ةداعإ هيلع ىري هنأ الإ هيف هقحل اذإ مامإلا نم عوكرلا

 نم ىرعتي ال هنإ لوقي نم مهنمو . الف الإو ( دمحلا ) ريغ ةروس اهيف ةعكر

 ق مامإلا و هتءارق و همارحإ ناك نإو ، هزاوج لهحلا ىلع هنظ عم اهمامت

 ةالصلا م وقت ال امم ء ى ةعكر لك نم هتاف نإ امأو . اهف هقحل اذإ ، تايحتلا

 مامإلا عه لخديف ، ىضم ام كرتي نأ لاح ىلع كالذب دسفت نأ ىسعف 0 هب الإ

 ىل نيبي الف الإو © هتاف ام لدبي مث 2 اكردم هب نوكي امم ، هتالص نم لبقأ ايف

 { ادبأ اهنم ةعكر رلك نم هتاف امم لوألاف لوآلا لدبي ىنح & لاح ىلع اهمامت

 ىف ( دمحلا ) ةءارق اهنم هتاف نميف هلوق نيرخأتملا ضعب نع دجأ ىنأ الإ

 أدبي © ةدحاو ةموق ىف ملستلا دعب ىنأي نأ ث ةيناثلا ىن اهضعبو © ىلوآلا
 . ملعأ هللا و . ىناثلا مش لوألاب

 ؟ راهنلا نم ريخآلا مب رلا ىف رهظلا نولصي موق ىن لوقت ام و هنمو : ةلأسم

 اوديريو تقولا لوأ ىف ةالصلا مدقي نأ ةعامحلا نم هتلا ءاش نم دارأف

 نيمي نع ةعامج دجسملا مامإ لبق اولصي نأ مهل زوجمأ ، ةعامج اولصي نأ
 ، رذع نع الإ فاختي ال ثباث مامإ هل دجسملا اذهو ؟ هلامش وأ بارحملا

 نإو ؟ ال مأ كلذ ه زوجمأ { انركذ ئىذنا تقولا ىف فلخت دقو

 & مل زئاج كاذ نآ نونظي مهو ث انامز كلذ ىلع اولص دقو زئاج ريغ ناك

 اولصي نأ مهل زوج لهو ؟ لدبلا مهيلعو ةضقتنم مأ ةمات مهتالص نوكت

 ىف ناك اذإ : لاق ؟ ىدارف اولصي مأ بارحملا ناخ ةناوطسالا ىلع

 نوكيو 0 رذعل نوكي نأ الإ ، هريصقت ىلع لدي ام اهتقو لوأ نع اهل ه رخأت
 اومدقي نأ ، هنامز رثكأ ىف ىناثلا ثلثلا ىلإ اه ريخأت ىلع هنامدإ عم لاح لع ه

هتاوف نم افوخ و هيف اعمط © لضفلا ىنعمل س تقولا لوأ ىن مع ىلصي نم هيلع
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 ىه نوكتو ح ادمع هرخآ ىلإ اهرخأت ىلع ةءاسإلا نوك نم وآ ، هنم ء ىش وأ

 ؟ ريخألا عب رلا ىلإ ه راهن ىف اه رخ وي نمع فيكف 0 ةعامج دجسملا ىف ةالصلا

 ةالصل وه امنإو تقوب سيل رضحلا ىن هنآل ، ريصقتلا مظعأ نمل اهقح ى هنإ

 ةعامحلاب ىل وآلا قحم اممإ ، اهيف رظتني نأ قحتسي نأ لثم اذه ىلعأ ، رصعلا

 ةرضحل نيرظتنم موي ىن اونوكي الأو هربخ ةلقل هرغب اهليجعت ىلإ اوردابي نأ
 فورعمل ىقبي هنأ نبملسملا لوق نم ملعآ ال ىنإف ، مول الو اهف هل ىتح ال نم
 ولو ث راظتنالا قح نامزلا رثكأ ىف تقولا لوأ نع اه ريخأت ىلع نامدإلاب

 اه نواهتلا ىنعمل وه امنإو ؟ هل رذع ال نمع فيكف راذعألا نم ء ىشل ناك

 لثم ى الو 0 هيف كش ال اعطق هيف قح هل نوكي نأ دعب ال هنأل ٤ هريغ ال

 © قافنلاو رفكلاو قاقشلا نم _ هتلاب ذايعلاو _ هوهس ةركس ى هوهل ىلع هنأ اذه

 اذه لثم نوكي نم اوعدف الأ ، مراحملا نم ء ىش بوكر وأ مزال عييضتل

 { اهتقو لوأ ىن تاولصلا ىلع نيظفاحملا نم قح هنوضرت نمم ، هريغ ىلإ

 هلمع ءوس نم هبرل ابئات ، ةلاهج وأ ىمعل © ةلالضلا نم هب امع مج ري مل نإ

 دحلاب اهتماقإ ىلع مكنم لك ص رحياف 0 دامعلا ىه مكنيدل اهنإف © هللز ط

 لضفلا زارحإل ةقباسملا ىلعو & نيحلفملا نم اونوكت نأ ىسع ث داهتجالاو

 . ، اهيلع ةظفاحملا نع مكودص نأ موق نآنش مكنم رجم الو ص نقباسلا نم هلامكب

 { اهاقوأ لوأ ىن ، اهكرت ىلإ ىعادلا لوقلا نم لزه ث اهلإ ةعراسملاو

 لمع ال و نيملسملا لعف نم كلذ سيلف 0 اهتاوف ىتح دمعلاب اه ريخأت نع الضف
 لمعلا و نيدلا مايق ىلع سانلا ص رحأ مهنإف ، نبنسحملا قالخأ الو ، نيحلاصلا

 اليلد ه ربغ و اذه ىف اه ىفكو & نءقحملا ىأرو عامجإلا و ةنسلا و باتكلا ىف ام

 هل وأ ىلع اهنق و رخآ لضف اهف ىأر نم بهذم ىلعو 0 هيده نأ هتلا دارأ نل

 هيلإ مكاعد نم اورذحاف ك هفالحخ ىلع لدي هفاص وأ ىف اهنم الك نإف هيجني نأ

 ادبأ اهكرتب مكيلع ردقي مل نإ ناطيشلا نإف © هيف تنأ امع مكد ريل هيلع مكلد و

 نه نوكي ام ىلع ص ريصقتلا ىن مكنم ىض ري ى ادمع مكتوفت ىنح اه ربخأت و
 هل نوكي سبلأ ئ رم+كلا ىلع ردقي نإ ٤ ربسيلا ء ىشلاب ول و ] ريخأتلا

ء كلذك سفنلاو دابعلل ودعلا وهف ،© هيف بيجأف & هيلع لد و هيلإ اعد ام
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 ىذلا مكنيد نع مكونتفي نأ ، رشلا ىلع هناوعأو هورذحاف ، داص رملابل امهنإو
 ء ىش ريغ ىلع مهنإف ، ادشرم هنم اوذختت الو ، رهجلاو رسلا ى مكل ىضترا

 . ادبأ مهايإو مك ايف
 دجسم ىف ةعامج اولص اذإ نيملسملا نيدل فالخلا لهأ و هل ليق : ةلأسم

 ؟ هيلع ن وعطقي مآ ؟ كلذ نبح هدحو ىلصي نأ درفنملل زوجم له

 كلذ ىن ةعامج ىلصي نأ دارأ نمل زوجب له ى ةتباث ممالص تناك اذإ كلذكو

 ؟ ءىشب تسيل مهتالص نوكت وأ { اهدعب وأ مهتالص نح دجسبللا

 نأ دحأل ىنبجعي ال : لاق . هللا كمحر كلذ ىنفرع ؟ ثلذ فيك مأ

 نم اوبات اذإ مهماع لدب ال هنأل .{ مهتالص لاح ىف ىدارف الو ةعامج ىلصي

 زوجت ثيح ىلص نم ةالص ىف فلتخم مهنالص دعبو © هنع اوعجرو مهنيد
 نب دمحم خيشلا باوج نم . دجسملا كلذ ىف تزاج ول نأ مهعم ةالصلا
 3 زوجت ال ةالصلا ىن مهنمامإ نأ لوقلا رثكأ : ةلأسملا هذه ىف ربشب نب هللا 7

 ضقنت امم ءايشأ أ مهالحتسا ، نيمآ لوق نم ناصقنلاو ةداي زلا نم اهف نوتأي مهن

 الو .0 مج مأوي الف ةتباث رغ تناك اذإ و . ةتباث ربغ مهمامإف :7

 اهلاكب ةالصلا نوتأي اوناك نإو . .ادرفنم ةعامج ىلصي نم ىلع نوعطقي

 . ملعأ هللا و. مهتالص ريغب ىلصي نم ىلع نوعطقيف ،نوصقني الو نوديزي الو

 ىأر نع ةالصلا ى نوتأي مهنأ حص اذإ : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 دار أ نم عنمب الف 0 نملا ا لوق نم هب دسفت ن أ الإ زوج ال ام نيد وأ

 { اهمدعك اهدوجو ىف اهنآل . مهتالص لاح آد رفنم وأ ةعامج ىف ىلصي نأ

 حصي مل نإو ؟ عامجإلا ى ةالصب سيل ام ريغلا ىلع عطقي نأ حصي فيكف
 نم مهريغل عناملا { اهمامت نم هب ام ىلع ىهف ، اهدسفي ام اهبف نوتأي مهنأ

 مهعم لخد نمل دبالو 0 اهيف اوناك ام ىدارف وأ ةعامج ىف مهنع دارفنالا

 ىأ رلا نم هيلع لخديف © ىلوتي ال نم فلخ ىلص نمك نوكي نأ نم اذه ىلع

 هعم حصي ال ام اهف اوتأ مهنأ هدنع حصي مل ام اهزاوج ىلإ ىليم نأ الإ ، هيف ام

 لوق نم ىأرلا هيلع زاج ام وأ ، هب لمعي نأ هن سيل ىأر وأ { عامجإ ىن
اونوكي نآل زاجف ث لمتحا ام أطخلاب هلهأ ىلع هيف مكحم نأ زجم مل ، لمع وأ
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 اذه لثم ق مهعم لخدي نأ دارأ نم ىلعو & هب عه ىذلا مهرمأ ق ققح ىلع

 . هل زاج ام الإ ىأر الو نيد ىف ىنأي ال ىنح © هسفنل آ رظان نوكي نأ

 . قفوملا هللاو

 الجر او راتخا اذإ ةعامحلا ىت و : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا ةلأسم

 هل زوجع ال : لاق ؟ ال مأ مثإ هيلعأ © مه ىلصي نأ ىنأف مهع ىلصي نأ

 . ملعأ هللا و . رذع نم الإ

 ت ربك ثانإ : هيلي نمم لجر هل لاق اذإ مامإلا عم ىلصملاو هنمو : ةلأسم

 : لاق ؟ ال مأ هتالص ديعيو هلوق لبقيأ 3 مامإلا لبق مارحإلا ة ريبكت

 : لوقو © لبقي : لوقف © ةقث ناك نإو ، ةقث رغ ناك اذإ هلوق لبقي ال

 . ملعأ هللاو . لبقي ال

 لخاد قاض و ، دجسم ىن موقب ىلص اذإ مامإلاو : جرفم نب دمحأ ةلأسم

 ، لاجر ةعبرأ وأ ةثالث وأ نالجر ءاجف ، ايلاخ هجراخ وقبو دجسملا

 مأ 3 ةجرف مامإلا نبو مهنيبو © هلامش وأ هنيع نع مامإلا ءاذح اوفص

 . برقأ طاتحالا ىلإ اهدب و ، فالتخالا نم جرخم ال : لاق ؟ال مأ مهتالص

 . ملعأ هتلا و

 اهضقني هنأ ملعي مل امم هتالص ىن ء ىش مامإلا ض راع اذإو : ىحبصلا ةلأسم

 ىتح مهس اهمتي نأ هل ىغبني تلق نإو © ةالصلا كلتب هسفن بطت مل هنآ الإ

 لدبلاب هسفنل طاتحم نأ دارأو ، كلذ لعفف كاش الب اهضةني ام هدنع حي

 ، هيلع مالعإ ال : لاق ؟ال مأ مهسفنأل او رظنيل كلذب ةعامجلا مالعإ هيلعأ

 . ماعأ هللاو . نيدلا نع جراخ طايتحالاو ، اطايتحا اذه لعف امنإ و

 رمآلاب آدحأ صخم الأ بحأو .ثدحأ اذإ ةعامحلا مامإو هنمو : ةلأسم

 مهسفنآل اوهدقي اودارأ نإ ع ةعامحلا ىلإ كلذ درو ث ةعامحلاب مامإلاب هنم

( ٢ ج راثآلا بايا _ ه م )
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 ؟ ال ما ع ىش هيلعأ ) مع تكسو جرخو 5 ىد ارف اومتي وأ ٤ مح مي نم

 تب نم مه مدقي نأ دعب الإ جرخ الأ هتالص تضقتنا اذإ ماسإلا رم؛وي : لاق

 . علعا هللا و . مه الص مب معد نم اومدقي نا مهباعف لعفي نإ و { مم الص مح

 ةراهط ربغ ىلع ىلص هنإ : مامإلا لاق اذإ اه وأ عطقنم : ىحبصلا ةلأسم

 هلوق لبقي ال ليق 0 كلذل ايسان ةالصلا هب ضقتنت ام وأ ، سجن بوثب وأ

 ليقو & تقولا دعب لبقي الو 0 تقولا ى لبقي ليقو 0 كلذ حصي ىنح

 حص ولو © هيلع الو مهلع لدب ال ليقو ث وه لدبلا هيلعو { مهلع لدب ال
 . ملعأ هللاو . هل وق لبقي الف كلذ دمعت هنإ : لاق اذإ امأ و . كلذ

 ةحتافلا نم مامإلا غارف لدعب مرحأ اذإ م ومأملل نسحأ امو هنمو : ةلأسم

 رطتني و ةحتافلا ةءارق كرتي مأ ، دعب نم ةروسلاب ىتأيو ، ةحتافلا أرقي نأ

 زئاج هلكو ©،© فالتخا كلذ ىف : لاق ؟ اهعمتسيل ةروسلا مامإلا ةءارق

 3 اعاوص و ءارآلا لدع فرعأ ال انأو 0 لدعلا ىرحتي نأ ىلتبملا ىلعو

 نم ةروساا ةءارق عامتساو ث ةحتافلا ةءارق كرت تظفح ام ىلع كلذ لضفأو

 . ملعأ هللا و . مامإلا

 هسأر عفرف © ةسطع هتءعاجف مامإلا عم دحس اذإ مومأملا ىفو هنم و : ةلأسم

 كلذ هل زوجمأ ، همامإل اعبات هناكم هدر مث سطع نآ ىلإ دوجسلا نع الياق

 هنيبج برضي نأ دجاس وهو سطع نإ فاخ هنأل ؟ ال مأ ةمات هتالصو
 اذه لعف نإ ىدعو ث اصوصنم ائيش اذه ىف ظفحأ مل : لاق . ضرألا

 . ملعأ هللاو . رذعلا هيف هل امم اذهو & عساوو زئاج هدرو هسأر هعفر نم

 ، هتالص ى كش اذإ مامإلا نعو : ديعس ىبأ باوج نمو : ةلأسم

 نم اوناك اذإ مهاوس هيلع نإ ليق دقف ؟ ال مأ هفلخ نم لا؛وس هيلع له
نم لاوس هيلع ليقو ، مهل لاوسلا هيلعف كلذ نود امأو © ادعاصف ةثالثلا
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 فاش ىلع خرهني الو & لاح ىلع كلذ هيلع سيل ليقو 0 ادعاصف ةعبسلا

 3 تاقثلا الإ هتالص نع لأسي ال ليق دقو ، اوناك ام انئاك نقي نع الإ

 مهتي نأ الإ ، كالذ ى هلوق لبقي و ، هلأسي نأ زئاجف دحاو هفلخ ىلص اذإ ليق و

 ءى زجمالف هفلخ ن ولصي ال نيذلا نم ناكاذإ امأ و . مهتملا لوق زوجم الف كلذ ى

. ملعأ هللا ٠ . ليق اذكه ء ةقثلا لوق الز



 عساتلا بابلا

 ةدجسو رجفلا ىنعكرو رتولاو 0 نيديعلاو ء ةعمجلا ةاد.ص ى

 . ةنيفسلا ىف ةالصلا ىفو © ضيرملا ةالص فو © لفاونلاو نآرقلا

 كلذ هبشأ امو 0 مهولا قىدجسو

 ةضيرف ةعمحلاو { ةالصلاب ءادنلاو ةبطخلاو تقولا ةعمحلا ضئارف و

 ى دون اذإ اونمآ نيذلا اهُسأ اي ):ىلاعتهتلا لوقلةمايقلا موي ىلإ ةتباث ةبجاو

 وه ركذلاو ()١( هللا ركذ ىلإ اوَعساف ة. عملا موي "نيم ةالصلل
 ةعمحلا مكيلع ضرف هللا نإ »: مالسلا هيلع لاقو دصقلا ط ةالصلا

 عمج الف { اهس افافختسا و اد وحجاهكرت نهف ةمايقلا موي ىلإ ةتباثةبجا وةضي رف

 الأ { هل ةاكز الو الأ { هل ةالص الو الأ ، هرمأ ىن هل كراب الو هلمش هتنا

 نهف 0 ' هل داهج الو الآ 0 هل 7 الو الأ { هل جح الو الأ { هل مايص الو

 . ملعأ هلل او . « هيلع هللا بات بات

 ءاسنلا الو ث ديبعلا الو نايبصلا ىلع ةعمج ال : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هاوس امو ، رمعم رصم ىث لدع غامإب الإ ةعامحلا موقت الو & رفاسملا ىلع الو
 راصمألا نآل ، لدع مامإب الإ راصمألا ىن ةعمج ال ليق هنأ ىعمو . هيف خاتخع

 . ملعأ هتلاو . لدعلا مايأ ىف ترصم امنإ

 هرفس ىف ةعمحلا هيلعأ ، هماقم نم نعظ و مامإلا رفاس اذإ هنمو : ةلأسم

 لخدي نأ الإ ارفاسم نوكي عضوم ىف ‘ هيلع الو هل ةعمج ال : لاق ؟ال مأ

 ناك ول و مامإلاو رصملا عايجال ةعمحلا همزليف ، رصمملا رصملا لدعلا مامإلا

 . ملعأ هللا و . ارفاسم

 اهنع فذخت نمل ةعمحلا موي ةعامحلا ةالص ىث فلتخا هنمو : ةلأسم

 )١( ةمحلا ةروس نم ةعهاتلا ةيآلا نم .
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 ثرح ةعمجلا موي ةعامحلا ةالص زوجت ال لوقف 0 رذع ريغ وآ رذع نم

 رذع نم ناك نإ لوقو ٠. رذع ريغ وأ رذع ن ٥ .فلخت نمل لاح ىلع م زلت

 مهاعف هتالص لبق ناك نإو & ةمات اهنإف مامإلا ةالص دعب مهتالص تقةفاوو

 .ةضقتنم ىهف ةعمحلا م زلت ثيح هدعب و مامإلا لبق اولص نإ لوقو . ةداعإلا

 . ملعأ هللا و

 ح

 : ةعمحلا ةالص نع فلختلا ىف ارذع نوكي ىذناو هنمو : ةلأسم

 ىذلا ديدشلا د رملاو ، ديدشلا رلاو ، ىذألا هنم ىشخم ىذنا فوخلا رطملا
 هيلع يخ اذإ تيملاو ، لاملاو سفنلا ىلع فوخلاو ء ررضلا هنم فاخن
 فاخ و هربغ هيف هفلخ الو هب مايقلا همزلي ىذلا ضيرملاو ، هريخأت نم رييغتل
 . كلذ هبشأ امو . ةردقلا نع هعنمب ض رم وأ ، هدعب عايضلا هيلع

 دعبل ةبطخلا عاتسا نم عنام هعنمف آ تمصو تصنأ نمو هنمو : ةلأسم

 تمصو عمتسي مل نإ هنأ ىعمو © عمتسا نمك لضفلا نم هل ناك ىنعمل وأ

 » تمصلا هيلعف عمسي ل وأ عمج 5 وس ( ٩4آال ص ف هيلع ء ىش الو "رصقم ناك

 هيف ملعأ الف & هناسل هب كرحم نآ رمغب هسفن ىت هركذ امأ و . ةعمحلا قح ىثالذ و

 ء ىش ىلع بيطخلا رم اماك هنإ & كلذب رم ويو لضفو زئاج هنإ افالتخا

 كلذ ركذي نأ هللا ركذ وأ _ مالسلا هيلع _ ىنلا ىلع ةالصلاو ديحوتلا نم

 . ملعأ هللا و . كالذ ةف رعمل بلقلا ق داقتعالا كلذ ق مزلي و & هسفن ق

 © رهظلا مأ ةعمحلا ةالص ردي ملو ماهإلا عم ىلص نمو هنمو : ةلأسم
 ةالصب ةالصلا دقتعا اذإ : لاق { رهظلا وأ ، ةعمحلا ىه اذف نيتعكر ىلصف

 هل زوجمو ث هل اعبت وه نوكيف ةالصلا نم تبثي امم مامإلا ىلص اف مامإلا
 ةعمحلا مامإلا ىلصف ارهظ اهاون نإو { مامإلا ةالصب ةمات هتالص و © هيف هعابتا

 رهظلا ىون نإو ث هثزجب مل رهظلا مامإلا ىلصف ةعمج اهاون نإو © هئزجم مل
 عم دقتعا نإ كلذ ىف رصقم وهو ث هأزجأ مامإلا ةالص قفاوف { ةعمج وأ
. ملعأ تلاو . قفاوي ام ىردي ال امب مامإلا
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 نذأ نإف ، ناذأ نيديعلا ىن بج ال هنأ قافتالا ىن جرخم هنمو : ةلأسم

 3 هب ركذي ىنعمل ةعدب تابثإ الو ث ةفلاخم ةدارإ ربغ نم هب رمأ وأ مامإلا
 ديعلل هيجونلا نأ قافتالا ىف جرخم و ، ةنسلا ىلع ثح هنآل انسح ىدنع ناك

 ديعلا ةالص ىف ليقف : مهلوق نم اهيف فاتخيف ةذاعتسالا امأو ، مارحإلا لبق

 . ملعأ هللاو. ريبكتلا لبق مارحإلا دعب ليقو ، ربكتلاو مارحإلا دعب ذيعتسي

 هض رم ةدشل ةالصلا ركذي ال ةلاح ىن ف ناك اذإ ضيرملاو هنمو : ةلأسم

 هل كلذ نكمأ اذإ : لاق ؟ ال مأ وه هعبتيو هل ربكيأ ، ربكي ردقي الو
 ىلصي الف هعابتا ظفحم ال ناك اذإو © كلذ زاج هعبتي ناكو © هل ركي نمم

 اسيل ةأرما وأ لجر هل ربك ناف : تاق . رثألا ءاج كلذب & دحأل دحأ

 نإف : تلق . كلذ زئاج معن : لاق ؟ال مأ كلذ زوج ، (1)ءوضو ىلع
 3 انايسن وأ أطخ وأ ادمعت اداز وأ { نتنثا وأ ةدحاو ربكتلا نم اوصقن

 نم اوصقن اذإ : لاق ؟ ال مأ لدب وأ ضقن حص اذإ ضيرملا مزلي ام

 لقع و حص اذإ لدبلا هيلعف ةالصلا لقعي وه و 0 ةالص لكل تا ريبكت سمللا

 تاريبكت سمخلا نم غرفي ام نبح هنأل ، هيلع لدب الف داز نإو 0 كلذ

 موقي نم ضيرملا عسي ىتم : تلق . ةدايزلا هرضت الو & هتالص تمت دقف

 اذإ : لاق ؟ اهنع رذعنا قحتسي (٢)ةلاح ىأ ىن وهو © ةالصلا كرت هيلع

 هيلعف ةالصلا رمأ نم لقع ام امآو ، رذعلا نم ثالذف هلقع باغو لقعي مل

 . ةالصلا نم لقعي ال ىنح ريبكت وأ ةالص نم لاح ىأ نم ردق امم اهب مايقلا

 . ملعأ هللا و

 ىفرمملا ريغ و رصملا ىن ، رجافلاو رابلا فلخ ةعمحلا ىلصت ليقو : ةداسم

 اممإ راصمألا و  هلوسرو هللا نم درو رمألا نا ل وقلا اذه بحاص ةجحو

 رصان نم .نسلا مامإ ناك :دق : ه رغ لاق . ني وا ودلل هنع هللا ىضر رمع ام رصم

 )١( ءوض و ىلع امه سيل ةأرما وأ لج ره : لصألا ف " .

 )٢(الاأصوب : « لاح ةيآ ى ٥ .
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 لاو انأو ، :عملا ةالص نم ربصلا لهأ منمأ نأ ىنرمأ هتنا همحر دشرم نبا
 : سيمخ خيشلا لاقف ح هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا رضحع كلذ و 2 اهيلع

 لوخدلا ىلإ آدحأ اوعدي مل ام مهنع ىضاغتلا كيلع قيضي الو مهعنمت ال

 .ملعأ هللاو. ةيضابإلا فالخ مههذم ذئموي ربصلا لهأ نأ كلذ و 2 مههذم ىن

 ق رجفلا ةالصل ماقأ نم و : هللا همح ر سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 وه بحأو ، سمشلا نم نرق عولط لبق ةضيرفلاو ةنسلا ءاضق هنكمم تقو
 ؟ ال مأ كلذ هلأ ، سمشلا عولط ىلإ ةنسلا رخويو ةضيرفلا ىلصي نأ
 كردي هنأ ىأر ةضيرفلا ىضق املف { ةنسلا رخأ نإو ، كلذ هل سيل : لاق

 ىلإ اهرخوي ملو تقولا كلذ ىن اهالصو ، سمشلا نم نرق عولط لبق ةنسلا

 . اذه لمعن ال نحن و ، لوق ىلع مت : لاق ؟ هتالص ممت له ، سمشلا عولط

 . ملعأ هللا و

 دنعو راهنلا فاصتنا دنع نآرقلا ةدحس دوحس زوجم لهو : ىلمازلا ةلأسم

 كلذ لكف ، ةالص اهلعج ال نم لوق ىلع : لاق ؟ سمشلا نم نرق بورغ
 ة راهطب الإ زوجت الف ةالص اهلعجب نمو . هريغ وآ قيرط ىن اهدجسيو ي زئاج

 : سيمخ نب رصان خيشلا لاقو . ةالصلا اهف زوجت ىلا تاقوألا ىف ةلماك

 ةغلا رغ نم ةلبقلا ىلإ اهدجسيو & نمةقولا نيذه ىف اهدوحس نع فقن انإ

 ههجو ناك ثيح ئراقلا دجسي نأ ىنبجعي : فلملا لاق . هريغب لاق نل
 . ىلاعت هلا ركذ ىمه امنإ و ةالصلا ةل زنمم تسيل اهنأل ةلبقلا ىلإ ف رحني نأ الب
 . ملعأ هللا و

 3 ناضمر رهش مايقو لفاونلاو رذنلا ةالصل ةينلا ديدجت ىف : ةلأسم
 تاعكرلا نم ىقب امل ددجمو : تلق ص اهكرتو اهديدجت ث زئاج هلك : لاق

 رهش مايق ةنس ىلصأ لوقب : تلق نتعكر ددجم : لاق ؟ نيتعكر مأ

 ةفاضإلاب ىحبصلا بجعأو ، زوجم هلك : لاق ؟ مايق ةنسلا مأ ناضمر
مدقي مأ ؟ ارحسو ةحمورت ةعكر اذك اذك لوقي : تلق . فيرعتلا كرتو
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 ركذ ممدقت ى رفاغلا بجعأو 0 زئاج هلك : لاف ؟ تاعكر عب رأ ةحم ورت

 . ملعأ هللاو .ارحس وأ ةحم ورت ل وقي مث ، تاعكرلا

 مامإلاو دجسملا ىن ةضي رمنلا ىلصي نأ دحأل زوجب له و : ديعس وبأ ةلأسم

 لفنلا نآل ، كللذ هل زئاج : لاق ؟ ناضمر رهش مايق وأ لغنلا ىلصي
 . ملعأ هللا و . ض رفلا و لفنلا دسفي ض رفلا و ، ض رفلا دسفي الو 0 لفنلا دسفي

 وأ رجفلا ةالص نولصي سانلاو دجسملا ىنأي نميف لضفلا لاق : ةلأسم

 سأب الو ، مهفلخ رتوي نأ هلو ث ةمتعلا ىلصي نأ هل نإ ، ناضهر رهش مايق

 .مايقلا نولصي مه و ةلفان مهفلخ ىلصي الو 0 مه الص ربغ هتالص تناكاذإ هيلع

 . ملعأ هتلاو . ةلفانلاك لوقو ةضي رفلاك عطمتي لوق ڵ، فالتخا هيف .رتولاو

 اه“ورقي د وعيأ © امل سان وه و ةدجسلا أرق نمع ةي واعم ابأ تلأس : ةلأسم

 اهعمس نإف : تلق . هأ زجأ ةيناث ةءارق ريغ نم دحس نإ و معن :لاق ؟ دجسي الو

 ، فكالذ ديري ال وه و اهمهف دق هنأ الإ { اهيلإ تصني ملو ، لجر ةءارق نم

 تصني ملو اهعمس نم : لاق ، ةضيرف وأ ةلفان ىلصي وأ سلاج وأ ىشمي وهو

 © اهودعي نأ دي ريف ةدجسلا ىلع رمم و أرقي نف : تلق . هيلع د وح الف اهلإ
 .سأبالف دجسي لو اهادعت نأ و { دجسيو اهأ رقي نأ بحأ : لاق ؟ كلذ هلأ

 لوأ دجسي نأ هيلع : لاق ؟ ةدجسلا اهفو ةروسلا ملعتي نف : تلق

 ؟ ىشعلاب مث © ؟رارم ةادغلاب اهأرق نإف : تلق © ةدحاو ةرم اهثورقي ام

 كرتي نأ الإ ةرم لوأ ةادغلاب كلذكو & اهورقي ام لوأ ىٹعلاب دجسي : لاق

 . دجسي د وعيف ميلعتلا نم هيف ام كرت و موقلا ثدح وأ ، هتعيض ىف بهذ و كلذ

 . ءىراقلا ىلع امك ارارم هعمس ولو ةرم لوأ دجسي نأ هيلع ,عماسلا كلذكو

 ' ؟ دجسي نأ هيلعأ ، ىرخأ ةروس نم هسل ىن أرق مث ةدجسلا أرق نإف : تلق
 ؟ شارف ىلع وهو اهأرق نإف : تلق . هعس نم كلذكو . معن : لاق

 رعش وأ فوص نم ناك نإو 0 هيلع دجسيلف ضرألا تابن نم ناك نإ : لاق

أرق هنأ نطفي ملو ، ترم و ةالصلا ىف اهأرق نإف : تلق . دس و هفشك
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 نإف : تلق . مهولا اتدمس هيلع و © هيلع ضقن ال : لاق ؟ ةدجسلا نم

 ؟ هتالص ىضقي ىنح مأ دجسيأ اهأ رق هنأ ةيناث ةعكر ىف راص نأ دعب اه رك ذ

 ركذ ش اهزواج اذإ امآو . اهعنوم ىف اهركذ اذإ الإ اهدجسي ال : لاق

 مهولا ىتدحس دجسي مت اهدجسي مث ، ماسي ىح اهدجسي الف ةالصلا ىف وهو

 ؟ سان وهو اهورقي وهو هوعمت ذإ هفلخ نيذلا دحس ناف : هل تلق . اهدعب
 اذإ لوبقم هلوقو . هوعبتي نأ بحأو { مهتالص تضقننا اودحس نإ : لاق

 ملعأ هللاو . ةقث رغ ناك ول و ، الهاج وأ ايسان اهد وس ك رت امنإ لاق

 نمل الإ ةدجسلا بعت ال هنأ انباحصأ لوق ىن جرخ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 دصقي مل ولو اهعجس نم لك نإ : لوقو 0 اه عاسالا و اهلإ ءاغصإلا دصق

 تثرقف سلجم ىن ناك نم ليق ىنح دوجسلا هيلعف ث اهيلإ تاصنإلاو ءاغصإلاب
 دجسي نأ هيلع سيل لوقو 3 مهد وجسل دجسي نأ هيلعف سانلا دجسف ةدجسلا هيف

 ةدجسلا أرقي نكلو © ةدجسلا نآرقي ىصلاو ةأرملا لثم امامإ نوكي ال

 لج ر نم هنم اهعمس نم ميمج ةءارقل دوجسلا هيلع : لوقو ؤ دجسيو وه
 . ملعأ هللاو . ىص وأ ةأ رما وأ

 رف ئراق نم ةدجسلا عمتسي ةالصلا ىف لجر نع لئس و هنم و : ةلسم

 نبح ىف دجسف هريغ ةءارق نم ىرخألا ةدجسلا عمس ام نيح ةدجسلاب وه

 ؟ اهعتس ىتلا ةدجسلا ةءارقل ملس اذإ دجسي نأ هيلع له © ؛ئراقلا د وح

 هذه ىف ناك ولو & هسفن ةءارقل هدوس هنع ئز“ الو .© ثكالذ هيلع : لاق

 أرقف دحاو تقو ىف ةدجسلاب اعيمج ارهف . اهيف ئراقلا ناك ىتلا ةروسلا

 كلت هعاتسال دجسي نأ ملس اذإ هيلع له ث ىلصملا دجسف ، ىلصملاو رخالا

 هث زجم نأ دحاو تقو ىف ناك اذإ ىنبجعي : لاق ؟ هريغ ةءارق نم ةدجسلا

 ىتلا كلت ىلصملا أرق نإف : تلق . عاتسالاو ةءارقلل دس دق هنأل ، كللذ
 هيلع له ى هدعب وأ ئ راقلا اهأرقي نأ لبق دحس و ةالصلا ىن ئراقلا نم اهعمس

 ىنبجعي اذكه : لاق ؟ هريغ ةءارق نم اهايإ عاتسال لس اذإ دجسي نأ

ى ةدح ةينلاب هلك كلذل دحو ةالصلا ىف هتءعارقل و هعانسال ىوني نأ الإ
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 ىنبجعيف . ةلفان ىف نوكي نأ الإ كلذ هل ىنبجعي الو ، هئزج نأ وجرأف

 . ملعأ هللا و . كلذ هل زوجب نأ

 ىف كالذ و & دجسي الف ةالصلا ىف وهو ةدجسلا عمس اذإ و هنمو : ةلأسم

 قفاو نإ ىعم و . ةداعإلا هيلعف دس نإ و ئ ةم زاللا ننسلاو ةضرب د رفلا ق قافتالا

 ل وقلا ضعب ق هث زج كللذ نأ ئ ةضر د رفلل دجسف ةدجسلا عايسال ةالصلل هد د وس

 ىرأ الف ةالصلا ىف وه و ه ريغ نم اهعس نم امأ و . اهعاتسا دنع دح دق هنال

 . ملعأ هللا و . ةالصلا ق دجسي نأ

 رفكي © ادمعتم دجسي ملو ةدجسلا أرق نمع ةيواعم ابأ تلأس : ةلأسم
 3 رفكم اهكرت ىتلا ةبجاولا ننسلا نم تسيل اهنأل . ال : لاق ؟ كلذب
 . كرشم ريغ آرفك رفكي هنإف مالسلا هيلع هنع ءاج امل ادرو ةنايد نوكي نأ الإ

 : تلق . ةبادلا ىلع موي : لاق ؟ بكار وهو اهلإ عمتسا نإف : تلق

 .ملعأ هللاو . قي رطلا ىف دجسي : لاق ؟ قيرطلا ىنر ام وهو اهلإ عمتسا نإف

 آدمهتم وأ ايسان اهدجسي ملف ةذي رفلا ةالص ىف ةدجسلا أرق نمو : ةلأسم

 ؟دماع اهكرت نإ لوق و . ةالصلا د ودح نم دح ةلزنمب ىه و . هتالص تدسف

 هيلع مه و ال لوقو . مه ولل دجسي و دسفت ل اسان اهكرت نإ و & هتالص تدسف

 . ملعأ هتلاو

 . ءاوس كلذ ىن ءاسنلاو لاجرلاو دوجسلا كرت ىن موملاو مامإلا و

 مهضعب و { هفلخ ىلصي نم ضعب اهعمسف ةالصنا ىن مامإلا اهأ رق اذإف : تاق

 اولعفي مل نإف ، مامإلل اعبت اهودجسي نأ .نننم؛وملا عيمج ىلع : لاق © اهعمسي مل

 . ملعأ هللاو . فالتخا مهتالص ضقن ىفف

 35 لصف عاش نإو لصو ءاش نإ تاعكر ثالثب رتوأ نمو : ةلأسم

 ىدنع ميلست ريغب لصولاو ث ةثلاثلاب ىتأي مث نيتعكرلا مامت ملسي لصفلا ىنعمو
 هن زحم الف رتولا نم ةرخآلا ةعكرلا كردأ نمو © لالحإ ميلستلا نأل ، حصأ

. ملعأ هللاو . مامإلا ةالص هتالص نآل
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 الوحم نأ هل ادب مث ، ةعكرب هتين دقعأ دقو ، رتوال مرحأ نمو : ةلأسم
 اهل وحم نأ دارأف > اثالث دقتعا دقو مرحأ نإو . هيلع سأب الف . تاعكر ثالث

 . ملعأ هللا و . كللذ هل بحأ امف ح ةدحاو ىلإ

 لعف ناك نإ هتداعإ هيلعف & ةمتعلا لبق رتولا ىلصف ىسن نمو : ةلأسم

 اهتاوف دعب ناك نإو © ةمتعلا تقو توفي نأ لبق © ليللا فصن لبق كلذ

 .ملعأ هللاو .الدب هيلع ت راص ةمتعلانأل ! فالتخا هتداعإ ىفف ليللا فصن دعب

 عولط لبق رجفلا ىتعكر ىلص نمو : بوبحم نب دمحم خيشلا ةلأسم

 فصن دعب امهالص اذإ : لاق ؟ ال مأ نيترضاح امهركذيو هئزجمأ ، رجفلا

 . نيترضاح امهركذيو ، لوق ىلع زاجف ، عماجم ملو رتوي ملو مي ملو ليالا
 ، مانم وأ ةظقي ىن ىنملا جو رخ ثكالذكو 0 داعأ رتوأ وأ عماج وأ مان نإو

 ةبيغ وأ بذك نم & هريغ وأ طئاغ وأ لوب ثدحم هووض و ضقتنا نم امأو

 امهالص نإ امأو . هيلع ةداعإ الف © كلذ ريغ وأ - نصحم فذق وأ 0 ملسم

 ص رجفلا ةالص لبق امهدعب سعن ولو . هيلع ةداعإ الف رجفلا عولط دعب

 الف ثادحألا نم امه ريغ امأ و © امهدعب عماج وأ سعن اذإ امهديعي ليقو

 . اعجطضم سعان ريغ وهو ةبانحلا هتباصأ وأ هيلع ىمغأ وأ 0 هيلع ةداعإ

 . . ملعأ هتلا و

 ل زوجب له ث رجفلا ىنعكر عكر اذإ ىلصملاو : ىراوحلا وبأ ةلأسم

 : لاق ؟ ةالص وأ ةءارق وأ ءاعدلا نم ء ىشب ةضيرفلا نبب و امهنيب عطقي نآ

 ، عوطتلا نم اه ربغ نم ىل وأ ةصي رفلا ةالصف رجفلا عولط دعب امهعكر ناك نإ

 ةءارقلا نم ت ركذ ام عيمج هل زاج رجفلا عولط لبق ن.ةعكرلا ىلص ناك نإو

 ىلي امم هلك كلذ دعب رجفلا ىنعكر لعجب لوقو . ةلفانلا ةالص و ث ءاعدلاو

 لعفي مل نإو ، كلذ دعب امهعكربف عجر ثكالذ لبق امهعكر نإو © ةضيرفلا
 . ملعأ هللاو . اهدعب رتوي وأ ةضيرفلا لبق متي مل ام كلذ هل زاج

ىلصي نأ لبق مامإلا عم رجفلا ةالص دحأ ىلص اذإو : ناديبع نبا ةلأسم
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 رظانلا لاق . ةرضاح اهركذي هنإف تقولا ثلذ ىف ةنسلا ىلصي نأ دارأو ث ةنسلا

 ةالص دعب ةتئاف ال و ةرضاح اه ركذي ال : ىحبصلا لاق و . ةتئاف اهركذي لوقو

 مايأ دعب ول و . اهركذ وأ اهسن نإ ، مويلا ثالذ دعب وأ م ويلا كلذ ىن رجفلا

 لاق اذإ : رخآ عضوم ىئ اهف ىحصلا نعو . ةتئاف الو ةرضاح اهركذي الف

 ةرضاحلا اه ركذ نإو ، هأ زجأ ىنمزل امع لاق نإ و . هأ زجأ رجفلا ىتعكر ىلصأ

 اه ريخأت عسي ال و ةتئاف اهركذي ىناثلا فصنلا ىنو ، هأ زجآ راهنلا فصتني مل ام

 .ائيش هيلعنأ ملعأ مل رهشلا تقو ىلإ اهرخأ نإو ، رذعل الإ سمشلا عولط دعب

 . ملعأ هللا و

 امئاق ىوتسي نآ لبق ركذ مش ، ماقف دوعقلا هيلع ناكاذإ مامإلا و : ةلأسم

 © ادعاق ىوتسي نأ لبق عجرو دعقف مايقلا هيلع ناك وآ { دوعقلا ىلإ عجرو

 . ملعأ هللا و . هيالع مهو ال لوقلا رثكأف

 مهلك ةعامحلا .ىقل اذإ ةعامحلا مامإ ىف : ىرماعلا ةحرس نب ناملس ةلأسم

 مهب ىلصيأ © تقولا فصن ىضم دقو رجفلا ةالصل هل نيرظتنمو نيئضوتم

 تاوف فوخ نم الإ اهكرت هل زوجم ال مأ ، دعب اهاصي ةنسلا كرتيو ةضي رفلا
 . ملعأ هللاو .ةيرفلا توف فخ مل اذإ ةنسلا مدقي نأ ىنبجعي : لاق ؟ ةضي رفلا

 لاق نم لاقو ث لدبت ال ننسلا نإ لوقلا رثكأ نإ : ناديبع نبا ةلأسم

 .ملعأ هللاو .لدبي هنإف رتولا امأو & تاتئاف تاف دق ننسلا تقو ناك نإ و ، لدبت

 ةالص دعب زوجمأ ، رجفلا عولط دعب رمقلا فسخ اذإو هنمو : ةلأسم

 لبق رصعلا ةالص دعب سمشلا فوسك كلذكو ؟ فوسخلا ةالص رجفلا
 ، لوقلا رثكأ ىلع نيتقولا نيذه ىن ةزئاج ةالصلا نإ : لاق ؟ بورغلا

 . ملعأ هللاو . زئاج ناذآلا كلذكو

 اذإ امأو ، ئموي هنإف دوجسلا هنكمي ملو ةدجسلا ارق نمو هنمو : ةلأسم
 اهدجسي لوقو © هيلع د وحس ال لوقف اهد وحس زوجب ال تقو ىف ةدجسلا أرق

ملعأ هنلا و . هيف دوجسلا زوجب تقو ى
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 لمعلا حصي ال هنأ : ريبكتلاب ةالصلا ىن هتلا همحر دمحأ نب درو خيشلا ةلأسم

 وأ رهظلا ناك نإ اذك ةالصل تا ربكت سمخ ىلصأ : ةينلا ظفلو 0 ةينب الإ

 ةينلا هذه ىلع ضيرملا ردقي مل نإو © هلوسرلو هتل ةعاط ةالص ىأو { رصعلا

 ريبكتلاب هيلع ظفلب وأ بلقلا ةينب هنع ىفتكا ث ةلاطإلا هيلع تبعت و 2 هناسلب
 هنع طقس دقف ريبكتلا ولتيو ظفلب ردقي مل نإو ، تا ريبكت سمخ ةالص لكل

 . ملعأ هدنع امم هللا و . هب مئاقلا نع و

 مهو دق ذإ { .آدمعتم مه ولا ىنتدحس كرت اذإ ىلصملاو : ناديبع نبا ةلأسم

 اذإ ىبجعي و {. فالتخا کكالذ ق : لاق ؟ ال مأ سأب هيلعأ { هتالاص ى

 . ملعأ هللاو . هتالص لدب همزلي هنأ هيلع امه وجوب هنم ملعلا و دمعلا ىلع امهكرت

 عم ديعلا ةالصل جورخلا هنكم مل نمل نسحتست امو : ىحبسصلا ةلأسم

 ؟ اهناكم ةلفان ىل هي وأ اهناعمب ديعلا ةالص هتيب ىف ىلصي نأ نب 3 ةعامحلا

 عضوم ىلإ بهذي و ءاملاب أضوتي نأ هنكمي مل نمو : تلق © زئاج هلك : لاق
 © هريغ وأ لوباا عبن لبق نم هءوضو ظفح نأ ردقي مل وأ ، ديعلا ةالص

 3 لاحلا ىن ىلصيو كلانه أضوتي نأو ، عضوملا كلذ ىلإ ءاملا لمح هنكمم و

 ةالص دعب دوعقلا هنكمم مل نمو : تلق . معن : لاق ؟ كلذ لعف همزلي له
 ؟ ال مأ ةالصلا هيلع له 2 اهدحو ةالصلا هنكمي و ، ةبطخلا عانسال ديعلا

 كرت نإف ؤ اهطورش نم ةبطخلا نإ : ليق دقو © ز:اج هلك ليق دق : لاق
 . اهعاوث هل رذعلل اهعاتسا كرتو ىلص نإو ، هعسيف ةبطخلا كرت لجأل ةالصلا
 ؟ اهعاتسا وأ ةبطخلا ةءارق هنكم مل نم ديعلا ةالص ى سانلا موي له و : تلق

 اهطورش نم ةبطخلا نأل 0 هذه ثكلتفص ىلع ىلوأ هريغ ةمامإ نإ : لاق

 ةالصلا دعب بطخم نأ هيلعأ ع كلذ عيمج هل زاج نإو : تلق . اهب الإ منت الو

 بهذيو ىلصي مأ ؟ ةيفاك اهنإ لاق نم لوق ىلع ( دحأ هللا وه لق ) ب ولو
 موقت اهنإو ( دحأ هتنا وه لق ) ةءارقب بطخم : لاق ؟ هتعامج ةبطخ ىفكت و

مف له ، ةيافكلا ردق وه مج بطخ نإو : تلاق . كللذ هيلع و ةبطخلا ماقم
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 ؟ ةيهاركلا ىنعم مهبلع لخدي مأ ؟ ةليوطلا ةبطخلاب كلذ دعب اوبطخم نأ
 . ملعأ هللا و . زئاج هلك : لاق

 مه ولا ىتدحسسدجسي نأ ىسن و اهنع ف رصنا مث هتالص ى اهس نمو : ةلأسم

 ىلع دجسي ىتح رظتنا دجسي نأ ىسن اذإ لوقو & دوس كلذ دعب هيلع سيلف
 لوقو . نيرهش دعب ولو ةلفان رثإ ىلعف ةلفان تناك نإف ، ىرخأ ةضيرف رثإ
 . ملعأ هللاو . انيلإ بحأ ركذ ىنم دجسي هنإ : لاق نم

 دجسي الف امهنم ىلوآلا ق مه وف ةالصلا عمج نم : ناطحق وبأ ةلأسم

 مهولا ىن۔ےس

 ، ماقف دوعقلا هيلع ناك وأ "{ رخآلا ىف دحلا هب لاقف ةالصلا دودح نم

 لبق علسف ىسن وأ ) عكرف د وجسلا وأ & دجسف عوكرلا وأ & دعقف م ايةلا وأ

 حبسي مه ولا ىتدحس دس علس اذإف & هدح ىلإ عج ري اذه لك ىفف ةااصلا مامت

 : فل“وملا لاق . لوق ىلع امهف ملست هيلع سيل و ةالصلا د وس ى حبسي ام امهف

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ملسي لوقو ،ةالصلا ميلستك امهل ملسي : لوقو
 . ملعا هللا و . كلذ هئ زجم و

 دح ىف هب لاقي ام ىسن نم لكو © ةيناثلا ةالصلا ىضقي ىح ‘

 ىف ىلصملا اهم اذإف ، هتالص ى اهس نمل ناتمزال وهسلا اتدحسو : ةلأسم

 هتالص ىف مهو دق امل الدب 0 نيتد كالذ دعب دحت ( ملس و هتالص ىضق و هتالص

 ناتدجسلا ناتاه هيلع و ءاوس كلذ لك © اه رخآ وأ اهطس و وأ اهلوأ ىن ههه و ناك

 اهدجسي نأ هلف ، مالكلا نم ء ىغب ملكت وأ ةلبقلاب ربدأ ولو هسم ىف ماد امو

 ةالصلل ناتحلصملا ، ناطيشلل ناتمغ رملا نايمسي و ، ةالصلا نم ناتج راخ امهنأل

 ، بارتلا هسأر ىلع رفعي هنإ ليقو ، ناطيشلا كلذ ءاس رم؛وي ام ىلع اتدح اذإ و

 كلذب رمأ هنأ كلذ ىن ىنعلا : فلولا لاق . ترمأ امك كلذب رمأ لوقيو

 . ملعأ هللاو . باقعلا ىلعف تيصعف كلذب ترمأو & باوثلا هلف عاطأف

 & :فوفص مهيلع سبل اهلهأ نآل اه ريغك سيل ةنيفسلا ىف ةالصلاو : ةلأسم

ةنيفسلا ىن مامإلا ةالصب ةعامج مهلك اولص و نيلجر نب تناك ةأرما نأ ولو
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 سأبالف ، (١)ةأ رلا نع لج رلاو ، لج رلا نيمي نع مامإلا ناك ول و ، سأب الف
 بايثلا اوسم ولو ، بايثلا قوف نم ةالصلا ىن اهدسج اوس مل ام كلذب

 © اهيلع الو مهيلع ضقن الف مرحم ىوذ اوناك نإف 0 اسأب مهاع تيأر ام

 ، (٢)ادمع بايثلا تحت نم اهل مهسمناك اذإ ، اعيمج مهلع ضقتنت كلذ ريغ و

 . ملعآ هللاو . مهساع ضقن الف بايثلا قوف نم وأ © أطخ ناك نإ و

 ىلع مهف مهب تلوحت مث ، ةلبقلا ىلإ ةنيفسلا باحصأ مرحأ اذإو : ةلأسم
 تلوحت دق و ةالصلا ىف مهعم لخدي نآ دحاو دارأ نإو ، نولوحتي ال مهتالص

 س نىلبقم اونو كيف عجرت نأ الإ ةلبقلا نع نوربدم مهو مهعم لخدي الف

 نأ امأو ، ةعامج دعب ةعامج ةنيفسلا ىف اولصي نأ زوجب و ، مهعم لخدي م
 ىن مهلك ، ةعامج اهترخ؛وم ىف نورخآ ىلصيو بكرملا ردص ىن موق ىلصب
 دقو . كلذ زوج الف مه ريبكت و ءالوه ةءارق ءالوه عمسي & ةدحاو ةعاس

 لجر ىلص نإف { نولصي مهو هدح و ىلصي نأ دحاولل كلذكو © زناج ليق .

 ثيح اولصيلف ةلبقلا رغ ىلإ نلبقم اوراصف تراد م ةعامج وأ هدحو

 ىلإ تفتلي نأ هل :ليقو ‘ضقنلا هيلع لوحت نم نإف & نولوحتي الو اوناك
 رودت نأ ىلإ ص ديعي هنإف ةلبقلا تعجر ىتح فقو نإف { هتالص مني و ةلملا

 تراد اذإ مههوجو اولوح نإف ث ةلبقلا ىلإ الإ اومرح الف ، اومرح نأ لبق
 . ملعأ هللاو . ضقنلا مهباع نإ لوقأف

 ناضمر رهبث ىن مايقلا ةالص ى : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا ةلأسم

 زوجب و : فلثوملا : لاق . مقملل زوجت ال ةمتعلا ةالص لبقو برغملا ةالص دعب

 ىلإ رتولا رخ؟ويو ، عمحلا دعب برغملا تقو ىف حيوارتلا ىلصي نأ رفاسملل
 ىلص دق هنأل باوصلا نع دعبي الف تقولا كلذ ىف ةالص نإو © هتقو بوجو

 . ملعأ هللا و . كلذ وه هتقو و ةمتعلا

 3 ىل وألا ةالصلل ةلبقلا ىلإ مرحأ اذإ ةنيفسلا ىن ىلصملاو : ىلهذلا ةلأسم

 . ءىطخأ ال ىتح « ةأرملا » لبق ةملك ةدايز عطتسأ مل و . لصالاب اذك ( ) ١

 . هللا ىدي نيب ةضيرفلا نودؤي سانأ نم هثودح نكمم ريغ اذه ( ) ٢
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 متأ اذإ هيلع لوق : لاق ؟ ةيناثلا ةالصلل ةلبقلا ىلإ م رحم نأ هيلعأ ، تراد مش

 ىلإ ةرادتسالا همزلي ال : لوقو . ناتالص امهنأل ةلبقلا ىلإ مرحم نأ ىلوآلا

 . ملعا هللاو . ةدحاو ةالص ةل زعم امه و ى ةلبقلا ىلإ همارحإ ناك اذإ ةلبقلا

 ، ببسل اهلدب همزل و اهتقو ىن اثالث رتولا ىلص نمو : ناديبع نبا ةلأسم
 جرخم الف ةدحاو اهالص نإ و ، اثالث اهلدبي نأ ىنبجعي : لاق . ؟ اهلصي ك

 . ملعأ هللا و . نمملسملا لاوقأ نع

 دنع ةلفانلاو ةنسلا ىلصي نأ مقملل زئاج و : ناملس نب رصان خيشلا ةلأسم

 فرط ى ىلصملا اذه نوكيأ ، ءارحصلا ىن ةتباثلا ةالصل رفاسملا مامإلا مايق

 سأب الو ، ةلفانلاو ةنسلا اواصي ىتح رخأتيو مهنع فصلا نم جرخم وأ فصلا

 دجسملا ىن مامإلا ةالصب الإ ةالصلا زوجت ال هنإ ليق دق امنإ و ، هتالص ى هيلع

 ةالص اهعطقت الو ىلصملا ةالص زوجت هنإ : ليقو & ريغصلا دجسملا ىت : ليقو
 اهعطقي و بلقلا رب اهلصي ةالصلا نإ : ناليغ نب مشاه خيشلا لاق امث مامإلا

 . ملعا هللاو . ه روجف

 نيتعكرلا ىلصي نآ دحأل زوجم لهو : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلآسم
 . رئاج : لاق ؟ نتنوآلا كردي مل اذإ مامإلا عم ةحم ورتلا نم نترخآلا

 ةعامحلا عم ىلص نكي مل اذإ ةعامج رتولا ىلصي نأ دحأل زوجم له و : تاق

 . ملعأ هللاو . كلذ ىنبجعي ال : لاق ؟ حيوارتلا نم ائيش

 ىلصي مامإلاو دجسملا ىف رجفلا ىتعكر ىلصي نأ دحأل لهو هنمو : ةلأسم

 ؟ مامإلا عم ةضيرفلا ةالص نم ائيش كردي نأ اجر اذإ ةضي رذلا ةعامحلاب

 لضفل .ء ريغصلا دجسملاب اضيأ زوجم لوقو © ريبكلا دجسملا ىن زوجم : لاق
 . ملعأ هللاو . ةغي رفلا نم اثيش كردي نأ اجر اذإ ةعامحلا

 وأ رتولا وأ ةنسلا هدحو دحأ ىلصي نأ زوجب لهو : ناديبع نبا ةلأسم

 . لوق ىلع زئاج : لاق ؟ نولصي مه و ةعامحلا مادق دجسملا ىن لفاونلا

. ملعأ هللا و
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 درو : لاق ؟ مامإ لعب مامإ نييحلا ق ىلصي نأ زوجع لهو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . فالتخالا هيف

 ؟ هيلع دسفيأ ، ةعمحلا موي بطخم بيطخلاو نآرقلا أرق نمو : ةلأسم
 اباتك رق نإف : تلق . هيلع دسفي ال هللا ركذ نم ء ىش لك ث ال : لاق

 حصفأ نإو © هيلع دسفي مل هسفن ىن أرق نإ : لاق ؟ هللا ركذ ربغ مالك هيف

 . ملعأ هللا و . هيلع دسفأ ةءارقلاب

 ز هتالص هيلع دسفي نأ فاخن امم هندب وأ هبوث ىف ء ىش هانع نم و : ةلأسم

 كلذ رمغب هلأس نإف ةالصلا رمأ نم اذه نآل ، سأب الف هاتفأف الجر لأسف

 . ملعأ هللا و . ءامالاب الإ هبيجع الف

 { ےقه وهو نتعكر نوكت ثيح ةعمحلا ةالص هيلع تدسف نم و : ةلأسم

 ىف اذه 0 تقولا ءا فقن دعب و ڵ تقولا ىف هسفن ةالص تاعكر عب رأ اهلدبي ليف

 ليقو . مامإلا ةالص ال هسفن ةالص لدبي امتإ هنأل © ةصاخ ةعمجلا موي :

 ليقو & نب:عكر مامإلا ةالص تقولا دعبو & تاعكر عب رأب تقولا ىن اهلدبي

 هلبق نم ضقنلا ناك نإو ث هسفن ةالص اهلدبأ مامإلا لبق نم ضقنلا ناك نإ

 . ملعأ هللاو . مامإلا ةالص اهلدبأ

 دجسملا ريةحم مل الجر مدقو ، ثدحم مامإلا ةالص تدسف اذإو : ةلأسم

 اهعمسي ملو اهلإ ىغصف آرضاح ناكو ثدح 7 همدق وأ ئ ةبطخلا لاح ق

 . ملعأ هللاو . نيهجولا ى ةمات مهتالصف { ىلص و

 ىلع نيملسملا ءاهقف عمجأ ّ مالسإلا ننس نم ىه ديعلا ةالص و : ةلأسم

 © ةعامحلاو ىرقلاو راصمألا ىف رذع نم الإ اهنع فاختلا زوجم الو ، اهوجو

 ركذ و ىكرت نم حلفأ دق ) :ىلاعت هلوقو . ضعبلا نع اهفضعبلا ىفكيو

٢( ج راثآلا بابل - ٦ م )



 س ٨٢

 :هلوق كلذكو © ديعلا ةالص و رطفلا ةقدص فتلرزن ()١( "ىلصف هبر مسا

 . ()٢( رحاو كّبَرل "لصف )
 اذإ .يعم : لاق ؟ مهعض وم ى ىح لك ىلصي نأ زوجي له و : ةلأسم

 لدعلا لهأ دي ىف ض رآلا تناكو © هلبق نم لاو وأ ، دلبلا ى لدع مامإ ناك

 ىلع عمجم ال نمم وأ ةربابحلا نم ناك اذإ امأ و . اوناك ثيح مل ةالصلاف

 ىن صقني وأ د زي .مل ام هعم اولص اوءاش نإ ث رايخلا سانللف © هفلخ ةالصلا

 . ملعأ هللاو . مهدجسم وأ مهعغوم ىن ىح لك ىلص اوءاش نإو « مهالص

 عولط دعب لوآلا راهنلا عبر ى ديعلا ةالص ىلصت نأ بحتسيو : ةلأسم

 نإو ، لوآلا عبرلا ف اهلضفأ نإف ، راهنلا عبر دعب اهرخاوي الو ، سمشلا

 ديعلا ةالص نع لغش وأ رذع ض رع اذإف ‘ سأب الف راهنلا فصتني مل ام اهرخأ

 دعب ةعمج ال امك ، سمشلا لاوز دعب ةالص ال هنإف & سمشلا تلاز ىنح

 . رهظلا تقو ءاضقنا

 ىلإ نورظتني : لوق ؟ لاوزلا دعب الإ ديعلا رخ حصي مل اذإو : ةلأسم

 بغت ل ام نوج رح : لوقو 0 رصعلا اولصي ل ام نوج رحم : لوقو © دغلا

 لاوز دعب ةالص ال : لوقو ، ليللا ىن ولو نوجرخم : لوقو ، سمشلا

 . ملعأ هللاو . سمشلا

 ريبكتلا ربكيف مامإلا ملس اذف ، ةعكر ديعلا ةالص نم كردأ نمو : ةلأسم

 ىفذقيو ، دجسي و عكري و ةروس و ةحتافلا أرقي م 3 هسفن ىن مامإلا هربك ىذلا

 هيلع سأب الف ةعكر ىلصف ماقف ريبكتلا نسحم مل نإو ، مامإلا ىلص امك هتالص

 . ملعأ هللاو . هثزجم و

 هنإف مامإلا ريبكت عسي ملو > ديعلا موي فصلا فاخ ىلص نم و : ةلأسم

 )١( ناتيآلا ١٤ و ١٥ ىلعألا ةروس نم .

 )٢( رثوكلا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا .
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 اودبع اذإف & مهعم عكريف مرحم مث ك اوعكر دق سانلا ىري ىنح فقي مث هجوب
 ةروس آرق مامإلا نأ ىري ام ردقب فقي مث ةحتافلا آرقيلف ةيناثلا ةعكرلا ى اوماق و

 نم ىوتسا اذإف ، مهعم عكريلف اوعكر دق سانلا ىأر اذإف ، اسمخ رعكي مث

 هتاف ام لدبي مقيلف اوماق دق سانلا ىأرو سانلا ملس اذإف & اثالث ربكيف عوكرلا

 . ملعأ هللاو . دعقيو ةروس و ةحتافلا مم ريبكتلاب أدبي و ، ةالصلا نم

 ةالص نم ةرخآلا ةعكرلا ىف وهو مامإلا كردي لجرلا نعو : ةلأسم

 كردأ ام مامإلا عم ىلصي نأ هب ل وأ ام _ نبتعكرلا ىلص وه نكي ملو > رجفلا

 هب ىل وأ : لاق ؟ اهلك ةالصلا ئدتبي مث غرفي ىنح فقي مأ © هتاف ام لدبي و

 لدبيو & دحاو ادح اهنم كردأ ولو © ةعامحلا ةالص ىف لوخدلا هل لضفأ و

 مامإلا عم ىلص نإو : تلق . سمشلا عولط ىلإ نتعكرلاب رظتنيو © هتاف ام

 هل زوجي ، نيتعكرلا ىلص رهط اذإ ىح 0 هتاجاح ىن ىضم نيتعكرلا ىضق املف

 : لاق . ؟ ىلصيو سمشلا علطت ىنح هناكم رظتني نأ هيلع بجاولا مأ كلذ

 فرصتلا ناك امع رو & هل حابم هيناعم ىن فرصتلاو ، ةليضف هناكم راظتنإلا

 . ملعأ هللاو . هيلإ ةرورض لاح وأ مزال ىن كلذ ناك اذإ ؟ د وعقلا نم لضعأ

 كلت ىن وهو ركذ مث دجسي نأ ىسنف ةدجسلا أرق اذإ ىلصملاو : ةلأسم

 اهزواج اذإ اهرخ“وي : لوقو 0 اهركذ ثيح اهدجسي : لوقف © ةالصلا

 . ملعأ هللا و . ايسان

 { ةلفان وأ آرذن, وأ ةعاط .وأ ، ىحضلا ةنس ىلصملا دقع اذإو : ةلأسم

 ىدوأ مارحإلا ة ريبكت دنع لوقيأ 3 لسو هلوسرو هدبع : ىلإ نيتعكر ىلص و
 هدقع ام متي نأ ىلإ نيتعكر ىلصأ لوقي :لاق ؟َىلع ىقب ام وأ عب رأ مأ نيتعكر

 ، ةعكر ةثام تناك ول و رذنلا ةالص كللذكو 0 نتعكر لك نبب اذكه نوكي و

 ىلصي نأ كالذ هث زجم و زئاجف ث ةعكر اذك اذك وني ملو دقعي ل ول و لفاونلا ى و

 . ملعأ هللا و . ناديبع نبا نع ، دارأ ام

ماد ام م ، م وقي ام لوآ ىف دحاو هيجوت عوطت ىف ئ زجم ليقو : ةلأسم



٨٤ 

 نيب ملسيو ى ةلبقلا نع ربدي ملو © ءاعدلاو هتلا ركذ ريغب ملكتي ملو هماقم ى

 مارحإلل رهك امئاق ىوتسا املكف _ م زالب ملستلا سيل ليقو { نيتعكر لك

 . ملعأ هتلا و . ءاش ام ىلص و

 لدب الف كلذ دعب ملع مت © هب ملعي مل سجن بوثب ةلفان ىلص نمو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو . قافتاب جحال لدبلا هيلعف هجح دسف مش ةلفان جح نم و . هيلع

 ليوطت ناك نإ : لاق ؟ لضفأ اهأ ةالصلا نع بوبحم لئس : ةلأسم

 فخأ دوجسلاو عوكرلا ةرثك ناك نإو { لضفأ وهف كيلع فخأ ةءارقلا

 . لضفأ وهف فخأ دوعقلا ىف عرضتلاو ءاعدلا ةرثك ناك نإو & لضفأ وهف

 . ضئارفلا ءادأب اهوبلاطف تتام نإف : تومتو ايحت بولقلا نإ : ليقو

 . ملعأ هتلاو . لئاسولا اهنم اومنتغاف تيح اذإو

 رغ و رفسلا ىف ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالص زوجت لهو : ديعس وبأ ةلأسم
 ىن كلذ زوجم . معن : لاق ؟ ةلع الو رذع ريغ نم آدوعقو ماين { رفسلا
 ءاش فيك لفنلا ىلصي نأ زوجم و © هديعبو هبيرقو { هربصقو رفسلا ليوط
 ابكار وأ ، ايشام وأ ايبتح وأ ، ادعاق وأ امئان ناك ، لضفأ هلاح ىلع ردق ولو

 ىلعو ركذ ام ثيحف ، ركذلا عقاوم عةي هنآل ةلبقلا ىلإ مرحم و © اعب رتم وأ
 . ملعأ هللاو . ل ذفأ لضفألاو ، حابم وهف ، هتا ركذ ةلاح ىأ

 دعب اههبشي ام الو عوطتلا ةالص زوجت ال هنأ قافتالا جرخم هنمو : ةلاسم

 .سمشلا برغت ىنح رصعلا ةالص دعب الو ، سمشلا علطت نأ ىلإ رجفلا ةالص
 ةالص لثم بجاولا ةالص و ث اهلك مزاوللا لدب نتقولا نيذه ى اوزاجأو

 زوجم ال ليقو ث زوجب الف عوطتلا هجو ىنعم ىلع جرخم ام امآو . ةزانجلا

 نم نرق علط اذإ امأو ، سمشلا علطت ىنح تقولا اذه ىف رجفلا ىتعكر لدب

 ى راهنلا فصنو ث اه ورغ وأ اهعولط ىوتسي ىنح نرق برغ وأ سمشلا

 هذه ىف ةضيرف لدب الو © ةزانج الو ةلفان ةالص زوجت الف ، ديدشلا رحلا

. ملعأ هللاو . ةعمحلا موي الإ ليق و { تاقوألا
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 ملعأ ال : لاق ؟ رتولا دعب ةلفانلا ةالص زوجت لهو هنمو : ةلأسم

 : هللا دبع نب دادم لاق و . مونلا دعب الو مونلا لبق رتولا ىعم ةلفانلا ةالص عنم

 ىلصتو © ليللا فصتني ىتح رتولا ةالص دعب لفاونلا ىلصت نأ زوجب ال

 بحتسي ال رتولا دعب عوطتلا و : دمحأ نب درو لاقو . رتولا لبق لفاونلا

 .فالتخا هيفو.لمعلا هيلع ىذلا اذهف © هثلث ليللا نم ىضم وأ ةمون دعب الإ
 : لوقو ، ىلوق هدعب ةمون رغب رتولا دعب ةالصلا حابأ نم لوق : فلةوملا لاق
 . ملعأ هللاو . ةلع الو كلذ نم عنمت ةجح ىل نت ملو 3 هارأ ال كلذ رجح نم

 ، فالتخاب رغلا و رجفلا ىنعكر لدب ى : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 ، لدبت الأ بحأو ، فالتخا رهظلاو ةمتعلا ىتعكر ىفو ، لدبت نأ بحأو

 ةنسلاو مويلا ةضيرفلا ىلصي ، لدبلا ى ةنسلاو ةضيرفلا نبب قرفي نأ زوجم و
 . ملعأ هللاو . دغلا نم

 ىلصيأ ، لصي ملو © افساخ رمقلا وأ ةفساك سمشلا تباغ اذإو : ةلأسم

 سمشلا فوسكل لصي مل نم : حاضو نب حلاص خيشلا لاق ؟ امه ورغ دعب
 لبق باغو فسخ نإ رمقلا امأو ، كلذ دعب ىلصي الف © ةفساك تباغ ىنح

 عواط لبق رجفلا عواط دعب باغ نإو ، فالتخا الب ىلصي هنإف رجفلا عولط

 . ىلصي الف سمشلا عولط دعب باغو فسخ نإو & فالتخا هيفف سمشلا
 رجفلا ةالص دعب رمقلا فسخو رصعلا ةالص دعب سمشلا ت فسك اذإ امأو

 . ملعأ هللا و . نيتقولا نيذه ىن ناذألاو ةزئاج ةالصلا : ناديبع نبا نعف

 ىلصت رمقلا فوسخ ةالص نإ : حاضو نب حلاص خيشلا لاق : ةلأسم

 ،ادعاق وأ امئاق ةءا رقلا امهبفل وطت : نيتعكر ىدا رف سمشلا ف وسكو ث ةعامج

 تقو ف ءامسلا دبك ىن اهثاوتسا و اهب ورغ دنعو سمشلا عولط دنع نايلصي الو .

 ىلإ رصعلا ةالص دعبو ، سمشلا عولط ىلإ حبصلا ةالص دعب امأو ث رحلا
 ةالصك ةنس هل ام امهف هركي الو ، عوطتلا ةالص امهف هركيف سمشلا بورغ

ةالص و ، ةضقتملا لدبو ث ةتئافلا ءاضقو ةوالتلاو ةزانحلا ةالصو فوسكلا
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 © رصعلا دعب سمشلا فوسك ىلصي اذه ىلعف ، رصعلا دعب لالهلا حص اذإ ديعلا
 . ملعأ هللاو . كلذ رجح نمل ةجح © لوقلا رثكأ ىف ةعامج ال ىدارف

 لدبلا ىفف ،هتالص عطق وأ رطفأ مث موص وأ عوطت ةالص ف لخد نم و
 ئ زجت ال ليقو & عوطتلا ةالص ىن (دمحلا) ةءارق ئ زج ليقو & فالتخا هيلع

 . ملعأ هللاو . اهدعب ةروس الإ

 لوقو ، هركي لوق 0 اهتقو رضح دق و رصعلا لبق ةلفانلا ةالص و : ةلأسم

 ةالص لبق 0 رجفلا دعب امأ و . ىل وأ هكرتو © هب رم“وي ال لوقو © هب رموي

 ةالصلا ك رتي و ، ىل وأ هتلا ركذ نإ و { نمةعكرلا الإ ىلصي الأ بحتسي ، رجفلا

 هرك ضعبف ، سمشلا بورغ دعب برغملا ةالص لبق امأو . رجفلا ىتعكر الإ
 ، ضئارفلا لدب نم ناكام امأ و . كلذب رمآ ادحأ نأ ملعأ ملو ، زاجأ ضعب و

 سمشلا نم نرق عولط دنع : تاقوألا ةثالثلا هده ىن الإ تقو ىف زوجيف

 . ملعأ هللاو . رحلا ى راهنلا فصنو ، اه ورغ و

 هيلع دجسي له & رادج همامأ و ىشمم وه و ةدجسلا أرق نم و .: ةلأسم

 { ممناقإوه و رادلا ضرع ىلع دجسي نأ هئزجم هنأ ىعم : لاق ؟ مئاق وهو

 . ملعأ هللاو . هثزجم الف مئاق وه و رادحلا ىن ههج و ( ءاقلت ) هد و امأ و

 { اهلبق دجسي : لاق ؟ ةدجسلا ةأرملا ةءارقب دجسي لهو : ةلأسم

 ةمألا امأو & دجسي و وه اهورقي لوقو . اهب متأي الو 0 اهلبق هسأر عفريو
 . ملعأ هللا و . ىدصلا ةل زنمب [ ىهف ]

 هناساب قطني ملو { اهاحم وأ اهتك وأ هسفن ىف ةدجسلا أرق نمو : ةلأسم

 . اهلإ عمتسا وأ اهأرق نم ىلع دوجسلا امإ 2 ال : لاق ؟ دوجسلا هيلعأ

 . ملعأ هللا و

 مهعضاوم ىت نودجسيأ ، موقلا طسو ىن وهو ةدجسلا أرق نم و : ةلأسم
 هفلخ اولوحت نإو & مهعضاوم ىف نودجسي : لاق ؟ هفلخ نولوحتي مأ

. ملعأ هتلاو . سأب الف



_ ٨٧ _ 

 هنأ جرخيف ةروسلا رخآ نوكت & ةدجسلا .ىن فلتخا : ديعس وبأ ةلأسم

 عوكرلا نأ جرخم الو { دوجسلا لبق عوكرلاب نورمأي مهنأ ملعأ الو & دجسي
 : ليقو ، عوكرلا ىلإ هنم موقيو دجسي هنأ جرخم نكل و ، دوجسلا نع ئ زج

 ةءارقلا نم دبال : ليقو ، دوجسلا نم مايقلا دعب ارقي نأ هيلع سيل و عكري
 . ملعأ هللاو . ةالصلا عوكر عكري مث ةيآ ول و أرقيف { لعف اذه نآل

 أم وأ ةدجسلا عمس اذإ هسأر ىلع لمحم ىذلا لامحلاو هنمو : ةلأسم

 نع كلذ هسبحم الو ، تفتلي نأ هنكمم نآ الإ ،ههج وناك ثيحهسأ رب د وجلل

 . ملعأ هللاو . ة ربكتب عفريو ة ريبكتب رخ و ةلبقلا ىلإههج و فرصيف هتجاح

 هل له © ربكتلا عبتي هنأ الإ ةالصلا لقعي مل اذإ ضيرملاو : ةلأسم

 هل ال : ليقو & نيتالص لك نيت ريبكت نيب ملسي ث معن : لاق ؟ عمجم نأ

 تاريبكت ريشع رصعلاو رهظلل الصتم ريبكتلا نوكيو ملسي نأ هيلع الو

 اذإ هأ زجأ ةينلا رضح مل ناك نإف © ةينلاب امهيب لصفي هنأ الإ 3 ملست ريغب

 . ملعأ هللاو . اعيمج امهل ىلصي [ نأ ] هتين تناك

 زاجأ ضعبف ةالصلا ىلع ردق مث ريبكتلاب ضيرملا عمج اذإو : ةلأسم

 ىلوآلا ةداعإ هيلع سيلف هل زاج اذإف { ريبكتلاب نيتالصلا عمج ضيرملل
 لخد اذإ اهديعي نأ هيلعف ةرخآلا امأو © ء ىش اهتقو نم هيلع ىقب ناك ولو

 هب زوج ىنعمل عمج اذإ ميقملا نإ : ديعس وبأ لاق . اهد وح و اهعوكرب ةمات اهتقو

 عمحلا ىن رذعا هب هل ناك ىذلا ىنعملا هنع لاز هنإ مث ، ىل وألا تقو ىف عمحلا

 عمحلا هئزج الو ، ترضح اذإ ةرخالا ةالص ةداعإ هيلع نإ ى ىلوآلا تقو ى

 . ملعأ هللاو . ةنسلا توبث ىنعم ىلع رذعل اهالص نإ هيلع ةداعإ ال : لوقو

 هيلع تيفخ نمو. فندم ضيرمو ث رفاسمل: ةسمخلل عمحلا زوجم و : ةلأسم
 ء ضافأ اذإ عمجم تئابلاو ث ةفرعب .فقلولاو ڵ باحسلاب ةالصلا تاقوأ

 الإ امهنيب نوكي الو ةرخآلا لجعي و ث اليلق ىلوآلا رخ؛وي نأ عمحلا ةفصو

مالاب عمجم نأ دارأو ، دلب ىف ناكاذإ ضيرملل عمحلا ةينو ، ميلستلاو ةماقإلا
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 اعمج اهيلصأ ، تاعكر عبرأ ةرضاحلا رهظلا ةالص ةضيرف ىلصأ : لوقيف

 نهاصآ : لوقيو © رتولاو ةمتعلاو ب رغملا ىف كلذكو & رفس رضح ىتالص
 رهظلا ةضيرف ىلصأ : لاق ريبكتلاب ضيرملا عمج اذإو ، رضح ةالص اعمج

 ريبكتلاب ةالصلاو . آرفس و آرضح و اعمج امه ركذيو ،تا ريبكت رشع رصعلاو

 . هللا همحر نايلس نب ىدع ىضاقلا خيشلا نع اذه & ءاوس رفاساو مقملل

 . ملعأ هللا و

 (١)ليقثلا مسرلاو ك رودحملاو ليقثلا ضيرملاو نوطبملاو : ةلأسم

 مل زوج ءالوه نإف © ءوضولا ظفح ىلع ردقي ملو ةكرحلا هيلع تلقث نمو
 نبتالصلا عمج هل زوجب ضيرملا ليقثلاو 3 مهدلب ىن مامت نيتالصلا عمج

 . هرخآو تقولا لوأ ىف نيتالصلل عمحلا ضيرملل زوج دقو ث ريبكتلاب
 . ملعأ هللا و

 ةءارقلاو رببكتلاب ىلصي نأ ردقي ام دح ىف ناك اذإ ضيرملاو : ةلأسم
 ةداعالا هيلعف © هل زئاج كللذ نأ نظي ، ةالصلا ى ركف ةالصلا مامت و ءامإلاو

 ىلصي ىذلا ضيرملا و . ادعاق وأ امئاق ىلصي نأ ردقي ناكول و . هيلع ةرافكال و
 . ملعأ هللا و . هيجوت هيلع سيل ريبكتلاب

 نه ربكم هل ريكي نآ ريبكتلاب ملكتي نأ ردقي ال نل بحتسي و : ةلأسم
 ، ردق نإ هناسلب عبتي وهو هل ربك ، آضئاح وأ ابنج ناك ول و ، ةأرما وأ لجر
 ٤ . ملعأ هللاو ك هل ربكي الف مهفي مل نإف ك هبلقب وأ

 اهلقعي مل اذإو 0 هينيعب ول و هتالص لقع ام وي ضيرملا لازي الو : ةلأسم

 . كلذ هنكمأ نإ هسفن ىف ةالصلا ردق ريبكتلا الو ءامإلا هنكمي مل اذإو ؤ رك
 . ملعأ هللا و

 اهيفف مارحإلا ةريبكت امأو © هيجوت هيلع سيل ريبكتلاب ىلصملاو : ةلأسم

 . بلقلا و دبكلا نيب ىذلا باجحلل ض ر٬ي باهتلا وهو `‘ ماس ربلا هذخأ : مس ربملا ( ) ١

 . ردصلا باهتلا هانعم . بكرم ىده راف
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 لوق و > تا ريبكت تس كلذف مارحإلا ة ريبكتو آ اسمخ ركي : لوق ٠ فالتخا

 لوقلا رثكأ اندجو كلذكو © اسمخ ركي امنإو مارحإلا ةرببكت هيلع سيل

 . ملعأ هللاو . لمعن هب و اسمخ ركي هنأ انظفح و

 دحأ هل ركي الو © هيلع ةالص الف ركي ضيرملا ردقي مل اذإو : ةلأسم

 هيلع رببكت الف مهفي ملو ردقي مل نإو ، هل ربك هل ربكي نم عبت نإو ، سانلا نم
 . ملعأ هللاو . ءاوس ربكتلا ىن ىل ولاو ىنجأآلاو

 ناك ولو ىلصيو مميتي هنإف ، ثسمتسي ال ىذلا نوطبملاو : ةلأسم

 ةبخ رفحم و ادعاق ىلصي و ، رذع كلذ نآل كلذ هيلع عطق ولو { السرتسم

 ، لوبلا هب لس رتسملا كلذكو & ىلصم الو دجسم ى ىلصي الو اهف بصي
 . (١)ملعأ هللاو . ةضاحتسالاو ةلس رتسملا حورحلاو

 امئاق ىلصي نأ هسفن لمح اذإ ادعاق ىلصي ىذلا ضيرملا دحو : ةلأسم
 امم اهبف تأي ملو ، هتالص ىف لجعتسا امئاق ىلص اذإ و [ ديدش ] ابعت هبعتي هنأ الإ

 . ملعأ هللاو . ىلإ بحأ المهم ادعاق ىلصيف ، ىغبني

 ملعأالف ، ديعلا ةالص ىلإ جورخلا ىلع ةيعرلا رج امأ و : ىحبصلا ةلأسم

 اهلإ عر نأ ىنبجعي و ى مهاياعر ىلع هب نومكحم ماكحلا تدج و ال و هب ليق امم

 . ملعأ هللاو . كلذ بجاو ملعأ الف وزغلا ىلع مه ربج امآ و . مكح ربغ نم

 ىلع بجي ال تقو ىف ملعتم نم نآرقلا ةدحس عمس نمو هنمو : ةلأسم

 اذإ هللا ءاش نإ _ هأ زجأ 0 نيحلا كلذ ىن هللا حبس نإ ةدجسلا ئراقلا

 لاح لك ىلع دجسي : ليقو ، د وجسلا هم زل اه تصنأ ناك نإو ، ال تصني مل

 اهعمس اذإ ةالص اهنإ لوقي نم لوق ىلعو ، ةكراشملا ىنعم ، اهعمسي مل ولو
 . امهف اذهو اذه ليق دق ؟ الستغا اذإ دوس امهيلع له ضئاحلاو بنحلا

 : لاق ؟ هلغش نم غرفي ىتح اه ريخأت هيلع تبجو نمل زوج لهو : تلق

 . ملعأ هللاو . توفي ال اهتقو نأل اهربخأت ىن امآ هارأ الو ، كلذب رم؛وي ال

 )١( مهسقنأي اهوفذح نأ بهذملا لهأ ىلعو .لصألا ىف ةلأملا هذه اذك .
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 علط ول و ليقو ، رجفلا عولط ىلإ رتولا تقو ليق دقو هنمو : ةلأسم
 . ملعأ هللا و . رجفلا ةالص لبق رجفلا

 دعب ةنس ىلصي نأ دارأ نم و : هللا همحر ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 ةالص ةنس تناك نإف : لاق ؛ ةعاط مأ ةلفان امالصيأ برغملا ءاشعلا ةالص

 ةلفان ى.هف اه ريغ ةدايز تناك نإو س برغملا ةالص ةنس ركذتف ب رغملا ءاشعلا

 © هيلإ ىرقو هل آركشو 2 هبنذل ةرافكو 0 هبرل ةدابع اهلصي هنأ اهركذي
 ةلفانلا نأل _ ملسو هيلع هتا ىلص - هتا لوسرل ةلفانلا لب © ةلفان اهركذي ال
 { رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دق مالسلا هيلع ىبنلاو © ةدايزلا

 ركذ نع هعنمت ةجح ملعأ ال : فلملا لاق . كلذ ىلع نحت و هنيعب انظفح اذكه

 لوسرلاو هتل ىه لافنآلا نإ ليوأتلا ىفو ث ةلفان هتالص نم ضرفلا ادع ام

 . ةعاط وأ ةلفان اهركذي نأ ءاش نإ هل رييختلا تف رع دق و ةالصلا ال 0 ةمينغلا

 . زئاج لذ لك

 نود ناك نميف ، سفنأ ةعست مامإلا دنع ةعمحلا ةالص رذع : ةلأسم
 د رب وأ ، رطم هقاع نمو ‘ ةأرملاو دبعلاو ڵ ضيرملاو « رفاسملا ، نيس رفلا

 . رضتع ضيرم بحاصو ث ةزانج بحاصو ، ديدش رح وأ ، ديدش
 . ملعأ هللا و

 هنإف ربكتلاو ةالصلا مهفي ضيرملا ماد ام هنإ : لاق ناديبع نبا ةلأسم

 3 هلهأ نم دحأ هممب ، بارتلاب مميت ءاملا ىلع ردقي مل نإف © ءاملاب ض وتي

 اذإ و . نيديلل ةبرضو © هجولل ةبرض بارتلا ىن هيديب همميي ىذلا برضي و

 بوثب فحلي هنإف اهعزن ىلع ردقي ملو ةرهاط رغ بايث ىلع ضيرملا ناك
 . هيلع ةالص الف & ربكتلا الو ةالصلا مهفي ال ضيرملا ناك نإو . رهاط

 : ملعأ هللا و

 ؟ اتيش هديب آضباق نوكي نأ نآرقلا ةدس دحم نمل زوجم و : ىحبصلا ةلأسم

ةمزال ةنس الو ضرفب تسيل اهنآل ، نيملسملا ضعب هيفأ صخ ر امم اذه : لاق
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 ءادأ دنع ثبعلاو لمعلا كرت كلذ نم نسحألاو ، ض رفلاب اهكح قحل

 . ملعأ هللا و . ,لئاسولاو تاعاطلا

 اه ركي ىتلا ةالصلل هتين نوكي رببكتلاب ىلصي ىذلاو :ناديبع نبا ةلأسم

 . ملعأ هللا و . عوض ولا قطي مل اذإ مميتي نآ رببكتلاب ىلصي نمل زئاج و

 رخأو { برغملا تقو ىف نيتالصلا عمجو ىلص اذإ رفاسملا ىن : ةلأسم
 تقو ى رتولا ىلص نإ تيأرأ ؟ حيوارتلا .نيميقملا ةعامحلاب ىلصيأ ، رتولا
 رخوي نأ ىنبجعي : لاق ؟ ةعامحلاب حيوارتلا ىلصي نأ هل زوأ ، برغملا

 نيملسملا ضعب لوق ىلع نيميقملاب حي وا رتاا ىلصي نآ هل زئاجو 0 هتقو ىلإ رتو

 . ملعأ هتاو . زئاجف اهركذي مل نإو { رئاجف رفس ةالص حيوارتلا ركذ نإ و
 نع اهسف ةروسو ةحتافلا ةءارق هيلع ناك اذإ ىلصناو : يحبصلا ةلأسم

 ؟ ال مأ ةيناث عكري و ةروسلا أ رقي و هسأر عفريأ 3 عكرو ةروسلا ةءارق

 ؟ ال مأ هتالص تتأ 3 دحو عكر دق وهو ركذو ةروسلا ةءارق ىسن اذإ »

 ةءارق ىلإ هعوكر نع'عجري دجسي مل ام لوقو ، هتالص ضقنتنت لوق : لاق
 اذإ هتالص متت هنأ ظفحأ الو ، هعوكر هئزجم لوقو & عكري مم امئاق ةروسلا

 . ملعأ هللاو . عوكرلا زواج نأ دعب ةروسلا ركذ

 ةدالولا دنع قلطلا اهذخأ اذإ ةأرملا ىن : سيمخ نب رصان هيقفلا ةلأسم

 كسمت انيح و أرقت انيحف ع ةبلغلا نم اهتالص ةءارق ىف رمتستنأ ردقت ال تراصف
 ؟ ال مأ اهتالص ىف توكسلا اذه اهرضيأ ، تاحيبست ز واجت ام ردقبةءا رقلا نع

 كلذ اهرضي ال هنإ : لاق ؟ مدلا ةي؛ورل مأ دلولا جورخلل ةالصلا عطقت ىنمو

 . لمعن نحت و ، رثكف التخا هيفف ةالصلل اهكرت امأ و ،ةمفصلا هذه ىلع فوقولا

 اهنكمي مل نإو ش اهلمح عضت نأ ىلإ ةالصلا كرتت ال اهنإ : لاق نم لوقب
 . (١)ملعأ هللاو . تا ربكت سمخ ريبكتب اهنكمي امك تلص و تمميت ةراهطلا

 رفسلا ىف اعمج رصعلاو رهظلا ىلص نمو : حاض و نب حلاص خيشلا ةلأسم

 ؟ ال مأ كلذ هلأ ، كلذ دعب لقتني نأ دارأو © رهظلا ةالض تقو ىف

 . ءاطخألا ضمب بي وصت دعب لصألاب ةلأسملا هذه هذك ) ( ١
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 هل زوجم الف ةياورلا رهاظ ىلع امأو . افالتخا كلذ ىف تفرع ىذلا : لاق

 3 سمشلا علطت ىنح رجفلا ةالص دعب ةالص ال » : مالسلا هيلع هل وقل كللذ

 . ملعأ هللا و . « برغت ىح رصعلا ةالص دعب الو

 ، ثالذ ناكام ثيح سفنلا طاشن هيف عقي ام لفنلا لضفأ ليقو : ةلأسم

 ةعامح وأ ةولخ وأ { عضاوملا رئاس ىت وأ نابج وأ ، لزنم ىف وأ دجسم ىف

 هرخوت الف ،هدجت ال وأ هدجت كسفن نم كلذ بلطت ام ىنم ىردت ال كنإف
 تضرع اذإ تاريخلا عيمج كلذكو © هكردت الأ فوخ رضحو حال اذإ

 ، اهكردت الأ افوخ & كتعاس دعب ةعاسل الو دغل اهقبت الو & اهنم رثكتساف

 . ملعأ هللا و . اهنيب و كنيب لاح نأو
 . ةعمحلا ةالص نع رذع هيف هبلط ر توقلاب لاغتشالا ليقو : ةلأسم

 . ملعأ هللا و

 ةمزال راحصب ةعمحلا ةالص نإ : هللا همحر نافلخ نب انهم هيفقلا ةلأسم

 & انئاهقف نيب هملعن فالخ الب مهلوقو ث لدعلا ةمنأ فلخ هتمزل نم ىلع
 بيطخلا ءوضو ضقتنا اذإ امأو كسانلا رئاس نم مه ريغ فاخ هيف فلتخم و

 فلتخم امم ناك نإهضقن ىأر ىلع وأ اعابتا هتبطخ ىن هلضقانلامالكلا نمهاتأ امم

 لبق هثووض و ضقتنا اذإ ةصاخ ث ةبطخلا كلتب ةالصلا ءا زتجاى نبي الف هيف

 ءىزجم وه امي اهف ىنأ دق ناك نإو ، ةبطخلل هب ئزتجم ام هتبطخ ىن ىنأي نأ

 ثالذ دعب ثالت هتبطخ ىلع اونب نإ وجرأ اهفف ، دعب نم هثووض و ضقتنا مث { مه
 ىف مالكلا ىلع روبحملاو ، كللذ مهرضي الف هريغ مهس مأو اولص و اهنم عىزحملا

 حصت مل اه ريغب اهبف ملكت ىتم هنال س ىضم ايف لخاد وه ( اهنم سيل امم ةبطخلا

 ، ئزجم ريغ وأ اث زجماهنم ىضاملا ناك نإ ،مدقت امكف ©ه ريغل و ةصاخ هتبطخ هل

 . نيتعكر ىلع ليق ام ضعب ىف تلعج دقو ةالصلا طورش نم ةبطخلا نآل
 © مالك نم هيلع ريج ام تأي مل نإ ، هسفن ىلع فاخ اذإ موثأم رغ وه امأو

 ؟هب فيكف ا اه نم مظعأ وه امب ةيقتلا ىف صخر دق و ، اه اعسوت و ةيقت هب ىنأف

. ملع أ هللاو
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 ةدجسلا ارق و ةلفان وأ ةضي رف ىلصي نميفو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 ةدجسلا دعب أرقي نأك 2 اهنع هث زجم ةالصلل هد ويس مأ اهأ رقي ىح اهل دجسيأ

 { اهدجسي هنإ : لاق ؟ اثيش اهدعب أرقي ال مأ. تايآلا نم ائيش ةعكرلا كلت ىن

 © ةربكتب اهنم موقيو ةربكتب اهل رخ و ث ةلقان وأ ةضيرف ةالص ىف ناك

 اهد وحس نم موقي ام دعب أرقي نأ هل بحتسي ضعب لاقف ةالصلا ى اهأ رق نإ و

 .اهيف هل اعبت اهل مومأملا دح و اهل دحةعامحلا مامإ اهأ رق نإ و ، نآرقلا نم رسيت ام

 . ملعأ هللا و

 ؟ ىه ام ، رتولا ةالص ىفو : ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 حصي تقو ىأ ىو ؟ اهناعكر ددع مكو ؟ ضرف وآ ةنس نم اهس ىلوأ امو

 ةسداس ةالص اهنأ حصف ةياورلا ىن ءاج ام ىلع ىهف : لاق ؟ هيف ئد؟وت نأ

 هللا ىفو نمل لضف نم اهم امل س معنلا رمح نم م ريخ ىه 2 هدابع هتلا اهداز

 0 ةضيرف ضعب لوق ىن اهنإو 0 معنلا نم هالوأ ام ىلع آركش همزلأ امل

 نوكي نآ طس وآلا ىن ىسعو ةبجاو نوكت نأ ىفن ضعب و & ةبجا و ةنس ليق و
 ددع امأو ، رجفلا عولط ىلإ ةرخآلا ءاشعلا نبب ام وهف اهنق و امأ و . ىل وأ اهس

 نأ دبال اهنأ الإ ڵ ركذ اهف هب ىل وأ ايف ةرشع ىدحإ ىلإ ةدحاو نف اهناعكر

 نوكي نآ الإ ، لمعيف رم؛وي اذه ىن نهم ام ثالثلا لعل و ، رت و امهنيب ايف نوكي

 ىرخألا لحم ىن ثالثو ،ىل وآلا تقو ىف ةدحاو عمحلا ىن ىلصت اهنإف رفسلا ى
 نم ىلع امو : هل تلق . زجاعلا رت ول اهنإو © اهلع رصتقا نمل ةئزجم ةدحاولاو
 اهكرت ىف هيلع نإ ليق دق : لاق ؟ نايسنلا وأ لهحلا وأ ملعلا عم اهكرتل دمعت

 ة رافكلا نم هريغ ال لدبلاب ليق و ، ةرافكلا و لدبلا نم ض رفلا كرت نم ىلع ام

 ةل زنم هل زنأ نم ىأر ىلع ، هلهج نم نود هملع نم ىلع ىهف ثلاث لوق ىلعو
 دعب نم هلدبي نأ الإ هتتاف ىنح هتقو ىن هيسن ىلع نم ء ىش ال هنإف © هل ىسانلا

 هل الف رخآ لوق ىلعو ، هرذع عضوم ى كلذك مئانلا ىف لوقلاو . هركذي نآ

 : هل تلق . هنايتإ نع روذعمهنايسن وأ همون ىن هنأل ، عضوملا اذه هيلع الو

 : لاق ؟ هلدب ىف كلذك وهف مرحت وأ ةنونيد ىن دمعلاب اذه نم ناك امو

هلع نئادلا ىن ال ، هلهج وأ هملع ىف هنوك نم ىنأ امل مرحملا ىن هفرعأ ال ىإ
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 لدي ام رثألا ىن نإو الأ ، هيلع ء ىش ال هلعف نم هللا ىلإ ةبوتلا دعب نم هنإف

 وأ ملستب امهنيب لصفي نأ هل له اثالث هالص نمو : هل تلق . هلك اذه ىلع
 : هل تاق . هل زاج لعف امهأف : لاق . ىنفرع ؟ لصوي نأ الإ هل سيل

 ضعب ىن . معن : لاق ؟ال مأ هددجم نأ ىلإ هيجوتلا ىلإ جاتحيف لصفلا عمو

 : هل تلق . هيف ديدجت ىلإ جات الف هل ئزج هنإ لوآلا ىف ليقو © لوقلا

 ؟ ةعكر ملسي نأ دعب نم ىلصيف لصفي نأ هل ادب مث لص ولا ةين ىلع مرحأ نإف

 : هل تذاق . هلعف نم عنملاب ليقو ةزاجإلاب لوق هلصف زاوج ىفف : لاق

 تايحتلا ىضق نأ دعب نم لص وي نأ دا رأ اذإ كلذكف لصفلا ةين ىلع مرحأ نإ و

 اذه لعلو 0 ءاوس ىلع فالتخالا ىن امهنإ ليق اذكه : لاق ؟ هتعكر ى

 وأ ةدحاولا ةين ىلع مرحأ نإف : هل تاق . ةزاجز ىندأ لوآلا نم نوكي نأ

 هزاوج ليق دق : لاق ؟ ال مأ امهنم رخآلا ىلإ لوحتي نأ هل له ، ثالثلا

 نم لوحتب نأ هل نإ : ثلا:ة لوق فو . امهنم ء ىش زوجع ال ليق و ئ امهف

 نإف : هل تاق . كلاذ ىف سكعنا نم هريغ ال اذه ىلع ثالثلا ىلإ ةدحا ولا

 هيلصي نآ هب ىل وأ ام ، ىرخأ ةالص ضرف هرضح نأ دعب نم الإ هركذي مل

 نم رضاحلاف الإ و { ةالص هئاضقل ةعس تقوا! ىف ناك نإ : لاق ؟ امهنم

 لوقلا نم هيف جرخنأآل زوجمو 0 هتاوف نم افوخ هب أدبي نأ ىل وأ هتاولص

 هم وزلب لوقي نم ىأر ىلع اهعم هلدب ىن ةرضاحلا عم تاولصلا نم ةتئافلا ىن ام

 ىلع مثإ الو لدب الو ةرافك الف ةنس هنأ ىلإ بهذي نم لوق ىلعو : هل تاق

 ىف هثإ امأف © ةرافكلا ىف ىدنع جرحم هيف اذكه : لاق ؟ ادمعتم هكرت نم

 ى لوقلاو & كالذ نم بيرق هنأ الإ © هملعأ الف هكرت ىف هل رذع ال ام عض وم

 ؟ هرمأ نم اذه ىلع ةب وتلا نم الو هلدب نم هلدب الو : هل تلق . كالذك هلدب

 ىن رخآ لوق ىلع و { عضوملا اذه ىف امهنم هل دب ال هنإ ليق دق 0 معن : لاق

 ةرخآلا ءاشعلا ةالص دعب نم وه نإف : هل تلق . لدبلا نع هئزجم نآل ةبوتلا

 رثكأ ىن ، معن : لاق ؟ال مآ ءاش ام هليل ىن هدعب لقنتي نأ هل له ، ةالص

 . همون دعب نم نوكي نأ الإ { عنملاب ليقو © ةيهاركلاب ليقو © لوقلا
0 اهجو عنمال هيف ىرأ ال : لاق ؟ اذه ى كدنع ىذلا امو : هل تلق
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 : هل تلق . هاوس ام ىلع ةلدألا مدعل حجرأ اهع لوقلاو . حصأ ةزاجإلاف

 نه لوق ىفف : لاق ؟ال مأ رفسلا ىف وأ ةعامج رضحلا ىف ىلصي نأ زوجيو
 ىلإ فلاخ آدحأ نأ ملعن الو ، ناضمر رهش ى الإ ةعامج ىلصي ال هنأ هملعن

 ىث ةعامج هعم نمم ةالص هنأ مهضعب نع عف ر ام الإ لمع الو لوق ىف ه ريغ

 نم ىلعو : هل تلق . كلذ ىلإ دحأ ملعلا لهأ نم هعباتي ملف & ةكم ىلإ هقيرط
 فلاخم نأل دمعت نإ هنأ الإ هيلع لدب ال هنإ ليق دق : لاق ؟ ال مأ لدب هلعف

 الأ ىسعف الهج هزاوج نظ ناكف ث هئزجم الأ ىشخأف ةنسلا هيلع ام ريغ ىلإ

 هلعف نإ وهل هجوب نأ نع ةضي رفلاهيج وت هثزجم و :هل تلق .كلذ ىق لدب همزلي

 نم ىلعو & هئزجم ال ليقو 2 هث زجيف هل زوجم هنإ ليق دق : لاق ؟ هم زلي ام
 ىأرلا اذه ىلع هل دب الو هلدبأ هتاف نإف { هدقعب نأ هتقو ى هديعي نأ هلعف

 : لاق ؟ ال مأ اهدحو دمحلاب هبف ئ زتجم نآل زوجم و : هل تلق . كلذ نم

 : هل تلق . لاح ىلع هملعآ ايف امهن ود ام ال & نآ رمتلا نم رسيت امو دمحلاب وهف

 هثزجم و { حصتف هل تتأ غ كلذك هنأب هنظا الهج اه ريغ ال دمحلاب هالص نإف

 اذه ىلع همامت هجو ىردأ ال ىنإف : لاق ؟ ال مأ ةداعإلا نع همايأ نم ىضم ام

 هل حصي هنأ الو © هلعف ىف ةنسلا لصأ هيلع ام ربغ ىلع هلهج هل هنايتإ نم

 هجولا ىلع هلدي نمل هدوجو عضوم ىف لاح ىلع هيف هب ىمه امل هفالخ ى هئ زجيف

 ىلع هديعي نأ هيلع و © ائيش قحلا نم ىنغي ال نظلا نإف كلذك هنأ هنظ نإ و
 ةرافكلا ىن امأو ، ةنونيد ىف نكي مل نم ىلع اذه ىن لدبلاب لوقي نم ىأر

 بهذي نم لوقو ، هضرفب لوقي نم ىأرل هل اهموزل ىن فلتخم نأ ىسعف
 ىف ال الهج هكرت امل ىسانلا مكح ىن هلعجب نم ىأرلو ء ضرفب سيل هنأ ىلإ

 ةردقلا عضو ىف نكلو « الصأ هتفرعم ىلع هب لدتسي نمل ، همدع عضوم

 جرخم ال هنأ الإ ، ىندأ هكرات نم نوكي نأ اهموزل ف ىشخأ ىنإف ، ليلدلا ىلع
 ىن هادأف هيلع هلدي نم همدعأ نف : هل تلق . كلذ ىن هيلع ىأرلا زاوج نم
 هد وج و مدعل هنأك اذه نإ : لاق ؟ هيلع حصيأ & كلذك ناكف ها رحتي امك هسفن

 3 هلهج نإو رذع عضوم ىف نيثزحلا ىن هيلعو هل ةجحلا وه نم ني ربعملا نم
زاجف هلقع ىف نسح ام ىلع هادأ دقو 0 هلعف دق ام الإ هيف هتردق نم سيل ذإ
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 زوجيف اهدنعو © هلصأب ه ربختف ةجحلا ىقلي ىنح ، هئزجيف هل زوج نآل
 هج ولا أطخأ هنأ هعم حصي نأ دعب نم ةرافكلا ى ال { هلدب موزل ى فلتخم نأل

 : هل تاق .: هلدع نم ىأرلا ىف هفرعأ الف ةرافك همزلت نأ امأف ، هلعف ىف

 هلبق ام قفا وف © هتقول هيرحت ىلع همامتب هالصف هيدوي ىنم ىردي ال ناك نإف
 ىلع هرذع عضوم وهف : لاق ؟ هيلع هلدي نمل همدع نم اذه ىلع هدعب وأ

 ، هتقو ىف هلوق دري نأ هيف هل سيل نع هعم حصي ىتح © هرمأ نم اذه

 ىن فلتخم و لدبلا ىف ىنعم هنآل ، هدعب ام هل حصي نآل زوجيف هب هربخأ نإ

 زاوج ىف كلذك وهف & هلحم لبق هاتأ هنأ هدنع حص دق هنآل © هلبق ام موزل

 . ملعأ هتلا و . هلكاذه ىف رظني هيلع ىأرلا لوخد

 زوجت ال ام نيح اهدجسي نأ هلأ ةدجسلا ةيآ أرق نميفو هنمو : ةلأسم

 ؟ هبوث وأ هندب نم ةراهط ريغ ىلع وأ ث ةلبقلا ريغ ىلإ وأ ، ةالصلا هيف
 ىرجم اذه ىفف :- لاق ؟ ال مآ ةالصلا هيف زوجت ال ام نح اهدجسي نأ هلأ

 نامز ىن لدي ام امهدحأ ىف سيل ، نالوق امهفهنم عنملاو هزاوج ىف فالتخالا

 نع ام رثأ ىلع هانركذ امو ، وجرأ ايف همار نمل حصي نأ ناه ريل ، هنهو ىلع

 : هل تلق . ةيافك هفرع نمل هيف ناك عضوملا اذه ىف سيمخ نب رصان خيشلا
 . معن : لاق ؟ هتالص نم غرفي مل نإو اهف دجسي نأ هيلعأ ، ةالصلا ىن ناك نإو

 ى ربكت نع نوكي نأ نم هل دب ال هنأ الإ ، هملعأ ايف هريغ ال ليق اذكه
 ؟ هتالص لاح هكرت دمعت وأ اهل دجسي نأ ىسن نإو : هل تلق { همايق و هد وس

 اهز واج اذإ هنأ ليق و ، اهركذي ام نيح اهدجسي هنإ ىسانلا ىن ليق دق : لاق

 نم ةالص ىف فاتخم و { هتالص مت نأ دعب نم الإ { اهدجسي الف اذه ىلع

 غرف ىح اهكرت نإف : هل تلق . اهماتب ليقو اهداسفب ليقف & اهكرتا دمعت

 اهكرت نه ىلع ضقنلاب ليق دق : لاق ؟ اهركذي نآ نايسن وأ دمعل هتالص نم
 دمعلا ىف دسفت اهنإ ليقو . رخآ لوق ىف اذه نم سكعلا ىلعو . لاح ىلع
 هتءارقل همامإ عم اهدجسيأ ةعامحلا ىف ىلص نم ىلعو : هل تلق . نايسنلا نود

اهعمسي مل نإ و هعم اهدجسي نأ هيلع نإ ليق دق : لاق ؟ ال مأ اهعمسي مل نإو اهل
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 نم لعو : هل تلق . لاح ىلع هتالصب ىل وأ داسفلاف الإ و هعبتي نأ نم هل دبالف
 : لاق ؟ ال مأ هلو اهدجسي نأ هيلعأ .{ هلعفل آد رفنم هتالص ىن اهلإ عمتسا

 ، اهدجسيف هتالص نمأ غرفي نأ دعب نم الإ هل الو هيلع شيل نأ ليق دق

 هفوخأ ام : لاق ؟ اهعاتسال ذمعت نإف : هل تلق . اهدجسي مث اهاورقب ليق و

 ةالص ىف نكي مل نإو : هل تلق . كلذك اهدجسي نإو ضقنلا هيلع لخدي نأ

 ىقلي نأ ىلإ هيلع ىهف : لاق ؟ هيف ىلصي نأ هل زوجم ال عضوم ى هنأ الإ
 اه زجم ال نم لوق ىلغو : هل تلق . هێف دجسي نأ هل زوجم ام عضاوملا نم

 انه رخأت ىن هرذعل كلذك وهف :لاق ؟ ةلماك ةراهط ىلع نكي مل وأ ، ةساجن هب نم

 همدعأ نإف : هل تلق . اهدوحس ىف رموي هب امك ارهاط دجسيلف ، رهطي ىتح

 هث زجم وهف هنم لدب هنأل { معن : لاق ؟ ال مأ مميتلا هث زجأ { هتراهطل ءاملا

 ضئاحلاو ننحلا ىئو : هل ثلق . كلذ الإ هيلع زوج هنأ هيف ملعأ الو 3 اذه ىلع

 - لاق ؟ ارهطت ادإ وأ ؟ امهاع و اهادجسي نأ لاحلا ىن امهلأ ، ارهطي مل اذإ

 ىلع ىه نإو : هل تلق . امهمزل ارهط اذإ ليقو © امهالع د وح ال هنإ ليق دق

 { ءاسفنلا كلذكو ؟ رهطتلا لبق نم هنأ الإ اهعامسإ ىلإ تغصأ رهطلا نم اه ام

 ملعأ الو ن اترهط اذإ ادجسي نأ امهبلع نإ ليق دق : لاق ؟ قرف امهنيب له
 . رظن نع حصيف هيلع زوج ام هنأ الو ، رثأ نم هعفرأ افالتخا كلذ ىف نأ

 ركذ عضوم ىن اهم نإف : هل تلق . كلذ ىن ءاوس ىلع امهنأ ىردأ الو الك
 . افالتخا هيف نإ ليق دق : لاق ؟ اه دجسي نأ هيلعأ ، اهل عمتسي نأ ريغ نم

 ىأ ر اذإ اهرضح نم ىلع ىهف ثلاث لوق ىلع و ، هيلع سيل لوقو هيلع لوق
 ؟ىشمب وهو اهتعارقل عمتسا نإ و : هل تلق . اهعمسي مل نإو اهدجسي سلحلا ى

 : هل تلق . موي [نأ] هل نإ ليقو © اهدجسي نأ هيلع نإ ليق دق : لاق
 اذإ هنإ ليق دق : لاق ؟ هكرتي نأ هلاح٦ق هنكمم ال ء ىشل الماح ناك نإف

 . هل اثزجم نوكي نآل ءاممإلا ىن زوجم : رخآ لوق ىلعو ، دحس هلمح عضو
 دجسي هنإ ليق دق : لاق ؟ ،ةأرما وأ ىص نم اهنعارقل عمتسا نإف : هل تلق

 اه“ورُمي ثلاث لوق ىنو آ اهعبتي نأ هل زاجأ ضعب و « كلذك عف رف امهلبق

( ٢ ج راثآلا بابل - ٧ م )
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 ىلع ىهف : لاق ؟ امهل عمتسا نإ ةمألا وأ دبعلا نم و : هل تلق . دجسيو

 ةزاجإ رهظأ ديبعلا نم غلابلا نأ ريغ ، امهعابتا ىف فالتخالا نم ىضم ام

 © اذه نم مزلأ وه مف ةحابإلا نم هبرقل ، اذه لثم ىف ىصلأو ةمآلا نم

 ةرم هماقم ىف ال ئراقلا اهداعأ نإف : هل تلق . ةالصلا وه كلذ نإو الأ

 عمتسا نم ىلعو ؟ ةرم لك ىف دجسي نأ همزنليأ 0 اهلع داز ام وأ ىرخأ
 اهتعارقل ادجسي نأ امهباع سيل نأ ليق دق .: لاق ؟ ال مأ كلذك هتءارقل

 عضوملا ىف ىقب ، ةلاح ىن اهلإ عجري ال هنأ ىلع اهكرتي ملام ، ةدحاو ةرم الإ

 د وعي ال هنأ ىلع اهكرت نإف : هل تلق . كلذك وهف ، هربغ ىلإ هنم لقتنا وأ

 ؟ لوآلا هناكم نم لوحتي نأ لبق نم اهأ رقي نأ هل ادب مث ث لاحلا ىن اهتعارقل

 لوحتي مل نإو اهكرت ىن هرمأ نم اذه ىلع اهدجسي نأ هيلع نإ ليق دق : لاق

 نآ هيلعأ ، اهركذب هناسل كرحم ملو اهبتك نإو : هل تلق . كلذ هناكم نم

 ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نآل هيلع زوجب ىسعف : لاق ) ؟ ال مأ اهدجسي

 . كلذك نوكي نأ ىفن نم لوق و { مالكاهنأ ةباتكلا ىف بهذي نم ىأرل هموزل
 ؟ ال مأ هل عمتسا نإ د وجسلا هيلعأ ، اكرشم اهل ئراقل ناك نإف : هل تلق

 نأ ىنبجعيو ، ةحابإ وأ عنم نم ىريغ نع اه ام ىردأف اهظفحأ ال : لاق

 دحسو وه اهأرق نإو © هعانسال نكلو ادبأ هدوحس ىن طعابتال ال { اهدجسي
 ىن رظنيف ، هلدعل هارأ ايف هل غاس هلبق نم ىلعرصتقا نإو . هلعف نم نسحف
 . ملعأ هللا و . ()١( هلك اذه

 ىف ىهف : لاق ؟ ال مأ ةنس ىه ،© ىحضلا ةالص ىفو هنمو : ةلأسم

 ىغبنيف هللا همحر _ سابع نبا لوق ىن نبباوآلا ةالصل اهنإو ث ةنس اهلفن
 ؟عكرت ىتم و ؟(٢)اهتاعكر ددع ام و : هل تاق . اهلضفل اهكرتي الأ اهلع ردق نمل

 )١( ريبعتلا نم ريبكلا ردقلا اذه رييغت أشأ ملو . نيسوقلا نيب ام ىلصألا ىف اذك .

 هب ءاج ام م هفي ئ راقلا لعل و . ١

 )١( ةمكر نم ىه مكو : هل تلق ه : لصألا ىف « .
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 مه راثآ نم عضوم ريغ ىف اندجو ام ىلع نبملسملا لوق ىفف : لاق . اهبف رع
 . عفش نم نوكي ام وأ 2 نامث وأ عبرأ نم امهيلع داز ام ىلإ ناتعكر اهنأ

 اهتالص لضفأو © زاهنلا فصن ىلإ حمر رادقم ىن سمشلا عفت رت ذهف اهتق و امأ و

 رثكأ دبعلا نوكي انيح هلضفأ نإ رخآ لوق ىفو . (١)لاصفلا تضمر اذإ

 اهتاعكر نيب لص وي نأ ىل وأ اهن" امو : هل تلق . لابلاب اهلإ الابقإ دشأ و اطاشن

 لصف ءاش نهف 0 امهنم لك زيجأ دق : لاق ؟ اهنم نيتعكر لك نيب لصمي :

 زوجمو : هل تلق . لضفأ نوكي نأ ىسعف ةدايز هب امو ، لص و ءاش ن

 عامجإ ىن هنوك نم عنميف مرحم ام " ال : لاق ؟ ال مأ ارت و اهيلصي نأ هل

 { هبشأ ةحابإلاب هنأكف اذه ىلعو ، ضرفلا نم صخ هب امل هزاوحل ئأر الو

 هبلع امم ه ريغك هل حصي نأ نم دعبي مل هب رل هلعف نم و . رم؛وي هب ام ربغ هنأ الإ
 ىلع لدي ام - هللا همحر _ ديعس ىأ خيشلا لوق ىف ىنظ نإو الأ 0 رجاوي

 . ملعأ هللا و . كلذ ىف رظنيف ةزاجإلا

 ؟ اهتوبث ىف ننسلا نم وأ ضئارفلا نم ىهأ ديعلا ةالص نعو هنم و : ةلأسم

 ةبجاو اهنأ الإ { ةنس هملعن نم لوق ى ىه : لاق ؟ ال مأ اهطورش نف ةبطلا و
 ئ زجم ضعبلا نم اهب مايقلا نأ الإ ديكأتلا نم اه املهلاح ىن اهيلع ردق نم ىلع

 لئاضفلا ننس نم اهنإ نسحلا ىأ عماج ىنو . لدعلا لهأ لوق ىف لكلا نع

 ىلع ىلصملا ىلإ جورخلاف : هل تلق . هلبق ام ىلع لدي ام راثالا ىن نأ ريغ

 ىف كلذك ص معن : لاق ؟ ءالقعلا رارحآلا نم غلبلا لاجرلاو ءاسنلا نم عيمحلا
 : فاتخم ءاسنلا نأ ريغ 0 راذعألا نم ع ىشل الإ راثآلا نم عضوم رغ

 . ملعأ هلاو . ه ريغ ال نهف بحتسملا نم ليق و { نهساع هم وزلب ليقف & نهجورخ

 ىلع نآ ملعأ ال : لاق ؟ جورخلا مهمزلي نايبصلاو ءامإلا و ديبعلاف : هل تاق
 نم هب ط رمألا عم ءامإلاو ديبعاا ى نوكي نأ الإ اجورخ ءال٬وه نم دحأ

 روي هنأ الإ 3 5 الإو ، قحلا ىنعم ىف كلانه نوكي نأ ىسعف ث مهبر

 )١( رقبلا ى لاقي دقو . همأ نع لصف اذإ ةقانلا دل و وهو ث ليصف عمج : لاصفلا .
 رحلا ةدش ىهو هاض ه رلا ف تعر : تمرو .
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 : هل تلق . كلذ ىلع ةردقلا عم نايبصلا ىف لوقلا كلذكو ث امهجارخإب

 . ليق اذكه : لاق ؟ جورخلا ى هالوم دبعلاو & اهجوز نذأتست ةأرملاف

 عنملا دعب نم وأ نذإ ىلع ال اجرخ نإف © امه ىل وأ د وعقلاف الو. انهل نذأ نإف

 هنإ امهيف ليق دق : لاق ؟ ءاسفنلاو ضئاحلاف : هل تلق .. امهب مإ الف امهف

 جورخلا همزلي رفاسملاف : هل تلق . امهل امم وهف اجرخ نإف & امهبلع جورخ ال
 . كلذ ذ همزلي ال ليقو & لوقلا ضعب ى . معن : لاق ؟ ال مأ ةالصلا هيلعو

 : لاق ؟ ال مأ ث كالذك ٠. نهاع ةالصلا موزل ىف ءاسنلاف : هل تلق

 ؟ 7 اذه و ةنيز ىف ىلصملا لا نوجرخمأ : هل تلق . دحاو امهف لوقلاف

 لاح ريبكتو راقو ى ةنيز نم مهل زوجيف هيلع نوردقي انك . معن : لاق
 : هل تلق . ميويلا كلذ قحل ايظعت © راطفإلا موي ىف ىلصملا ىلإ مهجورخ

 عولط نم ليق دق : لاق ؟ اهتقوب ىنفرع ؟ ديعلا موي ىف ةالصلا نوكت ىنف

 موي ىن اهليجعت نآ الإ 0 رايتخالا عضوم ى هب دارملاو ، راهنلا عبر ىلإ سمشلا

 {{ ةحص ىذتقي لغش نم امهنم لكب ال ، راتخملا وه رطفلا موي ىف اهربخأت و رعذلا
 لاوزلا ۔اعب نم الإ ديعلا موي لالهلا حصي مل نإف : هل تلق . كلذ نم رمثوي هب ام

 ىناثلا م ويلا نم دغلا ىلإ اهن ورخوي مهنإ ليق دق : لاق ؟ ال مأ لاحلا ىن اهنولصي

 ليقو © رصعلا اولصي مل ام اهنورخثوي ال :رخآ لوق ىو . اهلإ نوجرخيف
 حصذنإف : هل تلق .ليللا رخآ ىن ول و اهن ولصي : رخآل وق ى و .سمشلاب رغت ملام

 نورم؛وي ممأ الإ عضوملا اذه ى ملعأ الف : لاق ؟ ديلا موي نم لاوزلا لبق

 ؟ دغلا ىلإ اهورخأ مه نإف : هل تلق . لاحلا ين اهنولصيف اهلإ اوجرخ نأ

 هب اوديري مل امو ، ريخأتلاب مث لاق ادحأ نآ ملعأ ال ؛} ريصقتلا نم وهف : لاق

 نمل ةالص ال هنأ الإ مثإ ىلإ مهع غلبي الأ ىسعف © اذه ى ةنسلا هيلع امل افالخ

 لوق ىف كلذكو . ديعلا ةالص هب دارملاو 3 ملعلا دعب سمشلا لوزت ىح اهكرت

 ؟ (١)اهددع مكو ؟ اه ربكت ىف هوجولا نم اهل امو : هل تلق © ديعس ىآ

 3 رهظأ و اهف ام رهشأ ىه نهنم ةعب رأ نأ الإ ةسمخ اهوجو امهف نأ رثآلا ىن : لاق

 ۔۔۔ ه. ۔۔۔ے۔ہ۔

)١( اهددع ىف ىه مكد ه : لصألا ىف « .
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 هل تاق . لاح ىلع نهنم ءىش ىف لخد ال ، باحصألا لوق نم نهلكو

 عست وأ تا ريبكت عبس موق ىف ىهف : لاق ؟ هجو لك ىف ربكتلا ددع امو

 هنأ الإ © هلاق نم ىأر ىلع ةرشع .عبس وأ ةرشع ثالث وأ ةرشع ىدحإ وأ

 لاح ىلع .عفدي ال هنكل و © .رثثويف لوقلا نم نهف هب ىنثوي ايف نهعم ركذي ام لق

 اهس ىتأي نأ هل ادب مث ، اهب مرحأ هيلع و اههوج و دحأ ىلع اهدقع نإف : هل تلق

 ىلإ لقألا نم عجري نأ هل نإ ليق دق : لاق ؟اه ربكت ىن رخآلا هجولا ىلع
 ، الف هنود ام ىلإ رثكألا نم نوكي نأ امأف ، هيلع ةدايز .نم هب امل هقوف ام

 داز نإف :هل تلق . امهنم هل عنملاب ليقو ،امهبف هزاوجم ليقو ،هلاق نم ىأرف

 اهصقن وأ ة ربكت داز هنأ لثم دمغلاب ال ،هيلع اهدقع امع ة ربكت ىف صقن وأ

 هزاؤل اذه ىلع ىأرلاب فالتخالا لح وهف : لاق ؟ ال مأ اهف هرضيأ ، يسان

 لاح.ىلع ماملاب لوقو { لاح ىلع صقنلا وأ ةدايزلا ف ضقنلاب لوقف © هيلع
 ، اهرضي ال امم هنإف اهل ديزملا نود اهناصقن عم داسفلاب لوقو & امهنوك ف
 : لاق ؟ ال مأ ماقيف اهل نذويف :هل تلق . هفرعاف لدعلا لهأ ىأر نم هلكو

 :هل تلق .ثااذ ىن فلتخم هنأ ملعن الو ،اهبف ةماقإ الو اهل ناذأ ال هنإ ليق دق
 افالخ هلعف ام د ري مل ام هنإ ليق دق : لاق ؟ هملع وأ هلهحل امهدحأ لعف نإف

 : هل تاق . هيلع سأب الف نيرخآلا ىن اهع رهظي ةعدبل هلبق نبملسملا نم ىلخ نمل

 رثأ ىلع اهنإ لوقلا ضعب ىفف : لاق ؟ اهنم ةذاعتسالا عضوم نوكي نيأو
 مكو : هل تلق . هتالص .نم ىلوآلا ةعكرلا ىن ريبكتلا دعب ليقو ث مارحإلا
 لمعلا .ى الو لوقلا. ىن امهيلع ةذاي ز ال ناتعكر اهددع ف : لاق ؟ (١)اهتاعكر

 امهيف أرقيف : هل تلق . اعطق اذه ىف فلتخم امم هنأ ملعن الو ، اعرش امهب

 اهنأل اهتوبث ىف فلتخم نأ زوجم ال ام اذه و معن : .لاق ؟ ةروس و (٢)ةحتافلا

 ؟. ةءارقلا نم ريبكتلا .عضوم نوكي نيأف : هل تلق . . حصت .ال (ء)اهن ودب

 )١( ؟ ةعكر نم ىه مكو » : لصألا ىف « .

 ريغب باتكلا ى ةعئاش :اهربح و رخلا فورح ةدايزو .. ه ةحتافلاب ه : لصألا ى..(٢)
 : تاقيلعالا ى اداصتقا © اهيلإ ةراشإلا تلمهأ . باسح

 ء-اهنود:اء.اهنأل : لصألا ف (٣)
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 اذه نم سكعلا ىلع و ،أرقي من مرحم نأ دعب نم ركي ىل وألا ةعكرلا ىفف : لاق

 ؟ ةيناثلا ىف اهرخأ و اهنم ةعكر لوأ ىن ةءارقلا مدق نزف : هل تلق . ىرخألا ىن

 نايسنلاو لهحلا ىلع امآ و ، ةعامج هل حصي الآ ملعلا عم دمعلا ىف ىسع : لاق

 . اهداسف و اهمامت ىن فالتخالا ىنعم (١)اهلع زوجب نأ ىدعتي الأ وجراف

 نوكي نأ الإ هل حصت الأ ىرحأف : لاق ؟ مارحإلا لبق اه ريك نزف : هل تلق
 وه امك )٢( ريبكت الب اهيلصي نأ هل زوجن و : هل تلق . ةلفان دارفنالا عضوم ىف

 رخآ لوق ىفو .هب ليق اممهنإف د رفنملا ىن الإ هملعأ ال :لاق ؟ امهف هب رومأملا

 : هل تلق . هب الإ حصت اهفرعأ الف ةعامحلا ىن امأف ى ريبكتلاب اهيلصي هنإ

 ؟ هيلع اذام دمعلاب هفلاخ نإو ؟ امهل هريبكت ىن همامإ عبتي نأ مومأملا ىلعو

 ريغ ىلإ فلاخم الف هتالص عمج ى هب متي نأ هيلع نإ ليق دق . معن : لاق

 . كلذ ى هب متأي مل هنأل هل حصت مل دمعلاب هلعف نإف © اه ريبكت ىف هب ىنأي ام

 ؛ هينذأ ىف ةلعل وأ 0 هنم هدعبل هربكام ردي ملو ه ربكت عمسي مل نإف : هل تلق

 : اههوج و نم هدارأ ام ىلإ وه : لاق ؟ هيلعو هل اذامو ؟ (٢)لمعي فيك

 . كلذ ىف عض وللا لهأ ىلع بلاغلا ىن ةداعلا هيلع ام عبتي هنإ رخآ لوق قو

 ليق دق : لاق ؟ اهرخآ الإ هتالص نم كرذي ملو اه ريبكت هتاف نإف : هل تلق

 © امهنم هتاف ام لدبل ماق امهم © همامإ نم ناكام ه ريبكت ىف ىفتقي نأ هيلع نإ

 دمعت نإف : هل تلق . اهيف هجو نم ءاش ام ىلع نوكي نأ هل نإ : رخآ لوق ىو

 اهنإ ليق دق : لاق ؟ اهديزي وأ ةدحاو اه ريبكت نم صقني نأ هجو لك ى
 اهف هداز وأ اه ريبكت ن ه هكرت امب ى هيلع دسفت نأو دبال هدمع نم اذه ىلع

 ىف هعم هل ت مت نآل ىنعم الو « اهنم هسفن ىف وه سيلف اهس ام وحن نم ناك نإو

 ى هيلعو هب ىه امب ، لهج ىف نظ نم هب امل نوكي نأ الإ .« عضوملا اذه

 & عامجإ ىف ال ، ىنأر ىلع ىرانلا ىنعم ىف نوكي نأ زوجب نأ ىسعف ، لصألا

 )١( اميلع زوجي نأ نم ىدعتي الأ وجرأف ه : لصألا ف « .

 )٢( ربكي نأ الب اهيلصي نأ ه : لصألا ف « .
 )٣( عنصيف لمعي فيك هنع عنمت هينذأ ى ةلعل وأ : لصألا ىف « . .



- ٠٣ ١ _ 

 فالتخالا نم هيف امب ، ىأ رلا ىنعمهزاوحل هنظ ىن هيلع لخدي نآل زوجم امم هنإف

 2 اهف ة ربكت نم هداز امب دمعلا ىن هيلع دسفت ال اهنإ رخآ لوق ىنو { اهمامت ق

 © اهصقن وأ ؟دمع اهداز لاح ىلع هيلع داسف ال ليق و 2 اهكرت نإ هيلع دسفت امإ و

 ؟ ادمع اهداز وأ نيت ريبكت ىسن نإف : هل تلق . هآر نم لوق ىن ةمات هل ىهف

 :هل تلق . اهمامت و هتالص داسف ىف فالتخالاب لوقلا نم جرخم الأ ىسع : لاق
 . ةداعإلا هيلع نوكي نأ ىنبجعي و . دشأ اذهف : لاق ؟ اهصقن وأ اثالث داز نإف

 اهنأ الإ ىردأ ال : لاق ؟ ةدحاو ةعكر ىف هلك ربكتلا كرت نإف : هل تاق

 طرشلا نم ىهأ 3 ةبطخلا ىنو : هل تلق . لاح ىلع ةعامحلا ىن هل حصت ال
 دبالو اهط ورش نم ىهف اهب الإ متت ال اهنإ ليق دق ،معن :لاق ؟ ال م اهمامتل
 ؟ اهلبق نم وأ اهف وأ ةالصلا دعب نم ىه و : هل تلق . اهماممل هولاق ام ىلع اهنم

 :اهلبقنم اهس ىتأف اهف ةنسلاهيلعام رغ أم ىلإ فلاخنإف ،اهدعب نم ىهف : لاق
 ىنعم ى نوكي نأ هيلع زوج ام هلعل و ، هتالص ىف داسف ىلإ ليق اهف هب غلبي مل

 : هل تدق . كلذ ىنعم هقحلي نأل هبشي امم هنإف { اهلحم رمغ ىف اه هنايتال اهكرت

 رم؟وي ىذلاف :لاق . ؟ هل زاج هءاش ام وآ هتبطخ ىف نوكي ةئيهو لاح ىأ ىلعو
 رحنلا ىف زاجمإلا عم ، دعاق الو ا ربدم ال امئاق اع سانلا لبقتسي نأ مهلوق ى هب

 ، هلوطل ةمآسلا سانلا ىلع هب لخدي ال ام رادقم ىن هنأ الإ ، رطفلا ىن ةلاطإلا و
 نم ىهو : هل تلق . رث؛ويف ىوري عضوم ربغ ىف نبملسملا نع اهيف ام اذه و

 ىلاعت هل وقل اهض رفب ليقو ، كلذك لوقلا ضعب ىف ىهف : لاق ؟ ال مأ اهف ةنسلا

 ىلع ةردقلا عم ، زجعل ادعاق اهأرقنإف : هل تلق .(رَحناَو َك برل "لَصتف)

 ئزج الف الإو رذعل ناك نإف : لاق ؟ ال مأ لاح ىلع اه ىفتكيأ (١)مايقلا
 ، ةالصلا طورش نم اهنأل ، رثألا ىن لدعلا لهأ نع دجوي ام رثكأ ى
 ،كلذكه زاوج ىف فالتخالا هيلع زوجع ام هنأ ىلع اذه ىف لدي ام ةراشإلا ىفو

 ؟ اهل عمتسي نأ ةعامحلا ىف ىلص نم ىلعو : هل تلق . كلذ عم هب ءازجالا و
 رذعل نوكي نأ الإ . اه الإ متت الف ةالصلا طورش نم اهنأل . معن : لاق

 )١( مايقلا ىلع ةردقلا عم زجما ادعاق اهأرق نإف ه : ضقانت هيف ريبعتلا اذه « .
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 ةردقلا عضوم ى هل و ،اهل عمتسي نأ اهرضح نم عيمجىلع نإ ليق و . اهكرت ىن

 ؟ ًاثيش ة ةالصلا ىن مامإلا ريبكت نم الو اهنم عمسي مل نمو : هل تلق . كللذ ىلع

 { اهلثم عامس نع هينذأ تمصأ ةفآل عمسلا مدع نم ىنعم ىن وهف : [ لاق ]

 ىلع ردقي مل اذإ مصألاو : هل تلاق . ءاوس اذه ى امهنأل دحاو امهف لوقلاف

 ؟ ةعامحلا ىن ىلص اذإ لمعي اذام { مامإلا ريبكت نم نوكي ام.الو .اهعامس

 © هتالصل م رحأ سانلا عكر اذإ ىتح ،هلاح ىلع ىقبيف هجوي هنإ ليق دق :لاق

 متأف عكرو 0 هيلع وأ هل ام رثكا وعكر اذإف ، ةحتافلا أرقف ماقف { دجسف عكر م

 همامإ ملس اذإف « هلوسرو هدبع ىلإ » ىحتو & ىرخآلا ةعكرلا نم ىقب ,ام
 ةعكرلا ىن ريبكتلا نم هتاف امب ىتأو ماقف وه ضهن © هميلست ىلع هلد امب هف رعف

 ردي مل نل بسحأ اضعب نأ الإ . هلوق ىن ام ىنعم ىلع اهمتأف دعق من 2 ىلوآلا

 ، اثالث عوكرلا نم هسأر عف ري نآ دعب نم اهف رم هكي الأ ةيناثلا ىن همامإ هربك ام

 ىلعو 0 كلذ ىنعم ى ة ربكت عايس نع هلاح ف هل عناملا نم هب امل هنأك اذه و

 ىلص ام هثزجيف هل حصيو ، ربكي الأ هل زوجنف ، عضوملا اذه ىف رخآ لوق

 هيلع ء ىش الو ةمات هل ىهف الإو © هلعف نم نسحف ريك نإو ث ةعامحلا ىن

 هباق ىلع بلغي ىتح ّ اه ريبكت ىف هلمع ناكام ىلع هلدي ام .هرمأ نم نكي نإو

 ةنانئمطالا ىن ىسعف ث ةبير لاوزل هيلإ ه طاخ ىف نئمطيف هسفن هعم نكست ام

 هل زيجأ دق امم وهف الإو همامإ هيلع ام قفاو نإف ، هنم عنمي الف هل نوكي نآ

 لوقلا نم ىضم دقو همالم كرتي نأ اذه ىلع يغبنيف ، هزاجأ نم ىأ ر ىلع

 ىأ رلاب فالتخالا و ىأرلا مكح ىن هيلعو ، عضوملا اذه ىن هل ام ىلع لدي ام
 هرخأ نإف : هل تاق . ىأر مضوم ىف هنأل هيف حصي نأل زاجف ث هلاق نمل

 ؟ اه ريبكت نم اذك هجو ىلع ىلصيس هنإ .: هلوق نع هريغ وأ هلاح ىف وه
 موقت نم وأ هناسل نم هب هربخأ نإ هيلعو ، هعابتا ىن هل ةجحلا وهف : لاق
 نآلا زوج نأ ىسعف © ةلادعلا ىوذ نم دهاشلا ن ود امو © هنايب 5 هب ةجحلا

 ىق لاح ىلع هل عساولا نم نإف { هزاوج ىف ال دحاولاب هل همو زل ىف فلتخم

 مامإلا عم اهنم ء ىش هتاف نزف : هل تلق : ةنامألاو ةقثلا نم هعم هل امل ةنانثمطالا
هيلع امك هتاف ام لدبي و كردأ ام ىلصي هنإ ليق دق : لاق ؟ اهب ود ام وأ ةعكر



. ١٠١٥ 

 لوقلا نم ىضم دقف هفرعي مل نإو . ربكت الب هزاجأ ضعب و ، هفرع نإ همامإ

 ص ةضقتنم اهنأ هعم هتالص ىف دعب نم ل ناب نإف : هل تلق . كلذ ىلع لدي ام

 اه ربكت نسحم مل نإف ، هتالصك اهديعي هنإ ليق دق : لاق ؟ اهلدب ىن هيلع ام

 ربك ام ىسن نإف : هل تلق . ريبكت الب اهلدبي نأ لوقلا ضعب ىن هل زاج

 : هل تلق . هتداعإ نع ىنكي ام اذه لوقلا نم ىضم دق : لاق ؟ اهبف همامإ

 نوكي ام وأ ، هموي قف ىحضلا ةالصل اهدعب وأ عكري نأ اهلبق دارأ نل زوج و
 . اهدعب نم وأ اهلبق نم ءاش ام ىلصي نآ هل نإ ليق دق : لاق ؟ ال مأ ةلفان نم

 ةالص دعب ىلصي ليقو © اهدعب ىلصي الو اهلبق ىلصي هنإ : رخآ لوق قو
 مهارأ ام : رخآ لوق ىفو . هكسن ىضقي ىتح رحنلا ةالص دعب ىلصي الو رطفلا

 . كلذ نم عنمب ام ىرأ الو ءاش ام لصيلف هدعب امأف ، لاو زلا ىلإ الإ اوه رك

 ةثالثب اهيف ليق دق : لاق ؟ راصمألاو ةعماحلا نادلبلا لهأ ىلعو : هل تلق

 : هل تلق . نىنثاب ليقو ، ةرم ثعب.ليقو ةعبسب رخآ لوق ىنو & ةسمخ ليقو
 هيلع ردقف دجو نإ . معن : لاق ؟ ةعامج ةالصلاب مهال وأ و موقلا لضفأ مدقيف

 ءاسنلا الإ دحأ هرضحم مل نإف : هل تلق . لاحلا ىن زوجيف هب موقي ىذلاف الإو

 نوكي نأ زجم دبعلاف : هل تلق . مهب ىلصي نأ هل زيجأ دق : لاق ؟ ديبعلاو

 اهرضح نإف : هل تلق . هالوم ىأر نع هزاوج ليق دق : لاق ؟ اهف امامإ

 ، أضوتي عجر نإ هتوفت نأ فاخف كلانه هيلع ضقتنا وأ ءوضو ىلع ال

 مامإ نوكي نأ امأف ،.ةعامحلا ىف ىلصيف مميتي نأ هل نأ ىف فالتخالاف : لاق

 ةي رقلا ىن ةعامج اهولصي نأ ةعامجلل لهف : هل تلق . الف نيئض وتملا نم ه رغل
 ىف هب رم“وي ىذلا وه رادلا لهأ نم عامجالاف : لاق ؟ ةعامج لدعب ةدحاولا

 لك ىلصت نأ عنمب ال ناك نإ و ؤ راذعألا نم ء ىشل الإ لضف نم هل امل راثآلا

 ىرخآلا ىنب اتخم نأو دبال هنإف ، دحاو ماقمب ةمئألا نكت مل ام اهمامإب ةقرف
 عجري نمل الإ حصألا ىه نوكت نأ ةزاجإلا ىف ىسعو 0 اهمامت ىن اذه ىلع

 لك ىرخأ دعب ةعامج دحاو مامإ مه اهالص نإف : هل تلق . ثالذ نم عنملا

 نعهلسملا لوق ىن اهدعب ام ال ىل وألا ىه ةالصلاف : لاق ؟ نيرخا سانأب ةرم

هل نأل ةمات هتالص نإف هب ملعي ال نم قح ىن ن و كي نأ الإ ء ىشب سيل اهنف



. ١٠٦١ 

 ؟ ال مأ تقولا ىف ديعي نأ هيلعأ ، هرمأ هعم حص نإف : هل تلق . رهظ ام

 © نيرخآلا نع ةئ زجم ىهف : نل وآلاب اهمايقل هيلع ةداعإ ال هنإ ليف دق : لاق

 ؟ ةدسافلا ىه اهنأ ىل وألا ىف حص نإف : هل تلق . هل زاج اهتقو ىن اهالص نإو
 . همكح ىن عقي مل ام ىنعم ىف ةدسافلا نآل ةالصلا ىه اهدعب نم ىلاف : لاق

 برقأ ىلإ جرخم الأ هيلعو هلأ ، هعم اهيلصي نم هدلب ىن دج مل نإف : هل تلق
 :عنمب ال : لاق ؟ ال مأ ةعامج اهتالص نم هدارأ ام لجآل ، هعض وم نم ىرقلا

 نبي الو ، هلاق ادخأ نأ ملعأ الف هيلع نوكي نأ امأو . .ه زاوحل هبلط نم

 ، هعم وأ هب ىلصي نم دجم الف ةيدابلا ىف نكسي نمم ناك نإف : هل تلق . كلذ ىل

 3 ىنعمب اهلبق نم ىنلاو هذهف : لاق ؟ ىرقلا نم اهبلطي نأ هيلع سيل كلذكف

 اهملا ج رخ نإف : هل تلق . كللذ ق امهنيب ام قرف مدعل دحاو امهف لوقلاف

 : لاق ؟ عضوملاب دعب مهنأ الإ ةالصلا نم ةعامحلا غرف دقو عضوملا ىنأن

 ىلصي ليقو © ديعلا ةالص رخآ لوق ىو © مامإلا ةالص ىلصي هنإ ليق دق

 ؟ هلك اه ربكت همامإ عم كرتف اهكردأ نإف :هل تلق . امهےف ربكت الب نيتعكر

 لوقلا نم ىضم دقو & اهزاوج ىن فالتخالا نم جرخم الأ ىسعف : لاق
 { ربكتلا نم ؛ىشب هقبس نإف : هل تلق . كلذ ى هراتخأف هبحأ ام ىلع لدي ام

 ىأرل اهضقن ىف فالتخالاف : لاق ؟ هضقي ملف هتاف ام كرت همامإ ملس نأ املو

 : هل تلق . هيلع هنإ لوقي نم ىأرو 0 هتاف ام لدب همزلي ال هنإ لوقي نم
 ، اهديعي نأ هل ادب من ، هعم متت نأ زوجم ال ام ضقنلا نم هيلع 'لخد نإف

 ، اهتقو ىن همامإ ةالصك اهديعي هنإ ليق دق : لاق (١)؟ نوكي اهتداعإ ىف فيكف

 هل زاج ثلذك اهنسحم مل نإف ، همايأ ىف صقن وأ داز { اهركذ ىتم هدعب نم وأ
 اذه ىلع اهلدبي مل نإف : هل تلق . ريبكت الب نيتعكر لوقلا ضعب ى اهلصي نأ

 رظنيف هل هموزل ئف فالنخالا ىنعم هقحلي نأ وجرأف : لاق ؟ اهف هلوخد نم

 ( . ملعأ هللاو . لدعلا الإ هنم ذخوي ال مث ث هلكاذه ى

 ةالصل ةدحاو ةعكر ق دمحلا رركي ںأ زوج لهو : ناديبع نبا ةلأسم

 )١( لمعيف نوكي ه : لصألا ىف « .



. ١٠١٧١ 

 .ضا رفلانم صخ رأ لفا ونلا و ضئارفلا ريغ لفاونلا امأ : لاق ؟ ال مأ لفاونلا

 . علعا هللا و . ءىش هم زاب الف ةعكر ق دمحلا ررك اذإ و

 دجسيأ > رهظلا ةالص ىق 77 رفسلا ةالص رهظلا ىلص نميفو : ةلآسم

 ، فالتخا كلذ ىن : لاق ؟ رصعلا نم ملس اذإ مأ ، رهظلا نم علس اذإ وهلل

 . ملعأ هللا و . رصعلا نم ملس اذإ دجسي لوقو © رهظلا نم ملس اذإ دجسي ل وق

 ىلإ رجفلا علط نأ دعب ةلفان زوجت لهو : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم
 .نكل و ، مامإلا رظتني ناكاذإ مومأملل كلذب سأب ال : لاق ؟ مامإلا رضحم نأ

 زوجت ليق : ناديبع نبا لاق . رجفلا ةضيرف و رجفلا ةنس نب ةلفان ىلصي ال
 . ملعأ هللاو . زوجت ال ليقو © رجفلا ةضي رف و رجفلا ةنس نب ةلفانلا ةالص

 ة ربكت ةرشع ثالثب اهدقتعا اذإ & هدح و ديعلا ةالص ىلصملا ىن و : ةلأسم

 ، هتالص نم ملس ام دعب ركذ و ك ريبكتلا ىسنو ريبكت الب نىتعك ر اهالص و

 ، فالتخا كالذ ىن : لاق ؟ ةيناثلا ةعكرلا وأ ڵ تايحتلا ىن دعب وهو ركذ وأ

 ركذ اذإو 0 ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا دنعرمكي لوقو ، ركذ ثيح ربكي لوقف
 .نيملسملا لوق رثكأىلع هتالص تمت دقف تايحتلا ىف لخد ام دعب وأ لس ام دعب
 { دقع امم لقأ ركي نأ دارأ م ة ربكت ةرشع ثالث ريبكتلا دقع اذإ امأ و

 كلذ ىفف 0 ة ريبكت ةرشع ثالث ركي نأ دارأ ش { اعست وأ اعبس دقع وأ

 مومأملا فلاخ اذإ امأو . دمعلا ىلع ناصقنلاب هتالص متت : لوق . فالتخا

 فالخ ىلع مومأملا دمعت اذإ & فالتخا كلذ ىفف © ربكتلا دقع ىن همامإ

 مومأملا نآل ، لوقلا رثكأ وهو . مت ال لوق و & هتالص مت لوق و ‘ مامإلا دقع

 . ملعأ هللا و . هب مت٣ويل امامإ لعج امنإ مامإلا نآل ، هتالص ىن مامإلا عبتي نأ هيلع

 ردق اهعافترا لبق سمشلله عواط دعب ةالصلا ىفو : ىدشارمحلا ةلأسم

 . اندنع زئاج نيهجولا الك : لاق ؟ قورشلا مأ ىحلا ةالص ركذتأ ، حمر

. ملعأ هللا و



_ ١٠٨ 

 ( دمحلا ) ةءارق اهبف ىفكيأ : لفنلا ةالص ىق ملاس نب رمع خيشلا ةلأسم

 : لاق ؟ ال مأ الفن ليللا ىف ةعاط راهنااب ركذتأ ، ننسلا كلذكو { اهدحو

 زوج اهنإ لف فالتخا ننسلاو لفاونلا ةالص ىن اهدحو (دمحلا)ةءارق ىن
 دمعلا :ىلع زوجت اهنإ لوقو © دمعلا ىلع زوجت ال اهنإ ليقو ،& لاح ىلع
 افالخ كلذب ىلصملا ىون اذإو . نيملسملل افالخ اه ىلصملا وني مل اذإ نايسنلاو
 لوقف لفاونلا ةالصل ةينلا اماو { ة ضقتنم هتالص نإ لوقنا رثكأف ن.ملسملل

 ركذت اهنإ لوقو © ةعاط ركذت اهنإ لوقو ، لاح لك ىلع ةلفان ركذت اهنإ
 . مهلمع هيلع و 0 نيملسملا لوق رثكأ وه و 0 :افان ليالا ىف و & ةعاط راهنا ى

 . ملعآ هللاو

 ةءارقلاب رهجم له : فوسكلا ةالص ىن ىلاعسلا دمحم نب رماع ةلأسم

 . ملعأ هللاو . اهف ةءارقلاب رهجم ليقو ةءارقلا ىفخم ليق : هباوج ؟ ىفخ مأ اهف

 هنأ ريغ ، نطبلا لس رتسم ريغ ناك اذإ نوطبملاو : ىدشارمحلا ةلأسم

 نطبلا هكردأ ةالصلا دارأو أضوت و ففخت اذإ ناكو ث اليلق الإ هنع عطقني ال

 .© اذكه الإ نكي مل اذإ تقولا توفي نأ لبق كلذ لعف ولو & ىلصي نأ لبق

 لجأ نم الإ هيلع رداق وهو ءاملاب عوضولا كرتيو ، ىلصيو مميتي نأ هعسي
 . ةفصا هذه ىلع اندنع ثالذ هعسي :. لاق ؟ ثدحلا لبق ةالصلا كاردإ ةلق

 . ملعأ هللاو

 ؟ اهعطقي و ةالصلا ضقمتني ام هضقني و ضيرملا ريبكت عطقي لهو : ةلأسم

 ء ىش رمث هتالص عطقي ال ليق و . ةالصلا نم لدب هنأل ] ليق اذكه : لاق

 7 . ملعأ هللا و . د وح الو د وعق اهف سيا هنأل

 (١)ةفياسملا ةالض ىف فلسلا ءاملع قفتاو : ىلاعسلا دمحم نب رماع ةلأسم

 ةفياسملا ريغ ف مهنكم نأ ىلإ ن ورخوي و ، لاحلا كلت ىن ةالصلا مه زجت ال ليقف

 )١( برحلا تقو : ةفياسملاب ديري .



_- ١٠٩ _ 

 _ كلذ مهلزجمو ، ناكمإلاو لاحلا بسح ىلع نولصيو نورخوي ال ليقو

 3 عورشم فوخلا لاح ىف حالسلا لمح نإ : عيمحلا لاقو _ هللا ءاش نإ

 اذإو & بحتسم وهو بجاو ربغ ليقو بجاو ليقف ، هبوجو ىن اوفلتخا و
 فالخ مهل ناب مم ، فوخلا ةالص اولص و اودع اونظف آداوس نوملسملا ىأر

 ريرحلا سبل زوجم ال ليق و . مهماع ةداعإ ال ليق و ةداعإلا مهلع ليقف © اونظ ام

 ، ثالذ مارح : ضعب لاق ، هيلع سولحلا ىن اوفلتخاو برحلا ربغ ىن لاج رال

 ..ملعأ هللاو . زوج و ، مارح ريغ : نورخآ لاق و

 : مالسلا هيلع هنع ىوري و . لضفأ ةعمحلا ةالص ىق ركبملا نإ : ةلأسم

 كردملاو ، ةاش ىدهملاك رهظملا نأ بسحأو « ةندب ىدهملاك اهملإ ركبملا نإ »

 . ! هضيب ىدهملاك

 هيلع هنع ىوري هنأ خيشلا ٥ ركذ ام : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق

 لاقامك لئاضفلا عيمحل لب ال٤؛ضئا رفلا عيمحلة رابع وهف لضفلاتاج رد نممالسلا

 ) )(ميعتلا تاتتج نوبرقملا ثتتل وأَن ونقباسلا ن وقباّسلاو) : ىلاعتتلا

 (٢)جحلا ىن لادحلا و ق وسمن!و ثف رلا كرتل ىهنلا نم ىلاعتو كرابت ركذ امكو

 ماع كلذ و نآرقلا تارابع نم كلذ نكلو ث جحلا ريغ ىن حاتخ سيل كلذ نإ

 (ء)دارأ دق ىلاعت هتنا لعل و ، لوسر!ا تارابع نم اذه و ، هتلا نيد عيمج ى

 دق امك & حيرصتلا نود ةراشإب اوفتكي نأل ، مالحألاو لوقعلا ىوذ رايتخا

 كلذكو ح ةنحلا معن عيمحل ةرابع هنإ بارشلا متخ ىق ىلاعت هلوق ىلازغلا رسف

 . ملعأ هللا و . انعم امف اذه

 ةالصلا وأ ديحوتلا نم ع ىش ىلع بيطخلا رم اذإ عمتسملا رم؟ويو : ةلأسم

 )١( تايآلا ١٠ و ١١ و ١٢ ةعقاولا ةروس نم .

 لادجال و قوسفالو ثفر الف » : ةرقبلا ةروس نم ١٩٧ ةيآلا ىن ىلاعت هلوق نم كلذ )٢(

 . « جحلا ىف

 )٢( ه ىلامت هقا دارأ دق لعل و » : لصالا ىف .



_ ١١٠ _ 

 ديعس خيشلا لاق . هداقتعا ىن كلذ همزليو هسفن ىف كلذ ركذي نأ ىنلا ىلع

 دنع كلذ همزلي نأ ىرحأف ه ريغ لوق دنع هبلقب دقتعي نأ همزل اذإ : دمحأ نبا

 ةب وتلا هئ زجت و ، هل ىفعيف كلذ ناح ىسن نإو كلذ ركذ نإ © هناسلب كلذ هلوق
 . ملعأ هللاو . آراكنإ وأ اكش الوحم ملام ةمدقتملا

 نركذي نهنإ ضئارفلا ةالص رثإ ىلع ىنلا ننسلا نإ : ناديبع نبا ةلأسم

 تركذ رجفاا ةنس امأو ، سأب الف تارضاح نركذي مل نإو ، تارضاح

 دعب امماصي ىلصملا ناك نإو © زئاج ثالذ لكف 0 رجفلا اتعكر وأ ةنس اهنأ

 الف ناترضاح امهنأ امهركذي مل نإو ، نيترضاح امهركذي هنإف رجفلا عولط
 هعولط لبق امهنالص زاجأ نم لوق ىلع رجفلا عولط لبق امهالص نإ و ، ساب
 ةضي رف اهنإ نمملسملا ضعب لاق دقف رتولا ةالص امأ و ، نترضاح امه ركذي الف

 . بجاولا رتولا ةالص : اهركذي نأ ىنبجعيو ، ةنس اهنإ لاق نم لاقو
 اهركذي مل نإو ةريبكت اذك ركذتو & .نيتعكر ركذت اهنإف ديعلا ةنس امأ و

 امهنأ امه رك ذي ، ميلستلا دعب ةحم ورتلا نم ناي رخآلا ناتعكرلا ثالذكو 2 سأب الف

 ةالص لثم ى ميلستلا و ريبكتلاب رهجي هنإف غلبملا امأو ، ناضمر رهش مايق ةنس

 ةقث ن وكي نأ أيهت نإو ، فوفصلا نم اطسو تاولصلا نم اههابشأ و ةعمحلا
 . ملعأ هللاو . ةزئاج ةالبصلاف ةقث نكي مل نإو ، ىلإ بحأ كلذف

 لاق و ، .الحلا لهأ نم ضراعم ض راع نإف : ني رخأتملا ضعبل ةلأسم
 مهيلع امزال اباجمإ ةعمحلا ةالص نينموملا ىلع بج وأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 مم ركلا هيبن و هل وسر ةنس و ، ميظعلا هللا باتك كلذب دهشي © ةمايقلا موي ىلإ اتباث و

 ؛وناد مهنإ ىنح 0 اهقفاوم و اهفلاخ و اهقفانم و اهنم؟وم © اهرسأب ةمآلا عامجإو
 3 اهقح افافختساو اهب ان واه الإ رذع ريغ نم اهكرت نم علخلا و ةءا رملاب

 جراخ و ، نيكلاهلا مكح ىن مهدنع وهف كلذ نم بتي ملو كلذ ىلع تام نإف

 مكيفل اع نه مه ربغ و ةعامحلا و ةنسلا لهآ ىرت فيكف . نيكسانلا نيكلاسلا نع

 اذه عم متنأو ، اوناك اهنيح مهنطاوبو مهقيتاسرو مهئادمو مهارق ىن اهنولصي

ىرق عيمج ىن اهكرتىلع عمتجا و(راحص) ىن الإ اهن ولصت مكارن ال هلك ديكأتلا
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 ىلع اهومتبثأو مكنع اه ومتيفن مكنأك { اهنطاوب و اهقيتاسرو اهنثادم و نامع

 05 راحصل اهومتلعج لب 0 مكيلع ىناعت هلل اقح اهولعجت ملو ؤ راحص لهأ

 عيمج ىلع ةبجاو تاولصلا رئاسك اه ومتلعحل هناحبس هتل اه ومتلعج مكنأ ول

 ىلاعت هللاب مكرك ذن انإف © نامع لهأ رشعم ايف الإو ، هدالب عيمج ىو ، هدابع
 مييعدا ايف ناه رب مكدنع ناكنإو . مييعوو { اندنع ام تعس امدعب هايإ مكفوخن و

 نيفلائوم و نيق رافم النيقفاوم انل اون وكف الإ و } نيقداص متنكنإ مكناه ربب اوتأف

 قحلا ىلإ عوجرلا نإف ، نبعدتبم اونوكت الو ، نمعبتم انل اونوكو 2 نيفلاخم ال
 ، لطامم و هيلع بج امع هقنع ىولي نم سانلا رش و & لطابلا ىف ىداملا نم رخ

 هللا انقزرو ٤ باوصلا ىلإ مكايإو هتلا اناده ، باوخحلا د رب انيلع اومعناف

 . هاضر هيف ام ىإ © قيفوتلاو ةيادهلا هلأسن هللاو _ هتنا ءاش نإ _ باوثلا مك ايلو

 ، ةجحلا حاضيإ هيلعف ةجحلاو قحلا ىعدا نم نإ معن لوقأف . قيرطلا موقآل

 انيلع كتجح و . ةلهألاب روهشلا ةفرعم نم رثكأ 0 ةلدألاب فرعي قحلا
 . صوصخلا هيلع ىضقي مومعلاو 0 مومعلا ىنعملا ىلع ىه ةم ركلا ةيآلاب

 مامإلا م زلآ نمك ناك ، مومعلاب هيلع ىضقو ] ص وصنملا صوصخملا كرت نم و
 ثالذ صيصخت ى ةجحلاو © مومذم ال مولعم اندنع كلذ لب © مومأملا عابتا

 3 رصمم رصم : ةثالثب الإ ةعمج ال » : ملسو هيلع هتلا ىلص ىبنلا لوق

 ىف هعم نوملسملاو اه ملس و هيلع هتلا ىلص ىنلا مايق ناث ليلد و «رنم و ،مامإو

 هدجسم ىن هعم رضحم مل نم لكو & م ركملا هربنم عمو 2 ةفرشملا ةنيدملاب هدجسم
 _ ملسو هيلع هتلا ىلص _ هنإف ، رذع ريغ نم وأ رذع نم ةالصلا تقو

 3 مهسفنأ ةالص الإ اوناك ام ثيح وأ ، مهتويب ىن اهولصي نأ مه رمأي ل

 دجسملا ى رهظلا لصي مل ةالصلا تيضق ام دعب دجسملا ىلإ ءاج نم ثكللذكو

 هيلع تدسفف مامإلا عم ةعمحلا ىلص نم : اولاق كلذكو © هسفن ةالص الإ

 هيلع هتلا ىلص _ ىنلا نأ ناث ليلد و { هسفن ةالص ًاعب رأ تقولا ىن اهلدبي هنإف

 رذع _ ملس و هيلع هتا ىلص _ هنأو ، هسفن ةالص هرافسأ ىف ىلص ملس و
 نينموملا ةلمج نم مهنأ ملعي وهو ، ةعمحلا ةالص نم ني رفاسملا و ديبعلا و ءاسنلا

« لصف ةالصلا ثاتكردأ انح » : ملس و هيلع هللا ىلص ىزلا لوق عبار ليلد و
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 ثيح تاعكر عبرأ مةملا ىلع رهظلا ةالص نأ [ ىلع ] اهرساب ةمألا تعمجأو

 ةبجاو اهنآ و ،ناتحكر ةعمحلاةالص [نأ ىلع] آضيأ اوعمجأ و ناك نيأو ناك

 هذه نم ةدحاو تلتخا امهمو © رينمو لداع مامإ عمو ، رصمملا رصملا ىف
 .كرتن نأ انل سيل و « فالتخالا ىن تلخد و عامجإلا نم تج رخ دقف ثالثلا

 ، عبرآلا تاعكرلا ىهو © باتكلاو ةنسلاو ةمآلا عامجإب ائيلع ابجاو اضرف

 { قساف لاض اندنع وهف 0 نبب رذع الب هيف فاتحم ع ىش ىلإ هنع لوحتن و
 س بتي ملام هنم ةءا رملاب ىلاعت هلل نيدن نأ انيلع ، ةمعن رفك رفاك ، قفانم ملاظ
 تعمجأ ةمآلا نإف اضيأو . ةجح سيل فالتخالاو & ةجح عامجإلا نآل

 خسن بلط نم لكو ث هلثم عامجإ الإ هكح ريغي الو هخسني ال عامجإلا نأ

 لاحملا بلط نم و . لاحملا بلط دقف © هيف فلتحم ءىشب هيلع عمتجم ض رف

 ليلد و . راصبآلاو بابلألا ىوذ نع راثآلا تدرو كلذب & لالضلا ىن عقو

 ، ةعمحلا ةالصب مه رمأ امك د ودحلا ةماقإب نينموملا رمأ ىلاعت هتلا نأ سماخ

 ةالص نأ [ ىلع ] مهعامجإك لداعلا مامإلا ربغ اهميقي ال د ودحلا نأ اوعمجأ و

 لداحنا مامإلا ريغ عم انفلاخ ولو ث لداعلا مامإلا فلخ الإ بجت ال ةعمحلا

 رفظ و | بهذ نم راطنق هل قرس نم نأ اوعمجأو © هعابتا انيلع بج الف
 كلذ هعاتم قراس دي عطق هدح و قورسملل زوج الف © هعاتم قراس

 مهعامجإك ،امثآ ايدعتم املاظ كلذب ناك هسفن ءاقلت نم هيأرب كلذ لعف نإو

 . لصي مل نمك ناك ، ميقم وهو نيتعكر اد رفنم هدح و ةعمحلا ىلص نم نأ

 3 تاقدصلاو ث ؛وفلا : ةالولا ىلإ عبرأ ه : مالسلا هيلع لاق كلذك

 لعجن نأ زوج الأ [ ىلع ] ةمألا عامحإ سداس ليلد و « تاعمحلاو ، د ودحلا و

 ثكالذكو © ةعمحلا ةالص طرش نم اندنع مامإلاو ، نامامإ دحاولا رصملا ى ز

 ى اهمايق زاج ول و © ذحاولا رصملا نم نيتيرق ىن ةعمحلا ةالص ماقت ال انلق

 زاج نإ و { عبرألا ىن زاحل و ، دحاولا رصملا نم نممامإ فلخ تناكل نىتيرق

 قيتاسرلاو ىرقلا عيمج زاحل كلذ ىف زاج ولو ، نيعبرألا ىف زاج عبرألا ىن
تزاج ول دجاسملا كلذكو . تناك نيأو تناك ثيح © اهلك نطاوبلاو
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 قرف ىاف اذه ىلعو 0، اهلكدجاسملا ىف تزاخحل ةيرقلا نم نيدجسملا ى

 الئاق لعل و ؟ نبخس رفلا نم اهيلإ ىعست ةدئاف ىأل و ؟ تاولصلا رئاس نبب و امهنيب
 م ىلصي مامإ مهعم و دجسملا ىث الجر نوعبرأ عمتجا اذإ : لوقي مهنم

 ةضيرف مهمزلت ال دحاولا صقنيو { ةعمحلا ضرف مهمزل دقف © ةضيرفلا
 مكدنع قرفلا ام : مهل .لاقي ناك عضوم ىأ ىف مهدنع ثالذ لعل و ث ةعمحلا

 [ ىلع ] مكايإو نحت انعمتجا دقف ؟ اهلك تاولصلا ىن ةعبرألاو نمعب رآلا نب
 تمزل . مهم دقعنت و ش زوجت و مهاع تتبثو نيعب رألا تمزل ةالص لك نأ

 ةالص ىق الإ تاولصلا نم ء ىش ىف تملع ايف كايإو نحن فاتخت مل ؤ ةعبرألا

 متلخد و © هنع متجرخ متنآو ، دمحلا هللو عامجإلا ىلع انتبث نحنف © ةعمحلا

 هيأر اهيف ىري مكنم لكف { هماكحأ ىن متفلتخا مث ، هزاوج منيعدا ء ىش ىن

 ىنلا لاق . قيفوتلاو ةيادهلا هلأسن و ةريحلا نم هتلاب ذوعنف & هاوهب اهف مكحم و

 امو ىنتنسو هتلا باتكب مكيلع 3 0 نيملسملا رشعم اي » : ملسو هيلع ذ ىلص

 نم تاعدتبملا تاثدحملاو مكايإو ، ذجاونلاب كلذ ىلع اوضع ،هيلع متعمتجا

 . « رانلا ىف ةلالض لكو © ةلالض ةعدب لكو 0 ةعدب ةثدحم لك نإف 0 رومألا

 ماقت ال ةعمحلا ةالص نإ : لوقي الئاق لعل و 0 اهنم نيملسملا عيمج و هللا انذاعأ

 دحاو صقن نإو 0 ةالصلا : نوميقي الجر نوعبرأ هيف عمتجم دلب ىن الإ

 الإ اولصيإ نأ مهف سيلو ع مهنع ‘ ةعمحلا ضرف طقس دقف" نيعبرألا ددع نم

 { اهلبق ىنلا ةملسملا ىن انلق ام 7 هل لاقيف ، تاعكر عبرأ مهسفنأ ةالص

 ىنلا دلبلا نبب قرفي ةلع انل نيبيو © ةجح ىف اليلد انيلع مقي هبلاطن نأ كلذ و
 دجم ال هنأ نظأو . رثكأ وأ فالآ ةعب رأ وأ ةئامعبرأ وأ الجر نوعبرألا اهف

 نيبتسم باتك نم اليلد انل ماقأ نإف . اليصأ و ةركب هلل دمحلا و س اليبس ثلذ ىل
 ذئنيحف © نيملسملا ءاملع نم عامجإ وأ ، نمآلا لوسرلا ةنس حيحص نم وأ

 ، هرباد عوطقم هلوق نأ ف رتعي و رقيلف الإو © هقيدصت و هعابتا انيلع بجب

 قرفي اليلد تنأ اوميقأ : لاق و لاوسلا انيلع سكع نإف & هرخآو هل وأ لطاب
 حذضاو هتل دمحلا و ليلدلا :هل انلق ، ىرقلا رئاس نم هريغو رصمملا رصملا نب

( ٢ ج را:آلا بابل - ٨ م )
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 اهب وج و ىلع ةفاك اهرسأب تعمتجا ةمآلا نأ كلذ و © حنال نيب هرون قحلاو

 عامجإلا مداص نم لكو & لودعلا لدعلا ةمئألا فلخ و ةرصمملا راصمألا ى

 لك دهشي هبيذكتب لب ، عامجإلا نم بذكلاب ىل وأ وهف بيذكتلاو د رلاب
 بصني [نأ]ز وج الهنأ ةمألا عامجإو رخآ ليلد و،مدق ىلع عاسو ث مفب قطان

 ةثالثو نيرصم ى نيمامل بصن زاوج نأ اوعمجأو ؤ دحاو رصم ىن نامامإ

 وه مامإلا نإ انلق دقو © راصمألا ةعبسلا ىن ةمئأ ةعبسو راصمأ ةثالث ىن ةمئأ

 مقت مل اهنأ اندنع تبثو حص ام كلذ ىلع ليلدلاو ، ةعمحلا ةالص طرش نم

 هماقم هميقي نم فالخ وأ _ ملس و هيلع هللا ىبص _ هتنا لوسر فلخ الإ

 ناك مث _ ملس و هيلع هللا ىلص _ هتايح ةدم كلذ و © ةالصلا ىلع هفلختسي و

 قحتسي ادحأ نأ ملعي ملو هنع هللا ىضر - قيدصلا ركب وبأ هدعب نم هتفيلخ

 لدعلا ةمئأ رغ سانلا عيمج نم ملس و هيلع هتلا ىلص _ هتنا لوسر ةفيلخ مسا

 ، نيملاعلا بر هلل دمحلاو ، حضتفا و لطابلا عمقناو & حضتا و قحلا ناب ذئنيحف

 هسفن ىلع قفشملا ربدت هربدتياف هيلع فق و نمف ڵ باوحلا نم هللا هرسي ام اذهف

 ىلع _ ىلاعت هللا ركشيلف اباوص و اقح هآر نزف © هبر باذع نم فئاخلا
 & هد رماف أطخ هآر نإو ، نيملسملا ىلع و انيلع هب آناملا وه ىل اعت هتلا نأل © ثالذ

 ‘ ةين و لمع و لوق لك نم - ىلاعت _ هلا رفغتسأ انآو ، ناطيشلا نمو ىنم هنإف

 . ملعأ هللا و . باوصلاو قحلا اهف تفلاخ

 كرتو ، تاولصلا نم ضئارفلا الإ ىلصي ال نميف : .يصورخلا ةلأسم

 ىف ليق دق : لاق & ةدحاو ةعكر الإ رتولا لصي ملو & ننسلا نم اهاوس ام

 ، برغملاو ، ةرجالا : تاب وتكملا فلخ ةدكثوملا ننسلا هذه نم ء ىشل ك راتلا

 هب غلبي الو & رشك ريخلل كرات هنإ ، حبصلا ةالص لبق ىه ىنلاو ، ءاشعلاو

 آريي ال هنإ : ىراوحلا وبأ خيشلا لاق كلذكو . ةيالو كرت ىلإ الو ، ةءارب ىلإ
 3 اذه ىلع ىلوتي ال هنإ ىناثلا لوقلاو & كلذ لعفي نم للضي نأ الإ هنم

 اذه هنأكو ث ردك هبشي مل ام ءافطصالاو © ةوفص ةيالولا نآل حيحص اذهو

، رصبلا بابرأ ىهنلا ىل وأ دنع رظنلا مكح ىن باشملا نم نوكي نأ نم بيرق
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 ىن ءاج ام ىلع هنم أربي الو حضتي همكح 0 ةلزنملا سيسخ هنأ ثلاثلا لوقلاو

 ، ننسلا هذه نم رجفلا ىتعكر ى هب احرصم _ هآلا همحر رباج ىبأل عماحلا
 اهباوث مرح دق ذإ ةسحلاب هقحأ امو اهنم ىقابلا ىف كلذك 0 ىنعملاب اجراخو

 - هللا لوسر هنس امل هرجهو © اهباوبأ ةليضف نع هنم ةبغر ث اهل هكرتل
 نم لضاف لك هيلع بظاو نمل هلامهإو ث ةلاطب و ةعد ملسو هيلع هللا ىلص
 { ةلاذنو ةسخ هلاح ىف لاحلا نم اذه هافكف 0 ةلاذرو ةمالم اه لمعلا

 ىف تأي مل ام امهيف ديكأتلا نم ءاج امل ، رجفلاو برغملا ىنعكر ىن ايس الو
 ىلع ىأ رلاب لواتو . ةضي رف امهنا ملعلا لهأ ضعب , لاق هنإ ليق ىح ئ امه رغ

 . زي زعلا باتكلا نم تايآ امهف كلذ

 ما ودلا ىلع ادمع امهكرات ةيالو نإ : هللا همحر _ ديعس وبأ خيشلا لاق دق و

 ق ام ىنعم ىلع ، رذع رمغ نم كللذك امهل هكرت ناك اذإ 0 هدنع ةغاسنم رغ

 © ننسلا هذه نم اه ريغل هكرت ىلع هلوق ىف ةسحللا هقحلت و © هنع دجوي اذه

 نم ءىشب - ىلاعت _ هتل عوطتي مل نميف اولاق اذكهو . اهلضف نع ةبغر
 ناك اذإ ، لدعلا لهأ لوق ىف سيسخ هنإ ، لضفلا نع ةبغر لفنلا باوبأ

 هباوصب لوقلاو ، حيحص رظنلا ىن اذهو ، لصألا ىف هل رذع ريغ نم كللذ

 نع غارفلاو { لئاسولاب ةردقلا عم & لئاضفلا نع بغر نم نآل ، حيجر

 نيلضافلا ةجرد نع هنآل ، لضاف ريغ مالسإلا ىف ناك ، لفاونلل ضورفملا

 { ةداهزلا ىن هللا ىلإ لتبتلاو عرولا لهآ نم دحأ دجوي داكي ال ذإ ، لزان

 اذه ىلع نكي مل نمو . ةدابعلا عاونأب هتلا ىلإ ب رةتلا ىن هدهج ادهتجم هدجنو ال
 اميسخ ناك لضاف ريغ ناك نم و ، الضاف مالسإلا ىف نكي مل ، الماع كلذك
 ، هسفن هفس نم الإ نبمآلا ىفطصملا ةنسو ىنلا ةلم نع بغري نمو ث الزان

 رتولا لصي مل نم امأو ، هاوس لوقعملا مكح ى الو لوقعلا ىن غاسني ال ام اذه
 ةلزنملا ضاقتنا الو ةيالولا كرت الو { ةسحلا مسا هقحلي الف ةدحاو ةعكر الإ

 ص ةنسلاب هيف ماقو ةزئاحلا ىنأ هنآل { هنطو نع رفاسم ربغ هنمأم ىن ناك ولو

7 . ةداع كلذ ذختي نأ رم؛وي ال هنكل و
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 ىلع - هآلا امهمحر _ ديعس وبآ خيشلاو ، ىراوحلا وبأ خيشلا لاق كلذك

 هيف قحلاف هلمأتف 0 اذه ىن الاق ايف هصنب مالكلا ال امهنع هنأ دجوي امم ىنعملا

 نوكي نأ الإ ، لادج الب سابتلالا نع د رجم هنأل ، لاكشإ ىذ ريغ جلبأ

 ىلعلا مار نه نأل سخم لاحلاف ، لضفلا نع ةبغ ر ةدحاولا ىلع هيف هداصتقا
 ، لقع نم ةكسم ىندأ هل نم داكي ال ذإ 0 لزنأ لفسألاب ىضارلاو . لمكأ

 جي رفتلاىلع ةردقلا دوج و دنع ،الزان لزانملا ىندأ ىن نوكي نأ هسفنل ىضري نأ

 ةلاهج بلو هلخد ثبخ امهثروأ ، هلاح ةسخ و هلاذ رل الصاو ىل اعملا ىمسأ ىلإ

 ة ريصبلا رون و ةزيرغلا نيع ىلع ، نيبش مكارت و ، نيد فناكتو & بلق و سفن

 ص هللاب قيفوتلاو آ قدصلا ةقيقح اهل ىلجتتو 0 قحلا ةيلح اهف روصتت ىلا
 © ةغلابلا ةماتلا ةجحلا هللو ، هلدعب ءاشي نم لضيو ث هلضفب ءاشي نم ىدج
 راذتعالا ىلإ ليبس راذنإلاو راذعإلا دعب سيلو ث ةغباسلا ةلماكلا ءال آلاو
 نمو هسفنلف ىدتها نهف ، ليبسلا حضتاو ، ليلدلا ماق دقف ، رارتغالا ىن

 . ديبعلل مالظب كب ر ام و ، اهلع لضي امعإف لض

 & ةرخآلاو ىلوآلا ىف تالصلا عمج اذإ رفاسملاو : ىحبصلا نع ةلأسم
 ؟ عمحلا لاحل كلذ هرضي الو ،اهربد ىف ةالص لكل قيرشتلا ريبكت رثكيأ

 هيف فلتخم هلعل و « زئاج هلك : لاق ؟ ادحاو ا ريبكت امهيلك امهاضق اذإ ربكي مأ

 ىلع ىري ال ضعب و ‘ طوحأ هنإف ، ةيناثلاو ىلوآلا ىضق ام دعب ريك نإو

 . ةعامج ىن لصي مل ولو ربكي ليقو © ةعامحلا ىنف لصي مل اذإ آ ريبكت رفاسملا

 ىنم ، برغملا تقو ىف رتولاو ءاشعلاو برغملا عمج اذإ ثالذكو : هل ليق

 ريك نإو ، ءاوس هلك : لاق ؟ هللا كمحري كلذ ىل نيب ؟ نهيف ةالص لكل ركي

 { زئاجف اهرثإ ةالص لكل ربك نإو ، ىدنع طوحأ وهو نسحف ىضق ام دعب

 ىنح روكذملا ريبكتلاب رهجم نأ مامإللو : هل ليق ، قيضي الف ربكي مل نإو
 { نسحف ىعمل رهج نإو © زئاج هلك : لاق ؟ نسحأ هرسي مآ هفلخ نم هعمسي

 . نسحف ىنعمل رسأ نإو

ةعمحلا ةالص تضقتنا اذإو : هللا همحر ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم
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 نموي كلذ ىفو ، كلذف ريغ وأ ضقني هنأب الهاج ، ةبطخلا ةءارق دنع مالكب
 تاوف دعبو © ارهظ اهلدبي تقولا ىف لوقلا رثكأف © هبلقب ةبطخلا هعايس دنع

 ى اهلدبي لوقو 0 ءاملعلا فالتخا ىن ليواقألا طسوأ وهو © ةعمج تقولا

 مالكلاب اهضقن و . لاح ىلع ةعمج اهلدبي ليقو & آرهظ تقولا ريغو تقولا

 ، هل باوث ال ىأ ةالص ال ةياورلا ىف لوقو ضقتنت اهنإ لوق هيف فاتخع

 ضقتنت الو ، هوركملا مالكلا وهو ضقتنت وغللاب لوق و & هتالص ضقنتنت الو

 { هلل هيزنت رم املك ةبطحلاا عماسلا دقتعي نأ ىغبنيو & هلل ءاعدلاو ركذلاب

 ملكت ريغ نم هبلق ىن كلذ _ مالسلا هيلع _ هلوسر ىلع ةالص وأ هل ءاعد وأ

 خبشلا نع انظفح اذكه . كلذ ريغ ىغبني الو & هب رومأم كلذ و © هناساب

 ةعمحلا داسف فرع و ةعمحلا ىلإ رصعلا رفاسملا عمج نإو هللا همحر ديعس ىأ

 ح ةمتعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ةعمج ىف كلذكو © رصعلا تاوف دعب

 ةضقتنملا لوق و ، عيمحلا لدبي لوقف © ةرخالا تاوف دعب ىل وآلا داسف فرع و

 . ملعأ هللا و .اهدحو

 ى مايقلا عضوم ىن هيدي لعج نإ دعاق ىلصي نميف : ىحبصلا ةلأسم

 . ملعأ هللاو . زاج هيتبكر ىلع اهلعج نإ و « زاج ض رآلا

 ، دوعقلا عض وم ق مايقلا ىون نإ ءامعإلاب ىلصي نمو : رثألا نم ةلأسم

 . هيلع مه و الف همه و ىف مه و نمو {© ءاممإلاب مه ويلف ‘ مايقلا عض وم ىق دوعقلا وأ

 . ملعأ هللا و

 ابيث وأ تناك آركب ص ةأرملا نهتكرت اذإ نيديعلا ةالص نعو : ةلأسم

 تءاسأ دقف رذع اه نكي مل اذإ : لاق ، سانلا عم جرخت ملو اهتيب ىف تلص و

 نيديعلا ةالص كرت نم و © اه رتسي ام بايثلا نم اهعم ناك اذإ 0 تلعف ايف

. ملعأ هللا و . اهكرتب نيدي ىنح هنم آ رمي الو ءاسأ و أطخأ دقف
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 ةالصلا الو > ء وض ولا عيطتسي ال « ةنيفسلا ق مدهم لج رلا نع و : ةلأسم

 ةالص لكلا ربكيلف ةالصلا ظفحم مل نإف عاطتسا فيك ىلصي و مميتي : لاق

 ، تا ريبكت تس لاق نم لاق دق و ، تا ريبكت سمخ رت وللو { تا ريبكت سمخ

١ . ملعأ هللا و . هتا ىلإ بحأ لوألا لوقلاو



 شاملا بالا
 7 اهتفرعمو اهذاخحتاو ناطوألا قو . اهماكحأو رفسلا ةالص قف

 كلذ هبشأ امو 0 زوجي ال امو كلذ نم زوجم امو

 ةرخآلا وأ ىل وألا تقو ىف رفسلا ىف نيتالصلا عمجم نميفو : ىلمازلا ةلأسم
 ؟ال مأ كلذ هل حصيأ ، ةيناتلا ىلصي ماق مث هيفب وأ هفنأب خفن ىل وآلا نم ملس املف

 لوق ىلعو © ةدحاو ةالص اتراص اتعمج امهنإ لوقي نم لوق ىلع : لاق

 ناتالص امهنإ لوقي نم لوق ىلع و ، هيلع ضقتنت ىل وآلا نإف © مالك خفنلا نإ
 امهف ىل وألا تقو ىف امهعمج ناك نإ انعم لوقا رثكاو 3 هيلع ضقتنت الف

 ةالص امه ليقو 0 ةدحاو ةالص امهف ةرخآلا تقو ىف ناك نإ و & ناتالص

 . ملعأ هللاو . لاح ,زك ىلع ناتالص امه ليق و ، لاح لك ىلع

 هيلع تطرشو 1 اهدلب نم ةأ رما جورت رفاسم لجر قو هنم و : ةلأسم

 هيلع بجأ . دلب ىف اهنكسي نأ هيلع تطرش وأ © اهدلب ىف اهعم نكسي نأ
 : لاق ؟ اهدلب ىن مامإلا هيلع بج ىتمو ؟ نيط رشلا الك ىلع ةالصلا تي نأ
 ةينلا هذه ىلع ماد امف ، كلذ ىلإ اهعاجأف اهعم نكسي نأ هيلع تطرش اذإ امأ

 ، ننخسرفلا ىدعتي آرفاسم جرخو ةينلا هذه نع عجر ىتمو © مامتلا مزليف
 ىه تطرش نإ امأو . تباث ريغ طرش اذه نأل ، دلبلا ىف رصقي ذئنيحف

 . هيف مت ىهو 0 انط و اهدلب ذختي مل اذإ اهدلب ىن رب صقي وهف © اهدلب ى اهنكس
 . ملعأ هللا و

 تطرش و ، ةالصلا هيف رصقي دلب نم ةأرما جوزت لجر ىو هنم و : ةلأسم

 ، اهطرش مدهت ملو هدلب ىلإ هعم تراس اهنإ مث ، هيف اهنكس نوكي نآ هيلع
 هعم تراس اذإ : لاق ؟ال مأ هدلب ىف ةالصلا تتأ © انط و هداب ذختت نأ ونت ملو

 رصقلا بجعي و . هف رصقت لوقو هدلب ق مت لوقف ‘ هيف مي ىذلا هدلب ىلإ

رثكأ اهدلب ناك اذإ اذه و © انطو هدلب ذختت ملو ، اهنكس طرش مدهن مل اذإ
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 رصقي وهف اهدلب ىنإ وه عجر اذإ امأو . ةرامعلا ىلإ ةرامعلا نم نخسرف نم
 . ملعأ هللا و . انط و اهدلب ذختي مل ام ةالصلا

 جرخو © هدلب نارمع نم تج رخف ةباد هل تلض نميفو هنمو : ةلأسم

 لج رلاو © هنم ابيرق نارمعلا ءارو دلبلاب ف وطت ةبادلا تلعجف 0 اهنط ق وه
 & رثكأ وأ نبخسرف ىشم ردق هدلب نارمع لوح هيشم غلب ىتح اهرثإ ىلع

 نارمع نم بيرق وهو ارصق ىلصيأ ، لاحلا كلت ىلع وه و ةالصلا هثرضح و
 هيشم ىف نينس رفلا ىدعت اذإ هنأ رثألا نم هتع“ ام ىلع : لاق ؟ امامت مأ هدلب

 ىنأ الإ ةلأسملا هذه لدع فرعأ ملو ، ارصق ىلص بارخلا ىن ةيرقلا لوح
 ىت هدلب ىف ناك اذإ هنأ الإ ، قحلا نم ةبيرق اهتدجوف { اهف ىركف تردأ
 وأ لبج دابلا اذه .نيب و هنيب لاح ث ىشاملا اذه اهنم جرخ ىلا ةي رقلا برق

 با رحلا ىف قيرط نم دلبلا اذهم رادف ةل وهسلا ىشاملا اذه بحأف { رع و ناكم

 هيف ىدعتي دلباا كلذ ىلإ لصي نأ ىلإ كلذ هيشم ناكو 2 هتيرق برق ىننا
 . ملعأ هللا و . ةفصلا هذه ىلع رصقلا هم زليف ، نرفلا

 رهظلا ةالص ترضح و هدلب نارمع نم ارفاسم جرخ نميف و هنم و : ةلأسم

 3 اهبسن ةجاح ىف هداب ىلإ عجري نأ هل ادب مث اعمج رصعلاو رهظلا ىلص و
 فالتخا كلذ ىف : لاق . ؟ ال مأ مامملاب امهلدب هيلعأ & رهظلا تق و هدلب لخدف

 اهتقو ىن هدلب ىلإ عجر اذإ ماملاب ارصق اهالص ىلا ةالصلا لدب هيلع لوق
 جرخم نأ لبق اهتقو اهيلع لخد اذإ رصعلا كلذكو & نيس رفلا ىدعتي نأ لبق

 اعيمج نتالصلا ىف هيلع لدب ال لوق 0 كللذ هعوجر نم هدلب نارمع نم

 . ملعأ هتلا و . لوقلا اذه ىنبجعي و . ةنسلا ىلع امهالص هنأل

 ىن ةالصلا رصقي وهو نتيرق ىف لزانمو لاومأ هل نميفو هنمو : ةلأسم

 اهيف وه رصقي ىلا ةيرقلا ىف نكست نأ هتجوز رمأف & ىرخآلا ىن مي و اهادحإ

 عابتا نع لوحت ال ةأ رملا نأ ىنبجعي اهف : لاق ؟ اهبف مامتلا م أ رصقلا اهياع بجأ

 ء ةالصلا اهف رصقي وه دلب ق نكسلاب وه اهرمأ ول و & ةالصلا ىن اهجوز

. ملعأ هللاو . دلبلا كلذ ىف نكس طرش اهل نوكي نأ الإ
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 هنأ الإ ڵ فورعم نطو هل سيل ىذلا ىودبلا ةالص ىفو هنمو : ةلأسم
 نيس رفلا ن ود امف رفاسم هنم جرخ و ناكم ىن هدومع برض نإف { نعظي و لحم

 مهنيب و هنيبو & ناكملا كلذ نم اونعظ هلهأ نأ هغلب نإف { ةالصلا متي هنف

 لوحتي مل ام امأو ، لوقلا اذه ىلع رصقي هغلب انيح ناك نإف { رثكأ وأ ناخس رف

 نإ امأ و { هيف مب هنإف ماملا هيف همزل دق و 0 ريخلا هيف هغلب ىذلا كلذ هناكم نم

 نآل هريسم ىث ةالصلا رصقي هنإف نخرف نم لقأ ناكم ىلإ ناكم نم لوعت

 ةالص ىن الوق ظفحأو ، نطولا مسا هنع لاز دق هنع لوحت نبح ناكملا كلذ

 © لايشلا وأ (١)ةنطابلا لثم ى . انط و بارخلا نم ةيحان ذختا اذإ ىودبلا
 ىتح ةالصلا رصقي الو هلك ةالصلا هيف متي هل انطو عض وملا ثالذ نوكي هنإ

 . ملعأ هللاو . نمس رفلا هيف ىدعتي ارمنس هنم رفاسي

 { اهلإ هنم ةءاسإ نع اهجوز نم تعلتخا اذإ ةأرملا و هنمو : ةلأسم

 اهتالص لوقو ى هل اعبت نوكت لوق { فالتخا ةذعلا ىف تماد ام اهتالص ىفف
 ١ . ملعأ هللا و . اهسفن ةالص

 اهجوز اهقلط اذإ ةمرحلا ىفو : هتلا همحر ناضمر نب دوعسم خيشلا ةلأسم

 هتالصب ىلصت امنإ ؟ لي واقآلا نم نسحألا ام 0 هتالصب ىلصت ىه و اهنع تام وأ

 امامت تلص ماقملا تون نإ : لاق ؟ اهسفن ةالص ىلإ عجرت مأ ةدعلا ىف تماد ام

 رصقي اهجوز ناك اذإ ارصق تلص انطو هيف مه ىذلا دلبلا ذختت مل نإو

 جرخت ىتح ارصق ىلصت نأ اهل سيلف ةالصلا متي اهجوز ناك نإ امأ و . ةالصلا

 هيف كلمب اقالط اهقلط نوكي نأ الإ : رظانلا لاق . نرفلا ةزواجم دلبلا نم

 وه و انط و دلبلا كلذ ذختي مل اذإ اهجوز ةالص ةدعلا ىن اهتالصف 0 اهنعجر
 . ملعأ هنلا و . هيف ةالصلا رصقي

 اهسفن ةالص اهتالص اهجوز نم ةريغملاو : رمع نب دمحم خيشلا ةلأسم

 ىلإ © مامتلا اهيلعف هيف تغلب و ، عضوملا كلذ ىن ةالصلا رصقت نوكت نآ الإ

 . نيينامعلا ىدل ةف رامتلا تاهحلا ىدحإ ةنطابلا لعل ( ( ١
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 . دلبلا ثلذ ىف ماقملا ىونت ال ىهو & نخسرفلا ىدعتت و ةرفاسم جرخت نأ

 ( ملعأ هللاو

 ءاملا بلطي نأ ربغ نم مميتلاب هرفس ىف ىلصي نميفو هنمو : ةلأسم

 : لاق ؟ ال مأ ةرافك همزلت ، هنم سايإلا لجأ نم الإ ءاملل بلطلا كرتو
 امإ و ث ءاملل سايإلا دنع هيلع ةرافك ال لوقلا رثكأو & فالتخا ةرافكلا ى

 . ملعأ هللا و . لدبلا هيلع امنإ و ، ادمع ةالصلا كرت نم ىلع ة رافكلا

 نيبت مث ؤ مقم مامإ ةالصب رهظلا ىلص اذإ رفاسملا ىفو : ىلمازلا ةلأسم

 5 هتين ظفل نوكي فيك © اهلدب دا رأ و ٠ ةضقتنم اهنأ اهنق و توف دعب هل

 هتين ظفل امأ : لاق ؟ . نتنثا وأ ًاعب رأ امل لدبي و ؟ مامإلا نم وأ هنم ضقنلا ناك

 لدب ىلاعت هتل ىلصأ : لوقي هنإف مامإلا دنع اهالص امك اهلدبي هتين ناك نإ

 لثمك 0 ميقملا مامإلا عم اهتيلص ىتلا ، ةضقتنملا رهظلا ةضيرف نم ىنمزل ام

 هللا ىلص _ دمحم هلوسرل و هتل ةعاط ةبعكلا ىلإ اهجوتم 0 مامإلا دنع اهتيلص ام

 لبق نم ضقنلا ناك نإ لوقلا رثكأف ، لدبلا نم همزلي ايف امأ و _ ملس و هيلع

 اهلدبيف هسفن لبق نم ضقنلا ناك نإو & نمتعكر رفسلا ةالص اهدبي هنإف مامإلا

 اهنق و ىن اهضةنب م اع نإ : ىدشارمحلا نعو . مامإلا ةالص تق ولا توف دعب

 ق اهضةنب ملع 7 0 ةرخآلا تقو ىلإ اه ريخأت هعسو © هسفن ةالص

 اهلإ فاضأ 7 ‘ مامإلا ةالص وأ © هسفن ةالص اهالص نإ 0 ةرخآلا تقو

 . دقعلا ىن امهلعج اذإ امهل تقو هل نيتقولا الكو . كلذ هعسو 2 ةرخآلا

 2 ملعأ هللا و

 ءارحصلا ىن هدلب نارمع نم جرخ ام دعب ارصق ىلص نمو هنمو : ةلأسم
 ؛ كلذب هنم الهج 0 ىرمعلاب ال طس ولاب رثكأ وأ اعارذ نيرشع و ةعب رأ رادقم

 نم جرخ اذإ رفاسملا نإ : لاق ؟ كلذ ىن همزلي ام ، ناضمر رهش ىف رطفأو

 نم نيخسرفلا زواج نأ ىلإ راسف ، نيخسرفلا ةزواجم ةين ريغ ىلع هدلب نارمع
 فلأ نورشعو ةعب رأ مهدنع ناخس رفلاو © ةالصلا رصق هل زاج © هدلب نارمع

عارذب لوقي نم ىلعف ، ىرمعلا عارذب لوقو ، طسولا عارذب لوق & عارذ
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 لوق ىلع و 0 هب رمأ ام قفاو دقف © اذه دحلا ةزواجم دعب اذه رصق و {| طسو

 هدنع وهف لوقلا اذه ىلع دحلا زواجي نأ لبق رصقو ىرمعلا عارذب لوقي نم
 فلتخم ء ىش ىن ةرافكلا همزلت نأ ىنبجعي ال انأو 0 ماملا عضوم ىف رصق نمك

 نأ طايتحالا دارأ نإ ىنبجعي و . ةالص الو موص ىف & هرجح و هتزاجإ ى

 . ملعأ هللاو . ةدحاو ةالص و ناضمر رهش نم رطفأ ام موص لدبي

 ةالص ىفق املف ، اعمج رصعلاو رهظلا ىلصي رفاسم ىو هنمو : ةلأسم

 ماقأ و ؤ ميلست ريغ نم ماق « هلوسرو هدبع » ىلإ تايحتلا نم أرقو رهظلا

 فالتخا كلذ ىف : لاق ؟ ال مأ ضقن هيلعأ ، هنم الهج كلذ ىلع ىلص و رصعلل
 ةل زنم هل زني ىذلاو & هتالص ضقني الف ىسانلا ةلزنم لهاحلا لزني ىذلاو

 . اهئاضقنا دعب ةالصلا ىن ملستلا كرت ىلع دمعتملا نإ لوقلا رثكأ ىفف دمعتملا
 . ملعأ هللا و . هتالص ضقني

 هدلب و اهدلب ى اهنكس هيلع تطرش و ةأرماج ورت نميفو هنمو : ةلأسم

 اهعم ثكم و اهروزي نأ ىون امنإو © اهدلب ف ماقملا وه ونب ملو ، اهدلب ريغ

 ؟ ارصق مأ امامت اهدلب ىف ىلصيأ 0 هدلب ىلإ اهنع ريسي مث 0 ارهشأو امايأ

 ، انط و هوني ملو ، اهنكس هيف هيلع تطرش ىذلا اهدلب ىن وه راس اذإ : لاق

 كرنت ملو ، هيف مي وه ىذلا هدلب ىف ىه تراس نإو & فالتخا هيلع مامتلا ىفف
 . ملع هللا و . فالتخا هيلع مامتلا ىفف 2 اهنكس طرش

 ةجاح باط ى (٢))ىوزن ىلإ (١))حنم نم ارفاسم جرخ نم و هنمو : ةلأسم

 املف ، رفسلا ةالص اهيلصي ماقف رهظلا ةالص هترضح (٢)قرف ىلإ لصو املف

 3 قرف ىلإ تلصو دق اهبلط ىف جرخ ىنلا ةجاحلا نأ فرع ةعكر اهنم ىلص

 ؟ نيتعكر رفسلا ةين ىلع هتالص ىلع ىضمأ ، حنم ىلإ عوجرلا ىلع مزعو

 . نامع ةنطلسب ةيلخادلا ىرقلا ىدحإ : حنم ( ) ١

 . نامع ةنطلس طسو ةنيدم : ىوزن ( ) ٢
 )٢ ( ىوزن نم برقلاب ةيرق : قرف .



_ ١٢٤ 

 & مامتلاب اهيلصي و اهبدتبي نأ ىنبجعي ايف : لاق ؟ مامت اهيلصي و اهدتبي نأ هيلع مأ
 .ملعأ هللاو . زئاج هنإ لوق ىفف نيل وآلا نيتعكرلا قوف نيتعكر اهيلع داز نإو

 رصعلا ىلإ رهظلا رخأف نيس رفلا ىدعتيل هدلب نم جرخ نم و هنمو : ةلأسم

 فيك © رهظلا تقو تاف دقو نرفلا ىدعتي نآ لبق عجري نأ هل ادب مث

 { امامت ةيناثلاو ارصق ىلوآلا ىلصي لوق © نالوق كلذ ىف : لاق ؟ امهلصي

 . ملعأ هللا و . امامت امهيتلك امهبلصي لوقو

 ىن ناك وأ ، رضحلا ةالص ىونف رفسلا ةالص ىلص اذإ رفاسملاو : ةلأسم

 ةالص تناك وأ ، ارصع اهاونف ارهظ تناك وأ 0 انايسن ارفس اهاونف رضح

 & هنم انايسن برغملا اهاونف ةرخآلا ءاشعلا وأ & ةرخآلا ءاشعلا اهاونف برغملا

 هتالصف اهنم جرخ دق وأ ةالصلا ىف وهو ركذ و 0 هباق اهعباتي ملو ، هناسل لز

 . ملعأ هللاو . هيلع ضقن ال و & ةمات

 هل تضرع مث ، نبخسرفلا ىدعتي نأ ديري رفاسملا جرخ اذإو : ةلأسم

 قيفر هكسمأف © ةجاح ريغل لخد وأ ةيرقلا لخدف ، نيخسرف نم لقأ ىن ةجاح
 هتين تناك نإ و ةالصلا رصقي هنإف ةالصلا ترضح و 0 اهس ماقأف ةي رقلا كلت ىف

 هل زوجم الو ةالصلا اهبف متيف ةيرقلا كلت ىف لوخدلا هدلب نم هجورخ دنع
 اه ريغ وألئاس دي ري احيس نم جرخ نم نأ دجوي دق و ، ةفصلا هذه ىلعرصقلا

 احيس نم هج و رخ ناك نإ و ةالصلا اهب متي هنإف هتجاحل لخد و ليه ىف ةجاح هلو

 هنإف اهريغ ىلإ ةينلاو اهب هرورم الإ ةين هل نكت ملو ، اهب ماقأ وأ ليهب تابو
 . ملعأ هلا و . ةالصلا اهس عمجم

 ام دبال نانط و اهل و « اهل جوز ال ةأ رما ق : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 ماملاب اهل زوجب ال هنإ ، رخآلا ىن ةراتو ، اذه ىف ةرم ، امهيف نكسلا نم
 . ملعأ هللاو . اه انط و امهذخحتا اذإ كلذ اهل بحنو © ننطولا ى

ىلصي نأ هل ز وجأ ] رفسل ا دح ق ربصي و فيسل اب جرحم نمع و : ةل اسم



. ١٢٥ 

 ةالص ىلصي نأ هلف ، ارهق روهقم وهو ةالصلا درفي © رفسلا ةالص اعمج

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفو © رفسلا

 ىل وألا تقو ىف ةرخآلا هيلع تضقتناف رفسلا ىن عمحلا ىلص نمو : ةلأسم

 ىف تضقتنا نإو . اعيمج امهديعي م وق لاقو 0 اهتقو ىلإ ةرخآلا رخوي ليقف
 اضيأ فلتخاو . ةرخآلا ديعي ليقو 0 اعيمج امهديعي ليقف ، ةرخآلا تقو

 ناتالص اه م وق لاق و & ةدحاو ةالص امه م وق لاق ح نتالصلا عمجم ىذلا ىف

 . ةلأسملا ف فالتخالا ىرج اذه ىلع و

 . رقسلا دح ق برغملا ةالص هيلع تبجو اذإ رفاسملا و : ىحبصلا ةلأسم

 ليقو ، ازصق اهلدب هيلعف © هنم الهج هدلب لخد و 0 اهنقو تافو اهلصي ملو
 . ملعأ هللاو . برغملا ىن ناصقن ال هنآل دصقلاو ةينلا انهاه رصقلاو 0 ارضح

 برغملا ةنس ىلصي نأ ماملاب هنط و ق عمج نأ هل زوجحم نم و هنمو : ةلأسم

 . كللذ لعفأ انأ و ىبجعي اذكهف . برغملا تقو ق عمج اذإ ةمتعلا لدعب

 . ملعأ هللا و

 ةالصلا هيف نارصقي رفس نم هدلاوو وه مدق اذإ ىصلا قفو هنم و : ةلأسم

 عجر مث ةالصلا اهف متأو دلبلا هدلاو لخد و © امهدلب نارمع نود دلونا فق وو
 هماكحأو ض هدلاول اعبت ةالصلا متي نأ دلولا ىلع نإف © ةالصلا متي هعم هدلوو

 مكح همكح نأل : هيبأ ماقم ىوس ماقم دل وال سيلو ش ةجوزلا ماكحأ اذه ى
 . هسفن ىكح ىلإ همكح لقتنيو غلبي ىنح سهيبأ نع هي آ رتي ناث هل مكح ال و هيبآ

 . ملع أ هللاو

 © رهظلا تقو مامإلا عم رصعلاو رهظلا ىلصي نأ دارأ .نم و هنم و : ةلأسم

 نأ املف ، مامإلا ةالصب رصعلا ةالص وني ملو مامإلا عم رهظلا ىلصي نأ ىونو

 هعفنتأ م امإلا عم رصعلا ىلصي نأ ىونو مومأملا ماق رصعلا ةالصل مامإلا ماق

عمجم نآ هل لوق : لاق ؟ ايسان وأ كلذل ادمعتم لبق نم اهمدقي مل هنآل ةيذلا هذه



_ ١٢٦ _ 

 . لوقلا رثكأ وهو كلذ هل سيل لوقو . رصعلا ىون ولو & رصعلا اهعم
 هل زاج ، دقعلا دنع هرضحت ملو عمحلا ةين هل تمدقت دق و رصعلا وني مل اذإ امأ و

 رهظلا ىلصي نأ دارأ نإ كلذكو . افالتخا لصفلا اذه ى ملعأ الو © كللذ

 ىلصأ لاق ةالصلل ماق امل هنأ الإ ، هتين اذكه ليق مامإلا عم اعمج رصعلاو

 © رصعلا ةالص اهلإ عمجمب نآ ىسنو ث مامإلا ةالصب ةرضاحلا رهظلا ةضيرف

 ىسن وأ اعيمج امهاونو ث هيجوتلا دعب مارحإلا ةريبكت ربكي نأ لبق ركذو
 رصعلا ةالص ىنعأ اه ىتأو ، ليلقب اهضقي نأ لبق وأ رصعلا ةالص ىضق ىتح

 دعب هركذ نإف © هنايسن هرضي الو هل تباث هعمجو ح ةمات هتالص هباوجف

 . ملعأ هللاو . هددج مارحإلا لبق ناك نإو هتالص تمت دقف مارحإلا

 روسلا جراخ نمو © روس هب طيحم ناك اذإ دلبلا ىنو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ دلبلا نارمع نم نوكيأ ، لخن اهضعب ىنو © ائيش وأ ابح عرزت نوضرآ
 جراوخلا مكح همكحف ى دلبلا نم اجراخ روسلا فلخ ناكاذإ ىدنع مف : لاق

 ك دلبلاب هقحلي نملسملا ضعب لعل و & لخنلا اهف تتبن ولو تاعارزلاو رببغلاك
 نإ ثلاث لوقو ©. رثآلا هب قطن دق نسح لوق وهو ، عطاوق ردحلا ري ملو

 هقحل دلبلا ىف هولخدأ نإو ، جراوخلا مكح هيلع تبث ةيمستلا نم هوج رخأ نإ

 . ملعأ هللا و . دلبلا ےسا

 ميقم لجر مهيفو ، ةعامج برغملا اولص نيرفاسم موق ىفو : ةلأسم
 ءاشعلا ةالص ىن نورفاسملا ذخأ برغملا اولص املف اهلك مامإلا ( ةوفق ) ذخأ

 نولصي نولصملا و هنم الهج ةنسلا ىلصي هناكم لجرلا ىقبو © ةعامج ةرخآلا
 ةالص نإ لوقي نم لوق ىلعف © افالتخا اذه ىف نإ : لاق 0 ةعامج ض ورفلا

 نيرفاسملا ةالص لوقي نم لوق ىلعو © ةضقتنم ميقملا ةالصف ةمات ةرفاسملا

 نولدبي مهنأ اهف سيمخ نب رصان خيشلا باوجو . ةمات مقملا ةالصف ةضقتنم

 ذخأ ميقملا نآل ىنبجعي لوقلا اذهو : فلئوملا لاق . ةفصلا هذه ىلع مهتالص

. ملعأ هللاو . ائيش هنم نورفاسملا لني ملو اهلك مامإلا ( ةوفق )



١٢٧ 

 & ءارحصلا ىن زئاج قيرط هرياست هالعأ نم ناكاذإ جلفلاو هنم و : ةلأسم

 ىلع زئاج لسفلا نإ © رثكآ وأ لقأ وأ عرذأ ةينامث جلفلا ةيقاسو قيرطلا نبب
 جلفلا لهآل وهو ، عرذأ ةثالث تاوملا نم هل و { قيرطلا ىلي امم ةيقاسلا بناج

 توبث ىبجعي الو 0 هرصبي نم ىأرلا هبجوي ام ىلع جلفلا ةحلصمل وأ 0 عمجأ

 اذلو : هل تلق . تارامعلا نم ةيقاسلا نآل { جلفلا بابرأ ىلع اعارذ نعب رأ

 اذإ هرفس نم مدق اذإ رفاسملا ةالص نوكي ام & تبثو كلذ ىلع لسفلا زاج

 عستا اذإ مأ لسف ذم ةرامعلا مكح همكح نوكيأ ؟ دلبلا كلذ لهأ نم ناك

 دلبلا ةرامعب لصتاو ةلسافم ذخأ اذإ : لاق ؟ ةلسافم ذخأ اذإ مأ ابالقإ

 اهف ليق دقو © ةعارزلا هب هبشأف اذه نود ناك امو ،دلبلاب قحالي نأ نسحو

 رشع ةعس نم رثكأ نتلسفلا نبب ناك نإ و . اهمامت و ةالصلا رصق نم فالتخاب
 : هدعابت همكح ليزي الف انا رمع تبث ام ىدنع و اصن اهيف ظفحأ ملف ى اعارذ

 ملعأ ال و ةرامعلاب لصتم هنأ ىدنعو 0 ةرامعلا مكح نم جراخم اذه سيلو

 عستاو دعابت امو © اهنم وهف ةرامعلا ىلإ رظنلا ىف جرخ ام هنأ الإ ادح كلذ ىف

 . ملعأ هللاو . عاطقنالا ىنعم ىإ جرخ

 ىلإ نيخسرفلا ىن لخدو هرفس نم مدق اذإ رفاسملا ىت : ديعس وبأ ةلأسم

 لاق نم لاقو & نخس رفلا ىف لخد اذإ هتالص متي لاق نم لاق هنأ ىدنعف © هدلب

 ناك ولو ةالصلا متي مث هدلب نارمع نم هيف تاوصألا عمتسي عضوم ىلإ رصقي
 . نا رمعلا لخدي ىنح رصقي لاق نم لاق و . نارمعلا لخدي نأ لبق بارخلا ىف
 آ رفاسم هدلب نارمع نم جرخ اذإ ، رفاسملا ىن كلذك ليق هنأ ىعم : هريغ لاق

 { كلذ هرفس ىن امهتزواجم دصق ولو 0 نبخسرفلا زواج مل ام ةالصلا مي

 © هدلب نارمع نم هجورخ دعب ةالصلا رصقي هنأ لوقلا رهشأ نوكي نأ وجرأ و
 دصق ناك اذإ & نيخسرفلا زواج مل ولو . ةالصلا كلت تقو روضح لبق

 ولو ث ةالصلا رصق ىلع ىقبي هنإ هرفس نم هعوجر ىف كلذك ، امهل زواج
 رهشأ هنأ وجرأ ام ىلع 0 اهنم نارمعلا لخدي ىنح هدلب نم نرفلا ىف لخد

. ملعأ هتناو . اذه ىن ليم ام



١٢٨ 

 نبحاسملا ءاهقف ىأر نم هيلع دمتعن ىذلاف : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ةالصلا وأ تيبملا وأ ليقملا ىون و ، نخس رفلا ةزواجم ديري هنطو نم جرخ ادإ
 نآ ىلإ امامت هيف ىلصي هنأ ، هنيعو هدح دق عضوم ىن & نبخرفلا نود امف

 جرخ ىتحف ةرامع عضوملا كلذ ناكو ريسملا ىن ذخأ نإف 0 ريسملا ىنف ذخأي

 هعسي ذئنيح مث © ريسملا ىن ذخأي ىتحف ةرامع نكي مل نإو ، ةرامعلا كلت نم
 ىف ةيناثلا ةالصلا ىلصي نأ ىون اذإ كلذكو : ىلمازلا لاق . ةالصلا رصق

 . امامت اهلصي هنإف نرفلا نود فورعم عضوم

 نود ايف هيف ةالصلا ىون وأ لاق وأ تاب ثيح ةالصلا رصق نإف عجر

 هل سيل لوقو . لدبلا هيلعو ، فالتخا هيلع ةرافكلا بوجو ىفف نرفلا

 . ملعأ هللاو . رثك فالتخا هلثم و.اذه ىفو & نح رفلا زواجم ىنح ةالصلا رصق

 نبتالصلا عمج اذإ رفاسملا فو . دادم نب دمحم نب ناياس خيشلا ةلأسم

 هيلع نإ ليق دقف & نتدساف اتناك امهنأ تقولا تاوف دعب لع مث رفسلا ىن

 رفس ىن هتمزل امك ، نهلدبيو ، سجنلا بوثلاب تاولصلا نم ىلص ام لدب

 3 نهالص امك اعمج نهلدبأ مش اعمج بوثلاب نهالص نإو ، رضح وأ
 نهلدبأ ، اهدح و اهتقو ىن ةالص لك ، ارصق سجنلا بوثلاب نهالص نإو
 ةل زم ن رص نهنال & نههدبي نأ ل.ة نهدعب ىلص ام لدب هيلع سيل و ، كلذك

 ك رذع ريغ نم ادمع ةالصلا ك رت نمك كلذ سيلو ، ردقو هعم حص ام ىم نيدلا

 ةالص ال ليق هنآل ، ثالذ دعب اهالص ةالص لك لدب هيلع نإ اولاق دق كلذف

 . ملعأ هللا و . ادمع ةالصلا كرت نم ىلع لدي ربخلا نآل ةالص هيلع نمل

 ؤ حنم لهأ نم وهو ىوزن نم ةأرما جوزت نميف : ناديبع نبا ةلأسم
 : هل تلاق نامز وأ مايأ دعبف ، هعم ةالصلا تمتأ و ، حنم هدلب ىلإ اع راسو

 ى ربس اهل لاق و كلذب اهل معنأف ، ىلهأ ةرئاز ىوزن ىدلب ىلإ ريسأ نأ دي رأ ىإ
 اهدلب ىن ةأرملا هذه ىلصت ام ، ىوزن كدلب ىن نكسأ نأ تيون ىنارت © ىادق

3 اهدلب ىن ماقملاب هتجوزل لجرلا نذأ اذإ : لاق ؟ اذه اهجوز لوق دعب



١٢٩ 

 .اهجوز لصي ل ول و 0 اهدلب ق امامت ىلصت اهنإف { اهدلب ف نكسلا ال لعج و

 & اهدلب ىف نكسلا اهل لعج الو © اهدلب ىن ماقملاب اهل نذأي مل نإو ، دعب اهدلب

 ةأرملا هذهف ئ هدلب ق وه و ىوزن كدلب ف ن .كسأ نأ تيون ىنارت اهل لاق امإ و

 . ملعأ هللاو : ارصق ىلصت اهنإف ى ماقملا اف ىوني و اهدلب اهج وز لصي م ام

 نتي رق ىف ةالصلا متاق ىرق ثالث ىل ع مامإلا هالو نمو هنمو : ةلأسم

 ۔ ةدحاولا ى ى مي نأو نىتيرقلا ى ىق رصقي نأ هل ادب ش © ةدحاو ىف اهرصق و

 ۔ كلذب مه رمأ رصقلا يلع مزع املف & همايب نومتي هتاج وزو هديبع ناكو
 ؟ ال مأ اهبف اوناك ىنلا ةيرقلا نم اوجرخ نأ لبق ةالصلا رصق ف زوج

 ىنا دلبلا كلت نم اوجرخ نأ لبق ةالصلا اورصقي نأ مه زوجم ال : لاق

 زوج هنأ لوق هيفو . لوقلا رثكأ ىلع نبخسرفلا اوزواجم و اهبف نومتي اوناك
 ۔لمعلا" هيلع:و رثكأ لوآلا لوقلاو 0 هلبق نم زم ماغلا مهم زل هنأل ل رصقلا مهل

 . ملعأ هللا و

 ع نرفلا ىدعتي ارفس ديري نم ىلع ةالصلا ترضح اذإ و هنمو : ةلأسم

 نأ هل زوجمأ ، مئاق دعب ةالصلا تقوو نارمعلا زواج ىتح هدلب نم جرخف
 كلذ ىف : لاق ؟ ال مأ ارصق هدلب ى اهتقو رضح ىلا ةالصلا كلت ىلصي

 ةالص ابملصي نأ زئاج لوقو . ىلإ بحأ وهو امامت اهيلصي لوق { فالتخا
 . . ملعأ هتلاو . رفسلا

 عوج رلا هل ادب مث { نيس رفلا هيف ىدعتي ارمس دارأ [ نمو ] هنم و : ةلأسم
 ماملا ىلإ عج ريف لبقتسملا امآ : لاق ؟ هتالص ةمفص ام & نرفلا زواجم نأ لبق

 . ملعأ هللاو . فالتخا هيلع لدبلا ىفف ىضم ايف امأ و

 ع نيتعكر ةتئافلا رهظلا ةالص ةضيرف ىلصأ رفاسملا لاق اذو هنم و : ةلأسم

 .ع تتاف دق رهظلا ةالص نأ نظو { نتعكر رصعلا ةالص ىلإ اهفيض أو
 نإ امأو ، هيلع لدب الو ةمات هتالصف 0 ماق هدعب رهظلا تقو نأ هل نيبت مث

( ٢ ج راثآلا بابل - ٩ م )
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 رثك ۔ايدشت كللذ ىمف هنم الهج عمجلا ةالص ق رهظلا لبق رصعلا مدت

 . ملعأ هللاو . لدبلا هيلع نوكي نأ ىنبجعي وج

 ىلصيل ماقو ىلوآلا ىلص مث نىتالصلا عمج اذإ رفاسملا نإ هنمو : ةلأسم

 ئدتبي موقي رفاسملا اذه نإف ةضيرفلا ةالص نم دجسملا مامإ ماق ، ةيناثلا

 ناك اذإ كلذ نم ىنبجعي ىذلاو . اهيلع ىبي هنإ لوقو 2 ةيناثلا هتالصي

 اهتق و ىلإ ةرخآلا ةالصنا رخ؛وي هنإف ، ىل وألا ةالصلا تقو ى ىلصي ىلصملا اذه

 مامإلا ربك اذإف ‘ ةرخآلا تقو ىف ىلصي ناك نإو . ىلوآلا هتالص تمت دق و.

 ةالصلا ىلصي رفاسملا اذه ماق مامإلا ملس اذإف ، ةالصلا نع فقي لج رلا اذه نإ

 ، ميقم مامإ فلخ رفاسملا ناك اذإ امأ و . اهفنأتسي لوقو اهم .اع ىنبي لوق ، ةيناثلا

 3 مقملا مامإلا ةالصب ىلوألا ىلص اذإف © اعيمج نيتالصلا رفاسملا عمجو

 3 دجسملا ىن ةعامحلاب ىلصي دجسملا مامإ ءاج ، ةرخآلا ةالصلا ىلصيل ماق و

 ةضي رفلا ةالص ةعامحلاب ىلصي مامإلا و ، ةيناثلا هتالص ىلصي نأ رفاسملل زئاج

 . ملعأ هتلا و . هدنع ىلص ىذلا مامإلا ةالصب ةقلعتم رفاسملا ةالص نأل

 ةينب اهعم نكت ملو ، نكس طرش اهجوز ىلع اهل ةأرما ىنو هنمو : ةلأسم
 هتمك اح وأ & همكاحت ملو راكنإلا هنم تع= وأ ، راكنإلا اهجوز نم عمست ملو

 ىذلا دلبلا ىلإ تعجر مث ث هدلب ىلإ هتقفار مث هفلحت مل وأ هتفلح © اهركنأ و

 طرش هيف ىذلا دلبلا ىفو ، اهجوز دلب ىن اهتالص لاح ام 0 اهنكس طرش هيف

 طرش عضوم ى امامت ىلصت ةأرملا نإ : لاق ؟ اهلك لاوحالا هذه ىلع اهنكس

 ثالذ ىفف اهجوز دلب ىن اهتالص امآو ث اهتركذ ىتلا هوجولا لك ىن اهنكس
 اذإف ڵ طرشلا مدهت نأ الإ اهجوز دلب ىن ارصق ىلصت اهنإ لوق ، فالتخا

 ىن امامت ىلصت نأ اهل زئاج لوقو ، اهجوزل اعبت نوكت ذئنيحف اهطرش تمده

 طرش عضوم ى امامت ىلصت لوقلا اذه ىلعو ، اهطرش مدهم مل ول و اهج وز دلب

 نأ ةأرمال زوجم هنإ لوقي نم لوق ىلع اذهو ث اهجوز دلب ىئو ح اهنيكست
 امامت ىلصت نأ اهل زاجأ نم فنعأ الو ىلإ بحأ لوآلا لوقلاو . نينط و ذختت

. ٠. ملعأ هللا و . اهجوز داب ىت
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 © اتالث اهقلط وأ ، ضئاح ىهو اهجوز اهئط و هأرما ىنو هنمو : ةلأسم
 اهاع مكحو & اهتيدف لبقي ملف هنم ىدتفت نأ تداراف ث اهركنأف هتمكاحف

 ربغ ةأرملا هذه دلب ناكو ث هعم ماقملا ىلع وه اه ربج وأ هعم ماقملاب مكاح

 : لاق ؟ ال مأ ماقلاو رصقلا ىف اهجوزل اعبت اهتالص نوكتأ ، لج رلا دلب.

 ىف ةالصلا رصقت نأ اهل زوجم الف اهجوزل اعبت ةالصلا تمأ اذإ ةأرملا هذه نإ

 كلت نم جرخت ىنح اهنع تام وأ 0 انثاب اقالط اهجوز اهقلط ول و © دلبلا كلت
 ذئنيحف ، انط و اهذختت ملو دلبلا كلت ىلإ عجرت مث & نيسرفلا زواجت و دلبلا

 اهجوز دلب ىن ىلصت اهتركذ ىلا ةآرملا هذه لثمو © ةالصلا رصق اهل زوجن
 دلبلا كلت ىف ةالصلا رصقي اهجوز ناك نإ ةأرملا هذهل ىنبجعيو.، هل اعبت

 ىونت اهنإف دلبلا كلت ى ةالصلا متي اهجوز ناك نإو 0 انط و دلبلا ذختت الآ
 . ىبجعي ىذلا اذهو . دلبلا كلت نم تجرخ ولو 2 دلبلا كلت ىف ماقملا

 . ملعأ هللا .و.

 ىف ءاملا دجم مل هنآل مميتلاب رصعلاو رهظلا ىلص رفاسم ىو هنمو : ةلأسم
 مميتلا مأ ىلصيو أضوتيأ س رهظلا تقو رخآ ءاملا دجو مث ، رهظلا تقو لوآ"
 { امهتلك اهديعي لوقو رصعلا ديعي.لوق & فالتخا كلذ ى. : لاق ؟ هيمنكي.

 . ةنسلا ىلع ىلص هنآل ، ةرخآلا ىف الو ىلوآلا ىف هيلع ةداعإ ال لوقو

 ١ ..ملعأ هللا و.

 ، رضحلا ىف اهركذ مث ، رفسلا ىف ةالص ىسن نميفو هنمو : ةلأسم
 اهلصي نأ ىنبجعي ايف : لاق ؟ همزلي ام 2 رفسلا ىن اهركذ و رضحلا ىق اهسن وأ'
 بوث ىف رفسلا ىن اهالص نإف : تلق . ىلوأ مامتلا نأل ، نيهجولا ىلع امامت
 ؟. رذسلا ىف اهرك ذف سجن بوثب رضحلا ى اهالص وأ رضحلا ىن اهركذف سجن

 . ارفس وأ ارضح تناك هيلع تدسف امك اهتقو تاف اذإ اهلدبي هذه : لاقا
 ٤ .. ملعأ هللا و.

 تجرخو حنم لهأ نم ةأرما جوزت مدآ لهآ نم لجر ىن و هنمو : ةلأسم
اقالط اهجوز اهقلط ش ] انامز هدنع تنكسو ةالصلا تممباو . .مدا ىلإ هدنع
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 .ضقنت ملو 0 اه ةجاح ءاضقل مدآ ىلإ تعجر مث ، حنم ىلإ تراسو © ايعجر

 اهنإف ايعج ر اقالط اهقلط اذإ : لاق ؟ ارصق مأ امامت مدآ ىن ىلصتأ 0 اهتدع

 .تلص وو مدأ نم تجرخ اذإف ، ةدعلا ىف تماد ام اهجوز ةالص مدا ىف ىلصت

 .نوكت اهنإف انط و مدأ ذختت ملو ( هزاع )ءاضقل مدأ ىلإ تعجر مث ، حنم ىلإ
 .نئابلا قالطلا امأو . اهتدع ضقنت مل ام ايعجر قالطلا ناك اذإ اهجوزل اعبت

 .ىلصت اهنإف نمس رفلا تزواج و اهجوز دلب نم تجرخ اذإ ةجوزلا نإف علخلاو

 . ملعأ هللاو . ةدعلا ىن تناك ول و اهجوزل اعبت نوكتالو © اهسفن ةالص

 ارصق ىلصت اهنإف ميقم نم. رفاسم اهارتشا اذإ ةمألا ىنو هنمو : ةلأسم

 ىنبجعي هنإف ، ةالصلا روضح دعب نوكي نأ الإ رفاسملا .اهارتشا ام نيح نم

 امامت ىلصت اهنإف ةالصلا متي نم .اهارتشا اذإ امأ و ةالصلا كلت امامت .ىلصت نأ

 ارصق اهلصت لوقف 0 ةرفاسم تناكاهنأل اهتقو تاف ىلا ةالصلا امأو 0 هل اعبت

 ۔ امامت اهلصت اهنإف ةالصلا تقو لخد دقو اهارتشا اذإ امأو . امامت لوقو

 . ملع أ هللا و

 رفسلا دح ىف تقولا تاف ىتح ىل وآلا لصيمل اذإ رفاسملا ىنو هنمو : ةلأسم

 ةلاهجلا هجو ىلع ناك اذإ هدلب ىف اهلصي اذامو ؟ همزلي ام & هدلب ىف لخد و

 .كلذ ىق : لاق ؟ رفسلا ىف تقولا تاف ىتح آضيأ هدلب ىف قحلي هنأ نظلاو ج هنم

 لدبلا ئزجم لوقف ةرافكلا امأو ، ارصق لوقو امامت اهلصي لوق & فالتخا

 .ىلما زلا نع دجوي و . كيلع ىفخم ال هنأ وجرأو » ديدشتلا هيفو ةرافك الب
 .ة رافكلا هيلعف كالذب هنن لع ىلع دمعلا ىلع و . هيلع ة رافكال نايسنلاو لهحلا ق

 . ملعأ هللا و

 .هدلب ىتأو 2 ةرخآلا تقو ىلإ ىلوآلا رخأ اذإ رفاسملا ىنو هنم و : ةلأسم

 .ىلوآلا ىلصي : لاق ؟ ىلصي فيك © هدلب نارمع لخدي نأ لبق ءام دجم ملو

 ءاملاب هدلب ىن اهامت رصغلا ىلصي و © هدلب نارمع لخدي نأ لبق مميتلاب ارصق
ه ملعأ هللا و . ثكالذ هل زاج هدلب نارمع لخدي نأ لبق مميتلاب اغمج امهالص نإ و
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 اهالعأ وأ اهلفسأ ناكاذإ دلبلا ىن و : ىٹيقرلا دمحم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 { دلبلا ثالت نارمع نوكي نيأ ، ىقس الب ماق رخآ دلب ىلإ اع لصتم لخت زجاح
 ، اهلإ مدق وأ اهنم جرخ اذإ رصقلا بجب & لخنلا ىن رفاسم. اهنم جرخ اذإ

 رصقي لوق .0 فالتخا كلذ ىن : لاق ؟ ةريخالا دلبلا نارمع اهنارمع نوكي مآ

 نارمعلا هل دم ول و هدلب نارمع نم جرخ اذإ لوقو © هل زنم نم جرخ اذإ ةالصلا

 نه .وآ هدلب نارمع نم جرخم ذم نيخسرفلا زواج اذإ لوقو { ناسارخ ىلإ
 زواج اذإ لوقو . فاريس ىلإ نارمعلا لصتا ول و & هدلب ةيمست عاطقنا دح

 اذهو ث ةالصلا رصقي هنإف هدلب ةيمست عاطقنا دح نم جرخ ذم نم= رفلا

 . ملعأ هللاو . لاوقألا طسوأ وه ذإ نارمعلا لصتا اذإ رثكأ لوقلا.

 . اداسف وأ اطايتحا رفاسملا و ميةملا ةالص لدبل تاينلا امأ و : ىحبصلا ةلأسم

 ، هتمهزل امك رفسلا ةالص لدب ىلصي : لاق ، كلاهلا نع موصلا كلذكو.

 ىلع هنع معطيو & ىصوأ ام ىلع كلاهلا نع موصيو ث هتمزل امك رضحلاو
 & هذافنإب صوي ملف هللا قوقح نم ائيش هكلاه ىلع نأ ملع نمو © ىصوأ ام.

 . ملعأ هللا و . فالتخا هلام نم هب وج و ىفف

 نم لقأ رفسل هل زنم نم جرخ ئداب ىن : دادم نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 ؟ ىلصي ام نيخسرف نم رثكأ اودعتبا و اولحت را هلهأ نأ ربخ هغلب مث © نيس رفا

 { ديزملاب مه رمأف مدقم مف ناك وأ ، هتروشمو هيأرب اولحترا اذإ : لاق

 . ملعأ هللا و . مامتلا هيلع ناك مهأ رب اولحر اوناك نإ و ، رصقلا هيلع ناك"

 هرفس نم عجرو هرمع ةدمل رفسلا دقع نمو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 نطولا لوخد همده الو ، هرفاسي رفس لكل دقعلا كلذ هئزجمأ ، هنط و ىلإ

 دقعلا اذهو : تلق : كلذ هرفسل الإ هئزج ال لوقو هئزج لوق : لاق ؟ ال مأ
 ظفلي ملو ريخ أتلل اركاذ ناك ولو ةرخآلا ىلإ ىل وآلا ةالصلا رخأت نع هئزج
 . ملعأ هللاو . هب لاق نم لوق ىلع هئزج : لاق ؟ ريخأتلا ظفل

هنأ ركذ و ؛ ميقملا مامإلا فلخ ىلص اذإ رفاسملا ىو : ناديبع نبا ةلآسم
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 هتالص داسف ىلإ اذه هب غلبيأ & مامإلا ةالصب رمنس ةالص ةعكر اذكو اذك ىلصي ٠

 ادمع ناك اذإ هتالص داسف ىنبجعي : لاق ؟ ال مأ اطخ وأ ادمع هنم كلذ ناك

 .. دمعلا لثم لهحلا : لوقو ش اذه لثم ىن نوهأ لهحلا : لوقو . الهج وأ

 . ملعأ هللا و . هتالص ضقتنت الأ ىنبجعيف نايسنلا ىلع امأ و

 ارهش اذك [ اذك ] دلب ىف نكس امل بوتكم ةأ رما ىفو هنمو : ةلأسم

 .دلبلا هذه ىن ىلصتأ ، ةصوصخم رهشأ و رخآ دلب ىف ةنسلا ةيقبو © ةنس لك ى

 . ملعأ هللا و . ارصق ىلصت ., ةميقع تسيل هذه نإ : لاق ؟ ارصق مأ امامت

 ۔، اله لهأ نم لجر اهجوزت رسلا لهآ نم ةأرما ىنو هنمو : ةلأسم
 :اهدلب ىلإ تعجرو هنع تزشنف ، ادمع اهربد ى اهنطوو 0 هدلب ىلإ اه راسو

 .، هيلع م رحت اهنإف اهربد ىف ادمع اهنط و اذإ : لاق ؟ اهتالص لاح ام ، رسلا

 ةن ونيكلاب اهلع مكح نإ امأ و . هتنا نب و اهنيب ايف ةالصلا ىن هل اعبت نوكت ال و

 ملعأ هللا و . امامت هيف ىلصت و انط و هدلب ذختت نأ نملسملا ضعب اهل راتخيف ، هعم

 ۔۔ برغملا تقو ىف ةمتعلاو برغملا عمج اذإ رفاسملاو : ىلمازلا ةلأسم

 ز وجأ ّ رت ولا فيضي نأ هل ادب رآ نم ملس املف 0 امهعم رتولا حجن ملو

 ءاشعلا دنع رتولا فيضي نأ زئاج : لاق ؟ ال مأ ةمتعلا دقع دنع اهفيضي نأ هل

 . ملع أ هتلاو . لوقاع

 رهظلا رخأ دق و ، رصعلا ةالص ميقم عم ىلص اذإ رفاسملاو هنمو : ةلأسم

 ۔۔ تاعكر ثالث الإ اهلصي ملو كلت هتالص ىن مامإلا اهس و ، رصعلا لبق اهمدق و

 تايحتلل دعق ناك نإ : لاق ؟ ال مأ ةمات رهظلا ىنعأ ؟ رفاسملا ةالص نوكت ام

 ‘ هتالص ضقنب لوق الف { اهف وه دعقو © نيلوالا نيتعكرلا ى ىل وألا

 .ىف دعق وه امنإو ، نييلوألا نيتعكرلا ىف تايحتلل دعقي مل مامإلا ناك نإو
 دودح نم ادح كرت هنآل رفاسملا ةالص ضقن ىنبجعيف & طقف تاعكر ثالث

 : ملعآ هللا و . هعض وم ى ةالصلا

.ظفحأ مل : لات ؟ ال م أ هدح لطبيأ ئ برخ اذإ دلبلا نارمع و هنم و : ةلأسم



 ۔ ٩٣٥

 اها رمع نع ديعب ناكم نم نورصقي مهنأ ىورن اندلب ىن ءاج ام الإ اثيش اذه ىف ا

 لطبي ال اذه ىلعف كانه ىلإ ىضاملا نم زنا ىن ناك هنأ نوجتحم و ، اذه انتقو ىن
 . ملعا هللا و . داح

 ةنسو ضرف نم تاواصلا عيمج ركذي رفاسملاو : ناديبع نبا ةلأسم

 ع معن : لاق ؟ ال مأ رفسلا ةالط ىلصيأ تيم ةالصو ديع ةالصو لفنو

 لاقو © هريغ ىهف . تيملا ةالص الإ رفس ةالص كلذ عيمج ركذ ىنبجعي

 . ملعأ هتلا و . هيلع سأب الف ارفس لفاونلاو ننسلا ركذي مل نإ : مهضعب

 ههن ورك ذيأ ، نيرفاسم هفلخ نم و مامإلاناك اذإ و : هتنا همحر نرقلا ةلأسم

 .معن : لاق ؟ ال مأ سأب مهيالعأ اهوركذي مل نإو ؟ رفسلا ةالص مهلك

 . ملعأ هللاو . مهملع داسف الف ارفس اه ورك ذي مل نإ و ، ارفس اهن ورك ذي

 لوق : لاق ؟ نرفلا سأر ىلع ةالصلا نوكت امو : ديعس وبأ ةلآسم

 لوقو : هتليازم دعب الإ هنع اجراخ نوكي الو هنم ع ىشلا سأر نآل امامت

 . ملعأ هللاو . هيبشتلا نم عقت ايف ثالذ و { ىنعملا ت وافتل ارصق

 تأ ىلإ ةالصنا رصقي دلب ىف ناك رفاسم لجر نع : هللا دبع وبأ ةلأسم

 نم ىلوآلا هتين ىلإ عجرو ث هنم جورخلا ىلإ هتين لوح مث هيف ماقملا ىون
 ؟ رصقلا همزلي مأ ؟ كلذ نم جرخم ىتح ماتلا همزليأ ، ةالص ىلصي نأ لبق
 رصق ىلإ عجري الو ، دلبلا كلذ نم جرخم ىتح ماقملا ةينب ماملا همزلي : لاق

 .ىتلا ةينلا كلتب مامتلا هنع مدهني الو ، مالاو ماقملا ةين ثدحآ ناك ول و ةالصلا

 .ىلإ عجر كلذ ءاوسو « مامتلا هم زاي نكلو ث دلبلا اذه ىن مقي ال هنآ اهال عجر

 & مامتلاب رثكأ وأ ةدحاو.ةالص ىلص نأ دعب نم اراد هذختي ال هنأو ، رفسلا ةين

 هم زلي و ، ءاوس ىدنع كلذ لك ، ةالص تقو ىف وه وأ ىلصي نأ لبق نم وآ
 ۔ اراد دلبلا اذه ذختيو ةالصلا متي هنأ اهثدحأ ناك ىتلا ةينلا كلتب ماملا

. ملعأ هللا و
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 ة رجاهملا هذه نأ مهملعي نأ هيلع له ث اعمج موقلا موي ىذلا ىت : ةلأسم

 هيلع سيلف اوملع دقو عمحلا اودارأ مهلك اوناك اذإ : لاق ؟ رصعلا هذه وب

 ةالص امأو © ةرخآلا ةالص تقو ىن ناكاذإ كلذ و : ديعس وبأ لاق . مهمالعإ

 نواخدي الف & رصقلاو عمحلا مهف زوجم مهأل © مهملعي نأ هل بحنف ىل وآلا

 © عمجم نأهل سيلف رصقلا ةين ىلع لخد نف ،مهم عملا ديري وهو رصقلا ةين ىلع
 ثللذكو ء ةمات هتالص و هعم عمج هفلخ نيذلا نم عمحلا ةين ىلع مرحأ نمو

 . ملعأ هللاو . عمجم نأ هل سيلف رصقلا ةين ىلع م رحأ نم.

 اهتقو بهذ ىتح ىناوتف ةالصلا د رفي نأ هتين ىن ناك اذإ رفاسملاو : ةلأسم

 برغملا عمجو © كللذ هل زئاجف & عمج نأ دارأ مث آ ىرخآلا تقو لخد و.

 ملعأ هللاو . سأب الف ليللا فصن ىلإ رخأ نإ و 2 رفاسملل ليللا ثاث ىلإ ةمتعلاو

 { ةرافكلاو لدبلا هينعف رصقلا عضو ه ىن امامت ىلص نم ليقو : ةلأسم

 هيلع نوكي نآ بحتو : ةرافك الو لدب ال ليقو ع ةرافكالب لدبلا ليقو
 لدبلا هيلعف ث ماملا عضوه ىن ارصق ىلص نم امآو ث ةرافكلا نود لدبلا

 . ملعأ هتلاو . افالتخا كالذ ى ملعن الو ةرافكلا و.

 { ةرافكلاو لدبلا هيلعف رصقلا عضوم ىن امامت ىلص نم ليقو : ةلأسم
 لدبلا هيلع نوكي نأ بحتو 0 ةرافكال و لدب ال ليقو & ةرافكالب لدبلا ليق و

 & ة رافكلاو لدبلا هيلعف © ماملا عضوم ىف ارصق ىلص نم امأو . ةرافكلا نود
 . ملعأ هللاو . افالتخا كلذ ىن ملعن ال و

 هل زوجم ليقو © ادحاو الإ ناطوألا نم هل زوجم ال رفاسملاو : ةلأسم

 » ةعب رأ هل زوجم ليقو ث ةثالث ذختي نآ هل زوجت ليقو & ننط و ذختي نآ
 . . ملعأ هللاو . ثالذل دح الو ،© ناطوألا نم ءاش ام ذختي نأ هل زوجي ليقو

 & اه نكسو اهريغ ىن جوزت مث ةيرق ىن هلامو هدلوم ناك نمو : ةلأسم

 . امامت ىلص ماقملا ىون نإف ، ماقملا ىوني نأ الإ ارصق ىلصي : لاق ؟ ىلصي ام

 هداب ىلإ عجر تتام اذإف ، ةيح هتآرما تماد ام اهبف مقي نأ ىون ناف : تلق

 لجر توم ىلإ ماقملا ىون اذإ كلذكو 0 ارصق ىلصيف اميقم اذه سيل : لات

. ملعأ هللاو . مقمب وه سيل و رصقلا هيلعف ، هفرع دق لاو لزع و
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 ىف نوكي © امهنيب توافتم نتيرقب لام .هل ناك نم .:ديعس وبأ ةلأسم

 رصقي و اعيمج امهف ماقملا ىوني لج رلا اذه ناك نإف 3 انيح هذه ىو انيح هذه

 . امهنيب ايفو هينطو ىن متأ لقأ ناك اذإو ، ناخس رف امهنيب ناك نإ امهنيب امف
 . ملعأ هللا و

 فوقولا وني ملو ، نارمعلا نم جرخ اذإف ارفس دارأ نمو هنمو : ةلأسم

 نم جرخ اذإف : تلق . رصقي هنأ لوقلا رثكأف رصقلا دح نود ةالصلا وأ

 ؟ نارمعلاب ةلصتم لزانم و لخت هلامش و هنيمب نع ناكو ح هسفن ءاقلت نم نا رمعلا

 نم ءىش نم جرخ اذإ ىنبجعيو . ريخ ليقو & اذهو اذه ليق دق : لاق

 . رصقي كانه ، نادلبلا نارمع نم ءىش ىلإ هقيرط هدرت الو دلبلا نارمع

 ؟ هلثم فالتخالا هقحاي ، همامت و هرصق لاح ىن هرفس نم عجر نإو : تلق

 . ملعأ هللا و . معن : لات

 ء

 نه و لايمآ ةتس وه رصقلا هيف مزلي ىذلا رفسلا دحو هنمو : ةلأسم

 ، ةوطخ وأ عارذ فلأ رشع انثا خسرف لك ةيواعم وبأ : لاقو . ناخس رف

 نه ليق و ، دجسملا نم سايقلا نوكي و ، ىرمعلاب ليقو & لداع عارذب ليقو
 . ملعأ هللا و . هل زنم نم ليقت و ، نارمعلا

 0 رصقلا هيف بجي ارفس ديري هدلب نارمع نم جرخ نمو هنم وا : ةلأسم

 فيك & عوجرلا هل ادب مث ، نيس رفلا زواج نأ لبق:تاولصلا نم ائيش رصق و
 ، رصقلا دح ىف ىلصي نآ لبق عوج رلا ىلع عمجأ اذإ ةالصلا متي : لاق ؟ ىلصي

 هيلع ليقو ص مهلوق ةماع ىن مات وهف كللذ لبق رصقلا ةالص نم ىلص امو

 ; لاق ؟ تفي مل وأ ىل وآلا تقو تاف دقو ةعجرلا ىون نإف : تلق . ةداعإلا

 اهالص اهتقو ىف ناك نإو & نتعكر اهالص اهتقو تاف نأ دعب ةعجرلا ىون نإ

 . . ملعأ هللا و . اعبرأ

 ناسرف هنأ حص 7  عضوم ى امامت ىلصي نميف : ةيواعم ىأ نع ةلأسم

دق ناك اذإو ، رثألا ىلع ىلص هنأل ، ىضم ايف هيلع ةداعإ ال هنأ { رثكأ وأ
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 ۔ حصي مل وأ كلذ حص ولو ث ماملاب ةداعإلا هيلعف .2 ملع ريغب ارصق ىلص

 . ملعأ هتلاو

 لاتحاف 0 نب= رف 7 لقأ هدالب نم ةيرق ةعرزم هل تناك نمو : ةلأسم

 رصقف ةعرزملا ىلإ عجر محش ، ادمع نخس رفلا فلخ ىنح جرخف ارفاسم نوكيل

 تبرش اذإ كلذكو ث ةرافكلا هيلع فاخأ و .كلذ زوجمال هنإف & رطفأ و ةالصلا

 دسفي و زجم مل ، اهتقول اهجح مايأ ىن اهجم ملو اهضيح باهذل ةليح ءاود ةأرملا
 . ملعآ هللا و . اهجح

 لك نأ اودعاوت و رفسلا اودارأ سانأ ىف : نانس نب فلخ خيشلا ةلأسم

 مهنم دحاوو ، نارمعلا نع جراخ ناكم ىن هباحصأل فقي دلبلا نم جرخم نم

 مهعم وني مل نم نأ الإ ةالصلا نومتي مهنإف ، كلانه اوقتلاو مهعم فوقولا وني مل

 . ملعأ هللا و . ةالصلا رصق هل زئاج و ، هتين هلف

 ى
_
 

 جرخم نأ لبق ةالصلا تقو لخد دقو ارفاسم جرخ نم : ديعس وبأ ةلأسم

 © رفسلا دح ىف ىتح لصي ملف ارئاس وأ هتيب ىف ناك ، هدلب نارمع نم

 رصقلاب لوق و . اه ابطاحم ناكو 0 ماملا عض وم ى هيلع اهن وبثل ماملاب اهلصي لوق
 بجوف ، رصقلا عضوم ىن راص نأ ىلإ قافتالا ىنعم ؤ اه ريخأت ىف هل ةعسلل

 . ملعأ هللا و . امامت وأ ارصق اهالص ءاش نإ لوق و © ةعقبلاب رصقلا هيلع

 ىن ركذ مث ، ىل وألا تقو ىف رصعلاو ىل وآلا عمجم رفاسملا ىف : ةلأسم

 ملعأ الو & رصعلاو رهظلا ةداعإ هيلعف © هتئاف رهظلا نأ هنيح نم رهظلا تقو

 ، رهظلا تاوف دعبو رصعلا تقو ىف كلذ ركذ نإ امأ و . افالتخا كلذ ى
 عيمحلا ةداعإ هيلع لوق و 0 اهدح و رهظلا ةداعإ هيلع و ةمات رصعلا ةالص لوقف

 عيمحلا ديعي ليقو © اهدح و رهظلا ديعي ليقف رصعلا تاوف دعب كالذ ركذ نإ و

 هيلع ةداعإ الو & رصعلا تقو ىف كلذ ركذ اذإ رصعلا ةداعإ هيلع اممإ ليق و

 ىل وألا داعأ رصعلا تقو عمج اذإ امأو . رصعلا تقو دعب كلذ ركذ اذإ

ملعأ هتنا و ۔ عيمحلا ديعي ليقو & اهدح و
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 ىلصف ، نيتالصلا عمج ناك اذإ رفاسملا نع ديعس وبأ لئس : ةلآسم

 :ماق مم © هل تضرع جئاوح .نم لياق وأ ريثك مالكب م اكت مث امهنم ىل وآلا

 ۔ةالصاا رمأ نم مالكلا ناك اذإ : لاق .؟ ال مأ هتالص ه منت ؤ ةرخآلا ىلصي

 ركنه نع - : وأ فورعع .رمآ نه وأ هلام نم هعايمف و هت وف فاع ء ىش نمو

 .ىلإ ، اهركذ وآ ةالصلا رمأ نع لغتشي ىتح ثكالذ لواطتي مل ام & سأب الف

 .ىلص نإو ث كلذ كرت وني مل ام ةمات هتالصف اذه دعب ىلص اذإف & اهل ك رتلا لاح

 :ناكاذا كلذب سأب الف هترجح ىن.ةرخآلا نلصو ، دجسملا .ى امهنم ىل وآلا

 ێذلا امأ و . هيالع ةداعإ الف لعف ف © كللذ هل بحن الف ىنعم رغل امآ و ؤ ىمل

 .متت هنإف © ةيناثلا ىلصي م ث الجر مل ملك ي مث نىتالصلا ىدحإ ىلصيف ححلا ىلصي

 .نم رذعأ لهاحلاو ىمانلاو ث لعف ايف ءاسأ دقو ك عمحلا هل متيو هتالص

 .ثالذ لواطتي مل ام ؤ لاح ىلع هيلع صقن الو ملعلا .دعب كلذ ىلع دمعتملا

 .. ملعأ هللا و . ةالصلا نع ثكالذب لغتشي ام ردقب .

 '؟ دارأ نإ اهلع ىل و يذلا دلبلا ىف ةالصلا رصق زوجب له و : ىلهذلا ةلأسم

 .. هل ه زىجم نأ هل زوج ام هل زاجأو . ضيوفتلا ىلع ف مامإلا هالو اذإ : لاق

 .دح ىلإ هتيالو نكت ملو . نيملسملا لامو نيملسملا ةلود ىن لدعلاب مايقلا نم

 . ركألا ىلاولا ةلزنم ىلاولا ىلاو ثالذكو . ةالصلا مامتإ هل زئاجف & د ود

 .نكي ملو © انط و دلبلا كلت ذختي مل نإو © مامإلا هل زاجأ ام ىلاولا هل زاجأ اذإ

 . قالصلا رصق هيلع قيضي ال هن أ :ندنعف © دلبلا كلت ىن ةالصلا مامتإب هرمأ مامإلا

 ةالصلا رصق هل زوجب : سيتخ نب رصان خيشلا لاق و.. دارأ.نإ دلبلا كلت ىق

 هل زوجم و ، انط و دلبلا كلت ذختي ملو ، ًائينش هيلع رجخم ملو هالو مامإلا ناكاذإ
 .. ملعأ هتلا و.. ئزنقلا لع هتالرو و هباصأ كلذكو ةالصلا مامتإ

 هتالصف شاعملا بلطب هسفن نع ناط وآلا :عطق نم امأ : ديعس وبآ ةلأسم

 نوكي نأ رخآلاو ، انط و ذختي ىتح لدبأ ةالصلا رصقي امهدحأ : نيهجو ىلع

الاد ودع هد وعق ناك ام و. . مي هنإف . .هشاعم حلص ام الإ ةياغ رغل .لزن .ثيح
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 : ف ب راضلا امأف . ايندلا رومأ نم شاعملا بلط ف اذه ىبجعي و . رصقي هنإف ِ ٠

 ىنح هج وت ثيح مي نأ 6 نهج و ىلع هتالص ج رختف هللا ةدابع ق ض رآلا

 انط و ذختي ىبح هجوت ام ثيح رصقي لوقو © هاوس ايف رصقيف انط و ذختي

 . ملعأ هللاو . هاوس ايف رصقيو هيف متي

 اهجوز نطو ف رصقت اهنإف نكس طرش اهل ناك اذإ ةجوزلاو : ةلأسم

 ذختت نأ اهل سيلو ث ثالذ ىن هرواشت نأ اهينع سيلو © انطو هذختت نأ الإ
 هيف متت نأ اهلف ، اط رتشم ثكالذ اه نوكي نأ الإ هيف منت و انط و هطو رغ

 اه سيل و & انط و اعيمج اهذختت نأ اهلف & نيدلب ىف نكسلا ط رتشت نأ الإ

 ، فورعم دلب ى نكسلا طرش اهل ناك نإف © كالذ نم رثكأ انط و ذختت نأ

 عم تناك اذإ انط و هذختت نأ اهلف © ثكالذ ريغ انط و اذختم اهجوز ناكو

 ،اهطرش عم امهذختت نأ اهل سيلف نانط و اهج و زل ناك نإف ، متتو ، هيف اهج وز
 عبتت نآ اهل سيلو ث همامنب منت ، اهجوزل اعبت نوكتف اهطرش كرتت نأ الإ

 ماملا ىري ناك هنأ ول ثالذ و © مامتلاو رصقلا رمأ نم اهل زوج ال ايف اهجوز

 ىري ال وأ مايأ ةثالث رفس ىلع الإ رصقلا ىري الو 0 مايأ ةثالث ماقأ ثيح.
 ايف رصقلا اهيلعو ث هعابتا اهيلع الو اهل سيلف © وزغلاو جحلا ىن الإ رصقلا

 نكي مل نينط و نم رثكأ ذختا ول كلذكو . رصقلا وه نوملسملا هيلع بجوب

 لوحت هنأ ملعت نأ الإ س كلذ ىوس يذ رصقت و © ىناثلاو لوآلا ىت الإ هل عبت امل

 هنأ ملعت ول كلذكو . دحاو ىلإ وأ & امهدحأ وأ اذه ىلإ عجرو امهدحأ نع

 < امب ملاع وه و ، هريغ ىن متي هتأر مش ،. هيف متي انط و ذختا

 ىري نمم وأ الهاج ناكاذإ امأف ، هل زوجب امم هنآل تت نأ اهل 1 © اهل ركاذ

 كلذ ذختا دق هنأ اهمذعي ىنح 0 امامت / نأ اه سيلف © فالخلا لهأ ىأر

 كرتت نأ الإ ، هريغ ىن اهمزلي الو © ماتلا اهمزل كلذ اهملعأ اذإف © انط و
 اعبت نوكي ال ةأرملا ةل زنمب اذه ى دبعلا .ذ 3 امهريغ ذختتو نيذه دحأ

 : كلمب ال هنأل اهسفن ةالص دترملا ةأرما ةالصو © هديسل زئاج وه امف الإ هدايسل

نأ لبق مالسإلا ىلإ عجر نإف & اهتدع ءاضقنا دعب الو 0 اهتدع ىن اهنعجر. ٠
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 .دق نط و هلو دت را اذإف ، لوآلا حاكنلاب اهكردي هنأل ، هتالص اهتالصف ج ورت

 .مالسإلا ىلإ هتعجز تحص اذالإ دلبلا كلذ ىف مي و © هدادترا لاح ىن وهو هذختا

 نأ الإ ث كلذ رغ ملعت ىتح ةينلا كلت ىلع هنآل ، كلت هتين ىلع هنأ ملعت مل ول و

 امامت ىلصت اهنإف © اهسفنل ةكلام تتاك ام نيح ى انطو تذختا دق نوكت

 .دعب نم هيلإ عجرت ح : رفسلا دح ىلإ هنم جرخت ىح ، عضوملا ثالذ ى

 . ملعأ هللاو . هتالص ىلإ تلؤحتو هيف ترصق & مالسإلا ىلإ هتعج ر

 :اهتالضف { انعجر هيف كلمع اقالط اهجوز اهقلط ةأرما لكو : ةلأسم
 اقالط ناك نإ و . اهجرخأ وأ اع ر تصعو اهنيب نم تجرخ ول و 0 هتالص

 .ةدعلا ىف اهتالصف ،ةمرحم تناب وأ ؛ةنعالم وأ ك علخ وأ ،اهتعجرهيف كلمع ال
 . لجآلا ىف لصألا ىلع فالتخا ةءاسإ نع ةعلتخلا ةالص ىو ، اهسفن ةالص

 . ملعأ هللا و

 ,لصتف هتعاط اهنمزل اذإف & هتجوز مزعت ملو ةماقإلا ىلع رفاسملا مزع اذإ و

 ىلإ ةينلا ىن اهرمأ ناك اهل نذأو اه رج اذإف 0 اهتعاط اهمزات مل نإو ، هتالصب

 .هريغ دلب ى ماقملا ىون مث لجرلا رفاس اذإو ، ترفاس وأ تماقأ نإ © اهسفن

 .ىون امك ماقملا ىه ونت ل ام 0 نمتعكر تلص ايف اه اع سأب الف 0 هتأرما ملعت ملو

 . ملعأ هللاو . ماقملا اهملعي ملو ، لج رلا

 :اهلهأ عم اهانكس ن وكي نأ اهجوز ىلع اهطرش ناك اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ضقتنم وهف ، فورعم نط و مل سيل ةادب مهو

 .هتجوز متتو ، هدلب رغ انط و ادلب ذختا دق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ۔داع مش ٠ هدلب ىلإ عجرو { دابلا اذه ىن نطولا ةين نع عجرا مث ، هماهتب .

 نكت مل اذإ رصقلا ىلإ هتجوز لوحتت له © ةالصلا هيف رصقف دلبلا ىلإ عجرو

 .ةز واجع جرخت ىنح مت لوق : لاق ؟ ةالصلا هيف تمع أ نأ دعب هنمأ تج رخ

.هدلبلا كلذ ىف رصقلا ىلإ اهجوز لوحت اذإ رصقلا ىلإ لوحتت لوقو ء نمس رفلا
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 بحاص دنع ىهو 2 اهسفن لبق نم ال ح. هتين و. هببسب ماملا اهمزل ناك اذ
 نبح نم هديسل عبت وهف رصقي وأ متي نم هارتشا اذإ ،۔دبعلا لثم لوقلا اذه

 0 هيف رصقي وهو © دلب ىن ةالصنا م ىهو. اهجوزت نإف :: تاق . كلذب

 : ث ىل وآلا ريغ ىه و © هيلع تناكام ىلع ةالصلا هذه : لاق ؟ اهتالص نوكت اح

 ص نيت رفلا ةزواجم دلبلا كلذ نم جرخت ىتح « اهسفن لبق نم ماتلا اهمزل اهنأل
 اهجوز تام نإف ةالصلا رصق ىف اهجوزل اعبت ذئنيح تناك هيلإ تعجر اذإف"

 ماقملا تون اذإ لاق . هتالصب ىلصت تناكو ةالصلا هيف رصقي ىذلا دلبلا ىت

 . ملعأ هللا و . اهسفن تكلم دق اهنآل 2 ماملا اهيلع ناك

 © هب ىل وأ امامت دبعلا ةالصف ث رفاسمو ميقم نيلجر نبب.دبع ىو : ةلأسم
 مهلك فلأ ةئام ءاكرشلا ناك ول و ، هب ىل وأ مامملاف ةهبشلا تعقو اذإ اولاق مهنأل

 ، دحاو اهضرفو ، اهبف ماكحألا قرفتت ال ةالصلا نآل { ادحاو الإ نورصقي
 & امهأرب هتمدخ ىن رفاسملا عم جرخ نإف © رهشألاو مايآلاب ةمدحللاك سيل و.

 . ملعأ هتلا و . هتالصب هعم ىلص

 & مايأ ةثالث رايخلا طرشو دبعلا ىرتشا ىرتشملا ناك اذإو : ةلأسم

 ىتح هريغ ىلإ كلذ نع لوحتي الو ث عئابلل ةالصلاف عئابلل رايخلا ناك نإخ
 عيبلا متأ نإو ، هتالص ةالصلاو هل دهعلاف هضقن نإف { هضقني وآ عيبلا مي
 رايخلا ناك نإ كلذكو ث رخالا ديسلا ةالص عيبلا متأ نح نم ةالصلا تناك
 نأل © رايخلاب رخآلا هقحتسي ىتح ، لوآلا نع لوحتت ال ةالصلاف رخآلا
 ىرتشا مث ، متي رخآلاو رصقي لوألا عئابلا ناك نإ هنأ الإ { ةجح رايخلا
 دق هنأل ، امامت ىلصي نأ طايتحالا ىن ناك ، مايأ ةثالث رايخلا ىن هنآ ىلع دبعلا

 هتحةسي ىنح هتالص لصأ ىلع ارصق ىلص نإو . ىلوأ مامتلاف ةبشلا لخد

 رايخلا طرش ناك ولو عئابلا ةالص دبعلا ةالص نإ ليقو © هل عساوف رخآلا
 ةالص هتالصف ربدملا امأو { تباث عيبب عئابلا كلم نم لزي مل هنأل ىرتشملل

 . ملعأ هللا و . هل هنآل هربد نم
_- 

-
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 ، هنطو وه ئذلا هدلب ربغ دلب ىن هدبع ديسلا رجأ ول ليقو : ةلأسم

 ةماقإلاب هرمأو دلب ىن هنكسأ وأ ك هنط و وه ىذلا هدلب ريغ دلب ىن هنكسأ وأ
 . ىلع هتالص و ، هتالص لوح امم كلذ نكي مل ، انط وو انكس هذختي نأو ك هيف

 كلذب هرمأ ولو هديس ةالص ريغب ىلصي نأ دبعلل سيل و ، هديس ةالص لاح
 تمزل ةالصلا امنإو ، ىهن الو رمأ ةالصلا ىف هديسل سيل هنأ الإ 2 هديس :

 اهجوزل سيل ةآرملا كلذكو : مكحلاب دبعلا تمزل كلذكو « مكحلا ى هديس

 طرش اهل نوكي نأ الإ ، هتذختا نإو ،هنطو ريغ انطو ذختت نأ اهرمأي نآ

 ، انطو هذختي نأ الإ 0 متي ثيح منت نأ اهملع سيلو ث اهطرش اهل نإف

 '. ملعأ هللاو . هيف اهسفنل ةكلاملا ةلزنم اهنأل ، كلذ ىن هرواشت نأ اهيلع سيل و

 رحلاك وه سيلو > مامت وأ رصق ق هديسل عبت دبعلا نإ ليقو : ةلأسم

 هيلع ناكو & كلذ هل زج ل { رصقلا ىلإ هتين لوح م  مامتلا ليبسىلع لخد اذإ

 ىلص دقو 2 مامتلا ةالص ىف لحد اذإ هيف فاتخم دبعلا نأ ىدنع نأ الإ 2 مامتلا

 ةالصلا م لاق اضعب نأ بسحأف 4 رصقي نم ه رتشاف ش اهمتي نأ لبق نيتعكر

 لوخد ىدنعثكالذ هبشي و & ىل وأ مامتلا نآل © امامت ةالصلا هذه ىن هلوخدل امام

 & ماملا همزل دقف مامإلا فلخ م رحأ اذإ هنأ ،مامإلا ةالص ىن ماملاب رصقي ىذلا

 ولو ص هل هموزل ىنعمم . ماملا وه هيلاع ناك مامإلا ةالص تضقتنا ول و

 ناتعكرلا ه زجت ليق هنأ بسحأو ، مامتلا ىن امامإ نوكي نأ هل زاج مامإلا همدق

 م زلي ايف لخدي نأ لبق مامتلا مكح هنعلحتا دق هنآل & رصقلا ةالص نع نايل وألا

 ىعم ىدنع هبشي و ح ماملا ىلإ رصقلا ةالص نم هجورخحم { ماما ةالص نم

 مامتلا ةالص نع هل ناتبتف نىتعكر . رفاسملا ةالصب ىلصي ميةملا نأ > قافتالا

 ، رصقلا ىن مامتلاو ماملا ىف رصقلا لخد دقف ماملا مال نيتعكر ىلصي نأ همزلي و.

 هتالص متت نأ ةثلاثلا ةعكرلا ىن لخد ىنح ىضرلاو عيبلا عقي مل ناكنإ ىنبجعي و.

 دق ناك اذإ لاح ىلع لعب الو > ماملا ىلع ماملا ىعم لخد دق هنال ماما ىلع.

 غرفي نأ لبق هئ زج هنآرصقلا ماكحأ هل تبثي نأ رصقلا ةالص نع هئ زجم ام ىلص.

لبق رصملا هل تبث دق هنأل ، هنع هأزجأ دق رصقلا نوكي نأ مامتلا ةالص نم.
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 & هيلع ماملا توبث ىلع مامتا ةالص متأف ىلص اذإو ث .مامتلا ةالص مي نآ

 نم هجوب ةدساف هتالص نآ ملع مت © ةالصلا تقو ىف رصقي نم هارتشا م
 لطب دق ةالصلا كلت نأل رصقااب ةالصلا هيلع ناك ةالصلا تقو ىت هوجولا

 تقولا ىف رصقلا ةالص نم همزلي امب ىدنع بطاخ امتاف تقولا ىف وه و اهمكح

 © مامتلا لاح ىن وه و ، اهالص دق و تقولا ىضقنا ىنح هتالص داسف ملعي مل نإ و

 ىف هلو رصقلا ةالص هيلع بج و ناك دقو & تقولا ىضقنا ىتح ملعي مل ش

 نسح © تقولا ءاضقنا دعب ملع ش ١ رصقلا ةالص هيلع ناك ملع ول ام تقو

 ىعم هن زج نأو © هيف هل ول مامتلا ىعم همزلي نأ فالتخالا ىنعم ىدنع

 ناك نإ كلذكو ، ةمات رغ هتالص تناك ىتلا لاحلا ىن هيلع و 0 هل هتوبثل رصقلا

 ةالصلا ىن قتعلاب ملع املف ةالصلا ىف لخد دقو ، هقتعأ مث ةالصلا رصقي نمل

 مت ىح ث رصقلا نم ىضم ام ىلع ىبي و مامتلا هيلعف . ماملا ىلإ هتين لوح

 ىلع هتالص متأ اذاف ، رصقلا ىلع .هتالص متأ نكي مل ام ىضم ام ماملا ةالص

 . .ةنسلا ىلع ىلص .دق هنآل ، مامت هيلع ىل نبي ال ثالانهف ة قتع مث رصقلا

 فرعأ ال : لاق ؟ ىلصي ام ، هيف رصقي هديس ناك دلب ف قتعأ ناف .: هل تلق

 ‘ مامملاب ىلص ماقملا ىوني ىح هتيأ هل نوكت نأ ىبجعيو . ادك وم ائيش

 نأ توجر ى دلبلا اذه ى ماقملا كرتب رفسلا ةين ىلع ناكو ماقملا وني مل نإو

 تبثي مل ام نوكي نأ هبشي و ، انط و ذختي و ماقملا ىون ىنح ، رصقلا هل نوكي
 ىلوأ هنأل ، ماملا موزل هيلع نوكي نأ هقتع دعب نم هسفن مكحم رفسلا هل

 وني مل اذإ و ، ماتلاب ىلصي هنأ ىدنع ىلآص الف ماقملا ىون نإف ، ةهبشلا تعق و اذإ

 . رفس هنم كلانه ناك دق هنأل ، اعيمج نبهجونا نيذه نم ىدنع رعتي مل ماقملا

 . ملع أ هلا و

 .هيلإ اهملسي ش ةالصلا هيف رصقي دلب ى اهديس اهجوز اذإ ةمألا ىنو

 ٠؟ اهتالص نوكت ام & فورعم دح وأ مودلا نكس ىف طرش عاطقنا ريغ ىلع

 © ةرحلا ةلزنم راهنلاو ليللا هعم اهعطقو { اهجوز نكس اهأوب اذإ : لاق

 © اهجوز تيب اهثوبي مل نإو { ةرحلا ةلزنمب اهجوز ةالص اهتالص تناك

4
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 ع اهديس ةالص اهتالص نوكت نأ ىنبجعأ ، ةرحلاك اهيلع ليبسلا هل لعجم ملو

 ةالص اهنالصف : فورعم دح ىلإ هدنع اهكرت نإو © اهيلع جوزلل ليبس ال و
 . ملعأ هللاو . اهديس

 ع امامت نيخسرفلا نود هتالصف هديس نم ابراه دبعلا قبأ اذإو : ةلأسم

 ۔ رفسلا ةالص هيلعف هديس روج هجرخأ نإ و ۔ متي ليقو رصق امهزواج اذإف

 ح ه رغك راطفإلا و ةالصلا رصق هل زوج لوق ) ةيصعملا ق رفاسملا كللذكو

 . ملعأ هللا و . هل زوجحم ال لوق و

 ع دحاو دلب ف رصقي جوزلاو ، ةالصلا مني اهديس ناكاذإ ةمألاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ةالصلا ىنعم ىن هبشأ كلاملا ةعاط نإ : لاق ؟ ىلصت ام

 هدلاول عبت ىصلاو ، هل عبت هنإ ىصلا دبع ىف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ثيح مي © هدلاو مكح ةالصلا ىف ىصلا مكح ناكدلاولا تام نإف { ةالصلا ى

 ع هدلاو تام اذإ لوقلا ضعب ى و . هل عبت هدبعو ‘ رصقي ثيح رصقيو ث متي
 رصقلا و ماملا ىف هسفن مكح ةالصلا ىن همكح ناك ةالصلا لقعي نم دحم وه ناكو

 اهاقع اذإ همزلت ةالصلا نآل غلابلا ةل زنمم هيلعو كلذ هل تبثيو © هنم ةينلاب

 هسفن ةالص ىلصي هدبع نإ لوق و . كلذ ى هل عبت هدبع و 0 لوقلا ضعب ىلع

 . ملعأ هللا و . بآ هل نكي مل اذإ ىصلا غلبي ىتح

 امامت ىلصي نأ ىنبجعي : لاق ، كرشم هوبأو ملسي ىبصلا ىن : ةلأسم
 نأ حانُج "نكنيتلَع “سليلف ): هلوقلرصقلا هل ض رعي ىنحمامت ةالصلا نأل
 _ هيف رفاسم هدلاو _ دلب ىف غلب نإف : تلق (١)(ةَالّصلا “نماورْصْنقَت

 ع ماقملا ىونيو امامت ىلصي نأ ىنبجعي : لاق ؟ كرشم هدلاوو { وه ملسأف
 'ے رصق ىنعم هل رصبأ الف ماقملا وني مل نإف ، هيف ةهبش ال ام ىلإ جرخم ىتح

 . ءاسنلا ة روس نم ١٠١ ةيآل ا نم ) ( ١

 ( ٢ ج راثآلا بابل ١٠ م ) ١
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 دقتعاو ، هسفن نع ناط وألا عطق نإ هنأ الإ ، هغولب دعب نم رفس توبثب الإ

 ، غولبلا دعب هل تبثي مل اذإ ، رصقلا هل زوج نأ ىدنع دعبب مل ، انط و ذختي الآ

 ، امامت ماقملا عضوم ىف ةالصلا تناك نإو . رفس الو ماقم مكح هيلع ال و

 ث رفسلا مكح توبث دعبي الف ماقملا مكح تبثي ملامو ، ارصق رصقلا عضوم ىن و

 . كلذ ريغ وأ ارصق وأ امامت ةالصلا توبثل

 ضعب ى غلب اذإ ىرقلاب رودي وه و هل بأ ال ىذلا ىصلا كلذكو : تلق .

 ماقملا ىوني نأ ىنبجعي و . ىدنع اذكه : لاق ؟ لوألا لثم نوكيأ { ى رقلا

 ارصق ىلصي ناكو كلذ لهج نإف : تلق . بيرلا نم جرخيل ماعلاب ىلصي و
 داقتعا ىلع ارصق ىلص اذإ : لاق ؟ هتالص ىف همزلي ام { رفاسم هنأ هنظل

 نكي ملو ، هغولب دعب كلذ دقتعاو 0 ه ريغ وأ لوآلا هدلب دلبلا اذه ريغ نظ و

 رفاسم اذه و باوصلاقفا و دقف ،دلبلا اذه ى مام بابسأ هغولب دعب هيلع تبث

 هذه ىلع ناك اذإ ىصلاو . ىل وألا ةلأسملا ىن دبعلا كلذكف . عضوملا اذه ىت

 كللذ هيلع تبث الو & وه الو & هريغ نظ و داقتعا ريغ ىلع ناك اذإ و ©٠ةينل

 ىلص دق هنأل ، لدبلا همزلي نأ ىنبجعي الف ، انطو هل نأ داقتعاب هغولب دعي
 ماقملاو نطولا داقتعاب ، ماملا عضوم نكي مل نإ ، رصقلا عضوم هبشت ةالص

 . ملعأ هللاو . ::. عطاقك

 قلغأ وأ ، اهذاجو هترشاع اذإ اهجوز ةالصب ىلصت ةيبصلاو : ةلأسم
 . لوقلا ضعب ىف اه زئاحلا ةلزنمب تناكو ع ارتس اهلع ىخرأ وأ اباب ابماج

 اهجوزل اعبت نوكتف ،جيو زتلاب ىض رتف غلبت ىح 2 اهدلاو ةالص اهتالص ليق و
 نكي مل غلب اذإف © هدلاول عبت ىصلاو ث اهسفن ةالص اهتالص نوكتف ريغت وآ

 ىضرتو غلبت ىح .0 اهبأ ةالص اهتالصف ةميتيلا امأف : ىلمازلا نع و . هل اعبت

 نيخس رفلاهيف ىدعتت هنم جزخت ىنح ، تغلب ثيح ماملا اهيلع نوكيف ، جي وزتلاي

 . ملعأ هللاو . اجوز هب تيض ر اذإ اهجوز ةالص اهتالص كلذ دعب نوكت

وه عضوم ى نوكي نأ الإ ، نيميقملل امامإ نوكي ال رفاسملاو : ةلأسض ا
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 نه رضح نمم هملعؤ هلضفل ةمامإلاب ىل وأ وه نوكي وا ، هيف ةالصلا ىلوتملا

 نوميقملا ماق لس اذإف . هعض وم ىف نكي ول و { ميدقتلاب ىلوأ وهف ح 3 نيميقملا

 رفاسملاب ميقملا ةالص عامجإلا ن ره هنإ ليقو . مامإ رغغب ىدارف مهن الص اومت خ

 " ةمامإلاب ىلوأ وهف ربكألا مامإلا امأو : ماقلاب هتالص مقملا متيو ك مقملاب رفاسملاو

 . رجفلاو برغملا ىف الإ نيميقملا رفاسملا موي ال ليقو & رضح اذإ معدقتلا و.

 . ملعأ هللا و

 اهالص و & نتعكر برغملا ىلصف لهج رفاسم يو : ناديبع نبا ةلأسم

 لكل لوقو 0 ة رافكلاو لدبلا هيلع لوق : لاق ؟ هم زاي امآ تاولص كلذ ىلع

 عيمج لدب هيلعو ، تاولصلا عيمحل ةدحاو ةرافك لوقو © ةرافك ةالص

 7 ملعأ هللاو . لدب الب ةبوتلا هئزجت لوق و : هريغ لاق . تاولصلا

 ،ة رخآلا ىلإ ىل وآلا ةالصلا رخوي نأ دارأ اذإ رفاسملل ةينلاظفل و : ةلأسم

 ، ةرخآلا رصعلا تقو ىلإ ، ةرضاحلا رهظلا ةالص ترخأ ىنإ مهللا : لوقي

 لمهأ نإو : تلق . كتنسل ءايحإو © ثتصخرل اعابتاو { كلوسرب ءادتقا
 ةين ريغب ىلوآلا ىلإ ةرخآلا عمج وأ ، تقولا توفي نأ ىلإ ةينلا هذه رفاسملا
 ةيفاك ةين هذه و . لوقلا ضعب ىن لامهإلا ىن ةرافكلا همزلت : لاق ؟ همزلي ام

 ، اذه ىرفس ىف ىداقتعاو يتين مهللا : نارمعلا نم هجورخ دنع اهلوقي

 رهظلا ىنالصل دحاو تقو ىل وه ، اه ورغ تقو ىلإ سمشلا لوزت ذنم هنآ
 ىنالصل دحاو تقو ىل وه ليللا ثلث ىلإ سمشلا برغت ذنمو { رصعلاو
 . ملعأ هتلا و . ةرخآلا ءاشعلاو برغملا

 مامتلا ةين ىلع رفاسملا وأ ، رصقلا ةين ىلع مرحأف مقملا ىسن ز نإو : ةلأسم
 نم هيلع :الخد اام ىلع اي مل ام لوقو .0 ةداعإلا اهيلع لوقف { :نايسنلا ىلع

 :. .. ملعأ هللاو . امهل ةداعإ الف امتأ ؤل و لوقو .:ةداغإ الف نانلا

فلج اذف ؛ ا رفيسجارأ :! يلايلا مدي ناكرنمرهتلا دبع وبأ لاق : ةلأسم
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 ٨ سانلا دتعي الف اياكرلا ق ةذاشلا تويبلا امأ و م رصق ش عماحلا ىحلا لزانم

 . ملعأ هللاو . لزانملا كلذ ىف دحلا امإ ، ةعارزلا ةرامع ىف رظني الو

 ءىش اهنم هفلخ نكمب ملو ، لامشو نمم نع ةيرقلا تناك اذإو : ةلأسم
 زوجم ال ، لامش نع وأ نمب نع ناك ول و : ليقو ، كلانه رصقي نأ هل ليقف
 . ملعأ هللا و . كلذ ىدعتي ىنح رصقلا

 ةزواجم دارأ اذإ رحبلا برق نوكت ىتلا ىرقلا ىف : ديعس ىبأ نع
 رحبلا نآل ، دلبلا نارمع نم جرخ دقف رحبلا لخدي ام نبح نهف ، نيس رفلا
 هني نع ةيرقلاو © ةيرقلا ىن الخاد آروخ ناك نإف : هل تلق . دلبلا ربغ

 { لامش و نيم نع ةيرقلا تناكاذإ : لاق ؟ رصقلا كلانه هل زوجم له 0 هلامش و

 هنيم نع ناكاذإ : لوق ، ةالصلا رصق ىف فلتخيف ء ىش اهنم هفلخ نكي ملو
 كلانه رصقي نأ هل نكي مل هدلب ىف وهو © هنارمع وأ دلبلا نم ء ىش هلامش و

 زوجيال { هلاش نع وأ هنيمي نع ثكالذ اممبإ ناك ول : لوقو © كلذ زواج ىح

 وه امإو ، دلبلا نم ء ىمم هفلخ نكي مل :لوقو . كلذ ىدعتي ىتح رصقلا هل
 : ملعأ هللاو : رصقي نآ هلف 2 هلامش و هنيمم نع

 جرخأف ، دلبلا نارمع فرط ى ةلخن نم اندف هرفس نم مدق اذإو : ةلأسم

 اهز واجم ملو © هعاتم نم اثيش (١)اهسر كب قلع وأ ةالسوأ اصوخ وأ ابطر اهنم
 . .فالتخا كللذ ىف : لاق ؟ اهذاحم ىنح وأ مامتلا هيلع بجأ © اهاذاح الو

 . ملعأ هللا و

 8 نمض رفلا زواج دق هنأ هبلق نأمطا رفاسم ىف نسحلا ىنأ نع : ةلأسم

 نوكي اذك دلب لهأ ذإ ةرهشلاف : تلق . ىلوأ ماملاف ةهبشب تناك اذإ ليقف
 . معن : لاق ؟ نورصقي © تاقث ريغ مه و كلذ ىلع سانلا كردأو اثزج

 عضوملا نأ ةقث ربغ هربخأ مث ارصق هب .لهحلا ىلع دلب ىف ىلص ولو : تلق

 -. .. ضا رعلا :طالنلا لا لزنأ : ) ةكرحم ) ب ركلا(١) -. ۔
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 ىلع عضوم ى امامت ىلص نإف : تلق . معن : لاق ؟ كلذ ئزجأ 3 ناخ ره

 هيف رصقت عضوملا كلذ نأ ةقث هربخأ مث ، رصق الو مامت عضوم هنأ ةفرعم ريغ

 ناخسرف عضوملا كلذ نأ ةقثلا هربخأ اذإ : لاق © ةداعإلا هيلع ىأرف ةالصلا

 { امامت ىلص . نيخت رف نم لقأ هنأ ه ريخأ نإ كلذكو © كلانه ارصق ىلص

 كللذ نأ ةقث هربخأ مش ىل وأ مامملاف ةهشب"تناكاذإ هنأ رثألا ىلع امامت ىلص نإف

 ةقثلا هربخأ مث ارصق ىلص نإ كلذكو © ةداعإلا هيلع ناك ناخس رف عضوملا `

 . ملعأ هللاو . ةداعإلا هيلعف ، نخس رف نم لقأ عض وملا كلذ نآ

 ةداعإ الف ةالصلا تقو هتيرق لخد مث مميتلاب ىلص اذإ رفاسملاو : ةلأسم

 { ىلوآلا تقو ةيرقلا لخد ش  مميتلاب نيتالصلا عمج ناك نإ و ، هيلع

 نأ بحأ انأو ، ةرخآلاو ىل وألا ةداعإ هيلع لوقو ث ةرخآلا ةداعإ هيلع لوق

 ىرأ الف عوض ولاب اهالص نإو ، مميتلاب اهالص اذإ ةرخآلا ةداعإ هيلع نوكت
 ٠ . ملعأ هللاو . اهتداعإ هيلع

 رهظلا ةالص رفاسملا ىلص اذإو : هتنا همحر ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأسم

 . رصعلا ةالص مامت دعب دوجسلا هل بحتسلملاف  لوألا تقو ق رصعلا و,

 سأب الف دحس نإو ، دوجسلا كرت هل بحتسملاف رصعلا تقو ىن اهالص اذإو

 . ملعأ هللاو . ركش د وحس"فلذ لب ، ةالصب سيل كلذ نآل & كلذ ىن هيلع

 { رفاسم وهو ملسأ اذإ كرشملاو : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلآسم.
 . ملعأ هللاو . ىصلاك نوكي الو ارصق ىلصي : لاق ؟ ىلصي ام

 ىلوآلا نوعمجم نيرفاسم اموق ىأر مث ىلوآلا رفاسم ىلص اذإف : ةلأسم
 تقو ىن ناك نإو ، ىل وآلا تق و ىن ناك اذإ رصعلا مهعم ىلصي الف ©. رصعلاو

 . ملعأ هللا و . زئاجف رصعلا

 دقع ناك الو،اه رخأتأ ةينرغب تق و ىلإ رهظلا ةضيرف رخأ اذإ و: ةلأسم

 نم لاقو ، اهعمجب لاق نم لاق . فالتخا كلذ ىف ةرافكلاىفف ، هرفس عيمحل
ىلص دقوه و عوجرلا دارأ نإ تيأرأ :هل تلق . اهدح و ةالص لك ىلصي لاق
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 « لدبلا هيلع .لاق نم لاق ،:تالتخا كلذ .ىن :: لاق ؟ رصعلا تق و ىن رهظلا

 . . ملعأ هللا و : هيلع لدب ال لاق نم لاق و

 رفاسملا ناك اذإ رفاسملا مامإلا عم ىلصي نأ هل زوج مقملا ىو : ةلأسم
 & ةعامج ةمتعلاو رصعلا نورفاسملا ذخأ اذإ هتالص متي نأ هل و نتالصلا عمج

 ٠. ملعأ هللا و . ىفكالذ رض الو

 تقو ىف اعمج ةمتعلاو .برغملا ىلص اذإ رفاسملاو : ناديبع نبا ةلأسم

 اذه لثم ىنبجعي ال هنإ & تقولا كلذ ىن اثالث هالص و رتولا درفأ و & برغملا
 { هتقو رضح اذإ هيلصي نآ.د رفم ريغ رتولا لصي مل اذإ ىنبجعي و‘ هتركذ ىذلا

 . ملعأ هللاو . لاوقآلا نم هتركذ ام جرخ الو

 ايدعت اب ىلإ ارفاس هتأرماو لجر : هللا همحر نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم .

 .كلت ىن اهم اماقأو ، امهدلب نود دلبب الزن و امهرفس نم اعجر من ، نخس رفلا هيف
 رصقت دلبلا ىف ةأرملا تثكم و ث امهدلب ىلإ ةماقإلا دعب لجرلا راس مش ث لاحلا

 ، ضئاح تقولا كلذ ىن ةأرملاو اهلإ هدلب نم لجرلا عجر مث ث ةالصلا
 :ناكملا كلد ىن هل وص و دنع ؟ اهتالص لاح فيك ث !ىلصت و هنم لستغت نأ دي رت و

 وأ رصعلا وأ رهظلا تقو .نف هلوص وو اهلاستغا ناك ؟ امامت مأ ارصق ىلصي

 لبق اهتالص تضقو ةرهطتم تناك وأ ، سمشلا ب ورغ لبق هدعب وأ امهنيب
 .ميلستلا دنع وأ ، مارحإلا ربكت وأ © ةالصلا لاح ىف ىهو لص و وأ ، هلوصو

 تقو ى اهلإ هلوص و ناك نإ : لاق ؟ ةرخآلا ءاضقنا دنع وأ ، ىلوآلا نم

 © تاستغا نكت مل نإ امامت ةالصلاو لسغلا اهلعف ، اهلسغ تقو وهو ، رهظلا
 لاستغالا دعب اهلعف & رصعلا تق و ىف هل وص و ناك نإ و 0 اهلصي نأ لبق تلص و

 رهظلا تلص دق 'ىه و اهلص و ناك نإ و ، امامت رصعلاو ارصق رهظلا ىلصت نأ
 هل وص و نيح ناك نإ و . .امهل اهيلع ةداعإ الف ح اهدحأ تقوف ارصق رصعلاو

 .لاح ىق يهو اهاإ هل وص و نوكي نأ الإ ، ةنسلا ىلع امهتلص اهنأل مئاق 7

مامتلاب اهتداعإ اهيلع نوكي نأ 'ناخأف ، رصقلا ةين ىلع اهبف تلخد ىنلا ةالصلا
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 وهظلا تق.و ىف رصعلا وآ رهظلا ةالص ثكالت تناك ، هلوص و لبق اهنم غرغت مل ام

 اهم زلت الأ ىسع و 0 اهتقو ىف ريخأتلا ةين ىلع رصقلا .وأ © امهل عمحلا ةين ىلع

 اهمامتإ اه نوكيو © اهرمأ .نم اذه ىلع اهرثكأ تلص اذإ اهتالصل ةداعإ

 ع هل اعبت لقألا نوكيف © اه تبث دق ىذلا باغألل ةاعارم ، هيف تلخد ام ىلع

 ع رصعلا ىلإ اهن رخأ نإف رهظلا ةالص امأو . هيف رظنيف ه ربغب اسايق ثالذ تبث نإ

 ء ةينلا كلتىلع اهمامت اهلف ، رصقلا ةين ىلع اهالص لاح ىن ىهو اهجوز مدق مث

 ىف ىخم امك اهنم اهغارف لبق مدق ولو ع مامتلاب اهتداعإ اهملع نأ ىل نمبي الو
 ع رفسلا ىئ اهتقو تاف دق و & رصعلا تقو ىلإ اه رخأت اهل لصألا ىن نأل اه رغ

 . ملعأ هللاو . اهرمأ نم ىل ناب ام ىلع اهنم زل امك اهنيدأت اهلعف

 لب ث هدلب نارمع لخدي ملو هرفس نم مدقي ىذلاو : ىحبصلا ةلأسم ٠

 لخدي مل اذإ : لاق ؟ ال مأ رفسلا مكح هنع لطب دق نوكيأ ، اهلخت ىذاح

 رصقي : لوق ث اهفلخ ملو اهاذاح نإ و ، رفسلا همكحف 0 اهاذاح الو نا رمعلا

 ۔ ملعأ هللاو . هرفس نم جرخ دقو ، ةالصلا مامتإ هل لح دق : لوقو ، دعب

 هكالذ امف : لاق ؟ ال مأ نماط و ذختت نأ اهل زوجأ ةأرملا ىن : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع

 هل لضفأ ام © دلبلا ىف ثكاملا رفاسملا ىن : سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 ء لضفأ رصقلا نإ : لوق ، فالتخا اذه ىف ليق دق : لاق ؟ عمحلا مأ رصقلا

 ذ عبت قحلا ىن ش نحنو نبملسملا لوق نم امهالكو { لضفأ عمحلا نإ : لوقو

 . ملعأ هللا و

 هيف ىضمو ، نيخرف نم رثكأ دالبلا لوط ناك اذإ : ىحبصلا ةلأسم

 7 ماعلا هماع لوقو . رصقلا هيلع لوقف ح نبحس رفلا زواج ىح جراخلا

 . ملعأ هتلا و

هتالص ركذيأ 3 مقم عم ىلصي ناك اذإ رفاسملاو : سيمخ نب رصان ةلأسم
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 امامت الو ارفس اهركذي الو & مامإلا ةالصب اهركذي هنإ : لاق ؟ ال مأ ارفس

 : ملعأ هللاو . مامإلا ةالصب اذك ةضيرف ةرضاحلا ىلصأ : لوقي لي

 تج وزت املف ةرفاسم (١)ةأ رما تناكاذإ و : سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 اهقلط مث { امامت اهجوز ةالص تلص جيوزتلاب تيضرو 0 اهقادص تذخأو
 ة رفاسم اهسفن ةالص اهتالص و اهسفنب كلمأ هذه نوكتأ ، لوخدلا لبق اهجوز

 كلمأ اهنأل © اهسفن ةالص اهنإ اهتالص ىف ليق دق : لاق ؟ اهجوز ةالص مآ

 . هيف فلتخم امم جورخلا لبق رفسلا ةالص ىلإ اهعوجر نآ الإ ، اهرمآل

 . كلذ ىف رظنيو . جرخت ىتح ، هيلع ىه ام ىلع نوكت نأ ىنبجعي و

 ىف نيميقم ةعامجم رفاسملا ىلصملا ىفو : هللا دبع نب لاله خيشلا ةلأسم
 ؟ ًامومأم وأ امامإ ناك ؟ ال مأ رفس هتالص ركذيأ ، برغملاو رجفلا ةالص

 ركذيف نتالصلا نيذه ىن نيميقم موقب ىلصي ارفاسم امامإ ناكاذإ امأ : لاغ

 ىنبجعيو ث ارفس اهركذي الف مقم مامإل امومأم ناك اذإ امأو . آرفس هتالص

 . , ملعأ هللاو . ةعكر اذك ركذي الأ

 تدسف و & برغملا تق و ىن ةمتعلا ةالص ةعامج ىلص نفو هنم و : ةلأسم

 ام دجع ال و رفاسم هنأل © هباحصأ نع هلغشت نأ اهرخأ اذإ فاخم ناكو © ةمتعل

 رت ولا كلذكو ؟اهعم ةرخآلا ءاشعلا عمجيل برغملا ديعي نأ ا هيلع له ج ءام

 نكأ . لاق ؟ ال مأ اهلبق اهالص نبتللا نيتضيرفلا ديعي نأ تدسف اذإ هل له

 بجوأ نإو ث اهتقو ىلإ ىرخآلا رخ؛ويو تضم دق ىلوآلا نأ نيملسملا ىأر
 هلعلف © اعمج تقولا ىف نهداعأف © ةقشملا لوخد و ةرورضلا لاحل رظنلا

 هل نإ : دمحأ نب ديعس خيشلا لاق . رتولا كللذكو . ليق يذ ىأرلا نم دعبي ال

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع هتالص ىلع ىنبي نآ

 ، كالا٤وس ىنعم تلمأت دقف دعب و : هللا همحر نافلخ نب انهم ديسلا ةلأسم

 )١( ةأرملا هذه تناك اذإو ) : لصألا ىف ( .
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 نكسم نم تجرخ ذم كنأ ، كلذ ةفص نم تحرص ام ىلع ىل ناب ىذلافم

 ىللا ةالصلا ىف كمزل و ، رفسلا مكح ىث تلخد دقف ، رحبلا تبكرو ارفاسم

 كلذ كرفس ىف تاولصلا نم اهدعب امو ث اهنم كرفس دعب الإ اهتقو رضح مل

 تيبم ىن هبكار ىلع ةين مدقت رحبلا رفاسم ىلع طرتشي مل اذإ ، رصقلا ةالص

 رلا رفاسم ىلع كلذ طرش امك & نيس رفلا نود ايف ، ةنيعم ةالص وأ لبقم وأ

 رحبلا ةفاسم نآل 0 هب هتين مدقت م ، كلذ دحأب ، هيلع ماملا بوجو ىت

 ريسلا ىف كذخأ دعب كلوزن حص امهمو © رفسلا ىناعم ىف رملا مكحل ةفلاخعن
 ريغ ث رلا رفس ى رابتعالا ىف ىنلا نكامآلا ضعبب _ هللا ءاش ام _ ارح
 لوزنلا ىف كل تضرع ةجاحل وأ ،ارايتخا وأ ، ارارطضا نس رفلا نم ةجراخ
 ىلصت نأ كمزني امنإو ث هيف تلخد ام مكح نم كل جرخ ريغ هارأ ايف كلذخ
 كتماقإ تلاطآ ح هنع عجرت ملو هيلع تنك ام ، رفس ةالص عضوملا كلذ ىن

 ىف وه ىذلا عضوملا كلذب تنأو هنع كعوجر حص ىنمو ، ترصق وأ هب

 دعب © مامتلا كمزلي نآ ذئنيح ىشخأف ، نبخسرفلا نم جراخ ربغ رابتعالا
 ثامزل و & كتين لوحتب كنع لوحت دق همكح نآل ، رفسلا ةين نع كعوجر

 نيي مل رحبلاب رفسلا نع كعوجر ناك ول و ، كلذ دنع هيف ت رص امل ربلا ىكح
 ، اه ماملا كمزل ىنلا دلبلا نارمع اعجار لخدت ىنح مامتلا ىلإ عوجرلا كلل

 امامت تاولصلا نم تيلص امو . اهمكح فالتخا نم هركذانم دق امل كلذ و.

 نيتدئازلا نيتعكرلا ري ملو © اهمامت ىأر ءاهقفلا ضعب نآل اهب ءازتجالا و.

 نم لعلو © اهلدب كلذ ىلع ىلصملا مزلأ هنأ مهضعب نع دجويو © اهبف ةحداق

 سيل ذإ ةرافكلا نم هرذع دقو 0 اهف هب رمأ ام فالخ ىلع اهاتأ هنأ هتجح

 دعبأ فالتخالا نمو { دشأ مهدنع اذهو ، ماملا عضوم ى ارصق ىلصملاك وه
 نم اطابنتسا ، ءاجرلا ليبس ىلع هضعب ىف تيخوت امب رو افلكت كتئج دق و.
 هيف رظنيف ، هنيعب هيف ظفح نع ال ، ىنعملاب هيلع لدي ام ىلع انباحصأ راثآ ىناعم
 . ملعأ هللا و . هلدع نيبيو هتقفاوم ىنح هب لمعلا ىلع لجعي الو

 نطو نم اهل امك ةأرملا ىنو : ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم
ضعب و س دحاوب ليق دق : لاق ؟ ال مأ ج وز اهل ناك امامت ىلصت نأ اهل زوجع



١٥٤ 

 حبت ىهف ، عضوم ى نكس طرش اهل نكي ملو ج وز امه ناك نإف © نانثا لاق

 رصقت نأ هاوس ايف اهل دبال هنإف ، هيلع داز امم هريغ ال هناط وأ نم دحاو ىن هل

 نم لوق ىلع الإ & كلذ ىلع ىهف اليو 0 زاج رخآلا ىلإ هتكرت نإف & هيو

 .ىف ىهف : ثلاث لوق ىلعو . هعبتت نأ نم امهيف اهل دبال هنإف ، نسنثالاب لوقي

 ركذ دقو لوقلا اذه ىن ىسعو 2 هيف مامتلا نم هيلع وه امل عبت هل نطوم لك

 هدي؛وت ناعمل رظنلا ىف ، باوصلا نم جراخ ريغ هارأ ام ىلع نوكي نأ راثآلا ىف

 . ملعأ هللا و . كلذ ىف رظنيف ، ىأرلا ىن هزاوج ىلع لدتف

 منت نأ اهمزلي ىتم ، هتماقإ عضوم ىن ةرفاسم جوزت نميفو هنمو .: ةلأسم

 ةالصلا ى اه .اع نإ لوقلا ضعب ىقف : لاق . ىفرع ؟ همايب ةالصلا هيف

 © اهقادص لجاع اهل ىد؛وي ىتح ليقو ، اهل اجوز هب ىضرت ام ىتم 3 اهمتت نأ .
 ىهف دعب غلبت مل تناك نو : هل تلق . كلذب اهنم ىضرلا ىلع اه لخدي وأ

 . هب ىض رتف غلبت ىنح اهدلاول عبت اهنإ ليقو ، لوق ىلع . معن : لاق ؟ كلذك
 عضوم ىف ىهف : لاق ؟ رخآ دلب ىف نكس طزرش اهل ناك نإف .: هل تلق

 هتماقإ عضوم ذختت نأ اهل لهو : هل تلق . هادع ايف رصقتو 3 متت اهطرش

 ‘ ضعب هزاجأ دق : لاق ؟ اهنكس ىف طرش نم ناكام لمهت مل نإو © انطو

 هلوق ىلع هنأك لوألاو ، اهطرش عضوم اهسفن نع عدت ىنح نورخآ هزج ملو

 نطو الإ اه سيل لوقي نم لوق ىلع ىناثلاو ، نانطو اهل لاق نم

 . هناط وأ عيمج ىف هعبتت نأ اهمزلي نأل زوجيف ثااث لوق ىلعو 0& دحاو

 . ملع أ هللا و

 دمحأ نب ديعس خيشلا هلعل :خسانلا لاق 2 سانلا اهنامأ ةنس عمحلاو : ةلأسم

 هيبحم نأ ننسلا ىحم نمل بجن و ، سانلا [ هتامأ ] اننامز ىف رصقلا نإ ىدنكلا

 كلنظ اف ، باوثلا لضفا مالسإلا ننس ءايحإ ىن ناك ذإ ، كلذ هنكمأ نإ
< ءانعلا ردقب هيف نوكي باوثلا و & ءانغ رثكأ هنألو ؟ ضئارفلا ءايح



 ۔ _ ١٥٥

 .." مظعلا باوثلا كلذا ىفف © ةعامج ارصق ىلصي نأ هلإ قمتا اذإ ايس ا

 .ملعأ هللا و

 .دلب ىن ماقأ رفاسم لجر. ىف : سيمخ نب دعاج ةقثلا خيشلا نع ةلأسم

 نأ رفاسملا اذف لضفألاف ، ليلمتب هلبق وأ رضحلا ى عب ر راهنلا رخآ نولصي

 :؟ مهتالص بسح ىلع ةعامحلا عم ىلصي مأ ، ادرفنم سمشلا كولدل ىلصي

 نوكي نأ ، دحأ نع ةلآسملا هذه نم ءعىشل ظفح ريغ نم ىنبجعي : لاق
 اهنم ىل وألا رخ؟وي نأ ، اعمج اهلصي نأ هدارم ناك نإ ى رفاسملا اذه لضفألا

 رمغ هنأك هلثمل هعاست ال هنآل { اهتقو ىف اهولص ام ةعامج اهبف ةالصلا كردل

 هب ىل وأف ں آرصق اهدح و ةالص لك ىلصي نأ هدارم ناك نإو ث اهف رصقم

 مدحو ناك نإو ، هل لضفأ هلوأو 2 اهتقو ىف ىلوآلا ىلصي نأ هل !نسحأو
 مهعم اهبالصيل ىرخآلا ةيناثلا رخ؛ويو { مهعم ىلصي ةعامج تقو ىن دجب مل اذإ

 راهنلا رخآ امأ و . هيف هل رذع ال ربخأت ىلع هقحلي ريصقت رمغ نم 0 اهتقو ىف

 .هيف ىد؟وي نأ. زوجب فيكف .. رصعلا ةالص تقو نملسلملا لوق ىف وهف اعبر

 .مهعم ىلصي وآ ؟ هب.شأ ام وأ ، لمعلاب مه۔اع اهت وف عضوم ىن رهظلا مهعم

 .هنإق { اهادأل هنود اهف مه تقوب نيلو ؟ رهظلا ةالص ىن مهو ؟ رصعلا |

 .فالتخالا ىنعم هقحاي نأ ىسعو ى هلثمك وه نم عم وأ هدحو هل زوجب ام
 فق مهفالتخال © اهتوف ىف رذع رضحلا ىف هل نوكي نم عم © اهزاوج ق

 :امهدايق ىلعو .2 اعيمج امهع اولاق دقو © اهلاضقل وأ اهئادأل اتقو نوكي هنأ

 .ىناثلا ىلع عنمب و .ء امهقافتال لوآلا ىلع هل زوجيف ى حص نإ ىنم رظنلا ىن
 . ملعأ هللا و .. اهف امهنيب ام فالتخال

 غلب اذإ ىصل اك نوكي > رفاسم وه و ماسأ اذإ كرشملاو : ىحبصلا ةلأسم

 .ىصلا ةل زنم هنإ ثلذ ليق دق بسحأ : لاق ؟ ماملا و رصقلا لاح ىن رفاسم وه و
 .. ملعأ هللا و . ماقملا ىوني ىبح ةالصلا رصقي وه و . كلذ ريغ ليقو

النط و ذختت نأ [اهجوزل]اهل لعج اذإ ةجوزلا .امأ ::ىحم رلاديعس نب ىلع ةلأسم



_ ١٥٦ _ 

 هيف ىلصت اهنإف ، دلبلا كلذ ىق اهنكس لعجو ث هرمأب انط و هتذختاو 2 هدلب ى"
 : ملعأ هللا و . ةالصلا هيف وه رصقي ناك ول و ح امامت

 امهدحأل ادب مث ، ةيرق ىلإ هب اجرخ نلجر نبب دبع نعو : ةلأسم
 : اميقم رخآلاو ارفاسم امهدحأ راصف ث مقي الأ رخآلا ىونو . اهع ماقملا

 ماملاف ةهشلا تعقو اذإ اولاق دق مهنأل ، دبعلاب ىل وأ ةالصلا مامت نإ : لاق.

. ملعأ هللا و : رصقلا نم ىل وأ.



 رعىیر ال ١ س ايل ١

 روبقلا ىو © هنفدو هلمحو هيلع ةالصلاو { هنيفكتو تيملا لسغ ى

 كلذ هبشأ امو اه ةيصولا ىو © اهماكحأو اهترايز و

 نكيل نإو 3 مه ريغ نود مهلع مزال هلسغ ض رفف لهأ هل ناكاذإ تيملاو

 ناجوزلا و ، ءاسنلاو لاج رلا نم تاقثلا الإ هلسغي الو ، ةنامآلاو رتسلا لهأ نهف

 .لاج رلا نم هب ىل وأ ىه و ي ءاسنلا نم هتأرما لسغب ىل وأ لجرلاف امهضعبب ىل وأ

 هتاوذ نك نإو 0 هئاسن نم لجرلا لسغب ىل وأ لجرلاف ، نيجوزلا دعب نمو

 ا اهنم مرحم ىوذ اوناك ول و ، لاجرلا نم ةأرملا لسغب ىل وأ ءاسنلاو ، هنم م رح

 ع هنم جرفلا الإ زثاجف - لاجر نكي مل نإ _ هنم مرحم تاذ هتلسغ نإو

 . ايح هيلإ رظن نم ةلزنمب ليقو { هوركم ليق هنآل ، هسمت الو هيلإ رظنت ال

 وه نمه اهلسغ نكي مل نإف © اهنباو اهخأ و اهبأ نم ةآرملا لسغب ىل وآ ءاسنلاو

 تخأب لج رلا جوزت اذلو . هيلإ رظنب الو ، هسم الف جرفلا الإ نهنم ىل وآ

 . ملعأ هللاو . رهطي الف رهطت نأ لبق تتام نيح هتآرما

 .« ةلبقنا هب البق سم ءاملا ىف هلعجاف تيملا لسغ تدرأ اذإف : ةلأسم

 ، هتروع اهب رتست ةقرخ الإ هبايث تعرن مث ، سأب الف الإو ، كلذ كنكمأ نإ
 هللا ىلص هتلا لوسر هب رمأ ام ةيدأت ىلع انإ . ميحرلا نمح رلا هللا مسب : تلق و

 نم هل ةراهطو ث ةنساا لغ تيملا اذه لسغأ ، تيملا لسغ نم ملس و هيلع

 :الوأ ذخأت مث ملسو هيلع هتلا ىلص - دمح هلوسرل و هلل ةعاط & ةساجن لك

 ىكل ءاملاب هلك هلب وه هب أدبتام لوأف ، تيملا ذخأت مث 5 اثالث كيدي لسغتف

 .تاعج و © اليلق قفر ىلع هتدعقأ { حارقلا ءاملاب هلك هتممع اذإف ث هندب .نماي

 .ةقرخ ذخأتو & كديب قفرلاب هنطب حسمت مث ، اليلق اليلق قفرلاب هنطب رصعت
 .ء هيجرف لسغت ة .تيملا رتس تحت اهلخدتو ؤ ىرسيلا كديب اهب ولت ةفيظن
.. ةلسغ لك دعب ةقزرخلإو كدي لسغتو { ىقني ىتح ةالصلل ىجنتست امك



_ ١٥٨ 

 قشب ادبت ام لوأف ، بيت رتلا ىلع هلك هلسغ ىف تذخأ ىقن و,ءاملاب هتين اذإف

 هدي ش 0 هردص و هقنع و ههج وو هتيحل ىلع زسيآلا و { هتيحل ىلع نمألا هسأر

 هلك هندب تممع اذإف . هندب نم اهساي امو ىرسيلا ئ ، هندب نم اهاي امو ىا

 تلسغو « هندب عيمج هب مع و © ءاملاب هج رخأف لسغلا ىلإ تدمع حارقلا ءاملاب

 لسغ ىف تذخأ مث 0 (١)نانشآلاو ردسلاب هندب عيمج ىقني ىنح هسأر رعش
 ، كنكمأ نإ روفاكلا نم ء ىش كئام ىن نوكي ةثلاث ةلسغ ، حارقلا ءاملاب كلذ

 ثالث ةلسغ لك ث اثالث هتلسغ اذإف ، ىقني ىتح هلسغت مث ، حارقلا ءاملاف الإ و.

 ناك نإ هرافظأ ىلإ رظنت مث . رهط دقف 0 ءاملا نم ةبص ةكرع لك عم تاكرع

 ، اقيفر اكعد امهكعدت ةنطقب امهلسغت & هسارضأو خسولا نم ع ىش اهم

 © ةالصلا ءوض و هتيضو هلسغ نم تغرف اذإف & قفرلاب امهةنت هرخانم و.

 ءاملا جلوت الو 0 مهللا كوفع 0 مهللا كوفع : هنم وضع لك دنع لوقت و.

 مت دقو © هرفاشم ىلع ةضمضم نكلو ، مظعلا تحت نم هيرخنم الو هف جلاو

 هنافكأ ىف هتجردأ مث ، فيظن بوث ىن هتفغج هلسغ نم تغرف اذإف ، هلسغ

 3 نييدثلا تحت باوثأ ةثالث ىن نفكي مث ، بوثلا لوط ىن هنعجت ةفافل ىت

 © لجرلا هب نفكي ايف نفكتو ، نييدثلا قوف نم صيمقلا تحت رزوت ةأرملا و
 نع ىهن نم مهنمو . كلذ نكمأ نإ باوثأ ةسمخ وأ ةعبرأ وأ باوثأ ةثالثا
 ، بوثلا تحت نم هرازإ ةايحلا ى لجرلاف ، لجرل ةمامعلاو ةأرملل رامخلا

 (؟)ة ريرذلاو نطمتاو طويخلا نم ذخأت مت . بوثلا قوف نم ةافولا ىثو.
 اع وشحتف ث ةري رذلا نم اليلق ةفتن لك ىلع هيلع رذت تنأ و،ًافتن نطقلا فتنت و.

 ىنملا نيعلا مث ، رسيألا مث نبألا رخنملا مث مفلاب أدبت { اهلك تيملا باوبأ
 ةنطق ذخأت مث نيتفشلا نيب نكل و { مفلا لخاد نطقلا لخدت الو & ىرسيلا مث

 ، هلك هجولا ىلع اهكت مث :ةريرذ اهيلع رذتف ث هلك هجولا ردت ىلع ةعسا و.

 نذآلا مث ، ىرسيلا مث ىنعلا ةحارلا غ { رسيألا مث نمآلا طبإلا ىف لعجت مثآ

 نم : ةغل ( رسكلاو مفلاب ) نانشألاو . هقرو انه هي داوملا و . .قينلا رجش : ردلا (٠)

 ىديآلا هب لني ىنلا ضمحلا

 هت . ... ..: . ٩ ":.. بيطلا نم.جج وذ :. ةرد رذلا )(
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 نيطبإلاب رمأي ال ءاهقفلا ضعب و ، اهلخاد نطقلا لخدت الو ، ىرسيلا مث ىنملا

 هعباصآ تضبق مث ، هدي تددم نيتحارلا ىلإ تئج اذإف . عباصألا نبب الو

 { ىنملا ةفافللا فرطب تذخأ مش هيجرف ىن لعجتو { نطقلا اهس ذخأتو © كديب

 كلت ىلع & هردص ىلع اهتلعج و ىرسيلا تذخأ مث & تيملا ردص ىلع اهنلعجخ
 نم ابناج قشي ث ةفافللا كلت فانصأب وأ طويخلاب هتمرخ مث ڵ ىنملا ةفافلللا

 قشت قشت م  هلجر ىلإ اطباه هسأر ةيحان نم تيملا اهس ىولتف ةفافللا ف رط

 ادعاص تيملا ىلع اه ىولتف ، نملجرلا ةيحان نم ىرخألا ةفافللا فرط نم

 تذخأو © ريرسلا ىلع هتعفد مش امهتمرخ ناتمنض'ا ىقتلت ىنح 0 هسأر ىلا

 { اهلك ريرسلا ننكب ةرمحملا ريدت ريرسلا تحت نم هريغت تلعجو (روبغلا )ب
 : لوقت & دهاشتت تنأو ىمنا ىلع كلذ ريدت ، تارم ثال: ةنك لك

 - هلوسرو هدبع ادمح نأ دهشأو ، هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ
 : ملعأ هللا و ملس و هيلع هتلا ىلص

 : لوقي نأ 0 اهلمحم ةزانحلا ذخأ نمل انبجعي : فل؛وملا لاق : ةلأسم

 اهملسي نأ دارأ اذإف _ علس و هيلع هللا ىلص _ هلا لوسر ةلم ىلعو هللا م

 عرسي نأ هركي و © هب از وأ توكسلاو © ائيش ىكالذ ى ى عمسن ل ه رغ 7

 هأ نم هيلإ جاتحم امل الإ ةزانجلا فلخ مالكلا هركي و © افينع اعارسإ ةزانحلاي.

  ريقلا 7 : لوقو 7 تيملا لع ىلصي ىتح : : لوق . ةزانحلا

 . رقلا ىلع ءاملا شر عقي ىح : : لوقو & نفدي ىتح : : لوقو

 هتنا ا رذ لكو & توم ال ىذلا ىحلا هللا الإ هلإ ال : ةزانحلا ےناخ لوقي نأ:

 ١ . ملعأ هللا و . نسح

 لومحملا ءاملا نم برشي نآ هل زوج ال ةزانحلا ىف شطعي ىذلاو : ةلأسم

 زوجع الف روبقلل ةذختملا برقلا نم برش نإ إ امأو ك ءاملا بر ةروشم الإ ربقللا
 رمقلا .ىلع شري ،“ برش اه رادقم ريقلا ىلع شر دحأ برش نإف { كلذ

. ملعأ ةقلاو . مويلا كلذ ف رقلا ىفتكا اذإ ، رمغ ىو مويلا كلذ ىف
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 اهملسق هدي نم اهذخأ كولم دبع هاقتلاف تيم ةزانج لمح نم و : ةلأسم

 : ملعأ هللا و . لمحا لاعت لقي مل ام ، سانلا ةداع هذه و ، نامض همزلي الف © هيل

 اهلوأ نم ريرسلا ةنميمب أدبي ريرسلا لمح ىف : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 رمأوي ايف ةمدقم اهلك نمايملا و ، اهرخآ مث اهل وأ نم ريرسلا ةرسيمب و ، اهرخآ مع
 “بج وي رسايملاو نمايملا ىف رخأتلاو ميدقتلا سيلف كلذ ريغ ىلع لمح نإو 2 هب

 . ملعأ هللاو . ةيهاركلا

 نالسغ لوقو © دحاو لسغ هئزجن لوق © ابنج تام نمو : ةلأسم

 ` ديعس وبأ لاق . فالتخالا ىف بنحلا لثم ضئاحلا كلذكو © ةراهطلاو ةبانجلل
 ىلا بحأ وه و ، دحا و لسغ لوقو ٤ نملسغ لسغت تتام اذإ ضئاحلا نع ليق

 . مميتنا ىف فالتخالاك اذه ىف فالتخالاو ضئاحلا لثم ءاسفنلاو بنحلا و

 . ملعآ هللاو

 دعب [اهلع] دبعت ال ليقو ث ابيط سمت الو رطعت ال ليق ةتيملاو : ةلآسمه

 دبعت ال لاق نم لوق : فلملا لاق . فالتخالا ىف مرحملاك ىهو توم
 . (١)ملعأ هتلا و . ىنبجعي توملا دعب اماع

 دحم نكي مل اذإ ىصلا ةأرملا لسغت نأ زوجن : ديعس وبأ لاق : ةلأس

 ة ريغص تناك ، ةروعلا اهبف نأل ةيبصلا لج رلا لسغي الو ، رتسيو ىحتسي نم

 ءاسنلا دجم ال نأ الإ ىنبجعي الو ، ثالذ ىف صخر نم صخر هلعل و . ة ربك و

 ىلصي الو طنحم و نفكي و رهطيف ، قلخلا مات ناك اذإ طوقسلاو : ةلأسم
 ىلص ايكاب لهتسا نإ ليقو ث هيلع ىلص قلخلا مات ناك اذإ ليقو . هيلع

 . ملعأ هتلا و . هيلع ىلصي الف ث هتايح ف رعت مل اتيم دل و نإ و [هيلع]

م
_
 هللا و 

 نم مرحم وذف الإو هلسغب ىل وأ اوناك اثانخ هعم ناك اذإ ىننخللاو : ةلأسم

 )١( ىلصألا ى ةلأسملا هذه اذك .:



 س ١٦١

 دجوي ل نإف . جرفلا نورظني الو « لاج رلا نم نم م رح وذف دجوي نإف 0 ءاسنلا

 ءاملا اهاع بصي ليقو { بايثلا قوف نم ابص ءاملا هيلع بص ءالوه نم دحأ

 ةفافل و رامحو رازإو صيمق ىف ىنحلا نفكتو © اهلثم اثانخ اهعم نوكي نآ الإ
 . ملعأ هتلا و . صيمقلا تحت نم نييدثلا نم لفسأ اه رازإ لعج و

 لسغلا دعب ءىش هنم جرخ اذإ تيملا لسغ ةداعإ ىف : ديعس وبأ ةلآسم

 سمخ لوقو & تارم ثالث لوقو ، ةرم هنم جرخ ام لسغي لوق ، فالتخا

 نفكي مل ام عضوملا لسغ الإ عبسلا دعب داعي الو ، تارم عبس لوقو ، تارم

 ىلع ررضلا نم؛ويو نافكلا ىلع ثدحلا رهظي مل ام ، هلسغ دعي مل نفك اذإف

 رئاسو نج رفلا نم جرخ ام الإ ، لسغلا ةداعإ تيملا ىلع سيل ليقو ، تيملا

 ةنسلا لسغ وه و دحاو لسغ تيملا ىلع امإ ليق و ، ثدحلا لسغ داعي امإ كالذ

 لسغلا توبثل لوقلا اذه ىنبجعيو ، عضوملا لس كلذ دعب .ذم جرخ امو
 هيف اممإف كلذ دعب نمو & ضيحلاو ةبانحلا ىنعم ىف ، ةدحاو ةرم دبعتلا ىن

 ۔ هسقن ىحلا نم دبعتاا ىف بجوأ تيملا نوكي الو ىحلا نم ءوضولا
 ملعأ هللا و

 ح ةبراحملا ىن ةكرعملا ىن مهنم لتق نم نيملسملا ديهش نإ هنمو : ةلأسم

 نيب (نابحلا)وأ صوصللا هلتق نم نأ لوقلا ضعب ىف جرخم و ث هيلع لسغ ال
 ‘ عض وملا اذه لثم ىق نمل اظلا عض وم ق عقي نمم ، مهه ابشأ وأ ى رقلا

 جلاعي ملو ةكرعملا نم لمح ول كلذكو © هيلع لسغ الو ص ديهشلا ةل زعم هنإ
 هنأ بسحأو { ءالوه ق لسغلا نإ لوقو © هيلع لسغ ال لوقف 0 تام ىح

 اذإو « هيف لسغ ال لوتقم مولظم لك نإ ، نيرخآلا نيلوقلا ىنم ف جرخت
 لوق ى : ملع أ الف ةالصلا امأ و 0 د ريغ ىف دعبي مل نإ نابحلا ىف لتق نميف تبث

 لمهأ ىلع ىلصي ال اولاق امنإ و © امولظم لتق نم رارقإلا لهأ نم اهكرت انباحصأ

 تباث ريغ اربدم 0 قحلا نع ايلوم دح ىلع لتق نم “ مههاب ايشأو ىغبا

 ث هيف ةب انحل ا توبثل فالتخالا ىعم هقحليف بنحلا ١ ديهمشلا ام أو . لبقم الو

( ! ج راثآلا بابل ۔-١١ م ) .



 م ١٩٦٢١ ح

 لاق نم لوق ىنبجعي انأو 2 ةلمحلا ىن ديهشلل لسغلا لاوز ىنعم توبثل و

 كلذ نآل ، هلسغ نكمأو هيف ررضلا فخ مل اذإ لاح لك ىلع لسغي ديهشلا نإل

 . ملعأ هللاو . فالخ ىلإ ىنم دصق ريغ نم هتماركو هتراهط ىن ةدايز

 قهارملا دحم ناكو ىصلل ةداهشلا تتبث اذإ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . ملعأ هللا و . ديهشلا قحلي ام ىنعم ىدنع امهقحل ةأرملا وأ ، لتقف ب راحب ىذلا

 ءاملاب لبت ةفيظن ةقرخ لسغ ، ةبصح وأ ىردج تيملاب ناكاذإ و : ةلأسم

 بصي ليق ، لسغ نإ همحل أرهتي نأ فيخ نإ : ديعس وبأ لاق . هدسج عبتي م
 مهلع نكي مل ، مميتي نأ نكمب مل اذإو : فلأوملا لاق . مميتي ليق و 2 ءاملا هيلع

 . ملعأ هللا و . هونفدي و هومميي نآ

 فيك & هربق نكمي ملو ، رحبلا ىف تام اذإ تيملاو : ديعس وبأ ةلأسم

 هياع اولص و هونفكو هولسغ © ربلا ىن هنفد ىلع اوردقي مل اذإ : لاق ؟ هب عنصي

 هرجم ليقث ء ىش وأ رجح هلجر ىف لعجب و ، اهريغ وآ (١)ةعفق ىف لعجب مث
 . . . ملعأ هللا و . رحبلا ى ىلأو

 ا ث قافتالا ىنعم مهيلع ىلصي الف نيكرشملا دالوأ امأو هنمو : ةلأسم

 ، ةمينغلا ةلمج ى اوناكو نوملسملا مهابس اذإ امأ و { نيملسملا ق ر مهقحلي مل ام

 ؤ فالتخا هيلع ةالصلا ىفف & لفط وهو تيم مهنم تامف ، اومسقي مل

 اومسق اذإ امأو .مالسإلا ماكحأ هيلع ىتلعتي هنأل هيلع ةالصلا بجوي مكحلاو

 {، ةراهطلاو ةالصلا ىعم ق هل عبت وهف ث هنيعب نمملسملا نم دحال عقوو
 مكح هنع لاز دق هنأل { اهالك وأ هي وبأ دحأ هغم ناك ں هي وبآ مكح هقحلي ال و

 . ملعأ هللاو . مالسإلاب ثللملا مكح هل تبثو ث قرلا ىلإ رحلا

 ،هربت رفح ةرجأو هرق ىلعهب شريو تيملاهب رهطي ئذلا ءاملاو : ةلأسم
 ةعامجلل و & هلام نم هلك . طونحلاو نعللاو . هل ني رباقنا و نلماحلا و

 ابثاغ وأ اميتي هثرا و ناكاذإ تيملا لام نم هوجرخم و كلذ اواعفي نأ نيرضاحلا

 ٠ كل ذ رغ ليق و ؤ ةفقلا : ةعفقلا ) : ( ١
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 { هلام نه نوكي ال تيملا هيف لمحم ئنلا ريرسلاو } فالتخا هيفف طونخلا ال.

 نم هولعف نإ ةأرملل شعنلا الإ ريرس ربغ ىلع اوءاش فيك هولمح نأ ش نأل

 ‘ سٹعنلا ةأرملا ىلع للحجم نأ رثألا ىف ءاج هنأل 0 مهاع ناه الف اهلاه.

 . ملع أ هل او . ريرسلا قوف تيملا هب ىطغي ىذلا بوثلا وه شعنلا و.

 ، هيلإ اوعفدف ، تيم نفك ى هيلإ اوعفدي نأ سانلا لأس نمو : ةلأسم

 هنإف ، هنفك نم تيملا ىلإ ىتيس دقو © اهعيمج وأ ء ىش مهاردلا نم لضفخ

 هيلع ء ىش الف اهوذخأ و هنم اه ولبق نإف { & مهزلا اهد ريف هيلإ اهملس نم لإ عجري

 تيمل مهأ ناك نإو ة هريغ تيم نفك ق اه ولعجن نأ مهلأس اه وذخأي مل نإو

 تيم نفك ف مهاس ناك نإ و & تيم نفك ىف اهلعجيف مهدجن ل وأ ك هنيعب

 { ةاكزنا نم تيملا نفكي الو . تيه نفك ىفن اهلعج ن هنيعب اتيم اهب دصقي ملو
 . ملعأ هتلاو . تاقدصلا رؤشع نم ال

 بلط و & هفنيكب طيخ نيذ هيلغ ن هنفكالإ لاه هل نكي مل نمو : ةلأسم
 هلأسيال هللاو ىل وأ نيدلاو كلذ مه ليقف « انايرغ نفدي و نفكلا ذخأ ه“وام رغ
 شيل لوقو : سانلا قوقح نع كأسي :وهو © هنفد نم لأسي الو اد رجن نفد مل

 . ملعأ هتلاو . طسو ذخاو بوث ىن نفكي و كلذ ه

 ، ةقدصلا نه هيطعي نأ ماما نإ ليقف { رقفلا نفك بلاط ىف : ةلأسم

 ىطعملا ءاش نإف { نفكلا ق هيطعي الو {، فيعض كلنأأل تن أ كل اذه هل لوقي و

 : لع آ هللا و . هبيرق نفك ىق هلعج

 ؟ اهنهاكب اهجؤز ةخ؛وي لاه اهل نكي مل اذإ ةأرملاو : ديعس وبأ ةلأنه
 جوزلا ىلغ ليق و & ةثرولا ث وف اع كلذ هيلع ليق « فالتخا فلذ ىف : لاع

 لاح ىلع ةثرولا الو جوزلا ىلع ال ليقو ‘ صصخلاب نيغلابلا نم ةثرولا رثاس و

 : يلعأ هللاو . اهجور نفكب ةأوملا ذظح ون الو مكخلا ىف تبثأ ىدنع وهو.

ى كاجولا نم ةلبقلا ىلي امم لضفألا مذ غ رئانحلا تقحتا اذإو : ةاأنسم
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 لضفألا نوكيو ، رقلا ىف كلذكو ، مامإلا ىلي امم هنود ىذلاو ءاسنلا نوكت و

 ىري ضعب و 0 ةلبقلا ىلإ مدقت ام مدقت ىري ضعب : ديعس وبأ لاق . ةلبقلا وحن
 اذإ رئانحلا نآ ىعمو ، كلذ ىف ىنعم لكلو ث مامإلا ىلإ برق ام مدقتلا

 مدقيالو © ةدحاو ةالص ىلصملا نه .اع ىلص و { ناك امفيك افص نقفص نعمتجا

 ، كلذ ىف كش الف هلايح ىلع دحاو لك ىلع ىلص نإو & ضعب ىلع اضعب
 . ملعأ هللا و . مهلع و نيلصملل فيفخت ىه امإ ى باصأ دقو

 .ىلا ةنسلا ةالص تيملا اذه ىلع ىلضأ لوقي 0 ةزانجلا ةالص و : ةلأسم

 ىلصي نمل امامإ ، تاريبكت عبرأ ملس و هيلع هتلا ىلص _ هللا لوسر اه رمأ

 هيجوتك هجوي مث مامإلا ةالصب لاق امومأم ناك نإو . ىتأي نملو ، تالصب
 ىلاعت هتلاو هللا الإ هلإ الو هتل دمحلاو هتلا ناحبس : لاق ءاش نإو © ةالصلا

 & ارس باتكلا ةحتاف أرقي مث ذيعتسي مث ، مارحإلا ةريبكت ربكي مث . ربخم وهو

 « ةثلاثلا رمكي مث ، ةذاعتسا ريغب {ةيناث باتكلا ةحتاف آرقي مش ةيناثلا ربكي م

 .. ملع ىش لكب وهو ، .نطابلاو رهاظلاو { رخآلاو لوألا هتل دمحلا : لوقي مث

 .هلل دمحلا . روبقلا ىف نم ثعبيو ىتوملا ىحم ىحم و ءايحألا تيمع ىذلا هتل دمحلا

 تعسو انبر ) ىل وآلاو ةرخآلا ىف دمحلا هلو ، ىعج رلا هيلإ و أدبملا هنم ىذلا
 ے د

 ةتيملا ناك نإ و.(١)( ميكحلا زيرَعنلارهلوقىإ ( آملع و ةر ىش رك

 : ( ىلوألاو ة رخآلا ق دمخلا هل و ( 2 : هلوق دعب لاق . .نملسملا لافطأ نم

 ةظع و © ارجأو افلسو آرخ ذ و اض رق نبنم؟وملا نم ناك نإ هيدلاول هلعجا مهالا

 ع امه ولق ىلع ربصلا غرفو امهنيزاوم هب لقثو © اباجم اعيفشو © ارابتعاو
 اذهس ىفتكيو . محملا باذع كتمحرب هقو & ننم؛ولا فلس حلاصب هقحلأو

 : هل وق ىللإ 7 ىش لك 7 اَسََر ): ىهو تايآلا نع لافطألل ءاعدلا

 تعسو انبر ) : ةنماثلا ةيآلا ةياهن ىلإ ةيآلا ةلمكتو . رفاغ ةروس نم ةعباسلا ةيآلا ن..(١)

 مهلخدأو انبر : محللا باذع مهقو كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف املعو ةمحر ءىش لك

 . ( ميكحلا زي زعلا تنأ كنإ مجيرقوا مهجاوزأ و مهئابآ نم حلص نمو مهدعو ىلا ندع تانج



 - ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ىبنلا ىلع ىلصي و هللا دمحم مث ("مكتحلا زيتعلا)»
 قحتسي نمم ناك نإ تيمال وعديو . تانموملا و ننم؟ومللو هبنذل رفغتسي وب

 ىلعو ث هللا ةكئالم ىلعو هتلا لوسر ىلع علسي م { ةعبارلا ربكي مث مم ؤ ةيالولا

 لسي م ، هللا ةكثالم ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلا : لوقي © هيلع هتلا لس نم

 ; ملعأ هللاو . هلامش نعو هنيمب نع هب ؛ رقب ناك نم اه عمسي ةفيفخ ةميلستن

 فالتخالاف ء ةبوتكم ةالص و ترضح ةزانحلا ةالص ىف : ديعس وبأ ةلأسم

 بجويف ث دبعتلا رمأ ىن ةبطاخلا ىنعم امأو ، رومألا نم صوصحما ىلع عقي

 ةبوتكملا رخ؟وتف { ةحسف ىج ريف ررض تيملا ىلع فيخ نإو 0 ةيوتكملاب أدبي نآ
 . ملعأ هللاو . صاخلا ىنعم ىن تيملا ىلع ةالصلاب

 نأ ىلا ‘ حبصلا ةالص دعب ةزئاج زئانحلا ىلع ةالصلا نإ هنمو : ةلأسم

 نأ ىلإ رصعلا ةالص دعبو © اهعولط ىوتسي ىح ث نرق سمشلا نم علطي

 ىف سمشلا تناك اذإو © اهبورغ ىوتسي ىتح ، نرق سمشلا نم برغي
 : اعوطت الو ةنس الو ةضيرف اهف ةالص ال تاقوألا هذهف { ءانسلا دبك

 . ملعأ هلا وب

 هنيب نوكي ليقو ، تيملا برق تيملا ىلع ىلصملا موقي ليقو هنمو : ةلأسم
 ءاذح لجرلا ىلع موقيو ، تيملا ىلإ هدوح لصي مل دحب ول رادقم تيملا نيبو

 تيملا لبقتسا ام ثيحو { بدآلا ىلع اذهو © اهردض وعحت ةأرملاو هطسو

 : ملعأ هللا و .اهسأر دنع ةأرملاو ردصلا ىلي امم لجرلا لع لوقو © هازج

 وه و هيلع ىلصي"له ث هيلع ىلصي نأ لبق نفد تيم قو هنمو :: ةلأسم
 نأ ىنبجعأ رنع ريغل ناك تإو © كلذ زاج رذعل ناك اذإ : لاق ؟ نوفدم

 دق اوناك اذإف :"هل تلق . هورق دق اوناك ول و هيلع اولصي و كلذ نم اوب وتي.

 5 هربق ىلع اولصيو مزانم نم اوعجري نأ مهلعأ © ةربقملا نع اوفرصنا

 ىلصأدقو « هيلع ةالصلا زوجتو ، اوناك ثيح مهعضاوم ىف نولصي : لاغ
ىلصو ،؟ةشبحلا ضرأب :وهو هربخ هلص و نيح ىشاجنلا ىلع مالسلا هيلع
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 هنإف" :' تلق ..ةرصبلاب هتوم هغلب نمخ ىكزأب عيب رلا يلع رباج ىنأ نب ىموم
 لصو نإف : تلق . هيلع ةالصلا ااوملغتي نأ مهالغ : لاق ؟ ةالصلا اوفرعي مل

 ىلع اولصي نأ يف له 2 هيلع مهلبق مدقت نم . دق تيللا ريق دقو موق
 .ىدنع وهو ث كلذ مم نإ ىعم : لاق ؟ مهب ىلصي مهنم مامإ مدقنيو ث هربق

 تيملا ربقو ، هيلع ىلصي دحأ ةعامحلا ىن نكي مل نإف : تلق . لضفلا نم
 مش زوجب هنأ ىعم : لاق ؟ هيلع اولصي و هوشبني نأ مهل له « هيلع ىلصي نأ لبق
 تيملا يلمع ىلص نإف : بتيلق . روبقلا شبن لا زوجي الو ؛ هيلي هيلع اولصي نأ

 .ىلصي وأ ؛ ةعامجلا نيع يزجت له ، نوقابلا لصي ملو: ! هدحو دجا و ريدق و
 نوقابلا ناكو & هتالص تأزجأ دقفا ىلبم. اذإ ىعم : لاق ؟ ةعامحلا هيلع

 : تلق . اهعطقي مل ةزانحلا ىلع ةالصلا عطقي امم ع ىث رم نإو . نيرصقم

 ىلصي نأ هل له ، تيملا ريق دتو ةرقملا ىلإ لصوف ةزانج رثإ ىف جرخ اذ

 ناك اذإ هل ةزئاج ةالصلاو كلذ هل نإ ىعم : لاق ؟ هرق ىف وهو تيملا ىلع

 ولو تيملا ىلع ةالصلا هتين نوكتو زقلا'ىلع موقيو ث ةيالؤلا لهأ نم تيمل
 ؟ ة رمقملا طسو ىف ةزانحلا ىلع ةالصلا زوجتف` : تلق . هيلع ىلص دق ناك

 اهيف ةزانحلا ىلع اولص نإو © ىلإ بحأ ناك ةرعقملا ريغ دجو اذإ ىعم : لاق
 كلذ ى ةعامج دعب ةعامج تيملا يلع ىلصي نأ زوج لهف : تلق :سأب الف
 زوجيف : تلق . رقي:نأ دعيو ربقي نأ ليق رئاج د باق ؟ هيف ربق ىذلا مويلا
 ؟ هديب و مويلا كلذ ين.ةيناث ةرم اولم اه دعب هيلعملاولصي نآ ةعامحلا هذهل
 ,. ملعأ هللا و . مزاللا هبش نيكبو {.هتوبثو مهم ىمأتلا اوفاخم ملام كلذ مه : لاق

 اهزاجأف رقلا يلع ةالصلا يف انپاسصأ فلتخا : دمحم وبأ لاق : ةلأببم

 يلص دق نام اذإ فالتخالا جرخم : ديجس وبأ لاق ، نورخآ اه زج ملو ضمب

 3 ةمزال ةالصلاف ىناعملا نم ىمل وأ . نايسنب هيلعإاليصي مل !ذإ امأ و. هيج

 اهس دصق اذإ هيلع ةالصلا تناك ثيحف الإ و كلذ نكمأ اذإ ربقلا يلع يلصيو أ

 ةالص اذك ضرأب نوفدملا تيملا نالف ىلع ىلصأ : لوقي كللذ ق ةينلاو .. هيلإ

: ملعأ هللا و . ظفللا مامت ةنسلا
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 ثاج هنإ ىعم : لاق ؟ دجملا ىن رئانملا ىلع ىلصي لهو هنمو : ةلأسم

 لجسملا ىن هلاخدإ ةيهاركل ينعم الف 0 ةلبقلا لهأ نم ناكو رهط اذإ تيملا نآل

 ع لسغي ملو نفد نإو : تلق . فكللذ نكمأ اذإ دجسملا ىن اهلضفأ ةالصلاو

 ے هيلع لسغ الف ربق ىح رهطي مل اذإ : لاق ؟ لسغيو رقلا نم جرخم له

 ىعم تبث دقف هيلع نظ نإ هنإ و ز هيف افالتخا ملعأ الو ن هرق نم جرحم الو

 نفكي وأ لسغي ل هنأ ركذ ش نلا ::. ول و . ه هيلع نطي . ام و ) ريقلا

 ۔ نعيطتلا وهو ع ربقلا دح هب نوكي ام لأ ىدنع اذهو . جرخي هنإف

 . . ملعأ هللا و

 .هقحلي نأ قيقجل هنأ ادمعتم املظ قح ريغب هسفن لتق نمو هنمو : ةلأسم
 هانعم علعي ل ناك نإ و تباث ريغ دحلا هيلع"ماقي نم. وأ { لوتقملا رصملا قحل ام

 ةلمج نم ةالصلا نم هيف تبث ام مكح هنع لزي مل رذعلا هيف نكمأو كلذ ىن

 . ملعأ هللاو . رارقإلا لهأ

 ۔ توميف لتعيف هسفن لتق هب. ديري ابارش برش نمو هنمو : ةلأسم
 ۔ هسفن لتق هب ديري لتقي هنأ ف راعتي ام برش اذإ مثآ وه : لاق:؟ هلاح ام

 ۔. ةالص رغي رقي و لسغي هنكل و هيلع ىلصي ال ليق دقو © هنيد ىن كلاه وبح و

 :ةغل اع ريغ نم عه رجاف و مج راب ؛ ةلبقلا لمأ عيمج ج ىلع ىلصي نأ يجأ انآ و

 .لوتقملاو هسفن رتاقل نإ هب لوقلا اذه حصي 7 كلذب"ءاج دقو . رثألل ىنم

 ىلصي ال يلتق دق. نمو. . رصم وهو ىنزلا ىلع موجرملاو ، ايغاب فحزلا ىت
 ةالصلا نإ ماعلا رثألا ىن ءاج و ث ةلبقلا لهآ نم وه و انعم.قفانم وه امإ { هيلع

 « ةزئاج ةلبقلا لهأ يلع يعم ةالصلاف ، ةمزالو ةتباث ةزئاج ةلبقلا لهآ ىلع
 راث آ هذه امإو ث ةلبقملا لهأ نم جرخم ليلدب ڵ ةلبقلا لهأ نم ادحأ صخ مل ام
 . ملعأ هللاو . ةماعو ةصاخ

 ك هيف رقي نأ هل . ز وجن الف اروف ١ رق دجو نمو : ديعس وبأ ةلأسم

ع هياإ عجري الو ؤ هنع نغتسم هرفح ىذلا:نإو.، كورتم هنأ رهظي نأ الإ



- ١٦٨ 

 رهاظلا مكحلا ى امأو . كلذ ىلإ هبلق نأمطا اذإ ث هيف رقي نأ هعسي هنإ

 ةنس تناك ءا وس ( هيف كش ال لع ىلع لخدي ىح هيف رقي ن آ هعسي ال هن ف

 . ملعأ هللاو : رجأ ريغب وأ رجأي رفحم دابلا

 © دحللا ريغ ى عرذأ ةثالث زواجم ال ربقلا قمع بحتسيو هنمو : ةلأسم

 ىلع ئطو نمو ى ربش ردق ضرآلا نم _ مالسلا هيلع _ ىنلا ربق عفرو

 ةيحان نم تيملا لخديو ، سأب الف ةزانحلا لمح دنع وأ رطضا اذإ روبقلا

 ىلي امم ريقلا بابو ، باب ء ىش لكل » : مالسلا هيلع هنع ىور امل نيلجرلا

 هباب نم الإ ع ىش هيف لخدي الو ث هباب نم الإ دحأ لخدي الأ رم؟ويف « نعلج رلا
 © هباب نم الإ دحأ هنم جرخ الو ، ىصح وأ نيط وأ نل وأ تيم نم

 ; د مثأي هنأ ملعأ الف ، نيطلاب هيلع برض دقو تيملا سأر دنع نم جرخ نمو
 ملعأ هللا و

 دنع ىوط وآ ريق ىف ةعامج وأ نانثا رقي نأ زوجم لهو هنمو : ةلأسم

 ت ركذ ام عيمج زوج : لاق ؟ ةارع رغ وأ ةارع لاج رلاو ءاسنلا و ، ةرورضلا

 { نافكأ مهيلع نكي مل ول و لاجرل! عم ءاسنلا حرطت نأ زوجب و ، عسي ثيح

 نأ مهل ني رباقلا نكمأ نإف : تلق . كلذ الإ نكمم مل اذإ ، ةارع اوناك وآ
 ؟ نافك أ اهنم ف ىرتشي لاومأ ىلتقلل ن زکي اذإ ؟ كلذ مهمزلي له 0 مهونفكي

 حرطي نأ زوجو : تلق . ةليسولا ىنعمبف اولعف نإف ، كلذ مزلي ال : لاق

 ؟با رتلا دجوي مل اذإ ةراجحلا كلذكو ؟ هنيب و مهنيبآلئاح ريغ نم مهيلع با رتلا
 مهملع حرطي نأ ىبجعي ال هنأ ىعم : لاق ؟ ال مأ ناض مهم زليأ مهح رج نإو

 3 وه امك حرطي نأ سأب الف نكمب مل نإو ، نكمأ اذإ لئاح ريغ نم با رتلا

 3 مهرفعي نأ اوفاخ ولو ، با رتلا مدع عم ةراجحلا حرطب سأب ال كلذكو

 2 مهف اوثدحأ ولو كلذ الإ نكمي مل اذإ مهيلعو ث كلذ ه نأ ىدنعو

 كلذ ى رقي نأ سأب الو ص ةيحان لزعت اهنإف رعقلا ىف تيم ماظع تدجو اذاف

. ملعآهتلا و . هيف تيملا رقيو ماظعلا تعمج اعساو ناك نإو ث رقلا
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 ؟ ال مآ تيملا عفنت : ريقلا دنع نآرقلا ةءارقو ىقابلا دبع نبا ةلأسم

 عفني نآرقلا نإ ليق دق : لاق ؟ ال مأ هيلع علسيو هروزي نم ترعي تيمل و

 اتيم ىنراز نم » : مالسلا هيلع لاقو ، اربق نعبرأ ىلإ هرواج نمو تيمل
 . « ىلع لس نم ىلع مالسلا د رال ىحور ىلع د رت ه : لاقو ج « ايح ىنراز نمك

 نع مكتيهن دق تنك ه : لاقو . « ىنافج دقف فنرزي ملو جح نم ه : لاقو

 . ملعأ هتلا و . «ارجه اولوقت الو اهروزف الأ ، روبقلا ةرايز

 مدصقو . & مهنم الهج هيلع اولصي ملو اتيم اونفد موق ى : ىلماز زلا ةلأسم

 رملا ى و أ ةيرقلا ىف اوناك ح نفدلا دعب هيلع ىلصيل سانلا نم دحأل اولوقيلا

 تيملا ىلع ةالصلا نإ : لاق ؟ ال مأ كلذ مهسي ةالصلا نونسحم ال مهو
 نوعمتحملا عمتجا نإو .0 ه رغ نع ىفك دقف هيلع ىلص نمو 0 ةبجاو ملسملا

 © كلذ مهعسي مل ةالص ريغب هونفد و مهيلع اهبوج و دنع هيلع ةالصلا كر :لع هب

 © اوملعتي نأ مهنكمأ و هيلع ةالصلا نونسحم ال. اوناك نإو . ةبوتلا مه

 اوفاخو مهترضح م دحأ نكي مل نإو ، كلذ مهيلعف هيلع ىلصي دحأ اوبلطي 7

 : هيف مهمزلي امب ةنونيدلا عم هنفد مهعسي نآ ىسعف & ريغتلا تيملا ىلع

 ٠ ملعأ هللا وج

 زوج ال : لاق ؟ ال مأ تقو لك ىف تيملا نفد زوج لهو هنمو : ةلأسم

 اهعولط متتسي ىتح 0 اهنم نرق بورغ وآ سمشلا نرق عولط دنع الإ كلذ
 َ لاقو ك ديدشلا رحل ١ ف ءايلا دبك ى سمشلا ءاوتسا دنع كللذكو ئ اهم ورغ و.

 . ملعأ هللاو . ديدشلا رلا ىف راهنلا فصن ىن كلذ زئاج ةعمحلا موي الإ ضعب

 لوق ىلعف ءايلوألا نم دحأ رضح اذإ تيملا ىلع ةالصلاو هنمو : ةلأسم

 هل نم نذأتسيأ . برقلا ىف ءاوس مهلك اوناك نإ و > مهنم برقألا نذأتسي

 ى ءاوس مهلك اوناك نإو ؟ نس رك وأ ملعب مهقوف لضفلا و مهم فرشلا

 رضحو ءايلوألا نم دحأ رضحم مل نإو { ىفك مهنم نذإ نهف ، اهلك لاوحالا

. ملعأ هتناو . اورظتني ملو هيلع اولص { برقألا باغ و دعبألا
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 > تيللا نفد لنع ن رضحم ملو: ءامس تبملا. ءايلوأ ناك اذإ و۔هبم وب : ةلأسم

 ةالصلا متت ةروشم الب دجأ ىلص نإو ؟ نهل ةروشم الب. هيلع يلصب نأ زوج

 هيلع كللذ ى مثإ الو ةمات ةالصلا نإ : لات ؟ هيلع مثا ال مأ ؛ اموثأم نوكي و

 !ورضج اذإ ءايلوألل ناذئتسالا امنإو هلا ءاش نإ ۔۔ باوثلا كللذ ين هلو

 . ملعأ هللا و. ةبيصملا لهأ مهنأل 3 1 لالجالاو بدألا قي رط نم

 ؟ ال مآ رقلا ىن بذعي ناسنإلا نأ حيحصأ { هتلأسو هنمو : ةلأسم

 رجعي , لوقن و ؤ ىلاعت هللا ىلإ كلذ ملع نودار نحت و ل فاا۔ خا هيف : لاق

 ؟ عيطملا ن ود ىصاعلا ىلع وهأ © اح ناك نإف : هل تلاق . ء ىش هللا

 : هل تلق . عيطملا نود ىصاعلا ىلع كلذ لب : لاق ؟ قولخ لك ىلع وه مأ

 ٩؟ ال ما ةمايقلا مريلإدحاو مويك الإ هيلع ن وكي ٥ رق لخدي نح نم نم وملاو

 هفرعي ملو -- ملس و هيلع هللا ىلص - ىزلا نع تي ور ةياور الإ . معن : : لاق

 ڵ ذاعم نب دس هنم ملسل ربقلا ةطغض نم دحأ ملس ول ه : لاق هنأ اهانعم
 ذاعم نب دعس ناك دقو . )) هعالضأ اهف و فلتخت تداك ةطغض. رم ةلا ةطغط نا او

 . ملعأ هللا و . لذضافآلا نم

 ىلع شاعو 2 مصي ملو :لصي ملو ةلمحلاب رقأ كرمشم ىو هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مأ نيملسملا رباقم ىن نفدي و هيلع ىلصيأ ، تام مش نينس وآ ارهشآ كلذ

 ىلصي :رثألا ى ءاج هنآل ،هيلع ىلصي هنأ اذه هبشي امم هتعمس ام ىلع : لاه
 ه هيلع ةال هلا كرت ةزاجإب ليلد ماق نم.الإ ع ةلبقلا لهأ نم رجافلاو رابلا ىلع

 2 ملعا ٣

 مهلسغ ىفف ح نابلا فلخ صوصللا مهاتقي نيذلاو : ىحبصلا ةلأسم

 ملعي ملو برحلا عئاقو ىن ايندلا ىلع نولتتقملاو { رثكأ لسغلاو ، فالتخ
 ، هلسغ كرت هيغب حص نم امآ و { اعيمج؟نولسغي مهنإف ، لطبملا نم مهنع قح

 . ملعأ هللاو . عيمحلا لسغي لوقو ، لسغ هيغب حصي مل نم و

> لجر ةثام ردق مهنم تان نح ق اوسبح سانأ فو هنمو : ةلأسم
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 مكاحلا مهرب له ؤث.مينفد: نم .ليلا لهأ عنتماو & ةفيج اوراصو اوساخ و
 ؛ مهلاارإومو مهاتوم نفد مهم زاي ال : لاق ؟ ال مأ ةلبقلا لهأ نم اوناك اذ

 ىلع سانلل مك ايحلا رج ىف ظفجأ الف اوعنتما نإو ث ةيافكلا ىلع ضرف وهو
 مهموحل قزيتو © مهتحار نتن ىم ىنوملا نفدن انل ةقاط ال اولاق نإو ج

 طقسو © هيلع نوردقي ال امع مه رذع كلذ نإ : ديوس ىأ نمف ك مهد 7

 . ملعأ هللا و . فياكتلا

 نيح نم ربقلا سخت اذإو : هلبا هحر سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 هفئاقس نم ةفيقس تمدهنا اذإ : لاق ؟ ال مأ هلام كرتيأ & تيملا نفد ام

 هيف اوسن نإو ، بارتلا هيلع اولاه دق اوناك اذإ 2 هشبن مف سبلف نفد امدعب

 هتبيملا جارخإ زوجع و ، فسيختنا اذإ ربقلا حالصإ زوجيو ث هشبن مهل سيلف ائيش

 ىصحلا وأ نيللاب دحللا ىن هيلع ميخم مل ام ، هيف هقحلي ررض ىنعمل ربقلا نم

 . ملعأ هللا وب . هتزاجإب لوقن الف اذه دعب ناكام و ، نمطلاو

 «. يتوملا لسغ هتوم دعبهليسغي نمل ةني دمحم اذكب يص وآ نم و : ةلأسم

 : ناميلس نب رصان خيشلا لاق ؟ ةيص ولا مكجام كءاملاب لسغي ملو رذعل مّمُيف
 موقي مميتلا نال ، هل ىه : دمحم نب هللا دبع خيشلا لاقو . همي نمل بجت ال

 .ثالذ ى ملاس نب بيبحو : ,يحبصاا:لاقو ،. ءاملاب بتكياقمل اذإ لسغلا مامتم

 ٠ ملعآ هللل و . هل ميلستلا ك رت هبجعأ _ هللا همح ر _- بببح خيشلا و- ك فالتخا

 .لجز راسف ريقف تام اذلو : يوكزألا هيلا دبع نب ديعس خيشلا ةلأسم
 مهارد وآ ج توملا ناينبكأل ةلومحم بايث هدنمب لجر نم ابوث هل ذخأيل هيوذ نم

 مهاردلا هدنع نمم هتميق ذخأي نأ هتين و٫اب.وث.هل ي رتشاف ،ه.دج : ماف كلذل ةفوقوم

 هتناكاذإإ بوثلا ةميق ق ذخأ هل زئاج : لاق ؟ ال. مأ نملا بجأ هل زوجأ { هب هنفكو

 لعج امم امعإ لاق لو { ةقث نافكألا مهارد هديب نم ناكنإو ، ت ركذ امك هتين

 & هنم اهذخأي الف نافكألل لعج امم اهنإ لاق و ةقث نكيل نإو . ىتوملا نامنكأل

مهارد هديب نم امأو . هنم اهذخأ هل زئاجف نافكألل لعج امم اهنإ لقي مل نإو
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 . الف الإو كلذ هل ملسي نأ زئاجف ةقث روكذملا بلاطلا ناك نإف نافكأل

 3 . ملعأ هللا و

 3 ةسباي تناك اذإ سانلا لاومأ ىف تيماب رورملا زئاجو : ىرفاغلا ةلأسم
 نإ امأو ، اهس ضري مل ولو ةرضم اهاع نكت ملو ، اقيرط راملا اهذختي ملو
 ناك نإو ، اهنم جورخلا دنع هيلجر ضفني نأ اهف راملا ىلعف كلذ اهبر رجح

 : ملعأ هللا و . اهرمأل كلاملا اهس ر نذا الإ زوج الف ررض كلد

 لعفي فيك  هلسغيل هلثم موذجم هرضحم ملو تام اذإ موذححلا و : ةلأسم

 . مح هلسغ نكم م نإو . لسغ ءاملاب هلسغ نكمأ نإ : لاق ؟ هب ءاحصألا

 هلسغ الإ و هلثم رضح نإف 0 ل نم ىلع ةبجاو ةنس هنأل هلسغ كرت زوج ال و

 : ملعأ هللاو . مهنكمأ فيكءاحصآلا

 هثتض وي نأ ىسنف تيملا لسغ نمو : ناضمر نب دوعسم خيشلا ةلأسم

 ىسن نإ : لاق ؟ هلك لسغي مأ دحو كلذ داعيأ ، هلسغ نم ائيش وأ هنطب رصعي و

 هنيفكت لبق ركذ نإو س لهج وأ ىسن ايف ةداعإ الف هنيفكت دعب كلذ ركذ و

 :" ملعأ هللاو . هنيفكت دعب ةداعإ الو & هدح و هلسغ نم كرت داعأ.

 اعبس وأ ابلك اهلمح تعض و لماح ة !رما]ى : حاضو نب حلاص ةلأسم

 ةدعلا هب ىضقنتو هتبارق ثريو تام اذإ هيلع ىلصيأ ، باودلا نم اثيش وآ
 { ةنسلاب نيملسملا ىتوم ىلع الإ ىلصي ال : لاق ؟ ال ما ةالصلا هب عطقت و

 : مالسلا هيلع هلوقل ثاريملا كلذكو © نيملسملل وه سيل دولوملا اذهو

 ،6 رشبلا ثرت الأ ردجأ باودلاف > ؟ ىرخأ ةلم لهأ ةلم لهأ ثري ال ه

 : ىلاعت هلوقل 0 ةدعلا هب تضقنا دقف تعضوف المح ناك نإف ةدعلا امأ و

 . ملعأ هللاو . ()١( نُهَلنمَح نعضي نأ ”نهللتجأ لامث آلا تالوأو >

 ةرقم ىف ةعوضوم ةزانج دجو نميفو : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 )١( قالطلا هروس نم ةعبارلا ةبآلا نم .
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 7 رباقملا نم اه رغ ىلإ وأ ةرقملا كلتل تيم اهعاع لمحم نأ زوجب له © ةمولعم

 .ةلوعجم اهنأ ()ا)فرع امل ، كلذ زئاج : لاق ؟ ، اهذخأ اذإ اهكرتي نيأو
 .نآ الإ ، اهريغ ةربقم ىف اهكرت نم ملسأ تذخأ ثيح اهكرتو 0 ىتوملا لمحل

 : اهريغل اهذخأ زوجم الف © ةمولعم ةربقم ىتوم لمحل ةلوعجم اهنأ حصي

 . ملعأ هللا و

 ىتح [)٢( رانلا وأ عابسلا ] هتلكأ لجر نع هتلأسو : ىحبصلا ةلأسم
 :1 نإ : لاق ؟ ال مآ هيلع ىلصيأ & ء ىيش هنم قبي ملو { هدسج عيمج بهذ

 . ,يش هنم قبي ملو اباهذ بهذ اذإ : فاولا لاق . فالتخالا هيف نسحم ام

 ۔ مودعم ىلع ىلصي ال هنآل ، مهريغو هئايلوأ نع ةالصلا طوقس ىبجعيف

 ١ . ملعأ هللا و . ىدنع ايف ىل وأ وه و

 .نسيل تيملا نإ ىعم : لاق ؟ تيملل كلم وهأ ، رقلا نع هتلأسو : ةلأسم
 : هل تلق .هنم جورخلاب هللا نذأي نأ ىلإ هل ءاعو وه امنإو ،ايندلا ىن كلم هل

 ءايحألل ةماركهنأ ىدنع و . ملعأ هتلا : لاق ؟ اذاملف تبث نإو (٢)ةمرح رقلل ا

 ةمارك وه ، بارخلا هب عقي امم كلذ ربغ و رباقملا ىن ىعولا نع ىهنلا كلذكو

 ماظعاوه .امنإو ، هكردي ال و ايندلا رمأ نم ع ىشب سحم ال تيملا امنإو ءايحألل

 ٠ تلق . روبقلا ىف نم ثعبيو ، روصلا ىف خفني نآ ىلإ خزرلا ىف تافرو

 ملعأ هللا : لاق ؟ هتافو دعبو هتايح ى هيلع ىدتعا نميف نموملا رثوي

 ءاش نهو ث هيصاعمب. باقعلا كلذف ايندلا 5 ع ىش لجأل هباقع هللا ءاش نمو
 ۔ (؛)( راصبآألاهيف صخشت موي مهارخوي امتإ) : هللا لاق امك هباقع ريخأت

 .ناك اتيم ايندلا ىف صاصقلا رثوي نموملا نأ ةنس وأ باتك نم املع ملعأ الو

 )١( ف رامتلا ) : لصألا ىف ( .
 )٢( ىم ةدايز وهو فلؤملا هدارأ ام نيسوقلا ني ام لعل .

 )٣(ى زئاجوهو ( ميرح ربقلل ) : لصالا .
 )٤( ةيآلا نم ٤٢ ميهاريإ ةروس نم .
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 ج توما دعب هنم ىلوأ ةايحلا ىن هنم ناكل كلذك ناك ول نأو « ايح وأ

 مظعلا نآرقلا أرقي نم اهب رجتئوي مهاردب ىصوأ لجر نعو هنمو : ةلأسم
 ، ةعاطلاو ربلا باوبأ نم ىه و ةتباث كلذب ةيصولا نإ ىعم : لاق ؟ هربق دنع

 با وصلا قفا و دقف عرذآ ةثالث ن ود ايف هب راق نإ و رقلا نم هد وعق ىن ظفحأ الو

 كلذ زاوج ىلع لدي ام نآرقلا ضيرعت ىفف كلذ قوف ايف هنع دعابت نإو
 لامع ىصوأ اذإ اذهو 0 كلذ ريغ ؤ هنع مهدعابت و تيبلاب نفئاطلاب جتحمو

 امإو هربق دنع لقي مل اذإ امآو + ه ريق دنع مظعلا نآرقلا ارقي نم هب رجتئوي

 ،نالف ىلع ةقدص وأ نالفل وأ نالف نع مظعلا نآرقلا أرقي نم هب رجت؛ويلاقا

 ، ةعقبو ناكم ىأ ىف فقولا اذه رقي نأ زوجب _ ملعأ هللاو - ىدنعف

 ناكم ىأ ىفتزاج و ةقدصلا تضم ع ء ىشب هنبا نع وأ هيبأ نع قدصت ول انك
 هنأ ىعمف ، اغفان كلذ ري مل نهو ، ةعفان تيملا نع ةقدضلا ىري نم لوق ى

 نفد نإو : ةل تلق . نيملسملا بهاذم ىق زوج ال ثبعلا نأل ، كلذ تبثي ل

 كلذب ريخأت ز زوجمأ ، اهموق الإ ةغقبلا كلت ىلإ لص و ةي ال دلب وآ ةريزج ى
 ، نآ رملا ةعا ريق ىلع ن ونعتوه ةلبقلا " نأ ىعم : لاق ؟ لوآلا لوقلا ىنعم ىلع

 ا ىلع ث زجآلا ريغو رجألاب مه ريغل نآرقلا نوآرقيو ٤ مهنم ملعتيو هنوملعي
 نإو 0 هتيانجم ج راخخ كلذف دحأ مهنف متهي نأ الإ & كلذ تاهج نم زوج

 نأ ىعمف ح غناه فوخ وأ ةعقبلا عاطقناو © ةفاسملا دغب ببسب كلذ رذعت

 { رحبلا ىف ىقلأو ةنيفس ىف تاه نإ امأو ، هجولا اذه ىلغ اهلاح ةيصولا

 ىق هلكأي نأ كلذ لثمؤ ن اكش ال اهظق ه ربق ةفرعم نه سيوآو رقي مل اذإف

 . ثراولا ىلإ ةعجار ةيضولاف ، كلذ خضيو تاناويخلا نم غءىش رحبلا

 حصي نأ ىسع . اهلاحم ةيصولاف © هرق رمأ ىن ةبيرلاو لامتحالا عضوم ى امأ و.

 , حص نإ .يعم : لاق ؟ (١)ليسلا هلمح و رق ىق نفد نإف : هل تلق . ام اموي ه ربق

 ىف رق لمتحم مل اذإ ه ريغ و ثراولا نم اهقحتسم ىلإ ةعجار ةيص ولاف كلذ

 )١( ليبلا ) : لسآلا ى ( .
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 صخ مل ناكنإ و ى اهلاحم ةيص ولاف لمتحاو كلذ ىن.بيتزا نإو { رخآ عضوم
 { هيلع تعق و نم ىللع ةزئاج © تعق و ام .ثيح نآرقلا ةءعا رقف ه رق دنع هتيص وب

 ىلع ايندلا ن نه جراخ ريغ و ( لوآلا ريغ اذنه نأل 0 ةبيغلا اهمكح رغي الو

 مكحو 0 هج وت نيأ ردي ملو ىصوملا اذه باغ نإو : هل تلق . ناك هجو ىأ

 3 ملعأ هللا : لاق ؟ ةيصولا هذه مكح ام ، ةدملا تضقنا و دقفلا وأ ةبيغلاب هيلع

 هيلع مكح امك ، ث راولا ىلإ ةصخ رااب اهف مكح نإ و © ائيش كلذ ىث ظفحأ الو

 تلع نإو . ثالذ ىنبجعيو ، قحلا هوجو نم هجو كلذف ، ربق الب توملاب

 ةحصب الإ ىضقنت ال اهنإ ، هتبيغ ى ليق امك © هتايح وأ ه ربق ةع لاتحال انلاح

 ىلع اذه تفلكت امنإو اذهس و اذهس ملعأ هللا و : مفوصأ نم لصأ اذهف 0 هتوم

 نآرقلا ةءارقب ةيصولا نإ © انموق لوق ىف جرخمو { نيملسملا لوق نم جرخم امآ
 ةفيرشلا عاقبلاو هتلا دجاسم ثالذ لضفأو ، تزاجو تعقو تناك ام ثيح
 ‘ مهدنع ضام وهو 0 هللا ىلع ىغخع ال اذهو ©، دجاسملا رئاسو نم رحلاك

 اذه لعل و ڵ ىصوم اظفل اهس اوعاري ملو ىلاغت _ هتلا ملعب كالذ ىن اوفتكا دق و

 . اذهو اذهس ملعأ هللا و . ه رصبأ و قحلا فرع نه دنع قحلا هوجو نم هجو

 عضوم ىف هتءارق ىلإ بحأو « امات أرقي نأ ىنبجعيف نآرقلا ةءارقب ىصوأ نإ وأ

 سانلا دعنف ة ةمتخ ةءارقب ىصوأ نإو { عقو امفيكف الإو نكمأ نإ دحاو

 ض ةرم .نيثالث اغزج هنم رقي الو هلكأ رقي نآ ىنبجعي و ، ةمتخلا وه نآرقلا مامت

 قوف ام ىلإ هينذأ عمسيو 0 هناسلب دحاو اهثورقي لب ‘ دحاو ربغ اهو رقي الو

 & هب ءارقلا دنع"هقح بوجوو 0 هليترتو هديوجت نم سانلا أرقي ام ىلع كلذ
 لعفل لزنآ امكأرقي نأ ردق ولو ، كلذ عيمج نه نكمب ام ىلع هفورح نايبو

 مكح سيلو ث ةرايزلا هب تزاج ةالصلا هب تزاج امك الإو كلذ ئراقلا

 . ة راي زلاب ةيصولاو : هل تلق . ةءارقلا اهم ةماتلا ةالصلا مكح نم مظعأ ة راي زلا

 نآرقلا ةءا رف لضف لجأل اهلأ ىدنع و . ماع هللا : لاق ؟ اهب ةدا رإلا و اهانعح اه

 { مهلوق نم كللذ ىنبجعأف انموق نع كلذ تدجو ىنأ بسحأو { !يفءاج امو

 نآرقلاب رهاملا لثه » : مالسلا هيلع هنع ىوري دق و . مظعلا لضفلا كلذ ىو

« تيملا نع ةقدصلا رجأ:نم لضفأ نآرقلا رجأو «ةررلا مار كلا ةرفسلا لثم
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 لفنلا باوبآ نم تيملا نع لصم ىلص ول ىدنعو . لضفأ ةقدصلا لية و

 دحأ ىلصي ال ه رثألا ىنو . ةقدصلا جرخم جراخل هنإو ، هرجأ هتلا عيضي مل
 .هيلع ىلص وأ ، الدب تيم نع ل صم ىلص ولو 0 ءايحألا ىف كلذ « دحأ نع

 نع جحلاو موصلا ىن فالتخالا كلذكو ج رثألا ىف اهجو اذه ناكل كلذب
 ۔ هللا ءاش نإ 2 ملعلا لهأ ىلع ىفخم ال ام اذهو © ربلا لامعأ و ، كلاه

 :;؟ هنم نياكآلا دوق نيأف  رق دنع لك وي ماعطب رذن وا أىصوأ نإو : تلاق

 .زواج نإ و 0 عرذأ ةثالث ىف ربقلا لوح دعقي نأ ىنبجعيو . ملعأ هللا : لاق

 .هذافنإ زوجي ال فيك : نبملسملا ضعب لوق ىفو . اثيش هيف لوقأ الف ثالذ

 بجاو ضرف هلكو ؟ كلذ قوف ايف فاوطلا ئزجمو ؟ عرذأ ةثالث ىلع داز ايه
 دحاو ربغ اهب رجت“وي نأ زوجمأ ، ةرايزلل اهس رجتئوي مها ردب ىصوأ نإف : هل تاق

 ىنبجعي الو 0 ائيش كلذ ىن ظفحأ الو . ملعأ هتلا : لاق ؟ ةقرفتم ءارقلا نم

 هج و ىلع نم ليسلا هلمح اذإ ربقلاو : هل تلق .© هعف رأل اصن هيف دجأ ل ام كلذ

 ىرأ الو . ملعأ هللا :لاق ؟ اهكلمتو ةعقبلا كلت رامع دحأل زوجتأ © امنصلا

 : ديعس ىنا نع تدج و دقو . اهنم تيملا جورخ دعب ةعقبلا رجحم ارجاح

 .حابم هعضوم نإف اذه تبث نإف ، ليسلا هيلع فيخ اذإ ربقلا ليوحت زاوج
 ، عض وملا حيبأ ببسلا لاز اذإف مئاق ببسب عضوملا رجح دقو ،هنم غارفإ دعب
 . مرحلا لاز تيملا لاز نإف & تيملا ىقب ام عرذأ ةثالث .ربقلا مم رحو

 . ملعأ هللا و

 ءاينحأ تايفيك ضرألا لمجت ملأ) : ىباعت هلوق نعو هنمو : ةلأسم .
 . ملعأ هلل ا و. متيم و ممح اهف نكسي ١ وأ اق : لاو اتا ونمأ و

 < هدي باتك نم أ رقي ناكو ا ة زانحلا ىلع مامإلا ىلص اذإ و هنم و : ةلأسم

 )١ ) تالسرملا ةررس نم ٦٢رور٥٢ : :ناتيآلا ٠
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 ؛حنملسملا ضعب نأ بسحأو ، ةمات هتالص نأ ىدنعف © ابيغ اوظفح مل هنآل

 . ملعأ هللا و . ضئارفلا ىن كلذ زاجأ

 اهف اوضبق ىتلا عضاوملا ىن الإ نوربةي ال ءايزنآلانأ تظفح هنمو : ةلأسم

 = هيف ضبق نح ةشئاع هتجوز تزرب ق رق - مالس سلا هيلع _ دمح ىزلا و

 . ملعأ هللاو . ةنسحلا ةوسأآلا مه .ف وهو ملسم لكل ىغبني كالذكو

 ريقلا ناك اذإ هنإ اولاق دقو : دادم نب دمحمنب ناميلس خيشلا ةلأسم

 كلت ىن ئراقلا سبحم هنإ ليق دقف ، ةمولعم ةرقم ىن هنأ حصو ، الوهج

 ة راي زلا هذه ىصوملا ثالذ هب .روبقملا ريقلا ثكللذل ةرايزلاو ةءارقلاب ىوني و ة ريملا

 . ملعأ هلاو

 ىش كلذف © هقوف مونلاو رقلا ىل اع ءاكتالا امأو 0 هنمو : ةلأسم

 اذكو © كلذب سأب الف رباقملا نب كلذ"نوكي نأ الإ ىبجعي الو 0 هبحأ ال

 ةثالث وهو « همع : رح نع اج راخ ريقلا نم بناج ى نوكي نأ الإ رانلاب ديةولا

 . (١)ملعأ هللا و . عرذأ

 هبلق ىن ىونو & ظفللا نسحم ال تيملا لسغي ىذلا ناك اذإو : ةلأسم

 ىذلا ريغ ظفللا أرقي نأ زوجب لهو : تلق ؟{ئزجم هنإف تيملل لغلا"

 . ملعأ هللاو . كلذ زئاج : لاق ؟ ال مأ ظفاللا ةرضحم هكرعيو & تيملا لسغي

 دحاو هلسغو ص هتوم دعب هلسغي نمل ع ىشب ىصوأ نمو : 'ىحبصلا ةلأسم

 < هناسلب تعاني لب تيملا سع ملو ء بيترتلاو ظفالاو ةينلا هملعب رخآو

 هنم عقي مل اذإ دعاس نم نود لسغ نمل ةيصولا : لاق ؟ ةيصولا نم هل له
 هذه نم ء ىش قاقحتسا 0 ميلعت و ةينب دعاس نمل ظفحأ الو & ةيمستلاب لسغ

 . هلاق ولو & فالتخالا نم ىرعتي ال ىعملا ىف لعلو 0 مكحلا رهاظ ىف ةيصولا

 )١( زسالا لإ عج ريلف هيلع عالطالا دارأ نمو ث هنذح تيار ام ةلأسملا هذه نم تفذح _
 ) ٢ ج راثالا بابل ٢ ( '"
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 امأ و { ملاعلا اذه هنسحتسا ام دعبي مل ه؛وانغ هل ىأرو ء ملعلا لهأ نم دحأ هب

 ىذلا امأ _ هتنا همحر ملاس نب بيبح خيشلا لاقو . هل ىأر الف فيعضلا

 . كلذ هلف هلسغ دنع ءاملا ىف دعاسي نم امأو ، ةيصولا نم هل سيل تيملا سم مل

 ، هل نمعملا نود لسغملل نوكت ةيصولا نإ : سيمخ نب رصان خيشلا لاقو

 . ملعأ هللاو . ن و رفاحلا كالذكو ، مهلك مه مهضعب لاق و

 مظعلا نآرقلا أرقي نمل ض رفلا اهنلخنب تصوأ ةأرمإ ىو هنم و : ةلأسم

 نآرقلا أرقي نمل ةلخنلا هذه ظنالا رهاظ ىلع مكحلا ىفف 0 اهت وم دعب اه رق ىلع

 نآرقلا أرقي نم نمالاب رجوتسا و اهلصأ عيب نإ ف راعتلا ىلعو ل اه رق ىلع.

 ةلغغلاب رجوتسا و ) تاف وق ولا ) نم اه ربع لثم تلغتسا نإ و . زاج اه رق ىلع

 . ملعأ هللاو . لوآلا ىنعملا نم ىل وأ ناينعملا وهو ، كلذ زاج

 { دنهلا وأ ةكمب تامو هربق ةرايزل ءىشب ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

  عض وم ق رئازلا أرق أ ة اذإ موقلا نع د وج وف { كانه اهذافنإ ىصولا ىلع قش و.

 . كالذ هئزج هنإ هب ىصوأ امع كلذب ىونو © رقلا اهبف ىتلا دلبلا ريغ ىن ول و
 ةب راغملا ءاملعلا نع هتزاجإ انيفلأ هنسحتسا ىذلازو ، ديعس وبأ خيشلا هنسحتسا وا
 . ملعأ هللاو . عيضي هكرت نم ربخ هجولا اذه ىلع هذافنإو ، ىدنع نسح وهو

 ةلغب وأ مهاردلا نم ع ىشب ىصوأ نميفو : سيمح نب رصان خيشلا ةلأسم

 ىف وأ نامع ريغ ىن تامو 2 هربق ىلع ميظعلا نآرقلا أرقي نم اهب رجتاي ةلخت
 ؟ هربق ىلع ةءارقلا ىف ةايحلا فيك ، وه نيأ هربق فرعي ملو & نامع
 ريغ ريقلا نأ الإ اروبقم ىصوملا ناك نإ : لاق ؟ كلذ هديب نم صالخ امو

 ، ثكالذ هبشأ ام وأ قرح وأ قرغب تام نإو ء ةفوقوم ةيصولاف فورعم

 ف رعي ل هنأ ربغ 3 عضوم ىف ىصرلملا رق نإ و ، ةثرولا ىلإ ةعجار ةيص ولاف

 ةربقملا طسوتي هنإ لوقو ، ىرحتلاب رازي هنإ لوقف © هنم عضوف ئأ ى
 ةيصولا ن ركت مل اذإو ، ىصوملا رمقل ة راي زلاب ىونيو روزيو © ةربقم ىن ناكنإ
. ملعأ هللا و . اندنع ايف مايأ وأ موي ىف ى اهس رازي نأ زئاجف & ةد ودحم ةرايزلاي



 ؟١٧ _

 : ىل لاقو ىنعاج لجر ىن : ىغئاصنا ىلع نب هعمج خيشلا نع ةلآسم.

 أ رقأ نأ ىلع هايإ و انأ انقفتاو ، ه رمق ىلع ةرايز كلاهلا نالفل ةيصو هيدي ىلع هنإ
 { ةيدمحم اذك اذك ةمتخلا & مظعلا نآرقلا نم هتلا ءاش ام ربقلا كلذ ىلع

 ح ةيصو اهنإ ىلق نأمطا اذإ ، ةقث ريغ ىنرجأ ىذلا ناك نإ كلذ ىنعسيآ

 : لاق ؟ ال مأ ٥ ريغ دنع نم ذخأ ام لثم ىناطعأ اذإ ةجح هتراجإ نوكت و.

 هايإ كاطعأ ىذلا كلاهلا لام نم اذه كل لقي مل اذإ رثألا ىف دجوي ام بسح ىلع.

 . كلذب سأب الغ:

 نع ةيصو هذه نأ لجرلا اذه رارقإ نإ : ىدنكلا دمحأ نب ديعس لاق و

 اذه دنع ةيصولا ةحصب الإ حصت الو 0 هرق ةرايز ىلع اه رجويل كالاهلا.

 نيدهاشلا ىنعأ امهطوطخ وأ ، تباث ظفل عم لدع دهاش اهتحصو ( رجآلا

 نالدع هيلع دهش اذإو & فالتخا هيف هيلع ايف ىصوملا دي طخو . امدع اذإ

 7 ملعأ هللا و .تباث هيلع كالذف.

 ة راي زا ةفوقوم ةلخن ىف : ىوزللا ريشب نب دح٭ نب هللا دبع خيشلا ةلأسم

 فرعي نأ ىلإ ةفوقوم ىهف © ةربقم ىأ ى رمقلا فرعي مل اذإ لوقف ، ربق

 دلب نم ةرقم ىأ ىف ىهو دلبلا ىن افورعم ناك اذإ لوقو هنيعب ث [ رملا ] 0

 © ةلحنلا كلتب ىصو نمل ةرايزلاب ىونيو ةربقملا كلت ىن طسوتيف فورعم.

 عبس هلكأ ىصوملا نوكي نأ الإ ، ةثرولل عجري نأ ىنبجعي الو ، نسح وهو.
 . ملعأ هللا و . رحم ى ق رغ وأ

 بتكي ملو ، ىتوملا لسغ هلسغي نمل ةضف ةير الب ىصوأ نمو هنم و : ةلأسم

 ، هيف نفدي آرق هل رفحم نمل ةةف ةيرالبو ، ىتوملا لسغ هتوم دعب هلسغي.
 لسغ هتوم دعبا دحأ هلسغ اذإ هنأ ىدنعف . هت وما دعب هيف نفدي بتكي ملو

 هل رفحم نمل بتك نإف . تباث هنإ { هتوم دعب هيف نفدو ارق هل رقح وأ ، ىتوملا

 : هل ة زئاج ةيصولا نأ ىدنعف هيف نفد اذإف « هيف نفدي بتكي ملو هتوم دعب ارق
 . ملعأ هللا و,

: .



 :ت ١٨٠" ت

 “ ةيصو ىأر ىلع :هرق رفحم و هلسغي نم ةرجأ ىصوأ نمو : ةلأسم
 .هلثم هب ىصوي ام طس وأك ثللذ لعجآ ، آريثك اياصولا نع هلام ثلث صقن و

 .رجأ بوني ام ، لسغيو رفح نم رجأ طس وأك لعجن : لاق /؟ لذ نم لقأك

 .لسغم و رفاح ةرجأ لقأك لعج : لوقو . ليق ام رهشأ اذه و & كالذ ىن طسولا

 . . ملعأ هللا و . هلثم

 3 هتوم دعب هربق رفحم و هلسغي نم ةرجأبو بتك اذإو : ىحبصلا ةلأسم
 -؟ لثملا ردق لع امهت رجأ اميطعي نأ زوجمأ دحأ هرق رفحو دحأ هلسغو

 .ةنانئمطالا ىلع ةثرولا الو وه مهرجئوي مل اذإ 2 ربقلا ىرفاحو نيلسغملا ىنعأ
 .لام ىن ة رجآلا امهل تبثت مل عوطتلا ليبس ىلع الخد اذإ : لاق ؟ كلذ فيك مآ

 . اهنالطب ىلعردقأ مل امهل ةنس تناك نإ و ، ىصولا امه رجأتسا نإ امهلو ©كل اهلا

 . ملعأ هللاو

 هل آرجآ هربق رفحم نملو هلسغي نمل اذكب ةيصولا ىف بتك نمو : ةلأسم
 ؟ ثلثلا نع هديزي ال مأ ارجأ هلوقل هلام سأر نم جرخأ ، ثالذ ىلع

 .هنإ لوقلا رثكأو ث افالتخا لسغملاو رقلا رفاح رجأ ىف نأ تدجو : لاق
 نع .هديزي هنأ كلذ ىف ظفحأ الف كلذ ىلع هل رجأ لاق اذإ امأو . ثلثلا نم
 . ملعأ هللاو . ثلثلا

 ۔دعب هلسغي .نمل اذكب ىصوأ نم و : هللا همحر ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 ۔نولماحلا امأو ، لسغلل هضبق و هبلق نم و هكرعي نم لسغملاف ، ىتوملا لسغ هتوم
 . ملعأ هللاو . مهل ء ىش الف

 ٤ .رذعل هلسغ .نكم ملف هلسغي نمل ع ىشب ىصوأ نمو هنمو : ةلأسم

 ۔ءاملا هيلع بص .نم. قحتسيأ ، اهتحت وأ بايثلا قوف نم ابص ءاملا هيلع بص و

 . ملعأ هللاو . قحتسي معن : ليق ؟ ةيصولا كلت

:عيمج ىصولا فرعي ملف { هرق هل رفح نمل ع ىشب ىصوأ نميف : ةلأسم
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 مه ريغ هعم حص ىتم هنأ دقتعيو هفرع نم ىلع كلذ ذفني نأ هل له ث رافحلا
 ؟ رافحلا ةلمج حصي ىنح افوقوم نوكي مآ 2 هل عقي ام ردقب هدنع نم هيطعيلا
 دجو .فرعي مل نمل ةيصوثلا نم قلعت امب نادو فرع نم ىلع قرف نإ : لاقن
 دحأ ءاج نإف : ىحبصلا لاق . هللا ءاش نإ كلذ هل عساوف ث اليبس كللذلا

 ةرهشلاو ‘ ةعامحلا كلذكو .0 هرق رقح ىنلا وه هنإ ةنيبلاب هاعد هبلطي.

 قثوأ اذه و .0 داقنعالاو حلستلا ىف نسح هتركذ امو .عساولا ق اهس ئزج

 . )١( ملعأ هللاو . ثادحألا فوخ

 ىصرلا ناك نإف ، لخنلا اهم ىلوأ نم هرق ةرايزل ىصوأ نمو :. ةلأسم
 ،.نيملسملا لإ اهعج رمف ةرايزلاب ىصرلملا ىصرولا مع نإ و © هل رمألاف 1 ايح

 . ملعأ هللا و .. ةثرولا نم ىل وأ مه٠

 هربق رقحم نمل رثكأ وأ لقأ وأ نبمهردب ىصوأ نمو : ىحبصلا ةلأسم
 هلسغي نل ىصوأ نإو . امهدحأ لعف نمل ال } رفحو لسغ نمل ناتبثي { هلسغي وي
 نامصن امهنيب ةيص ولاف . رخآ . هلسغ و لجر ه رق رفحف ) ء ىشب هرق رفح نملو٫

 . ملعأ هللا و:

 نأ هيلع امع ىصوي نأ دارأ نمل هنسحتست ىذلا امو : ناديبع نبا ةلأسم

 ءايحآلاا ىلع كلذ مأ . ©. هرق ىلإ هلمحم نملو © هتوم دعب هلسغي نمل ىصوي:

 مزلي ال.: لاق ؟ كدب ىصوي نآ بابحتسالا وأ موزللا قيرط نم وه هيلع ال و.
 : ة ملعأ هللاو ٢ ءايحألا ىلع كلذ و { . عوزلل قيرط نم كلذب ىصوي نآ"

 رق رفحناالو نفكب صوي ملو تام نميف : ديعس نبأ رمع خيشلا ةلأسم
 ف ناك ولو ] هب : ص وي ول و { هلام نم ذفني هلك كلذف © هلسغ نمل الو

 .. . ملعأ هللاو . هلام ; نم كالذ زئاجف ئ ماتيأ هتثرود

.٠ . » ¡ 

 ث ` 3 :لصألا ق ةلأسملا هذه تدرو اذك )١(



 -- ۔ ٦١٨٢٣ :

 اهتوم دعب اهلسغي نمل ةضف ةيرالبو ةيصو قسن ىلع : ىحصلا ةلآسع
 دحاو اهلسغ نإف © ةيصولا هجو ىلع ثلثلا نم تباث اذهف ة ىتوملا لس

 ٢ مهدحأل لضف ال © ءاوسلاب مهنيب ةيصولاف ةعامج اهلسغ نإو © هل ةيصولاف

 .> مهلاعفأ ردق ىلع اهمسق لعجيف (¡)ةرجآلاك ضعب اهلعجب نأ ىسعو

 ۔ً ةرجألا اع دصقي نيص وملا ىناعم رثكأ لعلو © هت رثكب رشكلاو هتلمب ليلقلا

 . ربقلا رفاحل ةيصولا ىف لوق كلذكو . ةيصولا جرخ ظفللا جرخ نأ الز
 ۔ ملعأ هتلاو

 .شبني نأ زوجمآ ()٢( غوصلا ) نم ع ىش هيفو نفد اذإ تيملاو : ةلأسم
 .دنع دحأل ربقلا ىن مهارد تطقس اذإ كلذكو ؟ تيملا نم كلذ جرخم و ربقلا

 .شبني نأ زئاج : لاق ؟ ال مأ اهجارخإل ربقلا شبني نأ زوجمأ ، تيملا لازنإ
 . ملعأ هتنا و . ةفصلا هذه ىلع رقلا

 » دامحلا ( أرق و م ١ رحالا ٣ ربكت ركو تيملا ىلع ىلصملا ىلص اذإ و : .ةلأسم

 ٤. زر ةرم ) دمحلا ( أ رق هنأ الإ { ءاعدلا ف رعي ملو ح ركو اهأ رق ح ك ركو

 . ملعأ لاو .. معن : ليق ؟ال مأ ةالصلا متتأ ، تا ريبكت عبرأ ركو

 « راهن وأ اليل تيم .نفد اورضح سانأ ىو : ناديبع نبا ةلأسم

 ىن نودجم مهنأ الإ ، .تيملا ىلع ةالصلا نسح دحأ تقولا .كلذ ىف رضحم ملو
 ؟دحأ او ربخم و ،دلبلا ىلإ اوعجري ش تيملا اونفدي نآرهف زوجمأ © اوبلط نإ دلبلا

 نكي مل اذإ : لاق ؟ ال مأ نفد امدعي تيملا كلذ .ىلع ىلصيل ، ةالصلا نسحم نمم

 اوعجر اذإو . هنفد مهلع قيضي الف ، هيلع ىلصيل تيملا نفد دنع مهترضحب
 ةال ملا مهنكمأ نإو ، هيلع ىلصيل تيملا ىلع ةالصلا نسحم نه او ربخأ دلبلا ىل
 1 ملعأ هلا و . ىلإ بحآ كلذف 0 هنفد لبق تيملا ىلع

 ۔ ( ةرجآلاك اهلعجي ضمب ىعرو ) : لصألا ف )١(
 . ةضفلا وأ بهذلا نم ىلح : ديري . غوصلا )٢(
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 < هلسغ داعي لوق ؟ هلسغ دعب ءىش تيملا نم جرخ اذإ هنمو : ةلأسم

 ص لوقلا رثكأ وهو 0 الئاس ناك ولو 0 هدحو عضوملا كلذ داعي لوق و

 « عرز كانه نكي مل اذإ ةبئاع لثم ) سانلا لاومأ ىف ةزانحلا ةالص زوجتو

 . ملعآ هللا و . ()١( اثدح كلذ ىف ثدحم : ملو

 هركذو ئ تيملا لوزت نح ع ىش رقلا ق هل طقس نم و هنمو : ةلأسم

 « انقيتسم ناك اذإ © هثيش هثيش ذخأيل دحللا فشكي نأ هل زوج هنإف ، دحل دقو

 . ملعأ هللاو . الف نظلا ىلع امأ و

 ء

 هرق ىف ( تيملا ) عضو اذإ جاهنملا باتك ىف تدجو هنمو : ةلأسم
 : لاق ؟ اهم لومعمو ؟ ال مأ ةحص ةياورلا هذهأ > ىما هنيع نع فشكي

 ۔ هلك هجولا جارخإب رمأي "ضعب و ، رباج ىنأ نب ىسوم خيشلا نع كلذ دجوي
 . ملعأ هللا و

 « ىتيرالب ه لجر ىصوأ اذإو : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلأسم
 رقملا ىلإ هتوم دعب نالجر دمعف ©هتوم دعبهيف نفدي ارق هل رفحم نمل ةضف

 ؟ال مأ امهنيب ةيص ولا ن وكتأ ، هنع بارتلا ليح رخآلاو { رفحم امهنم دحا و ماقف ا

 - هب الإ رعقلا رفح موقي ال امم تيملا رق رفح ىلع رافحلا دعاس نإ : لاق

 ىلع: ىدنع امهف & هلمح نم دي نم هل وانت وأ هلمح وأ رفحلا بارت ىمنس نم

 ىدنع امهف رخآلا نم رثكأ امهدحأ نم لمعلا حص ولو © رافح : ةفصلا هذه
 وهف هرفح مايتب اهدعاسو ث ربقلا رفح مامت دعب نم دحأ ءاج نإو ، رافح

 ىلع ىدنع مهنيب ةيص ولا نوكتو { رفاحلا مسا قحتسي الو ىدنع امهعم رفاح

 آرافح مهلكاوراص و ، رفحلا مس .ا ىن اوكرتشا دق مهنأل . ةيوسلاب ةفصلا هذه
 هورفح اذإف © هتوم دعب هيف " ارق هل رفح نمل ىصوملا نم ةيصولاو

 ۔(٢)ملعأ هللا و. لمعلا ماتب ةيص ولا اوقحتسا دبقف هيف نفد و هرفح ىلع اودعاس و

47 

 . هبيوصت لإ قفوأ ل و لصألاب درو ( ( ساوقألا نيبام .. )١(

 ۔ ءاطخألا تب ؤضدقو:. عمج رئامض تدرو ةلأنملا هذه ىت ىنغملا رئايض نم ريثك :. )٢(
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 لوآلا هلسغ هيفكي هنإف ريق ام دعب ةربقم ريغ ىف دجو اذإ تيملاو : ةلآسم

 اله ىف تضرم بعك ىآ ةنبا نأل . رقلا شبني نأ ىغبني و ث لوآلا ةالصلا و

 اه ودج و ىناثلا مويلا ىن و ث الهس لهأ رثكأو جرفم نب دمحأ اهنفد رضح و تتام و

 ، اهونفد و اله لهآ رثكأو جرفم نب دمحأ رضحو ةدرلا ىوط ى ةفوشكم
 : ملعأ هللاو : ةيناث اهونفد و اهايث الإ اهنم ايلخ هودجوف رقلا رفح اورمو

 " ؟سرولاب ةغوبصملا باوثألاب 2 ةتيملا ةأرملا نبةكت نع فلثوملا لئس : ةلأسم

 س رولاب غوبصملا بوثلا اذه ىف نفكت نآ زوج ال لوق . فالتخا كلذ ق لاق

 2 بيطلا نم ءىش هيف ىذلا رطعلاب رطعت الو { ريرحلا بوثلا ىف الو

 :لوقلارثكأ وهو ، توملا دعب اهيلع دبعت ال هنآل 2 كلذ عيمج اهل زئاج لوقو

 . ملعأ هللا و

 ح هيلع هولمحيل هلام نم اروز هل نوذخأي تيم تام اذإ و : ةلأسم

 & ابايغأ وأ اماتيأ تيملا كرت اذإف ، هلمحيل روزلا ىف الابح هنودلقي اموخو

 نيدبعتملا ءايحألا ىلع كلذ ةزاجإ ملعأ ال : لاق ؟ ال مآ هلام نم كلذ زوج
 : ملعأ هللاو . هن ود هتاراومو هنفدي

 ؟ آريثك وأ اليلق ناك ، رقلا ش رل جلفلا نم ءاملا لمح زوج له و : ةلأسم

 هل وح ام ن ود رقلا ش رل ءاملا لمح زئاج : لاق ؟ روبقلا نم هلوح ام شرو

 . _ ملعأ هنلا و . روبقلا نح

 ؟ ال مأ تيملا هب نفكي كرشملا نم روشنملا بوثلاو : ناديبع نبا ةلأسم أ
 لا وف ة نم جرخم الف & لسغ ريغ نم هب نفك نا و {{ هلسغ ىبجعي : : ل امع

 : ملعأ هللا و . .نيملنملا

 هدي لثم ، هلسغ دعب ةحراج هنم تكرحت اذإ تيملاو : نئرفاغلا ةلأسم :

 - ة ملعأ هللاو . هلسغ ةداعإ ىنبجعي ، هرهظ وأ هنطب وأ هلجر وأ

ىه ليق :.لاق ؟ ىه ام تام اذإ مدآ نبا حورو : جرفم نه دمحأ ةلأسم



 ب ١٨٥

 : لاق نم لوق ىنبجعي : فلثوملإ لاق . عزنت اهنأل { عسج ليهو ؤ ض رع

 ، هحور ضبق هللا دارأ اذإ نموملا نأ اهنم . كلذ ىلع لدت تاياورل مسج .7

 .ة مسجلل الإ نوكي ال نفكلاو ث ةنحلا نم نفكب هل اوطبه نأ ةكئالملا رمآ

 اه اودعص و ةكئالملا هنم اهذخأو ، كلملا اهاقلت تجرخ اذإ حورلا نأ اهنمو

 نموملا حور نإ ليقو . مسجلل الإ نوكي ال دوعصلاو ذخآلا و 2 ءايلا ىل
 دوفسلا عزني امك عزنت رفاكلا حورو 0 ءاقسلا نم رطقلا ليسي امك اهجورخ دنع

 نموملا حور نإ ليقو . مسج هنأ ىلع لدي اذه لكو © لولبملا فوصلا نم.

 ج مسجلل الإ نوكي ال قيلعتلاو س هنيد ىضقي ىتح ضرألاو ءامسلا نبب ةقلعم
 انوُلئسي و ) : ىلاعت هلوقل لج و زع هتلا ىلإ د ود رمف حورلا رمأ امأ : خسانلا لاق

 فوقولا بجي كلذلف (١)ةيآلا ... ( فر رمأ نم حوأرلا لق حورلا نعا
 . ملعأ هللا و . اعيمج نيلوقلا نع

 مدع دنع ىثنآلاو ركذلا تيملا ىلع ءاسنلا ةالص و : دادم نب دمحأ ةلأسم

 نوكيو ، لاجرلا مدع دنع هيلع نلصي لوقلا رثكأو ، فالتخا اهف لاجرلا
 ء لاجرلا مدع دنع هنفد و تيللا لسغ نهاع بجاوو نهطسو نهمامإ

 . ملعأ هللا و . غكالذ ىلإ هنم ةعاطتسالا دنع قافتاب

 لجرل ماهتالا نم ناعون ركذ ناكملا اذه ىن ] : ناديبع نبا ةلأسم
 : لاق [ ةطوطخلا نم ٧٤ ص رظنا ؟ ىتوملا لسغ امهل زوجن لهو : ةأرما و.

 ج مات لسغلاف تركذ نم لسغ نإو { تاقثلا الإ ىتوملا لسغي نأ ىغبني الا

 . ل عأ هللا وب

 © ةالصلا ضقني ام هبوث ىف ىأرو تيم ىلع دحأ ىلص اذإو هنمو : ةلأسم .
 تيملا ةالص نأل ةالصلا لدب هيلع سيل نأ وجرأ : لاق ؟ ال مأ ةداعإ هيلع

 . ملعأ هللاو . ءاعد ىه .

 يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو ) : :ءارسإلا هروس نم ٨٥ ةيآلا . ))١(
 . ( اليلق الإ ملعلا نم ميت وأ امع
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 هالصلا ةداعإ هباعأ > ةزانحلا ةالص نم ع ىش هتاف نميفو هنمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . هيلع ةداعإ ال : لاق ؟ ال مأ

 © تيملا ن نع بوثلا ح د رلا تلمحف تيملا ىلع ىلصي ناك نمو هنم و : ةلأسم

 هل زاج : لاق ؟ ال مأ هتالص ىلع ىبي عجريو بوثلا هيلع ىوسي نأ هل له

 . ملعأ هللاو . كلذ

 زوجتأ ، هيلع ةالصلا ىن تيملا ىل و مامإلا نذأتسا اذإو هنمو : ةلأسم

 اذإ ثالذ زئاج : لاق ؟ ال مأ نذإ ريغب :ةعامج هيلع اولصي نأ نهومأملل

 . ملعأ هللاو . مامإلا نذأتسا

 ةفيخ و تام اذإ لسغلا هندب لمتحم ال ىذلا رودلا نآ تدجو : ةلأسم

 ث ءاملاب لبت ةفيظن ةق ةق رح السغ لسغي نأ © همحل طقاستي ي و لسغلاب أرهتي نأ هيلع

 . ملعأ هللا و . ىدنع نسح لوق وهو

 .ريغ ن ود هب مهالوآل مزال هلسغ ض رفف لهأ هل ناك اذإ تيملاو : ةلأسم

 ءاسنلاو لاجرلا نم تاقثلا الإ هلسغي الو ث ةنامآلاو رتسلا لهأ نمف نكي مل نإو

 لع هللا و
 م

 نم همراحم نود لاجرلا لسغب ىل وأ لجرلا نإ : ديعس وبأ لاق : ةاأسم

 الخ ام لاجرلا نم اهمرام نود ءاسنلا اهلسغب ىل وأ ةأرملا ثالذكو ث ءاسنلا

 مرحملا وذ موقيف ، ةأرملل ءاسنلاو ، لجرلل لاجرلا دجوي الأ الإ { نيجوزلا
 لسغ نإف ص لاجرلا ماقم لجرلل مراحملا تاوذ موقتو 0 ءاسنلا ماقم ةارملل

 نهنم مرح اذ ءاسنلا تلسغ. وأ ، ءاسنلا دوجو عم مهنم مرحلا تاذ لاجرلا

 « زتاحلاب اهبش كلذ ناكو ةيهاركلاج رم ىدنع :جرخ & لاجرلا دوجو عم
 . ملعأ هللاو . تاروعلا ىنعم ءاوس مهلك مهنأل

 عمج :. لاق ؟اهلسغ دنع ةأرملا سأر رعشب عنصي فيك هتلأسو .: ةلأسم

« دقعي. ال لسري نأ سأب الو ، طشملاب حرسي الو © اهسأر ىلع عضوي مث
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 .هنم جرخ نإو ث كلذ زاج لسرأو ())فس نإو سأرلا ةهج لسري ليقو
 . ملعأ هللاو . اه رعش ف د رو لسغ ء ىش

 .تاومألا اهيلع لمحم : دجاسملا ىن ىتلا ررسلا ىف ىراوحلا ىنأ نع ةلأسم

 نإ : لاق ؟ تاومآلا اهيف اهيلع لمحم ىرخأ ةيرق ىلإ ريرس اهنم ذخوي له
 .عضوملل الإ زجم مل ، ةيرقلا هذهلو { دجسملا اذهل تلعج امنإ ررسلا هذه تناك
 . ملعأ هللا و . هل تلعج ىذلا

 ريغب فرصني نأ هلف ةزانج ىلع جرخ نم : بوب نب دمحم لاق : ةلأسم

 ٠ ءاملا ش ري ىتح فرصني نأ هل نكي مل ، نفدلا بنج دعق نإو © اهئايلاوأ نذإ

 . ملع هللاو . ىل ولا نذإب الإ ، رقلا ىلع

 هيلع ةالصلاو هنفد و هنيفكتو تيملا لسغ : هتلا دبع وبأ لاق : ةلأسم

 نه لك ىلع كلذكو . ضعبلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ 3 ةيافكلا ىلع ض رف

 ، اريبك وأ اريغص & ىثنأ وآ اركذ ناك ، املسم تيملا ناك اذإ مالسإلاب رقأ

 - 2 نب رداقلا نيدح وملا نعغلابلا لاجرلا نم رارحألا ىلع كالذ بجع و ؤ ادبع وأ ارح

 » .4 ىلع اولص و مك ات وم ا ولسغ ( : مالسلا هيلع هل وقل ‘ ديبعلا و ءاسنلا نود

 ' ةقيق>ا ىلعانم ديبعلا سيلو . رارحألا لاجرلا ىلإ باطخلا هجوتي امإ

 .ثنيم نئيديهتق اوّديشتنساو ) : ىلاعت هلوقك انيلإ نوفاضم مه امنإو
 . ملعأ هللاو . مهتداهش زجت ملو ، ةيمستلا انعم مهعمجف ()٢( مكلاجر

 نأ مهملع سيلف ، كيلامملا ديبعلا نارهظ نبب تام اذإ تيملاو : ةلأسم

 مل ام { امايأ مهبنارهظ نبب ىقب ولو © هونفدي الو هيلع اولصي الو هولسغي

 .ىلع ردنقتيال اكوانمَم دنبَعر : ىلاعتهل وقلثلذ ےهم زليال و(٢)هلمهكرتب اورفكي

 )١( اهرع۔: ةأرملا هب .لصت ام : فلا .

 (٢) ةيآلا نم ٢! ة رمقرلا ةروس نم .

 )( رظن ىلإ جاتحتو . ةلأملا هذه اذك .
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 نوكي نأالإ 'مهتاداس .نذإب الإ ا اثيش مهسفنأل نيكلامي اوسيلف ()١( ع ىشن
 هن ودي ري ام لك ىن فرصتلاو قالطإلا كلذ ش اوحابأ اذإف { ف نيحيبم مهتاداس.

 ملعأ هتلاو . هنفد و مهينارهظ نبب تام اذإ تيملا اذه لسغ مهلعف 2 مهرومأ نم.

 3 نفدي ملو هيلع لصي ملو لسغي ملف دلب ىن تيملا تام اذإو : ةلأسم .

 { هيلع ةالصلاو هلسغو هنفد ىلع مهنم ةردقلاو & كلذب مهملع دعب اورفك
 هب ملع اذإ امأ و . ةردقلا عم هل مهكرت و هتومب ةفرعملاو ملعلا دعب رافك كلذب مهغ:

 اولصي ملو هولسغي ملف ، دلبلا نم عضوم وأ هلحم ىن ناك ، ضعب ن ود ضعي.

 فك ملعي مل نم ىلع سيل و ،هلعفي ملف هيلع ردق و كلذب ملع نم رةكي امنإف ك هيلع
 كورتم تيملا كلذ نأ ةجحلا مهيلع موقت وآ اولمعي مل ام ، كلذ رذع مهل عساوو .

 . ملعأ هللا و . نورفكيف كلذ ىلع ن ورداق مه © هورقي ملف رقي مل

 هربق ىلإ هلمحو هلسغ نع ساننا نم تيملاب ملع نم عنتما اذإو : ةلأسم

 مهات وم لسغ سانلا ىلع نإ : لاق ؟ ال مأ كلذ عسيأ ، ءاركلاب الإ نفدي الوح
 مهتردق دنع مهلع بجاو كلذ نأل ، نوكي ضوع الب مهتردق دنع مهنفد وب

 اولغتشا اذإ ، هيلإ نوعجري توق الو 0 ةيافك سانلا ءال'وهل نوكي الأ الإ © هيلع

 © .لضفو ةعس تيملا اذه لام ىن ناكو 0 هرق رفحو هنفد ىث تيملا اذه.

 ذ لام تيملل نكي مل نإو ث مهئانع ردقب هلام نم اوذخأي نأ مهل نأ ىدنعغ
 ءاينغأ اوناكو هلام نم اوذخأ نإف ، هونفديو هولمح و هولسغي نأ مهلعف

 ى ذخأ بحن الو ، نامضلا مهلعف ، هيلإ نوعجري توق ملو { كلذ نع
 ءارقف وأ ءاينغأ اوناك ، ضوع اهلع مه سيلف تيملا ىلع ةالضاا امأ و . هلام نم-

 ض رفلا مهيلع ناكو 2 ةيافك مه نكي مل اذإ ءانعلا ف تبجوأ مل ليق نإف

 ؟ ةداهشلا ءادأ ضرف هيلع دهاشلا نأ ىرت الأ هل ليق & هونفديو هولسغي نآ

 ؟ هشياعم نع الاغتشا; ةداهشلا ىلإ هباهذ ناكاذإ ءا ركلا ذخأ مهقافتاب هل اوزاجأ و.

 . ل >حنل ٢ ١ ر وس نم ٧٥ ةرآل ١ نم ) ( ١
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 ,هاغتشاب ةيافك وأ توق مش ن ركي مل اذل ، تيملا نو رقي نيذلا ءالوه تالذكف

 . ملعأ هللا و . ض وعلا هلام نم اوذخأي نأ مهلف ح تيملا لمعب

 :ه رجم نآ هل له © هلمح عطتسي ملف اليتق الجر دجو لجر نع و : ةلأسم

 زجع نإف ، كلذ ىلع ردق نإ هناكم هنفديو & هرجم ال : لاق ؟ ضرآلا ىلع

 وأ بارتلاو ةراجحلا نم هيلع هب نمأي ام هيلع (١)قع ضرألا ىن هنفد نع
 هلوقو . كرشم هنأ ملعي ىتح هيلع ىلصي ليقو © هيلع ىلصي الو ، رجشلا
 . ملعأ هللاو . كرشم هنأ ملعي ىتح هيلع ىلص ث مالسإلا لهأ راصمآ نم نم ناكنإ

 هلسغ نم دبالو لسغ لاحم هلسغ ن نكمأ و { عطقو ليتق ليتق لتق اذإ و :

 .لسغي نأ زوج له ك ةنئاب ةعطقنم ه‘واضعأ تناكو هلسغ نكمأ نا نإف : تلق
 ٤ بحأ لسغيو مضي : لاق ؟ لسغيو هلك مضي مأ ؟ ةدح ىلع ةحراج لك

 : تلق . قيضي الف ةدح ىلع ةحراج لك لسغ نإو ، دحاو ماقم ىن لسغي و

 .مميي نأ نكمب مل اعطقنم ناك نإف : تلق « محيي :لاق ؟ هلسغ نكمم مل نإف

 مميي نأ كردأ و هلسغ نكمم مل امو & لسغ هلسغ نكمأ ام : لاق ؟ كردي الو

 ..۔ هونفديو هومميي نأ ىدنع مهيلع نكي مل مميي نأ نكمي مل اذإو ث ممع

 . ملع أ هللا و

 ع ةالصلا مميتك مميي هنإف © هلسغل ءاملا مدعو رقسلا ق تام نم و : ةلأسم

 :ء نمملاي الإ هلسغل ءاملا دجوي مل اذإف : تلق (٢)مميت ربغب نفد بارتلا مدع نإف

 ه ريق ىلع شرلاو © هدحل نييطتو ث هريهطتل هئزج ام هلام نم هل ىرتشيأ

 ء نيملسملا ىلع كلذ بجو © لام هل نكي مل نإف . معن : لاق ؟ هلام نم

 طقس ضعبلا هب ماق نإو 0 نمملاب ءاملا د وج و عم مميتلا ىلإ لدعي نأ زوجن الو

 . . ملعأ هتلا و . نيقابلا نع

 .هل زاجف & باوثأ ةثالث وأ نابوث هيلع ةالف ىف اتيم دجو نم و : : ةلأسم

 )١) هيلع لاهأ : ديري هلعل و . لصألاب اذك .

 )٢( بارت ربنب ضرألا ىن اناكم نأ نظأ ال .
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 ح ةثرولل ادحاو ظفح و 0 ننثاب هنفك صيمق نهف ناك اذإ © نهف هنفكي نأ:

 ثالذب موقيال ناك اذإ & رفك هنفدي ملو هيلع لصي ملو { رداق وهو هكرت نإف

 مهارد هدنع دج و نإف © ةبوتلا هيلعف هدجم : ملو هيلإ عجر نإو & هريغ تليملا..

 نفكي امع هنقكي هنإف ، هدلب فرعي الو هفرعي ال وه و © هنفك نع لضفت ابايث وأ

 هاطعأ الإ و & مهسلإ عفد مهفرع نإ ، تيملا ةثرول ىقابلا ظفحم و ، هلثم هيف

 . ملعأ هللا و . هعيض هنأل نامضلا هيلع ناك 1 هنفد و كللذ ك رت نإو ‘ ءا رقممال .

 ، ليوارس و صيمق ىف نفك اذإ تيملا نع هللا دبع ابأ تلأس : ةلأسم
 لثم هقوف نم نوكت : لاق ؟ هقوف نم وأ صيمقلا تحت نم ليوارسلا نوكتأ

 ، نبلجرلا نيب نم عطقي وأ ، نيمكلا دحأ ىن امهاتلك نالج رلا لخدت ، رازإلا
 . ملعأ هللاو . ةكتلا دشت الو ، ردصلا ىلع نوكي ىتح لخدي وأ

 صيمق و رازإ . باوثأ ةثالث بايثلا نم تيملا هب نفكي ام رثكأو : ةلأسم
 نفكي الو ص لج رلل ةمامع و ةأ رملل رامخ وهو ، فالتخا هيف عبا رلا { ةفافل و.

 ، ارت و نوكي نأ بحتسي و © اغلاب ناك اذإ هثراو ىأ رب الز كلذ نم رثك أب

 ح رازإ و & صيمقو 0 باباج و ، رامخ : باوثأ ةسمخ ىف ةأرملا نفكت ليق و.

 ىه و ةسداس : ضعب لاقو . نكمأ نإ كلذ نم لقأ ف ه نفكت ال و ص ةفافل و.

 . ملعأ هللاو . ئزج دحاو بوث ليق و ، ةباصع

 (١)نات الو نيضعت نأ زوجم الف ةسباي تيملا لصافم تناكاذإ و : ةلأسم

 هلعف نم ىلع بجي ثدح هيف ثدحم الو { نافكألاب ديشتو هيدي ىلإ مضت امإ و.

 3 ادماع لعف هنأل كلذل © ةيدلا هرسك نم ىلعو & تيملا ةيد نم نايلا

 . ةيدلا همزلت دمعلا ىلعو ع ةيد الف أطخ رسكنا هباقي ثيح نم نوكي نآ الز

 . ملعأ هللا و.

 7 اتيم نفكي نأ دارأ نم و : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 )١( لصالاب اذك .
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 صيمقلاىمك ىن هادي لخدت و ؟ ةايحلا ىن هسبل لثم هسبنيأ { ةايحلا ىن هسبلي ىذلا"
 نم هانكردأ نم انيأر انأ ربغ ثالذ زوج : لامت ؟ ( كلافملاب ) بويخحلا دشت و.

 نإو ، نيمكلا ىن نيديلا لخديو 2 ءابقلاك اهلعب و صيمقلا قشي نبملسملا
 سأب الف ، تيملا ىلع ررض لاخدإ ريغ نم نديال نمت رياسم هادي تلعج

 . نكمأ نإ

 ةثالث هرثكأو © هب فل اذإ هرتسي بوث نفكلا لقأ : ىحبصلا لاق و

 ةتسلا نوز واجم مهنأ ملعأ الو ، ةتس ليقو ، ةسمخ ليقو ، ةعبرأ ليقو ، باوثأ
 رازإ و ، صيمقو ، ليوارس : نكمأ نإ ةسمحلا زواج ال لجرلاو . ةأرملا ىن

 رازإلا نوكيو ث ليوارسلاو صيمقلا قوف رازإلا نوكي و . ةفافل و & ةمامع و.

 ملعأ هللا و . صيمقلا تحت نييدثلا نم ىلعأ ةأرملا رازإ و ، لجرلل نميدثلا لغسأ

 بيطي ملف نيرخآ ىتوم وح تيملا هب بيطيل ادوع لجر ىطعأ اذإو : ةلأسم ؤ

 هد ري مل ىتوملا هب بيطيل ىطعأ نإ و ،هيلإ هملس نم ىلإ هد ربلف ، هنم لضف وأ

 . ملعأ هللأ و . نيرخآ ىنوم هب بيط و ث هيلإ ا

 تام اذإ هيلع ىلصي ىنجأ ىلإ ىصوي نأ دحأل زوجب لهو : ةلأسم
 . ىلوأ مهو ؤ كالذ هل ىرأ ام : لاق ؟ اوه رك اذإ ه ربغ و دالوأ نم ةبصع هل و.

 نونذأتسي انباصأ و ، اهئايلو أ نذإب ةزانحلا ىلع ىلصي هنأ عرشلا ىف درو دقو
 ىلع ةالصلا نأ ىأر مهضعب و . ءاسنلا اونذأتسا لاجر نكي مل نإو ث ءايل وآلا

 . ملعأ هللاو . (١)ةضي رفلا ىن مدقي امك هب قثوي نم اهبف مدقي تيملا

 & ءايل وأ هل وهيلع ىلصي و هنفكي و ه رهطي نأ لجر ىلإ ىصوأ نمو : ةلأسم
 ءايلوأ ةيصو :لوقو .لوق ىلع ءايلوألا نود كلذ هل : لاق ؟ هب ىل وأ نم.
 . ملعأ هللا و . ه“وا۔ا وأ مدنع اذإ

 هن دقي امك هب قوي نم مدقي م وقلا ىلا هاللا نآ ىأر مهہتمعب و ( : لصألا ف )١)

 7 . ( ةضيرفلا ىد
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 « هدج مس غلابلا ركذلا هدل و مش هوبأ هيلع ةالصلاب ىل وأ لجرلاو : ة" ۔

 .ليقو . برقاآلاف برقألا مث همع مث هيبآل هتوخإ مث ، همآو هيبل هنوخ مث
 .دحلا مث لفس نإو نبالا نبا مث نبالا مث بآلا همدب سانلا ىل وآ الج ر ناك نإ

 > مالاو ] بالل خالا نبا مع ؤ بالل خالا م (١)مالل خالا م الع نإو

 .ب رقالاف برقألا مث ڵ بألل مث ، مألاو بآلل مامعألا مث ڵ بآلل خآلا نبا مث

 وأ ربكألا مامإلا ةأرملا ةزانج ىلع ةالصلاب ىلوأو . تاباصعلا بيترت ىلع
 .ىل وأ دحلا ليقو . جوزلا ش بألاف رضحم ل نإو & رضح نإ شيحلا ريمأ

 .مث  معلا ش  بألل خألا ش  مألاو بألل خألا ش نبالا ش ‘ ج و زلا نم

 . ملعأ هللا و . ب رقألاف برقألا

 نإ هللا نم حرج ىف نالف : هتوم ضرم وأ هتحص ىف لاق نمو : ةلأسم

 { ىرق ىف .يعضو وأ { ىلع ىلص وأ ، ىتزانج عيش وأ ، ىتوم دعب ىلسغ

 ائيش لعف نإ سأب ىرن الف ، هب سانلا ىل وأ اذه ناكو تام مش ، ىن ىزع وأ

 .ىلوأ هريغ ناك نإ كلذكو . كلذب ىل وأ وهو ربلا باوبأ لعف هنأل ، كلذ نم
 ۔ فالتخا هيف و © هيلع اسأب ىري الف كلذ نم ائيش لعفي نأ ىل ولا هرمأ مث ك هنم

 . ملعا هللا و

 هنف نذئوتسا ، نوملسم مه و هدالوأ دحأ ةزانج رضح اذإ ىذلاو : ةلأسم

 :© ةصاخ بابلا اذه ىف نذأتسي نأو 2 اهلع نولصي نوملسملاو ، اهيلع ةالضلا
 .. ملعأ هللاو . الف ةمذلا لهأ نم هريغو خآلا لثم ماحرألا رئاس امأو

 ,لصيو نفكيو طنحم و لسغي هنإف © ابئات لتقف لتقلاب رقأ نمو : ةلأسم

 .ء .ةالص ريغب هوعدي الو هيلع اولصي نأ بحأف ءايلوأ هل نكي مل نإف . هيلع
 الو 0 هنفدي نم هيلع بستحم نأ بحأف ، لعج ريغب هنفدي نم دجوي مل نإف
 هيلع موقت ىذلا ركنملا امأو . هتنا لام نم كلذ ىطعي الو عابسلل ةفيج ك رتي

 ىلع ىلصي : ديعس وبأ لاق . هيلع ىلصي الو نفدي و لسغي هنإف لتقلاب ةندبلا

 )١( مالاو"خالا مثو : لصألا ى .
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 هيلع حص نمو © (١)نيملسملا ابراجم ةيغب ىلع لتق نم الإ ةلبقلا لهأ عيمج
 هيلع تماقو بتي مل مث (٢)املظ انم؟وم لتق نم وأ 0 ةبوت رغ نم هيلع مقأف دح

 هيلع ىلصي ال لتق نم مهوحن و ءالوهف © وحنلا اذه ىلع هنم لبقأو ع كلذب ةنيبلا

 ةجحلا مايق دعب لتقلاو دودحلا باحصأ [ نم ] بات نم امآ و . ةلبقلا لهأ نم

 ۔ هيلع ىلصي ثكالذف © ةبوتلا دعب د وقلا وأ دحلا هيلع مقأ و ، هنم رارقإ وآ

 . نورهطي ال ليق امنإو ث مهنم قافتالاب مهيلع ىلصي مهنإف ءادهشلا امأ و

 ىنزلا هيلع حص نمل الو ، هيلع ةالصلا كرت بجوي ىنعم ىنازلا دلول ملعأ الو

 دحلا هيلع مقي مل نمم رئابكلا لهأ ثانذكو . تام ىتح دحلا هيلع مقي ملو

 لهأ عيمجف ، ةبراحم الو ، د ودحلا نم ه ريغ وأ د وقب هب توم و ، ىنأ ام ىلع

 لبق نم هيلع ىلصي ال هنإ ، لتق نمم وحنلا اذه ىوس ام & مهلع ىلصي ةلبمتلا

 . ملعأ هللاو . نس۔اسملا اب راحم ايغاب

 ،كرشم م آ ملسم وهأ ملنعُ الو مالسإلا ضرأف اتيمدجأو نمو : ةلأسم .

 ء ةيلع ىلصو رهط رثكأ مالسإلا لها ناك نإف & بلغألا ىلع مكحلاف

 نباجرلاو ةهحلا ىف دوجسلا رفاو ، مالسإلا تامالع رظن ءاوس اوناك نإ و

 كلتب هيلع ىلص ملسم هنأ لع نإف ص هب لدتسي امو براشلاو رافظألا ملق و

 ةفيحلاك اهيف بحسيو ةرفح هل رفح كرشم. هنأ ملع نإو © نفد و تامالعلا

 ةتيملا ةفيحلا نفدت امك نفدي و ، هيلع ىلصي الو رهطي الو هل دحلي الو & نفدي و

 . ملعأ هللا و

 ¡ نم ء ىش ةءا رق هيلع نميفو : ىمايرلإ دشار نب دمحم خيشلا نع ةلأسم

 ، رذع ربغ نم وأ رذع نم تاعمج وأ ةعمج هتتافف ةعمحلا موي ربق ىلع نآرق

 . } ملعأ هللاو . ةدحاو ةعمج ى هتاف ام أرقي نأ هثزجم : لاق ؟ عنصي فيك
 هتيم نفدل موق عم رضح لجر ق : سيمخ نب رصان خيشلا نع ةلاسم

 . « نيملسملل » : لصألا ىف ( ( ١

 )٢ ( هل اماظ ه : لصألا ف « .
 ( م ١٢.= ج د آلا ب ايل ٢ ) .,
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 ' اذه زوجيأ ،تيملا ىلع هب اودحل و 3 مف زوجي ال عض وم نم نلللا لافطب اوءاجف

 . ملعأ هللاو . زئاج معن : لاق ؟ تيملا ىلع نفدي نأ

 ؟ هصالخ ام ، هماظع وأ تيم دسج ىن اثدح ثدحأ نم و : ىلمازلا ةلأسم

 ايح ناك ول امك ادمع ناك نإ ناهضلا هيلع و ، أطخ ناك نإ هيلع تايض ال : لاق

 نامض مهتيم ى مزلي الف كيلامملا امأو . صاصق الب ةيد ةءاخ رارحألا ىت

 . ملعأ هللاو . دمع الو زط

 ق ذفنت : لاق . ةربقم حالصإل اهس ىصوأ مهارد ىث و : ىحب هلا ةلأسم

 ىلعأ نم تطقس ةاصح عفر وأ ةحئاج و ليس لبق نم « اهب عقاولا بارخلا
 ةمدقتم اهبذج وأ ،"هلعاف نم'ىردي ال رئب وأ ةيقاس نم ديدج رفح اهف دجأو وأ

 . ملعأ هللاو . عستي باب اذهو كلذ ن ودب ة رقملل ةينغ ال ، تب رخغ

 هربق ة رايزل هلام نم ةلخنب ىصوأ نميفو : ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم
 نم ةلخنب !ىصوأو . م ولعم سنج نم ةنيعم ريغ ةلخنلا تناكو © هرطعل وآ

 : لاق © ةلخنلا هذه سنج نم رثك لخت هلام ى ناكو .« م ولعم سنج

 كلذ نمه هب ىصوأ ام سنج نه انيعم هب ىمهوملا ناكنإ لخنلا هذه نم طس ولا

 3 ليواقألا رهشأ وه اذه و ةميقلاب ال ، لخنلاب طسولا ىرحنيو © سنحلا

 ( ةصصاخاب ) لوقو & اهرارش نم لوقو © لخنلا رايخ نم تبثي لوقو
 ; ملعأ هللاو . امولعم هب ىصودلا ناك نإ سنحلا ىن وأ لخنلا ىف اعاشم

 : لاق ؟ هم زاي ام ڵ لسغ ريغب اتيم نفد د نيف و : ناديبع نبا ةلأسم

 :ةب تا هيلعف © .لسغ ىلع ارداق ناكو هب ملع نه ه لكف لسغ ريغ نم تيملا نفد
 ه ملعأ هللا و

 له ، لسغ اذإ ريغصلا تيملاو : ىلاعسلا دمع نب رماع خيشلا ةلأسم

 ءاملاب هرمغو ةمضم نإو نسحف هأضو نإ : لاق ؟ ةالصلا ءوض و أضوي

: ملعأ هللا و . 7 مكمه وهف
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 ؟ ريق ىلع أرقي نمل ةفورعم ةلخن ةّلغي ىصوآ نمو : سيمخ نب ملاس ةنآم
 لعفي ةفيك © كلذ أرقي دحأ أيهتي ملو ةعمج لك رود نآرقلا نم امولعم ائيش

 ةعمج دعب ةعمج رجثوي وأ حصي امب ةعمج لكل رجوي نأ زوجي : لاق ؟ هب
 . ملعأ هللاو . عمتجن نأ ىلإ

 اه ونفد و اهونمتك مهنأ هتأ رما ةثرو ىلع ىعدا لجر : ناديبع نبا ةلأسم

 م رغ هل مه۔اعأ ٤ رضاح رغ وه و { ة ربك ةميق ال و & ري رحلا اهايث ةلمج ى

 { ىنبجعي ال نمكلا ىف فارسإلا نإ : لاق ؟ ال ما كلذب هل اورقأ اذإ

 . ملعأ هقلا و . نامضلا لعافلا ىلع فاخأو

 رجأتسا وأ ، اطونح و انفك هل ىرتشاو تيمل بستحا نميف و هنم و : ةلأسم

 ث هدلب ريغ دلب ىف تام هنأل ، ثراولاو ىصرولا ىأر ربغ نم ا رق هل رفح نم

 هل بج له 0 ائيش طعي ملف كلذ ةميق ذخأي نأ ىصوااو ثراولا نم بلط و

 ؟ ال مأ ةجح مهلع هل له ك ةثرولا اكش اذإو ؟ كلاهلا لام نم كللذ

 نأ هتين ىن ناك اذإ كلذ هل ز:اجف تيملا لام نم ذخأي نأ ردق اذإ : لاق

 ثكالذب اعوطتم سيل © هرق رفحو هطونح و هنيفكت دنع تيملا لام نم( ١)ذخأب

 . ملعأ هللاو . ةجح ةثرولا ىلع هل سيلف وه امأ و

 عب رآ هلام نه نوعطقي تيم تام اذإ انعم و : سيخ نب ملاس خيشلا ةلأسم

 الابح هنودلقي ابطر اصوخ نوذخأيو نهيلع لمحيل ( تابطر تاروز )

 كرت نم لام نم كلذ ذخأ زوجم له ى تيملا هياع عض ويل روزلا نمب اهن وحشتي

 & تركذ ام ىلع الإ هلمح ىلع ردقي مل اذإ : لاق ؟ ال مأ اباتيغ وأ اماتيأ

 آرارطضا كللذ ناكو © انض كلذ ىن ىرن الف © هلام نم كلذ اوذخأو

 . ملعأ هللاو . ارايتخا ال

 هرقل ةلخلا وآ ) ةليصألا ( نم ء ىشب فرتعا و رقأ نمو : ةلآسم

 ١ ( ذخأيل هتين ناك اذإ ) : لصألا ىف ( .
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 ؛ هحالصل نوكيو ث فالتخا هيف : لاق ؟ لعجم مل تبث نإو ؟ تبثي"له !

 . ملعأ هللا و .هب رازي الو

 ه ىق ىلغ نآرقلا نم أ رقي نمل هلام نم ائيش لعج نمو : هتلا دبع وبأ ةلأسم

 [ُو هب مناقللف كلذ نم ىقي امو © لاملا اذه رامعل هنم ىقبي امو & اذك م وي لك

 هسفنب ةرجآلا ذخأو ، رقنا ىلع لاذنا اذه مئاقلا اذه ةءارق زاوج ىفف : لاق
 ةل زنمب نوكي هب مئاقلل لضفي ىذناو ، فالتخا دحأ هرجوي نأ ربغ نم

 . ملعأ هللا و . هلام ىلع لمحم الو ، هيف هيلع ةاكز الو ةرجألا

 عيمجب "نالف ىصوأ : هتيصو ف ىصوملا بتك اذإو ىحبصلا : ةلأسم

 هرق ىن ىراوي نأ ىلإ ىتوملا زاهج عيمج نم هتوم دعب هلام نم هيلإ جاتحم ام

 هلعفي نأ ىصولل زوجم ىذلا ام ، ةيصو ىأر ىلع لقي مل وأ ، ةيص و ىأر ىلع

 جاتحم ام لعف ىصولل زوجم ال : لاق ؟ ةرجأ ريغب وأ ةرجأب هيأر ىلع هنم
 . ثللذ هابشأ و لافطلاو رمقلا رفحو لسغلاو طونحلاو نفكلا نم تيملا هيلإ

 . ملعأ هللا و

 ىنالفلا هلام نم نبتلخنب ىصوأ نميفو : هقلا همحر ، بيبح خيشلا ةلأسم

 ىفو © امهنلغب رجتثوي : لقي ملو © ظفللا مامت 7 رق هل روزي نم امه رجتوي

 امهم رجتئوي ىنالفلا هلام نم ىضرف ةلختو انرص ةلخنب ىصوأ ىرخأ ةقرو

 اهلك عبرألا تبثتأ ، نمتنيعم ربغ نيتلخنب الو امهتلغب لقي ملو هربق هل روزي نم
 تالخنلا تعيب نإ و ؟ لكلا تبث تافصلا تفلتخا اذإ و ؟ ةفلتخم تافصلا نأل

 ىصوأ ام ىتمو & زئاج كاذف ةلغلا تذفناو تكرت نإ و ؟ كلذ زاج نمتلا ذفنيل

 . لصآلا عيب زجم مل ةلغلاب ىصوأ ىنمو لصآلا ذفني نأ زاج لصالاب
 . ملعأ هللاو

 مالكلا نم اثيش ىسنيو ةرجألاب روبقلا ةرايزل نآرقلا أرقي نميف و : ةلأسم
 الف ىدنع نايسنلا امأ : لاق ؟ روسلا نم ع ىش ةءارقب هسفنل طاتحم نأ هيلعأ

 . ملعأ هللاو . نسحأ وهف طاتحا نإو ى هيلع ء ىش

هل ناك اذإ ربقلا ق ملاس نب بيبح خيشلا نع ةعوفرم اهتدجو : ةلأسم



 س ١٩٧

 ناكاذإ :"لاق ث ةمئاق نمع هل ملعي ملو سردنا و نآرقلا نم ء ىش ةءارق ابوتكم

 ةربقملا ئراقلا طسوتيلف © اهنم نيا هنوفرعي الو { رباقملا نم ةربقم ىن افورعم

 ئراقلا هب ىوىيو ةهجلا نم طسوتياف ةرملا نم ةهج ى هنوفرعي اوناك نإ و
 ىصوأ ام ىلع هيص ولا ىد؛وي هنأو ،هرق ىلع نالف اه ىصوأ ىتلا ةءارقلا أرقي هنأ
 دجسم ىن ئراقلا اذه أرق نإف ةربقم ىأ ىف ىردي ال ناك نإو © كلاهلا اهس

 دقو زئاج اذهف & نورقي نود وعتي ثيح ىصوملا دلب تاولف نم ةالف. وأ
 ىصوأ ىلا ةيص واا ىد“وي هنأ ء راملا ىوني و 0 انئاملع نع اهافش كالذ انظفح

 ة رجأب ىصوأ دق ناكاذإ رحبلا ىف ىفوتملا كلذكو . هربق ىلع أرقي نأ نالف اه
 . كانه أرقيو تيملا هيف (١))ىنوت ىذلا رحبلا طسو ىلإ ع ىجس رمجألا نإف ةءارقلل
 . ىلع هللا و

 . هوشبني نأ مهلأ دحأ ريق ىف نبنأ عمس اذإو : حاض و نب حلاص ةلأسم

 هيلعف لعف نمو . كلذ زوجع ال : لاق ؟ ايمالسإ وأ اياهاج ناك هيف ام اورظنيل

 . . ملعأ هللا و . ةبوتلا

 نأ ردقي ملو اتيم دجو نمو : نرقلا دمحم نب هتلا دبع خيشلا : ةلأسم
 لاق, ؟ نمضي له 0 عطقن زا و حرجناف هبحسف © هعم دحأ الو ي هلمح

 ,ىلإ هبحسف رقلل حلصي اعضوم دج نأ الو 0 هيف ثدحأ ايف هيلع نايضال

 : ملعأ هللاو . عطةنا ام نمضي الو حرجنا ام نايض هيلع نإف { رخآ عضوم

 (٢)معن ليق ؟ ؟ ؟ ال مأ هيلع ىلصأ { تام اذإ ةالصلا عطاق يقو : ' ةلأسم

 . ملعأ هللا و .. ةالصلا لهأ نم ناكو 0 اهح نيدي ناك اذإ 7٦.

 . ص وم ىصوأ اذإ و : ىدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس . خيشلا ةلأسم.

. 

 . ( تيملا هيف ىفوتم ىذلا رحبلا ) : لصألا فأ( ) ١
 . ( معنن ال ما هيلع ىلصيآ ) : ىلصألا ى ( .) ٢
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 ىف ةمولعم ةرقم ىن هربقي و ربقلا رفح و شعنلا لمح نل امهرد اذكو اذكب '
 مهاردلا لحت و هب ىصوأ ىذلا ناكملا كلذ رغ ق رقي نأ لحآ ‘ مولعم ناكم

 زوجأ { ةرقملا ثلت ريغ ىف هوربةي نأ ا اودارأ اذإ كلذكو ؟ هوربق نيذلل

 مثأي ربقلا رفحم نم ، ىصوملا هب رمأ ام ربغ ىف رمأ اذإ ىصولا كلذكو ؟ كلذ
 ىذلا ناكملا ريغ ىف ربقي نأ زئاج هنأ هاندجوو هانظفح ام ىلع : لاق ؟ال مأ

 لعف نم ىلع ممشإالو ث ةثرولل ةعجارو تبثت ال ةيصولاو هيف رقي نأ ىصوأ
 . ملع هللاو . رجألا هل و كالذ

 تكت ملو ، هربق رفحم نمل ةضف ةيرالب ىصوأ نميف : ىحبصلا . ةلأسم

 اهنم ء ىش لضف اذإو ؟ كلاهلا لاملا نم ةدايزلا (١))ىصولل زوجنأ ، رجألل

 اذإ كلاهلا لام نم ةدايزلاو { رفاحلل ةملضفلا : لاق ؟ ال مأ رفاحال عجري

 . ملعأ هللاو . هراجئتسا ىف ىصولا بج م

 ةيرال اذكب ىه وأ لجر ى : ىلع نب صيمحت نب رصان ىضاقلا . ةلأسم

 ىصولا رجأو © هتوم دعب هرق ىلع ميظعلا نآرقلا آرقي نم اهب رجناوي ةضف

 ريجألل زوجب له ى ةقث ريغ ىصولا ناكو {، ىصولا ربق ىلع أرقيل الجر
 لام نه (٢)ةرجآلا نأب ىصولا رقي مل اذإ : لاق ؟ ةرجآلا هل !لحتو كلذ

 . ملعآ هتلاو . كلذ هل عساوف ىصوملا

 نفدي اربق هل رفحم نملةضف ةيرال اذكو اذكب .ىص وأ اذإ :ىحبصلا : ةلأسم

 © هلسغي مهضعب وهل نورفحم سان راص تام املف( ىتوملا لسغهلسقينمل و. هيف
 هلسغ هنأ ىعدأ نو ؟ ه رق رفح هنأ ىعدأ نمل كلذ ملسي نأ ى٫مولل زوجأ

 اورمنحا ىنصولا مهل لقي مل مهنأ ريغ ث نولضيو نورفحت ىصولا مهآرو

 ه : .... . ( هل زوجي ) : لصالا ف ( ) ١
 .. . . ) اهنآ ةرجألاب ىصرلا رقي مل ( : لصألاف ) ( ٢



._ .١٩٩ _ 

 جأ لاملا سأر نم نوكتأ ةرجأ لاق نو ى ل ةرجأ ىصوملا لةي ملو اولسغ و
 ع امهدحأ لعف نم نود لسغو رفح نمل تبثت ةيصولا هذه : لاق ؟ ثاثلا نم

 نيرفاحلاو نيلساغلا ى اهملسي نأ ىصوللو ، عمحلاب نذثوت واولا نآل

 اهن وبثو مسقلا ى ةيوسنلا هيلعو & عساولا ىن ةنانثمطالاب و مكحلا ىف ةحصلاب
 هرفحمو : ىصوي نآ الإ ، اهب مسي مل وأ ةرجأ اهب ىمس © لاملا ثلث نم

 . ملعأ هللاو . ىدنع ءاضقلا باب نم اذهف 0 ىنلسغيو ىل

 ۔الح ومادإ وأءعالح و مادإ و ماعطب ىصوأ اذإ ىصوملا ىنو هنمو : ةلأسم

 نأ زوجمله و ؟مادإلاو ءالحلا ام3ةيص و ىأرىلعهتوم دعبهلامنمسانلا هلك أيل

 .لهآ نم سانلا نم رضحم نم و مهبحصي نم و ؟هتوم هبيصم ىث نبلصا ولامعطي

 دح كلذل لهو ؟ مهدازنيلص اولا ىطعي و ثالذ ىصولا ىأر اذإ ه ريغ وهدلب

 ءالخلا امأ : لاق ؟ ننس ىلإ ولو ىصولا ىأر ىلع كلذ نوكي مأ د ودح

 سانلا ماعطإ امأو ، قرملاو نيللاو نمسلا مادإلاو 3 محالا و كمسلاو نبحلاف

 تيش ىصوملا دجم مل اذإ مهدي وزت كلذكو ث هاري ام ىلع زئاجف نيلصاولا نم
 داصتقالا و لدعلاب نوكي نأ ىنبجعيو . هيلإ ىهنني تقو الو ، ريدقتلا نم

 ىلع هلثم ءازع زواجم الو ئزجم ريثكلاو ليلقلاف كلاها نع معطأ امو

 نم طقس نس و ىناوآلا ىف .ىقب امو ماعطلا (١)نم لضف امو & ىنيجعي ام

 : .، كلاهلا لاه راكب نف .نوكي نأ ىنبجعيف { عفن وأ ةميق هل ناكو ء ى" هدي

 نم .نمانلا هيلع ام زواج و لواطت اذإ كلاهلا لام نم ءىش ذافنإب .لوقأ الو
 لام ثلث نم ىقب ام ىصولا اذه ذفنأ نإو ،ةثرولا ىأرب الإ روهشلاو ننسلا

 ..۔ فنعي.مل نمحاصلا ةروشم .عم كلذ ىأرو ث هنم هاباص و ذافنإ دعب كلاهلا
 : ملعأ هللا و

 هل نم نوزعملا نولصا ولا هأزري امم ىصوأ نإ تيأرأ : هل تلق » ٠

 . أطخ ( نع) : لصألا ف ( ) ١
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 نه مهب حصي نملو ءالح و مادإ و ماعط نم سانلا نم هت وم ةبيصم ق ةي زهتلا

 ىصوال له ح ةيصو ىأر ىلع هلام نم كلذ ذفني ، مهباود فلعو ث سانل

 اذه ىلع ىصوملا لام نم رمتلاو شيشخلاو تقلا نم مهماود فاعي نأ

 نم اوعبشي نأ ىلإ مهدلب لهأ ماعط نم مهمعطي نأ ىصوال : لاق ؟ ظفالا

 ' نم سانلا (١))شغلعي ام ماود فاعي نأ هلو { لصاول بحاصؤ لصاو

 اميف قحلا ةقفاوهو © لدعلا ىرحت نم ىصولاا هاري ام ىلع دلبلا كلذ لهأ

 . ملعأ هللا و . نمأ هيغ

 ' ءالح و مادإو ماعطب ىصوأ نمو : سيمخ نب رصان خيشم ةلأسم
 لاوعلا و محللا و نمحلااو نمالا و نمسلاو لحلاف © هتوم دعب هلام نه سانلا هلكأي

 نإ : لاق ؟ ال مأ ةيصولا ىن لخدي دقو ءالخلا نم وه هقرمو خوبطملا

 نهج ولا الك 4 جرحم قرملاب خوبطملا محللا و غ هب عنطصي ام وه مادإلا

 لاوعلاو {، فشانلا نللاو نيحلا لثم هب ألحتي ام لكف ءالحلا امأو © انعم

 : ملعأ هللاو . انل نيبي اميف اذه هبشأ امو قرم هل نكي مل ىذلا . للا و

 ماعط نم هيف ن وزعملا ن ولصاولا هأزأري امم و هتيص و ىنف بتك نم و ةلأسم

 ا ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هلام نم داز مه ف تبثيأ { دازب مهل ركذي مو مادإ و

 ىملاو ظفللا رهاظ ىلع نولصاولا هأز ري امب رظنلاو رابتعالا ىفق : لاق

 ىن ةنمدتلا ىنعم نم جرحم ال ةيمستلا ف امأو . نعجار ال نلصا و اوماد ام

 . نم اداز اوطعي النأ ماتيأ ةثرولا ىف ناك نإ ىنبجعي و 0 عوجرلاو بوهذلا

 نب رصان خيشلا لاق . زاج مهتصح نم هوطعي نأ نوقابلا دارأ نإ و 0 مهلام

 ناك اذإ :ىصوملا لام نه ةفصلا هذه ىلع اوطعي نأ نلصاوال زوجم : ناملس

 . ملعأ هللاو . ةعس هيف ثلثلا

_ 

 . ىوحن أطخ ( نوفذلعي ) : لصألا ى( ) ١



 . نبب وث ى نفكي نأ ىصوأ نميف و : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم

 نإ : لاق ؟ ال مآ ةثرولل رخآلا بوثلا عجري ، دحاو بوث ىن ةثرولا هنفكغ

 . ملعأ هللاو . نسحف ريقف تيم هب نذك نإو 2 ةثرولل ىقابلا بوثلا

 ف اسانأ ىزعي جرحم نميفو & سيمخ نب دعاج خيشلا نعع : ةلأسم
 © ثالذ لعف دق ناك نإو ؟ هلك آ هل زوجن له © ماعطب هل ىتئريف مه تيم

 نب زعم نوريسي انب رمتب ىلا نادابلا نم دحأ تام اذإ اندنع نإف ؟ هم زاي ام

 © كالذ اولوقي مل ول و كللاملا لام نم هنأ نظلا ى و ، اماعط مم ن ن ولمعي

 هنأ ملعي ال وأ ةتباث ةيصولا نأ الو ؟ ماح نوكي فيك ىص ولا ملعيال و

 نيذلا ةلمج ف رعي ل اذإ هاك آ ايف ةرحلا اهف زوجنال ناك نإ و ح هب ىصوأ

 لبقتسي ايف فقو اذإ ىضم ايف ةصخر كلذ ى هل له 0 مها زع نم لكأ

 نم و لركأملاو لكألا رابتعاب هرمأ فاتخم اف اذه ىرأال ىإ : لاق ؟ال مأ

 نم دبالو هكح ىرجم هفالتخا ىف ههوجو نهذ وكي ام ىلع و لكوي و هدنع

 ىلع جرخ هنأ ملعأرال ، هلحم وأ هرجحم لاح ىلع لوقلا قالطا نإف { كلذ
 كلاهلا لام نم هنأ حصي مل اذإ هنأ هارأ ام ىلعو ث ىأرلا ىف باوصلا ىناعم

 . لاح ىف رظني نأ ىقب لالحلا عاونأ وه امنإو ث ماعطلا كلذ سفن مارخالو

 ،ه ريغل حصي ىتح همكحو هدنع نم هنإف ؟ هعم هااح ن وكي فيك هل معطملا

 : ءايحالو ةيقت.نع همعطأ نكي ملو هرمأ كلمع نمم ناك نإف اذه عمو

 سأب الف هبلق نم ىضرو هسفن بيط نع وه امنإو ث هيلع هلخدأ طرفم
 ،هلزوجم الف ىضرلا نم اذه ريغ ىلعو © هرذع نم اذه ىلع هلك أ ايف هيلع

 ` طرفملا "ءايحلا دنع هقحل ىعملا ق لحلا هبشأ وه نإف ، هنايض هلكأ نف ىلع و

 ىف ىل نبي ايف هنأك اذه ىرأل ىنإو الأ ، هل هموزل ىف فالتخالا ىنعم

 دنع ىضرلاب نانئمطالا ىنعم ىلع هجورخ نوكي نأ هبشي { هزاوج ىلع هلح
 امب و ،هيف ةهبش ىضتقي ةبير لك ىفن بجوي ام روهظل ث هيلإ سفنلا نوكس
 ىلع لاد طاسبنا ىن ، لابقإ وأ ضارعإ نم هرهاظ ىلع لاوحألا نم رهظي

نه نوكي امب وأ { هيلع همودقو ء هيلإ هلوص و نم هرس وأ هعاس هانمدق ام
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 ! ةيهاركلا ىلع لدتسي ، ىضم ايف لكألا نع هعانتما وأ ةلصولا نع هعاطقنا أ

 نإو نوكيف ، حضاو ليلد نع بلقلا هيلإ نئمطي ام ىلع ىض رلاب لحمو

 رهظي ىنح عنملا وهف ، اهدحأ ىلع ةلاد هل نكت ملو © امهيف رمآلا هيلع ىفخ

 اذإ لحيف & ىض رلاب هنانثمطالل لح كانه سيل هنآل ، هلح ىضتقي ام هل

 لدتسيف ههبشأ امو ، هيلإ ايعاد كاذ نوكي نأ ريغ نم هيلع لخادلا وه ناك

 . هلام نم هلكأو هلاصول هيح ىلع

 « عضوملا اذه ىن ىنغي ال نظلاف © ثكالاهلا لام نم هنآ نظلا ىن و .كال وقر

 ؛ .هريغل همكح رهاظ ىف وه نمع هلقني ىنح ، مكحلا ىف هل هل لحمال دنأل

 هب قلعتر ماع ريغب هسفن نظلا رغ .هيلع ليلد الو © هل ةبجوم ةحصب رعخپ

 هب ,.ص وأ هنآ حصي ل هنكل و ثكالاهلا لام نه حص نإو ؤ هيف ةجح الو

 هكالرتسم رمغ لاملاو ك ههبشأ ام وأ هرمأ كلمب ال نم ةثرولا ىن سبل و ، كلذل

 اذه ق لدي ام لوقلا نم ىضم كمف كللذ نم ع ىه ال و ؤ( ه ريغ و نيد ق

 دحا و امهبف باوحلا و ، قرف البعاوس لوآلا و هنآلهيف كلذ مكح ىلع عضوملا

 دحا ولاب هنإف { عيمخحلا سفنأ بيط و لكنلا اضر نع نوكي نأ ىلإجاتحيف

 . كلذك « ةكرشلا ىنح رجلا هلخديف « لتحي هاض و ىلع .لدتسي نإ مهنم

 :نإو نوكي كالذك ىنعملا ىف ناك نم وأ ى هرمأ ثالع ال نم مهف ناك نإ

 ، اياصولا نم هريغ عم ثلثلا ىن هزاوج ىلع وهف ، هب ىصوأ هنأ حص

 هلوصوب هلتبثي ام هجو ىلع هتقو ىن هلكأي نأ هعمطأ نمل هتوبث ىلع زوجيف

 هب محل ىصوأ نم ةلمج ىف هلوخد ىنعمل ، هئازع لجأل هنم ةيزعتلا لجل
 نم هنأ ردي لف { هيف رمألا هيلع لكشأو ٥ رمأ هعم حصي غ نإو ، كلذك

 ,نم دنع نع ال هلام نم هنأ هنظ بلغأ ىلع نكل ض ال مأ كلاملا لام

 هنظب هيف ام هعم حص ول نأ هل زوجت ام عضوم ىن هبانججا عر زلاف 3 همعطأ

 قيرط نم نوكيو ث هقحلت ةبيرل هيلع ةيبش هيف لخدي عضوم ىف كلذك
 زوجن و & هدي 7 نمل مكحلا ق هزأپ هيف ل وقلا ىضم دفو .0 نأب ال مكحلا

. همارح حصي .ىبح هلكأ ىخذ.رلا نم . عساولا ىلع هدنع نم هل



. ٣ ٢٠ 

 ةجح كلاهلا لام نم هنأ هل رهاظلا ىف همكحو هدي ىق وه نم لوقو

 هرارقإ نم اذه ح لاق نإف . هبذك هعم حصي ل اذإ ٤ هلع قحلاب هف ةغلاب

 .نأ الإ عفدتال ىلا ةجحلاب حصي ىتح لبةي مل س اذه لثمل هب ىصوأ امم هنأ
 { مكحلاال © هل قيدصتلا ىنعم همقتحلي نأ هتقثل ىسعف { ىص ولا وه نوكي

 هاوعد عض وم ق جرحم كللذك 5 ىح ةجح ه رمغ هيف هض راعر ل ام

 مل ةقث نكي مل نإو © ةياصولا رمأ نم هيعدي ام هل حصي مل نإ © هل ىص وآ هنأ

 حصي نأ الإ > ةث رولا لإ هزاوج ىعم رمآلا عجرو 0 لاح ىلع هاوبق زجم

 هب ىوقيو ث مكحلا ىن ىأرلاب فالتخالا هقحليف & قدصملا هنعج دق هز

 امهتموأ ، ةنايخلا لهأ نم نوكي نأ الز ، ةنانثمطالا هزيجم نم لوق ىلع
 ثراولا وه ناك نإو ، حرج لوهجم لك نم سفن ىنو ث ةنامآلا ريغب

 ءاف واا نع ثلثلا رجعي نإو & ٥ رغك ةثر ولا .نم ٥ ربح عم اذه لثم ق وهف

 ضقنلاب هلخدي نأ ديريو هقرغتسي وأ ،اياص ولا نم ةجحلاب هيف حص دق ام

 ،اهلدأ عساولا هجولا ىلع هب ىهوي وأ حصي ىبح كلذكف © اهعم هيف اهاع

 ىف ةنانئمظالا هتحابأ ىنبمو & هاوس هل ثراو ال عض وملا اذه ىث ناك نإ و

 عسوتلاو ك ملسأ هنأل ، ىل وأ اذه لثم ىف هب لمعلاف 0 مكحلا ه حضوم

 رغ هعم حص و ها ناب ىم هم زاي امم ، هيف صالخلا ةين ىلع اهم ذزحختلا ق

 م قح ضراع اهزاوج نم عنملاب: اهضراعي مل ام { زئاج هيلإ نآمطأ ام
 . هللاب قيفوت :اا و

 ۔هلكأ مكح هجو جرخم هجو ىأ ىلع ااذه نم ۔ ىشب ىلتبا دق نم رظنيلف

 . ها رحت هرادقم ةفرعم ىلع ردقي مل نإف { هلهأل هنايت هيلع نوكي اه ىد؛ويل

 ىنعم ىلع داز نإو هأ زجأ كلذ لعف اذلف ‘ هيلع امم ج رخ دق هنأ هكري ىح

 رسع وذ ناك نإف { هدنع نمم عناملا مدعل هل زوج ام عضوم ى ةطاحتسالا

 فإو 3 هب ىصوأ هيدوي نأ لبق توملا هرضح نيو © ةرسيم ىلإ ةرظنف
 نم ءىش ىأو ئرب مهنم اضر نع هولحأف هعسي ام هجو ىلع هبابرأ لحتسا
.روجحم نم كلذ ىنأ ناك نو ، هبر فرعيال امم وهف © وه ذ هفرعي مل كلذ



 نل ٢٧٠٤

 نيملسملا لوق رثكآ ىن ةبوتلا دعب هيلع نكي مل همارتل لالحتسالا هجو ىلع-

 . ملعأ هللا و . مرغ۔

 لاص واا ىف نورثكي فيك & كنامز لهأ ىنإ و هلك اذه ىت رظناف

 لاومأ نولكأيف ، لامحلاو ريمحلا ىلع لاجرلاو ءاسنلا نم ةيزعتلا ىنعمل

 ريغ ىلع نيغلابلا نم رضح دق نم و ، ىايآلا و بايغآلا نم مه ريغ و ىماتيلا"

 لهأ ىلع نواخديف هلك ثكالذ عم و ( هلح مهل بجوي رمألا نم ةح ضا و.

 { لاملا نه رثك لذب و 0 لاغتشالا ةرمك نم نيملاس اهنم اوناك ارومأ تيللا

 نوضري ال اوراص ىنح ةمذملا ةفانع ، فياكتلا هجو ىلع ةمعطألا رخافل

 - هارأ ايف - نوكي نأ اذه لثم داك ىتح « اهنيلأو اهيطأو اهنسحأب الإ

 ى وألا نم نوكت امب ر و ا اهنم ش ةي زعتلا ىلإ اهعم جاتحم . ىرخأ ةبيصم

 ، كلذك نوكي ال فيكو ، ىرحأ امه ىهف ث ىندأ اهنم اهنأل ، ىل وأ
 بصنلا ىلع قيضلا نه آرارض ىضتقت الاوحأ مهيلع اولخدي نأ نم مه دبالو

 © ةحارلاو حرفلا نم الدب نوكيف ث ىنغلا ىلع صقنناو ث ءانعناو لغشلا ى
 ةالابما ريغ نم هيلع نودمتعي .هيف قح لصأ ريغ ىلع © ةدايزلاو غارفلاو

 ىأ ىلع و ناك فيك ث لاملا نم هنولكأي ايف الو ، لاوحألا نم هنوتأي امب

 , .اوملسف ، حابملا اوقفاو ردانلا ىف امرو الأ ، لالح وأ مارح نم ناك هجو

 همزع موزل كلذ عم هيف مهيلع بلاغلا ناك امرو ح هممإ نود هنايض نم

 0 هملظ بانتجاب هيلع نمو: 3ةهمكخ. ةف رعمل ةادنه نمم © هللا ءاش ام الإ

 لهأ ىلع بلاغلا ناك نإو 3 هلكأ ةحابإو هذافنإ زاوجؤ هلخ نظي امع روالأ
 رون هل قلاف الإو © مهف ةلق ملع :فعضل ؤ هريغ ىلع لمنلا نامزلا
 لثم ق رهظأ وهف © ىأرلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم لئالد و ث :حضاو

 هراونأ ق ء ىش ره ذإ > رظن لقأو ، رصب ىندأ هل نم ىلع ىمحم نأ نم اذه

 هب لمعيل هلوقأ ام نبتيف © هيف مغ ال موي ىن ىحضاا سمش نم ىلج

. قيفوتلا هللابو قيض االو ةعس ىف زوجب ال قحلا ريغ نإف © هريغ ال
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 ىن ماعطإلا نأ هللا همح ر ديعس ىنأ خيشاا نع تدجو ىنإف : هل تلق

 :تيملا نع ماعطإلا ىف هتاباوج عماج . ىق هاندجو ىذلاف : لاق . ةعدب ءازعلا

  هوركم هنأ هيف ليق هنأ ه رغ ىلإ هعفري هباوج نم هنأ وجرأو . همتأم ى

 & واولا لبق هزمهب ةدايز خسذاا ضعب ىفو . نالوق امهف ةعدب هنإ لوقو
 { امهدحاب مرح دق هنإف {اعيمج امهيف ال امهدحأ ىف كشلل ىهف اهتوبث ىلعو

 .مل هنأ ىلع ، اوهس نيلقانلا ضعب اهداز نكي مل نإ ةزمهلا كلتب لد هنكل و

 :ءازعلا قحل متآملا ىن جرخ امف لاح لك ىلعو ، امهنم هب ليق امهأ ردي

  رثألا ىث تبثملا ، رصباا لهأ لوق نم ىللاب و & ءاوس ىدنع ايف امهنأل

 وه امنإ - حص نإ- ةعدبلاب هيلع ةيمستلا عوقو نأ ىلع رظناا لهأ لدتسي
 . ةاالض ةعدب لك سيل نكلو ، ةعدب ةثدحم لك نإف ، ريغ ال هثودحل

 امأو . هبانتجا ىأراا اذه ىنعم دايق ىلع عرولاف هوركملا نم هتوبث ىلعو

 .جرخم امم هملعأ الف ، ةلالضلا نم نوكيف ، همب رحت ىنإ ةيهاركلا هب غلبت نأ
 راث آ تناك لب & رثآ حيحص ىن الو رظن ىن هيلع زوجيف لاح ىلع هيف
 .نم هريغ عم ثاثا ىن هتوبث ىلع ةداهشلا ةقفتم اهاندجو ىتاا اهلك نيملسملا
 . نيرخآلا ىن اثيدح و ، نيل وآلا ىن امدق هاياص و زوجت نمم هماعن ايف اياص ولا

 -ءازعاا لكأ نم نومزاي مهلعل مهنأ انموق نع دجوي هنأ هتركذ امو

 نمع اندجو دق معنف ، هنم نولكأيو هن بتكي باتك نإو & نامضلا متأملاو
 & امهنم لكأ نم ىلع نامضلا مازلإ ، كلذ رجح فالخلا لهأ نم هب نظن

 .ةركنملا عدبأا لطاب نم هنإ تيملا هب ىصوأ نإو ث ماتيأ ةثرواا ىف ناك اذإ

 اه هلام نم هذافنإو © هيف ةنسلا ةفلاخمل ريذبتاا نم هب ةيصوااو © هدنع

 .مهريغ ت كلذكف ماتيألا عم هنامض موزل تبث اذإو & هلوق ىف زوجب ال

 .هل قحتسم وأ ثراو نم © مهلثم ىنعملا ىت وه نمم ، مهريغو بايغلا نم
 © هناض ىف ه رغل ىقبي ىذلاف .نيرضاخجلا نم غلاباا هب نإ و هدايق ىلع ةيص ولاب

.بهاذم ىلع هجورخ ل وقأ نا ردقأ ال ىنكلو ؛ هيلإ هيدوي .ىج هبلع وهف
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 3 هليح ام رظنلا ىف الو © هنيزي ام قحلا ىف ملعأ ال ىنآل ايأر لدعلا لهآ"

 ىحم ىلع لدبي نأ ناسنإلل نآل ، ناهرب ليلدب هلطبي رمأ هيف حصي ملام.

 ريقف وأ ىنغ ىف ح هثلث ىلإ هتوم دعب هلام نم ءاش ام ريذبت ربغ نم عوطتلا

 { رجألا ىعم رلا باوبأ ن ه عنمب الق 3 زوجب و عسي امم ا۔ه ريغ ىف وأ

 هب دارأ هسفن ىن هلام نم هلعف وأ هلام نم هب ىصوملا اذه نوكي نأ ىسع و.

 هرعغ ةمهتلا ىنعم ىلع هقحلي نأ نكمأ نإو 2 لمتحم امم هنإف هبر ىلإ ةبرقلا

 مكحم نأل ليبس الف © هلاعفأ داسف ول © هلاوحأ حيبق نم هيلع رهظي امل هيخ

 نوكي نأ نكمي ناك نإو ، قحلا ريغ دارأ هنآ اذه لثم ىن هب ىص وأ ام ىلع

 نأ انل سيلف نعحتو & هتنا ىلإ هرمأو ، بيغلا نم هنأل ىردي ال هنإف كلذك

 انع باغ امم ءىش ملع فاكتن نأ انيلع الو ص هب انل نذأي ملام ىطاعتن

 . "الك © هب ةطاحإلا ىنعمل ، هيلإ ليبس الو © هيلع ليلد ال امم © هملع

 نآ نا زوجب الف لاح لك ىلعو & بيصي ىرخأو . ئطخم ةرات نظلاو.
 نظاا نسح ىلع امهنم ءىش هيف عطقي نأ الو © اذه لثم ى هب مكح

 لمتحاو كلذك ناك اذإو . رجاف الو رب نم ; سانا نم دحأ ىن هنومالو
 ىلع زجم مل © نيملسملا نيد ىن هل احابم & قحلا نم اهجو اهجو هب دارأ نوكي نأ

 ىن هب نظلا ءوس ىلع هلحف ، هدوج و عم لطبي نأ هب ةجحلا مايقل { هتمم

 : عسيف زوج ام 7 هب دارأ هنأ لمتحا اذإ ، هدارم

 ض ةيافك هيف ام لوقلا نم ىضم دقف ث هيف كيجعي اع ىفرع : تلق

 بانتجاو نطوم لك ىف قحلا عابتا ىنيجعيو . لمعتسا ام ريخ عرولاو
 ريغ ىلع تاحابملا عاونأ نم هكرت عرولا ىنعم ىلع جرخ امو ، ةهبش لك"

 ىذلا لالحلا نم مكحلا ىن ناك امب لاحلا ىف عسوت نمو هيلإ وهف ي هل ميرحت
 . ملعأ هتلاو . كلذ ىف رظناف ، قفوملا هللاو . هيلع سأب الف هيف كش ال

 َ نم دحآ تام اذإ اندنع ايف لوةت امو : مدقتملا ىنعملا هنمو : ةلأسم

. كلاملا لام نم هنأ نظلا ىفوءاماعطمهه نولمعي و ني زعمن و رنسي انب رقب نيذلا
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 نمل زوجمأ ث اماتيأ ةثرولا ىن نأ الو ؛ ىصولا الو ةتباث ةيصولا نأ ملعن امل وج

 ةليحلا امف زوم ال ناك نإو ؟ زوجع ال مأ ةفصلا هذه ىلع مهدنع نم لك آ

 ةلمج فرعي مل اذإ لبقتسملا ىف فقيو ةنصخخ ر هل نوكتأ ، ىضم ايف لكأ ايخ

 . كلف انل نب ؟ مهئازمع نم لك أ نيذلا

 همعطتسا ام مكح نآ ىلع اذه ىت ىنعملاب لدي ام نيملسملا لوق ىفف : لاق

 هفرعي اميف ناك نإف © هل هتوبث ىلعو ع هرغخل هنأ هعم حصي ىنح « هفاضأ نمل

 زاج ه ريغال هلام نم حيحص اضر نع هلام نم هيلإ هب رقب امثإ هنأ هلاوحأ نم

 .همزل و & هل زجم ل طرةم ءايح نع وأ ةيقت نع ناك نإو ئ هيلع ء ىش الو هل

 ىلع لاملا نم هببسب هيلع بهذي وآ ، هلك أ ام مرغ لاح ىلع ةيقتلا عضوم ىت

 ٤ فالتخالا ىعم ط رفملا ءايحلا عض وم ق هقحلب نأ ىسعو ٤ لالحتسا رعغ

 ، كلاهلا لام نم هنآ هيف نظلاب همكح ىن هل نمع هلقنو ، كلذ حص نإ

 نأ ، هيلع رجحم ام عضوم ى هبانتجا عرولا نكلو ، حصي ىنح زوج ال
 ىف جاتحيف كلاهلا لام نم هنآ هعم حصو هل ناب نإو ، هيف هنظي ام حص ولا

 نمم نغلابلا نم رضحم مل نم مهيف ناك نإف © ةثرولا عيمج اضر ىلإ هزاوج.
 هدنع خصي ىتح هيف ةكرشلا ىنعمل هل زجم ملهرمأ ثالمع ال نم وأ هيلع لدتسي

 ص وصخللا ىلع ةيص ولاب هيف لخدي نمم وه نوكيو © كلذ لثمل هر ىصوأ امم هنأ

 هلثم وه اث & هريغ عم ثاثلا ىن هتوبث ىلع هيف نيلخادلا ةلمج ىن ، مومعلا وأ

 ىضم دقو‘ ةثرولا ىلإ هيف رمآلاف ، هزواج امو هيلع داز ايفال ، اياصولا نم

 هيف ىصولا ىعدا امنإ و ةجحلاب حصي مل نإو ، همكح ىلع لدي ام لوقلا نم
 يف فالتخالا ىنعم هل قيدصتلا ىنعم ىلع هزاوج ىن هقحلي نأ ىسعف ، ثالذ.

 هلعج دق هنأ حص نإو © هتلادع روهظ و هتنامأ ةحصو هتقث نايب عضوم

 ىف فالتخالا هقحلي نأ هبشأ هيلع اذه وحنو هيعدي ايف وأ © هيف قدصملا .
 ج ورخ نم ىرعتي الأ ، هنود وه نمم ه ريغ ال نمآلا ق وجرأو . مكحلا

عنمب ملام & زاج هرارقإ زوجب نم لاحب ةثر ولا هب رقأ نإو ، هيف اذه لثم
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 ةداهشلا ىنعم ىلع هجورخ ىهو & ىرخآ ةهج نم قحلاب عنام هزاوج نم ذ
 اياصولا نم هيف امب ءافولا نع ثلثلا نع زجعي ام عضوم ىف ريغلا"قح ىق

 وأ هب ىضري الف ، هيف ءاكرشلا ضعب هيف ةكرشلا عضوم ىن هركني وأ هعم
 .نملاحم مه و ؤ هرمأ كلمع ال نم مهف نوكي وأ © هدنع ام ىردي الف بيغي

 ةكرشلا ةحص ىوعمل هزاوج نإف ، هلثم ىف رغلا ىلع ةداهشلا ىف ىض ري ال

 هل نمم دحأ ىقبي ال ىتح © هعم .كلذ حصي مل نم ىلع عنتمم ، هيف
 زوجم ام هجو ىلع هب رقأ وآ زئاج اضر نع © هزاجأ الإ بيصن هيف
 ىصوأ امم هنأ مه ريغ وأ ةثرولا نم ةجحلاب حص ىتمو ص هرارقإ نم

 نم هل زاج هزاوحل لاملا نم هتوبث ىلع هيف زوجي ايف زاجف ك هلثمل هب

 ةلعلا هيلع لخدي ام عضوم ىف & نومأملا نم لاح ىلع ةقثلا ىصولا دي

 هيف زاج امم ىنعملا اذه قح هنأ حصي ىنح ناكول نأ مكحلا ىن ىنعمل عنملاب

 .ء لدعلا ريغب هنأ هعم حصي مل ام كلاملا لام نم هنأ حص ولو ، لوق ىلع

 ةضراعمل لدع مكاح هعنم وأ ، هيلع زوج وأ 2 & هيف حصي مل ام هب زواج

 نئاخ نم هل زرجب الو 0 لدعلاب هل نوكي ام ىنح ص هيف هلوقل ع ومسم

 امم هريغ ىنإ هب ثلثلا ز واجم مل هنأ حصي ىنح ، لوه الو مهتم نم الو

 وأ لهج ىل !ع ملظب اياصولا نم هيف ام ىلع ىدعت الو ، قح ريغب هيلع داز

 ريغ مهملا نل ء ىش ىف لطاب هجو ىلع هل ىذلا دحلا هب زواج الو ك ملع

 1 ، لدعي مأ زوجمأ ىردي ال لوهجملاو ، اذه نم ع ىش ىلع نومأم

 نإو ، هيلإ ىص وأ كلاهلا نأ حص نإو . نيملسملا لوق ىن لاح ىلع ىصوي

 .عنتمي ام عض وه ىن ريغلا نم نوكي نه وأ ء ةثرولا رمغ عنام كلانه نكي ل

 نمه الإ مهف سيلو & د وهش لاملاب هلعمي .ام ىلع مهو هرف هل نوكي قحل هب

 .نه اهريغ الو & حصت ةيقت نع الإ هيلع هنوركني الو ، ىصولا هيلع زوج

 .ةيص ولاب حصي ل نإ و { مال عجار ه رمأ نآل مهيلع زاج © طرفم ءايح

 .. ملعأ هللاو . هيلع دز ام ىلإ زوجي هيف ىذلا رادقملا زواجف { حص وأ .

; . اهنا وض لمختل 0 :اهف رعت ىح ك اندفأ ىلا هوج رولا هذه ف رظناف
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 ، هيف ثالوخدل هيلع تنأ ىذلا هجولا ملعت نأ ىسع © كرمأ اهيلع ض رعت مث

 عم ىدثويو . همئإ باصأف © لدعلا ريغل هيف تلخد دق امم جورخلا لجعتف
 نم دبالف هرادقم ىف وه مك هفرعت مل نإف ، همرغ هلهأل كلمزل دق ام ةردقلا

 ريدقت © هل كيرحت ىن هارت ايف هنم كجورخ ىف ثاشت ال ىنح ها رحتت نأ

 ءادآل اي وان ، ثلسقن هعم نكستو © كرطاخ هيلإ نئمطيو © كردص هب جلشي

 ى هنونيد ريغب ، كعم حص ىتم ثايلع ىقب دق هنأ ، ءىش نم كل رهظي ام

 رمآ ام ليبس ىلع هب ىصوتف صالخلا لبق توملا كرضحم نإو ىأ رلا عض وم
 سيلف ، همارحل لالحتسالا ىعم ىلع كنم ناك امو .. ه ريغ ال هب هتلا

 ايف ةليحلا ىه هذهف © ءىش ةبوتلا دعب هيف نبملسملا لوق رثكأ ىن ثايلع
 (١)ةهش لك كرتو لبقأ ايف هروجع بانتجاو كصالخل اهبلطت نإ ىضم
 هعضاومل هقيرط نم ريخلا بلطاف { رخو نسحف ةطاحتسالا ىبعم ىلع

 © كرمع نم ىقب ايف طيرفتلاو ، كرمأ نم ء ىشل لامهإلاو كايإو { كدهج
 غارفلا دعب و ، ىفص بلق نم ةدارإ قدصب اضر لاح ىلع كبر ىقلت ىنح
 هيلع ام ىلإ ثلنمأ نإ هب عج راف كسفن رمأ نم هيف رظنلا لاخلا ىف كلمأ امم

 كنإف & ارهاش هب عمست وأ ارهاظ هارت امم كنامز لهأ كلناوأ ىف اذه نم

 نيكمهنم © نتفلاو ةوادعلاو ، نحإلاو ىولبلاو نحملا نم هب مه ام ىلع مهدجت

 نم هللا ىده نم الإ ، ةيزر عون اهنورديال ثيح نم ح ةيلبلا هذه ى .

 هذه ى مهارن ال وأ اودجوي الآ اوداك ىتح مس ام ليلقو بابلألا ىلوأ

 بكار نب ، نيزعم هلهأ ىلإ نيعرسم اورداب ىنغ وذ ىنف املك 0 ايندلا
 { رخآ هبقعأ عمج ىضم املك لجاورلا نم اورثكأ اع رو ، لجار و

 ةرات ، ىحلا لام نم نوكي دقو . رفاولا ءزحلا كلاهلا لام نم ا وكلهنسي ىتح
 هوباصأ امم ةالابم الو ، لاح ىلع ىضرلاب هيلع ةلاد الو لاحلا ىف جرحت الب
 نه نولخدي ام عم 0 لالح وأ مارح نم ناك هجو ىأ ىلع 0 لاملا نم

 . نيرطس وحن لصالاب ضايب ( ) ١

 ( ٢ج ر اثآلا بابل - ٤ ١ م )
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 ىف باصملا نم هب مهامع مه ةلهذملا لاغشألا نم تيملا لهأ ىلع لاوحألا
 ريثك لذب ىف فاكتلا ىنإ نيلصاولا ةرسب نبهراك مهنوعدي امب رو . لاحلا

 اهذيذلب الإ همعطأ نمع مهدحأ ىض ري ال ذإ ةمعطآلا نبسحت ىن مهديأب امم

 3 اهزيرابأ ةدوجو اهنس ةرثكو ، اهزرأو اهذينحلىوش الو ري۔ة ى

 نيقرفم الو ، هماث آ نم ، نممأتم ريغ اهتفولع ىف باودلا هيلإ جاتحت ام و

 ىف اوباصأ نئلو اذه ىرخأو ثكالذ نوفداصي ةراتف & همارحر هلالح نب

 ثيح نم ردانلا ىف حابملا اوقفاو نئلو رثكألا ىف اوأطخأ دقف لقألا

 ةبيصملا ىهو ، نوملعي ال مهو روجحملا هيف بلاغلا ناك امب رف © هن وردي ال
 ىلوألا قوف ءازعلا مف نم ىلع هنأكو ، ىركذلا تعفن نإ ركذف ، ىركلا

 نم 0 رومآلا هذه نم اوملس نئلو ، ىرحأ اهنم ةي زعتلاب مه 0 ىرخآلا
 ةيةنتلا وأ ىض رلا ىلع هل هنولذبي ايف مف نوكي نأ ىسعف ، روجحم ىن لوخدلا

 نوكي امك ص رجآلا نم هفاعضأ ىذآلا نم امهيف ام عم ، ط رفملا ءايحلا وأ

 ريغ اولاني مل ىرخآلا نكت نإ و . رزولا نم هرجح عض وم ىف ثاثل وأ ىلع
 حض وأ ملظلا ىت هررهظو © ال فيكو . معن ث ل املا نارسخ عم لاملا عئاض

 ؟ نايبلا ىنعل ناهرب ةدايز ىلإ جاتحم ففأف © ملع ىلع ران نم نيرظانلل

 ةيربلا ىقلت ام ىلع لزنت ث ريطلا رساونو عابسك لسعملا ف مهن
 لازت الف © اليل كلتو اراهن اهاع عمتجتف ، ةيرربلاب فيحلا نم
 قرفلا نكل و 0 محش الو دلج الو محل ىقبي ال ىح ء رشنو شه نب

 س نولوئسم ثالذ نع ءال؛وهو © ءىش هئارو نم اهلع سيل هذه نأ امهنيب

 ةيقب اوكرت وأ ةيلكلاب هولكأ ، نوتيةذُم همارح ىلعو ، نوبساحم هيلعو

 عبتت الو ثحم الف { لاحىلع نولفاغ هلك اذه نع مه و‘ عجرو بات نم الإ
 رظن الو نأي امب زرحم ايف وأ رجحم وأ حابي امع لاوس ال نتيبت ال و
 © قحم لدعلا وه ىذلا رثآلا فلاخ نإو . عزف الو فقوت الو ،عرو الو

 رذعالناك نإو 0 ةدايز ال هدوجو ىلع ةدارإ هيف مه امنإ ، قحم لك لوق ى
اهبف فلسلا حلاص ىضمف ىرج هلثم ىلع اذه فيكف ، هيلع ن وكي نمل هيف
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 ؟ ريخلا لمعت نأ مزاللا ريغ نم ىغبني ايف ىلوآلا ناك امأ ؟ ىضقنا

 ىبلا نع ثيدح ىن ءاج امك لغشلا نم هب مه ام لجأل تيملا لهآل ماعطلا نإ

 : هنع هللا ىضر بلاط أ نب رفعج لتق امل لاق هنأ _ ملسو هيلع هتنا ىلص

 مل نإ ةياورلا ىنعم ىلع «" مهلغش دق ام مهاتأ دقف اماعط رفعج لآل اوعنصا ه

 نوكي نآ ىسعو ، سكعلاب كنامز نم سمالاب هوتأ ءالئوه و .اهفورح نكت
 3 هبانتجا ع رولا نمف اذه ىلع و: هوركم هنإ ليقو & ةعدبلاب ىمح هثودح ىل

 ىضرلا وأ ةيصولاب هزاوج عضوم ىن ، هميرحت ىلإ ةيهاركلا هب غلبت مل نإو
 مرحت الو ، هزاوج عضوم ى هزاجتسا نمل ةثطخت ريغ نم ، هنم زوجم نمم

 ىن اهعم هوتبثأف ، اياصولا ىن نيملسملا نم ملعلا لهأ هزاجأ دق امم هنإف 0 هل

 ىئو س ىلعلا هتلا نع باتكلا ىف الإ ، لادج الو دانع ربغب 0 لاملا نم ثلثلا

 نهب ىضارتلاب هلثم ةحابإ ىلع هلك أ ىن هلدي ام 3 ىنلا هلوسر نع ةنسلا

 لام نم هذافنإ عنمو ث هميرحت ىف هقلطأ نم باوص ىل نيي مل اذهلو 0 هلهأ

 هذه ىلع ىنإف ، موقلا نم هنآ هيف ىنظ ىلع بلغي نم حص نإو ، هب ىصوملا
 حصي ىتح ث هزاوج الإ هيف ىعم اميف زوجم الذإ © مول الو هتبثأف هزيجأ

 ىنآل س ةركنملا عدبلا نم هنأ اذه ىف همع زل افالخ © قح هجوب هلطبي ام

 اثدحم هسفن ىف ناك نإو ، ةرفكملا تاثدحملا نم نوكيف قحلاب كلذك هملعأ ال

 باوبأ نعهجورخ ىعدي ادحأ نأ ىل ناب الو . الك ، ةلالض ةثدحم لك سبلف

 ادبأ هيأر ىلع روجحملا هلطابل هب ىصوي نأ نم عنميف روجفلا نم هربغ ىلإ ربلا
 اذه لعلو ،هلامل هثلث ىلإ هلام نم اهبف هل نإ هفالخ زوج الف ، حص دق ام عم

 ىصوي عوطتلا هجو ىلع امم هريغك © هبر ىنإ ىبرقلا هب دارأ دق نوكي ىصوملا

 ىذلا هئثوس نس هنآل هيلإ ليبس ال 0 هتلا ريغل هنأ هدارم ىف هب نظلاو 0 هب
 داقو ، هيف ةنيب الو ، هياع ليلد الب سانلا م دحأ ىلع هب مكح نأ زوج ال

 نم ىلع جرح الو ، هلح عضاوم ىف هتوبث ىلع هنأب اذه ىف ل وقلا نم ىضم

 ةحابإلاعبخ وم هلعاف ىلع بيغلاب قلخ نأ عساو ريغ و © هلحم ى هب ىصوأ

{ هيلكآ ىلع هرجح نطومو © هيلعافل عنملا لحم ى وه امإو & هلكا الو



. ٢١٢ 

 هب صوم نم ادبأ هلح مهف بجوت { ةحضاول هيف ليلد ريغب هيلع مهمادقإو

 نمم هربغ هعم سيل ، لقاع غلاب ثراو نم اضر الو ، زوجب ام هجو ىلع

 نأ ةهبش لك بنتجاو مارح لك عدف ، هيف ةكرشلا ىنعمل ك هب هزاوج عنتم
 مهلاوحأ نم كيلع ىفخ امو © مهلاثمأب اه ءىش ىف رتغت وأ مهُنكاذه ىف نوكت

 : هنع ثحبي الف أطخلاو ةباصإلا هجو ىلع هيف مهل لمتحم امم ، ءىش ىن
 ىصحت ال ، رصعلا اذه لهأ داسف عاونأف ، رظنلا باب كسفن نع قلغأو

 . رصعلا اذه ى

 ماعطإلا نأ _ هلا همحر _ ديعس ىنأ خيشلا نع تدج و ثانإ : تلقو

 امهنم لكأ نم نوم زلي مهلعل انموق نع دجوي هنإو { ةعدب متأملاو ءازعلا ىت

 ىضم داقف ، بتك امم نولكأي و امهنوبتكي باتتكلامتدج و مكنإو ، نامضلا

 ةباتكلا ى نايب ةدايز ىلإ عضوملا اذه ىف هعم جاتحم الام اذه ىف لوقلا نم

 ىفكو ث حيرصتلاب امهيلع لدي ام هيف هنآل { امهنم لكألا ىن الو { امهل

 "نإف .0 ةدافالا ىنعمل هيلإ عج راف ةدايزلا د رت نإف 0 ىرخأ ة رم ةداعالا نع

 مايق عضوم ىن هذاقنإ الو 0 هيف كش ال هب ىصوي نأ زاج ام ةباتك زاوج

 هزاوج ىف الو © هب ىص وملا لام نم همو زل عضوم ىق هيلعو ىصولل ةجحلا

 د رت نإو ، هزاوج عضوم ىن هنم هل زوجب ام وأ ، عساولا ىلع هب ىصوأ نمل
 ككرت ىلع كل ىغبنيف امهلثم ىف باتكلا نم كنامز ى ى.ةقت نأ ىلإ

 نم هروجحم ىن عقت الئل ، هيلع مدقت نآ لبق هيف رظنلا غلابت نأ ديلقتلا مرحم

 » مهكلسم ق مه رثآ عبتتنأ ىف باوصلانم اهجو كال ىرت مأ هب ردت ال ثيح

 ثائلوأ رذحت مل نإو ، مزحلا تعضأ 0 ملح الو عرو الو ملع ال اوناك نإو

 مهنيح ى :هيلع مها رت ام ىلع ىضرت وأ ؟ كنيد ىنف كل فيكف كايند رمأ ىف

 نإ الك ؟ ةودق مهذختتف ةوسأ مهف كل ن وكي نأ مهنيد ىلع ص رحلا ةلق نم

 ءىشب رورغلا نم كل اهارأ ةاجت ، لاجرلا ءالوه لثم نع لازتعالا ىن كل

عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ ، زومآلا نم ةحضاو ريغ ىلع هنوتأي ام ، ءىش نم



_ ٢٣١٣ 

 نم ىقتلاو علعااب هف رعت نم الإ ) نيعمجأ فانيد ىلع مه رذحاف ئ ر ورسلا

 نام زلا داسفل نا وآلا اذه ق داك دةلو . ندد قف { هل دلقم رمغ ] نيملسملا

 ةفرعم تد رأ و ثكالذ ىلع مهف كشت نإف & كلذك ن وكي نم كالانه دجوي ال

 نم مهلاوحأ ن ره كل ودبي ام ض رءعاف ع روتلا مدعو لهحلا نم هب ه ام

 . كلذ لعفت نإ كلنإف 0 رثألاو عامجإلا و رخلا و ىآلا مكح ىلع عرت

 امبرو الأ ، هاضر هيف امل هتلا هاده نم الإ ، كلذ ريغ ىلع ا ص رحأ

 عاطقنالانوكيف { ‘ مهنم م رارفلا ىلإ كاعد و\ لاحلا ى قحل اب ل تقملا ثكانأر وأ

 لاح ىلع مايألا نم اهريغ و ءازعلا مايأ ىف ، لاص ولا نم كيلإ بحأ مهنع

 6 لك أتنأ كدارم ناك نأ و . اهنع ىنغال رومأو، اهنم دب ال عضاوم ىف الإ

 © هزاوج ملعت نأ ريغ نم مهل ادلقم ريغلا نم نولكأي ءازعلا ماعط نم هل ام

 اون وكي مل نأ و ام رج كللذ ىرأ الف هنانئمطا الو مكح ىف كل ةزيج ةجحالو

 © هم رحتبهيف نونيدي امم كاهتنا الو هما رح لالحتساب ةمهت الو ةنايخ لهأ هيف

 مهلو ‘ عدار ة ةهبش ىل اك نم . عنام هللا نم ىوقتو 0 عفان لع لهأ مه لب

 نأ ىسعو . ىلوأو مج ملعأ هللاو ، ىردأو مه رمأب ىل وأ مهف 0 ةيالو كعم

 ىلع مهنم كلثل“ول رفغتساف { هردت ملف هملع كنع بلغ لدعب هولكأ اونوكي

 .لكأت الف ثمعطأ نإو ، هيف قح هجو هل لمتحا ام هريغ لام نم هلكأ

 . ملعأ هللا و

 نآرقلل ةءارقلا ىف نبملسملا لوق نم هانفرع ام رثكأ ىلع هنمز : ةلأسم

 . انعم هب لومعملا وهو ث ةزئاج اهنإ ةرجألاب روبقال ةرايزلا ىنعم ىلع

 . لع آ هللا و

 نفديىنذلاه رق ىلع اهنلغب أرقي ةلخنب ىصوأ لجر قو هن٠و : ةلأسم

 (١)ةلخناا ىنطي انامز ثكم و هنبا ةلخنلا ىل وتو ىصوملا تامو هت ومدعب هيف

 . اهرامث عيبي : ةلخنلا ىطي ) ( ١



_ ٢١٤ 

 اذهن وكيأ دحأه رجأتسي نأ البة رجألا ,زم هرغ أرقياملثم ىلع اهتلغب أرقيو
 لاح اهرمأب هنم ىل وأ وه نم عم هلعف نم ناك نإف : لاق ؟ ال مأ امات لعفلا
 ، فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم دعبي الف الإ و ، هل امم هفرعأ الف اهب همايق

 هرمأ نم اذه ىلع هئانعل عضوملا ىف لثملا ةرجأ رادقم ىف نوكي ام زاوحل

 . لدعلا لهأ رظن ىن كالذ ىلع داز ام ال

 :لاق ؟ ال مأ م رغلا اذه ى هيلعأ لهجلا ىلع كلذ لعف نإو : هل تلق

 الإو ث هيلع ردق نإ هذخأ امل درلاف ، لاح ىلع هل سيل ام عض وم ى امأ

 نمىأر ى نوكي اذه ىلعف { هزاوج ىف فلتخم ام عضوم ىف امأو ،هل م رغلاف

 ةرجأ ىلع ديزي ام الإ ، هيلع 'ىش الف هزاجأ نم ىأر ىلعو ء ها هزيجمال

 . هيلإ دريف لثملا

 اذه دحأ ف رعي ملو © ةلخنلا هذه ىل وتملا نبالا اذه تا . نإ و : هل تلق

 0 (١)اهبرغ وأ اهقرش وأ اهيلاع وأ ةرقملا لفاس ىف 0 ةءارقلا هل ىذلا رقلا

 ىرحتي دحأ ردقالو | ةعساو ة رقملا تناكو { ةلخنلا هذه ةلاغب لعفي فيك

 عج رت مأ ؟ ةيصولاهذه ذافنإ ىلإ ليبسلا فيك ؟ رقلا اذه هيف ىذلا عومل

 ناك ام ص ةثرولا ىلإ هب ىصوملا عوج رب لوقأ نأ ردقأال : لاق ؟ ةثرولا ىلإ

 صخ رينم ىأ رل ،اهناهج عيمج و اهطسو نم ة رقملا ىن هتو ه عمسي ئراقتلا
 دبالرابتعالا ىف ذئنيح هنأك اذه ىلع هزآل { ةءا رقلا لاح ريقلا نع دعابتلا ق

 . ملعأ هللاو . رقلا دنع نم عمسي نأ نم

 هعفرأف دحأ نع هتفرع ض هنيعب هيف ءىشلا ظفحم هلقأ مل ىنإف هيف رظناف

 ى رخأت نم ضعب نع هتدجو ىنإ مث 0 اهباوج ةعاس ةلأسملا ىف ثايلإ هنع

 اهنم عمسي ام ردقب ئ هت وص ةءعا رقلاب عف ريف ٥ ةربقملا ىئ : طس وتي هنأ ل نامزلا

 . كلذ ق رظنيف > هل وق ىعم ىلع

 )١( أطخ «اهبرغ وأ اهقرش وأ ه : لصالا ىف .



 - _ ٢١٥

 كلذ ئزجمأ ، ةنكمألا نم ءاش ثيح ةلخنلا هذه ةلغب أرق نإ و : هل تلق

 ، هدلب ريغ وأ هدلب ىن ناك ؟ ال مأ اع ىصوملا تيملا اذه نع اهم-ىون نإ

 ىلإ هب ىصوملا عوجرب ليقو © اذه ليق دق : لاق ؟ال مآ هرق باغ اذإ

 ةثرولا

 سنأتسي مأ باوثلا بلطل كلذ ةءارقلا نم اذه لثمل ةيص ولا هذهأ : هل تلق

 { روطف وأ مايصب ىص وي ىذلا كلذكو ؟ هتانسح ى هل ةدايز اذه مأ ؟ تيملا هب

 م نم مايصلاو ةءارقلا ىف امل اذه نإ . معن : : لاق ؟ اذه عيمج ىعم ام

 ا نكل و © هباوث ى ةبغرو هتلا ةاضرم ابلط امه .اع ناعأ وأ ، امهلعف نمل

 . هاهن و هرمأ م عيمج ىق هالوم ىقتا نمل

 اع عفتني له هتانسح ى هل ةدايز ةيصولا هذه تناك نإو : هل تلق

 2 اذه ىف هل عقي الف © هرزو ىف كاله نمل رجأ ال : لاق ؟ ال مأ اكلام تام نم

 تانسحلا نم هل سيلو © هارخآ ىف كلال ةدايزلا عضوم نيأف ، ةدئاف الو

 جرخم نمل ةافولا دعب اذه وحن نم ةدايزلا ىجرت امنإ ..هرمأ نم اذه ىلع

 نم تنمآ نكت مل اسفن ؛ىش عفني الف الإو ، كالهلا نم ةيفاع ىن هايند نم

 . ملعأ هللاو . كلذ ىف رظناف { آريخ اهناممإ ىن تبسك وأ ، لبق

 ةفص امو ؟ نملوتقملا نم لسغي نمو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 رغب وأ مامإلا رمأب هنم صتقملا كلذكو ؟ لسغي ال نأب اب صخ ىذلا ديهشلا

 نود _ ةكرعملا ىن لوتقملا وه لسغي ال ىذلا ديهشلا نإ : لاق ؟ مامإلا رمأ

 لسغي هنإ لوقو © لوقلا رثكأ ىف نبغابلا وأ نيكرشملا برح ىف _ هريغ

 . كلذ نم ررض هيلع فخي مل اذإ هتراهط ىن هل ةدايز كلذ و ، لاح لك ىلع
 ، ىوادي نأ لبق ةكرعملا ريغ ىف تام نمو 0 املظ لتق نم هاوس ام امأ و

: ملعأ هللاو . ىأ رلاب نيملسملا نيب فالتخا هلسغ ىفف



 ۔ ٢١٦

 قبي مل ىدآ باهإ ءالخلا ىف دجو نمو : حاضو نب حلاص خيشلا ةلأسم

 اتيم دج و اذإ و ، هيلع ىلصي الو هنفد & عوطقم سأرلاو ، محللا نم ء ىش هيف
 هردص و هسأر دج و نإ ثالذكو ، هيلع ىلص و هلسغ ، سأر الب ادسج الوتقم وأ

 هيلع ىلصي ال و هلسغي الف ، نيلج رنا ىلي امم هفصن دج و نإ و ، هيلع ىلص و هلسغ

 هيلع ىلص و عمج هندب نم ء ىش هعم و تيم سأر دجو اذإ اولاقو . هنفدي و
 . ملعأ هللا و . نفد و.

 ، هلام سأر نم نمكي هنأ نفكب ص وي ملو تام لجر ىنو هنمو : ةلأسم

 : ىلاعت هلوقل هتجوز نفكب ذخوي جوزلا نأ عرشلا نايب ىف تدجوو
 ذخ“وت مل لام هل نكي ملو لجرلا تام نإ و (١)(ءاسشلا ىلع َنوماوقلاجّرلا )

 . ملعأ هللاو . هنفكب هتجوز

 ، نارفعزلاوس رولاب ةغوبصملا بايثلاب ةأرملا نيفكت زوجب لهن و : ةلأسم
 تركذ امم اونفك نإو ضيبلا بايثلاب لضفألا : لاق ؟ نايبصلا كلذكو

 . ملعأ هللا و . ءاسنلل هب سأب ال ريرحلا كلذكو © زئاجف

 هعزني ، بوث هنفك ىلع نوكي تيملا نع لثسو : ديعس وبأ خيشلا ةلأسم
 بوقثلا نمضيأ ، هل بوقثلا ملعي الو © ةقث ربغ ىلإ هملسيو تيملا ربقي ىذلا

 هيلع نومأم ريغ ىلإ هملس دق ناكوبوثلا فلتأ اذإ هنأ ىعم : لاق ؟ ال مأ

 ناك نإف { ىدنع كلذ نامض هيلعف ، هيف ميلستلا ىلإ جاتحي ىذلا تقولا كلذ ى

 كلذ ريغ ىف انمآ نكي مل ولو ، تقولا كلذ لثم ىن نمآ عضوم ىف هعضو

 { رايتخالا مدعو ، رارطضالا موزل عضومل { رابتعالاو رظنلا ىف تقولا

 . ملعأ هللا و . هللا ءاش نإ كالذ ىف نامض الف

 تضقناو ءازعلا ذفني مل نإ و © ماي ةثالث هدح ءازعلا نإ : ناديبع نبا ةلأسم
 رعغ وه و ءا زعلادحأ ذفنأ اذإ امأو . ىص وملاةثرول هب ىصوملا عجريشمايأ ةثالث

 )١( ةيآلا نم ٣٤ ءاسنلا ةروس .
 



_ ٢١٧ _ 

 دلب ىف ذفني تيملا ءازعو ، عوطتم وهو ء ىش هل سيلف ، ثراو الو ىصو
 . ملعأ هللاو . ءازعلا هل نم

 مامإ هنأ ىوني نأ ىسنو ، ةزانج ىلع ةعامحلاب ىلص نمو : ىلمازلا ةلأسم
 مامإ هنأ وني ملو موقلاب مأ ىذلا امأف : لاق ؟ ةالصلا تتأ 3 هتالصب ىلصي نمل

 ىنبجعيف 0 هبلق ىف كلذ ىونو ناسللاب ةينلا كرت ناك نإف ، هتالصب ىلصي نمل

 انهه هنأل هتالصب ممتالصمتت الف هبلقب الو هناسلب وني مل ناك نإ و { مهتالص مامت

 مه رضي الو ، ضعبلا نع ضعبلا اهبف ىفكي ةزانحلا ةالص نأ الإ ، هدحو ىلصي
 . ملعأ هللا و . كلذ

 نيملسملا راثآ نم هانظفح ىذلا : كرابم نب دمحأ نب ديعس خيشلا ةلأسم

 ةالصلا نإ لاق نم : لاقف ، ةايح هل حصت ملو هقلخ مت اذإ دولوملا ىف فالتخا

 نيبتت ىتح هيلع ىلصي : لاق نم لاقو .نيملسملل دلو ناك اذإ ةتباث هيلع

 3 فالتخا اضيأ هيفف ، اتيم مأ ايح جرخ فرعي مل نإو . لهتسيو هتايح

 حصت ىتح هيلع ىلصي ال لوقو © اتيم جرخ هنأ حصي ىنح هيلع ىلصي لوق

 ، هيلع ةبجاو ةالصلاف ، هسأر هيفو دسج وهو هتايح تحص نإو 0 هتايح

 دجو نإو © اضيأ هيلع ةبجاو ةالصلاف ناسنإلا ىقاب ىقبو سأرلا بهذ نإو

 3 هيلع ىلصي لوقو ، فالتخا اضيآ هيف و . هيلع ىلصي الف نيلج رلا ىلي امم هفصن
 :نيملسملا نم هنآ فرعي مل نإو . لوقلا رثكأ وهو © هيلع ىلصي ال لوقو

 ناك نإو 0 مهكح همكحف نيملسملا دالب ىن ناك نإ ليقف ، نيكرشملا نم الو

 ىلإ رظني لوقو ، كلذ فالخ حصي ىنح & مهمكح همكحف نيكرشملا دالب ىن
 . ملعأ هللا و . مهم وهف نيملسملا سابل هسابل ناكنإ © هسابل و هيز

 توملا دنع ضيرملا هنياعي له ، توملا كلم ىو : ناديبع نبا ةلأسم
 : لاق ؟.ال مأ ديعس مأ ىقش هسفن فرعي ىتح تومب ال هنأو ، نعلا ةي؟ور

. هسفن فرعي ىنح تومب ال هنأو ، توملا كلم نياعي هنأ انعيش اذكه . معن



 س ٢١٨

 نوعج إ را برلاق توملا مه دحأ ءاج اذإ ىنح) : ىلاعت هلوق اذه ىلع لديو

 . )١( (آالاص ُرمعأ ىلعل

 : لاق . 1 ايندلا ق تاومألاو ءايحألا ىلع ىذلا رونلا ق هنم و : ةلأسم

 . ملعأ هللا و . مغ ةكئاللا ةرايز نم نوكي هنأ هانعمس ام ىلع

 مظعلا نآرقلا أرقي نم كلذب رجتئويل اذكو اذكب ىصوأ نمو : ةلأسم

 نآ زئاجف (٢)نيثالثلا نآرقلا ءازجأ ةءارق نسحم نم دجوي ملو & هربق دنع

 & ريكنتلاب انآرق ىمسي نآرقلا ضعب نآل ، نآرقلا نم فرعي ام رركي نم رجوي
 نآرقلا هضعب ةيمست ىلع ليلدلا ، ماللاو فلألاب فيرعتلاب نآرقلا ىمسيو

 "هل اوعمتساف نآرقلا ئ رق اذإو) :ىلاعت هلوق ، ماللاو فلألاب فرعم
 مولعمو & ةعامحلا ةالصل مومأملا ىن ةيآلا هذه تلزن ليق ()٢( اوتصننأو

 : ىلاعت هللا لاقو © نآرقلا ضعب دمحلا دعب ةالصلا ىن أرقي مامإلا نأ

 نم نأ مولعم و (٤)(مجَّرلا إ ناطيشلا نيمتلاب"ذعَتساف نآرقلا ة تأرق اذإف )

 ةلمج ىمسي دقو . مج رلا ناطيشلا نم هتلاب ذيعتسي نآرقلا ضعب أرقي نأ دارأ

 ()٥( دجنم نآرق وه لَي) : ىلاعت هلوق نم ركنتلا ىلع انآرق نآرقلا

 نسحم ال ريجألا ناكو ث ةرجالاب نآرقلا نم نيعزج ةءارقب ىصوأ نمو

 ىمسي ثالذ نآل ، نترم ءزحلا كلذ رركي ىفكي الف & دحاو ًاعزج الإ
 . ملعأ هللا و . رركولو & ادحاو اءزج

 اهيف ىراوي روبق رفحم نم كلذب رجتئوي اذكو اذكب ىصوأ نمو : ةلأسم

 ثكللذب رجوي نآ زوجم و ، رفحلل ديدحلا ءارش ةيصولا هذه نم زوجم الف ، ىتوملا

 . نونمؤملا ةروس ١٠٠ ةيآلا نم ءزج و ٩٩ ةيآلا )١(

 . « نآرقلا ءازجأ نيثالث ةءارق نحي نم لصحي ملو "ا : لصألا ىف )٦٢(
 . فارعألا ةروس نم ٢٠٤ ةيآلا نم )٣(

 . لحنلا ةروس نم ٩٨ ةيآلا )٤(
 . جوربلا ةروس نم ١ ةيآلا )٥(



٢١٩ 

 اذكو اذكب ىص وأ نم امأ و ، رفحلل ديدحلا هيلع ن وكي نأ رجألا ىلع ط رتشي و

 ةيصولا هذه نه ىرتشي نأ زوجي اذهف & ىتوملا اهيف (١)نفدي ىتلا روبقلا رفحل

 نفدي نأ زوجم نيهجولا ىلعو ث رفحلل ديدح ىرتكي نأ وأ ، رفحلل ديدحلا
 . ملعأ هلا و . ءاينغألا روبقلا كلت ى

 ناكاذإ ةراي زلا ىفو : ةعمج نب نافلخ اهل حراشلا نظأ بوتكم : ةلأسم

 لمعلا مامتب الإ ةرجألا قحتسي الو هلمع صقن دقف افرح فرح ناكم لدب

 نم لوق ىلع ، اذك عضوم ىن اذكو اذكب نآرقلا أرقي نأ ارجأتسم ناك اذإ

 & تاعاطلا نم هنأل ةرجألا هل زجُي مل ضعب و . نآرقلا ئراقل ةرجآلا زيجع

 ذلتخا دقف ناذألاو هتءارقو نآرقلا ملعت لثم ناسنإلا اهلمعي ةعاط لكو
 ةالصلا لثم هتلا اهض رتفا ىنلا (؟))ضئارفلا الإ ، ةرجألا قاقحتسا ىف نوملسملا

 كلذ ى ملعن الو ، لاح ىلع ةرجألا اهبف زوجت الف ضئارفلا نم اهلكاش امو
 . ملعأ هللاو . هلمع ردقب ةرجألا قحتسي لاق نم مهنم و . افالتخا

 ةالصلا و هلسغ و هلمحل نذإ ىلإ جاتحأ { هتيب ىف تيملا تام اذإ و : ةلأسم

 ©ةعاط وه امإ و ةيصعم سيل ثالذ لعف نإ ىدنع : لاق ؟ ال مأ هنفد و هيلع

 . بجاوب سيلو ، قالخآلا قيرط نم بابحتسا كلذ ىف ءايلوألا رامثتساو
 . ملعأ هللا و

 ملسملا فرعي ملو ،اعيمج اق رتحا كرشم و ملسم ىنو : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟ دحلي و هيلع ىلصيو لسغي نم ؟ امهف ىأرلا فيك 2 امهنم كرشملا نم

 م لسغيف ملسملا فرعي ,ىيح نالسغي ال نماسملا ضعب لاقف لسغلا امأ : لاق

 : ىلع ةالصلاب دصقي هنإف ةالصلا امأو © اعيمج نالسغي امهنإ لوقو
 . ملعأ هللاو

 )١( نفديل ه : لصألا ىف , .
 . ضئارفلا ىف ه : لصألا ف ()



٢٢٠ 

 ؟هتج وز لسغي له 0 جوزلا ف ; فلتخا و : ىلاعسلا دمحم نب رماع : ةلأسم

 جوزلا لسغ زاوج ولح هنأ _ ملعأ هللاو _ ىدنع و « ال ,ليقت و ث اهلسغي ليقف

 . ملعأ هتلاو . ءايلوألا رئاس نم هربغ نم ىلوأ وهو هتجوزل

 ف رعيال و ءاعدلا فرعي ال لجر تيملا ىلع ىلص اذإ و : ناديبع نبا ةلأسم

 عبرأ" ربكو تارم ثالث ( دمحلا ) أرقو © نآرقلا نه ةروسو ( دمحلا ) الإ
 : نيملسملا ضعب لاق : لاق ؟ تيملا ىلع ةالصلا داعت مأ ىفكيأ { تا ريبكت

 . ملعآ هللا و . هيلع ةداعإ ال ليق و ةداعإلا هيلع

 دعب هيف نفدي ارق رمحم نمل ةضف ةيسابقب ىصوأ نم و : ىحبصلا ةلأسم

 . م رافحلا ضعب هربخأف > ه رق هل رقح نم فرعي ال ىصرولاو © هتوم

 : لاق ؟ ال مأ ؟ هربخأ ام ىلع ةيصولا هذه ذافنإ هعسي و اذه لوقب ىفتكيأ

 . ملعأ هتا و . هيلإ كلذ ميلست هل زئاجف هبلق هب نئمطي نم هرخأو دهش اذإ

 ، مميت ةزانحلا ىلع ةالصلا توف فاخ نمو : ديعس وبأ ةلأسم
 . ءاملا دجم ناكاذإ ة راهطب الإ اهباع ىلصي ال لوقو ) توفلل رذعلا ىعم اذهف

 ثكالذكو . نفدي ل وأ نفد © ةعامج دعب ةعاسج تيملا ىلع ىلصي نأ زئاجو

 . ملعأ هللا و . آرارم هيلع ىلصي لج رلا

 © هقسف آرهاش ًاقساف ة زانحلا ىلع ةالصلاب ىل وألاناكاذإ و : ىلمازلا ةلأسم

 هتالصب اولصي نأ نيملسمل نم نيرضاحلل زوجو ؟ اهف امامإ نوكي نأ زوجأ

 مهنكل و & مهس ةالصلل هومدقي الأ ىببجعي ايف : لاق ؟ ال مأ مهنالص مت و اهف

 وه مدقت نإو ، هرمأب مدقتي ىذلا نوكي و 0 انب ىلصي .ادحأ رم هل نولوقي
 كالت مهنأزجأ & هب رموي ام ةالصلا ق لعف و ك مهس ىلص و مه رمأ رغ نم

 هومدقي الو ، مه ىلص و مهلضفأ مه اومدق آدحأ مه مدقي نأ ىنأ نإ و ، ةالصلا

 . ملعأ هلا و . وه

المح اهيلع ةالصلاب نيرضاحلا ةزانحلا ىل و رمأ اذإو : ىحبصلا ةلأسم



٢٢١ 

 نم دحأ هرمأ نم مم مدقتي و كللذ ىفكيأ ى مهس ةمامإلاب آدحأ صخ ملو

 اصاخ كلذل رمآلا نوكي نأ ىغبني مأ ؟ مدقتلا هتداع نم ناك نم وأ نيلصملا

 زوجم نم مدقت نإف نذإلاب مهع دق تيللا ىل و نإ : لاق ؟ تيملا ىل و نم

 . لضفأ لضفألاو هللا ءاش نإ _ زاج تيملا اذه ىلع ةالصلا ى مدقتي نأ

 . ملعأ هللا و

 رفاحو (١)هلساغل ع ىشب ىصوي نأ ىصوملل نسحألا امو هنمو : ةلأسم

 نسحو ىصوآ نإو © ائيش اذه ىف ظفحأ ال : لاق ؟ كلذ كرت نبو هرق

 : تلق .هلسغ وه رق رفح وهنفدبنوبطاخلاءايحآلاف ص وي مل نإ و 0 هباوث هل ىجرو

 ؟ هكرت مأ كلذب هل ئصوأ ام ذخأ نم هل نسحأ ام 2 رفاحلا و لساغلا كلذكو

 صقني نأ رمغ نم هكرتي نأ هل و & هب هل ىص وأ ام ذخأي نأ هل و زئاج هلك : لاق

 . . ملعأ هللاو . ع ىش هرجأ

 ىبجعي : : لاق ؟ هكرت م آ کكالذ ةباتك هل نسحأ ام بتاكلا ک كلذكو : تاق

 . ملعأ هللاو . اهنم عنتمي الو 3 ةراتكلا لثس اذإ بتكي نآ هل

 فرطب نم جرخو ث اليطتسم افص ىدارف اولص اذإو هنمو : ةلأسم

 نم جرخ نم ةالص من 0 ثيملا نم ع ىش ةلباقم نع انهه و انهه نم فصلا

 > مهتالص ىدنعو . ائيش اذه ىف ظفحأ ال : لاق ؟ ال مأ تيملا ةلباقم

 : : ملعأ هللا و . هعض وم ريغ ى تيملا ىلع ىلصي دق و ، اهباوث مهلو

 ‘ هتفيج نم برقي نأ دحأ ردقي ملو فاج اذإ تيملا ىفو هنم و : ةلأسم

 ديعب نم ةراشإلاب كلذ نوكيأ ؟ هل مميتلا ةفص فيك هسمع ( نأ )دحأ ردق الو

 هيف هومريو ارق هل اورفح نأ زوجم له و ؟ همميت نم هرضح نمل رذع الو

 ؟هنم اديعب هيلع اولصي و هو رطعي الو هونغكي ال آو ؟ ديعب نم بشخلا نم ء ىشب

 ؟ ةفصلا هذه ىلع هو رتسي ىنح ةراجحلا نم ائيش هيلع اومري نأ مهل زوجم له و
 ا ۔۔۔۔م.س۔_ ۔۔ ۔۔۔۔. .-.. ۔۔_»

, أطخ «" هلسغمل » : لص آلا ىف ( ١)



- ٢٢٢ 

 دنع تام اذإ ماذخحلا وأ ىردحلا ةلع هب نم كلذكو ؟ هيف مهعسي ىذلا امو

 نم ةرضملا اوفاخ اذإ هنفدو هنيفكتو هلسغ كرت ىف رذع مهل له ءاحصألا

 اوردقي مل اذإ فئاخلا تيملا اذه مميت ىف تفص و ام ىلع : لاق ؟ كلذ عيمج

 مميت وأ لسغ نم هولعف كلذ ىلع اوردق امفيكف 0 هنتنل ءاملاب هولسغي نأ

 فاكي الو 2 قحلا ىلإ اهب رقأو رومآلا نسحأ كلذ ىن اورحتيو مهنكم ام ىلع

 ع ىشب هيف هومريو هبرقب رق هل اورفحم نأب هنفد امأو . اهعسو الإ اسفن هتلا
 © هتفيج ةدش نم هوب رقي نأ اوردقي مل اذإ كلذ نم مهنكمي ام وأ بشخلا نم

 ، اهابرأ نذآب الإ زوجم ال هنإف { ةكولمم ض رأ ىن نكي مل ام ، زئاج كالذف

 : نكي مل ام ، زئاجف هوراوي امب وأ اه هوراويل ةراجحلا هقوف اومر نإو
 اذإ © هكرت مهعسيف ه ريطعت و هنيمفكت د كرت امأو . مهذاب الإ & سانلا كالمأ

 لوقلا اذكه و ، تفص و ام ىلع هيلع ةزئاجف ةالصلا امأو . كلذ ىلع اوردقي م

 مهلسغ ىلع اوردقي مل اذإ { نيقرتخملاو ماذخلاو ىردحلا لثم للعلا باحصأ ىن

 . ملعأ هللاو . مهنفد و مهنيفكتو

 ةلخنب ىصوأ نميف : _ هللا همحر _ نافلخ نب انهم ملاعلا ديسلا نع ةلأسم
 ىلإ لوص ولا نع نع عنف ، فورعم رت دنع ميظعلا نآرقلا أرمقي نم اهتلغب رجت؟وي

 نم اهتلغب رجتوي نأ اهب مئاقلل زوجمأ ، هريغ وأ فوخ نم عنام ريقلا كلذ
 ؟ ال مأ ةي رقلا ىن ةلخادلا ةنكمألاو دجاسملا نم ءىش ىف ميظعلا نآرقلا أرقي

 انباحصأ نع كلذ ةزاجإ ملعأ الف د ودعلا دحلا اهع زواج نأ امأ : باوحلا

 كلذ و ، ليدبتلاو رييغتلا نم ملاس ربغ هتزواجمب ربصي هنآل ، نامع لهأ نم

 ()١( ةيآلا ...هَعَتس ام دعب هلدب نمف ) : ىلاعت هلوق ليلدب روجحم

 انباحصأ و موقلا نع كلذ ةزاجإ دجوي دقو © اع ىصوملا اياصولا ىف ىهو

 عضاوملاو عاقبلا اه اوعاري ملو { ةيصولا كلت لبق نم ةيضابإلا ةبراغملا
 ذفن ام ثيحف ء هللا هجول هليبس ناك امنإ مهنجح نم لعلو 0 اه. ةدودحملا

 )١( ةيالا ١٨١ ةرقبلا ةروس نم .



_ ٢٢٣ _ 

 كلذ ةزاجإ نم هوآر ايف اهجو هب عاقبلا ديدحتل سيلو ث هذافنإ حص دقف

 > نمخيشلا نيذه دنع انسحتسم كلذ راص و & هناسحتسا ق هقفاو دقو

 مه ذإ { ىدتهن مه راثآب و ىدتةن م اننآل نسح ىدنع وهف هانسحتسا ام و

 تبث اذإو . رايتخالا لاح ىن ثالذ مهناسحتسا نأ وجرأ امفو ث نيدلا ى انتمئأ

 3 هارآ ايف ةزاجإ برقأ رارطضالا لاح ىفف ارايتخا مهناسحتسا ةزاجإ

 . ارطخ مظعأ و اررض دشأ ىدنع ةفلاخملاو 0 رايتخالاك رارطضالا سيل ذإ

 وهف هللا دنع هرذع حص نم و 1 رذع حص وأ 7 عنملا هل حص نل اه و

 هتامم دعب اه رمغ نم كلذب ىل وأ و ، عاقبلا لضفأ ىدنع ىه دجاسملاو { روذعم

 دنع هب دودحملا عضوملا كلذب زواج الأ ىلإ بحأو ث هتثرو ىلإ هنع اهلوحتل
 . همدع لاح رخآلا ىأرلاب عسوتي الأو © هيلإ لصوتلا ىلإ ناكمإلا دوجو

 . ملعأ هللاو

 ؟ غلاب ربغ وأ غلاب وهو (,)متغآلا ىجن زلا ىلع ىلصي له هتلأسو : ةلأسم
 . هيلع لصي مل ن وتح رغ ناك نإ و ، هيلع ىلص غلاب وه و ان وتخ ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللا و . نىملسملا دلب ىن ناكاذإ هيلع ىلصي - ملتحم ال ىذلا ىصلاو

 هيف قبي مل ممر تيم نم اماظع هيف دجوف تيم ربق رفح نميفو : ةلأسم
 كرتن نأ زئاج معن : لاق ؟ ال مأ تيللا اذه هيف نفدي نأ زوجمأ ، ارسي ائيش الإ

 بحأ هريغ رفحو © تيملا اذه هيف نف۔ايو 0 هبناج ىف رقلا نم ةيحان ماظعلا

 )١ ) نوتخملا ريغ فاغألا : انه ديري وهو .ي .يش حصفي ال ىذلا : متغالا ٠



 رعاشلا بابلا

 اهضبقو اهب وجوو اهضرفو ةاكزلا ى

 كلذ هبشأ امو راثلا ةاكزو . مامإلا مايأ ق عضوت نميفو

 )> ةاكًرلا اوتآو ةالصلا اوميقأ ) : ىلاعت هلوقل ةمزال ةضيرف ةاكرلا

 "مهسك ز تو "نهر هط "ةقدص مهلاومأ نم "ذخ ) : هلوقو

 :ىلاعت هتلا لاق : اياطخلا نم لسغو رانلا نم كاكف ةقدصلاو 3 ()٢( اهب

 ())٢(. ةكلهتلا ىتلإ "كيإ دنيأبإ اوقلت" الو هللا ليبس ى اوُقفننأو (

 نع اوكسمت ال : مف 7 لاقو . اوكلهتف ةقدصلا نعاوكسمت ال : لوقي

 َن و ديرت ةاكز 7 "ےتنيت آ آ امو ) : ىلاعت لاقو . !وكلهتف داهجلا

 فعاضي ملعأ هللاو ىنعي ()٤( ًَنوفعُضملا مه ًكّملو اف رهقلا 7

 ًافاَسُضأ ) : هلوق ى ة رشكلا فاعضأآلاو © ةئامعبس ىلإ ةرشع نم دحاولاب

 اهملسي ملو ةاكزلا نع ثلسمأ نم و . ةدايزو ةنسح فلأ ىفلأ ()( ًةرب۔ك

 بهذلا نورركي نيذلاو > : ىلاعت هلوقل ةرخآلا ىن كالهلا هقحل
 اهنطب ىن وأ ضرآلا قوف لام هل ناك نم ليقف (×)٦( ةيآلا . . ةضفلاو

- 

 هرضح خ مالسلا هيلع هنع ليقو 3 زنك وهف هتاكز دوي ملف ةاكزلا هيف بجت

 هللا لاقو . اهرركي « نيملا تكلم امو ةاكزلاو ةالصلا ه : لاق & توملا
 . س ٥ س - - ه ه » ه - ة - -

 ن ١ الإ هي ذحخآب متتل و نوقلت هنم ثيبخللا ١ ومىم-يت ال و (
- - - 

 )١( ةيآلا نم ٤٢٣ ةرقبلا ةروس .

 )٢( ةيآلا نم ١٠٣ ةبوتلا هروس .

 )٢( ةيآلا نم ١٩٥ ةرقبلا ةروس نم .َ
 )٤( ةيآلا نم ٩ مورلا ةروس .

 )٥( ه ةيآلا نم ٢٤ ةرقبلا ةروس .

 )٦( ةيآلا نم ٣٤ ةبوتلا ةروس ,



٢٢٥ 

 تسلو ءىدرلا ىلغ ةقدصلا ىن اودمعت ال لوقي ()١( هيف اوُضمْغَت
 . هسفن ىلع لمحم نأ الإ هذخأي مل رخآلا ىلع مكدحأل ناك ول لوقي © هيذحآب

 اهلهأ هقلا ىمض دق و . دوقنلاو راملا و ىشاوملا ىه و فانصأ ةثالث ىف بجت ىهو

 اهيلع نماماعللاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ ) : لاقف
 نبا و هلقلا ك يبس فقو نيم راغلاو باتقرلا قو مهس ولق ةفل وملا و

 . (٢)هقلاَنيم ةضيرف ليبسلا

 نيكاسملاو ، سانلا نولأسي ال نيذلا نيملسملا ءارقفل ةاكزلا نأ ريسفتلا ىفف

 : مهولق ةفل٤وملاو ، ةاكزلا نوبجم نيذلا اهيلع نماماعلا و { سانلا نولأسي نيذلا

 نايفس وبآ مهنم ، اهرك مالسإلا ىف اولخد برعلا ةداق نم الجر رشع انثا

 مهفلأتيل ةقدصلا بم مهطعي ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو {5& برح نبا

 © كئلوأ ةلزنم موق لزني نأ الإ ، مويلا ةفلاوملا قح عطقنا دق و { مالسإلا ىلع
 . مالسإلا ىلإ ةاعد اونوكيو كلذب اوفلأنيل ةقدصلا نم اوطعأ اوملسأ اذإف

 & داسف رمغ ق م رغ مهمزلي نيذلا مه و نمه راغلا و . نوبتاكملا مه وباق رلا 7

 . كلذ ريغ همزل اذإ نيمراغاا نم وهف تايدلا ربغ نم ناك ام ليقو

 مهسأ ةينامن هذهف ، ريقف وأ ىنغ ليبسلا نباو { داهلا ىنعي دلا ليبس ىو

 مهس مفو دحاو فنص ءارقفلا مه ليق نكاسملا امآو . ةفلوملا مهعم :بهذف

 & ةنكسملا ىلع همحل تبن هنأل رقفا نم الاح أوسأ نيكسملا ليقو ؤ دحاو

 : ىلاعت هلوق ليلدب . دعب نم رقتفا هنآل نيكسملا نم الاح أوسأ ريقفلا نإ ليق و
 ةنيفسلاو ()٢( رحتبألا ىن ًَنوُناَمْعَي نكاسملل اتتاتكف ةنيفسلا امأ )
 . ملعأ هللا و . نامنأ اهل

 اهملع لهج عسي له 0 ةاكزلا نعا سيمخ نب دعاج خيشلا لئس : ةلأسم

 3 اهكرتب ندي مل ام ، اهملع لهج ى ةعسلاب ليق دق : لاق ؟ اع وج و دعب

 ` . ةرقبلا ةروس ٢٦٧ ةيآلا نم )١(

 . ةبوتلا ةروس ٦٠ ةيآلا نم )٢(

 . فهكلا ةروس ٧٩ ةيآلا نم )٢(

 ( ٢ ج راثالا بابل - ١ه م )
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 ه اهل آركاذ هل عنام ريغ نم اهع ةيصولا كرتيف .2 اهئادأ لبق هرضحم وأ

 . اهريخأت توملا روضح ىلإ عسو نإو © اهملع لهج عسي ال هنإ ليقو

 ىل نيبي ال : لاق ؟ هنيد ى اهب الهاج اهب ملعلاب هيلع ةجحلا مامت لبق : هل تلق

 ةجحلا مايق دعب وه امنإ ، اهملع لهج عسي ال هنإ ليق ام ليوأت امإو 2 كللذ
 . اهضرفب ملعلا ةجح هيلع مقت مل نم اهملعب الهاج هنيد ىف ىمسي ال ذإ هب هيلع
 لقعلا ةجح نم اهب ملعلا ةجح مايق ىف ةجح نوكت ىتلا ةجحلا هذه و : هل تلق

 عامسلا ماقم ماق ام وأ عامسلاب اهع ةجحلا موقت امنإ : لاق ؟ عمسلا ةهج نم وأ

 نم ال ، زشبلا نم امهتفرعع صخرمل ربخ موهفم وأ ، رثأ موسرمل رظن نم
 عامسلاو ةرابعلاب الإ هلانمأو اذه ةفرعم كردي داكي ال لقعلا نآل ، لقعلا ةهج

 ماهلإلا ىحو نم اهب وج و ملع هيلإ ىدان و اهنفرعم كردأ نإو ث هتلا ءاش ام الإ
 هموزل دنع هلهج نأ هل نكي مل ، ليقعلا رون ةطساوب - ىلاعت - هتلا نع

 . هملع دعب

 لكلا ةرابعب نوكتأ 3 ةرابعلاب هيلع موقت ىتلا ةجحلا هذهو : هل تلق
 © اه ملعلا ةجح مايق ىن فلتخم هنأكف توملا روضح لبق امأ : لاق ؟ ال مأ ةجح

 عيمج ةرابعب هيلع م وقت اهنأء اهملع لهج عسي ال هنإ لوقي نم لوق ىلع جرخيف

 عسي هنإ لوقي نم لوق ىلع امأو ث اهنم دارملا ىنعم ف رع اذإ هل اه ربع نم
 اهف جرخيف .ان ركذ ام ىلع توملا اهب وجو دعب اهب ىلتبملارضحممل ام ،اهملع لهج

 ةجح هل هريعي ايف هلو ، هيلع هلوق نم ةرابعب الإ ةجحلا هيلع موقت ال اهنأ
 بسح ىلعو هيف فلتخا دق امم كلذ و ، هلدع هرصبب رصبي ال امم عسي ايف

 ؟ اهئادأ لبق توملا هرضح نإف : هل تلق . اهف عقي كلذ ىف جرخ ام

 تماق ام عيو ؟ عيمحلا ةرابعب هم زلت و هيلع ةجحلا موقت هنإ ليق دق : لاق

 ىن هل مدقتم ملع نم ، كلذ هنيح لبق وأ كلذ نبح ىف اهنجح ملعلاب هيلع
 : هل تلق . هل سان ريغ هركذ ىلع دعب ناك اذإ هرخأتم وأ هنامز مدقتم

 ا د ول وم ريغ كلذ ىلع تام واه ركذ هلاب ىلع رطخ الو اهب وجوب عمسي مل نإف
عيمج نع لا؛وسلاب هلل انئاد ناكاذإ ليق اذكه : لاق ؟ املاس كلذ ىلع نوكيأ
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 ثالذ صخ نإ مثآملا نم هاتآ ام عيمج نم هللا ىلإ ابئات مزاوللا نم همزلي ام

 . ةجح مايقل

 ةلمحلا ىن ف رع و اه ركذ هلاب ىلع رطخ و اهب عمس دق ناك نإف : هل تلق
 هل اربعم 1 ملو 3 اهلهأ ىف اهادأ الو اه وجو ةيفيك ف رعي مهنأ الإ اهم وزل

 ' نوكيأ ، اهملع ساملا ىف جورخلا ىلع ردقي ملف ، توملا هرضح دقو اهيف
 هلهج امع هموزل نيح لاثوسلاب ناد اذإ ليق اذكه : لاق ؟ املاس ةكلهلا نم

 . هيلإ ىده نإ اهنيعب اهف و أ هنيد نم همزلي ام ةلمج ى

 ةيفيك فرع وأ اه وجو ملعب هيلع ةجحلا تماق دق ناك نإف : هل تلق

 اهلهأ فرعي مل هنأ الإ نوكي مك نهو ء ىش ىأن نوكي و ع ىش ىأ نم اهموزل
 هللا ىمس نميف قفاوف هسفنل صالخلاو باوصلل ىرحتلا ليبس ىلع اهذفنأ لب

 اهلهأ قفاو هنأل ، ىل عقي اذكه : لاق ؟ كلذ هل ائزجم نو يأ © اهماهس نم

 { لالدتسالا ى جورخلا نع زجعلاو ةلالدلا مدع عض وم ق عمسي ام هج و ىلع

 قحلا بصي مل ناك نإ ث هللا ىلإ ةبوت وأ لدب نم همزلي امل ءادآلا ىون اذإ

 . كلذ ىت نييعتلا ىلإ دهع مل نإ هم زل ايف هداقتعا ةلمج ىف وأ ، كلذ ىك

 ملعلا لهأل لاثوسلل هنم كرت ىلع ناك دق ذافنإلا اذه ناك نإف : هل تلق

 ، لادتسالا ىن غولبلاو ةلدآلا هدقف دنع هم زلي ايف هداقتعالا كرت وأ ةردقملا عم

 ىنعم جورخ هبشي هنأكف اذه ىلعف : لاق ؟ هباصأف باوصلا دصق دق هنكل

 ىلع همادقإ نم ةبوتلا هيلع و كلذ هعسي ال هنإ هلثم ىف ليقف 0 هيف فالتخالا

 هيلع امم ةب وتلاو ، كلذ نم هيلع ةب وت الف باوصلاقفا و دق هنإ ليق و . ملعي ال ام
 كلذ ناك نإف اذه ىلعو : هل تلق . كلذ ىلع ىتأت ةلمحلا ىن ةب وتلا نم هداقتعا

 هلهج كلذك اهذفنأ هنكلو لطابلا ةدارإ الو٬ باوصلل دصق رغ ىلع هنم
 اذه نأ ىل عقي : لاق ؟ هتلاهج اهلهأ قفاوف 3هلك اذه نع ةلفغإ ةاكزلا ةين"'بع
 موزل ىف فالتخالا نه جراخ ريغ هنوكل ىنأ الإ 2 دكآ ةبوتلا موزل ىفو دشأ

 هتقفاوهو © همتدارإ رمغ ىلع لطابلا نم هتمالسل هتكله عطقأ الف . هل ةبوتلا

. هتين ىن هداقتعا هعسي ال ام هنم نكي ملام ، هتيلب نم هجورخ ىف با رصنا
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 : لاق ؟ عضوملا اذه ىف اذه نع لاثوسلاب ةنونيدلا هيلعو : هل تلق

 نوكي نأ هبشي هنأك عضوملا اذه نآل كلذ ، رظنلا ىف ىل هجوتي هنأ ملعأ ال

 نم همزلي ام لهج نإ همزلي امع هل لاوسلا موزل ى فالتخا عضوم هقح ىف
 هنكل و . هتجابإ نم هرجح علعي ال امم همادقإىلع هللا ىلإ هيلع باتملا موزل

 موزل هنيعب كلذ نم هيلع ةبوتلا موزل هلوقل ىلع جرخم نم لوق ىلع جرخم
 ةن ونيدلاب هيلع هنإ لاقي الو © همزل امك هنيعب هنم جرخم ىبح "هنع هل لاوسلا

 ةب وتلا هداقتعا نإ و 0 هنيعب هنم هيلع ةبوت ال هنإ : لوقلا ضعب ىلع جرخم هنأل
 روهت ىلع كللذ هنم ناك نإف : هل تلق . هتلمج نم اذه ىلع ىتأت ةلمحلا ىف

 ، اكلاه ةينلابنوكي نأ هبشي :لاق ؟ هلاح ام 0 أطخلاو ةباصإلاب ةالابم ةلقو

 نامضلاو لدبلا امأو ، هتين ءوس نم هللا ىلإ ةبوتلاو لاثوسلاب ةنونيدلا هيلعو

 . الهأ كلذل ةقيقحلا ىلع قحلا ىن ناك نم هلهج ةلاح ىف باصأ هنآل ، الف

 ؤ الو وه ح.حصلا ىلع فيك © اهوجو فرعي ال ناك نإف : هل تاق

 ،كللذة رابع هنم كردي نمم هلأسي دحأ ىلع ردق الو ، ىه نوكت ء ىش ىأ

 هلاب ىن نسح نم ىلع اهذفنأو ث هب اهوجو هلقع ىف نسح دق ام جارخإو
 هيلإ ىدهأ نإ © كللذ ىن همزلي اهس هنم داقتعا ىلع اهلهأ باصأف 0 هيف اهذافنإ
 ىلع ىدنع اذكه : لاق ؟ ةمالسو اذه ىلع ةءارب هل نوكتأ & هتلمج ى وأ

 هيف ايف أطخأ ولو : هل تلق . هلدع اذه نه باوصلا ىن ىل ناب ام بسح

 نآ لبق كلذ ىلع تام نإ املاس نوكي و 0 هداقتعا ىف هلاح نم اذه ىلع ىه

 لوق نه هملعأ فالخ الب اذكه . معن : لاق ؟ كلذ فالخ ةجحلا هغلبت

 فاكي ال هنآل ، اذه الإ حيحصلا ىلع رظنلا ف ىل نبي الو ، اذه ىف نيملسملا

 :ذه هلاثمأ نم ءىش ىلإ غلبي نأ هل ةقاط الو ، هتقاط قوف هتلا نيد نم

 . ريدق ع ىش لك ىلع هت ردقب كلذ نم ء ىش ىلإ هللا هغلبي وأ ، هترابعل عامدلاب ال

 هميلست وأ اهلكأ هسفن ىف لدعلا ىرحت ةرابعلا مدعأ امل ناك نإف : هل تاق

 اهف نولمعي نيذلا ، ضرألا ىف نيدسفملا ةربابحلا نم رابج ىلإ وأ ىنغ ى

ءادألاب جورخلاو { همزلي امل داقتعا ىلع هسفن تاذ نم هنم اع رت & لطابلاب
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 عقي هنآ اذه ىق ىل عقي : لاق ؟ اذه .ىلع تام نإ كلهأ 0 هيلع بج املا
 ضعب ف ردقي ناك دقو ، لصألا ىف ارزوجحم قفاو هنآل ،!"فالتخالا عفوم

 ح اليلق نإلا ق ىدأ نب هتباثم عفدلاو افارسإ اهلكآنم .عانتمالا ىلع لوقلا

 > اك اله ©بتثبيصي. الأ .اذه ىلع ىبجعي و . همكح ة رئاد نع جرحم ال هنكل.

 زوجم ام حضوم ى اهلكأ ناك نإ كلذكو ، كلذ ىنأ ةنونيدلا ىلع نكي ل ام

 عوفدملاو هل عفادلا قح نف عقدلا جرخ وأ لوق ىلع وأ & عامجإب هلكأ .هل

 لاح ىلع هيلع: مئإلا و ملاس وهف © ةدسافلا تاينلا نم ثلذ ىن ملسو © كلذك هيلإ
 . افالتخا کكالذ ىف ملعأ الو ، عسي ام هجو ىلع قحلا هجول هتباصإل

 كلهعأ 0 ةنونيدلا ىلع روجحملا اهذافنإ ىن قفاو اممإ ناك نإف : هل تلق

 أ ةعدب عون ثكالذ نآل ، نوكي مكحلا ىف همكح اذكه . معن : لاق ؟ ةلاحم ال

 ث مزاللا ىف بجو امع لاوسلاب ةبوتلا مثإ هيلعو © اهلهأل ةكلهم عدبلاو
 ؟ ةبوتلا لهأ كلذ ىلع همزلي ئذلا امو : هل تلق . هملعأ فالخ الب

 . ليق اذكه : لاق

 ةنونيد ىلع ال & الهاجت كاهتنالا هجو ىلع كلذ ىتأ ناك نإف : هل تلق

 ناك نإو ى الاكن ةرخآلا ىن دشأو 0 الاح ايندلا ىف حبقأل هنإف : لاق ؟ الهج

 . اكاله مظعأل اذه نإف امهاتأ نمل رذع ال نيدلا ىف نيهجولا الك

 ح لامهإلا عم هل زئاج هنأ نظلا هجو ىلع كلذ ناك نإف : هل تلق

 ةنونيد وأ 0 لاثوس نم هيلع ام داقتعال كرت وأ & لاوس نم كلذ ىف هيلع امل

 وأ ناك آزئاج ث هبئان هنأ ىلع كلذ ىتأ هنأ وأ ، هل كلذ ىف مزال نم صالخم

 ل نبت ال : لاق ؟ هنم ء ىش و هلك اذه ىلع ةمالس هل ىرت له { زئاج رغ

 ه هللا ىلإ بات اذإ عدتبملا و : هل تنق ..اكلاه اذه ىلع تام نإ هارأ و . هتمالس

 همزلي ال هنإ ليق دق : لاق ؟ لالحتسالا ىلع ةاكزلا نم نم عيض امل لدبلا همزليآ

 رع لا“وس هيلع الو : هل تلق . ذاش هلعلو ردان مازلإلاب لوقلاو لاح ىلع

 وت :نع لاوس همزلي .ال هنأ ىرأ اذكه : لاق ؟ ةبوتلا دعب كلذ :ىن ءش

. هأزجأو هادأ دقف ةبوتلا نم اذه ىلع همزل اام و ، همزلي ال
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 هيلع و هث زجت ال اهنإ ليق دق : لاق ؟ ةئزجت ةلمحلا ق هنم ةبوتلاو : هل تلق

 © هركذي ىنح هيسن ام ىلع أت ةلمحلاف ، ىسني نأ الإ هنيعب :ء ىشلا ن.
 { ركذ هل ايف هثزجت ال : ليقو . لحتسم اذهو مرحملا ئزجت ةلمحلا نأل

 : هلتلق . رهظأ و رثكأ لوآلاو { لحتسملاكء ىشلا ىلع فيقوتلاب ةب وتلا هيلعو
 همزلي امع ةنونيدلاب لاوس 0 ةبوتلا دعب كلذ ىن همب رحتب نيدي امل كهنملا ىلعو

 ةن ونيدلاب كلذ ملعأ ال : لاق ؟ همزلي امالهج اذإ" ةاكزلانم عيضامل ، لدبلا ف

 ع كلذ نم ع ىش اىلع قفتي هنأ ملعأ الو ، لدبلا ىف فالتخالا عقوم عقي هنأل
 . لاح ىلع فالتخالا هيف زوجن ال ام نيدلا و

 ؟اذه ىلع هنم ةب وتلا لبق 0 هلهج لاح ى هل مزال ةن ونيدلاب لا؛وسلاو : تلق
 ةبرتل نأل ، كالهلا ىن ةبوتلا لبق لاح وه ذإ © اذه ق ىل عقي اذكه : لاق

 ,م الإ ةكلهلا نم هل ةمالس الو © نامضلا نم هل ةءارب الو هل ةمزال

 اه را ىف ةلهملا بيصي الف رداق اهبلع وهو ، ليق ايف ةئزجم ةلمحلا يفل اهنإو

 هعسي ملو،هنعلا“وسلاب ةنونيدلا .تلحنا اهرشاب ىمو ث اهلع هل ردقلا دوجول

 نوكي نأ هبشيف ، اه ريغ ىلع و ءاضقلا ىنالت و ءادآلا نم اهءارو ايفلاح ىلع مث

 ىف برضلاو لاوسلا !ء نامضلاب ةبوتلاذدعب لوقي نم لوق ىلع ، هيلعو هل
 ةعاطتسالا ادنع همزلي امآىد“ويل ٤! كلذ نم لهج ام لع سانلا ىن ; ض رآلا

 ىش دوج و هيلع زع ىتمو © هتيغب ىلإ هب غلبي نمم كلذ كرد ىلإ © ةيجرلاو
 جورخلاو © لاوسلا داقتعا ىلع د وعقلا ف قيضلا نع :ةعس هل ناك ، اذه نم

 . ىلاعت هتلا ءاش نإ © اذه ىف ملاسلا وهو ج جورخلا هيف همزل ىنم لاثوسلا ى

 عضوف هنأل ، كله كلذ لعف نإف انيد ىأرلا نم هل اذه دقتعي مل ام ملسملا

 . نيدلا فالخ اذه ىن ىأرلاو ، ةبوتلا دعب هيلع نايذ ال هنأ هيف ليق داق ىأر

 ةن ونيدلا هيلع ناكو ، كله رخآلا عضوم ىن امهدحأب مكحو كلذ لعف نمو
 . افالتخا كلذ ىف ملعأ ال و . لاةوسلاب

 بابرأ ى هذفنأ وأ ، افارسإ اهنم هلكأ امف هثزجت بلقلاب ةبوتلاو : هل تلق

ة ربابخحلا نم اهبف لطابلاب لمعي نم ىلإ هادأ وأ 2 افارحنا باوصلا هجو نع ىنغلا



_ ٢٣١ _ 

 زوجم ال ام عيمج نم ناكايف كلذ جرخأ وأ { افالخ قحلل رايتخالا ليبس ىلع
 : < ناسللاب ةبوتلا بلقلاب ةنونيدلا عم هيلع نإ ليق دق : لاق . ادبأ نيدلا ى

 كلذ ىف ناك امو ، نالعإلا نم هنأل © هيلع ةردقلا عم كلذ الإ هئزج الو

 ناسللا ىلع رهظي مل ام © ناسللاب قطنلا نع هثزجن بلقلا ح تاينلا هجو نم

 . نايسنلاب لكوملا ناسنإلا ندب نم 0 ناكرألا رثاس نم ه ريغ وأ

 ؟ ناسللاب قطنلا عم هل ةيفاك بلقلا ةين عم هنم اهل ةباتكلاو : هل تلق

 ةردقلا عضوم ىف فالتخالا ىنعم جورخ هيف هبشي ام هنأ اذه ىن ىل عقي : لاق

 اهنإ ةباتكلا ىف لوقي نم لوق ىلع هثزجت اهنأكو ث ناسللاب اهب ظفلتلا ىلع هل
 . نامآلا ىق ثنحلاو ةءاربلاو ةيالواللاو قالطلاو نامألا اه عقيو { مالك

 اذه نم ءىش ف عقت ال اهنإو ، مالكب تسيل اهنإ اهيف لوقي نم لوق ىلع امأو
 ةردقلا دنع هئزجت ال اهنإ ةبوتلا ىن هلوق دايق ىلع جرخيف « مالكلا عقوم هلاثمأو

 . ناسللاب ةب وتلا هيلع ام عضوم ىن اظفل اه ملكتلا نع ،مالكلا ىلع هل

 نم سمشلا علطت وأ توملاب رغرغي مل ام هنم ةلوبقم ةبوتلاو : هل تلق
 . توملا كلم نياعي مل ام ليقو © كلذ ليق دق معن : لاق ؟ اهب رغم

 ىلع اهف نيدسفملا نيرابجلا نم دحأ ىلإ اهميلست ىف سيلو : هل تلق
 ملعأ ال : لاق ؟ ةصخر كلذ ىن بلاطل الو ، هجو رايتخالاو ةناعإلا هجو
 ءاج ام بسح ىلع الإو { رظن حيحص ىف جرخم الو { رثألا ىن كلذ ليق هنأ

 هركذ ىلإ الو ء ىشب كلذ سيلو ، ىوري فالخلا لهأ ضعب نع راثآلا ى

 . ملعأ هتناو . دبأ لقاعل غاسني الو ، قاذملا رم لطاب هنآل ، ةجاح

 ءانغ وذ الإ اهنم جحم الو { لصأ ةاكزلا نم ىرتشي ال : ديعس وبأ ةلأسم
 ءانعلا وذ و 2 نمملسملا رومأ ىف ىنغلا هب ىذلا هيقفلا ىنغلا وذف & ءانع وذ وأ

 ، هنفك ىف الو تيم نفد ىن اهنم ىطعي الو . ةقدصلا ضبق ىف ءانعلا هل ىذلا

 كولممل الو 4 جح ىث الو & فحصم ءارش ى الو & دجسم ءانب ىف الو

 ى هتجوزل الو راغصلا هدالوأ نم ىغلا هلوعي نمل الو { رفاسم رغ ىغل الو

 هيلع نآل ، هيلع ىه ىتلا ىنعي © اهلهأ ىلإ اهذافنإ ىف ةقدصلا نم "رجأتسي الو

:ا .. . ملعأ هتلا و . ةمات اهلهأ ىلإ اهس لصي نأ .



 ۔_ ٢٣٢ _

 لهآ ى اهعضي هنإف مامإلا نمز ريغ ىف هتاكز عفد ىل وت نمو : ةلأسم

 { ةوعدلا لهأ نم هقفلا و حالصلا لهأف دج مل نإف ؤ نبملسملا ءا رقف نم ةيالولا

 اهلإ اهل ةجاحلا لهأ نم هنيد ءاضق وأ هلايع ةقفن ىلع اهس ىوقتي نمم

 لهأ ءارقفل اهعفد مهلك ءال٬وه م دع نإف ء مه ريغ نم اهب ىل وأ هماحرأو
 ءالوه مدع نإف { ةلبقلا لهأ ىلإف مهلك ءالوه مدع نإف ، ةلحنلا ىن ةقفاوملا

 دجم نأ ىلإ اهبحاص اه رظتني ليقو ث ةمذلا لهأ ءارقف ىلإ عفدت ليقف مهلك

 . ملعأ هللا و . اهلهأ نم دجأ

 وه ث فالتخا الب ةاكزلا هل زوجت ئذلا لدعلا مامإلا ةفصو : ةلأسم

 ' ةيابحلا و ةياعرلا و ةيامحلا ىن لدعلاب مئاقلا ، لمعلاو لوقلا ىف نيملسملل قفاوملا

 هتاكز هاطعأ نم ةءارب ىفف نيملسملا نم هماقم دخأ ماقو 0 مامإ نكي مل نإف

 . ملعآ هللاو . ءارقفلا ىف لعجم لوقو ، زوجب لوق ، فالتخا

 ؟ اهنم أ رييأ ك ريقفلا رمأب رقف ىلع نيد ىن هتاكز ملس نمو : : ةلأسم

 . ملعأ هللا و . ل وق ىلع هرفأب هنع اهملس اذإ آ ريي : لاق

 ءاينغأ ىلع اهقرفف مهلام ةاكز مهنع قرفي نأ موق هرمأ نمو : ةلأسم

 ملعي مل اذإ © هيلع نامف الف ك لذ دعب ملع مث ، هل زوجت ال نم وأ ، ديبع وأ ا

 زوجم هنأ نظ و كلذب املاع ناك نإو . نمأ هنآل ، ادبع وأ اينغ هيلإ لسنمنآ
 .ملعأ هللا و . نبأيةلا هيلع فاخأف { هنم الهج

 نم امهبطعي نأ امكل ول : لوق ،نيدلاولا ىف فلتخا :ديعس وبأ ةلأسم

 هل لوقو © دلاولل لام .هنأل ، كلذ زوجم ال: لوقو ،نيرنقف اناكاذإ هتاكز

 هل لوقت و ىه هيلإ بلطت وأ ، اهنقفنب هيلع مكحم ىنح هتاكز نم هتدلاو ىطعي نآ
 هتاكز نم امهبطعينأ زوج : لوقو ..هتاكز نم اهبطعي ال كلذ دنعف ، ىلع قفنأ

 مكحم مل ام دحلا كلذب اناكول و :لوقو هامهتقفنب هيلع متكحمأ نم بحم ا ربصي ملام

هل لوق 0 .هلايع نم هدلاو هبني مل اذإ ركذلا غلابلا دلولا امأو . امهتقفنب هيلع



 _ _ ٢٣٣٣:

 هل زوجم الف هلوع مزتلا اذإ لوقو 0 هل هيلع ةقفن ال هنأل هتاكز نم هيطعي نا

 عامجإلا نم جرخ الف مكحلا ىف امآ و..:هزنتلا ىلع جرخم اذهو © هيطعي نأ

 فالتخالا امثإ و ، افالتخا كلذ .ى ملعأ الو ، هيطعي نأ هل زاج هنع ناب اذف

 مكحلا ق مزال هل مف وعف هتجوز و هديبع امأ و . هل وعي هرجح ىف ناك اذإ هنف

 ه افالتخا كلذ ى ملعن ال و ، هديبع هتاكز نم ىطعي نأ هل زوجم الو { زئاجلا و

 ذخوي ال ىذلا قحلا نم اهل همزلي ايف هتاكز نم اهبطعي نأ هل لوق & هتجوز امأ و

 لوقف غلبلا ثانإلا :هدالوأ امأو . هلوع ىن اهنأل ، زوجب ال لوقو 2 هب اهل

 نهن؛وم نم صقن ام همزلي لوقو 0 نج وزي مل ام لوقو © نهلوع هم زلي ال

 جيوزتلا نيب نّربُخ { نعنتماف نهلافكأ نم جي وزتلاب نيلط نإ و ، نهتبسكم دعب
 نهلوع همزلي ال ىذلا لاحلا ىف زوجب و { نهدلاو ىلع نهل ةقفن َالأ نيب و

 هنأ الإ { ملوع و مهتقفن هم زاتف راغصلا هدالوأ امأو 3 هتاكز نم نهبطعي نأ

 ء ىش دلاولا ىلع نكي ملو 3 مهلام ىن مهنقفن تناك لام ل ناك اذإ : ليق دق

 لام نم مهباع قفنأ ءاش نإف 4 مهنةفنب ذحخثوي لوق و 0 مهلام (١ر)دافن دعب الإ

 .. فالتخالا تبث اذإ و { مهلام مه رف ويو مهنةفن هيلع : لوق و . هلام نم عاش نإ و

 نإ فالتخالا لخدي نأ ىدنع دعبي مل ، لام ش ناك اذإ هنع مهنةفن لاوزب

 . ملعأ هللا و . . ف نكي مل

 اهضبق وه هيلع مأ ؟ مامإلا ىلإ مهناكز نايتإ سانلا ىلع لهو : ةلأسم

 © اهعضوم نم اهذضبق ىلاولا ىلعف ىشاوملاو راملا ةاكز امآ : لاق ؟ اهعض وم نم

 راضحإ مامإلا و ىلاولل له و : تنق . هيلإ اهب اوتأي نأ مهبلعف مهاردلا ةاكز امأ و
 مهتا اذإ هفيلحت هل له و ؟ ىشاوملا وأ راملا و مهاردلا ةاكز نع هلأسي نأ دارأ نم

 فيلحت هلو ، ىشاوملاو راملا و مهاردلا ةاكز ىن كلذ 2 معن ': لاق ؟ اهنانكب

 رثكأو ، اكيرش اهلعج نم لوق ىلع 0 اهلهأ ىلع اه رتسي و اهناتكب مهتا نم

 )١( ثذافنإ ه : لصالا :ىف .



٢٣٤ 

 بحاصل مامإلا نذأ اذإف : هل تلق . ةاكزلا ى مانام ىلإ سانلا نأ انفرع ام

 ةاكزلا بحاصل نإ لاق ؟ مامإللو هل زوج له دارأ نم ىلع اهق رفي نأ ةاكزلا

 ، ىه ك مامإلا ملعي مل ولو2 مامإلا هل نذأ اذإ اهقحتسيا نمىلع اهقرفي نأ
 هيلع نأل « الف 7 زاج كلذ ىلع انومأم ةاكزلا ب>اص ناك نإف مامإلا اماو

 . لع أ هللاو . اهعضوم ىق اهعضي و اه ضبقي نأ وه

 ، راملا نه ةاكزلا هيف تبجو دق متيلا لام نأ ىلاولا ملع اذإو : ةلأسم

 : ىصولا هل لاقو وه ملعي مل اذإ امأو ث اهذخأ هل زاج ربحلا هل ناكو

 ةاكزلا متيلا لام نه اذه نأ هدي ىن ام رقأو . متيلا لام ةاكز هذهأانإ

 :ةاعزرم وأ ةاكز هذه نأ رقأ نإو ،ةقث نوكي انأ ال لبقي م ث هيف تبجو
 . ملعأ هللاو . هنم ةاكزلا تذخأ { ىه نيأ نم رفي ملو

 هتمامإ هب لوزتو ةيالولا نم هب جرخم اثدح مامإلا ثدحأ اذإو : ةلآسم

 ةيقت دح ىن هتاكز هاطعأ نم ريي ال : لاق ؟ ال مأ ةيقت هتاكز هاطعأ نم أرييأ

 هاطعأ نإف : هل تاق . كلذ هلف ةمامإلاب هل نيدي نمم نوكي نأ الإ { اهرمغ الو
 . هيف لوألا هيأر نع عجرو ةمامإلا نم هجورخ هعم حص مث ، هل هتمامإ ةنايدب
 . لبقتسي ايف هيطعي الو س ىضم امف هيلع م رغ ال :: لاق ؟ ال مأ مرغ هيلعأ
 . ملعأ هللا و

 ضبق ناك ، لداع ريمأ وأ مامإ رصملا ىلع ناك اذإو : ديعس وبأ ةلأسم
 نم اهلهأ ىلإ اهملس اذإ هيف فلتخم و ، قافتالا ىنعمب هلامع ىلإ وأ هيلإ ةاكزلا

 لوقو 0 نماض وهو هث زجم لوقف ‘ همايأ ق مامإلا ىلإ اهعفدي ملو  ماهسلا

 مهلإ اهملسينأ الإ هث زجم مل كلذ هولأس نإ لوقو 0 اهلهأ ىلإ تراص اهنآل هئزج
 . ملعأ هتلاو . نمضي مل اهايإ هولأسي نإو

 ةرمن عيب هل زوجم ال لوقف ، ةاكزلا جرخ ال هنأ ملع نميف فلتخا : ةلأسم

 عيبلا دسفي لوقو ث اهراشعأ ةعست زوج امنإو ، ةاكزلا هيف بجت ىذلا هلام

ىرتشملا همتأ نإ بيع هيف عيب هنإ لرق و { ةدحاو ةقفص ىف ئ رتشم هنآل هلك



_ ٢٣٥ 

 ۔ةزمملا وأ نملا ذخأ ءاش نإ ء رايخلا قدصمللو زئاج هنإ لوقو ضقتنا الإو مت
 . ملعأ هللاو

 رامتلا ةاكز نآ هيلع نادأ دقو ابح هضرأ عرز نم : ديعس وبأ ةلأسم

 « هتمذ ىن هيلع نيدلاو ، لاملا .أر نم ةاكزلا نأو © هيلع نويدلا اهطحت ال

 ىعع ةكابنسه تناك اهب وج و دعب هيلع لحف اهسنج نم انيدلا ناك نإ لوقو

 ، هيلع اهب وج و دعب نه هيلع لح وأ اهسنج ريغ نم نيدلا ناكنإ و © اهلع هتوبث

 هنيد ناك نإ لوق و . اهنم ءىش الو اهتاكز هنع هطحم مث اهسنج نه ناك ول و

 ن٥ ناك ولو ثالذ رمخ ؟نه ناك نإو ةاكزاا]نه هل اعوفرم هلايع ىلع كلذ

 ؛ةاكزاا نم هنع طح نأ تبث اذإ نيد لادعب نه ىقب ام امأو . هنع طعت مل اهسنج
 اذل بج ال وأ ع ةاكزاا هيف بج امم ناك ةاكزلا "ىقب ايف هنإ مهش وق ضعب أىفف

 ضعب قو . ةاكزلا هنم جرخت امم قابلا ناكاذإ 2 ةاكزلا نملا ةلمج ىف بجو

 هيلع بجت اه ىقبت ىتح ، ةاكز ىقب امف نكي مل هنم ةاكزلا عفد بج و اذإ مهلوق
 ةيشاملا ىف ثالذكو ث نيدلا اهنم حرطي ال راملا نم ةاكزلا نإ ليقو ، ةاكزلا

 ۔اهنع نيد الف ةعارزلا نم وةمئاسلا نم امأو ، ةراجتلل نوكي نأ الإ هنم حرطت ال

 . ملعأ هللا و

 .ىتش عرازم مه لمعي هل روث ىلع اماوقأ كراش لجر ىق هنمو : ةلأسم

 .لمع ىف وه هيلع بج له ث ةاكزلا هيف بجت ال ام مهنم دحا و لك بيصيف
 ةاكزلا هبف هيلع بجت ام مهنم دحاو لك بيصي ىنح . ال : لاق ؟ ةاكزلا هروث

 لاملا برل اعبت نوكي الو ، ةاكزلا هيف بجت ام هروث لمع نم بيصي وأ
 . ملعأ هللا و . لماعلا لثم

 هلاه نه ةاكزاا رخ؛وت الذ (١)ةابقلا لهأ نم متيلا ناك اذإ هنمو : ةلأسم

 هل نكت مل اذإو ، ليكو وأ ىصو وأ ةدلاو كلذ ىلي ناك اذإ ةيشاملا و راملا ىن
 ۔_ه

 )١( ء ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ متيلا نإ هنمو » : لصألا ىف .



 _ _ ٢٣٦

 ،هيلع و هل كلذ نإ : لوقف © امه رمغ هلام نم كلذ ذافنإ ىليو ؤ ىصو وأ ةدلاو
 ةاكزلا ىعم تبث اذإ و . هيلع الو هل كالذ لوق و © هيلع الو هل ال : لوقو

 ذافنإ ىلع ارداقو هدي ىن كلذ ناك اذإ ةاكز لاملا ىلو نم لك نأ لاملا ىن

 ، كلذ ةاكز نم هيلع بجو ام ذفني ةضفلاو بهذلا ىف امأو . هنم قحلا

 ةجح هيلع هنإ ا ولاق و٤ه رخأ .غلب اذافثلذ بسح ءاش نإو ذنأ ءاش نإ لوقو

 : لوقف ، متيلل بستحملا ىف فلتخاو ، لاملا ىلع انيمأ ناك اذإ كلذب هملعأ اذإ

 ، هيلع الو هل : لوقو & هلام ىف بجت ناا متيلا لام ةاكز ج رخ نآهل و« هيلع

 . ملعأ هللاو . رطفلا ةاكز كلذكو © هيلع الو هل ال : لوقو

 لاح ىن مامإلا ناكو © ليكو امهل نكي مل اذإ دوقفملاو بئاغلاو : ةلأسم

 ةقدصلا ىناج وأ ك هنم ملعب ةعارزلا ىن ةاكزلا تبج و اذإف ، ةاكزلا ىلع ربجم ام

 ناك نإو ص مامإلل ناك اذإ ابئاغ وأ آرضاح لاملا بحاص ناك & هنم اهذخأ

 نم الإ اهذخأهل نكي ملااهع وج و هنع باغ وآ ةاكزلا ىلع ربحلا هل زوجماال نمم

 هدي ىن “ىشب دحأ رقي وأ ، كلذ هل زاج ىذلا هليكو دي نم وأ لاملا بردي
 . ملعأ هللا و .:ةاكزلا نم هنأ

 هل ذخثوت مأ هروضح ىلإ فقوت دوقنلا نم بئاغلا لام ةاكزو : ةلأسم
 هلام نم ذخ“وت & نيدلا لبق ىد“وت ةاكزلا نإ لاق نم لوق ىلعف : لاق ؟ هلام نم

 هلعل فقوت اهنإف ةاكزلا لبق ىد؛وي نيدلا نإ لاق نم لاقو ، هروضح لبق

 . نيد هيلع ثدح هنأ حصي ىتح لصألا ىلع ذخوي : لوق و . نيد هيلع ثدح
 . ملعأ هللا و

 هنم اوذخأي نأ نيملسملل لهو ؟ ةاكز مارحلا لاملا ىن لهو : ةلأسم

 لهأ لام نم ناكاذإ ابرلا هجو نم وأ ابصتغم ناك ؤلو معن : لاق ؟ ةاكزلا
 . ملعأ هتلا و . ةاكزلا ىلع زجم مامإلا و ةلبقلا

تتبنأ امه فانصألا ةتسلا ىف ةاكزلا نأ نوملسملا قفتا : ديعس وبأ : ةلأسم



_ ٢٣٧ 

 وه تلسلا ليقو )١( تلسلاو ريعشلاو ةرذلاو بيبزلاو رلا : ىهو ضرألا

 ريغ ةقدص ضرألا تتبنأ ام رئاس ىف ىري ال اذه لاق نم و ، رشقألا رعشلا

 سانلا ىديأ ىف ىقبي امم بح مسا هيلع عقو ام تلسلا نإ لاق نم و { هركذ ام

 . كللذ هابشأو ايبوللا وأ ءالقابلا لثم & نورق وأ لبنس وه امم ، هب نوتاتقي و
 دذه ريغ ى ملعأ ال و ةاكزلا هيف ىري كنذ هابشأ و زرآلاو نخدلا لثم لبنسلاو

 موتلا لثم هب نوتاتقيو سانلا ىديأ ىن ىقبي ناك ول و ، ةاكز مهعم ف ونصلا
 ضرآلا تتبنأ امم بجت ةاكزلا نإ مهلوق رادم ملعأ ال و ، كللذ هابشأ و لصبلا و

 هب لع امم كلذ ملعأ ال و { ةاكزلا نطقلا ىف لاق مهنم اضعب نأ الإ ، لوكأملا الإ

 لخنلا امأو ، بيبزلا ىلع رملا لمحم ال لوقلا رثكأو 3 هوتبثأ الو ةمئألا

 لمح ىو . بانعألا كلذكو & ضعب لع اهضعب ةلومحف اهناولأ تفاتخا ول و

 © ضعب ىلع هضعب لومحم هنأ انباحصأ لوق رثكأو & فالتخا رملا ىلع ريعشلا

 . افالتخا اهبف ملعأ الو ك اهناولأ تفلتخا نإو ضعب ىلع اهضعب ةلومحم ةرذلاو
 رثاس ى ملعأ الو ، بوبحلا رئاس ىلع لومحم رشقأآلا ريعشلا نإ : لوقو

 منغلاو رقبلاو لبإلا نم ماعنألا امأو { ضعب ىلع هضعب لمحم هنأ بوبحلا

 ٣ ةل ومحم نأضلا نأ الإ { ضعب ىلع اهضعب لمحم ال ةثالثلا ف ونصلا هذه

 سيماوخحلاو ، لبإلا ىلع ةلومحم باجّتلاو 2 افالتخا كلذ ى ملعأ الو 0 زعملا
 { راملا عيمج ىن لاملا برل عبت لماعلاو . لوقلا رثكأ ىف رقبلا ىلع ةلومحم

 ىتش ىرق وأ ةدحاو ةيرق ىف ناك ص راملا نم هسنج ىلع فنص لك لمحم م

 رهنلا ىلع ناك امو ، رجزلا ىلع لمح رجزلا ىلع ناك ام٬ضعب ىلع هضعب
 . ملعأ هتلاو . رج لا ىلع رهنلا الو رهنلا ىلع رجزلا لمحم الو ، رهنلا ىلع لمح

 © اهيف هيلع بج ام ةاكز هل لعج و ةلخن اريقف (٢)ىنطأ نمو : : ةلأسم

 طايتحالاب ذخأي و هصصاقي الأ انيلإ بحأ و ، كلذ ى فلتخم : لاق ؟ هئزج له

 . ملعأ هللاو . كللذ :

 )١( ةسمخ وأ فانصأ ةعبرأ هذه .
 )٢( عاب : ىنطأ .



_ ٢٣٨ 

 ة رمملا ىلعتتاف ،اهضبقو رثكأ وأ مهرد ىنتام هلام ىنطأ نمو : ةلأسم

 ةرملا تبهذ نإ و .عها ردلا كلت ىف ةاكز الف ڵ بطرو رسب ىه و تبهذف ةفآ

 ةئامثالث باه ذلا دعب اهنم ىقب نإ و ، ةاكزلا اهفف ارمت تراص و تكردأ نأ دعب

 لاملا بحاصل نكي ملو كلذ نم لقأ ىقب نإو 0 ةاكزلا مهاردلا ىفف عاص

 . ملعأ هللا وا . ةقد ص مهاردلا كلت ى سيلف ث ةقدصلا هب مت ام اه ريغ

 اهف سمتلي رمف ( رونحلا )ىن هتعارز لاك ىذلا امأو : ديعس وبأ : ةلأسم

 هلاك اذإ ليقف 0 تفلتف هريغ وأ ناطلس نم ةحئاج اهلع هفلخأف اهلمحم نم

 بحلا فلت ىتح ةاكزلا جارخإ ىف رصقي مل اذإ ليقو ةاكزلا هيلعف فلت م
 . فالتخالا هق تفاتف هتيب ىلإ اهلمح نإ كلذكو ث ةنامأ اهنأل هيلع ةاكز الف

 . ملع أ هللا و

 { ةاكزلا اهترمث ىت بج امم ة رثك الخت ناطلسلا هل بصغ ىذلاو : ةلأسم

 راص ايف هيلع بجم له « رمت اهنم هيلإ عجر مث ك اهنم دصح اف ملع هنع باغو
 اهترمث ىن بجت اهنأ اهرومأ نم بلغألا ناك اذإ : لاق ؟ ةاكز رقلا نم هيلإ

 ردق ايف ةاكزلا اهبف و اهرومأ نم بلغالا ىلع وهف © هيف كشي ال ام ىلع ةاكزلا

 ةاكز الف اهنم هنيب و هنيب ليح امو ، اهسدأوي ةاكرلا هيفف هيلإ راص و اهت رمن نم هيلع
 . ملعأ هللا و . هيف هيلع

 كلذ زوجم ال لوق © اهب وج و تق و لبقت ةاكزلا ليجعت : ديعس وبأ : ةلأسم

 ني رهشلاو رهشلاب هل ولح لبق كلذ لعف اذإ هئزجت لوق و ، لاحم هثزجن مل لعف نم و
 ص ةاكزلا هيف بجت ام لاملا نم هدي ى ناكاذإ هئزج لوقو . ةجاح تقو ىأرو
 © لاح ىلع هئزجم مل ةنسلا لوخد لبق هنع ىدأ نإو 0 كلت هتنس ىف هنع ىدأو

 ثكالذ هأ زجأ مامإلا ىلإ كلذ ىدأ نإ لوقو . افالتخا لصفلا اذه ىن ملع الو
 لوحلا هيلع لاح اذإ مامإلا نآل ، هئزج مل ءارقفلا ىلإ ناك نإو ، لوحلا لبق

 ىنغ ىلإ رقف نم هرمأ ليحتسي ال هنألو { هريغ نود ةاكزلا هل تبجو
نآل ، اهضبق نم هيف هل بجم ام لاح نع اليحتسم نكي مل تام ول هنأل و



_ ٢٣٩ _ ِ 

 مهرمأ ةلاحتسال ءارقفلل كلذ هثزجم الو هرقفل الو هسفنل ال اهل هضبق

 . ملعأ هللا و

 هل له © ءارقفلا ىلع اهقرفي نأ هرمأو هتاكز لجر ىلإ لس نم و : ةلأسم
 نم ناكاذإ كلذ هل زوجم : لاق ؟ هلوع همزلي نم ىلإ ةاكزلا هذه نم ملسي نأ
 اهذافنإ ىلوت اذإ زوجم ال & صاخ كلذف هسفن لام ةاكز امأو . ه ريغ ةاكز

 . ملعأ هللاو . هسفن نع

 © ا ريقف ناكو (١)مهاوكز هدنع سانلا لعجم لجر ىف : ديعس وبأ : ةلأسم

 ؟ ةاكزلا بحاص هل لعج مل ولو ، هسفنل ةاكزلا كلت نم ذخأي نأ هل زوج له
 ، ادح هل دحم مل ام ، هل زيجأ دقف اهلهأ ىلع اهذفني نأ هل اولعج اذإ : لاق

 ملاومأ تاوكز تناكاذإ كلذ هل سيلف ، هسفنل اهنم ذخأي نأ هيلع اورجح ناف

 ءارقفزااوناك اذإ ، مهسأر ريغب لوعيو هلوع همزلي نم ىطعي نأ هل زوج و

 . كللذ هيلع اورجحم م ام

 ةيص و نم هرغ ةاكز نم اهنأ 5 هياإ اهملس ىذلا اه رقأ ناف : هل تلاق

 "هسفنل اهنم ذخأيىأ هيلإ اهملس ىذلا رجحو ، كلذ ربغ وأ ، هيلإ اع ىصوأ
 سيل لاق نإو ؟!هيلع رجح ولو اهنم ذخأي نأ هل زوجم له 5 اجاتحم وه ناكو
 . اهلع نومأم وأ اهف ىصو وأ ، اه ر دي ىف ةنومضم لام ةاكز ىه امإ كلذ هل
 غ ةاكزلا نمه وأ ةاكز اهنأ اهم رقأ وأ نملسملا لام نم ةاكز تناك اذإ امأو

 . ملعأ هللا و . ةجح كللذ ى هلوق نكي مل ع كلذ دعب هيلع رجح مش

 دجسمل وأ ءارقفلل هلام نم ةعطق وأ ةلخنب صوم ىصوأ اذإو : ةلأسم

 { ةكردم ة رمم لخنلابو & ىصوملا تام ش ‘ رلا باوبأ نم كللذ رغل وأ

 طلخت ملو"لَكُتمل ىهو تامو هتوم لبق تمرصدق وأ (٢)مر صنت مل اهنأ الإ

 تكردأ نإ : ملاس نب بيبح خيشلا لاق ؟ نهج ولا ىلع ةاكز اهف له 0 اه ربخي

 )١( فاكلا نيونتب ) اكز : اضيأ ةاكزلا عمجو . ةاكز عمج : تاوكز ( .

 (٢) زجت : م رصت .



_ ٢٤٠ _ 

 ىهف ىصوملا توم لبق هل ىَّصوملا: اهقحتسي نأ لنق مرصت مل ولو ةرملا
 . ملعأ هللا و . ةاكزلا ىف هلام ىلع ةلومح

 هصدصاقي نآ دارأو & رسعم ىلع نيد لجرل ناكاذإ و : ديعس وبآ : ةلأسم

 رقفلا رصصاقي نآ ةاكزلا بحاصل زوجم الف © هتاكز نم هبستحم و ، هيلع ام

 هل زوجب لوق و . هيلع امم ةءارملا هجو ىلع هل هعضي الو 0 هل هيلع ىذلا قحلاب
 ىذلا قحلا نه كلذ ريقفلا هاضق مث { هل هيلع ىذلا قحلا هاطعأ نإ امآ و ، كللذ

 ى هزغتلا قيرط نم امأو . فالتخا الب مكحلا قيرط نم زئاج هجو كلذف هل

 كللذ ىب:جعي الف { كللذ هيطعيل ةاكزلا نم ريقفلا ةيطع ىلإ ةاكزلا بحاص دصق

 . ملعأ هللا و . ةماقملا لطبأ نم لوق ىلع

 ىلإ اهماسف هراك وه و ناطلسلا اهذخأف هلام نع هتاكز زم نمو : ةلأسم

 ىلع ءاكزلا نه عىرب © ناطلسلا هلعف امب كلذ دعب ىضر مش هراك وه و ءارقفلا

 هيلع ةبجا ولا ناكو ريقف اهل ذخآلا ناك نإ و ، ثايرش ةاكزلا نإ : لوقي نم لوق

 ال رىقغاا ذخأب ايضار ناك نإو . فالتخا هيفف { اهل رقفلا ذخآل اهراك
 ملعأ هللاو . اهنم ءىرب

 ' اهذخأو رقف هنأ ىلع ةاكزلا بحاص هاطعأ اذإو : ديعس وبأ ةلأسم

 اهبحاص ىلإ اهد ر ءاش نإ رايخلا وه هل و ةاكزلا بحاص ئرب دقف ، ىنغ وهو
 © هئزج مل ىنغ هنأ ملعي وه و اهفبق نإ و . ءارقفلا ىلإ اهملس ءاش نإ و ، هملعأو

 اهملسي نأ هل متأ نإو © اهنم صاختي ىتح هيلإ اهملسيو 3 اهل انماض ناكو

 . لعأ هللاو . كلذ نه لاملا بر هاحأ نإ لحلا ىف زوج و © زاج ءارقفلا ىلإ

 ٤ ةيشام وأ ة ضف وأ بهذ نه همكزي لام ءرملل ناك اذإ و هنم و : ةلأسم

 هل وح لاح اذإ ةاكزلا هيفف ، ةاكزلا هبف بجت وهو 0 لوحلا اهلع لاح دقو

 حب ر وأ ةبه وأ ءارش وأ ثاريم نم ، دافتسا هوجولا ىأب هلثم نم دافتسا ايفو

عيمج ق بجتو مهعم ءا وس كلذ لك ‘ ىشاوملا ق ءامت و جاتنإ وأ ة راجتب هنم



- ٢٤١ 

 هيف ىل نبي الو 0 ىكزي نأ لبق هدعب وأ اهدافتسا لوخلا © ةاكزلا ةدئافلا

 . . ملعأ هللا و . فالتخا

 حابم نذإ الو هرمأ ريغب ةاكزلا هتجوز هنع تج رخأ نم و هنمو : ةلأسم

 آرعت و هثزجم هنإ تلاق ام ىلع ةن ومأم ىه و كللذ متأف ، هيلع تبج و ةاكز لكل

 هل ىه نمضتو < ةاكزلا نع كلذ هث زجم الف مي ل نإ و 0 اهلعف متأ اذإ ىه

 . ملعأ هللاو . هنم نذإ الو هرمأ رغي كلذ هيف تلعف اذإ هلام

 رج زلاب تيقس و ةاكزلا اهف بج تناكاذإ لخنلاو : ىحبصلا : ةلأسم
 كردأو 0 الوأ هب تيقس اه دضب كلذ دعب تيقس م © اهضعب كردأ نأ ىلإ

 © هدح وا رخآ كردأ ايف الو & هدحو الوأ ك ردأ ايف باصنلا غلبي ملو اهيقاب

 ءىشب كاردإلا حص نإو © آكاردإ اهلامك.ىلع لمعلا : لاق ؟ ةاكز اهبف له

 ع كاردإلا ىلع لمعلا لوةينم لوق ىلعو . فالتخا هيفف ءادتبالا فلاخ

 . ملعأ هللاو . رجزلا ىلع كردأ ام ىلع رهنلا ىلع كردأ ام لمحم هنإف

 { رهنلاب وأ رج زلا: ىقسب ناك ذإ لاملاو : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلآسم

 بصخلا ءاج وأ ءاملا لق مث ( لياعتلاو ىحانملا و جينارملا ) : لثم هضعب كردأو

 ام امأ : لاق ؟ هتاكز فيك © روكذملا لخنلا هيلع كردأ ام دضب ىقسي راصو

 كردي مل ام امأ و ، ارجز وأ ارهن ناك ج هيلع كردأ ام ىلع هتاكزف هنم كردأ

 ص ىقسلا كرت هرضي ملو ، كردآل ىقس ريغب كرت ول نآ الثم ناك نإف هنم

 ثكالت تناك نإ و . هيلع كردأ ام؟لع وهف © رهنلاو رجزلاب ىقسي لبق نم ناكو
 ، ارجز وأ ارهن ناك هيلع تكردأ ام ىلعف ، تيمسو ىقسلاب الإ موقت ال ةرملا

 _ هللا هحر _ دشرم نب رصان مامإلا لوق وهو & نبملسملا لوق رثكأ ى

 . هلايح ىلع امهنم ناك نإ و ، .رجزلا ىلع رهلا الو رهنلا ىلع رجزلا لمحم الو

 . ملع أ هللا و

 ال مأ د وقنلا هتاكز ىن راغصلا هدال وأ بآلا ىلع لمحم له و : ىلهذلا ةلأسم
( ٢ ج راثآلا بابل ١٦ م )



. ٢٤٢ 

 `نولمحم مهنإف © هابق نم هدالوأل تراص دق مها ردناو ىلذحلا تناك نإ : لاق

 دق ىلحلاو مهاردلا نكت مل نإو . مهبأ ىلع نولمح مث ، ضعب ىلع مهضعب

 لك لمح لب ء ضعب ىلع مهضعب نولمحم الف مهبآ لبق نم مهلإ تراص

 مهاردلا نم ء ىش بآلا عم نكي مل نإو ، ةصاخ ةاكزلا ىن هيبأ ىلع مهنم دحاو

 دحاو لك دنع غلبي مل نإ ةاكز الو ، ضعب ىلع مهضعب نولمحم الف { ىلحلاو

 . ملعأ هللاو . مات باصن

 مهنم دحاو لك عم « دالوأ ةثالث هل لجر ىق : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟ ال مأ ةاكزاا ف ضعب ىلع مهضعب و ، مهيبأ ىلع نولمحمأ ، ةضف ةيرال :نوسمخ

 0 ضعب ىلع مهضعب نولم مهنإف ميأ لبق نم .مهارد 'تناكنإ : لاق

 مهضعب ن وامحم الف هلبق نم ه نكي مل نإو . دقنلا نمع ىش بآلا"عم نكي مل ولو
 تغلب ممحأف ك ءأدارفنالا ىلع: هيبأ ىلع مهنم دحا و لك لام لمحم و { ضعب ىلع |

 !.هيلع ةاكز الف لمح :اذإهمهأ رد غلبت مل نمو © هتمزل ةاكرلا هيبأ لامو هلام ى

 هردقب دحاو لك نم جرخمو ، ضعب ىلع مهضعب لمحم : ىحبصلا لاقو
 نولمحم ال : سيمخ نب رصان خيشلا لاقو . هب لومعملاو لوقلا رثكأ ىلع

 لمحم و س لوق ىلع اولمح هدنع نم ناك نإ و ث دلاولا دنع نم لاملا نكي مل اذإ

 طسوتملا بآلا ناكاذإ بآلا ىنأ دحلا نع مهلك نولمحم مث © هيبأ ىلع نبالا
 . ملعأ هللا و . هيبأ رجح ى

 اضرأ هل دحاو لك عرز مهدلاو رجح ىن نيغلاب دالوأ ةثالث ىنو : ةلأسم
 : ,ىحبصلا لاق ؟ ال مأ نولمحمأ ، ةيرجأ ةرشع مهنم دحاو لك عرز ءاجف

 ث ضعب ىلع مهضعب لمحم ال : سيمخ نب رصان خيشلا لاقو . نولمحم
 ."معأ هللاو . لوق ىلع ه عرزلا ناكاذإ ، دلاولا دنع نم لاملا لصأ ناك ول و

 مهتاج وزو رابكنا هدالوأو لجر ناكاذإ : ر.يمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم
، اعم هدح و لاج رلا و اعم ءاسنلا لكأي ، دحاو تيب ىف ةطلخ مهايإو وه لكأي



_ ٢٤٣ 

 مهيلع لخدي ام لك ىن .ةطلخاوناك اذإ : لاق ؟ ال مأ. راملا ةاكز ىن نولمحمأ

 لمج ين فلتخم و ؛ ةاكزلا ىف هيلع نولمحتي ماف ، هرجح ىن مهو راملا نم
 لبق.نم ناكام ليقو & هدلاو ريغ رجح ىف ناكولو ، ىصلا دلاو ىلع ةاكزلا

 ،هدلاوىلع لمحال ليقو . هيلع لمحم ال هدلاو ريغ نم ناكامو هلمح هدلاو
 ملعأ هللا و . هيبآل نبالا لام لعج مل نم لوق ىلع مكح هل لام لكو .

 ؛.اهكارد لبق نيفصن امهنيب اهامسق و ةعارز ىف نمكيرش ى و : ةلأسم

 ضعب ىلع هضعب لح مأ ةمسةلا هذه تبثنأ { هتصح ىقسي دحاو لك داع و

 اهمسقو ث ةدحاو ةعارز اهاصأ نأل ةدحاو ةعارز هذه نأ وجرأ : لاق

 ناك اذإ عرزلا ق حصي ال عيبلا و 0 عيبا ةل زنمم محسةلا نأل حصي ال ةرضخ

 . ملعأ هللاو . هكارد لبق فلعلا ريغل

 ههابشأو كامسلاو خيطبلا عيبي نم عنم زوجب لهو : ىحبصلا : ةلأسم

 ىكزم ريغ رمتب نورتشي سانلا نم آريثك نأ نظي ناك اذإ ظيقلا نامز رمتب

 ىرتشملاو عئابلا عنم زئاج . معن : لاق ؟ اذه ىلع ةاكزلا نم رثك بهذي و
 . ملعأ هللا و . رملا نم ةاكزلا جارخإ لبق ثالذ نع

 لخنلا نوردحم ( ريدايبلا ) ناك اذإو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ىف هنوكرتي و هنوذخأيو ءىش هنم عقيو 0 ابطر اولح ارسب راص نأ دعب

 راص ىذلاف : لاق ؟ هتاكز نم ىلع و ؟ ةاكز هيف له سبي نأ ىلإ سمش

 ةحابالا تناك اذإ 0 لصألا بحاص ىلع هتاكزو 0 ةاكزلا هيفف كالذ نم ارمت

 . نيملسملا ضعب لوق ىف © هلام ةرمم ىف ةاكزلا تناكو & كاردلا دعب هنم

 . ملعأ هتلاو

 م ولعمع ىشب , أ وأ ك هتلغ ثلثب هلام س رح الجر رجأ نميف و : ٠. : ةلأسم

 نأ رىجأل ا دارأو 0 اهكارد لبق وأ لخنلا كارد دعب هن هنم ةرجألا تناك

 هتاكز ماسي و هف رع ] نأ [ دي ري ٣ هيلع م وةيأ 6 هبيصن نم ابط ر (١)فرخ

 ." ىنجي : فرحم (ا)



٢٤٤ 

 :هجولا ىلع ةاكزلا هيلع نوكي نآ ىنبجغي : سدبمخ نب رصا خيشلا لاق ؟ ال مآ

 ۔ هيلع ةاكز الف كاردالا لبق هقحتسا نإ لوقو . ءاهقفلا ضعب لوق ىلع

 ; ¡ . ملعأ هللا و

 ث هفرخم ايف هيلع ةاكز الف كاردإلا لبق اهقحتسا اذإ : ىحبصلا لاقو

 كاردإلا لبق هقحتسا اذإو ، فالتخا لاملا بحاص ىلع كلذ نم ةاكزلا قو
 . هنم لكألا ىث لاملا بر ةلزنمب وهف

 ةرجألا نم هبيصن و 0 اذه ريغ ء ىش رجألا عم ضيل ناك نإ و : هل تلق

 لاق ؟ هرجأ نم بيصن ىلع هبيصن لمحم ىتح هدح و ةاكزلا هيف بجت ال

 ۔ لوقلا رثكأ ىلع ءاكرش مهنأل ةاكزلا هيلعو لمحم : سيمخ نب رصان خيشلا
 رجألل ناك نإ و ، كاردإلا لبق هقحتسا اذإ فالتخا هلمح ى ىحبصلا لاقو

 نم فاضي : ىحبصلاو رصان خيشلا لاقف . ةاكزلا هيف غلبي ال هريغ لامو
 . ملعأ هللا و . ةاكزلل هلام لصأ ىلع ةرجألا نم هبيصن

 { هلام نهةم واعم ةعطق ةرمثب هلام لمع ىلع الجر لجر عطاق اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللا و . ارمت راص اذإ ىنبجعي و ، عض وملا ثالذ ةاكز لاملا بحاص ىلع نإ

 ىدي نم ىلام نم راص ام لك نأ دقتعاو ىون نميف : ىحبصلا ةلأسم
 راصف ةاكزلا نه ىنمزل امع كلذف © ةاكزلا ذخأ هل زوج نم ىلإ ىرغ دي وأ
 كللذ هئزج و ةمدقتملا ةينلا هحذنتأ 0 ةين رذب هلام نم هلايع نم هرغو وه ىطعي

 . معن : لاق ؟ ال مآ ةاكزنا هنع طحم و 0 هلام نم هلثم راشعأ ةعست نع

 هبجاو جارخإ دنع هرضحم مل ولو ، اهيلع ىقب ام هل ةثزج ةلاص ةين هذه

 وهسلا نه هيالع امع ميلستلا دعب هدوس دصق اذإ ىلصملا كلذكو اهل وحم ام

 . ملعأ هللاو . هوهس عيمج نع هأ زجأ اطايتحا و

 .۔ رب سلعلا ف تبنف (١)اسلع عرزو ا رب عرز نم و هنم و : ةلاسم

  

 ماعط وه : ىليقو . رشق ى ثالث وأ ناتبح نوكت ربلا نم برض :"( ةكرح ) سلعلا )١(

. بدحلا ىف لكؤت ءادوس ةبح وه ليق و . ءاعنص



. ٢٤٥ 

 نم ربلا جرختسا ول نأ رظنلا ىن ناكو © هدح و رملا عرز ىن ةاكزلا غلبت ملو

 :عمتجم نم هل لصحم ايف ةاكزلا هيلع نأ باصنلا غلبل هيلع هفاضأ و سدلعلا

 . ملعأ هللاو . ىنم ظفح الب ةاكزلا هيلع ىرأو . لصح دقأآاذهو قرفتمو

 همهس ردق ىلع عرزي دحاو لك داعف ئ ىلاوع ف ءاكرش فو هنم و : ةلأسم

 . ملعأ هللا و . ةاكزلا هيف بجت ام ةعارزلا تغلب اذإ ةاكزلا مهلعف & ءاملا نم

 |ُأفيضأ وأ هنم جرختسا ول نأ ريعش هيف تبن و اسلع عرز نم و : ةلأسم
 ةاكزلا ملسي امإ ؟ هيلع مكحم له ©،ك باصنلا غلبل رخآلا رعشلا ىلع
 هج رختسي نأ هيلع مكحم هنأ ملعأ ال : لاق ؟ سلعلا نم ريعشلا جرختسي وأ

 ، ةثالث ردقب ريعشلا بح نم هدنع عمتجاو هسفن تاذ نم هجرخأ اذإ الإ

 . ملعأ هللا و . ةاكزلا هيف هيلع .تبج و

 ة رمثلا ليكي نأ اهدحأ ، نامضلا اهلعاف ىلع ةبجوملا ىدعتلا هوج و : ةلآسم

 [23هتين ء سب مثآ اذهف اهلهأ ىلإ اهجارخإ ديري ال و ، اهف ةاكزاا غولب ىلع فقي و
 غولب ىلع فقي و ة رمملا ليكي نأ وه رخآ هجوو . هتاكزل نماض 0 هلعةب دعتم

 ديري وه و ، دحأ ءارقفلا نم اهرضحم سيلو © هسفنل اهضبقي مث ، اهف ةاكزلا
 مثإلاو © هتمذ ىن اهايإ هنيمضتل هتاكزل نماض اذهف 3 ةيناث لاح ىف اهجارخإ

 غولب ىلع فقي و ةرمثلا ليكي نأ وه رخآ هجوو . اهئادأب ةن ونيدلاب طقاس هنع
 اهملسي الف { اهضبقل نوقحتسم ث اهيلإ نوجاتحم هترضح ءارقفلاو ، اهناكز

  اهل مهنجاح و ض هيدي نبب مهروضح و { اهميلست ىلع هتردق عم مهلإ
 ءادأ ىلع رداقلا نيدملاكدعتم هنآل 2 هريغ لعفب وأ هلعفب فات امل نماض اذهف

 هللا ىلص ىنلا لوقل ، ملاظ دعتم وهف ، هبحاص ىلإ هميلست نع عنتمملا ، هنيد
 ةاكز ةفرعم ديري © هترمع ليكي نأ امأف . « ملظ ىنغلا لطم » : ملس و هيلع

 بلاط © اهظفحل طاتحم كلذ عم وهو: 2 ءارقفلا نم دحآ هترضح سيلو

لوقعلا ىن ةحح الف ، ناسحإلل بستحم 0 اهئادأب ىلاعت هتل نئاد © اهقحتسمل



٢٤٦ 

 : ىلاعت هللا لاق . اهفالتإل هتيهارك عم ةحئاجاهتجحاتجا اذإ نامضاا باجإل

 . ملعآ هللاو . ()١( ليبس "نيم نينسحملا اىلع ام )

 ؟ ةاكزلا و لاملا مكح فيك ث اكولمم ادل وو ال اه فلخ و تام نم و : ةلأسم

 3 ىابلا هيلإ عفديو هنم ىرنشيف ، عابي ىنح دلولا ىلع لاملا فقوي : لاق
 ىلإ ريصي ىتح هيف ةاكز الف افوقوم لاملا ماد اف ةاكزلا امأ و . هيلإ عفد قتع نإ و

 ى رجت[نأ]لبقنملاملاناك نإ و. ةاكزلا هيفف هدي ىن لوح هيلع لوحم و دلولا
 . ملعأ هللاو . ةي راج هيف ىهف 0 ةاكزلا هيف

 ةباد ىلع وأ ، هسأر قوف ارمت وأ ابح لمح اذإ ةاكزلا ضباق ىن و : ةلأسم

 نام الف { رةلا وأ بحلا نم ع ىش فاتو ث اهف هنم سخت رمغ نم هب ت رثعف

 هسفن ىلع هامح ام رثع نإ فات امم نامضلا هيلع و ، ةبادلا ىلع نه فات امل هيلع
 . ماعأ هللا و . نيدبعتملا ءالقعلا ن نومضم سفنآلا و لاوهألا ىن أطخلا نأل

 هايكو نم دحأ اهعرز اذإ دجسملا ض رأ ى ديعس نب سيمخ خرشلا : ةلأسم

 ، دجسملا بيصنب ايرج نمثالث اهايك غلبو ؤ بلا نم اهنم جرخم ام" .أضنب

 ةاكز ال لوقلا نم هارن ىذلاو ڵ فالتخا كلذ ىف : 'لاق ؟ ةاكز ثالذ .ى له
 ريغ هلامع و هئاكرش بيصن و هبيصن ىن غلبي ىتح ':عرازنا اذه لثم ىلع

 هبيصن ىلع اهلمحيف اه ريغ ةعارز هل نوكي وأ ، مات باصن _ دجنملا بيصن

 . ملعأ هللا و . ةعارزلا هذه نم

 ع ةيرال ةئايسمخ ء رايخلا عيبب الام ىرتشا لجر ىن اي ركز وبآ : ةلآسم

 ى واسر ام اامأ عيب ول لاما راص رو ؤ لاملا اذه 4ذم ب رمثي ىذلا جلفلا لحم مش

 دارأ اذإ : لات ؟ ال مأ نعتئملا ةاكز ىرتشملا نع طحم له ث ةيرال ةئامنالث

 . لاما غلبي ام الإ هه زلي ال هنإف ك اهاك هوها رد هل حصت ل همها رد ىرتشملا

 . ملعأ هللا و
 ح

 .)١( ةيآلا نم ٩١ ةبوتلا ةروس .



 _ _ ٢٤٧

 عرزلا كردأ املف 3 عرز اهدنع ةأ رما ج وزت نميف : ناديبع نيا ةلآسم

 فاضي ال : لاق ؟ ال مأ ةاكزلا ىن اهجوز ىلع فاضيأ © اهجوزل هب ترمأ

 كاردلا لبق ةيطعلا تناك نإ و ، كاردلا دعي ةيطعلا تناك اذإ اهجوز ىلع

 .'ايلعأ هللا و . هيلع فاضي هنإف

 ىه و 0 ارايخ "عيب لجر ىلع هلام نم الخت عاب لجر فو هنمو : ةلأسم
 لخنلا هذه لمحمآ ، ىرتشملل ةرملا نوكت نأ ىلع عيبلا دنع اط راشت ، ةكردم

 ىرتشملا نإ : "لاق ؟ اعطق عيبلا ناكنإ ثالذكو ؟ عئابلا ىلع مأ ىرتشملا لام ىلع .
 اعطق عيبلا ناك ، عئابلا ىلع لمحت اهنإف ، ةكردم ىهو لخنلا ىرتشا اذإ

 ، ىرتشملل ةرملا مكحف ةكردم رغ ءارشلا دنع لخنلا تناك نإ و . ارايخ وأ

 . ملعأ هللا و . هيلع لمحت اهنإف عئابلا اهط رتشي نأ الإ

 ىه و ،:اهتلغ فصن اهيقسي ىذلل لعج لخت هل لجر ىو هنمو : ةلأسم
 هنأ الإ ث ةاكزلا اهف آضيأ بجت ال اهريغ لخت هدنعو © ةاكزلا اهبف بجت ال

 : لاق ث ةاكزلا اهف تبجو هلخت ىلع تصنلا وهو راديبلا ةصح فاض اذإ
 بحاص ىلع لومحم ( راديبلا ) نإف هريغ ()١( راديب ) اهقسي ىذلا ناك نإ

 هكراش ث لخنلا ىقسل ةلغلا غ صن هاطعأ اممإ و ( اراديب ) نكي مل نإ و ، لخنلا

 لمحم ال اذهف ، ىتاسلا ىلع ةما رغىلإ تجاتحا نإ لخنلا ةمارغ تناكو © اهيلع

 . ملعأ هللاو . لخنلا كلت ريغ ىف لخنلا بحاص ىلع

 بجت لام هل و 2 هتاكز تق و لوخد لبق تام لجر ىف و : ىحبصلا ةلأسم

 كلاهلا لاومأ نم اثيش عاب ىصول: نإ مث ، ىكزي [ نأ ] لبق نمو 2 ةاكزاا هيف

 لاملا 'ىقب و ةاكزا! تقو رضح اذإ لوق ر:آلا ىفف ، لبق نم هدنع ناكام قوف

 هكلم ذم & لوحلا لوحم ىتح هيف ةاكز ال لوقو © ةاكزلا هيف تبجو اعمتجم

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا هيف بجت مهنم دحا و لك بيصن ناكو ، ث را ولا

 )١) ةينامع ةملك : راديب .



_ ٢٤٨ 

 : ىحبصلاو ، نانس نب فلخ و ، سيمخ نب رصان خيشلا لاق : ةلأسم

 ريجم هنإف ةاكزلا هترمم نم جرخم نأ بئاغلا وأ د وقفملا لام هديب نم ىنأ اذإ

 امهلام نم لاح ىلع اهجارخإ ىنبجعي الف مهاردلا امأ و . اهجارخإب هيلع مكحم و

 بجحت امم ةاكزلا ضبق ىنبجعي : ةاكزلا ضبقل هلعج نمل لوقي نأ ىلاولل زئاجو

 ةاكزلا جارخاب ىنرمأت تنك نإ : ىلاولن لاق اذإو . لوق ىلع © ةاكزلا هيف

 ىوتسي و ، كرمآ : هل لاق اذإ ىوتسيف { اهجرخأ الف الإو 0 اهتجرخأ هنم

 . راملا ىن د وقفملاو بئاغلاو متيلا لام نم اهجا رخإ ىن ه ربغ اليكو لكوي نأ هل

 . ملعأ هللا و

 3 دالبلا ىتميح ىن ةاكزلا ملست زاجأ نم لوق ىلعو : ىحبصلا ةلأسم

 طيحن روس هنم ىبي و { ةحلسأو صاص رو ءاود ثالذ نم ىرتشي نأ زوجآ

 نبح سانلا ثلذ نم معطيو ؟ روسلل لافقأو باوبأ هنم ىرتشي و ؟ دلبلاب

 !؟ ال مأ دالبلا ىمح ةي وقت هيف ناكام لكاهنم ذفني و ؟ ملظلل مهدصق نمل مهنب راحم

 ءا رقفلل الإ ةاكزلا ملست ال : لاق ؟ هكلمم ال وأ هرمأ كلتمي لام نم ةاكزلا تناك

 مهدلب ةيامح"ىن مهتاكز ا ولعجيل لاومآلا باب رأ قفتا اذإ : لوقو © مامإلا وآ

 حالسلاف كللذ زاج نإ ىدنع و . لوقلا ضعب ق زاج . اهل هن و ري ام ىلع

 روسلا امأو . زاوحلا ىف لخاد كلذب موقي نم ةقفنو صاصرلاو ءاودلاو
 اه رمأ قحالف ةيامحلا نم ملعلا لهأ رظن ىف تناك نإف لافقألاو باوبآلا

 ىلع هرسك .مر اذإ هلاثمأ وأ رابحلا اهنم أفاكي نأ زوجب لهو : تلق . حالسلاب

 .ملعأ هتلاو . فالتخا كلذ زاوج ىن : لاق ؟ ملظلا عوق و هنم فيخ و دلبلا لهأ

 بط رلا نم ء ىش وأ مهاردب هل ةمدحل ارجأ رجأتسا نميفو هنم و : ةلأسم

 بطرلاو رسبلا ىف لوقي نم لوق ىف بطرلا ىن هب رجأتسا ام ةاكز هيلع نإف
 بط رلا نم ةاكزلا طقسأ نمو ث لوقلا اذه ىلع افالتخا هيف ملعأ الو © ةاكرلا
 لاملا بحاص هعفدي ام امأو . دحاو ناينعملاو هب رجأتسا امم اهطقسيف عيب اذإ

٠ مهتنوعم ىلع مهنفاكي وأ ةرجألا ليبس ىلع هداصح ىلع هونيعي نل ذاذحلا ربغ



- ٢٤٩ 

 هضعب و { هتمس ر ام عيمج ىف فالتخالا هقحلي اذهف 0 ءارقف وأ ءاينغأ اوناك
 ةرجألا و ةأفانكملا ىلع ةجر تناك ام 0 ةاكزلا بوجو ىف ضعب نم برقأ

 ايأ ريغ ىن هيف ةقدص الف ةقدصلاو ةبهلا نع جرخ ام امأو . ةّبقتلاو ةيج رلا

 . سبايلا رمتلا ىف اذه و 0 ةاكزلا نم هدقتعي نأ الإ ةاكزلاب هيف ليق دق و ، ةمئألا

 . م هللا و . فالتخا هيفف بط رلاو رسبلا امأ و

_
 

 ،ارسب و ابطر تراص دق و : هلام ن ةلخن ة رمم الجر ىطعأ نم و : : ةلأسم

 ىطعملا اهلكأ اذإ : لاق ؟ ال مأ :اكز اهيف ىطعملا ىلعأ ، ابطر ىطعملا اهلكأ و

 ض وع ريغ نم ةيطعلا تناكاذإ و ىطعملا الو ىطعملا ىلع ةاكز الف اريب و ابط ز

 ىطعملا ىلعف ، اهضعب كرت وأ : اسباي ارمت ت راص ىتح ىطعملا اهكرت نإ امأ و

 { فلتخت اياطعلا نآل © ةيطعلا هذه لبق نم اهف ةاكزلا هيلع تبج و نإ ةاكزلا

 رقف وأ ىغ ىف تناكهتلا هجول ةيطعلا تناك نإ ل وق & فالتخالا اهبف ىرجم و

 ءاينغألا ىن و امأ و ، ءارقفلا ىف نوكت ىنح لوقو ى ىطعملا ىلع اهيف ةاكز الف

 لوقلا اذه ىلعف . اهناكز هيلعف الإو اهناكزب اهب وني ىنح لوق و 3 ةاكزلا اهيفف
 لوقي نم لوق ىلع ، هربغ ىطعت نأ زوج الف مامإلل ةبجاو ةاكزلا تناك نإ
 . ماعا هللا و . كالذب

 ىسب ىلإ اولاعت مامإلا لامعل لاق و هلام ةاكز زيم نمو هنمو : ةلأسم
 لكأ نم رمتلا عاض ىنح هوتأي ملو ءىحملا هودعوف © ىرمت ةاكز ىنم اوذخأتن
 ةيعرلا ىلع : لاق ؟ ال مأ هنايض هيلعأ © کالذ ربغ وأ ( سيسف ) وأ ( ةمرلا )

 ىلاولا وأ مامإلا ىلعو © مهعم ىذلا ىلاولا وأ مامإلا ىلإ مها ردلا ةاكرب اوتأي نأ

 ا رظتنماهسبح اذإ ةفصلاهذه ىلعف ، رامثلا ةاكز مهنم ضبقي نم مهلا ثعبي نآ

 ىنبجعي و & فات ايف هيلع ناي ال نأ اهظفح ىف رصقي ملو ، قدصملا ءىحم

 . ملعأ هللا و . رملا نم ىقب ام ىكزي نأ

 اه راشعأةعست (١)ىنطأف ةاكزلا اهت رمث ىف بجت لخت هل نميفو هنمو :. ةلأسم

 اب : ىنطأ )١(
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 ةقث ىنطملا ناك ةاكزلا نم رييو لعفلا اذه هعسيأ ث ةاكزلل رشعلا رد

 ةقث ريغ ىنطملا ناك نإ : لاق ؟ ملعي مل وأ اهلهأ ىلإ اهتروربصب ملع ؟ ةقث

 ىفف ةمث ىنطملا ناك نإر 0 اهلهأ ىلإ تلص و دق اهنأ ملعي ىح اهنم ري الف

 اذه و اهلهأ ىلإ تلصو دق اهنأ ملي ى > اهنم أ ري ال لوق { فالتخا كلذ

 نم لوق ىلع اذهو اهنم أرمي لوق ر © ممذلا ىن ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىلع
 . ملعأ هللا و . كيرش ةاكز اا نإ لوقي

 ءام اه“اقس و ةدحا و ةعطق ق اربعش و اسلع عرز نميفو هنم و : ةلأسم

 ح تاراجإلا عبمج ن .ه اصااح . ر رج نوتس امهنم هل لصح اكردأ ىح دحاو

 . !ةاكز ل جرح انأ 4 اعأ . ا رج أن ونال ريعشلا ن ٠ و اب رج نوثالث سا اعلا ن

 : هيلع "ةاكز الو ح !ريعش !ةي رجأ :الث هيلع امم مأ ةي رجأ ةتس بحلا عيمج نم

 !ىنح زربعشلا ىبع إ!سلعلا المح ال هنأ هب لمعن ىذلا لوقلاف : لاق ؟ سلعلا ق

 عرزي نأ عر زاا ادأه ق عراز :لا دصق نأل 4 هنيعب امهنم دحاو لكف ةاكزل !ا غلبي

 لياق ء ىش هيف ناكو ئ امهدحأ عرز دصق اذإ كللذ امإ و ح | رعش و اسلع

 مكح ال و هدصق ىذلل مكحلا نوكي نأ اذه ىف ىنبجعيف ، رخآلا سنحلا نم

 . ملعأ هللاو . عورزلا نم عرز هنم عنتمم داكي ال اذه نآل 2 ذاشلل

 كالذ هتقو ىف هعاب مش هبح وأ ه رمت ةاكز ىرخأ نم و ىحبصلا : ةلأسم

 ىلع همكا رد عم كللذ ةميق ةاكز هيلعآ { همكثارد ةاكز تبجو دق و ح مهاردب

 اذإ هتاكز ىلع هلمح ضعب ، فالتخا ثالذ ىف : لاق ؟ هب لومعملا لوقلا

 هت ركذ ام لعل و ك لوحلا هيلع لوحم ىنح ةاكز هيف تبثي ال ضعب و ئ اهنق و ءاج

 انيد هنمثب ىخضقو & همهارد ةاكز بوج و دعب هعاب نإ و : تلق . لمعلا هيلع

 ةاكز ال : لاق ؟ نيدلا طقسي مل نم لوق ىلع ثكالذ ةاكز هياع نوكيأ ، هيلع

 ىضق امو & لبق نم هتاكز جرخأ ناك دقو ض هلام ىكز نأ دعب هعاب اذإ هياع

 3 ل وقلا ضعب ق هنع طوقس .ف ئ ةاكزلا ب وج و لبق هلمح بجارلا نيدلا نص

 {& همهارد ةاكزلا مواعم رهش هل ناك اذإو : هل تاق . هيف ةاكزلا هيلع ليقو

> هتاكز جارخإ لعب رهشلا لوخد لحر ىللذ لعفو م ولعم موب هل نكي ملو
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 هم وي ىث تبث ام و & هيف ىكزي ىذلا هم ويك 0 هتاكز هيف ىدوي"ىذلا هرهش : لاق

 . . ملعأ هللا و ة ه رهش ق تبث

 ث ءاتشلا نم هدعقأ لام : نالام هل نميفو : رمع نب دمح خيشلا ةلأسم

 ىذلاو © ةاكزلا هيف تبج و ام هسفنل هكرت ىذلاو © هضبقل هكرت رخآ لامو

 فيك & ةاكزلا امهف تبجو المح نإو ، ةاكزلا هيف بجت ام ءاتشلا نم هدعقأ

 تناك اذإ كلذ و ةتباث و ةحيحص ( ةداعقلا ) تناك اذإ : لاق ؟ كلذ نوكي

 باصنلا غلبي ىتح ث هيف ةاكز الف ةحنمم"لخنلاو ءاملاو ض رآلا ىن ( ةداعقلا )

 ىهف لخلاو ضرآلا ةلمج ىف لالا ىف تناك اذإو . امهنم ةعطق لك ىف

 . ملعأ هللاو . اعيمج نمتعطمتاا ىف ةاكزلا و ةضقتنم ( ةداعق )

 هعرز ىو اهدعقأ ضرأ ىنو ةاكزلا هيلع تبجو نميف و هنمو : ةلآسم
 ةاكز هيف هياع بج ل ىذلا هعرز ى هل له ع ةاكز هيف تبج و ام ىل ىذلا

 عزج هضرأ دعقأ نإ : لاق ؟ ال مأ هضرأ ( ةداعق ) نم هبيصن ىلع فاضي و

 ءزحلا اذه فيضأ اذإف ، رنكأ وأ لقأ وأ عبر وأ سمخ وأ سدس لثم ىمسم

 . ةاكزلا هيلع ناك ةاكزلا هيف بجت ام هب م ةاكزلا هيف بجت مل ىذلا هلام ىلع

 . ملعأ هللا و . الف هدعقأ ىذلا عرازلا بيصن هياع فاضي نأ امأ و

 ةئام ردق اه رمت غلبت لخت، هل لجر نع و : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 هيلع بجحتأ ، رمن نم ةئامثلث ردق الإ تفلتف ةنآ اهتتأ اهداصح نآ املف ، بارج

 نم ىقب اذإ : لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع لخنلا هذه ةرمن نم ىقب ايف ةاكزلا
 كللذ ىفف ، ابح عاص ةئاماث عرزلا نم وأ ى ارمت عاص ةئاثلث رادقم لخنلا

 نه ءىش ىقب نإو ، عرزلا ةرمثو لخنلا ةرمث نب اقرف ملعأ الو 0 ةقدصلا

 & هايك ف رعي نأ لبق تفلت و ، مات باصن نم لقأ عرزلا ةرم وأ لخنلا ةرمن
 ةاكزلا هيف غلبت امم رابتعالا ىن .ناك اذإ هنإ لوقلا رثكأو ،ك فالتخا هيفف

 عرزلا ة رمم وأ }ے اهداصح ىن اهم . ر نم ت واهتب ة رمغلا تفلت نإ و ىقب ام ىكزي نأ

 . ملعأ هقلاو . م زلآ كللذ نوكي نأ انبجعيف

لج راا كاله ةاكزلا بابصن اهترمث نابت مل لخت هل لجر نو هنمو : ةلأسم .
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 ىن بجت لخت هل لجر هثروف ، مرصت نأ لبق لخنلا هذهة رمن داصح نآ دق و

 ةاكزلا اهنم جرختو هلخ ةرمث ىلع اهثرو ىنلا لخنلا ةرمث لمحتأ ، ةاكزلا اهنرم
 © ةكردملا لخنلا هيلإ ريصي ىذلا ىن اذه هبش دج وي ام سايق ىلع : لاق ؟ ال مأ

 هيلع ةاكز ال نأ لخنلا هذه تكر دأ دق و ، ةيص و وأ رارقإ وأ ةحنم وأ ةيطعب

 هيلإ راص ام نوكي نأ دعبي الو ٠ اهت رمت ةكردملا ةلخنلا وأ لخنلا ةرمث ىن
 ىلع لخنلا هذه ىن ةاكزااب اذه لثمىلع مكحأنأ ردقأالو ، كالذ لثم ثرإلاب

 .ماعأتلا و . اهكارد دعب ة رملا هيلإ اهبف ت راص ىنا 2 ةنساا ثالت ىن ةفصلا هذه

 اذإ ريقفلا نأ: نسحلا ىنأ خيشلا نع ظفحم هنإ ديعسإ وبأ لاق : ةلأسم ا

 بستحملا ىطعي نأ زوج هنأ هنيد ءاضق ى بستحم هل بستحاف نيد هيلع و باغ

 ريقفلا نأ ىدنعف اذه زاج اذإو : لاق ؟ بئاغلا نيد ءاضق ىن ةاكزلا نم

 . ةاكزلا نم مهاع قفنأ و ئ بستحم هل بستحاف مهع باغ و خ مش وعي امهل ناكاذإ

 تزاج اذإ ل و :| : لاق . ىدنع لوآلا نم برقأ اذهف 6 م م ر ي نم لإ اهملس و

 . ملعأ هللا و . اذه لثم ىن ةبسحلا زوجت نأ دعبي مل ةاكزلا ىف ةلاكولا

 ىطعي هنإذ لايع هل ناكو 0 ةقدصلا ذخأل قحتسملا باغ اذإو : ةلأسم

 . ملعأ هللا و . ةجاح لهأ اوناكاذإ هتبيغ دعب هلايع

 ، دحاو عرز ىف اطلتخا اذإ © ريعشلاو سلعلا ىف : ىلمازلا ةلأسم

 غابم نوكي مك ، اليلق صقني وأ اليلق ديزيو & فصنلا امهنم سنج لك نم.
 با فصن بسحيف ساعلا فصن ريعشلا ناك نإ : لاق ؟ هيف ةاكزلا باصن

 رثكأ وأ لقأ ناك نإ و . سلعلا غلبم ىلع هفصن و ڵ باصنلل ريعشلا غلبم ىلع

 { ةاكزلا ىف هسفن ىلع عرزلا بر طاتحيف كلذ كردي مل نإو . هباسحبف

 ةاكزلاو ، هكرتيف هيلع هبتشا امو { هدنع حص امب ىراشلا ذخأيف طتحم مل نإ و

 . ملعأ هللا و . اهحاص اهنع ل وثسم

 ةعبس هرشقب هيف(ىرحلا)نم لصحم ناك اذإ ديحلا سلعلا ىنو : ةلأسم
 هرمشقب ( ايرج ) نيتس نم لقأ هيف ةاكزلا باصن نوكيأ 3 ايفاص ابح كيك اكم
داج ( ايرج ) نيتس نه الإ نوكي ال مأ ؟ ىناصلا نم هنم جرخم ام باسح ىلع



 ۔ ٢٥٣

 : نورقلا ىلع لمعلا سيل ء ىفاصلا بحلا ىلع لمعلا : لاق ؟ فعض وأ

 بلغألا ىلع رومآلاو ، فصني سلعلا بلغألا نأل ( ايرج ) نتس اولاق امإو
 ى عرزلا بحاص و قدصملا رجتشا .نإ اولاق ىتح ، اهصيصخت حصي ىنح
 .. ملعأ هللاو . هغلبم اوف رعيل هنم ن وقديف ؟ ال مأ فصني هنأ

 هكرت و ، هدصح و هئامب هاقسو هضرأ ىث انطق عرز نميفو هنم و : ةلأسم

 نطقلا و هتاكز تق و لح و « هلايع ةن وئم و هتن؛ومل هعيبي و ءالغلا هب صب رتي هتيب ىن

 هعاب نوكي نأ الإ هيف هبلع ةاكز ال : لاق ؟ ل مأ ةاكزلا هيف هم زاتأ هدنع قاب

 « ههارد ىلع نلا لمحيف هتاكز جرخأ نكي ملو ، هتاكز رهش لخدي نأ لبق

 لصأ نوكي نأ الإ ، هيف هيلع ةاكز الف 0 هتاكز رهش ل ولح لبق هعاب اذإ امأ و

 . ملعأ هللاو . ةعلسلا ةل زنمع هتاكز ىن هيلع بسحيف © ةراجتلل نطقلا اذه هعرز

 هت رمث تناكو 0 ةيرال ةئامب لجر نم هل الام ىنطي نميفو هنم و : "ةلأسم

 ىنطملا موقي نأ ىناجلل له ( ىحانمو جينارم ) نه لاملا و ةاكزنا اهيف غلبت

 ، ىنطملل كلذ حاصي ملو هبلع اهفوقو زاج نإ و ، نهيفرُن نأ دارأ اذإ نه رمت

 ىنطملا هلكأ امف ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىلع امأ : لاق ؟ كلذف ىرت ام

 0 ىضر وأ ىنطملا هرك نإ لاملا بر ىلع ةاكزلاو 2 كلذ نم دبالف ارسب و ابط ر
 كللذ ىن ةاكز ال لوقي نه لوق ىلع امأو . لودعلا رظن ىلع نوكت ةميقلاو

 ، قدصملل هيف رايخلا نوكي و لاملا :نه ىقب ام موقيو © هب هيلع ةميق الف

 ل وقلا ىلع لمعي مامإلا نأ وجرأو ، نلا نم ءاش نإو © رملا نم ءاش نإ

 . ملعأ هللاو . ل وألا

 ص ءارةفلاو ءاينغألل ةحابم ليخ نه ارمت دصح نميفو هنمو : ةلأسم

 لصاحلا نإ : لاق ؟ ال مأ ةاكز هياع له ث ةاكزلا هيف غلبي هدصح ام ناكو
 دعب لخنلا باب رأ ىلع ةاكزلا امإ و ، ةرمتلا كارد دعب هدصح ةاكز هيلع سيل

 طقاللا امأو ، هوجولا نم هجوب اذه هدصح ايف ةاكزلا مهلع تبجو نأ

 & هباب رأ ىلع هد رف لطابب ناك نإ و 0 هل وهف قح هطقتلا نإف © هيلع ةاكز الف

. ملعأ هللا و . ةاكزلا هيف تبج و نإ مهاع هتاكز و
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 ،.ةاكزنا ىن اهجوز لام ىلع لمحم ىذلا ةأرملا لام ىفو هنمو : ةلأسم

 وه : لاق ؟ هلصأ نع هل أست ل اذإ وه م أ ة رمت نع هل أست ل اذإ وه أ ؟ هتفص ام ¡

 هتلغ نه ع ىش نع هل أست ملو © هنم ةلغلا ضبق ىف هلام هنأك هتكرت اذإ ىدنع .

 . ملعأ هللا و . هيلع لومحم ةمفصاا هذه ىلع ىدنع وهف © اهنم بلق بيط نع

 دارأ اذإ ث ةاكزلا هت رمن غلبت لام هل ناك نمل زوجن له و هنمو : ةلأسم
 : لاق ؟ ال مأ ةقث ريغ وأ ة ةقث ىنطملا ناك © هتاكزب هينطي نأ هلام ىنطي نأ

 اهعض و و ةاكزلا هنع جرخأ دق هنأ هدنع حصي ىبحف ةقث ةث ربغ ىطملا ناك نإ

 حصي ىنح أربي ال : لوق . فالتخا ثكالذ ىفف ةقث ناك نإو ، اهعضوم ىن

 ط رتشا اذإ رمي : لوق و & اهعض وم ق اهعض وو ةاكزلا هنع ج رخأ دق هنأ هدنع

 لاملاب ر ىلع ةقلعتم ةاكزلا نأل اهجرخ م هن أ هدنع حرصي ىح اهجارخإ بع

 ىلع ةاكزلا طرتشاو ڵ هلام ةرمث نم هبيصن لاملا بحاص ىنطأ ناف :
 بسحم نأ ىطملل زوجأ ؟ ةطورغملا ةاكزا هذه ىف هجولا فيك 0 ا

 نم هيلع ناقفتي امب لماعل اهبنطي مأ ، كلذك ةاكزلا .ىطعي و ، ىنطأ ام لثم
 نم ذخأ ءاش ، هل قدص ملل رايخلا نوكي نأ ىنبجعي ايف : لاق ؟ ال مأ ةميقلا

 بيصنلا ىف كلذ و ، رمتلا نم ذخأ ، ءاش نإ و ، لاملا بر ىنطأ ام لثم مها ردلا

 هبلطي مل ىذلا مهسلا وأ ا زيمم نكي مل ةاكزلا مهس نأل ، لاملا بر هانطأ ىذلا

 . ملعأ هللا و . ةاكزلا نب نب و هنيب قاب وه

 ، هنم ءزجم هلام ة رمت طقاي نأ ىلع ادحأ رج“وي ىذلا ىو هنمو : ةلأسم

 ىلع رجآلا ةاكزأ ، ارمت راص دقو ، ارمت ربصي نأ لبق ، انم اذكو اذكب وأ
 لاملا بر ىلع ةاكزلا نإ : لاق ؟ هيف ةاكز ال مأ ‘ رجألا ىلع مأ { لاملا {بر

 : لوق . فالتخا كلذ ىفف ث اهنم ةرمثلا داصح ىلع هرجأ نوكي نأ الإ
 داصحلا ةرجأ نم اهبيصن ةاكزاا ىلع : لوقو ث اهلك روجألا لبق ةاكزاا جرخم

 رجآلا كرتي و ، ابطر و ارسب تراص وأ ارمت تراص دق ةرملا تناكاذإ اذه و

 . ملعأ هلا و .ارمت راص ىتح هبيصن

ةآفاكمل بطر ) ةفا رم ( همداحخ وأ هراج ىطعي ىذلاو هنع و : ةلأسم



.. _ ٢٥٥ _ 

 اذه لثم نم اوذخأي نأ ةارشلل ىنبجعي : لاق ؟ ال مأ ةاكز همزلتأ ، اه ربغ وأ

 ىعارلا ىطعي و ابطر هباود ىطعي نم امأ و ؤ هيلإ كلذف ىد“وي نأ وه دارأ ناف

 همعطأ ىذلا امأو . ةاكزلا هيفف { ارمت راص ىتح هايإ هاطعأ ىذلا بط رلا كرت و

 ابطر لكأف ةأفاكم هاطعأ ام امأو . ةاكز هيف هيلع سيلف ارسبو ابطر هباود

 { ةاكزلا هيفف ارسب و ابطر ىنطملا هلكأ ام نإ لوقي نم لوق ىلعف ، ارسب و

 هت رجأ لبق نم ىعارال هاطعأ ىذلا بطرلا ىن ، لوقلا اذه ىلع ىدنع ةاكزلاف

 هيلعف رمملا نم ثالذل ىطعأ نإو . تمدقت ديل ةأفاكم هاطعأ وأ 0 هتيعر ىلع
 . ملعأ هللا و . ةاكزلا هيغ

 ةاكزلا غلبمل هلكأي ىذلا ڵ بط رلاو رسبلا لج رلا ىلع له و هنم و : ةلأسم

 ؟ رمتلا الإ هيلع لمحم ال مأ ، رملا نم ذخ؟ويو ، بط رلاو رسبلا نم ذخوي ال مت

 باصنلا غلي اذإ رمملا الإ بسح ال : لوق 2 افالتخا اذه لثم ف نأ رجرأ : لاق

 كرتيو رمتلا نم ذخوي : لوقو . بطرلاو رسبلا نم هلكأ ام ىلع لمع الو

 باصنلا `غلبل لكوي ملو كرت ول نأ ناك اذإ ، بطرلاو رسبلا نم هلكأ ام

 . ملعأ هللا و . اسباي ارمن

 لخنلا ىلع تتأف ، ةاكزلا اهتلغ ىف بجت امم لخت هل لجر ىو هنم و : ةلأسم

 بجحت ال ام لخنلا نم هدنع ىقب و ، اهنم ضعبلا ىقب و اهضعب حاطف حير نم ةفآ

 بط رلا لثم هيف راص دق لخنلا حاط م وي و & ضعبلا حاط ام دعب ةاكزلا هيف

 ح ىقابلا ةلغ ىف ةاكزلا هيلع مأ 0 حاط ىذلا ةلغ ىف ةاكز هيلعأ ( نيراملا )و

 لخنلا هذه ةرمن نم ىقب ىذلا ناك نإ : لاق ؟ عيمحلا ى هيلع ةاكز ال ما

 هب غلبي ام اهنم لصحم ملو تفلت دق تعقو ىتلا ةرمثو & ةاكزلا هيف بجت ال

 هذه ةرمن تناك نإو، اهيف ةاكز ال نأ ىدنعف ، تيقب ىتلا ةرمثلاو وه باصنلا

 وأ ارسب تراص نآ دعب سمشلا ىف تلعجو تدصح تعقو نىلا لخنلا

 باصنلا تيقب نىلا "ةرمثلاو سمشلا ى لعج ىنلاب غلبي ناكو © ( انيراق )

3 تيقب "]ىتلا ةرمل نم "فعضأ تعقو ىلا ةرمث تءاجولو © ةاكزلا اهيفن



٢٥٦ 

 فذثحأ ام لك : رثألا ىف ءاج هنآل ةاكزلا هيفف ، ةوالح هيف افشح ناك ول و

 . ملعأ هللا و . ةاكزلا هيفف الح ام دعب

 ، ةرمتلا داصح نآ دق و . عطقلا عُيَب الام عاب لجر ىو هنمو : ةلأسم

 دح امف ىرتشملا ىلع تناك نإو ؟ ىرتشملا ىلع مأ عئابلا ىلع هتاكز نوكتأ

 «ني راملار وبط رلا اهيف راص اذإ مآ اهناولأب ةرملا تفرع اذإ ىهأ ؟ هيلع اهم ورل
 ىنح عئابلل يهف ةكردم ةرم هيفو عيب اذإ لاملا نإ : لاق ؟ كلذ ريغ مآ

 انه ىرتشملا راص : عيبلا عم ىرتشملا اهط رتشا اذزف & ىرتشملا اهط رتشي

 تفرع اذإ : لوق . فالتخا اهوانط زوجت ىتلا ةرملا ىو 0 اهل ىنطملا ةلزنم

 قاقحتسا ىف كاردإلا امأ و . رسبلا بلغي ىنح : لوقو 0 اهانط زاج اهناولأب

 ( تاكارد ) عبس لخنلا نه جرخ اذإ هنأ ىدنعف ، ىرتشملا و عئابلا نب ةرمتلا

 عيب رمأ ىف رثألا ىن ءاج ام ىلع 0 ةكردم اهنأ ىدنعف ( تاني راق ) عبس وأ

 ع ىرتشملا اهط رتشاو عئابلل تناك نإف ، ةرملا هل نم ىلع ةاكزلاو ، رايخلا

 . ملعأ هللا و . هلاوحأ عيمج ىن ىنطملا ةل زنع انهه ىرتشملا راص

 عنمب نأ هل و ىلاولا ىلعأ © لخنلا داه نامز ةاكزلا ىفو هنمو : ةلأسم

 ىلإ با» رلا نه ليلق طلخ هيفو ث اسباي ارمت هرثكأ ىذلا فارخلا نم سانلا
 ىنعأ ، فالنخا ثالذ ىن : لاق ؟ هياع الوثالذهل سلمأ ، مهلع هنمثي نآ

 لوق ىلعف ص ذاذحلا لبق لخنلا سوعر ىف سنيأ اذإ رمملا ىف ةاكزلا بوج و

 ادحأ نأ ىلا ولا ملع اذإف ث اندنع لمعلا هيلع ىذلا وه و ةاكزلا هيف لوقي نم

 ام امأو . هتاكز ىن ه.لاطي نأ ىنبجعيف ةاكزاا هنم ىطعي الو رملا اذه ف رخن

 مهملعي نأ ةاكزلا داصح قيرط نم ىنبجعي و ، كلذ هيلع سيلف ىلاولا ملعي مل

 مهنأ هل نبت اذإ ، ةاكزلا هيف تبجو لخنلا سوءر ف سبي اذإ رملا نأ
 . ملعأ هللا و . ةاكزلا هنم نوجرخم ال

متيلا لام نم الخت متيلاب موقي نمل متيلا ليكو عفد اذإو هنمو : ةلأسم



 ۔ _ ٢٥٧

 ةاكز لخنلا هذه ىف حالصلا رظن ىلع & لبقتسملا ى متيلاب مايقلا ىلع ةكردم
 ىهف ةكردم تناك اذإ امأ : لاق ؟ ال مأ هلام ى غلبت تناك اذإ متيلا ىلع

 هنيعب اثيش اهف ظفحأ ملف ةكردم ريغ ثناكاذإو ك متيلا لام ىلع ىدنع ةلومحم

 اهنآل ، متيلا لام ىلع اهلمح نع © عفدلا اذه اهجرخم ال ىدنع ايف هنأ الإ

 دكآ7 وهف ، لبقتسم ضوع نع تعفد نإو { زجم مل مداقت ضوع نع تعفد نإ

 © ىماتيلل ةطلاخلا هجو ىلع ىدنع عفدلا اذه امإ و ،© متيلا لام نم جرخن ال نأ

 ، ارسب و ابط ر متيلا لخت هل تعفد نم لكأ اذإ امأو . ف حلصأ تناك اذإ

 ةاكز الف هيلإ عوفدملا نم هل ةطلاخلا ى متيلل حالصلا هجو ىلع عفدلا ناك

 . ملعأ هللا و . كلذ ى

 هت رمم تراص دقو : الصأ هومحستقا لام ىق ءاكرش ىو هنمو : ةلأسم

 هترمث ىن : لاق ؟ ال مأ باصنلا تغلب اذإ ةاكزلا هترمث ىن مهبلعأ ، ابطرو ارسب

 ارسب و ابطر اهولكآ نإو ح ةاكزلا باصن اهتلمج ىف غلب و اهورمت اذإ ةاكزلا
 ىذلا امأ و ، ارسي و ابطر اهنم هبيصن لكأ ىذلا كلذكو . اهف مهلع ةاكز الف

 بيصنب الإ ، ةاكزلا باصن هيف غلبي الام مهيصن اورمت نيذلا ناكوهبيصن رمت
 نولمعي انخايشأ نأ وجرأو . فالتخا كلذ ىفف ، ارسب و ابطر هولكأ نيذلا

 . ملعأ هللا و . ةمصلا هذه ىلع رمتلا نم ةاكرلا ذخأب

 غلاب نبا هلو ة ةقدصلا هيف ىرجت لام سأر هل لجر نو هنمو : ةلأسم
 لام سأر لمحم ، ةاكزلا باصن نع زجعي لام سأر نبالل و ، هرجح ى
 : لاق ؟ ال مآ ةاكزلا هيف نبالا ىلع بجب و ؟ هيبأ لام سأر ىلع نبالا
 امتإو © هيبأ رجح ىف ناك ولو ث اغلاب ناك اذإ بآلا ىلع نبالا لام لمحم ال

 . ملعأ هللاو . رثألا نم هتعمس ام ىلع راملا ىن نالمحم

 هيبأ ىلع لمحعأ { ةضفو بهذ نم ىلح هيلع ىص ىف هنمو : ةلأسم

 ؟ امهريغ لبق نم وأ همأ لبق نم وأ هيبأ لق نم ىلحلا ناك ، ةقدصلا ىف
 ىذلا اَمأ : لاق ؟ امهريغ لبق نم وأ امهلبق نم هنإ هيدلاو لوق لبةي لهو

( ! ج راثآلا بابل - ) ٧



_ ٢٥٨ _ 

 ريغصلا هنبال بآلا ةيطع نأل { هيبأ ىلع لمحم هنإ لوقلا رثكاف هيبأ لبق نم
 ، اه ريغ وأ همأ تناك { هيبأ رغ لبق نم ىذلا امأو . لوقلا رثكأ ىف تبثت ال

 وج ؛أو . هيلع لمحم ال : لوقو { هيلع لمحم : لوق . فالتخا كلذ ى
 . ملعأ هللاو . مويلا هيلع هولمح ٣

 اهجوز ةجوزلا تض وف نإو : نج وزلا ىف سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 قاقشل ث كاردلا دعب ةضوافملا كرتو ڵ عيمحلا يف ةاكزلا تغلب و (١)اهلام ىن

 ةاكز الف ، هدح و امهدحأ لام ىف ةاكزلا .غلبت ملو ، ثالذ ريغ وأ امهنيب ىرج

 لوصحم ةاكزلا تناك امتإ و . داصحلا لبق ةضوافملا تضقتنا اذإ & امهاع

 ‘ "ةاكزلا مكح "بهذ ةرملا دصحت نأ لبق اهمكح عفت را املف & ةضوافملا

 اذإ لوقلا ضعب ىن هنأ بسحأو © هسفن مكح ىلإ امهنم دحاو لك عجرو

 طالتخا لبق & داصحلا دعب ةض وافملا مكح اهقحل كاردلا دعب ةضوافملا تضقتنأ

 لوق ىف فالتخا الب ةاكزلا ايلع تبجو دق نوكيأ 0 هلام ةرمثي اهلام ةرمث

 . ىدنع امف ةاكزلا امهلع : لاق ؟ ةضوافملاب ةاكزلا بوجو ىري نم
 . ملعأ هللا و

 هل زوجمآ ث هلام ىن لجرلا تمزل اذإ ةاكزلاو : ناديبع نبا ةلأسم

 تعمس : لاق ؟ احالص هوأرو رمألاب نومئاقلا ىضر اذإ اهتميق ىطعي نأ

 . ملعأ هللا و ح مهارد ة رمملا ةاكز نع ىطعي هنأ ديعس نب حلاص خيشلا

 هدالوآلو ، دالوأ لجرلا دنع ناك اذإو : رمع نب دمحم خيشلا : ةلأسم
 ، هتاكز نم ائيش هدالوأ ىطعي نأ زوجب له © تيبلا ىن هدنعو ، تاجوز

 ."، هريغو رطع نم نوديرت امو ، ةوسك مكجاوزأآل اهب اوذخ مهل لوقيو
 ؟ ارطع و ةوسك اهب ني رتشا ةاكزلا نم هذه : نهل لوقيو تاجوزلا ىلمعي مآ

 اوديري ملو ، ملوع اومزتلا نيذلا ءاينغألا دالوأ : رثألا ىف ءاج ىذلا : لاق

 ةاكزلا نم اوطعي نأ زاجأ ضعب ، (٢)فالتخا هيف مهتويب نم مهوجرخم نأ

 )١( ث اهلام ىف هتضوف نإو ه : لصألا ىف .

 )٢( فالتخاب مهتويب نم ه : لصألا ى " .



. ٢٥٩ 

 نهل زوجت نمم تاجوزلا تناكاذإ امأ و . ءارقف اوناك ولو ، اوزيجم مل ضعب و
 ! نهالع"طرش نإ امآ و . . ةاكرلا نم نبطعي نأ زاج ح رقفلا لاح ىن نكو ةاكزلا

 ! ىلع نهتوسك نآل ء تبثي ال ط رش كلذف 0"هنيطعُ ىذلا نم نستكي نه :أ

 . ملعأ هللاو . نهجاوزأ

 هتاكز ىدأ هنأ ىعدي ىذلاو : هللا همحر ناضمر نب د وعسه خيشلا ةلأسم

 تكسي له ى ةاكزلا مامإلل لحت نأ لبق ءارقفلا ىلإ اهعفد و & جحلا رهش ىن

 ، لدع مامإ هيف تقو ىف هيلع تبج و اذإف : لاق ؟ ال مأ هل وق لبقيو هنع

 اهميلستب أربي ي الو © ءارقفلا ريغ رغ نم هربغ ىلإ ةاكزلا ملسي نأ هل زوجم الف

 ملعأ هللاو . هلوق لبقي ال اذه ىلعف & مامإلا ريغ ىلإ

 حرطت مأ ة راجتلا ىلع فاضت و بسحت له « ةراجتلا ةل آ ىنو هنمو : ةلأسم
 ، حبرلل ةذختم نكت مل اذإ ةل آلا نإ : لاقت ؟ ةراجتلا نم اهبف ام بسحن و

 ! © ةراجتلا ريغل ةذختملا ةينآلا كلذكو . اهبف ةاكز الف ةراجتلا ةل آل ىه امنإو

 اذختم نكي مل اذإ لضافلا حالسلاو ، تيبلا لهأ لامعتسا نم ةلضافلا: ىهو

 . ملعأ هللا و . هيف ةاكز الف ةراجتلل

 اهعفد هيلإ تملس املف © هنيد ىضقيل ةاكزلا نم بلط نمو : ةلأسم

 هل سيلف ض كلذل هاطعأو هنيعب مولعم ء ىشل اهبلط اذإ نماض وهف ءارقفلا ىلإ
 ، هقاقحتسال هاطعأف ع رقفل ةاكزلا بلط نوكي .نأ الإ ، كلذ ربغ ىن اهعفد

 . ملعأ هللا و . هيلع ء ىش ال و هب لعف ءاش ام ثالذف

 ، لاجر ةثالث نم ()١( نبضرأ ) ثالث دعتقا نميفو : ىلمازلا ةلأسم

 تجرخاف ارب نهعرزو ، اهعرز نم جرخم ام عيرب رخآ لجرل ض رآ لك

 ؟ ال مأ ةاكزاا ( نيض رآلا ) لهأ (!)ذخأيأ ، ارب ةيرجأ ة رشع نهنم ض رأ لك
 ثالثلا ض ورآلا نمج رخ ايف ةاكزلا تغلب اذإ لوق & فالتخا كلذ ىن : لاق

 ١ ( ںغارأو نوضرأو ضا رآ , ض ورأ : اهعمج : ضرأ .

 (٢) أطخ « دخأف » : لصألا ف 5



_ ٢٦٠ _ 

 لصح ابف عرازلا ةاكزلا تمزل اهف ءاكرش وأ دحاو لجرل تناك ول نأ
 ةاكرلا مزلت مل لوقو . لوقلا اذه ىنبجعي انأو . هءاكرش مزلي ملو ڵ بحلا نم

 . ملعأ هللا و . هذه ثلتفص ىلع ض و رآلا باحصأ الو عرازلا

 نبملسملا نيبب بتاكم نم ىطعي نأ زوجب له : تلق : ىحبصلا ةلأسم

 ىف ىنغلا لهأ نم نوكي نأ الإ ىنبجعي ال : لاق ؟ اينغ ناك ولو ةاكزلا نم
 كللذ هل و { ارقف ناك نإو س فالتخا اهنم هذخأ زاوج ىفف ث نيدلا رومأ

 . ملعأ هتلا و . هرقف لجأل

 . فالتخا ةبوصغملا ضرألا ةاكز ىف ىلع وبأ ىضاقلا لاق : ةلأسم

 ( . ملعأ هللا و . معن ه ريغ لاق

 رصملا ىلع ناك اذإف © نبملسملا ءارقفل ةاكزلا لصأ : ىحبصلا ةلأسم

 ءاج ام ىلع اهلعجيف هيلإ ةاكزلا ملستف ، رصملا كلذ لهأ ىَمَح دق لداع مامإ

 ، دابلا كلذ لهأ ءارةفل اهثاثو ، نيملسملا ةلود زعل اهاثلث : رثألا هب

 © اهضبق هل زاج اهلك مامإلا اذه اهل جاتحا نإو ث عرشلا هبجوي ام ىلع
 هعضي الف هلح نه هذخأ دق اهنم ءىش هدي ىف نمو نىملسملا ةلود ىف اهلعجو

 قحلا ةقفاوم الإ اعيمج انعسي الو 2 رثألا هب ءاج ىذلا اذهف ، هلحم ىن الإ
 . ملعأ هللاو . باوصلا و

 دلاولا ناك اذإ ث هيبأ ىلع لمحت ال ريغصلا دلولا ةاكز نإ هنمو : ةلأسم

 ، ىصلا ىنعأ ، هلام نم وأ هدلاو دنع نم ىلحلا ناك ةاكزلا باصن هدنع سيل

 . (١)ملعأ هللا و . ةاكزلا هيلع بجت دلاولا ناكاذإ هيبأ ىلع لمحم اممإ و

 ، هانغ نبت مث رقف ىلإ ةاكزلا تعفد اذإو : ةيافكلا باتك نم ةلأسم

 هتقيقحنأل ك هبيغ ملعي نأ هفلكي ال هتلا نأل ، عفد ام مرغ عفادلا ىلع نكي م

 . ملعأ هللاو . هتلا الإ اهملعي ال

 )١( تا رابعلا ضعب هنم تطةس خسانلا نأ حضاوو . لصألا ىن ةلأسملا هذه تدرو اذك .
 



٢٦١ 

 هيلإ عفد 0 ةنامأ هيخأل لام هدي ىن ريقف لجر نعو : ىحبصلا ةلأسم

 الام كرت و ، هثراو وه ىذلا هيخأ توم حص مث ةاكزلا نم اثيش سانلا نم دحأ

 وه و اهضبق دق ةاكزلاو ىنغتسا اذإ : لاق . اهنيعب ةمناق ةاكزلاو © اينغ هب راص

 ىذلا ىلإ اهدر ءاش نإو © ءارقفلا ىلعااهقرف ءاش نإ © رايخلا اهف هلف رقف

 اهملس الإ و هنم اهلبق ناف © هيلإ اهملس ىتلا ةاكزلا ىه اهنأ هرمخأو 5 هنم اهذخأ
 . ملعأ هللا و . اهب عافتنالا هل سيل و ع ءارقفلا ىلإ

 ءارقفلا ىلإ اهعفد هنإ لاقو © ةقث رغ هتاكز عفد ف لكو نم و :: ةلأسم

 أري لوق © ةفصلا هذه ىلع فالتخا ةاكزلا بحاص ةءارب ىف ،ىلاوااىلإ وأ

 ! . ملعأ هللا و . ري ال لوقو

 تغلبو © اطولخم هدصح و ص اطولخ اريعشو ارب عرز نمو : ةلأسم

 كهنم سنجن لك ىت غلبي مل ضعب نع هضعب لزع ول نأ ناكو ، هعيمج ىن ةاكزلا
 نم رثكأ امهدحأ ناك وأ ةيوستلاب كلذ ناك كارب عرا زهنأ ةيمستلا هيلع عقي و

 نييواستم اناك نإ :. لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا هنم ذخوتأ ، رخآلا

 ناك نإو ث هلمح زئاج لوقو ، هبحاص ىلع امهدحأ لمحم نأ ىنبجعي مل

 . رثكألا ىلع لقألا لمح ث امهنم باغألل ةيمستلاو هبحاص ىلع ابلاغ امهدحأ

 . ملعأ هللا و

 ح هترم لغتسي © رايخلا عيبي لام هدنع نميف ديعس نب رمع خيشلا ةلأسم

 ؟2ة رمملا ىف الإ بجتال مأ مها ردلا لصأ فو ةرملا ىف ةاكزلا هيلع بجت له

 ، رثألا نم هنيعب ائيش هنمث ىن ةاكزلا ىف رايخلا عيبلا ىف ظفحأ ال : لاق

 عيبملا نمم ىق ةاكزلا ىرتشملا ىلع : لوقي ناك دادم نب خيشلا نع ظفحأ لب

 { رايخلاب عيبملا ىف ىرتشملا ىلع ةاكز الأ : ناليغ نب مشاه نعو © رايخلاب
 باط ول و ، ىرتشملل الصآ راص هتدم تضقنا اذإ عيبلا نأ : مشاه ةجح و

 اهناكزف رايخلاب عيبملا ةرمت امأو . مكحلاب هل حصي مل همهارد عئابلا نم ىرتشملا
 ةاكزلا هيف بجت اسات اهعاصن ناك اذإ رتشم وأ عئاب نم هدي ىن تكردأ نس ىلع

. ملع هللا و . ةاكزلا ىف هلام ىلع لمحت و



٢٦٢ 

 دنع حصي ملو ، هيف ىكزي ىذلا هرهش ىف تام نميف : ىحبصلا ةلأسم

 ثراولا ىلع ع ىش ال : لاق ؟ هتايح ى اع صوي ملو ، هتاكز جارخإ هتثر و

 جرخت ملو هتاكزب ثوروملا لاملا نأ حصي وأ ، كلاهلا اهس ىصوي ىتح ةاكزلا نم
 :هثلث نم لوقو ث كلاهلا لام سأر نم لوق ،:هنم“جرخت ذئنيحف ،أًهنم

 لاملا ىف نكي ل ول و 0 ةكراشملا ليبس ىلع ةمح اقلا نيعلا كلت نم جرحم : لوقو

 . ملعأ هللا و . نيدلا باحصال ءافو

 نم اثيش فلتأو ث هتاكز جارخإل ارهش ذختا نميفو هنمو : ةلأسم

 ىف كلذ دعب هتاكز جرخأ مث ، هتاكز جارخإ لبق هرهش لوخد دعب هلام سأر

 ، ةاكزلا هنه جرخم نأ لبق هلام نم فلتأ ام ةاكز هياع له كلذ هرهش

 ؟ هارتشا ءارش وأ © لاملا اذه نم اهبه و ةبه وأ هب رقأ رارقإ ىف فالتإلا:ناك

 مويلا ةلزنمب رهشلاو ، هرهش ىن هفلتأ اذإافالتخا ةاكزلا بوجو ىق ملعأ الو

 هيلع بجت نم ةنوم و هتنوم ىف كلذ غات اذإف : تلق . امولعم اموي ذختي مل اذإ

 © ةاكزلا اهبف هيلعف مهاردلا امأ : لاق ث هيلع ند ىف وأ مهتوسك وأ هتنوم

 ةوسكلا نم ناك ام امأو . هيف هيلع ةاكز الف ارمت وأ ابح'"كالذ ناك ام امأو

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا كلذ ىن هيلعف ناويحلاو

 هتن؛وم ى اهقفنأ ولو ةاكزلا اهف بجت مهارد هدنع نميف و هنمو : ةلأسم

 ىطعي نآ زوجمأ ، ةنسلا لوح ىلإ هفكت ملق وسكو ةقفن نمهتن؟ومهم زلتنمةن؟وم و

 : لاق ؟ ال مأ نادبألا ةرطف نمو ناميألاو تاولصلا ةرافك نم و ةاكزلا نم

 . ةنس مهارد الو ةعنص الو ةلغ هل نكت مل اذإ ةاكزلا نم ذخأي نأ اذهل

 . مهرد اتثم هتلوع همزلت نم ةيافك و هتيافك نع لضفي ىبح لاق نم لاقو

 ةيافكو هتيافك نع لضفي ل اذإ لاق نم لاقو 0 اهرد نورشع لاق نم لاقو

 . ماعأ هللاو . هت ركذ امم ذخأي نأ هل زاج مهرد اتئم مهتلوع همزلت نم

 ةقدصلا هل زوجب له ء رقفلا دح نم اجراخ اينغ ناك نمو هنم و : ةلأسم

 هل زاج رصملا ىلع امئاق امامإ ناك اذإ : لاق ؟ ال مأ قحلا هوجو نم هجوب

ةماوسال وأ ءام زغلل وأ ، ءالضفلل وأ ءارقفلل تاقدصلا نم اثيش عفدي نأ



_ ٢٦٣ _ 

 ىلإ اه ريصي الف هتاكز رمآ لك ىلتي امنإو امامإ نكي ملاذإو ة الدع هاري ام وأ

 . ملعأ هللا و . ءا رقفلا

 جوزلا ناكو & هتضوفو اهلام ىن اهجوز تلو ةأرما نعو هنمو : ةلأسم
 هتضوف نإ : لاق ؟ ال مأ ، ةاكزلا ىه اهيلع بجتأ ةاكزلا هنم جرخم الو هزوحم
 . هيلع كلذ ةاكزو 0 اه.اع ةاكز الف لضفلا ءاغتبا و هل اهنم اعوطت هيلإ هتملسو

 نووكي نأ الإ اضيأ اهيلع و ، هيلع الف ، ليك رغب هذخأ و هلكت ملو ةيقت نكت نإ و
 . ملعأ هللاو . لوق ىلع جاتحملا ةل زنمم اذه و © هل هليكت

 اهعفدي ملف هعرز ةاكز لزع نميف عيب رلا لاق ايف كلوق ام هل لق : ةلأسم ام :

 ؟ كلذ ىن هيلع نايض ال هنأ اهلمحف ليس وأ اهنقرحأف ران تءاج ىنح ءارقفلا ىلإ

 اندنع لدعلاو « هب ذخأن انسلو © هنع انيلإ لقن ايف عيبرلا لوق اذه : لاف

 نمع طقست ال ضئارفلا نأ امك 0 اهلهأ نع لوزت ال تابجاولا نآل ، هفالخ

 ةاكزلا رادقم لاومآلا باب رأل ءاكرش ءارقفلا نإف اضيآو . اهئاضقب الإ هتمزن
 هكي رش ىلإ لصت نايأ الإ هتكرش صلختت ال كيرشناو ، مهلع بجت ىنل
 لاومآلا رئاسكهيف فرصتلا هل زوجب و ،هدي ىن ايف كلملا هل حصي مث ، هتصح
 . ملعأ هللا و . ةصلاخلا

 ث ةينغ هتجوزو ربةف لجر نع هتلأسو : دمح وبأ خيشلا : ةلأسم اا

 ح اهنم اهيلع قفني نآ هل زوجب و { معن : لاق ؟ اهتاكز نم ذخأي نأ هل زوجب له

 نم لكات نأ ىه اهل زوجتو ، دارأ ام اع عنصيف هل تراص دق اهتاكز نآل
 ع اهبحاص ىلع اهعاب عجر ريقفلا نإ مث رقفلا هتاكز ,ىطعأ نم لكو 2 اهنم هدنع

 . ملعأ هللا و . زئاجف هل اهه و رآ

 ىذلا هرهش وأ هموي لوأ ى تام نميف : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ؟ اهجارخإ هتثرو ىلع © هتاكز جرخأ هنأ حصي ملو & همهارد ةاكز هيف جرخت

 اع ىصوي ىتح 0 اهجرخم مل هنأ حص ولو اهجارخإ مهمزلي ال لوق : لاق 6
 نم لوقو © هلام سأر نم لوق . هلام ىف تتبث اع ىصوأ نإف 0 هلام ى

مهيلعف اهجرخأ هنأ حصي ملو هيلع اع وجو حص اذإ: لاق نملاقو . هلام ثلث



. ٢٦٤ 

 . هتايح ىن هلام نم اهجارخإب ذوخأم وه امك ، اه نيذوخأم ث اهجارخإ

 © هيلإ اهجارخإ حصي مل اذإ كلذ مهاعف مامإلا مايآلا ىن ناكاذإ لاق نم لاقو

 . ملعأ هللاو . هلام ىف مهيلع ء ىش الف مامإلا مايأ ريغ ىف ناكنإ و

 رهش لوخد لبق اهلزع و 0 هلام ءانط نم ةاكز هيلع نميف : ىلمازلا ةلأسم
 ٥ زيمت لوق ، فالتخا ثكالذ ىفف © هيف ىكزي ىذلا هرهش لخد و ث هدقن ةاكز

 ،اه زيمي مل وآ اه زيم لمحت ال لوق و،ةاكزلا ىف همهارد ىلع ةلومحم ىه و ع ىشب ه

 . ملعأ هللا و . تلمح اه زيمم مل نإو ، لمحت مل اه زيم نإ ل وق و

 ىلإ هتاكز ملست مدقي نميف ىايرلا دشار نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 ، هل واح لبق لاملا نم ائيش دافتسا 7 ز هيلع اهع وج و لحم لبق هلماع وأ مامإلا

 . ملعأ هتلا و . فالتخا ةفصلا هذه ىلع ةدئافلا ةاكز م وزل ىفف

 ىلإ لجوم قحلاو ، عطقلا عيب ةضف ةيرال ىنثمب الام عاب نمو : ةلأسم
 © عاب ذنمةنسلال وح دعب هنم ةاكزلا ذخثوت له © رثكأ وأ انامز ةنسءاضقنا ةدم
 بجن ةاكزلا نإ لوق : لاق ؟ هدي ىن ىه و مهاردلا ىلع لوحلا لوحم ىح مأ
 ةاكزاا نإ لوقو . لوقلا رثكأ وهو عئابلا عابذنم لوح لاح اذإ مهاردلا ىت

 . ملعأ هللاو . قحلا لح ذم لوحلا دعب بجت

 لبق لخنلا ةاكز ضبقي نأ قدصملل ز وجب لهو : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟ تفلت اذإ نايض هقحلي له زاج نإو ؟ ةانطم لخنلا تناكاذإ ارمت ريصت نآ ا
 . ضبق ام د ري نأ هيلعف تفلت اذإف ، ارمت ربصت هت نأ لبق ةاكزلا ضبق اذإ : لاق

 ; . ملعأ هلل او

 لوقين٠لوقلبقي الف ،دلبلا لهأ ىلع ةاكزلا تبجو اذإو هنمو : ةلأسم

 ماكحأ ترج ذم ، لوح دلبلا لهأ ىلع لاحآاذإةاكرلاهيلع و، لحت مل هتاكز نإ

 ىلع لحم مل لوقي هنإ لاقو © ةقث نوكي نأ الإ ، هيف مه ىذلا دابلا ىن مامإلا
. ملعأ هللا و . قدصي لوق ىلعف ح لوح هلام



. ٢٦٥ 

 نم ابيصن ترثأو ةاكزلا اهف بجت ال ضرأ هدنع نميفو هنمو : ةلأسم

 ابيصن هل نأ الإ ، دعب ةيصولا ذفنت ملو ، هئاكرش نبب و هنيب ثرإلا , مسقي مل دحأ
 ضرألا ىلع ثرإلا نم هبيصن لمحأ ، انيعم نكي مل ڵ ثرإلا عيمج ىف

 لمحم هنإف { كردم رغ هث رس ىذلا عرزلا ناك اذإ : لاق ؟ لبق نم هل ىلا

 هنإف اكردم هثري ىذلا عرزلا ناك نإو © هثري ىذلا عرزلا نم هبيصن هيلع

 : ملعأ هتلا و . هيلع لمحم ال

 مزلت الف ، هريدايبو وه هسفنب عرزلا بحاص ساد اذإ امأو هنم و : ةلأسم

 هعرز ساود ىلع رجأ ةعارزاا بحاص ناك نإو ث ع ىش مهت رجأ نم ةاكزلا

 |.امآو . لوقلا رثكأ ىلع سأرلا نم ةاكزلا لبق علطت ةرجألا : لاق ؟ هرغ

 . ملعأ هللا و . فئاشلا لبق علطت ةاكزلا نإف ةفاوشلا

 ح مواعم ءزجم نبملسملا لام تيبل اضرأ لجر دعتقا اذإو هنمو : ةلأسم

 & ضالتخا كلذ ىفف ( نيملسملا لام تيب بيصنب عاص ةئاناث ةعارزلا تءاج و

 لوق و 0 نيملسملل ىذلا بيصنلا هيلع لمحم و هتصح ىف ةاكزلا هيلع نإ لوق

 عرازلا بيصن ف غلبي نآ الإ نيملسملل ىذلا بيصنلا عرازلا ىلع لمحم ال هنإ

 عرازلا اذه بيصن ى غلبت مل نإو ، ةاكزلا هنم ذخ؛وت ذئنيحف © ةاكزلا باصن
 لوقلا اذهو ث عرازلا ىلع ةاكز الف 0 نيملسملل ىذلا بيصنلاب الإ ةاكزلا

 (١)ةيفاصلا ض رأىن وأ ، دجسملا ضرأ ىف اعرز عرز ىذلا امأو ث ىلإبحأ

 سانلا نم دحأ ض رأ ى وأ هسفن ض رآ ى عرزو & (٢)فق ولا نم ض رأ ىن وأ
 . ملعأ هللاو . هعرز ام عيمج هيلع لحم هنإف

 ؟ةاكزلا لبق ةلالدلا جرخت له & ةادانملاب ىنثط أ اذإ لاملا ىن و هنم و : ةلأسم
 ةاكزلا لبق جرخت (طقاللا) و (دادحلا) ةرجأ كلذكو ؟ ةلالد ةاكزلا ىلع سيل مأ
 ة رجأتناك نإ و. ةلالدلا لبق ةاكزلا جرخت و ةلالد ةاكزلا فسيل :لاق ؟ال مأ

 )١( ةيفاصلا ضرأل ىنعم ىأل قف وأ مل .

 )٢( ع تافوقولا ه : لصألا ى .

 



 س ٢٦٦

 3 لاملا سأر نم ةرجألا نإف © هسفن رملا نم ( طقاللا )و ( دادحلا )

 ‘ مهارد ةرجألا تناك نإ امأو . لوقلا رثكأ ىلع ث ةاكزلا جرخت نأ لبق

 . ةفصلا هذه ىلع ةرجأ ةاكزلا ىلع سيل و 0 هلام ىف لاملا بر ىلع ةرجألا نإف
 . ملعأ هللا و

 ( راديبلا ) فيصب مهفيص ةداع & فيصلا عرز ىو هنمو : ةلأسم

 (١)كونكم موي لك لج ه لكل { ، مهريغو مهنب نم رضح نمو ( ىرقنهلا )و

 ةاكزلا هيف مأ ةاكز ( ىرةنهلا )و ( راديبلا ) هذخأي ىذلا ىف ىرت له ، بح

 ؟ كللذ ق هجولا فيك مأ ؟ ثكلي رشلا بيصن نع ةاكز ١ طقستو هبيصن ردقب

 ء عرزلا عيمج ى ةاكزلاف ، هسفنب هعرز مدخ اذإ عرزلا بحاص نإ لاق

 ىلع ء ىش هل طقسي ال ىصلا هدلو كلذكو 7 ىش هن ة رجأ نم طقسي الو

 ىبجعي الو . هل طقسي نأ ىنبجعيف هرجأتسا اذإ غلابلا هدل و امأو ، لوقلا رثكأ

 ء ةرجأ الب هدلاو نمعُي دلولا نوكي نأ الإ 2 ةاكز هترجأ ىن نوكت نأ

 ةمدحخ ىلع هعاكرش رجأتساو عر لا ق ءاكرش هدنع عرزلا بحاص ناك نإو

 . ةاكزلا نه ء ىش هت رجأ نم هل طقسي الف عرزلا نم هبيصن امأف > مهعرز

 . ملعأ هللا و . اهف ةاكز الف هثاكرش ةصح امأو

 ، ماتيأو غلب ءاكرش نبب الام فاخو تام"لجر فو هنمو : ةلأسم
 لخنلا ضعب هيف كردأ دقو لاملا اومسق مث 2 ةاكزلا هتلمج ىف غلبت لاملاو

 ؟ هدح و كردأ ىذلا ىف غلبت مأ لاملا عيمج ىن ةاكزلا غلبتأ ، كردي مل ضعبلاو

 ةرملا امأ و . لوقلا رثكأ ىلع ءاكرشلا ىلع ةلومحم ىهف ةكردملا ةرملا امأ : لاق

 بيصن ىلع لمحم الو & همهس ٢ هق و ام دحاو لكلف ةكردم رغ

 اهكارد لبق ةرمتلا اومسق اذإف لصألا اومسقي ملو ةلغلا اومسق اذإ امأ و . رخآلا

 ىلع اهضعب ةلومحم ىهو ع ءاكرشلا نبب ةرملاو مارح مسق وهو © زوجب الف
 ، ضعب ىلع اهضعب آضيأ ةلومحم ىهف اهكارد دعب ةرملا اومسق اذإو . ضعب

 )١) هتعس ىق فلتخا لايكم : كوكملا .



 ۔ ٢٦٧

 ةلومح اهلك ةرملاف & كردم ريغ اهضعبو كردم اهضعب و ةرملا اومسق اذإو

 3 اهمسق زوجي ال ، ضعب ىلع اهضعب ةلومحم ةكردملا نآل ، ضعب ىلع اهضعب
 . ملعأ هللاو . اعيمج ةلومحم اذه ىلعف

 ، مولعم ندثب مولعم لجأ ىلإ ةثيسن هل الخن ىنطأ نميفو هنمو :"ةلأسم

 قلطأ مث ىنطلا لجأ لح نأ ىلإ هتاكز جرخ لف ڵ باصنلا اهنمث ىف غلبي و

 ؟ ال مآ ىنطملا نع هقنطأ ام ةاكز هنع طقستأ 2 ىنطلا نمث نم ائيش ىنطملا نع

 .فالتخا كلذ ىفف اهوج ري دي! الو تمدقت ديل الو ةاباحم هنع طحم مل اذإ : لاف

 لوق وهو © ىطملا نع لاملا بحاص طاطحإب ةاكزلا هنع طحنت : لوق

 عايض عقو اذإ هنع نوطحم انناوخإ و انخايشأ ىأرو ث هللا دبع نب دادم

 خيشلا نعو . باوص نيملسملا لوق لكو .اريقف ىنطملا ناك وأ ،باطعو

 هنع طحنت الو عيمحلا ةاكز هيلع نإ لوق :'ىدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس

 . ملعا هللاو . اينغ ناكاذإ اذه ىنبجعي و . ةاكزلا

 هلعج و هلخن "دجف 2 ةاكزلا هلام ةرمن ىث بجت لجر ىو هنمو : ةلأسم

 ى ةاكزلا هيف بجت ال ام هنم ىقب و ، هرثكأ لمتحاف ليس ءاجف (١)حطصملا ىن

 ؟ ةاكزلا هيف بجت ام ىقب امم ملسيو ، ىقب ىذلا ىلعليسلا هلمح ىذلا لمحم

 اذإ امأ : لاق ؟ قرف امهنيب مأ هلثم بحلا كلذكو ؟ ةاكزلا عيمحلا مزلت مأ

 ` ى ةرملا تكردأ ام دعب هلام "دج مث ،هلام ىن ةاكزاا هيلع بجت لج رلا اذه ناك
 ع ةاكزلا هيف بجتال امم ةيقب هنم ىقبو ةرملا ليسلا لمح مث ، ارمت راصو

 ليسلا هلمح ايف هيلغ ةاكز الو ، ليسلا هلمح ام هيلع لمحم و ىقب ايف ةاكزلاف

 رملا لثم عرزلا كلذكو (٢)هيلع لمعن ىذلا لوقلا ىلع ىقب ايف ةاكزلا لب

 ةرمتلا نم "ىقبو رسب ىهو ةرملا ليسلا حاتجا اذإ امأو . ةفصلا هذه ىلع

 )١( أطخ « حاطصملا ه : لصألا ىو . ىوسملا ناكملا : حطصملا .
 )٢( بارطضا ةلأسملا هذه نم قباسلا مالكلا ى .



٢٦٨ 

 . هارن ىذاا لوقلا ىلع كالذ ىف ةاكز الف ةاكزلا باصن هيف بج ال ام

 . ملعأ هلاو

 ملعي ملو { ىطعملا اهرنمتو ةكردم ةلخن ادحأ ىطعأ نميفو هنمو : ةلأسم

 كلذ نم ع ىش نع هلأسي ملو ، ارسب و ابطر اهلكأ هنأب الو © اه رمت هنأب ىطعملا
 حصي ىنح توكسلا هعسي مأ ؟ ثلذ ىف لاثوسلا هيلع بج و كلذ ملع هم زليأ
 رمتلل حلصت ةلخنلا هذه نوكت نأ نب قرف لهو ؟ كلذ نم ءىش ملع هعم

 دعب ةيطعلا تناكو ؟ رمتلل حلصت الو بطر ةلخت نوكت ن؟ نيبو & بط رللو
 © ىنبجعي ىذلا لوقلا ىلع ، لاوسلا ةلخنلا بحاص ىلع بجيف 0 ةرمتلا كارد

 امتإ و ربمتلل حلصتال ةلخنلا "هذه تناك نإو ، لا؛وس هيلع بجب ال لوق هيف و

 . ةلخنلا بحاص ىلع لاوس ال نأ ىدنع برقأ وهف ، بطرلل حلصت ا

 . ملعآ هللا و

 , كردأ دق ث ةاكزلا باصن اهترمم غلبت لخت هل لجر ىو هنمو : ةلأسم

 . اهحالص ودبي نأ لبق بطعو كردي مل ضعب و © اهاكز ىدأو اهضعب

 ثيح ء هلخن نم كردملا ةاكز نم هنم ذخأ نم ىلع د ريأ { ةاكزلا هيه بجتو

 : لاق ؟ رخآلا هلخن داسفل ةاكزلا باصن غلبي رملا نم ءىش هدي ىن نكي مل

 . ملعأ هللاو . كردملا ةاكز نم ذخأ ام هيلع د ري

 هلخن ة رمم نم حي رلا هطقست ام طقل نع لفاغت اذإ لاملا برو هنم و : ةلأسم
 ء ىش همزلي الف اهعييضت دصقي مل اذإ : لاق ؟ ال مأ ةاكزاا لبق نم ثلش هيلعأ
 . ملعأ هللاو . هيلع كش ال و

 'ةرمثب ةنس لكالام هل ىقسيل ( اراديب ) دحأ ذخأ اذإو هنمو : ةلأسم

 رمثت مل نإو ص لاملا كلذ نم ضورفلاو ىلسابملاو ىش رلا هلخن رايخ نم ةلخت
 3 فالتخا كلذ ىن : لاق (١)؟ ةلخنلا هذه ةاكز ةميقب مهارد هيطعي له ةلخنلا

 كلت ةاكز نإ :لوق و . ةلخنلا كلت ىن ( راديبلا ) ىلع ةاكزلا نوكت نأ ىنبجعي و
 ۔۔۔۔۔ےہس۔۔حح .

 )١ ) ةلخنلا هذه ةاكز نم ىللع اهتميقب مهارد هيطعيل لخلا رمت ل نإو ه & لصألا ى « .

   



- ٢٦٩ _ 

 لاملا بحاص نوكي نأ طايتحالا ىلع ىنبجعي و { لاملا بحاص ىلع ةلخنلا

 . ةقث ريغ ( راديبلا ) ناك نإ ةلخنلا هذه نه ةاكزلا جارخإ ىلع اعلطم

 . ملعأ هللا و

 ، سانلا نم ءاش نم ىلع هلام ىنطي نأ لاملا بحاصل زئاج و هنم و : ةلأسم

 3 مهارد اوذخأي نأ اودارأ نإ رايخلا نبملسملا نم رمآلا ىلوآلا نوكيو

 لاملا بحاص ئزج كلذ نإف نمتقث ىناحلاو ىنطملا ناك نإف ، ارمت اودارأ نإو

 . هأزجأ ةقث ىنطملا ناك اذإ كلذكو . هتاكز جارخإ ىلع علطي نآ همزلي الو

 نكي مل نإو ع كلذ هأ زجأ انالف هلام ىنطأ هنأ هملعأ و ةث ةث ىباحلا ناكاذإ كلذكو

 . اهعض وم ق اهعضي و © هلام ةاكز ضبقي نأ لاملا بحاص ىلعف ةقث امهدحأ

 . ملعأ هللاو

 سدسلاب وأ عبسلاب لجر نم اضرأ ( دعتقا ) لجر ى هنمو : ةلأسم
 ض رآلا بحاص ىلعأ ، ض رآلا كلت ىف ةاكزلا باصن غلب اذإ رثكأ وأ لقأ وأ

 ىلعف عرزلا نم .عزجب ( ةداعقنا ) تناك اذإ : لاق ؟ ال مآ هبيصن ىف ةاكز

 تناك اذإ امأ و 0 عرزلا ىف ةاكزلا باصن غلب اذإ هبيصن ىن ةاكزلا ( دعاقلا )

 ( ىرج) فلأب هضرأ ( دعقأ ) ول و هيلع ةاكز الف ()١( ايرج ) اذكب ( ةداعقلا )
 . ملعأ هللا و . هيف هيلع ةاكز الف

 رايخلاب عابملا لخنلا ةلغ نإف رايخ عيبب الخت ىرتشا نميف و هنمو : ةلأسم

 عابملا لخنلا ةلغ ةاكزو ع رايخلا عيب ةلغ زاجأ نم لوق ىلع ىرتشملل ىه
 هدنع تناك وآ . ةاكزلا باصن :اهترمث ىف غلبي ناكاذإ ىرتشملا ىلع ىه رايخلاب

 ىفف رايخلا عيب اهس ىرتشا ىلا مهاردلا ةاكز امأو 0 هيلع لمحت اهنإف لخن

 ىرتشملا ىلع مهاردلا ةاكز نأ مويلا انخايشأ هيلع لمعي ىذلاو ، فالنخا كلذ

 . اندنع هب لومعملاو ، لوقلا رثكأ ىلع رشعلا عبر اهتاكزو © رايخلا عيبب
 ّ . ملع هللاو

 )١( مولعم رادقم ماعطلاو ض رآلا نم بيرحلا : فورعملاو . ةغللا ى ( ايرج ) دجأ ل .



٢٧٠ 

 © هتيب ىف هكرتو (١)زيفق ىن هلام ةاكز زيم نمع اهافش هتلأسو ٠ : ةلأسم .
 طلغ و تيبلا ىلإ ىناحلا راسف ث ةاكزلا ذخ و تيبلا ىلإ رس: ىناجلل لاقو

 بحاص آ ريأ ةاكزلا رمت ىن رمتلا طاخ و ، هليك لثم هليكو هريغ زيفق ىف

 . ملعأ هللاو . مت هيلع ام ماتت اذإ : لاق ؟ ال مأ لاملا

 نم:ايفاص ايرج نيرشع امهدحأ ءاج ناعرزم هل نميفو هنمو. : ةلأسم
 لمحأ . هرب نم رثكأ ه رعش نأ رغ ايرج نيرشع رخآلا ءاج و رعشلا

 كلذ نم بلغألا ىلع لمحم : لاق ؟ ال مأ ةاكزلا ىف ضعبلا امهضعب ىلع ناعرزمل
 ، هنم ةاكزلا تجرخأو ضعب ىلع هضعب لمح رلا بلغآلا ناك نإف

 : ىلإ بحأ ىأرلا اذهو & ضعب ىلع هضعب لمحم مل ريعشلا بلغألا ناك نإ و

 . ملعأ هللا و . رلا ىلع لمحم ريعشلا نإ ليق دق و

 : ادقن هتميق نم رتكآب ةئيسن هلام لاملا بحاص ىنطأ اذإو هنمو : ةلأسم

 ذخوت ةاكزلانإ لوق ، فالتخا كلذ ىف : لاق ؟ ةاكزلا هنم ذخوت فيك
 دقنلاب موقت ةرغلا نإ لوقو © ةئيسنلاب لاملا بحاص ىنطأ ام لثم ةلجاع

 نمملا ةدايز رخأوت مث ، دقنلاب ىوست ام رملا ةميق نم ةاكزلا قدصملا ىوست امم

 . باوص نمهلسملا لوق لكو ث ةدايزلا نم ةاكزلا ذخأي مث قحلا لحم نآ ىلإ
 . ملعأ هللا و

 ةراجتلل اركس اهف عرزل ءامو اضرأ ( دعقتسي ) ىذلا ىو هنمو : ةلأسم

 { ةاكزلا باصن اهف بجت ( ةداعةلا) و ةاكزلا باصن هدنع غلبي ال لبق نم وه و

 لجرلا اذه ىلع لاح م ةئيسنإ'( اهدعقتسا ) هنآل ، ائيش اهنم ملسي مل هنأ ربغ

 ةاكز لجرلا:اذه ىلع بجتأ ، لوح ءاملا اذهو ضرآلا هذه ( دعقتسا ) ذنم

 ضرألاو ءاملاًهيلع بسحم ال ( دعتقملا ) اذه نإ : لاق ؟ ال مأ هذه هتعارز ىف

 ( عشاق )و رذب نم هتمارغ هيلع بسحت لب © ةاكزلا باصنا ( اهدعتقا ) ىلا
 . ةاكزلا هيلعف مات باصن وهو لوحلا:هيلع لاح اذإف ث ( ةبحلا ) برضو

 .)١( كيكاكم ةينامش لايكم : زيفقلا .



_ ٢٧١ 

 & مهاردب هعيبي ىنح ركسلا هت راديب نم هبيصن ىن هيلع ةاكز الف ( راديبلا ) امأ و
 ىلع هعاب ام ع لمحيف لبق نم ىكزي ناك وأ ، لوح م اردلا ىلع لوحمو

 13 . ملعأ هللا و . . ىل وألا هتاكز

 ىف غلابلا نود ةجوزتملا هتنبا هيلع لملحأأ لجرلا ىنو هنمو : ةلأسم

 ، هرجح ىف تناك اذإ ةجوزتملا ريغ ةغلابلا هتنبا كلذكو ؟ رامملاو دقنلا ةاكز

 دقنلا ةاكز ىف اهب أ ىلع لمحت اهنإف ةيبصلا تنبلا امأ : لاق ؟هيلع نالمحم ال مأ

 هرجح ىف تناك اذإف ةغلابلا امأو . ةجوزتم ريغ وأ ةجوزتم تناك 2 رامملاو
 ىن تناكاذإ امأو . هيلع لمحت الف دقنلا ىن امأو ، راثلا ةاكز ىف هيلع لمحت اهنإ
 . ملعأ هللاو . دقنلا ىف الو راملا ةاكز ىن هيلع لمحت الف هرجح ريغ

 تيطعأ وأ تيف وأ لوقي مش ، رايخ (١)عيب هل نوكي لجرلاو هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةاكزلا ىن هلوق لبقيأ ، نالف دنع ىل ىذلا رايخلا عيبلا ىتجوز وأ ىنبا

 هلوق نإ لوقو ، الدع ةةث نوكب نأ الإ ، هلوق لبةي ال لوق كلذ ىن : لاق
 . ملعأ هللاو . باوص نيملسملا لوق لكو ، لوبقم

 عقوف ،هزوَح ى هدنع ىه و اه زيم و هتاكز جرخأ نميفو هنم و : ةلأسم

 اهنم آريي'"!له كللذ ف متأو ` هرمأ ريغب اهوذخأف & ءارقفلا نم ةعامج اهلع

 ؟ ال مأ ةقرسلاو صصلتلا هجو ىلع اهوذخأ مهنأ مهيإإ تراص دق اهنأ ملع اذإ

 ةقرسلاو بصغلا ليبس ىلع ال ث ةلالدلا ليبس ىلع ءارقفلا اهذخأ اذإ : لاق

 ءا رقفلا اهذخأ اذإ امأو ح ةاكزلا بحاص ش منأ اذإ لوق ىلع ريي اهبحاص لاق

 . ملعأ هللا و . ةاكزلا بحاص كلذب رمي الف ةقرسلاو بصغلا هجو ىلع

 قح هلو © قرولا نم ةاكزلا هيف غلبت ام هدنع لجر ى : ىلمازلا ةلأسم ..

 هدي ىف امم ائيش ذفنأ هنإ ش لاملا نم هدي ىف ىذلا ىكزي ناكو ، سافم لج ر" ىلع

 سلفملا ىلع ىذلا قحلا هيلع لمح اذإ هنأ الإ ةاكزلا هيف هيلع بج م ام هل ىقب و
 ؟ طقسي مأ هباسحم هدي ىن ام ىلع نيدلا اذه لمحمأ 0 ةاكزلا هغلبت ام دحم ناك

 )١) د را و ريغ عمج وه و « تاعويب ( :ب لصألا ف ٠
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 ةاكزلا ذخوت الو لمحم ال سلفملا ىلع هل ىذلا نيدلا نإ هانعمس ام ىلع : لاق

 ىلع هل ىذلا هنيد ضبقي مل ماد ام ث ةاكزلا باصن غلبي مل اذإ هدنع ىذلا نم
 اذه رمأ رتعي نأ ىنبجعي : ناديبع نبا لاق . هنم سايإلا دح ىفو ، سلفملا

 ىذلا قحلا نم ء ىش ميلست ىلع ردقي الو اعطقنم سلفملا اذه ناك نإف ، سلفلا
 خيشلا لاق ام ىلع وهف & لاحم هوج ري ال (١)اسوثوي هبحاص راص و 0 هيلع

 © همبرغل ةضيرف مكاحلا هيلع ضرف سلفملا اذه ناك نإ امأو . هللا همحر
 نإف ةفصلا هذه ىلعف ث اذك ةنسلا ىلعو © اذك رهشلا ىلع هميرغل ملسي ناكو

 & ةاكزلا باصن غلبي مل ول و ، قحلا نم هدي ىن ام ىلع ةاكزلا ملسي قحلا بحاص

 ىذلا ناك اذإ سلفملا اذه ىلع ىذلا قحلا هيلع لمحم و { هدي ىن ىذلا ىنعأ

 ىلع رمجم الو ، كلذ نم رثكأ وأ امات اباصن سلفملا اذه ىلع هل ىذلاو هدنع
 لكل ةاكزلا ملسي نأ هيلعو ، سلفملا اذه ىلع هل ىذلا قحلا نم ةاكزلا ملست

 . ملعأ هللا و . سلفملا اذه نم هضبقي ام

 اهز واجتي ىلا ( رفصلا ىزاوغ ) مهارد و : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 هيف ليق دق : لاق ؟ ال مأ ةاكزاا اهنم ميلستلا عىزجم له 3 اذه (؟)اننامز لهأ
 بهذلا ىن هم زل امع اهمد؟وي نأ امأف & ةراجتلا ةهج نم اهف مزل امع ئزج هنإ
 . ملعأ هللاو . فالتخا هيفف ةضفلا

 اهنم جرخم ىذلا بحلا نم مهسي دجسملا ضرأ عرز نميف : ىحبصلا ةلأسم
 منت مأ ، دجسملا بيصنب بحلا ىن ةاكزلا غلبت له ( ايرج ) نيثالث بحلا غلب و
 هنم دجسملا مهس جا رأإ دعب ، بحلا نم ىقب امم ةاكزلا ذخوت و ، دجسملا مهسب

 نيثالث هدحو بصي مل اذإ عرازلا امأو ، هبيصن ى ةاكز الف دجسملا امإ : لاق

 دجسملا ةصح هيلع لمحت : لوق . فالتخا هيلع ةاكزلا بوج و ىفف ( ايرج )

 ( ايرج ) نيثالث اذه بيصي ىنح هيلع ةاكز ال : لوقو & هبيصن وه ىكزي و

 . أطخ «اسئوم ه : لصألاف ( ١(

 . ىوحن أطخ « اننامز لهأ اهنوز واجتي ه : لصألا ىف )٢(
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 ناك اذإ امأو . ةكرشلا ليبس ىلع ةعارزلا تناكو & سَلَعلا رغ ى اذهو

 . ملعأ هللا و . ةاكزلا هيلعف اباصن باصأ و ، م ولعم ليكب ءا ركلا

 لاملا ناك ح ةاكزلا هيف غلبت لام هل غلابلا (١)مجعألا ىفو هنم و : ةلأسم

 عفدي نأ ملكتي ملو © هنم ةاكزلا ضبق قدصملا دارأ { مهارد وأ ارمت وأ ابح

 ؟ل وق ربغ نم مجعآلا اذه لام نم ةاكزلا ضبقي نأ قدصملا عسي له 0 ةاكزلا

 هعنم مل اذإ : لاق ؟ عفد الب ةاكزلا ضبق ىن هنم ءامبإلا و ةراشإلا ىفكت لهو

 ،هل ليكو ةماقإ مك احلا لأس ءاش نإ و 2 اضبق هل زاج هلام نم ةاكزلا ضبق نع

 { لدعلا مامإ مايأ ىف ارغاص هلام نم تذخأ هلام ىن اهاج إ دعب هعنم نإو

 . ملعأ هللاو . ليكو رىغب وأ ليكوب

 ريديو رجزلا ىلع فيصلا عرزي ىذلا ( ىرقنهلا ) ىو هنمو : ةلأسم

 وأ هعبر وأ عورزملا ثلث ردق ةعطق ئوطلا عرزف ضرأ نم جرخأ ، ريدايب
 راديبلا لاق و ، لمعلاو رذبلا لبقو (٢))سليَهلا لبق { رثكأ وأ لقأ وأ هسمخ

 عيمج ىلعو انأ ىل ةريبكلا ةعطقلا هذه و 3 كل تنأ اهعرزت ةعطقلا هذه

 انل ىذلا عرزلا "7 ىقسلاو رجزلا كيلع تنأو رجزلا هيلإ جاتحم ام

 لمحم له © هدح و ع ىش لكدصُح و عرزلا متو 0 ثكلنذ ىلع اعرزف ، اعيمج
 اذه ىف نإ : لاق ؟ ال مأ ةاكزلا ىف ( ىرقنهلا ) اذه عرز ىلع راديبلا اذه عرز

 بحأ نبملسملا ضعب لعلو © افالتخا ةاكزلا ىف عرزلا بحاص ىلع راديبلا

 مدقتملا مسقلا اذه ببسب ةاكزلا هبيصن ىن غلبت مل اذإ { راديبلا نع ةاكزلا طاقسإ

 ىذلا باحلا عيمج راديبلل نوكي نأ ىلع اط راشت نإ و : تاق . هفعض ضعب و
 { هدحو عرز لكدصح و « عرزلا ةيقب ىف راديبلل ع ىش الو ىوطلا عرزي رئاد

 اضيأ اذه و : لاق ؟ ال أ ةاكزلا ىن ىرقنهلا عرز ىلع راديبلا لام لمحم له

 . ملعأ هللا و . ىضم ام ىلع هيف فلتحم امم

 )١) س رخالا دي ري : مجعألا .

 )٢( ثرحلا : انه دارملاو . ةيناع اهلك . هتادأ م۔ا ليقو : نادفلا و . ردصم : سيملا .

 ( م ١٨ - راثآلا بابل ج٢ )



_ ٢٧٤ 

 ءاب رغلا نم ناك اذإ ملسملا رجاتلا ىف و : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأمسد

 نادلب وأ مالسإلا نادلب نم همودق :ناكو ث مامإلا نادلب نم دلب ىلإ لبقأو

 : ةعتمألا نم ناكام وأ ، اديدح وأ ارفص وأ ارمت وأ ابح هعاتم ناكو ، كرشلا

 ءاج اذإ : لاق ؟هعبي مل وأ هعاب { هبلقي مل وأ هعاتم بلق 0 هيلع ةمزال ةاكزلا له

 تذخأ هعاتم بلق نإف © نامع نم نكي ملو 0 املسم ناكو مالسإلا نادلب نم

 . لدعلاب مئاقلا رظن ىلع 0 فورعملاب هتميق نم وأ هعاتم نم ةاكزلا هنم

 فرتعاو & ريج ريغ نم هنم سفن ةبيط نع ةاكزلا نامع ىلإ مداقلا لسنإو

 . فورعملاب هنم اهضبق زاج اهبف هيلع امم

 هيلعف © كرشلا لهآ نادلب نم مداقلا ملسملا اذه ناك نإ : ىحبصلا لاق

 : لوق و . مهاردب هعاب وأ ةعاضب ىلإ ةعاضب نم هبلق اذإ © هعاتم ىن ةاكزلا

 هيلع ةاكز الف ريناندلاو مهاردلا امأو . لوحلا هيلع لوحم ىنح هيلع ةاكز ال

 بهذلاو (١)قرولا ريغ ةضفلا امأو . افالتخا اهف ملعأ الو ، لوحلا لبق امهف

 فالتخالا اهقحلي و { ض ورعلا ةل زنمم امه : لاق نم لاقف © ريناندلا ريغ

 ةاكز الو ث ريناندلاو مهاردلا ةلزنم امه لاق نم لاقو . ضورعلا قحلي امك
 هيلع ةاكز الف نبملسملا نادلب نم مداقلا ناك اذإ امأ و . لوحلا لبق امهف

 نكي ملو س ىضم ام نع ةاكزاا بوجوب رقأ اذإ امأو . لوحلا لوحم نأ الإ
 نع ىد“وي نأ الإ ، ةاكزلا ميلستب هيلع مكحم الف { مامإلا ةيامح هقحلت نمم وه

 ىذلا اذهف & اهئادأ ىلع رجم ذئنيحف ، ةنس هسفن وأ هلام ىمحم وأ ، هسفن بيط

 3 . ملعأ هللا و . راثآلا هب تءاج

 اذإ لخنلا نعو : هللا همحر دادم نب دمحم نب نايلس خيشلا ةلأسم

 اهعيب زوجمأ ، رضخأ لالخ دعب هضعب و ، اهترمث ضعب ى ىنعأ (!)حضفأ
 حضفلا اهيف رهظ دق ناوللا ق وذعلا ىن ةاكزلا بجت و ؟ اه ضايقلاو اهانط و

 )١( ةبورضملا مهاردلا : قرولا .

 (٢) هرمث رفصاو رمحا : لخنلا حضنأ .



. ٢٧٥ _ 

 ةلخنلا نم ةدحاو قذع ىف حضفلا رهظ ول مأ ؟ اهنم لالخلا ىف بجت الو

 ؟ لاح لك ىلع لالخلا ىف ةاكز ال مأ { ةلخنلا كلتة رمث عيمج نم ةاكزلا تذخأ

 \ اهف حضفلا رهظ اذإ ةلخنلا كارد ددح نإ ليق دق : لاق

 . كلذب لاق نم لوق ىلع اهلك ةاكزلا اهبف تينط اذإف & اهعيمج ىن رهظي مل ول و

 . ترمأ اهنم قذعلا رسكنا اذإ دحم تراص اذإ اهكارد ددح : لاق نم لاقو

 تكردأ اذإ هللا مهمحر ملعلا لهأ راثآ ىف دجوي دقو . رثكأ لوآلا لوقلاو

 { اهناولأب تفرع وأ اهف حضفلا رهظو © لخنلا ةلمج نم ةدحاو ةلخن
 . لخنلا كلذ رئاس كردي مل ولو { ةكردملا ةلخنلا عم لخنلا ةعامج ىنط زاج

 ىلع ليق دق و © كردي ىنح كردم ريغ ناك ام ىط حصي ال : لاق نم لاقو

 ىه ىتلا لخنلا بحاص لاق اذإ هتلا مهمحر انباحصأ راثآ ىف دجوي ام

 { اذكو اذكب تكردأ اذإ هذه ىلخت ةرمث كتينطأ دق ىنطملل ةكردم رغ

 دعب ءاج ىنطلا طرش نأل ، ةكردم لخنلا نكت مل ولو ، تبثو كلذ زاج
 . اعم ىنطلا توبث و كاردلا ناكو . ىنطلا تبث لخنلا تكردأ ام ىتف ، كاردا

 ملع أ هللا و

 اهيلع تتأ غ ڵ ةاكزلا اهت رمن ىف بجت تناكاذإ لخنلا نعو هنم و : ةلأسم

 ةاكزلا بجأ لخنلا ةرمن نم ء ىش ىقبو ، ثكالذ ريغ وأ براخ حير نم ةفآ

 نم ءاج فلتلا ناك نإ : لاق ؟ آريثك مأ اليلق ىقابلا ناك ، ةرمثلا نم ىقب ايف

 هدح و هنف ةاكزلا بجت ىنخ ىقب ايف ىدنع ةاكز الف ، ةرملا كارد لبق هللا لبق

 لبق رئاج ناطلس وأ ( ش رخ ) وأ براخ حير نم ةفآب كاردلا دعب فلت نإ و
 لاح ىلع ةاكزلا هيفف ،ةاكزلا هيف بجت ام .هنم ىقابلا ناك نإف ،هليك فرعي نآ

 ىف وجرأف ،ةاكزلا هيف بجت ال امم ىقابلا ناك نإ و © افالتخا كلذ ى ملعن الو

 دعب تفلت نإو .نورخآ هبج ويمل وضعب هبج وأف ، افالتخا هنم ةاكزلا بوجو

 فات ايف > ةمات ةاكز ا اهف نإ ليق دقف 0 اهنزو غلبم و اهليك فرعو تليك ام

 . ملعأ هللاو . فلتي مل ايفو

ش لبإ وأ رمتب وأ منغ لثم اناويح ىرتشا لجر نع فلثوملا لئس : ةلأسم



: ٢٧٦ 

 & لوحلا اهم .اع لاح و © ةنس نيسمخ ةدم ىلإ رايخلا عيب ةاكزلا هيف بجت ام

 ةاكزلا ن ه ىلع : تلق . ةاكزلا اهيف بجت . معن : لاق ؟ ةاكزلا اهف بجت له

 ىذلا لوقلا ىلع ةدملا ىضقنت ىنح ىرتشملا ىلع مهاردلا ةاكز نإ ىعم ؟ امهنم

 0 اضرأ ةاكزلا اه اهفف © ةيقاب هعم مهاردلا تناك اذإف عئابلا امأ و . هيلع لمعن

 نم لوق ىلع ةفصلا هذه ىلع ناويحلا ةاكز امأ و . همهارد ىلع ةلومحم ىهو

 ملعن الو ، رايخلا عيب ةدم ق عئابلا ىلع ىهف © ناويحلا ى ه رايخلا عيب زاجأ

 . ملعأ هللا و . افالتخا كالذ ى

 { ةيرال ةئامعبرأو ةيرالىفلأب هدالوآل ىصوأ نميفو : ىحبصلا ةلأسم
 نه ةيصولا تناكو ، رثكأ وأ نتنس وأ ةنس ردق شاع مهف ىصوأ ام دعب و

 ؟ ةيصولا دعب ىضم ايف ةاكز " © نينسلا هذه :دعب تام اذإف نايض

 لبق و هتوم دعب امأ و ، كلاملا توم لبق نامزلا نم ىضم ايف ةاكز ال : لاق

 س لوقلا ضعب ىأ كلذ مهيلعف ضبقلا دعب امأو & فالتخا كلذ ىفف مهضبق
 . هيلع هن ولمحيف لام مدنع ناك وأ ، لاملا كلذ ىلع لوحلا ل وحم ىح : ليقو .

 . ملع أ هللا و

 نينس ماقأو © ةاكزلا هتميق ىن رايخلا عيبي لام هدنع نميفو هنمو : ةلأسم

 لاملاو لجرلا كلذ ةثر و ىلاولا بلط مث تام نأ ىلإ ث ةاكزلا ملس هنأ ملعي ملو

 ةاكزلا مهلع بجت & ىرتشملا توم ىلإ ةيضاملا نينسلا ىف ةاكزلا هتيعر ف

 مزلي ل هنأ ىدنع : لاق ؟ هتوم دعب لبقتسي ايف الإ بجت [ال ] مأ ىضم ايف

 :. همهارد ىن نأ رقأ الو ىشب فالالا ص وي ام كلذ نم ءىش ثراولا

 . ملعأ هللاو . ةبجاو

 نز ىف ىرتشي نأ زوج { هلام ىف ةاكزلا همزلت نميفو هنم و : ةلأسم

 رلا نم ائيش موي لك ىعارلا ىطعي وأ رسب وأ بطر وأ رمتب ءالح ضيقلا
 هدعاسي نه دادحلا دنع ىطعي وأ ث ةاكزلا جارخإ لبق رسبلا وأ بطرلا وأ

؟ ال مأ ةاكز كلذ نف هيلعأ ، رسبلا وأ بط رلا وأ رملا نمائيش هدعاسي مل نم وأ



_ ٢٧٧ 

 ، ىعارلا هذخأ رمت نم ناكام الإ فالتخالا هيف ىرجم هت ركذ ام عيمج : : لاق

 مادإلا نم ه اثيش هب 7 ام امأ و ل ةاكزلا جارخإ دعب الل هزا وج ملعأ ال ىنإف

 هنم ( زوجأ ) و .زوجي ال ليقو ،سبايلا رملا ىف ةاكزلا لبق زوجم ليق دقف

 : ليقو 0 هيف ةاكز الف هريغ و رمملا نم دادحلا هيطعي ام امأو . بط رلا و رسبلا

 . ملعأ هللا و . ةاكرزلاب

 رشك نمثب تبنط و & عاص ةئامثلث غلبت ال لخنلا ةرك تناكاذإ و : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . عاص ةئامثلث غلبت ىنح اهبف ةاكز الف ، بط رلا ةيلاغ اهنأل

 ، كش اهف وأ ةبصتغم اض رأ عرز لجر ق جرفم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 مساقي هنأل بصاغلا دي نم ةاكزلا لحت ال : لاق ؟ تهجو اذإ اهنم ةاكزلا لحتأ

 . ملعأ هللا و . كلذ هلف مامإلا امأ و ، هل قح ال نم

 ةاكزلا اهف بجت مهارد مهكلاه مه فلخ ةثرو ىو : ناديبع نبا ةلأسم

 اهنم هلام دحا و لك فرع و اه ومسق م ، اهومسقي مل نمنس تيقبف 0 رايخ عيب ف

 طقستأ . هبيصن ردقب ةلغلا نم مهسم ذخأيل و ) رايخلا عيبلا ق اهلاح ىهو

 هذه , مسق نإ : لاق ؟ ال م أ ةاكزلا غلبم اهنم دحأل حصي اذإ اب اهنلمج نم ةاكزلا

 "دعت ىنح ةاكزلا اهف و 6 رايخا عيبلا ق ةقلعتم تماد ام حصي ال مهاردلا

 . ملعأ هللا و . اددع مهاردلا م ہقت وأ

 مدقتي راصف { هريغ و ىراشلا لثم ةرجألاب مدخ لج ر ىو هنم و : ةلأسم

 لبق هتاكز تلح م { اصاقتيل هترجأ لحت نأ ىلإ اضورع هرجأ نم دنع نم

 ىذلا ناك نإ : لاق ؟ ال مأ ضورعلا نم ذخأ ام ردق هنع طقسيأ 0 ةصاقملا

 أ ض رقلا ليبس ىلع هذخأ ناك نإ و { هيف ةاكز الف هترجأ نم هنأ ىلع هذخأ

 . ملعأ هللاو . نيدلا طقسي مل نم دنع ةاكزلا هيلعف

 بئاغ لام هل و ث ةاكزلا غلبم نود رضاح لام هديب نميفو هنم و : ةلأسم

، دافتساو ً"كزي ملنإو ؟ ال مأ هدي ىن ام ةاكز ملست ىلع رمجمأ ، ةاكزلا هب متت



 ۔ ٢٧٨ -

 هيلع سيلف ريجم مل اذإ و .0 كلذ ىلع ربجم ال هنأ تظفح : لاق ؟ ىرت فيك
 : . ملعأ هللاو . ةاكز ةدئافلا ىن

 مهارد هب هل لاحأف ءهليكو وه دجسمل قح هيلع نميفو : ىلما زلا:ةلأسم
 ؟ ال مأ ةاكزلا نم ريي و هل لحمأ ، هتاكز لحم لبق رايخ عيب وأ سانلا ةمذ ىن

 ىلع دجسملل ةقث اهضبقي ىنح دجسملل هيلع امم هث رت ال هذه هتلاحإ نإ : لاق

 نهم لوق ىف اهاكز هيلعو ، اهضبق ىف اليكو مكاحلا مي ىنح لوقو © لوق
 . ملعآ هللاو . نيدلا طقسي ال

 نطقلاو هتاكز تلح مث ، ةراجتلل انطق عرز لجر فو هنمو : ةلأسم

 ىكزي لوق :لاق ؟ هتاكز نوكت فيك & ضغ اهضعب و ةكردم هترمم ضعب

 لوقلا اذهأ ىلعو ، هرمج ةميق ىكزي لؤقو © هدقن نم هيلغ هفرغ ام ىلع
 . ملعأ هللا و . نطقلا ةرم ةميق ى هسفن ىلع طاتحم نأ هل : ىنبجعيف

 ةعاس موقت ركس ةعارز هدنع ناك اذإ رجاتلا ىفو : ناديبع نبا ةلأسم

 اضغ ركسلا عرز ناك اذإ :.لاق ؟ اهيلع جرخ ام ىكزي مأ ةاكزلا بوجو

 . ملعأ هللاو . ثالت ه:عاس ىن موقي هنإف اجضان ناك نإو 2 هتمارغ بسحت هنإف

 ةاكز ضبق هل زوجمأ ى ةريرس الطاب اثدح ثدحأ اذإ ىلاولاو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب ىلع كلذ هل زوج ال : لاق ؟ ال مأ هتيعر

 نم لسع ملو © هلام الجر ىنطأ ةاكزلا هيلع بجت لجر ىنو : ةلأسم
 ؟ ال مأ اهم رغ هيلعأ ، هتاكزب فلت و هب هل ص وي ملوأ تام نأ ىلإ غاف و ىنطملا

 . ملعأ هللا و . هلام عمأاهفلتأ هنآل اه نماض وه :مغن : لاق

 ذخأي ملو ؤ .نملاب اهابسح و لجحت ةرمثب اضياقت نيلجر ىو هنمو : ةلأسم

 هنم اض وع دحا و لخت ةرمث هاطعأ امنإ و ؤ مهاردلا نم ائيش رخآلا نم امهدحأ

 ؟ لخنلا ةرممي نم ابطر هنالكأي ايف ةاكز امهباعأ (ضايقلار هجو ىلع لخت 7

 ح مها ردب لخنلا هذه ة رمي و > مهاردب لخنلا هذه ةرمما تموق اذإ :

عقو نإو 3 بلط رلا ى ةاكزلا امهمعلف ح هبحاص نم دحاو لك !



٢٧٩ 

 ةاكزلا ىفف ةلخنلا هذه ةرمثب ةلخنلا هذه ةرمن نوكت هنأ ىلع ( ضايقلا )

 . ملعأ هللا و . فالتخا امه.اع

 لام ةرمم هيصو وأ متيلا ىل و وأ مكاحلا هل عفد لجر ىفو هنمو : ةلأسم

 اهمف هياع بجأ ص لباقلا : هيلع قفنيلو © هل حالصلا رظن ىلع هتقفنب متيلا

 اذ تعفد تناك نإ : لاق ؟ ةاكزلا اهف غلبت ل نإ هلام لع لمحم و ١ ؟ ةاكزلا

 تكردأو . ىضم ايف متيلا ىلعهققنأ ء ىش ض وع اهكارد لبق متيلا ة ٥ رمن لج رلا

 هيلإ تعفد تناك نإو اهتاكز جرخم و ، هلام ىلع لمحت نأ ىنبجعيف 0 هدي ىف

 لمحت نأ ىنبجعي الف 3 هيلغ قفني نأ لبق تكردأ و ة البقتسم متيلا ىلع قفنيل

 عجرت و {| ىح اهف هل تش تبثي ثير مل ك ىغتسا وأ عتيلا تام ول : { هلام ىلع

 3 . ملعأ هللا و . متيل ةرملا

 . ةاكزلا جرحم ال هنأ ه ريغ وأ كيرش وأ نيرق نم ملع نمو : ٠ ةلأسم

 نم همزلي ام الإ كللذ لع نم ىلع سيلو ء ىرخأ رزو ةرزاو رزت الف
 ىلب هنأ ريغ ، اهب نيدي وأ ةاكزلاب رقي نمم ناك نإف : تلق . ةحيصنلاو راكنإلا

 هب غلبت ملو هلام نم ةاكزلا تذخأ { ةءاجف وأ ناسللا ثكسُمُم تاهف { ىناوتلاب

 صوي ملو ناسللا قلطم تام مث ةنس هب صبرت نإو ، ةيالو نع لوحت ىلإ
 . ملعأ هللاو . هنع فوقولا هرمأ نوهأف

 ىضم ايف ةاكز هدنع نميفو : ىوكزأآلا دمحأ نب ةعمج خيشلا نع ةلأسم

 كلذ هل زوجم ال : لاق ؟ ال مأ اهجارخإ نود ةبوتلا هثزجتأ ، هرمع نم
 تناك ولو ث ةاكزلا نم همزلي ام ءادأ نم هيلع هللا بجوأ ام جرخم نآ الإ

 هللا نإ و ، ةصخر كلذ ىف لوقو . هيلع دمتعملا لوقلا ىلع نامز مدق ن

 ، ةاكز وآ مايض وأ ةالص نم عيض اذإ ؤ هقوقح نم ء ىش ءادأب هذخا٣وي ال
 . ملعأ هللاو . هب ل وأ هللا و > ه رمع نم لبقتسا ام حالصإ هيلعو

 سسأ ام ىلع اتق و رج زلاب و اتق و رهنلاب ىقس ام ةاكزو : ديعس وبأ ةلأسم ..

كلذ نم رثكألا ىلع لوقو : » كردأ ام ىلعا لوقو © هسرغ هسيسأت و



 ه ٢٨٠

 رهشألا نم عرزلا هيلع اب ر امم نامزلا نم ءازجألاب لوق و ، كردأ هيلع ناك نإ
 . ملعأ هللاو . مايآلا و

 عاص ةئامثلث تغلب اذإ ، ىتش سانأل ةكرتشم ةعارزلا تناكاذإ و : ةلأسم
 سيلف كلذ نم لقأ تغلب نإو ، الجر نيثالث نيب تناك ول و © ةاكزلا اهيفف

 ىلع اهنم هبيصن لمحيف 0 اهريغ عرز مهدحأل نوكي نأ الإ { ةقدص اهف ١

 كرتشملا لخنلا و : تلق . نبهج ولا الك ق مه عبت مهامع و { اه رغ نم هعرز

 اهمسق نإف : تلق . معن : لاق ؟ ةعارزلا لثم ىهأ 0 ءاكرش نبب اهلصأ

 اهومسق اذإ : لاق ؟ اهكارد دعب وأ اهترمث كرد لبق الصأ وأ اق وذع اهاب رأ

 اومسق اذإ امأو . اهعيمج ىف ةقدصلاف 0 ة رمملا كارد دعب الصأ وأ اق وذع

 ' اهف لماعلاو ، اهتاكز ىن ضعب ىلع اهضعب لمحم ال اهت رمن كا رد لبق اهلصأ

 هتصح لمحت هنإف { لام هل نوكي نأ الإ هتصح ىن مهنما دحاو لكل عبت

 ملعأ هللا ؤ . ةاكز ءاكرنثلا نم دحأ ىلع بجت مل ولو ، هلام ىلع

 ةقدصلا هيلع بجت ال نه وأ ايمذ ضرألا ق هكيرش ناك نمو : : ةلأسم

 ةاكزلا تغلب ول و ، هتصح ىن هيلع ةاكز الف ، هلثم وأ دجسم وأ ةيفاض لثم

 . ةاكزلا ىف ىذلا ىلع لمح ليقو 0 وه هتصح ق مت ىنح 0 اهنلمج ى

 © اهجرخم الو اه نيدي ال هنأ الإ ةقدصلا همزلت نم هكيرش ناك نإف : تلق

 . ملعأ هللاو . همزلي ام هتصح نم جرخم نأ هيلع : لاق ؟ همزلي ام

 { ةاكزلا ىنعم ىف ءاكرشلا رئاس ريغ لماعلا نإ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 تبجو ى هلام لصأ ىن ةاكزلا هيلع تبجو اذإ ( ىرقنهلا ) نإ ليق هنأ كللذ و
 ةكرشلا ىف بجت مل ولو ، لاملا بحاص نبو هنيب ىتلا هتكرش ىن لماعلا ىلع

 نيب و لاملا بحاض نبب ىلا ةكرشلا ىف بجت ىح ليقو © لبق اهف امهنيب ىلا
 ةعارزلا ى الو لوصألا ى ءاكرشلا رئاس كلذك سيل و ، ةصاخ ةاكزلا لماعلا

. ملعأ هللا و 7 وجولا نم هجو ىف ز وجم الو & جا رحلا ةكرش ى الو



_ ٢٨١ 

 ، اعاص نيسمخو ندئم هتعارز نم باصأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ةرجألا هذه مامتب ةاكزلا هيلع بجت له اعاص نيسمخ هروث راجمإ نم باصأو

 تناكنإو ، ةرجألا ىن ةاكز الف ةرجألا نع ىنمسم بجت تناك نإ ىعم : لاق

 . ةاكزلا هيفو ، ثليرشلا ةلزنمب ناك ، ةعارزلا نم ىمسم مهسب ةرجألا

 . ملعأ هللا و

 ةرمن وأ ، ةفورعم ضرأ ةرملب هلام هل لمعي الماع ىطعي نميفو : ةلأسم
 ةاكزلا لاملا بر باصأ اذإ ، ةاكزاإ هيف لماعلا ىلع نوكي لوق © ةفورعم لخن

 ةاكز نإ لوقو . لوهجم وه امإو ةرجأ الو فورعم ع ىشب سيل كللذ نأل

 . ملعأ هللاو . ةرجألا ةلزنم هنآل ، لاملا بر ىلع ثكالذ

 ؟ ال مآ هتاكز جرخم و رلا ةل زنم وهأ ، سبي اذإ خوبطملا رسبلاو : ةلأسم

 جارخإ ضعب زاجأو © هنم هتاكز جرحم و ذ رمملا ةل زعم ريصي ك معن : لاق

 فشحلا امأو : دادم لاق . ةاكزلل رفوآلا رظني نأ ىنبجعي و . .رسبلا نع رقلا

 رثكأ ىلع ةاكزلا هيفف ش الح نأ دعب هفاشحإو هريغت ناك نإف (١ا)ىثرخللاو

 ؟ باصنلا هب متيأ ، ةاكز هيفنكت ملو ، ربغت و فشحأ ناك نإو : تلق ..ل وقلا
 . ملعأ هللا و . هيف ةاكز ال و ، باصنلا هب متي معن : لاق

 ، هيكزي نأ لبق فشحلا نم هرمت ىقني ىذلا ىن ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ىلع افيح ملعي ملو هيقني نأ لبق اهادأ نإو © ىقنتملا رملا نم ىطعي نآ هيلعف

 . ملعأ هللا و . هيلع نايض الف © داسفلا ة رثك نم ةاكزلا

 ؟ ةاكز هيف له ث هتاكز جرخت مل رمت نم جرخ اذإ لسعلاو هنمو : ةلأسم

 رلا نم جرخن نأ هيلعف © هنزو وأ هليك فرع لاملا بر ناك نإ : لاق

 . ةاكزلا لسعلا ىفف هليك ف رعي مل ناكنإ و ص ةاكز لسعلا ى نكي ملو س نزولاب

 . ملعأ هللا و

 )١( ثرحلا ه : لصألا ىفو . هيف ريخ ال ام : ىثرثلا « .



 نم اهسحو ارمت وأ ابطر وأ ارسب ةلخ اريقف ىطعأ نمو هنمو : ةلأسم
 © كلذ هأزجأ ارمت تراص ةلخنلا تناك نإ : لاق ؟ ثلذ هثزجمأ ، ةاكزلا
 بط رلا ىن لاق نم لوق ىلع ثالذ هث زجم و .فالتخاهيفف ابط ر وأ ارسبتناكنإ و

 ز ديحلا نع ءعىد رلا نم جرحم الو & سنج لك نم ةاكزلا جرخن و ‘ ةاكزلا

 ا وقفثنأ اونمآ ني ذلا اهسأي ) : ىلاعت هلوقل لضفأ وهف لضفأآلا جارخإ ا نإ و

 . ملعأ هللاو . (١)(ةيآلا .. مُتنبَسَتك ام تابيط نم

 ىطعي نأ ىرتشملا ىلع ط رتشا و 0 هض رأ .وأ هلخ ة رمم عاب نميف و : ةلأسم

 ناك وأ ىرتشملاب قثي مل ناك نإ : لاق ؟ ال مأ اهنم ؟ريي و كلذ هنزجمأ ، اهاكز

 هيلعف الإ و { ثكالذ هثزجيف ىطلاب هملعأو نيملسملا تاقث نم ةقث ناحلا

 دسفي ال كلذ ىف طرشلاو ، اهلهأ ىلإ اهئادأ ىلع علطي وأ ، هتاكز ىدأوي نأ

 . ملعأ هللا و . ىنطلا

 & باصنلا هيف غلب و كردأف هبا ودل رخآ نم افلع ى رتشا نميفو : ةلأسم

 نأ الإ عئابلا ىلع ىه ليق ، فالتخا ثلذ ىف : لاق ؟ هتاكز امهنم نم ىلع

 ىرتشملا ىلع ىه ليق و ، هتاكز ثليلعف رمت هيف ءىش هنم ىقب نإ هنأ ط رتشي
 ىف هل اهنألو ، ضرألا بحاص نم ةحنملا ةلزنمب كاردلا لق اهقحتسا هنأل
 9 ملعأ هللا و . لوقلا ضعب

 3 نيملسملل ةيفاص تتبث ىتلا جارحلا ضرأ ىف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 تناك نإ فاوصلا ى انباحصأ لوق ىف جرخم امإف { جارخاب اهلهأ اهذخأ و

 ى اهف ملعأ الو . اهيف ةاكز الف نيملسملا لام ةلمج ىف نيملسملل ةعارزلا

 اهنم ء ىش ىلع نبماسملل ةكراشملا تناك نإ ثللذكو . افالتخا لصفلا اذه

 تبث امو ، رثك وأ لق ، نبملسملا مهس ىن ةاكز الف اهترمث ةلمج ىف مولعم مهسب
 ناك نإف ث ةعارزلا ىنعم ىلع ةيفاصلا ةرمن نم ةاكزلا ماكحأب نيدبعتملا ىلع

 ىنعم ىت جرخيف مش نيملسملا نم فورعم مهسب سيل ةفورعم ةرجا جارخلا

 )١( ةيآلا ٢٦٧ ةرقبلا ةروس نم .



_ ٢٨٣ 

 هلام لام اهنأل ةاكزاا وحنلا اذه ىلع قاوصلا هذهل عرازلا ىلع نإ قافتالا

 هثواكرش ناك اذإ هيف فاتخم و © هعم نيملسملل ةكرش الو ة رجألاب اهقحتسا دق

 ، لاح ىلع مهكيرش ىلع ةاكز ال لوق ، ةعارزلا نم مولعم مهسب نبملسملا

 الماع ناك اذإ ةاكزلا ةلحا ىف بجت تناك اذإ لاح ىلع ةاكزلا هيلع لوقو

 نوكي الف 0 ةكراشم ببسب الخاد ناكو الماع نكي نإو ، لصفلا اذه ىف

 ةصاخ هلام ىف بجت ىنح : لوقو . ةاكزلا وه هتصح ىف بجت ىح مه اعبت

 ةدحاو ةعارزلا تناك ول و ث دارفنالا ىلع ءاكرشلا نم ذحاو لكو © ةاكزلا .

 عيمج بيصن و ةدحاو ةعارزلا تناك اذإ لوقو . ضعب ىلع مهضعب لمحم مل

 . مهيلع تبجوو ضعباا مهضعب ىلع اولمح ث ةاكزلا هيف بجت ام ءاكرشلا
 . ملعأ هللاو

 كلذ ىن : لاق ؟ هت رافكو هتاكز نم .ىصلل مّنلس نم أربي لهو : ةلأسم
 ، كلذ .ىلع نمأ اذإ ةنانئمطالا ىلع هيلإ ملسي نأ زوجم لوق & فالتخا

 ، هدلاو ديب كلذ هل ملسي نأ زوجب له و : تلق . لاح ىلع كلذ زوج ال لوق و

 { ةاكزلا ىن ةلاكولا تبثي ىذلا نإ ىدنع اذكه : لاق ؟ ةةث ريغ وأ ةقث ناك

 © هدلول تبث دق قح هنأل ، ةقث ريغ وأ ةقث ناك ، هدلول دلاولا ضبق تبثي
 . ماعأ هللا و . ةقث نوكي الإ كلذ زبجم ال ةلاكولا زجم ال نم لوق ىلعو

 ةاكزلا لبق جرخت ، عرزلا حالصا ةرجأ نع ديعس وبأ لئس : ةلأسم
 ةعارزلا كارد لبق ناكام امأ : لاق ؟ هدعب و هكارد لبق تناك ؟ اهدعب مأ
 هيف ةاكزلاو ث ةاكزلا نود اهل رجأتسملا ةمذ ىف وهف اه ريغ ةرجأو ةفا وش نم

 ذنم ةرجألا ن ناكام امأ و . افالتخا كلذ ىق ملعأ الو .هقاا لبق سأرلا نم
 ةاكزلا نإ لاق نف ، فالتخا هيفف ابح ريصت و سادت نأ ىلإ ةعارزلا تكردا

 . ةمسقلا لبق سأرلا نم ىهف كيرش اهنإ لاق نمو © اهيلع مرغ الف ةمذنا ىن
 ؟ ال مأ ةاكزلا لبق جرخت ، زازحلا دنع لامعلا اهذخآي ىتلا ةمعطلاو : تلق
 ةرجألا ةل زنمم كلذ ناك نإو عيمحلا ىلع ىهف مه تتبث ةنس تناك نإ : لاق

. ملعأ هللا و . فالتخالاب اهبف لوقلا ىضم دقف



_ ٢٨٤ 

 بوبحلا نم تجرخأ اذإ ةقدصلا ىف تركذ و : ىراوحلا ىنأ نع ةلأسم

 كللذ هابشأ و سا ودلا و باق رلا لبق بحلا سأر نم اهحاص اهجرخأ ، رومتلاو

 جرخأ نإو . دعب وأ لبق هل زاج لعف كلذ ىأف ؟ ىكزي مث كلذ جرخم وأ
 .زاج ةنوئملا دعب ةاكزلا جرخأ نإو & طوحأو ملسأ وهف ةنوئملا لبق ةاكزلا

 كلتب الإ ةاكزلا حالصإ ىلإ نولصي ال ىنلا ةنوئملا دعب نم ةاكزلا نوكت امإ و

 الب بجتو © ةاكز ىقابلا ى غلبت مل ةنوثملا تجرخأ اذإ نوكي نأ الإ © ةنوثملا
 ناك ول و ىقب امم ةاكزلا جرخيف كلذ ى ةاكزلا تبجو دقو © ةنوئم جارخإ
 . ةن وئملا لبق نم هلعل دعب نم ةاكزلا هيف عمتجا اذإ اذه و 3 ةاكزلا هيف غلبت ال

 . ملع هللا و

 ؟ ةاكزلا هيلع بجت ، رخآل نيد هيلع رقف لجر نع هتلأس و هنم و : ةلأسم

 { هاطعأف 0 ىلل ع ىذلا كلنيد ثلبضقأ ىنح كتاكز نم ىطعأ : لاقف

 ىلع هيلإ ملس اذإ ىدنع : لاق ؟ ال مأ طرشلا اذه ىلع اعيمج امهئزجب له

 _ هآلا ءاش نإ _ كللذ امه زجم نأ وجرأف ، طرشلا ىلع هملسي ملو ، هنم لوثملا

 كللذ هض,ة اذإ طرشلاو { هلوئسم لجأل هاطعأ و هلأس اذإ ثانع لوئسملا : تلق

 : تلق . ىدنع اذكه : لاق © ثكانيد نم هايإ ىنيطعت كنأ ىلع : هل لاقو

 اذه دصق و ، هتن وعم ىلإ ةاكزلا بحاص كلذب دصق و هل وئسم ىلع هاطعأ اذإف

 اذه نأل ، ىدنع اذكه : لاق ؟ كلذ امهعسي له 2 هنيد ءاضق ىلإ هل وئسع

 كلذ هاطعأف هلأس ولف : هل تلق . همزاول ءادأ ىلع هنيعي امل ةلأسملا هيلع رجحت ال
 ، طرشلا ىلع هيلإ هدرو مع رغلا هضبق و { هنيد نم هايإ هضبقي نأ ىلع طرش و
 ؟ ةدسافلا ةينلا و دسافلا طرشلا نم ةب وتلا امه زجت و ىضم اميف ؟ ثالذ امه زجم له

 ىلع و 0 هتاكز ىدأ ةاكزلا بحاص نأل ، امهلعف نم كلذ داسف رصبأ ال : لاق

 © لاح ىلع كلذ ىف طرشلا لوخد ىنبجعي الو © هنيد ءاضق مع رغلا رخآلا
 « ةصاقملا نم نوهأ ىدنع اذهو © كلذ داسف رصبأ مل العف نإ امهنأ الإ
 ، هنيذ نم هيضقي نأ ىلع هتاكز نم اثيش هيلإ ملس اذإو . اهيف فلتخا دقو

عويبلا ف طرشلا ىنعملا اذه هبشأ ، هنيد ىن هملسي نأ الإ كلذ ضباقلل نكي ملو



. ٢٨٥ 

 .طرشلا تبثي الو هل نوكيو ص هل عقي ضبقلا نإ لوقلا ضعب ىلع جرخيف

 هيلإهد ر الإ و هنيد ىث هاضق نإف طرش ام اىلع طرشلا نإ ل ومقاا ضعب ىن ج رخيف

 . ملعأ هللا و . كلذ ىف ىنعملا هبشأ نإ ىدنع جرخم اذكه

 تقو ىلإ ةلاقإلا عئابلل طرش و اعطق الام ىرتشا نمو : ىحبصلا ةلأسم

 ضعب دنع ةلاقإلا نآل © اهب ىرتشا ىتلا مهاردلا ىف ةاكز هيلع ملعأ ال 2 مولعم

 بحاص دنع ةاكزأا بجت ىسعف 0 عيبلا خسف اهنإ ليقو ع ةتباث ةعيب نبملسملا

 . ملعأ هللا و . ل وقلا اذه

 لقأ وأ ارهش هل الخ الف ةاكزلا هيف بجت اعرز عرز نمو هنم و : ةلأسم

 هاقسو هل رقف هوجولا نم ثالذ ريغ وأ هيطعي لجرل هنم امهس مسق رثكأ وأ

 ةيطعلا : لاق ؟ ةاكزلا ىف ضعب ىلع هضعب عرزلا اذه لمحم له 05 هدجو

 . ملعأ هللاو . اب رلا امهقحلي ال ذإ ، كردملا ريغ ىن نازوجب رارقإلا و

 ريغ رادقم راص و هيقس نع فعض (١)جُنُف ىن و : ناديبع نبا ةلأسم

 ةاكز ىرت ام ، لاومأ هب ىقسي و ث .روجنم ريغ اضيأ هيلع رجزيو ، روجنم

 رجزلل بسحمأ ، موصلا لبق رجزلا لطعو لاملا ءاج نإو ؟ لاومآلا هذه

 ةاكز فصنو & ارجز ةاكز فصن 0 فاصنالاب هتاكز : لاق ؟ ال مأ ء ىش

 كاردإلا دعب هيلع لمع الف م رصت نأ لبق & هكاردإ دعب ءاملا ءاج اذإ امأ و . ارهن

 غلبي ملف ، هدخو رجزنا ىلع لام دحأل ناكو فاصنألاب ناك نإف : تاق

 . معن : لاق ؟ ال مأ رجزلا ىلع رجزلا ةاكز نم فصنلا لمحأ ، باصنلا

 . ملعأ هللا و . رجزلا ىلع رج زلا نم فصنلا لمحم

 هيلع عرز و افيعض ناكاذإ جلفلا ىنو : ناضمر نب دوعسم خيشلا ةلأسم

 ىلإ عرزلا سيسأت نم عرزلا بحاص هيلع رجزو & لخت هب ىقس وأ عرز
 رجزلا وأ رجزلا نم رثكأ جلفلا ناك؟ عرزلا اذه ةاكز نوكت فيك ، هداصح

 نم رثكأ جلفلا ناك نإف : لاق ؟ ناطلتخم امهنأل ءاوس وأ ؟ جلفلا نم رثكأ

 )١( ناتسبلا : طناحلاو . طناحلا عيمجز ىل ىرجت ىلا ةيقاسلا : ( نيةمضب ) جلفلا .



٢٨٦ 

 همكحف رثكأ رجزلا ناك نإ و ، جلفلا مكح همكح نوكي نأ ىنبجعيف رجزلا

 قيضي الف رشعلا فصن هنم ذخأو رجزلا ىلع لمح نإو & رجزلا مكح

 . ملعأ هللا و . كلذ

 ()١( ةيفاص ) ض رأ ىف تناكاذإ لخنلاو : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 تناك نم ىلع ةاكز اهف له & هل ب أ ال نمل وأ ، (٢)تافوقولا نم ء ىش وأ

 نم عرزلا ثالذكو ؟ ةحبص ةرطعب لدعلا مامإلا دنع نم اهذخأ اذإ هدي ىف

 ة رمب ىف تغلب اذإ ىطعمال فيلأتلا هجو ىلع ةيطعلا هذه نكت مل اذإ ضرآلا هذه

 اه ريغ و ىناوصلا نم لخنلا ةرمث امأ : لاق ؟ ةاكزلا عرزلا وأ لخنلا هذه

 { اهلالغتسا هل زوجب هجوب اهلغتسا نم ىلع اهيف ةاكز الف ، تافوقولا نم

 نم هجول الو © لاملا تيبل ال هسفنل عرز عرازلا ناك اذإف ةعارزلا امأو
 & ةاكزلا اهيف هيلع نإ لوقلا رثكأ ىفف ، هسفنل عرز اممإ ، ربلا هوجو

 فالتخالا نم مدعي الو . هيف رظناف لخنلا ريغ ةعارزلاو 3 امات اباصن تغلب اذإ

 . ملعأ هللاو

 ىلع تكردأ دق ةلخن ةرمث لماعلل لاملا بحاص عفد اذإ : ىلمازلا ةلأسم
 ىلع : لاق ؟ اهبف ةاكزلا نوكت نأ هيلع طرش و امهلمع لبق نم امهنم ىضا تلا

 3 اهترمث ىف نوكت اهتاكز نإف ث ةاكزلا ىن ىنطملا ىلع طرشلا تبثي نم لوق
 تناك اذإ هلثم ءانع هلف الإو ، كلذب ىضر نإ ةاكزلا دعب ىقب ام لماعللو
 . ملعأ هللاو . ةمولعم ةرجألا

 داصحلا لبق ةفآ اهباع تتأ مش هلام ة رمث ىنطأ لجر ىن و : ىحبصلا ةلأسم

 » ةاكز كلذ ىف دري مل نمو : تلق . فالتخا هتف : لاق ؟ ةاكز اهبف هل له
 { اهملسي مل دعب ناك نإو : تلق . ال : لاق ؟ ىنطملل ةميقلا د ر هيلع بجأ

 : تلق . ىرتشملا لام نم فلتلا كلذ و . معن : لاق ؟ اهميلست هيلع هلأ

 )١( جارخلا ضرأ ديري : ةيفاص ضرأ .

 )٢( ةعفنملاب قدصتلاو فقاولا كالم ىلع نيعلا سبح وهو : فقو عمج : تافوقولا .



 ۔ ٢٨٧ _

 فشحلاو © فالتخا هيف : لاق ؟ اولح راص نأ دعب نم برخأ "اذإ ثرحلاف

 : لاق ؟ لاح ڵللك ىلع ةاكزلا بوجوب لوق هيف لهو : تلق . هلثم
 : لاق ؟ هنع طح وأ هلاقأف ( باطعلا ) عقو اذإو : تاق . كلذب لوق هيف

 ةرملا تراص اذإو : تلق . فالتخا اهيفف ةلاقإلا:امأ و ، هنع طح ام ةاكز هيلع

 اهلع تتأ و باصنلا دح كلذ عيمج ىن غلبو ، ارسب عرزلاو ابطر وأ ارسب

 تبجول ميلس ول ناكاذزهيف بجت مل ول و & ةاكزلا ىقابلا ىف لههضعب تبهذأ ةفآ

 ؟ ةاكزلا بوجو ىتمو : تلق . فالتخا ىقابلا ةاكز ىفف : لاق ؟ ةاكزلا هيف
 ؟ بطر هيف ناك ول و كالذ نبح هيلع بجت و « دادحلا ىع]ي هداصح موي

 هنكم ال هنأ الإ ظفح ربغ وه و حاطدصلا ىف ىر نإو : تاق . معن : لاق

 هيلع نمأي ناك اذإ : لاق ؟ فلت اذإ ةاكزلا نايض هيلع له 2 كالذ رغ

 . ةاكزلل نماض هنإف هيلع نمأي ال ناك نإو © فالتخا هيلع نامضلا ىفف

 . علعا هللا و

 هفلخ ايف مايةلا ىف دحأل ةزاجإ مامإلا بتكاذإ و : سيمخ نب رصان ةلأسم
 ' ةاكزلا جارخإ هل زوجأ & لدعلاو قحلاب هنم قافنإلاو هضبق ىو { نعم كلاه

 زيجي الف ةحابإلا .ةل زعم ة زاجإلا لعج نمف . فالتخا كلذ ىن : لاق ؟ ال مأ هنم

 . ملعأ هللاو . ثالذ هل زيجيف ةلاكولا ةل زنب اهلعج نم و ، كللذ هل

 ( ىزاوغ ) ةيدمحم فلأ هدنع نمو : هللا همحر ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم
 رقصلا ثالذكو © دقنلا نم سيل هنإ لوقي نم لوق ىلع ةاكز اهف سيل : لوق

 ( ى رج) فلأ ول و بحلا كلذكو © ءارشلاو عيبلل سيل ةينآل ناكذإ هيف ةاكز ال

 . ملعأ هللاو . ء ارشلاو عيبلل ال لكألل اذختم ناكاذإ

 ساحن ( ىزاوغ ) مهارد هدنع نميفو : سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 ؟ ال مأ ةاكزلا اهيفف لوح اهيلع لاح دقو © ةاكزلا باصن هقحلي ام ردقب
 نإو ، اهلبق نه لخديف ةراجت نوكي نأ الإ هيف ةاكز ال ساحنلاف : : لاق
 : هل ثلق . حيحصلا نم هارأ ال ىنإف ، كنامز لهأ نم نيرخأتملا ضعب اهج وأ
0 اساحت ( ىزاوغ ) اهرد نورشع و © ةضف امهرد نونامن و ةئام هدنع نميف



_ ٢٨٨ 

 هنأ ىدنع ىذلا : لاق ؟ ةضفلا ىلع ساحنلا لمحم & لوحلا اهيلع لاح و

 . ملعأ هللاو . لمحم ال

 عيب هلاه ىن هل بتكو قوقح رخآ ىلع هل لجر ىفو : ناديبع نبا ةلأسم

 ( ةيرال ) فالأ هنمث غلبي لاملاو ( ةيرال ) فالآ ةثالثب ةمولعم ةدم ىلإ رايخ

 لاملا ةميق مأ ؟ فال آ ةثالث ةاكز ىرتشملا نم ذخاوتأ { هربغ لام هل سيلو

 . ملعأ هللا و . قحلا نم هيلع ام عيمج ىنوي ام قحلا هيلع نم دنع نكت مل اذإ

 { ةاكزلا هيف بجت سانأ نبب ك رتشم لام ىن : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 © هنم"لخنلا نم ء ىش ىلع اودان و ، هربغ نم ءاكرشلا عيمج ىلع بسحت وأ

 نم تيوس امب لاملا كالذ نم (١)اهفرخيل ةلخن ءاكرشلا نم دحاو لك ذخأف

 ؟ ةلخنلا كلت نم هئاكرش بيصن ةاكز مهنم دحاو لك ىلع نوكيأ { ةميقل
 ملعأ هللاو . فالتخا ذخآلا ىلع ةاكزلا بوج و ى : لاق

 { ةاكز اهبف له اهفرخيا هلام نم ةلخت ادحأ ىطعأ نمو هنم و : ةلأسم

 ىلع ةلومحم اهنإف كاردلا لبق ةيطعلا تعقو اذإ : لاق ؟ اهتاكز نم ىلعو
 © نيج و زلا نمب ايف نوكت نأالإ(٢)زارحإلاب الإ ببثتال ةيطعلاو ، ىطعملا لام

 . ملعأ هللا و . لوق ىلع فاك امهنم لوبقلاف

 تلازو ، كثالذ اهلف (ةضوافملا) ىن ةجوزلا تعجر ىتمو هنمو : ةلأسم
 هلف ةاكزلا نم اهعوجر لبق هيلإ ملس ام در قدصملا بلط نإو ث امهنع

 ناكو ث ةرمملا كلت داصح مامت لبق اهلام ىن هضيوفت صع تعجر نإ ، كلذ

 )١) اهبنتجي : اهفرع .

 (٢) ءاليتسالا : زارحإل ا .

 



. ٢٨٩ 

 لبق ةاكزلا هيف بجت ل ةض وافملاب اهلامو هلام نم ة رملا كلت نم هدصح ىذلا

 . ملعأ هللا و . هنم هذخأ هلف اهعوجر

 اولعج نأ تاقث ريغ وأ تاقث نم دلبلا ةابج عمتجا اذإو : ةلأسم

 ىق ناك اذإ هتاكز ےلسي نم أرب أ رعيأ انيمأ مهدنع ناكو 0 هدنب ةاكز ضبقي ادحأ

 وهو اهعضوم ىف نممالا اهلعجل مهقافتا ناك اذإ لاق ؟ ةلودلا مايأ رغ

 © هلثم ةرجأ اهنم ذخأي [ نأ ] هل زوجب لهو : تاق . كلذ زاج : اهلع نيمأ

 ؟ اهيلع لماعلا ةلزن نوكي و ؟ مهلعج ريغب وأ كلذ هل مهلعجي اهنم 17
 ىدنع ايف : لاق ؟ اهنم هدضن و هزانكو رملا عسج ىلع هنيعي نم رجأتسينأ هل و

 . ملعأ هللاو : مئاق مامإ نكي مل اذإ كلذ هل زوج

 نم لاومآلا لهأ هعفدي ىذلا ىفو : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 عم ارمت راص هنأ ملعي نأالإ ، اذه ىف م اع ةاكزال هنإ ابطرو س مهليخن

 ىريال نم لوق ىلع © افالتخا اذه ىف ملعنالو: ، ءالئوه عمو أ مهدحأ

 هلكأ امو ص هب ةاكزلا رابخأ ىف اوفلتخا :دقو . بطرلاو رسبلا ىن ةاكزلا

 : لاق نم لاقو . هيف ةاكزالو ةاكزلا هب رجم : : لاقت نم لاق © هلايعو هسفنب

 . ملعأ هللا و . رثكأ رابجإلاب لوقلاو 0 هب رابجإالو هيف ةاكزال

 هرجز ىلع ىالفلا هلام ةلغ فصنب رخآل عفد نمو ىحبصلا : ةلأسم

 ؛هب مايقلاو هرجز ىلع رخآ هل لام ةلغ فصن رخآل عفدو ء هب مايقلاو

 ىلعو هتباد ىلع هرجزي ناك ؟ الماع مأ اكيرش هل عوفدملا نوكيأ

 نإو اكيرش سيلف ةرجأ هالعج نإ ىدنع :: لاق:؟ هسفنب هيوقح
 ىمسي ناك نإو تلق . كيرش وهف ةكرشلاو ( ةراديبلا ) ليبس ىلع هالعج
 اذإو ع نبلاملا نيذه دحأ هلخن ةرمث ىف ةاكزلا باصن غلبي ال ناكو اكيرش

 3 امهنم هل عقي ام ةاكز امهلصأ بحاص ىلع ن وكيأ ، باصنلا غلب اعمج
 ناكولو ، دحاو لامك امهنم هيبصن ىف هيلع ةاكزلا بوجو ىف نانوكي و

 نوكي و 0 هيالع هلمحيل ه ريغ هدنع ثىشالو ، باصنلا غلبي دال امهنم هبيصن

 ( ٢ ج راثآلا بابل - ١٩ م )
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٢٩٠ 

 نيضرألا ةلمج ى غلبف رخآ اهدعقأ ضرأ لك مهسلاب هلاض رأ دعقأ نمك

 ةكرشلا ليبسب لب ةزاجإ ريغ ناك اذإ : لاق ؟ هلثم وه له ‘ ةاكزلا باصن

 رخآ اهدعقأ ضرأ لكو مهسلاب (١))اضورأ دعقأ نمك وهف ( ةراديبلاو )

 . ملعأ هللا و . تعض و امكف ةاكزلا اهتلمج ىن غلبف

 تقو ىن مهناكز اوعمج نأ اودارأ اذإ دلبلا لهأ ىفو هنمو : ةلأسم

 صاصرو ءاود ءارش و{ مهمعي ملظ نم مهدلب ىعي ايف اه وذفني و ةممألا مدع

 اه وعمط اذإ ءارقفلا نمدحأل اهوعفدي نأن وجاتحم وأ‘ مهيلع ىدعتي نم برحل

 غلابلا ةاكز ىف كلذ مهعسيأ ، بولطملا ىنعملا ىف اهلعجو مهلع اهود ري نآ

 اهميلست امأو © فالتخا ةاكزلا ءادأب دلبلا ةيامح زاوج ىف : لاق ؟ متيلاو

 كلذف ءارقفنا ىلإ اهابرأ نم نيكمتلاو اهل قاقحتسالا ليبس ىلع ءارقفلا ىلإ

 ةيقتالب زاج اهلهأ ريغ وأ اهلهأ ىلإ اهودرو ءارقفلا اهضبق اذإف ڵ مه لام
 رمأ ىعم هانع ىم اهرخداو هتاكز عمج نمو : هل تلق . ط رفم ءايحالو

 اهظفح نقيضيال : لاق ؟ كلذ هعسيأ ح اهذفنأ © هيف ةاكزلا ذافن هل زوج

 رمأ ىلع نب ىسوم نأ رثألا ىف تدجوف س دئاوفلا ىف ليق امالإ هتركذ امل

 بابرأ ىلإ ةاكزلا ءارقفلا در زاوجو ء ءارقفلل اهميلست نم تركذ ام لعفب

 . ملعأ هللاو . رمحلاو ةيقتلا ريغ ىلع © لاومألا

 تبثتأ ، نايس وأ هيلع قحم ةكردم رغ هلخن ادحأ ىطعأ نمو : ةلأسم

 لوق ى : لاق ؟ ىطعملا نع طقست ول ةاكزلا ىف ىطعملا ىلع لمحم و © ةيطعلا

 & ةيقت وأ ةأفاكم وأ نايضب وأ قحم زارقإلاو ةيطعلاهذه تبثت بيبح ىحبدصلا
 لثم ى ابر نوكي الو 0 عيبلا نبب و كلذ نيب قرفو ةاكزلا ىف هيلع لمحم و

 . عرشلا نايبا ىق ةدوجوم ىهو { اذه

 )١( ض رآ عمج : ضو رآ .



. ٢٩٩١ 

 دعب وأ [اهكارد لبق ةلخن ل الجر رجأتسا نميفو : ناديبع نبا ةلأسم
 اهكارد دعب ةرجألا ريجآلا قحتسا نإ : لاق ؟ اهتاكز "نم ىلع ، اهكارد

 ىهف كاردلا لبق اهقحتسا نإو © رجأتسملا ىلع ةاكزلا نوكت نأ ىنبجعيف

 . ملعأ هللاو . زئاج هجوب هل ىهو ، تكردأ اذإ رجآلا ىلع لمحت

 .اهلام ىن اهاخأ تخآلا وأ ، اهدلو مآلا تضوف اذإو : ىحبصلا ةلأسم

 نالمحم ال : لوقو . ةضوافملا تتبث اذإ ع ىش لكف نالمحت :لاق ؟ نالمحأ

 ةيشاملا ىن نالمحمال : ل وقو . ةيشاملاو راثلا ف نالمحم و ، ةضفلاو بهذلا ق
 عمجال ه : مالسلا هيلع هل وقل ع ىش.ىف نالمحمال لوقو . راملا ىف نالمحم و
 اهاخأ وأ اهدلو ةأرملا لأست ال ةضوافملا ةفص و . « ةقدصلا راذح عمتحم نب

 © ةيشاملاو راملا ىف نالمح امهنأ انفرع ام رثكأو . هب هل نذأت ذْم اهلام نع

 نع راغلاو ةيشاملا ى نالمحم امهنإ ةضوافملا ىف امهريغو ناجوزلا كلذكو
 - . ملعأ هللاو . ناذخأي اذهم دادمو ميهاربا نب دمحم

٠. . 

 لملُحيأ ، ضعب ن ود امهلام ضعب ىن ناض وافتملا ضوافت اذإو : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ال مآ دارفنالا ىلع ةاكزلا هيف بجت مل اذإ هيف اض وافتي مل ىذلا

 نإ ، ةضوافملا هبف تعقو ىذلا هبيصن ىلإ هب د رفنا ام امهنم دحاو لك عمجن

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا هيف غلبت مل

 ناوأ هاقسو رهنلا ىلع هسسأ عرز هل نمو : سيمخ نب رصان ةلأسم

 هريغ عرز هل ناكو ، بلغأ هل نكي ملو ، اطولخم اعم رجزو رهب هكارد

 ةاكزلا هنم ذخ؟وت و ؟ رجزلا عرز ىلع عرزلا اذه فصن لمحمأ 2 رج لا ىلع
 ةاكزال رخآلا فصنلاو © كاردإلا ىلع لمعلا لاق نم لوق ىلع تغلب نإ
 ؟ه رغ هل نكي ملو عرزلا اذه ىف ةاكزلا تغلب نإو: تلق . معن : لاق ؟ هيف
{ دارفنالا ىلع ةاكزلا امهنم فنص ىق غلبت مل اذإ هيف ةاكزال : لاق
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 لخنلا تناك نإو : هل تلق . ملعأ هللا و . هلثم نم هريغ هيلع لمحيل

 نأ ىلإ رهنلاب تيقس مث 0 كاردلا برق ىلإ ضبقلا رخآ رجزلاب ىقست
 ىلع لوقي نم لوق ىلع رهنلا ةاكز ابتاكز نوكتأ 0 كلذ ىلع تكردأ

 ؟ قرف امهنيب مأ اذه لثم ىن عرزلا لثم لخنلاو ؟ ةفصلا هذه ىلع كاردإلا

 كلذ ىن و٤ثلذك عرزلان وكينأ وجرأو لوقلا اذهىلع رشعاا اهاكز : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخا

 لامو 0 دجسملا لامو & لاملا تيب ( راديب ) ىفو : ىحبصلا ةلاسم
 ؟ ةاكزلا هيلع بجنأ ، ةاكزلا باصن رآلا نم ( هتراديب ) ىف غلب اذإ ةسردملا

 . ملعأ هللاو . فالتخا كلذ ىف : لاق

 طيحت ىهو اهب ىصوأف هتاكز ملست ىف طرف نميفو رثألا نم : ةلأسم

 دمعتي مل رذعل ناك نإ لاق ؟ كلذ ةثرولا هرك ولو كلذ هل له 2 هلام فصنب
 لاقو :. ثلثلا ىلإ تدر رذع ريغ نم ناك نإو { هتيصو تضم كلذل

 . ملع أ هتلاو . ثلثلا ىلإ د رت : هللا دبع وبأ

 (١)الولصم آركس ركسلا عارز نم ةاكزلا ىجي نم دارأ اذإو : ةلأسم

 نع تبان ةرجأ لكو ث ربصع نم ةرجألا نم اهبوني ام ةاكزلا ىلع نوكيأ
 .هت ركذ امم ًائيشةاكزلا نوم زليال اوفلس نيذلا نيملسملا اندهاش انإ : لاق ؟ كلذ

 . ملعأ هللا و

 دعب مث { هل لخن ةلغ ىن ةاكز هيلع بجت نميفو : ناديبع نبا ةلأسم

 ءاجو ئ ض رألا ق اه رثكأ عقوو فصاع حير اهءاج ةلغلا تكردأ ام

 باصن هيف بج ال ءىش لخنلا ىن ىقبو 3 اهنم عقو ىذلا بهذف ليس

 )١ ( ىفصم : الولصم .
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 راص اذإ : لاق ؟ال مأ لخنلا ف ىقب ايف ةاكز اذه لثم ىلع بجت له © مات

 نم ىقب ايف ذحخوت ةاكزلا نإف 0 ارمت ليسلا هلمحو ضرألا ق عقو ىننلا

 لوق رثكأ ىلع © ةاكزلا هيف بجت ىقب ىذلا و ليسلا هلمح ىذلا ناك اذإ 2 رملا

 اممإو آرمت رصي مل ليسلا هلمح و٠ !ضرألا ىف عقو ىذلا ناك نإ و نيملسملا

 . لوقلا رثكأ ىلع ض مات اباصن نكي مل اذإ ىقب ايف ةاكز الف ، بطر وه

 . ملع أ هللا و

 ،الاومأ فلخو اماتيأ و اغلب ةثر و كرت و ثاله لجر ىو هنمو : ةلأسم

 ماتيألا ىلو عرزف ع ةيناث ةمسقلال٤ عرزلا لجأل لاومآلا ضعب اوز واجتو

 ىف ةاكزلا باصن غلبي ملو هعرز لك دصح و ، :هسفنل غلابلا عرزو © ماتيألل

 نم دحأ عرز فاضي ال هنإ : لاق . افاضم ناك اذإ الإ & هدح و عرز لك

 ى ةاكزلا باصن غلب اذزف ث ةاكزلا باصن غلبم ىن رخآلا عرز ىلع ءال؛وه

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا هنم تذخأ هدحو عرزلا اذه نم ءىش

 اهرمث ريصي نأ لبق ريقف ىلإ ةلخنلا ميلست امأ و : .ىحبصلا : ةلأسم

 نيب فالتخا رقلا نع اهب ءافتكالا ىفو ضورعلا ةلزنمب ىهف ء آ رمت

 هيلع ةاكزال لوقو © ىطعملا .ىلع ةاكزلاف ةكردم تناك نإ امأ و { نيملسملا

 لع ةاكزلاف ةكردم ريغ ة رمم ةلخنلا ىف تناك نإو . رقف ىطعملا ناك نإ

 نإ امأو © هيلع ةاكز الف الإو ث ةاكزلا هياع بجت نمم ناك نإ ص ىطعملا

 اينغ ىطعملا ناكأ 3 ةقدص ىف ةقدص الف ةقدصلا هجو ىلع ةيطعلا تناك
 هيلع ةقدصالو ء اينغ ىطعملا ناك اذإ ةقدصلا ىطعملا ىلع ليقو . اريقف وأ
 ىطعأ امم ديري نأ الإ لاح .ىلع ةقدصلا هيلع لقو . آرقف ىطعملا ناك نإ
 . ملعأ هللا و . ةاكرلا هل بجت نمم () ضباقلاو ث ةاكزلا

_ 

 )١( ةاكزلا ذخآ : ضباقلا .
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 دحأ هعرز اذإ ركسلا قو : ىصورخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا ةلأسم

 باصنا غلبم اهف ةاكزلا هيف ناك نإو ؟ ةاكزلا هيف ن وكتأ هثامب هاقسو هلام ىن

 : كلذكو ؟ لوقبلا عيمجو (٢)جنألاو ةبلحلاو صملا و ايب وللا ثكالذكو ؟ هيف

 ؟ زوحلاو نوتيزلاو نامرلاو لجرةسلاو جنرانلاو ابمآلاو منلا لثم راجشألا

 اذه ةلغ تينط اذإو ؟ ةاكز اذه عيمج ىف له ث راجشألا ةيقب كلذكو

 سيل ناك نإو ؟ ال مأ هاثم نطقلا كلذكو ؟ ةاكز نملا ى نوكيأ { رجشلا

 هنايب و المع هللا هلزنأ امم ةاكزلاف : لاق ؟ هنم تطقس ء ىش ىأبف ةاكز هيف

 هيف م زل لي وأتلا لمتحم ىقب امو ملسو هيلع هتلا ىلص - ىنلا نع ةنسلا ف

 عامجإلا هيف عقو اف هلفن عضوم ىن زاجو ث هضرف عض وم ى داهنجالا

 هب ىلب نم ىلإ عجا ر هكحف 0 هيلع زاجو هيف فلتخا امو ، هربغال قحلا وهف

 سيلو . هيف هل ةجحلا هب نوكي نم ىلإ وأ هل هزاوج وأ ، هموزل عضوم ىق

 ةبلحلاو ايبوللاو & لوقن نأ ءىش ىن ملع ريغبالو لوصألا فلاخت نأ انا

 ليبس الف © مهنيب ايف ىأرلاب فالتخالا هيف عقو دق امم { هبشأ امو جنملا و
 نطقلاو © اهيف ةاكز ال نيملسملا لوق رثكأ نأ الإ اهنم ع ىش ىن عامجإلا ىلإ

 نم ملعنالو ث مهعم هيلع لمعال ذاش وهف هيف مهضعب اهجوأ نإ و . كلذك

 ىن الو ، نامر!او لجرفسلاو جنرانلاو جرتألاو نوميللاو ابمآلا ىف هوق

 اههشأ ام رامنأ نم ىش ىنال ةاكز حافتلاو زوللاو زوحلاو خوخلاو نوتي زلا

 ء كلذك ركسلا ىف لوقلاو © ءىشب تعيب نإ اهنامنأ ى الو ، راجشألا نم

 . ملعأ هللاو . كاذ ىنعم هقحليف ، ةراجتلا اهنم ءىشب داري نأ الإ

 نم رهوحلا بي رق . ة رضخ ىلإ ةنس ركلاك بح : شاملا و ؤ رضخألا شاملا ٠ جنملا )٢)

 : ةنس ركلا و . عاونألا أد رآ ىماشلا و {{ ىمرلا م ىدنهلا : هدوجأو ٠ اخوبطم لكوي ٠ لقابلا

 . با ودلا هفلعت فلغ ق رماه ة رخص ة رجش
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 هيلع مرغو ث رجزلا ىلع ةراجتلل اركس عرز نميفو : ىحبصلا ةلأسم
 اذه اهيلع رجزي ىلا باودلا معطي راصو © ةاكزلا باصن هلام سأر نم

 طقست مأ ؟ ركسلا اذه ةلمج نم ةاكزلا ذخ؟وت له © هلام ةلغ نم ركسلا

 ، ائيش اذه ىث ظفحأال . ملعأ هللاف : لاق ؟ باودلا ماعط ردقب هنع

 ةلمج نم ماعطلا ةميق طح ; لوقيو ىنفي علعلا لهآ نم آدحأ تدعمسالو

 ةلمج نم هن نيذللا ءاملاو ضرآلا ءارك طوقسب ليق امك ، ةاكزلا لبق ركسلا

 هنإ » ل وقي نانس نب فل> ملاعلا انخيش نم تعسو . ةاكزلا لبق ركسلا

 لوقآو ، ض رآلا و ءاملا ىلع ايسايق اط وقسم هاري و ماعطلا ةميق طاقسإ هبجعب

 ، هضرأ ءاركو هئام ةميقل طاقسإلا تبث نإ ةرظانملاو ةروشملا ليبس ىلع انآ

 عرزلا ماوق ناكو 0 هلام نم ىذلا باودلا ماعط ةميق طاقسإ عنمب ء ىث ىف

 ةدم ىف رشك نممو ةميق ماعطالو © ماعطلاب باودلا ماوقو ، باودلا هذهب

 ديبعلاو ةراجتلل ةذختملا ليخلا ماعط قف لوقلا كلذكو ؟ رثكأ وأ لقأ وأ ةنس

 طاقسإ نسحمال : نبملسملا رشاعم اي اذه ق انأ لوقأو . ناويحلا عيمجو

 3 ءاملا ةميقو ضرآلا ءارك طاقسإ نسحو زاج امك روكذملا اذه ماعط

 مل نإو & دحاو ان ركذ ام عيمجف زاج نإف ؟اذهو اذه نب قرفلا امو

 لجأل اذه تفلكت امنإو ث هباشتم هيف ىنعملا نآل ، دحاو هيف لوقلاف نسحم

 لوقأو ، قفوأو ىل وأ قدصلاو ملعلا لهأ ىأرف الإو & قحلا حاضيإ و قرفلا

 اهطبرو فاعااو عشاقلاو رغلا نم طاقسإلا با ودلا ماعط ىف تبث اذإ اضيأ

 ع عرازلا كلم لجرملا ناك اذإ ركسلا هيف خبطي ىذلا لجرللا ءارك هلثمث

 ،هان ركذ ام هبشأ امو هلام نم ناك اذإ ريصعلا هب حلصي ىذلا بشخلا كلذكو

 ا ىلع الإ 0 اعطق ائيش اذه ىن لوقأال انأو . ههبش هب قحلا ءىشلا هباش ام نأل

 نانس نب فلخ هيقفلا انخيش تلاس تنك دقو © ةركاذملاو ةروشملا ليبس
 ىدنع امب تبتك ىح اطوقسم هري ماف © هلثم و اذه نع - هنع هللا ىضر -

 ى اذه ىف كدنع ام ىنبجعأ : ىل لاقف _ هل هتلا رفغ هنع تظفح ام. .

. ملعأ هللاو . مكل هب تبتكامك هب تفقو هنع تعفر ام ىلع ترصو
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 ، داصحلا دنع عرزلا ةعطق ىف طقاسلا لبنسلا ىفو : ىلمازلا ةلأسم

 ءارجألا هذخأي ام مهيلع فاضيأ ،هنم فصنلاب هطقلي نم هنبابرأ هل رجأتسي و
 . باصنلا غولب ى مهيلع فاضي 0 معن : لاق ؟ ال مأ باصنلا غلبل

 . ملعأ هللاو

 ىراوحلا ابأ نإ : لاق - هللا همحر _ ملاس نب بيبح هيقفلا ةلأسم

 لمحيف رهشأ ةثالث نود ايف ناك اذإ رامثلا تكرادت ام : لوقي _ هتنا همخر -

 نىتقو ىن نتعارز سنحلا ناك اذإ ءاهقفلا نم ه رغ لاقو : ضعب ىلع اهضعب

 همحر - بوبحم نب دمحم لوق وهو © ةراظنلا لمحتو ، نالمحمال نبفلتحم

 هكردأ و لوألا نم ىقب ام عقي لمحلا نإ : ءاهقفلا نم نولقأآلا لاقو _ هلا

 ِ ملعأ هللاو . هكلام كلم ىف مادام ةذملا تلاط ولو هسنج

 املف بارج ةئم زنك لجر ىف : ىنابيشلا فيس نب دمحم خيشلا ةلأسم
 ، نالفو نالفل ىقابلاو ، نوسمخ الإ ىل سيل : لاق 0 ةاكزلاب بلوط

 لبقيأ © كللذ نع ا ولأسيل نيرضاح رغ مهو . مهام ف زنكأ ۔ ىنورمآ

 لوقلاف ةقث ناك نإف : لاق ؟ ةفصلاهذه ىلع ةقث ريغ وأ ناك ةقث؟ال مأ هلق
 نا ىناحلا ىلع نايض الو ، فالتخا هقيدصت ىفف ةقث ريغ ناك نإو © هلوق

 . ملعأ هللاو . لاملا بر ىلع ةقلعتم اهنأل { ةاكرلا هنم ذخأي مل

 ىن لمعتسيف ةقرفتم ىاوع هل نميفو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 عمج اذإ الإ ةدح ىلع ةدحاو ق ةاكزلا باصن بجي ملو { الماع اهنم لك

 نونوكيو ؟ ةاكز لامعلا ىلعأ ا لامعلا بيصن و هبيصن وأ نهلامج نم هبيصت

 نم هانظفح ايف فالتخا ىرقنهلا ىلع لامعلا لمح ىف : لاق ؟ ال مأ هل اعبت
 .ؤ ةاكز مهنم ذخاويو ث هيلع نولمحي مهسإ مهضعب لاقف ، نبملسملا راثآ

. ملعأ هللاو . مهباع ةاكزالو هيلع نولمحم ال ضعب لاقو
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 ىف هيلع لمحم © هدلاو رجح ىف نكي مل اذإ ىصلا دلولاو : ةلأسم

 ةاكزلا لمح ىف فاتخم : لاق ؟ هدلاو ريغ لبق نم هلام ناك ولو ةاكزلا
 نيأ نم هيلع لمحم نأ لبق} هدلاو رجح ريغ ىف ناك ولو ىصلا دلاو ىلع

 هدلاو ريغ نم ناك امو . هيلع لمح هدلاو نم ناك امليقو . ناك

 لوق ىل مكح هل لام لكو ء هدلاو ىلع لمحب ال ليقو 0٠ هيلع لمح م
 . ملعأ هللاو . هيبأل نبالا لام لعجب مل نم

 { عيبلل دحأ هعزز اذإ هريغ وآ ملظعلاو تقلاو : ىحلا ةلأسم

 ةراجتلا هب ديري ىتح مأ ةراجتلل .ىذلا عرزلا ةلزنمب نوكيأ 2 هباودل ال
 ض، حبر ةراجتلاف حبرلا هتعارزب دارأ اذإ : لاق .؟ اريثك وأ اليلق ناك

 هل ناك وأ ، لوحلا اهلع لاح اذإ ةاكزلا ةلغلا هذه ىف الصح ايف هيلعو

 ةاكز الف ةراجتلا اه دري مل اذإ امأو . هيلع اهلمحيف ةاكزلا هيف بجب لام

 ةراجتلا اهب دارأ اذإ امأو . لوحلا اهيلع لوحم و مهارد ربصت نأ الإ اهيف هيلع

 رذب نم لصح ام ثكللذكو 3 هتاكز بجت م وي اهنم كردأ ام مع وقت هيلعف

 : ملعأ هللا و . ةميق هلام و ةفغو بصق و

 وأ ةرملا نم هبيصن هلماع ىلإ لاملا بر ملس اذإو : ىلمازلا : ةلأسم

 اهجرخم نأ هيلع مأ هنع طقسي له © كلذب هملعأو ىكزم ربغ اهتميق نم
 نع لوثسم لماعلا نإ : لاق ؟ اهجرخأ لماعلا نأ هدنع حصي وأ { وه

 بحاص ىلع سيلو ث، كيرشلا ةلزنمب هنإ لوقي نم لوق ىلع هبيصن ةاك ز
 ناكو 0 كيرش ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىلع الإ اهجرخأ هنأ هملعي نأ لاملا

 ىلع نمضي هنإف ةقث ريغ لماعلا ناكو" { مهاردلا وأ رلا هيلإ ملس ىذلا وه

 . لوآلا لوقلا ىنبجعي انأو { اهلهأ ىلإ اهلص و هنأ ملعي مل اذإ لوقلا اذه

 . ملعأ هللا و

 رقفب ىأرو ‘ مامإلا مايأ رغ ق ةاكزلا همزات ىذلاو هنمو : ةلأسم

لبق رقفلا اذه ىنغتسا مث ، هرهش لحم لبق هتاكز نم اثيش همدق و ةجاح
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 : لاق ؟ هتاكز نم هيلإ اس ام اذه ىلع د ري نأ ريقفلا ىلع له ث هتاكز زح

 ىتاكزو { ىناكز ىلع همدقت هايإ كيطعأ ىذلا نأ رقفلا ىلع ط رتشا اذإ

 هيلع نأ وجرأف ، رهشلا ثالذ لبق ريقفلا ىنغتساف © اذك رهش ىن اهب وجو
 اذل ث در هيلع نكي مل هياع طرتشي مل نإو . رثألا نم هتعس ام ىلع اهدر

 ىفف هلاح ام ردي ملو باغ اذإ امأو . ةاكزا نم اذه نإ هل لاقو هاطعأ

 نأ ملعي ىنح ص رثألا نم هتح ام ىلع هنع ةطقاس ريغ ةاكزلا نأ مكحلا

 ةنانئمطالا ىنعم ىف امأو . ةاكزلا بوجو لبق تم ملو نفتسي مل هبحاص

 . ملعأ هللاو . بولقلا هيلإ نئمطت ام ىلعف

 ةجوزتملا ةآرملا ىنغ دح نإ : ئدنكلا دمحأ نب ديعم خيشلا ةلأ۔م

 اهف ناك اذإ امآو ى ريناند وأ مهارد وأ ةنغ نم ةنس اهفكي ام تدجو اذإ

 لوق ،© فالتخا كلذ ىنف © هريغ اهمكي ام لاملا نم اهعم سيلو ىلح

 ىه سيلف ، قوقحلا نم اهلع ثدحم امل اهرخدت نأ ةغيصلا هذه تدارأ اذإ
 خيشلا لاق . اذه ىلل ليمع هترأ ر و ةنسل اهفكي ام اهدنع نوكي ىتح ةينغب

 وأ لجر نم ناسنإلا ريصي امنإ لاق نم لوق ىنبجعي : سيمخ نب دعاج
 { ةنسل هيفكي ام ةلغلا وآ ريناندلا وأ مهاردلا نم هدنع ناك اذإ اينغ ةأ رما

 ىه سيل اهرخدي ةينآ نم هتيب ىف ناك ام امأو . ةرم ىلإ ةرمن .نم وأ

 اهترخدم ك ةأرما ةغيص وأ هتجاح باود وأ ةجاحل حالس وأ ةراجتلل

 جورلا عه ةينغ نركت ال ةأرملاو: هل تلق . ءاينغآلا نم اذه سيلف اهنجاخل
 اذهو & لوق ىلع كلذب ةينغ نوكت ال : لاق ؟ اهنغي ام اهعم نكي مل اذإ

 . ملعأ هتلا و . هنيعب ظفللا ال هلوق نم ىنعملا

 روكذلا نالف ىنب ىلع فقوم لام ناك اذإو هل تلق : ىلمازلا ةلأسم

 غلب اذإ ةاكزلا هيف بجت له ح ةمايقلا موي ىلإ ادبرم افقو ثانإلا نود

. ملعأ هللاو . ةاكزلا تبجو باسنننا علب اذإ : لاق ؟ ال مأ باصنلا
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 ناك بح هلام عرز نم ئرمال لصح اذإو :. هل تلق هنم و : ةلأسم

 ةاكز ى هيلع لمحمآ هلام .أر نم ائيش جرخأ دق ناكو « رهن وأ رجز نم
 ريغو تقلاو نطقلا كلذكو ؟ بجت مل مأ ةاكز بحلا ىن تبجو ء مهاردلا
 ، فالتخا كلذ ىفف ةاكز هيف تبجوو ةراجتلل هعرز ناك نإ : لاق ؟ كلذ

 رفوآلاب ذخوي لوقو © ةراجتلا ةاكز ىكزي لوقو ك ةرملا ةاكز ىكزي لوق
 ىف هنمذخويف ةرملا ةاكز هيف تبجو نإ: ليواقألا نم ىنبجعي انأو . ةاكزلل

 & ة راجتلا ةاكز هنم تذخأ ةرملا ةاكز هيف بجت مل نإ و، ةرملا ةاكز ةنسلا كلت

 . ملعأ هللاو . نيملسملا لام تيبل رفوأ ةرملا ةاكز نأل

 ولغملا رسبلا لمحو دلب نم الخت لجر ىنطتسا اذإو هنمو : ةلأسم

 ىلعأ © رسبلا وأ رملا هيلإ لمح ىذلا دلباا ىف ةاكزلا جرخأو رخآ دلب ىلإ
 نم لمح نم رسبلا وأ رملا ناك نإ : لاق ؟ ال مأ ءاركلا نم اهيصن ةاكزلا

 نأ ىنبجعي مل ةاكزلا ضبقي ضباقلا ءعىجم نأ ىنإ هيف ةاكزاا كرت نكمم دلب

 لمحلا عقو ناك نإو ث دلبلا كلذ ربغ ىنإ اهلمح اذإ ءارك ةاكزلا ىلع نوكي

 ىلعف ث اهضبقي دحأ هيف سيلو ث هيف اهكرت نكمب ال عضو نم ةاكزلا هذهل
 نم اهتصح اهلع نوكي كيرش ةاكزلا نإهلوقي نم لوق ىلع ةفصلا هذه
 اماع ىدنع نكي ل ، ةمذنا ىف ةنومضم اهنإ لوقي نم لوق ىلعو . ءاركلا

 . ملعأ هلا و . ءارك

 , نمز ف ةاكزلا هتمزل نميف هللا همحر _ ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم
 لام دل ولل سيا و هتيب ىف هدنع وهو © ةجوزو غلاب دل و هدنع و مامإلا رغ
 ملعلا لهأ نب فالتخا كثللذ ىن : لاق ؟ ال مأ هتاكز نم هيطعي نأ هل ز وجمأ
 اذإ مهنأل مهواطعإ قيضي ال ىدنعو © ةجوزلا ىف فالتخالا كلذكو
 . ملعأ هللاو . تاعبت مهم زلتف ةنوئملا مهلمح

رقأو . متيلا لام ىف ةاكزلا بوجو هيلع حصي مل ام : ىلما زلا ةلأسم
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 { ةمث رمغ ناك اذإ هقيدصت قدصمال سيلف .0 ميتيلا لام اذه هدب ىف ىذلا

 نم هدي تحت ىذلا رملاب رقي مل اذإ امأو . هيف تبج و دق ةاكزلا نأ رقأ ولو

 قدصملل زاج { متيلا لام نم ةاكز رملا اذه نآ رقأ امنإو . ميتيلا لام

 . ملعأ هللاو ..مكحلا ىنعم ىف هذخأ

 ةيصو ذافنإل نينس عبسب هتلغب ىصوم لام قو : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟كلاهلا لام ةلمج ىف وأ .؟ ةاكزلا هتلغ ىف تغلب .اذإ ةاكز هيف له ث كلاهلا

 . ملعأ هللاو . ضقنت مل اهف ةيصولا تماد ام ةرمتلا , ةاكز ال : ناق

 هيلعآ 0 هتاكز تقو نآ اذإ ةراجتلل بحلا عرزي نميفو هنم و : ةلأسم

 هعببي نأ الإ هيلع سيل مأ ؟ مهاردلا ةاكز هيلع ملسيو بحلا موقي نأ
 كلذ ىف :. لاق ؟هنم تجرخأ ةرغلا ةاكز تناك اذإ ضورع وأ مها ردب

 ىلع لمحمو © ةراجتلا ىنعمل لقتنت الو راملا ةاكز هتاكز لوق 2& فالتخا

 ةاكز هيف نوكت مث راملا ةاكز هيف : لاق نم لاقو . راملا نم هلام

 ل وقلا اذه ىلع ةراجتلا ةاكز هيف تبث اذإو 2 هتاكز تق و ءاج اذإ ةراجتلا
 بحلا اذه ىقب نإو . هيف ةاكز الف { راملا ةاكز هنم جرخأ هلعل ناك اذإف

 . .ىلل بحأ لوقلا اذهو ڵ ةضف وأ بهذب عابيو ةراجت ىلإ لقني ىنح
 . ملعأ هللا و

 جرخأ اذإف نطقلل انم اذك اذكب هيف ,وصوم لام ىو هنمو : ةلأسم
 لهف ث باصنلا غلب هيلإ فيضأ نإو ، باصنلا نع لق لاملا نم ثالذ

 سيل لاملا بحاص ناك اذإ تيأرأ ؟ ال مأ باصنلا هب لمكيل كلذ لمحم
 كلذ ىف هلوق لبقيأ ، ةقث رغ وهو ، ىصولا نم الإ كلذ ىف ةحص هدنع
 لمحم ال هنإ لوقلا رثكأو . فالتخا هيف : لاق ؟ ةيصولا ةحصب الإ مأ
. ملعأ هللاو . لاملا بحاص لوق ل وقلاو . هيلع
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 .مامإلا ىلإ بلط لجر نعو : هللا دبع نب دادم فيلأت نم : ةلأسم

 .: لاق ؟ ةاكز هيلع له 2 ةاكزلا هيف بجت ام تلصوف هسفنا اهعرزو ةيفاص

 .لوقلا اذهبو ع ةاكزلا هيلع لاق نم لاقو © هيلع ةاكز ال ليق دق هنإ ىعم

 اهنآل افالتخا كلذ ى ملعأ الو . اهيفةاكز الف مامإلل تعرز اذإ امأ و . ذخأن

 . ملعأ هللاو . ماع ةاكز الو اهلهأ

 اهلع رصأو { ةيصعم عقاو دقو ةاكزلا ىج اذإ ىلاولاو : ةلأسم
 :تايضلا هيلع لوقو © ىلاولا ىلع نايض ال : لوقف © اههجو ىلع اهادأ و

 .هتلاهخل اهملس نمع ةاكزلا تطقس دقو ث لاملا تيبل وأ ءارقفلل كلذ نمضي

 اذإ نامضلا ىلاولا مزلي ىذلا لوقلا : دمحأ نب نسحلا لاقو : ىلاولا ةيصعم
 اذإ اهحاص نيمضت ىلع ىوقأ الو ص ةبوتلا لبق اهضبقو ةيصعملا عقاو
 اذإ نمضي امنإو © هنع ةيصعم ترتتساو اههجو ىن اهلعجو اهضبق
 : ملعأ هللاو . هل زوجم ال ايف اهغلبأف هسفنل اهذخأ

 تومح مهنإف ءاكرش نب ناك اذإ لاملا امأو : ناديبع نيا ةلأسم
 نإو ..نيملسملا لوق رثكأ ىلع لاملا كلذ ىف ضعب ىلع مهضعب ةاكزلا ى

 كاردلا دعب الصأ هومسق نإو & نولمحم الف كاردلا لبق الصأ هومسق

 زوجع الف كاردلا لبق ةرمم هومسق نإو ، اضعب مهضعب ىلع نولمح مهنإف
 . ملعأ هللاو . اضعب مهضعب ىلع نولمحم و ث كاردلا لبق ة رمملا مسق

 لاقو ث هتيب ىن هكرتو زيفق ىف هلام ةاكز زيم نميفو هنمو : ةلأسم
 زيفق ف طلغ و تيبلا ىلإ ىناحلا راسف { ةاكزلا ذخو تيبلا ىلإ رس ناجلل
 بحاص !آرييأ ، ةاكزلا رمم ىف هرم طلخو هليك لثم هليكو © هرغ
 . ملعأ هللاو . مت هيلع اماتت اذإ : لاق ؟ ال مأ لاملا

 ى لخنلا نم مرلا رامث ىف ةاكزلا بوجو ىف فلتو ىحبصلا ةلأسم
ء ضعبلا مهضعب ىلع نوامحم و مرلا ليخن نم اوباصأ ايف ةاكزلا مهيلع لوقف
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 ةاكزال لوقو © ةاكزلا هتصح ىف غلبت ىح مهم دحاو ىلع ةاكز ال لوقو

 . ملعأ هللا و . بوبحلا ىفف مهيلع ةاكزلا امأو ، لخنلا ىف مرلا لهأ ىلع

 لومخ وهف كردي نأ لبق اعرز دحأ ثرو اذإو : ناديبع نبا ةلأسم
 . لوآلا هعرز ىلع لمحم الف اكردم راص نأ دعب هثرو اذإو © هعرز ىلع

 . ملعأ هللاو

 لاملا بحاص هاكأي ام امأ : دادم نب دمحم نب نايلس خيشلا ةلأسم

 كلذ ىن ليق دقف ث هيلع لزانلا هفيضو هبا. ود همعطي: امو ، رسب و ابطر
 نم لاقو . ةاكز هيف هيلع سيلو 0 ثكالذ ةزاجإب لاق نم لاقف . فالتخإب

 َلُج هييلع و رثكألا وه لوألا. لوقلا لعلو 2 هيف ةاكزلا بوجوب لاق
 ابطر هل لكآلاكوهف هلك أيل ءالح وأ اماعط هب ىرتشي ىذلا كلذكو . ءاملعلا

 نإ ليق دمف اسباي آرمت ناك ام امأو هشاعمو هتوقل هب ىرتشي هنأل ،ارسب و

 . ملعآ هللاو . افالتخا ثالذ ىن ملسأ ال و © لاح ىلع ةاكزلا هيف

 نم لقآ امهنيب ىضم اذإ نبتعارزلا ىف ليق ثيحو : ىحبصلا ةلأسم
 تكردأ نأ ىلإ ىلوألا تكردأ ذم نوكتأ ، امم ضعب ىلع اتلمح رهشأ ةئالث

 كاردإلا ةفص امو ؟ ةيناثلا تفيضأ نأ ىلإ ىلأوآلا تفيض ذم مأ ؟ ةيناثلا

 دعب ناكول و ارسب عرزلا رثكأ راص اذإ وهأ ؟اذه ىآ لمعلا هيلع ىذلا

 تفاسذم هنأ بسحأ باوحلا ؟ ىقسلا نع ىغتسا اذإ مآ‘ ىقس ىلإ جاتحم

 . ملعأ هللا و . اتكردأ ذم ىرب ضعب ىسعو < ناتعا رزلا

 راص دق آعرز ثر وو ا ةاكزلا هيف بج ال عرز هل نمو هنمو : ةلأسم

 ٩ اكردم ىمسي هنأ الإ كللذ لبق و ٥د اصح ناوآ راص لقو دصح ل هنأ الإ ا رمسب

 ىن كردملا لمح ال ناك نإو ؟ ال مأ ةاكزلا ىف هل ىذلا هعرز ىلع لمحأ

 نالمحم امهنأ بسحأ باوخحلا ؟ كالذ نم عناملا كاردإلا ةفص فيك © اذه

. ملعأ هللاو . آادرصحم ابح هثري نأ الز ةاكزلا ىف
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 © هضعب كردأ نأ ىلإ رهن وأرج زب ىقس عزو وأ لخن ىنو هنمو : ةلأسم

 ، اعمتحمادحا و الام اذه لمجأ { هتيقب هيلع كردأو ناك ام دضب ىنقسأ مث

 لمعلا لعج نم لوق ىلع ؟ هيلع كردأ ام ىلع هنم لك نم ةاكزلا ذخ؛وتو

 مأ ارخآ كردأ ام ىلع ، الوأ هنم كردأ ام الومحم نوكيو ع كاردإلا ىلع

 لهو ؟ آرخآ هنم كردأ ام ىلع الوأ هنم كردأ ام لمحم الو & قرتفم اذه

 هذه : لاق . ةيناع اهنإف قحلا ىل حرص ؟ اذه ىف لخنلاو عرزلا نيب قرف
 اذه يكز نإ قحلا قفاو نإ ىدنع ىذلاو 0 هدياف ءىش اهبف ىلصي مل

 ةل زنع لعجو قرف نإو هجو وهف ، هضغ وآ هكردم نم بلغآلا ىلع عرزلا
 . نبملسملا لوق هيف ىلوقو © آضيأ هجو وهف نتتعارز

 اهعاب وأ مامإلا اهب ضياق ةيفاص نع هتلأسو وجرأ ايف هنمو : ةلأسم
 زئاج هجوب اهقحتسا نم ىلع له © ثالذب لوقي نم لوق ىلع ، ازئاج اعيب
 لوقو & لصألا ىلع اهف ةاكزال لوق فالتخا كلذ ىف : لاق ؟ اهبف ةاكزلا
 ىف ثكالذكو . لوقلا اذه ىنبجعيو & ةاكزلا اهف تبجو اهلاقتنا تبث اذإ

 . ملعأ هتلاو . قح هجوب اهلاقتنا زاج اذإ ةفوق وملا لوصألا

 دحاو لك بح ارذبو ضرأ ةعارز ىف اكرتشا نباجر ىو : ةلأسم
 ذخأي نأو © كاردلا لبق عرزلا تبن نآ دعب ةكرشلا خسف ادارأو ، ةيحان ىن

 : ىحبصلا لاق ؟ كلذب ةاكزلا امهنع لطبت و كلذ امهلأ ، هبح عرز دحاو لك
 . امهبمسق حصتالو ةكرشلا امهبلع تبثت

 رطاع نمآ رغ عض وم ق هليك لبق 3 عضو نمو هنمو : ةلأسم

 فالتخا هنامض ىف باوحلا ؟ال مأهتاكز نمضيأ 0 هفالتإل دماع ريغ 2 هب

 . ةفصلا هذه ىلع

اهانط ىناحلا ىأرو © هل الخن ىنطأ نميفو : ىدشارمحلا : ةلأسم
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 كينطأ لب ، ىنطلا اذه ىلع ةاكزلا مهس كينطأ ال انأ ىنطتسملللاقف اصيخر

 مهس ىمساقن نأ ديرأو اذكب ىنطتسأ انآ : ىنطملا لاقف 0 اذكو اذكب

 ةمساقم ىن ىناجلا ىلعةجح هلأ‘ لخنلا هذه نم فرخأنأ ديرأ ىنآل ث ةاكزلا

 ىلع ىناجلل ةجحلا مأ ؟ ةفصاا هذه ىلع لخنلا سوءر ىن اقوذع ةاكزلا مهس
 نأ ىلإ لخنلا كرتت وأ ىباحلا نيمثت ىلع ةاكزلا مهم ذخأي نأ امز ؟ ىنطملا

 . كلذ انفرع ؟ لخنلا سرءر ىف اقوذع ةرملا مسق ىف ةلاهحلا فوخ كردت

 مي وقتلاناك نإ ىناحلا ىلع ةرملا برل ةجحال : قيفوتلا هتنابو با وحلا

 رارض الو ررضال ذإ 0 لدعلا لهأ رظن ىف ارارض الو آراكتحاال هنم الدع

 . ملعأ هتناو . مالسإلا ى

 ابط ر اهلك أنم اه دارأ امل اهف رخ نأنم اهجو عنملل ىرأال :هريغ لاق

 ىأرىلعالو ء كلذك اهنم لكوي ايف ةاكزال لوقي نم ىلع ارسبال و اني راق الو

 3 هدايق ىلع اهنمهفرخم ايف هيلع سيلو ©هل زيجأ امم هنأل اهبف ةاكزلاب لوقي نم

 اهت رمم "نم علصألا وهناكو اه رمثي نأ هدارم ناك نإو ع هتاكز جرخم نأ الإ

 هلام ىن هل زاجأ هلاح ىف ىنعملال ، اهرضي ام اهيلع لخدي الف الإو . هل زاج
 . ارمت ريصي ىنح هيف ةاكزال لوقي نم ىأر ىلعال ص لوقلا اذه ىلع

 . كلذ ىف رظنيف

 . قيفوتلا هتلابو باوحلا . اهعأوج اذه و لاوسلا ةفوذحم هنمو : ةلأسم

 هلمحو هتيفصت لثم هداصحل عرزلا ةرجأ نه ناكام نأ اندنع هب لومعملا نإ
 ذإ كلذ نم اهبيصن ةاكزاا ىلعف ، هب الإ م ومقر الامو & هسود و رونحلا لإ

 مهاردب تناك نإو . لخنلا داصح كلذكو ةرملا نم ءىشب رجألا ناك

 هدالوأ و لاملا بحاص هدصح . ناك نإو ث كلذ نم ءىش ةاكزلا ىلعالف

 . ملعأ هللاو . هلك كلذ ىن ةاكزلاف هكيلامم و راغصلا

ليقو ث اهبر ىلع اهنإ ةرمثلا داصح ىلع ةرجألا ىف ليق دق : هريغ لاق
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 . .ىعملا ى جرخ وأ ك هتل هب عوطتلا هج و ىلع ء ىش نم هلمعامو . عيمحلا ىلع

 هللاو . ههجو هب دارأ نإ هبر ىلع الإ هرجأ نإ هيف هل ء ىشالف اذه ىلع

 ٠ هاضر هيف ام ىلإ قفوملا

 ،مولعم ء ىش وأ هتلغ ثلثبهلامسرحم الجر رجأ نميفو هنمو : ةلأسم

 فرخم نأ ريجألا دارأو ، اهكارد لبقو لخنلا كارد دعب ةرجآلا تناك

 ىنبجعي : لاق ؟ هتاكز ملسيو هفرخمنأ ديري ام هيلع موقيأ ، هبيصن نم ابطر
 لوقو © نملسملا ءاهقف ضعب لوق ىف نيهجولا ىلع ةاكزلا هيلع نوكت نأ
 لاق و . نبملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع هيلع ةاكز الف كرادلا لبق هقحتسا نإ
 . هف رح ايف هيلع ةاكز الف كاردإلا دعب 'هقحتسا اذإ : ربشب نب ديعس خيشلا

 كاردإلا لبق هقحتسا اذإ و . فالتخا كلذ نم لاملا بحاص ىلع ةاكزلا ىف و

 هعوقو ىن اذه ناكنإ : هريغ لاق . هنم لكألا ىن لاملا بر ةلزنمب وهف

 هل زاج امو & ثايرش ام رل وهف اهكارد لبق لاملا ةرمن نم ىمسم ءزجم
 هليكوأ هنزو ىن مولعم ء ىشب ناك نإو ن هيف هلثمك نوكي نأالز زجم مل هيلع وأ
 لاملا هل نم ىلع هتاكز امنإو © هيف ةاكزالو ربجأ وهف كاردلا دعب نم ناكوأ

 فلتخم نآل زوجيف ص لاحلا ىف ةرمثلا هيلإ جاتحت اه نوكي نأالإ هرجأ هنآل

 لهأ رظن ىف لخلا ةرجأ نع جرخم نآالإ، عيمحلا ىلع و هدح و هيلع اهتوبث ىن

 . ملعأ هللاو . لاح ىلع اهلع دازام ةاكزلا ىلع تبثي نأ حصيالف ث لدعلا

 ةاكرلا ملس دقو ع نمثلا نم ائيش ىنطملا نع طح نإ تيأرأ .كلذ ىف رظنيف

 اذإ :قيفوتلا هللابو باوحلا ؟ ال مأ هطح ام هيلع د ري له ث لوآلا نمثلا ىلع

 دري هنإف اهوج ري ديل الو تمدق ديلالو ، ناسحإ ةأفاكمل هنع هطح نكي مل

 . ملعال : هريغ لاق . ملعأ هللا و . نبملسملا ضعبل وق ىلع هطح ام ردق هيلع

 نع هطح امو ، لصألا ىن مهاردلا نم اهريغ ىنال ةرمثلا ىن ةاكزلا نأ الإ

 ىت هل زاج ، امهنم رفوأ هآرو © امهنيب ايف رايخلاب قدصملاو هلام وهف ىنطملا
 اهس ام ذافنإل ىلوتملا وهف اهلصأ ىف ةرمثلا هل نم ناك نإو . لدعلا لهأ لوق
 اهماع لخدي نأ امأف . كلذل زوجب ام اذه ىن هل زاج ء اهلهأ ىف ةاكز نم

) ! ج راثآلا بايل - ٢٠ م )



. ٢٣٠١٦ 

 ، لبقتسملا ف نوكي نأ نكمم ام وأ لاحلا وأ ىضاملا ىن ديل وأ ةاباحم صقنلا

 عضوم ىن هل هزبجمالو\ ىأر ىلع وأ لاح ىلع هل سيل امم اذه ريغ ىلإ

 . كلذ ىن هل امم هفرعأ الف & ىأرلاب فالتخالا

 . هيلعأ ث هنم هاون جارخإ دعب هرمت ةاكز جرخأ نمو هرغ نع : ةلأسم

 ةلأسملا هذه ظفحأ مل ىنإ : قيفوتنا هتلابو باوحلا ؟ ال مأ ىونلا كلذ ةاكز

 ةاكزلا احتإو ، سانلا ةمعطأ نم ةجراخ اهنأل { ةاكز ىونلا ىن ىرأ الو

 ناصقن رمتلا قحل نإ ىنبجعيو © مهباود ةمعطأ نود ةمعطألا نم ناك ايف !

 هنآ الإ ، ةاكز هدارفنا ىلع ىونلا ىف سيل : هربغ لاق . هاونب ارمت جرخم نأ

 نأ الإ ىض رلا ريغ ىلع همهس ى هل زاج امل هعم ةكرش رمتلا ىف هريغل ناك ول

 . لوق ىلع هبرل كيرش ةاكزلاو 2 همكح ىف هل هنآل 2 هاونب هيلإ هملسي
 ىلع حصي مل ، هل زاج وأ همزل وأ هكيرشل ء ىشلا ىف كيرشلا ىلع زاج امو
 ى اهنأ ىلإ بهذي نم لوق ىلعو ، كلذك نوكي نأ الإ { هقح ىف ىأرلا اذه
 { هلصأ ىن وأ ةميقلا ىن ناصقن هلجأ نم هقحلي مل ام هئزج نأ ىسعف 0 ةمذلا

 لاح ىلع ىنبجعي و © هناصقن نوك عضوم ىف مي هب امب هناربج نم دبالف الإو

 هب ام ىنعملو © هلهأ ىلإ هئادأب هلك نم ةمذلا ةءاربل هلصأب قحلي نأ عقي هل ايف

 : كلذ ىف رظنيو . ملعأ هتناو . عمجأ هكيرش قح ىف صالخ نم

 ىن نكي مل اذإ ىصلاو : دشار نب ملاس خيشلاو دشار تنب نع : ةلأسم

 ثالذ ىفف : قيفوتلا هللابو باوحلا ؟ ال مأ ةاكزلا ىن هيلع لمحمأ هيبأ رجح
 : لاق نم لاقو ، نكي مل وأ هيبأ رجح ىف ناك هيلع لحم لوق ث فالتخا

 هنإ ليقو : هريغ لاق . ملعأ هللا و . هرجح ىن ناكاذإ الإ هيلع لمحمال

 . لاح ىلع هيلع لمحمال

 هدنع ام ىلع لمحتأ ‘ دصحت ل ةمماق ةكردم ةرمن ثرو نمو هنمو : ةلأسم

لمحمال : قيفوتلا هللابو باوحلا ؟ ال مأ عيمحلا ىف تغلب اذإ ةاكزلا جرختو



_ .٣٠٧ _ 

 نم ضعبل ةراشإ رثألا ىفو : هريغ لاق . ملعأ هللاو . كرادلا دعب هلام ىلع

 ىنعم هيف ىرج نآل هيلع زوج نأ نم دعبي ال هنأ الإ © هلاق ام ىلإ زخأت

 ةاكز ال هنأ ىلإ بهذي نم لوقل ص هلبق نم هلاق ام ةلمج ىن فالتخالا

 دعبي الو هيلإ غلبي مل املو هدي ى لخد دق اذه نإف { حاطصملا هعمج امف الإ

 ىلإ اهبوجو ىف بهذي نم لوق ىلع امأو . هيلع "لمحم نأ نم هدايق ىلع
 هللاو . هدعب نم لخاد هدي ىف هنأل هدافأ ام الإ جرخم الأ ىسعف ث كاردإلا

 . كللذ ىف رظنيف . ملعآ

 غلبي ام لخنلا نم هل نميفو : هللا همحر سيمخ نب دعاج خيشلا ةلأسم

 اهلكأي هنأ الإ ؟ارمت نوكت ىنح اهكرت ول نأ ةاكزلا ىف باصنلا اهترمث ى
 ةاكزال هنإ تابلا ىن لوقف 0 اهنم غلبملا نود ام هلكأ نم ىقبو . آرسبو ابطر

 رخآ لوق ىلعو © هلكأ ام هل كرتي و هرادقم ىلع هنم ذخوي هنإا لوقو © هيف

 بطرلا ىن ركذلا لهأ نم اهجوي نم لوقل عيمحلا ىف نوكت نآل زوجيف

 : هل تلق . اعطق هيف ةاكزلاف باصنل غلبي ام هلك أ نم ىقب نإو ، رسبلاو

 لدعلاب اه ةبق ىلي نمل هيلع سيل و . آرسب و ابطر اهلك أي نأ ةرمثلا ىن هل زوج و

 لوقي نم ىأر ىلع الإ . . معن : لاق ؟ لكألا نم اه هدار ا ايف ةرواشم

 نه لوق ىلع امأو ، هلكأي نأ اهلام رادقم ىن هل سيل هنإف ، امهف ةاكرلاب

 ناك نإف : هل تلق . هيلع ع ىشالو هل زوجيف © امهف ةاكزال هنأ ىلإ بهذي

 نماذه ىلع كلذكاهلكأي نأهلأ هفلاخ امم هريغال امهف ةاكز ال هنأ الإ ىربال
 هيلع اهس مكحم ملام،هل هنأ الإ هرمأ نم اذه ىلع ىرأ ال ىنإ : لاق !اهلك هيأر

 نآل زاج همكح ىلع ىأرلا زاجأ نمو ©لاحىلع هريغ ىلهفلاخمنأ هل سيل نم

 ىئ لدعلا نم هاريال امب هل مكح نإو { هيلع مكح نإو ، هيلعه زاوج ىف فاتخم

 ئطخم نأهل زج : مل ولو لضفلا ىوذ نمناكنإو هب لمعي نأ هل سيلف " هيأر

 اهلكأي نأ هل زوجم و :هل تلق . كلذ ىلع ماد ام كلذك وهف 0هلعف وأ هلاق نم

 ىلي نمل وأ هيلع ءىشالو ث كلذك اهعيبيف اهفرصيو رضخأ الااخ وأ احاب
ء ىش الو هل امم هنإ هلك اذه ىف ليق دق : لاق ؟ كردي مل ام هعنمب نأ اضبق



_ ٢٣٠٨ 

 نم عنمب ال ، اهعلط ىف لوقلا كلذكو : هل تلق . هيف ةاكز ال امم هنأل هيلع

 هعنمب ام مدعل ىدنع جرخن هيف اذكه : لاق ؟ال مأ هدارأ نإ هلكأ

 وأ اهزجم وأ ةرمث نم اه ام علقي نأ دارأ نإو : هل تلق . كلذ نم
 : لاق ؟ اذه لثم هل مأ عنمب نأ زوجنأ ، اهبارخ ربغ ءىشل ال اهطرخم
 ردق نم ىلعو ، عايضلا نم هنأل هلام ىف ىأر الو عامجإ ىن هل امم هملعأ ال

 ةاكزلا ةهج نم ال © هعفدي نأ هب هل زاج امب همارحل هنع هدرف هعنم نأ

 دعب اهت رمن نم هبارخ دارأ امو : هل تلق . كلانه هيف اهل قح ال هنإف
 هنيب لوحم نأ هل نمل اهبجم نمل له ع ةاكز نم هب امب هلكأي وأ هيف اهوجو

 | هلاح ىف نوكي ام وأ ةاكز نم هبام لجأ نم . معن : لاق ؟ هدارأ ام نبب و

 : اهرسب خبطي نأ دارأ اذإ ىلبملا هلخن ىو . : هل تلق 0 هلام ةعاضإ نم

 ىردأ ال ذإ هل هنأ الإ اذه ىف ىرأ ال : لاق ؟ هرواشي نأ هيلع الو هل هلأ

 : 'ىن هريغل ةروشملا موزل ىلع لديام الو ، هلام ىنف هزاوج نم عنم ام هيف

 اهلهأ ىلإ هملسي نأ ةاكزلل ايف دارأ نإ و : هل تلق;{"هل حيبأ امم هنأل هلاح
 ؛'ىف هل امم هنإ اذه ىن ليق دق : لاق ؟ هلام عم هخبطي نأ هيلع مأ هلأ رسب

 هنأ الإ ىدنع هيف حصي الو © هيلع امم هملعأ الف اه امل هخبط امأو . هميلست
 ء ىش ىلإ جاتحاف ، هخبط ىف حالصلا ناك نإو : هل تلق . همزلي ال ام

 ؟ هيف اهل ام رادقم ىلع اهوني ام اهبلعأ © اهرمأ هل نم ىأر نع مرغلا نم
 : لوقي نم لوق ىلع اصوصخ كلذك هنأ الإ لاحلا ىف ىل نيبي ال : لاق

 الإ ةاكز ال هنأ ىلإ بهذي نم ىأر ىلع هنأ الإ ث لاملا برل ككيرش اهنإ
 فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ىسعف ، رسبلاو بطرلا نم هريغ ىن ال رملا ىن

 ىف هدعب نم ريصيف خبطي ىتح هيف ةاكز ال هلوق ىلع هنآل اهل امل هموزل ى
 نكي مل نإو ، هيف هل در الف هلذب عوطتلا ىنعم ىلع جرخ امو 2 اهرمت ةلزنم

 ؟ ال مأ ةاكزلا ىن اذه ىلع اذ لمحمو : هل تلق . هيلع امم هلصأ ٢

 ىف باصنلا غولب ىنعمب امهضعب ىلع نالمحي امهنإ ليق دق : لاق

 رظناا ىف هجورخلل نايبلا معن و { هب ام امهنم لك نم جرخيف ث ةاكزلا

 ةل زنم ىلإ خرطلاب هغولب نم رسبلا ىف ام ليئدب ء رثألا ىق هب حرص امك

عرزلا قو : هل تلق . كلذ ى ءاوس ىلع ىنعملا ىلإ هدعب نم امهف & رمعلا



. ٣٠١٩ 

 3 هداصح ىلإ كرت ول نأ ىرحتلا ىف ةاكزلا هيف غلبت ام رادقم ىن ناك اذإ

 عنم وأ ؟ .كردي نأ لبق نم هباود همعطب وأ هعيبيف ه زجم وأ هعلةي نآ هب رلأ

 اهجو ىردأ ال ذإ 0 هل امم هنأ الإ اذه ىن ىردأ ال : لاق ؟ ةاكزلا لبق نم

 قحال هنأ ىن كش الف كردي مل. ولو & هزاوحل هلثم ىن هب هفرصت نم هعنمب

 ىنإ ؟ هلام ى هل زاج ءىش نم هلاح ىن عن نأ زوجب فيكف © هيف ةاكزال

 . حصي امم هف رع أ ال

 طرشل ىرتشملا هكرتو 0 هكارد لبق هضرأ ىف هعاب نإف : هل تلق

 ىف ليق دق : لاق ؟ هتاكز نوكت نم ىلع ع ةاكرلا غلبف كردأ ىتح امهنيب

 وهف © هداسف نم اذه ىلع ىقح نم هلل ناك امو © هل زاوج ال هنإ عيبلا اذه

 هاوس نم ىلإ هنع لقتني مل هلاح ىلع هل عرزلا نأل ، هريغ ال غلابلا ىلع

 ىنح هيأر نع ىرتشملا هكرتف 2 علقلا وأ زا طرش ىلع هعاب نإو ، عطقلاب

 ىف هل وه نم ىلع ةاكزلاف ىأر ىلعو هزاوج ى فاتح نأل زاج كردأ

 هلاوز ىف الو هكرت ىل طرشب ال كردأ ىنح هكرت نإف : هل تلق . هلوق

 نم ىرعتي ال هنأ الإ ىندأ داسفلا نم نوكي نأ ىسعف : لاق ؟ هموي نم
 ءىرتشملا وأ عئابلا ىلع اهنإ هتاكز ىن الو ، هزاوج ىف لاح ىلع فالتخالا

 ةرمم ىف لوقلا كلنكو : هل تلق . كلذ ىف لوقلا نم ىضم ام وحن نوكي
 ساور هب ىه ام ىلع اهعاب نإ،لقعلا ىوذ نم لذضفلا لهأ دنع لخنلا

 دنع امهنيب قرف ال هنأ ىل عقي ىذلاف : لاق ؟ اذه ىف قرف امهنيب مأ اهلخت

 ىلع لدي ام رصبلاو بابلألا ىلوأ لوق نم رثألا ىفو { قحلا رصبأ نما
 اهكارد دعب اهنطي نأ هلخن ىف هل زوجمو : هل تلق . كلذك اذه ىف امهنأ

 2 ةنامألا ىوذ نم هنود ام و هلثم ىلع ةاكزللو { اهنطي نأ دارأ نم لك

 سيلف ، هفرع نم وأ لوهجم نم هادع امو،هل هزاوج ىف فلتخي نأ ىسعف

 نأ هملع نع بيغي ايف هل نسيل ذإ، اليبسهلام ىف هتلالام ىلع .هل لعجم نأ هل

 نماويال نم لاحم وهو هانطأ وه نف : هل تلق . هلاثمأنم ن وكي ام ىلع هنماي
هل ةءارب ال ، هيلع هرمأ ام ىلع ىهف : لاق & لاح ىلع ةاكزلا هيف ام ىلع .



_ ٣١٠ _ 

 ىن هل زاج ام ىلع اهاهأ نه وه نه ىلإ اهغولب هعم حصي ىنح اهنم

 ؟ هل زوجب له ع اهنم ةاكزال امو اهيف هلام هانطآ نإف : هل تلق . كلذ

 نم دنع ةاكزلل حاصآلاو رفوألا وه نوكي ام عضوم ىف هزاوجمب ليق دق لاق

 اذو اذه ىف رظني نأ لدعلاب اهرمأ ىلوت نم ىلع هل حصي الف الإو 0 رصبأ

 ،اريصب ناك نا ةروثملاف هياع ىفخ نإ وأ رفوت رهظأ هنآ هل ناب ام ىلع لمعيف

 'هنأ هيف كشالف لاح ىلع هبجعأ نإوء لصألا ىف هب ىه ام ىلإ عوج رلاف الإ
 لاملا ىف هل ىذلا وه هنآل لاا ىف اهرادقم ىلع نمثلا داز نإو © لدعلا نم

 ءانطاا ىف ةاكزلل ةحلصملا روهظ عه هل زوجو : هل تاق . كلذ ىف هربغال

 ناك اذإ . معن : لق ؟ ال مأةنايخلا رهاظ ىنطملاناكنإو .هلام ىف اهلخدي نأ

 ىف هباهذ نم ةفاخم ىلع نكي ملو ءانطلا هيلع مق و ىذلا نهثلاب هذخأ ىلع دي هل

 نه لدعلاب هيلي نم ىلإ رمألاف الإو { اهرمأ ىف رظنلا هل نوكي ام عضوم

 هانطأ نإف : هل تلق . كالذك وهف هيلع امم ناك نإو اذه ىف هيلإ ال 0 اهتايح

 امو هل ام هلاح ىف هافوأف هرفول نمثلا نم هل زاج ام ىلع هرمأ نم اذه ىلع

 ن وكي ام عضوم ىف ح معن : لق ؟ هيلع ع ىشالو هل حصيأ ، هلام ىن ةاكزال

 ملظلا لهآ نم دالبلا ىف ىنطملا ناك ولو ، هيلع ىذلا اذه ىف هيلإ رمآلا

 ناك نإف : هل تاق . كلذ زاجأ نم لوق ىلع كذك هزاوج ىف وهف داسفلاو

 نماضلا وهف : لق ؟ هب ةنرملا ل۔۔۔دأ دنع نه وأ رمتلا نه رمتلا

 ليقو ، همرغ ىف هلثم ىدوي نأ همكح ىف هيلعو ، عيبلاب هللا لام نم هفلتأ امل

 : هل تاف . نوكي هزاوجم ليقو ث هيف هعم ةكرش هرمغل نأل دساف عيبلا نإ

 : لق ؟ هتاكز ىف همزلي ام ادقن ناك ول امع دازف لجأ ىلإ هانطأ امو

 ٤ ها نتنلا نم ةاجبه ذخؤت اهنإ ل,ةو ث هاجأ ىلإ لوقلا ضعب ىف وهف

 ناا ىلإ اهب عجر نإو ادةن ة٭يقلا نه لودع رظن ىف اهل نوكي امم لق و

 مكح ىف هربغال لصألا وهف

 تاق . هداسفب لقو : هزاوج لق دق : لق ؟ هيف هلل ىنثتسيو هل ام ىنطي

 : لق ؟ ال ¡مأ هرمأ نه اذه ىلع ةاكزلا نم آرييآ هزاجأ نم ىلعو : هل

نأ هل زوجحم و : هل تاق . ثالذ ىف هل لدعلا
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 ىح آرييال ليقو & هلدع روهظل ¡هنيد ىف ةقث ىنطملا ناكاذإ أربي هنإ ليق دق
 هضعب ىف اذه الإ هل ةءارب الف ةقث نكي مل نإو 0 هلهأ ىلإ غلب هنآ ملعي

 هث زجم مأ لدع ىدمهاشب الإ نوكتال هيف ةحصلاو : هل تاق . هلكالو

 ، هملع نم هقوف وأ امهب الإ هل حصي الف مكحلا ىف امأ : لاق ؟ امهنود ام
 ملامو : هل تلق . كلذ ىف دحاولاب زوجيف ةنانثمطالا نم عساولا ىف امأو

 ىف ةحابإلاو عنملا ىنعم هيلع لخديأ © رسبلا وأ بط رلا نم رمتلا د ع غلبي
 لوق ىلع الإ ، هف رعأف اهلبق نم هملعأال : لاق ؟ال مأ ةاكزاا لبق نم ءانطلا

 آرسب ىنطتسملا هلكأ نإف : هل تلق . كلذ ريغال امهيف ةاكزلاب لاق نم
 : لاق ؟ ال مأ ؟ ةميقلا ىف وأ هيف ةاكز ةرمثلا هل نم ىلعأ ، آرمتال ابطر وأ

 ىلع لمحو : هل تلق . كلذ ىف هيلع ةاكز ال ليقو © هيف ةاكزلاب ليق دق

 ىلع هيلع لمحمال : لاق ؟ هب الإ غلبت مل نإ ةقدصلا غلبمل هرمت نم ىقب ام

 دبالف ةاكزلاب لاق نم لوق ىلع امأو 0 هيف ةاكزال هنأ ىلإ بهذي نم لوق
 . كلذ ىلع لمحم نآو

 نم هعم حص نإف ةاكز امهف ىري ال نم لوق ىلعو : هل تلق

 :لاق ؟ ال مأ هتاكز جرخت نأ همزايأ © آ؟رمت راص نأ ىلإ كرت هنأ دعب
 آرسب أ وأ ابطر لكأ هنأ حصي مل نإف : هل تاق . ثالذ هيلع نإ ليق دق . معن
 ىهف امهف ةاكزلاب لوقي نم لوق ىلع ,امأ : لاق © آرمت راص ىتح كرت وآ

 & آرمت راص هنأ ملعي ىتحف امهيف ةاكزال هنإ لوقي نم لوق ىلع امأ و ، هيلع

 روجب نأ ىسعو ث هيلع ىهف الإو آرسب وأ ابطر لكأ هنأ ملعي ىنح ليقو
 نإو : هل تلق . هيف هريغ حصي ملام هيلع هرمأ نم بلغألا ىلع ىزج نآل

 ؟ كلذك هزاجأ نم لوق ىلع هئزجمأ ث ةرمثلا ىن ىنطتسملا ىلع ةاكزلا ط رتشا
 نوكي نأ الإ هقالطإ ىف لوقلا اذه ىف ىل نيبيالو هثزجم هنإ ليق دق : لاق

 حصي مل ام هب ءارتجالا ىف فالتخإلا ىلع حصي نآل زوجيف ةقث ىنطتسملا
 هعاب وأ لخنلا سوءر ىن هانطأ امو : هل تلق . هل زاج نم ىلإ ءادآلا هعم
 : لاق ؟ ال مأ اذه ىف قرف امهنيب مأ ءاوس هلكأ اهنع هلازأف هفرخ نأ دعب نم

 ىلع اذه ىف امهنأ الإ ىرآالو س رثأ ىف ىربغ نع امهنيب ام قرف ملعأال
 . هرظن نم ىل عقي اهف ءاوس

؟ هركنأف هيلع ةاكزلا طرش دق هنأ ىطتسملا ىلع ىعدا نإو : هل تاق
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 هل حص نإف : هل تاق . هاوعد لبقتالفالإ و © هيلع هاعدا ام هلا حص نإف

 نع ىفكو همكح ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم ىذلا ىفف : لاق ؟ هيعدي ام

 دعب هتاكزب هل هنأ ىلع ريقف ىلإ هب عفد امو : هل تلق . ىرخأ ةرم هتداعإ

 ىلوتي نأ همزلي وأ هلام عضوم ىن هيلع ءىش الو هل وهف : لاق ؟ هكارد
 قرفال : لاق ؟ كاردلا دعب اهلاكزب ةلخن هيلإ عفد نؤف : .هل تاق .:هذافنإ

 نإف : هل تلق .ءاوس ىلع كلتو هذه ىن باوحلاف 0 اهلبق ام نبو امهنيب
 ؟هنإ اذه ىن ليق دق : لاق ؟ هلام ةاكز نم همزلي امع اهنأ ىلع هيلإ اهعفد

 ىلع الإ هئزجم مل ارسب وأ ابطر هلكأ نإو ث ارمت راص ىنح ىقب نإ هئزج
 نوكت اهنآل ، ىأرلاب هيف فلتخي امم هنإف هفرعاف ةاكزلاب لوقي نم لوق

 ىف ضورعلا ةلزنمب رمتلاو ڵ، بطرلا ىف ةاكزلاب لوقي ال نم ىأر ىلع
 فالتخالا و ىأ رلا نم هيف ام هقحلي نأ و دبال هب ءافتكالاف 2 رمملا نع اهمياست
 ١ . لاح . ىلع ىأرلاب

 هكارد دعب نم هرقفل هل ةيطعلا هجو ىلع ناك امو : هل تاق

 لبقو . ىطعملا ىلع هتاكز نإ كردملا ىف ليق دق : لاق ، هلبق وأ

 ' . هيلع لمحم ام ىطعملل نوكي نأ الإ هيف ء ىش الف كردي مل امو هيلع ةاكز ال
 : لاق ؟ هكارد دعبو ريقف وأ ىنغل ةقدصلا هجو ىلع ناك امو : هل تلق

 ىلع ةاكزلاف اينغ ىطعملا ناك نإ ليقو ، لاح ىلع هيف ةاكز ال هنإ ليق دق
 هتاكز هيلع نإ ليقو . هيلع ءىش الف اريقف ناك نإو ص كلذ ىن ىطعملا

 ثلذك عرزلا ىف لوقلاو : هل تلق . هل زوجب نم لاع وه و اهم هديري نأ الإ
 اعطق هب مكحاف هارأ ايف © معن : لاق ؟ اعرز هانغ وأ هرقف ىن هاطعأ نإ

 رثآلا ىف هب حرص ام الإ رظنلا ىف سيلو ، اعرش اذه ىف امهنيب ام قرف مدعل

 هيلع لمحم نإو ، كاذ و اذه نم ىذلا هاطعأ ام و : هل تلق . اقفوم هف رعاف

 . عاونأ نم هلاثمأ ىلع لمحم هنأ الإ هيف ىردأ ال .: لاق ؟ كاردإلا دعب نم:
 . هلدعب الإ ذخوي ال مث هلك اذه ىف رظنيف . ملعأ هللاو

 هت زجمأ { هنع ملس هنأ دحأ هرخاف ةاكز هيلع نميفو هنمو : ةلأسم .

 ناك نإ مكحلا ال ةنانئمطالا ىف أريف هئزج هنإ ليق دق : لاق ؟ ال مأ
ىرعتي ال نأ ىسعف هب هث زجتف هلوقي اميلع نموي نمم نوكي نأ الإ هربغال ةقث
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 همنس ام هيلإ ىدوي نأ هيلعو : هل تاق . كلذ هل هزاوج ىف فالتخالا نم

 هيلع هل ء ىش الف هلذب ىف عوطتملا وهف : لاق ؟ ال مأ هرمأب نكي مل نإو هنع

 هيلإ د ري نأ همزل هرمأو هيأر نع ناك نإو . هلثم نم وه ام الو 0 ةميق نم

 هعم حص نإو & هربغ ىلع ىضا رتلا عنقي نأ الإ هيلع ايف هنع هملس ام لثم

 وهف ةنايخ ىذ وأ لوه ةنامألا لهأ نم نكي مل نإو © هأزجأ هملس ام

 هنيد ى ةقثلاب هفرع نم هل دهش نإف : ها تلق . كلذ ىف قرف ال و كلذك

 وه لب هملس هنأ هسفن نع هرخأ ام ىنعم ىف وهف : لاق ؟ هنع ملس هنأ

 3 لدع ىدمهاشب الإ حصي الف مكحلا ى امأف ةنانئمطالا باب ىن ىوقألا

 نه هيلإ ىدأتي ام وأ هملع نم نوكي نأ الإ امهنود امب هل زاوج الف الإو
 هميلست ىف جاتحم و : هل تاق .لاح ىلع اهدر هل زوج ال ىلا ةرهشلا قيرط ١

 ةءارب ال ذإ معن : لاق ؟ اهضبق هل حصي وأ ةاكزلا هل زوجم نمل نوكي نأ ىنإ

 هل زوجيف ةفرعم هل نم امأف © اهنهأ نم وه نم ىلإ اهئادأب الإ هيلع نمل
 رهظ ام عم هملع وأ ، هزاوج عضوم ىن هلهج هب ئزتجم نآل هربخ ىن

 هل هرسفي ىنحف هلهج ىف هربغ امأو . همكح رهاظ ىف هلضف نم هل

 ىسعو ث هلهأ ريغ ىلإ هعفدي نأ هضعب وأ هلك ىف ءىشلا ىلع افوخ

 ح ةحابإلاب هفرع ام الإ هيف ىنأي ال نأ هلثم ىلع نموي نآل زوجم نأ ةقثلا ىن

 . لاح ىف ىنعمل ةبير عقت نأ الإ ةنانئمطالا ىت زوجيف ةنامألا عضوم ى هنأل

 . ملعأ هللا و

 ليق دق : لاق ؟ال مأ ةاكزلا ىف بيبزلا ىلع رلا لمحم لهو هنمو : ةلأسم

 . كلذ ىف نالمحم ال امهنإ ليق ام رثكأو ،ىأرلاب هيف فلتخي امم هنإ اذه ىن

 ايف لوقي ضعبو ث ليق اذكه : لاق ؟ كلاذك ريعشلا ىلع ربلاو . هل تلق

 ةلق ىن هنأالإ ةاكزلا ىف ضعب ىلع هضعب لمحم هنأ ىف بحلا عاونأ نم نوكي
 ىن ليق دق : لاق ؟ ربلاو ةرذلا عاونأ ىنو : هل تلق . هلبق ام ىلإ ةفاضإلاب
 . كلذك هنأ الإ .ربلا ف حصي الو ، ضعب ىلع اه ذعب لمحم هنإ ةرذلا عاونأ
ىعم هقحلي نأ هبشي امم وهف : لاق ؟ هلصأ ىف انورق ناك امو : هل تلق
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 هنآ ىلإ بهذي نم لوق نأ الإ ةلمحلا ىن ةقدصلا غلبمل هلمح ىت فالتخالا

 لوقلا وهل هنأو ك رثكأو اذه ىفام رهشأ هنأك هريغ ىلع فنص لمحم ال

 ىقسي ام ىلع رجزاا لمحم و : هل تلق . كلذ ىن هيلع لومعملا و هب ذوخأملا و
 ؟ امهنم رخآلا ىلع امهدحأ لمحم ال هنإ امهف ليق دق , : لاة ؟ ال مأ رهنلاب

 وهف : لاق ؟ كردأ ىنح رخآلاب هدعب و امهنم ؛ىش ىلع عرز امو : هل تلق

 ىلعءا زجألاب ليقو رثكألا ىلع ليقو ، عبتاف كردأ ام ىلع ليق و عرز ام ىلع

 ةعارز هل ناك نإف ك مايألاو رهشألا ىف ىقسلا نم نوكي ام رادقم

 . هلك وأ هضعب نم هلثم ىلع هب ام لوق لك ىلع لمح عضوم ىف ىرخأ

 ةعارزلا ىنهطلاخ رخآلا نم ء ىشهيفناك اذإ ريعشلا وأ رملا ىف و : هل تلق

 هنآل هب دتعي ال هنإ لق ايف ليق دق لاق ؟ هتاكز ىف هجولا ام © رثك وأ لق

 نآ نم هيف هلدب الف رثك نإو . هل مكح الف ، هنم ةعارزاا ىف عنتمي داكيال

 3 امهنم لك ى ةاكزلا ىف باصنلا نم غلبملا ةفرعمل اهلمحمال نم لوق ىلع رظني

 هغابي ل ام نود هيلإ غلب ايف همزليف ةدح ىلع رخآلا نم هد رفأق هجرخأ ول نأ

 لخدي ثاشام ريغ نم هيرحت ىن هنظ ىلع باغي ام وأ هيف هباق نم نبي نع
 ىعم ىلع بي رلا ةهبش نم جورخلاف هغولب نم ةبير ىلع ناك امو ث هيلع
 مكحلا ىن ناك نإو ، هل هزاوج نم قح ىنعملالإ‘ عرولا لهأب ىل وأ طايتحالا

 نملوق ىلع امأو . طوحأ هزاوج عض وم ثالذ نإف ، هعم حص امالإ هم زليال

 ىف امهنأل ةلمحلا ةفرعمىلإالإ { هدايق ىلع غلبملا ةفرعمل ڵ اهبف جاتحم الف اهلمحم

 رعلا وأ ريعشلا ىلع سلعلا لمحم و : هل تلق . كلذ ىن امهنم دحاولا عونلا ىنعم

 نأ امأو هيلع لمحمال ليق و ريعشلا ىلع لمح هنإ هيف لق دق : لاق ؟ ةرذلا وأ

 لعلو ، هب لومعم ربغ ردان لوق ىلعالإ هملعأالف ةرذلا وأ رلا ىلع لمح

 !`ىن كلذك ناك نإو وهف اذه ىلعو ث اهش ةرذلا نم سلعلا ىلإ برقأ رلا

 [هز واج نأ لدعأ هفلاخ ام يأر نمل سيلف ايأر لمعلاو لوقلا نم هيف ام رثكأ

 هعرز امو : هل تلق . كلذ ىلع مادام لمعي هب ايف هاوه راتخم هاريالام ىلإ
 هنإ هيف ليق دق : لاق ؟ هضرأل ةداعق ىن هلثم نم هلام ىلع لمحأ © عون نم

: لقأ وأ عبر وأ ثلث وأ سدس نم ةعارزلا ى ىمسم ئزجي ناكام هيلع لمحم
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 عاونأ ىفو : هل تلق . كلذ ىف ليكلا نم مولعم نوكي ام نود { رثكأ وأ

 علعأال : لاق ؟ رخآلا ىلع لمحمال هنإ اهنم عون ىف لوق نه لهف ، لخنلا

 ح رابخآلا نم افرط هيف نأ ىعم حصالو راثآلا نم ءىش ى نيملسملا لوق نم
 ىلع اهلك اهيف مهلوق نم وه ىذلا لب { هاوعد نم هرهظأف هاعدا ادحأ نأ الو

 ةل زنمب اهنأ لاح ىلع اهتارمم ىن ةاكزلا ىنعمل اهدارفنا ىف توافتلا نم هب ىه ام

 لك نم جرحم هنأ الإ ةقدصلا ى ضعبلا اهضعب ىلع اهلمح ىن دحاولا عونلا

 هقوف ام هلل عوطت نإف هنود امال ةدوحلا ىن هلثمك نوكي ام وأ هنم هب ام عون

 ديحلا نع ئدزرلا جرخم نأ امأف . هزاوج نم عناملالإ هرجأ هلو ث زاج

 دج و امل ةكرش ىف هريغ دنع هل ناك ول هنأل { ءاش نل عساولا نم هفرعأ الف

 نود هنأل همهس نم الدب هذخأ ى ضمغي نأالإ همسق نع هب هسفن ىف ىض رلا

 . هكح ق قح نم هعم هلام

 ىلع لمحأ هتاقوأ ىف تابنلا نه ل وحفلا هلمحت امو : هل تلق

 ةاكزلا هيف امم هملعأال :¡ لاق ؟ ال مأ ةاكزلا ىف ليخنلا نم ه ربغأ
 نوكي ام الإ لخنلا نم هربغ ىلع لمح فيكف 3 لصألا ىن ةميق نم هل امالو

 هيف ء ىشالف الإو رسب وأ بطر نم هلثم ىث فلتخم ام وأ رمت نم اهلمح ىت

 هلبق وأ رجزلاب هدعب و رهنلاب لخنلا نم ىقس امو : هل تلق . آم زج هن الو
 اذكه : لاق ؟ دحاو امهف لوقلاو ةاكزلا ىف عرزلا لثم وهأ 0 كردأ ىتح

 : هل تلق . هيالع ةدايزالو ه ربغال ليق ام الإ ىدنع سيلو & لاقي اذه ى

 ىقس وأ اهقاعت نم اذه ىلع كردأ نأ ىلإ ىرخأ رخآلابو ةرم اذهع ىقس نإف

 ءازجألاب امهنيب نوكي هنأ ىل عقي ىذلاف : لاق ؟ هداصح نآ ىتح اعم امهب
 هوام لق امل هنأالإ جافلا ىلع هلصأ ى ناك نإف : : هل تلق . امهنم لك رادقم

 ىقس نم لصألا ىلع وهف : لاق ، كردأ ىتح جلفلا ءام ىلع آرجز هداز

 نأل زوجيف ث رجزلا نم جاماا ىلع هداز اممالإ كرديال هنأ ملعي ىنح رهنلا `

 . كلذ ىن رم ام بسح ىلع ةكرش امهنيب ايف نوكي

 ءامسلا نم ل زنيام هن اكمىفشاعاممإ و عرزلا وآلخنلا نم ىقسيملام و: هل تلق

ماعن ال و رايخآلالوق.ؤءاوس راهنألا نهىقس امو وهف :لاق كردأ ىتحهقورعب و
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 ؟ امهغلبم نم نوكي ام ، رامثلا ىف ةاكزلاو : هل تلق . كلذ الإ مهلوق نم هيف

 نع رابخآلا نم حص امل ، لادجالب عاص ةئاثمثلث نم اهنإ ليق دق : لاق
 ةعارزلا ف عونلا نم كرادت امو : هل تلق . كلذ ىف ملسو هيلع هتلا ىلص ىنلا

 ؟ال مأ ةاكزلا ىف لوآلا ىلع ىناثلا لمح © رثكأ وأ لقأ وأ رهشأ ةثالث وأ رهشل

 ناكام و ،هلبق ام ىلعلمحمال اهلع داز ام وأ رهشأ ةثالث ىن كرادت ام : لاق

 ص هداصح لبق كردأ ام لمحم ناث لوق ىفو .هيلع لمح ةثالث نم لقأل
 مل هدي ىن ىقب ام عبار لوف ىثو & هكارد لبق مسقي مل ام ثلاث لوق ىن و

 لوق ىفو © هداصح لبق رضح ام هيلع لمحم هنإ سماخ لوق ىنو 0 هفلتي
 ىلع لمحمأ ص ةرذلا نم راظنلا ىفو : هل تلق . لاح ىلع لمحمال سداس

 لوق ىفنو ، لصألا ىلع لوقلا ضعب ىف ةدحاو ةرم ىهف : لاق ؟ هلصأ

 ةرم ذئنيح نوكي هنآل هنم ئيش وأ كردأ نإ هيلع لمحم هنإ لدعلا لهأ ضعب

 .ءاوس ىلع اهلبق نم ىنلاو ىه نوكت نأل هذه ىف حصي نأ ىسعو « ةدحاو

 . ملعأ هللا و

 هيف ام رادمته وه و هبح دتشي نألبق هلكأف عرز هل نميفو هنمو : ةلأسم

 ء ىشالف هيف ةاكزال : لاق ؟ ال مآ همزايأ ، كردي ىتح هكرت ول نأ ةاكزلا

 ، هب طاحم امال امهنكل و اضيأ نوكي نآ نكميف دضنا ىلع هلباق امو © هيلع

 هلكأ نم عنمب نأ اهلجأل زوجم ىنأف ، همكح ىف هل وهف هلمع ىلع علطا ول لب

 : هيلع نوكيف هنوك لاح هيف دعب همزلت املو هلجأ نم ء ىش هيلع اه نوكي وأ

 : لاق ؟ هل حصي هجو ىلعال كاردلا لبق هب لداب وأ هعاب نإف : هل تلق

 نإ هتاكز هيلعو هل وهف كردي ىح ىقب نإف & مارح ةلدابملاو لطاب عيبلاف

 نم ناكامو : تلق . كلذ ىن هيلع لمحم امم هريغل وأ هدح ىلع باصنلا غلب

 عفدتال ةلدابملا ىف ليق دق : لاق ؟ هتوبث حصي هجو ىلع كاردلا دعب اذه

 هلام ى همزل دق ام ىد“وي نأ امهنم دحاو لك ىلعو .0 اه وجو دعب ةاكزلا

. كلذك عيرلا ىف لوقلاو ، كلذ لبق



. ٣١٧ 

 دي نم وأ ىدي نم ىلام نم راص ام لك نأ دقتعاو ىون نميف : ةلأسم أ

 راصو ء ةاكزلا نم ىنمزل امع كلذف ث ةاكزلا ذخأ هل زوجم نم ىلإ ىربغ
 كلذب دتعيو ؟ ةمدقتملا ةينلا هعفنتأ ، ةين ريغب هلايع نم هربغو وه ىطعي

 ةاكزلا هنع طحنتو ك هلام نم هلثم راشعأ ةعست نع كلذ هثزحو همزلي امع

 ةحلاص ةبيط ةين هذه نإ : قيفوتلا هللابو باوحلا ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع

 ج ةيفاك ةين هذه ةبجاو جارخإ دنع هرضحت مل ول و 0 اهيلع ىقب ام هل ةثزح

 . ملعأ هللا و

 كش مث ، ةدمب اهلحم دعب اهجرخأو اهلحم نع هتاكز رخآ نمو : ةلأسم

 ربشب نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج ىف ؟ كشلا ىلإ عجري له © اهجرخم مل هنأ
 ىف كلذ عسي ملف ض هبلق نثمطي ىتح كشلا ىلإ عجري نأ هيلع نأ ىحبصنا
 هنأ ثاشو 2 اهتقو ىف هتاكز جرخأ نمل كاذ © اذه ريغ بحأ تنكو ىباق

 تقولا جرخ اذإو © ثلشلا نم جورخلا هيلعف ماق تقولاو ةمات اهجرخم مل

 : هرمغ لاق . هللاب قيفوتلاو 2 اهبف ةعجارملا ىدصق و & كشلا ىلإ عجريالف

 هلوقو & رصبلا ىوذ نم ىحبصلا نأ الإ. رثألا ىن ءاج ىذلا وهل اذه نإ معن

 ىن هجرخمال هل هموزل ىلع نقيتسا ام نآل 2 رظنلا ىف باوصلا نع جرخنال

 تاف نإو ،هلاح ىلع وهف الإو هعم حص نإف ، هئادأ نوكال هلايح ىن مكحلا

 زوجيف اهرمأ ىلي ام عضوم ىن اهنأل { ةاكزلا نم اذه لثم ىف كلذك وهف هتقو

 اهدئوي نأ همزلي الإ اهتقو دعب نم زوجيف عساولا ىن امأو . اهرخاوي نأ هل
 بلغألا ىلع اهموزل ىف نوكي نأ رخآ لوق ىلعو © اهواقب هدنع حصي مل ام
 حصي ىتح هيلع ىهف ث اهموي نع اه ربخت هتداع نم ناك نإف ، اهف هرمأ نم

 مل هنأ هدنع حصي ىتحف اهليجعت هرمأ ىلع الإ ناك نإو © اهجرخأ هنأ هعم
 ىلع ةداعهسفن نم هفرع دق املؤ اهنقو دعب اهمف ثاشلا ىلإ عج ريالفالإ و اهجرخم

 ىلع ىهف تقولا ى امأو . هرهش وأ هموي نع اهجارخإ رخ؛ويال هنأ} هرهد

رظنيو { ملعأ هللاو ك اهلاوزل هجودنف الإو ، اهئادأ ىف كشيال ىنح اهم ام ]
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 انأو ، هيلع درلاف الإو 0 هلصآ ىلع كرت لدعلا ىف زاج نإف . هلك اذه ى

 . لاح ىلع باوصلا نم جرخم ال نآ هيف وجرأ

 هل ىصو ىلع له ث ةاكزلا هلام ىف تبجو اذإ ميتيلا نع لئسو : ةلأسم

 ىري انضعب نإ ىعم : لاق ؟ ال مآ ةاكزلا هلام نم جرخن نأ بستح وأ

 عمج نأ هل ىري و كللذ هل ىري ال اضعب و > ارََخُم لوقي اضعب و كلذ هل

 بجوي اضعب نأ ىعم و © كلذب هرخأ عتيلا غلب اذإف ، ىتيلا لام نم ةاكزلا

 . ملعأ هللا و . هلام نم ةاكزلا ذفني نأ هل بستحملاو متيلا ىصو ىلع

 هتنبال هتاكز عفدي نأ ىلاولل زوجب لهو : ديعس ىأ خيشلا نع ةلأسم

 3 جوزلا اهب لخدي نأ الإ ثكالذ زوج : لاق ؟ اهجوز اذإ ةريغصلا

 نم هدلاو ىطعي نأ دلولل زوجب لهو : تلق ، اهجوز ىلع اهتقفن نوكتو

 ؟ ةدلاولا كلذكو ؟ هدلو ريغ نم عفد هل زوجم نم دحم ناك اذإ ، هتاكز

 ك امهتقفنب هيلع مكح ال ةفصلا هذه ىلع امهنأل زئاج ليق ، امهف فلتخم لاق

 اراص نإف : تلق . زوجي ال ليقو 4 جي و رتل دارت تناك اذإ مآلا ثالذكو

 : لاق ؟ ةبسكملا نع زجع وأ ةنامز وأ رقف نم اهنقفنب هيلع مكح نم دحم

 ملام زوجب لوقو ع هيلع امهل وع بج و دق امهنأل امهطعي نأ زوج ال لوقف

 زيجم نم لوق ىلع لاح ىلع دلاولل زوجي ال لوق و ك امهلوعب هيلع مكحم

 ناكو & هرغ دالوأ نيدلاولا نيذه ناك نإف : تلق . هدلو لام دلاولل

 هكيرش هتاكز نم ىطعي نأ زوجمأ © مايآلا ضعب ىف امهنةفن مكحلاب همزلي
 هتاكز نم هيلع عفدي نأ هيلع قيضي ال : لاق ؟ اقحتسم ناك اذإ ةقفنلا ى
 رئاسو : تلق . امهنقفن اهيف هم زلت ىلا مايآلا ف امهسةفن ىلع اهم رهظتسيل

 اذإ ، معن : لاق ؟ نيدلاولا لثم هريغو وه مهنري نيذلا تابارقلا

 دحاو لك بيصن ردق ىلع بسحم و مهلع ةقفنلاب هل مكحم نم دحم اوناك

 : تلق . الام فاخو ةقفنلاب هل موكحملا اذه تام ول نآ هثاربم نم مهنم

امهنم ىنغلا ىطعي نآ زوجمأ ، اريقف رخآلاو اينغ نيجوزلا دحأ ناك اذإو
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 رقفلا اهجوز ىطعت نأ ةينغلا ةجوزلل زوجم ال : لاق ؟ هتاكز نم ريقفلا

 . اهتنوثم هيلع نآل ة رقفلا هتجوز ىطعي نأ ىنغلا جوزلل زوجب الو © اهتاكز

 ام دعب اهتاكز نم اهجوز هيطعت امب عفتنت نأ ةجوزال زوجم لهو :تلق
 : اهنم هل كلذ راص اذإ زئاج لوق © فالتخا هيف : لاق ؟ هل اكلم رصي

 زوجم ال لوقو © اهقح بجاو نم اهلإ هادأو اهقح ذخأتل ال هرقف لجأل

 نيغلابلا هدالوأ وأ هتبارق نم ادحأ لوعي ناك نم و : تلق . اهاكز نم هنأل

 : لاقت ؟ هتاكز نم ش عفدي نأ زوج ‘ مهةفنب هيلع مكحم ملو © ءارقف مهو

 عفدي له ح امهيلع قفني هتيب ىف هعم هتخأ وأ همآ تناك نإف : تلق . معد

 اهنوسك ىن اهلعجتل اهطعي نأ سأب الف تخألا امأ : لاق ؟ هتاكز امها

 ال وع هم زاي نم دحم تناك نإف همأ امأ و . هيلإ تجاتحا امو اهنيد و

 امل وع همزلي نم دحم تناك نإو © زوجب الف 0 جيو زمال دارت ال وأ ةنامز نم

 .مهلعج اذإ نوغلابلا روكذلا دالوألا امأو . اهلإ عفدي نأ سأب الف

 مهنابأو مهجرخأ نإ و . ةاكزلا مهلإ عفدي مل ث هلزنم ىف وأ هلايع نم مهوبأ

 . ملعأ هللاو . هتاكز نم مهيطعي نأ هل زاج هلايع نم

 3 لخنلا نم مرلا رامث ىف ةاكزلا بوجو ىف فلتخم و : ىحبصلا ةلأسم
 .ضعبلامهضعب ىلع نولمحم و ، م رلا لخت نم اوباصأ ايف ةاكزلا مهيلع لوقف

 ةاكز ال لوقو .0 ةاكزلا هتصح ىف غلبي ىح مهنم دحاو ىلع ةاكز ال لوقو

 . ملعأ هللاو . بوبحلا ىن مهباع ةاكزلا امنإو 2 لخنلا ىن م رلا لهأ ىلع

 ملو ضغ هراكسو هتاكز هيلع تبجو نمو : ىدشارمحلا : ةلأسم
 جضني نأ ىلإ هكرت اندرأ نإو ؟ هتاكز جارخإ هجو فيك © همبوقت ف رعي
 ةجح هلأ © هاكز ىذلا هلام نم هيلع قفني نأ هبحاص جتحا ث هنم ذخأنو

 موقي هنإ : لاق ؟ هاكز ىذلا نم هيلع همفنأ ام ةاكزلا م وي هنع حرطي و
جرخأ و عرزلا مسق مهرسعأ نإو،ةراجتلل ناك اذإ هتاكز لح دنع 2 زا
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 هيلع مرغ و هكرت اذإو . ةاكزلا هيف هنم جرخم املكو ح رشعلا عب ر ةاكزلا هنم

 لوقلاو . هيف ةاكز ال \ هنع طوطحم وهف اهتاكز مهارد نم هيلع مرغ اف

 . لعأ هللاو . هعرز ىلع مرغ ايف هنيم عم هلوق هيف

 امهنيب ناك ادب ضعبلا اهةعب ىلع لمحت رامتلا ىف ليق ثيح ىرفاغلا ةلأسم

 لكأب اهضعب وأ اهعيمج ىل وألا ةرمثلا تبهذ ول كلذأ ، رهشأ ةثالث نم لقأ
 . ملعأ هللا و { ةل ومح ىهنف تبهذ ول و : لاق ؟ امه ريغ وأ عيب وأ

 : هل رفغو هللا همحر ىديعسوبلا دمحم نب انهم هيقفلا ديسلا نع : ةلأسم

 هلأ ؤ هدشر متيلا غلب ىتح هدي ىف ىقبو © هل ابستحم متيلا لام هدنع نميف

 ىف انفرع دق : باوحلا ؟ ال مأ لام ةلغو دقن نم هلام نم ةاكزلا جارخإ

 ىآرنممهنف، ءاهقفلا نبب افالتخا بستحملا ىلع متيلا لام ةاكز جارخإ موزل

 هلامو © رخأت وأ مدقت © هلام ىف متيلا ىلع مزال قح هنأل ابجاو هيلع كلذ

 : ىأ رلا اذه ىلع هريغ نم كلذب ىلوأ وهو :ة هل بستحملا دي ىن راص دق

 مهضعب و . اهجرخم مل ءاش نإو اهجرخأ ءاش نإ كلذ ىن اريخ هآر نم مهم و

 ه ريخم نأ هيلعف © هلام هضبق و متيلا غلب ىتم لب © هل الو اهجارخإ هياع ري مل :

 وه ذئنيح نوكي مث هلام نم اهجرخم مل نإو © نينسلا نم ىضم امل هتاكزب
 هب هربخأ ايف بستحملا لرق نآل هنود اهب بطاخلاو 2 هتاكز جارخإب دبعتملا

 ةصاخ و ص كللذ هيالع ري نم ىأ ر ىلع هغولب دعب هيلع ةجح هتاكز رمأ نم

 ادوقن وأ ارامث كلذ هلام ناك & هلام نم هدي ىف راص ام ىلع انومأم ناك اذإ

 نيب قرف ملعلا لهأ ضعب لعلو © هركذ مدقتملا فالتخالا ىن ءاوس هلكف
 ىأر نم ىأر ىلعو ض اهنم مزلأ راملا ةاكز جارخإ لعجو « رامثلاو دوقنلا
 هيأر وه ذإ ،هغولب دعب هقيدصتمةيلاىلع بجوي مل بستحملا ىلع كلذ موزل

 نع طحم هنأل ، هيف ةيقاب اهنإوهلام ةاكز جرخم مل هنأ ميتيلا ىلع ىعدملاك اذه

 ، ةاكزلا رادقم همزليثالذ عم مث © هربغ همزليو همزل دق ام اذه هلوقب هسفن

نومأم ريغ ناك اذإ هتاكزب هغولب دعب هلام متيلا ضبقو وه اهجرخي مل هنأل



_ ٣٢١ _ 

 ري مل نم ىأر ىلعو ث اهلهأ ىف اهذفنأ هنأ هعم حصي ىتح اهذافنإ ى اهلع
 هغولب دعب متيلا ربخأ نأ دعب اهنايض همزلي الف { امزال بستحملا لع اهجارخإ

 انومأم ميتيلا ناكأ ءاوس ث هنم اهجارخإ لبق هلام هل ملس اذإ اهجرخي مل هنأ

 ىف اهاقبب هربخأ ام دعب ء ىش هتنايخ نم هيلع :سيلف ، نكي مل مأ اهذافنإ ىلع

 نم نود ايف هريصقتب ذخا؛وملاو هتاكز نع لوثسملا وه كلذ دعب هنآل 0 هلام

 ءاهقفلا نبب فالتخالاب لوقلا نم امهيف ىرجي ليكولاو ىصولاو 0 اهب دبعتي مل

 ملعلا لهآ ضعب لعلو ، ىضم ام بسح بستحملا ىف ىرج ام فالسالا
 امهنم رذعأ وهو ض هنم ةبترم ىلعأ امهنأل بستحملا نم كلذب مزلأ اهآر

 ." ملعأ هللا و . امهنع هتبترم طاطحنال

 مازلإ نإ : لاق ىنعلا ف سبمح نب رصان خيشلا باوج نم : ةلأسم

 نإ لوقي نم لوق ىلعف ، فالتخا هيفميتيلل ةاكزلا جارخإ ىف ليكولاو ىصولا

 ميتيلل لاملا ةلمج ميلستب نامضلا امهمزلي هنإف ، جارخإلا ىصولاو ليكولا ىلع

 امهبلع ىري ال نم لوق ىلعو ث غولبلا دعب هيلع ناقدصي الو ، ةاكزلا ردق
 مل اذإ اهنم جورخلا هيلعو ميتيلا لام ىن ةاكزلاو . انايض امهيلع ىري ال كلذ

 راهنلا رمأو ، ةيضاملا نينسلل ىرحتلاو لاوسلا هيلعو ث اهنم ةءارملا هل حصي

 . ىصولا و ليكولا براقي بستحملا و © ةاكزلا لثم ةرطفلا و دوقنلا نم قيضأ
 . ملعأ هللاو . ةبترم امهنم طحأ وه موق لاق و

 زئاج هنإ ليق ، هحاطصم وأ ناسنإ دضن نم ارمت ىرتشا نمو : ةلأسم ]
 ، اهجارخإ هعم حصي ىنح زوجي ال ليقو © هيف ةيقاب ةاكرلا نأ ملعي ىتح

 ى اهنإ لوقي نم لوق ىلع امأو . كيرش ةاكزلا نإ لوقي نم لوقىلع ثكالذ و
 : ملعأ هتلاو . لاح ىلع زئاج كلذف ث ةهذلا

 نكي ملو 0 د ربلا و عوحلا مه رضأ دق ءارقف اننيب ناك نإف : ةلأسم
 ، مهانكرت نحت نإو ؟ ةاكزلا ربغ مهل انمزلي له ث ةاكز انم دحأ ىلع

( ! ج راثآلا بابل - ٢١ م )
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 مل نإ مكلاومأ نم مهوسا وت نآ مكيلع بجاولا : ليق ؟ كلذب نومم آ نحت له

 نإكلذكو : : نم آ آ آ متك ١ الإو مهب ئذلا ررضلا مهنع نوعفدت ةاكز مكيلع نكت

 , ملو & هيف ىلصي و هب رتتسي ام هيلع سيل و 3 ح اد رجتم مهنم دحأ ناك
 ه هيف ىلصي ام عفدو هرتس نماسملا ىلع بجيف © هيراوي ب وث كانه نكي

 ؟ ءارقفلل ةاكزلا ريغ سانلا ىلع متبج وأ و : لاق نإف ، نث آ اوناكالإ و

 لج هلوقب ةاكزلا ريغ اقوقح سانلا ىلع بجوأ هركذ لج هللا نإ هل ليق

 ب ِرغَمنلاو قرشملا ة لبق إ ١ مكهوجو اولوت نأ رعلا َسيل ):هركذ

 نيبتلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا .مويلاو هناب نمآ انم رم 3 رعلا نكلو

 ليبسلا َنباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ى وذ هبح ىلع 3لاتملاىتت آو
 "مه دهعي َنوفوملاو َةاكّرلا ىتآو َةالّنصلا ماقأو .باقرلا ىو َنائاسلاو
 َثائل وأ سأبلا نيحو ارضلاو ءاَسأبلا فو “نيرباَصلاو اودهاع اذإ

 رانلاو © رانلا اوتتا مهنأ ىنعي )١( نوقتملا ه َكئل وأو اوقدص َنيذلا

 رمغ لاومآلا ىت ءايشأ بوجو ىلع لدي ام اذهف . ضئارفلا ءادأب ىقتت امنإ

 نموم سيل » :لاق هنأ ملس وهيلعهتلا ىلص هللا لوسر نع ةنسلاو . ةاكرلا

 ء وسب ءا رقملا نوكرتي ال نيملسملا نأ ىلع اذهف « ايواط هراج و ناعبش تاب نم

 تقو هل ض رفلا نآل . ضورفملا ريغ نم ملاح رييغتىلع نوردقي مهو © مهلاح

 . ملعأ هللاو . فرعت ال ةفلتخم هتاقوأ ريقفلا لاح ءوسو & ف رء

 طاطحتارلعأ الف تفص و ام ىلعف :هلا همح ر نافلخ نب انهم ةقثلا ديسلا نع

 اه رادقمب كللذ ناك مها ردلا نم رابحلا هب عفاد امب هياع تبج و نمع ةاكزلا

 ةتباث ةاكزلاف اذه ىلعو ، املظ هنم ةنايخلا رابحلا دصق ناك اذإ © هنود اموأ

 . ملعأ هللاو . ثكالذ ريغ ىدنع نسحمال و اهلهأ ىف اهذافنإ هياع و © اهلاحم هيلع

 ىلع فالتخالا نم راع ريغ كلذ لثم نا انفرع ىذلاف هنعو : ةلأسم

 نم هيلع دمتعملا و مهلوق نمه رهشألا لعلو ) فالسألا ءاهقفلا راثآ هياع تلدام

 ىأرلا اذه دايق ىلع وه ذإ ، ةاكزلا ىن لاملا بر ىلع لومح لماعلا نأ مهلع

ةرقبلا ةروس نم ١٧٧ ةيآلا . )١(



- ٣٢٣ _ 

 هآر نمع روثأملا ىف اهب حرص اميرو ، ةكرشلا نم هل جرخال & هل كيرش
 ذافنإب دبعتم امهنم الك نأ ىأ رلا اذه ىضتقم هيلع لديام ىعم جرحم و ؛ كلذك

 غ اهل رخآلا جارخإ امهدحأ عم حصي نأالإ اهقحتسم قلاملافالذ نمهتصح ةاكز

 نكيم ام و ،اهجارخإ ىن هلوقب ئ زتجم ذئنيحف ©هدنعةقثهن وك عم ثالذب ه زجم و

 . هيلع بجم امك © هتاكز جارخإ نمهب دبعت امب مايمتلامهنم الك م زايف كلذك

 لاملا بر نوكيف { ةاكزلا ىث لاملا بر ىلع هلمح تبث ث اذإ لماعاا نأ ريغ

 اهنم هل جرخمالف © اهف هيلع هلمح توبث لجأل هلماع ةاكز ذافنإب ىلوأ
 رخآلا ىأ رلاىلع امأ و ، هعمهتقث توبثلهلوقب هنانئمطا وأ امكح اهادأ ةحصب الإ

 ثالذ نم رخآلا ىلع سيلو © هسفنب هتاكز ذافنإب دبعتم اهنم الك نأ ىضتقيف
 ىأرلا اذه بحاص لعلو ح ةقث ريغ وأ ةقث ناك ، هبحاص هب دبعت امم ع ى

 لمعلاو رهشأ ناك لوآلا ىأرلا نأل 2 ةكرشال ةمذلا ىف ةقلعتم ةاكزلا ىأر

 . ملعأ هللا و . رثكأ هب

 نم لاق ، مك احلا ىلإ ثكالذ امنإ ةيفاصلا رمأ نم تركذ ام امأو ةلأسم

 لاقو . ايرج نيثالث اعيمج مهلمع غلب اذإ لامعلا بيصن ىن ةاكزلا اهبف لاق
 اهبف سيل لاق نم لاقو . ايرج نيثالث دحاو لك لمع غلبي ىحْلاق نم

 مل اذإو ع هل زاج ءارآلا هذه ىأب ذخأ نمو كلذ نم رثكأتفلب ول و ةاكز

 . ةاكز اهيف سيل لاق نم لاقو 2 ةاكزلا اهف لاق نم لاق دقف مكاح نكي

 . ملعأ هللا و

 ةرمثلاب ترمن‘ نمثلا هنم نزتاو الخت الجر ىنطأ ىلجر نعو : ةلأسم

 ىلا مها ردلا ىن ةاكز لخنلا بحاص ىلع له ث رطم وأ حير لثم ةحتاج

 " نأالإ لوقلا ضعب ىن ةاكز هيلع سيل : لاق ؟ لخنلا هذه اه ىنط
 ات نإف : تلقأ. مهاردلا ن م ءانطلا ىف كالانهف 3© ةاكزلا هيف بجت ارمت

 ىف هلام نم ىقب اذإ ةميقلا نم ىقب ف ةاكزناف : لاق ؟ ضعب ىقب و ضعب

. ملعأ هتلاو . رقلا نم ةاكزلا هيف بجت ام ىطأ اممو © هدي



_ ٣٢٤ - 

 ىذضق وأ ا ريقف نمثااب اسكو عهاردب ةاكزلا ة رمم نم عاب نميف : ةلأسم

 :لاق ؟ ال مأ هنع ئزج و ثالذ نم أربي رقف ةحلصم ىن هذفنأ وأ انيد هنع

 فاتخم هنأ ىنعمف هضبقيف هيلإ ريصي 7 لبق رقفلا ىأرب كللذ ناك اذإ هنإ ىعم

 مجعأ و ا ايةي نوكي نأ الإ كلذ ىبجعي الف هرمأ رغ نم ناك نإو « هيف

 3 هلكأي هيلإ ريصيو ريقف وهو ةاكزلا نم همعطي نأ الإ هلقع ىلع ابولغم وأ
 هايإ هاسك اذإ كلذكو © هيأر ريغ نم ناك ولو زئاج هنإ ليق دق هنأ ىنعمف

 ىلع زوج ال ليقو ث هيأرو هرمآب الإ زوجم ال ليق و ، ثالذ ةزاجإب ليق دقف
 ، فنص لك نمه اهلثمو اهنيعب اهذفني امنإو اه ريغ ةاكزلاب ىرتشي نأ لاح
 . ملعأ هللا و

 . مهارد اهنم قرف و © هتاكز عابف ح رمتلا ىف ةاكز همزل نعو : ةلأسم

 ضبقت ال ةاكزلانأل مرغلاهيلع و ك أرىي الف تفص و ام ىلعف : لاق ؟ أ ريي له

 اماعط مهاردلاب ىرتشا نإ لاق نم لاق دقف & قرولا ةاكز الإ عابت ىح

 . ملعأ هللاو © ثالذ زاج ءارقفلا ىلع هقرف و

 ىلع الجر هتاكز ىطعأ نم نأ رثألا ىف تدج و : فل؛وملا لاق : ةلأسم

 ، ىطعملا هب لعي ملو 5 اينغ ناك هاطعأ موي ىطعملا نأ حص م ‘ رقف هنأ

 ءاش نإو ءارقفلل ةاكزلا نم لج رلا هاطعأ ام عفد ءاش نإ 0 ريح ىطعملا نإف

 ىلعف ىطعملا ملعب ىغ هنأ ىلع هاطعأ نإو © ثالذب هملعأو هبحاص ىلع هدر

 هضبق ام عفدي نأ هل زوجم الو ، هل نماض وهو هبحاص ىلإ كلذ در ىطعملا

 ليقو ، لحلا هثزجم الو ، رمي ال هن) هنم هلحأ ولو ليق وع ءارقفلل ةاكزلا نم
. ١ . ملعأ هتنا و ، لحلا هث زجم اغيأ



 رعللاتلا بابلا

 . ةبراضملاو 0 فلسلاو نيدلاو 0 ةراجتلاو ةضفلاو بهذلا ةاكز ىف

 ةمذلا لهأ نم ذخ ويامو 0 ر۔تلا ةاكزو © نداعملاو ىشاوملاو

 ،دازفنالا ىلع دحا و لك ، ةضفلاو بهذلا ى ةاكزلا تبج و اذإ :ديعسوبأ

 نم ىطعي نأ لاملا بحاصل : لوقو . ةاكزلا هيف بجت ام لك نم جرخأ
 ' لمحم لوقف ، المح اذإ الإ امهدحأ ى بجت مل نإو © نبعيمحلا نع ءاش امهسأ

 رفوألا ىلع لوقو © ةضفلا ىلع بهذلا لمحم لوقو ث رثكألا ىلع لقألا

 ةضفلا نع ىطعي و ، ةميقلاب ةضف بهذنانع ىطعي نأ زوجب لوق و © كللذ نم
 . ابهذ الإ بهذلا نعو © ةضف الإ ةضفلا نع ىطعي نآ زوجمال لوقو . ابهذ

 3 بهذلا نم جرخأ بهذلا ىلع ةضفلا لمح نإ { هيلع لمح امم ىطعي لوق وأ

 . ملعأ هللا و . ةضفلا ٠ ٠؛نم جرخأ ةضفلا ىلع بهذلا لمح نإ و

 ء ناك بهذلا ىأ نم الاقثم نيرشع بهذلاب ناك اذإو هنمو : ةلأسم
 .مهاردلا.تناك نإ و.. ءاشي نأ الإ هقوف فلكي ال 0 هنم لاقثم فصن ةاكزلا هيفف

 ةاكرل اهيفف ، ةضفلا مسا اهيلع عقي ىتلا ةضفلا وأ مهاردلا عيمج نم مهرد ىم

 نم لقأ بهذلا ناك نإو . اهقوف فلكيال 0 اهنثم وأ اهنم مهارد ةسمخ

 نأالإ هيف ةاكزالف . مهرد ى ىثام نم رثكأ ىواسي ناك ول و س الاقثم نيرشع

 ناكول و ، لمحلا ىعم هيف بجت هنف 0 هيلع لمحم ةضفلا نم ء ىش هعم نوكي

 ليقاثم ةرشع بهذلا نم هدي ىن ىذلا ناكول و { رثك وأ ليلق ةضفلا نم هعم

 © ةثام وح مهارد هعم ناك وأ 0 مهرد كلذ نع زجعي وأ مه رد ىێئام ى واست

 اذه لعلو 0 اهتميق قاقحتسا ىنعمب ال & لمحلا ىنعمب ةاكزلا هيلع ناك

 تناك نإ كلذكو . لوقلا تابثإ ىنعم نكلو ث هيف فلت امم لمحلا
{ الاقثم نيرشع نم رثكأ ىواست تناكو ؤ مهرد ىثام نم لقأ مهاردلا



_ ٣٢٦ 

 اهلمح وأ © هيلع لمحم بهذ هعم نوكي نأ الإ ةهيقلا ىنعم اهف ةاكزالف

 َني ذلاو ! ) : ىلاعت هللا لاق دقو . فالتخالا ىنعم كلانهف ث هيلع

 مهرشبَف هللا ليرس ى اَهَتوقفلني الو ةضفلاو بهذلا ةن وأزدنكتي

 . ملعأ هللا و . )١( ( نتيآلا ... . .ملأ باذعب

 ،ض ورعلاو لوصألاو رهاوحلاو ديبعلاو ناويحلاو ةينآلاو هنمو : ةلأسم

 ىلع اهارتشا اذإ . معن : لاق ؟ال مأ حبرلل . هبر هارتشا اذإ ةاكز هيف هتلكأ

 ماع اذه و 0 اهيف ةاكزالف حب رلل اه وني ملو . اهب عفتنيل اهاون نإ و © ةينلا هذه

 هتين هيف لوح م ة راجتلل كلذ نم ائيش ىرتشا نإف : تلق . ءايشألا عيمحل

 هلوح نبح هيف ةاكزال : لاق ؟ ةراجتلل ةيناث هيف هتين لوح مث ، هب عفتنيل

 رخآ عون ىف هبلقي وأ هعيبي ىنح ةراجتلل كلذ دعب هاون ولو ، ةراجتلا رغل
 . ملعأ هللاو . ةراجالل

 ه ريغل اهملسف ء ةاكزلا اهف بجت مهارد هدنع لجر ىفو هنمو : ةلأسم

 . اهناكز بجت نم ىلع اهيف هيلع نايض الو ، اهلك اهحمر هلو اهف براضي
 ةاكزلا ؛يري نم لوق ىلع © اهاكز اضيأ اهل ذخآلا ىلعو اهع ر ىلع اهتاكز : لاق

 . ملعأ هللاو . طرشلا اذه تبثي الو ، اهل نماض هنأل نيدلا لبق ٠

 كلو رعشاو عب : هل لاقو مهرد فلآ لجر ىلا علس نمو هنمو : ةلأسم

 براضملا ىلعو 0 طرشلا اذه تبثيالف ث هيف كيلع نايض الو هلكهحم ر
 ؟ براضملا ىلع مآ عفادلا ىلع كالذ ةاكزف : هل ليق . لاملا برل ناملا

 هنيد ه:ع ىقلي ليقو © انيد هيلع نومضملا ناك نايضلا ىنعم تبث اذإ : لاق

 فيك ىدثويو ةاكزلا هيلع ليقو © هلام نم ىقب ام ىكزي مث © هيلع لاحلا

 ىوكتف منهج ران ى املع ىمحب موي ) : ٥ ةيألاو . ةبوتلا ةروس نم ٣٤ ةيآلا )١(

 . ( نو زنكت متنكام اوقوذف مكسفنأل مت زنكام اذه 0} مهروهظ و مج ونج و مههابج ا

 



- ٣٢٧ 

 هءاضق د ري مل نإو :©هيلع ىقلأ هتنس نم ء ىش ءاضق دارا اذإ هنإ ليهو © ءاش

 . ملعأ هللاو . اهلك ةاكزلا هياع ناك هتنس ى

 نم ناك نإف ج هل :عابي زخآ دلب ىف بح هلو هتاكز هترضح نمو : ةلأسم

 غ قيرطلا رطخ هيلع فاخ اذإ ،هيلإ لص و ىتم ةاكزلا هيلع ناك هت راجت علس

 لبق نم رطخ عضوم ىف راص اذإ هتاكز همزلتال هنأل هتاكز لبق هب ثعب و

 { قحلا هيلع ىذلا هركنأف رخآلا ىلع قح هل نميف دجويو © ةاكزلا لحم
 هنأل ةاكزلا هيلع بجت لوقف فلع نأ ىنأف { ثال تملس تفلح نإ هل لاقو

 جرخم مل نإو ، هضبقي ىنح ةاكزلا هيلع بجت ال لوقو © نيميلا هنم هنكم دق

 مهفاف ع ةاكز هيلعف ةاكزلا لح دعب الإ هيلع نمآلا نطاوم نم ء ىشلا اذه

 لوصأ راح نم ءىشلا اذه ناك نإو 0 امهنيب زييمتلاو نيلصفلا نيذه

 اهعيب ناك اذإ اهنامنأ ىن ةاكز هيلع سيلف ، اهب رجأتسم تاراجإ وأ اهكلم
 ةدقعب تلاز و ءايشألا هذه تعيب نإو اهلهأ ىلإ هلام ةاكز ءادأ دعب نم

 ىنم ةاكزلا هيلعف © ًابهذ وأ مهارد اهنمث راص و © ةاكزلا لحم لبق نم عيبلا

 { ةاكزلا لحم دعب تعيب نإ ثالذكو ح رطخلا عضوم نم تلص و ام

 ۔ هلام ةزمم نم ناك ولو ةاكزلا هيلعف ، ةاكزلا نم مهرد هيلع ىقب ولو

 . . ملعأ هللا و

 نمه :ةمذلا لهأ نم ةيزحلا ذخأ ىلع ةمآلا تقفتا : ديعس وبآ : ةلأسم

 اوناك ولو ليقو ى ابرع اونوكي مل اذإ نيئباصلاو س وحلاو ىراصنلاو د وهبلا

 هيلع ىنلا نأ جتحم مهبلع اهتبثأ نمو & مجعلا رافك ىف اوفلتخاو . ابرع

 ةمذ لهآ نم اهذخأو © ناسغ نم مه و هموقو ردنكلا نم اهدخأ مالسلا

 رافكلا عيمجنم ذخوت اهنأ [ ىلإ ] نورخآ .بهذ و . برعمهنماع مه و نميلا

 . مهع عفرف ، هنوس ردي باتك مهل ناك سوجملاو مالسإلا نع دترملا الإ

; . ٠ . ملعأ هتلاو



_ ٣٢٨ _ 

 نأ هل له ، ىشاوملا نم ءىش ى ةاكزلا هيلع تبجو نمو : ةلأسم

 ءارقفلا ىلإ هملسي و ، ثالذ هل سيل : لاق .؟ ءارقفلا ىلع امحل هقرفي و هحمذي

 وأ حبذ نإ لوقو . هريغ وأ حبذ وأ ةبه وأ عيب نم اوءاش ام هب نولعفي

 كلذ زاج © امئاق هتميق نع امحل هتميق صقني ملو امحل ءارقفلا ىلإ ملس

 . ملعأ هللا و . لوقلا ضعب ق

 دكسم ىلإ دنهلا نم مهارد وأ ع:اضب تمدق اذإو :ناديبع نبا ةلأسم

 [ 'مدقي ايف مهلع ةاكز الف & دكسم ناكس م نيذلا ناينابلل باصنلا اهبف غلبي

 . ملعأ هللاو . دكسمم ةيزلا مهنم ذخوت تناك اذإ مهلاومأ نم

 كرتشمل لام هيفو طقسم الكم لصو اذإ بكرملا ىفو هنمو : ةلأسم

 دي رأ لاقو ح بكرملا اذه نم لزني نكل و ، كرشملا دي ىن برحلا دلب نم .

 ناك نإ : لاق ؟ ال مأ بجاو قح هيف نيملسملل له&هربغ دلب ىلإ عوجرلا

 اولزني مل ولو ، هردنب اولصو اذإ نيءاسملا نم ذخأي نيكرشملا ناطلس

 اذإ اذه ىف ةيفاك ةرهشلاو ، لاملا اذه نم ذخآلا زوج هنإف { مهعاتم

 اولمحولو © هردنب اولص و اذإ نيملسملا نم ذخأي نكرشملا ناطلس نأ رهتشا

 مكل زئاجف ث لاملا هدي ىف نمم هردنب اولصو نأ دعب هدلب ربغ ىلإ مهعاتم
 نيكرشملا ناطلس ناك نإ كلذكو . لاملا هدي ىف نمم نيكرشملا لام نم ذخآلا !
7 

 ذخوي مل ولو © هدلب اولصو اذإ مهعاتم اوعيدي مل ولو نملسملا نم ذخأي
 . ملعأ هتلاو . مهعاتم اوعيبي مل ول و مهنم

 ةيزحلا ملسي ىذلا وهأ © دهع هل ىذلا ىذلا ةفصو هنمو : ةلأسم

 { مامإلا ةعاط ىن اونوكي مل نيذلا كرشلا لهأ راد ىف راصو لقتنا اذإو

 دلب لكو . نيكرشملا ىنعأ ، مهنم ذخاوت ام لثم هنم ذخأوت و مهلثمك راص
 كبرح راد ىمست ىهف نمملسملا ةعاط ىف اون وكي ل اذإ نمكرشملا نادلب نم

. ملعأ هتلا و



٣٢٩ _ 

 دعب هضقن مث ش ةيرال فلأب الام ىرتشا لجر نعو هنمو : ةلأسم

 ىف دجوي : لاق ال مأ ةيضاملا نينسلا ىف فلآلا ةاكز هيلعأ © نينس ثالث
 ناك نإف { رخآ عضوم ىف هنع دجوي و . ىضم امل ةاكزلا هىلع نأ نيملسملا راثآ

 ء ىرتشملا نم ذخ٬وت ةاكزلا نإف 0 مهاردلا كلت نع ةاكزلا ملس عئابلا

 . لاملا تيبل نوكت اهنإف اهتاكز ملسي مل عئابلا ناك نإو عئابلا ىلع درتو

 . ملعأ هللا و

 اه رخاف هتاكز تبجو نم و: هتللا. همحر ملاس نب بيبح خيشلا : ةلأسم

 له « اناويح وأ اضورع عاب وأ ث هلام نم اثيش ىنطأ وأ الصأ عاب نأ ىلإ

 هعاب وأ هانطأ امم هتاكز رخأ نإ : لاق ؟ ال مأ ةاكز ىنطأ وأ عاب اميف هم زاي

 اذإف نيدلا ةاكز امأو، هتاكز رخأو هرهش ,لخد اذإ ةاكزلا ى هيلع لومحم

 ني دلاةاكز ريخأت زاجأ نم لوق ىلع ننسلا نم ىضم امل ةاكزلا هيلعف هضبق

 عم هنيح نم هتاكز ملسي : لوقو ، لوت ىلع ةدئافلا ىن ةاكز هيلع سيلو
 ستوملا لاملا امأو . ةدئافلا ةاكز رخ؟وي و هلام سأر ةاكز علسي لوقو 0 هدقن

 ح هتاكز رخأت ق رذعلا هلف 0 بئاغلا ىلع نيدلاو & ننس هنع بئاغلاو هنم

 نم لوح هيلع لوحم ىبح هيلع ةاكز ال لوف و :ةنسل هتاكز جرخأ هاف وتسا اذإف

 لوقف ص لوقلا اذه لهأ فلتخاو . ةيضاملا ننسلل ةاكز هيلع لوقو © هضبق

 نونسلا ىضمت ىتحهدي ىن ىذلا باصنلا ةلمج ىلع ننسلا نم ىضم ال ىد“وي

 3 ةاكزلا ىف ةاكز ال اولاق مهنأل هجارخإ نم صقن ام ةنس لك طقسي لوقو

 جارخإلا نم اهيف ةاكز الام د ح; مهاردلا تراص اذإ ثلاث لوق كلذ ىو .

 امه رد نعب رأ مها ردلا تراص اذإ عبار لوق كلذ ىفو © كلذ ىف ةاكز الف

 . اروسك ذخأوتال ةاكزلاو ڵ روسك كلذ دعب ام نأل ء ىش اهنم ذخوي الف

 . ملعأ هللا و

 ةاكز نم هتجوز ىلع بج ام لثمي هسفن ىلع رقأ نمو ىحصلا : ةلأسم

مه ارد هتجوز نم ذخأو ‘ مهاردلا ةاكز هيلع بجت وهو « اهالح و اهدقن
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 هلبق نم هجو ، نيترم اهل هيلع راص ام ةاكز هيلغآ { انيد اهنم نادآ وأ اضرق
 . هعاتم ىف اهطلخ و ىصلا هدل و مهارد ذخأ نم كلذكو « اهلبق نم هجوو

 هيلعا 0 هدل و دنعام ةفاضإب وآ هدح و هدنع اميف ةاكزلا هيلع بجت نمم وهو

 نم هجو © نيهجو نم هل هيلع انامض راص و هدل و لام نم هكلهتسا ام ةاكز

 لثم وه هيلعو 0 اهسفن ةاكز هتجوز ىلع : لاق & هدلو لبق نم هج وو هلبق
 هنادإ وأ اهنم هض رتقا ام امأ و . اهدقن و اهباح ةاكز نعاهدقن نم تجرخأ ام

 ىف همزل امو 0 هلام نم هدي ىف ام ىكزي نأ هيلع لوقف هدي ىن ايقاب ناك نإف

 هسفن ةاكز هيلع كلذكو ح نيدلا نم هيلع ام ردقب هنع طقسي لوقو . هتمذ

 ، ةراجتلا ىناعم ريغ ىف هدل و لام نم هفلتأ ام امأو قاب ضرق نم هدي ىن امو

 بآلا ؛ئ رمي ملام هيبأ لاه ىلع لمح هنإف لام هنبال هيلع ناك نإو هيف ةاكز الف

 . ملعأ هتلاو . ةراجتلاو مهاردلا ةاكز ى هيبأ ىلع لمحم ىصلاو © هسفن هنم

 ىذلا ةضفلاو بهذلا بيصقت ىفو : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم

 ناك نإ ىنبجعي و ، فالتخا هيف : لاق ، ال مأ ةاكز هيفأ ، باينلا ىف نوكي

 . ملعأ هللاو امهيف ةاكز الف نكمم مل نإو © ةاكزال اموق اهجارخإ نكعم

 اهماست ،ةضف ةيرال ىنئامب هتجوز هنم تدتفا نميفو : ىلمازلا : ةلأسم

 اهنم ضبقو لجألا لحو ث قالطلا ةءارب اهسفن اهل أربي نأ ىلع ةنس دعب هيلإ
 ىح اهيف هيلع ةاكز ال مأ اهضبق نمح ةاكزلا اهيف هيلع بجأ ، ةي رال ىنئام

 اهلع هل تبجو ناتثاملا هذه تناك نإ : لاق ، ضبقلا دعب لوحلا لوح
 اهبف همزلت لوق ث فالتخا كلذف ث ةنس ىلإ اهيلع هل لحت هنأ الإ اهعلاخ ذم
 تلحذم لوحم ىتح لوقو ،اهلجأ ىن لوحلا اهياعلاحنأ دعب تلح اذإ ةاكزلا
 . ملعأ هللاو . هكلم ق ىه و

 الولصم اركس ديفتسيف 3 مهاردلا ةاكز هيلع بجن نميفو هنم و : ةلأسم
 هيلعأ { هتاكز ج رحم نأ لبق همهارد هيف ىكزي ىذلا هرهش ىق هترا ديب نم

بهذلانم وأ مهاردلانم هلام نمائيشديلع مرغي مل اذإ : لاق 2 ال مآ ةاكز هبف
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 هب ديري ، ضورعلا نم مولعم ء ىشب وأ ةضغفب وأ بهذب هعيبي ىنح لمح غ

 اهنم ء ىش ىقب وأ اهج رح نأ لبق و © هتاكز تق و لخد نأ دعب ة راجتلا

 ةضف وأ بهذ نم ائيشهيلع م رغ ناك نإ امأ و٬ هرذع ربغ نم دمعلا ىلع هكرت

 هعيبي نأ لبق ركسلا اذه ىلع مرغ ام ىكزي نأ ىنبجعيف ث ةراجتلل هتين و
 .ملعآ للا وهتميق نم هيلع م رغ امم رثكآ هت.”يق ركسلا نم هبيصن نوكي نأ ال

 جرخأف {& همها رد ه.ؤ ىكزي ىذلا ٥ رهش رضح ؛ىذلا قو هنم و : ةلأسم

 ا ةي رال ىتئمم هلام ة رمم ىنطأو اهضعب هيلع ىقبو همهارد ةاكز صعب

 نأ هيلعأ © ةيرال نونامثو ةئام هل تيقبو © رمتاا ةاكز اه رشع جرخأف

 ج رخم مآ ؟هدي ىن تيقب ىتلا نينامثلاو ةئاملانم رشعلا عب ر مهاردلا ةاكز جرخم

 . ، نيتئملا نم ةاكزلا جرخم لوق )١( ليواقأ ةثالث كلذ ىف : لاق © نتملا نم

 نيدلا طقسي الو ، ممذلا ىف ةمزال ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىلع اذهو

 ةاكزال . لوقو ث هتنس ىف هءاضق دارأ ولو © ةاكزلا بحاص نع مزاللا

 اهيف عمتجم هنآل © كلذ هتقو ىف ءانطلا لبق نم ىتلا اهلك مهاردلا ق هيلع
 لبق هتمزل هاكزلا تناك اذإ اذهو © مهارد ةاكزو ةرمث ةاكز : نامكح

 . ملعأ هتلاو . ل وقلا اذه ىنبجعيو . مهاردلا هذه ىنطي نأ

 هيلع ىرجت تناك & هضفو ابهذ كرتو كاله نميفو هنمو : ةلأسم

 ىنذاا رهشا لاح ىتح مسقي مل اعمتجم لاملا ىقبو ث كلاهلا ةايح ىن ةقدصلا .

 اذه لثم ىن : لاق © ال مأ ةقدصلا هيف بجنأ ، كلاملا هيف ىكزي ناك

 ىتَزي ىذلا تيملا رهش راد اذإ مامإلا هب لمعي ىذلا لوقلاو ، فالتخا

 تيملاىلع ىرجت تناك ام لثم ةاكزاا هيفف ‘ مسقي مل عمتجم لاملاو { هيف

 هيف بجع ام مهنم دحاو لكل عقي مل لاملا مسق ول اربثك هتثرو ناك ول و

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا

 ۔۔س۔۔۔۔س۔۔۔ے۔۔۔ے۔ہسہس ....ه ۔۔ .. ۔۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔

)١( نينثا نيلوق ريغ د ري مل .
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 آركس هب عرزف ، ةاكزلا هيف ىرجت لام سأر هدنع نميف و هنم و : ةلأسم

 راص و { ركسلا رصعي أدب و ، هلام سأر هيف ىكزي ىذلا هرهش لحف ة راجتلل

 لبقو هرهش لولح دعب هلام سآر نم ركسلا ريصع ىلع ةرجأ م رغي و قفني

 لحم لبق ناك ءاوس ركسلا ريصع ىلع قفنأ ام هيلع بسحأ هتاكز ملسي نأ

 & هيلع بسحمالف ث هتاكز لحم لبق همرغ ىذلا امأ : لاق ؟ هدعب وأ هرهش

 هتاكز لحم دعب همرغ ىذلا امأو & ركسلا نم لصح امم ةاكزلا ذخوت امإو

 همهارد نم هيلع قفنأ ام ردقب اميق هتميق نع آروصعم ركسلا ةميق ى داز نإف
 د ري ناك نإ و ٤ ركسلا نم ةاكزلا تذخأو ىبجعي امف هيلع بسحم رثكأ وأ

 ىباحلا ىلع ةجح ريغ نم هيأ رب كللذ لعفو اميق هتميق نع ؟روصعم هتميق ىن

 مهارد قفنأ هنأل هيلع قفنأ ام هيلع بسحم نأ ىنبجعيف & هرصعي نآ لبق

 رجاتلا قفنا ام اذه لثم و ٤ ةاكزال عفن اهف لصحم ملو > ةاكزلا اهف تبجو .

 . ملعأ هللاو . )١( ةساط رق ةلاقص و 0 هبايث ةراصق ىلع.

 هيف هيلعف © ةراجتلل هعرز ناك اذإ نطقلا ةاكز ىن : ناديبع نبا ةلأسم

 © هتمارغ نع ملسي نأ دارأ نإ هل رايخللاف كردم ريغ نطقلا ناكنإف ةاكزلا
 ىن هتاكز نوكتالو ص كلذ هلف كردأ اذإ رشعلا عبر هنع ملسي نآ دارأ نإو
 . ملعأ هتلا و . دقنلا ةاكز هيلع بجت ام تقو ىف بجت ةاكزلا لب ، ىناثلا لوحلا

 نأ ىلإ اهب جحم ملف اهب جحم نأ ىلع هنجح جرخآ نمو : يحبصلا ةلأسم
 . ةاكزلا ىف هلام ىلع اهلمحمالو ث اهف هيلع ةاكز الف { لوحلا اهبلع لاح

 ىح لعج ايف هذفني ملو ، ليبسلا نباو ءارقفلل هب ىمس و الام لعج ول كلذكو
 . ملعأ هللاو . هيف ةاكز الف ، لوحلا هيلع لاح

 ءىش ىف ةاكزلا بجت لهو : هللا همحر © ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 )١( فيظنتلا : ةلاق سلاو ةراصقلا .
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 ،اوض رقني نأ ىلإ هدالوأ دالوأ و & هدالوأ ىلع لجر فق و اذإ تافوقولا نم

 ناك اذإ لاح لك ىلع تاسبحملا ىث ةاكزال : لاق ؟ ءارقفلل نوكي كللذ دعب

 ةلغ هدالوأ حنم ناك نإ امأو © ءارقفلل هريصم مهيلع فوقوملا دعب نم

 . ملعأ هللاو : ةاكزلا هيف ىذلا اذه ، هتلرول نوكي دعبو ، مهيلع اهفقو وأ

 ةضف لاقثم ةئام اهدنع ةأرما ىفو ديعس نب سيمح خيشلا : ةلأسم

 له ( صالخ ) ريغ: ( افويز )الاقثم نوعبرأ هنزو ىلح اهدنعو ( اصالخ )
 باصنلا هب متي ام ىلحلا ةميق ناك نإ ىعم ىذلا : لاق ؟ال مآ ةاكز هيلع

 باصنلا هب مي ال ىلحلا ةميق ناك نإ و . ةاكزلا اهيلعف ، لاقثملا ةئم ىلع عمج اذإ

 غوصلا ماد ام : لوقو © لوقلا رثكأ ىن اهيلع ةاكز الف ةضفلا ىلإ عمج اذإ

 نم هريغ وأ ساحنلا مكح ىلإ ربصي ىنح ةضفلا ىلع لومحم وهف ةضف ه رثكأ
 . ملعأ هتلاو . اهبف ةاكزال ىتلا رهاوخلا

 هفأ ةعورزملا ركاكسلا نعو : هللا همحر رمع نب قياش خيشلا ةلأسم

 لبق ةلجاع اهلهأ نم ةاكزلا اهتميق نم ضبقيو 0 اهعرازم ى موقتو ةاكزلا
 نم ةريبكلا ةمارغلابالإ موقتال ركاكسلا هذه نإ : لاق ؟ال مأ اهداصح

 اذه لخدو ةراجتلل تعرز دقو © ماعطلاو ةبحلا برض و هريغ و عشاقلا

 اليلق عرزي ىذلا الإ لاملا سأر لثم وهو ةاكزلا هيف اذهف ، هيلإ جاتحم ايف

 ىلع ىرقنهلا هقفنا ءىش لكو هيلع ةاكز الف ةراجتلا هب ديريال © لكألل
 قف ىرقنهلا ىلع لومحم وهف © نيد وأ فلس وأ ض رق نم ءاكرشلاو ريدايبلا

 ، اضغ ركسأا ناك اذإ امآو 2 عاتملا لاح جضن اذإ مم وقتلا ىن هلاح و ،ةاكرلا

 ركسلا ىلع هقفنأ ىذلا هلام سأر نم ةاكزلا ذخأ ءاش نإ ىناجال هيف رايخلا ناك

 لاح هلاح نوكيف جضني نأ ىلإ ربص ءاش نإو ، هريغو ةبحلا برضو

 هموق نإو & كلذك وهف رصع نإو ع ةقدصلا هتميق ىفف عيب نإو ، ةراجتلا
. دقنلا هيف لصألا نأل زئاج لوق ىلعف ل ودعلا
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 ناك نإ ىنبجعي انأو ، ىناجلل اهف رايخلا لاق خيشلا نإ : فلوملا لاق
 ؛'ضغ ركسلاو ث .هتاكز رهش لخد و ةاكزلا بوجو لبق مهاردلا هذه قفنأ ! )

 ىرديال هنأل ئ ةاكزلا ةيدأتىلع رجن الأ مهاردلا نم هيلع م رغ ام ىواسيال

 . ملعأ هللاو . بطعي مأ ملسيأ

 اذإ ث خرطبلاو نطقلاو ناتكلاو تقلاو ملظعلا: عرز ىو هنمو : ةلآسم

 ثالث وأ نمت زج تقلا وأ ملظعلا نم غلب و ڵ باصنلا غلب املف ؤ ةعارز هعاب

 ضعب ىلع نهضعب لمحأ © ثالثلا وأ نيتزلا ىف باصنلا غلبو ، تا زج

 هعرز ناك نإفأاناتك عرز ىذلا امأ : لاق ؟ ال مأ نهنمش نم ةاكزلا ذخاوتو

 ، رشعلا عب ر ةاكزلا كلذ ىفف هلام سأر نم هدامسو هرذب ىلع قفنأ و ة راجتلل

 ةاكز الف © هلام سأر نم ئيش هيلع قفني ملو © هلايعلو هلام ىن هعرز نإو

 ائيش عاب ىذلا امأ و . ملظعلاو خيطبلاو نطقلاو هريغو تقلا كلذكو . هيلع

 .عرزي مل ناك نإو 2 ةاكزلا هيفف ةراجتلل اهعرز ناك نإف { ةعارزلا هذه نم

 مهارد عئابلا اذه دنع ناك نإف ، باصنلا نت زج وأ ة زج غاب و ة راجتلل كلذ

 ; هرهش لاح و ث ةاكزلا هيف بجت غوص وأ ، ةاكزلا اهف بجت ة راجت وأ اهكزي

 ةاكز ىلع تفيضأو تعمج « هدي ى ةيقاب مهاردلا هذه و ، هيف ىكزي ىذلا
 لخدت نآ لبق هتاكز ىدأ دق ناك وأ ، هيكزي لام سأر هل نكي مل نإو © هلام
 بجم امم ناكو © لوحلا لوحم ىنح كللذ ىن هيلع ةاكز الف © ةلغلا هذه هيلع

 . . ملعأ هللا و . ةاكزلا هبف

 هعنمب افثاش هل رجأتساو ةراجتلل انالجلج عرز نميفو : ىلم رلا ةلأسم

 ، هرشع فصنب هدصحم نم هل رجأتساو & نالجلج ةيرجأ ةسمخ ربطلا نم

 ؟ نالجلحلا ةلمج نم ةاكزلا ذ.خ؛وتأ { هتاكز لحم تقو هداصح ناكو

 انهه ةرجألا نإ : لاق ؟ هداصحو هتفاوش ىلع هرجأتسأ ام هنع حرطي الو

نيدلا نإ لوقي نم لوق ىلعف ص ةاكزلا بحاص ىلع نيدلا ةلزنمب ىدنع
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 ةرجألا هذه نم هيلع تبث ام هنع طقسي اذه نإف 0 ةاكزلا بحاص نع طقسي

 . ملعأ هللاو . ةرجألا هذه هنع طقستالف هطقسيال نم لوق ىلعو ، فئاشلل

 اهقادص نوكي نأ اهيلع طرشو ةأرما جوزت لجر ىنو هنمو : ةلأسم

 بجت ىتم 2 اهب لخد و © نيتنس وأ ةنس ءاضقنا ىلإ هيلع اهل الج؟وم لجاعلا
 ط رشلا اذه عقون ناك نإ : لاق ؟ ةاكزلا هيف بجت امم ناك اذإ هيف ةاكزلا اهيلع

 لحم ىنح اهيلع ةاكز الأ ىنبجعيف 0 اذه ىلع جيوزتلا ةدقع دنع امهنيب

 اذإ امأو . لحم نأ لبق اع لخد دق ناكاذإ ، لح ام دعب لوحلا اهلع لوحم و

 هيفف ض هنم هتبجوتسا نأ دعب اهسفن ةبيطب هيف وه اهلجأف الجاع هلصأ ناك
 َ . ملع هللا و . اه بج و ام دعب لوحلا هيلع لاح اذإ ةاكزلا

 ردق سانلا هيلع نيد هلو ، مهارد هدنع تدجو نميفو هنمو : ةلأسم

 هيلع لحم مل هنأ هب جتحا مهاردلا ةاكز نعىلا ولا هلأس اذإف ، ةير ال مه ردةئامنن

 هلوق لبقيأ ، تقو ىأ ىن مهاردلا هذه هل ثدح هنأ ىلاولا ملعي ملو : لوحلا

 ةاكزلا بحاص ناك اذإ : لاق ؟ كلذ ىن هلوق لبقيال و ةاكزلا هنم ذخوت مأ

 نع ةاكزلا رتسب امهتم ناكاذإ امأو . لوبقم هلوقف & طيلختب مهنيال ، انيمأ

 مهنا اذإ لوقو ،ةهتنامأ ىعو قدصم لرق . افالتخا هيف نأ ىدنعف { نيماسملا

 ق هب اوذخأ مح ١ اوجرأو ] ةاكزلا هنم ذحخ؛وت و قدصرال لوق و 5 فلح

 . ملعأ هللاو . ةنياعملا ىف نيقيلا هبثك مهنمهن نيذلا نمل

 ةاكزلا تبج وأ ىنلا ةلعلا امو : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم

 ميلست نع ىناوت اذإ هبر دنع لوح هيلع لحص مل اذإا دافتسملا لاملا ق

 هذه نوكت له ع لبق نم هيلع ىكزي ىذلا . هل امل ةاكزلا نم هيلع بجي ام

 ؟ هتتاف ىنح دمعتم ةالصلا كرت نم ىلع بجت ىلا ةرافكلا لثم ةبوقع

لصوي نأ لاملا بر ىلع نأ ىعم ىذلاو 0 اذه ىلع فقأ مل : لاق



٣٣٦ _ 

 اهةحتسم ىلع سياو ءارقفلا نم اهقحتسم ىلإ ةضفلاو بهذلا ةاكز نم هيلع ام

 لعج نمو . اهعضاوم ىف ةقدصلا ضبةل لاومألا بابرأ ىلإ اوتأي نأ
 ىذلا لاملا نم "ىش كيرشلا دي ىف مادامف ،لاملا ىف كيرشلا ةلزنمب ةاك زلا

 هكيرش ناك ثاي رشلا هدافتسا اهو ،اهلاح ىلع ةيقاب ةك رشلاف ةكرشلا هيف

 ملو . هكي رش هنع لصفنا هكي رش قح عيمج لس اذإو 2 ةدئامناا ى هعم الخاد

 : لوقي نم لوق ىلع ةك رشلا دقع لالحنا دعب هدافتسا ايف هعم لخدي

 « ةمذلا ىن ةنوحضم ةاك ز!ا نإ لوةي نم لوق لعلو 0 ثليرش ةاك زلا نإ

 هب لوقلا نم اذه مدعي الو لوحلا لوحم ىتح ةاك زلا ةدئافلا ىن بجوي ال

 ىلإ اهميلست هل هجوتي ملو اهل ولح دعب هلام ةاك ز لاملا بر زيم نإ امأو
 اهعفديا اهقحتسي نم باط ىق ناك :وقحلا هوجو نم هجوب اهقحتسي نم

 ىلع ةدئافلا ىف هيلع ةاكز ال هنإ : اولاقو كالذ ىف رذعلا هل اوملهج دقف هيلإ

 . ملعأ هتلاو . ةفصلا هذه ىلع

 همرغ و هئام ىلع و هض رأ ىف ا ركس عرز نم : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟ هئام ةداعق باسحم هنع طقسيأ هئام ىلع هطلخ و ءام دعقتس ةمارغ هيلع

 . هنع طقسي الف هدعقتسا ىذلا امأو هئام ةداعق ردقب هنع طقسي : لاق

 : علع أ هتلا و

 مث ث ةيرال ىنثامب ةراجتلل ةعاضب ىرتشا نميفو : ىلمازلا ةلأنم

 ىننا هرهش لحو ث ةيرال نيسمخ ىواست تراص ىنح ةعاضبلا تصخر

 ؟ ةاكز اهيف هيلعأ 2 اهاوس لام سأر هل سيلو © لبق نم هيف ىكزي

 علبق نه هيف ىك زي ىنلا هرهش ىضم دعب باصنلا هب ميام دافتسا نإو

 اذه ىف لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتعاضب نث ىلع ةدئافلا لمحن

 ام عي مل اذإ ها ردلا نم هب ىرتشا ام ىلع لمعلا لوق ©0] فالتخا

 لوقو . ةاك زاا باصن نع هتميق تصقن ولو لوحلا لاح ىتح هارتشا

بحاص دنع نآل ةاك ز هيف بجت مل ةاك زلا باصن هتميق نع تصقن :اذإ



٣٣٧ 

 اذإ لوقلا اذه ىلعف © لوقلا اذه ىنبجعي و . ةميقلا ىلع لمعلا لوقلا اذه

 تصقن ام دعب ، لوحلا لوحم نأ لبق وأ لوحلا لاح ام دعب ةدئاف دافتسا

 ١ باصنلا هلام غلب ام دعب ، لوحلا لوحب ىنح ، ةاكزلا هيف بجت مل ةميقلا
 ىلع لوحلا لحم ملو ، لبق نم ةاكزلا هيلع ترج لاملا اذه نوكي نأ الإ

 وهو لوحلا لاح و ةدئافلا دافتسا ىنح ث ةاكزلا باصن نع هتميق ناصقن

 ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا هنم ذخوت نآ ىنبجعيف ، باصنلا غاب

 الام عابو ؤ همهارد هيف ىكزي ىذلا هرهش لح نميفو هنمو : ةلأسم

 عئابلا ضبقي ملو ث اذه هنمثب ,اعيب ىرتشملا لبقو ث ةضف ةيرال فلأب
 هلك كلذو ‘هيلع هدرف ، ىلام ىلع در : ىرتشملل لاق عئابلا نإ مث ، نمثلا

 ؟ال مأ ةاكز ةفصلا هذه ىلع اذه نمث ى ههزليأ ، هلام سأر ىكزي نأ لبق
 نأ امهدحأل هيف ريغال تباث عيب امهنيب عقو ىذلا عيرلا اذه نإ : لاق

 نم لوق ىلع ةاكزلا ىدنع عئابلا ىلعف { عيبلا اذهب هيلع هبحاص كسمت ول

 ةاكز الفلوآلا عيبلل خسف اهنإ لوقي نم لوق ىلعو. ةتباث ةعيب ةلاقإلانإ لوقي

 امهالك وأ امهدحأ هضقن ول نأ اضقتنم الوهجم عيبلا ناك نإو © اهيف هيلع.

 . ملعأ هللاو . عيابلا ىنعأ ث هذه ثاتفص ىلع مهاردلا هذه ى هيلع ةاكز الف

 مهارد هلو & رفص رهش ىث همهارد ىكزي نميفو ىحبصلا : ةلأسم
 نآ لبق ةدئافلا تناك نإ . همهارد ةدئاف هاطعأ و رجاتلا مدق مث © رجات دنع

 لمحم الو ص هيلع ءىش الف ىكز نأ دعب تناك نإو ، ةاكزلا اهفف ىك زي
 نأ دعب رخأ اذإ امأو . ملعلا دعب هرخأت عقيف هب ملعي نأ لبق هبستك ا ام هيلع

 . ملعأ هللا و . هبستك ا ام ةاكز هيلعف ملع

 ليقاثملا نم اذه اننامز ىف ىلحلاو دقنلا نم ةاكزلا غلبم مكو : ةلأسم

 ٠ ملاس نب بيبح و ء سيمخ نب رصان و« ريشب نب ديعس خياشملا لاقف؟ تايدمححملاو :
 ىثام نزوو _ مهدنع اذكه - الاقثم نيعب رأ وةئامنم ةاكزلا باصن غلبم نإ

( ! ج راثآلا بابل - ٢٢ م )



_ ٣٣٨٢ _ 

 تناك اذإ ةضف ةيدمح نوعبرأو © ةضف ةيدمح ةئامف تايدمحملا امأو . مهرد

 رصان خيشلا لاق . اه ريغ عبر جرخأ رثك نإو ، اصلاخ الاقثم ةيدمح لك

 ىلإ ةضفلا جرخت ل ام لاقثم اثلث مهردلاو 3 مهرد اتئام اهغلبم : سيمخ نبا

 ةرشع ىنثاو ةضف ةيرال ةئام ردقب اذه اننامز فرصب لعلو & رفصلا دح

 . ملعأ هللاو . تايراللا باسح ةضف ةيرال

 ةضفلاو بهذلا و ريناندلاو مهاردلا تناك اذإ مأو : فنصملا نم ةلأسم

 كلذ ىف ملعن ال و ، ةلغلا ةل زنمب كلذفهيلع نيد ءاضقل الوة راجتلا ريغل هدي ى

 ةراجم ريغل ةعوضوم ىه اممإ و ةراجتلل ذختتال ض و رع كلذكو 0 افالتخا

 ديري عاتم وأ ضورع وأ ناويح لك امأو ى ةلغلا ةل زنع ىهف ةوسكل ال و

 ث افالتخإ هيف ملعن الف ناويحلا نم ةلغلا هب ديرأ ام امأف © ةلغلا وأ ةراجتلا هب

 { رقفلاةلزنمب وهفهتتنتس ى اه ىنغتسي وهتلغهنغترل اذللوصألا ةلزنم وهو

 اذإ ، ةمئاسلا ربغ و ةمناسلاو منغلاو رقبلاو لبإلا نم تاناويحلا عيمج كلذ و

- 

 . ق ملعن الو . لوصألا ةل زعم وهف 6 ةراجتلاهب دي ريال ةلخال لام لصأ تناك

 { لغتسيو ءاركب ةلغلل اذختم ضورعلا نم ناك ام كالذكو . افالتخا كالذ

 ضورعلا نم ناك ام امأو . افالتخا ملعن الو ، اذه ىف لوصألا ةل زنمب كلذف

 لاقي ام بسح ىلع هيفلوقلاف ةراجتلل اذختم لوصألاو ةعتمألاو ناويحلاو

 هبشأ وه لام ةراجتلا نإ لوقي ىذلاو . فالتخالا نم رناندلا و مهاردلا ىف

 لاح ىلإلاح دقف 2 هب رجتي ىذلا هلام سأر دقف ىنمهنآلامهدكوأو نل وقلا

 ةلغلاف ، براضيو اهم رجتي مهارد و لام لصأ هل ناك نإ كلذك و . مدعلا

 هث زحت مل نإف ، دحاو هيف فالتخالاو ، ءاوس ة راجتلا نم ةلغلا وأ لاملا نم

 . ملعأ هتلاو . فالتخالا ىلع ث ريقف وهف ةراجتلاو لاملا س ةلغاا

 ركساا نم هعم لصحم ام هنم ذخوي ركسلل عرازلانإ : ناديبع نبا ةلأسم

 تناك وأ،لوحلاهيلع لاح اذإ رشعلا عبر هنم ذخوي ركسلا ردبو { ريمخلا و

ركسلاةنوئم نع لضف اذإ ريفسلاو صاصملا امأو . لبق نم هيلع ىرجت ةاكزلا



_ ٣٣٩ 

 . ملعأ هللاو . اهنف ةاكز ال ةرصعملا ثال ذكو & ةاكز كلذ

 تمزل © ربلا باوبأ نم ءىشل !هب ىصوملا مهاردلاو : ىحبصلا ةلأسم

 اميف ةثرولا بلوط نإوس زاج كلاهلا ىلع اميف ىص ولا بلوط نإ ةاك زاا اهف
 نإو ، لوقلا رثك أ ىن اهس ةاكز الف كالاهلانم زييمتلا ناك نإو . زاج مهيلع
 هنع تآ زجآ ىدأ امهيأو 2 ةاكزلا اهنفف ثراواا وأ ىص واا نم زييمتلا ناك

 . ثراولا نم هاياصوو كثكالاملا نيدب ىل وأ ىصولا : لاقو . هللا ءاش نإ

 . ملعأ هللا و

 هتقفن ريغ ىف ةاكزلا نم هذخأ ام ريقفلا لعج ىث فلتخا هنم و : ةلاسم

 لوقلاو . ةيفاصلانم هذخأي اميفكلذكو ت هل هزجب مل وهيف ددشضعبف ، هت وسكو
 . ملعأ هللاو . ةاكزلا ىف لوقلا نم عسوأ ةيفاصلا ى

 لوق ىلع ازثاج اعيب اهعاب وأ مامإلا اه ضياق ةيفاص نحع هتلأسو : ةلأسم

 ثكالذ ق : لاق ؟ اهف ة اك زلا زئاج هجوب اهقحتسا نم ىلعأ 3 كلذب لوقمق٫ نم

 اهفتبج و اهلاقتنا تبث اذإ لوقو & لصألا ىلع اهيف ةاكز ال لوق { فالتخا

 زاج اذإ ةفوقوملا لاومآلا ىف لوقلا كلذك و ، لوقلا اذه ىنبجعي و . ةاكزلا

 . ملعأ هللا و . قح هجوب اهلاةذا

 عيبلا ىف ةلاقإلا عئابلا طرتشاو ث اعطق الام ىرتشا نمو هنمو : ةلأسم

 ؟لاملا اذه اهم ى رتشملامهاردلا ىنةاك زلا ى رغشملا ىلع له 0 مولعم تقو ىلإ

 ةعيب نيملسملا ضعب دنع ةلاقإلا نآل ، اذه لثم ىن ةاكز هيلع ملعأ ال : لاق

 اذه بحاص دنع ةاكزلا بجت [ نأ ] ىسعف 0 عيبلل خسف اهنإ ليقو . ةتباث

 . ملعأ هللاو . لوقلا

( نادبلا ) ةميق بسحيف باصنلا غلبم ىف ركسلل ةمارغلا امآو : ةلأسم



1 
١ 

_ ٣٤٠ _ 

 عرزال هارتشا ىذلا( عشاقلا ) ةميقو‘ عر زاا برض ةرجأ و، اهعرز ىتلا
 كلذكو . ةاكزلا باصن ىق كالذب بسح الف © هتباد ىلع هسفنب هسيه امأ و

 راص اذإهنإف٥ارحتي [ نأ ]ردقيمل و كلذ ف رعيملنإ و بسحم ال ض رألا دعت

 راظنلا امأو . ةضف ةيرال ةرشع ىتنثاو ةيرال ةئام عرزلا نم هبيصن ةميق
 ةرشع ىتنثاو ةيرال ةئام راظنلا نم هبيصن ةميق راص اذإ اعرز رظني ىذلا

 ةميق تراص ام دعب لوحلا لاح اذإف 0 ةاكزلا باصن نوكي كالذف 0 ةيرال

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا هيلعف ةيرال ةرشع ىتنثاو {ةيرال ةئام راظنلا وأ ركسلا

 ىدامح ى تاف ، رفص رهش ىف اهكزي مهارد هل نم و : ىحبصلا ةلأسم

 .ىلع لوح لاح اذإ ةاكزلل ثراولا ىلع بجت ليق ، بجر ى هلام مسقو
 كلاهلا رهش هرهش ليقو © لاملا مسق ذم ليقو ، كلاهلا تام ذم هدي ى ام

 . ملعأ هللاو . هترصتخا حرشو ةجح ليواقألا هذه نم لوق لكل و

 لام نم ىصولا هعاب ه فالتخا ةاكزلا بوجو قو هنمو : ةلأسم

 طيح نيدلا ناك نإف > هتقو لوخد دعب و هنم ةاكزلا جارخإ لبق كلاهلا

 . ملعأ هللاو . ءاوس امه ليقو © ىلوأ ةاكزلا ليق و ىل وأ نيدلاف © هلام

 بهذلا ىلع ةضفلا لمحتو & ةضفلا ىلع بهذلا لمحم : ىلمازلا ةلأسم
 { رثكألا ىلع لقألا لمحم لوق: امهلمح ىف فلتخاو © ةاكزلا بوجو ىن

 لوقو ، بهذلا ىلع ةضفلا لمحت لوقو ، ةضفلا ىلع بهذلا لمحم لوقو
 اذإ ثكالذ لثمو . اندنع لمعلا هيلع ىذلا اذه و © ةاكّزلل رفوألا ىلع نالمح

 ةضفلا تبسح اصيخر بهذلا ناك نإو ، ةضف بسح ايلاغ بهذلا ناك
 . ملعأ هللاو . ابهذ

 هنم ذخثوت له ةضفلاو بهذلا نم بئاغلا لام ى : ىحبصلا ةلأسم

 رثكأ نكلو تركذام ىلع وه لاق ؟ نيدلا عفري ال نم لوق ىلع ةاكزلا
 رثألا عابتا و 5 ةضفلاو بهذلا ف بئاغلا ىلع ةاكز الهزأ مه راث آ ىت ءاج ام

. ملعأ هتلاو . قيلأو ىلوأ



٣٤١ 

 هبف بجت امم ةنس ىلإ نيد هل لجر ىن : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلأسم
 لاح اذإ هتاكز هيلع بجت مأ هبوجو دنع هتاكز هيلع بجت له ث ةاكزلا

 رهش ىف هيكزي لام هل لبق نم ناك نإ : لاق ؟هلحم وهب وج و دعب لوحلا هيلع

 هنكمأو لح اذإ لوقو ، هرهش ىف لوق ، اذه هنيد ىكزي هنإف { مولعم

 لاملا نم كلم اذإ هنإف ، هلام هيف ىكزي رهش لبق نم هل نكي مل نإو { هضبق
 وهو ؤ لوح هيلع لاح اذإ هيكزي نأ هيلعف ، ةاكزلا هيف بجت ام ردقب
 . ملعأ هتلا و . نيملسملا لوق رثكأ ىن ، هكلم ىف مات باصن

 : دابو بهذ نآ ىلإ هتاكز جرخت مل ىلح اهلع ناك ةأرما نعو : ةلأسم
 جرخت نأ اهيلعو ، رذع ةاكزلا ىف اهلالف ةفيعض ويهو ةعس اهدنع سيلو
 عيطتست ال تناك نإو ك سانلا ىلإ ةلأسملا نود ايف تعاطتسا ام ةاكزلا هذه
 كلذ نم اهبر رفغتست لوقف & سانلا ىلإ ةلأسملاي الإ ةاكزلا هذه جارخإ

 ,: ءاهقفلا ضعب لاق دقو ، كلذ ىلع تردق ىم ةاكزاا جارخإب نيدتو
 . ملعأ هللاو . الهاج ناك اذإ ةاكزلا ىف لهاحلا ىلع م رغال

 نإ : ةاكزلا قهنع ةلأسم نم - هتلا همحر ملاس نب بيبح خيشلا ةلأسم

 ناك اذإ كلذ ى لثملا وأ ، ررض كلانه نكي مل اذإ ةضفلا نم ذخأ اوءاش
 . ملعأ هللاو . لوقلا ضعب ىلع زئاجف نملا ىلع اوقفتا نإو ، ررض ثكللانه

 لاحف © ةبراضم مهرد ىام لجر ىلإ عفد لجر نع هتلأس و : ةلأسم

 هيف بجت امهريغ لام هلو © امهرد نونامثو مه ردا اتئام ىهو لوحلا اهيلع

 ل وأ هامَسَق . حب رلا نم هتصح و مهرد ىئاملا ةاكز هيلع : لاق © ةاكزلا

 : لاق ؟ ةاكز براضملا ةصح لبق نم لالا بحاص ىلعف : تلق . هايسقي

 نه هتصح ريغ لام هل سيلو هتصح ةاكز براضملا ىلعف : تلق ث ال

 اذه هبشي الو : تلق .ال : لاق ؟ لاملا بحاصل ةاكزلا موزل لجأل حب رلا

مزل ةاكزلا لاملا بحاص مزل اذإ اولاق امك ، لاملا بحاص ىلع لمحم لماعلا
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 (١)اولوقي ملأ : تلق © ءىش ى ثالذ نم اذه سيل : لاق ؟ ةاكزلا لماعلا
 ، هلام سأر ى الإ ةبراضملا ىف ىذلا لاملا ةاكز هيلع سيل لاملا بحاص نإ

 لاملا - حبرلا هل لصحم و ڵ براضملاو وه مسقي مل ام لاوحأ هيلع رم ولو

 3لازأ مل غ لوقلا اذه بحاصل : تلق . اذه ليق دق معن : لاق ؟ هدي ف

 ىف ةبراضملا تناك اذإ لاملا سأ ر نع ةاكزلا ىف الإ لاملا بحاص نع ةاكزلا

 ىرجم ام الو ، حبرلا نم لصحم ام ملعي ال هنأل : لاق ؟ دعب براضملا دي

 هيف بجت لام نم هيف هلام ملعي سيلف هيلإ لصي ملامو ، ةف آلا نم هيلع

 ةنامألا ةل زعم { براضملا دي ىن هملع دق لاملا س آرو ، كلذ نم هيف ةاكزلا

 . صقن دق هنأ ملعي ىتح ةاكزلا هنع جرخت ، عوفرملا لاملا .وأ نيدلا وأ

 . ملعأ هللاو

 “ لوحلا اهيلع لاح 3 اهكلمم مهرد اتثم هدنع لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ةاكز نم ةدئافلا ىئ هيلع له © الام دافتسا ىنح ةاكز اهنع جرخم ملف

 .لك سانلا عم لمعي ناك هنأ ريغ ، الام دفتسي مل نإف : تلق . معن : لاق

 اذه له و 0 ةاكز اذه ىن هيلعب له . هب لمع امب لكأيو نيقناد وأ قنادب موي
 .. عم لمعي ناك ول تيأرأ تلق . معن : لاق ؟ هتوق نع لضفي ال وه و ةدئاف

 اذه ىف اضيأ هيلع له ح هموي ىف هلكأي و رلاو زيحللاب لمعي وأ هتقفنب سانلا

 .ماعطلا نم هب لمعي ام مكح ق رتفا مل : تلق . ال : لاق ؟ هتميق ىن وأ ةاكز

 : لاق ؟ هلكأيو ماعطلا نم هب ؛ ىرتشي و مهاردلا نم هب لمعي امو ى هلك أي و
 .ةقفن و هتةتفنل ء ىش اهنم هل كرتي ر ال مهاردلا نم هدي ىف ىذلا نأ امهنيب ق وفلا

 .. احهنيب قرفلا اذهو أ ةقفن هلايعلو هل كرتيف ماعطلا بحاص [ انمأ ] هلايع

 . ملعأ هللا و

 اهزيم دقو ا جحم مهاردب ىصوأ ىذلا امأو : ىحبصلا ةلأسم

 ۔.-_

 )١( اولاق سيلآ ه : لصألا ىف ٠٩ .



_ ٣٤٣ 

 ةاكز ال ةجحلا م اردف كلاهلا ةاكز تقو هيلع لخد مت & تام امدعب ثرا وه

 ¡ لوحلا اهيلع لوحم ىتح لاملا نم اهل جارخإ ةثرواا وأ ىصولا زييمتو . اهبف
 . مهدحأ صقن اذإ تبثي ال لوقلا رثكأف نويدلا مسق امأ و . دعب ذفنت مل ىهو

 . ملعأ هتلاو

 نأ ل ملسمو رفاك نب رثكأ و أ لب:٥ ؛الا نم نم سمخ قو : لماز :ا ةلأسم

 نيملسملا ىش ا وم نم اهلص أ ةيشاملا نوكت نأ الإ ة ٥ اكز هتصح ف ملسملا ىلع سيل

 . ملعأ هللاو . لوق ىلع ةاكزلا اهيف نوكي نآ ىسعف 0 ةاكزلا اهبف ىرجت ىنا

 نم عبرأ هدنعو .0 امهاع رفسي نالمج هدنع نميفو هنمو : ةلأسم

 هيلع سيل : ةقدص لماوعلا ىف سيل لوقي نم لوق ىلعف ع ثانإلا لبإلا

 . ملعأ هللاو . ىدنع اميف لمعلا هيلع لوقلا اذهو { عبرألا ىف ةاكز

 نات رقب و ،هيخأ تانبل ناتنثا تارقب تس هدنع نميفو هنم و : ةلأسم

 نهلك نهو ؟ال مأ ةاكزلا هيلع بجتأ ، هسفنل نات رقب و { ىص وهو هنبال
 ةطلخ ىماتيلا ىلع سيل لوق ث افالتخاكلذ ىف نإ ىدنع اميف لاق 0 هدي ى
 لكل ث ةاكزلا مهمزلت ريخآلا لوقلا اذه ىلعف © مهريغك ةطلخلا مهيلع لوق و
 . ملعأ هللاو . كلذب لوقي نم لوق ىلع © هبوني ام مهنم دحاو

 اذإ ، نتقان عابرأ ةثالث و لبإلا نم عبرأ هدنع نميفو هنمو : ةلأسم

 هيلعف © لوح اهباع لاحو . عب رآلا هلبإ ىف ةطلتحم ناتقانلا ناتاه تناك

 . نىتقانلا نم نم مهبيصن ردق ىلع ةاشلا ىن هايإ هئاكرش ( ةصصاحم ) ى ةاش اهف

 ةاشلا نأل . مهياع ء ىشال لوقو © مهبيصن ردقب مهباع لوق 0 فالتخا

 ل ناتقانلا تناك نإو ب مهيصن ببسب همزلت ملو { لاح لك ىلع هل ةمزال

 . ملعأ هللاو . هدح و ةاشلا وه ةيلعف © هلبإ ىن ةطلتع نكت

بحاص وأ ىعارلاهل لاقو { ةعمتجم ةيشاملا قد.صملادج و اذإو : ةلأسم
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 هلوق ن وكيأ، نيموي نم وآةعاسلا هذه الإتطلتخا [ ام ] مغلا هذهنأ مغلا

 قدصملل بيطيال لوق، ليواقأ ةثالث ةلأسملا هذه ى : لاق ؟ال مأ الوبقم

 هنآ هعم حصي ىتح © عامتجالاب اهنم ةاكزلا ذخأ ، ةعمتجم ةيشاملا دجو اذإ
 نمم ناك اذإ اهبحاص نم رارقإب وأ 0 ةعمتجم ىهو لوحلا اهيلع لاح

 ذخأ هل زاج هعمتحم اهدجو اذإ : لوقو . هلامب هسفن ىلع هرارقإ زوجس
 ذخأ نع فقو لوح اهيلع لع ملهنأ اهحاص جتحا نإف ك عاتجالاب اهنم ةاكزلا
 ةاكزلا ذخأ ةعمتحم اهدجو اذإ لوق و. لوحلا اهلع لوحم ىتح اهنم ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . لوحلا ىلإ رظني الو © اهنم

 هيف بجت امم هتميق ىلح اهدنع ةأرما ىق : ديعس نب سيمخ ةلأسم

 عفري نأ دعب ىلحلا ةميق نم قبي مل اذإف ى هلك وأ ائيش هنم تنهر و ةاكزلا

 هيف غلبي ام ىقب اذإو ، هيف ةاكز ال نأ مات باصن هيف غلبي ام نهرلا هنم

 . ملعأ هللا و . نه رلا ةميق حرطيو هيف بجع ام هنم جرخأ م \3 باصن -

 ىهو لوحلا لاحو انيد مهاردلا ذخأ اذإو : ناديبع نبا : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . ااحصأ ىلع ثالذكو ث لوقلا رثكأ ىلع ةاكزلا هيلعف باصن

 مه نيذلا هدالوأ هيلع لمحم لجرلا نأ هانظفح ام رثكآو : ةلأسم !

 وأ بهذ وأ مها رد وأ هدنع نم ىلح مل ناك اذإ ةاكزلا ى نيغلاب رغ

 وأ ىلحلا ناك نإو & باصنلا لمكيل ضعب ىلع مهضعب' لمحمو © ةضف

 بجت مل دلاولا ناكو ، دلاولا ريغ دنع نم ةضفلا وأ بهذلا وأ مها ردلا

 دحاو لك ناكو ص ضعب ىلع مهضعب لمحم مل © كلذ هلاح ى ةاكزلا هيلع

 ةاكز هنع هدلاو جرخأ هدحو هلام ىن ةاكزلا تغلب نإف { هلاح ىلع مهنم

 ةاكزلا هيلع بجت دلاولا ناكو & دلاولا رغ دنع نم ىلحلا ناك نإو © هلام

 فلتخاو . هدلاو لام ىلع ةضفو بهذ نم دلولا لام لمحم هنإف & لبق نم

 اذإ مهدلاو لام ىلع نغلاب اوناك اذإ دالوألا لام لمح ىف ىأرلاب نوملسملا
 { ةضفلاو بهذلا ىف ةاكزلا ىن مهباع, نولمحم مهضعب لاقف 0 هرجح ى اوناك

نولمحم مهنإف رامثلا امأو . لوقلا رثكأ وهو هيلع نولمحم ال مهضعب لاقو
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 اذإ كلذ رسفت تدجوو . ةيشاملا كلذكو . هرجح ق اوناك اذإ هيلع

 . ملعأ هللاو . ةشيعملا ىف ءاطلخ اوناك اذإ ىلمازلا نع هرجح ىف اوناك

 ءىد رلابسح اذإ ؟هباسح ام اثيدرو ًاديجناك اذإ ةضفلا عون و : ةلأسم

 هيف تبجو ءىدرلا باسحب بسح اذإو 0 ةاكزلا هيف بجت مل ديحلا ةميقب

 تغلب اذإ : لاق ؟ ةاكزلا اهف بج ةئيدرلا ةضفلا نمالاقثم مكو ء ةاكزلا

 تناك اذإ 0 ةئيدر وأ ةديج تناك .« ةاكزلا اهفف مهرد ىئام ةضفلا

 بجت ام ردقب ءىد رلا نم هيف بجت ام ديحلا نم جرخت و ، ةضف اهنأ فرعت

 . ملعأ هلا و . هيف

 دق ضرتقملا ناك نإف لج ر نم مهارد ضرتقا نميف : ىرفاغلا ةلأسم

 ىق دحاو لك © اعيمج اهم زلت اهيف ةاكزلا نأ ضرتقملا دنع اهكرتو اهضبق

 اهفف © ةاكزلا هيف مزلت ع ىش ىن ضرتقملا اهفوح نإو هتاكز موزل تقو

 هيلع ةاكز الف ص ةاكزلا هيف م زات ال ء ىش ىف تناك نإو © ةاكزلا امهساع

 . ملعأ هللاو . ضرتقملا ىلع اهيف ةاكزلاو ك اهف

 ةي رال ةئام وهأ ‘ ةاكزلا باصن ىفو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ةاكزلا باصن غلبم نإ : لاق ؟ كلذ ريغ مأ ةضف ةيرال رشع اتنثاو ةضف

 © ةضف لاقثم اةل: وه مهردلا و ء هيف فالتخا ال .© مهرد اتئام ةضفلا نم

 . صخرت و ولغت اهنآل اذه ىلع نوكي مهاردلا فرص و ، فالتخا هيفو

 . ملعأ هللا و

 اهل تضمو © ةاكزلا اهف بجت متيل مهارد هدنع نميفو هنمو :: ةلأسم

 ! هذه ىلع ءىش همزايأ ، هغولب دعب متيلا فرعي ملو 2 اهتاكز ملعي ملو نونس

 ةاكزلا جارخإ ميتيلل ليكولاو ىصولا مازلإ ىف نإ : لاق ؟ال مأ ةغلا
 هنإف . جارخإلا ىصولاو ليكولا ىلع نإ : لوقي نم لوق ىلعف 0 افالتخا

دعب هيلع ناقدصي الو © ةاكزلا ردق متيلل لاملا ةلمج ملستب نامضلا امهمزلي



- ٣٤٦ _ 

 ةاكزلاو ، انامض امهيلع ىري ال كلذ امهبلع ئري ال نم لوق ىلعو ث غولبلا
 لاوسلا هيلعو & اهنم ةءاربلا هل حصي مل اذإ اهنم جورخلا هيلعو متيلا لام ق

 ةاكزلا لثم ةرطفلاو د وقنلا نم قيضأ رامثلا رمأو ث ةيضاملا نينسلل ىرحتلاو

 . ةبتر امهنم طحأ وه موق لاقو . ىصولاو ليكولا براقي بستحملاو
 . ملعأ هللا و

 ، لجآو لجاع قادص ىلع تجوزت ةأرما ىفو : ناديبع نبا ةلأسم

 وأ ارسعم جوزلا ناك © ةميتي تناك وأ © اغلاب وأ ايبص ةأرملا تناك

 لمحم له 0 ةاكزلا هيف بجت مل غوصلا نم ء ىش ةأرملا هذه دنعو © ارمسوم

 ةميتي ةجوزلا هذه تناك نإ : لاق ؟ ال مأ لجاعلا اهقادص فصن اهيلع

 هب ىضرتو ابت نأ ىلإ اهقادص ىن اهيلع ةاكز الف ، اهجوز اهب لخدي ملو
 قادصلا اه بجو ذم لوحلا اهاع لاحو اه لخد دق ناك نإو ، اجوز

 تناك نإو . ةاكزلا هيفف ةاكزلا هيف بجت امم قادصلا ناكو ث لوخدلاب

 فصن ةاكزلا اهيلعف ، اه وبأ اهج وزةيبص وأ، اج وزهب تيضر وقةغلاب ةجو زا
 ك ةاكزلا باصن غلبي اهقادص فصن ناكاذإ ، اهب لخدي مل اذإ ، اهقادص
 هيف بجت امم & ءىش اهدنع ناك نإو 0 اهجوزت ذم لوحلا اهيلع لاح اذإ

 مكحمالف اسلفم اهجوز ناك نإ و ، هيلع اهقادص فصن لمح لبق نم ةاكزلا
 ۔ هضبقي ىتح سلفملا اهجوز ىلعال ىذلا ، قادصلا نم ةاكزلا ميلستب اهملع

 . ملعأ هللا و

 مش ، ةضف تايرال رشعب بهذ لام ىرتشا لجر قو هنمو : ةلأسم

 ةيرال ةرشع ىتنثا ىواسي راصف ةضف ىتيرالب هل هغوصي نم هيلع رجأ

 رغ اروسكم بهذلا موقي مأ ؟ اهزمب ةغيصلا هذه بسحت له © ةضف

 نزوت لب ث ةاكزلا ف بسحم ال زملا نإ لاق ؟ هيف هجولا فيك مأ غاصم

 . ملعأ هللاو . ةميقلاب اهنزو غلب ام اهنم ذخوي و ةغيصلا

هلعج و & ةجحلا ىذ رهش ىت همهارد ةاكز هيلع بجت لجر هنم و : ةلأسم



_ ٣٤٧ 

 دعب هديأف دافتسا ح ةدعمتلا ىذ رهش ىف اهملسو هتاكز مدق ش { هل اتقو هلك

 ىف هبلعأ ، ةجحلا ىذ وأ ةدعقلا ىذ رهش رخآ ىف اهدافتسا © ةاكزلا ملس ام

 هيلعف © ةدعقلا ىذ رهش ىف ةدئاف دافتسا اذإ امأ : لاق ؟ ال مأ ةاكز ةدئافلا

 . ةدئافلا ىف هيلع ةاكز الف ةجلا ىذ رهش ى دافتسا نإ و . ةاكزلا ةدئافنا ى

 . ملعأ هللا و

 اهملسف فورعم تقو ىق همهارد ةاكز لس نميفو هنمو : ةلأسم

 ةاكز هيلعأ © ةدئاف دافتسا دقو 0 اهاكز ماسي ل مهاردلا ن رم ائيش ىسن وأ

 نم ةدئافلا ىف هياع ةاكز ال : لاق ؟ ةدئافلا ةاكزو اهسن ىنلا مهاردلا ى

 . نيملسملا ىأر نم هب لومعملا لوقلا ىلع ماردلا نم ىسن ام لجأ

 . ملعأ هللا و

 ، هتمزل ةاكز نم اهنإ : لاقو مهارد ىلاولا ىلإ ملس نمو هنمو : ةلأسم

 » عهاردلا نم تملس ام لثم ةاكزلا نم ىلع سيل : لاقو ىلاولا ىلإ عجر ش

 !نم عفد ام عفد نأ دعب هلوق لبقي ال ٤ باسحلا ىن هنم اطلغ اهتملس امنإو
 عفدو ، هوجولا نم هجول اقحتسم ناك نإو ،:ةقث ريغ وأ ةقث ناك ، ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . قحلا هوجو نم هجو كللذف © ائيش ىلا ولا هل

 ، عطقلا عيب & ةضف ةيرال ىام هلام عاب نميفو هنمو : ةلآسم

 دعب هنم ةاكزلا ذخوت له ث رثكأ وأ ةنس ءاضقنا ةدم ىلإ لجوم قحلاو

 :لاق ؟ هدي ىف ىهو مهاردلا ىلعلوحلا لوح ىح مأ ؟ عاب ذنم ةنس ىضم

 لح ذم لوحلا لاح اذإ مهاردلا ىف بجت ةاكزلا نإ لوق { :فالتخا ثالذ ىف

 ع ى رتشملا ىلع هل ىذلا قحلا نم لج رل ةيرال ةئاه عئابلا لاح اذإ امآو 2 قحلا

 . ملعأ هللاو . عئاباا ىلع لمحم الو. ، هل تليحأ نمل ةئاملا هذه مكحف

 مهدلاو مهلع هفلخ ث رايخلا يبب لام مهدنع م وق ىف هنمو : ةلأسم

٠ ةاكزلا هيف غلبت ل هتصح مهم دحاو لك د رفنا اذإ ناكو ح رغ وأ



 ذحخ“وت له 0 ة اكزلا هيف تغلب هلك عمج نإ و 0 ةاكزلا هعم غلبت ممضعب ناكو

 رجي ملو ث ةاكزلا هيلع بجت نمم كلاهلا ناك اذإ : لاق ؟ ال مأ ةاكز هنم

 فالتخا كلذ ىفف &كثالاهلا هيف ىكزي ىذلا رهشلا ءاج نأ ىلإ ةمسق لاملا ى

 ةثرواا نم دحاو لك عم غلبي ىنح هيف ةاكز ال لوقو © ةاكزلا هيف لوق

 ملسي ئ ثكللاها ناك نإو . لوحلا هيلع لوحي و 0 ةاكزلا هيف هيلع بجت ام

 ،لوح هيلع لوحم نأ لبق تامو ، لاملا اذه دافتسا هنأ ريغ لبق نم ةاكزلا

 نم دحاو لك لام غلبي ىتح 0 مهاردلا ىنعأ ، لاملا اذه ىف ةاكز الف

 . ملعأ هتلاو . لوحلا اهيلع لوحم و ص ةاكزلا اهيف بجت ام رادقم ةثرولا

 نم نطق و 3" ةاكزلا باصن نود مهارد ثالم هل نميفو هنم و : ةلأسم

 لاملا سأر نم اثيش هيلع مرغو ، رهن وأ رجزب ةراجتلل اهعرز ىلا هتعارز

 لوحلا هيلع لاحو 2 امات اباصن نوكي امم مهاردلاو نطقلاو ، مرغي مل وأ

 عرا زا اذه ناك نإ : لاق ؟ ال مأ كلذ ىن ةاكزلا هيلع بجنأ ، هدنع

 { ةاكزلا هيلعف © هئام ريغب هاقسو.، هضرأ ريغ ىف ةراجتلل نطمتلا عرز

 نطقلا اذه نمت عم مهارد هدنع وأ ‘ مات باصن وهو لوح هيلع لاح اذإ

 ملو ، هئام هاقسو هضرأ ىف نطقلا اذه عرز اذإ امأو . امات اباصن غلبت ]

 اهف بجت مهارد رع صر و هعدب ىح ك نطقلا اذه ف ةاكز الف امش هياع م رغي

 هيف بجت ام "للع مهاردلا لمحت وأ . لوح مهاردلا ىلع لوحمو ك¡,ةاكرلا ز

 هاقسو هضرأ ىف هعرز ىذلا نطقلا اذه ىلع مرغ اذإ امأو . لبق نم ةاكزلا

 ىف ةاكز الو ، عرزلا ىلع اهقفنأ ىنا مهاردلا بيصن ىف ةاكزلا نإف © هئامم

 . ملعأ هتلاو . هعيبي ىنح ءاملاو ضرآلا بيصن

 امل ملسف © اهلام هيف ىكزت ىذلا اهرهش لخد ةأرما نعو هنمو : ةلآسم

 ةوسك اهب ترتشا مث هنم اهنضبقف © اه هيلع ىتلا اهتوسكل مهارد اهجوز
 كلتب ترتشا مث مهاردب اهنعابف ةوسك وه اهل ملس وأ © هياع اقفتا ام ىلع

دقناا ةاكز ملست نأ لبق مهاردلا كلت تضبقف © كلذل ة راتخم ةوسك مهاردلا



_ ٣٤٩ _ 

 © اعيح نيهجولا ىلع ةروكذملا اهتوسكل تضبق ايف ةاكز اهم زاتأ ، اهلع ىتلا

 مهاردلا نم هتضبق يف ةاكزلا اهمزلت معن : لاق ؟ال مأ امهدحأ ىن وأ

 8 مهاردب اهجوز اهيلإ اهملس ىلا ةوسكلا تعاب تناك وأ 0 اهتوسكل
 ةاكزلا ةدئاملا ىف لوقي نم لوق ىلع اذهو . اعيمح نيهجولا ىن ةاكزلا اهباعف

 . ملعأ هللاو . اندنع هب لومعملاو لوقلا رثكأ وهو

 نمثب لجأ الإ عطقلا عيب لوصألا نم ائيش عاب نمو هنمو : ةلأسم

 نإ مث ث لبق نم ةاكزلا هيلع بجت عئابلا ناكو ث ةاكزلا باصن نم رثكأ

 3 هدعب وأ قحلا لجأ ءاضقنا لبق هلاقأف © عئابلا نم ةلاقإلا بلط ىرتشملا

 كلذ ىن : لاق ؟ ةلاقإلا مهارد ىنعأ ؟ مهاردلا هذه ةاكز عئابلا مزلي له

 . مهاردلا هذه ةاكز عئابلا مزلي هنأ لوقلا نم ىنبجعي ىذلاو { فالتخا
 اثبش اهب عاب ىنلا مهاردلا هذه نم ةاكزلا ملسي عئابلا ناك اذإف : هل تلق

 عئابلا هيلع دري له © هلاقأف ةلاقإلا عئابلا نم ىرتثلا بلط مث هلام نم

 لدعن ىذلا لوقلا ىلع معن : لاق ؟ مهاردلا هذه نم ةاكزلا نم هملس ام

 . ملعأ هتلاو . هيلع

 ، لوحلا اهباع لاحو ث ةضف ةيرال اتئام هدنع نميفو هنمو : ةلأسم

 ء ىش الإ قبي مل ىنح تايراللا هذه تبهذ لولا دعب مث © اهتاكز جرخأ و

 ءاجو لوصألا نم ائيش عابو © رثكأ وأ لقأ وأ تايرال رشع لثم ريسي

 نم ىقب اذإ : لاق ؟ال مأ ةا۔ك زلا همزلت & هيف ىك زي ىذلا هرهش

 © همهارد هيف ىكزي ىذلا رهشلا لبق ةدئاف دافتسا مث ىش ىلوآلا مهاردلا

 اذإ امأو . ةاك زاا هيلعف © امات اباصن ةدافتسملا ىلوألا مهاردلا تناك و

 كلم ذم لوحلا لوح نأ دعب الإ هيالع ةاكز الف ىلوألا همهارد تبهذ

 . ملعأ هللاو امات اباصن

اوقرف ةاكزلل ىباخلا اوأر اذإ ودبلا ىف ةليحلا امو هنمو : ةلأسم



٠ ٦٢٣٣٥ 

 نعب رآلا ن ود عس طق لك اجلا دجم ىح ةاكزلا مه :حات ال ىح مهمنغ

 ال هنأل اعطق مكحم ال ىاحلا نأ الإ ث كلذ هلعفب ةنئمطم بولقلاو
 لوبقم مه وق نإ لوق { فالتخا ىللذ ق : لاق ؟ طبضلاب ميأ ام ف رعي

  ةاكزاا غلبت ال ىح اه وق رف و( مهل اهلك تسبن مغلا هذه نإ ا ولاق اذإ

 . تاقث اونوكي ال ىلوق لبةي ال لوقو . ةاكزلا نع نولوئسم مهو

 . ملعأ هللا و

 ابح وأ زرح ريغ ىف ةبشام دجو اذإ قدصملا ىن و هنمو : ةلأسم

 بئاغل وأ ميتي ن إك و ، ةاكزلا هيف بجتو ‘ حاطصملا ىف ارمت وأ رونحلا ىن

 هناكم ىف ىتابأا كرتيو هتلا قح ذخأيو ثكالذ مسةيأ ، همساقي نم دج مل و

 امحاص نم ةاكزلا ذخأ ىبجعي : لاق ٤2 ملسأ كلذ نم ةمالسلا مأ

 ملعأ هللاو . نيمالا لاوقأ نم كلذ جرخم الف هتركذ ام امأو

+ 

 هجولا ام ، ىص عم ةيشاملا دجو اذإ' قدصملا ىفو هنمو : ةلاسم

 ىف قدصملا دنع ةاكزلا تحص اذإ : لاق ؟ اهنم ةاكزاا ذخأ ىن

 ةاكزاا هدنع حصت مل نإو © ةيشاملا نم ةاكزلا ذخأ هل زئاجف ةيشاملا

 . ملعأ هتلاو . اهنم ذخآلا هل سيلف

 تقو لاحو © همنغ ىف ةاكزلا هيلع بجت لجر ىو هنمو : ةلأسم

 منغلا نم ىقب ايف ةاكزلا هيلع نوكيأ 0 اهضعب فلات وأ منغلا تفلت مث ، هتاكز

 ، فلت ايف هيلع ةاكز ال : لاق ، ىقب امو فلت ام ةاكز هيلع مآ & باسحلاب

 سانلا ىلع نأل ةضخلاو بهذلاك تسيل ىشاوملا و ، ىقب ام ةاكز هيلع امنإو

 ىنأي قدصااو { قدصملا ىلإ ةضفلاو بهذلا نم مهتاكزب اوتأي نآ
 . قدصملاىلإ جورخلا مهيلع سيلو ك م۔یشام ةاكز مهنم ضبقيل سانلا

 . ملعأ هتلا و

اهوبأ اهجوز ىلا ةيبصلا قادص ىو ةاكزلا ىفو : ىحبصلا ةلأسم



٢٣٥١ 

 ، ةاكزلا اهف بجت ال مهارد اهبأ دنع ناك و ةاكزلا هيف بجت قادصب

 : لاق ؟ ال مآ ةاكزلا هنم ذخأوتو هتنبا قادص ىلع بآلا لام لمحي له

 { هرجح ىف ىذلا ريغصلاوآ ريبكلا هنبا لاه لع بآلا لام لمح نإ

 هيبأ لام ىلع اريبك [ مأ ] ناك اريغص نئابلا ريغ دلولا لام كلذكو

 اهوبأ هضبق وأ هتضرق اذإ اهلام اهقاداص ر( نبملسملا دنع هيف فاتخم

 اهل نكي مل اذإ حاكنلا دةع ذم ليقو ، ضبق ذم لولا هيلع لاح و

 . اهلمحب لاق نم لوق ىلع اهبأل وأ هيلع لمحيف © مدقتم لام

 . ملعأ هللاو

 اهجوزو اهوبأ قفتا ةيبص ىفنو : ىمضهخحلا ديعس نب { دشار ةلأسم
 كلذ ىلع ىض ء اهقادص لبق نم هلام نم نتاخت اهل بتكي نأ ىلع

 ةيبصلا وبأ نإ مثءنبتلخنلا ةيبصلا وبأ لغتسي ملوءناتلخنلانبيَحُت مل و نامز
 زوجت ال ىلا ةدسافلا ع ويبلا نم عيبلا اذه ناك نإ لاق نتتلخنلا عاب

 ةماتملااميف عست ىنلا عوي,لانمناك نإ وع اهبلح ةاكز عم اهبلع لمحت اهنإف ةمماتملا

 نآ الإ اهقحتست نأ دعب لوح اهيلع ل وحم نأ الإ اهيلع لمحت ال اهنإف

 تناك اذإءاهدنع ام ىلع لمحت اهنإف ،لبق نم ةاكزاا اهاع بجت نوكت

 ملعأ هللا و . اهباع ىرجت ةاكزلا

 ، هيلع ةاك ز نم مهارد هدنع نميفو : ىوياحملا سيمخ نيملاس ةلأسم

 “صاقي نأ زوجمأ ، لاملا تيب ىلع وأ ةاكزلا ىناج ىلع مهارد وه هلو

 جاتحم ما ةاكزلا هيلع نم ئ ريو يياحلا ثكالذ عسب و ؟ هيلع و هلامع

 وه ام لع دريو ث اهضبق هل زوجمإ نم ىلإ ةاكزلا نم هيلع ام ملسي نأ
 ‘ ملستل لستل نسحألا لاق ؟ ال مأ > اعيمج ن٬هجولا ىأ نم قحلا نم هل

 . , هل هيلع نم ىلع هل قحلا ناك اذإ لوق ىلع جرخت ال ةصاقملاو

 لب 0 ةصاقم نوكت الف 2 لاملا تيب ى ال هسفن ىباحلا ىلع قحلا ناك نإ امأ و

. ملعأ هللاو . هعض وم ق هعضر و( هيلع امع لاملا تيب ىلإ هنع ىلسي نأ هرمأي



٢٣٥٢٣ 

 ؛ةاكزلا لوح اهيلع لاح و مه رد ىنتام كلم نم ىلعو : ىحبلا ةلأسم
 نود ايف سيلو © ةصلاخ ةضف الاقثم نوعبرأو "ةئام مهرد ىنئام ُن٬زوو

 اهنزوو تاي دمحم كلم ينإو. افالتخا كلذ ىف ملعأ الو ، ةاكز كلذ
 . ملعأ هللاو . اهيف ةاكز الف (١)ةصلاخ ريغ ىهو 3 الاقثم نوعبرأو ةئام

 اناي امل بتك مش © اهجوز اهعلاخ ةأرما ىف : ناديبع نبا ةلأسم

 اهلع بجت ىتم © هتوم دعب كالذ اهل حص وأ ، نمنس دعب كلذب تلعف 3 مهارد

 لك ثكالذكو ، رارقإلا اهدنع حصي نآ دعب الإ اهيلع ةاكز ال : لاق ؟ هتاكز

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع قح

 ءىش هعم سيل و الاقثم نيرشع نم لقأ بهذ هدنع نمو هنمو : ةلأسم
 ةاكز هيف هيلعأ 0 مهرد ىئام نم رثكأ ىواسي وهو © ةضفلا نم

 . رثكأ وأ ةيرال فلأ هنم غلب ولو ، هيف هياع ةاكز ال : لاق ؟ ال مأ

 . ملعأ هللا و

 اهنم هيلع مث اهبوجو دعب هدقن ةاكز قدصملل ملس نميفو هنمو : ةلأسم

 : لاق ؟ ةاكز هيف هيلعأ ، ائيش دافتسا ىنح هضوع :عجري ملف ٤ فئاز عىش
 .ةئيدر و ةفئاز اهنأو كلت همهارد نم اهنأ هعم حصو هتعاسب هيلع اهدر نإ
 ملسي مل ام ةدئافلا ىف ةاكزلا هيلعف ، كشالب مهاردلا فرعي نم دنعو هدنع

 حصي مل نإو ، لوحلا ا اهيلع لوحم ىتح ةدئاملا ىف ةاكز ال ليقو . اضوع

 .ى :{ . ملعأ هللاو . ةدئافلا ىن هيلع ةاكز الف همهارد اهنأ الو اهفيز هعم

 هدقنب اعطق الام ىرتشا نميفو : سبمخ نب رصان خشلا : ةلأسم

 اهاكز هيلعأ 2 ههارد هيلع تدرو © ننس دعب هنم رغ مث كهيكزي ناك ىذلا

 نعو © نيماسملا راث آ نم هتظفح اذكه . معن : لاق ؟ال مآ ىضم ال

 )١( اصالخ سيل ىهو » : لصألا ى ! .

 



_ ٣٥٣ _ 

 نم هيلغ د رتف ةيضاملا نينسلا ىف عئابلا دنع نم تذخأ تناك نإو : ىلمازلا

 . ملعأ هللا و . نيملسملا لام نم

 > اَكزي مهارد ُلبق نم هدنعو 3 ےهاردب هليخنا ةرمن ىنطأ نمو : : ةلأسم

 ة رمثلا ةميق ةاكز هيلع . معن : : لاق ؟ ال مأ اهعم اهكزيو اهباع هذه لمح

 . ةدئافلا ةل زعم تراص اهنأل ٠5 همهارد عم اضيأ اك زيو & رشعلا فصن وأ

 . ملعأ هللا و

 لبق ةراجتلا اهب 'ىونف 0 اهكزي ةمماس رقب وأ مغ هدنع نمو : : ةلأسم

 ةقدص اهف نإ : لاق ؟ نوكي ام ، اهكزي ةراجت هلو { رثكأ وأ رهشب هتقو
 ىرخأ ةعاضب اهل قحم ملام { اهنيعب ةمثاق تماد ام 0 ةنس لك ةمماسلا

 هعم ناك نإف : تلق . ىرخأ البإ وأ آرقب وأ انغ اع لدبي وأ { مهارد و وأ

 { رثكأ وأ لقأ وأ رهشب . هلوح لبق ةمئاس اهلوحف © ةراجتلل منغلا هذه

 اه ىونذُس ، لوحلا اهلع لوحم ىتح ةاكز اهف ىرأ,ال : لاق ؟ همزلي ام

 .::ملعأ هللاو . لوألل فلاخ اذهو  ةراجتلا ةاكز هنع خسفنت و ةمثاسلا

 5 لبإلا نم سمخ هدنع نميفو : ىلاعسلا دمح نب رماع خيشلا ةلأسم

 ، هثزجم ال ليقو ث هثزجم ليق دق : لاق ؟ ةدحاو اهنم جرخم نأ هل له

 ١ ..ملعأ هللاو . ةاش هيلع بجاولاؤ

 ؟ ةقدصلا اهنلمج ىف بجي ىنح ةيشاملا عانجا ةفص امو هنمو : ةلأسم
 هذه دحأ ىف مأ ؟ دروملاو بلحلاو ىوأملاو ىعرملا ىن :ةعمتحم اهدجو اذإ

 ء هيف فالتخا ال ىذلا هتركذ ام ىلع عامتجالا . معن : :لاق ؟ ال مأ هوج ولا

 عامجالا نإ ليقو : فالتخا هيفف هتركذ امم ءيش ىف تعمتجا اذإ امأو

 . ملعأ هللاو : بلحلا نم لقأ نوكي الو & (١)بئلَجلا وه

 )١( ةاكزلا اهنم ذخؤتل ةيشاملا عمج : بلحلا .
 5 ( م ٢٣ - ج راثآلا:بابل ٢ )



٢٣٤ 

 اهكرت و ةاكزلا اهيف بجت مهارد هدنع نمو : سيمخ نب رصان ةلأسم

 اهكرت ىذلا)ىصوي نأ همزلي له .ث رحب وأ رب ىف ارفس دارأو دحأ دنع

 ءاهقف نم عسو نم هل عسو : لاق ؟ اهلولح ناوأ اهنم ةاكزلا جارخإب هدنع
 ز كللذ همزل نإو : تاق . ثالذ ىف مهم قيض نم هيلع قيض و 0 نيملسملا

 اهذافنإ هنكم ملو ةقث دجم ملا نإ : لاق ؟ ةقث ريغ هدنع اهكرت ىذلا ناكو

 ىه نمل كلذب ةيصولا همزلت مل نإو : تلق . روذعم وهف © هيلع اهموزل دعب

 ؟ ار وذعم ن وكي له ص رفسلا ى وهو اهاكز هيلع تبجوو وه رفاسو هدنع
 ةدئاف دافتساو : تلق . اهم انثاد ناك اذإ لوق ىلع اروذعم نوكي : لاق

 اذإ : لاق ؟ ةدئافلا ةاكز هيلعأ ، اهنم ةاكزلا جرخم نأ لبق كلذ هتقو ىف

 . ةدئافلا ىن ةاكز هيلع سيلف 0 اهيلع هل ةليح ال رذع ريغ نم اه هكرت ناك

 . ملعأ هللا و

 ةضفلا ىلع لمحت و ةاكزاا اهيف شغلا اهيف ىتلاو ةفيزملا ةضفلاو : ةلأسم

 ةاكز ال مث ، هريغ وأ رفصلا دح ىلإ ةضفلا دح نم بهذت ىتح « ةديحلا

 بحم ام دحاو لك نم جرخنو ةديحلا ىلع ةئيد رلا مهاردلا لمحتو : اهف

 ىلحلا نز و ف رعي مل نم و ناصقنلا و ةداي , زلا نم فرصلاب اهدحأ نم وأ هيف

 ملام هريخ أزتجا هيف امب كولمم و وأ .رح نم هلوقب قثي نم هربخأف هل ىذلا

 آزجآ رثكألاب طاتحاو هريخ نم دجم مل نإو . هلوق فالخ فرعي

 . ملعأ هللا و

 ةقدصلا ليبسىلع اهنم ىطعيماق مث ، هقرو ةاكز فرع نهو : ةلأسم

 دعب نه هب ىون مث « ةاكزلا نم همزلي امع اهب وني ملو ، اهردقب ج رخآ ىن
 نبح ىوني ىتح ، كلذ هثزجم الف اهزيم مل نإ : لاق ؟ ال مأ ثلذ هثزجمأ
 ىتح ث هأزجأ اهنيعب اهذفنأ مث اهزيم ناك نإو © ةاكزلا نم هنأ كلذ دارأ
 . ملعأ هللاو . ةاكزلا ريغ اع ىوني

نأ لبق ةعارز ىلع اهقفنأ من 4 اكزي مهارد هدنع نميفو : ةلأسم



٣٥٥ _ - 

 ناك نإ : لاق ؟ اهناكز من ىرت فيك { اهدصح و ، ثالذ دعب وأ اهبكري

 نإو © ةعارزلا نود ةاكزلا اهفف اهكزي نأ لبق :هتاكز لولح دعب اهقفنأ

 تناك نإو . ةاكزلا اهيفف ةراجتلل ةعارزلا تناك نإف & كلذ لبق ناك

 . ملعأ هللاو . هيف تغلب اذإ اهح ىف الإ:اهيف ةاكز الف ةراجتلا ريغل

 هلام نم هباصأ ىذلا هبح ىكز اذإ لجرلا ىف دبعس وبأ لاق : ةلأسم

 ىلع بحلا نمث مهارد لمحت له ث هقرو ةاكز بوج و لبق مهاردب هعاب مم
 ؟ض و رعلا ةاكز ج رخن فيكو: تلق . معن : لاق ؟ عيمحلا ىكزيو هقرو

 اهيف تبثي امب ة راجتلا نم ض ورعلا ىكزي لوق & فالتخا كلذ ىف : لاق
 ةميقب لوقو © .طسو ةميق اهبف ةاك زلا بجت موي اهتميقب لوقو ث دقنلا نم
 ٠هل لوق و . دقنلا ىف ةاك ز لصألا ىف هيلع امإ هنأل 2 دقنلاب هعيب ىلع اهب ردقي
 3 ةميقلاب ءاش نإو ىرحت امه ضورعلا سفن نم ىك ز ءاش نإ رايخلا
 . ملعأ هللاو . كلذ ف ريع وهو

 ةبراضم مهارد هلو © اهكزي مهارد هدي ىف نمو هنمو : ةلأسم

 ة رثك دئاوف دافتسا دق و اهركذ ث © امل ايسان اهكرت م © هربغ عم

 ةاكزلا هيلع بجع . معن : لاق ؟ هنايسن ببسب ةدئافلا ىف ةاكز هيلعأ

 هنايسن هنع طحم الو © اهكزي نأ لبق .هدافتسا ام عيمج ىنو هتبراضم

 ةدئافلا ةاكز ثكلذ هماع ىن همزلي © ةاك زلا هيلع بجت ل ماع لك و . كلذ

 موي ءارقفلا وأ مامإلا اهملسي ملو اه زف هتاكر تقو لح نمو : تلق

 اع وجو تقو ىف امآ : لاق ؟ همزلي ام ، كلذ لبق دافتسا مث ، مهل بجت

 لوق ىلع ةدئافلا ةاكز نم رذعي مل ، دافتسا مث اهسبحف اهلهأ دق و ءارقفلل

 . لوحلا اهياعلوحم ىتحةدئافلا ىف ةاكز ال ليقو، ةدئافلا ىف ةاكزلا ىري نم

 . ءارقفلا ىلإ اهملسي مل ولو 0 هتاكز زيم اذإ ةدئافلا ىف ةاكز الليقو

ك فورعم رهش رخآ ى هاكزلا اهف بجت مهارد دافتسا نم و : تلن



. ٣٥٦ 

 ى اهقفنأ مث ، ةنسلا لوح نم رهشلا كلذ ل وأ لخد نأ ىلإ هدي ىف تيقبو

 { هتاكزل اموي هذختي ىذلا هموي لح نأ لبق اهقفنأ اذإ هيلع ةاكز ال : لاق

 تبج و نم و : تلق . هتقو وهف رهشاا لخدف اتقو هلك رهشلا اذه ذختا نإو

 ؟ ال مأ هضرق ةاكز جرخأ ، مهارد هريغل وأ اهئادأل ضرتقا مث هتاكز

 . ةاكزاا لبق نيدلا عفر ىف فالتخا ثكلذ ىن : لاق

 ك ةئيسن هيف هيلع بجت امب الاه عاب مث ، ةقدصلا هيلع رجت مل نمو : تلق
 موي نم مآ ؟ قحلا بجو اذإ مآ ؟ عاب ذم لوحلا اهيلع لاح اذإ ىكزي

 هل بجو ذم لوقو 0 عاب ذم لوقو . كلذ ىف فلت : لاق ؟ هضبقي

 .. هضبقي موي نم لوقو ، نلا

 ىح مأ هتاكز جرخأ 3 هل ملسي الو هلطان_ نم ىلع نيد هل نمو : تلق

 _ ل هبلط نإ هئاضق ىلع ردقي ىبغ ىلع هنيد ناك نز : لاق ؟ هيفوتسي

 هيلإ هيدوي [ نأ ] ردقي ال ريقف ىلع ناك نإو . هتاكز ريخأت ىن هل رذع الف

 هتاكز ىدأ هقح هل لصحو ل بلط ىم و { رذعلا هلف © هنم بلطلا دعب

 . ملعأ هللاو . ىضم امل

 رهش ىن هيكزي دقن هل لجر ؛ةو : ديعس نب سيمخ خيشلا نع :.ةلأسم
 اهعابو ةعاضب هب ذخأ لح املف 0 هنيد لحم لبق ثالذ هرهش لحف © مولعم

 © غالذ ىلع لزي ملف © اهنمنت بوجو لبق هتاكز تق و اضيأ ءاجف ، لجأ ىلإ

 هنه ضبق ءاش نإ ، كلذ ىف ىناجلل رايخلا : لاق ؟ هنم ةاكزلا ذخأ فيك
 { لحي موي نيدلا نم ذخأ ءاش نزو © ةعاضباا ةميق هتاكز رهش لح اذإ

 . ملعأ هللاو . ةنس لك ىن اذكه

 ىقب و ههارد ةاكز جرخأ نم و : سيخ نب رصان خيشلا نع ةلأسم

 هيلع ايقاب دحاو سلف ناك ول و ةدئافلا ةاكز هيلعأ © ةدئاف دافتساو ء ىش اهنم
. ملعأ هتلاو ."لوقلا رثكأ ىلع كلذ ى هيلع : لاق ؟ هملسي مل



_ ٣٥٧ _ 

 مولعم م وي ى هتاكز ررقي نأ دارأو ، مولعم رهش هل نمو هنمو : ةلأسم

 اميف : هيلع ةاكز .الو . .هل زوجمأ هرخآ وأ هطسوأ وأ هلوأ نم 0 رهشلا نم

 مل اذإ : .لاق ؟ هل وخد دعب هديفتسي اميف الو © مويلا ثلذ لوخد لبق هفلتي
 الاقتنا هل ملعأ الف ارهش ذختا دق امنإو ، هتاكز تقول مولعم موي هل نكي

 اجأ نم 7 ىلع الإ & ةاكزلا باصن هنع عطقني ل اذإ ؤ مولعم ربا هنع هنع

 . ملعا هق هللا و : اهتقو لبق ةاكزلا مع

 . نآ .لبق هيبأ دقن ةاكز تلح و { ادقن كلم اذإ ىلاو هنمو : ةلأسم

 ىلع لمحأ ، لوخلا هيلع لوحم نآ لبق هيبأ ىلع لمحمأ ، لوحلا هيلع لوحم

 لوحلا هيلع لح مل ول و. ‘ هيبأ ىلع ىصلا دقن لمحم : لاق ؟ اهولح لبق هيبأ

 . ملعأ هللا و . لوقلا رثكأ ىلع

 3 هدنع تمادام هتجوز ةاكز ملست هسفن مزلأ لجر ىفو هنمو : ةلأسم

 اهنع اهملسيأ 3 اهعم ةيقاب ىهو اهرهش لاحو 4 مهارد هنم تض رنقاف

 7 لوقلا رثكأ ىلع ةدحاو ةرم ملسي : لاق ؟ ةدحاو ةرم مأ نبتاكز

 . ملعأ هلاو . هيلع لمعأ

 ىلا الاح نم ءىشب ة رغصلا اهنبال ترقأ ةأرما ىو هنمو : ةلأسم
 : كلاق ؟ ل مأ ةاكز اهلعأ ذ دحأ امل هضبقي نآ لبق اه رهش لحف « .اهكزت

 رثا ىلع. دجأ امه هزرحم ل ولو ء اهنبال هب ترقأ ام ةاكز مألا ىلع سيل

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 .لبق هئف ذخأ ام لاملا برل عيبي نأ قدصملل زوج لهو : ةلأسم

 "تبجو نمو : تلق . هضبق لبق ولو كلذ زئاج : لاق ؟ كلذ دعب وأ هضبق
 هلبإ ىف ىقبو ث ةقدصلا لبق ادحاو اهنم عابف ث ةرعبأ ةسمخ ىن ةقدصلا هيلع

 نأ الإ . . هيلع ةقدص ال. : لاق ؟ ىرت فيك © هتقدص تقو ءاج ىنح

. ملعأ هللاو . الماك الوح هعم هكرت ىرتشملا نوكي



_ ٣٥٨ _ 

 ىلع ٠5 كللذ طرتشاو . همنغ وأ ه رقب وأ هلبإ نم عاب نمو : ةلأسم

 ، لوحلا لاح اذإ عئابلا ىلع ةاكزلا نإ : لاق ؟ عاب ام ةاكز ىرتشا "نم

 . ملعأ هللاو . اعم امهلوأ ىرتشملل وأ هل رايا ناك رايخلا مايأ ىف

 نم ىلع اهعاب مث ةضيرفلا ضبق لاو نع هللا دبع وبأ لئس : ةلأسم

 دقف ثلثلا امأ : ىرتشملا هل لاق نملا هنم ىضتقا اماف هريغ وأ هنم اهذخأ

 ذخثويو ، لبقي الف ةضيرفلا ىطعأ نم ريغ امأ : لاق . ءارقفلا ىلع هتقرف
 مث ةضي رفلا هاطعأ ىذلا امأو . هقرفي نأ هرمأ ىلاولا نوكي نأ الإ هنم ثلثلا

 نإ هلوق زاج ءارقفلل ةضيرف ثلث نم هيلع ام ىطعأ هنإ لاق اذإف اهارتشا

 مل فاحم مل اذإف ، هفلحم رآ هلف ىلاولا همهتا وأ ةقث زيغ ناك نإو ث ةقث ناك

 اوضرو ث ةيشاملا بحاص ىلع ثلثلاب ءارقفال قدصملا لاحأ نإو . مثأي
 عج ربف مهطعي مل هنإ : اولوقيف اوعجري نآ الإ ، املاس نوكي نأ وجرأف ثالذب
 . ملعأ هللاو . هذخأي

 بحاص مىلعف ، نوعبرأ رخآلو 0 ةاش نوثالث هل لجر ى : ةلأسم

 نأ دعب نه كلذ و { ةاش نععب رآلا بحاصب ٨طالتخال ةاش عابرأ ةثالث نيثالنلا
 . ملعأ هتلاو . اهيلع لوحلا لوحم

 نيعمتجم نالجر نا نوكي نأ عمتجم نبب قرفي ال هلوق ىعسو : : ةلأسم

 امهنأ ىلع امهنم ذخأ نإ هنأ :ملعيف قدصملا ىنأيف ، ةطلخ ةاش نونامث امهل

 . امهنيب قرفي نأ هل سيلف ، نيتاش ذخأ امهقرف نإو ةاش ذخأ { ناطيلخ

 هلوق ىعمو © عاشملا وه عمتحملا نإ :. ىلصوملا ركب ىأ لوق ىلع امأو

 امهنم دحاو لكل ، .نيقرفتم نالجرلا نوكي نأ وه ، قوفتم نبب عمج ال

 نوكيل اهاعمج قدصملا ءاج اذإو ةاش .امهنم دحاو لك ىلعف 0 ةاش نوعب رأ

 . .ملعأ تلاو . .ةدحاو ةاش اعم امهلع

؟ هضبق اذإ مأ لح اذإ هدقن عم هيكزي هرخآل الام فلس نمو : ةلأسم



_ ٢٣٥٩ 

 لوقو © هذضبقيو لحم ىح هيلع ةاكزال 0 لوق . فالتخا كلذ ىف : لاق

 . ملعأ هللاو . هضبقي مل ولو هفلاس ىذلا هلام سأر نع ىكزي

 لخدي ملو ، مهرد فلأ قادص ىلع لجر اهجوزت ةأرما فو : ةلأسم

 موي نم بستحم لوق ، كلذ ىف فلتخم : لاق ؟ اهاكز ىد؛وي ىتم ث اه

 ىنحف ةرخآلا ةلزن وه لوقو © اجوز هب تيضر اذإ لوقو { اهجورت
 لوقو ، هضبق نم ةردقم ىلع ريصي ىتح نيدلاةلزن وه لوقو & هضبقي
 . ملعأ هللاو . اع لخدي ىنح

 اهمزلت ىنم & لجآ قادص هيالع اهلو اهجوز دقف اذإ ، ةأرملاو : ةلأسم

 هلام مسقو ، هنم تدتعاو نوماسملا هتامأو هدقف ىضقنا اذإ : لاق ؟ ةاكز

 . هتاكز تبجو ، تقولا كلذ نم لوحلا لاح مث © نينس عب رأ دعب

 . ملعأ هللاو

 ىرتشاو ث ةبراضملا ليبس ىلع رخآل مهارد هدي ىف لجر ىف : ةلأسم
 اهيف : لاق ؟ اهاكز نوكت ام { لوحلا اهيلع لاحف ، حب رلل ةاش نعب رأ

 اهب ر ىلع لمحن و ص مهاردلا نم ةاكزلا موقتو منغلا موقت ليقو © ةاش ةاكرلا

 . ملعأ هتلاو . اهف غلبت مل نإ

 هنام سأر الجر ىطعاف مولعم رهش ىن .هتاكز ىدوي نميف : هلأسم

 ملع اذإ : لاق ؟ همزلي ام { هتمالس ملعي ملو هتاكز تقو ءاجو ث ةبراضم

 براضمال سيلو ، هحمر ةاكز و هتاكز جرخأ ، براضملا دي ىن هلام ةمالس

 . مالعأ هللاو . اهوجو الو ةاكزلا لاوز ىف لخد انه

 اجلا اهعفدي عملف © دقن مهرد ةثامعب رأ ىلع ةأرما جوزت نميف : ةلأسم

 نم مهرد ىنثام ةاكز ةآرملا ىلعف ايلم ناك نإف { لوح هعم الع لاح ىنح

لخد اذزف 0 اهب لخدي ىنح نتيقابلا نيتئاملا ةاكزب رظتنيو ث ةئاملا عبرألا



٢٣٦٠ 

 نكت مل اهنأل ةاكز ىضم اهف اهيلع سيل لوقو . ىضم امل اهتاكز تجرخأ اهب
 اهدي ىف تيقب و ةئامعبرألا جوزلا اهملس نإ و ، اهقلط ول ذئنيح ةقحتسم اهل

 ناك نإ اهيلإ اهماس ذنم وآ (١)ايلم ناك نإ اهجاوز ذنم الوح تلاح ىنح
 نآ لبق نم جوزلا اهقلط ناك نإف & اهد؛وت ةئامعب رآلا ةاكز اهيلعف ك اسلفم

 تجرخأ ام ناكو 0 دقنلا فصن وهو مهرد ىتئام هيلع تدر ( اهس لخدي

 مهاردلا تناك ةاكزلا تجرخأ مؤي اهنأل ، اهسفن نع ةاكزلا نم اهنم

 نإف & فصنلا نع ىد؛وت لوقو . اهقلط موي وه اهقحتسا اممإو © اهل

 لبق نم اهقلط نإف ، هتضبق دق اهنأل ىضم امل لكلا نع تدأ اهب' لخد

 . ذئنبح هل تناك اهنأل جوزلا ىلع نيتئاملا ىف ةاكزلا تناك اهب لخدي نآ

 . ملعأ هللا و

 ةميق ةراجتلل هدي ىن ىش لك ةاكزلا دنع رجاتلا ىلع مّوقُي ليقو : ةلاسم

 هلايعو هيفكيهنإ لوقيىنلا ماعطلا هل كرتي و ،هيف وه ىذلا دابلا رعسب ، اطسو
 ء ىش هنمهلك ريالف اماعطال اض ورع ومهارد كلذ ناك نإو 0 ىرخأ ةرمث ىلإ

 نم و 0 هتمدخل ديبعلا نمو ، ةوسكلل بايثلا نم ائيش سبحم هنإ لوقي نأ الإ

 سبحام د ري نأ :دارأ نإف : تلق . هلك رتيفهتيبل عاتملا نمو 0 هتعيضل باودلا

 هبلقي وأ وأ مهارد هعيبي ىنح هيف ةاكزال : لاق ؟ هتاكز همزلت تم ‘ هت راجت ق

 . ملعأ هتناو . ة راجتلل رخآ عون ق

 هيلع بجت امم هلزنم ىرك أ وأ هدبع رجأ نميفو : ديعس ىنأ نع : ةلأسم
 ؟ ةاكزلا هم زلت ىم ، ةمولعم ةدم ىلإ ةفورعم مهاردب هدبع بتاكوأ ، ةاكزلا
 اقحتسم لاملا ناك ةحيحصةرجآلا تناك اذإ لوق { كلذ ى فلتخم : لاق

 لمعلا نم ةرجألا اهيلع عقو ىتلا ةدملا ىضقنت ىتحلوقو ،ةرجألا تعق و نبح

 ، دوجوملا نيدلا ةلزن ىهف اهذخأ ىلع ردقو اهقحتسا اذإف & نكسلاو

 ظفلا اذه قبس دقو . ةغللا ىف ىنعملا اذهب ذاو ريغ ظفللاو . ارسوم ديري هلعل :هلم )١(
 . . ةقباسلا ةحفصلا ىا



_ ٣٦١ _ 

 نإ عيبلا لثم ةبتاكملاو 2 هنم سئيملا نيدلا ةلزن ىهف اهذخأ ىلع ردقي مل نإو

 . ملعأ هتلاو . لجأ ىلإ وأ ةرضاح تناك

 رغق وه و . كرشلا راد نم لام كرشملا مدق اذإ و : ناديبع نبا ةلآسم

 لوقو © رشعلا هنم ذخوي لوق : لاق ؟ هنم ذخوي ك نملسملا مامإ ةعاط

 . ملعأ هللا و . هيلإ اومدق اذإ & نبملسملا نم مهناطلس 7

 نم دحأل . هنإ لاقو ث لامب كرشلا دالب نم كرشم مدق اذإو : تاق

 لبقيال لوق ء فالتخا هيف : لاق ؟ اذك ناكس نم نكرشملا وأ نيملسملا

 لام ناك اذإو : تلق . لوبقم هلوت نإ لوقو 2 مدقتام ىلع هنم ذخاويو هلوق
 هدي ىن لاملا نإ لاق . ةاكرلا هنم تبلط املف ، ل وح هبلع لاحو ملسم دي ف

 { ةقث نوكي نأالإ هل وق لبقيال : ل اق ؟ هلوق لبقيأ: ، ةمذلا لهأ نم كرشمل

 هنم تبلط املف . ملسم دي ىف لام ناك اذإ كالذكو .ح , لوبمتم هلوق نإ لوقو

 هلوق لبقيال : لاق ؟ هل وق لبقي له © لوح هلام ىلع ملحم مل هنإ : لاق ةاكزلا إ

 مامإ موح رملا انخيش نأ تعمسو ."لوبقم هلوق نإ لوقو © ةقث نوكي نأ الإ
 ‘ اركس عرز لجر نم ةاكز ناذخأي ناك هللا همحر _ دش رم نب رصان نيملسملا

 لعلو ، هلوق لبقيال : هتنا همحر لاق و ، لوح هلام ىلع لحم مل هنإ ها لاقو

 . ملعأ هللا و . ةقث ربغ هدنع لج رلا اذه

 نملسملا ةعاط ىف اهلهآ نكي ملدلب نم كرشم مدق اذإو هنمو : ةلأسم .
 . لام نم ذخوي ام لثم هنم ذخوي : لاق ؟ هنم ذخوي مك ملسم مهناطلس نآ رغ

 . نملسملا نم دحأ دنع ةمذ:هل نآل ء ىش هلام نم ذخوي ال لوق و ، نكرشملا
 . ملع أ هللا و

 .رغ ةضف وأ بهذ وأ مهاردب برحلا دالب نم ملسملا مدق اذإو هنمو : ةلأسم

ليبسف ةبورضم رغ ةضف وأ بهذب مدق اذإ : لاق ؟ هنم ذخوي ام 2 ةبورضم



 ۔ ٣٦٢ _

 ةبناث هيك زي م ز لوق ىلع هنيح نم هتاكز ىدأ هعاب ,اذإ 0 ةعاضباا ليبس كلد

 ء ةعاضب اهم ئ رتشا ول و اهف ةاكزالف مهاردب مدق نإ وي 2 لوحلا لاح اذإ

 . ملعأ هللاو . ةعاضبلل ةفلاخم ىه و

 ةرصبلا نم ملسم لجرل عاتم نامع ىلإ مدق اذإ بكرملا نعو : : ةلأسم

 ةرصبلا هبحاص وةرصبلا نم بكرملا ناكاذإ : لاق ؟ هنم ذخ؛ويام ، دادغب وأ

 ناك نإ و: تلق . ةاكرلاهيفف مهامحن وه و نامعب لوح لاملا ىلع ل وحم ىنحف

 لاومأب مدق مث رحبلا ءار و اهريغ وأ ةرصبلا ىلإ جرخ مث نامع نم هبحاص

 هلهأو هنام ناك نإ : لاق ؟ هقوو هعاتم ى اذه ىلع بج ام © عاتمو :قروو

 هل وحل ةاكزلا هنم ذخ وتهنإفهلام رفاسام وأ ، رفاسي هنأ الإ اهب ميقم وهو نامعب

 ةاكزلا هنم ذخأ اعم هتقول لاملا اذه ءاج نإف & ىضم ايف هيف ىدوي ناك ىنلا

 رفسلا ى هلامو هتقو ىضم دق ناك نإ و ، هذي ىن ىذلا هلام لصأ عم 2 هلك
 لاح دق هتق و نكي مل نإو ، مدق اذإ هلام نمبئاغلا ناك ام ةاكز هنم ذخأ

 ¡; ةاكزلا هنم ذخأ مث هتقو لوح ىلإ هكرت

 لمحف ٠ نامع لهأ نم وه و مهرد افلأ لج رلا اذهل ناك نإف : تلق

 ىنح ٠ رضاحلا فلألا اذه اًَبَرو لوح لاحف 0هب : رتشيل هجرخأو مهرد فلأ

 : لاق؟ال مآ اهلك فالآ ةتسلا نع ىكزي أ 0 مهرد فآلا ةتس لوحلا دعب راص

 اذه ىلعف & ةاكزاا اهفف تعق و ةدئاف لكف فلآلا نع جرخأ نكي مل اذإ ىعم

 نع [ ةاكز ] جرخأ ناك نإف تلق.اهلك فالآ ةتساا ةاكز ج رلخلي نأ هيلع

 فاعضأ عاتمي لوحلا دعب مدق مث ، ةدئافلا عقت نأ لبق اعيمج ننفلآلا
 كلذ ىن هيلع سيا : لاق ؟ هداقلا عاتملا اذه نع جرخ نأ هيلع له © هجو ام

 لوحلا لاح نإف تلق . لوحلا لوحع ىنح لوآلا لاملا نع ج رخ اذإ ةاكز

 ؟هثزجي له 2 مدقي نأ لبق دافتسملا لاملا نع جرحم ملو { نيفلالا نع جرخأف

 ةدئافلا تناك نإو 2 هأزجأ ةدئافلا لبق ةاكزلا ىدأ دق ناك نإ :
. ملعأ هللاو . اضيأ ةد:انلا نع جرخ نأ هيلعف ةاكزلا جارخإ .



_ ٣٦٣ 

 نم مات باصن ةشوشخملا تاي راللا نم هدنع نميفو : ىلما زلا ةلأسم

 ةضفلا مسا اهلع عقي ناك نإ : لاق ؟ال مأ ةاكزاا همزاتأ .0 نزولاو ددعلا

 :الوق اهف نآ وجرأ و . ةاكزلا اهفف & لوحلا اهيلع لاح و : امات اباصن تم و

 . ملعأ هللاو . ةاكزلا اهف بجت مل مات باصن َىْنبَي ملو 2 اهشغ جرخأ اذإ هنإ

 ىف فلتخم : لاق ؟ ةيزحلا نع ض ورعلا ذخأ زوج لهو هنمو : ةلأسم

 لهو : تلق . دوقنلا نم ةاكزلا نع ضورعلا ذخأ ىف فلتخم امك كلذ
 : لاق ؟ هاضر رغب هلام نم ذخألاو هبرض و ةي زحلا نع عنتما نم سبح زوج

 ىلع لتاقي و ابرح نوكيف كلذ ىلع براحي وأ ،ىداوينأ ىلإ 2 هسبح زوج
 اوذخأ اوءاش نإ 0:رايخلا مهلف هلام نم ء ىش ذخأ ىلع اوردق نإ و 0 كاذ

 ىلاولاوأ مامإلا ىأر اذإو . رغاص وهو ىدوي ىتح هوسبح اوءاش نإ و ، هنم
 . ملعأ هللاو . كلذ دعبي الف هب رض

 هيلع هتنا ىلص - ىنلا ىلع ىلص و ىريخ هنإ لق اذإ ىدوهملاو : ةلأسم

 لدع ىدهاشب الإ هلوق لبقيال و معن : لاق ؟ةيزلا هنم ذخ؛وت له - ملسو
 مهتافقوأ نيملسملا ةمئأ نم ادحأذأ ةسيب مقيوأ ء ىربيخ هنأ ةالصلا لهأ نم

 . ملعأ هللا و . هنع عف رتف 2 ةيزجلا دنع عفد

 بجتام هنإ هفيلحت زوجمأ ، رسعم هنأ ىعدا اذإ ىخا و : ناديبع نبا ةاأس٥

 فرع نإو هنع فوقواا ىنبجعيف ردقي هنأ نبتي مل اذإ : لاق ؟ ةيزحلا هينع

 . ال و هلل قح هيف بجالاام مك ام هنأ هللاب هفياحت زاج لطم

 ةيزخلانم هيلع بجي امم رثكآ ىلاولل ملسي ناك اذإ ىمذلاو هنمو : ةلأسم
 .دعب ىذلا نع ةيزحلا كرت زوجالا : لاق . ةيزحلا هنع طحم نأ هل له ٠

 اسي ناكو © هنع ,يضاغتلا ىف نيملسملا نم رظنلا عقي نآ الإ هيلع اهبوجؤ
 م

. ملعأ هللا و . قيمضر الف © هيلع ام رثكأ ل



 ۔- ٣٦٤ _

 ةيزحلا هيلع تبجو نم ملسأ اذإو : ديعس نب سيمخ خيشلا ةلاسم
 ملسي نأالإ هيلع بج و ء ىش نم هعنمت ةجح ملعأ ال : لاق ؟ال مأ اهنم رذعبأ

 . ملعأ هللاو . هيلع ةيزج الف ، رهشلا متي نأ لبق

 اذه ناك نإ ركسلا ةاكز ىف فتلا همحر دشرم نب رصان مامإلا : ةلأسم

 ناك نإو ث لوحلا هيلع لاح اذإ ، هيف ةبجاو ةاكزلاف ة راجتلا هتين عرازاا

 اذإف ةراجتلل هتين و ، ركسلا ةعارز ىف هقفنأو لام سآر هدنع لبق نم عرازاا

 ىلاها ردلاب هبساح قدصملا ءاش نإ رثآلا نم انظفح ام ىلعف هتاكز ل وح لاح

 امم رشعلا عب ر ذخأف جضني نأ ىلإ عرزلا رظتنا ءاش نإو ، عرزلا اذه ىف اهمرغ

 : ملعأ هللا و : ةعارزلا نم لصحم

 ناكو ع مهاردلا هيلع بجت ناك اذإ ركسلا راديب ىنو : ناديبع نبا ةلأسم

 بوج و دنع هت راديب نم ركسلا نم ائيش دافتسا ش ، لبمت نم هل مهارد ىكزي

 لمحمال : لاق ؟ مهارد ربصي و هعيبي ىح مأ هتاكز ىلع لمحم له ث هتاكز
 لبق مهارد ريصي و ء هعيبي ىنح هتراديب نم هدافتسا ىذلا ركسلا هيلع

 . ملعأ هللاو . هتاكز ملسي نأ

 نم نمه ٤ لبإلا نم سمخ هدنع نميفو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 بيصن طحم مأ عيمحلا ةاكز هنم ذخأوتأ ، امئاس كورتم ء ىشو هيلع رفسي
 رثكأ ىن لماوعلا بيصن هنع طحم هنإ : لاق ؟ ىقابلا نم ذخوي و لماوعلا
 . ملعأ هللا و . ل وقلا

 مامإلا ىلإ هتاكز ميلست مدقي نميف ىاي رلا دشار نب دمحما خيشلا ةلأسم

 هم زلتأ۔ هلوح لبق لاملا نم اثيش دافتسا مث ، هيلع اهب وجو لحم لبق هلماع وأ

 هذه ىلع فالتخا ةدئافلا ةاكز م وزا ىف ىدنع : لاق ؟ال مآ ةاكز هيف

. ملعأ هللا و . ةفصلا



 ۔- _ ٣٦٥

 نعو ث ةضيرم منغلا نم ضارملا نع جرخم لهو : ىرفاغلا ةلأسم
 سنج لك نم كلذ ئ زجم ليق : لاق ؟ لماح لماوحلا نعو & ةريغص راغصلا

 . كلذكو 3 ةحيحص ضارملا نعو ة ربك راغصلا نع جرحم ليقو © هلثم

 : ملعأ هللاو .فالتخا اهيف لماحلا نع لماحلا

 ٤ تغلا ةاك ز هيلعب تبجو نمو : لام دمحم نب رماع خيشلا ةلأسم

 نع مهارد هدي زي و ة ريغص اسآ ر وأ نس نسأ ر لثم هنم لبقي نأ | ناجلل زوجمأ

 هاطعأ نإو ، هيلع بجو ام منغلا بحاص نم ذخأي يباحلا نإ : لاق ؟ سأ ر

 م ىاحلا ذخأي نأ امأو ث زئاجف مهارد ىناحلا هدازو 2 لضفأ م :ذلا بحاص

 . ملعأ هللا م .الف ةدايز مهارد هقوف ذاو فعضألا

 اهقادص اهل بتكو لجرب اهوبأ اهجوز ةيبص ىفو : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟ اهتاكز نوكت ام ، ةيبص ىهو اهب لخدي مل نينس ثبل و 0 هلام ىن رايخ عيب ىن ق

 هللاو . جوزلا اهب لخدي 7 امأ اهبأ ةاكز ىلع اهقادص فصن لمح : لاق

 . ملعأ

 نومأم رمغ ةم ديب اهملسف هدقن ةاكز . هيلع تبجو نم و هنم و : ةلاسم

 ىف هيلعأ ، ةقثلا ديبهحاس ام ىلاولا لصي نأ لبق الام عاب مث ، ةقدصلا ضيةي

 ايف هيلع ةاكز الف هنم ضباقلا لعف ىلاولا 'ممت اذإ أ : لاق ؟ال مأ ةاكز هتميق

 نعفوقولا ىبجعي و ، فالتخا هيفف مامإلا لق عاب نإو © مامتإلا لبق عاب

 م ملعأ هللا و : ةقث هنم ضباقلا ناك اذإ عاب امم ةاكرلا ذخأ

 تيطعأ وأ تيفوأ دق لوقي مث ، رايخ تاعويب هل نميف و هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ةاكزلا ىف هلوق لبقيأ ، نالف دنع ىذلاو 2 رايخلا عيب ىتج وز وأ ىنبا
 لوقو ‘ الدع ة ةقث ن وكي نأ ال { هل وق لبقيال لوق & ثكالذ ىف فلتخم : لاق

. ملعأ هللا و . لوبقم هلوق نإ



- ٣٦٦ 

 عيب ىف ةاكزلا اهف مهارد مهكلاه مهل فلخ ةثرو ىو هنمو : ةلأسم

 ك اهنم هلام مهنم دحاو لك فرعو اهومسق مث { اه ومسقي ل تيقبف 0 رايخ

 ، هبيصن ردقب ةلغلا نم مهنم لك ذخأيلو 2 رايخلا عيبلا ى اهلام ىهو
 نإ : لاق ؟ ةاكزلا غلبم اهنم مهدحأل حدصي مل اذإ ام ةلمج نم ةاكرلا طقستأ

 ىح ةاكزلا اهف رايخلا عيبلا ىن ةقلعتم تمادام حصي ال مهاردلا هذه ةمسق

 . ملعأ هللاو . اددع مها ردلا مسقتو دفي

 ةجحلا مهارد زيم اذإ ىصولا نإ : ناميلس نب رصان ىضاقلا ةلأسم

 تبهذ اذإ اهضوع مهلع سيلو ث ةثرولا كلم نم اهتيمست تجرخ دقف

 ىف ىصزلملا اهزيم اذإ ثانذكو هربغ نع و . ةاكزلا ق مهام ىلع لمحت الو

 . ملعأ هللاو .نينس تيقب ول و اهيف ةاكز الف هتايح

 ، ةاكزلا هيف بجت ام ردقب سلمفم ىلع قح هل نمو : ىلمازلا ةلأسم

 ىح ض هيلع هميرغ هنيادو اركس عرز سلفملا نإ مث ، نينس هعم ثكمو

 هنم ىرتشاو .{ رثكأ وأ مهرد ىفلأ ردقب { ةريثك مهارد هيلع هل تعمتجا

 : هقح ىلع لحم ملو { ارخآو الوأ هيلع ىذلا هقح عيمج هجاضن دعب ركسلا

 { رخآلاو لوألا نيدلا ثالذ عيح ىف { ةاكزلا هياع ىرتأ ، لوح رخآلا

 ىلع : لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع مدقملا هنيد لجأل هيلع الومحم نوكيو
 دنع لصح دق ىضاملا هنيد نأ افرع نبح لجرلا اذه ناك اذإ ىنبجعي ام

 ملو ةاكزلا هيف هيلع بجو ام جرخأ ، هذخأ نم هردق ىلع راصو همع رغ

 اذإ .& اهاع لوحلا لوحم ىح الإ ةدئافلا ىف ةاكز هيلع بجت مل ، ناوتي

 تناك اذإ ك ةيناث هلام ىلع لوحلا لوحم و ، ةاكزلا هيف بجت امم تناك
 تبجو نإ ، ىناثلا لوحلا ىف هلام عم اهبكزبف © ةاكزلا هيف بجت ال امم

 ننسلا ىف هنم سيأ ىنلا لاملا ىف ةاكزلا هيلع تبجو ناك نإو © ةاكزلا هيف

 هلام عم هياع لمحت اهنأ ىدنعف 0 ةدئاف دافتسا ش ىناوتو اهج رحم مل ةيضاملا

لمحم لوقي نم لوة ىلع © ةيضاملا ننسلا ىث ةاكزلا هيف تبج و ىذلا



_ ٣٦٧ 

 هتميق وهو × هيلع هلامب ركسلا اذهع ىضر لجرلا اذه ناك نإو ث ةدئافلا

 ةميق ى الإ ةاكز هيلع شيل لوقف { رثكأ وأ لقأ هل ام فصن جرخ

 بجو ايف هلك لاملا ةاكز هيلع نإ : الوق هيف نأ وجرأو © هاضقتسا ام

 . ماعأ هللاو . كلذب ىضر وه هنأل ، ىضم اميف اهنم هيلع

 نم ىعمل ةنيعم ددعلا ةمولعم مهاردب ىصوأ نميف : ىحبصلا ةلأسم

 اهلعج و ص ثكالاملا لام نم مهارد ىصولا زّيمف ، هربغ وأ جح لثم & ىناعملا

 لوحلا لوحم نأ لبق هارد هيف ىكزي ىذلا تيملا رهش رمو © ةيصولا كلتل
 جرخنو ، تيملا لام ىلع ةلومحم مهاردلا هذه نوكتأ ، ة زيمملا مهاردلا ىلع

 ىف جرخمو ص ثالاهلا لام ىلع ةل و. مهاردلا هذه نإ : لاق ؟ ةاكزلا اهنم

 مهاردلا هذه ىف ىري ال اضعب لعلو & لوح اهبلع لوحم ىتح لوقلا ضعب

 هتثرو دحأو ح ةاكزلا هيلع ىرجت ال تيملا ناك اذإ تيأرأ تلق . ةاكز

 نم هبوني ام ةاكز جرخم نأ هيلعأ © هتاكز رهش رمو ةاكزلا هيلع ىرجي
 نود وأ امات اباصن مها ردلا تناك ؟ ال مآ مهاردلا هذه نم همهس رادقم

 اهيف ةاكز ال اهنأ ىدنع : لاق ؟ لحم مل وأ لوحلا اهيلع لاح ث باصنلا
 . ملعأ هتلاو . كلاهلا ىلع بجت مل اذإ

 نايض نمه ةضف مهرد ىثام لجرل بتك نميفو : ناديبع نبا ةلأسم

 موي ذم ؟ اهيكزي ىنمو 0 اهب ملع اذإ ةاكز اهيف هل بوتكملا ىلع هلآ ، هل هيلع

 ريغب هذخأ نم ةردقم ىلع راصو هب ملع اذإ : لاق ؟ اهب ملع موي وأ بتك

 ىفف © ةك املاب الإ هذخأ ىلع ردقي ال ناك نإو . هتاكز هيلعف { ةموكح

 هب ملعي ىنح ث هيف هيلع ةاكز الف هب ملعي مل اذإ امأو . فالتخا هيلع ةاكزلا
 . ملعأ هللاو . هدقن ىلع هلمحم وأ لوحلا لوحم ء

 انطق اعراز ناكو ك ةاكزلا غابم نود مهارد هل نميفو هنم و : ةلأسم

3 ةاكزلا اه غاب هدي ىف ام ىلع تلمح اذإ مهارد هيلع مرغو 2 ةراجتمل



_ ٣٦٨ _ 

 ؟ ةاكزلا هيلع مرغ ام مأ هلك نطقلا لمحمأ ث هثامب هقيسيو هض رأ ى هنآ الإ

 هبيصن ىف ةاكز الو © هيلع اهقفنأ ىلا مها ردلا بيصن ىن ةاكزلا نإ : لاق

 . ملعأ هللا و . هعيبي ىنح ءاملاو ض رآلا

 ذافنإو هنيد ءاضقل كلاهلا لام نه ىصولا عاب اذإو : ىحبصلا ةلأسم

 باصن ىلع عيبلا دعب لوحلا لاحو 2 ذافنإلاو ءاضقلا ىف ذخأو 0 هاياصو

 كلاهلا لام ثاث ىو © هنيعب مولعم ء ىشل ه زي ملو ، هعاب ام ةميق نم مات

 لام نم ئيش ىصولا عاب نإ : لاق ؟ ال مأ ةاكز كلذ ىف له ث ةعس

 ةاكزلاو جحلا لثم ث ربلا باوبأ ىن كلاملا هب ىصوأ ام ذافنإل ، كلاهلا

 ىفو ، دعب هذفني ملو لوحلا هيلع لاحو © كلذ هبشأ ام وأ ءارقفلل ةيصو وأ

 ىرجت ثالاهلا نكي مل ول م ، ةاكزلا مهاردلا هذه ىفف ث ةعس فالالا لام ثلث

 ىلع نيد ى هعاب ام امأو . امات اباصن مهاردلا تناك اذإ ص ةاكزلا هيلع

 ۔ ائيش هيف ظفحأ الف لوحلا هيلع لاح ىنح ىصولا هضقي ملو 2 كللاحلا

 هاياص و و ثالاهلا نويد لثم ىصولا اهس ذخويأ 2 كلذ ىف تبجو نإو : تاق

 لام ى ةبجاو اهنأل ىص ولا اهئادأ ذخوي : لاق ؟ ةثرولا الإ كلذ ىلي ال مأ

 . ملعأ هتلاو . كلاهلا

 قمهتاكزضبقيانيمأ اولعج نأدلبلاةابج ىأر عمتجا اذإ هنمو : ةلأسم

 اهعضوم ىن نمآلا اهاعجيل مهقافتا ناك اذإ : لاق ؟ ةلودلا تاقوأ ريغ

 . ملعأ هللاو . كلذ زاج اهباع نيمأ وه و

 لجرل !ةنامأ مهارد ا"هدنع نميفو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم

 ,لبق هناكم هدر ن .: لعفف هناكم ضوعلا د ريو اهنم :ض رتقي نأ هل نذأف

 ةاكز ال : لاق ؟ هبحاص هضبقي مل ثيح ةاكز هيف هيلعآ،هتاكز لولح

 . ملعأ هللا و . لوقلا رثكأ ىلع هيلع

بسحن قوساا نم اناكد دعتقا اذإ رجاتلاو : ناديبع نبا ةلأسم



_ ٣٦٩ _ 

 ءارشلاو عيبلل هيف دعقيل ناك نإ : لاق ؟ ال مآ هدقن عم هتداعف ةميق

 . ملعأ هللاو ة ةاكزلا هيفف حب رال ناك نإو .هيف هيلع ةاكز الف

 اذإ امآو « اهفةاكز الف ىصوملا اهزمم اذإ ةجحلا مهارد ىفو هنمو: ةلأسم

 ملعألا و .ةعسكلاهلا لام ثلث قفناك اذإةاكزاا اهفف ةثرولا وأ ىصرولا اه زيم

 { مه ريغ ودبعلاو ىصلانمةنانئمطالاب ةاك زلاضبقز وجب له وهنم و : ةلأسم

 ىنالفلا عض وملاب ىرمت تلعج دق ىنأب قًدصملل ملسملا اهعض و اذإ ةمالعلاب و
 . ملعأ هللا و. الف يكحلا امأ و زئاجف ةنانئمطالا ىلع امأ :لاق ؟ اذك اهتمالعو

 نأ اند رأ املف ةراجتلل الاومأ ىنطتساو ةراجت هدنع لجرو : ةلأسم

 هدنع ام وهو 0 ىنيبل ايرج اذك و اذك ىل اوكرتا : لاق ةاك زلل هبساحن

 ذخوت مأ رمتلا نم هيفكي ام هتيبل هل كرتي نأ زوجمأ،ءانطلا اذه ىوس ةليصأ

 لاق ، فالتخا ثكالذ ىن : لاق ؟؛ىش هنم هل كرتي الو‘ ثالذ عيمج نم ةاكزلا

 . ملعأ هتلا و.هلكرتي الرضعبلاق و هتقفن ردقب رمتلاو بحلا نمهلك رتي : مهضعب
 اهمهارد ىف بجت ملا لئامس نم ةنيهر اهلةنطاباا لهأ نم ةأرما ق : ةلأسم

 { ةاكزلا اهيف بجت اهتغيص و ةنطابلا ىن اهنأل اهلمحت مل ةغيص اهل و ، ةاك زا

 : لاق ؟ ال مأ اهنتيهر ىلع اهتغيص لمحتأ ، ضيقلا نامز لئامس ىلإ ئجت و

 . ملعأ هللاو . اهلمحت مل اذإ ةاكزلا ةنيهراا نم ذخأوت

 لبق اهلثم اهريغ ةيشام هتيشامب لداب نميفو : ناديبع نبا ةلأسم

 اهب لداب ىتلا ةيشاملا ةاكز تقو ن وكيأ{هتاك ز تبجو مث، هتاكز بوجو

 ؟ اهب لداب موي نم اتقو اهل فنأتسي مأ ، ىل وألا هتيشام ةاك ز تق و
 لداب ىتلا ةيشاملا ةاكز تقو نإ لاق نم لاق . فالتخا كلذ ىف : لاق

 موي نم تقو اهل فنأتسي لاق نم لاقو . ىلوآلا هتيشام ةاكز تقو اهب
 . ملعا هللاو . اهس لداب

 نم ىش ةاكزلا مزلي الف لامعلل مهاردلاب ةرجألا امأ هنمو : ةلآسم

 )١( ل ولصملا ركساا نم لامعلا هذخأي ام امأ و هارن ىذلا ل وقلا ىلع ةرجألا

 )١( ىفصملا : لولصملا .

 ( ٢ ج راثآلا بابل - ٢٤ م )



_ ٣٧٣٠ 

 & هيلع لمعن ىذلا لوقلا ىلع هيف ةاكز ال ةريمخلاو بصقلا ركسلاو
 ريمحلاو صاملا ركسااو لولصملا ركسلا نم ىرقنهلا هذخأي ىذلا كلذكو

 امأو . كلذ نم ةاك ز ذخ؛وت الأ ىبجعيف 0 مهاردب هعبي ملو ‘ هلك أيل

 بجت تناك اذإ ةاك زاا هيف هيلعف مهاردب هعيبي و اذه نم هذخأي ىنلا

 . ملعأ هللاو . ى رقنهل ١ ىلع

 ابح و آرمت ىنوتساف قرولا ةاكز هيلع بجت لجر ىف : ىحبصلا ةلأسم
 دارأف ©، هيف ىكزي ىذلا هرهش لخد نأ ىلإ هدنع ىقب و & هتاكز لح لبق

 لوبقم هلوق نإ 0 ةراجتلل ال ، هلكأيل هذخأ هنإ لاقف هيلع هبسح نأ ىياحلا

 & هدعبو ةاكزلا تقو لبق هلوحي نأ هلو ك لايعللو ةقفنلل هذختا هنإ لاق اذإ
 . ملعأ هللاو . هلوق ىلع قدصي و

 لاملا ةثرولا مسقو ىصولا اهزيم اذإ ةجحلا مهاردو هنمو. : ةلأسم

 مهلع عجري : لاق ، مهاردلا ىف ةاكزلا مكح ام & همهس دحاو لك زاح و

 . ثلثلا نم ءىش مهديأ ىف ىقب ام مهصصح ردق ىلع ةاكزلا نم جرخأ امم

 . ملعأ هللا و

 ىصوملا ىلع ام ذافنإل مهارد هدنع تعمتجا اذإ ىصولاو هنم و : ةلأسم

 ىلع ةاكزلا ميلست بجأ ، ةاكزلا هيف بجت ام ردقب & تانايضو اياصو نم

 هيلع مكحم مأ عنتمي نأ هل زوجم و ؟ ةثرولا ىلع مأ ؟ ىصوملا لام نم ىصولا
 تناك اذإ : لاق ؟ ثلثلا نم جرخت اياصولا تناك اذإ ةثرولا ن ود اهميلستي

 اهناكز لثمب عجرو © اهاكز كلاهلا لام نم اهزيم دق ىصولا دنع مهاردلا

 . ملعأ هللاو . ةاكز اهف نكي مل ثلثلا دعب نإو ، كلاهلا لام ثلث ىف

 اهزيمي مل اذإ ةجحلا مهارد ىف ئولهبلا دشار نب ملاس خيشلا : ةلأسم

 جحلا ريجآلا غلبي ملف ، كلاهلا نع جحيل الجر ىصولا رجأتساف ىصولا
 ؟ال مأ ةاكز مهاردلا هذه ىف نوكتأ ث لوحلا مهاردلا ىلع لاحو
 ىف ةاك زلاف نامض ريغ ىلع ثكالاهلا نع اه جحي نم اهذخأ اذإف : لاق
; ، فالتخا هيفف نامضب اهب جحي نم اهذخأ نإو © كلاهلا لام ثلث



_- ٣٧١ 

 اهقحتسي ىنح ث كلاهلا لام ىن ةاكزلا لوقو © كلاهلا لام ىن ةاكزال : لوق

 . ملعأ هللاو . هيلع رجثوتسا ام مامت دعب رجألا

 تبجوف ةعتمألانم ء ىش هل اهب ىَرَتشُنيل مهارد لسرأ نميفو : ةلأسم
 2 رحم وأ رب ى مهارد لسرأو ةراجتلل ناك نإو & همهارد ىف ةاكزلا هيلع

 مهاردلا ةاكز رخأ نإو ةاكزلا نم هيلع ام جرخ نأ دارأ اذإ ثلذ ىف ىأ رلاف
 ؟ال مأ ةاكز ةدئافلا ىن هم زايأ ، ةدئاف دافتسا و © رفاسملا لصي نأ ىلإ ةلس رملا

 ء ىش الفالإ و 0 اهاكز هيلعف اهم رتشت مل هنأ و مهاردلا ةمالس تحص نإ : لاق

 ملام ةاكزب ذ وخأم ربغ هنأل 2 ةدئافلا ىف هيلع ةاكزال و اهتمالس حصت ىنح هيالع

 . ملعأ هللا و . ه؛واقب حصي

 مش ، ةيرال ةئايسمحخم رايخلا عيببالام ىرتشا لجر ىف : ناديبع نبا ةلأسم

 طحت له ى ةيرال ةئامل غلبي ام الصأ عيب ول ، لاملا اذههنم برشي ىذلا جلملالحع

 (١)همهارد ىرتشملا دارأ اذإ : لاق ؟ال مأ نىتئاملا ةاكز رايخلاب ىرتشملا نع

 . ملعأ هللاو . لاملا غلبي امالإ همزليال هنإف ، اهلك هل حصت مل

 ليبسب مه ارد ال- ] تيطعأ اذإو 0 سيمخ ني دعاج هفلا : ةلأسم

 ا ردلا ىدنع نم ذخأ ىذلا لجرلا اذه رفاس و ، حب رلا فصن ىلع ةبراضملا

 ، ثكالذ نم رثكأ وأ نينس عبرأ ردق ثكم و 0 لحاوساا ضرأل نامع نم

 اذإ ىنث زجمأ ، ىنع ةبئاغلا مهاردلازهذه نم ةاكزلا جورخ ىلإ ليبسلا فيك

 ة زا جرخأ ىح حب رلاب ملعأ ال ىنأل ىم ذخأ ىذلا لاملا سأرل ةاكزلا هتملس

 ىلع نوكيأ ء ةدئاف تدفتسا اذإ و ؟ وه مك ملعأ ىنح حب رلا ىن ةاكز ىلعأ ،هنع

 اذه ىنرذع ىل مأ ىنع ةبئاغلا مهازدا هذه حبر لبق نم ةاكز ةدئافلا عيمج ىف
 ىلع نكل ى هنع ملست نأ كال زئاجف لاملا سأ ر امأ : لاق ؟حب رلاب ىنلاهجم ..

- 

 )١( همهارد دارأ ول ىرتشملا ناك اذإ : لصألا ىف .

 



_ ٣٧٢ 

 عض وم هنأل { اهملا ليبسال عضوملا اذه ىف هنإف 0 هيف اهموزاب ةنونيد ريغ

 كعم حصي مل حبر نم هيلع داز ايف كيلعالو ، ىأرااب فالتخاو ىأر

 ثام نم هجرختف كلانه ناك دق ثلذ ىن حص نإف ، حصي ىتح هلوصح
 ةردقم ىلع هضبق نمن وكي نأ دعب لاحىلع وأ ، هلوص و لبق ىأر ىلع هلوصحل

 اذه ىلع فالتخالا نم هيف جرخ هنإف { هكرتب هيف اهموزل نم اهعم رذعبال

 هيفن وكت ةدئاف نم اذه ىلع هتدفتسا اهو . لاملا سأر ق جرخ دق امم لاحلا

 ، نيملسملا لوق نمهيف ءىش الف حب راا اذهثلعم حصي نأ لبق حص ول ذإ ةاكزلا

 اذه ىف ىنكل ى اهلبق نم لصح دق هنأب اذه ىلع دعب نم كعم حص نإو

 اذإ ىأرلاب فالتخالا ىنعم اهيف جرخم نأ نم هيف ىرعتبال هنأب لوقأ عض وملا

 . هيف مزل ام هنع ىدؤي نأ لبق نف اهدافتسا ىنح لج رلا دي ىف ه؟واقب هعم حص

 . ملع أ هللاو

 ىهو؟ال مأ ةاكزلا اهنم جرخت ماتبآنيب ةكرتشملا مهاردلا ىن هنمو : ةلأسم

 دق اوناك نإ : لاق ؟ مهنم دحاو لك مهس ىف باصنلا غلبت مل تمسق اذإ

 ىذلا هموي ىح ةعمتجم تيقب و © ةاكزلا هيف غلبت ىهو دحاو نم ادوثرو

 ليق و . الف الإ و ؤ اهنم ج رخيف اهف م زات اهنإ نعماسملا لوق ىفف ٤ هف اهکزي

 اهنم هل ن وكي ام قحلي و ، مهنم لك مهم ىف غلبت مل اذإ اذه ىلع اهبف ء ىشال
 ۔ ىشالف ةكرشلا نم ههشأ ام وأ اذهربغ ىلع ناك نإ و ، هيلع لمحت امم اه رغب

 . ملعأ هللا و . لاح ىلع اهف

 له ى هيلع اهدريل طرش ىلع ريقفل هتاكز ملس نميف : ىحبصلا ةلأسم
 ٢ال مأ ةفصلا هذه ىلع هيلع ريقفلا اهدر اذإ هيلع تبجو ىنا ةاكرلا نم أربي
 اذه لثم ق ى رجم م هنآ بسحأو [ اهنم ةاكزلا بحاص ري الأ فاخأ : لاق

 . ملعأ هللاو . فالتخالا

ىف اهلعجم نأ ىلإ هدي ىف اهكرتو هتاكز زيم نميفو هنمو : ةلأسم



_ ٣٧٣ 

 ناك اذإ © ةدئافلا ى ةاكز هيلع له © كلذ دعب ةدئاف دافتسا وأ & اهعض وم

 كلذل جاتحا اذإ هتاكز نم ض رتقي نأ هل له و ؟ ةقث اهضبقي مل اهزيم نيح

 ، لوقلا ضعب ىلع ةاكزلا هزييمتب ةدئافلا ةاكز نم أربي : لاق ؟ ال مأ

 ثالذ ىف دوجوم فالتخالاو ث ة زيمملا هتاكز نم ضارتقالا هل ىنبجعيالو

 . . ملعأ هللا و : نيملسملا نمب

 نيد ق اهحاص ىلع اهدر و اهقحتسي رمقل هتاكز علس نإ و هنمو : ةلأسم

 ط رشب هل اهملس نإو 0 لوقلا ضعب ىف هنم اهذحأ اهحاصل زاج 0 هل هيلع

 . قحلا نم دعبيالو ،ثلذ ىنبجعي الف ، اهايإ هيضقيل رقفاا ىلع طرشي

 . ملعأ هللاو

 باصن نملقآ ىه وةب راضملا ليبسبمهارد لجرل ملس لجر ق وهنم و : ةلأسم
 3 حب رلانم اذكو اذك كلنإ : هلب راضملللاق و{ ةنسدعب ب راضملاءاجمئ ةاكزلا

 ىلإلزنو 0 ةنيبلا م دع و عيمحلا ركنأف ك ال اىإهيلع عفر و ،ءاف ولاهنم بلطف

 ام { مها ردلا كال ريغ نمالام هل براضملا اذه دافتساو 3© هنع افعف هنيم

 له ٠ ةبراضملا مهارد ىلع تفيضأ اذإ الإ ، بجتال امم وأ ةاكزاا اهبف بجت

 اذإ : لاق ؟ هدي ىف ىنلا ())طقف همهارد ىلع مأ © عيمحلا نع ةاكز هيلع

 باصنا هب نوكي ام هدي ىن وأ ، الماك اباصن براضملا دي ىف لاملا هل راص

 الومحم حب رلاو © لاملا سأر ىف ةاكزلا هيلعف ، لوحلا لامك دعب امهفاضأ اذإ

 نيميلا موزل ىنو . ةاكزلا هيف تبج و نأ دعب هقحل هراكنإ هرضي ال و ، هيلع
 براضملا رقأ اذإ و : هل تلاق . قيفوتلا هتلاب و . ةنامأ هنوكل & فالتخا هيلع

 نلق نإف ج اهايإ ىن ركنأ هنأ ريغ ،هدنع ىل ىهو اذكو اذك هل تملس ىنأ هل

 زوجي ىذلا ام ، ةردقم هيف ىل سيل ءىش ىلع ملسأ الف الإو اهتاكز ىلع
 نمةردق ىلع ناك اذإ اهايإ هكلم تق و ىن ةاكزلا هيلع : لاق ؟ ثالذ ىف

__ 

 )١( هدي ىق ىلا مهارد ىلع الإ مأ ه : لصألا ى .

 



_ ٣٧٤ 

 لعر ةاكزلا نم هيلع ام هباهذ طقسيالو ) بهذي و ء ىجح لاملاو ٤ اهذخأ

 . ملعأ هللا و . اهوجو

 نم هنادأ دق ةاكزلا هيف بجت امم لام سأر هدنع نميفو هنمو : ةلأسم

 عيمح بهذ و نيدلا نم هيلع ام ملس ةدملا تضقنا املف { رهشأ ةرشع ىلإ رخآ
 له ، لصتم ه؛وارش و هعيبو ماتباصن وهو رخآ انيد نادأو ؤ هدنع ام

 بهذي مل نإو ؟ ةفصلا هذه ىلع وهو لوحلا هيلع لاح اذإ .ةاكزلا هم زلت

 3 ائيش لوآلا هنيد نم ملس قحلا هيلع لح ام نبح هنأ الإ ل وآلا هلام سأر

 نيدلا نم ائيش هنم ملس و رخآ انيد نادأ و ، هب باصنلا متيال ع ىش هدنع ىقب و

 ىلع كلذ ىف ةاكزلا نم هيلع بج امم 2 مات باصن هعم عمتجاو ، لوآلا

 نود ام ىقب نإو ، الوح فنأتسا ائيش لاملا نم وني مل اذإ لاق ؟ ةفصلا هذه

 ىقب ام لوقو © دحاو مهرد ىقب اذإ لوق . فالتخالا ىنعم هقحل باصنلا

 باصن ىقبي ىتحل وق و ، امهرد نوعب رأ لاملا نم ىقبي ىنح لوقو { لقأ ول و
 ل وق و هءاضق دارأ اذإ هل طقسي لوق © نيدلا نم هيلع ايف اوفلتخاو . مات

 . ملعأ هللا و . هل طقسرال

 نعتس وةيرال ةئامتغبالام عاب نميفو :هتلاهمح ر دش رم نب رصانم امإلا ةلآسم

 { نىتنسءاضقنا ىلإ و ،ةي رال نيرشعو ةئايس ءاضقنا ىلإ هل لحت & ةثيسن ةي رال

 ِ ىش هدي ىف قبي مل مهاردلا هذه نم ائيش ذخأ املكو ح ةيرال نيرشع و ةئام

 ؟لاملا .اذه لثم ىف هيلع ةاكز ال وأ هيلع ةاكزلا لحم بج ىم ىلوآلا ه اردلا نم

 باسح ىلع نوكت 0 مها ردلا هذه ةاكز نإ نبملسملا ضعب لوق ىلعف : لاق

 0 ةدحاو ةاكز لوحلا دعب تنح ىئلا ةاكز ن وكتف عيبلا عقو موي ذم لوحلا

 لوقتو ، تاوكز ثالث لاوحأ ةثالث دعب ىتلاو نيتاكز نل وحلا دعب ىلاو
 بجتامم تناكو ، تلح ام دعب لوحلا اهلع لاح اذإالإ اهف هيلع ةاكز ال
. . ملعأ هللاو . ة اكزلا اف



- ٣٧٥ 

 نأ هيلعأ & امهرد نورشعو مه رد اتثام هدنع نميف : ىحبصلا ةلأسم

 . مهارد ةسمحخ اهنع جرح مأ . اهاكز مه رد فصن و ه ارد ةسمخ اهنع جرحم

 نإ .: لاق نم لوق ىلعف & ةاكزلا ىف فالتخالا ىرج ثالذ ىن نإ : لاق

 نم رشعلا عبر وهو كيرش ةصح جرخأ اذإ هنإف ، كيرشلا ةلزن ةاكزلا

 نإ : لاق نم لوق ىلعو 0 ةيافكف ةراجتلاو ىلحلاو لكشلاو قرولا مهاردلا

 ةاكزو ةاكزلا نم هتمذ ىن همزل ام ملسي نأ هيلعف & ةمذلا ىف ىه ةاكزلا

 ىتم هتمذ ىف ةاكزلاو هلام ى تناك اذإ اهناكز هيلعو ث هل اهنآل ، ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . اهلولح دعب اهملس

 ةيدمح لاقثملا نم رثكأ قوسلا ىف ىواستال تناك اذإ ةغيصلاو .: ةلأسم
 . . ملعأ هللاو . قوسلا ىف ىواست امك : لاق ؟ ةاكزال اهداسك لجأل

 اهجرخم مل دعبو دقن ةاكز هيلع تبجو نمو ىحبصلا ةلأسم
 ، نامضلا نم هيلع امم ائيش هاضقو © اذك هفرعي ال انايض هينع نأ دحأ هل رقأ

 نم ءىشب هل رقأ اذإ امأ : لاق ؟ ال مأ هتميةب هايإ هاضق ام ةاكز هيلعأ

 ىضتقا ولو هضبة ىلع ردق نإ ةاكزلا هيلعف . ريناندلاو م اردلاك دوقنلا

 ى ملعأ الف هيلع ةاكز الف ض ورعلا نم هب هل رقأ ام ناك نإو & اضورع هب

 . هنع ائيش ضبق الو هضبقي مل اذإ هيف فلتخم امم لوألا لعلو افالتخا ثالذ

 ناك ؟ ال مأ ةاكزاا لبق نم هيلع له نامضلا اذه نم هأربأ اذإو : تلق
 ةاكزاا هيف امم هأربأ اذإ : لاق ؟ هددع فرعي مل مأ هددع افورعم نامضلا

 . هيف هيلع الف امهريغ نم ناك نإو © ةاكزلا هيلعف ةضفلاو بهذلا نم

 . . ملعأ هللا و

 ريغ وأ هنبال لاقف لجرل ثاصب بوتكم قح ناك نإ ىلما زلا : ةلأسم

 ةاكزاا نامتكو بذك هنم نبت اذإ هلوق لوقلا نوكيأ ، هل وه سيل وأ هنبا

لاطبإ ىن هل وق لبقي ىسيلف & دحأل هبرقي ملو هل سيل هلوق امأ : لاق ؟ ال ما



- ٣٧٦ 

 ناك نإ هب هل رقأ ىذلا نم ةاكزلا بلطُنتف دحأل هب رقأ اذإ امأ و . ةاكزاا

 ركنأ نإو ، قحلا هبجوي ام ىلع هنم ةاكزلا تذخأ هرارقإ قدص نإف . كردي

 هيلع بجت ال نمل هب رقأ نإو & لاملا هدي ىف نم ىلع ةاكزلا تعجر هرارقإ
 . لبقي لوق و 0 هلوق لبقي ال لوق . فالتخا هذف ىذلا لثم ةاكزلا هيف

 . ملعأ هللا و

 ارقف اهل ضباقلا ناك 0 اهضبق لبق ةقدصلا عيب نعو هنمو : ةلأسم

 ناك نإ ىنبجعي و ، فالتخالا اذه لثم ىف ىرجم : لاق . مامإلا لبق نم وأ

 ىأر اذإ اهري مل وأ قدصملا اهآر ، ثالذ زاوج مامإلا لبق نم اه ضباقلا

 : ملعأ هللاو . كلذ زوج الف ارقف الضباقلا ناك نإو © نيملسملل رفوأ كلذ

 ةدحاو لك ىلع رج زيو ؤ،© تارقب سمخ هدنع نميف هنمو : ةلأسم

 3 اهلك ةنسلا اهلع رجزي ال وةنساا نم رهشأ ةعبرأ وأ رهشأ ةثالث رادقم نهنم
 ؟ ةاكزاااهنم ذخ"وتو عب رآلا هرقب ىلع لمحت مأ لماوعلا نم ةرقبلا هنه بسح
 مل اذإ اهلك ةنساا رج زي مل ولو اهبلع رج زيل ةرقبلا هذه ذختا دقناك نإ : لاق

 ايأل ىدنع لماوعلا ىن ةاكز ال : لوقي نم لوق ىلعف 0 ةحناس اهلعج

 . ملعأ هللاو . ةمئاساا رقبلا ىلع لمحت ال

 نه رغسا ىنا مهاردلا نع ملسي و ةنيهر نه رتسا نميفو هنمو : ةلأسم

 بجأ 2 ةنيب نه رتسملا دنع نكت ملو نهارلا هركنأ كالذ دعبف ث ةاكزلا اه

 اذه نم ةاكزلا متذخأ متاك نإ :لاق . ال مأ ةاكزلا نمماس امهيلعد رننآأ انيلع
 لاقو © اع رتم كاطعأ ناك نإو هيلع اود رت نأ ىنبجعيف ، ربحلا ليبس ىلع
 . ملعأ هللاو . ىدنع د ر مكيلع نكي مل ، ةاكزلا نم اذه

 ىلحاب ةآرملا ىنغ ةمنص امأو : ىناودعلا هتلا دبع نب لاله خيثلا ةلأسم

ا اهشيع اهمنكي ام ىلح اهعم نوكي نأ ىهف ءارقفلل بجح ام ذأ ق



_ ٣٧٧ 

 ىلحلا اذه تدصق تناك اذإ ليق دق و © هنم اهل دب ال امم هلا جاتحن ام و

 لام نم ذخالا اهل زوج لوقف .0 اهدع اهثودح فاخت ةجاحل راهظتسالا

 ىبجعيف ةني زال ىلحلا ناك اذإ امأ و . زوج ال لوقو ةفصلا هذه ىلع ءا رقفلا

 . ملعأ هللاو . ءارقفلل امم ذخات الو ةينغ هب نوكت نأ

 هلام نم ءىشب برادضيو ىرتشي و عيبي لجر ناك اذإو هنمو : ةلأسم

 هيكزي ارهش هل لعجيل م ولعم تقو ىن هلام هل لصحم الو ، رحبلاو ربلا ى
 ةاكزلا نم همزاي امع ءارقفلا ىلع اضورعو مهارد هلام نم جرخي و © هيف

 همزاي امم رثكأ هدي نم جرخي ام نأ هبلق نأمطا اذإ لعفلا اذه هعسيأ
 يصحم ال هنآ هلام ىن رمآلا هنم راص اذإ : لاق ؟ لوحلا ىن ةاكزلا نم

 ىف جرخ ىنح ث هنع همزلي ال طايتحالا ليبس ىلع الإ هنم جورخلاب الإ
 3 هب لهلا دنعهيلع صالخلا ليبس اذهف © هنع كش الب هجورخ طايتحالا
 . ملعأ هللاو . ةقاطلا غلبمو داهتجالا بسح ىلع

 هيلع ىرجت ثكالالا ناك نإ : داده نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلأسم

 مسةي مل عمتجم لاملاو همهارد ىكزي ناك ىذلا هتاكز تقو ءاج اذإف ةاكزلا

 هيف ىرجت ةاكزلا نإ : لاق نم لاقف © فالتخاب كلذ ىث ليق دمف © دعب

 نم دحاو لكل حصي مل ولو ص لبق نم كلاهلا ىلع ىرجت تناك ام ىلع

 مكح عطقنا دقف تام اذإ : لاق نم لاقو . ةاكزلا هيف بجت ام ةثرولا

 نم دحاو لك راص و ي هلام ىف ةاكزلا نم ثكالالا ىلع ىرجم ناك ام بوجو

 ىذلا ، لاملا نم هبيصن ىن ةاكزلا نم هيلع بجع ام مكح اصوصخ 2 ةثرولا
 ث هلام ىف لبق نم مهنم دحأ ىلع ىرجت ةاكز!ا تناك نإف . هدلاو نم هثر و

 هلام ىلع الومحم لاملا نم هثرو ام ناك 0 هلام هيف ىكزي فورعم تق و هل و

 ناك ص لبمت نم ةاكزلا هيف ىرجت لام هل نكي ملنإو . لبق نم هيكزي .يذلا

 هيلع لاح اذإ ، ةاكزلا هيف تبج و نإ هيبأ نم هثرو ىذلا هلام ىن ةاكزلا هيلع
هنم وجري نم ىلع ناك اذإ ، ثاريملا مكحم هل لاملا راص ذم ، لماك لوح



_ ٣٧٨ 

 بجو اذإف لاومألا ةلغ امأو 0 رايخلا عيب ىن ةدوقعملا مهاردنا نيب و ، ءافولا

 مهنم دحاو لك بيصن ىف بجي مل تمسق نإو ث اهعيمج ىف باصنلا
 مهلع ةاكزلا بوجوب لاق نم لاقف . فالتخاب كلذ ىف ليق دقف ، ةاكزلا

 بيصن ىف باصنلا بجي ىنح الإ ، اهيف مهيلع ةاكز ال لاق نم لاقو © اهف

 ىف ةاكزلا بوجو ى اولاق كلذكو . اموسقم ناك ول نأ { مهنم دحاو لك

 نيملسملا مامإ هب لمعي ام ىلع كالذ ىت لمعلاو { ةكرتشم تناك اذإ عورزلا

 . ملعأ هللاو . هفالخ دحأل زوجي ال ةبغرلا ىلع هنم مكحلاك وهو ث ءادآلا ىن

 لكأتو ءاملا برشت ىنح لمحت ال لوقلا رثكأ ىف لاخسلا امأ : ةلأسم
 ةقدصلا ةيابجنع قدصملا رخأت ى امآو 2 رجشلا نبالا عم طلخم وأ 2 رجشلا

 نم دحم تراصو 0 ادال وأ ثالذ دعب منغلا تدلو ىنح & اهلولح تقو ىن

 خلا ىلع لمح لوق . فالتخا كالذ ىفف & اهربك نم منغلا ىلع لمح

 مودقل هراظتنا ةهج نم ةاكزلا جارخإ نع اهبحاص فقوت ناك نإ لوقو

 لوحم ىتح هل رذع ثالذ نآل { همنغ ىن داز ام هيلع لمحت مل ، قدصملا

 . ملعأ هللاو . ىناثلا لوحلا داز ام اهيلع

 ةاكز ال : لوق ڵ، فلسلا رمغ نيدلا نم لجألا ةاكز ىف فلتخا : ةلأسم

 . ضورعلا نم هب هعاب ام سأر نم ةاكزلا هين : لوقو . ضبقي ىتح هيف
 هيف سيل : لوقو . ننسلا نم ىضم امل ةقدصلا هيف تبجو لح اذإ : لوقو
 ىد؛وي هنإ : لوقن فلسلا امأو . هلحمب هذخأ ىلع ردةيو ىحلحم الإ ةاكز

 ىدأ لح اذإ لوقو & ضبقي ىنح لح ولو لوقو ، لحي مل ام هلام سأر ق

 هيف : لوقو . هضبقي ملام لاملا سأر نع ىدأ هضبقي ملو لح نإف ، هن
 . ملعأ هللاو . ضورعلا نم هعاب ام سآ ز نم ةاكز

 ةيرال اتئام هيلعو هثيسن ةضف ةيرال ىتئام هل ال ام ىنطأ نميف : ةلأسم

نم ىطعي نأ زوجيأ ى روهشلا نم اذك ةدم ىإ الج؟وم انيد صانلا نم دحأل



_ ٣٧٩ 

 لاق ضعب & نيملسملا نيب افالتخا اذه لثم ىف نإ : لاق . ال مأ ةقدصلا

 3 هنع نيدلا عفري ال لاق ضعبو © هنع نيدلا عفريو ةقدصاا نم ىطعي
 كلت تناك اذإ هريغ لاق . ةقدصلا نم ىطعي نأ زوجي ال لوقلا اذه ىلعف

 ىف قلعتملا نيدلا نم هيلع ام ىلإ رظني الف هتتنَسل هانغ اهب حصي امم مهاردلا
 لجأل اهب اينغتسم هري مل لوآلا ىأرلا بحاص امأو { ىأرلا اذه ىلع هتمذ

 . ملعأ هللاو . نيدلا ىن اهكالهتسا

 ةاكز ىف كبجعي ام تلق : ىودعلا هتلا دبع نب لاله خيشلا ةلأسم

 نم ليكو دي ىف هلام ناك اذإ : لاق . هنع ملست مأ هغولب ىلإ كرتت ؟ متيلا

 نم اهجرخم ليق ، كلذ لثم ى هل اولكوي نأ مهل زوجب نيذلا نيملسملا لبق

 ،هيلعو هل لوق ، بستحملا امأو . هيبأ لبق نم ىصولا ثالذكو 0 اهلهأل هلام

 هماعيو هغولب ىلإ اهكرتيو © هيلع الو هل ال لوقو 0 هيلع الو هل لوقو

 . هغولب ىلإ كلذ كرت ىلإ ليمب هتيأرو هغولب دنع ثكالذب

 امهبجعيف سيمخ نب دعاجو © ىدنكلا دمحأ نب ديعس : ناخيشلا امأو
 امأو : دعاج خيشلا لاق . متيلا غولب لبق اهذافنإ بستحملا زاجأ نم لوق

 خيشلا هديرمل كلذ حاذضيزب لفكت دقف ، هيف اهبوج و دعب هلام ةاكز جارخإ
 ، رخوت ال اهنإ رامثلا ةاكز ىف هلوق ىنعم ىلعو - هتلا همحر _ ديعس وبأ

 اهف نأ ركذف ةضفلاو بهذلا امآو . رذع نم الإ اهجارخإ ليكولا ىلعو

 . اهجرخأ ءاش نإ : لوقو 0 اهجرخم نأ ىصولا ىلع نإ لوق . افالتخا

 . ملعآ هللاو . ا هربخأ و هغ ولب ىلإ اهكرت ءاش نإ و

 ، رثكآ وآ لقأ وأ اهنمث ردقب ةغيص نهر لجر ىف : ناديبع نبا ةلأسم

 نم لوق ىلعف ، فالتخا كلذ ىن : لاق ؟ ةغيصلا نمم نم نهرلا طقسي له

 طقسي الف - هللا همحر - مامإلا انخيش امأف س نهرلا طقسي ني دلانإ لوقي
. ملعأ هتلاو . نيدلا



-- ٠ ٨ ٢٣ .- 

 جرخ ىذلا هرهش لوأ ى وأ هموي لوأ ىن تام نمو : ىحبصلا ةلأسم

 ىلإ رمآلاب اهملس هنأ نيي ملو ، هتاكز رمألاب مئاقلل ملسي ملو { هتاكز هيف
 هذه ىلع هتاكز ميلستب هتثرو ذخأي نأ مئاقلل زوجمأ ، اع صوي ملو ، دحأ

 مل هنأ مه ولق هب نئمطي اميف ناك اذإ ثلذ مهمزلي لهو . ال مأ ةفصلا

 كرتي مل هنأ وأ ةاكزلا هلام ىن نأ حص اذإ : باوحلا ؟ ال مأ دعب اهملسي

 صوي مل اذإ ةثرولا ىلع امأو ، هنم تجرخأ هيف تبجو نأ دعب لاملا اذه

 : لاق نم لاقو . اهس ىصوي ىتح مهلع ء ىش الف كلذ حصي و هلام نم اه

 اهجارخإ همزل هنم اهجارخإب ثراولا ملعي ملو ةاكزلا هلام ق نأ حص اذإ

 . هب صوي مل ولو

 ىلع ام ذافنإل مهارد هدنع تعمتجا اذإ ىص ولا ىفو هنم و : ةلأسم

 © ةاكزلا ملست بجأ & ةاكزلا هيف بجت امردقب تانامضو اياصو نم ىصوملا

 نم جرخت اياصولا تناك اذإ ةثرولا ىلع مأ ىصوملا لام نم ىصولا ىلع

 كالاملا لام نم اهزيم دق ىصولا دنع مهاردلا تناكاذإ : باوجلا ؟ ثلثلا

 ثلملاا َرعَت نإو © كالاملا لام ثلث ى اهاكز لثمم عجرو ) اهاكز

 . ملعأ هللاو . ةاكز اهف نكي مل

 عطقلاب لاملا ىرتشم ىف ةدوجوملا ةلأسملا ىف كلوق امو هنمو : ةلآسم

 اذإ ريغلا لبق هنم ث مهارد ةاكز هيلع نأ ةيريغلا هل ز وجم هجوب هنم ريغ اذإ

 قرف لهو ، ناويحلاو ضورعلاو لاملا نيب قرف لهو 4 امات اباصن تناك

 ؟ عيمحلا ىف باوصلا امو ، ىرتشملا وأ عئابلا نم رغلا نوكي نأ نب

 ىلع د د ري و & ههارد هيلإ تعجر اذإ (١ا)ىرتشملا اذه ىلع ةاكزلا نإ :با وجلا

 امهأ ن ه ضقنلا نيبو 3© اه ريغو ل وصألا نبب قرفال ىدنع و © عئابلا

 ةفصلا هذه ىلع ئرتدملا اذه نع ةاكزلا طاقسإ ىسفن ق ولحم و ؤ ناك

 )١( "ىرتشملا ىلع اذه ةاكزلا نإ باولا ه : لصألا ىف .



_ ٣٨١ 

 ل ام مات ضقتنملا عيبلاو & هنع لئاز باطخلا نآل . قحال ةفلاح رمغ نم

 ةاكزلا بوجو نإ نايضلا لاملا ىف رثألا ءاج دقو . اهدحأ هذقني

 قيفوتلا هللاب و . هيف فاتخم

 ذقدصلا نهف هيلع ىرجن مه رد ةثامناث هداع نميفو هنم و : ةلأسم

 )١( نكامآلا دحأ ىلإ مهرد ىام اهنم ثعبف ع نام زا نم فورعم رهش ى

 عها ردلا نأ ردي ملو هتاكز تقو هيلع لخد م { ةراجت ىق ةيصاقلا

 ةمالسب علعي ل ام هدنع ةيقابلا ةئاملا ق ةاكز هيلعأ .ال مأ ةملاس ةث وعبملا

 .و امأ ؟ قيفوت جاا هللاب و باوجلا ال مأ ؟ ةةصلا هذه ىلع ةياغلا هها رد

 رايخلا هلو { مهاردلا كلت نم هدي ىف ىقب ايف ةاكزلا اندنع هيلعف مكحلا

 رخأ نإو © هتاكز لحم لبق نم هفالتإب ملعي ىنح هنع باغ ام ةاكز ى

 ، كلذ هل عساوف { هتاكز لح موي هل قاب هنأ ملعي ىنح بئاغلا لاملا ةاكز

 . ملعأ هللاو . ةفصلا هذه ىلع هيف هياع ةاكز الف هدافتسا ام..

 رخوي نأ هلام نم هملع نع بئاغلا ىث هل نإ ليق دق : هريغ لاق

 ةئاملا ىف زوجيف ء هدايق ىلعو هلاح ىلع هنأ هعم حصي ح 3 هتاكز

 ء ىشالفالإو & هيدي نم هجرخأ ام ءاقب حصي نأ دعب نم الإ اهكزي ال
 هبام وأ هواقب هدنع حص نإف ث ةاكزلا باصن نم غلبملا نود ايف ، هيلع

 اه وج و دعب هدافتسا ام ةاكز ىن فلتخم نآل زاج اهموزل نوكي هدي ى ام عم

 . ةدئافلا ىن ةاكزلاب لوقي نه ىأر ىلع هل ىه نم ىلإ اهجارخإ لبق
 . ملعأ هللا و

 © ةقدصلا اهف هيلع ىرجت امم مهارد هدنع نميفو هنمو : ةلأسم

 عيبلا اذه ريغ هنإ ش ص نينس هدنع لاملا ماقأف ، عطقلا عيبي الام اه ى رتشان |

 هيلإ تعجرو مكاح هل مكح و ، نبملسملا ىلع ريغلا هب هل :زوجم هجوب

 )١( ث نك امآلا نم ءىش ىلإ » : لصألا ى .
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 ؟ال مأ ةيضاملا نىنسلل ةاكز .لا اهبف هيلع بجأ ئ ةروكذملا مهاردلا هذه

 . ملعأ هتا و )١( نملسملا راث آ نم هتظفح اذكه : قيفوتلا هللاب و با وحلا

 جرخآ اذإ : لاق شي رق نب ديعس نع ةلأسملا هذه ىفو هنمو : ةلاسم

 هيلع ةاكز الف ، لوحلا لاح نأ ىلإ جحم ملف ؤ جحم نأ ىلع هتجح لج رلا

 اهب لومعمو ةحيحص ةلأسملا هذهأ ، ةاكزلا ىن هلام ىلع اهلمحمالو 0 :

 ثكللذكو © باوصاا ىناعم ن نم جراخ رغ هنأ ىدنع ايف باوحلا ؟ ال مأ

 ليبسلا نباو ءارقفال هب ىمسو ال ام لعجول كلذكو : تاق . اهلبق ىتلا ى

 معن : لاق هيف هيلع ةاكز الف لوحلا هيلع لاح ىنح هلعج املف ©© هذفني ملو

 هيف هل ةعجرالو كلذ هيلع تبثي لهو © ام لومعم ةحيحص آضيأ هذهأ

 هل لوقف ةعجرلا امأ :باوحلا . هتا كمحري اذه عيمج ىل رسف ؟ ال مأ

 ءالوهو © هل ةعجرال لوقو ث زارحإلا لبق هيف عجري نآ هلعج ايف
 : لاق امك هبسحأف مهاردلا هذه ىف ةاكزلا ب وجو امأو . مهيلع زارحال

 ايف ىسعو ث ربلا نم بابل هكلم نه اهجرخأ نأ دعب اهف ةاكزال هنإ

 . ش نأ قحأ قحلاف © اذه ريغ لوق

 نأ ىلع هتجح لجرلا مج جرخأ اذإ لاقو :ىه ىرخأ ةعقر ىف : ةلأسم

 ىف هلام ىلع اهلمحمالو ، اهيف هيلع ةاكز الف لوحلا لاح نأ ىلإ اع جحم

 هذفني ملو © ليبساا باوأ ءارقفلل هب ىمسو الامآ لعجول ثالذكو ث ةاكزلا
 ديعس خيشلا لاق . اهف هيلع ةاكز الف & ل وحلا هيلع لاح ىح هلعج ايف

 اع رت ، ةلفان ةجحل وأ ليبسلا نباوأ ءا رقفلل هلعج ام امآ :ىدنكلا دمحأ نبا

 هيلع ةاكزلا بوجو ىفف ، بجا و ريغ نم ىلاعت هللا هجول كلذ ىف هنم
 : لوقي نم لوق ىلعف امات اباصن ناكاذإ ،فالتخا هيلع لوحلا لاح اذإ
 ن وكيالو ث زارحإ هيف سيل هنأل زارحإ الب لعحلا سفن هيلع تبثي كللذ نإ

 )١) لاوسلا نع با وج لصألا ف دري ه .
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 لوقي نم لوق ىلع امأو : اذه ىلع ةاكز هيلع سيلف ، ثالذ ىف ةعجرلا هل
 ، هيلع زرحم مل ام هيلع تبثيالو ث ةعجرلا دا رأ ىنم كلذ ىف ةعجرلا هل نإ

 هيلع لاح اذزف (١))جحلا ةضيرفل هزيم ام امأو . ىل نيبي اف ةاكزلا هيف هيلعف

 هيلعف © اذه ريغ نم باصنلا مامت كلم ناكوأ ةاكزلا هيف بجتامم وه و لوحلا

 ى الو لقعلا ىن آزئاج اهجو لوآلا لوقا ملعأال و ، ىل نيبي اف ةاكزلا هيف

 . ملعأ هللاو . لقنلا

 { هتمذ ف اهقادص لجاع نم هتجوزل قح هيلع لجر قو هنمو : ةلأسم

 نم هلعل ةردق ىلع ناك اذإ با ولا ؟ال مأ ةاكز هيف اهيلعأ ، هنم هضبقتست ملو
 تناكاذإ ةاكزلا ىن اهلع لومحم وهف © هتذخأ هيلع تعفر اذإ مكحم ول و هضبق

 هنم ذخ؛وت و { البجو ذم لوحلا اهيلع لاح وأ ، لبق نم ةاكزاا اهلع ىرجت

 نم ةردقم ىلع تناك اذإ امأو . نيملسملا ضعب ل وق ىلع هكرت ىف اهلرذعالو
 . ملعأ تلاو . افالتخا كلذ ىف ملعأ الو ةاكزلا اهبلعف مكح ريغب هذخأ

 اهج وز نم هضبق ىلع ردقت ام ىكرت نأ اهيلع نإ ليق دق معن : هريغ لاق

 غلبت ام ةاكز ىف فالتخالافالإ و { هيلع اهلام هذخأي نم ىلإ هيلإ عف رت نأالب

 ىلإ هعفر نأل ، اهرذع ضعبو اهمزلأ ضعبف © هيلع اهل مكحم نمم ال © هيلإ

 3 ةاكز نمنوكي هب ام ك رتل بجيف اهيلع مزاللا نمال © اهلإ هئادأب هذخايام

 . كلذ ىلع اهنم ةردقلا عضوم ف

 ملعي ام هنأل دوقنلا نم هيف ةاكزال بئاغلا لام نأ هباوج نم و : ةلأسم

 . هايإ هنمأ نم لام نم ةاكزلا جارخإ هل الو نمآلا ىلع سيلو ، هلاح ام

 . ملعأ هللا و

 راص ام وأ هلام ةاكز هنع ج رخ نأ هرمأ نوكي نأالإ .معن : هريغ لاق

 . ةضي رفلا هتجحل هزيم ام امأو : لصألا ف ( ١)
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 ىرديال هنأل هنم اهج رخ نأ هل الو & اذه لثم ق هيلع سيلف الإو ، هدي ق

 هنإف ، هلام نم هنع اهلازأ ام بابسألا نم هيلع ىنأ دق هلعلو { هلاح ىف دنع ام

 هناض ىن وهف © هئادأ نم هلزاج ام ىلعال هجرخأ امو ن وكي نأل نكمملا نم

 . ماعأ هللاو . هم رغ هيلع و

 > اهف ةاكزلا بوج و ف فاتخيف ةجحلا ها رد تزمم اذإ و : ةلأسم

 ةاكزلا اهبف لعجم نم لوق ىلعو © ةثرولا وأ ىص ولا وأ كالاهلا نم زييمتلا ناك

 ىحل وق و ، ه,ف ىكزي ىذلا ثالاهلا رهش راد اذإ لوق . فالتخا اهف اهلحم ىفف

 ىتش ناعمل ة زيمملا مهاردلا تناك اذإ تيارأ . ت زيم ذم اهباع ل ولا لوح

 لحا و ىعم تناك ول امك ودأ عيمحلا ىف بجن و ‘ ةاكزلا ثكالذ دحأ ق بجتال

 ةاكز الف مهياع هک> تبثي مك اح مكح نم مسقلا حص اذإ : باوحل ١ ؟ ال مأ

 ٥ مسقلا اهف ءاج نإ و ئ ںعب ىلعاهضعب لمحمال و ئ باصنلا مي ملامىلع

 . ملعأ هتلا و . ةكرشلا ىكح م زلي نأ تفخ مكح ريغ

 عفد املف ، هتضفالو هبهذ ةاكز هنع جرخت مل اذإ ميتيلا ىص وو : ةلأسم

 { اذكواذك ةاكز لاملا اذد ىف كملع نإ : هل لاق : هغولب دعب هلام هيلإ

 نم ل رة ىلع كللذ و & هيلع ةح نوكيال لوقو » هماع ةجح نوكي ل وق

 . ميتيلا مد ارد نم ةاكزلا جارخإ ىص ولا م زاي

 ( ىزاوغ ) كللم نمع و : هللا همحر ملاس نب بيبح خرشلا نع : ةلأسم

 اهبف هيلعأ ، لوحلا اهيلع لاحو ث ادعاصف مهرد ىئئام ف رصلا ىف غلبت رفص

 مكح ىذلا ام و ؟ال مأ كلذ ىلع مامإلا هربجم و ؟ هللا نبب و هنيب ايف ام زال ةاكزلا

 ى هيف فلتخم امم اذه نإ : قيفوتلا هللابو باوحلا ؟ هب لمعي و انديس هب

 : ٥ ريغ لاق . ثكالذ ىف هيلع بجت ال ةاكزلا نأ ىدنعو . هيلع ةاكزلا بوج و

 هيف ء ىشالف الإو ، ةراجتلا ةهج نم ساحنلا ق ىردأال انأو . ملعأ تلا
هل وق نم .اذه ق ىغبنيف "أ امزج اه ربغال و اس ولف هب ديرأ ام ىنعملابو ، رضم



 س ٣٨٥

 هب ربخأ امو 2 طلغلا نم نوكي نأ هفاخأ ىنإف ، رظني نأ هلاق نمىأر نم وأ

 هللاو . هيديب نه ىلع هرمغ زوجمالأ هيف نوكي نأ هدنع ايف اهقن نم هسفن نع

 . كلذ ىف رظنيف . ملعأ

 رهشلا رخ آ امات اباصن ثلم نميف ىهوءةعقر ى اهندجو : ةلأسم

 م ويلا ثالذ لوخد لبق هتافو، ةلبقملا ةنسلا نم رهشلا اذه لوأ لخد نأ ىلإ

 همزلت و ؟ اذه ىلع لوح هيلع لاح دق نوكيأ ، باصنلا هيف كلم ىذلا

 هلوأ و ؟ هل اتقو هلك رهشلا كلذ نوكي نأ ثالذب لوق هيف لهو ؟ هتاكز

 رهش لكل نأ ىلع باصنلا هيف كالم ىذلا ههويهتقو : لاق ؟ ءاوس هرخآو
 فرع نم امأو 0 لالهلا ةيور دنع كالملا نكي مل اذإ اذكه ح اموي نثالث

 { مويلا ةلزنمب رهشاا لك اولاقف ، هموي فرعي ملوإمولعم رهش ىن هتاك ز
 ض رتقم ءادآل هموي فرع نهو 0 ةدئافلا لوصحو ةاكزلا ءادأ هيفف

 بسحم و، هيلع سبتلم رغ اذهف © ةاكزلاو دقحااو ددعلاو نويدلا لاج آك

 نإو . فالتخا كلذ ىف ملعأ الوس هيلع نم رهش لك مامتبو٬هروسكب ثكللذ

 باصنا هيف ثللم ىذلا مويلا كلذ لوح وهأ لوحلا هيلع لوحم ىتح ناك

 آم وي نمتس و ةئاثاث ءاضقنا لب لاق ؟ آموي نيتسو ةئاناث ءاضقنا مأ

 . ملعأ هللاو . راث آلا ىف ءاج ام ىنعم ىلع

 نم ةاكزلا ىف باصنلا غلبم ىفن سيمخ نب دعاج خيشلا نع ةلأسم

 هدي ىف اهنم ىش ىلع لاحف اهكلم نم ىلع ، ةيدمح وأ © ةنرال وأ۔ مهرد مك

 ةاكزلا ىف نبملسملا لوق نم عفرأ اذه ىف ىذلاف : لاق ؟ هماينب لوح

 نه نوكيام باسح ىلعو امهنود ام ال مهرد ىنئام نم اهنإ : عمجأ

 نوعبرأو ةيدمح ةئامىه و ،ةيرال ةرشع ىننثاو ةيرال ةئام نم ىهف تاي راللا

 نهب ىه ىتلا تايدمحملاو‘ اصالخ مهرد ىثام نزو ىف ناك نإو،ةيدمحم
 اهنزول ىنعم الف ، ساحنلا نم اه ال صالخلا ىلع ال نامزلا ىف سانلا
 ةفرعملا ىنعمل نوكت نأ جاتحيف ك هسفن ىف نمم امهنيب امم قرفو،اهف امب

( ! ج راثآلا بابل - ٢٥ م )
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 هتاذل فعض دق اهو ، اهلع لمحت ال ىنلا طالخألا نم ةصلاخ نزولاب
 ىلإ اهنع همسا ى جرخيف هب ىه ام دح اهب زواج ملام اهنم وهف ث اهعاونأ نم

 . هلاح ىلع ىقبف اهمسا رمغي ملو هلاوز ىلع ردقيملف . اهطلاخ امو هيلإ راصام

 ىف لكل نوكي لب ث اهبلإ هجو لك نم عج ري مل ام اهبلع ةاكزلا ىف لمحم الف
 اهنأآلهيلع و هلام ىلإ د رتف هيلإ عج رت نإو ،همكح ى هلبق نم هيلع ناك ام همسا

 ىمسيف ، سولفلا نم امهفرص ىلع عقي دق ةيراللا مسا نأ الإ ، هيف ةكلهتسم

 نوكي نأ الإ ، ةاكزلا ىف ةضفلا نم نوكي ام عم لخديال هنكلو ث امه

 . كلذ ىف ء ىش الف الإ و 0 ةراجتلا ةهج نم

 (١)؟ لوحلا اهيلع لاح ام اذإ اهباصن رادقم ام بهذلا ىو : هل تلق
 نكمي ءىش نم هطلاخ ام مكح امو ؟ ئد رلاو ديحلا نبب قرف [ كانه ] له و

 هفالتخا ىلع بهذلا نم الاقثم نيرشع ى ىهف : لاق ؟ الوأ هليح اقرافتي نأ

 هطلاخ امو & همكح ى ةيبهذلا نع همسا ىن جرخم ملام ةءاد رلاو ةدوحلا ق

 ىف ةضفلا ىلع لوقلا نم همدقت ام ىنعم ىف وهف هعون نم سيل ءىش نم
 نآل اهنم لطبي اهف هيف زاج الإو هصالخ ىلع هيف لاتحم نآل نكمم ام . عضوم
 لك لطبف ايواست نإو { مسالا ى هرمأ ىلع بلاغلا وه ام ىكح ىف لخدي

 ىلع ةاكز هيف نوكي نأ حصي ملو 0 هيلإ راص ام زيح ىن نوكي نآل امهنم
 لعجم وأ ، قاروألا ىف بتكي هب ام نأ ىلع لدي ام اذه ى و ، هيدي ىف نم

 مكح ىف هجارخإ ىلع ردقي الف & اهوحن نم نوكي ام وأ  ىناوألا ق

 . كلذ ى ةاكز الو كلذك وهف كلمي نآل زوج ايف ماق نإو . كلهتسا دق ام

 : لاق ؟ ةضفلا نم نمتئملاو بهذلا نم نيرشعلا ىلع داز امو : هل تلق

 لولا راد ىتح هيدي ىف نم ىلع نوكي اهباصن ى ىه مك نم بهالا ىف و) : لصألا ى )١(
 . ةكيكرلا بيلاسألا هذه نم ريثك باتكلا ىف د رو دقو ( هيلع
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 ةعبرأ غلبت ىخ بهذلا نم نيرشعلا ىلع ةدايزلا ى ةاكز ال هنإ ليق دق
 نم لق اميف اهنإ ليقو . نيعب رآلا غلبي ىنح نبتثملا ىلع داز اميف الو © ليقاثم
 . رهشأ و هيف ام رهظأ لوألاو ئ رثكأ وأ ةداي زلا

 امهنإ لوق امهف مأ ةاكزلا ىن رخآلا ىلع اهدحأ لمحم له و : هل تلق

 : لاق ؟ امهتاكز ى هيلع اذام ، ءىش نم أدرأ ء ىش ناك نإو ؟نالمحم ال
 هيف ام امهنم لك نع جرخيف 0 ةاكزلا ف لاح ىلع نالمح امهنأ الإ ملعأ ال

 عوطت نإف ، هنم دوجأ وه ام فيعضلا نع ىطعي نأ هيلع سيل و © همزل
 { هنود ام الو © هقوف ام ال هلثم وه ىذلاف الإو . هب ر دنع هرجأ هلف هب

 . هل سيل هنإف

 نوكي و ؟ هل زاج امهب هلعف امفيك مأ ؟ رخآلا ىلع لمحم امأو هل تلق
 ليقو ع ةضذلا ىلع بهذلا لمحم هنإ ليق دق : لاق ؟ ددعلا وأ ةميقلاب

 اه ريغ ىلع ال ةميقلاب نوكي و ث رثكألا ىلع لقألا لمحم ليقو ث رفوألاب

 لمح اذإ الإ امهدحأ ى علبت مل نإف اذه ىلعو : هن تلق . كلذ ى ددعلا نم ا
 ءاش امهأ نم عيمحلا نع اهدوي نأ ةاكزلا ىن هل له 0 امهيف وأ رخآلا ىلع

 عنم و © ةميقلاب نيملسملا نم ىأ رلا لهأ ضعب هزاجأ دق : لاق ؟ ال مأ امهنم

 هعون نم نوكي ام دحاو لك نع ىد؛وي نأ هورمأف ، هزاوج نم نورخآ

 . هيلع لمح امم هتزاجإب ليقو © هريغ ال

 امهس ام ىد“وي نأ هلأ ، هلامكب اباصن هدارفنا ىلع امهنم غلب نإف : هل تلق

 !مهنم دحا و لك ىن هل سيل هنإ ليق دق : لاق ؟ال مأ امهدحأ نم ةاكزلا نم

 امهأ نم لاقف هزاجأ ضعب و ئ هع ون نم هيف ام هنع جرحم نأ الإ

 . هأ زجأ اهجرخأ

نم هيف ام نود هنأ الإ عابلا ىلع امهنم لك ىن داز امو : هل تلق



_ ٣٨٨ 

 نالمحمأ 0 ضعبلا امهضعب ىلع" المح اذإ الإ هب لاق نم ىأر ىلع رسكلا

 جرخم نآل زوجيف هدنعو ، كلذ ىف هربغ ال كلذك وه . معن : لاق ؟ ال مأ
 امهنم رخآلا ىلعالمحم نأ هب ىلوأ امهأ ىف هركذب رم" دق ام ىأرلا نم اهيف

 . هفرعاف كلذ ىف ىنعم هنأل

 دعب نم هدافتسا وأ ٤ لوحلا ىن امهعون نم هيلع لخد امو : هل تلق

 . اذكه : لاق ؟ هيدي ىن ام ىلع لمحأ © هيلع اهم وزل دعب ةاكزلا جرخم نأ لبق

 مكح هقحلي نأ دبالف همسا ىن ةدئاف نم ناك ام هنأ الإ 0 قحل هنإو . ليق

 هتاكزب لوقلا نأ الإ { هيدي ىف ام لخد ذم لوحلا هيلع لحم ملام ، فالتخالا

 . هيف ام رثكأ

 لصأ وأ ةلغ عيب نم امهنم هدي ىف لخدي ام نوكي اذه ىلع و : هل تلق

 قرف اذه نم ء ىش ى وأ ،ههشأ ام وأ ةيصو وأ رارقإ وأةبه وأ ثاريم وأ

 ىلع هلك هنأ الإ اذه ى ىردأ ال : لاق ؟ لدع ىأر وأ عاحإب لوق ى

 . لاح ىلع ىأر الو عامجإ ىف هنيب ام قرف ملع اعأ ال ذإ & ءاوس

 هيف غلبت ال ام الإ هفلتأ دق هيكزي اذه نم هدي ىن ام ناك نإف : هل تلق

 هرهش وأهموي ى هيلع لمحم ،هتق و لبق لكو 2 غلبملا مت هبام دافتسا مث ك ةاكزلا

 لوق ىفف : لاق ؟ ال مأ هماتأف هيدي نم هج رخأ ام ةاكزلا لحم وه ىذلا

 ى هيلع ةاكزلا نم هب ام جرخيف هيدي ى ىقب ام ىلع لمحي هنإ نيملسملا

 مهبغعب لاق ىنح رثك وأ "لق ء ىش ىل وآلا نه ىقب ام هيف ىكزي ىذلا هتق و

 ىح ليقو . كلذ نم لقأ وأ ة ربعش ىقب ول و مهضعب لاق و { مهرد ىقب ول و

 ىأرلا اذه ىلع بهذلا نم و\ ةقدصااا عضوم ق اهنال { امهرد ن وعب رأ ىقبت

 نأ ىسعف رسكلا ى اهبجوي' نم ىأر ىلعو 0 اهنود ام الإ ليقاثم ةعب رأف

 هد اىصت م هب ام دافت 7 ذنم "لوحلا هيلع اوحي ىخ ىح هلبق ام ىعم ق نوكت

٥ كللذ لبق ال



٣٨٩ 

 ىنلا هرهش وأ هموي هب زواج ام دعب نم الإ هدفتسي مل نإو : تلق

 صعب ىف دفتسا ذنم لوحلا ىلإ وهف هتقو عطقنا دق : لاق ؟ هيف ىكري

 هيف جرخم ىذلا زوجب نأ اذه ىف ىسعو 0 هيلع ىهف رخآ لوق ىلعو ، لوقلا

 هب نم لوق ىلع 0 ىلوآلا هدي فىقبي ام رادقم ىق ىضم دق ام ىأ رلا نم

 . كلذ ىف اهجوي

 غلبت ام دافتسا مم 0 اهنم ء ىش ه۔اي نبي ملف اهفلتآ وه نإف : هل تلق

 هيف ةاكز ال هنإ ليق دق :لاق ؟ هتاكز لحم لبق هماع ى هلكو & ةاكزلا هيف

 تلق ء هتقو ىف هل اهم وزلب ليقو © هيلع لخد موي نم هلوح دعب نم ال
 هرهش ىف وأ هموي ىف اناك دق هدافتسا امو هدي ىف امل هفالتإ ناك نإف : هل

 ىف ءاوس ىلع هابق نم ىذلاو وهف : لاق ؟ هتاكز ىد؛ويو هيف ىكزي ىذلا

 هثودح نوك هلبق امل هفالتإ دعب هدي ىن لخادلا ناك ام امهنيب قرف ال © اذه

 . هارأ هيف ام حص نإ هتاكزل ىذلا هتقو ىن

 هفالتإ نم اذه ىلع هز واج نأ دعب نم هل هثودح ناك نإف : هل تنق

 3 هتاكزل ىذلا هتقو عطةنا دق هنأ الإ اذه ى ىل عقيال : لاق ؟ هتقو لبق هلكل

 . كلذ ىلإ غلب نإ لوحلا دعب نم الإ هيلإ اذه ىلع ثدحي ايف هيلع ء ىش الف

 اميف هياع]ء ىش الو ؟ كللذ نم هدنع ءعىشالو هتقو ءاج اذإو : هل تلق

 ؟ هلوقتف كدنع اميف همامتب لوحلا هيلع لوحي ىنح هيف ام عون نم هل ثدحي
 ، هريغ ال رظنلا ىف باوصلا نم هارأ ام ىلع ىدنع جرخم هيف اذكه : لاق

 : رثألا ىف ىتعارق ةلقو & رصبلا ىف فعض نم ىف ام عم هيلع لدأو هلوقف

 هلبق وأ هتقو ىف هيلع لخدي ايف هراتختف ثابجعي ىذلا امو : هل تاق

 : لاق . هغاتأ دق ام هتاكزل ىذلا هتقو هرضح نأ لبق ، هلكل هفالتإ دعب
 لوحم ىنح هيلع ء ىشال هنإ لوقي نم ىأر هب لب نمل هراتخأف ىنبجعي ىذلاف

 عجري ةيقب ن" هل نكت ملف ، ةيلكلاب عطقنا دق لوألا نأل ، لوحلا كلذ ىلع

 اهبوجو ىلإ ةاكزلا ىف بهذي نم ىأر ىلع 0 ةدئاف نم نوكي امف هيلإ اهب
!. . كلذ ىف
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 ، هجرخم مل هنود اموآ آمهرد الإ هدي ىنام ةاكز جرخأ وه نإف : هل تاق

 ؟ال مأ ةاكز اهيف همزلتأ ث ةدئاف امهعون نم دافتسا ىتح هاع ىقبف

 امزال هكرت ام ناك نإ ث ةاكزلا ةدئافلا ىف لوقي نم ىأر ىلع معن : لاق

 ركذلا لهأ نم هموزاب لوقي نم ىأر ىلع رهف الإو ، عامجإلا ىف هل
 :هلتاق . كلذ ىفرظني نأ هل ىغبنيف ،ىأرعض وم هنإفرسكلا نم هنود ايف

 هيف ءثىشال : لاق ؟ دعب هتاكز لحت امل و هاكأف ةدئاف نم هيلع لخد امو

 هقزر امو : هل تاق .: هياع نوكتف همزلت نأ لبق نم هفالتإو هنوك ىن هنأل

 ءىشالو هل وهف : لاق ؟ هكرت وأ هلكأف هتاكز ج رخأ نأ دعب ةدئاف نم هتنا

 دبال امم هريغب وأ هسفنب ةاكزلا هيف ام ىلإ غلب نإ لوحلا دعب نم الإ هيلع
 . هيلإ ىنعملا اذه ىن فاضي نأ

 لوح هيلع لاح ىنح ةاكزلا هيف ام رادقم هدي ىن ىقب نإف : هل تلاق

 ‘ عيمجلا نع دوي نأ هم زايأ ٤ ىرخأ ة رم هل وح راد نأ ىلإ { هك زد رف

 فالتخا ىأ رلا نم اذه ىف نإ ليق دق : لاق ؟ هيف ةاكزال ام هنع حرطي مأ

 نإف ث هيف اهلام هنع حرطي لوقو © عيمحلا نع ىدأوي لوقف ، ىأ رلاب

 هن ود ايف هيلع ءىش الف الإو ، لماك باصن اهدعب نم ىأرلا اذه ىلع ىقب

 . هلام نم

 .نود لوألا وأ ىناثلا لوحلا ةاكز نم هيف ام جرخأ نإف : هل تاق

 هذه ىف همزلتأ ، ةدئاف اهجارخإ دعب نم دافتسا مث © هدعب وأ هلبق ام

 عطق نإ ةدئافلا ىف هيلع ةاكز ال هنإ ليق دق : لاق ؟ال مأ ةاكز ةدئافلا

 ، نيدلا ىنعم ىف هلبق ام راصف :0 امهنم ىناثلا نع هيف ام ءادأب امهنيب ام

 لوق ىلع ةدئافلا ىف ةاكزلاف 3© ىناثلا نود لوألا ىف هب ام ىدأ نإو

 ىلع وهف الإو ت اهدعب نم هيف نوكي ام رادقم ىن ىقب نإ © اهب لاق نم ٠
. ملعأ هللاو . كلذ ىف فالتخالا نم ىضم ام
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 فقو نم هرمأ كلميال نمل منغ هدنع نميفو ،ىحبصلا ةلأسم

 اهف بجت ال غ ىف اهطلخ و ةاكزلا اهف ,] بجتال ، كلذ ريغ وأ مي وأ

 اهنم ذخأو 2 ددعلا لامك ىف ةعمتحم اهدجوو ىاحلا اهع رمو ع ةاكزلا

 منغ نم هذخأىن قفاوو ك اهف هيعدي ايف هديب ىه نم لوق ىلإ تفتلي ملو
 اهنم ذخأ اذإ عيمحلا هيلع مأ هتصح ردقب ( ةصصاحملا ) هيلعأ ، فقولا

 ، هيأر الب اهنم ذخآلا ناك اذإ دبأ هيلع ءىش ال مأ ؟ هطلخ ببسب

 همض هيلع الف فق واا امأ : قيف وتلا هلابو باوحلا ؟ كلذل هنم ملستالو

 بوج و ىفف متيلا امأو . ةاكزلا همزاتال ( ةمضلا ) لوصحم و . ه ريغ عم

 آريي مل ( ةمضلا ) هيلع تبثت مل نمو فالتخا ( ةمضلاب ) هيلع ةاكزلا

 د ري مل اذإ آصوصخو © لوقلا ضعب ى نامضلا نم ( ةمضلا ) ىلإ ببسملا
 ث هرصبي نم دنع كلذك وم و حالصلا دارأ نإو © همض ى حالدلا

 . ملعأ هللاو . ةعتالو نايض هيلع نوكي الأ توجر

 فقولا منغ نم هسفنل ذخأي نأ هلوهأ ، همنغ نمرخآلا قفاو نإو
 دجسملا لامو . ىنبجعيال و ، كلذ هلىرأ ال باوحلا ؟ ال مأ اهتصح ردقب

 . ملعأ هللا و ٠ ىناوصلاىن تتثل ةاكزلا تتبث ول و ، هيف ةاكز ال نبملسملا وأ

 نهضعب و مئاس نهضعب لبإلا نم سمخ هدنع نمو هنم و : ةلأسم
 ؟ .اعيمج نهنم ةاكزلا ذخأ ىن لدعآلاو بوصألا امف ، رفسلل لمعتسم
 عيمحلا ى ةاكزال مأ ؟ةاكزلا باصن ىف نامح و تالمعتسملا ريغ بيصن نم مأ
 ىفف تالمعتسملا امأ : لاق هانعم عقاو هنإف لاوقآلا هذه لدع ىل حرص
 لوق ىلعو ء ةاكزلا نهيفف تامنا۔لا امأو & فالتخا نهيف ةاكزلا بوجو

 قرفي نم لوق ىلعو ث نهلمحم تالماعلاو تامئاسلا نيب ىواسي نم

 ٠ نهلمحمال نهيب

 رقبلا و لبإلا نم هل نميفو : سبمخ نب دعاج خيشلا نع : ةلأسم

دعب اهدي نأ الإ هل سيلؤ اهف ةاكزلا هيلعأ ة عبرألا ىلع ديزي ام
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 ؟ لاح ىلع نبح دعب نموأ 0 اهموي ىف اهلهأ نم نوكي نمل اهموز)

 3 لباق لك نم ةمئاسلا ىف اع وجو ىلع عامجإلا ىن اذكه : لاق

 ةاكزال ليقو اهناكزب ليقف ، لماوعلا نم ن وكي ام ةاكز ىف فلتخمو

 { اهنع طقست الفالإو ةاكزلا هيف ام ىلإ هيزجي ام غلب نإ ليقو 2 اهبف

 نوكي نأ ىأآراا عضوم ىن هيلعو كركذي اذه ىف ام رثكأ لوألاو

 عضوم ىفف الإو { هيلإ هب لمعلا ىف رمألا ناكام هل زاج ام ىلع .

 ىف هفالخ ىلإ ليبسال ، هيلع مكحم وأ هرمأي هب ايف هريغل ن وكي ام

 ٠ كللذل عنملا

 اهيلع داز اهو & رقبلاو لبإلا نم سمخلا ىن همزاي امو : هل تلق

 © ةاش سمخلا ئفف : لاق & نيرشعو & ةريشع سمخوأ رشع ىلإ
 نيرشعلا ىفو ث ةايش ثالث ةريشع سمخلا ىفو ©،© ناتاشرشعلا ىف و

 نم ةاكزلاف © اهلع داز امو نيرشعو سمخ ىلإ علبي نإو ٠ ةايش عبرأ
 ة ربخلا عدف © لعفلاو لوقنا ىف لدعلا لهأ نم عامجإب ن وكي هيف ام عوت

 هل تلق . حصان كل ىننإف ةريصب ىلع هريغو اذه ىف كرمأ نم نكو

 ةاكز نم هيف همزلي ام ىلع لدتسا هب اه ىند زف نيرشعلا ىلع داز امو

 س ضاخم ةنبا نيرشعو سمخ ىفف معن : لاق ٠ حضاو لوق ى
 ىدحإىنو ث ةقح نعبرأو تس ىفو ث نوبل ةنبا نيثالث و تس ى

 © ناتقح نيعست و ىدحإو ، نوبل اتنبا نيعبسو تس ىن و ، ةعذج نيتس و
 ةقح هئثامو نثالث ىنو & نوبل تانب ثالث نيرشعو ىدحإو ةئام قف »

 ليزنتلا نم اذه ىلعو قئاقح ثالث نيسمخو ةئام ىفو & نوبل اتنب و

 نيسمخلا ىنو & نوبل تنب نمعب رأ لك ىئث بجيف { نوكي اهباسح ىت

 . . ٠ هفرعاف ةقح

 : لاق . هيف ام ىل حضوأف نيرشعلا ىلع رقبلا نم داز امو : هل تلق
امهنيب قرف ال ، ءاوس اذه ىن امهنأل لبإلا ىف ل وقلا نم ىضم ام ىلع ىهف
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 نم ضاخم تنب ناكم رقبلا نم ةعذحلا ىن نأ ، لمعلا ى الو لوقلا ىف
 ناكم سدسلاو ث ةقحلا لحم ةعبارلاو { نوبل ةنبا عضوم ةينثلاو { لبإلا

 ىن كلذكل هنإو ع ةغل اهنس ىف ىهف ءامسألا ىن اهتفلاخ نإو اهنأل ةعذحلا

 . ثالذ ىف عبت ش نحت و ءاهةفنا لوق

 ؟ ةاكزلا ىف باصنا! مامل رخآلا ىلع امهدحأ لمحمو : هل تلق

 امم هريغ نآ ملعأ الو ، نالمحم امهنإ ليق دق : لاق ؟ ال مأ دحأ هلاق الهو

 لمحن و : هل تلق . كلذ ىف رهظي ناه ريل امهف حصيف ىعدي هفل ا

 . هينفرع ؟ رصبلا لهآ لوق ىف 0 ال مأ رةبلا نم اهادع ام ىلع سيما وحلا

 لوقلا نم هيف ملعن الو رثألا ىن كلذكو 3 اهيلع ,لمحتو رقبلا نم ىهف : لاق

 . افالتخا

 زعملا ىلع نأضلا عمجم لهو ؟ اهنم ذخوي مك نم منغلا ىفو : هل تاق

 باصنلا ىه اهنإو { نيملسملا .لوق ىف نعب رأ نم ىهف : لاق ؟ ال مأ

 3 ناتاش نيرشعو دحاوو ةئام ىفو ةاش اهفو كآاهلود ام ال 0 اهناكز ىت

 . ةئامعبرأ ىلإ هايش عب رأ ةدحاوو ةئاينلث ىن و ٢ ةايش ثالث ةدحاوو نتئم ىنو

 ةدحاوو نعتئاخلا ىلع داز يف ءىش ال رخآ لوق ىنو . ةاش ةئام لك ىف م

 © .ةاش ةئام لك ىف ةايش عبرأ اهيف نوكيف ، ةئامعبرأ غلبت نأ ىلإ

 امهف ملعن الو © ةاك زلا ىف باصنلا اهب لمكيف زعملا ىلإ عمجم نأضلاو

 . كلذ الإ

 ةعامح نيب ةكرش منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا نم ناك امو : هل تلق

 مل نإو ، رخآلا ىلع مهنم دحاو لكل ام لمحأ ، ةطلخ ىن وأ ننثا وأ

 اذه ىف قرف امهنيب وأ ث ةطلخلا ىف كلذكو ؟ هدارفنا ىلع باصنلا نابي

 هريغ ىلع ال لمعيف ، لاقي هب ام رثكأ ىف لمحم . معن : لاق ؟ ال مأ

ىدعتيال هنإف عاشملا ىف 'ىتح، ءاكرشلا ىفهب لوقي ال نم ىأرل عامحإلا نم.
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 ه لاحلا اذه ىلع ، ءاطاخلا ىف لوقلا و ىأرلاب فالتخالا نم ىأرلا اذه ىن
 لثم ىف طالتخالا نم ىندأ ةاكزلا ىلإ نوكي نأ كارتشالا ىف ىسعو
 . لاملا اذه

 د ودح ء ىش ىلإ ىه لهف > طاخللاب اهج وي نم لوق ىلعو : هل تلق

 غلبم ىن اهب لاق نم ىلع ىضتقملا اهدح ىف ليق دق . معن : لاق ؟ال مأ
 ىعرملا ىف عمتجي ىنح ليقو . ىفكو بلحلا ىف ةعمنحم نوكت نأ اهددع

 ق بجوم رمغ طاخللاف الإ و عاشملا نم نوكي ىح ليقو ىوأملاو بلحلا و

 ىوأملا و حرسملا ف عمتجم نإ و :هل تاق . ةاكزلا ىمل عامجالا ةحص هنوك

 ) عامجالا نوك امهدحأب حصي ال : لاق ؟ ا.ههدحأ ف وأ ا ريغ ال

 هيلع لخدي نآل هيف زوج نأ عاشملا ف ىسعو ، امهب هتوبث ىف فلتخم و

 مجعأ وآ متيلا اذه نم ناك امو : هل تلق . ثلذ ىف فالتخالا ىنعم

 هلاق نم ىأر ىلع هب ام طلخلاب هيف هل ام ىلع لخديأ ، هل لقع ال نم وأ

 حالصلا هيف ام رهظي نأ الإ ىماتيلا ىلع ةمض ال هنإ ليق دق : لاق ؟ ال مأ

 لع هزاوج ق فالتخالا ىعم همقحاي نآل زوجحم نأ ىسعف : رصبأ نمل

 . ثكالذ ىعم ق هل لقع ال نمو مجعألا و ؤ هيف هل ام

 : لاق ؟ ةمذلا لهأ نم دحأ طلاخلا وأ ثيرشلا ناك نإف : هل تلق

 هكراش نم ىلع اهموزل هب نوكي نأ حصي الف ةالصلا ,لهأ نم ال ىمذلاف

 هب م زاي نأ حصي فيكف © هيلع ةاكز ال هنأل ، هيف هلام ةهج نم هطلاخ وأ

 هيأر ىن زوجي نم ىلع طلخلاب اهنبثي نم لوق ىلعو : هل تلق ؟ ثلذ ىن
 نم ةدحاو هعم هريغلو رقبلا وأ ، لبإلا نم عيرأ هل ناك نإف ؟ هيلع

 : لاق ؟ امهنم دحاو لك ىلع نوكي ىذلا ام ، ةطلخ هدي ىف ام عون

 ةدحاولا هل نم ىلعو & ةاش سامخأ ةعبرأ عبرألا هل نم ىلع نإ ليق دق

 . ىأرلا اذه ىلع اهسمخ

ىرخأو ‘ عض وم لإ هيلإ ىوأت عب رأ 3 ناك نإف ٠ هل تلق



_ ٣٩٥ _ 

 ةسمخ ىف ةاش هياع نإ ليق دق : لاق ؟ (١)ةعبرأ بحاص دنع ةسماخ

 نإف : هل تلق . ةاش سامخأ ةعبرأ هريغل ةسماخلاو عب رآلا هل نم ىلعو

 : لاق ؟ عب رأ هل نم دنع ةسداس ئرخأو ء عمجم ىف سمخ هل ناك

 ةسداسلا ىف ةاش سمخ ةدايز ليقو © ةتس ىف اه ريغ ال ةاش هيلع نإ ليق دق

 . ةعبرأ ىف ةاش سامخأ ةعبرأ (٢)هدنع نم ىلع عبرألا ىف تبجو اهب نأل

 ، ةدحاو فصن هريغ عم هلو عب رأ هل ناك نإ ةكرشلا ىفو : هل تلق

 ثكالت نم هل نم ىلع ءىش الو ةاش راشعأ ةعست هيلع نإ ليق دق : لاق

 هلام ببسب هكيرش مزل ام نآل ةاش رشع هيلع نإ ليقو ، اهفصن ةدحاولا

 ، قرفت" نم اذهو ث عامجالاب امهيلع ءىش ال ليقو © هعم ةكرشلا نم

 . ةدرفنم اهنأل ڵ ةدح ىلع عبرألا ىف الو ةدحاولا ىف ةاكز الف

 دي ىف ىه ةدحاو امهنيبو عبرأ امهنم لكل ناك نإف : هل تلق

 ، ةاش راشعأ ةعست ةسماخلا هدنع نم ىلع نإ ليق دق : لاق ؟ امهدحأ

 ىه و امهنيب ناك نإف : هل تلق ث هيلع ءىش ال ليقو ، اهرشع رخآلا ىلعو

 ءىش ال هنإ اذه ىلع امهيف ليق دق : لاق ؟ امهدحأ دي ىن سيل ةدحاولا

 هب ام امهدحأ دي ىف نكي ملو ، اهلامكب سخ امهنم لكل متي مل هنآل 2 امهبلع

 دحاو دي ىن ىهو غلبت هيف ام ناك نإو : هل تلق . ةاكرلا ىف باصنلا مي

 لمحتف عمجت ةكرشاا سفنب ىهف : لاق ؟ ءاكرشلا نم ةدع نب اهنأ الإ

 ىن هذهو ث عابجالا نوكي ىتح ليقو ث ةاكزاا ىنعل ضعبلا اهضعب ىلع
 نم اب اهرمأ ىف ىهف ، عاشملا نم هب ىه اه ىلع ةعمتجم اهكارتشا

 ىهف ةدع سانأ نب تناك نإو 3 اهبف نوكت نأ ىلإ برقأ ةاكزلا

 ةطلخلا نم اهريغب الو ةكرشلاب اهبجوي ال نم لوق ىلع الإ { كلذك
 . . لاح ىلع

 ٠ من : لاق ؟ ال م آ مغل ا ىث ل وقلا ن وكي اذه ىلع و : هل تاق

 )١( عب ار ىذ دنع ) : لص الا ىف ( .

 )٢( هدنع ىه نم لع ) : لصألا ىف ( .



٣٩٦ 

 غسابم ىف اهنم ناك امو : هل تلق . كلذ ىن امهنيب قرف ال هنآل كلذك وه

 لوقلا نم ىضم ام ىلع ىهف : لاق ؟ ننثا وأ ةعامج .نب هنآ الإ ةاكزلا

 نكي مل امو : هل تلق . رقبلاو لبإلا ةاكز ىن فالتخالا نم هيف ام ركذب
 هل نم مهنم نيريثك سانآل ىهو اهعمج نم. .اي ىن هنأ الإ ، ةك رش ىن

 عاتجالاب لوقي نم لوق ىلع ثالذك وهف : لاق ؟ ةثالثلا وأ ناسأ رلاو سأ رلا
 .ثالذ ىن طرش نم هلامب حص امهم & عاشملا نم نكي مل نإو © اذه لثم ى

 لكل ام رادمقم ىلع مهنيب ذ داد رغلا مه ىه نم ىلع نوكيو : هل تلق

 . كلذ ىف هلجأ نم اهموزلب لاق نم ىأر ىلع ىدنع اذكه : لاق ؟ اهف
 لكل ، نملجرل ةاش نونامث لجر دي ىف ناك نإف لوقلا اذه ىلع و : هل تلق

 امهدحأل ام لثم هلو طلخلا ىف ثلاث امهعم ناك وأ نوعبرأ امهنم هلدحاو

 ةاش اهيف نإ ليق دق : لاق ؟ اهتاكز ىنىأرلا ام & نيرشعو ةئام لكلا غلبف

 . نيعب رأ لكل ةاش دحا و لك ىلع نإ ليق و . نيرشع و ىدحإو ةئام غلبي مل ام

 دحاولاو ةئاملا ىف مهيلع سيل ننثالا وأ ةثالثلا فلوألا ىلعو : هل تداق

 3 اذه ىف ىدنع جرخم هلوق دايق ىلع اذكه : لاق . ناتاش الإ نيرشعلاو

 . كلذ ىف هارأ ايف حص نإ ىرأ ام ىلع (١)دحا ول ناك ول ام ىنعم ىن اهنآل

 ىن مهنم دحاو لكل ام رادقم ىلع نوكيف © طلخلا لجأل مزل امو : هل تلق

 ملوأ ءىشنا ىن ءاوس ىلع اوناك اذه ىلع ةك رشلاو ؟ ةرثك وأ ةلق نم طاخلا

 ى واستاا عض وم ى قحل هنإ و ليق ام ىنعم ىلع 0 معن : لاق ؟ . كالذكاونوكي

 . كلذ ىن ىأرلا اذه ىلع كلذك وهف & لضافتلا وأ

 ؟ةدحاو ةاش اهطلخ ىن رخآلو .ةاش نوثالث و ةعست هل ناك نإف : هل تلق

 هيلع وهف ةاشلا نم ىقب امو & )٢( ةاش عب ر ةدحاولا ىلع نإ ليق دق : لاق

 )١( دحاول نوكي ناك ول ام ه : لصألا ىف ( .

 )٢( (ةاش عبر ةدحاولا نم لع ) : لصألا ىف .



٣٩٧ 

 لوق ىنو ج كلذ ىف كشالو © لاح ىلع نعبرألا ىف هلام رادقم ىن هنآل

 نم همزل ام رادقمب )١( هدنع ةاشلا ىلع عجري نأ هلو ث ةاش هيلع نإ رخآ
 نوعبرأ هل ناكنإف : هل تلق . حصألا نوكي نأ لوآلا ىف ىسعو 0 هتاش

 اذه ىن امهنم دحاو لك ىلع ام ص .نبثال؛و عست نم ةدحاو هعم هريغلو ةاش

 رخالا ىلع سيلو ، ةاش نيعبرألا بحاص ىلع نإ ليق دق : لاق . عضوملا
 كلمالو ددعل ةاكزلا هيفهمزلت ام هل نكي مل هنأل ، نيثالثلاو عستلا ىن ع ىش

 دحاو نم ءزحل هنإو © هب وني ام رادقم ةاشلا هعه هل نمل هيلع نإ ليقو . نبعع

 . ةاش نم اءزج )٢( نمعب رأ و

 عم امهدحأل نأ الإ نوعبرأ امهنم دحاو لكل ناك نإف : هل تاق

 ةاش امهنم لك ىلع نإ ليق دق : لاق . ةاش هكلم ىف ام ةلمج نم رخآلا

 هيلع لخدي مل هنآل ءىش هل ىه نم ىلع ةاشلا هدنع نمل ںديل ذإ { ريغال

 ةاش نم اءزج نيعبرأو دحاو نه آعزج هيلع هل نإ ليقو ث اهلجأ نم ررض
 تلق . هدحو هلامع ال ، هيدي ىف امع اهادأ دت و هياع ىهف ، عيمجلا ىف اهنأل

 نم لوق ىلع نامزلا نم ةاكزلا بجت هب ىذلا عامجالا اذه رادقم امو : هل

 ىلع عمتجع ىنح : لاق ؟ همزلأف طلخلاب ناويحلا نم عاونألا هذه ىن هلاق

 . اهطرشل ء ىش نم ةطلخلا ىف صقنام ريغ نم همامتب الوح اهطلخ ىف هيأر
 هيف ام رادقم ىن هآرو هعانجا ىف اذه نم ىعاسلا اهب رم امو : هل تلق
 ، هزاوج ليق دق : لاق ؟ال مآ كلذ نع لأسيالو اهذخأي نأ هلأ ، ةاكرلا

 لبق ال هيلع و هب ىهام ةفرعمل ، اهنع ةلأسملا دعب نم الإ اهنم ذخأيال ليقو
 نم لوألاب هرمأي نأ الإ © ةمالسلا نم هبف ال لوقلا اذه ىنبجعيو ، كلذ

 : كلذك وهف الإو & اهذخأ ىف ةجحلا هل

 دمت : لاق . ةاكزلا اهنع عفري ام هدي ى ىه نم ىعدا نإف : هل تلق

 )١( هدنع ةاشلا نم ىلع ) : لصألا ىف ( .

 )٢( نيعبرأو دحأ نم ) : لصالا ى ( .



_ ٣٩٨ 

 ىلإ هيف عفدي الأ هلوق نم اذه لثم ىف ىنبجعي و ، افالتخا هقيدصت ىن نإ ليق

 تلق . كلذ ىف هبذك حصي مل ام هلوقي ام ىلإ وهف © نكمم هقدص و هتنامأ

 : هل رقآ نمل وهف هريغل هبر قأف هيدي ىن ناك ام : لاق ؟ هريغل اهنإ لاق نإف : هل

 ىف قحأ هدي ىف امع وهف هل هنأ هيف ىعدا نإو 0 ه ريغل هنأ حصي مل ام هب

 ىف زاج هدي ىن نكي مل نإو ك لدعلا ىن هاعدا هريغ حصي مل ام ؤ لصألا

 نثمطي نم لاع ناك نإ ةنانثمطالا ىف زوج ام ىنعم ىلع لبقي نأل هلوق

 . مكحلا ىن هزاوج نم عنمب ام هض راعي ملام © هلوقي ام ىلإ

 ىف كلذك وهف : لاق ؟ غلبي مل نم دب ىف اذه نم ناك امو : هل تلق
 ىف نوكي نآو دبال هنآل ، هلام ىف ةاكزلاب لومي نم ىأر ىلع فالتخالا

 ؟ هيدي ىف وه ام ةلاح هرغل اذه نم ىصلا هبرقأ امو : هل تلق . كالذ ىنعم

 ىلع هلوق ىف ىسعو ض ملعلا لهأ دنع مكحلا ىن ع ىشب سيل هرارقإف : لاق
 نأ امأف © هلاح ىن هل زاج نمل هزاوج عضوم ىف زوجي نأ ةنانئمطالا ىنعم

 هفرعأ الف & هلام وأ هسفن هريغ ىلع وأ هيلع ةجح ءاضقنا هجو ىلع ن وكي

 . . ملعأ هللا و . كلذك

 ىف ناك ام ىعارلا دي نم ةاكزلا ذخأي نأ ىعاساا اذهل له و : هل تلق

 هريغب وأ هملع نم هعم حص الو 0 اهلي زي ام اهيف عدي مل نإ هرمأ كلمب نم ىناح

 اهزاوج لحم ى ىدنع اذكه : لاق ؟ لاح ىلع ىأر الو عامجإ ىف اهطحم ام

 عضوملا ىف ىل نيبيالو . كلذك اهيف لوقلاف 2 هيف ام رهاظ ىن اهنأل ، هيلع

 ، ه رغل وأ هل اهنإ لاق نإ نونج هغولب ى هب نم ديزمو : هل تاق . كلذ الإ

 زاوج ق وهف : لاق ؟ هل ومت ام هزاوج قو . هب وه ام ىلع ء ىب لقي ل و

 3 هيلع وأ هلام حصي نأ لبق © هب ام ىلع ىصلا لثم هيدي ىت امم اهذخأ

 لاح ىلع ةنانئمطا الو © مكحلا ىن هيلإ ليبس ال ء ىش نم هلوقي ام نأ رغ

 هيلإ غلب نم عسي ال قح نم هناسل ىلع هلل ا هرهظا ام الإ 0 لام الو سفن ق

 نم لقعي ال نم دحن ناك نم و © كالذ ىف هريغك هنإف © هيلع هد ر٫ نأ

. كلذكف نايصلا



_ ٣٩٩ 

 مل اهنإو هربغلو هل هدي ىن امإ هلقع ىف لاق نإ غلاباا ىفو : هل تلق

 ىف اذه وح نم نوكي ام وأ موياا اذه ىن وأ ، ريغ ال ىعارملا"ىف الإ عمتجت

 { هيدي ىف ام ىلع هريمأ هنأل © هزاوج لوق هقيدصت ىفف : لاق ؟ هل وق

 هاوعدل زاوج ال : لوقو . هبذك حصي مل ام هيلإ ىأرلا اذه ىلع هيف لوقلاف
 . هيلع وهف الإو هيعدي ام هل حصي ىنح همزل دق هرمأ رهاظ ى ام ىفن ىف

 ةاكزلا عفد ىق هل زاوج الف الإو & هلوبق هل زاج ةقث هنيد ى ناك نإ ليقو

 . هلاح نم اذه ىلع هريغل هبرقي ام د ر ىن ال « هلاق نمع

 هملسف ةابحلا نم دحأ هلص و دق هنأ هيلع حص ايف ىعدا نإف : هل تاق
 ىف امأو . مكحلا ىن هموزل ىلع وهف الإو هلوقي ام هل حص نإف : لاق ؟ هيلإ

 حصي ملام ، هموي ىف هلوق ىلإ نأمطا نإ هنع ضرعي نأ هل زوجيف ةنانئمطالا

 . كلذ ىف زاج امم هرغب ةاكزلا ىف ةجحلا هل نم هرمأب وأ هلوقب هريغ هعم

 ضعب ىفف : لاق ؟ هلام ىلع لمحي ال اذه نم ىصلا هدلول ام و : هل تلق

 لوق ىلعو 0 هيبأل ام ىلع لمحي نأو دبال اذه لثم ىف ىصلا نإ ليق ام
 ثلاث لوق ىلعو .هريغ نود هدنع نم نوكي ام هيلع لمحي نأ زوجم رخآ
 نإ الإ ، كلذكف هرجح ى ىقب ام غلابلاو ، لاح ىلع هيلع لمحي الآ زوج
 3 هريغ نم هل نوكي ام ىنعم ى هنأكف 3 هيلع هز رحأف هدلاو نم هيلإ راص

 . كلذ ىف امهنيب قرف ال

 ليق دق : لاق ؟ هلام ىلع لمحيأ 0 هتجوز هيف هتض واف ام و : هل تلق

 نم هدي ىف ناك نإف : هل تلق . هيلع لمحيال ليق و ، هيلع لمحي هنإ هيف
 ىف ام عون نم ءىش هلوح لبق هيلع لخد مث ةاكزاا هيف غلبت ام عاونألا هذه
 رثكأ ىلع . معن : لاق ؟ هلولح دنع هتقو ىن هلبق ام ىلع لمحي & هدي

 لوحي ىنح ةاكز هيف نوكي نأ ىفن نم لوقل لاح ىلع ال ، هيف ليق ام

 هنأ الإ ، ةجتنألا نم اهنم دلوت ام نوكي اذه ىلعو : هل تلق . لوحلا هيلع
3 لاح ىلعو ، ىأرلا عضوم ىف ىأر ىلع اهدالوأ نم دحلا ى لخد ام



٠ ٤٠ 

 ةحص هب هل عةي هيدي ىف ثدحف هباصأ ام عيمحو ةدعا ىف لخدي نأ و دبالف
 نإف : هل تلق . اذه ىف نيملسملا لوق نم ىدنع جرخم اذكه : لاق ؟ كلملا

 نوكي رذعل ال 0 هيدي ىن ام ةاكز جرحم لف { هيف ىكزي ىذلاهل وح هيلع ىنأ

 نآل زوج و © ةدئافلا نم وهف : لاق . اذه نم ءىش هيلع لخد ىبح هل

 ربغ ، ىأرلاب فالتخالاو ىأرلا نم اهيلع مهاردلا ىن زاج امب اهف جرخم
 ىف دالوألا لعجف 0 اهنم ال هيلع لخدي ام نبو هدلوت نب ق رف اضعب نأ

 . ثالذ ق ايأر اهتاهمآب ةاكزلا ىف اهعبتاف © دافتسا امم ال هلوق

 ةدئاف نم هل ناك ام دافتسا ىنح هلك آل همزا ام ج رخأ نإف : هل تلق

 : هل تاق . ثللذ ىف ىل عقي اميف هربغ ال ىل نيبي اذكه : لاق ؟ كلذكف

 نم اهنم ناك ام دافتسا ىنح © اهذخأ نع اهضبق ىلي نم رخأت نإف

 هرذع نه وهف : لاق ؟ رخآ هجوب هكلم ىف لخد ام وأ 0 دالوألا

 اهب جورخلا نآل ص هياإ ال اهرمأ نوكي ام عضوم ىف ، هرمأ نم اذه ىلع

 نأو دب ال & هل ناكمإلا عضو. ىهنأ الإ © هيلع امم ال اهضبق ىلي نم ىلإ
 هب ال ن وكي نأ الإ ، هكرت نم اذه ىلع ةدئاغلا ىف فالتخالا ىنم هقحالي

 : كلذ نع زجع نم

 تكله وآ اهضبق هل نم رخأت نم اذه ىلع اهنم كله امو : هل تلق

 ىكزي نأ هيلع نإ ليق دق : لاق ؟ هنم اهذخأيف هيلإ ىنأي نأ لبق اهلك
 زاج امو . هرذع عض وم ىن هرمأ نم اذه ىلع ، هريغال هيدي ىف ىقب ام

 ىف اهنيب ام قرف مدعل لكلا ىلع زوج نأ الإ حصي مل لدعلا ىث ضعبلا ىلع

 هم ودقل هراظتنا ىف ىقبف هيلإ اهعفد نم ةردقم ىلعناك نإ هنأ الإ ، اذه لثم

 ةردق ىلع نكي مل نإو { هموزل ىف فالتخالا ىنعمهمحاي نأ هتل اميف هبشيف

 هيلع ء ىش الف هيلإ اهميلست نم

ملف © هيلع اذه نم ناك ام ذافنإ هيلإ نوكي ام عضوه ىو : هل تلق



_ ٤٠١١ 

 ىف ليق دمت : لاق . هلك وأ هيدي ىت اهضعب كله ىنح ة ردقلا عم هجرخ
 ناك ام هيلع نامضال ليقو 0 هلام نماذه ىلعهنامض ىق اهنإ كاله ام ةاكز

 ،اهفالتإ هب نوكي ام لاملا ىف ىنأي نأ الإ { اهئادأل ادقتعم هلام نم اهس انئاد

 هعفدي الام وأ { هيف اهف امل عييضتلا نم هجو ىلع ناك امهم لاحلا ىن هم زايفا

 . كلذك وهف الإو “ نامض نم

 بهذ نأ ىلإ لاحلا ىف هل زوجم نم وأ ءارقفلا همدعأ نإف . هل تاق

 هرخأتنوك نآل ،هيلع ءىش ال نوكي نأ هب ام ىل واف : لاق 3 لاملا نم هب ام
 عضوم ىف ذخوي نأ نم مركأ هللاو & هريصقت نم دعي نأل هيف هجو ال

 نم اهزيمي ىتح هيلع ىهف رخآ لوق ىلعو . هقح هردقي ال امب ،هقدص

 هدي ىف ام عون نم اهلزع نإو هل تلق . ثلذك ةدئافلا ىف لوقلاو 2 هلامأ]
 اهعفدي نأ لبقنم ، اذه ىلع ىه تفلتف هيلإ اهماسي نآ هل زوجب نم دجم نأ ىلإ

 هنم عييضتل ال © اهفالتإ نم عقو اهب ام ناك نإف لاق ؟ اهلهأ نم دحأ ىلإ

 رخآ لوق ىلع و . هياع ء ىش الف،هنامض ىف نوكي هب امم ء ىل الو 0 اهل

 زاج ام ىلع هل ىه نم ىلإ اهنم جرخم مل ام ح اهموزل ق هلبق نم هبام ىلع
 . كلذك هيف لوقلاف هدافتسا امو&هياإ اهميلست ىف

 هتاهمأ ىف جتني نأ دعب ىشاوملا نم لخدي ام دح امو : هل تاق
 هدح ىف ليق دمت : لاق ؟ ةاكزلا نم اهب ام جارخإل دعت ام لاح

 لخدي هب ام رادقم ىف فلتخم امم هنإ\ةدع ى ةاكزلا نم هب ديرأ ام ىنعمل

 ىو ،دودعم همأ عم وهف دولوم لك نإ لوقي نم ىأرل منغلا نم اهعم
 ىفو . همكح ىف هيلع ةدايز ام ربغ نم ىداولا عطق ام : ناث لوق

 ىح عبار لوق قو .. همأ رثأ ىلع آبعار هعطقي ى ح : ثلاث لوق

 ز كلذ ىف ىنعملا اذه امهيلع زوجب : سماخ لوق ىو . اهنع ىنغتسي

 : . نيرهشب ليقو رهشب ليقو
( ٢ ج راثآلا بابل - ٢٦ م)



_ ٤٠٢ 

 ؟ اه رابك ىث ةاك زلا بوج ول اهراغص نم ذخوي ىذلا امو : .هل تلق

 امك ةينثلاب ليق و ، طسوألاب ليقو ، لضفألاب ليق دق منغلا ىفف : لاق
 ةرم هتداعإ نع ىفكف امهناك ز ف امك رقبلاو لبإلا ىفو . رثكألا ىن ىه

 نع زوجت الفأ ؟ نأضلا وأ زعملا نم ةينثلا نود امو هل تلق . ىرخأ
 وأ ؟ اديج انيمس احراق عذحلا نم ناكاذإ ةاك زلا نع ئزجتف ةاشلا
 خيشلا نع ةراشإلا ىفف : لاق ؟ اهيلع داز ام وأ اهلثمك ةميقلا ىف

 هزاوج ى جرخ هنأل { زوجم امم هنأ ىلع لدي ام - هللا همحر _ ىدكلا

 نم ىنثلا نأ الإ ، اذه ىن هلاق ام ىنعم نم ىل رهظ ام ىلع فالتخالا ىنعم

 . هركذ ايف هب لومعملا وه نأضلا وأ زعملا

 ذخ'وت امهأ نم © هدي ىف اعمتجا اذإ نأضلاو زعملا ىفو : هل تلق
 ،اي واست اذإ ءاش امهيأ نم ليقو ، امه رثكأ نم ليق دق : لاق ، امهنع ةاكزلا

 هيدي ىن ايف دجوي مل نإف : هل تاق . هيف ام رادقم ىلع امهنم لك نم ليقو
 ىهنمىلعهل نمل ةميقلا نمامهنيب امل د رلاف : لاق ؟ هقوف وأ هيلع ام نود الإ

 قدصمللو : هل تلق .همزل الإ هيلع الو هل سيلو رخآ لوق ىلعو . هيلع
 نملو ، دادزيف نودأآلا وأ ، ديزعف ىلعألا ذخأي نأ ىضرلا ىلع ةاكزلا ى

 « هيلع نمل هزاوج ليقو ، عضوملا :ذه ق امهل زيجأ دق : لاق ؟ هيلع ىه
 هقوف ام ىطعي نأ هيلع ىه نملو : هل تلق . كلذ نم امهل عنملاب ليقو
 ليق دق : لاق ؟ همزل ام الإ هل سيل مأ هنم لبقي نأ زوجو 0 .ةدايزل ال

 ىف هسفن نم ىضرلا ىلع هبرل هلام نم هب عوطتي نأ هل زاج امو هل امم هنإ

 مظعي نأ هللا "لعو ث هنم هزاوج الإ حصي مل هرمأ كلمع نم لاحم وهو 0 هلذب
 . كلذ لهأ نم ناك نإ ، هرجأ

 © ةاكزلا هيف ام ن ود منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا نم ناك نإف : هل تلق

 لوح عم اهيف همزليأ ، ةاكزلا ىف باصنلا هب مت ام هيلع لخد اهلولح لبقو

؟ ىل وأ اذه ىن هب ىذلا امو ؟ اهنم ذخأي نأ هرهش ىف قدصملل لهو ؟ ىلوآلا



_ ٤٠٣ 

 باصنلا مت ذم مث ، لوحلا اهيلع لوحم ىتح اهف ةاكز ال هنإ ليق دق : لاق

 نم هرهش وآ هموي ىف قدصملل اهتاكزب هذخأ زاوج ىف فاتخو . هيدي ى
 ،هيلع سيل امب هذخأينأهل سيلهنأهيلإ ليمأوء ىسفن ى هبرقأ و .لوحلا لبق

 لاحلا ف اهج نم لوقل ىأرلا ىف باوصلا نع هجورخم لقأ مل هاكز نإ
 لومعملاو 0 هب ذوخأملا وه هلبق ام نأ الإ لاملا نم هيف ام رادقمل كلملا سفنب

 . . هريغ ال هيلع

 ، الوح دعب همزلي امع اهس ىونو اهتاكز جرخأ وه نإف : هل تلق
 نأ هيلعو هثزجت ال ليقو هثزجت اهنإ لوقلا ضعب ىفف : لاق ؟ ال م هئثزجمأ

 هنأ الإ ةاكزلا هيف غلبت هدي ىف ام ناك نإف : هل تلق . لوحلا عم اهيدوي

 . هيلع داز وأ هب ناك ام ىلإ داع هب .ام اهعون نم دافتسا مث © غابملا نع صقن
 ىلعو & ةدحاو اهنم ىقب ام هيلع اهنإ ةاكزلا ىف ليق ام رثكأ ىفف : لاق
 ةاكز ال ليقو ث ءىش اهنم ىقب ام ، كلذك نوكي نأ زوجيف رخآ لوق

 نإف : هل تلق . هيدي ىف اعاصن مت ذم لوحلا هيلع لوحم ىنح 0 هيف اهيلع

 هنع طقسيأ © رثكأ وأ نيلوح ةاكزلا ىف باصنلا نم هدي ى ام ىلع لاح

 ء ىش الف الإو هيف مزلت ام رادقم اهنم ىقب نإف ؟ هيدي ىن امم اه نوكي ام

 ىف عيمحلا نع ىكزي نآ هيلع نإ ليقو اذهب ليق دق . معن : لاق ؟ هيلع
 . لوقلا اذه ىلغ ءىش هنع حرطي لوح لك

 ىنعم ىف لوق ىلع وهف : لات . هتقو لبق هلثم هب لداب امو : هل تلق
 ذملوحلاهيلعلوحم ىنحهيف ةاكز الليقو ، هاكز هتقو ءاج اه ىتمو © هلبق ام
 صقةنتف هل راص ذم ةاكز هيف دعب همزاي املو هعاب امو : هل تلق . هيدي ىف لخد

 لوحلا دعب نم الإ هيلع ء ىشالف لاق ؟ هلمكأ هب ام ىرتشا مث © اهغلبم نع

 . هيف هارأ ام ىلع عيبلا دعب نم هيدي ى هل مت ذم هباصن ىلع

نأ هل لهف . اهلع داز ام وأ ةاش هتاكز نم اذه ىن همزل امو : هل تلق



. ٤٠٤ 

 دق : لاق ؟ ال مآ هل هحذ دعب مهلإ هملسي و همحل ءارقفلا ىلع قرفيف هحمذي

 نإف ، احوبذم الو امحل ال س ايح هل هزاوج عضوم ق مهيلإ هملسي هنإ ليق

 ىسعف « هتايح لاح لبق نم هب ام ىلع ةميقلا ىف ىقبي نأ الإ هئزجي مل هلتق

 . هلك اذه ى رظنيف . ملعأ هتلاو . الف الإو لوق ىلع هث زجي نأ

 هرمأ و. مهارد سانلا نم اه ريغ وأهتجوز نم ذخأ نميف و : ىحبدلا : ةلأسم

 طرش الو ضرق ةيمست ربغ نم هسفنل اهحمر ذخأيو اع رجتي نأ اهحاص

 نوكتمأ؟اعيمج امهيلعامهناكزنوكت و ض رقلا ةل زنب اذه نوكي له 2 ةب راضم

 اذه ىن قحلا ىفرع ؟ اهحمر ةاكز اهبف رجتملا ىلعو . اهبحاص ىلع اهاكز

 اهب براضملا ىلع اهحر ةاكزو ث اه ر ىلع اهاكز : باوحلا . هللا كمحري

 هتمزل هنمض ام : لاق رخآ عضوم ىن هنعو . اهف ةاكزاا هياع تبجو نإ
 :5 ضبق امل نماض اذهو 2 هيلع ةاكز ال ليقو 0 لوقلا ضعب ىق هتاكز

 ىلع امأ : ه ربغ لاق . اضرق ىمسي ىتح انايض هيلع ىري ال اضعب نأ ىعم و

 ىف تناك نإ © اهتاكز امهنم دحاو لك .ىلعف ، هنايض ىف اهآر نم لوق
 ىلع امأو . ةدح ىلع لك هيلع لمحت ام هل ناك نإو 2 ةاكزاا هيف ام غلبم

 ،ةاكزاا هيف ام ىلإ غلبت مل نإ . اهبر ىلع اهتاكزف ةنومضم اهاري ال نم لوق .

 نم ناك امو ، ءىش اهتاكز نم رجتملا ىلع سيل و ، اهم اهجوي ام هل ناك وأ

 هيلع لمحم امم هريغب وأ هدحو هيف بجت نإ & هل وه نم ىلع هتاكزف حبر
 . كلذ ىف رظنيف . ملعأ هللا و

 ريخف ، ضغ ركس عرز هدنعو دقن ةاكز تبجو نمو هنم و : ةلأسم .

 هنه راتخاف { كردأ اذإ مأ © تقولا كلذ هتميقب هنم ةاكزلا ذخأ ىف ىياحلا

 هكارد لبق هلمع ةرجأو هيقسل ةريثك ةنوئم ىلإ جاتحم ركسلاو ، كردأ اذإ

 هنم جرخت هتعارز ىلع هقفني ام عيمج نوكيأ ث هداصح ىلإ هكارد دعب و

 فيك مآ . هيرتعي ام عيمج دعب هنم لصحي ايف ةاكزلا نوكتو 0 ةاكزلا لبق

لدعلاب مئاقلا هاري ام ىلع هتاكز نإ : قيفوتلاهتلابو باوحلا ؟ كلذ ىن لوقلا
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 ث ةاكزلل رف وآلا ق دهنجم و ، هتاكز تقو هبر نلع لوحي موي نبملسملا نم

 © هنم ةرجألا نوكت نأ الإ & هداصح ةرجأ ىف ام رغ ةاكزلا ىلع ملعن الو

 هيأر قفاو نإ معن : هربغ لاق . ملعأ هللاو . ةاكزلا ةرجألا مزلي لوق ىلعف

 ، لضفلا لهأ دنع لاح ىلع باوصلا نم جرخي ملف لدعلا ىن زاج ام

 ف رجم ملو ، لمعلا وأ لوقلا ىن قحلا هيأر ى فناخم ايف هل ىأر الف الإو

 ق فلتحم نأل زوجيف هداصح ةرجأ امأ و . رظنلا ىف الو زوج هنأ رثألا

 عض وم ىف ال هسفن عرزلا ىف ىه نوكت ام عض وم ىف ةاكزلا ىلع اهزاوج

 رظنيف . ملعأ هتلاو . حص نإ هكح ىف هارأ ام ىلع ءام ريغ ىف نوكي ام

 . كلذ ى

 ىرتشي نميفو : هللا همحر سيمخ نب دعاج هيقفلا خيشلا نع ةلأسم
 ناك وأ ، هيف ةاكزلا غلبت امهنمعاجف لخن وأ مرك وأ عرزل ضرأ نم ةراجتلل

 اهرامث نم هج رخمام ةاكز نم © لبق نم هب ام ىلع ىهف : لاق ؟هيلع لمحمام هل
 ىأر نم هلكو 0 امهتاكزب ليقو ، ةراجتلا ةاكزب ليقو لصألا ىف وه امك

 . لدعلا لهأ

 ؟ ال مأ ةاكز هيف له ص ركسلا نم اه ريغ وأ ةراجتلل عرزي ايفو : هل تلق

 ىنذلاف : لاق . اذه ىف كدنع ام ىنفرع ؟ ىكزي امم ناك نإ هباصن دح امو

 فلاخمآدحأ نأ ملعن ال و ‘ رجشلا نم هيف ةاكزالام عون نم هنأ ركسلا ىف ىدنع

 نوكي نأ الإ ، لاح ىلع باوصلا نم هدعبل ىأر الو نيد ىف اذه ريغ ىلإ

 دعب نم هنمث ىف نوكت نأ لوقلاف حصي اهدنعف ،ةراجتلاهبدارأ هل عرازلا

 امل اهموزل عضوم ىن هريغل هقحلت وآ ث ةاكزلا ىف باصنلا غلبم ىلع لوحلا

 . هلثم ىلع زوجمال امم اهنأ الإ هلصأ ى اهمالعأ الف الإو © اهبج وأ

 ك هن ودام وأ هيكزيام م اردلا نم هل و ةراجتلا ريغل هعرز امو : هل تلق

 ناكو ؟ هدعب وأ هلبق وأ هتاكزل ىذلا هتقو ىن هيلع اذه نم لخدام لمحم له
 ه۔لعأ ال : لاق ؟ ال مآ ةاكزلا ىف باصنلا متي و هيدي ىنام كزي ملام ةدئافلا ىنعمب
هنأل ، لاح ىلع باصنلا هب لمكي امم هنأ الو 0 هيدي ىن ام ىلع لمحم امم
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 ىلع ىكزي ام رادقم غلبيف ، ةضفلا وأ بهذلا نم ء ىشب هعبي مل ام هيف ةاكزال

 جرخ وأ هيلإ ةفاضإلا ىعمب هيف لخدي ام هل نوكي وأ هلوح دعب نم هدح
 . كلذك وهف الإو © لام نم هدافتسا ام ىعم لاح ىف

 رنناندلا وأ مهاردلا نم ءىش هيف لخدف ةراجتلا هب دارأ اسو : هل تلق

 هذه نم باصأف ةاكزلا هيف ام نود اهنأ الإ هيلإ جاتحم وأ هلمعي نمل ةرجأ

 ىلع ىقبفهكرت هنأ الإ ، هعاب ول نأ ةاك زلا ىف باصنلا غلبت هتميقام ةعارزلا
 ىف ليق دق : لاق ؟ هيف هجولاام ، لوحلا هيلع لاح ىتح هنع صقني مل هلاح

 هعيبي ىنح ةاكز همزلت نأ نم نورخآ ىنأو © هعبي مل نإو هتاكزب عضوملا اذه

 ، ء ىشالو علسلا نم وهف الإو © هريغ ىن هلقني وأ ةميق نم هيف بجت ام
 . كلذ ىف

 ، هلبق وأ، هتاكز لحم دعب هيكزي لام سأر نم هيلع قفنأ نإف ، هل تلق

 اموأ ، هرامع ىن اذه نم هجرخأ ايف ليق دق : لاق ؟ ةراجتلا هب دارأ دق و

 ةاكزلاف 0 اهيلع دازف ةمارغااب ىفو نإ هنإ ص هتاكز لحم دعب نم هياإ جاتحم

 هجرخأ اه ىلإ عوجرلاف الإو ، رموي هب ىذلا وهف { رفوأ هنأل عرزلا ى
 لبق نم ناك نإو { هحالص مدعف ةاك زلا نم هيف ام هقفنأ هنأل © هب اذه نم

 ،هلبق ال هداصح دعب ركسلا ىف ىهف & هاكز دق لام نم وأ © هتاك ز لحم

 . هداسف وأ هحالص نم نوكي ام ىرديال ذإ

 لبق همهارد هيف ىكزي ىذلا هرهش وأ هموي هيلع لخد نإف : هل تلق

 ليقو ص هموي رعسب هيلع موقي هنإ ليق دق : لاق ؟ عرزلا اذه كردي نأ

 ىضم ام ىنعم ةلأسملا ىف جرخم نآل رخآ لوق ىلع زوجمو . هيفقفنأ ام هتاكز

 دق ام ىدأ دق وه نإف : هل تلق . كلذ ىنعم ى اهنأل اهلبق ام ىلع لوقلا ى
 جرخف هرصع ىنح هد؛وي لف ، هركس ىنام نود همهارد ى ةاكزلا نم همزل

 ،همهارد ةاك ز ءادأ موي هعاب هنأ ول و ث هيلع همرغ دق ام ءافوب م وقيالام هنم

 همرغ دق ام ىكزي نأ هيلع نإ ليق دق : لاق ؟ ةمارغلا نم هبام ىلع دازل

ول نأ ةميق نم هيلإ غلبي امال ، هرهث وأ هموي نم هتقو ل وخد لبق 0 هيف



.. ٠٧٣ ٤ 

 } ناك نإ  هرصع لاح هل نوكي امال و { همهارد"ى هبلع امل هئادأ موي هعاب

 ةميقنم هل نوكي هذلاف الإو © هتاكز موي هعاب ول نأ همرغب ءافو هيف

 هذه نم هيلع قفنأ ام ناك نإ رخآ لوق ىفو 2 همكح ىن هتاك ز لحم موي

 هيلغ هقفنأ امهتاك زب هرهش وآ هموي ىف ذخوي مل اهناك ز لحم املو ، مهاردلا

 نوكيامىرديال هنآل ، هلاح ى همرغب ىفيالضغ عرزلاو . هيلإ جاتحم اميف

 جرخم مل هيلع موق نإف جضني ىنح قبي نإو . هلام ىف هدادس وأ هباطع نم

 هرصع نإ وح ةميقلاىف ةاكزلاف هرصع لبق هعاب نإو ، ىأ رلا ىن باوصلا نم

 الإو ركسلا ىف داز نإف اهف ةاكزلا لحم دعب ناك نإو { هركس ق ىهف

 { ىلوأ ةاكزلاب هنإف رفوآلاب المع هلام سأر نم هقفنأ ام ىلإ اهس عوج رلاف

 .. رركف اذه ىف لوقلا نم ىضم دقو

 ىق ىهف : لاق ؟ هيف لخدي ئذلا ام عرزلا اذه ىف اهتوبث : هل تلق
 ء ىش نم اذه وحتو ‘ ه ريفس نم لضف مو هروشق و هزذب و هريمخ و هركس

 هلذب دق ام ىلإ اهدر عمو : هل تلق . ةميق ىلإ هب غلبي ام وأ ةدئافلا عقت

 انف الذ نم هلام نم هقفنأ ام عيمج ىن ئهف : لاق ؟ هلام سأر نم هيف

 نم نوكي ام وأ ةميق ىف هجرخيف ، هل هعرز ىف عىش نم هيلإ جاتحم
 هنم دبال ايف همرغو ، هضرأ ةراثإل رقبلا نم هارتشأ امو : هل تلق . هلامعأ

 لخدي الف هيف ةاكزال امم وهف : لاق ؟ اهارش نم نوكي اموأ اهفلع نم
 . هياع هقفنا ام عم

 كلذكوهف لاق ؟ةلآ نم هب الإ رجزلا ىف عرزلا موقيال امو هل تلق

 : هل تلق . لاح ىلع باصنلا هب لمكيالو 2 هيلع موقيالف هيف لخديال
 ليق دق : لاق ؟ هيف هلو هيلع ىذلا ام ، هئامب هاقسو هضرأ ىف هعرز امو

 ‘ عض وملا ءارك نم هضرألو ة ةميق نم ةئامل نوكي امرادقم هنع عفري هنإ

 : لاق؟ةحخنمم هرنغ ضرأ ىف هعرز امو : هل تلق . هنم ىقب ام ىكزي م

؟ ةميق وأ ةرجأ ناك ام و : هل تلق . كلذ ىف امهنيب قرفال و كلذك وهف
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 ء ىش هنع عفري الف هيلع ةاكزلا ى بسحم امم هنإ هيف ليقت دق : لاق

 . كلذ نم

 ؟ هيف ةاكزال هركس خبطل بطح وأ هرمعل ةلآ نم ناك امو : هل تلق

 : هل تلق . كلذ ريغب امهيف لوقي آدحأ نأ ملعأ الو ليق اذكه : لاق
 نس لوق ىلع ض معن : لاق ؟ ال مأ داصح ةرجأ نم اهب وني ام ةاكزلا ىلعو

 ءىش اهيلع سيلف ةمذلا ىن اهنأب لوقي نم لوق ىلع و ، هبرل اكيرش اهآر
 (ملظع ) نم ةراجتلل هعرز ايف لوقلا نوكي اذه ىلعو : هل تلق . كلذ نم

 وه .معن : لاق ؟ ال مأ اهوحن نم نوكي ام وأ رزج وأ خيطب وأ (تق ) وأ

 . كلذ ى ه رغال كلنك

 ىنح هكرتف ح هتاكزل وه ىذلا هتقو ىف اذه نم كردأ امو : هل تلق

 ؟ هيكزي ىذلا هلام سأر نم هيف همرغ ام نود هنم ىقب وأ 2 هلك عاض

 م رغلاب ءاف ولا عض وم ىن هيلع هقفنأام ىلإ ةاك زلاب عجري نأ هب ىرحأف : لاق

 تلق . كلذ ىف هب رذعي عنامل ال هكرتف 0 هكارد موي هعاب وأ هدصح ول نأ

 هعيبي نأ الإ . معن لاق ؟ ةاكز هيف سيلف ةراجتلا ريغب هعرز امو : هل

 ىلع ص همايأ نم هروهش ىف لوحلا هيلع لوحمو 2 هيف ىه امم ءىشب
 هتقو ىن هيلع لمحم ام هل نوكي وأ 2 همامتب ةاكزلا ىف باصنلا نم هب ام

 هتاك ز نم ءىش ءاقبل { ةدئافلا ىنعم هدعب نم جرخت وأ ، هيف ىكزي ىذلا

 . كلذك وهف الإو © هيلع

 اهس دارأ ةعرز ىلع هقفنأ ام مهاردلا نم هل ناك نإف : هل تلق

 ءاج املو ص هيلع داز ام وأ باصنلا ردق ىه و هيدي ىف ىرخأو ٠ ةراجتلا

 مزليأ ، اهكارد ناوأ ىلإ ةعارزلا ىف ام رخأ و 0 هديب ام ةاكز ملس هتق و

 دق : لاق ؟ ال مأ هعرز ى هيلع ىقب ام ىد؛وي نأ لبق هدافتسا ام ةاكز

 ريفوتلا نم ةاكزلا ى هدارأ هب ام ىنعل ناك نإ هنإ : ريخأتلا اذه ىف ليق

، هيف ءىش الف اذه ىلع هدافتسا امو هل امم هنأ ريفوتلا نم هل امم هنأ
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 . ملعأ هللاو . اهب هلاق نم ىأر ىلع © هيلع ةدئافلا ىف ىهف رخآ ىلعو

 . هلك اذه ىف رظنيف

 ركس ةعارز هلو © ةاكزلا اهيف بجت مهارد هدنع نميفو : ةلأسم

 ملسو ، لوحلا همهارد ىلع لاحف & ركس ةعارز ىف نيد وأ ةراجتلل

 هنيد وأ ركسلا ةعارز ةاكز رخأو . مهاردلا نم هديب ام ةاكز ةلعل

 مكح هيلع لمحم نأ ىنبجعي ال 0 ةدئاف دافتساو ث ركسلا ىف هل ىذلا

 رفوتل هنم آرظن © ةراجتلل هعرز اميف هذفنأام ةاكز رخأ اذإ ةدئافلا

 هعرزالإ هل سيل ريقف ىلع نيد نم هلام ةاكز رخأ اذإ كلذكو ث ةاكرلا

 ىنعم ىلع وأ ، ةاكزلا ةحلصم ىنعم ىلع ماوقلا نم وأ هعسي امل ارظن
 نملسملا ضعب :لعل و & هوجري ال اميف هيلع ةاكز ال ذإو وه هعسي ام

 ة راجتلا اه ديري ةعارز هذفنأ ام كرت اذإ هدافتسا ام ةاكز هيلع بجوي

 . ملعأ هللاو . هيف ةاكز الف هنم سسأوملا نيدلا امأو

 لهأ نم نوكي نميفو : سيمخ نب دعاج ةقثلا خيشلا نع : ةلأسم
 هكرتف : لاق ؟ رسعم هنأ ىعدا ص ةيزحلا ىد؛وي نأ هنم ديرأ الو ث ةمذلا

 هطسوت ىف هل دبال امم 0 هنودام وأ 0 رسوم هنأ هيلع حصي مل ام ىل وأ

 :هلتلق . هيلع ءىش الف © هبذك حصي مل امو هيلإ اذه ىف لوقلاو 3 هرقف وأ

 همكح نم هعبتي امو همسا ىف ىبص وهف :لاق ؟غغابي مل هنإ لاق نإ ىبصلا ىو

 هنم ذخوت نأ زوجمأ ، غولبلا نم اند نمو : هل تلق : هغولب حصي مل ام

 فلتخم نآل زوج نأ ىسعو 0 ملعلا لهأ لوق نف قهارملا وهف : لاق؟ال مأ

 . مكحلاو عساولا ى كلذب هزاوج ىف

 ؟ ه رارقإ زوجم نم لاحم وهو © كولمم دبع هنإ لاق نإف : هل تلق

 ةيدوبهلاب مه رارقإ نآ الإ ةيرحلا مهب ام ىلوأ نإ سانلا ىف ليق دق : لاق

عضوم ىف كلنحكوهفالإو & لاحم ىلع عقيوأ هبذك حصي ىنح عفدي ال
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 مكحلا ىهزاوج نم عنمب عنامل الإ د ري ىنأف ڵ بذكلا وأ قدصلا هيف لمتحم ام

 هلوق نم اذه ىلع ةيرحلاب هذخأ كرتف © هسأر ىلع ءىشال دبعلاو

 هلاح ىف هسفن نع عفدي ام هب هاوعد و هرارقإ لطاب هيلع حصي ملام ، ىل وأ
 نم هجورخب لقأ مل ة لدعلا ىف هبجوت ةحصلال هيدوي نأ همزل دق ام

 ردقأ ام علاطأ نآ ىلعل و ، هرواشأ نم ىنمدعأ دقلو ث رظنلا ىف باوصلا

 ىنزف ، رصبلا ىوذ لوق نم اذه ىنام ىلع علطأ نأ ىسعف رثألا نم هيلع
 ال ام & ىباوج ىف تفلكت دق نوكأ نأ هتلا نم ىتيثخو ،© ظفحم لقأ مل

 ىلع نمب نأ هلأسأ هتناو { اذه لثمب مايقلا نع ىفعضل هلمح ىلع ىوقأ

 . هيلع رداقلاو كللذ ىل و هنإف ةيادهلاب

 : لاق ؟ال مأ هلوق لبقيأ ريخ" لهأ نم هنأ ىعدا نإو : هل تلق

 ذوخأملا وهف الإو & ةحصلاب الإ لبقي ال هنأ : هلوق نم اذه ىف ليق دق

 لقعال نمو : هل تاق . كلذ ى امهنيب ام وأ هانغ وأ هرقف نم هيلع امم

 ىعفر هيلع دمتعأ ءىش ىظفح نم هيف ىدنع ام : لاق ؟ ءالوه نم هل

 . ملعأ هللاو .اذه ىف ىصلا ىلإ (:١)هبشلا ىف نوكي امب رقأ هنأكو ريغلا نم هل

 دلب ىلإ نيكرشملا راد نم لامب مدق اذإ كرشملا ىفو هنمو : ةلأسم

 3 ةيزحلا هيلع ىرجتف ةمذلا لهآ نم نكي ملو 2 نبملسملا نادلب نم

 ذخأي ام لثم هنإ هيف ليق دق : لاق ؟ هلام نم ذخوي نأ زوجم ىذلا ام

 نم ناك نإف : هل تلق . رثكأ لوألاو ،رشعلاب ليقو ، هضرأ ناطلس
 نيملسمل نم اهلزن نم لام نم ذخأي & هدالب ىف نيكرشملا نم رمآلا هل
 مهأل عجروأ مهنع راس وأ مهلع مدق املكوأ { نترم وا ةرم ةنس لك ى
 )٢( هدالب ىف مهلماع امك نبملسملا دالب ىف لماعي : لاق

 ةهبشلا : لصألا ىق )١(

 . « كلذ لثم مهدالب ىف اولزن اذإ كمل وأ نم اوذخأي نأ ءالوهف لاق ه : لصألا ىف )٢(
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 ح هلوق ىلإ وهف : لاق ؟ ىمذوأ يلسم هنإ لاق نإف : هل تلق

 . كلذ ريغ هيلع حصي ملام هل ض رعيالف

 اهعاب ول نأ مه هد ةئام اهميق امنرأ عاب نميفو ىلمازلا ةلأسم

 هيلع زجت مل لبق نم وهو ث نبتنسوأ ةنس ىلإ مهرد ىتئامب اهعابف دقنلاب
 ؟ لحت ذملؤحلا اهبلع لاح اذإ مأ تلح اذإ اهف ةاكزلا بجت له ء ةاكزلا

 ذم لوحلا هيلع لاح اذإ ةاكزلا هيلع لوق ء افالتخا كلذ ىف نإ لاق

 . تلح ذنم لوحلا اهيلع لوحم ىنح هيلع ةاكزال لوقو 0 اهعاب

 . ملعأ هللا و

 ةراجتلل هذخأ رمت هل و ؟ دقنلا ةاكز هيلع بجت نميف ىدشارمحلا ةلأسم

 تداز كلذ دعبف { هتاكز جارخإ موي هتميقب هموق هتاكز تبجو املو

 نم ءىش هيلع ىقب اذإ ةاكز ةدايزلا كلت ىن هيلعأ ةدايزب هعاب و رملا ةميق
 ةفصلا هذه ىلع ةاكز ةدئافلا كلت ىث هيلع نإ : لاق هد؛وي هتاكز

 : ملعآ هللا و

 هيلع لمحأ ، هيبأ رجح ىن نكي مل اذإ ىصلاو ىدشارمحلا ةلأسم

 هيلع لمحم لوق ث فالتخاكلذ ىنف .. لاق ؟ ال مأ ءيش لك ىف ةاكزلا ى

 ناك اذإ الإ هيلع لمحمال لاق نم لاقو . نكي ل وآ هرجح ىف ناك اذإ

 ٠ ملعأ هللا و ه رجح ىف

 ، اهجرحم ملف ، ةاكزلا هتميق ىف بجت رايخ عيب هل نميف و هنمو : ةلأسم
 مهاردلا نم ءىش هدنع قبي ملو 2 مهاردلا فلتأو رايخلا عيبلا هنم ىدف م

 هذه ىلع مهاردلا نم هديفتسي ام عيمج نوكيأ 0 ةاكزلا باصن غلبم ردقب

 { ىلوألا ةاكزلا جرحم ل ماد ام ةاكزلا هيف هيلع © ةدملا هذه لوط ىف ةفصلا

 ةاكز الو انيد هيلع نوكت اهنإ : لاق ؟ هيلع انيد ىلوآلا ةاكزلا ربصت مأ

: ملعأ هللا و . اندنع ايف ةفصلا هذه ىلع هدافتسا ايف هياع



- ٤١٢١ 

 نأ هل زوج لهف ، ةاكزلا اهيف تبجو مهارد هدنع نميفو : ةلأسم

 : باوخلا ؟ ال مأ ءارقفلا ىلع هقرغيو ارمت اهب ىرتشي مها ردلا ةاكز ذخأي

 ، ةاكزلا نم ريبو زئاج هنإ لوقلا رثكأف هريغ دنع نم هب ىرتشي ناك نإ

 مهارد وه ذخأيو ص هتميقب هبسحمبو هسفن دنع نم رمملا ذخأي ناك نإو
 هنإ لوق اهيفو : ةاكزلا نم أربي ال هنإ لوقلا رثكأف ، رلا ضوع ةاكزاا

7 ملعأ هللاو . أربي



 رعس ارلا بارزا

 . هيف نمضي امو { ةيامحلا لوح دعب اهزاوجو ةيابحلا ى
 كلذ هبشأ امو ©0} نمضي ال امو

 نعو _ هللا همحر _ ىصورخلا سيمخ سيمخ نب دعاج ملاعلا خيثلا نع

 دقو & مهنيدو نبملسملا ىأر ىلإ عجرو ء هللا ىلإ بات اذإ ةربابحلا لماع

 اهنم ىجف ث ىرقلا ضعب نم ةاكزلا ةيابحل ايعاس هثعب دق رابحلا ناك
 اضيأ اهنم ىج ض هل رحلا ليبس ريغ ىلع سانلا نم ادحأ لعج و 0 اضعب

 نوكي له ث مهمبرح نع بذلا الو 3 مهل ةياملا ريغ ىلع © اضعب
 لثم ىف ىذلا : لاق ؟ هجولا اذه ىلع سانلا ةاكز نم هل ىج امل انماض

 ثعابلاناك وا هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم خيشلا نع هاندجو اذه

 تناك ض هرمأيو ، لبق نم لدعلا لهأ نم نيملسملا مامإ لصألا ى هل

 هاندجو ام ىلع & اروج هلعف نم كلذ ناكل ح ةيامحلا ريغ ىلع ةيابحلا

 حيحص اذهو ح قرف ةربابجلا نبب و هنيب نكي ملو ، اروطسم بتكلا ىف هنع
 هيف لوقلا نم حصي سيلو لادج الب قحلا ىف باوصلا ىناعم ىلع جراخ

 ىج ايف هكح نكي ملو { اروجح رومألا نم ىنأ هنأ ىوس © لاقم لئاقل

 . اروجف الإ عرشلا ىن اذه هلعف دعي ال ذإ © اروب ةرخآلا ىف هسفن ىلع

 { ؟دينع ارابج لصآلا ىف ناك نم فيكف © اذه ىف اذه جرخ اذإو

 فالخم لمع و ، داسفلاب ضرآلا ىف ىعسي ، اديرم سنإلا نم اناطيشو

 . ملظأل اذه نإ { دادسلا ليبس ريغ دابعلا ةاكزب كلسيو © دالبلا ىف قحلا

 ريغ ىلع ص ةيابحلا ىف لمعتلا زجم مل اذإو ى مظعأل ةياعسلا ىن هل ةناعإلاو

 ثيبخلا دراملا اذهب فيكف ث ةمامإلا حيحص لصألا ىف وه نمل ، ةيامحلا

 اذه نإ ؟ اولع نيدلا نم قرمو © اوتع هبر نع قسف ىذلا © دسافلا

 & ملظلا ذيفنت نم هنأل ، روز و ركنم هتحابإب لوقلاو { رورغل لعفلا نم
لهأ نم دحأ نع هملعن © فالخ الب مإلاو ناودعلا ىلع نواعتلا نمو
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 ىلع نيد الو ىأرب هبكارل رذع ال امو ث ةلالضلا حارص نم هنآل 3 ملعلا

 . امثإ مظعأو ، امرج دشأف هرجحم ملعلا عم لهاجتلا ليبس ىلعو 2 ةلاهحلا .

 دحأ نم قحلا ماكحأ ىف جرخم ال اذه ىلع _ ىلاعت _ هتلا ىلإ بئاتلاو

 لوقلاو & لالحتسالا و ميرحتلا امهو & هتياعس لوخد و ي هتابج ىفف نينعم

 ءىشال.هنإ ، ابرمتتم هب هلو 2 انئاد هبر ىلإ هبو الحتسم كلذل ناك نإ هيف
 وس نم ص هيلإ ةبوتلاو هتلا ىلإ رافغتسالا الإ & ليق ام رثكأ ىف هيلع

 { دعب هدي ىف ايقاب ناك ام ، مثإلا نم هبستكاو ملظلا نم هحرتجا ام

 قحلا ىف تبث اذإ فورصم ةاكزلا ليبس ىف وأ & دودرم هلهأ ىلإ هنإف

 هيلإو هنم ذوخأملا هبرنف اهل تبثي ملاذإو ، ىنأيس هنايب مرحملا ىف ام ىلع اهل
 موقي نم ىلإ وأ © هيلإ هنم صلختلا ىلإ ليبسلا دجوو © هفرع نإ هدري
 صالخلا دصق ىلع نومضم هدي ىفف الإو © ةافولا دعب و ةايحلا ى هماقم

 نم رثكآ م زاللا نهيلع سيل و اليبسصالخلا ىلإدج و ىتم صالخلا ىن داهتجالاو

 باغاموأ هباب رأهنع تباغ نإو ةردقلا عمهيلعداهشإلاو هبةيصولا مث اذه
 ، سانلا نم باب رأ اه فرعي ال ، لاومآلا ىن لوقلاك هيف لوقلاف هنم هنع

 نيدي امل ، كاهتنالا لييس ىلع سانلا لاومأ نم هابج ىذلا اذه ناك نإو

 ، احارص هيف لوقلا نم نبملسملا نع ءاج ايف نامضلا هيلعف : هايإ همع رحتب .

 بابرآل نوكي نأ امإ 3 هيلع هبوجو ىف نيهجو دحأ ودعي ال هنأكو
 ىف لوقلا نم جرخم ام بسح ىلعو 2 ةاكزلل امإ و 3 مهم ذوخأملا لاومألا

 جرخم ، هب مهمئارتجاو اهنم مهتعاربو ةاكزلا نم مهنم ذوخأملا صالخ

 مهنم اهل عفد نع نوكي نأ نم اهل هذخأ ولخم ال ذإ © هيف مكحلا ف هكح
 . عفد ريغ وا

 { لالحتسا وأ مع رحت نع {© رج وأ ىضر نع نوكي نأ امإ عفدلا و

 ، تاليكملا ىن ليكلا وأ تانوزوملا ىف نزولا لبق نوكي نأ عفدلل ربغ ىلعو
 { اهف داهنجا وأ عييضت وأ مهنم ريصقت عم نوكي نأ دعبلاو امهدعب وأ

ةاكز الف اهنم ءع ىشل وأ { اهل تاليكملا ىن ليكلا لبق اهل هذخأ ناك نإف
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 . ليق ام بسح ىلع ىقب ابف مهيلع ةاكزلاو . لبق ذوخأملا ىن مهلع

 اذه تبث اذإو ث اعيمج ةاكزلا لامو مهلام ذخأ هنأكف اذه ىنعم ىلعو

 فعضو ث رشعلا هيف ايف هذخأ ام راشعأ ةعست ىق مل هيلع نايضلا ناك

 تبث ذإو . ةاكزال رشعلا فصن وأ رشعلاو © رشحلا فصن هيف ايف اذه

 بهذلا نم ثانوزوملا ىف كلذك نوكي نأ هبشيف تاليكملا ف حصو اذه

 . جرخي نزولا لبق ةضفلاو

 سفن نم ناك دق ,ذخألا ناك نإ منغلا و رقبلاو لبإلا ىف كلذكو

 نم ناك نإو . رمأ الو هل هنم بلست ريغ نم املظ ةقدصلا هيف ةبجاولا

 { .اذه هابشأو رقبلاو لبإلا نع هايشلا لثم هذخأ ناك دق سنحلا رغ

 ةيقاب ةاكزلا نأل ث ةاكزال ءىش الو لاملا بابرأل هيلع نايضلا نوكي هنإف
 ىن هبشيو ، جراخ قحلا ىف باوصلا ىنعم ىلع هنإ هوجرأ ايف عيمحلا ىن
 ذخآلا دعب اهنم ثدحم ىذلا اذكو { تاهمألل اعبت نوكت نأ ةجتنأآلا.

 ةلغلا ثداح نم فلت ام الإ نامضلا ىف لصألا عيبب ، تالغلاآنم اهل اهنم
 هتابثإب لوقلاو ، حصأ نايذلاو © هنامض ىف فلتخم هنإف 2 هتلا لبق نم

 ناك نإو ، املظ اهلبق فرصتلا م اهنيبو اهلهأ نبب ةلاحإلا ىنعل حجرأ

 ح اه رمأال و اهايإ هل مهنم ميلست زيغ نع تاليكملا ىن ليكلا دعب ذخآلا

 ، لوقلا نم فالتخا هيفف © اهف روجح ىف ديآل ظسبي مهنم نكي ملو
 كللذ و © كلذب ةاكزلا نم نوأربيالو مهيلع اهنإ لوقلا ضعب ىن جرخيف

 دايق ىلع وأ ث ةمذلا ىف اهقلعتب لوقي نم لوق ىلع نوكي نأ هبشي هنأك

 لوق ىلعو س بيصن هيف ةاكزلل سيلو مهل هذخأ امل نامضلاف { اذه ىنعم

 كيرشلا ةلزنمب اهنأل ديلا ى ةنامألا ىنعمب اهنإو لاملا ىن اهنأب اهبف لوقي نم
 اورصقي مل اذإ ، م رغالو اهيف مهيلع نامض الف 0 هيف اهوجو دعب لاملا ى
 ىلع ةاكزال هيلع نايذلاف 0 هتنامأ ىف كيرشلل زوجي الام مهنم نكي ملو © اهف
هل ناهربلا نأل حجرأ هنأك رخآلاو ڵ باوص نيلوقلا الكو © لوقلا اذه
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 ىتإو { حيحص كلذ و لوصألا ىلإ برقأ هنأب ضعب هيف لاق دقلو . حذ وأ

 مهوتأامإ ىنأل هيلع عطق الب تاهمحر _ ديعس يأ خيشلا حيجرت نم هوجرأل

 هنكل و & همالك جسنلا ىن هبشي مالك ىف هنآل ، مالكلا ظفلب الالدتسا هنع

 لوألا سيلو ح هتلا دنع ملعلاو ى نظأ ايف همالك هنأكو هيلإ بسني م

 هنأكو ةلع نبأو { ةجح رظنلا ىف ىوقأ زخآلا نكل وس ردانال و فيعضب

 لبق اهل هذخأ ناكاذإ نمك ، هيلعنايضلا ف فالتخالا ىنعم جرخم نأ هبشي

 ىف فالتخالا توبثل ، راصحلا ىف لاملا بابرأ نم ريصقت نع ليكلا

 3 داصحلا نم عنام مهل كلانه نكي ملاذإ . لاومآلا بابرأ ىلع نامضلا

 . مهي اع ةاكزلا ءاقبل مهل نايضلاف .0 ناضلا مه اع لوقي نم لوق ىلعو

 . مهلاممهلو : اهلامةاكزلل نامضلاف،نايضلامهلع بجوي ال نم لوق ىلعو
 كلذنلآل مهنامضلاف اهبف مهيلع نامضلا بجوي عييضتىلع ليكلادعب ناك نإ
 ل ام هترك ذ ام ىلع سق و تال.صفتلا هذه مهفاف ع مهي { مهياعدعب ةاكزلاو { مهلام

 ك سابتلالا كلذ نع كلب رصقيملو { سايقلا 7 نإ ههبشي امم هركذأ ا

 ارهق ةبلغلا هجو ىلع اربج اهايإ هل مهم عفدلا ليبس ىلع اهل هضبق ىن لوقلاو

 امهل لاملا ىوذ نم عييضت الو عفد ريغ نم ليكلا دعب اهلهذخأ ىف لوقلاك

 توبث ىلعو ث مهلع ةاكزلا ءاقب ىلإ برقأ اذه ىلع ناك نإو © لاح ىلع

 ىلع ، لاملا وأ ةمذلا ى اهبوجو دعب تناك © رظنلا ىن اهف مهيلع نامضلا

 ىف فالتخالا نم لاح ىلع رعتم ريغ هنإف اعيمج نيلوقلا نع نيهجو

 ىضم ام دايق ىلع : لصفلا اذه ى هيلع نامضلا ىن مكحلا جرخم و ، رثألا

 . كلذ ىف لوقلا نم

 دق ناك نإ لدبلا وأ ، هضبق دق ام انه اهل ضباقلا دري نأ ىنبجعيو

 ىف نوكرتشيو هيلإ هنود ري مث ، هدر ىلع ردقي ملو هدؤوي ملو هدي نم فلت

 ' ةرم اهوجرخأ اونوكي مل اوناك نإ فالتخالا نم مهل اجورخ اعيمج صلختلا
ىن اهذافنإ نم صالخلا ىف اوكرتشا و مهنم نم ىلإهذخأ ام در نإو ، ىرخأ
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 ح اهلهأ ىلإ اهعفد ىفو ث اهبف اضعب مهضعب رمأ نإو © هلاح ىنعملاف اهلهأ
 ناك اذإ ،:ىرأ ام ىلع قحلا ىف صالخلا نم اهجو ةنانثمطالا هج و ناك

 ةنانئمطالا دامتعا ىف زوجم نم دح ىلإ راص دق اهجارخإ ىلوتملا

 . هلوق ىلع

 ليبس ىف هدي ىف ايقاب ناك نإ نومضملا سفن وأ ، نامضلا عض و هيلع

 لمتحاو ، هتنايدل مهنم ءادآلا لامتحالا ىف نكمأ ولو ث ةثرولا وأ ةاكزلا ا

 بهذيو كلذ ى عسوي نم لوقب اذخأ 2 عسوتلا ىنعم ىلع كالذب محءا رتجا

 ىف نكمب ام هملع هنع باج اميف { اهريغ ةرم اهجارخإ نع مهئزج هنآ ىلإ

 ٤ لصألا ىف فالتخالا نم تبث امل دي زم رمغ لامتحالاف نوكي نأ بيغاا

 فالتخالا نم مهجورخ حصي نأ الإ ؤ هيف مكحلا ىرج فالتخالا ىلعو

 ملعأال و ،مهدعب نم مهتثرول نوكي نايضلاف ، ىرخأ رءاهلهأىلإ اهل ميلستلاب
 ىللع ةقثلاب هعم حص اذإف . افالتخا ثالذ ىف عضوملا اذه ىف ىل نبي هنأ

 نيلوقلا ىلع ءايحأ اوناك ام مهنم لوقلاب و٬ مكحلا ىف ةجحلاب و ةنانثمطالا ىنعم
 نم اهنأل ، ةمذلا ىف اهبوجودعب اهنأب اهف لوقي نم لوق ىلع ىنح اعيمج
 نوكت : لوق ىلع اهنأل ، كيرش اهنإ لوقي نم لوق ىلع اذكو 2 هتلا قوقح
 اهلهأىلإاهادأهنإلاق اذإنبمآلا لوقةنامآلا فلوقلا و. ةنامأآلاةل زنع مهديأ ى

 لصألا فىھ تسينف اهضعب جرخم ذإوأ جرختءارقفلا ف تناك نإ وةاكزلا نإو
 هيلع نوكي و 0 هبلع ىه نمل اهف امصخ ن وكي ىنح . ص وصحص مهسم دحأل

 ، همصخ هركنأ امهم ءادألاب هلوق لوبق زوجم الو ، هيلع اهب وجو حنص اذإ

 ىف ناك ولو س ىوعدلا ىنعم ىلع هجورخ هربغ نم هل موقت ةجحم الإ
 ىف رييختلا ىلعو & ةلوذبم اهلهأ نم سنحلا ىه امنإو © اقداص ةريرسلا

 ل ودعلا نيب زئاحلا هجو ىلع اهنم وأ اهايإ هثاطعإ نمب ث رقفلا ىلوأ نم ىنعملا
 اميفو . اسأر ءارقفلا نع اه لودعلا نايحآلا ىن زوج لب ، هريغ ىلإ اهس

 ( ! ج راثآلابا هل - ٢٧ م )

بجي نيأ : هنأ ىف فالتخالا ىلعف مهنم تام وأ اوتام دق اوناك نإ و



 تناك ولو ، رومآلانم صوصخم ال, 0 هنيعب سانلا نم صوصخم اهنإ ملعأ ال

 ، هلاثمأنم ه رغملا اهبل ودعلا هيلع نل زاج امل هنيعب ةقافلاوذ نم صوصخ

 نم ىلع سانلا نم صوصحل ةمزاللا قوقحلا رئاس ىن امك & هنود نميف.الو

 نمل وأ هتافو دعب هيلإ تراص نملو 2 هتنرول وأ هل الإ ن وكيال & هيلع ىه
 دحأ هب لاق هنأ هملعأال ام اذهو ث هتايح ىف هيلإ ببسب تراص وأاهريص

 : لهخلاو ىمعلا لهأ نم دحأ هاعدا الو 2 لحلا نم رجحلاب ملعلا لحأ نم
 فاشكتناو ، هنم ىعملا حوضول ةدناف مالكلا نم اذه ىلع ديزملا ف سيلو

 ءافش هيف نأل ىدهلا نم ردقلا اذه ىلع رصقيلف ث هيف هب بابلألا ىلوأل قحلا

 . ءافولا هتلا هيلع دهاع ايف دارأو ح ءافشلا بلط نمل ىمعلا نم

 ىنعم ىلع هل عفدلا مجنم ناك اذإ نامضلا ىف لوقلا ىف انه نم ذخأنلو

 اهف ماع م رغ ال هنإ كلذل لالحتسالاب ةنونيدلاو سفنألا بيط و ىض رلا

 مهلضأو > مهرمأ مهي اع سبلو مهرغ نكي مل نإ مهل هيلع الو( ةبوتلا دعب

 ىنعم دايق ىلع ةاكزب سيل هنأل ةاكزلل الو ،مه راصبأ ىمعاف قحلا نع اهيق
 كيرش اهنأب لوقي نم لوقا ىلع امأو { ةمذلاب اهنأب اهيف لوقي نم لوق
 ةاك زال نوكي انه هيلع مرغلاو © انماض هانعم دايق ىلع نوكي نآ هبشيف

 ،ض رآلا ى نيدسفملا ةربابجلل اهل هميلستبهنأل اهلهأ ىف ة ردقلا عم اهجرخ

 اهلهأ نم اهذخأ ول و . ال نماض همبرحتب نيدي امب كاهتنالا ليبس ىلع

 اميف جرخن هنأك و ، اهعضاوم ريغ ىف اهعضوو اهلهأ ريغ ىلإ اهعفد هنألف
 زييمتلا دعب نم نوكت اهنا : اهف لوقي نم .لوق ىلع هنيعبدعب هدي ىف ناك

 هنم اهضبق نم لز هدي ىف اهلام عيجرت ىف فالتخالاف 0 ةنامآلا ةل زنمب اه

 . ءايحأ ا وناك ام لاومألا ىوذ نم

 لهأ وه نم ىلإ هملسي نأ كلانه ةصالخ لب 2 الف تامملا دعب امأو

 3 مهل ثاريم هنآ ىلع دعب نم مهتثرو ىلإ ال اهنم وأ ةقدصلا ىطعي نأب
دعب نامضلا كلذك و _ اهجارخإ هسفنب ىل وتي نآ عض وملا اذه ىف ىنبجعي و
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 سأب الف هضبق نم ىلإ اهنم هنيعب دوجوملا در نإو :لاح ىلع اهكالهتس.

 ةنامألل هنم اد ر،مهبلإ اهعفد و كلذك اونوكي مل نإو،اهلع ءانمأ اوناك اذإ

 ن وكي الأ ىنبجعيو ، فالتخالا كل تنيب دقف .هتين ىف هنم اهذخأ نم ىلإ
 ىل نيبي الوءةنامآلا ريغ ىشف مرغلا امأو . نامض لصفلا اذه ىلع هيلع

 ىف صالخلا ىف هجو اذه ىلع هل نوكي نأ هيف لوقلا نم هب حرصملا ىن
 امإو ث ةنامألا ىف نيلوهجملا ىلإ: الوءةنايخللاب سانلا نم نفورعملا ىلإ هد ر

 هسفنب مهيف هجارخإ حابملاو2 مهل بجاولا هلهأ ىلإ هل عفدلاب صلختلا هيلع
 ءاش نمم مهباإ هلاصتا ىف نيعتسي نم وأ 2 ءانمألا نم هيلع هنمأي نمب وأ

 ناعتسملا ناك ولو صالخ قحلا ىن هل نوكيف هعم كلذ حصيو،سانلا نم

 3 ةردق ىلع ناك اذإ { اقلاخ هل نأ دحاج وأ 0 اقفانم رارقإلا لهأ نم هب

 ليق ول نأ باوصلا نم ديعب ربغو ، ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو
 ، رظنلا ىن هناكم لمتحم هنأل ، لاح ىلع هنم ( مورغملا ) ذخأ نم ىلإ مرغلا

 ىفو لصفلا اذه ىف رظناف تنأو 2 رثألا ىف هلاثمأ ىن ءاج ام سايق ىلع

 جرخم نم لوق ىلع وأ ، لاح ىلع هيلع ةاكزلل هيف نامضلا نوكي عضوم
 هل لهو ؟ هل هرقفل هم زلام لعجب نأ هل له « هيف هلوق ىلع كلذك & لوقلا

 ىلع ، ىأرلا ىف فالتخالا ىنعم ىلع هيف جرخ هنف ؟ هنم هسفن ئربي نأ
 لبق نم ناكولو هل هنأ جرخيف ، هل كلذ زاوج هيأر ىلع جرخم نم ىأر

 تناكو ث هلاح ىف ىغلا لاح ىلع ناكنإو 0 اينغ هيلع نايضلا بوجو نح

 ىذ ريغ وه وأ ، ةاكزال هيلع امم ءادألاو صلختلا ىلع ةردقلا هل

 هنأل . هسفن ئربي نأ هل سيلو، هلهأ ىن هيلع امي ءادآلاوهيلع مرغلاف ةرسع
 قحلا ىف جرخم له : اذه ىق رظنا كلذكو © هرقفل هل زوجيف ريقف رغ

 جيراختلاب جر ىأر ىلع ، مرغلا نم هجرخم جرخم هلوأ ،هيلع قافتالا جرخم
 ريغ نم ةث ربتلا سفنب هل جرخلا دجت هتنا دمحم كنإف ؟ نيملسملا ءارآ نم ها

 اهلكأي وه امنإو ،هلام ةاكز جرخمال نميف لوقينملوق ىنعم دايق ىلع ، مرغ
، هيلإ ىعجرلا قدصب عجرو هتلا ، ىلإ بات اذإ هيلع ء ىشال هنأ اهل املظ
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 قوقحلا نم هتل نوكي اميف & اذه ىري نم ىأر ىلع هتلا قوقح نم اهنأل
 .هيف ىنعملاب جرخم و هقحلي ن هبشي اذه ناكف لوقلا اذه ىلعو 0 هدابع ىلع

 ،امثإ رثكأ وأ ث املظ دشأ ةناعإلا ىنعم ىلع ة ربابجلل ةيابحلا تناك نإو

 امهعسيال امب نابكار امهنأل ، ءاوس ىلع نامضلا موزلو مرغلا ىنعم ىن امهنإف

 فارسإ اهلكأ ةهج نم كلذ و { اهقحتسيالنمل ةيابجلا ةهجننم اذه« امهنيد ىف
 ايف اهبف لوقلا نإ الك ؟ اهبفناملاظ امهالكو. امهنيب قرف يأف 0 اهقحتسي م

 اه مهنم عفدلا ناك نإو امهنيب موزالا ىنعم ىن قرفال ، دحاو امهمزنلي
 نع ث هل مهنم ءاعدبهمب رحتب نيدلا ىف نونناد مه امل كاهننالا و لهاجتلا ليبس ىلع

 لوق ىلع ةاكزلل نوكي هب عوفدملاف ، هرهقالو هربجمال سفن بيطو ىضر
 امهمزل اذإو & عفادلاو ىعاسلل مزال هيف نايضلاو كيرش اهنإ : لومتي نم

 هل حصي ىنح لكلا ىف صالخلا مهنم لك ىلع ناكو ، نامضلا ناطلسلاو

 نوكي هنأكف 0 هنم ء ىش وأ ، هلك نم هصالخ قحلا ىن هل بجوي ام ،هعم

 مهعم حص اذإ لاومآلا ىوذ صالخ { ىعاسلا صالخ ناطلسلا صالخ

 نذإ نع ناك نإ اميسالو ث هلحم ىف امهذخأ نم وأ 2 امهنم هل عضولا

 © ماهسلا ىوذ ىن هجرخأ هنأ هلوق ىلع دامتعالا ىن هنأكو © مامتإو مهنم

 اذإ قيضلا نع ةعس © مالسإلا مكح ىف ًآصالخ هل نوكي نم ىلإ هملس وأ
 هلوق ىلإ نئمطي نأ الهأ ناكو ح ةنامآلا ةلزنمب لزنو ث ةنايخلا نم ئرب

 ، هيلاع فالتخالا ىعم لوخد نم ىرعتيال مامإلا وأ نذإلا ريغ ىلع هنأكو

 ، مهيلع هيف نامضلا بوجوب مهيلإ كلذ د ري نأ لوقلا ضعب ق هيلع نال

 نأ هيلع نوكي الأ هبشيو . مهل مرغلا هيلعو ، كلذ هث زجم الف اذه ىلعو

 ىف كارتشالا هجو ىلع ال ةنامألا لحم ىف اونوكي ىنح هلالو مهلإ هملسي

 ىلع و ث فلاتلل م رغلا ق ةصاحم و { هنم هل صالخ الف الإو \ صالخلا

 اذه ىف مكحلا ىف لوقلا لصفلا اذه لبق اميف رم دقو صلخأ دقف اذه
 ٥5 نكمأ اذإ . صالخلا ىف كارتشالا هراتخا ىذلاف انأ امأو . ىوتسم

{ ةاكزلل رهاظلا ىف قاقحتسالا ىلوأ ىلإ هل علستلاب هنم دارفنإلاف الإو



_ ٢١ ٤ 

 اذه . ىعم دايق بسح ىلع ءانمأ هياع اونوكي ل اذإ ا هدريالو

 . لوقلا ىعم

 {ةمذلاب ةقلعتم دعب اهنأكف ةمذلا ىف اوجو دعب اهاري نم بهذم امأو

 ىلعو‘ مهيلعدعب ةاك زلاو، ةاكزب سيل اذه ىلع كللذ نآل ،ةنهن رم اهب ةمذلاو

 ءاضةلا ىن امرغ ىضرلا ىلع هضبق اميف عضوملا اذه ىف هيلع ىرأالف اذه

 ول ثالذكو . ض وع اهيلع اوقحتسي ملف مهلاومأ ىلع مهنم تتأ ةنايخلا نآل

 نع ةيامعل مهنم ءاعدلاو : اهف نيملسملا نم ةلاهج نع هرودص ىضرلا ناك

 نأ ، نيدتلا ريغ ىلع نوبسحم مه و كلذ مه نأ مل ريغب نظ ىلعو . بابلا

 ىن.وأ قحلا هجولا نوملعي اوناك مهنأ ولو ث لاحلا اذه ىلع ثالذ مهيلع

 |:. سفن هيلإ اهل جارخإلاب م اطالو > عوط نع هوعد ال هوملع

 ملستلاب مهل ىفضرالو

 مهرغي نآ الإ مهيلع ةاكزلاو ، مهف مرغ الو ءاوس هلكف : تلق

 ةبلاطملا هبشي امو ك مهل هنم ةبلاطم نع هيلإ مهنم ملستلاوأ ءاعدلا نوكي و

 نم ىلإ وأ © مهياع قحلاب ادودرم هيلع نامضلا نوكيو نمضي هنإف

 ن٥ ىلإالو { تاقدصلا ضبق لدعلاب ىلي نم ىلإ ال ، مهماقم ثالذ ىأ موقي

 جررخم جراخ هنأل ( تايضقلا ) ماكحأ ىف آاصالخ ةاكزلا جارخإ نوكي
 ىف ادوجوم ناك نإ هيف لوقلاو { ةيعرشلا ةاكزلا ال 2 ةيجا رلا تايابحلا

 لام هدي ىف وه نم دي نم ، هكف ىلع ردقر وأ هنم ادوجوم ناكام وأ & هدي

 ،أوتام دق اوناك نإ مهنثرو ىلإ وأ هبابرأ ىلإ هنيعب هملسو ث هكف لايتحاو

 نإو & مهمامته سانلا نم كلذ ى موقي نم ىلإ وأ مهم تام نم وأ

 لثملا تبث اذإو . لاملا هزجعأ نإ ةميقلاف الإو 2 لثم هلامل لثملاف همدعأ

 زيمت زجعلل طلتخملا ىف لوقلاو ، زئاج هنأ الإ لوقأ الف ةميقلاب اوضارتو

 صالخلا هيلعو ايقاب هدي ىف ناك ولو ، كلهتسملا ىف لوقلاك هيف هلام لكلام

.عقو نإو ث ةميقلا وأ لثملاب لوقلا نم هيف كل تنيبام وحن ىلع هباب رأ ىل



٤٢٢ 

 | هل ضر اذإ هرما كلال نم مهيف ناك ول و زاج مسق ىلع ىضارتلا مهنم

 نع بستحم وأ ليكو نم حلاصملاب هل املو ، هل مشاقلا حالصلا رظن ىلع

 لهأوأ ، رظنلا لهأ نم ثالذ ىف ، رظن هل نم رظن نع وأ ، رظن حيحص

 ،هربغ عضوملا اذه ىف هئزجم ال آ صالخلا هجو اذه و {ارصبلا و حالصلا

 ىلع عقواذإ نوكيف ث ةملظملا بابرأ نم هل هلح حصضي نم هلحم نأ الإ

 هنإف ، هل ذخأ باصتغالا هجو ىلع ناكام الإ 2 هل اصالخ عساولا هج .ه

 مهل هئادأ دعب ناك دق هل مهنم لحلا نوكي نأ الإ أربي ال لحلاب هنم

 أربي هنإف هودارأ ول هذخأ نم ةردقم ىلع اونوكيو ء مهلإ هميلست و

 :صالخلا ديرمل هيف لببسلا هجو هل ىرحتلاف هرادقم لهج امأ و . كلانه

 رزوال ذإ { صانمنمح تال م وي صاصقلا نم ابره & صالخإلا بلاط ر

 هبابرأ فرعي مل نإف © هيلع الإ رومألا ىف لاكتاالو © هيلإ الإ هتنا نم

 هدي ىف ىقابلا نوكيو 2 هبر فرعي ملام مكح فوقولاف "هنم ءىش وأ

 ىف نماض هنأل هنم هل عييضت ريغ نم ولو ، عاضوأ فلت نإ انومضم

 الإ كلذل ةياغ الو ، هيف هلاح اذه ىلعو ةنامأآلاك كلذ سيلو { لصألا

 ىلإ ههجو ىلع هب ىصويف توملا هرضح وأ ، هيلإ هيد؟ويو هبر فرعي نأ
 هب ىصوملا ذافنإ ىلعو ث لاملا ىلع انومأم نوكي نأ كلذ لقأو 0 ةقث

 نم نبنثا اهباع دهشي و ملعلا ىلوأ نم وأ هسفن نم ملع ىلع هعضوم ف

 ه هيلع ردق نم دهشيو هتيصو بتكيلف الإو اوردق امهم 2 نيملسملاتاقث
 ىف داهتجالا ىلع نوكيو ث دعب نم ةجحلا هب موقت نم ةلزنمب ن وكي هلعل
 توملا وأ ةيغبلا كردي ىتح ةداهشلا ىف ةجحلا وه نهو 2 ةقثلا ىص ولا بلط
 .ىف تقدص اذإ هعسو ىف سيل امب هذخاويال نأ هل هتلا ىج ريف ، كلذ ىلع

 ه لاملا تيبل هنأ لوقنا ضعب ىف جرخمو ، هداهتجا .هيف ناكو هتدارإ هللا

 اذإ هتوبث ىل نمبيالو ث ةنامألا ليبس ىلع لاملا تيب ىف لعجي هنإ ليقو

. الف الإ و انومأم لاملا تيبل ىل وتملاو ممثاقلا ناك اذا الإ تبث



- ٤٢٣ 

 دعب هقرف اذإو © هل اقيرفت ءارقفلا ى هذافنإ هنإ لوقلا ضعب ىفو

 هب هيلع ةيصولا ىف جرخ .لوقلا اذه ىلع هبابرأ ةفرعم نم سايإلا

 نإو . هيلع ةيصوال ليقو © هب ةيصولا هيلع ليقف & لوقلا نم فالتخالا
 ،هوراتخا رجآلا وأ مرغلانم ء ىش ىأو مهل رايخلاف قرف ام دعب هبابرأ فرع

 هنأل هيلع عمتحملاب وه سيلو ، نيملسملا لوق نم. انفرع ام رثكأ ىف مهلف

 دعب اذه ىلع هيلع مهل نوكي الأ رهاشلاب وه سيل و ، لوقلا ضعب ىف جرخم

 .هدي ى ام ةلقو .0 :هترسعل هلك اذه نع زجع نإو . نايض هنم قيرفتلا

 هنم صلختلا لبق توملا هرضح نإ هب ةيصولاو ءادأ هترسيم ىلإ هب ونيلفأ
 بانأو بات نمل الإ ةاجن ال موي ةاجنلا دارأ نمل ةاجنلاو ، صالخلا ليبسب
 ح ارسعم آربقف ناك نإ هنمهسفنل هتعارب ىف هنأكو لس بلقب هاتأو،هبر لإ

 نم هل فرعي ال نمل هتمذ ف نايذلا نم همزل ام مكح نوكي ام عضوم ى

 ىلع فالتخالا اهيف جرخم 2 هبر ةفرعم نم سايإلا دعب ءارقفلل ابر سانلا

 ىلإ هل فيقوتلاب لوقي نم لوق ىلع ال © كلذ ىلإ هفرصب لوقي نم لوق

 لبق هل توملا روضح دنع هب ةيصولاو 2 هبابرأ ةفرعم دوجو الإ ةياغ ربغ
 دعب اهلهأ ىلإ ةملظملا در دق هنأ ناطلسلا رمأ نم هعم حص نإو . كللذ

 ، ةبوتلا الإ هيلع نكي ملو ن ليق ايف نامضلا هنع طقس ث هيلإ هنم اهادأ ا

 مل ال نوكيو ، ضعبلا نم هعم هدر حصي ايف تبث لكلا ىف تبث اذإو

 نامضلا ىن هكيرشناطلسلاو ،هنامض ىن هلاح ىلع هيلع ايقاب هدر هعم حصي

 امياستهب انادأ وأ امهلع ردق نإهب مكحلا قفناذوخأمامه و،ام رحعهلثمك ناك نإ

 هب ذوخأم مهنم دحاو لك نأل امهنم هيلع رودقملاف الإو ، امهسفنأ تاذ نم

 كلذكو . عيمحلا نامض نم هللا ىلإ باتلا بلط نمل اذكو ع دارفنالا ىلع

 هيلع نايضلاو © مرحملا هب ذ وخأملاف © امرحم رخآلا و الحتسم امهدحأ ناك نإ

 اذإ ، دعب ايف[هنايب ىتأيس ام ىلع نيدب هل لحتسملا نود ناضلا هيف مزلي ايف
 ىلع ىضرلا ىلع ةيابحلا تناك نإو ىملظلا لطابلا هجو ىلع ةيابحلا تنك

نيرظانملا وأ دلبلا وأ ةيرقلا لهأل ةرواشملا بيقع ، ىعرشلا هجولا



 - ٢٤؛٤

 سفنلا نعاعافد جارحلاجا رخز مهسفنأ تا !ذنم اودارأف ث رابخلا ةدارإ ىن مهل

 . عنامىلع ناطلسلا ىلإ ىعسلاب في وحم مه هعم نوكي نأ رمغ نم 4 لاومألاو

 لامع نم نكي مل اذإ هيلع نايض الف عنتمملل ههبشي ام وأ ، هب بيهرت الو

 ةمالس هب دارأ اممإ و هملظ ىلعملاظلل ة ةناعإلا دصقي مل اذإ مإ الو ، ةربابحلا

 ىلع وأ عانتمالا ىلع هنم ىعسلاب فيوخت نع ائيش ذخأ نإف . دالبلاو دابعلا

 ةلاح نع نوكي نأ الإ نماض هنإف ، هيلع هاضر زوجم ال نم ىضر رغ

 ىف سانلا نم ىضر هاضر نوكي ال نم لام ىلع كلانه ةحلاصملا زوجت ا
 ىهو وأ ليكو نم حالصلا ىن آرظن ، ةحلصملا هجو ىلع هلامل ءادف { قحلا

 باستحالا هجو ىلع ىباحلا نه رظني وأ © نيملسملا نم ةعامح وأ بستحم وأ

 هلكف هرمأب هريغ ىلوت وأ هسفنب ةبابحلا ىلوت ث حالصلاب هيف هلل اداهتجا
 ىلع ليبسلا امتإ ڵ نينسحملا ىلع ليبس ال ذإ لوق ىلع هيلع نامض الو { ءاوس

 حجرألا ىلع ءىش ىن كلذ نم اذه ديلو قحلا ربغب سانلا نوملظي نيذلا
 جرخ اذإ نامضلا نم بيرق هنأكف ةربابخلا لماع امآو . حلصألا ىن آرظن

 عانتمالاو ءادألا نبب هربخو © هب ىعسلا نع هابج نم نمأ ولو © اذهل

 3 انيمب هللاب هسفن ىلع ىلآ ولو هلوق ىلإ نئمطي نأ ىلإ لهأب سيل هنأل

 ريدج و ث ةنايخلا رهاظ ةمهتلا لحم ى هنأل عادخلاو ركملا هنم نموي ال ذإ
 ىذلا همامإ ىلإ هب ىعسلا نم هنم فوخ نع هل ءادألا نوكيو فلاخي نأب

 ابوتي رأ ، علقيو بوتيو عج ربف ركذي نأ الإ ، رانلا ىلإ ةمايقلا موي همدقي

 نآل ، ابحر اروفغ هللا نادج امهإف © اعيرس هيلإ ابوئويو اعيمج هيإ
 اذإ ةمألا عامجإ و ةنسلاو باتكلا ىف هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا

 بتي مل نمو : اهبرغم نم سمشلا عواط لبقو همظكب ذخوي نأ لبق بات

 . نورساخللا م ةرخآلا ىفو . نوملاظلا مه ثاثل وأف

 اذإ ىتح تاكدلا نولمعي نيا ذلا ةب وتلا تسيل و )

 ني ذلا 1 و 6 ؤنآلا تت إ ل َق توملا . مه د ۔_ح رضح

 ۔ ٥ ۔ - و و م

 » ()١( املأ اباذع مهل اندَتْعَأ َككشل وأ س مهو نوبوتي
 ۔..۔۔_ =ه

 . ,ء!۔نلا ةروس نم ٨ ةيآلا 7



. ٤٢٥ 

 مادام ض ةكلهملا ةط رولا هذه نم كسف.ا صالخلا ىن ىلتبملا اهأ رظناف

 راذتعالا ردابو ، عجنت سفنلا ىف عفنت ىركذلا لعلف رثكذو ك عفني رظنلا
 { ةرذلاقثم ىلع ىزجت و‘ ةرغ ىلع ذخأوت نأ لبمت ، عمسي مادام كبر ىلإ

 [`% ديرم بلق صلاخ نع صالخلا ىف ركفتو ، هرشو كرمأ لاي و قودتو

 تنأو عمسلا ىقلأو ى ديش رلا ىأرلاو ، ديدشلا لوقلاو 2 ديمحلا جهنلا كولس

 ، ض رآلا ىف .داسفلا غبت الو ىلاعت هتنا ىلإ بانأ نم ليبس ع۔ًتاو ديهش

 عاتم اهنإف ايندلا ةايحلا كنرغت الو & ضرفلا نم هب بلاطملا عيضت الو

 كنإثي و رورس ى وأ نزح ىلعا تنأنكتمل كنأكو . نكتمل اهنأك : رورغلا

 ظيغلا نم زيمتت٤ ران وأ ةنج نمتياغ دحأ ىلإ 2 راكيإلاو ىشعلاب اهنع لحار
 هللا لأسنف © ىلب : اولاق ؟ ريذن مكتأي ملأ اهتنزخ مهلأس جوف اهيف ىقلأ املك

 ننموملاب هنإ ، انل ةرفغملاب ميمعلا هدوج نم انيلع نمي نأ ى ريدقلا ىلوملا

 .بناجو ابغرهليبس مزالو« ابلط هللا اضر ىف ىخأ اي دهنجاف ، محر فور
 عامجإلاو ث اليلد ةنسلاو باتكلاو اليبس ىوقتلا ذختاو 0 ابهر ةليذر لك

 ددعاو ، كرهظ ءارو ايندلاو كينيع بصن ةرخآلا لعجا و ، اليلخ ىأرلاو

 مث ، نوتيم مهنإو تيم كنإ © ءايحآلا ىناهبسحت الو ، ىتوملا ىف كسفن

 3 ةلاهجلا ةردق نم ضيتافالأ ، نومصتخن مكبر دنع ةمايقلا موي مكنإ
 شيلام فقت الو 0 مهسلا ناظم ىن رذحلا لمعتساو ث ةلالضلا ةنس نع هبتناو

 © لأست ملعلا لهأ ىتح ، لهجت امع فقو ، لمعتل فرعت ام ذخ . ملع هب كل
 © ءادلا هنإف { ىوهت ام ىلع سفنلا ةعباتمو 0 ىوشعلا طابتخاو كايإو

 دعأف الأ 0 ليلخلاو ليلقلا نع شقانملا تنأو ث ليبولا لزنملاو ( لي ضعلا )

 نلخدتال و، كالهلا ىلل ىد“وملا نم رذحاو اباوص باوجللو 0 اباوج لاوسلل

 © ىفلز هتنا ىلإ برقت و ، كالملا نيدلل هنإف هنم جرخلا ىف ةركمنلا نم ءىش ى
 كم زلي ء ىش نع لفاغتلاو كايإ و العلا تاج ردلا غلبتو ث ىف وألا ظحلاب اب رقت

 بنج ى هيف تطرف امم ع ىش ى نواهنلاو ، ى۔مت نيح ىلإ حبصت نبح نم

سنت الو 0 اضرف هيفالت كياع امم تاف امل قالتلاب كيلعو © ىلعلا هتلا



 س ٤٢٦

 ، كلذ ىف كمزلي ام ىد؟وتل ، رابجلل سانلا نم جارخلل ةيابحلا نم هب رمأ ام

 جرخ دق ام هيف جرخي ، جارخلل ةبابحلاب رومأملا نم ةيابحلا ىف رمألاف

 هيف مزلي امم ءىش ىلع اهب رمآلا عقو امهم هسفنب رمآلا هابج اهف لوقلا نم
 & امهنم ةيابحلا ىف لاوحألا فالتخاب امهنيب رمآلا فلتخي لب & نامضلا

 ىنعم ىلع رمألا ناك اذإ رومأملا ىلع سيل امم نايضلا نم رمآلا ىلع نوكيو
 هيلاع سيل ىذلا حابملا هجولا ىلع هابج ام رومأملا ناك ول و © ةملظملا

 نامضلا نوكي نأ نكمب دقو ، حارصلا نايبلا هيف كل تنيب امك © حانجهيف

 ىدعت و ةيابحلا ىن زئاحلا هجولا ىلع رمآلا ناك اذإ ، رمآلا نود رومأملا ىلع

 ؤ نموي نأ الهأ ناكو { نيدلا ىف هل نذأي ملام ىلإ هل رمآلا نم رومأملا

 اذهو © ننماض انوكي نأ نكم و ، رهاظلا مكح ىف ةيجراخلا تايابحلا

 ، ةيابحلا عاونأ ىف تاميسقتلا نم ىضم امم هملع سبتقي ءىش قحلا ىف

 ملام فالتخالا ىنعم هيف جرخي © ةملظملاب رمآلا ىلع نامضلا موزل ىف ناكو

 ضعب ىلع هل هموزل ج رخيف ناطلس رومأملا ىلع هل نكي مل ول ةملظملا ضبقي

 نم ىلع هل نكي مل اذإ، هيلع نامض ال هنأ جرخي لوقلا ضعي ىفو ، لوقلا

 كلاملا دبعلاو ح هتيعرل رهاقلا كلملا و { هدال وأ نم ىصلا لثمت ةيلاع دي هرمأ

 نم هوباصأ ام عيمج نمضي ءالوه نإف © هل لقع ال نم كلذكو . هتيقرل

 نأ فاخأو © افالتخا ثكالذ ىف ملعأ ال و هرمأب نامضلا هيف بجت ىتلا رومأملا

 نم هم رومأملا ناك ولو { ىنالخ لادج الب & لاح ىلع اذه ىنعم هقحلي

 ةبي هل نوكي نأ نم دعبي ال ىدنحلا نآل ، هلقع بهاذ ربغ هتيعرل داجأ

 اذه نع رظنلا ىف هجرخم ام هصخي نأ الإ ، ناطلس ةيعرلا رئاس ىلع ناطاسلا

 ىف نامضلا ىف فالتخالا هقلحيف ث هيف ةيعرلا رئاس هقحات لاحم ، لاحلا

 ىنا رومأملا ناك 0 امهنم ةمالظلا ىلع ةيابحلا ىن نامضلا تبث اذإ و ، كلذ

 { نامضلاب نامضلل ةبجوملا هلاعفأ ىلع ذخوي نمم ناك اذإ ، نامضلا ىف نبتثا

 ه هل اكهننم هاتأ نم ىلع © نايضلل بجوملا لطابلا هجولا ىلع اهف اهلوخدل

فيكو س ملظلا ىف ناكيرش امهنأل عيمحلاب اذوخأم امهنم دحاو لك نوكي و



 . ۔ ٤٢٧ _

 هابج نم ىلع ةيابحلا ىف دي رومأملل نكي ملو ، ريمأ هب امب اذوخأم نوكي ال
 ىلع نوكي هنإف 0 امهالك مكحلاب اذخأي وأ صلختلا اعيمج اديري نأ الإ.هاوسب

 رخآلا فصنلا نم أربيال ملسملاو ڵ فصنلا هنأكو هب وني ام امهم دحا و لك

 نإو ح اعيمج املس هملس نإف س ههلسي ىنح هملسي مل ام رخآلا ىلع ىلا

 عقو ايف دارملاإ نوكي مث ، هلهأل ىقب ام رخآلا ملس رثكالا امهدحأ ملس

 علس نإو . ةمارغلا ىن نييواستم انوكي ىتح ياستلا هيف لضافتلا نم امهنيب

 اهنيعب ةمالظلا د ود رملا نوكي نأ الإ هيلع ام هيلع رخآلا هدر لكلا اهدحأ

 ىه نم ىلإاهنم ديلا ف ىقابلا ن ود ايقاب ءىش ناك نإو © هل هيلع ءىش الف

 عسي ال ذإ ث هيلإ ةفورصم مكحلا ىن هيلإ تراص نم ىلإ وأ 2 هل لصالا ى
 ريغ ىف امهو ث نيمرح اناك اذإ فلاتلا ىن امهنيب ىواستلا عقو كللقلا

 ناضلا ىفو { هنم نايضلا ىف و هنم صلختلا ىن ،لاح لك ىف لاح ىلع فلاتلا

 غ هلوق ىلع هبابرأ ةفرعم مدع دنع هلهأ ىن لعجب وأ 2 هلهأ لصي نأ ىلإ هل

 هبو © ديلا هل تناك هلزرمآلاب رومأملا نآل { ةثالث ثلاث نامضلا ىف ناطلسلاو

 دعب عجرو بات اذإو ، اروج مه ةيابحلا ىف سانلا ىلع رمألل ديلا تناك

 مهف و لحتسملا مهيف ناك نإو ث هيلع ردق نإ امرغ هب هذخأ ىنو ، كاهتنالا

 قرف الف 0 هنيعب ايقاب ناك ام الإ ل>تساا ن ود م رحلا ىلع نامضلاف 0 م رحلا

 هدر وأ هودر اذإو ، هدرب ذوخأم دحاو “لك ذإ { لحتسملاو مرحملا نيي

 هب ن وذخوي نايض فلاتال ناكو { اعيمج هنم اوثرب هلهأ ىلإ مهدحأ

 هفلتأ ام الإ هياع فلاتلا ىف نايض الو © ذ وخأم ريغ فااتلاب هنإف لحتسملا الإ

 رثملاب فلت امم مرغلا ىدآ اذإ و ث هيلإ ةعجرلاو هللا ىلإ هبانإلا و ، ةب وتلا دعب

 فلاتلا نايض نآل نامضلا نم مرحلا آرمي مل هيلع هنأ هنم انظ لحتسملا ةميقلاو

 هنأ لهحلاب نظلا هيلع سيل ام ملس اذه ناكو & لحتسملا نود هيلع قحلا ىف

 هيلإ اذه ىلع هعفد ام د ر هل ناكل هل مرغ نم ىلع هل حصول هنإ ىتح هيالع

 نم ىلهج طلغ ىلع هل هيلع نم ريغ ىلع هقح امنإ و © هيلع هل قحال ذإ
:ايقاب ناك امهم مولظملا عىشلا سفن ىضق امإو هدر هيلإ هيلعف ، هيلإ هيدوم



_ ٤٢٨ 

 ىف وه نم دي نم هدروأ :.هل لحتسملا دي ىف ناكو © هدي ىن وه نم دي ى
 نوكيو ، هلهأ لصي ىنح مرحملا ىلع هيف نايضلاف هلهأ ىلإ مرغملا ريغب هدي
 ىف ناك ام الإ\ عضوملا اذه ىف ةنامألا ةلزنمب ، هدي ىف مادام لحتسملادي ىف

 ، مرحلا ىلع هل ةيدفلاف هكف ىلع ةيدفلا ريغب ردقي مل نإو ح ةبوتلا لبق ايقاب هدي
 ىلعو © مرحملا ىلإ اهب عجر هيلع هنأ نظلا ىلع هكف ةيدفلاب لحتسملا نإف

 مل امل همرغ وأ هادف هب امي هادف نإ و ، هيلع هب عوطتي نآ الإ كلذ هل مرحملا

 نوكي دعبي نأ نم هيلع سيل هنأ « هنم لع ىلع هل هفالتإ دعب هد ر ىلع ردقي

 هسفن ىن ىون ول و .هادأ ام ءادأ هرمأ ربغ نع ناك اذإ مرغ مرحلا ىلع هل ال

 ىنعملا ىن هبشي اميف ءاج ام ىنعم بسح ىلع هنم ذخأيل م رحلا نع ىد؛وي هنأ

 نماضب سيل هنآل رظنلا ىن هلثمك نوكي نأدعبي ال هنأكف ،نيدلا باب ىف اذه

 هنأك الإ رظنلا ىن قبي ملو & نامضلا ىف هيف هل كيرشالو 0 هل لصألا ىن

 ىف نوكي امل ناحلا نم أربي هنع ىونلاب هنع ىد؛وملا لعلو 0 عوطتملا هبشب

 3"م رحا ىلع ال هلهأ ىلع هب عوطتلا ىون لحتدملا نوكي نأ الإ { هنم هدي

 ناك نإ همزل امع هاونف ثالذ ىن همزلي ام لهج هنأ وأ هنم هذخأيل هنع الو

 مرحملا نإف ث هيلإ هملس نم ىلإ هنم ةقدص عوطتلا ىلع وهف الإو © همزا

 ،هلام ى هيلع هب موكحم هتمذ ىن نامضلا نم هلهآل هيلعو ، اذه ىلع هثزجم ال

 ،مانكحألا ىف هيف هب هياع مكحم امب هسفن ىلع مكحم نأ هيلعف هيلع هب مكح مل نإو

 امو هتل امم هب تيلتبا امم كل جرخلا هجو ملعتل ، هلك اذه ىف رظنا و هملعاف

 هذه دحأ اذه ىلع هيف تنأ ام ودعي ال هنإف ، هدابعل وأ هتل وأ © هداعبل

 ىلإ ىناعملا هذه نم ىنعملا ىن ةعجار لصألا ىن ىه ىتلا © ةثالثلا هوجولا
 هلل مهلك دابعلاو © هدابعلام ىناثلاو ، ىلاعت هلل ام امهدحأ : نهج و

 تبث اذإ ث اذه ىف ليق اميف هقح ىلع مدقملاوه مهلام نأ الإ ، هريغل ال

 ىف قوقحلا نم هدابعلام ىلع هلل ام مدقتب ليقو . هدابعل و هتل اذه لثم هيلع

. رخآلا ىلع امهدحأ مدقيالو { ةيواستم اهنإ ثلاث لوق ىو . ناث لوق



٤٢٩ 

 لوقلا اذه ىنعم ىلعو 3 هيلع بوجولا ىف مدقتملا ممدقت عبار لوق ىفو

 ` اعم ابوجو ناك امهم ، ىواستت اهنأ اهبف جرخم ىنعملا نحل نم هنأكف

 ةلضافملاو نميواستملا ىن امهنيب تتبثرخآلا لبق امهدحأ ء ىش ىن اعم اناك نإ و

 ىنعم دايق ىلع © ىلوأو مدقأ مث مدقتملا نوكيو ث نيبقاعتملا ىن معدقتلاب

 تاليصفتلا ى اهبا وصب ملعاو ث ىناعملا هذه مهفاف © مدقت نإ لوقلا اذه

 هاوبأ .نم رومألا ىتأت نأ ىف دهتجاو ء اهبابرأ ىلإ قوقحلا هذه نم

 ، عسولا دح هريغ و اذه ىف كدوهجم لذياو 0 اهحاوثب منغت و ك اهاقع نم ملستل

 ، ضانم نيح تال لأ لبق صالخإلاو صالخلا ىف ، عرشلا مكح بجوم ىف
 3 ممع هلضفو مم رك ىلوملا نإف ث طنقت هللا ةمحر نم وأ طسقت نأ كايإو

 نع لضو ىوهلا عبتا نم الإ دحأ هللا عم كلهم نلو + ميظع نيبئاثال هباوثو

 وأ اعدتبم نيدلا ىف ناكو © ىطمتي لهحلا ءاديب ىف هاتو ، ىوغف ليبسنا
 نهو . اعزاج هللا حور نم اسئوم وأ اغجاه هتلاب اي رتفموأ { اعداخع ارصقم

 ايندلا ةايحلا امو ث زاف دقف عبرألا تاكلهملا هذه نم زاجو ملس

 . رورغلا عاتم الإ

 سيلف ث افارسإ هلام ةاكز لكأ اذإ هنإ لوقي نم لوق ىلعو : هل تلق

 { ةاكزلا ةين ىلع هلام نم اه زيم اذإ هجو هل جرحم له 0 بات اذإ م رغ هيلع

 همي رحتب نيدي امل الهاجتو & نيملسملا نيدب الهج ةربابحلا لماعل اهجرخأ و
 ىف لوقلا كلذ ىلع جرخي اذكه : لاق ؟ بات اذإ م رغ هيلع نوكي ال نأ

 3 عوجرلا هيف هيلع امم قحلا ىلإ عجرو هللا ىلإ بات اذإ اعيمج نيهجولا
 هنأ ضعب نع اندج و هيف انكل و ، تباث هنأكو تبث اذإ هللا قوقح ىف ةبوتلاو

 . ذاش لوق

 : لاق © هل ةوق ال ذإ هيلع لمع ال ذاش هنأ كدنعو : هل تاق

 اذه ناك امو ث هنع د رفنا ام ع ىشلا نع ذاشلا نآل { هذوذش ىل نبي ال

هنه وب فع فلا هدج و ق هنوكل ةتبلا حيحصلا نع طحني نأ ناك ح هلاح



_ ٤٣٠ _ 

 لئاسلا هلأس امل ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبلا نأل "ةوق هل اذهو ث الزان
 ؟ هل هتنا رفغي ناكأ ، قوقح هيلعو لتقي ىتح هتلا ليبس ىف داهحلا نع

 ثيدحلا ىنعم زاجم ىلع دابعلا قوقح الإ & معن: هل هلوق دعب هيلع نسي م
 نع هيلإ باتملا هيف ئزجي هنأ هتل ناك ايف جرخي ةياورلا رهاظ ىلع هنأكف

 هبرقو لوقلا اذه باوص ىلع اليلدو ادهاشو اناهرب اذهب ىفكو ءاضقلا

 : هل ةجحلا ةوقل هتوقو

 ىلع هنم ضباقلل ةعس جرخت لهف ، كلذ هل زاج نإو : هل تلق

 لاق ؟ هنم ةضوبقملا ملس امك بات اذإ ناضلا نم ملسي و { ىنعملا اذه

 اذإ ةاكزلل نوكي ايف ىرأ حيحصلا رظنلا ىن لوقلا اذه ىلع ىندجأ اذكه

 فالتلا دعبو ادودرم قحلاب لاملا بابرأل ناك ام امأو 2 اهل قحلا ىن تبث

 لع ضبقلا ناك اذإ مهيلع هدريف مهيلإ هملسي هنإف © افورعم لدعلا ى

 هيف رظناف كلذ هوجو ىث لوقلا ىضم دقو 0 ش ناذلا هيف همزلي ام هجو

 . هنم قحلاب ذخو هربدت و

 ناكو © ملظلا هجو ىلع ةيابحلاب هرمأ ىذلا رابحلا تام نإف : هل تلق

 نايض نم ىناحلا اذهل قحلا ىف ةءارب جرخي له ث نامغلا ىن هكيرش

 دق رابحلا نأ لمتحا اذإ مهل هنمض ام در ريغب ةبوتلا هرفكتو 0 هابج ام

 زاجأ نم لوق ىلع ، يباحلا نم عالطا ريغب ةملظملا هذه نم صلخت

 اذإ ء هضعب وآ هلام كلهتسي امب 2 هسفنإاىلع ىاحلا نم هثرو امل كلملا ثراولل

 تومل هيلع ىحلا ةجح تمدع اذز ةملظملا كلت ءادأ قحلا ىف هل لمتحا

 ال نماض هزألا 0 كلذب ةسياقملا هجو اذه ىف ىل نمبي ال : لاق ؟ هريغ

 هيلعو 0 همكح ىف دارفنالا ىلع هب ذوخأمو هسفنب اذه نم نماض . هل

 هعم حصي ىح هل ةءاربالو هيلع هعم حص امو & هدحو هيلع اع صلختلا

 هل هابج ام نامض نم هجوزخب جرخي هجو ىلع هلهأ ىلإ هنم رابحلا جورخ
زاج لح وآ ملست نم ةءاربلا هل بج وي هج وب هعم هنم وه جرخيو { الطا



 س . ٤٣١

 اثا ريم هيلإ هعوجر وأ ، هنع هريغ نم هل ءادأ وأ ةمات ةبه وأ ةنباث ةقدص وأ

 ىف ىل هجوتي الف هلهأ ىلإ هنم رابحلا جورخ ‘لامتحابامأ و . كلذ هبشأ ام وأ

 نيبو ث غئاس ريغ تركذ امب سايقلاو ث هب ةءارب هل نوكت هنأ رظنلا
 . هيلع اذهو ، هريغ ىلع ثالذ نآل نيب امهنيب قرفلاو { قرف كاذ و اذ

 ىلع هنم ةيابحلا تناك امإ هنأ ىناحلا ىعدا اذإ ةمصاخلا ىنو : هل تلق

 هلوق لبقي ال : لاق ؟ ةمك احلا ىن ةركاذملا دنع هلوق لبقي له © لالحتسالا

 هنأل ڵ، هنم هذخأ نل هل انماض تايابحلا نم هابج امل نوكي ام عضوم ىق

 لصأ ىلع هنآل ، هيلع تباثو هل مزال وه ام ةلازإل ىوعدلا ىنعم ىن جراخ .

 . لالحتسالا مكح هيلع وأ هل بجوي ام هل حصي ىح لصأل ا ىف م رحتلا

 سانلا نم دحأل هيف نكي ملو ، ةاكزلل كلذ نم نوكي ابف : هل تلق

 لوق :هيف لوقلاو 2 هتلا قوقح صلاخ نم نذإ وهف : لاق ؟ ةموصخ هيلع
 هرمأ ىلو هللاو { هيذكو هقدص رهاظلا ىف قحلا ى نكمأو هل لمتحا ام

 نع لأسي هللاو ث اهيلعف ابذاك ناك نإو © هسفنلف اقداص ناك نإف

 . هلك اذه

 ةئزجتأ ، همع رحتب نيدي امل اكهتتم همكح نوكي ام لاح ى : هل تلق
 ناك ءادألا نع ةبوتلا ةئزجت لوقي نم لوق ىلع اهنم عيض امل ةبوتلا
 3 اذه ىن امهنيب ام قرف ملعأ ال : لاق ؟ قرف امهنيب مأ؟ اينغ وأ اريقف

 ضعب بحتسا دقدهنكل و ءاوس نمل وقلا نيذه نم لوق لك ىف امهالكو

 نم اجورخ ثالذ نسحأ امو ، ىد؛وي نأ ءادآلا ىلع ةردقلا هل تناك نمل
 هذخاي ال نأو & زجعلا "دنع هلأسي ال نأ هل ىجري هللاو & فالخلا ةهبش

 . بانأو هتلا ىلإ عجر و بات اذإ هب

نع ةبوتلا هثزجت ال هنأو ءاضقلاب لوقي نم لوق ىلعو : هل تلق



_ ٤٣٢ 

 افارسإ اهل لكآلاو ىبالا اذه ىعدا اذإ هلوق لبقي له ، ءادألاو مرغلا

 لبقي هنإ ليق دق & معن : لاق ؟ ةاكزلل كلذ نم همزل ام ىدأ دق هنأ

 رهاظا ىن هقيدصت زوجيو ،هلوبق عسي و ةموصخلا عضوم ربغ ىن هلوق

 امك نكمي هبذك نأل 0 هلوق ىن قداص هنآ ةقيقحلا ىلع ال ، عساولا ىلع
 ٩ . هرما نم باغ ايف هقدص نكما

 زوجت نميف ةاكزلا نم ةاك زال همزل ام ىدأ امنإ ناك نإف : هل تاق

 هعسي ام هجو ىلع اهنم ذخأو ءارقفلا نم اهنم ىطعأو ،آرىقف ةاك زلا هل

 رظنلاو { ليق هنأ وجرأ اذكه : لاق ؟ هل آاثزحع نوكيو هل زوجأ

 . هتص بجوي

 مش ، ةرطعلا هجو ىلع هنم هضبق ام دعب رقفلا هيلإ هدر نإو : هل تلق

 ، ىرخأ دعب ةرم اذه ىلع الازي ملو ك كلذ نم همزل امع ىرخأ هيلإ هملس

 هيلع ىذلا لثم ضعب ىلإ هضعب فيضأو عرمحلا بسح ول راص نأ ىلإ
 هنأكو رظنلا ىف ىل عقي اذكه : لاق ؟ اصالخ هل كلذ نوكيأ { رثكأ وأ

 لهأ نع دجوي هنأ وجرأ كلذك و ، رثألا ىن ءاج ام ,رسايق ىلع حصي

 نم عرفدملا نكي ملو،اهب امهنيب طرش ريغ ىلع ةددارملا تناك اذإ رصبلا

 . ىطعملا كلذ ىقح ىف زئاحلا زواجتي ام رادقم ةاك زلا

 ةاك زلا نع ةاكزلا نم ىدوي نأ هل لهف اينغ ناك نإو : هل تلق
 نم رهشألا ىلع كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟ هنم اهل هنامض همزل امم
 زوجب ام‘ارمقف هتاك ز نم ىنغلا اذه ىطعأ نإف : هل تلق . هتاكز

 هبق ام دعب ةيطعاا ليبس ىلع رعقفلا هيلإ هدرف .اهنم هايإ هيطعي نأ هل

 عيمجىلعىتأيام رادقم ارارمثكلذ العفو ةاكزلا نمهمزل امعهيلإ هعفد و هذخأف
 .؟ اصالخ هل نوكيو هب ربيو كلذ زوجب له ض ةاكزلا نم همزل ام

فالتخالا دورول فالتخالا ىنعم ىل عقي اميف هيف جرخم نأ هبشي : لاق



_ ٤٣٣ _ 

 هاعد اذإ هرقفل اهايإ هاطعأنم دي نم اهم عافتنالا ىفو ، هتاكز نم هلكأ ىن

 ل وق ىنعمىلع هنأكو 0 اهضبق ام دعب اهضعب وأ هيلإ اهادهأو 0 اهنم لكألا ىلإ

 صالخلا عضوم ىف تلق ام ىلع هل اذه نوكي نأ هبشي ، كاذ هل زوجت نم

 لوقينم لوق ىلعو . امهنيب ط رش نع ةعفادملا نكت ملو لوقلا اذه تبث اذإ
 جرخ دقام جرخم اذه ىفف ، ةفصلا نم اذه ىلع عافتنالاو لكألا نم عنملاب

 . قرفال كالذ ى

 نم هياع حصامب ءادآلا ىعداالو 0 اذه نم ع ىش حصي نإو :هل تلف

 ةءا رملا هل بجوت امب ةجحلا هل تماق الو بات ول و همزلي نم لوق ىلع & كللذ

 هلام ىف كلذ نوكيأ ، هيلع ثلذ بوج وب هيلع تماق امك © صالخلاو هنم

 ىف ىل عقي اذه ىن اذكه : لاق ؟ هجوب هنم هجورخ حصي ,زح هتوم دعب

 ىح لوقلا ىنعم ىف جرخم كلذكو ، ىل نيبي ام بسح ىلع مكحلا ىنعم

 اذإف زئاحلا ىنعم ىلع هنأكو 0 هبوجو هيلع حدصي امك هجورخ هنم حصي
 لاملا نم كلذ جرخم نأثراولا ىلع نكي مل هجورخ نكمأو ءادآلا هل لمتحا

 . هب ص وي مل نإ هنع

 ىتح ةيابحلا نم ةبوتلاو ةياعسلا نم ج ورحلا هل حصي مل نإف : هل تلق
 لامتحاب ثا ريملل كلقلاهتثرول لهو ؟ جورخلا ىف لمتحم هل ، كلذ ىلع تام

 نبي ال لاق ؟ دابعلل وأ هلل كلذ نم هيلع حصي ام جارخإ رغ نم جورخلا

 احلاص رخآو اثيش لمع نمل نكمي نأ غئاسو 3 نكم هل لامتحالا ناكمإ ىل
 ىلع رهاظلا مكح ىف تبث نمل الإ هرمأ باغ مث جورخلا هل خص نمل وأ
 ىفف دابعلل كلذ نم حصامو ، رارشألا لمع نم ثالذ ىلع اميقم رارصإلا
 لاملا ىت ةثرولا قح ى زاجف هلل هنم ناك امو 0 لاح ىلع هيف هب موكحم لاملا

 . هنم هب ةيص ولا ريغ نم مهعم جص امهم فالتخالا ليبس ىلع

 ىف قبي مل هنكلو ث كلذ نم هتلا ىلإ بات دق ناك نإف : هل تلق
( ٢ ج راثآلا بابل - ٢٨ م )



_ ٤٣٤ 

 نم كثالذ اودريال نأ ةثرولل له 2 هل هيلع امل ءاضقلا هيف هنكممام ةايحلا

 .باتملا هيف ئزج هنإ ل وقي نملوق ىلع ىل عقي رظنلا ق اذكه : لاق ؟ هلام

 هنأ و ءادألا نع باتملا ءعىزجم ال هنإ لوقي نم لوق ىلعو : هل تلق

 لاح ىلع جورخلا هج و هل لمتحع ل هنأ وأ © هنم هجو رخ حصي ىتح هيلع

 ىلع اوردقو هب ىصوأ اذإ معن : لاق ؟ هلام نم هنع كلذ ءادأ هتثرو ىنعأ

 ةيص و دعب نملاملا نم ىقبي امل كلمتلا اودارأ نإ كلذ نم مهل دبالو « هذافنإ

 . نيد و وأ اهم ىص وي

 ،ءادآلا هنم حصي ملو ٠ مهعم كلذ هيلع حص و ص وي مل نإف : هل تلق

 ةلأسملا هذه ق باوحلا و : لاق ؟ ام اموي هج وب هنم جو رخلا هل لمتحا الو

 جرخم ملو 3 هيلعهنأ مهعم حص اذإ اهلبق ىنلا ىن با وحلاك لوقلا ضعب ى

 . لاح ىلع هب صوي مل نإ لاملا ىف مهلع ء ىشال ليقو . تام ىنح هنم

 ، ىصوملا نم ةيص ولا هب حصت هجو ىلع هب ىصوأ نإف : هل تلق

 دنع نايعلل رهاظ اذه ىف قحلا اذكه : لاق ؟ هتوم دعب هلام ىف اتباث نوكيأ

 هلام ىف هيلع تبثاذإو : هل تلق . افالتخا كلذ ىف ملعأالو ، بابلألا ىل وأ

 ،ثلثلا نم هنإ ليق دق : لاق ؟ جرخي نيأ نهف ، فالخالب وآ لوق ىلع

 . نيملسملا لوق نم نعل وقلا الك و © لاملا نمآأر.نم ليقو

 صالخ هل حصي ملو هالع حصو دابعلل ثكالذ نم همزا امو : هل تلق

 هل له ص كلذ ىد؛وي نأ نكميام رادقم ةبوتلا دعب شاع دق هنكل و & هنم

 ىتح هيلعف كلذ نم هيلع حصام هنإ ليق دق : لاق ؟ ةثرولا قح ىف لمتحم
 مل نإ هلام نم ثاريم ةثرولل سيلف اذه ىلعو ، هجوب هنم هجورخ حصي

 ليقو . هل ءادألا دعب نم الإ كلذ نم هيلع حص امم هتعارب مهعم حصت

 الإ هنع لاملا نم كلذ اود؛وي نآ مهباع نكي ل ىدأ دق نوكي نأ لمتحا اذإ

 3 ىش ةبلاطملاب م اع سيل لبقو ، كلت قوقحلا بابرأ ةثرولا بلاطي نأ

هنأ مهعم حصي ىنح ءادآلا هل لمتحا اذإ لبق نم هيلع هنآ مهعم حص ولو



_ ٤٣٥ 

 مكحم وأ ، مهيلع ةجح مايق نم وأ مهملع نم تام نأ ىلإ ، هيلع قاب

 . همكح قحلا مكح ىف مهم زاي مكاح كلذب مهيلع

 ،لاح ىلعهلام ىف نوكيأ ، كلذ ىضقيام رادقم شعي مل نإف : هل تاق

 هب صوي مل ولو هبنم ىقبي ام اودارأ نإ لاملا نم هجارخإ ةثرأونا ىلعو

 ةجح رهاظلا ىف ىه ىلا ةجحلا هب تماق وأ { مهاع كللذ مهعم حص اذإ

 لئاقلا . نع دجوي دقو © ليق اذكه : لاق ؟ هيلع كلذ حصي هجوب مهلع

 . افالتخا كلذ ى ملعأالو ء لاق هنإ

 رظنلا ىف جرخي له وآ ؟ هيف فالتخالا صن تنأ ملعتو : هل تاق

 دحأ نع ثكالذ ملعأال : لاق ؟ لاح ىلع ىدنع كلذك كلذ وأ ؟ سايقلاو

 ىنإو ىلب ، سايقلاب هريغ جورخ ىدنع هبشيالو ىل نيبيالو © سانلا نم
 لاح ىلع هفالخب لوقلا ىلإ ىل ليبسال ذإ 0 ةلطم اذه ىن لوقأ لاق امكل

 نأ هللاب ذوعأ ث ةرمحلا ىلإ ىندأو ةرصبلا فيعض ىنكلو © ىرأ اميف

 كايإو انيدهع نأ هلأسأو { مهفأال امف ايتفلا فلكتأو . ملعأ الام لوقأ

 ذخأت الو هلك اذه ىف رظنأف 0 ميحرلا رملا هنإ ءاوهألا ليبس نع ىوقتلا ىلإ

 . هباوص و هلدع فرعت ىبح هنم ءىشالو هب

 ةلاح ىف ص اروج سانلا ىلع بلغت دق رابحلا ناك اذإو : هل تلق

 عفدي نأ دحأل له ، سانلا نم تاوكزلا ةيابخل الامع ىرقلا ىلإ ثعبي هر وج

 اهلع نموي ال نم لاحم رابحلاو ، ةيقتلا هجو ىلع هلامع ىلإ وأ هيلإ ةاكزلا

 تم هنأ هعمو 0 عانتمالا ىلع ردقي ال ناك اذإ © اهلهأ ىف اهمسق ىلعالو

 نإف ث كلذ هل سيل ليقف © اذه ىف ليق دق : لاق ؟ رزع وأ سبح عنتما

 ثلاث لوق هبشي هنأكو ء هيلع نامضال و ربخلا ىلع هل ليقو ، نمض لعف
 نوكي نأ ةمذلا ىف اع وجو دعي اهاري نم ىأر ىلع جرخملا كلذ جرخي نأ
 هلو هلام نم هجرخأ ىذلا كلذ و © اهبف دعب ةاكزلاو .. ةاك ز ال اجا رخ

هنأك لوألا لوقلاو هسفنل ةنج هلعجم نأو 2 هحلاصم ىف هلام جرخي نأ ىو



_ ٤٣٦ 

 © اضيأ كلذك ىناثلاو ، كيرش اهنإ اهبف لوقي نم لوق ىلع جرخي
 نأ ىلع كلذ هل هنأ لوقلا اذه ىلع ليقول نأ باوصلا نم دعبي الو

 ةنامألا ىن ءاج ام سايق ىلع اهيف نامضلا هيلع نوكيو © هسفن اه ىدفي

 فالخالب ةنامأ عون اه زييمت دعب ل وقلا اذه ىلع ةاكزلاو © اذه لثم ق

 . هملعن اهبف ةدايق ىلع

 اهمكح ىف جرخم كلذك اهلك ةنطابلاو ةرهاظلا لاومألاو : هل تلق

 اهنم ةاكزاا جارخإو اهراهظإ ىلع ربحلاوأ اهروهظ دعب امهنيب ايف قرف الأ
 ضعب ىن اندجو انأ الإ ءاوس اهلك اهنأ اهف ىرأ اذه ىلع اذكه : لاق

 ءازتجالاب ةرهاظلا لاومآلا ىف لاق هنأ برغملا لهأ ضعب نع بتكلا

 لدبلاف ثالذك تذخأ نإ اهف لاقف ةضانلا ءايشألا امأو © لدبلا نع

 امهنيب لضفألا ىن قرف دقو "هلاق ام ىعم ىلع عساو ءازتجالا و لضفأ

 . قرفالو لدبلا ىن

 ىف ةضراعتملا ءارآلا هذه نم كدنع حصأ ءىش ىأو : هل تلق

 اهملس امهم نامضلا رظنلا ىن ام حصأ لاق ؟ اهيف اذه ىلع هيلع نامضلا

 ةمذلا ىف نوكت نأ امإو اكيرش نوكت نأ امإ ، اهوجو دعب اهنأل هيلإ

 3 فالتخالا ليبس ىلع امهالكو © اعطق لاح ىلع نيهجولا نيذه نم

 ؟نايضاا نم ج رخ هل نيأ نهف اهلاح اذه ناكاذإ و { اهيف امهنإ ليق دق ىأرلاب

 تناك نإ و 3 اهب ةلغتشم دعب اهنأك ةمذلاف ةمذلا ىف تناك نإ اهنأل { الك

 ه رغ وأ هسفن ىدافلا و ث ةنامأ هكيرمشل هدي ى امب هسفن ىدف هنأكف اكيرش

 لوقي نم لوقو . لوقلا نم حيحصلا وه اذه © هل نماض ه ريغ لامع

 .باوصلا نم جراخ هنإ لوقنال © اهف "مث هيلع نامضال هنإ

 نوكي نأ هدح ىف هبشي هنأك : لاق ؟ اذه ىف رمحلا دح امو : هل تلق

 سانلا نم عانتمالا ىلع سأبلا عاقيإ هنم نماويال رابحلا ناك اذإ ام دحم

نم قح ىف دحلاو « نايب سأبلا نم ىندز : هل تلق © هيلإ اهميلست نم



- ٤٣٧ 

 نم نم ويال ءادآلا نم عنتمملا نوك 2 نأ هدح معن : : لاق .ك نايبت هيلع

 .! هابشألا نم امحلاثمأ ىن بذعي سبحلاب وأ برضي نأ كلذ نم عانتمالا

 ريزعتلاب فورعم هنكلو 7 اهنع ادحأ لأسيال ناك نإف : هل تلق
 اذكه : : لاق ؟ ربخلا نم كلذ ن وكيأ ، هيلإ اهملسي مل نم لكل ليكنتلاو

 ىدفي نأ هل :نإ ليق لهو : هلا تلق ربحلا حارص نم هنأ اذه ى ىل عقي

 : لاق ؟ هيلع نامضالو عانتمالا ىلع رابحلا نم هيلع فاخ اذإ هلام اهب

 اهباع فاخ اذإ هسقن اهب ىدفي نأ هل ليق امتمإو & كلذ ليق هنآ ملعأال

 . هيلع نامضلا ىن فاتخي مث هلامال لطبلاب ج. وأ لتقلا

 لاق ؟ لاح ىلع نامضلا هيلع نوكيأ 3 هاام اهب ىدف نإف : هل تلق
 مرغلا هنع مدهت ةبوتلا نإ لوقي نم لوق ىلع الإ ، هملعأ فالخ الب معن

 بوتي كلذ نم هتلا ىإ مث .0 لالحتسالا ىلع كلذ بيصي ام عضوم ى وأ
 : لاق ؟ ضرقلا هجو ىلع ناك اذإ هل ثالذو : ها تلق : هثزجت ةب وتلاف

 عوقول فالتخا هيف هنكل ث ةنامألا نم ضرقلا زاجأ نم لوق ىلع معن

 . هب ساقنملا ىن هت وبث و فالخلا

 دعب اهذخأف اهباع بثو ىذلا وه هلماع وأ رابحلا ناك نإف : هل تاق

 هل رمأال و هيلإ هنم ميلست ريغ نم ان زو وأ اليك هلام نم لاملا بر اه زيم نأ

 ىلع تذخأ نم ىلع اهف نامضلاب ليقا دق : لاق ؟ اهيلع ةلالد الو اهس

 تذخأ اذإ هياع نامضال ليق و، اقلطم نزولاو ليكلا دعب هلام نم اذه

 . اهذافنإ هنكمي نأ ليق كلذك

 هجوتي اميف اهف هيلع نامضال هنإ لوقينم لوقل ةلعلا امف : هل تلق
 اهنأ ىلإ بهذي نوكي نأ الإ 2 هلوقل ةلعلا نم ىل هجوتيال : لاق ؟ كل

 بر دي ىف ةنامألا ةلزنم نوكت اهنأو ، هيف ام اهبوجو دعب لاملا ىف ككيرش
هدي نم تعاض اذإ اهبف نيمألا ىلع نامضال ةنامألا و © اهب ىلتبملا لاملا



- ٤٣٨ 

 ىف دي لاخدإ الو 0 اهظفح ىف ريصقت الو 0 اهل هنم عييضت ربغ نم

 دعب نامضلا هيلع بجوملاو : هل تلق . ليق ام حصأ ىلع اهف روجحملا

 ةلعلا هجو ىل نببيال : لاق ؟ كل ناب اميف هلوق ىف ةلعلا ام { ليكلا

 قلعتت ليكلاب بوجولا دعب اهنأ ىلإ بهذي هلعل نوكي نأ ةهج نم الإ
 دقو ث آرت مل اذه دعب ةمذلا نآل هلوق حض اذه تبث اذإو 2 ةمذلاب

 ةنومضم ةنامألا ىري نم لوق ىلإ بهذي نوكي نأ هجو ىلع هن جرخي
 نيلوقلا ىأو : هل تلق . هب لومعم ريغ ردان هلوف كلذ و ، لاح ىلع
 لوقي نم لوق ؟حجرأو لوصألا ىلإ برقأو حصأو ىوقأ كدنع

 ىف نوكت لاملا ىف بوجولا دعب اهنإ لوقي نم لوق وأ كي رش اهنإ
 ةاكزلا ىفو & نيرهاظ نيرهاش نيلوقلا الك .&{© ملعأ هللا : لاق ؟ ةمذلا

 نابم ةمج ةاكزلا ماكحأ ىن امهما ىلع تبكرت دقو ، نبتميظع نيتدعاق

 .حيجر بلق و حيحص مهف اذ ناك نمل ناعم قثافد امهنيب نم رظنلاب دلوتي و
 ةجحلا نأل & حصألا وه كيرش اهنأب لوقلا نأ ىلإ ليمآ ىنأكف انأ امأو

 . ىجحأ هب لمعلاو لوصألا ىلإ برقأ هنإ ليق دقلو ، ىوقأ هيف

 اهعفدي نم نزولا وأ ليكلا دعب كلذ هنيح ىف دجم مل ناك نإف : هل تلق

 هنكمي مل لئاح جارخإلا نيبو هنيب لاح هنأ الإ دجو هنأ وأ ، اهلهأ نم هيلإ
 ، اهنم آرييو رذع هل نوكيأ 0 اهنم ةمدقتلاب ىل وأ ام هرضح وأ اهقافنإ هعم

 هنكمي مل نإ هيلع نايض ال هنإ لوقي نم لوق ىلع ارسق هنم تذخأ نإ

 هنأكو ، لوقلا كلذ ىنعم ىلع كلذك نوكي نأ هبشي اذكه : لاق ؟ اهذافنإ
 . ليبس نم نبنسحملا ىلع ام ذإ حصأ

 عضوم ىن اهذافنإ هنكم نأ لبق اهعض و نإف لوقلا اذه ىلعو :هل تلق

 تقرغف ءاملا اهيلع ىنأ وأ تقرتحا وأ رابحلا اهذخأ وأ تقرسف 0 اهل زرح

 هذه ىث باوحلاف :لاق ، هعسي ال لاح كلذ ىف هنم نوكي نأ ريغ نم
: هل تلق . دحاو امهف لوقلاف ، ءاوس امهنأل ىلوآلا ىف باوحلاك



_ ٤٣٩ _ 

 ؟نامضلاهيلعأ 5 هل هنم ةلالدب رابحلا اذه اهذخأ ناك نإف ىأرلا اذه ىلعو

 . هيف لوقلا نم ىل نببي اذكه : لاق

 هل حتفف اهذخأيل بابلا حتفي نأ ارمج هرمأ نإف هدايق ىلعو : هل تلق

 جرخم نأ هيف هبشي اذكه : لاق ؟ ن٬ذضيأ ، هلدي نأ ريغ نم اهذخأو

 . لوقلا اذه ىعم دايق ىلع هلدع كلذ نم ىل نيبي ابف

 ؟ اهذخأف اهباع بثو هيلع لخد املف ، ثالذ ريغل هل هحتف نإف : هل تاق

 ىلع ردقي ال انئاخ هتنامأ عضوم ىف لخدأ هنآل نايذلاب هقحأ اف : لاق

 .اليبس هل لعج هنأكف ث نيمأب سيل هنأب هنم ملع ىلع اهذخأ نم هل عنملا
 . هيلع نامض الف اهذخأي نأ ديري هنأ ملعي اذإ ليقو » اهلإ

 هربخأف كللذ نع هلأس هنكل هنذإب كللذ ريغل كلذ ناك نإف : هل تاق

 فاتخم و { نامضلا موزل ىف دكآ اذهو : لاق ؟ اهذخأف ث هلام ةاكز هنأ

 1 . حصأ نامضلاو . ربحلا ىلع هيف

 علعي الو هل نذأف لوخدلا ىف هيلع نذأتسا دق ناك نإف : هل تلق

 ىردي ال لوهجم نذأ هنال فالتخا عض وم نوكي نأ اذه هبشي : لاق ؛؟ وه هنأ

 ج هتنايخ نم هتنامأ

 هنأ ىدنع اذكه : لاق ؟ ءانمألا نم هريغ هنأ نظ ولو .: هل تلق

 . ائيش قحلا نم ىنغي ال اذه ىف نظلا نآل ءاوس هلك

 ۔ ، ةرورض اهكرت ىف اهلعو ث اهنم هل دب ال ةجاحل هحتف نإف هل تلق
 : لاق ؟ اذه ىلع حتفي نأ هل له 0 اهذخأ بابلا حتف نإ هنأ ملعي ه:كلو

 مل لاح ىلع ناك اذإ ء ىرأ ام حصأ ىلع اهذخأ نإ هيلع نامض الو مع

 ىف نيقحتسملا ىلإ . اهجارخإب اهنم صلختلا الو ث اهذاقنإ دعب هنكمم
. امل ره اظلا



_ ٤٤٠ 

 ىبجعيف : لاق ؟ اهكرت ىف هيلع ررض ال ةجاحلا تناك نإف : هل تلق

 ىق ةينلا نم هعسي ال امم لسو هحتف نإف © كلانه بابلا حتفي ال نأ هل

 ىلع ىوقأ الف اهل رابحلا ذخآ ةدارإو ةناعإلاو ةلالدلا بابسأ نم حتفلا

 ، هنم عونمم ريغ ةجاحل حتفلا نآل ةجاحل حتفلا ناك اذإ هل نأيضلا موزل

 نه تاينلاو ىرأ ام ىلع ةرورضلا لحم نكي مل نإو . هيلع روجحم الو
 . ىون ام هيلعو ىون ام ئرمأ لكل و ، تاكلهملا نه و تايجنملا

 لوخد هتداع نم سيل هنأ الإ هاريو كلانه رابحلا ناك نإف : هل تلق

 هرف ةعفدف دق رابحلا هعبتف لخديلهباب اذه حتففةنوكسملا لزانملاو نكاسملا

 هنكمم مل اذإ نامض همزلي ال نأ اذه ىلع ىرحأف : لاق ؟ هردصف اهذخأو

 . اهذخأ نع هل عنملا نم ةردق ىلع نكي ملو ، اهذاقنإ دعب

 اه ارظتنم اهقافنإ رخأ نكلو ءارقفلل ادجاو ناك نإف : هل تلق

 رذع كلذل ريخأتلا ىن هل نوكيأ 0 هاقلي ىتح ةيالولا لهأ نم دحأ دوجو
 لهأ ىن الإ اهجارخإ هل زوج ال هنإ لوقي نم لوق ىلع & معن : لاق ؟ هل
 لوقلا لوق ىلع جرخم هنآل ، لاح لك ىلع ال 0 نيملسملا نم ةيالولا

 ، ءارقفلا نه مهرمبغ ى اهدارخإ زاوجب لوقي نم لوق ىلع ايسالو نامضلاب

 هنم راظتنالا ناك اذإ نامض رظتنملا اذه ىلع نوكي ال نأ اذه ىف ىنبجعي و

 جرفلا لاخدإو ى هلل فالتخالا نم جورخلا هب ةدارإلا تناكو { دوجوم

 ءاجرلا ىلع امنإو دوجوم رغل اهع ارظتنم ناك نإ امأو هتنا ةعاط لهأ ىلع

 مودعم رظتتم هنأل . نامضلا هيلع نوكي نأ ةفصلا كلت هب نم دوجول

 نوكي نأ لمتحمو ، نوكي دوجولا ىف ىنم هدوجو ىردي ال ، لصألا .
 . نوكي ال نأو

 ىتح رذع ريغل ىناوت هنأ الإ لاح ىلع اهذافنإ هنكمأ نإف : هل تلق

 فالخ الب نامضلا همزليأ ث رتابلا هلماع وأ رئاحلا ناطلسلا اذه اهبصغ

 اهظفح ىفف رصقي مل ام هيلع نامض ال هنإ ليق امل كلذ ملعأ ال . لاق ؟ كدنع

7



_ ٤٤١ 

 ريغب هكيرش لام ىف هدي لخدي نآ كيرشلل زوجي ال امب اهبف لخدي وأ
 رذعأ ريغ نم هكرتف اهذاقنإ ىلع ارداق ناك اذإ نماض هنإ ليقو { هنذإ

 دعب ةاكزلا نع كللذ هثزجم الو هيلع ىهف ةمذلا ىف اهنإ لوقي نم لوق ىلعو

 ه ليكلاو نزولا

 : لاق ؟ اهذخأ نزولا وأ ليكلا لبق داصحلا دعب ناك نإو : هل تلق

 باصنلا غلبت لصألا ىف ناك اذإ ىقبي اميف ةاكزلا امنإ هنإ ليق دق

 ةاكز ال ليقو © هتاكزب هلام نم ذوخأملا ىف هيلع ةاكز الو 0 ةاكزلا ىف

 {{ ٠. ةاكزلا هيف هيلع بجم ام ىقبي ىنح ىقبي اميف هيلع

 نم عرزلاو لخنلا سوءر نم كاردلا دعب ذخأ ام كلذكو : هل تلق

 ىدنع اذكه : لاق ؟ مسق ربغ ىلع سدي نأ ليق رونحلا وأ ضرآلا
 . هناوأ تقو داصحلا ىف رصقت نع نكي مل اذإ

 ليق دق : لاق ؟ رذع ريغ نم كلذ ىف رصقت نع ناك نإو : هل تلق
 ىلع انماض ةاكزلا لامل ناك ث عنام هل نكي ولو ، ةردق ىلع ناك اذإ هنإ
 نم لوق ىلع امأو . كيرشب لصألا ىف تسيل اهنإ ةاكزلا ىن لوقي نم لوق
 هنإ ثلاث لوقو . هيلع نايض الف هذخأيو كلذ لكي مل امم كيرش اهنإ لوقي

 كيرشلل زوجم الام ةاكزلل ايف هنم نكي ملام ليكلا دعب كلذ ناك ول و نايضال

 . هتنامأ ىف

 رغ نم هنم ةاكزلا ذخأو همسقف ىناحلا اذه هض رتعا نإف : هل تلق

 هذه ىف باوحلاف : لاق ؟ كلذب هل هنم رمأ الو ، لاملا بر نم هل ةمساقم
 نع هل اثزجم نوكي هنإ لوقلا ضعب ىلع جرخم هنكل اهلبق ىناوللاك ةلأسملا
 .` اندجو برغملا لهأ ضعب نع بتكلا صعب ىف كلذكو ح ةاكزلا

هعابفة رشلا كلت نم ء ىش إ لاملا بردمعفمهارد هيلع اهموق نإف : هل تلق



_ ٤٤٢ 

 اذكه ح معن : لاق ؟ ةاكز عاب ايف هيلع هل له س هيلع دح امك ةميقلا هاطعأ و

 يبآ نع ىراوحلا وبأ خيشلا عفر ايف هيلع هيف ةاكزلا بوجوب رثآلا ءاج
 : لاق هنأ هتلا همحر رث؛وملا ىنأ خيشلا نع عفر هنأ الإ ، ناهن هللا دبع

 نيملسملا راث آ ىف هلك كلذ و،ثالذ امه رغ نعدجوهنأ ركذ و، هيف هيلع ةاكزال

 ىف هنع انفرع ام بسح ىلع ذخأ اذه ىف هللا دبع نآ خيشلا لوقب هنكلو

 : هيلإ بسنت ىتلا ةبوجألا ضعب

 هرضح دقو هل ام نم اهزيمي نآ لاملا بر دارأ اذإف :"هل تلق

 ىلع اذه ىلع هل زوجم ال : لاق ؟ اهذخأيل ةمسقلا رظتني هلماع وأ رابحلا
 نإف : هل تلق . ةرضم ثالذ ى هيلعال ناك اذإ هلام نم اهلزعي نأ ربحلا ربغ
 عفر اهب ىونيو اهلزعيلف : لاق ؟ ررض هتشيعم رمأ ىن رخأتلا ىف هيلع ناك
 7 املظ ةاكزلل ام ىلإ رابحلا لص وتيل ال 0 هسفن نع هلام نم ررضلا

 فالتخالا ىلع : لاق ؟ نامضلا ىف نوكي كاح ىأ ىلعو : هل تلق

 . فالخلا لهأو نيملسملا ىف

 ، هتشيعم رمأ ىن الو هلام ىن كرتلا ىن ررض هيلع نكي مل نإو : هل تلق

 اهزمع نأ هل له ح اهكرت نإ هلبق نم هسفن ىلع ررضلا فاخ هنكلو

 كاذ ى فالتخالا ىنعم هيف جرحم هنأكف تفصو ام ىلعف : لاق ؟ هت رضحم

 نم دحأ ىلع وأهلايعىلع فاحم ناك نإف : هل تلق . كلذك اضيأ ناايضلا ىفو

 نع كلفنم رغ هنأك اذه لك : لاق ؟ سانلا دعابأ نم ناك نم وأ هلآ
 تبث اذإف . هسفن اهس ىدفي نأ هل ازئاج نوكي نأ ىنبجعي و 0 فالتخالا

 ىف ناك ولو رغلا ىف زاج لايعلا ىف زاج اذإو ، هلايع ىف تبث هسفن ى
 لام لاح ىلع ىه امنإو © لامب لصألا ىف هل تسيل اهنأل اديعب هنع بسنلا
 باستحالا ىن موقي نم وأ مامإلاب نيملسملا حلاصم ى ىتئوي هللا لامو 0 هتا

فالتخالا نم هل نامضلا موزل هجو رعتي مل اذهلو { مالسإلا ىف مامإلا ماقم



- ٤٤٣ 

 ةردقلا عم ءادألاب فالخلا ةهش نم جورخلا هل بحال ىنإو { اذه لع

 © حصأ نامضلاب ةنورقم هل اذه ى ةحابإلا نآل { ةرسعلا عم ىونلاو

 ٠ حجرأ رظنلا حيحص ق اهنأكو

 دعب مهسألا نم هذخأي امنإ ، هدنع اهل ةمسقلا دنع ىون نإف : هل تلق

 : لاق . كلذ هل زوجمأ © اهل ارفوم رخآلا ةاكزلل ىذلاو 2 هلام عي زوتلا

 ؟ ملظلاو روحلا ىلع ةناعإلا كلذب ىون نإف هل تلق . ناب اذه ىن نآلا اذكه

 { املاع وأ ناكالهاج ء امراغ ةاكزاا لاملو ث امنآ كلذب نوكي هنإف : لاق

 بوتي نأ الإ افالتخا كلذ ى ملعأ الو © امرحم هب نيدي اميف كلذل ناك اذإ

 . ج كلانه ةبوتلا دعب هكلهنسا ام نامض ىف فاتخيف عجريو ثكالذ نم هتلا ىلإ

 اهادأ هنأ وأ © هل اهزاوج و هرقف ةلاح اهذخأ اذه ناك نإف : هل تلق

 ريغ وأ هسفن اهب ىدف هيلإ تراص امل هنإ مث ، ءارقفلا نم اهقحتسي نم ىلإ

 أربي ، معن : لاق ؟ اصالخ هل كلذ نوكيأ ، جارخلاب هل رابحلا ةبلاطم نم
 ، دساف طرش كلانه نكي مل اذإ كلذ امهل زوجم نمىلإ اه ملستلاب اذه ىلع

 . هدعب نم ثارمملاب هتثرول و هتايح ىن هلام نوكت اهنإ لوقي نم لوق ىلع

 رمأ ىف قافتالا سيل هنأل هسفن ىف كلذ هلف هلام اهاري نم ىأر ىلع امأو

 ىوذ نم ةبغسملا دسي ‘ ةرضملا لاوزل وأ 2 ةرسملا بالجتسا الإ اهل ةشيعملا

 عاونأو لتقلاو برضلا نم اهذاقنإ نم سفنلا قح ىف الاح روجأب ةب رتللا

 ىف تناكام اهل ءايحإ هلك اذه نآل { لدعلا ىف مزاللا ربغ ىلع تابوقعلا

 نم هلثم وه نميف هل وه كلذكو . ةافولا لبقت اهنع ررضلا ةلازإو ةايحلا

 نامضلا ىف هيف جرخي نأ هبشيف سانلا نم ىنغلا باب رأ ىن امأو . ءارقفلا
 هيف هلك اذه جرخي نأ دعبيالو ، لوقلا اذه دايق ىلع فالتخالا ىنعم ىلع

 . هرقف ةلاح اذه ىلع اهذفنأو ، هسفنب هسفنل اهذخأ امهم

ءارقفلا ىلع اهقرفو © هل ىعاسلا وأ ناطلسلا اذه اهذخأ نإف : .هل تاق



٤٤٤ 

 نوكي ىتح هئزج ال ليقو ، كلذ ليق دق { معن : لاق ؟ هث زجمأ ، هترضح

 ىضرو همتأ نإ هنإ لوقلا ضعب ىفو { هرمأ نع وأ وه ءارقفلا ىلإ اهل ملسملا
 هث زجم كلذ نآىدنع : لاق ؟ كلذ ىف كدنع امو : هل تاق . الف الإو أزج هب

 3 هتكرش نم هتصح كيرشلا ذخأ هنأكف © اهلهأ ىلإ تراص اهنأل

 . ادبأ اذه ىلع داز ام هسفنب اهجرخأ ول و

 اذإ ءاوس هلك : لاق ؟ هعم حص هنأ الإ هترضح نكي مل نإف : هل تلق

 نأب لوقلا ثكنذ حصأو ةنانئمطالا ىن ةقثلا دحاولابو & ةجحلاب هعم حص

 لئاقلا لوقو ث ثالذ نم هتصح ىلإ كيرشلا غلب دق هنأ حص اذإ هثزجم كلد

 ىلع الإ جرخي ال هب ىضري وأ ث هسفنب ال ملسملا نوكي ىنح هثزجت ال هنأب

 . ةمذلاب ةطانم لاملا ىن بوجولا دعب اهنأل لوقي نم لوق

 ةداهش نإ : لاق ؟ كلذ ىف ةرهشلا ةداهشب موقت ةجحلاو : هل تلق

 لهأ فلتخا دقو ةنانئمطالا مكح جرخم ىنعملا ىف ج رخت اهنأك ةرهشلا

 ةرةتفم اهنأ ىف ةيالولا رمأ ىف لوقلا ضعب ف ليق ىتح اهب لمعلا ىو اهيف ملعلا
 لدعلا ىلإ جاتحت اهنأكف ةيالولا ىن ملاعلا ىلإ تجاتحا اذإ و. اهف نوكي ملاع ىلإ

 ذخآلا كرت ىنبجعي و. ةنانئمطالا ىن ةجحلا موقت لدعلاب و،ءايشآلا رئاس ىن

 اذه ىن امآو . اهنابثلو قوقحلا ةلازإ ىف سانلا ىلع اياضقلا رومأ ىن اذه

 ةلادع هل دحأ نكي مل نإوءاهع ذخآلا ىث سأب الف هلاكشأ سانجأ و هلاثمأ و
 كاحام © كبيريام عدو © ةصبا و اي كبلق تفتسا اهدنع هل لاقي هنكلو اهف

 اهب فرعي ، رصب ةدحو رظن ةقد ىلإ اذه لك ىف جاتحم و٬هعدفكردص
 ىلإ سفنلا ليمو ، تاهبشلا عضاوم ىن سيلبإ سيبلتو & ردكلا نم وفصلا

 . هاوس ال قفوملا هللاو تابئانلا لوزنو تايابلا موجه دنع تاوهشلا

 اهعضي الو اهن وخ ال هنأ اهلع نومأم ناطلسلا اذه ناك نإف : هل تلق

؟ هيلإ اهعفدي نأ هيلعوأ هلله : اهبف هرمأ نم رهظ امفإاهعضاوم ربغ ىف



_ ٤٤٥ 

 . ةربابحلا نم ناك اذإ كلذ ىل نببي الو & ليق هنأ ملعأ الف هيلع امأ لاق

 اهبذع هنمآي نأ هل سيل ليقو كلذك هلاح ناك اذإ كلذ ليق دقف هل امأو

 ىف الدع ناك نإف : هل تلق . هت ربس عيمج ىن الداع نوكي ىتح

 ةيالولا لهآ نم الو‘ نيملسملل مامإب سيل هنأ الإ ةقدصلا ىن انومأم ةيعرلا
 : لاق ؟ هتيالو عضاوم نم ناك اذإ هيلإ اهعفدي نأ هيلع له ،نيدلا ى

 . هيلع هنأ هيف ىل نيبي ال

 هجوتي ال : لاق ؟ هيلع له 0 ايقت آراب ايلو ناك نإف : هل تلق

 ايلو ةريسلا نسح الداع امامإ ناك نإف : هل تلق ٠ كلذ رظنلا ىن ىل

 قحلا ىن اذكه لاق ؟ هتيالو لهأ نم ناك اذإ كلذ هيلعأ . نيملسملل

 . ةيامحلاب ةيابحلا نكل و 0 ملعلا لهأ نم ذحأ نم هملعن فالخ الب جرخم

 نم ىبحم نأ ربخلا ىلع هل نكي ملادابعلا نع بذي ملو دالبلا محم مل نإف

 نع اهنم ثيش هيلإ عفد ن.و،ءادأ هيلإ هيمحم ال نم ىلع الو٬ ىمحم ال
 ق ملعأ الو { .اصالخ عفادلل ثلذ ناك و ، هضبق هل زاج سفن بيط

 . افالتخا كللذ

 : لاق ؟ اه دارملاو هانعم ليوأت امو ؟ ىهام ةيامحلاو : هل تلق

 قحلا ةقفاوم ىلع ةيضقلا ىف لدعلاب ةيعرلا ىف ةريسلا هذه ى ىه اممإ

 نع ةدايذلاو ىأرلا نم باوصلاو . عامجإلا و ةنسلا و باتكلا مكح نم

 مهضعب روج وأ ، مهيلع راجم نأ نع مهل عنملاب دابعلا نع بذلاؤ،دالبلا

 نيذلا ةملك نوكتل ك تالالضلاو عدبلل ةتامإو هللا نيدل ءايحإ ضعب ىلع

 . ايلعلا ىه هللا ةماك و ىلفسلا اورفك

 دق : لاق ؟ ةيامحلاب ةيابحلا ىلع ربحلا هل نوكي ىمو : هل تلق

 الفناتي رقلاوةي رقلا امأف 2 ة روكلا ىمحم ىنح ىناثلا لوقلار ©لي واقأب اذه ىف ليق

عامجإلا هيلع عقي امم اذه لعل و هلك رصملا ىمحم ى> ثلاثلا ق لوقلاو



- ٤٤٦ 

 هملعأ ملعلا لهأ نم فالخ الب ةقدصلا عفد بوجول هل ربخلا ةحابإ ىف

 دعب نم هعست ىذلا ةيامحلا ىن نامزلا نم كلذ دح امو : هل تلق

 نف راثلا امأو 2 هتنس ىلإ نيعلا وأ ةيشاملا ىف ليق دق : لاق ؟ ةيابحلا

 ناك ولو رهظ ىنم اهذخأي نأ هل ليقو داصحلا ىلإ تابنلا ىلإ ةعارزلا

 تبل اذإ ليق ولف اذه ىلعو جرخ نأ ليق اهك ردأ اذإ داصحلا تقو ىت

 نإ لقأ مل ىشاوملاو نبعلا قحلي نأ نم دعبي مل ليخنلاو عرزاا ىن اذه

 . باوصلا نم جراخ هلوق

 ةيبطب هاطعأ نف اهنع سانلا لأسي نأ هل له © كلذ لبق و : هل تلق

 نأ هل نإ ليق اذكه : لاق ؟ هنع فك كلذ نم ىأ نمو ، هذخأ هسفن نم

 نم ملعي ال نم سابلإ ىلع الو ، هاركإ ىلع ال مهسفنأ بيط نع مهلأسي
 نم لكلا نود دلبلا وأ رطقلا كالم اذإو : هل تلق . هيلع سيل هنأ سانلا

 ل نإو عامجإب هيلإ ىد“وي نأ ةكلمملا تحت ناك نم ىلعأ 0 هامحو رصملا

 هسفن مزلي نأ هل زوجي هنأ الو ، عامجإلا ىف كلذ ملعأ ال : لاق ؟ هلاسي
 . ىأرلا ىف فالتخا عضوم هنآل ةنونيدلاب هل كلذ

 عنتمم نأ هل له 3 مكحو مازلإ لاوس كلذ نع مث هلأس نإف : هل تلق

 همكح نأل 0 كلذ هل هنأ رظنلا ىف ىل نيبي ال لاق ؟ هلك رصملا كلمع مل ام

 هيلع هيضقي ايف هيلعو { عاطمو عبتم باوصلا نم جراخ ريغ ناك ام

 { عامجإلاب ةمامإلا تباث ناك ام عانتمالا كلذ ى هل زوجم الو 0 عابتالا

 نم كللذ ىن ملعن الو لصألا ىف هيف فاتخلا نم كثكالذ ناكولو

 . افالتخا لوقلا

 ،هروهظ لبق ةاكزلا ا ود؛وي مل لاوحأ مهلع لاح دق ناك نإف : هل تلق '
ىق ليق دق لاق ؟ هروهظ دعب ةيامحلاب هل اهجارخإ ىلع مه ربجم نأ هل له



- ٤٤٧ 

 اذه و كلذ ناكو © اهرنانج ىف هروهظ دعب اهكردأ ول و اهتاكز ذخأ هل نإ
 هلك هنآل ةيامحلاب ةيابحلا تناك نإ ةيامحلا ىنعم ى ءاوس هل رظنلا مكح ىف

 سفن ةبيط نم هاطعأ نمو ص ثالذ هل سيل نأ لوقلا رثكأ هنأكو ، همحم مل

 نيعلا ىف ةنسلاب لوقي نم لوق ىلع جرخم اذه لعلو ، هذخأ هل زاج ائيش
 . داصحلا ىلإ سارغلا نم عرزلا ىو & ةيشاملاو

 : لاق ؟ هلاح فيك ث اربج ةيامحلا ريغ ىلع ناسنإ ىج نإف : هل تلق

 اذهو . ض رآلا ىف نيدسفملا ة ربابحلا دادعأ نم كلذب ريصي هنإ ليق دق

 هابج اميف لوقلا نم ىضم دقو . افالتخا لوقلا نم هيف ملعن الو حيحص

 مايآ ىف لاملا بر اهقرف نإف : هل تلق . عنقم بابلآلا ىل وآل هيف ام ةربابحلا
 ليقف & كلذ ىف فلتخا دق ؟ هثزجت له 0 هيلإ اهعفدي نأ هيلع مزاللا مامإلا

 نأ هيلع ناك نإ مامإلا اهبلط نإ ثلاثلا لوقلاو ، هئزجم ال ليقو ، هئزج

 ليق عبار لوقو . هليبس ىضم دقف اهبلطي مل نإو ، ىرخآ ةرم هيلإ اهملسي
 . لدبلا هيلعف الإو { هل همتأ نإف مامإلا رظن ىلإ كلذ نإ اجمرخن

 ىلع هريغو اذ نم ةاكزلا ضبقو رسلا ق مامإلا رفك اذإو : هل تلق

 .هنأ ليق دق : لاق ؟ ال مأ نامض هيلعأ ، اهعضاوم ىف اهعضوو 2 كللذ هلاح

 جرخم مامإلا نم ةرفكم اذه ملع نإف : هل تلق . حصأ لوآلاو نامض ال

 نكي مل اذإ اهنم أ ربيو ةاكزلا هيلإ ىدوي نأ له © ةءارملا ىلإ ةيالولا نم اهس

 حص ام هل هتحابإ ىف هيف ىأرلاب فلتخمل اذه نإ : لاق ؟ هيلع ارهاش كلذ

 ؟ هيلإ اهدري نأ اذه ىلع هيلعو هل له © لطابلاب اهف لمعي نأ هيلع هعم

 ىلع مكحلاب لوقلا ىضم دقو 2 رايتخالا ىلع هيلع ال وهل كلذ ملعأ ال : لاق
 نأ ىلع ةردقلا هل تناك ىنم هنأ ملعاو كلذ ىف رظناف رارطضالا ليبس

 نم ملعي مل نم دنع كلذب هل ةرهاحلا بانتجا ىلع 2 كلذ هيلعف هيلإ اهيدوي

 نيملسملا مامإ ىلع ىقابلا لع لحم الئل قحلاب رهاظلا ىن هالوتي نم هملعك سانلا

ذخأو اع بلوط امهمو ث هل لحم الام هسفن ن٠ كلذب حيبيف 2 ةرهاظلا ىف



٤٤٨ 

 قفني مل اذإ هنيد ىلع رهحلا ىف وأ هسفن ىلع رمدلا ىف عانتمالاب فاخف اهئاذأب

 اذه ناك ، هسفن ىلع رتسلا ىن نمأي مل وأ ، هل كلذ رتس زاوج رهاظلا ىن

 نم ىض ٠ دقو ةيقت ربجو ةرورض عض وم حيحصلا ىلع { نمهج ولا الك ىف

 . همكح ىلع هب لدتسي ام لوقلا

 ©هيلإ اهبدوي ال نأ هنكمأ نإ اذه ىلع هيلإ اهعدوي نأ هل سيلو : هل تلق

 اهادأ نم عنمب الو هرفكي ال اهب هلعف نم كلذ نأ نظ ولو أربي لعف نإف

 & ائيش قحلا نم ىنغي ال لدعلا ةفلاخم ليبس ىلع نظلا نآل ، معن لاق ؟ هيلإ
 . افالتخا كالذ ىف ملعأ ال و ةبوتلا هنم هيلعو

 نم اذه ىلع اهل ةيابحلا ىف هل دمعتي نأ ى هجو هل لهو : هل تاق

 ناك اذإو ث قح رظن الو قدص رثأ ىف هل كلذ ملعأ ال : لاق ؟ لاحلا
 امنإ وآ ث اراتخم ربحلا ريغ ىلع هيلإ اهسدأوي نأ ىف زوجمال هنأ ىف فالخ ال

 © الك ؟ اذهب فيكف ص ةيقتلا عضاوم ىف ربحلا ىلع ثالذ ى فاتخا

 رارطضالا ىلع الو © رابتخالا ىف لاح ىلع هيف هل ةصخر ال
 . هملعأ فالخ الب

 هل رذع ال : لاق ؟ الهاجتم وأ الهاج ثالذ لعف ناك نإف : هل تلق

 ملعلا ىلإ جيتحا امل ةرذعم لهحلا ىف لهلا ىلوأل ناك ولو . لهحلا ىن

 اذإ لمعلاو ملعلا نم مزلي امب دبعتلا ىف بعتلا نع ةحا ر ةلاهلا ىن ناكل و

 هل ثالذ موزلب هنيد ىف لهاجلل ةاجن م راحملا باكتراو م زاوللا كرت ىف ناك

 : لاحملا دشأ نم اذه نوكي نأ الإ لاحملا ديدش هتنا ىبأ نكل و © ةكلهلا نم

 لاح ىلع اذه لثم ىف اذهل رذع ال هنآب لاقملا نم باوصلا ىف ج رخنامنإ و معن

 ء هملعن فالخ الب ةب وتلاب هللا ىلإ ةبانإلا هيلعو ةجحلا مايقل ةجحملا نايب دعب
 هللاو ، عجريو هتلا ىلإ بوتي نأ الإ ةلاحم ال عقاو كالهلا لحم ىن هنال

. هلضفب قفوملا



_ ٤٤٩ 

 ىلإ باتوءلعف ام لعف ىلع هل لماعلا وأ رابحلا اذهمدن نإف : هل تلقا
 سانلانم هذخأ ام نامض هيلع له © همشغوهيغبو ؟ هملظ و هروج نم هتلا
 دابعلل كلذ نم نوكي ايف كلذ ليق دق : لاق ح اريجةاكرزلل ةيابحلا ليبس ىلع

 3 ميلستلا نع هثزجت ةبوتلا نإ ليفف ، امرحم ناك اذإ هلل نوكي ايف فلتخم و

 . هثزجنال ليقو

 : لاق ؟ ج رخم .هتلا قوقح نم عيض امل ءاضقلا ىف كلذكو : هل تلق

 نعملسملاءاهقف نم لوقلا اذه دجوي نمعو : هل تلق . جحلا الإ ليق اذكه

 دجوي كلذ نإ ليق دق : لاق ؟ اذه ىف لدباانع ةبوتلا ىرجت هنأ\ رثآلا ىن

 هلوق لوقي اذهب لئاقلاو ، هتلاهمح ر٬ ىلع نب ىسوم نع كلذك و © لزانم نع

 ىنلا نع ادهاش هل دجأ ةنسلا ىفل هنإ و،ةديبع ىنأ نع كلذ دجوي هنأ وجرأ و.
 . ملسو هيلع هتنا ىلص

 اهل عييضت وأ ةيابج نم ةاكزلا وأ دابعلل نامضلا همزل اذإو : هل تلق

 ىلإ عجرو هللا ىلإ بات اذإ ةاكزلا ىن نبمراغلا مسا هقحلي له 2 ةنايخ ىلع

 سيل ليق اه رثكأو فالتخالا ىنعم هقحلي نأ هبشي هنإ ليق دق : لاق ؟ قلا

 . داسفربغ نمهل ةمارغلا موزل نوكي ىتح ، بيصن ةمارغلا ىنعمب ةاكزلا ىن هل

 امم كلذ نإ ليق دق : لاق ؟ ةاك زلا ىف ىد؟وتف ذخوت ةاك زلاو : هل تلق

 نإف : هل تلق . اهل هكالهتسا دعب انيد هيلع تراص دق ناكاذإ ،هيف فاتخم
 اذكه : لاق ؟ اهل همزل اميف اهيدوي نأ هل له & هرقفل هعسيام هجو ىلع اهذخأ

 ديعس نأروهشملا خيشلا نع روثأملا ىن اندجو كلنك ع لوقلا رثكأل هنإو ليق
 ٠. هلل ١ همح ر

 ؟ هرقف ةلاح اهذخأ ناك اذإ { هانغ لاح ىف ىنح هل كلذ و : هل تلق

 لوقلا ضعب ىلع لوقلاو ، فالتخالا جرخيهيفهنكل و { ليق كالذك. معن : لاق

( ؟ ج راثآلا بابل ٩٢م )



 . .ا . ٤٥٠

 هرغس ىت هل زوجم ام لاح ىف اهذخأ نإ كلذك و : هل تلق . كلذ نم هل عنملاب
 هنكل و 0 هل كلم اهنأل ليق اذكه : لاق ؟ اينغ ناك اذإ هنط ون ةزئاج هل له

 . كلمي هل تسيل اهنإ : لوقي نم لوق ىلع فالتخالا نم جراخ ريغ

 هيلع ناك امو ، هرمأو هلاح هعم حص اذإ هث ري نأ هثراول له و : هلتلق

 ؟ لاملا نم كلذ ىداوي نأ ريغ نم ةاكزلا ىف سانلل تايابحلا ىف ملظلا نم

 ،ثالذ ث را ولا ىلع نكي مل هجوب كلذ نم جرخ دق نوكي نأ لمتحا اذإ : لاق

 تباث هنأ لوقلا ضعب ىف حرخي و ، ليق ام ضعب ىن بوج ولأ هعم حصولو
 حصي ل نإف : هل تلق . هل هنم ءا ربلا هجو حصي ىح هيلع حصامك 3 لاملا ىف

 نوكيأ ص ادبأ هنم جورخلا هل لمتحا الو ث هابج امل نامضلا نم جورخلا هل

 ىلع هنم دابعلل كالذ نم نوكي اميف ىل نبي اذكه : لاق ؟ لاح ىلع لاملا ىن

 . هب صوي مل نإ هلل اميف فلتحم و { هيف هب اموكحم لاملا ىف نوكي هنأ لاح

 هجو مك نم ، ثراولا قح ىن اذه ىف ةحصلل بجوملا ملعلاو : هل تلق .

 كلذ ىن موقت ةجحلاف : لاق؟لاملا كلذ ثوبث ىن ةجحلا هب موقت ىبح « ىداتي

 اهل د رلا عسيال ىنح ة.لكلا ىلع قابطإلاو رارقإلاو ث ةدهاشملا هجو نم ملعلاب

 ةجح اذه لك ىفف ‘ثوروملا ىلع ثراولل هتدأ ال لهحلا الو3 اهف ثاشلا الو

 . ةجحلا عضوم ىف ةجحلا هياع موقت هج وألا هذه نم دحاولاب و

 ثالذب كلذك . معن : لاق ؟ ةرهشلا وه ةملكلا ىلع: قابطإلاف : هلتاق

 تلق . هللا همحر ديعس ىنأ نع روهشملا خيشلا نع روثأملا ىف ثالذ و ؤ اند رأ

 امك و ث ةجح رارقإلا نأ امك و ، ةجح ةدهاشملا نأ امك ةجح ةرهشلاو : هل

 اليبس ىدهأ ىه لب ، ليق اذكه : لاق ؟ هلاثمأ و اذه ىن ةجح ةداهشلا نأ

 وهامو لصف لوقل هنإو ، الوق صوصنملا & اليلد حض وأو ، اليق موقأو
 . لصألا ىف لطاب الو ىوعدب تسيل ، لدع و قح ةرهش تناك اذإ ، لزهلاب

: لاق ؟ هناوأ ىف هنامز كردي مل ولو هيلع ةجحلا اهن موقتو : هل تلق



_ ٤٥١ 

 ثراولا اذه أشن نإف : هل تلق. افالتخا لوقلا نم هيف ملعأ ال و، ليق اذكه

 ايعاس رابجلل ناك دق هنأ هثراو وه ىذلا اذه ىلع ةملكلا قابطإ دجوف

 ؟ هنم هثرو اميف { ءىش م وزاب ةجحلا هنه هيلع موقنأ { ايباج ةاكزال هل و
 . مكحلا فنيهجوىلإ اهلك ةعجار،هوجويلع ةيابحلا نآل كلذل نبيال : لاق

 : كلذ ىف نيب رض ىلع نامضلا و . سكعلا ىلع ىناثلاو. 2 نامضلا هيف همزلي هج و

 مل اماذهو ش اذه اذ ىلع اذه ىن نكمب دقو . دابعلل رخآلاو هلل امهدحأ
 ناكمإلا ناكو ث هلك كلذ هيف نكمأ اذإو ث امزجدكالذ نم ء ىش هيلع حصي

 موزلب ث راولا ىلع ةجحلا موقت الو٤ لامتحا عضوم هنأك ناك ، لاحم ريغ

 نامضلا مازلإ ىلع عطقلاب لوقلا نآل ، لاحلا اذه ىلع لاحم لاملا ىن ء ى

 ىف ماكحألاو ، اذه ىف قلطملا نظلا ىلع الإ جرخيال لاملا ىف هتابثإ و هل

 ، نونظلا ىلع هلاثمآو اذه ىف ئرجتال ةمهتلا لحم ىف اوناك نإ و سانلا

 . اباوص رومآلا نم ريثك ىف نوكت نأ تداك نإو

 ةاكزلل كلذ نم همزل ام موزل اه ريغ وأ ةرهشلاب هيلع حصول و : هل تلق
 ةجحلا هيلع موقتالف ، ثراولا ىنعأ 0 وهالإ عيمحلاعم امهلوأ 0 دابعللو

 ىناعم بسح ىلع ىرأ ىندجآ اذكه : لاق .. هريغ ىلع و هربغ عم اهمايقل

 نإف : هل تلق . ةماقتسالا ىل وأ نه . نيملسملا راثآ نم حيحصلا ىف ءاج ام

 ؟ نامضلا هيف همزلي ام هجو ىلع ةيابحلا تناك امنإ هنأ ةرهشلاب هعم هيلع حص

 وآ امهل حصي مل اذإو امهلوأ 0 دابعلل وأ ةاكزلل نامضاا نوكي دق : لاق

 دحأل هنآ حص نإو © هبر لوهحملاك لاملا ىف ناك & اذه ىلع امهدحأل

 امهنم هجو لك مكحلا هب فرعيام لوقلا نم ىذضمدقف امهل هنأ وأ نيهجولا

 مل نإو ،همزل امم ج ورلا هل لمتحا نإ، هياع حدص امم جورخلا هل حصي مل اذإ

 . كلذ ىن رظنلاف هل لمتحم

هل له ض دابعلل وأ هتل ةيابحلاب هعم نامضلا هيلع حص نإف : هل تلق



٤٥٢ 

 حصت مل نإ ىضم ايف هنامض هم زل امم ءاضقلاب هنم جورخلا ق هعم لمتحم

 ؟ ءادأ ثالذل لاملا ىف ثراولا ىلع نوكي الو © هتبوت

 نع جورخلا هل حص اذإ ىدنع ام بسح ىلع ل نبي اذكه : ! !

 هنأ هيلع حص ام حصي ىتح2 ءافولا هيف هنكمم ام رادقم ىف شاعو 0 7

 ناك ام ىلعف هتيالو ق امأ و. ثراو اا قح ق اذه . هيلع تام نأ لا قاب

 . هتبوت حصت ىتح نوكي

 نم قوقحلا هيلع تتبثو اهبيف ل وخدلا هعم هيلع رهش اذإو : هل تلف
 لخد امل كرتلاب اذه هثراو عم هل تماقالو ، اهنم جورخلا هل رهشي ملو اهلبق

 ؟ هثراو قح ىف هتوم لبق هيلع امل ءاضقلاو جورخلا ى لمتحم له © ةجح
 ىلع رهاظلا ىف همكحو © هل لامتحالا هجو ىل نببيالو كلذ ملعأال : لاق

 ىلعهيلع دابعلل حص امهيلع و هيف لوخدلا هيلع حص ام ، هيلع ايندلا قراف ام

 هجارخإ ثراولا مزلي هنأ ىف هيلع هت كلذ نم نم حص اميف فاتحم و 0 لاح

 . كلذ عيمج ىف لوقلا ىضم دقو © هب صوي ملاذإ ،ال مأ لاملا نم

 ةدملا نم هيلع ىنأي نأ لبق اهنم جورخلا دعب تام نإ كلذكو : هل تلق
 دق ناك نإف : هل تلق . ىدنع اذكه : لاق ؟ ءاضقلا هيف هل لمتحم ام

 ، هل جورخلا حصي مل هنكل و ءاضقلا هيف هنكمم انامز اهنم جورخلا دعب شاع

 عروتيال هنأو 0 هيغ ى ىدامتلا. و هرمأ ىف فارسإلا عم هيلع حص دقو

 لمتحم هل له 0 تام نأ ىلإ جرخم نأ لبقو 3 جرخ ذم مارحال و ةهبش نع

 هنأ الإ اذه ىلع برقأ هنأالإ هيف رظنلا ىف ىل هجوتيال لاق ؟ جورخلا ىف
 . كلذ نم هلج ورخللا لامتحا ىلإ هج وال

 ىفذقينأهيفنكمم ام رادقم جورخللادنعب عروتلاهنمناب دقناك نإف : هل تلق
 كلذل ءادآلا ىف هل له & ىضرم لاح ريغ ىلع تامف عجر مث © كللذ
لهو : هل تلق . كاذ فعقي كلذك 0 معن : لاق ؟ هثراو قح ى لمتحم



 س _ ٤٥٢٣

 رابحلا جورخم جرخ هلام ىف ىعاسلا هثراو ىلع حص ام جارخإ نع هثراول

 ص لالحتسالا ىنعمل ةبوتلا سفنب رابحلا جورخ نوكي نأ الإ 2 هيلإ هابج امم
 هدي ىف ناكام كلذكو . جرخي ال كلذك هجورخب هنإف { امرحم نوكي و

 نوكي ص هبر لوهحمل اكف ث ابر هل فرعي مل نإف ، هدر ىلإ هيلعف ايقاب
 . همكح ىف

 ؟ ادبآ هنم جورخلا هجو هل لمتحم ملو ، هيلع امب حص نإف : هل تاق

 ةيص و دعب نم لضف امالإ هثراول سيلو ©: نوكي قوقحلا ىف لاملاف : لاق

 عزويلف : .لاق ؟ هيلع امم ىغيال هلام ناك نإف : هل تلق . نيد وأ اه ىصوي

 . هقح ردق ىلع لك 0 ءامرغلا نبب لاملا

 ، فالتخا كلذ ىف : لاق ؟ دابعلا لامل محازم هللا لامو : هل تلق

 لوقي نم لوق ىلعو ، تتبث ةيصولاب امهم 0 اهدعب ليقوأ اهلبق ليق
 . اضيأ هب صري مل نإو ، حص اذإ لاملا ىف هنإ

 هلانيال هنأىأر اذإ كلذ نم ءيشل ضرعي الأ ثراولا عسيو : هل تاق

 نوكي هنإف : لاق ؟ هكرت ىف ةمالسلا بحأ هنأالإ هلاني هنأوأ ءىش لاملا نم

 تتبث ىصو هل نكي مل نإ مكاحلا ىلع كلذو ث ةعامحلا دحأ نم اذه ىلع

 مهقوقح قوقحلا بابرأ لصوي مل نإ ث هتياصو رهاظلا ىف ق وقحلا ىن هل
 ىف جرخيوأ © هيلإ كلذ ىف بلطلا عم هيلع لاملا ىف تبثتو ، حصت نآ دعب
 ةردقملا تناكو & ردق اذإ هرمأ كلميال نمل هب مايقلا مكاحلا ىلع مزاللا

 هب كلذ ىن نيعتسي نأ هل زوجمو & هب ردقي نموأ © هسفنب كلذ ىلع هل

 . مكاحلا نع بونت ةعامحلاف . زجعف ناك وأ مكاح )١( نكي غ نإ و

 نع ؟زجأ ضعبلا ماق ىتمو ث ةردقلا لاح ىف ثالذ ىف مايقلا . مهاعو

 © ردق نم هريغ م وزلل ردقيال نم كالذ مزليالو & ني رداقلا نه نيرخآلا

 )١( ناك لمع لمعتال و . دجوي : نكي ٠
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 هصخي امي ,اذه ىف صوصخم لك و ض ردقي مل نم رذعل ردق نم رذعيالو

 "ث ةيقتلا عم بجاولاب الو زجعلا دنع مزاللاب اذه سيل و & زجعو ةردق نم

 ، هب فلكم ريغف ىش نع زجع نمو © نيدلا ىلعف وخللا عم ”ساحلالو

 نم ىلوأ رذعلابو © هلاقم ىلإ رهاظلا ىف لكومو 2 هلاح ملعأ ءرملاو
 . ارصقمالو اعداخم هللا رذعيالو © ىلوملا هرذع

 ثالذ ىلعردقي ملو ، ملاظملا باب رأ نمب هعيزوت نع زجع نإف : هل تلق
 دق : لاق ؟ هريصم نيأ ىلإو ؟ نوكي هلاح امف ، ةليحم سانلا نم رداق

 نم امهالك و © ءارقفلل نوكي هنإ ليق و 0 ايرشح افوقوم نوكي هنإ ليق

 . نيملسملا لوق

 هل لعجو © هحلصي نأ ىلع هلام ىن الجر ماقأ لجر ىو : هلتلق .

 ناكو ث هلام نم ةاك زلا جارخإ هيلعط رشو 2 هلام ةلغ نم ةفو رعم ةرجأ

 بحاص نإ مث ، نيدوجوم ربغ لدعلا ةممأو كر وحلا و ةطلسلا نامز ىف كلذ

 آربيأ ث زئاحلا هجولا ىلع اهجارخإ نم هيلع بجم ام لجرلا اذهل نمب لاملا

 ناك اذإ أربي هنأ ىل نيبي اذكه : لاق ، كلذك اهجرخأ هنإ هل لاق اذإ

 : . انومأم ناك وأ ةقث

 ىن ملعأ ال : لاق ؟ اهجرخي مل وأ اهجرخأ هنأ هلأسي مل نإو : هل تلق
 3 اهلهأ ىلإ اهجرخأ هنأ هملعيف هلأسي ىتح ص ريي هنأ ىوقألاب مكحلا ىنعم

 اهب وجو هعم حص اذإ اهنأل ، الف الإو ، انومأم هلك كلذ ةفرعم ىلع نوكيو

 ىلع ةزئاحلا ىن دعبي ال هلعلو ث اهنم هجورخ هل حصي ىح هيلع ىهف هيلع
 لا“وسال و ةاكزلا نم هل رمآلا دعب ء ىش هيلع نوكي الأ هب هتقث ةتانئمطالا هجو

 تنيبام ىلع رومأملا ناك اذإ اذهىلع © هيلع دعب ةيقاب اهنأ هل نبي ىنح اهنع

 ". افن ٦٢ كل

{ زئاجلا هجولا ىلع لج رلا اذه لام نم كلذ اهجرخي مل نإو : هل تلق
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 ىف .اورظناف ، هيلع اهن ىدنع ا اذكه : لاق ؟ دعب لالا بحاص ىلع نوكيأ
 ىنإف ڵ باوجلاو لاوسلا نم م كل هتمسر ام عيمج بابلألا ىل وأ اي اوربدت و اذه

 قحلا قفاو ام الإ هنم اوذمات الو 0 ماهفألل ابيرقت كلذك هتلصف انأ

 . ملعأ هللاو . باوصلاو

 روحلا ىوذ نم وأ،هنامز ىف لدعلا ةمأ نم نوكي نميفو هنم و : ةلأسم

 ةيامح الب آربج سانلا ن رم ةاكزاا هتايح ىلع هناعأ نم ىلع له ى هناطلس ىف
 ، لاح ىلع زوجب ال ءىش اذه مأ هنيد ىف جرخ ء اهلهأ نم ىضرالو
 ىأرلا هقحلي نآل زوجم امم وه مأ ؟ نيدلا ىف همارحل ادبأ هلعف نمل رذع الو

 لب نل ةصخ رلا سملأ هيف ىنإف ، نيملسملا ضعب لوق ىف زوجيف ةحابإلاب
 جوت ىندفأف ثالذ ناك نإف ث هيف لخد امم جورخلاب صالخلا دارأو هب

 نم 7 ىلع ىبنجتي نأ هل سيل هنإ نبماسملا لوق ىفف : لاق . هيلع
 نم هنع ىهنت دق ام ر وجح ىلإ هريغ وآ اذه ىف فلاخ نإف .ى ىمحي ال

 سيل ام قلخلا ىن ىنأ اذإ ، روحلا ىف جلوف © لدعلا نم جرخ . رومآلا

 نآ مالسإلا نيد ىف مارحلا نم هلثمل هبوكر ىلع مامإلا ىن زج ملو ، قحم هل
 . اعرش روحلا نم هنأل ، لضفلا ىوذ نم دحأ لوق ىن لدعلا ةمئأ نم نوكي
 نوكي نأ حصي ال ذإ اعطق رفكلا ةمثمأ نم هعم ن وكي نآ الإ هيف زوجي الف

 لثم ف زاج وأ س هروز ىف اقداص نوكي نأ زوجم ال امك ، هروج ىف الداع

 فاتخح لوقل هنإ الك . نيدالو ىأر ىف هماعنال نحت و2 نيح ىق زاج نأل اذه

 نإف ءارتجالاو لثم ىن ءارملا كنع عدف © كفأ نم هنع كفوي همكح ىف

 اهنم ىنأ نمل رذعلا عضوم نياف ث ملظلا نم عون ةيامح الب ربخلا ىلع ةيابحلا
 ىن اهمارحمهيلع ةجحلامايق دعب ىأر وأ نيد ىن ملعب وأ، لهجم هل سيل ام

 هملظ هب ىضر وأ هدارأ نمل هيف رذع الو 0 اهمايق ىن هيلإ هتدبأ ام ةحص
 نأ ردجأل هنإ ؟ هيف ء ىشب ناعأ وأ هيلع لد وأ هب رمأ وأ هلعف نمع فيكف

ىلإ باتملا نم عيمجلل دبالو ع همسر ى مدقت نم ىلع داز امب ث همنإ ءوبي
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 نم ىلع وهف نامضلا امأ . كاذ ءارو نم كالهلاف الإو ، عوجرلا ى هللا

 ،ةردقلا عممل حصني نأ هيلع وهب مه ام هيلإ غلب نم ىلعو الاوه نم همزل
 لاوز عمو > همزل امم ندي ملو 6 رصأ نمل قرفلاو علحلاف الإ و اولبق نإف

 ل زنهلطاب ىلع رارصإلا نم هب امل رتغينأ لبق2 ةمامإلا نم علخني ام ةيالولا
 هلوسرلو هتل راص © هلام وأ هسفن نم قحلا ىطعي نأ هلاح ىف ىنأ نإف

 . هيلإ هنودب لصوي مل نإ هيلع ردق نم مزلو 2 هلاتق زاجف ابرح نيملسمللو
 3 ةن ونيد ق ىغبلا نم هب ام ىلع هحور ىنغي وأ ء هلا رمأ لإ ءىفي ىنح

 ةمئأ نم لصألا ىن ناك نمىلعلوقلا ىف نإو الأ . همب رحتب ناد امل كاهتنا وأ

 راصف ث هربج ى هيلع سيل امب هذخأي نأ ىلعهرمأ نم اذه ىف زاج مث لدعلا

 لبق نم ارابج ةرفكلا نم نوكي نميف هتداعإ نع ىفكي ام ةروحلا نم هب
 نم رهظأ هنأك 4 هزاوج نم عنملا نأل ،هناكم ىف نوكي نم ىلع 0 هنامز ىف

 . كلذ ىف رظنيف . ملعأ هتلاو . دحأ ىلع ىفخم نأ

 ام رح وأ كالذ الحتسم 0 مه ةامح رغب موق ةقدص هابج نإف : هل تلق

 دلبلا لهأ دجوف & صالخلا دارأ ةدم هيلع ىضم نأ دعبو 0 الهاج وأ
 ىلعهمزل ايفهياع لمعي ىذلا ام & باغ نم مهنمو تام نم مهنم ث هابج ىذلا

 هج وىلع اذه نم هذخأي اميف هيلع نإ ليق دق : لاق ؟ كلذ ىف هرمأ نم اذه

 ىلإ وأ { لصألا ىف هل وه نم ىلإهدي ىق ىقبي ام در ىف ىعسي نأ ، هاركالا

 هدر ىلع ردقيملنإ مكحلا ىن همزاي امك مرغلاف الإو 3 مكح ىف هماقمب نوكي نم

 ء ىشال لحتسملا نإف ص هموزل ىف اطرش همع رحتب ناد امل كاهتنالا عضوم ق

 ، لوقلا رثكأ ىن اهلبق هفلتأ اميف _ ىلاعت _ هتلا ىلإ ةبوتلا دعب نم هيلع
 هلثمك م رحلا سيل و ، اهدعب نم هم وزل ىف ىأرلاب فلتخم امم هنإف ، لاح ىلعال

 ىلإف مهنم باغ نمو & ردقف هنكمأ ىنم هلهأ ىلإ هيدوي نأ نم هل ديال هنإف

 هئادأب نذإل و { مك احلا رمأب وأ هنذإ ىلع هل نوكي ام عفدب هماقمل هيف راص نم

 امك هب هل ىصوأصالخللا لبق توملا هرضح نإف 0 .هيلع ردقف هنكمأ ىنم0هيلإ

، هثراو ىلإ هدويلف ،هقح ىلإ غلبي املو ء لبق دحأ ءالوه نم تامنإف 0 همزلي
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 ىف ص وصخلا ىلع © لاحم هيلإ هبجوي قحم هربغ ىلإ هليخم ام هنود نم لحم مل نإ
 رغف هباب رأ نم ىضرلا ىلع هذخأ امو ، لام نم هل نوكي اهيف مومعلاو اذه

 هذخأ نم ىلع هسيبلت نع ناك امنإ © هيلإ هميلست ىف نوكي نأ الإ ، هب ذوخأم

 ‘ ههشأام وهم زاي امم هنإف هجارخإ ىف ىضر نع هيلإ هلذبي ىكل © لطابلاب هنم

 ١ . كالذ ىعم هيف جرخم نأ نم درالف

 هضبق ىن هماقم قح نم اذه ىف بئاغل نوكي اميف موقي نمو : هل تلق

 ؟هيلع وه نمهنامض ىن وأ هيدي ىف ناك نم ىرجيف © هيلإ عفدي نأ زوجب ىنح
 هل نكي منإ،هيلإ عج رلف ك احلا هلعج نم وأ هب هرمأ وأ هيذ هلك و نم : لاق

 & هل هضبقي نم تاقثلا نم هل مقي نأ ىدع ، هضبق ىف هسفن نم مئاق هيف

 . ثالذ ىف لوقلا ىضم دقو . اليبس ضالخلا ىلإ دجم ىنح ةنونيدلا الإو

 ، ضبقي مل نم و © دلبلا لهأ نم هنم ضبق نم فرعي مل نإف : هل تنق
 اميف هفرع ام د“وياف : لاق ؟ ثكالذ ىف هجولا ام ، لكلا نود ضعبلا فرع وأ

 5 ء ىش هل هيلع سيلف اثيش هنم ذخأ هنأ هعم حصي مل نمو { هف رع نمل همزل

 © هعم حص ىتم هريغل قح نم همزاي ام ءادأل ، ةنونيدلاب اذه لثم ىن ىفكو

 نوكي نمم هرغب وأ هملع نم هعم حصي ىح 0 هما ر نمل اصالخ هيلع ردقف

 هللاو © اذه الر هركذي ل اميف هتردق نم سيل ذإ © هيلعو هل ةجحلا هل زنم ىف

 هردقيال امع هذخاؤوي الأ هتبوت ىف هيلإ ىعجرلا قدص عم هلضف نم هل ىج ري

 . كلذ نم هركذ ىلع

 ضبق مك هملع نع باغ هنأ الإ مهنم ضبق نم فرع نإف : هل تلق

 طلخ هنألو ؟ هصالخ فيك ث هضبق ام ةمسق ةفرعم هتبلغو © اذه نم

 لجأل ءارقفلل كلذ نامض نوكيأ © كلذ هالو ىذلا ناطنسلا ىلإ هعفد و
 اينغ ىناحلا اذه ناك 0 هلهأ ىلع هتمسقب هتفرعم ةلق لجألو { هطالتخا
هرادقم ىف هفرع ث هب “قحأل هلهأ نإ لاق ؟ ارضاح وأ ارفاسم 3 اريقف وأ
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 مه ريغ ىلإ هليحيف . مهع هلي زي ام هل هطلخ ق ںدايل و مف وهف © هف رعي مل وآ

 ص كلملا نع جرحم نآ نم هدحو هب حصي ال ذإ 3 مه ريغ الو ءارقفلا نم

 نأ نم هل دب الو 0 هنامض ىف وهف هل زوجي ام ىلع ال هناطلس ىلإ هعفد امو

 امم هنم جرخ دق ناطلسلا نأ هعم حصي وأ  آ ريي هي امم هيف لخد امم جرحم

 همع رح ىلع هنإف & هلالحتسا عض و. ىف هللا ىلإ باتملا ريغ وه © هنع هطحم

 دحاو لك همرغ ىن ىطعي نأ & هدر ىلع ردقيال اميف ىلعو & مث هطقسي ال

 ىف ء ىش نم ىضارتلا هيلع عقي ام وأ لثم وأ ةميق .نم هل همزلي ام

 ، هل ىرحتلا ىلإ هيف عجريذف وه مك رادقم فرعي ملامو © هزاوج عضوم
 { اذه الإ كلذ ىف هيلع سيل و 2 هيف كشال امب هنم جرخ دق هنأ ىري ىن ىح

 هملع ىق داز اميف ،هلضف نم هل ىجري هللاو ، هريغ هلثم ىن هتردق نم سيلو
 3هرغل قح نم همزل دق امل ءادألاب ةنونيدلا عم هب هذخا؟وي الأ ةب رجت نع ىلاعت

 . اروذعم ثالذ ىلع تومم وأ ةردقلا عم هيدوي نأ هنكمأف هعم حص ىنم

 هذه ىلع هدعاسي دحأب ناعتسا دق ىلوتملا هذه ناك نإف : هل تلق
 رومأملا شاع صالخلا رآلا دارأو ةيعرلانم هضبقي امم هنم ضبقو 2 ةيابحلا

 ؟اذك نالفنم و؟اذك نالف نم ضبق دق هنإ رومأملال وق لوبق رمالل له ستام وآ
 نإف : لاق ؟ كلذ ىف رمآلا صالخ ام ص رومأملا تام نإ ىرت فيك مأ
 عساولا ىف وجرأف ، هعم حصف ، دعب نم هل رهظ حالصل هلوق ىلإ نأمطا

 نم عنمب مكح ةنانئمطالا ضراعي ملام { جرح هقيدصت ىف هيلع نوكي الآ

 ةقثلا نود ام لعلو . امهنيب قرف الف 0 اتيم وأ نوعلا ناك ايح 0 اه لمعلا

 ةقحاي نأ نم ىرعتي الأ اذه لثم ىف هنولوقي قدص ىلع ننومأملا نم .

 ةنامألا هل حصت ملنإو © مكحلا ريغ ىف © هلوبق زاوج ىف فالتخالا ىنعم
 نإ ةنانئمطالا ىف عضوم هلوقل نوكي ال نأ هب ىرحأف © ةيابحلا روهظ دعب

 حص نز ىلوأ مكحلا ف ىضقي هب ام ىلإ عوجرلا لب ، ضبقلا دعب نم ناك
 نم هيف ام هقحلي نآل هيلع زاجف © هبر لوهجملا ىف ىقب الإو & هيف اموي
سيلو ، مهل هنأ حص دق نم "ىشب هيف رراقت نإو ىأرلاب فالتخالاو ىأرلا



 س ٤٥٩

 عقو نإو ى هب اورقأو هولاق ام ىلإ همسق ىن وهف 0 ها رارقإ ال نم مهف

 هبجوي ام ىلإ عجار رمالاف الإو © زاج مهنيب اميف هيف ءىش ىلع ىضا رتلا

 هل رقأ نمل وهف ، هعم وأ هل هنم ضبقلا لبق نم كلذ هلوق ناك نإو . مكحلا

 ىف اميف ةجحلا هنأل هيلع د ربف ، اذه لثم ىن بيغلا ىلع عفدي نأ زجم مل ، هب

 ىف ناك ولو كلذك وهف الإو هريغب ةجحلا هيف متأ 3 هبذك حصي مل ام هيدي

 ؟ ابذاك ةريرسلا

 مهنال آل دلبلا لهأ فرعي رمآلاو 0 ريغص دلب ىلع هالو نإف : هل تلق

 & تام دق ةيابحلاب رومأملا و ح ه ربخ) مكو { اذهل يك فرعيال هنأ الإ نولياق

 ىلع ءارقفلل صالخلا نإ لوق كلذ ىف له ؟ رمآلا اذه صالخ ىن هجولا ام

 قح ىف لدتسي هب امب اذه ىث لوقلا نم ىضم دق : لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه

 ىلإ هيف عجري هنإ ، وه مك هعم حصي ملو ، هرادقم لهجف هفرع نم

 هيلع و،هيفةجحلاهب مقت ملوهب لهج امو & هصالخلا اذه نم هل دبالو ىرحتلا
 ايف الو { هل ء ىش الف كلذ ىف اقح هل نأ هعم حصي مل نمو ح لوهجملا وهف

 ، هبر ةفرعم نم سيآو وه نمل هفرعي ملامو ، همرغ نم هفالتإ ىلع نوكي
 & لوق ىلع ءارقفلل نوكي نآ زاج‘ هتفرعمب اموي ةجحلا هب موقت نأ جري ملو

 رثكألا ىه ةزاجإلا نأ رغ مهل هزاوج ىف فلتخم امم هنإف ، لاح ىلع ال

 . كلذ ىف لمعلاو لوقلا ى

 هلأس لب ث ةاكزلا ملست ىلع ادحأ ربجي مل ىل وتملا اذه ناك نإف : هل تلق

 ث داسفلا نم هب ام ىلع ناك نإ : لاق ؟ كلذ ىف جرحم هلا ربج الب اهضبق

 ©دابعا! نم اهس ُنَم ىلع دالبلا ى ةرداق هل ديل { لاحلا ىف ىقتي نم لاحم

 ءادآلا نع عانتمالا ىف نموي ملف ، دانعلاو ملظلا لهأ نم اهيلع هالتو نه وأ

 لاوسلا نع هيلإ ىدوي اميف حصي ل ، لاملا وأ سفنلا ىلع قحم هل سيل امع

 حيحص و > رثآلا حيرص ق ك باوصلا ىعم ىلع هيف ج رخيف ههبشأ ام وأ

‘ رمآلا نطاب ىف { رهقلاب ذخأل! نم هيف امل ، ربحلا نم هنأ الإ © رظنلا
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 3 ناوعألا نم كللذ ىف امه نمو & ناطلسلاو ىل وتملا نامض ىف نذإ وهف

 نوكيال فيكف ، اولذب امل مهبأرو اولخول مهنأل هلذب ىف ىضرلا مدعل
 ملو هرش نم نمأ نإو © مهنم زاجام ىلعال © هلهأ نم هذخأ دعب كلنك

 ىضرلا ىلع هيلإ عفدي امل هضبق ىن نمضي مل ڵ هرض نوك عنملا ىلع فخ

 هيلإ ملس نم ىلع ع سابل الو عادخ ام ريغ نم هلام ىن هاضر زوجب نمم .
 . كلذ ىف ةفرعملا دعب طرفم ءايح لاجأ الو ، سانلا نم

 ىلإ ىنإف هريغل ملظلاب هناطلس ىف فرع دق نم مهلإ هثعب نإف : هل تلق

 ءاج امب مه ربخأف © اهلهأ نم ةاك زلا ضبقي نأ هرمأو © اهيلع هالو ىنلا دالبلا

 ؟ ال مأ ءىش اذه ىلع هيلإ ملسي ام ضبق ى هيلع له ا ادحأ لأسي ملو © هيف

 موزل نع جرحلا نيأف 0 هلاقم نع ىفكي ام هلاح ناسل ى نآل معن : لاق

 ةل زنم ىف لزن نأ ذعب ،هرمأ نم اذه ىلع هلهأ نم ىضرلا ىلع ال & هذخأي ام
 ردقنإ هلام وأهسفن ى ملظلا نم ء ىشب هذخأي نأ عنمب مل نم ىلع نمثوي ال نم

 ، هالو ىذلا هناطلس نم هملظ ىلع ةردقلا هل نم ىلإ هب ىعسي وآ 0 هيلع

 ىف مومعلا وأ 2 هيلإ ملسي نم عم صوصخلا ىلع هل حصي نأ الإ ، هربغ وأ
 عف ريال و ، لام الو سفن ىن لاح ىلع ء ىشب عنتمملا ذخ؛ويال هنآ دلبلا عيمج

 هيلإ ملسي ام نامض هرمأ كلمب نمل همزلأ ال ىنف هملظي نأ فام نم ىلإ هيلإ
 : كلذب ةفرعملا دعب

 ميلست ىلع مكربجأ ال ىنإ : مهل لاق مهلل لصو امل وه نإف : هل تلق
 ، هرضي امم ىسفنب هبقاعأ الف الإو ، هاضرب هتذ>أ ائيش ىناطعأ اف { ع ىش

 ؟هيلإ هعفد نم اذه ىلع هضبقي ايف همزليأ ، ادبأ ىنرمأ نم ىلإ هيلع عفرأ الو

 ، هب ردقي نمم هريغب وأ ، هتاذ نم هيلع ةردقلا هل نم قح ىف معن : لاق

 هلدي ام هل حصي مل ام هلاقم ىف نموي الف « ةنايخلا رهاظهلاح نم اذه ىلع هنأل

 ء نامضلا نم دبالف الإ و © هلام نم كلذ هيلإ عفدي مل نم ا عم © هقدص ىلع

بقاعي نأ نامألا نم هرهظي ام ىلإ نئمطي فيكف © ناوعألا ةلمج نم هنال
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 ىلع مسق نإ و ، ناطلسلا عم هيلع ةعيفرلاب الو ، ررضلا نم ءىشب عنتما نم
 جرخي مل ، لزان ةمهلا لع ىف دعب وهف نامألا ىف هسفن ىلع ظلغأف هلوق

 هرمآىلع ايةم مادام، هتدارأ ركمل نوكي نأ نكمم ذإ ردغلا هنم نموي الو اهنع

 . كلذ هل حصي وأ

 هيلعأ اهلام ةلأسملاو لاثوس رغب هتاك زدحأ هَضَبَق نإ ثلذكو : هل تلق

 ى.لوقلا نم ىضم دت : لاق ؟ ال مأ اذه ىلع هضبق ايف صالخلا و نامضلا
 عجراف هيف رظنلا د رت نإف 0 عض وملا اذه ى هتداعإ نع ىفكي ام اذه لثم

 . كلذ ىلع هتل دمحلاو 2 ىنعملا حضاو لوقلا ىن هدجم همدقت امم © هيلإ

 ءاجام اهلهأل ركذي ملدلباا ىلإ لصو نأ امل ىلاولا اذه ناك نإف : هل تلق

 3 مهعم حصف هوفرعو هربغ نم مهل رهظ مهنأ الإ ، يناخلا كلذكو © هيف
 هناطلس ىلإ وأ مهيلع عفري نم وأ © هنم افوخ هيلإ عفدي ام نامض هيلع نوكيف

 ،هلامع ةلمج نم هنآل ، هلاح نم اذه ىلع & معن : لاق ؟ال مأ لاحلا اذه ىلع

 ،در ىلع ردقي ملو ، هفلتأ ام مرغو ء هيدي ىن ام در هيلع ىقبي امم وهف
 هلوصو نإف { هيف مهاتأ ىنلاب مهربجم مل نإو . ىضرلا ىلعال 2 هل هذخأل

 هل سيل ام ةيدأت ىن مهل ربحلا ىنعمل هروج ىف بجوم هنأك ع اذه لثمب مهلإ

 لثم ىف اظفل هنثادبإ نع ىنعم مهب هدارأ و هيف ءاج ام روهظب ىفك و 0 مهباع

 . كلذ ى امهنيب قرفال ذإ { اذه

 نأهل له © امارح هابج امم ائيش لماعلا اذه دي نم ذخأ نمو : هل تلق

 هعم حص نأ دعب هدر ىلع ردقي ملو هيدي نم هفلتأ نإ همرغ وأ ، هيلإ هد ري
 امأو ، هزاوج ىف فلتخي امم وهف هيلإ هسفن ءىشلا د ر امأ : لاق ؟ هيف رمأ

 . زوج امه هملعأ الف هموزل ىلع همرغ

 لدعلا هجولا اذكه : لاق ؟ هلهأ ىلإة ردقلا عم هماسينأ هياعو : هل تلق

ث ءارقفلا ىن قرفي نآل زاجف الوهجم هيدي ىف راص الإو © مهفرع نإ هيف
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 هنإو . كلذل هزاجأ نم ىأر ىلع ةلودلا زع ىف لعجيف لاملا تيبل نوكي و

 . رثكأ ةحابإلاف اذ نم عنملاب هيف ليق دق ناك نإوء لزهلاب وه ام ولصف هلوقل

 نمل وأ 0 : رب بحلا نم دحال ةيابحلا نم عنمت كارأل ىنإف : هل تلق

 نمل الو © امهل اهزمجت الف ، ةيامحلا ريغ ىلع اربج لدعلا ةمنأ نم نوكي
 ملعلا لهأ لوق ىف ملظلا نم اذه ىلع امهنأل معن : لاق . كلذ ىلع امهناعأ
 قيرطبهل سيل ام حيبأ نأ الو ، هل زاوجالام زيجأ نأ ىسفن قىرقأ الف

 افالخ ء هيالع ةنوعملا زاوج ىلع هيف لدأو هتاكز ىف عسوأف 2 ةحابإلا ىف

 قحأ قحلاو نينمؤملا ليس ريغل نيدلا ىف عبتملا نوكأف ، عمجأ نيملسملل

 قحلا نمال هنإ هيف كش الام اذه و ، عضوي نأ هب ىل وأ لطابلاو ، عبتي نأ
 هدعب اه هنأل ، لاح ىلع لطابلانم هل جرخم الف قحلا ادع امو ، ءىش ىف
 ح عنق نمل مارحلا نع ىفكي ام لالحلا ىفو ؟ نوفرصت ىنأف & لالضلا الإ

 لوقلا ىف هفلاخ نمل رذع الف الإو ، عبتا نمل روحلا نع ىنغيام قحلا ىو

 سيل امةزاجإ نم ىنرذعاف { ىأر الو نيد ىف لهجالو ملعب لمعلا ىف الو

 3 نملاضلا نم نوك أ نأ ىشخأ ىنإف © هريغو هذه ىف زاجم قحلا ى

 . كالذ نم هللاب ذايعلاو

 ام رح مهنم هابج ايف مهيلع هروجو مهل هماظ نم اذه ىلعو : هل تلق

 { ثالذل قحتسم ريغ انأ و { مكتاكز تيبج ىنإ مهل لاقو مهيلإ ءاج نإف

 مأ ؟ لوقلا اذه دعب هوأربأ اذإ هيفكتأ ةءارملا مكنم ديرأو ، اهضبق ىنعي

 ايدعتو اروجو مكا ىنم املظ مكتاكز تيبج ىنإ مهيلإ لوقي نآ جاتحم
 نع ىفكي ام هدا فنا ىلع امهنم دحاو لك ىفف : لاق ؟ ال مآ مكيلع

 " ثالذك امهف ث اظفل لوآلا نم حض وأ ىناثلا ناك نإ و.ىتعمل امهنأل ، رخآلا

 ه ريغب وأ هتاذ نم نوكي امب و . هل هيلع هنأ ثلثلوأ نم هب هفرع نم قح ىف
 ةءاربلا نوكتف لوقلا نم هفرعي هب ام ىلإ هموزلب هفيرعت ىف جاتحيف الإو

مهيف هب هرمأو مهيلإ هثعب نم ىلع هنأب نظ ىف ال . ةفرعملا دعب نم هقح ىف
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 زوجيف © ةفرعملا دعب و لاح ىلع ء ىش ال هنأ وأ .0 لامعلا نم هابج نم ن ود

 ، طرفم ءايح ىف الو ، ةيقت نعال ، ىضرلا ىلع هنم زوجت نمم اهلبق نإ هل
 هنإف & هيدي ىف ىقب اميف ال ، همرغ نم همزلي ءىش نم هفلتأ اميف هثزجيف
 & لاح ىلع ءىشب سيلف ةيقت نع ناك امو © هيف اذه ىلع لخدي ال

 نم لوق ىلإ ليمت ىسفنو ، طرفملا ءايحلا نم نوكي امب هتعارب ىف فلتخمو
 . كلذ ىف هزبجي ال

 عفدي ام مهلاومأ نم مهلإ اوملسي نأ دحأ نم اودارأ مه نإو : هل تلق

 ء ىثهيلعال و هل زوجيأ« ه رمأكلمب نم لاحم مه و هرض نوفاحم نم رش مع هب

 هزاوجم هيف ليق دق : . معن : : لاق ؟ هممإ الو اذه ىلع هيلإ هملسي ام نامض نم

 مهيلع راج نم ىلع ثالذ اممإو 0 هممإ الو © هنامض نم هيلع ء ىش الف هل

 3 هماظ ىلع ةنوعملاو هرمأل ةيوقتلا هب دصقي مل ام اذه ىلع ال © هب مهذخأت

 مرغ موزلو نامض نم هب نوكي ام نود مثإ نم اه ام ةدارإلا ءوسل هقحليف

 نم دحأ ىلع ىفخم الام قرفلا نم امهنيبو٤ ءىش ى لوآلا نم ال . اذه نآل
 . كلذ ىف قحلاب ةفرعملا لهأ

 افوخ هليجعت ىلع مهلحم و هب مه رمأيف هبلع مےهدي نل زوجي و : هل تلق
 ؟ هعفد ىف هنودوي ام ىلع ,ةدايز ررضلا عوقو نم هكرت وأ هربخأت ىف مهيلع
 اذه ريغ ىلع هيف ام رظنلا ىف سيلو ث هل زوجي امم هنإ اذه ىف ليق دق : لاق

 داز ام وأ سفنألا ىلع افوخ لاح ىلع هلذب .ىف مه ةزاجإلا نم هيف امل٬ رثآلا

 نم هب مه رمأي و هيلع مهلدي نمل زوجم نأو دبالف ل زاج امو ي لاملا نم هيلع
 نم ىشح امعفدب ةحلصملا ءاجر { رمأ و ىبن اذ مهف ناك ولو & ربج ريغ

 3 هريخأت وأ هكرت ىف ةفاخلا دنع هليجعت ىلع ضي رحتلاب سأب الو ، ةرضملا
 باوصلا ىنعم ىلع جرخ نإف . هربغو ىلوق نم اذه ىف رظنيف . ملعأ هللا و

 هيلع درلاو هل كرتلاف الإو ، لمع جاحلا دنع هبو، لبق ىأرلا وأ نيدلا ىن

 . لاح ىلع زوجي ال قحلا ريغ نإف 0 قحأو هب ىل وأ
/
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 ،هيلإ هعفد نم ىلع هد رو 0 ةيابحلا هذه نم رابحلا هلبقي ملامو : هل تلق

 رمأب الإ هل سيل هنإ ليقدق : لاق ؟ ال مأ كلذ ىف ىرخأ ةرم هملسي نأ هلله

 هدر ىف جاتحيف ىضقنا دق لوآلا رمآلا نآل ، هل هوزاجأ اون وكي مل نإ ناث

 ، هب هرمأو هيف هل نذأ نمو ، ىرخأ ةرم اذه ىلع هب هورمأي نأ ىلإ هيلإ

 . كللذ نم هل ايف هل زاج

 دارأ مث ، اهملظ ملاظم نم تانامض هيلع نميف لوقت امو : هل تلق

 ى اهميلست الإ هعسي ال مأ هلام ى اع ىصوي نأ هيفكيأ 0 اهنم صالخلا

 ىلإ اهد؛وي نأ الإ صالخلا ىلع ةردقلا عم هل سيل هنإ ليق دق : لاق ؟ هتايح

 اهمرغ ىف همزلي وأ ، دعب هدي ىل تناك نإ اهدر ىن هنكمأ ام لجعأب اهلهأ

 . ةليح اهدر ىلع ردقي ملو ص هممرحتب ناد امب كاهتنالا هجو ىلع هفلتأ نإ

 . اهم رغ ق ءادألا نم همزلي ام كرتي وأ اه ىصويف هيدي ق اهعدي نآ امإ و

 ىقالو ربخ ىف هل زوجم امم هملعأ الف 0 اهربخأت ىف هل نوكي رذعل ال

 . رصب ىندأ هل نم رظن ىف غاسنيال نأ وجرأو ، رثأ حيحص

 ءارقفلل اهنم صالخلا راصو اهبابرأ ةفرعم هيلع رذعت نإو : هل تلق

 قرف نم لهو ؟ توملا دعب اهب ةيصولاو اهرخأت هعسيأ ، مهف رعم مدعل
 ؟ ال مأ هريخأتو هتيدأت ليجعت ى هبر فرعي الامو 0 هبر فرعي ام نبب ام

 اهموزل نمح اهب ةيص واا عم اهرمأ نم اذه ىلع اه ريخأت ىن هل نإ ، معن : لاق
 اهلهأل اهنأ ىلإ بهذي نم لوق ىلع همزلي امم هارأ ىنأكو ، قيضلا نم هعس

 ، ثالذك رشحلا اهيلع ىنأي وأ ؤ مه الإ كلذل ةياغ ال ، مه ريغل اهز.جم الف

 حضاو صالخلا ىلع ةردقلا دنع هريخأت و ءادآلا ليجعت ىن امهنيب قرفلاو

 عم هماقم موقي نم ىلإ وأ هيلإ ىدأوي نأ الإ هيف ليبس الف هبر فرع ام نآل
 3 هلام ىف ىضراا هنم زوب نمم اضرب الإ هيلع ردق ام لجعأب ةنكملا

 ض ملعلا لهأ لوق ىف ملظلا نم رذعل ال هريخأت نإف 2 هليجعت نم دبالف الإو
هيف ربخم هنآل ءارقفلا نم هل زوجم نمل هقيرفت ىف كلذك هبر لوهحلا سيلو
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 ىف بجاولا نمو . هزاوج نم عنمب نم ىأر ىلع ال ص هزاجأ نم ىأر ىلع
 نإو ، عامجإلا ى هلامب قحأ هنأل ، هريغ ىلإ هب ودعي الأ هفرع نم قح
 . كلذ ى هل رايخ الو { هيلع ردقف هنكمأ ام ىنم هيلإ هدويلف هرضحم مل

 دارأ مث ، لدعلا نمز ربغ ىف ةاكزلا ةيابجب ىلتبا نمو : هل تلق

 نظلا بلاغ ىو 0 هنم ضبقي مل نمو هنم ضبق نم ف رعي ملف صالخلا

 نم هفرعي ال ضبقلا نأ الإ ، لاومآلا لهأ نم الإ نوكي ال هضبق ام ملست نأ
 هيلع نايض ال هنأ ىدنع ىذلاف : لاق ؟ عنصي فيك ، صالخلا دارأ نيح

 هتوبثو & مهاضر زاوج عضوم ىق هلهأ نم ىضرلا ىلع اذه نم نوكي ايف

 جرخم ‘ نماض هل وهف ، مهيف ههشأ امو مهل ربحلانم هريغ ناك امو © مهيلع

 ه همرغ هيف همزلف هفلتأ وأ هدي ىف ءىشلا ىقب هنايض نم هب أرىي هجوب هنم

 ج هبر لوهجملا ىن راص وه نمم هفرعي ملامو . هعم هل حص نمل كلنك وهف
 . كلذ ىف لوقلا ىضم دقو 0 هيف ام ىأرلا نم هقحلي نآل هيلع زاجف

 لهأ لام ةلغ نم ةاكزلا جرخم نأ نيقيلا ىف ناك اذإو : هل تلق
 هتجوز نم وأ ، هدلو نم وأ لاملا بر نم هنأ ىناحلا نقيتسي ملو ى لاومأل

 ء ةرملا داصح ىلع هل دعاسم وأ لالدلا نم وأ ، هليكو وأ هكولمم وأ

 اهنم ةيجراخلا لاومألا لهأ ىلإ نايضلا عجرم نوكيأ ث ربقف وأ رومأم وأ
 نيروكذملا ءالوه دحأ نم ىباحلا هنم ضبق نمل وأ ؟ ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا

 هذه نإ هل ضبقملا لاق نإو هل راص دق نطابلا ىف نوكي نأ نكمأ اذإ

 ؟ كلذ ىف قرف له ، هل لقي مل وأ ، ضبقلا نيح نالف لام نم ةاكزلا
 ،هروج ىن اهنم اذه ىلع ىطعأ ام هتلغ نم ضبق ىذلا لاملا هل نمل وهف : لاق

 هنم نوكي امبو © هب "قحال وهف ، لدعلا مكح ىف لصألا عبتت ةلغلا نآل
 ، ه ريغل ال هيلع درلاو ، هل نايذضلاف دعب حصي مل امو © هرغل :1 حص ام الإ

 ءاوس © هل همكح ىف هنأل ، هزاوج ىف ههبشأ ام و أ هنذإ نم زاج ام ىلع الإ

 هبّرقأ ث امهنيب قرف الف ، هرمأ رعغب وأ ، ه رمأب رعغلا نم وأ هدي نم هذخأ

( ٢! ج: راثآلا بابل - ٣٠ م )
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 كشي نأ هل سيل ىذلا هلصأب هلعل كلذك وهف رقي مل وأ هربغل هنأ رغلا اذه

 ء ىشب بيخلا ملع نم نكمأ نإو ى هعفدي نأ هل ال نمب هيف ةجحلا مايقل و أ هعم

 ىلع هئاقب نم نوكي ام ىلإ عوجرلا وه هيف قحلاف الإو © هدنع حصي ىتح

 قحلا نع نظاا نم ىنغي ال ام عبتي نأ نم قحأو هب ىلوأ هلصأ ىف حص ام
 نع الو ، ىضترتو هبجوت ةجحل هلاح ىلع نوكي نأ نكمم ام نوك ريدقت ى

 نكم ام هلام نم هل هريغ جارخإ ريغ هنوك ىف .0 ىمَسنقُيَف هحضوي ليلد

 نآل 0 هلاوز نوك حصي ىتح هكح ىف قحلا مهل هنإو © هلاح ىلع نوكي نأ
 حصي ىتح نئاك ريغ همكحف نكي ملامو.&.ىوح هدي ىن امب ىلوأ ديلا اذ

 ىلإ هب ىدعي نأ هنأ هل حص دق اميف حصيف زوجي اذه ىلع فيكف 2 هنوك
 ىف هب امب ، لآ هيلإ نم ىلإ ث هنع لاز دق هنأ حصي نأ لبق نم 3 هريغ

 ف زوجم ال ءعىشل اذه نإ © هل راص نم ىلإ هكلم نع جرحم و رهاظلا

 3 اذه ىلع هنذإ نع لاملا نم هجا خإ ىف سيل ذإ مكحلا الو ، عساولا

 ىف ةحصلا بابسأ نم ال هنآل ، هدي نع هجورخ ىلع لدي ام هنذإ ريغب وأ
 نوكي نم دي نم هذخأ ام و { حص نإ هب ذخو هف رعاف © لاح ىلع ء ىش

 هنأ وأ © هيلإ اولزن نإ هب هل مكحم ، هيف ذي اذ راص نأ دعب نم هدي ىف

 نإو © هل وهف ه رغل هنأ حص الو دحأل هب رقي ملو & هدي نه الإ هفرعي مل

 3 هرارقإ زاوج عضوم ىف هب هل رقأ نمل وهف نالف لام ةاكز اذه نإ هل لاق

 . ثالذ ريغ حصي , مل ام هدي ىن اميف ةجحلا نآل

 ؟ مهيلع ةيدعت اذه ىلع مهنم هل جرخأ ىذلا كلذ سيلأ : هل تلق
 : لاق ؟ ال مأ هلام نم ذخآ نمل ال { ال نوكيف مهنع ىرجت ةاكز مه هملظ و

 امم وأ هب ىل وأ هدايق ىلع هبرف { همكح ىف ةاكز ال جارخ هنأب هيف ليق دق

 هنأو ، هيلع درلاو هل نامضلاف {& هكلم ىف دعب هنآل ، همرغ ىف نوكي

 . هيف ام حصآل

.ىباحلا فرعي ملو ،تايابحلا هذه نم هدخأي ام طلتخا اذإو :تلق
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 زيمتم ريغ كلذ راصوأ ث ناضلا نم هلامو © هقح قح ىذ لكل زم نأ

 هيلع هبتشا دحأ اع رو © كلذ نع زجعو 0 ةفرعم ىق هدنع مسقم الو

 هيدل نوكي ام . هنم ذوخأم و ث نايضلا لهأل ثكليرش هنإ هيف رمآلا

 ةفصلا هذه ىلع ءارقفلل نامضلا اذه ريصي لهو ؟ال مأ نامض و قح

 هجرخمال هل هطلخ نآل ، هلهآل هنأ الإ قحلا ىف هملعأال ىننإف : لاق ؟ال مأ

 ء اع لوقي نم ىأر ىلع :{ هدحو طلخلا ريغ ىرخأ ةلعب الإ كلملا نع

 همسق كردأ نإف ث هب قحألا مهفالإو اهاري نم لوق ىلع هب نكي نإف
 نأ نم عضوملا اذه ىن هل دبالف الإ و 3 مكحلا وأ عساولا ىف هيفزاج ام ىلع

 لثم وأ ، ةميق نم لدعلا ىف همزلي امك ،© هقح قح ىذ لك ىلإ لصوي

 3 لصألا ىف نومشم هنآل ©. هزاوج عضوم ف ىضارتلا هيلع عقي ام وأ

 هعم حصي مل نإو ث هنم هثربي هجوب هموزل نم جرخم ىنح نايض ق وهف
 ، هيلعو هل ةجحلا هب موقن نمم هربغوأ هملع نم ةكرش هيف هل نأ

 , هل ىغبنيفالإو ث مهنم ىضرب الإ مه هدي ىف ايف ءاكرشلا ىلع هلخدي الف
 هسفنل مازلإ الب ةبير نم جرخيل © هريغ نم هل هتيدات ىف طاتحم نأ

 هيلع مول الف هموزل حص ام الإ ىدثويال نأ هبجعأ نإو © هم زايال امع

 مكحلا وه هنآل ، هريغب هعم حصي وأ ، هركذي ىنح هركذ نع باغ اميف
 لا مكحلا ىف راصف ، مهيلإ هدر ىلعردقي ملو اذه نم هفلتأ امو ث هيف

 نيع باهذل ةكرشلا ىنعم نع جرخ دقف © مرغلا نم هيف مزلي ام
 ض هدح ىلع هل نمل هيدوي نآ قح لك ىق 0 هيلع نوكي ام ىلإ كرتشملا

 اميف زوجم نآ ىسع و الف الإو . هريغ هعم هكرشي نأ ىضر نم الإ

 هقحلي نآ زاج ام ىلع هيف حلطصي ملو ، همسق عنتما نإ ، كلذ نم ىقبي
 زاوج مدعل همرغ ىف نوكي ام ىلإ عجري هب ام عضوم ىف ىنملا اذه

 هيديب ام لدبي نأ هل زاج نتلو ث هيف هيدوي امم هيلإ عجريف { همسق
 اهف كلت نإف ة لاح ىف لكلا نيب هل عيزوتلا هيف مزلي ام ىلإ لام نم

الإ لاصفنالا نوك دعب قوقحلا سفن ىفال 0 لاملا ىف ىرخأ ةكرش
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 هقرفي مل \ لبق نم هب ام ىلع ىقبف © اكرتشم لصألا ىن نوكي ام

 . كلذ نرظني و . ملعأ هتلاو . هقيرفت نوك هيف اذه ىلع بجوي ام

 هيبجم امو لماعلا رمأب ةاكزلا ىج ناك اذإ لماعلا نوعو : هل تلق
 لماعلا دارأو ث لماعلا هضبقي و ٤ كلذ نم هديبو هدنع ربصيو هعمجمو

 ؟ سانلا ىلع هلعج ىذلا نوعلل صالخلاو ءادألا همزلي ‘ صالخلا

 : لاق ؟ال مآ نوعلا مهنم اهضق ىلا .ةاكزلا لهأل نوكي صالخلا مأ

 3 مهماقم هيف موقي نموأ 0 مه نوكي نم ىلإ هئادأبالإ هل صالخال
 هب ىلوأ وه نمل همدع دنع هلام حلاصم ىن هلعجب نأ هرمأ كلمي نمل زوجمو

 ف ملعأ الف © هب هرمأو © اذهل هلعج نم ىلإ هدري نأ امإو & هعم

 ! : هل زوج امم هقالطإ

 ، ءارقفلل هب ىصويف هلام عيمجب طاتحي نأ دارأ اذإو : هل تلق

 آدبوم افقو ءارقفلل هتلغب ىصوأ اذإ هيفكيأ ، هبر فرعي مل نامض نم

 كلذ هيفكيال مأ ، هبر فرعي مل همزل نامض نم كلذو ع ةمايقلا موي ىلإ

 : لاق ؟ ءارقفلا ىلع هنمث قرفيو ، لصألا عابي نأب ىصوي نأ الإ
 ىناثلا نأ ريغ ، ءارقفلل هزاجأ نم لوق ىلع زئاج امهالك ناهجولاف

 . ىأرلا اذه ىلع زىجأ هيف ام لصأ لاإ ىندألا وه ناك نإو © امهنم

 لح ءىش ىأو 0 اعفن م ودأ لاملا ءاقب عم نوكي نأ ىجرأ هنأك لوألاف

 ىف نأ رمغ ، هل هزاجأ نم لوق ىلع هصالخ نم راصف ع زاج امهنم

 ىلعا ىتأي ام ، ىدملا لوط ىلع ةلغلا نم هل ن وكي نأ ىجري ام هفيقوت
 . كلذ ىف ةدايز و همزل دق ام

 ،هدالوأ نم ءارقفلا ىلع هلام ةلغ ق رفي نأ ىصوأ نإو : هل تلق

 ءاش نم ىلع لاملا اذه ةلغ قرفت مث ،اوضرقني نأ ىلإ هدالوأ دالوأو

نامض نم ثالذ و ةمايقلا موي ىلإ آدب“وم افقو ء نعملسملا ءارقف نم هتلا
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 نإو ؟ال مأ تباثو زئاجو هل فاك اذهأ © ابر هل فرعي ملو © همزل

 كلذ ىنفرع ؟ صالخلا هجو فيكف ، هل صالخ هجو اذه نكي مل

 صالخللاهجو امه و ، نيهجولا زوج نآ الإ اذههتين.نكت مل و،كلاهملا تيفك

 ىسعف هيردي ال نمل هقارغتسا عضوم ى امأ لاق . هتثرو ىلع راضملا ةلقو

 لب ث مهريغك هيف مهنأل ةيص ولاب الإ مهلثم هزاجأ نم ىأر ىلع نوكي نأ
 نم عنمب فيكف © هتايح ىف هل زيجأ دق هنأل ءارقفلا نم لصألا ىن هب ام

 © هماع ى مهسم دحاو لكل زوجب ام رادمتم ىلع داز ام الإ ؟ هتامم ىف هزاوج

 { همايأ ىن هل زاوج ال ام زيج نأ هل سيل ذإ عنملاب هيلع لخدت ةلغلا نإف

 نأ ث لوقلا اذهب لمعلا هيف دارأف اذه لثمم ىلب نل ىج نم ناك دقلو

 نم ىلوأ هب ,وهف مولعمل ال هدايق ىلع هنآل مومعلا نم هب ام ىلع هك رتي
 هيلإ رصي نأ لبق نم ه رغل عنملا نم هيف ال ىوهلا لهأ هب صحم نأ

 . هل .زيجأ دق ام قفاو دق هنإ هيف ليق نإو هكلمت نم زاجام هل هزارحإل

 هزاجأ نم ىأر ىلع هدعبأ ل هللا ريغل هب دارأ نوكي نأ الإ ه۔اع مول الف

 اهنآل ، ءىشب سيل مهريغل هب ةيصولاف3هلهأ ريغل هزيجم ال نم لوق ىلعو

 همزل امم ةيقب هل نوكي ام عضوم ى امأو . هل سيل امم هدايق ىلع

 ىلع افيح اهثلث ىلع داز امب اهيف عوطتي نأ هل سيلف هلام سأر ىف راصف
 دقف طايتحالا دارأ نمو ، لاح ىلع هلام ىف هقح نم كللذ نآل هثراو
 . هل زبجأ

 افافك ناك وأ، هفرعي ال نل هيلع امب ىفي ال هلام ناك نإف : هل تلق

 نوكيأ،هبر ف رعي ملو ،همزل نامض نم هتوم دعب هب ىصوأف ،هيف ةدايز ال
 ام نادبألا ةرطف هثانغ عم همزلتو لاملا اذه نم باصنلا غلبي ايف ةاك زا

 مل ، هلدعب هيف هرمأ نم اذه ىلع ال ، معن : لاق ؟ال مأ هيدي ىن ماد

 ىنح سهيلعو ها اميف هيلإ غلب نإ ىنغلا مكح ى هب وهف هريغل هدي نم لزي
ىف ةملظملا مهل نم حصي وأ هدعب نم هلعج دق امل لاملاب ىضقيف تومب
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 الإ هل ربخأت ام ريغ نم ، هقح قح ىذ لك ىلإ ىد؛وي نأ همزليف ،هتايح

 & هيف مهل حص امي ىلوأ مهنإف ثالذكف ،هتافو دعب مهل ةجحلا مقت نإو ك رذعل

 ،قح عنامل هزاوج معنتما. نإف ، زاج ام ىلع حلصلاف الإو همسق نكمأ نإف

 لوهجملا ىف هقحلي نآل زاجف هب ىصوأ ام ىلع ىقب ام هلاوز ن وك جري ملو
 هتيدبأف آرثأ هيف دجأ مل اميف اصوصخ هلك اذه ىن رظنيف لوقلاو لمعلا نم

 © هربدتف اباوج و الا؛وس ىدنع نم كلتدز دقو ىأرلا فيعض ىنإف ارظن

 قحلا ريغ نإف © هلضف حضتاو © هلدع حص ام الإ ىلوق نم لبقت الو

 . ملعأ هللاو . زوجع ال

 دلبلا لهأ دنع نم ىجي ىذلا ىلاولا لماع ىفو : ىلمازلا : ةلأسم
 دلبلا لهأل زوجيآ ، لماعلا ىنعأ ث ةقث ريغ هنأ هرذع ناك اذإ ث ةقدصلا

 راثآ نم تعمس ام ىلع : لاق ؟ال مأ اهنم ن وأ ربيو هيلإ مهناكز عفد

 مامإلا هال و ىذلا ناك ، ةقث ريغ هنأ مه نيبت اذإ نوأ رمي ال مهنأ نيملسملا

 نيماسملامامإ هال و دقو © ةقث ربغ وأ ةقن هوف رعب مل اوناك نإ و -+ ىلاولا وآ

 مهدنع حصت ىنح هيلإ مهميلستب ن وأ ري مهنإف ، مهيلع هلعج ىذلا هيلاو وأ

 . رابخآلا رتاوتب نيملسملا لام ىن هتنايخ ةمهت هيلع رهاظت وأ ك هتنايخ

 . ملعأ هللا و

 اذه فلع نأ هل روجي له © ةقدصلا يناجو : ىحبصلا : ةلأسم

 ادحأ فلحم الأ دصق "نإو ؟ اهنامتكب نومهتم مهلكو © اذه نع زواجتيو

 هيلع ض رعي الرضعب و ، نامتكب همهتا نم ضعب ىلع نيميلا ضرعي هنأ الإ
 ، هميلست هنم ضبق ملسو اهبلع لكيو ع نيميلا هيلع ضرع نف ، نيميلا

 ؟ ال مأ هعسيو هل زوجيآ { هليبس ىلخو © هكرت نيميلا ىلع مرغ نمو
 هب لمع لدعألا ىأرلا نم راتخا اذإ مك احلا نأ راث آلا ىف تدجو : لاق

 ىلع وهو © رخآ لوقب اذهولوقب اذهل مكحم الو ، عيمحلا ىلع هب مكحو

، طوحأ ةاكزلا ىئ نيميلا هكرت امأو . هنم لدعأ هريغ ئري ىتح هيلع ام
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 نمدي نم الإ ةاكزلا ضبقي الو . فالتخا اهيلع رمحلا و نميلا زاوج فو

 ومني لاملا تيب و لدعلا نم راثآلل ملستلاو ، فيوخت الو ديدهت الب اهرقأ
 . هيف .دصقلاو مهقوقح ءارقفلا ءاطعإو قحلاب مايقلاو لدعلا ذافنإب كرابتيو
 . ملعآ هللاو

 مهانيمح ( رشوب)لهأ ىف تركذو : ناضمر نب دوعسم خيشلا : ةلأسم
 رحبلا اولخد اذإ املظ مهذخأي نمم مهيمحن ردقن الف رحبلا ى امأو رملا ى
 : لاق ؟ ال مأ ليبسلا اذه ىلع مهنقدص "ضبق انل لحمأ « هللا قرر نوبلطي :

 كلذ كل زئاجف { مهدالب نم ةقدصلا ذخأت تنكو 4 مهدالب ىن مهتيمح اذإ

 . ملع أ هللا و

 لجر ىفو : ىدادملا ريشب نب دمح نب هتلا دبع خيشلا نع : ةلأسم

 هدي ىن ام ةلمج نع ةضف ةيرال ىتئام نينسلا ضعب ى هلام ةاكز جرخأ
 ىرتشاو ، تقولا كلذ دعب نيدلا ثلذ ىضقف هنا دا نيد و هلام سأر نم
 ىئامب ضيأ ىرتشاو ث ةنيبلا كلذ ىلع هدنعو ث ةيرال فلأب :لام لصأ
 ه رثك أ بهذف { هلام سأر لك ن راصو ( ةراجتلا تفعض و « الام ةي رال

 ةيرال ىئام جارخإ ىلع هرجيل هيلع لمحم نأ هعسيو مك احلل زوجي له
 ،لوآلا لثم ىدنع ام لوقي لاملا بحاصو ص لبق نم ج رخأ ام ىلع ةضف

 مكاحلا نأف { هلام نم هدنع امو هعاتم ىلع هفق ور نأ مكاحلا نم بلطيو

 نإ : لاق ؟ اذه سانلا ىلع له ع سبحلا ىت هثاقلإ وأ ةيرال ىتئام ملستب الإ

 ن ودبعتملا مهنآل مهانامأ ىلإ مهو © لاومآلا باحصأ لوق كلذ ىف لوقلا

 . ةمهتلا ىلع ال و نظلا ىلع مهسبح ز وجي ال و 3 اهنع نول وئسملاو > اهس

 مهديأ ىن امب حيرصلا حيحصلا رارقإلا و 2 ةلداعلا ةنيبلا ةحصب الإ ذخوي الو
 فالح ‘ ةاكزلا نامتكب ةمهااهقحلات نمم ناكو . مهنم مهنا نمو . مهكلم و

 لوق ىلع كلذ و ث ةاكزلا هيف هيلع بجت هلام نم ائيش مك ام هنأ هتلاب انيم

ء كالذ ىف نمالل وةو . بصنلاب الوروبقلا ىلع نوفلكي الو نيملسملا ضعب



 س ٤٧٢ -

 ناك اذإف ، هيلع لوحلا مامتإو باصنلا لامكتساب بجت ىه امنإ ةاكزلا و

 مالعأ نم هتديقع تتبثو ث هتمامإ تحص دق ىذلا لدعلا مامإلا تقو ى

 رصملا ىمحو & فاصنإلاو لدعلاب مهيف راسو ، مهنيب فالخ ال امب نيملسملا

 ميلست نم اوعنتما اذإ ربحلاب ولو مهنم ةاكزلا ضبق هل زاج ك الماك الوح

 هربج الو هسبح زوجي الف ىبأ نمو © اهرك ال اعوط مهسفنأ ةبيطب هيلإ كلذ
 ةقث ةاكزلا مهنم ضبقي ىذلا لعجي نأو 0 انفص و امك نوكي ىنح هفيلحت الو

 ةنامأ اهنأل 0 هتلادع و هتيالوو هتمامإ ىن ةمهتلا هقحلتال { انومأم ايض رم الدع

 نم ضبةب الإ اهايإ مهميلستب اهنم نوأ رسي الو ، ةميقلا موي اهنع نولوثسمو
 ةاكزلاو ةالصلا نأل هتنامأو هتلادعو هتقث ىفو ، هيف فالتخا الب هانرك ذ

 قلخ نم نيدبعتملا نم نيدلا لمكي الو مي الو ، نيدلا ناكرأ نم نانكر
 . اذهانباتك نم انه ةروكذملا ط ورشلا نم انفص و امك 0 امهئادأ لامكب الإ هللا

 عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم اذه ريغ ليلدب تأيلف اذه ريغب لاق نمو

 نملسملا راثآ نم انظفح اذكه ث نيدلا ىف ةماقتسالا لهأ 2 نبملسملا نم

 هباندأ ىذلا انداقتعا و انبهذم و اننيد و انلوق اذكه و ، مهنم لدعلا ةمئأ ةريسو
 . ملعأ هللاو . نيملاعلا برل

 : ىدابعلا دمحم نب ىلع نب دمحمو © ناميلس نب رصان : ناخيشلا لاق

 : ىحبصلا لاقو . باوصلاو لدعلا وه دمح نب هتلا دبع خيشلا هب ىنفأ ام

 & نتملا ملاو نيبملا قحلا وه نومركتملا ةداسلا نومدقتملا خياشملا هلاق ام

 ىتلا ةدياكملاو ة رباكملاب الإ نيملاعلا نم ادحأ هفالخ عسي الو زوجي ال ىنلا

 ،ةضف ةيرال فال آةسمخ ىف سبحب ىلتبا نمم انأو ، نيدلا رمأ نم تسيل
 ىفيال 0 كلاه رقف ىلع ةيرال ةئامعمسب نيد ىوس ء ىش ىعم الو ىدنعال

 نم جرخنل هللا ءاش ام انملس دقو ملستلاب الإ رذعن ملو © هيلع امب هلام
 لهف‘ ةيرال نيسمخو اسمخو ةيرال ةئام نيدلا اذه نم انبصأ دقو ، سبحلا

 بلطيو ؟ لاقم اذه لثم هب لعف نمم عسي لهو ؟هتلا نيد ىف اذه زوجي
؟ لالحتسا و نامض اذه ىف همزلي اله و ،لاثوس و ليجست هتفعض لجأل هنم



٤٧٣ } 

 بحآتنك امو ، ناحرش نب دشار نب ةعيبر انخيش ةيالوو اننامز ىف ىعم و
 نم انيف هب هللا هرمأ ام الإ هاياعر عيمج ىفو 0 انيف هب قيلي الام انب لعفي نأ

 ةردق و ةعس و كاذ نه ة رصبىلع وهو 0 هفطعو هم رك مظع و 0 هفورعم ثب

 ملكتأ نآ هللا مكمح ر ىتومتبلط دق و ، همكح ءاضق ىلع هلل دمحلاو ، كلذ
 ءاتيإ مالسإلا بسن باب نه رثألا نمو . ىلاح اذه و تلعف دقو 0 هللا نيدب

 . هللا ءايل وأ ىف اهعض وو هللا رمأ امك اهمسق و & اهتق و ىف ةاكزلا

 ىلع هباتك ىف هللا اهامس ىتلا ماهسلا ىف اهعضوو : ديعس وبأ لاق

 .نيملسملل تناك نإف - اس و هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر اهمسق ام

 & عاسوأ لاو نم اهضبةب هرمأنم ىلإ وأمامإلا ىلإ اهعفدي ةتباثلا ةنسلاف دي
 اهب دبعتم ةاكزلا بحاصف مامإ نكي مل اذإو . اهف لدعلا مامإلا ىلعو

 . هسفن تاذ ىق

 هيف له & عضوااو ضبقلا اذه ىف اوركفو اورظنا : ىحبصلا لاق

 عضوو ، بجاونا اذه مسق ىن انيكحو متيكح ام ىوس مكح هيف و رثأ
 ةيص ونم هدابع قوقح و 0 هتلا قوقح نم قوقحلا رئاسو 2 م زاللا اذه

 اندنعو ص ءيش ىف دحأل هتلا مكح ليدعت زوجمال اندنعو ، ملعتم وأ ملسمل

 تدهع دقو ، ءعىشىف هتنا نم سيلف ىلاعت _ هللا مكح فلاخ نم
 ء كلذ هتلا مكتدشان دقو ، ةلفغ ى ىنوعدت الأ _ هتنا مكمحر _ مكيلإ

 ،نيدلا لهآلالو ، نمملاعلا بر نيدل نيرصانلا ريغ نم ىنأ ىب اونظت الو

 ؛ ىن رتس زجعلاو . ىتابخأ فعضلا نكل 0 نيلاوملا و نيرصانلا نم مهل لب

 نأل ىل يهني علف - بلطو متركذ امم رئكأي تركذو تحصان دق و

 . ملعأ هللاو . هلثم فيعض هيأر فيعضلا

 ةاكزلا ىلاولا ضبق قو : هتلا همحر ناميلس نب رصان ىضاقلا نع ةلأسم

كلذب و { لدعلا ةمثأل اهزاوحل كشن الف © رهقلا ريغو رهقلا ليبس ىلع
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 ،ثالذ هل سيلف ، هسفن ىلاولل رهقلا ليبس ىلع اهضبق امأو { ةنسلا تءاج

 رهقلا ربغ ىلغ ىلاولا اهضبق نإو { هلهج عسيال رمأ اذه و & ةربابجللالو

 هنإ لوقآو 0 آريبك بكترا هنإ لوقأ الف ، زوجب اميف اهلعجو ء م هنم

 > هيفهل جرخم الام ىنأ ىح هتيالو ط وب لوقأ الو . نيملسملا فلاخ دق

 اذإو . لطابلا هجو اذهف © اهعضوم ريغ ى اهريصو آربج اهضبق اذإف
 . هتيالو لوزتالو ، جرخلا هيف هل ىذلا اذهف ك ريج الب اهذبق لأس
 . ماعأ هللا و

 : لاق ؟ ةاكزلا ضبق زاوخحل ةيامحلا ةفص فيكو ناديبع نيا ةلأسم

 نم امأو . مهنع نيملاظلا عنمب و ؤ ملظلا و روحلا نم دالبلا ىمحم نأ وه

 مل اذإ ةريغلا امأو ض ثكالذب سأب هيلع سيلف ع دلبلا نم اجراخ براح

 نم هسفن ةبيطب ماس نم الإ اهم ةاكزلا ضبق هل لح الف اهعرازم محم
 . ملعأ هللاو . ريج ربغ

 هيلع نإ ليق دق : لاق ىصورخلا سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلآسم
 نمل هدي ىن ىقب ام د ري نأ 0 آرهق سانلا نم هذخأو { آريج هابج اميف

 بيط نع هأربأ نمو © امرحم هلعفل ناك نإ هيف مرغلاف همفاتأ امو 0 هل

 وهو ، هب هفرعي نملوأ هملع هيلعو ، هل هنإ { هب ةفرعملا دعب نم هسفن
 لخديال هنأل هلهأل وهف هدب ىف ىقب امو ، ءىرب هتءارب زوجت نم لاحم

 نم ةردقم ىلع اوراص نأ دعب نم هيلإ هب اوعفد مه نإو - ةءاربلا ىن

 . ملعآ هللا و . هرمأ كلمع نمم هل زاج © هضبق

 ىف زئاحلا هجولا ريغ ىلع سانلا لاومأ ىج نميفو هنمو : ةلأسم

 لوصألا نم ءاش ام هب ئرغشا مس ُ ك نملا ضبقف © هابج ام عابو 0 هللا نيد

 لوقأف ؟ عاتملا اذه نمث نم هارتشا ام هل نوكيأ ، عاتملاو ناويحلاو

 هل ىرتشملاو عئابلا ىلع همارحل لطاب هنإ هملظ دق امب هنم عيبلا اذه نمل

ىأ نم هنمث نم هضبق اموأ 0 فكالذ نم عيبم لك ىف هيلعو هملع نإ



٤٧٥ 

 همرغي نأ نم هل دبالف الإو هردق نإ هلهأ ىلإ هدر ىف ىعسي نأ عون
 { ءىش ىلع هزاوج عضوم ىف ىضارتلا عقي نأ الإ ، لثم وأ ةميق نم هل امع

 راص نآ دعب نه همتيف ءىشلا ىف عيبلاب ىضري وأ همزل امك هيف مكحلاف الزو
 رخآ لوق ىلعو ث مهل نملا نوكيف ث ةملظملا لهأ نم هضبق نم ةردق ى
 الإو ، ناث دقعب ن وكي ىنح ليقو ث هلبق نم عنم الأ زوجيف هلدع ىف
 مهارد نوكي نآ الثم هعاب ام نمث ىف ةلمحلابو ، لوآلا داسفل حصيالف

 © ةعامج وأ دحاو نم هل ىه نلا رايخلاف 0 ائيش اهس ىرتشاف ، كلوق ىن امك

 ، هل وهف هيف اهملس مث ،هسفن ىلع هارتشا نإف هعاتبا دق اهب ىذلا ء ىشلا ىن

 3 هل ىه نمل اضيأ اذه ىن رايخلاو : رخآ لوق .ىلعو . هنامض ىن مهاردلا و

 . هلبق نم ىنلا الو 0 عض وملا اذه ىف هل رايخ ال : ليقو © هلثم ى هزاوحل

 ىرتشي نأ نيبو ث مهاردلا كلتب ىرتشي نأ نبب قرف نم لهف : تلق و
 هنه ىن لدام ىلوآلا ىف ره دقف ؟ ءافو هتميق ىف اهملسيو امهرد اذكو اذكب

 . ىفكو هلاق نم ىأر ىلع الوأ قرف ىف هجو نم اهب ام ىلع

 ح اهم هئارش ىف دحاو الإ نوكي نأالإ مهارد هابج ام ناك نإف تلقو

 نم عضوملا اذه ىف هملظ ام نبع اهنأل ، ىري نمل رهاظ امهنيب قرفلاف

 . ءاوس ىلع نوكي نأ زوجيف 0 مه هبجوي ال الإ هعاب ىذلا هنمث ال س ىرولا

 © ائيش ةيابحلا هذه نم عاتبت نأ تدارأ نم مالعإ هيلع الهف : تلقو

 ىف هملعي ال ناك نإ & ىلب :لوقأف ؟ مارح هنأب اهنم هل عاب نأ دعب نم وآ
 زوجم الف © هل شغلا مظعأ نم هنامتكف ،لاملا ىف بويعلا حبقأ نمهنآل ،لاحلا
 ىلعو © هريخ نأ لبق نم هعاب نأ هرغ دق هنأ ىف كشالف الإ و .: هنايب الإ

 وهف همأ نم غلب نإف ، هلهأ ىلإ هد رتسيل هيلإ عجري نأ نم دبالف لاح لك

 نأ ىسعل هيف ام هف رثن هد ري نأ نم عنتماف هب كسمت نإو 0 ه ريغ ال هيلع ىذلا

 الف الإ و ص د رلا الإ هيف سياف دعب نم هعم حص وأ هقدص نإف { همالك لبقي

+ ءىش هقيدصت نم هيلع
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 هنأ هل رقأ نأ دعب نم مئابلا ىلإ هدر ىف هجونم ىرتشملل لهف : تلقو

 ليقو . هدي نم ناك امنإ هل هضبق نأل هزاوج ليق دق { معنف ؟ الوأ هريغل
 همزليأ ، هي رتشم نم هضبق دق عئابلا اذه ناك نإ : هنمث ىف تلقو . زوج ال

 نأ ملعأ الو ، هيلع همارحل اذه ليق دق ، معنف ؟ هيلإ هد ري نأ لاح ىلع

 . هيف هرغب ل وقي ادح آ

 نم نملا مهاف واف { اهريغو لوصألا مهنم ىرتشا نإ ىذلا ف تلقو

 ىتلاو هذهف ؟ ا مهملعي نأ هيلعأ ، امارح سانلا نم اهابج ىنا مهاردلا كلت

 هبو دارملا وهف هغلب نإف 0 اهلهأ ىلإ اهد رتسب نأ همزليف © ءاوس اهلبق نم

 ،اهلصأب مه ريخيلف الإو ، كلذ نم هب ىه امب مه هفيرعت نم هيلع داز امم ةيافك
 . نيلهاج اهرمأب اوناك نإ

 نأل معنف ؟ الالح هلام نم مهارد اهض وع ه ملسي نأ هيلع له : تلقو

 فقو ة رم اهذخأ ق مهاع ىدعت امإ و » ىرحأ اهم مهف اهاب رآل عهاردلا كلت

 . ىرخأ اهفالتإ

 ؟ هيلع اهد رب مكحأ اوعنتما نإو ء هيلإ اهدرب مهبلاطي نأ هل : تلق

 هل جرخ ال هنايض ى اهنأل ، ةمزال اهس مهل هنم ةبلاطملا نإ هلوقأ انأو { معنف

 هدعب نم هفلحم و ، هل وهنم ىلإ اهنم ء ىش لك د رب الإ صالخ الو الك ي اهع
 ،اهلاح ىلع ىهف الإو ، ىأر وأ نيد ىف هجو نم آ ريي هب ام وأ هنامز ى وأ

 هرارقإ دعب ۔ هيلإ اهدر زاوج ىف فالتخالا ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دقو

 هعم حص امهم 0 مكحيف هيلع وأ مكحلا هل نم ىلإ اولزني مل ام  هرغل اهم ف

 هنع جرخم مل اهموزل ىن ىقبو ك اهعاجرتسا ىلع ردقي مل نإف ، ليق ام ذخأ
 ىلع هزاوج عضوم ىف ىضارتلا عقي نأ الإ رخآلا دنع هلام ىلإ مهنم دحاو
 . كلذك وهف الإو & هدي ىن ام مهنم لكل نوكي نأ

هنأ وأ ، نينسلا نم ةدمأاهدوي ملف هتاكز عيض دق ناك نإف هل تلق
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 3 معنف ؟ اهمرغ هيلعأ 3 ىلاعت هللا ىلإ باتف مدن مث { اهلهآ ريغ ىن اهعض و

 وه اذإ ىضاملا ىلع هل ةئزحم ةبوتلا نإ رخآ لوق ىفو © ليق ام ضعب ف

 رثكأو طوحآ هنأك لوألاف اهيلع زاج نإو هنأ ريغ ىتآلا ىف حلصأ

 .اهف ام

 ىلع ةردقلا عم هروضح دعب هلأ 0 © ملاظملا نم نكي مل امو : هل تلق

 ةين نم ناك امهم © معن : لاق ؟ هريخأت ىف ةعس دابعلا نم هل نمل هتيدأت

 ىض ري الأ الإ ، هريغ وآ كلام نم هبلط ى ةجحلا هل نم هب هذخأي ملام هئادال

 . هيلع امم ةءارملا هليجعتب الإ هتردق نم اذه ىلع هيف

 وأ سانلا لاومأ نم لطابلاب هلكأ امل هبوكر ىف ناك نإف : هل تلق

 هللا ىلإ عجرف قحلا هجولا رصبأ هنإ مث © هلحم انئاد امهنم هعيض وأ ةاكزلا

 دوعي الأ : لاق ؟ هلعف نم هوحنو عضوملا اذه ىق ةبوتلا دعب همزلي ام 0 ابئات

 نأالإ ،هفلتأ امل م رغ نم هريغ ال هلهأ ىلإهدي ى ىقب ام د ري نأ و © هلثم ىلإ ادبأ

 . ةفرعملا لهأ دنع ذاشلاب قحلي نأ هفاخأ ىنح 0 ةلق ىف ىأر ىلع نوكي
 . ملعأ هللا و

 نأ لبق قرولا ةاكز هيلع تبجو نمو : ملاس نب بيبح هيقفلا ةلأسم

 نأ دري مل اذإ ءارقفلل اهعفدي نأ هل زوج ةنس مامإلا ىلإو & هدلب ىمحم

 .اهعفدي نأ نيب لاحلا اذه ىن ربخم لاملا بحاص نإ : لاق ؟ال مأ ىلاولا اهضبقي

 . ملعأ هتلا و . اهف عضوم كلذف ءارقفلل

 ماوق اهعمج ىلا ةاكزلا نم ذخآلا و : ناميلس نب رصان خيشلا ةلأسم

 نإ : لاق ؟اهنم ان وطعأ نإ زئاج ثالذ انل له ح ربحلا ليبس ىلع نامزلا اذه
 . ىل وأ ك رتلاف الإو © اهباحصأ ىأر ىلع اهذخف ملع ةنوعم وأ رقفل اهنققحتسا
. ملعأ هتناو . اذه نم عسوآ ىناوصلا رمأ و
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 ةتباث مامإ هيف سيل تقو ىف ةاكز هيلع تبجو نمو : ىحبصلا ةلأسم

 هتق و ىف رمألاب نمع ُامقاا هلامع ,. نه ةاكرزاا ضباق ىلإ هتاكز ملسف © هتيالو و هتمامإ

 كلذ هل حرصي ملو { آرقف ناكو ص هرقف لجأل هل اهملس هنأ ىونو ث كللذ

 ضباقلاو & ةاكزلا نم ىنمزل امع كل وأ كيلإ هملسأ اذه : هل لاق هنأ الإ

 كللت هتيذب ىفتكيأ { هبلع رهاظتي اميف لداعلا مامإلل ىناحلا ةل زعم هسفن لزنم

 نأ الإ هث زج ال هنأ ىدنع : لاق ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا نم أربيو

 ىباحلا ريغ اريقف اهض[,ق اذإ تيأرأ . كلذ قحتسي نمم وهو هل اهعفدي

 .ريقفلا نأ الإ © ةاكزلا نم ىنمزل امع اذه كل تملس دق هل لاقو { روكذملا

 ىلإ ثالذ دعب ربقفلا اهملس و روكذملا ىباحلا ىلإ اهملسيلهتاكز هضبقي هنأ مهوتي

 اذكهو ، هرقفل ريقفلل ثالذ ملس هنأ هريمض ى لسملا و 3 همهوتل ىناحلا

 ىنح مآ كلذ هئ ; زجمأ ، ةاكزلا نم كل اذه تمالس دق لوقي ميلستلا دنع هل هظفل

 " كلذ ذخأ بحتسي ناكل هل حرص ول هنأ هدنع اميف هنآل ؟ هل حرصي

 ظفللا اذه نإ : لاق . ىديس ىل حرص ه ريغ ىلإ هميلست ىف بغري الو

 . ملعأ هللا و . هيلإ ملس ام قاقحتسا ريقفلل بجوي

 هنأ ريقفلا هب لدتسي امم مالكلا نم حيدانم ريقفلا دنع مدق اذإ تيأرأ

 ربقفلن هملس املف ث هايإ هيطعيو ملسملا ىلإ كلذ دري نأ ربقفلا نم ديري
 هنم وجريو هيلإ هدري لوق حيرصت الو طرش ريغ نم ةاكزلا نم هم زل امع
 اميف هفرصيل " ثالذ دعب هذخأ الالخ هل ريصي و هتاكز نم كلذب أ رييأ 2 كللذ

 . كلذ عيمج ىل حرص ؟هنسفن جئاوح ىف وأ ، ةاكزلا فرص هيف هل زوجم

 هيلإ هملس نم ىلإ هقحتسا ام د رف ائيش ريقفلا اذه قحتسا اذإ : باوحلا

 . هيلإ هدر اذإ :فرصتلا هيلع دود رمللف ، طرفم ءايح الو ةيقت الب هريغ وأ

 ،هتاكزب ريقفلا نم عفتني نآ هل زاجأ نم لوق ىلع معن : هريغ لاق . ملعأ هللا و

 . كلذ ىف رظنيف . ملعأ هللاو . هزجع . مل نم لوق ىلع ال

 مويلا نيمئاقلا ةالولا رمأ ىف الوأ هنغ كتلأس امعو : هنمو : هلأسم
. لبق نم هيلع مه ام ىلع ما ىل تلق كنآ وج راف . مهت ابج و مهلامع و
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 لهو ؟ ةاكزلا ةيابج لاح ىف مهب نظلا نسح ىنعم امف ، نظلا مه نسحمو

 ىف ةعسو ةصخر كلذ ىف مهل لهو ؟ هوجولا نم هجوب قح هجو ثالذل
 ةاكرلا نم مهتعاريي سانلا ةفرعم ةلق ىلع و؟ مهنم .ةيقتلا وأ رمحلا ىلع اهذخأ

 اهميلست نم اجرخم مهل نأ اوملع امم اهل مهقاقحتسا ةلقو © مهلإ اهميلستب

 دحاوو، ةاكزلا جارخإ ديريال مهنمدحاوف ، ائيش مهاإ اوملسي مل آ مهلا

 قرفو 0 ثلذ ىل نيبو ىديس ىفرعف س سانلا نم هل اهديري نمل اهديري
 هنيعب ع ى لك ىل رسفو © هيف لامتحا الام نمب و . جرحملا هيف لمتحمام نمب

 . هب انلعف باوحلا ىن هلعفن انديرت امو اندنع موتكم رس و ؟ هللا كمح ري

 ع رهقلا ليبس ىلع ةاكزلا ىلاولا ضبق امأ : قيفوتلا هتنابو : با وحلا

 اهضبق امآو . ةنسلا تءعاج ثللذب و & نبملسملا ةمنآل اهزاوج ىف ثاش الف

 رمأ اذهو 2 ةربابجال الو & كلذ هل سيلف هسفن ىلاولل رهقلا ليبس ىلع
 اميف اهلعج و ٤ مهل هنم رهقلا رمغ ىلع ىلاولا اهضيق نإو ‘ هلهج عسيال

 مه اميف نيملسملا فلاخ هنإ ل وقأو . ا ريبك بكت را هنإ لوقأ الف {، زوجي

 ، لطابلا هجو اذهف : اهعض وم ريغ ىف اه ربصو اربج اهضبق اذإف © هيلع
 سفنب هتيالو لوزت الو ، جرخلا هل ىذلا اذهف ربج الب اهضبق لأس اذإو

 . ملعأ هللا و . رفكلا نع هنم هل جرخ الام هنم رهاظتي نأ الإ لاوسلا

 وهو اهلهأل ا ريج اهب ذخأي نأ هل سيل ام عضوم ى امأ : هريغ لاق

 .ىف نوكي نأ نم لاوسلا ىن هل ج رخال اهنأكف © عنملا ىن ةيقتلا هل نم لاحب

 نمم نكي مل نإو { مهنم هل لحم الام مهيف هنايتإل لطابلا نم الو ربحلا م كح

 . كلف نم نوكب ال ىسعف ح هب هوفرع دق امل اهعنم ىف ىقتي

 ىأر وأ هيأرب عضوم ىف لجر ماقتساف مامإ نكي مل اذإو هنمو : ةلأسم
 > هعض وم ف لدعلا ماقأو ٠ تاقث رغ وأ تاقث نم هعض وم هابج نه دحا

ىلع ربحلا هل زوجي هنأ نيملسملا ضعبل لوق هيف له ث ملظلا نم هلهأ ىمح و
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 لدعلا لهأ نم دحأ هلعف ملعأ الو ، ثالذ ملعأ ال : باوحلا ؟ ال مأ ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . ةرثاكملاو عمطلاو ىغبلا لهأ لعف اذه امإ و

 ادحأ ماقأ و ل الهأ نكي ل نم كللملا ىلع بلغت اذإ تيأرأ هنمو : ةلأسم

 ةاكزلا ىبجيو قحلاب موقيو 2 هل هلعج ببسب ميقتسي نأ هل له ، عضوم ىف
 ضعب ىن مهيأرب الإ كلذ ملعأ ال باوحلا ؟ ال مأ هعضوم ىمح اذإ اربج

 . ملعأ هللاو . لدعلا لهأ هب ىضارتيو مامإلا ةل زنع وه لزني وأ ، لوقلا

 ىلع ربحلا ىناثلل له ٠ هلبق ناك لداع مامإ دعب ماق اذإو هنمو : ةلأسم

 سيل : باوحلا ؟ ال مأ هلبق ىذلا مامإلا ةيامح ببسب : لوحلا لبق ةاكزلا

 . ملعأ هللاو . ىل وألا ةيامحلاب كالذ هل

 نأ ىغبني ، مكحلا ليبس ىلع مامإلل ةاكزلا ىباج نإ اضيآ لاق و : ةلأسم

 همالعأ نم ملع هنأل { تامامإلاةحص و، تاهاعلا لاوز ىن مامإلا ةل زنمب نوكي

 ىف الو 0 هنم ضبقي ام ةفرعم نم ه رذعتل ىمعآ لعجي نأ ىغبني الو { هماكحأ

 هض,ةي ام نبب قرفي الو ء ضبق اذ امم الو ، ضبق اذ امع هعمس مدعل مصأ

 : ةلاسر وأ ث هتايح نم هدي ى ةن امأ هريغل هضبقي امالو © هل قح هسفنل

 لجو هتلزنم تمظع ولو 2 ةاكزلا ءادأ هيلع تبج و نم ىلع قشي كلذكو
 امنإو ث نيدلا رمأ ىف بيغي تاهاعلا نم سيل و ، مالسإلا ق هتبتر و هردق

 وه نمب ىضرملا نع ىدهلاةمئأ هتلا ىنغي نأ وجرأو { نيفلكملا ىلع ةقشم وه

 مكاحوأ مامإ ىن تبث اذإهيف فلتخم اذهو، ىقتلا لهأو ءاحصألا نم مهقوف

 ماكحألا ى وينأ هل مامإلا نآل عنمال برقأ وأ ةمامإلا لثمةيابحلا رمأ ىدنعو
 مل هرغ ةيالوب هنأل { ه رغ ةيابخحلا ى وي نأ هل سيلو { مانألا نم اهرصبي نم

 ةدئاف الو & لوقعلا ىف هل ىنعمال اذه و . ىباجلل هريغ ناك و 2 ايباج نكي

 لعجت نأ حي رصلا حضاولا قحلاو حيحصلا رمألا امنإ و ، لوقعملا رمأ ىن هيف
. مالسلا و ملعلا لهأ ىن ةنامآلا
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 ل وزيل مكحلا ىلع هبينتلا انببحأف ايباج اندهاش انأ الإ ةيغبلا اذكه : لاق و

 نيملسملا ةمأ نم نيدفاغلانم ركذت نم ركذيلو { نيكسمتملا ىلع قيضلا مكح

 . نيملاعلا بر نم قيفوتلاو ، نيدتهملا مهنالوو

 ىمح ى ةاكزلا ملست است زاجأ ن رم لوق ىن ىديس لوقةت امو هنمو : ةلأسم

 نم ىرتشي و ۔ 1 طيحم روس كلذ ن ه ىنبُينأ هلوق ىلع زوجأ ء دالبلا

 ] ةحلسأ و صاصر و ءا ود "كلذ نم ىرتشيو ، روسلل لادغقاو باوبأ كالذ

 املك اهنم ذفنيو ح ملظلل هدصقي نمل مهنب راحم نبح سانلا كلذ ن ه معطي و

 اذه ضعب زوجم مأ ، هركذأ مل اممو هتركذ اهم دالبلا .يمحل ةيوقت هيف ناك

 ` تناك 0 هللا ثامح-ري هنرعب كلذ نم ءىش لك ىديس ىل رسف ؟ ضعب نود

 مئاقلا اهملس اذإ { هرمأ كلمبال نم لام نم وأ هرأ كلمب نم لام نم ةاكزلا

 . ؟ هرمأ كلميال نم رمأب

 قفتا اذإ لاق نم لاقو ، مامإ وأ : ءارقفلل الإ ةاكزلا ملستال : باولا

 زاج اهل ةيادح هن وريام ىلع مهدلب ةيامح ىف مه.اك ز اولعجيل ةاكزلا باب رآ
 © صاصرلاو ث ءاودلاو حالسلاف ، ثالذ زاج نإ ىدنع و . لوقلا ضعب ى
 نم رثألا نم ةعلاطملاب لضفتو ، زاوحلا ىف "لخاد كلذب م ومتي نم ةقفن و
 اك ل ىف فنصملا ءعز+ نم ةيآلا ى هلا ليبس ى و & فارشإلا باتك ريسفت

 ةيامحلا نم ملعلا لهأ ر ظن ىف تناك نإف 0 لافقألاو باوبألاو روسلا امأ و

 7 هللا و . حالسلاب اه رمأ "قبح الَق

 ةرمسك ىمر اذإ هلثم و رابحلا اهنم أفاكي نأ زوجحم له و هنم و : ةلأسم

 ثكالذ زاوج ىف : باوحلا ؟ ال مأ ملظلا ع وقو هنم فيخ و 2 دلبلا لهأ ىلع

 . ملعأ هللاو . فالتخا

 3 تاقث ريغ وأ تاقث نم دلبلا ةابج ىأر عمتجا اذإ هنمو : ةلأسم

( ٢ ج راثآلا بابل - ٣١ م )
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 لس نم آ رييآ 6 انيمأ عهدنع ناكو .0 مهدلب ةاكز ضبقي ادحأ اولعج نأ

 ؟ال مأ ةل ودلامايأ رغ ق كالذ ناك اذإ ص كالذ ق هيلع لاوس ال و هتاكز هيلإ

 نيمأ وهو { اهعضو. ى نبءألا اهلعجيل مهقافتا ناك اذإ : باوحلا
 . هللا ءاش نإ زاج { اهاع

 ناك ول و سانلا نبب بتاكي نم اهنم ىطعي نأ زوجب لهو : هنمو : ةلأسم
 رومآ فىوتفلا لهأ نم نوكي نأ الإ كلذ ىنبجعي ال : باوحلا ؟ ال مأ اينغ

 لجأل كلذ هلف ارقف ناك نإو ، فالتخا اهنم هذخأ زاوج ىفف ، نيدلا

 . ملع أ هللا و . هرقف

 دالبلا ةيامح ىف لعجت نأ زوجب لهف ث ةاكزلا نعو هنمو : ةلأسم
 ٠ . - و ً ً

 ناك ںإو ؟ مهباع ى دتعب نم برحل صاصرو ءاود نم هيلإ جاتحم امو

 اهد رب ءارقفلا نم اوعمط اذإ ءارقفلا نم دحأل اهعفدب اولاتحاو اذه زوج ال

 ؟ متيلا و غلابلا ةاكز ق عسي و ، مهل عساو اذهأ ، بواطملا ىنغلل اهلعج و مهلا

 ؟ هلثم رجأ ردق ارمت تناك نإو ، اهزنكيو اهعمجم نمل اهنم ذفني نأ زوجم و
 اذإ ، اذه ىن لوقلا نم كمداخل كبجعي ىذلا امو 0 اذه ىف ةليحلا فيكو

 . الدع هارت ام ىلإ ىندهاف ؟ مهرومأ ىف هسفنب لوخدلا الإ هيف لوقلا هنم دي رأ

 فالتخا ةاكزلا ءادأب دالبلا ةيامح زاوج ىف قيفوتلا هللابو : باوحلا

 اهميلست امأ و ةحلصملا ىن ن ورظاناا ، ةمالسلل نوبلاطلا مذ و } نبمسملا نيب

 ثكالذل ، ءارقفلا ىلإ اهبابرأ نم نبكمملا و ، اهل قاقحنسالا ليبس ىلع ءارقفلا ىلإ

 ةيقت الب ؤ زئاجاهلهأ ريغ وأاهلهأ ىلإ مهدرو ى ءارقفلا ىنعأ هوضبق اذإ ف لام

 . ملعأ هللا و . طرفم ءايح الو

 الام زاج ام ىلع اهل مهذخأ دعب نم نوكت اهنإ ليق دق 0 معن : ه ريغ لاق

اهلع عقت ال لبق نم هب ىه \. ىلع اهنإ ليقو ئ مهدعي ن ٠ مهثرولو مهل
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 ليبس الف مهدعب نم ىقب امو & ربغ ال ةايحلا ىف اهب عتملا مه امإو كالمألا

 نم ىه نملدراا ىف ةيطعاا هجو ىلع اهدر امأو . لوقلا اذه ىلع هثاريم ىلإ

 ةيقتل نكي مل نإ هزاوج ىف فلتخيف 0 اهب هعافتناو اهل هذخأ زاوج و © هدنع

 ىلع ءايحلا ىف ىسعو 0 هباوج نم اذه ىف خيشلا هلاق اك ، طرفم ءايح الو

 . ملعأ هللاو . ىأرلا ىنعم هقحلي نأ نم ىرعتي الأ هطارفإ

 هانع ىتم اهل ارخدم اهكرتي و هتاكز عمج دارأ نم ثالذكو هنمو : ةلأسم

 ىلإ لاحلا ىن اهجرخم مأ ثالذ هعسيأ © اهذفنأ هيف ةاكزلا ذافنإ هل زوجي 2 ىنعم

 ، ىل حرصو ىنفرع ؟ دعب نوكيس امع لأسي الو © هيلإ اهمياستب أربي نم
 ؟ ال مأ ىلوآلا ةلأسملا ىف ةمدقتملا ةليحلا اهبف نسحم لهو

 دئاوفلا ىف ليق ام الإ هتركذ امل اهظفح قيضي ال : قيفوتلا هللاب باوحلا

 ىلع نب ىسوم نأ رثآلا ىف تدجوف 2 ةليحلا نم هتركذ ام كيلع ىفخم الو
 ىلإ ةاكزاا ءارقفلا در زاوج و ، ءارقفلا ىلإ اهميلست نم تركذ ام لعفب رمأ
 . ملعأ هلاو . ربحلا الو ةيقتلا ريغ ىلع لاومآلا بابرأ

 مهيديأ ىف تراص نأ دهب نم اهلعجي نم لوق ىلع . معن : هربغ لاق

 مهنم زاج امو ، لاوحآلا عيمج ىف كالمآلا نم اهربغ ةلزنمب { اذه ىلع

 لوقي نم ىأر ىلع ال ، لوقلا اذه ىلع اهيف زاج لاومألا نم اهادع اميف ملو

 هل ىنعم ال هل نوكت نأ ىلع هلام نم اهجرخأ نم ىلع اهد ر نإف ، كلمت ال اهنإ
 3 زوجي ءىش نم هل ودبي امل اهرخدي نأ امأو ، هدايق ىلع امهل حصي ال ذإ

 نأل . هلعف ام نسحأ امف هلجعف اهذافنإ هنكمأ نإو © هيلع هب سأب الف
 نم هيدي قنوكي ام وأ ، ناسنإلا عون ىف اهنم نوكي ام نامزلا ىفثدا وحلا

 نم هل مناملال { هريخأت نم لضفأ هم زاول نم هرضحام ليجعت نم ، لاملا

 . كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو . هيف كاش الام اذه و & لاحلا ئف هئادأ

ىرشب ال هللا همح ر ديعس وبأ خيشلا لاق ةلأسملا هذه فو هنم و ةلأسم
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 ىنغلا وذ لاق & ءانعوذ وأ ىغ وذ الإ اهنم جحم الو 0 الصأ ةاكزلا نم

 ضبق ىف ءانعلا هل ىذلا ءانعلا وذو © نبملسملا رومأ ىف ىنغلا هب ىذلا هيقفلا

 لك ىف كلذ ليقو ء ةلودلا مايأ ىف ثكالذ امنيإ ضعب نع ليقو ث ةقدصلا
 نإف ؟ اعيمج امهف مأ هدح و هيقفلل صاخ كللذ : ىناثلا لوقلا ىلعف . تقو

 ريغ ىف تباث رمأ [ هل ] سيل نم ةاكزلا ضبقب هرمأ نهف اعيمج امهيف ناك
 ةاكزلا نم ذخأي نأ هلأ ، ربج رغبهتاكز هضبقي نمم ضبقو ث ةلودلا مايأ

 ؟ ال مأ هريغ وأ كاذب هرمأ نم رمأب هلثم ةرجأ ردقب

 ربسفتلانم تفص و ام ىلعاعيمج امهف لوقلان وكي نأ زوجي : باوحلا

 . ملعأ هللاو . نسحلا

 ىلع ةقدصلا هجو ىن انع اذإف ةلودلا مايأ رغ ىف امآ : هريغ لاق

 ، ربحلا وأ اهلهأ نم ىضرلا ىلع زمأ الو، اهف هل ىأر النم رمأب لطاب هجو

 نإو ،محئإلا نم هبستكا ام الإ مكحلا الو عساولا ىن هل ءىش الو ملظلا وهف

 اذه ىلع زاج © اهعضوم ىق لدعلاب اهذافنإل اهعمج ىف زوجعام ىلع ناك

 نوكينأ ىسعف نبملسملا رمأب ىنغلا وذ امأو2 هلثم رجأ هل نوكي نأل ىأرلا
 هنأ الإ. ةدابعلا نم هذافنإ و © هتلا رمأب همايق لجال ءانعلا نم هب ام ىلع هل

 هارك إلانم هريغ ىلعال ، ىضرلا ىلع هيلي هميلست نوكي نأ نم هيف دبال
 . ملعأ هللاو . هيلع ىه نمل

 نم لبق نم ىطعأ تنك ام ردق { ذخآلا ى ىل هرواشو هنمو : ةلأسم

 ىلع اهل مهذخأ ناك اذإ { سانلا نم نامزلا اذه ماوق اهعمجم ىنلا { ةاكزلا

 كلذ ىق مكرواشأو ث ماق اندنع وه ىذلا نم انياع ايف ربخلا ليبس ريغ

 . مالسلاو اعيمج

 اهذخف ملعةن وعم وأ رقفلاهتققحتسا نإ : باوصلل قفوملاهتلاو باوحلا و

 اذه نم عسوأ ىاوصلا رمأو ىلوأ كرتلاف الإو { اعاحصأ ىأر ىلع

. ملعآ هللا و



 س ٤٨٥

 ةاكزلا ذخأ زوج له ث بئاغل لاملا اذه حص اذإو هنمو : ةلأسم

 لامنمةاكزاا ذخ؛وت ال : رثآلاىف ءاج هنأل نيدلا طقسيال نم لوق ىلع هنم

 لمعي ىلاواا ناكو 2 ةعناخا ةلغلا هذه تناك نإو 2 انيد هيلع لمعل بئاغلا

 لاملا اذه نم ةاكزلا جار خإ ق اهجو ٨ ىرتأ ) نيدلا طقسر ال نم لوقب

 . ال مأ

 هل زاج. ىأرلا لدع رصبي ىلاولا ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوحلا

 قحلا ةقفاوه اعيمج انيلعو ، هربغو اذه ى هتلا ىلإ ابرقت © اهلدعأب ذخألا

 كاده ث هنسحأ عبتاو لوقلا عمتسا نم ىلع هتلا ىنثأ دقو ، رومآلا نسحأو

 3 كتيعرو كمكح ى هللا ىضر هيف امع ذخف 0 قحلا ىلإ كلب ىده و هللا

 . ' . ةنيفسلا بك ارك كايإ و انإو

 ةاكز :لا اهف بجت مهارد سانلان م دحأ لدنع تحص اذا إ و هنم و : ةلأسم

 لاح لهم لآسي الو © ةاكزاا هنم بلطت نأ زوج له ء ةقث رغ وهو

 هلماعب ثعبي رفيج نبانهملا نأ رثآلا ىف دج وي : قيفوتلا هتلاب و باوحلا
 ز كللذ رب ل ضعب و ا هلوح مامت نع لأسي ال : لوقي و ىشاوملا لهأ لإ

 .ادشرم املسم قباو "مد و { دحاومهاردلاو ةيشاملاو: فالتخا كلذ ىنو

 نالف ىلإ اهعفدا : مامإلاهل لاقف ةاكز هدنع تناك نمو هنمو : ةلأسم

 ىلإ اهعفدا هل لاق نإو . رقملا اذذ اهعفد ةاكزلا هدنع نل زاج 0 رقملا

 لاقنإ و ،كلذ هل زاج3 ةيابخحلاب ءانعلا ىذ وأ ث ةلودلا رمأل ىنغلا ىذ نالف
 هنإ لقي مل نإو . كلذ هل زاج هدنع امل قحتسم وه و ىغل اهعفدا : هل

 هعسي ال هيلع ضرف اهنأل ، مامإلا عجاري نآ ىلإ اهملسي الف © اه قحتسم

 هيلع رومأملاو لدعلا مامإلا ىف اذهو : هيلإ اهميمستب آربي نمل الإ اهميلست
. كلذ ىلع نومأم وأ لدع



_ ٤٨٦ 

 . ةصاخ اهنلغ نم الإ كلذ زوجمال مأ ةاكزلا نم اهرامعو اهحالصإ

 نكمأ نإ _ اهناغ نم اه ماقي نأ ىلإ بحأ : قيفوتلا هللابو با وحلا

 اهقحتسمءع ىج نآ ىلإ( فق و لصألا ىناهنأل ، قاقحتسالا فوخ _ كلذ

 © نيملسملا ةروشم عم ، ةاكزلا نم حلصت نأ لدعلا مامإ رظن بجوأ نإو

 . اهف ةاكزاا ىلإ تلمو ةلغلا تكرت خيشلا اهأ تنأو © كلذ قضي مل

 مامالا نإ : ىلع نب سيمخ نب رصان خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 رغ هيف لعجي نأ زوجي ال امم ءىش ى وأ ةاكزلل ايباج لعج اذإ ىلاولا وأ

 ىلع هلعجي نأىلتبملا اذهو 2 ةنايخلا هنم حصت ىنح ةنامألا همكحف 2 ءانمألا

 لاق نم لاقو . نيملسملا ضعب لوق ىف © هتنايخ هل نيبتي ىح 2 هناح

 ةقيثولاب ذخألاو مزحلا دارأ نمو . عسوأ لوآلا لوقلاو . اذه ريغب مهنم

 . ملعأ هتلاو . نمآلا ريغ هتنامآأل ىلعجي الف

 3 الطاب اثدح ثدحأ اذإ ىلاولا نإ : لوقي هتعمسو هنمو : ةلأسم

 - اهل انماض ناك اهضبق نإف ، هتيعر ةاكز ضبق هل زوجي ال هنأ ةريرس

 اذإ ىلاولا نإ : عضوم ىف لاقو ، ل وملا ضعب ىلع اذهو ملعأ هللا و

 ءاينغألا نم دحأ ةاكز هسفنل ذخأي نأ ءارقفلا نم ادحأ رمأو ةقث ريغ ناك

 . ملعأ هللاو . روجي ال كلذ نإ

 ىف اقوذع هنخن ةرمث ادحأ مساق اذإ ةقدصلا ىناج ىو هنمو : ةلأسم

 لخنلا تددح و ةلعل اسباي ارمت اهن روربص لبق - كاردإلا دعب لخنلا سوءر

 ‘ اهدجي نألبق صل وأ حسير نم ةحتاج ةاكزلا بيحن ىلع تنأ ش © هبدصن

 . ال مأ ةفصلا هذهىلع ءىش لاملا برو يباحلا م زليأ

بحاص ةءارب ىرن الو فيعض مسقلا اذه نإ : قيفوتلا هللاب و باوحلا



 س ٤٨٧

 اهضبق هل زوجي نم اهضبقي و { ارمت رصت نأ لبق تفلت اذإ 0 اهنم ةاكزلا

 . ملعأ هللا و . ةمصلا هذه ىلع هنم

 ءاجام اهبف ماقأف دلب ىلع ىلوتسا نميفو سيمخ نب دعاج خ.ثلانع : ةلأسم

 مدع عم ح هللا ةعاط لهأ نم نبملسملا عامجإو هللا ىن ةنسو هللا باتك هب

 زوجي الهنإ اذه ىنليق دق : لاق ؟ ال مآ ةاكزلا ىلع ربحلا هلأ ، لدعلا مامإلا

 هزاوج ىف فاتخيف ، لدعلا ةممأنم ربحلا هل نم ةلزنمب لزني ملام ، ربحلا هل

 اذه ىف لوقلا نم حيحصلا ىف دجأ ال عض وم ىف لاقو . ثالذ ىلع كلانه هل

 حصيف ، لدعلا ةمئأ نم هل زوجي نم ةلزنم ىف نكي مل ام ، هل سيل امم هنأ الإ

 نم عنم دقام هيف حيبأ نأ ىسفنل عسوأ ىندجأ الف الإو ، ىأر ىلع هزاوج
 غ ولب نع مهفلا ةلقو زجعلا نم ىب امل ڵ ملعلا لهأ نم ىنمدقت نم هتزاجإ

 . كالذ ىف ةجرد"ن ٠ ه ولان ام

 هلآ ، هنم زجعل مايقلا ف بجاولا نم ءىش نع زصق نإف : هل تلق

 ايف هل زوجي نأ نم دعبأ هنأك اذه و : لاق ؟ ال مأ لاحلا ثالذ ىن اهلع ربحلا

 ىنإ رخآ عض وم ىن لاقو . ارثأ هيف هتدج و ام ىنعم ىلع ارظن هل وقأف هملعأ

 لدعلا راهظإ ىلع ردق نإف 0 ىرخأ هزاوج نه عنملاب هزجع ىف اذه ىرأل

 زاجام ىلعهجولا اذه رغب هنكمأف { دابعلا نبب قحلا ةملك ذافنإو © دالبلا ى

 . . لاح ىلع لطابلاب قحلا موقي الف الإ و

 هعفرل دابعلا بولق حارأو دالبلا حلصأ اذه همايقب ناك نإف : هل تلق

 تكفس و رودلا تبرخو رومآلا تعاذضلهكرن ولو ، داسفلاو روخاو ملظلا
 دادعإو لاملاب الإ اذه ميقتسي نكي ملو ث ءامإلاو رئارخلا تبيسو ءامدلا

 ىلع ربحلا هل اذهأ ، لاحلا اذههب ميقتسي لام هل نكي ملو ، لاجرلاو ةحلسالا
 هنأ ىلع اذه ىف لدي ام لوقلا نم ىضم دق : لاق ؟ ال مأ نأشلا اذهل ةاكزلا

ةر وحلا نيدسفملا لاعفأ نم هنأل { ىرخأة رم هتداعإ نع ىفكو { هل زاوج ال



_ ٤٨٨ 

 . عبت قحلا ىن مهل نحنو © نبملسملا لوق ىف ةرربلا نيحلاصلا لامعأ نم ال

 سيلامم هنأ ىلع لدتسي اذه هب ام لوقلا نم ىضمدق : رخآ عض وم قف لاقو

 ةيامحلادعب ةمنآلا نم ربلا ىلع ةيابحلا هل زوجت نم ةلزنم ىف نكي م ) ام ح هل

 . كلذ نم هب ىل وأ نم عنملاف الإو ، هل هزاوج ىف فلتخم ل زوجيف

 ىلتبملا اذه لتب و { اهيلع ريخلا ىإ اليبسو اهجو هل رأ مل نإف : هل تلق

 الجر مهناك ز او فّبقينأ اوضرف ث رادلا كلت هتهبج رضحف © هتفصو امم
 ثللذ اهضبق وه نإو © مهنع طحنت اهايإ مهضبقتي نإ انيكسم اربةف انيمأ

 زوجي نهم ناك نإف :لاق ؟ ال مأ عيمجلل اهج و اذه ىرتأ ، رمألاب ىقنا

 نإف الف الإو 2 مهل زاج اهلهأ ىن الإاهع ضر ال نأو ث اهلثم ىلع نموي نأ

 : لدباا مهاعو © مهئزجي الف ، هل زوجي ال نم ىلإ اهعفد هنأ مهنم حص

 داسفلا لهآ اهنع عفديف { دال,لا ىمحم نم ىلإ اهعفدي نأ مهنم دارملا ناك نأو

 صالخلا ى مهنم ءازتجالاو مهل هزاوج ىف فالتخالاف :ث دابع" ىلع روحلاو

 عساولا ىلع داز امف هرقفل هل نوكي نأ ىلع ناك نإو { كلذب ةاكزلا نم

 ىف لاقف . كللذ مهل الو هل سيلف © هب رهظتسي نأ هلاح وأ هماع ىف هل

 عفديف ، دالباا ىمع نم ىلإ اهملسي نأ هب دارملا نامك نإف : رخآ عضوم

 هيفامل لاح ىلع ىأرلا ىف باوصلا نم ج رخم مل { داسفلاو ىغبلا لهأ مهنع

 © كلذك وهف مديأنم اذه ىلعهل عفدلا ناك ولو٤ لوق ىلع ةزاجإلا نم

 زوجم ام رادقم زاج هرقفل هل اهنأ ىلع هيلإ اهميلست نم اذه ريغل ناك نإو
 ( . كلذ ىلع داز ام الإ هل

 7 ىضر ىلع هتارثو دلباا ةهج ىضر لخدي لهو : : هل تلق

 مهلع لخديال هنأ ىدنع ىذلاف : لاق ؟ ال مأ مم كلذ ملعي مل نإ و

 لا ىلعم ھا:وس نم ىلع ز وحم ام هملعأ ال رخآ عضوم ق لاق و { اذه لثم

 عض وم لام نم هيلعن اهف مهاإ ال( اهب ىلب نم ىئإ اهذافنإ ف رظنلا نأل
: كلاسملا نم قاض ام كنع عدف ، فكانذ هيلعو هل نوكي \م



. ٤٨٩ - 

 { رهش امك ةنطايااو ةنطاباا نادلب ىن مامتلا اذه ناك نإف : هل تلق

 ىه مأ ءاوس لوصألا نم اهنم ةاكزلل ضبقا كدنع بئاغ اهنأ رهظف

 ىلع مامإلا مهلماع سانلا نادأ : هللا همحر ىدلاو تعمس ىنأل ؟ صخرأ

 كلذ ممه تنك ذإ هثحابأ ملو ، مهنم مالك اذكه ض اهنم رشعلاب { اههايق

 ادهب قرفال ، نامز ىن اهم وزل ىلع ةاكزلاف : لاقو .. ريغص ىص انأو
 {. رقفاا لهأل هزاوج ىف فاتخ,ذ لوهملا نم هنأ حص ام و : ناكم

 3 عامجإ ىف هلل راص امو ، لوقلا نم هيف حرص امك ، ةلودلا زع ىن وأ
 نوكي امم رسيأ صالخلا ىنهرمأف ، ىأرلا عضوم ىف هلاق نم ىأر ىلع وأ

 ىأرلاب فالتخالا عض وم ىف هب لاق نم ىأر ىلع وأ ، لاح ىلع هدابعل

 نم ءاوس ىلع وهف لام ىف قح نم هلل حص ام : رخآ عضوم ىف لاقو

 ،لاوحألاب فاتخت ةاكزاا ىف ةيابحلا نأ الإ { لاح ىف هل راص هجو ىأ

 ىلع عةت ةراتو © لاملا تيب ىف ىجام نوكيف زاج ام ىلع ىتات ةراتف
 هلصأ ىن هل ن 0 ملظا هجو ىلع ساناا نه ذخوي ام ىقبيف ، لطابلا

 ىلعالإ‘ لوهجع وأ م واعم نم . هلدع وأ ه روج ىف & بئاغ وأ رضاح نم

 ىن هلعجيف ء هتل وه هبر فرعي الام نأ ىلإ { لوقلا ىف بهذي نم ىأر
 لامنم هريغ ةلزنهلوق ىلع هنإف ١ امهف وأ ءارقفلا ىف هزمجم وأ ةلودلا زع

 نامض نه صالخلا ىف ىسعو ءاوس ىلع مهلامو 2 هدابعل وهف الإو 2 هتنا

 هجو ىلع هب جرخت ناعمل ، رشبلا نم هربغل امم ، رسيأ نوكي نأ هتلام

 . صالخإب اهمار نمل ةءارما ىف باوصلا

 3 ىناعت هتلا الإ ابصحمال تايانج لجراا اذه ىنج نإف : هل تلق

 مئاقلا نأ دمتعا و ث لاوسلا ردص ثل هترك ذ ام ىنعم ىلع مئاق وهو
 ىن ىرأ ال : لاق ؟ال مأ هل ةاجنم اذه نوكيأ ، كنذ هل بجم ، الهج

هلهج وأ هملع © هبف هل رذع ال هنأ الإ هداسف نم هلمعام قحل هداقتعا



٤٩٠ 

 هلاق نل : كالهلا نم ةاجنم هل زاوج الام نوكي نأ حصيف زوجب فيكف

 هريغ ىف ال قحلا ةعباتم ىف وه امنإو © ثللذ ىف [ ةاجنم الو ] 0 هلعف وأ

 ىن [ لاقو ] & لامعألا نم ءىش ىف الو ، لوق ىف لاح ىلع لطاباا نم
 ىفهلزنأ قح الام‘ دهعلاب ىتأ نمل ةاجنلا هجو رصبأ ال ىنإ : رخآ عضوم
 ىنغيال نظلاف 0 هاثل بجاواا نم [ هب الهج ] هنظ نإو 0 ىأر الو نيد

 هتفلاحم ىف [ ةبوتلاب ] هللا ىلإ عجري نأ هلطاب ىف هيلعو & ائيش قحلا نم

 . كله الإو © هقلاخ نيد ىف هل سيل ام ىلإ

 لب ث لدعلاب امماق نكي ملو © داقتعالا اذه دقتعي مل نإف هل تلق

 ة رثك ملعي ملو ، سمالخللا دارأ مث 3 روحلا ىلإ هرومأ لج ىف ليمأ ناك

 ؟ال مآ هل اصالخ نوكيأ ءارةفلل هكالمأ عيمج بتكف © تايانحلا كلت
 رهاظ ىف هل وه نم ىلإ ملظلا هجو ىلع هابج ام د رب الإ صالخال : لاق

 ، هيلإ هئادأ ىلع ردق ام مرغلا نم هل زوجم وأ هيف همزاي امك { مكحلا

 نم ريغل هلعج نآ امأو ، هلإ لزن نإ هيرحت يف وأ ، هرادقم ىف نيقي نع

 ىلع ءارقفلا ىف هقرفي نأ هل زوجب نأ ىسعف هبر لهج امو « الف هل وه
 فلت امم هنإف © عامجإلا نم هريغ ىلعال © ىأرلا ىف هزاجأ نم لوق
 نم اذه لثم ىف صالخلا ام : رخآ عضوم ىف لاقو . ثلذ ىف ىأرلاب
 نوكيام ، هزاوج ىففلتخم نآل زوحيف ، لهج نم الإ اهبابرأ ىلإ ملاظملا
 زوجمال هنإف 2 هب ةفرعملا ٣ ال س لاملا تيبل وأ ءارقفلا نم هربغ ىلإ هل

 ثلذكوهف الإو ، لاح ىف هيلإ هئادأ نم قح عنامل الإ هلامب قحأ هنأل هيلع

 _ ىلاعت _ هتل نادو © ءارقفلل هكالمأ عيمج بتكي مل نإف : تلق

 ىلع هللا دنع املاس نوكيأ ، ارسوم اينغ ناكو © هدايعلو هتل همزايام ءادأب

 هنأ هملظ نم اذه ىف ليق دق لاق ؟ال مأ رثألا نم هتظفحو كدنع ام

ىضر وأ زجعل الإ هرخاوي نأ همرغ ىف همزاي ام وأ © هدر ىف هل سيل



٤٩١ 

 { هردق ام غلبمب هفرع نم ىلإ هصالخ ىف ىعسي نأ هيلعو © هلهأ نم

 هفرعي مل نمو © هيلع هل امم هب أربي هجوب هنم جرخم وآ هيلإ هيدوي ىنح
 نم نأ ريغ © عناملا لوزي ىنح هب ةنونيدلاف { هغولب ىلع ردقي مل وأ

 ىلع لاملا تيب ىف هلعجم وأ ءارقفلا ىف هقرفي نأ هل زاج هتفرعم ١ سيأ

 هب ةيص ولا عدي مل و » هيف همزل امك هب ناد نإو © هل هزاجأ نم لوق

 وجراف ، اهموي ىف هيلع نوكي نأ ىغبني ىذلا هجولا ىلع هل اهموزل نح
 اذه ىلع لدي ام رثآلا ىفو 0 املاس نوكي نأ هبر ىلإ ةبوتلا دعب نم هل

 > ملظلا نمل اذه نإ : رخآ عضوم ىف لاقو . املاع هب ناك نم هلك

 هزجعبالإ هلزاوجال ، مكحلا وأ عسا ولا ىف هلهأ نم زاج ام ىلع ال ه ريخأتو

 هل وه نمل هدوجو ةزعل امإ ، مرغلا نم هيف نوكي ام وأ .درلا نع
 عنامل وأ ، هيدي ىلع هباهذ دعب همرغ ىف هيدوي ام مدعل وأ © لاحلا ىف
 ىف ثالذك وهف الإو 0 هلاوز دح ىلإ هيلإ هميلست نم رذعي لطاب وأ قح
 هليجأت ىف رذعي هب امل الإ هليجعت م وزل ىلع لدي ام اذه ىفو © عيمحلا لوق
 نوكي ايف هل اهموزل نبح ةيصولا مث © هيلع ردق ام ىتم هئادأب ةنونيدلا عم

 { ةيغبلا وهف جرخ نإف ع هب أ ريي هجوب هيف لخد امم ج رحم ل ام © هيالع

 { ةمالسلا ىف طرشلانم اهنآل ، ةمادنلا عم ةبوتلا نم الو ، اهنم هلدب الف الإو

 همزل ام ءادأب هيلإ عجر نمل ىجري و [ ةمايقلا ] م ويل هتايح ىف [ اهمار] نمل
 ىف [ دهسو ] هبلق نم [ قدصب ] اهنم بات ةءاسإب هذخاوي الأ هيلع هتردقل

 امهساع ىنأ نإ 0 هلام وأ هسفن ىف عمجأ همزل ام عيمج نم ، هصالخ

 : . هلاح ىف

 ىري ملو ، صالخلا [ دارأو ] اربقف ىباحلا اذه ناك نإف : هل تلق

 صالخ هجو هل ىرتأ ز همزل امم هسفن ءاربإ همزل ام هنع هب ىضقي ام هدي

 نأ هل سيلو ، مهل وهف دابعلا لام نم هذخأ ام : لاق ؟ ال مأ [ ءاربإاو ]

 نم هسايإ و هلهج دعب نم [ فرع ] نمل الإ هلثمل همزل قح نم هسفن ئربي
ىف لوق ىلع نكلو عامجإ ىن ال هل زوجيف © هلدع وأ هروج ىف هتفرعم
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 ىف صالخلا نم اهجو اذه ىلع هل ىرأ ال : رخآ عضوم ىن لاقو . كلذ

 ءارقفلا نم هلثمل نوكي نأ الإ ، هريغل همزل امم ، هرقفل هسفن ىري نأ

 ،هلل مهل هزاوج نمهب ام عم & كالمآلاهيلع عقت الام عيمج نم ، هلصأ ىن

 امم هنإف ث مهل هزاجأ نم لوق ىلع © هلهأ ةفرعم مدعل مهلا عجر ام وأ

 . كلذب همزل امم هتءارب ىف فاتخم نآل ىأرلا اذه ىلع زوج

 هلام ىطعأف ح ءارقف دالوأ هلو © اينغ ىباحلا اذه ناك نإف : هل تلق

 نوكيأ © ىنغلا ىلإ رقفلا دح نم مهاطعأ ام مهجرخم ملو ، مهرقفل هدالوأ

 عضوم ىن ءارقفلا نم مهريغك هدال وأف : لاق ؟ ال مأ هللا دنع صالخ هن

 لكل زوجم ام رادقم ىف ناك ام مهل هزاجأ نم لوق ىلع ، مهلثمل هزاوج

 . هارأ اذه ىف ام حص نإ همايأ ىن هبلع داز ام ال & هماع ى مهنم دحا و

 انأ و . الف هدالوأ ىن ائيش هيف رمغلا نع [ ىظفح ل نم كيلإ عفر نأ امأ و
 لذباف [ كاتأ ] اذإف هدادس نم ىأرلا ىف جرخم الأ ىل وق نم اذه ىف وجرأ

 ىلإ هعدف الإو حص نإف { رثألا نم هربدتتام ىلإ ردابو ، رظنلا دوهجم هيف
 هدالوأ ىن ىل عقي ىذلاف : رخآ عضوم ى لاقو . اقح لوقلا نم هفرعت ام

 مهلثمل هزاوج ىف مهنيب ام قرف مدعل ءارقفلا نم مد ريغك اذه ف مهنأ

 { هلام نم هايإ مهاطعأ ام نأ ىلع لدي ا. اذه ىف نيو الأ هزجم مل وأ

 ، هفرعيال نمل همزل امع هاون نإ هب هتعارب ىن افالتخالا نم هل ج رخ ال

 : كلذكف هرادقم ىف عساولا ىلعداز ام وأ ، لاح ىلع هثزجم الف هوني مل نإو

 ؟ال مأمب رحن وأ ةنونيد ى ملظلاهج و ىلع هابج ام نامض هيلع و : هل تلق

 هابج ام لحم ناد نم امأف ، عض وملا اذه ىن لوقلاهيف ىذلا وه م رحملاف : لاق

 مرغ الف هفانأ امو © هيدي ى ىقب ام د ر الإ هيلع سيلف ، هل زاج ام ىلع ال

 لاقو. نيرثكآلا لوق ىن هيلإ عوجرلاوءهتلا ىلإ باتملا دعب ن. هل ود نمل هيف
 لاملانم هل زيجأ ام ىلعال © هابج ام لالحتساب ناد نم امأ : رخآ عضوم ىف

هلهأل هئاقب ىف هنإف : ىقب ام در الز هللا ىلإ ةبوتلا دعب نم هيلع ء ىش الف
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 حصيالفالاو، هزاجأ امل الإ هلبق نم هيلع ناك امعهلقن زاوج مدعل { مه ربغلال

 ه هنإف . اوف رع ام مكحلا ق ال و عسا ولا ق ملظلاب هلصأ نع ج رحم نأ

 فالتخالا نمهيفامب ىأراا هقحلي نآل زاجاولهج نإف ، مهدعب نم مهنثرول و

 . ثكالذ ىف ىأرلاب

 سانلا نم : هناذخأي ام نامض ةيابحلا هل نمو ىاحلا ىلعو : هل تلق

 ىن ىهف : لاق ؟ امهب رحت عضوم ىف امهدحأ ىلع مأ ؟ لطاب هجو ىلع

 ىف كالهحلاف الإ و {، لاح ىلع صالخلا نم امهلدب الو © اعيمج اممنامض

 ىبحم نم اهناحض نمه [ جرخ ] نإف ،لاملا نم اناودعو املظ هذخأ امب لاملا

 : رخآ عض وم ى [ لاق و ] هيلع ىهف الإو & هعم حص نإ ىباحلا ئرب هيلإ

 ناودعلاو ملظاا هجو ىلع هذخأ اه نامض نم اجرخ امهدحأل ىرأ [ الانأ ]

 مهلاومأ نم ] هذخأ [ ايف هسقن ىلع هانج امم ذوخأم امهنم دحاو لك نز و 1

 نوكيام وأ د ري ش هل ىج دق نم صلخت ىاحجلادنع حصذنإف { هابجف اذه ىلع

 ىلع هل ةءاربلا ىهف مكح وأ عساو نم أريي هب اه وأ ث م رغ نم هفالتا ىلع

 نم ىلع عجري نأ هلو © هيلع امع ج و رلاب الإ ها ةءارب [ الو ] حص نإ هارأ ام

 . [ لاومأ نم ] هيلإ عفد امب هل ىج

 نوكيأ ، هسفن نم بيطب هتاكز ذخأ مئاقلا اذه [ ناك ] نإف : هل تاق

 ةاكزلا كلتل ىطعملا [ ماقلا اذه ] ناك س ىطعدلل الالح و © ىلمعملل اصالخ

 افالتخا دالباا ىمحم نمل اذه ىلعاهعفد ىن نإ ليق دق : لاق ؟ اريقف وأ اينغ

 ىفكياملوقلا نم ىضم دق : رخآ عضوم ىف لاقو . دارملا وه ناكنإ ؛یآ رلاب

 هرقفلهقحتساام الإ امط هزاوج ىق فلتخلامم هنإ { عض وملا اذه ق هتداعإ نع

 © امهنم رخآلل زوجي نأو دبالف امهدحأل هزاجأ نملوق ىلعو { ثالذك وهفالإ

 3 عفدلا مرح .ضيقلا زجن مل اذإ هنأل © امه ىلوأ عنملاف هزيجمال نم لوق ىلع و

 دحاو لك وه ىنعملاف امهنيبام سكعنا نإو ، ذخآلا زاج ميلستلا حيبأ اذإ و

اذه ىف ءاوس ىلع امهنأك ةحابإلاو مم .حتلا ىف امهف ، لاح ىلع ه ربغال امهنم
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 ةيقت وأ رعحل & هاركإلا نم هدعبل هنوكىف بجوم .ضر نم هب امل ، عض وملا

 ىأرلا هيلع زاج عامجإلا مدع املو . ىأر ىلع ، ط رفم ءايح نم امه راق ام وآ
 ىض رلا ىلع هيلع ىه نمم اهل هذخأو هيلإ اهميلست ىف فالتخالا نم هيف امب

 . ملعأ هللاو . هلاح ىن هل اهزاوج زاوجال امي اهقحتسي نأ الإ هريغ ىلع ال

 اهكرتو 0 ةرم ةاكز ج رخآ 1 خيشلا ع : ةلأسم

 هبلاطينأ مماقلل زوج { ةاكزلا رمأب ماملا اهضبقي نأ ربغ نم لاملا تيب ى

 هل ز وجم لهو ؟ لاملا تيب رمت ىن اهعض و هنأ هنع عمس ولو © هلام ةاكزب

 هتاكز نع هعفديو اهبكزي ىلا ةاكزلا ردقب لاملا تيب رمت نم ذخأي نأ وه

 ؟ ال مأ لاملا تيب رمت نم ذخأي هكرتي نأ ىراشلا عسي لهو

 ريغ نم هكرتب آربي ال و ، هيف هكرتل عدم هنإ : قيفوتلا هللابو باوحلا

 هنإ حصي ىنح هيلع بجو امب ذوخأم وه و « هيف هكرتب هرمآ زوج" نم رمأ ا
 . ملعأ هللاو . قحلا هوج و نم هجوب هادأ اذإ هل زوجب ثيح هادأ

 اهضبقاهباعلماعلا نأهعم حص م لاملا تيب رمت ىن اهكرت اذإ: هربغ لاق

 ةرم اه ذخ؛ويال نآل زاج هلعف دق ام هل حص نإ و ؟ هيلع ىهف الإو كهأزجأ

 لبقتالف حصي مل نإ و، هلةئ زع اه رمأ ىلينمم اهل ضبقلا دعب نم اهنأل ىرخأ
 مكحلا ىق ال ، هقيدصت ز وجب نأ ىسعف" ةقث نوكينأ الإ اهميلست ىوعد هنم

 . ثالذ ىف رظنيف . ملعأ هللاو . عساولا ىن هنكل و

 دي ىن هتنامأ لعج اذإ ، ةاكزاا ىدأتسي ىذاا ى راشلا ىنو هنمو : ةلأسم

 نامضقلعت هيلعأ ؟ ال مأ هناخ هنأ ملعي ملو © ةنايخ ال ونةنامأب هملعي مل دحأ

 نبب و هنيب ايف ملاس وه و هيلع نامضال : لاق ؟ كلذ ىف هتنايخ حصت ىتح مأ

 هللا هربغ لاق . مثأ هنأ الإ : خيشلا لوق . هلثم وأ اهف هناخ هنأ ملعي ىنح هقلا

 فيكف ء املاظ الإ هارأ ال انأ و ، هل سيل امل هلعف نم اذه ىلع هتمالسب ملعأ

ىتأ دق هنأل امثإ نوكي نأ هب ام ىل وأ نإ ؟ املاس هملظ نوكي نأ حصيف زوج



٤٩٥ 

 [ كله الإ و ]هبونذ [نم ] باتف هللاىلإ غج ر نإف 3 همارخل هنم عنم دق ام ىلإ

 همزل هعم حص نإف 0 هناخ هنأ حصي مل ام هلاق امك وهف [ هتنامأو ] هب وح ىف

 ملعأ هللا و . حصأ هلوق نم خيشلا [ نع ىورام ] نأ ىلع [ لديام ] اذه ىن و
 . كلذ ىق رظنيف .

 [هللاركذ ] ناكاذإ : لاق ؟ اكلاهن وكيأ اذه ىلع تام نإو : هل تاق

 ةنونيدلا ىف سيل : هريغ لاق . اكلاه نوكيال هيلع بج ام ءادأب ىلاعت

 برقأ كالهلا ىلإ وهف الإ و ةبوتلا نع[ ىغبني رمأ ] ىث وأ هيف هم زلي ام ءادأب
 كللذ ىن رظنيف . ملعأ هللاو. حصيام ىلع هل سيل امم هنآل كاذ ىلع ةمالسلا نم

 [ هنتم ]لمح اذإ ةاكزلا ضباق ىف ىدادملا نايلس رصان خيشلا نع ةلأسم

 بحلا نم تفلتأ و © اهل هنم سخت رمغ نم هب ت رثع و ةباد وأ هسأ رقوف ارمت

 نآل هنم [ فلت ] ام نامض هيلعف هسفنب هلمح امب رثع نإ و { هيلع نامض الف

 . ملعأ هللاو . نيدبعتملا ءالقعلا نم نومض.ه سفنآلاو لاومآلا ىن أطخلا

 نم نموي ام لاحم وهو هلمح ىلع ة وق ةبادلل ناك نإ { محن : ه ريغ لاق

 3 هعم ادبآ هعايض نم ىشخيالف © هلثمل لعج دق امم هي عض و امو © هب رعلا

 3 هنامض نم هل جرغهالف الإو ، هيلع ء ىش الف نمضي هب ام هنم نكي ملو
 عضوم ىف لاحلا اذه ىلع ةرطاخم ىنال هسأر ىلع هلمح ام نوكي نأ ىغبنيو

 3 اهركذي ةلعل ال امهنيبام قرف دق و & هدي ىف ةنامآلا ىنعم ام ىلع نانوكي ام

 اهظفح قرصقي مل امو ، ثكالذك امهالكو © هيديبام ىلع نيمأ هنآل ق رف الو

 نم اذه و، هئطخ نم ن وكيال نأ ىسعف هلعف نمال هءاج امو ث هيلع ء ىشالف

 ةرجألاب هتباد وأ هسأر ىلع هلمحو هضبق ىف ناك نإو { هيف ء ىشالف هللا رمأ

 . كلذ ى رجألا مكح هيلعو هلف

 حصي مل ىذلا رمآلاب مئاقلا رمأب سانلا نم ةاكزاا ضبق نمو : ةلأسم

 كلذهل زوجي هنأ نظ و ةلاهجب كللذ لعف امنإ و ،هيلإ ةاكزلا ملست بوجو هنم

لهج ونظب لعف امإو ةنايدب كلذ لعف نكي ملو كلذ ىلع ةرجأ هل اولعج و
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 ىلاا ةاكزلا نم ةرجألا نم هل هولعج ام ذخأ هل لحمأ ء له اجت و دمعبال هنم

 1 هت رجأ ءاف و مهنم 4 حصب ل نإ و ؟ اهنم ع 2٥ ام ةميق نم وأ اهنيعب اهضرق

 ال مآ مه رمآ رمخ ةاكز :لا نم هديب امم اهضبقي نأ هل له

 ناكو ء هيلع تبج و نمم ةاكزلا اذه ضبق اذإ : قيفوتلا هتلاب و با وحلا

 هلعف { نملسملا عرش ىف لهأ اهل وهالو ث اهيلع ةقث ريغ اهيلع هرجأتسا نم

 هلز وجيف ة رجآلا اهأ و ك اهلع نمؤي ال نم اهض,قي هل زوجيال هنآل اهنامض

 هت رجأ ذخآي و ضبقي نأ ز وجم الو & لمعلا كلذ ىلع هرجأتسا هنآل هنم اهضبق

 . هرجاتسا نم ىلع ة رجآلا نآل ةاكزلا نم

 ء ىشالف { اهضبق نم هيذع ه ر-أتسا ام لطاب 7 وم ىن امأ : ه ربغ لاق

 وهام ىلع رمآلا اذه ىف هل ن وكينأ زاج ول لب 2 ماظ نم هبكر ن:ك ام الإ هيف هل

 ارمخ هل رصعي نأ هرجأ نم ىلع نوكي نأ زاخل " نم ع ى رزولا نم هب

 نوكيام وأ ح اربخ هب طاحأ نأ دعب نم اراتخضهلمح وأ ء ىض رلا ىلعل هلمعي و

 هللا ىصاعم نم ء ىش ىلع ةرجآلانآل ، لاح ىلع حصيال هنكلو © لامل ةبهن نم

 [لهحلا] عم هل زاجامو ، مالسإلا نيد ى هلهج وأ هملع [ هلعف ] نم ىلع مارح

 نكل و & رجألا نم هلثم ام [ رادقم هل ] نوكي نأل زاج رذعأا نم ةرقتلا ىف هل

 ] ىعس لبا مارح لطاب ] ىش]ل ىلع تذاك [نإ] اذه نم ال رمحلاهج و ىلع ةيابحلا

 نماذه [ ىاخحلا ] هابج ايفو هلام ىن ةرجأ هل نوكي نأ ز وجي فيكف اهما رم ى

 ىف هل دبالف هفلتأ نإف © هدر امهنم لك ىلع و [ هلك ] هلهأ ر[اص لاملاو هلاح

 ىردي[الو فرعي ] الام ضعب ىلع هرجأتسا نإ و ، همرغ نم مي رحتلا حضوم

كلذ ىت [ رظني نأ و ] عضوملا كلذ ىف ةرجأ هيلع هل ن وكي نآل زاج ، هلصأ ام



 ۔ ٤٩٧ ۔

 : خسانلا دسب ىناثلا ءزحلا ةياهن وأ ىلوآلا ةعطقلا ةياهن ىن ءاج ام اذه

 ه رايخآلاني رخأتملا و نما وآلانعةد را ولا راثآلا بابل باتك نمىلوآلا ةعطقلا

 ىديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب انهم ، ةمالعلا ملاعلا ةقثلا ديسلا فرلأت

 ةعمحلا حاور اهمامت مامت ناكو ء هللا همحر - ىضابإلا ىنامعلا

 نم كرابملا ناضمر رهشاراهن آ رصعلا ةالص تقوو ءارهزلا

 ديعس( ريدقلا هي 5 رقفلا ملقب كالذ و ء ١٨٧ ةنس روهش

 ةوهشولبلا دمح نب ىلع نب سيمخ نب ديعس نب سيمخ نبا

 هنامز و هرصع ديرف لدعلا ةقثلا خيشلل { ىضابإلا

 ىسيم رلا جاتفم نب هللا دبع ىن رةعاط ىف ىحم و ىخأ

 هظفح هقزرا مهللا 0 ىضابإلا ىنامعلا

 ريدق ء ىش لكىلع ثانإ 0 :هيف امب لمعاا و

 مظعلا ىلعلا هللاب الإ ة وق الو لوح الو

 هبص وهل آو د۔عانديس ىلع هتلا ىلصو

 الست ملسو
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 ءزجلا اذه ىف تدرو ىتلا باوبآلا

 بابلا

 اهلضف و ةعامحلا ةالص ىف نماثلا

 نبديعلاو ةعمجلا ةالص ىق عساتلا

 اهماكحأ و رفسلا ةالص ىف رشاعاا

 هنيفكتو تيملا لسغ ىف رثع ىداحلا

 اهض رفو ةاكزلا ىف رشع ىناملا

 ةضفلاو بهذلا ةاكز ىن رشع ثلاثلا

 . ,, { اهزاوجو ةيابخلا ىف رشع عبا رلا

 ةحةصلا
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