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 ` نامع ةنطلس
 رلك ةفاتثلاوىموتلا ثازتلا ةرازو

 زاثآلاتانلباتك
 راكيخخفلا نيرخأتملاو نيلوألا ىاع ةدراولا

 لاملا تيبلأت

 ريعبوبلارتحسم نب نافلخ نبانرمريسلا

 تارلاوزجا

م ١٩٨٥ ھ ١.٥





ميا راساشب





 ؟ ةنيزلاو بيطلا نم عنمي مرحملاو : هل تلق
 ٠ كلذ نم عنمي هنإ : ليق دن ، معن : لاق

 ؟ هيلع ىذلا هبوثو هندب ىف هيلع مرحيو : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 امم ناك اذإ مرحي نأ لبق همارحإل ببطي نأ نم عنميو : هل تلق
 ؟ هدعب وأ مارحإلا لاح ىف هرثأ ىلع ىقبي

 ٠ ليق اذكه :: ل اق

 ؟ مرحي نأ ليتق مارحإلا ىنعمل هل هزاوجب ليق لهو : هل تلق

 5 ةزاجإلاب هيف ليق امنإو ى انباحصأ نم دحأ نع هزاوج ملعآ ال : لاق

 . موقلا ءاهقف ضعب نع كلذك

 ىنعمب هبوث وأ هندب لسغب نأ هيلعآ كلذ لعف وه ناو : هل تلق

 ؟ م ارحجإلا

 ٠ كلذ هيلع نإ ةردقلا عم ىل نييي اذكه : لاق

 ؟ هبرث وآ هندب ىف دمعلا ريغ ىلع هلسغ ق هباصأ نا كلذكو : هل تلق

 ٠ ىدنع ام بسح ىلع معن : لاق

 هبوث نم هفرع وأ هنول ةلازإ ىلع ردقي ملف هلسغ وه نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع مرحي نأ ةرورضلا عضوم ى هل له ، هندب وأ

 ولع ردقب ال ءىش ق هيلع ءىش ال : ليتو ؤ مد هيلعو ؤ معن : لاق

 ٠ هل ١ وز

 امف ث هريغ دجي وهو ث لسغلا دعب بوثلا اذه ىف ىتب نإف : هل تلق
؟ كلذ ىلع قرف امهنيب مآ ءارس هلكآ كلذ نم ءىش هيف سيل
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 موزل ف هيلع فالتخالا لوخد ىنعم ف كلذ نيب ام قرغ ملعألا : لاق

 ء هب ىلوآ ةنكملا عم فالتخالا نم هل جورخلل ناك دنتف وه امآو ص ءازجلا

 هفعض نع هنأ وأ « ىآر نع كلذ ةحابا ى رب ناك ناف هعسي اميف امأو

 نوكي هنأكف اذه ىلعو ث هيلع سأب الغ س هارحتف هباوصل ىرحتلا ىلإ لزن

 ء همارحإ ىريو هاري ال نمم ناك نإو ص برقآ ءازجلا نم ةاجنلا ىلإ
 نم وهف ث هريغل مدوجول هاري ال ام عضوم ف هب لمعف هيف ءازجلا موزلو
 ىرأ ال ىنأل ، هيلع كلذ نم حرج ىسفن فو ع دعبأ هموزل نع ةمالسلا
 ٠ كلذ ىلع اجرخم مثإلا نم هل

 وأ هبوث ىف هلمعتسا ىذلا بيطلا رثأ هيلعو مرحأ نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع همارحإ هل حصي له هلاح ىلع مئاق دمع همارحإل هندب

 ٠ مد هيلعو هل حصي ء معن : لاق

 نول هل قيب مل ىتح لسغ ريغب لاز دن كلذ ناك نإو : هل تلق

 ؟ هلسغي مل نأو هيف مرحي نأ هل له » حير الو

 دحأ نع ىظفح نم ى دؤأ نآ امآ و 0 هماهذ ىلع ىنعم اميف معن : لاق

 نم هيف ىنرضحي هنآ ملعأ ال ىنألا 7 ردقأ الف ائيش نيملسملا ءاهقف نم

 احابم ناك اذإ ءىشلا نآ هزاوج ىلع هب لدتسأ ىذلاو ى هعفرأف ءىش مهلوق

 ضراع نإو دبال ةلعلا كلت عافترابف % ةضراع ةلعل رجح امناو س لصألا ىف

 ٠ كلذ الإ ىنعملا اذه

 ملو ى ءا مدعل وأ عنام هنكمب ملو هلسغ دارأ وه ناك ناف : هل تلق

 مرحي ىذلا هبوث فو . هيلع وهو مرحي نآ هل له ص هلاوز ىلع ردغي

 ؟ كلذ ىلإ رطضاو هريغ هنكمي مل نا هدب

 مد هيلعو ، ىسفن ف ىل عقيو ث ىل سايقلاب هجوتي اميف معن : لاق
 ق ر ظنب ك الف 6 رصي ى ذ دحأ ن .ء رثآ نم هظفح صنأ نآ امآ و 6 ى رظن ق

. كلذ



_ ٧ 

 بيط اهيف سيل ىتلا هبايث نم نيبوث ىلإ دصق وه نإف : هل تلق
 هيلع له ، كلذ دعب ملع مث ، امهيف مرحأو ث كلذ هيف امم امهريغب اطخأف
 ؟ كلذ ق ء ىت

 ءىش الو امهب ملع نيح لاحلا ىف هسفن نع ةردقلا عم امهعزنيلف : لاق

 ىضمي لوق ىلع جرخيو ث ةليل وآ موي امهيف هيلع ىتأ نوكي نأ الإ هيلع
 فالتخالا ىنعم مدلاب ةيدفلا موزل ق هتحلب نآ هيسن هناف 6 ةليلو موب هيلع

 ٠ ىآرلاد

 ؟ كلذ هعم حص نأ دعب امهكرن ناف : هل تلق

 نأ نم ديال هنآكف رذع بغ نم كلذ ناك اذا و ملعأ هللا : لاق

 . مد مزلي

 نوكي ىذلا ام رذع نم امهب ملعلا دعب امهل هكرت ناك نإو : هل تلق
 ؟ كلذ ىق هبلع

 تقولا نه هيلع ىضمي ىتح ملاءس ةيدقلا نم روذعملا وهف : لانت

 ٠ امهموزل ق فالتخال ١ ىنعم هقحلي نأو دىال ٥هدنعف ؤ ه انركذ دق ام امهيغ

 ؟ نايسنلا ىف لوقلا كلذكو : هل تلق

 ٠ كلذ ق ىل نبيب اذكه : ل انت

 ؟ كلذ هنم ناك دق لهجلا ىلع ناك نا و : هل تلق

 هنإ : هيف ليقو ث نيملسملا ضعب لوق ىلع دمعتملاك لهاجلاف : لاق
 ٠ كل ذ ق رظن اق ح ١ ذه ىلع ل دنتسي همي ام لوقل ١ نم ىضم دق و ىس انل أ لثم

حطل وأ بيطلا نم هندب _ ةخسن _ هسفن خمض وه نإف : هل تلق



٨ 

 دسفي له ادمع نول الي ةحئار هل ام هعاونأ نم ذختا هنآ وأ مرحأ نأ دعي هبوت

 ؟ كلذ ىلع همارحإ هيلع

 ىلع ىل نبيب الو ء لب ليق امم هملعأ الف همارحإ داسف امآ : لاق

 ٠ لاحلا ق ةردقلا عم كلذ هبوت ع زنيب نأو 6 ءازجلا هيلع امناو 6 لاح

 ؟ كلذ نكمأ نإ هندب نم هلسغي نأ هيلعو : هل تلتق

 ىلع رثألا مئاق ناك امه هيلع ةردقلا عم كلذ ف نييب امف معن : لاق

 ٠ كلذ ىف رظنيف ٠ ملعآ هللاو س رظنملا ق ىل عقي ام دابق

 له ص هلاح ىلع رذع ريغ نم هكرتف هلسغ ىلع ردق نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع هناح نوكي فيكو ع ءازجملا ىف ةدايز همزات

 امآو 6 ٣٦ هنآ همناإ ق و 6 رغصأ هنأ هلاح ف ىل نيعي ى ذلاف : لااتف

 ٠ كلذ ىلع هل ءازج همثإ ةدايزب ىفكو س الف ءازجلا ىف ةدايز هيلع نوكب نأ

 ىف بيطلا نم ائيسن هريغ دحأ هندب وآ هبوث ىلع لعج نإو : هل هلق
 ؟ كل د نم ع انتمال" ىلع ر دي ملو 6 ةملغ وآ ةلفغ ىلع ةظقي وأ موي

 ء هعم حص ىتم هندب نم كلذ لسخيو ث هبوث عزنيلف سأب الف : لاق
 ىذلا هبوث وأ هندب ىلع ىتيب نأ الإ هيلع ءىش الو لاحلا ف هيلع ردقو
 ث ليللا ىلإ موي وآ س حبصلا ىلإ ةليل ىذميف هيف وهو ، هلسخي مل هيلع
 هل ةيدفلا موزل ف جرخي نأ هبشي كلذ ىلع هنإف ، ةليلو موي ىأر ىلعو
 ٠ كلذ ىف ىل نيب اميف فالتخالا ىنعم

 ىلع الو ، هلسغ ىلع ردقي مل هنآ وأ هب ملعي مل نإف : هل تلق

 ؟ كلذ هيلع ىضمي ىتح هندب نم بوثلا عزني نآ

 لوقلا ىنعم هقحلي نأو دبال هنآ ىلإ رظنلا ىل هجوتي اذكه : لاق

هنأل ، رخآ ىأر ىلع اهموزل ىقبو س ىآر ىلع هيلع اهباجيإب ةيدفلا ف
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 ح هيلع ىضمي تقول هيف طرش الب لاح ىلع مدلاب ليق ولو ك هلعف نم سييل
 ءاج ام ىناعم دايق ىلع ىأرلا ىف باوصلا نم سايقلا ىف جرخي مل

 ٠ هلثم ىف نيملسملا نع

 هبوث علخ الو ث هندب نم هلسغي ملف ملعلا دعب هكرت نإو : هل تلق

 تقول ١ نم هيلع ىضم ام دعي هنأ ال ! ٥ ر دقلا و ناكمإل ١ عضوم ق هلسغ ال و

 ؟ كلذ هنكمي ام ردق رذع ريغ نم ىناوت دن نكلو ، هتركذ دق ام

 رظنيو س ىرآ اميف ءازجلا هيلع قحي نأ نم هل دبالف اذه ىلعف : لاق

 ٠ كلذ ى

 ىذلا هسابل خطلي وأ ، بيطلاب هخطلب نأ ديرب هآر نإف : هل تلق
 ؟ كلذ راكنإ ىلع ةردقلا عضوم ف هل ىضرو ث هيلع ركني ملف هندب ىلع

 دمعلا ىلع هسفن لعف ةل زنمي نوكي هعف ه رمآ نم اذه ىلع ىنإغ : هل لاق

 ٠ كلذ ى

 & هبياس لاز ىتح هكرتو كلذ هيف ىذلا هبوث علخ وه نإف ٠ هل تلتق

 مآ . هما رحإ ف هسبلي نآ هل له . نول الاو فرع رثآ ه_ل قىب ملو

 ؟ كلذ همزيلف ءاملاب لسغلا ىلإ دعب جاتحي

 بهذ دق منملا هب ام نأ ڵ لسغلا ىلإ جاتحي هنآ ىل نييب ال : لاق

 ىظفح فو س كلذ ىرآ ال ىنإ ناهرب ىأآبو ء هلسغ بجي ىنعم ىالف
 ىف ىذلاو ص هريغك هعفرأف نيملسملا نم دحأل هيف ءىش ىلع فقأ مل ىنأ

 ّ ملعآ هللاو س باوصلا ىناعم نم جرخي ال هيف ىلوق نم اذه نآ ىسفن

 ٠ كلذ ىف رظنيلف

 هسبلف داع مث ، كلذ ملخ هنإ مث بيط هيف ابوث سبل نإو : هل تلق
 ام بهذي ال نأ لبق اهلكو س رذع ريغ نم دمعلا ىلع آرارم هسبل مث ، هعلخ مث
؟ رثكآ وأ دح ١ و م اتقم ق ن اك رثكأ مآ دح ١ و ع ١ رج هيلع نوكيأ هي
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 لوق ىلع هيف ج رخيف فالتخالا ىنعم هقحلي امم ىرآ ال ىنإ : لاق

 تاماقملا ىف ناث لوت ىلع هيف جرخيو ث لاح ىلع ءازج ةرم لكل هيلع نإ
 سيلف رفكي ملام هنآ ثلاث لوق ىلع هيف جرخيو ث ءازج مانم لكل هيلع نإ
 ٠ ملعأ هللاو 6 دحاو ءازج الإ كلذ عيمجل هيلع

 ءازجلا هيلع ن نوكيأ هبح هيف سيلو ابيط دمعلا ىلع سم نإو : هل تلت

 ؟ هموزل نم هل جرخم الو لاح ىلع

 ىل نيبب الو س لاح ىلع نيملسملا لوق ىف ءازجلا همزلي ع معن : لات

 ٠ كلذ موزل نم هجرخم

 ىلع زاجآ هنآ وأ 4 مارحإلا دعي هزاجأ آدحأ نأ ملعت لهو : هل تلتق

 ؟ هزاوج هل نيبي له وآ س هسم دمعلا ىلع

 ٠ كلذ ىل نيبي الو _ هزاجأ هلعل آدحأ نآ ملعأ ال : لاق

 ؟ ال مآ ءازج هبلع نوكيأ اطخ هسم ناف : هل تلق

 آرثؤم هاندجو اميف ث ملعأ هللا ريغ نيملسملا ضعب هيف لقي مل : لاق

 سانلا ق ءاج ام ىنعم هقحلي نأ ىسعو

 ؟ هما رحإل ركاذ ريغ هسمف ىسن وه نإف : هل تلق

 جرخيو ةرافكلاب : ليقو ث هيلع ءىش ال هنإ سانلا ف ليق دق : لاق

 هباصأ ىذلا عضوملا نم لزي مل نإ سابللا ف ليق ام هل رذعلا نم هيف

 ٠ كلذ ٤ هب حرص دق ام تقول ١ نم هيلع ىضمي ىنح سمل أي

 حير هيف ءىدن ىلع هملاارحا ق هيلع ىذلا هب وت عضو نا و : هل تلتق

؟ كلذ ةحئار نم ءىش هب قلع نإ ءىش همزلي ه له % بيط
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 نآ امآو ص هيلع ءىش ال ليقو ن امد هيلع نإ ليق دن معن : لاذت

 . مد همزل هيف مرحأ وه نإف ى هل زوجي الف هب مرحي

 نأ ديرب بيطل ١ نم ء ىش سفن ق دمعلا ىلع هعضو ناف : هل تلق

 ءىش هيلع له هي قلعف ةطخلا ىلع ناك وأ ك هحير وآ هنول نم هب قلعي

 ؟ كلذ ىف

 ء دهعلا عضوم ىف آدمع هبيط نمك هارأ اميف اذه ىلع وهف : لاق

 نوكي ام ىنعم ىلع ل دي ام لوقل ١ نم ىضم دتو “& اطخلا عضوم ق أطخو

 ٠ كلذ ىف هيلع

 قلعي ال هنآ هسفن ىف نظي امل كلذ ف هعضول دمعت نإو : هل تلق

 ؟ كلذ نم ءىش هي قلعب نأ هدا مه نكب ملو 6 هنول الو هحير نم هب

 ءىش هب قلعي نأ لمنحي امم هيف هعضو ىلع كلذ ناك ا ذاف : لانق

 ناك نإو 6 ةطخلا جرخم هقررلع مكح جرخي نأ هي_شي هنأكف ءڵ كلذ نم

 ق هربغ هدا رم ناك دننو 4 هدرد مل هقولع ناف دمعلا نم جرخي ال عضولا

 ك هي هتقولع ال ١ لمتحي ال امم ناك نا و ك هي اطخأف هناكمإ زا وج عضورم

 دمعلا ةلزنم ىلا غليب ناك ناو لوألا نم ىندآ ءا زجلا موزل نم هنأكف

 ٠ لاح لك ىف

 نأ يردب ال وه و ابيص وآ رجحلا لبق وأ ادحا حفاص ناف : هل تلق

 ؟ كاذ ىف ءىش هيلع له ى هب قلعف ايبط هيف

 فالتخا نم ىرب ام ركذب لوقلا ىضم دقو اطخلا نم اذه. نإ : لاد

 ٠ ملعأ هللاو ءىنن هيف هيلع نوكي ال نآ اطخلا ف ىنبجعيو ، هبف

 نأ ىردي ال وهو ، بيطلا هيف امم ائيش لمح نإ كلذكو : هل تلق
؟ ءاوس هلكأ هب قلعف ايبط هيف
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 كلذ لثم هنأ هيف ىدنع اميف ى معن : لاقت ٠

 ىلع هئاع و ف هلمحف عضو 1 و | هم ملعي ن ك نإ كل ذكو : هل تلق

 ؟ هب قلعف ءىش هب قلعي ال هنآ هنظ

 هتقولع نم هريغب اطخأف هيف نظي امك نوكب نأ لمتحي امم ناك نإف : لاق
 ةعجارم اذه ىف بجاو هيلع فالتخالا ىنعم لوخد نم جرخي ال نأ رجراف
 رظن نع لوقلا ىف دروأ امناو ، رصب ىذ نع رثآ نم هظفحأ ال ىنإف رظنلا

 ٠ هباوصب ملعأ هللاو

 هلمحغ س هب هتولع الإ هنلمح ىلع لمتحي ال امم ناك ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هب قلعف ءىش ىب قلعي ال نآ ىسع ىسفن قو س هقولع نم ةمالسلا ءاجر

 عضوم ىف هلمح ىلع همادقإ نألا ؤ ىلوآ هب ءازجلا ىرآ ال ىنإف : لاق

 5 هقولعل هلمحل هضرعت فق دمعلا هبسثي هنآك ، هبب هقولع الإ لمتحي ال ام

 دمعلا حارص ىلإ غلبي ملو ٨٧ هي قلعي ال نآ دا رملا ناكو هدرآ مل نإو

 نأ ىسع هسفن ىف : لوقو س ههبشي اذه ىلع ىنعملا ىف هناف س بيطتلا ىف

 ةمالسلا ءاجر ىف الو عفن ةدئاف هيف سيلو ، لاحملا عضرم ف ىب قلعي ال

 ٠ كلذ ىلع هعضوم ريغ ىف هنأل كلانه

 ؟ ال مآ بيطلا ةحكا ر مشب نآ هل زوجيو : هل تلق

 اهقاشنتساب هيلع ناك لعف ناف ، دمعلا ىلع اهمشي ال هنإ ليق دق : لاق

 + 4 : عملم \ ا ل وق ق م د

 هيلع له مش ريغ نم بيطلا حئاور نم ءىش هب جاه نإو : هل هلت
 ؟ كلذ ىف سلاب

 ٠ هعلع ساب ال نأ وجرأ : لاق

؟ ءىش هيلع له اطخلا ىلع همش نإ و : هل تلق
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 نأ نم جرخم هل نوكي ال نأ ىسعو هيلع ءىش ال ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو س ىأرلا ف فالتخالا ىنعم هقحلي

 ؟ ال مأ ناحيرلا مشي نأ هل زوجيو : هل تلق

 سأب الف بيطلا نم سيل هنإ ليقو ث ةيهاركلاب هيف ليق دق : لاق
 .٠ 4ه۔_ ى

 نأ هل زوجي له هندب نم عضوم ف ةحارج هتباصأ نإو : هل تلت
 ؟ ال ما بيطلا نم ءىش اهيف ةقرخ اهيلع ىولب

 ٠ ةيدفلا هيلعو ث هل زوجيف هيلإ رطضي نآ الإ هزاوج ىرأ : لاق

 الو ةيودألا نم بيطلا هيف امب ىوادتلا ىف لوقلا كلذكو : هل تلق

 ؟ قرف

 ٠ كلذ ىف ىل نييب ام بسح ىلع ٠ معن : لاق

 ؟ ال مأ اهريغ وآ ةرورض نم زوجي بيطلا هيف امب لحكلاو : هل هلق

 ٠ ىلولا لثم اذه ىف باوجلاف : لاق

 ؟ ةنيز هيف امب لحكلا رمأ نوكي اذه ىلعو : هل تلق

 نيب ام قرق ىل نيبي الو س نيملسملا لوق ىف كلذك وه معن : لاق
 ٠ كلذ

 ؟ ةنيزلا نم دوسألا لاحكلا و دمثإلاو : هل تلق
 ٠ كلذ ىف ىل نيبي اميف معن : لاق

 ؟ ةنيزملا ىف الو بيط هيف سيل ىذلا و : هل تلق

٠ هب سأب ال : لاق



 ۔ ١٤

 ٢ ةمعطألا نم بيطلا هيف ام لكأ هل زوجيو : هل تل
 نم هريغو نارفعزلا هيف ام لكأ ىف هيلع سأب ال لبق دق : لاق

 . ملعأ هللاو رانلا هسمت ىتح ليقو ث ران هسمت مل نإو س بيطلا

 هندب ىف هطف مرحملل زوجب ال اميف لوقلا ركذ

 ؟ هندب نم مارحإلا دعب هبانتجا هيلع ىذلا امو : هل تلق

 ملقلا حرطو % رفاظأخلا ملقو ٧% هفننو هزجو رعسنلا قلح : لاق

 ٠ كلذ ىف ةرورض ريغل هزرحي وأ هندب نم ائيسث جرخي نآو ع هلتفو

 ؟ هما رحإ ف هيلع دمعلا ىلع مرحي امم هلك ا ذهو :هل تلق

 ٠ ةيدغلا مم هل زوجي هنإف ةرورضلا عضوم ق الإ كلذك وه 6 معن : لاق

 ؛“ل نوكي رذع ريغ نم ناك اذا دمعلا ىلع كلذ لعف همثؤيو : هل تلق

 ؟هيف

 نم هل زوجي ال ام ىنأ دقفو ال فيكو ٠٧ ى رآ اميغ ح معن : ل ات

 ٠ كلذ مرحم

 ، هندب نم هريغ وأ هسأر رعسث علق دمعلا ىلع وه ناف : هل تلق
 ؟ كلذ ىف هيلع نوكي ىذلا ام اثالث وآ نبترعسش رآ ةدحاو

 نيترعسثلا فو ث نيكسم ماعطإ ةرعشلا ف هيلع نإ ليق دق : لاق
 ٠ مد ثدالانثلا فو ح ح نيك :

 علقلا ىف لوقلا لثم عطقملا ىف لوقلاو هماتنم ىف ملق نإف : هل تلق
؟ كلذ ىف قرف امهنيب مآ



 ۔ ١٥

 قرف ملعن الو & ءاوس اميف نبملسملا نم هانفرع ام ىلعف : لاق

 ٠ كلذ ق امهنيب

 رثكأ هيلع نوكيأ ثالث نم رثكأ عطق وأ همانم ف علق ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ مد نم

 ٠ كلذ فق مد نم رثكأ هيلع سيل هنا : ليق دق : لاق

 ؟ هزج وأ هرعست عيمج هماقم ىف قلح ولو : هل تلق

 ٠ دجوي نيملسمل ا لوق ق اذكه : لات

 . ءاوس ندبلا نم هريغو سأرلا رعشو : هل تلتق

 ٠ كلذ ف ىل نجببي اميف ء معن : لانق

 رارم ثالث ىف داز ام ىلا اثالث ماقم لك ف زج وأ ملق ناف : هل تلق
 ٠ عبرأ وآ

 نوكي نأ الإ ، مد نم رثكأ كلذ عيمجل هيلع سيل هنا ليق دق : لاق
 باوصلا نم دعبي الو هؤازج همزليف كلذ لثم هدعب نم ىتأبب مث ءىشل رفك
 . ةرافك ماقم لكب هيلع نإ ليق ول نأ

 ىناثلا مويلا فو ةثالث موي ىف علق وأ دمعلا ىلع زج نإو : هل تلق
 ؟ ةدحاو ةرفك نأ لب

 ليقو ، ةدحاو ةرافك الإ نيملسملا ضعب لوق ف هيلع سيلف : لاق
 ماعطإ ىناثلا مويلا ىتلا ةدحاولا فو ع مد لوألا ثالثلا ف هيلع نإ
 رثكأ همزلي مل دحاو موي ف ليقو س دحأإو ماقم ىف ناك ولو ، نيكسم
 ٠ مد نم

 3 ىرخأ ىنائلا موويلا فو ، هرعت موي ف عطق ناو : هل تلت

؟ امهنم ءىشل رفكي ملو ، ةثلاث امهريغ ثلاثلا مويلا فو



- ١٦ 

 ٠ كلذ ىلع مد همزلي هنا ليق دق : لاق

 اههل رفك اهزج وأ نييلوثخلا نم ةدحاو فنن املك ناك نإف : هل تلت

 ؟ ال مآ مد همزليأ ةثلاث ىرخأ دعب نم فتن مت لاح ق

 ىرخنلا ةثلاثلا هذه فتني نأ لبق نم امهل رفك دق ناك اذاف : لاق

 . هريغ ال نيكسم ماعطإ الإ اذه ىلع اميف هيلع سيلف
 ناك اذا معطلا ريغ هيلع سيلف هرعسث عيمج ىلع ىتأ ولو : هل تلق

 ؟ امهل رفك هندب نم نيترعسث وأ ةرعش فتن وأ زج املك
 ٠ كلذ ىف نيملسملا لوق نم هفرعأ ام دايق ىلع ىدنع اميف معن : لا

 لبق زج وأ علق مت اثالث دحاو ماقم ف عطق وأ زج ناف : هل تلق

 ؟ ماقم ىف نهنم ةدحاو لك نهريغ ىرخآ انالث ىلوثلل رفكي نأ

 نم لوق ىلعو ث امد كلذ عيمجل هيلع نأ ضعب لوق ىف جرخيف : لاق
 ٠ مد اذه ىلع نهنم ترالث لكل نامد هلوق ىلع همزلبف تاماقملاب لوقب

 هلكأ م اتم ف نهنم نيتنثا وأ ةدحاو لك زج وأ علق ناف : هل تلق

 ؟ اهزجي وأ ىرخألا علقي نآ لبن نهنم ءىنل رفكي مل ام ءاوس

 ق نهيلع داز امو 0 لاح ىلع امد ثالثلا ىف هيلع نأل » معن : لاق

 مم لخ دي هنآ ىف فالتخالا هيف جرخي نأ و ديالف رفكب نأ لبق رخآ م اقم

 ٠ ةدح ىلع همزلب هنآ وأ مدلاب ءازجلا ق ىلوذلا

 ةثالث وأ نبم انتم ق وآ ، دحا و م اتتم لكل هم زلب نم لوق ىلع و : هل تلق

 ؟ ة ر افكلا مو زل ق ءا وس هلكأ رفكي نأ ليق

 . نيملسملا لوق ف معن : لاق

 ام اثالث وأ نيتنثا وأ ىلوألا ثالثلا دعب زج وآ ملق وه ناف : هل تلق

؟ نهل رفكي نآ دعب ىلوألا ىف ناك اذإ هيلع نوكي



_ ١٧ 

 ةرافك الإ نيملسملا ضعب لوت ىف هيلع سيل نأ لوتلا ىضم دن : لات
 همزلف تاماقملاب لوقي نم لوق ىلعو ث هريغ ال دحاو مدب هل ءازج ةدحاو

 ماعطإلا ىلاا ءازجلا ىف ةرانفكنا دوعت من مد ىلوذنا ثااتلا ىف اذه ىلع

 ثلالنلا فو نينيكسم نينرعشضشلا قو . نيكسم ماعطإ ةدحا ولا ق هيلع نوكيف

 ٠ مد

 ؟ رثكأ وأ دحاو مانم ف رخذلا ثرزلتلا هذه نكت ناو : هل تلق

 ٠ كلذ ىق ىدنع اذكه : لاق

 علق مث نهل رفكي ملو اثالث علق اذاف ىأرلا اذه ىلعو : هل تلق

 ام نيترم ىف وأ ةرم ىق نيتنثا علق مت ء اهل رفكف رخآ ماقم ىف ةدحاو

 ؟ امهيف هيلع نوكي

 امهنم ةدحاو لكل امهيف هيلع نوكي هنآ اذه ىف ىل عقي ىذلاف : لاق

 دقو ث مد ىأرلا اذه ىلع لوذلا تالاثلا ىلعو ء هريغ ال نيكسم ماعطإ

 ث كلذ ىلع نهنيب اميف ةرافكلاب قرفلا توبث ىف نهعامتجا مدعل اعيمج
 ؟ عضولل ١ ام دهف هن دي نم ة رعش دمعلا ىلع علق ن اف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف امد هيلع نإ : ليق دن : لات
 نم وأ هلصأ نم ةثلاث رجو ننرعضن دمعلا ىلع علقت ناف : هل ثلتت

 ؟ اهثلث نم وأ فصنلا

 هسسفت ىلعو ، هاتآ ام ةراغك مدلاب ءازجلا هيلعو ح ءاوس هلكف : لات

 ٠ ثالث هرعش نم علق نم ةلزنمب هنأل ٥ انج دمعلاب

) > راثآلا بابل _ ٢ م (



 س ١٨

 ةرم ىف اهنم ىقب .ام عطق مث اهصقف ةرعسثلا نم عطق نإو : هل تلق
 ؟ هندب ىف ىهو نينرم وا

 نينرملا فو س نيكسم ماعطإ ةرملا ف هيلع نوخي نأ ىسعف : لاق

 الإ هيلع سيلف دحاو مانم ىف نات نإ ليقو ى مد ثالتلا فو ؤ نينيكسم

 ٠ ةرافك مانم ق لعف لكل هيلعف رتكأ ق ناك ناو ئ دحاو نيكسم ماعطا

 ةرملاو دحاو مانم ف نيترم اهعطت نإف ىأرلا اذه ىلعو : هل تلق

 ؟ رخآ ماقم ىف ةتلاتلا

 ق كلذ لعف هنأ نينيكسم ماعطإ همزلي نآ ٥ دايق ىلع وجرأغ : لاق

 ٠ نيكسم ماعطإ ماقم ف لعف لكل هلوق ىلع هيلعو 6 نيماقم

 ؟ ةدحاو ةرم ق عضاوم هتالت نم اهعطت نإف : هل تلق

 > نيكسم ماعطإ الإ دمعلا ق اذه ىلع همزلي هنآ ملعأ الف : لاقت

 ٠ اهريغ ال ةدحاو ةرعش ف ةدحاو ةرمب ناك امنإ كلذ نأل

 ؟ ءاوس دمعلاو أطخلا ف لوقلاو : هل تلق

 ق امأو 6 نيملسمل ١ ضعب لوق ىلع ةيدفلا موزل ق ح معن : لالت

 وه هنآ وجرأو 6 هيف هيلع ءىن ال آطخلا نا : لبقتو ،\ الف منإل ١

 ٠ ملعأ هللاو 6 حصخلا

 من خإ ال هنآ اطخلا ق فلقلا نيعي ٥هارنو اذه ق كعم ىذلاو : هل تلق

 ؟ لاح ىلع هيف هيلع

 باوصلا نم ٥ارأف ىل نبيب هنأ ملعأ الو ةطخلا ق ىعم اذكه : لاق

٠ ملعأ هللاو كلذ ىلإ



_ ١١ 

 وآ هل زوجي ام ىلع هكحف هندب نم عضوم هب ىحتنا ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هدارم سيلو ، رعس نم ءىش عطق وأ زجنأف ىنعمل كلذك هفنأ رفن

 ٠ ةيدفلاب لبقو ث هيلع ءىس الو أطخلا نم وهف : لان

 ؟ هرفن وأ هكح ىف هل عساولا نع داز دق كلذ ف ناك نإو : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع لوألا نم ىندأ ةرافكلا موزل ف هرأل ىناف : لاق

 ؟ نيعم ريغل كلذ لعف دق ناك نإ كلذكو : هل تلق

 ىف ىقب ام فالتخالا ىنعم نم اجراخ هنارأ ال نكلو 0 معن : لاق

 نكي مل ام هنأكف اذه ىلعو ، لمعلا ىلإ هترئاد نع جرخي مل اطخلا ريبج
 ىلع هنوك نم ةمالسلا ىلع ءانبلا هجو لمتحي ام عضوم ف كلانه دارأ

 ٠ كلذ ىنعم هقحلي نأو دبال % هلعف نم كلذ

 اهلو انتي نآ دا راغ رانب هيلع رم وأ دحأ هيلإ ء اج ١ ذإ و : هل تلت

 65 هنم ائيش وآ ةرعش هيلع تقرحأف ٤٨ هديري ىنعمل ءىش ق اهنم ذخأي وأ

 ؟ كل ذ ق ء ١ رج هيلع له

 ىضم دقو طخلا ىنعم ىلع جرخي امم اذه ىرأ ال ىنإغ : لاق

 لوقي مهضعبو ، كلذ ىف ةيدغلا هيف بجوي نيملسملا ضعب نأب هيف لوقلا
 ٠ كلذ ىف هيلع ءىش ال هنإ هيف

 ىلطصي اذهب هنأ وأ رانلاب ةمعطألا نم اثيسث جلاعي ناك اذاو : هل تلت
 وآ ةرعش هندب نم قرتحاف حير تيهف رخآ ىنعمل اه دت هنأ وأ ك دربلا نم

 ؟ نيثرعىن

 امهنأل ، دحاو امهبف باوجلاو ث اهلبق ىتلا ىلوألا لثم اذهف : لاق
٠ كلذ ىف رظناف ملعآ هللاو ث ىرأ ام ىلع امهنيب قرف الو ، ءاوس ىلع



_ ٢٠ 

 دبالو ص هدارآ ىنعمل رانلا ىف هدي لاخدال دمعت ناك ناف : هل تلق

 ؟هنم مهل

 نم ءىش قرتحاف رانلا ق هدي لاخدال دمعت اذإ هنإ ڵ ليق دت : لاق

 لمتحي ام عضوم ف نوكي نآ اذه لثم ىف ىنبجعيو ى ءازجلا هيلعف هرعس
 ام عضوم قو ، هدرت مل اذإ اطخلا ةلزنمب نوكي نأ اهقرح نم ملسي نأ

 ىنعم ىف دمعلا هبسن ةدارالا ريغ عم نوكي نأ اهنم ملسي نأ لمتحي ال
 عم هل زوجي ال كلذ نم هل دبال ام عضوم فق هناف مثا ق ال ةرافكلا

 ٠ هيلع مثإ الو ص ةيدغلا

 ةرافكلا موزل ىلإ وهف : لاق ث ىنعم ريغل كلذ ناك نإف : هل تلق

 ٠ كلذ ىلع اهنم ملسي نآ لمتحب ال ام عضوم ىف اميس ال برقأ

 نكي ملو هرعش نم ذخأف لمحم وآ ة رجش تحنرم ناف .. هل تلت
 ؟ كلذك .., ٠. ةرمب هدارم

 ىأرلا ىف بهاذملا ضعب ىلع جرخيو هيلع ءىش ال هنإ لينت دق : لاق
 ٠ كلذ ىلع هل ةيدفلا موزل

 هباصأف هريغل وأ هل جئاوحلا نم ائيسث ىناعي ناك نإ كلذكو : هل تلق
 ؟ كلذ

 ٠ كلذ نيب اميف قرف ال ءاوس لوألا و اذه و ث معن : لاق

 هدسج ىلع هديب رمي لعجو ى لغن وأ ضرفل لستغيب ناك نإف : هل تلق
 ؟ دمع ريغ نم كلذك عطقن ١ وآ هرعش نم ء ىت عطقن اف ء امب هك رعق

 . ةيدفلا هيلع نأ هيف جرخيو ع هيلع ءىش ال هنإ : ليق دق : لاق
 ليلحت دنع اذ_ه لثم هئوضو ف هيلع ىرج نإ كلذكو : هل تلق

؟ كلذ ىف قرغ امهنيب مآ هحراوج نم هلسغي ام كرع وآ ، هتيحل



 س ٢١

 ٠ كلذ ىف لاح ىلع امهنيب ام قرف ملعن الو ءاوس امهف : لاق

 ؟ لفن الو ضرف نم ىنعم ريغل هلاسنغا ناك ناف : هل تلق

 نأ ننجيب الو س ءا زجلا هيلع نوكي هنا اذه ىلع هرف لذ دق : لاق

 ىلع هل هموزل ىلا كلانه هيلع فالتخالا ىنعم لوخد نم لاح ىلع جرخي
 ٠ كلذ هب دصت ملام لاح

 وأ لسغلا ف هل ءىزجملا ىلع .داز هنأ الا ىنعمل ناك ناف : هل تلت
 ؟ كر ملا

 هب ديزي امم ملعأ الف هل ءىزجملا ىلع لسغلا ى هديازت امأ : لاق

 رعشلا هب زجي ال امم لصألا ىف ناك اذا هل ابيرقت ءازجلا ىف ىنعم هيلع

 نأ هرعش ف هعم نكمي ال ناك اذاف كرعلا امأو ، بلغألا ىف ملقني الو
 نأ نم برقأ هنآكف ، هلاوحأ نم رثكألا ىف ررحتلا وأ ملقلا نم ملسي

 ٠ كلذ هب دري مل نإو ع هبشتلا ىف دمعلا ىنعم هقحلي

 الا رعشب ملف هيلإ هدي دمف ء هلمح وأ ىبص نم اند ناف : هل تلق

 هيلع نوكيأ ملقنا وآ زجناف هندب نم اهريغ وآ هتيحل نم رعش بذج دتو
 ؟ كلذ ىف ءىش

 ٠ كلذل دمعت دق هنل ء ءازجلا هيلع نإ اذه لثم ىف ليق دق : لاق

 ء دمعلا ىنعمب كلذل ةدارإلا ريغ ىلع نوكي نآ هرمأ نم ااذه ىلع ىل نييب الو

 ىنعم هتحليف ؟طخلا ىنعم ف نوكي نأ ىنعملا ف هبي هنأك لب
 هنوك لامتحا زاوج ىلع لصألا ف هنأل ، هل ةيدغلا موزل ف فالتخالا
 ٠ كلذ نوكيال نأ لمتحي هلعف ةحابا مم اردان

 ؟ همون ىف هريغ دحأ هرعسشث نم ملق وآ زج نإف : هل تلق

. كلذ ىلع هل ةيدفلا موزلب ليقو ص هبلع ءىش ال هنإ لبق دن : لاق



٢٢ 

 ؟ ةظقيل ا ف كلذ ناك نإ و هل تلق

 ىف هسفن نع هعفدي ملف هيف هدارمب ملع هنأ وأ هرمأب ناك ناخ : لاق
 % هب نبعتسيب نأ هنكمأ نمم هريغب ولو لعفلا نبح عف دلا نع ة ردقل ١ عضوم

 ٠ ءأ زجلا هيلعف هكرنف كلذ ىلع ةناعإلا هنم وجربو

 ث هب رمألا مقرأ نأ دعب الإ هدارمب ملعي مل ناك ناف : هل تلق
 هيلع ةبثولا عرسأ هنآ الإ هسفن نع هل عفدلا ىونو ث هب ملع هنأ وآ

 هنم ةلفغ نبح ى ناك وأ هعفد ق ةنكم اهعم هل نكت مل ةعرسب هفطتخاق

 ؟ كلذ ىف

 ةيدفلاب لو ةلا ىنعم هتحب نآ هبشيو هيلع ءىش ال اذه ىلعف : لاق
 ٠ كلذ ىف ىأر ىلع

 نمم ، هريغب الو هتاذ نم هل عنملا ىلع ةردق نكت مل نإف : هل تلق
 راكنإلاو هرجز ىلع ردقي هنآ الا س هعفد ىلع ةناعالا هنم .وجريو هيلع ردقي

 ؟ هيلع ركنن ملو هرجزي ملو هكرتف س هناسلب هيلع

 عدتريف راكنإلاو هل رجزلاب هنع مفدني نآ وجري ناك اذالف : لاق

 نم اجرخم هل ىرآ ال اذه ىلع ىنأكف ث هيلع ةردقلا عضوم ف هكرتف
 ٠ كلذ ىق هل ءازج هبلع ةرافكلا تويث

 نمم هنأ هفرعي ناك ناف ، لاحب هل عنملا نع هزجع ىلعو : هل تلق

 هترثاكمو ث هيلع ةجاحلا ىف ديزي امبر لب ث ريكنلا هعدري الو ىهنلا لبقي ال
 سايإلا مضرم ىف هيلع ركني نأ همزلي له ص هرمآ نم هفرع دق ام ىلع هل

 ؟ كلذ كرت ىلع هلاح نوكي فيكو ث كلذ نع هعوجر نم

 ء فالتخالا ىنعم هبيف جرخي نأ نم دبال نآ وجرأل اذه ىلع ىناف : لاق

 هكرت ىلع ىنعملا ىف هبسثيف تاقث نكي مل اذا هيلع هراكنإ همزلب نم لوق ىلعف
 ىلع هقحليغ هيلع هبجوي ال نم لوق ىلعو س لاح ىلع ءازجلا هيلع نوكي نأ
٠ هل ةيدفلا موزل ف فالتخالا ىنعم هزجع عضوم ق ةدايق



 س ٢٣

 ىلعهل ىهنلا وآ عانتمالا ىلع هفالخو ىقبي نمم ناك نإف : هل تلق

 ؟ هلام وآ هسفن

 ريصو ىهنلا ىلع ىضم ءانث ناف . هرذع دوجول رايخلاي وهف : لانق

 عسوت ءاش نإو 6 عفدلا ق ةرداكملا دنعو عنملا ق امهنيب هللا نم نوكم آ

 ٠ كلذ !ؤ ةيدغلا هيلع نآ جرخيو . هيلع ءىش ١الو هكرتف ةصخرلاب

 لوقلاب ىهنلا ىف ةيقت ىلع ال هعفد نع هزجع عم ناك نإف : هل تلت

 همالك مهفي الا هنأ هفرعي ناك وأ 4 ل احي مالكل ١ ىلع ردقم ال هنآ الا

 ؟ اميهنغل فالتخال

 . هيلع ردقي الام مزلي نآ زوجي الو هرذعب ىلوآ هللاف : لاق

 باطخلا ف هنع ربعي نم ىلع ردقي مل اذإ هفرعي ال ءىشب هملكي نآ الو

 اهنم دبالف هل ىمنلاب ةراثإلا ىلع ردقي ناك نإو هلوق نم همهفي امب
 ء لوبقلا ءاجر عضوم ف لرقلا نم الدب اهبوجو ىلعو اهفرعي نأ ىسع

 اهيلع ردقي مل ناو اهموزل قف فالتخالا ىنعم هقحلي نآو سابإلا مم دبالف
 امآو ح ءىش اهكرت ىف هيلع ءىش الف ح اهتفرعم نع همهف زجع هعم حص وآ

 نآ ىنبجعيو ث لاح ىلع فالتخالا نم جرخي ال نآ وجراف هل ةيدفلا موزل
 ٠ كلذ ىف ءىش هيلع نوكب ال

 ىذأ ةرورضل ال اهنع ءىش صق ىلع دمعت اذا هرفاظآ قو : هل تلق

 ؟ كلذ ى

 ٠ كلذ ىلع هل ءارج ةرافكلا ةبونلا عم هيلعو هير ىصع دق : لات

 ٠ كل ذ ىل نبي ؟ ىه فيكو ؟ ىه ام ٥ رافكل ا هذه و : هل تلق

 قرف الو ءاوس هزجو رعشلا مطق ىف هانركذ ام لثم ىهف : لابق

. مد ةئالثلا ىفو ى نينكسم نيرغظلا ىفو نيكسم ماعطإ دحاولا رفظلا ىفف



_ ٢٤ 

 ؟ ال مآ نيديلا رفاظأ و نيلجرلا رفاظأ نيب قرف له و : هل تلق

 ٠ كلذ نبي ام قرف ملعأ ال : لاق

 . ءا وس امهف ةلعل دوسلل ١ 3 ةحصلا ف هلصأ ىلع ىقب ى ذلا و : هل تلت

 هل ىقبو هرسكي نآ ريغ نم هرافظأ نم ءىش رسكنا ناف : هل تلق

 ؟ اذه ىف ىندفأ همبزي نأ" هل له رفظلا نم ءىشب قلقن

 ائيسث هيف ظفحأ ىندجلآ الف ىقب ام هعم عطق نإف كلذ هل سيل : لاق

 ىنعملا ىف هبسني هنأل نيكسم ماعطإب ءازجلا موزل اجرخم هل ىرأ ال ىنكلو
 ٠ كلذ همزلي هنأب هيف ليق دق وآ اهضعب ةرعشلا نم عطق نم

 ةدايز الب اهزج ف لوقلا لثم رافظألا علق ىف لوقلاو : هل تلق

 ؟ كلذ ىف

 باإوصلا ىناعم ىلع لوقلا نم هجورخ ىل نيي امف ، معن : لاق
 ؟ كلذ ىف

 ىف لو_ةلاك رافظألا ىف مكحلا ىلع لوقلاف ةلمجلا ىلعو : هل تلق

 اذكه لاتق ، لاح ىلع اطخلا ىف الو دمعلا ىف امهنيب اميف قرف الو ، رعشلا

 لاح ىلع امهيف ىل نيبي الف لدتسا لدعلاب قرفلا ىلع اذه ف قحلا روصت
 ىلع مكحلا ىف لدعلاب لدي ام رثألا حيحص قو س قرف الو ءاوس امهنأ الإ
 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ے رظنلا لهآ با و.د

 ؟ كلد ىف ال مآ ءعىطخملا لثم وه وآ دمعتملاك ىسانلاو : هل تلق

 هنأل ءىطخلا نم ىنعملا ىف دشأو دمعتملا نم رذعآ ىسانلاف : لاق
 امنإو هدمعتي مل ءىطخملا و هدارأف ح نايسنلا ىلع دمعلاب لعفلا دصق

لاح لك ىلعو ٨٧ دصق الو ةدأ رإ ريغ ىلع هب أطخأاف هيلإ دصقو هريغ دا رأ



_ ٢٥ 

 موزل ف فالتخالانم هجورخ ىلع لدي ام مهدحأ ىف سيل ناك نإو مهف

 ىسانلا نم رذعلا ىلا برقت ءىطخملاا نإف ، دمعتملا ىوس ام ص هل ةيدفلا

 دمعت نم ىلع الإ هملعأ الف مثإلا امأو ، ءىش هيلع نوكي ال نأ هب ىلوأو
 ٠ لاح ىلع رذع هل نكي ملو

 اذإ هيلع هتوبثو هل ءازجلا موزل ق لهاجلا ىف لوقلا امأو : هل تلق

 مزلي امم هل.زوجي ال امو ، هنيد ف هل زوجي امب هلهج ىلع ائيش ىتأ
 ؟ كلذ هيف

 نيملسملا لوق ضعب ىف هنأ لهاإجملا ىف لوقلا ىضم دق : لاق

 ىف ىل نيبي ىذلاو ث ىسانلا لثم هنأ ءازجلا موزل ف ليقو ، دمعتملاك
 حبق ىف لهاجمااو ، ءازجلا ىف ةمالس برقأو لهاجلا نم رذعأ هنآ ىسانلا

 هدعب ىف ىندأ فالتخالا ىف هموزل نم ةيرم ىلع هلاعفأ ءوس نم هلاوحأ

 هزاوج هنظل هلهج ف كلذ ىتأي امنإ ناك اذا ى ملعلا ىلع دمعتملا نم ةمالس

 5 هبرقب ملو هنم عنتمال هرجح هل ناب ول نأ هسفن ىف ناكو ، هال

 ، عجري ال هنآ هسفن فو ع هلهج ىلع هيتأي امب ىلابي ال هرمأ ف ناك نإو
 دبالف س ءاوس ملعلا ىلع دمعتملاو اذهف عنتمي الف همارح هل ناب ولو

 اذه ىق رظنيف ملعأ هللاو ، كلذ هيف امل امهنايتإ ىلع ءازجلا نم امهل
 ٠ هللاب قيفوتلاو قحلا الإ هنم ذخؤب الو ه_لك

 ىف ىضم امب نحنف ءاوس امهيلع مكحلا ف لوقلا ناك اذإو : هل تلق
 ؟ هيف هلثمب لوقلا ةداعا نع ىفتكن رعشلا

 ٠ ةيرادو مهف ىندآ هل ناك نمل ةرافك كلذ فو : لات

 ف ىقب ىذلا نع لاوسلا ىف ذخألا! ىرآ ىنإف اذه ىلعو : هل تلق

 ىقب دقو ، ىلول هندب ىف هل سيل لعف نم هل عنملا لاصخ نم بابلا اذه
 اذه نع نآلا انأو ندبلا رئاس ىق المجم هتركذ ردق ام اهنم ركذأ نآ ىل

؟ كلذ عيمج حرشب ةدئافلا مامتإل لجأل هقفتلا هجو ىلع لكسأ



٢٦ 

 لا:ؤسلاف ى هنع لسف رمآ ى ءىش نم كلادب امهمو كيآر ىلعف : لاق

 نإ ركذلا لهآ ولآساف ) الهجت لاوزل بجوملا ملعلل ةثروملا هجوألا دحآ نم

 مزلآ هنإف هريغ ال ىلاعت هللا الإ كلذ ميمجب دصقت الو ( نوملعت ال متنك

 لوئسم امهنم لكو ص هباوج ف لوئسملا ىلعو لاحب لئاسلا ىلع لاؤسلا

 ٠ هاضر هيف امل قفوملا هللاو « هركسث قحب بلاطم و هرمأ نع

 وآ هندب نم اعضوم نعط لمعلا ىلع همارحإ ىف وه نإف : هل تلق

 هياصآ رض عفد الو بلج نم هب اه وجري ةدئافل ىنعم ريغلل هامدآف هحرج

 ؟ كلذب هجالع دارأف

 مدلاب ةرافكلاو ةبوتلا هيلعف هبر ىصع دقل لمع ام سئب : لاق

 ٠ لعف ام ءازج

 ىلع ادمع هندب نم رثكآ وأ عضا وم ةثالئ ىمدأ وه نإف : هل تلق

 هل ءازج ةدحاو ةرافك الإ ىأرلا ىف هيلع نوكي ال نأ ىسعف : لاق

 ىف هيلع نأب لوقلا ىنعم ىأرلا ىف هتحمي نأ وجراو ث هريغ ال دحلاو مدب
 امد نوكب رذع ريغ نم دمعلا ىلع هندي نم هامدأا عضوم ق لعف لك

 ٠ ملعآ هللاو

 ء ىشل رفكب نآ ليقت رخآ م اقمب ةرم ق لعف لك ن اك نإ و : هل تلق

 ؟ كلذ نم

 نأب ىآرلا ىف لوقلا ىنعم هقحلي نآ اذه ىلع :وجرآ ال ىناف : لاق

 ةرافك الإ هيلع نوكي ال نأ جرخي نأ ىسعو ث ةرافك مانم ىف ةرم لكل هبلع
٠ ملعأ هللاو رخآلا ىنآب نأ ليق اهنم ءىنشل رفكب مل ام دحاو مدب ةدحاو



_ ٢٧ 

 لعف مث ث ىلوألا ةرملا ىف رفك وه نإف ىأرلا اذه ىلعو : هل هلق

 نوكتأ & نهنم ءىشل وأ وه رفكي نأ لبق تقو ف ةرم لك اثالث اهدعب نم
 ؟ اهريغ ال ة دح ١ و ة ر افك هبلع

 ٠ كلذ ىف ىدنع اذكه : لاق

 ؟ ةدحا:و هنرض نم الا نكب مل عضاوملا كلت ىف هباصأ ام نامك ناو هل تلت

 نكت مل اهنوك ى اهنأل ، ةدحاو ةرافك الإ هيلع نوكي الآ ىسعف : لاق

 ٠ دحاو لعف نم الإ

 مأ ءاوس نايسنلاو اطخلاو لهجلا ىلعو دمعلا ف لوقلاو : هل تل
 ؟ كلذ ىف امهنيب اميف قرف

 هتداعا نع ةيافك هضعب ق نأ وجرأ امي اهيف لوقلا ىضم دق : لاق

 ؟ كلذ ىف

 ؟ كلذ ق هل زوجت ىنعمل هاضرو هامدأف هريغ هحرج نإف : هل تلق

 ٠ كاذو اذه نيب ام قرف ملعأ ال ىنأل ءاوس هلك : لاق

 راكنإلا وآ هل عفدلا نكمأ الو هاضرو هرمأ ريغل ناك نإو : هل تلق

 ؟ كلذ ىف هيلع ةردقلا عضوم ىف هكرتف ث هيلع

 . ةيدفلاب لوق هيف جرخيو ، هيلع ءىش الف ، لوألا ريغ اذهخ : لاق
 ؟ همون ىف كلذ ناك نإو : هل تلق

 نأو دبال هناف ىر ىلعو ملاس ةيدفلا نمو ع روذعملا وهف : لاتق
 لوقلا نوكي نآ ىسعو ث هيلع اهتوبثو ص هل اهموزل ىف فالتخالا ىنعم هقحلي
 ٠ ىلوألا وه هرذعل هيلع ءىش الا هنأب

؟ كلذ لثم ى ا ١ هلعل رطضا رِھ نإو : هل تلق



٢٨ 

 ةيدف هجورخل مدلا ى هيلعو هل زوجيف : لاق .

 دمعيف > هريغلو هسفنل جت ١ وحل ا ءاضق ق ىعسي نأ هل له و : هل تلق

 ، هكفو هطحو هندب نم سآرلا ىوس ام ىلع هملحو هعفرو ءىشلا عضو ف
 لامعألا حابم اذه لاثمآو هزجو هرسكو ديدحلاب ءىنلا ءازجو 6٧ هدشو

 ؟ مئانصلاو

 ملعن الو س هلمعي نآ هل زيجأ دق امم هلك اذه نأل ى معن : لاق

 ال ا لاح ىلع ما رحال ١ ىنعمل م ١ رح هنآب هف لاق نبملسسل ١ ق آدحأ نآ

 نوكي نآ هل ىغبنيف هرتعي نأ هطارفإ ىلع هفاخي امل ةرشابملا نيح فف هت
 ٠ كلذ نم هيقوت ف رذح ىلع

 هلبق نم هقحلي نأ ىنتخي ام لامعألا نم لمعي نآ هل زوجيو : هل هلت
 ؟ حرج وآ نعط

 ٠ كلذ ىف هل هنإ ليق دق معن : لان

 عضوم ق ه رقعف ءىنت هلمع ق هيلع طرفأ ناف هل هزاوج ىلعو : هل تلق

 ؟ هامدآف ةدارإ ريغ ىلع هندب نم

 ٠ ةيدفغل اي هيف لبقو 6 هيلع ء ىش ال و اطخل ١ نم وهف : ل اقت

 ام وآ اموت طبخي وآ العن فصخي وآ ةيوا ر زرحي ناك ١ ذا و : هل تلق

 ؟ ىمدف هزكوف ةلآلا نم هب لمعي ىذلا هيلع طرف ناف & هلاثمأ نم اذه هبشأ

 امهنأل -- دحآو امهيف باوجلاف > لرألا لثم اذ_ه ىرأ ىناف : لاق

 دمعتي ملو ىمدف جرخيف ائيس ديدحلاب عطقي ناك نإ كلذكو : هل تلق

؟ كلذل



_ ٢٩ 

 كلذ ق امهنيب اميف قرف الو ءاوس كاذو اذه نأل معن : لانق ٠

 كلذ ءااثمآو رجش وأ لمحم تحت وأ رجحب رتم نإ كلذكو : هل تلت

 ؟ هامدآفغ هتقحلف

 ٠ كلذ ىف نيبي ا_ميف كلذك وه ي معن : لات

 ةبشخ لثم هلجرب دمعلا ريغ ىلع عدسف ىنتمي ناك اذإو : هل هلت

 ؟ مد اهنم جرخ ىتح رجح وأ

 فالتخالا ىنعم مدلا جورخل مدلا موزل ق جرخي وأ اطخلا نم وهغ

 ءىش اذه لثم ى هيلع نوكي نأ بحن نحنو ص نيملسملا نم ىأرلا ف

 ةكوش هن دي نم ا_مهريغ ق وآ هدب وآ هلج ر ق هنعط نإ و : هل تلق

 ؟ ىمد اهجرخآف اهي ذج 1 و | دمعت نع ال

 ٠ ءاوس اهلبق ىتلا ىلوألا لثم هذهف : لاق

 له شقنلاب جالع ىنا اهجارخإ ف جاتحاو جرخت مل نإو : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع هرمأب هنيعي نآ هريغل له و ى اهسئقني نآ هل

 ٠ كلذ ف نيملسملا لوق نم هانقرع دق ام ىلع امهل عس او هلك معن : لاق

 ؟ كلذل عضوم ا ىف ىمد ناف : هل تلق

 ىمد نإو ع هيلع ءىش الف سشقنلاب عضرلل ا ىمدي نآ دري مل اذاف : لاق

 ضعب لوق ىلعو ث اهجارخإ ف هيلإ جاتحملا ردقلا ىلع اهشقن ف دزي مل اذإ
 ٠ كلذ ق مدب ءادفلا نم هل ديالف نيملسملل ١

 ؟ ىمد عضوملا رصعب الإ اهجارخإ ىلع ردقي مل نإ كلذكو : هل تلق
٠ كلذ ليق دق { معن : لاق



_ ٢٣٢٣٠ 

 ءى عضوملا ىف ىقيي نأ افوخ اهجورخ دعب هرصع نإو : هل تلق
 ؟ كلذ ق ءىش هيلع له ىمدف هداسف ىلع همليف ادم ہصيبف مدلا نم

 ٠ كلذ ىف امد هبلع نأ ليق هنأ وجرأ : لاق

 نا هل له ىمد دق اهجررخ رثأ ىلع عضوملا ناك نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع رصعلاب هنع رفسب

 ٠ كلذ ىف ةيافكلا رادقم ىلع هرصع ى ديزي ال نكلو كلذ هل نإ : لاق

 نم اهجارخإ ىف ةجاحلا ردق ىلع اهسنقن ق داز نإو تلق : هل تلق

 ؟ ىمدغف عضوملا

 عضرم ق لاقو % لاح ىلع ءادفلا همزلب نأب ريدج اذه ىلع وهف : لانق

 ٠ رخآ

 ؟ هجارخإل سقنلاب هجلاعي نآ هل له "السلا نم ءىش هكاسش نإف : هل تلق

 ٠ كلذ ليق دق : لاق

 ؟ مد كلذل عضوملا نم جرخ نإف : هل تلق

 ىف جرخيو ، هجارخإل دمعتي مل اذإ هيلع ءىش ال هنإ ليق دق : لاق
 ٠ كلذ ىف امد هيلع نأ لوقلا ضعب

 ؟ مد جرخغ هندب نم اعضوم اح نإف : هل تلق

 ء ءىش هيلع نكي مل هكح ف دزي ملو هجارخإ دمعتي مل اذإف : لاق

٠ ةيدفلا نم دبالغ ناث لوقت ىلعو



_ ٣١ _ 

 ىنح هع دسف ء ىن ىلع رم وآ هريغ وأ ر ١ دج ىلع آكنا ١ ذإو : هل تلق

 ؟ كلذ ىف ءىن هيلع له ال وآ ىمدف هدلج رنقنا

 ماعلطإف الإو عضوملا ىمد نإ امد دمعنتلا قف هيلع نإ ليق دق : لانق

 هيف جرخيف : ناث لوق ىلعو ص هيلع ءىش الف دمعتي مل نإو ، نيكسم
 ٠ لاح ىلع كلذ هيلع نأ

 ةبادلا ىلع بوكرلا دنع اذه لثم هب عفو نإ كلذكو : هل تلق
 ؟ ءاوس هلكأ اهرهظ ىلع نم لوزنلا وأ

 ٠ كلذ ىف ىل نيهي اذكه : لاق

 ؟ ىمدغ هنعط وأ ءىش هحرج وآ حتف ةبادلا نم عقو نإو : هل تلق

 نم المجم هيف ام ركذب لوقلا ىضم دقو أطخلا نم وهف : لاق
 > ا وسم امهنأل اهلبق ىتلا لثم ةلأسملا هذه ق لوقلاو . ىرج فالتخالا

 ٠ كلذ ىف رظناف ث ملعأ هللاو

 ح هحرارج نم ءىش رسكناو هلصافم نم ءىش ملخنا نإف : هل تلق

 ؟ همرخيف رئابجلا هيلع عضي نأ هل له

 لاح ىلع رظنلا ف ىل نييب هنآ ملعأ الو هل اذه زوجي ليق دت : لاق

 ٠ كلذ ريغ

 هل له ، ليلق ءىشب قلعتم ىقبو هدلج نم ءىش عطقنا نإو : هل تلق

 ه_ذيعي نأ هريغل لهو ، هررض نم افوخ حالصلا رظن ىلع هعطقي نآ
 ؟ كلذ ىلع

 ٠ كلذ امهل نا ليق دق معن : لاقف

؟ ءاودلا نم اهليزب امب ءاودألا جلاعي نآ هل زوجيو : هل تلق



_ ٣٢ 

 بيطلا هيف ام ىلا رطضا نإ هنأ الإ كلذ هل نإ ليتق دق ؤ معن : لاق

 ىول نإو ءادفلا نم هل دبالف ، ةرورضلا عضوم هل هزاوج ىلعف ءىس نم
 ٠ كلذ ق ىرأ ام ىلع كلذكف هدتقتعف ءىنتب هيلع

 اذإ هيلع نهدلا بصي نأ هلجر ىف قش هباصأ اذإ هل لهو : هل تلت

 ىف ةحار هل ناك اذإ هقتنر هل زوجي لهو س بيطلا نم ءىنن هيف سيل ناك

 ؟ كلذ

 ٠ هل ز اج كلذ نإ ليق دق ؤ معن : لاق

 هيلع نمدف همحل ى هقترل دلجل مرخ دنع ةريإ هتقحل نإف : هل تلق

 ؟ كلذ ف ءىش مدلا جورخل

 ريغ ىلع امآو ث همارحإل مد دمعت ىلع مد همزلي نآو ديال : لاق

 ٠ هموزل ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ هبستي هنأكف ههبسثآ ام وأ دمعلا

 ؟ كلذ ىف ءىش هيلعأ ءىقلا هعدر وأ دمع اياقت نإف : هل تلق

 نيملسملا لوق نم هب حرصم ءىش هنيعب اذه ىف ىنرضحي هنأ ملعأ ال : لاق

 دمعلا ريغ ىلعو لاح ىلع ءىش هيلع نآ لاحلا ف ىل دحتي ملو ى هعفرأف
 ء هيف ءازج ال هنأ ىلا اطخلا ىف بهذ نم لوق لمجم ىف لخدي نآو دبالف

 ، ىوادتلا ىنعم ىلع نوكي نأ الإ مهلوق نم هملعأ الف دمعلا ىف امآو
 ملعأ الو ، ضارمألا تاجالعل ةحابإلاب لوقلا ىنعم ةلمج ف لخدي هنإف
 ٠ لاح ىلع ءىش ءادفلا هيف مزلي هنأ اذه لثم ف حرص هنآ

 ةدئاف ريغل وأ ىنعمل هباجتساف هجارخإ دمعنن دق ناك نإو : هل تلق

 ؟ هحيرل قاشنتسا وأ اخ رطل وأ ابرش وأ الكأ ةيودألا نم ء ىشب

 هبلع دمعلا ىف نوكيف بيطلا نم ءىش هيف نوكي نآ الإ معن : لاق
ق ءىش ال نأ امها وقآو كلذك لهجلا ىلعو ك نالوق اطخلا فو ڵ ءادغلا



٢٣٢٣ 

 ىف رظناف ملعأ هللاو ، ءادفلا موزل امهحصأ لهجلا ىلعو ث هيلع أطخلا
 ٠ كلذ عيمج

 ضعب هفنأ ف لخدي نأو هطاخم ليزيو هرخنم كحي نآ هل لهو : هل تلق

 ٠ كلذ هل نإ ليق دق : لاق

 هيف امي خفني نأ د ١ رأ ١ ذإ ٥ ديب هفنأ كسمي نأ هل زرجدو : هل ثلتق

 ؟ طاخملا نم

 ٠ كلذ نم عنمي هجو ىل حضتي هنأ هملعآ ال : لاق

 ؟ كلذ هلعف نم هفنأ ىمد نإف : هل تلق

 ٠ ةيدفلاب ليقو ى هيلع ءىش الف هجارخإل دمعتي مل اذإف : لاق

 بلاغلا ف ىمدي هب ام ردق ىنعم ريغل هكاسما ف داز نإو : هل تلق

 ؟ هملع ىف هرمأ نم

 ٠ ءازجلا هيلع نوكي نآ ىنيجعيب : لاق

 ؟ مد اهنم جرخف اهرقن ىلع دمعتف ةحرق هفنآ ق ناك نإف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ةرافكلا هيلع نإ ليق دق : لاق

 ؟ كلذ ىلع مد اهنم جرخف ًاطاخم وآ ةدم اهنم

 ىنبجعيو س عضوم ريغ ف هيف لوقلا ىضم دتو اطخلا نم وهف : لاق
 هيلع نوكي ال نآ اهجارخإ ق هب ىفتكي ام ىلع دزي مل اذإ لوقلا نم

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ٢ م )



 _ _ ٣٤

 ةدايزلا كلذ ىلع اهنأ هسفن نم هملعي امم ائيش كلذ ىلع داز نإو ءىش
 ٠ ءازجلا هيلع نوكي نأ اهرمأ نم بلاغلا ف ىمدنت

 جرخ ىتح لكألا دنع ةدارإ الب هسارضأب هناسل عطقت ناو : هل تلق

 ؟ مدلا

 اذه ىلع هل دبال هنآ ىدنع اميفو ث هيلع ءىنال هنإ ليق دق : لاق

 ٠ لاح ىلع هل ةب دغلل موزل ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم

 دنع همف نم امهريغ ق وآ هتثل ىف وأ هناسل ق هنعط نإو : هل تلق

 ؟ كلذ دمعتي ملو ىمدف هلكأ

 امهنأل دحاو امهيف باوجلاو اهلبق ىتلاو هذه نيب قرف ال : لاق

 ٠ ءاوس

 لكذلا دعب ماعطظطل ١ نم هنانسأ ني ا_م للخي نأ هل زوجبو : هل تلق

 ؟ ال مآ

 جرخ نإ ءىش الف هتثل ىمدي نأ ىقتيف لادخلا هل زوج دق : لاق
 ٠ كلذ ىلع ىأرلا ق ء! زجااب لوق هيق جرخيو 6 ىأر ىلع ءىش

 ؟ كلذ ىلع ىمدف ائيش هلالخ ف داز نإف : هل تلق

 ٠ كلذ ىلع مد همزلي هنآ نيملسملا لوق ىفف : لاق

 ؟ لالخلا ق ةدايزلا هذه دح اهمو : هل تلق

 رادقم زواج اذإف اهيف لوقلا نم مدقت ام ىنعم ىلعف : لاق

 ىف ىنبجعي ناك دقو س داز دقف لق ولو ائيسث لالخلا ىف ءىزتجي هب ام
 كلاذ ىمدب هب ام ردقب نوكب نآ ءازجلا موزل بيرقت ىنعملا اذه لثم

٠ كلذ ىف ةدايزلا ةلعلا اهيف هرمأ نم هيلع بلاغلا ف هتثل نم عضوملا



_ ٢٣٥ 

 ؟ ك .7 نأ هل زجي له و : هل تلق

 دمعني ملو م د همغ نم جرخ ناف 5 هل كلذ ز ١ رجي ليق دمف : ل انن

 هجورخل هيف مدلاب ليقو ى هيلع ءىنن الف هكاوس ف دزي ملو ، هجارخإل
 ٠ لاح ىلع

 ءىنت هيلع لهم 5 هداسفل هننثل نم مدلا جورخب ىلتبا ناغ : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع هجورخ

 ٠ هيلع ءىش ال : لاق

 عرسي نآ هل له هب لرطي هجورخ ىلع هنداع نم ناك نإ و : هل ثلتق

 ؟ كلذ هل سيل مأ هل صملاب هتدام عطق ىف

 ءاهقف نم دحآ نع هل صنلاب هظفحأ ءىن اذه ف-ىنرضحي ال : لاق

 سيلو ء هلاح ىلع هكرت ةلاح ىف ه_ذكمي ناك نإ ىنبجعيو 0 هعفرأف نيملسمل ١

 هكرتي نأ هرض هقحلي نأ نم ةفاخم ىلع نكي ملو ةرضم لاحلا ى هيلع

 ء دمعلاب هجارخإ ريغ ءىشب هعطق ىلع ليحتسي وأ ، هسفنب عطقني ىتح
 نم هزاوجب لوقلاف ةرضملا نرك هكرت ىلع فاخ وآ ىنعمل ه_نكمي مل نإو
 عطق ق ءاج ام ىناعمل باوصلا نم دعبب ال هريغب هل سايبتلا قيرط

 نم هزاجآ نم لوت ق ةكوسنلا نعط رثإ ىلع رصعلاب هجورخ دعب هتدام
 ٠ كلذ ق رظناف ملعأ هللاو 6 نبملسملا

 دق هنأ الإ هسفن ىلع ةرضم هكرت نم فاخي ال ناك اذإف : هل تلق
 د_معتب نأ هعاطقنا ليق ا_هترف هفوخ عم هل زوجي له ةالص ضرف هرضح

 ٠ كلذ لجخلل هغا رفس ١

 هع اطقنال هجلاعب نأ ىنبجعبيو ةحابإ الو عنمب هيف ليق هنأ ملعآ ال : لاق

 هرضح ام توفب الإ هعاطقنا نم سيآ و هنكمي مل نإ و ،هيلع ردق نإ هجارخا ريغب
ء هل صملاب هغارفتسا ف هجورخ دعب هيلع سأب ال نأ وجرأف س ضرفلا نم



. ٣٦ 

 ىف هجورخ دعب هغارفتسا زاجأ نم لوق رهاظ ليلدب ءىن نم ههبستأ امب وأ
 ىنعمل هزاوج نوكي نآ ىسعو س هجارخإل "السلا نم هكاس ام سنقن ةجلاعم

 لحم نع هنوك ىف هلاصفنا ىنعمل وأ ، عضوملا ىف هئاقب ىلع هررض ةفاخم
 ، هريغ ال ىنعملا اذهل هزاوج لاحلا ىف ىل هجوتي امم هنإف ملعأ هللاو ث هنوك

 لوقلا قلطآت امنإو س هلوق ىف اذه نم ءىنتب حرصي ملغ وه امأو
 ىف هداسفب لقآ مل لاح ىلع هجورخ دعب هلوق ىلع هغارفتسا ف ةزاجإلاب
 هللاو س ىأرلا اذه ىنام نم الو ڵ باوصلا نم هجورخب الو س ىأرلا

 . ملعأ

 عكريف فوطي نأ ىلاو ث هبارسنو هماعط ىلا جاتحي هنإف : هل تلق
 هع زفتسي نأ هل سيلأ ةراهطلاو ةحار دجي ملو لاسف هيلع رجفنا دننو « ىعسيو

 برنشيغ لكايو ث ءايسألاا هده لمعيف هجارخإ ف ههبستآ امب وآ هل صملاب
 ؟ ةراهط ىلع

 ٠٧ ةرورض عضوم هنأك اذه ىلع 5 رآ ىنأل هل زوجي نأ وجرأف : لاق

 هغرفتسا امنإو . هجارخإ ىلا.. دمعني مل هنل ءادف هيلع نإ لوقأ الو

 ٠ ةرورض هجورخل

 ؟ هجرخي نآ هل زوجي له س ج رخي مل ناك نإ و : هل تلق

 ٠ كلذ زاوج ملعأ ال دارأ هلعل ملعأ : لاق

 جلاعي نأ هل زوجب له ء دها ذأ هلانو هرض هسم دق ناك نإو : هل تلق

 ؟ كلذ لاثمآو هل صملاب هجارخإ ف

 ء حص نإ اهب هل سايقلا ف ةجاحلا لثم نوكي نآ وجرأف : لاق
 ٠ كلذ نم دعي ال نأ ىسعو

؟ ال مأ اهيلإ ضرم هرطضا نإ مجتحي نآ هل زوجيو : هل تلق



_ ٣٧ 

 ىنعمل ةيدفلا عم ةلاحإلاب لوقلاو فالتخالاب اهزاوج ف ليق دق : لاق
 ٠ ملعأ هللاو حصأ ةرورضلا

 هسفن نع هليزب نأ هل له هسارضآ نم ءىش هاذآ ا ذاو : هل تلق

 ؟ ملقلاب

 ٠ هل كلذ زا وج نبملسملا نع رثألا ىف ان دجو دق : لاق

 ؟ كلذ لجآ نم مد جرخ ناف : هل تلق

 جورخ نم هرمأ نم هيلع بلاغلا ف دبال هلا وزل هجالع ف ناك اذإ : لان
 لمتحي ام لاح ىلا لزن نإو ح ءا دغلا. هيلع هجورخ ق نآ ىل عقيف 6 مدلا

 ٠ كلذ ق لوقلا ىضم دقو ح ىرن ام ىلع "اطخلا ةلزنمب وهف ىمدف

 جارخلا .وأ لمدلا وآ تالبيبدلا و ريزانخلا نم ءىشب ىلتبا نإو : هل تلق

 عضيملاب هت شي نأ دملا نم اهنم ءىش فق عمتجا اذإ هل له كلذ لاثمأ وأ

 هديب هيلع حسمي نآ هل لهو 0© جرخيل ءىشب وأ ةقرخب وآ ههيشآ. امي وآ

 ؟ هرضيف هيغ ءىش ىقبيب الئل هرصعيف

 ههبش !امو لمدلا ق ةزاجإلاب حرص دقو “ ىنعمب هلك اذه نإ : لاق

 6 لاح ىلع ءايشألا هذ_ه نبب ام قرف ىل نيبب الو % هلثم وهف ءىن نم

 ىنعملاب ىتآي هناف هيف رظناف ع حورقلا ىف اذ_هھ لثم زاوجب ليق هنآ وجرأو

 ٠ كاذ عبمج ىلع

 ؟ م د دملا عم جرخ ناف : هل تلق

 ٠ هجا رخإ ىلع دمعتي مل ١ ذا هبلع ءىش ال نأ وجراف : لاق

؟ كلذل رصعل ١ عم الا ح رخي مل ن اك ناف : هل تلتق



_ ٢٣٨ 

 ىف دزب ملو دملا جارخا ىلا دصق امنإو ى هجارخال دهعتيمل اذاف : لاق

 ىنبجديف انآ امآو ئ ةيدغل ١ موزل ق فاانتخال ١ ىنعم هقحلب نآ ىسعف ٨٧ هرصع

 ٠ كلذ ىف ءىش هيلع نركي ال نأ

 هبق مزلي اهم ءىشب ىوا دنف هندب ق ضرم هد ناك ناف : هل تلق

 ؟ ةرورض ممعت وأ قلحف هسيآر نم ىذأ هب ناك وآ ك ءازجلا

 ريخم ) كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدقفف ( : ىلاعت هللا لاق : لاق

 ىلع هل زاج هب ىدتفاو اهنم هراتخا ءىش ىأو هجوألا هذه نيب ا_هيف
 ٠ كلذ هازجاخ اذه ىف ىلاعت هللا لوقل ليوأتلا نم ليق ام حصأ

 ؟ كلذ ىلاعت هلوق ليوأت ف اذه ريغب ليق لهو : هل تلق

 ء ماعطإلاف دجي مل نإف ى كسنلاب ةيدغلا هيلع نإ ليق دق معن : لاق
 اميق ريخم كينلا دجي مل ١ ذا هنأ ثلاث لوق قو 6 مايصلاف ردقب مل ناغ

 ٠ كلذ ق رييختلا ىلع “لدب باتكلا رهاظو 4 مايصلا و ماعطإلا ننجب

 اهناف امهي ىنربخآ ةثالثلا هوجولا هذه. ىنعم امو : هل تلق

 ؟ كلذ نم دبالف ليوأن ىلا ةجانحم ىهف اهلامجإ ىلعو ةلمجم

 مايآ ةتالث مايصلا نأ هللا همحر ديز نب رباج لرق ىفق معن : لاق

 مايص هيلع نإ ليقو ةرشع ىلا نيكاسم ةتس ماعطإ ةقدصلاو ، ةتس ىلا

 معطتف حبذت ةاش ك_ ...نلا و 4 نيكاسم ةتس ماعطإ وأ ؤ مايآ ةئالث

 ٠ ءارقفلا

 ؟ كل ذ نوكب نبأ و : هل تلت

 امأو ث ةكمب الإ نانوكي ال امهنإ ماعطإلاو حبذلا ف ليق دق : لاق
 اهريغر ة_كمي ماعطالا زوجب ليقو 6 هازجأ ناك ام ثيبحقف مايصلا

٠ ملعآ هللاو 6 مايصل ١ لثم



_ ٣٨٩ _ 

 نأ زوجي هاذأ ىلعو ث ىذألا نم سأرلا ىف لمقلا ةرثتو : هل تلق
 ؟ ىدتفيف هسآر قلحي

 ٠ ةزجع نب بعك ثيدح ف ةنسلا وأ باتكلا ليلدب معن : لاتق

 ؟ هح رطيف هندب نم وآ هبايث نم هذخأي وآ هلتقي نا هل زوجي له و : هل تلق

 ٠ كلذ هل زوجب ال هنا ليق دق : لاق

 نآ هب ديرب نخاس ءامب هندب وأ هبوث لسغي نآ هل لهو : هل تلق
 ؟ امهنم طقسيف هنه وي وأ هلتننب

 ٠ كلذ هل سيل نأ ليق دق : لاق

 رانلا رح ىلع وآ س سمشلا ىف هبوث لعجي نأ هل سيلآ كلذكو : هل تلق
 ؟ كلذ لجأل

 الإ رانلا ف ىل نيبي هنآ ملعآ الو ، سمشلا ىف ليق اذكه : لاق

 ٠ كلذ

 ؟ هبوث ىف هلعجيف هندب نم هذخأي نآ هل له و : هل تلق

 ٠ كلذ هل نإ ليق دق : لاق

 هكلهأف هلتقي امم اذه لاثمأ نم ًائيسث لعف وأ هلتق وه نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ق 7 ىش هيلع له ( هب

 ُ م اعط نم ة_مةل ليقو ف م اعط نم ةضبق هبلع نإ ليق دق © معن : لاق

 ٠ اهنم ريخ رهف اهنع معطأ ام ليقو ّ ري ةيح ليقو . ة رمت ليقو

؟ أطخلا و دمعلا نيب قرف له و : هل تلق
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 ءا زجل ١ م زلب ام ىنعم ق اذ_ه لثم ق امهنبب ام قرف ملعأ ال : لاق

 ٠ كلذ ىف ليق ام دحآ ىلع

 ؟ هلتقب وأ هحرطيف هنبوث وأ هندب نم هليزي نأ هريغ رمأ نإو : هل تلق

 ٨٧ اذ_ھ لتم ف هلعفو هرمأ نجي ام قرف لاح ىلع ىل نبيب ال : لاق

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو

 ق ناك وآ هنرضح ريغ ق وأ هم ي ق هرمأ ريغي ناك ناف : هل تلق

 ؟ كلذ لعف ىتح هبر ري مل هنأ الإ هنرضح ىلع ةظقي

 ٠ كلذ ق هيلع ءىش ال : لان

 ق هل عنملا كرنخ هلعف نبح هي ملعو الحم لعافلا ناك اذاو : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع ةردقلا عضرم

 سأب الف الإو عفن هيف هل ناك نإ هل عنملاب رمؤي هنإ ليتق دق : لاق
 ؟ كلذ ىف هيلع

 هكرت ف ءازجلا هيلع نوكيأ عفن هلعف نم كلذ ىق هل ناك اذإ و : هل تلق

 ؟ هبوثو هندب نيب قرغ له و ص هلتنت وآ هحرط نم منملا

 ءازجلا موزل نم هل جرخم ال هنأ يسفن ق ىذلاو 6 ملعأ هللا : لات

 6 ءا وسى بوثلا و ندبلاو كلذ ىلع ةردقلا عضوم ق هل عنملا هكرت ىلع كل انه

 ٠ ملعأ هللا و ء امهنيب ام قرف اذ_ه لثم ق نيمي الو

 بيطت وأ ، ادعاصف هرافظأ نم ةثالث صقو هسأر قلح نإف : هل تلق

 ادماع همارح ىف بايثلا نم هل لحي ال ام سبلو ث هندب ىمدآو نيزتو

 اذه ميمجل هيزجرأ س هلتق وأ هحرطف هندب نم رآ هبوث نم لمقلا ذخأو

؟ ةدح ىلع ةرافك اذه نم ءىش لك ى هيلع مأ ةدحاو ةرافك
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 ىل نيبي الف رخآ ءىش لمقلاو اذه لثم ىف لوقلا ىضم دق : لاق

 ىلع اهنم جراخ هنأل ، هلبق اميف ةروكذملا ءايشألا هذه ف هلوخد

 ف هنأكو . امهقتارتفال ا۔_هعم عمجي نآ حصي الغ هجورخ ىلعو 5 لاح

 اهيف جرخيف فرزااتخاا ىنعم هل اهب ءا زجلا موزل غ هقحلي نأ هيسنشي كلت

 ناك اهموزل هب ا_م فالتخال ةرافك اهنم لعف لكل هيلع نآ ضعب لونت ىلع
 ٠ ءارس هلكف رثكأ وآ دحاو ماقم ىف اهعوقو

 ةرافك ماقم لكل اهيف هيلع نوكي نآ اهيف جرخيف : ناث لوق ىلعو
 ٠ ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيلف دحار ماقم ىف هلك هل ناك نإو

 ةرافك الإ كلذ عيمجل هيلع نوكي ال نأ جرخيف : ثلاث لوق ىلعو
 ا_ه تارافكلا ىف اهقافتال قرف الف رثكأ وآ ماقم ىف اهعوقو ناك ةدحاو

 اذه ى رظنيف ملعأ هللاو رخآلا ىتأب نآ لبق اهنم ءىشل رفك نكي مل
 ٠ هلك

 ىف هطفب نأ ةكم همودق ىلع مرحملا هب رمؤب امبف لوقلا
 هفاوطو ةلوصو ودب

 6 وعدي ميو لعفي ١ ذامو 6 عنصي فيك ةكم مدق ١ ذإ مرحم ١ و : هل تلق

 اعتمتم وأ ناك آدرفم لجو زع هبرل لمعي ءىش ىأو س هلوخد دنعو هفارط ى

 ؟ نراق وأ

 رقتساو ء هاصع ىقلأف اهب لزنو ةكم مدق اذإ هب رمؤي ىذلاق : لاق

 وآ ح لاحلا ق باحصأ هل ناك نآ هياحصأآو هبف نوكب اهنم عضوم ق

 هيف نماب زرح ى هلام عايضلا نم زرحأو هتماقإ مايأ اهيف ماد ام
 ءاملا ىلا لمعب نأ هرفس ق هلام بصن نم هندب حارتسا و هيلع كلانه هيف

 بوثلاو ندبلا ةراهط عم ءوض لاف الاو لضفأ وهف هنكمأ نإ لسىتغيق

 ةنيكسلا هيلعو همارحا ىبوث ف "رمي مث ، لاح ىلع هفاوط ىف امهنم دبال
امو ىلاعت هللا الا ءىش لك نم بلقلا غراف 6 تيبلا ىلا ادصاق راقولاو
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 ممو ، هناطلس ق كلذ لج هتعاط نم هددصب ناكو 6 هنآشنم هبلع ليق دق

 ىلا رميف ةبيسن ىنب باب نم هيلا لخدي نآ دجسملا هلوخد ىف رمؤيف كلذ
 نإو ماخرلا هعنمي ملو ردق نإ هملتسيف ماقملاو مزمز نيب نم رجحلا
 راسثأو ث هيلع ههجوب البقم هلايح فقو سانلل ةمحازملاب الإ ردقت مل

 ٠ كلذ هازجآو ءاعدلا نم هل هللا حتف امب اعدو ء هيلا هديب

 مىحيب هبو ث ع ۔ م اب د اديب ع ارب راب رج : نم خب هيو « عامجالاب فاوطلاب اديب هثأ ق عازن الب ا لا ا ,.

 حتف اهبوعديو بابلا دنعو ، نكر لك عم آثالث هللا ربكي امزج لاح ىلع
 ىضقف مزمز ىناب مت 6 هطاوسنأ نم ةرم لك ىف ناكرألا نيب اميف هل هللا

 عكريف ميهاربا ماقم ىلا عجري ابص هسأر ىلعو ابرش اهئام نم هرطو

 افدلا ىلا جرخي مت ئ رجحلا نكر دنع هل ىلاعت هللا حتف ا_هب وعديو

 آديب رمآ امك تا رم عبس افصلا و ةورملا نم اميف ىعسيف افصلا باب نم

 ٠ قفوملا هللاو ةورملاب متخيو افصلاب

 هل ىغبني ام ةفرعم ىلا ديرملا هب غلبي الو لمجم اذه نإ : هل تلق
 هعدف لصتي نأ نم هبوجو ىلع هقح ى دبالف لمعلاو لوقلا نم
 هحوضو ةدشل هارب ىتح هل هحرشآو س المجم لوقلاب هبف باطخلا نم
 ليوأتلا ىلا هفشك ىف هيلا ةجاحلا ىعاودل رطضا دنف المعو الوق هفرعيف

 ىغبنيو ى هلعفي نآ هب رمؤي ام هل نيبو ، ليصفتلا هجو ىلع هفستكب هل دجف
 ىعسي نأ ىلا مرحلا هلوخد لوآ نم هلمعي نأ هل بحتسيو هلوتتي نآ هل
 ؟كلذ ىف هل عرشاو ةورملاو افصلا نيب

 نم هيف عرشن نحنو نايبلا نم هبوجو ىلع هقح فق دبال معن : لاق
 ةيؤرلا دنع لوقلا نم هب وعديف لاقي نأ رمؤي ىذلا نأ هربخأ ىنكلو ع نآلا
 ىق ناكرألا نيب اميف هدعبو لوخدلا دنع اهدعبو لوصولا لبق تيبلل
 نيفلاخملا نم مهريغو نيملسملا راثآ ىف هاندجو ام ىلع دبال فاوطلا سفن
ءىزحي اهب هيف ناتيإلا عم هب سأب الو ، ناصقنلا ء ةدايزلا هقحلت نأ نم
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 ءاعدلا نم ركذلا ىف نسحتسنو ث هيلا ليمن ىذلا ىدؤن هتح بجاول نحنو

 : مرحلا لخد اذإ لوقي نآ هيلع لدنو ع هب لمعن نأ

 ء رانلا ىلع ىرشبو ىمدو ىمحل مرحف كنمآو كمرح اذ_ه نا مهللا

 ص كتعاط لهآو كئا_يلوأ نم ىنلعجاو ص كدابع ثعبت موي كباذع نم ىنمآو

 رجحلا لبقتسي مل ام اهعطقب الو ؤ آرئاسو آتفاو ةيبلتلا نم رثكيو

 . هرخآ ىآر ىلع ةبعكلا ىري وأ ، هملستيف

 ح هلادب امب اعدو اثالث ربك هيلا رظنو تيبلا ىتآ اذإف لاح لك ىلعو
 اذه كتيب دز مهللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقب نأ هل بحتسيو
 هجح نمم همركو هقرو همظع نم دزو ث ةباهمو اميركتو اميظعتو اعيرشت
 ٠ نيحلاصلا كدابع نم آريو اناميإو اميركت هرمنعا 9

 هلجر مدقي نأ هل بحنتنسيف لرخدلا دارآو ىقارعلا بابلا لصو ١ ذاف

 مالسلا كنمو مالسلا تنأ "مهللا : لوقي مث ع لامشلا رخؤيو ث ىنميلا
 رفغا "مهللا ع مالسلا راد انلخدأو ، مالسلاب انيحف ع مالسلا عجري كيلإو
 ٠ كتمحر با وبأ ىنلخدآو ح ىبونذ ىل

 حتف امب وعدبو تيبلا ىلا ىشمي وهو اثالث ربك دجسملا لخد اذإف

 كدلب دلبلاو ، كدبع انآو ىبر تنآ مهللا : لرقي نأ كلذ نمو ث هل هللا

 ابضار كرمأل اعبتم كتعاط مامتاو كاضر بلطآ تئج ث كتيب تيبلاو

 ريجتسملا فئاخلا ءاعد كوعدآو ث ريقفلا سابلا ةلأسم كلأسأ ڵ كردتب

 ڵ، كباذع نم قفشملا ڵ كتبوقع نم فئاخلا س كرمأ ملستسملا ؤ كيلإ رطضملا

 ىننيعت ناو ث كترفغمب ىلع دوجت ناو كرفع ميظعب ىنلبقتسشت نأ كلأسأ

 ٠ كخذئارف ءادآ ىلع

 ، هربكيو هحب سيو هللهيو هللا دمحي مث : هرثآ ىلع مهضعب لاتقو
 نينمؤمللو هينذل رمغتسيو 4 ملسو هبلع هللاا ىلص ىبنلا ىلع ىلصبو

ىنغلب ىذلا هلل دمحلا : لاقت ما رحاا تيبلا ةبعكلا نم اند اذاف تانمؤملاو



_ :٤4 

 ىدهو .اكرابم هلعجو ث انمأو سانلل ةباثم هلعج ىذلا ء مارحلا هتيب

 ٠ نيملاعلل

 فعضو ح ىبونذ ترثك مهللا : لوقب نأ هل ىعبنبيف رجحلا لصو ١ ذاه

 رفغتو ، ىتبوت لبقت نآ ىكسانم لوأ ىف اذه ىماقتم ىف كلآسأف ، ىلمع

 ٠ ىرزو ىنع طحتو ي ىتثيطخ نع زواجتتو ى ىبونذ

 ء هيلع ىنميلا هديب حسميف عضاوت ف هملتسي نأ رمؤيف كلذ دعبو
 كيلإ مهللا : لوقيغ « هبر ىلا عرضتيو ماحزلا هعنمي ملو ردق نإ هلبقيو
 ىتبتر كاكف ىتزئاج لعجاف ، ىتبغر تمظع كدنع اميفو ، ىدي تطسب
 ٠ ىترخآو ىا_يند ف ىندعسأو ص رانلا نم

 هللهيو ث هللا دمحيخ هلابح فقي مث هيلع مث : ةدايز مهضعب لاقو

 6 ميظعلا ىلعلا هللاي الإ ةوق الو لوح ال لوق نم رثكيو 6 هربكيو هحيسيو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا ىلع ىلصيو

 لوقلا نم ةدايزلا هذه فق هتركذ ىذلا اذه نع ىنربخآ : هل تلق

 ىتدافإ لجعو ع ركذلا ةدايزب لضفلا ةدايز ف ةبغر هب ىل نألا هظفلب
 ه كلذ نايب نم ىل دبالف ء هيلا ىجايتحال هبلع صيرح ىنإف

 ناحبسو ث هللا الإ هلإ الو س هلل دمحلا : لوقي نآ وه ، معن .: لاق

 هللا ىلصو ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ث ربكأ هللاو هللا
 هلمعي .هنأ ىون فوطي نأ دارأ اذإف ، ملسو هلآو ىبنلا . دمحم ىلع
 ىرب ال ىتح رجحلا نكرب .ذالو ث هبر ىلا ةبرق ، هطاوشأ ىف قحي امك

 نإف ، نكرلا نع .اجراخ هندب نم ءىش ىقبب الئل هبلع لبقأ امهم بابلا
 . هراسي ىلع تيبلا لعجيف دعبو ع هندب عيمجب هفوطيف هغرفتسي نآ هيلع
 اثيدصتو ى كب اناميإ كلأسأ ىنا مهللا ، ربكأ هللا و ث هللا الا هلإ ال : لوقيو
 كيبن ةنسو كتنسل اعابتاو ث كتيبوبرب ارارقاو كدمعب ءافوو ، كباتكب
٠ ملسو هيلع هلل ١ ىلص دمحم
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 » هللا ناحبس : لوتي وهو ىشميف هنيمي ىلع فاوطلا ف ذخأي مث
 ىلعلا هللاب الإ ةرق الو لوح الو ربكآ هللاو هلما الإ هلإ الو ى هلل دمحلاو
 اثالث ريك بابلا غلب اذإف ى ملسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو ء ميظعلا

 نم انلعجاو ص انسفنآ رش انقو ؤ انبونذ اذل رفغا مهللا : لوقيو

 ام رخآ ىلا هربكيو هللهيو:هدمحيو هللا حبسي وهو ىنمي مث س نيحلغملا
 ٠ هانركذ

 دنع ةحارلا كلأسأ ىنإ مهللا : لوقيو اثالث ربك بازيملا غلب اذإف
 : وهو ىشمي مث ، باذعلا نم ةاجنلاو باسحلا دنع ريسيتلاو وفعلاو توملا
 : ٠ هانركذ امك ىبنلا ىلع ىلصيو لقوحيو ربكيو للهيو دمحيو حبسي

 هيلع ردق نا هملتسبب نأ دعبا اثالث ربكيغ ىناميلا نكرلا غلب اذإف
 :رقفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ىنإ مهللا : لوقيو ث هيلا هديب راشآ الإو
 انبر ةرخآلاو ايندلا ىف ىزخلا فتومو ث ربقلا باذعو ردصلا قيضو

 محرأ اب رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف اذنتأ

 ٠ نيمحارلا

 ديمحتل ١ حيبستل ١ نم ىضم اميف هل تفصو ام لوقي وهو ىشمي مث

 ء ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا ةلقوحلاو ريبكتلا و ليلهتلا و

 غلب اذاف ، اهلك ن ناكرألا نيب اميف ىشملا دنع لاقي امم هنإف

 مامتلا ةالاوم ١ نهب تآيلف 6 هربغ ىرخآ ن ةنس هيلع ىقبو هطوسش لمك رجحلا

 طو شل ةبرذ لك ىف لمعي اميف لوقي رجحلا ىلا رجحلا نم طاوشأ ةعبس
 ىناميلا نكرلاو رجحلا مالتسا ق ىتح قرف الو ح هرف لعف ام لثم نهنم

 ىذؤبي الو 6 اهليتقق هيبلا اهدرو هديي امهيلإ راشأ الاو ح ةرم لك ق

 ١ دح 1 ٠

 وهف رجحلا نكرب ذوني نأ دعب : هنروصل هفصو ف مهضعب لانتو
 ح هللا حتف اهب رعديف ىشمي مث ث اثالث ربكي هنأ بابلا رظني ال ىتح لوألا
اذإف ث ءاعدلا نم هل هللا حتغ امب وعدي وهو ىشمي مث ى اثالث ربك غلب اذاف
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 هل هللا هرسي امب ىنملا ف اعدو اثالث ربك ىقارعلا ىناثلا نكرلا غلب

 نكرلا غلب اذاف ث هيلع هحتفي امب هبر اعدو اثالث ربك بازيملا غلب اذاف

 عبارلا نكرلا غلب اذاف ع هللا حتف امب اعدو اثالث ربك ىماسلا ثلاثلا

 ٠ ءاعدلا نم هيلع هللا حتف امب اعدو اتالت ربك ىناميلا

 لوح الو ص ربكآ هناو ى هلا الإ هلي الو ، هل دمحلاو ، هتنا ناحبس : لوقي

 6 ملسو هلآو ىبنل ١ دمحم ىلع هلل ا ىلصو ك ميظعل ا ىنعل أ هلل اب ال ١ ةوق الو

 همامت عمو نيملسملا راثآ ىف امهالكو نهلك هطاوسنأ ف لمعي اذه ىلعو

 هسأر ىلع بصيو ث اهئام نم برشيف مزمز ىتأيف هنم جرخيف هفاوطل
 ابلقو ، اميق انيدو اتباث انيقيو ك امات اناميا كلأسأ ىنا مهللا : لوقيو
 نم ءافو 6 اعساو الالح اتزرو احلاص المعو 6 اعغخان املعو 6 اعشاخ

 . متتسو ءاد لك

 ص مالسلا هيلع ميهاربا مانم فلخ نيتعكر ىلصيف عجري مث
 ناو ث هيلع ماحزلا هنعمي ملو ث هنكمأ نإ هل بحتسملا ى هب رومأملا وهف
 هغارفو امهل همامت ىلعو ف ميطحلا الإ دجسملا نم ناك ام ثيحف هنكمي مل

 ء ىرسعلا ىنبنجو س ىرسيلا ىل رسي مهلملا : لوقي نإ هل بحتسي اههنم
 ء كيصعآ ال ىتح كفاطلأب ىنمصع! مهللا ىلوألاو ةرخآلا ىف ىل رفغاو

 كبحي نمم ىنلعجاو س كيسءاعم ىنبنجو س كنتيفوتب كتعاط ءادأ ىلع ىنعأو
 كتكئالم ىلا ىنببح مهللا ، كدابع نم نيحلاصلاو كلسرو كتكئالم بحيو
 ىننبث 0 مالسالاب ىنتيده امكف مهللا ٠5 نيحلاصلا كدابع ىلاو س كلسرو

 5 ككولس ةعاطو كنعاطب ىنلمعتس!و ؤ كتلالدو كنيفوتو كتيالوو كفاطلآب

 ةوق الو لوح الو س نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا تالضم نم ىنرجأو
 . ملسو هلآو ىبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ث ميظعلا ىلعلا هللاب الإ

بابلا ننجب مزتلملا ىنأي نأ رمؤي هئاعدو هعوكر نم هغارف ىلعو



 ۔ ٤٧

 ة هيفكو رادجلا ىلع هيعارذ اطساب تيبلا رادجب هنطب قصليف ، رجحلاو

 هحبسيو هللا دمحيف هلايح موقيف رجحلا نكر ىنأي نأ رمؤي نأ ضعبو
 ء ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا ىلع ىلصيو هيلع ىنثيو ث هربكيو هللهيو
 قتعا قيتعلا تيبلا براي : لرقيو س تانمؤمللو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو

 ىدهي لمعو رعس لك نمو ع ميجرلا ناطيستلا نم ىنذعأو ى رانلا نم ىتبقر
 ء ىنتقزر امب ىنعنقو ث ميمذ قلخ لك نم ىنرهطو ث ميحجلا طارص ىلا
 ىنزخت الو ي نيحلاصلاب ىنقحلأو املسم ىنفوتو ص ىنتيتآ اميف ىل كرابو

 . نيدلا موي

 نم كب ذئاعلا ماقم اذهو ث كدبع دبعلاو كنيب تيبلا نإ مهللا

 ىنلعجا مهللا ڵ رانلا ىلع ىرشبو ىمدو ىمحلو ىرعت مرحف ص رانلا
 ىلص دمحم كيبن ةنسو كتنسب ىنلمعتسا مهللا ، كيلع كدفو مركأ نم

 ٠ هتلم ىلع ىنفوتو ، ملسو هيلع هللا

 ةباجإ ىقتلا لهأل هيف وجرملا فيرشلا عضوملا اذه ى هلأسيو
 مث أ ةلاطا ريغ نم هايندو هنيدل جئاوحلا تاحابم نم هلادب ام ءاعدلا

 دعبو ، مزمز ريخأتو عوكرلا ميدقت : 7 ىبأ عماج فو ء افصلا ىلا ىضمي
 ىلع هيف ذإ ؤ مزتلملا ىلع نكرلا دنع هباعديف لاقي امم هيف ف ر

 لايح وأ ، ماقملا فلخ عكري ةرمعلل فاوطلا دعب هنإ هلوق نم ىنعملا
 موتيف رجحلا نكر ىتأي مث ى ميطحلا الإ دجسملا نم ءاسث ثيح وآ ، رجحلا

 ء ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا ىلع ىلصيو هرعديو ث هللا ربكيف هلايح

 نم برشيف مزمز ىتأيف كلذ دعبو س ليوطت ريغ نم هلادب ام هلأسيو

 مث س مكري هفاوط دعب هنإ ىبرغم لرق فو س جرخي مث ع ردق نإ اهئام
 ٭ بابلاو نكرلا نيب وعديف رجحلا نكر ىلا عكريو مزمز ىتأ

 علضلا تاذاحم ىلع نيتبهذملا نيتناوطسألا نيب هناف هفرعي ال نم هيلع

نم هجورخ دنعو ف ىناميلا نكرلاو رجحلا نيب ىقرشلا ب فناجلا نم ىليهسلا



_ ٤٨ _ 

 بر لتو > كنمحر ب ١ ويآ انل حتفا مهللا : لوقب نآ هل ىغعبنيف بايل ١

 اناطلس كندل نم ىل لعجاو قدص جرخم ىنجرخآو قدص لخدم ىنلخدأ

 . واعي الو

 ىلا لبقيف هيف دوعص ىلعو س تاجرد سمخ ردق دح ى : موق لاقو
 ربكي تارم ثالث ىق نكلو ث ىلاوتلا ىلع ال س تاريبكت عبس ربكيف تيبلا

 هيلع هللا ىلص دمحم ىلع ىلصيو هدمحيو هللميف اثالث ىلوألا ى هللا

 ، ةرهج ريغ ىف هسفنل وعديو س عوشخو ةلذ ىف عيفر توصب ث ملسو
 ىلع ةالصلاو ديمحتلاو ليلهتناب ىتأيف وعدي نهدعبو ث اثالث ربكي مث
 ٠ هانركذ ام رخآ ىلا ىبنلا

 ةورملا ىلا ردحنيف ةعباسلا ىهو ةدحاو ربكب مث ؤ ىلوألا ةرملا ىف

 : لوقي نآ هل بحتسي اميف : ليق دقو س هطاوشأ ىف كلذ لثم اهيلع لمعيف
 ء هللا الإ هلإ ال ے اريبك ربكأ هللاو ى هلا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 هللا الإ هلإ ال اليصآو ةركب هللا ناحبسو اريثك هلل دمحلاو اريبك ربكأ هللاو
 هديب ، تومي ال ىح وهو تيميو ىبحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو

 نوملسم هل نحنو ادحاو اهلا هللا الإ هلإ ال ، ريدق ءىش لك ىلع وهو ريخلا

 هلا ال ع نوصلخم هل نحنو هللا الا هلا ال س نودباع هل نحنو ء هللا الإ هلإ ال

 انبر ذختي مل اعدنبم اعيدب ايدبأ ادبأ ادمص آدرف ادحاو ا_هلإ هلا الإ

 ديمحتلاو ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلا لهآ هللا الإ هلإ ال ادلو الو ةبحاص

 هللا الإ هلإ ال هايإ الإ دبعن الو هللا الإ هلإ ال س ليمجلا نسحل ءانثلاو

 نيدلا هل نيصلخم هللا الإز هلإ ال نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم

 هدنج زعأو هدبع رصنو هدعو قدص هدحو هللا الإ هلإ ال ڵ نوكرشملا هرك ولو

 ىلصو ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو س هدحو بازحألا مزهو
 ٠ ملسو هلآ و دمحم انديس ىلع هللا

نم هل هللاا حتف امي عدبيو تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسب مث



_ ٤٩ 

 هللا ىلص دمحم انيبن ةنسب انلمعتسا مهللا لوقي هرخآ فو ء ءاعدلا
 امو اهنم رهظ ام نتفلا نم انذعأو ، هتلم ىلع انفوتو ، ملسو هيلع
 : لوقي وهو ىشميف ةورملا ىلا افصلا نم ردحنيو ائالث كلذ لعفي س نطب

 ىلا غلبو ليسملا ىتآ اذاف ع هتهرك ىشم لكل ةرافك ىنملا اذه لعجا مهللا
 بر : لوقي وهو لمرف ىشملا ىف لوره افصلا ىلي ىذلا رضخألا ملعلا
 برلا تنآ كنإ موقألا قيرطلا اندهاو ملعت امع زواجتو محراو رفغا
 . نيدلا موي انزخت الو ث نيملاس اعارس رانلا نم انجن مهللا ء مكحلا تنأو

 ىشمف لمرلا نع كسمأ ةورملا ىلي امم رخآلا ملعلا ىلا ىهتنا اذاف
 ىلع هدوعص ردق هيلع دعص ةورملا لصو اذإف ع ادب امك آديور هلسر ىلع
 هطاوسشأ نم هل لمك دقو ع ءاعدلا كلذ لثمب اثالث اهيف اعدو ربكو افصلا
 ىلا عجريل اهنم ردحنيغ ح هريغ ىرخآ ةتس هل ىقبتو دحاو اذه ىلع

 ىف ام لثمك نيملعلا نيب اميف لوقيو لمريف س وعديو ىشميف افصلا
 اذه ىلعو ص ىناثلا وهف افصلا غليب ىتح هريغ ال لعف لوألا هطوش
 تارم عبس ىف ةورملا ىلع هل متي ىتح لمعي باهذلاو ءىجملا نم ةرم لك ىف

 نيب اميف ىعسلا ف اهب ىتأي نآ نيملسملا لوق ف هيلع ىتلا هطلاوسنأ ىهف
 ٠ ةورملاب متخيو افصلاب آدبي ي ةورملاو افصلا

 ىعسلا فف ءىجملا ناك اذإ هنل ةورملاب هطوسث رخآ نوكيف اذه ىلعو
 ىلعف ايناث اطوش افصلا ىلإ اهنم عوجرلاو اطوش ةورملا ىلإ افصلا نم
 ىلعو ث عباسلا متي اهب هنألا همتخ ةلاحم ال ةورملاب نوكي افصلا نم هئادتبا

 ] اهي عتمت وأ ةرمعب دارفآ ناك نإ لحيف رصقي وأ قلحيف هل ىعسلا مامت

 رظنيف ملعأ هللاو ، همارحإ ىلع ةجحب درفأ نرق نا ىتيبو ايده قسبي ملو
 ام الإ لبقت الو س هربدتو هنع تلآس ام عيمج ىلع ىتأي هنإف هلك اذه ى

 . مالسلاو اقح نانك

 متمتملاو نراقلاو ح ةجحب وآ ةرمعم همارحإ ق درفملاو : هل تلق

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ٤ م )



_ ٥0٠ 

 افصلا نيب اميف هيعسو هعوكرو هفاوط ىف همودق ىلع لمعيف عنصي اذكه
 ؟ كلذ ىف قرف الو هب ث وعديو هلوقي امو ي ةورملاو

 نم هملعن قرف الي نيملسمل ١ لوق نم ه انفرع دق ام ىلع معن : لاق

 ٠ كل ذ ىلع ء ايسشأل ٥ ١ ذه ق مهلوتت

 ؟ ال مأ اذه نم ءىش ف هجول رظنلا ىف قرفلا جرخي لهو : هل تلق

 ؟ كلذ ق ىنعمل باوصنا هجو هل لمتحيآ قرفلا دحآ ىعدا نإو

 ىلعو رظن ىف ىدنع جرخي الو رثآ نم قرفلا هجو ملعأ ال : لاق
 هجورخب لوقلاو ليبس نم هدوجو ىلإ سيلو ليلدلا ةماقإ قرفلا داعأ نم

 نأل ىنعملا "ذه ف ىصوصخلا ىلع حصي ال باوصلا ىناعم ىلع
 ء ةيفيك الو لاح ىلع ةيمك ق هجول فلتخي ال ىعسلاو عوكرلاو فاوطلا
 ٠ اميف ءاوس امهنأل

 ىلع هلكو 6 وه الإ زوجي ال دودحم ءىش هيف سيلف ءاعدلا امناو

 ىلعو ى هب لوقلا زوجب ال ام الا هب سأب ال فالتخالا نم هب وه ام

 قرفق الو كلذك معنملا فو ث هلثم رخآلا ىفف هجو ف زاج امف لالح لك
 ٠ كلذ ىق

 اهيتأي نأ رمؤي نيأ نمف ث همارحإ ف ةكم همودق ىلعو : هل تلق
 ؟ اهلخديف

 بحتسي اميف امآو س هيلع سأب الف اهلخدف اهانآ عضوم ىآ نم : لاق

 امل ىلفسلا نم جرخيو ث !ايلعلا ةينثلا نم اهلخدي نآ مازلإ الب نمؤيف هل
 ىسأتلاو كلذ لعف هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ف ىور
 ٠ ىلوأ هللا لوسرب

؟ اراهن وآ اليل اهلخدي نآ هل زوجيو : هل تلق



 .إ٥١ . .

 لوسرب يسات اراهن اهلخدي نآ هل بحتسملاو ليق اذكه :.لاق ,

 ٠ كلذ ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ؟ رجحلا ىتآيف دجسملا لخدي نيآ نمو : هل تلق

 ق امآو . هيلع سأب الو هازجآ دبقف هانآ عضوم ىآ نم : لاتق

 نوكي نآو مازلإ الب ةبيش ىنب باب نم دجسملا لخدي نآ رمؤيف بحتسملا
 ماقملاو مزمز نيب هيلإ ىتأيف ڵ قارعلا باب نم رجحلا ىلإ ةزم نم هلوخد
 ٠ كلذ ىف لوقلا ىضم دقو

 ةرمعب وأ جحب همارحإ ىف درفأ اميف لوقنلا

 فرطي نآ همودقل عامجإلاب هيلع له ةجحب همارحإ ق درفملاو : هل تلق

 ؟ ةورملاو افصلا نيبي ىعسيف عكريو

 ىلع هب رمؤي .امنإو ، هموزل ىلع عمجأ دق اذه نأ ملعأ ال : لاق
 5 همارحإل لوخدلاب فاوطلا هيلع نإ لوق قو ص هملعاف بابحتسالا هجو

 ٠ هيلع بجاوب سيل ليتو

 ؟ نيملسملا نم ملعلا لهآ لوقت ىف همسا امو : هل تلق

 . مودقلا فاوطب نيملسملا لوق ف ىمسملا وهف : لات

 ؟ ل اح ىلع همو دق ىنعمل هلمعي نأ هل له و : هل تلق

 عم هنإف ةجحلا ىذ نم ىلوألا رشعلا لخدت ملام ، معن : لاق
 دادزي ىتح تيبلا نع كاسمإلاب نيملسملا ضعب لوق فق رمؤي اهلوخد

 ٠ هللا همحر ديز نب رباج لعف نم ىوري اذه وحنو ٠ رحنلا موي

 نموي ق لخد نإ هبجعي ال ناك هنأ عيبرلا نع ىورب ناث لوق فقو

٠ كلذ نع ىهني ناكو ، تيبلا رجهي نأ رشعلا نم



_ ٥٢ 

 مكريف فوطي نأ هنكمأ و لخ د رشعل ١ نم موي ى ١ ىفف : ثلاث لوق ىلع

 . هيلع سآب الو هلف ، ىعسيو

 ٠ كلذ هيلع نإ : عبار لوق فو

 همزلب لهو س رشعلا ىف كاسمإلاب رمأي نم لوق ىلعو : هل تلق

 ؟ هب لمعف هفلاخ نإ ءىش هلوق ىلع

 ٠ هيلع ءىش ال هنإ ليت دق : لاق

 ؟ هكرت نا ءىش هيلع له ، هيلع هنإل لوقب نم لوق ىلعو : هل تلق

 ىآرلاا ىنعم ىلع همزلي نآو هل دبال هنآ ىسفن ف ىل عقي : لالق

: 

 ؟ هيلع سيلو هل هنإ عضوملا اذه ىف لوتب نم لوق ىلعو : هل تلق

 ءىش الف هكرت نإو سأب الف هنمع نإف ىآرلا اذه ىنعم ىلعف : لاق

 . هيلع

 ؟ كسمي له ص ةدعقملا ىذ ىف وأ لاوش ىف ةكم لخد نإف : هل تلق

 نوكيف رذع ريغ نم عضوملا اذه ىف هكرتي ال نآ هل ىنبجعي : لاق
 ٠ كلذ ىلع تيبلا رجه دق

 ؟ كلذ ىف ءىش هيلع له ص ةردقلا مضوم فق هكرت وه ناف : هل تلق

 هيلع 5 ري ال نم لوق ىلع و 0 هيلع ءىش ال و ع اسىسآ هنإ ليقت دق : لاق

 نم اه دصق نم ملس ام دايق ىلع ء اسإل ١ ىنعمب جرخي ال نأ دعبب الغ

٠ كاذ هيأ امو كرتلا



_ ٥٣ _ 

 ةءاسإلا عم هقحلي نأ هكرت ف هبسثيف هيلع هنإ : لوقي نم لوق ىلعو
 ٠ كلذ ف رظنلا حص نإ هل ةرافكلا موزلب لوقلا ىنعم دايق ىلع

 دجسملا لخدو اهب لزنو ، امرحم ةكم ىلا مدق ناك ناف : هل تلق
 فاطف هفاوط ىلإ عجرف اضوتو لستغاف جرخ مث ، عوكر الو فاوط ريغب
 ؟ كلذ ف هيلع له ك ىعسو عكرو

 لتشم هل عقو ةرفص ابلا نأ رثألا فو ح ائيش هيلع ن نآ ملعآ ال : لاق

 هرمآ كلذ عم هنآ الإ هيلع ساب ال هل لانف ، هربخآف نايفس ىبآ مم اذه

 ٠ كلذ ىلإ ىتايف لستغي هلعل هلزنم ىلإ بهذي نأ

 نم هل عنام الب ىعسيو عكريف فطي مل مايآ ةكم ىف ىقب نإف : هل تلق
 ؟ كلذ لعف

 اذه ىنعم هقحلي نآ ىسعو “ هيلع ُىش الاو أطخأ هنا ليق دق : لاق

 همودق ف كلذ همزلي نم لوق ىلع هل ىغبني اميف هب رمؤي امل اطخلا نم لوقلا

 ىنعم هقحلي ال نآ وجراف هيلع هبجوي ي ال نم لوق ىلع امآو س هلوخدلو
 ، ةعراسملا لضف كارد دارأ ناك نإ هيف هدارم نوكب نآ الإ هدايق ىلع اطخلا

 نع ىمعل هل اطخ عون نوكي نآ هبشي اهريخأت نم لهجلاب اهمور ىلعف
 ٠ كلذ ةيؤر

 عكرف همودقل فاط اهل آ درفم امرحم ةكم م دق ام ن اك ناف : هل تلت

 ؟ لحيف رصقي وأ قلحي نآ هل له ىعسو

 ٠ كلذ هل سيل هنإ ليق دق : لاق

 ؟ ال مآ كل ذ كل نيد اله و ؤ دحآ لوق ق ز ١ وجل اب هجو هل له و : هل تلق

 ف هجو ىل نبيب الو ء نيملسملا نم دحأ نع هزاوج ملعأ ال : لاق

همارحإ ددجي نأ رمؤي هب ىذللا لب س كلذ ةحابا ىلع هب لدتسآ قحلا
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 .٠ رحنلا موي ىلإ هيلع نوكيف .ث ةورملا ىلع ىعسلا ف هطاوشأ رخآ

 ؟ كلذ ىلع ىضمو همارحا ذدحي مل ناف : هل تلق

 ٠ هيلع ءىشال نأ وجراو هب رمؤي ام كرت دق : لاق

 ق ء ىش هيلع له ح هما رحمي هنم الهج هما رح لخآ وه ناف : هل تلق

 ؟ كلذ

 ٠ مد هلالحإل هيلعو ىبليف همارحإ ىلإ عجري معن : لاق

 زوجي ال ام سبلو ڵ رصق وأ قلح دق هلالحإ عم ناك نإف : هل تلق .

 ؟ دحاو ماقم ىف كلذ هبشي ام وأ ةمامع وأ صيمق وأ ةبج لثم هل

 مدب ءازج اذه نم ءىش لك هيلع نوكي نآ اذه ىلع جرخيف : لاق
 لوق ىلعو ادعاصف ثالثلا نم زج دق هرعش نم ريصقتلا ق ناك نإ

 لوق هيف جرخي نأ ىسعو ث دحاو مد كلذ ميمجل هجرخيف نيملسملا ضعب
 ٠ همارحب هلهج ىنعمل سيل الو س ريصقت الو قلح ىق هيلع ءىش ال نآ ثلاث

 ىف ناك نإف ع ءازجلا نم لهجلاب هرذعي ال نم لوق ىلعو : هل تلق
 هيلع نوكب ام نهنو د نم صق امن ١ و ٥ رعش نم اثالث صقي مل ريصقت

 ؟ كلذ ىق

 ىهف هيزجت اهنإ لوقي ةدحاولا ةرافكلاب لوقي نم لوق ىلعف : لاق
 ىري نم لوت ىلعو ُ كلذ عيمج ىف اهريغ ءيش هيلع سيلو عيمجلا ءازج
 نيترعضلا قو ڵ نيكسم ماعطإ ةرعشلا ىف هيلع نوكيف ءازج ءىش لكل هيلع

 ٠ كلذ ف لوقلا ىضم دقو 0 نبنيكسم

 ، ةرمعب درفم هنأ وآ ، متمتم هنآ نظف همازحإ ىنسن نإف : هل تلق

؟ ةجحب همارحإ ف درفم هنأ لحأ نأ دعب ركذ مث ، ءىشب مرحم هنأ ىسن وآ



. ٥٥ 

 ىننعم ىف هنم ةمالس برقأو « لهاجلا نم الاح رذعآ ىسانلاف : لاق

 كلذ ف هيلع فالتخالا لوخد ىنعم نم جراخ ريغ هنكلو ، ءازجلا موزل ٠
 همارحإ ىلإ لاحملا ف عوجرلا نع ىنااوت ركذ امل ناك نإف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف زوجيال ىذلا هسابل ف

 لاحلا ف هريغ ىلع ردقي ملو رذعل هيناوت ناك نإف : هل تلق
 .. ه كلذ ف ىنماىآو نع ىعم اميف هلاح ىلع وهف

 تقولا نم هبلع ىضم ىتح رذع ريغل هيف ىدامت ناك نإف : هل تلق

 9 ؟ همارحإ نم هيلع ناك ام ىلإ عوجرلا هيف نكمي ام ردق

 هيلع نوكيف ى لالحإلا ىف دمعتلا ىنعم قحلي نأ وجراف : لاق

 هيغ ىنم رظن نع لاح ىلع ىناوتلا ىف نوكي رذع ريغ نم ىدامتلا ىنعمل ءازجلا
 ٠ كلذ ق ظنيغ

 ؟ كلذ مارحب هملع ىلع دمعتملا و : هل ثلق

 لك ق ةرافكلا موزل امآو > لاح ىلع ءازجلا هيلعو ؛منإلا وهف : لات

 ٠ لاح ىلع فالتخالا نم جراخ ريغف عامتجالا عضوم ق دارفنالا ىلع ءىش

 ؟ هيلا عجريف مدن اذإ هيلع همارحإ دسخغيالو : هل تلق

 نم ءىشب هدسفي نآ ليق هيلإ عجر ١ ذإ هداسف ىل نيبي ال : لاق

 ٠ ههبسشأ ام وآ عامجلا

 لهجلا ىلع دمعلا ىف هيلع همارحإ دسفي ههبسشآ امو ءطولابو : هل تلق
 ؟ كلذ ى ملعلا و

 اميف لهجلا ىف هل ةرافكلا موزلو هيف ىنرضحي اميف ، معن : لاق
عضوم لهجلا ف نوكي الئل هب ىلوآ هنأك ملعلا عم دمعلا ىلع هيف مزلي



_ ٥٦ 

 ىف لعفلا ىلع هدمع ىف ىسانلاو & هب رذتعمل هيلع تامرحملا لعف ىف رذع
 ٠ لاح ىلع لهاجلا نم رذعآ هنآ كش ال هنايسن

 ئ مكرو هترمعل فاطف ةرمع اهلوح هفاوط لبق ناك نإو : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع لحيف رصقي وأ قلحي نآ اذه ىلع هل له ىعسو

 ام ةرمعلا ىلإ اهلتن زاوج ركذ عضوم ف لوقلا ىضم دق : لاق
 ٠ كلذ ىف رظناف ةيافك ةداعإلا نع هيف نآ وجرأ

 هعوكرو هفاوط ىلع هل له ةرمعب درفآ همارحإ ف ناك نإو : هل تلق

 ؟ كلذ نم عنمي مآ لحيف رصقي وآ ، قلحي نآ اهل هيعسو

 ٠ لاح ىلع كلذ نم عنمي هنأ ملعأ الو هل زياج : لاق

 ؟ ايده قاسف عوطت دق ناك نإو : هل تلق

 ء هلهآ همعطيف هحبذيلف غلب دقو ى مرحلا هلحم هيده نألا س معن : لاق

 ىف هقحلي نأ ىسعو ث ىنعم ريغل وه رخأتي الو هرخؤي نآ هيلع سيلو
 ٠ ملع هللاو ك وحنلا موي ىلإ ىآر ىلع هريخآتي لوقلا ىنعم رشعلا

 هيلعآ جحلا رهشأ ريغ ىف اهل هؤادأو اهب هلالهإ ناك نإو : هل تلق
 ؟ ال مآ اذه ىلع ةعتم ١ ىده

 ىلإ ةرمعلاب كانه متمتي مل هنأل ةعتملا ىده همزلي هنآ ملعأ ال : لاق

 ٠ كلذ هيلع نوكيف ع جح

 ؟ ال مأ ةضيرف ىه لهو ، ىنربخآ ىه ام ةرمعلاو : هل تلق

 ضرف اهنأ ف فلتخا دقو ع ةدايزلا ىه ةغللا قيرط نم ةرمعلاف : لاق

 : ثلاث لوق ىفو ةنس اهنإ : ناث لوق فو ، ةبجاو ةضيرف ىه : ليقف ال وأ
. ملعأ هللاو جحلا طورش نم ىهغ عبار لوق فو ، عوطت اهنإ



 _- _ ٧ ٥

 ؟ رثكأ وأ ةدحاو ةرم مزلتأ ةضيرف اهنإ لوقي نم لوق ىلعو : هل تلق

 اًهموزل ىلع جحلا لثم ىهف اهضرغب لوقي نم لوت ىلعف : لات
 ٠ ٠ كلذ ريغ ملعأ الو ص ةدحاو ةرم الإ ةنسلا ق نوكت ال

 ؟ اهمامتإ مزلي مارحالاب اهيف لوخدلا ىلعو : هل تلق

 . افالتخا لوقلا نم هيف ملعآ الو س كلذ ليق دق ، معن : لاق

 ؟ ارارم رهشلا وأ دحاولا ماعلا ف زوجتو : هل تلت .

 الإ ةنسلا ف نوكت ال جحلا لثم اهنا ليقو ، كلذ ليق دق : لاق
 ٠ ةدحاو ةرم

 ؟ هدعبو جحلا لبق زوجتو : تلق

 ٠ كلذ ىف نيملسملا لون نم اهيف ىدنع اذكه : لاق

 نآ هل له رمتعي نأ هل ادب مث ، ةجحب همارحإ ف درفأ ناخ : هل تلق
 ؟ ال مآ جحلا ىلع اهلخدي

 ٠ كلذ هل زوجيال هناب ةيافك هيف ام اذه ف لوقلا نم ىضم دق : لاق

 ؟ اهل مرحي نيآ نمف رمتعي نآ دارأ مث جح ناف : هل تلق

 نم اهل مرحيف ةرمعلا وأ جحلل هتاقيم ىلا مجرب هنا ليق دق : لاق
 ٠ كانه

 ؟ كلذ نود هراد نمم ناك ناف : هل تلق

 هيلع سيلو كانه نم اهل مرحيلف هترمعو هجحل هتاقيم وهف : لاقت
٠ لاح ىلع هءارو ام ىلا هزواجتي نأ



_ ٥٨ _ 

 ىلا ىتآ املو س تيقاوملا نع .ةجراخ هراد نمم ناك ناف : هل تلق

 ةكم ىق ةرمعلا دارأ مث س ىضقناغ هجح متأ ىتح ىضمو ةجحب مرحآ هتاقيم

 { اهب هنم مرحيف هتاقيم وه ىذلا ريغ تيقاوملا دحأ ىلا جرخي نآ هل له

 ؟ كلذ زوجي ليتق اذهو

 تاقيم نم مرحي هللا همحر سابع نبا لاقو ك ءاطع هزاجأ دق : كلاق

 ٠ كلذ ق مهنع ىوري . إاميغ نسحلا لاق هوحنتيو > هضرأ

 همارحإ حصي هريغ نم اهل همارحاو هتتاقيمل هكرت ىلعو : هل تلق

 ؟ كلذ ,ىلع ا ال ما ءىش همزليو

 هل زاجأ نم لوت ىلعو 6 نيملسملا نم دحأ نع هداسف ملعا ال : لاق

 ىرب نم لوق ىلعو 6 هيلع ءىش الف ت تيقاوملا نم ٥ءعاىش ام ىلا عوجرلا

 رظنلا ق ءازجلا ىنعم هكرت ىلع هقحلي نآ ىسعف هتاقسم ىلا عوجرلا هيلع

 . كلذ ىنعم دايق ىلع

 لحلا ىلا جرخ امنإ و . اهنم ءىش ىلا عجرب مل وه نإو : هل تلق

 ؟ همارحإ هل ميتآ اهب مرحأف ا

 داق ىلع مد هتاتيم كرتل هيلع نوكيو ع لاح ىلع هل متي هنآ وجر لاق

 هنأل رظنلا حص نإ مارحإلا ئنعمل هيلا عوجرلا هيلع نأ لوقي نم لوق : ىننعم ٠

 6 ءىش هيلع نوكب ال نآ لوقلا نم هيف جرخيو 6 هيلع ام كرت دق هدايق ىلع

 ءا زج هكرت ق نوكيو 6 اهل مارحإلا همزليف ةرمعلا ديرب هتانقيمي رمي مل هنل

 هللا و ڵ ةجحب امرحم هنع ىضمف ث هيلع رم نأ دعب رمتعي نآ هلادب امنإو

 ١ كلذ ق رظنيف ملع ٠

 هل زوجيآ مرحلا نم اهب مرحأو لحلا ىلا جرخي مل نإ !و : : هل ثلق

 ؟ هيلع تبثيو ، همارحإ

ذإ لاح ىلع هداقعنال هل هموزلو هيلع هتوبث ق ىل نيبي اذكه : لاق



_ ٥٩ 

 اهلامكل لحلا ىلا جزخي نآ نيملنملا لوق ف هيلع جحلا نم دسأب نيب

 ىلع مدلاب هل ءازجلا موزل ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ىسعو ميمج نم :
 ٠ ملعأ هللاو اهل ىعسيو “ فوطي ىتح جورخلا هكرت

 هل _ تيبلا ىلا رفنق : 7 ف لجعتو هجح ىضق ناف : هل تلق

 ؟ال ... ةرمعم

 نم امنكل هريغ 7 ملو ً ' هللا همحز رثؤملا : وبأ هل هزاجا ن دق : : لاقت :

 . جحلا :لمع مايا !

 اهل ىعسيف فطب , ملف ح ناضمر ف ة رمعي لهآ وه ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هماع ىف جحف لاوش هبلع لخد ىنح

 دجسملا 'ىرضاح نم نكي مل نإ . ىدهلا هيلعو معتمتم وهف : لاق
 . مارملا

 ناكو ، عنام ىعسلاو فاوظلا نيبو هنيب لأحآ دق ناك ولو : هل تلق
 ؟ هرذعل امهريخأت

 ٠ كلذ نيب ام قرف ملعأ الو ءاوس هلك ء معن : لاق .

 هنآ الإ ناضمر ف ىق فاوطلا ىف ذخأ دق اذ ذه ىلع وه نإو : : هل تلق

 ١ ؟ لا وش هبلع لخد هلمكي نأ لبق .

 امهنأ ىلوألاو ، هذه ف نيملسملا لوقت نم هانفرع ام ىلعف : لات
 ٠ دحاو امهيق باوجلاو ۔ ءا وس

 ؟ هفاوط متي نأ هببلعو :هل تلق

. . { ٠. كلذ هيلع نإ ليق دق ({& معن : لاق



_ ٦٠ 

 ح ناضمر ف ىعسو فاط دق هترمعل اذه ىلع ناك اذاغ : هل تلق .

 ؟ ةراهط ريغ ىلع ناك دق اهل هفاوط نأ هعم حص لاوش هنملع لخد املو

 هماع ىف جحلاب همارحإ ىلعو ث هخاوط ديعي نآ هيلع نإ ليق دق : لاق
 ٠ مد هلالحإل همزلو هما رحإ ىلا عجر دحآ ناك ناف > عتمتم وهف

 ؟ ءاسنلا أطو دق ناك ناف : هل تلق :

 ءطولابو مد هلالحإل هيلع نوكيو ى دسفت اهنإ هترمع ف ليق دق : لاق

 اميف امهل هيزجت اهنأ ناث لوق ء ةندبلاب هل ءازجلا ف جرخي نأ ىسعو ث ةندب
 . امهيف ةرافكلا نم همزلب

 هداسفل اهفاوط ديعي نأ هيلع لهف ءطولاب اهداسف ىلعو : هل تلق
 ؟ ال مآ

 . لاح ىلع ىه اهل ندبلاو هتداعإ هيلع نإ ليق دق : لاق

 ىضق ىتح ءطولاب اهداسف عضوم ىف اهلدبي مل نإو : هل تلق

 ؟ ہتمتلا ىنعم هقحلي له ء هجح

 ليق ام ضعب ىف حولي هنأكو ، كلذ هقحلي ال هنإ ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ىف رظنيف اعطق هيلع نقيتسآ ىندجأ الو ع متمتلا ىنعم هتحلي نآ

 ء هترمعل ىعسسو فاطف هلبق وأ ناضمر ق اهب مرحأ وه ناف : هل ثلق

 "دساف ناك هنإ هفا وط ق هنم ةليل لوآ ف هعم حص ل ١ رش لخد الل له و

 ؟ ءوضو ريغ ىلع ناك وأ هبوث ىف وآ هندب ىف ةراهط ىلع هعوقتول

 لاح ىلع نيملسملا لوق ىف اذه ىلع هفاوط هل حصي ال : لاق

 ٠ كلذ ف ىدملا ريغ هيلع ءىش الو عتمتلا ىلع لاوش ف هدعيلف

؟ رصق وآ قلح دق ناك لاحلا ىف وه ناخ : هل تلق



. .٦١ 

 كلذ ىف مهلوق ىلع مد هم زليغ : لاق ٠

 راهنلاب وآ لاوسث نم ةليل لوأ نم لاحلا' ف هداعا وه ناف : هل تلق

. 
 ؟ هنم موب لوآ زمر

 ح هعتمت ىلع حيرصتلاب اذه ق لدي ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 هيلعو ، ىعسسلاو عوكرلاو فاوطلا ديعي هنآ ىسانلا ىف رثؤملا ىبأ لوقو

 . هداعأ حصأ ىتح هكرت ناف ث هتداعال ع وجرلا دمعتملا ىلعو س رغ ال مد

 لاوش هييلع لخد ىتح هل كرتلاب ىعسلاو فاوطلا لبق قحلا فق هيلعو

 ٠ كلذ عيمج ىف رظنيف ملعأ هللاو ى ةعتملا ىده

 ىعسلا مدق هنأ الإ ناضمر ف اهب همارحإ ناك ناف : هل تلق
 ؟ لحأو قلحف مكرو فا وطلا ىلع

 ٠ مدب ةرافكلا مم ةداعإلا هيلع نإ كيق دق : لاق

 ؟ لا وش ف هداعأ وه نإف : هل تلق

 ٠ متمتم هماع ف جحلاب همارحإل اذه ىلع وهف : لاق

 ىتح قلحي ملف ناضمر ف ىعسو مكرو فاط دق ناك ناق : هل تلق

 ؟ لاوش هبلع لخد

 هنأل ىدملا هيلعو حبصأ اذإ رصقي وأ قلحي هنإ : ليق دق : لاق
 ٠ عتمتم

 ؟ كلذ لبق رصت وآ قلح دن ناك ناف : هل تلق

 ٠ لاح ىلع نيملسملا لوق ف لالحإللا وهف : لاق

 ىتح عيمجلا ضعب همارحإ لحي مل هنآ الإ رصق ناك ناف : هل تلق
؟ لاوش هبيلع لخد



_ ٦٢ 

 ٠ كلذ ق رظنيف ملعأ هللاو ال مآ تمتلا

 رهشأ ريغ ق اهاضق ةكم مدق املو . ةرمعب مرحآ وه ناف : هل تلق

 ىده هبيلعأ كلذ هماع ق هرهشأ ق جحلاب مرحأ ىتح ةكمي ماقآو جحلا

 ؟ لاح ىلع ال مآ ةعتملا

 . لاح ىلع عتمتم ريغ هنأل ةعتملا ىده هيلع سيلف : لاق

 ؟ جحلا رهسثآ ىف كلذ ناك ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىدهلا هيلعو اقح عتمتملا وهف : لاق

 هدلب ىلا عجرغ اهمتآ جحلا ق اهب همارحإ ىلع ناك ناف : هل تلق

 هماع نم عجر مث ث اهنم ةفاسىملا دعب ىف اهلثم وأ اهنم دعبأ اهريغ ىلا وأ

 ١ ؟ هجحب مرحاف كلذ

 لبقو ، ةعتملا ىده هيلعو 0 عتمتم هنإ اذه ىلع هيف ليق دق : : لاق

 ةكم ىلا برقأ ىه دلب ىلا جرخ ناك ناف اذه ىلعو : هل تلق
 ؟ هدلب نم

 ٠ ىدملا هيلعو عتمتم وهف : لاقت

 عجرب ملو اهمتآف جحل ١ رهشأ ق ة رمعي مرحأ وه ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هماع ق جحلاب

 هيلع : لاق هنآ سوواط نع رثآ فقو ح هبلع ة ةعتم ال هنا : : لبق دق : لاق

لوق ف ىل نيبي الو ؤ حصألا وهو كلذ ف ءاطع هفلاخو جحي مل نإو ئدملا



. :٦٣ 

 كلذ ٠

 فاطف ةكم مدق اذإ اهب مرحملاف اهيف لاح لك ىلعو : هل تلق

 ؟ لاح لك ىلع همارحإ لحي نآ هل زوجي رصق وآ قلحو هترمعل ىعسو مكرو

 ٠ كلذ ىف لوقلا ىضم دقو ث هيف نيملسملا لوق نم ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هب لاط ولو همارحإ ىلع وهف عسيو فطي مل امو : هل تلق

 ٠ كلذب الإ هنم هل جرخم الو همارحإ ىلع وه ث معن : لاق

 جحلاب مرحأ ىتح عمسيب ملو فطي مل هما رحإ ىلع ىقي ١ ذاو : هل تلق

 « : ؟ هرهشأ ىف

 > نآرقلا ىنعم هقحلي نآو دبال هرمآ نم اذه ىلع ه رآ ال ىنإف : لاق

 اهل ىعسلاو فاوطلا و هكرتل مدلاب ةرافكلا موزل ف جرخي نآ ىسعو

 ٠ ٠ كلذ ق رظنيف ملعأ هللاو ث جحب اهيلع لخدآ ىتح

 ؟ هترمعل ف وطينآ لبق عماج ناف : هل تلق

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعأ الو هيلع دسفت اهنإ ليق دق : لاق

 ؟ ىعسللا لبق فاوطلا دعم كلذ ناك اذاو : هل تلق

 همامتب ناث لوقو ءازجلا هيلعو ى لاح ىلع هترمع داسفب ليق دق : لاق
 ٠ نايسننلا نود دمعلاي دسفت : ثكلاث لوقو ح مد هيلعو ىعسيو

 رصقم وآ قلحي نأ لبق ىعسلا و فاوطلا دعم كلذ ناك ناق : هل تلق

ح ءازجلا هيلع نوكيو & هيلع دسفت اهنإ هترمع ف ليق دق : لاق
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 ىناعم نم جراخ ريغ هنأك اذهو ئ هيلع ءىش الو ةمات اهنإ : ليقو

 مرحملاو ال فيكو لالحالا ىلع ليلد هزاوج ىلع قلحلاب رمألا نأل ح باوصلا

 ٠ كلذ هل لحي ال

 نراتقلا ىف لوقنلا

 ىعسيو ريغ فوطي نأ هيلع له انراق ةكم مرحم أ لخد اذاو : هل تلق

 ؟ هنارقإ ىلع هترمعل ةورملاو افصلا نيب

 ٨ كلذ هببلع نا ليقت دق ع معن : لاق

 ؟ دحاو ىعسو دحاو فاوط هترمعو همودقل هيزجو : هل تلق

 ٠ كلذ هيزجي هنإ ليق دق معن : لاق

 ؟ هريغ ال دحاو ىده الإ هنارقأل هيلع سيلو : هلل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ همارحإ لحي نأ ىعسو مكرو فاط اذإ هل لهو : هل تلق

 ٠ كلذ هل سيل هنا ليق دق : لاق

 ؟ لالحالا ف ةصخر نم هل دجت لهو : هل تلق

 ح رثأ ف دحأ نع لالحالا ىف ةصخر لاح ىلع هل دجأ ىنأ ملعأ : لاق

 زوجي ال هنآ الإ ىعم هيف سيلف عطقلا ىلعو ، هرظن ىف هزاوج ىل نيبي الو
 ٠ كلذ هل

 لثم ةورملا ىلع هيعس رخآ دنع مارحإلا ددجي نأ نمؤيو : هل تلق
 ؟ كلذ ف قرف امهنيب مأ ةجحب درفملا

 ء اذه ف ءاوس امهف كلذ ى ليق دق امب اذه ىف ليق دق : لاق

ء هيف امهنيب ام قرف ملعآ الو
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 ؟ نايسنلا وآ لهجلا وأ دمعلا ىلع لحأ وه ناف : هل تلق

 نميف ىنعمل ا اذه ف جرخ ام لثم هيخ جرخي نأ هيشيف : لاق

 ٠ كلذ ىف ءاوس امهنأل هجحب درفأ

 هترمعل فوطيل ةكم لخدي نآ هنكمي ال ىتح تقولا هبرك ناف : هل تلق

 ٠ كلذ هل ليق دق : لاق

 قاض هنأ الا هنارقإ نم اذه ىلع ةكم لخد دق ناك ناغ : هل تلق
 نأ هل له ث هنرمعل ىعسيو فوطي ىتح هيف ةحسف دجي ملف تقولا هيلع

 ؟ ةفرع هتوفت نأ نم افوخ رحنلا موي ىلا اآمهرخؤي

 ؟ كلذ هل نا ليق دق : لاق

 ؟ كلذ ىف ءىش هيلع له و : هل تلق

 ٠ هنارتال ةعتملا ىده الإ هيلع ءىش ال هنا ليق دق : لاق

 فاوط هترمعو هجحل هنارنإلا هيزجيف ةفرع نم هعوجر ىلعو هل تلق
 ؟ دحاو عسو دحاو

 ٠ نابعسو نافاوط هلع ليةو 6 كلذ هبزجد ليق دق : معن لات

 فاوط امهنم دحاو لكل هيلع نوكيف ىآرلا اذه ىلعو : هل تلق

 ؟ ةدح ىلع ىعسو عوكرو

 ٠ كلذ ىف ىل نيبي اذكه : لاق

 ىفو اممغاوط ىف نرقي نأ هل .زوجي لهف ىأرلا اذه ىلعو : هل تلق
 ؟ امهل ىعسلاو عوكرلا

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ٥ م )
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 كلذ زاوج ملعأ ال : لاق ٠

 ؟ امهنم ءىنل هبزجي له اذه لعف ناك ناف : هل تلق

 امهنم ةدحاول الو امهل هيزجبي ال هنأ اذه ىف ىدنع اهم ىلعف : لاق

 ىرأ ام ىلعو فطي مل نم ةلزنمب فاوطلا هنارقا ىلع هنأل لاح ىلع

 . كلذ ى

 عكريف فاوطلاب امهدحأب دبي نأ امهل هفاوط ى هل لهو : هل تلق
 نيب ىعسلا ىلع ىتأي مث هل عكري رخالل فوطيف عجري مث ث همامت ىلع هل
 ؟ اطوست رشع ةعبرأ امهل ىغبنيف ةورملاو افصلا

 ٠ كلذ ز ١ وج ىل نيبب ال : لاق

 ؟ امهيف لمعي ءىش ىاف اذه ىلعو : هنل تلق

 عجري مث ٧ ىعسيو عكريو امه دحأل فوطي نآ ىرأ ال ىنإ : لاق

 . ىعس الو امهل فاوط ق نرقي الو ٠ كلذ لتم ىرخألا ف لمعيق

 عطقلا نم رخآلا هجولا اذه لثم امهيف ىتأ دق ناك ناف : هل تلق

 ؟ عوكرلاب نيفاوطلا نيب

 امهنم هل هاون امل لوألا هفاوط ىف ىآرلا اذه ىلع ىناف : لاق

 هنأ لبقت نم الف ىرخألا امآو ، كلذك اهل ىعسلاو امهتوبث هعوكرو

 ٠ اهمامتب اذه ىلع امهدعب ىرخألاب تأبلغ ىلودال ىعسلا لبق ناك
 ناك وأ ىلوألل ىناثلابو ، ىرخألل لوألا ىعسلاب ىون ولو : هل هلق

 ؟ ءاوس هلكف امهيف اذه فالخب

 هب ىتأو اهريغل هب دصق امو ةلاحم ال اهل هعوقول معن : لاق

فاوط ف هرضي ال اهل ىعسلا نيبو عوكرلاو اهل فاوطلا نيب اميف



. ٦٧ 

 ىعسلا نيبو هعوكرو هفاوط نيب عطق نم ةلزنمب ءىش ال هنأك ىعس الو

 هيعس الو هعوكرو هفاوط داسف ىلا هب غلبي ال ءىش ريغب وأ رخآ ءىشب

 ٠ كلذ نم اذهو

 ؟ دحاو ريصقت وأ دحاو قلح امهل هيزجيو : هل تلت

 ٠ كلذ هيزجي هنإ ليق دق : لاق

 كلذ ىف همزلي ام عنمتملا ىف لوقلا

 اذا لمعي ءىش ىأف جحلا ىلا ةرمعلاب عتمت دق ناك نإو : هل تلق

 ؟ هل لحي اذامو ، ةكم مدق

 نب ىعسيو عكريو فوطي 9 ةكم هلوخد ىلع عنمتمل ١ ق ليق دق : لاق

 عتمتي نآ لالحالا ىلع هل زوجيغ لحيو رصقي وأ قلحيو ةورملاو افصلا
 . جحلاب مرحي نآ ىلا لالحلا ميمجب

 ؟ هترمعل ىعسيو فرطي نأ هلوخد ىلع هيلعو : هل تلق

 ٠ كلذ هيلع نا ليق اذكه : لاتق

 لاح ىلع هل زوحيو لحيف رصقي وأ قلحي نأ هل زوجي لهو : هل تلق
 ؟ لالحلاب عتمتي نآ

 ٠ كلذ عيمج نيملسملا لوق ىف هل زئاج معن : لاق

 ؟ لالحإلا نع ىهنلا نم ليق اذه ريغب لهو : هل تلق

 ىلع ملعن الف هزاوجل دصلا نم اذه ىف هب رمؤي هريغ ءىش امآ : لاق

ء الضف ةيهاركلا ىنعم ىلع ىهنلاب لاق نيملسملا نم ادحأ نآ ملعن الو لاح
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 الو هزاوج ىف ملعن الو ث ىنعم ريغل مارحإلا ىلع ةمانإلا نع ىهني امنإو
 ٠ افالتخا نيملسملا لوق نم هب رمألا ى

 ؟ موزللا ىنعم ىلع جرخي هب رمألا و : هل تلق

 امل هنم جورخلا ىف هل بابحتسالا ىلع جرخي امنإو ال : لاق

 ؟ لالحلا نم هل عسا ولاب لالحإلا ىلع عتمتلاو ، هيلع ثداوحلا نم هيف ىشخي

 ق دجي امبرو ؤ هب ىجرت ةدئافل ىنعم ريغل هئاقب قبض نم هسفن حيريف
 ىلع ًطاسننو ةوق همارح عافترال همارحإ بيصن نم هسفنل هتحار

 هوعديف هيف اجري عفن ىالف لاح لك ىلعو ث هلفاونو هجح مزاول ءادأ
 ىقبيف ، تقوملا نم قيض ق نوكي نأ الإ كلذ ىردأ ال ىنإ هيلع ءاقبلا ىلا

 ٠ ملعأ هللاو ى الف الإو ةجحب مرحيل هيلع

 ىندغأ رمؤي امهيآبو ريصقتلا وأ قلحلا هل لضفأ امو : هل تلق
 . كلذ

 رمؤي هبو ىلوألا وهف س ريصقتلا نم لضفأ هنإ قلحلا ف ليق دق : لاق

 ء رحنلا موي ىلا هرعس هيف ق ١ وني ام ردق تقولا نم ىقةيي ال نآ الا

 ٠ سأب الف قلح نإ و رصقي نآ كلذ ىلع هل بحتسيف

 ؟ هرصقب ملو قلخب مل هترمعل ىعسلا و فاوطلا دعب وه نإف : هل تلق

 ٠ نيملسملا لوق رثكأ ىف همارحإ ىلع وهف : لاق

 ؟ ٥ رذعل هما رحإ لحيف رصقي ملو قلحب مل ناف : هل تلق

 هلا وحآ عيمج ق نوكيف لا_ح ىلع هما رحإ ق ىقيب هنإ ليق دق :: لات

 ريصقتلا و قلحلا ةحابإ نألا لحملا ةلزنمب نوكيف ناث لوق ىلعو مرحملا ةلزنمب
٠ ليلحتلا بابسآ نم
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 ؟ كلذ ىلع ةمات ىه

 ء فالتخالا ىنعم ق جرخي اه +اسفو اهمامت ق ىرأ ال ىنإف : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 هقحلي ءازجلا هيغ همزليو مرحملا هنم عنمي امم ائيسث نإو : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع ءازجلا موزل ف فالتخالا ىنعم

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ ىعسيو عكريف هترمعل فطب مل ةكم مدق امل ناك نا و : هل تلت

 ةرمعلاي مارحإلا نم هسفن همزلأ ام ىلع قاب همارحإ ىلع رهف : لاق

 ٠ كلذ ىلع ىقب ام هماكحأ عيمج ق اهنع هل جرخم الو ص مرحملا ةلزنم

 ملف امايأ ةكمب هيلع ماقآو همارحإ نم اذه ىلع ىقب نإ و : هل تلق

 ىلا ىضمو جحلاب مرحأ ىتح رذع نم هترمعل ىعسيو مكريف فطي

 هبلع نأ جرخي ناث لوق ىلعو ح هيلع ءىش الو ءاسأ هتا ليق دق : لاق

 ٠ اهل ىعسيو عكريف فوطي نآ ليبق ةرمعلا ىلع جحلا هلاخدإل امد

 نأ هترمع ىضقي ةكم لخد نإ وه ىشثخو ةرمعب مرحأ ناف : هل تلق

 ةفرع ىلا ىضميف اهلوخد رخؤب نآ هل له © تقولا قيضل هفرع هتوفت

 ٠ هل اذه زوجب ليق دق : لاق

 ىلع ردقي مل نكلو ، تقولا ةعس فق ةرمعلاب همارحإ ناك نإو : هل تلق

 هتوفت نآ ىشخف تقولا هب قاض ىتح منامل هترمع ءا دأ ةكم ىلا لوصولا

؟ هفرع



_ ٧٠ 

 > امهنيب اميف قرق الر ىلوألا لثم هذه ىرأ ال ىنإف : لاق

 ٠ ءاوس امهنأل دحاو امهيف لوقلاو

 ىف قيض نع الو منام نع ال اهلوخدل هريخأت ناك نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ق ريصقت نع نكلو َ\ تت ول ١

 ىلعو 6 منإلا ىلا هيغليب هنإ لوقأ الو امهنم الاح ءا وسى وهف : لاق

 فالتخالا ىنعم هتقحليف اذه ىلعو س اهيلإ ىضميف ةفرع هتوفت نأ هفوخ

 ٠ ملعأ هللاو مدلاب هل ءازجلا موزل ف

 ملف تقولا نم ةحسف ريغ ىف ةكم لخد نكلو رصقي مل نإو : هل تلق

 اهتاوتت نم افوخ ةفرع ىلا ىضمي نأ هل له ث هترمع ىضقي نآ هنكمي
 ؟ كلذ لبق

 لوخد هنكمي ةرمعب مرحأ نم نييو هنيب اذه ف قرف الو ، معن : لاق
 ٠ اهئادأل ةكم

 هنكمي ملف ةرمعب تقولا نم ةحسف ف ةكم لخد نإ كلذكو : هل تلق
 ؟ كلذ نع تقولا هب قاض قح منامل هترمع ىضقي نأ

 .٠ ى دانع اذكه ل اق

 ةرمعلاي همارحإ مآ جحلاب مرحي نآ هيلع لهف اذه ىلعو : هل تلق

 ؟ كلذ نع هل ءعىزجم

 ٠ لاح ىلع جحلاب مارحإلا نع ةرمعلاب همارحا هيزجي ال : لاق

 ىضقو ؤ هي هم ١ رحا ىلع اهب فقوف ةغرع ىلا ىضم ناف : هل تلق

 ٠ كا ذ ىلع هجح

٠ هل جح الو لعف ام سب : لاق



١٧١ 

 ةفرعب تقولا نم هيلع إام ىضقو هجحل مرحآ وه ناف : هل تلق

 عوكرو دحاو فاوط هترمعو هجحل هيزجي له ص ةدايزلا ضرف ءادأل عجرو

 ؟ دحاو ىعسو دحاو

 ٠ كلذ ىف لوقلا ىضم دقو س فالتخاب اذه ف ليق دق : لات

 همارحإ لحي نآ رصقو قلحو ىعسو عكرو فاط اذإ هل له ص هتعتمل ايده
 ؟ ال مآ لحملل زوجي اهم هل زوجيو

 وهف ةعتملاب وه هتاسو هنرمع ق ضرق دق هتدارإ ف ناك ناف : لاق

 ٠ كلذ لبق ال رحنلا موي هيده لحم ىلا ىقيي نيملسملا لوق ىف همارحإ ىلع

 ايده عوطتلا هجو ىلع هقاس امنإو ةعتملا هب دري مل نإو : هل تلق

 ؟ جحلا لا ةرمعلاب عتمت هنإ مث تيبلا ىلا

 رصقي وأ قلحيف هترمع ىضقي نأ دعب لحي نآ هلف اذه ىلعف : لاق
 ٠ ىدملا هيلعو

 ؟ هلالحا ىلع ىقبب ىتم ىلاو : هل تلق

 ح ةيورتلا موي ف هجحل مارحإلاب نمؤيو جحلاب مرحي نآ ىلا : لاق

 ؟ الفن مارحلا ةبعكلاب فوطي نأ له هلالحإ ىلعو : هل تلق

 نم رثكي نآ هل ىغبنيف هكسن لضفأ نم هناف نمؤي هبو ث معن : لاق

 ٠ هريغ ال ىلاعت هلل ردق ام هفاوط

 دجلا ىف ةالصلا مآ ةبعكلاب فاوطلا هل لضفآ امو : هل تلق

؟ القن
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 ، حيحصلا ىلعو لضفأ لهآ نم ناك نمل ميظع لضف امهنم لك ى : لاق

 هب ءاج ىذلاو ث ىقتاو نمآ نمل لضفلا .امنإ ، ىصعف رفك نمل لضف الف
 ء لضفأ راصمألا لهأل فاوطلاو لضفآ ةكم لهأل ةالصلا نآ اذه ىف رثألا

 اعيمج امهنم رثكي نأ ةرمع وأ جح ى ةكم ىلا ىتأ نمل ةردقلا عم ىنبجعيو

 هلاوحآ نم هفرعي ام ىلع اهيف نوكيو س بيصن اهنم لك نم هل نوكيل
 هلح ىف ءىشلا ىلع هلابقإو ، هروضحو بلقلا غارف نم هسفن ف هدجيو

 حرشناو ، اههنم هيلا هبلق لام امب لاح لك ىف لمعيف هريغب هنع هرابدإ و
 رخآلا ىلا اليم هسفن قف سحيو ث لكيف بعتي وآ لمي ىتح هردص هل

 لبقيف رخآلا ىلا هل همامنا ىلع هيف ام كرتف هل بلق غارفو هعم روضحو

 وآ امهنم ءىش نم لك املك هبرل امهيف هبآد نوكي اذه ىلعو س هيلع
 ىضقي ىتح رخآلا ىلا هكرت بلق غارفإلو لاب روضح هل دجي مل وآ ، هلم

 نآ هل ىنبجعأ لكي ملو امهب دحأ لمي مل وه نإو اعيمج امهنم هدارم
 ، هلضف هتوفيف امهدحآ رجهي الو س ىرخآ اذه ىلعو ء ةرات اذ ىلع لبقي

 ٠ قفوملا هللاو

 ؟ آدبي اميهياف دجسملا هلوخد ىلعو : هل تلق

 ىنثيف فاوطلاب آد_بي نأ لفنلا ىف ناكمإلا عم هل ىنبجعي : لاق

 امهب ىتأ دقف عوكرب نيفاوط لك نيب لصف اذإف لاح لك ىلعو ، ةالصلاب
 ٠ كلذ لهآ نم ناك نإ امهنم ءىش هتفي مل امهلضف كردأف اعيمج

 جرخي نآ هل له تقولا نم ةحسغ ق ناكو هنرمع ىضق ١ ذاو : هل تلق

 ؟ اهنم هب مرحي عجريف جحلا تقو ىتأي ىتح اهلوح ةكم نم
 ٠ كلذ هل زيجأ دق معن : لاق

 ؟ كلذ ىف هيلع نوكي ءىش ىأف جحلا ىلا ةرمعلاب عتمت نمو : هل تلق

 ةبقعلا ةرمج ىمري نأ دعب ىنم ف حبذي ىدهلا نم رسيتسا امف : لاق
٠ هنم لكب نآ هلو > همعطبو



. ٧٣ 

 ؟ كلذ نم لكأي نآ هل مكو هنم معطي مكف : هل تلق

 معطأ ام ثلاث لوق فو ف عبرلا ليقو ع ثلثلا معطي هنإ ليق دق : لاق

 هلوت ىلع ىقب ام لكأي نأ هلف امهنم لوق لك ىلعو ع هازجإ هنع ٠

 ؟ ائيسث هنم معطي ملو عيمجلا لكأ نإف : هل تلق

 معطي نأ هيلع نإ ليقو 6 هيلع ح ىش ال و ع اسآ هنإ هرف ليق دق : ل اق

 فدالنخاا نم اج ام ىلع هنم معطي هنإ ليق ام ردق لديل ١ ىنعم ىلع

 ؟ هدي ف ام ةلقو ةرقفلا ليبس ىدهلا ىلا دجي مل ناف : هل تلق

 نإ هيزجي ليقو س ةفرع نهرخآ جحلا ىف مايأ ةثالث مابيصف : لاق
 اميف ناك ولو : ليقو ، ةجحلا ىذ نم رشعلا ىف ناك ام كلذ لبت نهماص
 لوقو ث هنطو ىلا ليقو ، ةكم نم عجر اذإ ةعبسو هازجآا نيمارحإلا نيب
 هلهآ نكي مل نمل كلذ هتماقإ عضوم ف نكي مل ولو ناكم ىف رقتسا اذإ ثلاث

 ٠ مارحلا دجسملا ىرضاح

 ؟ قيرشتلا مايآ نهنم ماص ناف : هل تلق

 ٠ كلذ هيزجي ال هنا ليق دق : لاق

 ءاش ىتم ىل ١ نهموص رخؤب نأ ٥ دلم ىل ١ عجر ١ ذإ هل له و : هل تلق

 ؟ كلذ نم هل عن ام الب

 ٠ كلذ ىنبجعي الو ث هيغ فلتخا دق امم اذه نإ ليق دق : لاق

 ؟ نهل مايصلا ىلع ردقي مل ناك نإف : هل تلق

٠ نهماص ردق ىتم هنإ ليق دق : لاق



_ ٧٤ 

 ؟ كلذ لبق توملا هرضح نإف : هل تلق

 ٠ كلذ نم رثكأ هيلع نأ ىل نييب الو نهب ىصوي هنإ ليق دق : لاق
 ؟ كلذ ىصري نآ هيلع وأ : هل تلق

 ٠ ليق اذكه : لاق

 ؟ نهب ىصوأ وه ناف : هل تلق

 دحاو لك ىلع ناك الاو ةثرولا نم دحأ نهماص ناف هلام ف وهف : لاق

 نم رجنؤيف الاو نهمابص اوءاش نا هنم ثاربملا نم هل ام ردق ىلع مهنم

 ٠ هل نهم وص نم هلام

 نم لقأ هل نوكب ام هثاريم نم مهنم دح او لكل عقو ناف : هل تلق

 ؟ موي نم لقأآ موص ىزجف زوجي له موي

 رص ى اونوكيلف موب نم لقأ ىلع عقي موصلا نآ ىل نيبي ال : لاق
 نم نهموص ىف .اضرلا ىلع ة رجذخلاب لضفلا ف ددارتلا ىلع

 نم نهيلع رجؤيلف همسق هكردي الام ةلزنمب وهف الإو لكلا ىلع ضعبلا
 ٠ هلام نم هنع نهموصب

 فصن ةدابزو ناموب وأ موب دحاول عقو نا كلذكو : هل تلق

 مايألا نم مقت ملو موي ثلث وأ موي عابرأ ةثالث رخآلو موي عبر وآ
 ؟ موي نم لقآ ىه ةداىز هعم الإ و مات ءىش دحأ ىلع

 ىل نيبي الو ء رظن ف ىلوألا لثم هنأ اذه ف ىدنع اذكه : لاق

 نع ىظفح نم هب دبآ ء هل دبأ ءىش ىعم ٥ ذه ف سيل وآ امهنيي ام قرف

 ٠ كلذ ىف رظنيف ء اهلبق ىتلا ىف الو نيملسملا نم دحأ

 الو ةدايز الب مات وه ام مايلا نم مهدحأل عقو نإف : هل تلق
؟ ءىزحب رثكأ وآ مويب نم لقآ وه ام مه دحألو ، ناصقن



_ ٧٥ 

 لامكي هيلع داز ام وأ همامتب مويلا هل مقو نم مصيلف : لاقت

 نم هل صقن وآ ءزج ةدايزل مامتلا ربع ىلع ناك نم عيمج نكيلو ئ همايأ

 رثكأ وأ مهنم دحاو هماص نإف مايألا نم مهيلع نوكي اميف هكرش مويلا
 ىف اضرلا ىلع دارملا ليبس ىلع ناك ىزجأف زاج موي نم لقأ نكي ملو
 ىلع قافتالا مدعو هيف رجاشتلا عمو > ءا وسى هلكف الاو ةرجألاب لضفلا

 اورجؤي نآ نم هل دبالف ، ىنعمب قحلا هجو ىلع هئادآ توبثو زئاج رمآ
 ٠ ملعأ هللاو ى الوصوم لوألاب همامت ىلع

 ؟ لام هلل نكمب مل نإف : هل تلق

 دحآ هل بستحا نإف ءىش هتثرو ىلع سيل هنإ ليق دق : لاق

 ٠ هنع آزجأ هريغ وآ ثارو نم نهماصف

 له قرف وه نإو نهموص ف مايألا نيب نإ هل لهو : هل تلق
 ؟ ال مآ كلذ هب رخب

 لوق ق هل زوجي ال و عب اتتم هنآ نهموص ق ليق دق : هل لاق

 قرق الب ىلاوتلا ىلع ثالثلاب ىتأي نآ هيلعو نهموص قرغي نآ نيملسملا

 ش مصي مل نمك وهف رذع الب قرف نإف ع كلذك عبسلابو نينيب اميف
 هرقف ىلع همزلي ام جحلا ق مايألا ةثالثلا موص كرت اذاف : هل تلق

 ؟ هرضحو هرفس ق

 هيلع سيل ليقو ، هقلحل مدو عتمتملا ىده هيلع هنإ ليق دق : لاق
 همزل امك دعب نم رشعلا موصي نآ زوجي : ثلاث لوقو ى هرذعلل ىدهلا ريغ
 هنكلو ، نيملسملا لوق ف دجوي هتآ ىنظو موقلا لوق نم هلعلو ت لبت نم
 معطي هنا انموق نع : عب ار لوقو .{ امد هيلع نإ : هلاقم نم ضعب لاق

 ٠ دعب نم مايألا ةعبسلا موصيو نيكاسم ةثالث مايألا ةثالثلا نع

 سيلو ث لعفي همزل امم هجورخل فيكف لوألا لوقلا ىلعو : هل تلق
؟ كلذ هدب ف



 ٠ كلذ نم همزل ام ىدؤيف حبذيل لاتخيف دهتجيو
 ؟ رحنلا موب ف رسيأ مث مايألا ةثالثلا ماص ناف : هل هلق

 ٠ ىدهلا هيلعف دجو دخ اذهو ٧ دجم مل نمل موصلاف : لاق

 ؟ رحنلا موي دعب دجو نإف : هل تلق

 دادزا وآ رحنلا موي ىضقنا ىتح دجي مل اذإ هنإ ليق دق : لاق

 ىف دجو اذإ ليقو س ىده هيلع سيلو س عجر اذإ ىقب ام مصيلف تيبلا
 لوألا رفنلا سانلا رفن ىتح دجي مل نإو همزل قيرشتلا مايأ نم نيموي
 ٠ مايصلا همزلو ىدملا هيلع سيلف

 ؟ لاح ىلع موصلا هل زوجي الف ىدهلا ىلع ردق اذإو : هل تلق

 هللا لوقب ىفكو افالتخا نيملسملا لوق نم هيف ملعن الاو معن : لاق

 ٠ كلذ ىلع هباتك ق ةلالد ىلاعت

 دهي ملو ماص اذاف هبلع ةردقو ىدملا هدوجو ىلعو : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع قلحو

 ٠ حبذي نآ لمق هقلحل امدو ىدملا هيلع نإ ليق دق : لاق

 راصف ريقف وآ ىنغ نم ءاطعب دجو ولو نوكي اذه ىلعو : هل تلق

 ؟ ٥دهب كلم

 ٠ كلذ ىف ىل نيبي اذكه : لاق

 ايده دجي مل هنأ الإ نمثلا لدب نم ةردق ىلع ناك نإف : هل تلق

:ه كلذ نيب قرف الو نمثلا دجي مل نمك وهف : لاق



_ ٧٧ 

 رصقو قلحف جحلا ق مايألا ةثالثلا مصي مل ناك نإف : هل تلق

 ؟ لحآف

 هيلع : ليقو « هرذعل ىدهلا ريغ هيلع سيلهنإ هيف ليق دق : لاق

 ٠ حبذلا لبق هقلحل مدو ىدوهلا

 ؟ كلذ هلاح ق ٥ رفس ق اريقف > هنطو ف ًآنيغ ناك نإو : هل هلق

 0 نيملسملا لوق ىق موصلا هل زوجيو ص ريقفلا ةلزنمب وهف :: لاق

 ءاطعتسا وأ ضرقب ولو هيلع لتحيلف موصلا هيزجي الو ىدهلا هيلع ليقو

 ، ةزئاجلا بابسألا نم هيلع ردق امب هليصحت ىف دهتجي وآ ىطعي نأ ىسع
 ٠ هبايث لضف نم ءىن عيبي ولو

 ىمرو رفكي نأ ليق رقنف ا هنآ الإ هانغل ى دهلا همزل نإف : هل تلق

 ؟ 4 . قيق آ ةرمج

 نآ ىسعو ء هقلحل مدو ةعتملا ىده هيلع نكي هنإ ليق دق : لاق

 رظناف ملعأ هللاو هرذع عضوم : ىآر ىلع مدلا نم رذعلا ىنعم هقحلي

 ٠ كلذ ىف

 ملو ىدملا همزل اذإ هرفس فق ريقفلا ةرضح ى ىنغلاو : هل تلق

 عم همزلو ع جحلا ف مايألا ةثالثلا مصي ملو ، ىدهلاو نمثلا ىلع ردقي
 ؟ هدلب ىلإ عجر نيح امهنم ءىش الو امهدؤي ملو ث هقلحل مد ىدعلا

 ح نيملسملا نم ةقث عم مدلاو ىدهلا نمثب ثعبي هنإ ليق دق : لاق

 ةكمب حبذيف همزل ام هل ىرتشي نومام نوكيب نأ هجرخي ام لتآو
 ٠ هلهآ ةبعكلا غلاب ابده ىنمب وآ

 ؟ هل كلذ موزل ىلع ةرسع اذ ىطعي ناك نم ةرسيلا عم كلذكو : هل تلق

٠ كلذ ىف ليق دق معن : لاق



 ردقي ملغ لاتحاو طعي ملف ىطعتسا و هرتف ىف ىقب نإف : هل تلق

 ؟ هرقف ىلع ىقبو

 هرذع عضوم ىف ىأر ىلع ىدهلا نم امهل نوكي امع مصيلف : لاق

 . آموي عاص فصن لك نع ةميقلاب ربلا نم

 اذإ رفكي نأ لبق ربعأف هاتفل ىدهلا همزل ىذلا كلذكو : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع ردقي ملف س هدلب ىلإ عجر

 موصلا هلل زاج نإو ص نيملسملا لوق ىف اذه نأ الإ معن : لاق

 امهل ماص اذاف لوألاو س هينع امهف رسيأ ىنمف مدلاو ىدهملا نم الدب

 رسيأ نإو امهيف ءىش هيلع نوكي ملو ، مهلوف ف لاح ىلع هازجأ هترسعل
 ٠ امهنم موصلا دعب

 هسفنل ةرمعب جحلا رهشأ ىف عتمتف هريغل جح دق ناك نإو : هل تلق

 ىف هرفس ىف آريقف هنطو ىف اينغ ناك وآ ىنغ وآ رقف ىلع هل زئاج رمأب
 ؟ كلذ هلاح

 ناك نميف فلتخمو ث موصلا ريقفلا ىلعو ىدهلا ىنغلا ىلعف : لاق
 . موصلا هل زوجي ليقو ، ىدملا هيلع ليقف هرفس ف اريقف هرضح ف اينغ
 ٠ هل جح نمل ةرمعلاب هعتمت ناك ناو

 ىنم ىلإ جورخلاو ةيورتلا موي جحلاب مارحإلا ىف لوقلا

 لحأو هترمع ىضق ١ ذإ جحلا ىلإ ةر صهعلاب عتمتلا و : هل تلق

 ٠ ةيورتلا موي مارحإلاب رمؤي نآ هيف لوقلا ىضم دق : لاق

 ىنربخأ لمعي فيكو % هي مرحي نأ دارأ ١ ذإ عنصي ١ ذامو : هل تلق

؟ اكلذ



_ ٧٩ _ 

 ث هنكمأ نإ ءاملاب لستغي نأ مزالب سيلو رمؤي هنإ ليق دق : لاق
 ىتآي مث ء حصي ال هنودب ذإ فاوطلا ىف هنم دبالف آضوت الإو

 دنع عكريو ث ةرمعلا ىف كلذ هفصو امك هفوطيف همارحإ ىبوث ف تيبلا

 بحتسا ضعبو ص ىبليو مرحيو ث هنكمأ ثيح دجسملا نم هريغ وآ بازيملا
 نإو ڵ سرحلا دجسمب ىمسملا وهو حطبألاب نجلا دجسم نم مرحي نآ هل

 ٠ سأب الف ءاحطبلا نم مرحأ

 ؟ همسا امو عوكرلاو فاوطلا اذه ءىش ىألو : هل تلق

 . نيملسملا لوق ىف ردصلا فاوط ىمسيو عادولا ىنعمل : لاق

 دسفي لهو ث ءىش هيلعأ عكرو فاط مث لهأف مرحأ نإف : هل تلق

 همارحإ ىف ىل نيبي الو ص هيلع ءىش الو رومأملا هجولا آطخآ دق : لاق

 ٠ لاح ىلع هيلع دسفي هنآ

 ؟ هجورخل لاح ىلع هل مزال فاوطلا اذه نأ عامجإلا فو : هل تلت

 لوق ىف هب رمؤي امم هنكلو ث عامجإلا ىف هموزل ملعأ ال : لاق
 . هيلع هموزلب لوق ىأرلاب فالتخالا هجو ىلع هيف جرخيو ث لاح نيملسملا

 ؟ كلذ ىف اذه ىلع وه نر اقلاو ةجحب مرحم او : هل تلق

 امهجورخل عوكرلاو فاوطلا اف نيملسحلا لوق نم ىدنع اذكه : لاق
 ٠ ةفرع ىلإ امهجح ىف ةكم نم

 دعب فوطي عجرب نأ همارحإل هعوكرو هفاوط ىلع هل لهو : هل تلق
 ؟ ةجحب لهآ نأ

نأ امأو ى هب رمؤي الف نيملسملا راثآ ىف دجوي هيف ام ىلعف : لاق



_ ٨٠ 

 نإف ص رمؤي الو هنع ىهني امم هنكلو 0 هملعأ الف روجحملا ,ينعم ه نوكي

 ٠ هيلع ءىش الو آطخأ لعف

 ؟ هيلإ عجري ملو ًآدمع هكرت نإف : هل هلت

 عم هكرتي الف هب ىتأي نآ هل ىغبنيو هب رمؤي ام هكرت دت : لاق
 ةرافكلاب ليتو ث ملعلا لهأ نم نيملسملا ضعب لوق ىف هيلع ءىش الو ةردقلا

 ؟ كلذ ى

 ؟ ةكم تويب نم وأ دجسملا نم جرخ ىتح هركذ ىسن هنإ : هل تلق

 هيلإ عجرب مل نإف ع هيلع دوعي نآ ناكمإلا عم هل ىنبجعي : لاق
 ةرافكلاي هل ءازجلا موزل ىف هقحلي نآ ىدنع هبشأ هدصق ىلع ىضمو

 ٠ كلذ همزلي ال نم لوقو ث هيلع بجوي نم لوقب فالتخالا عم

 ؟ هب لهجلا ىلع كرتلا فو : هل تلق

 ف ىآ رلاب فالتخال ١ ىنعم هقحليغف هيف جرخي نأو دبال : ل اق

 ٠ كلذ نم نايسنلا سيلو حبقأ لهجلا لاح ناك نإو ع ءازجلا

 ؟ ء وضو ريغ ىلع فاط وه ناو : هل تلق

 ريغ ىلع ءوضو ريغب هنأل قرف الو فطي مل نم ةلزنمب وهف : لاق
 ٠ لاح ىلع حصي ال بوثلا .و ندبلا نم ةراهط

 ملو مرحف فاط هنآ الا ءوضو فو ةراهط ىلع ناك ناف : هل تلق

 ؟ عكري

 ٠ هبلع ءىش الو هل ىغبنيو ع رمؤي هب ام كرت دق : لاق
 ناكم ىآ ىلاو ىضمي نيأ ىلاف موبلا اذه ق مرحأ ناو : هل تلق

؟ هجوتي



_ ٨١ 

 اميف ىلصيف ىضمي اهيلإو ىنم وحن هجوتي هنإ ليق دق : لاق

 ٠ كلذ هنكمأ نإ اعيمج سمخلا تاولصلا

 ليق دق : لان ؟ مرحي نآ ةيورتنا موي ف رمؤي ىتمو : هل تلق
 عكريو فوطي رثؤملا ىبأ لونت فو ٠ ىلولا ةالصلا دنع نوكي نأ هب رمؤي
 ٠ سأب الف حار نإو ىنم ىلإ دعييف اهنم مرحيف

 ؟ اهدعب وأ رهظلا لبق مرحأ نإو : هل تلق

 . هيلع ساب ال : لاق

 همارحإ دعب ناكم ىأ ىلإو ، كلذك هب رمؤي ءىش ىألو : هل تلق
 ؟ حورب

 مم 4 رمأ دق ام كا ردال ىنعمل ا ا 7 رمألا نوكب نأ ىسعف : لاق

 ٠ ىنمب سمخلا تاولصلا نم ناكمإلا

 ؟ كلذ نع ةفعضلا اهيف سمخل ا كردم ال هنآ هسفن ق ن اك نإف : هل تلق

 كلذ هكاردإ ىنعمل اهيلإ جورخلا ىف لجعي نآ هل ىنبجعيف : لاق

 ٠ كلذ هكردب هنأ هسفن ق وجرب ام ردقي

 هسفن ى و ىنم ىلإ ح رخو هل عن ام الي ادمع رخأت ناف : هل تلق

 65 هقي رط ق اه الصو كلذ ناكم ' كات نم ء ىش هتاف دقو الا اهيلإ غلبي ال هنأ

 ؟ ء ىش هيلع له

 هب رمؤي امل اكرات ناك نإو ائيس هيلع لعل نآ ىل نيبي ال : لاق
 ىلإ ةعراسملا نم هب ىلولآو هل ىغبني اميفو ء لضفألا قح ف رصقم هلضفل

 ٠ لمك الإ لزنملا

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ٦ م )
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 ؟ ةيورتلا موي لبق مرحي نأ هل زوجي لهو : هل تلق

 ٠ كلذ هل ۔ معن : لات

 ؟ ىنم ىلإ همأ رحإب لحري نأ هل زوجيو : هل تلق

 هنآ الإ ء كلذ نم عنمي هنأ ملعن الو س كلذ زاوجي ليق دق : لاق

 ةيورتلا موي ف الإ ىنم ىلإ جرخيف مرحي ال نآ ناكمإلا عم هل بحتسي
 هفعضل نيموي وأ مويل هجورخ مدقيلف ةنامز وأ ضرمل فعض هب ناك نم الإ

 ٠ كلذ ىلإ هتجاحو

 ؟ همارحا ىف هجورخ مدقي نآ ىلإ رطضا نإ كلذكو : هل تلق

 ٠ كلذ ىل نيبي اذكه : لاق

 ؟ ةجاح الو ةرورض نم الو فعض نم ال مدق نإ و : هل تلق

 ٠ هيلع سأب الو بابحتسا هب رمؤي امل هكرت نم رثكأ هيف سيلف : لاق

 لبق مرحآو عكرف دجسملا ىلإ ءاجف ةكم لهآ نم ناك نمو : هل تلق
 ؟ ىنم ىلإ جرخف فوطي

 نم ىرعتي ال نأ ىسعو 0 هيلع ءىش الو ءاسأ هنإ ليق دق : لاق

 ٠ هيلع هاري نم لوق ىلع مدلاب لوقلا ىنعم هقحلي نأو ىأرلا ق فدااتخاا

 ؟ مكري ملو فطي مل نإو همارحإ هل حصيو : هل تلق

 الو ء هداسفمب ليق هنأ ملعأ الو ‘ هبلع تيثيو هل حصي معن : لاق

 ٠ كلذ ىل نيبي

 عجريف هيلإ عجري نآ نايسنلا وأ دمعلاب هكرت ىلع هل لهو : هل تلق
؟ “ىبلي
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 هنإ هيف لوقي نم ىآر ىلع عوجرلا هل ىنبجعيو هل زوجي معن : لاق
 ٠ كلذ همزلي ال نم ىآر ىلع عجري ال هنأب هيف لوقلا نوكي نأ ، هيلع

 عجر مث ث ليللا ىف عكرو فاطو اليل دجسملا ىتأ نإف : هل تلق

 فاوطلل ةداعإلاب ليقو ص هيلع سأب ال هنإ هيف ليق دق : لاق

 ٠ مد هكرت ىلع همزل لعفي ملو هكرت نإف عوكرلاو

 ةكمب هلزنم ىلإ عجر هنآ الإ اراهن مرحت وه نإف : هل تلق

 ؟ ليللا ىلإ
 ٠ هيلع سأب ال ليقو امد هيلع نإ ليق دق : لاق

 هلزنم ف مرحي نآ هل له ةكم نم اجراخ هلزنم ناك نمو : هل تلق
 ؟ ةفرع ىتآيف

 ٠ كلذ هل نإ ليق دق معن : لات

 ؟ هكم لخد ناك ناف : هل تلق

 جرخي الو ئ مرحيو عكريف تيبلا عدوي ةكم هلوخد ىلعف معن : لاق

 ٠ عادوب الإ هفرع ىلإ هجح ىف

 انراق وأ همودقل عكرو فاط دقو هجحب ادرفم ناك ولو : هل ثلت

 ؟ هترمعل فاط د_ةقةو

 ٠ كلذ ىف نيملسملا لوقت نم هفرعن ام ىلع قرف الو ءاوس هنأل معن : لاق

 عوكرلاو فاوطلا دعب ةرمعب اهل نراقلاو ةجحب درفملا ىلعو : هل تلق
؟ مارحإ ردصلل
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 نارمؤي امهنكلو ، امهنع لئاز ريغ امهل مزال امهمارحإ ىلع امهف : لاق
 رومأملا اكرت دقف العفي مل نإف ، كلانه ةيبلتلا ديدحتب نيملسملا لوق ف
 . امهيلع ءىن الو هب

 ىف امهريغك امهف ردصلل عوكرلاو فاوطلل امهكرت ىلعو : هل تلق
 ؟ ءازجلاو ةداعإلا

 ٠ ىل نيبي اذكه : لاق

 ؟ مدلا لحني عوجرلابو : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىل نيبي ام بسح ىلع معن : لانت

 نم لوق ىلع مدلا هب لحنب ىذلا عوجرلا ىق دحلا امآو : هل تلق

 ىسعو ث لحلا ىلإ مرحلا نم جرخي ملام هنآ ىسفن ف ىل عقي : لاق
 جورخلل سيل هنآ ليلدب ىأرلا ىف باوصلا ىناعم نم جراخ ريغ نوكي نآ
 ىف دارآ نم ىأر ىل_ءع هتوبث ىف وه امنإ عادو مرحلا ىلإ جورخلا هل

 ٠ كلذ ىف رظان ىنإف هيف رظنيف ملعأ هللاو ، لحلا ىلإ هادعتي نآ هجورخ

 هجورخو فاوطلا اذهل هكرت ىلع امهلثم اذه ىف وهأ عتمتملاو : هل تلق
 ؟ ال مآ عادو ريغب هفرع ىلإ ىنم ىإ

 قرفلا هجو ىل نيبي الو ، ىنعملا اذه ق امهلثم نذإ وهف : لاتق
 ٠ كلذ ىف امهنع هل

 كلذ ىف امهلثم نوكي ىدهلا ضرفل هل مارحإلا موزل ىلعو : هل تلق

 ؟ كلذ ىف هب رمؤي اميفو ص هل هموزلو مارحإلا ىنعم

٠ كلذ ف لاح ىلع كلذك هارأ ىنأل معن : لاق



 ناك وآ جحلا هلادب مث ئ ةرمعل الو جحل ال ةكم لخد ناو : هل تلق

 ةكم نم مرحب نأ جحلا رهنأ ق دارأ مت جحلا رهشأ رغ ق اهمنآف ةرمعب

 ؟ ال مأ كلذ عيمج ق هرمأ اذه ىلع نوكيأ ةجحب ةيورتلا موب ق

 ءاوس امهيف لوقنلا و هلالحإ ىلع عتمتملا لثم ىنعملا اذه ىف وهف : لاق
 ٠ كلذ ىق

 وأ هلزنم ىلإ جرخو مرحي مل هعوكرو هعادو ىلع وه نإف : هل تلق

 ؟ هجح ىف هيزجيآ مرحأف هريغ

 ٠ هب رمؤي امل اكرات نإو ؤ هيزجي هنأ هيف ىدنع اذكه : لاق

 هجحل ةفرع ىلإ جورخلا دا رآو مرحلا ىف هلزنم ناك نإو : هل تلق
 ؟ كلذ نم

 ٠ ع أ دول ا هيلع نأ اذه ق لدذ دن : ل انت

 هل له ، ىنمب راص ىتح ركذي ملو مرحي نأ ىسني نمو : هل تلق
 ؟ اهنم مرحي نآ

 هل بحتسي اميف نيتعكر رثآ ىلع اهيف هل هزاوجب ليق دق معن : لاق

 ٠ ةضيرف ةالص هترضح نكي مل نإ

 ؟ ةالملا هيف زوجب ال تقو ق ناك ناف : هل تلق

 ٠ هيلع سآب الو ةالص ريغب مرحيلف : لاق

 اذه ىف كدنع هيف هيزجيآ عادولا هيلع نمم ناك نإو : هل تلق
 دمعتملا لثم هل مدلا موزل ىف فالتخالا ىنعم نم جرخ دق ام عضوملا
؟ كلذ هكرت ىف لهاجلا و
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 ءازجلا ىف هنإف لهاجلا نم رذعأ ىسانلا ناك نإو ىدنع اذكه : لاق

 ٠ كلذ ىلع هل هموزل قف فالتخالا ىنعم هقحلي نآ نم ىرعتي ال

 ؟ كلذ ىف ءىش هيلع له هما رحإ ق ةكمب ةفرع موب حبصآ ناو : هل تلق

 ڵ ةازغلا كلت ق مدق نوكي نأ الإ امد هيلع نإ لدذن دن معن : لاق

 ةكمب مان نميف لاق نم لوق ليلدب هيلع ءىش الف : ناث لوق ىلعو
 امهب فتوف ةفرع ىتأو ىنمب رمف ةفرع ىلإ رفغ حبصأ ىتح ةفرع ةليل
 ةاسسلالا ىنعم هتقحلب نآ ىسعو 0 هيلع ء ىش الو ىتآ دق هنأ سانل ١ مم

 ٠ ةءاسإلا ىنعم هقحلي نآ رذعلا عم ىرذل ىنإف ريصقت نع ناك اذإ

 ؟ مارحإ ريغ ىلع اهب فقوف ةفرع ىلإ ىتآو مرحي مل نإف : هل تلق

 هللاو ڵ لاح ىلع هل جح الف جحلا متي ال ام كرت دق : لاق
 . مظعأ

 ون همارحإ ىلع ههجوت ى ءاعدلا نم ءىشب وعدي وهو : هل تلق
 ؟ اهيلإ هلوصو دنعو ( ىنم

 كيلإ مهنلا : لوقي نأ ىغبنيف اهيلإ راسو مرحأ اذإف معن : لاق
 5 ىلمع ىل حلصآ و ، ىرمآ ىلرسيو ى ىلؤس ىنطعأف تدرآ كيلإو ڵ تدصق

 هذه مهللا : لوقي نآ هل ىغبنيف ىنم ىلإ غلب اذإف ه ىلمآ حلاص ىنغلبو

 اهريغ ىفو اهيف ىلع ننماف ڵ كسانملا نم هيلع تللد اهم ىهو ىنم

 كيدي نيبو كدبع انآ اهف كتعاط لهأو كئايفصآو كئابلوآ ىلع هب تننم امب
 ٠ كتضبق ىو

 اهيف هلوغي وأ هلمعي نأ هب رمؤي اذه ريغ هيلع لهو : هل تلق
 ؟ اميلإ هقيرط ف وآ

امآو ث اهكرتي ال نأو ث ةيبلتلا نم رثكيف ىبلي نأ رمؤي معن : لاق
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 الو نيملسملا لوق ىف هلمع الف جحلا لامعأ نم ءىش اهيف هيلع نوكي نأ

 اهيف تيبملاب رمؤي اهيلإ هلوصو ىلع هنأ هولاق ام الإ نيفلاخملا نم مريغ
 رصعلا و رهظلا نهو 4 هنكمآ نإ اعيمج سمخلا تا ولصلا .اهي ىلصي نأو

 ىتح تافرع ىلإ اهزواجب الل نآو ث رجفلاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو

 ٠ سمشل ١ علطت ىنح

 ؟ كلذ ىف ءازج هيلع له المع سملا عولط لبق اهزواج نإف : هل تلق

 اهب ىلصي نآ لبق اهدودح ف هجورخ ىلع هنإ ليق دق معن : لاق
 ٠ مد هبلع ةرافكلام ءازجلا نوكيب رجفلا

 ىف باطخلا نحل هنأكو 0 مد نم همزلي ام ىندأ : ناث لوق فو

 ٠ هيلع ءىش الف ىلص نآ دعب ناك نإ هنأ ىلع ىنعملاب لدي لوألا
 اميق هيلع ةرافكلا الاو ىنم مدق ةليل ف ناك نإ : ثلاث لوبق قفو

 ٠ سمشلا عولط ليق ناك ناو .| دعي

 مثإلا هبلع ىشخأ ىتاو لاح ىلع هيلع ةرافك الف : عبار لوق ىلعو
 ولو ء كلذ نم ةموتل ا هل ىنتبجعيو ء دصقل اب ةنسلا فالخل هدمعت ق

 ةنسلا فالخ ىلع دعب وهف سمشلا عولط لبق تافرع ىلإ مفد ام هنإ لبق
 لبق وأ ليلب عفد نم لثم ع هل ءازجلا موزل ىف فالتخالا ىنعم هقحليو

 ىلع رظنلا ىف نسحي اميف ىلوآ ناكل قرف الو ءاوس حبصلا ىلصب نأ
 ٠ ملعآ هللاو ىآر

 ؟ ادمع زواجتي مل ولو عنملاب لهجلا ىلع ناك نإف : هل تلق

 هيف لو قآ الو ملعلا ىلع لمعلا نم نوهأ هحبق ىلع لهجلاف : لاق
 هتحلب نآ نم ىرعتي ال نأ هيف وجرأف ءازجلا امآو مثإلاب عضوملا اذه ى
 ىلع دمعتلاو ك امثآ ناك هيف ءازجلا همزل نم لك سيلو ، فالتخالا ىنعم
 اميف قرغ الو ، ملع ال ىلع دمعتملا لثم ءىشلا ف جحلا ماين دعب لهجلا
٠ كلذ ف ىل نيبي
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 ؟ دحلاب عضوملا ىف لهجلا ىلعو : هل تلق

 حبقأ هرمأف لاحلا ف ليلدلا هدوجو مم لالدتسالا هكرنن ىلعف : لاق

 دحلا ىلع هلدب نم دجي مل ناك ناو 0 ىندأ فالتخا هال ءازجلا موزلو

 ٠ رذعآ وهف عنتمالا هملع ولو ع هب الهج هزواجف

 اذه لاثمآ ةفرعم هتردق ف سيل هنأل ءىش نوكي ال نأ ىنبجعيو

 ٠ لاح ىلع هلقع نم

 ؟ كلذ ىسن دق ناك ناف : هل تلق

 ملعلا دعب معنملا وآ هل ةفرعملا دعب عضوملا ىسن دن ناك نإف : لاق

 ىسن دق ناك نإو ع اهباوج لاح ىلع اهباوجو ، ىلوألا ىه ةلأسملاف هب
 ىنكلو ى ةرافكلا موزل ف فالتخالا ىنعم نم جرخي ال نآ ىسعف مرحم هنأ
 هيلع ام فلاخ دق ىنعملا ىف ناك نإو س هنأل ءىش هيلع نوكي نأ بحأ

 با وصلاب ملع هللاو ڵ دصق ىلع امهفالخل دمعتي مل نإف ، ةلاحم ال ةنسلا

 ز ريغ وآ ١ ذه ق

 له و ؤ اهفرعأ ةهج ق ىه عضوم ى آ ىلإ و ىنم دح امو : هل تلق

 ؟ هب ف رعي مىىن ا 4 ل

 ىلب امم ىداولا نطب ىلإ اهنآ كانه نم اهدح : لدق دق : لاق

 ٠ هفرعاف رصم ىمسيو 6 ضايحلا

 ؟ لاح ىلع هل زئاج سمشلا عولط دعبو : هل تلق

 ىبنلا نع ثيدحلا نم حيحصلا ىنعمل عيمجلا لوق ق معن : لاق

 ٠ كلذ ى ملسو هبلع هللا ىلص

 سمشلا عولط لبقو رجفلا دعب جحلاب امرحم ىنم لصو نمو : هل تلق
؟ كلذ هبلع
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 نيب اميف قرف الو ليلب لصو نم لثم ىنعملا اذه نم وهف : لاق
 . كلذ

 ىلإ عفديلف فقوف همارحإ ف سمشلا عولط دعب لصو نمو : هل تلق
 عفد مث رخأت نإو ، ءىش الو نيعم ريغل ىنمب رخأتي نآ هبلع سيبلو ةفرع

 ٠ ساب الف

 دنعو ، كلذ مم هب وعديف ءىش لوقي نأ رمؤي لهو : هل تلق

 ؟ ةفرع ىلإ هلوصو

 نم عفد اذإ هب رمؤيو هل ىغبني اميف ليق دقو ح معن : لاش
 .» تدمتعا كيلعو توجر كيلاو تدصق كيلإ مهللا : لوقي نآ ةفرع ىلإ

 تافرع فق ىنبفكت نآو ىتهجو ف ىل كرابت نأ كلآسأف تدرأ كهجوو

 . ىبلي وهو ىضميو ث ىنم لضفأ وه نم ىب ىنهابت نأو ، ىتجاح
 اذه ى ىنقتزرا مهللا : لوقب نآ هل ىغبنيف تافرع ىلإ غلب اذإف

 ىنفرعو ، هذك كرشلا عماوج نم ىنرذعاو ث هلك ريخلا عماوج لزنملا
 كيبن ةنسو كتنسل اعبتم ىنلعجاو ، كتعاط لهأو كءايلولأ تفرع ام اهيف
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 .ىش ىاو ، لعفي اذامف اهيلا ىمتناو تافرع ىلإ غلب اذلو : هل تلق
 ؟ كلذ ىل نيب اهبف هقوقو نوكب تقو ىآ ىلإ و لمعيف لوقي

 ء اهيف دعقي نآ اهيلإ هلوصو نم اذه ىلع هب رمؤي ىذلاف : لاق
 رضحأف آاضوت الاو هنكمآ نإ لستغا سمشلا تلاز اذإ ىتح ىبليو

 نم غرف اذإف ، امهنم ىلوألا تتو ىف رصعلاو رهظلا نيب عمجو ى هبلق
 ص قداص نيميو ، صلخم بلقب هل هللا حتف امب ءاعدلا ف ذخآ ةالصلا
 % هلامش نع وأ 0 مامإلا نيمي نع ليق اميف فقاوملا لضفآو ح ةرهاط سفنو

 كارألا عضومو ةنرع نطب الا فقاوم اهلك اهنإف نكمأ ثيح وأ هفلخ وأ
رثعو صالخإلا ةروسو نيتذوعملاو ةحتافلا ةروس آرقي نأ هل بحتسيو



 ۔ ٩٠

 كناحبس : لوق نم رثكيو س رشحملا ةروس رخآو ةرقبلا رخآ نم تايآ

 ةوق الو لوح الو س ربكأ هللاو ع هللا الإ هملإ الو ع هلل دمحلاو ع هللا

 ىق ىبليو س تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسي مث س ميظعلا ىلعلا هللاب الإ
 ٠ هراركت لالخ

 ربكبو ص ةرم ةئام للهبو ةرم ةئام هللا حبسي : لاق هنآ ةياورلا فو

 الو لوح الو ث ةرم ةئام هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام لوقيو ث ةرم ةئام

 لقو ث ةرم ةئام ىسركلا ةيآ آرقيو ى ةرم ةئام ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق

 ٠ اثالث ليقو ش ةرم ةئام دحأ هللا وه

 ىلوت نإ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو
 ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ةفرع ةيشع ىلبت نم ءايبنألا لوقو
 ريخلا هديب توميال ىح وهو تيميو ىيحي دمحلا هلو كلملا هل

 عرضتلا نمو كلذ نم رثكي نآ هل ىغبنيف « ريدق ءىش لك ىلع وهو
 ةجاح عدب الو س هايندو هنيد رمأل لاؤسملاو بلطلا ىف لتبتلاو لاهتبالاو

 ، راقوو عوشخو راقتفاو ةلذ ىف غراف بلقب اهايإ هلأسو هاعد الإ اهديري
 غلابيو ع هلابتا قدص ىلع هلاؤس ق دهتجيو ، لمأ نسحو لمع صالخإو
 ةرفغملاو حفصلاو وفعلا ىف اميس ال لمكيف بلطلا ف لمي الو ةردقلا دح
 ريسيتلاو لبقتسملا ىف ةمصعلاو س ىضمف فلسو ىضقنا امع زواجتلاو

 فقوم ىف ميظع موي هنإف ةمتاخلا نسحل قيفوتلاو ، ةرخآلا رمأ بابسمل
 . ةباجتسالا لوضح ث ةبانإلا ىلع هيف هب ىجرت لضاف

 ىف حيرصتلاب بلطلا ىف دجيو ث ءاعدلا ف حليو ، اجرلا نسحيلف
 اذاف ، راطفإلا لحيو سمشلا برغت ىتح ردق ام غلبآ ردق ىلع ةلآسملا

 ٠ قفوملا هللاو ع عمج ىلا ضافأ ليللا هاوآف كلذ غلب

 مآ الفن هب رمؤي امم وهآ ةفرعب فوقولا نع ىنربخآ : هل تلق
. ؟ كلذ ريغ



_ ٩١ _ 

 حصي ال هنودب جحلاو ص فالخ الب عيمجلا لوق ىف ضرف وهف : لاق
 ٠ ام زج ل اح ىلع

 ؟ ها زجآ فقو ةف رع ف عض وم ى ١ ق و : هل تلق

 ڵ كا رذلا عضومو ةنرع نطب الإ فقوم اهلك ةفرع نألا معن : لاق

 ٠ كا رذلا نم رثكأ ةنرع ف ديدشتلا نوكي نأ ىسعو

 ؟ ةفرع نم هفوقول لضفآ ناكم ىأو : هل تلق

 ٠ هفلخ مث هلامسث نع مث مامإلا نيمي نع ليق دق : لاق

 ؟ اهريغ ىف فقوف اهكرتل دمعت نإف : هل تلق

 هدمعت ناك نإ هنأ الا هيلع ءىش ال و لضفألا كرت دق : لاق

 سفنلا ةهافسو ةلاذرلا نم وهف اهلضف نع ةبغر اهب هملع عم اهكرتل

 ةردقلا عم لضافلا نع بغري ال هناف هيلع ءازج ال ناك نإو ةلاحلا هذه

 ٠ هسفن هفس نمألا ااذه لثم ق هبلع

 ؟ كلذ ىلع هيزجيو : هل تلق

 ٠ كلذ ريغ نيملسملا لوق نم ىل نيبي هنآ ملعآ الو معن : لاق

 بيغي ىنح ٥ رمآ .نع عجرب مل ١ ذإ هل جح ال هنأب هيف ليق دق : ل ات

 . اهلك بيغت ىتح ناث ىلعو « سمشلا نم نرق

 ؟ ءاوسى اذه لثم ىف نايسنلاو اطخلاو دمعلا و : هل تلق

٠ كلذ ىف ىدنع اذكه : لاق



_ ٩٢ _ 

 ؟ ة راهط ىلع نوكي نآ هفوقو ف رمؤي ولو : هل تلق

 ٠ كلذب رمؤي هنآ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ كلذ ىف هل رذعل ةراهط ريغ ىلع فقو ناف : هل تلق

 ٠ هيلع سأب ال : لاق

 ؟ هفوقو منيو هيزجيأ رذع زيغ نم ناك نإو : هل تلق

 ىلوألا وه امو ، ل_ضفألا كرتن ناك نإو ، هل متيو هيزجي معن : لاق

 ٠ مزالب سيلو هلضفل هب رمؤي امنإ هنأل ةنكملا عم

 ؟ هيزجيف بنج ناك ولو : هل تلق

 ٠ اذه ليق اذكه : لاق

 ؟ امرحم جحل اي مويل ا ىف ةفرع ىتآ نم هكردب ىتم ىلاو : هل تلق

 ىف راطفإلا زاوجو سمسثلا بورغ ىلا هنإ هدح ف ليق دق : لاق
 ٠ هريغو وجرأ اميف هللا همحر دبعس ىبأل لوق

 همحر رثؤملا ىلا لوق ىف سمشلا نم نرق برغي ىتح ناث لوقو
 ٠ هللا

 امم رثكآ اذه لعلو س رحنلا موي نم رجفلا علطي ىتح : ثلاث لوقو

 لوألا نأ الإ ے نيملسملا ضعب لوقت ف جرخي نأ ىسعو ث موقلا هيلا بهذي
 ٠ لاح ىلع قحلا نم هجورخب لوقن ال ثلاثلاو ح غئاس ىناثلاو ئ رثكآ وه

 ؟ ةفرع موي نم سمشلا تبرغو الإ ةفرع كردي مل ناف : هل تلق

٠ جحلا هتاف دقف نيملسملا دنع هيلع لومعملا ىلعف : لاق



_ ٩٣ _ 

 امف امهبورغل سمشلا تند دتو الإ اهفاوي مل نإف : هل تلق

 ؟ كلذ لبت اهب فوقولا نم هيزجي اه رادتنم

 ام اهمري اهب هفوقو ىف كردأ اذاف نيملسملا لوق ىلعف : لاق

 ليق اثالث ربكأ هللاو 1 هللا الاإ هلإ الو 6 هلل دمحلاو هللاا ناحبس هيف لوقب

 ٠ كردأ دقف سمشلا نم نرق بيغي نأ

 ٠ كردأ دقف اهبورغ لبق تاريبكت ثالث ربك اذإ : ناث لوق فو

 ٠ كردآ دقف تاحيبست ثالث حبسي ام ردقب كردأ ولو : ثلاث لوق فو

 ؟ ال مآ هيزجيآ ةين ريغ ىلع هفوقو ناك نإو : هل تلق

 ٠ كلذ هيزجي الف فقي مل نم ةلزنمب وهف : لاق

 ؟ ةينلا هذه امو : هل تلت

 هبوجول ءادأ هفقي هنآ هبلقب دقتعيف هفوقو ف ىوني نأ ىمف : لاق
 ىتين مهلملا : لاوزلا دعب بلقلا دقع عم هناسلب لاق ناف ث هبر ىلا ةبرق

 نأ ىلاو ، هذه ىتعاس ىف اذه ىموي ىف ةفرعب فقأ ىنآ ىداقتعاو

 امم اذه .وحن وأ هضرف نم ىلع امل ولآ هبوجول ءادآ سمسثلا برغنت

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط صقن وأ داز ههبشأ

 هيلع مزاللا وآ بجاولا وأ ضرفلا ءادآ هفوقوب ىون اذاف ةلمجلابو

 ٠ هيف هازجآ اذم وحن وأ

 ؟ ةفرعب فقولا ف هيلع ىمغأ وآ زج ناف : هل تلق

 هلتع هتقرافب نأ ليت مرحأ دق ناك ناف اذه ىف لدق ام ىلعغ : لاق

. الف الاو ها اك أ



_ ٩٤ _ 

 ى هل هلع قارف ىلع هيف جرخي نأ دعيب ال هنأكف هيف : ناث لوق ىلعو
 هرخآ ىف هيلا هلقع عوجرو هتقافا ىلع هنآ وأ اهموي ىضمي ىتح هفوقو

 نآ اهتقو ف فوقولا نم ث ءارتجالا هب هل حصي ام ردق كردي مل

 ىف ضئارفلا نألا ىسفن ف ىل عقيو ، ىرظن ىف ام ىلع هضرفل هيزجي ال
 & ءىش ف اذه نم سيلف لقعلا لئازلاو ، ةدارإو دصقب الإ ىدؤتال اذه
 ؟ كلذ هل حصي فيكف

 هيلع ىضم دقو ؤ لا وزلا دعب اذه هباصأ امنا ناك ناغ : هل تلق

 ؟ اثالث حبس وأ هيف ربك دن ام تقولا نم

 ٠ كلذ هيزجب نأ هرذعل هل وجرأف : لاق

 ؟ كلذ ىلع هضرفل هيزجيآ ةفرعب هفوقو فق اتاركس ناك ناف : هل تلق

 حصي مل اذاف ث ءاج نيملسملا لوق نم ناركسلا ف ام ىلعف : لاق

 ىتح هفوقو ف هيزجي امب ىتأيف هلوقي ام ىرديف هموي ىف هركس نم
 اهلك بيغت وآ لوق ف _ ةخسن _ ىأر ىلع سمسشلا نم نرق بيغي
 ٠ هن جح الف هل حصي مل اذاو ، فوقولا هل حصي مل رخآ ىأر ىلع

 ىمخملا ىف هانركذ ام ىلع لدتسب لوئلابو مات هجح نآ : ناث لوق فو

 ٠ ملعأ هللاو & ىآرلا باوص نم جراخ ريغ انأو هيلع

 سانلا ضافأو ليللا هيلع لخد ىتح مان هفوقو ىق ناك ناف : هل تلق

 ؟ ةفرع نم

 كسانملا نم هيلع ام ىضقي هنأ اذه ىلع مئانلا ف ليق دق : لاق
 نم ظقيتسا اذاف روذعم هنإ : ليقو ث لباق نم جحلاو مد هيلعو ك همتيف
 ةمتعلا ىل ا اعدو ضرفلا نم هيلع ام ىلصو ؟أاضوتو لستغا همون

 نم ىنعملا هيلا ءىموي اميف مات هجحو مد هيلعو رعشملاب سانلا قحلف
مونلا هدمعت ىلع هبشي هنأكو س هرذعل ماق هنآ هدارمب ىنظ ىلع لوق



_ ٩٥ _ 

 ىلع ىرأ اميف فقي مل نمك نوكي نأ فقوملا هتوفي نأ ىلا لاوزلا لبق
 ٠ كلذ ف ىرأ ام

 ؟ ةبلغ همون ناك ناف : هل تلق
 هل هلتع هتقرافم ىلع ناركسلاب هبسشثلا ف هقحلي نأ ىسعف لاق

 ٠ هيف ليق ام ىعم حص نإ

 مونملا هبلغي وأ ركسي وأ نجي نأ لبق تقولا لوأ ف ناك ناف : هل تلق
 تقولا رخآ ق ةفرع ىناو نم هب ءىزتجي ام ىتآ دق ك هبلع ىمغي وآ

 ؟ اهموي نم

 ٠ كلذ هل آزجم نركي نآ ىنبجعيف : لاق

 ىف هرخآو نوكي هتقو لوآ ىتم ةفرعب فوقولا نع ىنربخأ هل : تلق
 ؟ تقولا اذه

 سمشلا كولد هتقو لوآ ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 هتداعإ نع هيف ام هرخآ ف انركذ ٢4 اهلاوز دنع ةدابع وهب ىذلا

 ٠ ةيافك

 اذه نأ اهنم نرقلا وأ اهبورغ ىلع لدتسي هي ىذلا امو : هل تلق

 بورغ ىلع لدتسيف مجحلاب ىراوت ثيح نم ةيؤرلاب هملع كردي ءىنلا
 نوكو ص ةرمحلا كلت باهذب اهبورغ ىلعو ةيقرشملا ةرمحلا روهظب اهنرق
 ٠ ملعآ هللاو > اهلع ابلاغ داوسلا

 ؟ لاح ىلع ليللا ىلا ةفرعب فقي نآ هيلعو : هل تلت

 ٠ كلذ هبلع نإ ليق دق معن : لاتق

؟ هيلع سييل هنإ ليت لهو : هل تلق



_ ٩٦ _ 

 ٠ كلذ ىف نيملسملا لوق نم هملعأ ال : لاق

 ؟ اهبورغ ضافآ ىتح لجعت نإ و : هل تلق

 تبرغ اذاف اهيف هربكيو هللا ركذيف اهيلإ عجري هنإ لين دق : لاق
 ٠ ليلب ضافأ ) رمسل ١

 ؟ كلذ دمعن دقو عجرب مل ناف : هل تلق

 ٠ هيلع هجح دسفي نإ هيف ليق دق : لاق
 لبق هتضافإل همزليف لاوزلا زعب فقو دق ناك ناف : ناث لوق فو

 ٠ هجح ق هيلع لاسف الو مد اهبورغ

 ناك نإ و 6 مد هيلعو مات هجحف رذعل ناك ناف : كلا لوق فقو

 ٠ لبانق نم جحلا هيلعو هجح دسف رذع ريغل

 تافرع نم ضافآ ناك ناغ هللا همحر رثؤملا ىبآ نع عبار لوت فو
 هيلعف سمشلا تياغغ ىتح عجري ملو اهتننتتو ق اهب رصعل ١ ىلص اه دعبي

 ملو اهلصي مل هنآ الا رصعل ١ وأ رهظلا فقو ق ناك نإو ء م ات هجحو مد

 ٠ هجح دسف عجرب

 لاحلا ىف ضافآو اهيف هربكف هللا ركذ اهاتآ امنإو ء اهيلإ هلوصو لبق

 ؟ ةمئاق سمشلاو

 مل ناف ع ليللا لخديو سمشلا بيغت ىتح اهب فقيف عجريلف لاق
 ىبأ لوق ىف منص ام سئبف سمشلا تباغ ىتح هتضافإ ىلع ىضمو عجري
٠ مات هجحو مد هيلعو ح رثؤملا



 ب _ ٨٩٧

 هيلع امبو هما رحبي لهجلا ىلع اذه: لعف دت ناك ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف

 نأ نم دبال هناف ، الاح حبقأ هملع ىلع د_هعلا ىنعم ىف وهف : لاق

 ٠ هيف ليق امبىنعم هقحلي

 ٠ كلذ ى ىسانلا ةلزنمب نوكيف : ناث لوق ىلعو

 ؟ كلذ ىسن دق ناك ناف : هل تلق

 5 قرف الو لهاجلا لثم هب وه امل هركذ ىلع همارحل ىسانلاف : لاق

 مثإ الو لهاجلا نم رذعأف لاحلا نم هيلع وه ا لاحلا ىف ىسانلا امأو
 ىف ىآرلاب فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم دبالغ هجح ىف امآ و ع هيلع

 نوكي ال نآ ىسعف ث همامت ىريو هدسفي ال نم لوق ىلعو ، هداسفو هتحص
 ٠ مد هر ذعل هيلع

 ملظأ ىتح لاقث باحس سمشلا ىلع لاح دق ناك ناف : هل تلت
 ةفرع نم جرخ اذإ ىتح ضافأ كلذ ىلعو س لخد دق ليللا نآ نظف تقولا
 ؟ هل سمشلا صرق نيت

 ناف اهب فقيف اهيلإ عجريلف هيلع هب سأب الو آطخلا' نم وهف : لاق
 هنم هل جرخم ال فالتخالا ىلع وهف هكردي مل نإو هغوتو هل حص هكردأ

 ٠ هجح متي نآ هرذعل ىنبجعير

 ىف هل نوكي رذع ريغ نم هتضافإ ىلع ىضمو عجري مل ناف : هل تلق
 ؟ كلذ

 عنام الب هكاردإ مضوم ق عوجرلا كرتل هدمعت ىلع وهف : لاق

 ٠ كلذ ىف دمعتملا ةلزنمب نوكي

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ٧ م )



_ ٩٨ 

 ؟ كلذ ىلا عرجرلا هيلعو : هل تلق

 هتوف لبق هكردي هعوجر ىلع هنأ هسفن ىف ناك اذإ معن : لاق ٠

 هنوفي نأو ديال تقولا ف قمضل ذل هعوجر ىلع ناك ناف : هل تلق

 نبيب ال و ؤ هكردي ال ء ىت ىل ١ عجري نأ هيلع ى رآ الف اذ_ه ىلعف : لاق

 ٠ كلذ ق ىنعم ال و ةدئاف ريغل ع وجرل ١ مو زل نم هربغ ىل

 ؟ هنوفو هكرد نم كر ىف ن اك ناف : هل فلت

 لامتحالا عضرم ف لاح ىلع هيلا عوجرلا هيلعو ، هليزي ال كلاف : لاق
 ٠ هكاردإ ناكمإل

 نايبلا دعب لاحلا ى عجر ول نأ تقولا ف هكردي ناك ناف : هل تلق
 ءىش وآ ضرمل هبلع ردقند ملف ع رجرل ١ نع زجع هنآ ال ا سمنلا روهظب هل

 ؟ كلذ هتاف ىتح هل عناوملا نم هريغ نم

 ىنبجعييو س أطخلا نم هب وه ام ىلع ىقبيف روذعملا وهغ : لاق
 ٠ ى رعتب ال فداانتخاا نم ناك نا و ئ هرذع درجول هجح مامت

 ؟ هرذعل هنآ الا اهبورغ ليق ضافآ دمعلا ىلع ناك ناف : هل تلق

 هنكلو س هرذصعل مد هيلعو 7 نيملسملا لوق ق روذعملا وهف : لاق

 ٠ لاح ىلع فالتخال ١ ىنعم هقحلي نآ و دبال ٥ داسفو هجح ةحص ق

 ؟ ليللا عطل دقو الإ ىرخآ ةرم فوقولا هل متي ملف هيف ىه ام لحم ى
٠ كلذ ىلع عجرب مل نم ةل زنمب ىقبي فدااتخاا ىلعف : لاق



 ب ٩٩

 مل نم ةلزنمب هدايق ىلع نوكي كسفن نم لوق ىلعو : هل تلت
 ؟ اديآ فقي

 ٠ كلذك هنأ هيف ىسفن ف ىذلاف : لاق
 ؟ اهبورغ لبق ا_هيخ فوقولا كردأف مجر ناف : هل تلق

 ٠ هيلع ءىش الو ي لاح ىلع مات هجحف : لاق

 نرق باغ دق هنأ الا همتآف اهىورغ لبق هفوقو ىضق نإو : هل ثلقت

 ؟ اهنم

 اميف هللا همحر دبعس ىبأ حدسا لوق ىلع هكا ردا رهف : لاق

 ٠ هكردي ملو هتاف دقف رثؤم ١ ىبأ خيشلا لوق ىلعو 6 وجرأ

 ؟ لا وزلا لبق هتضافإو هفوقو ناك نإ و : هل تلق

 نيملسملا لوق نم هيف ملعأ الو قرغ الو س فقي مل نم ةلزنمب وهف : لاق
 ٠ افالتخا

 ىقب اه متي نأ مزليأ هيلع اذه لثمب هجح داسفو : هل تلق
 ؟ كسانملا نم

 ٠ كلذ هبلع نآ نيملسعل ا لق ق دجوب اذكه : لاق

 هب امك ليللا لوخدو سمشلا بورغ دعب ضاف وه نإو : هل تلق
 عضوم ىآ ىلاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ىلصي ناكم ىآ ىفف ث رمؤد هب

 عم امهعمجيل برغملا رخؤي نأ امهيف هب رمؤي اميف ليق دق : لاق

ةفقرعل هتزواجم دعب امهالص امهتوغ ىشخ ناف عمجب ةرخآلا ءاشعلا



_ ١٠٠ 

 ليللا ثلث هبلع ىضمي نآ هفوخ عم هنآ رثؤملا ىبآ لوق فو ، هقيرط ىف

 ءايثعلا رخؤيو س ةنرع زراجي نآ دعب برغملا ىلصي ، عمج هلوصو لبق

 ةنرع ريغ ف اهالص اهتوف فاخ ناف 4 عمج ىلا ةرخآلا ٠

 ىنعم هقحلي نآ ىسعو ث هيلع داسف الو ةيهاركلاب هيف ليق دق : لاق

 ملعأ هللاو & هرذع عضوم ريغ ق ةيهاركلا ٠

 ذإ و : هل تلق ١ ؟ كلذ دنع ءىشب وعدي لهف ضافأ

 تقفشأ كياذع نمو ڵ تدصق كل مهللا : لوقي هنإ ليق معن : لاق

 ىفعض ىوقو ث ىكيسن لبقاف ، تيضر كيفو ء تبهر كنمو ، تبغر كيلإ و ،

 ىنيد ىل ملسو 6 ىربسم دعبو ىتليح ةلقو ىعرضت محراو ٠

 كايإو تضفآ كل مهللا : لوقي نأ هب رمؤي ناك اميف : مهضعب لاتقو
 ىبونذ ىل رفغاف س تقفشأ كباذع نمو “ تدرأ كدنع اميفو تدصق 5٨

 ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ىتبوت لبقتو ٠ ىف ىلاعت هللا ركذ نم رثكيو
 لوقي نأ هل ىغبنيف اهيلا غلب اذاف ؤ عمج ل_صب ىتح ىبليو 6 هقيرط :

 رشلا عماوج نم ىنذعآو ء هلك ريخلا عماوج لزنملا اذه ق ىنقزرا مهللا

 عما وج اهيغ ىل عمجاف عمج ه ذه مهللا : لرقي مهضعب لاتقو . هلك

 كءايلرلآ هي تفرع ام اهيف ىنفرعو رشلا عماوج ىنع فرصاو 6 هلك ريخلا

كتعاط لهآو ٠



 د ١٠١

 فوقولاو ةفادزملا ىمسعتو عمج ق لوقلا

 نوكي ىتم ىلاو لمعي اهيف ىأف عمج ىلا لصو اذإو : هل تلت
 ؟ اهب هفرتو

 رامجلا ىمرل اهنم ىهو ث امهنم ناك ام وآ امهلصي مل ناك نإ اعمج

 راهظنسال ١ ىنعم ىلع اهيلع د ١ ز نإ و ئ فذحل ١ ىصح لث ة اصح نيعيس

 مل ناو لذضذآأ وف اهلسغ ىلع ردق نأو ء مزجلا نم وهف ثداوحلا ةفاخم

 ٠ سب الف اهلسغي
 ؟ هدوقرو همانمو هدوعق اهيف نوكي ةليللا هذه فقو : هل تلق

 هذ_ه ءايح ىلع ردقمق نإو عمجأ نيملسمل ١ لوق ق ‘ معن : لاق

 . ريبك لضف اهئايحإ قو ى ةكرابم ةليل اهنإف لعفيلف

 ؟ هلوزن هيف نوكي اهنم عضوم ىآ ىفف اهب هلوح فو : هل تلق

 اهنأل ، هفوقو ىف هيلع سأب الف اهنم لزن عضوم ىآ ىفف : لاق

 ٠ رسحم نطب الإ فقوم اهلك

 اهنم ىضغفي ناكم ىأ ىللاو ، فوقو اهب نوكي تقو ىآ ىلإو : هل تلق
 ؟ كلذ عم هلوقي نآ هل ىغبني اذامو ث هيلإ ىضميف

رجغفل ا هلعل علطي ىتح 77 فوقو نوكي هنإ ليق دق : لاق



 ب ١٠٢

 ىلع هئاعد لثم اعدف فقو مارحلا رعشملا غلب اذإو سلغب حبصلا ىلصيف
 ىلصو ء هيلع ىنثآو هللا دمحو ث ءاعدلا نم هل هللا حتف امب وأ افصلا
 5 تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسا و ى ملسو هيلع هللاا ىل.د دمحم ىبنلا ىلع

 7 هايندو هنيدل هجتا وح هال رم لآسيو

 ء هيلا بولطم ربخ نأ مهللا : لوقي نأ هفقوم ف هل بحنسي اممو

 مهللا ث لوزنلا هلع نم ريخو ث هيدل ام لوئسم ريخو ث هيلع لوعمو

 فقوملا اذه ىف ىتزئاج لعجاف % ةمارك فيض لكلو ةزئاج دفو لكل نا

 لعجتو ؤ ىتئيطخ نع زواجتو ، ىترثع نم ىنليقتو ، ىتبوت لبقت نآ

 ادصاق ىنم ىلا سمنلا علطت نآ لبق ىضمي مث س ىدا ز ايندلا ق ىوقتلا

 ٠ هل رافغتسالا نمو هللا ركذ نم رثكي نآ هل ىغبنيف ضافأ اذإو ى اهل

 ؟ ةفلدزملا ىمست ىتلا ىه عمجو : هل تلق

 ٠ ةكم ىلب 7 اهرخآو مارحلا رعشملا و 6 ليق اذكه : لات

 ؟ ةليللا هذه اهي تييملاو عمجب فوقولا هيلعو : هل تلق

 موزل اذه همزليو ص كلذ هيلع نآ هب رمؤي اميف ليق دق معن : لاق

 ٠ ضرفلا

 نوكب ام ىنم ىل ١ وأ رسحم ىلا ١ دمعنم اه زراج ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىق هيلع

 ٠ اهب هفوقو ىنعمل اهيلإ عجري هنإ ليق دق : لان

 اذ امو ٧. هجح هبلع د_سفيأ حبصأ ىنح اهيلإ عجرب مل ناف : هل تلق

 ؟ كاذ ق هيلع نوكب

ىلع هقحلي نأ ىسعو ث مد نيملسملا لوق ف هيلعو ءاسأ دق : لاق



_ ٣ ٠ ١ _ 

 اذه ىلع هجح داسف امأو ڵ كلذ ف هيلع مزالب ء اسإل ١ ىنعم ىآر

 ٠ كلذ ىل نيبب الو ي هب ليق اهم هملعآ الف

 ؟ ال مأ ءازجلا هيلع ىقبيآ اهب فقوف اهيلإ عجر نإف : هل تلق

 الف ضافأو اهب حبصلا ىلصغ امهيلإ عجر اذإ هنإ ليق دق : لاق
 ٠ هيلع ءىش

 ىف ىلصي نأ لبق اهتقو ف حبصلا ىلص دق ناك ناف : هل تلق
 ؟ ءازج هيلعأ اهيلا هع وجر

 ىلع مد هيلع نوكيف اهكرت ىف ءازجلا همزلي نم لوق ىلعف : لات

 ٠ كلذ ىف ىأر

 ؟ اهزواج ىتح اه ركني ملو اهل ايسان .7 رم ناف : هل ثلق

 ىلا اهنم ضبقي مث ي حبصلا اهب ىلصيو اهيلإ عجريلف هيلع سأب ال : لاق
 ٠ هيلع ءىشالو ىنم

 ؟ اهتقو هتاف ىتح اه ركذي مل ناف : هل تلق

 هتردق نم سيل ذإ ع حضاولا هرذعل ىل نيبي اميف روذعملا وهف : لاق

 ى رجرأف مدلا اهمآو ، هركذ هللا همهلب ىتح هنايسن لاح ىف ءىشلا ركذ

 هسنا هنأل ى هيف فالتخالا ىنعم هقحلب نآ نم ىرعت ال نآ هل هموزل

 هنم ناك دق نايسنلا نع هنوكل س هل مزال ةفلدزملا ىهو عمجل كرتلا

 .77 تييملا كرت نم نأ نيملسملا نع ءاج ام لمجم فقو ث ةلاحم ال

 . مد هيلعف

 لبق ام ىنعم هقحليأ اهل ركذلا دعب اهيلإ هعوجر ىلعو : هل تلق

ؤ ؟ دمعتملا ىق



 ب ١٧٠٤

 ٠ كلذ ىنعم هقحلي نآ ىرآ اذكه : لاق

 ؟ كلذ ىف هيلع ى ذلاي الهاج ناك ناف : هل تلق

 هد معن قف ىسانلا نم ءازجلا ق برتقأ ٥دهع ف لهاجلاف : لاق

 ٠ هلك كلذ ىنعم هقحلي نآ نم ىرعتي ال ناك نإو ث هناسين ىلع

 مث 6 لرلب مارحلا رعشم ا دنع اع دو حبصلا : ىلص وه ناف : هل تلق

 هنآ اهزواج نآ دعب هل نيبت مث ، رجفلا علط دق هنآ هنم نظل ضافأ

 ؟ رجفلا لبق

 ٠ هبلع ءىش الو ىضمي مث ث ىلاعت هللا ركذيو ، رجفلا دعب حبصلا

 ىسانلاو ملعلا دعب ةفلدزم ىلا عوجرلا لهاجلا كرت نإو : هل تلق
 ؟ كلاذ ق هطخ 4_.عم حص نا دعب ء ٩ او ركذلا دعي

 عضرم ق ادماع اهزواج نم ةنزنمب عوجرلا هكرتب نوكي هنإف : لاق
 ركذي ءىطخملا ىف نيملسملا نع رثألا ءاج دقو ث هيلإ لوصولا اجرو ةردقلا

 دعب هئطخ ىلع ىضمو ص عجري مل نإ هل ءازج مدلا موزل ف فالتخالا
 كرتو اهتزواجمل دمعتملا ف هتوبث ىلع لدتسي هبو ، رذع الب هل ةفرعملا

 ىنعم هرذع بجوي امم ءىش الو منام الب عوجرلا هكرت نإف اهب تيبملا
 كرت نمو ص اهزواج نم لاح ىلع نيب اميف قرف ال هنأك ىتح س دمعلا ىف
 ٠ كلذ ىف ىل نيبي اميخ اذه ىلع آدمع اهيلإ عرجرلا

 هل ىقب هنأ وأ ، عناوملا نم ءىشل عوجرلا نع زجع نإف : هل تلق
 ؟ اهفقوم هتاف دقو الإ هعم لوصولا هنكمي ال ام تتولا نم

 ولآ دمع نم ض افآ ىنح هيلع ن اك ام لصأ ىلع ىق ايل ا ههف : لات

 ءىش ىلإ عجري نآ هيلع سيل هنآ ىدنع اميفو اطخ وأ نايسن وأ دهج
٠ كلذ همزلي فيكف ءىش ريغ ف عوجر ال هنأل ، لاح ىلع هكردي ال



 ب ١٠٥

 عجري نآ لبق حبصملا ىلص دق ناك نإف ، هعوجر ىلعو : هل تلق
 ؟ هئطخ عضوم ق اهيلإ هلوصو لبق هتقيرط ف وأ

 ٠ هيلع ءىش ال ليتو ت مد همزلي هنإ ليق دق : لاق

 ؟ كلذك ىسانلا ىف لوقلاو : هل تلق

 ٠ كلذ قف هلثم نوكيب نأ نم ىرعت ال هنآ ىل نييب اذكه : لاق

 لبق اهيف ضافأ مث ث هلحر اهب طحو ص عمجب لزن وه نإف : هل تلق

 ؟ حبصلا ىلصي نأ

 ءىش ال نيملسملا لوق ضعب ىفف ء فالتخاب اذه ىف لبق دن : لاق

 لبق حيحصلا اهب ىلصيف مجري نآ الإ مد همزلي مهلوق ضعب فو ث هيلع
 ٠ هيلع ءىش الف اهتقو ىهتني نآ

 ح هازجآ ليللا فصن ىلإ اهب تاب دق ناك نإ هنإ : مهضعب لوق فو

 نامثع ىبآ نع ىكحو ع هيزجي ال هنآ ىلع لدي هباطخ ليلدف لقآ ناك نإو
 نإو ك هيلع سأب ا ىضم مث هلحر اهب طحف عمجب لزن نميف : لاق هنأ

 ٠ م د هيلعف ىضمو ةلحر اهب طحب مل

 ؟ كلذ دح امو اهيف هل نوكي نآ هل ىغبني ىتم ىلإو : هل تلق

 عمجب فقو نم هنآ و سممشل ١ عولط ىل ا هدح ىهتنم ٢ ليق دق : لاق

 ٠ كردأ دقف اهعولط ليت

 ةضافإلا ىف لجعتي نأ فعضلا لهأ نم ناك نمل زوجي لهو : هل تل
 ؟ رجفلا لبت عمج نم

٠ كلذ ىلع هل ةصخرلاب ليق دق : لاق



_ : ٦ ٠ ١ _ 

 عم ضيفي نآ رجفلا دعب هل بحتسملا ف رمؤي ىتمو : هل تلق
 ؟ كلذ ىف ناكمإلا

 سانلا هوجو رصبي نيح نوكي نأ هل بحتسي اميف ليق دق : لاق
 هدعب وآ اهتقو ىف رجفلا ىلصي نأ دعب ضافآ وه نإو ث لبإلا فافخآو
 ٠ سأب الف سمشلا علطت مل ام

 له ث رجفلا دعب حبصلا ىلصي نأ دعب هفوقو نم اذه ىلعو : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع ءىش همزلي له لعف وه نإو ى مامإلا لبق ضيغي نآ هل

 ٠ كلذ هل ىغبني الو هيلع ءىن ال هنإ ليق دق : لاق

 ىقبب نأ همزلمأ سمشلا ع ولط ىلإ افتتا و مامإلا ىقب نإو : هل تلق

 ؟ هفوتول

 ؟ رذعلا مامإلا ىنعأ هغوقو ناك ولو : هل تلق

 ٠كلذ ريغ ملعأ ال لاح ىلع ىنآكو هلدع اذه ف ىل نييب اميف معن : لاق
 ؟ هيلع سسمنل ١ علطت ىنح افق ١ و ةغل دزمي ىقب ناف : هل تلت

 همزلي هنأ ملعأ ال لاق نيملسملا ضعبو ، امد هيلع نإ ليق دق : لاق

 ٠ هب رم ؤب ام ةغل اخم ال ء ىش

 هملع ول هنأ هسفن ف ىذلا لهاجلا نم دشأ ملعلا ىلع دمعتملاف : لاق
 ىلا عيمجلا برقأ ءعىطخملاو ع لهاجلا نم رذعأ ىسانلاو ، هيلع مدقي مل

 ىنعم هقحلي نأ نم مهنم دحاو ىرعتي ال هنكلو ص مدلا نم ةمالسلا
٠ كلذ ىلع مدلا موزل ىف فالتخالا



 ب ١٠٧

 ىتح فقي ملف هيلع ىمغآو ظقيتسي ملف مونلا هبلغ نإو : هل تلق
 ؟ كلذ ىف ءىش هيلع له ، ضيغي نآ لبق سملا تعلط

 لدتسي اذهبو هيلع ءىش ال ليقو ء امد هبلع نإ ليق دق معن : لاق

 اسيل امهنأل فالتخالا ىنعم ه_قةحلب نآو دبال ءىطخم ١ و ىس انملا نأ ىلع

 ٠ لاح ىلع نيذه نم لاح رذعأب

 هعم ردقي ال عنال سمشلا عولط ىلا ةفلدزمب هؤانب نإو : هل تلق

 ؟ ةضافإلا ىلع

 نوكي الأ ىنبجعيو ع هزجعل رذعلا نم هل وجرأ اميف روذعملا وهف : لاق
 ى رعتي ال فالتخالا نم ناك ناو كاذه ق ءعىطخملا و ىسانلا لثم ءا زج هيلع

 ٠ كلذ ىف ءازج ءالؤه ىلع نوكي ال نآ ىلا ليمأ ىناف

 ضرفأ مارحلا رعسشملاب فوقولا نع ىنربخت نآ ديرأ ىنإف : هل تلق

 ؟ةنس مآ نيملسملا ءاهقف هراتخا لفن مآ وه

 هنأل ليمأ اذه لثمل ىسفنو ةنس ليقو ڵ ضرف هنإ ليق دق : لاق

 لاح لك ىلعو ح مدب هربج حصي ملو ح هكرتي جحلا د۔ىفل اضرف ناك ول

 اهيلع عمجم ةنس امنإو نيملسملا نم ىآر نع هلفنب ليق هنآ ملعأ الف
 ٠ كلذ ىف المعو الوق

 ىلاعت هللا ركذ ىنعمل ةضافإلا لبق هدنع فوقولاب رمؤيو : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هفوقول لستغي نآ هيلعو : هل تلق

 هب رمؤي امم هنأ هيف ىعم ىذلاو هملعأ الف هموزل امآ : لات

٠ هيلع ءىش الف اهكرت ناف بابحتسا ةنكملا مم



 ب ١٠٨

 ؟ ةراهط ريغ ىلع ناك ولو هيزجيو : هل تلق

 اذه زبجآ دقو زوجد ال فيكو ءاسفنل او ضئاحلل هزاوجل 6 معن : لاق

 ٠ كلذ نم دنآب اذه سيلو هزجآ .اهضرف ىلع ةفرع ىف

 لستغاف هندب ىف ةساجن وأ ليللا ىف ةبانجلا هتباصأ نإف : هل تلق

 ؟ كلذل لسخغما نع هيزجيآأ

 بحتسحلا فو 6 العأ مان ناف ى نيملسملا لوق ٢ مني مل ام معن : لاق

 ٠ كلذ مزالب سيلو هل

 نم امهيف رمؤب هب امك ضافآو فقو عمجب وه ناف : هل تلق

 ؟ عجري ملو ى ىلاعت هللا ركذ كرت هنآ الإ تقولا

 هقحلب نأ نم رظنلا ق جراخ ريغ هنكلو امد هيلع نإ ليق دقف : لاق

 درجتي فيكف ممجآ اهب فوقولا هكرت ىلع هيغ هتوبثب فالتخالا ىنعم

 ٠ كلذ ىرآ ال ىنإ هدحو ركذلا هكرتم لاح ىلع هل مدلا موزل ىلا هنع

 لبق ةضافإلا ف لجعتي نأ فعضلا لهآ نم ناك نمل لهو : هل تلق

 ؟ ليلب رجفلا

 ٠ كلذ ىف هل ةصخرلاب هيف ليق دت معن : لاق

 ؟ لوتتيو لمعيب نأ ىلا هنيرط ف رمؤي مبو : هل تلق

 ىتح ةيبلتلا عطقي الو ىبلي نآ لضقلا لينل رمؤي اميف ليق دق : لاق
٠ ةبقلا ةرمج ىلا لصي



 ب ١٠١٩

 كلذ مكحأو رحنلا مرب ةبتعلا ةرمج ىمر ىق لوقلا

 ىذلا امف مويلا اذه ىق ةبقعل ا ةرمج ىل ا لصو اذإو : هل تلق

 ٠ كلذ ىل نبب ؟ كسانملا ق هلمعب نأ كلانه هيلع نوكب

 > تايصح عبسب مويلا اذه ف ةرمجلا هذه ف ىمرب ليق دق : لانت

 لحيف رصقي وآ قلحي مث ث همزل ناك نإ ىدهلا نم هيلعا ام حبذيو
 ٠ لضفآ قلحلاو

 وهآ ةبجاولا ننسلا نم مآ ضئارفلا نم ىمرلا اذهو : هل تلق
 ؟ كلذ دارأ نمل ةلفان هب رمؤيف بحتسي امم

 لوق اميف اهبوجو ىلع ةتباثلا جحلا ف ننسلا نم وهغ : لانق

 مهريغ نع الو افالتخا نيملسملا لوت نم اهتوبث ى ملعن الو ، عامجالاب
 ةردقملا عم هب ىتأي نأ هبلع ءىش اذهو 2 هراتخا نمل لفنلاو فالخل! لهأ نم

 رمؤب ةهجو ىأ نمف اهيمري نآ دارآ اذاف هتوبث ىلعو : هل تلق
 ؟ كلذ دنع لوقيو ١ ٢7 ذامو اهيتأي نأ

 عبسب اهيمريف ىداولا نطب نم اهيتأي نآ رمؤي هب ىذلاف : لاق
 عم ةيبلتل ١ عطقي !اه دنعو ؤ نهنم ة اصح لك عم هللا ربكي تابصح

 ٠ اهيمري ةاصح لوأ

 ىنقفوو ى ىدهلاب ىندها مهللا : لوقي نأ ىمرلا دارأ اذإ هل بحتسيو

 ىدملاب ىندمها مهللا : لاق ناو © ىلوألاو ةرخآلا ى ىنفاعو س ىوقنلل

 نم نسحف كتاكرب نم ىلع لزنآو ، كتمحر نم ىلع رشناو س كدنع نم

 ع هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكآ هللا : لوقيف ربكيو ىمري مث ع لرقلا
ء دمحلا هللو : لوقي نهرخآ فو اهيمرب ةاصح لك مم اذكه ربكأ هللاو



 ب ١١٠

 تنأو ىنايصح هذه مهالا : لوق نأ ه ىنيف نهه مر نم غا رغلا دعيو

 نوبلع ىنبثآو ىل آرخذ ةرخآلا ف ناحجا و ىنم نهليقتف % ىنم نهل ىصحآ

 ٠ كناوضرو كنا رغفغ

 ىلع هل زوجي ال مآ هيزجيآ ءاعدلا اذه ريغب اعد ا ذإو : هل تلق

 ؟ ءىش هكرت نم ىلع لهو ؟ ١ ذه

 هللاا هب اعد ءىن ىآو هريغ نود ءىتنب دح اهم ملعأ ال : لاق

 هناف هكرن نإ ر هاعد دقف هل هللا حنف امم ءاعدلا ق زئاجلا نم ىلاعت

 نأ ناكمإل ١ مم هل بحتسي امم رثكأ هموزل مدعل هرف سيلو 6 ل.ذفل ١

 ٠ لاح ىلع هكرت ق هيلع ءىنشالو ح هكرتب ال

 ؟ ال مأ مويلا اذه ىف اهريغ ىمري لهو : هل تلتق

 لوق نم هيف هملعآ الو مويلا اذه ىف اهريغ ىمري ال هنإ ليق دق : لاق

 . افالتخا ىأرلاب نيملسملا

 ؟ كلذ ىلع ىنلد ةبتعلا ةرمج ىه نهنم ةرمج ىآو : هل تلق

 ىلي ىتلا ةرمجلا ىه نمنم اهنإ ايخ ليق ام ىلع ىهف : لات
 ةهج نم الوأ نهالب امهم باسحلا ىف نهنم ىرخأخلا ةثلاثلا ىهو ثڵ ةكم

 زواجيف تارمجلا عضوم ىلإ ىمتنا اذإف ، ىنم ىلإ ضافآ نم عمجو تافرع

 أطخب الف ةبقعلا ةرمج ىمف ، ىرخألا ةثلاثلا ىتأيو ، ىطسولاو ىلوألا
 ٠ قفوملا هللاو

 ىصحلاب ةرمجلا هذ_ه ىمري نآ مويلا اذه ق رمؤيو : هل تلق

 نم ءىش نيب عمجي الو ث ةقرفم ىرخألا دعب ةدحاو ىداولا نطب نم
 اهدع ىتما نيعبسلا نم اعيمج نهلمكي ىتح ةاصح لك عم ربكيو عبسلا
 ؟ كلذل عمج نم

ء نيملسملا نم لمعلاو لوقلا ف عامجإلا هيلعو ، ليق اذكه : لات



 ب ١١١

 لك عم ربكيو ىمري ناك هنأ : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو

 ٠ ةريبكت ةاصح

 ؟ رامجلا هب ىمري نآ لبق هلسخب رمؤيو : هل تلق

 سيلو ، بحتسملا ىف رمؤي هب اميف اذهب ليق دق ؤ معن : لاق
 ٠ هيلع سأب الف هلسغي ملو هلاح ىلع هكرت ناف مزالب

 ؟ هب ىمرو هلسغي ملو اسجن ىصحلا ناك ناف : هل تلق

 ةردقلا مم كرتد ال نأ ىغبنب ناك ام كرنو هلعغخ ف ءاسأ دق : لاق

 ٠ هيلع ءىش الو هيزجي نآ وجرآو هلسغ نم هيلع

 رذصعل هكرتو هنكمي مل هنآ وأ هلسغ ىلع ردقي مل ناف : هل تلق

 ؟ كلذك ىم رف

 اذه ف وجرأو رظنلا ف ىل عقي اميف اذه ف روذعملا وهف : لاق

 اهيمري نآ هل زوجي تانيعلا نم اهيف ناك ةلاح ىآ ىلعو : هل تلق
 ، ةباد وأ دمحم ىلع بوكر ف وآ عاجطضا وآ عوكر وآ دوعق وأ مايق نم
 ؟ ال وآ ناك بوثلا وأ ندبلا نم ةراهط ىف

 تيث اذا و ء دعاق ىمري الو ؟ابكارو امئاق ىرب هنإ ليق دق : لاق

 4 نوكي ىلوأ عاجطضالا ىفف .ك ةرورض ريغل دوعقلا ق ىمرلا نع ىهنلا

 بوثلاو ندبلا رهاط ءوضو ىلع نركي نآ ناكمإلاو ةردقلا عم هل بحتسملاو
 . آعيمج

 امويلع ةردقلا مم ةراهط الو ءوضو ريغ ىلع ىمر ناف : هل تلق

؟ امهل ناكمإلاو



 ب ١١٢

 ةيرومأملا وه امو لضف الإو ع ىلوألا وه امو لمكألا كرت دق : لاق

 هبلع ءىش الو هملعي اميف مات هيمرف هلعف زاج ىلعو س بحتسملا
 نم هيف ملعن الو س امهل تباثو امهنم زئاج ءاسفنلاو ضئاحلا ليلدب
 ٠ افالتخا ىآرلاب نيملسملا لوق

 متي له ص هيتبكر ىلع ًايثاج ناك وأ عبرت ف آدعاق ىمر نإو : هل تلق
 ؟ ال مآ هل

 هيلع دمتعا ءىن هداسف الو همامت ف ىنرضحي هنأ ملعأ الف : لاق

 5 لطبب هنآ ىسفن ىفو س ىوقأ ال هداسف ىلع ىنأكو ، نيملسملا لوق نم

 ىلعو مسالا ىف هتوبثو كانه ىهنلا لوصحل ىهنلا فلاخ دق ناك نإو

 ىلع بكارلل هزاوج ف ىمر دقو “ هل حصي ال فيكف ةدارإلا عم هعوقو

 ىلع رظنلا ىف امهنأل ،© ضرألا ىلع دعاقلل هزاوج ىلع حضاو ليلد هدوعق

 امف ى ةبادلا ىلع كاذو ضرألا ىلع اذه ص نادعاق امهالك حيحصلا

 بوكرلا ى دوعقلا مسا مآ كلذ ىرآ ال ىناف ىنوربخآ نيدعاقلا نيب قرفلا

 ىف رظناف ملعأ هللاو ركنمب سيلو ث هيف لكش ال اهب هل هلوصح ىلع ركني

 .٠ هعدف الاو قحلا قفاو ناف اذ_ھ

 ىآ ىفف مويلا اذ_ه ف هيبوجو ىلع ةرمجلا هذهل ىمرلاو : هل تلق

 تقو هل سبل مآ ىتم ىلا و ؤ هل زوجي اذ_ه هموب ق ىتمو 6 زوجي تقو

 ؟ كلذ هل لحي

 لوق فقو اهبورغ ىلا سمشلا عولط نم هنا هتقو ق ليق دق : لاق

 . مويلا اذه ف اهنم نرق بورغلا : ناث
 ؟ هيزجرآ سمشلا عولط لبق اهامر وه نإو : هل تلق

 ٠ كلذ هيزجي ال هنإ ليق دق : لاق

؟ لاح ىلع دعب اهمري نمك نوكيو : هل تلق



 س ١١٣

 5 اذه ق ملعلا لهآ نم نبملسملا لوق دايق ىلع ىل نيبب اذكه : لاق

 اطخلاو نايسنلا ىلعو لهجلا وأ ملعلا ىلع دمعتلاو : هل تلق
 ؟ ء ١ وسمس

 هنأ الإ ىل نيبي ال ذإ س مثإلا ف ال هب ءازتجالا ىنعم ف معن : لاق

 ٠ ل اح ىلع ءى زجي ال هنأ

 زوضح ىلا هفوقو ق هملع نوكب رمآ هلجعأ دق ناك ولو : هل تلق

 ؟ كلذ هبزجب الو قرف الف ررض هتقو

 ٠ كلذ نع كسو ت معن : لاق

 جرخي الهف ال ناك نإوء دحأ لوق ف هيزجي هنأ ملعت لهو : هل تلق
 ؟ كلذ رظنلا ىف كدنغ

 جرخي الو ، الك رصب ىذ دحأ نع رثآ ف هزاوج ملعأ ال ىنإ : لاق

 ىلعو ع لدعلاب سانلل ثدح دت قحلا ف دودح هذه ناف رظنلا ف ىدنع

 ليبس ف الو ىمع ىلع اهزواجي ال نا اهب لمعلا موزلب ىلتبا نم
 هقيرط ف لدتسيو ، اهباوبأ نم تويبلا ىتايف رمألا لثتمي لب ، ىوه

 اهباوص ىلع هب مجهي هناف لدعلاب لسرلا عبتيو اهيف رمألا لثتمي نآ
 زواجتلاو ، ةزواجملاو ، دساف حيحصلا ادع ام عيمجو دسافلا رذحيلف

 ىلعو ع ديدس ريغ اذه لثم ىف هنود فوقولاو س دودرم قحلا ريغب دودحلل

 . لاح ىف قحلا ريغ ىفتقي نآ هل زوجي الف لاح لك

 ىذلاو هقح هملظي ملو هيف ىدعت امف ءىش ىف قحلا عبتا نمو
 نيملسملا نع هيف ءاج ام دايق ىلع هلدعو هباوص نم اذه ف ىل ناب

 ٠ كلذ نع لسو هيزجي ال هنآ مهراثآ ف
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 ب ١١٤

 ما هنأ الا رمؤي امك سمشلا عونط دعب اهامر ناك ناف : هل تلق
 ؟ اهتتوف نم اهامر امنإو ك ىداولا نطب نم اهمرب

 هبزجي ال هنآ ناث لوق فو ث هيزجي نأ رثؤملا ىبآ لوق ىفف : لاق

 لوألاف الا و 6 ىلوأ فالتخالا سيلو جورخلا ىنعملا ١ ذه ىلع لمعلا و

 ءىزجي ملو ث هدوجو ىلع هنوك ىقبي فيكف ح ةدارإو دصقب هل هعوقول هل

 ىمرب نأب رومأملا سىفن باصاق ىمر دقو ؤ هبلع ىمرلا نم بجاولا ءادآ ق

 ىنإ عضوملا نم هريغ نود هنم عضوملا ديدجت ريغ نم قالطإلا ىلع
 ٠ كلذ ق رظنيف ملعآ هلللا و ش هل ءى زجم هارآ ال

 اهامر دق ناك اذإ ءاوس هلكأ ىداولا نطب نم اهاتآ نإو : هل تلق
 ؟ كلذ ق قرف امهنيب مآ اهالعأ نم

 ىلع امهنأ نيرمألا ىف ىدنع ىذلاو ، امهنيب ام قرف ملعأ ال : لاق

 ٠ هريغ ال ىمرلا ىف دحاو رمآ ىلا امهعوجرل دحاو امهباوجو ي ءاوس

 نطب ىلا ردحنا هنآ الإ اهالعأ نم امهيلإ ءاج دق ناك ناف : هل تلق

 افالتخا نيملسملا لوق نم هيف ملعأ الو هيزجي هنإ ليق دق : لاق
 ٠ كلذ الإ لاح ىلع رظنلا ف ىل نيبي الوالك

 ةبقعلا قيرط ىف ىنذخأف مجر اهنع هفارصنا ق وه نإو : هل تلق

 ؟ ءىش هيلعأ

 ٠ كلذ ىف هيلع سأب ال هنإ ليق دق : لاق

 ىمرلا ىفو ، ىصحلاب اهامرف ىداولا نطب نم اهيلإ ءاج ناف هل تلق
؟ اهبصي ملف اهاطخآ



 ب ٥ ١ ١

 : ناث لوق ىفو ، ءىش نم هب اهأطخآ امل :

 ىمرلاب اه دمعت دت ناك ١ ذا اهآطخأ ناو هدزجي هنآ وجرآ رثؤم ١ ىبأ نع

 ٠ هبلع ءىش الو

 ؟ ال مآ هيزجيأ اهئطخي نأ ىلع دمعت دتت ناك نإ و : هل تلق

 ٠ افالتخا نيملسملا لوق نم هيف ملعآ الو هيزجي ال هنإ ليق دق : لاق

 ؟ كلذ هيزجي ال هنأ هسفن ف نظي امل ادمع اهحرط ناف : هل تلتق

 اهديعي نأ نيملسملا لوقت ىف هيلعو ائيسث قحلا نم ىنغيب ال نظلاف : لاق
 ٠ كلذ ىلع هيزجت ال اهناف ربكيو

 ؟ الهج رجنل ١ موي ىضمي ىتح اه دعي مل ناف : هل تلق

 ىلع جرخيو ، ، لوق ىلع مد هيلعو ع اهعم ربكيو دغ ىف اهدعيلف : لاق
 ىسعف ىس انلا ةل زنمي ه ا ره نم لوق ىلع و { ملعل ١ ىلع دمعتملا ةلزنمب هلوق

 ماعطإو ‘ لوق ىلع مد هيلع نوكيف ى ءا زجلا ق فالتخالا ىنعم هقحلي نأ

 ٠ رخآ ىأر ىلع ةاصحلا ق نيكسم

 ؟ قلحلا دعي رحنلا موب هداعأ نإ كلذكو : هل تلق

 ٠ كلذ ىق ىدنع اذكه لاق

 ؟ كلذ

 ليملاب ىندصتف اذه ىف ىنعزانت ىسفنو ث هيزجي هنإ ليق دق : لاق

 امنإو ، لاح ىلع اهدري ملو ىمرلاب اهدمعتي مل هنأل ، هيزجي ال هنآ ىلا

ىتح اهباصأ ناو اهمرب مل ىنعمل ١ ق هناكف ١ا_هب ٦٩ دا رآ



 م ١١٦

 ًآتياث ٥ارأ ال ىتح ىرصم ىلع ىمعلا باجح ىجرت ةعزانملا ةدشلا اهنأ

 حصتف ىدؤت ال اذ_ه لثم ى تادايعلا نأل 4 ىرظن ق هجو لك نم

 ٠ ةدارإ و دصقي الا

 اهريغ رخآ ءىش ىلع عقوف ىصحلا نم ءىشب اهامر ناف : هل تلق

 ريغ نم لاحلا ىف اهب راص مث % هريغو دمحم لثم اهيلإ ل حب نآ لبق

 هبزجيآ اميلع عقو ىتح هيف اددرتم لزب مل هنأ وآ هيلع عقو اميف فوقو

 ؟ كلذ

 ٠ كلذ هبزجي هنا ليق دق : لاق

 ة رمجلا ىلع عقو مث 5 هب فقو ءىشلا ىلع عقو امل ناك ناف : هل تلق
 ١ ؟ كاذ دعم

 ، نيملسملا لوق ىف هيزجي الف ىمرلا ف هعم هرمأ نم اذه ىلعف : لاق
 ٠ ٤ا هديعي نأ هيلعو

 ىف مقو دت هب اهل ىمرلا دنع ىصحلا نم ءىش ناك ناغ : هل تلق

 ٠ هب زجي هنا ليق دق : ل اتت

 ؟ اهلصي ملو اهنود عقو ناف : هل تلق

 ٠ هيزجب ال هنإ لرق دق : لاق

 اهيلإ غليب ملف هب اهدصق دق ناك نإو هيزجي الو : هل تلق
 ؟ هرايتخا الا

٠ كلذ ىف هملعأ قرف الب ءاوس هلك ، معن لاق



 ب ٦1١٧

 ةرم هب ىمريف هذخاي نأ هيزجي ال ام عضوم ف هل زوجيو : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع ىرخآ

 ٠ كلذ هل نأ ىدنع اذكه : لاق

 ةرمجلا ىلع اهح رطف ةاصحلا ذخآ ىمرلا ف وه نإو : هل ثترلت

 ؟ ال مآ هيزجتآ اهيلع تطقسف

 ٠ كلذ ىلع هيزجت اهنإ ليق دق : لاق

 ؟ كلذ هل زرجيو

 الف ىمرلا نع ىنعملا ىف هجورخل هزاوج هجو ىل نيبي ال : لاق
 ٠ كلذ هيزجب

 مل هدي ىف ىهو ةرمجلا هب برضف ىصحلا ذخآ وه نإو : هل تلق

 ق لوقلاو قرغ الو ئ ىنعملا ق ىلوألا لثم هذه ىرأل ىناف : لاق

 ٠ هيق رظناف > دحاو امهياوج

 ؟ كلذ ىف ءىش هيلعأ ىمرلا ف عبسلا ىلع داز وه ناف : هل تلق

 ناف ث هتداعا نم هل دبالف اذه ىلعو ث ىمرلا داسفب ليق دق : لاق
 ليقو ، ىأرلا اذه ىنعم دايق ىلع مري مل نم ةلزنمب وهف هدعي مل

 ملعلا عم دهعلاب ناك نإو س حصألا وهو هيلع ءىش ال هنآو همامتب

غ ىمرلل ةراضب رظنلا ف ىه امف عفنت ال تناك نإو ةدايزلا كلت نأل



 ب ١١٨

 ىلع ىضختن ١ و تيثو حص امو ٧ هيزجهب آ ىنأ نأ دعي دلا نكن مل اهنأل

 ةدايزلا كلت نوكت نآ هبشي ي دعب نم هداز امب هنالطب حصي مل ةحصلا
 ىف نيملسملا نم قحلا لهآ هيلع ام فالخل دمعت نإ هنآ الإ ءىش ال اهنأك

 نأ ث هدمعت ىلع هل ىنبجعيو ، مثإف اهيلع قحلاب عمجملا ةنسلا ىلع لمعلا
 ٠ دصق ء وس نم هللا ىلإ بوتب

 ق رثكأ وآ لتآ وأ نهنم تابصح عبرأ وآ ثالثب اه امر ناف : هل تلق

 ؟ ةدحاو ةرم

 ةدحاو ةيمر اهنأ الإ نيملسملا لوق نم هب حرصملا ى ملعأ الف : لاق

 ٠ ةدحاو ةاصح ىمرلا ىنعم ىف نهنأك

 ؟ ةريبكن نهنم ةدحا و لك نهد دعب ربك ولو : هل هلق

 ٠ كلذ ىف ىدنع اميف مهلوق دايق ىلع هيف جرخي اذكه : لاق

 ؟ كلذ نم لت ىف نهامر اذإ عبسلا نع ىقرلا فهيزجي الو : هل تلق

 هيزجي نأ نيملسملا لوق نم ىمرملا ىف هب عوطقملا ف ملعآ الو : لاق
 لتقآ ىف الو عبرأ الو ع افد ثالث ىف الو ، ةدحاو ةعفد ف نهب ىمرب نأ

 ء ةدحاولا ةلزنمب وهف ةرم لك ىق ةدحاولا ىلع داز ام ناف ع عبس نم

 ٠ كلذ الإ هب حرصملا ف ىل نيبي الو ث مهلوق دايفأ ىلع رثك نإو
 ؟ ةدحا و نع ال ١ نوكي الف ة رم ق نهلك عبسل اب اه امر ولو : هل تناتت

 ريغ راصبألا ىلوأ نع راثآلا ىف قحلاب تبثف حص اذكه معن : لاق
 ، عبس ىمرب قاقحتسالا مسا هل بجوت ةجحلا نإ اذه فق لاق دمحم ابآ نأ

 ، هظفل نم هلوق ىنعم ىلع ةدحاو كلذ نم هل تبثن اهنإ : نولوقي انباحصآو

 لديو هليحي ام لقعلا نم رظنلا حيحص ىف الو هليذي امب عرشلا ىف سيلو

امب ةرملا ىف عبسلاب ىمرلا لوصحل هجو لك نم عطقلاب هداسف ىلع قحلاب



 ب ١١١٦١

 ىمرف ىصحلا نم عبسب ةرمج ىمري نأ فلح ول هنأ ىرت الآ ، هيف كسث ال
 نكلو ع كسث الو عبسب اهامر دق هنأل ثنحي ملو هنيمي ف ىمريل ةرم ف نهب

 عبس نوكي نأ نميمر ف جاتحي ناك اذإ ام لبق نم ةلعلا هلخدت امنإ اذه

 عبسب ائيش ىمري هنآ ىلع فلح ول هنآ امك ىزجي ال ةرملا ىفف ث تارم

 لعلو ث لقأ ف نهب ىمري نأ ةرم ىف هزجي مل رارم عبس ف ىصحلا نم
 لوسر لعفب هيلع لدتسا دق تارم عبس نم لقأ ف رامجلا ف هزجي مل نم
 ربكي ، عبس ف ةفرعم ىلإ ىلاوتلا ىلع نهيمر ف ملسو هيلع هللا ىلص هتلا
 رظنلا فلكت نم ىلوآ رثألا نم حيحصلا عابتاو ةريبكت ةاصح لك مم هللا

 ةهبش نم ولخي ال امم قحآ ركش الو ي هيف ةهبسث ال امب قحلا ى لمعلاو

 ٠ قفوملا هللا و ١

 ملعب وآ ، لهجب ةر_ه ف عبسلاب ىمرف لعف دق ناك نإف : هل هلتت

 ؟ كلذ دنع رمؤي امبو نوكي هلاح فيكف

 ةدحاو ةلزنمب ةرم اهنإ ةعفد ىف نهب ىمرلا ىف لوقلا ىضم دق : لاق

 دمعتملا ىف اهنآكف لاح ىلع اهيف ةدئاف ال اهيلع ةدايزلا تناك اذإو ، اهريغ ال

 اذإف لاح لك ىلعو س ثبعلا نم عون ىه لب س فرسلا ى نوكت نآ هبستن
 نيملسملا لوق ىف هيلعو ث اهريغ ال ةيمر ىهف ةدحاو ةرم ىف عبسلا ف ىمر

 نإف ، ىرخألا دعب ةدحاو ىلاوتلا ىلع فقوملا ف ىرخآ تسب ىتأي نأ
 برغت ىتح لعفي مل نإف ، لكلا ةداعإ هيلعف كلذك اهمري ملو فرصنا
 دغلا ىف اهمريلف رخآ ىر ىلع اهنم نرق برغي وآ ڵ ىآر ىلع سمنلا
 ٠ م د هه اع و

 فقوملا ىف ههجو ردي مل اذإ لهجلا اذه ىلع هفارصنا نم ىسفن فقو

 ىونو هتقو ىف هجولا ملع هنأ وأ ے رذع ريغ نم آدمع هيلإ عوجرلا كرتيف

 رمألا عم هبشيف هتاف ىتح ردقب ملف عنم وآ هركذي ملو ىسنف عوجرلا
 ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ هرذع عضوم ىف رذعلا نم هل ةداعالاب هل

٠ كلذ ىلع مدلاب هل ءازجلا موزل



 ب ١٢٠

 ردابف تقولارخآ ىف هرصح نم قلطأ وأ هركذ وأ هلمع نإو : هل تلق

 ءىش هيلع ىقبو ث ليللا هيلع لخد ىتح همتتسي ملف ىمرلاب ةرمجلا ىلإ

 ىضم دقو ث لبت نم هيلع ناك ام ىلع نوكيو ث مري مل نم وهف : لاتق

 مدلاب هل ءازجلا موزل ف فالتخالا جورخ زاوج ىلع لدي ام لوقلا نم

 مل اذإ ىمرلا نيبو هنيب لاحملاو ىسانلاف لاح لك ىلعو ص هرذع عضوم ف

 نم ءىش امهيلع نوكي ال نآ هبشأو ، لهاجلا نم رذعآ هتاف ىتح هيلع ردقب

 ىف هنأكف لهاجلا امآو اهلبق نم تأي مل اذه لثم ف رمألا نأل ث ءازجلا
 ء لاحلا ىف هيلع ةردقلا عضوم ىف لاؤسلا هكرت ىلعو ع لزان دمعتلا ىنعم

 عمو ث هل هموزلو هيلع هتوبث هب ىلوألا هنأكو ، هرذع هجو ىل نيبي الف

 نمل ةراثإب الو لوقي كلانه لاؤسلا نع هزجع وآ كلذ ىلع ليلدلا همدع

 هيف هملعي ءىش ىف رصقي ملو س قحلاب فيرعتلا هنم وجري نمم امهمهغفي

 ٠ كلذ ىف هيلع علطا ول نآ هريغ ال قحلاب ىضري نمم ناكو ث هيلع ردقيف

 كلذ ىتآ امنإو ، ناك ام فيك هيف هاتأ امب ىلابب ال نمم نكي ملو
 باوصلا نم ديعب ريغف هيف قحلا هجولا وه هنأ هدمج غلبم ىف هدنع ام ىلع
 ىنعمل فالتخالا ىلع هيف لاتب نأ هيلع هب ةجحلا مايق مدع عضوم ىف
 ىق رلظناق ملعأ هللاو ے لاحملا اذه ىف ىآر ىلع امهلثم هنأ هلهج ىف هدمعت

 . كلذ

 ريغ نم ادمع ائيش كرتو ى هيلع امك ىصحلاب اهمريب مل نإف : هل تلق
 ؟ هيلع ءىش ال مأ ءىش هيلعآ اهامرف همون ى اهيلإ عجر مث ، نوكي رذع

 ه رصقي ملو دعب قلحي مل ناك نإ هملعأ اميف هيلع ءىش الف : لاق

 ةرمج نم ةاصح ىمر كرتل دمعت نميف نيملسملا لوق امو : هل تلق
؟ قلحب ىتح رحنلا موي قيقعلا



 ب ١٢١

 ٠ مد هيلعو ربكيف اهيمري هنإ اولاق دق : لاق

 ؟ حبصأ ىتح اهركذي ملو ايسنان اهكرت دق ناك نإف : هل تلق

 هيلع نإ ناث لوقو نيكسم ماعطإ هيلعو اهيمري هنإ ليق دق : لاق

 حصف قحلا .قفاو نإ . اهل ىمرلا ريغ هيلع ءىش الف ثلاث لوق ىلعو س امد

 قحتسي ال ىسانلاو ةبوقع عون مدلاب ءازجلاو باطخلا دنع لئاز ىسانلا نأل

 ىلوأ هللاو ، هلثم عونمملاو هرذع عضوم ف اذه ىلع ىزاجي ىناف باتعلا

 . كلذ عيمج ق رظناف امهرذعب

 ؟ رصق وأ قلح دق ناك اذإ مويلا اذه ىف اهركذ نإ كلذكو : هل تلق

 ؟ كلذ ىنعم هيف جرخيف اهيمري كلذك هنآ ىل مقي اذكه : لاق

 هكرت وأ هب ىمري نأ هيلع امم ىصحلا نم ائيسث ىسن نإو : هل تلق
 ؟ ال مآ كلذ ىلع ىنيب نأ هل له ، مويلا اذه ىف عجر مث ، ىضمو آدمع

 دعبي الو ى اذه ىلع ديعي نأ دمعلا ىف هيلع نأب لوقلا ىضم دق : لاق
 هزاوج جرخي نأ ىسعو ث كلذ ىنعم ىسانلا قحلي نأ ىآرلا ىلع رظنلا ف
 ٠ كلذ ىلع ىنعملاب لدي ام نيملسملا لوق فو س رخآ ىأر ىلع

 لمجلا وآ ملعلا ىلع دمعتملا و ىسانلا ق هجورخ حصيو : هل تلق

 ؟ اعيمج ءىطخملا و

 هنوك ىلع وهف ث عيمجلا نم ناك دق كرتلا نوك نأل ع معن : لاق
 هركذ باهذل لهاجلا نم رذعأ ىسانلا ناك نإو ف مهيلع همسا متاو مهنم

 لوق ىفف ملعلا عم دمعتملا نم برقأ هدمعت ف لهاجلاو ع هلقع نم

هقحليف هيلع لخدي نأ نم مهنم دحاو ىرعتي ال هنأ ىنعملاب لدي ام نيملسملا



 س ١٢٢

 هلبجي ام رظتلا ىف سيلو قبس دق ام ىلع ءانبلا زاوج قف فالتخالا ىنعم

 ىذب سيل ىمرلا نآل ُ هل ىضم دق اه توبث ىلع هليزي ام عامجإلا ف الو
 نوكي نأ دعبب الف ، هنم ءىش عوقو ىلعو 0 رخآلا اهدحآ قيسبف دودح

 ٠ كلذ ف رظناف ملعأ هللاو « ىآر ىلع هل اتباث

 ؟ كلذ ىلع ءازجملا نم هريغ ءىش هبلع له هتقو ف .

 ملعلا ىلع دمعتملا نآ ريغ هيلع ءىش ال هنأب هيف لوقلا ىضم دق : لاق

 امآو ع ةبونلا ىلإ ردايب نأ عوجرنا ىلع هل ىنبجعي ىمرلا ف قحلا فالخل
 ديعب نأ ليق نوكي نآ الإ عضوملا اذه ىف لاح ىلع هملعآ الف مكلاب ءازجلا .

 وجرأو ث مدب دمعلا ىلع ءازجلا نم نيملسملا لوق ىف هل دبالف رصق وآ قلح

 ٠ كلذ ىللع هموزل ىف ىأرلاب فالتخالا نم ىرعتي ال نآ ىسانلا ف

 رحنلا موي اهامر هنأ ىنم مايآ ف الإ هعم حصي مل نإف : هل تلق

 ؟ عبس نم لقأب

 هل ءازجلا موزل ىف فالاتخالا نم هانركذ ام ىلع وهو اهمريلف : لاد

 ٠ اعيمج امهنم هرذعو ص اهيق نيكسملابو ةدحاولا ةاصحلا ىف مدلاب

 ؟ ىنم مايآ تضقنا ىتح ركذي مل نإف : هل تلت

 ىمرلا ف وجرأو ءازجلا ىف فالتخالا نم ىخم ام ىلع وهف : لات
 . ملعأ هللاو هنقو ىضقنا دت هنأل ىآر هيلع ىقبيب ال هنأ

 اهكرتف عبس نم لقأب اهامر هنآ هعم حصف ملع دق ناك نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع امد ءازجلا هبلعأ ىمرلا مايآ “خقتقا ىتح

 كلذ ىلع امد ءازجلا هيلع نإ ليق دق ث معن : لاتق

مث مويلا اذه ىف هب ىمري نأ هيلع ام ضعب ىمر نإف : هل هلق : ا



 س ١٢٣

 ىف مجر اذإ هل له ، ىضمف ح همامتل هعم فوقولا هنكمي ال رمآ هل ضرع

 هريغب هل سابقلاو نيملسمل ١ لوت نم ءىش اذه : ىنرضحي ال : لاتق

 ٠ كلذ زاوج ىلع ىنلدي فاوطلا لثم جحلا ف هنم دشأ وه امم

 وأ ىنعمل ثيدحلا نم ءىشب ىمرلا نيب اميف عطق وه نإف : هل تلق
 هماتتم ى همتآ مث اذه لاثمأو ، ةرورض ريغل برش وأ لكأب وأ هريغ
 ؟ كلذ

 هيلع سيلو ث هريخآت هنكمي ءىتب ىمرلا عطقي نأ هل ىغبني ال : لاق
 غلبب الو هارأ ام ىلع ناك نإو ء لاملا ق ىنثخب الو ررض لاحلا هكرن ق

 ٠ كلذ داسف ىلإ هب

 ىلع نقيتسي ملو عبس نم لقآ هنآ ىمرلا ىف كدت نإف : هل تلق

 ؟ هنع لزي مل ىمري ثيح عضوملا ىف دعي وهو « ءىن

 ضمي ملو ث دتمي ىتح نقيتسا ام ىلع ىنيب نآ هل ىنبجعي : لاق
 ىمرلا ف هب تأي مل هنآ همكح ىفف هيف كس ام نإف س كسثلا ىلع افرصنم

 حصي ملو 6 ىصحلا ةيمك ظفح دق نوكي نآ الإ ٥ اتآ هنأ هعم حصي ىنح

 لوق ىقب > هكرن الو هب ىمري نآ لبت هنم ءىنن هيلع بهذ هنآ هعم

 نأ ىسعو ؤ عبس نم لقأب اه امر هنآ هعم حصي ملام صيخرت هل نيملسمل ١

 > هيلع ردق نمل ىلوآ ناكمإلا مم نيقيلاو ةنانئمطالا ىنعم ق هجورخ نوكي

 اميسال :اذه لثم ى مكحلا هيلع قاض نمل لدع ليبس هل ةصخرلا ىفف الإو

 نايسىننلا وأ كوكشلاو سواسولاب هسفن نم فرع دن 1 اهيلا رطضا نمل

 ٠ قفوملا هللا و 6 ناطيشلل امغر ةسوسولا ةدام عطقأ هناف > ةظفاحلا فعضأ

 ؟ ةرمجلا دنع نم ىضمو همنأف ىمر نأ دعب كش نإف : هل تلق

٠ دجوي نيملسملا لوق ف كلذكو كشلا ىلإ عجري الف : لاق



 ؟ رثكاب ىمر هتآ ىف كشلا هضراع امنإو عبسلا ىف كش نإف : هل تلق

 . سأب الو ئ ناطيللا فنألل امغر ىلوآ مامتلاب اذه ىلع وهف : لات

 نم ءىشب ىمرلا مم ريبكتلا نم ءىش كرتنل دمعت نإف : هل تلق

 ؟ ىصحلا

 ىصحلا نم ةريبكت كرت ف رذعيلف اذه ىف نيملسملا لوق ىلعف : لاق

 ه ةريبكت ةاصح لك عم ربكيو

 ؟ كلذ ىسن دق ناك نإف : هل تلق

 هل ربكي نأ ىسن ام ديعيف ىمرلا ف ةداعالإاب لوقي نم لوق ىلعف : لق

 ٠ افورعم عنصيلف الاو هنعاس نم ناك نإو ٨٧ هعم ريكيو

 ؟ مويلا اذه ىف ىمرلا دنع هلك ريبكتلا كرتف ىسن نإف : هل تلت

 ركذي مل نإو ث هيلع ءىش الف ربكيو ىمرلا ديعي هنإ ليق دق : لاق
 ٠ ةاسن ىدهب نآ نيملسملا لوق ىف هل بحتسيلف رحنلا موي ىضمي ىتح

 حبذ نأ دعب هنآ الإ هداعأخ مويلا اذه ىف هركذ دق ناك نإف : هل تلق

 ؟ ءىش هيلع له 6 رصق وأ قلحقف

 ديعب ال نأ ىسانلا ق ىسعو امد هيلع نآ نيملسم ا لوق ىفف : لاق

 ىلع ءازجلا نم رذعلا ىنعم فالتخالا ىف ىنعم هقحلي نآ نم ىآرلا ق

 ٠ كلذ ق رظنلا حص نإ ىآر

 ةيناتلا ةرمجلاو ىلوثلا ةرمجلا ىلإ لصو 11 ناك نإف : هل تلق

 وآ 77 لهجل ةبقعلا ة رمج ىه اهنآ .اهيسحي هسفن ق 11 اه امر ىطسول ١

؟ اهنع هلفغ وآ اهل نيسىن



 ب _ ١٢٥

 ، اهريغ ىمر ةبقعلا ةرمج ةرمجلا ىمر نع هيزجي ال هنإ ليق دق : لاق

 غ اهريغ هب ام ردت امو اهرخؤي الو ، مويلا اذه ىف ىه اهيمري نلا هيلعو
 ٠ كلذ ف ءىشب سيل هنإف ، لاح ىلع هب دتعي الخ اميمر نع ىنغي الف

 ؟ كلذ ىف هل نوكي رذع ريغ نم دمع ليللا ىلإ اهيمر كرت نإف : هل تلق

 . م د هيلع و “ ر ذعلا نم اهيم رب هنإ ليق دق : لاق

 فيكف ث اهنل ايسان ليللا هيلع لخد ىتح اهكرت دق ناك نإف : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع هلاح نوكي

 الو مزج .هارأ ام ىلع مولم ريغ هنأ ىسانلا ف ىعم ىذلاف : لاق

 ءازجلا هقحلي نأ هبشيو ث ءاوس امهيف لوقلاف ىمرلا سفن ف امأو ى موثأم
 ىلع حص نإ سايقلا ىلع رظنلا ف فالتخالا ىنعم هنم هرذعو مدلاب هل
 ٠ اعيمج اذو اذه هيف جرخيف ك لدعلا

 ىتح ىم رل ١ ىلع هعم ردقي ال عن ال ه ايإ ٥ ريخأت ن اك ن اف : هل تلت

 ؟ هتقو هتاف

 ٠ دحاو ىدنع امهيف لوقلا و ءاوس ىسانلاو هارأ ال ىنإف : لاق

 ؟ كلذ ىف هيلع امو هتقوب هلهجل اهيمرل هكرت ناك نإف : هل تلق

 نم مدلاب ءازجلا موزل ىف ىرعتي ال هنأب لوقأل لهاجلا ف ىنإف : لاق
 ، ملعلا ىلع دمعتملا ىف ءاج ام ىنعم كلذل اهكرتل هدمعت ىلع هقحلي نأ

 نيملسملا لوق نم رخآ ىأر ىلع ىسانلا ىف ليق ام ىنبم هيف جرخي نآو
 هارأ ىنآكو ع اذه ىف ىنم رظنلا حص نإ هيف اامهجورخ ىلع ىنعملاب لاادلا

 ةردقلا عضوم ف لالدتسالا هكرت وآ ةجحملا مايق عضوم ف لهج ىلع
هدعب ىلإ برقأو حبقأ لاحلا ىف هملع كرد هنم وجري نمم لاؤسلاب هيلع



 ب ١٢٦

 ىف ملعلا ىلع دمعتملا لثم ءازجلل لهأ نوكي نأ هبسثي هنأك لب ، لدعلا نم
 ٠ كلذ

 ىمري امم ىصحلا نم ءىن ىمر وآ اهيمرل هكرتن ىلع وه نإف : هل تلق

 نع نايسن وآ ملع ىف دمع وآ لهجل ءىش نم هتداعإ همزل ام كرت وأ ث هب
 هركذ وأ لهجلا دعب تقولا ىف هملع ام اذإ عناوملا نم رخآ ءىش وأ ركذ
 ىدامت مث هنم ءىش .وأ هلك ىمرلا ى اهلو اطخ هعم حص وآ هل نايسنلا دعب
 هتقو توفي ىتح مناوملا لاوزو ةردقملا عم هبلع امك هئادأل عوجرلا نع

 ؟ كلذ ريغ ىلع لتق نم ناك نإ و دمعتملا ةلزنمب نوكيآ ع رذع الب

 هيف باوصلا ىناعم ىلع جرخي هجو ىل نييب نأ ملعأ الو معن : لاق
 ٠ كلذ الإ لدعلاب

 ىلإ هرخؤب نأ زوجي الو س ىمريغف عجري نأ ةردقلا عم هيلعو : هل تلت
 ؟ هتوفي نآ

 ٠ لاح ىلع كلذك عرشلا ليلدب كلذ ىرث ىنإ معن : لاق

 وآ ملعلاب هيلع ةجحلا مايق دنع هقولا نم ىقب دق ناك نإو : هل تلق
 دقو الإ ةرمجلا ىلإ لصي ملام عناملا لاوزو ث أطخلا ف ةحصلا وآ ركذلا

 نوكي ام عضوم ف لاحلا اذه ىف عجري نآ هيلع ىرأ ال ىنإف : لاق
 باجيإل ىنعم ال هنأل ح لاحملا نم هعوجر ىلع تقولا ق ىمرلل هكرد

 ٠ كلذ ىف رظناف ، ملعأ هللاو ، لاح ىلع هكردي ال ءىش ىلإ هيلع عوجرلا

 هيلعف أڵ هتا وف ليق تقول ١ ق ةكر د هعم ىجري م اد امو : هل تلق

 ٠ كلذ ريغ ىلع لبق نم ناك نإو ع دمعتملا ةلزنمب وهف هكرت نإف عوجرلا

 نإف ، هيف فالتخا ال امب نيملسملا لوق ق هيلع هبوجول ء معن : لاق

٠ هل رذع الف عن ام الب هكرت



 س ١٢٧

 هيلع ناك ام ىلع هناوف ف نوكي هكردي ال ام عضوم فو : هل تلت
 ؟ كلذ ليت

 ٠ كلذ ىف ىدنع اذكه : لاق

 ىف ىمري نأ هدصقو هل عنام ال مويلا اذه ىف هرخأ نإف : هل تلق
 ؟ هتاف ىتح ىمرلا ىلع هعم ردقي ال رمآ هل ضرعف تتولا اذه

 ةرطاخم ريغ ىف هريخأتف ةعس دعب ىمرلل تقولا ىف ناك اذإف : لاق
 عنام هل ضرع نإ رذعلا نوكيو هيلع هب سأب الو ، هل عساو طيرفت الو
 عنملاب ثداوحلا ةفاخم هئادآ ىف لجعي نأ هل ىغبني ناك ناو 0 هزاوجل هدصب

 هريخأت ةعسل هنإف ىلوأ ليجعتلاو ىردي ال اهثودح ف ىلاعت هللا رمأ نإف
 هتاوف ىلع لوقلا نم هيف جرخيو ، هطيرغفت مدع عضوم ىف هرذع ىلع ىقبي

 .هيف رظناف ىضم اميف عونمملاو ، ىسانلا فف هانركذ ام ىنعم ىلع
 صح -

 اهييمري نأ هل له ث رحنلا موي ةرمجلا هذهل ىمرلا هتاف اذإو : هل تلق

 هبشأ ام وأ زجع وأ نايسن ف لهج وآ ملع ىف دمعل هتاوف ناك رحنلا ةليل
 . كلذ

 لوق رثكأ ف ىمرلا اذهل تقوب سيل ليللا ناب لوقلا ىضم دق : لاق
 باوص نم جرخي ال نأ ىسعو ث هتاوفل ءاضقلا ف هزاوجب ليقو ث نيملسملا
 هذه ىف جرخي هنأكف ىأرلا نم اذهب لوقلا 2 لدبلا ف ىنعم هنأل ىأرلا
 ءاوس هتاوف ىلع ىنعملا اذه ى اهنأل اههبشأ ام عبمج فو ث اهلك هوجولا
 ٠ كلذ ىف قرف الو

 ىف ذخأو ، ةرمجلا ىلإ مجرف تقولا نم ىقب دق ناك نإو : هل تلق

 دقو الإ اهيلإ لصي مل هنأ وأ ث همتي نآ لبق ليللا هيلع لخدف ىمرلا
 ءىشب ىمر د_ة ناك نإ ليللا ف ىقب ام متي نأ هل له ، سمشلا تباغ
 ىف ىمرلا نم ائيش كردي مل ناك نإ لكلا ىمري وأ تتولا هتوفي نآ لبق
؟ هتقو



 ب ١٢١٨

 ىف سمسلا بورغل هتاف اذإ ىمرلا ىف ليق دق هنإ لقأ ملآ : لاق

 هتاوف ىلعو ص هتاف دق هنآ ناث لونت ىلع اهنم قرفلا وأ ، نيرثكذلا لوق

 ىف تقوب سيل هنإف ث ليللا ىف ىمري الو دغلا ىلإ هرخؤيف هتقو ءاضتنال

 ليللا ىف هؤاضق هتاوف ىلع زوجيف ثلاث لوق ىلعو عضوملا اذه ف ىمرلا

 هتقو تاوف ىلع هنأل ، ىآرلا ف باوصلا نم ديعي ال نأ ىسعو 0 راهنلا و
 اذه ىلع قرف الو ص امهيف هؤاضق زوجيو ث لدبلا ىف ىنعم راص دق

 نأ نم عنمي ملف لصأخلا ىف هل تقوي سيل امهنم دحاو لك نأل % اهيق

 ىمرلا زوجي ال هنأ مارحإلا ىف قلطيف امهدحأ ف لدبلا هجو ىلع ىضقي

 لوألا ىرلل هجولا وهف كلذك ناك نإف ، عضوملا اذه ىف لاح ىلع ليللا ف
 ٠ هل ىنعم الف الإو

 نإف هآر نمل ةلعلا وه نوكي نأ ىسعو لصألا ف هتقوب سيل ناك نإو
 ىلع اهب ىتؤي نأ زوجي ال ىذلا وه ىذلا تقولا ىف اهتاوبف ىللع ةالصلا
 { راهنلا ىف ليللا ةالصو ث ليللا ىف راهنلا ةالص ىضقيف & هريغ ف لدبلا هجو
 امزج تاولصلا ضرف نم ءىشل الو ةالصلا ف اهل تقوب سيل ناك نإو
 ىلع ةالصلا اهيف زوجت ال ىتلا تاقوألا ادع اميف لادج الب ىزجتف زوجيو
 ىنعملاب لدب ليللا ىف هتاوف ىلع ىمرلا لدب نم معنملا سفنو ث قالطالا
 ٠ لدبلا ىف ىتح لاح ىلع اعطق ىمرلل تقوب سيل هنآ ىلع

 نم ءىشب تقولا ق ىمر دق ناك ناف لدبلا ف زاجأ نم لوق ىلعو
 5 هتقو ىف هل ىضم ام رثآ ىلع لاحلا ىف همتي نأ ىقب اميف هل زاج ىصحلا
 ةلزنمب سيل هنأل دايق ىلع اهبورغ الو سمشلا نم نرق بورغل عنمي الو
 ٠ اهبورغ متي ىتح همامت نم عنميف ةالصلا

 نم دغلا ىلإ هرخؤي نآ هرمأيو ليللا ف ىنجي ال نم لوق ىلعو
 زوجي وآ هفنأتسي نآ ىمرلا ف هيلع نآ ىف جرخي نآ ىسعف رخذلا موي
 ةداعإ ء ىآرلاب فالتخالا ىنعم همامتل هتقو ى هامر دق ام ىلع ىنبي نأ هل

 نكمملا عم الوأ ىزجي اميف ىآرلاب عازنلا ةهبش نم جورخلا ىنعمل لكلا
٠ قفوملا هللاو & ىلوأ



١٢٩ 

 وآ ىناثلا ىلإ لوألا مويلا نع هرخآ هتاف امل وه نإف : هل تلتق

 ؟ مد نم رثكآ هيلع له ىضقي نأ لبق هاضق مث ، ىنم مايأ نم ثلاثلا

 ٠ كلذ نم رثكأ هيلع نآ ملعأ الا : لاق

 ؟ ال مأ ىنم مايآ رخآ ىلإ هتاف اذإ هرخؤي نأ هل زوجيو : هل تلق

 & ىلوأ هئاادآ ليجعتو هيلع نيدنا ةلزنمب نوكي هناوف ىلع وهف : لاق
 رظنلا فف هتوبث حص نإل ىنم مايأ ف هاضت ام هريخأت ف هيلع سلب الو
 ٠ كلذ ف رظنيف 0© ملعأ هللا و ڵ ىرآ ام

 مري ملو ع ىنم مايأ تضقتا ىتح رذعل ال هكرت وه نإو : هل تلق
 ؟ ال مآ هجح هيلع دسفيأ ةرمجلا هذه

 ءاسسأف ىضق دق هرذع مدع ىلع ىرظن حص نإ ها رذن ىنإف : لاق

 هقحلي نأ ىسعو ث نيملسملا لوق نم هملعآ الف هجح :داسف امأو . مد هيلعو

 ٠ كلذ ىف ىل نيبي الو ث نينفلاخلا ضعب ىأر ف هداسفب لوقلا ىنعم

 لك مم ربكو رمؤي هب امك تايصح عبنسي اهامر وه اذإو : هل تلق : ,

 نم ء ىضمي نيآ ىلإف ث ءاعدلا' نم هل هللا حتف امي اعدو س ةريبكت ةاصح

 ؟ كلذ دعب لمعي اذامو ع اهنع هفارصنا نوكي ةهجو ىأ

 نطب نم اهءاج ثبح نم هلحر ىلإ !اهنع ىضمي هنإ ليق دق : لاق
 اذه ف قلحلاو \ رصقي وآ قلحي مث « ىده هيلع ناك نإ حبذيف ىداولا

 ٠ قفوم ١ هلل ١ و &{ رذع نم الإ هكرتي ال. نآ هل ىغبنيف ك لضغآأ عضوم ١

 دعب رمؤيف اهل ىمرلا دارأو اهيلإ غلب اذإو : رخآ عضوم ف هنعو .
 ربكي تايصح مبسب اهيمريغ ىداولا نطب نم اهيتأي نأ سمشلا عولط
 مهللا : لوقي نآ ىمرلا لبق هل بحتسيو ع ةريبكت ةاصح لك مم ىلاعت هللا

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ٩ م )



١٣٠ 

 نإو ث ىلوألاو ةرخآلا ىف ىنفاعو ث ىوقتلل ىنقفوو ، ىدهلاب ىندها

 لزناو كلضف نم ىلع رشناو ، كدنع نم ىدهلاب ىندها مهللا : لاق

 : لوقيف اهرثآ ىلع ةاصحلاب اهيرمي مث س لوقلا نم نسحف كتاكرب نم ىلع

 ٠ ربكأ هللاو هثنا الإ هلإ ال ربكآ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 اعيمج عبسلا لمكتسي ىتح ةاصح لك ف ىمرلا ىف لمعي اذه ىلعو
 تنآو ىنايصح هذه مهلل ا : لوتب مث ، دمحلا هللو : لوقي نهرخآ فو

 ىنبثآو ىلا ارخذ ةرخآلا ىف نهلعجاو ، ىنم نمهلبقتف ىنم نهل ىصحأ

 سيل هنإف ءاعدلا نم هللا حتف امب ههبسثأ امو ، كناوضرو كنارفغ نهيلع

 ةردقلا عم لاحلا ف اهنع عجريف ىمرلا همامتإ ىلعو لصألا ىف دودحمب

 دعبو ، ىدهلا كسن نم هيلع ناك ام حبذيف ةلحر ىلا ءاج ام ثيح نم

 ٠ لضفأ قلحلاو ، رصتني وآ قلحيف عساولا ىلع حبذلاب هتوه
 نيتعكر ديعلا ةالص اهنم هريغ وأ فيخلا دجسم ىف ىنمب ىلص نإو

 ، ىنمب امهيلصي نآ هيلع مزاللا نم سيلو ، لضفو ، نسحف ريبكت ريغ نم
 & هب رمؤي امم هنإف ؤ لعفي نآ هديب هيده حبذي نآ ىلع ردق نمل بحتسيو
 مهللا كيلإو ، كيو كنم هللا مساب لوقيف هل هجو دنع هدي عضي نأ حبذلاو

 ىادف هلعجاف ث كلبيلخ ميهاربإ نم تلبقت املك ، ىنم هلبقتف ىكسن اذه
 ٠ رانملا نم

 ، ىبونذ ىل رفغأو ىشفت ف ىل كراب مهللا : لوقي نآ قلح اذإو
 : لوق نم رثكي نأ نيملسملا لوق ىف هل ىغبنيو ، ىقلح ىل ركشاو

 تاومسلا ى ءايربكلا هلو ى نيملاعلا بر ضرألا برو تاومسلا بر هلل دمحلا
 ذخأ كلذ عم وه نإو ث هفقاوم عيمج ق ميكحلا زيزعلا وهو س ضرألاو

 ف هب رمؤيامم وهف ث هتناع قلحو ث هرفاظأ ملقو هيطبإ فتنيو هتيحل افع نم
 عيمج الالحإلا ىلع هل حيباف لاح ىلع دحأ رصق :وأ قلح اذإو & مهلوبق

 تيبلا دادزي ىنح بيطلا ةحابا ف فلتخمو س ديصلاو ءاسنلا الإ لالحلا

الف دغلا وأ ليللا ىلإ رخآ نإو ث مويلا اذه ىف ةدايبزلا لجعب نبآ رمؤيو



١٣١ 

 ىف رمؤيف ضرفلا ءادأل ةرايزلا دارأ اذإو ڵ هل لضفأ هلجعأو هيلع سأب

 ، ءوضولا هازجأ الإو ث هنكمأ نإ ءاملاب هفاوطل لستغي نأ هل بحتنملا

 نم دجسملا لخديف هبوثو هندب نم ةراهط ىلع هئوضو ف تيبلا ىنأب مث

 هل ىغبنيف ، لوخدلا دنعو ضرفب سيلو ى هب رمؤي اميف ةيبسن ىنب باب

 مهللا ، ىنم هلبقتو ، ىل هملسف ىكسن ىلع ىنتنعآ دن مهللا : لوقي نأ
 ىل رفغت نأو هبنذب هسفن ىلع فرتعملا ليلذلا دبعلا ةلأسم كلاسأ ىنإ

 ىلؤس ىنطعاف س ىتجاح تيضق دق آحجنم حلفم ىتزئاج نسحتو ع ىبنذ

 ء ىضرتو بحت ام ىلع كاقلأ ىتح ء ىرمع ةيقب ىف كطخس نم ىنمصعاو

 هبرق ف لوقيف فقيف رجحلا ىلإ تيبلا ىلإ ىضميف دجسملا لخدي مث
 نذإ الب هيلع ردق نإ هل حسملاو هدنع ءاعدلا نم دوسألا رجحلا دنعو
 مالتسالا نع ىفكت ماحزلا عضوم ف اهنوكل اهيلإ ةراسإلااو آدحأ ىذؤب

 لمعلاو لوقلا ىف امهنإف هترمعل هفاوط ىف هداسشثرإلو هركذب ىضم دق ام لثم

 . ةرمع الو ةجح الو مودق ىف فلتخي ال هنأل امهنيب قرف ال 2 ءااوس

 ىف هيلع بلقلاب ةينلا دقع نم هفاوط ف هل دبالف لاح لك ىلعو

 نأ عضاوملا اذه ىلإ جاتحيف اذه ىلعو ث هيف لوخدلا لبق لفن الو ضرف
 هلاقم ناسىلب ريع نإو 4 مزاوللا نم هناف ح هيلع ضرفلا ء'اادگيل هم ىونب

 مارحللا تيبلا ةبعكلاب فوطآ ىنأ ىداقتعاو ىتين مهللا ث هلاب ىف هاون امع

 هل ةعاط رجحلا ىلا رجحلا نم طاوشأ ةعبس ىلع ةرايزلا ضرف ءادأل

 ىونام سأب الف صقن وآ داز ك ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو

 ذخأيف بابلا ىري ال ىتح نكرلاب ذوليف هفاوط ضرف نم همزلام ءادأ

 هلاقو هلعف ام لثم اهنم طوش لك ىف هفاوط ىف لوقيو دمعيف ء فاوطلا ف

ءىش ف ميطحلا نم ءىشثل لخاد ريغ اهلك طاوشأ ةعبس لمكت هترمع ق



١٣٢ 

 ءاذيإ الب مالسلا هيلع ميها ربإ ماقم فلخ نيتعكر ىلص اهمتآ اذاف ؤ اهنم

 . سأب الو ميطحلا ىلا دجسملا نم نكمأ ثيحف الإو سانلا نم دحأل

 ىتأيف اهرثأ ىلع هل هللا حتف امب ءاعدلا نمو امهنم غارفلا دعبو
 لاق ام لثم كانه لوقيو هسأر ىلع بصيو ، اهئام نم برشيف مزمز

 جرخيف ث ةورملاو افصلا نيب ىعسيل ىتأيف ، كلذ هبشآ ام وآ هترمع ى

 هبوجول ءادآ هل اهمدقي ةين ىلع امهنيب اميف ىعسيل افصلا باب نم هيلإ

 ىتأو هلعف ام لثم ةجحل ىعسلا اذه ىف لمعيو لوقيف هبر ىلا ةبرق ، هيلع

 ىضم دقو ث لمع ىف الو لوق ىف قرف الو س هترمعل ىعسلا ىف هلمعف هب

 هل بحتسملا نم هنآو الا ةورملاو افصلا ىلع دعصي نأب رمؤي هنأب لوقلا

 ىف ماتآ عنم وأ زجعل امهيلع دعصي مل ناو ص ريغ ال ةبعكلا ىري امردق

 ٠ سأب الو امهنيب اميف ىعسلا ىف ذخآو ع امهلصأ

 الو ء لضفألاو ىلوألا و لمكألا قح ىف ىضم دقف ةلع ريغل ناك ناو

 مايأ رامجلا ىمرو ص ىنمب تيبملل هتليل وآ هموي نم ىضميف هيلع ءىش

 3 عنام الب حصي ىتح اهب دعقي الو ةرايزلا دعب ةكمب تابي الو ص ىمرلا

 ىقبيو ةبقعلا ءارو نم اهب لزنيف اهيلا مدقو ىنم ىلإ ةكم نم راس اذإو

 الإ ىنم مابآ نم اهريغ ىف الو رخذلا موي ف رامجلا ىمري الف هلاح ىلع

 هل بحتسي اميف ءاملاب لستغي نأ سمشلا تلاز اذإ رمؤيو ث لاوزلا دعب
 امم ىتلا ةرمجلا ىتأي مث ، مزالب سيلو ، ءوضولا هازجآ الاو هنكمأ نإ
 اهمدقي ةين ىلع اهيمريف هراسي ىلع اهلعجيو ث ىلوألا ىهف قرشملا ىلي

 : لوقي نهرخآو ، ةريبكت ةاصح لك نم ىلاعت هللا ربكي تايصح عبسب
 ايعسو ، اروربم اجح هلعجا مهللا : لوقيو اليلق اهمدقي مث ، دمحلا هللو
٠ ارورسو ةرظن انقزراو ح اروفغم ابنذو ، اروكش



١٧٨٣٣ 

 ىلاعت هللا لأسيو ، ةورملاو افصلا ىلع هاعد امب وعديف اهمدنتي مث
 ىلع اهلعجيف ىطسولا ةيناثلا ةرمجلا ىلا ىضميو اثالث لوقيف ادب ام

 ّ ةريبكت نهنم ةاصح لك مم هللا ريكب تايصح عبسب ةين ىلع .اهيمريف هنيمي

 ةهج ىلا اهزواجيف ليسملا ىلا اهمدقتي مث ، دمحلا هللو : نهرخآ ىف لوقيو

 هناف ، ليطيف هاعد ىلوألا عم هب ام لثمب وعديف ةلبقلا لبقتسيو ك ةبعكلا
 ىنثيو ، ىلاعت هللا ركذيف ىلوألا نم لوطأ اهدنع هفوقو نوكي نأ رمؤي
 هسننل وعديو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا ىلع ىلصي ث هيلع
 نطب نم ةبقعلا ةرمج ىنا ىتآيف ، اهمدقني ىضميف تانمؤملاو نينمؤمللو

 ، ىوقتلل ىنقفوو ث ىدهلاب ىندها مهللا : لوقيف اهيلا غلب اذاو س ىداولا

 عم هللا ربكيف تايصح عبسب اهيمري مث ، ىلوألاو ةرخآلا ف ىنفاعو
 . ىطسولا ةيناثلاو ىلوألا عم هربك ام لثم ةاصح لك

 ادبأ اهعم فقي الو افرصنم لاحلا ى .اهنع ىلو اهيمر نم غرف اذإف

 ىناثلا مويلا ف لمخي اذه ىلعو لعفي ىمرلا ف اذكهو ح ءاعدل الو ركذل
 دعب لاقملاو ىمرلاو ءوضولاو لاستغالا نم ىنم مايآ نم ثلائلاو

 ةرمج دنع نفد نيموي ىف لجعت ناف ةالص لك دعب نهيف ربكيو ث لاوزلا
 مثإ الو ارغان ليللا لبق ةكم ىلا حارو ع ىصحلا نم هيلع ىقب ام ةبقعلا

 فلتولا هينلعو ك ليللا ىف هل رفن الف سمشلا برغت ىتح رخات ناف ع هيلع
 ءازجلا همزل رفن ناف ى هيلع مثا الو ، ىنم مايآ نم ثلاثلا موبلا ف ىمرلل

 ىضم اذاو ، ، مد نهنم ةرمج لكل نيملسملا لوق ىف هيلع ناكو ع ءامدلاب

 ، نهدعب ىمر الو ث جحلا رمآ ىضقنا دقف ىنم مايآ نم ثلاثلا مويبلا

 نآ رمؤيف هكسانم متأف هجح ىضق نآ دعب ةكم ىلا هعوجر ىلع ىمر نإو

 مكركذك هللا اوركذاف مككسانم متيضق ااذإغ )ا ىلاعت هلوقل هبرركذ ىلع جلي
ءادأو ؤ هرمأ لاثما هركذ نم رثكي نأ هل ىغبنيف ( اركذ شآ وآ مكءعابآ
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 نسحو كسانلا ناك نإ ىبوطو ث هركش قح بجاو نم هيلع ردقي امل
 م

 ٠ ب ام

 جحلا لامعأ ىف ىنم مايأ رامجلل ىمرلا دعب هبلع ىقب ام هنإف
 عوجرلا دارأ امهمو ، ةكم نم جورخلا دارأ نمل عادولا ريغ كسانملا نم ءىش

 اعادو تيبلاب هدهع رخآ نوكيىتح ةكم نم نجرخي الو عدويف هدالب ىلإ
 عكريف ، اعوبسأ رجحلا ىللا رجحلا نم ةلماك ةراهط ىلع هئوضو ف هفوطي

 وعديو ث ابص هسآر ىلعو س ابرش اهئام نم هنجاح ىضقيف مزمز ىتأيو

 هللا دمحيف مزتلملا ىلإ عجري مث ث ةرمعلل هيف اعد ام لئم عضوملا اذه ق

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصيو ، هيلع ىنثيو هربكيو هللهيو هحبسيو

 نأ ريغ نم رسيو ث هل هللا حتف ام هيلع امب ردقو ملسو هبحصو هلآو

 ٠ هريغز وجي ال ءىشب هيف دجي

 ةكفسأ ىلع ادمتعم هيلع موقي نآ ردق نمل ةنكملا عم هل بحتسيو

 ء هنكمأ نإ هرادجب هنطب اننصال ، ىرسييلاب اضباق ىنميلا هدب نم بابلا
 : لوقيو وعديو هلايح موقيف الاو

 كبو ك انلكون كيلعو 4 انملسأ كلو 4 انمآ كيو ح انججح كل مهللا

 . كتعاطب انمعتسناو انبونذ رفغاو انكسن لبقتف ؤ انوجر كايإو ك اننثو
 . انلامعا مناوخو انرئارسو ك انناميإو اننيد كعدوتسن انا مهللا

 بلتنم ىنبلقا مهللا 2 ملسو هلآو ىبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 5 مهبنذ روفغملا 3 مهجح روربملا ع مهءاعد لوبقملا ى مهءاجر نيكردملا

 ال نم بلقنم & مهرومآ ةدسارلا « مهبولق ةرهطملا س مهاياطخ ةطوطحملا

ىتتقي الو س الطب اهدعب بكري ، ارزو لمحي الو س ارمآ كل اهدعب ىصعي
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 ء هردص مالسالل هب تحرشو ث هناسل كركذب ترمع نم بلقنم ، الهج

 & هليل كباتكب ترهسآو س هبلق كتعاطب تفوخو & هنيع توملا دعب تررقأو

 ، هسأر كلوهب تيبشو ث هتلم كباتكب تبكرو ، هراهن كتدابعب تمسصأو
 كتعاطي تلمعتساو س هجرف كاوقتي تنصحأو & هنيع كنفاخم نم تعمدو

 ٠ هسفن كلبيس قف تنمآو هناج مثآملا نم تمصعو ء هناكرأ

 { ةرخآلاو ايندلا ف اهب ىنعفنت ةرظن ةمحرلا نيعب “ىلا رظنا مهللا

 كدالب ف ىنتريسو ع كتباد ىلع ىنتلمح ع كتمآ نبا كدبع نبا كدبع ىناق
 ٠ كنم ىننمدقأ ىتح

 ىل ترفغ دق نوكت نأ كب ىنظ نسحب توجر دتو ع كتيب اذه و مهللا

 ناو ى ىفلز كيلإ ىنبرقو آاضر ىنع ددراف اهترفغ تنك نإف ؤ ىبؤونذ

 نإو ث اذه كتيب نع دعابت نأ لبن اهترفغمب نآلا ىلع نمف اهترفغ نكت ملا
 ٠ كتيبب الو كب لدبتس الو كتيب نع الاو ے كنع بغار ريغ فارصنا

 ىل رغغأف 0© مارحلا كتيبب ىنم دهعلا رخآ اذه لعجن ال مهللا

 ٠ ىنع كنمحر عزنن الو 0 نبمحا رلا محرأ تنأ كنا ىنمحراو

 ، ىمامأ نمو ىئارو نمو ث ىلام نعو ىنمي نع ىنظفحا مهللا
 5 كقلخ ةنؤمو ىلايع ةنومو ىتنؤم ىنغكاف ىلهأ براي ىنتمدقآ اذاف

 ٠ كتلخ عيمج نمو ، ىنم مهب ىلوأ تنأف كدابع مهناف

 هتلحار بكرآ اذاف س هبر تيبل هقارف ىلع نوزحم وهو ىضمي مث

 ، نآرقلا انملعو 0 مالسإلل اناده ىذلا! هلل دمحلا : لوقي نأ هل ىغينيف

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيين انيلع نمو

ىذلا ناحبس ح سانلل تجرخأ ةمأ ريخ نم انلعج ىذلا هلل دمحلا
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 نوبئات نوييآ نوبلقنمل انبر ىنا اناو س نينرقم هل انك امو اذه انل رخس

 ، نوبغار انبر ىلاو نوركاش نوركاذ س نودماح انبرل نودباع

 ٠ نودياع هللاا ءات نإ انا و

 .رظنلا ءوسو _ بلقنم ا ةيآكو 1 رفسىللا ء اثعو نم كي ذوعن انإ مهللا

 ‘ ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو 4 دلوملاو لاملاو لهألا ق

 هجح ىف كسانملا نم هيلع نوكي ام عيمج عادولاو ىمرلاب ىضم دقو
 هدابع نم ءاش نمغ هلضف ىتؤي هللاو ، لضف ةقحال هذه امناو ، ىضقناف
 ح .هلفاون نم هتدرآ امو © همزاولب لمعلاو دبرملا اهيآ هلك اذه ف رظناف

 اذهف ث هلل دمحلاو ريخب هقيرط ف هيلا ىعسو ع هدارأ نم قفوملا هلللاو

 ضرفو ةرمعلا ءادأ ىلع هداشرال ةلالدلا ف هركذ نم انل هللا ردق ام
 & امهكسانم مامت ىلا امهل مارحإلا ندل نم هلفنو هبوجو ىف هنسو ع جحلا

 ةفص نع ةرابعلا نم بابلا اذه ىف هاندروآ اميف نوكي نأ وجرنل انإو
 مهف ىندأ هل ناك نمل لوقلاب فصولا نم ةيافك رهاظلا جحلا ةروص

 نع حيحص حيرص فسك حيرصت ى ةياده عون هديرمل اهيف ناف ث ةياردو
 اهمامتب قحاوللاو & تامدقملا ىف قباوسلا نع ىتح ممجا هتروص

 امم كلذ ليلد نم ىلاعت هللا ءاش ام الإ اهماكحأ نم ءىشب ضيرفت ريغ نم
 ةدرجم اهعمج ىف بيرقتلا ىلع الا ، هركذ ف انم دمعت نع ملقلا هب ىرج
 اهرمأ بعصي الو ث اهردكي ال ام ردقب اهظفح ةلوهس ىنعمل ىلاوتلا ىلع

 اهنم همزلي ام وأ لاصخلا هذه هترمع وآ هجح ف لعف اذاف ، لاح لك ىلعو
 اهتايح هب ىذلا اهرسو ةلماك جحلا ةروصب ىتآ دقف لاقم وأ لمع ىف
هدوجو ىلع بجوملا وه هناف س صالخالا وه اهتاذ ىف اهماوتو
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 . داسجألا نم حورلا ةلزنمب دايعلا لامعأ روصل هنأل > صالخلل هماودو

 ٠ داسفلا زبح ىفف هرس نع اهنم درجت امو

 ، لاح لك ىف هموزل ىلع ضرحي نأ لاب ىذ ءىرما لك ىلع قحلابف

 لق سانلا ىف هدوجو ةزعلو ءابهف هنوكو ءانعف هرس نم الخ لمع .لك ناف

 نمو “ جثلاو جعلا بابلو ء جحلا رس ناف ، بكرلا ىف رثك ناو جاحلا

 ح هقيرط ف جوزمم ةقيقحلا ق وهف بيصي هرارسأ .راونأ نم هل نكي مل

 ضعب هكرتل اقح صلخمب سيل هب الإ متي ال ال كراتلاو جحي مل هناك

 باشملا س نأل ىلاعت هللا ريغل همامتإ ىلع هدارآ نم كلذ لثمو ح هيلع ام
 ٠ همامتب الا هنوك ىف حصيف متي ال نيدلا و ع صلاخ ريغ

 ىلع هرارصإ ريبكل هباكتراب ىصاعملا نم ءىش ىلع اميقم ناك نمو
 هدابع لامعأ نم لبقي ال هللا نفل ، هداسنفل هيلع دودرم هلمعف ؤ ريغص

 ء هلمع نم هل نوكي نآ رذحيلف ، سانلا عيمج نم ههجول صلخ ام الإ
 هءارو ام عم ىقيب الو ، بصنلاو ءانعلاو دكلا الإ هلمع نم ىعسي امو

 هللاب ذايعلاو ث رارقلا سئبو اهنولصي منهج راوبلا راد ق ث رامدلا نم

 نم هرد هللف ةلآسحلا تمت ٠ ميرك هنأ اهيلإ ىدهي نمع لك نمو ء اهنم

 . ىهام هيقف

 نم اهيلع عامجالاب اهب الا جحلا متي ال ىتلا جحلا ضئارفو هنمو
 امهلوأ باتكلا قطانو ث ةنسلا هيلع تلدام اهنم فالتخا الب نيملسلقا
 دعب رحنلا موي .مارحلا تيبلا ةرايزو س تافرعب فوقولاو مارحالا
نإو ، هل جح الف اهس ةلصخ هتاف نمغاهيلع قفتم ضئارف هذهف ث حبذلا
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 جرخي ىتلا جحلا دعاوق ىهو ء هجح دسف جحل ا هب دسفي وه امي اهدس

 ٠ هيف ثدح نم ما,رحال ١ نم همزلي ام لك ف جحل ا لئاسم 7

 طورش نم ىه : موقلاقو س ةضيرق اهنإ : موق لاق دنف ةرمعلا املآو

 5 اعنمنم ناك جحلا رهشآ ىف رمتعا نمو ، ةعنم جحلا رهشأ ىف ىهو ت جحلا

 مارحالاك بجاو اهيف مارحالاو ، ةمات تناك جحلا رهشأ ريغ ف تناك نإو

 مارحالا ىف ةيبلتلاو قلحلاو لالحالاو ىعسلاو تيببلاب فاوطلاو جحلا ف

 © ةبجاو ةينلاف ع هريغو جحملا ضئارف نم اهلك لامعألا ف ضرف ةينلاو ةنس .

 فاوطلا ىف لاني ىذلا ريبكتلاو حيبستلاو ضرف تيبلاب ةرايزلل فاوطلا و

 ءاعدلاو ص ضرف ليللا ىلإ تافرعب ففوقولاو بحتسم ءاعدلاو ؤ ةنس

 تافرع نم ةضافإلاو ، دودحم ريغ ءىش وهو عامجاو ، ةنس هيف ركذلاو

 نأل ، هجح متي مل بورغلا لبق ضافأ نمف ، ةنس سمشلا بورغ دعب
 مارحلا رعسملا دنع فوقولاو ، ةنس ةضافالاو ڵ ضرف ليللا ىلا فوقولا
 رعشملا دنع سمشلا عولط لبق ةضافإلاو ، ضرف : موق لاقو ح ةنس

 ىمرو ث ءازجلا هيف همزل سمشلا علطت ىتح فلخت نمو ، ةنس مارحلا

 لحي نأ لبق قلح نمو ع مد همزل ةبقعلا ةرمج مري مل نمو ث ةنس رامجلا

 روزي مث حبذي مث ث ةبقعلا ةرمج ىمري ىتح هقلحل مد همزل همارحا
 كلذ رخآ نإو س ةضيرفلل رحنلا موي ةرايزلا ليجعتب ىمريو رمؤيو تيبلا

 هل لحو همارحا نم لح دقف قلحو حبذ اذاف ث راز اذا ءىش همزلي مل
 ٠ تيبلا روزي ىتح ديصلاو ءاسنلا الا لالحلا

 تيبلاب فاطو راز نإو س هجح دسف مرحم وهو جحلا ف عماج نمو

 افصلا ىلع ءاعدلاو ؤ ةنس ىعسلاو ةورملاو افصلا نيب ىعسو جرخ عكرو
ءاسنلا ءىطوف رزب مم نمو 0 مد همزل ىعسلا كرثم نمو بحتسي ةورملاو
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 ءازجلا همزل عدوي مل نمو ؤ ةنس عادولاو ، هل جح الو ، هجح دسف
 . مد

 مد ةليل لك فو ، مد همزل ةرايزلا دعب ىنم ىلايل ةكمب تاب نمو

 نهيف ضرف نمف تامولعم رهشأ جحللا ل و ع مد ءازجلا هيلعف ةليل تاب اذإ

 جحلاب نهيف ضرف نمف ( جحلا ىف لادج الو قوسف الو ثغفر الف جحلا .

 قوسف الو ، هجج دسف عماج نمف ث عامجلا وهو ثفر الف نهيف مرحأ
 ء همزل ءازجلا همزلي امب جحلا ىف هللا ىصع نمف هللا ةبصعم قوسفلاو

 ء هجح دسف عامجلا لثم جحلا داسف همزل ءىشب قسفو هاصع نمو

 هيلعف لطابلاب لداجو مصاخ نمف ث ماصخلا وهو جحلا ىف لادج ألوأ
 . نيكسم ماعط ءازجلا

 ضرف هنأل 0 مارحالا ضرف ق ناك امم ءازجلا هيف همزلي ام لكو

 هيف امم هريغ الو نهدب بيطي الو بيطلا مرحملا سمي ال ، جحلا هيلع
 الو اصيمق سبلي الو ، مد كلذ ى ءأزجبلا همزل لعف نإو ے بيطلا فرعا

 ، بوثب الو طيخب هسفن ىلع دقعي الو هسأر ىطغي الو ث ةمك الو ةمامغ
 . مد ءازجلا همزل ادمعتم كلذ نم ائسش لعف ناغأ

 نم ولو ، ركذ ثيح مرحأ هزواجي ىتح تاقيملا نم مرحي مل نمو
 همزل هنسأر مرحملا ىطغ نإو « مد تاقيملا نم مارحإلا هكرتل همزلو مرحلا

 لكل همزل مرحلا ىف اديص لتق وأ ديص محل لكأ ول داطصا ناو مد
 كلذ ملخ اطخ سبل وآ أطخ هسأر ىطغ ناو ٠ هلعف ءازج كلذ نم ءىش
 ٠ مد أطخلا ىلع همزل اموي ماد ناو ع ىبلو

سبل ناو ، مدب ىدفو برحلا ةلآ سبلو ودع مرحملا ءاج ناو



 ٤٠ا

 ّ متاخلا الا مد ىلحلا سيل فو ث مد ريرحلا سبل قو مد همزل ىبقلا

 ناذ &{& مد مدلا ىفف ىمدآف هريغ عطق ناو ،© مد همزل هسفن عطق ناو

 ىفو نانيكسم نيتنثا ىفو ، نيكسم ماعطإل هيلعف هرعسن نم ةرعش فتن
 ٠ مد رثكأ ام ىلا ثالثلا

 ىفو ، نيكسم ماعط همزل رفظ غطق ناو ث مد همزل قلح نإو
 . مد رافظألا ةثالثلا ىفو نانيكسم نيرفظلا

 نم ائيست عطق ناو ث مد همزل ةورملاو افصلا نيب ةلورهلا كرت نإو
 ام لثم ءازج كلذ نم نامكحلا هب مكحي امب ءازجلا همزل مرحلا رجش

 ٠ كلذ نم عطق

 نم لتق ام لثم ءازج لدع اوذ هيلع مكح ديصلا نم ائيش لتق نإو

 نامكحلا هب مكحي ام ىلع رثك وآ لق هاثم ةميقب هيلع مكحي ميعنلا

 لتق نم لكو ث ديصلاو .رجشلا ىف اذه نيكسم ماعط هلقآو ةندب هرثكأو
 دارقلاو بارغلاو ةآدحلاو ةرافلا الإ ءازجلا هيلعف مرحلا دبص نم ائيش

 ىف نملتق نم ىلع ءازج ال ءالؤه ناف برقعلاو ةيحلاو دوقعلا بلكلاو
 ٠. تاراض نهنأل ، مرحلا

 & ماعط نم ةضبق وأ ةمقل ةرذلا فو ث ةرمت ليقو ةموكح ةدارجلا فو

 ةمخرلا ىفو س. اهنم ريخ وهف اهنع معطأ امو س ةرسب وآ ةبح ةلمقلا فو

 ىفو ث ةلخس بنرألا ىفو ، شبك عبضلا فو ع ىدج بضلا فو ث ناقناد
 { روذج رامحلا فو ، ةرقب ةرقبلا ىفو ث ةاسث ةمامحلا فو ، ةاش ىبلظلا

 لو رامعلا دلو و ، مهرد فصن ةماعنلا ةضيب فو ث ةندب ةماعنلا افو
٠ هلثم روزج



_ ١٤١ 

 ء ةموكحلا ىلا عجري هلك كلذو ، مهرد فصن ةمامحلا ةضيب فو

 ث مهرد دومعلا قو ، روزج ةحودلا فو ع ةاسث رجشلا نم ةلزجلا فو

 ىف اذهو . نيكسم ماعط ةقرولا فو مهرد فصن ريغصلا بيضقلا فو

 ٠ نيلدعلا ةموكحلا ىلا اذه امناو رجشلا

 هلام زرحيو هيوقح فو ث همهارد نايميهب مرحي نأ مرحملل زئاجو

 ء جحلا ف مايآ ةثالث ماص ايده دجي مل اذإ عتمتلاو ، عيضي نآ الإ
 دجسملا ىرضاح هلهآ نكي مل نمل كلذ ث ةلماك ةربثع كلت مجر اذا ةعبسو

 نه تادودعملا مايألاو ، هعوجر دعب ةعبسو رشعلا ىف مايأ ةثالث مارحللا

 ، ةفرع موي رشعلا مايآ اضيا نه تامولعملا مايألاو ڵ قيرشتلا مايأ

 ىف هللا مسا اوركذي نآ هيف بولطم كلذو قيربثتلا! مايو « رحنلا مويو

 ، حبذلا ىلع ىمف ث ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ

 الف نيموي ف لجعت نمف ث ىنم ف رامجلا مايآ نه تادودعملا مايألا و

 ىلع امه بنجلاو ضئاحلاو ، ىقتا نمل الإا هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثأ
 ء اهريغ بايثب لدبتسي الو ، بوثلا مرحملا سبلي الو ضقني الو امهما رحا
 فوطت مث زهطت:ىتح تيبلاب فاوطلا الا جاحلا لعفي امك لعفت ضئاحلا و

 ٠ كلذ اهيزجي اهترمعو اهجحل ادحاو افاوط

 همارحإ نم لحآ دقف نيمزحملا نم تيبلاب فاظ نم نأ ثيدحلا ضعب فو أ
 رحنيو , ىدهلا نم رسصيتسا ام ثعم جحللا ىلاا لصي مل ١ ذا روصحم ١ و

 . لباقت نم وه جحيو همارحا نم لحي مث هنع

 ے كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب ناك نمو

كسنلاو ث ةرشع ىلا نيكاسم ةتس ماعط ةقدصلاو ، مايآ ةثالث مايصلأف



١٤٢ 

 لئاسمو انلق امك مدب ىدفو قلح هسأر ق هيذؤت ما وه هي ناك نمو { ةاش

 ٠ هانرصنحاف اذه نم رثكأ جحلا

 : ةلأسم وج

 امهب مرحي نآ ديري وآ ةرمع وأ ةجحب :امرحم نولكي نميفو هنمو
 ؟ امرحم ه رن وآ هلبق وآ همارح ١ ق ببطر نأ هلأ

 ىقيي ام بيطلا نم عدي نآ همارحا لبق هب رمؤي ىذلا لاق : لاق
 :نآ الا همارحل هسمب نأ هبام ىلع مادام هدعي نم هل سيلو & هعم هرثا

 الاو ء هل هزبيجت وأ اهي لزن نم ىلع هيجوت ةرورض نم هراتخا 1 نوكب

 ٠ هماكحأ ق هريغ ال هيف قحلا هجولا وه هزاوج نم عنملاف

 اذام وأ . همارحال هلبق نم ءاش نل ةصخر ف هزاجا لهف : هل تللق

 .؟ اذه ىف لوقن

 موور ثيدح نم انموق نم عضوملا اذه ىف هزاجأ نم لوق ف ىلب : لاق
 : ةياورلا ىف ام ىلع : تلاق اهنأ مهراثآ ى اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 ةنآ الا مرحي نآ لبق همارحال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبيط
 :ىلا هملعن اميف هزاوج نم عغملا ىلع لدب ام الا لدعلا لهآ لوق ىف سيل

 هللا همحر سابع نبا نع رثألا ىف نآ الإ اذه انموي نم هيف نحن ام دح
 لوق ىو 0 مويب مرحي نأ لبق بيطلا سمي نآ لجرلل هركي ناك هنآ
 ىف امبرو الإ نيموي مرحي نأ لبق كلذ ىقبت نأ هل بحتسم هنأ رثؤملا ىبأ
 . .رثكأ ىقبب ام هضعب

 هبلع اذام ه رثآ نم هب ام ىلع مرحاق دمعتلاب هلعف ناف : هل تلق

 ؟ هنلو

 هللا ىللإ بوتي نأو ةرافك نم هيف ام همزلي نآ هب ام قحاف : لاق
٠ رافغتسا اهبرقب ةقداص ةبوت لاحلا ف



١٤٣ 

 ةحئاز نم هلام ىقبو ث هرثآ لاز ىتح غلابف هلسغ نالف : هل تلن

 ؟ .7 نأ هب هرمأنف اذه ىف همزلي اذام اهي مرحأف

 ٠ هل هموزل ف فلتخي نأل هئازج فق اذ ,لع زوجيف : لاق

 ؟ هريغ ىف ال هبوث ىف كلذ ىلع ناك ناف : هل تلق

 رطضي نآ الا هزجي مل نم ىإآر ىلع الإ هيف نوكي ال ءازجلاف : لاق
 حصي ال ذا هيلع زاج ىآر نم هب ام ىلع ةيدفلا ف نوكيو ى هل زوجيف هيلا
 ٠ همرحي نأ ىلاف ع لاح ىلع هزاجأ نم لوق ف همزلي نأ

 هدسج نم نوكي ا وآ هلجرب وآ هديب همارحا ف هسم ناف : هل تلق
 ؟ هدمع وأ هئطخ عضوم ى همزلي اذام

 عنامل الا هندب نم نكمأ امب ردق نإ لاحلا ىف هتلازا لجعي نأ : لاق
 ةرافك نم هلامب ءازجلا دمعلا ىف هيلع هرخؤي نآ هل سيلف الاو س هعم ردقي
 . اطخلا عم هدوجو ىف ةفلتخمو

 ؟ همارحا دمجف هركذ وأ هلعف لاح همارحا ىسن ناف : هل تلق

 همزليف ءازجلاب ذخؤي نأو هرمأ نم اذه ىلع لهاجلاب ام قحف : لاق
  عضوم ا اذه ىف ىسانلا ةلزنمب هلعج نم ىأآر ىلع الا ةرافك نم هب ام

 لوقو ع هيلع ءىش ال هنأب لوق نم هب ام ىلع نوكيب نأل زوجب هناف
 هزاجآ امل هكرتف هركذ ناف 0 ةليل وأ اموي لوقو ص ةليلو اموي ىقبي نآ الا

 ٠ رهظأ ام هيف امب دمعملا نم وهف الاو ةيدلاف هل

 ف وآ ةلفغ نبح ىلع هب لعج وآ اه رك هيلع قب رآ نإ و : هل تلق

 ؟ هيف لوقلا همانم

 هلثم ىلع اسايق هئازج ىف فلتخي نأل زوجيف هلعف نم ال اذهف : لاق
٠ هلحم نع هدعب ةرثكل همزلب ال نأ ىنبجعي هنآ الا



- ١٤٤ 

 نم هسقن نع هطيمب نأ هتردق ف اذه ىلع هم زلب الهف : هل تلتق

 ؟ هتعاس

 ٠ الوآ ناك رذعب هئارو نم ة رافكلاف هكرت ناف ىلب : لاتق

 هب رهطتف هيردب ال وهو مضوم وآ ءام عضوم ىف ناك ناف : هل هلق

 نوكي نآ هحير وآ هنول نم هنول نم هب قلع .نآ اذه ىف ىسعف : لاتن
 ٠ هيف امي آاطخل ١ نم

 حئاور نم همي قلعف نيراطعلا نم دحأ ىلع لخد ناق : هل تلق

 ؟ هرطع

 همزليف هباصأ ال ضرعتي نأ الا هيلع ءىش الف هب سأب الف : لاق
 ٠ هرذع مدعل هيف ام هئاازج نم

 عم هتعاس نم لهجي ملو لاح ىلع هكرتف هلمع ناف : هل تلق

 ؟ هلاوز ق ةردقلا

 ٠ رفكي نأ نم هل ديالف اذه ىلع هل مزال ءا زجل اف رصق داق : ناق

 دقف هب هربخأ هيلع هل ىذلا ام صالخلا دارأو همسش نالف : هل تلق

 ؟ هبيهآ

 ىلع ءازجلاو ةبوتلاف الاو ، هدعب نم ةيدفلاف هزاجأ امل ناك ناف : لاق

 ىسن وأ ، هلهجف هعنم ىردي ال نم ىلع هموزل ف فلتخمو هدمعل هلعف نم
 ٠ هل حابم نم هدارأ ام هب أطخأ وأ همارحا

؟ همزلي اذام هفنأ جلوف ةفداصم حير نم هاتأ ناف : هل تلق
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 لوق ىف هدمعت نم ىلع الا عضوملا اذه ىف ءىش ال ليق دق : لاق

 ٠ هملعن نم

 ىلا هعضوم نم هلقني نأ اموي هل ا ديف هفرظ ق ن اك ن اف : هل تلق

 ؟ هفرع نم هب ج اه هلمح املو س رخآ

 ٠ ال وأ هتشننس ا نإ ىلوألا لثم ٥ ذهف : لاق

 ؟ هبوث وأ هندي ق هنول وأ هتحئار نم اذه ىلع هياصآ ناف : هل تلق

 نم هلسغي نآ هندب فو ، هحرطي نآ هبوث ف رمؤي هب ىذلاف : لاق
 زوجيف “ طخلا ع اونأ نم هارأ ىنآ ريغ هيلع ءىش الو ؤ هردق نإ هتقو

 هكرت وأ هل ضرع دق امل ذئموي دمعلاب ضرعتي نآ الا هيف ام هقحلي نأل
 هلعف نم ىلع مكح نم هل امب هدمع نم نوكي هناف هتلازا نع زجعل ال

 ٠ هلهج وآ هلمع عنملا وأ ةحابإل عضوم ىف
 نم هيلع افوخ امهيف وآ هييوت دحآ ق لئاح ريغل هلعج ن اف : هل تلق

 ؟ ٥ دم نم هل بصخغل ١ وآ ةقرسلا

 ام اذه . ةيدغلا عم زوجي نأ ىسعف ةرورض عضوم اذهف : لاق

 هنأ هظفح نم اذه ىلع هيف لاق ام ضعبف الاو حص ناف هريغ ال هارأ ال

 ٠ هورظناف هلوتآ ىذلا وه لوألاو هيلع ءىش ال نأ وجري

 هلبقف دوسألا رجحلا نم ىند وأ هلمتحاف ىبصب ذخآ ناف : هل تلق

 ؟ هبوث وآ هندب ىف هيلع لعج ىذلا بيط نم هباصأف

 هلامب هدمع نم وهف امهب ىذلاب ملع ىلع هبوكر ف ناك ناف : لاق
 نوكي نأل زاج الاو س مكح نم سكعلا وآ هيلا رارطضالا عضوم ف
 ٠ هيلع ءىش ال لوقو مدب لوقت نم هيف امب اطخلا نم

) } > __ راثآلا بابل _ ٠ ١ م (



 ۔ ١٤٦

 هركذي نوكي نأ ىسنف لبق نم امهب ىذلاب افراع ناك نإف : هل تلق
 ؟ لعفلا نم هاتآ ال هنرشابم نوك نبح

 نم ء ىطخمل ١ ق ام اذه ق هيلع و هلو هملعب مل نم هل زنمم وهف : لاق

 ؟ لدعلا لهأل لوت

 ؟ دمعلا همسا ىف لخاد هلعف لاح همارحإل ىسانلاف : هل تلق

 ام ال دصقلا نم هنوك ةلاح نم هي ; أل لعفلا سفن ق > معن : لاق

 ٠ دعبل ١ ةماغغ ف كشال و هنم هنالف ئ هبلع دا ز

 ؟ ام زج ر ذعب هب ام ريغل اموب ٥ دمعت نإف : هل ثلق

 هتبوت رهظأف مدن نإو س اهنم دبالف هل ةمزال ةرافكلاف : لاق

 ٠ هرافنتساو

 ؟ عامجإ ف ةبوتلا دعب نم اهموزل ف لهف : هل تلق
 ٠ عازن الب هللا قوقح نم اهنلا ، هيف ام رهظآ ىلع الا هيردآ ال : لاق

 ؟ ءاود هل لهو ئ هندب نم عضوم ق ءاد هب ناك ناف : هل تلق

 ام عاونأ نم ءىزتجي هب ام مدعل هيلا رطضا نإ هل زوجيف : لاق
 ، هنكمأ ىنم هب همزلي امم ءادلا هزاوج ىلع هل ديال هنأ الا لاح ىلع زاج

 ٠ ءادغلا نم هبلع ردقف

 ؟ كلذك لوقلاف ، هنيع ىف وآ هفنأ ىف وأ هنذآ ىف هرطق ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ق ىعم اذكه : لاق

؟ ةنيز الو هيف بيطي ال امب لحتكي نأ هل لهف : هل تلق
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 نيد هزاوج نم عنمي ٩ نأ ملعأ الو اذه ليق دق { معن : لاق

 ٠ عضوملا اذه ق ًابأرو

 ؟ ال مأ دمثإلاب هل زوجيف : هل تلق
 نم سأب ال ليقو س هب لحتكي الف ةنيزلا نم هنا هيف ليق دق : لاق

 ٠ ءادف هعم هيلع نآ ركذي ملو عجو

 ؟ ناروشلاو ةبلاغلاو درولاو كسملاو سرولاو نارفعزلاف : هل تلق

 نم هناف ناروسثلا الإ بيطلا نم اهنا اعيمج اذه ى ليق دت : لاق
 . ناحيرلا هسبنج عاونأ نم سيلو ع ريغ ال ةنيزلا

 ؟ ال ما هلكأب نأ هلأ ماعطلا نم هباصأ امو : هل هلق

 ههرك ضعبو ع امهريغو رمع نباو سابع نبا لوق ف ، معن : لاق
 ٠ رثكآ هلبق ام نأ الا

 ؟ كل ذك وهف هب دمع نإ و : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىعم: اذكه : لاق

 ٠ هلكأ نم عنملاب لوق نم الهف : هل تلق

 ء رانلا هتلكأ دق نوكي نآ الإ ليق دق راثآلا ىف اذه نإ ىلب : لاق

 ٠ هلدعب ملعأ هللا و

 ؟ نارفعزلا هيف ام لكآو س ناحيرلا مس هل زوجبفأ : هل تلق

 ٠ امهه رك ضعب وآ ، امهيف ام رثكآ ىلع معن : لاق

؟ هبرش ف ناك ناف : هل تلق



١٤٨ 

 نم ىنرضح ام حص نإ هماعط ىف ام ىلع نوكي نأل زوجيف : لاق
 ٠ هباوج

 ؟ هلجر ىف وآ ابياضخ هدب ىف هلعجي نآ انحملا ىف هل لهف : هل تلق

 ةرورض نم الا هلعف نم منميف ةنيزلا نم دعي نأ هب ام ىلوأف : لاق
 الإو ةيدف نم هب ام عم هلثم ىف ةحابإلا نوك اهب لزن نم قح ف ىضتقت

 ٠ هلح ةهج نم ال هاتآ نم ىلع ءازجلا و ي ةبوتلاف

 ؟ . ١ وسي هلكو ةنخ د وآ ةني ز ف غبص وآ ء الط ق ن اك امو : هل تلت

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ ال و كلذك وه ح معن : لاق

 مكف هب ام هلامعتسال همزلف هعاونأ نم طالخآ ىق ناك امو : هل تلق

 ؟ هلامتحا ىف ةرافك نم هل

 هداحآ ف ام الا عضوملا اذه ىف هل نأ ىردأ ال انأو ملعأ هللا : لاق

 ٠ هدا رفنا ىلع دحاو .اهنم ىتآ ول نآ ةرافك نم

 امهنم الك دحاولا ىلع داز ام هسنج عاونأ نم ىتآ ناف : هل تلق

 ؟ اعامجا وآ بار همزيلف هيلع ااذام هسفنب رخآلا نع ادرفنم

 ىف نوكي ام ميمجب هيزجت نأ ةدحاولا ةرافكلا ىف ىسعف : لاق
 اهنم لكلف ءىش تاقوأ ىف ناك امو ث ةفلتؤم اهنأل عاونأ نم تقولا
 ٠ ةفلتخم اهنأل ةدح ىلع ةرافك هتقو ق

 وأ هل هزاجأ امل ال هرركف اعومجم وأ ادحاو ناك نإف : هل تلق
 ؟ هرضآأ ام عفدل سكعلا

رارطضالا زوجيف دحاو امهيف لوقلاف ، اهلبق نم ىتلا لثم هذهف : لاق



_ ١٤٩ 

 هب ام ىلع مادام ةدحاو ةرافك الا هراركت ىف هيلع نوكي ال نأ امهنم لك ىف

 ٠ هتا“رم عيمج ف

 دحاو ماقم ف هداعأف هل هزاجأ ام ريغل هلمعتسا نإف : هل تلق

 ؟ هلسغ ام دمب

 لك هليبق امو هلاوز دعم انم نأ ىلع لدب ام سايقلا ىفف : لات

 ٠ سانلا نم ههبشآ ام حص نإ ٥ زج دحاو

 ةرم هاوهل هتقو ق هفدرأ مث & دعم هلىزب اللو هرفك نإف : هل تلق

 ءازج نم هلام دحاو لك ىف ىرآ هرمآ نم اذه ىلع ىنآكف : لاق

 . ىرحآ هب وهف امهنيب عطق دق هنأل

 لبق ةيناث ةرم داز ىتح هرفكي ملو هلاح ىلع هكرت نإف : هل هلق

 ؟ هلاوز

 دحاولا ماتلا ف نوكي نأل زوجيف راركتلا نل اذه نإ : لاق
 ٠ رايتخالا وآ ةرورضلا مضوم ى ام ىلع تاماقملاو

 هبلع سيلف امايأ ر ذعب هي ام ريغل هكرت ىللع ىقب ناف : هل تلق

 ؟ دحلا:و ءازج الا

 . ةدئاز اهترافك ىف نوكت نآ حصي ىنأف ةدحاو ةلعف اهنأل ك معن : لاق

 ٠ انرات آدرفنم نوكي نأ نيب اذه ىف قرف نم لهف : هل تلق

 اميف ءاوس ىلع امهنأ الا هب حرصملا ف ىردأ ال انأو ملعأ هللا : لاق
نم هدروآ امب امهنيب ام قرف زاوج ىلا اموأ ضعبو ث ةرافك نم



١٥٠ 

 عضوم ىف طيلغتلا نم ىآر ىلع هزاجأف ث هيلع لد ام ىلا ةراشإ ف هلوق

 ۔ نيينعم ف اهثنح نم ىلع ةدحاولا نيميلاب ههبش هنأل ، هدا رفا نود هنارق

 لوقو ، ةدحاو ةرافكب لون نم اهب ام ىلع هتلحب هقحلي نآل ، زاجف
 امهدحأل هلعف نم عنمل ا نوك ىف هنأل نيلوقلا حصأ هلبق ام نأ الا نبتر افكم

 رظنميف ملعآ هللاو ع ةظلغ هديزي اهل رخآلاب هنأ رقأف ، هتوبث ىف فلتخي ال

 ٠ هلك اذه ىف

 : ةلأسم و

 ىذلا ام ةرمعلا وآ جحلاب مرحي نأ لاجرلا نم دارأ نميفو هنمو
 ؟ مرحي نآ هيلعو ع همارحإ ىف بايثلا نم هل لحي

 مرحملا ىهن هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفف : لام

 هسم امو سنا ربلاف س تاليوارسلاو مئامعلاو سنالقلا و صيمقلا سبلي نآ

 امهعطقيلف نيلعنلا دجي ال نم الا نيفخلا سبلي ال نآو نارفعز وآ سرو

 نيديدج ءادرو رازإ نيبوث ف مرحي نآ رمؤي هب ىذلاو ث نيبعكلا نم لفسأ
 ناك ناو السغ وأ ارصق نم اسبلي ملل نيليسخف الإو ث هلاح ىف هنكمأ نآ
 . نيزقيلخ

 مرحف هنع ىهن دق ىذلا اذه نم ءىش ق مرحأ وه ناف : هل تلق

 الاع هيلإ ةرورض نم ال همارحإ ىف هسبل وآ هب ام ىلع مادام هيلع
 ؟ هيف همزلي اذام همارحب ادهاج وآ

 وأ هلهج ف رذعي هب امل ال هنأل ركش الو ، هملظ نم وهف : لاق
 روجحملا نم هنألا س هعزنيف لاحلا ف هردايب نأ ةردقلا مم هيلعو ث هملع

 ام ىلع مدن ف نوكيف س هبر ىلا ةبوتلا لجعي نآو هعدب نأ هل سيلف
 نإو لهاجلا نأل ؤ مد نم همزل دق ام ىدؤي نآو ؤ ملع وأ لهج ف هلعف

 الو س هلل سيل امل هبوكر ف هل رذع الف مثإلا ةدش ف ملاعلا نود ناك
الإ مرخغلا نم هيف ال هلل ءازج ةرافكلا نم عضولا ااذه ف هل دب
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 ىلع نوكي نأل همزع ىف زوجيف ، ىسانلا ةلزنم ف هلعجي نم لوق ىلع
 . همثإ ىف ال ىآر نم هبام

 ؟ هلو هيلع ىذلا ام همارحإل ايسان ناك ناف : هل تلق

 هلجأ نم بيصي نأ زوجي ىنأف آرذع لهاجلا نم رهظأ اذهف : لاق
 دق هنأل هئازج ىف فلتخم وآ ركذ هيلا دعي ملام ةيفاع ىف هارأل ىنإ آرزو

 اموي نوكي ىتح رخآ لوق فو ث هيلع هبوجوب ليقف ث العف هدمعت
 اذه نم ءىش ف سيلو ص هيف ءىش الف الاو ةليلو اموي لينو ث ةليلو
 نأ دعب هلاح ىلع هكرت نإف الوق هزاوج نم منميف هدعب ىلع لدب ام
 اذه ىف هيلعو ، هلف هجحب ملعنل ا عم وآ الهج هلاوز نم عن ام ال هركذ

 دمحلاو هب ىفكف رم دتو ص هلذع ىف مكح نم هيف امهلام هدمعت نم عضوملا
 ٠ هلك اذه ىلع البلد هلل

 امهسبل نإ صيمقلا لثم امهف ءابق وآ ةبج نم ناك امو : هل تلق
 ؟ ال مآ

 هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ف امل معن : لاق
 : لاق هنآ ىلعل قيرط نم رخآ ثيدح فو ء ةيبقألا سبل نع ىهن
 هيلعو ىبارعأ ءاج ذإ ةنارعجلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع انك
 ةرمعلاب تمرحآ ىنإ هللا لوسر اي : لاقف ، قولخلاب خمضتم وهو ةبج
 ىذلا بيطلا امأ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لانف ، ىلع هذهو
 ىف عنصت امك كترمع ىف عنصا مث اهعزناف ةبجلا امأو ، هلسغاف كب
 اهنأ الإ اهعدب نأ رذعي هبام ريغلل هل زجي ملو اهعلخي نآ هرمأف « كتجح
 اهسابلب ىلب نم رمؤي هب ام ىلع نوكي نأل زوجيف ع اهسايق ىف صيمقلا لثم
 اهجرخيلف الاو ، ررض ى ال هنكمأ نإ سأرلا ىلب امم ال لفسأ نم اهجرخي نآ
 . سئاب الو ىلعأ نم

؟ لفسأ نم هنكمأ نمل ىلعأ نم اهلاوز ىف عنملاب لوق نم لهف : هل تلق
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 ايايحتسا الإ هيغ ءاج ام ىرأ الو ٦ك اباجيإ هبردأ ال : لاق >

 ؟ هتطغف اهعزن لاح هدري الو هتلان هسنأآر ف 7 نإف : هل تلق

 ةلاح هيطغت عقوم هيآر ف مقي ال هنآ هللا همحر ديعس ىبأ لوق نم هيف

 ٠ سابللا عزن

 ؟ال مآ ةيبقألاا لثم اذه ىف ةءايعلاف : هل تلق

 3 امهعلخ ىف هيلع لدي ىنعمل امهنيب ام قرف دحأ ال ذإ معن : لاق

 ٠ امهعنم روهظل امهيمك ىف هدي لخداف امهسبل نم ىلع ءازجلا موزل ف الو

 هب ام همك ىق ه دي لخدأ نم ىلع نآ ءايقلا ف ءاج لك : هل تلق

 ؟ ى اازجمل ١ نم

 اف نآ الإ هدر ىلع رذعي الف ص هب ليق دق اذه نإ ىلب : لاق

 ٠ هدمح قح هلل دمحلاو هلبق ام ىلع لد .ام هللا همحر ديعس ىبأ خيشل ا لوق

 ؟ . ىش الو هل زاج هيبكنم لخدأف ٥ رهظ ىلع هلعج ناف : هل تلق

 نم هريغي لوقنب آدحأ نأ ملعأ الو ءايقلا ق له ليق دق معن : لاق

 ا ذه ف نوكت نأ ؛دلا حصي الف هلكش ةروص ق ء ايعلا نآ الا ء اهقنلا

 ٠ هلثمك

 ؟ كلذك وهف ديدحلا سوبل ناك امو : هل تلق

 ٠ كل ذ ف ىعم اذكه : ل اق

 هلاح ىف رذعي هب امل ال نيفخلا وآ ليوارسلا سبل ناف : هل تلق
؟ هبلع اذام
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 دبالو ث هعدي نأ هل سيل ذإ هتعاس نم ةردقلا عم هعزني نآ : لاق

 نآ هيلجر ىلع لاتحيف اريصب نوكي نأ الا امد قرميف رفكي نأ نم هل

 نوكي نآ الا بعكلا قوف ام هفخ نم عطقي وأ دحاو عضوم ف امهلخدي
 هتملع ناف > ةرافكلا .نم هيف امي هل مزال ءازجللاف الاو اريصق هسفن ق

 ٠ اريبخ هب لسف الإو

 ؟ هيلع اذام هبعك زواجف هيلجر دحأ هفخ ىف لخدأ وه نإف : هل هلق

 ٠ هيفخ ف ااعيمج امهلخدآ ول ام ىلع اذه ىف نوكي نآ ىسعف : لاق

 ء هيلجر ف هسبلي العن الو هيف مرحي آرازإ دجي مل نإف : هل تلق
 ؟ هيلعو هلل اذام

 : لاق هنأ سابع نبا نع ص ديز نبا رباج نع ةياورلا ىفف : لاق
 مل اذإ » : لوقي وهو بطخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 « ليوارسلا سيل رازإلا دجنب مل اذاو نيفخلا سبل نيلعنلا مرحملا دجب
 ةرورضلا ةلزانل اهزاوج ف الو اهتوبث ىف ضراعي ادحأ نأ ملعن الو
 ٠ هيلع ليلد نم هلثم ىف امل هركذي مل نإو ءادغلا عم هنأ الإ اهيلا

 ف مرحي نآ ءادرلا الو رازإلا دجي مل نمل زوجي الهف : هل تلت
 ؟ امهسبلي نآ اذه ىلع هما رحا' دعب نم وآ ليوارسو صيمتن

 اذه ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ث امهيلا رطخا نم قح ف ىلب : لاق

 ةيدف نم امهيف امل امهسبل ف ةرورضلا نوك عضومل ةمزال ةصخرلا نأل

 ٠ ىلوأ هب اهناف دب الو

 نارقعزلاو سرولاب عنص دق همارحا ىف هسبل ام ناك ناف : هل تلق
 ؟ الوأ هل هزاجأ ىنعمل هيف مرحأو بيطلا نم ءىش هسم :وأ

ىدنع ام حص نإ مدب ىدتفي نآ هل دبال اسايق هيلع دجآ الف : لاق



١٥٤ 

 ةبوتلاف ملع ىف وأ الهج هرايتخال ناك نو ى اسايقو ريغلا نم هل اظفح هيف
 ىف هنأ لهاجلا ىف بهذي نم لوق ىلع الا ، مد نم هيف امب هل ءازجلاو

 هيلع هنآب س مدلا ىف لوق نم هب ام ىلع نوكي نألا زوجيف ىسانلا ةلزنم
 ىف ىبارعألا رمآ ملسو هلآو هبلع هللا ىلص ىبنلا نأل هيف ءازج ال لوقتو

 ةرافك نم امهيلع داز ام ال هلسغي نأ قولخلا قو اهعلخي نآ ةبجلا
 هجو ىلع ناك ناو ث هلهج ىف اذه نم هاتأ امل ءازج امهيف هيلع اهبجوآ
 نم ناك ناو 0 ىندآ ةمالسلا ىلا ءا زجلا نم نوكي نأ ىسعف ًاطخلا

 اذه ىلع ىنعملاب لد ام لوقلا: نم رم دقو ىرعتي ال لاح ىلع فالتخالا
 . هلك

 ؟ هلسغي نأ دعب نم همارحا ف هسبلي نأ زوجي لهف : هل تلق

 ضقني الام دح ىف راصف هنولو هفرع بهذ دق ناك نإ ىلب : لاق

 ٠ ه رلع

 ؟ هريغ وأ لسغلاي بهذ ناف : هل تلق

 ءاملاب امهتلازإ نع ىفكف لصح دقو ، هاوس ام ال دارملا وهف : لاق

 ٠ دابعلا نم هيلع رصتقي نآ دارآ نمل

 لاوز هيزجيآ هنول ىفخو هحير رهظآ ام عون نم ناك ناف : هل تلق
 ؟ امزج هزا وجل هلسغ نم دبال مآ ، ةحئارلا نم هباصأ ام

 حصي فيكف ىلوألا نم اءزج نوكت نأ لاح ىلع هذهب ام ىلوأ نا : لاق
 حئا ورلا نم هب ام لاوز نأ ىهنلا ىلوأ دنع كش الو س امكح اترنفي نأ

 . املع انم رثكأ مهو ، ءاملاب هلسغ نع هل ءىزجم ةبيطلا

 ام ىلع ىقبف هلسغ ف غلاب نمل هسبل ىف ةزاجا نم لهف : هل تلق

؟ ةحكئا رل ١ نم 4 د
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 ىفو ث هزاوج منمي نم ىآر ىلع ال هزاجأ نم لوت ف ىلب : لاق
 نم ءازج هيلع نوكي نآ الا هبجعي هنآ هللا همحر ديعس ىبأ خيسلا لوق
 همارحا كردي الو هتلازا ىلع ردقي الو همارحا ىف () .. ٠ بيطلا كوز

 ٠ هماكحأ ف هراتخا ام اذه

 ف لوق نم هيف ملعلا لهألا اذام ناروشلاب نول امو : هل تلق

 ؟ ناكملا اذه

 لثم بيطلا نم دعي هنآو زوجي نأ نم عنميف ةنيزلا نم وهف : لاق

 ام دح نع ج رخيف ع نامزلا نم وآ سبل :وآ لسغب هنول بهذي ىتح نارفعزلا

 ٠ هيلع ءىش الو هعزني هنأ رخآ لوق فو ع هيف ءازجلاف الاو ةنيزلا نم هب

 ء سناربلا عضوملا اذه ىف اهسبل نع ىنملا سنالقلاف : هل تلق
 ؟ اهسيل نم ىلع اذامو ىه ام

 ةليوطلا ىه سنناريلاو ةمكلا ىهو ةوسنلق عمج سنالاقلاف : لاق

 هسايل ىف امهنم لك ق عنمي لجرلاف س سنرب اهدحاو ث ريغ ال اهعا ونأ نم

 نأ الا ءىشب هيطغي نآ هل سيلف هسآر ف همارحإ نأل عضوملا ااذه ى
 همارحإل اركاذ هرايتخال هدمعت ناف ، هلحل ةيدغلا عم هل زوجيف هيلا رطخي
 نوكي نأل زاج حابم نم هدارأ امل أطخلا هجو ىلع وآ هلعف ةلاح ايسان وآ
 امل امومع هلهج وأ همارحب هملع عضوم ى هلثم ىف ام ىلع هئازج ف
 ٠ هلك وأ هرثكأ ىلع ىتآيف هب هزجي

 ؟ كلذك وهغ همارحإ ى اهسبل وآ ةمامع ف مرحآ نإف : هل تلق

 ٠ كل ذ ف ىعم : ل ا م

 )١( لصالا ىف ضايب .
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 مث ٧ هسيل نم عنم دق ام هما رجا ىف هسفن نع علخ ناف : هل تلاق

 ؟ ارارم هيلا داع

 مدب ةيدف اهل امي ةدحاو هسبل ىنعم ىهف هل هزاجأ امل ناك نالف : لاق

 ال هلصآ ىف نوكي وأ هكرتب نآ ىلع هعلخب نأ الا اهداحب » اهيلع دازام ال

 ٠ اهدادعا ىلع ءازج نم هلام ةرم لك ىف همزيلف زاج ام ىلع

 مرحاف ليوارسل وأ ء ابقلا وآ صيمقلا سبلو ممعت ناف : هل تلق

 ؟ ال وأ هل زاج ام ىلع

 ىف اذه نم نوكي امل ةيزجم ةدحاولا ةرافكلا نإ اهيف ليق دق : لاق
 دازام ال هسبل الا ىه سيل اهترثك نم هب اام ىلع اهنأل ، دحااو تقو

 ةرافك اهتقو ىف نوكي ةرم لك ىف اهلف ةفلتخم تاقوأ ىف ناك :امو & اهيلع

 ىلع مادام همإلي ال هنإف ڵ هل زاج ام ىلع اهسبلي نآ الا ةدح ىلع
 ٠ ةدحاو ةرافك الا هب ام

 هل هزاجآ امل ءىش علخل ا دعب اهسيل ةداعإ ىف ناك نإف : هل تلق

 ؟ عنملا نم هب ام ىلع ءىشو

 ىف مكح نم هلام امهنم لك ىطعي نآ نم قرفلا عضوم ق دبالف : لات
 ٠ قحلا

 ةوسنلقلا وأ ، صيمقلاو ةبجلا نيب همارحا ف عمج نإف : هل تلق
 ؟ هملارحلل هنم عنمي وآ هل زاج ام ىلع امهسابل ى ةمامعلا و

 اهلبقت نم ىتلا ةثالثلا ىف رم ام ىلع نوكي نأ هذهب ام قحف : لاق

 نم اهلام ريغ عضومل ا اذه ىف اهل نوكب نآ حصي ىنأف اهضعب الا ىه سبل ١ ذإ

 قدصي نآ الا زجي مل هسنج ىلع ءىشلا ف قدص امو ث اهلدع ىف ةيضت
هسبل مدعل هيف كسث ال ليلد هجرخأ ام الا عاونأ نم هتحت ام ميمج ىلع
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 ى الهاج وأ املاع همارحإل ابسان وأ اركاذ اطخلا وأ دمعلا عضوم ف

 ٠ همأ رح هنيح

 ةلاح لهجل ا وآ ملعل ١ ىلع اهلعفل دهعتلا ق زوجي لهف : هل ثلق

 عاونأ ق انوكي نأ أطخلا فو ال وبآ هل زاج ام ىلع نايسنلا وآ ركذلا

 ق هنوك زاوج نم عنمي الف همومع ق نوكي دق اذه ن ىلب : لان

 ىلع هنأو "طخلا ق الا عنتممل ١ نم ال نكمملا ١ نم هنأل . هعا ونآ نم ء ىش

 ٠ هموي ىف هب نوكي نأ نكمي هيف اميف صوصخلا

 ودع نم ررض ةفاخم وأ ضرم وأ ىذأ نم هب امل ناك ناف : هل تلق
 ؟ رطم وأ رح وآ درب وأ

 ةيدفلا هبلع نآ الا هرمأ نم ههبسشأ امو اذه ىلع هل زوجيف : لاق

 ىلع مادام ذحلاوملا ىلع ةدايز الف ارارم هيلا داعف سبل ام ملخ ناو ى مدب

 ٠ هرذعل عضوملا اذه ىف هب ام

 عردتو اهسىبلف هلتاخي وأ هرهاجي ودعي هلاح ق ىلب ناف - هل تلق أ ٠

 ؟ هلتاقي نم رش هلام وآ ، هسفن نع عفديل ةرورض اهعم

 لهأ لوق ىف ةيدفلا هيلعو ، هل زوجيف رذعلا حضوأ نمل ني : لات
 . :ركذلا

 ، هل اهزاجأف هفاخآ ام لاوزل اهكرت ةين ىلع اهعلخ ناف : هل تلق
 ؟ اهعزن نأ دعب اهداعأف ةيناث ةرم هب لزن مث

 . ىرخأ ةيدف همزلت نأ هل زاج نإو & اذه ىلع هب ام ىرحأف : لاق
 داعأف هلك وآ هسأر رثكآ ناب ىنح اهيط ةمامعلا نم لحنا ناف : هل تلق

؟ اهيلا
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 ذهب ام ىلوأ ناف : لانق ٥ ىلوخذلا قوف ةبناث ةسيل نوكت نأ ٠

 وآ اه درف هسأر نع تلا ز وأ اهخسف 7 : هل تلق ١ امه روك ىخرنس

 ؟ اهدشف هنع لزن مل اهناكم ىف ةمئاق هب ىهو

 هسأر ىلع نم اهطوقس نوك دعب اهدر ف ىرأ ام ىلع هذهف : لات
 ٠ اهدسثرم سكعلا ىلعو اهلبق نم ىتلا لثم اهخسف وأ

 لعجيف همارحا ىف هلماح نوكب نأ هفيس ف زوجي لهف : هل تلق
 ؟ هلئامح هقتاع ىلع

 ٠ الف الاو هيلا ةرورض ةفاخملا عضوم ف ىلب : لاق

 هئاقل نم ةفاخم ىلع راص وأ ودع همارحإ ف ىقل ناف : هل تلق
 هررغي وآ هدقعيف البح وأ ءادر هرازإ قوف هيوقح ىلع ىولب نأ هلأ
 ؟ هيلع طقسي نآ ءاقللا دنع افوخ

 نوكي نآ الا هزاوج ملعأ ال ىناف هسفن ىف هدقع ىلا ث معن : لاق
 هاول نإو 4 هيف لاح ىلع ةرافكلاف هلعف ناف 4 هنلا ةرورضلا عضوم ق

 ٠ هيلع ءىش الف
 نإ نوكي اذه ىلع هيف لوقلاف هقوف نم هطسو ىلع هدش نإف : هل تلق

 ؟ هدقع وأ ٥ ا.ول

 . كلذ ىف امهنيب ام قرف ىلع لدي ام مدعل كلذك وه ، معن :: لاق
 ؟ ةقرخب ادمع اهطبرف ةحارج هب ناك نإف : هل تلق

 ام نودب لاح ىلع اليعم ردقي ال ةرورض نم هب ال ناك نإف : لاق
 ىف همزليف هقح نم منملاف الاو ءادفلا هيلعو ، هل زاج اهعفدي نآ هلعف
٠ ءازجلا نوكي هنألو اهلحي نآ ةردقلا مم هتعاس نم ةدقعلا



_ ١٥٨٩١ 

 ةرورض نم الا ائيسث هندب ىف هسفن ىلع دتعي نآ مارحلا نمو : هل تلق

 ؟ مارحالا نم هب ام ىلع ماد ام

 فلتخي هنآ ملعأ الو ك هيف هل صخ ر دق هناف هناميه الا معن : لاق

 هيلع ءىش الو « هيلا ةجاح نم هب امل هزاوج ى ٠

 ء وه ام عضوملا اذه ىف هوزاجآ ىذلا نع ىنربخت الهف : هل تلق
 ؟ ءىشلا ىف نوكي فيكو

 هلخديف هفرط نم هذخأي نآ هفصو ف دشرلا لهأ لوق نإ ىلب : لاق

 ٠ دقعل ١

 دقعناف ، هبلع دازام ال هدصق نم ىذلا وه اذ نالك اذإو : هل تلق

 ؟ هدمعب ال ىناثلا هبناج نم

 ىف ىنبجعي هنأ الا ىأر ىف لوت نم هيف امب اطخلا نم وهف : لاق
 نم هارأ ال ءىش همزلم ال نأ هردق ام عرسأب ٥هدر ىلا هرداب نم قح

 ٠ ءازجلا لحم نع هدعم

 ؟ هبلع امهدقعف هل هزاجأ امل ال هيفرطب ذخأ ناف : هل تلت

 ىف هب ام ىلع هنوك مضوم ىف مكح نم هلامب دمعلا نم اذهف : لاق
 ٠ لهج وآ ملع ىف هل ركذ وآ همارحال نايسن نم هلاح

 ؟ نينرم ة دقعلا ىنث ن اف : هل تلق

 ىف كلذك سيلو ع نيترافك امهل نأ نظت وأ ةدحاولا لثم ىهف : لاق
 ٠ نيملسملا نم هملعت نم لوق

؟ ةدع عضاوم ف هسفن ىلع دقع ناف : هل تلق



_ ١٦٠ 

 ةرافك نم اهل امي ةدقع لثم الا دحاولا تقولا ىف ىه نإ : لاق

 ٠ ةدح ىلع ءازج نم هل ام لكلف ث ةفلنخملا تانوألا قو

 ؟ د درف عج ز مت هدقع ام لح ن اف : هل تلق

 ةدايز ال هناف . هل هزاجآ الل نوكي نآ الا ةرم لك هذه ىفف : لاق

 ٠ هيللا ةرورض نم هب ام ىلع ما دام ةدحا ولا ةيدفلا ىلع

 ىل ١ هلوأ نم هسفن ىلع هدقع وآ هما رح ١ ق هسيل امو :: هل تلق

 ؟ همارحل هيف ام همزليف هل سيل ام عضوم ف هلحي ملف هرخآ

 ملعأ الو ع هيف هل عىزجم مدلا نآ اذه ىف ىعم ىذلاو ملعأ هللاف : لاق
 ٠ هبلع داز امب لوقب ادحأ نأ

 مها ردلا نم ائيش امهدحأ ق وآ همارحا ىبوت ىف رص ناف : هل تللق

 ؟ همزلي اذام امهب وأ هبوث سفنب وآ طيخ وآ لبحب هبلع دقعف ث امهريغ وأ

 ٠ هملعآ اينف هيف ءىش الف لاح ىلع هل حيبأ دق امم اذهف : لاق

 ىلع هدقعم نأ هئا در ق الو هرا زا ف هزاجأ نم الهف : هل تلق

 ؟ هرايتخال همارحا فق هسفن

 نم منملا ىلع لدي ام الا رايتخالا عضوم ف دجو اذا معن : لات
 ٠ رارطضالا ريغ هنأل . هزاوج

 5 هسبل وأ هدقع ىلع ههركآ اذه نم ءىش ق دحأ نإو : هلل تلق

 ؟ هسفن ىف هزجعل هروج نم عنتمي نآ ردقي ملو

 نم نمآ ناف ص ءادفلا هيلعو ةرورض عضوم هنأل هل زوجيف : لاق
ناف هعدبي نأ 4 هل زجي ملو .ك هتعاس نم ةردقلا عم هعزنم نأ همزل هروج



١٦١ 

 و ؤ هبف امب دمعلا مكح هرجحم ١ رك ذ نع اهسمف هلاح ف ىسن ن ٥ نأل ز اج

 نأل زاج هركذ نع اهسىف هلاح ىف ىسن ناو س هيف امب دمعلا مكح هرجحب

 لوق نم ىسانلا ىف ام ىلع نوكي ٠

 اهرك هتظقي ف هل زوجي ال ام سبلأ وأ هيلع دقع ناف : هل تلق
 رمأب ال هم انم ق وأ ٥ ؟

 هنامز ىضق هيف ام رهظآ ىلع هل ةرافك الف هلعف نمال اذهف : لاق

 ٠ ةرم ىق لاط وأ

 ؟ هلاح ى رذعب هب امل ال هكرتف هلاوز ىلع دعب نم ردق ناف : هل تلق

 هملع عضوم ف هلثم ف رم ام ىلع هدمعل نوكي نألا زوجيف : لاق
 ٠ هلمج وآ

 ام ئلا ةرورضلا هتاجلأ نإ ةيدغلا عم هزاوجل هيلع ساب الغ : لاق
 هئطخ وآ هدمع عضوم ق رم ام ىلع ها زج ق نوكي نأل زاج الا:و ،ڵ هلعف

 ٠ هيلع وآ هل اميف

 ؟ ادقع بيط نم اذه ىلع هداز ناف : هل تلق

 عضوم : امهنع ايزجم هل نوكي نأ دحاولا مدلا ق هف : لاق .

 ٠ ادشر هللا ركذ ال هموزل

 وهو هيلع دعق وآ ، هسنج ع اونآ نم ءىش ىف هبوث عضو ناف : هل تلق

 ؟ هسيفن رايتخاب ال هحير وأ هنول هباصأف هب ىردي ال
) > راثآلا بابل _ ١ م (



 _ _ ١٦٢

 ٠ هيلع زاج ىأر ف لوت نم هيف امب أطخلا نم وهف : لاق

 زوجيأ لاحلا ىف ءاملا نم رهطتي هب ام دجي ملف لاب ناف : هل تلق
 وآ هندب ىف هبيصت نأ ةساجنلا نم آرذح ةقرخ هركذ ىلع طبري نأ هل

 ؟ ال مآ هبوث

 ٠ هيف ام همزليف اهدقعي نآ الا هيلع ءىش الو هل زوجي س معن : لات

 وآ اهقوف نم هركذ ىلع هاولف رخآ ءىشب اهطبر نإف : هل تلق
 ؟ كلذك وهف اهيلع هدتع

 ٠ كلذ ىف ىعم اذكه : لاق

 ندبلا نم ىقب ام لجرلا وأ ديلا ىف اذه نم ناك امو : هل تلق
 ؟ اذه ق ءاوس ىلع وهف ادقع وآ ايل

 قحلا ىف دجأ ال ذا س هموب ف هب دمعي نأ همزل وأ هل زاج نمل ىأرلا

 سأرلا ءاطغ ىف الا امومع ىللا ةحابال قرفلا هجو ةحص ىلع لدي ام

 نإف ، هلبق ام ىلاو هيلا رطضا نم قح ف الا اتلطم دقعلا رضحو

 ٠ ةيدفلا مم ةزاجالا نوك ىضتقت ةرورضلا

 ؟ ناكرب وآ ةحاس وأ ناسىلىط ف مرحأ ناف : هل تلق

 ف لاح ىلع زيجأ دق ام عاونأ نم امهنأل هيلع سأب الف : لاق

 سيلو ءعازجلاب هيف دجوي نأ امهسبلل نم ىلع زوجي ىنأف ڵ مارحالا
 ٠ مارحلا نم وه

 هنكلو ، اه دنثعي ملو هسىىفت ىلع اها ولف ةقطنملا ذخآ ناف هل تلآ

؟ اهريس ف ةديدح نم اهب ام لخدأ



_ ١٦٣ 

 ءىش ق دقعلا نم ال هنأل % هيغ ء ١ زج الف هل زوجي نأ ىسعف : لاق

 ٠ هيلع لدام هللا همحر ديعس ىبأل ناف ء هفرعاف

 سيلو ك امد هيلع ىآرغ ههرك ضعبو ةزاجالاب هيف ليق دق : لاق
 ٠ املاع جحلا رمأب

 ؟ ةآرملا ق ههجو ىرب نأ هل لهف : هل تلق

 نآ الا هب ساب ال رخآ لوق فو ك ةيهاركلا هيغ ليق دق : لاق

 ٠ ةنيزل نوكب

 ؟ هيلا رطضا ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف رظنيف هيلع ءىش الو هل زوجيف : لاق

 حالسلا نم هريغ وآ افيسىى هما رحا ق لمحب نأ هلآ مرحملا فو : هنمو

 ؟ الا مآ

 ع افئاخ نوكي نآ الا هيف هلمح نم هل عنملاب فيسلا ف ليق دق : لاق
 ٠ اقلطم هدلقتي نآ هل نأ رخآ لوق فو

 زوجي هناف رخآلا قتناعلا ىف نوكي نأ الا هلمحي نآ هل سيل : ليقو

 ف لوقلا و . هل دعم ملعأ هللااو ء لئامحملا حشوتي ال هنكلو ئ عنمي الف

 موقلا قيرط نم ةياورلا ىف هدجآ ىذلاو ء هلثمك ةحلسألا عاونأ نم هريغ

 كحي ال » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاتق هنأ رباج نع

٠ « ةكمب حالسلا لمحي نأ مكدحأل



١٦٤ 

 ؟ هيف لوقيف مهتياور نم اذه ىق هارن امو : هل تلق

 هجو ىضتقي ام هرهاظ ىفف هقالطا ىلع لمح ناف ص هب ملعأ هلا : لاق

 ىسعف حص ناف ؤ هبرتآف لاح لك ىف هيردآ ال انآو امومع ه زاوج نم عنمل ١

 ىلع ال هنود ام وآ لاتق نم اهيف هب ديرأ ال ,رايتخالا مضوم ف نوكي نآ

 رارطضالا عضوم ريغ ىف رفاسم وأ ميقم نم اهب نمل ةفاخا نم زاج ام
 نوكي ام آلو ث لام وأ سفن ىلع ةفاخم نم لاحلا ف هب لزن دق امل وأ
 وأ ، لحلا وآ مرحلا ىف امهنم حيبأ نمل لحملاو مرحملل حابم نم لدعلا ىف
 همار امل وآ هقراف نإ هعايض نم افوخ اهب هلمح امبرلو قحلاب اذه سيل
 نيدلا ىف لمعلا نم عساولا وأ ، ءاطع وأ ةبه وآ ءارث وآ عيب وحن نم
 نأ هل زاجف ث اهيلا هب ءاج وآ ع ااهنم هب جرخي نآ هلادب ولآ ىآرلا وآ
 وآ مومع ىف هزاوج نم عنملا ىرت وأ ث ههبشآ امم اذه ريغ ىلا لخدي
 مار نم ىلع همرحأف هيردأ ال انأو ، هنم ءىش ىف صوصخلا ىلع وأ
 ٠ هلعفب نأ

 ؟ هملارحا لاح هتالصو هيعسو هفاوط ق هلمحيف هينف مرحي نآ هلأ داع الو غاب ريغ فوخ ى ناك ناف : هل تلق

 ، هزاوج ىلع لدي ام الا عضوم ا ااذه ىف دجبآ الا ذا 0 معن : لات
 ٠ همارحا ىلع ال

 عفدي وآ ث هلاتق داراف ، هيلع ىقب هب لتاقي نأ زوجي لهو : هل تلت
 ؟ هلام ذخاب نآ هنا ودع م ار ام هيف

 ال و ى أ ري هلح ق فلتخيب هنآ ملعأ ال و ؤ نيذه ف ىعم اذكه :: لاق

 ٠ هلام نع هعنمب نآ هنود امب هلاح ق ردقي نآ الا نيد

 هودع نم ناك هامدآف ءىش اذه ىلع همارحا ىف هباصأ ناف : هل تلق

؟ هحالس نم دمع ريغب وآ



 ۔ _ ١٦٥

 رخآ لوق ىلعو ث هرمآ نم اذه ىلع مد هيف همزلي نأ ىسعف : لاق

 دعبأل نوكب هودع نم ىذلا نأ ىرت الا ، هرذع دوجول هيلع ءىش الف
 نأ امهنم لك ىف زوجيف هدهعب ال هسفن نم ىذلا الو ، هلعف نم

 ٠ هلثم ىف ام ىأرلا نم هقحلي

 هريغ ىلعو هلامو هسفن ىلع انمآ همارحا ىف اهب ناك ناف : هلل تلق

 فيوخت ريغ ق د ١ راف ء هلاح ف هحالسي هنع - دي نآ هبلع و هل نمم

 ؟ ٥ انع ءىشل ال ٥ ا وهل اهم اموب هسيلب نأ هادع نمل

 عوضخ لحم هنأل ، ىلوأ هكرت نوكي نأ عضوملا اذه ىف ىسعف : لاق

 هودع د_يك نم ةفاخم الو ةنيز مضوم ال هالول عوشخو ةتاكنساو

 هبر ىلع هلابقا ف هسفن نع عديلف هاشخي امل هل زوجي ولآ ، همزليف
 هلعف ناف ث هلاوحأ نم هردق ام غلبم هلامعأ نم هب امع هلغشي ام عيمج
 هب غلبي الو ، هنع ىهنف ةنس عنم وآ ، ههرك نم ىأر ىلع ءاسأ دقف

 ٠ كلذ ف رظنيلف ملعآ هللاو س ءازج ىلا

 ؟ ال مآ هسآر ىطغي نآ ع هل له مرحملا و : هنمو

 سيلف ع هسأر ف لجرلا منارحأ نآ عمجأ ملعلا لهآ لوق ىفف : لاق

 ٠ عنمي امم ىهف الإو رذعب هب امل الا هيطغي نأ هل

 ؟ هزاجأ امل ال دمعلاب هلعف ناف : هل تلق

 نوكي نم ىلا هيدؤي مدب هل ءازج ةرافكلا نم هيف هل دبالف : لاق
 ، موئأم هدمعت ىفو ث مولم هناف ةبوتلا نم الو ، هيلع وه امك هيف هلهآ نم
 ؟ ادحتلم امهنود نم دجت نلو ت ادبأ اذه نم ءىش ف كش الو

 ىف رصق وأ هيلع لاط همزلي ااذام ةدع ارارم هرمخ نإف : هل تلق

؟ ةدملا



-_- .١٦٦ 

 هبقعأف هنامز ردق ناو س امد ةرافك لك ىف هيلع نإ ليق دق : لات

 ٠ ام ات هگ ١ ر و نم

 ؟ هما رحال اسان هلاح ىف ناك نإف : هل تلق

 هيلع ءىش الو ث ركذي نيح ىبليو هسأر نم هعزنيلف رذعآ وهف : لاق

 همزلب نآو دال هناف {© ةليلو اموي رخآ لوق فو ء ةليلو اموب نوكب نآ الا

 ٠ هيف لح دق هب ام ىلع مد امهنم لك ىف

 ؟ هما رخب لهاج هنآ الا آركاذ همارحا ىف ناك ناغ : هل تلق

 عقدل ةبوتلا نم.الو غازجللا نم هل دب الف ، هبوكرل دعتم وهف : لاق : ٠
 ء ىسانلا مكح هل نوكي نألا ناكملا اذه ىف زوجيف رخآ لوق ىلعو ث هبونذ
 . ىسايق ىف كلذكو ث مهلوت ىف ءاوس امهنأل

 ؟ كلذك وهف اطخأف هريغ دا رآ ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىعم اذكه : لاق

 ؟ ركذ وآ هبتنا نإ اهدعب رثكآ وآ لقأ وأ ةعاس اهكرت ناف : هل تلق

 . مكح نم دمعتملا ىف ام ىلع مرح ىف وهف الاو عنامل ناك ناف : لاق

 ؟ هضعب ىطغ امنا و ، هلك هطغي مل ناف : هل تلق

 ٠ رثكأ ىطغي ىتح هيلع ءىش ال هنإ هيف ليق دق : لاق

 4 ضرم نم نوكي ام وآ دري وأ رح ةدش هيلا ٥ رطض ١ نإف : هل تلق

؟ ررضلا نوك نم هسفن ىلع االفوخ هيطغي نآ هل له



 _ _ ١٦٧.

 ادحأ نآ ملعآ الو 0 رفكي نأ نم هعم هل ديال هنأ الا معن : لاق

 ٠ رصبلا لهآ نم هريغب عضوملا اذه ف لوفب

 ءادغلا ىف لوقلاف هخشك ىلع اهعم ردقي ال ةلع هب ناك نإف : هل تلق
 ؟ هفص و ق رم ام ىلع

 اهنم ةيدفلا ف ىردأ ال انأو . مهلوق نم ااذه ق ىعم ١ ذكه : لاق

 هم ناك ءاد نم هسار رمخ هنآ سابع نيا نع ةياورلا ق نآ الا رذعي

 ٠ ركذي هنع اميف 'ةام حبذف

 ؟ ال مآ ههجو ف لوقلا نوكي اذه ىلعو : هل تلق

 عضوملا اذه ىف سيلو .ث سرلا' نم هنإ هيف مهلوقل ع معن : لاق

 ٠ هيلعو هل اميف مكح نم هب .ام الإ

 ؟ هينذأ وأ هاف ىطغ وه ناف : هل تلق

 ىلع هنب غلبي ال هلعلو ،هيلا رطضي مل ام هل هركي نأ ىسعف : لاق

 . هيلع نوكيف همزلي ءازج ىلا لاح
 وآ . هعتم ىلع ردقم الو ههجو وأ هسأر ىطغف دحأ ناف : هل لق

 ؟ هرمخف امئان هاتأ

 ىتح هفشك نإ ءىش همزلي الف ، هرذع نم اذه نوكبي نآ ىسعف : لاق
 رخآ لوم ىلعو ث ةليل :وأ اموي ىقيب نآ الا هرمآ نم نكي املو ث هنكمأ

 لهألا ىآر نم ىسانلا ف ام ىلع مدلا ف نوكي نألا زوجيف ، ةليلو اموي
 ٠ مظعلا

 لثتمي نأ هيفنت ىلع افوخ هدحو هيطغي نأ ىل ١ ىبح ناف : هل تلق

؟ هرمأ ام



_ ١٦٨١ 

 ٠ زيح ق ن اك نا و ؤ ةيدقل ١ عم هنل زوجبف رذع نم الا اذه :.لاق

 هنم كاهتنالا عضوم ف هذخأي نأ هل لهف هملظ دق اذه ناف : هل تلق

 ؟ همزل دق امل هميرحتب ناد امل

 معحج ربه نأ هل سيلف ال ١ و > ام اعط وآ ام د هج رخلآ نإ 6 معن : ل لق

 ٠ امايص هيدؤي اميف هيلا

 هب ام عفدل ةباصع هسسأ ر ىلع لعجب نآ ق ة زاجإ نم الهف : هل تلق

 ٠ ال وآ ى ذأ

 مئلام ىون نم ىلع ءىش الو ، اذه ىلع زيجأ دق امم اهنأل ىلب : لاق
 هعم دبالف اهدقع نإو ث ءادغملا همزليف هرثكأ رخآ لوق ىلعو ، هفصن غليب

 هلثم ىف ام ىنعم هقحلي نأل زاج ىسن ناف ث ءازجلا دمعللا ىف نوكب نآو
 ٠ هلدع ىف مكح نم

 ؟ هل زوجيف هكحي نأ ىلإ هوعدي ام هل ضرع ناف : هل تلت

 ، هلمانأ سوءعرب نوكي نأ رمؤي هنآ الا هزاوجمي ليق دق معن : لات

 ٠ هلعاف ىلع ءىش الو

 هيلع اذام هفك ةحارب وآ هعباصأ لكب وأ هرفاظآب ناك نإف : هل تلق

 ؟ هرادتم ف رثك وأ لق اميف

 هلعف ٢ رمؤب هم ام ربغ ىلا فلاخ ناو ءىش همزلب نأ ىسعف : لاتق

 ىحلا هرعش نم ائيش طقسي وأ ث هلمق نم ائيش لتقي وأ همدي مل ام

 ٠ هلجأل

؟ كلذك اهبف لوقلاف ث هتيحل ى ناك نإف : هل تلق



_ ١٦٩٦١ _ 

 ف ىدنع ام حص نا ءاوس ىلع امهنأك اذه ىف امهنأ معن : لاق
 ٠ كلذ

 وآ ناه دآ نم هيغ بيطلا ء امم امهنه دم نأ هل لهف : هل تلتق

 امهطشمي

 جاحلا > : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفف : لاق
 هب هناف امهلاح ىلع عضوملا اذه ى اهكرتي نآ هل ىغبنيف ربغأ تعشأ

 ٠ « امهنم ءىش ىلوآ امعيلا ةرورض نمالإ ىلوأ

 ؟ امهدحأ لعغ وآ افالخ هب دري ملو امهلعف ناف ، هل تلق

 امد جرخي مل ام هيلع ءىش ال هنأك هرمآ نم اذه ىلعف : لاق

 . هرعش نم ائيسث عزني وآ ، المق لتقي وأ

 ؟ هل زوجيآ ءاملاب هلسخي نأ هلادب ناف : هل تلق

 ءالاب لستغي نآ دارأ هللا همحر رمع نع ىور امل 0 معن : لاق

 ملعأ ال اام اذهو اثحش هديزي الا ءاملا ال: لاقو لستغا مث ، هكسمأف

 نكلو ص هكلدي ال نآ رمؤب هنأ الإ ءاهقفلا لوق نم هزاوج ق فلتخي هنآ

 ٠ ءاملا هيرشب

 ؟ هيف همزلي ءىش هيلعأ هكلد ناف : هل تلق

 هيف ام هل نوكي نآو دبال ام هكلد نم هب نكي مل ام ال : لاق

 اذهل نوكم نأ ىهنلا ق ىسعو ث مزح ق عامجا وآ ىآر ق مكح نم

 ٠ هرثأ ف هدعب نمل هاقبآ .امل هيلع كادف هب هنوك نم افوخ

 ؟ ال مآ ىطمخلاب امهلسخي نأ هل زوجيف : هل تلق

 نم همزلي هنأل ملعأ الف هلعف ناف ، ةيهاركلاب هيف ليق دق : لاق

. ءىش هئالو



 _ _ ١٧٠

 ؟ هيديب وأ بوثب هتيحل ىطع وأ هيرخنم ىلع دن ناف : هل تلق

 ىف نوكي نآ الإ هيلع داز ام الإ اهاوركم ىتآ الإ هارأ الف : لان

 وأ ، هيذؤيف هفنأ ف لخدي رابغ وأ ناخد حير وآ نتن لثم هفاخي ءىش

 لاح لك ىلعو س اذه وحن نم نوكي ام وآ ث هرعش قرحتغخ هبهت ران
 ام ىلخي نأ هل نا ليلوط رعش هل نميف رخآ لوق ىلعو ث هيف ءازج الف
 _ ٠ نينذألا تحت

 ؟ ة ةيقت ة وأ شرع وآ تيب ق لخدي نآ 4 هبح نم ناك ناف : هل تلق

 الف هارا ر سم نإ و ؤ هلثمل جينا ا امم هنآ هلك اذه ليق دق : : لاق

 ٠ هلح ىف قلطم هنأل هبلعغىنت

 ؟ رجش وآ رجحي لظتسا نإو & هل تلق

 .٠ ىندأ اهنأك ةزاجالا ىلا هذهو ىلوألا زاوجل معن : لاق

 هسفن ىلع لعجيف سمشلا رح ىقتي نآ هل زوجي الفآ : هل تلق

 ؟ال مآ هسيآر نع ةعفترم ةلظم همرق نم.

 عنمي ام دجأ ال ىنأكو ةفصلا هذه ىلع اه زاوجم ليق دق : لاق

 ٠ ةفرعملا لهآ نم دحأل لوت ق اهنم

 ؟ سأرلا سمي مل ام ءادف الغ هيلع سأب الو : هل تلق .

 همشم هنآ الا مد هيلعف هسم نإ اهنأو ،\ااذمه ليق دق معن : لاق

 ٠ مكح نم أطخلا ىف ىنعم هقحلي ب دمعلا ريغ ف

 هدا رأ ام هسأر ىلع لمحب نأ عامجا !وآ ىأر ىف هل لهف : هل تلق

؟ عاتم نم



 س ١٧١

 هكرت ىف هيلعو ص هداز نم هنع هل ءانغ ال اميف الإ هيردآ ال : لاق ٠

 نوكي ناو دبال هنآ الإ هيلا رطضا نمل هيف صخر دق امم هناف ے ررض
 ىلع ىتأ نإ ءادفلاب لوقي نم ىأرل فالتخالا نم هب ام ىلع ءازجلا ف
 . هدالبب ملعأ هللاو ص هرثكأ ىطغ نا رخا لوق ىلعو ي هرمغف هفصن

 ةرورض نم الإ هلحم لبق هسأر قلحي نأ هل زوجب لهف : هل تلق
 ؟ هبلا

 لدا مريغال هزاوج نم عنملا ىلع لدي ام الا هيف ىردآ.ال.: :لات .
 . ث ... . : ؛ ..... .:. . :.. ` ٠٠... :ا6ا. .0!ا .. !اه :هملع

٠ ٠ 

2 ...٠ .. . . 

 . نأ!, : م : " : ؟ هسيآر نم ى ذأ هي وأ اضيرم ناك ناف : هل تلق
 م. ه ! !

 رطضا نملا هللا .نم هتصخر كسن وأ ةنندص وأ مايص نم ةيدغف : لاقت

 ىلص ىبنلا نع ثيدحلا قو ع اهيلع نوكي نأ هلاح ف هلزاجف اهيلا
 ماوهاو ، مرحم وهو هل ردقب دقوي ةزجع نب. بعك ىأر هنأ ملسو هبلع هنا
 ٠ « دتفاو قلحا » : هل لاقف رثانتت هسآر

 نعو ص مايألا نم نوكي مك مايصلا نع ىنربخت الفآ : هل تلق
 وه اض. كسنلا نعو :ؤ ماعطلا نم اه رادقم امو ا ىه نم ىلع ةقدصلا .

 ؟ مانألا نم
 ٠

 وآ ةندب او ةاش عضوملا اذه ىف هنا كسنلا ف ليق دق ىلب : لات .
 ح مايآ ةتس ىلا ةسمخ وأ ةعبرأ وأ مايأ ةثالث هنآ مايصلا فو ث ةرقب
 ماعطا اهنإ ةندصلا فو مايأ ةرشع ىلا ةعبس وآ ماي ةتس رخآ لوقو
 ك : . نيكاسم ةتس

 هيف زاج ام ىلع هيذؤي نأ اذه نمم لك ف رمؤي نياف : هل تلق
؟ هيلع ام ءادأل هب زجيف



_ ١٧٢ 

 كسنلا قاو % ناكم لك ف حصيف زوجي هنا مايصلا ىف ليق دق : لاق

 ف و ؤ ال مآ اهريغ ف زوجي له . ماعطإلا ق فلتخمو ةكمم و ىنمب هنا

 ٠ ىلوآ هي مرحلا .نآ ىلع لد ام هللا همحر دبعس ىبأ خيشلا لوق

 اهنم هلعف امو ةثالثلا هجلوذلا هذه ىف اريخم نوكب لهو : هل تلق

 ؟ هازجأ عضوملا اذه ىق

 ناف ، كسنلاب ةيدغلا' هيلع نإ ليقو ، ىآر ف لوق ىلع ث معن : لاق
 ديعس ىبأ نم نظ ف لوقو ث مايصلاف ردقي مل ناف ماعطالاف دجي مل

 ء موصي وآ معطي نآ نيب ريخم وهف كسنلا دجي مل اذإ هب ليق نأ هللا همحر
 لد ام ةيآلا رهاظ ىف هناف هيف ام رثكأ ىناثلا ناك نإو امهلبق ام نأ الإ
 ٠ كلذ ف رظننف ملعآ هللا:و ، هيلع

 : ةلأسم دج

 وآ ادعاصف ثالثلا نم مرحم وهو هرعش نم ذخآ نميفو : هنمو

 ضافف مد هعم جرخ هملع اذام ادماع وآ امسان هفتنف نهنود ام

 ؟ ال مآ

 ةرعش لكل امد نهيلع داز ام وأ ثالثلا ىف نأ رثألا ىفغ : لاق

 هفتنل مد عضاوملا نم هعم جرخ نإو س نهنود اميف نيكسم ماعطإ
 3 ملعأ هللا ريغ ضفي مل اميف لقي مل ضعبو ص ناث مد نوكي نأل زاج هل
 3 رخآ ىآر ىلع امهيف هيزجب نأ دحاولا ءازجلا ىف زوجي نأ ىسعو
 نايسنلا مم هلعف نم اذه ىلع امهنوك ف هنآ الإ ةدحااو ةيابجل امهنأل

 نإ امهنم لك ف هموزل ف فالتخالا مكح هقحلي نآو دبال همارحإل
 ث رلظظنلا ىف حصف هماكحأ ف هارأ ام لدعلا ف جرخت

 ؟ هب آطخأف هريغ دارأ ناف : هل تلق .

زوجيف رخآ لوق ىلعو ، هيلع ءىشلاو هرذع نم وهف : لا



_ ١٧٣ 

 اذه ىلع ىننبجعي ىذلا وه هلبق ام نآ الإ هيه ام ءازجلا نم همزلي نأ
 ٠ هرمآ نم

 ؟ هعلق ول امك هترافك ىف لوقلاف هرعس نم هعطق امو : هل تلق

 دحاو مكحل امهف ص ءاوس ىنعملا ىف امهنأل اذه ليت دق :. لاق

 ٠ ءازجلا ف

 امل رفك نأ دعب نيتنثا وآ ةدحاو نم هعلق وأ هزج امو : هل تلق

 ؟امد نوكيف ءازجلا ق عمجي الف & هرعش نم هلق

 هيلع لدأف هريغ ال اذه ىف هملعت نم لوق ىف ىعم اذكه : لاق

 ٠ ١ امزج نيد !وآ ىآر ف

 & هيغ ىهو 0 نبترم ق اهعطقف ةدحاو هرعش نم ذخآ ناف : هل تلق

 ؟ اهعلق ةثلاثلا فقو

 سيلف دحاو ماقم ف ناك نإ نيملسملا لوق نم رثألا ىفف : لاق

 لكلغ ةقرفتم تاقوأ ف ناك نإو > نيكسمب هماعطإ نم اهل ام الا هبلع

 ىلع نوكي نأل دحااولا ماقملا ف زوجي نأ ىسعو ص ةيدف نم هل اه

 ٠ نيح ىف ناك ناو ي اذه

 داز وأ رفكي نآ لبق نم نهتاقوأ قرفت ف اثالث غلب ناف : هل تلق
 ؟ نميلع

 . نهنع هيدؤي امد نوكيف نهل ام ممجي نآو دبالف : لاق

 ؟ ةدحاو ةرم ىف رثكأ وآ عطت ثالث ىف اهعطق ناف : هل تلق

 اهكلام ىلع ءازجلا ف ةدايز عضاوملا اذه ىف اهل ىر ؟ الف : لاق
٠ امهب هلعف نم دحاول هنأل



_ ١٧٤4 

 ىتح داز ام وأ اثالث غلبغ هفتن وآ هرعش نم هزج امو : هل تلق

 ؟دحاو مدالإ هل سيلف هلك ىلع ىتأي

 هنأ ملعأ الو ء رفكي مل ام كلذك هنأب هيف ليق دق ك معن : لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخم نخم

 هب عجري نآو ديالف : لاق ،ك هلعف ىلا داع مث رفك ناف : هل تلق

 ٠ هلصأ ى ةرافك نم هلام ىلا ءازجلا ف

 هريفكت لبق غلب ىنتح ةرعس موي لك ف زج وآ علق ناف : هل تلق

 ؟ امد نوكيف هموزل عضلوم ق نهل عمجيآ اثالث

 ٠ امدن هبقعأاف هلعف نم ناك ام ىلع اسأ هثروآ نإو معن : لاق

 لوألاإ مويلا ىف ةدخاو نيموي ف اعبرآ هفتن ناك ناف .: هل تلق

 .همزلم ااذام :رفكي نأ لبق نم سكعلا ىلع وآ ىناثلا موبلا ق اثالثو

 ؟ نيذه ف

 فو امد ثالثلا ىف هيلع نا عضاوملا اذه ف ليق دق ىلب :.لاق
 ٠ نيكسم .ماعطإ ةلعبارلا

 ؟ هتمداف ااهفتنف ةدحاو هرعش نم ذخأ ناف : هل تلق

 ٠ امد هيلع نإ ليق دق : لاق

 هنأ الإ همانم ىف وآ هتلظتي ىف هريغ دحأ اهفتنت ناف : هل تلق

 ؟ د رماب ا

 هنأو رخآ لوق ىف سكعلا ىلعو ث ءازجلا: هيلع نإ ليق دق : لاق

 .٠ هيف ام رهظ ال

 = و
+ ` -



_ ١٧0٥ 

 ؟ هلعفك وهف هموزل ف هيآر نع ناك ناف : هل تلق

 هلثمك هنأل كلذك وه 3 معن : لاق ٠

 هيغ ه لوقل اف هقرحأ وأ هصخ وآ هقلح وآ هفننت امو : هل تلق

 ؟ دحاو

 ٠ اذه ىف فلتخي هنأ ملعآ الو ليق اذكه : لاق

 تناف عفن نم اهب هدا رآ امل هردق ىلع ا:ران دقوأ ناف : هل تلت

 ؟ هرعش نم ءىش ىلع

 . اهل ضرعتي املو هتبهلا نآ هيف ءىش الف اطخلا وهف : لاق

 ه هيلع هبوجوب ءازجلا ف ليقو

 ؟ اهيف هل جاليإل هيدي نم هب اهل ضرعت ف ناك ناغ : هل تلق

 ٠ هيلا ةرورض نم ناك نإو هيلع اوهف : لاق
 ل اح اهيف هدي لخ دأف ام اعط هريغل وأ هسفنل لمع ن اف ٠ هل تنق

 . ؟ هل هلمع

 ٠ دحاو امهيف لوقلاف ك ءاوس اهلبق نم ىتلا ىه هذهف : لاق

 اثالث ةرم لك ف قرح نا' همزلي ام ارارم اذه لعف ناف : هل تلق
 ؟ اراهن وآ ناك اليل رثكآ وآ

 ح دحاو ماقم ق ناك ام هنآ ىلع لد ام ءاهقفلا لوق ىفق : لاق

 ةقرفتم تاقوأ ق ناك امو «( ءادفلاب هعطتيب مل ام ةدحاو ةرافك وهف

 مدعل عيمجلا ىف زوجيف رخا لوق ىلعو ث ةدح ىلع ةيدف نم هل ام لكلف

٠ ةرافك هل نوكي نآ هريغفكت



١٧٦ 

 ءزج وأ ةرونلا وأ ىسومل اي هقلح وأ ٥ رعش نم هفتن امو : هل تلق

 ٠ كلذ ىف فلتخي نآ ملعآ الو كلذك وه اذه ليق دق معن : لاق

 أضوت 'وآ ةساجن نم نوكي ام وأ هبانج نم لستغا ناغ : هل تلق

 ٥ رعش نم ء ىش هكرعل فتن وآ عطقن اف اهريغ وآ ةالص نم هي رمؤي امل

 ؟ال مآ ءا زج نم هنودام وآ مد هلام همزليآ هدمعسب ال

 نأو دبالف رخآ لوق ىلعو ث هيلع ءىش الف أطخلا نم اذهف : لاق

 هكرع ىف ديزي نآ الإ هيلا ليماف هلبق ام ىنأ ريغ هيف ام همزلي
 ٠ هلثم ف ءىزتجي هم ام رادقم ىلع هلسغ وآ هتوضلول

 ؟ هل هزبجي وآ هبجوي ىنعم ريغل ناك ناف : هل تلق

 ٠ ءادفلا نم هل نوكي امب ءا زجلا نم دبالف :لاق

 نأ ىلا هعم جاتحي ام هندب نم عضوم ف ضرع ناف : هل تلق

 هام دأ وآ < ه رعش نم ىت فتنا وأ ٥ دلج نم ءىش رشقناف هكحب

 ؟ همزلي اذام

 لاح هندي نم ءىشل هكرع ق اهلبق نم ىتلا لثم ه٥هذهفإ : لاتق

 ٠ ءاوس ىلع امهنأل ادحاو امميف لوقاف > هتراهط

 ؟ هل ةرافك الف تيملا هرعش نم هكحل طقس امو : هل تلق

 ٠ هيلع لدأف هريغب هيف لوقي ادحأ نأ ملعأ الو ث ليق ااذكه : لاق

 رجشلا نم ءىش ىلع اوا رجح وآ را دج ىلع آكتا ناق : هل تلت

 ؟ رعشلا نم ءىش هرهظ نم عطقنا وآ فتتناف

عقو امل هلعلو ّ هدمعن نم ىلع اذه ق ءا زجلاب لبق دق : لاق



 س ١٧٧

 ىف مكح نم هل ام ىطعيف أطخلا نم نوكي نأل هيف زوجي نآ ىسعف الإو هب
 ٠ هيلع زاج ئآر

 ؟ هل زاج ةماجحلاب رطضا ناف : هل تلق

 ، عنميغ زوجي ال هنأ نظت وأ ارعش عطقي ال هنآ الإ معن : لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر سابع نبا نع ةياورلا فو
 ٠ ءادغلا عم هنكلو { مرحم رهو مجتحا

 ؟ عضا وملا نم هعطت ناف : هل تلق

 ٠ اطخلا عم هتوبث ف فلتخيو ع ءازجلا دمعلا ىف هيلعف : لاق

 ؟ ةماحجلا طرش نم ناك امو : هل تلق

 ىلع نوكي نأو دبالف الإو هلعفت وهف هيآر نع ناك ناف : لاق
 ٠ هلثم ق ىآر نم أطخلا ق ام

 ؟ هلاوز نع هاهنيو ، هكرت نم هب هرمأي

 رظنيف ملعأ هللاو ىندأ اذه ىلع نوكي نآ هموزل ىف ىسعف : لاق

 ٠ كلذ ىف

 ادماع وأ ابسناث ٥ رافظآ نم ائيش صقيف هما رحإ ق نوكم نميفو هنمو

 ؟ همارحي هلهج وأ هملع ق

 مكح نم رعشلا ىف ام هيلعو هل نأ ىلع لد ام رثألا ىفف : لاق

 ٠ ىقكو كل ذ ق ام ىلإ ١ ذه ق عجر امف رصبلا له ر ى آ ر وآ ع امج ١ ق

( ٤. ج _ راثآلا بابل - ١٢ م )



١٧٨ 

 هلعف نم هللا ىلا بوتي نآ همزليآ هدمعتف ركذ ناف : هل تلق

 ؟ هرفكيف
 ٠ هنع ىهنف همارحل هنم منم دق ام دمعلاب ىتآ هنأل معن : لاق

 ىف هل اهموزل عضوم ىف ةرافك نم هعطق ىف هيلع اذامو : هل تلق

 ؟ نيملسملا نم همزلآ نم لوق قف ىآر وأ نيد

 نينئال ١ قو ئ نيكسم ماعطإ دحا ولا ف هيلع نإ ليق دق : لاق

 ء ىش ف فلتخي هنآ ملعآ الو امد ادعاصف ةثالثل ١ قاو نينيكسم ماعط ١

 ٠ هفرعاف اذه نم

 افوخ هعطقي نأ هل لهف هرفظ نم ءىش رسكنا ناف : هل تلق

 ؟ هررض نم

 ٠ هرسك دح نم هعطق نا: هيلع ءىش الو ث هل هزا وجب ليق دق : لاق

 ؟ هيلع اذام هلك هعطق ناف : هل تلق

 ٠ هيف ام همزلي نآو دبالف : لاق

 ؟ هل عنملاب هلهجل ناك ناف : هل تلق

 ىسانلا ةلزنم ف هلعجب نم لوق ىلع الإ ءازجلا نم رذعي ال نآ : : لاق

 ٠ هل هموزل ىف فلتخي نآ هيآر ىلع زوجي امم هناف

 هزجب هب ام هيلع طرفأت زاج ام ىلع هعطق دارأ ناف : هل تلق
 ؟ هنابأف هلك ىلع ىتآ ىتح

 لوق نم هب ام ىلع هيف نوكي نأل زوجيف أطخلا نم اذهف : لاق
٠ هيلع ءىش ال لوقي نم ىأر ىنبجعي هنآ الإ ىآر ف



١٧٩ 

 ىلع هزج ق ىفتكي هب ام رادقم ىلع هلعف ف داز ناف : هل تلق

 ٠ ىندأ اذه ىلع نوكي نآ هموزل ف ىسعف : لاق

 ؟ هيدي رافظأ لثم اهيف لوقلاف هبلجر رافظأ نم ناك امو : هل تلق
 . امهنيب ام قرف مدعل هريغ ال امهيخ اذكه : لاق

 ؟ ئذأل اهنم ءىش عطق ىلاا رطضا ناف : هل تلق

 ام نأ الإ هيلع ءىش ال رخآ لوق فو ع ءادفلا عم هل زوجيف : لاتق

 . رهظأ هلبق

 ؟ ملقنا وآ هرافظآ نم رسكناف هريغ وأ لمحم ىلع عقو ناف : هل تلق

 ء همزلي نأل ةيدفلا ىف رخآ ىآر ىلع زاج نإو ، هيلع ءىش الف : لاق
 ٠ هيف ام حصآ هنأك لوألاف

 اهراسكنا نم هعنم نمؤي ال ءىش نم اهب هملع اه ناك ناف : هل تلق

 ؟ اهنقن نم هب نوكب ام وآ

 ةرورض نم هب اا هل زاجنإو هبلع نوكي نأ ءادفلا ىف ىشخأف : لاق
 ٠ هل : ١

 ؟ حيحصلاو اهنم لتعملا نيب اهينف قرف نم كهف : هل تلت

 ٠ حيرصت الاو ةراشإ ف دحأ لوق نم هيردأآ ال : لاق

 ؟ ملتناف ةلع لجأل وأ هسفنب اهنم عطقنا امو : هل تلق

امزج هيلع ءىش ال هنأ الا اموي هيف زوجي ال ام اذهف : لاق



_ ١٨٠ 

 ةبوقع ق » ءا زج هئا رو نم نوكي نآ حصي فيكف ٧ هدحو هللا لعف نم هنأل

 ملعآ هللاو ى هاعداف هلاق ادحأ نآ هملعآ الو هارأ ال ىنا هب لزن نم ىلع

 ٠ كلذ ى رظنيف

 هع دس وآ دمعتي ال جرخي ام ىلع أطو وآ هامر دحآ ١ ذإ فو : هنمو

 ؟ هامداغ هب مقو وآ « كلذك

 ءىش ال لوتو 0 مدب لوت نم هيف ام هلو اطخلا نم اذهف : لاق

 عامجا ىف هنآ الإ املوزل دعبأف هيأر نع ال اموي هريغ نم هباصأ امو هيلع

 ىأر ف همزلي عضا وم نم اذه ىلع هجورخ ف ناك ناف : هل تلق

 ؟ هجورخ ددع ىلع ءا زجلاب لوقي نم

 ما_ةم ىف نوكب امل زجم هيآر ىلع دحاولا مدلا ف ليق دق : لاق

 « ةدح ىلع مد نم هلام اهنم لكلف ةددعتم تاقوأ ف نوكي امو س دحاو

 ةرافك نوكت نأ رفكي مل ام هتاقوأ قرفت ىلع زوجيف رخآ لوق ىلعو
 ٠ ةدحاو

 ؟ همارحال اركاذ ةرورض نم ال هدمعت ناف : هل تلق

 ق نوكب نآ هل ءازج ةرافك نم هيف ام لاح ىلع هيلع ناف : لاتق

 ةلزنمب هلعجي نم ىلع هل اهموزل ق فلتخيف نألا زججيف ث همارحب لهج
 ٠ هماكحأ نم اذه ق ىسانلا

 بطحلا نم هلمحي :وآ ء هتجاحل هلوانتي ام هرقع ناف : هل تلق

؟ هرسكب وآ



_ ١٨١ 

 ام الإ هامدآ نإ هيلع الو هل الف ىلوألا سفن نم هذهف : لاق

 . ىلوآ هب هناف ع ىآر ف لرق نم اهيف

 نأل ءادغلا ف زوجيف ىمدب نآ الإ هيلع ائبسث ملعآ الاو > معن : لاق

 ٠ هيف ءىش ال هنآ ىلا ليمآ ىنآ الإ هبوجو ق فلتخي

 قث نم هيلع داز ام وآ شقن ىلا هتلازإ ف جاتحا ناف : هل تلق

 ؟ جالعلا ف

 امهيف لوقلاو ةباثمب اهلبق نم ىتلاو هجارخإ زاوجل هذهف : لاق
 ىف ىنبجعي هناف ث ةجاحلا رادقم ىلع دمعلاب هجالع ىف ديزي نآ الإ دحاو
 لازآ وآ هامدآف ادمع هاتآ نم ىلع ءازج نم هيف ام همزلي نآ امهنم لك

 ٠ ادلج عضوملا نم هب

 ىأر ىف امهموزل عضوم ىف نيذه نم دحاو لكل امو : هل تلق
 ؟ نيد وآ

 ٠ نيكسم مامطا دلجلا فقو امد مدلا ف نا ليق دق : لاق

 ؟ دحاو ثدحل اعم ناك ناف : هل تلق

 ٠ امهنع هل ايزجم امهيف نوكب نآ مدلا ىف ىسعف : لاق

 اهليزي نأ دعب ىصعي نأ ةكوسثلا مضوم ف هل لهف : هل تلق

 ؟ هرضيف هب ىقيب نأ افوخ مد نم هجولا ىف نوكب ام غارفتسال

 جرخ دق ناك نإ هيلع ءىش ال هنآو ث هل هزاوجب ليق دق معن : لق

 ء هلقنل ءازج هنم ةرافكلاف هلجأ نم الإ هجورخ ف نكي مل نإاو س هلبق نم

٠ لاح ىلع هجورخل همزلي نأ عضوملا اذه ىف زوجيف : رخآ لوق ىلعو



١٨٢ 

 ؟ لرمامدلا و حورقلا نم ءىش هي ناك ناف : هل تلاق

 % دملا نم هد ام جرخيل دمعل اب ىصعيف ٥ افق نأ هل زوجيف : لاق

 ٠ لوقي اميف هيلع ءىش الو

 ؟ هرصع ىف ىفتكي هب ام ىلع ةدايزل ىمدآ ناف : هل تلق

 مدلا ف ام ىلع نوكيف ء هرمأ نم اذ_ه ىلع همزلي نأ ىنخأف : لاق

 ٥ ٠ رذع مدعل ءازج نم

 ةجاتحملا ردقلاا نم نوكم ام وآ عسللا نم ءىش هب ناك ناغ : هل تلق

 ؟ عطقلل

 موقي ام وآ ديدحلاب اهعطقي نآ همكحأ نمل اهجالع ىف زوجيف : لاقت
 نوكي نآ الا دبال ةيدغلا عم هنآ الا اهجا رخال ةعفانلا ةيودألا نم هماقم

 ٠ اهجاضن دعم

 هف اخب ا_ه هريغل وآ هسفنل لمعي نأ ق هل ة زاجإ نم الهف : هل تلق

 ؟ همديف هجرخي نآ هعم نمأي الف

 نآ الإ هيلع ءىش الف هامدآ ناف ث هيلا ةجاحلا عضوم ف ىلب : لاقت

 ٠ هيف ئآر ىلع نوكي

 نم هلمعي وأ ةلآ نم لمعي هب ام هحرج نإ همزلي امو : هل تلق
 ؟ همد جرخف هنعط وآ ءىش

 امهنم لك ىف نوكي نآ اهلبت نم ىتلاو هذه ف هب ام ىرجاخ : لاق
 اذه ىف ءازجلا نم هدعم ام ىلاا لمآ ىنأ الا ىرخألا قف ام

٠ هدمع مدعل ههيشآ امو عضوملا



 _ _ ١٨٣

 ؟ هتمدأف ةباد هترقع ناف : هل تلق

 الإ اهنم هباصآ امل ضرعت ىف نوكب نأ الا هيلع ءىش الف : لاق

 ٠ لاح ىلع همزلي : ليقو ى هيف ام همزلي نآو دبال هناف ى هل ةزاجا ىنعمل

 مد هعضوم نم جرخف روبنز !وآ دارق وأ ضوعب هلكأ ناف : هل تلق

 ؟ هلمعب نأ هصدااخل همزلي اذام

 زوجيف ث اهلبق نم ىتلا ق ىنعم اهنأ الإ هذه ىف ىرأ الف : لاق

 ٠ ىرت اذام مآ اهبام ىلع هئازج ف نوكب نأل

 ىف هحرج ىتح هبعالي ايبص هلاح ىف هسفن نم ىندآ ناف : هل تلت

 ؟ ىمدف هندب نم مضوم

 هلوق ىلع ءازجلاف 0 دمعلاب هنم ءاج دت هنأل امد هيلع نا ليق دق : لاق

 هبجوآف هل هزاجأ ىنعمل نوكي ام عضوم ق ىنبجعي هنأ الإ دبالو س امزال
 اذه ىلع ىنا هموزل ىف فالتخالا نم ىرعتي ال نأ هموب ق هحايآ وآ

 امل هدرب مل ام هدهع نم الو ص هلعف عاونأ ةلمج نم ةدع ى هارآ ال

 ٠ هدصق ق هياصأ

 هتيحل نم ءىشثي هعم هرمآ نم اذه ىلع ذخآ ناف : هل تلق

 ؟ كلذك هئازج ف لوقلاف هعطق وأ هفتنف

 ٠ كلذ ق ىعم اذكه : ل ات

 وأ هتظقي ىف هرمآ نع ال هب هنعط وأ ءىشب دحآ هامر ناف : هل تلق
 ؟ هامدأف همانم

 ىأر نم هيف ام هل نأ ىلع لدي ام رعشلاب هل سايقلا ىفف : لاق
٠ رصبلا لهأل



_ ١٨٤4 

 هندب نم ءىش ىف وأ هدي ف ةيدملا هنحرجف ةباد حبذ ناف : هل تلق

 ؟ ٥دمعي ال هنآ الإ

 ىف لوق نم هيف ام هلو ، اطخلا نم هنأ الإ هلعف نم اذهف : لاق

 ٠ كلذ ق رظنيف ملعآ هلل ١ و . هل دع

 : ةلأسىم دهج

 عضوم نبأ امهب اوأ ةرمعلا وآ جحلاب ةمرحملا ةآرملا فو : هنمو

 هنم عنمت وأ اهمارحا ىف هسبلت نأ اهل لحي ىذلا امو “ اهنم مارحالا

 ؟ ةمرحملا ءايسئلا نم لحي ملام اهيلع نوكيف

 هيطغت نأ اهل زوجي الف اههجو ى ةآرملا مارحا نإ ليق ودق : لاق
 ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ نارمع نبا نع ةياورلا فاو ك ةراتخم
 ىفو ث نارفعزلاو سرولا سم امو باقنلا نع نهمارحإ ف ءاسنلا ىمن
 الو زقلاو مسيربإلاو زخلاو ريرحلا الو عقربلا سبلت ال اهنأ ع رثألا

 اهيلع سأب الو س ةنيزلا دح نم جرخيف لسغي ىتح نارونسلاب عشلملا
 ف الو ، ةعنتملاا وأ رامخلا ف الو ، عردلااو صيمقلا ف الو نيزافقلا ف

 : لاقغ رجاهملا وبآ هزاجأ ىلحلا ق فلتخمو س نيفخلاو تاليوارسلا س

 نيملسملا نم امهريغو بوبحمو لئاو هعنمو هب سأب الو هركي امنإ

 ريرحلاو ههركو ث نيرثكألا لوقل هناو امد هيف اهيلع نا اولاق ىتح
 ىلع امهنآ الإ ميتاوخلاو ةروسةلا ف ىردأ الو ث نيلوألا ىف :.

 . نيرخآلا ىف ىتح نوكت اذه

 فوصلا وأ نطقلا نم اهبايث نأ ناكملا اذه ىق اهل زوجيفآ : هل تلق
 ؟ ناتكلا وآ

 هزاوج نم عنميف هريغب لوقي ادحآ نآ ملعأ الو س ليق اذكه : لات

٠اذ_ه نم ءىش ف



_ ١٨٥ 

 ؟ اهمارحإل هفشكت نأ اهسآر ف اهيلع وأ اهل لهف : هل تلق

 هتوبث ىلع حصيف زاوجي ىنأف اهل امم هنأ عامجإ ف ليق دق : لاق
 ىف الإ هيلع لدي ام ىأرلا ف الو نيدلا ىف سيلو ث هريغ ىلا فلاخي نأ
 نآ هل لحي ال نم ىلع اهتروع نم .وهف الإو س لاح ىلع اهل هزاوج عضوم
 ٠ عازن الب زوجيف ءامإلا نم نوكت وآ ، لاجرلا نم هسمي

 ابوث اههجو ىلع لدست نآ عساولا ف اهل هجو نم لهف : هل تلق
 هيلا ةرورض نم وآ ، لاجرلا نم ءايح ءىشب هرتستو اهسأر نم هيخرتف

 الف الاو اههجو سمي نأ الا ةزاجإلاب هيف ليق اذه نا ىلب : لات
 هابسثأ امهيف سأرلا ىلع ةلظملا ىنعم ف هنأل ، هزاوج عنميادحآ نآ ملعن

 نحنو انب نورمي نابكرلا ناك : تلاق اهنأ ةشئاع نع ىوري هنآ الإ
 انادحا تلدس انوذاح اذاف تامرحم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 ٠ انفسشك انوزاج اذاف ث اههجو ىلع اهسأر نم اهبابلج

 ٠ اهسأر ىلع هدقعت نأ اهرامخ ق الهف : هل تلق

 ىنآف عنم نم ةرورضلا ىلع نم هب ام الإ اذه فق ئردآأ ال : لاق

 ے هدقع نم ىفكي ام هيل ق سيل وآ عطق ق وآ ايآر هيق صخرآ نآ ىل

 ٠ هدمعثت ق ىتح لاح ىلع هزاوج ق كشالو

 ىلع هيف لوقلاف ، اهرعسث نم ءىشل اهدقع نم ناك امو : هل تلق
 ؟ اهدهع وآ اهئطخ ىق نوكبي اذ_ه

 نم ىلع مكح نم اهل امب عضاوملا اذه ف ءاوس اهنأل معن : لاق
 ٠ ملع وأ لهج ق ادماع وآ ايسا اهاتآ

 لاجرلا لثم هيف ىهف ةنيزلا وآ بيطلا نم ناك امو : هل تلق

؟ ال مآ



 س ١٨٦

 نم هب ام ىلع اماد ام امهيلع مارحلا نم امهنأل معن : لات
 ىرت الآ 0 مالسالا ىق ئآر وآ نيد ف هوزاجأ امب نوكب نآ الإ ع مارحالا

 ام وآ ، نارفعزلاب بيطلا سنج نم نوكي ام ىلع لدتسي نأ زوجي .هنأ
 نم عامجا وآ ىآر ىف عنمي ام مدعل ناروشلاب ةنيزلا سفن نم نوكي
 ٠ ىرن الوآ عاونأ نم هل اميف هنامرح

 امل اهمارحإ ف هلعفت وآ اذه نم ءىش ىلع مرحت ناف : هل تلق

 ؟ ال وأ اهل هزاجأ

 دمعلا 'وآ اطخلا ىق نوكت نآ اهرمآ نم اذه ىلع اهب ام قحف : لاق

 لجرلاب ام ىلع اهرذع دوجو مدعل سكعلا وآ اهل هزاوج عضوم ق

 هقح ىف بجوت هنصخر هل هزاجأ امب الإ هروجحم نم ءىشل هبوكر ف
 ٠ قحلا لهآ لوق ىق هروضحم نم هيلا رطضا دق امل ةحابإلا ناوك

 هزاجأ امل وآ اهرابتخال دمعلاب اذه نم هتلعف امو : هل تلق
 لزن دق ام عفدل هزاوج عضوم ف اهل دبالف ص 'اهرارظضا لاح اهل

 ام الإ ءازج نم ةبوتلا عم اهيلع هميرحت عضوم فق الو ص ةيدف نم اهب
 ٠ ىآر نم هب ام ىلع نوكت اهناف ع ىأرلا هبلع

 اهرعش ىف وأ س هترمخ نإ اههجو ف اذه ىلع اهمزلي امو : .هل تلق
 ؟ هترطع نإ اهندب ىف وآ هتسبل نإ اهبايث مرحم ف وأ ث هتدقع نإ

 ىه ملعلا وأ لهجلا ىلع دمعلا ىف نوكت نأ هذهب ىلوذلاف : لاق

 زوجيف ص اهمارحال ةيسان نوكت امب لعفلا سفنل اهدمع ىق اهنألا ىلوذلا
 اهل حيبأ دق ام ديرت امبرو اهماكحأ ىف ىآر نم ىسانلا ق ام اهقحلي نأل
 هتوبث عضوم ىف ىأرلا لهأل هب ام ىلع نوكتف س كلذب ءىطختف لاح ىلع

 ٠ لاقم نم

 وأ اطخلا وأ هزاجأ امل ال دمعلاي اذه نم ناك امو : هل تلق

؟ نايسنلا



_ ١٨٧ 

 نم ىأر ىلع الا هملع وأ ث هلهج ف هدمعت نم ىلع ءازجإلاف : لات

 ىنعم هقحلي نأل زوجي هناف ، همكح ف ىسانلا ةلزنمب هنأ لهاجلا لوقب
 ح ةليلو اموي ىقبي نأ الا لوقو ث هبلع ءىش ال هنب لوقي نم هب ام
 ةمالسلا ىلا ةرافكلا نم هنأك ءعىطخملاو هيف ام همزلي هناف ةليل وآ اموي ليقو

 مل هريجحت ىف تبثف زاج امو ىرعت ال فالتخالا نم ناك ناو ع ىندأ
 عضوم ىف هريغ ىلع نوكي نآ بيطلا ف الو ى دقعلاو سابللا مرحم ف زجي
 زاج امو - ءازجلاو ةحابالاو منم ا ىف ىنعمب امهنأل ، ىأرلا وأ نيدلا

 ٠ هيف عيمجلا ف زاج هجول اهنم ءىش ف ىأرلا هيلع

 نم ءىش ىف أطخلا هجو ىلع ىرجي ام عيمج ق ةلمجلابو : هل تلق

 . عونمملا سنج

 ةضراعم نم هيف امب ىأرلا وآ عامجالا عضوم ف نوكي له : لاق
 ٠ عازنلا زاوجل

 ىلع وأ دقعتف ةقرخ وأ اطيخ اهسآر ىلع هلعجت نأ اهل لهف : هل تلق

 ؟ اهندب نم ءىش

 ىف عنملا نم هزاجأ ام ريغل هب ام الإ دقعلا ىف ىردأ ال : لاق
 ازاج ىآر ف لوقت نم هلثم ىف ام امهلو ءىطخملاو ىسانلا ىلعو ى دمعلا
 لثم ةآرملاو ةيدف ىف هنأ الإ س هلعف ىف ةرورضلا دنع سأب الو ث هلدعل هيلع

 ٠ هلك اذه ىف لجرلا

 ؟ لاجرلا لثم اهنايميه اهسفن ىلع دتعت نأ اهل سيل وأ : هل تلق

 ٠ لاحلا ف امهنيب ام قرف ىلع لدي ام هيف سيل ذإ ىلب : لات
 ىف وآ ءانحل اب امهبضخت نأ اميبدي ىف ةصخر نم اهل لهف : هل تلق

؟ اهيلجر



_ ١٨٨ 

 ةرورض نم نوكي نأ الا ءازج ف عنم نم هب ام الا دجآ ال : لاق
 ٠ ءادف ىف هزاوج نوك ىضتقت

 ؤ ةضف نم مناخ اهدب فو ث ريرح ةقرخ اهسأر ىف ناك ناف : هل تلق

 ؟ اهل زاج ام ىلع ءانحلاب اهلجرل ةبضخم ىهو

 متاخلا ف لوقي نم ىأر ىلع ءامد ةثالث اهمزلي نأ ىسعف : لاق

 ٠ نامدف هيف ءىش ال لوقي نم ىآر ىلعو 0 مد

 ؟ اهل هزاجآ امل ناك ناف : هل تلق

 ءايشأ ف اهنأل ، كلذك نوكت نأل ةيدغلا ف لوق ىلع زوجيف : لاق
 ةيدفلا ىف زوجيف رخآ لوق ىلعو ء ةدح ىلع هؤاازج اهنم لكلف ةفلنخم

 اهزاجآ ىذلا وه دحاو ىنعمل اهنأل عمجلا نع اهل ةيزجم نوكت نآ ةدحاولا

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو

 َ ةلأسم وبع

 لحملا نع هئانبو مرحلا رجن نم لحي وآ مرحي نميفو : هنمو
 ؟ مرحملاو

 هللا ىلص ىبنلا نآ هنع هللا ىضر سابع نبا نع ةياورلا ىفف : لاق
 تاومسلا قلخ موي هللا همرح دلبلا اذه نإ » : ةكم حتف موب لانق ملسو هيلع

 دحأ لحب ال ةمايقلا موب ىلا هايإ ىلاعت هللا ةمرحب مارح وهف ضرألاو

 ىلتخي ال راهن نم ةعاس ىل تلح امناو ىدعب نم دحأل لحي الو ىلبت نم
 لحي الو اهدبص رفني الو ايكوش دضخي الو اهرجش دصقي الو ص اهؤالخ
 ٠ « اهدىننمل الا اهطقل

 هناف رخذإلا الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراي : سابعلا لانف
هللا ىلص لاقف ٠ انروبق ىف هعضنو اناتوملو انلزانم فاقسإل هنع انل ىنغ ال



 س ١٨٩

 ىنثتسملا ادع ام لوخد ىلع لد ام هموهفم رهاظ ىفو ع امجا ىف لوق ىلع

 الا عنمي نآ الا هئالخ ف الو ، ىهنلا دعب هرجش ىف زوجي الف همومع ىف

 نم هجرخأ ام وآ هراجسثآ نم ءىنن ىف ىأر ىلع صوصخ فق نوكي نأ
 ٠ كلذك وهف الاو صيخرت نم هرامث

 عاونأل دحاو لك ةسمخلا هذهف ةلمجلبو « رخذالا الا » : ملسو هلآو هيلع

 دق ام هعاونأ ىف نأ ىلا حيولت ف كنم ةراسنالا ىف اذه نإ : هل تلق
 ؟ حيرصت ىف هب ىنربخت الهف ، لوق ىلع زيجأ

 هرجش نم هلكؤي ام مم هلتقب ةحابا ىلع لدام رثألا ف نإ ىلب : لاق

 هرمث نم نوكي ام وآ ، هلصألا عزن ريغ ىف سيباصقلاو رقملاو ضامحلا لتم

 ىشمتسي نآ دارآ نمل ءاسنلاب سأب الف رخآ لوق ىلعو ث هلخنو هردس لثم
 اذه ىف ةيهاركلاب ليقو ص هلتقو هعلق نم هرضي امل اكرات همرصيف ةقروب

 امم نوكي نآ الا عزنيف عرزي نآ هيآر ىف هل ناف عرز ام الإ كاذو

 ح هلثمب مرحلا رجش نم هاري نم لوقل هلح ف فلتخت نأل زوجيف عرزي ال
 ٠ هلكأ زاوج نم الو س هعزن نم هعنمي الف هعرز نم هاري نم لوقو

 هكرتي نآ هبآر نم نأل هلك اذه نم عنملا ىلع لد ام رخآ لوق فقو

 ىمنلا قيرط نم الا هليلد ىف نظآ الو هريطو مرحلا س شحول هلاح ىلع

 امل .هجو لك نم هدعبأل ىنآكف ث هليوأت ىف هرمآ نم اذه ىلعو ص هريغ ال

 الإ س ءالخلاو رجسثلاو كو سشلا عاونأ نم هب امل مومع نم ربخلا ق

 ٠ رخذالا

 زاوجل رهظألا ىلع ةحابالا نم هبرقأ رمثلا نم هجرخي اميف ىنآ الإ
 ةلخنلا قوذع هلف هزاجآ نم لوق ىلعو “ رثكألا ىآرل هنآو س هجورخ

 طقاست هلعف ناف ث اهبنتجي نأ اههيىشآ امو ةردسلا فو ، اهزجي نآ

 . هل مزال ءازجلاف ىحلا اهترو نم ءىش
؟ هعطت ها له هريغ وآ قراو نم هعرف لكؤي ال ام عا ونآ نم : هل تلق



_ ١٩٠ 

 سيلف هلاح ىلع هلصآ كرتي هنآ الا هزاجأ نم لوق ىلع ، معن : لاق

 داز ام ىلا هادعتب الف ارمث لكآ ام هنآ ىلع لد ام اذه ىفو ث هعلق هل

 ٠ آرجش هيلع

 رجش نم نوكي ام وآ عرز نم هب اام ىلع تبن امو : هل تلق

 ؟ هفالخو

 نم لوقو هزاجآ نم لوق ف هعزني نآ هل نآ ىف فدالنخالاف : لاق

 .٠ هعنم

 ؟ هيلع وآ هلام هيف ةريغل لهف : هل تلق

 نآ الا عنملا نم هب ام يغ ااذه ىف ىردآ ال انآو ملعأ هللا : لانت

 هجو نم عنامل الإ دعبي ال نأ ىسعف لصألا ف هزاوج ىف فلتخي امم نوكي
 ٠ لدعلا نم نوكي نأل زاحف . هأ رأ ام حص نإ كلذك وهف الإو 3 رخآ

 اوآ ةنسلا ق هل زاوج ال ام عاونأ نم ناك امو : هل تلق

 ؟ عامجالا

 ٠ مالسالا نبد ى هلهج وأ هملع نم ىلع مارحلا نم وهف : لاق

 مطق وأ سشيسثح دوع وآ ةريغص ةرجش اذه نم ملق ناف : هل تلق

 دمعلا ق همزلف ءازجلا نم هيلع اذام امهنيب أم وأ ةريبك ةرجش

 ؟ أطخلا وآ

 ىهو ةحودلا ىف نأ هللا همحر سابع نبا نع رثألا ىفف : لاق

 فو ث ةاش ىطسولا ةرجشلا ىهو ةلزجلا فو ع ةندب ةريبكلا ةرجشلا

مد ليقو ح ةميق نم هل ام لثم هلانت نمل ةريغصلا فو ح مه رد بيضقلا



 س ١٩٦٩١

 قاس هل سيلو نيتقرو نم نوكي ام هلقأف الا دوع اهل ناك نإ

 ماعط ليقو ث نيقنادب نظ ىف لوقو ع مهرد فصن لينو & مهرد هؤازجو

 نم ناك امو ء طخلا' ىف ىأر نم هب ام رثكأ ىلعو ث دمعلا ىف نيكسم

 ٠ دري ةميقلا ىلاف سنيشحلا

 ؟ هلقآ امو رئكآ ام ةرجش ق ءازجلاف : هل تلق

 . نيكسم ميعلطح هلقأو ةندب هرثكأ نيملسملا لوق ىفف : لاق

 غلبي ىتح مهردب قاس هل راص نآ دعب هريغص ى ليق الهف : هل تلق
 ؟ هريبك ىف ام هل نوكيف ةحودلا

 ىف هلعف نمل ءازج امهرد اهغليب مل ام هيف نا ليق دق ىلب : لاق

 ٠ امرغم هل هموزل عضوم

 ؟ اهنم لقأب وأ هندب نم رثكأب لوق نم ةحودلا ىف لهف : هل تلق

 ح لقأب امآو اهنم رثكأب لوقب ا دحأ نأ ى رآ ال انآو ملعأ هللا : لاق

 ٠ ةاش اهيف لاق نم لوقل معنف

 وأ ةديدحي هدا رآ ام وآ ىصعل ااييضق وأ اكا وسم عطق ناف : هل تلق

 ٠ ىصح

 معط نيذه نم دحاو لك ف هيلع نأ ءاهقفلا لوق نم رثألا ىفف : لاق

 ٠ ءارقفلا ىف هقرفيف اماعط هب ىرتشيل امهرد رخآ لوق ىلعو ص نيكسم

 ؟ ةراجتلل هدري ملام هب سأب ال هنآ كاوسلا ىف ءاج الهف : هل تلق

 ، انموق نم هزاجآ نمل ىأر ى هنأ الا هب ليق دق اذه نأ ىلب : لاق

٠ اني احصأ لوق نم هي ر دآ ال و



. ١٩٢ _ 

 ؟ هريغ ال مهرد فصن هل نأ ريغصلا دوعلا ىف لوق نم لهو : هل تلق
 ٠ ريخل هلل دمحلا و هم ىنآ و اذه ليق دت معن : ل اق

 ؟ هيف ام رثكأ امو : هل تلق

 معطلاف هدعبو رثكألا وه نوكي نأ مهردلاب لوقلا ىف ىسعف : لاق

 ٠ ركذب ام لقأ هنأك مهرد فصنب لوقلاو ى نيكسم

 دمعلا نيب ءازجلا موزل ىف قرف نم عضوملا اذه ىف لهف : هل تلق

 ؟ قح ىف اطخلاو

 نع نكب نآو دبال هدمع ى هنأل ، ىآر ىف لوق ىلع 0 معن : لاق

 5 هملظ نم ناك ام ىلع ىرجي نأ همثإ قف هب ام قحاف هدصق ف ةدارإ

 & ءازج الو مول الف هب أطخآف هريغ دارأ هنأل رذعآ وهف سكعلا ىلع ءىطخملاو

 امهلعف دوجول امهل هموزل ف امهنآ ىلع ءادفلا ىف لدام رخآ لوق فقو

 فلتخي نأل ، زوجي ال ام مثالا نم هيلع داز اميف انقرتفا نإو ث ءاوسلاب
 همزلي نأ همدع عم زوجي دتو ث ملظلا نم ءىطخملا دعب دوجول هتوبث ى
 . لاحلا اذه ىلع هلام لاملاو سفنلا ف نأ الإ مزعلا نم هيف ام

 هلك وآ مرحلا نم هنآ عضومل ١ وآ هلهج وأ هما رحا ىسن ن اف : هل تلق

 ؟ هلعف ىتح هيتأي ام ركذ نع وهس ىق ناك وأ

 هيلعو ، لهاجلا ةلزنم ىف نوكي نأ همارحال ىسانلا ىف ىسعف : لاق
 ىلع هل دبالو لاح ىلع وهف & قرف نم امهل ام مدعل هماكحآ ق ام

 ىسن نإو هدمع نم هنوك ق هنأل 6 هيف امي ءازجلا نم هدصق ق اذه

 هب ام ركذ نع اهس نإاو ى هلعف ام ةرافك هيلعف هلهج دق وأ عضولملا
 ٠ هلثم ق ىآر نم ىسانلا ق ام ىلع نوكب نأل زاج هلعف سفن ن٥

 ف دحا و مكحل وهف هعلق وآ > سيبيقف هرسك وآ هعطق امو : هل تلق

؟ ال مآ هثئازج



_ ١٩٣ 

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ الو ء كلذك وه معن : لاق

 ؟ هل مزال هيف ءازجلاف هطقسأف آبطر هقرو نم هجرخأ امو : هل تلق

 ٠ هئطخ عضوم ىف لوق ىلعو س هدمع عضوم ف معن : لات

 ؟ هموزل عضوم ىف اهؤازج ام ةدحاولا ةقرولاف : هل تلق

 هنكلو ع مهردب ؛اهيف مكح دق هنآ نيملسملا لوق نم رثألا ىفف : لاق

 قناود ةثالث هفصن وأ ك نبقناد هثلث نم هنود .ام اهيلع زوجي نآ نم دعيب ال

 نوكي هرجش نم هب ام رغصأ نم اهقوف ام ىلع ٥ زااوجل نيكسم معط وأ

 ٠ هتقرو ق

 نآ هلأ س هبطح وأ هقرو سباب نم هرجش نم ناك امو : هل تلق

 ؟ هبرآ ىف عسا وملا نم هارآ ال هجرخي

 لوق نم هبطح ىف ام ىلع نوكي نأل ، هقرو ف زوجي نأ ىسعف : لاق
 ٠ اهب امئاتت لاح ىلع ما د ام هنيها:ركب لوتو ، اقلطم هزاوجم

 ؟ هلعف نم ال هنآ الا هلا زآ ءىشل اهبطر نم لا ز امو : هل ثلق

 هزاوج ىلع لد ام الا هتابح نوك هيف ىجري ال اميف دحآ الف : لات

 ؟ هلكاب الو ةرجش نم ءىش جارخإب لوقي ال نم ىآر ىلع نوكي نآ الا

 نم اموي دا رآ نمل 7 نآ ليق هق رو ق ةصخ ر نم الهف : هل تلق

 ؟ الوآ طرخي نآ هبطر

 هزاجأ نم لوق ىلع هرجش نم لكؤي ام عاونأ ف الإ معن : لاق
 دحأل ىرأ الو عامجا الو ةنس ف اهب موتي ام دجأ ال ىنأل اهريغ ى ال

 ٠ ءاسنلا ىف لوق ىلع نوكي نآ الا ءاهقفلا نم

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ١٣ م )



_ ١٩٤ 

 ىلع هسبايو هبطر ىف لوقلاف اهفعس نم هلخن ىف ناك امو : هل تلق

 ؟ هلبق نم وآ اهلياز نآ دعب نوكي اذه

 ىنعملا ىف اهلثامتل ةدحاو ةباثمب لدعلا ىف نوكت نأ ىسعف : لاق

 ٠ لصألاو عرفلا ةهج نم

 ؟ اهعلق وأ اهسأر لازآ وأ اهعطق ناف : هل تلق

 ةحودلا ىف ام هبوجو عضوم همزلي نأل رظنلا ىف زوجيف : لاق
 ٠ رجشلا نم

 ىحلا اهصوخ وآ اهروز نم ءىنشل هجارخا ىف هيلع امو : هل تلق
 ؟ هيف ءازج ال مآ

 .نوكمف ء هل هموزل عضوم ق ءأزج نم ناكملا اذه ىف دبالف : لاق

 . ناهبش امهنأل قرولا ىف ام صوخللو ناصغألا ف ام روزلل

 اهتوم نوك دعب اهنم ءىش وأ اهب عغتني نآ دارأ نملا لهف : هنل تلق
 ؟ اهلثم ىف هزاجأ نم لوق ىلع

 اه زاوج لدي ام ىلع الا ىرأ ال اهرمأ نم اذه ىلع ىنأل معن : لاق

 ٠ اهرجح نم هريغ ىلع ال

 ؟ لوق ىلع الا هزاوج نوكي ال ىذلا ف ةلمجلابو : هل تلق

 .هتاف هزجي مل نم ىآر ىلع الا هلعف نم ىلع هيف ءازج الف : لاق

 ٠ هملع
.- 

 هءاج اذاف هتوم ىف كشي املو هلخن وأ هرجش نم هعطق ام : هل تلق
؟ هلك وآ هضعب ىف



 ذ . _ ٥ ٩ ١

 هب ام هلصأ و سنجل ا اذه ع رف ق هيلعو هلو ةطخلا نم ١ ذهف : ل اق

 ٠ هلعف ق ى ١ ر نم

 دح نم سبي دق ام همآ نم رسكي وأ عطقي نأ دارآ نانف : هل تلق

 ؟ رايتخاب ال هيح ىف لخدف ةرطاخم ريغ ف هيلع دازام ال هنوم

 ٠ ىلوألا مكح ف نوكي نأ هب ام ىلوألاف : لاق

 دعب اهتومب لاحلا ىف مكحي نآ ةلخنلا ىف زوجي لهف : هل تلت
 ؟ ةلهم ريغب اهسآر لاوز نوك

 نكمي ال ام عضوم ف هريغ ال اهيف مكحلا وهل اذه نإ ىلب : لات
 ٠ ٥هروج حصي وآ هيف كشأ مل ام هيلع انآو ح ل اح ىلع هعم س شيعت نأ

 ؟ هعامج نم اذه ىف هل زاوج ال ام ىلع ةعاس ىق نواعت ناف : هل تلق

 ايزجم نوكي نأ دحاولا ءازجلا ىف لوق ىلع زوجي نأ ىسعف : لاق
 لوق ئلعو & ءاكرش هبف مهف ، دحاو لوعفم ىف دحااو لعفل هنأل مهل

 ص ءازج نم هلام هيلع نوكي نأ هذح ىلع مهنم دحاو لك ىف زوجيف رخآ
 ءازجلاب هيلع مكحي نأ هيق ءاضقلا رمآ ىلب نل زوجيف ثلاك لوق ىلعو

 نم هلامب مهنم دحا و لك ىلع مكحيلف ال او % نبعمتجم ه وع اج نإ دحا ولا

 ٠ هبلع لد ام افنآ رم دقو دصلا ىلع اسايق نقرفنتم هوتأ نإ ءا زج

 هعلقب وآ هزجي نآ ىلع تاقث هعم هلاح ف هل نم هربج ناف : هل تلق

 ؟ هرسمكي وأ

 امب ةنونيدلا عم نأ الا هزاوج نم عنمي ال نأ هب ام قحاف : لاق
 ٠ ءادغلا نم هيف هم زلب

 وآ هدوعق وأ همايق ىف هراجشأ نم هدمعي ال هعاضأ امو : هل تلق
؟ هراهن وآ هليل ىف همانم



_ ١٩٦ 

 ءاهقفلا نم هلان نم ىآ ر نم هف امب اطخلا نم وهف : لاق ٠

 هدانترل وآ هتالصل هدهمي نأل عضوم ىف ةجاحلا هتعد ناف : هل تلق
 ؟ هداسف ق هبلع اذام هدي ق الا هدجي مل هنآ وآ هرجش نم ائبسث عاضأف

 ىف هيلع ءازجلاف هعلق وأ هرسك ىذلا وه هنآ هعم حص ناف : لاق

 نم هنآ هدنع حصيمل نإو ث هيف امب طخلا نم وهف الاو هدمع عضوم

 نوكي نآ نكمي هنأل ، لاح ف بيغلا ىلع هب ىزجي نآ ىرأ الف ث هلعف
 ٠ لامتحالا ىف عساولا قيرط نم زوجي اميف هريغل

 ءادغلا هيلع ىحلا ىف ال ه رجش نم سبايل ا ىف آطخأ ناف : هل تلق

 ؟ءىش همزلي ال مأ هجرخي نأ هل ىري ال نم لوق ىف
 ٠ هيلع ٠ ىش ال هنإ ليق دق : ل ات

 ؟ ال مآ ةصخر ىف ولو هزاجأ هبالخ نم س شاشتحالا ف لهف : هل للق

 ال ىذلا هتوم دعب نوكي نآ الا رخذالا ادع اميف اهيردآ ال : لاق

 المع هتح نم عنملاف الاو رهظألا ىلع زوجب نآ ىسعف “ ةدوع هعم ىجرب

 ٠ رثألا ىف امب

 ام ىعرتل هباود لسري نأ هرقف وأ هانغ ف هلآ ىعارلاف : هل تلق

 ىلع هلكأت اميف همزلي اذام هلعف ناو س هرجش نم وأ هئالخ نم زوجي ال
 ؟ ٥ رمأ نم اذه

 نإ ليقو ث هيلا اهيدهي وآ ى هيلع اهعقوي ملام هزاوجب ليق دق : لاق
 ليقو ث همزلي الف الاو لكاتل اهلسري ىتح ليقو ث اهادهآ هنأكف اهلسرأ

 نم ىلع الإ ءازج الف لوق لك ىلعو ث ايسان ناك نم الا هزاوج نم عنملاب
 ٠ هل سيل ام هيآر ف

؟ هتلكأ ام رادقم ردي مل نإف : هل تلق



 ح ١٩٧ ح

 ، امعط هلهآ وه نم ىلإ هيدؤي افورعم عنصي نآ هيزجي نآ : لات
 ٠ امرحم وآ ناك الحم ه رجل ىع ارلل هب ليق دق ذإ

 همزليأ اقئاس وأ اهل ادئاق وأ هتباد ىلع ابكار هلخد ناف : هل تلق
 ؟ هلنقتف هيلع كرتن وأ هآطت وآ هلاكآن ا_ه

 هنإف ء اهدحو هيلع هكرتي ام الإ ءازجلاب اذه ىف ليق دق ، معن : لاق

 هنطو وآ همرحم نم هتلكأ امل هدصق عضوم ف هبشي هنآ الإ هيف ءىن ال

 ناك نإو ، هدمع نم هنأل ىآر ىف لوق نم ىعارلا ىف ام ىنعم هقحلي نأ

 دبال هنإف هل زاج ام ريغل هرورم ىف نوكي نأ الا هيلع ءىش الف هرايتخال
 ٠ اهكوربل هدسفت ىذلا ىتح همزلي نآو

 ؟ ا:ذه نم هتعاضآ ام ىلع اهكرت ىذلا وه ناك ناف : هل تلق

 ىأر نم هيف ال أطخلا نم وهف الاو همزل دهع ىف ناك نإف : لاق
 ٠ هدصق ريغل هنوك ى هنأل

 ؟ هلفط .وأ هدبع وأ هل لقع ال نم هب رمآ نإف : هل تلق

 ٠ هلدع وآ هروج عضوم 1 مزع نم هب ام ىدؤيلف هلعف نم وهف : لات

 ؟ همزلف هل ةميق ال عىش نم هفلتأ امو : هل تلق

 ٠ لق ناو افورعم عنصب نأ هبزجبي نأ لعلو ىسعف : لاق

 نأ هل زوجيآ هدي ىف ىقبف ستجلا اذه نم هعاضأ امو : هل تلق

 ٠ هيلع مكحي نأ دعب نم هب عفتني

 . هيف هل صخري ادح نآ ملعأ الو ع كلذ هل سيل هنإ ليق دق : لاق
ىلا وآ هناكم ىلا هدرب نأ مكحلا ليق هلادب مث هلعف ناف : هل تلق



١٩٨ . 

 ثيغلا وأ وه هاقس نا ءازجلا هنع طحنيأ هعرزيف مرحلا ضرأ نم هريغ
 ؟ هعزنب نأ ليقت نم هيلع ناكام ىلا داع ىنح هايحأف

 لهآ لوق نم ضعب ق ىظفح نم هدجأ ال انآو ملعأ هللاف : لاتق

 . ٥ ذخأ نم قح ف ديصلاب هل هييسشلا قيرط نم ىنأ الا ٥ دروآف ملعلا

 اذه ىق اهيسش هبرقل هنع اطحنم دها رأ ىنآكف هيلع نمؤب ثيح هقلطأ مث

 ٠ هنم عضولا

 اذامو ث هريغ ىلا هنم هب جرخيف هلمحي نأ هبارت ىف لهف : هل تلق

 ؟ هلعف نإ همزلم

 هنم هجرخلآ دق ام هيلا درب نأ هيلعو 6 هل زوجب ال هنا ليق دق : لات

 ٠ دبالف الاو هنع زجعيف هتوقي نآ الإ
 ح هريغب ال و هسفنب هدر ىلع ردنب ملو اموب هتاف ناف : هل تلت

 ؟ ًامرغ همزلي اذام

 نمع رنألا ق هندجو ام الا اذه ف ىرأ ال انآو ملعأ هللا : لات

 نأو الا نسحف افورعم لعف نإو ء اىسيآ دقو ائيش هملع ىرب ال هنأ هلاق

 ٠ :ردننم ءىشب دودحم رغ هنأ ىلع لد ام هلوت ق

 نوكي ام وأ ىوادألا نم ءىش هنيط نم لمع ناف : هل تلت .
 ؟ ال مأ هب عفتني نآ هلآ ىناوألا نم

 ملعأ الف اهمرح نم هي جرخي نأ امأف ةكم ق هزاوجب ليق دق : لاق

 ىنا ئ هبا رن ق ام ىلع نوكب نآ الا هيف هل حصي الو هزاجآ ادحآ نآ

 ٠ كلذ نم اجرخم هل ىرأ ال

 ء ؟طخما هجو ىلع وآ هلهج وآ هملع ىف ادمعتم هجرخأ ناف : هل تلق

 ؟ ةلحر ف وأ هنم هنآب هل اياسن وأ هم

ناك ناو ث هموزل لاح ىلع ةردقلا عم نوكي نآ هدر ف ىسعف : لاق



_ ١٩٩ 

 درلا ىف ءاوس ىلع هب ملعل ا وآ هل ركذلا دعب نم هناف ارمآ حبقأ دمعتملا

 ، هل زاج ام ىلع ال دمعملاو آطخملا نيب همثإ ىف ال هتوبث ف قرفلا ىرت وأ

 ٠ دعيل ١ نم هب ال ها رأ ال انأ و

 وآ هكوش وأ هرجش ق ءازج نم همارحل اذه ى ناك امو : هل تلق

 وآ ةبوقع ىف ءىشل ةرافك نم همارحا ف نوكي ام وآ ع هبارت وأ هب الخ
 ؟ال مآ هماكحأ ىف هللا قوقح نم وهأ ، ءادف ٠

 © اهنم هنآ ىلع ةكم مرح ف لدي ام الا هيف سيل ذا ث معن : لاق
 ف ملعأ ال هديب ىسفن ىذلاو الأ مكح نم اهلام ىلع نوكب نأل زوجيف

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو س هتوبث ىف فلتخي امم هنأ اذه

 :: ةلأسم و ..

 لحلا ىف اهناصغأو مرحلا ىف اهلصأ ناك اذا ةرجشلا فو : هنمو
 ؟ اهنم ءىن وأ

 هريغ ال مكح نم ةرجشلل ام الا عرف الو لصأ ف .ىرأ الف : لاق
 ٠ عطق الو رسك ق

 ؟ اهضعب وأ مرحلا ى اهناصغآو لحلا ى اهلصأ ناك ناف : هل تلت

 ، لحمللاو مرحملا قح ى هاوس ام ال لحلا مكح هذهب ام ىلوأف : لاق

 ٠ ىلوألا نم سكعلا ىلع اهعطق نوكيف

 ىف ال اهلبق نم ىتلا ف ءازجلا نآ ىلع لدي ام اذه ناف : هل تلق
 ؟ هذه

 لوقي ادحأ نآ ال و كلذك امهنأ ىلع ليل د نم رثألا ىف امل معن : لاق

٠ كل ذ ق رظنيف ملعآ هلل ١ و ؤ رصيبل ١ له ١ نم هريغن



 _ _ .. ٢

 : ةلأسم هج

 ؟ ةدع عضاوم ى روكذملا مدلا فقو : هنمو

 ، زعملا نم ىنثلاو ، نأضلا نم عذجلاف ، ميقلا نم وهف : لاق

 هبوجو عضوم ف هب اميف هنودام ال س ملعن نم لوق نم هيزجي ىذلا وه

 ناك اذإ س اهزعم نم عذجلا ىف زوجيف رخآ لوق ىلعو ، مكحيو رمؤب
 ٠ هيف ام رثكأ هلبق ام نأ الا هيلع ام ءا دأ هبزجي نأ احراق انيمس

 ؟ ةيحضلا ىق امك وه سيلآ امهنم لك ف هنس امو : هل تلق

 ٠ كلذ ريغب هيف لوقي ادحأ نآ ملعأ الو كلذك هنا ليق دق ىلب : لاق

 منغل او رقيل .و لمالا نم مدلا حب ذي نأ همارحا ف هل لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ هديب هريغ نع

 ٠ ملعن اميف ٥ زا وج ف فلتخي نآ الي هل زبجآ امم هنأل معن : لاق

 وأ دمص ىف ءازج نم همزل امع هب رمآ وآ وه هحبذ ناف : هل تلق

 مث ، تام ىتح هحبذ دعب هعم ىقبو هبلع هبجوآ لعف نم نوكي ام وآ رجش
 ؟ ال مآ هيزجيآ هلكأ ادحأ نآ ردب ملف هنع ىلوت

 رخآ لوق قو ؤ هلهآ ىلا غلب دق هنآ هعم حصي ىتح هيزجي ال : لاق

 ٠ هلكآ نم هيلع داز ام عد مهيلا هغولب ملعي مل ناو هيزجي هنأ ىلع لدام

 ملو ، هتوم لبق نم حبذلا دعي نم دنع هيلوت ىف ناك ناف : هل تلق
 ؟ هيل ١ ر اص ام رح

 لوق نم اهلبق نم ىنلا ىف ام ىلع نوكي نأ هذهب ام قحف : لاق

 نكمي ال ام دح ىلا هب غلب دق زاج ام ىلع هل هحبذ ىف ناك نا ىأر ى
هنأ الا قارفلا ةحص ىلع ليلد نم قحلا ق امهل ام مدعل هعم سيعت نأ



. ٢٠١ 

 3 هلتقي ام هتايح لاح هل ضرعي نآ هيف نكمأ نإ ثدحي ال نم ىأرل نوكي
 ٠ لاح ىلع هيزجي الف حصي ال هدايق ىلع هناف

 ؟ الوأ ىيحي ام رادقم ىف هنأ ردي مل ناف : هل تلق

 ٠ ىلوا هب هنأك هيزجي ال هنأب هيف لوقلاو ىلوألا ريغ هذهف : لاق

 ؟ مهب ىنربخآ مهنم هلهأ نم مه نيذلاف : هل تلق

 . نيكاسملا و ءارقفلا مهنأ نيملسملا لوق ىفغ : لاتق

 ؟ الوأ هوحبذي نأ طرش ىلع ايح هايإ مهاطعأ وه ناف : هل تلق

 نم هيف ام الا رظنلا لدع ف حصي نلو هيزجي ال هنآ رثألا ىفف : لاق

 ٠ رصبلا لهأل لوق

 نم ىطعي وآ هنم لكأي نأ هلاح ف هرقف نم هب امل هل لهف : هل تلق

 ٠ هلايع نم نوكب

 ف نوكي نم معظي نأو ع هلكأ زاوج نم هل عنملاب ليق دق : لاق
 ٠ هلهآ نم هل ام نأل > هلوع

 نآ هل زوجيأ هيلا هعفد امم ءارقفلا نم ادحا هاطعأ ناف : هل تلق

 ؟ هيدي نم هلكأي

 نأ الا هيلع لدأ دحأ لوق نم هب ىر دآ ال انأو ملعأ هللا : لاق

 ٠ هيف جرخي نآ اهب ام زاجأف ةاكزلا لثم هلعجب نم ىآر ىلع نوكي

 هعم هكرشي رخآ محلب ٥ رقفل هاطعأ نم طل اخي نأ هل لهف : هل تلق

؟ د ردخ ق



 ح ٢ ٠ ٧٢ _

 همرحي ادحآ نآ ملعأ الو س ههرك ضعبو ةزاجالاب هيف ليق دق : لاق

 . هزاوج منميف

 نم ادحآ هنم معطي نآ ءارقفلا نم هل راص نمل . زوجيو : هل تلق

 . ؟ ءاينغألا نم

 لاقم نم هب ام رثكأ ىلع زوجي ال هنإف ، ةمزل نم الإ ، معن : لاق
 ٠ لام نم ,ه دي ف ام ةلقل ه رقف ىف ال و هانغ ق

 نم ىأر ىلع هلكأ اميف همزلي ام هاطعآ,امم ريقفلا همعطآ ن راف : هل تلق

 ' ؟ هملع . نا دسب كل مزجي م

 . هلكأ ام ةميق ليقو هلعف امل .هءازج لوقن ئلعاو: رخآ مد :

 ؟ هريغ وآ لكأب هفلتأ نإ ,دعب نم إلا ,هربخي,ناف : هل تلق

 الاو هلزنت نمل هزاونج. عضوم ىف الا هل الو هدصي نأ هيلع سيلف : لاق
 نآ الا ىبأف هفرع نمل . هزجبي , مل نم لو : ىلع , همزليف هعم حصب ىتحف

 ىضتري نمم لدع اوذ هب مكحي معنلا نم ٠ لثم وآ ةميق نم هيف ام هعنمي
 ىق ىنبجعب هنآ الا ، ه ردقف ث هنكمآ ىتم هيدؤيف لضف نم امهل رهظ امل

 دمعلا ريغ ىف هيدل امب هغلتأ ام ,الإ. هيلع نوكي ال نأ عضوملا اذه

 هعسوف هل زاج ام ىلع هلجأ نم لوقي دحآ ناو هبر ىلا ص ةرذعم نم
 ٠ هرذعب نآ هللا نم هنأ وجرأف

 مرحلا نم هب جرخي نأ هلأ اذه نم ريقفلا هاطعأ امو : هل تلق
 ؟ هيف ام الا همعط نآ هل زوجب ال مآ هريغ ىلإ

 ٠ رثألا ق هزاوج نم هدجأ ام الا رظنلا ق ى رآ ال : لاق

 ؟ ءاينغألا هنم معطي نأ هيلع نمل ةصخر نم لهف : هل تلق

 لوق ىلع هرافظأ نم وأ هرعس نم نوكي اميف الإ اهبردآ الا : لاد

٠ ءارقفلا١و مهكرتشا نا



 _ ._ ٢.٣

 ؟ مهدحو ء اينغألا همعطأف اذه نم همزل امو : هل تلق

 ٠ هلدبي نآ هملعن نم لوق ى هيلعو هل سيل ام ىتأ دق : لاق

 ىف هنأ دعب نم هعم حص مث هل رهظ اميف اريقف ىطعأ ناف : هل تلق
 ١ ؟ اينغ ناك هيف هاطعأ ىذلا لاحلا

 مضوم ىف الوآ هيزجي هنأ ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ىسعف : لاق

 ىأرلا عضوم ف هزجي ال نم ىأر ىلعو ، عامجالا ى هلثمل زوجي ال ام

 هيلع ىأرلا لوخد زا وجل ةبجوملا ةلعلاب ىنربخت لهف : هل تلق

 ٠ ةلدألا نم اهب امل

 هنآ هعم حص مث هل زاجآ ام ىلع هرقف رهالخل هاطعأ امنا ىلب : لاق

 ىآرلاف الاو هلهآ ىلا هدريف هعجريس نأ ىلع ردق ناف ص هانغل هم آاطخأ دت

 ٠ ه رمآ نم اذه ىلع ليلد نم هلثم ق امل هل مزال هئازنجا ق

 ؟ دبع ةفصلا هذه ىف وه اذاف رح هنأ ىلع هاطعآ نإف : هل تلق

 نم ال ديعلا نأل اهلبق ام ىنعم ىق اهنأ الا ىردآ ال انآو ملعأ هللاف : لاق

 نم هلاق نمل ىآر ىف لوق نم اهبام ىلع نوكي نأل زوجيف هلهأ
 ٠ ةفرعملا لهآ

 ام رهاظ ىلع ال هلبق ام وآ اذه ىف هلعف ام ناك ناف : هل تلق

 ؟ هل زاجآ

 ٠ هلديي نآ هموزل عضوم ف هيلع و هيزجي الف : لاق

؟ ال مآ هم حصيآ ابيص اذه نم ىطعأ ناف : هل تلق



 س ٢.٤

 نآ ىطعب ام ظفحي نم دح ف ناك نإ ٥ زا وج ق ..ق : لاق

 ٠ ىرعتي ال فالتخالا نم هنآ الإ دعبي ال

 وأ هروج ىف رقملااو دحاجلا هلثم ىلا ةجاحلا ىوذ ىف ناف : هل تلق
 ؟ هللدع

 ةمذلا لهآ ءارقف نم هب قحألا مه نيملسملا ءارقف نأ الا معن : لاق

 حصي نأ زوجي ال ام اذهو ع نيفلاخملا نم هنيد ف هرارقإ عم نوكي نم وأ

 . نيد وآ ىآر ف لوقي نآ مار نمل هفالخ

 ىقف مهدح مل ناف 4 موقلا ءارقف ق زاج مهمدعأ ناف : هل تلق

 ٠ نيملسملا لوق نم ىعم اذكه : لاذ

 هدوجو مم ةرافكلا نم ةمذ هرقف ىف هل نم ىلا هعفد ناف : هل تلق
 ؟ رارقالا لهآ ءا:رقفل

 ه_ل حصي هنأ ىف فالتخالا مكح هقحلي نأل زوجب نأ ىسعف : لاق

 هنآ هبجعي هنآ ىلع لد ام هللا همحر ديعس ىبآ خيستلا لوق فو ث هيزجيف

 ٠ ليق اميف ةنيثولاب هسفنل ذخأب نآو ك لعف ام هل متي

 هاطعآ نم دي نم هل زاج ام ىلع اذه نم ريقفلا هذخأ امو : هل تلت
 ؟ هاذغ ىف رح وآ دوع نم ء اش نم همعط نأ هل زوجيآ

 نم الا هلكآمف ٥ ذخأب نأ هاطعأ نمل و ؤ ٥ زا وجب لمق دخت معن : لاق

 ٠ زوجي ال هيف ام رثكآ ىلع هناف ، همزل

؟ ناكم لك ىف زوجي وأ امد هقيرفت عضوم نوكي نياف : هل تلق



 س ٢٠٥

 ق زوجي هنأ ملعأ الو ئ اهنم وهف مرحلا هاول الامو هكم ق : لاتق

 . نامزب لمع الو لوت ف هريغ ىتآ فلاخي نأ ااذه

 ؟ ةميق نم هلام ىلما لزن وأ مدلا غلبي ملامو : هل تلق

 هلدع ق الا اهريغب هزاوج ق فلتخي نأل ماعطلا ف زوجيف : لانت

 اهنم ءىشل طوبرم ريغ ةنكملا ىف ةزاجالا قلطم هناف ء مايصلا نم

 ٠ هنكمآ ىتم نوكي عضوم ىآ ف همصيلف

 ىف ضعب ىلع مهضعب لضفي نآ ءارقفلا ىف هل زوجي الهف : هل تلق
 ؟ ءاطعلا

 نم هارأ ىنأ ريغ ، هزاوج نم عنملا ىلع لدي ام مدعل ىلب : لاش
 ٠ ىلوأ لضفلا ىري هنأك ء رايتخالا عضوم ف ةملض ا نم هب ام قيرط

 نمم مهادع نم نود هرصم وآ هدلب لهآ هب صخ ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ هيزجيأ ه رقف ق قحلا ةوعد لهآ نم هرضح

 هب دمعتي الف هرضح نم ىلع هقوفي نأ رمؤي هنآ الإ س معن : لاق

 ٠ هرمآ نم نسحف لضفلا و عرولا لهآ هم صخ ناف ١ دحأ

 هقرف نإ اددع مه مك هيزجب ام لقأف اذه نم همزل امو : هل تلق

 ؟ همعط وآ

 هيزجي الف امهنود امو نانثا ليقو ص ةثالث مهلقآ ,نإ ليق دق : لاق

 : ةلق ىف ىأر ىلع نوكب نأ الا
 وآ اخيبط ٥ ايإ مهمعطأ وآ ايرط امحل مهيلع قرف ناف : هل تلق

 ؟ ءاوس هلكآ ايوشم

٠ نف رفلا هجو ةحص ىللع ل دم ام .قحل ١ ق دجأ ال ذ ١ ىعم اذكه : ل ات



_ ٢٠٦ 

 هئاعمأ نم وآ هاياوح وأ همحل نم ءىش هدي ىف ىقب ناف : هل تلق
 ؟ هدمعب وأ هل ايسان هلهأ ف بهذ ىتح همحش وأ

 & هلثم قرفي نآ ةميق هلو هب عفتني امم ناك نإ هيلع نإ ليق دق : لاق
 ٠ هلك هديعي نآ هيف همزلب نآ دمعلا ىف زوجيف رخآ لوق ىنلعو

 ؟ هب اطخأف هل حيبأ دق امم هربغ دارأ ناف : هل تلق

 رادقم الا هرذعل عضوملا اذه ىف هيلع نوكي ال نأ ىنبجعيف : لاق
 ٠ هبف هبحأ ام حص نإ هغلتآ ام

 نم ناك امب هدي ىلع فلت ىتح هترافك نم هنآ ىسن ناف : هل تلق

 ؟ هلعف

 هلكأ ىف لوق لك نم هيلعو ، هب هعقوأ امل هيف دمعتم اذهف : لاق
 ٠ همثإ مدعل داز اميف ال همرغ ىف هنآ الإ

 ؟ هلكأ نم ردي ملف حبذلا دعب نم هلك وآ هضعب قرس ناف : هل تلق

 هنإ لوقي نم ىآ رل 4٩ ء ١ زنجال ١ ف فلتخي نأل زوجي هنإ : لاق

 5 هازجأ دتقف هحيذ اذا هنأل لوقب نم ىآرو ث هلهآ غلبي ىتح هيزجي ال

 ٠ هلديب نآ هيلع سيلو

 نبأ ردب مل هنآ وأ هلكأف ايصغ هل لحب ال نم ه ذخآ ناف : هل تلق

 : ؟ هلعج

 وآ ءازجلا ىف دحلاو امهيف لوقلاف اهلبق نم ىنلا لثم هذهف : لاق

 . لكألا نوك هنم هل رهظب وآ هرمآ هيلع ىفخي نأ نيب قرف ريغ نم لكلا

لوق ىلع همزلي اذام هعمجأب ال هضعب ذخآ دق ناك ناف : هل تلق



_ ٢٠٧ 

 هلثمك هريغ نم هلمكب نأ هناصقن قف :ىآرزلا اذه ىلع ىنبجعيف : لاق

 ٠ هناريج هب دا رآ امل هيزجيف

 ؟ كلذك وهف هتاف ىتح هب ملعي ملف ؤ هيلع طقس امو : هل تلق ٠

 وهف ههبسشأف هوحن نم نوكي ام عيمجو رذع عضوم هنأل معن : لاق
 هارأ ام حص نا هلك وآ هضعب ق مكح نم هم ام هلو 7 5 هلثمك

 ٠ هلدعل ىأرلا ق زاجف

 نآ دعب هكرتف هنم ذخأي نم مهريغ الو هباحصأ مدخي مل نإف : هل تلق
 ؟ هنع ىضم نآ دعب نم هب ناك ام .ردي ملو .ث هتوم دعب هحبذ

 ق هموزل نم آريب همي ام ىلا راص هنآ هعم حصب ىتحف : لات

 ىلع الا هيزجي الف الاو س ىآرلا عضوم ف هزاجآ نمل ىآر وأ عامجإ
 ٠ هازجآ دقف هحيذ اذا هنأب لوقي نم لوت

 قزغي نآ هب آرييف هذخأي نمل همدع نم اذه ىلع زوجب لهف : هلل تلق

 . ؟ ال مآ امح وأ مها رد هتميق ردت

 ىف ملعلا لهآ نم ادحأ مهاردلا هذه ف ىردأ ال انأو ملعأ هللا : لاق

 . فلتخم مدلا ىلع ةردقلا مم هتويثئ ق ىآرلاو % هنم الدب اه زاوج ىلع

 . رهظآ امهنيب اميف ريبحتلاو رثكآ عنملا نآ ريغ

 ء ةفلتخم ءايشأ نم دحناو مد نم رثكآ همزل ام ناك نانف :. هل تلق

 ةندب حبذي نآ امهعيمج نع هيزجبيأ رجشلا نم الو ديصلا نم ال اهنآ الا
 ؟ال مآ ءارقفلا ىللع اهقرفيف رقبلا وآ لبالا نم

خيبسشلا لوقت نم اهي ام الا هذه ق ىردآ ال انآ و ملعأ هللا : لاق



_ ٢٠٨ 

 هجرخي امم نأل اهنع هل ةيزجم اهب ام حيرصت ف هللا همحر ديعس ىبأ
 ٠ نيل دعلا مكح ريغب هسفن نع

 مهنم دحاو لك ىطعي نأ مدلا ىف هل ام رادقم امو : هل تلق
 عنميف هيل إ ىمهنني ء ىشم هنودجي مهنأ ملعأ ال لانت ملعلا لهآ لوق ف

 ئ ءانغلا ىلا ءارقفلا دح نع هجرخأ ام الا هقوف ام ىلا هب هد زواجي ن .آ نم

 ٠ هيلع نمل الو هل نمل زوجيال هناف

 قحلاب اذه سيل وأ هقرفي مل نإو هازجآ ادحاو هاطعأ ناف : هل تلق

 ؟ هلعف نم

 . كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ء هلدعل زاجف هب لبق اذه نأ ىلب : لاق

 : ةلأسم وه

 وأ هدبص نم هباصأ امل مرحلا ىف هسفن ىلع ىنج نميفو : هنم

 دارأو ح هيف ءازجلا همزلف مرحم وهو لحلا ديص نم وآ هرجش مرحم نم

 ؟ هيلع ام ى دؤب نأ هصالخل

 ةموكح نع نوكي نأ الا نيرمألا دحأ ق اجرخم هل دجآ الف : لاق

 ٠ اعرش هيلع ليلد
 ؟ هيلع ام ءا دأل هيزجيف هيف امب هسفن ىلع ىضقي نآ هل لهف : هل تلق

 دبال ذا هيزجي الف هلعف ناف نيذه نم ءىش ف هل نأ ملعأ ال ,: لالق .
 ٠ نيدلا ىق ةماقتسالا لهآ نيملسملا نم لدع ىوذ هب مكحي ن .رآ نم هيف هل

 ؟ امهم دع آ © نإو : : هل تلق

 نع نوكي نأ نم لاح ىلع اهمكح نم هتءاربل هيف دبال ذإ معن : لاق
٠ نيد الو ىآ ر ق رغ ىل ١ فل اخي نآ زوجي ال ام ا ذه و ؤ نبل دعلا مكح



_ ٢٠٨٩ 

 الهاج هب نوكي نمو « ملاعلا نيب اذه ىف قرف نم لهف : هل تلتق

 ؟ اذه ىف لوقت اذام

 عرولاو ملعلا ىف هناوأب ناك اولان نم امهنيب ىردأ ال ىنأل معن : لاق

 هتءاربل لاح ىلع هل دبالو اتح لهاجلا ةلزنم ف وهف ث هنامز لهأ دحوأ

 ٠ اقدص امهمكح نم

 اهنأل ع هيزجي الف افاعضأ همزلي ام رادقم ىلع داز نإو : هل تلق

 ؟ دا رأ هصاااخ نم

 ةدارج ف لذي نإ وأ لكأف الا دحاولا ء ىشلا ىف ىدأ نإاو معن : لانق

 رمتلا وآ ةطنحلا نم ضرألا ىف ام عيمج ةرمن وآ م اعطلا نم ةخيق اهل

 عيمج ةندب وأ ةاش هيف اميفو انبهذ اهألم مهرد هل دوع ىفو هانعآ امل

 . هيف امل لدع وذ هيلع مكحي ىتح هافك امل اهعااونآ نم اهيف ام

 نم امهعرو ىف اناك وأ نيلدع امهلاح ىف انوكي مل ناف : هل تلتق
 ؟ نيفلاخملا

 ةلادعلاف ٠ ( مكنم لدع اوذ هب مكحي )ا : ىلاعت هلوقل حصي الف : لاق
 ٠ امهنيب هزاوجل طرش نيدلا ف ةقفاوملاو

 ةداهزلاو مكحلاو عرولاو ةدابعلاو ملعلا ق غلب نإو س معن : لاق

 حصي ىنأف ث ادبآ هطرش نم نينثالا نأل هنامز لهآ ف هيلع ديزي ال ام

 . ىدملا لاط نإو ، لاح ىلع هل لدبم ال هللا رمآاو امهنود امب زوجيف

 مكحي نأ هلآ ةيالو رخآلا مم امهنم دحاو لكل نكي مل ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هعم اذه ق

( ٤ ج راثآلا بابل _ ١٤ م (



. ٢١٠ 

 لدام اذه ىفو إ ىلوتي نم دنع الا هل زوجي ال هنإ ليق دق : لاق

 نسحلا ناك ولو ، مهدحأ عم هيف لخدي نأ سيل هنأ ىلع نيفلاخملا ى
 ٠ نيريس نباو

 ؟ نيدلا ىف ةماقتسالا لهآ نم نيكولمم ناك ناف : هل تلق

 اذه ىف انوكي نأ نيملسملا لوق ىف زوجب ال ذإ امهب حصي الف : لاق

 .٠ نبمكح

 لاصخ نم هب ام ىل عمجتف طرش نم اهل امب ىنربخت لهف : هل تلت
 ؟ لاح ىلع امهب هزاوجل عضوملا اذهف

 ةيروكذلاو ةلادعلاو غ ولبلاو لتعلا و ةيرحلا اميطرنت نم نأ ىلب : لات
 عخملاف الإو لاح ىلع زاج صخسش فق عمتجت ناف دبالو ء ةسمخ ىه اهف
 ىلع لد ام اذه ف نإو الا هل زوجي ال ام هب حصي ىنأف هقح نم
 ىف مهنأ ىلع لدعب هلاح ىف سيل نمو ع ةآرملاو نونجملاو دبعلاو ىبصلا
 هعم هزاوج ناف ،\ رارطضالا عضوم ىف نوكي نأ الا دحلا نع جراخلا

 . رايخألا نم نيترماو لجرب حصي
 ح ءازجلا همزلف اذه نم ءىشب ىلتبا دت نم امهاتأ ناف : هل تلق

 ؟ ال مأ امهمزليآ هيلع امكحي نآ امهنم دارأو

 طرش نم هل ام دوجول امهنم هيلع ةردنلا عضوم ف معن : لاتق

 .. هؤادآو امهيلع هقح نم وهف الاو امهنع ىزجي نم هب موقي هنآ الإ امهيف

 ٠ ̀ امهل م زال

 ؟ هيلع نامكحي هئازج ىف ءىش ىاف : هل تلت

 امهل هزاوج عضوم ىف ىأرلا وآ عامجالا وأ ةنسلا ف هل امب : لات
 امب هتلباقم ىلع اردق نإ هيف لدعلا ةباصال داهتجالاف امهب هادجي مل ناف

. هيلإ غلبي مل نم قح فوقولاف الاو 2 هيهاضي



_ ٢١١ 

 امف ةيمك وآ فيك نم هل امو ى ءا زجلا ةيه ام الهج ناف : هل تلق

 ؟ ةيلبلا ه ذه قف العفي نأ امهرمأن

 وأ لاجرلا نم عرولاو ملعلا لهأ نم هيلع ردق نمل لاؤسلاب : لان
 وآ نيد ف قح نم هيف امي امهربخأ ناف مازلا ريغ ىق هنآ الا ءاسنلا

 ه هيلع نم لوق نم ناك نا و ت هب امكحي نآ امهل زاج ىأر

 ىف رثآ ىف اهب ام اهمدعأف ةميقلا ىلا دري امم ناك ناف : هل تلق

 ؟ اهرادتم

 ناف ث نمثلا نم هتقو ىف هلام رادقم ىف امهداهتجا ىلإ وهف : لاق

 نم امهرضح نم ارواسش نإو ث امهيآر نع هب امكحي نآ امهل لحي هافرع
 نم ارظاني نأ نم امهل دبالف هفرعي مل نإو نسحف هب ةفرعملاو ةقثلا لهأ
 هل نوكن نأ امهيزجي ام لقآف رخآ لوق ىلعو س هب ةفرعم هتقث ىف هل

 ٠ نمتؤي هلاح ف لوقي ام ىلعو ع ةفرعم

 ؟ هلثم ىلإ دري امم ناك ناف : هل تلق

 ڵ هلدعل هبف هجولا وهف ههبشأ ام ىلا هادري نأ اردق ناف : لاق

 ٠ هلهأل الا زوجي الف ىأر عضوم هنآ الا

 ؟ مزج ىف عامجاو ةنس نم هب ام امهمكح ى امهفلاخ ناف : هل تلق

 لبتت الف ملع وآ لهج ىف هاتأ نم ىلع دري نآ هب ام قحاف : لات
 ٠ ملظ ع ون هنأل هلاح ىلع

 ى وأ ةندب وأ ةاشب الثم مهردلا عضوم ىق امكح ناف : هل تلق
 ؟ مه ردب امهعضوم

٠ ىلألا مكح ف نوكت نآ هذهب ام ىلوألاف : لاق



٢١٢ 

 ؟ هفاصوأ نم اذه وحن نم ناك امو : هل تلق

 .٠ هفالخ دوجول امهل ام هلطاب ىف هلو امهب ام قحأف : لاق

 ىلع هربكف دح ام ىتأي نآ امهمكح نم اذه ىف زوجي الهف : هل تلق
 ؟ هيلا همضي ىنعم هنمضيف هيف لخديف رغص دق ام

 ىنأف 0 عفاد نم همزل ام ىلع ال هنوك ق عقاو هنأل معن : لات

 هفرعاف هارأ ال ىن ا امهل زاج ام ىللع ال هعوتقول هادع ام هب زجيف حصب

 لدع اوذ هيف مكحي ىتح هلاح ىلع دعب هنآ الا امهمكح نم هدرجت ىلع
 ٠ هيدؤيف نيملسملا نم

 حيرصت وأ ضيرعت ىف ءازج نم هلامب أربخأف امهلأس ناف : هل تلق

 . هلاتق نم ىلع درب ال رثآ نم هنودام وآ عفدي ال ربخ نم هيف ام افقوف

 ؟ عنميف هل زاوج ال مآ هيزجيف اذه لثم ف هدحو هب دمعي نآ هل زوجيأ

 لوق فو ، ايتفلا نم وهف الاو نالدعلا هب مكحي ىتحف : لاق

 ىف اهوحن نم ناك امو ث لاح ىلع هيزجت الف مكحلا ريغ اهنآ نيملسملا

 القن ريغلا نع امهلاح ف هاعفر لاحملا اذه ىف اهلام الا هل سيلف لاقملا

 اياصآ ناو قرف الف ث الفغ امهل هزاوج عضوم ى امهيآر نم هاعدبأ وأ
 ٠ قحلا امهلوت ىف

 ؟ ملعلا لهأ دنع ةروص نم هلام لع مكحلا ىف ىنلدت الهف : هل تلت

 ٠ اذكب كيلع انمكح دن الونني نأ هنروص ق مهلوق نم نآ ىلب : لاق

 ٠ اظفح هروص نم لباقتو هفرعاف ااذك كدلع انبج وأ وآ كانمزلآ وآ

 ؟ امههبسثأ ام وأ لوقأ اذك وأ معن رخآلا لاقو اذهب لاقت ناف : هل تلق

 امو ص هب هل حصي الف مكحلا نم ال هنإ اذه ىف ليق دق : لاق

؟ هلثم وهف هوحن نم ن اك



 _ _ ٢١٣

 ؟ اذك هيف ظفحن وأ ىرن وآ دجن انإ الانت ناف : هل تلق

 ام الإ اذ ىف هل سيلف ءىش ف مكحلا نم ال ربخلا نم اذهف : لاق
 ٠ ملعلا لهآ دنع ايتفلا ىف

 ؟ ءاهقفلا هلات اميف 6 هيلع هي ا .7

 هابج وأ انمث وآ الدب هزجعأ نإو ك هادهأ هيلع ردق ناف معن : لات
 هارتشا الاو ، هموب رعس ى ةميق نم هل امب هاموت هدنع نم ناك ناف اماعط
 لك ىلع مايص لاحلا ىف ماعطلا نم هلام رادتم ىلع همزلأ امهمدعأ ناف

 ٠ اموي نيكسمل نوكي ام

 هقرف نإ عضوملا اذه ىف ءارقفلا نم دحاو لكل امو : هل تلق
 ( ؟ ابح ربلا نم مهيلع

 دازام ال هنود ام وأ عاص فصن هنآ لبق ام الا هيف ىردأ ال : لات

 . هيطع

 ؟ هفصن نم لقأ هقيرفن نم ىقب ناف : هل تلق

 ٠ هب قدصتي هنإ ليق دق : لاق
 هيزجيف مهددع ىلع نيكاسملا همعطي هنأ ىف دجو نم الهف : هل تلت

 ؟ هم زل امع

 ىرخآو احابص ءا دفلاب ةرح مهمعطأ نإ هب لدق دنف اذه نأ ىلب : لاق

 ٠ احاور رصعلا دعب نم ىنعلاب

هلام ىلع هترد عضوم ق هيلع امكحف ديصل ١ نم ناك امو : هل تلق



- ٢١٤ 

 مايصلا نم هل دعب وأ ةميق نم هلام ىلا رظن نآ دعم ماعنألا ق لثم نم

 ؟ هلعف نإ هيزجيف امهمكح نم هل حصيآ

 رييختلاب لوقي نم ىآر ىلع نوكي نآ الا هيردأ ال انآو ملعأ هللا : لاق

 نا لعفي اذام هجولا اذه ةحص ىلا ىأرلا هب لام ناف : هل تلق
 ؟ دمعي نأ هي دارأ

 هلام ىلا رظنيف ايده نالدعلا هب مكحي نأ رمؤي هب ىذلاف : لاق
 نإو ىدهأ ءاسن نا ث هل رايخلاف دعبو ماعطلا نم امهلام ىلاو ع ةميق نم
 6 ىآرلا اذه ىلع اموي عاص فصن لك نع ماص ءاس نااو ح معطأ ءاشت

 لقأ نوكي ال موصلاف الاو زاج هب قدصتف هفصن نم لقأ كانه ىتب ناف

 . امهمكح نع نوكي نأ نم هجو لك ىف هلدب ال هنأ الا موي نم

 ةميق دحاو لك ماعطلا زاوج عضوم ىف ىطعي نأ هل لهف : هل تلق
 ؟ هيزجيف هل نوكي ام

 هزيجي ال نم لوق ىلعو ث عضلوملا اذه ىف هزاوجب ليت دق : لاق
 ٠ عنميف

 رمؤي اذام ةميق نم هلام ىلا لزنف ايده غليب ملامو : هل تلق

 ؟ عنصي نآ مكحلا دعب نم

 6 هردق نا همعطي وأ هقرفيف اماعط اهب ىرتستب هنا ليتف دنف : لاق

 هل زوجيف رخآ لوق ىلعو س اموي عاص فصن لك نع امايص هدؤيلف الاو
 . رهظآ هلبنت ام نآ الا ىه اهقرغي نآ ةميقلا ف

 ىدهلا ىف ام مهاردلا ىلع عضوملا اذه ىف لخدي الهف : هل تلق
 قح ىف نوكيف بيترتلاب لوقو س معطلا وآ موصلا نيب ريبختلا ف لوق نم
؟ اهيلع هزاوجل ىآر نم هب ام ىلع هيلع نم



_ ٢١٥ 

 ۔ اهيلع لخدي نآ نم عنمي الف اهيف زوجي امم اذه نا ىلب : لاق
 ىف لوق نم هيف ام نيرمألا ف اهل ةمزال هانعم ىف ىهف وه نكي مل نإو

 ٥ ٠ ا رآ ام حص ن ا ى آ ر

 وأ نيكسم معط وأ نيمهرد ىلا مهرد نم هل ناك امو : هل تلت
 ؟ كلذك هب امكحف نينيكسم

 امهيف لوقلاف ث اهريغ ال لاح ىلع اهلبق نم ىتلا ىه هذهف : لان
 ٠ كانه نم هفرع اه دحا و

 ردق مهاردلا نم اهل راص ىتح ةرثك ىف اذه نم همزل امو : هل تلق

 دح ١ و ع ون نم ثفن اك ايده اهي مكحيف > اهلك عمجل ١ ة اث وأ ةن دي هميق

 ؟ نيسنجلا نم اوآ هل عاونأ نم وأ ئ سنجل

 لوق نم اهب ام .اهقافنا عضوم ىف ىردآ ال انآو ملعأ هللا : لان

 هلا عجراف اهنا رفا عضوم ىف الو ص هبردأف هلاق نمل ىآر وأ نيد ىف

 ىتلا ىف رم ام ىلع هل هقيرفتن ىف نوكي هنأ رمؤي اهنم لك ىق هب ام الا

 هلوقن نم ىأر نم هفرعآ الف ايده اهب مكحيف عمجت نأ امف ، اهلبق نم
 ء اهدادعأ نم رثكآ امل لاحلا ق ىرآ ال عضوم ا اذه ىف ىنآكف 4 عمسي

 ىلع س اهداحآل ام الا رقبلا وأ لبالاو منغلا نم ىدملا غلب ناو
 ردقأ الف الاو ، هبجوي ليلدب ىتأي نآ قرفلا نوك ةحص ف ىعدي نم
 . قحلا نم هنأب هيف لوقآ نأ ىزجعب

 هدلب ىلا عجري نآ هلآ هيلع هب مكحي مل نم دجي مل ناف : هل تلت ٭
 ٠ عاب نيو

 دبال هنأ الا ، هعوجر نم عنمي ام مدعل هزا:وجب ليق دق معن : لاق

 ق هبوجوب ةنونيد ق ال هيلع ردقن هنكمأ ىنم هتا دآب نيدب نأ نم هل

٠ نيد ىف هل امزال نوكي نأ الا ع نيحلا



_ ٢١٦ 

 ؟ امكح هيف ام نيلدعلا نم لك همزلف اموي هدجو ناف هل تلق

 وهف هلهأ ىل ا ةقث عم هتعب وآ . هيدي ىلع هلحم قف هذننأ دق : لاق

 ٠ هيف كش ال ىذلا هجولا

 ةنامآ ةقث هنآ الا هلبق نم نود هب هلسرأ نم ناك ناف : هل تلق

 ؟ ةنايخلا رهاظ وأ ك لاحلا هلوهجم

 ىلع ءالؤه نم نيمألاب هنعارب ىف فقنخي نأل زوجي نأ ىسفن : لاق
 هناف . مهنم ه٥هادعام ال نكاسملا ىلع هقىرفت قح ف هلعفي نأ هرمأي ام

 ٠ هل ىذلا هعضوم ىف هلعج دق هنآ هعم حصي ىتح هيزجي ال

 هب اذام توملا هرضح ىتح هموزل نم هب ام ىلع ىقب ناف : هل تلق
 ؟ هموي ق هلمعي نأ هرمأت

 مزال ىف هنكمأ نإ مزحلاو ، هردت نمل داهسنإ ىف هب ىصوي نإ : لاق
 ٠ هرضح ام ىتم هعم نوكبي ا ه ى ردب ال هناف هرخؤب ال نأ هاباصو

 ؟ هن افو دعب حصخغف هللا ه رمأ امك هت ابح ق هب ىصوأ ن اف : هل تلق

 نأ الا هلام لثم هذافنا ىف هثراولو ث هلام ى هللا قح نم وهف : لات

 هس ام ىلوآ هزاجأ نم لوق ىلع نوكينآ ىسعف ، عساولا نم اهجو صخي

 نم ل دع ا وذ هب مكحي مل هنآ حصف ىصوأ ن اك نانف : هل تلق

 ؟ هرف امكحي نآ نم هتوم دعب هذاتنال ديااق 6 نبملس ١

 مزاول نم امهمكح نأل ىظفح فق ريغلا نم هدجأ مل ناو معن : لاق
 هنأ ملعأ الو س هعخريف ادبآ لاح ىلع هليزي الو هعفدي ال توملاف هطرش

 هب ذخف هلدع لك رهظ ناف ، ىظفل نم ىعم هنبيبتف اذه ريغ هيف حصي

٠ هعدف الاو



 س ٢١٧

 نم هثارولو هل زوجيآ اري هي امكحف ماعطلا هيف زاج امو : هل تلق

 ؟ ارمت وآ ةرذ وآ آريعسش هقرفيف هريغ ىلا فلاخي نآ هدعب

 ءادغ نيكاسملا همعطآ ناو هزاوج ىلع لدام نيملسملا لوق ىفف : لاق

 ، اهنم عون ف هب ىصوي نآ الا هل زاج نيتلكأ ف سكعلا ىلعو ح ءاشعو
 نأ الا هقوف امل زوجيو ص هنود امب هثارول حصي ال هناف هلام ىف نوكيف

 ٠ هلاح ىف رخآ هجو نم معنال نوكيب

 نم وه سيل همارحا ىف وآ هباود نم هلتق ام ناك ناف : هل تلق

 ؟ هلعف امل ءازج هيغ ام همزلف ديص 1

 ال هناف ، هيلع ام ىدؤي نآ الا جاتحي ال هعاونأ ىف اذهف : لاق

 ىف فلتخي الام عضوم ىف هلعف نم هل عىزجم اهنود نم هودأو هل ةموكح

 لوق نم هب ام ىلع نوكي هلوخد ق ىآرلاف الاو ، همسا نع هبوجو
 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ى مكح ىف

 ؟ ال مآ ىه ضرفآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ةرابز ىف : هنمو
 ةكم لثم مرحي نآ ةرايزلا ىنعمل ااهلهآ ريغ نم ةنيدملا ىتأ نم ىلع لهو
 ىنربخآ ةرايزلا دارأ نم لوقيف اهيلا غلب نم لمعي فيكو اهلخدي نآ لبت

 اهنأو ضئارفلا نم اهنإ ال لوقأف ىلا مله كربخأ معن : لاق

 نع ثيدحلا ىفف ث لئاضفلا بلط ف لئاسنولا لجأ نم اهفرش ىلع ىه
 « ايح ىنراز نمك اتيم ىنراز نم » : لاق هنآ ملسو هبلع هلا ىلص ىبنلا
 ملو ث هسفن هفس نم ريغ هترايز نع عناوملا لاوزو ةردقلا مم بغريفأ

 هجح ىضقو جح نم هب رمؤي اميف هنآ الإ هظح نم هتاف دق امب لابب

 بغري الو ع ىبنلا ةرايزل برثي ىلا ليحرلاب هتردق عم ةكم نم ردايبو همتأف

هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق نمم نوكيف عنام ريغل اهكرتيف اهلضف نع



_ ٢١٨ 

 نم نوكي اذه ىلعو « ىنافج دقف ىنرزي ملو جح نم » : ملسو هيلع
 نوكي نآ هسفنل ىضر نم ء ءالبنلا نيلضافلا نم قحلاب دعيف ث ءالقعلا

 دعيف قمحلا نم نوكي نآ هب ىلوألا سيل وآ ءافجلا لهآ نم هللا لوسرل
 ءىش هلاب ف روصت ناف 6 ىفطصمل ا بح نمه ١ ولخ نيذلا ءالهجلا نم

 نأ دعب عناملا ، رازملا كرت ىلع راتخملا بح اعدا نمو ى هلاصول بحأ
 نأل هل ةقيقح ال وهف ءىش هسفن ٤ روصت ناف ٧. ب ذكلا ىن دأ هنآكف جح

 جعاول بلقلاب جيهي نآ نم دبالف ، هبل ءاديوس ف هبح رس جلو نم
 عم هب ضمهنتف هكرحت ىتح هناكرأ عيمج ىف اهراونآب ىرستف هناجيه

 ىف اعمط غلابلا دهجلابو ، ىعسلا ىف هدحو هحرس ىلع دجيخ ث ردقلا
 رازملا دعب ىلع لازي الف ؤ، هقوذ هل ذلب ىظحلا نأل « هفرش ىلع لاصولا

 ىتح هئاقل ىلا انتوشو ابح ى رافقلاو ىايفلا عطقيو ث رايدلا ف ددرتي

 ة هلوصو لبت هل عنام هكرد نع عطقي وأ هلومأم لين غلبيف هيلا ىمتني
 ناف 6 ا رانحم ٥رزب ملو جح نم هبحل ىوعدلا عديلف قحلا وه اذه

 ٠ رادلا هب تطش ناوص راوز هاوهي نمل بحملا

 ح هنيد نم ءىش ىف هل افلاخم ، هنيح ف نوكي نآ هترايز ىلع رذحيلو
 ىضتقمب لمعيف ث هليبس عبتيو س هراونآب عىضتسي نم هل بحملا ناف
 ىلع ةفلاخملا ناف ع ىهن الو رمآ ف لاح ىلع ادمع هغلاخي الف ث هراثآ

 6 ىلقلا ىعا ود نم اهنأل 6 ةدعابملل ةثدحملا بابسألا نم ةدناعملا ليبس

 ىضرب ا_ه ةاعارم اهما ود ق اطرش اهدوجو ىلع ةيحللا مزاول نمو

 ىلع رثؤيو هركي امب لمهيو ، ىضرب ام لمعيل ههركيو بوبحملا هب
 ٠ هنع هب ىضري الخ هه ركب ناك اذا ك هاضر هيف ام ٥اره

 لهج روصت ناو س هدادو لهآ نم سيلف اذه ىلع نكي مل نمو

 ةرايزلا ناف س هفالخ ىلع هنيد رمآ نم ءىش ق نوكي نآ رذحيلف ع هداؤف ف

 نم الو س اديدش اتقم الإ هبر نم هديزت الو س هرمأ نم اذه ىلع هل
 لتاع هللا لوسر نم ىيحتسي الوآ ث اديعب ادعب الإ هبرقو لوسرلا ةعافش
لهأل اثاريم هكرت امو ث هتايح ىف هيلعو هب ام فالخ ىلع هاقلي نأ



٢١٩ 

 عابتا ناف س هنم ىيحتسبب نآ هللااو ىلب ث هتافو دعب هتمآ نم ىقتلا

 ءاضرل هللا ىلا ةليسو هلك هب ىتأ ام عيمجب لعلاو هبحو ىبنلا
 هقح ف بجاولا نمو ث اقدص دوبعملاو اقح بولطملا وهف ث هريغ ال

 ٠ هبونذ عيمج نم هلللا ىللا بوتيف ث هيلا ىعجرلا قدصي نآ هبلع

 جليف ، بلطلا ف حلبو هبوءد ىتح لاح لك ىف لوسرلا عبتيو
 ح هوجو ىف هللز نع حفصلا بوث هوفعب هيلا لبسي نأ هدوجو نم ىسعل
 لوخدلا دنعو ، جحلا لبق هبويع روهظ نع هل ةرفغملا رتس هيلع لدسيف
 ىف نوكي سجر لك نم رهظي نأ ف دهتجيو هجح ىضقي نآ دعبو س هيف
 ءىضتف قحلل صلختو ، هرادكأ لاح ىلع بهذت ىتح س سفنلا وأ بلقلا
 حلصيف همآ هتدلو مويك بونذلا عيمج نم ارهاط ريصيو ث هراونأ
 هبرق دوجول هل حصتفقرايزلل حلصيو ىلاعت قحلا ةمدخل قلخلا نم
 ىلع ىلصيو ىضميغف ث ةنيدملا ىلإ ةرايزلا بلط ىف ةكم نم جرخيف س اهدنعو
 ىتح هيلع ةالصلا نم هقيرط ف رثكيف ، ملسف هيلع هللا ىلص ىبنلا
 . اهناطيحو اهراجشأو اهناردج ىأرو ةنيدملا نم ىند اذإ

 ناك ام )ل ى ميجرلا ناطيسلا! نم هللاب ذوعآ : لوقي نآ هل ىغبنيف
 هللا لوسر نع اوفلختي نآ بارعألا نم ,مهلوح نمو ةنيدملا لهأل
 بصن الو امظ مهبيصي ال مهنأب كلذ هسفن نع مهسفنأب نوبغري الو
 نولاني الو رافكلا ظيغي .ائطوم نوئطي الو هللا ليبس ىف ةصمخم الو

 وع نينسحملا رجآ عيضي ال هللا نا حلاص لمع هب مهل بتك الإ البن ودع نم
 مهل بتك الإ ايداو نوعطقي الو ةريبك الو ةريغص ةقفن نوقفني الو
 ىذلا كدلب اذه نا مهللا ( نولمعي اوناك ام نسحأ هللا مهيزجيل
 دقو س ىوثم هنامم دعب هل هتلعجو ىوأم هتايح ق كلوسرل هترتخأ

 ىنقفوو ث ىدارم ىنطعأف ىبر تنأ ىنع كاضرل ابلط هترايزل هيلا تئج
 نم ةدقع للحاو ، ىرمآ ىل رسيو ء ئردص ىل حرشاو % ىدادسىل

 ، ىنم اهلبقتو ى هترايز قح بجاو ءادآ ىلع ىنعآو س ىرس ناسل

ىدؤي لمعب لك نمو رادلا هذه ف ىليو ءوس نم ةياقو ىل هلعجاو



_ ٢٢٠ 

 هنع ىفخي الو 6 ىلاب هرمضآأ امو ىلامعآ ملعي نم اي ك راويل راد ىلا

 ٠ ليكولا معنو ىبسح ثنآأ ‘ ٢ نم ءىش

 غ هللا ليبس فو ث هللا مساب : لوقيف اهلخدي نأ دارأ اذاف
 هدحت الل ىنقفو مهللا ملسو 7 هللا ىلص هللا لوسر ةلم ىلعو

 ٠ ميرك اي ىلوثلاو ةرخآلا ىف ىنيفاعو ى ىضرتو

 لوسر مكءاج دقل ) : اهككس نيب آرقي نآ رمؤيف اهخد اذاف

 دع ميحر فوءر نينمؤملاب مكبلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم

 شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلا ال هلللا ىبسح لقف ولوت ناغ
 هسفن ف رعشيف ث ىبنلا ركذ هبلق ىف رضحي نأ هل ىغبنيو ( ميظعلا
 اطي راصو اهيلا غلب ىتلا عضاوملاو ، كلاسملا كلتو ، عاقبلا كلت نأ
 © هللا لوسر مادنآ 9 ىه هيلع هللاا نمب اهيف كلسيو ؤ اهيلع

 اهقرط ىف هتايح مايآ ددرت ىلع ىشمي ناك فيك هنأ هبلق ىف لثميو
 ا_هيف ىشمي ىتح هحراوج عضختف هبلت عشخي نآ ىسع ث اهعاقبو

 .دجسملا باب نم هلوخد دنع اميس ال ص هبر نم ةنيكسو راقو ىلع عضا وتب

 ، قلخلا لضفأ نفدل قحلا اهراتخا ىتلا ةكرابملا ةضورلا كلت ىلا
 ٠ هبدأ ىف هب ىلوأ هناف

 ءاملاب لستغي نأ ةرايزلا دارأ امهم رمؤيف هل بحتسي اممو
 ىتأبف ڵ بيطتيو اضوتيف س ةرهاطلا هبايث رخفأ سبليو ث هيلع ردق نا
 ىذلاو ث امارحا ةرايزلا ىنعمل نيملسملا لوق ىف هيلع نأ ملعأ الو دجسملا
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآل اميظعت هانركذ دق ام هب رمؤب

 مدقملا ةيآلا هذه بالا ىلع ىلت دجسملا لخدي نأ دارأ اذاو

 ءىش ىلا تافتلا اهل سيل ةمه عمجف 6 بلق روضح ىلع لخدف اهركذ

 هيلا ىننا اذإ و ؤ ربقملا ىوس هدصق ىق هريغ الو دحأ ىلع ميلست نم

 ىلص ، هللا لوسر هجو ءاقلت نوكتو ص هيلع هلابقإ ىفف ةلبقلا ريدتسا

“« هسسأ ر دنع ىتلا ةنا وطسألاب رسيالا هبكنم قصليغ 0 ، ملسو هيلع هللا



٢٢١ 

 ىف ىذلا ليدنقلا نوكي ام .ردق اليلق رخآتيو ث هلبقيف نكرلا ملتسبو
 . هيلا ىنميلا هديب ريشيخ ع هسأر ىلع ةلبقلا

 هللا ىنب اي كيلع مالسلا ث هللا لوسر اي كيلع مالسلا : لوقيف
 مالسلا ث هللا ىفص اي كيلع مالسلا ة هللا ىلو اي كيلع مالسلا
 ةوفص اي كيلع مالسلا ث هللا بيبح اي كيلع مالسلا ث هللا نيمأ اي كيلع
 مالسلا ، مساقلا ابآ اي كيلع مالسلا ث هللا ةريخ ابب كيلع مالسلا 2 هللا
 ة ريشب اي كيلع مالسلا ث دمحم اي كيلع مالسلا ، دمحأ اي كيلع
 ء رهطم اي كيلع مالسل ا ے رهاط اي كيلع مالسلا ص ريذن اي كيلع مالسىللا

 كيلع مالسلا ث ربلا حتاف اي كيلع مالسلا ، ريخلا دئاق اي كيلع مالسلا
 مركأ اي كيلع مالسلا ء ةمألا ىداه اب كيلع مالسلا 6 ةمحرلا ىبن اب

 كيلع مالسلا ڵ نيلسرملا ديس اي كيلع مالسلا 6٧ نيعمجأ مدآ دلو

 كيلع مالسلا ، نيلجحملا رغلا دئاق اي كيلع مالسلا ث نييبنلا متاخ اي

 كتاجوزو ث نيبيطلا كباحصآ ىلعو ع هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيآ ابب
 كنأو ، هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشآ انأ نينمؤملا تاهمأ
 هب تئج ام نآو ؤ، هيفصو هقلخ نم هتريخو هيبنو هلوسرو هدبع
 ث اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلملا نآو س الصخمو اامجم هللا نم قحلا وهف

 ء ةنامگا تيدأو ث ةلاسرلا تغلب كنآاو ، روبقلا ىف نم ثعيي هللا نآو

 كير رماب تعدصو كتمأ تيدهو ڵ\ كودع تدهاجو ث ةمألا تحصنو

 ىلعو ى اتيمو ايح كيلع هللا ىلص ث نيقيلا كاتأ ىتح كرمآ امك هتدبعو

 بدطآو لضفأ هللا كازجؤ ث نيرهاطلا كباحصآو ث نيبيطلا كتيب لهأ

 نسحاب كركذو س هتمآ نع الوسرو ى هموق نع ايبن ىزاج ام لمكأو

 . مظعو فرشو مركر لضفو كرابو ملسو ث نوركاذلا هب ركذي ام

 هيلع هللا ىلص ههجو ه اجن طئاحلا ىلع ههجو لعجيف مدقتب مث

 نم كتئج نالف نب نالخ انآ ث هللا لوسر ايب كيلع مالسلا لوقيو ، ملسو
 ىدر ىلا كم اعفشتسمو 6 كردلع املسسمو كل ارا ز اذك دلم نم اذك ضرأ

ىنمصعيو ، ىبويع ىل رتسيو ىبونذ ىل رفغيو ڵ ئرزو ىنع طحي نأ



٢٢٢ 

». .. 

 هقلخ نم دحآ ىلا الو ، ىسفن ىل ىنلكي الو ء ئرمع نم ىقب اميف

 كيلع هللا ىلص ئ نيدلا موب ىعيفش نكو 6 رثكأ الو لقأ الو ك نع ةفرط

 ٠ ملسو

 كيلع مالسلا : لوقيف قرشملا ىلي امم هنيمي نع اليلق رخأتي مث
 7 مالسلا 6 هتاكريو هللا ةمحرو كرلع مالسلا ء هللا لوسر اي

 ٠ كيعيجضو كيسينأاو كيريسثمو كيبحاص ىلعو

 رادم ف لولا هرخأت عم نوكي ىتح اليلق هنيميب نع رخأتي مث
 بكنم اذحب هسآر ناف ، هنع هللا ىضر ركب ىبآ ىلع ملسيف  عارذ

 لوسر ةفيلخ ايب كيلع مالسلا : لوقيغ ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر
 © نامثع نب هللا دبع ام كيلع مالسلا قيدصلا ركي ايأ اي كيلع مالسلا ث هللا

 ح راختفالا خيش اي كيلع مالسلا ع ةفاخق ىبأ نبا قيتع اي كيلع مالسلا
 ةمحرو خيسشلا اهيآ كيلع مالسلا ث راغلا ف بحاصلاو ، راتولا ندعمو
 . هنتاكريو هللا

 ء هنع هللا ىضر رمع ىلع ملسيف ، عارذ ردقب اليلق رخأتي مث
 ريمأ اي كيلع مالسلا : لوقيف قيحصلا ركب ىبآ بكنم ءاذحب هسآر ناف
 ح باطخلا نب رمع اي كيلع مالسلا ، صفح ابآ اي كيلع مالسلا ، نينمؤلا
 هللا لوسر ىريزو اي امكيلع مالسلا ، قورافلا اهيآ كيلع مالسلا

 لدعلاب هنمآ ىف نيمئاقلاو ء هتابح ف نيدلا رمأب مايقلا ىلع هل نينواعملا و

 مالسلا ء هراتم ناكلستو ث هتنسب نالمعتو ح هراثآ نابيفتقت ح هتاغو ق

 نعو انع هللا مكازج ، هتاكربو هلا ةمحرو مالسالا ىخيش اي امكيلع

 ٠ هنيد ىلع ىبن ءارزو ىزاج ام مالسالا نعاو امكيين

 فلخ هلادب ام ىلصيف ث مالسلا هيلع ىبنلا ماقم ىلا مدقتي مث
 رسيألا هبكنمو ء اهيلت ىتلا مادق هيدي نيب اهلعجيف ث ةنتاخملا ةناوطسا

 موقي نآ رمؤيف ث هتالص نم غ رف امهمو ع اهنع آزراب هللا لوسر ربق ىلبي امم
 دمحيق ث ىنميلا هديب ةلخادلا ةنامرلا ذخأبو ث ربنملاب نميألا هبكنم قصليف

ملسو هيع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصيو ث لهأ هل .وه امب هيلع ىنثبو هللا



_ ٢٢٣ 

 ىلع كنيمآو كيبفصو كلوسرو كيبنو كدبع دمحم ىلع لص مهلل ا : لوقيف

 لهآو كلسرو كئايبنآ نم دحآ ىلع تيلص ام لضفأ س كتلخ نم كتنريخو ، كيحو

 حون ىلع تملس امك & دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ملسو س كيلع ةماركلا

 ميها ربإ ىلع تكراب امك س دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ص نيملاعلا ق

 ٠ ةالصلا نم اذه وحنو ديجم ديمح كنإ ث نيملاعلا ىف ميهاربإ لآ ىلعو

 جئاوصلا نم هلادب ام اهدعب هلاسيو اهنم رثكي نأ هل ىنبنيو
 وآ كتلاس ىل ىح لك مهللا : لوقيف اذه لثمب هلاس متخيو س اهلك

 هربقو & بيطلا كيبن قحي كلأسأ ف اهملعآ مل وآ اهتملع كل؟سآ مل

 اهريغص ث اهريثكو اهليلق ، اهلك ىجئاوح حاجن ىلوتت نآ ڵ كرابملا

 ٠ نيمحارلا محرأ ابو ع نيمركألا مركأ اي ص اهريبكو

 صقن وأ ميلستلا ىف وآ اهيغ دازف هتالص ف اذه ريغب ىتآ نو

 زوجيال ىتح ع لصلا ىف ءىشب دودحم الو تقؤم ريغ ءىنت هناف سأب الف اهنم

 لوسر دجسم ف عوكرلا نمو اهنم رثكي نآ هل ىغبني نكلو ص هريغ هيغ
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ىفف ث ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا

 هاوس اميف ةالص فلآ لدعت اذه ىدجسم ىف ةالصلا » : لاق هنأ

 لدعت مارحلا دجسملا ىف ةالصلاو « مارحلا تيبلا لضفألاو دجاسملا نم
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم ق ةالص ةئام

 ناو عاطتسا نم ىبنلا ىلع ةالصلا نمو اهنم رثكي نآ هل ىغبنيف
 ىفف ثالث نهو ث هب رمؤي امم وهف ةروطسألا فلخ موب لك ىلصي نآ ردق
 امم اهيلي ىتلا فلخ ىناثلا مويلا فاو ، ةقلحملا فلاخ ىلصي لولا مويلا
 ىتلا ءارو ىلصيف ثلاثلا مويلا فو ث ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا ربق ىلب
 جئاو وحلا نم هلا دب امي ا ةالصلا نم غارفلا دعيو 6 ماقملا فلخ ىه

 ح ملسو هيلع هلل ١ ىاص ىبنلا ىلع ةالصلاب منخيو س ها رخآو ٥ ايند رمألا

 ام وهف نهموص ىلع ردق نم 0 ةعمجلا و سيمخلاو ءاعبرا قفاو ناو

 ىبنلا نيآ ميها ريإ ةرايزل عيقبلا ىتأي ن رآ ىلع ردق ناو 6 هل بحتسي

ىوذ نم مهريغ و ةيفصو هتمعو ح سابعلا همعو ءارهزلا ةمطاف هتنباو



٢٢٤ 

 برشيو سرلا رئب رمي نم اضونتيو ‘ اهيرتق نمم مالسالا ق ةقياسنلا لئاضفلا

 ٠ اهيف دجاسملا نم امهريغو ءابق دجسمو حتفلا ءاذحب ىلصيو ع اهئام نم

 هيلع هللا ىلص ىبنلا دجسم ف حبصلا ىلصي نأ دعب كلذ لعف ناف

 الئل ردق نإ هريغ ىف لوسرلا دجسمب رهظلا ىلصيف هدعب عجرو ملسو

 ىلص ىبنلا ىلع ملسيو الا دجسملا ىتأي الو هيف تاولصلا نم ءىنث هتوفي

 امهنع هللا ىضر رمع ىلعو ض ايناث ركب ىبأ ىلعو الوأ ، ملسو هيلع هللا
 ٠ امئات ةنيدملاب مادام اثلات

 رمؤيف اهنم جرخيف اهنع رفاسي نأ دارأو عوجرلا ىلع مزع اذاو
 اميظعت هل بحتسي امم هنكلو مزالب سيلو ع ءاملاب رتغي نأ ةنكملا عم

 ىلص ىبنلا ىلع هميلست ف هعادول لمعيف « دجسملا ىت أب مث ء هللا لوسر رمذل

 6 همودقل ةرايزلا ىف لعف ام لتم رمعو .ركي . ا ّ ملسو هبلع هلملا

 نع هرخأت نم عجري نآ رمؤي هيريزو ىلعو هيلع ملسي نآ دعب هنآ الا

 رمعو ركب ىبآ ىلع ميلستلا ىنعمل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا سأر هاذح
 نيبت ةلبقلا لبقتسم مالسلا هيلع هسآر ىلع موقيف ث امهنع هللا امهمحر

 ىلص ىبنلا ىلع ىلصيو ث هيلع ىنثيو هللا دمحيف ، ةناوطسألاو ربقلا

 ذإ مهنأ اولو ) : قحما كلوقو لوقت كنإ مهللا لوتيو ملسو هيلع هللا
 اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ

 كيدي نيب نحن اهف س كرمأ انعطآو كلوق انعمس دق ( اميحر اباوت هللا
 ء اناياطخب نيفرتعم ث انبونذب نيرقم انسفنأ نيملاظ كتيب ىلا انئج دق
 طحت نآ كيلا هب معفشتسنف ع انللز نم نيبئات ، انم ناك ام ىلع نيمدان

 عفسشو س انتائيس انع رفكو انيلع بتف ع انرا زوأ نم انروهظ لقثآ ام انع
 ٠ كيلا انده انإ كدنع هتلزنمب انعفراو ث هتلم ىلع انفوتو انيف اذه كيبن

 ق لعجت الو ئ ناميالاب انوتيس نيذلا اننااوخإلو انل رغغا مهنلا

 بابلا ىلا ىهتنا اذاو ‘ ميحر فوعر كنا انير . اونمآ نيذلل الغ انبولق

لآ ىلعو » ىبنلا دمحم ىلع لص مهللا : لوقيف ىرسيلا مدق جرخيل



٢٢٥ 

 مهلل ا ى كيبن ربقب ىنم دهعلا .رخآ اذه لعجت :الو س ىمألا لوسرلا دمحم

 ء ىنيد ف ةمالسلا ىنقزراو س ىرفس ىف ىنبحصاو س ىرزو ىنع طح

 ٠ نيمحارلا محرأ اي . نيمل اسن ىلهآ ىق املاس ىعاوجر ىل رسيو ؤ ىلامو ىسفنو

 ثيدحلا ىف ىوري ام لوقي نأ هعوجر ف هل ىغبنبف ىضم جرخ اذاف

 هريغ وأ جح وأ اوزغ نم لفق اذا ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال » : لوقي اثالث ضرألا نم فرس ىلع ربكب

 هديب تومي ال مئاد ىح وهو تيميو ىيحي س دمحلا هلو كلملا هل ى هل

 ء نودجاس نودباع س نوبئات نوييآ ص .ريدق ءىش لك ىلع وهو ص ريخلا
 لكو ، هدحو بازحألا مزهو ، هدبع رصنو ؤ، هدعو قدص نودماح انبرل
 ٠ نوعجرت هيلإو كلملا هل ۔ ههجو الا كلاه ءىش

 هدمح ىلع جنيو هركذب جهلي نأ هقيرط ىف هعوجر ىلع هل ىغبنيو
 رظنو اهيلع فرشأو ء هدالب مدق اذا ىنح كلذ ىلع لازي الو س هركسنو

 ىنفوتو ص انسح اقزر اهيف ىنقزراو ى ارارق ىل اهلعجا مهللا : لوقيق اهيلا
 ٠ نيدلا موي ىنزخت الو ع نيحلاصلاب ىنتحلأاو ، املسم

 هلل هيف عكريف دجسملا ىتأي نآ هل ىغبنيف اهب لزنو اهيلا غلب اذاف
 ء نيلاس انغلب ىذلا نيملاعلا بر هلل دمحلا : لوقيف هغارف ىلعو ص ىلاعت

 نبدل مايقلا ىلع ىنوتقو ، رمعملا نم ىنرصبو س ىده كنم ىندز مهللا

 مث ء ميرك اد كنم الا ء ىش لك نم { ميلس فبفلقي كاقلأ ىتح { مالسإلا

 ٠ ابوح انيلع رداغي الآ انبر ىلا ابوت ابوت : لوقيف لخد اذاف هلزنم ىلا ىضمي

 ةضيرفآأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربقل ةرايزلا ىف اضيأ : هنمو

 ؟ ال مآ

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ١٥ م )
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 مالسالا ىف لئاضفلا نم اهنكلو ، ضئارفلا نم ال اهيف ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ىف ىدنع اميف لئاسولا عاونأ نم هبلع ردق امب اهماار نم

 ؟ ال مآ هم رومأمل ١ نم ىه .امو : هل كلق

 عم اهعدي نآ جحي نمل ىغبني الف س رجآ نم اهب ام ةرثكل معن : لاق
 ٠ افجلا عاونأ نم ىفطصملا قح ىف هناف ، رذعل الا اهكرتل اراتخم ةردقلا

 ؟ ال مآ اميومع هراز نم لكل رجألاف : هل تلق

 ام ىلع تومي ىتح هنيد ىلع نوكي نل صوصخلا ىلع وهف : لاق

 ٠ هنيد ىلع رصأو ص هبرل ىصع نمل رجأ الف الاو ي ةنيز نم هب

 ؟ ال مآ ةرمعلاو جحلا عم اهل مرحي لهف : هل تلق

 ٠ امالم ىلوب نآ دمعل اب هك ر ات هي قحنسيف اما رحإ اهل نآ ملعآ ا : ل انت

 ؟ هلبق نم مآ جحلا دعب نم ىه لهو : هل تلق

 ناف ، هدعب نم نوكت نآ جح نا رانخملا ىف اهب ام ىلوآف : لاق

 . رارطضال نكت مل ناو س اهميدقت ىف هيلع مول الو هل زاج هلبقت نم اهلعف

 عنميف ؤ هيف ىدؤت تنو اهل سيل نامز لك ىف ىه لهاو : هل تلق

 ؟ ناوآب هريغ ىف نوكت نآ نم

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعآ الو ، كلذك ىه ت معن : لاق

 ؟ اهنم مزلأ اوه ام هرضح ن اف : هل تلق

 هنود ام !وآ هتتاوف نم افوخ قحلا ىف هب آديب نآ قحألا وهف : لان

٠ هريخآت ىلع همدقت ق دئا ز لذضغفل > ريخ نم
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 ؟ اهب ىنفرع اهسفن ى ىه امو : هل تلت

 هيبحاص ىلعو ث طئاحلا ءارو نم هبلع ميلستو ةالص الا ىه نإ : لاق

 ةلاسرلاب هلو ث ةينادحولاب هلل ةداهسنو س امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىبآ

 مم { رانلا نم ةاجنو س بونذ نارفغو ث رازلوآ طحو س ةعافش لاؤسو

 . اهب هترايز متتخي نيتعكر ةالص

 ؟ هلاهتباو هعرضتو هلاؤسو هميلست ىف صقن وأ داز ناف : هل تلق

 . هتود امب حصي ال ءىنب دودحم ريغ هناف اهيف هرضي ال نأ : لاق

 ٠ هازجأف هل زاج ع هلاح ىف ىلصف ملس ام فيك لب

 ؟ منامل ال ع وكرب اهمتخي مل ناف : هل تلق

 اهب هما ر نمل مظعأ هناف رومأم ا عمجب ىتأب نأ هل ى ذلايىف : لاق

 ٠ داسف ىلا اهيف هب غليي الف هدانعل ال هكرت ناف س روجألا نم

 نم ةلماك ةراهط ىلع هترايز ف نوكي نآ هب رمؤي ىذلاف : هل تلق

 ؟ هبايثو هندب

 نمو ص ملسنو هيلع هللا ىلص هنل ا لوسر نآسشثل اميظعت ، معن : لاق

 ٠ هللا امهمحر هيريزول هدعب

 ٠ هل حصي ءوضو ىلع ال هراز ناف : هل تلق

 غليب نأ همثإ نم نوكي نأ امآف :اهمامتب ءافولا نع صقنلا وهف لاق
 نمل هتاقحتسا مدع مم 6 اهماكحأ ق كلذك هملعآ الف اهداسف ىلا هب

 ٠ كلذب هرمآ نمل وأ 6 هراز

؟ ال مآ هرذعل هنع ريغلا اهيف ىزجيآ هغولب ىلع ردقي مل ناف : هل تلق



_ ٢٢٨ 

 نم اهلعجي نأ هل ىجرب هللاو 6 هرمأو هبأر نع ناك نا معن : لات

 ٠ كلذ لهأ نم ال نوكي نأ الا هرجأ

 ؟ هتافو دعب الا هل سيلو ع هتايح ف هنع روزي نأ هريغلو : هل تلق

 .رفغتسي ال هنآ الا لاح ىلع اهزاوج نم عنمي ام ىل هجوتي ال : لاق

 لهأ ريغل هب ىعدي نأ هل زوجي ال امي هل اوعدي الو هال ونب ال نمل

 ؟ ةيالولا

 هيلع الو س ةبالوب هل مكحي ال نل لاح ف ناك ناف : هل تلق
 ؟ هلاح ف ةوادعب

 ىف هريغ ال هيف هجولا وه هل هزاوج نم عنملاو لوهجملا وهف : لاق
 . هيلع مرحي ال نأ ىسعف ع هاعد ىف ةطيرشما ىلع نوكي نآ الإا ص لوقلا

 ؟ هلعف وآ هلوق نم هيلع رهظ امب ةنوخلا نم ناك ناف : هل تلق

 هب ىعدي نآ زوجي ال نم ءىنب هل وعدي ال نأ هب ام ىرحأف : لاق
 ٠ لاح ىلع ةرخآلاو ايندلا رمأ نم هلخم

 ؟ هنوم دعب كل اهلا نع ر ١ زيف : هل تلق

 دق ام ىنعم 2 ىهف الا و س هلام ىف اهب ىصو نا معن : لانت

 ٠ هيلا ى دهآف اذه وحن نم هيلع هب عوطت

 ؟ كلذك اهب ةييصلولا عم هثلث ف ىهف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعآ الو ةلفان اهنإ ح معن : لاتق

 ؟ال مآ اه ذخأي نمل ةزئاج ةرايزلا ىلع ةرخآلاف : هل تلق

نأ ىنبجعيو ث اهزاوج ف فالتخالا ىنعم اهقحلي نآ ىسعف : لاق



٢٢٩ 

 الو نيد ى هنع اهلمعي نم ىلع بجاولا نم ال اهنل مارحلا نم نوكت ال
 ٠ لاح ىلع مالسالا ٢ ىآر

 ؟أال مآ هلعف ام رجآ هريغل اهلمعي نملو : هل تلق
 ىه نمل ةناعالا نم هاون ام رجأ هللا نم هل نوكي نأ ىسعف : لاق

 ام رجآ هل ىه نملو هل نوكي ال اهرجأ ىف رخآ لوق ىلع زوجيو ص هل
 ق جحل ١ تهيسشأ ىه ن ا ه ذخآ ام هل نوكم نآ رخآ ل وق ىلع و ؤ هل ذب

 ٠ كل ذك اهيف س ايقل ١ حصف 6 ١ 'ذه

 اهذخأيأ هلاح ىف هالوتي ال نم ةلزنم ف هل ىه نم ناك ناف : هل تلق
 ؟ هلام نم هيلإ ىدؤت ةرجأب هل

 ال نآ هلامعآ نم اذه لثم ىف اهزاجأ نم لوت ىلع ىنبجعيف : لاق

 ىلع هزااوج عضوم ف هلثمل زاج امل الا هل وعدي ال نآ طرش ىلع الا نوكي
 ناو ث هل سيل ام ىنثتسي الف الاو هلدعل لاح ىلع حيبأ ام وآ س ةطيرشلا

 مزاللا نم ال هنأل ، هنود امب هل حصي نأ ىسعف طرش ىلع ال اهذخأ
 ٠ هيلع طرشي ملام اهيف

 ريغل هب ىعدي نأ زوجي ال امب :وعدي نآ طرشب اهذخأ ناف : هل تلق
 ؟ ءايلوألا

 ىصاعم نم ءىشب هلمع ىلع هل زوجب فيكف هنايصع نم وهف : لاق
 ٠ كلذ ىرأ ال ىنا ت هنامز ف ارجآ هللا

 هلمعي نأ هل زاج ام رادتم ةرجألا نم هل نوكي سيل وأ : هل تلت .
 ؟ ال مآ اهنم

 اهنأك لاح ىلع اهيف زوجي ال ال طرشلا نم اهب ام ىلع رهف : لاق

 ق هت و هتعاط نم نوكي نآ حصي ىنآف . دحااولا لمعلا ىنعم ق

  

هكرت ناو ڵ هبر ىصع دقف هل لحب ال اام ىلا طورشلاب فقو ناف اهدقع



٢٣٠ 

 اهمتي مل اذه ىلع هنأكف هلمعي ملغ ، هيلع طرسث دق هنأل ناخف اهب لحأ

 هل نوكيف اذه ىلعو ، ىزجتنلا لبقت نأ ةرايزلا هذه ىف رخآ لوق ىلعو
 ةدحاو ةدنع ىف ناك ناو ، لصألا ىف هازجأف هلمعي نأ هل زاج ام رادقم
 لطابلا طرش نم هءارو ام هلطيي الئل ، لدعلا ىف هب ام ىلوأ قحلاف
 حص ناف ، هفرعاف لاح ىلع هيف جلي ال هناف س اذه ى هيلع لخدأ

 هل الو هيلع ليلد الام كنع عدف الاو ، نالوق امهف رظن وآ هيلع لدي رثأل

 ٠ ناهرب

 ؟ هيلع هطرش نم اذه ىلع هب هل اعد ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىآرلا نم ىضم اهم ىلع وهف : لاق

 ؟ هيف طرش نع ال كلذ نم هب هل اعد ام ناك ناف : هل تلق

 امب هاعد ىف اصع ناو س اهلك هل ناوكي نأ ةرجألا ىف ىسعف : لاق

 دقو ث هلعف نمل ةدابزلااف ىزجم هنود ام نأل ث هب لطبي الف هل سيل

 ٠ كلذ ىف طرستل ال هل سيل امب دازف هب ىتأ

 ؟ هيلع ملسف هيل ١ ىتآ نمل حصت هريغل ة ر ام زل اف : هل تلق

 . رثألا ىف ااذه ةحص ىلع لدب ام الا رظنلا ف سيلو ث اذكه : لات

 جحل ىلع اهم .. ل 4 ر و ٠. ٠ ر ر ٥ . هل تلق

 ناف ئ امابحتسا جحلا مدقي نآ رمؤي هب ىذلا نأ ريغ > معن : لاق

 ٠ كلذ نم عنمي طورشل الا زاج امهنيب ام سكع

 ؟ دحاول امهنم لك نوكب نآ امهيف زوجي ةرايزلاو جحلاف : هل تلق

٠ كلذ زاوج نم عنمي ام دجأ ال : لاق



_ ٢٣١ 

 عضوم نوكم نيأف : هل كات ١ ؟ اهلمعل ةعنل

 لهج ناف ث دجسملا جلي نآ لبق بابلا نود اهيبوني نآ ليق دت : لاق
 ك انه اه دقعب ىنح عمج ر ىسن وأ ٠

 ؟ هدعب نم هقوف ام وآ هلزنم ف اها ون ناف : هل تلق

 ربغ ىل ا:و ك اه .وس ام ىلل ١ اهنع عج رب مل ام هتين ىلع وهف : لاق

7 
 ٠ ع ىس

 ارارم موبلا ىف ناك ولو اهريغب ىتأيف عجريب نأ هلآ راز ناف : هل تلق

 ؟ هد_۔ع

 ٠ كلذ ىف هل نإ ليق دق ى معن : لاق

 ؟ نهنم ةدحاو لكب ج رخي نبأ نمو : هل تلق

 ام مبتيلف الاو عقو هيف طرشلا ثيح نم نوكي نأ ىسعف : لاق
 ٠ كلذ ىف ساانلا هبلع

 دقع ق امهالكو ح ةرايزلا كرت جح اماو دحلا:ولا: ناك ناف : هل تلق

 ء اهكرت ىف حصي رذعل نوكي نآ الا هل ءىش ال هنا ليق دق : لاق
 ٠ كلذك وهف الا و

 نوكي ام .وآ ح هسبح ودع وآ 6ڵك هعنم ضرمل زجع ناف : هل تلق

 ؟ اذه وحن نم

 ٠ كلذ هنكمأ ىتم اهراز عناملا كاز اذاف لاحلا فف هرذع نم وهف : لاق

؟ رخآ ماع ىف ناك ناف : هل تلق



 ۔ ٢٣٢

 ٠ كلذ نم عنمي طرىشل الا معن : لاق

 ؟ اهئادأل هريغ رجؤي نأ هل زوجيف : هل تلت

 اهيلع ةردقلا نم هسايإ عضوم ف نوكي نأ الا هل زوجي ال : لاق
 نع الا هزاوج نم عنمب نآ رخآ لوق ىلع زوجيو س هل نوكي نأ ىسعف
 ٠ كلذ ىف رمألا نم ىأر

 ه_لكآ اه روزب نأ ىلع وأ اهنب دأت ىلع طرشل ١ عقلو ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ ءاوس

 اهلمعي نم رجؤي نآ هلام نم هل زاجآف امهنيب قرفلاب ليق دق : لاق
 اهروزي نأ ىلع نوكي ام عضوم فق هزجي ملو اهتيدأت ىلع هعوقو عضوم ف
 ٠ هريغ ىلا اهعفدي نأ هل سيلف ، اذه ىلع هسفن اهمزلآ دق هنأل

 ؟ متي وآ واولاب اهفطع اوآ روزيف جحي نآ ىلع ناك ناف : هل تلق

 ىف واولا نآ الا هسفنب هيف مونب نأ هيلع ام عضوم ف وهف : لات
 اهيق ام رهظأ قف ىضتقت ال امهنيب امل ةكرشلا نم اهب ام ىلع فطعلا

 امهيف ريخأتلاو ميدقتل ا زالوج نم عنمي الف 0 اهلمع ىف اييترت لوقلا نم

 اذه ىلع مثإ الو ءاغلا سينو ، كلذك وهف الاو عنملا ىلع لدت ةنيرقل ال
 ىلع مثو لاصتا ى ءافلا نكن لاح ىلع بيترتلا امهنم لك ىختقم نم نأل
 وأ هلباقت ام مزليف همزلي ام ، كلانه نوكي نأ الا لاصفنال اهنم سكعلا
 هل دبالف الاو ةنانئمطالا ىف ىنعم وآ مكحلا ىف اظفل امهنم لك عم هزيجي
 عضوم ىف رخآ ماع ىللا اهريخآت الب امهعم ةرايزلا ىلع جحلا مدقي نآ نم
 زاج ث هماع ف هل ةعبات هرثأ ىلع نوكت نأ مث امهبام ىلوآ ناف امهلاصتا

 اذه ناف ث امهلاصفنا عضوم ىلا ىجرتلا ىلع نوكت نأل اهيف
 هل زاج اهريخأت زاوج عضوم ىف امهنيب ام عبات ناو ت هلبق ام ريغ

 ح هريغ ىلإ فلاخي الف ماع وآ رهس وأ موي ىف هدعب نم نوكي نآ طرشل ال
٠ كلذك ىهف الاو امهتعباتم نم منم ناو



_ ٢٢٣٢٣ 

 ٠ هل سيل ام ىتآ دق هنأل هل ءىش ال : لاق

 نم زيجأو ث هل سيلام عضوم اف اهئادأ ىلع هريغ رجآ ناف : هل تلق
 ؟ اذه ىف لوقلا ام الوأ هل همتأف هرجأتسا دق

 ٥ رجأتسا ام هريجأل هيلعف ال ا:و زاج هل همتآ ن ا هنا ليق دق : ل انت

 ٠ هل ء ىش ال و ؤ هي

 ؟ ال مآ هل همتي نآ كلاهلا ىصولو : هل تلق

 ٠ كلذ ف هب ىصوأ ام ةفلاخم ىلع نوكبي نأ الا معن : لاق

 هفلاخ دق هنأل اهيللع ارجأ هبدطعي نآ ىلاو اهب ىصوأ ناف : هل تلق

 ؟ كلاهلا نع ىزجيآ

 ٠ كلذ ف ىص وملل افلاخم نوكي نأ الا هنع ىزجب نآ ىسعف : لاق

 امهيف ةرجألا و هروزي الو هنع جحي ام دعب نم تام ناف : هل تلق

 ؟ ةدحاو

 ٠ هل ءىش الف الا و اهيدؤي نآ هثرااو ىلع نا رخآ لوق قو 6 هرمأ

 ىف هنآ الا هل ناك وآ ، ةثرولا نم دحأ هل نكي مل ناف : هل تلق
 ؟ ٥ رمأ كلمم ال نم ل اح

 ذخأل اهئادآ ى حالصلا ىأر ناف هماقم ىف ليكولا وآ ىصولاف : لاق

 الاو س ةحلصم نم هيف امل اهلمعي نم رجأتسي نآ زاج اهلامكب ةرجألا
ام عضاوم ق نوكي اذه ىلع بستحملا ق لوقلاو اهب ام ىلوآ كرنلاف



_ ٢٣٤ _ 

 ءالؤه زاوج ف فالتخالاف الاو ، اهذفنا ىف رمألا هل نم ىأر نع هل زاج

 ٠ هم اكح ف كلذك وهف الااو 4 ةميق هب ىضرب ىنح هيآرو هنذا نع

 ؟ هدعب نم هنع اهيدؤي نم هل رجتؤي نأ ىصوأ ناف : هل تلت

 هل هيلع ءىن ال هنأ اهماكحأ ىف لوقي نم ىأرل هل امم وهف : لاق

 نآ نم هل عنملاب لوقي نم ىأر ىلعو ث اهمامتب الا هدعب نم هثراول الاو

 هل لعجي نأ الا هل سيلف ص اهيف رمألا هل نم ىأر نع الا اهيلع رجتي

 ٠ كلذك

 امهيف ىرت اذام وآ نازئاج كدنع اذه ىق نالوقلاف : هل تلق

 ؟ هب ىنفرع

 ٨ قحلا نم هجورخ ىلع قدصلاب لدي ام امهدحآ ىف ىردآ ال : لاق

 جحلا ىف ةرايزلا لوخدل ناتباث ىأرلا ف نايبلا نم امهب ام ىلع امهف
 دقو ث دحاوملا لمعلا ىنعم ىف ةرجذلا ىف امهكارتسشال راص ىتح طرشلاب
 ء نيرمألاب همامتل ةرايزلا نم هب ام ىقبو جحف نيفرطلا دحأ نم هيف لخد

 نم ساانلا عم اهب ءافولا نع هزجعل سانلا نم هريغب امهيدؤي نآ هل زاجف

 هنع ىضقت نآ اهب ىصوأ الاو س هنكمآ نا اهلمع ىلع هردق هل نوكي نأ

 اهزيجي ال نم لوق ىلعاو س هلام لثم هدعب نم هثرااولو هل ىه نمل هدعب نم
 ىصوي نآ هلاح ف هل الو هيلع سيلف هلل لعجي نآ الا هتايح ف ريغلاب هل
 ىآرلا هل نم نذا نع الا ص اهيلع رجنيف كلاهلا نع هنع ىضقت نآ اهم

 نع هل لعف ناو ص هيدي نع اهجورخل هيلا اهئادأ ىف رمألاف الاو ، اهيف

 اكرتستا نإاو ، لدعلاب اهرمآ ىلب نم هل همتي نآ الا هيرجي الف هيآر
 هلمع ىف لخدي ملامو ، لصألا ف نالمع اهيف زاج دق ام ىلع ةرجألا ى
 همامتف هرمأب هنع ىضق نإو ث هيلب نم ىلوأ وهف هزجعل هكرتو دعب امهنم
 لكل لدب ام ااذه فو ع هلام الا هنراول سيلو ع هينف رمألا هلل نم ىللا

نآ ىلع نيرمألا كنبذ ىف فلاحتلا نم امهب ام ىلع نيرظنلا نم دحااو



 _ _ ٢٣٥

 حص ناف هيف رظناف ، لدعملا نم دعبب ال نآ زاج امب ىأرلا ى ةقالع هل
 ٠ لذضفللا نم هب 11 هيلا هدر ىلع تردق نأ قحلا ىلا هدرف الاو

 ةردق هل نوكي نأ نم سيآ ريغ لاحلا ىف هزجع عم ناك ناف : هل تل
 هل زوجي ال ام هيلع ىتأي نأ نم ةفاخم ف هنآ الا اهئادأ ىلع دعب نم
 ؟ هعنمب طرشل هعم اهي د ؤب نأ

 ح ءا س ىلع اهلبق نم ىتل ١ و ٥ ذ_ه ف لوقل ١ نوكب نأ ىسعف : لاق

 . كلذ نم قح عنامل ال ريغلاب زوجيف ةرجألا لطيب ام نوكي نآ الإ

 اهيدؤي نم رجتي نآ هزجع ى هل زيجي ال نم لوق ىلعو : هل تلق
 ؟ هب هل نذأي مل وه ناف س اميف رمألا هل نم هل لعجي نآ الإ

 ةرجآ نم اهلام ةلمج نم ةجحلل ام رادتتم هلو س هرذع نم وهف : لاق
 ٥ ٠ رمآ نم اذه ىلع

 ق ا_هلمعي نم ه زجعل رجتم نأ هل نآ كدنع ح رخي لهف :: هل تلق

 ىلع نكي ملو ء لاملا ىف اهئادأ ىلع ةردق هل نوكت نأ ىجر نآو ث لاحلا

 ء دحآ لوق نم كيلإ هعفرأف اذه ق اصن هفرعأ ىن دجأ ال : لاق

 هيف جرخي نأ نم ىآر ىلع دعبب ال هنآ ىلع ىنلدي جحلاب هل ساابقلا و

 . كلذ ىنعم

 ؟ نالوق كنع هتيثأف ايآرب مطقت لهف : هل تلق

 ام عفرأف كلذك هدجأ ىلعل رثألا علاطأ وأ رظنلا مجارأ ىتح ال : لاق

 ٠ كلذ ىف لوقت هنأب عطقأف هبلع ىنعملاب لدب ام وأ هيف

ردقي ال ءىش نم رذعب هب اا جح نآ دعب اهكرت ناف : هل تلق



. ٢٣٦ _ 

 ىذلا ام ةرجأ نم اهلام ةلمج نم ةجحلل ام ىلإ لزنو اهئادأ ىلع هعم
 ؟ اهنم اذه ىلع ةرايزلل نوكب

 امب ليقو اهثلث رخآ لوق فاو لوقلا ضعب ف ةرجألا عبر : لاق

 ؟ كلذ ق لدعلا ٥ارب

 ؟ ةجحلل وهف لوت لك ىف ىقب امو : هل تلق

 ٠ كلذ ف هولانت ام ىنعم ىدنع جرخي اذكه : لات

 كلام وأ ىح نم هل ىه نمل هنتع اهلمعب نم رجتا ناق :: هل تلق

 ؟ هل زاج اام عضوم ىف هقوف امو ص ةرجآ نم اذه نود امب

 ةلق ىف هب هرجأتسا دق ام هيلعو ث هلو هنم لدب هنكل هريجأ وهف : لاق
 ٠ كلذك وهف صقن وآ كلذ نع داز ةرثك وأ

 ؟ هزاوج عضوم ق ىه نمل رجآتسا ناف : هل تلق

 ناق . هل رجنسملا نم ال هنم لدب هنأل هل ىه نمل ربجأ وهف : لاق

 هل ىقيي امب هيلا عوجرلاف الإو لوق لك ىف اهل نوكي ام ىفك
 اميف هدعب نم نوكي نآ وآ س هلاح ف همزلي نأ نم عنمي طرشلا الإ هيلع
 هنع عفدب ام كانه نوكب نآ الإ ك هرجآتسا نم ىلا هي عجري هناف هل

 ٠ كلذك وهف الاو 6 هموزل

 ؟ ةرجألا نم مولعمل نوكي ال ام عضوم ق هريجأل نوكي امو : هل تلق

 هلثمل !ارجأ لودعلا هاري ام ىلا هرادقم ق لوقلا ناف : لاق

 . كلذ ف

 نم نيي ة رجألا نم اهل ام رادقم ق رجأتسملا عمقو ناف : هل تلق

؟ لوقتب دحاو لك قلعتف ع اهيفع زانتلا مهل
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 ىضقيل مكاحلا ىلا درب نأ نم مصاختلا دعب هرادنتم ق ديالغ : لاق

 ٠ عطقي همكح ىف هب ام ريغ ىملا فلاخي نأ نم عنميف لدع هاري امب هيف

 تلق اهل ام نود هل ىه نمع هب هرجأآتسنا: ام ناك ناف : هل تلق

 ؟ اهنم ىقب ام نوكي

 هلام ف اهضرف نوكي نآ الإ ، هدعب نم هثراولو هل نمل وهف : لان
 ٠ كلذ ف جحلا ىلع اسايق ةرايزلا ليبس ف لهجي هناف ، امهل حصيف

 هسسقت نع هل ىه نمل .7 رخؤي نآ هل ام عضوم ق و : هل تلق

 ؟ هب لوقتف اذه ىلع اهلضف ق ىرب اذام هزاوجل

 ٠ هارأ هيغ ام حص نا هحبر عضوم ال هل وهف : لاق

 ، ةرجآ نم ةرايزلاو ةجحلل ام نوكي ام عضوم ف لهف : هل تلتق
 ؟ هريغب وآ هسغفني اهيدؤي نآ ةرايزلا ق هلو هيلعو

 ٠ كلذ نم عنمي طرشل الإ كلذك وه معن : لاقت

 ؟ اهيبس ق لعجنف اهل نوكي ام عضوم فقو : هل تلق

 رظنيف ملعأ هللاو > ىرآ اذه ق ام حص نا ىعم اذكه : لاتت

 الإو باوصلا ىنعم ىلع لدعلا ىف جرخي نأل زاج ناف هلك اذه ىف

 ، هريغب هل سايقلاا قيرط نم هتذخأ .امنإ لصفلا اذه ام رثكآ ناف كرت

 ىتح ىرخآ دعب ةرم رظنلا هيف عجاري نآ سانلا نم هيلا غلب نمل دبالو
 ٠ كلذب ىنم آرمآ هب لمعي نآ لبنت نم هملعي

 : ةلأسم ةهج

 مارحلا تيبلا نم هللا اهفرش ةكم مرح دودح ىف ةكم لهآ انموق نع
: آ خ
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 ةبيط ضرآ نم ديدحلا مرحللو
 هناقتإ تمر اذإ لايمآ ةثالث

 فئاطو قارع لايمأ ةتسو
 ةفارعج عست مت رثع ةدجو

 اهنيس ميدقتب عسي نمي نمو
 هناسحإ كبرل ركشاف تلمك دقو

 : خسارفلا ىلع ةلالدلا ىف رخآ

 عبرأ خحسا رغلا نم :ديربلا نإ

 لق تاعابلا نم ىأ فلأ ليملاو
 اوعبتت عرذأ عبرأ عابلاو

 ١ عبرأ عباصألا نم عارذلا مث

 عبصالا مت نورشعلا امهدعب نم

 ةبحو ريعشلا بح نم تسللاك
 عمف نيذاربلا رعس نم تسلاك

 انموق نع ؛مرحلا دودح عضاوم ىف

 ميعنتلا ىمسي ةمطاف ىداو قيرط نم ةبيط ىهو ةنيدملا ةهج نم امف
 قيرطلاو ناتصقن ناتمالع هيفو ع ةرمعناب مويلا اننامز ف روهشملا ف ىمسيو
 امأو ح ة رمعل ١ دجمسم وهو . دجسم مرحل ١ ح راخ نمو ى رخآ هتصقنو امهنيب

 هلو 4 ليجلاب رافص هيفو ٨٧ هدح نم مرحلا ىلا لخادلا نبمد نع ليج

 ءاج اهنمو ث ةمطاف ىداو نم قيرطو ميجلاب ةدج نم قيرط ناقيرط
٠ رصح موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا
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 نمو ناملع هلو 4 دوربلا ىداو ىمسيغ قارعلا ةهج نم امأو

 ٠ مرحلا نم جراخ وهو ، ىداولا امهدعب

 نجي ىهف اهديسثنو ءارلا حتفو ةلمهملا نيعلا رسكب ةنارعج امآو

 ٠ برقأ قارعلا قيرطو ماشلا قيرط
 ٠ هريغ ةمالع سيلو “ نيل هل ل اقب لبجغخ نميل ا ةهج نم امأو

 ةفرع قيرط تيبلا نم ةيقرشملا ةهجلا ىهو فئاطلا ةهج نم امأو
 { امهنيب قيرطلاو ث لامشو نيمي نع ناتصقن ناتمالع هلو ةنرع ىلاف
 . مرحلا ىملع نيب ىداو ةليسم ىهو ةفرع نم الو مرحلا: نم ال ةنرعو

 ٠ قيفوتلا هللابو كلذ فرعاف ةفرع ىملعو

 : ةلأسم وبع

 نع ةروثأملا ةيعدألا ىاو : هللا همحر نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا

 نود هسفن اهب صخي نآ هريغ نع :77 ، هريغ نع رجأب وآ س هسفن نع

 : باوجلا دهب

 نم وه لي ء جحلاا طورش نم وه سيل ءاعدلاا نآ ىدنع اميفغ

 هسفن نع جاحلا تأب مل نإ و 4 اهملع صوصخملا و 6 اهيلا بف ودنملا هلئابضف

 جاحلا ف تيث اذاو > هل ايزجمو همامت الإ ئرآ الف هجح ق هنم ءىنشي

 ةرجألاب هريغ نع جاحلا سبيلف هضرف ءادآ هنودب هل حصو « هسفن نع
 ناكو 6 هنع جحي نمم ءاعدلا هرجؤم هيلع طرتشي نأ الا هنم ابوجو مزلأ

 هلامها ىف ذإ هلامهإ هل سيلو ، طرش امك هب مايقلا هنبلعف ع نيملسملل ايلو اوه
 لمعلاب تأي مل هنأل ، ةرجألا قاقحتسا مدعو ريصقتلا و ةنايخلا هيلع ىشخت

ءانع ردقب ة رجألا نم طاطحنالاب لئاق لاق ناو ئ هيلع طرش امك ا هلامكب
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 نم سيل ءاعدلا نألا ع باوصلا نم اديعب كلذ رأ مل كلذ كردآ نإ ءاعدلا
 ٠ جحلا تايجاو

 ةءاربلاب ةيالولاب هيف عوطقم ريغ لاحلا لوهجم هنع جوجحملا ناك نإو
 ى رجام وآ هلل ايلو ناك نإ ةطيرشلا : ىلع وعدي نأ رجآتسل ١ ىلعف 6 هنم

 ٠ كلذ ىرجم

 نإو ث هل وعدي نأ رجأتسملل سيلف ةءاربلل اقحتسم ناك نإ امآو
 لبقي الو ، هرجأتسا نم دنع كلذ نم آربتي نأ هيلع لب ث ءاعدلا هيلع طرش
 مانتو ث هنم كلذ ليق هنودب ةرجألا متأو هرذع ناف ث هل هنم ءاعدلا طرش

 رجأتسي نأ هل سيلف ءاعدلاب الا ةرجألا هل متي مل ناو ع هيلع رجؤتسا امب
 الب زئاجلا ريغ ىلع حصت ال ةرجألاو ى هل زئاج .ريغ كلذ نا ، كلذ ىلع

 لك ءادأ نع ىوني نأ هريغ نع ة رجألام ج احلا ىلعو ء هملعآ فالخ

 كلت ىف لاقي امو ، هبسنو هنع جحي نمع هيدؤي هنآ هكسانم نم كسن
 اهب صخ نإ مهراثآ ف نوملسملا اهب صن .ىتلا ةيعدألا نم كسانملا

 ئ هيلع كلذ رجح ى رآ الف ؤ} هنع جتحي نم نود هسفن هريغ نع جاحل ١

 اهب الإ متي ال ىتلا جحلا تابجاو نم ال ث ةليضفلا جرخم ةجراخ اهنأل
 5 ريجأتلا نيح هل رجؤملا نم هنع جحي نمل ءاعدلا طرش مدع عم اصوصخ

 ٠ ملعأ هللاو ، مدقت اميف هبف لوقلا نم ىضم ام ىلعف هدوجو عمو

 منغلا ى رنشي راصو 6 جحلا ق مدلا ضعب همزل نميفو هنعو

 قدصتو ؤ اهنم ءزجب ادحآ اهحبذ ىلع رجأاو س ةكمب ءارقفلل ةمئاق اهعفديو
 ناك ناو ؤ ايدؤم همزل امع ايزجم اذه هلعف نوكبأ ءارقفلا ىلع ىقابلاب

 ٠ باوجلاب لضفن ١ ذهل لعافلا صالخ ام ىزجي ال

 : با وجلا ويج

ءارقفلل ابح هعفدل جحلا رمأ ق مدلا همزل نمل ءازتجالا ملعأ ال : لاق



_ ٢٤١ 

 ٠ كلذ نم ائيش لعف ناو ءزجب هحبذ ىلع هرجألا زاوج الو ، هحبذ لبق

 رثكلا ىف هب حرص ام ىلع هيف هب رومأملا ىلع همزل امم صالخلا هيلعف
 ٠ ملعأ هللاو % رصيلا ىوذ نع

 رومأملا هجولا نم رصبلا ىوذ نع رثألا ف هب حرص ىذلا امو : هل تلق
 5 هانعم مديوخلل حضوأ ىدس لضفت هي ر بنج ق رصقم ١ ١ ذه صلالاخل

 نع فعضلا ضيضح ق لهجلا هم دعتأ دق هناف ه٥هاوحف ليبس ىلا هدهاو

 افيسو اروخذم ازنك تلز ال ، فصوملا نم كل هنم قبس ام ىلا ءاقترالا
 ؟ اروجآم اباش هللا ءاش نا كلذ ىلعو ث اروهشم

 باطخلا نم مدقت ام نومضمل باوجلا نم ىل هللا حتف ىذلاف : لاق

 نيملسملا راثآ ىف ىهو ، ةمولعم طورش دوجوب بجي جحلا ضرغ نأ
 اهتلمج نمو “ هلالتخاب ضرفلا طقس اهنم طرش لتخا ىتمو ، ةموسرم

 امناو ث اهيلع ةرطاخملا لاح ىف ةباد لمحب فلكم ريغف سفنلا ىلع نامألا

 نمألاب رمگيااو قلخلا هل نم هنع جرفي ىتح رذعلا حضااو نم كلذ نمكي
 هب ال رسي هللا نيد نأل ، رحبلاب وآ ناك ربلاب هقيقحت ف كش الب هقيرط ف
 ٠ رسعلا نم ءىش

 ىف ىشخف ةيربلا رمأ نم ءاشي ام هكلمو ةيعر هللا هاعرتسا نم امأو
 © هدعي نم مهيلع ررضلا ثودح هطورش لامك عم جحلا ضرف ءادأل هرغس

 مهنع بذلاو ، مهتيامح ىف هماقم موقيو ع مهيف هفلخي نم هل رسيي ملو

 هل سيل هلاح نم اذه ىلعف مهئامدل اكفسو مهلارمأل ابهن مهيلع ىشخيو

 مهايإ هتياعر ف هريصقت فو لوتسم هتيعر نع هنأل ، مهنع هتيبغو مهلامها
 امو ث هتيعر نع لوئسم لكو ت عار مكلك نآ ىاوري امل لومهم ريغ

 هيف هيلع قاضو س لاح لك ىلع هبوجو ىف دكات هلل لاؤسلا هيف ققحت
 رضاحلا ضرفلا لب س رخآ ضرف مييضتب ضرف ةيدأت هل سيل ذلأ ڵ لامهإلا

 دودحم تقو هل سيل كلذ عمو ليق اذكه ء بئاغلا ضرفلا نم مدقأو ىلوأ

 ىف عسوم وه امناو ، نيضورفملا مايصلاو ةالصلاك ، هريغ ىلا هزواجبب ال

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ١٦ م )
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 . هل ةعاطتسالاو هبوجو لاح ف اذه ء ةيصولاو هثا دأ ةنونيدلا مم ةيحات

 ٠ رذعآ كلذ لجآ نم وهف قئاع هنع هتاع نم فيكو انفرع اذكه

 5 هتايح ى دئازلاب ةنونيدلا مث رهظآ هريخأت ف هل ةصخرلاب لوقلاو

 انلعج امو ) : ىلاعت هلوقل هللا ءات نا ناتيفاك هتافو دعب هب ةيصولاو

 كلاؤسل هاندروآ امل امتح كلذب ىفكو قيض ىآ ( جرح نم نيدلا ف مكيلع

 . ملعأ هللاو هايإ كيبسحف اياوج

 : ىبرغملا رمع نب ىيحي هيقفلا خيسثملا باوج نمو

 ىف جحي ملف جحلا ضرف همزلف لاملا ىف راسيلا ىوذ نم ناك نمو
 رمألا اذه ىلع مادتتالا هعسي ةرجألاب هريغ نع اجاح جرخو ث لاحلا

 ؟ ال مآ اهنامض نم ىصولا ملسيو ى اهب ىصوأ نمع ةجحملا هذه ىفكتو
 ٠ باوصلا باوبأ انل حتفا لضفت

 : باوجلا د

 زوجي ال ىنغ وهو هريغ نع جاحلا اذه نا ، باوصلل قفوملا هللاو

 ىصول اف « كربغ نع مث كسفن نع جح « : ملسو هيلع هللاا ىلص هلوقل هجح

 ٠ ملعآ هللاو 6 كلذ آريب ال

 ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيسثلا نع روثأملا نم انفرع دق : هريغ لاق
 ريغ هنآ ىلع لدي ام هيلع جحلا بوجو مم ةرجأب هريغ نع جاحلا ى
 هريغ ضرف مدقي ال نآ ىدنع مزحلا و 5 هل كلذ زاوج ىق فالتخالا نم راع

 هب ىلوآ هتيدأت ىلا ةعراسملا لب ث هئادأب هللا هدبعت ىذلا هضرف ىلع

 ناو ع هيلع اهثودح نوكب ام ىردت ال ىتلا ثدااوحلا فوخ لاح لك ىلع

 مل نم ىآر ىلع اصوصخ مثإلا نم ىدنع هل جرخم الف هريغ ضرف مدق
 ث هبر ىللا هبنذ نم ةبوتلا ىوس هضرف ءا دآ دعب همزلأ ال ىنأ عم كلذ زجب

ىلع سيلو ث هنع ةيزجم اهنآ الا ريغلا نع اهمدق ىتلا ةجحلا ىرآ الو
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 ميدقتب رضي ملو ث هيلع رجؤتسأ ام ءادأب ماق هنأل ء ةعبت كلذ ف ىصولا

 ء ررض كلذب هيلع حص نا هسفن الا جحلا نم همزل ام ىلع هريغ جح

 نآ هتجح نم لعلف هيلع قيضي ملو ، كلذ ىف هل عسو نم ىأر ىلع امناو
 امناو ى موصلاو ةالصلا لثم هريغ ىلا هادعتي ال دودحم تقو جحلل سيل
 لجآ نمف ث هازجآ هادآ ام ىتمف ص هتايح ةدم هريخأت ى هل عسوم وه

 مزاللا هجح ىلع هريغ جح مدقي نأ ىآرلا اذه بحاص هبلع قيذي مل كلذ

 ٠ كلذ حص ن ا ىرآ اميف هل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع بواجملا اهاور ىتلا ةيااورلا امآو

 بحاص لعلف ةحيحص تناك نا « كريغ نع مث كسفن نع جح » : ىهو
 بابحتسالاو بدنلا ليبس ىلع جحلا ريخأت قف ةعسلا مم اهلمح رخآلا ىآرلا

 وجرأ اميغ باجيإلاو موزللا ليبس ىلع ال ، ضرفلا ءادأ ليجعت لضغ ىف
 ٠ هلدعم لمعيو ء هلك كلذ ىق رظنيف

 : فلؤملا لاق ىديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب انهم هللا ىلإ ريقفلا نم

 نأ لبق هريغ نع ةرجألاب جحي ىذلا ف نوملسلا فلتخا : رثألا ف تدجو
 لوقلا رثكأف ريقف وهو جحلا ضرف همزلي مل ناك ناف ، هسفن نع جحي
 همزل دق ىذلا امآو س هسفن نع جحي نأ لبق هريغ نع جحي نآ زئاج هنآ

 نع جحي نآ هل زوجي ال هنآ لوقلا رثكاف هموزل هيلع قلعتو جحلاا ضرف
٠ ملعأ هللاو « هسفن ضرف هه ىضقي ىتح هريغ
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 باب

 هراعسشإو هديلقنو ىدهلا ىفو هب ىحضم نأ زوجي امو اياحضلا ىف
 كلذ هبشأ امو هلهأو هلامو هدلوو هسفن لعج نميفو هوحن ةيفيكو هلمحو

 زعم ١ نم ء امرىنلاب ىحضي نأ ملسو هيلع هلها ىلص هللا لوسر ىمن

 اهنذآ ىف ىتلا ىهو ءاقرخلاب ىحضي الو ث نينثا ىلع نذألا قوقشملا نع ىهنو

 اهنذآ نم عطقي ىتلا نع ىهنو ةلباقملاب ىحضي الو ث ريدتسم ريبك بقث
 نم كلذ لثم اهب لعفب ىتلا نع ىهنو . ةربا دملام الو ز اقلعتم كرتبو ءىش

 فنألا ةعوطقملا ليقو نذألا ةعوطقملا نع ىهنو ع ءاعدجلاب الو ص اهنذآ ءارو

 هللاو ، حيحصلا وهو نرقلا ليتو نذألا ةعوطتملا نع ىهنو ث ءابضعلاا الو
 . ملع

 ةعوطقم الو س ءافجعلا الاو ءاجرعلا الو ءاروعلا ةيحضألا ىف زوجي الاو
 نرقلا وآ بنذلا نم ىقب اذا مهضعب زاجآو نرقلا ةروسكم الو س بنذلا

 امآو س شحولا رتيب ىحضي نآ زلوجيم لبقو ث ةلوزهملا ءافجعلاو ، ثلثلا

 ٠ ملعأ هللا و الف 6 هريغو ىبظلا

 ؟ ىعرملا تغلبف تربج مث ترسك اذإ ةاشلا و

 نم عبصألا هيولي ام هنم ىقبف نرقلا رسىكنأ اذاو > ةيحض تزاج

 ٠ ةيحض تزاج هب فلتعت ام اهسورض نم ىقب اذاو ء ةيحض تزاج لبحلا

 : ةلأتسحه وج

؟ اهل عرض ال ادح ةاشملا تغلخ اذاو



_ ٢٤٥ 

 بذت ثلثلا هنم ىقبغخ اهبنذ عطق اذا ةرتبلااو ڵ تزاج ءىش ولو نبللا نم

 ٠ ملعأ هللاو > ةيحض تزاج اهسفن نع همي

 اهمحش عاب ناو ث هنمثب ردصتيو هعيب زوجي عتمتملا ةيحض دلجو
 ء ىزجي الف ءارقفلا نم ادحآ هتيحض نم معطي مل نملو ع هب قدصتي نأ هيلعف
 ٠ ملعأ هللاو ع ءارقفلا همعطيو اثلث دهيو اثلث لكأيلو

 : ةلأسم وج

 ٠ اهحيذب نآ ليق تقرسف اهامسو ةيحض ىرتشا ا ذا عتمتملا و

 هيلع نا تقرف مد هيلع ناك نا كل ذكو ئ اهلدب هبلع و ؤ هنع زجن مل

 ليق تتقرس ناف ، هنع تأآزجأ تنام نأ دعب تترس مث اهحبذ ناف ؤ هل دب

 ىرجت نآ وجرأف ايحي ال اهلثم نآ ملعيو جادوألا مطق ناك ناغ تومت نأ
 ٠ هب سأب الو ي اهلك اهلف قراسلا عم اهدجو ناف ص هنع

 هنآ ملعآ الف هلكأب نم محللا لصحب مل اذا امآو : نا دربع نيبا نعاو

 ٠ هنع جرفي نأ رداق هللاف ؤ ىلتيملا اذه دهتجيو ضضذرلألا ق هبمر زوجب

 عذجلا ةندبلاو ى اهريغو ةكمب ث اياحضلا ىف ةعبس نع ىزجت ةرقبلاو
 ح ةندبلا نع كلذ نود ام ىزجي الاو ، اهقوف امف رقبلا نم عذجلاو لبالا نم
 ةعبرأ الو نينثا نع ىزجت الو ص ةثالثو ةسمخو ةعبس نع ىزجت ندبلاو
 . ملعأ هللاو ے عفشلا نع ىزجت الو رتولا نع ىزجت امناو ت ةتس الو

 : ةلأسم دهب

 راصمألا لهأ ىلع اندنع ةبجأوب تسيل اياحضلاو : دمحم وبآ لاق
ىلا جاتحم راصمألا لهآ ىلع اهل بجوملاف كلذ باجيا' ىلع ليلدلا مدعل



٢٤٦ 

 نم اهيف امل اهب هللا ىلا برقتلاو اهنايتإ نيملسملل بحتسيو ع ليلد
 ٠ ملعأ هللاو 6 لذضغلا

 : ةلأسم دج

 هيلع هنأل ے اهريغ نود ماعنألا ةميهب نم الا ةيحضألا زوجت الو

 ء نيبجوم نيحلمآ نيسئبكب ىحذضو ث رقبلاو لبالا ركذو معنلاب ىحض مالسلا
 نآضلاو ى لبالا مث رتبلا مث ، منغلا لبقف لضفألا ف ءاملعلا فلتخاو
 . ؟زجأ منغلا مث ع رتبلا مث ع لضفأ لبالا ليتنو ، زعملا نم لضفأ

 لضفأ ضيبلاو نرقألا سبكلا ةيحضألا ريخ » : مالسلا هيلع لاتقو

 جتحاو ث اميظع هامسو سشبكب حيبذلا هللا ىدف دقو « دوسلاو ك ءارفعلا نم

 نمف ةعمجلا موي نم حاورلا لضفآ ق ». : مالسلا هيلع هلوقب ىناثلا قيرفلا
 ص ةرقب برق امنأكف ةيناثلا فو ث ةندب برق امناكف ىلولا ةعاسلا ف حار
 س لوقلا اذه ىلع انباحصأ د_هتعاو « اشبك برق امنأكف ةثلاثلا فو
 ٠ معأ هللاو

 : ةلأسم ز

 رعستتو دلقت اهنأل اندب تيمسو ث رقبلا لبتلو لبالا لبق ندبلاو
 ملو اهب رحنيو 0 ةكم ىلا قاسي هنلا امده ى دهلا ىمسو 4 ةكم ىللا قاسنتو

 ةلوقعم لبالا رحني نآ لبق ( فاوص ) ىلاعت هلوقو ، رعشي ملو دلت

 ىدؤت اليل ةكراب رحني ليقو ؛ اهمئاوق نم ىقب ام ىلع ةمئاق ىرسيلا اهدي

 ٠ ملعأ هللااو ‘ اهمدب ساانلا

 : ةلأسم ج

؟ ثنحف كيلع ىادهمو ث ىنالفلا ءىشلا ىلع ىدهم لاقت نميغ ىحبصلا



_ ٢٤٧ 

 ح هيلع ىدهملا ىلع ءىش هيلع تبثي الخ اذك كيلع ىادهم : هلوق امأ
 ٠ نيميلا 'وأ رذنلا ليبس ىلع ىدهلا ناك .

 لثم ىدهآ هلكأ ناف هتلكأ نا ىده وأ ىادهم ءىشلا اذه : هلوق امآو

 . ملعأ هللاو س هنيعي هيدهي نآ هئيلعق هتلكآ نا لقي مل ناو ى ةبعكلا ىلا

 - ةلأ ہسم دهج

 ىده ةميقب مت ىلع ىادهم وأ ىده ءىشلا اذه : لاق نمو : هنمو

 ؟ همكح ام همند مل وأ

 ىرتشيو هتميقب ثعبيف لمح وأ ةاسن هتميقب متي امم ناك نا : لاق

 غلبي مل ااذ٢و س ءارقفلا ىلع قرفيو ةكمب حبذتو ي ىدهلا نم غليي ام هب

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ةبعكلا هي بيطيو هنميىق وآ هب ثعبيف ى دهل ا كل ذ ةمذ

 : هلوقو تبثي له ربق وآ دجسم ىلع ىادهم ءعىنثب لاق نمو : هنمو
 ؟ ال مآ ىده هلوقك ىادهم

 دصق ن اق ء مسي مل وآ اهب ىمس ةبعكل ١ ىل ١ تيثئب ى دهل ١ ن ا : لاق

 ٠ ىده هلوق لثم ىادهم هلوقو س تيثب مل اذه ريغ هب

 5 هيلع ءىش الف ىلع ىادهم هلوق امأ : سيمخ'نب رصان خيشلا لاقو

 ءىشلا اذه لاق نمو ،\ كلذ هبجعيو ةلسرم نيمب ةراغك همزلت هيف هلوبقو

 همزلي ال لوقتو ڵ ىده همزلي لوق فالتخا كلذ ىفف ثنحو ةبعكلا هب داه

 لعاج ىنإ ) : ىلاعت هلوقل لبقتسملاو ىضاملا لمتحي نونملا لعفلا نل « ىده
٠ ملعأ هللاو س ( ادغ كلذ لعاف ىنا ) هلوقو ( ةفيلخ ضرثلا ى



_ ٢٤٨ 

 ىده وأ ىادهم ىلع ءىشلا اذه ةآرما وآ لجر لاق اذاو ث ناديبع نبا

 ؟ اذك ربقل

 هنمث ىدهي هناف اذك ريتل لقي ملو ىده ىلع لاق اذا امآ : لاق

 ، نبملسملا لوق رثكأ ىلع ءىش همزلي الف ىادهم لاق ا ذا امآو ؤ ةبعكلل

 ٠ ملعآ هللااو س ءعىش همزلي الف اذك ربقل ىادهم وآ ىده ىلع لاق نا كلذكو

 نم هريغ ىلع هتمدخ وآ هلام ىدهآ نمو : ملاس نب بيبح خيسثلا نع
 ؟ هيلع ى دهم ١ و همزلي ام هلكأب هل حسمي نآ دا رأو 6 ىبنجأ اوآ 4 وآ دلو

 ىلع ىدهآ نم مزليو ىده نم ةمدخلاو لاملا ف مزملب ىدهلا نا لاق

 ثلعف نا ى ده ىنتمدخ ' وآ ىلام لاق ناو 6 نالف هلكآ نا هريغ ىلعو هسفن

 ٠ ٨ل مزال وهف نالف هلكأ نا وآ ١ ذك

 مزالف كلذب نالف ىضرو ااذك لعف وأ هلكأ نإ نالف ىلع ىده لاق ناو

 ةصاخ ىدهأ نم لام ىف ىدهلا نا : نيملسملا ضعب لاقو ، كلذ نالف ىلع
 مل اذاو ى هل ابيجم كلذ ىلع معن لوقيو ث هيلع ىدهملا هب ضري مل اذا

 نيملسملا لوت ضعب ففاو ، ىدهملا مزليو همزلي ال ىدهلا ناف كلذ لقي
 ٠ ملعأ هللاو ، هيلع ىآ ىدهملا هب ضري مل اذا هلام ف ءىش ىدهملا مزلي ال

 : ةلأسم وبع

 رثكأو س فالتخا ىدهلا توبث ىفغ هتداهو ىاادهم هلوت امآ : ىحبصلا

 { هتوبث لوقلا رثكآو ، فالنخا هبف اذك ىدهآ : هلوق امأو ى تبثي ال لوقلا

5 تبثي ال بصغلا ىلع ىدهلا امآو ڵ ىده ىلع فااتخا الب تبثي ىذلاو



٢٤٩ 

 ملام تبثي ال بصغلا ىلع نيميلاو هتوبث ىف فالتخا بصخلا ىلع رذنلا فو

 ٠ ملعآ هللاو > قاتع وأ قالطب نمي نكب

 ؟ همزلي ام هقاذف هقوذآ ام هتداه نالف لام لوقي ىذلاو هنمو

 هتميق وآ هلثم ىدهي قاذ ام ردقي همزلبف ظفللا اذه تيث اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو . فالتخا هيفغ ىرخآ ةرم قا ذ مث 6\ ثنحو ةرم قاذ ناو

 - ةلا "

 بيبح خيسلا كوق ىفف ةبعكلل هب حرصي ملو ةكمل ائيسث ىدهي ىذلاو
 ٠ ملعأ هللاو ك ةيعكلل لقي ملو ةكمم لاق اذا همزلي ال ىحبصلاو

 ىادهم ىلام : رخآل لاق نميفو هللاا همحر ناميلس نب ىدع خيشلا نع
 ؟ اذه لكآ نا همزلي اذام ائيش هنم تلكأ نا ةبعكلا ىلعو 2 خيشلا ربق ىلع

 ء ءىش هيلع هب بجي هنأ ملعأ الف دجاسملاو روبقلا ىلع ىدلا امأ : نات
 ءىش همزلي الف ىدهملا نم بصغ ىلع ىدملا ناك ناف ةبعكلل ىدهلا امأو
 هيلع هسفن تباطو هل نذآ اذا هلام نم لكألا هيلع فولحملل زئاجو لوق ىلع

 هيف دجاسملل ىدملا نأ ءاهقفلا ضعب نع رخآ عضوم فق دجوي كلذب
 ٠ ملعآ هللاو ك هتيثي ال ضعبو هتيثآ ضعيو > فااتخا

 ىلع ىادهم ءىشلا اذه لوقي نميفو : دمحم نب هللاا دبع خيشلا نع

 ىلام وآ هتداه وآ ىلع ىادهم نالف لام : لاق وأ ، هلعف مث هلعفآ ام ىلع

 هتيت وأ لوقلل السرم ناك ڵ\ ثنح نا همزلي ام هتداه وآ نالف ىلع ىادهم

 وآ نالف لام نم عفتنا ام ردقب همزليو ، هريغ وأ بصغ ىلع ناك ميرحتلا

؟ لاملا عيمج مآ هلام نم عفتنا



_ ٢٥0٠ 

 همزلي هنأ مث ؤ هلعفأ ام ىلع ىادهم ءىشلا اذه : هلوق المأ لاق

 نم ايده هلعج ىذلا ءىنلا كلذ رادقمب ئدهيو ڵ هسفن ىلع مزل امك

 هلام رنثع دهينف رثكأ ناك نإو ع هلام ثلث نم لقأ ءىشلا كلذ ناك نا هلام

 الإو ث هندبل ىفكي ناك نا ةكمب رحنتف ةندب كلذ ةميقب ىرتسثي ةكم ىلا
 ىرادهم : لاق اذإ كلذكو ث ةكمب ءارقفلا هب معطي ائيسشث وأ ةاسث وآ اسثبكف
 هموزل ىق فالتخالا هيغ لخدي امم لعلف هيدهأ وآ هتداه هلوق امأو ت ىلع

 ٠ هدلع

 ردنب وهو لبق ال ثنحلا دعب هيلع مقي امناغ ثنحلا عوقو امأو

 هلخديف ميرحتلاب نيميلا هتين تناك نإو س هريغ ال هب عفتنا وآ هتمدخآ ام

 ٠ فالتخالا

 لطبب ىذلا بضغلاو بضغلا ق ةقدصلاو بضغلا ىلع ىدهلا امآو

 بضغلا دنع ناك اذإ لعلف ٤ نهذلا باهذو ص لتعملا ريغب رابتعالا فق كلذ

 رئكأف ث ةعاطلا ىنعم داتعا الو ةينروضح ريغ نم لقعلا ةلازا نم

 دصتب هيف هلل لمعلا نكي مل ام لك نأل ،. هيف مزل ال كلذ نآ لوقلا

 لعلو س هموزلب فالتخالا هقحلب امم كلذ لعلو ءابه وهف ث ةعاطلل ةداراو

 ٠ ملعأ هللا و ع كلذ لعافلل ةبوقعلا نوكت نآ همزلي ىذلا

 ىلع ىادهم وآ هتداه ىتمدخ وآ ىعفن وأ ىلام: لاتن ناو : هل تلق
 ( ؟ همزلي ام نالاف

 هنأل تدماثغ نالف ىلع ىاادهم وآ هنداه ىلام لرقي نم امآ : لاق

 عجر الاو اياصولا عم ثلثلا نم جرخ ناغ ث هلام ثلث نم كلذو فورعم

 ثنحلا دعب تبث نارب هملعأ الف ىتمدخ وأ ىعفنامأو ، رشعلا ىلا

 ، لوق ىلع ىون ام ىلعف ةين هل تناك ناو « هب عفتنا ام ردقب همزليف
 غ اياصولا عم ثلثلا غرفتسي ىتح ةرم لك ق هب عفتنا اه ردقب همزليو
٠ ملعأ هللاو



 : ةلأسم ¡ وج

 لامو % ىدهآ وآ هتداه هل هنمدخ وآ هعفن وأ نالف لام : لاق نمو

 هعفن ردقب وآ نالخ لام ردقب هلام نم ئدهي نآ همزليآ ىده ىلع ةنالف .
 ؟ هتين وأ كلذمل السرم ناك ى هل هتمدخ وأ

 لوق : فالتخا نالف لام نم هب عفتنا اميف هيلع هتوبث ىفف : لاق
 قو ث هكلمي ال اميف هيلع تباث ريغ لوقو ث هب عفتنا ام ىده هيلع تباث هنا

 ريغ هنآ لوقلا رثكآ ةبعكلا ريغل ىدهلاو فالتخا بضغلا ىلع ىدهلا توبن

 ٠ ملعأ هللاو ، تباث

 : ةل اسم وبع

 ىنالفلا ربقلا وأ ىنالفلا دجسملل ىلامف اذك تلعف نا لاق نمو
 ؟ همزلي ام اذه ف ىده لقي ملو نالفل وأ

 امأو ث فالتخا ظفللا اذ_ه ىلع دجسملل وأ نالفل هتوبث ف : لاق

 ث نيمي ةرافك هيلعف نيميلا كلذب دصق ناو هتوبث معن الف ريقلل
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسىم :ج

 2 ءىش كلام نم تذخأ وأ تلكأ نأ : تلاقو اهجوز نم تلغاتغا ىتلاو

 ٠ ةيعكلل ىا دهم ىلع وهف كلام نم هذخآ امك وأ

 ٠ ملعأ هللا؛و 4 اهنم بضغ ق اهلوق ناك اذا اهمزلي ال اذه ناق

 : ةلأسم وه

 ةين دقع ربع نم ةلوزنملا ةيعكلل كيلع هتيداه ىلام اهجوزل تلات ةأرماو

؟اهمزلي ام



٢٥٢ 

 اهلام نم لكآ وآ ذخآ نإ هيلع ىدهلا ىلا اهتين ىلا كذغ : لاق

 { اهيلع ءىش ال : لوقو ث ةبعكلل انبده كلذ هتميق ردننه ثعبت اليبلق ولو
 اهمزلتف هل اهنم ةحابالا دعب لكأ ناف ث هبلع هميرحت كلذب تون تناك ناو
 ثنحلا اهمزل اذاو ى ةرافك اهمزنت الف ةحابالا لبق لكأ ناو ث نيمي ةرافك
 تناك ناو ، مرحلا ف ءارقفلا ىلع قرفي ةبعكلا ىلا كلذ ةميق ردقب ثعبتف
 ٠ ملعأ هللاو ث هل هب مكحيف هلامب هطلخ وأ هدصحو اهلام ف هل ةضوفم

 : ةلأسم 3

 تبثي اهريغ وآ ةكم نادلبلاو دجاسملاو روبقلل ىدهلاو هنمو
 ؟ ال مآ

 ىدهلا كلذكو س تبثي ال ليقف روبقلاو دجاسملل ىدهلا امآ : لاق

 ةكم لهأ هب داارآ نا لوقآو كلذ ىضرآ الف ةكم ىلا امآو ث نادلبلا ىلا

 ٠ ملعأ هللاو تيثب ال نآ نسح

 هتجوز لام ىدهي لجر قو ث دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا

 ؟ ا_هلام ق هيلع هتجوز سفن تياط اذا هترافك ام ةبعكلل

 نا ليق دقف هيلع ايده هريغ لام لعج نم لك نا اولاق دقف : لات

 ةندب اهب ىرتشي ةفيرشلا ةكم ىلاا هتميق دهيلف فرعت ةميق هل ناك ام

 3 راحبلا و لايجلا لثم كردت هل ةميق ال ا_مم ناك ناو م اهيف هنع رجنيو

 هلام نم ائيس لعج نإو ث ةكمب هنع رحنت ةندب دهيلف اهلاثمأ نم ناك امو
 هنع ىدهب ليق دقف هلام ثلث نم رثكأ هادهأ ىذلا ناك ناخ ، هيلع ايده
 هدهيلغ لقأ هلام ثلث ناك ناو ف هادهآ ىذلا كلذ رشع ىدهب ليقو { هلام

٠ اهيف هنع رحنتبو انندم اهب ى رتشي ةفيرشلا ةكم ىلا هنمث ثعببو اضيأ



. ٢0٥٢٣ _ 

 مدقتآ الف هيلع ايده لقي ملو اذكه هتجوز لام ىدهآ ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو ءىش ىدنع سيلو ةفصلا هذه ىلع همازلا ىلع

 ىلع هلوقك وهآ ىلع ىادهم وأ هتداه لان اذا ىدهلاب ناميألا فقو

 ؟ قرغ كلذ ف مآ ىده

 هللاو & فالتخالا ىنعم هقحلي لعلف ايده هياع نإ لقي مل اذا : لاق

 ٠ ملعأ

 : ةلأسم دهج

 ثنحو اهفلح نيمي ف هريغ لام نم هكلمي الام هسفن ىلع ىدهأ نمو

 ؟ همزمب ال هنأل لوق هيغ مآ فالتخا الب كلذ ةميق ىدهي نأ هيلعأ

 هنأ رخآ باوج فو & هتميق وأ ثنح نا هلثم ىدهي نأ هيلع : لاق

 ٠ ملعآ هللا 'و | ر ذنلا و ى دهل ١ ق هكلمي ال اميف هيلع تيئثي ال

 ناف هقوذي ام وأ هتاذ نا ىده هيلع نالف ةرقب رد لاق اذاو

 ؟ اهرد عيمج نمث ئدهي نآ هيلع بجي هقاذ

 ٠ ملعآ هللاو قاذ امم رثكأ همزلمب ال نأ ىسعو ائيش هيف ظفحأ ال : لاق

 ؟ عيمجلا مآ ةرم لوآ هقاذ ام همزلبأ ةرم دعب ةرم قاذ ناو : هل تلق

 ٠ ةرم دعب ةرم هلكأ ام همزلي : لاق

 : ةلأسم ة

ةبعكلل هتداه ىنالفلا ءىشلا : لاق نميفو ناميلس نب ىدع خيشلا نع



_ ٢٥٤ 

 هب ىرتسنا اريثك ناك نا تبثي هنأ مارحلا هللا تيب ىلا ىده ىلع وأ

 ليقو ث ةبعكلا ساسأ ف لعج اليلق ناك ناو ، ةكمب رحني اهايسث وأ اندب
 ٠ ملعأ هللاو ةبعكلا هب بيطت

 لعج نمو ث ةندب هيلعغ مارحلا هللا تيب ىلا ايده هسفن لعج نمو

 كلذ : لاق ناو ؤ ةندب ىدهيو ةمسن قتعي ليقف ةريحب هدلو وأ هسيفن

 هللا تيب ىلا ىده ىلع وه دجسم نم وأ هريغ لام نم هكلمي ال ءىشل
 ىدهآ هلام نم هكلمب ال ءىنلا لاق ناو ح ةندب ىدهي نأ هيلعف ء مارحلا

 6 هنم رعلا جرخيف هلام ثلت نم رثكأ ةميق غليب كلذ نوكب نأ الإ هتميق

 ٠ ملعآ هللاو 6 هلك هتميق ىدهآ لتأ ام ىلا ثلثلا ناك ناو 6 ىدهو

 ؟ ىده ىلع ىه لاق وآ س ىده ىتآرما لاق نمو

 قتعيو ةندب ىدهي ئده ىلع ىه : هلوقو س نوهآ ىده ىه : هلوقف
 ىدهيف ةريحب ىلع ىه لاق اذاو ئ ةندب هيلع : هللاا دبع وبآ لاق 2 ةمسن

 ٠ ملعآ هللاو ، ةمسن قتعبو ؤ ةندب

 انالف ىدهآ لاق وأ ىده ىلع نالف لاق وأ ىده نالف : لاق نم هنمو

 بوثلا ١ ذه لانت وأ 6 ىده ىلع بوثلا اذه لاق وأ ئ هللا تيبي ىلا

 مهاردلا ٥هذ_ه : لاق وأ 6 هللا تيبب ىلا ىده مها ردلا هذه لاق وآ 6٨ ىده

 ، هيدهأ انآ وأ ڵ ىده ىلع لوقي نآ الإ ءىش سيلف ث هللا تيب راتسأآ ف

 5 ةميق هل ناك نا هتميق وأ هنيعب كلذ ىدهي نآ همزل كلذ لاق اذاف

٠ ملعأ هللاو



٢٥٥ 

 نأ هيلعف كيدهأ انأ لانق وآ \ ىده هيلع وه ةرح وأ رح لاق نمو

 وه وآ ىده هيلع وه : هكلمي ال دبعل لاق ناو ث ةبقر قتعي وآ ةندب ئدهي

 . ملعأ هللا و ى هيلع قتع الو ةندب ىدهي نأ هيلعف ث هيدمي

 ؟ هيلع ءىش الف هتميق ىده هيلع وه وآ ث هيدهي وه : ةمالغل لانت نمو

 وآ ةندب هيزجت ةندب هنمث غلبي ىدملا نم ناك انم : بوبحم لاق

 ء زئاجف ةبعكلا هي بيط ناف ةالسث نمث غلبي ال ناك امو ۔ ةاسث وآ ةرتب

 ٠ ملعآ هللاو . زئاجف ةكم ءارقف ىلع هي قدصت ناو

 ندبلاو اندي هنمث وأ تيبلا مدخيل هدهيلف ىده : همالغل لاق نمو

 . ملعأ هللاو ص اهيدهي ةندب هيزجت هنآ مهضعب معزو 0 ىلا بحآ

 تيب ىلا ىده كلذ ريغ وأ مهاردلا وآ بوثلاا اذه : لاق نمو

 ؟ ةبعكلا راتس وآ ص هللا

 ام : لاق اذاف ڵ ىده ىلع لوقي نآ الإ ءىش كلذ ف سيل : لوقف

 وأ ةبعكلا بيط ف لعج الإو س مد ف لاق ام غلب ناف هيلع بجوي
 ٠ ملعأ هللاو ، مرحلا ءارقف ىلع قرغ

 : ةلاسم ةه

 لوقو ع ءىشب سيلف ث مارحلا هللا تيب ىلا هيدهي وه لجرل لاغ نمو

 ىدهلا هيلع : لاق نمو ث ةندب هب دميلف ىده هيلع وه : لاق ناو ع ةندب هيلع
ىندأ وهو ث ةاش وأ ةرقب وآ ةندب لاق امك ئدهلا هيلعف ايفاح ىشملاو



٢٥٦ 

 سبلب وآ لعتنيلف ردقي مل ناو ع هيلع ءىش الف ايفاح ىشم نمو ث ىدملا

 جحو بكر ىشملا ىلع ردقي مل ناو امد قرهيلو ى مرحي مل ام ةيفخ
 ٠ ملعأ هللاو ، هل كلذف نيترم ره جحي نآ بحآ ناف ث هتقفنو هلام نم ابكار

 : ةلسم زج

 همزلف 5 ثنحف رح همالغ وآ 5 اذك لعف نا ىده همالغ : لاق نمو

 ٠ هدبع ةميق لثم ىدهيو قتعلا

 ؟ كلذ ئف ةريحب هتنبا وآ هدالوآ ةريحب هنبا : لاق نمو

 ىثنآ وآ ناك اركذ هيلع فلح امم دحاو لك نع قتعيغ همزلف : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ك ةندب مهنم دحاو لك نع رحتيو ةمسن

 ء هبر رفغتسيو ، هيلع ءىش الف نيكاسملا ىف ةقدص هسفن لعج نمو
 ىلع رادلا هذه لات ناو هيلع ءىش الف ةقدص همسج : لانق نا كلذكو

 ةندب ىرتشي ةكم ىلا اهنمث ثعبب هناق 2 ثنح مث لعفآ مل نا ىده

 ٠ ملعآ هللاو & هنع رحتتو

 : ةلاسم ه

 هل زجي مل هللا تيب ىلا هذه ىتقان ىدهآ نأ ىلع هلل لاق نمو

 ٠ ملعأ هللاو ، هيلع ءىش الغ تتام ناو اهامس ىتلا الإ اهريغ ىدهي نآ

 ة ةلآسمصم دج

 ، ةاش ىدهأ اريقف ناك ناف هقنع ىلع انالف ئدهي وه : لات نمو
 نكي مل ناف ث ةبقر قتع همزلي لوقو ع ةرقب وأ اريعب ئدهآ اينغ ناك ناو
٠ ملعآ هللاو ح هازجآ هتنؤم مزتلا و هتتعأف ىيص الإ هعم



 __ _ ٢٥٧

 : ةلأسم دهن

 لاومأ وأ ، ديبع وآ رارحأ نم هكلمي ام ةبعكلل ىدهأ نمو : ىلهذلا
 ؟ همزلي اذام ماعط وأ مثاهب وأ

 ء هنم تلكأ نا ةبعكلل كلذ ىداه وأ كلذل ىداه هنا هظفل ف : لات

 هنبا وآ هتجوز ىدهآ اذإ امآ لاق اذك تلعف نا وأ هنم لكآ ام ىنأ وأ

 لاقو ص ةندب وأ ةبقر قتع هيلعف هلام وآ هسفن وأ هتبارق نم ادحأ وأ

 ةبعكلا ىلاا هيدهب نأ هيلعف هكولمم ىدهأ اذا امآو س ةمسن قتع : لانت نم

 ء ةكمب رحنيو هنع تيبلا ىنغتسا وآ اندب هب ىرتشيو عايبوأ تيبلا مدخي
 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلآسم دهج

 دا رأو ح جوزتن ال هنآ هانعم ةبعكلل ه .ىفن ىلع ءاسنلا ىدها نمو

 ؟ ال مآ ءىش همزلب له جيوزتلا

 ةأرما جيوزتب ثنحيو ك ةرافك هيلعف ءاسنلا جوزت نا ىدنع : لاق غ

 ٠ ملعآ هللاو ء ةدحا و

 ح ماعطلا اذ_ه وآ ةاشلا هذه ىدهم هنا : لاق نميف : ىحبصلا

 ؟ ال مآ ىدهلا اذه همزليآ ةفيرشلا ةكمل مداخلا اذه وآ

 هنئطخت ق لوقأ الف لعفب مل نا و ؤ هلوتتم ق وب نآ ىنيجعي : لاق

 5 ءىش همزمب ال ضعب ىسعو 0 رثألا اهيف بلاط انآو ، ائيش هكاله و هليلضتو

 ى رجتو انيمي ١ ذه ىمسيآ ائيش هربغ ىلع وأ هسفن ىلع ى دهآ نمو

( ٤ ج راثآلا بابل _ ١٧ م )



_ ٢٥٨ 

 انيمي ىمسي ال اذه مآ س ها دهآ ا_م ءادها نود ةلسرم نبمي ةرافك هيف

 ؟هادهآ ام ذافن الا هيف ى زجي الو

 اماو انيمي امإ هدنع جرخي ىدملا نا : ديعس ويآ لاق : لاتق

 . ملعأ هللاو ى هعقوي ام ىلع وهو ارذن

 ىف فلتخي مآ فالتخا الب تباث ريغ بضغلا' ىف ةبعكلل ىدهلاو هنمو

 ؟ هتوبث

 رذنلا باب نم ناك نا ىدنع ئذلاو ع ائيسث اذه فق ظفحأ مل : لاق

 بضغلاو اضرلاغ نيميلا باب نم ناك ناو ڵ بضغلاو اضرلا ى تباث رذنلاغ
 ٠ ملعأ هللاو 6 بضخلا اهمدهب ةيطعلاف ةطع ناك ناو 3 هيف ءا وس

 : ةلاسم :دب

 هتمدخ ىد_هآ نمك زييمت الو ةفرعمب كردي الام ىدهآ نميفو هنمو
 نالفل عفن وآ نالف عفن ىلع ى اادهم لاق وآ ح هيلع هربغ ةمدخ وأ هريغ ىلع

 ک ذلاو 6 اهعضا وم تسمتلا دقو ‘ ائيش ااذ_ه ف ظفحأ ال : لاق

 ىده هسفن ىلع بجو اذا ةعفنملا ةميقو ةمدخلا ةرجآ هيلع نآ ىدنع

 ٠ ملعأ هللاو ك رذحآو ىلواف رثكآ كاذ ف تدجو ناو 3 ةمدخلا

 نم ىنالغلا ءىشلا وآ نالغ ىلع ىادهم ىلام ااذك لاق نمو ث هنمو
 نكلو ، هركذ امب امهدحأ عفتني ال هنآ هيلت قو ، هيلع ىادهم نالف لام

 ام مقي ىتح مقب ال مآ لاح ىلع ىدهلا بوجو عقي ظفللا ق هركذي مل
؟ هبلقب هانع ام



_ ٢٥٩ _ 

 ، عفتنا ام ىدهي هناف هتبثي نم لوق ىلعو ، فالتخا كلذ ف : لاق
 ءىش ال لوقو ث ةميقلاف لثم هل نكي مل ناإو ، لثملا هيلعف هغخلتآ ناك ناو
 ٠ ملعأ هللاو ث هيلع ىدهلا لعجي ىتح هيلع

 : ةلأسم دج

 ىدهآ نم نأ ىدنع ىذلاو ث ائيسث هيف ظفحأ ال ةكمل ىدهلاو هنمو

 . ملعآ هللار ى ةيعكلل ىدهآ نم ةلزنمب ةكمل

 ء ةيعكلا ىل ا هلام نم ائيش ى دهآ نميف دمحأ نب ديعس خيشل ١

 ىلع ناك ناو ء ءىش هيلع تيثي الف هنم بضغ ىلع اذه هبده ناك ناغ

 ناك نا هلام رشع ىلا عجريف هلام ثلث نم رثكآ ناك نا:و ث ةبعكلل ىدهآ

 رثكأ ىلع ءىش هيلع سيلف لام هعم نكي مل ناو س لام هعمو ا ردالق

 ٠ هانفرع ام

 نم امأو ، مارح هنأ اندنعف رهدلا مايص هيلع : لاق نم امأو
 هبلعو ص ةجح اذكو اذك هيلعف اذكو اذك لعف نإ : هقيمي ف زلاقو فلح
 ؟ ةجح ةنس لك

 ارداق نكي مل ناو ث هسفن مزلآ ام همزليف اردات ناك نإ لوقف
 لوقو ث ةلسرم نيمي ةرافك لوقو س نيرهش مايص ةجح لكل هيلع لوقف
 ٠ ملع هللاو ةبوتلا هبلع و س هيلع ءىش ال

 : ةلاسم ةهج

 ك ءىش هيلع هيب بجي هنأ ملعأ الف دجاسملاو رويقلا ىلع ىدملا اهمأ

 همزمب الف ىدهملا نم بضغ ىلع ناك ناو ث همزليف ةبعكلل ىدهلا امآو
٠ ملعآ هللااو 3 لوق ىلع ءىش



٢٦٠ 

 ىلعو ۔ ةبعكلل ايده ىلام نوكي ىنالفلا ءىشلا تلعف : لاق نمو

 ىنغ وآ ريقف ره و ثنحو 4 قيتع ةنس لكو > ةجح ةنس لكو % ره دما مايص

 ءىن هيلع تبثي ال نآ ىنبجعيف هنم بضغ ف هلوق ناك نا لات
 ىلع لعج ام همزلي لوقو % فالتخا اهيف ناميالا ىقانبو ‘ ةبعكلا

 ّ ةمونلا الا هيلع ءىش ال لوقو ء مايآ ةئالث مايص همزلي لوقو & هسفن

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وج

 ؟ هتلكا مث هتلكا نا ئده ءىشلا اذه : تلاق ةآرما فقو

 ةرافك اهمزلن الغ دجسملل ىادهم تلاق اذاو ث ةرافكلا اهيلعف

 ٠ هارن ىذلا لوقلا ىلع

 اهمزلي ام ةبعكلل ىدهم ائيسشث كدنع نم تلكا نا : اهتنبال تلاق ةآرماو

 ؟ بضغلا ىق اهلوقتو تلكأ نا

 . ىده ىلع لقتنت مل اهنأ تلكآ نا اهيلع تيثي ال نآ ىسع : لات

 ىلا ىدهت اهتبا لام نم تلكأ ام لثم اهيلع تبثي ضعب ىسعو
 مقي مل ناك ناو ث هرحنيو ىده هب ىرتشي ئدهب ميقي ناك نا ةبعكلا
 ٠ ملعآ هللاو ةبعكلا بيط ىف لعج ىدهب

% اذك ىلام نم تلكأ نا كيلع ىادهم : رخآل لوقي نميق :ىحبصلا



 س ٢٦١

 ىادهملا لوقي نآ الا لكآ نا .هيلع . ىادمهملا الو ىداملا مزلي سيل هنأ

 ٠ هيلع ئىدهآ امم لكأ ام همزليف تيثف 0 معن هيلع

 كلذ ىفف ث ىلام نم ىنالفغلا ءىشلا ىاادهم ىداهملا لان نإو

 ء همزلي كلذف ىلع ىاد_هم ناو ف مزلي ال لوقو همزلي لوق : فالتخا

 وأ تذخآ وآ تلكأ نا ىلع ىادهم : لاق نازو ڵ فالتخا هيف سيلو

 ةميق ىداهلا ىلعغ س كلذ نم ائيسث لعفف ع هريغ وآ لام نم ائيش كتيطعأ

 ناكم وآ ربق وآ دجسملا ىدهآ ناو ص ةبعكلا ىلا هادهآ ئذلا ءىشلا كلذ

 ٠ ملعأ هللاو س ءىش كاذ ىف همزلي الف

 : ةلاسم وبع

 : هايإ اميطعي نأ لبق هدنع نم هتجوزل ابوث مدخي جاسن ف
 هنأ هايا اهاطعأ اذا هديرآ ام ةكمل ىادهم بوثلا كلذ نا : هل تلاق
 ث اندنع ةفصلا هذه ىلع اهيلع سأب الو ى كلذ هل لحيو ث هل زوجي

 ٠ ملعآ هللا و ۔ ةبعكلل الإ نركي ال ىدمل اذإ

 : ةلاسم :ده

 تيفوت مث ك ىحضألا مايأ اهمأل ةاش ترتشا ةآرما : ديعس وبأ

 ؟ اهل تمس دقو مألا

 اهنع اهحبذت نأ ىنبجعآ اهمأل اهتمس امنإو ث ةنبالل اكلم تناك نا : لاق

 تيثب الف اهسفنل تمس امناو مالل اكلم تناك ناو ٨ تمسو تدقع ام ذفنتو

 ىلع ةثرولا قفتي نأ الإ نايحألا ىلع ىحاضألا امناو ، اهتوم دعب اهلام ىف
 ٠ ملعأ هللا و كلذ

 : ةلأسم دهج

 ةكمب هرحني هناف ث جحلا ديري ال وهو ص ةرمعلل ايده قاس نمو
 ةكمب رحنيغ ةكم ىلا ىدهآ اذه لكو 4 هلهأ ىلا فرصتيو هسيحي الو

رحنلا موب ىلأ فوتوم وهف رشعلا تلخد اذاف ، رشعملا لخدت مل ام



 س ٢٦٢

 هعم قاس نمو اسوبحم ىأ ) هلحم غلبي نآ افوكعم ىدهلاو ( : ىلاعت هلوقل

 ئ انياحصأ دانع ما:رحالا همزل دقف هرعشأ وأ % هدلقف تيبلا ديرب وهو ىدملا

 ٠ ملعأ هللا.و ، هيلع ءىن ال لوقو

 : ةلأسم وج

 6 هازج .أ ثلاتلا وأ رحنلا موب دعي ىناثلا موب هيده رحن نمو

 لبإلا ف ةنسلا و 4 ه زجأآ ةغرع موب ةرافك ىده وأ ديع ىده رحت نمو

 حبذي ام رحن رأ رحني ام حبذ ناو > حبذلا منغماو رقملا فو ء رحنلا

 5 ةكم نم ىنمو “ ءامدلا نع تهزن اهنكلو ةكمب رحنلاو ، نالوقف

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وج

 همزلب الف ةبعكلا ىلا هربغ لام ىدهأ نمو : سيمح - نب رصان خيشلا

 ٠ ملعآ هللا و س لاق امم هللا رفغتسبو . لوق ىلع ءىش

 : ةلأسم ةب

 ماعط مرحم ىنا : لاق نم : دادم نب هللا ديع ني دمحم خيشلا

 لام ىلع ما رح لان وآ مارح ىلع نالف لام نم تلكأ نا لاق وآ 4 نالف

 ؟ لكآ مث ح هتلكأ نا نالف

 . ملعأ هللاو ے هميرحت ى هللاا ركذي ىتح هيلع ءىش ال لوقلا رثكأف

 : ةلأسعم ذإ

 وأ دجسم وأ ربق ىلع ىلام ىادهم : هريغ وآ هنبال لاق نمو : ىلمازلا
 ؟ ال مآ ايده نوكي لكأف هنم تلكأ نا ةبعكلل

 ىلع امأو س اهريغل تبثي الو ةبعكلل الإ نوكي ال ىدملا نا : لاق

& ءىش همزلي ال ضعب ةبعكلا ىلا ئدهي ىلع وه لقي مل ااذا ظفللا اذه



٢٦٣ 

 هلوصو نكمي ناك ناف ، هنيمي ىف ثنحلا عقو ااذإ همزلي اضعب نآ وجرأو
 { ةبعكلا دنع حبذي مد وآ ندب اهب ىرتشي هتميق تيدهآ الإو ةبعكلا ىلا
 . ملعآ هللاو ةبعكلا دنع حبذي مد وآ ندب اهب ىرتشي هتميق تيده الإو

 : ةلاسم هج

 لعجي هللا : لجرلا لاقو ڵ باطخ هتجوز نيبو هنيب لجر فو هنمو

 ؟ همزلي

 نآ الإ اذه هلوقي مرحي الف اما رح هيلع لعجي مل اذا : لاش

 نأ ةرافكلا همزلت نآ ىسعغ 0 مرحي هنأ نيميلا اذه ىق ةنيب هل نوكت

 ٠ ملعآ هللاو ، هلكآ دا رأ

 : ةلآسم زهب

 ؟ همزلي ام ةبعكلل هلام ضعب وآ هلام ىدهآ نميفو هنمو

 ىرنشي هتميق ىد_هتف ةيعكلا ىلا هلمح نكمي ال ءىش ناك نا : لاق

 قدصتيف مرحلا ف حبذت وأ رحنتف ندبلا لصت مل نا منغ وآ ندب اهب
 ٠ ملعأ هللا و ، ءا رقفلا ىلع هب

 : ةلأسم ةن

 ىلع ىادهم : اهجوزل تلات ةآوما ق ناضمر نه دوعص خيشلا

 لوقت فيك ةيح تمدام ائيش كدنع تيغب نا ةلوزنملا ةبعكلا لاح ىلع

 ؟ كلذ ق اهمزلي اهم هتلبقف ائيش اهاطعآ و تستكا'و 6٧4 هنم تقفنتسا اذإ

 ٧ هنم تقفننسا ام ةميق ىدهت نأ اهيلع نا لوق : لاق

 ى دهنت ليق هنأ و_جرآو . ثنح دعم ثنح اهمزلي ال هنآ وجرأو

ىلع ردتنت مل ا'ذا : رخآ عضوم ٢ تدجوو كلذ ربغ ا همزل ال , اىنئيك



_ ٢٦٤ _ 

 : تدجوو ، هندب ىدهت نآ ةميقلا ىلع كردت ملو ٧ اذه لثم ىف عانتمالا

 ىدهن نآ عنم اهل سيل ذإ اهسفن عنمت نآ ردقت ملو ةريقغ تناك نا

 ٠ ملعأ هللاو . ادحاو امهرد ولو

 : ةلاسم دهج

 ايده وأ 6 دجسملل ٥ دال وأو هنيفاع : لانت نمو : دمحأ ني درو خيستل ١

 ؟ تنح نا همزلب ام اذك لعف نا ةيعكلا ىلا

 ى دهأ نا ا_مأو ئ رافغتسا ا ريغ همزلي الف دجسملل هلوق امآ : لاق

 كلذ عاب هلام وأ هراد ىدهأ ناو & ةندب ئدهآ ث ةبعكلل هسفن وآ هدالوأ

 ٠ ملعأ هللاو ك هتميق ىدهأو

 : ةلأسم "

 هناف اذك ربقل لقي ملو س ىده ىلع لجرلا لاتق اذاو : ناديبع نيا

 ، نيملسعملا لرذ رثكأ ىلع ءىش همزلي الف ىادهم : لاق ا ذإ امآ و ء ةبعكلل ىدهب

 . ملعأ هللا و ءىش همزلي الف اذك ربقل ىادهم !وآ ىده ىلع : لاق اذا كلذكو

 الف اهيف هبلاطيو مها رد لجر ىلع هل ىذلا و : حاضو نب حلاص خيسلا

 : لاق ى اذه كافو ناو كمهارد نم ارانيد اذكب ىلرذنت : لجر لاقف « هيفوي

 كلعل : هل لات ؤ اذك اهنم كبطعآ .انأو ىمها رد فقفوتسآأ هللا ءاش نا معن

 همزلبآ همهارد ىفوتساو ىنيص الكمل ناك كطعأ مل نا ث لاق ىنيطعت ال

 ؟ هب دعو ام لجرلل

 6 ةرورحم الو ةضوبتقمبي تسيل ةبطعو ءانئتساو طرش ١ ذه ىرآ : لات

 { هيلع بجي رذنب اذه سيلف معن : لاق اذكب ىل رذنت لجرلا لوق امف
اقالط نوكي الف ف معن : لاق س قالطلاب فلحتآ لجرل لجر لات ول هنآ امك



 ۔ ٢٦٥

 دق ناك ولو ث رذنلا مدهي هللا ء اش نإ : هلوقتو س كلذ دعب فلحي ىتح

 ملو 4 لمقتسل ١ ق ةيطعلاب هدعو دقف اذك .اهنم كبطعآ هلوت امأو “ حص

 . ملعأ هللاو س زارحألاو ةيطع حصت

 هنمرحم ماعطلا نم ءىشل لوقي نميفو : ىويلحملا سيمخ نب ملاس
 ءىشلا كلذ لكآ هنمرحم كماعطو دحذل لوقي وآ > هقوذآ ام ىلع مارح وأ

 ؟ لكأب مل وآ

 ناف ث هقوذآ ام هنمرحم وأ ىلع مارح : لاق اذا هنأ ىدنعف : لاق

 5 لاح لك ىلع ةرافكلا هيلع نأ لوق هيفو ث ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف هقاذ

 ام ىنعم ق ىدنع اذكه ىلاعت هللا ركذي مل اذا هيلع ةرافك ال هنآ لوق هيفو

 ٠ ملعأ هللا و 6 دجو

 وهغخ ائيش ىلام نم تلكأ نا اهجوزل ةأرملا لوق امآ : ناديبع نبا
 لام نم جوزلا لكأ اذاف ، اذك هتجوزل لجرلا لوق اوأ ، ةبعكلل ىده كيلع
 ؟ جوزلا نم ةآرملا تلكأ وأ ةآرملا

 اذا امآو ث هارن ىذلا لوقلا ىلع ءىش فلاحلاا مزلي الف

 وآ ث ةبعكلل ىده ىلع وهف ائبسث ىلام نم تلكآ نا : اهجوزل ةآرملا تلان

 ص ثنحلا فلاحلا ىلعف ةجوزلاو جوزلا لكأ اذاف كلذك هتأرمال جوزلا لاق
 ، هلوق ىف الا ةدحاو ةرم الا ثنحنا هقحلي الو ةميقلا ىدهي نأ هيلعو
 لوق امأو ، ثنح دعب ثنح قحلي وهف تلكأ املك وأ تلكأ املك اهلوتو
 ثنح مزلي الف ى ةبعكلل كيلع ىادهم ائيسث ىلام نم تلكأ نا اهجوزل ةأرملا

٠ ملعأ هللاو ع هارن ىذلا لوتلا ىلع اذه لثم ىف



 س ٢٦٦

 َ ةلأسم وج

 فلح نمو ص هتبقر قتعيو ةندب رحني هناف ةريحب ايده هنبا لعج نمو

 ط رتشيب مل ن ١ و طرش ام هيلعف . نامع ق اه رحني ةندب هبلع نأ ةكمي

 ٠ ملعأ هللاو ‘ ةكمب ترحن

 ىدهي هناف هكادأ ىلع ردغب ملو 5 ءىش ىف ىدهملا همزل اذا ريقفللا و

 ٠. مهرد ولو هيلع ردق ام

 ثيحف ىمس ناو ع ءاسث ثيح اهرحن مسي ملو ةندب ىلع : لاق نمو
 ٠ ملعأ هللاو ةبعكلل الا نوكي ال ىدهلاف مسي ملو ىده ىلع لاق نااو ے ىمس

 اميف هيلع ءىش الف راد اهيف هلو ىده هيلع هتيرق لاق نم : ديعس وبأ
 عقي نآ ىنبجعآ لام اهيف هل ناك ناو ، لوق ىلع ةرافكلا الإ كلمي ال
 ٠ ملعآ هللاو ك هلام ىلع ىدملا

 : ةلأسم ..

 وأ ةندب ىدهي هناف ، مارحلا هللا تيب ىلا ىده ىلع : لاق نمو
 اهنمثب ماتسيو ك منغلا طسوأ نم نوكتو ةاسثلا ملوق .ردقي مل ناف ، ةايث

 ٠ ملعأ هللاو 6 اموي عاص ثفصخن لكل موصيو بحلا مك بسحيو ايح

 : ةلأسم وبع

 ىلع ردقي ملو . ميرغ ىلع نيد هل لجر ق : حرفم دمحأ خيشلا

 نمل تام نأ ىلا هنع تكسو ىنيص الكمل نيدلا كلذ : هل لاقف ع هنم هذخأ

؟ همكح



 س ٢٦٧

 همزلي الو ح هضبق ىلع ردقي الو هكلمي ام كرت هنأل ميرغلل همكح : لاق

 ٠ ملع آ هللا :و ىنيص الك

 : ةلأسم وج

 ىنالفلا دجسملل ىلام عيمجف اذك تلعف نا : لات نمو : ناديبع نبا
 ىلع هنيمي ناك اهرغ وآ ةيصعم ى ذلا ناك > رثكأ وآ لقآ وأ هفصن وآ

٠ 
 ؟ تينم له هريغ وآ بضغ

 بضغ ىلع نكي مل ناو ع تبثي الف بضغ ىلع هنيمي ناك نا : لاق
 ٠ ملعآ هلللا ى فالتخا هتبث ىفق

 هيف ىدهلاو س تباث بضغلا ىف رذنلا نا : دسثار تنب ةهيتفلا نع

 ٠ تيثت ال ةيطعلا و ك فالتخا

 ةقدصلاو ىدملا امآ : دادم نب ريشي ني دمحم ني هللا دبع خيسلا لاق

 ء نهذلا باهذو لقعلا ريغت رابتعالا ىف وهو كلذ لطيب ىذلا بضغلا ف

 ىنعم داقتعا الو ث ةين روضح ريغ نم لقعلا ةلازا نم بضغلا ناك اذا لعلف

 هبف لمعللا نكي مل ام لك نأل س هيف مزلي ال كلذ نآ لوقلا رثكأف ةعاطلا

 .5 فالتخالا هيغ قحلي امم كلذ ءايه وهف ةداارالاو ةعاطلا دصقي هلل

 ٠ ملعأ هللا. و

 : ةلأسم وبع

 ىلعف اذك تلعف نا : لاق لجر ف ىغئاصلا ديعس نب ملاس خيشلا نع

 ملو ربق وآ دجسم مضوملا ىفو ث ةبعكلا غلاب ايده اذك ىنالغلا عضوملل
 ىدملا هيلع بجي لهو ع ناكملا كلذل ءىش هيلع بجيآ ربقلا الاو دجسملا مسي
؟ ال مآ ىدهلا رخآو عضوملا مدق هنأل روكذملا



 س ٢٦٨

 ىلع تباث ريغ ةيعكلا ريغلا ىدهلا نآ ىلع نوملسملا عمجأ دق : لات

 ه_قيلعتف ةبعكلا ريغل هيدج قلع دق هنأك اذهو ، كلذ هسفن ىلع لعج نم

 7 ) ةيعكلا غلاب ايده ( : هلوقو 0 هنع الطاب ناك ةبعكلا ريغل هايإ

 ٠ آعيمج

 ليبسب ريغ ىلع ائيش هسفن مزلملا نأ تفرع ىذلا : هريغ لاق
 مزلآ امب ءافولا هيلع نأ ىلاعت هلل رذنلا هجو ىلع وه امناو > ىدملا

 ‘ همي ءافولا ىلع ارداق ناك ام عضاوملا نم هامس عضوم ىأ ىلا هسفن هي

 كلذ هلعف جرخي مل اذا اذ_ه هسفن مزلأ نم هبلع تيتب ام دجب ناك اذا

 مامت دعي ) ةبعكلا غلاب ايده ( : هلونتف 6 ةيصعم اي ء افولا زاوجم ال ةيصعم

 . ءىننب سيل مكحلا ف هب ءافولا هيلع تبثتيىذلا هظفل

 وهو ، هظفل ىف هب هارأ ىذللا عضوملل ىدهلاب هامس دق ناك نا امآو

 ام ىدنع حيحصو ث مدقتملا ظفللا ىلع اهل ىدهلاب هدر مث ةبعكلا ريغ

 ايده ) : هباتك ىف ىلاعت هلوق ليلدب كلذو ، هبااوج ىف بواجملا هب باجأ
 ىدعنملاو اهيلا الا هسفن همزل نمم ازئاج ىدهلا نوكي الف ( ةبعكلا غلاب
 هيلع نم ال كلذ عمو اهنع هب ىدعت ام هيلع تباث ريغ وهو اهريغ ىلا هب
 لو_ةي وهو هيف ايدعتم نوكي ال فيكو ث همكح ق هب رذح هيدعتل همثإ نم

 اك امو) : هيفطصي نآ هتفيلخ نم هراتخا نمل هباطخ ىف لئاق نم لج
 ( مه رمآ نم ةربخلا مهل نوكتت نآ ارمآ هلوسرو هللا ىضق اذايةنمؤم الو نمؤمل

 . مهمكح نع ا راتخم ةبعكلا نع هيده لوح نم سيلف

 مسقني ى دهلا نآ هنعمس ام ىلع هنظفح نمع هنفرع اذه ى ىذلاو

 مسقو ، فالخ الب همزلآ نم ىللع تباث اوه ام هنم مسق ؤ ماسقأ ةثالث

 هيف عزانت الب توبثلا مودعم وه ام مسقو ث فالتخاب هيلع تباث وه ام
٠ فالسلا نم دحأ نيب



_ ٢٦٩ 

 ىلا هيده دصق ام هسفن ىدهملا مزلي نآ وهف هماسقأ لوأ امأف

 ظفاللا نم ةجراخلا ظافلألا نم هارجم ىرج ام وأ ث مارحلا هللاا تيب

 مالعألا نيب هملعن هيف فالخ ال ام اذهف س ماكحألا ىف هيلع اهموزل ىلع اهب

 نالوق هيفف هزوج نا امأف ، هنود امم ىدهملا لام ثلث نم اجراخ ناك ام

 نمو & هيلا دودرمو كلذ رشع ىلا عوجرم هنإ : ضعب لوق نمف وجرآ اميف

 مد نم هنم ناك امف ث هيلع هب موكحمو ع وجرم هلام رع ىلا نيرخآ لوق

 غلب ام هنمثب ذخآ وآ كلذ قبس اهقوف امف ةندب نم هيلع ىتأي هنمث وأ

 ىلع اهب كلذ قرفي مث ، ةكمب وأ مرحلا ىف هنع حبذي وأ رحني ىتح هنم
 ؟زجأ دقو ، اومدع نا ءارقفلا رئاس ىلع وآ ، اودجو نإ نيملسملا ءارقف

 ىلع نيملسملا قافتاب ةبعك هلك عضاوملا اذه ىف مرحلا نأل ث هللا ءاسن نا هنع

 فرشتي ةفرسم ىه اهب فاطملا ةبعكلا نأل ، ىنم كسنلا مهعامجاب وأ ، كلذ

 هنآ الا اهلثم اذه ىف دجسملاو ، اهيف ءامدلا ةقارا نع ةهزنم ث اهايإ هللا

 ىرجت ىتلا ءامدلا نم ءىش لقآ ولو امد هنمث غلبي ال ىدهملا ىده نم ناكام

 بيط هنمثي ذخؤي هنا : اولاتت دنف ث ءاملعلا دنع كلانه اهحبذي اهبحاص نع

 ءاش نا زئاجلا نم جرخي مل ةكمب ءارقفلا ىلع هقرف ناو ، ةبعكلا بيطيو

 ٠ ماستألا نم لوكلا مسقلا ىعم جرخي اذه ىلعف ع هللا

 هب ىدهلا نم هيلع تباث وه ام ظفللا نم ظفاللا ىتأي نأ نم اهيناث امآ و

 عضاوملا نم هريغ الو مارحلا هللا تيي ىلا هم مسي مل هنأل ماكحألا :ى

 امم اذهف ث ديقم ريغ اقلطم هظفل ناك لب ، مالسالا لهأ دنع ةقرشملا

 مسي مل اوآ هيده ىمسي اهنل الا ىدمنا نوكب ال هنأل ئ ةبعكلا ىلا هي ىدملا

 نوكي ىتح كلذ نم ءىش همزلي ال نآ مهضعب لوق نم جرخيو ك اهيلا هب
 كلانه ىلا هيلع كلذ موزل نوكي ذئنيحف ث ةبعكلا ىلا هيدهب ايمسم

٠ الف الاو



. ٢٧٠ 

 لوقلا نيملسملا نم دحأ نم ملعب مل ىذلا وهف ماستألا ثلاث اماو

 هتلع امناو ، هلحم هيده دصقي مل هنأل ، مازلالا ىنعمب هبدهم ىلع هتوبتب
 د ة هسفن ىلع اميف اطخ الب هيف قحلا بصي ملف هلوخدب هريغ ىلا

 دت هبر مكح نأل ، هملع نا هيف ايبصم نكي مل اذه لجآ نمو ث هلعج
 مل نم هليدبتب هاتفآ ناو ؤ هدب نم ليدبتب هللا مكح لدبتي ملف هب ىدعت

 وآ هلطاب مهنم دحاو لك ملع هلبق دق هنم نم الو ، ىتفآ نم .اروذعم نكي

 { اهريغب اديقم ناك نآ دعب رذنلا ليبس ىلع ةبعكلاب ىدهلا ديبقتو ، هلهج

 لقتسم ظفلب رخآلا هديبقت نكي مل اذا اهرمأ ىف هيلع بجوي عىنت سيل

 هزاوج حصي مل ىذلا مدقتملا ظفللاب قلعتم لب ، هب مكحلا هيلع تباث هسفنب
 ىلا ىدهلا ظفللا كلذ نيح دقتعا دن نوكي نآ الا معن ، مكحلا ىف هبلع

 ، هنع ادمع ال هنم اطلغ هناسلب كلذ هظغل ىف اطخأف ، هبانج ى ةبعكلا
 اميف ىنبجعأ هردق الصتم هظغلب هيلااو هلحمب هيده ديق نأب هدصق كرادتف
 كلذ ىف هد_صق ناك ام ىلع ث ةبعكلا ىلا هيلع كلذ توبث هللا نيبو هنيب

 حانج مكيلع سيل ) : ىلاعت هللا لوقو ، ملسم ىلع تلغ ال هنأل 5 اهيلا
 . ( اميحر ازوغغ هللا ناكو مكبولق تدمعت ام نكلو هب متاطخآ اميف

 بجيف « نايسنلاو أطخلا ىتمآ نع عفر » : مالسلا هيلع ىبنلا لوقلو

 ، نانجلا ىف هدقتعا ام ىلع نمحرلل هسفن همزلآ امب ءافولا اذه ىلع

 ىل حتف ام بسح ريسيتلا نم ىنرضح ام اذهف ناسللا هظفلب أطخآ ناو
 هيف ناك امو ، لمعي هبو ص لبقيف قح نم هيف ناك امف ، ريبخلا ميلعلا
 انآو ، لهج وآ ملع ىلع كلذ ريغ عسي ال ذا لمهيو ىلع دريلف لطاب نم
 ، لمع :وآ لوق وأ ةين ىف هاضر هبف تفلاخ ام عيمج نم هللا رفغتسأ

 نافلخ نب انهم هللا ىلا ريقفلا نم اذهف س لجو زع هللاب الا ىقيفوت امو
٠ ىديعسوبلا دمحم نبا



٢٧٧١ 

 هيلع وه : ىبنجا وأ هحاكن هل زوجي ال نمم دحأ وآ هوبأ لاق نمو
 ؟ دلولا لثم وه له 6 ةريحب

 امنا لونتو ، دلولا ىف مزلي امم همزلي ةريحم هيلع هلعج نم لك : ليقغ

 ملعأ هللااو 6 دلولا ق كلذ مزلب ٠

 ةلأسم وع :

 تملك نا ميها ريإ ماقم دنع ةريحب ارذن اهسفن ىلع تلعج ةارما ىو

 : لرقو & اهنع ةاش رحنيو “ نبموب وأ موي موص اهمزلب هنافاهتملكف اهنتخآ

 ٠ ملعأ هللاو ، اثيك لوقو ث ةندب ىدهتاو ح ةبقر قتعت وآ 0 مايآ ةثالث موصت

 امأف ىده ىلع وآ 6٧ ىده وهف هقتعأ نا" بضغ ىلع : همالغل لاق نمو

 هناف ىده ىلع : لاق ناو ، هل ةرافك وهف هقتعأ ناف ىده وهف هلوق ف

 ٠ ملعأ هللااو ةندب ىدهي نأ هيلعو ث ةبقر قتعي

 اغدب رخني ه٥هرسشع وآ هعس وآ هنمث ىدهب هنا هلك هلام ى دهآ نمو

 ٠ ملعأ هللا و ، هلام رئاس كسميو > رحنلا موي ىنمب اوآ ةكمب

كلذ هيشأآ ام وآ ليجل ا اذه لمحيو ء رحيل ا اذه برشي هنآ فلح نمو



 س ٢٧٢

 نمو ، ايده ىمسي ىتح ىده همزلي ال : هريغ لاقو ىدهب ىسوم

 ٠ ملعآ هللااو ةندب ىدهي وأ ةبقر قتعي هناف ىده هيلع لاق

 1 ةلأسم وبع

 ن ..:.:. :.ي ....د ه. هند
 . - ل : : , 7 ٠

 ٨ ىده هيلع نمث هل فرعي ء ىش د وأ لك ال ! رآ و ١ دل ا ه ذه : : ل ي نمو

 . كلا 5 5
. ٤ . 

 . ىنمب وأ ةكمب رحني ندب هب ىرتشيو هتميق موقي ءىشلا كلذ ناف

 هريغل تناك ناو ء اهنمثب ىدهآ هل رادلا تناك نا : رثؤملا وبآ لاتقو

 هلام ثلث ىلع تناك ناو ء ثلثلا نم لقأ وآ ث هلام ثلث اهتميق ىدهأ
 ٠ ملعأ هللااو 6 اهرنشع ىدهآ

 : ةلأسم ده

 ؟ هل ةميق ال امم عيطتسي ال امب فلح وآ ىده رحبلا اذه : لاق نمو

 ءىش ىف ىدهلا همزل اذا ريقفلاو ث اذه لثم ىف ةندب ىدهي نآ هيلعف

 . ملعأ هللاو ، مهرد ولو هيلع ردق ام ىدهي ماه لاق هئادآ ىلع ردقي ملو

 : ةلأسم دهج

 هيلع ءىش الو ءاسأ لوقو س ةبقر قتعي هناف ةقدص ةندب : لاق نماو

 ىلع تنأ لوقت ىتح ء ىش كلذ سيلف ةكم ىلا كيدهأ انآ : : رخآلا لاق نمو

 ٠ ملعأ هللا و 6٧4 ىده

 ىنبجعيف هلام ثلث ىلع ى دهلا مقو ناف هضعب وآ هلك هلام ىدها نمو

٠ ملعا هللاو ، هرشع ىدهي نأ ىنبجعآ رثكا ناك ناو ث هيدهب نآ



٢٧٣ 

 ء ىدهلا لقآ وهو ةاسف ةندب غلبي ال اليلق ائيس ىدها نمو : رثؤملا وبأ
 ىلع قرفو مد ء ارت ف طلخ وأ ‘ ةبعكلا بدط ق لعج ةاش غلبي مل هناف

 ملعأ هللا؛و ّ ءارقفلا ٠

 ىلا ىسارذخآأب هلمحأ ناف اگيست نالف لزنم نم تلكأ نا : لاق نمو

 ثتحيف هلمحأ نأ ىلعف : لوقي ىتح ص هيلع ءىش الف لكأ مش ؤ هللا تيب

 ملعأ هللااو ے هنمت لوقو ، ةندب ىدهبف ٠

 اهنع موصي : لوقف ، اهيلع ردقي مل ةندب هسفن ىلع لعج نمو
 موقت : رثؤملا وبأ لاق س ةندب هيلعف كلذ دعب رسيأ ناف ؤ اموي نيسمخ

 ح اموي عاص فصن لكل موصيو ربلا بح نم اهنمتب حصي مك رظنيو ةندبلا
 ٠ ملعأ هللا و . ةندب هيلعف رسيآ ىنح لعفب مل ناو

 وهف هب ىدهلا ناكم ىمس نمو ث اهنم ءاش نيأ ةكم ندبلا لحمو
 ء قيتعلا تيبلا ىلا وهف مسي ملو ىدهلاب فلح نمو س ىمس ثيح نم
 ٠ ملعأ هللا:و

 ملف ةوعدلا لهأ نم نامع لهآ ءارقف هس دمعني له ىدهلاب فلح نمو

 ، مهريغ وآ ةكم ءارقف نم هرضح نم ىلع هترفي وأ ادحأ هب دمعتي نآ بجي
 مهف ه ولبت ناف ح ةوعدلا لهآ ءارقفو ح نيملسملا ءارف ىلع هقرفي : لوتو

( ٤ ج _ راثآلا بابل - ١٨ م )



٢٧٤ 

 رذألا ءاج كلذك ءارقفلا نم هرضح نم ىلع هقرف هولبقي مل ناو هي قحأ

 ٠ ملعأ هللاو

 مدقف هدلت وآ ز ةعنم ىده هنأ هضرف دق هعم ابده قاس نمو

 6 مجرب مت 6 رحنلا موب ىلا امرحم لازب هناف ةدعتلاا 12 وأ لاوش ق

 . ملعأ هللاو ، رعلا ف مدقي ملام هرحنب ليقو

 : ةلأسم دهج

 ىدهلا اوحبذي نأ ةثرولا ىضرف ىدهلا ف ءاكرسثلا دحأ تام اذاو
 مهدحأ هحبذغخ رفن نيب ىدهلا ناك اذاو ث مهازجأ تيملا نع وأ مهسفنأ نع

 درابلا ءاملاب اهعرض حفنيف نبل تاذ ىدهلا ناك اذاو ، مهازجآ موه

 قدصت هبرت دق ناف ، هب قحصت كلذ لبق بلح ناو ى اهنبل بهذي ىتح
 . هتتمعقم

 6 هنمث هيلعو هلكأ وآ هعاب ىحو ناف 6 هرحن ىدهلا بطع ناو

 % نالف نم ىنم ليقن مهللا حبا ذلا لقيلو هديب هيده حبذب نآ بحتسيو

 ٠ ملعأ هللااو

 : ةلأسم ةخ

 ؟ مالكلاب ىدهلا بجوآ نمو

 هل زجي ماو س هرحنو هيدهو هقوس هيلع بجو ىده اذه : لاقف

 هبجوي ملو هرعىنأ وآ هدلق ناو ث ليدبت الو ةبه الو عيب هيف عوجرلا

 ريغو ةبجاولا ندبلا ف فلتخمو ث هبوج ف سانلا نيب عزانتلا مقو مالكلاب

 لكأيو بجاولا نم لكأي ال ليقو ، اعيمج اهنم لكأي نا : هل ليقف ةبجاولا
٠ ملعأ هللاو ، عوطتلا نم



_ ٢٧٥ 

 ةلأسم :هج :

 عوطت ىده نوكي نآ امإ : ماسقأ ةثالث نم ولخي ال ىدهلا نأ ملعاو
 فقوي نأ هانركذ ام عيمج ىف لضفألا نآ فالتخالا ى رج عتمتن ىده وآ

 امإ : نيمسق نم ولخي الغ اعوطت ناك ناغ ، رحنلا موي رحنيو ث ةفرعب هب
 لعف قيرطلا ىف بطع ناف & هلحم غولب لبق رم دقف قيرطلا ىف بطع نأ
 تطع نا هرمأف ىدهلا هعم ثعب ثيح ايلع مالسلا هيلع هب رمأ ام
 هب برضيو ، همد ىف هفخ وأ هلعن سمغيو هرحني نأ قيرطلا ىف ءىن هنم

 ٠ كتتقتفر نم دحأ الو هنم لكأت الو ىده هنأ ملعيل هتحفص

 قدصتو هرحن رحنلا موي لبق نم مرحلا ف عوطتلا ىده بطع ناو

 ليق هرحن ناو ، كلذ ةميق هيلعف .اجنغ هنم معطأ ناو 4 ءارقفلا ىلع هم

 كلذ نآ هل ىغبني ال هنآ الإ ءا رجأ هي قد_صنتو بطع ريغ نم رحنلا موب

 . ملعآ هللاو ، ىنمب رحنلا موي هرحني مث تاغرع هب فقي ىتح

 : ةلأسم وج

 ايده ئرتسئاف ، هامس ام دعب فلتغ هريغ وآ عوطت ىده قاس نمو
 هازجأ امهنم رخآلا عابو ، هرحنف ةيده دجو مث دلتو هبجوآف هناكم

 قفنت نآ امإ : نيمسق نم ولخي الف لوألا عابو رخآلا رحن نإو ث كلذ
 ناف س تفلتخا ناو س ؟زجآ ءاوس اناكو ، تقفتا ناف ، فلتخت وآ اهتميق

 ناك ناو ث هب قدصتي امهنيب ام لضف ىلا رظن ةميق رثكأ لوألا ناك
 ٠ ملعآ هللاو ى هيلع ءىش الف رثكآ رخآلا

 : ةلآسسم :ج

 هغرعب ال دحآ دنع نم اسثبك ىرتشاف ةعتملا ىده همزل نمو : ىلهذلا

 ث هبلق ىف مقي ملو هتتدص اذا هيبزجيأ ىلوح نا ها لاقو ص ةنايخ الو ةنامأب

؟ نيمس ريغ وهو هحبذو هبذك الو هقدص



٢٧٦ 

 ىده همزل نمل هحبذ زعملا نم ىنثلا و نأضلا نم عذجلا نا : لاق

 ٠ ملعآ هللا و 6 ةيناتلا ق لخد دقو.

 : ةلأسم دهج

 نظي وهو هوجولا نم هجوب ةعتملا : سيمخ نب رصان خيسلا نع
 وآ هسأر قلحو ث هعتمت حبذي ملف كلذب تفم ىتفأ وآ هيلع ىده ال هنأ

 همزلي هناف همارحا نم لحأو هتناع قلحو ت هرافظآو هيراس ذخآو \ رصق

 . ملعآ هللا و ے ةعتملا ىده

 : ةلاسم : وع

 عيبلا ةيجاو دنع ناعئابلا لانن اذاو : ملاس نب بيبح خيستلا نع

 ىنتلدابو اذك ىنم تيرتشا كنآب نالف اي اذك هبحاصل امهنم دحاو لك

 ح قلاوط هتاجوزف عيبلا اذه نم انم ريغي نم لك وآ اذكب اذك ىنتضياق وآ
 اسأر اذك موي لك هيلعو ث ةبعكلا غلاب ىده وهف هكلميو هكلسي ام لكو
 ّ مارحلا هلاا تيب ىلا روكذملا اذه ىدؤي زرأ ةروم اذك اذكو ث منغلا نم

 ةليح عيبلا اذه دارأ مث ڵ معن : امهالك لاقف ح معن اذك دجسم ىلا وأ

 ؟ ال مآ ثنحلا ليحلا نم

 نم تثنحيب الف اهلبق فلآ ريغ نم وآ واولاب فطعلا ن اك اذاف : لاق

 ح هلبتت ام ىلع هفطعو لاعفألا نم هركذ ام لك لعفي ىتح تركذ

 ٠ هلك هلعفي ىتح روكذملا دحأ لعف اذا كلذ ىف ثنح همزلي الو

 نلف نم يسن لعن اس ىتحف فنألا دحبو والاب هفغسل ناك ناو
 ثنح همزلب مل امهنم ضقنب ما ىذلاو س هسفن ىلع هلعج ام همزل ثنح

 توبثب بجأ مل ىناا : لاقو ؤ كلذب هيلع ظوفلملا جتحا ناو ع نيميلا ف

هلاقم تبجأ معن لانق نم لاقم تبجآ لب س ىسفن ىلع نيميلا هذه



٢٧٧ 

 ءاحصفلا دنع اذكهو ، نيملسملا ىآر رثكأ ق نيميلا همزالي الو ي هتجح هلف

 لثم هياع تيئي ال اياصولا و تارارقالا عيمج ق اذكهو 6 ءامكحلا و

 ء هيلع ظفاللا ظفل مامت دنع معن هسفنب لوقب ىتح الإ ةباجالا هذه

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلآسسم دب

 ؟ ما رح نالاف لام اذك تلعف نا : لاق نميفو : ىحبصلا

 دعب مارح هيلع نالف لام نآ ىون ناك نا ةرافكلا هتمزل لعف نا
 اذ_ه هاضر ليق نالف لام ةمرح هانعم ناك ناو ح نالف سيفن ةيطع

 ٠ ملعأ هللاو س ىدنع اميف ءىش همزلي ال

 : ةلاسم :ه

 لعفأ ام ىلع ىادهم : لوقن فلحلا هدارم ىدهلا داتعي ىذلاو

 ؟ ثنحو تلعف ا_ه وأ

 ٠ ملعآ هللاو ۔ ىده تيثي ال اذه : لاق

 : ةلأسم ةب

 ام لاق وآ لعف ناك دقو ؤ اذك تلعف ام ىلع ىادهم : لاق نمو

 ؟ همزمب ام لعف مث لعف
 هب درب مل ناو ث ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف نيميلا هب دارأ نا لاق

 ٠ ملعأ هللا و 6 هيلع ءىش الف 77

 : ةلاسم :هب

 هتوبث ىفف ىلع لقب ملو ىادهم وأ هنداه وآ ىده : لاق ناو

٠ ملعآ هللا و ٠٧ فالتخا هيلع



_ ٢٧٨ 

 ةلاسم :دهج :

 هل له 6 ظفلب ملو اهاون ول ىنبحض ةاشلا هذه : لاق نمو

 ؟ اهعيب

 امآ و ؤ اهب ىحضي نأ هبلع و اهعبب هل سيلف ذ ظخل ناك ن ا : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ‘ هرلع ءىش الف ظفاب ملو ىون نا

 : ةلاسم ةه

 ؟ اهلكآ هل لهو اهبر اهب لعفي فيك اهب عوطتملا ةيحضلاو

 هبراقأ ىلا یىد هيو الث ءارقفلا معطت موق لاق : \ دغ ةلتخت : لاق

 ناو ث هيلع نامض ال : ليقو ى ثلثلا نامض هيلعف اهلك اهلكأ ناو اثلث
 ٠ ملعأ هللا و ، ابجاو مهمعط سيل ءارقفلا

 : ةلاسم مج

 ؟ اعوطت وآ امزال تناك اهلدب هيلع له هتيحض تتام نمو

 ٠ ملعآ هللاو ع هيلع لدب الف

 : ةلاسم وج

 اهبجوآ نم ىلع الإ نامع لهآ نم دحآ ىلع ةيحضلا بجت الو
 ٠ ملعأ هللا و ، هسفن ىلع

 : ةلاسم ةهج

 نيح اهحبذي هناف ىحضألا موب زواج ىتح اهيسنف هتيحض ىمس نمو
بهذ ىنح ادهع اهكرتن نا ّ هيلع ءىش الف تفلت ناو ف ةمح ذ ىهو اهدجو



 _ _ ٢٧٩

 تعاض ناف ث لبقملا ىحضألا موي ىلا اهظفح همزلي هناف ىحضالا موي

 ٠ ملعأ هللاو ، اهلثم حبذ همزل

 : ةلاسم :ج

 اميف الا اهفرصي نآ هل سيلف ةيحض اهنأ نامع ف ةبادب ىم. نمو
 هيلعو اهعيب نآ هل سيلف ىتيحض ةاشلا هذه : لاق أذا و ؤ هب ىمس

 ٠ ملعأ هللاو ك هيلع ءىش الف ظفلي ملو كلذ ىون ولو 6 اهب ىحضي نأ

 : ةلاسم اه

 ةيحضلا ليقو 6 ةرشعلا : ىمس ام همزلب هنا ليقو .ى كلذ باجيبا ىلع

 الدب ءىشب قدصتيلف لعف ناف ، رعشلا ف زجي الو اهرعش صقي ال

 ليقو ي عامجاب رحنلا موي ليق ىحاضألا حبذ زوجي الو ، لعف امب
 . ملعأ هللاو ، اهصقني مل ام رشعلا ف ةيحضألا رعش صق زوجي

 : ةلاسم ة

 زوجي لوقغ ث اياحضلا نم سيل امم رحنلا موي حبذي اميف ليقو
 ٠ ملعآ هلااو ، ةيطخلا نم مامالا غ رغي ىتح حبذي ال لوقو س هحيذ

 : ةلاسم ج

 ؟ ةنس مآ ةبجاو ىه ةيحضلاو

 سيل : ليقو ى ةبجاو : ليق : فالتخا ا هبوجو فقو ت ةنس ىه : ليقف

٠ ملعأ هللا و « هسفن ىلع اهبجوأ نم الإ ةبجا وب



٢٨٠ 

 ةلاسم ةه :

 هتينو روبقلا نم ءىشل ائيس ىدهي نميفو : ديعس نب ملاس طخب
 ؟ ال مآ ةرافكلا هيلعأ ، هسفن ىلع هميرحت

 بوجو ىفف ميرحتلا هب ئون ناو تبثي ال روبقلل ىدهلا نإ : لاق
 ٠ ملعأ هالاو 6 فالتخا ةينلاب هيلع ةرافكلا

 : ةلاسم وج

 ربقللو ث ةبعكلا ىلا ىدي تمدخ ةيداه تلاق ةآرما قو : ىحبصلا

 هل برقن وأ هل لزعت نأ تدارأو ءىنب انالف عفنأ ام ىنآ ىلع ىنالفلا

 ؟ كلذ ىف اهمزاب ام كلذ ريغ وآ ءام ءاقتسا و اماعط

 اذا ةبعكلا ىلا تبثي امنإو س تبثي الف روبقلل ىدهلا نإ : لاق

 ىده ىلع ىنالفلا ءىشلا لوقي نا هسفن همزلآ نمو س هسفن همزلأ

 5 اهاركو ةمدخلا نع همزلي هناف ىده ىلع نالف ةمدخ وآ

 هتداهو اهلمع عبمج ءانع اهيلعف تلسرأ ناو ڵ كلذف ادودحم تون ناف

 ٠ فالتخا اه ويث ق

 ايده كلذل هلعفت ام نوكي له س كلذ نم ائيسث تلعف نأل : هل تلق
 اهسفنل ا_ه دب ةمدخ نم عفنل ١ نم اهل لصحي ام الإ كلذ نوكب مآ ةبعكلل

 ناك اذا اهلمع ءارك لثم اهيلع بجو اهنيمي ف تثنح اذا : لاق
 ٠ ملعأ هللا و 6 رجألا هيلع ثقحتساو ريغلل ا_هلمع

 : ةلأسم دب

 ء ةلسرملا نيميلا ةرافكك ةرافك هنع ىفكي ئدهلا نا ليق لهو : هنمو

؟ ىدهلا همزلب الو



٢٨١ 

 س ةلسرم نيمي ةرافك هيف ىفكتنو ص نيميلا ةلزنمب هنإ لوق : لاق

 رذن ام ميلست نود ةرافك دنع ىفكت ال رذنلا ناو 6 ىدملا همزلم الو

 ٠ ملعأ هللاو هيلع ردق نا

 ىتم ةين ريغ نم السرم ةبعكلل نالف ىلع هنداه ىلام لاق نمو

 ؟ ثنحلا همزلب

 ٠ هيلع ءىش ال لوقو ص هنم لكأ اذا همزلي : لاق

 ردقب همزليآ هنم ذخأ وأ ائيش هلام نم نالف قااذ ناو : هل تلق
 ؟ هلام عيمج ثلث همزلب مآ نالف ذخأ ام

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ ذخآ ام لثم همزلب : ل اق

 : ةلاسم :ده

 ةعتم مد نم مهمزل نوكي نأ الإ ءابرغلا مزلت ال ةيحضلا نا : ىلمازلا
 ٠ ملعأ هللاو اهرغ وآ

 : ةلاسم اب

 نم بصي نأ هلف 6 ةيده ىهف جحلا نامز ءاج اذا : ةقانل لاق نمو

 لجالا كلذ ءاج اذا ىتح اهعيبب ال هنآ ريغ ى هلام رئاسك اهنبلو اهدلو
 ٠ ملعأ هللاو 4 تدلو نأ اهدلو الاو اهنيل هل سيل ةيده ةلزنمب ىهف

 : ةلأ__۔_تسم وبع

 تسيل نا ا ذه ىلعو ئ نالف لزنم تلخد اذا ىده ىلع : لاق نمو

دحاو سلجم ىفف كلذ عيمج ق ثنح مث انالغ تملك نا ىده ىلعو ض ابوث



_ ٢٨٢ 

 ةدحاو ةظفلب ناك ولو : ليقو ه ك ناميألا فالتخال هلك كلذ همزلي هناف

 . ملعأ هللاو ء ناميا ةرافك ال تياث لعف ىدهلاو جحلا نأل دحاو ىنعم ق

 : ةلاسم ه

 هيلعف اياحض اهعيمجب ىونو منغلا نم ةدع ذختا نم : هللا دبع وبأ لاق
 ضعبلا نوكي نأ الا ضعلا نم هماعطا هيزجي الو © عيمجل ا نم ماعطالا

 اولكف ) : ىلاعت هلوق نهعيمج نم ماعطالا نم همزلي ام ميمجب موقي

 لهآ ىلع مقاو وه لوقو ث اياحضلا عيمج ىلع باطخ ( اومعطآو اهنم
 . ملعآ هللاو ؤ معطي مل ول كلذك لضفلل بدن وه امنا ليقو ص ةعتملا

 : ةلأسم وج

 مارحلا تيبلا ةبعكلا ىلا ىدهلا فو : سيخم نب دعاج خيشلا نع

 ؟ هيلع لد امبو هب ىنربخآ نوكي ءىش ىآ نمو ى وه ام ةكمب ىذلا

 ىدهأ ام هنا هيغ ليق ام الإ اذه فق ىردأ ال انآو ،© ملعآ هللا لاق

 نم ناك امو “ ةندي هرثكأو نيكسم معط هلقآو عوطتلا ى وآ امزال هيلا

 رقيلاو لبالا نم هعاونأ ىف معنلا سنج نم وه ام ريغب حصي الف ءامدلا

 الإ هللا نع صنلا ف سيلف اهبابسأ ةرثك نم اهب ام ىلعو ث منغلاو
 % ئذألا ةيدفو ، ديصلا ءازجو ء عتمتلا مد ىه ةعبرأ ىلع لد ام

 ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا فقو ص اهريغ ال رصحملا مدو

 امو ستآرلا ةيطغتو رعشثلا فثنلو رافظألا صق فام ىلع لد ام

 حم هب هل هرمأ نم ةزجع نب بعك هدصق ف ام ىلع هغلح ىف هنأل عراض

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ سابع نبا نع ثيدحلا فقو ع ءاادفلا

 هكرتن اه ىلع هاضتقمب لد ام امد قرهآ كسانملا نم اكسن كرت نم »

 لبت ةفلدزم نم هتضافاو هلحم لبق ةفرع نم هعفدو ع هتاقيم نم مارحالا
 أ٨ قلحلاو حبذلاو رامجنلا ىمر كرت ىف امو .سمشلا عولط دعب وأ رجفلا

. مد نم اذه ىلع عا دبوملا و ىعسلا و دوجسلا و ع وكرلا و فاوطلا قف امو



_ ٢٨٣ 

 ىف امو “ هلبق ام ىلع كسن ميدقت ىف ام ىلع لد ام رثألا فو

 ةيطغت ىفف الإو ةنس نم هب امل نكي ناف ، سابللا نم مرحملاو بيطلا
 ء قافتا ىف نركت ةراتف ، سايقلا قيرط نم هيلع لد ام سرلا

 6 ههيشآ ام مكح ءىنلل نآ الإ سأب الو ؤ ىأرلاب فالتخا ىاع ىرخأو

 هلام ىل ع اد هنوك نم روضحلا سنج ع ااونآ نم هلاح نم ناك امو

 امل الإ روجحملا سفن نم هب ام ىلع مادام ءازج نم هموزل عضوم ف
 ٠ هيلع ىهف هل ةمزال اهناغ ء ةيدفلا عم هيلا رطضا نم قح ق هزاجأ

 ؟ هادهأ نم هيدؤي ىتمو & نوكي هعضوم نيأف : هل تلق

 مرحلا هاول امو ع هلحم ىه اهنأ ةكم ىف فلتخي هنأ ملعأ ال : لاق

 ىتم هازجأغ لاح ىلع زاج هلهآ همعطأف هموي ى هيلا غلب اذاف اهنم وهف

 ىنمب الإ نوكب ال هناف ةعنم ىده نوكي وأ ڵ رشعلا لخدتن ملام هللعف ام

 وأ ، وه حبذي وأ رحني هلبق ال هدعب وآ مويلا اذه فو ث رحنلا موي ف
 ٠ رصحملاا ىده

 نم ناكمب هصخ دق ةعتم ى ال هتقاسف هادهآ ام ناك ناف : هل تلق
 ؟ هامس مرحلا

 ، ىمس ام ىنلا نوكي نأ هللا همحر ميبرلا لوق ف هب ام ىلواف : لاق
 هعم همزلب سأب ىنا هب ليي ال نأ ىسعف هضرآ نم هريغ ىلا فلاخ ناف

 هزااوج ف فالتخالا ىنعم هقحمب نأل زوجيف رذن ق نوكي نآ الإ ي هلدبي نآ
 . ناكم نم هئادأل هدح ام الإ هب آريي ال هناف نامهبا ىف نوكب وآ ص هل

 هلا هامس وآ هتاسف هناسلب الوق همسي ملو ابده هاون ناف : هل تلق

 ؟ هيف مجري نآ

 ملام هزاوج ف فلتخم ث ةيمستلا مم هل عوجر ال هنا : ليق دق : لاق
٠ ةينلاا درجمل التفل هلي



_ ٢٨٤ 

 ؟ هدعي ىآرلا نم هي ام ىلع ه رعشا وأ اهعم هدلت ناو : هل تلق

 هلل دمحلا و قحلا لوق نمل هنأو ، ليق اذكه : لاق ٠

 ءىنل بطعف ةجحلا ىد نم رشعلا ق هتقاسف ايجا و ناك ناو : هل تلق

 ؟ ال مآ رحنأ ١ موب ليت هقرفيف هحيذ نا هيزجيف هلأ هب اصآ

 هدعب امبو هب تقؤم وآ رصح وأ ةعتم ىف نوكي نأ الإ معن : لاق

 ٠ رذن وأ نيميب ق

 اميغ رحنلا موي ليق وآ مرحلا غلبي املو هب ىده ناك اذاف : هل تلق
 ؟ ٥ دعم وآ هيق حصب ال

 ام ءادأل هيزجب ال ذا هلدبي نآ نم هبوجو عضوم ىف هل دبالغ : لاق

 ٠ هبف اذه ريغب لوقي ا'دحآ نأ ملعأ ال و & هيلع

 ؟ هدجو مث رخآب هلدبف هيلع لض ناف : هل تلق

 5 رخآلاب عفتنيف لوألا حبذب نآ لصف لوق رمؤي هب ىذلاف : لاق

 اربخ قباسلا نوكب نآ الإ هيلع ءىش الو 6 هل زاج امهنم ىناثلا حبذ ن

 . لضف نم ةميقلا ىف قحاللا ىلع هلامب قدصتي نآ هل ىغبنيف

 ؟ امهنم رخآلا حبذ نآ دعب هدجو ناف : هل تلق

 هذخأي نآ نم مركأ هللا نألا ، هب مفشيخ هكرتب نآ هل زوجيف : لاق
 نمثلا ف لضف هل نوكي ام مضوم ق هل ىغبنب هنآ الإ س نيترم هقحب

 ٠ نيرجألاب زاف امهحبذ ناف ث هب قدصتب نآ هنم الدب هحبذ ام ىلع

 ٠ همزل دق ال ايده هلعج نآ دعب اهتم جتن امو : هل تلتق

الإ ، اهعم حبذب نآ نم هيف دبالف اهعبتب نأ هب ام قحاف: لاق



. ٢٨٥ 

 ٠ اهليلق. نم نوكب ف كنام عد ئ : ق ءىنت

 ؟ هيف همزلي اذام هدجب ملف لض وأ اهدلو تام ناف : هل تلق

 . هناكم حبذيلف رخآ لوق ىلعو ث هيلع ءىس ال هنا ليق دق : لاق

 ف بطع وأ هندلو ام هبلع لقتف ةن دب ق اس ام ن اك ناف : هل تلق

 ؟ هيف هب رمؤي ىذلا هلحم ىلا غلبي نأ لبق هرحنف هقيرط

 ام دجأ الف هلثمل هل ديأ ناف 0 انيمس اشبك هناكم ىدهي نآ : لاق

 ٠ انيح هل هزاوج نم عنمي

 ؟ همزلي !ذام هعاب هنكلو هحبذي مل ناغ : هل تلق

 654 ردق نا ارحن وآ احيذ همأب هقحليف ناهو زع امب هكف نآ : لان

 ٠ ارذع هعيب ىف هل ىرأ ال ذا ح همرغ نم هن دبالف هفلت ىذلا وهف الإو

 ؟ هيدؤي نا همزلي عضوملا اذه ىف ىذلا امو : هل تلق

 هلديب نآ الإ ىبأ ناف ث هلثم حبذي نأ رظنلا ىف هب ام قحف : لاق

 هبلع نأ رثألا ىفف ال ١ !و 6 هيف ١ ٥ رأ ام حص ن .ا هل زاج نمس سشيبكب

 ٥ ٠ رمآ نم نسحف .7 قدصت وأ ى ده اهب ى ر فشن نأ ناف 6 ةميقل ١

 ؟ هيخ لوقلا ام نيل اهب ناك ناغ : هل تلق

 بهذي ىتح درابلا ءاملاب اهعنرض حضني نآ رمؤي هب ىذلاف : لاق
 ٠ اهيل هل كرنيف ةعاضرلا نع ىنغتسي ال دلو ح اهل نوكي نأ الا اهنم

 ؟ هب عافتنالا ق هل ةزاجأ نم الهف : هل تلق

 ن اك ناق ‘ .7 ةرضم ريغ ف هنآ ال ١ هل ه ز :وجب ليق دق ىلب : لان

رضي نأ هل سيل ذإ ث هيلع داز ام هنم لضف ام هلف هيلا جاتحي دلو امل



_ ٢٨٦ 

 قدصتي ىنغلاف الإو هل زاج هيلاا اجاتحم ناك نا رخآ لوق فقو ص اهدلوب
 ٠ اقلطم هنمتي قدصن هبرش ن ا ليتو 4 هتقوذب الف ئ ء ١ رقفل ١ ىلع هي

 هعانم نم ائيس هيلع لمحي وأ هبكرب نأ اه رهظ ف هل لهف : هل تلق

 ؟ هيرست ن ١ اهنبل ىق هل امك

 هرارطضا عضوم ف نوكي نأ الإ نيذه نم لك ف عنملا ليق دق لاق
 هللا دبع نب رباج نع ةياورلا ىف هنأ الإ هرادقم ىف اهرضي الام هل زوجي هناف
 اذإ فورعملاب اهبكرا » : لوقي ملسو هيياع هللا ىلص هللا لوسر عمس
 اهبوكر ىف اذه ىلع لد « ام ارهظ دجت ىتح ةجاحلا اهيلا تأجلأ

 هابشأ امهنأل ث هيلع اساقم نوكي نأ الإ اميلع لمحلاا ف حصي نلو
 ٠ اركذ هعم صني مل ناو هيغ ام هلغ

 ؟ اه رعش وأ اهفوص وأ اهريو نم ناك امو : هل تلق

 دحأ الف اهنم هزجي وأ هقلعي نأ امأف \ طقس ام هل زوجيف : لاق

 ء هعنمي ام الإ هيف
 دب ص لئنننو رجس عطق لتم مزال ىف هادهآ ام ناك ناف : هل تلق

 نأ لبق هياصآ امل هحيذف ةيد وأ ءازج فق ةرافك نم نوكي الم وآ

 ؟ هلحم غلبي

 ءاسث نم همعطي وأ هعيبي وإآ هلكأيف هب عفتني نأ هل نا ليق دق : لاق
 ٠ هلدعب نآ نم لاح ىلع هل دبالو هيزجي ال هنأل ء هللا

 دعي هنم هلكأي نأ هل زوجب ءامدلا هذ_ه نم ءىش ئأغخ : هل تلق

 ؟ هلحم ىلا غلب نأ

 هزاوج نم عنمي ام الإ اهنم ءىش ف ىردآ ال انأو ملعأ هللا : لاق

 ملعأ الو ش هل زوجي امم هناغ 0 عوطت وآ نارق أ متمت ف نوكب نأ الإ هل

٠ هلح ىف فلتخي هنآ



٢٨٧ 

 هلا رصح وأ ةعنم ف اي ده رحنل ا موب ليبق هحيذ امو : هل تلق

 ؟ هلكأب نأ

 ٠ هلديي نأ هيلع نأل معن : لاق

 ؟ هتدارإ نم جحلا سيلو هترمعا رشعلا ىف هقاس ناف : هل تن

 هعنمي ام مدعل اهيضقي نأ دعب نم هرحني وأ هحبذي نآ هل زوجي : لاق
 . هرخؤب نأ هيلع نآ لديف « هزاوج نم

 وآ ىعرملا غلبي ال ىتح جرعأ هيدهب نآ ليق نم ناك ناف : هل تلق
 ؟ ءامدلا نم همزل امع هحبذي املو ها دهأآ نأ دعب نم وأ أ ءاروع هينيع ىدحا

 نع صقن نم هب امل كلذك وهاو هيزجي ال هنا هيف ليق دق : لاق
 ٠ هيلع ام عبمجب ء اف ول ١

 ؟ ال مآ هازجاف همزال ى هل زاج هلهأ نم مه نيذلا ءارقفلا نم ةثالث وأ نينثا ىلع هقرف ناف : هل تلق

 ىلع نينثال ١ ناف دا ز ام وأ ةثالث ف نوكب نأ هب رومأمل ١ ىفف : لانت

 عضاوم 2 هديؤي ناهرب نم هيلع لد 1 ةوق ٤ هنآ الإ > ىأر ق لربرق

 ٠ رومألا نم ةدع

 زاتمي اهب ىتلا ةفصلاب عضوملا اذه ف ىنربخت لهف : هل تلق

 ؟ عورطتلا نوكب ام

 ىلا ةيدف هادهآ ام هنأ ىلع لد ام نيملسملا لوق ف نأ ىلب : لاق
 ٠ نيكاسملل همسب ملف هللا

 وآ كله وآ هيل ا عجري ملف بصغ وآ قرس وأ ل_ض 7 اف : هل تلق

؟ هيغ لوقلا ام لضي لبق نم هحبذي نأ هنكمي ملغ هقيرط ف بطع



_ ٢٨٨ 

 ءىنت ال هنأ الإ عضاوملا هذ_ھ ف ىردأ ال لانأو ملعأ هللا : لاق

 ٠ هلع

 هيطع نوك عضوم ىق ه رحن وأ هحيذ ىلع ارداق ناك ن اف : هل تلت

 ؟ هي رمؤب اذام

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع نبا نع ةياورلا ىفف : لاق
 لوسر اب : لاق اهيف هرمأو ةندب رشع تسب لجر عم ثعب
 ؟ ىلع عديأ اميف عنصأ فيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهنحفص ىلع اهلعجا مت اهمد ىق اهلعن عض مت اهرحنا » : لاق

 ٠ » كتقفر نم دحأ الو اهنم لكأت الو

 هيلعو ، عضوملا اذه ىف اهب لعفي ءىنث ىالو ، اذه ملف : هل تلق
 ؟ اهلدب

 نا هدعب ءاج نم اهنم لكأيف ئده اهنأ ملعيل هنأ رثألا ىفغ : لاق

 ٠ اهيف هيلع لدب ال و ريخل ١ ق كل ذكو ‘ هللا ءاش

 ؟ اهنم ره لكآ ن اف : هل تلق

 ٠ هلك همزابي نآ ىنعف رخآ لوق ىلع و ؤ هلكآ اه مرغلاف : لق

 ؟ مرحل ا لخد نأ دعب نم هباصأ ناك ناف : هل تلق

 ءىش الف هل من دقو ، هرحنيف هيلا غلب دتو ش هعضومل هناف : لاق

 ٠ هلع

 . اهدلج ق هيف لرقل! ام هب هدنق وأ ءىش هللح دق ناك ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ اهنم هرطعب نأ هل اهزازجل ة رجألا نم هلعجي اميغو

هللا ىلص هللا لوسر ىنرمأ : لاق هنأ ىلع نع ةياورلا ىفخ : لاق



_ ٢٨٨٩ 

 اهتلخأو اهدولجو اهمحلب قدصتأ نأو ةندب ىلع موقأ نأ ملسو هيلع
 اندنع نم هيطعن نحن لاق 6 ا_هنم رازجلا ىطعأ ال نآو ٠

 همعطت وأ هقرفت نأ ةعتملا مد ف هيلع ام رادقم امو : هل تلق ،

 ، هيثلث رخآ لوق فو هثلث ليقو هعبر معطي نأ هيف ليق دق : لاق

 ىقابلا لكآي نأ ا هلو ى ها زجآ هنم معطأ ام ليقو ئ هعاب رأ ةثالث ليقو

 ٠ ءارآلا هذه نم دحاو لك ق

 ؟ هيزجيأ ائيسن ءارقفلا ىلع قرغي ملو هعمجأب هلكأ ناف : هل تلتق

 : ليقو 6 هيلع م رغ الف هلعف ف ء اسسأ ن ١ و لوق ىلع معن : ل ات

 . هيف رمؤي هب ام ردقب معطي

 ةثالثلاو نانثالا هيف كرتسثم ه نأ زوجي دحاولا ىدهلاف : هل تلق

 ؟ ال مآ

 نأضلاو زعملا ق ال رقعلا'و لبإلا ق هزاوجب لمق دمت معن : لاق

 ٠ منغلا نم

 ؟ ءا وسيلاب كارتسنالا زاوج ق ءا سسننلااو لاجرلاف : هل تلق

 ٠ قرفلا هجو ىلع لديب !ام مدعل قحلا قف ىعم اذكه : لاقت

 نم هيف كرتشي نأ زوجي مك ىلاف ندبلا نم ناك ناغ : هل تلق
 ؟ مهل حصتف ةع امجل ١

 اهيلع دازام ال ةعبس ىلا ةثالث نم رتولا ف هزاوجب ليق دق : لاق
 هنآ ملعأ الو ةتس الو ةعبرأ الو نينثا نع ىزجي ال هناف عفشلا ف الاو
 ٠ اذه نم ءىش ىف فلتخي

( ٤ ج _ راثآلا بابل - ١١ م )



_ ٢٨٩٠ 

 ىف اذه ىلع نوكي نأ زاج مي هسفنب امهنم دحاولاف : هل تلق
 ؟ مهنع ىزجي ام ددع

 نع لبإلا نم عذجلاف ، ةنس ىف صقن وأ ةدايز نم هب امل : لاق
 ىنثلاو ث ةثالث نع رقبلا نم عذجلاو ، ةعبس نع ادعاصف ىنثلاو ةسمخ
 اهنإ رقبلا ف ليتو ، ةعبس نع اهقوف ام وآ عابرلاو س ةسمخ نع
 كراسني نأ رمأ هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو ث ةسمخ
 ء ةنسم ةرقب ف وأ ، نسم ريعب ف نيرمتعم وأ اجاجح سفنأ ةعبس
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرحن : لاق هنأ رباج نع ىورو
 ٠ ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ةنديلا ةيبيدحلا ماع

 هعم كرسىنتي نأ ىلع هسفنل ها رست اف نديل ١ نم ناك امو : هل تلق

 ؟ ةكرشلا زاوج ق ءا وس هلكأ هريغ

 هيجوأغ ٥هارنسنا نأ نم هنأل لولذلا نرد ىناثلا ق هتزاجاب ليق دق : لاق

 ىلص ىبنلا نأل هب سأب ال ليقو ث ادحأ كرشي نأ هل سيل هسفنل ايده
 ٠ ةكرشلا لحي ملو هبده ق ايلع كرشأ ملسو هيلع هللا

 هنصحم دا رآ وأ اكرتستم هيف ء اكرشل نم دحأ ناك ناف : هل تلق

 ؟ ىدهلا ريغ

 ٠ مهنم دحأ الو مهيزجي ال هنا ليتق دق : لاق

 اميف عوجر هثراول له ءاكرشلا ءالؤه نم دحأ تام ناك ناف : هل تلق

 ؟ال مآ ةصح نم هيف هل

 فرااتخال ١ ىلع و ؤ هيف عجري نأ هل سيل ام عضوم ق هيردآ ال : لاق

 نوبل ةنبا وأ هقح نم رقبلا لبإلا نم عذجلا نود امو : هل تلق
؟ ةكرشلا لبقت الف



٢٨٩١ 

 ىلع امهزاوج عضوم نيأف دحاو نع الإ ىزجي ال هنأل معن : لاتق

 ٠ هارأ ال ىنإ نوكي اذه

 ؟ هل زاوج الف ضاخم ةنبا نود امو : هل تلق

 . نامز ف هب

 ؟ الوزهم هلاح ق ناك اذا زوجيأ ادعاصف امهنم ىننلاغ : هل تلق

 ةاسنن نع حبذ ناو س ىزجي ال هنا ليق ام الإ هيف ىردأ ال : لاق

 ٠ الوق هضراعي ا'دحأ نأ ملعأ الو

 ؟ دحاو نع الإ ىزجي ال زعملا نم ىنثلاو نأضلا نم عذجلاف : هل تلق

 لبقي نأ زجي مل ةدوجلا ىف ةياهنلا غلب ناو ، ليق اذكه : لات

 ٠ هريغ ال دحااو لوق وهف © هيلع داز ام

 ؟ هريغل وه اذاف هيده هنأ ىلع هرحن وأ هحيذ امو : هل تلق

 ىلع هفلتآ ام نامض هيلعو ء هادهأ ام حبذيلف هبزجي ال : لاق

 ٠ هيف أطخ نااو ريغلا

 نوكب ام وأ هيايث وأ همها رد نم لجرلا هادهأ امو : هل تلق

 ؟ هب لعفي اذام تيبلا اذ_ه ىلا هتعانص نم

 ةاش وآ ةرقب وأ ةقان نم ئدهملا ىلا غلب نإ هنا : ليق دق : لاق

 قوف ناو ةبعكلا بيط ف لعج الإو س ةكم ءارقف نم هلهآ ىلا حبذف لعف
٠ كلذ ف رظنيف ملعا هللاو . زاج مرحلا' ءارقغ ىلع



. ٢٨٩٢ 

 ةلأسعم :

 مأ اهردق نم ىلع ىه ضرفأ رحنلا ديع موي ةيحضلا فو : هنمو
 ؟ ركذلا لهآ دنع ال

 ةنس اهنأب لوت نم مهل ام الإ اهيف ىردأ ال انأو ملعأ هللا : لاق

 .٠ اهباوث لب زج نم هنزر نمل اهي امل ةنسحتسم ىهف 0 اهلقن ق ة دكؤم

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو ع ةبجاو اهنا : ناث لوق فو
 هنع رخآ ثيدح فقو « ةنس مكل وهو رحنلاب ترمآ » : لاق هنآ ملسو

 رتولا : عوطت مكل نهو ةضيرف ىلع نه ثالث » : لاق هنأ مالسلا هيلع
 . اهلضف نع بغري ال نأ اهيلع ردق نمل ىغبنيف « كااوسلاو ةيحضألاو

 ؟ هبر ىلا ةبرق اهلعف نل امو : هل تلق

 هنأ ليت هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفف : : لاق

 . « ةنسح ةرعش لكل » : لاقف ؟ اهنم انل امو : ليق

 صوصخلا ىلع اهلام نم ىه نوكت سنجلا عون ىآ نمو : هل تلق
 ؟ عوضوم نم

 ٠ عوبتم ىأرالو ع نيد ىف

 ؟ ةيحض نوكب نآ هذ_ه نم ةنس ق زوجي ام دح امو : هل تلق

 اهيف ئزجي ليقو ، مكح نم ىدهلا ىف ام ىلع نوكي نألا زوجيف : لاق
 ٠ اهنم هيلع ردق ام.

 ةدحاولا ةندبلا ف كرتشي نأ لاح ىلع حصيف زوجي لهف : هل تلق
؟ لاجر وآ ءاسن نم ةعامج



. ٢٨٩٣ 

 ٠ اهيق ةكرشلا نم عنمي ادحآ نأ ملعأ الو 4 ه زااوجب ليق دف معن : لانت

 ةندب نيعبس رحن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو

 ٠ ةعبس ةعبس نع

 ؟ ةرقبلا و لبإلا نيب قرف الو .: هل تلق

 رباج نع ثيدحلا فو 6 رصبلا لهآ لوق نم اذ ف ىعم اذكه : لات

 ٠ « ةعبس نع ةرقبلا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ

 ؟ رحنت وأ حبذت نآ رمؤي ىتمو : هل تلق

 مويلا نم لاوزلا تقو ىلا رحنلا موي دبعلا ةالص دعب هنإ ليق دق : لات
 ىنمي ناك نم الا هدحو موبلا ا:ذه ق وهف رخآ لوق ىلعو ءا اقلطم عبا ولا

 نالوقلا' قفتاف هدح ام ىلا قيرشتلا مايآ ق ةعبس اهدجي ملام هل هناف اهمدعأف

 هرخؤب نآ ىأرلا اذه دابق ىلع هل سيل ذا هادع اميغ افلتخا ناو ء رطضملا ى

 ٠ رذعي هب ام ريغل ٥آ ر امع الضف رحنلا موب ىلا

 ةيطخل ١ لبق نم هنآ الا ةالصلا دعب لضف نم ناك ناف : هل تلت

 .؟ كلذك هيف لو_ةلاف

 ٠ كلذ ق مهلوق نم ىعم اذكه : لاق

 وأ لداع وه نم هدالب لهآ ىلع هنامز ق ىلوتملا ناك ناف : هل تلق

 ؟ هناطل..۔ ىق رئاج

 نم هغارف دعب الا حبذي نأ هل سيلف الداع ناك نا ليق دق : لاق

 لهأ نم ةعامجلا غرغي ىتح زئاج ناك ناو ، هعم نمل ةبطخلاو ةالصلا

٠ هل زوجيف ةعامج ةالصلا هذه ىلص دق ناوكي نأ الا دلبلا



 س ٢٨٩٤

 ؟ ىلصم ١ ىل ١ مهعم ج رخي مل ن اك ن اخ : هل تلق

 مهالصم نم ساانلا" عجرب وأ هي اولص دق مهنآ حصي ىتحف : لاق

 ٠ اوغرف دق مهنآ ىلا هبلق نئمطيف

 جرخت مل نإ اهنيحض حبذت نأ اهل نإ ضئاحلا ف ليق الهف : هل تلق
 ؟ جرخملا نم سانلا عجري نآ لبق

 ٠ ىلصم ١ نم س انل ١ عمج رب ىنح حب ذب ال ليقو > ١ ذه ليق دق ىلب : ل انت

 ةعامج ق ىلص نآ دعب حبذف لداع مامإ دللا ق ناك ناف : هل تلق

 ؟ ىلصم ا نم م امالا عجري نأ لبق

 اهردق نمل ةبح نم ةداعالا نآ ملعلا لهآ ضعب نع رثألا ىفف : لاق

 ىنعم هقحلي نأل زوجي نآ نم هدعبآ ال ىنأ الا هيلع ءىش الف ردقي مل ناف
 ، مامالا ىلصب ىتح عنم نم لوقلا ىف هب ال ىنرضح ام حص نا فالتخالا

 ٠ هل زاوجي ال هناف ، هريغ مم ةعامج ىلصي نأو

 ؟ م امال ١ ىلصم نم ١ ديعب هل زنم ن اك ناف : هل تلق

 ىلع حبذي مث ةعامج ىف ىلصي نأ هل زوجيف هرذع عضوم اذهف : 7 :
 .٠ هرما نم ااده

 ؟ :ااذه ىف هلعفي نآ هيلعو هل اذام ىداوبلا لهآ نم ناك ناف : هل تلق

 نأ نورمؤي ذئموي سمشلا علطت نآ دعب مهنإ ليق دق ءالؤهف : لاق
 ٠ :ا وحيذيف ةعامج ١ ولصب مث 4 ةيرقلا لهآ ىلصب ام عفترت ىتح اليلق ١ ورظتنب

 كلذكو ث ةعامج هبف ىلصب نم الو مامإ دلبلا ىف نكي مل ناخ : هل تلق
٠ ةن د ايل ١ ق



. ٢٨٩٥ 

 ٠ حبذيف ىلصي نأ زوجيف : لاق

 اذه ف ةالصلا لمق هاياحض نم هرايتخال هرحنو هحىذ امو : هل تلق

 ؟ هلبق وآ موبلا

 نأ زوجي ىناف ، عنملا ىلع لدي ام الا هيف دجأ ال ىنأكو : لات

 ٠ هلعف دق ام هعم حصب

 ؟ هلكأب نأ هل زرجيو : هل تلق

 ىلع لدي ام امهنم ءىش ف هزجي مل ضعبو هزاوجب ليق دق : لاق

 ٠ ىأرلا ق باوصلا نم هدعب

 ءىش نم اهل ضرع دق ام مويلا اذه ليقت اهحيذ ناف : هل تلق

 ؟ اهكرت نا هيلا غلبي ىتح هعم ىقبي ال نأ ةفاخم

 هيلعو هيزجت ال ليقو س عوطتلا نم ىه ذا هيزجت اهنا ليق دق : لاق
 ،۔ هتآزجأ ةالصلا نم مامالا غرفي ىتح امحل اهكرت نإ رخآ لوقو ع اهلدب

 رخدي نأ نكمي الام اهنم لكأي نأ هل نا ليقاو ع هزجي مل كلذ لبت اهلك ناو
 ٠ .اهمحل نم هيف نكمأ ام كسميو

 موي تتام ىتح اهم اص .ء ىش نم هب ىه امو اهك ون ناف ٠ هل تللق

 ؟ هلبق وأ رحنلا

 هنوك ىف هنأل اهلديب نآ هيلع سيل هنإ عضوملا ااذه ىف ليق دق : لاق

 عم هكرتل عنصي نأو ت دبال ام اهقح نم عدي نآ الا هلبق نم ال اهب
 ٠ هيف ىدنع اميف ةردقلا

 ؟ هريغ نم وأ هنم اهباصآ ام نوكي نآ نيب قرف نم لهف : هل تلق

 نم اهب هنوك عضوم ىف اهلدبي نأ هيلع نا ليق دق امل معن : لاق
. همدعل مفدي ال ام اذهو هيآر نع ال هريغ نم نوكي ام مضوم ىف ال هلعف



 _ _ ٢٩٦

 ؟ اهيف عجرب نآ هلآ ةيحض اهامس ناف ث هل تلت

 هل ث اهلعج دق ام ريغ ىف اهفرصي ال نأ هيلع نا ليق دق : لاق

 اهلثم حبذي نإ هزاوجب ليقو س رشعلا ىف ىمس ام هيلع نا رخآ لوق فو
 الو هل زاج اظفل لوغلا نم هب ادرجم هاون ناف اهنم ريخ وه امو
 ٠ هاعداف هلاق نم ىآر ىلع هبوجو عضوم 1 نوكي نآ الا هيلع ءىش

 ق ايح هنم ذخأ وأ هيلا عجرب ملف هاياحض نم لض املو : هل تلت

 ؟ هيلع ردقي ملف رست وآ ةنترس

 ٠ هلدب نم روذعملا وهف الاو هحبذيلف هدجو ناف هلبنق رمألا اذهف : لاق

 همزلي نأ هباهذ نم نوكي امو ىصوم ق زوجي الهف : هل تلق

 ، هيغ طرفي مل هنأل ، هيلع ءىش ال لوقي نم ىأر ىلع الا ىلب : لاق

 موصلا و ةالصلا نم ع وطتلا' ىف ام ىنعم هقحلي نأل زوجيف : رخآ لوق ىلعو
 لبق دسغي هب ام هل ضرع وأ ث هيف لوخدلا دعب هقلط ناا ىآر نم جحلاو
 ٠ هلديب نأ هيلع نآ ق همتب نآ

 ؟ هل ايسان مويلا اذه ىف هكرت ناف : هل تلق

 مايأ دعب نم هحبذي نأ هرمأ نم اذه ىلع هل نا ليق دتن : لاق

 حصي مل هتاف ناف ، هرذعل اموي نه رخآ نم سمشلا لوزت ىتح قيرشتلا

 ، هيلا مغلب نا هرحن وأ هحبذ ىف كلذ ىلع نوكيف مويلا اذه ىتأي ىتح

 ٠ هيف رصقي نآ الا هبلع ءىش الف الاو

 ؟ هلهج وأ هملع ىف الماع هكرت ناف : هل تلق

 ، هيف حيذيل لياق نم مويل ا اذه ىلا هلخفحب نآ هبلع نا ليق دق : لاق

٠ هلص ق نيد عضوم ال ها رأ ىنأ الا هلثمل هل ديب نآ همزل ع اخ ناف



٢٨٩٧ 

 ناك وآ هعم اهنع هيزجي ال ام هامس نأ دعب هيف ىتآ امو : هل تلق

 ؟ هلدب نا همزليآ هريغ نم هب

 ىأر ىلع لدعلا نم ه دعبأ ال ىناكف ىردأ ال .انآو ملعأ هللا : لانت

 نآ ىسعف عوطتلا نم اهنا لوقي نم ىأر ىلع امأو ، اهبوجوب لوقي نم
 نم اههبسثآ ام اسايق ااذه ىلع هل هموزل ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل زوجي
 ٠ لفنلا ىف عون

 7 حبذي نأ هثرا و ىلع ىمس دقو 4 لنق وأ تام ن اف : هل تلق

 ؟ هلام نم

 هل عنام نوكي نأ الا زانج لعف ناف همزلي ال هنا ليق دق : لاق

 ٠ هل اح ق ٥ز ١ وج نم

 ءاوس هلكأ هنع هلعفي نم رمأ و هديب رحن وآ حبذ ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ

 ، هب رمآ وأ هلعف نمل هتوبث نم هب ديرأ ام عم هزاوج ف معن : لاق
 هازجأف هريغب هل زاج نإو ح هسفنب اهنم هالوتي نأ هنكمأ نل بحتسملاا ف امأف

 ىلص ىبنلا نآ هللاا همحر ديز نب رباج نع ربخلا ىف ىاور امل لاح ىلع
 امدعب ةجحو رجاهي نأ لبق نيتجح س ججح ثالث جح ص ملسو هبلع هللا
 لمج اهيف نميلا نم اهمامت ىلع ءاجو ت ةندب نيتسو اثالث قاسف ، رجاه
 ، ةبق هل تبرضف ةئام اعيمج تناكو س ةضف نم ةرب هفنأ ىف نايفس ىبأل

 ح ةيرحلاب نيتسو اثالث هديب رحنف لبجلا ناريغ فو كا.رألاا ىف سانلا لاق
 ٠ رحنم اهلك ىنمو انهاه ترحن : لاقف ث اهرحنف اهتيقب ايلع ىطعأو

 ؟ ال مأ اهرعسث صقي نأ اهحبذ لبق هل لهف : هل تلق

 ء هنم ال هب قدصت هلعف ناف س رشعلا ىف اهصقي ال هنإ ليق دق : لاق

٠ اهصقني ملام هزاوجب ليذو



_ ٢٨٩٨ 

 ؟ اهمحل نم قدصتيو لكأي نأ هيلعو : هل تلق

 ( رتعملاو عناقلا ا!ومعطآو اهنم اولكف ), : ىلاعت هللا لوق ىفف : لاق

 ةحابإلا هجو ىلع الا لكألا ىف جرخي ال هنآ الا امهب رمألا اهنم دافأ ام
 لاقف س هبجوآ ضعبف معطل ا ىف فلتخمو ، هموزل نم امهقوف ام ال ءاس نمل

 ىلع ال عضلوملا اذه ىف بدنلا ىلع هلمح ضعبو ، اياحضلا ف مومعلا ىلع
 اهنم ءىش ىف سيلو ، ةعفنملا ىف صوصخلا ىلع كلذ نا : لاقف ، ضرفلا

 ٠ لدعلا نم هجورخ ىلع لدي ام

 ؟ هب قدصتي اوأ اهمحل نم لكأي نآ هيلعو هلام رادقم امو : هل تلق

 نيثلئلاب قدصتي رخآ لوق فو اثلث معطيو اثلث لكأي هنا ليق دق : لاق
 هللا ىلص ىبنلا لوقل هيزجي هناف ، اهنم همعطا ام الا دح هل سيل ليقو
 ق ءىشم دودحم ريغ هنآ ىلع لد ام ا ذه ق » ١ ودوزتو ا؛ولك (. : ملسو هبلع

 ؟ ةلق وأ ةرثك

 ؟ دانع هب دري ملو ائيست هنم لكأي ملو عمجأ هب قدصت ناف : هل تلق

 ه ون ناغ . لاح ىلع ضرفل ١ نم ال لكأل ١ نأل موثام ريغ ١ ذهف : كاق

 . مولم ريغ وهاو هوجري ام ىلع مالي ىنأف ةرجلا ةدايزل
 ؟ ءىشب هنم قدصتي ملو هضعب رخ"دا وأ هلكأ ناف : هل تلق

 ردقب معطي : لوقو ث ىرخأب هلدبب نآ لوق ىلع هب ام ىرحأف : لاق

 سيسخ هنا : لاق ضعبو هبلع ءىش ال ليقو س اهنم قدصتي نآ رمؤي ام
 نركي نآ الا ةسخ هقحلي ال نأ ابدن هاري نم كوق ىلع زوجيو ةلزنملا
 هيف ام حض نا هلوسرل وأ هالومل افالخ هديرب وأ هلضف نع ةيعر ىف

هارأ ٠



_ ٢٨٩٩ 

 هيلعأ مست وأ رشع وآ سمخ وآ عبرأ اياحض هل ناك ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ همزلآ نم لوق ف ةدحاو لك نم معطي نأ

 ام ردنت نهنم ةدحااو نم معطي نأ الاا نهيف اذه ليق دق معن : لاق

 . نهعيمج نم معطي نآ رمؤي هب

 ؟ اهحبذ لبق هبرشي نآ اهنبل ىف هل لهف : هل تلق

 الا عضوملا اذه ىف هل هزاوج نم عنمي ام دحأ ال ذا معن : لاق

 ٠ هرضيف اهعضري دلو اهل نوكي وأ ، اهرضآ ام

 نم مفتني نأ هلآ اهب اذه نم هدارأ دق ال اهحبذ ناف : هل تلق
 ؟ اهدولج

 نإو ههرك ضعبو س ىحاضألا دولج عييب اسأب ري مل هنآ ءاثعسشثلا ىبأ نع
 ّ ىحاص ام هيف كشال ام اذهو . لضفأف اهنمث نم نوكي ام وأ اهب قدصت

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو

 : ةلأسم وبع

 ديلولا نع عيبرلا لوق فو > 77 ال هنآ الا هزااوجم لبق دق : لاق

 ةنس اهنأل لاقيف اهيلع ردق نم اهب رمؤي ىتلا ةيحضلا ىف : هنمو
 ؟ ىه ام

 وأ حبذيف منغلاو رقبلاو لبالا نم عزني ام الا اهب ىردأ ال : لاق

 اهب نم كلذل اهلعجي نأ دعب رمؤي اهيف هب ام ىلع ىحضألا موي رحني
 ٠ هرجؤي نآ ىسعل هللا ىلا ةبرق ع وطتي

 لضف نم اهل له هيلع دازام اوآ دحاو نع اهنم ةيبزجملاف : هل تلق

؟ اهرورغ



_ ٣٠٠ 

 زعملا نمو ادعاصف عذجلا نم نأضلا نم اهنا : ليق دق معن : لاق

 عذج ىف لوق ىلع الا زوجي ال امهنود امو ص ادئاز هقوف امف ىنئلا نم

 نع ثيدحلا فو ص رثكآ هلبق ام نوكي نآ الا احراق انيمس ناك اذا زعملا

 دحأل وجرآ الو : لاغ مث ةدرب ىبأل هزوج هنأ 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ةعذجلاو ث ةعبس نع ادعاص اهيلع داز ام وأ ةينثلا ىف لبالا ىفو ي كدعب

 ، دحاو نع يلوح راص نآ دعب اهعيبتو ى ةثالث نع اهعذجو س ةسمخ نع

 عضوم ى هيلع ردق ام زاوجب لوقيب نم ىر ىلع نوكي نأ الا ىزجي الف
 نإاو س لاح ىلع ةدحاو سفن نع اهنأ الا ةاشلا ىف ىردآ ال هللاتو ؤ اهلفن

 ددع نم امهل اميف ءاوس ىلع ع ىثنألاو ركذلاو اهلضف ف ةياهنلا ف تغلب
 لوق فو س اهنا ركذ ىلع ةدايز نم اهثانا ىف امل ى امهنم لضفألا ىف الإ
 ىف لوقأ ال انآو لدع امهبأب ملعآ هللاو ڵ\ لضفآ اهلوحغ نآ : انموق نع رخآ

 ٠ لذرآ هنأب .ا.ذه

 سيلو ث عاونألا هذه نم ةدحاو لكف اهنس نع ىنربخت الهف : هل تلق
 ف وآ ىآ ر ىلع ةلق وأ ة رثك فق ددع نم هنع ىرجب اميف 7 ةطورشم ىه

 5 ( ؟ عامجإ
 ةتس هلام عذجلا نأ زعملاو نأضلا نم ميقلا سنج ف ليق دق ىلب : لات

 ليقو ؤ رهشأ ةرشع رخآ لوقو ةينامث : لينو ، ةعبس : ليقو ، رهشأ
 ء ةثلاثلا ىف لخد دقو : رخآ لوق فو ، ناتنس هل ام ىنثلاو ةنس
 نبا نأ لبالا فو ةثلاثلا ىف لخد دقو رخآ لوق فو ةنس هلام : ليقو
 ىف لخد ام قحلاو ع ةثلاثلا ىف نوبل نبااو ث ةيناثلا ف لخدام ضاخم
 رقبلا ىفو ؤ ةسداسلا فق لخد ام ىنثلاو 0 ةسماخلا ىف عذجلاو ث ةعبارلا

 . ةثلاثلا ىف ةينثلاف ى ةيناثلا ف عذجلاو ، ىلوألا ف اهدلول لاقي عيبتلا نأ
 ٠ ةعبارلا ىف عابرلاو

 ىلع زوجيأ ةثالث .وأ ةسمخ وآ ةعبس نع دعلا ىف آزجآ املو : هل تلق

؟ درفلا نم هنود امع ى زجیف لاح



_ ٣٠١ 

 نم اهرجأ ق ىسعو هزاوج نم عنمي ال ةدايزلا نم هي ام نأ معن : : لاق

 ٠ ةدايعلا ق ههجول اصلخم اهلعف نمل نوكب نأ هتنا

 ؟ لاح ىلع هنع ىزجي الف ددعلا ى جوز نم هنود امو : هل تلت

 6 نيد ىف هريغ ىلا فلاخي آدحأ نأ ملعأ الو ث ليق اذكه : لاق

 ٠ لانم ف هزاوج ىعديف ىأر الو

 ةعبس نع وهغ رقبلا نم عابرلاو لبالا ن نم ىنثلاا ن قوف امو : هل تلق

 ؟ اهيلع داز ام الإ

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو اذه ليق دق معن : لاق

 ؟ اهب همار نمل لضفأ اهيأ ةعبرألا عاونألا هذهف : هل تلت

 هنآب لوق نم هب ام الا اهلضفأ ىف ىردأ ال انأو ملع هللا : لاق

 ىلص ىبنلا لوق نم ةعمجلا ىف ام ليلدي ء منغلا مث أ رقيلا مث « لبالا

 رقبلا مث ع منغلا هنأب لوقو ث اهيلا حار نم لضف ف ح ملساو هيلع هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام شابكلا اهلضفأ نأو ث لبالا مث
 همدق اعضاو ربكو ىمسو ص هديب امهحبذ نيترقآ نيحلمآ نينثبكب ىحض

 هللاا لوسر نأ اهنع هللا ىضر .ةسثياع نع رخآ ثيدح قاو ؤ امهحافص ىلع
 رظنيو داوس ىف كرتيو داوس ف اطي نرقأ سشبكب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق مث ةيدملا ىمله ةشياع اي : لاتف ، هب ىحضيل هب ىلواف داوس ف
 ٠ هحبذ مث هعجضأف سبكلا ذخأو اهذخآ مث ، تلعفف رجحب اميذحا

 هتمأ نمو دمحم لآو دمحم نم لبقت مهللا ء هللا مساب : لاق مث
 اهنم صقن الا وه ام هسفنل راتخب ىناف اهريغب ئحضي هنأ دري ملو
 هفلسآ نم لضفآ هالعأو هدوجآ نأ عون لك ىف فالخ الو ص اهلمكآ ىلع

. هاندآو



_ ٢٣٠٢٣ _ 

 ةهج نم اهل مزال عاونألا هذه ىف اهزاوجل طرش نم لهف : هل تلق

 ؟ عامجالا وأ ىأرلااو ڵ ةنسلا

 هنوك ف بجوملا صقنلا نم اهتاذ ف ةملاس نوكت نأ وه معن : لاق

 هيلع هلللا ىلص ىبنلا نأ براغ نب ءاربلا نع ةياورلا ف امل اهزاوج عنمل
 ءاجرعلا ، اعبرأ لاقو هديب راشأف اياحضلا نم ىقبت ام لآس ث ملسو

 ءافجعلاو اهضرم نيبلا ةضيرملاو س اهروع نيبلا ءاروعلاو ، اهجرع نيبلا

 ناك ام الا زوجت ال هنآ ىلع عبرألا هذه ى ملعلا لهأ عمجأف ىعنت ىتللا

 وأ صوصنملا ىلع هتدش ف داز اميف حصي نلو ك عنمي ال هناف افيفخ
 رهاظلا لهأ هلمح نإو امومع همكح ىف ام هل نوكي نآ الا هلوق ىف هاواس
 دئاز هنأ ىمعلا ىف كسن الو ث هلثم اوهف ءىشلا هبأ ام نأل صوصخلا ىلع

 ىف زوجي فيكف ت جرعلا نم دشا هنأب فالا عطق فف الو ءاروعلاا ىلع

 ىف ىطعي ال نآ لثم ف زاج ىلعألا نود اهبويع ىندألاب نوكي نآ مخملا
 .٠ ناهربل هبجوي ليلد الاو ، هحرجتف هصخت ةلعل الا ههيشآ ام مكح نامز

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ لانت هنأ ىلع نع ثيدحلا فو

 افرش الو ةربادم الو ةلباقمب ىحضي ال نآو ع نذألاو نيعلا فرسثم رسن نآ
 قسثملا نم اهيندأف ىمعلااو ةروعلا نم اهنيع ةمالس لمأتي ىآ 0 اقرخ الو

 اهنذأ نمو مدقم نم عطق ىتلا ىه ةلباقملا نأل ، هفسثكنسف قرحلاو عطقلاو
 اقرشلاو اهئارو نم نذألا ف كلذ نوكي نأ ةربادملااو ، اهب اقلعتم ىقبف ءىش
 ٠ ةرادتسا ىف ريبك بقث اهنذأ ف ىتلا انقرخلاو ، نذألا ةقوقشم

 اهنأو ءاعذجلاب ىحضي نأ ىهن هنآ ، مالسلا هيلع هنع رخآ ثيدح قو
 ءابضعلاب ىحضي نأ ىهن هنألو ث اهفنأ عطق ىتلا ىه ليقو ع نذألا ةعوطقم

 ةقوقتسشللا ةقانلا اهنأ ةغللاا فو اهنذأ رخآ لوق فو ث اهنرق زج ىتلا ىهو

 ىف نوكي دق بضعلا نا ليقو ، لخادلا نرقلا ةروسكملا ةاشلااو نذألا

عطقلا لثم هيف سسكلا نأ الا لاقي ام رثكآ نرقلا ف نوكي نآ الا نذألا



_ ٢٣٠٣ 

 عبصذلا و لبحلا هب ىولب ام ليقو . هرثكأ رخآ لوق فو هتلت ىقبي نأ الا

 ، عنملاب لوقو ص ةزاجالاب لوق نم هب .امل هعم اهئارجإ ىف فلتخي نأل زاوجيف
 . ساسلا ف نوكيف هلصأتسي ملام سأب ال ليقو

 هيف ليقو ث اهبنذ عطق ىتلا ىهو ءارتبلا ىف مكحلا نوكي اذه ىلعو
 ءاثعشلا ىبأ نع ىوراو ، لاح ىلع موق اهزاجأ عبرلا ىلا نذألا لثم هنأ
 اهبنذ لصآتسملا ءابضعلا نع ىمن هنآ ةرق ىبآ نب ىبحي نع عيبر قيرط نم
 ىفو ث اسأب نرقلا رسك ري ملو ءاجرعلاو اهفالخآ ةمرحملا لبالاو رقبلا نم
 ءاد اهبنذ ف ىتلا ىهو ءارخنلاو ةنونجملا ىهو ءالوتلا نأ ىلع لد ام رثألا
 ىهو ءادحلا ف لوقلاو ، ةيحض نوكت نآ زوجي ال ءابرجلا ڵ راخنلا
 عرض ال تقلخ لاق لاحلا اذه ىلع عرضلا ةعوطقم ىه لب ، نبللا ةبهاذلا
 سيل ذا ث ةزاجإلا نم رظنلا ىف اهبرقآ ىنأ الا اهئازج ف فالتخالاف ث اهل

 نإو س تزاج نبل هنم جرخف ةلعل اهعرض سبي ناغ ، ركذلا نم دعي ام ىه
 ٠ اهل زوجي الف الاو لق

 ةزاجإلا ىنعم اهقحلي نأ هبشي هنأ الا زجب مل رشعلا ىف تدلو ناو

 . لزه وآ ضرم ف هب نوكي نآ الا ىآر ىلع

 ؟ هعم زوجي ال ىذلا اهلازه دح امو : هل تلق

 لوق ىاو ءافجعلا اهناف لازهلا ةدسث نم خم اهنل نوكي ال نأ : لاق
 . .)١( . . . نم رخآ

 ؟ رقبلاو منغلا نم جلخلا زوجيف : هل تلق

 . رظنلا ىف الو اهزاوج نم منمي ام رثألا ف دجآ ال معن : لاق

 ؟ اطقاس اهسورض نم ائيسث ناك ناف : هل تلق

 ام اهل ىقبي نأ الا حصي ىنأف ةصقان نوكن نآ اهم ام قحأاف : لاق

 )١( لصالا ىف ضايب .



_ ٢٣٠٤ 

 ىف سيلو اهرثكأ ليقو ث اهثلث رخآ لوق فو ع الف الاو زوجيف هب فلتعت
 نوكي نأ دبال هنآ الا . لدعلا نم هجورخ ىلع لدبي ام نبذه نم ءىت

 . لكألا ىلع ىوقت هب ام امهنم لك ىف اهل

 ؟ لجر وأ دي لثم هحراوج نم ءىت رسكنا امو : هل تلق

 هنأك هزااوج نم عنملاف الاو زاج ىعرملا غلب اذا هنا ليق دق : لاق

 ٠ هبي ىلوأ

 ضعب ةاشلا نم عزن وآ كلذ نم ءىش سيتلا نم عطق ناف : هل تلق

 ؟ هلك وآ اهابح

 ، لوبلا كسمأف هضعب عطق نا هنأ امهنم لك ىلع لوقلا ىفف : لاق
 لوقي ادحأ نأ ملعأ الو زجي مل هلك عزن ناو الف الالو زاج نبللا عرضلاو
 ٠ امهيف اذه ريغب

 ؟ هيف لوقلا ام ًايصخ هريغ نم هذخآ ناف : هل تلق

 . ٥ ركيف ر انل اب ىصخ هنأ ملعي نأ ال هب سأب ال هنا ليق دق : ل ات

 ٠ لاح ىلع هزاوجب ليقو

 ؟ هب رمأ وآ هديب ه اصخ ناف : هل تلق

 الا هزاوج ى اهلبق نم ىتلا مكح ىف نوكت نآ اذهب ام ىرحأف : لاق
 . ىرخألا ىف هب حرص دق امك هلبق نم ال آربي نأ دعب نم هنآ

 ؟ !ريي نأ دعب نم زاوجيآ هدلج هركذ نم خلس ناف : هل تلق

 عنم ىعديف هريغب لوقي ادحا نآ ملعأ الو ، اذه ليتق دق معن : لاق

. هزاوج



 ۔ ٣٠٥

 ؟ هلكألا اهعورض نم ءىش عطق ناف : هل تلق

 نأ الا زوجي نأ هرثكأ رخآ لوق ىلعو ء هخثلن ىقبي نأ ىسعف : لاق

 نود هنم ىقابلاو هكسمآ ناف عنمتف نبل نم اهب نوكي ام كسمي الاو سبي
 ٠ اهزاوج ف فالتخالا ىنعم هقحلي نذل زاج ىآر لك ىف هيف دح ام

 ؟ روثأملا ىف هصن مدعأف اهبويع نم ركذي مل امو : هل تلق

 هلام ىطعيف ث روكذملا ىف ءىش نم ههبستأ ام لمحي نأ زوجيف : لاق
 ىف هلثم وهف ءىشلا هيسشآ ام نأل ىأر اوأ عامجا وأ ةنس ى مكح نم

 . ريبخ هب نم لوق

 ةصقان حبذلا دعب نم اهب اذاف ةمات اهنأ ىلع اهذخأ ناف : هل تلق
 ؟ كاذو اذه ىف هعم زوجب نأ نم منمي هب امل ةنيعم ىه اذاف ى ةملاس اهنآ ىلع وأ

 امل هيزجت ال اهنأ الا عضوملا اذه ىف ىردأ ال انأو ملعأ هللاف : لانت
 ٠ اهب هارأ

 ؟ اهرمأ ىف اذه نم سكعلا ىلع ناك ناف : هل تلق

 نإو ، حصي هب ام ةقفاومل هل ةيزجم نوكت نأل هذه ىف زوجيف : لات
 ٠ هتدا را ربغل ناك

 ؟ انيمس جرخي لوزهم هنآ ىلع هحبذ امو : هل تلق

 دقو ؤ اهنم ءزج اهنأل دحاو اهيا وجف اهلبق ام سفن نم هذهف : لاق

 ٠ انيقي اهزا وج ىلع لد ام "ةرم

 هب ىحضي نأ زجي مل رشعلا ف جتن ام لوق نم الهف : هل تلق
 ٠ اه ريغ الاو ىنم ق

( ٤ ج _ راثآلا بابل _ ٠ م )



_ ٢٣٠٨٦ 

 ٠ عنمي الف زوجي هناف ىدهلا نأ الا هي ليق اذه نإ ىلب : لاق

 ؟ ال مأ ةيحضألا ىف زوجي الهف ةيشحولا رقبلا نم ناك امو : هل تلق

 ٠ كلذ نم عنمي ادحأ نأ ملعأ الاو ه زا وجم ليتق دنف معن : لاتق

 ؟ ةيبورألا و لعولا و ىبظلاف : هل تلق

 ف هب ىحضي ام سنج نم ا_ هب ى ردأ ال انآاو ء ملعأ هللاا : لاقت

 حص ناف س زوجي ال ىبظلا نآ رثألا فو ؤ هيلع لدآف ىرآ الو 0 عامجا

 ، لوعولا ىتنأ ةيورألاو عنملا نم هب ام ىلع نوكي نآ لعولا ىف ىسعف
 لبجلا منغ اهنا لوقب نم لوق ىلع الإ ةيضق نم ركذلا ىف ام الا اهل سيلغ
 . هارأ اميغ حص نإ ةيحضألا ف ةزاجالا نم اذه ىلع اهبرقأ ىناف

 َ ةلأسم وج

 نم اهريغ وآ نامع لتم راصمأ لهآ ىلط ةيجا و ةيحضألا ق هنماو

 ؟ال مآ رايخألا دحأل ىآر وأ عامجا ق نادلبلا

 ةدكؤم ةنس اهنأ لدعلا لهأ لوت نم اهبف ىعم ىذلاو ملعأ هللا : لات
 نوكت نآ امأف س هبر ىلا ةبرت اهءاسثت نمل لقنلا ننس نم مهلوق ىق اهن الا

 ىف الا هب دنعب ال نآ داك ذاسث لوق ىلع الإ اهفرعآ الف لصألا ق ةبجاو

 ام رهظأ ىلع كلذك ىهف ال او اهيرذت وآ نبميل هسفن ىلع اهبجلوأ نم قح

 ٠ كلذ ىف

 الف الاو روجألا! نم اهيف ام ةرثكل ةيرومأملا نم ىهف : هل تلق
 ؟ اهلعف ىلع ارداق ناك ناو ث اهكرت نم ىلع مثا

اهلضفل اهب نمؤي امنإو اهلصأ ىف بجاولا نم ال اهنأل معن : لاق



٣٠٧٣ 

 ريغ لوق نم اهيف ذش ام ىلع الا اهلفن ىف فلتخي هنأ ملعأ الف الإو

 ٠. كلذ ىلع رجؤي نآ ىسعل اهنع ةبغر اهعدي نأ ردق نمل ىغبني ال هنأ

 ؟ ابابحتسا نوكي اهبجوي نم لوق ىلع اهب رمألاخ : هل تلق

 امهنيب امل اباجيا هدايق ىلع نوكي نأ حصي ال ذا معن : لاق

 ٠ كلذ نم عخملا هليوأت ف ىضتقت ةافانم نم

 ىآرلا نم اذه ىلع نيديلا قف قحلا لهأل نيفلاخملا دنع لوقلاف : هل تلق

 ؟ال مآ ردق ىلع اهيوجو ق

 ٠ كلذ ى مهرابخأ نع عفرب مه راثآ ف هتدجو ام ىنعم ىلع معن : لاق

 ىحضي هب ام مدعل وأ هلام ةلقل اهيلع ردقي مل ناف : هل تلق

 ٠ ١ هلاح ىف

 كرت ىف هنم رذعلا هلو س اهب لمعلا نع زجع عضوم اذهق .: لاق

 ىلع هلفن ق كش ال امم هريغب فيكف 6 هلصآ ق ضرفلا نم وه ام

 نأ ىسعل هللا ركذ نم رثكيف ارمآ رهظ ال هنآ هيغ ام حصأ ىلع وأ لاح

 ٠ ميرك ىلوملا ناه ك ارجأ هركذ ىلع هضوعي

 ؟ اهبرق نع اهءاسث نمل ىه ءىش ىأ نمو : هل تلق

 لدعأب ىآرلا عضوم ف ذخو 4 مالسالا نيد ق هل زاوج الام عدف ، هملعن

 ٠ مالسلاو هيلع ردقن ام

 ؟ اهب حصب ال لاعوألا و ءايظلا و شحولا رمحق : هل تلق

٠ كلذ ريغب لوقي ادحآ نآ ملعن ال و ؤ : ليق اذكه : ناق



٢٣٠٨ 

 ا_مم اهلك منغلاو رقبلاو لبالا نم ةينامثلا جاوزألاف : هل تلق

 ؟ ال مآ ةيحض نوكي نأ زوجي

 اهنأ ىلع ناهريلاا ليلد نم عامجالاو ةنسلا ف امل معن : لاق

 ٠ لاح ىلع ناويحلا سنج نم عارذلا هذه

 ءاست نمل لمكأ ةعبرألا عاونألا هذه نم ءىن ىأف : هل تلق

 مت نأضلا مث رقبلا مث ، لضفألا ىه نوكت نآ لبالا ىف ىسعف : لاق

 هللا هجو هب دارأ نم قح ف وهف لمكأ عون لك نم نسحألاو ع زعملا
 نا الإ آاد_حأآ 7 ملظي الو % ؟دغ هاقلي ارخذ مظعآو آرجأ رفوأ هير

 اهلضفآ نأ رصبلا لهآ لوق نم ذه ف هتدجو ام ىنعم ىلع رثألا ف

 ٠ انمث اهالعأ

 ىف اهدارأ نمل نوكت مك نع اهعون ىف هذه نم ةدحاولاف : هل تلق

 ؟ ناك نم وأ هلايع نم هعم ءاسث نمعو ع هسخن نع هلاح

 نم ةاشلاو ةعبس نع اهنأ رقبلاو لبالا نم ةندبلا ف ليق دق : لاق
 ٠ كلذ ريغ ال ةدحاو سفن نع نآأضلاو زعملا

 رقبلاو لبالاا نم معنلا هذه ىف ىزجب ام رادقم امو : هل تلق

 ؟ ةيحض نوكت نألا زوجيف ث منغلا و

 اضرع الو الوط ةثج هرادقم ىف ءىشب دحي هنأ ملعأ ال : لاق
 دح ام ىلا هعدف كلذك سيلو ى اهزاوجل طرشلا نم هنآ هذه ق نظت وأ

 ٠ كلذ ٢ كشت الو حصب ال هنود امي اهناف ؤ دنالو اهنس

؟ همساب هفرعأ ىتح اهسانجأ نم دحاو لك ف هب ىنفرعف : هل تلق



 س ٣٠١٨٩

 عذجلاو ، ةعبس نع هنس ف اادعاصغ لبالا نم ىنثلا نا ليق دق : لاق
 % دحاو نع ضاخم ةنبا وأ نويل نباو هقح نم هنود امو ةسمخ نع

 ء ةثالث نع عذجلاو ، ةسمخ نع ىنثلاو ، ةعبس نع رقبلا نم عابرلاو
 زعملا نم ىنثلاو ى ةدحاو سفن نع نأضلا نم عذجلاو س دحااو نع قحلا و
 ناك اذا زعملا نم عذجلا زاجأ ضعبو ، زوجي الف امهنود اهو كلذك

 ضعبو ، اذه ىف ام رثكأ عنملاب لوقلا نأ الا ههرك ضعبو ث احراق انيمس

 عذجلا ةزاجا ىلع مه رثكأ نآ ريغ ي امهنم ىنثلا نود ام زجي مل موقلا

 ٠ كلذ ىف نتضلا نم

 عذجلاو رقبلا نم لارحلاو لبالا ف ضاخم نبا نود امو : هل تلق
 ؟ لاح ىلع ىزجي الف منغلا نم

 اذه ىلع لدي لوق نم رصبلا لهآ نع رثألا ىف امل معن : لانت
 ٠ كلذ نم هيلع ردقي ام اهيغ زاجآ نم ىأرل عامجا ىف ال هنآ الا

 ؟ ءاوس اذه ىف ىثنألاو ركذلاف : هل هلق

 هنأ ملعأ ال و امهنيب ام قرف م دعل كلذك وهو ليق اذكه : ل انت

 ٠ كلذ ىف فلتخن 7

 ؟ عفسشل ا نع ىزجت الو رتولا نع ىزجت ةنديلاف : هل تلق

 ىزجت الو ٤ ةعبسو ةسمخو ةثالث نع ىزجت اهنا مهلوقل معن : لاق
 ٠ كلذ ىلع لدب ام ا ذه فو ‘ ةنسو ةعبرأ نع الو نينثا نع

 ىف تناك اذا ةعامج اهيف كرتشي نأ ةدحاولا ق زوجيو : هل تلق

 مه ام ىلع دا!ز ام وآ 6 ءاكرشلا كمئلوأ نم لكلا نع ىزج ام دح

 ؟ ددع نم هب

٠كلذ نم عنمي ادحأ نأ ملعأ الو ، هزاوجي ليق دق : لات



. ٣١٠ 

 ؟ لصالا ق ى زجم هنع ام رادقم ىلع اوداز مه ناف : هل ثلت

 لكلا نع ةيزجم ريغ اهنأل زوجت ال نأ ىسعف : لاق ٠

 ء دحاو نع ال! رقبلا وأ لبالا نم ىزجت ال امو ةاسشلاف : هل تلق
 ؟ لاح ىلع نانثا الو ةثالث هيف كرتسثي نأ زوجي الف

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعن الو كلذك وهغ : لاق

 ؟ هلعف نم ىزجي الف لاح ىلع زوجي ال امو : هل تلق

 ٠ كلذ ف هريغ الو ىدنع ااذكه : لاق

 هدارأ امل هنع عجرب نأ هل لهف ةيحض اهنم هامس امو : هل تلق

 ٩_دف هلادب آ ارانخم ١ ذه وحن نم نركي وأ 6 كرن وأ عيب نم هب

 ؟ ال مأ

 لوق فو س هل هلعج اميف الإ هفرصي نآ هل سيل هنا ليق دق : لاق

 رشعلا ق هامس ام ةزاجاي ليتو 6 رشعلا ق ىمس ام همزلم امنا رخآ

 ٠ هنم لضفأ وآ هلثم حبذ اذا

 ؟ هن اسن همسب ملو هبلقب ٥ ون امو : هل تلق

 ىلع هلادي دق امل هاون امع عجري نأ نم هيف عنمي الام الهف : لات

 ٠ كلذ ف ليق اهم ىنعم

 ؟ حب ذب ام و : هل تلق

 نآ و 0 رشعل ١ ق ناك ولو ئ هلق ال رود هدعب ال رحنل ١ موب ق : لاق

ا هوأ هدعي وآ رحنلا موب ق رذعب هتاغ ام حبذب نأ هل ناف ىنمب نوكب



_ ٣١١ 

 ؟ مايألا هذه هتتاف ىتح هيلع لضفأ هامس ام ىسن ناغ : هل تلق

 هيلع ردقف هدجو وأ هركذ ىنم هحعذب نأ هل نا ليق دق : لاق ّ

 كلذ ىف ئأرلا هقحلي نأل زوجي نأ نم ىرعتي ال هلعلو ٠

 ؟ دمعلاب هكرت ناف : هل تلق

 ىتح دمعلاب هيف هكرتف ىحضألا هيلع ىتآ اذا هنا ليق دق : لاق

 مايآ ف ما د ام هل هزاوجم ليت ناو 4 لباق ماعل هظفحب نأ همزل ىضم

 ٠ كلذ ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نآ نم دعبب ال نأ ىسعف قيرشتل ١

 ؟ نوكب ام مايألا هذه دعم هحدذ ناف : هل تلق

 ٠ لاح ىلع ءىش ىف ةيحضلا نم وه سيلف : لاقت

 اهدعب نم اذ_ه ىلع هحيذ نأ لباق نم هلديب نأ همزلبف : هل تلق

 ؟ هموي هبلع ىتأي نآ لبق نم تامف هكرت وأ

 ىلع لصأ ىف هنأ الا ، هموزل ف ىأرلا هيلع لخدي نأ ىسعف : لاق
 كلهبب امزال هيلع نوكي ال نأ هلدب ىف ىنبجعيغ لفنلا باب نم هيف ام حصأ
 نأ هدايق ىلع هل دبالف هبوجو ىلا بهذي نم لوق ىلع اهآو ث هكرتب
 ٠ هلدب

 الإ الهج رحنلا مري لبق هامس نآ دعب نم هحبذ ناف : هل تلق
 ؟ اهلبقت وأ ةجحلا ىذ نم رشعلا ف هنأ

 نآ الإ هب دتعي نآ هل حصي نآ نم دعبآ هنأك ملعآ هللااو اذهف : لاق

 ىلع نمؤي ال ذإ ىحضألا موي ىلا هعم ىقبب ال نآ هفاخي ام هل ضرعي
 ىف فلتخي نألا س عوطتلا ىف زوجيف هلجأ نم كلذ لبق تومي نآ نم هلثم
٠ هيزجي ال هنا لوقي نم ىآرل هلدب نع هب ءازنجالا ةحص



_ ٣١٢ 

 ىتح هنم لكأب ملف هكرت نا رخآ لوقو ث هيزجي هنإ لاق نم لوقو
 نم لكآ ناو ، هزجي مل كلذ لبق هنم لكآ ناو ع هازجأ ةالصلا نم غرفي
 هل زاج ىقابلا كسمأو ى هداسف نم افوخ رخدي نأ نكمب ال ام همحل

 ٠ هدادس م دع ىلع لدي ام ءا رآلا هذه ف سيلو . ها زجآف

 هم زلمأ هليبق نم ال هباصأ ام لجآ نم تام ىتح هكرت ناغ : هل تلق

 ؟ ال مآ هلدب

 امناو % هريغ لعف ليتق نم ىتوآ اميق هيلع لدب ال هنا ليق دق : لاق

 هنأ ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقو ش هلبق نم ىتوأ ام لدب همزلي
 ام رهظأ ىلع ع وطتلا ىف ىنعم هنأل ، لاح ىلع فالتخالا نم ىرعتي ال

 ٠: كلذ ىق

 ؟ اذه ىف هنأ ال ١ حص وآ هضرم ف ىقب ناف : هل تلق

 ٠ لاح ىلع ئزجي امم ىلع وهف : لاق

 حصي ال ام لك نم املاس نوكي نآ هزااوجل طرشلاف : هل تلق

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ملع الو ، كلذك هنا ليق دق معن : لات

 ؟ هحبذ لبق هزجي نأ هرعحسش وآ هفوص وأ هربو ف لهف : هل تلت

 نم كلانه هلعف ناف رشعلا ىف اذه لتم نع هل ىهنلاب ليق دق : لاق

 هذه ق هزا وجب ليقو 6٧4 هنم لدب ةقد صلاف . رحنلا موب ق هل حيذلا لبق

 ٠ هصقني مل ام مايألا

 ءىش الو هل وهغ : لاق س همزلي ام رشعلا لبق هزج ناف : هل تلق

٠ هيلع



_ ٣١٣ 

 ؟ امهنيب وآ هرخآ وآ هل وأ رحنلا موب ىف هحبذ ناف : هل تلق

 غارفلا دعي نم هنأ الإ حبذي نأ رمؤي هيف ىذلا هموب اذهف : لاق

 ٠ كلذ لبق ال ةالصلا نم

 ؟ هحبذ نم عنمل ا ىلع وهف ةبطخلا نم غرفي مل امو : هل تلق

 فلاخي نأ هل ىغبني الف ا!ذه ىلع لد ام رثألا ىف نأل معن : لاق

 . رصبلا لهآ رمأب هب ام ريغ ىلا
 موب ةالصلا ف مامإلا و رجفلا دعب هدارأ ام حبذ ن . ناف : ث هل تلق

 ؟ همكح ام كلذ لعق لبق وأ رحنلا

 ٠ هلحب لاقي نآ هيغ زاج ام هميرحتب لاق نم ىآرل فالتخالا نم دعبب ال

 ؟ ال مآ هلدب هحبذ نم اذه ىلع هيلعو : هل تلق

 مل امو ىمس هب ام لدب همزلي هنآ ف فلتخي نأ ىسعف : لاق

 ح اهموزل عضرم ق هبلع اهبجوأ نم لوق ىلع الا هيغ ءىش الف ح همسب

 ٠ كلذ ىف دعب لخدي مل نم ةلزنم ق هنأل كلذك ىهفالإو

 ؟ لداع مامإ دلبلا ىف نكب مل ناف : هل تلق

 ٠ ها زجأف زاج ةعامجلا ىلص اذاف : لاق

 ةعامجلا نم درفنا نم دنع عوضوملا اذه ىق ىلص وه ناف : هل تلق

 ؟ مهدنع ىلصملا ىلا جرخي ملغ

 ء ةالصلاا دعي نم هكسن حبذب نأ هل زيجأاف ىلص دق : لاق

٠ هيلع ءىش ال و



_ ٣١٤ _ 

 نآ ةيحضلا ىف اهل لهف ىلصملا! ىلا جرخت مل ةآرملاغ : هل تلق
 ؟ ال مآ ةالصلا نم ةعامجلا عجرت نأ لبق نم اهحيذت

 ام نآ الا ةزاجالاب هيف ليقو ء اذه نم اهل عغملاب ليق دق : لاق

 ٭ كلذ ىف رثكأ هلبت

 ؟ لاحلا ىف نوكي رذعل لاجرلا نم جرخي مل امو : هل تلق

 ٠ كلذ ق ها رآ ام حص ن ١ كل ذك وهف : لاق

 هيق عمجي ال هنآ وآ ء ةعامج هيق سيل عضوم ق ناك ناف : هل تلق

 ؟ ادبأ ديعلا ةالصل

 ىو حبذيف ىلصب نأ سمسشلاا علطت نأ دعب نم هل نا ليق : لاق

 . ىرقلا ف سانلا ىلصي ام ردق اليلق عفترت نآ دعب نم : رخآ لوق
 سانلاب ةالصلا رمأ ىلي زئاج ناطلس هيغ دلب ق ناك ناف :هل تلق

 نأ هل زاج هعبتب نآ هل نم دنع وآ هعم ىلص نإ هنا ليق دق : لاق

 ٠ كلذ نم دبالو ةالصلا نم ةعامجلا غرغي ىتحف الإو حبذي

 نم غارفلا نركب ىتم ملعيف موقلا عم جرخي مل ناغ : هل تلق
 ؟ ةالصلا

 سانلا عجري ىتح مويلا ااذه فق حبذب نآ ىلوآ هب ىذلاف : لاق

 ٠ كلاذ ىلع لديب ام رثألا ىق ناف ، هفرعاف ةالصلا نم

 لحتف ىحضألا ةليل اهحبذي نآ محللا هحيبذ ىق هل لهف : هل تلق

؟ ال مآ هل



 س ٣١٥

 دعب نم الإ حبذي ال نأ هبجعأو ههرك ضعبو ةزاجإلاب ليق دق : لاق
 ٠ ةالصلا

 نأ لبق نم هنأ الإ رحنلا موي رجفلا دعب اهحبذ ناف : هل تلت

 ٠ اهلكأ زاوج نع عنملاب ليقو اهلحب ليت دق : لاق
 ىذلا هتقو ف هحيذف م زال ربغ ق ةيحضألا نم ناك امو : هل تلق

 ؟ هحيذ دعب نم عنصب ءىش ىف س دعي الو لبق ال موب نم هل

 رخديو اثلث لكأي هنآ رثألا ىف لوق نم دجوي ام رثكآ ىفف : لاق
 ليقو ث نيثلثلا معطيو ثلثلا لكأي رخآ لوق فو ع اثلث قرفيو اثلث
 هنآ رخآ لوق فقو ، هازجأ هلكأو همعطآ امف هدايق ىلعو ث امهل دح ال

 امهدحأ ىلع رصتقا ناو ى امهلضف هلغ معطأ و لكآ ناق ى هلبع هل امم

 & امهموزلب ليقو ى ىأرلا اذه ىنعم دايق ىلع هئارو نم ءازج الو هبلع مثإ الف

 ٠ امهنم هل دبالف هدايق ىلعو
 ؟ ا:دبآ هنم لكأي ملو هلك ريغلا همعطأ ناف : هل تلق

 موزلب لوقي نم ىأر ف هيزجي ال نألا هيلع زوجي نأ ىسعف : لاق
 هلكآ ق هبلع ءىش الو آزجآ دقف هلفن ىلا بهذي نم لوق ىلعو ، هلعف

 5 ةاش ىثلث ىدهي هناا رخآ لوق قو ، هلك كلذ زاوجل هريغل هكرت ق الو

 نابو س كلذ نم هادهأ ام الإ هيف دح الف رخآ لوق ىلعو اهثلث ليقو

 . ابدن هب رمؤي امناو مزاللا نم ال هنأل هيلع ءىش ال : ليقو ك هازجآ دقف لق
 ىف اذه ىلع نوكيأ ةدحاولا ىلع داز ام هل ناك ناغ : هل تلق

 ؟ ال وآ مكحلا فدارفنالا ىلع دحاو لك نم معطلاو لكألا

هب ام ردقب ةدحاو نم ىدؤب نآ الإ همعط قف اذهب ليبق دق : لاق



_ ٣١٦ _ 

 ىف اذه ىلع نوكي نأ هلكأ ىف ىسعو هيزجي هناف ، عميجلاا ف رمؤي
 ٠ همكح

 ؟ ال مأ ةمذلا لهأ نم ادحأ اهنم معطي نأ هل لهف : هل تلق

 مالسالا لهآ هبو دعبألا بحآ ىنآ الإ ةزاجالاب ليق دق : لاق

 ٠ كلذ هنكم آ نا

 ؟ مهدحأ هحبذغ ةعامج نيب ناك امو : هل تلق

 سأب الف هلعغ نم هيف ناك امو هلصأ ىلع عيمجلا نع وهف : لاق

 ٠ مهل زجم هناف

 ؟ هديب هيده حبذي نآ هب ىلوآ لجرلاف : هل تلق

 ملعآ الو ث هل زاج هريغ رمآ نأو ‘ لضفأ هناف ردق نا معن : لاق

 ٠ كلذ ق فلتخن ف هنأ

 ىراصنلاو دوهيلا نم دحآ هيآر نع هحبذي نأ هيده ى لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ هيزجيغ

 ٠ لاح ىلع هيزجي الغ هل زوجي ال هنا هيف ليق دق :: لاق

 ؟ هحيذ نمل ةرجأ هنم ءىشب هل حبذ امو : هل تلق

 % ديالو كلذ لثم همزل هلعف ناق ااذه نع هل ىهنلاب ليق دق : لاق

 هموزل فف ئآرلا هقحلي نأ هبسيف هلفن عضوم ف هنأ الإ هلدب هيلع ناف
 ٠ كلذ ىف هدرآ ام حص نا: هلثمي هلام نع

٠ اهحبذ دعب اهب عفتني نأ ىحاضالاا دولج ىف هل لهف : هل تلاق



_ ٣١٧ 

 ليقو ح اهعيبي نأ هل ه ركي هنأ الا ىحاص اي هفرعام ليق ااذكه : لاق

 لضفأ وهف قدصت ناو هميرحتب لوقي ادحأ نآ ملعن الو ةزاجالاب
 ٠ هفرعاخ هيف كس ال ام اذهو ث ههجو هب دارآ نا لزجأ هبر نم هرجأو

 نم هب عوطتف ذئموي هامس ام حبذي نأ لبق نم تام ناف هل تلق
 ؟ ال مأ هدعب نم هنع هحبذي نأ هثرا و ىلع وأ هاياحض

 ٠ كلذ مزلي ال هنأ الإ ملعلا لهأل لوق نم هيف ام ظفحأ ال : لاق

 موي ف ةيحض نوكي نأ زوجي لهف رشعلا ف جتن امو : هل تلق
 ؟ ال م ىحض ذلا

 ىنم ىف اذه ىلع اهب ىحضي ال و & اهزا وج نم عنمل اي ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ىق زاج ام ىل ا! زاوج ال ام ع دف \ اهرغ 7 و

 ؟ ءاعذجلاو ةربادملاو ءاقرخلاو ةلباقملاو ءامرشلاخغ : هل تلق

 نأ نهنم ءىش ف زوجي الغ نهلك عبرألا هذه نع ىمن دق : لاق

 ٠ لاح ىلع ةيحض نركب

 اهجرعل ادبأ ىعرملا غلبت ال ىتح ءاجرعلاإو ءاروعلاف : هل تلق
 هنم جرخي ملف ةلعل سبي وأ اهعرض زج دق ىتلا وأ ءارخنلاو ءالوتلاو
 ؟ اذه ىف ءافجعلا و ءابرجلا و ث نبل

 ةقحال اهب ىحضي نأ نم عنمل ١ ق نوكت نأ هذه ف ىسعف : لاق

 ٠ كلذ ف ىمنل ١ ىلوآ لوق نم اهيف ام رثكآ ىلع ىلوذل اي

 ؟ ىثنآ وآ رك ذ نم هين ذ عطق وآ هنرق رسك امو : هل تلت

 لوق فو ح هنرق رسك امب سأب ال ليقو س اذه ىلع وهف : لاق

عبصالاا هب ىولب ام ردق ىقبي ىتح ليقو ، ءىش هنم ىقب ام رخآ



_ ٣١٨ 

 نركي نأ هبشي هبنذ ف لوقلاو هثلث ىقبي ىتح رخآ لوق فو لبحلا وأ
 ، نذألا لثم هلاق نم ىآر ىلع ثلئلاف الإو ىرأ هيف ام حص نا كلذك

 ٠ كلذ ىف امهيواست ىلع لدي سايقلا و عبرلا ىلا لونو

 ؟هلصأ نم هيف نرق الو اهئانا نم هل عرض ال امو : هل تلق

 ء عرض هل سيل ام زاوج نم عنملاب ليقو امهب سأب الف : لاق
 ىهو هل نرق اميغ ال ىلوألا ف فالتخالا نآ ىلع لدي ام اذه فو

 ٠ كلذل هزاوج نم عنمي اادحأ نأ ملعأ ال ىناغ ء ىرخخلا

 ؟ هركذ عطق وأ اهنا ركذ نم ىصخ امو : هل تلق

 كسمي ملف هركذ عطق وأ رانلاب ىصخ ام الإ هزا وجب ليق دق : لاق

 ٠ راثآلا ضعي ق هتدجو ام ىنعم ىلع هلوب

 ؟ امزج لاح ىلع زوجي ال اهل ىصخلا نآ كدنعو : هل تلق

 ىلع فالتخالا ىنعم هقحلب نأ نم رظنلا ق 7 ال نأ ىسعف : لاتق

 ٠ رثألا ق ىآر ىلع هزاوجل لاح

 ىأر ىلع وأ عامجا ف هزاوج نم عنمت ةلعل زجي مل امو : هل تلق

 لهج وأ ملع ف حبذ نأ مرحيآ ىأرلاب فالتخالا عضوم ف هرحني مل نم
 ؟ ال مآ هتيحض هنآ ىلع

 ديرأ امو هلصأ ق لالحلا نم هنأل هلكأ زا'وج نم عخملاب ىرأ ال : لاق

 هيلع وآ هل امل هدارآ هنألا ، هلبق هب امع هليحي الف اذه وحن نم هب

 ىلع محل ةباد وهف ٥اون ام هل حصي مل ناو 6 هلح نع همي جرخي فيكف

 ذخؤي ال مث اذه ف رظنيف ملعأ هللاو حص نا مكح نم اهيقف هارأ ام

٠ هل دعي ال ! هنم



_ ٣١٩ _ 

 هيلع لدي امب هينفرع جحلا باب ىف وه ام ىدمهلا! فو : هنمو

 ىلا ماعنألا سنج عاونأ نم ىدهآ ام هناا هيف ليق دن : لاق

 ٠ لفن مقوم ق لضخ نم هم امل وأ مزال ءا دألا مارحلا تيبلا ةبعكلا

 نأ دعب نم ديرأ ىناف ايينربخآ هماسقأ ىف وه مكف : هل تلق

 عوطتو بجاو : نامسق هنأ ىلع لدي ام لوقلا ف ىضم دق : لات
 وآ عتمت نع ناك ام هموزل ىف بجاولاف ث ةلمجلا ىف ناعون نذإ امهف

 رجش وآ ديص لنت وأ رصح وأ د اسف وأ ى ذذل ةي دغ اوآ رذن وأ نجمي

 ىلع هتوف نم نوكي ام وآ بض سابل وآ رعش وآ رافظأ وأ مد وآ

 ٠ كسانملا نم هلبق ام ىلع كسمن ميدقت وآ ةنسل كرت نم هنود ام وأ ىأر

 همجوب ال نم ىأر ىلع وآ عامجالا ق مزالب سيل ام عوطتلا و

 ٠ هبوجو ف ىارلاب فالتخالا عضوم ف
 ؟ ٥ رثكأ امو هلقأ امو عضوم ١ ١ ذه ق نوكي ء ىش ى أ نمو : هل تلق

 نآ ق الو اذه ىف فلتخي ال منغلا وأ رقنلا وأ معنلا نم وهف : لانت

 ٠ ةندب هرثكأو .ةاش هلت

 امم هناغ امهب ىنفرع كلذك ةندبلاو ىه ام ةاسشلاف : هل تلق

 ىثنألاو ركذلا ىلع عقي امم هنا ةاشلا مسا ىف ليق دق معن : لاق

. اهفرعاف معنلا وأ رقبلا نم ىدهاف تعمس ام ىلع ةندبلاو منغلا ىعون نم



. ٢٣٢٣٠ 

 ؟ اي ده نوكي نأل زوجي ه ذ_ه نم ىزجب ام دح امو : هل تلق

 ىثنأ نم هيلع وأ هل نم قح ى هيف زاج ةيحضألا ف حص ام : لاق
 زعملا عذج نم ح راقلا نيمسلا ىف فلتخمو ا!:دعاصف نأضلا عذجو زعملا

 نم نوكي نآ ةندبلا ف طرشلا نمو س ىزجي ال هنإ ليقو س هزااوجب ليتف
 ٠ ادعاصف ع ذجلا

 رثكآ وأ دحاو نم ةندبلا ىف هريغ هعم كرتشي نأ هل لهغ : هل تلق
 ؟ ال مأ ددع نم هنع ىزجت ال ام دح اهب زواجي مل ام

 ةزاجالاي لوقلا نآ الإ ادحا اهيغ هعم كرشي ال هنا ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ىف ام رثكأ

 ؟ اعطق ادحأ اهيف هعم كرشي نآ ةاسشلا! ىف سيلو : هل تلق

 ىف ىزجتلا لمتحي الف س دحاو نع الا ىزجن ال اهنأل معن : لان

 دحا و ء ىن نع الا نوكي ال ذإ عوطت ق ال و م زال ف لاح ىلع اذه لتم

 ٠ كل ذ ىلع دا ز ام ال

 نأ هلادب مث هنقاسف عوطت وآ مزال ق ايده هارن امو : هل تلق

 هيجوب مل ام هنامز قف هي هدا رآ املا هيغ دوعب نآ هل نا ليق دق : لات

 ٠ كلذ ف عجري نآ نم هضرفل عنميف هناسلب الوق

 نم هرعشأ وآ هسفن ف هب ٥هدصخ نم اذ_ه ىلع هدلنت ناف : هل تلق

 ؟ هب ملكتي نآ ريغ

 هبجوي لوقب هركذي ىتح هبوجو ىف فالتخالا ىلع وهف : لاق
٠ كلذ نم دبالو هرحني وآ هحبذي نآ همزليغ



 _ _ ٢٦١

 ؟ هلفنو همزال نوكي هلحم نيآف : هل تلق

 هم زواجي نأو ديااف لاح ىلع قيتعلا تيبلا الا هل لحم ال ¡: لانق

 نم زجأ ءارقفلا ىلع قرفو رحن وأ حبذ همرح غلب اذاغ « ةكم ىلا لحلا

 . هيلع نم ئزجي الف الاو ىنمب نوكي نآ جاتحي هناف ةعتملا ىده الإ همزل

 ؟ هيلع نم أزجأ مرحلا غلب اذاغ هاوس امو : هل تلق

 ،5 هزاوج ف فلتخي هنأ ملعن الو هيف اذه ليق دت معن : لاق

 نم ىهو اهنم وهغ اهب قحال اهمرح نآ ق كش ال ذإ ةكم غلب دق هنأل
 ٠ كلذ لاح ىلع تيبلا

 هندب نم نوكي ام وأ هرهظ ىلا دعي نم جاتحاغ هيجوأ ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ ٠ رمأ نم اذه ىلع هل زرجيأ

 ةرضملا الا امهب سأب ال هنآ هيلع هلمحو هبوكر ف ليق دق : لاق
 ء هيلا ةجاحل كلذك وهفغ الإو اهنم نوكي ام وأ امهزاوج نم عنمت

 ام الإ هنم هل سيلف ادلو عضرت نآ الا لاحلا اذه ىلع اهنبل ىف لوقلاو

 نا ليقو 0 ءارقفلا نم دحآ ىلع هب قدصت اينغ ناك نمو س هنع لضف

 ىسعف ث هب عوطت دتو اهدلو ىلع ررض ريغ نم اهدلتي مل ام هب عفتني نآ هل
 ٠ كلذ نم اذه ىلع عنمي ال نأ

 هي عفتنيف هذخأي نآ ٥ رعش وآ هفوص وأ هريو ىف هل لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ هتايح لاح

 ىلواف ايح هيديب نم عزنب نأ امأف هطوقس دعي هل زيجأ دق : لاق

 % هرمأ نم اذه ىلع همار نمل عسوب نأ هيف زوجي نأ نم عنمي نأ هب ام

 نع جرخ ام الا هزاوج نم عنملا ىلع لدي ام .الإ عرشلا ف سيبلذإ
( ٤ ج رائآلا بابل ٢١ م (



٣٢٢ 

 رخآ لوق ىلعو %.رىننعلا لخدن مل ام زوجي نآ ىسعف ح هنودام ىلا بجارلا

 ٠ ركذلا هب ةيحضألا لضف ىف ىرج امك هصقني ملام

 ؟ هماكحأ ىف لئاضفلا نم وأ همزاول نم هراعسناو هديلقتو : هل تلق
 هعدبي نأ هيلع ردق نمل ىعبني ال هلفن قف هنأ الا امزال هيردأ ال : لانت

 ٠ اهنوبت ق فلتخي د ال ةنس نم هب امل هلضف نع ابغار

 نأضلا وأ زعملا نم ةاسنلاو رقبلاو لبالا نم ةندبلاغ : هل تلق
 ؟ ال مآ رعشتف دلقت

 اهنأ هنوبت ىف فلتخي امم ملعأ الو رقبلاو لبالا ىف ليق دق : لاق

 ىأرلا امهقحلب ب نأ ) ىسعغخ منغلا نم نأضل او زعملا امأو 4 رعشتو دلقت

 ةمالع الإ وه سييلو هراعسا زاجف هديلقت حص ايده تبث املك لب ك ركذب
 ديعس ىبأ خيسنلا لوق ف نآ الإ س ريغ ال هل لعجت هب ديرأ ام ىلع لدت

 ٠ هلك اذه ىلع لدي ام هللا همحر

 ؟ هل هراعستإ ةفص امو هدلق ءىش ىآبف : هل تلق

 لهآ نم دحأ نع لقن ق ءىننم هديلقت ق ) صخي هنأ ملعأ ال : لات

 لعن وآ ةقرخ وأ رانيد وأ مهرد نم هدلقي ءىش ىأب 3 مهلوق نم لب ملعلا

 ڵ هلضف نم هي ه دا رأ امل هلعف نم حصف هل زاج اذ_ه نم نركم اص وآ

 ليسي ىنح نميألا هيناجب نم ةمانس ىلع هنعطب نأ وهف ه راعشا امأو

 ىلع هنعط ناو هادهأآ نم ىلع لض ناو أ هلل هنأ هاقلي نم ملعيف همد

 ٠ كلذ هل زاجف هي هدارم ىلع لد هراسي

 هدارأ امب.همارحا نوك لاح ف بجوي هيدهل هنم ديلقتلاخ : هل تلق
٠ همايآ ف ة رمع وآ حح نم



 ۔ ٣٢٣

 ىتح هبجوي ال هنا ليقو ، هماكحأ ىف اذه هيف ليق دق معن : : لاق

 الإ هلبق نم هب ام ىلع وهف الإو ث امهنم هدارأ امب وأ امهب ىبليف لهي

 لاق نم لوقل هلهأ ف الالح هدعب نم ىقبي ال نأ هلعف نم ااذه ىلع رمؤي
 ةرمعلا وأ جحلا دارأ نميف اذهو ع هدلق ةعاس هيلع مارحالا بجي هنا هيف
 ربخل هزاوج ىف فالتخالا نم ئرعتي ال نأ هريخأت ىف ىسعو ء هد صتف

 ٠ كلذ ىف اهنع هللا ىضر ةنئاع نع ىورب

 ؟ همكح ىف لوقلا ام دلوف اهنم هبجوآ امو : هل تلق

 رمؤي هب ام ريغ ىلاا فلاخ ناف ن اهدعب حبذي همألا عبن وهف : لاق

 همزلب نآ الا مكحلا ىق هب غلبي ال نأ ىسعف ماهلال ا ليق هحبذف امهيف

 عدي نأ ردقي نمل ىغبني ال هنأ الإ ملعلا وأ لهجلا عضوم ف لدبلا هيف
 ٠ كلذ ىف رمؤي هب ام دمعلاب

 ءىش ال رخآ لوق فو & هناكم هحبذي س شبكب هلديي هنإ ليق دق : لاتن
 نوكي نآ الإ هيف ءىت ال هب عوطت ناف ص همزل دق اميف اذه لعلو ؤ هيلع

 ه كلذك وهف الاو ى هلثم نم هيغ هل دبال هناف هلجأ نم

 نأ هم زليأ هحبذي نأ ليق نم فلت وأ هاادهآ ام لض ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هريغب هل ديم

 ةر دقلا عم هل دي)لف هل ديب نأ هبلع نأ هموزل عضوم ق لرق معن : لاق

 ىتؤي نآ الإ هيف ءىش الغ عوطتلا نم هنود امو ث هلدبيف هيدؤي نأ نم
 ٠ كل ذك وهف ال !ر ء هل دم م و زل ق فلتخي نأل زوجي نأ ىسعف 6 هليت نم

 هربغ ذخأ نأ دعم نم هيلع لض دق ام هيل ١ عجر ن اف : هل تلق

؟ همزالب ىلوأ امهيأف ٥ امسغخ



_ ٣٢٤ _ 

 نا هنأ الإ امهنم الك ةزاجإ ىلع امهيف لدي ام رثألا ىفف : لاق
 ل_ضغب ءارقفلا ىلع قدصتي نأ هل ىغبنيف ث هنم ريخ لوألاو رخآلا حبذ

 امهحبذ ناو س رخآلاب عفتنيو لوألاا حبذي هنأ رخآ لوق فو ص امهنيب ام
 ٠ كلذ ىف كسن الو لضفأ وهف

 ؟ همأل هباجيا دعب نم هقيرط ف هتدلو دق ام هيلع لض ناغ : هل تلق

 ناو ث مكحلا ىف اهل عبت هناف احبذ اهب هقحلأ هيلا عجراف : لاق

 نألا زوجيف هننومك هنأل س هيف جرخي ام رثكآ ىف هيلع ءىن الف عجري مل
 ٠ كلذ ىف ام ىنعم هقحلي

 هيف ىزجي ام لحم غلبي نآ لبق نم ضرم وأ رسكنا ناف : هل تلق
 ؟ امهيف لوقنلا ام اعوطت وأ ناك ابجاو هيلع افوخ هحبذف

 ناو ث هلدب هيلع نأل هلكأي نأ هل نأ هبجاو ف هفرعأ ىذلاف : لاق
 عوطتلا نم هادع امو همزل امع هيزجي ال هناف ع هل زاج همعطأ وأ هعاب

 ء ىنميلا هنحفص هب برضيف مغبصني ىتح هلعن وأ هفخ همد ىف سمغي هناف

 هنم لكأب الف وه امأو ص هلكأب نآ هيلا ءاج نمل زوجيف ىده هنآ ملعيغ

 هب رمأ ناو س همزل هنم لكآ ناق ث هب رمأي الو هتقفر ف نوكي دحآ الو
 ٠ كلذ ىف هيلع ءىش الف الإو هفرع كلذك كلذل هلكأف هيلع لد وأ

 ؟ ى زجيف حبذي نآ لبق نم كله ناف : هل تلق

 ةردقلا عم هلدبيي لوقلا نم هيف ءاج ام ىنعم ىلع بجا ولاف : لانت

 الإ هموزلب لوقي هموي ىف ادحأ نأ ملعأ الو س هيخ ءىس ال عوطنلاو هيلع
 ٠ كلذك وهف الااو ، هلبق نم ىتؤي نآ

 موصلاو ةالصلا ق لفنلا نم هريغب هل سايقلا ق سيلآ : هل تلق

 هامس دن ام هلدب موزل هيهش هلقن ق هنأ ىلع لدعلاب لدب اص جحلاو

نم ناك ناو ٧ هذه نم هيف لخد دق ام هاادهأف هب هدا رآ ال اذه نم



 ۔ ٢٣٢٥

 لدب موزل ف ئآرلا نم اهب ام ىنعم هقحلي نألا زوجيف هلصآ ىف عوطتلا
 ؟ هيف لوخدلا دعب نم اهنم عاض ام

 هيف لوخدلا دعب نم نوكي نألا هماكحأ ىف زاجف اههبشآ ول نآ ىلب : لات
 امهنيب ةهباشم ال نكلو س همامتل هتداعا موزل ف ىأرلا نم اهب ام ىلع

 امناو ، حص ناا هارأ ام ىلع ىفك ةيندبلا لامعألا نم ال هنوك ف انأل
 هجارخا ىف راص دقو ي لاحلا ق ع وطتلا نم هي هدب رآ ام ىنعمل لاملا ىف وه

 نوكي امهم ةيرق نم هدارأ امل هلام نم قدصتي هي امم هريغك هلل

 الف هنمضي امم هل سيل ام هيف تأي مل امو ث هلامعأ ى ةدايز وحن نم

 ٠ هلدب موزلب ذخؤي نأ اذه ىلع حصي فيكف هلعفي رمأ فلت نا هيلع ءىش
 ؟ ع وطن وآ م زال ىف هاادهآ امل هحيذ نوكي ىتمو : هل تلت

 قف زوجي نأ نم عنميف ك نامزم دردحم ريغ هنأل هل ىنم ال : لاق

 نوكي ام وآ س ناكمب دحف موي ىف نيع دق امم هناف س ةعتملا ىده الإ هريغ

 ديعلا موي ىل ا هناف رصحلا ةجح وآ امهيف دح امم هناف رذن وآ نيمي نع

 هل نم ؟زجأف حبذي نأل زاج ةكم غلب ىتمغ الإو ، هرحن الو حبذ ىف هلبق ال
 ۔ رشعلا ىف لخد ا رمي هنأ ريغ ةكم نم اهلك مرحل ا ضرآو ، هبلع وأ

 الإ ىنمب حبذيف رحنلا موي ىلا هكرتي نآ جحلا رهشأ ف رخآ لوق ىلعو
 ىفكو اهمرح مضوم ىتأي وآ ةكمب حبذي هناف س هبطعل هيلع فيخ ام
 ٠ ىرخآ ةرم هتداعا نع

 ىلا مرحلا غليب نأ دعب نم هحبذي نأ هل زاج ام رخآ ناف : هل تلق
 ؟ ىنمب هب ذحيل رحنلا موب

 هرجآ ىف لوق الف اذ_ه ىف فلتخي هنآ ملعن الو س لضفألا وهف : لاق

 ٠ كلذ هنكمآ نمل لمكأو منأ هنآ الإ

 ىزجي الف الاو ىنمب رحنلا موي الا حبذي ال ةعتملا ىدهف : هل تلق
؟ كلاح ىلع



٣٢٣٦ 

 لوق ف نأ الإ اذ_ه ريغب لوقي ادحأ نأ ملعآ الو س ليق اذكه : لاق

 ىنمو ءامدلا نع تهزن اهنكلو ح ةكمب رحنلا نآ هللاا همحر سابع نما

 ٠ ةفرعاف ةكم نم

 ؟ ةرمع وآ هجح ىف رصحل ناك ناف : هل تلق

 غلب اذا ةرمعلا فو رحنلا موي ىلا ةجحلا ق وهغ مرج ال : لاق

 ٠ همارحإ نم لحي نأ همايأ ق هم هدا:رم ناك نا مرحلا

 هيزجيف هل حصي نأل زاج ام ريغ ىلع هحبذف هلحم غلب ناف : هل تلق

 ىف + س نيكاسملاو ءارقفلا ىلع مرحلا ىف هقرفي هنإ هيف ليق دت : لاق

 انموق ءارقف ىفغ الاو هنكمأ نأ نيملسملا ءارقف هب صخي هنآ رخآل لوق

 وآ نارقأ وآ عنمت ىف ئده الا هلدب همزليف هنم لكأي الو س هيزجي امم

 وآ راجشألا عطق وأ س ديص لتق وآ ء راصحاا ف ىده نم هريغ ال عوطت

 هناف . مدب ةرافك وآ ةيدف نم نوكم ام وأ رافظألا صق وآ اارعش زج

 ٠ كلذ هل سيل امم

 ؟ هلهج وأ عخملا ملع ائيش اذه نم لكآ ناف : هل تلق

 هنداعا موزل ق فلتخي نآو دبال هنآ الا هلدب هيلع نا ليق دق : لاق

 هلثم امحل وأ س ءأ رقفلا ىلا هيىدؤب هلكأ ام ردق هبزجي هنآ وآ ٤ ابده

 ءازج هبلع داز ام الا لكأ ام ةميق رخآ لوق فو ڵ كلذ ىلع ردق نا

 ٠ هلعف ام

 هقرفي نأ مرحلا ىف نيكاسملاو ءارقفلا همدعل هيده ى هل لهف : هل تلق
 ؟ال مآ هربغ ق هب قدصتيف

٠ كلذ هل سيل هنا ليق دق : لاق



_ ٣٧٢٣٧ 

 نم طقس وأ همحش نم وأ هتقرف مل ء ىش همحل نم ىقب ناغ ٠ هل تلت .

 ؟ هيف همزلب ام هيدي

 ىناف ىفكو ، هلثم قرغي نأ عقي ام لك فف هيلع نا ليق دق : لاق
 . هلك همزلآ ادحأ نأ عضوملا اذه ىف ملعأ ال

 ؟ هلاح ىف ىنغ هل .. نم ىلا اذه نم ءىشب عفد ناف : هل تلق

 امب همرغ موزل ىف هسفنب هلكأ ول امك همكح ى وهف : لاق

 هل امي وآ ؤ هلثمب هلام نم هاطعأ ام رادقمب لوقو ث هلكب لوق نم هيف

 هرعش نم همزلي هب ام رادقمل هتقث نم نوكب نأ الا ثلاث ىآر ىلع ةميق نم

 ءىش الو ث ءارقفلا مم هنم همعطي نآ ىنعملا ى هل ناف ث هرافظأل هصق وآ

 دبالو س هلد يي نآ همزليغ ءاينغالا ىلع هلك هب قدصتي مل ام هيلع
 ٠ كلذ نم

 ص ءارقفلل وهف رجش عطق وأ ديص لتق نم هموزل ناك امو : هل تلق
 ؟ ءاينغالا نم ادحأآ هنم معطب نأ هل زوجي ال ر

 . انالتخا' لوقلا' نم هيف ملعأ الو ء ليق اذكه : لاق

 هل لهف ه اطعآ امم لكاب نأل هاعدغخ رقفل هنم عف د امو : هل تلق

 ؟ هم زلم اذام و

 نم : ىضم ام ىلع وهغ هلعف ناف اذ_ه نم هل عغمل ام ليق دقت : لاق

 ىآ ر ىلع لدعت ةميق وآ لثم نم همزل امم هيدؤي نأ هلك هيلع نأ ىف فالتخالا

 ٠ كلذ ىف رخآ

 هم زل دق ام وآ ة رافك نم ه رقفل هاطعأ دق نم طلاخ ناغ : هل تلق

 هعفد دق امب هيف هطالخ ا_ميق هل لهف 6 ٥ اياحض هل زوجي ال ام وأ م د نم

؟ هردلع ءىش الو هنم لكاب نأ هبلا هھذد



٣٢٨ 

 هزاوج نم عنمي !دحآ نآ ملعأ الو ضعب ههركو ضعب هزاجأ دت : لاق

 ٠ كلذ ىنعم هقحلي نآ نم دعيب ال نآ ىسعف هب ليق ن ١ و 4 هل اميرحت

 لكأي نأ هلف ع وطتل ١ وأ ن ١ رقلا وأ عنمتل ا ىده نم ن اك امو : هل تلق

 ؟ لاح ىلع هنم

 نآ ملعن الو رخديو معطيو هنم لكأي نأ هل نإ ليق دق معن : لاق
 ٠ كلذ نم عنمي ادحأ

 ؟ همعطب نأ هيلع و ؤ اذه نم هلكا نأ هلام را دقم املو : هل تلق

 ةثالث رخآ الوق فو ، هثلث ليقو ، هعبر قرفي هنإ : ليق دق : لاق
 ىلع هقيرفت نم ىقيي ام لكأيو آزجأ هنم همعطآ ام ليقو ص هعابرأ

 اذه ىلع نارقلا مدو ةعنملا مد ىف ةعبرألا ءارآلا هذه نم لوق لك دايق

 حص نإ كلذك نوكي نألا هيغ زوجي نآ ىسعف هب عوطت دق امو ع لاحلا
 ٠ هبلع زاج ام ىلا دريلف الاو هدارأ ام

 هنم قرفب ملو هلكأف مد نم هنعنم ق ام ىل ا دمع ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هيزجيأ ملع ف وأ لهجل ائب
 معطي هنإ ليقو ئ هيلع ء ىن ال و ء اسمآ دق هيف ليق دق معن : لاق

 ىف نوكيف هدايق ىلعو س همحل نم هقرفي نآ رمؤي هب ام ردق هريغ نم
 ٠ همكح ف ى آ رل ١ نم ىخم ام ىلع ٥ ر ادنم

 ؟ هق رمغي نأ لبق نم هيلع قرس ناف : هل تلق

 ه_حيذ نأ دعي نم نوكي نأ الا همزال ف هيزجي هنأ ملعآ الف : لاق

 هئارتجا ف ئأرلاب فلتخي نأل زوجيف هعم ايحي ال احبذ هل زاج ام ىلع
٠ كلذ ىف هيزجي هنإ لوق نم هيف ام رثكأ نآ الا همزل امع



_ ٣٢٩ _ 

 ؟ هيف لوقلا ام ريقغ وآ ىنغ هقرس نم ردب مل ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف فالتخالا نم ىضم ام ىلع وهغ : لاق

 ؟ هيزجيأ هلاح ف ىنغ هنم هقرس ىذلا نأ هعم حص ناف : هل تلت

 ق هطيرفت مدعل ح اهفلع ىآرل ١ لوخد ق اهلمقت ام لام هذهف : لاق

 ٠ كلذ

 ؟ هنع عفدي نأ ردقب ايصغ حبذلا دعب نم هنم ذخآ ناف : هل تلق

 لوق نم ةقرسلاب ام ىنعم عضلوملا اذه ىف هقحلي نأ ىسعف : لاق
 . كلذ ىف ءاوس ىلع امهنأك حص نإ امهنم هارأ ام ىلع امهنأل ىأر ف

 لهآ نم دحأ ىلع هادهآ ام م زال نم ء ىش عف د ناف ٠ هل تلت

 ؟ همذلا

 عفدي نم رارقالا لهأ نم دجو ام هيلع اميف هل هبحأ ال ىناف : لات

 عيبرملا لوق ىفف ث هيف مرغلا نع هيزجي نآ ىآر ىلع زاج ناو س هيلا هب

 دحآ ىلع رذنلاو ديصلا ءازج نم قدصتي نأ هيزجي ال هنأ هللا همحر
 ٠ هلدبي نأ نم هدايق ىلع هلدب الو ، ةمذلا لهآ ءارقف نم

 نم ءىش هبلعأ ةقرس ف وأ ةبلغ هيديب نم هاوذخأ امو : هل هلق

 ؟ 4 هم رغ

 ٠ همكح ىلع ل دي ام لوقل ١ نم ىضم دق : لانق

 نأ دعب نم هب لمعي اذام ءىش نم ىدملا هب دلق امو : هل تلق
؟ هحي ذب



٣٨٣٠ 

 فلتخي ال هملعن نم لوق ىف .هل مقب هناف ءارتفلا ىلا هب عفدي : لاق
 ٠ كلذ ى

 ؟ هدب ىلع فلت وأ هدمعب هفلتآف هذخآ ناف : هل تللق

 ص لدعب ةميق وأ لثم نم مكحلا هبجوي امك هفلتآ امل مرغلاف : لاق

 ىنعم هنأل هيف ءىش الخ هنامض نوك همزلي هب امل ال هيدي ىلع فلت امو
 ٠ هبلع وهف الاو هقح موقب نأ نم هل ٦ ةنامثلا ق

 هقرفي نأ محل ق 7 امزال هادهأ ام دلج نم ناك امو : هل كلت

 ؟ همحش نم الو هنم لكأب الف

 ، هب قدصتيلف همكح ىف لخاد هنأ ىلع لدي ام رثألا ىفف : لاق

 ٠ رصيل ١ له آ نم هلاق نمل اب ١ ر هنمثب

 عفننيف ه ذخأي نآ هل زوجي وهف عوطتلا دولج نم ناك امو : هل تلق
 ؟ ال مآ هي

 هعاب نآ دعب نم هنمثب وآ هب قدصت ناو ةزاجالاب هيف ليق دق : لاق
 ٠ لضفأ اوهف

 اذام .هيدؤي نأ لبق نم توملا هرضحف اذه نم همزل امو : هل تلق

 ىلع و ث هلام ثلث ف نوكيف هب ىصو نآ هملع نا ليتق دق : لاق

 ٠ ١ كلذ ىف ام رثكأ هلبق ام نأ الا هكرت ام سأر ف لوق

 :دصاق ه دجو نم عم .7 نأ هلام نم ه ذافن اي ىلب نمل لهف : هل تلق

 ؟ ال وأ اذه ىف هب امو ال وآ ةرمع وآ جح ف تيبلا اوحن

ز وجيب ال هنو دام ن اف ةنغنث عم هلس رب نآ نم هل عنمل ام ليق دض : ل اتت



1 ٣٣١ 

 ناف .& ه زا وج ق فلتخبس نل زوجب نأ هلثم ىلع رومأمل ١ ف ىسعو { هل

 ٠ هلدعل زاج حص

 ؟ هل زاج ام ىلع هذغنأ هنأ هعم حص نا زئاجلاف : هل تلق

 هل هنامتئا نم هللا ىلا بوتي نأ الا هيلع ءىش الف زجأ دق : لاق

 ٠ كلذ ىف هل زاج ام ىلع ال

 لهف ءارقفلا ىلع هقرغيف هحبذي نأ هرمأو هيلا هب عفد ناف : هل تلق
 - ؟ ال مآ هرقفل هنم ذخأم نأ هل

 هزاوج ىف فالتخالاف الاو هيف رمألا هل نم ىآر ىلع ناك نإ معن : لاق

 ٠ كل ذ نم هعنمي طرشل ال

 ؟ هنم لكأي ال نأ هبلع طرش ناف : هل تلق

 هبلع رجحف هنع ىهن ام ىل ا فل اخب نآ هل زاوجب ال نأ ىسعف : لاتق

 هل هزيجيف عنملا لطيب نأ ىنعمل ال هلا ال هل نم ىلا هيف رمألا نأل

 ٠ كلذك وهف الاو

 موي هحجبذب وأ هرحنيف ةفرعب هفقوي نأ هيلع دح ناف : هل تلق
 ؟ هيل ا هعفد لمق نم رحنل ١

 ىف هبلع نأل مبتيف هب هرماو هلاق آمل عمتسي نأ هل سيلف : لات
 ىف هيلي نم ىلا هيف ىآرللا نأل هلثم ف هريغ ىلا فلاخي ال نآ هلمحت

 ٠ كلذ ىف رمألا هلف س هلدع

 هحبذب هرمأ امناو ادبأ ءىشب اذه نم هيلع طرتشي مل ناف : هل تلق
 .٠ ه قفقرفيو

الا ريخأت الب اهمرح نم نوكب عضوم ىآ ف دحب ةكم غلب اذاف : لاق



. ٣٣٢ 

 هل بحنسي هناف . رننعل ١ ق رخآ لوق ىلع و 46 جحل ١ رهشأ ق لخد ام

 الف ءا رقفلا ىلع هقرفو كلذ ليق هحبذ ناو ئ رحنلا موب ىلا هرخؤب نأ

 ٠ هيلع سأب

 هيغ زاج هقرف ام فيك مأ ىزجيف نوكي مك ىلع هل قيرفتلاف : هل تلق
 ؟ هيلع 7 ىش ال و ه ١ زجأف

 ص ادعاصف ةثالثلا نم ءارقفلا مسا هيلع عقي ام لقأ ناا ليق : لاث

 ، اذه لثم ىف دحاولاب : ليقو ادعاصف نينثالاا نم : رخآ لوق ىلعو
 ىأرلا لدع نم هجورخ ىلع رظنلا ف لدي ام ءارآلا هذه نم ءىش ف سيلو
 ٠ كلذ ىلع ليلد نم رثألا ىف امب

 هيف عمجي وآ ةفرع ىف هب فقوي نأ ىدهلا ف همزلي الهف : هل تلق

 ؟ مرحلاو لحلا نيب حبذي نآ لبق

 هيلع ردق نمل هلعلو ،\ لضفأ هنآب ةفرع هب هفوقو ىف ليق دق : لاق

 ىف همامتل هطرش نم هملعآ الف رذن الو نيمي ريغ ى امزال نوكبي نآ اماغ

 هنيد ىف ملظ نم هب اا هيآرب دتعي نم زوجي نآ الا هماكحأب ملع ىذ لوق
 ٠ كلذك وهفالااو ء هيف كش ال امم هقح حص ام الا

 وأ ٥ رحفقف ال وآ ةفرعب هفتوأ نأ دعي ىنم ىلا هي ىتآ نا و هل تلق

 ؟ ال مأ هبزجيآ رحنلا موي نم ثلاثلا وأ ىناثلا مويلا ف هحبذ

 قالطا نم هب ام ىلع هيزجي هنآ هللا همحر عيبرلا لوقت ىفف : لاق
 ٠ كلذ ع رذعلا نم هلام الو هدصمعل نوكي ام هيف لخديف

 ؟ هموب ىف ىنمب اذه ىلع هحبذ ناف : هل تلق

 ١ ذه ف فلتخي هنأ ملعأ الاو هموزلو هلقن عضوم ق ىنملا مهف : لاق

 ةدايز نم هب امل هليجعتف رخذلا ملوب ىف كش الو ، هدعبو رحنلا موي هنذل

٠ كلذ هنكمأ نمل ىلوآ رجخلا ق



٣٣٣ 

 ؟ هازجأ هيف حبذي ىنم نم عضوم ىأغ : هل تلق

 رظنيف _ ح ملعأ هللا!و رحنم اهلك ريخا ف ام ىنعم ىلع اهنأل معن : : لاق

 ٠ قيفوتلا هللابو هباوصو هلدع حص ام الا هنم ءىنتي ذخؤي ال مث ؤ هلك اذه ق

 ريغ نم نوكي لهو ي رحنلل ىزجت ىتلا ةندبلا نس مكو : ىلمازلا
 ؟ لبإلا

 انعمس انآ الا ظفحأ الف نسل ا امأو رقيل او لبإل ١ نم نوكن دق : لاتق

 ةعذجلا نم لبإلا نم سفنأ ةعبس نع ىزجت ىتلا نآ عرسلا نانبب ءزج نم
 ٠ ادعاصف ةينثلا نم لوقو ، ادعاصف

 رقبلاو لبالا نم نوكت دق اهنأ ةندبلاا ىف هلات ام حيحص : هريغ لاق
 نم مزلي هيف ام عضوم ف اهطرش نم نأل ث اهندب ىف مظع نم اهب اه
 ق ىهف الاو س ادعاصف عذجلا نم نلوكن نأ ىنعملا ىف ههيىنآ ام وأ ءازج.

 اهنأ لوقلا نم اهيف ءاج ام ىنع نسلا ىف اهرادتم ىلع ايادهلاو ةيحضألا
 ةعبرأ نع الو نينثا نع ىزجت الو ، ةعبس وأ ةسمخ وأ ةثالث نع ىرجت

 ةبلا نم ىنثلاف عفشلا نع ىزجت الو رتولا نع ىزجت اهنأل ، ةتسد الو

 نع لبالا نم ىنثلاو رتبلا نم عابرلاو س ةسمخ نع لبالا نم عذجلاو
 ةنباو لاح اذا رقبلا نم عيبتلاو ةشالث نع رقبلا نم عذجلاو ث ةعبس

 الف ، امهنم ىلوحلا نود امو دحاو نع لبالا نم ةقحو نوبل نباو ضاخم
 هنآ اياحضلا نم بجاوملا ريغ ىف لوقي نم ىأر ىلع الا لاح ىلع ىزجي
 ٠ كلذك وهف الاو ، هيلع ردت ام

 هرسغف ءامسألا هذه ق نسلا نم اهل ام رادنم نع ىنربخآف : هل تلق

 ؟ هركذت مل هلاق ام رثأ ىلع كلوتن نم اذه ىلع كناف

 ڵ ةسماخلا ف لخدو :نينس عبرأ هلام لبالا نم عذجلاف معن : : لانت

نبخس سمخ هلام لبالا نم ىنثلااو ةخلاخلا لخد دقفو ناتنس هلام رقنلا نمو



_ ٣٣٤ _ 

 5 ةعبارلا ىف لخدو نينس تالث هلام رقيلا نماو س ةسداسلا ىف لخدو

 هلام رقبلا نمو ث ةعباسلا ف لخدو نينس تس هلام لبالا نم عابرلاو

 ىلوحلا عيبتلا و ء لبالا نم ضاخم نبا ناف س هفرعاغ ةعيارلا ىف لخد ام قحلا'و

 أ ةثلاثلا ىف لخدام نويل نباو ء ةيناثلا ف لخدو 0 ةلماك ةنس هلام رقملا نم

 ىلوحلا عيبتلاو 5 لبالا نم ضاخم نبا ناف هفرعاف ةعيارلا ف لخدام قحلاو

 ڵ نس ق رقيلا نم عذجلاو لبالا نم نوبل نباو ، ةدحاو نس ف رتقيلا نم

 لبالا نم عذجللاو ةدحاو نس ف رقبلا نم ىنتلاو لبالا نم قحلاو
 نس ى رقبلا نم سدسااو نبالا نم ىنثلاو نس ق رقبلا نم عابرلا و

 رظنيف ملعأ هللاو ، نس ف رقبلا نم علاضلاو ليالاا نم عابرلا و ء ةدحاو

 ٠ كلذ ى

 هتوذي ام وأ هتاذ نا ىده هيلع نالف ةرقب رد لاق اذاو : ىحبصلا

 نالمش لام هلوق ف كلذكو اه رد عيمج ىدهب نأ 7 بجيأ. هتاذ ناف

 ؟ ال مآ ةصاخ هتاذام ةميق الا همزلب ال مآ اهلاحب ةلأسملاو

 ١ با وجل :

 ٠ هقناذ امم رثكأ همزلي ال نأ ىسعو ف ١ اكيس هيغ ظفحأ ال

 نم هنظت نم ضعبلو ملعأ هللا : سيمخ نب دعاج خيسشاا : لان
 ىدهأ دق اذه نا ليق وأل هنآ الا هلانت ام ىلع ىنعملاب لدي ام نيرختتملا
 رد نم اهل نوكي ام ىلع تآ وهف هقاذ نإ طرش ىلع اهرد هسقن ىلع
 نم هقاذام الا لوق نم هبام ىنعم هقحلي نآ زوجنف ريغلا كلم ىف هنآ الا

 وهف الاو ، ةميق نم هل نوكي وأ هرادقم همزاي هناف ، هل راص نآ دعب
 ىف فلتخي نأل زوجي نأ ىسعف ث ةين هلل نوكت نأ الا هدعبأ مل كلذك
٠ عجر كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ، هاونام ىللا هب ام رهاظ نع هفرص زاوج



_ ٢٣٣٥ 

 فلس امك هيف فلتخي مأ ؟ ال مآ هتين ىلا عجريأ ةين كلذل دقع نإو
 هريغ ىف ٠

 باوجلا :

 كلذ كيلع ىفخي ال نأ وجرأاو هيف فلتخم ةينلاب مكحلا نإ ٠

 كلذ ىف هل هالاق ام ىدنع اميغ حيحص : سيمخ نب دعاج : لاق ٠

 ؟ ال مأ تبثي ةكمل ىدهلا فو

 ةرافكك .ةرافكلا هنع ىفكت ىدهلا نإ ليق لهو س تبثي : ىرخافلا لاق

 هنآ وجرآو ىدملا همزمب الو س ةلنيرم نيمي ةرافك هيف ىفكتو ث نميلا

 ىلع ردق نإ هب رذن ام ميلست نود ةرافكلا هنع ىفكت ال رذنلا نإ : لاق
 . كلذ

 عامجاب هنأ الا لوقلا رثكأ ف معن : سيمخ نب دعاج خيشلا : لاق
 نآ ال س هلعفي مل نإ هرفكي نآ .هلف ءىنب رذن نم نا : لانق نم لوقل
 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ، هب ىلوأ هلبق ام

 : ةلأسم وبع

 ىلع هتداه ىلام لئاقلا لوق نآ ىدابعلا ىلع نب دمحم خيسشثلا نع

 تسيل اهنأل نيمي .اهب ظفل نم.ىلع بجي هنآ ىل نيبي ال ةظفللا هذهف نالف
 ىلع ىلام لقي مل هنأل ىده اهلات نم ىلع بجي الو ، ناميالا ظافلأ نم
هريغ ىلع فلح نم نآ راثآلا ىف دجلوبو نالف ىلع هتداه لاق امناو ڵ\ ىده



_ ٣٦٣٦ 

 نيملسملا لاؤس نم ددر ناو ملعأ هللاو ث نيملسملا لوق ضعب ىلع ثنحب مل

 نم هللا رفغتسأ انآو باوصلاو لدعلا" قفاو ام الا ىلوق نم ذخأت الو

 ٠ كلذ ةفلاخم

 خيسلا و % ىدادملا دمحم نب ناميلس نب رصان خيسلا باوج نم

 نالف لام نيميلا ىنعم ىلع لاق نميفو ث ريسثي نب دمحم نب هللا دبع
 ؟ اذه ةظفل ىلع اذه ىف همزلي ام ىلع ىادهم لانت وآ س هتداه

 : باوجلا

 ريغل ى دهلاا نأل تيثب الف ةبعكلل ايده لقي مل ١ ذا هنأ : قيفرتلا هللابو

 ىده هيلع لاق اذإ امأو ، ةبعكلا ةيدهب ةمدقتم ةين هل نكي مل اذا تيثي ال ةبعكلا

 لاق اذا:اماو ، هنمثك ىدصأ كلمي الام ىدهأ ااذا هنأ لوقلا رثكأ ىفخ

 ٠ ىده هبلع لقب مل اذا فالتخا هتابثا ىف ىده وآ هتداه.

 بضغلا دنع كلذ رثكأو ، ىدهلاب ناميألا نامع لهآ ف ترثك دقو : هنمو

 ؟ مكدنع هي لومعملا

 : باوجلا

 نم وآ ناميآب فلح اذا كلذف لقعلل ليزملا بضغلا نآ : قيغوتلا هللامو
 ى بضخغللا هنع نكسي ىتح هلقع لاوز دنع هرارقإ زوجي ال كلذف ءىش
٠ ملعآ هللاو أ هلقع هيلا عجريو
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 ىلوآ نم مدقت نم لوق نم ىذلاو : سيمخ نب دعاج خيسلا : لاق
 لوقت ىلعو ، اضرلاو بضغلا ىف تباث رذنلا وأ نيميلا ف ىدهلا نأ ىمنلا

 ، هبضغ مضوم ف هب هلاق نم ىلع تبثي ال هنأ رخآت دق نم ضعبل

 لاح هلقع لاوز هل حصي ىتح لطبب ال نأ اذه ىلع ىسعف هرارقإ امآ و

 ٠ عجر كاذ ف رظنيف ملعأ هللاو ، كلذك وهف الاو ع هنوك

 بضغ ىف اذهأ لاسي نأ مكبجعي اذه لثم نع لاسي دحآ ءاج اذاو
 اذه مهل حتفي الاوأ هيلع ءىش ال نآ باجيف بضغ ق ن اك ن اف ؟ ال مآ

 ؟ كلذب اوفختسي الئل مهل ركذي الو ، مزلي امب نوباجيو بابلا
 : باوجلا

 . باوصلا غولبل برقأو س با:وجلل مكحأ ةلأسملا نايب نآ قيفوتلا هللابو

 هلعف ناف ص هيلع امم ال هلامم اذه نإ : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ٠ مجر كلذ ق رظنيف ملعأ هللاو > سأب الف هكرت نا:و زاج

 : ةلأسم ده

 ىادهم ءىشا اذه لوقي نميفو ع ىوزنلا ملاس نب بيبح خيشلا نع
 ، بضغلا اذه ىف تبثي ىذلا ام هلعفأ ىنآ وأ هلعفأ ام ىنا هتداه وآ ث ىلع

 جرخ ناو 3 اهفلحب نمم ريغ ق ناك اذا صاخ وهآ تيثب ال ىذلا امو

 امو ث هتوبث ىف نيهجولا ىف فالتخا هيف لهو ص نيميلا جرخم همالك

 ؟ هيف لوقلا نم كبجعي

 : باوجلا

 ناو انيمي هانعم ناك نإو ء ىدهملا مزل ال بضغلا ىلع ىدملا نآ

 ١ ذهفغ ىلع ى ١ دهمو هتداه هلوقو 4 بضغلا ىلع تيثب ال هظفل تيثو حص

 جرخم اذه هلوق جرخيف ىادهم اوهف هدهب مل هنذأ ، ىدهلا هب تثب ال ظفللا

( [ ج _ راثآلا بابل _ ٢٢ م )



٣٣٨ 

 وه ءىنلا كاذ نا : هلوق هتين تبحص اذا ايده هيلع تبثي ليقو ، بذكلا

 ٠ ملعأ هللاو لوألا انيآرلو ى هيلع ىده

 هنأك ىلع ىادهم هلوت نأل حيحص : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 لدي ام هيف سيل هنداه : هلوقو ، كلذك سيلو هيلع هريغ نم هرهاظ ىق

 نأ زوجي ام ىلا هلاح ىف ىده نم هب هاون امو ؤ ءعىنشل هادهأ هنأ ىلع

 ىف ىأر نم هلام ىلا تابثلا ف عجارف اظفل هلاق ول نأ هلام ف هل حصي

 فلتخم لوق نم هيف امب زاج هتوبث ىف ىآرلاف بضغ نم ناك امو ، همكح

 لوقو ث هنع لزي مل هلتع ىف ناك ام همزلي نأ ىنبجعيو س لاح ىلع

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو س لوقي ام ىردي ال ىتح

 % نالف ىلع ىادهم وأ هنداه ىلام لوقي نم امآ : ىحبصلا هيقفلا نع

 اياصولا عم ثلثلا نم جرخ ناف ث هلام ثلث نم كلذو هيلع تباث ىدهلاف
 ٠ ملعأ هللاو ڵ هلمعن الف ىنمدخ وآ ىعفن امألو ئ رىعل ١ ىل ١ عجريل الا و

 ىف لدي ام لوقلا نم ىضم دت : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق

 ىف هدعب نم وهف هبجوي نم لوت ىلعو ع هتوبث ىف فلتخي امم هنأ ىلع اذه
 زواج امو ث هثراو دنع حص نا هيف ىأرلاف الاو ع هب ىصاوأ نا هلام
 % هفرعاف هادهأ ام رنثع ىلا ليقو ء لاملا رشع ىلا در هرادنم ف ثلثلا

 سأر ىف هنأ ىف فالتخالاف ے هللا قوقح نم هنآ هيف كش ال ام اذهو

 ىف رظنيف ملعأ هللاو ؤ هيف ىزجيف هقحلي نأ نم دبال هثلث ىف وآ هكرت ام
 ' ٠ كلذ

 : ةلأسم ده

 ءىشب نالف عفتني ىتح مآ كلذب لاق همزلي ىتم ءىش همزل ناو اهنمو

 ؟ كلذ فيك مأ هتمدخ وآ هعفن او ث هلام نم

 : باوجلا

٠ملعآ هلفاو ے كلذ تيش ول نآ عافتنالا دعب الا همزلي الف : قيفوتلا هللابو
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 ركذت مل ىهو عافتنالا دعب الإ مزلي ال ثيح. هانعم ام لئاسلا : لاق
 ؟ همهفأل كلذ ىلرسف اعطق اهلام تدهأ لب .عافتنالا طرسشت ملو

 : باوجلا

 نم هب ام ىلع الا مقي ال هنأ حيحص : سيمخ نب دعاج يشلا هات

 ىأر ىف ىنعم همزلف هسفن ىلع ال هيلع هادهأ دق كلذ انقلطأ ناو مقتني هلام

 هتوذ وأ هذخآ وآ هلكأ نم ءىشب هقلع ول لب ك هلوت نم اذه ىلع هتبثأ نم
 ء هلبق نم ىذلا ىلع هبرق رهظت ةين وأ لوق ف هلثم نم نوكي ام وآ
 ٠ عجر ملعأ هللاو ء لاح ىلع هتويث ف فالتخالا نم ىرعتي نأ ريغ نم

 > ةلآ 7

 نم نالف هي عفتنا ام ردق ى دهي نأ همزلبأ كلذ همزل نا و اهنمو

 ناك ةم دخا ١ 7 نم همدخ وآ ح عفنل ١ نم هب هعفن وأ ل اقلا اذ ده ل ام

 ؟ زييمتو ةميقب هكردي ءىش هل نكي مل وأ كرديو فرعي ءىش كلذل

 : باوجلا

 . ملعأ هللاو س كلذ تبث ول نآ كلذ ردق همزلي هنآ : قيفوتلا هللابو

 ؟ عيمجلا ىدهأ وهو كلذ ردق الا همزلي مل فيك : لئاسلا : لاقت

 : باوجلا

 ٠ مدقن امك ىناثلا

 ام الا همزلي ال هنا ليق دق معن : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
الا عقي ال اذا هللح ىف هب هعفن وأ هل همدخ وآ هلام نم هب عفتنا



_ ٢٣٤٠ 

 هل كردي مل امو س هيف لخدي الف هنع جراخلا ف ق هادع ام ناغ س هيلع

 ةرافكلا ىلا هب عجرن نأ ىسعف ةميق نم هيف ناوكيام الو لثمب رادقم

 نم هتوبث عضوم ف دعبي ال نآ هلعلو ، هب ذئموي هثنح نم ناكام عوقول
 هنيمي ىف ثنحف هلك هيلع هاده نا هلام عيمج ىلع ىنأ نأل ، هل زوجي نأ
 ف ٥ دجأ مل ىنآ الا ، هثلث ىل ١ دربف هب عفتنا وأ اهلكأ وأ هتاذ امب

 ذ ف زاج ام ىلا كرت الاو حص ناف > رظني ن ر اذه ق هل ىغبنيف ىآر

 . عجر

 ؟ فالتخا هيغ مأ فالتخا الي مزلي ال" بضغلا ىلع ىدمهلااو اهنمو

 : باوجلا

 هتوبث ىف نيرخأتملا خايسألا تاباوج ف دجويف : قيفوتلا هللابو
 ٠ ملعآ هللا و 6 فالتخا

 لوقل هعم هنوبث ف فلتخملا نم وه معن : سيمخ نب دعاج اج خيشلا لاتق

 لدام نيمدقملا لوق فو .« هيف نوكي ام اذه ىلع تبثي ه ال هنآ نبرخآتملا

 ىل ١ هب غلب ناف 6 هلتع ام همزلم نآ ىنيجعبو هلعف ىلع تياث هنآ ىلع

 ام هنم حصي ال نآ كانه زوجي نآ ىسعف . هلونب ام ىردب ام لاح

 ٠ عجر كلذ نم نوكي

 ّ ةلأسم وج

 ؟ ال مآ

 : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاأ و تباث ربح هنآ لوقلا رثكأو تباث هنآ لوق هيفف

نم هيف ام ىردآ الا انآو ملعأ هللا : سيمخ نم دعاج خيشلا لاق



_ ٣٤١ 

 نأ نم رظنلا ف هدعبأ مل ىنأ الا \ لاح ىلع تباث ريغ هنأ الا لوق

 لدي نيميلاو رذنلا ف ىنعم نم رثألا ف امل هتوبث ف ىأر ىلع زوجي
 ٠ عجر كلذ ىلع

 فلتخيآ ىلع لقي ملو هتداه وآ ىادهم اوأ ىده ىدهلا ىف هلوت اهنمو

 ؟ ال مآ هنويث ق

 : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ، فالتخا هيلع هتوبث ف : قيفوتلا هللابو

 نم افالتخا هيف هيلع ناا ليق دقف معن : سيمخ نسب دعاج خييشلا لاق

 ىادهمو اهبرقأ نوكي نأ ىده هلوق ف زوجي نأ ىسعو ث ىأرلاب لوقلا
 نكي مل نا نوكي اذه ىلع هتداه هلوتو ء لاقملا ق بذكلا نم نوكم نأ

 لوق ىلعو ، حيحصب سيلو ، هنم متو هب امع ربخلا نم هنأل لبت نم هادهأ
 فالتخالاف اذه ىلع ها ون ناف ح هيلع هلعجب ىتح هم زاب ال نأ زوجيف رخآ

 ٠ عجر كلذ ف رظنيف ملعأ هللاو > كلذك وهف الاو > هلوتنب ىتح هموزل ق

 ربقلا وآ ىنالفلا دجسملل وأ ، نالفل ىلامغ اذك تلعف نا هلوقو اهنمو
 ئ نيميلا جرخم جرخي مآ هيلع تيثيو رارقالا جرخم جرخي اذهآ > ىنالفلا

 ؟ هانعم نوكي فيك ملأ لعف اذا اضيأ تبثيو

 : باوجلا

 ء فالتخا ظفللا اذه ىلع دجسملل وآ نالفل هتوبث ىفف : قيفوتلا هللابو

 ء نيمي ةرافك هيلعف نيميلا كلذب د صق ناو هتوبث ملعن الف ربقلل امآو

٠ ملعأ هللاو



_ ٣٤٢ _ 

 ىلع نالفل وآ دجسملل هتوبث ىف نا : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق ..

 ام انعم هقحلي نأ نم دعبي ال نآ .ربقلا ىف ىسعو افالتخا :هلوق نم اذه

 ٠ عجر كلذ ف ىآرملا نم هب

 وأ دجسمل وأ نالفل ىده ىلامغ اذك تلعف نا لاق نا متيأرأ اهنمو
 ؟ ظافلألا هذه ىلع اذه جرخي امو كلذ تيثيآ لعفو رعق

 : باوجلا

 . ملعآ هلئاو ء فالتخا ظفللا اذه ىلع هيلع هتوبث ىفف : قيفوتلا هللابو

 هتوبث ىق فلتخي امم هنأل اذه ى هلاقام : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ىلعو ث ةبعكلا ريغل هتبثي ال نم لوقل هيلا ةوالتلا هذه نم هادهأ امل هيلع

 ، ءارقفلا ىلع هلام قرغي ربقلااو ةرامع ىق لعجي دجساف هزاجأ نم ىآر

 ٠ كلذ ىلا جاتحا ىتم هبارخ هب حلصبغ رخآ لوقن ىلعو

 : ةلأسم هج

 نالف لام وآ نالف ىلع هنداه ىلام : لاق نميفو ى رخآ ةعقر نم

 ةيعكلاح هنداه لاق وآ لعفو !ذك هلعف نا وأ لعفو ١ ذك لعفأ ام ىلع هتداه

 ؟ ةينلا نم الخ وآ كلذب نيميلا ىنعم هانعم ناك اذا خيشلا ربقح وأ

 ٠ هيلع ءىش الف ىده كيلع ىلام هريغل لاق اذا : لاق

 امم هنا هلوت نم اذه ىف ىدنع ىذلاو : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ملام هتوبث ىف فلتخي نأل زوجيف لاحلا فق هب دارأ ال نوكي نآ لمتحي
 ةينلاب همزلي ال نأل زوجيف رخآ لوق ىلعو هاون نا هل حصي امل همسي
 هسفن ىلع ىضاملا ى هاون امع ريخلا نم دارأ امل نوكي نأ نكميو ءىش

عم هظفل نم ناك ام بسح ىلع همكح فق نوكيف لاملا نم هريغ ىلع وآ



. ٣٤٣ 

 هيلع سيلو ث اذه ىلع بذكلا نم وهف الا٬و اقداص ناك نا هب هدصق ام

 ٠ هبذك نم هبونلا الا

 ةبعكلل هلام نم هامس امؤ كلذ همزلي نأ" هيف زوجيف : رخآ لوق ىلعو

 ح نيرخأتملا عيمج لوق ف همزلي ال ن ا ىسعف بضغ ىلع نوكي نآ الا هيلع زاج

 هل جرخم ال ام امهنع جرخي فيكف ص نيميلاو رذنلاب نيلوألا ف هموزلب ليقو

 ىلع قافتالا' ف هزاوج عمو ع دبالو اذه اماو اذه اما امهنم نوكي نأ نع

 ّ هتوبث ىف ىآرلاب فالتخالا عضوم ىف هزاجآ نم لوق ىلع وآ هلعف نم

 رشع ىلا لينو ث ةرشع ىلا در هيلع داز اذاف هدي ى ام ثلث ىلا زوجيف

 دجسم آ ربق نم مارحلا هللا تيب ريغل اذه نم ناك امو ث هادهأ ام

 نيرخآلا ف معز نم لوق ىلع الا ءىشب سيلف اذه وحن نم نوكي ام وأ
 هادهأ ابمؤ ؤ ماكحألا نم هب ام حيرص ف كلذك وهف الاو افالتخا هيف نأ

 نوكيام الا هيف ءىش الغ كلمي ال امم وهف رذن ف ناك ناف ريغلا لام نم

 نوكي نأل زاج نيمي ف ناك ناو غ هيلع ةرافك ال ليقو 0 هرذن ةرافك نم

 غليي. ملامو نيمي ةرافك همزلي اضعب هلعلو ث ةندب هرثكأو ث ةا هلتأو ايده

 : لثم وآ ةميق نم هلام الا هيلع نوكي ال نأ ىسعف ىده ىلا هرادقم ىف

 ٠ هلاق نم ىآر

 اذه ناك ناو هب هقلع دق ام ىتح همزلي نأ حصي الف لاح لك ىلعو
 ىف ناف ، لاحلاو ىضاملل نوكي نأ حلصي ام ةروص ىف هتداه هلوتت نم
 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعآ هللاو ، لابقتسا ىلا هدري نآو دبال طرنلا

 : ةلأسم ده

 ١ لاقو ، كلذي فلاح ذك لعفآ ام ىنآ ىلع ى ادهم لاق نمو ىحبصل :

 ناف هلكأ نأ ىلع ىادهم ءىشل لاقت ناو فلحي ىتح هيلع ءىش ال لات نم
 ملعأ هللاو ى ده ىلع لوقي ىتح لوقو ث هتميق ىدهآ هلكأ ٠

 : ةلأسم ذ

؟ همزليام كلذ لعف ناغ ىلع ىادهم وهف هتعب وأ اذه تلكأ نا : لاق نمو



_ ٣٤٤ 

 ىدميف عيبلا ةقفصب كلذ هيلع بجوي نم لوق ىلعو فالتخا هيف : لاق
 بوجوب هيف ليق دق هنأل ميبلا ضقتنيب هنا لوقو ث هلكأ وآ هعاب ام لثم

 هدبع عاب نا : لاق نمك عيبلا ةقفص عوقو لبق ميبلا ىلع هفرع نيح كلذ

 ةقفص عقت ىتح لوقو قتعي هناف هعيب ىلع مزعي نيح هنا لوتف ث ¡;رح وهف
 ٠ ملعأ هللاو ء عيبلا

 : ةلأسم وج

 هيده ىف همزلي هنأ رجرأ اميفف هللا همحر نافلخ ني انهم ديسلا نع

 ىلع ةفرشملا ةكم ىلا ةندب دحاو لك نع ىدهي نأ ةبعكلا ىلا هدالوأو هسفن
 ءارقفلا نم هللا ءاسن نم ىلع اهمحل قرغيو س هثنح دعب اهرحنب س مهددع

 نإ عيمجلا نع ةدحاو ةندب ىدملاب هئازنجا ف ةصخرلا نم ىرعتي ال هلعلو
 هلام هيده امآو ، دحاو ىنعمل دحاو ماقم ىف ةدحاو ةظفلب مهايا هيده ناك

 ءارثلا كلذ ىفك ناف رثك وأ هلام لقف ةرشع ىده همزللب ليق دقف ةبعكلل

 . ملعأ هللاو هارت قفنا ام هب ذخا ادعاصف ةندب

 ١٩٨٥ ةنسل ٣٦٨ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




