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 هضتني ال امو هضتني امو هماكحاو مايصلا ىف

 3 ناضمر رهش وهو ث مايصلا نم هللا ضرف ام مالسإلا مئارسث نمو

 ةرفغملل اببس هلعجو ك ناميإلا له هب مركأو ، نآرقلا هيف لزنأ ىذلا
 هيلع هللا ىلص ء دمحم ةمأ هب لضفو 0 مسقلا هم لزجأو ، ناوضرلاو

 5 روجأم همايصو ، روهط هراهنو ص رون هليلف ى ممألا عيمج ىلع ، ملسو

 هيفو ٠ روطفلا دنع هنع هللا ىضر دقو ، روحسلا دنع هللا ةمحر هلو

 ناك نمل ىبوطف س باجم هيف ءاعدلاو ى باوثلا هيف فعاضيو س با ويألا حتفت

 . السوتم ابغار هللا ىلإ هيفو ، الجعتسم همايآ ىلإو ث المأتم هل

 مهلآ ىنإ ىسوم اي ى مالسلا هيلع ، ىسوم ىلإ هللا ىحوأ : ليقو
 اورفغتسي نآ ، سشوحولاو ريطلاو { عبسلا نيضارألاو ، عبسلا تاومسلا

 ء نارينلا باوبأ قلغتو ح نانجلا باوبآ حتفت هيفو ء ناضمر رهس ىمئاصل

 { ناسحلا روحلا نيزتو ث نانجلا فرخزت هيفو ٠ نيطايشلا ةدرم ”لغتو

 . ناضمر رهست ماوصل نحن نلقيغ ث نايقعلاو للحلا نوسكيو

 نم قيتع فلآ فلأ ناضمر رهش نم راطخإ لك دنع هلل نإ : ليقو

 رخآ ناك اذإف ث كلذك .اهنم ةعاس لك ىف قتعأ ةعمجلا ةليل ناك اذإف ى رانلا
 . هلك رهشلا ىف قتعأ ام لثم مويلا كلذ ف هللا قتعأ ناضمر رهش نم موي

 . مرح دقف اهريخ مرح نم 0 رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل هيفو

 تدتفئص ناضمر رهش ءاج ١ ذاف 6 ةميظع ناضمر ر ش ةمرحو

 باستحا و اناميإ ناضمر رهش ماص نم » : مالسلا هيلع هنعو ٠ نيطايشلا
رهش : ام دابعلا ملعب ولو ‘ رخأت امو هينذ نم مدقت ام هل هلما رفغ
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 رهسلل نيَرَت ةنجلا نإ و 0 اهلك ةنسلا ناضمر نوكي نأ ىنمآ تنمتل ناضمر

 ثحن نم حير ثيه هنم ةليل لوأ ناك ١ ذاف 4 لوحلا سأر نم ناضمر

 مهللا : نلقيف كلذ ىلإ روحلا رظنتف ، ةنجلا }قرو “تقفصغ ڵ شرعلا

 مهنيعأ رقتو ، مهب اننيعأ رقت ث رهسثلا اذه ىف اجاوزأ كدابع نم انل لعجا

 روحلا نم ةجوز جوز الإ ناضمر رهش نم اموي موصي دبع نم امف ى انب

 ةأرما لكل { مايخلا ف تاروصقم روح : هللا تعن امم { رد نم ةميخ ق

 اشا رف نوعيس ريرس لك ىلع ‘ ردل اي حشوم ‘ رمحأ توق اي نم ريرس نهنم

 ٠ « كلذ لثم اهجوز ىطعيف قربتسإ نم اهنئاطب

 مل ناضمر رهن ىف اسمخ ىتمألا ُتيطثعأ » : مالسلا هيلع هنعو

 هللا رظن ةليل لوأ ناك اذإف ىلوألاا امآ : ىلبق ىبن نهطثعتي
 مههاوفأ فولخ نأ ةيناثلاو ٠ ادبأ اهدعب هبذعي مل هيلإ رظن نمو ث مهيلإ
 ةكئالملا نأ : ةثلاثلاو ٠ كسملا ةحئار نم بيطأ هللا دنع نوسمشي نيح
 : لوقيف هتنج هللا رمأب : ةعبارلاو ٠ ةليلو موي لك ف مهل نورفغتسي

 اهاذأو ايندلا بصن نم اوحيرتسي نآ كشوي ث ىدابعل ىنيزتو ىدعتسا
 . اعيمج مهل رفغ ةليل رخآ ناك اذإف : ةسماخلاو ٠ ىتماركو ىراد ىلإ
 ٠ « مهروجأ اون" و مهلمع نم اوغرف اذإ لامعلاك

١ 7 

 .دهسثو س ربصلا رهش وهو ث ةليسو همايقو ، ةضيرف همايص هللا لعج
 قتنع هرخآ و ث ةرفغم هطسوأو ةمحر هلوآ س نمؤملا قزر هيف دادزي ةاساوملا

 ةلصخب هيف برقت نم ، هيف فعاضت ريخلا لامعأ نإ ليقو ٠ رانلا نم
 ةضيرف هيف ىدآ نمو ، هاوس اميغ ةضيرف ىدآ نمك ريخلا لاصخ نم
 نم ةقذم ىلع امئاص هيف رطغأ نمو ، هاوس اميف ةضيرف نيعست ىدآ نمك
 ح رانلا نم هتبقر قتعو هبونذل ةرفغم ناك ، ءام ةبرشو ةرمت وأ () نبل

 )١( ءاملاب ةجوزمم ةبرش : نبل نم ةقذم .
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 لخدي ىتح اه دعم ًامظي ال ىضوح نم هللا هاقس امئاص هيف عبشأ نمو

 ٠ رانلا نم هقتعأو ث هنع هللا ففخ هيف هكولمم ىلع ففخ نمو س ةنجلا

 ٠ فعاضم هلمعو > باجم هؤاعدو > حيبست هيغ تمصلاو ةدابع هيف مونلا

 هللا الإ هلا ال نا ةداهش نم هيف اورتكتسا «: : لاتق مالسلا هيلع هنعو

 : لاقي هناف 6 رانلا نم هيف هي اوذ وعتو > ةنجلا هولأسا و > رافغتسالاو

 نم له الآ ؟ هيلع باتيف بئات نم "له الآ : ةليل لك ىف دانم ىدانب

 موصلا لئاضفو ؟ هلؤس ىطعيف بلاط نم له الآ ؟ هل رفغيف رفغتسم

 ٠ اراصتخا اهتكرت ةريثك

 لصف

 َ قافتال اب ما رح نيد يعل ١ موص : ديهحس وبآ لات : ةلأسم

 & نهيف برشلاو لكالل قالطإلا ىنعم ىلع ىمن هنإف قيرشتلا مايآ امآو
 نهموص نع ىمن انياحصأ نم ادحأ ملعأ الو » نهموصل ميرحتلا ىلع ال

 . ملعأ هللاو ٠ موزللا ىنعمب ، نهيف راطفإلاب رمأي الو ، رجحلا هجو ىلع

 لكأ مث ، اعوطت ةمولعم امايأ موصي هنأ دقتعا نمو هنمو : ةلاسم
 : ىلاعت هلوقل رطفأ ام لدب هيلع : لوقف ، رذع ريغ نم اهنم موي ف
 هيلع هلوقل ث هيلع لدب ال : لوقو 0" ( ثمنكتلاتملعأ ولطتبتت ال“و )
 ناك نإو ؤ© لدبلا كيلعف ناضمر نم ء اضق ناك نإ « : ءىناه مأل مالسلا

 . « كيلع لدب الف اعوطت

 ثلاث لوق ى دنكلا كرابم ني دمحأ ني دبعس خيشلا نع دجويو

 ٠ هيلع لدب الف هبلقب تناك نإ و س لدبلا هبلعف هناسلب هتين تناك نإ : وهو
 ٠ ملعأ هناحيس هللاو

 ۔ے ۔۔۔
 ۔۔ہ۔۔ے۔۔۔۔ےہ۔۔۔.۔۔۔_۔۔

)٢( ةيآلا نم ٣٢٣ دمحم ةروس نم .
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 ملف روهسنلا هيلع تلطلنخاف ن رشمل ١ هرسأ نمو : هنمو : ةلأسم

 ح ها زجآ ناضمر هنآ ىلع هماصو ارهش ى رحت ناف > ناضمر رهش فرعم

 ملعي مل ام ، لاوسث وأ ناضمر وأ نابعش هماص ىذلا ناك نإ ملاس وهو
 ملعآ الو ٠ لدبلا هيلعف نابعش هنآ ةدعب هل نيبت نإف ٠ رهسلا ريغ قفاو هنأ

 ٠ افالتخا كلذ ىق

 رهش موص نم هنأ ىلع هئزجي هنإف ناضمر دعب ارهسث قفاو نإو

 5 فالتخا كلذ ق ىل نيبي الو هم هدعب ام قفاو وآ وأ هقناو ع ناضمر

 اهب دبعتملا لامعألا نم كشلا ىلع لمع املك : لوقي نم لوق ىلع ال

 > ىنعمل ا اذ ده ىلع فرالتخالا هقحلي هلعلغ ء نبقب نع الا اهؤا د آ هىزجم >×ق

 نم هريغ قفاوف ،\ طقف هسفن ناضمر رهش ىلإ موصلاب وه دصت نو

 دق هنأل س همزلي مل ضعبو لدبلا همزلأ ضعب : فالتخا هيغغ ے هدعب

 ىضقو ، ءاضقلا جرخم جرخغ ،© رهشلا دعب هقفاو ىذلا موصلاب لدتنا عتو

 ٠ نيدلا نم هينع ام

 . هل هيرحتب لوألل هيوني وهو ص ىناثلا ناضمر رهش قفاو وه نو

 : لوقو ، ىون ام ىلع لوألا نع اموص نوكي نأ امهدحأ : نالو هينق

 راضصو ث هموص هيلع نأل رضاحلا رهشلا نم هيف وه ال هموح دقعني هت
 تقولا ىف هموصب دبعتم اذهو ع هأزجأ هاضق ام ىتم انيد هيلع لوذ

 ىلع هؤاضق كردي رخآلاو ث هتقو توفي هنأل 2 ڵادألاب ىلوأ ِخاحلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هنكحي ام

 ، مالسلا هيلع ، ىبنلا نأ انباحصأ لوق فو : هنمو : ةلاسم
 ىلع ىهنلا ليواتو اهتوبث ىف افالتخا ملعأ الو ، كشلا موي موسح نح
داهتجالا ىنعمب ١ : ؤ مهسفنأ هومزلىو مهمزلي ام هجو ق صيخرتلا ىنحح



_ ١٧ 

 بهذي ال اذه ىلع ىنعملا جرخي ىذلاو ٠ كلذ ف مهل اصيخرتو ، اهيف
 ىمني هنآ كلذ ىناعم ضعب ف جرخيو ث هلاطبإ الو موصلا ميرحت ىلإ

 روجحم ىنعملا اذهو ث هموصو هسفنل مازلإلا هجو ىلع ث هل موصلا نع

 ٠ هنع ىهنلا ىلع قفتم

 ىلع الإ نوكي الو ، كسلا ىلع ضرفلا موص حصي ال هنأ انعمو
 . اذه ىلع انباحصأ لوق رثكأو ث رييختلا ىلع جرخي اذهو ث نيقيلا

 ش راطفإلاب اورمأ لالهلا رمأ ىف باتري ال ام ردقب وحصلا ناك نإ هنأو
 موصلا اوبحتسا ةيؤرلا نع لوحي ءىن ناك نإو ، ةهبش مث نكي ملو
 نئمطي امب ث هنم وآ عضوملا ريغ نم رابخألا لصتت ىتح ث طايتحالا ىلع
 نمو ث اورطفي نآ مهل مث ع هرابخأ هب تلصتا لالهلا ناك ول هنآ هيلإ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ سأب الف اذه ىلع اعوطت موصلا ف ىضم

 ىضقنا ىتح سانلا همصب مل اذإ كسنشلا موي قو : هنمو : ةلأسم

 نم ىلع : لوقغ ٠ همايص هيلعف ث هنم هنآ ناضمر دعب حص مت ص رهنلا

 حص نإو ٠ رهشلا دعب كلذ ناك اذإ ى هيلع لدب ال : لوقو ث لدبلا همصي مل

 حسم نإو ع افالتخا هيف ملعأ الو ث همايص هيلعف هنم هنآ ناضمر رهش ف

 : لوقلا نوكيو ث هملعب اصوصخم ناك ادحاو الإ مهلك دلبلا لهآ عم

 . ملعأ هللاو ه دحاولا ف صاخ وه امنإ مهتلاله موق لكل

 ناضمر رهش ى اراهن عماج وأ برش وأ لكآ نمو : هنمو : ةلأسم

 هنأل هيزجي ال : لوقو ٠ "حصو ىيح ام هلك رهدلا موصي : لوقف ث ادماع
 موصي : لوقو ، ةنس موصي : لوقو ٠ هاقلي الو هكردي ال اموي لكآ

 : لوقو ، هموص نم ىضم امو نيرهىش موصي : لوقو ث رهشأ ةثالث
 نع موصي : لوقو ؛ موي لكل ةرافك نيرهن مايصو ، ىضم ام لدب هيلع

( ٣ ج راثآلا بايل _ ٢ م )إ
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 ىذلا مويلا نع موصب : لوقو ؛ ةرافك نيرهسئو ث ارهش هلكأ موي لك

 هيلع : لوقو ث ةرافكلا عم هموص نم ىضم ام لديبو ، ارهش هيف لكأ
 هيلع : لوقو ٠ ةرافك نارهو ث مويلا كلذ هلكأل رهشأ ةثالث مايص

 . ملعأ هللاو ٠ ليق ام صخرأ اذهو ٠ نيرهش مايص

 هدلع رمغ ؤ م اعدلا نم ءىش هن انس نيب ىقب نمو : هنمو : ةلأسم

 . هقير مم هتغ ا سال دمعتي مل اذإ هيلع سأب الف ، هعم هغاسأف هقير

 ٠ ملعأ هللاو ٠ رثك ولو هقير قرغ اميف سأب الو

 امهو ءطولا ىلع اهجوز ةآرملا تعواط اذإو . هنمو : ةلأسم

 اهرطضا نإو ٠ افالتخا ملعأ الو س لجرلا ىلع ام اهيلعف ، نامئاص
 . اهيلع ءىش :ال لوقف . متأ ىتح هنم عانتمالا ىلع تناكف ڵ اهربجو

 ء ىضم ام لدب اهيلع : لوقو ؛ ةرافك اهيلع ملعأ الو « اهموي لدب : لوقو
 ۔ هيلع ةرافك ال نأ هكحلا حضاو وه هيلع اهترافك توبث ىف فالتخالاو

 ٠ ملع آ هلل ١ و

 : ناضمر ف مالتحا وأ عامج نم بنجآ نميفو : هنمو : ةلاسم

 لدب همزلي هنإ ڵ حبصلا هكردأف لسغلا ىف هتين لمهأو س مان مث ملعو

 ىوني .ال نأ وه لامهإلاو ٠ هكرتل دمتعي مل ام هموي لدب ليقو ، ىضم ام
 ، حبصآ ىتح مانو ائيش وني ملف ةينلا ركذ نإف ه لستغي ال وآ لستغي هنأ

 ايسان ناك اذإ امأو ، هموصل ركاذ وهو ةبانجلاب ملع اذإ لمهم هنإف

 . ٠ ملعأ هللاو ٠ هموي لدب همزل هتبانجب ملعي ملو هموصل

 رهش ضعب ق . ىمذلا ملسأو 4 ىبصلا غلب ١ ذاو : هنمو : ةلأسم

 ٠ لوقو ؛ ىقب ام موصو ع اعيمج ىضم امل لدبلا امهيلع لوقغ & ناضمر
مل هنأل ىبصلا ىلع كلذ سيلو ث دبعتلا لاح ف ناك هنأل ىمذلا ىلع كلذ
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 هيف ملسأو ۔ ىبصلا هيف غلب ىذلا مويل ا ى كلذكو . دبعت هيلع نكي

 زآ ىدنع بجوي مكحلا و ، هلدب ىف لوقلاب فالتخالا هقحلي ث ىمذلا

 امهيلع : لوقو ؛ رهشلا نم ىضم اميخ الو ك مويلا كلذ ىف امهيلع لدب ال
 نمل هلوآ اموصي مل ىذلا ناضمر رهشت نم ىقب ام موصو “ رهش موص

 موص ىنعمب ‘“ هلك رهشلا مامت هيلع : لوقيف ، ةدحاو ةضيرف هلعجي

 ٠ قاطآ اذإ هب رمؤيو غلبي ىتح دبعتلا ىنعم ف همزلي ال ىبصلأاو \ دحأو

 ٠ ملع أ هللا و

 لصف

 . موصلل ادقتعم لقعلا حيحص حبصا نمو : نمو : ةلأسم

 نم هيف حبصأ امو س مريلا كلذ موص هل تبث ، نونجب هلقع بهذ مث

 5 رطغخآ ىذلا مويلا كلذ لدب هيلع نوكي نآ بحأف ، لقعلا بهاذ مايخلا

 تقولا هب ىعارآ امنإو ، هنونج ف الو كلذ نيب اميف هتحص ف رظنآ الو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ موصلا هيف دقتعي ىذلا

 ردق نإ هنآ ليللا ىف ىونو ارفس دارأ نمو : هنمو : ةلأسم

 : هطرش هلف ، رطفم وهف فعضلا ىشخ نإو ى ماص ليللا ىلإ موصلا ىلع
 نم ىضم ىذلا ف هيلع سأب الو ، ارطف هموي متآو رطفا فعض نإو
 ۔ فعضلا دنع راطفإلا مزعب تمدقت ةينلا نأل ، هرفسو هرضح ىف هموص

 و ١ 1 ١ ملع ٠

 هبقعأ رفسلا ى موص لك نإ انباحصأ لوق ف : هنمو : ةلأسم

 رفس مايص ناك وأ ، رغسلا ف هب ًأادب ولو ، ضقتنم وهف رفسلا ف راطفإ
 . رفسلا ىف دبتم وأ نيرطف نيب ناك اذإ ضقتني لوقو ؛ رضحب موصب الوصوم
 ة ضقتني الف رفسلا ىف راطفإلا هبقعأ مث رضحلاب الوصوم ناك اذإ امآو
 . الوآ وأ ارخآ رذحلا موص ناك ءاوسف ء رضحلا موصب لصتا د ة هنأل
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 موصلا ضقتني الو ى رفسلا قف نيرطف نيب موص لك ضقتني امنإ لوقو
 ء رفسلا ىف نيرطف نيب نكي مل هنأل ء رهسلا لوأ نم رفسلا ف أدتبملا

 . هل حابم راطفإلا نأل ڵ رفسلا ىف نيرطف نيب ناك ولو هيلع لدب ال لوقو
 ىف ايسان لكأا ول هنألو س هراطغإ ىف مثآ ريغ هنألو ى ةنسلاو باتكلا ليلدب

 : ليتو ٠ افالتخا ملعأ الو . هموب نم رثكأ لدي هيلع نكب مل ، رضحلا

 رفسلا ىف موص لك نآ : انباحصآ نم رثكألا هيلع ىذلاو ث هيلع لدب ال
 ٠ انباحصأ راثآ ع ايتا بحنو س ضقتنم وهف رفسلا ىق راطفإ هبقعأ

 ٠ ملع آ هلل ١ و

 ٥ ر طغ ىفف { رطفأ مث ةيصعم ق رفاس نمو : هنمو : ةلأسم

 سيل : لوقو ك راطفإل ١ و رصقلا نم رفاسملل ام هل لوق : فالتخا ٥هرصتقو

 ` ملعأ هلللاو ٠ ىضم ام لدم : لوتو ح ةرافكلا هيلعغ رطخأ نإو 6 كلذ هل

 . حارشلا و »>٧}© فصاللاب لحكي نأ مئاصلل زوجيو : هنمو : ةلأسم

 مئاصلل صيخرتلاو ، هموص رضي مل هتعاخن ىف لحكلا دجوف مخنت ولو

 ىف دجو نإو ث ماعطلا ىراجم نم تسيل نيعلا نأ ىنعمل & هلك لحكلا ف
 . ملعأ هللاو ٠ هقزب ائيش هيف

 هبلع لدب ال لوقو ث هموي لدب هيلعف طعتسا نمو : هنمو : ةلأسم

 اذإ امأو ، لدب الف هقلح ىف هدجو ولو لوقو ؛ همعط هقلح لخدي مل ام

 ىف هلوخدل الإ طوعسلاب لدبلا هيلع تبثي مل اذإ هنإف ، هيغ ف هدجو

 قزبو هاف ضمضم نإ : مهلوق قافتال ، هيلع ءىش الف ك هقزبيف هيف
 . ملعأ هللاو ٠ ءاملا هقلح لخدي مل ام هيلع ءىش الف

 ۔>۔۔- ۔ .-

 ٠ هي لحتكي رجح : دمتالاو ٠ دمنثالا : فسمصمداللا ) ( ١
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 ةدارإ ريغ نم مئاصلا مف ىف لخد ام عيمج نإ : هنمو : ةلأسم

 ٠ هريغ الو لدب نم هيلع ءىش الخ كلذل هنم دصقت ريغي هقلح ق جعلوف هنم

 ٠ ملعأ هللا و < انباحصأ لوق ق موصلا ضقنت ال ةماجحلا و

 { ءىش هيلع سيلف عجري ملغ ىنعمل آيقن نمو : هنمو : ةلأسم

 ءىش هيلع عجرف ءىقلا هعزنأ نإو س هموي لدب هيلعف ءىش هيلع عجر نإو
 ةمرح كتهل ادصاق ادمتعم آتتساأ نإ : لوقو ؛ هيلع ءىش الف هقلح ق

 هيلع لوقو ؛ ةرافكملاو ءاضقلا انباحصأ لوق ف هيلع ناك موصلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةرافك الو ءاضقلا

 ءىش هبلغف ، هيمدي نآ ريغ نم هوف ىمدآ نمو : هنمو : ةلأسم

 هتلح لخدي ملف ادمعتم هامدآ نإو ؤس هيلع ءىش الف هقلح لخدغ مدل ا نم

 . ادماع هامدآ دقو & هقلح لخدف هبلغوه نإو ث هيلع لدب الف ، ءعىش هنم

 . ملعأ هللاو ٠ هموص نم ىضم ام لدب هيلع ليقف

 هسأر وآ هميشايخ وآ مئاصلا قلح نم ءاج امو : هنمو : ةلأسم
 ٨. ردصلا نم ءاج ام د سغفي امنإو ف موصل ا دسفي الف ةعاخنلا نم

 دجو نإو ث ةجلاعم هظفل نم ةردتتم ىلع ريصي نأ دعب ء هطرسل دمعت اذإ
 ملعي ىتح قلحلا مكح همكحف ع نيأ نم ملعي مل ائيس قلحلا ف
 . ملعأ هللاو ٠ كلذ ريغ

 ۔ینن الف هقلح لخدف مزال ءىشل هاف ضمضم نمو : هنمو : ةلأسم

 ءاملا لاخدإل ديرم ريغ هموسحل ركاذ وهو ، مزال ريغ ناك نإو ف هيلع

 ضمضم اذإ ُ هموضصل ايسان هيف فلتخيو ث هموي لدب هيلع : لوقف ؛ هقلح
 ٠ مزال ريغل نامسنلا ىلع ءاملا هلخدو

د_عبآ قاسشثنتسالاو > هيلع ءىش ال : لوتو ٤ هموب لدم هيلع : لوق



 ن ٢٢

 نآ دعيي الف س هلعف ىنعمم نم ناك اذإ هنآ الإ \ ةصخرلا ىلإ برقأو

 : لاقو س هب رمآ اميغ مالسلا هيلع هنع دجوي امل س كلذ ىف ىواستي

 ىنعم ريغ ىنعم هيف تبث دقف امئاص نوكت نأ :الإ غلبأف تقشنتسا اذإ
 . ملعأ هللاو . راطفإلا

 ,موصلا ىنعمل ةبانجلا نم لسغلل مئاصلا ماق اذإو : هنمو : ةلاسم

 ىذألا عضومو هسآرو هيجرف لسغ اذإ : لوقلا رثكآ ىفف هموص زارحإلو

 ريغ وأ رذع نم ناك \ هموص هب زوجي ىذلا هلسغ لمكأ دق هنأ ح هنم

 هيجرفو هسأر الإ هلك هندب لسغ ولو ث مميتي مل وآ كلذ مم مميت ڵ رذع

 هب هل زوجت السغ لسخي مل ام هنأ جرخيو ء هزجي مل ىذألا عضومو
 ترهط اذإ ضئاحلا ءطو زاوجب لبق كلذكو س هموص هيلع دسفي ةالصلا

 ٠ ملعأ هللاو ۔ لسغلا ىنعم ىف

 لستغي نأ ىونو ، مانف هتبانجب ملع نمو : هنمو : ةلاسم
 6 هموي لدي هيلع : لوقف ء حبصأ ىتح مونلا هيب بهذف 0 حبصلا ليق

 لوق ىف هيلع ءىش ال نآ ىل نييب الو ڵ هموص نم ىضم ام لدب : لوقو

 . انموق ضعب نم ليق امنإو ث انباحصأ

 هموص نإ ، رذع ريغ نم ملاع وهو ابنج حبصأ اذإ انباحصأ قفتاو
 ؛ ملع مث س حبصأ ىتح هتبانجب ملعي ملو الهاج ناك نإو ء ضقتني

 : لوقو ؛ مات هموصف هموي رثكأ ضمي مل ام : لوقو ؛ ضقتني : لوقف
 : لسغلا ىف رصقي مل اذإ ، مات هموصغ بنح وهو هلك هموي ضمي مل ام

 داسف ال : لوقتو ؛ هموص دسف كلذب ملعي ملو ع ابنج هلك هموي ىضم نإف

٠ ملعأ هللاو ة اهم ملعي مل اذإ لاح ىلع هيلع
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 لصف

 ۔ ناضمر ف مالتحا وأ عامج نم بنجأ نمو : هنمو : ةلأسم

 لدب همزل هنإف ؤ حبصلا هكردأغ لسغلا ف هتين لمهأاو ى مان مث ملعو

 ماعي ملو ايسان ناك نإو ع هكرتل دمعتي مل ام هموي لدب : لوتو ؛ ىضم ام
 ةبانجلا نم لسغلا رخآ نم ىلع انباحصأ عمجأو ث هموي لدب همزل هتبانجب
 ؛ هموي لدب : لوقو ، ةضيرف هلك هنأل ىضم ام : لوق ، لطبي هموص نإ
 ؛ ناوتي ملو لسغلل ماق ملع نيحف ليللا ف ةبانجلا هتباصأ اذإو تلق

 هيلع ءىش ال ليقو ، هموي لدب هيلعف س لستغي نآ لبت رجفلا هيلع علطف
 ٠ ناوتي مل اذإ

 ىونو «.مانؤ اهب ملصف ع ليللا لو ف ةبانجلا هتباصأ نإف : تلف
 ء لستغي نأ لبت حبصأ ىتح مونلا هب بهذف ء حبصلا لبق لستغي موقب نأ
 ٠ ؟ اسلاب هيلع ىرت له

 ىنبجعيو ٠ هموي لدب ليقو ي هموص نم ىضم ام لدب هيلع : لاق
 ٠ كلذ

 © لوبي نأ لبق لسغغ بهذف حبصلا لبق ةبانجلا هتباصأ نإف : تلق
 لسغلا دعب ء ١ ذمإل ١ هبيش وأ ةب انجل ا هنم تجرخ مث ‘ حبصل ا هكر دي نأ ةفاخم

 ٠ ؟ لسغ هيلع له رجفلا علطي نأ لبقو لوبي نآ لبق

 ء لسغلا هيلع ليق دق هنآ ىنعمف ةبانج هنم جرخ نإ امآ : لاق
 ٠ هيف لسغلا بوجو ىف فلتخي ءاذمإلا امآو

 له & نا وتيب ملو 4 ىن اثلا لسغل ١ لستغخب نأ لبق رجفل ١ علط نإف : تلق

١ . ؟ هموي لذب هيلع
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 ٠ لسغ دق هنأل ، رذع هل ناك اذإ ڵ هموي لدب هيلع نوكي نأ بحأف

 هبرك دقو ص هنم اييرق 0 حبصلا لبق ةبانجلا هتباصأ نإو : تلق

 لطي نآ رذاحم وهو طئاغلاو لوبلا نم سفنتي نآ هل له ة طئاغ وأ لوب
 ؟ لسغيو كلذ نم غرغي نأ لبق رجفلا هيلع

 ررضلا فاخو ث هكاسمإ ىلع ردقي مل اذإ كلذ هل نأ ىعم : لاق
 ٠ هلمحي ال امب هنم

 همزلي ملآ « لستغي نآ لبق كلذ ىف وهو رجفلا هيلع علط نإف : تلق

 ىناوتي مل اذإ ع رذلا هل لعجي نم لوق ىلع ىدنع اذكه : لاقو
 ٠ حبصأ ىتح

 © كلذ نيح هتبانجب ملعغ ، رجفلا هيلع علط دقو ماق نإو : تلق
 دعي لستغيو 6 لوبلا نم ءى ريتسي وآ طت اغل ١ و لوبلل دعقي نأ هل له

 ؟ هموي لدب همزلي الو ڵ كلذ

 هنارضي ىذلا لوبلاو طئاغلا هنع لاز اذإ بحأو كلذ هل بحأ ال : لاق
 الئغاسشت كلذ لعف نإف ، كلذ دعب آاضوتيو لستغي نأ امهدحأ وأ

 ماكحأ ىلإ هنم ١ دصت آربتسا ن او ك هموص داسف هيلع تثفخ ء ربتسالاي

 نإ هبلع ءىش ال نآ وجرآف ص داقتعالا اذه ىلع وهو 0 ةلسغو هنراهط

 ٠ رهطملا ءاربتسالا لاح نم جرخيو ك كلذ لواطتي مل

 دعتبي نأ هل له ئ راهنلا ق مئاص وهو ةيانج هتباصأ نإو : تلق

 سبلي ىتح ث ءاملا نع اجراخ لوبلا نم ءىربتسيو ث طئاغلاو لوبلل
؟ هموص ق هرضي الو كلذ دعب لستغيو
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 نم ءعى ريتسي مث لستغي نأ هنكمأ نإو ء كلذ هل بحأ الغ : ل انق

 نآ ليق لستغي نأ هنكمأ نإو ٤ كلذك ىلإ بحأ ن اك س كلذ دعي

 دعب هنم جرخ ناف 6 هموص ق هل مزحأ ناك طئاغلا و لوبلا قيرب

 ق دهتجا دق ناك ءىش هنم جرخي مل نإو ، لسغلا داعأ ةبانج كلذ

 ٠ هم وص رمآ

 لوبب نآ هل له ص ءاملا ق لوبلا ء اجف لسغلا ف ذخآ نإف : ثلق

 هرضي الو . كلذ دعم لستغي ءاملا لخدب مث 0 ءىربتسيو ءالا نم اجراخ

 ؟ هموص ىف كلذ

 نم الإ جرخي الآ ىنبجعيف ص هكاسمإ ىلع ردقي مل اذإ : لاق

 ء كلذب دصقي هلسغل حلاصم نوكب ال ءىهث ىف ناوتي ملو لعف نإف ى رذع

 ٠ ىدنع كلذ هعسي نأ وجرأف

 ؟ لستغي نآ ليق رجفل ١ هيلع علطي نأ فاخ ناف : تلق

 . ىدنع زاج هجرف مث هسآرب دب نإو ، هسآر مث هجرفب آديي : لاق

 لسغ مث ليق ، رجفلا ملطف هيدي مث هيلجر مث هجرفب أدب نإف : تلق
 ؟ هم زلي ام هسأار لسغ هيلع نآ ملع دقو ك رجفل ١ دعبي هس ر

 زرحي كلذ نآو ،\ هجرفو 4هسآر لسغ هيلع نأ ملع اذإ : لاق

 كلذ ف ١ رطاخم ‘ هريغ ءىشب ١ دماع هموص زا رحإ نع لغ انف ؤ هموص

 ريغ ناك نإف ، هموص داسف هيلع نمآ مل ، حبصلا هكردآ ىتح ؤ هموصب

 ٠ همومع داسق هيلع نمآ مل رطاخم

 لسغ هئزجي مآ ص ةبترملاو هجولاو سأرلا لسغي نأ هيلعغ : تلق
 ؟ هموص زارحإ ف هنم رعشلا لصأو هسأر

 اد ء ام ههجوو س هجرفو ص هلك هسأر لسغي نأ هل بحأ : لاق
. سأرلا وه هنأل ث ةبقرلا
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 رعشل ١ لص ١ و ثيحو ٨ هدحو هسنأ ر لسغو لعفي مل ناغ : تلق

 ؟ هموص ق همزلي ام > الهاج وأ !دمعتم

 هنأك ليقف ، سأرلا مسا هيلع عقو ىذلا هسأر لسغي مل اذإ : لاق
 نأ الإ ، ءاوس دماعلاو كلذ ىف لهاجلاو ، هموص دسفيو ، لسغي مل
 ٠ )١)ا س شحوأ دماعلا

 رمأب هدلاو هرمأف ، لستغيل رمف ناضمر ق اراهن بنجآ نإف : تلق
 ؟ هل لمعي نأ هيلع له ء ايندلا رومآ نم

 : هموص نم ىضم ام لدييو ف هدلاو ةعاطل كلذ لعف ءاش نإ : لاق

 . هلسغل ىضمي هنكلو س هدلاو ةيصعم دقتعي الو ، هلسغل ىضم ءاش نإو

 نم ائيش جرخي نآ لثم ، توف هيف رمأب هرمأي نآ الإ ، هدلاو رمآ ىلإ عجزيو
 هلف ، توفيو ررض هيلع عقي امه ائيش وآ ؤ عرز نم ةباد وأ قرح وآ قرغ
 ٠ هموص ف هيلع ءىش الو ص كلذ لعفي نأ

 ىضم ام لدبآو ث هدلاو عاطأ ءاسث نإف ، توفي ال ائيش ناك نإ .امأو

 كلذ سيلف ؤ هلسغل ىضم ءاس نإو ، باوثلا كلذ ىف هلو 0 . هموص نم

 ٠ هدلوو لجرلا لثم س اهجوزو ةآرملا ىف لوقلا كلذكو ت هدلاول ةيصعم

 ىضميأ رمآم هديس ٥ رمأو ح ناضمر رهش ق اينج ناك ١ ذإ ديعل اف : تلق

 ؟ هتبانج نم لستغي مآ ع هديس رمأل

 ىف الإ هتأرما أطي نأ لجرلل ىغبني الو ث هتبانج نم لستغي : لاق
 اتقو ليللا ف عماج نإف ڵ رجفلا لبق لاستغالا نم غارفلا هنكمي تقو
 . لسغلا لبق رجفلا هكردأ مث ؤ حبصلا دعب الإ لسغلا هنكمي ال هنآ ىرب

 ٠ هموص نم ىضم ام هيلع دسق

)١( حبقأ ىنعمب . ةيماع ةملك : شحوا .
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 : دعقف هبايث بيطرت جرخ نإ فاخف ثيغ ةليل بنجأ نإف : تلق
 ؟ رجفلا علط ىتح ثيغلا عفري ملف

 رجقلا ليق لستغب هنآو > ثيغلا روتف راظتنا هدوعق ناك : لاق

 هيلع دسف ث ثيغلا ةبوطر ,الإ فخي مل نإو ث هموي لدب 7 ، لاح ىلع

 + هيلع لدب الف & هسفن ىلع افوخ ناك ن را !و & هرهش هموص نم ىضم ام

 لحف

 انمآ نكي مل امو ث رجفلا عولط نم نمآ اذإ اذه :هريغ لاق

 ىضم دقف لعفي مل ن :راف ٠ هموص زارحإل مميتب نأ هيلعق > هيلع علطي ن رآ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ فالتخالا

 هضرم ق ضيرملاو هرفس ف تومي رفاسملا ىف : هنمو : ةلأسم

 امهيلعو ص امهنع ءاضقلا امهتثرو ىلع لوقف ء ارطفآ دقو ، ناضمر ف

 اقلطم نكي ملو ث امهتمذ مزلو امهيلع تبث دق ءىش هنأل ع كلذب ةيصولا
 نآ الإ ث امهنع كلذ ءاضق ةثرولا ىلع سيل لوقو ؛ رييختلاب الإ امهل

 ةيصولا لوقو ث امهنع هؤاضق مهيلع ناك هب ايصوآ نإف ؛ هب ايصوي
 موصل نبريخم اناك امنإف س رهشلا دعب عقي امثإ هنأل ء لدبلا ق امهيلع

 دقو 0 اهتقو ءاضقنا دعب اهلدبو س اهراطفإو مايألا نم رضاحلا

 ٠ امهنع كلذ لاحتسا

 ؛ مزاللا ال ةيصولا نم الغن جرخ ث كلذب ايصوأ ول .ىنعملا اذه ىلعو
 مه دحأ ماص نإو ؤ مهيلع موص ال لوقتو ؛ هدالوآ هنع موصي لوقو

 كوقو ؛ اوموصي مل صوي مل نإو ، اوماص ىصوأ نإ لوقو س ىزجأ
 ، هب ىصوأ ولو موص مهيلع سيل لوقو ؛ هيلع هنأ اوملع نإ اوموصي
 هتمذ ىف ناك امو ث مهسفنأ ىف ةيصو هذهو ض هلام ىف ةيصولا نأل
٠ ملعأ هللاو ٠ هلام ىف وه امنإو ، مهتمذ ف لقتني ال
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 : ناضمر رهست نم لدب همزل نم نآ قافتالا ىنعم : هنمو : ةلاسم

 كلذ نأل ، 5 ماعطإلا هنع ىزجبي الو هنع ماصي هنآ س تام ىتح لدبي ملف

 كلذ ىف ملعأ الو 0 مايسملا ه هنع ىضقي نكلو ع اماعطإ ال الدب هيلع تباث

 هذافنإب ىصوأ اذإ اماعطإ ناك هانعم ف ةرافكلا نم همزل امو ث افالتخا
 ٠ اماعطإ

 نم هنم ذفني س اموص هب ىصوأ نإف 0 موصلاب اب رذنلا نم ناك ام امآو

 امك ذفنأ اماعطإ هب ىصوأ نإو ء هنع موصي نم هل رجتي س اموص هلام

 هل صخر ضعب ص هتايح قف كلذ ىف صيخرتلا هل ناك دق هنأل هب ىصوأ

 هءاضقو رذنلا نأل موصلا قيطي ال ىتح ى معطي نآ هل صخرب مل ضعبو

 } هنع زجي مل نيكسم فلآ موي لك نع معطآ ولو س ناضمر لدب هلثم سيل

 . ملعأ هللاو ٠ الدب تبثيو ث ةيصولا ف اليحتسم ناك اماعطإ هب ىصوأ ولو

 لبق وأ ؤ حبصلا ىري ال وهو برش وأ لكأ نمو : هنمو : ةلاسم
 هيلع لوقف ؛ حبصلا ىف لكآ هنآ هعم حص مث ث حبصلا هعم حصي نأ

 ذ هموصب رطاخم وهو لكآ نإ لوقو س هيلع لدب ال لوقو ث هموي لدب

 هيلع نأ حبصلا ىف ناك هنأ كلذ دعب هل نيبتف ، حبصلا هكردي نأ فئاخو

 هيلعف ث هل نيبتف هموص ىلع انمآ ناك نإو ى هموص نم ىضم ام لدب

 ي تباغ نكت ملو تباغ دق سمشلا ىري وهو رطفأ نم امأو ، هموي لدب

 نم امهنيب قرفلا ، هموص نم ىضم ام لدب لوقو ؛ هموي لدب هبلع لوقف
 حصي ىتح ث ليللا ماكحأ ىف وهف ، حبصأ هنأ هعم حصف ى ليللا ىف لكأ

 . ليللا لوخد هعم حصي ىتح راهنلا ماكحأ ى رخآلاو ث راهنملا هعم

 ٠ ملع ؟ .. هلل ١ و

 ؛ راطفإلا هنم عسي ىذلا ضرملا ةفص ق فلتخا : هنمو : ةلأسم

اذإ لوقو ؛ رطخأ قطي مل نإو ث مايصلا هيلعف موصلا قاطآ ام لوق



_ ٢٩ 

 , راطفإلا هل ناك موصلا ىلع هب ىوقي ام ماعطلا نم لكأي نأ قطي مل
 م اعطلا نم. هل \ هنم ةوهش ىلع هنم لكأيف م اعطلا هتني مل ١ ذإ لوقو

 . راطفإلا هل ناك هب ىذلا ضرملا كلذ لجأ نم ث مايصلا ىلع هب ىوقي ام

 هبشآو س ةرضم فخي مل ولف هسفن نع تاقنملا فرص هبسثي اذهو

 ةزاجإ توتل . تاقشملا فرص ىنعم هبشب ام ليواقأل ا هذه ىناعم

 ىنعمل الا راطفإلا ف رابتعالا ىنعم ف جرخي الو س رفسلا ق راطفإلا

 ٠ ملعأ هللاو ه ةالصلا ف رصقلا كلذكو س تاقسستملا فرص

١ -. 

 للعلا عيمج كلذكو ك مات لوألا هموصو “ ةيودألا بري نآ هل زئاجف
 ٠ ملعأ هللاو ٠ كالهلاو سفنلا ىلع اهنم فاخي ىتلا

 نينس ف % ناضمر رهش نم لدب همزل نميفو : هنمو : ةلأسم
 هم ابصب ىصوأ & ةنسم نم ناضمر نم لدي همزل املك راصو ء ةيل ١ ونم

 ريغ وأ مايصلا ىلع ارداق ناك هيفكي له ث هل دبي ملو 0 توملا دعب

 ؟ مايصلل هطيرفتب ماعطإ هيلع لهو ؟ رداق

 ةيصولاب ىفتكا نإو ، نسحأ كلذف :هسفنب ماص نإ : لاقو
 معطي نأ همزلي : لوق ؛ فالتخا هيلع نيكاسملا ماعطإ فو ث هل عساوف
 ةيضاملا رهشألا نم هتمزل ىتلا مايألا ردق ىلع ث انيكسم موي لك نع
 ٠ ملعأ هللاو ٠ اهنم رهسث رخآ نم همزلي ام ردقب : لوقو ؛ اهلك

 مزلي ام هموص ق ىتآ اذإ ح ةرجألاب مئثاصلاو : : هنمو : : ةلأسم
٠ معن : : لاق ؟ لدبلا هيزجبأآ ح لدبلا هوغ مئاصلا



_ ٣.٠ _ 

 "راطفإلا ڵ ناضمر لدب ماصو ث ةرجألاب مئاصلل لهو : تلتقو

 ؟ رفسلا ق

 ٠ ن اضمر نم دبنأب وه سيلو ٠ كلذ هل زوجي ٠ معن : لاق

 ٠ زوجي ال : لوقو

 ىضقي ىتم ؤ هانع ضرم نم ةرجألاب مئاصلا رطفأ نو : تلق
 ؟ ةرجألا نم ءىش هلأ كلذ لبقت تام نإو ؟ رطخأ ام

 ىنبيو ، رذع نم موصلا قطي مل اذإ ، راطفإلا هل زئاج : لاق
 ٠ هيلع ام ةيقب امئاص هثرا ء حبصآو هضرم نم تام نإو | ردنغ ىتم هيلع

 دسف ]| ادحاو اموي ولو ىناوت نإو { ةرجألا هل تلحو هموص متت

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هل ذرجأ الو كلاهلا موص

 ۔ موصلا ى اراهن هتناع قلحي نأ مئاصلل لهو : ىلمازلا ةلاسم

 ؟ نوكي مك ىلعو

 ىولت ةرعسنلا نوكت ىتح لوقو ؛ حبقو جمس اذإ هدحو زئاج : لاق
 . اموي نيرشع ىلإ : ةأرملاو ، اموي نيعبرأ ىلإ لجرلا : لوقو ؛ عبصإلاب
 ٠ ملعأ هللاو

 3 مئاص وهف ىنم وآ برش وأ لكآ ىلع دمعت : هنمو : ةلاسم
 راطفإلا هل زوجيف متشلاو بذكلا ىلع دمعت نم امآر ى كلذ هل زوجي الو
 ٠ دجسملا نم

ىلع دمعت اذإ مئاصلا نأل ، قرف لوألاو اذه نيب : فلؤملا لاتقو



_ ٣١ 

 زوجي الف . عامجإلاب مايصلا مكح نم جرخ ‘ عامجبو برشلاو لكألا

 ىفغ بذكلا ىلع دمعت نم امآو > مئاص ريغ وهو دجسملا ةرطف نم . لكذلا هل

 ٠ انفرع .اميق دجس 1 نم راطفإلل ١ هل زم اج و ؤ فالتخ ١ هم اهمص ضقن

 ٠ ملسأ هللاو

 دق : ىبص هل لاق ع تقولا فرعي ال مئاص فو : هنمو : ةلأسم

 ؟ .همزلي ام ؤ تقولا لبق كلذ نأ هل ن ام مث رطفأف نذؤملا نذأ

 رطفأ نإ ةرافكلاو لدبلا هيلعو ، ىبصلا لوقب ةجح هل سيل : لاق

 نإو ث ةفرعملا لهأ. نم ناك ول نأ راهنلا فرعي ناكم ف ناكو ث راهنلا ى

 مل ةفرعملا بحاص زضحج ول نآ ناكو ث هريغ وأ باحس نم لئاح كانه ناك

 . هماص ام لدب هيلع لوقو ص هموي لدب هيلع لوقف ؛ راهن هنآ هفرعب

 ٠ ملع ا هلل ١ و

 رظطفلا زاجأ نمو : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلأسم

 ؟ ةرهشلا دح ام س لاوش لاله ةيؤر ىلع ةرهشلا ةداهشب

 لاجر ةسمخ نم اوناك اذا نانئمطالا دنع مهتداهسث زوجت : لاق

 نومهتي الو ك بلقل ١ مهب نئمطي ك قحلا ةلحن لهآ نم ١ ون اكو > ١ دع اصخف

 ٠ اهريخآت الو دوهشلا ميدقت نولحتسي الو > بذك الو فيرحتم

 ملعأ هللاو ٠ , 9 ١

 رهش نم ل دي هيلع نميفو : : ٤ :رسيمخ ١ نهم رص ان خيشل ذلا ةل اسم :

 ه ؟ رذنلا مآ لدبلاب آديب . مايألا ضعبل رذن هيلعو ك ناضمر

 تناك . نإو ع كلذ ف زيخم وهف ةنيعم رذنلا مايا نكت مل نإ : لاق

 آ دي امهيآبم 6 .ميخم وهف اهمامت ليق رذنلا مايآ' ء ءاضتنا ناكو : ةنيعم

٠ هل عس اوف



_ ٣٢ 

 : اهموص رذن ىتلا مايألا وأ مويلا هيلع "رمو لدبلاب دب نإو : تلق

 هدعب نم هموصي وآ ؟ لدبلا مايص متي نآ ىلإ رذنلا مايص رخؤيأ

 ؟ لصتم ربح وأ الصتم

 ء ةنيعم ١ رذنلا مايآ هيلع عطقت ال ثيح ء لدبلا مايأ موصي : لاق

 لدبلا مايص تابثإ ىف رذنلا مابص هيلع عطقو لدبلا مايصب أدب نإو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ فالتخا

 “لهآو ث كلاه نع ةرجألاب ارهش ماص نمو : هنمو : ةلأسم

 هموصب أدبخغ ، صقنلا ىلع هدنع هلاله حصي ملو ، صقنلا ىلع رهشلا

 الدب ؤ رهنلا كلذب الصتم اموي موصي نآ هيفكيأ ث ىناثلا مويلا ةليل

 ؟ رهشلا نم حص ىذلا مويلا نم

 هلدب هيلعف رذعل رطفآ نإو ث ةيلاوتم اموي نيثالث موصي : لاق
 ء طلغلا ىف هيلع ةرافك ال ص رذنلا كلذكو ى كلذ ىلع ةردقلا عم الصتم

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيلع ناكمإلا مم . الصتم لدبلا هيلع لي

 هنأ نظو ماصف ، ناضمر نم مايآ لدب هيلع نمو : ىحبصلا ةلأسم
 لكأ دقو ص راهنلا ىف وهو ءىش هيلع ىقب هنأ هل ناب مث ، رطفأف لمكأ

 دسف كسمي مل نإو ، ركذ نيح كسمي هنإف ڵ لكأي مل وأ ، مويلا كلذ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هموص نم ىضم ام هيلع

 . ةرجألاب مئاص وهو اراهن تام اذإ مئاصلاو : هنمو : ةلاسم
 كسمي : لاق ؟ تيملا تام نيح كسمي مأ ، دغلا نم هثراو موص ىزجيأ
 نم لوقت ىلع ع كلاهلا موص دسفي نأ فاخأف كسمي مل نإو ث هنيح نم
 ردقب ةرجألا نم .كلاهلل نإ لوقو ؛ هثراو همتي مل اذإ كلاهلا موص لطبآ
٠ ىقب ام هتثرو متي ولو ، ماص '۔



. ٣٨٣٣ 

 نأ هتتروو كل اهل ١ ىصو ى زجي له لوقل ا ا ذه ىلعف : هل تلق

 ؟ كل اهل ١ هم اص امي لصوي مل ولو ك رهشلا نم ىقي ام موصل ١ ورجأتسي

 ٠ تركذ ام زيجي هقيرفت زيجي نم لعلو ح اعباتنم لوقلا رثكأ : لاق

 و ١ هلل ١ ملع ٠

 نم ىدنع حص دق : لدعلا ةقثلا لات اذإو : هنمو : ةلأسم

 ٠ ناضمر نم نيثالثلا موي لاوسث لاله ص ةرهشلا قيرط

 ، هللا قوقح عيمج ف ةرهسثلا ىلع دهش اذإ لدعلا نإ : لاق
 دق : دهاشلا لاق اذإو ، دحاولا ةداهش هيف زوجي اميف هنداهسنت تزاج

 : لاق نإو ص ةتباث ةداهىنت ىهف ص ةليللا هذه لاوش لاله ىدنع حص

 ء هدي طخب هتداهسث تبثت الو س فالتخا هيفف ص ةرهسثلا قيرط نم ىعم حص

 ةداهشب هدعب وآ ناضمر رهش ىف ناضمر لاله حص اذإو : تلق
 ؟ مويلا كلذ لدب همزلي له ةرهش وأ ةلداع

 هيلعف ، مويلا كلذ ىف ةلداعلا ةنيبلا وأ ةرهشلاب حص اذإ : لاق
 ناضمر رهش ىضقني مل امو > فالتخا لدبلا ف مويلا كلذ دعيو (&{[ لدبلا

 لدبلا مزليو & ةقث دهاست ولو ىزجي لوقو ؛ لوقلا رثكأ ىلع لدبلا هيلعف
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هتداهنتب

 ىصوأ ام كلاه نع موصي نآ ثراولل زوجي لهو : ىلما زلا ةلاسم
 ؟ ال مآ هريغ وآ وه ىصولا ناك > مايصلا نم همي

 اوناك اذإ مهنذإب كلذ نوكيف ةثرولا نم دحأ هعم ناك نأ : لاقت

 ح ةثروملا نم دحآ هعم نكي مل نإو ع اثراو وآ ايصو ناك مهنذإ زوجي نمم

) ٢ ح راثآلا بابل _ ٢ م (
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 . فالتخالا نم اذه لثم ىدنع ولخي الو ، هريغ رجأتسي نأ ىنبجعيف

 ٠ ملعأ هللاو

 اهلديب ملغ ، ناضمر رهسن مايأ نم لدب هيلع نميفو : هنمو : ةلأسم

 6 لوألا مايألا نع معطب ملو ئ هماصف > ىناثلا ناضمر رهش ءاج ىتح

 ؟ ال مآ ماعطإ هيلع ئ اهموصي نآ دا رآو

 ريغ نم ىناثلا رهسثلا لوحي نآ ىلإ ث لدبلل هريخأت ناك نإ : لاق
 زوجيو ث موي لكل نيكسم م اعطإ هيلعف ء دمعتملا ىلع وه امنإو س رذع

 رذع نم هريخأت ناك نإو ث ىنغلا ىلا هجرخي مل اذإ ى دحاو نيكسحمل كلذ

 ٠. ملعأ هللاو ه ضرملاو نايسنلا لثم رذعلاو س هيلع ماعطإ الف

 دا رأ ١ ذاو 6 هللا همحر 6 مناه ني دوعسم خيشلا نع : ةلأسم

 مايص وآ 6 هتمزل ةالص نم ؤ هتايح قف ة رجألاب الجر موصي نأ لجرلا

 ؟ ال مآ كلذ هل زوجيأ ح ناضمر رهش

 دحأ نع دحأ موصي ال و | هن ايح ق موصي نأ زوجي ال : ل اقت

 ءاج دق هنأ الإ ى دحآ نع دحآ ىلصي ال ةالصلا كلذكو ث ةايحلا ق

 آربي ملو ، ضرم نم ناضمر رهش موص نع زجع ىذلا ىف ث رثألا ى
 5 لوقلا ضعب ى هيلو هنع موصي : : اولاق مهنإ ٠ لوحلا هيلع لاح ىآ ىلإ

 . ملعأ هل هللاو ٠ م اعطالاب رمآ ضعبو

 . ناضمر رهش ق اليل فورا دلاب كاتسب لجر فقو : هنمو : ةلأسم

 . راهنلا ىف هقيرب عرجتي وهو ص هيتفسو همغ ىف اكلاز فورادلا حبصيو
 ؟ ال مآ هموص كلذ خسويآ 6٧4 همف نم كوزلا كلذ بهذ ىتح

 ث :
 ىنبجعي ام امآو 6 موصل ١ صقني ال كلذ نأ رثأل ١ هي ء اج ام امآ : 9 اق

دعم راهنلا ء ءىجي ىتح { هدا رأ اذإ ليللا لوآ ق فورا دلاب كاتسي نأ ش انآ
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 ٠ ىنبجعي ام اذهف ث ليللا رخآ كاتسي الو ث ليللا رثكأ هيلع ىضم ام

 ٠ ملع ١ هلل ١ و

 نم لكأب ال راصو ضرم ١ ذإ مئاصل ١ ق و : هنمو : ةلأسم

 ، ةدحاو ةجنران وأ ، ريغص دحاو زوم نرق لثم ث اريسي ائيس الإ ماعطلا

 ؟ ال مآ فصولا اذه ىلع موصلا كرتو ى راطفإلا هل زوجيآ

 راص اذإ س ناضمر رهش ف راطفإلا هل زوجي ىذلا ضيرملا امأ : لاق

 ح م اعطلا ةوهش هنع تبهذو ع لينلا ىلا هغلبي ام ردقب توقلا نم لكأب ال

 دارآ اذإو ٠ راطفإلا ةزاجإ نع كلذ هرضي الف ص اريسي ائيس ىهتسثا ولو

 كالهلا اهنم فاخي ةلاح هئيجت نآ الإ ع ليللا نم راطفإلا ىونيف رطقي نأ

 اذإ امأو ث ليللا نم ونب مل ولو ،\ هسفن ىيحي نأ هل زئاجف ، هسفن ىلع

 فاخ اذإ ةلاح ىف رظنلا هب مئاقلل زئاجف ى ائيسث بلطي الو ملكتي ال راص
 ء همعطي وآ هيقسي نأ هيلع سأب الف ث اسثطعو اعوج كله هكرت نإ هيلع
 . رطخلا ئلع هلمحي الو ، ضيرملا لاح رظن ىف هب مئاتلا نم داهتجاب كلذو
 ٠ ملعأ هللاو

 ىضتن او 0 ضيحل ا اهاتآ ةمئاص ةآرم ا ىق : ن ١ ديبع نب ا ةلأسم

 ء رجفلا علط نأ ىلإ لسغلا ترخأو ، رجفلا ةالص اهيلعو ، ترهطو اهنع

 ؟ هريغ وآ ناضمر رهش نم ناك ىضم ام مآ ، اهموي موص مدنا

 نيقو ، هريغ وأ ناضمر رهش اهموص نم ىضم ام لدب اهيلع : لاقو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ رثكا لوألاو 6 اهموي لدب

 % ناضمر رهش ق رجفلا عولط دعي جرخ نمو : هنمو : ةلأسم

 ، رطفأف امظو بصن هيلع عقو مث ، بطحي وأ ١) اعوش وآ اقبن ىنجيل
 ؟ ال مآ ةرافك هيلع بجتأ

 )١( انه دوصقملا وهو ) هرمث ليقو ص نابلا رجش : ( مضلاب ) عوشلا (
نابلا نهد : هتيزلو ؤ نابلا بح : رمثلل لاقيو .
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 دا ز ناو 6 هموب لدب هيلعغ 6 “ ىقن هي ىبحي ام ردقم رطفأ ١ ذا : لاق

 ٠ ةرافغكلا و لدبلا هيلع ليتو > ىضم ام لدب هيلع ليقف > كلذ ىلع

 ٠ ملعأ هللاو

 بنجأ نميغ ث هللا همحر © حل اص نب مس اقلا ىبآ خيشل ا نع : ةلأسم

 5 ارفاسم اناسنإ ىآرف س لسغلل هتعاس نم م اتف ، اراهن ناضمر رهش ق

 ء هنع زواج اذإ افجلا هنم هيلع لخدي نأ" فوخ ، هئدحو نيديلاب هرباخف
 ؟ ال مآ هموص نم ىضم ام لدب همزلي

 للصغل ١ رمأ نع لغتشي هلعجي نأ زوجي ال هت دجو ى ذلاف : ل ات

 حيتي ام ردقي هلاغننشا ناك اذإ 6 ةصخر كلذ فو ك ايثدلا رمأ نم ءىشب

 ىضم ام لدب هيلعف س كلذ نم رثكأ ناك اذإو ، كلذب سب الف ڵ لسغلا هل

 ٠ كلذ ق قرغ ال نآ اوجرأف ةرافك وأ الدب امئاص ناك نإو & هموص نم

 ٠ ملعأ هللاو

 دارأ ىذلا فقو : ىوكزذلا رمع نب ناحرس خيشلا نع : ةلاسم

 ناك اذإ كلذ هل زوجي له ، ىح وهو ص نيمي ةرافك نع ادحأ موصي نآ
 ؟ هيلع ردقي ال موصل ١ و ؟ م اعطال ١ ىلع ردقي ال اريقف

 نم ائيش دحأ نع ال و دحأل لمعي نأ دحأل زوجي ال : لاق

 ايح هل لومعملا ناك اذإ ‘ اجح الو امامص الو ةالص الو ك ضتارفلا

 وأ تومل ١ دعبي ال ١ . ة رجآ ريغي وآ ة رجأب ك هسفنب كلذ ء ١ دأ ىلع ردقي

 : هسفنب ضرفلا كلذ ءادآ ىلع ةردقم كلذ دعب هل ىجري ال ضرم وآ ع ربك
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ضئارفلا نم ءىش ف ىح نع ىح لمعي الو

 فاخي نأ وهأ ؟ سفنلا ىلع ةفلاخملا دح امو : ىلمازلا ةلأضم
؟ ةقشملاو ررضلا فاخ اذإ مآ ؟ هنيعب توملا



_ ٢٣٢٧ 

 ىلع ررضلا فاخ اذإ \ ءاملا دوجو دنع مميتلا ىف امأ : لاق

 ٠ فلتلا ىلإ هب ىدؤي نأ ، هقحلي ىذلا ررضلا كلذ نم نمأب الو س هسفن

 ىلإ هغتليب ام لكأي مل اذإ هتزاجإف ضيرملل ناضمر رهش ف راطفإلا امأو
 فاخ اذإ كلذ زئاجف ع ليللا نم ةين ريغب راهنلا ىف رطفي نأ امأو ث ليللا

 . ملعأ هللاو ٠ هييحي ام ردقب توملا

 لصت

 بنجأف 0 رغاسم وهو ةرجألاب ارهش ماص نمو : ىحبصلا ةلاه

 ىلع حبصأف ‘ لاستغالا نود مايصلا هل زوجي ال هنآ نظو | هدنع ءام الو

 ؟ هلك هموص مدينيآ ، ليللا ىلإ برشب ملو لكأي ملو ى راطفإلا ةين

 لكأي ملو س راطفإلا ىون اذإ ناضمر رهش ىف امأو ٠ معن : لاق

 ىضم ام : لوقو ث هموي لدب هيلع : لوقو س مات همايص : لوق ع برشي ملو
 ىرعتي ال هلعلو ى امهانعم قرتفاخ ، راطفإلا هلف رفاسملا امأو ، هموص نم
 . ملعأ هللاو ٠ فالتخالا نم رفاسملا

 ،۔ ناضمر رهش ق اليل هتجوز عماج نمو : هنمو : ةلأسم

 . رجفلا عولط دعم اهبنناف ۔ رجفلا ليت لسغلل مايقلا ةين ىلع امانو

 ٠ امهموي مايص امهيلع لوقو ح لوقلا ضعب ق ٠ معن : لاق

 . ملعأ هللاو

 كلاه نع ة رجألاب مئاصلا و : سيمخ نم رصان خيشلا نع : ةلأسم

 1 عجر وأ حص ١ ذإ ىضقيو رطفي نأ هلآ ء رفاس وآ ضرمف ح ا رهش

؟ال مآ هيلع ىقب امي ىتآيو .ڵ هماص ام متيو



_ ٣٨ 

 ةرجألا هل لحتو س كلذ هل : لاق ٠ ملعأ هللاو .

 نم نيثالث ةليل ناك ١ ذإ ء كشلا موي موص ق : ىلما زلا ]

 ؟ هراطفإ مآ هموص كبجعي ام ى باحس نابعش رهش

 ح انخايسشألا انعمس ام ىلع طوحأ هموصف باحسلا ف امأ : لاق
 ء اج ناف ء رافسللا ءىجم ىلإ رظتنيف وحصلا ق امآو ء هللا مهمحر

 ٠ ملعأ هلل ١ و ٠٥ لكآ الإو لالهلا ربخي دحأ

 نم ةدحاو ةضيرف هلك وهأ \ ناضمر رهش ق : هنمو : ةلأسم ..

 . هيف نولماع متنأ امع ىنربخآ ؟ ةضيرف هنم موب لك مآ « هرخآ ىلإ هلوأ

 . ةضيرف هنم موي لك نإ : انبولق هيلإ ليمت امو انرايتخا ىف امآو ع ةقيقحلا
 ٠ ملعأ هللاو

 ٠ ن اضمر نم هنأ حص مث 6 كشل ١ موب لكأ نميفو : هنمو : ةلأسم

 4 هموب ةيقب لكأم نأ هل زوجي هنآ : له اج ٥ انفآو . الهج هموب ةيقب لكأو

 ؟ هيزجي لدبلا مآ 4 ةرافك هيلعأ

 ةرقب رطفت نآ اهل ء ضثاحلا لثم نوكب نآ ال وآتثم ناك ١ ذا : لاق

 ٧. هموي لدب هيلع نأ لوقل ١ رثكأف ّ هلوآ ة رطفم تحبصآ نبح {&© اهمون

 ئ ناضمر نم مويلا كلذ نآ ةحصلا دعي لكاف لهجلا ىلع ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ليوآت ريغب لكآ ا ذا لدبلا هيلعق

 ن اضمر رهش ق رطفيل ادحأ ناطلسل ١ ريج نإ : هنمو : ةلأسم

٠ هموي لدب هيلعو ث هيلع مثإ الف ، اهرك رطفأف



_ ٣٣ _ 

 لصف

 ٠ لعفلا ف ةيقتلا زوجت ال هنأ هانعم لعلو ٠ هل زوجي ال هريغ لاق
 ٠ ملعأ هللاو

 كلاه نع موصيل ك لجر هرجأتسا لجر فو : هنمو : ةلأسم

 رجآنسي نآ رجآتسملل زوجبآ ٤ ن اضمر رهم موص نع ال دي( رهشأآ ةسمخ

 ؟ ال مآ نهنم ءىش ىلع ةقث الجر

 هريغ رجآتسي الف ، هسفنب وه موصي نا هرجأتسا ناك نإ : لاق

 { رهشألا هذه مايص ىلع هرجآتسا ناك نإو ، هرجأتسا نم ىرب الإ

 موقي ريجألا ناك اذإ ء كلذ هيلع قيضي الف ص هنيعب ادحاو هل دجي ملو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةنامألا ىف همانم

 عنم ىتح ص ةيذألا هيلع تبلغت اذإ ضيرملا فو : هنمو : ةلأسم

 نم ء ام هيبقسيل هميقب ن دحأل زوجيآ ء امئاص ناكو ح مالكل ا هنم

 ؟ ال مآ ءامياإ الو هنم هبلط ريغ

 ح ءاملا ىلإ جاتحا دق اذه نوكي نأ فاخو هب مئاقلا رظن اذإ لاق
 هيلع سأب الف &\ اىشطع كله هكرت نإ ف اخو . مالكل ١ بلطل ١ نع هعنم امنإ و

 نم هللا حدم ىتلا سفنلا ءايحإل ء هنم داهتجالا ىلع لعف اذإ ، كلذ ق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ باوثلا ميظع كلذ ق هل ىجرّبو ك اهايحأ

 وهو موي لك ىف راهنلا ىف ءامحلا هداتعت نميفو : هنمو : ةلأسم

 اذإ و 0 مايصلا ىلع ردقي هنآ هدنع اميف ليللا ءاج اذإو ك مئاص

 راطفإلا ىوني نأ هل زوجيآ “ مايصلا ىلع ردقي مل ءامحلا هتءاج حبصآ

؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع ليللا نم



٤٠ 

 ة ءامحلا هنع تبهذو ليللا ءاج اذإ مئاصلا اذه ناك اذإ : لاق

 راطفإلا هل زوجي الف ع ليللا ىلإ ليللا نم هغلبي ام لكأ اذإ ماعطلا ىهشت
 وأ ىمح نم ملأ هداعغ امئاص راهنلا ىف حبصأ نإف ، ةفصلا هذه ىلع
 ةايح هلف ، عوج وأ شطع ةدش نم توملا هسفن ىلع فاخو ص اهريغ

 ٠ ملعأ هللاو . ه ىفن

 اهاتآو . هريغ وآ ناضمر. رهش ةمئاص. ةآرما ف 7 هنمو : ةلأسم

 نيموي اهضيح مايآ دعب مدلا لصتاو ث اهضيح مايآ تضقناو س ضيحلا

 ؟ ال مأ اهمايأ دعب ةدايزلا مد ىف هتماص اميف لدب اهيلعأ ، مايآ ةثالث وأ

 نيمدلا نيب نكي ملو ء ضيحلا مدب الصتم مدلا ناك اذإ : لاق
 اذه ىف هتماص ام لدبت نأ طايتحالا ىق اهل ىآر اضعب نأ وجرأف ح عاطقنا

 ح لدب كلذ ىف اهيلع سيل : لاق ضعبو ٠ مايلا ةرشعلا مامت لبق ڵ مدلا
 ٠ لوقلا اذه ىنبجعيو ٠ هيف موصلا اهل زاج هيف ةالصلا اهل زاج ام
 ٠ ملعأ هللاو

 ق اعرسم مانتف ‘ ناضمر رهش ق ١ راهن بنجأ نميفو : هنمو ةلأسم

 ح ةعرسم لوبلا قارآو & هرورم ق ساانآ ىلع ملس هنأ ربغ > لسغلا همه

 نم ءاربتسالا امآو 0 هلسغ مامت نم هنل لوبلا قيرب نأ هل : لاق

 كلذ لعف اذإو س هموص زارحإل ةبانجلا نم لسغي نآ ىلإ هرخؤيغ لوبلا
 ىناوت نإو ، هيلع ءىش ال لوقو ث هموي لدب هيلع لوقف ث ىناوتي ملو
 ٠ ملعأ هللا و ٠ هموص نم ىضم ام لدب همزلب نآ هيلع فيخ ح ءا ريتسالل

 ح راطفإلا تقو فرعب الو ئ رجفلا فرعب ال نميفو : هنمو : ةلأسم

دمت راطفإلا تقو نآ نظف ء امسلا ىلإ رظنف ئ ناضمر رهش مئاص وهو



_ ٤١ 

 ىلإ رطفب وأ ، هنم الهج رطففا‘ رضاح ريغ هب: نيفراعلا دنع وهو ك رضح

 لكآيغ 3 علط دخ هنب نيفراعلا دنع وهو ؤ هفرعم الف رجفلا عولط عضوم

 هترضحب ناكو ث ماعطلا لكأ وأ رطفأ' ناف هلهج لهاجلا عسي : لاق

 هعسي مل ، هيلع رداق وعو عيضغ ث لآس.ول نأ ه اذه ف قحلاب هربخي نم
 نآ ىنبجعي ام لقأو ، هلهجب ادمعتم ناضمر رهش ىف لكأ نمك ناكو ث كلذ

 لدب عم ةرافكلا هيلع لعج نمو & هلك رهشلا لدب هتلاهجل اذه مزلي

 هملعي اميف لهاجلل رذع الو ح لاؤسلا ىلع ردقي هنأل ، فنعب مل رهشلا

 لكأي نأ زاجل لهاجلل رذع اذه ىف ناك ولو ث هربخأل هلأس ول نأ مل اعلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ راهن هنآ ملعي مل اذإ ، اراهن ناضمر رهش ى

 تباث وه ىذلا نيملسملا نم مكاحلا لاق اذإو : هنمو : ةلاسم
 لاله هدنع حص دق هنآ ث ايلاو وأ ايضاق وأ امامإ ناك ث مهيلع همكح

 ، درت ال ةرهش قيرط نم ناك ، هتحصب مكحو ص اذك ةليل اذك رهش

 وأ مايص موزل نم هتيعر ىلع هتجح تتبث ك ةنياعم وآ لودع ةداهش وآ

 ء ملعأ هللاو ء ىدنع اميف هفالخ مهل زجي ملو ، جح وآ راطفإ

 موصل ٢ ١ لوقل ١ نم ؤ هيلع لمعتو 7 ى ذل ١ امو : هنمو : ةلأسم

 ىلع ةجحلا امو ى ال مآ اضقننم نوكي نآ ة رفسلا ىف نيرطف نيب وه ىذلا

 ؟ هيلع دمتعملا ىأرلا وه ناك نإ هضقغن

 لوقي نم ةجح ام ىردأ الو ث اتباث لوقي نم لوق هيغ ىنبجعي : لاق

 موصلا نإ لوقي ، هضقنب لوقي نم ةجح نأ تعمس ىنآ الإ \ هضقنب
 . هدضب ذخأي نآ سيلف ىلتبملا ذخآ نيمكحلا ىأبف ، مكح رطفلاو مكح
٠ ملعأ هللاو



_ ٤٢ 

 . اليل ناضمر رهش ف الثم ىوزن نم جرخ نميفو : هنمو : ةلأسم

 ح ىوزن ىلإ ةليللا كلت راهن ف عجرو “{& رطفآو نيخسرفلا ىدعت ىتح

 ٠ لعفلا اذه ىلإ ادصاق ادمع هموي ةيقب ارطفم نوكيل ع هل اثرح ثرحيل
 ؟ همزلي ىذلا ام ايئات ءاجو مدن مث

 هجورخ ق ادصاق ن ناك اذإ فالتخالا ىرجي اذه لثم ف : لاق

 ذخلا دا رأ ن نإو ح هيف فلتخي اميف ةرافكلا همزلت ىنيجعي الو ڵ كلذ لجذل

 ةصخرلاب كسمت ن !و 6 ه رهش لدبيف لعفلا كلذ هيف زوجي ال ىذلا لوقلاب

 ٠ ملعأ هللاو ٠ فنعي مل ىضم اميف

 نم ءعىنل ةرافكلا عم ناضمر رهش لدب همزلب نمو : هنمو : ةلأسم

 . امايص وأ اماعطإ تناك لدبلا ىلع ةرافكلا ميدقت هل زوجي ت لاعفألا

 ؟ ال مآ اهميدقت ى زجي ئ ةرافكل ا مم ة ة الملا لدب همزل نم كلذكو

 5 ناضمر رهشل لدبلا ليق معطب نأ هل زئاجف ماعطإلا امآ : لاق

 ةالصلا امآو ث ةرافكلا ىرهش ليق لدبلا رهش موصيف مايصلا امأو

 دعب الإ ص لوقلا رثكآ ىف ةبوتلا هيزجت الغ س ادمعتم اهكرت دق ناك نإ

 ىهف ةرافكلا امآو ناكمإلا دنع اهريخآت هل ىنبجعي الو ٠ لديلاب اهئادآ

 داقتعالاو ةبوتلا دعب اهريخأت هل زئاجو ى كلذب لوقي نم لوق ىلع ، هيلع نيد
 ٠ ملعأ هللاو ٠ اهتبدأتل

 جرخي هنأ هدلب ف وهو اليل ىون مئاص فو : هنمو : ةلأسم

 ه ١ رطفم ٥ رفس ف حبصي هنأو 6 رجفلا لبق نبخسرفلا ىدعتي ارفس ١ رفاسم

 ؟ ال مآ ةينلا هذهب راطفإلا هل زوجبآ

 نم جرخي نأ لبق ، هرفس ق ليللا نم راطفإلا ىون ناك نإ : لاق

هبلع رجفلا قشناف ، نيخسرفلا هيف ىدعتي نآ هتين هرفس ف هدلب نارمع



_ ٤٣ _ 

 هين ىلع حبصآ نإ راطفإلا هل زئاجف ، هدلب نارمع نم جرخ نأ دعب
 . ملمجأ هللاو ٠ نيخسرفلا هيف ىدعتي ىذلا رفسلا

 ىضمو ، ناضمر رهش مايص نم لدب هيلع لجر فو : هنمو : ةلاسم

 تضم ىتلا مايألا كلت نع معط همزلي ث هلدبآ مث ث ةريثك نونس كلذ ىلع

 ؟ ال مآ اهلديي ملو نونسلا اهيلع

 ٠ ةدحاو ةنسل معطلا نوكب امناف معطلا همزلي نم لوق ىلعف : لاق

 ماص ١ ذا ئ اعمتجم الوق معطل ١ سيلو > ةريثك نونس كلذ ىلع ىتآ ولو

 سيلف ضقتنملا مايصلا نم ناك امو ع هنع همايصب ىصوآ وآ هيلع ام
 ٠ ملعأ هللاو ٠ تفرع ام ىلع معط هيلع

 هعسي هنأ نظي ، نا ذألا ىف نذؤملا ذخأ نبح برش نمو : ةلاسم

 ماقم هن اذآ ماق ء ةقث نذؤملا ناك اذإ : ليق دق هنآ : ىعم لاق

 دحاولا نإ ليقف ڵ تقولا هناذأ ىف قفاوو اوحص ناك اذإ ةداهشلا
 لكأف ، هلهجي نم دنع هب دهش اذإ ، رجفلا عولط ىف ةداهشلا ىف ةجح

 ىتح : ليق هنآ ىعمو ٠ ةرافكلا هيلع ناكو 4 هيلع ةجح ناك كلذ دعب

 هموص نم ىضم ام لدب هيلع نإ : لوقي اضعب نآ وجرأو ، نيدهاش انوكي
 . ملعأ هللاو ه ةقثلا نذؤملا فو ، دحاولا ربخب

 )ل هق

 ، ةضيرف هلك ناضمر نإ لوقي نم لوق ىلعو : ىحبصلا ةلآأنضم
 ء كلذب ةيصولا هيلعو ث هنم ىقب ام مايص هيغ تام نم ىلع بجي له

؟ جحلا لثم نوكيو



_ 4٤٤ 

 نأ الإ س كلذ هبلع سيل : لوقو ٠ هب ليق دقو.۔ كلذ هيلع : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ رهشلا دعب ىناعي

 هموص هب زرحيل هجرفو هسآر لسغ نم امآو : هنمو : ةلأسم

 لاق نم لاقو ء لوقلا رثكأ ىلع هموص هب زرحأ دقو ت هيرجي هنإف
 ةالصلا ةرافك امآو > لسغي مل نم ةلزنمب وهو “ ماتلا لسغلا لسغي ىتح

 ءاش نإو ث معطآ ءاش نإو س ماص ءاش نإ اريخم اهبحاصف موصلاو
 نآ هل سيلو ث ىلوآ قتعلا نإ : ليق دقو ٠ لوقلا رثكآ ىلع س قتعأ

 ء كلذ هل ليق دقو ٠ ضعبلا نع موصيو مايألا ضعب نع معطي
 رثكأ ىلع ء اعمتجم الإ هلدبي الف قرفتم مايص لدب هيلع ىذلا امآو
 ةآرملا تضاح اذإ كلذكو ٠ ةصخرلا نم ىرعتي الو ع رثألا ىف ءاج ام

 ٠ ملعآ هللاو ٠ عمتجم امهدبف نيتضيح

 اميف لوق ؛ فالتخا اهيغ ناضمر رهش ةرافكو.: ىلمازلا ةلأسم
 نمل الإ ماعطإلا نوكي ال لوقو ؛ قتعلاو ماعطإلاو مايصلا نيب رييختلا
 7 ملعأ هللاو ٠ راهظلا ة رافك لثم وهو مايصلا ىلع ردقي ال

 هجرف لسغ مث ، اراهن بنجآأ اذإ مئاصلا و : ناديبع نبا ةلسم

 < ملعأ هللا و ٠ مانن هموصغف كلذ ق ىضمو لسغلا نع دعقو 6 هسأرو

 ‘ كلاه نع ارهش موصي نآ ىلع الجر رجأتسا لجر : ةلاسم
 ملو ،ڵ ارطفم حبصأف 6 ضرمو هيثلث وآ رهش فصن ردق ريخألا ماصف

 نم ءىش هتثرول بجيأ س تام ىتح رهشلا مامت هنع هتثرو نم دحأ مصي

 ؟ ال مآ اهماص ىتلا مايألا ردقب ةرجأخلا

 تام نيح نم ، مايصلا نم هيلع ام ةيقب هتثرو مصي مل اذإ : لاق
٠ ملعأ هللا و ٠ ة رجألا ١ نم ءىش مهل بجي الف & مهكل اه



_ ٤٥ 

 لدب ارهش كلاه .نع موصيل رجأتسا نمو : ىحبصلا ةلاسم

 ةرجألا دنع هيلع طرشي مل اذإ ، هريغ رجأتسي نأ هل زوجيأ ، ناضمر رهش

 ءىرب ام نيح هموص ىلع ىنبو هريغ رجأتسي مل نإو ، هسفنب موصيل هنأ

 ٠ ال مآ هموص متيآ % هضرم نم

 . رجآنساو لعف نإ قيضي الو فالتخا هيفف هريغ هراجئنسا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو ٠ افالتخا كلذ ىف ملعأ الو ث زئاجف هئرب دعب هموص امأ

 ق هنجوز عماج نمو : دا دم نب دمحم نيب ناميلس خيشلا ةلأسم

 . هيلع اهتمرح ف فالتخا رهشلا ةمرح كتهل ادمعتم اراهن ناضمر رهش
 ٠ ملع آ هللا و

 ةالص ىلإ بحتسي راظتنالا نإ : ديعس نب سيمخ خيسثلا ةلأسم

 نمو ث تقولا كلذ دعب لكألا زاج الإو لالهلاب ربخلا ءاج نإف ع رهظلا

 هربخ نوكي ال نم ديخ .دعب لكآ نمو س افجلا نم وهف تقولا كلذ لبت لكأ
 مويلا كلذ نأ حص اذإ ، لدبلا ريغ ءىش همزلي ال نأ وجراف ، ةجح

 ىلع لدب الف ناضمر نم مويلا كلذ نآ حصي مل نإو ناضمر رهست نم
 . ملعأ هللاو ٠ لكألا

 هتباصأ اذإ مئاصلا ف : ملاس نب دوعسم خيسلا ةلأسم

 ء هموص زرحأ دقف جرفلاو سأرلا لسغف ع مالتحا وأ عامج نم ةبانجلا
 دمعت ولو ث ةبانجلا نم لستغي نآ لبق رجغلا ملط اذإ هيلع ضقن الو
 } اقرف ةأرملاو .لجرلا نيب ملعن الو رثألا ىف ءاج اذكه ٠ لسخلا كرتل

 ٠ ملعآ هللاو ٠ امدعم وآ ءاملل ادجاو ناك & ءاوس اذه ىق امهو

زوجي له 6 .ةالص ة رافك .نبرهش ه رجألاب موصي نميفو : ةلأسم



_ ٤٦ 

 ؟ ىنانلا

 رذع نم ناك ١ ذا اذه انيجعيو . لوق ىلع كلذ زوجي : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هربغ وأ ضرم نم

 ٠ رطفي نأ دارآو ضرم اذإ ةرجألاب هريغ نع مئاصلاو : ةلأسم

 اضخخضيرم م ١ د ام . ٥ رمآب هنجوز وأ ٥ دلو هنع موصي نأ زوجي له

 نإو ٠ لصفنم ريغ الصتم :. نوكيو ٠ كلذ زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو ٠ هللا ءانث ن نسح وهف هرجآ نم رمأب كلذ لعف

 رجأتسا هنإ : لاقو ةقث ريغ ىناتأ اذإو : ىحبصلا ةلاسم
 زوجيأ 6 مايصلا هيلع دقعأ نأ ىنرمآو ك هيرصوم نع م وصيل انالف

 ؟ اماتيآ كرات ىصوملاو ؟ هيلع دقعأ نأ ىل

 ٠ ناث هجوو 6 نيمألا نم عقي مايصلاو 6 كلذ كل زئاج : لاتق

 ٠ هريغ نع كلذ زا وج انآ تظفح دقو ك هلام نم هرجآ هيلإ ىصوم ١ لعل

 ٠ ملعأ هللاو

 كرنو قش مث 5 روشعلا ةرافك مئاص لجر فو : هنمو : ةلأسم

 لضفآ موصلاو { هل زجم ماعطإلا و ء هماص ام مدهنا دقف إ مايصلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ماعطإلا و موصلاو قنعلا نبب رييختلا مكح هلو > ىدنع اميق

 موصي نآ هل زوجي له . ةرجألاب مئاصلا ضرم ١ ذا و : ةلأسم

؟ ال مآ هرجأتسا نم نذاب هريغ هنع
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 مويلا ف الإ ضيرملا رطفي مل اذإ س هيلع كلذ قيضي ال ىدنع : لاق

 . ارطفم اهيف حبصي هليللا كلتو > ةينلاو د صخلاب هريغ هنع دقع ىذلا

 ٠ ملع آ هللا و

 ىتح جرخ نم نإ : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم

 لدبلا هبلع نآ هييحي ام قوف برستف ، همهد رمأل راهنلاب نيخسرفلا زواج

 نإو ك زجي مل ةرافكلا مدق ناف ك مدقأ لدبلا موصو ك ةرافكلاو

 : متي هنآ ، نيخسرفلا نود ةليل وأ موي مانم هتينو ڵ ناضمر ىف رفاسي

 ٠ ملعأ هللاو ٠ لوت اهيفو

 تم اص دقو ٠ ن اضمر ق تغلب ١ ذإ ةييصل ١ و : هنمو : ةلأسم

 ٠ ال مأ هتماص ىذلا لدب اهيلع له ، هضعب

 نإ لوقلا رثكأو ى لدب ال لوقو س لدبلاب لوق : نالوق كلذ ىف : لاق
 نإو ٠ اميلع لدب الف ص ىقب اميف تغلبو ء ةيضاملا مايألل ةمئاص تناك
 . ملعأ هللاو ٠ لدبلا اهيلعف ةيضاملا مايالل ةمئاص نكت مل

 مايص ةرافك هيلع لجر فق : هللا ديع ني دادم خيشلا نع : ةلأسم

 ٠ لدبلا وآ ةرافكلاب آدب نإ زئاج هلك : لاق ؟ آدبي امهيأب ء لدبو ناضمر
 ٠ ملعأ هللاو ٠ لديلاب الإ أدبي ال هريغ نع دجويو

 هتباصأ لجر نع هتلأسمو ، دمحآ نب درو خيمنل ا نع : ةلأسم

 ءاملا ىلإ بهذ نإغ ، قاض دق تقولاو ظقيتساف ث ليللا ف ةبانجلا
 اذإف لكآي : لاق حبصلا نم فاخ لكأ نإو 0 عوجلا نم فاخ لستغيل

 . ملعأ هللاو ٠ هموي لدب هيلعف رجفلا هيلع علط

 لدب ئ ةرجألاب كلاه نع مئاص لجر ق : ىلما زلا ةلاسم

نإ : لاق رهشلا مامت لبق ريجألا اذه تامف { ناضمر رهش نم همزل ام



_ ٤٨ _ 

 نيمايصلا .نمي عطقب .ملو 6 كلاملا موصب هولصو > مايصلا ومتآ هتثرو ناك

 نم ىقب :ام اوموص مل نإو ةمات ، ىدنع اميف مايصلا ةرجأ اوطعأ

 مدهنا دق مايصلا نأل 5 ءىش ةرجألا نم ىدنع مهل نكي مل مايصلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هلك

 فرعي ال نمم وهو ؤ حبصلاب ١ رطاخم ناضمر ف برشت نمو : ةلأسم

 ؟ حبصل ١ ف برش هنأ كلذ دعي هل نايو 4 حبصل ١

 ء هترطاخم ف .ءاسآ دقف حبصآ هنأ ملعي مل ام هنأ ىعم : لاق

 حبصلا قفاو اذإ : ةرطاخملا دنع ليق هنأ ىعمو ع موي نم رثكآ هيلع سيلو

 لدب هيلع امنإ ةرطاخملا ريغ ىلع ىرحتلا دنعو ، ىضم ام لدب هيلعف

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيلع ءىش ال ليقو ص هموي

 ك ناضمر رهش لدي مئاص وه ى ذلا امآو : نا ديبع نبا ةلأسم

 ج فالتخا كلذ ىفف رفسلا ىف رطفي نأ دارآو رفاس اذإف ، ةرافك مئاص وأ

 نم هم اص ام هيلع ضخننب هناف رطفأ نإ و 6 راطفإلل ا هل زوجي ال هنآ لوق

 رثكأ وهو ك مات هماص ىذلا هموصو ضقتني ال لوقو ؛ ةرافكلا و لدبلا
 اذإ ، هل مات لوألا هموصف ضرملا لجأ نم رطفأ اذإ امآو ٠ اندنع لوقلا

 6 راطفإلا هل زوجب ىذلا ضيرملا امأو 6 حصي ام نبح نم هموص ىلع ىنبي

 لكأي نأ رحقي مل راص اذإ لوقو ؛ ماعطلا هتسثي مل راص اذإ : لوق
 هنإف ةلاحلا هدهب راص اذإف ث ليللا ىلإ ليللا نم هغلبي ام ماعطلا نم

 ريغ نم راهنلا ىف رطفي نأ امأو ؛ ارطفم حبصيو ليللا نم راطخإلا ىوني
 راهنلا ف هيبصت نأ الإ س لوقلا رثكأ ىلع كلذ زوجي الغ ث ليللا نم ةين
 زئاجف ع اهريغ وآ قوساعلا ةلع لثم توملا اهنم هسفن ىلع فاخي ةلع
٠ راهنلا ىف راطفإلا هل



 _ت ١ ٩ ٤

 هلهآ هيلع فاخو ى .امئاص ناك اذإ ضيرملا مف ىف ءاملا ريطقت امآو

 ٠ هنم بلطم ريغ نم ناك ولو ي ءاملا همف ىف اورطقي نأ مهل زئاجف ، توملا

 ملو ، رطفم .وهو ناضمر رهش ف هضرم ف ضيرملا تام اذا امأو

 - اوضقي نأ هتثرو مزلي الف .0 هضرم ق هرطفأ ام هنع ىضتقي نآ صوب

 هنع ىضقي نأ ىصوي نأ ضيرملا مزلي ال كلذكو ، لوقلا رثكأ ىلع هنع

 . ملعأ :هللاو ٠ لوقلا رثكأ ىلع حصي مل اذإ هضرم ىف هرطفأ ام

 : هللا همحر ء ىصورخلا نسيمخ ني دعاج خيشلا نع : ةلأسم

 راطفإلا زوجيآ ، لدع ىدهاسش لوقب جحصي مل :اذإ لاوش لاله فو

 ؟ ال مآ ةرهشلا ةداهشب رهست نم

 ىنعمل اهلوبق ىلع ىنوقأ ال ىتخ ةرهلا ةداهش نم ىسفن ىفف : لاق
 برقأ ىهف نيملسملا نم ةقث مهيف ناك نإف ، اذه لثم ىف اهب لمعلا
 ىلوأ مزحلاو ، فالتخالا نم جراخ ريبغ هنكلو ، كانه نكي مل اذإ امم
 لاح .ىلع. زوجي ال..قح ةرهش وآ لدع ىدهاش حصي ىتح لمعتسا ام

 لازو اهتحص ىلإ بلقلا نمطا اذإ اهزاوجب ليقو ٠ عفدتف دري نأ

 زوجيال & ىآرلا اذه ىلع اهب لمعلا زاوج ىلعو ع اهبذكب ةمهتلا نم هنبثير
 ىلع زوجت ال اهنإ ليقو ، ىرأ اميف نئاخ الو ، مهتم نم نوكي نأ
 ٠ لاح

 ؟ هتقث لمكت نأو ، كلذ ىلع نيملسملا نم نيمأ لكب زوجيو : هل تلق

 ىل نيبياال ذإ اهزيجي نم لوقت ىلع اهيف ىدنع جرخي اذكه .: لاقو
 ٠ نئاخ الو مهنم ةجح ريغم اذه لثم ف موقت اهنأ

 ث : ١

 ؟ لالهلا ف اهلوبق زؤجن ورتلا ةرهشلا دح امو : هل تلق
) ٢ > راثآلا بايل . م (



_ . ٥:٠: 

 رابخألا رهاظي هنآ هريغ وأ اذه لثم ىف اهدح ف ليق دق : لاق

 ىفنو ص ةهبش لك عفرو ء كسش لك عفدل ى رادلا ىف اهروهظ ىلع ةبجوملا

 اهعم ىقيب نأ الو ث ةمهت اهنحص ىلع اهقحلي نأ زوجي ال ىتح ى ةبير لك
 ٠ اهعنميو اهدريف لدصلاب اهعفدي امم ءىش

 مايق دعب كلذ ماصو ةرهشلا ةجح دحأ لهج اذإو : هل تلق

 ؟ اكلاه نوكيأ هيلع اهتجح

 هيلع ةجحلا مايق دعب ص هيف نيملسملا لوق نم ىل نييب اذكه : لاق

 ء اهتجح مفد هل زوجي فيكف ، مهلوق ىف هيلع ةجح اهنأل ، هموص ميرحتب
 ٠ كلذ نم هيلإ حيحصل ١ ىلع هن دآ اميق كنلا وأ “ اهتحص دعي اهيب ذكت وأ

 ؟ ةزئاج ةرهشلا نوكت ميغو : تلق

 ٠ كش هعم زوجم ال

 ؟ اهريغ نم ىوعدلا ةرهش نيب قرفلا امو : هل تلق

 مش ؤ :ىوعد هلصأ نوكي امم رهظ ءىش لك نآ امهنيب قرغلا : لاق

 لصأ نم رهتشاف ، سانلا نيب اميف اثف ىتح رثكأ وأ مضوم ىف رشتنا
 قاب هنأ ، حصي ىتح لبقي ال ىوعدلا نم هلاح ىلع وهف 4 ىوعدلا كلت
 اذه نع جرخ امو لوحيف ث هنع هروهظ ةرثكب لوزي ال ث لوألا هلصأ ىلع
 ٠ كلذ نم سيلف رادلا ف ساانلا نبب رابخألا هي رهاظتتف 6 هريغ ىلإ

 ىوعدلا ةرهش ف نظو & ءىش ف امهنيب قرفلا لهج نإف : هل تلق
` .. ؟ اكلاه نوكيآ ك اهلبتتف قح ةرهش اهنأ



 ۔_>=. : ١ ٥ . _

 ىلع هل زوجي ال ام عضوم ف هريغ ىل نيبب الو ك لبق اذكه : لاق

 ٠ عا امجإلا ىف لاح

 نأ رادلا ف لوبطلاو عفادملا برض عمس اذإ هل زوجيو : هل تلق
 كلذ ىف برضت ال اهنأ ةداعلا ىف ناك اذإ ةرهشلا نم كلذ نوكيو ، رطفي

 هل له ، ةفصلا هذه ىلع دحأ رطخأ نإو ؟ لالملا ةيؤرل الإ مويلا
 ؟ كلذ ىف رذع

 برض نألا زوجي ال هنآ ىدنع ىذلاو ٠ هزاوج ملعأ ال : لاق

 لاوش لاله ىلع ةحصلا بابسأ نم سيل نورقلاو لوبطلاو عفادملا
 ةجح نوكي فيكف ، ءىش ىف ةرهشلا نم وه الو هملعن اميف _ ادبا
 ماقم هيف موقت اهنأ سانلا نم لهجلا لهآ اهب نظ نإو ؟ هب لمعي نمل
  مهل رذعلا هجو ىل نيبي الف ح رطفأف هيلع ةداهشلا وآ ، هب ةرهشلا

 ىذلا لب ث رظن ف الو ، رصب ىوذ نع ص رثآ ىف اهب هزاوج ملعأ ال ىنأل

 ٠ هريغ ال عنملا اهعم هيف جرخي

 اموي قفاوف ، هلهجب هزاوج ةنظلا اذه ىلع رطفأ نإف : هل تلق

 ؟ همزلي ام ناضمر رهش نم

 لدب : ناث لوق فو ؛ ةرافكلاو ىضم ام لدب هيلع نإ ليق دق : لاق

 ليقو ةرافكلاو لدبلا نع رهش موص .. : ثلاث لوق فو ( ئ ةرافكلاو هموي

 : . هيلع ةرافك ال

 '؟ كلذ زوجي له وا © هيلع لدب ال هنإ ليق لهو :. هل تلق

 هنأ هيف ىدنع ىذلاو ، لدبلا هيلع نآ نيملسملا لوق ىفف : لاق

هلكأ ىذلا هموي ف هيلع حص دقو ؟ كلذ هيلع نوكي ال فيكو ع كلذك



_ ٥٧٣ . 

 اذه ف هنم دب ال هيف ليق ام دحآ ىلع لدبلاف.؟ .ناضمر نم هنأ

 اميف الو ©. هيف. .مهلوق نم هملعآ ال ةيلكلاب هنع هطاقسإ نإف © حضوم ا

 هعاضآ اميف ةبوتلا دعب همزلي ال نم لوق ىلع الإ ى لاح ىلع رظنلا ىف جرخي

 ءاضق هللا قوقح نم

 ءىش هبلع له ٤ رطفلا قفاو .هنآ دعم نم هعم حص نإف : هل تلق

 . .. . ؟ كلذ نم

 ىلع ، الف ةبوتلا ريغ ءىش هيلع بجي نأ امأو ث حضاول همثإ نإ : لاق

 ںآ هيف جرخيو > . لدبلاي لوقنلا هقحلي نأ هيشيو 3 هيغ جرخي ام حصأ

 .. ملعأ .هللاو ء: ةرافكلاو لدبلا هيلع نوكي

 وأ س ناضمز رهش لدب وأ .ةرافكلا مئاص فو:: .ىحبصلا : ةلاسم

 ؟ ال مآ رفسلا ف راطفإلا هل زوجم .له ٤ .رذن وأ 4 ة رجألاب كلاه نع

 وأ هيف دحش اضعب لعلو ، ىنبجعي ام ىلع كلذ هل زئاج : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ٠ .هضعب

 رطفأو ضرم اذإ ، ةرجألاب موصي نميف : ناديبع نبا ةلأسم
 ؟ ال مآ لوألا هموص متيآ ، ماص ةردقم ىلع راص املف ، ضرملا ف

 دعي ب رطفي ملو % ضرملا نم حص ام دعب ، هنيح نم ماص اذإ : لاقت .

 .: ملخغأ هللاو ٠ مات هموصخغ موصلا ىلع ردقي راص ن .آ

 لدي مئاصو 6 ةرجألاب مئاصلل زوجي لهو : هنمو .: ةلأسم

 ؟ رقسلا ق راطفإلا ن اضمر

 .روجي ا ال لومتو ّ ناضمر ن نم دشأ وخ سيلو ى كلذ هل زوجي : لاق
..ه ملعأ هللاو ٠ .هل



 ٣ه٭ _

 ىف تام مث: ء ناضمر ف رطفأ اذإ ضيزملاو : ىلمازلا ةلأسم

 ىقي امو س ناضم.ر.نم رطفأ ام لدب ث هتثرو مزلي وأ ؛ همزلي .له ع هبضزم

 . , .. ؟ اضيآ رهشلا نم

 ٠ ءىنن هتثرو الو همزلب مل هضرم نم حصب مل.اذإ :.لاق

 . ملعأ هلل ١ | و

 لدب وأ ث ةرافكلا مئان فو : سيمخ نب رصان خيشلا ةلأسم
 رمأب ن رآ هل له ئ ريجأ وآ ىصو وأ ثراو و نم كل اهل ١ نع 6 ناضمر رهش

 ١ .... ؟ ةرافكلا وا رهشلا ا ةيقب موصي نم

١ ٠ 

 امهنيب عطقي لو 6 لوألاب الصتم "رخآلا موص ناك ١ ذإ : : لاق

 _ ٠. ملعأ هللاا ٠ كلذ زئاجف ، راطفإ

 6 ضعب .مونضي نأ ةثرولل زوجب ال “ تيمل ا نع موصلاو ااو : ةلأسم 0

 ٠ ملعأ هللاو . \ اعيمج نومعطب وأ ك اعيمج نوموصن نكلو > ضعب معطيو

 هنإف وم مك.ظ ظفحي حي .ملو % ناضمر نم لدب هبلع ى ذلاو :: ةلأسم

 : . ملعأ هللاو ٠ هسفن ىلع طاتحي

... : 7 _ .. 

 نهو ث ةبيصملا دنع :نيكابتيو نعمتجي ءاسنلا نعو : ةلاسم
 ؟ ال مآ نهمابص ضقتني س تامئاص

 ٣ ىمن كلذ د ىلإ نعمجو { نيذك نهنأل ئ .نهماي ايص. ضقتني ; : لا ات ١ ىبنل .

 داعتسللا نع ح ملبسو, هب هبلع هللا ىلص ٠ ءاكبلا ضراقت وه داعسلا : : هريغ لاقت ٠

 تنع نإو 6 نورخ آ مهعم ىكب ةبيصم تنلا لهأ تنع نإ وه : ز كلذ ز ريسفت

. ملعأ هللا و ٠2 نولوألا مهعم ىكب ءال ؤه



_ ٥٤ 

 اهجوز اهعقاو ، ناضمر رهش لدب وأ ح ةرافك ةمئاص ةأرما : ةلأسم

 لوقف ؛ تحبصآ ىتح مونلا اهب بهذف ص رجفلا لبق لسغلا تونو ، اليل

 ٠ ملعأ هللاو ٠ اميلع لدب ال لوقو ؛ اهموي لدب اميلع

 لسغلل موقي نأ ىونو ث ليللاب هتجوز مئاصلا ءىطو اذإو : ةلاسم

 لوقو ث هموي لدب هيلع لوقف ؛ حبصأ ىتح مونلا هب بهذف ث رجفلا لبق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هينع لدم ال

 نع اكسمم ن ايمحسش نم نيئالث موي دحآ حبصأ ١ ذإ و ; ةلأسم

 ئ ليللا نم مايصلا دقعي ملو . موصلا ضقني امو . برشلاو لكألا

 هموصغ { ناضمر نم هنآ مويلا كلذ حص مث ح اياحس ةليللا كلت ىف نأل

 ٠ ملعأ هللاو .٠ هموص لدب هيلع لوقو ك مويلا كلذ ق مات

 لجرلا فو : هللا همحر ع دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلآسم

 هنأ الإ ، هتبانج نم لسغلل موقي مث ث اراهن ناضمر رهش ى ةبانجلا هبيصت
 ىلع هموص متي٠ كلذ لبق لسغلا هنكمي ال لاح ىف & طئاغلاو لوبلل دعق

 ؟ ال مآ ةفصلا هذه

 سأب الف ع طئاغلا جارخإو لوبلا ةقارإ لبق لسغلا هنكمي مل اذإ : لاق

 لسخلا ىناعم نم سيل هنألا ، الغ لوبلا نم ءاربتسالا امأو ث اندنع كلذب
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةبانجلا نم

 ةوهش ريغل هليبقت هل زوجي نم لبت اذإ مئاصلاو : هنمو ةلاسم
 لدب هيلع ليقو > هيلع ءىش ال ليق دقف & ءاملا لازنإ دزي ملو ك ىنمآو

{ هموي لدب هيلع ليق دقف ص ءاملا لازنإ دري ملو ةوهشل لبق نإو ث هموي



 لبق دقف ،ء ءاملا لازنإ دارآو .ةوهشثل لبق نإو ٠ ىضم ام لدب ليقو

 . ملعأ هللاو ٠ ةرافكلاو ىضم ام لدب هيلع

 هربخي دحأ هيف سيل ٢ لاخ ناكم ق ناك ١ ذإ ىمعألا و : ةلأسم

 وآ ، راهنلاو ليللا نيب زييمت هل ىبص الإ ، رجفلا عولطو ليللا لوخدب

 رجفلا نإو لخد ليللا نإ : هلوق لوبق هل زوجيأ ، هريغ ال ملاب
 ه ال مآ علط

 ء رجفلا عولطو :ليللا لوخدب زييمتو ةفرعم هل ىبصلا ناك نإ .: لاق

 ىمعألا :اذهل ىدنع قضي مل ث هلوقب بلقلا نامطاو كلذ ىلع نمآو

 ىلع نمآ:اذإ س نيملسملا نم غلابلا كلذكو ، ىبصلا اذه لوقب ذخألا

 { راهنلا راجقناو ع ليللا لوخدب زييمتو لقع هل نمم . ناكو س كلذ ةفرعم

 ج كلذ هنع ربعي نمم هريغ دجوي مل ادإ ء هلوقب ذخألا ىدنع قضي مل

 . ملعأ هللاو ٠ كلذ ىف كسثلا هجلاخي ملو ث هلوق ىلإ هبلق نأمطا اذإ

 ، رفسلا ق وهو ، ناضمر رهش هيلع لخد اذإ رفاسملاو : ةلأسم
 رهش فصنت ٠ .ماي امص .ىلع ٥ رجؤي نأ دحأ د ١ رأف 6٨ ر اطفإلا ىلع مزع و

 . ٥ رفس ف ٥ ة رجألام موصي نأ هل زوجي له ك كلاه لجر نع ك رثكأ وآ

 ؟ ذعم نم ناضمر رهش نم هيلع ام ىضقي ك اجاتحم اريقف ناك ١ ذإ

 ٠ ملعأ هللاو ه. تركذ ام هل زوجي ال : لاق

 { اراهن هندب ىف وآ ،© هبوث ى ةبانج ىأر نمو :: ناديبع نبا ةلأسم ..

 رثكآ ىلع ، همايص ضقت همزلي هناغ {© لسغلا نع .ىناوت مث ؤ اهي. ملع مل

 : . ملعأ هلل ١ و ٠ ل وقل ١

مايآ لدب :هيلع نميف :: .دادم نب دمحم نب ناميل خيشل دشلا ةل اسم : 7



 ۔ ٥٦

 نأ هل ادب مث . مايآ .ةثالث ماصف ء لديلا مايصب آديف ڵ ناضمر رهش نم

 متيو ء رفسلا ىف رطفي نأ هل زوجيأ ،.نيخسرفلا هيف ىدعتي ارفس رفاسي

 ىون اذإ ، هرفس نم عجري نأ دعب ث لدبلا مايص نم هيلع ىقب ام
 ؟ ال مآ ليللا نم راطفإلا

 نم هماص ام هيلع ضقتنا رطفأ اذإ : لوق ٠ فالتخا كلذ ى : لاق

 : لوقو ؛اعباتتم الإ نوكي ال لدبلا نأ : لوقلا اذهب لاق نم ةجحو ع لبق
 عجر اذإ لبق نم هماص ام ىلع ىنبيو ، ع رطفآ ام لدب الإ هيلع نوكي ال

 . ناضمر نم دشأ ن نوكي ال ال لدبلا نآ لوقلا اذه بحاص دنعو ؛ هرفس نم

 ٦ !;. م. ه ملنعأ. ةللاو

 كلاهلا نع موصيل الجر كلاهلا ىصو رجأتسا اذإو : هنمو : ةلاسم
 ضرتعاو ، هلوأ نم رهشلا ريجألا دقعغ ء ةضف ةكيرال اذكب & ازهش

 هماص ام ةرجأ هل تيثتأ « ريجألاا تام مث ء هللا ءاش ام ريجألا ماصف مايألا

 ؟ ال مآ كلاهلا لام ىف

 ء مايصلا نم هيلع رجؤتسا ام مامت لبق ريجألا تام اذإ : لاق

 مامت دعب الإ ةرجألا قحتسي ال ريجألا نأل ع هل ةرجألا تابثإب لوقأ الف

 دقف & مهريغ وأ هتثرو نم دحأ رهسثلا نم هيلع ىقب ام متأ نإو ، لمعلا
 . ملعأ هللاو ٠ كلذ ةزاجاب ليق

 غ ةالصلا ةرافك موص ىف : دادم نب دمحأ خيشلا نع : ةلاسم

 ةلصلا ةرافك مئاص رفاس ن او ؟ اقرفتم زوجي مآ > اعباتتم نوكيآ

 ؟ ال مآ ه رفس ف رطفي ن رآ هلآ

نم الإ ء رطفي نآ هل سيلو {. اعباتتم نوكي ةرافكلا موص ,نإ : لاق



. ٥٧7 

 رهش موص نم دشأب كلذ سيلو ، لوق ىلع © رفس وأ ضرم رذع

 0 هرفس نم مدق وأ ، هضرم نم حم اذإ هيلع نكل ، ناضمر

 كلذ لعفي مل نإف ڵ هضرم وآ هرفس ف هرطغفأ ام موص لصوي نأ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ لبت نم ماص ام هيلع ضقن ي هموص لصوي ملو رطفأو

 رحلا نمز ق شطعلا هكردأ ١ ذإ مئاصلا فو : ىحبصلا ةزلأ_سم

 ليي وآ ك هيلع ىهو ءاملا ق هبايث لبي وآ > رهنلا ف دعقي . ءانشلا وأ

 زئاج نوكيأأ ، لقأ هسثطع ناك كلذ لعف اذإ هنأل ، ةريثك ارارم هدسج
 ؟ ةيهارك هيغ مآ

 ادحأ ملعأ ملو ث ةناعتسالا هب دارأ اذإ ، عاقنتسالا هوركم : لاق
 . ملعأ هللاو ٠ طقف هوركم : مهلوق امنإ ٤ هرجحو هعنمم لاتق ئ ملعلا لهآ نم

 ناكو ، ناضمر رهش نم ىضم ام لدب همزل نميفو : هنمو : ةلاسم

 نم ائيش هرفس ف رطفو ، كلذ دعب رفاس مث ث اموي نورسثع ىضم ام
 دعي دارأ مث ؤ كلذ لثم هيلع تضقتنا وأ ى م ايآ ةسمخ ردق . مايأل ١

 نيرشعو ةسمخ اعيمج لدبلا دقعي نآ هلأ ، هيلع ام ىضقي نآ رهسشثلا مامت
 هرفس ىف هرطفأ ىذلاو ؟ ىضم ام لديي نأ همزلي مآ ؟ همزل ام لدب ؟ اموي

 ٠ ؟ هيلع ضقتنا ىذلا وآ \ هدحو

 اموص هلصي نأ هيلع : ىرأو ث هيلع ام عيمج دقعي نآ ىرآ : لاق
 ٠... ملعأ هللاو ٠ اعباتتم

 ، لدبلا دارأو ، ناضمر رهش لدب هبلع نميفو : هنمو : ةلاسم

 ؟ كلذ د هيقكيآ 6 المجمأ هدقعي ملو > اه دحو ةليل لك ى ونم ر اصو

- .ترطغآو ضيحلا اه اتآو ةأرما تناك وأ > هرفس ق .رطفأو 7 ا نإو



 س ٥٨

 هعوجر دعب هيلع ىقب ام م امت ف ذخآ ا ذإ مآ ؟ لوألا موصلا مدفننيآ

 امهيلع ىقب ام مامتإ و ّ اهضيح نم ضئاحلا لسغ دعب وأ & هرفس نم

 .؟ كلذ امهافك

 مئاصلا ماص ١ ذاو ‘ ةلمج دقعي مل ولو هموص زوجي :. لاق

 . راص ريغ ضيحلا مايأ ىف ضئاحلاو ، رفسلا ف رفاسملا رطغأو ء اعباتتم

 ٠ ملعأ هللاو

 هناكم دقعو س ناضمر رهش لدب هيلع نميفو : هنمو : ةلاسم

 ىلإ عجرو ، هرفس ىف رطفأو ، اموي نيرشع هنم ماصو ، بجر رهش

 هل زوجيأ ث هيلع ام ةيقب مئاص ريغ حبصأو ع نابعش ىناث اراهن هدلب
 مدهني مآ ؟ ناضمر رهش لبق هلدبآ اذإ ، لدبلا نم هيلع ام ةيقب ريخأت
 ؟ لوألا هموص

 عفتني مل > رذع ريغل اعباتتم هممصم ملو موصلا قرف ١ ذإ : لاق

 . ضيح وآ ضرم رذع نم الإ ث اعباتنم هموصي نآ هيلعو ى هموصب

 ٠. ملعأ هللاو

 ةيهارك هيف مئاصلل لحيو ءانحلاب غوبدلا فو : هنمو : ةلاسم
 ؟ ال مأ

 . ةيهارك كلذ ف ملعأ الو ه قيضي الو كلذ زئاج : لاق
 ٠ ملع آ هللاو

 ك هرفس ق .رطفأ . ١ ذإ ئ ناضمر رهش ق زفاسملا قو : هنمو : ةلأسم

؟ال مأ ةيفخ هموي ةيقب لكأي نآ هلآ ء ارطاف ناكو ث اراهن هدلب ىلا عجرو



. ٥٨٩ 

 ٠ لكألا هل زجي مل ضعبو ، ههرك ضعبو < هيلع كلذ قيضي ال : لاق

 ٠ ملع آ هللا و

 ح رجفلا عولط دنع ناضمر رهش ىف بنجأ نميفو : هنمو : ةلأسه

 وآ لوبلا قيرب نأ \ رجفلا عولط دعي وأ > رجفلا هأجفي نأ فاخو

 ؟ كلذ لبق ةالصلا ىلإ ماقت اذإ طئاغلاو لوبلا هلغشي نأ فاخي

 هتجاح ىضقو ، هموص زارحإل مميت رجفلا عولط فاخ اذإ : لاق

 هل ناك اذإ رجفلا هيلع علظ نإ هرضي الو ، لسغي مث ث اهنم دب ال ىتلا

 تاف ولو كلذ ىف دهتجيو ، هابرك دق طئاغ وأ لوب هبو ىلصي الو « رذع
 ٠ ملعأ هللاو ٠ تقولا

 هدقعبو مايصلا ىوني نميغو : جرفم نب دمحأ خيسلا نع : ةلاسم

 ؟ هل متيآ ك راهنلا نم

 “تيي مل نمل مايص ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : لاق
 ىرآ الو هموص داسف ىلع مدقأ الو ، هعطقي ىآ « ليللا نم مايصلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ هل
 اهدقعيأ ، تالسرم ناميإ تارافك رشع هيلع نميفو : هنمو : ةلأسم

 ؟ اهدحو نيمي لك مآ ؤ ارهش ةلمج

 ٠ ملعأ هللاو ٠ زئاج هلك : لاق

 ءوضو ؟ضوتي نأ هيزجي له ، ناضمر راهن بنجآ نمو : ةلأسم
 ءاضقي الغتشم ناك ١ ذإ هموص زا رحال ح هسآرو هجرف لسغيو > ةالصلا

 ؟ ةالصلا لبق جئاوح
/



 _ _ال؛`:

 . ماتبلا : لبسنغلا لبسسىتغي :ىتح ةالصلل امآو س كلذ هيزجي : لاغ ..

 ٠ ملعأ هللاو

 وآ > امابص وأ ةرافك وأ ناضمر لدي ةمئاص ةآرما . ق : ةلأسم . ح ٠ . ذ

 ؟ اهمزلي ام ء ءىش اهنم لزنب ملو ئ نيناتخلا ءاقتلا نود اهجوز اهعماج

 نم اهئرين الو فصولا اذه ىلع اهموص ف اهيلع داسف ال :.لاق ١

 . ملا هل هللا و . متلا

 { ةيلاوتم نينس ىف ناضمر رهش نم لدب همزلي نميفو : : ةلاسم

 { توملا دعب همايصب ىصوأ ةنس ف ناضمر رهش نم لدب همزل املك راض

 . رداق ريغ وأ مايصلا ىنلع ارداق ناكو ، هعسيو كلذ هيفكي له ٠ هلديي ملو

 ؟ ال مآ مايصلا نع هطيرفتب ماعطإ هيلع له

 هسفنل ماص نإوأ كلذ هل عساوف لدبلاب ةيصولاب ىفتكا نإ :

 نع معطي ن .أ همزلي لوق : فالتخا هيلع نيكاسملا ماجطإ فو ٠ " كلذ

 لوقو . اهلك ةيضاملا رهشألا نم هتمزل. ىتلا مايألا ردقم . انيكسبم م .مو لك

 ٠ ملعأ هللاو ٠ اهنم رهش رخآ نم همزل ام ردقب

 ىضقي : ىنم هانع ` ءىشلا رطفأ . اذا ` ة رجألاب مئاصلاو : ةلأسم

 ؟ ال ما ةرجألا نم ءىش هلأ كلذ لبق تام نإو رطفأ ام

 هيلع ىنبيو ء رذع نم موصلا قلطب ب مل اذإ راطفإلا هل زئاج لات

 هبلع :5 ةيقب امثاسنض هثزا و حبصأو هنضرم نم تام ب نإو 7 :ردق ىتم

 موص دسق ] ادحاو م اموي ولو ىنا وت نإ و . :ةرجألا هلأ تلحو ك 'هموضأ مت

٠ ملعأ هللاو ٠ ةرجألا نم ءيش هل سيلو ث كلاملا



 ا ..ن

 ٢ ناَضمزأ نم مايآ ةرشع لذي هيلع نميفو . نأ ديبع نبا ةلأسم

 ةثالث ٥ ةدايز .هيفكي . ركذ مث امايأ رطفآو ّ اعيس ماصو اثالث اهنم ىسنف

 ؟ ال مآ مايأ

 ةثالث موص الإ هيلع سيلف ، ركذ ام ةعاس لكألا نع كسمآ اذإ : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ مايأ

 ة ةرافك نع وآ ة رجألاب اموص دقعي نأ 'دحخل زوجي لهو : ةلأسم

 ٦ ل مآ كلذب اهل اهل هاضر ملعي ن رآ ريغ نم جدودز اهل ةآرما ىلع

 . موصت نآ اهل زوجي الف ىه امآو ئ اميلع ا دقعي نآ هل زداج اح : ل ات

 . ملعأ هللاو ٠ هنذإب الإ مزاللا ربع

 ؤه اذإف ، ليل هنأ نظيو لكأ نم نيملسملا لوقو : ىلمازلا ةلأسم
 نع لاح اذإ هانعم ٠ هيلع ءىش ال لوقو & هموي لدب هيلعف ح راهنلا ق

 _ ٠ ملعأ هللاو ة لئاح راهنلا لئالد
٠ ١ . 
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 ئ ١ راهن ناضمر راطفإ ىلع رايجلا ههركأ نميغو : هنمو : ةلأسم

 ,؟ ال مأ لعفي نآ هل :لحي ث ابرض وأ التق هدئعوتو ,رمخ ب رثش وأ
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 ۔_ ٦٢ _

 فالتخالا اهلخدي رمخلاو س هسفن كاله هنم فاخي ىذلا رارطضالا دنع

 ٠ ملعأ هللاو ٠ مصعنت ال ليقو > مصعت ليق اهنأل ء كلذ ق

 هسفن نع ادحأ موصي نأ دازآ لجر ف رصان خيشل ا ةلأسم

 ١ ؟ كلذ ف كبجعي ام ، ةرافك وأ لدب نم ى ىح وهو ى ةرجألاب

 نإو ، كلذ هل سيلف هيلع ام ةيدأت ىلع هسفنب ارداق ناك اذإ : لاق

 ىفف ك هتايح ق كلذ ةيدأت ىلع ارداق سيلو هتيدأت ىلع رداق رغ ناك

 ٠ ىح نع ىح موصي ا هنأ : ٥ انفرع ام رثكأ لعلو ح فالتخا كلذ ة زاجإ

 ٠ ملعأ هلل ١ و

 ةيؤرب ةقث هلمحي ىلاولا ىلإ مامإلا نم باتك لصو اذإو : ةلاسم
 : ليقو هأ مثكتح مامإلا باتك نألا ، دلبلا لهأ رطفي نأ سأب الغ ح لالهلا
 اذه وآ & ناضمر نم ةليللا هذه “ نادلبلا ىف ناطلسلا ىدانم ىدان اذإ

 سانلا موصيو لوبقم زئاج كلذ نإ ، كلذ مهعم حصو ى رطفلا موي مويلا

 افورعم نوكي نأ .الإ ى ازئاج وأ الداع ناطلسلا ناك ث هئادنب نورطفيو

 اهريخأنو روهشلا ميدقت لحتسيو ع لودعلا ريغ ةداهش ةزاجإو ى بذكلاب
 ٠ ملعأ هللاو ٠ لبقي الف

 هلف 2 مهب قثب ال ريثك موق عم ٥ رفس ق ناك ١ ذإ ىمعألا و : ةلأشضنم

 ق لالهلا ةيؤرو ئ ةلملا تاقوأب هوربخأ ١ ذإ مهتداهش مهنم لبقي نآ

 قب مل نإو -- مهلوقب ذخأيف > ناضمر رهشو > راطفإلا و موصلا

 :قثي ال ةيرق ف ناك نإ كلذكو .ء كلذ ىلع مهنمتمئا دق هللا نأل _ مهلوقب

 ٠ ملعأ هللاو ٠ اهلهأ نم دحاب

. موصلا بجوي ال _ دارفنلالا ىلع _ دحاولا ربخو : ةلأسم



 س ٦٣

 ىلعف ، كلذب دمسشو ةقث ناك نإف ى عامجإب هتلادعو هتنامأ ملعت ىنح

 نوموصي ليقو ٠ اورطفي نآ مهل سيلو ع هتداهسثب اوموصي نآ سانلا

 ح ةيؤر نكت مل نإ 6 نيلدع ةداهشب الإ نورطفي الو ع دحاو ةداهشب

 . ملعآ هللاو ٠ ةقثلا هب دهس ىذلا مويلا ريغ اموي نيثالث نوموصيو

 مهل ليقو ، ناضمر رهش ف نيسوبحم وأ نيفكتعم موت فو : ةلأسم
 ء اورطفأآو ديعلا اولص دق سانلا نأو ت ةحرابلا لهآ دق لالهلا ن

 ادهاش مهدنع دهشي ىتح {© راطفإلا مهل زوجي الف ، لوبطلا برض .

 نيربخملا نم لالملا ةرهشب كلذ مهل حصي وأ ع لالملا ةيؤرب ,لدع
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هترهشو كلذ ةحصب بيرلا عافترا عم مهل

 رب ملو ؤ ادمعتم ناضمر رهش نم نيثالث موي رطفآ نمو : ةلأسم

 ليقف ٤ لاو وش نم مويلا كلذ نأ حص مث ص هربخب عمسي ملو لالهلا

 لدبلا هيلع ليقو ؟ ةدسافلا هتين نم هللا ىلإ بوتيو ث هيلع ءىش ال

 . ملعأ هللاو ٠ ةرافكلاو لدبلا هبلع ليقو

 هنآ كشي ال ىتح ح رش اييو برشيو لكأي نأ مت اصللو : ةلأسم :

 دمعتي الأ هل بحنف حبصلا فرعي مل نم امأو \ كسمي مث ، حبصلا
 ٠ راهنلا لوخد مهوت اذإ ، برشلاو »0١ لكألا

 ناك نم ىلع الإ قالطإلا ىنعم نوكي الأ ىغبني : ديعس وبآ لاق
 هلهج" ولو هفرعي" نم دنع حبصلاب هل ملع ال نم امأو ،.حبصلاب افراع
 .هلهج عشي ال امم اذهو ث حبصلا ف لكألا نع كابسمإلا هيلعف ، وه

 ن

 ..... . اطخ « لكالا ىلع دمعتي الا » ; لصالا ى 5 )١(



_ ٦٤ _ 

 ال ام ىلإ هبيري ام عدب نأ طايتحالا همزل كلذ ملعي مل نإف ى ىدنع

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هبييري

 نأ هل زوجي امم ، هانع رمأل رطفأ وأ > امسان لكأ نمو : ةلأسم

 ص كلذ دعب لكألا ىلع دمتعا مث ، هسفن هب ىيحي ام ردقب برشيو لكأي
 ٠ ملعأ هللاو ء: هل رذع الو ث نيهجولا الك ىف ادمع رطفملا ىلع ام هيلعف

 اموي كلذ لعف مث ، عماج وأ ناضمر رهش ىف رطفأ نمو : ةلأسم

 عماج ولو ث رفكي مل ام ةدحاو ةرافك هيلعف س رفكي نأ لبق اثلاثو ايناث
 نإف ث ةفلتخم تابوقع ىه ىتلا دودحلاك اذه نأل ث ىلوألا ريغ ةآرما

 ةرافك هيلعف & ىلوألا رفكي نأ لبق ىرخآ ةنس نم رخآ رهش ف رطفأ
 ، لعف مث ىلوألا نع رفك نإ كلذكو \ هدحو ضرغ ةنس لك نأل ، ىرخآ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ادماع لعف اذإ كلذو & ىرخ ةرافك هيلعف

 ف وهو { ناضمر ف ١ دماع حكن وآ برش وآ لك نمو : ةلأسم

 معطي وأ > ةيقر قنعب وآ > نيرهش موصيو ح رهشل ١ لدب هيلعف ك رضحلا

 وه سيلو ماعطإلاب مث مايصلاب مث قتعلاب آدبي : لوقو ٠ انيكسم نيتس
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ربحممت

 ناضمر موص نم هيلع بجو ام ىضقي نأ دبعلل لهو : ةلاسم
 ؟ هموص لاح ق هتمدخ هيلع بجت لهو ؟ هديس نذإ ريغب

 ىتح ٤ همي هلمعتسي ام هديسل لمعب ن نأ هيلعو 0 كلذ هل ٠ معن : : ل انت

 دعم وه مث ؤ عوج وآ سضشطع نم & لمعلا .ىلع ردقع ال لاح هيلع ىتاي

 ٠ لمعل ١ نع رو ذمحم كلذ د

؟ ال مآ موصأ ١ ىلع هكيلامم ريجي نأ دحسلا ىلع له و : تلق



_ ٦٥ 

 مهنأل ، مهرضح عضاوم ف هيلع نيرداق اوناك اذإ ٠ معن : لاق

 موص ضقني ام مهموص ضقنيو ، رارحألا ةلزنمب موصلاب نوبطاخم

 ٠ ملعأ هللاو ٠ رارحألا

 هيلع لخد ىتح قفي ملف س راهنلا ف هيلع ىمغأ نمو : ةلأسم

 ىتح قفي ملف حبصآ مث ع ليللا ىف هيلع ىمغأ نإو ؛ هيلع لدب الف ث ليللا
 لدب ال ليقو ؛ مويلا كلذ لدب هيلعف راهنلا ىف قافآ وآ ، ليللا هيلع لخد

 . ملعأ هللاو ص مويلا ةلزنمب موصلاب نئاد وهو هيلع ىمغآ هنأل س هيلع

 حبصيو ث ليللا ىف هدلب نم ودغي نأ ليللا ف ىون نمو : ةلأسم
 نارمع نم جرخي ملو  حبصأ ىتح مونلا هب بهذغ ، هرفس ىف ارطفم

 هيلعف ، ماصو هدلب ىق سلج وآ ، هموي رطفأو هرفس قف ىضمف ح هدلب

 ىف رطفأ نإو ث موي لدب هيلع لوقو ؛ نيلاحلا ىف رهسثلا نم ىضم ام لدب
 ليقو ؛ ىضم ام لدب همزلي ام نوهآو ث هل زجي مل ةينلا كلت ىلع دلبلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةرافكلاب

 نم مئاص وهو راهنلا ف راطفإلا ضرتعا اذإ رفاسملاو : ةلأسم

 نم ماص ام لدب هيلع لوقو ؛ ةرافكلا و لدبلا هيلع لوقف ؛ رذع ريغ
 لدب ال لوقو ؛ هيلع ةرافك الو هرفس ف ىضم امل لدبلا هيلع لوقو ؛ رهشلا
 . ملعأ هللاو ٠ ءعىسم وهو هرطفأ ام الإ هيلع

 لوقف ٤ هلبق ق نهد وآ ءاودب ناضمر ق نقتحا نمو : ةلأسم

 ٠ هيلع ضقن ال لوقو ء ضقنلا هيلع

 ناضمر ىري نم لوق ف ، ىضم ام لدب.هيلع لوقف ؛ ي ربدلا امأو
 موي لك ىري نم لوق ىلع موي لدب هيلع لوقو ؛ ةدحاو ةضيرف

} ٢٣ ج راثآلا باعل _ ٥ م (
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 ةآرملا ربدو ٠ ىضم ام لدب هيلع فوجلا ىف ءىش زاج نإ لوقو ؛ ةضيرف

 . ءاوس لجرلاو

 تسيل عامجلا مضوم فقو & هلثم لوبلا مضوم ىفف ةآرملا لبق امآو

 ۔ ناضمر فق اراهن اهلبق ىف ةآرملا نقحت نأ سأب ال لوقو ؛ لجرلا لثم

 . ملعأ هللاو ٠ ماعطلا ىرجم سيل لبقلا نأل ، لجرلا كلذكو

 { ناضمر ف بنج وهو عابسلا هسفن ىلع فاخي ناك نمو : ةلأسم

 ؛ حبصأ ىتح لعفي ملف كلذ لهج نإف ، هموصل ليللا ف مميتلا هيلع بجو
 ح هموي لدب هيلع لوقو ؛ هلهجب رذعي الو ، ىضم ام لدب هبلع لوقف

 طوحألاو س هموي لدب بحنو 0 مات همايصو هيلع ءىش ال الوق بسحأو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ىضم ام لدب

 رثكأف ، ىناوتي ملو & بنج وهو رجفلا هيلع علط نمو : ةلاسم

 زارحإل مميت نإ لوقو ؛ هيلع ءىش ال لوقو ؛ هموي لدب هيلع نأ لوقلا

 ء ىناوتي ملو ملع نيح لستغاف اراهن بنجآ نمو ث هيلع لدب الف هموص

 هيلع هلوق امهنيب قرفلا ث هموي لدب لوقو ؛ هيلع ءىش ال لوقلا رثكاف
 لدب هيلع اوبجوأ اذهلف « ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم » : مالسلا
 ءىش الف أطخلا امأو ، دمعلا ىف اذه نآ هتجحف بجوي مل نمو ث موب

 ٠ ملعأ هللاو . هيلع

 ٠ ى رنشي ال و عيبي الف { ا راهن بنجأ ١ ذإ مئاصلا و :1 ةلأسم

 وأ ىناوت نإو س هلسن رمآ ريغل جرعي الو & مالسلاب ادحأ اديب الو

 كلذ نم ائسشث لعفي مل نإو ٨ هموص دسف ه ايند رمآ نم ءىشب لغاشت

٠ ملعأ هللا و ٠ ء آ ١ نع لآسيو مالسلا دري نأ هلو 6 هيلع ساب الف



٦٧ 

 ىتح هبتني الو مانيف ليللا ف ةبانجلا هيبصت ىذلاو : ةلاسم

 ىف لستغي موقي نأ ىون ، هموص نم ىضم ام لدب هيلع لوقف ؛ حبصي

 نإ لوتو ؛ وني مل وآ كلذ ىون هموي لدب هيلع لوقو ؛ وني مل وأ ليللا

 هيلعف ونب مل نإو ث هموي لدب هيلع امنإف ليللا ىف لستغي نآ موقي نأ ىون

 ع ليللا نم ةحسف ى ةبانجلا هتباصأ نإ لوقو ؛ هموص نم ىضم ام لدب

 ۔ ليللا نم قر ف هتباصآ نإو ث هموي لدب هيلعف ، حبصلا هكردأف ماقف
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هموص نم ىضم ام لدي هيلعف حبصلا هكردأف م انف

 هونت مل اذإ نابخنمر رهش لدب ةمئايصو : ىحبصلا ةلأسم

 ٠ هنماص اميف هتضاح ام اهرضي ال ، هدحو موي لك ىوننت لب ث اعباتتم
 . بحأ لوألاو ، اهيلع مطق اذإ هتماص ام اهمزلي فنصملا باتك فو
 ٠ ملع أ هلل ١ و

 مث ء ناذألا عمس نيح رطفأ اذإ مئاصلا و ناديبع نبا ةلأسم

 نم ىضم ام لوقو ؛ هموي لدب همزلي لوقف ؛ هتقو لبق ناذألا نأ هل ناب
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هموص

 ىوني ىتم ، هدلب نم رفسلا دارا نمو ٠ رثألا نم ةلأسم

 ؟ راطفإلا

 علطي نآ لبق ث هدلب نارمع زواجي نأ دبعب الإ راطفإلا وني ال : لايق
 . ملعآ هللاو . جرخي مل رضحلا ىف وهو ليللا ى هتينب ءىزتجي الو ث رجفلا

 نميفو ، هللا همحر ث دادم نب دمجم نب ناميلس خيبشلا ةلأسم

ع هموص زارحإل مميت مث ع مالتحا وآ عامج نم ث اليل ةبانجلا هببصت
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 هيفكيآ س رجفلا علطي ىتح مونلا هب بهذف & رجفلا لبق لسغلا ىونيو

 ؟ هموي لدب هيلع مآ مميتلا

 ىلع ردقي الو ضرم رذع نم هموص زارحإل همميت ناك نإ : لاق
 ررضلا هسفن ىلع فاخي فوخ نم وآ ث هلجأ نم ءاملا ىلإ لوصولا

 هموصو ث اندنع كلذب سأب الف ء ءاملا مدع نم وآ س هنم كالهلاو

 زارحإل همميتف ءاملل اد جاو ناك نإو _ ىلاعت هللا ءاسن نإ _ مات

 هب بهذو رجفلا لبق لستغي نآ ىون ناك نإف ؛ اندنع هيفكي ال هموص

 نأ وني مل نإو ؛ هموي لدب هيلع ليق دقف س حبصآ نآ ىلإ مونلا

 نم ىضم ام لدب هيلع ليق دقف ث ةينلا لمهأو حبصلا لبت ، لستغي
 . ملع آ هللاو ٠ هموص

 ، الغن وأ اضرف ڵ مئاص وهو ؟آاضوتي نميف : ىلهذلا ةلاسم

 ؟ هموص ىق ىرت ام س ادعاص هسفنب ءاملا رج هئوضو دنعو

 & هتلح ىلإ لصو هفنأ لخد ىذلا ءاملا نأ ملعي مل اذإ : لاق
 > موصلا هبلع دسفأ ضعيقغف ، طعتساأا نم نأل ٧ هموص ضقنني هنأ ملعأ الف

 نإو ٠ هقلح ىلإ لصو طوعسل ١ نأ ملعي ىنح . هل صخر ضعبو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ نسحف هموي لديب طاتحا

 عبمج ف ةرهشلا ىلع دهع اذإ لدعلا نإ : ىحبصلا ةلأسم
 ىف امأو ، دحاولا ةداهش هيف زوجت اميف هتداهش تزاج ث هللا قوقح

 ىعمغ قيدصتلا ىنعم ىف امآو ث ةباتكلاب ةداهشلا حصت الف مكحلا

 نم ءىش ىق مامإلا باتك لبقي ال : نوملسملا لاق دقو ث كلذ قيضي ال هنأ
٠ ةقثلا لمحب الإ حصي الف رثألا فو ث ةقثلا ديب الإ ماكحألا
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 ع هريغ هل بتكي ىذلا ف ث كلذ لوقي نانس نب فلخ خيشلا تعمسو

 اذإ امآو ث ائيسث رثألا صخي ملو ع زرحم نب ديعس هل بتكي ىلع نب ىسومك
 ، رطفي نأ هل زاج ، ةرهشلاب هدنع حصو ، الدع هدنع دوهشملا ناك

 لوتغ ، لاوسث لاله ف لدعلا ةداهسث امأو ٠ هملعك ملع نم كلذكو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ لبقت ال لوقو ك لبقت

 دلبلا لهآ ناك اذإو : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلأسم

 ىنالفلا دلبلا ف نأ رابخألا مهيلع ترثكو ح ءافولا ىلع لاله مهدنع
 كلذ راص ىتح ع ىنالفلا دلبلاو ىنالقلا دلبلا فو ، ضقنلا ىلع لولهم
 هآر هنأ دحآ دهشي نآ ريغ نم « بيرلا لوزيو ى بلقلا اهب نئمطي ةرهش

 ۔ ناضمر نم نيثالث موي 0} ناك اذإ تيأرأ ؟ ال مآ ةجح نوكيأ هسفنب
 ح ىلاولا اهيف ىتلا ث ةينالفلا دلبلاو ةينالفلا دلبلاو ةينالفلا دلبلا نآ رهشو
 ؟ ال مأ راطنإلا زوجيو ؤ ةجح كلذ نوكيأ ، مويلا اذه نوديعم

 هنأ ةيضاق ةرهسن رهثنسشا اذإ راطفإلا زوجيو ، كلذ ىفكي : لاق

 ىفكي هلعلو ، مكحلا ىف ىفكي الف نودتيعم مهنأ ةرهسلا امأو ه لولهم

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةنانئمطالا ىف

 ناضمر رهش لدب وأ ث ةرافك ةمئاص تناك اذإ ةأرملاو : ةلأسم

 . مويلا كلذ ترطفأف ، ضيح هنآ تنظ امد راهنلا ىف تأرو مزاللا

 ضقنيآ ةمئاص ىناثلا مويلا تحبصأ ١ ذاف . | دعه نم مدلا عطقناف

 ؟ هيف ترطفأ ىذلا مويلا كلذ لدب اهيلع مآ ؟ نيمويلا اهمايص

 )١( قايسلا اهيضتقي ةدايز .



_ ٧٠ 

 ضقتنيب لاق نم لاقو ع مويلا كلذ لدب اهيلع نيملسملا ضعب لاق : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ اهمايص

 دلبلاو ىنالفلا دلبلا لهآ نآ رابخألا ترتاوت اذإو : ةلأسم

 عفتراو ئ اودرع مهنأو > لاوش لاله اوآر ىنالفلا دلبلا و ىنالفلا

 ؟ ال مآ راطفإلا لحيآ ح بلقلا نم بيرلا

 حصي نأ زا ٠٧ هذه كنفص ىلع ر اطفإل ١ نع فوقولا ىنبجعي : لاق

 نم اهتركذ ىتلا رابخألا امآو هم لدع ىدهاش ةداهشب نيبتيو ء لالهلا

 . ملعأ هللاو ٠ لطابلاو قحلا كلذ ق نكميف س ةداهش ريغ

 نآ هل زوجي لهف س لاوش لاله ىأر اذإ مامإلا فو : ةلأسم

 . ىلاولاو ىضاقلا كلذكو ؟ راطفإلاب مهرمأيو س ةيعرلا كلذب ملعتي

 مهريغك كلذ ىف مهلك مأ ، ادحأ هتيؤرب اربخي نآ هايآر اذإ امهل زوجي له

 ؟ مهنم دحاو لوقب رطفي نأ دحأل زوجي الو س نيملسملا تاقث نم

 رهش لاله وآ ، ناضمر رهش لاله مامإلا دنع حص اذإ : لاق

 مويلا اذه وآ ، ناضمر رهش نم مويلا اذه نأ ءادنلاب رمأو ، لاوش

 نم نوكي كلذ نأل ، اورطفيو اوموصي نأ سانلل زئاجف ، لاوش رهش نم
 & لالهلا ىف ناطلسلا لوق لبقي هنإ : نيملسملا ضعب لاقو ٠ امكح مامإلا
 & بذكلاب فورعم رئاجلا ناطلسلا نأ حصي نأ الإ ، ارئاج وأ الداع ناك
 ٠ ةلهألا ميدقت ليحتسي وأ

. هتداهش لبقت ال ذئنيح س لودعلا ريغ ةداهش لبقي وأ : هريغ لاق



_ ٧١ 

 ىضاق كلذكو ك هعم حص هنلا لات اذإ > لويتم هلونف لداعلا ناطلسنلا امأو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةفصلا هذه ىلع مامإلا ىلاوو ث مامإلا

 ؟ ةفصلا هذه ىلع هلدي متي ئ عباتتم رغ لدبأف ۔ ةعباتتم رغ ناضمر رهش

 { ءاهقفلا لوق نم هبلع لمعن اميف 0 ةعباتتم الإ هلديي :ال : لاق

 ٠ نيمل سلا ءاهقف ضعب لوق نم هتزاجإ ولخت الف اقرفتم هلدبأ نإو

 ٠ ملع آ هللا و

 عامجلاو لكألا ف الإ بجت ال موصلا ى ةرانكلاو : ةلاسم
 > اليل لسغلا عييضت لثم ٨ بجت الف هوجولا هذه ادع امو ‘ برشلاو

 موصل ١ ما د هنا امنإ و ؤ هعف .7 ام ردق ١ راهن وآ ‘ حبصأ ىنح

 . ملعأ هللاو ٠ ةرافك الب ىخم

 كلاهلا نع موصي نآ "قالخ رجأتسي نآ زئاج : ىحبصلا ةلاسم
 دسفي ام ىتأي هنآ ملعي ملو ٧ هل رجؤتسا ام ىلع نمتئا اذإ س ىضابإلا

 لوقلاو ص ىقت ملسم الإ ملسملا نع موصي ال لوقو ؛ هموص هيلع
 ٠ ملعأ هللاو ٠ انموق تاقث نم ناك اذإ ث رهسثأ لوألا

 مث ، هرفس ىف رطفأ مث ؤ هرفس ق ماص نميف : هنمو : ةلأسم

 & لسغلا نع ىناوتو ، رجفلا هيلع حبصأو بنجآ مث 0 هرقس ى ماص

 رطقأ ام دعب ، هرفس ف هموص نم ىضم ام لدب هيلعأ ، ادمع وأ الهج
 ١ ١ ؟ هرفس ىف

 لدب هيلع نأ ىدنعو ٠ ائيش ةلأسملا هذه ف ظفحأ مل ىنإ : لاق
ناك ام لدب همزلي الو ح هيف زطفأ ام تقو ىلإ ، هرفس لاح ف لصتا ام



_ ٧٢ 

 ٠ ةيانجل اي ملع نأ دعب لسغلا نع رطفأ ا ذإ اذهو س ه راطفإ ليق

 ٠ ملعأ هللاو
` 

 5 ناضمر رهش لوآ نم اموي نوعبرأ اهتدع ءاسفنلاو هنمو : ةلأسم

 نيرشع هنم تماصو تلصو ث رهطلا تأر ناضمر نم رشاع موي ناك املف
 وآ موي ردق هنم تماص دقو ، لاوش لوآ ىف مدلا اهعجارو ت اموي

 نم هتماص ام اهيلع دسفي مآ لاوش نم هتماص ام ضقتنيآ ث نيموي

 ؟ ناضمر

 هدعب هتماص امو س مات هنأ بسحف ناضمر نم هتماص ام امأ : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ فالتخا همامتإ ىفغ

 اذإ ء ةداهشلا زئاجلا ىفضرلا لدعلا ةقنلا قو هنمو : ةلأسم

 موي ةليل ئ لاوس رهش لاله ةرهشلا قيرط نم هدنع حص دقع لاق

 5 ةجح مهنم كلذ نوكيأ مهتداهش زوجت نمم ث هلوق لثم لاقو ، هنم نيثالث

 ؟ كلذ هموي راطفإ هيلع بجيو 0 كلذ هل اولاق ام ىلع

 © هللا قوقح عيمج ف ث ةرهسلا ىلع دهش اذإ لدعلا نإ : لاق
 ىلع فقو اذإ تيأرأ ڵ دحاولا ةداهش هيف زوجت اميغ هتداهش تزاج

 حص دق هنأ هيف بوتكم مهيف كشي ال ث نيروكذملا ءالؤه طوطخب باتك
 ىه ةليللا هذه نأو ؟ اذك ةليل لاوش لاله ةرهشلا قيرط نم هدنع هعم
 موقتو ، مهلوق لثم مهباتك نوكيأ ؟ اذك ةنسو ، لاوس رهش نم موي لوآ
 ؟ ةقث .ريغ وأ ةقث باتكلا لماح ناك : مهلوقب موقت املثم ، ةجحلا هب

 ىنعم ى امأو ، ةباتكلاب ةداهشلا حصت الف مكحلا ى امأ : لات
٠ كلذ قيضي ال هنآ ىعمق > قيدصتل ١



_ ٧٣ 

 طخلا ناك اذإ ز ةقث ريغ وأ ةقث باتكلا لماح نيب قزفلا امو : تلق

 ؟ هغلبو هيلع فقو نم هيف كشي ال ك بتاكلا كلذ طخ هنأ افورعم

 باتك لبقم ال : نوملسم ١ ل ات دقو (/ كلذي ىل ملع ال : ل اق

 ٠ ةقخثلا ديب الإ ماكحألا نم ءىشث ق مامإلا

 ء ةقث ريغ وآ ةقث هلماحو ‘ امكاح كلذب بتاكلا ناك اذإ : تلق

 غوقت امك هباتكب ةجحلا موقتأ > بيبر الو كش الي هطخ هنآ فورعمو

 ؟ هلوقب

 خيشلا تعمسو ٠ ةقثلا لوقب الإ حصي الف رثألا ف امآ : لاق

 بتكي ىلع نب ىسومك ث هريغ هل بتكي ىذلا ف ث كلذ لوقي نانس نب فلخ
 . ائيش رثألا صخي ملو ، زرحم نب ديعس هل

 ريغ سانآ لاوش لاله ىآرو ص هيف مكاح ال دلب ىف ناك نإو : تلق

 ةداهش لبقف ، دلبلا لهآ هب ىدتقي نمم لجر دنع اودهشو ، لودع
 ح كلذب دلبلا لهأ ةيقب ءىرتجيأ ، رهسو كلذ رهظو مهقدصو دوهشلا
 ىتح ص هب ىدتقملا اذه دح امو ث ةفصلا هذه ىلع راطفإلا مهل زوجيو

 ؟ مهل ةجح نوكيو ث كلذ هل زوجي

 هل زاج ، ةرهشلاب هدنع حصو الدع هدنع دوهشم ناك اذإ : لاق

 ء لاوش لاله ف لدعلا ةداهش امأو ٠ هملعل ملع نم كلذكو س رطفي نآ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ لبقت ال لوقو لبقت لوقغ

 ء هسفن ىلع فاخي عضوم ىف شطع اذإ مئاصلا و :ةلأسم

 وأ هيلع غاب ةدهاجم ىلإ جوزخلا ىلع هب ىوقي ام رحقب برشي نأ هلأ
؟ دلبلا ىلع



_ ٧٤ 

 : هريغ لاق ٠ تركذ ام ىلع هب ىوقي ام ردقب برشي نأ هل : لاق
 هل زوجي نآ ىلإ كلذ ىلع وهف س هسفن هب ىيحي ام ردقب الإ برشي الف

 ٠ ملعأ هلل ١ و ٠ ر اطنإل ١

 هيبحي ام ردقب برشي نأ "آ سطعلا ٥ دهجأف > ضرأل ١ ق ايراض راص

 . شطعلا هدهجآأف ‘ ضرألا ق ايراض راص ١ ذإ كلذكو ؟ كلت هتعاس ق

 ىف ىذلا امأو ٠ هبيحي ام ردقب برش توملا فاخ املكو ، كلت هتعاس ف
 هلف ، هسفن ىلع كالهلا فاخ اهيف دعق نإ ة زافم ق ناك نإف رفسلا

 . ةكلهملا كلت نع ريسي ىتح ىشملا ىلع هب ىوقي ام ردقب برشي نآ
 ٠ ملعأ هللاو

 رهش ى هدلب نارمع نم ارفاسم جرخ نميفو : هنمو : ةلأسم

 هل زوجيأ ح هدلب نم نيخسرفلا نود تييملا دقتعا هنأ ريغ ح اليل ناضمر

 ؟ مويلا كلذ حابص راطفإلا

 ىلع . حبصأ نإف 0 راطفإلا ىوني نأ هل سيلق % نيخسرفملا نود مولعم

 وأ. هيغ تيبملا ىون ىذلا ، ناكملا كلذ ىدعتي نآ لبق راطفالا ةين

ناكم ف تيهب هنأ ةين ىلع هدلب نارمع نم هجورخ ناك نإ : لاق



 ح ٧٥ _

 ةرافكلا نع س كلذ هموي ضوع ث رهشت لدب هيلع نوكي نأ ىنبجعيف ، رطفأ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ الوأتم الهاج ناك نإ

 هيلع سيل نآ نظو « لزني ملو هتجوز عماج نمو : هنمو : ةلاسم

 لهو > موصلاو ةالحملا ف همزلي ام > ناضمر رهش قف كلذو ئ لسغ

 ؟ ال مآ ةرافك الب لدبلا هيفكيو ڵ ةصخر هل

 ةصخرلا نم ولخي الو س ةرافكلاو لدبلا : لوقلا ضعب ىلع هيلع : لاق

 ٠ لدبلا عم هيزجت ةدحاو ةرافك ىنبجعي انأو ةرافك الب لدبلا هيلع نوكي نأ
 و ١ هلل ١ ملع ٠

 رهش ف مان اذإ مئاصلا فو نافلخ نب انهم هيقفلا ةلأسم

 ح اليلق هناكم ق ىقب همون نم هبتنا املف ، بنجأو ملتحاو اراهن ناضمر
 لستغيل رتس عضوم دجي ملو راج رهن هبرقب ناكو ، هلسغ ةيفيك لمأتي

 عضوم دجو نآ ىلإ ىعسف ث قيرطلاب هيلع سانلا رؤرم ىشثخو ث هيغ

 ؟ ةرافكو لدب .نم ةفصلا هذه ىلع همزلي ام ، هبف لستغاو رتس

 ىف ابنج همون نم هتظقي دعب هيناوت ناك نإ س ىدنع اميف : لاق
 هموصف ص هريغب لغاشتم ريغ ث هلسغ رمآ ريبدت لجأل ڵ ناضمر رهش راهن
 رمأ ريبدت ىف هيناوت "لق ، لدب هيف همزمب الو ، مات هجولا اذه ىلع

 ىناعم ىلع ع هريغب هنع لغاشتي مل ام ، هيف رصقم ريغ هنأل ، رثكأ وأ هلسغ

 لستغيل رتس .عضوم هل ايهتي مل نإ كلذكو ع نيملسملا راثآ ف دجوي ام
 ن هلسغ .رمآ ريبدت نم كلذ .ناك ء هنم رتسأ .وه ام بلط .ق زواجو ص هيف

 هيناوت ناك نإو ة هل زتاس ريغ عضوم قف لسخلاب رطاخي نآ هل سيل ذإ
هنلع فاخآ ىتإف ث كلذ لق ولو ، هيناعم نم ىنعمل ال س هل المهم هلسغ نع



 ۔ ٧٦ _

 اذإ ث ةرافكلا عم هموص نم ىضم ام لدب عضوملا اذه ىف همزلي نأ

 هموزل ىف رصتقا نيملسملا ضعب ىسعو ع رذع ريغ نم لسغلا كرتل دمعت
 وجرأو ع ةضيرف هنم موب لك نم لوق ىلع كلذ لعلو ث هموي لدب ىلع

 3 ءاوس اهلعج ضعبو ث ةلاهجلا ف صخرو ع دمعتملا ف ددش اضعب نأ

 ٠ ملعآ هللاو ٠ هتلاهجل لهاجلا رذعي ملو

 .5 ىزجت ةدحاو ةين : موق لاق ةرافغكل ا موصو : ةلأسمم

 ٠ ملعأ هللاو ه ةين ةليل لكل لانتو

 موصي نأ رجكنا لجر : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ةلأسم

 راص ىتح ضرم مث ى رهشلا نم هللا ءاش ام ريخألا ماصف ارهسث لجر نع

 ؟ اذه هضرم لاح ىف رطغب نأ هلآ ۔ ليللا هغلبي ام لكأم نآ ردقيال

 ۔ هسفن هب ىيحي ام ردقب رطغب نأ هلف ، كالهلا هسفن ىلع فاخ نإ : لاق

 ىلع ىنبي نآ هلو ، هموص نم ىضم ام هيلع دسف كلذ قوف داز نإو

 ضرملا دعب نم ىوق نإو س موصلا ىلع اطاشنو ةوق ىأر اذإ ، هموص

 هلصو نإو ، هموص نم ىضم ام اضيآ هيلع ضقتنا \ مصي ملو رطفأو

 هيلعف ، روطغب ىناثلاو لوألا هموص نيب عطقي ملو ، دعب نم موصلاب

 هبراقأ نم دحأ هموص هل متأو هضرم ىف ثكم نإو ث رطفآ ام لدب

 ٠ ملعأ هللاو ٠ اندنع كلذ زئاجف & هئايلوآو

 { ناضمر رهش ف رطفت نأ اهل زوجيأ س ةعضرملا ةأرملاو : ةلأسم

 تفاخ اذإ لماحلا كلذكو ؟ ردلا ناصقن نم ةرضملا اهدلو ىلع تفاخ اذإ

 5 ررضلا تفاخ اذإ كلذ ىف صيخرتلا ءاج دقل ؟ ررضلا اهلمح ىلع

٠ ملعأ هللاو ٠ لماحلا كلذكو



٧٧ 

 ساحن وأ باشخأ نم تناك ، رادج وأ بايث ف تناك ، حاورألا تاوذ

 ؟ ال مآ ك ان ايسن وأ ادمع كلذ ه رظن ن اك ؟ هموص ضقتنبيآ ء ةضغ وآ

 ٠ هارت ىذلا لوقلا ىلع تركذ ام عيمج ق هموص ضقنني ال : لاتق

 ٠ ملعأ هللاو

 رهش ف هتجوز عماج نميف : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا ةلاسم
 { راهنلا هيلع حبصأ نأ ىلإ مانو ، لسخلل ردابي ملو ليللاب ناضمر
 ؟ ال مآ هموص مدهنيو ؟ ةرافكلا و لدبلا نم هيلع اذام

 ءاهقفلا نيب فالتخالا هيف ىرجي امم اذه لثم نأ ىدنع اميف : لاق

 لك وأ ةدحاو ةضيرف هلك رهسلا نآ لبق نم مهفالتخا هجوو ، فالسألا و

 اياوص هارأو س ىنبجعيو هتنسحتسا ىذلاو ، ةدح ىلع ةضيرف هنم موي

 ىف وهو ، لسخلا لبق هعامج دعب امئان عماجملا اذه ناك نإ : لوقلا نم
 رطاخم ريغ ، رجفلا لبق لستغيل مايقلا ةين ىلع ك ليللاب تقولا نم ةعس
 سيل نأ ع ابنج راهنلا هيلع حبصآ ىتح مونلا هبلغف ، همون ف هموصب
 ىف همون ناك نإو ٠ هموص مدهل دمعتم ريغ هنأل ڵ هموي لدب الإ هيلع

 ةينلا لامهإ عم هموصب هنم ةرطاخملا ىلع رجفلا نم بيرق قيض تقو
 ىضم ام لدب هيلع ىشخأ ىنإف ، ابنج كلذ ىلع حبصآ ىتح ى لسغلل مايقلل
 سيل هنأل ڵ هلسغل مايقلل هتين لامهإو ع هب هنرطاخم لاحل ء هموص نم

 . عضوملا اذه ى ةرافكلا نم رذعي هلعلو ٠ رصقب مل نمك رصقملا
٠ ملع آ هلل ١ و



. ٧٨ . 

 ضقن الف ؤ ةبانجلا ةآرملا فذقت ملو ء اهندب رئاس ف ، ةمئاص ىهو

 ٠ نيملسبملا نيب فالتخا اهموص ضقن ىفف تفذق اذإ امأو : اهموص ى اهيلع

 ٠ ملع آ هللا و

 رهش ىف ارطفم حبصي هنأ رفسلا ف ىون اذإو : هنمو : ةلأسم
 رثكأ ىلع متي هموص نإ لاق > رطفي ملو امئاص منت حبصأ املف .3 ناضمر

 ٠ ملعأ هللاو ٠ لوقلا

 لوقف ث ابسان لكأو اعوطت امئاص ناك نم امأو : هنمو : ةلأسم
 ٠ م ايصل ١ ىلع هللا دهاع هنذا ]| زوجي ال لوقو 6 هموب ةيقب لكأب نأ هل زك اج

 ٠ ملع آ هللا و

 ‘ قحلا ٥هوجو نم هجوب لالهل ١ حص ١ ذإ سيمخ نب رصان ةلأا__بم

 نرم مزل . هلك روشلا ءاضتنا ليق هيبغ وآ . ناضمر رهش نم موب لوآ ق

 حم اذإو ث نيملسملا ءاهقف ضعب لونت ف ث هثمايص هنم موي لوأ لكأ

 ٠ ملعآ هللاو ٠ كلذ ق هبلع لدب الف هدعب كلذ

 ةيضاق ةرهش رهتنتا اذإو : ملاس نب بيبح خيشلا نع ةلأ__سم

 مل _ قطنلا اذكه اذك اذك دلب ىف صقنلا ىلع لولهم لالملا نأ

 اهب ىفتكي ةرهشلا هذهآ ، هنيعب دحآ ىلإ كلذ اوبسني ملو اودهشي
 ؟ قاروألا خيراوت ىف ماكحألا نم كلذ ريغ وأ ، راطفإ وأ موصل تناك

 ةملك ىف قابطناب هبير مفتراو ث هبلق جلثو هسفن تنأامطا اذإ : لاق

 6 ةرهشلا هتدأ ملع اذهو ئ هلعفي نأ تركذ ام هل عسا وف . ةرهشلا

هدعبي هرضي الف هناكم ىأان ولو ء ناك ام انئاك املع تدأ ١ ذا ةجح ةرهشلاو
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 . مهنم هتملع نمع هتملع ام ملع ىدؤت نا ةرهشلل سيلو ث هناكم

 . ملع أ هللا و

 مايأ هيلع ترمو ةرافك امئاص ناك نمو : ىحبصلا ةلأسم

 هبلع نم رطفي ال نآ ىنبجعيو ي فالتخا كلذ ىفخ : لاق ؟ ال مآ هماص ام

 ٠ ملعأ هللاو ٠ موص

 ، ضقنلا ىلع ناضمر رهش لاله ري مل نميف : هنمو : ةلاسسم

 دقتعي نأ نيب هل نسحألا ام ح هتيؤر منمي باحس ناكو « هدنع حصي ملو
 هاتأ نإف ، لكألا نع كاسمإلا ةين ىلع حبصي نأ' نيبو ، اعطق هموص

 ةميزع ف ذخآ اذإ امآ : لاق ؟ لكأ الإو ، اكاسمأ هموي مت لالهلاب ربخ
 . لفن وهف الإو ، هادأ دقف مزاللا نم ناك نإ اهنآ ىلع ، مايصلا

 نإو ى ميغلا تقو ف ىلإ بحأ اذهف ةقثلاب هنيد رمآ ف اهذخأو

 هموي ةيقب كسمأ “لها نإف ك رابخألا عوقول ارظتنم اكسمم حبصا
 داقتعا عم ، رطفأ راهنلا لوأ ءاضقنا ىلإ لالهلا حصي مل نو ث متي

 © ةطيرشلا هذه ىلع اعطق هماص اذإ تيأرأ كلذ هعسو هنيد ف همزلي ام

 ؛ ال مآ كلذ هموص هيفكيأ س ضقنلا ىلع لهآ هنأ دعب نم هدنع حصو

 © هقفاوف هيلع امع هادأ دقو ء هموص هيزجي هنإ ليق دق : لاق

 ، هموص هيزجي ال : لاق نم لاقو ء اذه نم رثكأ همزلي ال ، فو هنتينو

 . ملعأ هللاو ٠ نابعش نم هتقيقح ف مويلا هدنع كلذو ، لدبلا هيلعو

: موصلا ىف ىصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مومع ىف اقلطم ثكاسمإلا ةغل هنإ : ليتف ؟ وه ام موصلا فو

 ىمس ث هنع مفتراو هنم عنتماف ءىش نع فقو ىتم هنأل ، الوأ لعفي نمل

 هب ام ىلع ماد ام ءىشلا كلذ نم هب دارملاو ، امئاص برعلا ناسل ف

 نم نوكي امع ةرابع ةعيرشلا فو ٠ امزال وأ الئاز كلذ ناك ءاوس ء امئاق

 ىأ ، العو ، لجو زع ث ىلوملل ةعاط ةليل نم ىونلاب ديقم س لاب ىذ لك

 ء عاونأ نم هل ام سنجل همومع ىف صخف ع لاح ف هل نوكي نآ زاج ام

 نوكي ام وآ ؤ عامج وآ برش وأ لكأ نم دسفي هب ال هموص ف كرتلاب

 نم صنلا ىف هب اعرش هعم حصي ال ث لعف وآ لوق وأ ةين ف لطب نف

 ىآر نم هنود ام وآ ى ع امجإ ف نيملسملا وأ ، لوسرلا وآ هللا نع مكح

 عازن ىف لوق ىلع ناك نإو ث هلاح ىف لمعي نآ هل زاج وأ ، همزل نمل
 . ناعون هنأل ىلع مزح ف لد ام اذه ف وأ

 صخ مكح هل امل ىناثلاو ڵ ىوغل امهنم لوألاف مسالا ناك نإو

 نم دحاو لكلو ، ىسنج هبورض ددعتل هنأ ريغ ، ىعرش هلبق ام نود هب

 ، هقفلا ىف ردياذ ناك نم هترفيف ؤ اعطق رخآلا نم هزيمي لصف هدارفأ

 هماستأف ةلمجلابو ؛ اعرفو الصأ هيلع ىه امك ءايسثألا هب ىري لقع هلو

 ٠ ةنس ىآر ىف ىرخأو نيد ىف ةرات هماكحأ اهيلع رودت ىتلا

 وأ العف همزلف هسفن ىلع هبجوأ ام وآ هب ىلثب نم ىلع ضرفلا ىه

 ىهنم وآ ث الفن ءاش نمل حابم وأ ث ابدن ةنسلا ق هب رومأم نم امهنود ام

 3 رجآ الو هيف رزو ال هوركم وآ ، الصآ هزاوج نم عناملا همارحل هنع

 افالخ ى هدارأ نم قح ف الإ الضف هيف هل نآ نظف الهج هبرل هاون نإو
ملاس ريغ نوكي نأ ، اذه ىلع همزع ىف هيلع ىشخأ ىنإف ، قحلا لهأل
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٠ 
 الفن هربغ نم ه ذخأ وأ القع ٥هروصن نم ن اك ۔ هجو ىآب همنإ نم

 نم صاصتخالا ىف دحاو لكل ام ىلإ ةفاضإلاب ةرثك ف هعاونأو

 نم ، كش الو ، هسفن ىف ناضمر موص نإو الأ س ةفاضملا ءامسألا

 ىلع ص ماع لك ف ضرفلا هنأب س نآرقلا ف ةلدأ نم هب ال \ هسنج عاونأ

 ىنب ىتلا ى ناكرألا ةسمخلا دحآ وه لب ؛ ناجلاو سنإلا نم هب دبعت ام

 ٠ مالسإلا اميلع

 ىلع ىنعملاب لد ام س ملسو هيلع هللا ىلص ى ىبنلا نع ثيدحلا فو

 3 هموب ىف لتناعلا غلابلا ىلع هموزل ف صاخلا نم نأ الإ ، ناميإلا عبر هنأ

 ة هقاطآ اذإ رمؤي هب ناك نإو س ىبصلا نود س هموص ىلع هلاح ى رداقلا

 ء ىبنلا نع ثيدحلا فق ال اباجيإ ال ص هللا ةعاط ىلع شنيل ابابحتسا

 ٠ ملتحي ىنح هنع عوفرم ملقل ١ نأ ئ ملسو هيلع هللا ىلص

 5 مهن هلقع هيلإ دتريف قيفي ىتح هلثم اذإ وهف هتلزنمب نونجملاو
 غلب دق نم اذه ىلع هرهاظ ف معف هدهسن نم ىلع هب رمألا لزي نألو

 نم وأ ضئاحلاو ى رحقي ىتح هضرم نم ةيفاع ىف زجاعلاف ، لتنعف
 موصي نآ نيب ريخف ع هل عسو دق رفاسملاو ، رهطت ىتح سافن ىلع نوكت
 هللا نع باتكلا ىف امل \ رصق وأا لاط ، هنطو ىلإ عجري ىتح ، رطفي وأ
 ىلع جرح ال هنأ ىلع هراهن ف لدغ ى رهش عامجإلاو ةنسلا فو ع رهظ
 وأ ةحصلا ف ىضتقملا ضرفلا نم نولزان هب مه امل ، هراطفإ ىف ڵالؤه
 ىلإ ىعادلا سطعلا وأ عوجل ا نوكي ام وأ ، هلح نوك لوخد وأ ڵ ضرملا

 ٠ هيرشو هلكأ نم هيف هب حيبأ ام رادقم

 روه دلا رم ىلع سيلو ء هلك اذه نم ءىش ق فلتخي هنأ ملعأ الو

) ٢ ح راثآل ١ بابل - ٦ م (
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 اموي نورسنعو ةعست وآ "فو نإ اموي نوثالث ، روهشلا نم هريغك الإ

 . صقن نإ

 دق رهسلا نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص ع ىبنلا نع ثيدحلا فو

 اذإو ، اوموصف لالهلا متيآر اذإف ، اموي نيرشعو ةعست وأ نيثالث نوكي

 هنأ ڵ ملسو هيلع هللا ىلص ت ىبنلا نع رخآ ثيدح قو « اورطفاف هومتيأر

 اومتأف مكيلع ىمغ نإو ، هتيؤرل اورطفآو لالهلا ةيؤرل اوموص » : لاق

 ىف لصخلا ىه نيعلا ةيؤر نأ ىلع هيف لد ام « اموي نيثالث ةدعلا

 ىف نوكي نأو دبالف ث اهلصف ىف ةرهش نم اهنم دلوت امو س نيرمألا
 مزلغ ء ةنيبلا ةداهسث نم اهنع ردص امو ، اهلثمك ملعنا دوجو ةحص

 ىأر ىلع ث هيف دحاولا ربخ نم ناك وآ ث اهلدعب مكحلا ف هب لمعلا

 رهظ دق امل هتداهسن نم ، هرطغ ىف هزاجأو ، هموص ق هبجوأف ث هلاق نم

 غلب نإف هرمأ نم اذه ىلعو كلذكف هنيد ف ةقث نم ، هنيح ف هل
 سيملا بيغت نأ دعب لالهلا ىأرف ث هرهس مايأ نم نيرشعلاو ةعستلا
 نم نيدهاشب هيف ةجحلا مايقل هعم حص نإ لاوش نم ةليل لوآ ىهف
 هرطف ىف حبصي نأ همزل س عفدت ال ىتما ةرهشلاب وأ ، نيلدع رارقإلا لهأ
 ٠ همارح ىف فلتخي نأ همايص ف زوجي ال ذإ

 ةرهشب وأ ، هملعب هماص ناك نإ ؤ اموي نيثالث همتأ هيلع ىمغ نإف
 دتعي الف الإو س نيتقث رارتإلا لهآ نم نينثا ةداهشل وأ ، درت ال ةحيحص

 هبجوأ نم لوقب ث امهنم دحاوناب هماص ى ذلا مويلا كلذل هتدع لامك ف

 نم هل لدب ال هنإف ، رخآ مويب هلصوي نآ هيلع نأ هيآر ق امل هتداهشب

 ىف هبجوأ امك ث هموي ىلإ هرطف ىف هلثمك هزاجأ نم لوق ىلع الإ هتدايز
. رثكأ هب لمعلا اورهظأ هلبق ام نأ الإ ، هموص
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 حص اذإ هنأل باوصلا نم دعبي ال نأ ىأرلا اذه ف ىسعو

 ىف هزاوج نم عنام ىأغ ، ةيادبلا ىف هب لمعي نأ همزلف ، هلونن نم هب

 اغرص عامجإلا ف هللا قوقح عاونأ نم ادحاو الإ وه سيلو ث ةياهنلا

 افرع ملعلا لهآ نيب عئاش هلثم ف هزاوجب لوقلاو ، غئاس هب ذخألاف

 ناسل نم وأ ، هلحع وأ هروج ىف ناطلسلا لوق نم رهظ امبر هنإو الأ

 ، ناضمر ف هب لمعي نأل زاج ث لاوسث نم ادغ نآ : هرمآ نع ىداني نم

 نم عنميف ث ةلهألا ىف ريخأتلاو ميدقتلا ليحتسي هنآ هيلع حصي نأ الإ

 ٠ ةلملا هذهل لبقي نأ

 ىوعدلا ةرهس ىف الو ث اهلبقي نأ لدعلا ريغ ةداهش ىف هل سيلو

 برض نم نوكي ام ىآر وأ عمس نإو ت اهلهج نإو لاح ىلع اهب لمعي نآ

 وآ ، نورقلا وأ تاقوبلا ف خفنلا وأ ، لوبطلاو قدانبلاو عفادملا

 ةجحلا نم وه سيلف ، مهل ةمالع ىمعلاو لهجلا لهأ هنولعجيف ك اميهبسنأ ام
 حصي ىتح ى هلاح ىلع ىقبي نآ هيلعو ، ىرولا نيب رهظ نإو ى ءىش ف
 ٠ هلامك ف هجولا ىه ىتلا ةدملا متي وأ ، هلاله نوك هعم

 موي راهنلاب هآر نإو ث هتوبث ىف فلتخي هنأ ملعأ ال ام اذهو

 ةليللا لاله وهف س سمشلا مامأ رصبأغ ، ناضمر رهش نم نيثالثلا
 ىف هآر نإو ٠ لاؤسب اذه سيلو ؟ هرطفي نأ هل زوجي ىنأف ع ةيناثلا
 لاله وهف ، قرشملا ىلي امم ، سمشلا فلخ ث لاوزلا دعب مويلا اذه

 ، هموص ىلع ليللا ىلإ نوكي نأ ، هموي ةيقب ف هيلعو ث ةيتالا ةليللا
 ليقو ، هلك هديعي نآ هرهش ف همزل ع هل زاج امل ال اهبورغ لبق هلكأ نإو
 ٠ ةرافكلاو لدبلاب هيف

، اموي الإ هيلع ري مل هنأ ، هللا همحر : ىلع ىبأ نع رخآ لوق فو
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 رطفي نأ هلو ، ةيضاملا ةليللا لاله وهف ث لاوزلا لبق اهفلخ هآر نإو

 ٠ لاحلا ىف

 5 ليللا ىلإ نوكي نأ الإ مويلا اذه ف هل زوجي الف رخآ لوق ىلعو
 احابص ىأرلا اذه ىلع هرظن ءاوس ، موصلا ةين نم هب ام ىلع

 زاوجل ةبجوم ريغ هلوت ىلع اهنأك ةيؤرلا كلت نأل ث احاور ىنتعلاب وأ
 امهنأ ىلع هراهن ف الو هتليل ف عطقلاب لدي ام اميف سيل وأ ، هراطفإ
 3 عمسلا ةهج نم هب ةجحلا مايقل ى اهريغب هعم حصي نأ الإ لاوشل

 همزل نل حصي نأ زوجي س لادج الب مكحلا ف هلبق امل امهف "الإو
 ٠ رهسن لكل ,مومع ف ليلد نم عامجإلاو ةنسلا نم هيف امب ، لاح ىلع

 غ همايأ ىه نوثالثلاف الإو ى اموي نيرشعو ةعست حص نإ هنآ ىلع
 ىلع لدي ام اذه ىف سيل وأ ڵ رهد لك ىف ميكح نم هل ام ىلإ ةفاضالاب

 سيلف الاو ؟ هلاله نوك ٥هدر هل روجي ال امب هلاح ق هعم حص نإ هنأ

 هب دارملا سيلو ث هلامكمل ىهتنملا ىه ىتلا ةدعلا متي ىتح هرطغي نأ هل

 6 هرمضأق هسفن ف هافخاو ال وق هناسل نم رهظا ىفكو هكرن ىوني نآ الإ

 ىلع هموي ق ىقب وآ 6 لق وأ رتك ام ذئموي هيف لكأ ءا وس هل ى زجم هناف

 ٠ ىفكو هموص ةين نم ه درجتل سأب الف & هكاسمإ

 هموصي نآ ةرهش وأ ةينب وأ هربخب هلوخد هعم حص نم ىلعو
 ء ناتقث مكحلا ىف هلاله ىلع ةداهشلا ف ةجحلاو ، هموزل عضوم ف
 هزاجأف هلبق نم ىأرل : نالوق امهنم دحاولا فو ؛ ناتآرماو لجر وأ
 . نهو امهدحأ ىف سيلو ت هعم رخآب الإ هزجي ملف هدر نم ىآرو “ هب
 هقح صلاخ نم هنأل ، ىأرلا ف باوصلا نم هجورخ ىلع لدي ام الو
٠ هديعت دق هقلخ نم هب نم ىلع ء هدحو ىلاعت
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 رثكأ هلبنن ام نأ الإ ث ةلمجلا لهأ نم ةثالثب زوجيف ثلاث لوق ىلعو
 : ناكملا اذه فق ةرحلا لثم ةمألاو س رحلاك دبعلاو ، رهظآو هيف ام

 دبعلاو ص ةلدعلا ةآرملاب حصيف ك هللا همحر ص رثوملا ىبآ لوق ىف زوجيف

 .٠ ناضمر رهش لاله ىف كلذك ةمألاو

 © اقلطم ةمذلا لهآ نم دحأب الو ى كولمم ال و ةأرم اب زوجي ال : ليقو

 وأ ث ءادآ همار نمل دب الف لاح لك ىلعو ء ةلملا هذه لهآ نم ال مهنأل

 ىف ث هيدي نيب اهمدقي ةين نع نوكي نأ نم ث ءاضق هلدب نم نوكي ام
 ٠ ةددعتم ضئارف اهقرفت ىف اهنأل ى اهمويل ةليل لك

 هرهظأ ام عيمجل ةيزجم ةدحاولا ةينلا نإ : رخآ لوق فو
 5 ةدرفنم ةين ىلإ موي لك هيف ج اتحي الف س د حاو ءىش هنأل هد قنعاف

 هل حصي ال هنإف ىونلا مطقيف ث هب لزنت ةبانجلا الإ ىبرغم لوق ىلعو
 ء اهدعب ام ال ص هنم ةليل لوأ ىف الإ هزاجأ مهضعبو هددجيف ةليل ىف هديعي ىتح

 5 هريمض ى هفانئنسا ىلا جاتحي ال هنإف س اعباتنم موصلا ناك امهم

 . اعم هظفل نم هيلع داز ام الو

 موي رخآ فو ث دغلل راهنلا رخآ هاون نإ زوجيف مهضعب لوق ىلعو

 داز ول لب ع هيزجيف هلوأ نم ىناثلا ف هل نوكي نأ هدارآ امل لوألا رهشلا نم

 هيلعو هل نأل ، هدارأ نل هردص نم مويلا اذه ف هزاوجب لاقف هيف
 ء ءىش ريغ ىلإ هنع عجري مل ام ، هرمأ عيمج نم هريغو اذه ف هاون ام
 . هاوس ام ىلإ وأ

 يقب امل ىونلا نم هل دب الف ك هلكل ةيزجم ريغ هضعبل ةينلا نإو الأ
 ٠ا امع جرخ ئ ٥ا ون ام هل مني نآ لبق نم هرمضأف هكرا دت ناف ٧ هضرف نم

نآ دعي نم ناك نإ و هلبق نم ى ذلا زبح ف لخ دف هلضغخ ق د_ح نم
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 ىذلا الإ رخآ نإو هل سيلف هلصو هلدب نم رمؤي هب ام ىلع هاتأف متأ
 .. ىون ام الإ هل حصي الف الإو ، هلحع ف هجو نم هيف امب همدقت

 ء ريغلا نع هيف ةباينلاب همزلآو ث اهيلع وه نم ىلع هلدب نم ناك امو
 : ةرافك وآ نيمي وآ فاكتعا وآ رذنل همزل وآ \ نيح ى هل هزاوجل ءاضق

 نآ ىسنف ع ةينلاب هلفن نم ءىشب عوطت وآ ع جحلا ىلإ ةرمعلاب متمت وأ

 { ةلزنم اهالعآو اموص اهلثمأا وه ناك نإو ث هلثمك ىنعملا اذه فق نوكي

 3 مومع ىف هطورش نم ةينلاف ث اموزل اهرهظأو ث ةمرح اهمظع ىلإو

 . الهاج وآ ادماع اهكرت نإف ، موص لك ف ةمدقتملا ىهف اهنم دبالف
 هل موص الف ث رجفلا هيلع ملط ىتح الهاذ وآ ء هدمع ف اهل اركاذ

 نأ ىسنف ؤ اهتقو هرضح ىتح هدصق ىلع نوكي نآ الإ س ركذلا لهآ دنع

 . هرذعل هيزجيف هل حصي نآ ىسعف هدعب نم هنع عجري املو س اهركذي

 مدعل اذه ىلع لد ام ص هللا همحر ، ديعس ىبآ خيسلا لوق فو

 ةين الو س هيلإ دصق الب هماص نم "نآ ناضمر ق رخآ لوق ىلعو ؛ هركذ

 هبف رظنب نأ ىغبنيف ص ذاشلا نم هلعلو ، هيلع ءىش الو هيزجي هنآ ص هل

 : اموص ليللا نم هل ىذلا تقوملا ىف هاون نإو ء اهجو هفرعأ ال ىنإف

 هيلع دسغب ث هب ام لك نم ادرجم ث هيفرط لامكتساب الإ اموي هل متي مل ام

 همايص ف هل سيلو هيلإ ىموآ وآ هب حرصأف ث هيف هريغ ال ادحاو الوق

 نم هنأ دعب نم هعم هدنع حص نإو ث همايآ نم هلعجي نآ كشلا مويل
 ىف طرش ىلع نوكي نأ الإ ع لاح ىلع هيزجي ال هنإف ، هبرق ف هرهش
 كلذ لوأ ىف لالهلا نوك هعم حص مث س هنع وهف هنم ناك نإ ، هدقع

 ٠ لاوزلا ىتح مويلا

ضرفلا نم وهو ، هلوخد نم كش ف هنأل ، هيزجي ال ثلاث لوق فو



 س ٨٧

 هغرعم هيف كردي ال عضوم ف نوكي نأ الإ ع هلوق ف نيقي ىلع الإ ىدؤي الف

 ٤ موصلا رهىدت لوأ هنآ هئا رو وأ مويلا كلذ ق هعم حص مث س ها رحنتيف هلولح

 ٠ هل مزال هيغ لدبلاف الإو ث همايأ ف ماد ام هيزجي هنإف

 ح هيلع ء ىن الف همامت دعم ال ا هعم حصي مل نا رخآ لوق ف و

 .٠ هموص ف ىذقن ا د_ذق هنأ

 ىأرلا اذه ىفف لد ام ص هللا همحر ، ديعس ىبأ خيشلا لوق فو

 ٧ طوحآ عضوملا اذه ىف هنأ ىلع ث هلبق نم ىذلا فو © حصأ هنأ ىلع

 امئاص هرمأ نم اذه ىلع هيف حبصاف ك امزال كشلا موب ف هاون نإو

 رذع الف ث همزلي الام هللا نيد ىف هسفن مزلأ هنأل امنإ ث هللاب ذايعلاو ع ناك

 ٠ املاع الو الهاج اذه ىلع هل هبوكر ى هل

 ة ىبنلا نع ىهن نم هب امل ع كله الإو امدان هللا ىلإ عجر نإف
 نود هجولا اذه هب صخف { ميرحت ف هرسف ملسو هيلع هللا ىلص

 ؤ ميمع نم هل ام رهاظ ىلع ء ها رجأ نمل افالخ هركذف ، هاور دق نم هريغ

 نم رمأي مويلا اذه ف هباب رثكأ نإو الآ ، هنايصع نم هنايتإ ىف راصخ
 نأ ىسعل س لاصفلا ضمرت ىتح كسمي نآ لاجرلاو ءاسنلا نم ناك
 . هلاله نوك هموص نأ هكاسمإ ف هلاح ىلع ىقبيف ث ربخب هب ءىجي
 ٠ هموص نم ىلوآ اذه ىلع هموب ىف لكألاغ الاو

 ىف هنأل ، هيلع ءىش الو ، ىسآ دقف هلجعتف دخلا نم هركاب نإف
 ء هل ىغبني ال امم هنآ الإ ، هلبق نم ىذلا مكح ف حصي مل ام هلصأ

 .رم ناك اضعب نإو الآ س هتيؤر نم عنميف هيراوي ام مث ناك نإ اميس ال
 عنام ا هميرحت ىوعد نم هيلع داز ام ال ث هلكأل كرتلاب طايتحالا هبح

{ نورفاسملا مدقي ىتح راظتنالا عضوملا اذه هب ام قحأو الك ث هلحل



 ۔ ٨٨

 وأ رايدلا نم ٥هربغ وأ 6أ ٠“بىفن دلبلا نم رابخألا هب لصنتغ ةاعرلا عجربو

 ٠ رافقلا و قايغلا

 سأب الف ؤ موصل ا نم هدانعا دق ام ىلع ىتآ وأ اعوطت هاون نإو

 6 هل زاج ام ىلع هلكأ نإو ح عوطتل ا ىف ههرك ضعبو مول الو هيلع

 5 هل هحابآ امل الإ رطف همتي نأ الإ ىبأف ، هعم حصف ربخب هب ىتأ مث

 6٧ هل دقعني مل هنأل هل مزال هناغ ڵ\ لدبلا ىق ال ةرافكلا ىف فالتخاف

 بجر دق هنأل س اهنم دب ال ةبوتلاف ى ارذع هبسحف هزاوج نظ نإو

 . ارجح

 اوعفر وأ ، هولهأف هوأر دق مهنا ةداهسنب هوملعاف ةماعلا هاتأ نإو
 هلوت نم عامسلاب هوذخأ مهنأ اومعزف ث اربخ تاقثلا نم هاري نمع هل
 { ءىش ىف ةجحلا نم ةعيفرلا ف الو ةداهسثلا ف مه سيلف ٠ هولقن اظفل

 نم نإف س هقدصيف هلوق ىلا نئمطي نم مهيف نوكي نآ الإ س اورثك نإو
 ء كسمي نأ مكحلا ف مزاللا نم هريغ ال طايتحالا قيرط نم هل ىنح
 ٠ هئارو نم وأ ءادتبالا نم هلكأي نآ نم عنتميف

 ةروثلا دح ربخلا غلبي مل ام ، هلعف نم ىلع ساب ال ناك نإو
 اهيلإ رمألا هب ىمتنا نإف ، عفري ام دري نآ زوجي الف س عغدت ال ىتلا
 5 تايجوملا دحأ م زجلاب ىه دأ اهيلع نوكي نأ | هوحن نم ث هريغ وأ اذه ى

 هلب اتم نأ هيلا ى دأن دق نم هدعب نم عسي ال ى ذلا ملعل ا ةحصل

 ٠ ىلوألاو اهنيب ام قرقل س ىوعدلا ةرهست نم اهاوس ام ال س هدرب

 هربخي نم هيف دجي ال عضوم ف ةلهألا رمآ هيلع سبتلا نم ىلعو
 ىلع هنإو ال هارحتي نأ هلهجف ، نوكي ىتم ردي ملو هلدبف ، رهشلا اذهب
 ءىش الف ى ةلدألا مدعل هريغب هأطخآ نإو ، هيزجيف هيلإ هنم دصق

هعم حصي نأ الإ هلعف دقو امزال هبف رمؤي هب ىذلا وه هنأل ث هبلع



 ۔ ٨٩

 هنأ هعم حص نإ و ، هل ديب نأ مث > همزليف هلبق ام قفاو هنآ دعب نم

 ةرم هفنأتسي نآ هيلع وأ ث هيزجي هنأ ف فلتخي نألا زاج « هدعب ام قفاو

 هيزجي الف ، لاح ىلع كىثلا نم ىرعتي ال هنإ : لوقي نم ىأرل ، ىرخأ

 ٠ :لامعألا ىف هوحن نم هريغك ،.هننتو ف هئادأ نم نيقي ىلع الإ

 هتاف ال ءاضق ى لدبلا مقوم هيأر ىف هعوقول هيزجي هنأب لوقي نم ىأرو
 ىف ام هيلع ىقب دق هنأ ت ٧متي نأ لبق هئانثآ ف هعم حص نإو س لاحلا ىف

 زاجأو هبجوأ امل الإ س هرثآ ىلع هلدبي نأ الإ هيلع سيلف ء همدق لوألا
 ٠ الصفنم

 ٥5 سأب الف ، هلمكأ دق هنأ هنظل ء رطفأغ هعم حصي مل ناو

 ، لدبلا عضوم هملعف ث هل رهظ نأ دعب كأسمإلاف ٠ ىرحتلا عضوم هنأل
 داز ام ال هلكأف س اذه ىلع هكرت نإ س هرخآ نم وأ هلوآ نم هتاف ام

 د معلاب فلاخف ث هزهشت نم ىقب ام هعم حصي نأ الإ س هرذعل هيلع
 هضرفل مييضتلا مكح همزل س هلثمل هربجي وأ هبجوي ءىشل ال ، هرطف ىلا

 ٠ هلدع ىف ىآر وأ نيد ف هجو نم

 بجاو نم نوكي ام الإ همزلي الأ ىسعف هئاضقنا .دعب هعم حص نإو

 دق ام ، ىناثلا ماعلا نم رهشلا اذه قفاو هنأ هعم حص نإو ٠ هئاضق

 ليحتسي وأ ؤ هيرهسن نم ىون امل هنأ ىف فالتخالا ، امهنم لوألل هاون
 اموي هنكمأ ىتم ى الدب هيدؤي انثي"د لوذلا نوكيف ث امهنم هرضح دق ال
 ٠ ١ هيلع رد_ةف

 ء هملع نوك لبق ؤ تام ىتح هلك اذه نم ءىش هعم حصي مل نإو
 ىلب نم ىلع وأ همكح نم عضوم ااذه ىق ىتلا ةمالسل ١ هب ام قحأف

نوك ايب هقحلي ىذل ا ذ با وبالا عيمج هسفن نع قلغي نأ دايعل ١ نم هب



٩٠ 

 ه رثكأ وأ اموب ٤6 ٥ر اهن ق لكأ وأ برش وأ عم اجف ك لعغخ نإف ٠ داسفل ١

 نا د امل كاهتنالا عضوم 1 هم ىذلاف ‘ رذعيف هلاح ق هزاجأو هيجوأ امل ال

 ٠ ردقف سناع ام رهدلا موصي نآ _ لوق ىلع _ رمؤي هميرحتب

 لك رود ف مايألا نم ىنذتسأف ىأرلا اذه ىلع ديزأ نأ ىلمعلو

 . ركذي ملف كرت نإو . مايصلا نم هل هزاوج الام ..{ ماع

 ةتالث موص اذه نم ءىش ةع اضإ لك ف هيلع نآ ناث لوق ىلعو

 ٠ نيرهش ةرافكللو » ا رهشت لدبلل : رهشأ

 عيمجل ة رافكلا ق نيرهشو . هعاضآ موب لكل ١ رهش هيلع نإ ليقو

 ٠ هرهش نم هدسفأ ام

 ٠ اهلامكب ةنس موص : عبار لوق ىفو

 ٠ هعاضآ امل نيرهش ةرافكلا ىفو ،\ رهش لدبلا ق : ليقو

 . ةرافكلل نيرهشو ء هموص نم ىضم ام لدب : سداس لوق فو

 ٠ نيرهشب ةرافكلا عم هموي لدب ليقو

 هلاق ام رظني الو ، ةرافكلاو لدبلا نع ارهش هيلع نإ : نماث لوق فو

 ٠ هلوأ الو هرخآ هلعف موي ىآ ق

 هعاضأ ام عيمجل ث همايص ىف هل ةيزجم ةدحاولا ةرافكلا نإ : ليقو

 همارح نم هكهتنا ام ىلإ دوعي مث هرفكي نآ الإ ث همايآ نم اذه ىلع
 ٠ اهل .راركت الف الإو ، ىرخآ ةرافك همزلت نأ هرفكأ ام هب ام ارجاف

لدب ال ليقو ةرافكلا نع داز ام ال لدبلا هيلع نإ : رشاع لوق فو



_ ٩١ 

 هل ةيزجم ةبوتلاف ٠ ىلاعت هللا قوقح صلاخ نم هنأل ةرافك الو هيلع
 هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو ٠ هيف ام رثكأ امهب لوتقملا نأ الإ امهنع

 نيرهش مايصف دجي مل نإف ع ةبقر قتع هيلع نإ » : ملسو هيلع

 اهموزل ىلع لد ام « انيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف ص نيعباتتم
 ٠ اهئادأ ىف بيترتلا ىلع اهنإو ، عضوملا اذه ىف

 هلوقت ىلع ريرحتلاو ماعطلاو موصلا نيب رييختلاب اهيف لاق ضعبو

 رصتقا نإو ع هأزجأف هل حص هلعف امل ءازج هاتأ هوجولا هذه نم ءىس ىأف

 هجورخ ىلع لدي ام هيغ سيل ذإ س ى :جيف حصي نأل زاج ةبوتلا ىلع

 هبوكر زاوج ث الوأتم هلاح ىف ناك نإب ٠ الك ، ىآرلا ف باوصلا نم

 نم هيلي بوتيف هبر ىلا عجري نأ بونذ قحمل هأزجأ هلالحتساب انئاد
 ةحض ىلع لدي ام عامجإلا ق الو ىآرلا ىف ىردأ ال هلل اتو ، هلعف ءوس

 ةثالثلا هذه ف مارحلاو لالحلا نيب ةرافكلا ف الو لدبلا ف قرفلا

 نم ةدحاو لك ىف امل س هبوكر ىف لد ث ىبرغم لوق ىلع الإ عاونألا

 هليل ف هاتأ دق امل همزلأ هنآ ىتح ؤ هريفكت ىف هداز ام ىلع س هروجحم

 هاس ىنكلو نيرهش موص ةدحاو ةرافك رخآ لوت فو نيترافك هلوق

 ىطخآ: الو هلبق نم ىأرلا ف هتبنأف اهجو رصبأ اال هليلد روهظ مدعل

 ىف ءاسنلاف س لاح لك ىلعو ، نيح ى ايأر هب لمع وأ هلاق نم ث نيد ف
 ٠ لاجرلا لثم اذه

 ص هلب نم ال رجفلا دعب الإ لستغي الآ ايوان ةليل عماج نإو
 . هراطخإ نم هزاجأ ام ريغل ، هدمعت هراهن ف نم ةلزنمب وهف ع ابنج حبصأف

 رهظ لوألا و: هموي لدب رخآ لوق فو هموص نم ىضم ام لديب نآ هيلعو

اهبجوأ نم لوقل ةرافكلا ف فتخم هنأك عضوملا اذه ف ىأرلاو ث الوت



_ ٩٢ 

 حبصلا لبق هموزلب مكحي ناك نمع اهطقسأ نم لوقو ؤ لاح ىلع
 اكهننم هكرتف . املاع هيوجوي ناك نم اهمزلأ و ئ ال وأنم هزاوج نظف ئ الهاج

 ٠ املاظ هبوكرل

 هكردأف ، ليلب هلسغل مايقلا ةين ىلع ، ةرطاخم ريغ ف مان وه نإو
 ىف ناوتي ملو ث هتعاس نم لسغلا رداب هبتنا امل هنأ الإ ث امئان حبصلا

 ۔ هموي ءاضق هيلع نآ ف فالتخاف ءىش ريغ ف الو ع هيف هل رذع ال ءىش
 ٠ هيف ام رثكأ هلبق ام نأ الإ س هموص نم ىضم ام وأ

 نأ ىسعف اهل المهم هكرت الو ء مايقلا ةين ىلع ال مان ناو

 اول جرخم ال ىآرلا ف تناك نإو . ىندأ ديدشتلا نم هذه ق نوكي

 . اهلثم ىآر نم اهب امل س اهلبقت نم ىتلا ىهو ث ىلوألا نع

 !رطاخم مماجف ، هاجغي نأ حبصلا نم افئاخ هتقو ىف ناك نإو
 لاستغالا لبق حبصلا هكردأف هرطن ءاضق نع قيض نم لاحلا ف تقولاب

 نم ىضم ام وأ ث هموي ضقن نم رم ام ىلع هماكحأ فق نوكي نأل زاج
 كلذك وهف س هرهطت نع ناوتي ملف ةرم ىق ةبثولا عرسأ نإو ؤ همايص
 ىف هنأب ، هسفن ىف نظ نم هب امل ؤ هتاوخ نم نمأ ىلع هلاح ف ناك نإو
 نم هبرق وأ هدعب ىلع هلدي ام وأ ، لهج هنآ الإ ، هليل نم ةعس
 ٠ هفرعاف هلك اذه ىلع هيف لوقلاف ؤ ابنج حبصل ا هكردأف ؤ هتامالع

 . اموي همزلآ نم لوقل هلدب ف فالتخالاف ؤ ايسان هراهن ىف عماج نإو

 , ناك هجو ىأب ىنمتساف دمعت نإو س اموص هل همتأف هرذع نم لوقنو
 ىف الو ءاضقلا ىف هيلع الو هل سيلف س ىنمأغ قفادلا ءاملا لزنأ ىتح
 هلثم وهف ءىشلا هبسثأ امو ى ىنعم هل ههبسنثل عامجلا ق ام الإ ث ةرافكلا

. عامجإلا ف



_ ٩٣ 

 نوكي نأل زاج هتبانج ف لسغلا هكرتل حبصأف ةليل ف ناك نإو

 لجرلاك اذه ىف ةأرملاو هعامج ىف هجو نم قبس ام ىلع هعاونأ نم

 اهموي امل متي نأ ىسعف ، لستغت نآ هيف اهمزلي ال نم لون ىلع الا
 ٠ اهموص اهيلع ضقتني نأ الضف

 هل ناب مت ى حبصأ ىتح هتبانجب ملعي ملف ةليل ىف بنجأ نإو
 هموص ضقن ى ىآرلاف 0 ملع نيح لستغاف كلذ هراهن ىف هعم حصو

 هللا ىلص ث ىبنلا نع ثيدحلا ىق امل ، هل دبي نأ همزلأ نم ىآرل فلتخم

 نم لوقو ٠ « ارطفم حبصأ اينج حبصآ نم » : لاق هنأ ؤ ملسو هيلع

 . هملعي نآ لبق هرثكأ ىضمي نآ الإ ليقو هل همتأف هرذع

 ءىش ال ليقو ث همزلي الف الإو ث هلك ىضمي ىتح رخآ لوق فو
 لبق تام ىتح ع هب هلهج ف انامز سناع ول لب ء هعمجآب ىضم نإو ث هيلع
 ىف بيغلا نم هنأل ڵ هرذع نأ هللا نم هب ام قحأف ، هعم حصي نأ

 ةيرد ال هنأل ڵ هب هذخاؤب نأ هلدع ىف هبر ىلع زوجب ىنأف س هقح

 نأ هملع مدعل زاج هراهن ىف ناك نإو ث هيلع لدف ءىش ىف قحلا نم
 ٠ همكح ىف اذه ىلع نوكي

 ض اليل هيف مان ىذلا هبوث ف وأ ث ةبانج هندب ف ىأرغ حبصأ نإو
 هذه ىلع اهنم لسغلاف \ هسفن نم اهنأ ىلع نقيتس ا نإف ؤ هراهن ى وآ

 . ةلاحم ال اهنم هنيح ىف هل مزال ةلاحلا

 . ناتفلتخم اهب هموزل ى امهلباقت ىلع اهنأ الإ ء ناهجو ةتيملا فو
 كلذ هبوث ىف مان هنأ الإ ، هنم اهنأب اهجورخ نم نيقي ىلع نكي مل نإو
 5 هيلإ ىعاودلا دحآ نم وه ام وآ © عامج ىف هنأك همانم ىف ىآرف

نوكي نأ لمتحي هنأل كلذكف ، عاونأ ىف بابسأ نم اهلوزن نوك ى هل امب



 ۔- ٩٤ .

 . هنيح نم لستغا نإف س همون نم ماه نآ دعب ث اهركذ ىسن دق

 ٠ هموي لدب ق فالاتخالاغ

 رثكأ ىلع ءاضقلاف ث هل هزاجأ وأ ، هيلع هبجري امل ال ىناوت نإو

 نوكي نآ نم لاح ىلع جرخي ال هنآ الإ ؛ هموص نم ىضم ال هيف ام

 نم زوجيف نكمي دق مكحلا نم هريغ ال ث طايتحالا ىلع هباجيا ىف
 . اهلجآ نم هتوبث ىلع قفني الف ةتيم ةفطن نع نوكي نأ لامتحالا قيرط
 ٠ لاجرلا نم هريغل نوكت نآ وأ

 هؤاعدا نكي مل ن ث داتعملا ف هريغ نم نوكي الآ داكف زاج نإو
 أ لاحملا ق دعب نأ زوجيف ، دابعلا ق عننممل ا نم ال نكمملا نم هنإف .ء هايإ

 . اعطق هيف مكحلا قيرط نم ث داسفلاب هموص ى هكرت نم ىلع ىضقيف

 حص ام ىلع الإ ىآر وآ نيد ف هب ىزجي نآ عساولا .نم سينو
 ، الف ال ١ و ؤ ةرداب رومخلا صوصخم ق نوكب نأ ١ ! ؤ اعرش لا وحأل ا نم

 ء لاستغالاب اذه ىلع هيف رمألاف ، لاكشإلا نم هب امل ةهبسن عضوم اذهو
 عمو ث هيلع زاج ءاست نم هب ام عفرل ث طايتحالا ىنعم ىلع الإ جرخي أل
 ىف هنأل ء هلثمك وهف ؤ هقرافي ال همزاول نم هنآك ڵ هلدع ف لدبلاف هكرت

 ٠ هلصأ اعرف هنوك

 وأ ايأر ىنعملا ق ههبسثأ ام الو اعامج همون ف ىآر نكي مل نيو .
 لهأ نم لوقلا ىف ناك نإو ث ىندأ طابتحالا نم نوكي نأل زاج ى اعامجإ
 . !رمآ لسغلا نم هيف هوأر ىذلا هومزلآ دق مهنأ ىلع لد ام س لدعلا

 . همويل لدبلا نم ارذع لدعلاب عضوملا اذه ف هل هكرت ىلع هولوقي ملو

 هل نوكي ال نأ هموزل ىف ىسعف س هموص نم ىضم امل رخآ لوق ىفو
اهب ام قحاف ، هسابل ءارو نم هندب ق اهدجو نإو س كلذ نم جرخم



. ٩٥ _ 

 هنآ الإ ء مزال مهلوق ىلع اهنم لسسغلاف س هاوس نمل ال هل نوكت نأ

 طايتحالاف ٠ الك ؤ مكحلاب قحلي نأ هيف زوجيف ك هنم اهنأب مزجلاب ال

 اهتإ و الآ ح اهنوك فف هريغلو هل نوكي نأ اهيف لمتحي دق ذإ س هب ىلوآ هناك

 اهمان ةمون رخآل ىهف ص هبوث ىف تناك نإو ، اهمان ةمون رخآل اهمكح ىف

 ٠ هيلع وآ ةالصلا لدب ف هب امل ، هيف

 ىلع نوكي نأ الإ ء امهنم ءىش ىف ال و ، السغ امهيف هيلع نأ ى ردأ الف

 لكاف وه ام هردي مل نإو ث العفو الوق امهنم لك ىف هبجوآ نمل ذاسث لوق

 حصي ال امل ، هتراهط نم نوكي ام الإ ع هبف ءىش ال نأ هب ام ىرحأف ى هيلع

 ٠ هكس اجنل ذل هعم

 هسفنل ريغ ف هزنتلا نم هب دارأ ال لسغلاب هيف طاتحي نأ ىأر نإف

 هب ادبي نأ هنيح ف قحأو مزلأ وه امل عييضت الو لفنلا نم همزلي الام

 وه ام ىلإ اهنع ضارعإلا نوكيف ةسوسولا غلبي مل ام سأب الف مدقيف

 لدف اهيلإ اعد نمل امغر سانلا نم اهب ىلب دق نمل ردجأ اهنم ريخ

 لهآ لوقت ىف طايتحالا نم نوكي نأل زاج مضوم لك ىف ةلمجلابو اهيلع
 3 مكحلا ف هيلع وأ هل ام ىلا هزواجغ ، لسغلا هيف اوبجوأف ململا

 هب هورمأ دق امل هكرت ىف هرمأ نم اذه ىلع لوقأ الف لصألا زاج دقف

 نم نوكي نأل زاج قحلا ىف حص نإف ث هيف اورظناف لدملا آطخآ هنإ
 . قحأ هب كرتلاف الإو ىأرلا ف باوصلا

 اكرات مان مث ، ابنج هب راص ام ليللاب همانم ف ىأر ناك نإو
 لاح ىسنف « ه رخآ ىف هل موقي نآ ىلع ملعف هبتنا نأ دعي ص هلسغل

ىضم امل لدبلاف ، ركذ نيح لستغاف حبصأ ىتح ، ملتحا دق هنآ همايق



_ ٨٩٦ _ 

 نم ىضم دقو همونل هنم دب الو س همويل رخآ لوت فو ث همايص نم
 ٠ هلك اذه ىلع لد ام ء هلثم ف لوقلا

 لينو ٠ هيلع ءىش الف ڵ هنيح نم لستغاف ث هراهن ىف بنجأ نإو
 رثكأ ىلع لديلاغ ّ هريخأت زاوج هنظل هرخأف لهج نإ و 4 همويل لديلاب

 ٠ هب رذعيغ ٥ هزاجأ ١ ع ىم ذل نوكي ن أ الإ ١ ك هموص نم ىضم 11 6 هيف ام

 نم عنمي امل الإ ى لسغلا عدي نآ ءاملا دوجو عم هل سيلف الإو
 ن ةرضم نم هدسغفب ءاملا ىف نوكي ام وأ ، ضرمل هب رهطتلا نم وأ ، هزاوج
 ىلع نوكي وأ س هيلع ام ءادأل هيلإ هزاجم ف وأ ، هرح وآ هدورب ةرثكل
 هضرتعي نأ هسفن ىلع ةفاخم س هعفدي نآ ردقي الو س ودع نم ةفاخم
 تايحلا نم وأ ،\ ابصغ وأ ةقرس هذخأي نأ هل ام ىلع وأ التق وأ ابرض

 . عايضلا نم هل اي. ىلع وأ 6 عابسلا نم اهربغ وأ % هعسلت نأ ىعافألا و

 ٠ هلام وأ هسفن ىلع نمأي ىتح هعدي نأ هلاح ف هل زوجيف

 ىلع لكوتي هنأ ؤ عومل ااذه ىق ءاهقفلا ضعب لانق دق ناك نإو

 نأ نم ، مركآو زعأو ح محرأو فآأرأآ هللا نإف ڵ ءاملا ىلإ ىضميغف هللا

 هلمحتي نأ هفلكيخ س هيلع ىوقي ال ام هنيد نم اذه هلثم ق هلمحي

 3 هدعب وأ هبرق ىف ءىئ ىلا ىعسي نآ هرمأب نآ وأ ، ررض ىف ناك نإو

 ىتأي اميف هدر ىلع رحقي الو ى هلثم ىلع ىعسملا كلذ ف نمؤي ال ثيح
 ٠ الك ٤ ر ذب وآ

 نوكي ن آ عضوم ااذه ىف دارأ وأ ث اهيلإ لزن نمل هكرت ف ةصخرلاغ
 ىف ىنخي امل س رطخلا لمحت نم ؤ ىلوآ هب ىهف ف ةحابإل ا ةرهاظ اهيلع
 ٨ هنرنتابم ىلع ردقيف { عنام ١ عفتري مل ام 0 ررضلا عوقو نم هبوكر

نم امهنود ام وآ ث هلام وأ هحور ىف ةرضمل ڵ هسفن ىلع ةفاخم ريغ ف



_ ٩٧ 

 مميتبي نآ رمؤثي هنآ الإ ء هلام نم ءىن الو ث هرهاظ الو س هندب نطاب

 ٠ هموص ز ١ رحإل

 لدبلاف ث هريخآت ف رذعي هب امم ث هريغل ال هموزلب هلهجل هكرت نإف
 هلكو ص هيلع ءىش ال ليقو ء هموص نم ىضم امل رخآ لوق فو ٠ همويل

 ردقف غلب نإف ، لاح لك ىلعو ث هلدع نم جراخب سيل ، هلك ىأرلا ف

 ٠ هيلع ىذلا وهف ع هنيح نم لستغي نأ ىلع

 نأل زاج س رذعب هيناون ىف هب امل هرخأف ، لسغلا نع ىناوت نإو

 اراهن هاتآو وآ ، حبصآ ىتح دمعلاب هكرتف اليل هقرط نم ةلزنم ف نوكي

 ، ىأرلا ىف هيلعو هلامب راذعألا نم هزاجأ امل ال ، لاحلا ىف هكرت دمعتف

 لدبلا ف هب احرصم ء راثآلا نم عضوم ريغ ى ءاجف ى هيغ حص مكح نم
 وأ هرحل ءام داريإ نم هل حيبأ ام رادقم ق نوكي نأ الإ ةرافكلاو

 ٠ لسغ نم هدارأ ال لسغ "قد وأ ف هدربل هناخسإ

 زوجيف ث كلذ ىف هيلع سأب الغ امهنم ءىشل هيناوت ف نكي مل نإو
 5 هرادقم ىلع داز نإف س كلذك عضولا اذه ىف نوكي نآ هدايق ىلع

 ٠ هرايتخال هداز ام ناك نإ ، همايأ نم ىضم امل ىأر ىلع ث همايص ق لدبلاف

 ناخسإ الو ء هلسغ قدب رمأي نآ هل سيل هنأ ىلع لد ام رخآ لوق فو

 ىسفن ف نإو الأ ث ديدشلا دربلا نم هسفن ىلع فوخل الإ ، هلسخغل ءام

 ، لسلا قدب ههبسشآ ام وآ ، عضوملا اذه ىف لسغلا ىلع هيناوت نم
 افالتخا ملعأ الو ى ىزجيف هدحو ءاملا نم هنود امب حصي امم هنأل
 قيضلا عم & هل كرتلا نآ ىلع لد ام اذه قو ث هب ءازتجالا ز اوج ق

 ٠ هتوفخ نم هب ام ىلوآ هنأك ث هنقو ق

 ضعبو ، هيلعو هل اميف كلذ ىلع نوكيب نأل زاج ث ءايحل ناك نإو

( ٣ ج راثآلا بابل _ ٧ م )ا



_ ٩٨ _ 

 لعلو هرذع نم ءايحلا نوكي نأ هرمأ ف ىبأف ث امهنيب ام قرف ىأر هنأك

 اذه ىلعو ث هرتس نم دب ال ام هتعوس نم ىراوي نأ هيلع رتي نآ الا
 5 ادرب وآ ارح لقأ وأ ، هتروعل رنسأ وه ام ىلإ ىطختي نأ هل زوجيف

 هاوس امل ال ص ءايحلا نم هب ام درجمل نوكي نآ الإ ، هنرضم نوك نم ىشخي

 ، هب رضاح نم ولخي نآ ، ىندألا لستغملا اذه ف اجرف ص ءايشألا نم
 ء ىضفأفا لستغملا ىلإ راسغ كرت ول ام هدض ف لستغي نأ هنكميف

 نم هلمؤي ام ليجعت ىف هؤاجر قدصي نأ ءىنثل هرظتني نأ هل زوجيف

 هل حصي نأل زاج ءاوس ىلع ةدملا ىف امهل هيرحت ىف ناك نإو ث هتراهط
 . نيتدملا ىف امهيواست نم هنظ ىلع بلاغلا ف امل س نيلسخملا نم ءءاسش ام

 نأ داكي ال ذإ س نيمخت نع هسفن ىف امهل هروصت ق اناك نإو

 هعم حص نإو س كلذ ىف صقن وآ ةدايز نم امهنيب ام ةفرعم ىلا غليي
 ىلع اذه ىف ى ردي ال هناف ، هنفاسم ىق دعب نم هل ام رادقم كلذ ق

 ىمتني دح نم امهل ام مدعل ك هتولخل هرظتني نأ هل ام ردق ث ةقيقحلا

 ىلا عجار رمألاف ٠ الك هب ىردأ ال اناو حصي نآ زوجي وأ ث هيلإ
 . هارحتي ام

 هل حصي الئل ، زاجف هنرحق غلبم هنأل هيلع نوكي نأ هل زوجيف
 هنأ هتقو هب قاضف “ هليل ف وأ هراهن ىف ناك امهم رمؤي هنآ الإ هيف هب
 ىف الو هناكم ىف هب امع هنوفبغ ، هر اطوآ نم ءىش ىف الو س ءىش ريغل ىناوتي ال

 ردي مل نإ ءاملا نع هلاؤس نم هل حيبأ دق ام الإ ؤ هنامآ لاح هقيرط
 & هلام ىلع هفوخ عضوم ى ث هباب قالغإ نم هلزنم ف وآ ، هلاح ىف وه نيآ
 ة ىناوألا نم وأ ، هبايث نم هيلإ جاتحي وأ ث هيلع نمايال ال هذخآ وآ
. هنودب رهطتلا ءامل ةهج نم هنيح ىف هل نكمي الام عضوم ف



_ ٩٩ . 

 ٧ هنيد رمأ نم ةكلهم ق نوكب نآ الا ز الف هملكي نآ دا رأ نمل امآو

 ٥آر نم قح ف هل زيجأ دق ذإ ، هملعي نأ هلأسيغ ث هريخأت ىف عسو ال

 عاونآ نم نوكي ام وأ س قرغ وآ قرح وأ ودعل لاح ىف ةكله ىلع افرىننم

 اغوخ هردق ام غلبم هيلإ هتقو نم رد ايب نأ % لام وأ سدىفن ف فلتلا

 اذه هيدي ىلع صلخي نأ ىسعل هيلع ال اذه لثم ىف اكرات هتاوف نم

 ةرخآلا ى هتاجنب وه ىذلاب فيكف ع ىلوألا ف هتايحل قح نم هيف هل اميف

 . ىلوأو كلذ نم قح ال هنأ

 ، هنيح ىف هكرت عسيف هريخأت نكمي امم هنيد نم مزاللا ريغ ىف اماف

 درل الو ، هعامسل ىناوتي نآ هنيحح ف سيلف ث هايند رمأ نم نوكي وأ

 ىف نوكي نأ الإ ، هراهن الو هتقو هب قاض امهم ةليل ف افناو هباوجل
 هراظتنا وآ ، هلاوز دح ىلا هل هزاجأ ث هلاح ف بصن نم هب امل هفوقو

 نم ىلع مالسلاب الو سأب هب نوكي الآ ىسعف ث سانلا نم ءاملا ةولخ

 ىف فوقو الب ث هريغل ثيدحلاب الو ع هيلع ملس نم ىلع درب الو س هب رم

 ىف صقنلا قحلي نأ نم افوخ س الجار وآ ابكار ، ءاملا ىلا هرمم
 رادقم ص هيناوت ىف هل صخري نم لوت ىلع الإ س رثك وآ لق امب ، هفوقو

 . هيفكي ام ءاملا نم هل نخسي وأ ، لسغلا نم هل قدي ام

 ىلا هب غلبي الأ ىسعف س لسغلا نم امهنم داري امل نكي مل نإو
 ملف لستغي ام ردقي هدح ضعبو حص نإ هلوق نم اذه ىلعو ث كلذ

 نم هنيد ىف أطخأ الو س ىآرلا ىف باوصلا نم ها رأ اال ىنكلو ، ه”درأ

 لبق هأجفي نأ حبصلا نم فاخ نإغ ىأر عضوم هنأل ث هب لمع وآ هلاق
 ىتمو ، هملعي نم لوق ىف ث هل ءعىزجم مميتلاف ڵ لستغيغ هيلإ غلبي نآ
 وأ ، همحتقي نأ ىراجلا ىف هل زاجف ث همزل هراهن ىف وأ هليل ف هلصو
. ابناج هب رهطيف هئانإب هل افرتغم هئام نم ذخأي نأ



١٠٠ 

 نم ءىش هيف سيل ذإ ك هناكمب مئانلا ف هذه نم سكعلا ىلعو
 ىلع هدسفيف س سجني هب ام رادقم ف ناك اذإ )١( سمتري نأ هتساجن
 بلغ ام الآ هسجني ال هنإ : ءاملا ف لوقي نم لوق ىلع الإ ي هريغو هسفن

 هب امب وآ ىرخألاب كرعو هد يب حزن وه نإو ث هريغف ةساجنلا نم هيلع

 هل حص ىذألا نم هب ام ةلازإو س هندبل هكرع ف ءىزتجي ءىش نم
 زوجيف ث هناكم ىلا عجري نأو دب ال هنالبس ف نوكي نأ الإ س هأزجأف

 هب ام دح ى نوكي نآ الإ س ءاوس ىلع اهلبق نم ىتلاو نوكي ال هذه ىف

 لاح ىلع سجني وآ هل حصي نأ نم عنتميف ى هتلقل هلاح ىلع سجني
 ٠ كلذك وهف الإو س هزاوجب عطقيغ ص هترثكل

 هيف هل نآ الإ هتساجن نم ىقني نآ دعب نم ىردأ ال ىنإو الأ
 ىف فلتخي نآ زوجي ال ذإ ، ىقبي هندب رئاس نم هيلع ام ءادأل سمغني نأ

 ىلع ناك نإو س هيلع ىذلا وهف ، لسنغاو هليل ف هاتآ نإو ؤ هتراهط

 هجرف لسغي نآ : رمؤي هب ىذلاف ، همامت لبق هكردي نآ رجفلا نم ةفاخم

 سأرلاب آدب نإو ٠ هموص زارحإل س هسآر مث ، ىذألا نم هلوح امو

 ٠ سأب الف جرفلا لبق

 ء هلك هندب لسغلا معي ىتح هيزجي ال هنأ ىلع لد ام رخآ لوق فو

 ء هلصي نأ هريغب الإ هزجعأو هلهج نإف ث هيآر ف ةالصلا هب هل حصيف
 لك ىلعو 0 هلدب نأ وجري نمل ؤ هس امنملا ى ىناوتي نأ مميتل ١ عم هل زاج

 ريغل ، هاوس ام هل زجي مل لستغي نأ هنكمأو ءاملا ىلع ردق نإف لاح
 . لهج وآ هل امم ال هنأب ملع لدعي نأ هزاجآ ام

 . هيف ثكملا ليطي نأ : سامتغالاو ٠ ءاملا ق ثبللا ليطي الا : سامترالا ليقو ٠ سمغنا : ءاملا ق سمترا ) ( ١



_ ١٠١١ 

 عطتسي ملف ع رجفلا هدعقأ وآ ، نيحلا ف رظنلا ىلع ردقي مل نإو

 نإف هدعبو نينس ىلا ولو مميتلا هل زاج ، نيعملا محعو هيلإ لوصولا

 ، ريصقت نع نوكي نآ الإ هيلع ءىش الو س هدجو ىتم هترشب هسميلف هردق

 ء هرذعي نآ هللا نم هب ام ىلوأف الإو س هيف ام هقحلي نأ ىشخأ ىنإف

 ٠ همويل لدبلاف هموزلب هلهجل عضوملا ىف هكرت نإغ

 نم هب امل ى هيلع ءىش ال ليقو ، هموص نم ىضم امل رخآ لون فو
 عضوم لك فق لوقلا كلذك . عسي ال وأ هلهج عسي هنأ ىف ڵ فالتخالا

 ىنرضح دق ام اذه 4 هل هزاجآ امل هكرتف هلهج نإ هل مميتي نأ هيف همزلي

 : ىرخآ دعب ةرم هيلإ رظنلاب عجراف ث لاجملا اذه ف هب منقت نإف ث نآلا

 ٠ ىرحآ كب هنإف ع حصألا وه ام ىرتف س بابلا كل حتفني نأ ىسعف

 5 ناكملا اذه ىف هديفآ نآ ىل ادب ام ؤ هديزأ نأ ذئموي ىنم درت نإو

 ىل دب الف ء سابتلالا نم ءارآلا ضراعتل هب ام سابل نم ادرجم هركذاف

 نم هدجآ ىذلا ىف س قحلاب ىنرصني نأ هلاسا هللاو ٠ هرركأ نآ نم

 ٠ ايآر ىسفن ءاقلت نم هجرخأ وآ ءاهقفلا لوق

 ، ىرصب فعض نم ىب ام عم س ىرظن نع نطوملا اذه ى هلوتأف
 % هررض ءارو نم الو هلاح ىف فخي ملو س هردقف ء الا هنكمأ ىتم هنن

 امهم س هرخؤي نأ هليل ف :الو هراهن ف هل زجي ملو س لاستغالا ضرف همزل
 هل متي نأ لبق هرضحيف ث هكردي هنأ حبصلا نم ةفاخم ىلع ث ناك
 وأ نيد ىف هل حيبآ دق امل الإ س رهطي ىتح هموص زارحإل هيزجي ال ام
 نآ لاحلا ف همزل ث هريغل وأ قح نم هل نوكي ام وأ ث لامعألا نم ىأر
 هدعب نم وأ هلسغ رمأ ىف هيلإ جاح نم دب الو ى هب ام وأ همدقيق هب آديي
 هنكل هلمحو هذخأل هبلط ىف ىعسي نآ نم عنمي ال هنإف ث هيلع ام ءادأل
٠ هريغ لام وأ هلام نم هيلع نمأب ال ال ال هزارحإ نم الو هبرآ نم



. ١٠٢٣ 

 هيلع قحي ىتلا سفنألا نم نوكي ام رذ هلاح ف هب موقي نآ همزلف
 وأ س العف حراوجلاب اال نوكي امهم هلعل اهيلإ ىدؤيغ اظفح اهاعري نأ

 زوجي فيكف هموزل نم اذه ىلعو اظفح ناسللاب لوقلا نم هنود ام

 ءادأل هلعف نل صوصخ وآ مومع ف اضقن هموص ف رثؤي نأ حصيف

 هفرعأ ال ىنا هريخأتب لطمي نآ هروضح دعب رجي املو هل نل قح نم هيلع ام
 ٠ عمجأ اذه نم ءىش ق ب ١ وصل ١ نم

 ء هبغ ام حصأ ىلع هريثكو هليلق عدوم هفوقو ف ضقنلا امنإ ٠ الك

 نم زوجيف ، هيلع وآ هل امهريغ ق ال ص هزاجآ وآ هبجوآ ام ريغل ناك امهم

 ملس نم ىلع هدر نم بجي ام وآ ث هرورم لاح هب زاج نم ىلع هميلست

 لاح ىف هميلعت نم مزاللا ريغ ىف نوكي ام وأ ، هدعب وآ هبرق ى هيلع
 هجو ىلع ال س هميلكت ىف روظحم وآ حابم ءىش نم ناك وآ ، هريسم

 داسف ىلا هب مغليب ال هنإف « هدمتعا ال كرتلا الو س هدصق امل لامهإلا

 هفوقو ىف نوكب وأ س هلصأ ف ضقاونلا نم نوكي نآ الإ هموص نف
 . ادبأ هزيجي وأ هبجوي امل ال س هلجأ نم ادعاق وأ امئاق

 ، هيلع ملس نم ىلع هدري هنأ مالسلا ف ضعب لاق دق ناكو

 ىلا هزواجتي نأ تبثف حص ول نأ منملا ف زاجف ، ادحآ هيدتييب الو
 ىف ةيضق نم ث لفنلا وأ ضرفلا ىف هل اميف هلخديف س مالكلا نم هادع ام

 5 همومع ىف .ىنعملاب لد ام ص هللا همحر ص ىرا وحلا ىبآ لوق ىفف ماكحألا

 ة همالك نم هلستغم ىلإ ه%رم ى ناك ام هموص ف هرضي ال هنآ ىلع

 عضوم ى هلثمك نوكي نأ الإ حصيف ث زوجي نلف هلعف نم ههبشأ امو
 ¡» هلحو هميرحت

. هبلع هل نمل هيدؤي نأ مزاوللا نم هيغ هل نكمي ام عيمج ى ةلمجلابو



١٠٣ 

 نم حابملا ىف ام الإ هلعف وآ هلوق ىف هل سيلف ، هيلإ هئادأ ىف فوتو الب

 نم مزل وآ زاج ام عيمجو ث هلهج وأ هميرحتب هملع مضوم ف “ هلفن
 مميتي نأ نم هل دي الف ك هيلع دا ز ام ال هئادأ رادقم هل نمل هين ١ ون

 . هموزلب الهاج د معلاب هكرت نإف ، الفن وأ اضرغ هموص زارحإل
 هبوجوب املاع هدمعت ىف ناك نإو ث همامت ف ىآر نم هب ام ىلع فالتخالاف

 ٠ همايص نم ىضاملا ىف هل موص الف ص املاظ هكرتف

 هفوقو ىف داز نإو ٠ همايأ نم هقوف ام ال س هموي ف رخآ لوق ىلعو

 فيكف ٠ همارحل كلذكف س هموزل عضوم ىف هيلع وأ هل ام ردق ىلع

 لمعلاب هيق ىناوتب نأ هل سيل همالك نم هلوتي ام ىلع هتحابإ ىف ىذلاب

 هبجوآ امل ال ، نيح ف رظان ةحمل هعامسب ىدامتي نأ الو ، نيع ةفرط
 هجورخل ت هعاونأ نم ءىش ف زوجي نأ نم رهظ ال هدعب ى هنأ هزاجأ وأ
 وأ ث هدر ىف هآدبي نمل وآ س هاقلي نم ىلع همالس ق ىنح ، هدح نع

 نوكي ام وأ ع هلاوقأ نم هريغ ىلإ ڵ هدصق ف ءىش ريغل هيناوت نم ناك ام

 ىف قحألا وه ام اريخأت اهنوك قف ىذختقت نأو دب ال ىتلا ث هلامعأ نم ءىنل

 . مزل وآ حيبآ دق نمل ىلع مدقي نآ ث قحلا نم نطوملا اذه

 6 هليلد مدعل هل زاجم الغ الإ و ح هليل نم ةعس ىق نوكب نأ الا

 ء ءاملا ىلإ هليبسب هروبع ىف هل نمل هب ىدؤي نأ هلاح ف هل نكمي دق ذإ
 ٠ هلاسىضغا مزال نم هيلع ام ءا دأ

 ىتلا رومألا نم ءعىبثل لمعلا وآ لوقلا روجحم نم هاوس ام عد
 هب امل ال س افقاو هاتأ نمل دب ال هنأل ے موصلا ف ضقنلا ىلا اهب غلب ال
 هب امل ال ، افتاو هاتأ نمل دب ال هنأل ے موصلا ف ضقنلا ىلما اهب غلبي ال

. همويل لدبلاب هقحأ ام هيف لاقيف ى هئاضق ف ىآر نم



 ۔ ١٠٤

 ىنأف ، هقح هملظ دق هنأل \ هموص نم ىضم امل رخآ لوق ىلعو

 ملعل ا لهآ نآ ىرت الآ س هلهج وأ هملع ىوس هل سيل ام ص هيناوت نم هب

 ء نكمي امم هنأل ، هلسغ لبق ةساجنلا نم هبوث رهطي نأ هل اوزيجي مل
 5 هموص زارحإل مميتلا عم هليل .رخآ ىف هل اوزاجآو ؟ هلعف ريخأت زوجيف
 امهنم ام ردق ث هبرشو هلكأ نم مدقي نأ ث هأجفي نأ حبصلا نم افوخ
 ٠ هيلع رجفلا علط نإو هيف ءىش الو ع ررضلا هسفن نع مفدي

 نم قح ىف اندافأ ام س هللا همحر ؤ ديعس ىبأ خيشل ا لوق قو

 ىلإ هب غليب نأ نم فوخ ىلع نوكي وآ ى لكألاب الإ موصلا ىلع ردقي ال
 هموص زارحإل مميتلا عم همدقي نأ هل نا هيبصن نم اهنود ام وآ ةرضم
 ٠ لسغلا ىلع

 نآ الإ س هسفن قح ىف هل الو هيلع سيلو ص هتردق غلبم ىلع دا رأ ام هلب
 5 دمعلاب اذه وحن ى اهيلع لخدي نأ ال ضغ 0 هرضي ام اهنع عفدي

 ٠ ردقي ال ام اهلتمحيف

 لاح هبارش نم هتلزنم قف وه ام & هباوج ق كرت دق هنأ الا

 زاوج ىفف ث سأب الو ث هلأس نمم هكرتل نوكي نآ ىسعو ع هيلإ ةرورضلا
 ٠ لدعلا ق مكح نم مث هلام ىلع لد ام لكألا

 نم هل سيل نأ ، لوبلا وأ طئاغلا هرضح نميف ، لوقلا نم هل نإو الآ
 نمأب الو ، امهكاسمإ ىلع ىوقي الف هاي"رثكي نآ الإ ، هرخؤي نآ امهلجا
 ، امهنم هب لزن ام وأ ث امهب آديي نأ هل زوجيف ، امهررض نم هسفن ىلع
 ٥ هكسمي نأ ردقي ال ام لاوز دعب ث هئاربتسا ىف ىناوتي ال هنآ الإ
٠ هموص دسفب نأ هملع هفوخل 6 هرضي نآ هف اخي وآ



١٠٥ 

 نوكي نآ الإ ، هيلإ عجري نأ لسغلا دعب نم هل نكمي امم هنأل
 لوق ىلع هيف زوجيف ، هلسغ حلاصم نم هدارأ ام ىلا دصق نع هلعف ى

 { تقو هب لوطي نآ الإ ٠ هيلع ءىش الو هل حصيف نأ ، هرذعي نأ نم

 ٠ هيزجي ام رادقم ىلع ديزي وأ

 : ىنعملاب داخآ ام ، لضفلاو ملعلا لهأ لوق نم اذه ف سيلو
 مزال ء لصفلا اذه ىف هعمجأ ىناوتلاب عدوم هنآ ىلع ضقنلا نوك ق

 زاج امو ث هل ىذلا هلحم ى ال دمعلاب هفصو نإ ىلب ث هعم هرودب هل

 زوجي ال ام اذهو ، هلهج ىف الو هملع ىف هب نيدي نأ هل زجي مل س ىأرلا هيلع
 ٠ هلدع ق فلتخي نأ

 ، طق رظن نم عضوملا اذه ف ىل ناك ام حص نإف ٠ معن
 هنأ ال س ىلوآ هكرتف الإو 0 رثأ حيحص نم ى هدعب وأ هلبق ام قفاوف

 هحابم نم هب امل اطخب عطقيف ، لجعي ال هنآ هيلإ غلب نم ىلع بجاولا نم
 دق هنأب هلاقف ٥آر نم ىلع هداريإ ىف لد دق ذإ ، هنع ىهن امل ةفلاخم نم

 . غستم هلهأل ىأرلا ىف رظنللو ، هزاجآ هنآو هنع عجر نم ىآر قفاو

 هب ام ريغل دري وآ عنمي نآ زوجي الف ى هردق نمل ىأر عضوم اذهو

 وأ مدقت رهظخ ءاج ثيح نم قحلا لبقاف عسي امم هفرعأ ذل ىنا عفدي

 اذه ىق عفنأ كلو ء ىجحآ كل هنإف ؤ عمجأ هل زاوج الام عدو رخأت

 . هريغو

 هيزجي ال امب وآ هملع دق سجن ء امب لستغا دق هرهطت ق ناك نإو

 سيلف الإو ث هيلع ىذلا وهف حبصلا لبق هل ءىزجملا روهطلاب هداعأ نإف
 حبصأ نإ هجو نم بنجلا ق ام الإ ك ةرافكلا 1 الو لديلاو ضقنلا ق هل

٠ كلذ ىلع



. ١٠٦ 

 هزاجأ ام ريغل . ىناونلا مكح هلف هراهن وأ هليل رخآ ناك نإو

 نيح لستغا ذإ سأب الف ، هعم حص ىتح هملعي ال ناك نإو ، هيغ امب
 .٠ هموي لدبي نأ همزلأ ضعبو ئ ملع

 6 هيلإ هللا هتاس قزرف { هموصل ايسان هراهن ق برش وأ لكآ نإو

 ٠ هاقسو همعطآ ىذلا وه هاسنآ ىذلا نأل ى هبلع ءىش الف ، هل هلحأو

 نع ثيدحلا ف امل ء حصأ هلبق ام نأ الإ « همويل لدبلاب ليقو
 رهش ىق امهلعف دن هنأ ه ربخأف هاتآ نمل ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا

 ىلع هيف نإف « كاقسو كمعطأ هللا نإ » : هل لاقغ ڵ سان وهو ناضمر

 ٠ هرذع ىلع ىنعمل اي لد ام ه رمآ نم اذه

 هنقبسف ، همف ىف هلعج نأ دعب نم موصلا نم هب وه ام ركذ نإو
 ء مويلا كلذ لدب ف ىسانلا ةلزنمب نوكي نأل زاج س هدر ردقي نأ لبق
 ء رذعي هب ام ريغل ع هقلح جلو ىتح هكرتف ردقي هظفل ىلع ناك نإو
 لد بلاف س همسا نع هدعب روهظ دوجول س همكح فق ىسانلا نع جرخ

 ٠ هموي ىف هل م زال

 ٠ هموص نم ىضاملا ىف نوكب نآ زوجي نأ ىسعف رخآ ىأر ىلعو
 هنظل رطفأ دق ن اك نإو ك هيفرط دحأل هبرشو هلكأ ق ءعىطخمل ١ امآو

 لد يلاف ى هيلإ رظنلا نم هعنمي ءىشل هيلع لخد دق هنأ ليللا ق

 ىصم ٠ ذم ا

 عضوم ى همامتب ليق ولو ٠ ىفكو هناكم اموي لديي : رخآ لوق فو
ق باوصلا نم هدعبأ مل > همابصل ىسانلا ىنعم ق هنأل > هرذع



_ ١٠٧ 

 حصأ هنآو ةدح ىلع هضرف موب لك نآ : ىناثلا ف ةجحلاف

 نإ و & عفدي ال ليلد نم هب امل عنمي ال : ثلاثلاو س رصبآ نم دنع هب ام

 هبلع علط دق حبصل اب وه اذإغ ث هليل نم ةيقب ف هنآ ىلع رحست

 ، ليللا مكح ى هنأل \ هموص هل حصي نأل ىأر ىلع زاج ث رفسآف

 ٠ هيلع دا ز ام ال هموب ل دعم نأ هم زلآ ضعبو ٠ جرخ دمت هنآ ملعب ىنح

 نآ هيلع زوجيف ، هموصل ارطاخم نوكي نأ الإ : ثلاث لوق فو
 ء همرش ىق ءاملاو ، هلكأ ىف ةمعطألا ادع ام سيلو ء ىضم ام لدب نوكي

 ىف امهل امم الإ ، موصلا راهن ف اطخ وآ ىسن وآ دمعت نم ىلع
 نم ناك ءاوس ث ىأر وأ نيد ف مكح نم ء ةرافكلاو لدبلاو ضقنلا
 ٠ كلذ ىف قرغف الف ى مالسإلا نيد ق ث مارحلا وأ لالحلا

 رجح نم ث لكؤي ال ام عاونأ نم ءىش هيف ف مقو امبر هنإو الآ
 ىلا ةيلغل ١ ىلع زاجف ك برشي ام وآ ك نا ويح وأ تاين وأ > ندعم وأ

 ٠ هيلع ضقن الف ث هقلح

 زاجف ، هدمعب اذه وحن نم نوكي ام هب عضو ىذلا وه ناك نإو
 فلتخي نآ ]| هموص ق زوجي ىسعف ٧4 هدر ىلع ر دقي ملو % هقلح ىلإ

 ٠ هموب ضقن ق

 لح وأ مرح ام سنج نم ائيس همف ىف لعجي نأ ىلع هركأ نإو
 ءىش الف س هفوج ف لزنو هقلح لخدف همون ف وآ ارهق هب عضو هنأ وأ

 ريغل هلعغ دق هب نم ىلع ةرافكلا موزل ىف فلتخمو ٠ هموص هف هيلع
 ٠ هيلع ضقن الف هدر د رثي ملو ءىشلا ظتملت نيو ٠ هل هزاجآ ام

 نوكب ام وآ 6 بارشلاو ماعطلا ق هل زيجآ دخ هنأل 6 هدمعن نإو

 فيك نم هب وه ام ةفرعمل هيلإ جاتحا امهم هناسلب هقوذي نآ مادإلا نم
. هيغ نم هجرخأف هقذب نإ هيلع ءىش الو س هقوذ ق



. ١٠٨ 

 ملعن الو 6 كلذكف لافطألا نم ١ دحأ همعطيل وأ 6 ءىش ريغل هكالل نإو

 ىلا لصي ملو هيف نم هجرخأ نإ لوقن الو ، هزاوج نم منم ادحأ نأ
 ٠ هيف ضقن ال هنآ الإ س كلذ نم ءىش هقلح

 هموزل ف زاج هيأر نع ال كلذ ةرم ءىش هيلإ لزن دق ناك نإو

 ىلع ءىضوتملا ىنعم ف نوكي نألا ، الفن هزاوج نم هنود ام وأ ، اضرف

 ههبست نم جرخي ال هنأك هارأ ام حص نإ هنكل ڵ ىآر ىف لوق نم اذه

 .٠ الصأ

 لخدآ وآ ، هاف هولخدأ نإ رومألا نكمم نم ءىش لكف ةلمجلايو

 ملف ، هقير ف هنم لحني ام نودب هجرخأف ، روجحم وأ حابم نم هيلع

 ىلع ضقنلا ىلإ هب غلبي ال نآ هحابم ف زاج ىتح ث قلحلا ىلإ هزواجي
 هفوخ ىف هب امل ، قحلاب ةفرعم هل نم دنع همرحم ف حصألا ىلعو ، لاح

 ٠ ىهن نم

 نأ زاجف ، حص نإ لعل وآ ، ىسعف ع هتوبث ف ىأرلا اذه ىلعو
 نمل غلبي ال هنآ ىلع ث تامرحملا نم هريغو .]_ نثنثنملا ىف لد ام هب نوكي

 ىف ضقنلا نم ع موللا نم هب ام ىلع هغضم وآ همغب وآ هيرخنم ىف هعضو
 نأ لبق هعرجتي وآ س هقلح جليف ى هقير ىلع بلغي ىتح ع موصلا
 ملعل لهآ نم هنم هدسيفي نم لوق ىلع مثإلا ةهج نم نوكي نآ ث هقزيبي
 ههبسثآ امو ث مغلا ىلا هلوصو درجمل ضقني امم هنآ ع مزجلاب هيردآ الف الإو

 اذهو ع هلثمك نوكي نأ الإ هيف حصي نلف ى هلصأ ق مرحم ءىش نم
 ليلدب الإ عفديف هدري وآ عنمي نأ الضف ، هلحع ف فلتخي نآ زوجي ال ام
 ٠ ليزنت وآ ةنس وآ عامجإ نم

 ۔....۔۔۔۔۔ہ ۔- ۔ہ ۔۔۔۔_ ۔.۔۔_ ۔. ۔۔-

 ءاتلاو ةدودحملا لادلا مضي ) نتود ةبرعم ةيكرت & غبتلا : نتتلا )١(
. ناخدلا اهانعمو ( نونلا نوكسو



_ ١٠١٩١ 

 ىف هل صخر دق هنأ ىرت ال وأ ث هيلع لد ام ىأرلا ف نإو الأ

 لخد نإو ؟ قيقدلاو بحلا ليكو ى دامسلاو بارتلا ىفسو ء رانلا خفن

 ، اريغنم جرخل هقزب ولام دامرلا وآ ، ناخدلا وآ رابغلا نم ءىن هاف

 ؟ داسفلا ىلإ هب غليي الف

 ىلع ىولي نأ ع دابعلا نم هدارأ نل هبح نم ناك اضعب نأ الإ
 ىلإ عا د مزح نم هم آ هرانتخاف 4 هبحأ ام نسحأ امو ٠ هيرخنمو همف

 ٠ دادسلا

 ردقي نميف > هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا لوق نم رثألا فو

 بحي ناك نإو ى رذعي هب امل الإ هلخدي نآ هل سيل نأ ڵ هجرخي نأ ىلع

 ح هنكمأ ام هجالع ق ىعسي نأ 6 هقلح ىلإ تاذ نم هل امي راص نمل

 . هل هببحأ هيأر نم ىذلاب بجعاف س هجارخإل حنحنتلا نم دارآ هلعلو

 ىل نيي مل هنآ ىلع لد ام ى هقزبي نآ لبق نم هعلب نإ : هلوق فو
 ،:هنالطب ةحص ىلع هلدب ام هقلح ف همعط دجو نإو ث هنامز نم رطاخ ف
 ٠ هرضي ال هعم ام نوكي نآ لمتح اف

 { هدمتعي ءىش هيأر نم هيف هل رهظ ام ح هلاح ف هنآ هسفن ربخآ دق نوكي

 ٠ هيلإ ءىموي وأ هب حرصيف ث هريغ لوق نم .ال هيلع هلدبف

 نم ءايشألا عيمج نم هيف لخدي اميف : رخآ عضوم ف لاق هنآ الإ
 هنآ ڵ لصألا قف هعنص نم ناك ءىش ال & هقلحبي جليف ٠ هريغو بايذ

 ٠ هريغ الو لدب نم اذه ف هيلع ءىش ال

نم ث لكؤي ال امم هرايتخا ريغب عاونألا نم ءىش هيفب عقو نإو



 س ١١٠

 } ردم وآ لمر وأ صج وآ ناويح وآ تابن وأ ندعم وأ رجح وأ با رت

 ٠ هيلع ضقن الف ، هفوج ىلا ةبلغلا ىلع زواجف

 فلتخي نأ زوجي ىسعف { ادمع ءىنل ١ هي عضو ى ذلا وه ناك نإو

 هلعف ىذلا وه هنأل ، هقلح ىلإ زاجغ ي هبلغ هكرت نإ ، هموص ضقن ف

 ٠ هل هزاجآو هيلع هب هبجوأ امل ال ڵ ادصق

 هيلع ءىن ¡ال هنأ ث هللا همحر ث ىلع نب ىسوم خيشلا لوق فو

 ٠ هقلح ىلا ةيلغملا ىلع تزاجف ء همف ىف اهحرط اذإ ء ةاصحلا ىف

 عون نم اهادع اميف سيلو ع هلدبب نآ هموي ىف هل بحتسا ضعبو

 نم عضوملا اذه ىف اهل ام الإ ركذلاب اهصخ نإو ، سنجلا اذه ىف

 ٠ هيلع زاجف هيف حص ىآر ف هجو

 ٠ ةرافكلا نم هئريي ال هنآ ، ابابذ وأ ؤ اقناد وآ امهرد هدمعب علتبا

 عبمج ق ةم زال هيلع اهنآ 6 هللا همحر ‘ درعس ىبأ خيشل ١ لوق ق و

 دمعت دق هنأل ء بورنمل | () ريغ نم هيرش وآ 4 لوكامل ١ ريغ نم هلكآ ام

 ٠ هرطفأف هل سيل ام هموص ق ىتآب نأل

 لخاد هنأل ، هرهظآ ام قحلا هجولا وهل هنإ : اذه ىف لوقأ انآو

 ىلع لاق هنأ الإ همكح ىف ىآر نم هل ام ىلا لزان مسا ىف امهنم لك
 د
 ٠ ةرافكلا نود لديلاي اذه ق ليق دق هنأ وجرأو : هرخا

 هلمهأ نإو ث امهنع هيزجت نأل ث ةبوتلا ىف زوجيف ثلاث لوق ىلعو

. قايسلا اهيضتقي ةدايز ()



 س ١١١

 الصآ اعطق نيد ىف ىدهلا قيرطب هرصبأ ام رخآ عضوم ىف هركذ دفن مث

 ٠ ناوألا ةرانم ىلع امالعإ ، اهبصن ىتلا هراثآ كلذ ىلع تلد ث اعرفو

 نم هلاثمأو نثنثشنلا ق لد ام ه مهلونت ف سيل وآ - هيف كس ال ام اذه

 ة هل حصي ال نا هتلح ن زاجف هقير ىلع بلغ نإ امهنم نوكي ام وأ
 ٠ هلاخدإل دمعلا ضرعت هنأل ء ةرافكلا نم الو نم هلدب نم رذعي الف

 ردق نإف س هدايق ىلعو هفوج ىلإ لصي ىتحف رخآ لوق ىلعو
 ء هداسغ نم ملسيف ح هل حصي نآ ىسعف ث هقزبف قلحلا نم هجارخإ ىلع

 هسارضأآ ى وأ هتثل ىف ةرمح وأ داوس وأ ةرفص ق رثأ نم هل ناك امو

 زوجيف ث هكاوسل كلذ نم ءىش امهب امهنم نوكي ام ىنعم هبشي نأل زاج
 عم هلسغي نآ دعب نم هقيرل هطرس ىف ةصخر نم هب ام هقحلي نأ

 ٠ هكوز ءاقب

 قصل نإو ث امهيف غبصأ نم هل ام بهذي نأ هطرش نم سيل وأ
 هيلع سأب الف . 7 اميف جلو وأ ئ هنانسأب وآ هماعط نم ءىش هتثلب

 ءىش الف امعط هل دجي الو هريغب الام هب لحنا ن !و > هقيرل هعرجت ق

 ٠ هيف هيلع

 رذعي هب ام ريغل هل زجي مل هتاذ ىف امئاق همغ ىلإ جرخ نإف
 نأ زاج ال وآ ث همابصل اركاذ هلعف نإف لاح لك ىلعو ، هطرس دمعتي نأ
 هب امل هركذ عضوم ف اهلهأ ىلإ ةملسم ةيضق نم هل ام ىلع نوكي
 .٠ هن ايسن و أ

 { هاف لخدف ؤ هقرع نم وآ \ هعومد نم وآ \ هطاخم نم لاس امو

٠ هقرعي نآ هل زجي مل



 س ١١٢

 ء هب رمؤي ىذلا وهف هقزب نإو ث هلكأ نم ىنعمب وهف هلعف نإف

 ٠ هيلع ءىت الو ث امزال

 5 هب سأب الف هطرس دمعتف قلحلا ىلإ الزان سأرلا نم طبه امو

 رهظ ىتح هيلإ غلبف ، هيف ىلإ هلوزن ف ىتآ نإو ، قحلا لهآ لوت ف
 لاس وأ ، هظفل نم ةردقم ىلع راصف “ هيف كش ال امي ص هناسل ىلع

 % رثك وآ لق ام هنم علبي نآ الإ هلهج وأ هملع ف ىبأف ، هاف لخدف هفنأ نم

 ٠ هطيرفت دوجول ى دمعلا مكح همزل

 ىف لاجف همف ىلا ىدآت دق ام س همكح ق نوكي اذه ىلعو

 هزاجأ ضعبو س ضقن هيف لقي ملف ههرك ضعبو ، هطوعس نم هقلح

 ٠ هيق : ) صخ رف

 لخدي ىتح هيلع لدب ال ليقو ، لاح ىلع هموي هلدبب لوقي نم مهنمو
 . هتل

 ىف هيلع سيل ذإ ، هقلح لخد نإو هيف ضقن ال : رخآ لوق فو
 ىذلا نآ الإ ، عاخن نم رحصلا ق هب ام جلاعي نآ عامجإ الو ىأر
 ضراعت نم هب امل س هيلإ ةرورض نم الإ هكرتي نآ هل هراتخاف ع هبجوآ
 5 ىبنلا نع ثيدحلا ةحص ىلع قافتالا ىف امل لي س هزاوج ف ىآرلا

 & قاشنتسالا ىف ءوضولا ف ةغلابملاب رمآ هنآ ، ملسو هيلع هللا ىلص
 . عضوملا اذه فق الإ

نأ ث هنذآ ق ءاودلا نم امهوحن وأ نهدلا وآ ءاملا هرطقت ىف ىسعو



_ ١١٧٣ 

 قيضاو س ىرجم قلحلا نم دعبأ نينذألا نألا ، ىندأ ةزاجإلا نم نوكي

 ىرعتي اهب جلوت ىتم هدجأ ال ىنأ الإ ، نيرخنملا نم مغلا ىلا ازاجم

 ضقنلا هيف همزلآو ع هل هزجي مل نم لوقل ىأر ف هجو نم هطافتساب
 ٠ هلعف نإ

 ٠ هل ديب نأ هموب ف هيلع ى ا ر نم لوقتو

 ٠ كلذ ىلع داز امي هيف لقب ملو ههرك نم لوقو

 ٠ هيلإ جاتحاف ةلع هب نمل هزاجأ نم لوقو

 5 كلذ نم ءىش هناسل ىلع رهظ امبر هنآ نم هزاوج ىأر نم لوقو
 هموصل ١ ركا ذ دمعلاي هطرس ناخ 6 هقزبب نأ همزلف 6 هحرطي نأ ردغ

 ىف هل ام ىلع لد ام ىضم دقف “ هقلح ىلا لزنف ى هيلع وآ هل ايسان وأ

 ٠ هيف رظناف ٠ ىفكو ىآر وآ نيد ق مكح نم “ هجو لك

 ىلع جلي نآ الإ سأب الف ، هقزبف هيمدي نأ ريغ نم هوف ىمد نإو
 ٠ هيلع داز ام ال هموي لدب ف فلتخي نأ زوجيف ص هقلح ى ةبلغلا

 ىنكلو ف ضقنلا هموي ف همزلي هنأك ضعبلاف هد معل ه امدأ نإ و

 5 هقلح لخدم نآ الا ؤ امآر هلاتق نم هنيد ىف آطخأ الو س اهجو هرصيأ ال

 ، هموص نم هضرغ ق هل ىضم ام وآ س هموب ضقن ق فالتخالا هقحلبف

 ٠ هلفن وأ همزال نم هنود ام وأ

 هلدبم نأ هيلع نأ الو س هعنمب ام ىردآ الف 7 هرضآ ءىنل ناك

 . ىأر وأ نيد ىف مكح نم هل ام ىلع هجو لك ف نوكيغ ث هعرجتي نآ الإ

 ٨ هن اسل ىلإ راصي نأ لبق نم ٥ درف 6 ١ دع اص ٥ ر دص نم علط امو

 ٠ كلذك ٥دمعك نإ و هب ساب الف هقزيي نأ ىلع رذعيقف

( ٣ ج راثآلا بابل _ ٨ م (



 س ١١٤

 ابي نآ لبق نم عجر مث % هقلح ىلإ هدوعص ىق ىمنتناف ءىقلا هباغ نإو

 ءىن الف ، هعرجت نم عنمي س هفذح نم ةردق ىلع هفذق ىف نوكيف 4 هيف ىلإ

 5 هجرخي نأ هنكميف هناسل ىلع رهظب نآ الا ‘ هيلإ هدوع ق ررض ال ذإ % هعغ

 ٠ ىضم امل لديلاف ى هموصل اركاذ ء هجلويف هدري نآ ٥دمعنتف

 ىلإ عجر نإو س هعم ةرافكلاو لديلاي ليقو ء همويل رخآ لوق فو
 ٠ هبلع ءىش الف ؤ هعنمي نأ ر ةي ملف هقلح

 رهظأ هنك ٠ رتكأ لوألا نأ الإ هناكم اموي لدبي : عبا ر لوق فو

 ء ملسو هيلع هللا ىلص ع ىبنلا نع ثيدحلا فو ع هيلع زاج ىأر نم هب ام

 ٠ ءاضقلا هيلع نأ

 : هلدبي نأ هموي ف همزلآ ضعبو س هيلع ءىش ال : رخآ لوق فو

 عجري مل ام س هيف ءىش ال هنإف س هزاوجل ةبجوم ةرورض نم نوكي نأ الإ

 ىأر نم هب امل ع هموي لدب ىف فلتخي نأ زوجيغ س كلذ نم ءىش ةبلغلا ىلع
 ٠ هموزل ىف

 افص ىتح ، هقزبف اذه وحن نم ءىن هاف غلب اذاف لاح لك ىلعو

 ء ىن هقو ذ ق هل ىقب نإو 6 هقرعب نآ هقب ر ق هل ز اج 4 ةس اجنل ١ نبع نم

 ٠ ملعلا لهأ لوقت ف ، هب سأب الغ معطلا نم

 ء هقلح ىلإ هقبسغ ازئاج وآ هلاح ىف امزال هرهطل هب ام دجو نإف
 ؛ هلحبي نأ همزلأف هبجوأ نم ىأرل : فلتخي هموي ءاضق ى لوقلاف
 هيزجي ام رادقم ىلع هلعغ ى ديزي نآ الإ ، هل همتأف هرذع نم ىآرو

 ءاج ام ىلع اسايق هلثمل هزيجي ام ريغل ناك امهم دب الو هيف ءاضقلاف هلسغل
 هقلح ىلا لزن نإ ث اهتقو لبق ةبوتكملا تاولصلا نم ءىشل ءىضوتملا ى
 ىف ناك نإو همويل لدبلاب لوق نم ى ةبلغلا هجو ىلع ءاملا نم ءىش
. لاح ىلع هبوجول هلدبب ليقو هيلع ءىش الف اهتقو



_ ١١٥ 

 ىلع هضمضمت ىف نوكي نأ الا ح هيلع ءىش الف ثلاث لوق فو

 هقحلي نأ زوجيف ث هموصل اركاذ دعلاب اميلع ديزيف ثالثلا نم نيقي
 ٠ هل قبس اميف ضقنلا

 نآ دارأف همامتإ نم كش ف ناك نإو ه هموي ىف رخآ لوق ىلعو

 هعم حصي مل ام س سب الف ص هلامك ىف كش ال ام ىلا هبير نم جرخي

 ىضم ام هتوغ ام ال ، هموي ضقن ف فالتخالاف حص نإف ى ةدايزلا نوك

 ٠ هم ابأ نم

 ء همويل لدبلاب ليقو هيلع ءىش الف همايصل ايسان ناك نإو
 ناك نإو ، هماكحأ ف هيلع ام هب ىرجت نألا زاج همزاول نم ههبسنأ امو
 ٠ هيغ لدبلاف ةلفانل هؤوضو

 نم هلاق نمع رثألا ف نإو الآ ، هيلع ءىش الف ، رخآ لوق ىلعو
 . ىقيي ام طرسي نآ ى هفذق مث ءاملاب ضمضمت نم ىلع سأب ال : ءاهقفلا

 هعلق نئمطي ىتح ص د ١ ز امب ط انحي نأ هنكمآف هلعف نمل بحأ ىنأ ال !

 هطرسب نأ هلف ؤ هيف ق هقير نم عمجت امو هل طوحأ هناف .ء ءاقنل اب

 هدرب نأ ال ز ان هيتفش نم لصفن ١ اميق هل سيلو ٠ هيلع ء ىش ال و & عمجأ

 ٠ همف ىف دعب وه ىذلاب لصتا نإو هيلإ

 هجو نم هبرش ف امك ، هيلع وآ هل اميف هيف لوقلاخ ٠ هلعف نإف .
 ٥ ٠ دعبيو همكح ق

 5 قحلا لهآ لوق نم ء عضومل ااذه ىف هرثآ ىلع ىتآ هب ام قحأف

 5 هلبق ىف وأ هربد ىق ، هريغ وآ نهدب س هموص راهن ىف نقتحا نميف

. هركذ ىف ناك امهم ص همويل ضقنلا هيلع نآ



١١٦ 

 . هران ف ماعطلا ىرجم نم ال هنأل ث هيف ءىش ال : لات ضعبو
 ىضم ام وآ س همويب لدب همزلي هنآ ف فالتخالاف ربدلا ىف كلذ ناك نا و

 ك ردد ال عضوم ىلإ ةنقحلا غلبي نآ ال ا هيلع ءىش ال ليقو ٧ هموص نم

 اهغولب نوك هب ملعيف ههيسنشآ ام وآ طاغلا جورخب الإ هنم اهلاوز

 ٠ هوقح ىلإ

 ٠ الغ الإو ى ناهجولا هيلع زوجيف ص نالوقلا هلاق نم دنع هقحلي كلانه

 6 امهلوي عضوم ىف كلذ ناك امهم ث ركذلاو ىننألا نيب قرف ام ريغ نم

 . امهنم طئاغلا جورخ مضوم ق وأ

ح
 ايموص ف اهيلع ءىن الف ، ةآرملا نم عامجلا لحم ى ناك نإو 

 ٠ كلذ ق فتلنثختم هنأ ملع أ ال و اهموي ق الو 6 ىضم اميق ال

 . هطئاغ وأ هلوب هيلع سبتحا امبر هنإ : ناكملا اذه ف لوقأ انأو
 65 هكرن نإ هسفن ىلع هفاخف % هجالع ق ناقتحالا ىلإ هجارخإ ق جاتحاف

 زاجف 6 هيلع ى وقي ال ررض نم هنود ام وأ 6 هكلهب نأ ليلل ١ ىل ٥ ١ رخف

 ٠ هم وي ل دي هم زلب ال ا

 عضوم ىف هيلعو هل نأل هفوج ىلا هربد زواج هنآ هعم حص نإو
 ةقاط ال ام اهنم عنميو ف لاحلا ىف اهرضي ام اهنع عفدي نأ \ هفوخ قدص
 ٠ لاملا ىف هب اهل

 همزلي الأ هرمأ نم اذه ىلع هزاوجل هنوك ف ىضتقملا هرذعل حصف

 نآ هرصحل نكي مل نإو ث هلوب عضوم ىف ىسعو ث هرطف موي ىلع داز ام
 هموي لدب نم ىآر ىلع ناك نإو ع هيف ءىش الف ، برقأ ةزاجإلا نم نوكي
 ٠ اليلد رهظأ هنأل « اليق لدعلاب هيشآ هلبق ام نإف ، ىرعتي ال

برشلا و لكذا ىه ىتلا 6 ةثالثلا نطاوملا هذه ق ةآرملاف ةلمجلابو



 س ١١٧

 لحي اميغ لجرلا لثم ث اهمكح ف لخدف ءىن نم اههبشآ ام وآ ، عامجلاو

 نم ىأر ىلع وأ عامجإلا ىف مزلي وآ ڵ بحتسي وآ هركي وآ ، مرحي وآ
 نم صوصخم ف نوكي نآ الإ ث امهنيب قرف ال ص عازنلا زاوج ف هلات
 روظحم الو هوركم الو س حابم الو مزال ف هفرعأ الف الإو ، رومألا
 زوجيف عانتمالا ىنلع ردقت الف ث ءطولا ىلع هركتنتسشت اهنأ امبر لب الك
 ٠ اهمويل ءاضقلاب ليقو ؛ اهمول مدعل ث هلدب نم رذعت نأ ىآر ىلع

 ىدؤي نأ اههركأ نم ىلعو ٠ اهموص نم ىضم امل : ثلاث لوق فو

 . اهمزلت ةرافك نم هب ام اهنع

 ٠ اهيلع ةرافك ال هنأل ، هرزو الإ هيلع ءىن ال هنآ رخآ لوق فو

 ء نامخ كانه ناك نإو ى نيكسم ماعطإ همزلمب نآ هبشي : لاق ضعبو

 موقيف ، اهنع هضبق ىف بوني نم ىلإ وأ ث اهيلإ هيدؤي نأ نم هلدب الف
 لديلاف س ةعواطملا ىلع اهنوك ق ء اموي امهنيب ةعضابملا نوكت نإو س اهمانم

 ٠ نامزال امهل ةرافكلاو

 5٨ نالوق ىأرلا لهذا هيلع اهداسف ىفف ، ةجوز هل ىه تناك نإو

 امهباصأ هنأ وأ 6 كلذ امموب ق سافنلا وأ ضيحملا هدعب نم امه انأ نئلو

 كلذب امون لوقلا ىفق ث ارطفي نآ هب امهل ءىنث نم هريغ وأ ضرملا نم
 ٠ ن ١ ر ذعب ال

 ىلعو س امهنع هب طحنت نآ ةرافكلا ىف زوجي ىسعف : رخآ لوق ىلعو

 اموق الإو س هرفغتسيو هللا ىلا بوتي نأ هل سيل امل هبوكر ف امهنم لك
 ٠ ناكلاه

 هيلع ةرافكلا و لديلاف 3 ناضمر ق اهئطو ىلع هركملا وه ناك نإو

, امونم هلدب الف الإو ث ةبوتلاب هنع امهطحي نم ىآر ىلع الإ س نابجاو



١١٧٨ 

 ه ضقن موصلا راهن قف ءاسنلا مم غلابلل ىبصلا ءطو ق سيلو

 ىف فالتخالا اهقحلي نأ زوجيف ث قفادلا ءاملا لزنف ، ىهتنت نآ الإ

 ٠ لدعلا لهأل ىأر نم هيف امي س لسغلاو ضقنلا

 غلابلا ىلع ءىش الف س هربد ف ىضرلا ىلع لاجرلا نم اغلاب حكن نإو
 هيردآ الف الإو س لوق ىلع س ىصاعملا ةهج نم نوكي نأ الإ ، هموص ىف
 ٠ هعيصأك ٭ه۔رك“ذ ”نذلا هموب ق الو ىضام ١ ق

 غلاب ةبلغلا ىلع هئطو ول لب ٠ هيلع ءىن الف هاركإلا ىلع ناك نإو
 هجو نم ةآرملاب ام ىنعم هيف جرخي نآ ةرافكلاو لدبلا ىف زاجل ث هلتم
 ٠ امهموزل ق

 عضوملا اذه ىق همزلت هنأ ىلع لدي ام حوكنملا ىف ىردآ ال ىنأ ريغ

 هملع ىف هكرتف س هسفن نع عفدي نأ هنوك لاح ردقي نآ الإ س ةرافك

 ٠ حكانلا ىلع ىهف الاو عنتمي نأ هيلع "نأ هلهج وأ

 هللا ىتتي نأ ى لقاع غلاب لك ىلع بجاولا نم هنأ ىرت الآ ربثج نإو
 اهل حيبتسي الو ث ا دبآ هسفن نم هريغل حيبي الف س رذي وآ ىتأي اميف ، هبر

 . هسنج ع ١ وذآ نم هنآ هيغ كش الام اذه و ؟ قحب هل سيل ام ريغل ١ نم

 وأ لالحل ١ نم اجرف حكني نآ ٥ رهش موص ق هل زوجي ىنآف

 ٥ ٠ ريجل ىنمتسي نأو ئ هلصأ ق م ١ رحل ١

 ، هسمل وآ هليبقت نم هنود ام نإو الآ هرذع نم لاح ىلع هفرعآ ال ىنإ

 ء هبرأ كلمب نمم نوكي نآ الإ هكرتب رمؤي امم س ةوهشب هتآرمال هرظن وأ
 ةوهشلا ءاضق هب ديري اهلبق نإف ع هتيرس نم الو اهنم هبرقي الف الإو

 هموصل ضقنلا ف ، هدمعب عماج نم ةلزنمب وهف ث اهلزنآو ةطقنلا لازنإو
٠ ةرافكلاو لدبلا مم



_ ١١٩ 

 قفادلا ءاملا هب لزن ىتح رمألا هب دازف هدصق نع عجر نإو

 ٠ همويل لديلاف 6 هدر نع هزجعل

 اهذخآ وأ ، اهمثل وه نإو ، هموص نم ىضم امل : رخآ لوتو

 نم هد ١ رأ ام ىلع م ادغ اهسسم وأ ‘ ةوهشلل اهيلإ رظن وأ . اهمضف ه ردصلل

 ٠ لاح ىلع نيرمألا نم لك ف نوكي ١ ذه ىلع 6 هنع عجرو 6 لا زنإل ١

 هترضحف ص اهلازنإ ةفطنلا نم هب دري ملو ةبحملا ةوهسثل ناك نإو

 ٠ همويل لدبلاف ، ىنمأ ىتح اهكسمي نأ ردقي ملو

 .. هموص نم ىضم : رخآ لوق فو

 ءىش الغ ث اهفذق ىتح هلاح ىف هترضح امنإو ، ةوهش ريغل ناك نإو

 هذه نم ءىش ىف نكي مل نإو ، هموي لدبي نأ همزلآ ضعبو س هيلع

 ٠ ىذ وآف ةوهسثل هنم ناك هنآ الإ ى عضاوملا

 ٠ هيلع د ١ ز ام ال اموي ل ديب ل ات ضعب و 4 هيف هبلع ء ىش ال : لوقف

 اذه ىف ةيرسلا وأ ةجوزلا ريغ نوكت نأ همكح ف زوجي ىسعو
 ادع ام هموص ف سم وآ رظن نإو ث همثإ ةدايز ف الإ ىمك عضولا
 ٠ همويل ىآر نم ىلع ضقنلاف > تاروعلا مرحم نم جرفلا

 امهب سب الو ث هبنذ نم هللا ىلا بوتي نأ الإ هيلع ءىش ال : ليقو
 & امسم ف لب الوأ دمعلاب اهرظن ىف ةآرملاك لاجرلا نم ةروعلاو أطخلا ف
 مر احملا تاوذ نم هسم وآ هرظن حيبأ دق ام ىلا اهدح نع جرخ امو

 فلتخيف ةوهسشثل نوكي نأ الإ موص ف ناك نم ىلع هيف ضقن ال اهريغ وآ
ء قفادلا ءاملا لزنأف ء ةوهلا هترضح نإو س موي نم هب ام دسفي هنآ ىف



 ۔ ١٢٠

 نم ١ درجم ء اسنلا ءطو نم هلاب ق رطخ آ لب 6 ءايشألا هذه نم ءىتل ال

 ٠ هموي لدب ىف فالتخالاغ ث هل ىهنلا

 ٠ هموص ضقن ىف هدمعت نمب قحلي نألا زاج ىهسشت نإف

 ٠ هيلا رلخذلا ق الو 6 هيف ضقن ال هجرفل سيمل اف 6 هل ةروع ال ىبصلاو

 امهنم لكب هضقن ف فلتخي نأ زوجي امم ةيبصلا جرخ ى امهنكلو
 ٠ هل هزاجأ ام ريغل ٥دمعتن نم ىلع

 راهن ف سنإلاو نجلا نم ى هتظقي ىف هركذب بعلي نمب ىلثب نم "نإو
 ىسعف ز ةفطنلا هنم جرختف س لزني ىتح هعنمي نأ عيطتسي الف \ هموص

 % همون ف هب هنآرما هب ثبعت نمب س هل سايقلا قيرط نم زوجي نأ

 هنأب س ىأر ىف هجو نم هيف ام ىنعم هقحلي نآ ىنمآ دقو الإ هبتني الف
 ٠ هيلع ءىن ال

 امهنأب هارأ ام حص نإ س هموي لدب نم هل"دب الف : رخآ لوق ىلعو
 ٠ ةلزنم ى

 ٠ هعفدي نأ امهنم لك ق ده زجعل لوفلا حجرأ ىنأ الإ

 نأ الو & اهب لزانلا . نذإب ال ١ اهلخدد نأ ةنوكسملا لزانملا ق سيلو

 هأرقي وأ هريغل اسرط حتفي نآ الو ث هزاجإ ام ريغل اهلخاد نم اهيلإ رظنب
 ، هموص ىف نوكي نأ نم ى هلك اذه نم ءىش ى هل دب الف الإو ى هيآرب الإ
 ٠ همو ضقن ق ء فالتخالا نم هي ام ىلع

 6 هع امتس ١ ق 4 عسو ال ام ىل ١ وأ 6 موق رمه ىلإ عمتس ١ نإ كل ذك

. موي نم هيغ هل ناك ام لدب ف هب “قح الغ



 س ١٢١

 تأروع نم ىفخف ىراوت امع سسجتلا ىف اقلطم ىهنلاب لوقلاو

 بذكلا فو ع نينمؤملاب ةبيغلا ىف طرنتلا نم هب ام ادينقمو ع نيدلا ق سانلا

 ىق اذه ىلع فلتخي هنأ الإ ص نيحلا ىف هزاجأ ام ريغل هيلع دمعتملاب

 لكل هضقن ى ايأر ضراعتلا نم هب امل وأ ى موصلا ضتاون نم اهنأ

 ٠ نيلئاقلا نيب امهنم

 هب لمعلاف ، همويل ضتنلاب لوقي نم ىأر اهب ام رهظأ هنأ الإ
 ح ملسو هيلع هللا ىلص ء ىبنلا نع ثيدحل ا ق » هموصي ام ىلوأ ن اك

 ٠ ءوضولا ناضقنيو مئاصلا نارطفي امهنإ : ةبيغلاو بذكلا فق لاق هنأ

 6 مالسلا هيلع ىبنل ١ نع “ كل ام ني سنأ قيرط نم رخآ ثدح قو

 ٠ ءوضولا ضخننتو موصلا دسف اهنإ : ةيبيغلا و بذكلا و ةميمنلا ق لاق

 زاج حم نإف ث ةيصعملا ىه اهلك هذه ىف اهنأ ةلعلا ىف نظلاو
 كرشلا ىلا هدادننرا ق ىردأ ال هلل اتو 6 اهلتمك نوكت نأ اههيسنتآ اميف

 ضقنلا ،ف كفإلا نم نوكي ام وأ ث روزلا ةداهسثو ةبيغلا نم ىبرأ هنأ الإ
 ٠ مايصلا نم هم آ

 ىنأيف 4 مالسإلا دعاوق لاح ىلع ةدهي نأ نم هنوك ى دب ال هنأ الإ

 . ناميإلا فئاظو نم هيلع ىنب ام عيمج ىلع

 ىلع ، نامز ف لفن وأ ضرف موص هل حصي نأ هل زوجي فيكف
 ء ناسنإلا صوصخ وأ مومع ف زاج مآ س نارفكلا نم هيلعو هب وه ام
 هلام مدعل زوجي ال ام ع دغ هقدصل هيلع هلدأف هنقح نم هفرعأ ال ىنإ و

 . ناهرب نم قحلا ف

 وأ دمثإلاب لحتكي نأ هنيع ف هل حيبأ دق ام ىلا رظنلاب عجراو
مهنمو 6 ةلع نم اهل ضرع دق اممو 6 دمرلا نع اهيوادي نآو هربغ



_ ١٢٢ 

 5 ههرك ءىش ىأن ىردأ الو س ريصلا هرك ضعبو ؤ هوركم هنأ معز نم

 ، م ايصلا ىف هجو نم هب ام ىلوأ اهنأك ةح ابال اف ے ةلدأ نم هل ام مدعلو

 ء قزبي نأ رمؤي هب ىذلاف هجرخي نأ ردقو همعط هقلح قف دجو نإف
 . ماعطلل ىرجمب سيل نيعلا نأل هب سأب الف الإو

 ة معطلا نم قاحلاب هدجي اميف هيلع ءىن ال : رخآ لوق فو

 ٠ مغلاب هدجم ام همزلي امنا و

 هموص ىف قسثنتسيف ؤ حئاورلا نم مسشي نأ هفنأ ف هل زيجأو
 ل دب ق نوكيف ؤ هير ةعاط نم هب ح رخيف %ؤڵ لط اي دصنخل الا هعنمي الام

 ٠ عفدب ال ىآر ف مكح نم هل ام ىلع % هموي

 ىلع نخدي الآ ى عضوملا اذه ىق هزنتلا قيرط نم هل ىغبني ىذلاو

 ىلع هناخد نم ءىش جلي الئل ، هركي امم هنإف ، هريغب الو دوعلاب ههجو
 ٠ هيرخنم

 ء هناسل ىلع رهظي مل ام س ءىنت ىلإ هب غلبي الآ ىسعف ؤ لعخ نإف

 ىف ام ىلع نوكي نأ هيلع زوجيف ث هقلح ىف همعط دجي وآ ث هقير ريغيف
 ٠ الف ال ! و هل دعل هيف حص هجو نم هلتم

 ءات ىنم ٨٧ ٥ر اهن ق هسا رضأ ك انسب نأ % همف ق هل عسو دخ لب

 ٠ د وع

 . ههركف س هرخآ ىف هكرتي نأ هيأر نم نإ : ضعب لوق ق ناك نإو
 ٠ ةنم . هلوق ق ٠ ... نم هب 11 ال

نم ىقيب هيفب ام ىلع رطني نم نإف همكح نم الإ اذه نإو ٠ "الك



 س ١٢٣

 اهل ام هارخأ ف لاني نأ ىسعل ث كسملا ةحئار نم هللا دنع بيطأ ىه حير

 ٠ ىقنلا بابرألا لضف نم

 ريخ » : لاق هنأ { ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا نع ثيدحلا فو

 مومع ف قالطإ نم هب ام رهاظ ىلع زاجف « كاوسلا مئاصلا لاصخ

 ، اموص الو اتقو صخي مل ذإ ، موص لك ف هتاقوأ عيمج ىلع ىتأي نأل

 . اموي هادع اميف زوجي نآ نم منميف

 مل ذإ هانركذ ام ريغل ال هلعلو هرخآ ىف ههرك ارباج نأ رثألا فو
 دنع 7 ناك هنآ عيبرلا نع ىورب ىذلا نم “© كلذ الإ هيغ حصي

 . رصبلا لهأ نمل امهناو ، ىلوألا

 نم لبي الأ رمؤي هنأ الإ سأب الف هتاذ ىف بطر وه امب اهكاس نإو
 ٠ عممتج ١ دقحت هم ام هقب ر

 ةرمح ق غبصلا نم 7 هسارضأ ىق وأ هتثل ىف هكاوسمل رهظ نإف

 الام هكوز نم هف لحنا . نإو > هقىر ع رجتي نأ هل زاج > ة رفص وأ داوس وأ

 ٠ عنمي الف ث هريغي

 ٠ هيلع ءىش الف ، هيمدي نآ دمعتي املو هكاوسب هوف ىمدأ نإو

 فرع نم هكرتي رمؤي ناك هنأ : ملعلا لهآ ضعب نع عفري هنآ الا

 زاج حص ناف كلذل ىمدب نأو دي ال. هنآ ئ هرمآ ىلع بلاغلا ق 6٨4 هسغن

 هموص ةحص ق هجو نم هلامب هامدآ نم ةلزنم ق نوكي نأل هدايق ىلع

 ٠ هداسف وأ

\ اضقن هقزيف هلعف . نم ىلع ن رآ ىردأ الو > اضرق هفرعأ ال ىنكلو



_ ١٢٤ 

 وأ هحنتمب ب ىنح ح عطقني الآ هفاخخغ هنل نم هجورخب ىلب ناو ٠ ١٦لك

 ٠ هيلع ءىن الو هل زاج س هكرعي

 نم ىقبيف ى هعلقي اميف ، هسارضآ نم هيذؤي اميف هل نأ ىرت ال وأ
 ء ةردك نم ىقبي امب سأب الو ؟ هريغف مد نم هطلاخ امب هعرجتي وآ ث هقير

 ؟ ةرفص ق تناك نإو ت اهل مكح ال هنآ ىلع ى ليلد نم رثألا ىف امل ال

 ٠ اهمكح كلذكف

 ى هسفن هب ىيحي ام ىلإ ، ضرملا وآ ستطعلا وأ عوجلا هرطضا نإو
 اهم ل زف دخ ام اهنع هب عف دي ء ا ود وأ 6 هلكأب م اعط وأ > هيرشب ء ام نم

 نم هيلع سيلو ك ٥ رخآف ليللا ىلا هكرت نأ 6 هكلهم نأ هفاخ . ء ١ د نم

 ٠ هرطفأ ام الا هئارو

 ةلزان ف ءعىزنجي هب ام رادقم ىلع ث هبرش وأ هلكأ ىف ديزي ثنأ ال

 ٠ هرهش ةم زح كنه ق ٨ هد_صمعي قحليف % ٥ ر ذع نم نوكي ال ال ال , هرض

 لماحلل حابأ هنأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ع ىبنلا نع ثيدحلا فو
 ىلع اتفاخ اذإ امهنأ ىلع لدف ث ةرورضلا لاحل ارطفي نأ عضرملاو
 هنود ام وآ ث امهتابحل ةدام نم امهب ام ع اطقنال ڵس ةرضملا نوك امهيدلو

 ردق ابرشي وأ الكأي نأ ث امهترضم ىلا هنوك ف ىعادلا ، امهصقن نم
 . معفتريف امهنع ررضلا عفدني هب ام

 ىف ضيرملا لثم ث امهرهش نم هاترطفأ ام الإ هئارو نم امهيلع سيلو
 ق رظنلا هل نأل 6 مزلآ نكب مل نإ 6 هل هموزل نم هقوف ام وآ 6 هزاوج

 ٠ امهنود هضرم ق ةقلم ١ نم هلمتحي ام را دقكم

 نأ امهقح ىف حصي نأ زوجي فيكف امهيلع ريغلا قح نم وه ذإ
٠ امهيلإ هثادآ نم دب الف الك امهتتاط نم هنأ دجي ام ىلع هالمحي



 س ١٢٥

 اذه ق هيوجو نم هيلع هدا ز ام وأ 6 عضرملل ٥زوج لاق ضعبو

 ٠ اهريغ نم هب سنيعي ءاذغ هل دجي مل اذإ امي هدا رآ ناك نإ ؤ عضوم ١

 ربخلا ف نكب مل نإو 6 امه رذع نم هنأ هيف كن الام اذهو

 سيلو ء رظنلا لدع ىف باوصلا نم دعبي الآ ىسعف ص هيلع لدي ام

 .٠ هاتردقف امهيدلو ىلع اتنمآ ىنح هاترطغآ ام الإ الديب نأ الإ امهيلع

 ، انيكسم هترطفأ موي لك ف معطت نأ امونم لك ىلع نإ رخآ لوق فو
 امهيلع نوكي نآلا اذه لثم ى ميقتسيل ال ذإ ءارآلا ذاوش نم هلعلو
 ٠ اهمزل وآ اهل زاج امي 4 ءافولا ىلع ءازجنا

 مهل زاج ث ىناثلا رهسلا امهيلع لخد ىنح امهفوخ ىف اتيب نإو
 ٠ امهتاف ام لدب الا امهيلع سيلو هالكأت نأ

 امهرضح ىتح هئاضق نع امهزجع ىف وآ هي ام ىلع اتماد ناق

 ٠ امهمزلت اهنأ هم ةيصولا ىف فالتخالاف ، هال ديب نأ ليق نم ، توملا

 ىلاعت هللا نألا 6 كلذ امهمزلي ال نم لوقو 6 اهيجوأ نم لوقل الوأ

 ٠ امهنع هطحف امه رذع دت

 . ربكلا امهب غلب امهم ث زوجعلاو ريبكلا خيشلا ف ءاهقفلا عمجأو
 ابرشي وأ الكأي نأ امهل نآ ىلع ث رهشلا اذه موص نع زجعلا دح ىلا
 ىلع ةفاخملا عم امهل سيل ذإ ، ررضلا امهنع عفدي ام ردق ث هموي لك ف
 ٠ امهيلع نوكي نآ الضف هافلكتي نأ هموص نم امهسفن

 قح نم هنأ ،\ لاح ىلع امهن ايصع نم راص اذه ىلع هالعف ناف

 هيلع ةردقلا عم هكرتف ، اهرضي ام اهنع عفدب نآ ؤ لاب ىذ لك ىلع سفناا
٠ انيكسم معطي نآ ٥ رطفأ موي لك ق امهنم لك ىلع هنآ ال ١ 5 لالض ع ون



_ ١٢٦ 

 ليق هنأ ء هللا همحر ؤ ديعس ىبأ خيشل ١ نم نظ قف : رخآ لوق ىلعو

 همصيلف الإو ، نيرسوم اناك نإ س امهنم الدب امهنع هموصي نم نارجزي

 ٠ نبرسعم اناك نإ ئ امهم احرآ نم دحأ

 زوجي امهيأ ر نع ريغل ١ هي ع ريني نأ ىسعغ ئ حص نإ ١ ده ىلعو

 ٠ ٥ال ديب نأ امهموزل ات اط ىنمو ك امهيزجي نأ ٥د ايقت ىلع

 هلدم نم نوكب ام وأ & ءا دأ همايص ىلع اردق نإ : ثلاث لوق فو

 ٠ امهيلع ىذلا وهف \ ءاضت

 ىزجي ال ريغلا نم هل موصلاو ث ةخوسنم ماعطإلاب ةيدفلاف الإو

 ث ةالصلاك نادبألا ضورغ نم هنأل ، ديعب ىبنجأ الو بيرق ىلو نم ع امهنع
 ايقب نإو اموص هالدبي نآ اهمزل اموي هاردق نإف هيلع نم الإ هب موقي الف
 . امهيلع ءىش الف امهزجع ف

 هموص ى ةباينلا نأل ء حجرألا وه هنإ لوقأ ىأرلا اذه ف ىلعلو
 ىلع ث نيكسمل موي لك ف معطلاب هيغ ةيدفلاو ، حصي ال ريغلا نم امهنع
 ىلع مكحلا ىف هيقاب اهلاح ىلع دعب هرادقم ف فلتخم ىأر نم هب ام
 . مزحلاب هتوبث ىلع لدي ام هل دجأ ال ملعلا لهآ نم اهاري نم لوق

 نوكي ام وأ » ءا دآ هاموصي نأ اموي هاتاطآ ىنم امهيلع نآ ىرن الآ

 ؟ امهيزجي ال ام اذه ىلع امهمزلب ىنأف 6 ءاضق هلدب نم

 نانوكيف دحاو لاح ىف اعمتجي نآ امهقح نم هنآ هيف حص نإو
 ٠ ارذعي نآ هللا نم امهب ام قحف الك ۔ اعم

 ايصوي نأ امهمزليب نأ اردقي ملو ع اتام ىتح امهزجع ف ايتتب نإو
٠ امهملع ء ىش ال كلذكف امهنع ل ١ ز وأ & هب



_ ١٢٧7 

 هل دبع سفن فلكي نآ ، هنيد نم ءىنن ف هيلع زوجي ال ذإ
 ىارب ، نيح ف هريغ ىلا هفلاخي نأ هل زوجي الام اذهو ث اهعسو الإ

 ٠ نيدب الو

 ز اجف > امهنع هطح دق ا ىل اعنو كر ايت هنآ ىلع ل د ام هيف سيل وأ

 لقتني نأ ، امهمزل هبوجو نوك ف زوجي فيكف ث ىلب هباوج ف لاني نذا
 ٠ امهنم هئادآ نع زجعلا ةلاح امهريغ ىلا

 ىلع ىتلا هقوقح صلاخ نم وهف ريخلا نم ةعس ف اناك نإو

 همكح ىف بجوم © لاحلا ىف هي هل ءافولا نع زجعلاف ز ريغ ال ناديألا

 ء هيف رظنيف لاوحألا نم هتباثمب نوكي ام وآ ڵ عضوملا اذه ف هلاوزل

 . هردق نمل ىآر عضوم هنإف

 نع اذه نع هلاس نمل ث هللا همحر ث ديز ني رباج خيشلا لوق فو

 رهسنشلا ق ١ رخآو مايصلا ىلع الوأ هلدف ‘ اهئايلوأ نم ليحلرلا مآ

 . هدعب نمو هفرعاق هركذ اميف ماعطإلا ىلع لباقت ماع نم ىناثلا

 هنأ ڵ ءاسفنلاو ضئاحلا ف “ ع امجإ نم قحلا لهأل ام ىلإ عجراف

 نم اهنود ام وآ ارهطت مل ةدعلا ىق اتناك ام ى ةالص الو امهل موص ال

 ٠ ٠ عاونأ نم امهسجن امل مومع ىف ارظتنت ةدملا

 اذه ىلع اتملص وأ ء هزاوج وآ هموزل داقتعا ىلع اتماص نإف

 نآ الو ث امهمزلب الام امهسفنأ امزلت نآ امهل عسا وملا نم ال هنأل ، اترفك

 ٠ امهقل اخ نيد ق هل زا وج الام ا زيجي

 . امهب هلوزن موي امهيلع نأ عضوملا اذه ف ىأرلاب لوقلا امأو
. امهموي ةينب ىف هلكأ نع اكسمي نآ امهنع هلاوز مويو



١٢٨ 

 اموبلع بجاولا نمو ث امهئيجم موي هالكأي نآ امهل نإ : ناث لوق فو

 ٠ نبرمذلا نيبي انقرف س امه رهط موب اكسصمتن نآ

 . نيلاحلا الك ىف هالكأت نأ امهل زوجيف : ثلاث لوق ىلعو

 6 رهطل ١ موب هلكأ نع اكسمن نأ امهل بحنتنسي : عب ١ ر لوق ىلعو

 امه دافأ ام نسحآ امو 4 رزولا نم هب ام مدعل > سأب الف ٥ اتلك نإف

 ٠ طايتحالا نم هب 1

 اهي ام حصأ ةزاجإلا نإ : ةعبرألا بهاذملا هذه فق لوقأ ىلعلو

 ٠ امهل عفن ال ام المعي نأ امهمزلب ال ذإ اهمكح ىف هجو نم

 لدب نم امهل دب ال امهنآ ىلع لد ام س نيملسملا لوق ىف نأ ىرت ال وأ

 امهيزجي ال ذإ ال وآ هانلكأ ءا وس ء نبعضولما الك ق امزج امهل امزال ء نيمويلا

 ؟ امهلكآ كرت لدبلا نع

 5 امهرهنت ىف دعي اذه ىلع اتناك نإف ، امهرهط ىف لاح لك ىلعو

 نم همدقن ام ىلع امه رهطت دعي ء انيل اغ ،\ امهم ايص م ايآ نم هرغ ق وآ

 ٠ ىقبي امل ءا دألا ى امهمابأ

 اذهو ، امهنم لك هب رمؤب ىذلا وه امهتاف ال ءاضقلا ف ليب
 . منمي نأ ىأر ىلع زوجيف س هتوبث ىف فلتخي هنآ ملعن الو ؤ عف" دمي ال ام

 زاج ٤ امهيلع رجفلا علط ىتح لسغلا اتكرتف ليلب اتريط امه نإو
 ىف ىأر وأ نيد ىف هجو نم س لضفلا ىوذل بنجلاب ام ىلع انوكي نأل
 ٠ لذضغلا اذه

نم رثكأ ئ عضوملا اذه ىف ةرافكلا ق ديدشتلاب لوقلا ناك نإ



١٢٩ 

 رذعي هب ال ال ى لسغلا نم همزل دق ام هليل ف كرت نم ىلع ةبانجلا

 ٠ دمعل اي هل هك رت ق

 حص نإ ث لهجلا وأ ملعلا عضوم ف امهنيب ةاواسملاب ىسعف
 ارظني نآ امهنم لك ىلعو س لدعلا نم ىندألا ىه نوكت نآ ، ىنرضح ام
 دجت وأ س ةدعلا ىضقنت ىتم ى تاولصلا نم امهرضح ام وأ امهموصل

 نم ىقب امل ةمئاص اهرهظأ ىلع حبصتف ث اهمامت لبن نم اهيف رهطلا
 ٠ اه رهش

 % اهرذع نم نوكي امل ال س هل لستغت ملف دمعلاب هتكرت ىه نإغ

 ، اهرهست م ايآ نم اهيلع امل ةمئاص ء اهلهج وأ اهملع ىف كلذ ىلع تحبصأو

 موصل ا ىفو س اهرمأ نم اذه ىلع اهتاولص نم هتعاضأ امل ةرافكلا و لديلاف

 ٠ اهمويل لدبلاب ليق دق
 ٠ اهموص ق ة ر افك نم هيلع دا ز ام ال . ىضم آ : رخآ لوقت ق و

 ىف ىمعل ال امهنم كلذ ناك نإو ث ةرافكلاو لدبلل رهستب هيغ لينو

 نم ىلع اهبوجو ىف فالتخالا نم نوكي نأ ىسعف ع امهل هزاوج نم نظ
 ٠. ٥ ىن دآ ٠

 قحاف ث امهل امم ال هنأب ملعلا دعب لهاجتلا هجو ىلع نكي نإو
 . امهتآرج نم نوكت نآ ةرافكلا ق امهب ام

 . اهنع عطقن ا هنأ الإ اهليل ىف رهطلا تأر نأ دعب هكرتت مل نإو

 ةمزال ةداعإلاف ؤ اهمامت لبق اهيلإ عجر مث ع ة دعلا نم هب ام ىلع ىهو

 ناك دق هنأ حصف ملع دق هنأل س اهمايص نم اهل نوكي اميف س اهل

 ٠ اهمايأ ى

( ٢٣ ج راثآلا بابل _ ٩ م )



. .١٣٠ 

 3 ادبآ هفالخ عضوملا اذه ف ىعديف لوقي ادحأ نآ ملعأ الو

 .دعب اهعجارف اهيلإ داع مث % رهسلا اذه ىق هتمنآ دق نوكي نأ الإ

 ٠ ىضم نأ

 ٠ ىضتنا دق هنكل اهل متي نآ ىآر ف لوق ىلع زوجيف

 ٠ اهتدع مايآ ىف اهل هنعجارمل هتداعإ نم اهل دب ال : رخآ لوق ىلعو

 اده موص ىف اهل سيلف ث رهطلا مكح ىق ةلزان ةضاحتسللاو

 دمعلاب ىه نإف ى امهعدت نأ ضرفلا ةالص فق الو ء اهيلإ داع مت رهنلا

 زاوج اهسفن ق نظت نآ الإ هتعاضأ امل ةرافكلاو لديلاف س امهتكرت

 طحنت وآ اهمزلت اهنأ ةرافكلا ىف فلنخيغ ، هميرحتبي ةلهاج س هتكهتنا ام

 ٠ اهنع

 نأ الإ اهيلع ءىش الف ث هتبكترا ام لالحتساب ةنونيد ق تناك نإو
 . اهتيب ءوس نم لاح ىلع اهبر ىلا بونت

 ملسف ث هلتع حصو ث ملحلا غلب اذإ ىبصلاو ، ملسأ نإ كرشملاو
 ٠ همايآ نم ىقبي ام موص امهيلع نإ ليق دق ص رهنلا اذه نم موي ق

 هنوبت نم عنميق ؤ % ركذلا لهآ نم هفالخم لوقب ١ دحآ نأ ىردآ الو

 ٠ همايص موزل ق

 اماص ءاوس ث امهموي ىلا ىضم ام لدب ف فالتخالا نإو ٠ الك
 همزلا اضعب نإ ىتح ث هالدبي نأ امهيلع ىري نم لوقل 4 هالكآ وآ هيف

 هيدؤي الف ةدحاو ةضيرف هيأر ف هنأل ٠ همامتب ارهش ىضاملا قوف
٠ اقرفتم هئاضق ى الو الك ص اقرفتم اذه ىلع



_ ١٣١ 

 موزل ق امهنيب ام قرفل & ىبصلا نود كرشملا ىلع ٥آر نم لوتو

 ٠. امهل ديعتلا

 ٠ حصخلا وهل اذه نإو الآ س الدب ىضاملا ىف امهيلع ىري ال نم لوقتو

 ويخ لاح ىلع ىآرلا ىف باوصلا نم جرخي ال هلبق ام ناك نإو
 رفغي هنأ ىلع ليلد نم ىلاعتو كرابت ى هللا نع كرنملا ق ام .&\ حجرألا

 ٠ هخرع وأ هلهج هرفك مايأ هفلسأ دق ام هيلإ ةبوتلاب هل

 مالسإل ١ « : لانت هنأ ئ ملسو هيلع هللا ىلص > ىبنلا نع ربخل ا ىفو

 وأ لقت ع هلامعأ ءىيس نم همدقت نم عطقي هنأ ىلع لدخ « هلبق ام "بجي

 ٠ هل الصأآنتسم ئ رئك

 لوقل ٠ فلتخم { هالكأب نآ مويل ا كلذ ةيقب ق امهل نأ ق ىآرل ١ و

 . هزاوج نم عنمي نم لوقو ث هزاجأ نم

 & ة رافكلاب لاقت ضعبو ث هلدبي نآ نم هيآر ىلع هيف دب الف ث هلعف نإف
 ٠ هلاح ق رذعي ال ال ى هدمعن نم ىلع هلعلو

 ٠ ىلوأ هب ىمف ، هجو نم هب ام رهظأ نوكي نآ ةحابإلا ف ىسعو

 سيلف ء هموص ىلع ردقي نم دحب راص اذإ ىبصلا نأ رثألا فو

 ح انيكسم موي لك ىف هنع امعطأ هالعف نإف ى رمؤي هب امم هاعنمي نآ هيدلاول
 ىنكلو ءاضقلاب ليقو هلام نم هنع معطأ هلاح ف هيأرب هكرت نإو

 لوق ىفو ىأر ىلع حصي نأ زوجي ىسعف ى اقهارم نوكي نآ الإ هارأ ال
 هيلإ ةفاضالاب مزاللا نم ال هنأل هيلع الو هعنم نم ىلع ءىش ال رخآ
 ىف هكرت ىلع هنإف رمؤي ةقاط ىذ هب ناك نإو اذه فق بهذآ ىنآو الإ

ءاميإ الو حيرصت ىف هريغب هيف لاق ادحأ نأ ملعأ الو زوجي ال هلعف



. ١٣٢ 

 اذه لمت عضوم ىف ىبصلا غلب وأ كرما ملسأ اميرو هيلع لدأف حولت ق

 ىتح امهيلع هب ةجحب مايق امهمدعل اموصي ملخ امهب رم مث رهشلا
 داز ام ال امهناف ام ءاضقلاو ىقب ءا دأا امهمزلف هلك وآ هضعب ىضم

 .٠ رذع نم امهل امل ةرافك نم هيلع

 نونجلا ءاد هلمن وأ رهشلا اذه ق هياصأ نإ نونجملا ق لوقلاو

 ىضم اميف همزليف همامت لبق هلقع هيلإ عجر نإ نوكي هلثم ف رم ام ىلع
 ٠ همايص نم هتاف امل لدبلا هيلع ىأر نم لوقل همايأ نم ىقب وأ

 6 ىضقن ١ ىنح هن ونج ق ىقب نا و 6 ام زال ١ ٥ رب ال نم ل وق و

 . هيلع ءىش الف

 _ هتناط لاح هب دا رأ هلعل _ هنت افإ دعي هلديب نأ همزلي ال نم لوقو

 لد ام .& هم ام ىلع م اد ام \ هنع ملقل ١ ع افترال ح هبآ هلبقت ام نأ ال ١

 ٠ هيلع ء ىش ال هنآ ىلع

 ، هموي راهن ىف نج مث ث هليل نم هموص ةين ىلع هيف حبصأ نإو
 ٠ دب ال ام هنم هب نكي مل ام ع مويلا كلذ متي ال هل زاج

 6 هئارو نم هيلع داز ام الإ ڵ هد اسف مكح هنوك ق ىضتقي نآو

 عمجأ هسقن ق هاون نإ عغدب ال ىآر ىلع نوكي نآ الإ هداقتعا مدعل

 . عنميف ضقتني هب ام هيف تأي ملف

 ء قاطأ ذإ اهيدؤي نأ نم هل دب الف ع قافآ ام دعب ةيقب نم هل ناك امو
 ٠ اه رطفأ ٥ زاجآ 11 وه ن اف

ىآر الو نيد ى اهموزل ىلع زوجب ال ذإ س اهردقف هنكمآ ىتم لدبلاف



_ ١٧٣٣ 

 نوكي هب ام ردجأف ، تام ىتح هلقع هينإ عجري مل نإو ع اهيدؤي نآ الإ
 ٠ هير نم رذعلا هل

 مكح نم هلاح ف هل امي > هوتعملا وهف ةنس ىلا هلاح ىلع ىقب نإو

 ن اك ام موي ىق هل حصي نأ زوجي فيكف اذه ىلعو . هل امو هسفن ق

 ٠ هل لتع نمل هين الو ؟ هطرش رش نم ةينلاو 6 موص نم هل

 دجأ مل ذإ ح ها رآ ال ىنإغ هم ليق ن او ح اهجو هملعآ ال انآو ز اج مآ .

 ىمغآ مث ح ليلل ١ نم ه ١ ون نإ رهشل ااذه ق هيلع ىمخم اف ٠ دعبو

 هنبح ىق هل دقعني مل هنل & ىآر ىلع ء همويل لديلاف س رجفلا لبق هيلع

 ٠ هموص نم همي دارأ ام

 4_تيت ىلع وهغ هموصل ادقتعم نا د هنأل هيف لدي ال ليقو

 ٠ اهنع عجرب مل ام

 دعب هيلع ىمغأ مث ، موصلا ةين ىلع هلقع ىف حبصأ نإو
 عضوملا اذه ىق هنأ ملعأ الو ث مويلا كلذ ىف هيلع ءىش الف 0 حبصلا

 ٠ همامتل ىنعملا ىف هبسشثم هنأل ث همامت ىف فلتخي

 « هم ايأ نم هيلع دا ز ام وأ ك اموي ى رخآ ةليل ق هب ام هيلع ىقب نإو

 . ىرحأ هب ىمهف رمؤي ةدايزلا كلت ىف هب ام رثكآ اهنأك ةداعالاخ

 ىردأ الو & ء هلاق ام ىلا بحألا وهف داعأ نام > امهيق ءىش ال ليقو

 طايتحال ١ ىنعم ىلع الإ : هلوق نم اذه ىلع جرخي هنآ ه دبعي نأل هقح ق

۔ مكحلا نم هريغ ىلا ىرجي نأ هقيرط ى هنكميف ، هديرب نم قح ف



١٣٤4 

 م دحأ ف سيل ذإ سأب الو ع هلبق نم ىذلا ف هجولا وه كلذ نإف
 ىلع امهنم لك ق لدي ام دوجوب 6 ىأرلا ق با 9 ص أ نم هجرخي “نمَو

 ٠ هلدع ةح .۔

 هلك رهنلا ف هب ام ىلع ىتبف ث هلبق نم "نج وآ هيلع ىمغأ نإو
 ٠ هلقع لاوزل هيلع ءىش الف س ىضقنا ىتح

 حصألا و رهظأل ١ وه ١ ذهف { لدبل اي عضوم ١ ١ ذه ق ليق نإو

 ءاضقلاو 6 ىقبي 11 ءا دألاف همايأ نم ءىن ةيقب ق قافأ نإو 6 رثكألاو

 ٠ همايص نم هتاف ام

 ٠ هلدبي ال نا ىضاملا ف هل زوجي ىسعف رخآ لوق ,لعو

 ةرثكس ى حبصأف ث دنترغ هرهست نم ةليل لوآ ىف برش وآ لكأ نإو

 ٠ هل موص الف 6 ٥ رطف ال و هموص نم هين ىلع ال

 نم اذه ىلع هل حبصي نأل زاج ث هتقو ىف هاون دق ناك نإو
 7 لخد نأ الا 6 هرذع نم وه 11 هيرشو هلكأ ق نكي مل ناو 6 هرمأ

 ٥ ٠ رجح عضوم ق ةيصعم ١ ةهج نم ضقنل ١

 ىف فالتخالاف ، اهموي حابص ىلإ ىرخآ ةليل ف هلاح ىلع ىقب نإف
 رم ام ىلع ةرافكلا ف نوكيو ث اهموص ف لدبلا نع هيزجيف ى هل حصي هنأ
 مثكتنم ن نتف ) : هركذ نع لوق ىف نإو !و الأ ث اهموزل ف هجو نم اميف
 ىف لد ام 0١ خ خأ ]ماكيأ ثنتم “ة“دعتف رتفتس ىلع وآ اتضي رتم
 هانغ ف رغاسمللو 4 هرارطضال 4 ةرطف ق هل صخر دق هنآ ىلع ضيرملا

 ٠ . هرايتخال هرقغ وآ

.أ ةرتبلا ةروس نم (١٨٤ ةيآلا نم )١(



١٣٥ 

 ض ماعطلا ىمتشي الآ هرطفي نأ هب هل زوجي ىذلا ضيرملا ةدحو
 ٠ مايصلا ىلع ىوقي هب ام ردق ةوهشلل هنم لكأيف

 ىوقي هب ام رادقمل هلكأي الأ موصلا ىلع هلجأ نم ردحتي الأ لينو
 ٠ هلعف ىلع.

 هيف دب ال هنأ الإ ، هل زاج هب الإ ةقاط هل نكي مل اذإ هيف ليقو
 ، هسفن ىلع هموي ف فاخي نأ ال ، الف الإو هليل نم ةين نع نوكي نآ نم.
 هكرت نإف هيلع امم عضوملا اذه ف وه لب ، هب ىيحي ام ردق هل زوجيف
 ٠ كله رذعي هب امل ال

 برشيو لكأي نأ هل زاج ث هراطفإ ةين ىلع حبصأف ليللا نم هاون نإف
 ٠ ررضلا هسفن نع هب عفدي ام ردق هب ام ىلع ما د ام ، هراهن ىف

 ، رطفأ ام لدب الإ موصلا ىلع ىوقي نأ دعبم هيلع ءىش الو
 . هل ةمزال هب ةيصولاخ الإو ى هتايح ف هاضق هيلع انيد نوكيف

 وهف هلاح ىف هل ىصوأف طاتحا نإغ ث هيلع ءىش الف هزجع ف ىقب نإو
 ٠ هلام ثلثت ىق

 نم ةدعب رطفي نأ ڵ ضرفلا اذه ف هب زوجي ىذلا رفسلا "دحو
 ركذ نم ، رحب وآ رب ىف هيلع مزعف هدارأ نمل ، نيملسملا لوق ىف رخآ مايآ

 نيخسرفلا هجورخ ىف ىدعتيف هدالب قرافي نأ وه رحو دبع ىثنآو ا
 زوجي هنأ ىف فلتخيف ايصاع هلل هب نوكي ءىش ف وأ ى ايغاب جرخي نآ الإ
 « ٠ الوأ هل

 ىصاعلا ىلع ىتأي نأل زاجف ث ميمجلل مومع ف هنأك ةيآلا رهاظو
دي ال: هتكلو . ليلدب صخ هنآ حصي نأ الا > ىلوأ هي لمعل اف ؤ عيطم ١ و



 س ١٣٦

 هنطو دوحح نم جرخي نآ دعب ليلدب هل ةين نع نوكي نأ نم هزاوجل

 لبق هاون نإو ؤ رصقلاو عمجلا هيف هل زوجي عضوم ىلإ رجفلا لبق

 . هراطغإ نم همار امل هزجي مل هراد نم هجورخ

 لاح ىلع عنمي الف ةين ىلع نوكي نأ زوجيف رخآ لوق ىلعو
 ٠ هنطو ق حبصي نأ ال ! ‘ هل ٥ ز ا وج نم

 ىلع ءاضتقلاف الإو ئ همويل لدميلاف > كىىمأغخ رذعي هي 11 ناك ناف

 ٠ هموص نم ىضم 1 ىآر نم هي ام رهظأ

 ٠ هموي ءارو نم هاتآ ام ىلع هل ءازج ةرافكلاي ليقو

 نم هيف زاج ص هل هزاوج نم نظ ى هلهجل ناك نإف : رخآ لوق ىلعو
 ىف هنع طحنب ال ء هلثم ىق هب ح”رثص دق ام ىلع س سايقلا قيرط

 ٠ هلدع وآ هزاوج

 ىلإ هرفس ىف راصف هقراف نأ دعب نم وأ هرضح قف دمعت نإف
 ىف هجو نم هيف رم ام ىلع لدبلاف ، عنملاب هملع دعب هلكأ نم هاؤن ام
 ٠ هيلع رد قف ، هنكمأ ىتم هل نامزال ةرافكلاو ىآر

 _ دعب رجفلا علطي الو _ هنارمع زواجف ي ارفاسم هدلب نم جرخ نإو

 ىذلا دحلا وهف امهادعت ىتح هكاسمإ ف ىقب نإو س هلعف اميف هيلع

 ٠ رمؤي هب

 هلعف نإف ء امه زواجب ىتح هلكأب نأ نم هل عنمل اي كد ام رخآ لوق ق و

٠ هل ديب نآ كل د هموي ف همزل



 س ١٣٧

 امهنيب اميف ىقب وآ ث هيلإ عجرف امهزواجي نأ لبق عوجرلا ىون نإو
 ىف هل سيل ذإ موصلا ىلإ هتين لوحي نأ نيحلا نم مزعلل همزل امئاق
 . امئاص اهيف نوكي نأ الإ نيع ةغرط مويلا كلذ ةيقب

 ىه لي الك \ هرفس م ايآ نم ال اهنا \ هرهش نم اهيلع داز ام عد

 دمعل اي اه رطفأ وأ ئ اهم اص هيلع وآ هل اميق 6 هرضح م ايآ نم ل اح ىلع

 ٠ اهمارح كهنناف

 كلذ ن اك وأ ئ رثكأ وأ اموي م اص رفسل ١ ق ء ١ دتيال ١ ىلع وه نا و

 هليل نم ةين نع هرفس ف هل آ دعف ؤ هنطو نم ح رخ مث . رضحل ١ ق هنم

 ٠ هل ه ز اجآ وآ هيلع هيجوأ امل ال ۔ ه رطفي نأ

 حصي ال هنإ : لوقي نم لوقل ، فلتخم همايص ف اذه ىلع ىأرلاف

 نم ءىشل نوكي نآ الإ ع راطفإلاب هيف هبقعأ اذإ ء رفسلا ف ناك ام هل
 هلديب نأ نم ىأآرلا اذه ىلع هل دب الف ، ضقتنملا وهف الإو س راذعألا

 ٠ هماد هنال عمجأ

 . الوصوم هرفس ق نوكي اميق ئ همامتب نيرمألا ق لوقي نم لوقو

 .٠ هرضح ق ارخآ نوكي وأ > الوأ ناك امم

 هرثأ ىلع نوكي ىتح ع رفسلا ف ام حصي ال هنأب : لوقي نم لوقو
 ٠ نيفرطلا ننجم هيآ ر ق اقرف همي الصتم { رضحل ١ ف همدقت ام

 . نيرطف نيب هرفس ف ناك ام الإ ضقتني ال هنأب : لوقي نم لوقو

 دق هللا نأل ئ كرت ام هيلعو > م اص ام هل نأب : لوقي نم لوقو

 . هل ديم نآ هم زلم ى ذلا وهف هلكآ ناغ > ٥ رطفي وآ هموصيب نأ نبب هربخ

. هل متي نأل ز اج هماص امو



_ ١٣٨ 

 ىف همتآف س موص نم هب هل ام ىلع موي ف هرفس نم مجر نإو
 هنآ ليلدب ٠ رفسلا مكح : لوقو ، رضحلا مكح هل : لوقف .\ هرضح

 ىف اهلخدف ث ليللا نم هرطف ةين ىلع هدلب ىلإ هرفس نم عجرف ءاج ول
 . ٥هر اطفإ ىلع نوكي نأ هموي ةيقب ق ى آ رل ااذه ىلع هل ر اج ؤ ٥ ر اهن

 ة اهضيح نم رهط ىف مويلا كلذ ىف اهدجوغ ةجوز اهب هل ناك نإو
 الكأ هل زاج ام هيف هل زوجي دق ذإ ث اهعماجي نأ هنم رهطتلا دعب هل زاج

 جرخ ول ذإ رفسلا مكح ف دعب هنأ ىلع اليلد اذهب ىفكو ، اعامجو ابرىئو
 كسن الام اذهو ث هلكأي نأ هيلإ ةرورض نم الإ هل زاج ال رضحلا ىلإ هنم
 . اعامجإ همارحل هين

 ىتح ، اموص هيلع ام ءادأل هاون ام ىلع اموي هرفس نم عجر نإف

 جرخف س اراهن اهلزن وأ ث هتليل نم جرخ مث ، اليل اهلخدف هدالب ىلا ىتأ
 اذه ىلع زاج ث اهنارمع ىدعت ىتح ص هرثإ ىلع نوكت ىتلا ةليللا ف

 دق دحاو رفس هنأل ، هداسفب لوق نم هيف ام ىنعم هقحلي نأل ىأرلا
 . نيرفس انوكيف زجاح امهنيب عطقي املو ع اراطفإ هبقعاف ث هيف ماص

 ، اهنم جرخي نأ هل ادب مث ، هموص ةين ىلع هدلب ف حبصأ نإو

 اذه ىف هل سيلف ، هموي ى اهيلا عجر مث ، نيخسرفلا زواج ىتح راسخ

 ٠ رذي وآ هيف ىتأي اميف رضحلا مكح الإ عضوم

 عجر مث ى امهادعتفغ اليل هنطو نم جرخ نإ اذه نم سكعلا ىلعو ..

 حبصأ نإو كلذ ىف رفسلا مكح هل نإ الإ ى اراهن ىشعلا وآ ةادغلاب هيلإ
 ىلع ىقبو ، لعفي ملف ع هراذعآ نم ءىشل ال هراطفإ ةين ىلع هراد.ف
هيلع نوكي ال نآ. لوق ىلع زاج ، هموص ف ليللا هيلع لخد ىتح هكاسمإ



 س ١٣٨٩

 موقت لكألا ةين نإل هموص نم ىضم ام لدب رخآ لوق فو هموي لدب الإ
 ٠ لعفلا ماتم

 نأل دمعت نم ىلع ام هيلع نوكي نآ زوجيف : ثلاث لوق ىلعو
 . هبف رطفي

 ح هرمضأ ام ءوس نم هللا ىلإ ةبوتلا الإ هيلع ءىش ال : عبار لوقن فو
 ح هيف لدي الف ص هل مات ىآرلا اذه ىلع هموص نأل ح اهيلع داز ام ال

 ٠ هرهظآ وآ هافخأ

 © هلكأب نآ هراهن ف هل ادب مث ، همايص نم ةين هيف حبصآ نإو
 هضتن ف نوكي اذه ىلع لوقلا ، هاون ام ىلع متو ؤ كلذ نكي ملف
 ٠ هم امت و

 ء هرطف ةين ىلع ارفاسم اهنم جرخي نآ هليل نم هدلب ىف ىون نإو
 هيف رفاس نإو ث مويلا كلذ ف هل زجي مل ، ارضاح اهنارمع ف حبصأف

 جرخي نأل زاج ث رفسلا نم هنأب هامعل هرطفأ وه نإف ع موصلا ةينب
 رظنلا لدع ف هيلع زاج ىأر ف لوق نم ث ةرافكلاو لدبلا ف هب ام هيف

 ٠ رضحلا مكح الإ عضوملا اذه ف هل سيل ذإ ا

 نأ ، هزاوج نم نظ ىلع نوكي نم قح ف زوجيف رخآ لوق ىلعو
 ٠ هرذعي نأ ةرافكلا نم هي ام ىلوآ نوكي

 هلوت ىلع هلبق نم وأ هلاح ف هل "نع ىأر نع نوكي ىتح ليقو
 بوتي نآ نم هل دب ال هنآ ريغ ث هيلع ىهف الإو ع هيلع عجري مل هب نادف

٠ هلالض نم هبر ىلإ



١٤٠ 

 ، امئاص هرفس ف حبصي نأ هليل نم ىونف هدلب نم جرخ نإو
 ء ديعس خيشلا لوق ىفف ، هرطفآ هموص نع فعض نإو ء هردق نإ

 ء همزل موصل ا ىلع ةوق هلو حبصأ نإف ، هطرش ام هل نأ ث هللا همحر

 نآ الإ هيلع ءىش الف هلكأف افعض هب دجو نإو س هل حصي نأل زاجف
 هلدبب ٠

 زواج ىتح كلذك هجرخأف اهنم هجعزأ رمأب هدلب ف ىهد نإ كلذك
 ح امهزواجف نيخسرفلا ىلإ ىمتنا ىتم رطقي نآ هسفن ف ىونغ ث اهنارمع
 ضرتعا نم نإو الآ هطرش ام هلوق ىف هل نوكي ، هموص ىلع وهف الإو
 رفكي نآ ارا تخم هلكأف رذعي هب امل ال هرطغفي نأ الإ اراهن هرفس ف
 ٠ ه رهش موص نم هل قيس دق ام لدييق

 ةرافك ال هنإف ، هادع ام ال ، هرفس ىف هل ىضم دق ام : ناث لوق فو

 هفعفخ ٠

 ىف هل ضرع امبرو الا هرطفأ ام لدب الإ هيلع ءىش ال : ثلاث فو
 ، ضيح وأ ضرم نم ، رطفي نأ همزلي نآ هب هل زوجي دق ام ث هلاح
 نم هب وه ام ىلع ىقب نإو ث هلبق نم ىذلا ىف ءىش هيلع نوكي الآ زاجف
 ىف رضحلا ماقم امهنيب ال ڵ هعطق ق موقي هنأل ، هلاوز نوك دعي ، هلكأ

 هرطف مايآ ف ماص نإو ث رفسلا ىف هموص نم همدقت ام ىلع هلوخد

 . زئاج الو مزال ىف هل حصي مل ث هاوس ام

 هيلع الو هل سيلف ث هموي راهن نم رفاس مث هنطو ف حبصأ نإو
 ١ ده ريغي لوقي ١ دحآ نأ ملعأ ال و ؤ هموص ق نطول ١ مكح الا

 “هفح .٠

هل نأ ق فدالتخلال اغ 6 رخآ موب ق هنطو ىلإ ٥ رقس نم عجر نإو



_ ١٤١ 

 لوألا هجولا نآ الإ & رضحلا وأ موصلا ىف رفسلا مكح مويلا كلذل

 ٠ رثألا هي ءاج ام رثكأ هنأك

 سيلف ، هموص نم ىضم امل لدبلاب هيف ليق عضوم لك ى ةلمجلابو
 هنآ ىلإ ، رهنلا اذه ق بهذي نم ى آر ىلع الإ ،\ هداسف نوك نم وه

 ٠ ةدح ىلع ضرف هنإ موي لك ق لوقي نم ىلع ال ى ةدحا و ةضي رف

 ىف زاج ما ص هموي قوف ام همزلي نأ هدايق ىلع حصي ال هنإف

 ٠ امدعنم هم ايآ نم هيف هل ام . امدهنم هم 6 احنم ٠ نأ نيد

 ىلع امهل ام س نامزال عضاوملا هذه ف ةعقاو لكل ناهجولاف ٠ الك

 ىتلا ةدعاقلا امهنأل ناكم لك ى اركذي مل نإو ، هعفاد نم نيح ف لاح

 ٠ نالوقملا اهيلع ىنب

 امهنع جراخلا ىف نوكي نأ امهنم ءىش ف حصي نأ زوجي فيكف
 لوق رذف ؟ قحلاب اذه سيل وأ ؟ نافراع امهتوبث ىف فلتخي املو س نامزب
 . امهب قحألا ىه اهنإغ ، ىلب لوقت نآ كب ام ىلوأ نإف ٠ معن

 وأ هزاجأ 11 وأ 6 ٥ رفس ق هلكأ نمل هل ىغبنب ىذلاو 6 ىلوثلا نمو

 هنكمأ ىتم هئاضق ق عرسي نآ هيلع ضقتن ١ وآ 4 هرضح ق هيجوأ

 { امهلجعآ نيرمألا لضفأف ، عنمي ال هريخأت نم ناك نإو س عرشيف
 ٠ ةعناملا ثداوحلا نم نوكي ام ىردي ال ذإ

 { اهموزل ىف تقرفت نإو همايأ نم دحاولا موبلا ىلع داز ام نإو الأ

 ةلعل هزيجيب وأ هبجوي رذمعل الإ ، اهموص ف ةعباتتم نوكت نآو دب الف
 وهك ىنعملا اذه ىق ىهف ؤ هنم لدب هنأل ، هنع ىزجب الف الإو ؤ ةعطاق

٠ هلصو موزل ف اهلاوز نوك دعبو ع هلضف ةحابإ ى اهلوزنل



_ ١٤٢ 

 1 ذه ىلع نوكيف 6 هي ىصوب نأ صالخلا ليق تومل ١ هرضح نأ هيلعو

 هيلع ةيصو ال : رخآ لوق فو ٠ هنلث ق ليقو ٠ هل ام سأر ق ى ؟رلا

 ٠ هرطف زاوجل هلاح ق ىضتقم ١ ك هرذع عضوم ق

 .« لقنلا جرخم 4 ىآرلا اذه ىلع لدعلا ف كلذ جرخ هب ىصوأ نإف

 .| ٩ نع ام ١ وموصي نأ هيثرا و ىلع ن آ ق فالتخال اف هب صوب مل نإو

 . هوملع دق ام مهيلع نإ لوق نم هب امل هيلع ن إ مهعم حص ام

 ٠ ى ىش هئاضت نم مهيلع سيل : ن ات لوق ق و

 ٠ مهمزليف هب ىصوي نأ الإ ثلاث لوق فو

 هنأل ٧ هنع هوموصي نأ مهيلع سيلف هيب ِىموا نإو : : عبار لوق فو

 هماص نإغ ٠ هننامل هاوس نم ىلإ لقتني الف ء هتايح ىف هتمذب قلعتم

 هب ىصوي نأ همزلأ نم ىآر ىلع هلام ىف ةيصولاف الإو هازجأ هل دحأ

 هدايق ىلع هجرخي نأ هماقمب هاياصو ذافنا ف موتي نم وأ ىصولا ىلعو
 ٠ ةأرما وأ لقاع غلاب لجر نم ةقث هئاضق ىلع رجتآيق

 ىبصلا امآو ٠ همايص ىلع نومأم نم هنود ام وأ : رخآ لوق ىلعو
 رخآ ى آ ر ىلع ىسعو ؤ هب نب ديعتمل ١ نم هنأل ى هيف ى زجي ال هنأ رثأل ١ ىفق

 ٠ كلذ ىلع نمآ نآ هنع ى زجيف ، هب حصي نأ

 اذه “ لباق ماع نم هيلع لخد ىتح 0 همايآ نم ءىش هيلع ىقب نإو

 ىذلا موصيف ح ء اضتلا عدب نآ الإ هل زجي مل ، همامت لبق رهشلا

 ىقب ام ىلإ عجريلف امهدعبو هرطغي نأ الإ ديعلا موي ف الو هرضح دق
 ههبشأ امو هرضي الف هيلعو هل امم هلعف ىف كلذ نأل هريغ ال هئاضق نم

 نأو . دب الام هيف ىتأ دق هنأل هل ةمزال ةداعالاف الإو كلذكف ءىش نم

. هداسغف ىضتقي



_ .١٤٣ 

 .هلديب نأالإ هدسفأ نم ىلع ةرافكلا موص ىفف الو ل دبلا ىف سيلو

 ةيصولاف الإو هتايح ف امهنم لصفنا نإف ث ةدايزلا نم هريغ ال هدمعت نإو
 .نوكي نأل ةرافكلا ىف زوجيف هتافو نوك دعب هنع ذفني نآ ىسعل ى هلام ىف امهب

 هب ىضتقيف & اهنم ءىشب اهصخي نآ الإ ث اهيلع زاج هجو نم اهب ام ىلع
 ٠ هريغ نم نطوملا اذه لثم ىف هسفن صالخل س رظنلاب قحأ هنآك ث اهيف

 لدبلا امأو ٠ رصبلا لهأ لوت نم ىأرلا ف زاجف هادع ام حص نإو
 هنأل ، هلثمب ىضقي نأ الإ هيلع هبجوأف هتبثأ نم ىأر ىلع هيف ىزجي الف
 ٠ هنع هتوبث ق ًثنغ ، هنم دلوت ىذلا هلصأ ىق ث هاوس ام ال هجولا وه

 ىف ضرتعاف 2 هلدبي نأ رخآ رهس ىف دارأو ث هعسي امب هلك هرطخآ نإف
 هيزجي الف ال او ئ اموي نبثالت نوكي نأ نم لاح ىلع هل دب الف ، هم امأ هئاضق

 زاج ادحاو اموي ءا دألاا رهست نع ضقنف هلوآ نم هب أ دب نإو هماص ام

 ٠ هيزجي نأل ىآر ف لوق ىلع

 هيلع زاج امو ث اموي نيثالث هلمكي نأ نم هيف دب ال : رخآ لوق فو
 ءىش الف الإو هنع دفنا هلام نم ىضقي نأ هب ىصوأف همامتو هضقن ق ىأرلا

 ٠ هم ايآ ق رئك وأ كل ذ لق . هيق

 معطي نأ هل نأ ق فدااتخالاف ء موص ق رذن نم موي ق هل ن اك امو

 نآ الا هزجي مل نم لوقو ح هيق صخرف ٥ زاجآ نم لوقل . الوأ هنع

 ٠ هقيطي ال

 ع هلام نم هنع ىضقي نأ هب ىصوأ ث اموي هب ةيصولا ىلإ لزن نإف
 نم لوق ف لمعنف ڵ رمؤي هموزل نم هتآربل ىذلا وهف ، اموص وآ اماعطإ
 . امهنم لكب زاج هدجي مل نإو معن ٠ هريغ ىلإ فلاخي الف ملعي

موص ث لئاضفلا نم اهب امل ع ىفلز هللا ىلا هبرقت ىتلا لئاسولا نمو



_ ١٤٤ 

 نيتس مايص لدعت امهنإف س هرهش م ايأ نم هرطف رثإ ىلع م ايأ ةتس

 { اهلامكي ةنسلا ماص دق هنأك راصف ء اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأل ث اموي

 ٠ ضييل - ١ م ايآ ىه رهش لك نم م ايآ ةثالثو

 نم نوكي هب ام لك ف عديف ث هسفن ىف هللا ىقتي نأ دبعت نم ىلعو
 هه زنيب نآ هل ىغبني ى ذلا و ؤ عمجأ هتاأدسقم نم هل سيل ام هسنجل عون

 ضقن ىلا هب غلبي ال ناك نإو % ضقن نم هب امل ى هتاهوركم نم نوكي امع

 ٠ هتاخسوم نم هنإف

 سيلو ، ردكلا نم ىفص دق ام ث رذي وآ ىتأي اميف رومألا ريخو

 ة لاصولا لثم هكرتي نأ الإ اهل زاوج ال ىتلا لاصخلا نم ءىش ىف هل
 ىلإ م ايّصلا اوثمتأ ء مث ) : ىلاعت هللا لوق ى امل س هتامرحم نم هنإف

 ىف لاصو ال » لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو > ( لثيتللا
 داز ام ال ، هيفرطل قرغتسم ، راهنلاب طانم هنآ ىلع ليلد نم ٠ « موصلا

 وهف دحل هلعج دق هللا نا ىرت الآ ٠ هيغ هل زاجم ال هب ام هيلع

 ء هرطغل هيزجي نأل زاج هبلقب هاون نإف هكرتي نآ همزل هيلإ اذإف ىهتنملا
 ٠ هيرش وآ هلكأ نم هقوف امع

 موص نع ىهن هنآ © ملسو هيلع هللا ىلص ص ىبنلا نع ثيدحلا فو

 هللا ىصع دقف ٥هدمعت ناف 6 ىهنلا لهأ همي رحت ىلع عمجأف ح نيديعل ١ موب

 عيمجو 0 هموزل داقتعا ىلع هموص ىق ناك امهم ؤس كشلا موي ىف كلذك
 ملعأ هللاو ٠ هب قح ال هنآ ىف كش الف ي هبر ىصاعم نم ءىش فق نوكي ام

 ٠ ةلآسملا تمتء كلذ ىف رظنيلف

 هرايتخال ال هنم ح جرخيف ء هماص ق نوكي نميف : : هنمو : ةل تسم

 )١( ةيآلا ١٨٧ ةرقبلا ةروس نم .



. ١٤٥ 

 عضوم قف ديعلاب مميت وآ ءاملاب لستغاف ص هراهنب ىح ةبانجلا نم ءىش

 ىف ناك وآ ٠ رهطتي ال نآ هسفن ىف ىونغ رك ذي نأ ىسن مث % هل هزاوج

 ً حصي نأ زوجي ىسعف ث هركذ ىتح « هكرت نم هاون ام ىلع حبصأف ث هليل

 نآو دب ال اهنإ : ىصاعملا ف لوقي نم ىأر ىلعو هبرل ىصاعملا نم هبوكر
 ىف ناك ناو ص هدقتعا ام ءوس نم هللا ىلا بوتي نأ الإ همزلي الف « هل

 ( . هلديي نآ هموي ف هيلع نوكي نأل زوجيف ، هسغن

 نم نوكي نأو همايأ نم ىلع ىتأي نأل زوجيف : رخآ لوق ىلعو
 ء هلبق نم ىأرلا ف ىنعم الإ هماكحأ ىف اذه ىلع وه سيلف عوطتل ا

 الوق هيلع زاج ، ىآر نم هب ام ىلع الدب هتداعإ ف نوكي نأل زوجيف
 نم عضوملا اذه ف لطباف عيض امل لدبلا نإ : لاق ضعبو ك المعو
 ٠ كلذ ىف رظنيف ٠ ملعأ هللاو ٠ هباجيإ نم هادع ام ال ، هبابحتسا

 موصي نآ هليل ف ىون اذإ : لقاعلا غلابلا ف رخآ عضوم فق لاقو
 ه راهن ق ىتأف حبصأ نأ دعب عجر مث ص هللا ىلإ هبرق لفاونلا نم وه ام

 ضعب ق معنف ؟ هل ديب نآ هم زليف هيلع له ث لعف نمل هعم حصي ال ام

 هبرل فوي نآ هيلعو همزتلا دقف هلصآ فق مزاوللا نم نكي مل نإو لوقلا
 نم هل لاف هآر نم جتحاو ٠ هل سيل ام دمعلاب هيف ىتؤي الخ هدهع امب

 ءىش ال ليقو رذنلا وآ جحلا وآ ةرمعلا ق هوحن نم نوكي امب ركذلا لهآ
 نأ هبح نم ناك ضعبو ث هيلع سيل امب هذخاؤي نآ نم مركأ هللاو ٠ هيف
 هعون ىف هل نوكب اميرو الآ ص اباجيإ هتداعإ نم هقوف ام ال س ابابحتسا هلدبي

 فلتخي نلا زاجف ، هعوجر نوك ليق ص هاون ام ةلمج نم مايأل موصلا نم
 ىلع نوكي نأل هلدب ف زوجيف ع همادهناب لوقي نم ىأر ىلعو همامت ف
 . قيفوتلا هللابو ٠ ةلأسملا تمت ٠ هموزل ف ىأر نم ث هموي ف هب ام
 . بابللا باتك نم موصلا باتك مت اهبو

( ٢ ج راثآلا بابل - ١٠ م )



 رشع سداسلا بابلا

 اهماكحأو دجاسملا ةرطفو 0 اهماستاو نادبالا ةاكز ىق

 ردقو هل ترسين نم لك اهيطعي & اهب لومعم ةنس نادبألا ةاكزو

 لك نعو ث هسفن نع هيطعي عاص ىهو ع نيدب اهلمحتي نأ نود 0 اميلع
 نم ، اعاص دحاو لك نع ، همدخي هل دبع وأ ، هرجح ىق هل دولوم

 ٠ ريقفلا هذخأيو ص ىنغملا هجرخي ماعط

 مسا ركذو ٠ ىكزت نم حلفأ دق ) : ىلاعت هلوقل ةضيرف ىه ليقو

 ةمألا قافتال و ؤ رطفلا ة اكزو رطفلا ةالص ق ىه (١) ) ىلصف هير

 ٠ اهب ندي مل وآ ، اهب صوب ملو تام اذإ اهكرات كالهو ث اهبوجو ىلع

 . انهني ملو انرمأي مل ةاكزلا تضرغ ث ةاكزلا لبق اهب رمأ مالسلا هيلع هنإ ليقو ، ضقنلاو وغللا نم مابصلا ف لخدآ امل ةرافك اهنإ ليقو

 ٠ ملعأ هللاو

 { رطفلا ةاكز بوجو انباحصأ لوق ىف جرخي ديعس وبأ : ةلأسمه
 كلذ ىف مهنيب ملعن الو ، مالسلا هيلع ، ىبنلا نع ةتباث ةنس اهنأو
 لايعب اهيف رضي ملو ، نيدب اهلمحتي مل نم ىلع بجت اهنآو ٠ افالتخا
 رثكأ وهو ، ةنس ىلإ ليقو رهش ىلإ ليقو هموي ف ليق اهجارخإ ىنعمب
 ه ةعانص وأ ةراجت نم ناك ث هقوقحو هتاعبتو هنيد ءاضق دعب لوقلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ افالتخا لصفلا اذه ف ملعأ الو

 )١( اتيآ ىلعالا ةروس ١٤ ؤ ١٥ .



_ ١٤٧ 

 هتكردأو > ٥ رفس ف اريقف > هرضح ىف اينغ ناك ١ ذإ رفاسملاو : ةلأسم

 هيلع مآ ء هعاتمو هتادآ نم عيبي وأ ، نيدب اهلمحتي نأ هيلعأ ث ةرطفلا

 ؟ هدلب لصو اذإ اهجارخإ

 ء هرفس ف اهجرخيلف هرفس ف هيلإ جاتحي ال ام عاب نإ : لاق
 ىف اهجرخآ نيو ، هرفس ف هيلإ جاتحي ام عيبي الو ي نيدب اهلمحتي الو
 رضح هنأل ، هيلع اهبجوأ مل اهجرخي مل نإو ، نسحف هعوجر دعب هدلب
 . مدصعم وهو رطفلا

 له ، ةرطفلا ىدؤي ام دجي ملو ء هرفس ىف اريقغ ناك نإف : تلق

 ؟ ىضم 11 اهج رخب نأ ك ٥ رفس ق رسيأ وآ . ٥ دلب مدق ا ذإ هيلع

 هنأ الإ ء ىنغلا ىنعمب ةاكزلا هيلع تقلعت دق تناك اذإ ىعم : لاق

 بجو دقح هنأل ك ىضم آ ح رخب نآ هيلع ن اك & مدلل هتقو ق رذع

 هيلع ٠ و ١ هلل ١ ملع ٠

 ٥ اتآو ة اكزل ١ نم ىطعأ وآ هيلع ق[ة دصت نمو : ديعس وبأ ةلأسم

 ؟ هنم نابرقلا ج رخيآ { ريثك بح هعمو ث رطفلا

 وهو رطفلا ءاجو ، هسفنل كلمتلا ليبس ىلع كلذ ذخأ اذإ : لاق
 ٠ ملعأ هللاو . هيلع ناك هيلع بجي ىذلا لاحلا كلذب

 ىف ةحئاج هيلع تتأ مث اينغ رطفلا ةادغ ىف حبصأ نمو : ةلأسم

 ملعن الو . رطقلا ةاكز هيلعف رطفلا ةاكز جرخي نأ لبق رقتفاف مويلا كلذ

 لخدي نأ لبق رطفلا موي ىنغتساف اريقف حبصأ نإو ٠ افالتخا كلذ ف

. ٠ ةرطفلا هيلعف هيلع ليللا



١٤٨ 

 رثكأ وهو س رجفلا عولط دعب ىنغتسا اذإ هيلع ةرطف ال : لوتو

 هدالوأ تام وأ س رطفلا موي رجفلا هيلع علطي نأ لبق رقتفا نإو ٠ لوقلا

 ٠ ةرطف هيلع سيل ح هناملغو

 رسي أ نإ لوقو 6 رطفلا ن ٥ اكز هيلع تبجو رطغل ١ موي نم علط ١ ذإ ليقو

 . ملعأ هللاو ٠ هيلعف ليق رسيآ نإو هيلع ءىش الف ةالصلا نم هعوجر دعب

 ؟ هيلع بجنت الو ¡ ةرطفلا هل بجت ال دحأ نوكي لهو : ةلأسم

 ىمذلا و ريقفلا ك ولمم كلذكو 6 هيلع الو هل بجت ال كرسننملا ن ٠, ١ : لاق

 بجت مل ه٨ل تيجو نمق مهريغ امآو > هيلع بجت ال ىنغل ١ و .ؤ هل بجت ريقفلا

 . ملعأ هللاو ٠ هل كلذق بوجو ريغ نم اهيطعي نأ الا « هيلع

 موي نم رجفلا عولط دعب وآ رطفلا ةليل رفاكلا ملسأ ١ ذلا و ة ةلأسم

 ؟ ةرطفلا هيلع له ث رطفلا

 عولط دعب ملسأ اذإ همزلت الو ، رطفلا ةليل ملسأ اذإ همزلت : لاق
 اهنأل ، هيلع بجت مل هدعب ملسآ مث رطفلا مويب لبق دترا نإو ٠ رجفلا
 . ملعأ هللاو ٠ هل ةبرق ال رغاكلاو ، ةبرق

 نم ىتش عاونأ نم ةنسلا ف ءرملا توقت ناك نإ : ديعس وبأ ةلأسم

 ؛ لضفألا نم جرخي نآ هيلع : لوقف ؟ دارفنالا ىلع زوجي ام ث ماعطلا

 ماعطلا نم جرخي لوقو ع ءازجألا نم لوقو ؛ طسولا نم ىزجي : لوقو
 نم ، هلاوحأو مهلاوحأ بلغآ ف ، هعضوم لهأل ءاذغو توقت وه ىذلا

 ةميق كلذ نع ىزجي الو ، مكحلا ىف اذه ىنبجعيو ٠ ناك ماعطلا ىآ

. ملعأ هللاو ٠ ماعطلا الإ ىزجي الو س ضورعلا نم هريغ الو ح دوقنلا نم



) 

١٤٩ 

 تسيلؤ ع ءاينغألا ىلع غارتقفلل يه رطفلا ةنتدض نإ : هنمو : ةلأسم

 بجوي ام جرخي الو ص اهعضاوم هللا نيب دق لاومألا ةاكزو ٠ لاومكلا ةأكزك

 اك نإ هنآ الإ ، ةمذلا ىنعمب مهل قحلا نأل ، اهنم ةمذلا لهأ ءارقف عنم

 ء لضفآ كلذف نيملسملا نم لضفلا لهآ هترطف ةاكزب صخف ةعس لاح ىف

 ، :ءارقفلا ةلمج ف نولخاد ةمذلا لهآ مث ، ةمذلا لهآ نم ةلبتملا لهآ مث
 لهأ نم فالخلا لهآ نم ىدنع لضفأ ةيالو لهآ نكي مل ولو ةوعدلا لهأو
 هلام ةاكز نم ىطعآ نم نيمضتب قافتالا انباحصأ لوق ف ملعأ الو ، ةلبقلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيف فلتخي لب ص ةمذلا لهآ نم ادحأ

 دقف ص ربلا لكأي وهو ح ةرذلا ىطعآ نم : نسحلا وبآ لاق ةلأسم

 نم ىطعي نإ : ليقو ٠ هنع ءىزجيو ع هيلع مرغ الو لضفلا نع بغر
 ناك ام ىلع اءزج ع ون لك نم ىطعأ نإو ، لضفأ وهف اهلك عاونألا ف ربلا
 ٠ هنع ىزجأ لكأي

 هاطعأ نإو & ناضمر رهش ف لكاي امم يطعي ن أ ك هل بحتسي هنآ الإ

 ٠١ , رشألا ع ابتا ىغبنيو ٠ هنع ى زجا اهلكأب ىتلا ع ١ ونأل ١ دحأ نم

 ٠ ملعأ هللا و

 اوناكو ، سانلا ةمحخ هدالوأ نسحي ال ىذلا ىنغلاو : ةلاسم

 نيغلابلا لوع هيلع سيل لوقو ؛ ثانإو روكذ نم مهلوع هيلع لوقف ك ءارقف
 هيلع تبث اذإف ع تاجورتملا ريغ ثانإلا لوع هيلع لوقو ؛ ثانإو روكذ نم
 غلبلا هدالوأ امأو © مهنع ةرطقلا ةاكز جا رخلإ هيلعف مهنم دحآ لوع

 اوناك مهديبع نع الو { مهنع ةرطفلا جارخإ الو { مهلوع همزلي الف ءاينغألا

 ٠ هدالولا مهكلم تيث اذإ ، هريغ دنع نم وأ هدنع نم

 . امتتفن هيلع نل ء اهنع جرخيلغ اهل لام ال هتدلاو تناك نإو
_ فالتخا الب _ ٥ دلو لام نم مهنع جرخيف راغصلا ٥ دالوآ ديبع امأو



. ١٥٠ 

 ليقو ك هلام ىف دلاولا ىلع ليقف ، لام هل نكي مل نإو ث لام هدلول ناك ني
 ٠ ملعآ هلل ا و : كل د همزلي ال

 ه هتقفنب هيلع مكح دق & ريقف ميتي خآ نب ا هدنع نميفو :ة ةلأسم

 رهاظب ث ةرطفلاو ةقفنلا هيلع لوق : نالوق كلذ ىف انباحصأ : لاق

 ٠ هيلع همي مكح ام ريغ هيلع ءىش ال لوقو 7 كلذ ق دراولا ريخلا

 ٠ ملعأ هللاو

 همزلت الو . مهلوع همزل ىمعآ وآ انمز وأ الفط قتعأ نمو: ةلأسم ..

 3 هيزجي الف ةمذلا لهآ نيكاسم رطفلا ةقدص ىطعأ نمو س مهنع ةرطفلا

 . ملع هللاو ٠ ةلبقملا لهأ نم الو ملسم ىلع ردقي ال وأ دجي ال نآ الإ

 نع جوزلا ىلع رطفلا ةاكز توبث ىف تفلتخا .: ديعس وبآ ةلأسم

 ىنعمب ء هيلع اهلوع توبثل ث ةريقف وأ ةبنغ تناك كلذ هيلع لوق ؛ هتجوز
 © ةريقف وآ ةينغ تناك © اهيف هيلع ةاكز ال لوتو ء هديبعو هينيل قافتالا

 . اهسفن ى اهيلع دبعتلا توبثل

 ؛ اهيلع ءىش الف ةريقف تناك نإو اهسفن نع تجرخآ ةينغ تناك نإ
 اهنع ةاكزلا هيلعف ةريقف تناك نإو ث هيف هيلع ءىش الف ةينغ تناك نإ لوقو
 ٠ ملعأ هللا و: ٠ فالتخالا ىنعم .اعيمج امهنع لا ول

 ةينغ تناك هتجوز مداخ نع جرخي نأ لجرلا ىلع سيلو.: ةلأسم

 ءىش الف ردقت مل ناو تردق نا اهتتمآ نع جرخت هتجوز ىلع كلذو ةريقف وأ
 اهمزلي الف ءارنف مهو ىماتي راغص دالوآ اهل ناك اذا ةينغلا ةآرملاو اهيلع

٠ ملعأ هللا و ٠ مهنع ةرطفلا جرخت نآ



١٥١ 

 ف بصتغم ا ه ديع نع ة رطفلا جا رخإ ق فلنخا : ديعس وبأ ةلأسم

 لوقو هقتعأ وآ هذخآ هيلع ردق ولو هكلم هنا هنع ملسي لوق هتبيغ لاح

 نإف هب عافتنالا نكمي نمع هنيبو هنيب لاحم هنأل ابوضغم ماد ام هيلع ةاكزالا
 ٠ كلاملا ةحصب ىضم اا ةاكزلا هيلع لوقلا رثكأف هيلا عجرو كلذ هنع لا ز

 ٠ ملع آ هلما و

 نمف كلذ ق فلتخي نإف اعيمج هايعدا ىمذو ملسم نادلاو : ةلأسم ١

 فضن .امهنم دحاو .لك مزليف ةقفنلا ىرجم ىرجت ةقدصلا نا لاق

 ثاريملا ىرجم ىرجت ةقدصلا .لاقت نمو ةقفنلا بفصن. هيلع امك ةقدصلا

 ثاريم دحاو لك نم امهنم ثري هنأل ةقدص امهنم دحاو لك مزليغ.

 ٠ ملعأ هللاو ٠ لماك نبأ

 ىرتسشملل رايخلا ناك نإف رايخلاب عيب اذا ديعس وبأ: ةلاسم :
 كلمي رايخلا بحاص نأل هيلع ةاكزلا ناك عيابلل ناك نإو هيلع ةقدصلاغ

 ةاكز ال لوقو هكلم نم جراخ ريغ هنأل هبر ىلع ىه لوقو مامتلاو درلا
 امهدحأل كلذ دعب اكلم ريصي ىنتح رايخلا هيف ماد ام امهدحأ ىلع

 . ملعأ هللاو ٠ لوألا لوقلا ىنبجعيو هتاكز هيلعف

 هتاكز .انهيلعف هنيعب ديع ىلع تجوزت اذا ةآرملا و : هنمو : ةلأسم :

 دعب اهقلط ولو اهب لخدي مل وآ ج وزلا اهب لخد هضبقت مل وآ هتضبق

 هضعب وأ هلك هنم قحتست ام ةاكز اهيلعف رطفلا لبق اهتلط ناو ، رطفلا

 . ملعأ هللاو ه هبضبقت ىتح هتاكز اهيلع الغ نيعم ريغ ناك نإو

 ىصوملا و ةثرولاىلع ىهف اهلبقي مل نإو هتاكز هيلعف لبن نإ : لاق ؟ هتاكز نم ,

. ملعأ هللاو ٠ هتقدص همزلت الو هتقفن همزلت دبعلا ةمحخن هل



. ١٥٢ 

 ىتح هضبقي ملف لاوس لبق دبع هل بهو نمو هنمو : ةلأسم

 بهاولا لوقب هل اكلم راص هنأل هل بوهوملا ىلع هتاكز نإف لاوش لخد
 ةفوقوم اهنأل بهاوملا ىلع ىه لوقو ، هضبق لبق هتبه نع عجري ل ام م.

 . بهاوملا كلم نم تجرخ اهضبق اذاف اهضبقي ىتح هل بوهوملل تبثت

 . ملع أ هلل او

 ١ وأ مع لثم هتبارق نم ميتي هدي يلع ناك نمو هنمونت ةلاسم
 ؟ ال هنابرق جرخيآ ليكو وآ ىصو وآ هتبارق ريغ نم بستحمو

 ليقو & هنع اهجارخإ ليق ث ةاكزلا ةلزنمب ميتيلا لام ف ىه : لاق

 ملعآ هللاو ٠ كلذ ىف ريخم ليقو هغولب دعب اهب هملعيو اهجارخإ هل زوجي ال.

 لايعلا امآو فالتخا هيفغ هلامو هدلبو هلهآ نع باغ نمو : ةلأسم

 هنع تجرخآ نمو همزلي الو بئاغلا نع ىطعي ال لوقو مهنع ىطعي لوقف
 ةينب الا لوزي ال ضرغلا نأل هنع زجي مل هرمأ ريغب ةرطفلا اهريغ وآ هتجوز

 ىف امليبسو ربخملا قحص اذا اهجارخإب رماي مل ولو هنع طقسي لوقو
 . ملعأ هللاو ٠ ناويدلا ليبس بوجون

 نيد هيلعو ةنس هلايعو هيفكي ماعط هديب نمو : ىلمازلا ةلاسم
 ماعطلا نم هديب ام هنم اوبلطي مل نيدلا لهأ نأ ريغ اعيمج هكلم قرغتسي
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةرطفلا هيلع بجت الف

 ء ىش ٥ دنع دي ال و ؤ ريئك نيد هيلع نمع هتلأسو : هنمو : ةلأسم

 رهش ةرطف همزلتأ نيدلاب هلكآو هيفوب ال وأ هنيد فوي لام لصأ نم

 ؟ ال مآ ناضمر

 فصنلا ناك ناو ارمت هنع جرخيف رمتلا ىلع هدامتعا ناك نأ : لاقت

. ملعأ هللاو ٠ ارمتو ارب هنع جرخآ هلكأ ىف اذه نم فصنلاو اذه نم



_ ٥٣ ١ 

 رطفلا ةاكز جرخي نمع تلأسو : جرفم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم

 ؟ ال مآ ادحاو الجر هلك ىطعيآ

 هلايع نعو هنع هيلع بجي ام عيمج ىطعي نآ زئاج ٠ معن : لاق
 اذإ ناسنإلا نأ دجويو زاج اعاص ةعامج اهاطعأ نإو ادحاو الجر

 ىتح بابذلا ضعبب اهجرخي ملو اهيسنف ةرطفلا جارخا هيلع بجو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ اهتقو ىضم دعم اهجا رخا همزلي الو مثالا هيلعف اهتنتو بهذ

 نم هيلع ام ميلست نع نواهت اذا ىنغلا فو : ىحبصلا ةلأسم

 نأ هيزجيأ ص ةيناث ةاكز هيلع تبجو مث ؤ لوحلا هيلع لاح نأ ىلإ ث ةاكز

 ؟ ميلست ريغب كلذ ف ةبوتلا هيزجتو ىضم ام كرتيو هيلع بجو ام ملسي
 هدابع قوقحو هللا قوقح نم ةمزاللا قوقحلا عيمج ءادأ هيلع ليق دقف

 جحلا وأ تاوكزلا وأ تاولصلا نم هل تقو ال وأ توفي تتو هل امم

 نيملسملا ءاملع نع ءاج ام رثكأ وهو تابجاولا تارافكلا وآ مايصلا وأ

 اهريغو ةرطفلاو هللا قوقح ف ةبوتلا تابثا عم ةصخرلاب ليق دقو
 ةدحاو ةرم هبوجو نألا هيلع ارداق ىقب نإ جحلا الإ اهلثم وه امم
 ٠. ملعأ هللاو ٠ بجو نإ هئادأب الإ طقسي ال

 > نبيكوكم ردق بحلا نم ىباجلا دنعو | هنم ضيقيل ىباجلا ءاجو > تثح

 بجو امم امهملسيو نيكوكملا هعيابي نآ ىماجلل زوجيآ ص رثكأ هيلع وهو

 ء هيلع امم امهملسيو ث ةيناث ىباجلا نم امهيرتشيو ةاكزلا نم هيلع
 ؟ ازئاج كلذ ىرتأ ؟ هيلع ام متي نآ ىلإ امهملسيو “ ةثلاث امهيرتسشيو

 ىف ذفنت ىه امنإو ، لاومألا ةاكزك تسيل نادبألا ةاكز نإ : لاق
زجي مل عيبلا زاج ولو ٠. نولعفي ماكملا اندجو اذكهو ٠ ءارقفلا



_ ١٥٤ 

 هعبيو نيلدعلا نيدهاشلاب الملا ىلع زوجي ليقو لوقلا رثكأ ىلع ءىسنلا
 . ملعأ هللاو ٠ تاقفصلاك ةقفص دعب ةقفص

 وأ رثكأ و ا هيرال فلآ هنميق ل زام هدنع نميف : : هنمو : ةلأسم

 هتلغ وأ ئ ةلغ هل ال لحمل ١ فقوو ٠ باصخإل ١ نمز ق هنلغ هيفكتو ك . لتقأ

 ؟ نادبألا ةرطف همزلت ، لايع هل نكي مل وأ ، لايع هلو ث ةليلق

 ٨ هرقف تقو هنع طقستو ث هئانغ تقو نادبألا ةرطف همزلت : لاق

 . ملعأ هللاو ٠ هل ام لصأ نم ءىش عيب همزلن ال

 رهشل هيفكن اهتلغ ةراديب هلو ث لايع هيلع.نميفو : هنمو : ةلاسم ..
 اذإ ث ريدايبلاو ةعارزلا هذه لثم ، هنم ثرحب ةلغلا تناكو ث رثكأ وآ

 اوعاج ةمدخلا نع اوفقو نإو ٠ هريغ وآ رجزب مهثرحو مهتمدخ تماقتسا
 ؟ ةلغلا داصح تقو ىف ةرطفلا بوجو ناكو ، ررضلا مهتحلو.

 7 لوفغل ١ ضعب ف 6 اهجا رخإ مهمزل ١ رهس اه ورسيأ نإ : ل انت

 اهورسيي ىتح ليقو ؛ هلوع مهمزني نم الو ف مهسفنأ ىلع ةرضم الو نيد الب

 نم ليقو أ ةنس هيفكت ةلغ هدنع ن اك نم { مه دنع ىنغل ١ نأل .ةنس

 . ملعأ هللاو ٠ اهجارخإ همزل اموي اهرسي

 7 رجفل ١ عولط دنع اهجا رخا بحتسي رطفلا ة اكز : دبعس وبأ ةلأسم

 علطي ذنم اهجارخإ زوجي لوقو ؛ ديعلا ةالصل سانلا جرخي نآ ىلإ |
 ٠ قافنالا ىف .© رطفلا ةليل نم ص ليللا

 مث لعف نإف ئ رذع نم الإ ١ همي رومأم ريغف 6 دعم نم اهريخآت امآو .

 ق ملعأ الو ٠ هنع ىزجأو ، همزل ام ىدأ دق ناك ، كلذ دعب اهادأ

. ملعآ هللاو ٠ افالتخا كلذ



١٥٥ 

 ىهو ، رقتفا من ة رطفلا نم ذخآ اذإ ىنغلاو : هنمو : ةلسم

 ؟ ال مآ اهلكآ هل لحيأ & هعم هدي ق ةيتا

 ىلع وه هذخأو هنم ءىرب هلاح ف ىطعملا نم ءاطعلا متو اذإ : لاق
 ىلع هب عفتني نآ هلف رقتفا نآ ىلإ هدي ف ىقبف ةلاح وآ اهيف ملسي ةين

 & هعسي ام لاح ىلإ ء هعسي ال ام لاح نع لاح دق هنأل ، لوقلا ضعب

 ٠ هل احم هعم مت اق وه و

 {. هانغل رطفلا ةاكز ذخأ هعسي ال هنأو ث هانغب املاع ناك نإف : تلق
 ىف ىقب نإ هلكأ هل له ث هب ملاع ريغ وآ ن ىنغ هنأ ملاع ىطعملا نآ املاعو

 ؟ رقفلا دحب راص نأ ىلإ ث هدي

 هنامض هيلع اقلعتم ناك هانغب ملع اذإ هنك ٠ كلذ ىل نييي ال : لاق

 ..كلذ امهل زوجيف ث ايقاب ناك نإ ، هب هملع دعب هب هل متي نأ الإ ، هبرل

 . هعم ق اي بحلا نآ ىطعم ١ قدصي نأ ىطعم ١ عسي له و : تلق

 اذإ ے هضبقب هرمأيو هب هل متي نآو ث هرقف لاح ىف هدي ف هنياعي مل اذإ

 عسيو ث ةنأنئمطالا: مكح ىلع ىطعملا كلذ ىزجي نآ ىنبجعي : لاقت ا
 نإ كلذب ىطعملا مالعإو 2 صالخلا هتم هيلعو ث اقداص ناك اذإ ىطعملا
 . كلذ نم ءىرم ريغ هنأ ملعيل ك ايذاك ناك

 ىلعملا عسي اه ءىرب دق هنأ ىطعملا دنع ىطعملل لمتحا اذإف : تلق
 ؟ املاس نوكيو . ىطعمل ا ملعي الو ريقفلا ىلإ ءىشل كلذ عفدي نأ

ىنبجعي الف \ همكح لهج هنآ الإ . ٥ انغب هنم اماع ناك ١ ذا : لاق



 ل ١٥٦

 هللا بجوأ ام عيمج نم همزلي امع لاسلاب ىدنع ديعتم هنأل . كلذ.

 ٠ هلهج اذإ هيلع

 وأ ، ىطعملاب الهاج ىطعملا ناكو ، ايتف ىطعملا ناك نإف : تلق
 ء ريقف ىلإ . هعفدي نآ ىطعملل زوجي له ، اينغ ناكو ث .ريقغ هنأ املاع

 - ه رفف لاحل هيلا هملس امنإ هنأ امه رمآ نم بلغألا ناك اذإ : لاق

 نومضم وهف ث ىنغ وهو هضبق اذإ : ليقف ؟ كلذ ىلع اذه هضبقو
 ١ ريقف ىطعب نأ اذه ىلع هل ز اجأ دمت اضعي نأ وجرأو ئ ىطعملل هيلع

 ٠ هنم طعمل ١ ةءارم عضوم

 ء هنم هيلإ صلختيو ىطعملا ىلإ هعفدي نأ بحآو ٠ كلذ ىنبجعي الو

 لعف نإو ةاكزلا نم هنآ هجولا اذه ىلع هملعي نآ ىدنع هيلع سيلو

 ٠ “ىلإ بحآ ناك كلذ

 ] ىطعم ١ ملحب ال و ؤ ريقف ىلإ ء ىنل ١ كلذخ عف دي نأ هل لهف : تلق

 ؟ اهنم نيملاس نانوكيو

 صلختيو ىطعم ١ ىلإ هعفدي نآ بحأو ٠ كاذ ىنبجعي ال : ل اق

 هنأ بلاغلا ىفو ، هب لهاج هل ىطعملا نآ املاع نوكي نأ الإ ص هيلإ هنم
 ٠ ملعأ هللاو ٠ كاذ هل زاجأ اضعب : نآ وجر ه ك هرقق لاحل هيلإ هملس

 لكأي امم لمآ ملس هنأ رسوملا مهكتا اذإو : ناديبع نبا ةلاسم

 ؟ هنم لبقي له ص هتوقا

 ے كلذب ىلوأ وهف اريعش وأ انخد الإ لكأي مل هنإ لاق اذإ : لاق

. فالتخا هيلع نيميلا ىفو ٠ هب ةرمآ ام ريغ ملسي نأ فلكي الو



_ ٧ ١٥ 

 ح ةرطفلا اودؤيل ةرمثلا كارد ىلإ سانلا لجؤي نأ كبجعيو : تلق
 ؟ بحل ا اهبوجو نيح أيهتي مل اذا رمتلا مهنم ذخؤي مأ

 ٠ ناديذألا ةرطف نم زئاج رمتلا ذخأو .٠ كارد ىلإ نولجؤي ال : لاق

 ٠ ملعأ هللا و

 رظطغلا ة اكز هيلع تيجو نأ دعي تام نبمغو : هنمو : ةلأسم

 ؟ هنع اوملسي نآ هتثرو مزليأ ؛ اهملسي نآ لبتو

 اهؤاقبو اهبوجو مهعم حص اذإ ، كلذ هنع اوملسي نآ مهمزلي : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذب ىصوب ىنح مهمزلب ال : لدتو . هيلع

 )١) ناودبلاو راطخلا مازلإ ىلولل زوجي لهو : هنمو : ةلأسم

 ىلإ ىباجلا مهيتأي مأ ؟ مهنكاسم ريغ ق اوناك اذإ ح نادبألا ةرطذب

 ؟ اهريغو ةالف نم مهنكاسم

 ردق نإ مهنم اهضبقو مهتبلاطم هل زئاجف هتيعر نم اوناك اذإ : لاق
 ٠ ملعأ هللا و ٠ مهعض ١ وم ق مهنم اهضيبتقي نم ثعب ال ! و

 بحلا نع مه ١ رد ملسي نأ دحأل زوجي له و : هنمو : ةلأسم

 ؟ رمتلاو

 مهاردب ىباجلا دنع نم ابح ىزتشي نأ الإ ع كلذ زوجي ال : لاق
 ٠ ةرطفلل بحلا ملسي مث

 )١( ةيدابلا ناكس ناودبلاو . حمرلاب ىمارلا : راطخلا .



١٥٨ 

 ىلاولا ىآر اذإ ةرطفلا نم ءارقفلل ةوسكلا ءارش زوجي لهو : تلق

 ؟ اهنم اهييجي نم معطي كلذكو كلذ

 ٠ ملعأآ هللاو ٠ معن : لاق

 ةجوز نع ةرطفلا ميلست لجرلا مزلي لهو : هنمو : ةلاسم
 ؟ ةرحلا ٥ دصح

 : ليقو { همزلي : ليق ء اهقادص كلذكو 0 فالتخ ا كلذ ف : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ٠ هه نمضي : نأ ال ! ٠ هم زلي ال

 نا دلي نم ءىش ف لا وش رهش هيلع “لهح نميفو : هنمو : ةلاسم

 ؟ ال مآ مامإلا ةيعر نم ناك ؟ دلبلا كلذ رطفلا ةاكز همزلتآ ئ نامع

 . اهب مصي مل ولو ث هيلع تبجو اذإ رطفلا ةاكز هنم دخؤت نآ ىنبجعيف
 ٠ ملعأ هللاو

 همزلتآ > دنهل ١ وأ لح ا وسسل اي دلو هل نميفو : هنمو : ةلأسم

 ٠ هتايح ملعو اريغص ناك اذإ نامعب ةرطفلا هنع ملسي نأ زئاج : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ٠ نسحآ وهف هعضوم ف هنع ملس نإو

 ٠ هلكأب ام هنكلو رملا بحي رسوم لجر قو : هنمو : تلأسم

 ؟ هترطف نوكت ام ، ريعشلاو ةرذلا لكأيو
٠ ملعأ هللا و ٠ لكاب امم رطقل ١ ح رخي : 9 ات



_ ١٥٩ _ 

 ة وسكلا و لوصأل ١ و حالسل ١ و ىلحلا كلمي نميغو : هنمو : ةلأسم

 ؟ هلوق لبقي له ث ةرطفلا ميلست نع ريقف هنإ لاقو ، ةرخافلا

 ليخو نامز ةنسل هيفكم ام ردقيا[(ا ىلحلا نم كلمي ناك اذإ : لاق

 حالسل ١ امآو ٠ لكأي امم ملسيو . ة رطفل ا ة اكز هيلعف > مويل ليقو رهشل

 كلمم مل ١ ذإ ء ةرطفلا ميلستب هيلع مكحب نأ ىنبجعي الف & لوصأل او

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ ريغ

 الثم رطفلا ةاكز هيلع هبجو اذإ ىنغلا رفاسملاو : هنمو : ةلسم

 تبجو ثيح ى انبهذم ريغ ءارقف ىلإ اهملسي نآ زوجيآ ، حيك وآ لويد ف
 ؟ نامعب هنع هلايع اهملسي مآ 4 هيلع

 ريسغ نم ءارقفلا اهاطعأ نإو ، رفسا ف هتاكز ملسي هنإ
 ىلع مهنمأو > رضحلا ق هلهأ هنع ملس ن !و ئ هيلع قيضي ٩ به ذ ١

 . ملعأ هللاو ٠ آريب هناغ كلذ

 . ةاكزلا هيف بجت غوص اهل ناك اذإ ةأرملاو : هنمو : ةلأسم

 ةاكز اهمزلتآ ، ابح اهب ىرتشتل ، اهدنع مهارد الو ، ريقف اهجوزو

 ؟ رطفلا

 اهدنع ىتلا ةغيصلا ن آ "جتحت مل اذا { رطفلا ةاكز اهيلع نل :

 . رطفلا ٥ ةاكز ٠ ز الف كلذب تجتحا نإو > اهتصو ننذل 77

 رحلا مزلت لهو : دادم ني دمحم ني ناميلس خيشلا نع ةلأسم

 ؟ ةكولمملا هتجوز ةاكز

٠ ملعأ هللاو ٠ اهديس ىلع اهترطف ةاكز : لاق



_ ١٦٠ _ 

 رطفلا ةاكز لجرلا مزلت لهو :سيمخ نيب رصان ل نع ةلأسم

 ؟ اهب لخدي مل ىتلاو ، زشانلا هتجوز نع

 . ملعأ هللاو ٠ هرمأب ةزسان نوكت نأ الإ كلذ همزلي ال : لاق

 نم ائيش مدخي وآ ، ىرتشيو عيبي نميفو : هنمو : ةلأسم

 دنع نم نيدتي هنآ الإ س كلذل هيفكي لام سأر هدنع سيلو 0 عئانصلا

 وأ هعيبب ام حبر نم لكأيو س اذه فقويو اذه نم ذخأي ، سانلا

 ؟ ةرطفلا همزلتو ىنغ اذهأ ، همدخي

 ردق هلوع همزلي نملو هل ، هشاعم نم ةل ضف مل نكت مل نإ : لاق

 . ملعأ هللاو ٠ لوت ىلع ةرطفلا همزلت الف \ رهش

 هلام نم ائين مهاطعأ نوغلاب دالوأ هدنع نمو : هنمو : ةئأسم
 ةمدخ نع مهتمدخ زيمي ملو ى مهدلاو دنع نومحخي مهو ارمت وآ الصأ
 مل مهوأ هدنع نم مهدلاو مهدا ز ءىش مهيلع صقن اذإو 0 مهدلاو

 لاملا نم هايإ مهاطعأ ام عم مهتمدخ نوزيمي مهنأ ولو هنع مهتمدخ اوزيمي
 ؟ رطفلا ةاكز مهيلع مهتوقل مهافكل

 ٠ ملعأ هلاو ٠ لوق ىلع مهيلع مهتابثإ مدعي ال : لاق

 ق لكأب ام ىلع رطفلا ة اكز جا رخإ ق ء اج ثيحو : هنمو : ةنأسم

 ؟ كلذ رخأت ولو ؟ ةرطفلا جا رخإ موب مآ ٠ رطفلا موي هموب نوكيأ % هموي

 ٠ ةرطفلا جارخإ موي ال 6 رطفلا موي هانعم : لاق

 ١ زرأ لكآي نأ ديعل ا موي دهتجي & اريقف ناك ولو 3 ناسنال ا : تلق

؟ ازرأ ةرطنلا جرخي نآ هيلع بجيآ ، امحلو



_ ١٦١ 

 نم جرخأو ء ةفصلا هذه ىلع هيلع اهذبثآ نم لوت ىلع : لاق

 ٠ ملعآو هللاو ٠ كلذ نم رثكأ هيلع سيلف ح زرألا ةميق ردقي زرألا

 هل زوجي له > دهاجملاو ليبسلا رياعو : ىراوحلا وبآ ةلأسم

 ؟ اهيلإ جاتحا اذإ رطفلا ةقدص نم ذخألا

 . هدلب ىف اينغ ناك ولو ، اهيلإ جاتحا اذإ اهذخأ هل زوجي : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةاكزلا كلذكو

 { ةرطفلا مهنع جرخت : لوق ى ةراجتلل نيذلا ديبعلاو : ةلسم

 ىف وأ ، مهنامثآ ىف بجت ةاكزلا تناك نإ : لوقو ؛ مهنع جرخت ال : لوننو
 ةاكز جرخت مل ةراجتلا نم مهريغ ىلإ اونمح اذإ ، مهنامثآ ف ةراجتلا

 ٠ مهنع رظطفاا

 مينامثأ ىكز نإو ع مهنع ةرطفلا جرخآ ةاكز كلذ ىف بجت مل نإو

 حبرلل ال ةراجتلا ةمحخل نورتشي امنإ اوناك نإو ، مهترطف هيلع سيئف
 ٠ ملعآ هللاو ٠ مهنع ةرطفلا جرخأ 4 مهنامنآ ق

 هكردأو ؤ دالوأو ديبع هل رفاسم نعو : ةرصبتلا باتك نم : ةلأسم

 نيذلا هدالوآو هديبع نع جرخي نآ همزمب لهب ، هدلب نع بئاغ وهو رطفلا
 ؟ رطفلا ةاكز مهنع باغ

 دق مهلعل 6 هيلع سيل : لاق نم مهنم ؤ كلذ ىف فلتخا دق : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ مهنع جرخي نورخآ لاتقو 6 اوتام

 نيد هيلعو & رمتو بح ه دنع ناك !ذإ امأو : نا دربع نبا ةلأسم

( ٢ ج راثالا بابل _ ١١ م )ز



_ ١٦٢ 

 ۔ رطفلا ةاكز همزلت الف & رمتلاو بحلا نم هدنع ام عبمج قرغتسي

 مامإلا نوكيو ث مامإلا ىلإ ملست اهنإ ضعب لاقف رطفلا ةاكز ميلست امأو
 ةاكز هيلع نمل زوجي : لوقو ث لوقلا رثكأ وهو ى ءارقفلل اهميلست ف رظانلا
 ىدنع لوألا لوقلاو ٠ مامإلا ىأر الب ث ءارقفلل اهملسي نأ رطفلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ لمعأ هيو 6 رثكأ

 لوقف ةرطظطغلا جارخإ ىف ملعلا لهآ فلتخا : صلا ةلأ

 ةاكزلاك ىه تسيلو ع ءارقفلا ىلإ عفدت لوقتو ث ةاكزلاك مامإلا ىلإ جرخت
 . ملعأ هللاو ٠ لوقلا رثكأ وهو

 زوجيآ س تبجو اذإ ناضمر رهش ةرطف ىو : ىلمازلا ةلأسم
 ؟ ةعسلا هيف ىجري تقو ىلإ اهريخأت

 : لوقو ث ديعلا موي نع اهريخأت زوجي ال لوق : نالوق كلذ ق : لاق

 مل ءادألا ةين ىلع ناسنإلا اهرخأ اذإ ث نيدلا لثم تراص تبجو اذإ
 ٠ ملعأ هللا و ٠ لضفأ ليجعتل ١ و ؤ كلذ قضي

 اهجارخإ و ةرطفلا نع : دادم نب هللا ديع نما دمحم خيشلا ةلأسم

 ؟ نوكي ام بحلاو رمتلاو بطرلاو رسبلا نم

 نم نازيملابو ، فصنو عاص بطرلا نمو & ناعاص رسبلا نم : لات
 ضرغلا رمت نمو ث ءانمأ ةعبرأ بطرلا نمو ع ثلثو ءانمأ ةسمخ رسبنا
 عبرأو فصنو ناونم رتاسلا رمن نمو ث ءانمأ ةثالث نافرصلاو قلعبلاو

 وهو سادسأ ةسمخ ريعسشلاو زرألاو ةرذلاو ربلا بح نمو ث قاروأ
 ٠ ملعأ هللاو ه غاصلا

؟ رطفلا ةاكز اهنع ملسب نأ



-_- ٦٣ ١ _ 

 ىلع لوقي نم لوق ىلع ص اهنابرق جوزلا دس ىلع لاق نم : لاق
 اذإ امأو ، ةرسوم ةرح تناك نإ اهيلع : لوقو ، هتجوز نابرق جوزلا

 . ملعأ هللاو ٠ امهنيب ليقو ؛ اهجوز ىلع ليقف ؛ ةمأ تناك

 ضعي وأ ئ هتدلاو رجح ف وهو لام هل ميتي نعو : ةلأ ..م

 نم رطفلا ةاكز هنع اجرخي نأ هتدلاو وآ مبتبلا ليكو ىلع له 6 هبراقأ

 ؟ ميتيلا لام

 ناك اذإ ث ميتيلا ةدلاو كلذكو ، كلذ هل زئاجف ميتيلا ليكو امآ : لاق

 ٠ هلام نم رطفلا ةاكز جرخت نأ اهلف ، اهدب ىف هلامو ء اهرجح ىف

 لام نم ميتيلا نع جرخآ نإو ، كلذ هيلع سيلف بستحملا امأو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ .7 مرغ الو سأب الف ۔ ميتيلا

 هفصن امهنم دحا و لك ح رخي هنإ ميتي وأ ريقف امهدحأ .۔© نيرسوم

 . ملعأ هللاو . ءىش هيلع سيل ريقفلاو ح ءاوس غلابلاو ميتيلاو ے ةرطخلا

 اذإو ع فالتخا هيلع ةرطفلا ىفف ء ايمذ ادبع ىرتشا : ةلأسم

 ريغ هنأل ، ةرطف هدبع الو هسفن ىف هيلع نكي مل ملسم دبع رفاكلل ناك
 نع ملسملا مزلي الف ، ىمذو ملسم نيدبع اناك اذإو ؛ اهلعفب بلاطم
 ٠ افالتخا هبف لعلو ٠ لماك دبع نع ةيالولا كلمب مل هنأل \ ةقدص هيبص

 و ١ هلل ١ ملع ٠

 بويعم وه امنإو ، دساف ريغ ناك نإو عئابلا ىلع هتاكزف ك ةمماتملا هيف
 ضقتني نأ ىلإ ، هضبق دق ناك نإ س ىرتشملا ىلع هتاكزف ، ضقتنم ال

٠ عئابلا ىلإ عجربو > عيباا



١٦٤ 

 لصف

 ٠ اهماكحأو دجاسملا ةرطخ ىف

 ؟ ال مأ دجسملا ىف رطخب

 لبق نم كلذ ناكو ، راطفإلل ةينلا ريغ نم ضقنلا ناك اذإ : لاق

 ء نايسن ىلع برش وآ لكآ وآ ، دمعت ريغ نم ، ,رظن ةنايخ وأ بذك

 هيلع قيض الف لدبلا هيلع ناك نإو ، امئاص ىمسي ىدنع اذهف

 : ىحبصلا لان اميف ، هريغ وآ دجسملا ف نيمئاصلا ةرطف نم رطفي نأ

 . ملعآ هللاو ه ةرطفلا نم رطفي نآ هل زئاجف دمعت ريغب هموص ضقتنا نمو

 م ان وأ برشف دجسىل ا ة رطف نم رطفأ نمو : هنمو : ةلأسم

 ىف نأ بسحأ ع لكأيل عجري نأ هتينو ع دجسملا نم بيرق ىلإ جرخ وأ ك اليل
 ٠ ملعأ هللاو ٠ افالتخا كلذ زاوج

 تقو دجسملا رمت نم رطفي ىذلا امأو : زاجيإلا باتك نم ةلاسم

 رطفي م انت مث ث دجسملا ىف برغملا ىلصو ةالصلل ماق مث ، برغملا ةالص

 نيرطقلا نيب عطق دق هنأل س كلذ هل زوجي الف س دجسملا زبخ نم ازبخ

 ةنوميل صم وآ برس مث ى ءىشب دجسملا ةرطمغ نم رطفأ نإ امأو ، ةالصب
 ىذلا امآو ٠ كلذ هل زئاجف ةيناث لكأو داع مث ى دجملا ة رطف ريغ نم

 رطفأ نأ دعب نم رخآ دجسم نم رطغي نأ هل زوجي الف دجسم نم رطفأ
 ٠ لوألا نم

نآ لبق ةنوميل صم وآ ءام برش نإ : دادم نب دمحآ خيشلا لاق



_ ١٦٥ 

 قف رظطفآ هنأل ء دجسملا ةرطف نم لكألا هل زوجي الف ، دجسملا نم رطخي

 ٠ لوقلا رذئكأ

 عطق دق هنأل : حاضو نب حلاص لاتق امك وهف ةالصلا دعب امأو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةالصب نيرطفلا نيب

 روجي ال دج اسيم ا روطف نإ : مالسل ا ديع ند نسحل ا ويآ ةلأسم

 تظفحو ٠ نهل زوجي ال ءاسنلاو ، غلابلا ريغو غلابلا ، ةصاخ لاجرلل الإ
 ٠ ءاسسنلل زئاج هنآ هريغ نع

 ۔ ناضمر رهش ماص نمل تلعج دق دجاسملا ةرطف : فلؤملا لاق

 , ديبعلاو لاجرلاو ءاسنلا نيب اقرف ملعأ ال ح لكألا هل زئاجف ماص نمو

 . ملعآ هللاو ٠ هارأ ال ع هنم ءاسنلا عنمب لان نم لوقو

 نأ هل نإ لصتي ملو ناضمر رهش م اص نمو : ىحبصلا ةلأسم

 نأ هيلعو ث ةيصعم هنم كلتو ، ناضمر رهست ةرطف نم دجسملا نم رطفي

 ٠ مرحت الو ‘ اهنم بوتي

 ضقنت ال ىصاعملا نإ : لوقي نم لوق ىلع ىدنع كلذو : لمأتملا لاق

 ٠ ملعآ هللاو ٠ هيخ رظنيف ٠ موصلا

 هب ىئلحتيل ءالح هدنع نم ىتأي لجر ف : ناديبع نبا ةلأسم
 ؟ ال مآ هل زوجي 0 ناضمر رهشل ة رطفلا رمت نم & رطفأ ١ ذإ

 سأب الف ث ءالحلا لكأي نآ لبق ، دجسعلا ةرطف نم رطفأ اذإ : لاق

 نم لكأي عجر مث ع ةرطفلا نم لكآ ام دمب ءالحلا نم لكآ ولو ٠ هيلع
 ىذلا لوقلا ىلع ، هبلع ءىش الف ح ة رطغلا نم لكآي عجر مث ء ء لحلا

. ملعأ هللاو ٠ هيلع لمعن



_ .١٦٦ 

 . ىلصي ماقت | مث ،۔ دجسملا ةرطف رمت نم رطفأ نمو : ةلأسم

 ٠ دجسملا رمت نم لكأي نأ دارأو

 ٠ ةالصب نيرطفل ١ نيم عطق هنأل . زوجي ال .: دادم نيب دمحأ نعف

 نيرخأتملا خايسشألا تاباوج ضعب نم رثألا ف تدجو ىنأ وجرأو
 . باوص نيملسملا لوق لكو ص كلذ ةزاجإ

 : جلفلا نم برشي طبهي مث ء دجسملا ةرطف رمت نم لكأي ىذلا امأو
 ح ةرطفلا رمت نم ةيناث لكأي عجري نأ هل زوجي لوق ٠ فالتخا كلذ ىف
 ريغ نم ال وأ رطفأ ا ذاف هدنع نم ءالح ىتأي ىذلا كلذكو ٠ زوجي ال لوقو

 هلكأ دعب دجسملا ةرطف رمت نم لكأي نآ هل زوجي الف ، دجسملا ةرطف
 رمت نم لكأي نأ هل زوجي الغ دجسملا ةرطغ رمت نم لكآ نإو ث هبرسنو
 هلكأ دعب دجسملا ةرطف رمت نم لكأ نإو : هبرشو هلكأ دعب دجسملا ةرطف
 ٠ ملعأ هللاو ٠ لوقلا رثكأ ىلع نامضلا هيلعف ث هبرىثو

 . ناضمر رهش ةرطفلل اهبحاص اهلعج لاغن ةلخن فو : ةلأسم
 رمت ىغبن ام : الاجر وأ ءاسن نك ، دجسملا ةعامج لاق رهشلا ءاج املف
 ىرتشيو ىنطثت وآ لاغنلا هده رمت عابي نأ زوجيآ ث ةرطفلل لاخن
 ؟ ال مأ ضرف رمت اهب

 قيضي الف & ناضمر رهش ةرطفل اهلعج ةلخنلا بحاص ناك نإ : : لانت

 لعج اهبحاص ن راك نإو 6 ضرف رمت هي ءارشلاو اهترمتن عيب ةعامجلا ىلع

 ٠ اهنيعب ىه لكؤتو ّ عابي الف ء ناضمر رهش ةرطفل ةلخنلا هذه رمت
. ملعأ هللاو ٠ ةلخنلا هذه وأ ئ ةلخنلا هذه ة رمث لعج لوقي نأ نجي قرفو



 س ١٦٧.

 هدنع نم ىتآيو ع دجسملا ةرطغ نم رطفي نميف : ناديبع نبا ةلأسم
 : هدنع نم ه اتآ ى ذلا ء الحلا نم لكأ اثالث وآ نجترمت لكأ ١ ذاف .٧|ءالح

 ؟ ال مآ.كلذ هل زوجبأ

 ائيسن كلذ دعب لكأي نآ هل زاج ائيسث ةرطخلا رمت نم لكأ اذإ : لاق
 . ةرطفلا رمت نم لكاي ةيناث عجري نآ هل زئاجو ث ءام برشي وآ ، ءالحلا نم

 نم ةيناث لكأي عجري نأ هل زوجي الغ ، ءالحلا نم ائيسث لكأ نإ لوقو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ رثكأ لوألا لوقلاو 6 ةرطفلا رمم

 وأ هنمرق ملسو 6 ن امخض هنم همزل نإ ة رطفل ١ ى ونو : ةلأسم

 ةرضحب هنم لكأيو ةع امجل ا ةرضحي هملسي نكلو ٠ الف وه هلكأيآ 6 هلثم

 ٠ ةرطغل ١ لثم فقولا رمت كلذكو > هيلع قيضع الف ك دجسمل ١ ةع امج

 . ملع ؟ هللا و

 لكأ كلذ دعب مث ، ةرطفلا نم لكأ نمو : ناديبع نبا ةلأسم
 ةين اث ةرم ةرطفلا نم لكأي نأ هل ز اج لوت 6 ء ام برش وأ % هريغ ائيسىث

 ٠ زوجب ال لوقو ؛ رثكآ وأ ةثلاث وآ

 هريغ اهنمثب ىرتشيو ىنطثت نآ زئاجف ةرطفلل ىذلا لخنلا ىنط امأو

 نكمي ال نآ الإ اهعيب زوجي الف ى اهب رطفيل ةرمثلاب ىصوملا نوكي نأ الإ
 . ملعأ هللاو ٠ اهنمثب ىرتشيو ث اهعيب زئاجف ث لاحب ةرمثلا لكا

 ءىقلا هيلغ وأ 4 ناضمر رهش ق ايسساث لكأ نمو : هنمو : ةلأسم :

 زوجي ال ام رظن وآ ٠ هجارخإ نم ةردقم ىلع راص نآ دعب عجري ىتح
 هيبصت وأ % كلذ نم ائيش سم وآ ى ءاسنلا نا ديأ نم ادمعتم هيلإ رظنل ا هل

 3 هموص ضقنا هيغ همزلي ناكو ىناوت مأ لسغلا ف لجع اراهن ةبانجلا
٠ ملعأ هللاو ٠ 'ذجننملا ةرطف نم رطفي نأ هل زئاجف



_ ١٦٨ 

 > ناضمر نم هنآ حص ١ ذإ كسنلا موي ق نومت اصلا و : ةلأسم

 نم مه رطفآ اذإ ء ليكولا ىلع نامض الو & فالتخا هيف مهمايص ضقنف

 ٠ كلذ ىنبجعي انآو ٠ مهمايص مامتب لوقي نم لوق ىلع ص ةرطفلا رمت

 ناك نإو ٠ ةرطفلا لام نم مهريطفت زوجي الف & نورطخغمل ١ امأو

 دهس نوكي نأ الإ ، مهرطفي نآ ىنبجعي الف ث ليكولا الإ لالهلا ري مل
 اذإ امأو ، كلذب لوقي نم لوق ىلع ع مهيلع ةجح هتداهش تناكو كلذب

 نآ ىنتيجعي مل 4 مه دالب ق لالهلا ١ وري مل ذإ نبئالث موي سانلا رطفأ

 . ملعأ هللاو ٠ مهلاله موق لكل نأل ، نامض ليكولا مزلي

 لكل ىنالغلا هلام ىف ةرذ بح ىرجب صوم ىصوأ اذإو : ةلأسم
 رهش ومئاص هب رطفيل رمت هتميقب ىرتستثيو عابيل « رودت هنس

 هنأ ريشب نب ديعس خيشلا نعف ٠ ظيقلا ىف ناضمر لخد مث ، ناضمر
 ريسشب نب هللا دبع خيسلا نعو ٠ بطر رمتلا ناكم ىرتشي نأ زوجي ال
 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ ةزاجإ

 نم رطفآو 6 ناضمر ماص اذإ ىبصلا و ٠ ناد_ببع نبا ةلأسم

 نم هلكأ ام لدب هيلع له ك رطفآو موصلا قطي مل مث ، دجسملا ةرطن
 ؟ دجسملا ةرطف

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هذه كنفص ىلع ءىش همزلي ال : لاق

 حص ١ ذإ 4 ناضمر رهش نم موي رخآ ةرطف فو : هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مأ اهنامض ليكولا مزليآ 2 لالملا

 اورطفي نأ لبق لالهلا حصي مل اذإو ، مهلاله موق لكل نإ : لاق
٠ ملعأ هللاو ٠ ليكولا ىلع نامض الو ح زئاج مهرطفف



_ ١٦٩١ 

 . ةمتعلا تقو ف ناضمر رهش ف دجسملا ىلإ ىنآ نميفو : ةلأسم

 دجسملا ةرطف نم لكأي نأ هل زوجيأ ، رطفم ريغ وهو ص اه دعب وآ اهنود وأ

 ؟ روطفلا تقو ىضم ام دعب

 دجسملا ةرطغ ريغ نم رطفي مل ١ ذإ س كلذ هل زوجي هنأ ىمم : لاق

 ٠ ناضمر رهش مئاصل لوعجم ةرطفلا لام نأل زئاجف > ٥هربغ الو ءامب

 . ملعأ هللاو

 م ان وآ برشف > دجس ا ة رطف نم رطفأ نمو : هنمو : ةا م

 ؟ اهنم لكأي عجري نآ هل له س دجسملا نم برق ىلإ جرخ وأ ث اليلقت

 : هريغ لاقو ٠ دشأ وهف عجرو ىلص نإو ٠ فالتخا كلذ ىف : لاق

 3 اديعب وآ ابيرق هنم جرخ اذإ امآو س زئاجف دجسملا نم جرخي مل اذإ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةيناث رطفي عجري نآ هل زوجب الف

 ةمتعلا تنو دجسملا ىلا مئاصلا ءاح ا ذإو : هنمو :ى ةنأسم

 ء دجسملا ىف ةرطفلا نم ارمت دجوو س رطفي مل دعب وهو كلذ لبنت وآ

 ٠ ملعآ هللا و ٠ رمطغل ١ تقو الإ هلكأ زوجب الخ

 نوعبرأ ٥ رامع لام نم ى رنشي هننس تكردأ دجسم ف و : 7

 ةميقب ىرتشي نأ زوجي له ث اضبق ناضمر ءاج مث ، هترطفل ضرف رمت نم
 ؟ بطر كاذ

 رمتلا موقي نأ ىنبجعيف ،© هنولكأب ٨ رمتلام ىتأ ناك ١ ذإ : لاق

 مث ، ليكولا دي نم مهرمأب ، دجسملا رامع نم دحآ ىلإ هتميق عفديو
. ملعأ هللاو ٠ حالصلا رظن ىلع ابطر اهب ىرتشي



_ ١٧٠ 

 هريغ ىصوأ مت 6 دجسم ة رطفل ةلخنب ىصوأ نمو : ىحبصل ١ ةلسم

 دعب . ى رخلا نم زطفبو امها دحإ نم. رطقي نأ زوجي له .۔ هترطفل

 ؟ ىلوألا نم رطفي ام

 دحاو ريغ نم نيتفلتخم نيتيصو طلخ خياسثملا فلتخا دق : لاق

 س سيمخ نب رصان : خياسملا زاجاف.ناضمر رهسن ومئاص اهب رطفي ةيصو لت
 ٠ امهطلخ ث ناميلس نب ىدع ىضاقلاو ، دادم نب دمحم نب هللا دبعو

 ميب اويجوآو ، امهطلخ زوجي ال ،& مداخلا و & فلخ خيشلا و ث ىلاولا لانتو

 : هريغ لانو ٠ ضعب اهضعب ىلع اهفصت نود دجاسملا نم ةميدقلا طسبلا

 ٠ امهطلخ قيضي الف س دحاو دجسمل دحاو ىنعمل ةرطفلا تناك اذإ

 ٠ ملع آ هللا و

 ؟ نمضي له دجسملا ف كنلا موي ليكولا رطفأ اذإو : ةلأسم

 ناك نإو ث نيبدهاشب لالهلا ةيؤر حص نا هيلع نامض ال : لاق
 هنآ حصو ٠ هنم موي رخآ رطف نأ كل ذكو 6 نمضي هناف دح ١ و ده اىشي

 ٠ ملعأ هللا و ٠ لا وش : نم

 رمتلاو ڵ دجسملا ةرطف رمت نم نامض همزل نميغو : ىلما زلا ةلاسم
 ‘ ةخاسشب ةعبس رمتلا راص دقو 6 صالخلا دارآو ك ةخاشب نملا ذئموي :

 ٠ ءالغلا تقو صالخلا دارأو : صخرلا تقو همزل نإ كلذكو

 لوق > ؟طخلا هجو ىلع ال ىدعتلا هجو ىلع همزل ناك : لان

 هنمض موي ناك نإ لوننو ءالغ وآ اصخر ناك نمض ام " الإ همزلي ال .

 دضم ناك ن ,أ او ٨٧ هنمض موي 6 هنميق ملس اصيخر صدااخلا مويو ح ايل ا :

. ملعأ هللاو ه كلذ ىنبجع جحعيو ٠ هلثم ملس كلذ



 س ١٧١

 ٠ ةرطفلل ةفوقوم ١ ةلخنلا ف : ةرصبلا بانك نم ةنأسم

 روطغلا زوجي الف ، ناضمر رهش ف اهتلغب رطفي اهفقو اذإ : رظانلا لات
 ٠ لالهلا ةيؤرب ناضمر رهش جرخ دقو ث لاوسث لاله ةليل اهتلغ نم
 ٠ ملعأ هللاو

 ومئاص هب رطفيل \ بطر نم اذكب ىصوأ نمو : ىحيصلا ةلأسم

 . امودصعم هيف بطرلا نوكي تقو ف تامو س اذك دجسمب ناضمر رهش
 ءىجي مل نإف ٠ هتقو ف بطرلا اذهب موقي ام كلاهلا لام نم سبحيف
 ، سبحيو ففجي هنأ ىدنعف ح بطرلا ىلع فيخو س بطرلا بهذ ىتح تقولا

 ىلع { ىموملا 4 ا هب ىصوآ ام ىلع لكؤي ذئنيح مث ؤ هلكآ تقو رضحي نآ ىل

 . ملع ١ هلل ١ و ٠ 3 دنع ام تبسح

 اهتلغب رطفيل ىصوملا ةلخنلاو : مل اس نب بيبح خيشل ا نع ةلأسم

 ىولح اهنمثب ىرتشيو اهتلغ عيب زوجي له ، ناضمر رهش ومئاص
 ؟ ال مآ آزيخو ازرآ وأ

 > تركذ ام .7 ى رتشيو > اهعيب زوجي اهتلغي ىصوأ ١ ذإ : لاق

 اذإ و ٠ كلذ زوجب الو % هم رطخي ماعط ال ةهكاف اهنأل . ىولحلا الخ ام

 . اهعيب زوجي الف اهترمثب رطفيل ىصوأ

 { ةهكافلا نم تسيل ىولحلا نأ ىلمازلا نع تظفح : فلؤملا لاق
 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذك امنأ ىدنعو ، فرطلا نم ىه لبأ

 فرشي نأ دا رأ ١ ذإ 6 ناضمر رهش ق مئاصلا و : ىحبصلا ةنأسم

 رهش ىمئاصل لكالل دجس ١ ى ةلوعجمل ا ةرطفلا نم لكأب نأ لبق ءام َآ

؟ لكأي نأ ليق برشي نأ هل له دجسملا اذه ق ةرطفلل ءام لعجو ناضمر



_ ١٧٢١ _ 

 نانس نم فلخ خيشلا فعمسو ٠ رثألا نم ائيش اذه ق ظفحأ مل : لاق

 زا وجي ىتفب ) سبمخ ( نب رصان خيشل ١ تعمسو ٥ زيجي الو ١ ذه رجحم

 ٠ كلذ

 ىنبجعيغ ةرطفلل الوعجم لكألا لبنت هنم برشي ءاملا ناك نإ : فلؤملا لاق

 ىدنعو هرجح ىنبجعيف ةرطغلا نم نكي مل نإو كلذ الإ ىرأ الو ، هزاوج
 دجسملا ةرطف نم لكأي نآ هل زوجي الو ٠ رطفأ دقف برش اذإ هنأل كلذك هنأ

 ٠ ملعآو هللاو ٠ كلذ دعب

 رهش ىف برغملا دعب هتجوز عماج نمو : ناديبع نبا ةلأسم

 ؟ دجسملا ةرطف نم رطغي نآ هل زوجيأ ء رطفي نأ لبق ناضمر

 ٠ ملعأ هللاو ٠ بنج وهو دجسملا لخدي :الو س زئاج : لاق

 ةلخن هدي ىف ناك اذإ كلذكو : ديعس نب سيمخ خيستلا ةلأسسمم

 ى فورعم دجسم ىف ، ناضمر رهست ىف اهترمثب نومئاصلا رطغي ، ةفوتوم
 دحأ اونم لكأي مل اذإ ع ليكولا وأ بستحملا اذه اهترمثب لمعي فيك

 . اهترمث فعضل وأ ، دجسملا اذه فق رضحي نم مدعل ع دجسملا اذه ىف

 ؟ للعلا نم ةلعل وأ

 ء ةكوردم ةمدقتم ةنس اهل تناك نإ ةلخنلا هذه ةرمث نإ : لاق

 ء ةمئاق ةيصولاو ث ةكوردم ةنس اهل نكي مل نإو ع لوألل عبت اهيف رمألاغ

 مل نأ ىنبجعيف ى حصي ملو ملعي مل نإو ‘ ىصوملا لوق اهيف لثتميخ
 ةنسل كرتت عابت نأ فيخو 0 ةلخنلا هذه ةرمثب رطفي نأ دحأ حصي

٠ ملعأ هللاو ٠ عيضت ةرمثلا هذه كرتت الو « ةلبقم



_ ١٧٣ _ 

 لوقو > هلكآ نمل نوكي هنا لوقف ك روطفل ١ رمت مجع امآ : ةلأسم

 . ملعآ هللاو ٠ لوألا رمتلا لثم ، لكؤيو رمن هب ىرتشي

 ةرطفل رخآ امهنم ةدحاو لكب ِصوم ناتلخنو : ىحبصلا ةلاسم

 رمت نم كلذ دعب اولكأ مث امهادحإ رمت نم الوآ نومئاصلا رطفأف ، دجسم

 لوآ عقي نأ دب ال هنأل س امهرمت طلخ زوجي لهف ص كلذ مهمانم ىف ىرخخلا

 ؟ امهادحإ رمن نم روطفلا

 ، ىرخألا ةرمث نم لكألا امهادحإ ةرمث نم رطفأ نل لحي ال : لان
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةيصرولل افالخ هيف نأل ح انينطأ نإ كلذكو

 ىلع ظفاحملا ىبصلا م ةرطفلا رمن نم رطفي نآ زوجبو : ةلأسم

 ٠ ملعأ هللاو ٠ لوقلا ضعب ىلع ، موصلاو ةالصلاو ةراهطلا

 ىرتشي س ةضف ةيدمحم نيثالثب ىصوأ نمو : هنمو : ةلأسم

 ، مهاردلا هذه مسقت نأل زوجيأ ، نيدجسم ق اهتلغب رطقي لخن اهب
 ةرطفلا لام نم مها ردلا هذه دازت نآو ، ةدحاو دجسم لكل ىرتشيو

 - ؟ اهب ىصوملا مهاردلاب لحت حصت مل اذإ ىلوألا

 . اهريغ نم اهيلع دا ز زب الو . لخن ةلمج اهب ى رتس ثب نأ بحأ : ل انت

 . ملعأ هللاو ٠ هللا ءاىش ن نإ ! زاج اهمسقي مكاحلا مكح ناو

 ز اغصل ١ نابيصل ١ ق و | : سيمخ ني رص ان خيسشل ١ نع ةلأسم

 نمضي لهو ك اهريغو دجاسملا ةرطف نم اورطفي ن -ا را مهل زوجيا نيمئاصلا

 زئ اجف ح نيمئاصلل ا نيغل ايلل ةصوصخم ة رطفلا نكت مل ١ ذا : لاتق

٠ ملعأ هللاو ٠ امهنم ةرطفلا نيمئاصلا نايبصلل



_ ١٧٤ 

 هي ل دي نأ زوجي له 6 دجسمل ا ة رطف رمن ق و :ا ىحبصلا ةلأسم

 ؟ ال مآ هنم نسحأ رمت

 ةلخن رمت وآ ةبه وأ ةيصو نم رمتلا اذه بيصأ اذإ : لاق

 تلعج مهاردب ىرتشا اذإ امآو ٠ هريغ هب لدبي نأ زجي مل ى راطفإلل تلعج

 ه ١ دودحم نكب مل اذإ أ هنم حلصأ وه ام هي ةلدايملا زاوج توجر { راطغالل

 زوجي له هرثكأ لضفي امبرو ث اريثك ةرطفلا رمن ناك نإو : هل تلق

 رمتلا عم اروطف لكؤيو ؟ ههبسثو زرأ هب ىرتسشثيو ؟ لضافلا عابي نأ
 ؟ ال مأ هدحو وأ

 تقو ىضقنيو لكؤي نأ ىلإ ؤ هلاحب وهو ىدنع اميغ عايب ال : لاق

 لبق نم لعج امل هتميق لعجيو هعيب زاج س عايضلا هيلع فاخيو ث هلكأ
 نم انيعم ةرطفلل ىذلا رمتلا اذه ناك نإو ٠ كلذ ريغ ال ص ةجاحلا تقو

 { رومتلا نم هريغ هب لدبي نأ الو ع عابي نآ زوجي الف ث ةبه وآ ةيصو لبق

 فالتخالا نم رعتي مل اهب ىصوم مهارد نم ىرتستم ناك نإو ث هلاحب وهو

 ٠ وجرآ اميف

 ومئاص اهترمثب وأ اهتلغب رطفي ةلخنب دجسمل ىصوأ نميف : هل تلق
 { ةرطفلا هذه نم رطفي دجسملا كلذ ىف دحآ ءىجي ملف ، ناضمر رهش

 لوكأملا نم ءىش اهنمثب ىرتشيو ؟ ةلخنلا هذه ةلغ عابت نأ زوجي له

 ؟ دجسملا كلذ ىف هب رطفيو ، هريغو زرأ نم

ةرمثلا و ةلغلا هذه راخدا ىنبجعي ىذلاو ٠ ائيش اذه ىف ظفحأ ال : لاق



_ ٥ ١٧ 

 . اهعيبيف عايضلا اهيلع مئاقلا فاخي وآ ث اهلكأي نم اهل هللا ردقي نأ ىلإ
 ٠ اهنمث ظفحيو

 له ح ناضمر رهش نم لضفتو ئ ةرطف هيف ناك اذإ دج 1 او : هل تلق

 ؟ هريغ وأ مس انق لثئم ءالح اهنم ى رتشب نأ زوجي

 ةلغلا هذه راخدأ ىنبجعي ىذلاو ٠ ائيسث اذه ف ظفحأ ال : لاق

 { اهعيبيف عايضلا اهيلع مئاقلا فاخي وآ ع اهلكأي نم رحقي نأ ىلإ ةرمثلاو

 . ٨ . ٠ ن . دو

 كلذو ، دجسملا نم نرجهتي وآ نرطغي نأ ءاسنلل زوجي لهو : هل تلق

 هل نكت مل نإو ء ةنس هل تناك نإ س فقولا ةنس ىلع كلذ : لاق

 _ هريغ نمو ٠ ءاوس ءاسنلاو لاجرلاف ث هلكأي نمل الوعجم ناكو ، ةنس

 & ءاسنلا نود لاجرلل ةصوصخم ةرطفلا هذه تناك نإ : رثألا ف دجويو

 ، نيملسملا ىآر نم هيلع لمعن ىذلا لوقلا ىلع ث اهنم ةرطفلا ءاسنلل سيلف

 نكت مل نإو ث اهنم ةرطفلا لاجرلل سيلف ، ءاسنلل تصخ نإ كلذكو
 . ملعأ هللاو ٠ اهنم ةرطفلل ءاسنلاو لاجرلا نيب اقرغ ملعن الف ةصوصخم

 رطنب نأ هل زوجب نم دح امو : ن اضمر نمه دوعسم خيشل ١ ةلأسم

 ؟ نايبصلا نم ىنعأ ء امئاص ناك ١ ذإ دجسملا لام نم

. ملعأ هللاو ٠ هل امزال هماص نوملسملا ىرب نمم ناك ١ ذإ : لاق
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 5 برش وآ هريغ نم لكآ مث ء ةرطفلا رمت رمن نم لكآ اذ ذاو : ةلأسم

 نم رطفأ نإ امأ او ؤ ٥ رطفل ١ رمن نم كلذ هتقو ق > ةين اث لكأي نأ هل زت اجف

 ف ة رطفل ١ رمت نم لكأب دوعي نآ دا رأ مت ‘ هريغ نم لكآ مت . ة رطفل ١ رمن

 . ملعأ هللاو ٠ زوجي الف س تقولا كلذ ريغ

 انم موي لك هلام نم هنع رطفي نآ ىصوآ نميف : ىلمازلا ةناسم

 ؟ ال مأ ابطر هناكم لعجي نأ زوجيأ ظيقلا نامز ف ناضمر رهس ف ارمت

 ٥ رمت نم ىصوملا لام نم ىنبجعي امنإو ، كلذ ىنبجعي الف : لاق

 رظن ىلع ، هعيب زاج الإو ، سانلا هلكأ نإف ، ةيصولا هيلع تبث نإ
 هنمثب ىرتسشيو ش عفن ريغب فلتي نأ عيب مل اذإ هيلع فيخ اذإ ، حالصلا
 . ملعأ هللاو ٠ ساانلا هلكأي ايطر

 دجسم ىف ةرطفلل هب ىصوأ اذإ لاملا وأ ةلخنلا ىف : ىلمازلا ةلأسم

 ؟ هي عنصي فيك . ة رطفلا نع ١ رمنل ١ لضغو > ناضمر رهشل ك فورعم

 هب ىرتشا اذإ كلذكو ؟ لباق اع ةرطغفل همهارد كرتنو عابي نآ زوجيآ

 ؟ ال مآ كلذ زوجيأ ازيخ

 خابت ن رأ زوجي الف « ةلخنلا هذه ةرمثب رطفي نآ ىصوأ ناك نإ : لاق

 رطقي نأ ىصوآ ن راك نإ و ، داسفلا اهيلع فاخي ن نأ الإ س اهريغ اهب ىرتىننيو

 هب رطفيل ازبخ اهب ىرتشي نآ سأب الف ، دجسملا ق ةلخنلا هذه ةلخغب

 . ملعأ هللاو ٠ دجسملا ىق

 ىف ةرطفلل ةينالفلا ىتلخنب تيصوأ لاق نمو : ىحبصلا ةلاسم
 ناضمر رهش ىمئاص ةرطفل تبثيو ، لوقعم اذه لقي ملو ، اذك دجسم
 { اهيف ريقفلاو ىنغلا ىواستيو ث ةرطفلا ىه اهنأل ةقلحلل اهتوبث هبشأ لاق
 نإ تيأرأ ث لامتحالل تبثي الآ نسحيو ع نيمئاصلا راطفإل اهتوبث نسحيو
؟ كلذ ىق لوقلا امو & ناضمر رهش ةرطفل لاق
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 دجوي ثيحو ، لوتعم ىلإ اهفاضأ دقو ، لوألا نم نيبأ اذه : لاق

 اهعيب زئاج هنآ ناضمر رهس ىمثاص روطفل هتلخن ةلغب ىصوأ نم نأ

 نكمي الآ الإ ى اهعيب زجي مل اهترمثب ىصوأ نإو ص اهنمثب اهريغ ءارىننو
 ارمت لك لكؤتو دصحت نآ ابطر املكأ نكمي مل اذإ تيأرأ ث اهسفنب اهلكأ
 ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع اهسفنب اهلكآ نكمم هذهآ ء اهداصح ىلع اهنم ةرجأب

 ة رجأب الإ دصحت مل نإو ث ارمت تلكأ ايطر اهلكأ نكمي مل اذا : لاق

 لقي ملو \ لخنلاب ىصوأ نإو ، لحملاب اهدصحي نم اهل رجؤتسا
 ؟ اهريغ ءارشو اهانط زاوج ف اهتلغب ىصوملاك نوكيأ ث اهترمثب الو اهتلغب
 ؟ اهترمثب ىصوملاك مأ

 رثكأو ٠ هيف تلعج اميف ث لوقلا ضعب ىف اهعيب زوجي هذه : لاق
 ةلغلاو س ةرمثلا وأ ةلغلاب ةيصولا ةلزنمب اهنأ ظفحأ الو ؤ عابت ال لوقلا

 اهنمثب ىرتشيو الصآ اهعيب زوجي له افقو لقي مل اذإو ٠ ىدنع هبشأ

 ؟ ال مآ هب رطفيو ازبخو ارمث

 ىنبجعيو هانخصو دقو ؤ فالتخالا نم اهيف ليتق اذكه : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ عابت الا

 ء نيمئاصلا ةرطفغل امهدحأ 6 رمن امارج هدنع نمو : هنمو : ةلأسم

 نيمئاصلا ةرطفل هريغل ىذلا وأ ، هبارج جرخأف طلغف ث هريغل وأ هل رخآلاو
 ء ةرطفلا بارج ذخأب نآ هل له ،\ے طلغلا هل ناب مث ٤٧ وه هنآ ادصت

 ؟ هريغل ناك نإ نامض هيلعو ؟ ال مآ هدفنآ ىذلا بارجلا ناكم هلعجيو

 ذخأي نأ عسا ولا ق قبصي ال لعلو ماكحألا ق ءىش هل سيل : لاق

 اضعب نآ بسحأو ئ لوقل ١ ضعب ىلع . ة رطفل ١ ب ١ رج نم هيا رج ةميق

 ٠ طلغلا ىلع هادأ اذإ ، هريغ لام ف نامضلا هيلعو ، كلذ هل زيجي ال
 ٠ ملع آ هللا و

( راثالا بابل _ ١٢ م )
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 ء بجي ال نمو هيلع بجي نميفو ، هننسو هضئارفو هماكحأو جحلا ىف
 ٠ كلذ هبشأ أمو ، ملسو هينع هللا ىلص ، دمحم انيبن ربق ةرايز ىنو

 نتم ,تئيتبثلا جح سانلا ىملع هللاو ) : ىلاعت هللا لاق

 ةبجاو ء تيملا نم ىحلا اهيدؤي ةضيرف ©) ( “اليبَس هثيتلإ َعاتطتتتسا
 ، هبلت رهطو ص هينذ هللا رفغ عاطأ وآ اهيق هلل ماق نمغ ؤ عاطتسا نم ىلع

 هل تناكو ، فرشثلا هاطعأو ، فلخلا هل هللا لجعو ، هبر اهب ىضرأو
 ارهش هللا ىقالو امهرد هيف قفنآو امدق هيف اطخ املكو س فرغلاو نانجلا

 نيب كدبع انأو ، كيبل مهللا : لاق نإف ءامسلا ىف كلذب هللا هفرش املو

 ايحملا ف اهب هللا هفرسشو ، تاومسلا ىف تلجلجت كيلإو مهللا ع كيدي
 ىذل عرضيو ث ماقملاو نكرلاب ذالو س مارحلا تيبلاب فاط اذإف ، تامملاو

 . باوئلاب ةكئالملا تفرشأو ٠ باوبألا تحتفنا اهدنعف ٠ ماركإلاو لالجلا

 ٠ بابرألا بر هللا ىضرو

 لالكلا نم ، هفكاو مهعومدو ٠ هغجاو مهبولقو ةفرع فف اومات اذإو
 اهدنعف ٠ بعرلاو جيجضلا عفتراو ه بصتنا دق هلل مهلكو ، بعتلاو

 رجحلا مهل رفغتساو ٠ هكرادتملا هتمحرب مهاشغيو ث ةكئالملا مهب هللا ىهاب

 . روخلا متهيلغ تفرشأو ، روصقلا تزتهاو ٠ رحبلاو ربلاو ء رحلاو

 نم مكب ابحرمو اله رابجلا مهل لاقو 3 رونلاو مهب ءايضلا قرشأو

 نيد ىذ نم لهف الآ ى رانلا نم مكتقتعأو ةنجلا مكتيطعآ دق ا هراوز

 ؟ نيملاعلا برل بيجتسيف ٠ نيقيو

 )١( ةيالا نارمع لآ ةروس ٩٧١ .
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 لبج دعص ث جحلاب سانلا ف نذؤي نأ ميهاربإ هللا رمأ امل ليقو
 نعو ةلبقلا نيمي نعو ، برغملاو قرتثملا وحن سانلا ف ىدانف سيبق ىبآ
 ماحرآو مهئابآ بالصآ نم اوبلو ث تيبلا جحي نم عيمج هباجأف ى اهراسب

 ارشع ىبل نم ث مهتيبلت ردق ىلع ةمايقلا موي ىلإ نوجحي مهف ث مهتاهمأ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةدحاوف ةدحاو ىبل نمو ، ارشعفذ

 هتاف نم { اهيلع قفتم ضئارف هذهف &{ حبذلا دعي رحنلا موي ةرايزلاو

 ٠ هل جح الف جحلا دسفي امب اخدسقأ نمو ث هل جح الغ اهنم ةلصخ

 ةينلاو ٠ جحلا طورش نم ىه ليقو س ةضيرف موق لانق ةرمعلاو
 « ضرف تيبلاب ةرايزلل فاوطلا و 0 جحلا ضئارف نم اهلك لامعألا ىف ضرغ

 ء بازيملا دنعو رجحلا نكر دنع فوقولاو ع حيبستلا فاوطلا فق ةنسلاو

 . هل هللا حتف ام الإ بجاوب سيلو ه بحتسي ءاعدلا نم كلذ ف لاقي امو

 ,سيلو ث بحتسيو هللا جتتف ام وه ةورملاو افصلا ىلع لوقلاو
 نم سمشلا عولط لبقت ةضافإل ١ و ؤ ةنس رامجلا ىمرو ٠ دودحم ءىس

 ٠ ةنس مارحلا د ١

 فوقولا نأل \ هجح متي مل بورغلا لبق تافرع نم ضافآ نمو
 ريغ ءىش وهو ةنس ركذلا و هيق ءاعدلا و ك ضرف ليللا ىلإ تافرعب

 ةضافإلو ٠ ضرف لبقو ك ةنس مارحلا رعشملا دنع فوقولاو 6 دودحم

 ٠ ةنس قلحلاو حبذلاو ث ةنس مارحلا رعشملا دنع سمسثلا عولط لبت

 . جحلا هتاف دقف : سمشلا برغت ىتح تافرعب فوقولا هتاف نمو

نمو ٠ هكرتو كلذ لهجب نأ دحأل سيلو ه مدو لباق نم جحلا هيلع و



 ۔_ ١٨٠

 محيمج وهو قسفي الو س عامجلا وهو ثفري الأ هيلع مرحملا ضئارف
 ٠ هللا ةعاط ريغ فارملا وهو لداجي الو س ىصاعملا

 ءاضقو ، هعيابن نم صالخلاب آدبيلف جحلا دارآ نمو : ةلأسم

 نم ىلع بيغيو هماحرآ ةلصو ص هرذن ءافوو ص هناميآ ريفكتو ، هنويد

 سكامي الو هقلخ مستيل ه داز نم عسويو هماح راو هناريج نم هيلع دجو

 . ملعأ هللاو ٠ هكرت هيلع الغ نإف مواسي نكلو 0١ ءاركلا ىف

 تاباجتسم تاوعد ثالت » : لاق هنآ مالسلا هيلع هنعو : ةلأسم

 ةوعدو هدلو نم قاعلا ىلع دلاولا ةوعدو هملظ نم ىلع مولظملا ةوعد
 ٠ ملعأ هللاو ٠ » هلهآو هنطو ىلإ عجرب ىنح جاحلا « :1 لاق وأ » رفاسملا

 هب رومأملاف ، تانامضو معيابتو اياصوو نويد هيلع نمو : ةلأسم

 عيابتلا ىضقيو ث هريغ لبق نم هيلع ىتلا اياصولاب ىصويو ث نيدلا ىضقي نآ
 ىذلا الإ س كلذ نم ىقب امب ىصوي مث س اذه نم هيلع ردق ام ىضقيو

 نمو ث جحلا هنع طقس ضقي ملو جح نإو ٠ جحي مث ى هيلع ردقي ال
 . عامجإلاب الوآ نيدلا ىضقي هنإف بلوطف نيدلاو جحلا هيلع بجو
 ٠ ملع آ هلل ١ و

 سانلا ىلع هللو ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق : ةلاسم

 دازلا ةعاطتسالاغ ٠ ( اليبس هيلإ ةعاتطتنتسا نتم تتيبثلا جح
 لاملا لضف نم , جحلا هيلع بجو ةلحارو اداز دجو نمو “ ةلحارلا و

 ىفكت ام لاملا نم كرت اذإ لصألا نم عيبب ليتو لصألا عيبي الو

 هنوعيبي ام ىقب اذإ جحيو لاملا نم عيبي ليقو جحي نآ ىلإ هلايع هتلخ

 )١( لماعلا رجا : ءاركلاو . ملظيو ضقني : سكلامي .
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 ةحص ليقو ٠ لايتحاو لام ةعاطتسالا لينو جحي نأ ىلإ نولكأيو هنم
 ةلحارو داز ىلع ردق اذا هنا ةنسلاب لوقن نحنو لجولا عم كلذو ندبلا

 ملخ هراسيو هلام ةعسل جحلا هيلع بجو نم ملعأ هللاو ٠ جحلا همزل

 ىعم لاتق جحلا همزلي له راسيلاو لاملا ىنف ىتح جحلا لمأتي ناكو جحي

 هترضح اذإ هب ىصويو هنع زجع اذا نيدلا ةلزنمب نيد هيلع نوكيو همزلي هنا
 ىلع ردقي مل مث جحلا هيلع بجو اذإ كلذكو لام هل نكي مل ولو ةافولا

 هئادأب الإ جحلا ف هل رذع الف هلام ةميق صقنو نيدلا هيلع رثكو جحلا

 . ملعأ هللاو ٠ هبلع نيد وهو

 هسنيل ةينلا لمهاف جحلا عيطتسي ال اريقف ناك نمو : ةلاسم
 ةينلا ددجب نأ هيلع ضرقو كلذ هعسي الف جحل ١ ىل ا ةعاطتسالا نم

 . كلهيف ةينلا لمهم نوكي الو ٠ جحلا ىلإ ةعاطتسالا دجو ىتم هنآ

 وهو جحلا ضرف همزلي الف لام هلو هتقحل ةنامزل جحلا نع زجع نإف
 . هب ىصوي نأ همزل هزجع لاح ىف توملا هاتأ نإف ةلمجلا ىف هب بطاخم

 ٥. ١ ملع ا هلل ٠

 هيلع بجيو 6ك هنم عيبي هناف ك هل ايع ىفكي ام كلصأ ١ نم ىقيو 6 هنمنب

 ٠ جحل ا

 هنم عانتمالا ىلع ردقي الو همرغيو ناطلسلا هنم ذخأي ام امأو
 ىدغيو ث رذعي رذع كلذ نإ ليقغ ث كلذب الإ هلايعو هسفن ىلع نمأي الو

 ض قحلا لطابلا ليزي الو ، جحلا هيلع بجي لوقو ؛ ملظلا نم هلايعو هسفن
 جح ءاسث نإو ث انيد هيلع جحلا ناكو ، هدي ىف امب هسفن ىدف ءاش نإ

 ىلع جحلا هيلع بجي الآ ىنبجعيو ٠ هيلع ام ىدآو ص هللا ىلع لكونو

٠ ملعأ هللاو ٠ اذه
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 جحلا نأل 4 جحلاب آدبي هناف > جحو جيوزت هل قفتا ن نمو . : ةلأسم

 نإف > ههارد ةعبرأب جوزنيف تنعلا فاخي نأ الإ 6 ةنس جيوزتلا و ضرغ

 ق قبي مل جوزت نإو ء ءىش هديب ىف قبي مل جح نإو ء ءاسنلا يمتشي ن .راك

 تنعلا فخي مل هناف ٠ جحيل مث 5 تنعلا فاخ ١ ذإ جوزتي ليقق ء ءىش هدي

 ليقو جيوزنتلاب آدبي ليقو هيلا بحآ امهيآب دبي ليقو ٠ جوزني مت جحيلف
 جحلا نوكيو تنعلا فاخ ا ذإ جيوزتلاي آدبي ىلمازلا نع دجويو ٠ جحلاب

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيلع انيد

 ىلع ردقي ملو هلام نم ةجحلا ذافنإ ىلع ارداق ناك نمو : ةلأسم

 ٥ دعم جحلا عيطتسي ال هنآ فاخيو ك فراعتم ربك وآ ضرم نم ههسقتم كلذ

 عطتسي مل نإو س جح هتايح ف عاطتسا نإ هسفنب جحلا هيلع لوقغخ هسفنب

 هنع ى زجي الو هنايح ق هنع جحي الو % هتوم دعي هنع جحلا نآ هب ىصوآ

 . نأ لبت تام وه ناف 6٧ هنع جحي نأ ز زاج ج عطتسي مل اذإ : لوتنو 4 % كلذ

 لوقتو 4 6 هسقفني جحل ١ هيلع ناك ع اطتس ١ نإو 6 ةجح مت دق ن اك عيطتسي

 ئ هجح تيث دخف اهيف هنع جحب نأ زوجي ىتلا لاحلا كلذي هنع جح اذإ

 ٠ ملجأ هللاو ٠ كلذ دعب عاطتسا ولو

 هوعيابي الآ سانلا رمأ مرحلا ىلإ أجل مث اثدح ثدحآ نهو : ةلأسم

 ثدحأ اذإ امأو هئححب ذخؤيف هنم جرخي ىتح هوتسي الو هومعطي الو

 ثدحأ امب ذخؤي لوقو ؛ هكاهتنال ذوخأم هنآ قافنالا ىناعم ىفق ص هيق

 هدودح لطعت الو ، هللا قوقح لوزت الو ، هريغو مرحلا ىف دحوآ قح نم

 . ملعأ هللاو ٠ عضاوملا نم مضوم ق

 ادماع تاقيملا زواج نم هنإ : انباحصأل لوت ىف ديعيس وبأ : ةلأسم

هنم ىبليو هنم مرجي ىتح تاقيملا ىلإ عجريو ٠ مد هيلعف ث مرحم ريغ
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 ح هيلع مد الف مرحلا لخدي 0\) نآ لبق هناقيم يلإ عجر نإ لوقو ؛ امرحم
 ٠ هجح متيو ىضميو ؛ تاقيملا نم مرحيو

 مل ام ى مرحلا لخد ولو : لوقو ؛ مدلا هيلع بجو مرحلا لخد نإف
 ؛ امرحم هنم ىبليف هتاقيم ىلإ عجريو ث هيلع مد الف هكم تويب لخدي
 ٠ تاقيملا ىلإ عجريو ث هيلع مد الغ تيبلاب فطي مل ام : لوقو

 هترمع رمتعا وأ كلذ هجح جحو تاقيملا ىلإ عجري مل اذإ هنآ ىعمو

 هيلعف هترمع وآ هجح متآ ىتح 6 هتاقيم نم همارحإ ىلإ عجري ملو ، كلت

 ٠ مهلوق ىناعم نم جرخي هملعأ الف هجح دابسف امأو ٠ مد

 نم رثكأ هيلع ملعأ ال و ؤ م ان هجح نق افنالا ىنعمب ح رخب هنأ ىعمو

 ٠ ةرمع وأ جح لك ى .0{© تاقيملا نم مارحإلا هكرت ق مد

 هتاقيمف ث ةرمعلا وآ جحلا داراو تيقاوملا نود هلهأ ناك نم امآو

 نمل ةتوم تيقاوملا نأل ، هريغ تاقيم ىلإ عجري نأ هبلع سيلو ث هلهأ نم
 تبث ص فاقيإلا ىنعمل كلذ تبث اذإو ، اهنود نم الو اهقوف ال اهنم ءاج

 ٠ امرحم الإ هدح دحلا وذ زواجي الو ، اهلثم دح اهنود ام نآ

 هتاقيمف 4 ةرمعلا الو جحلا ديرب الو تاقيملا ىلع ىتأي ىذلا امآو

 نود ناك نم تاقيم ناك امك س ةرمعلا وآ جحلا كلذ دارآ ثيح ىدنع

 ٠ قافنالا ىنعمب ىدنع جراخ اذه كلذكو > هلهأ عضومو هناكم تيقاوملا ١

 ٠ ملج آ هلل ا و

٠ 
 ربعتلا ةمالسب اهيضتقي ه دايز نيسوقلا ني ام

( ١(. 



 س ١٨٤

 “رثهثشآ جحلا ) : ىلاعت هللا لوقل ء جحلا رهشأ ف الإ مرحملا ىلع

 جحلا نوكي الف 0©” ( ةجحلا نميف ةضرف ثنمف “تاموتلثعتم

 . نهيف الإ

 هنأ ىلع مهلوق نأ ىعمف جحلا رهسأ لبق جحلاب مرحم مرحأ نإف
 هنأل 5 اهمامت هيلعو ث ةرمعب مارحإلا هيلع دقعنم هنأو مارحإلا لطبي ال
 لحني ال ةينلاب مارحإ الب هدصق نألو ء هعضوم ف جحلاب مارحإلا لعج
 وه ام تبثيغ ، اهريغو جحلا رهشأ ىف تباث ةرمعلاب مارحإلاو ، هنع

 همزلي ال هنا افالتخا اذه ف ملعآ الو ، ليحتسم وه ام ليحتسيو ث تباث

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةرمعلا مامتب الإ مارحإلا هنع لحني الو ، جحنا

 هسفن نع جحي نآ جحلاب لجر هيلع ضرع لجر تلت : ةلأسم

 انعمس اذكهو : لاق ٠ جحلا هيلع بجو دق : لاق ٠ ىبأف هليبسب موقيو
 همزلاف لأسف هليبسب موقيو هعم جحي نآ لجر هل لاق ناميلس ابآ نآ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ جحلا

 ة رمع وأ اجح ديري ةكم لخد نم نأ ةنسلا تء اج هنمو : ةلأسم

 جاحلا ف افالتخا كلذ ق ملعأ الو . جرخ اذإ عا دولاو > مارحإلا هيلعق

 اجح ديري ال نمم نيلخادلا نم كلذ ىوس اميق فلتخاو ص رمتعملاو

 ٠ ةرمع الو

 ؛ جرخ اذإ عادولاو س مارحإلا ةكم لخد نم لك ىلع نإ لوقو
 باحصأو راجتلا نم اهلخد نم ىلع لوقو ؛ رمتعملاو جاحلا ىلع الإ لوقو

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس ١٩١٧ .



_ ١٨٥ 

 بجاو مههابشأ و نيستاحلاو نيلامحلاو نيباطحلا لثم ع مارحإلا جياوحلا

 جرخ اذإ عدويو لخد اذإ مرحي نآ مهريغو نيباطحلا نم ةكم لخد نم لكل
 . ملعأ هللاو ٠ لضف هلعفو ، ناصقن هكرت نأل

 ةيبلتلاب الإ ةرمع الو جحب مارحإلا دقعني الو : هنمو : ةلأسم
 ح ريبكت نم ةيبلت ريغب م ١ رحإل ١ دقعني هنآ ملعأ الو ٠ ةين دقع مم

 نإف > ريبكتمي الا ةالصل ١ ق م ١ رحإل ١ تبثي ال امك ليلهت الو حيبست ال و

 . امارحإ هلعجو ث هللا ركذ نم ءىنشمي مارحإلا دقع ىلإ دصقف ، له اج لهج

 عضوم ا ا ذه ق ىنبجعآو ٠ كلذ هعسي هنأ توجر 3 رمتعاو كلذ ىلع ححو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذب لاق نم لوت

 دصت اذإ ىدنعو ث تاينلاب الإ لامعألا حصت الو : هنمو : ةلأسم

 نإ ٠ ضرغ هنآ ملعي مل ولو .ث هترمع وأ هتجح ىف مزاللا فاوطلا ىلإ

 ء مهمزلي امب اوملع اذإ ءاهقف اونوكي نأ سانلا ىلع سيلو ث هيزجي كلذ
 . ملعأ هللاو ٠ هتيدأت ىلإ دصقلا عم

 هتحيبذ تومت نآ لبق رصق وأ هسأر قلح نم : هنمو : ةلأسم
 ىرجيو ى ةمات هتحيبذو & هلحم ىدملا غلبي ملو ء هقلحل 0 مد همزل

 رجي مل نإف ذئنيح لحيو ث هتحيبذ تومت نأ دعب نم هسأر ىلع ىسوملا
 هعفني مل لالجإلا ةحابإ دعب لحي امف كلذ لعفي ملو ث هسآر ىلع ىسوملا

 . هتحابإ لبت
 ح ءازجلا هيف همزلي ثدح نم ثدحأ امغ، لحي مل ام هلاحي هنإ : ليتو

 ٠ ءازجلا هيلعو مارحإلا مكجب وهف

 قلحلا امنإو ،© ما رحإلا نم جورخلا دعب الإ لالحإلا بجي ال : ليقو
 نم غارفلا دنع ميلستلا ةلزنمب ى مارحإلا نم جورخو ث ةحابإ لالحإل
ىرجأ حبذ نإو ؤ مد همزل حبذي نأ لبق هسأر قلح اذاف ٠ ةالصلا
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 . ديصلاو ءاسنلا نم الإ ع كلذ دعب لحأو ث حبذلا دعب هسأر ىلع ىسوملا
 ٠ ملع آ هلل ١ و

 ىده وآ ث ةعنملا ىده نم حبذلا نم ناك امو : هنمو : ةلأسم

 هحبذ ةحيبذ ىزجي الو زوجي الف س جحلا ف ةبجاو ةيحض وآ 7 جحلل قيبس

 5 ىنمب رحنلا موي سمشلا قورش دعب ع ةبقعلا ةرمج ىمر دعي الإ

 نإو ؤ هببحبذ زاج راهن وآ ليل ىفف س عوطتلا نم رحنلا نم ناك ام امآو

 نآ ىنبجعآ ث كلذ دعب ةرمعلاب عتمت مث ، ةين ريغ ىلع ىدهلا قاس
 مد هيلعو ص هترمجل ىعسو بفاط اذإ هرحن نآ هلو س البيفن ىدهلا نوكب

 . ملعأ هللاو ٠ هنعتمب

 جرخ ٥ رمآ ريغب مرحم ١ سأر لحملا قلح ١ ذاو : هببنمو : ةلأسم

 نم ٦ كلذ نأل ة ر افكلل ىنعم ال ةيدلا ىنعم نم هبيلع مكحل ١ ىنعم ق

 لحآ دنن هنأل ةيدفلا همزلت هنإ مهلوق ىناعم ىف هبسثي دقو لالحإلا قيرط
 . ةيدفلا بجت ام هيلع

 > هغلتآ ا ذإ لام ١ ق هيلع قلعتي امم ؤ نامضلا قيرط نم كلذ نأ ىعمو

 نم هل زوجي امف ٤ هندب ق لعف ١ ذإ .{ لالحلا ق هلعف هرضي ال مرحم ١ و

 ٠ ملعأ هللاو ٠ افالتخا كلذ ملعأ الو ؤ تاحايملا

 صيمقلاو ليوارسلا و ةمامعلا نم تقو ق ١ ذإ هلك سابللا و : ةلأسم

 ةمئاق تناك ام بايثلا كلت هيلع تماد ولو ء ةججاو ةيدف هيلع امنإ
 رذعل ناك دفو اببهنم هل دب الف ةجاحل اهعلخ ناف ّ ةيدف ىه امنإف

 ٠ لاحلا كلذ ق ماد ام 6 دحاولا ساابللاك هنآ وجرأ

 اهعلخف ؤ هبف هل نوكب ىننجم ريغل ثدحملا هجو ىلع ناك ١ ذإ : ليقو
بيصتو ه رعش قلحو سبل نمو { ةيناث ةرافك : ليتف ج ةب دق اث اه : 1 مت
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 نمو هوجو نم اهنذل ، ةرافك كلذ نم لعف لكل هبلع ناك ء ثدحلا ىنعمب

 نأ ىذآأو ضرم نم هيلإ حاتجا ىنعمب هلك كلذ لعف ن ! وجرأو 4 ىناعم

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةيدفلا توبثو ةجاحلا ىنعمل س ةيدف كلذ لكل نوكي

 5 ليوارسلا سبلو رازإلا مرحملا دجب مل اذإو : هنمو : ةلأسم

 نوكتغ هيف لاتحي نآ الإ س كلذل ةرورضلا ىنعمل ءازجلا هيلع نأ بسحأو

 نيلعن مرحملا دجي مل اذإ كلذكو « دحاو عضوم يف اعيمج نالجرلا

 . ملعأ هللاو ٠ نيفكلل لفسأ نم نيعوطقم نيفخلا سبا

 { اهلمح ىف ءاركلا اهيلع تبث اذإ سجن ضئاحلا لامح نإ : ةلاسم

 ىرعتب ال امم اذه نأل ، اهبرضي امم اهل هكرت نأل ٧ اهعديو جرخي نأ هل سيلو

 ء ءاسنلا ىف فورعم كلذ نأل ، هطرتسثي مل ولو ، اهطردت ف هانعم تبث نإ
 . اهيلع ررضلاو اهجح داسف ىنعم ةرايزلل فاوطلا اهكرت قو

 ولحي دقو ت اهنع جورخلاو اهكرت هل نآ جرخي مهلوق ملعأ الو

 ليق اهل سبح نإ هيلع ررضلاو اهكرت نإ اهيلع ررضلا بجو اذإ ىسفن ف
 . هلل ١ لبق نم ء اج دق رمأل ١ نأل ء اهلمح دق امبف هي هل ءا رك الف ءاش نإ هل

 اهعم د قعيلف ءابش نإو ث اهمزلي ال اهببج تبث اذإ اهل رذعلاو

 نأ امآو ، هفعض هلك ءاركلا ناك اذإ ء هلك ءاركلا هل نوكيو ث اهلمحي ىتح

 ريغ ف كلذ جرخي دقف ءاركلا ملمت ايلع هل نوكيو ءاركلاب اهريغ لمحي
 امهيلع كلذ بجوي ءىش ال ء ةصاخ ىه اهل ادوعق ةدعا اهنأل ى جحلا ىنعم

 مكج اهنع ليزمب ةصاخ اهل ضرع ام سيلو ث اعيمج اهانعمل الو اعيمج

 ح اهل ىذلا رذعلل اهناكم لمحت تعاش نإو ح ءاركلا نم اهيلع بجو ام
 ىناعم ف جرخي ىنعملا اذه بسح ىلع ص هنك ءاركلا ىدؤت تعءاسث نإو

٥, ملعأ هللاو ٠ اهيلع ضرع امل اهيلع هسبح ق ليق امل الإ ةيركألا
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 ىسنف ، هريغ نع اهب جحيل ةجح ذخأ لجر : هنمو : ةلأسم

 3 هللا نيبو هنيب اميف كلذ هيزجيو س هنع هنآ ةينلاب مرحي هنإف ڵ همسا

 مرحأو هكرتف همسا فرعي ناك نإو ٠ ةنيبلاب ىتأي ىتحخ مكحلا ف امأو
 ٠ هيزجي كلذف ةينلا ىلع

 اميش هيلع قحتسي الف س هل حصي ملف داهستالا هيلع طرت نإف

 هنإ : ىعم لاق ٠ كلذ دعب ءىش هيلع ناك نإ ةضيرفلا ةجح نع هيزجيف

 . ىدنع رثكأ اذهف كلذ ىزجأ هقح ضعب كرت ول : لوقي نم لوق ىلع

 ٠٨ هد ابعب فيطل هللا نأ ال ١ رخآ نع ىزجي ال رخآ نع لمعي لمع : لاق مت

 ةضيب رفل ١ نع جح ١ ذإ هيزجي ال هنآ ىط اعت دق مهضعبو : لاق

 ٠ بجت ىتح هيلع بجت نآ ليت

 ؟ كرتي ملف كلذ هازجأ ائيسن كرت اذإ هنإ لوقي ىذلاف : تلع

 ضعي لانو 6 مها رد ةرشع ضعب لاتو 6 فصنلا ليق هنإ : ىعم لاق

 ٠ هدارآ ام

 ؟ هيزجي له ، هسفنل جح ىتح ةكمب لعف مث هريغل جرخ اذإف : تلق

 ردقي نم ردقي ةكمب راصو > هريغ نع حح ١ ذإ هنإ : ىعم لاق

 طاخم امنإ هنأل % كلذ هيزجيو . جحلا هيلع بجو دقف اهنم جحلا ىلع

 . هدلبل ىنعمل الو ، هيلع بجي ثيح نم جحلاب

 لعغ ا ذاف 4 جح ول جحلل لايتحالا هيزجي ال : لوقب اضعب نأ ىعمو

٠ ملعأ هللاو ٠ لفنلا جرخم جرخ
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 نم هيف همزلي امم ءىش هانع اذإ زارتحالا فو : هنمو : ةلأسم

 ، كسن لبق كسن ميدقت وأ ، رجشلاو ديصلا لبق نم ، تارافكلا
 ، هيلع ويف كلذ نم همزلي امف نامضب ناك نإف ، هريغ نع جحي ريجأ وهو
 كلاهلا لام ثلث ف وهف ، كلذ نم همزل امم نامض ريغب ريجألا ناك نإو
 هلعفي نآ الإ س وه هيلع كلذف ء دمعتملا ىلع كلذ لعف نإف ث هنع جح ىذلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلاهلا لام ثلث ىف وهف ث هل زوجي هنأ نلخ ىلع ، ادمعتم

 ء اهدسفأف ةنامأ ريجألا دي ىف ةجحلا تناك ا ذإو : هنمو : ةلأسم

 ة رجذخلا ثفن اك نإ امآو اهنم فلتآ ام در هيلع نإ 6 اهي جحلا ىنعم تيتب ملو

 ٠ كلذ هيلع نومضم اهيدؤي نآ اهيلعف ةغورعم ةنس ف هيلع طرش نكي ملو

 نم هولاق ام انعم جرخيو هسفن نع جحلا لبق كلذ نوكي نآ ىنبجعيو
 هجح لطبأ ىتلا ةنسلا ف هيلع اطرش ناك نإو هل ءىش الو ةرجألا نالطب
 ٠ لطبت ةجحلا نإ مهلوق ىدنع جرخ

 كخدأ ىتلا ةجحلا كلت هل متت ال هنأ قافتالا ىنعمب جحلل همامتإ امأو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلاهلا نع الو هنع ى زجي الو % اهداسف اهيف

 هيلع هي مكح ديصلا ء ١ زج نم ءىش همزل نمو : هنمو : ةلأسم

 ناك نإ كلذكو ح اموي عاص فصن لك نع ماص دجي مل ناف ‘ نالدعلا

 مل نإف ، همعطأ اماعط مهاردلا ةميق رظن مث مهارد موق ىدملا غلبت ال

 مكحيو 4 رجشلاو ديصلا نم ١ زجلا هيف تيثي ام لك نع اذهف

 ح مهارد لثملا ةميق رظنب مث ؤ هللا لاق امك ء معنلا نم هلثمب دصلا ف

 . هرحتي معنلا نم لحلا هيلع نوكي مث ح اماعط مها ردلا ةميق رظنب مث

٠ همحلب قدصتيو
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 هنذا ء افالتخا كلذ ىف ملعأ الو ، ابخ هيطعي نأ مهلوق ٤ ملعأ الو

 وحن ىلع ماعطإل اف دجي مل ناف ص ةبعكلا غل اب ايده : هللا هامس دق

 موصي مث ؤ اماعط مه اردلا موغي مث ، مه ارد معنل ا نم وهو % ىضم ام

 ٠ اموي ع اص فصت لك نع

 ايده ديصلا نم لخئملا ن اك ا ذإ هنإ : لاق نم لوق ىدنع نسحيو

 كلذ توبث ىنعم ىلع ماعطإلاو هيف موصلا ناك ث ةيدفلا ىده ةلزنمب
 ٠ ةيدفلا ق

 مكحي نآ الو ايتفلا هيغ ىزجي هنآ مهلوق ىف ملعأ الف ديصلا امأو

 © هتنسو هللا باتك نم هب مكحي ام لصأ فرع ولو ، هسفن ىلع ىناجلا
 نمم نيملسملا نم لدع وذ هب هيلع مكحي نآ الإ س ىآر وأ عامجإ وآ

 ىناجلا ىلع بجي امم مكلا ف امهمزلي امع لأسي ولو ةيالولا هل
 كلذب ىناجلا امهاتفا ولو ، مكحلا ق بجي امم _ نيميقف ريغ اناكو _

 . مكحلاب نوكي الو س ايتفلا هجو ىلع

 3 هميرحتب ندي نمم تاملسملا ريغ ءاسنلا هيف مكحي نأ زوجي الو
 نسحلا ناك ولو ، انموق نم لالضلا لهآ نم ءىشل نيلحتسلا الو
 { فورعم ءىش ديصلا ىف تأي مل اذإ هنأل ے هعم نيريس نباو ىرصبلا
 هيف زاجب س دحاو هيقف نم ىنعم هيف تبثف ، ىأرلاب داهتجالا هيف زاجو
 زوجي نمم ص نيهيقف ريغ اناك ولو ، نيملسملا نم لدع ىوذ نم مكحلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ىآرلا هل

 هيف لحلا مامحو ن ةاسث هيف مرحلا مامحو : هنمو : ةلاسم

 لوقي نم لوق ىلع اذه مه ارد : لوقو ء ةاش : لوق \ فالتخا

 نم جرخ ام هتميقف ث ةميقلاب ءازجلا ىلإ بهذي نم لوقت ىلعو ع لثملاب
١ مغنل .
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 فالتخا هيف لحلا مامح ضيب امأو مهرد هيغ ةكم مامخ ضيبو
 اضيأ لوتقو غ ناتقناد : لوقو 4 مهرد فصن : لوق ؛ مرحم هرسك اذإ

 هرسكف خرف ضيبلا ىف ناك نإو مرحلا ف ناك ولو ، مهرد فصنب
 ؛ مامحلا خرف ف كلذكو ث ىفاتع هيفف ح مرحلا مامح نم ناكو ، تامف

 . ملعأ هللاو ٠ مهرد فصن وآ مهرد ةضيبلا ةميت لوقو

 ق همهس لخدف ‘ لحل ١ ق ١ دنص ىمر نمو : هنمو : ةلأسم

 مرحلا ىف ادص لتق نم هنأل ث ءازجلا هيلعف ، ادص باصأف مرحلا
 ٠ امرحم وأ الحم . ادمع وأ اطخ ناك ، ءازجلا هيقف

 ناك اذإ امرحم ناك ولو ث هيلع ءازج الف لحلا ف اديص لتق نمو

 ريطلا ناك نإو ث هيلع ءىش الف مرحلا نم لحلا ىف ادص ىمر نمو ث طخ
 ديصلا ناكو ، مرحلا ف ضعبو لحلا ىف اهناصغأ ضعب ةرجش ىلع
 ٠ ةرجشلا قارتفا ىف رظني الو لحويف لحلا ىف

 هيفغ مرصحلا ىف اهضعبو لحلا ىف ديصلا مئاوق ضعب ناك اذإو

 ىدنع هينف مرحلا ق اهسأرو لحلا ق اهلك اهما وق تناك نإو > ءازجلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ قافتاب ةكم ةمرحك ةنيدملا ةمرحو ٠ ءازجلا هيف نأ

 ميدقتو قلح نم ةفلنخم ء ايسنئآ ق م د هجح ق هم زل نم ء : ةلأسم

 هازجآ هندب نهنع حبذي نآ دارآ نإ هناف ء كلذ هابشأو ك كسن لبق كىىمن

 ٠ ملعأ هللاو ٠ نيلدعلا مكح ريغب هسفن نع هجرخي اذه نأل ، كلذ

 ةرمعب مرحأ نميف ء هللا همحر ث ناميلس نب ىدع ىضاقلا : ةلأسم

 لحي ملو ، ىعسو عكرو ع تيبلاب فاطو ةكم مدقو ص جحلا رهشأ ىف

 موي ناك املف ع هنم لحم هنأ ةين الو ، ريصقت الو قلحب همارحإ نم
نم جحلاب مارحإلا دقعو ث عكرو تيبلاب فاط ةجحلا ىذ نم نماثلا



_ ١٩٢ 

 ۔ ةعتملا ىده هيلعو عنمتم اذهآ ، ىنم ىلإ بهذو ، بازيملا تحت

 ؟ همارحإ لحي ىنح مأ

 3عتتمتت ثنتمتف ) : ىلاعت هلوقل اعتمتم نوكي اذه نإ : لات
 ١}© ( ىدملا ثنيم رسثيتنثسا امف "جحلا ىلإ ة رثمئعللاب

 مرحي نآ امهادحإ : لاصخ ثالث دوجوب الإ اعتمتم عتمتملا نوكي الو

 كلذ مرحي ةيناثلاو ه اهنم لحي ىتح جحلا اهيلع لخدي ال طتتف ةرمعلاب

 ٠ هلهأ ىلإ عجري ال هنأ ةثلاثلاو ٠ ماعلا كلذ جحلاب

 مايأ ةثئالت موص وأ مد همزل تثدااثلا فاصوألا هذه ناك ١ ذاف

 . هدلب ىلإ عجر اذإ ليقو

 لبق ، هجح ةرمعلا ىلع لخدأ وأ اعم ةرمعلاو جحلاب مرحأ نإو
 ةعتملا ىد_ه اهلع عتمتملاك مدلا همزلي الو ص انراق راص اهنم لحي نآ

 فاوط هيزجيو س هتجح نم لحي ىتح هترمع نم لحي ال نراقلا نأل ث ءاوس
 ٠ ملعأ هللاو ٠ نايعسو نافاوط لوقو ؛ هترمع و هجحل دحاو ىعسو ث دحاو

 ىضمو ث رجفلا لبن مارحلا رعسشملاب فقو نمو : هنمو : ةلأسم

 عمسو رجفلا فرعي ال ناك نإو ؟ كلذ هفوقو هيفكي مآ مد هيلعآ ىنم ىلإ
 هيزجيآ ، هتالص لدبآو ىضمو ث رجفلا عولط ىف كنو ، ىلصو اناذآ

 ؟ كلذ هفوقو

 ١ ذإ : رثؤملا وبآ \ زجأ ليللا فصن ىلإ عمجب تأي نإ : لاق

 عجر نإ و 0 مد هيلعف ، رجفلا ةالص اهب لصي ملو ء ةفلدزم نم ضاغآ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هبلع ءىش الف ح تقولا توفي نأ لبق 4 رجفلا اهم ىلصو اهيلإ

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس ١٩٦ .



_ ١٩٣ _ 

 نم ايثبك ىرتشاف ، ةعتملا ىده همزل نمو : هنمو : ةلأسم

 . هقدص | ذإ هبزجيأ > ىلوح هنإ هل لاق ئ ةنايخب الو ةنامأب هفرعي ال لج ر

 ؟ نبمس رغ وهو هحبذو 6 هيذك الو هقد _ص۔ص هبلق ف مقب ملو

 زعملا نم ءىشلاو ، رهسأ ةتس هلام ناضلا نم عذجلا نإ : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةيناثلا ٢ لخد دقو ةنس هلام

 هريغل اجاح جرخ نمو : دابع نب ىلع نب دمحم خيسثلا نع ةلاسم
 ىلع & اهرجلتسي ةجحب هسفن رجؤي نآ هرجأتسا نم هل نذأو ى ةرجألاب
 زوجيآ ث ىلوألا ةجحلاب وه جحيو ث هريغ اهريغ وأ ةكم نم اهب رجؤي نأ
 جحي نأ هرجأتسا نمل لعجي نأ ىصولل لهو ، رخآو الوأ هرجأتسا نملو هل
 ؟ هل رجؤنسا امع هلغشي ال هلمع ناك اذإ س ةرجألاب هريغل لمعي نأ ث هكلاه نع

 ٨. هنع جحي نأ ادحأ هل رجؤي نآ ٥ رجآس ١ نم ة رجألا ا امأ : لاق

 ةجحلاب ريجآ وه هنأل ، ةرجألا هل تبثت الف ، وه اهب رجأ ىتلا ريغ ةجحب
 . دحاو تقو ف نيينعملا ريجأ نوكي الو ، اهل رجآ ىتلا ةرجألا ريغ نم ك هل

 هل زئاجف ، ةرجألا ريغ نم هل جحي نم هل رحني نأ هرمأ نإ امأو
 زوجت الو تبثت الف ةرجألا امآو ، ىصوملا دلب نم جرخت ال ةجحلا تناك اذ

 ٠ ملعأ هللا و ٠ كلذ هل لعجي نأ ىصرولل زوجي الو % هسفن رجؤي نأ ريجألل

 زوجي له و هللا همحر سيمخ نيب رص ان خيشل ١ نع ةلأسم

 ؟ فاوطلل عكري ىتمو ؟ ةالصلا هيف زوجت ال تقو ىف تيبلاب فاوطلا

 ناك نإ فاوطلا عوكر زوجيو ث نيتنولا ف فاوطلا زوجي : لاق
 ٠ لق ىلع امهيغ اضرغ

 تقو رضحي نآ ىلإ هجئاوح ف بهذ وآ كلانه دعق نإو : تلق

 ؟ كلذ هل متيآأ ء ريكك وأ ليلقب كلذ دعي ىعسو عكر عجرو > ةالصلا زا وج

( ٣ ج راثآلا بابل - ٢٣ م ).



_ ١٩٤ 

 ىلإ هنم اراظتنا ناكو ڵ رارطضا رذمعل هفوقو ناك نإ : لاق
 ءوضولا ضقنب امم اثدح ثدحي ملو ئ دجسمل ١ نم جرخي 7 ئ ناكمال ١

 ٠ كلذ هل زوجي هنأ وجرأف ح ناكملا كلذ نم حربي ملو > ةالصلاو

 ٠ ملعأ هللا و

 هيزجيآ ٧ ةدج ىلإ عجرو جحل ا لبق راز نمو : هنمو :ة ةلأسم

 ف ةدجل هعوجر ناك تاقيملا ىلإ عجري مآ ؟ ةدج نم جحلاب مارحإلا

 ؟ ةجاح ريغ وآ ةجاح

 . كلذ هازجأ ى اهنم مرحأو ةدج نم ةكم لوخد ىلع مزع نإ : لاق

 3 ةدج هدارم نألا اهنم مرحي ملو رحبلا ف ململ اذاح اذإ كلذكو : تلت
 ؟ ال مآ ةدج نم مارحإلا هيزجيأ

 ملم نم هيلع مارحإ الغ هكم درب ملو ةدجل ٥ رقس ناك اذإ : لاق

 نم وآ . تاقيملا نم مارحإلا هيلعف ةكم دارأ نإ و 0 اهئاذح نم ال د

 ؟ هل هتاذاحم

 ء كلذ هيزجي الف جحل ١ هب ديري ناك نإ هنآ دجوي ام كلذكو : تلق

 هدارم ناك ١ ذإ مآ ٠ جحلا ىنعمل هدلب نم هجورخ ق جحلل هندارإ نوكتنآأ

 هعسيو جحلا بيرق ىلإ ىناعملا نم ءىشل ةدجب فقيل تقولا كلذ
 ؟ ةكمل هريسم ةدج نم همارحإ هيزجيو ث ململ نم مرحي الآ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ تاقيملا عم نوكت ةينلا نإ : لاق

 هحبذ ىزجب نآأضل ا نم ع ذجلا نإ ثيحو : هنمو : ةلأسم

 ؟ نبمس ريغ ناك ولو ‘ ىفكي له ةنس نبا ناك اذإ مدلا وآ ص ةعتملا نع

٠ ةنمسلا دح ام ملعن الو فاك هنإ : لاق



_ ١٩٥ 

 ؟ ةقث ريغ وهو ، لوح هيلع لاح دق هنأ هعيبي ىذلا لانق اذإو : تلق

 ةزاجإ مدعت الف كلذ ىف بير الو 0 كنت هضراعي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو ٠ نيملسملا ضعب لوق نم تلذ

 نآ ى زجي له ءازجلا مدو ةعنملا مد لتم فو : هنمو : ةلاتن م

 ؟ هنم لكأي نأ ىنغلل زوجي له ريقفلا هذخآ اذإو ؟ ادحاو اريقف ىطعي

 ّ هأزجأ تامو هحبذ ذإ دعب دحاو ريقف هنم هضبق نإ : لاق

 ءاينغألا نم اهريغ وآ ةعتملا مد نم كلذ همزل نم ريقفلا كلذ هنم ىطعآ نإو

 ءامدلا نم همزلي اميف اوددش امنإو ٠ هنم هلكأب سأب الف س هقحتنسا نآ دعب

 . ملعأ هللاو ٠ ريقفلا هنم همعطأ ولو ، همزل نم هنم لكأي نأ ةعنملا مد ريغ نم

 اعجار وأ ارئاس ةكم نم ةبقعلا قيرط ف رمي ىذلاو : هنمو : ةلأسم

 ؟ همزلي ام

 6 فالتخا هيلع مدلا موزل ىفف ةبقعب ىنم ىلإ ٥هربمسم ف “رم نإ : لانق

 همزلي الف ةكم ىلإ ىنم نم اهيلع عوجرلا ف امأو همزلي ال انعم لوقلا رثكأو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ءىنت

 ه رصعلا و رجفلا ةالص دعم تيبلاب فاط ١ ذاو : هنمو : ةلأسم

 ؟ فاوطلا ىتعكر عكري ىتم

 ءىشب لغتشي الو س اهبورغ دعبو سمشلا عولط دعب امهعكري : لاق
 ٠ ملع هللاو ٠ امهعوكر نيبو فاوطلا نيب اميغ

 تناكو د ةلحارلاو دازلا تدجو اذإ ةآرملاو : هنمو : ةلاأنم

 تلتخا ١ ذاو ٠ اع امجإ جحلا اهيلع بجو { قيرطلا نامآ عم . ندبلا ةحيحص

. ملعأ هللاو ٠ فالتخا كلذ ىفف ، لاصخلا نم ةلصخ



١٩٦ 

 ماصو % ىدهلا ىلع ردقي مل اذإ عتمتمل او : هنمو : ةلأسم

 > هقيرط ق وأ » ه دلي ىلإ عجر نبح مايآ ةهئالثو ء جحل ١ ق م ايأ ةعيس

 ؟ همزلي ام

 ردقي مل نإو ‘ ةردقلا مم 6 ةيلا وتم مايخلا ةعيسلل لدب هيلع امنإ و

 ٠ ملعأ هللاو ٠ رصتقم ريغ هنأل ، هيلع ردق ىتم اهلدب هيلعف

 هيلعو ى جحلا اهلبنت نم هيلع بجت مهارد هدنع نمو : هنمو :ةلأسم

 هغلبي ام هدعب قبي مل اذإ لجألا هنيد ردقب هنع طقسيآ ، لجأ نيد

 ؟ جحل ١

 طتتسي هنإف ء هيلع هتوبثو جحلا موزن لبت نيدلا هيلع تيبث اذإ : لاق

 ٠ 4 نم بد هنع

 ، همزلي ال وأ هلام نم هؤادآو هنامض همزلي ءعىن ف كسث نإو : تلق
 ؟ ال مآ كلذ هنع طتسيآأ ّ جحل ١ تقو هيلع لخدو . اط ايتحا هملسن نأ بحأف

 انمدق امك وهف هيلع هتوبثو جحلا موزل لبق كشلا ناك نإ : لاق

 تبثي امم ء انيقب تيث دق جحلاو اطايتحا نامضلا ناك نإو > هركذ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ بيرلاو كنلا نم هؤاضق ىلوآ نيقيلاب

 لخد اذإو : ىويلحملا سيمخ نبا ملاس خيشلا ةروثنم نم: ةلأسم
 ؛ فالتخا كلذ ىفف ص اهريغ وآ جحلا رهشأ ف جحلاب هترمعل انراق ةكم

 : لوقو ؛ مد هيلعو ةرمعب لخد اذإ لحي نآ هل امك ، لخي نأ هل : لوق
 ةرم ىعسيو ث تيبلاب فوطيو & همارحإ ىلع ىقبيو لحي نآ هل سيل
 ع وطتي نأ هل : لوقو ؛ فقي ىتح فوطي نأ كلذ دعب هل سبلو ، ةدحاو

5 همارحإ ىلع ىقبي هنإف جحلا رهشأ ى جحلاب امرحم لخد اذإو ء فاوطلام



_ ١٩٧ 

 هيلع امنإو مرحم هنأل ةيناث مرحي نأ هيلع سيلو ، تافرعب فقي ىتح
 ٠ همارحإ نم لحأ دق ناك اذإ نجلا دجسم وأ با زيملا تحت نم مرحي نأ

 ٠ ملع أ هلل ١ و

 هي ىذلا امآو : هللا ( همحر ، دادم ني دمحأ خيشلا نع: ةلأسم

 نم سيآو جحلا ىلإ ىشملا الو بوكرلا ىلع ردقي الو . هندب ف ةلع
 ٠ هتايح ق هنع جحي نم هسفن نع ججحي نآ هل زئاجغف ء ةحصلا

 تناك ولو ث اهتايح ف اهنع جحي نم ججحت نأ اهل زئاجف ةآرملا امأو
 امنأل ، ةنسلا كلت ىف جحلل اجراخ اهنم مرحم وذ نكي مل اذا ، ةحيحص
 . ملعأ هللاو ٠ اهنم مرحم اذ جحلا ىلإ جرخت نأ اهل سيل

 هجح دنتع هي وعدي ام فرعي ال لجر ف ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم

 لضفأف ىلبق نم ءايبنألا تماقو .| هتمق دق ماننم اذه مهلل ا : لاق نإ

 . ملعأ هللاو ٠ كلذ هازجأ ث هللا الإ هلإ ال : اولاقو تلق ام

 ىده همزلي ىذلا ىنغلا دح امو : دادم نب دمحأ خيشلا ةلأسم

 ؟ جحلا ىلا ةرمعلاب متمت اذإ موصلا هيزجي الو ص ةعتملا

 بجت نم ةقفنو % هتقفتل هيفكت هل ام ةلغ تناك ا ذا “ىنغلا ن : ل انت

 نإو ے ةعتملا ق حبذل ١ همزليو ؟ ىنغ وهف & ةنس هتوسكو هتقففت هبلع

 : : لوق 4 فالتخا هيفف | هرفس ف ١ ريقف ئ هنطو ف اينغ عتمم ١

 ىف اريقف ناك اذإ : لوقو ؛ هتوقل هرفس ىف هيفكي ام هعم نكي مل ولو هيع

 ريغ اذهق ء ناصقنلا فاخيو ، هرفس فق هتوقي ام هعم سيل هرفس

 جحي ىذلا كلذكو هنطو ف اينغ ناك ولو ء موصلا هل زوجيو دجاو

 ىلعو فالتخا هيفف هرفس ق اريقف هنطو ىف ناك اذإ ةرجألاب هريغل
٠ ى ١ وس كل ذ



. ١٩٨ 

 حبذ الف س هنطو فو ، هرفس ف اريقف جحلاب رمتعملا ناك اذا امأو

 ةرجألاب هريغل جحلاب رمتعملا ناك اذإ كلذكو ٠ موصلا هيزجيو ٠ هيلع
 حبذ هيلع سيلو ، موصلا هيزجيف ، هرفس فو هنطو ف ريقف وهو
 ؟ اينغ هنع جوجحملا ناك ولو ص ةعنملا

 : اينغ ةجحلا بحاص ناك اذإ : فنصملا باتك ف دجوي : فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو ٠ ةعتملا ىف حبذلا هيلعو س موصلا ريجألل زوجي الف

 جتحيل ةرايزو ةجح لجر ىلع دقع اذإ ىصولاو : هنمو : ةلاسم
 ىح هنآ ربخ هنع ءىجي ملو جحلا ىلإ ريجألا دمو ، روزيو كلاه نع

 ةرايزلاو ةجحلا هذهل رخآ الجر رجأتسي نآ ىصولا دارآو ، تام وأ

 حص ىتم هنآ الإ ى كلاهلا ةيصو ذافنإ ليجعتل هل طوحآ وهو ث كلذ زئاجف

 ىلع ةرجألا هل تتبث كلاهلا نع رازو جح لوألا ريجألا نآ ةلداع ةنيبب

 ريجلا ةرجآ هيلع تتبثو ٠ كلاهلا لام نم كلذ ملسيو س ىصولا اذه

 ٠ ةرايزلاو ةجحلا ةرجآ ةصاخ هلام نم رخآلا

 & امهريغ وأ نالجر دهشو ع لوألا ريجألا جحي مل ٠ ) [ اذإ ] امأو

 هذه تتبث ث هل دقعلا مقو ىذلا كلاهلا نع رازو جح هنآ : ةقث ريغ امهو

 هذه نم ةثرولا الو ىصولا آريي الو ، تاقثلا ريغ ةداهشب ةرايزلاو ةجحلا

 ٠ ةرايزلا و ةجحلا

 جح هنإ : لوقيو هسفنب جاحلا ءىجي وأ نالدع كلذب دهشي نآ الإ

 ىصولا نأل ءاهقفلا لوق ىلع لبقيو ٠ هلوق زئاجف ث كلاهلا نع رازو
 ةرايزلاو جحلاب هل دهسثو ص ةرمعلا ةقروب ىتآ اذإ ةصاخو ص كلذ ىلع هنمآ

 لومت ىلع ةدايز ةرمعلاو ةداهشلا نأل ، طوحآ كلذف ث نيتقث ريغ نالجر
 ٠ ملعأ هللاو + كلذب بلقلا نئمطيو ٠ جاحلا

)١( قايسلا اهيضتقي ةدايز .



١٩٩ 

 } ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ث ربكأ هللاو ى هللا الإ هلإ الو

 نع ةجحلاب ريجألاو : ىوكزألا دمحآ نب ةعمج خيسلا نع ةلأسم
 ىلإ ء ىصوملا دلب نم اجاح اهب جرخو ث هيلع اهدقع ةيصو رمآب كلاه

 قحتسي ام ؤ روزيو جحي نآ لبق تام اهلخد نأ ۔۔عبو ث ةكم براق نآ

 ؟ 3 رجألل ١ نم

 اوعاسث نإ ع ةجحلا هذهب ىناعلا ريجألا ةثرول كلذ ف رايخلا نإ : لاق
 نمل وآ مهسفنأب كلذ مهلو . مهبحاص تام ثيح نم ةجحل ا هذه ا ومنآ

 ٠ هريغ وآ رجآ نم مهماتم اوماق

 نم مهكلاه ةجح اومتي نآ ىلع ىصوملا ةثروو مه اوقفتا اوءعاسث نإو

 ٠ ةرايزلا و ةجحلا مامت دعب مهل وهف ىقب امو ٠ ةرجألا هذ_هھد

 هذه نم اوذخأ ام اودريو > مهل ءىش الف كلذ عيمج اوهرك نإو

 اذه نألا س ىصوملا دلب نم اهب اوجحي ىتح ث ىصوملا ةثرو ىلع ةرجألا
 ٠ تام دق ريجألا

 دعب ةجحلا هذه هريغ ا دحآ رجؤب نآ دا رآو ايح ناك هنآ ولو

 ؛ ةجحلا لهآ اضرب الإ كلذ هل سيل : لوق ؛ فالتخا كلذ ىفف اهيف لخد نأ

 ٠ ملعأ هللا و ٠ تاراجالا نم هريغك وهو كلذ هل : لوقو

 ١ ذامو ؟ هتفص فيكو نوكي ىنم ردصلا فا وطو : ىلمازلا ةلأسم

 ؟ هكرت نم مزاب

 ناك اذاغ ئ ةرمعب عتمتو جحلا رهشأ ف جاحلا لخد اذإ هتفص : لاق

، مرحيو ىبليو ء تيبلاب فوطيو لستغي نأ رمآ ، جحلا رهست نم نماث موي



. ٢٠٠ 

 ء ردصلا فاوط وه اذهف ه تاولص سمخ اهيف ىلصيو ىنم ىلإ جرخيو
 ةرايزلا فاوط ريخأت امأو ث هيلع ءىش ال لوقو ؛ مد هيلع لوق هكرت نمو

 جورخلا : عادولا فاوط ىدنع اميغ انهاه هانعم ردصلاو ڵ ردصلا ىلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةكم نم

 ؟ ه٥هريسخفننو هتفص فيكو ؟ وه ام ى دهل ١ ديلقت فو : هنمو : ةلاسم

 ؟ هلعاف رمؤي اذامبو

 ۔ هيف لعجت ةمالع : انهاه ديلقتل ١ نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 مزلي اميف اوفلتخاو ٠ اهنيعب ةرسفم اهدجأ ملو ٧ ىده هنآ فرعيل

 لوقو ؛ هيده دلق ثيح نم مارحإلا همزلي لوق ؛ ةيده دلق اذإ جاحلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ تاقيملا نم الإ مارحإلا همزلي ال

 وهف ث ةرايزلا فاوط دعب هوركملا فاوطلا ىنعم : هنمو : ةلاسم

 نيب ىعسي نآ لبق نم افاوطو ث ةرايزلا فاوط دعب جاحلا فوطي نأ
 دعب ةورملاو افصلا نيب ىغبني هنأل ث ةرايزلا فاوطل ةورملاو افصلا
 ٠ ةرايزلا فاوط

 ائيسن هسأر مدقم نم جاحلا ذخآي نآ وهف ، نيرصقملا ىنعم امأو

 نم لحيل ث ىسومب وأ ضارقمب ڵ ادعاصف تارعش ثالث نم ث اليلق

 ىذلا وه هسأر قلحي ىذلاو ٠ ةالصلا ىف ميلستلا ةلزنمب هنأل ، همارحإ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هلك هتلحب

 & ة رمعل ١ و جحل ١ نرقي وآ ة رمعي لهآ نميفو : هنمو : ةلآأنسم

 مكحيو 4 مرحلا نم ١ رجش عطقب وآ ح ا دبرص لتقي وآ ٠ حبذل ١ همزلنو

 ؟ ال مآ فصولا اذه ىلع هتحيبذ نم لكآي نآ هل زوجيآ ّ ةحييذب هيلع

 نأ هل نأ وجرأف ع نارقإلا لبق نمو ع ةعتملا لبق نم ىذلا امآ : لاق
٠ ملعأ هللاو ٠ ثلثلا نم رثكأ لكأي الو ، هنم لكأي



_ ٢٠١٢١ 

 نامضي ةجحلا ذخأي ىذلا ة رجألاب جاحلاو : هنمو : ةلأسم

 ؟ هيلعو هل بجي ام ؟ همزلي اذامو ؟ هتفص فيك

 اهب ىصوأ ىتلا مها ردلا هل ىصولا عفدي نأ نامضب جاحلا : لانق

 تفلت ولو ت كلاهلا نع ةجحلا هذه ءادأ نم طرش ىلع ء ةصاخ كلاملا

 ء اهعضيبق نآ دعب فلتلا ناك اذإ ث هلام نم تفلت هدنع نم مها ردلا

 ٠ ملعأ هللاو ه هتمذ ف هيلع ةجحلا تناكو

 كلاهلا نع جحي نأ كلاهلا ىصو رجآتسا نميفو : هنمو : ةلاسم

 هجح ف كش مث 4 ىصول ١ نم ة رجألا ذخأو هنع جحف ئ ةمولعم ة رجأب

 ٠ صالخلا دارأو اضرف هنم كرت وآ س هد سغفي ام هيف ىتآ هنآ نقيتسا و

 ىتلا ىصولا ىلإ ةرجألا در هيزجي مآ ؟ ةيناث كلاهلا نع ححي نآ هيلعآ

 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناك ؟ هنم اهذخأ

 ء اهنمض دقو ث اهنيعب هدنع ةيقاي ةرجألا مهارد تناك نإ : لاق

 ةيقاب نكت مل نإو ع هدي نم اهضبق ىذلا ىصولا ىلع اهدر ىدنع هل زاج
 هدنع رقأ ك اهايإ هضبق نيح ىصولا ناكو اهنمض دقو 2 اهنبعب
 ريغ ناك اذإ ىصولا ىلع اهنامض در ىنبجعب مل ٠ كلاهلا لام نم اهنآ

 ٠ اهنامض درف ث كلاهلا لام نم اهنآ رقأ نكم مل نإو ى ةقث

 ةجحلا تناك نإو هلام نم نوكي نآ نكمي هنأل ، زئاج ةيلع ىدنع
 ، كلاهلا نع جحي نأ هيلعف ى ةرجألا ليبس ىلع نكي ملو ء نامضب اهذخأ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيلع تدسف ىلوألا تناك اذإ

 زوجي له ث اجاح ةكم ىف ناك اذإ ضيرملاو : ناديبع نبا ةلأسم
 هغوتو ق هبزجم لهو ؟ ىشملا ىلع ردقي مل اذإ الومحم هم فاطب نأ

؟ اهجطضم وأ ادعاق نوكي نآ تافرعب



. ٢٠٧٢٣ 

 ٠ ملعأ هللا و ٠ كلذ عيمج ضيرملل زوجي : لاق

 سبلي نآ مرحملل رثألا ىف دجوي امع دادم نب دمحأ خيشلا ةلاسم

 نوكتأ ، ءاش ام امهيلع فعضيو س بايثلا نم ءاش ام همارحإ ىبوث ىلع
 ريغ وأ ةطيخم همارحإ ىبوث ىلع اهسبلي وأ اهنعضي ىتلا بايثلا هذه
 ؟ ةطيخم

 نم ء امث ام هما رحإ ىبوث ىلع سبلي نأ مرحملل زوجي ٠ معن : لاق

 ء ةطيخم ريغ وآ ةطيخم ث بايثلا نم ءاش ام امهيلع فعضيو س بايثلا
 ةقتف سيبلب وأ ث نيتقتفلا نيب طيخملا نطقلا نم ضيبألا ءادرلا لثم

 ٠ ملعأ هللاو ٠ زئاجو ءاوس كلذ لكغ ، ةطيخم ريغ ةدحاو

 ةيماش هيبكنمو هرهظ ىلع عضي نأ مرحملل زئاجو : هنمو : ةلاسم

 » ةء ايعلا لثم اهنأل 0 ةيم اثلا ىمك ق هندب لخدي نآ ريغ نم ، فوص

 هرهظ ىلع مرحملل ةءابعلا سبل ةزاجإب نيملسملا نع رثألا ف ءاج دقو
 ٠ ةءابعلا ىمك ىف هندب لخدي نآ ريغ نم ث هيبكنمو

 نطقلا لثم اهنأل فوصلا ةحاس سبلي نأ مرحملل زئاج كلذكو
 ةفاخم نطقلاب هينذأ متخي نأ مرحملل زئاج هنأ هنع دجويو ث قوترمل
 ٠ ملعآ هللاو ٠ كلذ ريغلو ك حايرلا

 هلهأل زوجي له ث مرحلا ف عورزملا عرزلا نعو : هنمو : ةلأسم
 اهيف تبن اذإ ةيقاسلا بحس مهل له كلذكو ؟ هنم شيشحلا ةيقنت
 ؟ ال مآ س شيشحلا

 نم شيشحلا جارخإ مهل زوجي ال لوق ؛ فالتخا كلذ ىف : لاق

 ىلع تبن هنأل ، مهتيقاسو مهعرز نم هجارخإ مهل زوجي لوقو ؛ مهعرز
٠ مهئام



_ ٢٠٣ 

 نم هتيسننام ضوح ىلع تبن امو نيملسملا نع رثألا ىف ءاج دقو
 ٠ هئام ىلع تبن هنل هعطق هل ضعب لاتقو هعطق هل سيلف مرحلا ف رجش

 . هيقسو هئام ىلع تبن وه هعرز ىلع تبن ىذلا شيشحلا اذهف

 و ١ هلل ١ ملع ٠

 { رحبلا ديص نم ليق ، ديصلا فق فلتخا : ىحيبصلا ةلأسم
 دارجلا ف فلتخاو ٠ فالتخا مرحملل هلكأ فو ى ربلا دص نم ليقو
 ديص ليقو ؛ ربلا دص : ليقو ؛ ريطلا نم سيل لينو ريطلا نم ليق
 . ملعأ هللاو ٠ ال ليقو ث ريط ليق ماعنلاو جاجدلاو ث رحبلا

 ناك اذإ ةرجألاب جاحلا فو : دمحم نب هللا دبع خيسلا ةلاسم
 جحل ١ ىلإ ٥هربسم ق بستكيو ة رجألاب س انلا مدخي نأ هل زوجيأ اربقغ

 نم هل لضذضنفآأ كلذ نوكيو ك هتوسکكو هت ١ ركو هتوقل ء اش بس اك ١ ىأب

 ؟ كلذ هل مأ سانلا لأسب نأ

 ۔ بساكملا نم ائيش لمعي الو ء هسفن رجؤي نأ هل زوجي ال : لاق

 ريغو ؛ ةرجألاب هريغلو هسفنل لمعي نآ جحلاب هرجأ نم ىلع طرتشا اذإ الإ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ لمعب نأ هل زوجيف 0 كلذ

 جاحلا نوكي لهو ؟ اهانعمو ةعتملا ريسفت امو : ىلمازلا ةلأسم

 ؟ ةرمع ريغب وآ ةرمعب مرحأ ءاش نإ اريخم

 لوقو ؛ ةليسو اهنإ لوق ؛ فالتخالا اهيف ءاج ةرمعلا نإ : لاق

 ء ةليسو اهنإ لوقي نم لوق ىلعف ع ةضيرف اهنإ لوقو ؛ ةنس اهنإ
 ءاش نإو ؤ\ ةرمعب عتمت ءاش نإ ص جحلا رهشآ ىف لخد نإ ريخم جاحلاف

٠ ةجحب مرحأ ءاىش نإو ؤ جحلاب ةرمعلا نرق



٢٠٤ 

 سبليو ىلصيو لستخب نأ تاقيم ١ ىلإ ح احلا ء اج ١ ذإ ةرمعلا انعمو

 كل ةمعنلاو دمحلا نإ ع كيبل كل كيرش آل كيبل : لوقي مث همارحإ بايث
 . ملعأ هللاو ٠ اهغالبو اهمامت ةرمعب ٠ كيبل كل كيرش الو ث كلملاو

 ال٭لذنم 6 جحلا بانك ف ركذي ىذلا مدلا فو : هنمو : ةلأسم

 ؟ كلذ ريغ وأ منغلا نم فورعم .نس وهأ ؟ مدلا اذه ام. مد هيلع لات اذإ

 ؟ كلذ ريغ مأ هرهاظ ىلع وهآ لياق نم جحلا كلذكو

 ٠ لباق نم جحلا هيلع : لاق

 نس امأ ، نأضلا وأ زعملا نم ناك منغلا نم وهف مدلا امأ : لات
 نيتنسلا تلمكأ اميف ىهو ث زعملا نم ادعاصخ نيتنسلا نم وهف مدلا
 ٠ نيتنسلا ددع ىنعم ىف نآضلا ىف ىدنع كلذكو ٠ ةثلاثلا ىف تلخدو

 ىدنع وهف : لباق نم جحت امأو ٠ ائيش كلذ ف ظفحآ الف ةيمستلا ف اماو

 ٠ ملعآ هللاو ٠ نامزلا نم لبقتسي اميف هجح همزلي نآ

 هللا ىلص > ىبنلا رعق كلاه نع روزي نآ بجوتسا نميفو : ةلأسم

 هرجلا هل تيثتآ ٥ رجأتسا نم نذإ ريغب هريغ وه رجأتسا و ؤ ملسو هلس

 ؟ ال مآ هرجآتسا نم ىلع

 نإ امآو ه هسفنب وه روزي نأ هرجأتسا ناك نإ ىنبجعي اميف : لاق
 { انيمأ رجأتسي نآ هلف ، كلاهلا اهب ىصوأ ىتلا ةرايزلا ةيدات ىلع هرجآتسا
 ةرايزلا ىدأ دق هرجأتسا ىذلا ناك اذإ > هرجأتسا نم ىلع رجخلا هلو

 . ملعأ هللاو ٠ اهيلع رجؤتسا ىتلا

٨ جحلا ىلإ هلمحيل ناسنإ هدعو نمع هنلآسو : هنمو : ةلاسم
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 نإو ث نمؤملا لوقب الإ قثي الو ث هلوقب قثو اذإ جحلا همزلي : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ٠ جحلا همزلي الف هدعو امي هل فوي ملف هعجار

 ردقب رايخلا عيبب الام كلتمي نمع هتلأسو : هنمو : ةلأسم

 همزليأ ء ةكم ق وهو جحلا رهنأ ترا دو { هنميق ف جحلا هيلع بجي ام

 ؟ ال مآ جحلا

 همزلب نأ هيجعي هنآكخ . رايخلا عيبلا كلذ هدنع نم ىدف نإ : لاق

 امهدحأ دارأ ىتم ىرتشملاو عثابلل لعج رايخلا ناك نإو > كلذي جحلا

 جحلا همزلي نآ ىنبجعيف ع جحلا رهسأ ىرتسثملا ىلع تلخدو ڵ هضقن

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ىذضقنت مل رايخلا ةدم تماد ام & هنم دفي مل ولو

 هغلبي جحل ١ رهشأ ف الام كلم ا ذإ نمؤمل ١ نأ : هنمو : ةلأسم

 ةنونيدلا عم هلام ف هب ىصوي نآ هيلع ناك س ربك وأ ے ندبلا ىف ضرم وأ
 نإو س جح هتايح ىف هسفن نع هسفنب جحي نآ ردق هنإ « ىلاعت هلل

 ٠ ملعأ هلل ١ و ٠ هتيصو ق هي ىصوأ دقف ردقي مل

 اتناك نإ و ؟ ةنس مآ ضرف فا ولطل ١ ىتعكر ق و : هنمو : ةلأسم

 ؟ امهل ةينلا فيكو ؟ ال مآ تقو لك ق نا زوجنو ؟ كلذ ق ةجحلا ام اضرف

 الوق نأ وجرأو ةنس امهنإ لوقف ةضيرفلا فاوط فق امآ : لاق

 ةرايزلا فاوط ىتعكر ىلاعت هلل ىلصآ : لوقي امهيف ةينلاو ، ضرف امهنإ
 هللا ىلص ء دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ث ىنمزل امل ءادآ “ىلع نيتبجاولا

 ء رجفلا ةالص دعب الو ث رصعلا ةالص دعب امهيلصي الو ، ملسو هيلع
 ءامسلا دبك ىف سمشلا ءاوتسا دنع الو 4 علطت وآ سمشلا برغت ىتح

٠ ملعأ هللاو ٠ ةالصلا هيف زوجت ال ىذلا تقولا ىف ، رحلا ىهتنم ف



. ٢٠٦ 

 لاجرلا لثم وهآ 6 ءاسنلا ىلع جحلا موزل فو : هنمو : ةلأسم

 ؟ جحلا اهمزلي لقأ وأ ةيرال ةئامثالثب جحلا اهغلبي ام ردق ةأرملا تكلم اذإ
 ؛ جحلا هب اهمزلي كلملا نم مكردق طايتحالا نهنم دارأ نل كبجعي امو

 . جحلا ىلإ ةعاطتسالا ف ص ةآرملاو لجرلا نيب ىدنع قرف ال : لاق

 ؟ ال مآ اهكلم نم ىلع جحلا بجيأ ء ةيرال ةئامثالثلا ق كلوق امأو

 . مهن ١ دبأ ةحص ىف مهل ١ وحأ فالتخال ، كلذ ىف نوفلتخم س انلا

 نم ، مهنم اهبرقو ةفيرسلا ةكم نم مهنادلب دعبو ت اهتلتو مهلايع ةرثكو
 . ىلتبملا رظن ىلع هلك اذهو ث هيفكت ال نم مهنمو ث ةئامثالثلا هيفكت

 موزل ناكمإ هبلق ف عقو اذإ هنيد ف هسفن ىلع طاتحي نآ ءرملل ىغبنيو
 . ملعأ هللاو ٠ هنمزل ةضيرف

 ضرم مت ك تافرعب فقو لجر قو : دادم نب دمحآ خيسننا ةلأسم

 كلذ لعفي نأ ىزجيآ ث تيبلا ةرايز ألو س رامجلا ىمر ىلع ردقي ملو
 ؟ هقيفر وأ هيلو هنع

 ٠ هتوم دعب الإ \ فاوطلا ىف زوجي الو ى رامجلا ىمر ق زوجي : لات

 ٠ ملعأ هللاو

 اهب جرخيل ايلو دجت مل ١ ذإ 3 رملا نأ تظفح : ىحبصل ا ةلأسم

 . ىمعألا ىلع جح ال لوق اضيآو ى لوقلا ضعب ىف اهنع طقس ث جحلا ىلإ

 : ملعأ هللاو

 ردقي ال وهو ، ريثك لام هلو ىمعأ ناك نمو : هريغ نم ةلاسم
٠ ملعأ هللاو ٠ جحلا هيلع بجي الف 0 جحلا ىلإ هسفني جورخلا ىلع
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 فق لام ١ دجو نإ : نيملسملا راثآ ١ نم تعمس : ىلم ١ ازلا ةلأسم

 ةيصولا هيلع تقلعت قيرطلا نم أ الو ك ةحص دجي ملو ئ جحل ١ رهنأ

 ناك ول نأ ك جحلا ىللإ هلصوي هدجو ىذلا لاملا ناك اذإ > جحلاب

 ٠ ملعأ هلل ١ و ٠. امههبشأآ ام وأ مه ١ رد وأ هلاع نم هلوعل هيفكيو . احيحص

 لمتحيو ٧ ريسي ل ام هلو تومل ١ هرضح نمو : حور نبا ةلاسم

 هنطو نم ةمات ةجح لمتحي الو . ةكم ةجح هنع ذفني نأ هلام ثلث

 همزلي ال لوقو ؛ كلذب ىصوي نآ هيلع لوق ع فالتخا كلذ ىف : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كنذ

 نأ هل زوجي هنإغ ، جحلا هيلعف اذك لعف نإ : لات نمو : ةلاسم
 رجأتسي ن آ هل سيلف جورخل ١ هيلع ل اق ٠. نإو .٠ هنع جحي هريغ رجأتسي

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هنع جحي هريع

 نأ لبق نم تامف س تيم نع جحلل ةرجألا ذخأ نمو : ةلأسم

 اذإ ةرجألا هل : لوقو ؛ غلب ام رحقب ةرجألا نم هل : لوقف ؛ اهضبقي
 . اهلك كسانملا متي ىتح ‘ هل ءىش الف جرخي مل نإو ع تيملا دلب نم جرخ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ لدعأ لوألا لوتناو

 ةرجألا هل سيلغ ث ةكم ىلإ ةرجأب ةجح ذخآ نم ليقو : ةلأسم

 هكردأ نإف , هلامو هسفن ىف هتمؤل دقف ، نامضب ذخآ ن إ و ى اهمامتب الإ

 در هيلعو ص زئاج كلذف بستحم هنآ ىلع اهذخآ نإو س اهب ىصوآ توملا

 . ملعأ هللاو ٠ مها ردلا نم لضف ام

 زاجاف ؟ال مأ ةقثلا ريغل ىطعي له ةجحلا ف فلتخا : ةلاسم
. ةرايزلاو فوقولاو مارحإلا ىلع داهسإلا نم دبال لاقو ء مهضعب
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 5 نالف نع كيبل هريغ نع جح نم : لوقيو ، لوبقم هلوقف ةقثلا امآو
 . ملعأ هللاو ٠ نالف نع لبقت مهللا عضاوملا رئاسو

 كلاهلا نع جحي نم رجآتسا ١ ذإ ىصرولا ق : نا د_ببع نما ةلأسم

 زوجي له ث بابحتسال! لعف نم ريجألا اذه رذتعاو ث مالسإلا ةجح
 ؟ ال مآ كلذ نم هرذعي نآ ىصولل

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هتركذ ىذلا ريجألا اذه رجآتسي نأ زئاجف ؤ جحلا

 هنأ ربغ ح ١ ريتك هنوص عفري مل ١ ذا ةيبلتل أ و : هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مآ ةيه !رك نم ريصقت هقحلي له ك نآرقل ١ 7 ١ رد ردقي اهب رهج

 أرق اذإ ، ةيعدألا عيمج كلذكو س كلذ هيزجيو ؤ ارصقم نوكي : لاق

 ىلإ هعفد هيزجيأ ، همارحإ ف مد همزل ىذلاو : هنمو : ةلأسم

 ؟ حوبذم ريغ ايح هعفد هيزجي وأ ؟ ادعاصف ةثالث ىلإ مآ ؟ دحاو رتف

 ةينلاو ٠ احوبذم نوكيو 6 ادعاصف ءارقف ةثالث ىلإ كلذ عفدي : لانق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ى زجع هنآ وجرآ دحاولا ريقفلاو ٠ ظفل ريغ نم كلذ ق ىزجت

 مدلا ىنعأ ؟ مهريغو نامع ءارقفل زئاج لهو : هنمو : ةلأسم

 ؟ال مآ

 ٠ ىنمب وأ ةكمب ءأ رقفلا معطي هنآ نيملسمل ١ راثآ ق تدجو : ل اقت

٠ ملعأ هلل ١ و
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 ىتعكر عكري نأ س ةرجألاب جاحلل بحتسيو : هنمو : ةلأسم
 امهالص نإو ، ءىش همزلي الف كلذ كرت نإو ، ىصوملا تيب ى عادولا

 نإو س جورخلا ةعاس امهعكري نأ بحتسيو ث كلذ هل زئاجف هتيب ف
 ٠ ملعأ هللاو . ءىش همزلي الف امهكرت وأ ، نيموي وأ مويب كلذ لبق امهعكر

 ء كل اه نع جحيل الجر رجاآتس ١ لجر ق و : هنم و : ةلأسم

 امب جح هنإ : لاقو هسفنب ءاج 6 داهسشإلا هيلع طرنشا و ؤ ةجحب ىصو وأ

 ؟ دوهش ريغب ةرجألا هيطعي نآ هل زوجي ي رجؤتسا

 ؛ ةرجألا هيلإ ملسي نآ زوجيو ٠ لوبقم هلوق نإ لوقلا رثكأ : لاق
 طرشلا دوجو عم امأ هريغ لاق ٠ دوهشلا رضحي ىتح الا زوجي ال لوقو

 اهجو ىرأ الف ريخأتلا ىدنع هل ةجحلاب جاحلا ريجألا لبتيو داهشإلاب
 طورشملا طرشلا ىلع ةرجألا دوجول عضوملا اذه ى هملعأ الو ، فالتخالل
 & امارح لحآ ام الإ مهطورش ىلع نوملسلا : ليق دقو ٠ هب اهلوبتو هيلع

 ريغلا نع جاحلا لوق لوبت ف هركذ ىذلا فالتخالا ىسعو « الالح مرح وأ
 . ملعأ هللاو ٠ كلذ ىف رظنيف داهشإلا هيلع طرتشي مل ام

 ارمتعم ةفيرشلا ةكم لخد اذإ ةرجألاب جاحلاو : هنمو : ةلأسم

 فوطي نآ زوجيآ 1 ةكم ق الالحم ثيلو . ةمات ة رمعلا ىضقو ك ٥ رجآنس ١ نمع

 اميقم ناك اذإ ث هل رجؤتسا نمل ةجحلاب مرحي نآ لبت هسفنل رمتعي وأ

 . تركذ ام ىلعف ةرجألاب جاحلا ىلع كلذ قيضي ال : لاق
 ٠ ملعأ هللا و

 وأ ئ ىصوم ١ دلي ف زوجيف > ةجحل ١ دقع امآو : 4نمو : ةلأسم

 ٠ ملعأ هللاو ه ىسوملا دلب نم الإ نوكي الف جورخلا اماو ٠ هدلب ريغ
( ٢ ج راثآلا بابل _ ٤ م (
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 ةراجن ٥هد نع نوكتو % ةكم ىلإ اجاح جرخي لجرلا نعو : ةلأسم

 ؟ كلذ هل هركي له ك اهب رجتي

 نوغتبي ) : ىلاعت هللا لوقل زئاج كلذ نإ ليق دق : لاق
 ، ةراجتلا ىه لضفلا : ليق 0) ( ناوضرو "مهتب“ر "نم الثضتف
 نأ “حاتنثج ثمثكتيتلع سيل ) : لاقو ، جحلا وه : ناوضرلاو
 هللا :ناك نإف ث ةراجتلا هنإ : ليق © ( ُمنكتب ر نم ًالثضف اوئغَتثبَت
 ؟ ةيهاركلا نوكت فيكف .ء كلذب هل نذآ دق

 اندجو دخف ؟ هنع ى زجي له ۔ جحل ١ ىلإ ٥ دلب نم جرخ نإ : تلقو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هنع ىزجي كلذ نأ نيملسملا راثآ ف

 هنم أربي نمع جحيل هسفن رجآ نميف انآ لوقأ : ىحبصلا ةلأسم

 هل زوجي ال ءاعد هل وعدي نأ هسفن هيلع طرشو ، رهاظ هرفك نمم

 ضعب ق ة رجذلا لإ س ءاع دلاو جحل ا ىلع ة رجألا تعقوو ث هللا ءايلوأل الإ

 ىذلا ءاعدلا طرلتو ث ةتباث ةرجألا نإ : لوقلا ضعب فو & ةلطاب لوقلا

 ء هلثم ةجح ةرجأ ةرجألا نم هل : لوقلا ضعب ىفو ٠ لطاب زوجي ال

 مل ولو ، كلاهلا نع ىزجت ةجحلا نإ : هجولا اذه ىلعو \ اهيف ءاعد ال

 زوجي ال : لوقي نم لوق ىلع الإ اهلطيب ام اميف هلاخدإب ةرجألا هل تبثت
 ىصاعملا نم ءىشب هللا ىصع نم نأل ع ىلو ريغ اذهو ث ىلولا نع الإ جحلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ رفاك اهيلع اميقم

 اهيف هنع لعفي نأو ةرايزو ةجحب ىصوآ نمو : هنمو : ةلأسم
 ىلع هنع هل اعدف ،\ بحتسمو مزال نم ث نورئازلاو نوجاحلا هلعفي ام

 ؟ تيملا هب ىصوأ ام ىدأ دق نوكيآ ى نينمؤملا نم ناك نإ ث ةطيرشلا

 )١( ةيآلا ةدئاملا ةروس ٢ .
 )]٢( ةيآلا ةرقبلا ةروس ١٩٨ .
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 هل وعدي نأ جاحلا مهيلع طرتسلا اذإ ؟ ةثرولاو ىصولاو جاحلا كلذ ىفكيو
 اهيف ةيهارك الب ةرجألا هل بيطتو ٠ كلذب هل ىون اذإو ؟ ةطيرشلا :ىلع
 ؟ ال مآ ةغصلا هذه ىلع

 نازئاج ةيالولاو ءاعدلاو عيمجلل زجم زئاج اذه نأ ىدنع : لات
 ى زئاج هل ءاعدلاخ انمؤم ناك نإف ع هل ىعدي نأ هتيصو نأل ةطيرشلا ىلع
 كرنش لبق نم ءاعدلا هل زوجي ال نمم ناك نإو ,زجم ةطيرشلا ىلع ءاعدلاو
 تناك اذإو ٠ هل ءاعدلاي ىنعأ ث ةتباث ريغ ةلطاب كلذب هتيصوف ت قافن وأ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ زوجي الو ، هل ءاعدلا مزلي الف ةتباث ريغ

 تناكاذإ : هتظفحو هب لوقأ ىذلا : سيمخ نب رصان خيسلا : ةلأسم ا
 جحلا طلخ امأو ث اهريغب طلخي الف ، ةضف ةيرال ةئامثالث اهترجأ ةجحلا
 ٠ لوق ىلع زئاجف دارفنالا ىلع اهنم ةدحاوب جحي مل اذا

 وآ ىصوملا دلب نم. تجرخ ثيح نم اهب جحيو ، اهب زوجي ال لوقو
 4 ما رحإلاب الا تيثت الو متت ال اهنأ ريغ ح ةفرع نم تناك ولو 6 هريغ

 . مارحلا تيبلا ةرايزو ت ةغرعب فوقولاو

 جحي نآ زئاجف ىلولا دجوي مل اذإ الإ ىلوألا ىلولا نع جحي الو
 ٠ ةماقتسالا لهأ نم رشي الو ريخي فرعب ال نم

 جحي الو ئ نيملسملا ضعب لوقت ىلع ح لجرلا نع ةآرملا جحت الو |

 هفرعي ال نم رجأتسي نأ ىصولل عساوو س هديس نذاب الإ هريغ نع كولمملا
 ناسنإلا ححي الو ئ نيمألا ةقثلا ىلولا دجوي مل ١ ذإ > رشعم الو ريخب

 ٠ ةطيرشلا ىف الإ هل وعدي الو ىلولا ريغل ضعب زاجآو ٠ ىلو نع الإ

 طرتشي نأ الإ هنع جحي نأ نمؤمل بحأ الف ةنايخلاب فرع نم امآو
رثكأ .ىلع. انموق نع لجرلا جحي الو ص هل وعدي الآ هرجأتسا نم ىلع
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 رجأتسي الف هريغ نع ةجحب ىلتبا نمو ىصولا امأو ىلإ بحا وهو ى لوقلا

 جحل ٢ ١ ء امسشآ نولحتسي انموق نأل كلذ ز ١ وج ملعأ ال و ٠ انموق نع

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ٥هد سقفي ام

 همزليام لاملا نم دجو نميف : سيمخ نب دعاج خيشلا : ةلأسم

 اذه ىسنو هدي نم لاملا بهذ )١©0 ] نأ ] دعب مث ء جحي ملغ ؤ جحلا هي

 ملع ىف ناكو جحلا ةضيرف هب همزلي ام لالا نم دجو نم هنآ لجرلا
 اذه نوكيأ ث جحلا هب همزلب ام هشاعم تقو فق لاملا نم دجو هنأ هللا

 ؟ ةمألا هيف ترذع ىذلا نايسنلا

 همزلت ام لالا نم دجو هنأ هللا ملع ىف ناك ولو ح ملاس هنإ : لاق

 هللا ملع نم هيلع سيلو ، جحلا رهشأ هيلع تلخد ىتح ، جحلا ةضيرف هب
 ٠ ملعأ هللاو ٠ رذع نايسنلا هب هملعأ ام الإ ، ءىش

 اهل حصي ملو ، جحلا اهمزل اذإ ةأرملا فو : هنمو : ةلأسم
 ىصو اهل حصي ملو ع جحلا ىلإ هعم ريست نآ مراحملا ىوذ نم دحآ
 ؟ ال مأ اهتايح ىف جحت نأ اهل زوجي ، ةفن

 نع اهل اهريغ جح زوجي نآ ىل نبي مل اهيلع راصو اهمزل اذإ : لاق
 هعم جرخت نآ اهل زوجي نمل اهدوجو ناكمإ لمتحا ام اهتايح ف اهمزال
 لوق ىلع س نيملسملا نم ةقثلا لهآ نم ةعامج وآ ث اهنم مرحم ىوذ نم
 0 مهتدجو ول نآ جورخلا نم ةردق ىلع ىهو ص مهعم اهل هزيجي نم

 ىف اهل زاج ث اهسفنب جحت نأ هعم اهل ىجرت ال لاح اهيلع ىتآ نإو
 ٠ اهزجي الو اهل زوجي ال ليقو ث اهازجآو لوقلا ضعب

 هجورخ لمتحي ال نم اهمراحم ىوذ نم اهعم ناك اذإو : هل تلق
 ؟ ءا وس همدعك هدوجو نوكيأ ك اهعم

 (١) ريبعتلا ةمالس اهيضتقت ة دايز ٠
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 كلذك هنآ اذبه ىف ىل نيبي اذكبه : لاق .

 « لاح ىف نكمي ال امم هب ردقي نمم هريغل اهدوجو ناك اذإو : هل تلق
 ؟ لاح ىلع ىجري ال امل اهجورخ نوكيآ

 . اهنم مرحم ىذب الإ اهل هزيجي ال نم لوق ىلع ٠ معن : لات .
 ۔ اهمراحم ىوذ نم دحأب الإ اهل هزيجي ال نم لوق ىلعو : هل تلق

 جورخلا ىلع اهتردق لاح فق .مهتدجو نإ .ةعامجلام اهل مزال ريغ نوكيأ

 ؟.ميهعم

 ٠ ىدنع اذكه : لان

 ىوذ نم نكي مل اذإ ، اهديبع عم جرخت نآ اهل زوجيو : هل تلق
 ؟ اهمراحم

 ٠ زوجي ال ليقو ؛ هزاوجب ليق دق ٠ معن : لاق

 { .اهب جرخيل لاجرلا نم ادجآ جوزتت نآ اهل زوجيو : هل تلت
 ؟ ال مآ 6 كلذ اهمزلبو

 نيملسملا لوت نم هيف هملعأ الف اميلع نوكي نأ امأو اذهل زوجي : لاق
 ٠ كلذ ىل نيبي الو

 ؟ اهجوز عم جرخت نأ اهل زوجيو : هل تلق

 ٠ افالتخا لوقت نم هيف ملعأ الو ٠ معن : لاق

 ىوس هجو لك نم جورخلا ىلع ةرداق ىه ثناك نأو : هل تلت

 نكي مل وأ ؟ هدجت مل اذإ اهتوم دنع هب ىصوت نآ اهيلعآ ث مرحملا
؟ ادبأ اهيلع
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 ٠ كلذ اميلع سيل ليقو ، هب ىصوت نأ اميلع نإ ليق دق : لان
 جرخت مل . اذاف 6 ةعامجلا مم اهل ٥ه زيجي نم لوق ىلعو : هل تلت

 ؟ هب ىصوت نآ اهيلع ث ةرداق ىهو مهعم

 5 هزيجي ال نم لوق ىلعو ٠ ى "رلا اذه دايق ىلع ٠ معن : لاق

 ؟ كلذ ىف فالتخالا نم ىضم ام ىلع نوكيغ

 يلسع هب ىصوت نآ اهيلع له ى هعم جرخت ملف مراحملا ىوذ نم هريغ وأ جوز نم .هعم جرخت نم تدجو اذإف ، هيلع اهتردق عمو : هل تلق

 ؟ لاح

 ٥ دؤت مل ناف ئ اهيلع انب د ر اص دق همو زل ىنعمل هنأل ٠ معن : لاق

 . اهتوم دنع هب ىصوت نأ نم اهل دب الغ

 ؟ هطخ زوجي نم طخب كص ف هب ىصوت نآ اهيزجيو : هل تلق

 مضوم ى هيف جرخي ام حصأ ىلع هيلع دهي ىتح ٠ ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ ىلع اهنم ةردقلا

 ىلع ردقي ال وهو ت جحل ا ضرغ همزل نمو : هنمو : ةلأسم

 & هيلع كلذ هنم ىرج نمم هلاني ىذلا مدهلاو ةخودلا نم رحبلا بوكر
 وه ىتم ىلإ ىردي الو س هتراهط كلذ ريغو ث هتالص عايض هيلع فاخيو
 ريخأتلل رذع هيلع له ؟ ال مأ بطعلا ىلإ هب ىضقي ام ىلإو ، كلذ ىلع
 ؟ عن الا اذهل

 ىف هبيصي .ام لبق نم ث هسفن ىلع ةفاخم ق ناك اذإف : لاق

 رذعلا ىلإ برقأ وهف ث هتالص عيبضتب الإ هيلع ردقي ال هنأ وأ ، هبوكر
٠ ملعأ هللا و ٠ هيلع ردق ىتم ها دأل دصتلا مم . هربخآت ق



_ ٢١٥ 

 ىنعم ام ث هللا همحر : ىغئاصل ١ ىلع نم ةعمج خيشلا نع : ةلأسم

 ةحصلاو ةلحارلاو دازلا دجو نم الإ جحلا مزلي ال هنإ : نيملسملا لوق
 نم الاسس لاصخلا كلت ذخأ هيلع ترصق نم نوكيأ ح قيرطلا نامآو

 ؟ ال مأ ةيصولا نم اماسو جحلا موزلا

 دجو اذإ اهب هورمأ دقف ةيصولا .اماو ه دجوي اذكه : لاق
 . نولعفي كلذكو ع ةلحارلاو. دازلا .

 لوق نم حيحص اذه نإ : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاق
 ةحصلاو ةلحارلاو دازلا دجو نم الإ جحلا مزلي ال هنأ ڵ نيملسملا

 ٠ قيرطلا نمآو

 لاصخلا كلت نم ةلصخ هيلع ترصق نم مزلي ال هنأ ىدنعو
 ىل نييب الو . ةلحارلاو دازلا دجو اذإ جحلاب ىصوب هنإ : لات نم لاقو

 همزلي ال لاصخلا كلت ذخآ هيلع ترصق نم هنأ ىدنع لوقلا اذه ىنعم .

 ٠ هب ةيصولا همزلت مل جحلا همزلي مل اذإو جحلا

 ليق ام الإ جحلا ىلإ جورخلا مزلي ال : سيمخ نب دعاج خيشلا لات
 ةيلعف ، لألاب ةعاطتسألا دوجو عم جورخلا ىلإ اليبس دجي مل اذإ هنأ الإ

 نم جراخ هنإ لوقأ الف ، اذه ىلع ةيصو ال هنإ : لئاق لاق نإو

 ٠ ىلإ بحآ لوألا لوقلاو س قحلا

 ؟ ءاوس جحلا موزل ف لجرلاو ةآرملاو : هل تلق

 ٠ هنيعب ظفللا ال هلوقت نم ىنعملا اذهو ٠ معن : لاق

 ؟ ال مآ نامأ رحبلا قيرط : ديعس خيشلل تلق

فوخم هنأ نوريشي مهنأ رثألا ف تدجوف رحبلا قيرط امأ : لاق



 س ٢١٦

 رحبلا بكار مزلت اهنإ ، ةيصولا موزل ف اولاق مهنأل ، هيف بوكرلا نم
 هذه هبشي امو ث لماحلا ةآرملاو ، فوخملا ضرملا دنعو ، فوجرلا دنعو
 . فواخملا

 تسيلو ةبحتسم ىهف اههابسثآو فواخملا هده لبق نم ةيصولا امأو

 نمأو ةلحارلاو دازلا دجو نمل جحلا موزلب نوريشي مهتيآرو ث ةمزالب

 ىنعم ىل نبي ملو ، كلذ نم تبجعف رحبلا لصي نأ ىلإ ، قيرطلا
 ٠ نيملسملا لوق ىلوقو ٠ كنذ

 ربلا نيب قرفلا توبث ىل نييب ال : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق
 فالتخالا دوجو ىلع لدت راثآلا لب ، عامجإلاب ةنالطب الو رحبلاو

 ح فوخ عطاوتت هيف رحبلا ناك اذإف ، ءاوس امهنإ امهيف لوقي نم لوق ىلعو
 . نامآ قيرط وهف كلذ نم ءىش هيف سيل ناك نإو ، فوخم وهف

 ةبصولا همزلت مل نامأ قيرط رحبلا ناك ١ ذاو 6 ةحصلاو قيرطلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ قوقحلا نم ءىش الو ئ جحلل هيوكر لجخل

 ةجح كلاه نع جحي نأ رجؤتسا لجر : نا ديبع نبا ةلأسم

 ىلإ لصوو %ڵ هلمعتساف ةوطخلا مسا هدنع ناكو 6 ةيرال ١ ذكب مالسإل ١

 ؟ ة رجخلا ذخأ هل لحيآ ح هيلع رجؤتسا ام ى دأ و موي نم لتآ ى ةكم

 نمل زئاجو ]٧\هذه كنفص ىلع هل لحت ة رجذلا نأ وجرآ : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ جح هنإ لاتت ا ذإ ة رجخلا هل ملسي نأ هرجأتسا

 هنإف ، جحي هيلعف اذك لعف نإ : لاق نمو : هنمو : ةلأسم

 نأ هل سيلف جراخ وه لاق نإف ، هنع جحي هريغ رجأتسي نآ هل زوجي
هسفن ىلع انم د لعج ىلوخذلا ق هنآ ني قرفل ١ و | هنع جحي هربغ رجآتسي



_ ٢١٧ _ 

 هتفاضإب هسفن همزلآ ىناثلا لصفلا ىفو ٠ هريغ هيضقي وأ ، وه

 . ملعأ هللاو ٠. لاحلا ف اهل همازلإو ع اهيلإ كلذ

 رهشأ ف جحلا هبف اهيلع بجي ام تكلم اذإ ةآرملاو : ةلأسم

 ىلغ اهل ةردق الو &{© جحلل اهعم جرخي نم دجت ال تناكو .{ جحلا

 كلذآ ث هم صوت ملو . جحل ا اهيلع بجوي مل نم لوقب تذخأو ، كلذ

 ؟ ال مآ ةمالسلا كلذب اهل ىجرتو لدع لوق

 ح نيملسملا ةعامجو 0 مرحملا تمدع اذإ جحلاب ىصوت نآ بحأ انآ : لاق

 ّ مرحملا دوجوم الإ هيلإ جورخلاو جحلا اهمزلي ال هنإ رثألا ىف ليق دتو

 هنإ لاق نم ىردآ ال ىنم كسشلا هنأ الإ ث ةعامجلا دوجو قف فلتخيو

 ٠ اهيلع بجي ال وآ. مرحملا مدع عم 0 جورخلا اهيلع بجي ال

 ٠ ملع آ هل ا ١ و

 نادأ مث ؤ هلايع ةنؤم هيفكت هلام ةلغ لجر ىق : ناديبع وبآ : ةلأسم

 هيلع بجيآ ث هدي ىف لاوحأ وآ ، لوح هيلع لاحو ع هيدي ف هلعجو انيد
 ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع جحلا

 لضقغي ملو ، س 5 سانلل نويد هيلع لاملا نم هدب ق ام ناك اذإ : لاق

 لوعو ةلحارو دا 7 هيفكي ام هيف هيلع نيد ريغ نم ث هل اصلاخ هدي ىق

 همزلت الف ، اجاح عجري نآ ىلإ ىقب ىذلا هلام :ةلغ نم هلوع همزلي نم

 . جحلا هضيرف

 دازل هافكو هلام عاب اذإ : لوق ث لالا لصأ ىف فلتخا دق هنأ الإ

 حجري نآ ىلإ ىقب ىذلا ث هلام ةلغ نم هلوع همزلي نم ١ لوعو % ةلحارو

 : لوقو ؛ هللم لصأ عيبي نآ همزلي ال : لوقو ٠ جحل ا هيلعف ، اجاح

 ةنوئمو هتنوكمل هيفكي ام ث يبلا دعب ىقبو هلام لصأ نم ائبسش عاب اذإ
 . باوص نيمل نملا لوق لكو ع جحلا هيلع بجو ع هتنم همزلب نم
٠ ملعأ هللاو



__ ٨ ٢.١ _ 

 اهب ذخآو ئ كلاه ةجحل تعفد مه ١ رد فو : : ةلأسم

 تناك اذإو ث ةجحلا ةدايزل مأ ةثرولل ةلخلا وكنا ٤ خلا عيبب لام
 ةلغلاب امب ةثرولا سفن تباطو ث ةاكزلا اهيف بجت ةجحلا هذه مهارد
 ؟ ال مآ عسيآ ةاكزلل

 مهاردلا نم لام ةقفص مهاردلا هذهب ىصولا ىرتشا اذإ : لاق
 ىه ىنلا مها ردلل نوكت رايخلا عيب ةلغ نآ لوقلا رثكاف ث رايخلا عيبب

 بجي ام اهنم ذخؤيف ةجحلل ىتلا مهاردلا نم ةاكزلا ذخأ امأو ء ةجحلل
 مهارد ىفف ، ةعس كلاهلا لام ثلث ف ناك نإف ع نيملسملا عرش ف
 مهارد ىق ةاكز الغ دفن دق كلاهلا لام ثلث :ناك نإو ث ةاكز ةجحلا

 5 هتايح ىف ةجحلل ىتلا مهاردلا هذه كلاهلا زيم اذإ امآو ڵ ةجحلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ نينس تيقب ولو ، لاح لك ىلع اهيف ةاكز الغ

 وأ ضرم نم ءىش هقاع ا ذإ جحلاب مرحملا فو : هنمو : ةلأسم

 كلذ دعب هددجيو ث ما رحإلا كلذ لامهإ هل زوجيآ {© مرحأ ام دعي هريغ

 ؟ ال مآ قئاعلا نم هقحل امم غرفو قافآ اذإا

 6 همارحإ لامهإ هل سيلو > هلمهيب الو همارحإ ىلع نوكي : لاق

 3 ةجحب امرحم جحلا مايآ هكم لخد نم : : نيملسملا ضعب لاق دق هنأ الإ

 ٠ ةرمع اهلوحي نآ هل زاج

 & ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا ربخ ىلإ لوقلا اذه بحاص بهذو
 ، ةرمعلا ىلإ هتين لوحي نأ هلف « ةرمع اهولوح » : هباحصأل لاق هنآ |

 فوبطي نأ هلو س همارحإ ىلع فقي لوقو ؛ هيعسو هفاوط دعب لحيو

 لوقلاو ٠ تافرعب فتي ىتح همارحإ ىلع :ىقبيو “ لحي الو ىعسيو

. ملعأ هللا و ٠ "ىلإ بحآ لوخلا



_ ٢١٩ _ 

 رذع نم دحاو رازإ سيل مرحملل ىزجي لهو : هنمو : ةلاسم .

 سبل الا هيبزجي ال مأ . فا ولظطلا ق وآ ‘ ةكم قيرط ق رذع ريغ وأ

 . 0 ؟ نيرا زإ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ءادرو ادحاو ارازإ مرحملا سبلب نأ ى زجي : لاق

 هتيحل وأ ههجو حسم ١ ذإ مرحم او : هنمو ٠ ةرركم : ةلأسم

 ؟ ال مآ ءىش همزليآ 6 رعشلا نم ائيش هدي ق ىآرف | هدي .

 طقسف هتيحل وأ هسأر حسم ١ ذإ مرحم ١ نأ رثألا ق ٧فدجو : لاق

 ٠ ملعأ هللاو . هي سأب الف % اسح هجورخي دجب ال ىذلا 4 تلا رعشلا نم

 حبذل ةعس دجي مل ١ ذا هريغ نع جاحلا و : هنمو : ةلأسم .

 ؟ هصالخ امو ؟ ال مأ ح اينغ هنع جوجحملا ناك ولو موصلا هىزجيآ ةعنم !

 ملو ّ مدلا مدعل وأ ، هلام مدمل دجي ملو هسفنل اجاح ناك نإو

 ؟ ال مآ ى رخأ ةنسل هريخآت هل زوجبآأ ‘ موصل ١ ىلع ردقي

 هيزجي : لوقف ، ريقغ وهو ى ةرجألاب هريغل اجاح ناك اذإ : لاق
 ةرمعلاب عتمتمل ١ امآو ئ هىبزجي ال : لوتو 6 لوقلا رثكأ ١ ذهو 6 موصلا

 ةعيسو ‘ جحلا ق مايآ ةثالث هيزجي موصلاف اريقف ناك ١ ذاف > هسفنل

 ٠ عجر اذإ مايآ

 نمثب ثعبيلف هدلب ىلإ عجر اذإف ، موصلا ىلع ردقي مل نإو .
 ٠ ةكمي وآ ىنمب رحنلا و ٠ هنع رحنيل هيلع ى ذلا مدلا

هنأ نمثلا فرع ا ذاف ة ةاشلا نمث ماتس هناف :| ردقي مل نإو



1 ٢٢×. 

 اذك حصي هنآ فرع ١ ذاف ٧. ره بح نمخثل ١ كلذب م انسي هنإف ئ ١ دك

 ‘ اموي ري عاص فصن لكل موصي هناف > نمئثل ١ كلذب زي ابح كوكم

 ٠ ىنعملا اذه ىلع نوكي هنإف ‘ هيرنتسشيل مدلا دجب ال ىذلا كلذكو

 ٠ ملعأ هللاو

 ضرفلا ءادأل هسفنل اجاح جرخ اذإ ىلاولاو : هنمو : ةلاسم

 نبمدختملا ةارشلا نم هعم نم لامعتسا هل زوجيآأ 4 هيلع هلما. هضرتفا ىذلا

 لام تيب ف مهترجأ نوكتو ث مهب سنتأيل نيملسملا لام تيب نم ءاركلاب
 ؟ ال مآ نيملسملا

 قيضي الخ ، نيملسملا رومأ ف ايتفلا هل نمم اهيقف ىلاولا ناك اذإ : لاق

 ةاكزلا نم جتحي ال هنآ نيملسملا راثآ ىف ءاج هنأل ، هتركذ ام عيمج هيلع

 هل سيلف ةفصنا هذه ىلع ىلاولا نكي مل نإو ، ىنغ وذ هيتنف الإ

 ء نيملسملا ىلام تيب نم ءاركلاب نيمدختسملا ةارسثلا نم هتركذ نم لامعتسا
 . ةمالسلا هيغ ىذلا لوقلا ىلع س ةفصلا هذه ىلع دازلا كلذكو

 ٠ ملعأ هللاو

 6 هةجحل اب ربجلا نأ رنأل ١ ق ء اج : دادم نب دمحأ خيشل ا : ةلأسم

 ملو هريغل ربجأ هنأل 3 جحل ١ ىلإ ةريسم ق هسفن رجؤب نأ هل زوجي ال

 ؟ ةجحل ١ بح اصل مآ هل ىه آ ك ائسسىت ة رجألل ١ نم هيستك ١ اميق ظفحأ

 هنآو .ةجحلاب رجألل ةرجألا نأ باوص هنأ ىدنع هارأ ىذلاو

 ءىن الو . كلذ نم رافغتسالاو ةبونلا هيلعو 6 نيملسملا ىآر هتفلاخ مثإ

 ٠ ملعآ ٩لالاو ٠ هبلع رجؤنتىنأ امك جح ١ ذإ ةجحلا بحاصل نامضلا نم هيلع

 هيلع هي بجي ام ردق جحلا رهشأآ ف كلم نمو : هنمو : ةلأسم

ثقلعتو 6 جورخلا هل رسينم ريغ كاذ هنقو ق ناكو 6 لاملا نم جحلا



_ ٢٢١ 

 نم عنميآ ؟ موقي ال وآ كلذب موقي ث هلام ثلث ناكو ، هب ةيصولا هيلع
 ىف هلام ىف فرصتلا هل مآ ء نيدملاك نوكيو س فورعملا لذب لثم ىف فرصتلا

 ؟ كلذمي اكلاه نكب مل ام .ء هلام عبمج بهذ ولو ؟ حابمو بجأو

 ىف داهتجالا ةياغ دهتجي نأ ىغبني س هنركذ اذه لثم نإ : لاق

 فرصتلا نم عنمي نأ امآو ى جحلا ةضيرف نم هيلع ام ىضقيل ص هلام ريفوت
 ٠ كلذ نم عنمي هنآ ملعأ الف \ فورعملا لذب ليق نم هلام ق

 الف ى جحلاب انئاد ناكو هلام عيمج بهذ نإو فورعملا لذب هل زئاجو
 . ملعأ هللاو ٠ جحلا ريخات زاجأ نم ىلع كلاه هنإ لوقأ

 ثالثلا نم ادارج داطصا اذإ جحلاب مرحملاو : هنمو : ةلأسم

 وجرأو ةكم ىل ١ هم ثعبب ء نال دع هيلع هي مكحي مد هيلعف .أ ادعاصف

 . ملعأ هللاو ٠ ءىش مزلي ال دارجلا نأ الوق هيف نأ

 ةجحلاب ىصوم ا كلاهلا نع جحي نأ دا رآ ١ ذإ : هنمو : 7

 ؟ ال مآ كلذ هلأ هسفنب ةرجذنام

 ناك اذإ ةثرولا نذإب الإ كلذ هل سيل لوق فالتخا كلذ فق : لاق

 نأ ىصولل زوجي لوقو ؛ هنع جحي نآ كلاهلا هيلإ ىصويو اغلب ةثرولا
 ٠ ملعأ هللا و ٠ هريغ ذخأب ام لثم 6 ةرجألا ذخأيو 6 كلاهلا ىلع جحي

 اهترجأ ةجحلاو ى اياصوو ةجحب ىصوآ نميغ : ىحبصلا : ةلاسم

 ىصوآ ام عيمجب ةمزاللا قوقحلا دعب هلام ثلث في ملف ع ةيرال ةئامعبرأ

 ٠ ةضف ةيدمحم نوثالث ةجحلا بانو ع اياصولا نم هب

لاقف ، هنع جحي نم رجؤنلو ح اندلاو نع جحن نحن : ةثرولا لاقف



٢٢٢ 

 انآ ةجحلاب . بوني ىذلاف مكيبآ نع .جحي نم متنأ مترجأ ١ ذإ : ىصولا

 ؟ ىل زاج نإ مكل هملسأ وأ ، هومترجأ نمل هملسأ

 مهل متآو ء روكذملا ببسلا نم مدقت امم دالوألل ملس اذإ : لاق

 مهيبآ نع جحي نم اورجأ مهنأل ، كلذ ىف صالخلا هل توجر ع هولعف ام
 . ىصول! نم ببسب

 حصو ث نيعربتم مهيبأ نع جحي نم اورتجأ ول : لصألا فو
 ىصولل زاج ةجحلا مها رد نم ىقب امو 0 مهيبأ نع ىزجأ دقف ث كلذ

 .. ٠ ملعأ هللاو ٠ ةثرولا ىلإ هعفد

 ملسمل ١ اهب مايقلا و مالسإل ١ ةجحب ىلوأ و : هنمو : ةلأسم

 نم ةقثلاف مدع نإف ّ نبملسملا نم نيمألا ةقخثلاف مدع اذاف . ىلولا

 :تلج ولو ث انموق نم ةقثلا زوجي ال : لوقو ؛ لوقلا ضعب ىلع ع انموق
 . هتلزنم

: 

 مهلوق ىف نيملسملا قفاو اذإ س لوقلا ضعب ىف قيضي ال ىدنعو
 نيملنلملا فلاخي مل اذإ مهتاقث نم نكي مل ولو لوقلا اذه ىلعو ث مهلعفو
 نمتئا اذإ مهماوع نم اراكمح وأ الامج ناك ولو ث كلذ ىلع نمتئاو

 اهيلع نمتؤي نم ةرضحب جحلا بابسأ لعف نإو ٠ هيلع رجتئا ام ىلع

 بهذملا :لهأ نم انومآم هلاعفأ ىلع ملاطلا ناك اذإ ، ىمعلل ىلجأ ناك
 ، ةرورضلل هانركذ ام انسحتسا امنإو س فالتخا اذه فقو ء حيحصلا

 . جحلا ىلإ ىدؤملا لالا ةلقو

 لاقو ؛ ةمات جرخت مل اذإ جحلا نيب كارتشالا ىآر نيملسملا ضعبو

 ىرتشي نآ زاجأ ضعبو ؛ جحلا همزل دق ريقغ اهب ناعي نيملسملا ضعب
 ابيط اهب ىرتشا غلبي مل اذإو ، ىنمب رحنيو ةاشلا نم ائيسث وآ اندب
٠ ملعأ هللاو ٠ تيبلا اهب بيطو



- ٢٢٣ 

 جحلاب ةيصولا نع عجر نإ لاق ي اهحرش تكرت : هنمو : ةلاسم

 ع ةعجرلا هل ىري لاملا ثلث نم ةجحلا لعجي نم لوق ىلعف ى ، حيحص ظفلب

 اذه ىلعف 6 ةعجر هل ىرب ال لاملا سأر نم نيدلا ةلزنمب اهآر نمو

 : هلوقو ، لابقتسالاو لاحلا لمنحي : اهنع عجر ىنا لوقو ٠ ةلآسملا ىنعم

 . ملعأ هللاو ٠ عوجرلا ظافلأ نم هارأ الف اهيلع اوبرضا

 نأ ىلع طرش ةثرولاو ىصولا نيب مقو اذاو : هنمو : ةلأسم

 نم ةجحلا بوني ام ىصولا مهل ملسي نآو ث كلاهلا نع جحي نم اورجؤي
 كلذ ىلعو ء باسحلاو طسقلاب اهبان ام ىصولا فرعو ، ىصوملا لام
 نم ريجالل ىقبي ام اوملسي نأو ث مهكلاه نع جحي نم ةثرولا رجأتسا
 لام نم ةرجألا هذه ميلست ىصولا ىلع قيضي الف & مهلاومآ بلص

 ةاكزل ةرجألا ةثروللو ث كلاهلا نع حبذلا حص اذإ ى ريجألا ىلا كلاملا
 . ملعأ هللاو ٠ هللا

 هل روزيو ، كلاه نع جحي نآ رجؤتسا نميفو : هنمو : ةلاسم
 اضرم ضرم مث تافرعب فقوف 4 ملسو هيلع هللا ىلص ث دمحم انيبن ريق

 ىمرو ث ةورملاو افصلا نيب ىعسو 0 مارحلا تيبلاب هنع فاطو ث اديدنت

 نع رجؤملا اذهل متيأ 0 رجآ ريغب وآ رجآب ، هياحصآ نم دحأ رامجلا

 ضعب هل متآ اذإ س ةمات ةرجألا هل بجتو ، ةجح ةجحلا هذهب كلاملا

 ضرملا وهو ث هقحل ىذلا رذعلل ، رامجلا ىمرو ىعسلا و فاوطلا هباحصأ

 ؟ ال مآ

 ةرايز امأو ٠ هباحصآ نم وآ ءايلوألا نم زئاجف رامجلا ىمر امآ : لاق

 ىف صوصخملا نم اذه لعلو ص هتايح ىف هنع ىضقي ال : رثألا ىفف تيبلا

 سانلا نم دحأ وأ هيلو هنع ىضق نإ امأو توفي ال اذه اضيأو اذه

 ىذلاو ث كلاهلا ىلع نيد هنآ ذإ ، ىضق ام ىتمو ، زئاجف هتوم دعب

نإو ث ةرايزلا مامتل ، ةورملاو افصلا نيب ىعسي هنإف تيبلا هنع روزي



٢٢٤ 

 5 ةرجألا ثلث هل ليقف جحي ملو 4 ملسو هيلع هللا ىلص ص ىبنلا ربق راز

 . ملعأ هللاو . اهعبر هل ليقو

 ىلع اوقفنأ دق تاصقان ةجحأ كلذك نك اذإو : هنمو : ةلأسم
 نهدقع نأ ىدنعف ةدحاو ةنس ىف دحاو لجر نهب جحيل % نهعمج

 جحآ نآ ىسفن ترجأ : لوقي نأ هظفلو س زئاج هلك تاقرتفم وأ تاعمتجم

 ، عرشلا هبجوي ام ىلع نهعمجآ نآو س ةجحلا هذه مم نالفو نالف نع
 ظفللاو ث زئاج كلذ لك عضوم ف تصتقنو عضوم ىف ةرجألا تداز ولو

 ٠ ملعأ هللاو . صقنيو ديزي

 هتوق نع هتلغ لضفتو لام هدنع نميفو : هنمو : ةلأسم

 ، ةفيرشلا ةكم ىلا هدلب نم ةلحارل هيفكت ال ةلضفلا بسح اذإو ، هلايعو
 ؟ ةدحاو ةنس هلام ةلغ ىنعأ ؟ ةفصلا هذه ىلع جحل ا ضرف همزليآ

 همزلب س عىش ىف اه دفني مل اذإ ةلغلا ةلضف تدس نينس عمج اذإا امأو

 ٠ ةغصلا هذه ىلع جحلا ضرف

 ملو ، ةلحارل هتلغ اهيفكت لام اهلو ، جوز اهل ةأرما تناك اذإو
 نم ةنوئملا نوكتو ؤ جحلا ضرق اهمزليآ ع جحلا ىلإ ةلحارو دازلا اهفكي

 ةقفن نم ةنؤملا جوزلا مزلي ملو ؟ اهمزلي ال مآ ؟ جوزلا ىلع ةلحارلا ريغ
 ؟ جحلا ىلإ اهريسم ىف ةوسكو

 هغلبي ام ث هماقم موقي ام وآ ، دقنلا نم هدنع نكي مل اذإ : لاق

 هنوق هنم ى ذلا هلمحأ عيب فو ئ ةليسو الإ هيلع جح الف جحلا ىلإ

 هيلع بجو هلايع ةقفنو هتقفنب موقي ىقابلا ناك نإو ، هبوجو ف فالتخا
 ٠ لضانلا عيب

 .م ٠

.7 موقي هماقم موقي امو دقنلا نم اه دنع ناك اذإ ةآرملا كلذكو



_ ٢٢٥ 

 ح نيملسملا ةعامج وآ ، مرحم نم اهب جحي نم تدجوو ت ةعجارو ةبهاذ
 ٠ هعم جرخت نآ الإ اميلع قفني نآ اهجوز مزلي الو ؤ جحلا اهيلع بجو

 ٠ ملعأ هللاو

 هيلع جحلاو ٠ هيلع ةالصلا نأ امك جحلا هيلع مجعألاو : ةلأسم
 همارحإ نوكيو ث هيزجت ةينلاو ث اهلك فقاوملا ىف فقي اعيطتسم ناك اذإ

 اهوسكيو اهيلع قفني جوز اهل ةآرملا ف مرحملا ىقني ام ىقتيو ع هبلقب

 ء جحلا اهيلع سيل نآ جحلا ىلإ اهغلبيل هب تجحو هتعاب ول لام اهلو
 نم ىقبيو { هلصأ نم تعاب اذا ث هنم جحت ام لام اهعم نوكبي ىتح

 ثادحألا اهيلع ثدحتو تومي جوزلا نأل ٠ هتلغ اهيفكي ام هلصأ
 ٠ جوز اهل سيل تناك ول ةلزنم ىلع الإ كلذ ىف اهري ملو ث امهنيب اميف
 ٠ ملعآ هللاو

 نأ .الإ ى ةراهط ريغ ىلع هنايتإ زئاجف جحلل لمع لكو : ةلاسم
 لامعأ نم امه اسيلو س فاوطلا دعب نيتعكرلاو تيبلاب فاوطلا
 بنج وهو ةورملاو افصلا نيب ىعس نإ ع امهلعف بحتسي هنآ الإ جحلا
 افصلا نيب ىعست ضئاحلا ةأرملا نأل هأزجآ ءوضو ريغ )) [ نم ] وأ

 ٠. ملعأ هللاو ٠ ةداعإلاب هانرمآ ةكمب ناك نإو ث ةورملاو

 لهجب ملكت مث ؤ ىلصف تاقيملا نم نم مرحي نأ دارأ نمو : ةلأسم

 5 تاقيملا دعب وهو ىسنو ص ملكت نأ دعب مرحأ مث ، لهج ريغب وأ هنم

 ىلص نأ دعي برش وأ لكأ نإ كلذكو ؟ هيزجب له { تاقيملا نم مرحأ مث

 ؟ كلذ هيزجيآ 2 مرحأ مث ك مرحي نآ لبق

 ىلص ن را كلذكو 6 تاقيملا نم ناك اذإا ئ همارحإ هل متي ه معن : : لانت

 )١( ريبعتلا اهب ملسي ةدايز نبسوقلا نيب ام .

 ( م ٥ _ ج راثآلا بايل ٢ (



 س ٢٢٦

 من تاقيملا ىف ناك اذإ ث هتلحار بكر نآ دعب مث ث هتلحار بكر مث

 ٠ ملعأ هللاو ٠ .همارحإ

 ء ةجحلا ىذ لاله ىلع اروز دهاسن دهن اذإو : هنمو : ةلأسم

 نأ امهيلع نإ لوقأ امف س هنم ةبوتلا ادارآ ، امهتداهسنتب سانلا جحف

 جحلا ءاضقنا امهنم كلذ لوبق سانلا ىلع سيل هنأل سانلل كلذ ارهظي

 . ملعآ هللاو ٠ تافرعب تقولا ىضتني مل ام مهنم اولبقي نأ مهيلعو

 لالهالا لصآو ڵ دحاو ىنعمل نامسا لالهلاو ةيبلنلاو : ةلأسم

 لهتساو جحلا لهآ لاقي ٠ لمهم وهف هنوص عفار لكو ى توصلا مفر

 كتعاط ىلع ميقم انآ كيبل : ةيبلتلا ىنعمو ث ةيبلتلاب هنوص عفر ىأ
 هيف ماقأ اذإ بلأو ناكملا ف لجرلا بل دق : مهلوق نم ث كتباجإو
 . ملعآ هللاو . ( زئاج اهرسكو اهحتفو )

 5 هفاوط ىلع ىنبو آضوت فاوطلا ىف هءوضو ضقنا نمو : ةلأسم

 ، ىنبيو آضوتي نآ هلف ، هلسغي نآ ىشخ الوب وأ اطئاغ دجو ولو
 هفاوط ىلع ىنبيو ىلصيغ 0 فاوطلا ىف وهو ةالصلا ترضح نإو

 فاوطلا نم ىضم ام ىلع ىنيب هنإف ؛ ، اطوش متأ نكي مل ولو ؤ هيعسو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ اريثك وأ ناك اليلق ، ىعسلاو

 زجي مل اعوطت الو اضرف هفاوطب قبي ملو فاط نمو : ةلاسم
 ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا » : لاق هنا مالسلا هيلع تيث امم كلذ هل

 فاوطلاو ع ةلماعل هب بستحم ريغ وهف ةينلا نم ىرع لمع لكو « ىون ام

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةدارإو ةينو دصقب الإ هنايتإ زوجي ال لمع

ةضيرفلا هتالص نإف % هفاوط نم غرف دقو ةالصلا هترضح نمو



. ٢٢٧ 

 ٠ ةضيرفلا فاوط ىتعكر نع ىزجي الو ع ةلفانلا فاوط ىنعكر نع هيزجت

 . ملع أ هللا و

 لجرلا لآسب نأ ىنعمل الا هوركم فاوطلا ف مالكلا و : ةلأسم

 ريغ امأو ئ هلل ١ ركذو 6 مالسل ١ دريغ رخآ ملسي وأ ؟ ف اط مك هيح اص

 ٠ ملعأ هللاو ٠ زوجب الغ ايندلا ضارغأ نم كلذ

 ريغل ملكت ن راف ء هللا ركذب الا ملكتي الف ةلفانل تيبلاب فاط نمو

 . ملعأ هللاو ٠ هيلع لدب الو نامات هيعسو هفاوطف كلذ

 هرقعغ & هكسن حبذي نأ ليق هسأر مرحمل ا قلح اذإو : ةلأسم

 نمو س هسفن ىلع ىنج امب مد هيلعف ث ةثالث وأ نيحرج وأ احرج ماجحلا

 دمعلا ىلع س مد امهنم دحاو لك ىلعف ث هلثم مرحمل رصق وأ امرحم قلح

 ىلع سيل لوقو ص اضيأ مد .هيلعف مئان هل رصقملا ناك نإو ك ؟اطخلاو

 . مرحم ريغ وآ مرحم هل رصق ءاوس ث هل رصق نم ىلع الو ص ءىن مئانلا

 ٠ ملع آ هلل ١ و

 رذعيلق > ىمرلا دنع رحنلا موي هلك ريبكتلا كرتن نمو : ةلأسم

 ىضم ىتح ركذي مل ناو ، مد هيلعف كلذ لبق قلحو حبذ نإف ع ربكيو هنم
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةاش ىدعب نأ بستحم اف ؤ رحنلا موب

 ء سمشلا قورش لبق ةبقعلا ةرمج ىمر نم : رثؤملا وبآ لاق : ةلأسم

 تضم ىتح اهلك رامجلا ىمر كرت نمو س قورشلا دعب ىمرلا رذعيلف

 هايسث عبس هيلع لوقو ؛ هايسث رشع هيلع لوقف ؛ ادمعتم قيرشتلا مايأ

 قيرشتلا ماي امأ نم ثلاث موب ىلإ ماق ن رإ لوقو ؛ ةرمل ائيش مربي مل اذإ

 ىنمب وآ ةكمب نهحبذي هايش رشع هيلعف رامجلا نم ائيسث مري ملو

٠ ملعأ هللاو ٠ ءارقفلا ىلع نهمحلب قدصتيو
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 بوثلاو ، ريرحلا الإ بايثلا نم تءاست ام سبلت ةمرحملاو : ةلأسم

 جرختو س كلذ ىوس اميف مرحتو س بيط هيف ىذلا بوثلاو ، غوبصملا

 نوكي الو ، فخلا سبلت اهنإ الإ ، ةضف وآ بهذ ريثكو ليلق نم ىلحلا
 5 تدتفا كلذ نم ائين تكرت نإف ى هتجرخأ الإ هتدقع دق طيخ اهقنع ف

 ىف اهمارحإو ث هيلع اطيخ ةدقاع وأ ڵ\ اهرعش ةدقاع نوكت نأ هركيو

 نم لاجرلا نيبو اهنيب هلعجت ، اهريغ وآ ةحورملاب اههجو رتستو ، اههجو
 . ملعأ هللاو ٠ رتسلا كلذ اههجو سمي نأ ريغ

 مل السغ وأ ، نيديدج نيبوث ىف مرحت : رثؤملا وبأ لانت ةلأسم

 دجي مل اذإو ث نيقلخ اناك اذإ نافصي الو نافشي ال ع السغ ذنم اسبلي
 ء اسأب رن مل لعف نإف ث امهيف مرحي الف نيقلخ ريغ دجو نإف امهريغ
 ، فالتخا هيف ىسانلاو افالتخا ملعن الو ةرافكلا هيلعف ادمعتم بيطت نإو

 ه ةرافكلا هيلع س دمعنملا ةلزنمب ليتو ، ىسانلا ةلزنمب ليق لهاجلاو

 . ملعأ هللاو ٠ هل رذع الو

 نم ناعطقيا الو ، مرحلا ف نالتقي اال لحملاو مرحملاو : ةلاسم
 غزولاو برقعلاو ةيحلاو ةرافلا لثم ء هلتق لحآ ام الإ س هرج

 حرجي وأ ءاعو قرخ ديري نآ الإ هيمري الف بارغلا امآو ٠ غللاو ةآدحلاو
 مرحملا لتقي الو ٠ هيلع ءىش الف هلتق نإو ٠ هيمري هنإف ، هتلحار رهظ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيلع ىدتعا ام الإ مرحلا

 نمف ث ةدارإو دصقب الإ ةفرعب فوقولا زوجي :الو : ةلأسم
 ء كلذ ىلع اباوث قحتسي مل ص هللا ىلإ ىبرقلا هفوقوب دصاق ريغ فقو

 دعب فقو اذإ ليقو ؛ ةجح دسفأ ادمعتم سمشلا بورغ لبق ضافأ نمو

 . مات هجحو ث مد هيلعف سمشلا بورغ لبق ضافأو لاوزلا

لاخ ىلع سمشلا بورغ دعب الإ ضيفي ال جاحلا نآ ىنبجعيو



_ ٢٢٨٩ 

 . مد هيلعو ى هجح متي نآ انببحأ رذع نم ناك نإف ڵ رذع نم الإ
 ٠ ملع آ هلل ١ و

 & ىلو هعم ناك نإ & هيلو هكسن هنع ىضقي هناف ء هكسانم ىضقي

 ىضقي نآ هيلع سيلف 0 مرحأ دق ناكو فقيب ملو تام دق ناك نإو
 ٠ ملعأ هللاو .٠ هنع

 . مالسإل ا ىلإ عجر مث ؤ دترا مث جحلاب مرحأ نمو : ةلسم

 وهو مالسإلا ةجح جح مث مالسإلاب رقأ نمو ، همارحإ ىلع وهغ
 ةجحلا هتزجآ ح هدا دترا دعي ملسأ مث ء كلذ دعي دترا مث ح ملسم

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ىلوألا

 لكأي نأ هلغ & اهجوز اهترمعو اهجح ف ةآرملا مزل اذإو : ةلاسم
 ةشيعملا ف ضوافتلا ىلع امهرما نكي مل وأ )١) اريقف ناك نإ اهداز نم

 ٠ ملعأ هللاو . هبلع اهتقفن نأل 6 هنم هنآرما لكات الف مد جوزلا مزل اذاو

 ضعبف 6 رقتف ١ ىتح جحي ملف جحل ١ هيلع بجو نمو : ةلأسم

 هسفنل جحي مت 65 هسفن ليق هريغل اهب جحيو هجح ذخأي نآ هل زيجي

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هسفنل جحي نأ ى ريبو ك كلذ هل زيجي ال ضعبو ۔ كلذ دعم

 غلب املف ةنسلا كلت هيلع طرتشي ملو ةجح ذخأ نمو : ةلاسم

 ةجح ذخأ وأ ، هسفن نع جحي نأ هتين لوح قيرطلا :نم اعضوم
 ] هسفنل د قتعا ناك ثيح نم 2 موقلل جحلا لياق نم دقتعا مث ىرخآ

 ..ع

 نا اهجوزلغ اهترمعو اهمجح ىف ةارملا مزل اذاو : ةلاسم » : لصالا ىف ( )١
 . انتبثأ ام باوصلا لعلو « اريقف ناك نا هنم لكأي

 



_ ٢٣٠ 

 ٠ مه رمآ فلاخ هنأل ٧أ ذخأ ام دريف ةنسلا كلت جحي نآ هيلع طرتشت

 دلبلا ىلإ عجري نأ هيلعف ةجحلا هذه ريغب جح اذإ هنإ : لوقو

 دنقنعا ام جحلا كلذ ع اضآ دق هنأل 64 هنم ىلوألا هنجحم صخش ى ذلا

 هنم ةجحلاب دقتعا ىذلا عضوم ا ىلإ عجرب نأ هل سيلو ث هريغ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ىلوألاب هنم صخش

 نع اعيمج ججلاو ةرمعلاف ةجحب ىصوآ تيم نع جح نمو : ةلأسم
 نع جحي امنإ و س ةرمعلا هل هنآ هاطعأ نم ىلع طرتشي نآ الا س تيملا

 ، لجرلا نع تاقيملا نم مرحيو عجري هنإف لعف نإغ س ةجح مهبحاص
 . ملعأ هللاو . ءىشب كلذ هلعف سيلو

 لوحلا ىل ١ م انتآو 6 دحا و نع جحف نبتجح ذخأ نمو : ةلأسم

 سيلو ت هدالب نم لجرلا نع جحي امنإ ى كلذ زوجي الف ى رخآلا نع جحيل
 . مهمهارد مهيلع درب نأ امإو س كلذك لعفي نآ امإف ، ةكم نم هنع جحي

 و ١ هلل ١ ملع ٠

 وآ ىصولا وآ ىلولا رمأب لجر نع لجر جح اذإو : ةلاسم

 جاحلا ىلع جتحاو هلامب طبحي اننيد هيلع نآ نيبت قلطنا املغ ع ىضاقلا

 نم هدي ف لضف ام ذخأيو عجري هنإف ث ةيبلتلا ف لخدي نآ لبق نم
 هنإف س هيلع جتحا دقو ، ىضمو جحلا هسخفن ىلع ضرف نإف س ةقفنلا

 رمأب جح نإو ى هل جحلاو ناكملا كلذ نم هيلع جتحا ام موي نم ةقفنلا همزلب

 ءىش هل دجوي ملو ث ريثك نيد لجرلا ىلع دجتو مث ىصولا وآ ىضاقلا
 ءامرغلل سيلو س ىصولا الو ء ىضاقلا ىلع الو ص هيلع نامض الف

. ملعأ هللاو ه لضفف ام الإ



٢٣١ 

 هنمثب جرختو ص ىنالفلا همالغ عايب نآ ىصوأ نمو : ةلاسم

 كلم ىف راص دق لاملا ناك نإغ ء مالغلا ىقبو لاملا فلت ء ةجح

 مالغلا ىلع مهل ليبس الف ، مهيديأ نم فلت مث ، هوضبقو ةثرولا
 مالغلا اودجو مث ، فلت ىتح مهضبق ف رصبي مل ناك نإو ، هنمث الو
 ثلثلا ىقبيو ك , نيثلثلاب كلذ ف اوعجرب نأ مهلف س هنمث وآ هيف ىصوملا

 ٠ ملعأ هللاو ه ةجحلل

 ، لخنلا فلتو ث هل لخن ىف اهلعجو ةجحب ىصوأ نمو : ةلأسم

 نأ فاخأغ دفن دق ثلثلا ناك نإو ث هلام ثلث ىف ةعجار ةجحلا ناف
 تبهذو لخنلا فلتو ةجحل لخنلا هذهب ىصوأ دق ناك ن !و ، ةجحلا لطبت
 ةجحلا تجرخأ لخنلا نم ءىش ىقب نإو ه اضيأ ةجحلا لطبت نأ فاخأف
 . ملعأ هللاو ٠ هتجح لطبت الو س تجرخ ثيح نم

 امهيلعف > مرحم ٥ دئاصو > مرحم وهو ١ ديص حبذ نمو : ةلأسم

 اوءاج اذا : : ليقو 6 مات ءازج دحاو لكل ليقو دحاو ءازج ليق ءازجلا

 لك ىلع مكح نقرفنتم ١ وع اج ناو دح : و ء ا ز زجي مهيلع مكح اعيمج

 .هل هللاو ٠ ديصلا ءازجب مهنم دحاو

 :ركسم لكل دي لتق ىف لدع اوذ هيلع مكح نمو : ةلاسم

 وأ ريعش وأ رمن نم اعاص نيكسم لك ىطعأف & ةطنح ع اص فصن

 نآ بحآو ى كلذ هازجأ 0 مهاىثعو مهادغف نيكاسملا اعد وآ ڵ كلذ ةميق

 ٠ ملعأ هللا و {- رصعل ١ دعم مهينتعيو احبص مهيدعي

 ىف ث هللا همحر : ىصورخل ١ سبمخ نب دع اج خيشل ١ نع ةلأسم

اهسان 43 كلذ رمغ وأ نا رفعز. وآ .رمنع -:لثم ۔ ابيط مش اذإ مرحم ١



٢٣٢ 

 همزلي ال نآ زوجيف رخآ لوق ىلعو ، امد هيلع نإ ليق دق : لاق
 . ملعأ هللاو ٠ رثكأ هلبق ام نأ الإ ، ءىش

 4 ١ دع اصف تلالت نم هطبإ رعش نم فنذن نميفو : هنمو : ةلأسم

 ضفي ملو مد مرحملا نم علط نإ كلذكو ث امرحم ناك اذإ هيلع ام ايسان

 فو % امد رعشلا نم نهيلع داز ام وأ ثالثلا ى رثألا ىفف : لاق

 لقي مل ضعبو ناث مد ضفي مل نإو هل هفتنل عضوملا نم مدلا جورخ
 ٠ ملعأ هللا : ريغ هيخ

 امهيغ همزل امل ى امرحم نوكب نأل دحاولا ءازجلا ىف زوجي نأ ىسعو
 عم اذه ىلع هنوك ىف هنآ الإ ء ةدحاو ةيانجلا امهنأل رخآ ىأر ىلع

 نإ س هل هموزل ىف فالتخالا مكح هقحلي نآو دب ال ث همارحإل نايسنلا
 . ملعأ هللاو . هماكحأ ف هجو نم هارأ امم حصف ، لدعلا نم جرخ

 عتنقو ديدش رطم هباصأ اذإ مرحم ا ىفو : هنمو : ةلأسم

 س ةيناث هعنق مث ةالصلا دنع ع انقلا فشكو س ررضلا ةفاخم هسأر

 ؟ كلذ فق همزلي ام

 . هل ةيزجم ةدحاولا ةرافكلاو رفكي نآ هيلع نإ ليق دق : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذل ةرورضلا نم هب ام ىلع ماد ام

 ، هسفن نع هجرخأو دارق هضع اذإ مرحملا قو : هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مآ ءىش هيلعأ . مد هعضوم نم علطو

 ءىنت ال رخآ لوق ىلعو ء امد هيلع نإ ليق دق ٠ معن : لاق

٠ ملع آ هلل ١ و ٠ هبلع



_ ٢٣٣ _ 

 كلذ مت > ةقرخي هلجر ىلع مرحملا طبر ١ ذاو : هنمو : ةلأسم

 ٠. اهل هدقع نم اذه ىلع ءازجلا همزلي نأو دب الف : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 ةيدمحم نيعبرأب لجر ىلع ىصوأ لجر ق و : هنمو : ةلأسم

 ح ءارقف ةثالث ىلع ىصولا اهقرفو س مرحملا رجن نم همزل امع ث هلام نم

 ؟ ال مآ اذه هلعف ق اببسصم نوكيأ

 ؟ هصاااخ ةفص فيكو ح ىصول ١ مزلي ام ح ا ذه هلعف زجي مل نإ و

 اهقيرفت نم اهيف هيتأي وأ ، هل زاج ام ىتأ اذإ هيلع ءىش الغ : لاق
 رمؤي ام ردق ريقف لك ىطعيف اماعط قرفي نأ ىنبجعي دقو ، ةثالث ىلع

 ٠ ملعأ هلل ١ و ث ه اطعب نأ

 ءا زج وآ ح ةعتم نم هيلع امع ةحييذ حبذ نميفو : هنمو : ةلأسم

 ىتح هتحيبي ذ دنع فقوو هم زل لعف لمق نم م د هيلع وأ > رجش وآ ديص

 ؟ ال مآ هيلع امع هيزجيأ دحآ اهلكآ ردب ملو كلذ دعب اهنع بهذو ، تنام

 رخآ لوق فو ؛ اهلهآ ىلإ اهغولب ملعي ىتح هيزجي ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيزجت اهنأ ىلع لديام

 ثوآ مايص نتم “ةي"دفف ] : ىلاعت هللا لاقو : هنمو : ةلاسم

 ڵ هاطغ وأ هسأر قلح نم اذه لعف ىآ ةرافك ١) ) كشىىىشن ث وآ ةقدص

 مكو ؟ ةكم ق مآ نطولا ق ماعطإلا و مايصلا ىزجم لهو كلذ فيك مآ

 ؟ نيكاسملا نم معطي :مكو مايألا نم ماصي

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس ١٩٦ .



 > هقلحف هسسأ ر نم ى ذأ هب وآ اضيرم نوكي نميف ١ ذهق ة :1 لاق

 حصيف زوجي مايصل اف { ةيدفل ا عم هيلإ رطضا نمل هللا نم ةصخر

 ىف زوجي له ماعطإلا ىف فلتخمو ص ةكمب وأ ىنمب كسنلاو ى ناكم لك ى

 ؟ ال وأ اهريغ

 ٠ ىلوأ هب مرحي نأ لد ام % هللا همحر ؤ ديعس ىبأ خيسشلا لوق ف و

 ٠ ملعأ هللاو

 وأ ءازج نم وأ ءادف نم مد لجرلا مزل اذإو : هنمو : ةلاسم
 ؟ رهنأ ةرلنع وأ ، ةنس ةنبا ةاش هيزجت له ص كلذ ذفني نآ دارآو ڵ دص

 ؟ ال مآ نيتنس ةنب ا نم انمث رثكأ و لضفأو نسحآ تناك ا ذإ

 هنأل ، دحاو لاح ىلع سيل رجلاو ديصلا فق ءازجلاف : لاق

 ق مد نم ن اك امو س طسولا نم وهف ةاسث هيف امو ث هرادقم ىف فلتخم

 هيلع داز امو ، زعملا نم ىنثلا و دعاصف نآضلا نم ع ذجلاق هندب

 . ملعأ هللاو ٠ انيمس ناك اذإ.. اهعذج ق لوق ىلع .الإ ص هنود ام ال

 وأ طيخب مهاردلا نم ائين همارحإ .بوث ف ةرص نميفو :ةلأسم
 . !:. ؟ ال مآ ءىش هيلعأ ح بوثلا سفنب

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيلع ءىش الف ك لاح ىلجب هل حب دق امم اذهف : لاق

 :« شيبثج ؛دوع. وأ ةريغص .ةرجش : مرحملا ملق اذإو : : هنمو : : ةلاسم

 ؛ ةكم مرح نم أطخ .وآ كلذل ايان ڵ.ديلا عبصأ ةحار ردق هربك
 هاطعأ وآ انيكسم معطأ اذإو ؟ مهرد مآ نيكسم ماعطإ ؟ همزلي ام
 نم دجي مل اذإو ؟ ال مآ هبزجيآ ، نيمكحلا نم ةموكح ريغي ؤ امهرد

؟ ال مأ كلذل ةنونيدلا هيزجتأ ؟ هيلع مكحي



٢٣٥ 

 ىلإ ع نيتقرو ىف هرجش راغص نم نوكي اميف ليق دق : لاق
 ج نيقنادب ليق دق هلعلو ٠ مهردب ك قاس هل سيلو امهيلع داز ام

 هيف امم ناك نإ انيكسم معطي ليق هلعلو س مهرد فصن رخآ لوت فو
 ، نيملسملا ىأر نم أطخلا ف هب ام رثكأ ىلعو ث دمعلا ىف لاح ىلع ءازجلا

 . نيلدعلا مكح نع نوكي نآو هيف دب ال هنأ الإ

 هيزجي الف الإو & امهمكح ىف دري ةميقلا ىلإف ع شيشحلا نم ناك امو
 ردقي نأ ىلإ هب ناد الإو ح هيلع امكحف امهحجو نإف ، امهنم ءىش ىف
 هب ىصوأ س هتئاربل زاج ام ىلع هل ءادألا لبق توملا هرضح نإغ ث امهيلع

 نوكي نأ الإ همزلي ، ةنونيد ريغ ف هنآ الإ ، كلذ لبق ىصوي نآ ف مرحيو
 ىف ىأرلاب فالتخالا عضوم ف همزلأ نم ىآر ىلعغ الإو ، عامجإ ف
 . ملعأ هللاو ٠ هبوجو

 ١ ذه ق نإ ليقو ح ودعلا هيقل ١ ذإ مرحم ١ فو : هنمو : ةلأسم

 طقسب نأ ةفاخم ء ءا دري هبوقح ىلع ىولب نآ هل زوجبآ > افوخ ناكمل ١

 ؟ هبناوج ق "٥ رغ وأ ئ هيوقح ىلع هدقعو ك ودعلا هيقل 1 ذإ هرا زإ

 ح هيلإ ةرورض نم الإ هسفن ىلع هدقعي نأ هل سيلف : لاق

 ٠ هيلع ءىش الف هرغف هاول نإو ك هعغف لاح ىلع هيلع ءازجلاف هلعف ناف

 ٠ ملع آ هللا و

 دجب ملو ءادف نم مد مرحملا ىلع ناك ا ذاو : هنمو : ةلأسم

 قرفي نأ هل زوجي له \ هنع ه ذخأب نم الو % هم احصأ نم لكأب نم هل

 ؟ ال مأ ؟ ابح هتميقب قرفي وآ ؟ ءارقفلا ىلع مهارد هنمث ردق

 لهأ نم اجحأ نأ مهاردلا ف كردآ ال انآو ح ملعأ هللاف : لاق

مكحي اميغ ، مهضعب لوق نم هنأ الإ & اه زاجآ عضوم ااذه ىف ملعلا



٢٣٦ 

 عم هزاوج ف ىأرلاو ، هنم الدب اهزاوج ىلع لد ام ڵ مامطلاب هيغ
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هفرعاف هيف ام رثكأ عنملا نأ الإ ء فلتخم مدلا ىلع ةردقلا

 موي تيبلا راز نآ دعم ةكمب راهنلاب مان ىذلاو هنمو : ةلأسم

 ؟ ةصاخ ليللا ف كلذ مآ ؟ ال مآ مد هيلع له هباحصأل ارظتنم رشاع

 نوكي ىتح رخآ لوق فو ؛ امد هيلع نإ ليق دق ٠ معن : لاق
 . ملعآ هللاو ٠ ءاوس راهنلاو عضولا اذه ى ليللاو ص انئمطم

 نأضلا وآ زعملا حبذي نآ مرحملل زوجي لهو : هنمو : ةلاسم

 ؟ ال مآ همارحإ تقو

 ىف فلتخم هنأ ملعأ ١الو ، هل زيجأ دق امم هنإ : اذه ىف لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ

 وأ مد ءا دف نم ه اطعأ ١ ذا ريقفلل زوجي لهو : هنمو : ةلأسم

 ىلإ ولو . مرحلا نم محللا كلذب جرخي نآ 6 ةعتم نم وأ ديص ءازج

 ؟ ال مآ نامع

 وجرأ ام ىلع لد ام رثألا فو ك هزاوج نم عنمي .ام دجأ ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هتزاجإ نم

 مهريغو ةكم لهأ اهرمتعي ىتلا ةرمعلا ىنعم امو : هنمو : ةلاسم
 رمتعي مل نمو ؟ ةبحتسم مأ ةمزال ىهآ ؟ رشاعلا موي تيبلا ةرايز دعب

 اذإ هيزجيآ ةكم هلوخد دنع ةجحب مرحأ نمو ؟ ال مآ هجح ىف حدقي له

 ؟ أل ممأ ةكم لهآ لعفك ع ةرايزلا دعب رمتعي مل

 ةجحي مرحأ نمل اهتوبث الو مويل ااذه ف اهموزل ىرآ ال : لاق

دب ال ى جحلا نف لامعأ نم ةيلع ىقيأدنق امل غ مهريغ الو ةكم لهآ نم



٢٢٣٧ _ 

 مات هجحف رمتعي ملو جح نمو { اهمايأ نم هدعب اميفو ث هيف اهلمع نم

 ٠ ملعأ هللاو ٠ لاح ىلع هل

 تيبلاب فاطو ك ةكمب هلوخد دنع ةجحب مرحأ ى ذلاو : هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مآ سأب هيلع له > اعوطنت كلذ دعم فوطي نآ دارأو ک مودقلا فاوط

 امم عوطتي نأ ك ىعسب نأ دعي نم اذه ىلع هل نأ رثأل ١ ىفف : لاق

 هقحلي نأ رظنلا ىف زوجي امم هنآ الإ ص هيلع ءىش الو ي فاوطلا نم ءاسن

 لهأل ىآر ف لوق نم هب ام ىلع نوكيف ع همودقل هفاوط نم هلبق ام ىنعم
 . ملعأ هللاو ٠ هارأ ام حص نإ رصبلا

 زوجيأ ، ةيلع مد نم امحل دحأ هاطعأ اذإ ريقفلاو : هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مآ كلذ لكآ ىنغلل زوجيو ؟ ال مآ اينغ وأ ا دبع هنم معطي نأ ہقفلل

 ؟ ديصلاو ةعتملا مد كلذكو

 لكأن ن نأ هل سنيل هنإف غ همزل نم الإ هل زوجي هنإ ليق دق ٠ معن : لاق
 ٠ ملعأ هللا و ٠ ةعتم ف نوكي ن آ الا ! %\ هنم

 ىلع ةجحب ىصوأ نميفو : دايز نب رمع نب هللا دبع خيسشلا: ةلأسم

 مزلي ك اهب جحو هدلب نم لجر ىلع ىصولا اهب دقعف ف هدلب ريغ نم ىصو
 ؟ فرصلا فلتخا اذإ هل ىصولا مآ ىص ىصوملا ةدلي دقنب ءافولا

 ى اذك لب نم نالف اهب ىصوأ هنأ ريجألا ىمولا فرع نإ امأ : لاق .
 ىلع ة رجألاف كلذ هفرعي مل نإو > صقن وأ داز ح ىصوملا دلب فرص هلف

 ث ملعأ هللاو ٠ ةثرولا ىلع ال هيلع ةدايزلاو ىصوملا دلب فرص

 7 هجوز ةيبص جوزت نميفو : ١ سيمخ نب رص ان خيسشل ا: ةلأسم

 ةئام وه و : لجآ و > ةضق ةيرال نوسمخ : وهو { لجاع قادص ىلع اهوبأ

ةآرمل اي لخدي نآ لبق جحل ا رهشأ تلخدو ٠ جحلل هيفكت ىهو ةضف ةيرال



 اهنم جرخآ اذإو ، جحلل هيفكت ىهو ى ةضغ ةيرال ةئامثلث مهاردلا نم هدي فو

 ةيرال نوسمخو ةئام هدنع تيقب لجآلاو لجاعلا قادصلا نم هيلع ام
 ؟ ال مآ جحل ا هم زليأ ئ جحلل هيفكت ال

 همزلي الف جحلا رهسأ لوخد لبق همزلو جيوزتلا هيلع تهث اذإ : لاق
 ٠ لوق ىلع جحلا

 مها ردلا كلت نم هنع طحيأ ء لاجرلا لمحن ال هنجوز تناك نإ و : تلق

 ؟ جحلا بوجو ىنعمب ؟ ال مآ عجري نأ ىلإ اهتوسكو امتقفن ردقم

 وأ ةيبص تناك ، اذه ىف اهريغو اهب لوخدملا نيب اقرف ملعأ ال : لات

 ٠ ملعأ هللاو )١© ايابصلا جيوزت زاجأ نم لوق ىلع ح اغلاب

 ال ١ 6 جحل ١ ىلع ردقي وهو { جحب ملغ جحل ١ همزل نميغخ : ةلاسم

 جحيل جرخ مث ‘ نونس كلذل الخ ىنح هءاضق لجؤيو جحلاب نيدي هنآ

 ىصوي نأ هيلع سيلو ملاس هنإف ، جحلاب مرحي نآ لبق ء قيرطلا ف تامف
 ٠ ةرمعلاي وآ جحلاب مرحي مل ام ئ كلذم

 جحلاب ىصوي نأ هيلعف ث ةرمعلاب وأ جحلاب تايقملا نم مرحآ اذإف

 ٠ ملعأ هللاو ٠ جحلا ق لخد دق هنأ الإ

 مرحف ى جحلا رهسأ ىف ةكم لخد نميفو : سيمخ نب رصان : ةلاسم

 ةكم ىلإ عجرو ع هريغ ىنعمل وآ ةرايزلل ةنيدملا ىلإ جرخ مث « لخدو ةرمعب
 ؟ ةعتملل نايده همزليآ٭ اضيأ لحأو ، اضيأ ةرمعب مرحآو جحلا رهشأ ف
 ؟ دحاو ىده هيفكي مآ

 ةرمعو ، دحاو ىده الإ همزلي ال لوقو ؛ نايده همزلي لوق : لاق
 . ملعأ هللاو ٠ اضيأ هيفكت ةدحاو

 )١() اطخ . ىبص عمج ». نايبصلا » : لصالا ق .



_ ٢٣٩٨٩ 

 : ذإ ح احلاو : هنمو : ةلأسم ١ موي ريغ ف جحنآ دعب نم هدنع حص

 ؟ال مآ كلذ هجح هيفكيآ ح جحلا موب هنأ جح نبح هنأ ه دنعو ؤ جحلا .

 متي ال لوقو ؛ ةجح متي لوق : لاق ٠

 هلدب هيلعو هجح متي ال : ىحبصلا لاق ٠ ملعأ هللاو ٨

 : لاق ؟ موصي ىتم ةعتملا لبق نم مايص همزل نمو : هنمو : ةلاسم

 ف لوقلا رثكأو ك ةجحلا ى ذ ريغ ف ء اش ىنم مايأ ةثالث موصي لوت ف

 3 ٠٠ عساتلاو نماثلاو عباسلا

 5 ... ةكلذ ملعا ال : لاق

 . هلهأ ىلإ عجر اذإ ليقو ؛ ىنم نم عجر اذإ ليق : عبسلا فو

 .قيرشتلا مايأ ف مايأ ةئالث موصي هنأ لوقلا : هيف لاق ديعس خيسنلاو

 : بجت كلانه ءامدلا نإ : اذهب ليق دق سيمخ نب دعاج خيشلا لاقو
 | : ٠ ملعأ هللاو ٠ مدلا نم لدب موصلاو

 - ؟ ريصبلا نع ىمعألا جح زوجي لهو : ةلأسم

 ٠. ملعأ هللاو ٠ زئاج : سابع نباو ىحبصلا لاق

 اضاخ جحي الجر رجآ : كلاهل ىصو لجر ف ناديبع نبا ةلاسم
 ء ةافولا هترضحف قيرطلا ضعب ىلإ لصوو لجرلا جرخف 0 كلاهلا نع

 كلاهلا نع اهب جحي نم &{ ةجحللا هذهب اورجتا : هباحصأ ضعبل لاتقو

 ء ةجحلل الجر اورجأتساغ اهنصنلو ةرجألا فصن رخألا ريجألل
لام نم ةمات ةرجالا لصولا مزليو ك كلاهلا نع طحنيو زوجي له



٢٤٠ 

 نآ ىصولا متتو ؤ كلاهلا ةجحب جح جح ىناثلا ريجألا ن نأ حصي مل نإ و ؟ كلاهلا

 ؟ كلاهلا لام نم ةرجألا ملسي

 ىصولا ممتي مل وآ كلاهلا ةجحب جح ىناثلا ريجألا نأ حصي مل نإو

 نآ هل زوجيالو 6 ةرجألا نم ءىنن ىصرولا مزلب سيلف 0© ىناثلا ريجألا ةجح

 . . () ملعأ هللاو ٠ كلاهلا لام نم ةرجذلا ملسي

 : لاق نم لوق ىلعف 0 مودقلا فاوط هتاف نم : ىلهذلا : ةلأسم

 { امهيلك امهنع هب ىوني ص جحلاو ةرمعلا فاوط نع هيفكت ةرايزلا فاوط نإ
 . ىعسلاو فاوطلا ىتعكرل هتين كلذكو

 لوقو ؛ هسفن ىلع لعج امك نافاوظ هيلع لوق فالتخا كلذ ىف : لاق

 فاوطلا ىتعكر ىف ىدنع كلذكو س ضعب ىف اهضعب لخادتت لامعألا نإ
 ٠ ىعسللاو

 عكريو جحلا فاوطب ادبي نيفاوط همزلا نم لوق ىلعو : تلق
 ناف ، ىعسيو عكريو تتاف ىنلا ةرمعلا .فاوط فوطي عجريو ، ىعسيو

 نأ هيلع ناك ام دعب نم ىلإو رخآلاب آدبف امهدحأب آدبي نآ هيلع ن راك

 ؟ همزلي اذامف ، هب ادبي

 هبزجيف لوألا ىلع ىناثلا محق نإو ٠ لوألاب آدبي نآ ىنبجعي : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ٠ توفي ال هيفو > عساو ١ ذه نأل > ىدنع كلذ

 رهشأ ق ةرمعلاب جحلا نرق نمو : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلاسم

 ةرمعلاب مرحآ وأ 0 جح نأ ىلا همارجإ ىلع ىقبو هترمع ىضقف جحلا

 همارحإ ىلع ىقبو ، ىعسو مودقلل فاطو ةكم ءاجو جحلا رهشأ ى

 بازيم دنع مارحإلا .دقعو ، مكرو تييلاب فاطو .جحلا نم نماث ىلا

 ؟ ال مآ ةعتملا ىده همزليآ ، ىنم ىلإ ابهاذ جرخو ىبلو 0 ةبعكلا

_ [ 

 )١( بولسألا اذهب لصالا ىف ةلاسملا هذه اذك ¡



٢٤١ 

 ٠ ىدنع اميغ هيلع ىده الف جحل ١ ىلإ : رمعل اب عتمتي مل ١ ذإ : ل انت

 ٠ ملع آ هللا و

 دارأو ةالصلا تميقأ اذإ تييلاب فئاطلاو : هنمو : ةلانسم

 ؟ نولصي مهو هفاوط ىلع ىضمو ةالصلا ىلإ بهذي الا

 ٠ اهريغ وآ ةالص نم هل ضرع ىنعمل فقي نأ هل : لاق

 ؟ ال مأ هفاوط ىلع ىنييأ ، مهعم ىلصو فاوطلا كرت نإو : تلق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ فاوطلا عطقت ال ضرفلا ةال ص نإ : لاق

 وهو ؤ، هوجولا نم هجوب ةعتملا ىده همزل نمو :هنمو : ةلأسم

 هسأر قلحو ، هتعتمل حبذي ملف س كلذب تفم هاتفآو ى ىده ال نآ نظي

 اذامف همارحإ نم لحأو ، هتناع قلحو ت هرافظآو هبراش ذخآو % رصق وأ

 ؟ ءامدلا نم همزلي

 ٠ كلذم ملعأ هللاو ٠ ةعتلا ىده همزلي هنإ : لاق

 ملو هكرتو هحيذ اذا هيفكي له مد همزل نمو : هنمو : ةلأسم

 ؟ دحأ هضبقي

 3 هب توميو هنم شيعي ال ىذلا حبذلا دعب الإ هيزجي ال : لاق
 ٠ ملعأ هللا و ١ ِ ٠ رقفلا نم دحآ هنذضبقنيو

 >نع كل اه هل ىصوأ ك جحل ١ عيطتسي ال فيعض نعو . : ةلاسم

( ٢ ج راثآلا بابل _ ١٦ م ]



_ ٦٢٤٢ 

 ١ لبقي نآ ىبأف ‘ صخغنب وأ كل ذ ىلع دم زي وأ 6 جحلل هي رجي ل امي ت ومل .

 ؟ كل ذ هل زوجي له

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ هل زجي مل ةيصولا لبقي مل اذإ : لا

 ناك نميغ ليق دق لاق : ىصورخذتا سيمخ نب دعاج هيقفلا : ةلأسم
 نيروتسمملا نم ناك نإو ؛ هنع جحي ال هنآ ، همكح ى قسفلا لهآ نم

 ليقو & انمؤم ناك نإ ةطيرشلا ىلع الإ هل وعدي ال هنآ الإ & كلذ زاج
 هنأ الإ ، هل وعدي الو زئاج ليقو ؛ ىلوتي نمع الإ جحي نآ هل زوجي ال
 ىلع الإ زوجي ال ليقو ٠ هل ىمس ىصحلا ىمر اذإو س هل ىمس مرحآ اذإ
 لوخ ىف _ ةنايخلا نم كلذ ريغ ىلع هكرت نأل ث هل وعدي الآ ةطيرشلا
 هنأكو كلذ طرسنزوجي ال ليقو _ هللا امهمحر ، بوبحم نب دمحمو ماه
 ء ةجحلا هل نم ىلع ةطيرشلا عم هزاوجو ث اعطق عنملا ىلع لدي ام اذه ف
 قحلاب عنام هكرت زيوجت نم عنمي مل ام س حجرأ هماقم اهيف موقي نم وأ
 . اهيف هلوخدل

 لاؤس الو ث ةرفغملاب هل ءاعدلا زاوج ىل نيبي الف لاح لك ىلعو
 هيف ةطيرشلا ىلعو ، ىلو ريغل ث ههبسثآ امو لمعلا لوبق الو س اضرلا

 قسفلا لهأ امأو ٠ ريسلا لهآ نم ناك اذإ سأب الف س هلهأ نم ناك نإ
 . قحلا الإ هنم ذخأت الو هلك اذه ىف رظناف ث الف قافنلا هيلع رهظ نمو
 ٠ ملع آ هلل ١ و

 هنم ىمدآ ١ ذإ مرحملاو : قوط نب ىلع نه دوعسم خيشلا : ةلأسم

 ؛ مد مدلا ىف هيلع : نيملسملا ضعب لاق ؤ كلذل هنم دمعت ريغ نم ءىش

 ٠ هيلع ءىش ال مهضعب لاتقو

هل اوصخرو ث هيلع سأب الف هسآر ىلع هدي مرحملا مضو نإو



. ٢٤٣ 

 ىلع لمحلا نإ : لوقو ٠ هنع هل ىنغ ال هنأل ؛ هسأر ىلع هداز لمح ىف

 ىلإ ةرورض ىنعم ىلع نوكي نآ الإ ، ءادفلا هيلعو هتيطغتك سأرلا

 نم هسفن ىلع فاخي ىتلا هتفاسم ردقب وآ ؤ مويل هداز لمج نم ث كلذ

 ريغ ىلع ناك نإو س ءادغ هيلع نوكي الأ كلذ ىلإ رطضاو ، ررضلا هكرت
 رمخي مل ام هنأ وجرأو ى مد ءادفلا هيلع نوكي نأ ىنبجعأ وحنلا اذه

 . ملعأ هللاو ٠ ءازجلا ىنعم ىف سأرلا ريغ مكح هب مقب الآ هسأر رثكأ

 ةيب-صلاو ىبصلا امآ : ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا: ةلاسم

 ةمألا امأو ، فالتخا هيفف امهسفنأ نع امأو س امهريغ نع امهجح متي الف

 دبعلا كلذكو ث ةملسم تناك اذإ زئاجف اهديس نذإب ةآرملا نع غلابلا

 . ملعأ هللاو ٠ املسم ناك اذإ ؤ هريغ نع هجح زئاج هديس نذإب غلابلا

 وه و 6 هويأ تام ىذلا امآ و : حاضو نم حلاص خلا : ةنأسم

 هقدصف ةجحب ىصوآو تام كايأ نإ : لاق لجر هيقلف ]| هنع بك اغ

 دشي مل لجرلا اذه نإ مث ث هترجأ فوتساو جحف ث جحلا هيلع دقعو
 عجرب نآ هلآ & ةجحب ىصوأ ٥ ابآ نآ : حصي ملو » ح احلا رغ هعم

 ؟ ال مآ هيلع

 ىلع عجري مل هترجأ هافوأ اذإف ، هفوي مل ام هيلع عجري نأ هل : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ءىنتم ريجلا

 هيقكبأ آ 3 ١ وط ق ك نمو : سيمخ نب رص ن خيسئل ١ : ةلأسم

 هفا وط ٠ لعجيو . ىعسبو عكريو 6 لوألا لمهيو . ايناث افا وط ديزي نا

 ؟ ائيش نكي مل نأك لوألا

٠ : معن : .لاق .



_ ٦٢٤٤ 

 ٠. عسي ملو عكر وأ ك ىعسو عكر نأ دعي هغا وط ف كش نإو : تلق .

 ؟ هدحو فاوطلا ةداعإ هبزجيأ 6 هغاوط ديعب نأ دارأو

 . ملعأ هللاو ه هدعب نم هب الإ موقي ال امو هديفي هنإ : لاق

 : هتثرو لاقو ث هتايح ى جحو ةجحب ىصوآ نمو : ىحبصلا : ةلاسم

 مهقيدصت عسيأ ، اهوذفني ملو اهتباتك اوسمطو ةيصولا كلت نع عجا ر هنأ

 ؟ ال مآ مهكل اه نم ةيصول ا تحص | ذإ . اهريغ وأ ةباتكب مكل اه

 . هللا ءاش ام اهيف تركف دقو ، ائيش اذه ىف ظفحأ ال : لاق

 ثراو الو ليكو الو ىصو نم ةجح مهضراعت مل ام ىل ناب ىذلاو

 هنلخ اميف لوخدلا الو مهقيدصت قيضي الف ، مهلوق ف باوصلا لمتحاو
 . مهكلاه

 دعي كلاهلا عوجر لمتحا اذإا : ريشي.انب دمحم ني هللا دبع لاقو

 ٠ ملعأ هللا و ٠ هلام ق ةباتكلا قيضب الف % هسفن نع جح ام

 اهمزلب ىتلا ةآرملا مزلي امو : ىغئاصلا ىلع نب ةعمج : ةلأسم

 دجت ملو . جحت نأ اهل حسفي ملو ء جوز اهدنع ناك اذا ى جحلا

 ؟ هيلع ىصوت ةقث ايصو

 داقتعا ىلع ث اياصولا رئاس لثم هب ىصوت اهنأ وجرأ اميف : لاق
 .٠ تردق ىتم جحلا ةيدأت

 اهجوزل سيل هنأ رثألا ف دجوي : دمحأ نب دبعس خيشل ١ لاتقو

ريشي هتيآ رغ اهعنم ١ ذاو . اهمزل ١ ذا > جحلا ةضيرف ءادأ نع اهعنمي نأ



_ ٢٤٥ 

 رضاحلاو ، بئاغ جحلا ضرغو « رضاح هتعاط ضرف نأل ث هتعاط هيلع اهنآ

 ٠ اهقوقح عيمجب اهل ايغوم ناك اذإ كلذو ث بئاغلا نم ىلوأ

 ملو ث اهيلع ىصوت ةقث دجت مل اذإ ةيصو اميلع لهو : تلق
 ؟ اهسفن نع جحت نأ اهجوز اهل حسفي

 ىمصوتو ةقث دجت مل ولو ، ةيصولا اهيلع نآ رثألا ف دجوي : لاق
 . . ٠: هنيعب دجأ ىلع سيل ث ةقلطم ةيصو

 ؟ ىصوت ملسملا ىلإ : هل تلق

 ٠ كلذل لهآ نوملسملا امنإف كلذ ركذت مل ولو : لاق

 ؟ اهكرتت نيآو : هل تلق :

 ٠ ةقث دنع : لاق

 ؟ ةقث دجت مل نإف : هل تلت

 . ملعأ هللاو ٠ تومت نآ ىلإ اهدنع اهضبقت : لاق

 . نميلا ىلإ ارفاسم نامع نم جرخ لجر ق : ىلمازلا : ةلأسم

 هبلع جحلا ناك ١ ذا هنع ايزجم اذه نوكيأ ح جحف جحي نأ هل ا دب مث

 ؟ ال مآ ةضيرف

 ىلإ هدلب نم هارك بسحي نكلو ك هيزجي نأ ىنبجعي اذه نإ : لاق
. ملعأ هللاو ٠ ءارقفلا ىلع قرفتو ع ةكمب حبذتل امنغ هب ىرتشيو ث نميلا



 س ٢٤٦

 جحب وأ ، ةرمعب مرحأ نم لكو : ديعس نب :سيمخ خيستلا : ةلاسم
 تييلاب فالحو ةكم لخدو ةرمعب مرحأ نإف ث هرهشأ ريغ ى جحي وآ ڵ\ ةرمعو

 ىده الف جحلا رهشآ لوخد لبق ث ةورملاو افصلا نيب ىعسو { عكرو

 . جحلا رهسث نم نماثلا مويلا ناك اذإ ةكمب ماقأ نإ جحلل مرحيو ع هيلع

 فوطيو ةرمع اهلوحي نأ هلف جحلا رهشأ ريغ ىف ةجحب مرحأ نإف
 ةجحب مرحأ نإف همارحإ نم لحيو ةورملاو افصلا نيب ىعسيو س تيبلاي
 ىده هيلعو س كلذ هلغ عتمتيو همارحز .نم لحي نآ دارأو { جحلا رهشأ ىف

 ةرمعو اجح نرق نإو ث جحلل ةكم لهآ جورخ دنع جحلاب مرحيو ع ةعتملا
 ء هيلع ءىش الو جحلاب همارحإ ىلع ماقأو ، هترمع ىضق جحلا رهشأ ى

 . كلذ هلو ، ىدهلا هيلعف س همارحإ نم لحيو عتمتي نآ دارأ نإو
 ٠ ملع آ هللا و

 جحلاب لهي ملو ، تيقاوملا نم ةرمعب لهآ اذإو : هنمو : ةلأسم

 ءاضق دعب هلهآ ىلإ جرخ اذإ نكلو ٠ كلذ هل هركيف ث جحلا ريهشآ ىن

 ىلإ هكمب مانأ نإو ت هيلع مد الف \ هننس نم جحو عجرو جرخ س هترمع

 . جحلا رهنأ ف نيترم رمتعا اذه ىلعف ث ةعتملا ىده هيلعف جحي نآ

 5 اهنم هلالحإو هترمع ءاضق دعب هلهآ ىلإ جرخي مل اذإ امد هيلع نأ وجرأو

 اذإ اذهو ث امد ةرمع نم لالحإ لكا هيلع نأ وجرآو ، جح ىتح ةكمب مانأو

 سيل نأ وجرأف جحلا رهسأ ريغ ىف رمتعا نإو 0 جحلا رهشأ فق رمتعا

 . ملعأ هللاو ٠ هترمع مامتا الإ هيلع

 ح !احل ١ نع : ى د__ذنكل ١ كر --7 نب >هحأآ نب ديعس خيشلا : ةلاسم

 هيلع ىتلا ةحصلاب ىنفرعو ؟ ال مآ سانلا عم مويلا كلذ هفوتو هبزجيأ

 ؟ هفوقو دعب اهلبقي نآ

بجيو 6 اهيق باتري ال ىتلا ةرهسلا ةحص دعي ١ ذه هغوقو ناك نإ : لاق



٢٤٧ 

 حضفي ملوأ و 7 اهتحص :دعي فقوو اهي لمع و & نيملسم ١ مكح ف اهي لمعل ١

 ٠ م ات هجحفخ 3 اهنضقنن امم .ة ة دليل ا كلت ىف فالخ اهيغ

 . مويلا ك كلذ ذ ريغ غ مهن دنع جحلا مونب نآ دلبلا كلت ريغ دعي نم حص ولو . `

 . : :: مهلاله موق لكلا دي

 ميدقتب نيفورعملا س ةربابجلا نم دحآ لوقب اذه هفوقو ناك نإ امأو
 ىده آانشي الو نيزبخملا نم ةرهشلاب هعم حصي ملو & اهريخآتو ةلهألا

 © ٠ ةفرعب افوقولاو خ هلوقب .ذخألا زوجي الف ، هسفنب هثنياعمبالو ، لدع

 ٠ ةنيبلا هنم هسفن ىلع فاخ ولو لالهلا حص ام دعب فقي نآ هيلعو

 ٠ ملع آ هللا و ٠ هل جح الف ةحصلا دعي فقي مل نإف

 غ ةنيدملا ىلإ عجر مث ء ةرمعب جحلا رهشأ ريغ ىف لخد نمو : ةلأسم

 مرحآ نإف ؤ ةعتملا ىده هيلعف 0 ةرمعب امرحم جحل ا رهشآ ف عجر مش

 ةرمعب ىون نوكي نآ الإ ، ةجحب مرحم وهف ، ةجحب الو ةرمعب مسي ملو
 أطخأ ام هرضي الو س ةتين ىلع وهغ امهدحأ دارأ وأ ، ةجحب مرحأغ

 ٠ كلذ نم هي

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةيمنتلا نع ىزجن ةيبلتلا مم ةينلا : دوروم وآ لانتو

 ئ هتيحلو هسأر حسم هل حص اذا مرحملاو : ناديبع نبا : ةلأسم

 همزليأ ، هجورخ دنع هب سحي نآ ريغ نم ، رعشلا نم ءىنن هديب جرخو

 ؟ ال مآ ءازجلا نم ءىش

 وهو ؤ هبلع ء ازج ال لوقو ع ءازجلا هيلع لوق ، فالتخا كلذ ىق : لاق

٠ انظفح دف ام رتكأ



- ٢٤٨ 

 ناك : ّ ةلع ريغل وأ ةلعل رانلاب هريغ مسو اذإ مرحملاو : هل تلق

 . ؟ ال مآ مد امهنم ١ دحآ مزليآ ك امرحم وأ الحم موسوم ١

 هرضي ال مرحم ١ نأ © هللا | همحر ‘ ديعس ىبا نع تدجو دق : ل ات

 قلح:نم ، تاحابملا نم هل زوجي ام هندب ىف لعف اذإ ، لالحلا ف هلعف
 ٠ فالتخال ١ نم جرخي ال هنآ وجرأو ك هريغ وآ صقت وآ

 ,ءادفلا موسوملا ىلعف ، هرمأب ةلع ريغ نم امرحم موسوملا ناك نإو

 ٠ هللا مهمحر ت نيملسمل .ملا لاوقأ نم كلذ جرخي الف ص ةلع نم ناك نإو

 . ملعأ هللاو

 وأ \ هلجر نم )) ةالس ج رخآ اذإ مرحملاو : هنمو : ةلأسم
 ؟ ال مآ ّ مد كلذ ىف هيلع نوكيأ ح مد جرخو (٢) هسىرض ,رشقن

 _ لوقلا رثكأ ىلع _ ةيذأ نم 4هسرض علقت ١ ذإ مد همزلي ال : لاق

 شقن ١ ذا كلذكو ئ مد همزلي الو هلجر نم ةالسنلا جرخي نأ هل زئاج كلذكو

 هللاو ٠ مدلا جارخإ دمنعي مل ام ؤ مد جرخ ولو ، ءىش همزلي الف هسرض

 . ملع آ

 انيمس ناك اذإ ةعتملاو ءازجلل ماعنألا نم ىصخلا زوجي لهو : تلق
 ؟ ال مأ

 . ملعأ هللاو ٠ ةعتملاو ءازجلل زوجي ال ماعنألا نم ىصخلا : لاق

 ائيش لقي ملو ، طاوسنأ ةعبس تيبلاب فاط اذإ مرحملاو : هل تلق

 . ىبرع رمغ » ة الس » ظفلو ك ةكوش ديرب : ةالس ) ( ١

 . اهلخ وا ائيش اهيف لخدا ى! : هسرض سٹقن ()



. ٢٤٩ 

 كلذ هيزجيأ م تيبلل فاوطلا نم هبلع ام ءا دأ هتين نأ الا ح ةيعدألا نم

 ؟ ال مآ

 . هللا ركذ نم ائيش لوقي نآ هل ىغبني ناكو ٠ كلذ هيزجي : لاق

 متعي نأ هلا ئ درميلاو سمشلا نم اررض مرحملا دجو ١ ذإو : هل تلق

 ؟ ال مآ رثديو

 . ملعأ هللا و ٠ رثديو متعي نآ هل ٠ معن : لاق

 ء ةبقعلا ةرمج اهبسحو رحنلا موي نطسولا ةرمجلا ىمر نمو : هنمو
 ليقو 3 ئ هق رهبي مد ٠ هيلعف ح آطخأآ دق ناك هنآ كلذ دعم ملع مث { ء قلحو حبذف

 ٠ ىمرلا ديعيو ك نامد

 ضافأو قلحو حبذو ح بتلا اهيسحي وه و && اهنود ىتلاو اهامر نمو

 هنآ ملع مث ، هلهأ ىلإ ىبأ مث © ةورملاو اغصلا نيب ىعسو تيبلاب فاطو
 ۔ هتلخفح اذكه ٠ لباق نم حجحيو > ةندب هيلعق 4 آاطخأآ

 ؟ ال مأ لحلا فأ ديص ىىلع لحملا لدي نآ مرحملل زوجي لهو : هل تلقن

 هيلا راشأو ديصلا ىلع لد نم نيملسملا راثآ ف تدجو : : لاق

 ٠ ءازجلا هيلعف

 مأ ث ةذخاو ةرم الإ ةنسلا ف نوكت ال ةرمعلا ىف كبجعب امو : تلق
 ؟ ال مأ ، رمتعملا ىلع ام هبلعو ، ةرمع تراص رمتعا املك

 . لوقلا رثكأ ىلع ث ةنسلا ق ةدحاو ةرم الإ نوكت ال ةرمعلا نإ : لات
٠ ملعأ هللاو



. ٢٥٠ 

 مآ ءأزج هيلعأ ، همارحإل ايسان ديص محل لكأ اذإ مرحملاو : هل تلتق :!!
 39 ؟ هيفكت ةبوتلا

 : لوق ؤ هيلع ءازج ال : لوق ء فالتخا اذه :لثم فو & ءىزجت : لاق

 ٠ ءازجلا هيلع
,. ". .. . . 

 : تيبلا عادو دعب ةكم نم جورخلا دارأ اذإ جاحلاو : هل تلق

 ء عضوملا كلذ ىنآت ، هلامج وآ هباحصآ بقري مرحلا نم عضوم ف فقوف

 عدوي نآ هيلع مآ ؟ هعادو هيزجيآ ٠: ريسملا هتينو ، برش وآ لكأ امبرو
 ؟ هريغ اعادو

 ء دوي مل نإو . ةيناث ةرم هذه كتنفص ىلع ع دوب نأ هيلع نإ : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ مد هيلعف ةيناث

 ضرعت ريغب وأ ضرعتب مد مرحملا نم جرخ ١ ذا و : هنمو : ةلأسم

 ؟ كبجعي ام فالتخا هيف ناك نإو ؟ ءازج هيلع بجي

 ريغم ناك نإو ئ مد هيلعف هنم ضرعني مد هنم جرخ ١ ذا امآ : لاتق

 ٠ ملعأ هللاو ٠ مد همزلي الآ ىنيجعبو ئ فالتخا كلذ ىفف هنم ضرعت

 موي تيبلا روزي ام دعي هتأرما عقاو هنأ ول : ليقو : ةلأسم

 ءاملعلا لوق ىف هجح هيلع دسفي نكي مل ىعسلا لبق ، جحلا ىف رحنلا
 ٠ ملعأ هللاو .٠ هقرهب مد هيلعو . ميهت

 لاوش لخد ا ذا ى دهلا هيلعف ء ىسمأ ىتح عكري ملف 5 ناضمر رهش

 ء ةورملاو افصلا نيب عسي ملو ى نيتعكرلا ىلص دق ناك نإو ، عكري ملو
٠ ملعأ هللا و ٠ ةالصل ١ دعب ىعس ١ ذإ هيلع ىده الف



. ٢٥١ 

 مزلي ام لثم ع جحلا مهم ههزلي له.نجلا نع لثسو : ىحبضلا : ةلأسم..
 [ !سال

 نإ لوقآو 0 ائيش اذه ىف ظفحأ ال . . ملا هللا : لاقف

 ن ن ىف نإ ةغللا ىف ::لاقو ك جحلا س انلا ىلع ناك ساانلا نم نحلا

 ف نجلا لخدي ال ليقو ٠ مهل عماج مسا وهو & سنإلاو نجلا لخدي

 . . .٠.‘ . .: ملعأ هللاو ٠ مسالا اذه

 ربق "امب زؤزيل 5 وآ لآ وأ تا رايز; رثعا .ذخأ نمو : : ةلاسم

 ؟ دحاو فقوم ف اهروزي نآ هل له ئ ملسو هيلع هللا ىلص ئ ىبنلا

 ؛ انه ىنعم جورخلل ىرأ االو ، ائبسشث اذه ىف ظفحأ ال : لاق

 ، مهترواستم هيلع سياو ٠ زوجي ال ثبعلاو ء ثبع وهف ىنعم هل نكي مل نإو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيلع ةرواشم الف كلذ هل زاج اذإ هنل ، هل نيرجأتسملا ىنعأ

 نكت ملو ح ةكمب هنع رحني مدب ِ,صوم اذإ و : هنمو ! ةلاسم

 & ابح ءارقفلل ىطعي لوقو ؛ ةبعكلا هب بيطت لوق ؛ مدل ىفكت مهاردلا كلت
 ٠ ملعأ هللاو ٠ فالنخا كلذ فو

 هيلع بجب عضوم مك ق ‘ هريغ نع ح احلا نعو : هنمو : ةلأسم

 ؟ هايإ هركذ نوكب فيكو ؟ ةجحلا بحاص ركذب نآ

 ح نالخ نع ةجحب كيبل : لوقي نأ هركذيو ث مارحإلا دنع هركذي : لاق
 نالف نم لبقت مهللا : لوقيو ث نالف ةجحب فوقولا دقتعي فقولا فو
 ةرايزلاو مود قلل تيبلاب فاوطلا دنعو ص نيملسملا نم هنآ تملع اذإ

 مارحإلا نع دمشي ناك نإو ص نالغ نع جحلا ضرف ءادأل فاوطلا ىوني
 غ نالف ةجحب فقو دق هنأ فقولا فو ، نالف ةجحب مرحأ دق هنأ جحلاب اد

 ريغ ىف هركذي هنأ ملعا الو ٠ نالف ةجح ىضم دق هنأ ةرابزلا فو

. ملعأ هللاو ٠ اذه



 ۔جب ٢٥٢

 ىمرو .ةورملاو افصلا نيب ىعسلا خيشلا ركذي مل : هريغ لاق

 :دضع .هل ىغبني هريغ نع جاحلا نأ وجرأ اميفو ث انه هركذ ام عم ث رامجلا

 امهنأل ، اجاح هنع جرخ نمع كلذ ىدؤي هنآ دقتعي نأ ىمرلاو ىعسلا

 ٠ ةبجاولا كسانملا ةلمج نم

 © ىدنع اميف اهنم اركذ بجوأ اهركذ ىتلا كسانملا رئاس سيلو
 ركذ ام عم ركذي مل ام ةفاضإ ىنبجعاف ث ةلفغ كلذ ركذ كرت خيسثلا لعلو
 . ملعأ هللاو ه كلذ ىف رظنيو ث ةدئافلل امامنو ةلآلا ىنعمل ءافيتسا

 ادقن جحل ١ رهنأ ق ١ ريثك الام كلم نميفو : نا ديبيع ني ا : ةلأسم

 ؟ لجآ و لجاع نم هنع طقسني:له.، لجاعو .لجآ نيد هيلعو

 دنع طقسي هناف ئ لجآ نيد هيلعو ْ لام كلصأ هل نكي مل اذا: : لاق

 نيدلا طقسي الف س لاملا ىف بوتكم نيد هيلعو لام هل ناك نإو ٠ نيدلا
 ٠ دقنل ١ مها ردلا نم كلمب امم

 لوقو س طقسي لوق ، فالتخا هيفف ، لاملا ىف ابوتكم نيدلا نكي مل نإو
 . ملعأ هللاو ٠ طقسي ال

 هربع وآ ضرم نم ءىش هتناع ا ذإ جحلاب مرحم ١ ق : هنمو: ةلأسم

 ؟ كلذ دعي هددجبو ما رحإلا كلذ لامتهاإا هل زوجيأ 6 جحلاب مرحأ نأ دعي

 ٠ هلمهي الو همارحإ ىلع نوكيب هنأ تفقو ام ىلعف

 ع جحلا رهشأ ىف جحلاب مرحأ اذإ نيملسملا نم لاق نم لاق دق هنآ الإ

 ٠ ة رمع هلوحي نأ هل .سيلو % همامت ىلإ جحلا هيلع تيث

اذه بحاص بفهذو ؤ ةرمع اهليوحت هل زئاج : نيملسملا نم لاق نم لاقو



٢٥٣ 

 اه ولوح ( : هباحصخلا لاق هنأ ئ ملسو هيلع هللا ىلص > ىبنلا ريخ ىلإ لوقلا

 . هيعسو هفاوط دعب لحيو ، ةرمعلا ىلإ هتين لوحي نآ هلخ « ةرمع

 ال هنأل ،© & جحلاب اب ما رحإلا لطب جحلا رهشأ ريغ ىف جحلاب ام | ٢

 ف لخدب مل ام 6 اهيلع لاخدإ هل جحلا رهشأ ق ةرمعلاي لهآ ١ ذإ امأو

 . اهيلع جحلا لاخدإ هلزجي مل تيبلا فاوط ف لخد اذإف تيبلا فاوط
 ٠ مل ع ١ و هلل ١ و

 عورزملا عرزلا نعو : دادم نب هللا دبع نب دمحأ خيشلا : ةلاسم

 ةيقاسلا تبحس مهل له كلذكو ؟ هنم رشيشحل ثحلا ةيقنت هلهأل له مرحلا ف

 ؟ اهيف سثسشحلا تين اذإ

 مهعرز نم شيشحلا ج ارخإ مهل زوجي لوق ؛ فالتخا كلذ ىف : لاق

 تين امو : نيملسملا :. ءاج دقو © مهئام ىلع تين هنأل ؤ ح مهتيقاسو

 ضعب لاقو ، هعطق مهل سيلف مرحلا ف رجش نم مهتيسثام ضوح ىلع
 ٠. ملعأ هللاو ٠ مهئام ىلع تبن هنأل هعطق مهل

 هلهآ قحلي نأ جرخ نإ ىشخو ث جحلا هيلع بجو نمو : ةلأسم
 & هلايع ىلع نرمأي ىتح جحلا رخؤي هنإف ، زئاج ناطلس نم ررض هدعب

 مهرمآب موقي نم لكوي نآ الإ قيرطلا نمأي مل اذإ هسفن نع رخؤي امك
 ٠ ناطلسلا نم ررضلا مهيلع نمايو

 هيلع نيد وهف ي جحي ملو ص هلايع ىلع هتزواجمل لاملا فلت نإو

 ٠ ةيصولا نع هل رذع الو ٠ ىصوأ تمهلا ٥هرضح ناف 6٨ هنع طقسي الو

٠ ملع ١ هلل ا و



_ ٢٥٤ 

 ةنأ أطخلا ىنعم ىف جرخيف هسأر قلح نمو.: ديعس ىبأ : ةلأسم

 ث ةيوقع هنأل ءا دف هيلع نوكب نأ ىنبجعيو 0 هيلع ءا دفلا ىف فلتخي

 ىناعم هبشيف ث هلعفلا ركاذ همارحإل ايسان لعف اذإ نايسنلا هبشي كلذكو
 ىذلا لعفلل دمعتلا عم مارحإلل ىدنع نايسنلاو ، ءازجلا ف فالتخالا
 ء لعفلل دماع هنأ \ دمعلا هبشي نايسن اذهو { دشأ ءازجلا بجوي

 ٠ ملعأ هللاو . ءا زجلا هيلع نوكي نآ ىنبجعيو

 فوقولا هتافف جحلاب مرحملا رصقي مل اذإو : هنمو : ةلأسم

 جرخيو س ىعسيو فوطيو لحيو س كسانملا نم كردآ ام ةيقب كسني نأ ةفرعب

 نإو ث مد هجح تاوفل هيلعو ء جحلا هيلعو ث همارحإو هجح لاح نم

 ٠ رذع هنأل ،\ ءاضق هيلع نوكب الآ ىنبجعيف 0 ةلفان جحلا كلذ ناك

 ّ جحل ١ تويث ىنعم هناف ناك ١ ذا . ة رمعي لحي هنأ ىدنع دعبي الو

 قافنالا ىنعمب هما زلإ الو ء هتا وف دعبي جحلا كردي نأ عيطتسي ال هنأل

 ف وه رصقي ملو س ضرغ ىنعم هنع طحأ الو ، هعفن هل عقي ال \ المع

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ءىش

 . هريغ ٥ ري ملو ةجحلا ىذ لاله ىآر لجر نع : نسحلا ويأ : ةلأسم

 ؟ هدحو جحي نأ هيلع لهو ؟ همزلي ام هلوقب الا كلذ حص الو

 ٠ جحلا هناف الإو \ هدحو جحي نأ هيلع ٠ مغن : لاق

 ف :فقيو ّ هدنحو ردقي مل اذا ساانلا عم جحي نأ هيلعف : تلق

 ؟ ال مآ > لباق نم جحيو ح فقاوملا

 جحلا هيلغو . كلذ هيلع سيلف الاو ٤ نسحف كلذ لعف نإ : لاق

. ٠ ملعأ هللاو ٠ لباق نم



_ ٢٥٥ 

 نكرلاب هفاوط مباس متخ اذإ تيبلاب فئاطلاو : ناديبع نبا : ةلأسم .

 نم هرورم نأ ريغ ، هبنم اطلغ رجحلا نكر متخلا هيلع ناكو ث ىنابيلا

 ,جنقو .ث مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم ديري ، .رجحلا نكر ىلإ ىناميلا نكرلا

 رخآ ف رجحلا نكر ىلإ ىناميلا نكرلا نم ع هفاوط عباس ف ةينلا مطق
 ؟ كلذب جحلا دسفيأ ، كانه هرورم

- 

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هجح دسفي ال : لاق

 اذإ : هللا .همحر ح. رثؤملا ىبآ نع تدجو لاتق : هنمو : ةلاسم

 هزكس نم حصي مل نإف ، لقعي ال ناركس وهو ، تافرعب فقاو فقو
 ىضقيو ء هل جح الف ، سمسلا بيغت ىتح ، لوقي ام ملعي ملف ى ةلعل
 ٠ لباق نم جحيو ث كسانملا نم هيلع ام

 ٠ ملع آ هلل ١ و ٠ م انن هجح نإ : ل انف نم ل اتقو

 جح نبح هنأ هدنعو & جحل ١ موب ريغ ق جح هنآ دعي نم هدنع حص

 ؟ ال مآ كلذ هجح هيفكيأ ئ جحلا موي ناك

 لوت { فالتخا هيف : هللا همحر ، سيمخ نب رصان خيشلا ىل لاقف

 . متي ال لوقو ؛ هجح متي

 ٠ هل دم هيلع و & هجح متب ال : ريسم نم دردعس خيشل ١ ل انت

 ريشب نب ديعس خيشلا نإ : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لاقو
 هيلع هللا ىلص ، لوسرلا نع ءاج نكلو ، هنع .مدقتملا مالكلا رثأ ىلع لاق
 ىلص 6 هللا لوسر نع ١ ده حص . نإف ك مهلاله موق لكل نآ 6 ملسو

٠ ملعأ هللاو ٠ زئاج هب ذخألاف ڵ ملسو هبلع هللا



٢٥٦ 

 دجي ملو ّ جحلا رهشأ ىف ةرمعب مرحأ نمو : هنمو : ةلاسم .

 اعتمتم اذه نوكيآ ، جحلاب مرحأ نأ ىلإ هيعسو هفاوط دعب اهنم
 ىلص نأ دعب فقو اذإ مارحلا رعشملاب فقاولاو ؟ ةعتملا ىده همزليو
 هفوقو هيزجيآ 0 ةالصلا كلت دعب فقوو ، هعولط ىف كاسث وهو رجفلا

 ما رحلا رعىشملاب فوقولا ىزجي نآ هيف لهو ؟ ال مآ > هيلع ءىش الو كلذ

 3 هيزجي ال ايده ىدهأف ةعتملا ىده همزل نمو ؟ ال مآ رجفلا لبق
 لدب هيزجيآ & هدلب ىلإ بهذو ، تيبلا رازو & همارحإ نم لحأو قلحو

 ىلع هل ةبوقع ث هريغ ءامدلا نم ءىش همزلي مأ ؟ هيلع نوكيو ىدملا
 نم لحي ملو ىعسو فاط اذإ جحلا رهشأ ف نراقلاو ؟ ال مأ ، كلذ
 ؟ ال مآ ةعتملا ىده همزليو اعتمتم نوكبآ ، جحو جحلاب ىبل نأ ىلإ همارحإ

 . جحلاب مرحأ ىتح اهنم لحي ملو ةعتملاب مرحأ نميف : باوجلا

 ٠ اعتمتم هار الغ

 ہ مات هجحف رجفلا عولط لبق مارحلا رعشملاب فقو نمو

 ٠ هلالحإل لديو هلدي هيلعف انيعم ايده ى دهأ نم امأو

 ٠ مالسلا و ٠ اعتمتم هارأ الخ همارحإ ىلع ىقي اذإ نراقلا امأو

 ، هكرتك رجفلا لبق مارحلا رعشملاب هفوقو نإ ليق دق : هريغ لاق
 3 مد هيلعف الإو ، ىلصف رجفلا علط نأ دعب نم هداعاف هيلإ عجر نإ

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هباوج ف خيشلا لاق امك ، مات هجحو

 نيد هيلعو ث جحلا اهلبق نم هيلع بجي مهارد هيلع نمو : ةلأسم ٠
 ؟ جحلا هغلبي ام هدعب قبي مل اذإ لجآلا هنيد ردقب طقسيآ ، لجآ

. با وجلا ىنفرع فالتخا هيف ناك نإو ؟ طقسي ال مآ



 ,ا٢٥ .

 ء قيضي ال هلكو س لجآلا نيدلا اذه ةلعل هيلع جحلا موزل ى فلتخا
 ىضقي نأ هللا هل وجرنف جح نإف ت هيلع امب لتعاو جحلا ىلع ردق هنأل

 هبذعي الآ وجرنف هيلع ام ىضق نإو ، نيقتملا نم ناك نإ ث هيلع ام هنع
 ٠ ميلع ركاش هللاو ٠ هقحب هللا

 نأ وه بحف همزلي ال وأ ى ها دأو هنامض همزلم ءىش ق كش ناو

 ىونو هيف كش ام هنع طقسيأ س جحلا تقو هيلع لخدو ث اطايتحا هملسي

 ؟ انيقي هفرع ام الإ ؟ هنع طقسي ال مآ ؟ هميلستب

 لحيو ث لئاسولاو طايتحالا جرخغ جرخ ام هنع طقسي ال : باوجلاو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةفغصلا هذه ىلع جحلا اذه

 ىتلا تاقوألا ىف زوجي له ث تيبلاب فاوطلا ىف : هنمو : ةلأسم

 ؟ اهيف لفاونلا زوجت ال ىتلا تاقوألا كلذكو ؟ ادبأ اهيف ةالصلا زوجت ال
 لبق رجفلا ةالص دعبو س سملا بورغ لبق رصعلا ةالص دعب لثم
 ؟ ةلفان وأ ةضيرفل هفاوط ناك ، كلذب ىل حرص ؟ اهعولط

 ؛ئمنملا تاقوكلا ىف فاوطلا نأ ىلع اوعمجأ : رثألا نم هباوج ف لاق
 . ةالص فاوطلا نأل ، زجي مل عامجإلا الول ث زئاج اهيف ةالصلا نع

 ؟ فاوطلا ىنعكر عكري ىنتمف زاج اذإ و : هل لمق

 ٠ لفنلا اهيف زوجي ىتلا تاقوألا ىف امهعكري : لانت

 ء ةالصلا تقو ىلا فاوطلا ىتعكر رخآو ء فاطو زاج اذإو : هل ليق

 عيمج هل متيآ ، ىعسو مكرو دعب مجر ٠ اريثك وأ اليلق هجئاوح ىف بهذو
 ؟ ال مآ كلذ

( ٢ ج راثآلا بابل _ ١٧ م )



٢٥٨ 

 اذ_ه وحنو ؤ ةعسلا هيف هلو ء كلذ هل نإ ٠ معن : هباوج ق لاق

 ٠ ديعس ىبآ خيشلا نع دجوي

 ء ةعامج ةالصلا مامإلا ةماقإ نيح ف تيبلاب فاوطلا زوجي لهو : ليق
 نوعطقي مآ 5 ةمانتنسالا لهأ بهذم ىلع وأ ء فالخلا لهآ نم مامإلا ناك

 ؟ هفاوط فوطي نم ىلع

 فاوطلا نأل س ةدحاو لاح ىف ىلصي مامإلاو فاوطلا زوجي ال : لاق

 تيت اذا و : دادم نب دمحم نب هللا دبع خيسلا نع دجويو ٠ ةالص

 نم نرق ملط اذإ زوجت ال ةالصلاف س ةالصلا ةلزنمب هنأ فاوطلا ىنعم

 ٠ مجر ٠ ملعأ هللاو ٠ اهنم نرق باغ وآ ، سمشلا

 : دربحس ىبأ مل اس نب بيبح خيشل ١ ب ١ وج نمو : هنمو : ةلأسم

 رمو ةنيدملا له تاقيم زواجم نامع لهآ نم وهو ةنيدملا ىتأ نميف
 ؟ جحلا ، هدصق وهو \ هيلع اذام ؤ هنم مرحي ملو ماشلا لهأ تاقيمي

 ةنيدملا لهأ تاقيم نم مرحيف جرخي مل ام ع مدلا هيلع : باوجلا
 ء هيلع مد الف ماشلا لهآ تاقيم نم مرحأ اذإ : لوق فو ؛ لوقلا رثكأ ىف

 هنم مرحيل عجري ملف مرحم ريغ هزواج نإو ث مرحم ريغ هزواجي مل ام
 دق ناك نإو ٠ مد هيلعف امهنم عجري ملو امهكرت نإو ٠ مدلا هيلعف

 . نامد لوقو ي دحاو مد همزلي لوقف ؛ امهنم مرحيل مجري ملو امهكرت

 نأ كلذ هم زل نم ى زجيآ ةعنملا مد ىثلث ق و : ىحبصلا : ةلأسم

 ؟ ال مآ دحاو ريقف هضيقن

 ف ء اج امك \ ادعاصف ءا رقف ةئالث هضيقي نأ ىنبجعي : لاق

 ٠ هلثم سايق ىلع دحاولا قيضم الو ك مه راثآ

نآ هل زوجيو ث هكلم ةلزنمب نوكيأ ريقفلا هضبق نإو : هل ليق



_ ٢٥٨٩ _ 

 ئ اينغ هنم معطأ وأ ئ هنيعم ق هطلاخ وأ .& هنم ريقفل ا همعط ا ذإ لكأي

 ؟ ال مآ ريبو كلذ ميمج هيزجيآ ، كلذ همزل نم ريغ

 ىنغلا ماعطإ الا > مه راثآ ف ءاج ام ىلع .أ هملسم أرييو ىدنع

 ٠ هيف فلتخي هلعلف هيلإ هميلستو

 هخلس لبق ريقف هضبقو هحبذ اذإ ءازجلا مد كلذكو : هل ليق
 نوكيأ ؟ هريغ اينغ معطأ وأ هنم همعطأ نإ كل ذكو ؟ ال مآ كلذ هيزجيآأ

 ؟ هللا كمحر ٠ اذه مكح فيك مآ ؟ ةعنملا مد ف مدقن ام ىلع

 امكف ، ىنغلا الإ هللا ءاضرل قيضي ال تركذ ام عيمج : لاق
 ٠ كل تن و

 هحبذ ١ ذإ هيفكي له ص ءارقفلا نم ادحأ دجي مل نإو : هل ليق

 ؟ هب لعفي فيك مأ ؟ هكرتو

 ىلإ ملسي مل اذإو ، ائيش اذه ف ظفحأ مل ٠ ملعأ هللا : لاق
 ءارقفلا مدعي الآ وجرأو > عامجإلا 5 نكي مل .<

 ٠ ريدق ءىش لك ىلع هللاو ٠ اهريغ الو ةكمم

 عفدي الآ & رمؤي همي اميف > ليق دق : سيمخ ند دعاج خيشلا لاق

 نإو 4 هازجأ ءارقفلا نم دحاو ىلإ هعغد نإف 6 ةئالث نم لقأ ىلإ هب

 هيلع ءىش الو ث هل زاج ث هل راص نآ دعب هيلإ هب عفد امم ريقفلا همعطأ

 ٠ هندب نم هلام لثم ءاينغألا نم هريغلو

 ح هل دي همزل لعف ناف ٤ هدنع نم هلكأب نآ هل سيلف ءا زجل ١ م د امأو

. هيلع ءىش الو هل زوجي رخآ لوق ىلعو ؛ لكأ ام رادقم ليقو



٢٦٠ 

 لبق مارحلا رعشملا دنع فوقولا ىزجي لهو : هنمو : ةلاسم

 نإو ؟ كدنع باوصلا امف فالتخا هيف ناك نإو ؟ ال مآ رجفلا ةالص

 ةالصلا دعب فقوو ىلص نإو ؟ همزلي امف ةالصلا دعب فقي ملو ءىزجي ال ناك
 : رجفلا علط ىلص نيح هنآ هنالص فق كاس هنآ الإ س اليلق هللا ركذو

 ؟ ةفصلا هذه ىلع فوقولا لبق نم همزلي امف ڵ دعب نم هتالص لدبأو

 ؟ هللا كمحري ٠ هوجولا هذه عيمج ىل حرشاف

 عولط ف كش امهمو ، رجفلا عولط دعب عمجي فوقولا نإ : باوجلا
 دعب فقي مل اذإ ص امد هيلع نأ ىدنعو ث كشي ال ىتح رظتنا رجفلا

 ٠ هيلع ءىن ال ليقو 6 مد هيلعف سمنلا عولط دعم ضافأ نإو > رجفلا

 ٠ باوصلاب قفوملا هللاو

 تلو اطتو 6 هب ىملع ةلقل ؤ رثأل ١ ق ام ىنعم ىلع ١ ذهب تبتك امناو

 هللا كركسثي س ارذع اذهب ىل بلطاخ ، هب رفظلا ءاجر باوجلا ىلع
 ٠ هللا ةمحرو مكيلع مالسلا و ١ ٠ رخذو الضف كملع نميو ك ١ ركش

 0، اهتثنح نيمي وأ رذن لبق نم جحلا اهمزل ةأرما : هنمو

 ؟ ال مأ اهجوز هرك ولو جحلل جورخلا املأ

 ىضقتل جورخلا اهل لوق ؛ هيف فلتخي امم اذه نإ : باوجلا

 هللا ىضقي وآ اهجوز اهل نذأي نأ الإ كلذ اهل سيل لوقو ؛ رذنلاو ثنحلا

 .٠ هنم جورخلاب اهل

 فالنخا الي زت اج وأ 6 ة رجألاب ىمعألا جح ف : هنمو : ةلاسم

 ؟ ال مآ

 ء ريصبلا نع ىمعألا جح زوجي هنإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

٠ ملعأ هللاو ٠ افالتخا كلذ ق ملعن الو



 س ٢٦١

 متام 6 مارحإلا دحب تام اذإ ةرجذلاب جاحلاو : هنمو : ةلأسم

 مامتإ ق ال وبقم هنع متأ نم لوق نوكيأ هتثرو وأ هقافر دحآ ىقي ام هل

 ؟ ةلداعلا ةنيبلاب كلذ حصي ىتح مآ ، هنع كلذ

 هيلع نأ بسحأ اميغو ء ائيس اذه ق ظفحأ ال ىنإ : با وجل ١

 عبمج جاحلا متأ نإو . كلاهلا نع جح نم هقدصي مل ١ ذإ > ةنيبلا

 اوذخآو كلذ اومتأ اوءاش نإ رايخلا هنثرول نوكيآ 6 تامو رزب ملو جحلا

 ؟ ال مآ ٠ ةرابزلا ردق مهنع طحو اومتب مل اوءاش نإو ؟ ةرجألا عبمج

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذك هنأ ىدنع : باوجلا

 متأ مهل كلذ متيأ رجأتسملا ىأر ريغ نم ةرايزلا اومتأ نإ تيأرأ
 ؟ ال مآ ممتي مل وأ كلذ رجنسملا مهل

  مهلثم رجآ مهل نآ بسحأف 5 ببسي هيف اولخد اذا : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ مهل حص اذإ

 وه و سبمخ نيب مل اس خيشلل هلعلو اضيأ هب ١ وج نمو : ةلأسم

 ح فيطلل ١ بذعلا كياطخو > فيرشل ١ انخيش باتك لصو : هلا ؤس بح اص

 ء ةقفاوملاو ءاقللا نم تركذ امم جوحأ انأف ، ةقرافملا نم هيف ام تمهفو

 عيمس هنإ ث ءافولاب برقلاو قدصلا ىلع ءاقللا _ لجو زع _ هللا لأسأ
 « ءاعدلا

 نم اذهف { جحلا نم كملع ام ءادآ ىلإ كلوصو نم تركذ امو

 لثم نآ وجرأو ك عستم ءىش ١ ذهمف جحلا بابسأ ق ةريسلا رمآ امآو

ىلإ هللا كغلب ٠ هللا ةمحرو مكيلع مالسلا و ٠ ىفكي فنم ١ دروأ ام



_ ٢٦٢ 

 تاجردو . نيرباصلا رجأ كضوعو ّ برقلا ىف املاس كدرو 5 بحت ام

 ٠ نيمحارلا محرأ اي ث نيبئاتلا

 مالسل ١

 ، كدنع ىتيبمو كدنع راهنلا مامت ىتافلخمل ، ريثك بتع ىسفن ف ىنإو

 _ هللا ردق نإ _ كدنع ءىجملا ىنمتأ ىنإو ، ىريصقت ىلع تمدن دقو

 ميقآ هللا ءاش نإو ء نيملسملا عيمجو نيدلا عبمج فو ح كيف هاضر

 ٠ ايضار كدنع جرخآ ىتح ث رثكألاو ةثالثلاو نيمويلا

 ىده همزل نمو : ىدسثارمحلا سيمخ نب رصان خيسلا : ةلاسم
 دحأ هانغأ وأ “ هيلع ىده ال نأ نظي وهو ث هوجولا نم هجوب ةعتملا

 5 هبراستو هرافظآ ذخأو ، رصت وأ هسأر قلحو س هتعتم حبذي ملف كلذب

 « كمداخ فرع ؟ ءامدلا نم همزلي اذامف س همارحإ نم لحآو ث هتناع قلحو

 ؟ هللا كمحرب

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةعتملا ىده همزلم هنآ : قيفوتلا هللايو باوجلا

 حبذل ١ لبق هلالحإل هيلعو ٠ معن : سيمخ نب دع اج خيشلا لاق

 حبذي نأ دعب نم ، هسآر ىلع ىسوملا ىرجي نأ نم هل لدب الو ، مد
 نوكي ام موزل عم . هما رحا ىلع هت اقب ق فالتخال ١ ىلع وهف ال ١ و | هيده

 ٠ عجر ٠ ملعأ هلل ١ و ٠ كل ذ ق م رحمل ا ىلع

نآأنذل ا نم ع ذجل ١ نأ : نيملسم ١ ضعب لاق ثيحو



_ ٢٦٣ 

 نآ هطرش نم لهو ص ةنس نبا ناك اذا مدلا وأ ةعنملا نع هحبذ ىرجيب

 ؟ نيمس ريغ ناك ولو ىفكي مآ ى اباسن انيمس نوكي

 ٠ ملعآ هللاو ٠ ةنمسلا دح ملعن الو ٠ فاك هتإ : باوجلا

 هنإ نأضلا نم عذجلا ف ليق دق : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق
 رادقم ف فلتخمو ث ءىزجي ال هنإ هيغ ليقو ؛ ةعتملا ىده ف ءىزجي امم
 رهشأ ةينامث ىلإ ةعبس ىلإ رهسنآ ةتس نم هزاجأ نم ىآر ىلع س ةنس
 ىف ءىزجملا خيشلا وهف ةيناثلا ىلإ اهزواج نإف ، ةنس ىلإ ةرشع ىلإ

 ٠ عجر ٠ كلذ ىف ه زاوج نم عنمي ام للعلا نم هب نوكب نآ الإ 4 امجإل ١

 ؟ هل مآ كلذ هبفكيأ ٠ هلوقت ق قيدصت ىلإ 'ىلتبل ١ لامو ة هقث ريغ وهو & لوح

 مدعت الغ \ كلذ ف كش الو بير هضراعب مل اذإ : باوجلا

 . ملعأ هللاو ٠. نيملسملا ءاهقف ضعب لوق نم كلذ ةزاجإ

 ٠ هعم حصي ىتحف مكحل ا ىف امآ : سيمخ نب دعاج خيشل ا لاق

 ىف هب لمعلاو هلوبق هل زاج هقدص ىلإ نآمطا اذإف عس اولا ىف امآو

 هب ذخا م ار نم ىلع رسعي نوكي نآ مكحل ا ىف ىسعو ، اذه لثم

 . هل مكح ال اردان نوكي نأ الإ س هيلع عنتمي نأ د اكي هنإ ىتح ح ابلاغ

 لاوز عم ع هقيدصت نم نانئمطالا ف زاج ام ىلإ ةرورض هيغ عوجرلاف

 هب ذخآ نم ىلع الو قيض ٨ هسفن نم كشلا ع افتراو ث هبلق نم ةبيرلا

 . عجر ٠ هللا ءاش ام الا ي هكردي ال ام هفلكت نم ىلوآ هي وهف اذه لثم ىق

 ىل لاق ء ةفصلا هذه ىلع اشبك تيرتشا دق انآو

٥ دجأ ملو . عذجلا زاجأ نم لوقب تذخأو ء ةنس نبا هنإ : هيحاص



_ ٢٦٤4 

 لوق قدص ىلإ ىبلق لامو ، اريبك اباش هتيأر لب ، محش اذ انيمس
 ىنيفكيأآ ٠ ىمارحإ نم تللحأو ث ةفصلا هذه ىلع هتحبذو ء هبحاص

 لجأل مدلا نم ىنمزلي ىذلا امف هلدب ىنمزل نإو ؟ هلدب ىلع مآ كلذ
 ؟ هللا كمحري ىنفرع ؟ ةفصلا هذه ىلع ىمارحإ نم ىلالحإ

 ةيافك هيغ باوجلا نم انه مدقت ام : قيفوتلا هللابو _ باوجلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هللا ءاش امل

 نم لوق ىلع ىفكي امم اذه نإ : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 لوق ىلعو ث هب لمعي نأ هلاح ىف هل زوجي نمل اديج ناك نإ ث هزاجأ
 ، هريغب ىتأي نأ نم هموزل عضوم ق هل دب الغ ، هيحه ف هزيجي ال نم
 همزل امع حبذيف ء هملسي نأ لبق نم هلالحإل هيلعو ص هلوق ف هيزجي امك
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هانعم اموهفم هارأ هيف ام حص نإ س هدايق ىلع مد

 ٠ كلذ ف رظنيف

 رمؤي هب اميف ليق : ىحبصلا ريشب نب ديعس خيسلا : ةلأسم
 5 زجآ ءا رقفل ١ نم دح ١ و ىلإ هعفد ناف ٠ ةثالث نم لقآ ىلإ همي عفدي الآ

 ءىش الو ٠ هل زاج ى هل راص نأ دعب هيلإ هب عفد امم ريقفلا همعطآ نإو
 نأ هل سيلف ءا زجل ١ مد امآو ٠ هيديب نم هلام لتم ء اينغألاا نم هريغلو هيلع

 لوق ىلعو لكآ ام رادقم ليقو ث هلدب همزل لعف نإف ، هدنع نم هلكأي
 ٠ عجر ٠ هيلع ءىش الو هل زوجيف : رخآ

 خلس ؟ دحآ هضبقي ملو هكرتو هحبذ اذإ هيفكي له مد همزل نم
 ؟ ال مآ ك هخلسب مل وآ هباهإ

 ء هب توميو هنم شيعي ال ىذلا حبذلا دعب الإ هيزجي ال هنإ : لاق

٠ ملعأ هللا و ٠ ء ١ رقفلا نم دحأ هضيقو



_ ٢٦٥ 

 حصي الو ٠ كلذك وه ٠ معن : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 ٠ كلذ الا هيف ىدنع

 ماصف ىدهلا ىلع ردقي مل اذإ عتمتملاو : هنمو : ةلاسم

 ، هقيرط ف وآ ث هدلب ىلإ عجر نيح مايآ ةثالثو ، جحلا ف مايآ ةعبس
 ىنفرع ؟ هلدب هيلع مآ ؟ هب رمآ ام فالخب ىتآ هنأل مآ كلذ هيفكيأ

 ؟ هللا كمحرب

 ةثالثلا نأل ء فاك مايخلا ةعبسلا مايص نإ : قيفوتلا هللايو : ةلأسم

 ةردقلا عم ك ةيلاوتم مايألا ةعبسلا لدب هيلع امنإو ةعبسلا ى ةلخاد

 ٠ ملعآ هللاو ٠ انعم اميق كلذ ىلع

 ٠ عجر ٠ ملعأ هللا و ٠ حبحص : سيمخ نم دع اج خيشل ١ لاق

 همزلي لهو ؟ موصي ىتم جحلا ىف موصلا نع زجع نإو
 ؟ همزلي اذامف ءىش همزل نإو ؟ كلذ نع هزجع لبق نم ءىن

 ء هيلع ردقي ملو مايصلا همزل اذإ : قيفوتلا هللابو - باوجلا
 ٠ ملعآ هللا و ٠ كلذ ق رصقم رغ هنأل ك هيلع ردق ىتم > هل لدب هيلعغ

 ناك نإ : اذه ىف هلاق ام نسحآ : سيمخ نب دع اج خيشل ا لاتق

 ، هلاوز نوك هعم ىجري ضراعلا هلاح ف ، نهموص نع زجعو هب هدارم

 مايصلا نم الدب ، هب رمؤي ىذلا وه ث نيكسمل موي لك نع ماعطإلاف الإو

 ٠ هيلع نيد وهغ الإو س ردق نإ

 هدتع ىف اهل دصقلا عم اهميدقت ىف ىسعو ث كلذك ةعبسلا ف لوقلاو

دعب اذه ىلع اهب لخدي نآ حصي ال ذإ & ىلوألا ةثالثلا نع هيزجب الآ



 س ٢٦٦

 ة اهيف لخدي نأ زوجي امنإو ك اهنم اهجرخآ هنأل ، ىرخالل اهارن نأ
 ىف اذه وحن نم نوكي ام وأ ، هلاح ف همزل امع اهاون نإ اهنع ىزجيف
 ءعىنتب سيلف ث اهل امدقم ص ةعبسلا ىه اهنأ ىلع اهل همايصف الإو « هلام

 ٠ هيف ام رهظأ ىلع

 زاوجو نهيلإ اهتلاحتساو نهف ةثالثلا لوخدب لوقلا نآ الإ
 رظنلا ف باوصلا نم دعبي الآ هبشي امم هنأك اذه ىلع نهيلإ ريجخلا
 زوجيف ث هيلع لدي ام هريغب هل سايقلا ف نإف ع رثألا ف هب حرصي مل نإو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ىأرلاب فالتخالا ىنعم ىأرلا ف هقحليف هيف جرخي نأل

 هوجو نم هجوب جحلا ةضيرف همزل نميفو : هنمو : ةلأسم
 % كلذ نع هل ةعناملا هوجولا نم هجوب ص هتايح ىف اهتيدأت نع زجعو & قحلا

 س هنع هل قئاعلا نم هتايح ىف هسفنب اهل جورخلل ةعاطتسالا وجري الف

 نم كلذ لعف دقو 0 فالتخا كلذ ة زاجإ ىفف ، هسفن نع ججحي نآ دا رآو

 ضعب لوق ىلع ث كلذ هل عساوف ةزاجإلاب دخآ نمو ص نيملسملا نم لعف

 ٠ نيملسملا ءاهقفلا

 دحأ لوقب ذخأ نمو ث هل هزاوج ىف فلتخا دق ٠ معن : هريغ لاق

 ح هنيد ف هعسو هلاح ف هب لمعي نآ هل زاج ، هريغو اذه ف نيملسملا نم
 هفلاخ نإو ىآرلا مضوم ى هلعف وآ هلاق ام ءىطخي نآ هريغل زجي ملو

 عساو ال هنأ دقتعي نآ الو لوقي نآ هل سيلو ، كلذك وهف ايآر هيف
 ، هلثمل هزاوج نإو ث هموزل عضوم ىف هيلع وآ هلامب هيف ذخأ هنأل « هل

 عساولا ىلع هلمحي نآ همزل ، هلدع وآ هدوج نم هب وه ام ىفخ نإو
 نأ بيغلا ىلع هل زجي ملو ے اذه فف هتح نم هنإف ، هب نظلا نسح ف
 هب لمعي وأ هلوقي نأ هل سيل ام ىلإ فلاخي هرمآ فق هناب ، انظ هب ءعىسي
۔ هيلع حصي مل ام ، هيف



 س ٢٦٧

 نوكيأ ث هريغ نع ةرجألاب جح اذإ ث ىنامعلا ريقفلا فو : ةلأسم

 ء كلذب هيلع جحلا بجيو ث جحلا ليبسل اعيطتسم ةفيرشلا ةكم هلوصوب
 ردق ىتم ص هتايح ف هئادآ داقتعا ةين عم ص جحلاب ةيصولا هيلع بجتو

 ؟ ال مآ ء ةفصلا هذه ىلع ص نويدم ريغ وآ انويدم ناك ص اموي

 ةفصلا هذه ىلع هيلع كلذ بوجو ف : قيفوتلا هلل ابو _ با وجلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ اندنع نسحف ةيصولاب طانتحا نإو & فالتخا

 ةيصولاف ، هبجوي نم لوق ىلع امآ : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 ىف هل ىصوي نآ همزل دق ام ىنعمل جرخي ث هيلع اهموزل عضوم ق هب
 ء طاينحالا نم هريغ ىلع ال س كلذك وهف ث لاقملا اذه ى هبوجول ث لاملا

 هاري ال نم لوق ىلع ث هجولا اذه فق جرخي نأل ، حصيف زوجي امنإو
 ىنعم ىلع الإ نوكي ال هموزل مدع عم ةيصولا نأل ك هيلع ابجاو

 ء لاح ىف همزل دق نوكي نأ نم ةفاخم س كشلا نم جورخل ا نإ ؤ عوطتل ١

 . ملعأ هللاو ٠ هلام قف هل زاج امب طاتحاف

 زواجي نآ دا رآ مث ح ة رجألاب اجاح جرخ نميف : هنمو : ةلأسم

 ؟ هسفن نع لبقملا جحلا جح زواجف ث ةلبقملا ةنسلا ىلإ

 قبي ملو ث اهلامكب ىتآ اذإ اهل رجاتسملا ةجحلا هيزجت هنإ : باوجلا

 ةجحلا جح نإو ٠ مزالب هيلع عوجرلا سيل ذإ ص هدلب ىلإ عوجرلا ريغ
 ردقب هيلع هنأ الإ ث اهلامكب ىتآ اذإ هتزجأ هدلب ىف هيلع تبجو ىتلا

 ٠ ملعأ هللاو .٠ هسفن نع جحي نميغ هلعجب . جحلا ىلإ هدلم نم باهذلا ءارك

 جحلا همزل نم ىلع ليق دق ٠ معن : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 عضولا نم © ةنوئملاو ءاركلا رادقم هنود امم هيلإ جرخف ۔ هراد ق

٠ جحلا ليبس ف هلعجيغ ث هيلع ام ءادأل ةكم ىلا هنم جرخ ىذلا



 س ٢٦٨:

 همزلي ال نأل زوجيف ث اهيلإ غلب نأ دعب نم الإ هعطتسي مل نم امآو
 نإ : رخآ لوق ق و ؤ هل م ات هجحو ؤ هم زل ثيح نم ١ ٥ دآ دق هنأل ء كلذ

 5 هضرف نع هزجي مل ل الا نم جحل ١ ىلع ر دقي هي ام دعي نم ب اصآأ

 ٠ كلذ ىف رظنيف ٠ ملعأ هللاو ه اذه ف ىلإ بحأ لوألاو

 مارحإلا ق لوخدلا لبق تام اذإ ةرجألاب جاحلاو : هنم,: ةلأسم

 امنبعب ةنس ف جحلا هيلع طرتشي مل اذإ ، ةرجألا نم ائيش قحتسي ال
 ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع

 ىزجي ةرجألا ضعب قاقحتسا ف : قيفوتلا هللابو - باوجلا
 ٠ ملعأ هللا و ٠ اندنع ةفصل ا ه ذه ىلع فالتخال ١

 6 هل ءىش ال هنإ اذه ق ليق دق : سيمخ نب دع اج خيشلا لاق

 نم هيلإ جورخلا ناك نإو ث هلمع نم ءىش ف لخدي نآ لبق نم هتومل
 ء هيلع هقحتسي رجأ هيف هل امم هلمعآ الف س هنم دب ال عضوم ى هبابسأ

 نم اهجارخإ ف هب ىه ام ىلع دعب اهنأ ىلإ ةجحلا ف بهذي نم لوقىلع
 نإو ث اهلمع نم اذه سيلو ث اميلع رجؤنسا دق هنأل اهب ىصوملا دلب
 رادتتم هتثرول نإ ليقو ، هب ىرف هفرع دقو ، اهنم سيلف هب الإ نكمي مل
 ىلع اهمامت دعب ةصحل اي ة رجألا ةلمج نم ه رفسل ةفاسملا نم نوكي ام

 هومتأ اوءاش نإ رايخلا مهل نإ ليقو ث هيلإ غلب ثيح نم هزاجآ نم لوق

 دلب نم هب جرخيف ث هوكرت اوءاش نإو ث اهلك ةرجألا مهلو ، كانه نم
 ىسعف ث هنع جحي نأ ىلع ةرجألا تناك نإو ى مهل ءىش الو ث كلاهلا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ همامتب الإ اهنم ءىش دعب نم هتثرول الو هل نوكي الا

 اجاح جرخي نأ هديس هل ىضر اذإ كولمملا ىفو : هنمو : ةلأسم

 جرخيل هرجأتسي نأ كلاهلا ىصو عسي له ث مارحلا هللا تيب ىلإ ةرجألاب
 نم ةرجألا كات هديسل وأ هل ملسب مل ناو ؟ اهي ٥ اصوأ نمع ةجحلا هذهمي

؟ كلذل الهآ كولمملا ناك اذإ س هاصوآ نم لام



_ ٢٦٩ 

 لوقلا رثكأو ث نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع عسي هنإ : باوجلا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هلثم ةرح الإ هنع جحب ال هنإ انعم

 لوق ىلعو ، اذه ىف هلات ام نسح : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق
 رجألاف هزاجأ نم لوق ىلعو « كلاهلا لام ف هل ءىش الغ هزيجي ال نم
 لخدي وآ س اذه ىف هالوم نم اضر نع الإ دبعلا ىلإ هب عفدي الف ك ه دسسىىل

 ٠ كلذ ىف رظنيف ٠ ملعأ هللاو ٠ هب هل نذآ ام ةلمج ف

 جحت نآ ةآرملل زوجي لهو : سيمخ نب دعاج خيشل ا نع : ةلأسم
 ؟ ال مآ لج رلا نع

 اذه لعلو ٠ نورخآ ه زجي ملو 4 نيملسمل ١ ضعب ٥ز اجآ دق : لاق

 ٠ كلذ ىف ام رثكأ

 ؟ ها رت اميف حصأ امهيأو : هل تلق

 حجرألا و اذه ىق حصألا وه امهنم لوألا نآ ىسفن ف ىذلا : لاق

 ٠ كلذ ىلع لدي ام ص هللا همحر س ديعس ىبآ خيسلا لوق ف نإو ال نأ

 ؟ ال مأ لجرلاو ةأرملا نع جحي نأ لجرلل زوجي لهو : هل تلق

 اذه ىلع هيف ملعن الو ع ريغلا نع هزاجأ نم لوق ىلع ٠ معن : لاق

 ٠ هزاوج الإ ىأرلا

 ؟ ةرجألاب نوكي نآ هيآر نم اذه ىلع زوجيو : هل تلق

 . زوجب ال ليقو 4 ةيدا ركلاب هيف ليقو > هزاوجمب ليق دق : لاق

٠ !رجآ هيلع ذخأي الف ةعاطلا نم هنل



٢٧٠ 

 ؟ هال وتبي ال نمع جحي نآ هل له و : هل تلق

 وعدي ال هنآ الإ ، هزاوجب ليغو ؛ هل زوجي ال هنأب هيف ليق دق : لاق
 ٠ هناخ دقف هل عدب مل ١ ذإ ليقو ء هل

 رحلا نع دبعلا كلذكو ؟ ةآرملا نع جحت نأ ةآرملل زوجيو : هل تلق

 ؟ ال مآ

 جحي الف ديعلا امآو ، ةآرملا نع جحت نأ ةأرملل نإ ليق دق : لاق

 . هالوم نذإ نع ص ناك امهم ث هزاوجب لينو ٠ ةرحلا نع

 ؟ ال مآ جحلا ى ةيبلتلاب اهنوص عفرت نآ ةآرملل لهو : هل تلق

 ٠ كلذ اهل سيل هنإ ليق دق : لاق

 ؟ امهنيب اذه ىف قرغ الف ث اهريغ وآ اهسفن نع اهجح ناك نإف : هل تلق

 . اذه ى امهنيب ام قرف مدعل ءاوس امهنأ الإ ملعأ ال : لاق

 ٠ كلذ ىف رظنيو

 % ةعنملا مد ىثلث 2 و : ريشي نب دمحم نب هللا دبع خيشل ا : ةلأسم

 ؟ :ال مآ ٧ دحلا و ريقف هضيقي نأ همزل نم ى زجيآ

 هنأ 6 انباحصأ راثآ ف دجوي اميق : قيغوتلا هللايو _ با وجلا و

 ٠ ملعأ هللا و ٠ رقفل ملس ١ ذا هنع ءعى زجم

 ىلإ هملس هنإ ليق دق : ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 دحاو ريقف ىلإ هعفد نإف ٠ هل بحتسملا ف هلعل وأ رثكآ وأ ءارقف ةثالث

٠ عجر ٠ ملعأ هللاو ٠ هازجأ



٢٧٧١١ 

 لكأي نأ هل زوجيأو ، هكلم ةلزنمب نوكيأ ريقفلا هضبق نإو
 > اينغ هنم معطأ وأ ؟ هتشيعم ق هطلاخ وأ ؟ هنم ريقفل ١ همعطأ ١ ذإ هنم

 ؟ ال مأ هنم آربيو كلذ عيمج هيزجيأ ٠ كاذ همزل نم ريغ

 زئاج عوطتلا ىدهو ةعتملا ىده : قيفوتلا هللابو - باوجلاو

 ىده امآو ث ءارقفلل ملس اذإ ىنغلا هنم لكأيو { معطيو هنم لكأب نأ

 ىنغلا لكأي الو ث هنم لكأي نأ هيلع بجوو ص همزل نمل زوجي الف ءازجلا
 ج هل هملس ىذلا ريقفلا دنع نم لكأ وآ ، هنم لكآ نإو ، ديصلا ءازج نم

 هنم ذخأ نملو ءارقفلل هعفدب لكآ ام ةميق همزلي : ليقو 4 مد هيلع : ليقف

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ءارتفلا نم

 هريغو ىدهلا ف ليق دق : ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 ؛ هيلإ هب عفد نم ةشيعملا ف هطلاخي نآ هيلع نمل نآ ث ءازجلا مد نم
 مد نم ثلثلا ف حصي نآ اذه لثم ىف ىسعو ، ةيهاركلاب هيف لينو
 نم زوجي هنأكو ، هرخدي وآ هلكأي نأ هل امم هيلع داز اميف ال ص ةعنملا

 ءارقفلا لهآ نم ءاسثي نم هنم معطيف ، هكلم ةلزنمب نوكي نآ هل راص
 6 كلذك نوكي الآ ىسعف { ىنغلل هزيجي ال نم لوق ىلعو . ء اينغأل او

 عنامل ث هلاح ف همعطي نآ هل سيل نمل هلذب نم هلام ف عنمي دق هنأ الإ
 ٠ كلذ نم نوكي نأل اذه ف زوجيف ىآر وأ عامجإ ف هزاوج نم قح

 ىلع ث هيلإ هملسي نم دي نم هلكأي نآ همزل نمل سيلف ءازجلا مد امآو
 هربغ ىلع الو ئ هيلع هي قدصتي نأ هل راص نمل الو > هيف هل زاج ام

 ىنغلل زوجيف ث رعشلا وآ رافظألا نم ءىشثل نوكي نآ الإ ص ءاينغألا نم
 ٠ عجر ٠ ملعأ هللاو ٠ رصبلا لهآ نم ايآر هل هزاوج ف فلتخي الآ

 هخلس لبق ريقف 4هضبقو هعفد نإ ءازجلا مد كلذكو

 مدقت ام ىلع هريغ اينغ معطآ وآ هنم همعطأآ نإ كلذكو ؟ ال مآ كلذ هيزجيأ

؟ هللا كمحرب .اذه مكح فيك مآ ڵ ةعتملا مد ق



 ب ٢٧٢٢

 ح همزل نم هنم لكأي الف ءازجلا مد امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ربقغل ١ هضيق ١ ذإ ح مدقت امك ديصلا ءا زج نم ىنغل ١ معطي الو

 . ملعأ هللاو ٠ هيزجي هنأ وجرأف هحبذ دعبو هخلس لبق

 ةعتلا ىده ىدع ام نإ ليق دق : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 وأ رافظألا نم نوكي ام وأ رجشلاو ديصلا ق ءازجلا نم عوطتلا و

 هب عفد نإو ث هيلع نمل زوجي الف ح مزال ى ةرافك نم اذه وحنو ص رعلا
 ؛ هلديب نأ هيلعو س هزجي مل هلعف وه نإف هيدي نم هل راص دق نم هبلإ
 نوكي ام الإ ، كلذكف اينغ هنم معطآ نإو ث هلكأ ام ةمق هيلع نإ : ليقو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ىنغلل هزاوج ق فلتخي امم هناف > ٥ رعش وأ هرافظأ نم

 ٠ حجر

 هحبذ ١ ذا هيفكي له .ء ءا رقفل ١ نم آدحأ هل دجي مل نإو

 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيلع انيد نوكيو ٠ هيفكي ال : باوجلا

 باوصلا ىنعم ىلع الإ جرخي ال : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق
 نم قرسي اميغ هيلع ةداعإ ال هنآ ث رئألا ىف ءاج دق هنأ الإ ى رظنلا ىف

 نم ال امهنأل ههبشي نآ اذه ىق زوجي ال لهف ى هل حبذلا دعم نم اذه

 هارأ ال ىنإ هل زاج نم ىلإ غلب هنأ امهنم لك ف هعم حصي املو ةراتخم
 هيلع ردق نم هيف رظنب ىغبنيف عامجإ ف عنامل الإ ، هبرق نم اديعب
 ٠ عجر ٠ ملعأ هللاو ٠ رظنلا لحم ف هنإف

 نيدل فالخلا لهآ ىطعي نأ زوجي لهو : هنمو : ةلأسم

 ؟ ال مآ ٠ نيملسملا

ءارقف ف بحتسيو ث نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىفف : باوجلا



٢٧٢٣ 

 ۔ انموق ء ارقف ىفف مهدجي مل نإو & مهدجو اذإ انبهذم لهآ نم نيملسملا

 ٠ ةمذلا لهآ ءارقف ق زوجي الو

 مه ةوعدلا لهآ ءارقف نإ ليق دق : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 نم ءارقفلاغ مهدعيو ، مهيلإ هملس مهيلع ردق نإغ ث ريغملا نم هب قحخلا

 ٥ ةمذلا لهآ ءارقف ىلإ هي عفدي نأ هل زاج الإو . مهدجو نإ موقلا

 ىف ءالؤه همعطآ ن إف عابضلا نم نكي ام وآ .ء عابسلا نم ىلوآ مهنإف

 .ىنعم هقحليف هيف جرخي نأل زاج مهرارقإ ىف كئلوأل هدوجو دنع ى مهكرش
 ءارقف ىلإ هعفد قف ىسعو ، هب ءازتجالا ةحصو ٠ هزاوج ف فالتخالا

 ٠ كلذك نوكي نأ قحلا ةوعد لهآ نم نيملسملا ءارقفل هدوجو دنع موقلا

 هيزجن لح هلديي نأ دا رأ هفاوط ق كنث ال نمو : هننو : ةلأسم

 '؟ ال مأ اديدج افاوط:ءىدتييو ، ائينث نكي مل هنأك هلعجيو ع لوألا لممي نأ

 ىف ذعب ونهو ث هفاوط ىف كش نإف : قيفوتلا هللابو - باوجلا
 7 ملعآ هللاو ٠ ركذ ام ىلع ىنيب نغ ح فاوطلاب ءعىدنبي لوق 6 فاوطلا

 نم نقيتسا ام ىلع ىنبي هنإ ليق دق : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 5 همامتب ىتأي ىتح ص هغاوط ىلإ دوعب مث حكريف ء ةعبس اهمتي ىتلا هطاونأ

 ى رخ أ ة رم ه دعي ملف عكرو كشلا ىلع ىنب نإ و ٠ هيف كش ريغ نم هيلع امك

 نع فقوي ضعبو ، هجح د سفآ ضعيف ح ءاسنلا ء ءىطو ىتح ، هدعب نم

 ةدايزلا ىلع كش نإو & ةزاجإلا نم دعبي نأ ىسعو +. هداسفمي لوقلا

 ةعبرأ متي هنإ ليقو . لدعلا ىوذ لوق ق هرضي مل % .لصألا ىلع

 هلمم .ن نأ امآو ٠ هيف كش ال امامت هب ىتأبو هناتسب مث عكريو ث رشع

 ١ . ملعأ هللاف هلعف نإف س هب رمؤي امم ؤ هفرعأ الف هي ءعىدتييف

( ٢ ج راثآلا بابل _ ١٨ م).



_ .٢٧٤ 

 .هنأ لوقأ الو ، هكرن ىف ائيش هيلع نآ ، ىردأ ال انأو ى همزلي امنإ

 ٠ عج ر ٠ ملع آ هللا و ٠ هلبق ى ذلا ق ال و & عضوم ا اذه ق ء ىش هم زلي

 امو هلدبييأ هلديب طاتحي نأ دا رأو ٧ ىعسو عكر نأ دعب كش نإو

 ؟ هلدب هيفكي مآ ؟ هدعم

 نإو ث نقيتسي ىتح عجري الف ، هنم جرخ نأ دعب كس اذإ : باوجلا
 . نسحف عيمجلل طاتحا نإو ى ركذ ام ىلع ىنيب لوقو ؛ هيف وهو كش
 ٠ ملعأ هللاو

 نأ دعب هيف كش نإ ليق دق ٠ معن : سيمخ نبا دعاج خيشلا لاق .
 نإو ، هيلع ىقب دق هنأ ءىش ىلع نقيتسي ىتح ى هيلإ عجري الف ، هنم جرخ
 نيقيبالإ هنع جرخي مل هيف وهو كسن نإو ث هدعب امو هداعأ طاتحي نأ دارأ
 الإ ذخؤي ال مث ى هلك اذه ىف رظنيف كلذ ىف لوقلا ىضم دقو ث همامت ف

 ٠ قفوملا هللاو ٠ هلدعب

 ٥ رثكأ و && لئاسملا هذه ىلع هب ١ وج ف ) عرشل ١ ن ايي { نم هنلقن امو

 ٠ ملعأ هللا و ٠ لئاسملا هذه ىنعم رغ ف هنأل هتفذح دق

 هنع طقسي 6 جحو ال ام بصغ نمعو ‘ ع اقرلا ضعب ف : ةلاسم

 ؟ ال مآ جحلا ضرغ

 ق هل باوث ال هنآ اوقفتاو ئ جحلا نم هتءا ري ف فلتخا دق : لاق

 باوث الو > لاملا نامض هيلع بجوأ جحلا ضرف هنع طقسب ىذلاو ئ جحلا

 ٠ كلذ ىف هل

 جحلا ىلع رجؤتسا نميف 0 ىحبصلا نع وجرأ اميف اهلعلو : ةلأسم

؟ اهمامتل هريع رجؤي نآ هل له ، ةرجألاب كلاه نع ةرايزلاو



. ٢٧٥ 

 نأ ، اههبشي امو ، ةصاخ جحل ا ىف ةرجألا ىف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 لمجي مل وأ كلذ هل لعج « توملا هرضح اذإ ك هماقم هريغ رجؤي نأ ريجالل
 : ليق دق هنأ ىعمو ع ةرايزلا ىف ىدنع هبشأ 7 جحلا ىف كلذ تيبث اذإو ٠ هل

 تافرع ىف فوقولاب جحلا ىضق نوكي نآ الإ هل لعجي نآ الإ ، كلذ هل سيل
 ضعب هنع هلمعب هذافناب ىصوي ريجألا ىلع لمع كلذ رئاسو جحلا من دقف
 رمألا زئاج ىصوملا هلعج اذإ كلذ هل لعجي نآ ىصوللو هئايلوآ وآ هئاقفر
 ٠ كلذ ف هل رظنلا ناك هماتم موقي لعفلاو

 ىعسلا الو ، رامجلا ىمر ىلع ردقي مل ريجألا نآ هل عفر : ةنأاسم
 هنأو ، عادولل االو ةرايزلا فأوطل تيبلا ةرايز الو ، ةورملاو افصلا نيب
 حصي ىتح مآ ؟ رجؤملا ىفتكيآ ، كلذ دعب تام هنآو ؤ هنع كلذ لعف نم رمآ

 ؟ اهلعف ىلع نمؤي نمم ءاشنا هذه لعف ىذلا نأو ؟ ءايسنألا هذه لعف هدنع

 ةجحلا هذه نم ةثرولاو وه آربيو اذهب ىفتكيأ ، ةفصلا هذهب هبلت نآمطا نإو

 هذه ىلع تيملا لام نم ةرجألا ميلست هعسي لهو ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع

 تدجوو 0 مه رمآ نوكلمي ال كلاهلا ةثرو ناك ولو ؟ هبلق ةنانئمطاي ةفصلا

 هنأو ، هبلق ةنانئمطاب تيملا لام نم ائيس ذفني نأ هل زوجي ال ىمولا نأ
 ؟ هصخر هيف مآ اذه ريغ هيف زوجي ال كلذآ 0 ماتيألا لام ىف كلذ هل سيل

 ؟ هانعم امو ؟ اذه ريغ ريسفت هل مأ هلاثمو اذه ى هانعم كلذو

 زوجي رامجلا ىمرو ث ةفئاط نم فاوطلا ىف لوقلا مدقت دق : باوجلا

 ميلست هل زوجي : لوق ، ىصولاو ٠ اتيم وآ ايح هنع هيزجيو ث هيل لعخ

 ٠ ةحصلاب الإ هل زوجي ال لوقو ، هدنع كلذ رهتشا اذإ ةنانتمطالاب ةرجألا

 كلذ لعف ىلوتملا ناك ولو “ ماتيآ ةثرولا ىف ناك ولو س كلذ ق فالتخالاو

 هريغ نم رهتشا اذا ئ هبلع نومأم ريغ

 لوبقل زاوج الف نيمأب سيل نم امآ : سيمخ نب دعاج خيسشلا لاق
ع ةفرعب هغوقو دعب هتومل هنع همتآ هنأ حصي ىتح ص نيح ىف هلوق



٢٧٢٦ 

 دوهنلا نم ىتأي وأ ، ةمانقمب نوكي نأل همامتإ ىف زاج ، ريجأ وآ قيفر نم

 لام نم ةرجألا ميلست ف فنتخي نأل عساولا ف زوجيف ث ةجحلا نود امب
 ٠ كلذ ىلإ هسفن ق نأمطا نإ . كل اهل ١

 ، مرحلا ىف اديص لتق نميف : سيمخ نب دعاج خيسلا نع: ةلاسم . .
 امهنيب مآ ؟ ؟طخلا و دمعلا ق ءا زجلا هيلعأ 5 ةرجش نم ائيس علق وأ

 ؟ قرف

 الإ ، امهنيب ىبرق الب ث امهيف ءازجلا هيلع نإ ليق دق ٠ معن : لاق
 . هموزل ق فالتخال ١ هقحليف ٠٧ ى أرل ١ هيلع زوجي نآ اطخلا ى هبشي هنآ

 ث لدعلا لهأ نيب رهاسلا وه ءازجلاب لوقلا نكلو ى رذعلا نم هيف.هل امل
 ٠ لاح ىلع هيوج الا مهلوق نم هيف ملعأ الف دمعلا ق امآو

 ؟ ةببطر ةرج نم هرسك نإ ريغصلا دوعلا ىف همزلي امو : هل تلق

 ماعطإب ليقو ، مهرد فصنب ليقو ؛ مهردب هيف ليق دق : لاق
 ٠ كلذ ىف لودعلا هاري ام ىلع نوكي نآ ىنبجعيو ، نيكسم

 ؟ مرحم هلتاق نأ الإ لحلا ىف ديصلا نم ناك امو : هل تلق

 هنإف ؤ طخلا نم هريغ ىف ال ث دمعلا ىف ءازجلا هيلع نإ ليق دق : لاق
 ٠ هيغ ء ىش ال

 وهو ؤ دمعل اي لحل ١ ق وأ مرحل ١ ف لتق نميف : هنمو : ةلأسم

 ؟ همزلي ام اسفنخ ، مرحم

 اهارأ نآ .الا ؤ رثألا نم اذه ق ام ىردأ ال انآو ّ ملعأ هللا : لاق

.ماعطلا نم ةضبق ىلإ اهيلع داز امو وآ ةرمتلاف ةدارجلا نودو ةمقلا قوغخ



_ ٢٧٢٧ 

 ، اهنم اريخ اهنع معطأ ام نوكي نأ زوجي ناث لوق ىلعو ؛ اهيف هل ةيزجم
 ءش الو ديصلا نم ال اهنأل ، اهيلع ءازج الآ زوجي ىسعغخ : ثلاث للوق ىلعو

 . رظن نم اهمكح ىف ىل ضرع دق ام حص نإ ٠ اهيف ةموكح الو ، اهل

 نميغأ:"ذسشار هنباو ىغابذلا دننثار نب ملاس خيشلا نع : ةلاسم
 ةموكح يلإ جاتحي لهو ؟ ال مأ ءازج هيلعأ ع برثي ةنيدم ف اسفنخ لتق

 ةنيدملا رجسش نيب قرف كانه لهو ةموكح ىلإ جاتحي ال دودحم ءىش اهل ما

 ه. :م. . ..ا 7 .؟ مآ اهديصو

 ادودحم ائيش ءاسفنخلا ف ظفحأ ال : قيفوتلا هللابو : باوجلا

 ؛ اهديصو ةكم رج لثم هنإ لوق ؛ فالتخا هيفف اهديصو ةنيدملا رجن امأو .

 . ملعا هللاو ٠ ٠ اقرف اهديضو ه .رجنش نيبا ملعت ملو ّ هيف ا ءش ال لوقو

 ، جحلا همزل نميفو : : ىمورخلا سيمخ سيمخ نب دعاج خيشلا نع : : ةلاسم
 نم هربغلا و هدلولآ « .هننففتتا هتيدأت ىلغ ردقيال دحا ق راض ىتح ربكف

 :““: -. ‘؟ ال مآ ، هرمأب هتايح ف هنع جحي نأ نوكي نم وآ ، ةثرولا

 . نورخآ هزجێن ملو ضعباهزاجأ٠ اغالتخا هيق نإ ة لاق

 ؟ ال مأ هيزجيف هل زوجيأ ث هنع جحي نم رجأتسا نإف : هل تلقن

 ق هبزجيف هل هزاوج ق امهنيب قرف ال & ءاوس .ىلوألا و هذه . : لاق

 ٠ . هيزجي ' ال ل لوت ىلع هنإف .هزيجي ال نم ىآر ىلع ال هزاجأ نم . ىآر

 ةيدأت ىلع هعم ردقب الو هب ام :لاوز نم سيأ اذإ .ضيرملاف : .هل تلق

 ؟ ٠ هيلع ام
. !



٢٧٨ 

 نم ىنعم ى هيلع ةردقلا دجو نم هسايإو هزجعل رثألا ىف اذهف : لاق
 ٠ كلذ ق دحاو امهيف لوقلاف 1 ريكلا نم هم ام هتيدأت نم هعنم دق .

 نكي مل اذإ ىمعألاو هب مايقلا ىلع ىوقي ال ىذلا دعقملاف : هل تلق
 . ه م ايأل ١ نم ء ىش ف هب موقي نأ وجري ال و هئادآ ىلع ة ردق همل

 . كلذ ىف ءاوس ىلع مرهلا خيشلاو امهف : لاق

 ه هعم جرخت نآ اهل زوجي نم وأ مرحملا دجت مل اذإ ةأرملاف : هل تلق
 ؟ لاح ىف اهل قفتي نأ جري ملو

 نم هيحصت نأ اهل لحب نم دوجول 0 اهسانأ نم اذه ىلع ىمف : لاق

 ربخملا هتايث ف كلذك ةنامألا لهآ لوق نم ى أر ىلع زوجي نم وأ © اهس انآ

 ٠ كلذ ىف قرف الو اهتايح ف امهنع

 هم اقمي لجرل ١ نع هئادآ ى ةأ رملا موقتأ هزيجي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ ال مآ ض رفل ١ ف

 امنإو ، لجرلا نع جحت ال اهنإ ليقو ؛ لوقلا ضعب ف ٠ معن : لاق
 ٠ هلبق ام ىلع لدي ام ثيدحلا فو ث ةأرملا نع جحت نأ زوجي

 ؟ ىثنألاو ركذلا لثم اذه ىف ىثنخلاف : هل تلق

 اذه ى هارأ ام حض نإ ، ىثنألا نم اييرق نوكي نأ ىسع : لاق
 ٠ كلذ ىلع لدب ام رثألا فو ٠ ىنعملا

 اذه ق رحلا نم الدب نوكي نأ زوجي ىأرلا اذه ىلع دبعلاف : هل تلق

؟ ال مآ



_ ٢٧٩ 

 رحلا نع جحي ال ليقو ؛ هالوم نذإ نع ةزاجإلا هيف ليق دق معن : لاق
 نإف ، هنع جحي ال رخآ لوق ىفو ؛ زوجيف ملسم رح ىلع ردقي ال نأ الإ
 : هيف ليق و ٠ ملسمل ا رحلا دجو نإو © ةداع إ الف ه ديمس ى ١ رم هلعغ

 ٠ ل اح ىلع ز وجي ال هن !:

 ؟ ال مآ ريصبلا نع جحي ىمع هل اف : هل تلق

 ٠ كلذ لبق دق ه معن : لاق

 ؟ ىبصل اف : هل تلق

 ىتاه هم امتيب هلعف نإو > ريغلا نع هب زوجي ال هنإ هيغ ليق دق : لاق

 ٠ هماكحأ ىف كلذك وهف 0 رمؤي هب ام عيمجب

 نم وأ ، هتايح ف هالوتي ال نمع ححب نآ دارأ نمل زوجيو : هل تلق

 . نورخآ هزجي ملو ضعب هزاجأ دق : لاق

 نع جحي مل نمم زوجيآ ، هزاجأ نم لوق ىلع ريغلا نع جحلاف : تلق .
 ' ؟ال مآ ىآرلا اذه ىلع هزاوج عضا وم ىف \ هسفن

 ؛ هيلع ابجاو نوكي نآ الإ ةزاجالاب ليقو ؛ عنملاب هيف ليق دق : لاق
 . هكرتغ همزل نمم هزاوجب ليقو ا

 ح ريغلا هنع جح نأ دعب نم هل عنام نم هب ام هنع لاز نإف : هل تلق

 ؟ ال مآ دعب نم جحي نآ همزليآ ح هيلع ردقف ث هزاجآ نم لوق ىلع

هنإ : .رخآ لوق فو ء هيلع هتردقل لوقلا ضعب ف ٠ معن : لاق



. ٢٨٠ 

 ٠ هب لاق نم ىأر ف زاج ام ئلع ، هنع ىدؤب نآ دعب نم همزلي ال

 ؟ هيلع ام ىضقي نأ لبق نم تام نإغ: هل تلق

 صوب مل نإو ‘ هجرخي نأ هثرا و ىلعو . حص نإ هلام ق وهف : لاق

 ٠ هكرت اميف ثراولا ىلع ءىنشاالف الإؤ ، هب ىصوي ىتح : ليقو هب

 ؟ لاملا نم نوكي نيأف هب ىصوأ نإف : هل تلق

 ج دابعلا قوقح نع ارخؤم هسأر ف : ليقو ج لوق ىلع هثلث ىف وهف : لاق

 نم نوكي ال : رخآ.لوق فو . اهيلع ايواسم : ليقو ؛ اهيلع امدقم : ديقو
 هتا دآ ىف ىزجي. الف ّ ةيندبلا لامعألا ن نم هنأل ، هم ىضوأ نإ و هلام ىف هدعب

 ٠ كلذ لاق ن نم ىأر أ ىلع ء كلذك موصلاو او ةالصلا ىف هنأ ك ڵ ريغلا هنع

 ة ؟ هب صوأ نإ لوقلا نمأ هيف ام رثكأ ام :اهل تلق

 ىق ال هنأك هفلاخ نم ىآ ر نأل ء هلام ف نوكي نأ رثكألا ىف ىسعف : لات

 ' ٠:.لاح ىلع ىآرلا لدع نم جرخي ال هنكلو ةرثك

 ف هنأ الإ هلبق نم وأ هب مرحأ ن زا د دعي نم هتوم "ناك ن راف 7 تلت

 نم,هتوبث ف فالتخالا نم هيف امي لوقلا نم ىضم ام ىلع وهف : لاق
 ٠ كلذ نم اجرخم هل ى رآ ال ىنأل كلذك وهغ ال وا هيب ىصو ا هلام ق هدعب

 ؟ هم امت ق ذخؤي , نيأ نمف هل ام. .ق هلعجي نم لوب ىلعو : و.: هل تلق

 5 هماع دعي نم ولو همايأ رخآ ن راك ثيح نم هنإ هيف ليق دق : لاقت

' . كلذك وهف



٢٨١ 

 وأ ةثرولا وأ ، ةفرعب فقو نأ دعب نم ث هتوم .دعب ناك نإف : هلتلق
 ؟ ال مآ هكسسانم نم ىقب ام هنع متي نأ ، هقيفر

 ٠ كلذ هل نإ ليق دق : لاق

 نع ةجحب هلاح :ىف امرحم هفوقو دعب هنع همتي نم ناك نإف :.هل تلق
 ٤ ال مآ هل زوجيآ & هسفن

 مني هنإ لوقيام ىازأ ف هلاهأتإ نع جح نم هب ام عنمي : لا
 . : ٠ كلذ ق ريغلا ى رجیف

 & هجح : هبلج . امب 3 كس انم ١ .نم .دجاو او لك ق ال وآ آ دبيغ . :.هل تلت

 .. ٤ ال مأ كلاهلا ىلع امب ىتايف هدعبو

 7 :.. ٠ كلذ ليق دت ٠ معن : لات

 ؟ هيلع . ىنيو ٨ هريغ ىلع امب ادب ناغ : هل تلت

 : ئ :: كلذ زاوج ق فلتخي نأ ) ىسعف : : لاق

 ق ح كلاملا ىلع ا ام هدعبو ّ .هيلع ابم ة ٥ رمج لك. ق ىمر نإ : ل تلق

 ؟ دح 7 و فق وم

 ، هلك هيلع ام ىمري نأ هبجعآ ضعبو ، هلعف دق ام هل زيجأ دق : : لاق

 . اذ ذه ىلإ امو : ' كل املا ىلع ام ىمريف حجري مث

 ىلص'ن رآ دعن هفدا رأو هيلع امم ةرايزلل هفاوط ف ىتآ نإف : هل تلق

 نآ الإ ى هل حصي نأ ىسعف لاق ع كلاهلا ىلع امب ىعسف ث هرثإ ىلع
 نم جرخيف . ىنم ىلإ حجري نآ > .هيلع ال هفاوط دعم نم هبجعأ آاضخب

_ . "٠ : ‘‘٠: كلاهلا ىلع ام ءادل كانه



٢٨٢ 

 ، هجح ىف ىعسي نأ لبق نم هنآ الإ ةالصلا دعب نم ناك : هل تلق

 ؟ هل حصيا
 ٠ كلذ ىف فلتخي نأ وجرأف : لاق

 ؟ عوكرب امهنيب لصفي نآ ريغ نم آعم امهفاط نإف : هل تلق .:

 . امهبرقي نأ هل هزاجأ ‘ لدعلا لهآ نم ادحأ نأ ملعأ الغ : لاق

 ٠ هفرعام نآرقلا نم هنآ اذه ف كش الو

 ؟ ال مأ اذه ىلع تيبلا هنع عدويو : هل تلق

 ىلع ال تيبلا قرافي نآ دارأ نم ىلع هنإ عادولا ىف ليق دق : لاق
 . لاح ىلع تيملا ىلع عادو ال هنأ ىلع لدي ام اذه ىفو ، هريغ

 ؟ ةفرعم فقي نأ لبق نم هتوم ن اك 7 : هل تلق

 هدعي نم وآ ء هماع ق هجح هنع ىضقي نم هل رجأتسي هنإ لبق دق : لانق

 ٠ كلذ ف ريغلا زاجأ نم لوق ىلع

 ناك ؟ هجح عم هل همتي نأ عضوملا اذه ىف هقيفر وآ هيلول لهف : هل تلق
 ؟ ال مأ هلبق وأ مرحأ نأ دعب نم هتوم

 ه حصي ال امهل همارحإو امهب هفوقو نأل ٠ هزاوج ىرأ ال : لاق
 5 لاحم عون هماع ىف بقاعتلا نوك لاح ىلع 0 امهيف ةكرشلا نم امهعانتمال

 ٠ كلذ ىلإ ليبس ال الك ؟ هموي ف هل حبصي نآ زوجي فيكغ ١

 تافرع ىلإ غلبي نأ ردقي ملف ضرم اذإ جحلاب مرحملاف : هل تلق .
؟ ال مأ كلذل هريغ رجأتسي نأ هل له امهب هفونول



 ہ . ٢٨٣ _

 زوجيف & هلاوز ىجري ال ضرمل نوكي نآ الإ زياجلا نم هملعأ ال : لاق
 ٠ كلذ دنع ه رمآ نع هل همتي نمف ه زا وج ق فلتخي نأل

 وآ هيلول زوجيآ ث هفوقو دعب نم هل عنالا هضرم ناك نإغ : هل تلق
 ؟ رامجلا هنع ىمري نأ هرجأتسي نم

 ٠ كل ذ هل زيجأ دق ٠ معن : ل اق

 ؟ هيأر نع ناك امهم ع هنع هيمر ف ىفكي دبعلا وأ ةأرملاف : هل تلق

 الإو ، هديس نذإ نع نوكي نأ نم دبعلا ف دبال نكلو ٠ معن : لاق
 ضعبو ٠ اذه ف ىأرل امهيلع زوجي نآ نم دعيي الآ ىسعو ٠ زوجي الف
 زوجيو ٠ لاحلا ىف لجر ىلع ردقي الأ الإ لجرلا نع ىمرت الآ ةأرلا ىف بحأ

 ٠ رحلا نع هيمر ىف جرخي نأل دبعلا ىف

 ؟ ال مأ هيزجيف ةرايزلا هنع ىضقي نأ هرمأ نع هريغلو : هل تلق

 وأ ع امجإا ق هيزجي نأل هيف زوجيف « ه زاجأ آدحأ نآ ملعأ ال : لاق

 مايألا نم هيلع ىتأيس هب اميف هب مايقلا ىلع ةردقلا نوك هيف ىجر ام ىأر
 ٠ هفرعأف

 ٠ لاقي هيف كل ذك ٠ معن : لاقم

 ؟ لاحلا هذه ىلع ىعسلا ف لوقلاغ : هل تلق

 نع ىعسي مث هب ةرابزلل فاطيف ءىش ىلغ لصحي نآ زوجيو : تلت .
 ؟ كلذك هيأر

٠ كلذ هزأوج ف فلتخي هنأ ملعأ الو ٠ ليق اذكه : لاق



_ ٢٨٤ _ 

 . هلاوز نوك هعم ىجري ام ىلإ ضرم نم هب ام خلب ن رإف : هل تلق
 | : ؟ هلاح ىف هئادآ ىلع ةردقلا الو

 ام هرمأ نم اذه ىلع امهيف هنع ريغلا هنايب ف فالتخالاف : . لاق ات
 د ,3 : : ١

 ايح م د

 ؟ امهب ىصوي نأ هيلعأ ، اهيدؤي نأ لبق ةافولا هترضح نإف : تلق
 ؟ ل مأ

 .ىدنع اميف ايآر نيملسملا .ا لوق نم رم جرخي ه اميف ام رثكا ف ٠ ٠. معن : : لاق

 : . ٠١. ذخ۔. .. ..'}؛ ,ث - ٠ه.كلذا 3

 ٠. .هلا ىضقنا :نآ - هقن .رطا ق .هبح انحأ وأ هقيفر ر " وأ هنلؤلو : هل لق ٠ دغ نم ٥

٠ 
 ٠ كذ هل نإ ليق دمت ج معن .: لاق

 . . ؟ هدعم نم هلاما .ى نانوكي ام حضوم . هثرا.و ى رجبيو هل تلق

 نا ة ةنانفمطالا ف هللآ زاج وأ 1 هلعف 7 هعم حص ١ ذإ د ٠ "من : :الات

 ٠ كلذ ريغ هعم حصي مل ام . هلبقي

 ؟ هل عساولا ف امنود امو ةحصلا هذه امو : هل تلق

:. . 5 : , 

 امهنود و اذ ذه . لم ف ةحخل ١ امهنإف 4  "لدعأ ده انذ الإ ىه نإ : لاق

 مكحلا ق ال ى ةنانئمطالا نم عسول ا ىف زوجي ىذلا وهف .ث امهدحا لوق نم .

 ٠ كلذ ىف هبذك حصي مل ام ث ةنامألاو ةقثلا نم هب امل

؟ لوهجملاو نئاخلاف :.هل تلق



 ۔ ٢٨٥ _

 نآ عساولا وأ مكحلا ف زوجي فيكف ، امهقيدصتل عضوم ال : لاق
 . ,امهل حصي مل ام هارآ ال ىنإ ؟ امهلوق ىلإ ىغصب

 نأ هيلعأ . مرحي نأ لبق نم تومل ١ ٥هرضحف هئا دأل جرخ ناغ : هل ثلق

 ؟ هب ىصوب

 امل نوكي نأ الإ ، ريغلا ةباين هيف زاجأ نم لوق ىلع ٠ معن : لات
 .نم .روكذملا ىفف ، طرفي ملو هيلإ جرخ ث هيلع ردقي هب ام هيدي ف عقو
 طيرفتلا نم هولاق ام ىلع ريخأتلا مدع مم هب ىصوي نأ همزلي ال هنأ لوقلا

 .ةيصولاب هيف ليق ول نآ ىآرلا ف ىنبجعيو ثريصقتلا دوجول هنوك ف ىضتقملا
 :دبالو ء نيدلا ىنعم فق وهف & هيلع راص دق هنأل هموزل دعب لوقلا اذه ىلع

 .نم هيلع امب : ةيصولا موزل لاح هب ىصوي وأ ث هموي ف هيدؤي نآ نم هل
 ٠ ملعأ هللاو ٠. هنع ىضقي نأ ه دعي نم ىسعلا « هدايع نم دحأل وأ ، هللا قح

 . قحلا الإ هنم ذخؤي ال مث ، هلك اذه ىف رظنيف

 هرجأتسا نميفو : دادم نب رمع نب دمحم باوج نمو : ةلأسم
 ةرجألا ذخأو هنع جحف ك ةمولعم ةرجأب كلاهلا نع جحي نأ ث كلاهلا ىصو
 ، هد سنف .ام هيف ىتآ هنآ نقيتساو هجح ف كش مث ٠ ىصولا نم

 ما ؟ ةيناث كلاهلا نع جحي نأ هيلعأ صالخلا دارأو ، اضرف هنم كرت وأ
 .هصاااخ فيكو ؟ ةقث ناك ؟ هنم اهذخآ ىذلا ىصولا ىلإ ةرجألا در هيزجي

 ؟ ملعي مل وأ كلاهلا لام نم اهذخأ ىتلا ةرجألاب ملع ؟ كلذ نم

 اهدر ىدنع هل زاج ث هدنع ةيقاب ةرجألا مه ارد تناك نإ : با وجلا

 دقو _ اهنيعب ةيقاب نكت مل نإو س هدي نم هنم اه ضبق ىذلا ىصولا ىلع
 ء كلاهلا لام نم اهنآ هدنع رقأ اهايإ هضبق نيح ىصولا ناكو _ اهنمض

 نم اهنأ رقب مل نإو ث ةقث ريغ ناك اذإ ء ىنضولا ىلع ناكو ىنبجعي مل

. :هل ام نم نوكت نأ نكمي اهنأل ى زئاج هيلع ىدنع ح اهنامض درف س كلاهلا لام



 س ٢٨٦

 جحي نآ هيلع ، ةرجألا ليبس ىلع نكي ملو نامضب اهذخأ ةجحلا تناك نإو
 ٠ ملعا هللاو ٠ هيلع تدسف ىلوذلا تناك نإ > كلاهلا نع

 ٨ همنأ نأ دعي نم ا هنم ء ىش ق وآ > ةجح ق هكس امأ : هريغ لاق

 وأ ءىشلا لعف نم ث هدسفي هب ام هيف ىتآ هنأ هعم حصي ىتح ءىشب سيلغ
 داز امع الضغ ، هعامسل ىنعم الو ء ناطيشلل ةضراعم وهف الإو هكرت

 زوجب ال امإ هيلع لخد دق هنأ ىلع نقيتسا نإ و ، هع ايتا ذخألا نم هيلع

 عضوم ىف صالخلا دارأو ، هيآر ام كانه ناك ول هماكحأ ف هعم حصي نأ

 هذخأ اميف ةطاحتسال ١ نم هما ر ام هجو ىلع هيمر نم جورخلا نإ > هموزل

 نم هل عناملا الإ ، هل زاج ، ةيناث جح وه نإف ، ىصولا دي ىلع ةرجألا نم
 نإو ء كلذ هماع ق نوكب نأ هنع هجح ق و ٠2 هيلع طرشل ى رخأ ةنس ق هئا دآ

 لام هنأ هحم حصب نأ الإ ‘ زاج هنم ه ذخأ ام ىصولا ىلع دربي نأ ءاش

 وهف هفلتآ ام س ةقث نوكب نآالا ‘ هيلإ هدر ق فلتخي نأل زوجيف { كلاهلا

 فالتخالا نم ىوني ال هنكلو ص ةقئلا ريغل هملسي نأ هل سيلو & هنامض ف

 كلذ زاوج نم هعنمب ام ةنايخلا نم هيلع رهظب مل ام عوضولا اذه ق

 ٠ لاح ىلع

 ٨ ريشي نب ديعس ملاعلا خيشلا نع ةدايزلا نم س بايلا اذه نم لئاسم

 ىلقع ىف نسحي ىذلاف ؟ هبلع اذام ، ملسي ملو رزي ملو جح اذإ ريجألا ى
 ةجحلاف َةضيأ وآ ، لودعلا رظن ىلع نوكت وآ ؤ اثالثأ ةرجألا نوكت نأ

 . ملعأ هللاو ٠ اهعبر ليقو ؛ ةرجألا ثلث ةرايزلل نأ رثألا قو ، فصنلا

 هثالث ىهف لودعلا هاري امك ليقو : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 وه و عبارلاو ‘ همي عفنو هللا همحر (&{\[ ديعس ىبأ خيشلا نع ةروثأم اهلك ءا رآ

 .« هنامز ق نم هقفأل هناو 0 خيشلا اذه نع الا هدجن مل ام ، فصنلاب لوقلا

 ۔ عبار لوق وهف هدحا هباوج ف ام ليلدب _ هملعأ اميغ _ همدقت نمم ريثكو

٠ ١ كلذ ىف رظنيف ملعا هللاو



 س ٢٨٧

 > مالسإلا ةجحب اجاح جرخي هنآ هسفن رجأ لجرو : ىلم ١ زلا : ةلأسم

 ٠ ةرايزب ٥هورجؤب نأ ساانلا دارأ مت ما رحلا هللا تيب ىلإ

 ٠ ملعا هللاو ٠ هذه كتفص ىلع ةرايز ذخأي نأ هل زئاج هنآ هباوجف

 الف كلاهلا نع جحي نآ دعب نم امآ : سيمخ نب دعاج خيسشلا لاق
 هيلإ جرخ نآ دعب نم ىسعف جحي نآ دعب امأو ، هزاوج نم هعنمي ام ىرأ
 ٠ ملعأ هللا و٠ همتب مل ام ى هلل ه ز ١ وج قف فلتخي نأ

 ةئامم رجؤنسأ نمو : ىحبصلا خيشل ا نع اهنأ وجرأ : ةلأسم

 ملو ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ةرايزل ، رثكأ وآ لقأ وآ ث ةيرال

 ةجح ىلع رجؤم وهو & مولعم عضوم نم ةرايزلا نوكت نأ طرش امهنيب مقي
 { دجسملا باب نم ةرايزلا هذهب راز ع هترايزو هجح ىضق املف ى اهريغ ةرايزو

 ح ةرجألا كلنن هل بيطتأ ءايق دجسم نم وأ ‘ ةنيدملاب هلزن ىذلا هلزنم نم وآ

 ؟ ال مآ اهب ىصوآ نمع ىزجتو

 ملعأ الف س نورزب ام ىلع ساانلا روزي ثيح نم راز اذإ : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو . كلذ نم رثكأ هيلع

 راس لجر فو : ىلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا نع : ةلاسم
 هبلع هللا ىلص “ ىبنلا ربق روزي نآ لبق س تامو جح مث ، ةرجألاب اجاح

 كلذكو ؟ هل بجي ىذلا ام ث ةرايزو ةجح ىلع رجأتسم وهو 2 ملسو
 ؟ ال مآ ءاوس هلكأ ةرايزلا كرت دمعت نإ

 مبر 7 طقست ةرايزلا نأ > رثألا نم هتظفح ام ىلعغ : باوجلا

 ٠ ملعآ هللاو ٠ دمعلا ريغو دمعلا نم اقرف ظفحأ الو ك ة رجألا

نبملسملا لوق نم رثألا هب ءاج ىذلاو & سيمخ نب دعاج خيشلا : لاق



_ .٢٨٨٨ _ 

 طرشلا مقو ام اذإ ث ةرايزلاو جحلا ىلع ةرجألا ىف رظنلا هبجوأف ، اذه ف

 ىف ةرجألاب لوقي نم ىأر ىلع امهدقع لاح هب عطقف ، امهتيدأت ىلع امهيف
 & امهعم ءىشل وأ امهب كرتلا عم ث اهلحع ف هيأر هل حصي مل ش امهلثم

 رذعب نوكي نأ الإ ، هل ءىش الف الإو امهتاف نإف ع عيمجلاب ةقلعم اهنأل
 جحي نأ هرذع نمو ث امهنم هلمع ام رجآ هل نوكي نأل زوجيف ى هل حصي
 راد _قم الإ هب رجؤتسا دق ام هل نوكيغ ص روزي نآ لبن نم ، توميف
 . هرمأ نم اذه ىلع ةرجأ نم امهل ام ةلمج نم لوق لك ف ةرايزلل نوكي ام

 ة رجألا ء اش نإ 3 اهلمعي نأ هثرا و ىلع نإ : رخآ لوق . فو

 رهاظ هنأك ڵ دضلا ىلع هلباق امو دمعلا نيب قرفلاو س هل ءىش الف الإو

 هيلعو هب وه امب س دحاو لك ىق ةفرعم ىندآ هل نمل \ هلدع ف ىنعملا

 ل دب ام ،. هللا همحر { ديعس ىبأ خيشلا لوق ف نإو الآ 6 هلصأ ق

 ٠ كلذ ىف رظنيف ٠ ملعأ هللاو . اذه ىلغ قحلاب

 ةع امج كرتس ١ نإف : هل تلق ٠ جرفم نب دمحأ خيشل ١ نع : ةلأسم

 ؟ ءادغ دحاو لك ىلع مآ . دحاو ءادف مهيلعأ ۔ دص لتق. ق

 : لاق دق هنآ الإ ى فالتخا هيفو ٠ ادحاو ءادف مهيلع نآ دجوي ىذلاف

 دحاولا ىلع عقي اذهف م&١) ) اھدتمعضتشم ثمثكثنم هتلتق ثنتم و (

 ٠ ملعأ هللاو ٠ عمجلاو

 نم لوقل افالتخا هيف نأ حيحص : سيمخ نب دعاج ملاعلا خيسلا لاق

 دحاو لك ىلع نإ : لاق نم لوقتو ؛ عيمجلا ىلع دحاولا ءازجلاب لاق

 5 دحاو ءازجب مهيلع مكح اعيمج اوءاج نإ : لاق نم لوقو ؛ ءازج مهنم
 رخآ هاتآ امو ث ءازجب مهنم دحاو لك ىلع مكح نيقرفتم اوعاج نإو

 )١( ةيآلا نم ٩ ةدئاملا ةروس نم .



_ ٢٨٨٩ 

 5 هظفل ند هريغ ام الإ س هفرحي كلذك وهف لاق هنأ هنع هعفر نمع هباوج

 عضوم ا اذه ف ىنعم نسحآ ناكل هلصأ ىلع كرن ولو > هريغي هلديأف

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةدئاف متأو

 مرحملا مرثحأملا ق تلقو : حاضو نب حلاص خيسل : ذلا نع : ةلأسم

 ق ءاملا نم داحصب نأ هل لحبأ ‘ امرحم ما د ام ”ريلا ديص هيلع

 ؟ هايملا نم اهريغو ةيدوألا

 ح ةرايسللو مكل اعاتم ع هماعطو رحبلا ديص مكل هللا لحأ هنإ : باوجلا

 ائيث داطصا نإو ، رهاظ وآ داو ىف ناك ام امارح رحبلا ىف نوكي ال ام جرخم
 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةبعكلا غلاب ايده : لدع اوذ هيلع هب مكح ، كلذ نم

 هنأب هيف ليقو ، اذهب ليق دق معن : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ ىف رحبلا لثم

 نم ىلع ءازجلا ىف فلتخم نيمرحلا رجش ق آطخلاو : ةلأسم

 ءازجلا اضيأ فلتخم ريبلا ديص ف اطخلاو ، امرحم وأ الحم ناك س هأطخأ

 ٠ امزال هملعأ الف مرحلا ديص ق ةطخلا امآو ٠ نيمرحمل ١ نم هياصأ نم ىلع

 ةحصل ء اذه ىق هلاق ام ىنعم نسح : سيمخ نب دعاج خيشل ا لاق

 رجش نم ءىش ق آطخآ نم ىلع ءازجلا ىف ىآرلاب فالتخالا نم هاكح ام

 لوق ىلع ال ك ةكمل اذه ىف اهنأ ىلإ ةنيدملا ف بهذي نم لوق ىلع ك نيمرحلا
 ىف هباصآ نم ىلع ربلا ديص نم ءىش ف وأ ى نيلوق ىلع اهنإف ع هفلاخ نم
 هنأ الإ عضوم ا اذه ىف ع نبملسملا نيب ىأرلا نم هيف امل ع نيمرحملا نم لحلا

 . هيلع ءىش ال لوقلا رثكأ ىف

 أطخلاو دمعلاب هفلتأ نم ىلع ءازجلا نم هيف دب الغ مرحلا ديص امأو
) ٢ > راثآلا بايل . ٩ م (;



. ٢٩٠ 7 

 ريغ هنأكو ، هيف ءىش الف دمعلا نع جرخ ام هنأ ىلع لدي ام رخآ لوق فو

 نإف ه لصألا ىف فلاخ دق نمل هسفن ف ناك نإو ع لدعلا نم هبرقل ث ديعب
 ءىطخملا ىف ىضتقي لمجم لوق ىف ايأر هزاوج ىلع لد ام انباحصأ ضعبل

 ٠ هيلع ء ىش ١ل هنأ

 ، الوت اذه ىف نوكي نأل زاجف ث همومع ىف رهاظ نم هب ام حص نإغ
 نم هيف ءاج ام ىلإ عوجرلاف الإو ارظن هلاق نم دنع ىآرلا هبجوآ امك

 مل ىآر نم ذش امل عابتألا نم ىلوآ ارثآ قافتالا هبشي ام ىنعمب هباجيإ
 5 هلطبيام هيف نوكي الآ اذه ىف ىسعو س حيرصت ى هتبثآ نإو ، هلدع حصي
 ٠ كلذ ىف رظنيف ٠ ملعأ هللاو ٠ هبنر نع هطحت ام مدعل هيلع دريغ

 نميغو : هللا همحر س سيمخ نب دعاج ملاعلا خيسلا نع : ةلأسم

 امهنيب مآ ؟ ال مآ أطخلا و دمعلا ىف ءازجلا هيلعآ مرحلا دعص نم اتالب لتق

 ؟ قرف

 لوقلاو ءازجلا ىف امأف 0 منإلا ىف الإ امهنيب قرغ ال هنإ لي دق : لاق

 ىف لدي ام رخآ لوق فو مكحلا ىف ءاوس ىلع ث آطخلاو دمعلابو هنآب هيف
 ٠ كلذ ىف ام رهىنآ هلبق ام نآ ريغ ( هيلع ءىش ال هنأ ىلع ءىطخمل ١

 وهف ؤ هلاح ىف امرحم سيل عضوم ا اذه ىف هلتاق ن اك ناف : هل تلق

 / ؟ كلذك

 مالسإلا نيد ف مرحملاو لحملا ىنع مارحلا نم هنأل ٠ معن : لات

 . لاح ىلع ىآر وآ نيد ف ، لهج وأ ملعب ث هدمعت نمل هزاوج ىلإ ليبس الف

 ؟ مرحم هلتت نأ الا لاحلا ق ناك ناف : هل تلق

مهلوقل ، قحلا لهأ دنع آاطخلاو دمعلا نيب قرفلا مضوم اذهف : لاق



 س ٢٨٩١

 لوت ق و . هيف ء ىش ال هناغ ء ةطخلا ق ال دمعلا ف منإل ١ و ء ١ زجل ا هملع نإ

 ام نأ ال ١ ح ملظ نم هم ام مدعل ئ مثإ نم ه ادع ام نود ع ١ زجل ١ هيف نإ رخآ

 ٠ كلذ ىف ام رثكآ هلنق

 ؟ هلح عضوم ف % هلتق ل اح هم ١ رحإ ىسن نإف : تلق

 ء هي ؟ةاطخآ وآ هدمعت نإ مكح نم ث ءازجلا ىف هب ام ىلع وهف : لاق

 نم نوكي نأ حصيال هرمآ نم اذه ىلع هنإف © منإ نم هيلع داز اميف ال

 هل هزاوجل ث همارحل كاهتنالا نم ال همارحإل هنابسن لاح هدمعت نإو هدوز

 ٠ هلصأ ىف

 ىلإ عجريب نأو دب الف هلاوز دنعو ص هلثم ىلع مرحي هي امل ضرع امنإ و
 هلتتل ٥هدمعت ق ءا زجلا همزل نإو وهف 7 نبح هركذب نأ ةف ڵ هلح

 ٠ كلذ ىف موثأمل ا لاح ىلع مونأم رغ

 ؟ هب امل س ان ريغ امرحم هلتق دمعتف مرحل ا ىف ناك ناف : هل تلت

 هل سيل الم هللا مرح ىف ىتآ دق هنأل & همنإل مظعأ هملظ ف وهف : لاق

 ح ىلاعت هللا ىصاعم نم ناهجولاف ع همارحإل اركاذ دمعتف ث همارحل لاح ىلع
 كس الو س كلذك هارأل ىنإ ؟ ارزو دشأو رمأ حبقأ نوكي ال اذه ىلع فيكف

 ٠ كلذ ىف ىدنع

 ؟ مرحلا ىف هضعبو لحلا ىف هضعب ناك نإف : هل تلق

 ىلع لدي ام رثألا فو ، ىلوآ هب نوكي نأ مرحلا ىف ىسعف : لاق
 ه كلذك هنأ

؟ نوكي ام “ لحلا ىف هحبذو مرحلا نم هجرخآ ناغ : هل تلق



٢٨٩٢ 

 هملع ؤ هلعف ىلع ءا زجل ١ ق كش ال و & مرحل ١ ديص نم وهغ : لاق

 ٠ كل ذك وهف ئ هلهج وأ

 هيلعأ س همارحإ ىف مرحلا هب ىلوأ امل اذه وحن نم هلتق نإف : هل تلق

 ؟ ال مآ ءا زج هي رمآ نم دح ١ و لكل ءا زج

 ٠ كلذ ىف ىفكي دحاولا ءازجلا نإف س كلذك هنأب هيخ ملعأ ال : لاق

 كلانه هحب ذب نآ هل له ء م رحل ا هلخدأ و لحلا نم ه ذخأ ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ ء مرحي نأ ليق نم ؟ هلكأيف

 ٠ كلذ نم هل عنملاب ليقو ٠ لوقلا ضعب ف ٠ معن : لاق

 ؟ هحمي ذق لحل ١ ىلإ هجرخأو ح لحف مرحل ١ نم ٥ ذخأ ناف : هل تلق

 ٠ هلتق نم ىلع ءا زجل ١ هيفو ٠ مرحل ا ديص نم وهف : ل اق

 لصلا ىلي راص ىتح ث ادمع مرحلا نم هبرفن وه نإف : هل تلق
 ؟ هذخأف

 ٠ هلتق نإ ء ازجلا نم هل جرخم الغ | هنع ىهن دق ام ىتأ دق : لات

 ؟ هذخأ نأ دعي نم هقلطأ وه ناف : هل تلق

 ةيوتل ١ دعي نم هيلع ءىش الف هلعف دقو | هب رمؤب ى ذلا وهف : لاق

 ٠ كلذ ىف

 نأ دعب نم هحبذو س دعب مرحي املو ث لحلا نم هذخآ نإغ : هل تلق

٠ كلذ ىف ءا زجلا هيلع نوكي نأل لهآ وهف : لاق



_ ٢٨٩٣ _ 

 ؟ ال مأ هلكأي نآ هلأ مرحأ ىتح هكرتف لحلا ف هحبذ نإف : هل تلق

 ٠ ءازجلا همزل هلكأ نإف ، عساولا نم ملعأ ال : لاق

 ؟ هل لحيأ همارحإ نم لحي ىتح هكرت نإف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىعم اذكه : لاق

 ؟ هلو هيلع اذام ، لحآ ىتح هضعب هنم لكأ نإف : هل تلق

 لوق فو ؛ هلعف دق امل ءازج س لكأ ام ةميق همزلي نآ ىسعف : لات

 ء همارحإ نم لحآ نأ ىلإ هدي ف ىقب امو ث هلكأ ىف ءازجلا هيلع نإ رخآ

 ضعبو س هنفدب رمأي ملو ، ههرك ضعبو ك هلح نم عنمي ام هيف ىل نيبي الف
 ٠ همارحب الو هلالحب عطقي ملف ء هللا ىلإ هملع در

 ؟ مرحلا ىف هتقلطأ لحلا نم همارحإ ىف هذخآ نإف : هل تلق

 نإو ، هلدع ىف ءازج هيلع ىرأ الف & هلثم ىلع نمأ عضوم اذهف : لاق
 ةبوتلا دعب نم هب ىفكو ، هعوجر نم اذهف هل زاج ام ىلع ال هذخأ ى زاج
 ٠ هعون ف

 ؟ مرحلا هلخدأ نآ دعب نم لحلا ىلإ هدر نإغ : هل تلق

 هنأل ، لحلا ىلإ مرحل ا نم ءادتبالا ىلع هجرخآ نمك الإ هارأ ال : لاق

 ، لوقلا نم هيف ام ىنعم هقحلي نآ نم هلدب الو & ه دص نم راص دق

 ءازجلاب ليق ول لب ص هلثمل درلاف الإو س ردق نإ مرحل ا ىلإ هدري نآ هيلع نأب

 . هلتق نم دشأب سيل هجارخإ نأل ، هدعبأ مل

 9 هل ءزجم لحلا ف هلاسرإف ، مرحلا ف هب لخدي مل امو : هل تلق
٠ هيلع ء ١ زج ال و



_ ٦٢٩٤ 

 نم هيف هلسري نأ .هل زاجف هنم هذخأ هنأل هارأ اذه ق امآ اذكه : لاق

 كلذ ف ىرآ ام حص نإ هيلإ لقتنيف مرحأ نم مكح هيلع لخدي نآ لبق ٠

 رخآ هلوانتف ث هل زاج ام ىلع هلسري نآ دارأ ناك ناف : هل تلق

 ؟ همكح ىف لوقلا ام ء هيلع هفلتأف هيدي نم

 ىلع هلسرب ىتح 0 هنامز ىلع هيدب ق ما د ام \ هنامض ى وهف : لاق

 ٠ هل ز اج ام

 ؟ ءازجلا امهيلع هقلتمو اذه ىلع هذخف : هل تلق

 ليقو ؛ ناءازج لوقلا ضعب ىف امهيلع ، ناكيرش امهنأل معن : لاق
 ٠ دح ١ و ٤ْ ا زج

 ءازجلا ىلإ هيف اولزنو ث هلتق ىف اوكرتشا ام اذإ ةعامجلاف : هل تلق
 ؟ مهيف لوقلا ام

 الإ مهيلع سيل ليقو ؛ ءازج مهنم دحاو لك ىلع نإ ليق دق : لاق
 .مهنم دحاو لك ىلع مكح ىدارف اوءاج نإ رخآ لوق فو 3 دحاو ءازج

 ٠ دحاو ءازجب مهيلع مكح اعم اوءاج مه ناو ك ءازجب

 ؟ هلتتف ادحأ مرحلا ف هيلع لد نإغ : هل تلق

 هبف املو ؤ مل اظ هل سيل ام عضوم ىف لادلا نأل س هئازج ق وهف : لاق

 ٠ كل ذ ق فلتخي هنآ ملعآ الو ‘ كىرش ١ ذه ق هل وهف ئ م راغ نامضل ١

 امرحم وأ الحم وأ همارحإ ىف هيلع لدف لحلا ف ناك نإف : هل تلق
 ؟ ٨اأتتقف

 3 هيلع وهف هتلالد نم ناك امب لتق نإف ع هل سيل ام هيف ىتأ دق : لات
٠ كلذ ف كش الو



_ ٢٩٥ 

 ؟ الوآ هيلع لوقلا نم لدي امب حيرصتلا لثم هيلإ ةراسإلاف : هل تلق

 ىف امهيف حصي هنأ ملعأ الو ، ءاوس امهغرع نم قح ىف امهف : لاق
 ٠ كلذ الإ اذه لثم

 لصحم وأ مرحم لحلا وأ مرحلا ف اذه ىلع هلتق نإف : هل تلق .
 ؟ هيلع وهف

 ٠ كل ذ نيب ام قرف م دعل > كل ذك وه ٠ معن : ل ات

 هذخآ ىلع مرحيآ لحلا ى هيلع مرحم ا ةلالدب لحم هذخآ ناف : هل تلق
 ٠ لحي مآ

 نم هلصأ ف هنأل ، هيلع هميرحت ىلع لدي ام هيغ ىل هجوتي ال : لاق
 .هل زوجي الآ همكح ىف حصي فيكف % هيف هلام ىتآ دتو ث هلثمل لالحلا

 ق كلذك ها رأ ال ىنإ ؟ هملظم هيلع هلد نم مثإ نم ن اك ام ريغ ءىشل ال

 ٠ كلذ ف ىدنع اميف ى اميرحت هيف رثؤي نآ هيلع زوجي نأ نم هدعبل س همكح

 ؟ هلتقف امرحم لحلا ىف هيلع مرحملا لد اذاف : هل تلق

 ح ءازجلا هيف امهيلعو ، هلكأي نآ دحأل زوجي الف ى مارحلا نم وهف : لاتق
 ىأرلا هيلع لخدب نأ حصي امنإو ئ امهل هموزل ف فلتخي هنأ هملعأ الو

 ٠ كلذ ريغ ال نآءازجو دحاو ءازج هنأب % هيف لوقلا ةهج نم

 ؟ لحلا ىف هلتقف امرحم لحم هيلع لخد : هل تلق

 ق هلتق هنأل لحمل ال و و مرحم لحي الق س هم اكحأ ق م ١ رحل ١ نم وهغ : : لاق

 ٠ هيف ام ءازجلا نم هيلعو ى همارحإ

؟ ال مأ هلتاقل كيرش عضوملا اذه ف لادلاف : هل تلق



٢٨٩٦ 

 ىف هعم كيرش هل نوكي نآ نم همارحإب هملع عضوم ى هل دب ال : لات
 ق بج ١ ول ١ نم هفرعأ ا هم رغ ق امأف ء هل زوجي ال ام ىلع هلد هنأل ح همئإ

 نم هيلع سيلف مرحم هلاح ق هنأب ملعي ال ن اك نإو ٠ هلتاق ىلع الا همكح

 ٠ كلذ ىف هل هنم ناك ام هزاوجب لاح ىلع ءىش هرمأ

 ؟ مرحم وآ لحم نم مرحم هع اب ناف : هل تلق

 ٠ لصأل ١ ق دم اف هنأل ل دعل ١ ق در عيبل اف : ل ات

 ؟ مرحم نم لحم هعاب ناف : تلق

 ٠ ءا وس اهلبق نم ىتل ١ و ٥ ذه ق لوقل اف : ل ات

 هحيذف ايح لحم نم مرحم ء ١ رشل اب ٥ ذخأو لح نم ناك ناف : هل تلق

 ٠ ام رحم هل اح ف نكي مل نم

 الو الحم ث هريغ همعطي نأ الو هلكأي نأ همارحإ ف نمل زوجي ال : لاق
 ٠ امرغم ءا زجل ١ نم هيف هل دم الو . امرحم

 هحيذف هدي نم رخآ ٥ ذخأو 4 هليبس ىلخي نأ دا رأ ناف : هل تلق

 ٠ هرمأب ال

 هدي ىف دعي هنأل ، همرغ نم آربي الف هيلع نوكي نآ همكح ىف ىسعف : لاق
 ٠ هل زاج ام ىلع هثا رشل ضرعن دقو

 ؟ ال مآ نامض هدي نم هذخآ نمل همزلي اذه ىلع هل حباذغ : هل تلق

 نم ملسيف > هيف لخ د امم ح رخي نأ دا رآ ال هنأل ٠ معن : ل ات

٠ هلجآ نم هب ام ىلع ىقبف ، اهرك همارم نع هلاحآ س هئازج



_ ٢٨٩٧ 

 مرحل ا نم وآ ث هلاح ىف امرحم هداص نم دي نم هلوانت ناف : هل تلق

 ؟ كلذك هيف لوقل اف هل اسرإ نم ىون ام دعب نم اضرلا ىلع ال

 ٠ كل ذ ق ىعم اذكه : ل امت

 هيلع هفلتأف هيدي نم عضوملا اذه ىف هلوانت نم ناك نإف : هل تلق
 ؟ هل عئابلا وه

 ذخألاب اذه : هملظ ىلع امهنواعتل ، همرغ ىف ناكيرش امهف : لاق

 ٠ لدعلا ى امهل زاج ام ىلع ال ، ضبقلاو ءارشلاب : كاذو ث لنقلا و عيبلاو

 ؟ هلبق نم ىذلا ف نوكي اذه ىلع لوقلاف : تلق

 4 مرحم نم هع ايغ لحم نم ه ذخآ دقو { لحم نم هنوك ف كاذ ٠ ال : لاق

 هملس ام در الإ هيلع ءىش الف ع هلال ذخآ هيدي نم هلوانتب وهف لطاب عيبلاف

 ٠ كلذ ىف ةميق نم هيلإ

 ؟ هيلإ هدري نأ هضبق دعب نم هل لهف : تلق

 هدي نع جرخي مل هنأل ڵ هيلعو كلذ هل نآ هيغ ىل عقي ىذلاف : لاق

 ٠ هكالمأ نم هريغك وهف > ١ ذه ىلع دعم عيبل اي

 ؟ هلالس نم مرحلا وأ لحلا ىف هتقلطأ وه نإف : هل تلت

 ه رآ ام حص نإ هير ىلع هفالتإل ئ هيلع ةميقل ١ و &{& هيغ ءا زج الف : ل ات

 ٠ كلذ ىف

 رسغل زوجيآ ؟ هل مرحم ا ء ارش نم اذه ىلع ريغلا هحيذ ١ ذاف : هل تلق

 ؟ هولكأب نآ نيمرحملا

الإ و س نيلحملا نم دحآ هحبذ نإ : نيملسملا لوق ف ث ىعم اذكه : لاق



 س ٢٨٩٨

 بصخغل ا هجو ىلع نوكب ام لح ق فلتخمو ئ مرحم هلتق ام لكآ زوجي الف

 عيبلا نإف ع مرحأ نمل الإ ، زاج اذه نم ملس نإف ث هميرحتو ةقرسلا وآ
 ّ آ هزاوج نم عنميف ى لاح ىلع اميرحت ٠ هيف رثؤي ال هداسف ق هسفن

 ٠ هداقعنا ةحص مدعل

 ؟ هحيذف عئابلا ىلإ هدر نإف تلق

 عيبلاف الإو ث همارحإ ف نوكي نم ىلع ال ، لالحلا نم وهف : لاق
 ء هدعب نم الو لاحلا ق هليزيف ث هتحابإ نم هب امع هليحي الو « لطاب

 ٠ كلذب هميرحت ىلع لدي ام مدعلا

 ؟ مرحلا ىف الخاد هباصأف لحلا ف هامر نإف : هل تلق

 ىق هعم و هبلع عقي ن لبق ، هيف لخد ام مك هل نأل هلكأي ال : لاق
 ٠ كلذ لاح

 ؟ لحلا ىف هباصأف مرحلا ف هامر نإغ : هل تلق

 ىسعو ض ءازجلا هيغ همزلآف س ههرك نم ضعب هلكآ هرك دق : لاق

 ٠ هب اصأ ام مكح هيلع و هل نوكي نأ نم دعيي الآ

 ؟ هريغ مرحلا ق باصأف لحلا ف هامر نإو : هل تلق

 ٠ ءازجلا نم نبيرثكألا لوق ىلع هيغ هل دب الو ء اطخلا نم وهف : لاق

 دعب نم مرحلا ى هباصأ ىذلاب ةرطاخملا ىلع هامر نإف : هل تلق
 ؟ ٦1 ر نأ

 نإو ، همرغ موزل نم ابرق رثكأ همكح ىف نوكي نأ اذه ف ىسعف : لات
 هلعف نم هيلع عقو امب هدري مل ام ث لاح ىلع اطخلا نم جرخي ال ناك

. :ه ةيرق ىف كلذك وهف ، هرمأ نم ااذه ىلع .



_ ٢٨٩٩ 

 ؟ مثإلا نم هيف نوكي ام وآ مرغلا نم رذعب هب ىذلا اطخلاف : هل تلق

 ٠ هركذي ام ريثك اذه لثم ق هنإف هب ىنفرع

 فو ، كلذ ىف د صق نع ال ءىطخيف ،هباصآ ام ديري الآ وهف : لاق

 ىنعملاف ىظل نم ناك نإو ٠ هريغب ءىطخيخ هل لحي ام ديري نأ : رخآ لوق
 ٠ ديرأ امل عمجأ امهبآ رظناف > دحاو

 ب اصأف { هيلع هم ا رحل هل سيل ام لحل ١ وأ مرحل ا ف ىمر ناغ : هل تلق

 +٠ هدصق نع ال هي اصآأ هنأل 6 هدمع نم ال هئطخ .نم وهف : ل ات

 نم ث هريغ ىف آطخأف ، مرحل ا ىف ديصلا نم ائيش دارأ نإف : هل تلق

 ؟ هديص نم نوكي ام عون

 هنم ءىش ىاف ٠ ديصلا هب دارأ هنأل ى اطخلا نم ال دمعلا نم وهف : لاق
 )وجيب ال امم هناغ 3 هيف ١ ذه ال ! حصي نأ زوجي نلو ك ٦ مجم هم زل 7 عقو

 ؟ هدصق ف ء ىش ريغل ىمر نإف : هل تلق

 ء مالسإلا نيد ىف ، لاح ىلع ثبعلا نم هنأل { ما رحلا نم وهف : لاق

 . همكح ق ؟اطخل ا نم وهف { م ١ رحإال ١ مم لحل ١ ف و مرحل ١ ق هي اصأ امو

 ٠ هلعف نم هيلع عقو امي هدرب هنأل

 ؟ ءاوهلا نم لب ضرألاب ال هامر نإف : هل تلق

 وهف ص ءامسلا تحت الع نإو ، ضرألا نم هتحت ام مكح هلف : لاق

. كلذك



٣٠٠ 

 ئ مرحل ا ىف اهع رفو © لحلا ىف اهلصآ ةرجش ق ن اك نإف : هل تلق

 ؟ عورفلا نم ءىش امهنم لك ىف اهل ناك و ص اذه نم سكعل ١ ىلع وآ

 هنأل ۔ مرح وآ لح نم[ ء اوه ف نوكب ام مكح هل نأ رثألا ىفغ : لاق

 ء رظنلا ق حصي الآ ىسعو ٠ اذه ى فلتخي هنآ ملعأ الو “ ٥ ديص نم

 ٠ كل ذ ق ٥ ول ات ام ال !

 همارحإ ةلاح لحلا ىف وآ مرحلا ىف هل لقع ال نم ىرغآ نإف : هل تلق
 ؟ ١ اةقف

 ٠ هل زاج ام ىلع ال ص هيف هلعف امل ءازج هيلع وهف : لاق

 نم لكأف 6 ١ ز اي وآ 6 ١ رغص وأ 3 ايلك م رحل ١ لخ دآ نميف : هل تلق

 ؟ هدص

 ٠ هيف لتق اميف هيلع ءا زجلا : ل اق

 ام ىلإ هزواجغخ ٨٧ ديص نم لحلاب ام ىلع ه رغآ وه ناف : هل تلق

 هنأل ص هل لحي امم ال هنأل ى هلسريف ه ذخأي ن الإ هيف هل سيلف : لاق

 نمآ ىلع هسفن ف و ؤ هلعف دق ام هم درب امل و هلتق ناغ > مرحلا ديص نم

 ٠ هيق ءا زجل اف ةفاخم ق ن اك نإ و ؤ هيلع ءىش الف ٤ مرحل ا هلوخ د

 ؟ كانه هكسمأف مرحلا هب لخد ىتح هعبتا ناف : هل تلق

 نإو 4 هتقلطأ ايح هكردأ نإف ٠ هدص نم هيف هلوخدب راص دق : لاق

 مرحلا هلوخد نم جرخم لاح ف هل نوكم الآ الإ هيلع ءىش الف اتيم هدجو

٠ كلذ ىلع همزلت نآ ىسعف ص هلاسرإ نيح هنم هبرقل ڵ هكسمي نآ لبق



_ ٢٣٠٧١ 

 هنأ الإ ، لحلا ف هرهق نآ هدعب نم مرحلا هب لخد نإف : هل تلت

 ؟ايح هدجو

 ام حبذ عنمي نم لوقل ع هزاوج ف فلتخي نأل زوجي نآ ىسعف : لاق
 ٠ كلذ زاجآ نم لوقو ؛ ايح ديصلا نم مرحلا ف لخدي

 نم هنأب هيف لوقلاو ٠ هيف ءىن الف : لاق ؟ انيم هدجو ناف : هل تلق

 ٠ لحل ١ ديص

 ام دعب مرحلا لخد نإ نوكي اذه ىلع ، لحلا ى هامر امو : هل تلق

 ٠ ٥هوربتعاغ ىأرلا لهأ نم ال ىنكلو اذه 1 ىعم اذكه : لاق

 هلا له ء هلثم نم تومب ال احرج هحرجف لحلا ف ٥ امر نإف : هل تلق

 هنأ ىل نيبي ىذلا : لاق ؟ ال مآ هلتقيل مرحلا هلوخد دعب ىرخآ هيمري نأ
 ٠ كلذ نم دبالوء هيلع ءازجلاف هلعف نإف ث هل سيل

 هريغي نآ همارحإ ف هل لهف ء ديصل زاب وآ بلك هل ناك نإف : هل تلق
 ٠ كل ذل ام رحم وأ الحم

 ٠ كلذ نم لتق ام ءازج همزل لعف نإف « اذه نم هل عنملاب ليق دق : لاق

 لجأ نم رىكنأم هدمعم هغ رفآ وآ ؟ ديصل ا نم ١) ( هريسك امو : هل تلق

 ؟ هم هنم ن اك ام

 !ريي ىتح هيقسيو همعطيو هربجيف هب موقي نأ هيلع نإ ليق دق : لاق
 ٠ هرسك نم

 )١( هرسك ىف ببست ام ديري : هريسك .



_ ٢٣٠٢٣ 

 ؟ )٢( نيس ىلع ربج وأ أربي نأ لبق نم تام نإف : هل تلق
 رادقم همزل نيسث ىلع ربج نإو ث ءازجلا هتومل هيلع نإ ليق دق : لاق

 هل نإ : رخآ لوق فو ؛ هيف ىدنع اميف ، هيلع هب مكحي نم رظن ق هباش ام
 4 رظ ان هيق انآ و ١ ٥ ٠ رآ ىتح « هب لوقآ ال ىنأ ال ١ ح هل دم هيلع نأل ح هلكآم نأ

 ٠ نيح دعب نم ولو

 ناريطلا ىلع ردقي ال راص ىتح هفتنف ةشير هنع لاز نإف : تلق

 ؟ هلاح ىف

 ىتح هيلإ جاتحي ام عيمجب هل موقي نأ هبلع نإ مهلوق ىفف : لاق
 ءازجلا نم هب ام همزل ‘ هلبق نم تام ناغ ئ هيلع ناك ام ىلإ دوعي

 ٠ لاح ىلع

 ىتح ث هصالخ ىلع ردقي وهو هكرتف ى هزاب وأ هبلك هذخآ نإف : هل تلق

 ؟ ٥ رهق ق تام

 ٨ هي ايسأ نم ءىنل وأ هرمأ نع نوكي نأ همزلي ال آ ىسعف : ل ات

 ٠ كلذك وهف الإو

 ام ث كله ىتح ءىش نم ههيسنأ ام وأ اباي هيلع قلغأ ناف : هل تلق

 ىف فلتخي نأو دبال أطخلا فو & ءازجلاب هيلع مكحي دمعلا ىفف : لاق

 ام رظن ىلع الإ ث همزلي نأ نم هيق دبال هنإف ف مرحلا ديص ىف ال ص هموزل

 ٠ .لاح ىلع باصلا نم جرخي ال هلعلو ث رثآ ىف هب ىتؤي دق

 ؟ هلتق وآ هرسكف راهن وأ ليل ىف اذه نم ءىش ىلع ءىطو ناف : هل تلت

 اطخ : نيش ىلع )٦٢(



 _ _ ٣٠٣

 عضوم ف مكح نم هيفام ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 ٠ ىرخآ ةرم هنداعإ نع ىفكو ص دمعلا وأ اطخلا

 اهب رم ام هران ف قرتحاف عساولا نم هدارأ امل دقوأ نإف : هل تلق
 ؟ ل اح ىلع ٥د ري مل و

 ٠ هيلع ءىش ال نأ وجرأف : لاق

 وهو همحلي وأ ث مرحلا ىلإ لحلا نم ىح ديصب لخد نإف : هل تلق
 ؟ هيغ لوقلا ام ، لحم

 هلنق ناف 6 هزجي مل نم لوق ىلع % هنغ دي محلل ١ و هلسري ىحل اف : ل انن

 6 هلعف نمل ڵ ءازج نم هيف ام همزل ث ريغلا همعطآ وآ هلكأف محللا ذخأ وأ

 ٠ كلذ ق هيلع ءىش ال و هل وهف هكلم نم ر اص دق هنإ : رخآ لوق ق و

 ؟ مرحل ا ىف لهأت ىتح هدب ىف هك رن ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىأرلا نم هب ام .ىلع وهف : لان

 نم نوكي مآ همسأ ف ديصل ١ نم. ىقبيآ .ء لحلا ف لهأت ناغ : هل تلق

 ١ ؟ همكح ىف ةيلهألا

 اعبت نوكي نأ نم مكحلا ف دبالو ء اعيمج امهب هيف ليق دق لاق : لاق
 مبضومل ااذه ىف لوقي نم ى آ ر لعلو امهنم لوق لك ف مسال ا نم هلأ

 ٠ كل ذ نم حضألا ١ وه نوكي نأ هل اقتن اب

 دمعناب هلعفو ع زوجي .ال مرحلل لحلا وآ مرحلا نم ديصلاف : هل تلق
 ؟ ال مأ ًربيل

 فيكف هنع هللا ىهنل ىأر الو نيد ف هريغ ال كلذك وه ٠ معن : لاق

؟ كلذ ريغ هيف نوكي نأ حصي



 ۔ ٢٣٠٤

 ؟ هيف لوقلا ام ديصلاو معنلا نيب دلوت امو : هل تلق

 هنآ ف فدالتخالاخ ال ! و ديصل ١ نم ىه تن اك نإ همأل عبت وهف : لاق

 ٠ كل ذ ق ١ رتؤم هت دجو ام ىنعم ىلع ح هي ىلوآ امهيأ

 ؟ ديصلا نم نوكي ام لكأ ىلإ عوجلا هرطضا نإف : هل تلق

 ربغ هنأل كلذك وهو س رارطضالا لاح ء هل هزاوجب هيف ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ملعأ ال و 4 رايتخال ١

 ؟ هلاح ف هسفن ىبجي امهيأ نم هعم ةتيم ا دجو ناف : هل تلق

 ٠ ديصلا نم ليتو ث ةتيملا لكأي هنإ ليق دق : لاق

 ؟ ادبآ ةتيملا لبقي مل نإف : هل تلق

 هيلع سيل ذإ & لاح ىلع ديصلا نم نوكي ام ىلإ اهعديلف : لاق
 هرضي ام ىلإ عرشلا ىف هادآ امبرلو ث مبطلاب هلبقي ال امب فلكتي نآ هل الو
 ؟ هل زوجب ال ام همزلي فيكف 0 هلام ىف هدعب وأ ، هلاح ىف

 ىردي ال \ د۔سص محل هيغ ماعط ىلإ همارحإ ف ىعد نإف : هل تلق

 ؟ هم زلم ام ه دعب نم هعم حص مث 6 هنم لكأف > همي

 نأ لبق نم هلكأ امنإ هنأل ، هيلع ءىش ال هنإ هيف ليق دق : لاق

 6 رذعب هئازج نم ىدنع اميف هب امل الإ س همعطآ نم ىلع ءازجلاف ح هملعي

 . كلذك وهف الإو

 عضوم ق هلنق نم ىلع هنم دي ال ديصل ١ ق ءا زجل اف : هل تلق

 +٠ ى آ رل ١ عضوم 1 هم زل نم ى آ ر ىلع وأ ع امجإل ١ ق ك همو زل

٠ كلذ ف هربغ ال كلاذك وه ٠ معن : لاتق



_ ٣٠٥ 

 همزلي ام عضوم ىف ديصلا نم هلتق ام ءازج ام ىنربختف : هل تلق

 ٠ هب ىل زيجي ال وآ

 هب مكحي معنلا نم لتق ام لثم ءازجف ( معن : لاق

 م اعطإلاف الإو ، هدجو نإ )١) ) ةيعكلا غل اب ايده مكنم لدع اوذ

 فصن لك نع مايصلاف الاو س هيلع ردق نإ ؤ ةميق نم هل ام رادقمب

 ىأل ث ءايشألا هذه ىف رايخلا هل نإ : رخآ لوق فو ؛ اموي ربلا نم ع اص

 ٠ كلذ ىلع لدي ام هللا مكح ىق نذا ث رانخي اهنم ءىن

 همتآ وه ناف 0 مويل ا نود ام هنع ىزجي ال هنإ هيف ليق دق : لان

 ٠ كلذ نم دب ال اماعط هجرخآ الإو س امابص

 هذه ىف ريخم هنأ ىلإ بهذي نم لوق ىلع ءازجلا ف لهف : هل تل
 ؟ ال مآ ث ءاشي امك ، ىقب امع موصيو س هضعب نع معطي نآ ءايسنألا

 ح هلك هنع معطي نآ الإ هل سيل ليقو ؛ لوقلا ضعب ىف ٠ معن : لات
 ٠ كلذك هموصيو

 ؟ ال مآ ءاش امهيأ مدقي نأ هل زوجيف : هل تلق

 ن هماعطإ ف هل دب ال هنأ الإ ، هزاجأ نم لوق ىلع ٠ معن : لاق
 ٠ همايص نم رطفي نآ لبق نوكي نآ نم ى هرخآ

 ؟ ال مآ هقرفي نأ مصلا ىف هل لهف : هل تلق

 )١( ةيآلا نم ٩٥ ةدئاملا ةروس نم .
 ) م ٢٠ _ ج راثآلا بابل ٢ (



٢٣٠٦ 

 نوكي نأ همامتل هطرش نم ال ت هقيرفت نم عنملاب هيف ليق دق : لاق
 فلتخي هنآ ملعأ ال و ؤ لطب رذع ريغل هقرف نإف ٠ هم ايآ ق »)صتم

 ٠ كلذ ىف

 ىدهي نأ س ديصلا ءازج ى ، ىأرلا اذه ىلع هل لهف : هل تلق
 ؟ همامتل موصي وآ معطيو % هنم ءىش نع

 امات الإ نوكي ال ىدهلا نأل ؤ زوجب ال هنأب اذه ق ليق دق : لاق

 هنأ ىردأ الو ص لثملا نم ءىش ىف وه سيلغ الإو ى لدعلا لهآ لوق ىف

 ٠ هما رحإ ق اذه الا حصي

 . رايخ اهيف هل نوكي نأ ىعم نم لوق ىلعو : هل تلت

 دجو نإف ، اهموزل ف بيترت نم ةيآلا ىف ام ىضتقم ىلع ىهف : لاق

 نآ هل سيلف ث هيلإ هب غلب ءىش ف هيلع هب مكحي نأ دعب نم ىدملا
 لدعي نأ هل زجي مل م اعطلا ىلع ردق ناف 6٧ هنع ه زجعل الإ هدعي معطي

 لوقلا اذه فق ىلع فلتخي هنآ ملعأ ال ام اذهو ص مايصلا ىلإ هنع

 وهف الإو ث هيلع ام مدق ام مدعل الإ ى هل حصي ال هنأل ث اديآ هيف

 ٠ كلذك

1 
 ردقي ملف ، ىدهلا نع ه زجعل ماعطإل ا ىف ذخآ وه نإف : هل تلق

 ٠ هم امت ىلع

 دق ام لمهيغ ، هماينص ىلإ هنع لدعي نآ هل نإ ليق دق : لاق
 5 همعطي ام ىلع ردق ام ىتم ث اماعط هب ادب امك همتي وآ ، هماعط نم هجرخأ

 غ همعطأف هجرخآ امب دتعي نآ هل نإ : رخآ لوق فو ؛ امايص هيدؤي الف
لقأ ىقب نإف ٠ همتي ىتح ، اموي نيكسم .لكل امع ع موصيف هنم ىقب امو



_ ٣٠٧٣ _ 

 ىفغ الإو س هماص وه نإف ٠ موي نم لقأ هيف ىزجي الف ،© ع اص فصن نم

 . ٠ كلذ نم دب الو س هماعط هيلع نإ لوقنلا

 ىلع هل زوجيأ ٤ ماعطلا و ىدهلا همدعل ماص وه نإف : هل تلق
 ؟ ال مآ هترفي نأ لوقلا

 نأ ء موصلا نم اذه لثم ى هل زوجي ال هنإ ليق دق : لاق
 5 رذعل الإ لاصتالا هطرش نم نأل ، مويل ا ىلع داز ام

 ٠ لاح ىلع هل حصي الف الإو

 هنأ الإ س رطفي نأ هعم هل زاج ، رفس وأ ضرمل هقرف نإف : هل تلق

 ٠ همايص ف ذخأ ٧ هضرم نم قافآ وآ 6 هرفس نم عجر نأ 11

 > همامتب لوقي نم ىآر ىنبجعبو > .هداسف ف فلتخي نأ ىسعف : لاق

 نم ناك امو ‘ كلذ نم دشأب اذه سيلو ئ ناضمر ف هل زيجأ دك هنأل

 ق هسىفت ىلع هفاخ شطع وأ | هموص ىلع هعم ردقي ال ضرمل ٥ رطف

 ٠ هرذعل برقآ وهف ؤ هموب

 ؟ سافنلا وأ ضيحلاف : هل تلق

 همارحل ىلب كلذك سيل وآ ث امهب ىلب نمل رذعلا نم امهف : لاق

 ٠ لاح ىلع امهعم

 ؟ ناضمر رهش هفلع عطق ناف : هل تلق

 ىف ذخآ ، هموي نم هرطف دعب حبصأ نإ هنإ ليق دق : لاق

٠ كلذك وهف .ال او 4 لطي هنيم ام لصنف هل حص ٧ هموص نم ىقب ام م امتإ



_ ٢٣٠٨ . 

 هل حصيآ . ٥ رفس م ايآ ناضمر رهش ف هماص نإف : هل تلق

 ؟ ال مآ % هيزجيف

 ةلاح هادع ام هيف موصي نأ نم ؤ ٥ رهش ق هل عنمل اي ليق دق : ل ات

 ٠ هل ه زا وج ال ام زيجيف ح حصب نأ زوجي اذه ىلع فيكف . ٥ رطخ

 ٠ ىنفرع ؟ وه ام ءازجلا اذه ف ىدمهلاغ : هل تلق

 ء زجلا هم غلب نإ . منغلا وأ رقبلا وآ لبإلا نم نوكي دق : لاق

 ٠ كلذ ىلا

 ؟ هب لمعي اذامو : هل تلق

 ةثالثلا نم ث نيملسملا ءارقف ىلع قرفيف حبذي هنإ ليق دق : لاق

 4 لوقل ١ رثكأ ق ةع امج ن انشال اف ال !و ‘ هنكمأ نل ر انخمل ١ ق ١ دع اصصف

 . هب هزاوج ىف فلتخي نأل زوجي نآ ىسعف ، دحاو نم امهنود امو

 ؟ هيزجيف & ايح ءارقفلا هب عفدي نأ هل لهف : هل تلق

 . لاح ىلع هل زجي مل هلعف نإف ث هل زوجي ال هنإ هيف ليق دق : لاق

 ؟ هلاح ف . ادحأ نيملسم ١ ءا رقف نم دجي مل ناغ : هل تلت

 نم ىل اف مه دعبيو 4 موقل ا ءا رقف ىل ١ عغخ دي نأ هل نإ ليق دق : لاق

 ٠ ةمذلا لهآ ءا رقف نم نوكبي

؟ ةوعدلا لهآ ءارقف همدع نأ لبق « ءالؤه ىف هقرف وه ناف : هل تلق



_ ٢٣٠٨٩ 

 لوتنا رثكأ ىف هنآ الإ ح ءازنجالا ةحص ف فلتخي نأ ىسعف : لاق

 . هيزجي ال

 ؟ هنم هلوبق نم ا وياف مهدجو ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ءا وس ىلع ىنعمل ا ق مهدجي مل نمو . اذه ىلع وهف : لاق

 ؟ هحيذو هتقيرفت عضوم نوكي نباف : هل تلت

 عض ا ومل ١ نم امهنع جرخ امو . هل مضوم هلك مرحل ١ و ةكم ق : ل ات

 . | ديأ هيف ٥ز ١ وجل لحي الف

 ؟ ال مآ ماعطإلا ف لوقلا نوكي اذه ىلعو : هل تلت

 . ناكم لك ف هزاوجب ليقو ث لوقلا رثكأ ىف ٠ معن : لاق

 ؟ هم ايآ ق نوكب ىنمو ؟ هم ايمص ف لوقل ١ امو : هل تلق

 . موب ن اك ام ثيحق ء هنام ز ق طرش ال و | هن اك هل عضوم ال : ل انن

 ٠ مول ال و ١ ٥ زجأف ل اح ىلع ز اج

 ؟ ىده نم نوكي ام ىلإ ءىش ف هب غلبي مل نإخ : هل تلق

 " :اصلا نم هل لعغ الاو > هيلع ردق نمل ماعطلا نم هيف ىذلاف : لاق

 ٠ كلذك وهف رثك وآ لق > هرادقم ىلع

 { ماعطلا ىلإ هيف لزنف ىدملا ىلإ ءازجلا نم غلب امو : هل تلق
؟ هيلع ام ةفرعمل هجولا نوكي اذه ىلع فيكف ث مايصلا نم نوكي ام ىلإ وأ



_ ٣١٠ 

 رظنيف ث هيلع امك ع ايده نالدعلا هب مكحي نآ هيف ليق دق : لاق

 نم هل ام ةفرعمل ع اص نم غلبم ىلإ هدعيو - م اعطلا نم هنمث غلبم ىلإ

 . مايصلا ىلإ هيف لزن نإ مايألا

 ىلع ردق وآ 0 معطأ نأ دعب نم ىدهلا دجو نإف : هل تلق

 ىلع كل ذك ه دبعي نأ هم زليآ ك هل ز اج ام ىلع > م اص نأ دعب نم م اعطلا

 ؟ ال مآ ئ لوقل ااذه

 & هيلعو هلام ىتأ دق هنأل ، هدعب نم همزلي هنآ ملعأ ال : لاق

 هتداع ! نع ه ١ زجأف .ء هلاح ق هل ز اج ام ىلع ٩ دأف . هيغ هلبق امع ه زجعل

 ٠ كلذ ف فلتخي هنآ ملعأ الو ٠ كلذك

 ؟ هيف لخد ام متب نأ ليق نم هيلع رد قف ه دجو نإف : هل تلق

 هل هدوجول هيلإ عجري نآ ىأرلا اذه ىنلع همزلم نآ ىسعف : لاق

 ٠ كلذ ىف هارأ ام حص نإ همتب نأ لبق نم

 لوصو لبق ، هقيرط ىف بطعي هب ام هيدهل ضرع نإف : هل تلق

 هنإو س هلدب هيلع "نأ ال ث هلكأب سأب ال هنإ هيف ليق دق : لاق

 ٠ هلح ىلع قحلاب لد هنأل ، اريخ هللا هازج عيبرل ا لوقل

 ادحأ هنم ىطعأ هنآ % هقرف نأ دعب نم هعم حص ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ءاينغألا نم

 : رخآ لوق فو ؛ هيزجي ال هنإف ص هاطعأ ام لدب نم هل دب ال : لاق

. هبلع ءىش الو ، هازجأف هرقف ةرهاظب هل زاج ام ىلع هاطعأ دق هنإ



_ ٣١١ 

 ؟ هئازج نم لكأي نأ هل لهف : هل تلق

 هلكأ ام ةميق همزل هلعف نإف ، زوجي ال هنإ ليق دق : لاق ٠

 لوقلاخ ؟ هلوعي نأ همزلي نم ىلإ هنم ءىشب وأ هب عفد نإف : هل تلق
 ؟ كلذك هيف

 ز اج نم امأف ك ع امجإل ١ قف همو زل مضوم ف ىعم اذكه : ل اق

 نآو دب الف ى هموي ف ىأرلاب فالتخالا نم هيف امب ، ىأرلا هيلع لخدي نأل
 ٠ كلذ ىف لوقلا نم هب ام ىلع اذه فق نوكي

 ؟ هل راص نأ دعي نم ءارقفلا نم دحأ هنم همعطأ نإف : هل تلق

 ٠ هلح نوك مدعل ‘ هلكآ زاوج نم عنملا ف هل ٩ ىلع وهف : لات

 ؟ هنم لكأ نأ دعب نم الإ هب ملعي مل نإف : هل تلق

 لكآ ام را دقم هعم حص نأ دعي نم 0{& همزلي نأ ىسعف : لاق

 .٠ كلذ نم

 هبلع هب مكحي نأ نم هلتق نمل هيف دب ال ديصلا عيمجف : هل تلق
 ؟ ل اح ىلع نيمل ١ نم ل دع ١ و ذ

 ٠ كلذ ق هريغ ىلإ لييس الف هب رمآ دق هللا نأل ٠ معن : ل ات

؟ رخآلا امهنم ىلوتي نمم نوكي نآ ىلإ جاتحيف اذه عمو : هل تلق



_ ٣١٢ 

 ىف فلاخي ادحأ نأ ملعأ الو ٠ نيملسملا لوق ىف اذكه : لاق

 ٠ لاح ىلع نيرخآلا ىف الو ث هريغ ىلإ نيلوألا

 6 همزلي ام ردق هنآ هملعي امي 6 هسفن ىلع مك ح وه ناغ : هل تلق

 ؟ هلهأل هجرخأن

 هب مكحي ىتح ، دعب هلاح ىلع وهف ، هل سيل ام ىتأ دق : لات
 ٠ هلدع مدعل ائيسث سيل هنأك ، هلعف نم اذه نأل ، نالدعلا

 ؟ نبيلدعل ١ نم دحا و هم مكح ناف : هل تلق

 ٠ ةداهزلاو عرولاو ةدايعلا ق ةياهنلا غلب نإو 6 هي حصي ال : لاق

 . كلذ ىف ىرجي نأل زاج ام امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىبأ ةلزنم ف ناكف

 ؟ امهل ةيالو ال امهنأ ال ! ن انثا هب مكح نإف : هل تلق

 ٠ كلذ ريغب لوقب ادحأ نأ ملعأ الو & امهب ىزجبي الف : لاق

 نم امهنآ الا ‘ ةلادعلاو ةقثلاو ةنامألا لهأ نم اناك ناف : هل تلق

 ؟ امهيف لوقلا ام ٠ موتلا

 ست الو ى امهمكح زوجي فيكف ء اذه لثم ى امهل ةمارك ال : لاق

 ؟ امهنيح ىف ةلالضلا لهأ نم امهنأ ىف

 لهأ نم نينثالا ماقم ف نوموقي ال ءالؤه نم ةعامجلاف : هل تلق

دا ز ام وآ ح تافرعو ىنم لهأك ددعلا ف اوناك ناو ٠ معن : لاق



_ ٣١٣ 

 1 مههب حصي نأ ز اج » امهنم لك ف س انلا نم عمجل ١ موي > امهريغ ىلع

 ، لطابلا نم هب مه ام ىلع اضعب مهضعب ىلوت نإو ، هب لمع نم ىزجيف
 ٠ لاح ىلع هل ةيالو ال ىصاعلا نأل ؛ ىلاعت هللا ىصاعم نم ةيالولا كلت نإف

 ؟ نا ديعل او قحلا له ١ نم ن اتآ رملاف : هل تلق

 ٠ نايزجي ال اذه لثم ق امهنإ ليق دق : لاق

 ؟ رارحألا نم ناتأرملاو لجرلاف : هل تلق

 ٠ رارطضالا دنع ا وزيجأ دق : لاق

 ؟ هبلع نم ىلع هب امكح اذإ كولمملاو رحلاف : تلق

 هل عنم نم ديعلاب امل هيزجي الغ ، امهب حصي ال نآ ىسعغ : لاق

 ٠ دحا و هنأك رحل ١ عم اذه ىلع ىقبف & هم مكحي نأ

 ؟ اذه لثم ىق زوجي ال د علاق : هل تلق

 ٠ كلذ هل ال و(ؤ هيلع سيل كولمم دنع هنأل . كلذك وهو ؤ ليق اذكه : ل ات

 ؟ هالوم ىأر نع ناك نإف : هل تلق

 ةهج نم هل عناملا لاز دقو هلاح ق نيملسملا ةلمج نم وهف : لاق

 هلعلو . هي ٠ ملعأ هللاو ٠ رذعب هزاوج نم هل عفاد ىاف > ىلوملا

 عوجرلاف الإو ص هاخوتآ ام حص نإ ىآرلا هيلع زوجي نأ نم ىرعتي ال
 هل ىآر ال نم لوق نم .{ ىلوآ لاح ىلع قالطإ نم عنملا ىف هب ام ىلإ

٠ كلذ ى



_ ٣١٤ 

 ؟ رخآلا امهدحأ لوتي مل اذإ نالجرلاغ : هل تلق

 نم عم هيف مكحي نآ هل سيل هنإ ث امهنم لك ف ليق دق : لاق .
 ٠ افالتخا كلذ ف ملعأ الو ك ٥ الوتي ال

 ؟ هلاح ىف هيلع مكحي نم دجي مل نإف : هل تلق

 همزل امب هيلع مكحيف ى هدلب ىلإ عجري نآ هل نإ ليق دق : لاق
 ردق ىتم 0 كلذي ةكم ىلإ ثعبي مث 0& هنكمأ ثيح « هريغ ىف وآ 0 هيف

 ٠ كلن ىلع

 انوكم نأ عضوم ا اذه ق ةصخر هجو نم هلل لهف : هل تلق

 ؟ ةفلاخملا نم

 % هزيجيف ذه ىف صخرب نيملسملا نم ا دحأ نأ ١ ملعأ ٩ال : لاق

 ف عدبو لالض لهآ مهنأل ء نيريس نباو نسحلا ةلزنم ىف اناك ولو

 ؟ لاح ىلع مهب حضي نآ زوجي فيكغ ث نيدلا

 ح هي حصي ال ديصل ا ىف مكحي نآ هل سيل نم عيمجو : هل تلق

 . هيغ همكح زوجي الو

 سيل امم هنأل ، هماكحأ نم زجي مل قحلاب مكح نإو ٠ معن : لاق

 ٠ كلذ هل

 همزلبآ هيف ام ريغب امكح امهنأ الا هل زوجي نمم اناك ناف : هل تلق

؟ هيلع اهل دي نأ هل لهف هفرع نإو 0 امهمكح نم



_ ٣١٥ 

 ح هيلع نامكحي هب ام ىلع امهلدي نآ هلو ، قحب سيل ام همزلي ال : لاق
 ٠ كلذ ز ١ وج نم عنمي ادحأ نأ ملعأ ال و ؤ امهمكح نم زوجيف

 ؟ ةندب هيف همزلت ةاشب ءىش ف هيلع مكح نإف : هل تلق

 . اهنم هل عفرت الو 0 اهنع هيزجت ال اهنإ ةاسثلا ىف ليق دق : لاق

 ؟ ءاوس هلك ديصلا ىف ءازجلاف : هل تلق

 مضوم ف لثملا نم همكح ق هب ام لجأل ءازج عون لكل نإ : لاق

 وآ معنلا نم غلبي ام ةفرعمل اهيلا لزب نا ةميق نم هل نوكي ام وأ ، هموزل
 ىلع ، هل هرادقم ىف قفنيف هعاونأ ىف فلتخي هنأ امبرو ، لاحلا ىف ماعطلا

 ٠ لاكشألا ف امهنيب ام نيابت ام

 ؟ اهنم عون لك ىف مكحي هب ىذلا ام ع رمحلاو لبإلاو رقبلاف : هل تلق

 حص نإف لبإلا امآو ةرقب ىشحولا نم ةرقبلا ف نإ ليق دق : لاق
 ح لثملاب لوقي نم ىآر ىلع هئازج نم ةندبلاو ، ديصلا نم وه ءاج اميف
 ىهغ الاو ، معنملا نم جرخي هيغ امم لعجيف ص ةميقلاب لوقي نم ىآر ىلعو
 رمحلا نم ناك امو ع سنجلا اذه عاونأ نم ال اهرمأ ىلع بلاغلا ى

 رثكأ هلبق ام لعلو رورعب هيف ليقو ؛ رقبلا لثم هيف لوقلاف ةيشحولا
 ٠ كلذ ىف ام

 نم هيلع ١ ذ ام اه دالوأ ر اغص نم هليق نم ن اك ناف : هل تلق

 ؟ هيف ءازجلا

 ةرقب دلو ىشحولا نم رامحلا وآ ةرقبلا دلو ىف نإ ليبق دق : لاق

ءا زجل اف ؤ دبصلا نم هنأ لبال ١ راخص نم نوكي اميف حص امو ء هلثم



_ ٣٦١٦ _ 

 : رخآ لوق ىلعو ؛ هلثامي ةقان دلو لتقلاب هموزل عضوم ىف لثملاب هيخ

 وه نمل ءازج معنلا نم هيف جرخي اميف لعجي ةميق نم هل نوكي ىذلاف
 ٠ كل ذ نم دم الو ك ةلت ات

 ؟ اهؤازج ام ىبظلاو لبإلاو ةيورألاو لعولاف : هل تلق

 رثكأ ىف ىورألاو ، ةاش لينو ث ةرقب لعولا ف نإ ليق دق : لاق

 & هدايق ىلعو ث لابجلا منغ اهنإ : ليقو ؛ لعولا نم ىثنألا ىه اهنإ لوقلا
 ءازجلا ىف هبسئيف نورقلا باود نم لبإلاو ٠ لاح ىلع ةاشلا اهب زواجي الف

 اهنأل ، ةاسثب لعولا ىف لاق نم ىأر ىنبجعيو ٠ لاعوألاب ةقحال نوكت نأ
 ،ءاهيلع داز وآ ث ربكلا ىف اهعاونآ نم رقبلا براق ام الإ ع لثملا ىلإ ىندأ
 ليق دقو ٠ اهلكش ةروص ف نكت مل نإو ٠ اهلثمك نوكي نأ نسحيف
 رهالخ ىلع ىزجي نآ حصي ال نكلو ص ةرقب نرق تاذ لك نأ ف المحم
 ةاش هازج نا ىبظلا ىف فلتخي هنآ ملعأ ال ىنأل ، مومع نم هب ام

 ىلع معنلا نم جرخي هيف اميخغ لعجي اهنإخ ةميقلاب لوقي نم لوق ىلع الإ
 صوصخلا ىلع هقالطإ ف هنأ ىلع لدي ام اذه فقو س هب لاق نم ىأر

 رثألا نم ءىشل در ام ريغ نم هيلع نوكي نم قح ىف هيلإ هدر نم هب ام
 اهدالوأ نم ناك امو ء رظنلا ىف باوصلا ىنعم ىلع جرخي نأل زاج

 ٠ كلذك هذه دالوأ نم لثملاب هيف ءازجلاف راغصلا

 ؟ ةفارزلاو ليفل اف : تلق

 5 رثألا ىف لوق نم امهيف ام ىردأ ال انأو ح امهب ملعأ هللا : لاق

 ح ةرقب ةفارزلا ىف ليق ول نآ ، رظنلا ىف باوصلا نم دعي الآ ىسعو

 ىلع الإ ءازجلا ىف ءىش نم امهقوف ام ملعأ ال ىنأل ث ةندب ليفلا فو
 نانوكي امبرو ، ىرخآ صقنيو ع ةرات ديزي دقف ص ةميقلاب لوقي نم لوق
.ءاوس



٣١٧ 

 ءازجاا موزل عضوم ف امهلتق نم ىلع ام عوبريلاو بنرألاف : هل تلق
 ؟ امييف

 ةرفج عوبريلا ىف نإ رخآ لونت فو ؛ ةاسب امهنم لك ىف ليق دنت : لاق
 ٠ كلذ ىف ةميقلاب لوقي نم ىلع الإ س ريغ ال ةاسن حنرألا فو

 ؟ لرولاو بضلاف : هل تلت

 لرولاو ث ماعط نم عاصب ليقو ىدجب بضلا ف ليت دق : لانتو
 ٠ ةاش امهيف نإ رخآ لوق فو ٤ كلذك نوكي نأ هبسني

 ؟ امهلتق نم ء ١ زج ام بلعثل ١ و عبضل اغ : هل تلق

 ؛ نسم شبك هؤازجو ديصلا لثم عبضلا نأ لوقلا رثكأ ىفف : لاق
 ىدج بلعثلا فو ث ةنسم ةاسشب هيف مكح هنآ رمع نع مغري رخآ لوق فو
 : لوقي نم لوق ىلعو ؛ ةاسشثب هيف ليقو ؛ نأضلا نم هلثم وآ ث زعملا نم
 . امهيف ءىش ال هنآ هيآر ىلع جرخيف ث ديصلا نم ال عابسلا ةلمج نم امهنإ

 ؟ رومنلاو دوسسألاف : تلق

 دبال هنآ الإ ، اهيف ءازج الو ص اهلتقب سأب الو 0© 4 ابسلا نم ىمف : لاق

 نوكي نأ ىسعف & اهلح ىلإ بهذي نم لوق ىلعو & اهلكأ زاوجف فلتخي نآو

 & لاح ىلع اهلتقي نآ هل زوجيف ى هيلع تدعت نآ الإ اهلتق نم ىلع ءازجلا
 ٠ ٠ كلذك ىأرلا ىلع ىهف الإو ، هيلع ءىش الو

 ؟ سرع نباو ىوآ نباف : هل تلق

سنج ع ا:ونآ نم امهنأ ريغ ك ءىشثب امهيف ليق هنإ ٠ ملعأ ال : لاق



_ ٣١٨ 

 هل نوكي نأ ىسعف حص نإ اذه ىلعو ث رأفلا نم عون هنإ سرع نبا
 ٠ كلذ ف لوق نم هيف ام

 ؟ ىشحولا رونسلاف : هل تلق

 هدعف ، همرح ضعبو ص لوق ىلع ءازجلا هيغو ، ديصلا نم وه : لاق

 ٠ هفرعاف عابسلا نم

 ؟ ريزنخلاو درقلاف : هل تلق

 ءىش عضوم ااذه ىف ركذي مل نإو ص امهلتق نم ىلع ءازج ال : لاق

 ٠ كلذ نم عنمي ام مدعل ، لاح ىلع هلثمك وهف ص ىنعملا ف

 ؟ هلتق نم ىلع ام روقعلا بلكلاف : هل تلق

 ءىش .الو ، هلتق بنذلا نم هل زيجأ دق هنآ الإ ث هيف ءازج ال : لاق

 هفخب مل نمو 0 همسا ىف ع ابسلا ةلمج نم هنإ ىلب ؟ كلذك سيل وآ ٠ هينغ

 ٠ همكح ى اهنع جرخي الآ ىسعف ء هلام وآ هسفن لاح ف

 ؟ اهلتق مرحل ! ىف الو مرحملل زوجي ال اهلك عابسلاف : هل تلق

 هغاخ ام الإ .0 عضوملا اذه ىف ةيهاركلاب هيف ليق دق : لاق

 امهلتق نم ىلع ءازجلا ىف فالتخالاف الإو س هلام وأ هسفن ىلع هلاح ف

+ كلذ ريغل



_ ٣٦١٨ _ 

 . عضوم ف هيلع هب مكحي معنلا نم لثم اهنم نكي مل امو : هل تلق
 ؟ هلاق نم ىأر ىلع هل هموزل

 ىذلا وهغ ، مدب فو نإف ع ةميق نم هل ام ىلإ هب عجريلف : لاق
 لعجي ىذلا وه ماعطلاف © هنع صقنأ وآ هيلإ در مدلا ىلع داز نإو ؤ هيلع

 ىضم ام وحن ىلع ريخملا وهف ، ىدهلا غلب نإ : رخآ لوق ىلعو ؛ هيف
 ، ىأرلا اذه ىلع هل رايخلاف هيلإ غلبي مل نإو ، لوقلا نم اذه ف
 ٠ كلذ ىلع ةردقلا عضوم ف ع مايبصلا نم هلدع نوكي ام وأ ماعطلا نيب

 ؟ ىد املا عبسل اف : هل تلق

 ٠ هلتق نم ىلع ء ىش ال : لاق

 ؟ هيلع ودعي نآ لبق نم هلتق نإف : هل تلق

 رثكآ ءازجلاب لوقلا نآ الإ ء هئازج ق فالتخالا عضوم وهف : لاق

 ٠ كلذ ىف ام

 ؟ اهيف لوقلا ام ، روبنزلاو برقعلاو ىعفألاف : هل تلق

 ءازج الو & اهل ةمرح الغ ع ءادتيالا ىلع ىذؤي ام عون نم ىهف : لاق

 ث لوق ىف اقلطم هزاوجل ٠ لاح ىنع مرحلاو لحلا ف ص اهلتق نم ىلع

 ضرعي نآ ريغ نم هلتق نم ىلع نإ لوق نم روبنزلا ف ءاج ام الإ ح ءاهقفلا
 ٠ هفرعاف ةرمتب قدصتي نآ هل

 ؟ درجلاو رأفلاو دلخلاغخ : هل تلق

هلتقت نم ىلع ءازج الف هقسقب لاح ىلع رأفلا لتق زيجأ دق : لاق



_ ٢٣٢٠ 

 لادلاب درجلاو هسنج عاونأ نم دلخلاو ى اذه ىق فلتخي هنأ ملعن الو

 ٠ كلذ ق لوقلا ىضم دقو عوبريلا نم عون ةلمهم ايو ٠ كلذك ةمجعملا ١

 ؟ امهيف لوقلا امف رومنسلاو ذفنقلاف : هل تلق

 . رثأ ىف لوق نم امهيف ام ىردأ ال انأو ، امهب ملعأ هللا : لات

 ح اهبش نأضلا راغص نم هبرقل رظن نم ث ذفنقلا ف ىل نع ام حص نإف
 ةميقلاغ الإو ى اهيلإ غلب نم ءازج نم ىهف ، هجو لك نم ال ناك نإو
 5 رونسلا هبسئي هنإ : هيف ليق دق رومنلا نأ الإ ٠ هيف جرخي اميف

 لوق فو ؛ هموزل ىف فلتخي نأل ث هئازج ف لاح ىلع زوجيف اذه ىلعو

 ههبسثآ ام مكح ىف وهف ةلمجلابو ٠ نابرطلا هنإ ليقو ع رمنلا هنإ : رخآ
 .لاح ىلع

 ؟ ىعافألاو ريزانخلاو عازوألاو ىحامألاغ : هل تلق

 ءىش ال هنإ عزولا ف ليقو ؛ ةيدف امهنم لك ف همزلي نأ ىسعف : لاق
 . كلذ ىنعم اهقحلي نآ اهلك هذه ىف هبشيف هدايق ىلعو ، مغللا ىف الو ع هيغ

 ؟ ةلاسعلاو ءابرحلا نم ةملسلاف : تلق

 : رخآ لوق ىلعو ئ ماعط نم عاصب هذه نم لك ىف ليق دق : لات

 ٠ كلذ ف ءىش الف

 ؟ ءاسفنخلاو عدفضلاف : هل تلق

 ؛ قيقد وآ بح وأ رمت نم ةضبق عدفضلا ف نإ ليق دق : لاق

 عامجإ وأ ىآر ف لوق نم ءاسفنخلا ق ىردأ الو . ماعط نم عاصب ليقو

 نم هبشلا ىف اهبرقل اهلثل اذه ىف نوكت نآ اهلعلو & هب وه ام الإ

اهيف ىزجت نألا لوق ىلع زوجيف ع اهلكش ةروص ف عدافضلا راغص



٣٢١ 

 سيلف : رخآ لوق ىلعو ؛ ماعطلا نم ةضبق ىف اهيلع داز ام وأ ، ةرمت
 . اهيف ءىش الف ، ديصلا نم ىه

 ؟ لمنل ١ وآ ر ذل ١ ع ١ ونأ نم ن اك امو : هل تلق

 نإ رخآ لوق فو ؛ هلتق نم ىلع ءىش ال هنإ هيغ ليق دق : لاق
 ٠ لدمصلا لهآ لوق نم لكو ، هب قدصتي افورعم هيلع

 ؟ اهي لاق نم ىأر ىلع ، ةقدص نم ةلمنلاو ةرذلل امو : هل تلق

 نم اهنع ىطعأ امو & ةرمت امهنم ةدحاو لك ىف نإ ليق دق : لاق

 . اهنم ريخ وهف فورعم

 ؟ ةملحلاو دارقلاف : هل تلق

 ىفو دارقلا ىف : رخآ لوق فقو ؛ امهيف ءىش ال هنأب ليق دق : لاق

 ٠ م اعط نم 4 ضوق ةملحل ١

 ؟ ال مآ اذه نم هب قلع ام هريغي وآ هسفن نع ىقلي نأ هل لهف : هل تلق

 نم عنمي ادحأ نأ ملعأ الو ٠ كلذ هل نإ ليق دق : لاق

 ١ ٠ دبآ ٥ ز ١ وج

 ؟ ىنفرع اهيف لوقلا ام ةلمقلاف : هل تلق

 3 هندب نم اهجرخي نآ هلف هيذؤت نأ الإ هنع اهليزي الف ، هنم ىهغ : لاق
 ىف هنأل ، اهيف ام همزل اهاقلأ وه نإف ، هيلع ءىبث الو ح هبوث ىف اهلعجيف

 ٠ \ غ انآ نم ٣

( ٢ ج راثآلا بابل _ ٢١ م )



 ل٣٧٧ .

 ؟ اهب هلعف دق امل ءازج همزلي ءىش نم اهلتق نم ىلع امو : هل تلق
 ؛ ةمقل ليقو ث ماعط نم ةضبق اهيف نأ رثألا ىفغ ٠ ليق دق : لاق

 ريخ وهف اهنع ىطعآ ام : ليقو > ةبح ليقو ة رمت : رخآ لوق ف و

 ٠ رصبلا لهأ لوق نم هلكو ، اهنم

 هيف نوكي ام وأ .أ هماحط نم دو دلا جرخي نآ هل لهف : هل تلق

 ؟ ةب ١ د نم

 ٠ كلذ هل نإ ليق دق ٠ معن : لاق

 ؟ ةضوعبلاو ةبابذلاف : هل تلق

 ضعبو ، دحاو امهيف لوقلاف ، ةلمنلاو ةرذلا لثم ىف امهف : لاق

 ؟ ال مآ هسفن نع هد رطب نأ هل لهف ح اهنم هيلع عقو امو : هل تلق

 ىلع هدرط لاح هلتق نإف ، هزاوجب هيغ ليق دق ٠ معن : لاق

 ٠ هيلع ء ىش الف ء هل ز اج ام

 ؟ هاذأل هلتقي نأل دمعتف هلكأ نإف : هل تلق

 هرمآ نم اذه ىلع ءىش هلجأ نم همزلي الآ هي ام رذحاف : لاق

 ٠ هلتق قف

 ؟ مرحلاو لحلا ىف هلتق زئاج ىذؤملاف : تلق

٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ٠ اذكه : لاق



. ٣٢٣ 
_ .. 

 نيابت نم هلاوحآ ف هب ام ىلع ث هعاونأ ف ريطلا عيمجف : هل تلق
 لحم مرحلا ق الو ص هلتق لحلا ق مرحم ال زوجي ال ح هلاكشأ نيب ام

 ؟ لاح ىلع ،© مرحم الو

 \ ١ وجل بجوم نم نوكي ءا دنمالا نع ريخأ ام ال ! ٠ معن : لاق

 ٠ كلذك وهف الإو ث هلبق الو هدعب ال ، هعفد

 ؟ ءاوس ىلع هعاونأ ف ءازجلاف : هل تلق

 عا ونألا ق فلتخي اميرو ء ها زج ف امكح اهنم لكل نإف ٠ ال : لاق

 . عامجإلا وأ ىارلا ف ءىش ىلع ءازجلا ف قفتيف

 ؟ اهؤازج همزلي ام عضوم ق اهلتق نم ىلع ام ةماعنلاف : هل تلق

 ٠ ةندب لوقلا رثكآ فو ث اروزج اهيف نإ ليق دق : لاق

 ؟ هيف همزلي ام اهدالوأ نم ناك امو : تلق

 نأل امهيف زوجيف : رخآ لوق ىلعو ؛ هيلع هب مكحي ص ةقان دلو : لاق

 معنلا نم هيف جرخي ام ةغرعمل ، ةميق نمم امهل نوكي ام ىلإ امهب عجري
 ٠ كلذ ىلإ غلب نإ

 ؟ هرسكق اهضيب نم ن اك امو : هل تلق

 م ا نإ ةاش وآ سشيبكف ال !و . ةقان دلو خ رق هيف اهم ءا زجل اف : ل ات

 ء معنلا نم ءىش ىلإ غلب نإف ةميقلاب لوقي نم ىأر ىلعو ، كلذ هيف نكي
 . كلذ ف ىضم ام ىلع ث مايص وأ ةقدص نم هيف همزلي ىذلاف الإو

؟ هموزل مضوم ف اهلتق نم ءازح ام ةمامحلاف : هل تلق



_ ٣٢٤ 

 فو ( رثكأ هلبق ام نأالا ع اصب ليقو & ةاش اهيف نإ ليتق دق : لاق

 ن اك امو . ن امه رد ليقو ]| ةا ؤ ١ زجف مرحل ١ ق ناك ام : رخآ لوق

 . ةميق نم هل نوكي ام ىلإ ءازجلا ىف بهذي نم لوف ىلعو ؛ مهردق لحلا ف
 ٠ كلذ ق هو ١ زج وه هيغ جرخي 1 ذلا

 ؟ هيلع نوكيف همزلي هيف ءىش ىاف اهضيب نم هرسك امو : هل تلق

 ليقو ‘ عاص عبر رخآ لوق قو . نامهرد اهيف نإ ليق دق : لاق

 رخآ لوق فو ؛ ناقناد ليقو ؛ لحلا ىف مهرد فصنو ث مرحلا ف مهردب
 ٠كلذ ىف لوقلا نم ىضم ام ىلع ةميقلاب ليقو ، مرحلاو لحلا ف مهرد فصن

 ؟ خرف اهيف ناك نإف : هل تلق

 ىلعو ث هرسك لجآ نم تام نإ لوقلا ضعب ف قانع هازجف : لاق

 ٠ مرحلا ق ىدجو( لحلا ق هفصن ليقو مه ردغ : رخآ لوق

 ؟ اتبم اخرف هدجو نإف : تلق

 ٠ كلذ ىف هيلع ءىش ال هنإ هيف ليق دق : لاق

 ةنخافلا و ىشدلاو رح قاسو ىرمقلاو اطقلا و ىعارلاو مقحلاف : تلق

 ؟ ىناروطلاو ناثرولاو ىنادرولاو

 نم اذه لثم ف دحاو اهيف ه لوقلاف ؤ مامحلا عاونأ نم ىهف : لاق

 قرف مدعل همارحإ ةلاح ك لحلا وآ مرحلا ق اهلتقت نم ىلع 6 ماكحألا

 ٠ كلذ ىف امهنيب ام

 حاجدلاو ءاملا نياو ىراجلاو ىكركلاو زوالاو لجحلاف : لهل تلق

؟ ىشبحلا



 س ٢٣٢٥

 ٠ ريغ ال ةاش نم ةمامحلا فق ام الإ اهل نكي الآ اذه ىف ىسعف : لاق

 © ةماعنلا ىف لإ اهيلع ةدايز الف ح ريطلا سنج عا ونأ ف ام ةياغ اهنأل

 ء ةميقلاب لوقي نم ىأر ىلعو ع لثملاب لوقي نم ىأر ىلع ع كلذك ىمهف الإو
 ٠ كلذ ىف ءا زجلا وه ، لدعلاب هيف جرخي ىذلاف

 ؟ ال مآ هما رحإ ق وأ ئ هلكأي نأ مرحل ا ىف هل له ح اجدلاف : هل تلق

 الإو ، ىلهألا نم هنأ ملعي ىتح هلكأ نم مرحملل عنملاب ليق دق : لات
 نأو دبالف مرحلا ىف ناك امو ٠ ىشحولا ىف ةاش هلتق ى هيلع ءازجلاف

 ٠ كلذ ىنعم هقحليف هيغ جرخي

 ؟ درفصلا و ةماهللاو سوواطلا و موبلا و ليخخلاو دهدهلاف : هل تلق

 ح ءاهقفلا نم ىأر وأ ع امجإ ف هب دجنف ءىنب ركذت اهنأ ملعأ ال : لاق

 ىتح [{ لالحلا ع ١ ونأ نم اهيلع دا زو ؤ ةمامحلا را دقم ف ن اك ام هنآ ال !

 لثمب ، لوق نم اهيغ ام هل نوكي ىسعف ث هنم اريخ ىه نكت ملو 2 ةماعنلا
 ىغبنيف ى اهنم رثكأ درفصلاو سوواطلاو ٠ لدعي هل ام ةفرعمل ، ةميق وأ

 لاق نمل افالخ ص امهلكآ ةباطتساو امهلحل س اذه ىلع اهنع امهب رصتي الآ

 . امهمحل ثبخل © امهنود نوكي نأ ىسعف ةموبلاو ليخألا امأو ث اهميرحتب
 دجن ءىشب امهل ركذلا مدعلو ء اهنم ريخ ةمامحلاف 0 موبل ا نم عون ةماهلاو

 لوقلاو ، اهيف جرخي ام ةفرعم ع ةميقلا ىلإ امهب عجري نأ ىغبتيف ث امهيف
 ٠ كلذك دهدهلا ىف

 ؟ ال مأ ةمخرلا ف لبت ام ةموبلا ف جرخي ال لهف : هل تلق

 ٠ كلذ نم دعبم ال آ ىسعغ : ل ات

؟ رقصلاو ةمخرلاو رسنلاف : هل تلق أ



 س ٢٣٢٦

 لوق نم هفرعآ الغ دودحم ءىش امأف ةموكح اهيف نإ ليق دق : لاق
 ةلق اهنم رثكأ رسىنل ١ و ؤ نبقن اد اهل ناف ةمخرل ١ ف الا نيملسمل ١ نم دحأ

 ٠ رثكأ هتموكحو رسنل ١ نم رخ هنإ رقصل ١ ف مهنلوقت نمو ؤ اهنع د ١ ز ام

 ؟ اهيف لوقلا ام بارغلاو ةأدحلاو باقعلاف : تلق

 ىلع ادئاز نوكي نأ ث هئازج ىف هاخوتأ ام ىلع باقعلا ىف ىسعف لاق

 الف ث هلتق زيجأ دق ام عون ىمف ةأدحلا امأو ح هنم ربكأ هنأل ى رقصلا

 ءازجلا موزل ىف فلتخي نأ ىسعف بارغلا امأو ٠ اهلتق نم ىلع اهيف ءازج
 هءاعو قرخي ديري ٥آر نآ دعب نم هامر نإ امآف ث ءادتبالا ىلع هلتق نم ىلع

 مرحلا ف هلتق زوجي ليقو ؛ هيلع ءىش الف ، هتلحار رهظ حرجي وأ
 ٠ لاح ىلع

 رارهلاو رقاصلاو رفنلاو جاردلا لثم ةمامحلا نود ناك امو : هل تلت

 روفصعلا ىف نيملسملا لوق نمو ء اهنك ريفاصعلا عا ونآ نم ىهف : لاق

 ، نيلدعلا رظن ىف ةميق نم هلام ىلإ دري نآ ىنبجعي وأ ى نيسفن ماعطإ هيغ نإ

 . هيف جرخي اميف لعجيف

 ؟ هئازج ف لوقلا ام ء هعاونأ ىف ىربلا دارجلاف : هل تلق

 ةدارجلا ف نا : مهلوق نمو &{ ةموكح هيفو ؤ ريبلا ديص نم وهف : لاق

 لقآ نإ ليقو ؛ ماعط نم ةضبق وآ ، ةمقل رخآ لوق فو ؛ ةرمت ليقو ع امهرد
 ام دشأ هنأك اذهو ث نينيكسم امهدارآ هلعلو ، نيسفن م اعطإ اهيف ام

 ٠ ةميقلاب رخآ لوق فو ؛ كلذ ف

؟ هلتق نم ىلع ءازج الف س رحبلا ديص نم هنإ لاقي هيف سيلآ : هل تلق



٣٢٧ 

 هيغ جتح اق { موقل ا نم هلاق نمع هنآ الإ & اذه ليق دق ٠ ىلب : ل ات

 هنأل ث ربلا نم هنآ حيحصلاو ث ملسو هيلع هللا ىلص ع ىبنلا نع ثيدحب

 ديص نم نوكي نأ اذه ىللع حصي ىنأف ء ءاملا ىف توميف & هيف شيعي

 ؟ كلذ ىلع ليلد ام ريغ نم س رحبلا

 ؟ هيخ ءازج ال هنأ ىلع لدي ام انباحصأ لوق ف لهف : هل تلق

 ح ءا زجل ١ هيف نإ مهلوق نم لب % ءاهقفلا نم هلاق ادحأ نأ ملعأ ال : لاق

 ٠ كلذ ف هولاق اميف ث انموق نم نيرثكألا لوقل هنإو

 عجطض اف ؤ هينج وآ ٥ رهظ ىلع م ان وأ > هلجرب هبلع ءىطو ناف : هل تلق

 ؟ هدمعي ال هنآ الإ ، هلجأ نم تامف ث ائيش هيلع عضو وآ ؤ هنم ءىش ىلع

 لحلا ىف همسرب لدي ام لوقلا نم ىضم دتو اطخلا نم وهف : لاق

 ٠ همكح ىلع م رحل ١ و

 قرتحاغ ث هنم ءىش اهيف مقوف ص هدا رأ امل اران دقوأ نإف : هل تلق

 ؟ اهب هديري نآ ريغ نم

 هدارآ امل اهدقوي نأ هلام مضوم ىف ءىش هيف همزلي الآ ىسعف : لاق

 عضوملا ىف هب هملع عم س ءازجلا نم هيغ دب الغ الإو ع هل زاج ءىش نم اهب
 ىلع برقأ هموزلو ، ةرطاخملا نم هنإف ع هيلع اهنم نمؤي ال ثيح ع هبرق وأ
 ٠ لاح ىلع طخلا نم جرخي الف هدري مل ام هنأ الإ ، هرمأ نم اذه

 كانه نأ ملعي ا هنآ الإ هل ز اج امل ال هد اقيإ ناك ناف : هل تلق

 ؟ هنم ائب

ىلع ن اك ال و | هدرب مل هنأل ءىش ق دمعلا نم نوكي الآ ىسعف : لاق



. ٣٢٨ 

 نم قرتحاف اهب هتقاهنم عقوف هل سيل ام ىتأ هنأ الإ ، ةرطاخملا هجو
 ٠ هلعف نم اذه ىلع هل هموزل ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ هينشيف 0 هلجأ

 ٠ اهم عقي اميف هيلع ءىش الف « هنم ديال امل اهمرضأ نإف : هل تلق

 هسفن ىقلأ ىذلا وه هنأل ، هيف هارآ ام حص نا ٠ معن : لاق

 ءىش الف اهفلنآف ، هل زاج وآ ، همزل امل ، هلاح ى اهدقوآ ىتلا هران ف

 ٠ كلذ ى هيلع

 ؟ قرتحاف هب ملعي نآ ريغ نم ءىش ىلع اهعضو نإغ : هل تلق

 هم ام ىلع نوكب نأ نم هم اكحأآ ف هل ديالو اطخلا عضوم اذهف : لاق

 ٠ هم ١ رحإ ةل اح ئ لحل ١ وأ مرحل ١ نم

 ؟ هلتقف هقيرط ف هنم ءىش ىلع ءىطو نإف : هل تلق

 ىذلا وه هنأل ع هيف ام أطخلا وأ دمعلا مضوم ف هيلعو هلف : لاق
 ٠ هفلتآ

 ؟ هيلع الإ هقيرط ف ىنمي نآ ردقي ملف كلاسملا مع نإف : هل تلق

 أطخلا نم وهف ث هلتقف هنم ءىن ىلع ءىطو نإف ، هرذع نم وهف : لاق
 ق ها رآ ام حص نإ .ء كلذك وهف ال ١ و ؤ“ هدمعتي نأ ال ! . ٥ رمأ نم اذه ىلع

 ٠ كلذ

 ؟ ال مآ هعفرتغ لدعلا لهأل لوق نم ةلأسملا ىف : هل تلق

 . هيلع لد ام عضوملا اذه ىف لوق نم هيخ مهل ام ملعأ ال : لاق

 ىلع ىباوج نم هلئاسم ف ام رثكأ وأ رثأ هتمدعأ امل رظن هلتق امنإو
. هغ رعآف ١ ذه



. ٣٢٩ 

 ؛ذ هب ىنفرع ، اهيف لوق نم نيلا ىف مهفلاخ نمل امو : هل تلق

 هيلع لوقي نأ ردقف ح ىتأي نمل ، دعب نم ىقبي وأ ، هيغ رظنأل نيحلا .

 > هئطو نم ١ دي دجي مل ١ ذاف . ءالؤه نم هلاق نمع هندجو ى ذلاف : لاق

 هب ام ىلع لدي ام لوألا ف و ٠ اعطق نامض ال ليقو ء نامض ال رهظألاف

 كنأ هلاقم ىف ىدنعو ، هيف ةيدفلا موزل هنامض ف & فالتخالا نم

 نم هنأا ، هلاح ىف ءطولاب هدمعتب مل ام ، ىآرلا ىف لدعلا نم جرخي ال

 { ءازجلاب لاق نم ىآر مرحلا ف لوقلا نم هيف ام رثكآ ناك نإو ث أطخلا
 نم ىأرلا ف هل جرخم ال امم هنإف ك هيلع ءىش ال لات نم ىأر لحلا فو
 ٠ لاح ىلع ىأرلاب فالتخالا

 ؟ ال مأ همكح ف نوكي اذه ىلع ىرحبلا دارجلاف : هل تلق

 هنأ ملعأ الو ، رحبلا ديص نم وهف ربلا ف شيعي ال ناك نإف : لاق
 ٠ كلذ ق فلتخي

 ؟ اعيمج امهيف شيعي ىذلاف : تلق

 ٠ رحبلا نم هب ىلوآ ى هوحنو اذه ف ربلا مكحف : لاق

 ؟ هيف ءازج الف ايرحب ديصلا نم ناك امو : تلق

 ٠ كلذ ف رمألاو ىهنلا هل نم مكح ف كلذك ٠ معن : لاق

 ؟ ةبذعلا هايملا ف كمسلا نم ناك امو : هل تلق

 ىلإ بجعأ لوألا ., ربلا ديص نم ليقو ؛ رحبلا دص نم وهف : لاق
 ٠ كلذ ىق

 ح ٢ن. ل اهلك حاورالا ةينامثلا نم ديصلا نع جرخ امو : هل تلق

؟ اهلكأ نم ، مرحلا ف الو ، لحلا ف مرحملا



. ٢٣٢٣٠ 

 ىلع ث عامجإلا ىف همارحل اهلح ف سانلا نيب عازن الو ٠ معن : لاق

 . اه زاوج الإ لاح ىلع اهيف زوجي ال ذإ ، ىأر وأ نيد ف هزيجي نآ مار نم

 وأ ةباد نم ع ديصلا ىف هنع كلأسأ نأ ىل ادب ام اذهف : هل تلق

 ٠ ريخ نم هب ام هباوج ىلع كلو ص ريط

 دارأ نمل ريخ الف الإو ك ىلاعت هللا هجو هب دارملا ناك نإ ه معن : لاق
 الام عبتت نأ ك ايإ و ؤ هلدع كل رهظ ام لمع اف ى هلل اي ذايعل ١ و ؤ ريغل ١ هم

 ٠ كلذب ريخلا لهآ هنع لأست ىتح ث هقح ىفخ ام كنع عدو ث هيردت

 مرحملل 6 لحلا و مرحل ا رجش نع كلأسأ نآ ديرآ ىنإف : هل تلق

 ؟ ال مآ دحاو امهيف لوقلاف ؟ ديصلا لثم وهآ ، لحملاو

 ، لحم الو مرحمل ع لحلا رجسش نم منملاب لوقي ادحأ نأ ملعأ ال : لاق

 اروجحم نوكي ام الإ ى لالح عون هنأل ، لاح ىلع ىآر الو عامجإل ىوعد ف
 & اهلهأ نم نكي مل نمل ع كالمألا ف صوصخلا وأ مومعلا ىلع لصألا ىف

 ىلع ى مارحف اهلك هعاونأ ىف مرحلا رجش امأو ى لدعلا ىف كلذك وهف الإو

 ٠ هيأر ىف هزاجأ نم لوق

 ا١لف ؤ هت اين نم هب ام وآ ‘ مرحنا ا رجش نم عنمي ال ىذلاف : هل تلق

 ؟ هب ىنفرع ص وه ام زوجي

 ريغ تابنلا نم هبام عاونأ ف هسيلو ريخلا ف ىنثتسنملا وهف : لاق
 ءاهقفلا لوق ىف عزني نأ اهعارز نم اهتعار نم رثألا ىف زيجآ ام وآ ، رخذألا

 ىف فلتخيف ى عزني الام عون نم هسفن ف نوكي نآ الإ س عرز دق ام
 نم هل عنمل اب ليقو ؤ هعزن نم عنمي الف س هعرز نم هنإ ليقف ، همكح

 ٠ همسا ف مرحلا رجش هنأل « هزاوج

 ع ا تأ نم هنآ الا ‘ عرزي نأ ريغ نم ضرألا هتجرخآ ناف : هل تلق

٠ هلصأ ق ساانلا هعرزب ام



٣٣١ 

 هلثمب عافتنالا زاوج ف فالتخالاف : لاق ٠

 عورزملا نم الو هنوعرزي امم ال ناك نإف : هل تلق ٠

 ، هعطق وأ هرسك وأ هلعغ نم ىلع ءازجلا هيفو ، عونمملا نم وهف : لاق

 سيباغض وآ ، هريغ وأ ضامح نم لكؤي ام عون ف صخري اضعب نآ الإ
 ء لوصألا نم هلام ىلإ هزواجي الف اقرو لكآ ام هنأ ريغ ث لوقبلا نم اهوحنو
 ام الإ ههرك نم مهنمو ؤ لاحلا اذه ىلع هقترو ءانسلا نم زاجأ ضعبو

 تبني اميف هل صخري نم مهنمو ص لاملا نم هنأل ، هعزني نآ هل نإف ع هعرز

 ٠ هل هزيجيف ص هئام ىلع

 اهب عافتنالا دارآ نل لهف هراجسنأ نم هعطق زوجي الامو : هل تلق
 ؟ هرامث نم هجرخي

 ليقو ؛ هريغ وآ ردس نم هلامحآ نم لكؤي ام زاوجب ليق دق : لاق
 . هريطو مرحلا سشحول هلاحب كرتي

 ' ؟ ال ما هينجي نأ هل لهف هزاجأ ام لوق ىلعو : هل تلق

 زه ريغب اهنم طقس ام الإ زوجي ال ليقو ٠ لوقلا ضعب ف معن : لاق
 ٠ كل ذك وهف ال ١ و ىنجال و

 ؟ اهقرو نم ءىش اهايإ هزهل عقو نإف : هل تلق

 ٠ كلذ ف ةيدغلا نم هل ديالو ، هيلع وهف ص همزلي هنإ هيف ليق دق : لاق

 ؟ اهي ام ات سي ايل ١ اهيطح نم ن اك امو : هل تلق

 نم هل عنملاب ليقو ء هتوم دعب اهنم هجرخي نآ هل زيجأ دق : لاق
٠ هيلع ءىش الف هب أطخأ وه ناف ، اهب امئاق ما د ام & هجارخإ



 ؟ هطوقس دعبو : هل تلق

 هيف لوقي ادحأ نأ ملعن الو ، لاح ىلع حايملا نم وهف : لاق
 ٠ كلذ ريغب

 ؟ هبطر نم ناك امو : هل تلق

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ملعن الو هيف ءازجلاف : لاق

 ؟ اهبطر نم هدسفأ اميف هيلع نوكي اذامو : هل تلق

 دوع وآ ةلزج وأ هحو د نم “ اهنم هي اصآ ام را دقم ىلع وهف :: ل اق

 ٠ كل ذ ف اهنع هل ح رخم ال ةب دغلا ١ نإف ديال و [ هنود ام وأ

 ىلع امهنم ةدحا و لكل اموأ كلذك ةل زجل ١ و ؟ ىه ام ةحو دلاف : هل تلق

 ؟ امهب ىنفرع ؟ اهفلتآ نم

 ىطسولا ىه ةلازجلاو ع ةندب اهيف ءازجلاو ةريبكلا ىه ةحودلاف : لات
 ماعطإب ليقو ئ مه رد اهيفو ةريغصلا ىهف اهنود ام \ ةاش اهلو

 ٠ لاح ىلع مدب اهيف مكحيف ، ادوع نوكي ىتح ، نيكسم

 ف هنأل & هسمي ابو هبطر نم “ هلصأو هعرف ق كلذك وه ٠ معن : ل اق

 ٠ هلغمل اذه ق وهغ ح ههبش

 هيف م اد ام ؟ كلذك هبطحو ٥هرمتو ؟ هحلبو هيطر ف لوقل اف : هل تلق

 ؟ هط وقس دعم نم وأ

 نم هب ام ىلع ك ٥ رمث نم نوكي امو ئ هيطح ف ىعم اذكه: ل اق

. هرجش لامحآ نم نوكي ام ةحابإ نم عنمي نم لوقل ع هزاوج ىف فالتخالا



٢٣٣٢٣ 

 ؟ اذه نم هيف دسغ امو : هل تلق

 امب همكح قحلي هنأ ف فلتخيف ، هنتم عرزي ام ىنعم ىف وهف : لاق

 داز ام وآ هلسافم ذخأيف ، ربكي نآ دعب نم عزني نآ هرجش نم زوجي ال
 ٠ كلذ ىف هارآ ام حص نإ ؤ رمثي ىتح ء اهيلع

 ءازجلاف ع هرغص نم هب امل دوع هرجش نم هل نكي مل امو : هل تلق
 ٠ هعلق نم ىلع نيملسملا لوق ٤ مهرد هيف

 ؛ نيقنادب ليق دق هلعلو ، نيكسم ماعطإب ليقو ث مهلونت ف اذكه : لاق

 ىذلا ف مهرد فصنف الإو ث هيلع موقي قاس هل امل مهردب لينو

 ٠ هل قاس ال

 ؟ هعطقف | دوع هرجش نم ذخآ ناف : هل تلت

 هماعطإب ليقو ؛ نيكسم ماعطإب هيخ ليقو ؛ امهرد هيلع نإ ليق دق : لاق
 امهنود اميف سيلغ الإو كاوسلا وآ ىصعلا ردق اهنابضق نم نوكي اميف

 ٠ كلذ ف ام رثكأ لوألا نأ ريغ . مهرد فصن الا اهناصغآ راغص نم

 ؟ هموزل ىف ءىش نم هي لمعي ام مهردلاف : هل تلق

 ردق نإ ءارقفلا ىلع هقرفيف اماعط هب ىرتشي هنإ ليق دق : لاق

 ٠ ام ايص هل دعف ال ١ و ؤ هيلع

 ؟ اطخلا و دمعلا ف هنم ديالف نم ء ١ زجل ١ هف امو : هل تلق

 . اعيمج امهيف هموزلب ليقو ؛ هريغ ف ال دمعلا ىف وهف : لاق

 ؟ رثك وآ لق نإو ، لدعاوذ هب مكحي نآ نم هيف دبالو : هل تلق

 نإو اذه ف فلتخي هنأ الو ، لضغ ىذ لك لوق ف كلذك معن : لاق

. لاح ىلع زجي مل نالدع هب مكحي نآ لبق نم هجرخأف ص همزل دق نم هفرع



_ ٣٨٣٣٤ _ 

 سكعلا ىلع وأ مرحلا ف لصألاو لحلا ف عرف نم ناك امو : هل تلق
 ؟ اذه نم

 هنأ ملعأ الو ٠ هلصأل عبت اذه لثم ىف هنإ عرفلا ف ليق دق : لاق
 ٠ هلدع ف فلتخي

 دعب نم هل لهف [ ءا زجل اي هيف ذخأف اذه نم هجرخأ امو : تلق

 ؟ همرغب هذخأي نأ هلبق وأ ءازجلا نم هيف هيلع ال ءا دألا

 ٠ كلذ هل سيل هنأ رثألا ىفف : لاق

 ؟ ال مآ ، هتوم دعب نم هب معفتنيف هذخأي نأ هريغل لهف : هل تلق

 نم عنملا ىلع لدي ام مدعل ةزاجإلا نم دعبي الآ ىسعف : لاق
 . هريغل هزاوج

 عيمجلا ىلع هميرحت ىف ءاوس ىلع ديصلاو اذه سيلآ : هل تلق

 ؟ همومعل

 & هلتق ىف ىنعم هيغ زاج ام ىلع ال ديصلا حبذ نآ لجآ نم ال : لاق

 نمل الإ ، هزاوج نم ةعنام ةمزال ةمرحلا نأل ، لاح ىلع ةتيملا مكح ف وهذ
 اهنأل هلح نوك هتوم فو هتايح لاح هميرحت ىلع اذهو ، هلكأ ىلإ رطضا

 ىلع ال ث هعلق دوجول اهلاح ىلع ىقبي الف س اهلاوزل اهعم ةلئاز اهب ةمئاق

 هيف ىتاف ى هناوآ لبق هلجعي نم ىلع الإ ، هعطق نم نوكي ام وآ زاج ام
 ٠ هلعف امل ءازج هل سيل ام

 اذه ىلع امهل هزاوج فق هلهج وأ هملع نم نيب قرف الو : هل تلق

 ؟ هرمآ نم

 املظ هلعف نم ىلع الإ ، هتوم دعب هرجح ءاقب مدعل ٠ معن : لاق

٠ افرح ىملع غلبم ىف هريغل ال



٢٢٣٥ 

 رجش نم هلكأت ام همزليا ، مرحلا ف اهلسرأ نإ ةبادلاف : هل تلق
 ؟ ال م أ % ٥هدسفن وأ

 ىلع هيف ءىش الف هتلكآ امو هب سأب ال نآ هلاسرإ ف ليق دق : لاق

 ءىش الف الإو ، همزيلف هيلإ اهيدمي نآ الإ رخآ لوق فو ؛ هلاح نم اذه
 كل ذ ىلإ اها ده ٦ نم ىنعم ق هنأل > همو زلب ليقو 6 هيلع

 ؟ اموي رجشلا نم هب ام ىلع اهلسرأ نإف : هل تلق

 ه٥هرذعيغ هرمأ نم اذه ق ةصخرلاب لوقي نم مهنمو ك هيلع ىهف : لاق

 الف الإ و > هيف ء ١ زجلاف منم دق ام لكأنل اهلسرأ نإ ليقو ء ةيدفل ا نم

 ٠ كلذ ق ءىش

 نم ءىش ىلع هب كربف س هرهظ ىلع ابكار ريعب ىلع رم نإف : هل تلق
 ؟ هفلنأف هيآ ر نع ال ٥ رجش

 ٠ هيلع ءىش ال هنإ هيف ليق دق : لاق

 ؟ عضوم ! ىف هخانأآ ىذلا وه ناك نإف : هل تلق

 ڵ دمعلا نم هنأل هيف همزلي نأو دبال ث هخانآ امب هملع عم اذهف : لاق

 ىف أطخلا نم هنأل ك هموزل ف فالتخالا ىنعم هقحلي نألا زاج هملعي مل نإو
 ٠ همكح

 ؟ هلكآ وآ ٥ دسفأف هنم ء ىش ىلع ءىطوف هق اس وآ هيف ٥د اق : هل تلق

 نع نكي مل ام ، هموزل ف فالتخالا نم ىرعتي الآ ىسعف : لاق

 هيلع نآ رثألا ىفف الإ !و © ىآرلا هيف زاجف اذه حص نإ س كلذل هنم دصق

 ٠ كلذ

{ همفب ائيش رجشلا اذه نم لوانتف قيرطلا ىف هب رم نإف : هل تلق



_ ٣٣٦ 

 ، هرسكف هيلع لمح وآ هعاضأف ءىش ىلع ءىطوف هيلع هقيرط نع هب لام وأ
 ؟ هيلع اذام اذه ىلع

 عم هلعف نم ال هنأل ، لاح ىلع ءىش همزلي الآ اذه ىف ىسعف : لاق

 امب ىزجي نأ هرمأ نم اذه ىلع زوجي وآ ث هلئمل كلسملا ةحابإ نم هب ام
 انآو ڵ\ هيأر نع ال هرسكف هيلع لمح وأ ث هلجرب وأ هديب هئطو وآ هلكأ

 ٠ هفرعاغ ، هرذع دوجول ث هلدع نم ىأرلا ىف هفرعأ ال

 عون نم نكي ملو ، رجشلاو عرزلا نع هتابن نم جرخ امو : هل تلق
 . رخذألا نم الو ي لكب ام

 فالخ نم هنأل ، هميرحت ق ىهنلا هيلع عقاولا الكلا نم وهف : لاق

 نم أطخلا ف دبالف الإو لاح ىلع ءازجلا هيغ نم ام ث دمعلاب هفلنأ نم ىلع

 ٠ كلذ ىف ىآرلا نم هب ام ىلع نوكي نأ

 نم هلكات اميف هيلعأ > هباود نم ءعىشل مرحلا ق ىعارلاف : هل تلق

 ؟ ال مآ ءازجللا نم ءىش الكلا اذه

 ال ام عاونأ نم هريغك ، اذه ىلع هموزل ف فلتخي نأ ىسعف : لاق

 ق هيلع امهقتافتا نم هقوف ام ال ء هل اسرإ عضوم ق ه رجسش نم زوجب

 ٠ كلذ ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقو ٠ اهلاح

 ؟ لكلا ىف لاح ىلع هدارأ نم عنمب هتالخ نم سشاشتحالاف : هل تلق

 هسنج عاونآ نم ءىش ىفف زوجي الف لصألا ف روجحم هنأل معن : لاق
 ء ىآر الو نيد ف هزيجتسي نأ دحأل الو ي هنامز رم ىلع تقو ى ىلتخي نآ

 نم ىلع عامجإلاو ةنسلا ف همارحل ، لهج الو ملع ف هزيجي نآ االو
 ٠ كلذك وهف الإو ، كلذ نم ىنثتسا ام الإ ح همار

؟ هب ىنفرع ٠ هريغ وأ عار نم هئالتخا ىلع ءىش نم امو هل تلق



_ ٬٧٢“ ٢٣٢ . 

 اهب مكحي ث ةميق نم هلام الإ ءازج ىف ءىشب دجي هنأ ملعأ ال : لاق
 ٠ هئطخ ق ى ا ر ىلع و ؤ هدمعي ه انآ نم ىلع نال دعلا

 ذخؤي نأ نم دبالف ، هلهج وأ ميرحت نم هب ام ىسن نإف : هل تلق
 ؟ هلعغ امب

 ٠ كلذ 2 فلتخي هنأ ملعأ ال و ؤ هيلع وهف & هدمع نم هنأل معن ٠ لاق

 هفلتأ ام ىلع افقي مل اذإ نالدعلاف هرضحي نأ هتاف امو : هل تلق

 ؟ نامكحي مب

 ق فوي مل ناغ ك هردقامل اقرع ىتح > امهل هفصي هنإ ليق دق : لاق

 ٠ كلذ الإ هتردق نم سيل اذإ س هارحت رادقم

 نم وأ 6 7 دي هل نم وأ 6 هلفط وأ 6 ٥ ديع هي رمأ امو : هل تلت

 ؟ هل لتع ال

 امهنيب قرف ال ادمع ه دعي ٥ اتآ ام ىنعم ق هنأل ح هيلع وهف : ل ات

 ٠ كلذ ىف

 ؟ هيلع دب هل سيل نم رمآ نإف : هل تلق

 ٠ هل همو زل ف فالتخال ١ ىنعم هقحلي نأ هيف زوجي ال ىسعف : ل ات

 ؟ هيلع ل د ام و : تلق

 ٠ ل اح ىلع نم اض ل ادلا نأل ٠ ةنامض ق وهف : ل ات

 & هم زلف هم رمآ وأ > هم ١ ود هتلكأف هاع ر ام را دمقتم ردم مل ناف : هل تلق

 ؟ هيرحت ىلع ردقي ملو هيلع لد وآ

 هعم كش ال امب هنم جرخ دقت هنأ هيلع ام ىدؤب نأ نم دم ٩ال : لات

) ٢ جح راثآل ١ بابل ٢٢ م (



٢٣٢٣٨ 

 6 مرحل ١ ف هريعب لسرأ نميف ء هالا همحر : بوبحم ني دمحم لوقل 6 هيف

 رخآ لوق ق و ؤ تلكأ ام همزلي هنا ؟ وه مك هيردب ال ام ٥ رجسشنم تلكأف

 ءىش هيف سيل ذإ ئ افورعم هي عنصب هنإ 4 مرحلا رجش اعر نميف هلاتق نمل

 ٠ كلذ ف هتدجو ام ىنعم ىلع تقوم

 ؟ هناعبتي امهمدقت نمل امكح هيغ نالدعلا دجي مل امو : هل تلق

 ق > رثألا ١ هي ء اج ء ىن نم ههيشأ ام رثأ هل عبتي نإ ليق دق : ل انت

 ٠ هن ام ز ق هيلع هب مكحيف ٧ رصبي هل نم ى ١ ر وأ ع امجإ وأ ةنس

 ؟ ةميق نم هل نوكي ام ىلإ هيف عجرملا ناك امو : هل تلق

 رظنلا داهتجا ف مث نم هل نوكي ال هناموقي امهنإ هيف ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ىف لدعلا ةباصإل هنم

 ؟ ا ديأ امهميكحت نم اذه ف دبال و : هل تلق

 هلام ىلع داز ولو ڵ هيلع نم زجي ال هريغ ىلع هنإف ٠ معن : لاق
 ٠ هل حصي الف هيف اهجرخي افاعضأ

 ؟ امهمكح ف اذه نم ءىش ف قحلا فلاخ نإف : هل تلق

 ٠ لاح ىلع ءىشب سيل هنآ ىلع هيغ لدي ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 ٠ كلذ ىف هلزجم ريغف هيلع نم هب لمع نإو

 عطقن وأ ، ةدحاو ال راجلا نم هب ام راغص نم علق نإف : هل تلق
 هلعجب نآ همزليآ ۔ مد رادتم ف ةميق نم .اهلام راص ىتح س ةدع اهقا روأ نم

 ؟ هموي ق هيلع ردق نإ ايده

 ءازج لك ىف ولو & ةددعتم ءايشأل هنأل س هموزل هجو ىردآ ال : لاق

. هدح ىلع هجرخي نآ ءىشل



_ ٣٨٣٣٩ _ 

 ام وأ اهبارت ىف زوجي لهف ، هلك نع ىنربخت نآ ديرأ ىنإغ : هل تلق
 ؟ ال مآ اهنع هب جريف ص هنم لمحي نآ اهراجحآ نم نوكي

 هملع نمل س هزاوج نم عنملا الإ لوق نم اذه ىف ام ىردآ ال : لاق

 دق ام اهيلإ دري نآ هيلعو ى هل سيل ام ىنآ دقف هجرخآ نإف ث هلهج وأ

 ٠ هلعف دمت امل ء ١ رزج > هلمح

 ؟ ادبأ هدر ىلع هعم ردقي ال امب هفلتأ نإف : هل تلق

 هلثمل ٥در ق ىسعو ٠ لوق نم هيف ام ىردأ الو 6 ء اسأ دق : لاق

 هدري نأ لبق نم تام نإ هنأو ث هتعاساإ ىلع لدي ام رثألا ىفو ث هيزجي ال

 ٠ هلعف نم نسحف افورعم عنص نو 6 هيلع ءىش الخ

 ديرأ ال لمعنسي نأ هيف زوجي لهف ء انإ اه ردم نم لمع ناف : هل تلق

 ؟ هلصأ ق عساو نم همي

 نم سيلغ هب جرخي نآ امأف ، اهيف هب عتمتملا زاوجب ليق دق : لاق
 ح هيردي ال امع هفقوت نم ناك ام ىعم حآ امو ٠ ملعأ هللا : ريغ هيف هلوق
 امع هجرخي الف هلمع نم ناك امو ث اهبارت نم وهف الإو ، هيلعو هل امم هنغ
 ٠ كلذ ىف هارآ ام حص نإ ء لاح ىلع هلبق نم هب

 ؟ ال مآ اذه ىلع وهف مرحلا نم ناك امو : هل تلتق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ الو ةكم نم هنأا ٠ معن : لاق

 نم رخآ عضوم ىلإ ٥ درينآ هيزجيآ 6 ةكم نم ه ذخأ ناف : هل تلق

 ؟اهمرح

 هنأل هبزجي نآ هلعلو ، لوق نم هيف ام مغراف ٠ هظفحأ ال : لاق

٠ دحا و ءىش هسفن ق



 ۔ ٢٣٤٠

 ؟ هيلإ هدرب نأ هيلع ءعضوم اب ررض هذخأ ق ناك نإف : هل هلق

 زاج هكرن امنيياف ء هل عضوم هلك هنأ مرحلا ىف ىل عقي ىذلاف : لاق

 نآ نم هررض ف هلدب نم دبالف الإو عضوملا ىلإ هدر نإغ هأزجأف هل
 ٠ هيلع ناك ام ىلإ دوعي ىتح 6 هحلصي

 ؟ هلثمل هزاوج هنظل هجرخأ نإف : تلق

 نم هناف 6 ٥ زا وج نظ نإو .هل سيل امل هبوكر ف رذع الف : لاق

 ٠ كل ذ نم دي ال و ؤ هيلإ ٥د ري نأ ة ر دقل ١ مم هنم هج رخآ اميف هيلع و ؤ هلهج

 ؟ هلالحتساب ةنونيد ف هفلتآ امو : هل تاق

 ام رثكأ ىف لدت ى هللا ىلإ باتملا دعب نم هيف همزلي الأ ىسعف : لاق

 ٠ هل اعفأ نم ١ ذه لثم ف ء اج

 ؟ هلاح ىف هميرحتب ناد !امل كيتنملاف : هل تلق

 نم اذه نأ الإ مكحلا ف همزلي امك هفلتأ امل مرغلا نم دب الخ : لاق

 هبر ىلإ ةبوتلا دعب نم ، هل هموزل ءاتب ف فلتخي نأل زوجيف ك هللا قوقح
 ٠ هلعف س وس نم

 ىف ءازجلا موزلو ، هميرحت ىف ةكم مرح لثم هنيدملا مرحو : هل تلق

 ؟ ال مآ ٥ ديص

 ٠ كلذ ىف ءازج ال ليقو ، هيف ليق ام رثكآ ق ٠ معن : لاق

 % ديص لبق نم ءازجلا هيف ام ىتآ اذا كلاهلا نع ريجألاف : هل تلتق
 ، رعش ملق وآ ، رفظ صق وآ ، كسن ىلع كسن ميدقت وآ ڵ\ رجش عطق وآ

 ىنفرع ؟ كلاهلا لام ىف نوكب وآ ؟ وه همزليأ س اذه وحن نم نوكي ام وآ

؟هيف ام



_ ٣٤١ 

 اطخلاف ةرجألاب ناك نإو ع هيلع وهف نامضلاب ناك نإ ع رثألا ىفف : لاق
 5 هزاوج نظن نآ الإ ح هلامو ع همزل هلاح ىف هدمعت امو ، كلاهلا لام ثلث ىف

 ىلعىرعتي الآ هنظ نم اذه ىنع ىنبجعي هنأ الإ س ىه نم لام ق نوكي هنإف

 ٠ كاذ ىف ىآر ىلع هدمع ىف ام هل نوكي نأ نم ى لوقن نم هيف ءاج ام ىنعم

 ؟ ةنامألا هجو ىلع ناك نإف : هل هلق

 ٠ كلذ ىف هدمعت ام الإ هيلع نوكي الآ ىرحأ وهف : لاق

 ؟ هلاق نم ىأر ىلع امهل هزاوج عضوم ف ىح نع ناك نإف : هل تلق

 ٠ كلذ نيب ام قرف مدعل ع دحاو امهيف لوقلاف ، كلذك وهف : لاق

 ؟ ةايحلا ىف اماد ام هزجي مل نم لوق ىلعو : هل تلق

 هللاو ٠ ايح ماد ام ءىشب سيل هريغ نع هجورخ نأل هيلع وهف : لات
 ام عيمج نم ذخأت الو . ٥ رخآ ىلإ هلوأ نم “ هلك اذه ىف رظناف ٠ ملعأ

 نع ىنم ناك امو ث لدعلاب الإ اباوجو الاؤس لصفلا اذه ف هب كتينأ
 ، هب لمعت الغ الإو حص نإف ص رثآ نم هيلع ردقت ام هيف علاطف ث رظن
 ٠ ةلأسملا تمت ٠ مالسلاو انقح هفرعت ىتح

 باوث ال هنآ اوقفتاو ، جحلا ضرف نم هتعارب ىف فلتخا دق : لاق

 ١ ملع آ هلل ٠

 ةرجألاب جاحلا ىف : دادم نب ريشب نب هللا ديع خيشلا نع : ةلأسم

؟ 5 رجأ ريغبو ة رجآب هريغلو هسفنل لمعلا هل زوجب



_ ٣٤٢ 

 نم مهنمو ڵ كلذ زجي مل نم مهنم 5 فالتخا ةلأسمل ا هذه ق : لاق

 ىنبجعبو ٠ هل رجؤم ١ نذآتسب نأ بحتسا مهنمو ئ كلذ هرك مهنمو ك ٥ زاجأ

 لمعو 6 كلذ طرتشي مل نإ و 6 طوحأآ كلذو 6 دقعلا دنع كلذ طرتشي نأ

 دعب ةكم نم جرخي ملو ث جحلا رمآ نم همزل امم ائيسن عيضي ملو
 سأب الف س ةجحلا لمع ريغ نم لمع وأ ة راجتل ث ةجحلا رمآ ىف لخد نأ

 . ملعأ هللاو ٠ اهيلع رجؤتسا امك اهمامتب ةجحلا ىدأ اذإ هيلع

 مت 6 لحأو ةرمعب مرحأف 6 جحلا رهشأ ف ةكم لخد نمو : ةلاسم

 6 1 رهنأ ق ةكم ىلإ عجرو 6 اهريغ وأ ةرايزلل ةنيدملا ىلإ جرخ

 ؟ دحاو ى ده هبفكي مآ ؟ ةعتملل نايده همزلبأ 6 لحآو اضيأ ةرمعب مرحأو

 ح ىده الإ همزلي ال لوقو ؛ نايده همزلي لوق ٠ فالتخا هيف : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هيفكت ةدحاو ةرمعو

 اذإ مرحملا ىف : دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع اهبسحأ : ةلاسم

 همزليآ ، بصخلا و ةقرسلا نم هظفح ديري ى هبايث ىف بيطلا نم ائيش لمح
 ؟ ال مآ مد كلذ ىف

 ٠ ة رورضل ١ بيسل ءىنت ال نأ وجرأو ء ظفح كلذ ق ىدنع سيلف : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 نأ ىلع % كلاهل جح ةيدأت ىلع رجؤتنساأ نمو : ىحبصل ا : ةلأسم

 ، هضعب وأ بحتسملا كرتو س بجاولا لعفف بحتسملا و بجاولا اهيف لعفي

 ؟ ةرجألا كلت نم هبلع بجي ام ء رذع ريغل وأ رذعل

 توبث ىنبجعأ ، بحتسملا نم هللا ءاش امو ڵ بجاولا لعف اذإ : لاق

 لعلو . رذع ريجألا اذهل ناك ا ذإ أ هلثم ةرجأ ىلع دا زي نأ الا ۔ هترجأ

ىلع نإ لوقآو ٠ ىصحي ال هنأل ىنبجعي اذكهو ء رذع اذه عيمج كرت



_ ٣٤٣ _ 

 لمع. هيلع طرتشي مل ١ ذإ ح هلثم ة رجأ هل نأ امك . هلثم لمع ريجأل ااذه

 ٠ ملع آ هلل ١ و ٠ م ولعم

 ىلع نب ةعمج خيسلا فيلأت نم راثآلا رهاوج باتك نم : ةلأسم
 ۔ تيم نع لجر جح نإ : ىهو هنم ةسداسلا ةعطقلا نم ث ىغئاصلا

 ذخآ مهلو ، تيملا نع زجت مل ، طق جحي ملو ك هيلع بجاو جحلاو
 . تيملا نع اهب جحي نم ىلإ اهعفدو ص هلام نم ةجحلا مهارد

 دمحم ني نافلخ نمب انهم هيقفل ١ مل اعلا انديس لوقي ام : ةلأسم

 وعدملا س نيملسملا نع ةروثأملا ةيعدألا ىف .© كانتتب هللا مادآ ،ڵ ىديعسوبلا

 وأ هسفن نع ناك 6 جاحلا ىلع مزاللا نم ىمهآ > جحلا كسانم ق اهب

 ؟ ال مآ ؟ هنع جعح نم نود هسفن اهب صخي نأ ؤ“ هريغ نع ةرجأب

 ءاعدلا نأ ىدنع اميفو ث كلاؤس ىنعم تلمأت دق : باوجلا
 ىلع هبوجو قحيو ث اهب الإ متي ال ىتلا ، جحلا طورش نم وه سيل
 { اهيلع صوصخملاو اهيلإ بودنملا هلئاضف نم وه لب س هسفن نع جاحلا
 امات الإ هجح ىرآ الغ هجح ىف اهنم ءىنثي هسفن نع ج احلا تأي مل نإو

 ، هضرف ءادأ هنودب هل حصو ت هسفن نع ج احلا ف كلذ تيث ا ذإ ايزجمو

 هيلع طرتشي نآ الإ ع هب هنم ابوجو مزلآ ةرجألاب هريغ نع جاحلا سيلف
 ء هب مايقلا هيلعف نيملسملل ايلو وه ناكو ى هنع جحي نمع ءاعدلا هرجؤم
 ء ريصقتلاو ةنايخلا هيلع ىشخ هلامهإ فو ، هلامهإ هل سيلو ث هيلع طرش امك
 امك ث هلامكي لمعلاب تأب مل هنأل ، اهب رجؤملا ةرجألا قاقحتسا مدعو

 ٠ هيلع طرتشت

 كلذ رآ مل ءاعدلا ءانع ردقي ة رجخلا نم طاطحنالاب لئاق لاق نإو

 نم هنإ لب جحلا تابجاو نم سيل ءاعدلا نأل باوصلا نع اديعب

ريغ ث لاحلا لوهجم هنع جوجحملا ناك نإو ث هنودب متب جحلا ث هلئاضف



_ ٣٤٤ 

 ىلع هل وعدي نآ رجأتسملا ىلعف ، هنم ةءاربلاب الو ةيالولاب هيغ عوطقم
 . كلذ ىرجم ىرج امو ، نيملسملل وآ هلل ايلو ناك نإ س ةطيرشلا

 جحل اي رجأتسملل سيلف ح نيملسمل ا دنع ةءا ربلل اقحتسم ناك نإ امأو

 دنع كلذ نم آربتب نآ هيلع لي ث ءاعدلا هبلع طرش نإو { هل وعدي نآ هنع

 ٠ هل هنم ءاعدلا طرش لبقي الو هرجأتسا نم

 رجؤتسا امب ماقو ث كلذ هنم لبق هنودب ةرجألا هل متآو هرذع نإف
 % كلذ ىلع رجآتسي نأ هل سيلف ءاعدلاب الا ةرجثلا هل متي مل نإو ّ هيلع

 فالخ الب ث زئاجلا ريغ ىلع حصت ال ةرجألاو ث هل زئاج ريغ كلذ نأل

 ٠ هملعأ

 كسنم لك ءادآ : هنع ىونب نأ ةرجألاب هريغ نع جاحلا ىلع نإ مث

 ىف لاقب امو س همساب هيمسيو ث هنع جحي نمع هيدؤي نأ 4 جحلا كسانم نم

 صخ نإ ، مهراثآ ىف نوملسملا اهب صن ىتلا ةيعدألا نم كسانملا كلت
 ّ هيلع كلذ رجح ى رأ الغ \ هنع جحي نم نود هسفن هريغ نع ج احلا اهب

 ىتلا ، جحلا تابجاو نم ال ث ةليضفلا جرخم ةجراخ ةيعدألا كلت نأل
 نم هنع جحي نمل ءاعدلا طرشت مدع عم اصوصخ 0 اهب الإ متي ال

 اميف هيف لوقلا نم ىضم ام ىلع هدوجو ممو ث ريجأتلا نيح هل رجؤملا
 ٠ ملعأ هللاو ٠ مدةنت

 ؟ وه ام ديصلا ق روكذملا ءازجلا فو : هنقمو 4 هللا همحر 6 ىصورخلا

 ؟ روجحمل ١ نم هنأب هلهج وأ هملع ق ئ دمعلاب هلعف نم هموزل دافأ ى ذلا امو

 اونمآ نيذلا اهيأ اي ) : هركذ لج ىلاعت هللا لوق ىفف : لات

١ اذم ءا رجف ادمعتم مكنم هلتق نمو مرح متنأو دصل ١ ١ ولتقن ال



_ ٣٤٥ _ 

 ة عكلا غل اي ايده .مكنم لدع اوذ هب مكحي معنل ا نم لتق ام

 0١ ( هرمآ لابو قوذيل امايص كلذ لدع وآ نيكاسم ماعط ةرافك وأ

 دمعت نم ىلع هبجوآ ام ىلع ص هلتق نع مهل ىهنلا دعب مهلد دق ام

 ء ةلمجم اهنأ الإ ةثالثلا هجوألا هذه ى هنأب احرصم ، هلبج وآ هملع ىف

 الوآ بيترتلا نم هب ام ىلع ضعب ةلمجم ةرسفم راثآلا نم عضاوم فو
 ح ميختلا ىلع هلعج ضعبو & الدب هءارو هل زاج الإو هردنت نإ الو س الوأف

 نال دعلا هيف مكحي نأ دعي نم { ةلمتحم كاذ وأ اذهل ىهف س ,اب الو

 ىلإو ع ةميقلا نم هل نوكي ام ىلإ عجريف ع معنلا نم هلثمب نيملسملا نم
 ىلع اموص ضرفيف ، رعسلا نم لدعب اموي هلاح ى ربلا نم امل ام
 : اموي نوكيف ع عاص فصن مهنم دحاو لكل ص نيكاسملا نم هغلبم ددع

 هين اميف اذه ىلع رظنيف ك معنلا نم هلتق ام ةميق هيلع نإ رخآ لوق فو
 مث ع ايده هيلع هب مكحيف ث منغلا وآ رقبلا وآ لبالا نم : ىه ء جرخت

 5 امايص هلدع نم نوكي ام ىلإ وآ اماعط ردقيف ت نمثلا نم لثملا غلبم ىلإ

 لزن الإو ، هل نكمآف لوألا هجو نمف ، هبيترت هج نم هب ام ىلع هيدؤيغ
 المع ههوجو نم هموي ىف ءاش ام ىلع وأ ح هلاق نم ىآر ىف هدعب ام ىلإ

 ٠ هموزلب ىلب نمل هزاجآ نم ىآرب

 عقي ردصم هنأل { معنل ا ىف لثم هل سيل ام دصلا ناف : هل تلق

 اذه ىف هب مكحيف 5 هئازج ف عجرب اذام ىلإغ ى ديمصملا ناويحلا ىلع

 ؟ عضؤلملا

 ايده غلب نإف ث ةميق نم هلام ىلإ دري نآ هب ام ىلوآ نإف : لاق
 ء هيلع زاج ىآر ف لوق نم ىلوألا ىف رم ام ىلع نوكي نأ هيف هجولاف
 هيدؤي وأ ءارقفلا ىلع هب قدصتي & اماعط ةميقلاب عاتيب نأ هجولاف الإو
 ئ عضوم ا اذه ىق نوكي نأ زوجيف { امايأ نيكاسملا نم هغليم ددع امامص

 )١( ةيآلا ةدئاملا ةروس ٩٥ .



_ ٣٤٦ 

 نم ةيآلا رهاظل هنإو ريختلاب : لوقو ؛ بيترتلاب لوقلا نم هب ام ىلع
 . ريبخ هب نم دنع ليزنتلا

 نم هل ام دحا و لك ف ىنريخت الهف «إة ع ١ ونأ ف هنإف : هل تلق

 ؟ عامجإ وآ ىآر ف ث ءازج

 ڵ هتملعف هنرصبأ نإ هب كربخأ ءىش نع ىنربختست نإ ىلب : لاق

 ٠ هتكرتف هتلهج نآ ىلع مول الف الإو

 ؟ ةيلهألا ىف نوكي نأ ديصلا ف زوجي لهف : هل تلق

 نم كلملا دح نع ةيجراخلا ةيسشحولا ف الا هزاوج ملعأ ال : لاق

 ٠ ةيربلا عاونألا

 ؟ ربلا ديص نم ىه ىتلا لبإلا وآ رقبلا نم ناك نإف : هل تلق

 شحولا رامح فو ؛ اهلثم ةرقبلا ىف نإ اهيف ليق دق هذهغ : لاق
 اميفو ث ريعب ث هنع هللا ىضر س سابع نبا لوق فو ؛ روزج ليقو ؛ اهل ام

 & لثملاب لوقي نم ىأر ف ع اديص اهيف نأ حص نإ ث ةندب لبإلا نم نوكي
 هلبق ام نأ الإ ، معنلا نم جرخي اميف ةميقلا ىلإ بهذي نم ىآر ىلعو
 . لصألا ىف صن ام لدآ

 4 ليبايألاو ىوا رثألا وأ ءابظلا وأ لاعوألا نم ناك ناف : هل تلق

 ؟ هل اذام

 همحر ، سابع نبا نع ليقو ؛ ةرقب لعولا ف نإ : ليق دق : لاق
 ديدشتب ) ليألاو ، لوعولا نم ىثنألا ىه : ةيورألاو ، ةاش هيغ نآ ح هللا
 ٠ ليألا ىف هنأ ريغ ه لوقلا نم اهيف ام ىلع نوكيف ث اهركذ ( ةروسكملا ءايلا
شحولا رقبب ةهيبش اهلاوحأ رثكأ ف ةباد هنإ لاقي دق ٠ ملعأ هللاو



٣٤٢٧ 

 ىلعو ، اهفانصأ نم ةعبرأ عبار هنآ ىلع لد ام عضوم فو ٠ اهفاصوأ ف
 ٠. ءازجلا ىف رقبلا نم ىشحولا مكح هل نوكي نأ ىسعف اذه

 ىف نآ ، هنع هللا ىضر ث سابع ىبآ نع ىوري : رخآ لوق ىلعو

 حص نإ اذه ىنلعو ث لبجلا منغ : ىورألاو ٠ ةرقب ليألاو ىورألاو لعولا
 هللاتو ه هدعب ىلع لدي ام هلك اذه نم ءىش ف سيلو ٠ ةاش اهلف
 ةميقلاب لوقي نم-ىأر ىلع نوكي نآ الإ ص ةاش هنأ الإ ىبظلا ف ىردأ ال
 ه اميلع داز ام وآ اهنود اميف جرخ امبر هنإف

 ؟ اهدالوأ نم هذه ى ناك امو : هل تلق

 هب ام دالوا نم نوكي امب ، اهلثمب لوقي نم ىأر ىلع هؤازجف : لاق

 . اهلدعب هيف جرخي اميف ةميقلاب لوقي نم ىآر ىلعو ، اهتاهمآ نم ىزجب

 ؟ ةيربلا نم اهغرعي نمع عون نم اهل مك ىشحولا رتبلاف : هل تلت
 ةعبرأ اهنأ اهيف ام الإ ، اهيف ام ىردأ ال انآو ٠ ملعأ هلما : لاق

 ىسعف اذه ىلعو ، لوقت نع ليذلاو لومحيلاو لثنبلاو اهملا ىه : عاونأ

 نم لوق ىلع ىتح ث لثملاب ءازجلا ىف رخالل ام اهنم لكل نوكي نأ زوجي نأ
 لوق ىلعو ٠ لدعلا ق اهل ام هل ال شحولا رامح هنإ : لومحيلا ىف لات

 هلعف امل ءازج معنلا نم هيغ جرخي ام دحاو لكلف ث ةميقلا ىري نم
 ٠ لتقلا نم

 هب ىنربخآ ٤ هل اذام لارلاو رابوألاو رومايلا نم ناك نإغ : هل تلق
 ؟ اهفرعأ نآ ىلعل ؟ ىه ام ىل اهفصت نأ دعب نم

 ركذلا هنإ ليقو ؛ لاعوألا سنج نم هنإ رومايلا ىف ليق دق : لاق
٠ هلتق نم ىلع ءا زج نم هعون ف ام هلف . امهنم لوق لك ىلع و ليألا نم



 ب ٣٤٢٨

 ٠ ةاسث هيف نإو ث ةثج هنم مظعأ هنأ الا بضلا ةقلخ ىلع هنأل رابوألا فو
 ىف ليقو ٠ هردق ىلع اهنإ لبقو ، رونسملا نم رغصأ ىه هنإ لارألا فو

 هيلع لدأو هعفدأف ٠ الوق انباحصأل هيف نأ ملعأ الو ذرجلا مظع
 ةميقلا ىلإف الإو ى هؤازج وهف معنلا ف هبسث هلو ديصلا نم ناك نإو
 ٠ لاح ىلع دري

 ؟ امض وآ اعويري وآ اينرآ هلتقف هباصأ نم ناك ناغ : هل تلق

 بضلا فو ك ةرفج عوبريلا فو اقانع بنرألا ف نإ ليق دق : لاق
 ّ لد ىف ةميقلا ىآر نم لوق ىلعو ص ةاش دحاو لك ىفف ليقو ، ايده

 ثيدحل ا نأ الإ ، اهلثم ىف زاج هجو نم رم ام ىلع نوكتف هيف جرخي اميفو

 نأو % ىدجب بضلا ىف مكح هنأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ك ىبنلا نع

 0 رجشلا و ءاملا عمج دق ال كلذك هيغ لاق ى هللا همحر ، باطخلا نب رمع

 ىأر ىلع ث هلاح ى ةميق نم هلام غلبم نوكي نأ هلعلو ، عاصب هيف ليقو
 ٠ عازن ىف اهب لاق نم

 اهفرعآ ىتح ءادفلا ىف ةثالثلا اذه نع ىنربخت الهغ : هل تلق

 ؟ ءازجلا نم عضولا اذه ق ؟ ىه ام

 نيح ىننألا ىهو انقلاف اهدالوأ نم زعملا ىف اهنإ ليق ٠ ىلب : لاق

 لصف دقو ٠ اهروكذ نم رهشأ ةعبرأ هلام رفجلاو س ىعرت نآ ىلإ دلوت

 : بنرألا ف قانعلاب اهنم ىدجلاو ع ةرفج ىثنألاو ، ىعرملا ف لكأف همآ نع
 ىف ا لثملاب لاقت نم ىأر ىلع بضلا ىف ىدجلاو ، عوبريلا ىف ةرفجلاو
 ؤ ءادف همزلف ث مارحإلا ىف لحلابو ى اقلطم اهلتق نمل ءازج ث هموزل عضوم

 ٠ هلدعل زاج زعملا نم الدب ناضلا نم هلثمب هيلع مكح نإو

 نم نوكي ام وأ ث رينانسلا وأ لاعتلا وأ عابضلا نم ناك نإغ : هل تلق
؟ عابسبللا



_ ٣٤٩ 

 ة ملسو هيلع هللا ىلص ع ىبنلا نع رباج قيرط نم ربخلا ىفف : لات
 باطخلا نب رمع نآ ىورو « نسم شبك هؤازجو ديص عبضلا » : لات هنأ
 ىنأكو ث ةاش بلعثلا ف نأ رثألا فو { حلمأ شبكب اهيف مكح ث هللا همحر

 ىلع ءازجلا ىف نوكي نأ زوجي الهخ س ىشحولا رونسلا ىلع هلضفأ ال
 رصبلا لهآ نم دحأ نع معنلا نم لثمي الوق هيف دجأ مل ىنإف ص هب ام

 { اهلك هذه ىف ث اهيلإ دريف ةميقلاب لوقي نم لوق ىلعو ع ىعرشلا ملصملاب
 ديصلا نم ال ، عابسلا نم اهنإ رخآ لوق فو ث اهلثم ىف رم ام وحن ىلع
 ه .اهلتق ىف ءازج الف © ما رحلا نم ىهف 0 اهلصأ ف

 ؟ هماعط ىلع هيل اغ وآ هذه نم هيلع ل اص امو : هل تلق

 عجري ىتح ع دعن اميف هلام وآ هسفن نع هلاح ف هعفدي نآ هلف : لاق

 هيف نوكي نأل زوجي نأ ىسعف : رخآ لوق ىلعو ؛ هيلع ءىش الف ك هلننب وأ
 ٠ عنملا زاوجل هيف ام رهظأ هلبق ام نأ الإ ، ءادف

 ؟ دوهفلاو رومنلاو دوسألا نم ناك نإف : هل تلق

 اهنأ هذه ىف ملعلا لهأ لوقت نم ىردأ ال انأو ٠ ملعأ هللا : لا
 سنج عاونأ نم ىهغ الإو ى اهلحآ نم لوق ىلع نوكي نأ الإ ع ديصلا نم
 مرحي نم لوق ف ح اهلتق نم ىلع ءازج الف عامجإلا ف سرغب بان ام
 .٠ اهلكأ

 لجحلاو ىكركلاو ماعنلا لثم ريطلا سثحو نم ناك امو : تلق

 ؟ مامحلاو ىربلا زوألاو ىرابحلاو

 6 باطخلا ند رمع نع ىورب ٠ ةندب ةماعنلا ق نإ رثألا ق ليق دق : لاق

 لهآ نم اد حآ نآ ملعن الو ٠ سابع نباو ، ديزو ث ىلعو ، نامثعو

ح لبإلا نم ةبيرق هبشلا ف اهنأل هريغب معنلا نم لثملا ىف لوقي رصبلا



 ۔_ .٢٣٥٠

 ال سيلو ، لدعلا ىف ىأرلا اذه ىلع اهءادف نوكت نآ اهب ام ق ۔أف

 ىري نم لوق ىلعو 0 اهيلع داز ام ال ث ةاش الإ م امحلا ىف عون نم اهنود

 ء نيمهردب ةمامحلا ف ليق دق هنأ الإ ؤ امهنم لك هيف جرخي اميف ةميقملا

 مرحلا ف همزل ضعبو ؛ ماعط نم عاصب ليقو ؛ مهرد رخآ لون ف ليقو
 . مارحإ ىف ناك نإ س نامهرد لحلا فو ى ةاش

 نع ةدايز لثملا ىف هل سيلف ةمامحلا ىلع همظع ىف داز امو : هل تلق
 ؟ ةماعنلا ريغ س ةاشلا

 ىف ىأرلا اذه ريغب لوقب ادحأ نأ ملعأ الو ٠ ليق اذكه : لاق

 ٠ اهع ا ونأ نم ص ىن

 رده ام لك ىفو ث ةاش سرك ىذ لك ف نإ ليق الهف : هل تلق .
 ؟ ةاش ريطلا نم

 ء ةا دلو اهدالوآ ىف نإو ، هب ليق دق اذه نإ ٠ ىلب : لاق

 ٠ لثملاب لقي نم ىآر ىلع نكي نأل لدعلا ف زاجف

 قف . لوقلا اذه ىلع ءا ذغب هب ام نوكب نأ زوجي لهف : هل تلق

 ؟ ىدفملا نم ربكأ هتوبث نوك عضوم

 قوف ةاشلا نآو ؟ ةماعنلا نم ربكأ ةندبلا نأ ىرت الآ ٠ معن : لاق
 ؟ هيف كش ال ام اذهو ؟ ةمامحلا

 ىلع هيغ اذام ى اديص راصف جاجدلا نم سشحوت امو : هل تلق
 ؟ هلتق نم

 عضوم ى ةميقلاف رخآ لوق ىلعو ؛ ةاش هيلع نإ ليق دق : لاق

٠ هل هموزل



_ ٣٥١ 

 ةدحاو لك ق همزلي ١ ذام ‘ هركف اهضيب نم هباصأ امو : هل تلق

 ؟اهنم

 دلو كلهف ىح خرغ اهب ناك نإ ماعنلا ةضيب ف ليق دق : لاق

 ناك نإ مامحلا نم ىذلا فو ٍ نأضلا وأ زعملا نم ةاتف الاو . ةندب

 ىنظ ق رخآ لوقو > مهرد فصنف الاو 2 ةات دلو تامف ىح خرف اهيف

 ؛ لثملا ىلإ بهذي نم ىآر ىلع ع عاص عبر ليقو ؛ ناتناد هب ليق هنأ
 هيلإ غلبيف ڵ معنلا نم هيغ جرخي اميفف ةميقلا ىري نم لون ىلعو
 ٠ مايصلا نم رم ام ىلع هلدع وأ ماعطلاف الإو

 ح مامحلا ضيب ف ام الإ هل سيلف امهنيب ام ضيب نم ناك نإف : هل تلق

 لك هيلإ غلبم ىلإ هنإف ةميقلاب لوقي نم لوق ىلع الإ معن : لاق
 ٠ امهنم

 ؟ اودم اضيب ناك نإف : هل تلق

 ٠ هبلع اهنإف ماعنلا ضيب لثم ةميق هل نوكت نآ الإ هيغ ءىش ال : لاق

 ؟ ريفاصعلا سنج عاونأ نم ريطلا ىف ةمامحلا نود امو : هل تلق

 اهل ام ىلإ درت نأ اهب ام ىلوأ نوكي نأ اهلك هذه ف ىسعف : لاق
 نم سنجلا اذه ف لوقي ادحأ نأ ملعأ ال ىنأل أ اهلدع ىف ةميق نم

 ماعطإب روفصعلا ف ليق دق لب { معنلا نم الثم هئادف ىف هل نأب ريطلا

 نيرمألا نم لك ف دب ال نكلو ع جرخي اميف ةميقلاب ليقو ؛ نينيكسم
 ٠ نيلدعلا ةموكح نع نوكي نآو

 وأ مخرلا وآ رونسلا وأ نابقعلا وأ ةا زبلا نم ناك ناف : هل تلق

؟ نابرنلا



_ ٥٢ ٣ 

 { اهلكأ ةحابإ ىلع الو ث اهميرحت ىلع عامجإ هذه ف سيل : لاق
 ، ةدايق ىلع ديصلا نع اهجورخل نوكي نأ اهمرحي نم ىأر ىلع زوجيف
 اهل امب ث ءازجلا اهيف نوكي نأ زوجيف : رخآ لوق ىلعو ؛ اهلتق ىف ءادف ال
 هنود امي ردقب مل نإ \ اعفد لتقتف اداسغ ديرت نآ الإ س ةميق نم

 { ةرافك نم هلام اهنم لك ى همزلي نآل اهلحب لوقي نم ىآر ىلعو ص اعنم

 . اهلعف نم كلذ ىلع نوكي نآ ال

 ريخ رسنلاو ث نيقناد ةمخرلا ىف نإ : نيملسملا لوق نم رثألا فو

 ك رسنلا نم ريخ هنإ : رقصلا ى مهلوق نمو ص رثكآ هتموكحف ث ربكأو اهنم

 زوجيف ث هلحار حرج وآ ءاعو قرخ ديري نآ الإ ىمري ال هنإ : بارغلا فو

 دبالف س لصألا ىف قساوفلا دحآ هنآ ريغ هيف ءىش الو ٤ هررض عفد ها

 ح اهنع هجرخي ليلدب الإ ، عضوملا اذه فق مكح نم اهل ام ىلع نوكي نأو
 ٠ لدعلا ىف كلذك وهف الإو

 ىف ىه مكو ؟ اهئام سآ ىف ىه ام اهنع ىنربخت الهف : هل تلق
 ؟ اهدادعا

 ، ةصفحو ث رمع نباو ث ةشئاع قيرط ن ةياورلا ىف نإ ٠ ىلب : لاق

 نلتقي قساوف سمخ » : لاق هنأ ؤ ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا نع

 بلكلاو رفلاو برقعلاو مقبألا بارغلاو ةدحلا : مرحلاو لحلا ى

 ٠ رو تعلا

 بارخلاو ةرافلا : حانج نهلتق ف مرحملا ىلع سيل : ةياور فو

 . اهعاونأ نم هريغ نود نابرغلا سنج نم عقبألا صخي نآ الب اهرخآ ىلإ
 همبسنآ ام ىلإ دحاو لك ف هزواج ضعبو ع روكذملا ىلع ضعب رصتقاف

 ء روثأملا ىف لوسرلا مكح نم هل ام هاطعأف ع هب هل سايقلا قيرط نم
لتق زاجاف ، امهل ةعماجلا ةلعلا ىه ث ةرضملا ىف ةهباسثم نم امهنيب ام



٢٣٥٣ 

 .ىنعم ق اهنأل . دهفلاو بئذلاو رمنلاو دسألا لثم ةيداعلا عابسلا

 ` ٠... روقعلا بلكلا

 بارغلاو ةأدحلا ةلزنم ف ث نيهاشلاو رقصلاو باقعلاو رسنلا لعجو

 ح روبنزلاو ثوغربلاو ضوعبلاو قبلاو ةيحلا ف هزاجأو ع رومألا هذم ق
 نمل ىآر عضوم هنلا & برقعلا مكح ىف اهآر.دق هلعل « "رضم لك لب

 لكل غثاس كلت نم رخآلاف ى هذه نم لكل هيبشتلا ىف سكعلاو ، هردق

 اهب ام اهنأل ، افعضو ةوق ةياكنلا ىف ءاوس ىلع نكي مل نإو ، ريصب
 نم مهنم نآ الإ ع ريثكلا مكح ق هنأك اهنم ليلقلاف ةرضم ف ىذأ نم

 ةيحلا الإ ى هزاوجل اطرش ىذألا ةدارإ نوك ، روهظلا هذه ف هديق

 هيلع ادع اذإف عبسلا فو ، ءادتبالا ىلع اهلتق ةحابإ ف فلتخي ال اهنإف
 نم اهنيب ىتاوللا فو ث هلام وأ هسفن ىلع هفاخي : ناث لوقو ؛ هلاج ف

 نم مهنمو ث ءادفلا نم اهيف دب الف الإو اداسف ديري نآب ، ريطلا
 نوك ةفاخم نم لب ء ءادتعالا طرش نع ادرجم لاح ىلع هزاجأف هقلطأ

 ، لوكأملا ف الإ ءازج ال لوقي نم مهنمو & هيأر ف لام وآ سفن ف ررضلا
 ح ىبنلا نع ةياورلا ف صن امو ، لالحلا عاونأ نم هب دارملا امو
 ٠ ةحابإلا قلطم هنأكغ ، ملسو هبلع هللا ىلص

 صخ نم مهنم نآ الإ ث هلام وآ هسفن ىف هرضت نأ اهفاخ اذإ : رثألا فو

 ح روهظل احرج وآ ءاعول اقرخ ديري نآ الإ ع هلتق نع مرحملا ىهف بارغلا اهنم
 ىلع لد ام هيغ نإ الك ع ىنعم اظفل هيلع ام ربخلا ف سيلو ٠ هلحأ
 ىلع حصي قرف ىآف 0 دحأو مكحل ةسمخلا لعج اذإ ص اقلطم هلتق زاوج

 هدرقي ملف ، نهعم هكرش هنأل هيردآ ال انأو ، نهنم ءىش ف همار نمل اذه

 ٠ نهنيب نم هب جرخيف ء هصخي ءىشب

 هنأ ىردخلا ديعس نع ي رخآ ثيدح ف ىوري امل نوكي نأ الإ

) ٢ ح راثآل ١ بابل ٢٢٣ م (



_ ٣٥٤ 

 : لاقف ؟ مرحملا لتقي ام : ملسو هيلع هللا ىلص هالا لوسر لئس : لاق

 ىمريو & ىداعلا عبسلاو روتنعلا بلكلاو ةقسيوفلاو برقعلاو ةيحلا »
 ٠ « هلتقي الو بارغلا

 & هلتقل هيمر ناك امهم اذه ىلإ هجوتي نآ هيهن ف ىسعف حص نإف
 درجمل هلتق نم هيلع هزاجأ ام رهقل هرسك وآ هحرج نم هنود ام وأ
 امو منمي هآر هنإف هدايق ىلع لتقي وأ عجري ىتح ، هداسف نع هريفنت

 نم ةداع هب ملع دن امو نهلثم وهف ث اعبط هاذأو هقسغف ف ءىش نم نيهبشأ
 ٠ هل ضرعي نم ىلع الإ ودعي ال هنآ هلعف

 رهظي ىتح هلتقب آديي الف س هنع ضرعي نأ هقح نم نوكي نآ ىغبنيف
 ىف كش ال هنآ الإ هيغ ءىش الو ث هيلع زوجيف ص هلثم ىلع هزاجأ دق ام هنم

 ةماقتسالا دح نع ةجراخ س قسفلاب ةمولعم اهنأ اهلك ةسمخلا ق الو ةيحلا

 امو ؤ معن ٠ اهلتنقي سأب الف ت داسفلاب ةرهاظ ء ىذألاب ةفورعم 0 اهلعف ىف

 ىف هتيضق نم هيغ اهل امب ث اهلثمك اذه فف نوكي نأل هيلع زاج اههبش
 ٠ اهلدع

 ؟ اهمسا ىف الوأ اهلك ةقساف اهعاونأ ف ىعافألاف : هل تلق

 ىبنلا نأ ى اهنع هللا ىضر & ةشتاع قيرط نم ةياورلا ف ام ٠ معن : لاق

 بارغلاو & ةنققساف ةراغملاو « ةقساف ةيحلا : لاقت ملسو هيلع هللا ىلص

 { اهمكح ىف ام الإ اهل سيلف ث اهريغ ال تايحلا نم ىعفألا نإف ، قساف

 ٠ اهمسل اررض اهمظعأآو ةثالثلا دحأل اهنأ الإ

 ؟ هبلع ءىش الو اهلتقي نأ ةيح لك ىف هل لهف : هل تلق

 هزاوج ىلع ليلد نم ربخلا ىق ام الإ ىردأ ال انآو ٠ ملعأ هللا : لاق

، اهسنج عاونأ نم هريغ نود ، ءىنثل صوصخ ى ، عون لكل مومع ف



_ ٢٣٥٥ 

 نأل زاجف ث اقلطم اهيف هب رماف هزاجأ امنإ هنأل هيلع زوجي نأ نم منميف
 نم نآ هبح نم عفري هللا همحر بوبحم نع رثألا ىفو عيمجلا ىلع ىتأي
 ىف رصبلا عجراف ٠ ملعأ هللاو ه ىدتخي نأ دوسألاو ىعفألا ريغ ةيح لتق
 ٠ رظنلا لهآ نم ال ىنإف س كاذ نم اذه

 ؟ ىعافألا ةلزنمب اذه ىف وهف ىجامألا نم ناك امو : هل تلق

 اهرشني هديب قح ق نوكي نأ الا ءاهقفلا لوق نم هيردآ ال : لاق

 اهل ضرعتي الف الإو س اهرذضل اعفد 0 اهلتق زاوج ىف اهب قحلي نآ ىسعف

 ٠ ءادتيالا ىلع 6 عضولا اذه ف

 ؟ ءا دفلا نم ءىش ةلاسعلاو ةكلحلاو ةملسلا و ءايرحلا ق لهف : هل تلت

 ف 6 ل دع ا وذ هي مكحي 6 م اعط نم ع اص ةدحا و لك ق ٠ معن : ل اق

 اهنأ ىلإ ءازجلا ىف بهذي نم لوق ىلعو ث هللا همحر ى رتؤملا ىبأ لوق

 . ءازجلا ىف مكح نم اهب ام ىلع نوكي نأل زوجيف ، غازوألا نم عون

 ؟ اهعاونأ ىف ةاصعلا نم ناك نإف : هل تلق

 امهنيب امل عاصب لوقت نم ىلوألا ف ام ىلع نوكي نأل زوجي : لاق
 ٠ ىلوآ اهب هناف ك اممهيف ل اقتي ام حص نإ 1 ةهم انم ةكلحلا و

 ؟ غازوألا سنج عاونأ نم وأ هلتقف غللا نم ناك امو : هل تلق

 هللا ىلص ث ىبنلا نآ كيرش مآ نع ىور امل ع هيف ءىش الف : لاق
 نم ةضبقب قدصتي : رخآ لوق فو ؛ غازوألا لتقب رمآ ، ملسو هيلع
 غ زولا نم اررض لقأ هنآ الا \ دحاو امهيف لوقلاف س اهتلزنم ف غلل او ؤ ماعط

٠ هبلع نوكي نآ ءادف ىف ىشخأ ىنإف ث هلتقل ضرعتب الآ بحأف



 ۔ ٣٥٦

 .نانف رامحو ، لعجلا لثم ، سفانخلا عاونأ نم ناك نإغ : هل تلق
 : ؟ اههيشأ ام وأ ئ نا درو تانبو

 ىف لوق الو ، ريخ نم هذه ىف ام ىردأ ال انأو ٠ ملعأ هللا : لاق
 نم هب هل ال ، ملعلا لهآ نم هل زاج نمل ىآز نم هنود ام وآ ، عامجإ
 نم ةضبق : رخآ لوق فو ؛ ةرمث اهنم لك ىف هيزجي نأ ىنبجعيو ع رصب
 ليق دق ام عم ؤ ةلمقلا قوفو ةدارجلا نود اهنأل ، داز ام ال 0&© م اعط

 نوكي نآ زوجي ىسعف رخآ لوق ىلعو ؛ رظن نع اهلاق نمل ايأر ، امهيف اذهب
 ٠ ديصل ا نم اهنأل ؤ ، اهيف ءىن ال

 ؟ عضوملا اذه ىف اهباصأ نم ىلع عدفضلا ف امو : هل تلق

 وأ بح نم ةضبق : رخآ لوق فو ؛ رب نم عاصب اهيف ليتق دق : لاق

 ٠ هيلع ءىش ال نوكي نأ زوجيف اهمرحي نم لوق ىلعو ؛ رمت وأ قيقد

 6 مرحم وهو لحلا ىف وأ ، هباود راغص نم مرحلا ىف اهنود امو : تلق

 ؟ هيف همزلي اذام

 نإف ، رثألا ىف ىه امك ، هل اهموزل مضوم ىف ةيدف نم هلام : لاق

 ء ىذألا هتداع نم ناك ام الإ ث رظنلا لدع هبجوي ام ىلإ هب عجر همدعآ

 ٠ هيلع ء ىش ال و ؤ ١ ٥ ذأ عف ديل هل زوجي ىسعغ 3 ررضل ام اق ورعم

 ؟ ءادتبالا ىلع اثوغرب وآ ةقب وآ ةضوعب لتق نإف : هل تلت

 ، ىذألا اهعبط نم نآ الإ ث اهيف ءازج الغ ، ديصلا نم ال اذهف : لاق
 قدصتي ليقو ؛ اهلعف ءوسل حص نإ س ىدنع اميف ء اهلتقب سأب الغ
 هسفن نع هدرطي نأ هل زاج ، هب قلع وأ ، اهنم ءىش هدا رآ نإف ، فورعمب

. هيف ءىش الف كلذل تام نإف ث هيقلي وآ



. ٣٥٧ 

 '؟ ةرذ وأ ةملح وأ ةبابذ ناك نإف : هل تلق

 نأ ىسعف : رخآ لوق ىلعو ؛ ماعط نم ةضبقب هذه نم لك ليق دق : لات
 مكح ال هنأو ، ةرذلاو ةلمنلاو ةمسصمسنلا ق اهب ليق دق ذإ ، ةرمتلا هيزجت

 نوكب نأ زوجيغ : ثلاث لوق ىلعو ؛ ريخ وهف اهنع ىطعأ ام اذإو ، اهل
 . ء ىش ال

 ؟ هلكأب ملؤيف اودعي ام بابذلا ىف نإغ : هل تلق

 هبذ ىلع ردقي مل ذإ امهبسس ال ث هيف ءىشئ ال نوكي نآ زوجيف : لاق
 ٠ هلنقت نود

 هسفن نع هدرطب نأ هلآ هب ةحا رجل هعاونأ نم هاتأ امو : هل تلت

 ؟ ال مأ هاذأل

 هنأ ملعأ الو ص هيلع ءىش الف ، هل هدرط لاح هلتق نإف ٠ معن : لاق
 ٠ كل ذ ق . . 2٨ .. ١

 ؟ ال مآ دارقلا رذلا نم هب قلع دق ام ىقلي نأ هل لهف : هل تلق

 نإف ، كنع هذبتا : رمع نيبا لوق ىف نإو اذه ليق دق ٠ معن : لاق

 ٠ هيلع ءىش ال : ليقو ؛ ةمقلب قدصت هلتق نإف ٠ هللا ديب هتابحو هتوم

 نأ ةلاح ق > بايذلا نم هاذأ امو هدرقي نأ هربعم ق لهف : هل تلتق

 ؟ هدرطب

 هريحم درقي ن اك رمع نمب ١ نإ و ؤ ١ ٥ زوجي اذه ق ليق دق ٠ معن : ل ات

 ٠ هلعف قح ف ، ىآر نم هب ام ىلع لد ام ىضم دقف () هلتق نإف ع مرحم

 )١( دارقلا لتق ىا : هلتق .
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 لحلا ىف وآ ى اهوحن نم هيف لتقي نأ مرحلا ىف هل هزاجأ نم الهف : تلت

 ؟ هيلع ءىش الو ، ذؤم لك ، مرحملا وهو

 ز ١ وج ق فلتخي هنآ ملع آ الو ‘ كل ذك وهو { هيف لعق ١ ذه نإ ىلب : ل انت

 ٠ ١ كلذ

 نأ افوخ هنم اهجرخي نأ هلآ س ةباد نم هماعط ىف ناك امو : تلق
 ؟ اهليزيف همعط راغي وأ هد_.فت

 ٥ ٠ زا وج عنمب ١ دحأ نأ ملعأ ال و ؤ ه ز اجإل اي هيق ليق دق ٠ معن : لاق

 نأ هل زوجي ، لمقلا نم ءىش هبوث ىف وآ هندب ىف ناك نإف : هل تلق
 ؟ هنع هدع

 . معن ، عنم نم هب ام الإ ي ملعملا لهأ لوق نم اذه ىف ىردأ ال : لاق

 نإغ ع هبوث ى هلعجيف ، هندب نم هجرخي نآ مهلوق ق هل زوجي امنإو
 هيف امب ، هلتق نمك وهف الإو هيزجي نآ ىسعف ث هتوم لبق هدر مث هاقلآ وه

 ٠ هلعف نم ىلع زاج ىآر نم

 نآ وآ ىر اجل ا ء ال ١ وآ سمل ١ ق هبوت لعجب نأ هل لهف : هل تلق

 ؟ هلتقيل هندب ىلع هبصي

 ىسعف ، ةرررض نم نكب نأ الإ هل امم ال هنإ هلك اذه ىف ليق دق : لاق

 ٠ هلثم ىف ام ليلدب ةرافكلا عم زوجي ن آ

 ؟ هلتق اميف همزلي اذام هلعف نإغ : هل تلق

 قو ص ةمقل لينو 4 ماعط نم ةضبق ةدحاو لك ىف نإ ليق دق : لاق

. اهنم ريخ ىهو ةبح ليقو ؛ اهنم ريخ اهنإو ث ةرمت : رخآ لوق



_ ٣٥٩ 

 وأ 6 ةميق نم هنود ام وأ > لخم ام ء ١ دفل ١ مكح هيف امو : هل تلت

 ؟ أطخلاو دمعلا ىف لاح ىلع همزليآ ، ءازجلا ىف ةقدص

 هبوجو ىف فالاتخالاف الإو ، مرحلا ىف ناك نإ اذه ليقن دق ٠ معن : لاق
 : رخآ لوق ىلعو ؛ هب آطخاف هل زاج ام دارأ ناك نإ ، مرحملا ىلع لحلا ف

 هجورخ ىلع لدي ام امهنم ءىش ف سيلو ث هدمعت ام الإ همزلي الآ زوجيف
 . هلك اذه ىف رظنيف ، هدعبأ نأ ىل زوجيغ ، ىأرلا ف باوصلا هجو نم

 لتقيف ث همارحإ ىلع هنأ الإ س لحلا ف نوكي نميفو : هنمو : ةلأسم

 اذام ع همارحل هلكأ نم عنم وآ ، ىلاعت هللا هلحأ دق ام ت هريط وآ هباود نم

 ؟ هماكحأ ق هم زلف ةر افك نم هيلع

 نم هنيد ىق هلعجف ص ربلا ديص لتن نع ما رحإل ا ىف هللا ىهن دق : لاق

 هيلع ناك ام ىلإ هنقح ف عجريف ‘ لحي ىتح ث هب سبلت نم ىلع مارحلا
 عقاو هنل ، هلح نم عناملا لاوزل هيف كش ام ريغ نم ث هلصأ ف ةحابإ نم

 هميرحت ق اهل امب ةلئاز اهنأ الإ ء هرجحل ةبجوملا ةلعلا وهف ؤ هلجآ نم هي
 نأل ، همارحإ ىلع م اد ام ث هل طرنلا ىف ام ليلدب ص ةلزان ةيضق نم

 ىلع ىهنلا ف لديف ء هرصح دعب هقالطإ نوك هلاوز لاح ىضتقي ام هلح ف
 هب هرمأ دق هنأل « هلحأ دق ام سنج نم عاونأ ىلع ڵ صوصخ ف عقاو هنأ

 هتاذل همرح دق امل مومع ق نوكي نأ حصي ملخ س هل هزاجأف ڵ ءاش نإ

 نمل الإ س هزاوج نم منمت ةمزال ةلع نم هل ضرع دق املو ص هتايح نم

 كفنت ال س ةمئاق هب ةمرحلاف الاو ث هناو ىف داع الو غ اب ريغ هيلإ رطضا

 هدعب نم لحيف مارحإل هميرحت هنأل « لح وآ مرح ق لحمل اموي زوجيف ى هنع
 ىف ةيدفلا نإف ٠ هخرعاف س ءاوس ىلع لحملاو هيف مرحملاف الك ء لحأ نمل

 هلتق نع ىهن دق ام ىلإ فلاخ نم ىلع اذه ىف ال كلذ ىف لاح ىلع دمعلا

ئ ىآر وآ ك عامجإ ق معنلا نم هلخم نبملسملا نم لدع اوذ هيق .7 مكحي



 س ٣٦٠

 وهف ههبسني ام اهيف هل ناك نإف أطخلا ىف لوق ىلعو ث هلدعب هيلع زاج
 . ءاهقفلا نم هلاق نمل ايآر اهنم هيف جرخي اميف ةميقلاب ليقو ، هازج

 ديص ى ءازجلا نآ ىلع لد ام ةدعاقلا هذه ف نإف : هل تلق .

 م رح دن ام نود لحف . حيبأ دق ام سنج ع ١ ونأ ق نوكب امي 1 لحل | :

 ٠ الف الإو ، هزيجن ةرورض نم الإ ع مرحآ وآ لحآ نم ىلع ص هريطو هباود نم

 نأ زجي الف ى لالحإلا دعب نم هب رمأف ع هزاجأ هللا نأل ٠ معن : لاق

 ف هيف ٥ رافكل اف ى لالحلا نم همكح ق وهف ال ١ 65 هرصح نأ دعم نم هقلطي

 . عامجالا ف مارحلا نم نوكي ام عاونأ ف الإ ث اهموزل عضوم ف مرحلا
 نم ىلع اهتوبث ىف فلتخي نأل زوجيف ، هلح ىق اهنم ىآرلا هيلع زاج امو

 هب ام ر وهظل هل ريجأ دق امم نوكي نأ الإ ك هلتقب ١ ديف ئ اموي هخ رتع ١

 ٠ هلعف ىف قسف نم

 عضوملا اذه ىف هب دارملا وه هريطو هباود نم ىنحولاو : هل تلق
 ؟ ىله ر ١ نود

 كش ال اهيغ همو زل عضوم ف اهب أم رأل ن امضلاف هكولممل ١ نأل ٠ معن : ل اق

 ٠ اهبف ٣ ر افك الف اهب احصأ ىلإ عمج ا ر هنآ هيف

 وآ ٥ رقي نم وأ هبا ود وأ هلاع وآ نم هيف مرحم أ هلتقت ام : هل تلق

 ؟ هيلع اذام هئابظ

 ةيدفلاف ، ديصلا نم اهنأ ىلع عمجأ دق امم اهمكح ىف هذهف : لاق

 اهنم لك ىف ةرقب اهنأ الإ هيف هب رمأل امرح اهلتق ىف مرحملا ىلع ةمزال
 ةميقلاب ليقو اهلثم ىف اههبشآ امب لاق نم ىآر ىلع ةاش هيف ناخ ىبظلا الإ
 ٠ اهل دعب كلذ نم هيف جرخي اميف

٠ ندكرك وآ ةفا رز وأ اليق هياصآ ام ناك ناف : هل تلت
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 اذه ىف ضرعن ءاهقفلا نم ادحآ نآ ىردأ ال انأو ٠ ملعأ هللاف : لاق

 ليفلا .ىف لد ام رثألا ف نآ الا ، ءادفلا ف مكح نم اهل ام ركذل عضوملا

 ءىش ال نوكي نأل ، هدايق ىلع زاجف هلكأ ةحابإ نم عنملاب لوق نم هب ام ىلع
 نأ الإ ءازجلا ىف همزلت ةيدف نم هلام ىضتقي نأل زاجف هلحي لوقو ؛ هيف

 ىلع الإ ع هئازج نم ةندبلاف حص نإف اهبش لبإلا نم هبرقي ناك اضعب
 نم اهتوق نإ لاقي دق ةغارزلاو ، هيف جرخت اميف ةميقلاب لوقي نم ىآر

 ىف اذه وحن ىلع اهنإ ندكركلا فو رقبلاك افلظو انرق اهل ناو رجشلا

 ىلع ناك نإف ث اهنع ركذي اميف سوماجلا نود اهنكلو ، اتوقو انرق اهفصو

 ىف ام ىلع نوكت نألا اهلتق ف ةرافكلا موزلو اهمكح ف زاج ةفصلا هذه
 تاذ لك ق هنآ ىلع ليلد نم رثألا ىف اهب امل ىلوأ هناغ ح مكح نم لاعوخلا

 ٠ لعولا لثم ةرقب نرق

 ؟ هيلع اذام اذفنق لتق نإف : هل تلق

 لك ىف نآ رثألا ىفو ه اشرك هل نإ _ ملعأ هللاو _ هيف ليق دق : لاق
 هب ام ىلع نوكي نأل حص نآ هرمآ نم اذه ىلع زاجف ، ةاش سرك ىذ
 نإغ ، ةميقلا ىلإ هب عجري نآ زوجيف : رخآ لوق ىلعو ث رظنلا ىف مكح نم
 . ىفكو اماعط قرف الإو ي ايده غلب

 ؟ ةيربلا نم فلظ ىذ لك ىف ةلمجلابو : هل تلق

 هل مزال ءازجلاف ع هلثم ىلع الإ عامجإ ف هلحل ديصلا نم وهف : لاق

 ٠ ةيربلا نيب هملعن عازن الب ث دمعلاب هلتق ى

 ؟ اهملا وآ سشحول ا رمح نم ناك ناغ : هل تلق

 اهنإف ص ةميقلاب لوقي نم ىآر ىلع الإ ى ةرقتي امهنم لك ىفف : لاق

 نم امهنأل ةيدفلا نم امهيف دب الو ، كلذك امهف الإو ، هيف جرخت اميف
٠ اعطق ديصل ١



 م ٣٦٢

 امهلنت نم ىلع نوكي اذام نيذا ريلا وأ ريمحلا نم ناك ناف : هل تلق

 ؟ نيدلا وأ ىأرلا ف

 دبال نآ س امهالحأ نم لوق ىلع ىل هجوتي ىذلاو ٠ ملعأ هللا : لاق

 ىسعف اهمرحي نم لوق ىلعو ؛ ةميق نم امهل نوكي امب 0 امهيف ةيدفلا نم
 نوكي نأ زوجيف : ثلاث لوق ىلعو ؛ اهلتق ىف ءىش همزلي الآ زوجي نأ
 . امهل ادبن الآ ىلع هنوك عضوم ف هبلع

 ؟ اروقع ابلك وأ ادرق وآ اريزنخ لتق نإف : هل تلق

 . اهب هلعف ام زاوج ىلع لدي ام الإ اهيف ام ىردأ ال هذهف : لاق
 ف نكن مل نإ و ؤ اهل ةمرح ال ذإ ، لاح ىلع اهنم ءعىت ق هيلع ءازج الف

 ٠ ل ام وأ سىفن ىلع ن ١ و دع

 ؟ عابسلا سنج عاونأ نم اهادع امو : هل تلق

 ىف امهلنت نم ىلع ءىش الف ى مارحلا نم اهنإ اهيف ليق دق : لات
 ؛ امكح هعم لخدي الآ امسا ديصلا نم هيأر ىلع اهجورخل زاجف ؤ مارحإلا

 نع ىوري ام ليلدب امهنيب نم ةصوصخم اهنإف عبضلا الإ : رخآ لوق فو
 هل زاجف ، عابسلا لتقب مرحملا رمأ هنأ ء ملسو هيلع هالا ىلص ع ىبنلا
 شبكب اهلتق نم ىلع اميف ىضقو اديص اهلعجف ، ةلمجلا نم ىه اهصخو
 هبو ، حلمأ سشبكب اهيغ مكح ث هنع هللا ىضر س باطخلا نب رمع نإو ء نسم
 ىتحولاو رونسلاو بلعتلا اهب قحلا ضعبو ث هلا همحر سابع نبا لاق
 دابق ىلعو ث اهلحب عيمجلا ىق : ليقو ؛ ام:بف ةيدغلا ممزاآو © امهلحآو

 هسفن ىلع ةفاخم ث هيلع ادع ام الإ ، اهلنق ف نوك نأو دبال ءازجلاف هيآر

 الف الإو ث روتعلا بلكلاب اقاحلإ هيف ءىش الو هل زوجي هنإف ث هلام وآ
 هئارو نم ةيدقلاف هلعف نإف س روجحملا نم هيآر ىلع هنإف ءادتبا اهضرعتي

& معنلا ىف لثم اهنم هلبق امل نكت مل نإ ، ةمين نم اهل امب ى هل ةمزال
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 لوق ف ءىش همزلي الآ زاج نيو ، هيلإ درت اهنإغ مد ىلع ديزت نآ الإ
 © ىأرلا اذه ىلع همزلت نأ ةرافكلا ف زوجي دقف ث اهميرحت ىلإ بهذي نم
 ؛ هيلع ىدع ام الإ ، اهنم ءىش ىلع هزجي مل نم لوقل ء اهموزل عضوم ف
 ليقو ؛ اهلنقي ىتح اهدرطيو اهسمتلي نآ هل هركي هنإ : رخآ لوق فو
 هزاوج نم نأ الإ ث لتقلاب امهآدبي نأ هل زجي هنإف ، بذلاو بلكلا الإ

 زاج اهرضب هتأدب ىه نإ و ، لعفلا ىف امههبشآ ام ىلع زوجي نآ مزلي امهيلع
 نع ثيدحلا فو ، اهرخل اعفد اهلتقي وآ ؤ عجرت ىتح 0 اهعفدي نأ هل

 ٠ اهنم ىداعلا ىف هزاوج ىلع لد ام 7 ملسو هيلع هللا ىلص ء ىبنلا

 هيلع ىزجي نأ حصي مل هل زاج امو لصفلا اذه ىف فلتخي هنأ ملعأ الو
 ٠ لدعلا ىف

 نم هبانب سرتفي ام عبسلاب ناكملا اذه ق دارملا لهف : هل تلق

 ؟ ناويحلا

 دسألاو بلكلا : مسالا اذه ىف لخدي نأل زوجيف ٠ معن : لات

 نباو ليفلاو بلعثلاو رونسلاو بدلاو عبضلاو دهفلاو رمنلاو بئذلا و

 س رتفي بان هلام عاونأ نم هتحت ام عيمجو ء سرع نباو رومنلا و ىوآ

 عضوملا اذه ىف ءازجلاو ميرحتلاو لحلا ف نوكي نأل زوجيف عابسلا نم
 ء هقسف رهظ ام الإ مكح نم اهلام ىلع ىزاج ىأر نم ةلمجلا ف ام ىلع
 ٠ ملعلا لهآ لوق ق هزاوج ىلع عامجإ نم هب امل \ لاح ىلع هلتق زاجف

 ؟ امهنم هي ىلوأ ام عبضل ١ و بك ذلا نجي دلوت امو : هل تلق

 ىلع همآ مكح عضوم ااذه ىق هل نوكب نأل زوجب نأ ىدسعف : لاتق

 ء ىثنألا ىه اهنأل ديصلا نم اهنإ عبضلا ف لوقيف ء امهنيب قرفي نم ىأر
 ٠ امهل ام ىلع هلف امهمكح ىف ءاوس ىلع امهلعجب نم لوقو

 هلعف ءوسل ص هلام وأ هسفن ىلع هفاخف اهنم هيلع ادع امو : هل تلق

؟ هلنق نود امب هعنم ىلع ردقي ملف % هداسسغ ةرثكو
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 ءا هملعأ اميف هل هزاوجل ءىش هيف همزلي الام عضوم اذهف : لاق ‘'

 ىف هيلع اذام ، ىثحولا ريطلا سنج عاونأ نم ناك امو : هل تلق
 ؟ ريكفتلا نم هلتق

 مئاش ىآرلاو ٨ هلح ىلع عمجأ دق اميف هل مزال ءا زجلاف : لاق

 هيلع زوجي هناف %ڵ هلعغ ق اقساف ناك ام الا . هلكأ زا وج ق فلنخي اميف

 ٠ هيف ءىن الو اعطق

 ىتح هعاونأ حابم نم رغصأ وه ام وأ ماعنلا نم ناك نإف : هل تلق
 ؟ مامحلا

 هبو ث ةندب اهؤازجغ لبإلا ىلإ اهبس برقأ اهنإ ةماعنلا ف ليق دق : لاقت
 لوتي نم ىآر ىلع زاجف ث ىوري اميف ةيواعمو سابع نباو نامثع ىلع ىضق
 هللا ىخر ، سابع نبا لوق ىف ةاسثب ىآرلا اذه ىلع ةمامحلا فو ع لغملاب
 مرحلا مامح ىف اهبجوآ ضعبو ث مكح نم اهلام الإ امهنيب امل سيلو ع هنع
 ىلعو 6 مه ردب هيف ليق هناغ 6 مرحملا ىلع لحلا ق هعاونأ نم نوكي ام نود

 . معنلا نم هيف جرخي اميفغ ةميقلا ىري نم لوق

 ىسبدلاك هفالتخا ىلع هرادقم فو هعاونا نم ناك امو : هل تلق
 ىعارلا و مقحلا و لجحلا و ناسشثررلاو ىرمقلاو رج قاسو ةتخافلا و

 ؟ كلذك وهف

 . كلذ ق ىعم اذكه : ل انق

 ىكركلا لثم ص ةلوكأملا هعاونأ حابم نم ةماعنلا نود امو : هل تلق

 5 ةاش الإ هيف سيلف ىربلا زوإلاو ناوركلاو ىراجلاو لصاوحلاو

؟ مامحلا نم ربكآ ناك نإو



 ۔ ٣٦٥

 ج لثملا ىف معنلا نم اههيبشآ امب لوقي نم لوق ىلع ٠ معن : لاق

 ٠ لدعلاب اهنم هيف جرخي اميفف هميقلاب : لوقي نم لوق ىلعو

 ؟ درفص وأ سو اط وأ دهده وأ رغرغ هلبقأ ام ناك نإف هل تلق

 رغصأ هنأل ، دهدهلا الإ ىلوألا مكح ىف نوكي نأ هذه ىف ىسعف : لاق

 ٠ ىلوآ هب ةميقلاف ث ةمامحلا نم

 نمل ناك نيأ نم مامحلا ف ةاسشلاب لوقلا نع ىنربخت الهف : هل تلق |
 ؟ اهيف هلاق

 اعيتوت هيردآ الغ ئ ١ روثأم عضوم ربغ ق كلذك هندجو ىنإ ٠ ىلب : لاق :

 عضوم ف هب احرصم ه دجأ مل ذإ اربح هيلع لدآف ةهباشملا ةهج نم هنآ الو

 نوكب ام ىلع ىرحتي نا ارظن زاجف هيف اهبجوآ عراشل ا نإ س انموق نع
 اذه ىلع اهناف ةماعنلا الا 6 هيلع ىتآيف ةحابم عاونأ نم هقوف وأ هرادننم ق

 ٠ ارثآ ةمامحلا مكح نع جراخلا ف ىأرلا

 ؟ لصألا ىف ةحابم عاونأ نم هنود امو : هل تلق

 ادحأ نأ ملعأ ال ء ةميقلاب ىدفي هنإ المجم هيف ليق دق اذهغ : لاق

 ٠ الصفم هنيعب ءىش لك ركذ نع هب ىفكو ص هريغب لوقي

 ىف ام;لتق نم ىلع ءازج ف ةيدغ نم طاوطولا و. سشافخلا ىف لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ ۔ همارحإ

 ح معنلا ىف امهل لثم ال امهنأ الإ ، امهلحأ نم لوق ىلع ٠ معن : لاق

 ، امهب ام قحأ هنأك ، ةميق نم امهل نوكي ام ىلإ اذه ىلع امهيف عوجرلاف
 همزمب نأ ىآر ىلع زوجي دمت هنأ الإ ع هيلع ءىش الغ اهلكأ زاوج نم عنميف
٠ امهرضل اعفد هزاجأ امل نوكي نأ الإ 0 امهلتق ى
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 ةازبلاو نابقعلا لثم ى ريطلا ف حراوجلا نم ناك نإف : هل تلق
 ؟ نادرصلاو

 . مكح نم عابسلا ف ام ىلع نوكي نأل رظنلا ىف زوجيف : لاق

 { ةمرحملا فيجلا نم نوكي امل رسنلا باود نم ناك نإف : هل تلق
 ؟ رسنلاو ةمخرلاك ك ابلاغ ةساجنلل لكألاو

 اهآ ديب الآ هي ام ىلوآ نوكت نأ اهرض ةلعل ه ذه ق ىسعف : لاق

 اهي امل عئاش سكعلاو ، ىأر ىلع همزلت نأل ةرافكلا ف زوجيف ث لتقلاب

 نم ىآر ىلع اهنآ الإ ع لصألا ىف اهلحب لوق فو ؛ اهميرحتب لوق نم
 نم لوق نم رثكأ هتموكحف ث ربكأ امهنم رسنلاو ةمخرلا ىف ناقناد اهبجوي
 ٠ لدعلا لهأ نم هآر

 نأ الإ هرمآ ىلع بلاغلا ىف هيف ررض الام عون نم ناك نإف : هل تلق
 ؟ هلكآ زاوج ىف ضراعت دق ىأرلا

 هلكا زج ىف هنف نوكيف ى ءا دنبال ١ ىلع هلتقل ضرعتب الآ هب ىلوأغ : لاق

 . ىأر ىف لوق نم ىلوألا ف ام ىلع

 ؟ اماه وأ ةثاغب اموي هباصأ ام نإف : هل تلق

 هيلإ عجرأ مكح نم ةيدغلا ىف هذهل ام ىردأ ال انأو ،© ملعأ هللا : لاتق

 ريطلا ىلع ودعب هنإ موبلا ىف لاقي دق هنأ الإ ؤ ملع ىذ لوق نم هعفرأف

 ريساونلا ىف ام هل نوكي نأل زاج حص نإف ث هخارفآ لكأيف اليل هراكوآ ف
 امرح ةساجنلا مكح الإ هل سيل ةتيم اهنم هلكأي ام نأل ، ىآر ف لوق نم
 ضرعي نأ ىغبنيف ةيل اخلا عض اوملا ىف هسفنب دارفنالاو ةولخلا هعبط نم هنكل

 الإو س ءاوس امهف اذه ىلع نوكت نآ ةثاغبلاو هنم نوكت ةرضمل الإ هنع
 هاف دئاوصلا نم ناك ناف ء هصخي ام ىلع نوكي نأ امهنم لكب ام قحف

 ةبجوم ةرضمل ال هلحل هيغ مزال ءازجلاف هلك هذه ىلع جرخ نإو ك اهل ام
٠ هلتق زاوجل



 س ٣٦٧

 ةحراج نم هلثمل ام اذه ىلع نوكي نأ زوجيف ، ىدصلا وه ماهلاو
 ٠ هلكأ زاوجو هميرحتو ها دغ ق الو 6 ةقسياف وآ ةرسان وأ

 هريغ نع كلذكو ٥ درطي نأ هل ام وآ هسفن ف هرضم ١ دم امو : هل تللق

 ؟ هريطو هباود ىف ةدحاو ةلمج هلتقي وأ عفدني ىتح هل هزاوج عضوم ى

 قحلا لهأل هيف هفرعأ لوق نم هاوس ام ال اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 ىف لالحلا سنج عاونأ نم هتاذ ىف ناك نإو هيلع لدأف ايأر الو انيد
 ٠ هقح مدعل هنوك ف ىضتقملا هقخسف دوجول 4 عامجإلا

 ، قسفلا مسا هيلع قلاطي دق ام نيسنجلا نيذه ف دجت لهف : هل تلق
 . نيد ق هيلع ءىش ال و .ء ١ دتمال ١ ىلع مرحل ١ و لحلا ىف هلتقي نأ هل زوجيف

 ؟ ال مآ نيملسملا نم دحأل ىأر الو

 هللا ىلص « ىبنلا نأ رمع نبا قيرط نم ةياورلا ف امل ٠ معن : لاق
 بارغلا : حانج نيلتق ىف مرحملا ىلع سيل قساوف سمخ » : لانت ملسو هيلع
 نم عقبألا صخ : ةياور فو « روقعلا بلكلاو ةادحلاو برقعلاو ةرأفلاو

 ىردخلا ديعس ىبأ قيرط نم رخآ ثيدح ىفو س اهنم هريغ نود ءابرغلا
 هلام هرمأ ف ىسعو ، هلتقي الو هبمري هنأ ىلع لد ام 0 مالسىللا هيلع ص هنع

 حرجي وآ ءاعو قرخي نأ دارآ اذإ ليق دق ام س همامت نم نوكي نأ ىمرلاب

 هيلع ءىش الف « هوحن نم وه ام وآ ؟ هليوأت نم اذه ىلع هب عقو نإف ى ةلحار

 نإ ىهنلا ءارو نم مزال هماكحأ نم ءازجلاغ الإو عضوملا اذه ىف هزاوجل

 ؟ هيغ ام رثكآ هلنقام الإ هدمعت

 نوكي نآ اقسف اههبشآ ام ىلع ةزاجإ ف هجو نم الهف : 4ا تلق

 ؟ اقح اهمكح ق ام ىلع هلتق ىف

الا . اقدص هزاوج نم عنمب ام مدعل ٥ارآ ام حص نإ ٠ ىلب : لاق



. ٣٦٨ 

 ىنإف ث اقرف امهنيب هدجت وأ ، اهمسا نم اذه ىف اهعم ةلخاد ةيحلا نآ

 ةشئاع قيرط نم ش اهيف ىور امل ةقحال لاح ىلع اهب ىهف س هفرعأ ال
 ملعأ الو ةقساف اهنأ ؤ ملسو هيلع هللا ىلص ، ىبنلا نع ث اهنع هللا ىضر

 الا اهقح نم رظنلا ف سيل ذإ ، ءادتبالا ىلع اهلتق زاوج ىف فلتخي هنأ

 . اهقسف روهظل ث اهيلع هزاوج

 سفنألا ف هداسف رهظآ هنآ الا اهع ١ ونآ نم ال ناك ناف : هل تلق

 هب امل ث اهلام هل نوكب نأ زوجيأ هداتعا ام رثكأ ى لاملا وأ ء ةيرشنلا

 ؟ اهعابط نم راص دق

 نآ نم عنمأف ٠. امسا هزاوج عفدي ام ىردأ ال انآو ٠ ملعأ هللا : لاق

 نع جورخلا ريغ هسفن ف ءىشب سيل قسفلا نوك نأل ث امكح هيلع زوجي
 ء اعطق اهدح نع هجورخ ىف كش الام اذهو س قحلا ىف ةماقتسالا دح

 ىنإ ّ اعبط هل راص نأ دعب اهل ام هل نوكب الآ اذه ىلع زوجي فيكف

 ٠ هارآ ال

 ؟ هما رحإ ق هلتقب نم ىلع ءادف نم ليخأذلا ق الإ لهغ : هل تلق

 نم لوق ف ىلب ٠ اهباوج ىف ناهجو هذه ىف نوكي نألا زوجيف : لاق
 ٠ ىآر ىلع نوكي نآ الإ ى همارحب لوقي نم لوق ىلع معنو ث هلحي

 اهلتق وآ دسف ىتح همأ سبح وآ ضيب نم ائيش رسك نإف : هل تلق
 ؟ هفلتأ نم هيلع لد وأ كلذل عاصف

 نأل زوجيو ، همحل لح ام ضيب نم ناك ام دبالو ع همزليف : لاتق
 ح هلتق زاج ام الإ ، هميرحت ىف ىأرلا ضراعت دق ام نامض ىف فلتخي
٠ همأل عبت ها رأ ام حص نإ همكح ق ناف



 ة ٣٦٨٩ ه

 ح هعاونأ حابم نم ث هنود ام وأ ماعنلا ضيب نم ناك نإف : هل تلق

 . .. 1 7 ؟ مامحلا ىتح

 هيلع هللا ىلص ص ىبنلا نآ هريره ىبآ قيرط نم ةياورلا ىفف : لاق

 باطخللا۔نپ رمع نأو ؤ هنمث مرحم ا هبيصي ةماعنلا ضيب ف لان ك ملسو

 عاصنف ةميقلاب هيغ اولاق ، مهنع هللا ىغر س سابع نباو دوعسم نباو
 هنإ : لاق هنآ _ مالسلا هيلع ث هنع ةشئاع قيرط نم ةياور فو ٠ بحلا

 زعملا نم ةاش رخآ لوق ىفو ؛ نيكسم ماعطإ وآ ، موي مايص هيف لاق
 ىآرىلع رغص نإ و ةقان دلوف « كلذب تامف ىح خرف هيف ناك نإف ى نأضلا وآ

 ؛ مهرد فصن ةمامحلا ضيب فو ٠ همآ نمث رشع ليقو ؛ لثملاب هيف لوقي نم
 دلوف تامف ىح خرف اهيف ناك نإف ث ناقناد : ليقو 0 ع اص عبر : رخآ فو

 ء ةضيبلا ةميق ليتو ( مهرد : هنع هللا ىضر سابع نبا لوق ىفو ؛ ةاسش

 نابجك ول نآ رادقم معنلا نم هيغ جرخي اميفف ةميقلا ىلإ بهذي نم ىلعو
 نم هلهآ ىلإ هدؤيلف اللو ث ايده نيمللسملا نم لدعلا لهآ رظن ق نإف ص ايح

 . امايص هلدع نم نوكي ام وأ اماعطإ ءارقفلا

 . اتيم . لبق نم اهب ناك وأ؟ الاشض هتايح ف اهنم جرخ نإف : هل تلق
 ؟ ام راغ ىلع لالح ىلع هل نوكيأ

 ىوقي ىتح هيلإ جاتحي امب هل موقي نآ نم ىحلا نم هل دبالف : لاق
 هزجع ىف ىقب نإف ؛ هيلع ءىش الو ث هلسريف هرمأب مايقلا ىلع هسفن ف
 لبق تام نإو ى هنامز لوط هب ام. ىلع ماد اما هلام نأل ، هنامض ف وهف

 اهخا رفأ ام ىلعةدايز هخارف الإ سيلف ةمامحلا قوف امو ع هيف ام همزل كلذ
 لوقي نم ىآر ىلع الإ ث ةماعنلا نود ام ىلع اهمومع ىف ىتأف ص ةلمج

 ىف هبشلا ىلإ دري ىتم هنأل ، الف الإو ام اموي نوكي نأ ىسعف ث ةميقلاب
 هيب ام ناك ن نإو ك اهتاهمأ ءادغ دالوأ ريغ هآر نم لوقت ىف اهل نكي مل ، اهلثم

( ؟ ج راثآلا بابل _ ٢٤ م )



 ۔۔ ٣٧٠

 همزليف ، ةميق هرشعل نوكي نأ الإ هل ءىش الف & هرسك نوك لبق اتيم
 ٠ هرمأ نم اذه ىلع هصقنأ ام رادقم

 مث > ٥هاوش وأ هخبطف 6 امرحم هاطعأو لحم هذخأ ناف : هل تلق

 ؟ لحملا هلكأ

 وه هنأل . عضوم ا اذه ىف لحملا ند مرحم ١ ىلع هيغ ءازجلاف : لاق

 ثلاث لوق ىلعو ؛ ءازج امهنم لك ىلع هللا ةمحر لوق فو ع هفلت ىذللا

 ء امهنيب اميف ءاوس ىلع هيف نوكيف ع امهيزجي نأل دحاولا ءازجلا ف زوجيف
 هلزنأف ديصلا نم آءزج هآر نم لوقل ، ناهجو امهل هلح ف نوكي نأ ىسعو
 اديص نوكي نآ هافن نم وقو ، لحلا دص نم مرحملا هحبذ ام ةلزنم
 زوجيف رخآ لوق ىلعو ؛ لاح ىلع ةاكذ ىلإ جاتحي الف ث هل حور ال هنأل

 . امهيلع ءىش الو امهل لحي نأ

 > ايح ح رخف % هنضحت اهريغل هلعجو همآ نع ه ذخأ ناف : هل تلق

 راطف ص هلثم ىلع ىشخي ال عضوم ىف الاس هلسرأف ص ربك ىتح هكرتو

 ؟ هيويأل ةداع نم وه امك جرد وأ

 . هيلع ءازج ال هنآ الإ اذه ىلع هيف ىرأ : لاق

 ؟ ايض وأ اعوبرم وأ الرو ضرألا تارشح وأ اينرأ لتق ناغ : هل تلق

 نع ىورو ٠ ةرفج عوبربلا ىفو ، ةاش لرولا ف ليق دق : لاق

 هيف ليقو ى ىدجب بضلا ى مكح هنآ ، ملسو هيلع هللا ىلص “ ىبنلا

 ، هل ءازج ال نوكي نأ زوجي نأ ىسعف همرحي نم لق ىلعو ؛ ماعط نم عاصب

 ةميقلا ىلع امهنم لك ىف لد ام رخآ لوق فو ؛ هيلع ءىش الو ص هلثم لرولاو

. هيف جرخي اميف



 ۔ ٣٧١

 ؟ غا زوألا نم هلتق ام ناك نإف : هل تلق

 هيلع هللا ىلص > ىبنلا نأ كىرش مآ قيرط نم ةياورلا ىغفغ : لاق

 هضبقب قدصي ليقو ؛ اذه ىلع اهيف ء ىن الف ، غازوألا لتقب رمأ « ملسو
 ٠ ماعط نم

 ال مأ ءازجلا هيف همزلي دارجلا نم ناك نإف : هل تلق

 ، مهريغو سابع نباو نامثعو رمع لاق هبو ع ىرب هنأل ٠ معن : لاق

 هيلع هللا ىلص ء ىبنلا نع ىور امل هيغ ءازج الف ىرحب هنإ لين نإو
 ىف هثيعو هدلوتو هتوم نإف رحبلا دص نم دارجلا لاق هنأ ڵ ملسو

 مكح هل نوكي نأ الإ ح لاح ىلع هعم حصي الام روهظل لاكسإلا عفدي ام ربلا
 هئادف ىف زاجف ، لاب ىذ لك دنع امهنم هكلهي ام ند ث هيف ستيعي ام

 نم ةضبق ةدارج لك ىف سابع . نبا نع عفري لوق نم هب ام ىلع نوكي نأل
 اهيف ىضق : هنع هللا ىضر رمع نإ ليقو ، تادارج ةضيقي نذخأيل م اعط

 ف ىوري هنع ام رابحألا بعك ةصق ف هنأ الإ ، ةرمتب عضوم فو ث مهردب
 ، هيلع لخد نآ دعب لاق هنآ هركذ مث ؤ هل اسان همارحإ ىف امهلنتق نيندارج

 رخ نامه رد خب خب لاق ، نيمهرد : لاق ؟ كسفن ىلع تلعج ام هربخأف

 ريخ هنأ ىلع مهردلا ف لدف كسفن ىلع تلعج ام تلعجأ ، ةدارج ةئام نم
 ىف ىأرل نكي نأ الإ ، اذه ىلع ةدحاو ىف هب ىضقي فيكف ث ةدارج نيسمخ نم
 ةرمتلا ف هنع عفري رخآ عضوم ىفف الإو هنم هنأب حص نإ ، هرخأت وأ همدقت

 رباج لاق هبو ٠ ماعط نم ةضبق وآ ، ةمقلب اهيف ليقو ث ةدارج نم ريخ اهنأ
 ىف نإ ليقو ؛ نيفن ماعطإ اهيف ام لقآ نإ ليقو ؛ هللا همحر ث ديز نبا
 . نيحلا ىف ةميق نم اهلام ىلإ اهب عجري نألا اذه ىلع زوجيف ةموكح ةدارجلا

 ؟ هلتقف دمعلاب هيلع غىطوف قيرطلا ىف ناك نإف : هل تلق

٠ هل زاج ام ىلع ال ، هلعف دق امل ص ءازج هيف ام همزليف : لاق



 ۔ ٣٧٢

 ؟ هئطو نم أجلم هسفنل دجي ملف كلاسملا مع نإف : هل تلق

 اذه ىلع هباصأ نإف ، هدمعتي الو هقيرط ف ىضمي نأ هل زوجيغ : لاق
 ٠ هيلع ء ىش لف

 ؟ هتقرحآف همزلت اران دقوأف هب الزان عضوم ىف ناك نإف : هل تلق

 & اهيلإ ةيعاد اهل ةجاحل ال هذاقنإ نوكي نأ الإ امزال هارأ ال : لاق
 ٠ امراغ هل نوكيف همزلي نآ هملع عضوم ف ىسعف

 ؟ كلانه هنآ ملعي ال وهو ، اهل ةجاحل اهدقوأ نإف : هل تلق

 . هادف موزل ف ىأر نم هيف ال هئطخ نم نوكي نأل زوجيف : لاق

 ، هفرع ول نآ هل هموزل عضوم ف هباصأف هيردي ال ناك نإف : هل تلق
 ؟ ال مأ اذه ىلع نوكي ، هنامض ف لوقلا ام

 هجو ىلع كاذو اذه ىف لدي ام قحلا ف دجأ اال ىنإ ٠ معن : لاق
 ٠ قرفلا

 ملغ ث هتيبمل هيف لوزنلا دارآ هنآ الإ هب ةفرعم ىلع ناك نإف : هل تلق

 ؟ هلوزنل اناكم دجي

 5 هدمعتي ال هنأ الإ زاوج نم اذه ىلع هعنمي ام دجأ الف : لاق

 ٠ هيلع ءىش الو

 ح هريغو ديصلا نم لحلا ف نوكي امل مرحملا لتق ىف اذهف : هل تلق
 ؟ هريط وآ هباود سانجأ عاونأ نم

 امل قفوملا هللاو ٠ هريغ ال لحملا اذه ىف دارملا وه هنإ ٠ معن : لاق

( ٠ دادسلا نم هاندرأ



. ٣٧٣ 

 ؟ ريط وآ ةم اد مرحل ١ دص نم ناك ناف : هل تلق

 ء لحملاو مرحملا ىلع اروجحم الإ { عضوملا اذه ف هيردآ ال هللاب : لاق

 نم قح ف الإ ، اريصب هب ناك نم هيلع لدت ى عامجإ ف ةنس هب امل
 . اريبخ هب لسف الإو هملعت نإف ء هقح نم عنملاف الاو 2 هيلإ رطضا

 ىلع ناك ول امك هلو هيلعف & هريطو هباود نم هيف هلتق امو : هل تلق

 نأ هئازج ف ال همثإ ف ىشخأ ىنإف امرحم نوكي نأ الإ ٠ معن : لاق
 هبكتراغ ء هل سيل ام دمعلاب هيف ىتآ امهم ادئاز عض وملا اذه ىف نوكي

 ٠ امرحم

 ؟ ءادفلا ىف لحلا مامح ىلع ةدايز هل نآ همامح ف ءاج الهف : هل تلق

 اذه فو .& مه ردب كلذ ف لاتف امهنيب قرف نم لوق فق ٠ ىلب : لاق

 ال ص مهرد وأ ةا ىلإ امهنم لك ىف بهذي نم لوق ى ال ، نيمهرد وآ ةاس

 هنإف ةميقلا ىلإ بهذي نم ىأر ىلعو ث نيذه نم لك ىف ىواستلا نم امهب
 . نيمامحلا نم دحاو لك هيف جرخيف هيلإ غليب ام ىلإ

 ؟ هيف همزلي اذام هعاضاف عضملا اذه ىف هضيب نم هباصأ امو : هل تلق

 ىف هل امك ، مهرد فصن : ليقو ؛ لوقلا ضعب ىف مهرد : لاق

 ٠ هيلع داز ام ال س لحلا

 ح هاذأو هررض نم نوكي امل وآ هقسغفب هلتقي نأ هل زاج امو : هل تلق

 ىلع لد ام &{\ ملسو هيلع هللا ىلص “ ىبنلا نع ةياورلا ىفف : لاق

 ىف ءىش نم ههبشأ امو ث لحلاو مرحلا ف نلتقي هلوقل قساوفلا ىف كلذ

. نهيف زاج ام هيلع زوجيو ، نهلثم وهف هاذأو هفقس



_ ٣٧٤ _ 

 ىف مارحإلا وأ مرحلا ف هباصأف هلصأ ف ةيدفلا مكح هلامو : هل تلق

 ؟ هلتق وأ هرسك ف هأطخأو هدمعن هيف ام همزلبآ & هلا هزاجأ امل ال س لحلا

 ىف امأو ث امهنم لكب مرحملا ىف ناك امل هبوجوب هيف ليق دق : لاق

 اطخلا ى هموزلب اذه ى ليقو هيلع ءىش الغ الاو هدمعتي ىتيحض لحلا

 امهيف همزلي الأ زوجيف رخآ لوق ىنعو هيف ام رثكأ هليق ام نأ الإ اضيأ
 ملعأ هللاو ٠ همكح ى هللا نع ام رهاظ هنكلو ةلق ى هنأ الإ هدمعت ام الإ
 ٠ كلذ ىف رظنيف

 هيلع هللا لوسر لاق : رباج لاق ةياورلا هذه فو : هنمو : ةلأسم

 ىضر س باطخلا نب رمع : ليقو« نسم شبك هؤازجو ديص عبضلا » : ملسو
 ىفو قانعب بنرألاو ريعب لازغلا فو ٠ حلمأ شبكب عبضلا ف ىضق ث هنع هللا
 ىرضحلا ق ث هنع هللا ىضر ع سابع نبا نع ىور امو ث ةرفجب عوبريلا
 . ةاش لجحلاو ةاضقلاو ىرمقلاو ىبسدلاو

 ءادفلاف مهلوق ف ديصلا نم ىه ذإ اهلح ىلع لدام اذه ىفف : لاق
 ىف ءازجلا وه اهلكش ةروص ف هب وندي وآ معنلا نم هقلخ هباشي امب اهيف
 هب حرص دق امك نوكيف 4 اهلتتت ف مرحمل ا ىلع لحلاو مرحلاب هموزل حضوم

 جرخي اميف ةميقلاب ليقو ؛ اهلثم ى ايآر لاق نم لوق ىلع اياضقلا هذه ىف
 دق ام ناكملا اذه ف نىىملاي دارملا ناف % هفرعاف اهلدعي ذئموي اهنم هيف

 ىف طلغلا ىف دع هنأ الإ ةنس هلام : ليقو ةثلاثلا ىف لخدف نيتنسلا لمكتسا

 ء ىقنلا ضيبألا هنإ : رخآ فو ؛ داوس هضايب طلاخ دق ام حملألاو نايبلا

 قانملاو زعملا نم ىثنألا ريغلاو ، هداوس نم رثكأ هضايب ىذلا وه ليقو
 ٠ ةنس لمكتسن ىتح ليقو ؛ ىعري نأ ىلإ دلوب نبح اه دال وآ

 . اهنع لصفتف ث رهشأ ةعبرأ دعب نم اهمآ نع مطفت نيح ةرفجلاو
 لوق ف نأضلا زعملا نم ىثنألاو ركذلا ىلع: قلطت ،معنلا ةدحاو:ةاشلاو

ريطلا نم هلام سنج عاونأ نم هقوف ام وأ مامحلا. اهب يىدفيف { ملعي نم



_ ٢٣٧٥ 

 ماعنلا الإ ، هلحم ف هبجوأف هآر نم لوق ىلع وأ ، عامجالا ف لثملا مكح

 . معن ٠ لبإلا نم اهبش هبرقل ث ةندب همظع ف هؤازجف ، هيلع ةدايز هل نإف
 . معنلا نم هيلإ غلبت ام ىلإ اهنإف ةميقلا ىلإ بهذي نم لوق ىلع الإ
 ٠ ةاش ىلع هنود امل ديزم الف الإو

 © امرح هب ررض نم اطقلاو ىبسدلاو مامحلا رادتم ف لجحلاو
 0 امسا اهنع هجرخأف ، هعاونأ نم نوكي نأ هاقب اضعب نإف اطقلا الإ

 رخآ عضوم ف ىوري هنأ الإ امكح هعم لخاد هنإف ، سأب الو ررض الو

 ء مرحملا هب اصأ .اذإ ، هنمث هيخ مامحلا ىوس ام : سابع نبا لوق نم

 هيزجي نأل زوجيف هيلع ديزي وأ مرح ف هيواسي ام ىلع ىنأي هاوس امو

 ٠ لاح ىلع ةميق نم هلام ىلإ دريف هنود ام وأ هيف رم ام ىلع
 عيمجب ىنربخت هلا وأ > م امحلا ىف اذه رغ لوق نم الهف : هل تلق

 ؟ م اكحألا نم عضوم ا اذه ى هل اميغ ، هفرعت ىأر نم هيف ام

 مارحإ ف نوكي نم ىلع امهرد لحلا ف هل نإ ليق دق ٠ ىلب : لاق
 ليقو 0 عاص ىلع لد ام ثلاث لوق فو ث نيمهرد هيفو ةاش مرحل ا فو

 ، هيف ةميقلاب لوقي نم لوق ىلعو ، ةاش امهيف ليقو ، كاذو اذ ىف مهردب
 . نمث نم هل نوكي ام ىلإ نمز لك ف هب عجريف

 ائيش هب كرتف مرحلا ف وأ همارحإ ىلع لحلا ىف ناك نإف : هل تلق
 ٠ هماعط نم لكاب نأ دا رآو همامح نم

 همفد ىلع ردقي مل نإف ٠ قفر ف هدرطي نآ هل زوجيف : لاق
 اذه ىلع هباصأ ناغ & هحنم ىلع لدي ام مدعل هل زاج > هيمر نود امب

 ٠ ه رذع نم نوكي هم ام دوجول ، هنامض نم ءىش همزلي الآ ىسعف ه رمآ نم

 نأ و دي ال هجو ىلع اموب ٠ دسفأف هضيب نم ن اك امو : هل تلق

٠ امرغ هيغ ام همزلي



٢٣٧٦٦ 

 وأ قانع عضوم فو ةرفجف ، تامف ىح خرف هب ناك نإف : لاق

 مه ردب لوقو ؛ عاص عبر رخآ لوق فو 4 مهرد فصنف الإو ، ىدج

 ء لحلا مامح نم ناك نإ مهرد فصنو ، ةكم مامح ضيب نم نوكي ام
 لاق هنآ ، هنع هللا ىضر ، سابع نبا نع ىورو ناقناد : رخآ لوت فو

 فصنف خرف هيف نكي مل نإو ؤ امهرد خرف هيف ناك اذإ مامحلا ضيب ٢

 . مرح وآ لح نيب ةقرفت ريغ نم 0 مه رد

 ؟ ماعنلا ضيب نم ناك ناف : هل تلق

 هيف لاق هنآ ، ملسو هيلع هللا ىلص ص ىبنلا نع ةياورلا ىفغ : لاق

 هللا ىضر س سابع نباو دوعسم نباو باطخلا نب رمع لاق هبو ، هنمث

 مد رخآ لوق ىفو ، نيكسم ماعطإ وأ موي موص ىرخأ ةياور فو ، مهنع
 ناك ولو ح ةقان دلوف ڵ تامف ىح خرف هيف ناك نإف ث همأل ام رشع ليقو

 دري نأل زوجي نأ ىسعف ةميقلاب لوقي نم ىآر ىلعو ث هيزجي هنإف ازاوج
 ٠ ىفكو هتابح ىف ارادقم امهيلإ

 دق هنآ الإ زبجي مل وآ هلتق زاج ام ضيب نم ناك امو : هل تلق

 ١ ١ ؟ هلكأ مرح

 عض وملا اده ىف اقحال همكح ىف نوكب نأ امهنم لك ف زوجيف : لاق

 اهنع هب لدعي نأ حصي ال \ هسفن ىف ءازجلاغ هلصأ ىه عرغ هنأل ث همآب

 ٠ هلثم عون لك ىف هنم دلوتي نأ كش ال ذإ ، هسكع الو هباجيإ ف

 ؟ اه دالوأ راغص نم هلنق وآ ةيحلا ضيبي نم. ناك امو : هنل تلق

 ىلع اهدالوأ نم ىجري ال ذإ اهمكح ىف اهل نأل ، هيلع ءىش الف : لات
 نوكي ىنأف 0 اهيف هل زاج ام ىتأ دقو & اهداسف نوك الإ ص اهربك ق لاح

؟ هيلع



_ ٢٧٧ 

 ىف هلتقي نأ هل زوجيأ هرغص ىف ةقسفلا دالوأ نم ناك امو : هل تلق
 ؟ هررض نوك هنم ىشخي ام دح ف نوكي نآ لبق نم ، عضوملا اذه

 هب حرص دق ام ىلع همكح ف نوكي نأ اهنم لك ف ىسعف : لاف
 ام ال ! ك هريك ف ىمك نوكيب نآ الإ هرغص لاح هنم ىجرب ال ذإ 0 همآ ف

 نم هب ام ىلوأف ، هرقع ف هفلاخي امبر هنإف ڵ روقعلا بلكلادلو نم نوكي
 ةأدحلا خارفأ ىف زوجيف \ هسنج نم هريغل ام ىلع هسفن فق نوكي نآ هلتق

 نأل زوجيو ةريبك ءادتبالا ىلع اهيف هزاوجل ةريغص ةرأفلاو برقعلا دالوأو

 هيف رمألا مم ، هلتق نع ىهنلا ةياور ىلع عنميف بارغلا خارفأ ففلتخي
 . هلتق نم اذه ىلع هيف حصي ال ذإ داسف دارأ اذإ ، هيمر نم هنود امل

 ىلعو ص هعاونأ نم نوكي امل مومع ف اقلطم هب رمألا ةياور ىلع زوجيو
 نأو دبال قسفلا نم هب ام نأل هداسفل اموصخ اهنم عقي الآ ىرخألا

 ٠ هدالوأ ى نوكب

 هب ام ىنفرعتف ؟ وه ام نابرغلا نم عقي الأ نع ىنربختأ : هل تلف

 ٠ ملع آ هللا و ٠ ض ١ دهو د ا وس هيف ام نإ ليق دخف ٠ معن : ل اق

 وأ ك ه رايتخال داطحصيف هما رحإ ق نوكي نميفو : هنمو : ةلأسم

 ٠ همارحي الهاج وآ لاع ئ هرمآ نم اذه ىلع هيآر نع هل داصي

 ةبوتلاغ \ هبر هنع هاهن ام فلاخ دق ذإ ٠ هلعف ام سئيب : لاق

 هيف نمؤي عضوم ف هل سوريف هقاثو نم هلحي نأ ىحلا ف هيلعو هل ةمزال
 ردقي ال ام هلجآ نم هباصآ ام نوكي نآ الإ هصالخل هب ىفكو ص هلثم ىلع
 آربي ىتح هيلإ جاتحي امب هل موقي نآ نم دبالف ع هعم هتاذب مايقلا ىنع
 ءازجلاف هلتق نم هزجع ف ىقب وأ كلذ ىف تام نإف ح هيلع ناك ام ىلإ دوعيف

 نيملسملا نم هيلع هب مكحي نم ىدي ىلع 0 هلتق ىف ةرافك نم هلال ص هئارو نم
٠ هلدع ىف



_ ٣٧٨ 

 ئ هل زاج ام ىلع ال هداص نمف » ها رنشا وأ هيلإ ىدهآ ناف : هل تلق

 ٠ هيلع لد ام

 ءارشلاو عيبلا ف الو ى هلتقي نأ ةيدهلا عم مارحإلا ف هل سيلف : لاق
 نأ همزل هعاب ناف 4 هلهج وآ مارحلا نم هملع .ؤ .لطابلا نم هنأل ئ هلعفي نأ

 ء هفرع نآ دعب هيلإ هدري نأ هل زجي مل هعاتبا نإو ، ناهو زع امب هدتسي .
 ٠ هلاسرإ ف لجعي نأ هلاح ف هيلع نأل

 ؟ همارح ردي مل هنأ الإ هفرع وأ همارحإ نإف :آ هلا تلق

 سيل عيبلاو ث ةتباث ريغ ةبملا نأل ، لاح ىلع هيخ عجري نآ هلف : لاق
 رثؤي الو ، هدي نع هجرخي ال اهنم هب عقو امو ء هداقعنا مدعل ي ءىنب

 هلمهآف هذخآ ىلع ردق نإف ڵ هداسفل هل هزوجي نأ نم عنميف ك اميرحت هيف ١

 ىف ىقبو هيلإ غلبي ما نإو ، ءىش الف ، عاض ىتح نيرمألا فرع نآ دعب نم
 عضوملا اذه ىف ةميقلاف ث هتاف ىتح هرجحل هزاوج نم منملاب وآ هرمأب هلهج

 ٠ هبلع هل

 ، هيدي ىف وه نمم اضرلا وأ هركلا ىلع هذخأف هيف مجر نإف : هل تلق

 ؟ هيلإ ميلست ريغ نم هنأ الإ

 هنأل ح هب دب ق وه نمم اض رل ١ وأ 7 ذخأ ق اذه ىلع ساب الف : ل ات

 ٠ همف ه ١ رآ ام حص نإ هيلع ة رافك ال و & ءع ىشمي هعيب مل هنأل كاذ ىلع ال و هلام

 ىف باغف ث هبر ىلإ دعب لصي املو هدي ف نم ىلع لض نإف : هل تلق

 ؟ هيغ هلثم ىلع ىشخي عضوم

 رم ام ىلع ةميقلاب نوكت نآو همزلت نأ اذه ىلع ةرافكلا ف ىسعف : لاق
 ٠ هملعن هجو نم امهيف

وأ ‘ هل ىرتشملا عم هبهاو وآ هل عئابلا هدئاص ناك ناف : هل تلق



٣٧٨٩ 

 هي ان اكو > رخآل ١ هيلع و هب ام امهنم لك ىلع ىفخف ٠٨ نبم رحم ه ايإ ىطعم ١

 ؟ نيفراع امهضعب نم لتق نم

 زوجيف ، نيكيرش هنامض ف انوكي نأ اذه ىلع امهنيب ام رذحأف : لاق
 ك نيءعازج نم هيغ دبال وأ ص امهيزجي هنأ دحاولا ءازجلا ىف فلتخي نأل هفالتإ

 :ملع وآ لهجب هدمعت نم ىلع الإ نوكي الآ ىسعف مثإ نم هيلع داز امو
 ىنأل امرغ هاده وأ هعابف هداصرمل هيف دجأ ال عضوملا اذه ى ىنأكو الإ

 ى نوكي نأل زاج ام كش ام ريغ نم امزج كلملا نع جراخلا ىف هارأ ال
 ٠ امسا ديصلا نم هتاذ

 نم اذه ىلع هيلإ هب عوفدمل اهل ىرتشملا دي ىف ىقب نإغ : هل تلق

 هلاسرإ ف اكرتشي نأ الإ ، امهصالخ ف ىردأ ال انآو ع ملعأ هللا : لاق

 زاج رخآلا نود امهدحأ هب درفنا نإف ، املاس هبف هلثم ىلع ىشخي ال ثيح

 ، مكحلا ىف هب موقي هجحلل هعم حصي نآ الإ ، امراغ هل نوكي نأل اذه ىف

 ، ملعلا لهآ لوقت ىف زاج ام ىلع ةنانئمطالا ف عساولا قيرط نم وأ

 نم ىآر ىلع ع مرغلا فصنب هبحاص ىلع عجري نآ هلو دعب هنامض وهف الإو
 نآ الإ ، امهيلع هب ىضقي نأ دعب نم هنأ الإ ٠ دحاولا ءازجلاب هيف لوقي
 مزال هلصأ ف هنأل ٠ هيلع هل وهف الإو هنم ربيف س هنع هصخي ام كلذل حصي

 امهنم لك ىف لوقي نم ىأر ىلعو 0 امهنيب هنآ ىف كش الف ص هدايق ىلعو 0 امهل

 ٠ هيلع مكحي هب اميف هل عوجر الف ث هدح ىلع هئازج نم

 ؟ هلسرأ دق هيآرو هرمأ نم ناك نإف : هل تلق

 حصي مل نإ و ؤ هل ءىش الو عضوم ا اذه ق هيلع عجرب نآ هلف : ل ات

 هدوجوب ط رتشم نوكب نآ لا ء هنمض دق امم دعي جرخي ملف هلعف دق هنأ هعم

٠ هنمآ دقغ الإ و ؤ حصيف ئ ءىش نم هم آريي ال ام > هيغ ىتاي وآ هلحأ نم ىلع



٣٨٠ 

 هل زوجيآ س هحرس دق هنأ هريغ وأ هسفن نع وه هثدح نإغ : هل تلق

 ؟ ال مأ هموزل نم هب جرخيف هلوقب ذخأي نأ

 ىف ةقث هعم هل ناك نإ ةنانئمطالا نم هل عساولا ف ٠ معن : لاق
 هل زاوج الف الإو ث هنيح ق ةنامأ نم اهنود ام وآ رخآ لوق ىلعو ص هنيد

 زوجي نآ ىسعف ث امكح عضوملا اذه ىف هلبقي نأ ةقثلا ريخ ف هل لهو الإ

 زوجيف : رخآ لوق ىلعو ؛ هريغ ال هللا قوتح ف هنأل ي هزاوج ف فلتخي نأل
 زاج نإو هنآ الإ اموي هلعف نم ىنع دصلا قح نم عضوملا اذه ىف نوكي
 ةكرش هكلمي نا لبق نم هيف هريغل سيل هللا قح نم هلامو ديصلاف ىآرلا ى
 ٠ امرح هنم

 ، الوسر هيف هاضتراف هب هرمأ وأ هل نذأ ناك نإف : هل تلق
 ٠ الوهجم وآ هدنع اميغ ايلاخ هلاحو هسفن ىأر نع هلاسرإ ىلوت وأ

 هربخأ نإو “ هريغب هعم حصي مل ام هنم آرين الآ ىشخأف .: لاق

 زوجي ىنأف ع هل ةجحلا عضوم ريغ ف هنأل ، هربخ قدصي نأ هل سيل
 ٠ هغرعاف ه رأ ال ىنإ . الوت هتءعاريل همضنريغ ١ ذه لثم ف هلوقل عمسي نآ

 أربي الام هيف ىنأف هللا لاحم هتقث نم ةفرعم ىلع ناك نإف : هل تلق
 ٠ هتريرس ق ام ذاك هن امض نم ح رخي هب امي ٥ال وت نمع هثدح وأ هئا زج نم

 ىلع ث هموي ىف اهب ذخآ دقو ه رمآ رهاظ ىلع هل ةجحلا وهف : لاق

 نم هب هنم ناك ام هعم حصي ىتح ع هموزل نم لاح ىلع ىريف هل زاج ام
 رهظيف ث هالوت ىذلا هريغ نم وآ ، هييلع هلام نم هتعاربل هيزجي ال ، ءىش
 ٠ هيغ ام همزلي نآو دبال هنإف هب ام كلذل

 ؟ هلاثم ىلع هيف نمؤي ال عضوم ف هحرسف هقلطآ نإف : هل تلق

 نم هب ام ىلإ هزواج هنأ هعم حص هيف هل سيل ام ىتآ دق : لاق

٠ هلاح ىلع . نامضلاف الإو ءىرب دق 4 هيلع. نمؤي ةنكمألا



. ٣٨١ 

 لمتحي ام عم ، هيف ةيطع نم ىشخي عضوم ف ناك نإف : هل تلق
 ٠ هت اجن نم

 ٠ همزل ، ةميق هلل ءىش هباصأ هنأ هعم حص نإف هيلإ ءىسأ دق : لاق

 ٠ هيلع اهنأب لوقأ نأ هترافك ف بيغلا ىلع ردقأ الف الإو

 ؟ الوأ املاس هب ىردي ال هنأ الا عضولا زواج نإف : هل تلق

 نم هيلع ناك ام مكح الإ هل ىردأ ال انأو ٠ ملعأ هللاف : لاق

 . هلدعب هيف همزلي ءىش نم هباصأ ام نوك هعم حصي ىتح ح هلبق

 نم ايح وأ امحل هل هايإ هلوبقو هيلإ هئادهإ ىف وأ هل ناك نإف : هل تلق
 هنآ الإ س لحملا مكح هل نمم هل زاج ام ىلع هديب را ذ ؤ مرحي نأ لبق

 ؟ لحملا اذه ىف همزلي اذام هيلع مرحأ

 احارس هردابيغ ث هقاثو نم هكفي نآ هيلع نإ : ىحلا ىف ليق دق : لاق

 ء هل هبجوت ىرخأ ةلعل نوكي نأ الإ ث داز ني : يحلا ف فايف دق : اق ا

 نأ نم هل عنملاب محللا فو ٠ هقح نم هفرعأ الغ الإو ى ىأر وأ نيد ف

 نم نوكي نآ الإ لحم وأ مرحم نم هريغ ىلإ هب عفدي نآ وأ لكأ ف هبرقي
 :نم نوكي نأ الإ ٠ معن ڵ لح الو مرح ىف هب عفتني الف الإو ، ةرورض
 دق نوكي نآ الإ ٠ معن ، لح الو مرح ف هب عفتني الف الإو ةرورض
 ىلي امسا ذينصلا نع غ كلملاب وأ ع هب جرخي نأل ىأر ىلع زاجف سناتسا
 . امكح ةيلهألا نم ةكولمملا ىف هوحن نم هريغل ام

 نم لح ىتح هل هكلمت ىف هرمآ نم اذه ىلع هكرت نإف : هل تلق

 ؟ هما رحإ ىلع ىقبب وآ هل لحيآأ ش هما رحإ

 هنفدب رمأي ملو هلكأ هرك ازئاج زاج نإ ٠ هيغ ليق دق رثألا ىفف : لاق
مارح هناب .هلكأ ف لوقي ال ةيواعم ابآ نإو ع هبلعاهبجوي مل ةرافكلا ف هنأو



٢٣٨٢ 

 امهجورخل لقأ مل مث هدمعب نم ىآر ىلع هلحب وآ هزاوج نم عخملاب ليق ولو

 لدي ام ةثالثلا دوجولا هذه نم لك ف سيل ذإ س ىأرلا ىف باوصلا نم

 امهنيب ام قرف مدعل نوكي اذه ىلع ىحنلا ف لوقلا نآ ذا ء هدعب ىلع

 ٠ رظنلا ف

 ىلع هعابف لحلا ديص نم هل زاج ام ىلع لحملا دي ىف ناك نإف : هل تلق
 . مرحم وه اذإف ، امرحم وأ هلاح ىف الحم هيردي ال نم

 زئاجلا نم هنم ءارشلاو هيلع عيبلاف لالحلا مكح هل نأل سأب ال : لاق

 زاج امدعب نم هعم حص نإغ ث لاحلا ف همارحإ نوك هدنع حصي مل ام
 دارأ هنأل ڵ دمعلا نم هريغ ىلع ال ىأر نم هيف امب اطخلا ىلع لمحي نأل

 ٠ امرحم اذه ىلع هيف ىتأ ام هللات ٠ هريغب اطخأف احابم

 ٠ لالح وه ١ ذاف مرحم هنأ ىلع هل هعيم ف ن اك نإف : ٦ تاق

 وه ام قفاو هنآ الإ ، لدعلا نع هجورخل هب هدارأ اهسأبب : لاق

 ٠ هلعف نم هبر ىلا ةبوتلا ريغ هيلع ءىش الف لصألا ف هل حابم
 ىف سكعلا ىلع وه اذإف مرحم هنأ ىلع لالحلا هارتسثا نإف : هل تلق

 ؟ لاحلا

 ىلع امهيف لوقلاو ىلوألا مكح ف نوكت نأ هذهب ام ىلوأ هنإف : لاق
 ١ . .٠ ومس

 امحل وأ ايح مرحلا هلخد انلزاج ام ىلع لحلا نم هذخآ نإف : هل تلق
 ٠ هنم م ١ رح ١ ريغ ف

 نأ همحل ق و ؤ هلسريف هقلطي نآ ىحلا ق هم رمؤي هب ى ذلاف : لاق

 نأ اذه ف هل سيلف مرح هلخدأ وأ مرحلا لخد ام نأل هل امزال هنفدي

ريغل هسبحي نآ اذ ف الو هل هزيجت ةرورض نم الإ همعطي نآ الو هلكاي



_ ٣٨٣ 

 مزال هئارو نم ءازجلا نإف ح هلتقيف هحبذي نأ نم الضف همزل وأ زاجآ ام 1

 مرح هيف حبذف ايح هلخدأ نإ هنأ ىلع لد ام رخآ : لوق فقو « هلعف نل

 هديب .راص هنال ؛ لاح ىلع هزاوجب ليقو ؛ هل زاج احوبذم ناك نإف هيلع
 ديصلا نع هب جرخي نأل زاجف مكحلاو عساولا ف هنم هريغل عناملا كلملاب

 هكلم نع هجرخي ال , مرحلا هلاخدإف هيآر ىف هرمأ نم اذه ىلع مسالا ق :

 زوجي نأ نم فرصت ىف منميف هتوجن دعب هفرصت ىف نمي © هتوبن نوك دعب

 لدعلا ف لدي ام مدعل هب نألا وهل اذه نآو الآ هيلع هلبق نم زاج ام هيف هل
 ٠ لحلاو مرحلا ريغب ى كلملا ىف قرفلا ىلع

 نآ همزليغ . همارحإ ف لحلا نم وآ مرحلا نم هداص امو : هل تلق

 :؟ هل سيل وأ رخآلا ىف هلعجي نأ امهنم لك ديص ىف هل زوجيآ هلسري

 مرحلا ىف هحرف هقلطي نأ لحلا ديص ف هل زوجأ ٠ معنف : لاق
 :.+ { ه لحيف زوجي نأ نم عنمي هنإف ، سكع الو

 ةنيدملا لثم ن را {© دليلا نم هعضوم نع دعب ام ىلإ هلمح . ناغ : : تلق

 نم ةجراخلا وأ . ك ةنوكسملا نطاوملا نم اهريغ وآ نامع وأ ةرصبلاو

 ؟ نكاسملا

 7 حلاص ناكم لك ف هحرسي نآ لحلا نم ىذلا ىف هل زوجي الف : لاق

 ةرضم نم نوكي ام وأ ءاطع الو اعوج هب كلهي نأ هيلع ىشخي ال هلثم ف
 الإ هنامض نم هل جرخم ال مرحل ١ نم ى ذلا و ؤ“ هيف هقحنات نآو ديال

 . هيلإ هدرب

 ...هيدي نم تلفناف هعسي ام ىلع ال مرحلا نم هجرخآ ناف : هل تلق

 ؟ هيف لخدف ص مرحلا ىلإ عجرف هرايتخا ريغب

 . نم هنل دنال 6 هدمع عضوم ق هنأ الإ همرغ نم هل ةاجنلا وهف : : لاق

 . : ٠ هتتأ ةلز زان اهب عفدي دى ةم دوت

: :؟ هيلغ اذام مرجلا:ىنإ عجر هنأ هعم حصي مل نإف : هل تلق



_ ٣٨٤ . 

 ٠ هيخ امم هل مزال 5 زجل اف مرح ال َ لاق

 امل هداسف ناكف مرحلا ف ضيب وأ دلو هل ناك نإف : هل تلق
 ؟ همآب هلعف دق

 عامجإ نم هيف ءاج ام ىللع 6 ءازج نم هلام هيلعو ئ نماض وهف : : لاق

 ٠ همكح ق ىأر وأ

 هضرأب وأ هدلوف مرحلا نم هل هجا رخإ موي هنطب قف ناك نإف : هل تلق

 ؟ دعب هنم هجرخأ دق ام ىلإ عجري املو لحلا ىف

 6 هلصأب هل اقاحلإ ٠ مرحاا مكح هل هنأ ف كشن الام اذهف : لاق

 اميف ءازجلاف الإو ع هيلع ىذلا وهف ث هلتق نم هب ناك ام ىلع هيلإ هدر نإف
 ٠ هلجآ نم عاض

 ىذلا هعضوم نم هلقن هنآ الإ مرحلا نم هب جرخي من نإف : هل تلق

 ؟ هزاجا ىنعمل ال رخآ ىلإ هب هدجو

 وأ هانضنحاغ املاس هاوبأ هيلإ عجر نإف هل سيل ام هيف ىتآ دق : لاق

 موقي ام دح ىف راص ىتح هابرف خرف نم هب ام جرخ نأ ىلإ هيلع وه لاحتسا

 نامضلاف الإو هيلع ىذلا وهف س هلثم ىلع نمؤي ثيح هيغ هلسرأ هنإ مث هتاذم

 .هل مزال

 لحلا ق هضاب ام لكأب وآ هداطصب نأ هريغل وآ هل لهف : هل تلق

 ؟ هرمآ نم اذه ىلع

 ام ىلع ال هنمأم نم هزجعأف هرطضا دق هنأل الف وه امآ : لاق
 هنكمأ ىتم مرحلا ىلاا هدرب نأ هيلعو هل لحي ن نآ زوجي فيكف هجرخأف ز زاج

 نأ ةردقلا عم دبالو \ هنامض ىق وهف الاو هيلإ ,عجر نأ هعم حصي نإ الإ

 نأ ال ١ .هله ز 0 وج نم عنمي ام دجأ ال ذإ معنق هريغ امو > امرغم هيدؤي

 . امرحم هيلع نوكي ىنإف لحلا مكح هقح ف هل نأل الف الإو امرحم نوكي

؟ هيلع اذام مرحل ١ ىلإ عجري نآ ليق نم ريغلا هذخآ ناف : تلق



- .٣٨٥ 

 الإو هردق نإ ، هب هلسريف ث زاج ام ىنع هرسأ نم هكفي نأ : لاقت
 هيف امب مزال ءازجلافخ .

 ؟ هلثم دري لوق نم هيلع ردقي مل نإ الهف : هل تلق

 هب ليق دق اذه نإ ىلب : لاق ٠ هلدعب ملعآ هللاو ٠

 ؟ هلاح ىف هرقني نأ هعم هل زاج ىنعمل ناك نإف : هل تلق

 ىلإ داعخغ عجر ئ ءازج الو . هل هزاوج عضوم ق هيلع مول الف : لاق

 نأ الإ هل زاج لحلا نم اذه ىلع هداطصا اذإف ، هيلإ عجري مل وأ مرحلا
 ٠ هريطو هباود ف هل عساولا رادننم ىلع هريقنتنت ق ديري

 5ڵ هداسف نع هلاح ق عج ري هب ام ردق ىلع دا رأ ناغ : هل تلق

 ؟ عفدنيف

 هلام ، همكح ىف ىضتقي نأو زاج ام ىلع ةدايزلا هذه ف دبالف : لاق

 ٠ هملظ نم اهنآ ال ! ء ١ دنبال ١ ىلع ناك ول نا اهلثم اهمكح ف اهعم

 ؟ هريط ضيب نم لحلا ىلإ هجرخآ امو : هل تلق

 نآ ىسعل 0 هناكم ىلإ هدرب نأ ىرجي ام ع اونأ ىف هب قحف : لاق

 ام مكح كل ذل ع اض ال نوكي نآ و ؤ امه دحأ وآ ه وبآ هصخيف هيلإ عجرب

 مدعل ث عامجالا وأ ، ىأرلا ف ءازجلا نم هب صخ دق ام موزل ف هلبق
 ٠ هريغ ىلع ل دي ام

 ؟ كلذل دسف ىتح هوبآ هناعف هيلإ هدر نإف : هل تلق

 وهف مكح نم اهلام ىلع اهرجي نإف ع ىلوألا نم ءزج الإ هذه نإ : لاق

( ٢ ج راثآلا بابل _ ٢٥ م )



 س ٢٣٨٦

 عيمج ىلع قدصي نآ الإ زجي مل ءىنلا ىلع قدص ام نأل ىلوأ هب ىذلا
 ٠ كلذ ىف هصخي ليلدب الإ ث هتايئزج

 نم هنطب ق ىقلأف .هل ز اج ام هريغل هديص نم هغ رفأ امو : هل تلق

 ؟ كلذك هيف لوقلاف ، ضيب وأ دلو

 ٠ كلذ ق ىعم اذكه آ : ل انت

 اهب هلعف دت امل اذكهف عاض ىتح هنع اهسبحف همأ ذخأ نإف :هل تلق
 ؟ هيف ام همزلب

 ٠ هيلع زوجي لوق نم هريغ ال اذه ليق دق ٠ معن : ل اق

 ؟ ءىد ريغ ىف هعاضأ وأ هب قدصن وأ هبرنف اهنبل نم هبلح امو : هل تلق

 اهل ناك ناإاغ ّ ةميق نم هلام عضؤملا اذه ىف همزلي نأو ديالف : لاق

 هب موقي نأ الإ ، هناصقن نم ةميق هل اميف سشرألاغ هبرضاف عضري دلو

 نم هلامب ةرافكلاف تام نإو هزيجي نآ ىسعف ، هيلع ناك ام ىلإ عجري ىتح
 ٠ هنامض نم اذه ىلع هل جرخم الإ ةيدغ

 ؟ هل زاج 77 اذه نم هلعف دق ام ىلإ ةرورض نم ناك ناف : هل تلق

 نم اهنود ام وأ ةيدف نم الو هقدص نم هل دبال هنأ الإ ٠ معن : لاق

 نآ الإ اهب اذه نم هلعف دق ا هتميق نع صقن وآ كله نإ اهنبآ ف شر
 هب غلبي مل ناو هلسريف هيلع ناك ىذلا هلاح ىلإ دوعي ىتح هب موقي

 دسش نا اهضيب ى لوقلا نوكي رم ام ىلعو هيلع هل ءىش الف ررض ىلإ
 . اهخورف نم هب ام جرخف ملس وآ

؟هنع هل ىنغ ٦ال هلزنم نم عضوم ق هض اي امو : هل تلق



. ٣٨٧ 

 ثيح ث هنم رخآ عضوم ىلإ قفر ى هلقني نأ هل زوجي نأ ىسعف : لاق
 عاض نإف ث هيلإ ىوآيب نأ هبرقل هعم وجري لب س هيغ هلنم ىللع ىنخي ال
 ٠ هراد عفانمل قحأ هنأل ، هيلع ءىش الف اذه ىلع

 ؟ الوأ امك مرح نم ةنيدملل لهف اهمرحو ةكم ىف اذهف : هل تلق

 ٦ ملسو هيلع هللا ىلص “ ىبنلا نع ىور ال ٠ه معن ليق دق : لاق

 روث ىلا ريع نيب ام ىهو ةنيدملا تمرح انآو ةكم مرح ميهاربإ نا » : لاق
 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هينعف اثدحم ىوآ وأ اثدح اهيف ثدحأ نمف
 امهيف امب رجلاو ديصلا ف ءازجلاو منملا ىف امهيواست ىلع لدف « نيعمجأ
 دمعلا ى ث هدايق ىلع امهنيب ام قرف مدعل ح هل هموزل عضوم ىف هانأ نم ىلع

 هلبق ام نآ الإ ، اهيغ هيلع ءىن الف اهل مرح ال هنأ ىبرغملا لوق فو ؛ اطخلاو

 رثآ ىلع هباحصآ لوق نم هللا همحر س ديعس وبآ خيشل ا هدروأ ىذلا وه

 هنأب ، هيلع مهقفاوي نم هعم هب امل لاق ىتح هدمتعاف ءاج موقلا نع ام

 . هلك اذه ىف رظنيف ٠ ملعأ هللاو ٠ افالتخا مهلوق نم هيف ملعي ال

 هعاونأ حابم نم مرحملل لحي ىذلا ام ديصلا ىف هنمو : ةلأسم

 ؟ هيلع مرحي ىذلا امو ؟ لصألا ٤

 هماعطو رحبلا ددص مكل لحأ) : ىلاعت هللا لوق ىفف : لاق

 () امرح متمد ام ربلا دص مكيلع مرحو ةرايسللو مكل عاتم
 قلطم هنأل 0© مهنم مرحملاو لحملل هحابأ هنآ ىلع ىرحبلا ىف مهلد ام

 ام “ هلتق نع مهاهن نأ دعب ح مهيلع همرح دق هنآ ىلع ىربلا فو ةحابإلا

 ءعىشل ىنثتسملا نكي مل هنأل ، عاونأ نم هلال ، امومع مهمارحإ ف اوماد

 ىلع زاج مكحلاف الك هتلمج نم جر رامخلا ىف نوكب نأل زجيف ى كاذ الو ى اذه ال

 ىف هنآ الإ عامجإ ىف ىرخآو ىآر ىلع ةرات مسالا هبلع لمتشا ام لك

٩٦ ٠ 
 .( ١ ) ةيآلا ةدئاملا ةروس



. ٢٣٨٨ 

 ىذلا هلصأ ق عجرف ميرحتلا لا ز عفترا اذاف ماد ام هيجوأ ضراعل هنوك

 ٠ هلتق نم هيلع ناك

 نيد فق هعم ةلئاز ةمزال ث مارحإلا ف ةديقم اهنوك ف ةمرحلا نأل

 هريغال وه ، امرحم لحلا مرحملا ىلع اهلجأ نم راص ىتلا ةلعلاف ع مالسإلا
 ىلع همرحف همكحل هرظح دق هنإف لحأ دت ام عون نم هسفن ىف ناك نإو

 عضوملا اذه ىف هب دارملا سيلو ٠ امرحم ةرمعلا وأ جحلاب هلاح ف ناك نم

 هنإو ث امهحابم نم ىلهألا همسا ف ةلخادلا هريطو هباود نم ىشحولا نآ الإ

 الف س هنع جراخلا ىف هنل ، مرحم الو ، لحم ىلع مرح الو لح ىف عنمل ال

 ٠ همكح ىلإ دري نأ حصي

 بعصلا هيلإ ىدهأ هنأ ى ملسو هيلع هلنا ىلص ت ىبنلا نع ربخلا فو

 : هل لاق ههجو ف ام ىأر املف ث هيلع هدرف اهونم ارامح ةمانقح نبا

 ىلع ىنعملاب لد ام هعانتما قو ٠ « مرح انأ الإ كيلع هدرن مل انإ »

 ءازجلا الإ لكلا ىف سيل ذإ ى هعاونأ نم نوكي ام عيمج ىف زاج هنأ

 ىف نوكي نمل هزاوج نم عنملا ىلع اليلد ةيآلاب ىفكو ث لدعلا ىف مكح نم
 ردقتف هنكمآ ىتح ، هيف ال ءادألا عم هل زوجيف هيلإ رطضي نأ الإ همارحإ

 5 هميرحت ىف هدافأ ام هقرفت ىلع رثألا فو همارح ىلع وهف الإو ص هيلع

 ارقعو ث افتنو التنقو ، انعطو ارسكو ايمرو اسبح وآ ارهقو ابرضو ادرط
 وأ ةناعإو رمآ ىف بابسأ نم نوكي امو ص الكآو احبذو ءاطعو ةبهو ءارشو

 هل هنم ةرشابم ف نكي مل نإو هب قحال هنإف ، العف وآ الوق ةراشإ وآ ةلالد

 ىف هسنج عاونأ نم ريطي وآ ىشمي امل مومع ىف هنإف قحآو معن هسفن
 اذه نم ءىشب هل ضرعتي الآ الدع هآر نمل ىأر ىف لوق ىلع وأ قافتا

 ٠ موي ىف

نوكي الف( ال وآ ديصلا نم هنأب ىأرلا هيف ضراعتي امو



٣٨٨٩ 

 قح نم هنإف هيغ هلخدأ نم قح ف نوكي نآ الإ هيلع عمجأ دق ام هلزنم ف
 ٠ هيلإ ةفاضإلاب ميرحت ف عنم نم هب ام ىنعم هقحلي نأ ى

 وأ س هقلطأغ هرهق وأ هآطخأف هامر وآ هنم رفف هدرط نإف : هل تلق

 ؟ هنع راسف هقاثو نم لحي

 . عامجإ ف همزلي ائيش هلك اذه نم ءىش ىف هيلع نأ دجأ الف : لاق
 ، هل زاوج ال ام عضوم ق ةبوتلا الإ اماس هيدي نم صلخت نآ ىآر الو

 هنأ كست الو همزلت ال ذإ اهنم هلدب ال هنإف ص املاع وأ الهاج هب هلعف دق امل

 ، لهجلا ىف رذعي نأ زوجي وآ ى املاظ هيلإ ءاساف هل سيل ام هيف ىتآ دق
 ٠ هيلع لدأف ، لدعلا لهآ لوق نم هيردآ ال انو

 الف هلسرأ هنإ مث رثكأ وأ لقأ وأ اموي هدي ف ىقب نإف : هل تلق
 ؟ هلعف ام ىلع مدنلاو ةبوتلا الإ هيلع ءىش

 نوكب نأ الا هلبقت نم ىذلا ق ىنعم هسفن ىف اذه نأل « معن : لات

 نآ نم هل دبال هنإف ع هتاذب مايقلا ىلع هعم ىوقي ال هسنج نم وهو هب
 . هلصآ ف هيلع ناك ام ىلإ عجري ىتح هب موقي

 ضيق وأ س هرقعف هفذح وأ ءىشب هبرض وآ دمعلاب هرسك نإف : هل تلق

 ضرألا نم هب قعز وآ ى هناريط ىلع هعم ردقي الام وآ هفتن وأ \ هسنير

 اذه ىلع هيف لوقلاف س هنالذخب ضوهنلا نع زجع ف ىقبف ، ىوهلا وأ
 ؟ هيلع قح نم هل اميف نوكي

 نم الإ مويف سيل ذإ ء اذه فق ملعلا لهآ لوق نم ىعم اذكه : لات

 ىلإ دوعيف اريب ىتح ث هيقسيف همعطيو هزيجيف نسحي هنآ هملعن اميف هرمأي
 زيجي نآ ىللإ هحرسي نآ الإ هدعب نم هيلع ءىش الو ث هلبق نم هب ناك ام
ام دح ىلإ هب غلبي مل ام ث هناصقن ردق همزلي نأ ىسعف ، نيئيش ىلع



_ ٣٨٩٠ _ 

 تومب وأ % هنام ز لوط هلوع ف ىفبيغ . ديل اب هذخأ نم عنتمي نأ هعم ردقي ال

 ٠ هلدع ق لوق نم هيف ام هلف .ء ىت نم ههيسشأ امو هنامض ف نوكيف كلذل

 ا_بره هنابثو لاح رسكنا وآ هناقعز نم هدرط ف تام نإف : هل ثتنلق

 امل ال هلكأ و ى رهقف هيلع ضبق ىتح هتاعور ةدشل لذخ وأ رثع وأ س كلذل
 ؟ هدمع ق هزاجأ

 وآ هدرط نم قح ىف نوكت نآ هتومو هتايح ىف هذهب ام ىلوأف : لاق
 هريغلو هل امهنم ىناثلا ه ذخآ نإ ، دحاو امهيف لوقلاف ىلوأل ا ىه هعزف

 وأ ءىنن هبيصي املو هلسرأ نإف ث امهمزل لوألا نم هباصأ امل هيلع ردقف

 . هلكأي نأ دحال زجي ملو هلتق دقف هحبذ نإو هل ءازج الف ريي نآ دعب

 ؟ هرهق ىف ىناثلا نود هرسك نم لوألاب اذه ىلع ناك امو : هل تلق

 اكرتسني نأ اذه ىلع مايقلا ف ىنبجعي هنآ الإ س هلعف نم ىلع وهف : لاق

 نمل زوجيغ ى هيلع ةنامألا لحم ىف رخآ لوق ىلعو ث ةقث لوألا نوكي نأ الإ هيف
 ٨ هدي ىف هكرتي نآ كلذل زوجيف ث كلذك ىناثلا نوكيو س هملسي نأ هدي ف

 وأ س صالخلا ىف هجو نم امهنم لكل هب امل كارتشالا نم امهل دبالغ الإو

 تومي وأ هال سريف ربب ىتح امهنع هب موقب نأ امهيزجي نم دي ف هالعجي
 نود هلعاف صخي هنإف ى ةميق نم هرسكل ام رادقم الإ هانمضيف ، هلجآ نم

 ٠ هرهق درجمل هيف هكرسث دعب نم هلام مدعل هرمآ نم اذه ىلع رخآلا

 هعقوأ امم أربي ىتح هب موقيل هل هذخآ ىف ىناثلا ناك نإف : هل تلق
 ؟ هلسريف لوألا هبي

 لجأل هنهو ىلع ىقب وآ هيدي ف تام نإ نامض الو هيلع سأب الف : لاق
 ٠ هعف ه ون ام رجآ هل لم م زال هناف ئ لوذلا نم هب ن اك ام

؟ هامدأف هحراوج نم ءىن وأ هندب ق هحرجف هامر ناف : هل تلق



 _ _ ٣٩١

 مكحب نم رظن ق هل نوكيب ام ر !دقمل ءا دألاا نم هيغ دبالغ : ل ات

 ٠ هيلع 4

 نم هريغل الو هلل زوجي الف هديص نم مرحم ا هذخآ امو :هل تلق
 ؟ نبمرحملا

 عضوم ريغ ىف همارحل 0 نيملسملا نم هملعن نم لوت ف © معن : لاق

 ٠ نبلحمل ١ ىلع ىتح ر ١ رطضال ١

 ايوسثم وآ خيبط وآ اديدق وأ ايرط همحل نم هيدي ىف ناك امو : هل تلق

 ؟ هيلع مرحي وآ هلكأب نأ همارحإ ف هلآ ، مرحي نأ لبق نم

 © هميرحتب لوق نم هب ام الإ اذه ق ىردأ ال انأو ؤ ملعأ هللا : لاق

 ىسعف : رخآ لوق ىلعو 5 هلعف دق ال ءا زج هئا رو نم نامضلاف هلكآ ناغ

 ٠ هل زوجي

 ؟ هايإ ىطعآ وآ ، هثروو همارحإ ىف هارتشا دق ناك نإف : هل تلق

 هنآ ال ١ هلعف ناف ئ ء ارش ٥ ذخأب نآ ال . ءاطع هلبقي نأ هل سيل : لاق

 حيبأ دق ام مكح ق نوكي نأل ، ىآر ىللع زاج اذه نم هكلم ىف لخد ام

 ٠ هل ام نم هل

 ؟ هل هزيجب ال نم لوق ى همزليآ هضعب لكأ نإف : هل تلق

 ٠ هلكأ ام ةميق رخآ لوق فو ت هلك هيلع نإ لبق نإف : لاق

 مآ هلل لحيآ همارحإ نم جرخ ىتح هاقبآف هدب ىف هكرت نإف : هل تلق

 ؟ همارح ىلع ىقبب

ح ةرافك هيف الو ع هنفدب رمأب ملو هلكأ هرك زاج نإ ليق دق : لاق



_ ٣٨٩٢ 

 احرص امهنأ ولو مارح هلكأ نإ لوقأ ام هنع عفري اميف : لات ةيواعم ابآ نإو
 ٠ الدع امهلوق نم هتيأرل الكأ هل هزاوجي

 لخدي مل نم ىلع مرحيأ نيلحملا نم دحأ هحبذف هداص نإف : هل تلق
 ؟ نيمرحملا نم هحيذ ىف الو هديص ىف ءىتب هعم

 سابع نباو بلاط ىبأ نب ىلع نع عفرف اذه ليق دق ، معن : لاق
 اهدروأ ةياورل ك موقلا نم هزاجأ نمل افالخ لوقن هب نحنو ث ديز نب رباجو

 ديصلا محل » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ث رباج قيرط نم

 ثيدح ىفو س « مكل داصي وأ هوديصت مل ام لالح مارحإلا ىف مكل

 هلوخدل نم ىأر ىلع نوكي نأ الإ هب رمأ هنأ ةياور فو هنم لكأ هنآ رخآ

 قحي نم همسا لازام نأل ىسعف ث مهل هزيجيف ث ديصلا نم هجرخي كلملا ىف

 ىآر ف لوق نم هب ام رهظأ هلبق ام نآ الإ ، همكح عفتري نآو دبال اذه
 ٠ رثكأو

 نأ مرحي نآ لبق همحل نم هدي ىف اميف مرحملل هجو نم الهغ : تلق
 ؟ هلالحإ نوك لبق هيلإ هب عفدي وأ ، هلاح ىف الحم ناك نم همعطي

 لوق ىلع و ؤ ١ دحأ همعطب ال و هلكأب ل لوقب نم ى ١ ر ىلع ٠ معن : ل ات

 هنأ الإ هفرعاف ى ىلب لاقي نأ هباوج ف هب ام ىلوأف هلكأي نآ هل زاجآ نم
 ٠ آدبآ هيف ةنونيدلا عفدف « هل زاج نمل ىآر عضوم

 هماعط نم هيف ام ىلإ نيمرحملا نمآدحآ همارحإ ف ىعد نإف : هل تلق

 ؟ هل زاوج ال ديص محل

 ىف نوكي نآ الإ س همعطأف هب هزع نمل مزال ءازجلاف ى هملظ دق : لاق

 ىف ءاوس ىلع نانوكي امهنإغ ى هبلع مرحي هب ىذلا هلصأب ملع ىلع هلكأ
. مكحلا ىف ةرافك نم هل اميفو ع مثإلا



_ ٣٨٩٣ _ 

 نآ دعب نم هعم حصخغف هل رهظ هنكلو س الهاج هب ناك نإف : هل تلت

 ؟ الكأ هل راص

 ىف ىأر نم اطخلا ىف ام ىلع نوكي نأ هلهج عضوم ف ىسعف : لاق
 عجري نأ هل زوجيف هيف ام همزلي نم لوق ىلعو ، هلصأب هملع مدعل هلثم
 ىلع هارأ ام حص نإ هلالحتساب ةنونيد ىلع هلاح ف نوكي الإ 4 هيلإ هب

 ٠ هيلع زاج ىآر نم هيف ام رثكأ

 هنأب هفرع نأ دعب الحم ةدئاملا هذه نم هل معطملا ناك نإف : هل تلق
 ؟ ملعي ال وهو 0 مرحم

 نم هنل رهظ نإو ؤ هعمطثف هرغ نم ىلع همثإ نإغ هيلع سأب ال : لاق
 نم ىلع هعوجر ف نوكيو ع هيف ام رهظآ ىلع هل ةرافك الف هعم حصف دعب
 عضوم هنأ الإ ى رم ام ىلع همزلآ نم هلوق ىف امعهيدؤي امب هل هذخأو هملظ

 ٠ هل زاوج الغ الإو مكح نع نوكي نأ الإ س كلنو هذه ىف ىأر

 هحايم نم لكذلا وعدملاو امرحم هغرعم ام ىلإ ىعا دلا ناك ناف : تلق

 ؟ للحم

 نع الضف هملع عضوم ىف هل زاج امل ص هلكأ ىف هيلع ءىش الف : لاق

 ىلع ءازجلاف ع الك هلثمل هزاوج ىف كش الام ىلع ىرجي نأ زوجب وآ ث هلهج
 ٠ هلعف نم اذه وحن ق م رحمل ١

 هاعد ىنح ةمحنل نم هيف ام وأ ، هما رحإ ةلاح ق ىسن ناف : هل تلق

 ؟ ةلاح ىف هلكأ ام ىلإ

 لوقت ىلع زاج دعب نم هعم حص نإف ع همثإ نم رذعلا عضوم اذهف : لات
 جر اخ رغ هنأل { هلكآ ق هجو نم دمعلا ف ام ىلع نوكب نأل ها زج ق

ىآر نم أطخلا ىلع نوكي نأ زوجيف : رخآ لوق ىللعو 2 همسا نع ةيلكلاب



 س ٣٨٩٤

 اذه ف لالحلا هعم لخدي الغ ث همارحإ ف معطملا صخي هنأ الإ همكح ف
 ٠ همارح نم لاح ىلع هدعب هروهظل س هماعط نم هلكأب عضوملا

 هيلا هبي عفد وآ ‘ همعطأآ ىنح هيف ام ىردب ال ناك ناف : هل تلق

 ؟ همزلي اذام { هيدي نم هلدرلا هزجعأف

 هم زلب الف ى اطخنلا هبف ام ىلع نوكي نأ هذه ىق هي ام ى رحأغ : لاق

 . ىرعتي ال فالتخالا نم ناك نإو ى ءىش

 ؟ نله اج همحل نم هم اميو . نبمرحم امهلاح ىق اناك ناف : هل تلق

 ، هيف ام رثكأ ىلع ءازج الو امهيلع سأب الف أطخلا نم وهف : لاق

 ىفف ى هلعف درجمل مرحملا ىلع هبجوي نم لوق ىلعو ع نيفراع ريغ هب امهنأل
 ء هلجآ نم عضوملا اذه ىف همزل دت امل هلو ى ه ذخأو همعطآ نم ىلع هعوجر

 نم هزاوجل دبالغ % هلصآ نم ىآر عضوم هنأل ث افنآ هانركذ ام ىلع نوكي

 ام ىلع هيلإ هدؤي مل نإ هلثم ف مكحي نآ هيلع وآ هل نم مكح نع نوكي نأ
 ٠ هلدعب ملعأ هللاو ٠ اضرلا نم زاج

 ؟ هلام نم هئا دآب طاتحاف امزال هاري ال نمع هلاح : ناك ناف : هل تلق

 هدنع امب هذخأي نآ هل لحي الآ هيف اذه ىلع هل عوجر الف : لاق

 .هيلع سيل هنأ هيأر ف
 ؟ نيملاع امهنيح ىف هل امبو نيركاذ امهمارحإل اناك نإف : هل تلق

 ةبونلا و ؤ مرغ نم هيف امب امهل مزال ءازجلاغ س دمعلا نم اذهف : لاق

 ٠ دبالو مثإ نم هب ام عفدل امهيلع ةبجاو
 ء هل ايسان وأ ع همارحإل اركاذ كحلا نم مرحملا هداص امو : هل تلق

؟ لحي الفأ



_ ٣٨٩٥ _ 

 هحبذ نإو ت هيلع ىذلا وهف هقلطأ نإف ، لحمل الو مرحمل ، معن : لاق

 عفتني نآ ةرورضلا ريغ ىف سانلا نم هريغل الو هل زجي ملو هيف اميف همزل
 ق نوكي نأل ىآر ىلع ز اج امبرو 5 هداسخغخ ف ةنيمل ١ مكح هل نأل & هم

 ٠ ةدايز

 هزاجأ امل ال ، لحم هحيذو مرحم لحلا نم دمعلاي هك آ نإف ٠ هل تلت

 ؟ لحيفآ امهل

 اعفتني نأ امهل سيلو ع ءازجلا امهيلعو ص ناكيرش هلتق ىف امهف : لاق
 نم ائيش هامعطي نآ الو س سانلا نم امهريغل الو س هنم ءىن الو ع هب
 . ناكملا اذه ىف هتح نم عنملاف الإو ع هيلإ ةرورض نم نوكي نآ الإ ، ناويحلا

 وه مرحملاو ، لحلا نم هداص ىذلا وه لحملا ناك نإف : هل تلق
 ؟ هيف لوقلا ام ما هحيذ ىذلا

 ناك نإو ع هلتقو هكاسمإ ىف ةروص ىلوألا نم سكعلا ىلع هذهف : لاق
 هلام عم لحملا نود مرحملا ىلع هيف ءازجلاف ع هلكأ زاوج نم عنملا ف ىنعملا

 هل دبالف ى هيلع هفلتآ ىذلا وهف الإو ي هرمأ نع نوكي نآ الإ ع هبرل ةميق نم

 : رخآ لوق ىلعو ع همكح ىف ةتيم هديص نم مرحملا هحبذ ام نأل ع همرغ نم
 ىلع زاجف ث هداص دق نم ديل راص دق هنأل ث همزلي ال ءازجلا ىف زوجيف
 ٠ همسا نع هب جرخي نأل ىآرلا اذه

 هلتق نم هل راص وآ ع هبيرق نم همارحإ ىف هثرو ام ناك نإف : هل تلق
 ؟ هيلع مرحف ايح

 همزل لحمل كرش هب ناك نإف ع هلسري نآ هيلع نإ ليق دق : لاق
 : رخآ لوق ىلعو ء هيلع هغلتآ ىذلا وه هنأل ع هيف هكيرشل ام رادتم

 هب ناك ىذلا هلاح ىلع ىقبيغ ى هكالمإ لبق نم هكفي الآ همارحإ ف زوجيف
٠ همارحل هل زوجي نآ نم عنميف ع همسا ىف ديصلا نم ال هلبق نم



_ ٣٨٩٦ _ 

 ىتح هكرنف مرحي نأ لبق ابح هدبص نم هدي ق ناك امو : هل تلق

 ؟ ال مآ عنمل ١ نم هب ام ىلع ىقبيآ > لحأ

 دحاو امهيف لوقلاف ، اهلبق ىتلا نم ءزج الإ اهتروص ف هذه نإ : لاق
 هلسري نأ همارحإ ف هيلع هقح مزال نم ناك اذإو ث امهنيب ام قرف مدعل

 هيبغ زوجي نآ ىسعف : رخآ لوق ىلعو ص هلعفي نآ الإ هدايق ىلع هل زجي مل

 عساولا ىف ةزاجإ ىلإ ةراسثإ وأ ةيهارك نم محللا ىف ام ىلع نوكي نأل

 . مكحلاو

 ىتح هكرت نإ ايأر هل زاوجل اهجو عضوملا اذه ىف ىرت الهف : هل تلق
 ؟ [ايح هما رحإ نم لحأ

 عن اولا نم هل ضرع دق ام ع اقترال ها رأ ام حص نإ ؤ ىلب : لاق

 دقو ى ةلعلا وهف ع هب ةلزان مارحإلاب ةطانم اهنوك ف ةمرحلا نأل ، كش الو
 ى مزال هارآ ال ىنإ ث الئاز آاضرغ وه سيلو هل ةمزال ىقبي ىنآف لاز

 ، عامجإ ىف هيركت نم هنود ال رثؤم الو ث هميرحت نم هبجوآ عضوملا اذه
 ىف دي نم هكلامل هب امل عازن نم هب ام ىلع نوكي نأل زوجي امم هنإ الك
 هئراولو هل وهف الإو س هنذإب الإ اعطق هريغل هزاوج نم عنمت هيلع اهمدقت

 ٠ اعرش ه دعب نم

 نم وأ ڵ هغل اخي نأ ر دقي ال نم وأ هدبع وأ هافط رمآ ناغ : تلق

 ؟ هل لتع ال

 هيلع اميق ال و ٥ ذه ق هلل ه زا وج ف ى ردأ ال انآو > ملعأ هللاف : ل ات

 هلهج عضوم ق هيديب هرشاب ول ام ىنعم ف هنآ الإ همثإ ف الو ءازج نم
 ؟ هملع و

؟ كلذك هيغ لوقلاخ هبلك وأ هزاب هيلع لسرأ وه نإف: هل تلق



٣٨٩٧ 

 ٠ كلذ ىق ملعل ا لهآ لوق نم ىعم اذكه : لاق

 ؟ امرحم وآ الحم دص ىلع ن اعآ ناف : هل تلق

 ليق نم كسش الو ةكرش م رحملل نأل ، امرحم الإ هيردآ ال : لاق

 اناك نإف ث امرغم هيلع هب مكحب لحملا نود هل مزال ءازجلاف ث نيعي نأ
 . امثام هقراف دق امهنم لك اهب عفديل ةبوتلا عم امهمزل نيمرحم

 ؟ كلذ ىف لوقلا ام ازاب وأ ابلك وأ اسرف كلذل هداعآ نإف هل تلق : لاق

 ءزج اهنأل ث ىلوألاب ام ىلع نوكي نآ هذه ف هب ام ىلوآ نإف : لاق
 قدص ام نأل ، لدعلا ى مكح نم اهب ام الإ لاح ىلع هل سيلف ء اهنم

 هجرخآ ام الإ ي لكلا ىلع قدصي نآ الإ زجي مل ءىنلا نم ءزجلا ىلع
 وهف الإو ، ىسنج عون نم هتحت امل ، مومع نم صوصخ ىف ىعر ليلد
 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعن الو ، كلذك

 ؟ مرحآ نآ دعب وآ همارحإ لاح هباصأف مرحي نآ لبق هامر نإف : هل تلق

 نأ الإ 0© مارحإلا ىف هب هعوقول ءازجلا همزلبغ مارحلا نم وهف : لات

 اميف مرحي نآ لبق نم هب هعوقو نوك زاوجل هرطاخم ىلع ال هلاح ف نوكي
 اطخلا ىف ام ىنعم هقحلي نأ ىسعف ،هلامتحال نوكي نأ زوجيف ث نكمي
 ٠ كلذ لوت نم

 هل زاج ام ىلع لحمو مرحم نانثا لحلا نم هامر ناف : هل تلق

 ؟ لحي مآ مرحيآ ‘ اعم هاباصأف

 5 ىرحتي ال هنأل ص ىندأ ما رحلا نم نوكي نآ هب ام قحأف : لاق

 الا س لحملا نود هل مزال هيف ءازجلاو لحي ىنأف ص ةكرش هلتق ىف مرحمللو

 هفرعام هارآ ال انأو ح هزا وج حصي وآ ؤ ةكرش ىلع وآ ةنوعم ىف نوكي نأ

٠٠ !قحلا نم



٣٨٩٨ 

 ؤ همهس هب مقوف هلثمل وآ هل هنأ ىلع لالحلا هامر نإف : هل تلق

 ؟ همكح ام هتوم لبق هباصأف دمعلاب مارحلا هامر مث

 امهكا رتسال دحاو مكحل امهف ء ءاوس ىلع اهلبق نم ىنلاو هذهف : لاق

 مرحملا ىلع هيف ءا زجلا نإ و ؤ هلكأ ةحابإ مدعب نذؤي ام اذه فو © هلنن ف

 ٠ هلصأ ف اذهل هزاوجو 6 كلذ ىلع همارحل لااحلا نود

 ؟ لالحلل ةميق نم هلام عضاوملا هذه ىف مارحلا مزلي الهغ : هل تلق

 هب ام دح ىلإ هلعف نم هياصآ امب راص دق ناك اذإ ىلب : لاق

 قف هيلع هغفلنآ ىذلا وه هنأل هلجأل هدعب نمو “ لاحلا ىف هذخأ ىلع ردقي

 ٠ هلهج وآ هملع عضوم

 هاباصأف ايناث لالحلاو 0 ال وآ هامر ىذلا وه مرحملا ناك ناف : هل تلق

 ؟ الوآف الوأ دمعلاب اذه ىلع

 ٠ نامضلا ق نيكيرش انوكي نأ ناكملا اذه ىف ناغ : لاق

 ؟ امهنم مرحمل ١ هأطخأو لحملا هباصأ ناف : هل تلق

 ىلع هنأل ع عضوم ا اذه ىف هباصأ نم مكح هل نوكب نأل زوجيف : لاق

 الإ ، هلعف ءوس نم ةبوتلا الإ مرحملا ىلع ءىش الو ، هلحل هل زاج ام
 لبق مرحي نآ ىسعف ع مرحملل وآ امهل هديص ف رهاظت ىلع انوكي نأ
 ٠ هلدع ف ءازج نم هلام امهمزليف

 هآطخأآأ ىذلا نمو ث امهنم هباصآ ىذلا نم املعي مل نإف : هل تلق

 ؟ امهعم حص الو

 نع ةناعإ نم امهنود ام وآ امهنيب هنأ ىلع ةكرش ىف اناك ناف : لاق

نكمي هنأل ، لاكشإ عضوم وهف الإو امهمزلي نآ هب ام قحاف ، امهنم ضارت



_ ٣٨٩٩ _ 

 ام ةهبسث نم مرحملل جورحلاف ي هباصأ ىذلا وه نوكي نأ دحاو لك ف
 نأ هل هموزل عضوم ف لاح ىلع آموي هل حصي ال هسفن ىلع هلخدأ

 هجو نم هنوك ف هب ام زاوجل هيغ هب ام ءادأب طاتحي ىتح هعم حص ول
 هللاتو ى هل امزال ص هاري نم لوق ىنعف ىأرلا هيلع زاج امو ث لامتحا ىف

 هلحل ةيحوم ةرورض نم نوكي نآ الإ س هزاوج نم عنمل ا الإ هلكأ ىف ىردأ ال

 ٠ الف الإو اموب اهب لزن نم قح ف

 ه رهقت نم هنود ام وأ > هلنت ىلع رخآلا امه دحأ ناعأ ناغ : هل تلت

 ؟ امهمزل ناعملا نذإ نع

 اهل زاوج ال مارحإلا ىف دمعلاب هلو مرحملا نم ةنوعملا نأل معن : لاق
 . مارحإ نم ىهف الإو س ةرورض نم الإ

 ؟ هرمأب الو هيآر نع الإ آدمع هناعآ نإف : هل تلق

 نإو ، لحملا نود هيف ام همزل نيعملا وه مرحملا ناك نإف : لاق
 الام هدمع ىف امهنم لك ىتآ دق ذإ ء امهمزل ةنوعملا ىف امهنيب ام سكعنا
 ءازجلاف نم لحلا نم وهف الإو ع هيلإرطضا نم الإ لحملا اذه ىف هل زاوج

 ق ةتيمل ١ مكح الإ اذه ىف لاح ىلع هل سيل داصملاف © مرح ال امهل مزال

 ٠ داسغلا

 نعال مرحملل هاون ناك نإو هنآ الإ ء لالحلا هب درفنا نإف : هل تلق

 ؟ هاضرب الو هرمأ

 & هدارآ.ام سبف ع همارحإ ف هيلإ هب عفدي نأ هدارم ناك نإف : لاق
 مل نإ و ، هب رمآ نم لاح لك ىلعو ث هيلع ساب الغ هلالحإ دعب نم ناك نإو

 غابي ال ذإ 6 هلاوز نوك دعم عنمي الآ وجرأف هلاح ف هلتقب نآ مرحملل رزجب

 انأو ، ملعأ كبرو ع الكأ نيلحلا نم همار نم قح ف الصأ هميرحت ىلإ هب
٠ كاذ د ى ر دآ ال



 ٠٠ ؛ .

 ؟ امهنم رخآلا ىلع امهدحأ هعاب نإف : هل تلق

 هلطابف هبجوم لصأ ىلع هعوقول زاجف هداسسغفب عيبلا ىف ليق دق : لاق

 ٠ هداقعنا نوك مدعل

 ؟ لحي مآ مرحي هحيذف لحملا نم مرحملا هعاتبا نإف : هل تلق

 ء نيمرحملا نم دحأ هحبذ نإ همارحل هزاوج نم منملاب ليق دت : لاق
 سيل ءارنلاف س لطاب عيبل ا نأل ، نيلحملا نم دحأ هحبذ نإ هلحل هزاوجب

 زوجيف ، ديصلا مسا نم ىأر ىلع جرخي هب ام ىلإ راص دق نوكي الإ ءىنب
 . همارحإ ىف نوكي نمل هزاوج ىف فلتخي نأل

 ؟ هيلإ هب رانأ وأ ، رخآلا امهدحأ هيلع لد نإف : هل تلق

 نم ناك ام وأ هتلال دي رسك وآ حرج وأ لق هنا هعم حص نإف : لاق

 ٠ كلذ ق فلتخن ف هنأ ملعأ الو % هيغ ام همزل هب راشأ

 نم وأ أ هكسم نم دي ق ابح ٥ رمأ نم اذه ىلع هكردأ ناف : هل تلق

 هل راص

 هكفي ىتح ناهوزع امب هصالخ قف ىعسي نآ نم هنامز ى هل دبالف : لاق
 ٠ هنامض ف ىعسيف زجعي وأ هلسرف آ ريب ىتح هب موقيغ ح هرسأ نم

 عضوم ق هدجو مث أ املاس هقلطأآف هلاسراب قحلا ٥ ذخآ امو : تلق

 ؟ هلاح ىلع ىقبي مأ ، هديصي نأ هل زوجيف هلالحإ نوك دعب

 لدي ام الو س ايأر الو انيد هزاوج نم عنمي ام هيف دجأ ال : لاق
 زجي ملغ ؤ هلجأل مرح دق ام عافترال هيلع لدآف هميركت نم هنود ام ىلع

 ٠ هلبق نم هب ناك ام ىلإ دوعي نآ الإ حصي نآ

مرحم الو كحم زوجي الذق مرحل ١ ق هديص نم ن اك امو : هل تلق



 ۔ ٤٠١ .

 آدحأ نآ ملعن الو { ع امجإ ىف ةنس نم هميرحت ق هب الت معن : لاق

 ةلمجلابو ، عازن ف ىأر نم هنود ام الو ، نيد ف هريغ ىلإ فلاخي

 الو هل زوجي الف ، لحلا دص ف هيتأي نآ مرحملل زوجي الام عيمجف
 مالسإلا نيد ق ما رحلا نم لاح ىلع هنأل ۔ مرحل ا دص ف لحملل

 ٠ داع الو غاب ريغ دابعلا نم هيلإ رطضا نم قح ف نوكي نآ الإ

 هل سيكلاب هيغ ىتأ نم ىلع مثإلا عم هديص ف ءازجلاف : هل هلق
 : ال مآ ئ لحل ١ دص ف ام رحم ه اتآ نم ىلع وه امك لحم وآ م رحم نم

 ؟ مكحلا وأ عساولا

 ىف نوكي ام وأ ، امهتوبث عضوم ف ءاوس ىلع امهنأل ، معن : لاق

 الا ، مثإلا ىف امهنيب ام قرف ىلع لدي ام مدعل امهنم كاذو اذه

 الئا ز نوكي نآ همارحل هبوكر ف ىشخأ ىنإغ ، هل آركاذ همارحإ ف نوكي نأ
 ى ةمرح نم امهيف ديصلا ى مرحلاو مارحإلا نم لكل ام هكاهتنال همثإ ف
 ٠ مالسإلا نيد

 ىلع وآ مرحل ١ نم عضوم ايو ذ اع ه ز ١ وج نم عنمل اي ن اك نإغ : هل تلتق

 ٠ هلاح ىف اذه نم سكملا

 اجرخم هل سيل امل هلعف ىف هل نأ ىردآ ال انأو 0 ملعأ هللا : لاق

 هلهج ف ارذع هاتأ نم ىلع امهموزل عضوم ىف ءازجلا نم الو ةبوتلا نم
 ٠ هلدع وآ هزاوج ف امرحم وأ ناك الحم همارحب الو ك عضوملاب

 ؟ سكعلا ىلع وآ لحلا ىلإ مرحلا ديص نم جرخ امو : هل تلق

 ٠ هيلإ راص ام مكح هل نأ الإ هيف ىرأ ال : لاق

( ٢ ج راثآل ١ بابل - ٢٦ م (



. ٤٠٧٣ . 

 ؟ لحم وآ مرحم لحلا ىلإ مرحلا نم هجرخآ دت ناك نإف : هل تلق

 الإو ث هيلإ عجري ىتح هنامض ف نوكيف همزلي هنإ هيف ليق دق : لاق
 . هيف امب هل مزال هئارو نم ءازجلاف

 ؟ لحم مرحل ١ نم دمعل اب ٥ امرف لحنا ق ن \ك نإف : هل تلق

 ٠ هيف اذه ريغي لوقي نأ ملعن الو & هل ءازج الو س هيلع سأب ال : لاق

 ؟ مرحنا ىف لحلا نم هامر نإف : هل تلق

 ىلع هيف امب مرحم وآ لحم نم هباصآ نم ىلع ءازجلا عضوم : لاق
 . مثإ نم هدمعت نم

 ىلع مهسلا رم هنأ الإ ء لحلا ىف هل ىمارلاو ديصلا ناك نإف : هل تلق
 ؟ لحم وهو هب عقي نآ لبق مرحلا نم ءىش

 نم نذإ وهف ، هزاوجل هب سأب ال هنأ ىلع لد ام رثألا ىفف : لا
 ٩ نأ ملعن الو ئ لالحإ ف هل ىما رلاو ك لحلا دم نم هنأل . لالحلا

 ىف نوكي نآ الإ ءعىن ف دمعلا نم ال ص هيف امب اطخلا نم وهف : لاق

 ۔ هيلع عقي نأو دىال هنأ س هلثم ىف ةداع هفرع دق امل هسفن

 ؟ لحلا ىف هباصأخ مرحلا ف لحم هامر نإف : هل تلق

ء ءاسأ دق ضعي ناق ولو > ءازجلا همزلآف هلكآ ضعب هركذف : ناق



٤٩٠٣ 

 ىف باوصلا نم دعبأ مل مضوملا اذه ىف هلحأغ ةبوتلا الإ هيلع ءىن الو
 ٠ ىأرلا

 ؟ مرحلا ىف هباصأف لحلا ىف هامر نإف : هل تلق

 ح رخم هل ن اكو مرحل ١ نم هديصب نأ هتدا رإ نم نكب مل ناف : ل ام

 ، هيف امب دمعلا نم وهف الإو ، أطخلا نم نوكب نآ ىنبجعأ هيلع هلوخد نم
 ٠ هيلإ رطضي نأ الإ لكؤي الف ع مارحلا نم وهف لك ىلعو

 هكسمآف لحلا ىف هبلك وآ هزاب هيلع لسرأ هلالح ىف وه نإف : هل تلق
 ؟ هلاسرإ ف هرمأ نما ذه ىع ءازجلا هيف همزليف ال وأ لحيآ ، مرحلا ف

 هل ناك نإ ىلوألا ىف ام ىلع نوكي نأ هذه ف هب ام ىلوأف : لكاق
 ٠ الوآ هيلع مردلا لوخد نم جرخم

 هب ام ريغل هكرتف مرحلا هل هذخآ نع هرجزي نأ هنكمآ نإغ : هل تلق

 ؟ هرهق ىنح رذعب

 ٠ هدمع نم لاح ىلع ه!رأ ىنأك هدصق ق اذهف : لاق

 لحلا ىلإ هب جرخ نأ دعب نم وأ ايح مرحلا ف هكردأ نإف : هل تلق
 ؟ ه_لا اكسمم

 مرحلا ديص نم هنأل ى هيلإ ههدريف هصلخي نأ هب ام قحف : لاق

 ٠ هلكأي نأ هل زوجب الف

 هلتق دق هدجوف ، ردق ام غلبم هيمجن ف هسفن دهجآ ناغ : هل تلق

٠ مزال ءازجلاف هيلإ هلخديف هيلإ غلبي نأ كبق نم



٤٠٤ 

 نم ٦الا هل هك اسمإ نوكي نأ هلاح ف نكمي ال ناك نإ { معن : لاق

 هيلع لخدي الأ هلاسرإ دنع نكمملا نم ناك نإو س هديص نم هنأل ى مرحلا
 اطخلا نم نوكب نأ ىسعف 0 هنم هديصب نأ هندارإ نم نكي ملو . مرحل !

 .هيف امب
 ىف ىدامت هنآ الإ ، هيلع مرحلا لوخد نم جرخم هل ناك نإف : هل تلق

 ؟ هيف هكسمأ نأ دعب هلاح ف رذعي هب ام ريغل هصيلخت

 لاح نكي مل نإو ى هدمع ىف ام همزلي نأ نم هبرقآ ىنأكف : لاق

 ٠ هدصق ف هل اس رإ

 ىقب امو 4 مرحلا ف همئا وت نم ءىش وآ هسأر ناك نإف : هل تلق

 ؟ لحلا ىف

 نم ىلع و ؤ ى رحتي ال هنأل ئ م رحل ١ ديص نم هنإ هيف ليق ١ ذهف : ل ات

 ٠ هيلع هب مكحي ءازجلا هلتق

 ؟ كلذك وهغ همئاوق ضعب الإ مرحلا ف نكي مل نإو : هل تلق

 ٠ كلذ ف ىعم اذكه : لاق

 ؟ هيف هداصف مرحلا هلخدأ نإف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ، هيلع وهف : لاق

 ة لحلا ف عرف اهلو مرحلا ف اهلصأ ةرج ف ناك نإف :هل تلق
 ؟ اهعرف نم هامرف اذه نم سكعلا ىلع وأ

 ةزاجإ ف ضرألا نم هتحت ام مكح عرف لك ف هنل نإف : لاق
 ٠ عنم وأ

)



_ ٤٠٥ 

 ىف ناك نإو ع زاج لحلا ءاوه ىف ىذلا اهعرف ىف ناك نإف : هل تلق

 ه يمري ال : هللا همحر عيبرلا لوق فو ]اذه ليق دق 4 معن : لاق

 مرحلا قف اهلصأ ناك نإ دارأ هلعلو ء لحلا ىق ىتلا اهنوصغ نم هلتقي الو

 ٠ هلبق ام حجرأ ىنأ الإ ، لضخأ هنإف

 ؟ مرحل ا ءا وه ىف ا رئاط هيمرب نأ ىف هل ة زاجنا نم الهف : هل تلق

 ٥ز ١ وج ىلإ لييس ال مرحم ١ وهف “© هضرأ مكح هل نأل ئ معن : لاق

 ٠ ملعن اميف

 نمل ةراشإ وآ حيرصت ف هبلع هنالدناخ هدعص نم ناك امو : هل تلق

 ةمرحف الوآ ةملعملا حراوجلا نم نوكي ام وأ ، لحم وأ مرحم نم هدبصي

 ؟اهل زاوج ال

 هياصآ ام ن نأ هعم حصف هيلع هلد نإف ع كلذك ىه ، معن : لاق

 لوقب ادحأ نآ ملعن الو نماض لادلا نأل > هبف امي امهل مز ال ءازجلاف كلذل

 ٠ كلذ د ريغي

 ؟ مهمزلي ام ةع امج ه ديص نم هلتق ىلع نواعت امو : هل تلق

 . مهددع ىلع ءازج نم هلام مهنم دحاو لك ىلع ن را ليق دق : لاق

 نيعمتجم اوعاج نإ : ليقو ث مهل زجم دحاولا ءازجلا نإ : رخآ لوق فو
 -« !و { .جخن

 اهل نكي مل ةيمدآ سفن فق ناك ول هنأل ، ةجح رهظآ ىناثلا نآ الإ ءازجب

 نم اهنود امب فيكف ص مهل اهموزل عضوم ف ةدحاو ةيد الإ عامجإلا ف
٠ ةيناويحلا سفنألا



. ٤٠٦ 

 ؟ ه رهقت وآ ةباد وأ اريط هديص نم لنقغ مرحلا لخدأ ناف : هل تلق

 5 هل سريف هقلطي نأ همزل ايح هكردآ نإف س هنامض ىف وهغ : لاق

 الام وأ هيف ام ىدؤي هنإف حارج هب نوكي نآ الإ هئارو نم هيلع ءىن الو

 ىتح هب موقي نآ نم هل دبالف ث هيلإ جاتحي امل موقي نآ هعم هيلع ردقي
 زاج ام ىلع اهيدؤي ةيدف نم ءازجلا ف هلام همزليف ، كلذل تومي وأ أربي
 ٠ هناوأ ف هل

 نأ زجع نم هب امل ال هدري ملف هعبت هنأ الإ هلخدب مل نإف : هل تلق

 ؟ هعم لخد ىتح هعدرب

 ق ل وقت نم ىلوأل ١ ق ام ىلع نوكب نأ هذه ق همي ام ىلوأف : ل ات

 ٠ ىنعملا ىف ءاوس ىلع امهنأل ك هئازج

 نع هدصي نأ زجع هنأ وآ 6 هبر نم ةلفغ نبح ىلع لخ د ناف : هل تلق

 ؟ لتق وأ ج رخ ىتح هدريف هلوخد

 ء هلعف نم نوكي ام عضوملا اذه ىف هلجأ نم همزلي الأ ىسعغ : لاق
 ٠ هدمع نم نوكب نأ نع الضف هئطخ نم هنإ ةدع ق ل اقب نأ حصي ال ذإ

 ؟ هبرقي وأ ر ان هيغ ن اك ن اف : هل تلق

 ء ام زال هل نوكب نأ ٥ رمأ نم ه ذه ىلع هبرقأ ى ذلا و ؤ ملعآ هللاغ : لاق

 ٠ هررض نوك نم هلثم ىلع نمؤي ال هنأل

 هيلع دسف ةراغم وآ ، هلزنم ف لخدف همامح نم ناك امو : هل تلق
؟ همامح ىلإ ٥ دآ اميرو ح هرضأاف هحالص نم ءىشل ال جراخملا



_ ٤٠٧ 

 ام هب هملع نأ دعب هل هزاجأ ام هريغل هدمعت ىف اذه نوكي : لات

 نوكي امبرو ث هردق ام لجعآب هل حتفي نأ نم ةبوتلا عم هل ديالف ث هرفكأ

 نأ هلاح ىف ىسنغ افراع هب نوكي وأ ، هرذعآ ام كانه هنأ ىردي ال وهو

 ءىن الو ، هل حسفي نآ هنكمأ ىتم ركذلا وأ ملعلا نم دعب همزليف هركذي

 زجعيف % فعضب وأ كاذل تومب نأ الا ، ه رهظأ ام ةطخلا مكح ىق هنأل هيلع

 جاتحي ام هعضوم قو ث ءازج نم هلام هتوم ىف همزلغ هرمأب ضونلا نع
 . ىفكو هل سريف آربي ىتح ةنؤملا نم هيلإ

 ؟ اهب رضأف خارفو ع كاذل دسفف ضيب هل ناك نإف : هل تلق

 ىف زوجيف ، ءاوس ىلع امهنأل 0 اهلبق نم ىنعم ف اهنأك هذهف : لاق
 ٠ اهمآ ىف رم ام ىلع نوكت نأل اهمكح

 ىتح هب ىردي ال وهو هقلغأ مث بابلا حتفف رخآ ءاج نإف : هل تلق
 ؟ امهمزلب اذام س كاه

 ٠ امهنم رخآل ١ نود لوخ ١ ىلع نوكي هءا زج نأ امهيف ليق دق : ل ات

 ؟ ال مآ هنم ه درطب نأ هلآ ةكمب هل زنم ق ن اك امو : هل تلق

 ىتحف خارف هيف هل نوكي نأ .الإ ةرخص ىبآ لوق ىف ث معن : لاق

 نا و ؤ مرحلا نم هل جا رخلإ الو ةرضم ريغ ق هلعلو ء هل زوجيق كردت

 ذإ ى هخارفآ ىف ام ىنعم هقحلي نآ ىسعف ضيب هل ناك نإف هركذ كرت

 ٠ هرصص مدعأ نإو ه دسفم نأ هلل سيل

 هلعفي نأ هباب ىف هلآ ، هلاح ىف هجا رخإ ىلع ردقي مل نإف : هل تلق

؟ هلام وآ هقفت ىلع افوخ تل 7



_ ٤٠٨ 

 هزاوج نم اذه ىلع عنمي ام دنرلا قيرط ف دجأ ال ذإ 0 معن : لاق

 ٠ دمعلاي هل ةرضملا ةين نم ادرجم

 ربغل هجو دبسصل ١ نم ىه ىنل ١ هريطو هب ١ ود ف هل لهف : هل تلق

 ؟ هريفنت ق ىنعم

 ةنسلا ف امل عنم نم هيف ام الا ى ردأ ال انآو ّ ملعأ هللا : لاق

 ٠ عطق ىف هميرحت ىلع ليلد نم

 ؟ الكآ هماعط ىلع لزن ا ذإ هرفني نأ هل زوجي الهف : هل تلق

 نوكي هنأ الإ ، ىلوآ معن لوق نم عضوملا اذه ىف هب اهنإف ىلب : لاق
 . قح ريغب مغدنب هب ام رادقم ىلع ديزي الف قفر ى

 ؟ املظو اناودع هنالذخل

 موقيف هردق امب هيدي نم هصالخ ف ىعسي نآ نم هل دبالف : لاق
 . هيف امب ءازجلا همزلي نآ نم هتوم فو ع هيلع ناك ام ىلإ دوعي ىتح هب

 هنأ الإ هناريط ىف هيلع ناك امع فعضغ ريطلا نم ناك نإف : هل تلق

 ؟ ريطي دعب

 ىلإ لزن اذإ ديلاب هذخآ ىلع ردقي الام دح ف راص اذإف : لاق

 ىوأملا نع هفعض ف زجعي الو ، ىعرملاو ءاملا علبف راطو ج ردف ضرخنا

 ضعب نم ىقبي امل ءىش همزلي الآ وجرأف & هراهن ف وآ اليل هزرحي ام ىلإ
 نأل زوجيف ، هاوق نم ءىش ف نهو نم هباصأ امل ذخؤي نآ الإ & هلوق ىف
. هيف ام هتايح ف لب هتوم ىف هيلع قحي



_ ٤٠٩ 

 هنم لفجف هدينرص نم ءىش ىلع لحملا وأ مرحملا رم ناف : هل تلق

 ؟ رف نيح الو هب هجرخي ءوسب هل ضرعتي ملو ، لحلا ىلإ جرخ ىتح افوخ

 ءازج اذه ىلع هجورخ ىف هيلع نأ ىردأ ال انآو ، ملعأ هللاف : لاق

 ٠ هيغ ىقي وأ . مرحل ١ ىلإ لحل ١ نم عجر

 ؟ هجرخأف لحلا ىلإ مرحلا نم هجعزأ ىذلا ناك نإغ : هل تلق

 وهف الإو ، ءازجلا لاز هبلإ عجر هنإف ع همزلي هنإ هيف ليق دق : لات
 ٠ هلع

 ؟ هدمع عضوم مرحلا ىلإ هدر ىف ىعحسب نأ همزلي الهف : هل تلق

 عم هرذعي نآ هزجع ف هللا نم هب ام ىلوأف الإو هردق نإ ىلب : لاق
 ٠ ءازجلا نم همزل امل هنكمأ ىتم ءا دألاو ةيونتلا

 ؟ ال مأ هديصبف لحلا نم هذخأي نأ دعب نم هريغل وأ هل الهغ : هل تلق
 امأو ، امرحم وه نوكي نآ الإ هريغل زوجي هنإ ليق دق ، معن : لاق

 مزال هنامض ىق هنأل ى هل هزا وج نم عنمل ا ريغ ىردأ ال انآو & ملعأ هللاف وه

 ، هلتق امك هيف وه امب هئارو نم ءازجلاف الإو س مرحملا ىلإ عجري ىتح ه_ل
 ٠ امرحم هيلع نوكب نآ هعجرم نإ الك هل زوجي فيكف

 ؟ ىرخآ لحلا ىلإ جرخ مث مرحلا ىلإ عجر نإف : هل تلق

 نأ الإ ىرأ ام حص نإ هل زوجيف لوزي نأ منملا ف ىسعف : لاق
 الإ و ع ىلوألا ةرملا ف هعم هل ىرج ام ىلع اضيأ هجورخ ف نوكي

٠ ىلوأ هب اهنأك ةزاجإلاف



. ٤١٠ 

 ٥ رسكغ هخسن _ هلتقف م رحل ١ ق صيي نم هل ن اك امو : هل تلق

 ؟ هقلفف _ هخسن _ وأ

 & هيلإ هدري نآ همزل مرحلا نم هجرخأ نإف ةنامض ف وهف : لاق
 ٠ هلعف نم ىلع ءازج نم هيف ام همزل كلذل د سخ نإف

 ؟ هديب قفوأ هرسكف هيلع ءعىطو نإف : هل تلق

 . هيف امب هل مزال هنأب ءازجلا ىف ليق دق : لاق

 ؟ اميلس جرخ هرسك املو ص خرف هنم ءىش ىف ناك نإف : هل تلق

 نأ الإ ى دمعلا ىف الو أطخلا ىف ءازج اذه ىلع همزلي الأ ىسعف : لاق
 ءا زجل اف كل ذل ت ام نإف % هتا ذب موقي ىنح هنومب نأ هيلع نإف . ٥ وبأ هخ اعي

 . اميلع هب لسف لاو ةريصب نع كلذك هرب نإف دبالو ء هيخ امب هل مزال

 هيلع مرحيآ % لحلا نم ايح مرحل ا هلخدأف لحملا هداص امو : هل تلق

 ؟ ال مآ

 مرحل ا لوخدب كلملا هنع لاز دق هنأل ، لوقلا ضعب ىف .© معن لاق

 هلح ىلع لد ام : رخآ لوق فو ت همارحل هلاسرإ هيآر ىلع بجوف 0 هيلع

 فق لحلا نم هنأل ، ه دي نع هليزي ال مرحل ا هلاخ داف { هكلم ى راص دق هنأل

 ٠ هماكحآ ق ام حصأ اذهو ض رتكأ هلبق ام هلعلو هلصأ

 ؟ مرحل ١ هلخدي نأ ليبق نم سناتساف لهأت دق ناك ناف : هل تاق

 هزاوج ف فالتخالا نم هنآ الإ ع ىندأ ةحابإلا نم نكي نأ ىسعف : لاق

نم لوقو ٤. ىشحولا مسا هل امزال هلاح ىلع دعم ٥آ ر نم لوقل ىرعت ال



_ ٤١١ 

 اديص نوكي نأ نع هجورخل ىضتقملا هنوكو ء هيلع كلملا هلوخدل هلاقتناب لاق
 ٠ ىلهألا ىف مكح نم هل امب دضلا ىلع هلباق ام ىلإ همسا ف

 نم نوكيأ هلعف نو ، مرحلاب هحبذي نأ هريغل وأ هل لهف : هل تلق
 ؟ لالحلا وأ مارحلا

 عنميو ةيلهألا مكح هل نإ لوقي نم ىأر ىلع لحي نأ زوجيف : لاق
 ىفو ث ةيسنحولا مسا نم هلام ىلع دعب هنأب لوقي نم ىأر ىلع مرحيف
 . ةيهاركلا ىلع لد ام : ثلاث لوق

 ؟ دلو نم معنل ١ و دصل ١ نبي دلون ام و : هل تلق

 هلف ۔ معنل ١ نم همآو ديصلا نم ه ويآ ناك نإ هيف ليق دق : لاق

 اذه ى هيبأل هنآ همكح ى فالتخالاف امهنيب ام سكعنا نإو هيبأ مكح

 ٠ كلذك ريطلا ق لوقلاو 4 همأل وأ > عضوم ١

 نم هل اذام ربلا ف سيعي هنآ الإ رحبلا ديص نم ناك امو : هل تلق
 ؟ امهمكح

 ٠ 7 هشع ق ه رومأ ىلع بلغالا مكح هل نإ لمق دق : لاق

 . مرحم وهو لحلا ق وأ م رحل ١ ق دصل ١ نم هبلع ادع امو : هل تلق

 ؟ هعفد لاح ال مآ هل زوجيآ ، هلتق نود امب هعنم ىلع ردقيب ملف

 ءازج الو هيلع مول الو \ هل زوجيف ةرورض مضوم هنأل { معن : لاق

 ىلع اسايق ةيدفلا همزلت نأل زوجيغ رخآ لوق ىلعو ، اعفد دبصلا لتق ىف
 الف هردق نمل ىأآر عضوم هنأل ، اعطق كولمملا نم هناودع ىف ههيشأ ام

 ىأرلا ىف هبجون ةهباسثم نم امهنيب ىآر نم هب ام ىلع لمحي نآ نم عنمي
.اعرش



_ ٤١٧٢ 

 دجو اذإ لحلا نم دصلا لكأ ىلإ همارحإ ىفف رطضملاف : هل تلق

 ؟ امهب هتايحل هنم لكأي نآ هل امهيأف ةتيملا

 ديصلا ف ىهنو ع هلثمل اهلحأ هللا نأل ةتيملا نم لكأي هنإ ليق دق : لاق
 ث لالحلا نم هنأل ، ديصلا نم لكأيف ةتيملا عدي هنإ : رخآ لوقو ث هلتنق نع

 لحملاو مرحملا ف لوقلاو ع هلح نم هل مناملا مارحإلا مكح هضراع امنإو

 . هلكأ ف مرحلا ديص ىلإ رطضا نإ نوكي اذه ىلع

 هنأ وأ % اهفاعت هسفن نأل ةتيمل ا نم لكأي نآ ردقي مل ناف : هل تلق

 ؟ اهفاخف ريغتلا نم اهي امل ةرضم

 دصلا نم لكأي نأ امرح هل زوجيف { هرذعل عضوم هنأك ا ذهف : لاق

 ٠ هركذ ف لق نإو ئ ءادفلا همزلي نآو ديال هنأ الإ ‘ هرمأ نم اذه ىلع

 ةطخل أ و دمعلا ق همزلبأ ى هلتق ق ءا زجل ١ نم نوكيب هب امو : هل تلق

 ؟ هلعغ ل اح ٥د ١ رآ امل

 مرحم وأ لحم نم هلتق نم ىلع مرحل ١ ديص ىف اذه ليق دق ؤ معن : لاق

 نم ةمرحملا سفنلا ف امك ث اطخلاو دمعلا نيب هنامض ىف قرف ام ريغ نم

 ةرورض نم نوكي نآ الإ ث هيغ ماد ام لاح ف نم هب ام مدعل قح ى لوق
 « هدمعت ىلع هيف ءازج الف لحلا ديص امأو ؤ ما رحلا نم وهف الإو ص هيلإ

 ىلع هيلع نإ : رخآ لوق فو ث همارحإ ىف نوكي نم ىلع الإ لالحلا نم هنأل
 عضوم هنأل سأب الو ث ةرثك ىف لوألاو ةلق ىف هنأ الإ ، اطخلاو دمعلا ف لاح

 ريغ ىف هل زاج نل هب لمعلاو ، مئاش هلهأل ىآرلاب هيف لوقلاف ، ىآر
 ٠ عس ١ و ةن وني د

 ردن نمل زئاج لاملاو سفنلاب عضوملا اذه ف هل سايقلاف : هل تلق
؟ سانلا نم هيلع



٤١٧٣ 

 هلام مدعل & دمعتملا نود ءىطخملا ف صوصخلا ىلع هنأ الإ ، معن : لان
 هللا نأل س عامجإ ف قحلا لهأو لوسرلاو هللا نع صوصنلا ف ركذ نم
 جيتحاف ، هلمهأف اطخلا ىلع نوكي ام كرتو ك هلعف نم ىلع دمعلا ف هبجوأ
 نوكي نأ الإ ع لمعلا نود هيلإ ةجاحلا سيسمل امهب ساقي نأل هيف اذهل

 نم مرحلا دص ىف ءىطخملا نع هطقسأ نميف ىسعو ت هلهج نم قح ف
 رصتقاغ ث ةيآلا رهاظب قلعت دق نوكي نآ هدمعت نم ىلع الإ هتبثي ملف ث انموق
 ال نوكي نآ الإ مرح ف هبجوي ام الإ دمعلا ىف ىردأ ال هللاتو ث هيلع
 ٠ ملع ى ذ نم ى ١ ر ىلع ه رده آ

 زاوج نم هللاب وأ مارحلا نم هنآ امراع عضوملاب ن ,اك ناف : هل تق

 ؟ اذه نم سكعل ١ ىلع وأ ء اله اج هدص

 نم اذه ىلع هلتق ف ءازجلا نم رذعي لهجلاب هنآ نظف مهوت نإ : لات
 ز ١ وج الام كنع عدف 5 لضفلا و ملعل ا لهأ لوق نم هفرعأ ال انأو ٥ 6٧ دمع

 الإ ذخؤي ال مث ء لصفلا اذه عيمج ق رظنيق ى قفوملا هللاو ؤ لدعلا ق هل

 ٠ ى دهلا عبت ١ نم ىلع مالسل ا و . هقح رهظف حص ام

 سيمخ نه دع اج هيقفلا ملاعلا خيشلا لوق نم { جحل ١ ق : ةلأسم

 : اياوجو الاؤس ىصورذخلا

 نأ دارأ هنأو هئادأل هيلإ رفسلا ىلع مزعف جحلا ضرف همزل نمو

 نم جرخي نآ لبق هلمعيف هب آدبي نآ هل ىغبنيغ هب ىذلا ام ث الفن جحي
 ؟ هلعفيف كاذ ىلإ هدلب

 اميق موقلا ءاهقف نم مهريغو نيملسملا لوقت نم هانفرع ام ىلعف : لاق

 ء همثام نم ىلاعت هللا ىلي ةبوتلاب الوأ ادبي نأ جورخلا لبق هل ىغبني
ثيبخ لك نم سفنلا ةراهط ىلإ ردابيو ع هملاظم عيمج نم هيلإ لصنتيو



_ ٤١٤4 

 روذنلاو تا رافكلا و نويدلا نم هيلع ام ىضقيو 6 عئا دولا درب مث ٨ سجرو

 الا !او . هنكمأ ن زإ عئابتلا عبمج نم صلختيو 6 هللا قوقح مزاول نم

 ٠ هب ىصوي نآ هيلع ب ىصوأ

 ةياورلاو لاملا نم هيلإ جاتحي امم هريغو لالحلا بيطلا دازلا دعأو
 عستيل ر :دف ام هدا ز ر نم عسوب نآ ٩4۔_ل ! ىغينبو 4 ٨. ع ارك وأ ءارم . ةلحرلاو

 : مهكرتي نآ دعب هعوجر تقو ىلإ هيفكي ام هلوع همزلي نمل كرتيو هقلخ

 . مهيلع هيف نمآب عضوم

 ريخلا ىلع هل نيعملا حلاصلا قيغزلا سمتلي نأ هل ىغبنيف كلذ عمو
 لصاو نأ رمؤيف 6 جورخلا ىلع مزعو هلك اذه دعأ اذاغ ڵ قيرطلا لبت

 هنأ هناريجو هئاقدصأو هناوخإ نم هيلع دجو نم ىلع بتعيو هماحرأ

 رهظي نآ هل ىغبني هباحصأو هلهأل هقارف دنعو ث ءاعدلا مهنم بلطيو

 ىلاعت هللا كلذ عيمجب دصقيو ، قفسم بحم عا دو مهعدوي مت ك ةقفنلا مهل

 كلذ نم ءىشب هدارم نوكي نأ رذحيو ، صلخم بلق نم ث ةقداص ةينب

 نوكي الو س صالخلا بلط هيلع نإف ى ههجو ريغ هجورخ سفنب بلطي وآ ث هريغ
 ٠ صااخإلاب الإ كلذ

 ىلإ لاهتبالاو عرضتلاو لاؤسلاو ءاعدلا نم رثكي نآ هل بحتسيو

 هليل ىف ، هلوزنو هبوكر عمو ؤ هريسم ىفو هدنعو س هجورخ لبق ىلاعت هللا

 هللاو س دارملا غولبو دادسلا هلأسيو ، ردق ام هركذ نم رثكيو “ هراهنو

 ٠ هاضر هيف امل قفوملا

 جورخلا دا رأو 6 هيلإ جاتحي ام عيمج دعأو > رفسلل أيهت ١ ذاو : هل تلق

 6 هيلع وأ هل كلذ د ناك ناو 6 ءىشب وعديو ائبىش لمعب نآ هيلعآ 4 هلزنم نم

؟ مرحيف هتانيم ىلإ لصي نآ ىلإ وعدي ءىش ىابغ



٤١٧٥ 

 بحتسملا نم هنكلو هملعأ الف ح ءاعدلا ىف هيلع كلذ موزل امآ : لاق .
 ء هاعد دقف ث لوقلا عساو نم هبر اعد ءىش ىآبو « لمعلا خم هناف س هل

 نيملسملا راثآ ىف ىذلاو ، لاحلا ىف هدارأ امل اقباطم نوكي نأ ىغبنيو

 نحنو ى ناصقنلاو ةدايزلا هقحلت نآو دبال ، هاندجو نيفلخملا نم مهريغو
 فالتخا ىلع مهراثآ ف هاندجوف هولاق امم هللا حتف امب كلذ نم ىتأن

 ءىشب دودحم الو مزال ريغ هناف هلك ملذب سأب الو ث هلحم ىف مهلوقو هظفل

 ىغبني ةليضف لينل ةليسو عون وه لب ث هريغ هيف زوجي ال دح ىف
 ٠ اهل ضرعنلا

 ىلصي نآ : كلذ ىلإ جرخي نآ دارآ اذإ هل ىغبني اميف هولاق اممو
 : لوقي امهنم غارفلا دعب امهرثأ ىلعو ث نيتعكر هلل هلزنم ف

 ١ تضرتفا كنإ مهلل ١ باجتسا نمم ىنلعجاف هب ترمأو جحل 6

 تيمسو تينكو تيضتراو تيضر نيذلا كدفو نم ىنلعجاو ٠ فرصتي مت

 ذإف 4 جرخيل ١ لوقيل فقو جورخلا دا رأو > را دللا جرخم ىلإ ىمعننا

 بابلا ىلع : ٠

 مهللا © هللاب الإ ةوق الو لوح الو ث هللا ىلع تلكونو “ هللا مساب

 ّ ملظأ وأ مظأ وأ ، ل ذ“آ وآ ل ذآ وأ ڵ لض“آ وآ لضأ نأ كب ذوعأ ىنإ

 ءاير الو ارطب الو ارشآ جرخآ.مل ىنإ مهللا 2 "ىلع لهجي ولآ لهجأ وأ

 ، كيبن ةنس عابتاو ، كتاضرم ءاغتباو } كطخس ءاقتا تجرخ لب ، ةعمس الو

 ٠ كئاقل ىلإ اوسنو
 : : 2 ل ات ىشم ١ ذ اف

 < تهجوت كيلإو ك تمصتعا :كبو ي تلكوت كيلعو س ترشتنا كب مهللا
 امو - هم مهآ ال امو ىنمهآ ام ىنغفكاف ، ىئاجر تنآو ت ىتقث تنأ مهللا

 ىندوز مهللا ُء:كريغ هلإ ال ، كؤانث لجو ، كراج زع ، ىنم هب ملعأ تنأ

.. جرخي مث ٠ تهجوت امنيآ ريخلل ىنهجَوو ص ىبنذ ىلرغفغاو ع ىوقتلا



٤١٦ 

 ناك نإ هلهأ ىلع ملس ت اهلثم وه ام وأ هتلحار بكري نأ دارأ اذإف
 : لوقي منت ؤ مهعدوغ ةقفنلا مهل رهظآو ؤ مهتا رف كلذ

 ةفيلخلا و ، رفسلا ىف بحاصلا تنأ مهللا ، ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا
 ةفآ لك نم مهايإو ىنظفحا مهنلا ، باحصألاو دلولاو لهألاو لاملا ى
 كقلخ عم تنأو 0 ىلهأ ف ىعم تنآو ىرفس ف ىعم تنآ مهللا أ ةهاعو

 ىق كلأسأ ىنإ مهللا 5 ىلهأ ىف ىنفلخاو « ىرفس ف ىنظفحاف ص اوناك امنيأ

 { رفسلا انيلع نوه مهللا ، ىضرت امب لمعلاو ىوقتلاو ربلا اذه ىرفس
 ، ندبلاو لاملاو نيدلا ةمالس اذه انرخس ف انقزراو ، ضرألا انلوطاو

 ذوعن انإ مهللا ڵ مالسلا هيلع كيبن ربق ةرايزو ن مارحلا كتيب جح انغلبو
 لاملاو لهألا ىف رظنملا ءوسو ث بلقنملا ةبآكو ، رفسلا ءاثعو نم كب

 مهايإو انبلست الو ، كراوج ف مهايإو انلعجا مهللا ، باحصألاو دلولاو
 . كتيفاع نم مهايإو انب ام ريغت ال ، كتمعن

 : لوقي نآ ىغبني بكر اذإف

 انييني انيلع نمو نآرقل ا انملع و 0 مالسالل انا ده ى ذلا هلل دمحلا

 ٠ مالسلا هيلع دمحم

 : لوقي مث ك تارم عبس هللا الإ هلا الو ء هلل دمحنلاو > هللا ناحبس

 تنآ مهللا ث هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا

 ٠ رمألا عيمج ف ناعتسملا كبو ، رهظلا ىلع لماحلا هللا

 : لاتق هب تراس ١ ذاف

 انلضفو ث تابيطلا نم انقزرو ث رحبلاو ربلا ف انلمح ىذلا هلل دمحلا
هل انك امو اذه انل رخس ى ذلا ناحمس . الحعضفت قلخ نمم ريثك ىلع



_ ٤4١٧٧ 

 تهجو ىنإ مهللا ض نيملاعلا بر هلل دمحلاو ص نوبلقنمل انبر ىلإ انإو ، نينرتم

 تنآ ، كيلع ىرومأ عبمج ىف تلكوتو ع كيلإ ىرمأ تضوغو كيلإ ىهجو

 ٠ ليكولا معنو ىبسح

 ق : موق لانتو ‘ حبس طبه ١ ذاو . ريك ضرخلا نم ا زىنتن الع املكو

 . نسحف امهنيب ام عمج نإو ث ريخ هلكو هلل دمحب هطوبه

 : لاق لزن اذإو

 تنأو اكرابم الزنم انلزنأ انبر مهللا ، نيملاس انغلب ىذلا هلل دمحلا
 هسأبو هرن انع فرصاو ، اذه انلزنم ةكرب انقزرا مهللا ، نيلزنملا ريخ
 ٠ هنم ربخ وه ام انلدبأف لزنم ىلإ لزنم نم انتمدتأ ا ذاغ 6 ٥ اقوو

 كتاملكب ذوعأ ىنإ مهلل ا : امه رثأ ىلع لوقيو نبنعكر ىلصب مت

 .٠ تقلخ ام رت نم رجاف الو ري نهزواجب ال ىتلا تاماتلا

 : لاق ليللا هيلع نج اذإف

 رشو كيف ام رثو كرش نم هللاب ذوعأ ، هللا كبرو ىبر ضرأ اب
 نمو ، برقعو ةيحو “ دوسآو دسأ لك رش نم هللاب ذوعأ ڵ كيلع بد ام
 راهنلاو ليللا ق نكس ام هلو ‘ دلو امو دلاو رش نمو & دلبلا نكاس رت

 . ميلعلا ميمسلا وهو

 هعدوب نأ ةردقلا عم هل بحتسيف هريغ ىلإ هنع لحري نأ دارآ ١ ذام

 ٠ كلذ ىلا هزواجي نأ دارأ ىتم مرحأ هتاقيم ىلإ غلب اذإف ع نيتعكرب

 ؟ كلذل هتاقيم نوكي اهنم ءىش ىآو : تلق

) ٢ > راثآ ١ بايل _ ٢٦٧ م (



٤١٧٨ 

 امهديريب وآ ، ةرمعلا وآ جحلا ديري هب رميف هيلإ ىتأب ىذلا وه : لاق
 . نوكي عضوم ىآو مارحإلل تيقاوملا ركذ ث عيمج

 ؟ ىه نملو مارحإلل تيقاوملا هذ_ه مكو : هل تلق

 { ماسلا لهأل ةفجحلاو ث ةنيدملا لهأل ةفيلحلا وذغ : ةسمخ ىه : لات

 . قارعلا لهأل قرع تاذو ث نميلا لهأل ململو ، دجن لهأل نرقو

 ةرمعلا وأ جحلا ديرب اهنم ءىن ىلإ ىتأ نم نأب لوقلا ىضم دقو

 . امرحم الإ هزواجي نأ كلذ ىلع هل زوجي ال ىذلا هتاقبم وهف

 ؟ ءاوس هرخآو تاقيملا لوأو : هل تلق

 . مرحآ امهدحأ ىذاح اذإ اذه ىلع هنإ ليق دق : لاق

 ىلع ال و اهيلع رمب ال عضوم ىلإ هقيرط : كلذل ىتأ ١ ذإ و : هل تلق

 ؟ اهنم ء ىت

 . مرحأ امهدحأ ىذاح اذإ اذه ىلع هنإ ليق دق : لاق

 ئ هفرعي ال ناكو ةرمعلا وآ جحلا ديري تاقيملا ىتآ ناف : هل تلق

 ىلع هزواجت نآ كعسي ال ىذلا كمارحال تاقيملا وه اذه : لئاق هل لاقف

 ؟ هيلعو هل ةجح كلذ نوكيأ ث امرحم الإ اذه

 دنعو ةدايعلا هنع هقف ا ذا كلذو ۔ هبلع ةجح هنإ ليق اذكه : لاق

 ٠ امرحم الإ هيلع ةجحلا مايق دعب هزواجي نآ هعسي ال كلذ

نمم مهريغ وآ بارعألا ةافج نم لئاقلا كلذ ناك ولو : هل تلتق



_ ٤١١٩ 

 ةجحلا موقت ال هنإ ليقو ص هللا همحر بوبحم لوق ىلع { معن : لان

 ٠ كلذ ف رظناف س ةنامألا لهأي الإ كلذ ىف

 اذام مارحإ ريغ ىلع آدمعتم هب ملعلا دعب هزواج نإف : هل تلق
 ؟ هتاقيم ىلإ عجر اذإ همزلب

 ىلإ مجر نإو ص امد كلذ ىلع ةرواجملاب هيلع نإ لين دق : لاق
 لخد نكي مل ام مدلا نع عوجرلاب هرذع ضعبو س هنم مرحأف هتاقيم
 دعب فطي مل ام : عبار لوق فو ، ةكم تويب لخدي مل ام ليقو ك مرحلا
 ٠ لاح ىلع مدلا همزل عجري نأ لبق فاط دق ناك نإف ، تيبلاب

 كلذل مرحآو هريغ ءىش ىلإ الو هتافيم ىلإ عجري مل نإف : هل تلق
 ؟ هيلع هجح دسفيأ هكم نم

 لمعلو ، مات هجحو امد هيلع نأ انباحصأ لوق ى ملعأ ال : لاق
 . هداسفي لاق هنآ مهضعب نع ىورب اميف ىتأو موقلا فلتخا دق امم

 . جرخي لدعلا لهآ بهذم ف كلذ نأ ملعأ الو

 دعب هيلإ عجرو هيلع ىتآ ال تاقيملا نم مرحي نأ ىسن ناف : هل تلق

 ؟ مدلا هنع طقسن ا ح هزواج ام

 عجر ١ ذا ءىش هيلع نوكب الآ هيشيو روذعم هنأ ىدنع اذكه : لاق

 ٠ رظنل ١ ق ى رعتي ال فالتخا ١ نم ناك نإو ح هناقصم نم مرحو

 ٠ ملعت هللاو

 ؟ هلك دمعتملا ىف ليق دق ام هعوجر كدنع اميف جرخيو : هل تلق

٠ الف مثإلا ىف امآو ع موزللا ىنعم ىف ، معن : لاق



_ ٤٢٠ 

 ؟ مرحم ريغ كلذ عم هزواج اذإ هيلإ عوجرلاب رمؤيو : هل تلت

 كلذ عم هناف ئ جحلا هنوفي نأ هعوجر ف فخي مل ام ليق اذكه : لاق

 نيملسملا لوق نم لوقلا رثكأ ىف هيلعو (') [ لصو ] ثيح نم مرحي نآ رمؤي

 فالتخالا ىنعم اذه ىلع هقحلي نآو دب ال هنأب لوقلا ىضم نإو ء مد

 .٠ همو زل ق

 ١ ذإ ةكم ق ر اص وأ ء م رحل ا لخد .دقو كلذ رك ذ ولو : هل تلق

 ٠ هتاقيم ىلإ عوجرلا هنكميب مل

 ء مرحيف لحلا ىلإ مرحلا نم جرخي نآ هل بحآ ضعبو ث معن : لاق
 . هتاقيم ىلإ عوجرلا هنكمي مل نإو

 لبق نم هسفن ىلع فاخي هنأ الإ ةعس تقولا ىف ناك نإف : هل تلق
 ؟ عوجرلا نع كلذب رذعي ءادعألا نم مهريغو عاطقلاو قارسلا

 عوجرلا نع هل رذعلا نم هنآ ههبسأ اميغ كلذ ف ىل نيبي اذكه : لاق

 ٠ كلذ ىلإ

 هعم ردخي مل اذإ ودعلا لثم وهآ هسيح اذإ ضرملاو : هل تلت

 ؟ هعم عوجرلا هنكمي ال ام تقولا نم ىقب نأ ىلإ هتاقيم ىلإ عجري نأ

 0٧ ءاوس اهنأل اهلبق ىتلا لثم هذه ق باوجلاو 0 معن : لات

 ٠ كلذ ىف قرف الو



_ ٤٢١ 

 ريغ نم عوجرلا كرت امنإو ، ءىش الو كلذ نكي مل نإف : هل تلق

 ؟ هل متيآ هجح ىضقو ،“ ركذ ثيح نم كلذ ىلع مرحأو ؤ رذع

 ٠ م د هيلع و { معن : لاق

 نوكيآ ع هب ملعلا ةجح هيلع مقت ملو كلذ هتاقيم لهج نإو : هل تلق
 ؟ مارحإ ريغ ىلع هزواج نآ دعب هملع اذإ همكح ىف ىسانلا لتم

 فلكي ال ذإ كلذ هل ربعي نم ىلع كلانه ردقي مل اذإ ىل نيبي اذكه : لات

 ردقي نآ ل احملا نم هنأكو > ل احلا ق هملع ىلع ردقي ال ام ملعي نأ

 هي ةجحل ١ م ايقت ق ىنغب ال هب ع امسن ١ و هلقع هجح نم رد ات ١ ذه لثم ملع ىلع

 ٠ كلذل ةدهاشملاو هنع لهجلا هب لوزي افيرعت هيلع فيقوتلا نود

 77 جح ىق امرحم الإ هزواجب الآ هيلع نأ لهج هنأ الا س كلذك

 ؟ الهج هترمعو هتجحل مرحي ملو كلذل هيلع نم ١ ذإ رذع هلآ

 ىف هلكو ص هيلع مدلا موزل ىلإ برقآ هنأكو ؤ لوألا ريغ اذه : لاق

 جرخي ال ث تيبلاب فوطي نأ لبق هنم مرحف هتاقيم ىلإ عجر نأ لصخلا
 لوقلا نم ىضم دقو ء هيلع فالتخالا ىنعم لوخد نم هيلع كلذ موزل ف
 ٠ هبف رظناف كلذ ىلع لدي ام

 لمعلا مزال دنع مارحإلا ىنعمل هنع لاؤسلا همزلي امنإو : هل تلق

 لمعلا موزلو هروضح لبق ال هايإ هتزواجم ىلع هتوفي ىذلا هيف مارحإلاب

 هازجأ هلبق وأ كلذ هتاقيم نم هترمع وآ هجحل مرحأ ىتمو ص كلانه مارحإلاب

 زاوجو ءازتجالا ىنعم ف قرف الف ث هلهج وآ هلمع ءاوسو ع امهل كلذ

. كلذ دعب هنع لآسي نآ كلذ عم هيلع سيلو ع هل هتوبثو مارحإلا



_ ٤٢٢ 

 ؟ كلانه لاؤسلا هيلعأ مارحإ ريغب كلذ ىلع هزواج نإو : هل تلق

 لوق ىف هل زوجي ال اميف لخد هنأل ؤس كلذ هيلع نأ ىدنع اذكه : لاق

 هل ربع نم لكو ث كلذ ىف همزل امع لاؤسلاب هنم جورخلا هيلعو نيملسملا

 هربخأن عسو امو ص هدر هل زجي ملو ث هب لمعلاو هلوبق همزل كلذ ىف قحلا

 هلوق نوكي نمم ةنامألا لهآ نم الإ هملعي مل نإ هيلع قحلا ةجح هب مقت مل
 ٠ هيلع وآ هل كلذ ىف

 ىلع هزواجي نأ دعب هب هملعأو ، ربخم هتاقيمب هربخآ نإف : هل تلق
 زوجب ال ىذلا كتانقم ١ ذهب هل لاق اذإ ةجح هيلعو هل نوكي له \ كلذ

 ؟ امرحم الإ ةرمع الو ةجح ف هزواجت نأ كل

 ح ةنامكلا لهآ نم نكي مل اذإ هيف فلتخم هنأ الإ ليق اذكه : لاق
 ٠ كلذ ف لوقلا ىضم دقو

 ؟ ةرمع الو اجح ديري الام لاح ىف كلذب هربخأ ناك نإف : هل تلق

 لبق هقح ىف كلانه هلهج عسي امم هنأ هيغ كلذ ىلع لوقلاف : لات

 5 اهيف كشلا الو “ اهدر هل زوجي ال ىتلا هيلع هب ملعلا ةجح مايق

 امب الإ كلذ ف هبلع موقت ال عضوملا اذه ىق هب هلهج ىلع هيف ةجحلاو
 . هلهج عسي اميف ةجحلا هب موقت

 ن وكي له & رمنعي وأ جحب نأ ٥ ربخأ نأ دعي هل ا دبي نإ و : هل تلق

 ؟ ه زو اجي مل هبف م اد ام هيلع و هل ةجح م دخت اميف هلوت نم كلذ

 نآ ل زوجب نمم هل ريخم ا كلذ ناكو ش هل آركا ذ ناك نإ . معن : لاق

 ىف فالتخالا نم هانركذ ام ىنعم هيف جرخ الإو ك هلوق نم كلذ ىلع نمؤي
٠ همساك لطاب هنأل ءىشب سيل كلذ ناف > هيذك عضوم ف ال هقدص عضوم



 ٢٣؛ _

 هجحل همارحإ نيأ نمف ةكم ىلإ تاقيملا نود هلهأ ناك نمو : هل تلق
 ؟ كلذ دارآ اذإ نوكي هترمع وأ

 ٠ هنانتيم وه كلذ ناف ف هلهأ ة ريود نم كلذل مرحي هنإ لبق دق : لاق

 ؟ ةكم ىف وأ مرحلا ىف ناك ولو : هل تلق

 ٠ كلذك هنآ كلذ ىف ىل نيبياذكه : لاق

 ديرب وهو مجر مث تاقيملا ىدعت ىتح هلزنم نم جرخ نإف : هل تلق
 كلذ نم مرحي مل نإ هيلعآ هراد ىلإ هزواجبي نأ لبق ةرمعلا وأ جحلا

 ؟ هزواجي نآ لبق تاقيملا

 ٠ كلذ ىف ىدنع اذكه : لاق

 مرحيف هراد ىلإ هزواجيف هنم مارحإلا كرتي نآ هل زوجيو : هل تلق
 ؟ كانه نم

 ٠ كلذ ىل نيي ال : ل ات

 ريغل هيلع رمو تاقيملا نم ىلعأ هرادو هلهأ ناك نمو : هل تلق

 نيآ نمف ٥ زو اج نأ دعب امه دحأ هل مث > ةكم دصق الو ة رمع الو ةجح

 ضعب فو ع رمتعي وآ جحي نآ هل ادب ثيح نم هنإ ليق دق : لاق

 “رم ىذلا ريغ تيقاوملا دحأ عجر اذاف لوقلا اذه ىلعو : هل تلق

؟ ءاوس هلكآ هنم مرحآو هبلع



_ ٤٢٤ 

 مل هيلإ عجري ملغ اهنم ءىش ىلإ عجري نآ هيلع ناك اذإف : لاق
 ، هيلع امل اكرات دعي هنأك كلذ ىلع نوكيو ث هريغ ىلإ عجري نأ هيزجي
 ٠ كلذب مدلا هنع لحنيو هيزجي هنأ لوقلا ضعب ف جرخيو

 عجر من مرحم ريغ ململب رمو نميلا لهآ نم الثم ناك اذإو : هل تلق
 نع كلذ هيزجب له ۔ مرحآف ةنيدمل ا لهآ ت اقبم ىلإ مرحل ا لخ دي نأ ليق

 ؟ م دللا

 ىنعمل عوجرلاب مدلا هنع لحني هنأب لوقي نم لوق ىلع : لاق
 نأ هيلع ىذلا هتاقيم ,ىلإ عجر اذإ نوكي امنيآ وهف ، كلذ ىلع مارحإلا

 لحني الف ؤ هريغ ىلإ عجر امنإ و س هيلإ عجري مل هنأك اذهو ت هنم مرحي

 هنأ ىل نييب الو هنع لحني هنأ لوقلا ضعب قف جرخيو ث كلذب مدلا هنع

 . دحاو امهيف باوجلاو ىلوألا ىه هذهو كلذ ىف رظان انآو ، كلذك

 5 قرع تاذ لصألا ىف هتانقيمو قارعلا لهأ نم ناك نإف : هل تلق

 مرحي ملف » ة رمعلا وأ جحلا ديرب ةنيدملا لهآ تاقيم ةفيلحلا ىذب رم هنأ الإ

 قرع تاذ ىلإ ىضمو هيلإ عجري مل نإ مدلا هنع طقسي له ث هزواج ىتح

 ؟ مرحلا لخدي نآ لبق اهنم مرحأف

 ناك اذإو ث هيلع ىتأ هنأل ، هنم مرحي نآ هيلع نإ ليق دق : لاق

 ,ىلع هنأ لوقلا ضعب ف جرخيو ث مدلا همزل هيلإ عجري ملو هلزنف هيلع
 فلنخمو أ اهنم مرحآ نإ إ مدلا هنع لحني قرع تاذ هتانتيم ىلإ عوجرلاب كلذ

 لوقلا ىضم دقو ث فطي مل ام هزواج ام دعب هيلإ عجري نآ هل هموزل ف
 ٠ كلذ ى

 ةجحل ال ةكم ديري هيلع ىتآو تاقيملا قوف هلهآ ناك نمو : هل تاق

 ؟ اهلوخدل مرحي نآ هيلع له س ةرمع الو

5 كلذ هيلع سيل : ناث لوق هيفو ، نيملسملا لوق ضعب ف 0 معن : لاق



_ ٤٢٥ 

 لثم اهعف انم ف احصآ نم نوكب نأ الا كلذ نم دي ال : ثل اث لوقو

 ٠ مهلاثمأو نيلاقبلاو نيفالعلاو نيباطحلا

 لخد ىتح مرحي ملف هتاقيم نم مارحإلا هيلع ناك اذإو : هل تلق
 ؟ كلذ ق ء ىش هيلع له ،۔ ةكم

 اهلوخد ف هل عسوي الو مارحإلا هيلع ىري نم لوق ىلعف : لاق
 لخد اذا ليقو 0 مد هلوق ىلع هبلعغخ مرحم ريغ اهلخد اذاف ء امرحم الا

 . هيلع ءىش الف مارحإ هيلع ىري نم لوق ىلعو هتاقيم زواج لبيتقو ي مرحلا

 له مرحم ريغ اهلخد اذإف مارحإلا همزلي نم لوق ىلعو : هل تلق
 ؟ موزل هيلع ىقبي

 ٠ هبلع كلذ كري نم لوق ىلع ، معن : لاق

 ؟ مرحي نيآ نمف همزل اذإو : هل تلق

 لحلا ىلإ مرحلا نم جرخي ليقو ث ةكم نم مرحي هنإ لبق دق : لاق
 ٠ كلذل مرحيف هتاقيم ىلإ عجري ليقو س مرحيف

 هبزجي له .3 مرحأف كلذ هماع ىف هت اقيم ىلإ عجر نإو : هل تلق

 ؟ م دلا نع

 ٠ هل مزال كلذ نإ لبقو ، لوقلا ضعب ىف &0© معن : لاق

 نع هيزجب له & هنم مرحف تيق ١ ومل ١ نم هريغ ىلإ عجر ناف : هل تلق

 ؟ هتاقيم ىلإ عوجرلاب مدلا هنع طقسب هنإ لوقب نم لوق ىلع مدلا

٠ كلذب هنع لحني الو هيرجي ال ليقو كلذ لمق دق : ل اق



_ .٤٢٦ 

 لوقو إ مرحيف لحلا ىلإ جرخي نأ هرمأي نم لوق ىلعو : هل تلق

 ؟ كلذ عم مد هيلع نوكيأ ةكم نم مرحي نأ هل زاجأ نم

 ٠ ملعأ هللاو ٠ كلذ لاق نم لوق ق دجوي اذكه : لاق

 % تيقاوملا دحأ ىدعتف اهريغ ىلإ ةكم نم جرخ اذإ ىكملاو : هل تلق

 ء اهيلإ هعوجر ف اهلوخدل هيلع ىتأي ىذلا تاقيملا نم مارحإلا هيلع له
 ؟ ةرمع الو ةجحل دصق ريغ ىلع ناك ناو

 . م ارحالاب اذه ىلع اهلوخد زيجي ال نم لوق ىلع ث معن : لاق

 ۔ تاقيملا ىتأي نأ لبق رمتعي وآ جحي نآ ديري ةلعل ناك نإو : هل تلق
 ؟ كلذل هنم مرحي نآ هاتآ اذإ هيلع له

 ٠ ليق اذكه : ل اق

 نوكيأ ؤ جحي نأ هل ادبو س اهنع جرخي مل ةكم ىف ناك نإو : هل تلق

 ٠ اذه رغ ملعن الو . نيملسمل ١ لوق : كلذك . معن : لاق

 اهريغ وأ حطبألا نم وآ دجسملا نم وآ هتيب نم مرحأ نإو : هل تلق
 ؟ هل زجم هلكأ اهنم

 ٠ كلذ ريغ ىل نيبي الو & معن : لاق

 لخدب نآ دارأو ء لحلا ىف تيقاوملا نود هلهأ ناك ناو : هل تلق

 ؟ مارحإ ريغب اهلخدي نآ هل له ث ةكم

٠ كلذ هل سيل ليقو ، كلذ هل نإ ليق .دق : لاق



_ ٤٢٧ 

 ؟ كلذ هل له ، ةدج هراد الثم ناك نإو : هل تلق

 لوقلا نم ىضم دقو ث تاقيملا نود ىه ةدج نإ ليق دق : لاق

 ٠ كل ذ ) لع ل دي ام

 ىلع تاقيملا ىلإ عوجرلاب هلثم ف لوقيو كلذ همزلي نمف : هل تلق
 نم جرخ دق وآ ، مرحلا وآ اهلخد اذه ناك نإ هنم مرحيل هزواج نم
 ؟ كلذل عجري نيأ ىلإف ث اهلوخد ديري نآ الإ دعب اهلخدي ملو اهيلإ هراد

 اذه ق اهنإغ % اهنم مرحيل هراد ىلإ عجريلف كلذ ىنعم ىلعف : لاق

 ٠ هتاقم ىه عضوملا

 اهلوخدل هيلع له ص مرحلا فلخ ىلإ ةكم نم جرخ اذإو : هل تلق
 ؟ اهلخدم نأ دارآو اهيلإ عجر اذا مارحإ

 ةصخرلاب ليقو ث هيلع سيل ليقو س كلذ ليق دق ث معن : لاق

 ةالصلا هلثم ق رصقت ام ةفاسم ١ نم غلب نمل بحأ ضعبو > اهعغانم باحصأل

 ٠ امرحم الإ اهلخدب الآ

 تاذ هل نمم اهريغو قارعلا لثم هرادو هلهأ ناك نمو : هل تلتق
 ىتآ اذإ الإ هل له . ةرمعلا وآ جحلا درب هراد نم جرخو > تاقيم قرع

 ؟ اهنم مرحيف ةدج ىلإ هزواجي نأ هتاقيم ىلإ

 هزواجي نآ نيملسملا لوق ف هل زجي مل كلذل هيلإ ىتأ اذإف : لاق

 هدارأ ام اهيف مقيلف اهاتآ اذاخغ س ةدجب ميقي ن آ هدارم ناك اذإو ، امرحم الإ

 مرحأ نإ او > اهنم مرحيلف رمتعي وأ جحب نأ هل ١ دم ١ ذا او 6 مهلوق ٤

 ، هيلع سأب الف اهنم مرحأ نإو ، قح هجوف اهب ماقأو تاقيملا نم
. ملع آ هللا و



 س ٤٢٨

 ؟ تيقاوملا نم ةجراخ ريغ ةدج نإ ليق لهو : هل تلق
 ٠ كلذ ليق دق ؤ معن : ل ات

 ىلإ هلوصو لبق ةرمعلاب وآ مرحأ جحلاب دحأ ناو : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع همزلي اذامو ، همارحإ هل حصي له ص تاقيملا

 ريغ ءىش همزلي الو ث هيلع تبئيف كلذ هل حصي هنإ ليق دق : لاق
 ٠ تقول ١ ق ن اك ا ذإ اصوصخ رمؤب ال كل ذي ن اك نإ و | هسفن ىلع هتيثآ ام

 ٠ ملعأ هللاو ٠ ةحسف

 ؛ مرحي مل ام عجري نأ هدصق نع عوجرلا هل ادب اذإ هل لهو : هل تلت

 ٠ كلذ هل نإ ليق اذكه : لاق

 ؟ همارحإ هيف حصي هجو ىلع مرحآ ناك نإف : هل تلق

 ىلع هض زف ام متي نأ هيلع نآو ث كلذ هل سيل نآ ليق دق : لاق

 ٠ مارحإلا ف تيقاوملا ركذ لاح ىلع هسفن

 ؟ ال مأ دحاو هجو ىلع مارحإلاو : هل تلق

 . متمتو نارقإو دارفإ : ىهو هجوأ ةثالث ىلع هنإ ليق دق : لاق

 ؟ امهنيب ام قرف لهو : هل تلق

 ٠ كلذ ىلع لدي ام باوجلا ف ىتأيسو ، ءىش نود ءىش ف ص معن : لاق

ء آعيمج امهب وأ ة رمعلا وأ جحل اي مرحي نأ دا رآ ١ ذاو : هل تلق



_ ٤٩٢٩ 

 ىنعم ريغ ىلع هدارأ نم مارحإلا دنع هب رمي اميف ليق دق : لانت

 ء هيف بيط ال نهدب نهدي نآ ةنكملا دنع هل بحتسي امم نكلو & مازلإلا
 هي رمؤي امم وهف طمخ وآ ردس نم ءىن هرضح نإو 6 ء امل اي .7 من

 لبنتنسم مرحآو آاضون لاستغالا هنكمي مل نإو ح ء الاف الاو لسغلا ىف

 3 ةضورفم ةالص هنرضح نكت مل نإ نيتعكر رثأ ىلع هما رحإ ىبوت ق ةلبقلا

 مرحي نأ دارأ ام ىلع ةينلا عطقيو ك هل عوكرلا هيف زوجي تقو ق ناكو

 ٠ اثالث كلذ هسلجم ق هي لهف مارحإلا هوجو نم هيلع

 نم دارآ ام ىوني هنإ كلوقت ىف اهتركذ ىتلا ةينلا هذه امو : هل تلق
 ؟ ةيبلتل ا هذه امو ؟ لالهإل ااذه امو “ هب لمي من ڵ كلذ

 5 عتمت وأ نارقإ وآ دارفإ نم هيلع مرحي نأ دارأ ام ىوني : لاق
 هل بحتسي امم هنإ ليق دقو ، هب مرحي هنأ هبلق ىف هاون دارأ كلذ ىآ

 ء ىنم هلبقتو ىل هرسيف جحلا ديرآ ىنإ مهللا : عكري نآ لبق نم لوقي نأ
 امهنرق نإو > ةجحلا نم الدب اهركذ ةرمعلا دارأ نإو ٠ ىكسن ىلع ىنعأآو

 . ىبليو مكري مث س ىكسن ىلع ىنعأو امهلبقتو ىل امهرسيف : لاق امهركذ

 ىنعم امو ؟ لوقي اهيف ١ ذامو ؟ ىه فيكو ةيبلتلا هذه امو : هل تلق

 ؟ هلك كلذ ىل نيي © لالمهإلا

 : كلذ هسلجم ق هتالص رثآ ىلع لوقي نأ ىه : لاق

 كل ةمعنلاو دمحلا نإ ث كيبل كل كيرش ال ى كيبل كيبل مهللا كيبل
 ةرمعب ناك نإو ٠ كيلع اهغالبو اهمامت ةجحب كيبل س كل كيرش ال كلملاو

 امهمامت ةرمعو ةجحب : لاق امهنرق نإو ، ةجحلا ركذ مضوم ق اهركذ

 ٠ اهفرعاف ةيبلتلا هذهف ٠ كيلع امهغالبو
 هدارم ناك ناو ث اهب توصلا عفر نيغ لالهالاب دارملا سيلأ : هل تلق

؟ كلذ ىف لوقي اذامف هريغ نع رمتعي وآ جحي نأ



. ٤٣٠ 

 اهمتي من ة رمعم وأ 6 نالغ نع كيل : لوقب هنإ ليق دق : لاق

 ٠ انركذ امك

 اهمامت نالف نع ةرمعب وأ نالف نع ةجحب كيبل لاق نإو : هل تنق

 ؟ كيلع اهغالبو

 ٠ كل ذي سأب ال نآ وجرأ : ل اق

 ؟ صقن وآ اذه ىلع داز نإو : هل تلق

 لوقلا نم داز اميف كلذ جرخيو 0 هيلع سأب ال هنإ ليق دق : لاق

 ٠ ىلتبملا مكح نع هب جرخي الام اهنم صقن وأ

 ؟ كلذ هيزجيآ ، ريغ ال ةرمع وأ ةجحب مهللا كيبل : لاق نإو : تلق

 ٠ ةينلا دقع مم ةيبلتلا مكح هب عقي امم هارأ هنأل ، معن : لاق

 ؟ مرحي مل نإو ةيبلتلا نع اهدحو ةينلا ىزجت : هل تلق

 ايده قاس نوكي نأ الإ انباحصآ لوق ىف كلذ ملعأ ال : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ٠ هرعشي وأ هدلقي ىتح ليقو ڵ كلذ ف ةاش دق

 ؟ كلذ هيزجي له ى بلي ملو ةرمعب وأ ةجحب مرحآ وه نإو : هل تلق

 ء كلذ ىف لخدي مل هنأك دعب هنأل هيزجي ال هنإ ليق دق : لاق

 ناك اذإ كلذ لعل ث مد ةيبلتلا كرتل همزل بلي ملو مرحأ اذإ هنإ : ليقو
 ٠ ملعأ هللاو ٠ رذع ربغ نم

 مث ث لح ىتح بلي ملو ةرمعب مرحأ كلذ ىلع ناك نإف : هل تلق
؟ كلذ ىلع همزلي اذام بلي ملو ةجحب مرحأ



 _ _ ٤٣٧٦

 ۔ ةجحلل مدو ةرمعلل امد هيلع نإ ليق دق : لاق

 وآ مرحلا لخدي نآ لبق ىبلف هتاقيم ىلإ عجر وه نإو : هل تلق
 ؟ مدلا نع هيزجيآ ةكم

 ٠ كلذ فق فالتخال ا ىنعم هتحليف هيف جرخي نأ وجرأل ىنإ : لاق

 نارقإلا هجو ىلع مرحآ ه رمأ نم اذه ىلع ناك نإو : هل تلق
 ؟ هلك كلذ هل حصي ام ٠ خ وم ف آ دمج امهب

 ىنعم هقحلي نآ هبشي هنآ ىسفن ف ىذلاو ملعأ هللا : لاق

 امهنم ةدحاو لكل هيلع نوكب وآ . دحاو مد امهل هيزجي هنأ ف فالتخالا

 ك ملعأ هللاو ٠ ىرظن ق ىدنع باوصلا ىناعم ىلع جرخي امم هلكو ئ مد

 ٠ كلذ ف رظنيو

 ؟ ةيمستلا نع ةينلا دقع عم ةيبلتلا ىزجت لهو : هل تلق

 ٠ ليق اذكه : لاق

 . كلذ هسلجم ىف هتالص نم غ ١ رفل ١ دعي 7 مل نإو : هل تلق

 هل زوجيو ؟ كلذ هيزجيآ آرئاس وأ ابكا ر وآ افرحتم ادعاق وأ امئاق لهآ امنإ و

 ؟ هيلع ءىش الو

 ٠ هنم دعب جرخي مل هتاتيم ىف كلذ ناك ام س معن : لاق

 قرف الو ءاوس مارحإلا ىنعمل هرخآو هطسوأو تاقيملا لوآو : تلق
 ؟ كلذ ىف

ة' كلذ ىف لوقلا ,يضم دقو ىدنع اذكه : لاق



_ ٤٣٢ _ 

 5 ةالصلا هيغ زوجت ال تقو ف ىبليف مرحي نأ دارأ اذإو : هل تلق
 ىلصي نأ هل زوجي مأ ؟ ال مآ ةلص ريغب هيف مرحي نآ هل له

 ؟ همارحإل كلانه

 ةالص ريغب هيف مرحي نأ هلو ء كلانه ىلصب نآ هل زوجي ال : لاق

 ىنعم ىه امنإو ، كلذل ةمزالب تسيل لصألا قف اهنأل هيلع ءىن الو

 ٠ ةيه ١ ركلا [ اتوأ ق اضيأ كلذك ىلصي الأ ىنبجعبيو 4 بحتسم ١ ق

 مرحأو ادمع اهكرتف ةالصلا هيف زوجت تقو ناك ناغ : هل تلق

 ؟ همارحإ هيلع دسفيآ ث ةبوتكم ةالص اهلك رثأ ريغ ىلع

 تسيل اهنأل ءىت اهكرت ىلع همزني هنأ الو س كلذ ملعأ ال : لاق

 ىنآ نمل ةليضف ىمه امنإو س اهب مارحإلا مامتإ ىف طرن الو س ضرفب

 . هيلع سأب الغ اهلمعي مل نإو ، اهب

 نوكبي نآو ؟ ءاملاب لستغي نأ مرحي نآ دارأ اذإ رمؤيو : هل تلق
 ؟ ةالص رثآ ىلع ارهاط

 ٠ هملعأ الف كلذ موزل امأو ٠ هنكمأ نإ ‘ معن : لاق

 ؟ كلذل ةراهطلا ىنعمب مميتلا هيزجي له ءاملا مدع اذإو : هل تلق

 ٠ مارحإلا ىنعمل هب رمؤي امم كلذو . ىدنع اذكه : لاق

 ؟ عنام الب ةراهط الو ءوضو ريغ ىلع مرحأ وه ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع همارحإ هل متيآ

لضفألا كرت دق هنكلو ى كلذ ريغب ملعأ الو { مات هنإ كمق اذكه : لاق



 _ _ ٤٣٣

 ؟ ابنج ناك ولو هل متيو : هل تلق

 ءاسفنلا و ضت احلا نذا > حيحص وه و ؤ كلذ ليق دق ٠ معن : ل اقت

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعن الو ص امهل تباثو ث كلذ امهنم زئاج

 ؟ هم امرحم لهمل ١ نوكيو جحل اي لاله ال ا حصي ىتم و : هل تلق

 . اهريغ ى ال ، هل تامولعم رهسثأ ىف كلذ نإ ليق دق : لاق

 ؟ ىه مكو ؟ ىه ام جحلا رهشأو : هل تلق

 ةححل : ا ىذ نم رشعو ة دعقملا وذو لاوش اهنإ ليق دق : لاق

 ةجحلا ىذو : ثلاث لوق فو ؛ ةجحلا ىذ نم رشع ةثالثو : ناث لوق فو
 ٠ ايلك

 ؟ كلذ نوكي ام اهريغ ف جحل اي لهآ ناغ : هل تلق

 ٠ ةرمع نكي نإ ليق دق : لاق

 ؟ ةرمعو ةجحب لهأ كلذ ىلع وه نإف : هل تلق

 توبث ق جرخي نآ ىسعو نجنرمعم لهأ نمك هارأ ال ىنإف : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ٠ فالتخالا ىنعم هيلعو ء هل امهدحأ

 6 ةجحب له آف ة رمعم لهب نأ دا رأ و : جحل ا رهشأ ق ن اك نإو : هل تلق

 ؟ رمعم لهآف ةجحب لهب نآ د ١ رأ وآ

 هامسف ث طلغلا ىلع هب لهآ ام ال هاون ام ، كلذ هل نإ ليق دق : لاق

 ٠ كلذب

 تقول ١ لوطل هل ا دي مث > جحل ١ رهشأ ق ةجحب مرحآ ١ ذاو : هل تلق

 ؟ كلذ هل ةرمع اهبلقب نأ هيلع

( ٢ ج راثآل ١ بابل ٢٨ م (



٤4٣٤ 

 . رثكأل ١ وه ١ ذه و ك كل ذ هل سيل ليقو > كل ذ هل نإ ليق دق : ل ات

 ٠ كلذ ىف رظناغ ملعأ هللاو ٠ انموق نع راثآلا ىف دجوي ام رثكأ لوألا لعلو

 . قلح وأ ىعسو فاط ا ذإ هل له كلذ هل ز اجآ نم لوق ىلع و : هل تلق

 ؟ همارحإ لحي نأ رصق وآ

 ؛ هنيح نم جحلاب مرحي مث ء لحي ليقو س كلذ هل نإ ليق دق : لاق
 نأ هل سيلف ىأرلا اذه ىنعم دايق ىلعو همارحإ ىلع ىقبي هنإ ليقو
 ٠ كلذك وهف ، نارتقإلا ىنعم همزل دق هنأل ء رصقي نأ الو ، قلحي

 ؟ نراقلاو عتمتم ا لثم ىدهلا همزليو : هل تلق

 .٠ ىدنع اذكه : لاق

 اهيلع لخ .7 نأ هل ا دب مث جحلا رهشأ ق ةجحب لهأ ا ذاو : هل تلق

 ؟ كلذ هل له ،& ةرمع

 ٠ كلذ هل سيل هنإ ليق دق : لاق

 لخ 7 نأ هل له جحلا رهنأ ق ة رمعب لهأ وه نإو : هل تلق

 ؟ ةجح اهملع

 . ملعأ هللاو ٠ فاوطلا حتتفي مل ام ، كلذ هل نإ ليق دق : لاق

 ؟ انراق كلذم رصحو : تلق

 . ىل نيبي اذكه : لاق

 ء كلذ هل حصي له . جحل ا رهسشآ ىف ةجحب مرحأ ناف : هل تلق

 ىلع هدقع امك & ن اتجح هيلع نوكيأ حص نإو ؟ ال مآ 3 هيلع تيئيغ

 ؟ ةدحاو ةجح مآ & “ سفن

حصي الف ، دساف هنإ ؤ امهب اذه ىلع همارحإ ف ليق دق : لاق



٤٣٥ 

 نإ : ليقو ؛ هل حصيغ س ةدحاو ىلع عقي هنإ : ليقو ؛ امهنم ءىش
 ء نراقلا ةلزنمب نوكيف اذه ىلعو ى ةرمع ىرخألاو ، ةجح نوكت امهادحإ
 وه لوألا ناك نإو ، ىآرلا ف باوصلا نم ديعب ريغ ىل عقي اميف هنكو
 . ملعلا ىف ةريصبلا ىوذ نم © مهفلا لهآ رظن ىف ىوتذلا

 ؟ كلذ نوكي امف { جحل ا رهشأ ىف نينترمعي لهآ دق ناك نإغ : هل تلق

 ۔ همكح ىف فالتخالا نم . اذه ىف ام ركذي لوقلا ىضم دق : لاق

 هيلعو ث هل امهدحأ توبثو ، لوقت ىلع ع اعيمج امهنالطب ف نيملسملا لون نم
 . ٠ ةرمع ىرخألاو ةجح امهادحإ نوكت : ناث لوق ىف

 ؟ هباحصأ هيلع مرحأ لب ث اهنم ءىشب همارحإ ف ونب مل اذإو : هل تلق

 ٠ اومرحآ هيلع ام ىلع نوكي هنإ ليق دق : لاق

 مهنم ساانآ مرحأاف > مهما رحإ قف هباح صا فلتخا ناف : هل تلق

 ؟ عتمت مهضعبو ، نرق مهضعبو & ةرمعب نورخآو ، ةجحب

 رإو ، قغتم ىنعملا ف وهف ع جحلا رهسثأ ريغ ف كلذ ناك نإف : لاق
 وهو ، دحاو ءىش ىلا عجار ، هداقعنا ىلع هلك هنأل هرهاظ ىف فلتخا
 رهشأ ىف ناك نإو ع هل ةمولعم رهشأ ف الإ دقعني ال جحلا نأل ث ةرمعلا

 ج هاون دق ام همارحإ ق مهنم لكل نوكيو ع هفالتخا ىلع وهف 0 جحل ١

 امرحم نوكي هنإ : مهمارحإ ف مهنم فالتخالا عضوم ف ليق دقو

 ةلزنمب نوكب هيلعو ث هل كلذ توبث ىلع هنآ ىسفن ق ىذلاو س ةجحب

 « هيده لحم ىلإ همارحإ نم لحي الو ث هترمعب ىعسيو فوطي ى نراقلا

 هب جرخي هجو ىدنع هل حصي مل ث هيلع تبثف ى كلذ هل حص اذإ هنأل

 هبشي هنأك لب ث هيلع مهضعب مارحإ موزل ىلإ ع هباحصا ضعب مارحإ نم
مرحم وهف ع هل كلذ موزل ىلعو ع عيمجلا مارحإ ىلع نوكي نآ هتوبث ىلع



_ ٤٣٦ 

 هللاو ٠ هنارقإ ىف لخاد متمتملا نم ىنعملاف اذه ىلعو ث ةرمعو ةجحب

 ٠ كلذ ف رظنيو ٠ ملعأ

 ؟ كلذكف س انملا هيلع مرحأ ام ىلع مرحأ وه نإو : هل تلق

 5 ءاوس امهنآ ىلع رثألا لد دقو ٠ امهنيب ام قرف ملعأ ال : لاق

 ٠ كلذ الا رظنلا ف ىل نيي ملو

 نوكيأ س نيمرحلا نم نالف هيلع مرحأ ام ىلع مرحأ نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ىف هليثمك

 ٠ كلذ ف ىدنع اذكه : لاق

 وأ ة رمعي وأ ةجحي مرحأ مب ردم ملو > هما رحإ ىسن ناغ : هل تلق

 . ىرخآ ةرم مرحيلف ، دعب هزواجي مل تاقيملا ىف ناك نإف : لاق

 ؟ هزواج دق ناك نإف : هل تلق

 هيلعو مرحي مث س لحلا ىلإ مرحلا نم جرخي هنإ ليق دق : لاق
 ٠ مد هيلعو هعضوم نم مرحآ هنكمي مل نإ و ؤ م د

 حبصأ ةكم نم مرحآو ئ عجريب ملو اعساو تقولا ناك نإو : هل تلق

 ؟ هما رحا هل

 ٠ مد هيلع و ٠ معن : ل اق

 ىف هنآ ىردي ال وهو ث ةجحب ةيناثلا ةرملا ق مرحأ ناف : هل تلق

؟ امهب وآ ث ةرمع وآ ةجحب مرحآ ص ىلوألا ةرملا



. ٤٣٧ _ 

 نوكي نأ طايتحالا ىنعمل ، ىنبجعأ جحلا رهشأ .ىف كلذ ناك اذإ : لاق

 ٠ نراقلا ةلزنمم

 لالهإ هيزجي له ، مرحي نأ لبق هيلع ىمغأ نإف : هل تلق
 ؟ هنع هباحصأ

 مهضعب لوق ىفف ث نيملسملا نم فالتخاب اذه ف ليق دق : لاق

 ٠ كلذ هيزجي ال هنإ ليقو ث هيزجي هنآ

 مث ىبل وأ ث اعيمج امهب وأ ةرمعلا وأ جحلاب مرحآ اذإف : هل تلق
 هلوزن دنعو ؟ ةكم ىلإ هريسم ف ةيبلتلا نم هيلع نوكي ىذلا امف ؟ راس
 ؟ هلوصو لبق اهيلإ هرخس ف

 . هملعآ الف ح اهب ما رحإلا داقعنا دعب اهيف دودحم ءىن امآ : لاق

 3 اهنم رثكي نأ بحتسي اميف ليق دقف وه امآو ، اهيف ءىنب دحي امم
 ، ةلحارلا مايق دنع ىبليف ، ابكار وأ ناك الجار ث ارئاسو افقاو
 ء ابكر ىقل وآ ، الهس الع اذإو ص مونلا نم همايق دنعو ء ىلص اذإو
 علط اذإو ث ر احسألاب ىبليو ، راهن ق وآ ناك ليل ى ، ايداو طبهو

 راعش نم اهنإف ص ةيبلتلا عطقي الو س ءوضو ريغ ىلع ىبليو س رجفلا

 ٠ اهنم رثكي نأ هل ىغبني ، جحلا

 ؟ ةراهط ريغ ىلع ناك ولو ىبليو : هل تلق

 ٠ , { بق ة اذكه : لاق

 . اهنم هم مرحأ ام الا يبلي ملو .| رذع ريغ نم اهكرت ناغ : هل تلق

 ىذلا امو ؟ ال مآ © همارحإ هيلع دسفي له ص هترمع وآ هجح ىضق ىتح

؟ كلذ ق هم زلب



_ ٤٣٨ _ 

 هيلع همارحإ داسف امأو ؛ الضف كرت هنأ الإ ملعأ ال : لاق .

 وه امآو ؛ نيملسملا لوق نم هملعأ الف س اهب مرحأ نأ دعب اهل هكرتب
 ىتح مرحآ نآ دعب بلي مل اذإ ليقو ؛ هيلع ءىش ىسن هنإ ٠ هيف ليق دقغخ
 ةالص تقو هيلع ىضمي ىتح اهكرت اذإ ءازجلا نم كلذ ث مد هيلعف ، لحأ

 . هللا همحر ، ديعس ىبأ خيسلا لوق ف ، ضرفلا نم

 ؟ هيبلتلا رمتعملا عطقي ىتمو : هل تلق

 5 ةكم شورع ىآر اذإ : ليقو 4 مرحلا لخد اذا : ليق دق : لاق

 ، فاوطلا حتتفاو رجحلا ملتسا اذإ : ليقو , تيبلا ىأر اذإ كلذ : ليقو
 ٠ هللا همحر 6 ديعس ىبآ خيشل ١ ىلإ بحألا وه هنأك ١ ذه 7

 ؟ ةجحب مرحملا نوكب اذه ىلعو : هل تلق

 ةرمج ىتأب ىتح اهعطقي ال هنا هيف ليق دق كلذ نإف ٠ ال : لاق

 + رحنلا موي ةقعلملا

 ؟ نراقل او : هل تلت

 نم امهل دد الف لاح لك ىلعو ڵ كلذ ق ةجحمي مرحملا لثم وه :: لاتق

 كلذ عم هناف ؤ غارفلا دح ىلإ س فاوطلا ف لوخدلا دنع ةيبلتلا عطق

 ٠ ملعأ هالاو ٠ ةجح الو ةرمعب مرحم الو عتمتم الو نراق ىبلب ال

 ؟ ادبآ مرحي ملو ى هريغو هتاقيم نم ةيبلتلاو مارحإلا كرت نإو : هل تلق

 اهنودبو ث جحلا ضئارف نم ةضيرف كرت دق هنأل ى هل جح الف : لاق

٠ ةرمع الو ةجح ىق كلذ هل حصي ال



 س ٤٣٨٩

 زوجي الامو هسبل مرحملل زوجي اميق لوتلا ركذ

 . هما رجإ ىبوث ق : كلوق نم همارحإ ف هتركذ امو : هل تلقو

 زوجت ىتلا بايثلا سنج عاونأ نم ءادرو رازإ نابوث امهف : لاق
 نم عنمي امب ، غوبصم الو طيخم اميف سيل ء لصألا ف ةالصلا امهب
 _ ةنكملا عم _ بحتسملا ىف رمؤيو ث بيطلا نم ءىش امهب الو \ هسبل
 ٠ الس ذنم اسبلي مل نيلوسغم الإو ، نيرهاط نيديدج انوكي نأ

 امهنأ الا ؟ السغب مل كلذ عمو ؟ نيديدج ريغ اناك نإف : هل تلق

 ؟ نارمهاط

 نإو س كلذ ىلع امهب همارحإ ف هيلع سأب ال هنإ ليق دق : ناق
 . ابابحتسا ةنكملا مم هب رومأملاو لذفألا كرت

 ؟ كلذ ىلع همارحإ متيآ ، نيرهاط ريغ امهب مرحأ وه نإو : هل تلق

 . ليق اذكه : لاق

 ؟ كلذ لاثمأو فوصلا وآ ناتكلا وآ نطقلا نم نوكيو : هل تلق

 وه ؤ هدوجو مم بايثلا عاونأ نم ضيبألا نآ الإ ٠ معن : لاق

 ٠ كلذ ف ىلوخلا

 ؟ امهيلع ديزي نأ هل له ث همارحإ ىبوث سبا اذإو : هل تلق
 . هسابل مارحإلا ىف زوجي امم ناك اذإ .٠ معن : لاق

؟ ريرحلاو زقلاو : هل تلد



 ٤٠؛4 _

 ٠ كلذ زوجي ال هنإ ليق دق : لاق

 ؟ كلذ ريغ ءىش سبل نع مرحملا ىمني لهو : هل تلقو

 سناربلاو ةبجلاو صيمقلاو ةيبقألا سبل نع ىهني ٠ معن : لات
 نيفخلا سبل نعو ث متاوخلاو دئالقلا سبل نعو سنالقلاو ليوارسلاو

 ٠ نيبعكلا لغس آ نم امهعطقي نأ الا

 ؟ اذه ريغ ء ىش له و : هل تلق

 ناروشلاو سرولاو نارفعزلاب غوبصملا هسبل نع ىهني ٠ معن : لاق
 ٠ كلذ هعضأ امو

 ؟ نيملسملا لوق ىف هل زوجي ال امم كلذو : هل تلق

 ٠ هنول بهذي ىتح : ليقو ؛ هفرع بهذيف لسغي نآ الإ ٠ معن : لاق

 ؟ ال مأ هيلإ جاتحي امم ائيسث هندب ىلع دقعي نآ هل زوجيو : هل تلق

 ٠ هيف هل صخر دق هنإف ى هنايميه الإ كلذ هل زوجي ال هنإ ليق دق : لاق

 ؟ ةرورض ريغل هسأر ىطغي نآ هل لهو : هل تلق

 ٠ كلذ هل سيل هنإ ليق دق : لاق

 دسفي له ك ه رورض ريغ نم ١ دم اع ءىشمي هسنأ ز ىطغ ناف : هل تلق

 ٠ كل ذ ملعأ الف هيلع هم ١ رحإ د اسف امأو ‘ ام د هيلع نإ ليق دق : ل اق

؟ كلذ لعف ىتح همارحإ ىسن دق ناك نإو : هل تلق



- ٤٤١ 

 ،۔ هيلع ءىش الو ص هركذي نيح ىبليف هغخشكي هنإ ليق دق : لاق
 ةليلو اموي ليقو ؛ ةليل وآ اموي هيلع ىقبيف ىسني نأ ةلعل الإ ٠

 هلوق ف هدح دق امك هيلع ىقب اذإف امهنم لك ىلعو : هل تلق
 ؟ كلذ ىف مد ءازج هيلع نوكيأ

 ٠ كلذ ىف ىدنع جرخي اذكه : لاق

 ؟ ءىش هيلع له ، لهجب دمعلا ىلع هلعف ناك نإف : هل تلق

 . ىسانلا لثم هيف ليقو ؛ دمعتملا ةلزنمب هنإ لهاجلا ىف ليق دق : لاق
. 

 ؟ هفشك ىلع ردقي مل هنآ وآ ، همون ىف هريغ هاطغ نإف : هل تلق

 هيف جرخيو ى ةليلو اموي هيف ىقب نإ ع مدلاب هيف ليق دق : لاق
 : عيبرلا لوق فو ع ةليلو اموي هيغ ىقبي ىتح ءارآلا ضعب دايق ىلع
 ٠ هدي لعق نم سيل هنأل ۔ هيلع ءىن ال

 ؟ هبتني نأ لبق ؟ همون ىف كلذ لعغ ىذلا وه ناك نإف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىسانلا لثم نوكي هنإ ليق دق : لات

 ؟ ادمع همون نم هبتنا ام دعب هكرت نإف : هل تلق

 ىف لاح ىلع هكرتب مدلا همزلي ء هسبل ىف دمعتملا ةلزنمب وهف : لاق
 ٠ كلذ هم غلبي نمم { هريغب وآ > هسفنمي هلا وز ىلع ةردقل ١ عض وم

 له ، هسسآر هب ىطغي ام وآ ةمامعلا سبل ىلإ رطضا نإف : هل تلق
 ؟ كلذ هل

٠ ةيدفلا هيلعو ٠ ليق اميف معن : لاق



 ٢؛٤؛ _

 هيلع لعجب نآ هل له ئ هسسأ ر ق عجو هياصأ ١ ذاف : هل تلقنت

 ؟ 7 هدشب ةياصع

 05 هسسأ ر ىطغت امم ةب اصعلا نوكت نأ الإ .ء كلذ هل نإ ليق دق : لاقت

 هسسآر ىلع اهاول اذإ \ هيلع ءىش الف كلذك نكت مل نإو ، مدلا همزليف

 ٠ اهدقعي مل و

 ؟ ههجو ىطغي نأ هل زوجيو : هل تلق

 ٠ ءاوس امهيف لوقلاو ٠ سأرلا نم هجولاف : لاق
 ة

 ؟ هيذؤت ىتلا ةنتنملا ةحئارلا نع هفنأ ىطغي نأ هل زوجيو : هل تلق

 ٠ كلذ زا وجيب ليق دق : لاق

 ؟ ادمع رذع ريغ نم صيمق ق مرحآ ناف : هل تلق

 ]، هسسأ ر نمف الاو 0 هنكمأ نإ لفسأ نم هعزني هنإ ليتق دق : لات

 ٠ مد هيلعو

 هعزن وه نإ مد همزلي له ث كلذ ىسن دق ناك نإغ : هل تلت
 ؟ هركذ نبح

 & ىبليف هعزني لوقلا ضعب ىفغ ٠ فالتخاب كلذ ف ليق دق : لاق

 ليق دق ام لوقلا نم هيف جرخيو س ةاش هيلع ليقو ؛ هيلع ءىنت الو
 ٠ كلذ ىف ىل نيبي اميف ءاوس امهنأل ، كلذك هسأر ىطغملا ف

 ةوسنلقلا و سنربلاو ليوارسلاو ءابقلاو ةبجاا ىف لوقلاو : هل تلق
؟ كلذ ىف قرف الو س ءاوس ةمامعلاو صيمقلا ىف لوقلا لثم ، كلذ لاثمأو



- ٤٤٩٣ 

 ٠.٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ مد هيلع نوكيآ ادمع طيخملا سبل نو : هل تلق

 ٠ كلذ لبق دق : لاق

 ةبجلا ىف ليق دق ام نايسنلاو آطخلا ىلع هيف جرخيو : هل تلق .

 ؟ صيمقلا و

 ٠ كلذ ىف ىل نيبي اذكه : لاق

 ؟ هيف مرحي نآ هل له هريغ دجي مل نإف : هل تلق

 . مد هيلعو ٠ معن : لاق

 ؟ امهيف مرحي نآ زوجي ث لياورس وأ اصيمق الإ دجي مل نإف : هل تلق

 ٠ كلذك ةيدفلا هيلعو ي نيملسملا لوق ىف ٠ معن : لاق

 ؟ ةبيجلاو ءابقلا كلذكو : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىل نيبي اذكه : لاق

 بيطلا هيق ىذلاو > نارغعزلاو سدرولاب غوبصملا ق لوقلاو : هل تلق

 لوقلا لثم 6 مرحآ ن رآ دعي هسيل وآ هيقف مرحآ ا ذا ن ارونشلاب عبشملا ز و

 ؟ كلذ ق مزلي اميغ صيمقلا ق

 ءاوس ص ىنعملا ىف اذه ىلع اهارأ ىنا ه ىدنع اميغ ٠ معن : لاتق

 . ملعأ هللاو ٠ نايسنلاو آطخلا فقو ث ملعلا وأ ى لهجلا ىلع دمعلا ف

 ىف ءازج هيف ريب ملو ، رفصعملا هرك نيملسملا صعب نإف ٠ كلذ ف رظنيف

.. ملعأ هللاو ٠ ادسجم نوكي نأ الا % هب سأب ال لاتق ضعبو كلذ



4٤٤ 

 زوجيال امب غ وبصملا نم امهنأ الإ همارحإ ىبوث ىف مرحآ اذإو : هل تلق

 ؟ كلذ ىف هيلع نوكي ام ؟ هسبل مارحإلا ف

 ٠ هريغو دمعلا ىف اذه ىلع ىنعملاب لدي ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 امد هيلع نإ ملعلا ىلع دمعلا ىق & مكحلا حضاو هدجت مدقت اميف رظناق

 هيلع ىضمي نأ الإ ، هيلع ءىش الو ىبليف هعزني نايسنلا فو ٠ لاح ىلع

 لثم لهجلاو ث ةليلو موي هينع ىضمي ىتح ناث لوق ىلعو ؛ ةليل وآ موي

 . كلذ ىف نايسنلا لثم هنإ لوق ىلع هيف جرخيو ث ءازجلا سفن ق دمعلا

 امهفرع بهذي ىتح امهلسغ هنكمي ملو امهريغ دجي مل نإف : هل تلق
 ؟ امهنول وأ

 ٠ ةيدفلا كلذ عم هيلعو . هرذعب ىلوأ هللاو ٠ امهيف مرحيلف : لاق

 لغسآ نم امهعطقي ملو نيفخلا سبل نإ همزلي اميف كلذكو ::هل تلق

 ؟ ائيش هسفن ىلع دقع هنآ وأ ؟ نيزافنت وأ ةدالق سبل وأ ؟ نيبعكلا

 ىق لوقلا ىضم دقو ، هدقع هل زوجي هنإف ث هنايميه الإ ٠ معن : لاق

 ٠ كلذ

 لاح ىق ةمامعلاو ليوارسلاو صيمقلا مرحملا سبل اذإو : هل تلق

 ؟ كلذ نم رثكآ وآ دحاو ءازج هيلع نوكيأ ، دحاو

 ةسبل اهنأل ، هريغ ال دحاو ءازج هيلع نوكي هنإ ليق دق : لاق
 ٠ ة دح ١ و

 رخآلا ملخ نآ دعب ءايشألا هده نم دحاو لك سبل اذإو : هل تلق
٠ :كلذ ىف هل نوكي رذع ريغل



_ ٤٤٥ _ 

 : جرخيف ء فالتخالا ىنعم هقحلي نأ اذه ىف ىرأ ام ىلع دبالف لاق

 .ناث لوق ىلعو % ءازج اذه ىلع دحاو لكف هيلع نوكي هنآ لوق ىلع ه رغ

 تاماقم فق ناك نإو ء دحاو ءازجف ؤ دحاو مانم ىف هانآ دق كلذ ناك نإف

 ءازج الإ هيلع نوكي الآ ثلاث ىلع جرخيو ، ة رافكلا نم ءازج ماقم لكلغ

 ىلع هنإف ص دعب نم رخآلا سبلي مث ؤ كاذ نم ءىشب رفكي مل ام ‘ دحاو

 . ملعأ هللاو ٠ رخآ ءازج رفك نأ دعب س كلذ نم هلعف امل همزلي نأو دبال كلذ

 ٠ كلذ ىف رظنيف

 هسبلي نأ هل زوجي ال امم امهريغوأ اصيمق وأ ةمامع سبل نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ى همزلي ام ؟ دمعتلا هجو ىنع ىرخآ ةرم هسبل مث هلازأو ؟ همارحإ ىف

 هل حيتأ نوكب نأ الإ ، ءازج ةرم هيلع نوكي هرمأ نم اذه ىلعف : لات
 هسبل ناك ام ث ةدحاو ةيدف الإ هيلع سيلف ث رذعي ةيدغلا كلذ مم كلذ

 هيف جرخي نأو دبالف ، رذعلا مدع ىلعو ك ةرورض هرذعل بجوملا كلذ ىنعمل
 ىف ىل عقي ام دايق ىلع ى اهلبق ىتلا ةلأسملا ىف هانركذ ام ىنعم هتقحليف

 ٠ كلذ ف رظنلا

 ؟ كل ذ وحن و 6 ةت رخ

 ٠ م د همزل ٥ دقع ناف ئ رغ ال هيلع هيولب هنكلو ء كلذ هل نإ ليق دق : لاق

 ح ءاملاب رهطتلا هنكمي ملو لاب اذإ هل له ى لوبلا هبرك اذإو : هل تلق

 نآ ةساجنلا كلذب ىقتي ءىشب هيلع اهمزحيو ةقرخ هركذ ىلع لعجي نآ
 ؟ هندب وآ ، هبوث سمت

 ٠ كلذ دقعي الو ٠ معن : ل ات

ڵ مون وأ ةظقي ق ح راهن وأ ليل ىف كلذ لمعتسي نأ هل لهو : هل تلق



٤٤٦ 

 لوبلا نم عبت وآ ىذم هبيصي نأ نمؤي ال ناك اذإ ؤ ةراهط ىلع دعب وهو

 ؟ هندب وآ هبايث هيلع سجنيف

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ كلذ نم عنمي وأ متاخلا سبلي نأ هل زوجيو : هل تلق

 هسيل ق مزلآ 6 هيف ددش ضعبو ، هسبل مرحملل هرك دق : لاق

 6 هريغ ق جرخ دق ام نامسننلا ىلع هسبل ق جرخيو ء امد دمعلا ىلع

 ٠ هسابل مارحإلا ف زوجي ال امم

 ؟ هزجي مل نم لوق ىلع ؟ كلذ ىف متاخلا لثم ىه ةقطنملاخ : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هنم دبال ىذلا هسأر ىلع هداز لمحب نأ هل لهو : هل تلق

 5 هزاجأف كلذ ىف هل صخر ضعبف ، فالتخاب اذه فق ليق دق : لات

 هل زوجب هنإ : ثلاث ىفو ؛ ءادفلا همزلآ هنإ ىتح هيف هيلع ددش ضعبو

 هندم وأ ء كلذ همويل هدا ز نم هنم دبال امم هلمح ىلإ رطضا ام لمح

 ةيدف الو \ هسفن ىف ررضلا اهيف هقحلي نأ هكرت ىلع فاخي ىتلا كلت

 اذإ مد كلذم همزلي نأ ىسعو . هب ىلوألا وه ءادفلاف اذه ىلع امآو ٠ هيلع

 ٠ هبلع ءىش الف كلذ نم لقأ ناك نإو ى هنم رثكألا وأ هسأر ىطغف هلمح

 سأ رل ١ ىدع ام هريغ وآ ٥ رهظ ىلع لمحب نآ هل زوجيو : هل تلق

 ؟ هندب نم

 . كلذ هل نإ ليق دق ٠ معن : لاق

؟ ءانحلاب هسأر وأ هيلجر وأ هيديب بضخي نآ هل زوجيو : هل تلق



٤٤٧ 

 كلذ هل زوجي ال : لاق ٠ مد هيلعف لعف نإف ٠

 شيرعلا لثم ، هتحت لخديف ءىشب لظتسي نأ هل زوجيو : هل تلق

 ؟ كلذ لاثمأو ، ةبقلا وأ ةميخلا وأ تيبلا وأ

 هيلع ءىش الف هسأر كلذ سم نإو ليق اذكه : لاق .

 سمشلا رح اهب ىقتي ةلظم هسفن ىلع لعجي نآ هل زوجيو : هل تلق
 ؟ ال مآ

 وأ هسسأ ر ىلع نكت مل ام 0 هيلع ءىش ال و كلذ هل ليق دق : لاق

 ىنبجعي ن اكو ك نيملسمل ١ لوق ق 6 م د هم زل “4 سأ ر تل ان ىه ناف «٠ هسصمن

 فالتخالا نم ةملعلا ف ليق أم ىنعم هقحلب نأ ن امسنل ١ و اطخلا عضوم ق

 ٠ كلذ ىلع

 هلعف مرحملل زوجي ال امم ءىش ىف لوقلا ركذ

 هيف مرحي نأ هل زوجي ال اميف جحلاب مرحملا ىهني لهو : هل تلق
 ؟ كلذ ريغ م ١ رحإل ١ ىنعمل ءىش لعف نع ب ايثل ١ نم امهل

 نعو ي جحلا ىف لادجلاو قوسفلاو ثفرلا نع ىهني ٠ معن : لاق

 ٠ هبانتجا هيلعو 6 هنع ىعني دق امم هلك اذه ناف 1 دبصلاو بيطلا

 ؟ جحلا ق لا دجلاو قوسفلاو ثفرلا ىنعم امو : هل تلق

 قوسفلاو ، هيلإ ىعدو ههبسشأ امو عامجلا هنإ ثفرلا ف ليق دق : لاق
 ءارملا وهغ لادجلا امآو ٠ اهب اقساف اهل بستكملا نوكي ىتلا ىصاعملا عيمج
 ةلداجملا نم جرخ ام عيمجو ث هبحاصو لداجملا نيب بضغلا ىلإ ىعادلا
 قسغلاو ، قوسفلا نم وهف ، قحلا ريغب ةلداجملا ىلإ ، نسحآ ىه ىتلا نع

٠ لاح ىلع مارح هعاونأ ميمجب



٤٤٨ 

 ؟ هجح هيلع دسفي مارحإلا دعب دمعلا ىلع عامجلابو : هل تلق

 عجري نأ رمؤيو لباق نم جحلاو 6 ىده ليقو . ةندب هيلعو ٠ معن : لاق

 نإ ليقو ؛ دسافلا هجح نم هيلع ىقب ام ءادأل هنم مرحيف ث هناقيم ىلإ

 هرلعو ئ هل مت دقف ؤ هجح ىضقو . مرحف تاقيملا ىلإ عجرو هغرع كلذ ناك

 عامجإلاب همزل هنود نم هجحل مرحآو هتاقيم ىلإ عجري مل ناو ٠ ةندي

 ٠ مات هجحو { مد هتاقيم نم مارحإلا هكرتيو 3 ةندب

 هجح ىضق ىتح ، كلذ ىلع ىضمو همارحإ ددحي مل نإو : هل تلق

 ؟ كلذ هيزجي له ك دسافلا

 ديدحت ريغ ىلع ئ هيلع دسف امل هم امتاف ٥ رمآ نم اذه ىلعف : لاق

 ٠ لاح ىلع لباق نم جحلا نع هيزجي ال ص هب همارحإل

 ىنح 6 ١ دمع ءىشب وأ 6 هركذب ثيعف لا زنإلا دا رأ وه ناو : هل تلق

 ؟ قرف الو دمعلا ىلع عماجملا لثم نوكيأ 6 قفادلا ءاملا لزنأ

 ق ال ; ءا زجل ١ ىنعم ق كلذ نبب ام قرف ملعآ ال و ٠ ليق اذكه : لاق

 ٠ لباق نم هيلع جحلا موزل

 ؟ همارحإ ددجي مل نإو جحلا متي نآ هيلعو : هل تلق

 ٠ كلذ ليق دق ٠ معن : لاق

 ؟ الفن ناك ولو ث لباق نم هلدب همزليو : هل تلق

 ٠ ليق اذكه : لاق

 ؟ هرهشأ ريغ ىف جحلاب مرحم وهو دمعلا ىلع كلذ لعف اذإو : هل تلق

اذه ىف ىل نيبي الو ع لباق نم جحلاو ى ةندب هيلعف ليق ام ىلعف : لاق



_ ٤٤٩ 

 نم الإ هل زوجي ال ىتح ث كلذ هماع ف هجح لطبب امم كلذ نأ عضوملا

 هيلع نوكيو ث ةرمعلا ىلإ جحلا نم ليحتسي كلانه مارحإلا نأل ، لباق

 عجر وه نإف نيدلا ةلزنمب لدبلاو ءازجلا نم ةرمعلا ف عماج نم ىلع ام

 ، اهيف كلذ ريغ هيلع نكي ملو ث هل زاج اهمتاو اهب مرحأف هتاقيم ىلإ

 مل اهد سفآ ىتلا ىضق ىتح هرمأ ىلع ىضمو اهب مرحيف عجري مل نإو
 ، هل زاج هب مرحأو جحلا تقو ءاج اذإف لاح لك ىلعو ع لدبلا نع هزجي

 ىلع الإ ، لاح ىلع كلذ ريغ ىل نيبي الو ع مات هجحف هل همامتإ ىلعو
 هداسف ف هقحلي نأ ىسعف ، هرهشأ ريغ ىف جحلا داقعنا تبثي نم ىأر

 . ملعأ هللاو ٠ هتوبث ىأرلا ف حص نإ فالتخالا ىنعم ص كلذ هماع ى هيلع

 ٥ رهشأ ق جحل ام مرحأو ىلع اهم مرحيل هت اقيم ىلإ عجر ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هل له ؟ اهب مرحيف عجري نأ هلا دي مث

 ٠ كلذ ىل نييم ال : لاق

 ، هل زوجيآ س هجح ىضق نأ دعب هتاتقيم نم اهب مرحآ وه نإ : هل تلق
 ؟ كلذل ىده همزليو لدبلا ف هيزجيأ ، اهمتأ نإو

 امأو ، هملعأ الف ىدملا موزل امآو ع لدبلا ى هيزجيو هل زوجي : لاق

 همعطيو ىنمب وآ ةكمب حبذيف هنم دبالف ، اهداسفإل ءازجلا نم هيلع ىذلا
 . ائيش هنم لكأي الو ث ءارقفلا

 اه دسفغأآو ٥ رهشأ ق جحلا ىلإ ة رمعلاب عنمت ده ناك نإو : هل ثلقتق

 ؟ كلذب

) ٢ جح راثآل ١ بابل س ٢٩ م (



. ٤٥٠ 

 ليقو ؛ هجح د سغي كلذ ىلع هترمعل هداسفإب هنإ ليق دق : لاق

 مث 0۔اهمنآو اهل مرحآف هتاقيم ىلإ عجر نإ ى اهريغ ال هترمع امنإ

 مارحإلا ىلإ عجري مل نإو ى هل حصخغ عيمجلا هل تبث ع همتأو جحلاب مرحأ

 لدب هيلع ىتبو ٠ حصو هل زاج ع همنآف جحلاب مرحأو ، هتاقيم نم ةرمعلاب

 ٠ ةردقلا مم اهئا دآ ف لجعي نأ هل ىغبنيف ‘ نيدلا ةلزنمب ةرمعلا

 متي نآ هيلعآ ؟ هترمعب مرحيل تايقملا ىلإ عجري مل وه نإو : هل تلق
 ؟ ال مآ | ةدس افل ١

 ٠ كلذ هيلع نإ ليق دق : لاق

 ؟ ةنتطنلا لزني ملو اهلبق وه نإف : هل تلق

 . هبر رفغتسيف ةوهسشل ناك نإ ليقو ؛ امد هيلع نإ ليق دق : لاق
 ٠ هيلع ءىش الف ةماركل ناك نإو ئ مد هيلعو

 ؟ هيلا رظن وآ هديب ايجرف سم نإف : هل تلق

 هيلعو ى همارحإ ىلع وهف قفادلا ءاملا لزني مل ام هنإ ليق دق : لاق

 نأ هبشي دمعلا ىلع رظنلاو ، هيلع ءىش الو ءاسآ دق ليقو ؛ مد سلاب

٠ كلذ ىنعم هقحلي



٤٥١ 

 همزلي ام ص ةفطنلا لزني ملو ىذماف اهجرف هجرفب سم نإف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف

 ٠ هيلع ء ىش ال و ء اس دمت ليقو ‘ م د ليقو ئ ة رقم هيلع نإ ليق دق : ل اتت

 ادمعتم هيلإ رظن وآ & هجرفب وآ هديب اهجرف سم وه نإف : هل تلق

 ؟ ال مآ همارحإ 7 دسفي له ‘ ىنماف

 ناجيه سحآ امل هنأ وأ ، قفادلا ءاملا لازنإ هدارم ناك نإ : لاق

 & عماجملا ةلزنمب وهف ح ىنمأ ىتح اهبالجتسا ف هسفن نيعب لزني مل ع ةوهشلا
 سحأ امل هرمآ نع مجر لب ص هسفن نعي ملو ىنملا لازنإ دري مل نإو

 هتحلي نأو دبال ءازجلا موزل ف هنا الإ ع عماجملا لثم نكي مل ث ىنماف هب
 كلذ ناك نإو ، اهنم رظنلا وآ سلا كلذ ىهتشت دق ناك اذإ ، ىدملاب لوقلا

 نم امهعوقو ىلع بح هجاه امنإو ، رظن وآ سمل ةوهش الو ةبحم ريغب
 . رظن الو سم ةماداب هنم ةناعإ الو ، اهل ةدارإلا هجو ىلع ىهشت ريغ
 جرخ ث ىنمآ ىتح ص اهدر ىلع ردقي ملف ء اهب سحآ امل كلذ نع عجرو

 هيلع داسف الف هجح امأو ، كلذ ىلع فالتخالا ىنعم ةرافكلا موزل ف

 اذإو ى هجح هيلع د سف ىنمآف ادمعتم هتآرما جرف ىلإ رظن نم ليقو ؛ هيف

 & ىأرلا اذه ىلع كلذك سلاف دمعلا ىلع رظنلا ف قالطإلا ىلع اذه تبث
 ٠ كلذ ىلإ برقأو ث ديلا نم دشأ ركذلا نوكيو

 ؟ كلذ ريغ ال ىذمأف ادمعتم هيلإ رظن نإو : هل تلق

 3 امد هبلع نإ لوقلا ضعب ىف جرخيو ث هيلع ءىش ال هنإ ليق دق : لاق
٠ كلذ ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دتو



 ٥٢؛ .

 جرخي ملو ث هيلإ رظنلا نع فكف اطخ اهجرف ىلإ رظن نإو : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع ءىش همزلي له & ىنم هنم

 ٠ هيلع ءىش ال هنإ ليق دق : ل ات

 & هسفن نع اهعفد ىللع ردقي ملو هتوهش كلذ جاهآ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع همزليف هيلع نوكي ىذلا ام « ةبانجلا هنم تجرخ ىتح

 ٠ لاح ىلع مات همارحإو { مدل اي ليقو ص هيلع ءىش ال هنإ ليق دق : لاق

 6 ىهنت الو سمل ال و رظنل ال > هبلق ع امجل ١ ركذ ١ 5 كل ذكو : هل تلق

 ةناعإ ريغ نم بنجآ ىتح رمألا هيلع ديازتي لزي ملو ى هدر ىلع ردقي ملو
 ؟ قرف امهنيب مآ ءىشب هسفن ىلع هنم

 ٠ امهنيب ام قرف ىل نيبيال : لاق

 ىنعملا ىف هبرقل ءىش هيلع نوكي الآ اذه ىف ىآرلا نم ىنبجعي ىذلاو
 هنإغ ةظقيلا ىف ناك نإو ء ةبشلا ف ىل نيبي اميف 0 ماملا ف مالتحالا نم

 نإو اذهو ث ائيش مالتحالا ىف همزلآ ادحأ نآ ملعأ الو ى كلذك ىنعملا ف

 ٠ كلذ هب ىلوألاف ، فالتخالا نم جراخ ريغ ناك

 ىلع هبي دسفي امم . هلك قسسىغفلاو هنع ىهنلا لادجلاو : هل تلق

 ٠ هترمع وآ هجح مرحملا

 : قسفلاو ٠ جحلا هب دسفي امم قحلا ريغب لادجلا نأ ملعأ ال : لاق

 { اهب نيدتلا ىلع اهل بكترملا اهب قسغفي ىتلا ىصاعملا عيمج ىلع قلطي
٠ اهنم هميرختب نيدي امل كاهتنالاو



_ ٤٥٣ 

 قسغلا عيمجف ةلمجلا ىلعو ع امهداسف نوكي ىصاعملا لكب سييلو
 بجملا امه داسف هب حصي ال ثفرلا نم ههبسشأ امو > عامجلا ١ دع ام

 ٠ كلذ ف رظناف ٠ ملعأ هللاو ٠ امهناكرأب مايقلا عم ىذلا امهلدبل

 _ وجج ۔

 هللا ءاش نإ ٠ عبارلا ءزجلا هيلبو ثلاثلا ءزجلا مت

جحلا كسانم لمكت هبو



١٩٨٣ ةنسل ٤٥٦٦ عاديالا مقر





برعلا لجس عباطم




